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  تطبيقية في المصارف السعودية التمويل اإلضافي صوره وأحكامه: دراسة

  الملخص

يعاجل البحث يف التمويل اإلضايف وبيان صوره وتكييفها الشرعي وصوًال إىل أحكامه؛ مشكلة قائمة تتمثل 

يف كون عدم االلتزام بأحكام الشريعة يف مثل هذا النوع من التمويل يؤدي إىل معضالت وآثار سلبية؛ ال 

تعريف باألحكام والضوابط اليت جتعله أكثر فاعلية وإجيابية، ويهدف الباحث إىل الميكن تالفيها إال بااللتزام 

بالتمويل اإلضايف وأنواعه وإظهار مكانته يف واقع الناس، وإبراز أمهيته من خالل االلتزام فيه بتعاليم اإلسالم 

مول ومن غريه؛ يف ضوء مقاصد التشريع، وتقدمي أساليب التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف امل

وتطبيقاا التمويلية يف املصارف السعودية؛ من أجل الوصول إىل أحكامها وضوابطها الشرعية. كما يهدف 

الباحث إىل التعريف بربنامج التمويل اإلضايف العقاري، وبيان صيغ التمويل املقدمة من املصارف املشرتكة 

ائي يف سبيل حتقيق هذه األهداف؛ املنهج االستقر وقد سلك الباحث يف  فيه للوصول ألحكامه وضوابطه.

مجع املادة العلمية، والوصفي يف عرض مسائلها، والتحليلي إلبراز دالالا وبيان أبعادها، والتطبيقي لربط 

هذه املادة العلمية النظرية بواقع املؤسسات التمويلية يف بلد البحث؛ لتساهم مجيعاً يف سلوك املنهج التكاملي 

توصل من خالله الباحث إىل نتائج أبرزها؛ أن وجود اإللزام بسداد الدين األول كله أو بعضه من  الذي قد

 مبلغ التمويل اإلضايف بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم يوقع املعاملة التمويلية يف دائرة احملظور،

بض ولو حكماً حصل بذلك القوكذلك عدم متكني العميل من التصرف يف السلعة والتخلية بينه وبينها لي
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خيُِّل باملعاملة، وأن اجلمع بني عقدي التمويل اإلضايف العقاري ال بأس به وإن كانا متضادين؛ النفكاك 

يوصي و  ، ومها صندوق التنمية العقاري واملصرف املمول.اجلهتني الصادر منهما التمويل املشرتك عن بعضهما

عد عن كل ما من شأنه التحيل على العميل للوصول إىل إلزامه الباحث مؤسسات التمويل اإلسالمي بالب

بسداد الدين القائم عليه من حصيلة التمويل اإلضايف، وتعزيز املنتجات التمويلية البديلة ودعمها؛ كصورة 

تأجيل سداد التمويل اإلضايف إىل ما بعد الفراغ من سداد التمويل األساسي، واملواءمة بني اخلدمات الرحبية 

  وغري الرحبية حتقيقاً ملقاصد الشارع وطلباً لنفع العباد وإقامة شرع اهللا يف البالد. 
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 التمويل اإلضافي صوره وأحكامه: دراسة تطبيقية في المصارف السعودية

Abstrak: 

Kajian ini menyantuni pembiayaan tambahan serta menjelaskan bentuk-bentuk 

pembiayaan dan dalil-dalil syarak berkaitan pembiayaan tersebut. Kajian mendapati 

wujud unsur tidak patuh syariah yang membawa kepada dilema dan pelbagai kesan 

negatif.  Justeru, tidak dapat tidak, ia perlu mengikut ketetapan hukum dan garis 

panduan Syariah untuk menjadikannya lebih berkesan. Kajian ini membincangkan 

maksud pembiayaan tambahan, bentuk-bentuknya serta kedudukannya di kalangan 

pengguna; menekankan kepentingannya dalam mematuhi prinsip-prinsip Islam selari 

dengan objektif Syariah; membentangkan bentuk-bentuk pembiayaan tambahan 

peribadi daripada institusi-institusi pembiayaan dan lain-lainnya serta perlaksanaannya 

di institusi kewangan di Arab Saudi yang bertujuan mematuhi hukum dan peraturannya 

di sisi Syariah. Selain itu, kajian juga mengkaji program pembiayaan tambahan hartanah 

serta menjelaskan bentuk-bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan 

yang terlibat dalam mematuhi hukum dan prinsipnya. Kajian ini menggunakan kaedah 

induktif dalam mengumpulkan maklumat, kaedah deskriptif dalam membentangkan 

permasalahan kajian dan kaedah analisis bagi menilainya serta kajian lapangan bagi 

menghubungkan antara teori dan dan aplikasi sebenar oleh institusi kewangan di negara 
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Arab Saudi. Kajian mendapati wujud unsur pemaksaan bagi ketidakmampuan 

melunaskan hutang yang terdahulu samada secara keseluruhannya atau sebahagiannya 

daripada jumlah pembiayaan tambahan samada dengan bersyarat, persetujuan atau 

proses yang tersusun menjadikan urusan pembiayaan ini dalam kategori yang dilarang. 

Pelanggan juga didapati tidak mampu menguruskan barangan dan perniagaan bagi 

mewujudkan qabd walaupun secara hukum, mencacatkan urusan kontrak tersebut. 

Selain itu, tidak ada masalah bagi menghimpunkan dua kontrak pembiayaan tambahan 

walaupun bertentangan kerana kedua-duanya terpisah antara satu dengan lainnya.   

Penyelidik menyarankan agar institusi-institusi kewangan dan bank pembiaya iaitu 

Sunduq al- Tanmiah al-Aqaridan mengelakkan daripada unsur hiyal terhadap 

pelanggan bagi memastikan mereka membayar hutang mereka yang terdahulu hasil 

daripada pembiayaan tambahan. Selain perlu memperkasakan produk-poduk 

pembiayaan Islam alternatif dan mengukuhkannya seperti menangguhkan penyelesaian 

hutang pembiayaan tambahan selepas selesai pembayaran hutang pembiayaan awal, 

pihak institusi kewangan juga perlu mengimbangkan antara khidmat berasaskan 

keuntungan dan sebaliknya dalam mencapai maqasid Syariah, memberi manfaat kepada 

ummah dan menegakkan syiar-Nya di muka bumi.  
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  التمويل اإلضافي صوره وأحكامه: دراسة تطبيقية في المصارف السعودية

Abstract: 

This study deals with additional financing, its forms and their legal description and the 

Shariah rules  applied to it. The existing problem dealt with here consists in that non-

compliance with the Shariah rules in these types of financing could lead to dilemmas 

and negative impacts that can only be avoided through compliance with the rules and 

regulations which in turn will make it efficient and positive. The researcher attempts to 

introduce the additional financing and its types and also to show its position in the people 

life in addition to emphasising the importance of following the Islamic teaching in the 

light of the Shariah objectives in these types of finance. The methods of personal 

additional financing from the financer bank or other and its applications in the Saudi 

banks will also be discussed in order to clarify its rules and regulations in the Shariah. 

The researcher is also going to talk about the real estate additional financing programme 

and  explain the types of financing that the banks offer in order to arrive to its rules and 

regulations. In order to achieve these goals, the researcher applies the inductive method 

in collecting the research materials and the descriptive method in discussing the issues. 

The author also applies the analytical method to show the sense of the research and its 

dimensions as well as the applied method to examine financing concept in a real 
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environment in the studied country, Kingdom of Saudi Arabia.  All the above was to 

approach the subject from a the integral approach which the writer used to reach the 

following results:  the existence of an obligation to pay the first debt or any portion of it 

from the additional financing invalidates the transaction, (2)  non-delivering the goods 

to the customer could affect the transaction, (3) combination of the two contracts of real 

estate additional financing is acceptable even they are opposite because the financers 

are separated. The researcher recommends the Islamic financial institutions to avoid 

anything that can deceptively oblige the customer to pay the debt from the outcome of 

the additional financing and also strengthen the alternative product financing such as 

postponing settlement of additional financing till the payment of the fundamental 

financing made and support such product.  The institutions are also advised to 

harmonise profit and non-profit services to achieve the Islamic objectives, benefit people 

and establish the Shariah in the land . 
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  اإلهداء

أهدي هذا العمل غضاً طرياً وورداً َجِنياً، ُمحمًال بأنفاس قبلة العالمين وقد امتزجت 

  انها، وأتم بالعز بنيبنسائم درة الشرق اآلسيوي؛ إلى أمتي العظيمة أعلى اهللا شأنها

  )المسلمين (المملكة العربية السعودية مهوى أفئدة إلى الوطن العزيز

  الوفاء والمحبة (مملكة ماليزيا) إلى بلد

  إلى بركة العمر ونبض الحياة والدي الكريمين

  ملء الحياة إلى زوجتي الغالية وبنياتي

  إلى كل من أسدى إلي معروفاً وأحسن

  أهدي هذا العمل، وأبتهل إلى أرحم الراحمين سبحانه أن يتقبله مني بقبول حسن

  رأيت كثير ما يُهَدى إليكم

 قتصرت على الدعاءقليًال؛ فا
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  شكر وعرفان

  لكل من: بعد شكر اهللا تعاىل أتقدم خبالص الشكر والتقدير

 عميدها يف ؛ متمثلةاحت يل هذه الفرصةامعة ماليا اليت أتجب املباركة أكادميية الدراسات اإلسالمية

  .ذو الكفل، واألساتذة الكرامداتو 

 ضيلةفوالشكر موصول لقسم الدراسات اإلسالمية على مجيل اِخلالل وطيب الِفعال؛ متمثالً يف رئيسه 

  واملشايخ الفضالء. لقاء مساحته ولطفه، عبداهللا،الدكتور لقمان 

، أن أشكر وأثين على كما الكرميني: يطيب يل وجيب علي بن أمحد نيالدكتور أم فضيلة مشريف 

 شاد وتسديد،ومتابعة وتدقيق، وإر  ،توجيه ودعم ما بذاله من أمحد، على بن الدكتور رضوان وفضيلة النهاري،

  مع كرمي نفس ومسو خلق جيزيهم به اهللا عين خري اجلزاء.

الكرام املناقشني على مجيل التوجيه ولطيف النصح والتنبيه؛ فضيلة أ.د. األساتذة  وال أنسى شكر

سعيد بن متعب بن كردم القحطاين، وفضيلة أ.د. عبدايد صالحني، وفضيلة د. نور فاهيمه بنت حممد 

ُسِئَله،  يف بذل معروفالدكتور عبدالكرمي بن علي الذي مل يْأُل جهدًا  وكذلك الشكر لفضيلة رازيف،

  .كبة املباركة من املشايخ يف القسم مجيعاً، أكرر شكري وثنائي فما لقيت منهم إال كل مودة وفضلوللكو 

والشكر موصول لكل من وجه وأعان، ويسر وبذل ألخيه من قليل وكثري، يف امللحقية الثقافية السعودية 

ة بالدراسة وقد اجلهات املباركة ذات العالق من وكل األفاضل الكرام وكتابة العدل األوىل مبنطقة تبوك، مباليزيا،

  أجادت وأفادت.

زقين دعائهم ودعمهم ر ثنائي ودعائي؛ والدي الكرميني لقاء وإىل من أهديت من قبل أكرر شكري و 

بّلغ اجلميع على صربهم وعوم، بارك اهللا يف اجلهود، و  وبركتهم، ولألهلني والذرية بر والدينااهللا ومن يقرأ 

   والفضل أعظم مقصود.من اخلري

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١ 

 فهرس الموضوعات

  
  i  ...........................................................................................  امللخص

Abstrak   ....................................................................................  iii  

Abstract   .....................................................................................  v  

  vii  ........................................................................................  اإلهداء

  viii  ..................................................................................  وعرفان شكر

  ١  .................................................................................  املوضوعات فهرس

  ٧  ......................................................................................   البحث أمهية

  ٨  ................................................................................... البحث إشكالية

  ٩  .....................................................................................   البحث أسئلة

  ٩  ...................................................................................   البحث أهداف

  ٩  .................................................................................   السابقة الدراسات

  ١٧  ..................................................................................   حثالب منهجية

  ١٧  ...................................................................................   البحث حدود

  ١٨  ...................................................................................   البحث هيكل

 احليل بني والفرق ة،الشرعي للضوابط موافقتها حيث من التمويل وأنواع اإلضايف، التمويل تعريف التمهيدي الفصل
  ٢٣  ...............................................................   مباحث ثالثة وفيه الشرعية، واملخارج الربوية

  ٢٤  ................................................   مطلبان وفيه اإلضايف، بالتمويل التعريف األول املبحث

  ٢٤  .................................................   فرعان وفيه اإلضايف، بالتمويل التعريف األول املطلب

  ٢٤  ...............................................  إضافياً  مركباً  باعتباره اإلضايف التمويل تعريف األول الفرع

  ٢٤  .......................................................................  التمويل تعريف األوىل املسألة

  ٢٦  .......................................................................  اإلضايف تعريف الثانية املسألة

  ٢٨  .............................................  .ولقباً  علماً  باعتباره اإلضايف بـالتمويل املقصود الثاين الفرع

  ٣٠  ...................................................   فروع أربعة فيهو  الصلة، ذات األلفاظ الثاين املطلب

  ٣٠  .......................................................................  التكميلي التمويل األول الفرع

  ٣١  ..........................................................................  التمويل إعادة الثاين الفرع

  ٣١  ........................................................................  املؤجل التمويل الثالث الفرع

  ٣٢  .........................................................................  املشرتك التمويل الرابع الفرع

  ٣٤  ....   مطالب الثةث وفيه اإلسالمية، الشريعة يف العقود لضوابط موافقتها حيث من التمويل أنواع الثاين املبحث

  ٣٤  ..............................................................  املشروعة بالعقود التمويل األول املطلب

  ٣٤  ........................................................................  البسيط التمويل األول الفرع

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٢ 

  ٤٤  .........................................................................  املركب التمويل الثاين الفرع

  ٤٧  ...............................................................  الربوية بالقروض التمويل الثاين املطلب

  ٤٩  ............................................  اإلسالمي والتمويل الربوي التمويل بني الفرق الثالث املطلب

  ٥٢  ....................   مطالب ستة وفيه التمويل، يف الشرعية واملخارج الربوية احليل بني الفرق الثالث املبحث

  ٥٢  .................................................................  واملخارج احليل تعريف األول املطلب

  ٥٥  ...........................................................  .أحكامها وبيان احليل أقسام الثاين املطلب

  ٥٧  ............................................................  الشرعية املخارج جواز أدلة الثالث املطلب

  ٦٠  .................................................................  الربوية احليل حترمي أدلة الرابع املطلب

  ٦٣  ..............................................  الشرعية واملخارج الربوية، احليل بني الفرق اخلامس املطلب

  ٦٦  .............................................................  الشرعية املخارج ضوابط السادس املطلب

 ثالثة وفيه السعودية، ةالعربي اململكة يف وتطبيقاته صوره أهم وبيان الشخصي، اإلضايف التمويل أساليب األول الباب
  ٦٨  ................................................................................................   فصول

 اإلسالمي اإلضايف التمويل وأمهية السعودي، النظام يف وضوابطه الشخصي، اإلضايف بالتمويل املقصود األول الفصل
  ٦٨  ..............................................................  مباحث ثالثة وفيه الشريعة، مقاصد ضوء يف

  ٦٩  ......   مطالب ثالثة وفيه. إمجاالً  وأساليبه أقسامه وبيان الشخصي، اإلضايف بالتمويل املقصود األول املبحث

  ٦٩  ....................................................  الشخصي اإلضايف بالتمويل املقصود األول املطلب

  ٧١  ..............................................  الشخصي اإلضايف التمويل وأساليب أقسام الثاين املطلب

 لتمويلل املعلنة الضوابط خالل من السعودي النظام يف الشخصي اإلضايف التمويل ضوابط الثالث املطلب
  ٧٢  ............................................................................................االستهالكي

  ٨٧  ...............................   مطلبان وفيه الناس، حياة يف ومكانته اإلضايف التمويل أمهية الثاين املبحث

  ٨٧  .................................................  .إليها واحلاجة التمويل يف اإلضافة أمهية األول املطلب

  ٩٠  ..................................................  .الناس حياة يف اإلضايف التمويل مكانة الثاين املطلب

  ٩٣  ...................   مطلبان وفيه الشريعة، مقاصد ضوء يف اإلسالمي اإلضايف التمويل أمهية الثالث املبحث

  ٩٣  ..........   انفرع وفيه بينهما، والعالقة الشريعة، ومقاصد اإلسالمي اإلضايف بالتمويل املقصود األول املطلب

  ٩٣  .........................   مسألتان وفيه الشريعة، ومقاصد اإلسالمي اإلضايف بالتمويل املقصود األول الفرع

  ٩٣  ....................................................  اإلسالمي اإلضايف بالتمويل املقصود األوىل املسألة

  ٩٤  ...............................................................  الشريعة مبقاصد املقصود الثانية املسألة

  ٩٥  ...........................................  الشريعة مبقاصد اإلسالمي اإلضايف التمويل عالقة الثاين الفرع

  ٩٧  ..   فروع ثالثة هوفي التمويل، يف العامة الشريعة مقاصد ضوء يف اإلسالمي اإلضايف التمويل أمهية الثاين املطلب

  ٩٧  ............................................  اخللق مصاحل وحتقيق اإلسالمي اإلضايف التمويل األول الفرع

  ١٠٢  .............................  االجتماعي والتآلف األخوة وإشاعة اإلسالمي اإلضايف التمويل الثاين الفرع

  ١٠٦  ........................................  الناس عن احلرج ورفع اإلسالمي اإلضايف التمويل الثالث الفرع

 فروع أربعة يهوف التمويل، يف اخلاصة الشريعة مقاصد ضوء يف اإلسالمي اإلضايف التمويل أمهية الثالث املطلب
  ....................................................................................................  ١١١  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٣ 

  ١١١  ....  االقتصادية احلياة يف اتمع أفراد بني االجتماعية العدالة وحتقيق اإلسالمي اإلضايف التمويل األول الفرع

  ١١٧  .............................  والغىن الرفاه يضمن مبا الثروة وتوليد اإلسالمي اإلضايف التمويل الثاين الفرع

  ١٢٣  .....................................  .احلقيقية األنشطة ودعم اإلسالمي اإلضايف التمويل الثالث الفرع

  ١٢٨  .............  املالية واألزمات االقتصادية األضرار من اتمع ومحاية اإلسالمي اإلضايف التمويل الرابع الفرع

 اململكة يف قاتهوتطبي صوره أهم وبيان املمول، املصرف ذات من الشخصي اإلضايف التمويل أساليب الثاين الفصل
  ١٣٢  ...................................................................   مباحث مخسة وفيه السعودية، العربية

  ١٣٣  ...................   مطلبان وفيه األساسي، التمويل مع املتزامن الشخصي اإلضايف التمويل األول املبحث

  ١٣٣  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ١٣٧  ...........................   فروع ثالثة وفيه وحكمه، الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

  ١٣٨  ........................................................................  التورق تعريف األول الفرع

  ١٣٩  .........................................................................  التورق حكم الثاين الفرع

  ١٥٢  ........................................................  الدراسة حمل العقد على احلكم الثالث الفرع

 األساسي، لالتموي أقساط من جمموعة سداد بعد املمول املصرف ذات من الشخصي اإلضايف التمويل الثاين املبحث
  ١٥٣  .......................................................   مطلبان وفيه منه، األساسي التمويل سداد واشرتاط

  ١٥٣  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ١٥٦  ...........................   فروع ثالثة وفيه وحكمه، الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

  ١٥٧  ......................................................  عليه هو من على الدين بيع حكم األول الفرع

  ١٦٨  ............................   مسائل وفيه البحث، حمل العقد صورة يف الفقهية اامع قرارات الثاين الفرع

  ١٦٩  ............................................  الدين قلب موضوع يف واإلعسار اليسار أثر األوىل املسألة

  ١٧١  ...........................................................  عدمه من الدين حلول أثر الثانية املسألة

  ١٧٣  .....................................................  الدين قلب مسألة يف التحايل أثر الثالثة املسألة

  ١٧٥  .............................................................  الدراسة حمل العقد حكم الثالث الفرع

 وفيه ي،األساس التمويل بسداد اإللزام دون املمول املصرف ذات من الشخصي اإلضايف التمويل الثالث املبحث
  ١٧٧  .............................................................................................   مطلبان

  ١٧٧  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ١٧٩  ...........................................  وحكمه الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

 األساسي، لالتموي أقساط من جمموعة سداد بعد املمول املصرف ذات من الشخصي اإلضايف التمويل الرابع املبحث
  ١٨١  ........................   مطلبان وفيه األساسي، التمويل أقساط من الفراغ بعد اإلضايف التمويل سداد وتأجيل

  ١٨١  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ١٨٥  ...............................   فرعان وفيه وحكمه، الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

  ١٨٦  ............................................  األجل مقابل ابتداءً  البيع مثن يف الزيادة مسألة األول الفرع

  ١٩٣  .............................................................. الدراسة حمل العقد حكم الثاين الفرع

 املصرف ذات من اإلضايف التمويل وضوابط الدراسة، حمل اإلضافية التمويلية األساليب بني الفروق اخلامس املبحث
  ١٩٥  ...............................................................................................  املمول

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٤ 

 اململكة يف يقاتهوتطب صوره أهم وبيان املمول، املصرف غري من الشخصي اإلضايف التمويل أساليب الثالث الفصل
  ١٩٧  ...................................................................   مباحث مخسة وفيه السعودية، العربية

 املتعهد لِقبَ  من األساسي التمويل سداد بعد املمول املصرف غري من الشخصي اإلضايف التمويل األول املبحث
  ١٩٨  ........................................................   مطلبان وفيه التقليدية، بالصيغة اإلضايف بالتمويل

  ١٩٨  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ٢٠٠  ...............................   فرعان وفيه وحكمه، الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

  ٢٠٠  ..........................  العميل باسم اجلديد املصرف يصدره شيك بواسطة املديونية سداد األول الفرع

  ٢٠١  ..........   مسألتان وفيه مباشرة، الدائن املصرف حساب إىل التحويل طريق عن املديونية سداد الثاين الفرع

  ٢٠١  ......................................  حال بثمن عليه هو من غري على الدين بيع حكم األوىل املسألة

  ٢١١  ......................................................  الدراسة حمل الصورة على احلكم الثانية املسألة

 املتعهد َبلقِ  من األساسي التمويل سداد بعد املمول املصرف غري من الشخصي اإلضايف التمويل الثاين املبحث
  ٢١٢  ............................................................   مطلبان وفيه التورق، بصيغة اإلضايف بالتمويل

  ٢١٢  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ٢١٤  ...........................   فروع ثالثة وفيه وحكمه، الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

  ٢١٤  .........................................................  وحكمها املديونية سداد طريقة األول الفرع

  ٢١٨  ...................................................................  املنظم التورق مسألة الثاين الفرع

  ٢٢٩  ....................................................... الدراسة حمل الصور على احلكم الثالث الفرع

 مطلبان فيهو  األساسي، للتمويل النظر دون املمول املصرف غري من الشخصي اإلضايف التمويل الثالث املبحث
  ....................................................................................................  ٢٣٠  

  ٢٣٠  .....................  العقد يف الطرفني بني الواردة والشروط والبنود التمويلية، العملية تصوير األول املطلب

  ٢٣١  ...........................................  وحكمه الدراسة حمل للعقد الفقهي التكييف الثاين املطلب

 املصرف غري من اإلضايف التمويل وضوابط الدراسة، حمل اإلضافية التمويلية األساليب بني الفروق الرابع املبحث
  ٢٣٣  ...............................................................................................  املمول

 غريه، ومن ملمولا املصرف من الشخصي اإلضايف بالتمويل املتعلقة الفقهية والضوابط القواعد أهم اخلامس املبحث
  ٢٣٥  ......................................................................................   فروع ثالثة وفيه

  ٢٣٥  ..................................................  )احلل املعامالت يف األصل( أن قاعدة األول الفرع

  ٢٣٨  .....................................  )أرجحهما قدم واملفاسد املصاحل تعارضت إذا( قاعدة الثاين الفرع

  ٢٤١  ....................................)حمرمة فهي حمرم استحالل تضمنت حيلة كل( قاعدة الثالث الفرع

 التنمية صندوق نم املقدم اإلضايف التمويل برنامج على تطبيقية دراسة العقاري، اإلضايف التمويل الثاين الباب
  ٢٤٤  .............................   فصالن وفيه أحكام، من به يتعلق وما السعودية، املصارف مع باالتفاق العقاري

  ٢٤٤   مباحث أربعة فيهو  وحتضريات، اتفاقيات من به يتعلق وما العقاري، اإلضايف بالتمويل التعريف األول الفصل

  ٢٤٥  ........................................   مطلبان وفيه العقاري، اإلضايف التمويل تعريف األول املبحث

  ٢٤٥  .....................................................  .العقاري اإلضايف التمويل تعريف األول املطلب

  ٢٤٧  ......................................................  .العقاري اإلضايف التمويل أركان الثاين املطلب

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٥ 

  ٢٥٠  .......................................  املشرتك بالتمويل العقاري اإلضايف التمويل عالقة الثاين املبحث

  ٢٥٢  ...............  االتفاقيات هلذه ومنوذج العقاري، اإلضايف التمويل لتطبيق املربمة االتفاقيات الثالث املبحث

 وفيه حكمها،و  مبفرده عقد كل وحكم العقاري اإلضايف التمويل عقد يف املشرتكة التمويل عقود الرابع املبحث
  ٢٦٤  .............................................................................................   مطلبان

  ٢٦٤  ....................................................  العقارية التنمية صندوق متويل عقد األول املطلب

  ٢٦٦  .........................................................  .اإلضايف املصرف متويل عقد الثاين املطلب

  ٢٦٨  ............................................  الطرفني من ألحد ملزم غري الوعد يكون أن األوىل املسألة

  ٢٧١  ..............................................  ألحدمها أو للطرفني ملزًما الوعد يكون أن الثانية املسألة

 عليها، املرتتبة واألحكام ارواآلث واملستفيد املمولة واملصارف العقاري التنمية صندوق بني العالقة تكييف الثاين الفصل
  ٢٨١  ...................................................................................   مباحث مخسة وفيه

  ٢٨٢  ........................................  وأحكامها العقاري اإلضايف التمويل إدارة كيفية األول املبحث

  ٢٨٩  ..................................  العقاري اإلضايف التمويل يف غريه الوكيل املصرف توكيل األوىل املسألة

  ٢٩١  ..............................................................  الوكيل املصرف تضمني الثانية املسألة

 وفيه العالقة، ذات هيةالفق والضوابط اإلضايف، واملمول العقاري التنمية صندوق بني العالقة تكييف الثاين املبحث
  ٢٩٣  .............................................................................................   مطلبان

  ٢٩٣  .............................  اإلضايف واملمول العقاري التنمية صندوق بني العالقة تكييف األول املطلب

  ٢٩٦  .................   فرعان وفيه العقاري، اإلضايف التمويل بعقد العالقة ذات الفقهية الضوابط الثاين املطلب

  ٢٩٦  ....................... )امتنع املعروف باب عن خرج فمىت وقربة إرفاق عقد القرض( ضابط األول الفرع

  ٢٩٨  ...................................................  )ربا فهو نفعاً  جر قرض كل(  ضابط الثاين الفرع

  ٣٠٣  ................................  مركباً  عقداً  باعتباره العقاري اإلضايف التمويل عقد حكم الثالث املبحث

  ٣٠٩  ..............................................  العقاري اإلضايف التمويل يف الرهن حكم الرابع املبحث

  ٣١٤  .............................................  العقاري اإلضايف التمويل انتهاء أسباب اخلامس املبحث

  ٣١٦  .........................................................................................  اخلامتة

  ٣١٦  ..............................................................................  والتوصيات النتائج

  ٣٢٦  ........................................................................................  املالحق

  ٣٦٩  ..........................................................................  واملراجع املصادر فهرس

  
 

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٦ 

لهامقدمة الدراسة واإلطار المنهجي   

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  أما بعد:  أمجعني.

لقد من اهللا علينا ذا الدين العظيم، وكفانا بشرعه املطهر احلكيم، وأمت علينا نعمته بكماله، وأسبغ ف

تار زل اهللا هلم واختار، وال جيدون خريًا مما جاء به النيب املخعلينا فضله بإحكامه؛ فال أصلح للخلق مما أن

، فالعامل اليوم حباجة ماسة إىل هذا النظام احملكم يف كافة ااالت، واملسائل املستجدة يف عصرنا ال ميكن �

وقوله  ، )١(﴾�a�b�c�d`�_�{ �هلا أن ختلو من حكم شرعي مصداقاً لقوله 

� }�k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�vu{)ومن أبرز  )٢ ،

النوازل املستجدة يف باب املعامالت املالية املعاصرة، ما يتعلق بالتمويل اإلضايف؛ والذي يُعد من أهم صيغ 

استثمار األموال لدى املصارف يف االقتصاد املعاصر، وكذلك حاجة الناس املاسة هلذه الصيغة من صيغ 

حتته  ضرورات أحياناً؛ مما يستدعي دراسة هذا العقد، وما يندرجالتمويل؛ لتلبية أهم احلاجيات املعيشية بل ال

من صور واتفاقيات، وتقومي مسرية املصارف يف هذا اخلصوص، وإعادة النظر يف اخلدمات واملنتجات اليت 

تقدمها لعمالئها، والتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة وقواعدها من جهيت التنظري والتطبيق، والتأكد من 

ة املصرفية اإلسالمية يف الطريق الصحيح، وأا حمققة ملقاصد الشريعة وأهداف االقتصاد اإلسالمي أن مسري 

  وغاياته.

وقد من اهللا علي بااللتحاق ذا القسم املبارك قسم الفقه وأصوله يف أكادميية الدراسات اإلسالمية 

املشايخ واألساتذة  بعد تكّرم –ل اإلضايف موضوع التموي -جبامعة ماليا، وشرعت يف الكتابة يف هذا املوضوع 

الكرام يف هذا القسم املبارك باالطالع على خطته ومباركتهم للكتابة فيه، وحرصت أن جيمع بني التأصيل 

اء عنوان جديدًا ومفيداً، وقد ج والتطبيق، ويعاجل مسائل مهمة أرجو أن أضيف ا إىل املكتبة اإلسالمية

                                 
  .٨٩ :نحلسورة ال )١(
  .٣ سورة املائدة: )٢(
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(التمويل اإلضافي صوره وأحكامه: دراسة تطبيقية في البحث يف هذا املوضوع على النحو التايل: 

  .اهيم واألساليب والعقود التمويليةوتناولت يف هذا البحث مجلة من املف، المصارف السعودية)

وإين من خالل هذا املوضوع أرجو من اهللا سبحانه التوفيق والسداد، وأن جيزي مشاخيي الكرام خري 

 على رميني الكاجلزاء على إتاحة هذه الفرصة وما غمرونا به من الدعم والتشجيع، وال أنسى شكر مشريف

عانة يف واملنة أوالً وآخراً، ونستمد منه سبحانه التوفيق والتيسري واإلتوجيه؛ وهللا احلمد الصدر وحسن الرحابة 

 أول األمر وآخره.

  :البحثهمية أ

  :أمهها يف أمور كثرية التمويل اإلضايف حبثأمهية  ظهرت

يعترب التمويل اإلضــــــــــــايف من العقود اجلديدة والنوازل املالية املعاصــــــــــــرة اليت حتوي جمموعة من  )١

شــــــحذ اهلمم لبياا وتوضــــــيحها، وخاصــــــًة أنه مل يســــــبق مجعها  تســــــتدعي الصــــــور املختلفة،

 وتناوهلا بالبحث على حد علمي واطالعي.

قيق املقاصــــــد تحأمهية التمويل اإلضـــــايف مبفهومه اإلســــــالمي، باعتباره لبنة وعامالً مســــــاعداً ل )٢

 الشرعية املتحصلة من التمويل اإلسالمي من خالل االلتزام بضوابطه وأحكامه.

وم احلاجة للتمويل اإلضـــــــايف وصـــــــلته باحلياة العملية، وكثرة انتشـــــــاره يف التعامل املعاصـــــــر عم )٣

لدى املصــــــــارف واملســــــــتفيدين، وقد ابتلي الناس بضــــــــرورة التعامل مع هذه املصــــــــارف لتلبية 

 مصاحلهم احلاجية بل الضرورية يف كثري من األحيان.

الناس ال  ة، حيث أصبح واقعاً يف حياةاحلاجة ملعرفة التمويل اإلضـايف معرفة شـرعية موضـوعي )٤

 ينفكون عنه، وتُقدم فيه صيٌغ خمتلفة من خمتلف املصارف احمللية حتتاج إىل نظر وتدقيق.

ترتتب على معرفة "التمويل اإلضــايف" أحكام فقهية كثرية ومصــاحل شــرعية مقصــودة، يســتفاد  )٥

 ية من التعامل بالربا أومنها التبصـــــــــــــر بأحكامه والســـــــــــــالمة من الوقوع يف احملرمات الشـــــــــــــرع

 االحتيال عليه وحنو ذلك.

العقاري  بني صندوق التنمية لربنامج التمويل اإلضايف العقاري املشرتكيتعرض البحث  )٦
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 منتصف يف؛ حبسب االتفاقيات املربمة بينهم واملصارف احمللية يف اململكة العربية السعودية

 وإجالة النظر فيه وما يتعلق به من م، وهو منتج جديد حري بالبحث والدراسة،٢٠١٤عام 

 أحكام، وأستلهم من اهللا سبحانه العون والتوفيق والسداد.

  :البحثة يلاشكإ

يـَُعد التمويل اإلضايف شكًال مهمًا من أشكال التمويل املعاصر واسعة االنتشار، وُيْشِكل عليه يف  

تضمن ت مؤثرة البد من إبرازها؛ إذْ يجانبه الشخصي اشتباه صوره ومسائله يف الظاهر مع وجود اختالفا

التمويل اإلضايف الشخصي صوراً وأساليَب متباينة من حيث الشروط واملواصفات منها البسيط واملركب، وما 

يتضمن إعادة للتمويل وما ال يتضمن، وما يزيد على ذلك من اشرتاطات والتزامات خمتلفة بني املمولني،  

التمويل اإلضايف، أو ما يتعلق بتمكني العميل من قبض السلعة التمويلية  كاشرتاط سداد الدين األول من

من عدمه، وحنو ذلك من املسائل املشكلة واملؤثرة يف أحكام هذه العقود التمويلية، وتأكيداً يف إظهار هذا 

اً على مالتباين يف التوصيف واختالف األساليب والصور التمويلية للخلوص إىل أحكامها وضوابطها، كان لزا

الباحث تعزيز هذا البيان من خالل التطبيق على عقود التمويل اإلضايف املختلفة الصادرة من مصارف متعددة 

  ضمن نطاق البحث.

وكذلك اإلشكالية تنسحب على التمويل اإلضايف يف جانبه العقاري فيما خيتص باالشرتاك بني املمولني، 

بكل  ختلفة يف األثر واحلكم؛ حبيث حيتاج إىل نظر وتأمل خاصوالرتكيب اخلاص بني العقود التمويلية امل

مراحل العقد املربم بني األطراف ذات العالقة، وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام فقهية، مع تدعيم هذه 

  الدراسة باملستندات واالتفاقيات املربمة بني صندوق التنمية العقاري واملصارف املشاركة يف التمويل.

إشكالية البحث يف أّن عدم االلتزام بأحكام الشريعة يف التمويل اإلضايف يؤدي إىل معضالت  تكمنو 

وآثار سلبية؛ ال ميكن تالفيها إال بااللتزام باألحكام والضوابط اليت جتعله أكثر فاعلية وإجيابية؛ مما جيعل 

ور ومسائل حيتف ما من ص احلاجة ماسة الستعراض أساليب هذا التمويل بنوعيه الشخصي والعقاري وما

فقهية ينبغي الوقوف عليها وبيان أحكامها وضوابطها الشرعية، وإبراز هذه األمهية من خالل استعراض أهم 

 املقاصد العامة واخلاصة بالتمويل واملتحققة بسبب هذا االلتزام.
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  :أسئلة البحث

  الدراسة قد اثارت بعض التساؤالت منها:  مشكلةإن 

؟ وما أنواع التمويل من حيث موافقتها وما أقســـــــــــامه التمويل املصـــــــــــريف اإلضـــــــــــايفما مفهوم  )١

  لضوابط العقود يف الشريعة اإلسالمية؟

تشــــــــريع العامة واخلاصــــــــة املتحققة من مقاصــــــــد ال أبرز مدى أمهية التمويل اإلضــــــــايف؟ وماما  )٢

 ؟يف ظل الضوابط الشرعيةالتمويل اإلضايف ب العمل

مة من املقد همن غري و ما أهم أســاليب التمويل اإلضــايف الشــخصــي من ذات املصــرف املمول  )٣

  ؟اليت ينبغي االلتزام ا ةالفقهي األحكام والضوابط املصارف السعودية؟ وما

ي وما برنامج التمويل اإلضـــــايف العقار  عقد ما املراد بالتمويل اإلضـــــايف العقاري؟ وما تكييف )٤

 اآلثار املرتتبة عليه؟و  والضوابط ئلحكمه؟ وما أهم املسا

  :بحثأهداف ال

  دف الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف التالية:

وافقتها من حيث م أنواع التمويل بشـــــــكل عاموبيان  وأقســـــــامه، التمويل اإلضـــــــايفب التعريف )١

 لضوابط العقود يف الشريعة اإلسالمية.

  إليه. ة الناسوحاج يف ضوء مقاصد التشريع العامة واخلاصة التمويل اإلضايف مكانة إبراز )٢

 أهم التطبيقات املعمول ا يفدراســـة أســـاليب التمويل اإلضـــايف الشـــخصـــي، و  الكشـــف عن )٣

  .ضوابطها الشرعيةوبيان أحكامها و  السعودية املصارف

ق التنمية صندو  مربمة بني اتفاقياتمن التمويل اإلضايف العقاري، وما خيتص به  دراسة برنامج )٤

العقاري واملصارف املشاركة يف التمويل، وحتليل عقود التمويل وما يرتتب عليها من األحكام 

  والضوابط.

  :الدراسات السابقة

بعد البحث والتقصي وسؤال املختصني، والبحث يف قواعد البيانات املتاحة، وقائمة الرسائل اجلامعية 
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بالتمويل  علقةوجدت دراسات متية تتعلق بالتمويل اإلضايف؛ يف اجلامعات وغريها؛ مستفسراً عن دراسة علم

 بدائله الشرعية بشكل عام، وأما ما يتعلق بالتمويل اإلضايف وصوره املصريف عمومًا وصوره التقليدية أو

َحمكم، وال يف   ال يف حبثاملستجدة؛ فلم أجد من حبث هذا املوضوع ومجع شتاته مسبقاً يف رسالة علمية، و 

إال أن هناك بعض الرسائل واألحباث قد تضمنت معان قريبة من املوضوع؛ البد من اإلشارة إليها ؛ كتاب

  وبيان أوجه املفارقة واالختالف بينها وبني موضوع البحث، وهي على النحو التايل:

، رعبد اهللا بن عمر بن حســــــني بن طاه"العقود املضــــــافة إىل مثلها"، رســــــالة ماجســــــتري للباحث:  .١

- ١٤٣٠للمعهد العايل للقضـــاء جبامعة اإلمام حممد بن ســـعود اإلســـالمية للعام الدراســـي مقدمة 

 موضوعها يف اإلضافة يف العقود بشكل عام. ه،١٤٣١

يف ثالثة فصول، الفصل األول يتعلق بعقود املعاوضات املضافة إىل مثلها، وفيه  وقد جاءت الرسالة

أحد عشر مبحثًا: بيع املبيع، اإلجارة على اإلجارة، إقالة اإلقالة، مضاربة املضارب، مزارعة املزارع ومساقاة 

اجلعالة،  ة من الباطن)، اجلعالة علىاملساقي، استصناع الصانع (االستصناع املوازي)، مقاولة املقاول (املقاول

  إحالة احملال، السلم املوازي (املتوازي)، تورق املتورق (إعادة التورق).

والفصل الثاين يتعلق بعقود التربعات املضافة إىل مثلها، وفيه أحد عشر مبحثًا: استدانة املدين وإقراض 

اء الوصي الوديعة، وقف الوقف، هبة املوهوب، إيص القرض، توكيل الوكيل، إبضاع املبَضع، إعارة املعار، إيداع

  (املوصى) وتوصية املوصى له واملوصي، إعتاق الرقيق، مكاتبة املكاتب، إقطاع املقَطع.

ل والفصل الثالث يتعلق بعقود التوثقة املضافة إىل مثلها، وفيه ثالثة مباحث: رهن املرهون، كفالة الكفي

  تأمني.وضمان الضمني (الضامن)، إعادة ال

  تبني التايل: وباالطالع على حمتوى الرسالة

، وليست خاصة بالتمويل كم ا جاءت عامة تشمل كل العقود يف باب املعامالت كما هو بنيهو  اأ

  موضوع حبثي.

؛ فإا مل تلتق مع موضوع حبثي إال يف مسألة واحدة وهي مسألة وبالنظر إىل مسائل ومباحث الرسالة

تورق املتورق (إعادة التورق)، وهذه املسألة تعترب صورة من الصور اليت سأتناوهلا بالبحث ضمن مباحث فصل 

من الفصول الستة، ولن يكون النظر إليها بإمجال كما صنع الباحث؛ بل سأتطرق إليها مبزيد من التفصيل 
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ريع حبسب الصور املستجدة يف املصارف، وأحلقها كذلك بالتطبيق على العقود والصور املصرفية للجمع والتف

بني التأصيل والتطبيق؛ وبالتايل يكون الفرق جليًا بني البحثني من حيث املوضوع ومن حيث املضمون 

  التفصيلي، ولكل منهجه وطريقته ومن مث نتيجته اخلاصة.

مد العمراين، حم بة، دراســـــــــة فقهية تأصـــــــــيلية وتطبيقية"، للباحث د. عبد اهللا بن"العقود املالية املرك .٢

على  ، وقد حصــــــل الباحثقســــــم الفقه بكلية الشــــــريعة جبامعة اإلمام بالرياض منرســــــالة دكتوراه 

  .ه١٤٢٥/ ١١/ ٢٢الدرجة بتاريخ 

عقد واحد   يفوقد تناول الباحث حكم اشرتاط عقٍد يف عقٍد وحكم اجتماع عقدين خمتلفي احلكم 

كالبيع والقرض، وأثر ذلك يف اخليار والقبض واجلهالة وغريها، َوَوَضَع ضوابط للعقود املركبة، ودرس التطبيقات 

املعاصرة لذلك كاإلجارة املنتهية بالتمليك واملشاركة املتناقصة واملراحبة املركبة من مواعدة وبيع والتأمني املركب 

بة وعقود اخليارات املركبة يف األسواق املالية املعاصرة والبطاقات املصرفية من تأمني وإجارة أو تأمني ومضار 

االئتمانية. وهو حبث قيم بيد أنه خمتلف يف فكرته ومضمونه؛ وذلك ألن الباحث درس اجلمع بني العقود 

 لبشكل عام وضوابط هذا اجلمع؛ كاجلمع بني البيع واإلجارة يف عقد واحد وحنو ذلك، بينما يف التموي

اإلضايف الشخصي ال يوجد الرتكيب باملفهوم الذي تطرق إليه الباحث، بل هو خمتلف متام االختالف عنه 

يف الشكل ويف املضمون، ويف صورة التمويل اإلضايف العقاري كذلك جتد بأا صورة خاصة من الرتكيب 

   مسائل البحثني.ك بنيومستجدة، تتضمن قدراً كبرياً من التأصيل والتفصيل والتطبيق ليس فيه اشرتا

"عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية دراسة تأصيلية تطبيقية" رسالة مقدمة لنيل درجة  .٣

ة؛ امعة اإلمام حممد بن ســــــــــعود اإلســــــــــالميجب املعهد العايل للقضـــــــــاء الدكتوراه يف الفقه املقارن من

/ ٢٣على الدرجة بتاريخ وقد حصــــــل الباحث للباحث د. حامد بن حســــــن بن حممد علي مرية، 

  اشتمل البحث على متهيد وأربعة أبواب، على النحو اآليت:ه، و ١٤٣١/ ١٠

التمهيد: وفيه مبحثان: يف التعريف مبفردات العنوان، وأنواع عقود التمويل املصريف. وجاء الباب األول: 

تغري، ومتويل االستثمار ربح ميف العقود املستجدة يف التمويل باملراحبة، وتضمن ثالثة فصول: يف املراحبة ب

) ، وشراء املديونيات املؤجلة على الغري. وجاء الباب الثاين: يف العقود Islamic Marginباألسهم (

املستجدة يف التمويل باإلجارة، وفيه ثالثة فصول: يف التأجري املقرتن بوعد بالتمليك بأجرة متغرية، وشراء 
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لعقود بوعد بالتمليك، وصكوك احلقوق املعنوية. مث الباب الثالث: يف ا حمافظ األعيان املؤجرة تأجرياً مقرتناً 

) ، وفيه ثالثة فصول: يف بطاقات التقسيط Credit Cardاملستجدة يف التمويل ببطاقات االئتمان (

ذات الدين املتجدد "االئتمان املدار"، وبطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة، وبطاقات التقسيط ذات 

ة، ة املقدمة. وأخرياً الباب الرابع: يف العقود املستجدة يف التمويل بالسلم واالستصناع والقروض املتبادلاملديوني

  وفيه فصالن: يف السلم واالستصناع بسعر السوق يوم التسليم، والسحب على املكشوف حبساب النقاط.

ملعنية شرتكة بني املؤلفات اواملالحظ أن املقدمات الواردة يف التمهيد هي مقدمات عامة البد منها وم

البحث مل عقد التمويل اإلضايف وال شيء من صوره؛ ف بالكتابة يف موضوع التمويل، ومل يرد يف هذه الرسالة

  يتطرق ملا تناولته يف موضوعي من عقود وصور التمويل اإلضايف فضالً عن التطبيق على العقود حمل الدراسة.

ومن الدراسات السابقة املتعلقة ببعض املسائل التفصيلية يف البحث، ما يتعلق مبسألة بيع الدين وما 

معاصرة على اختالف مسمياا، ومن أبرز ما اطلع عليه الباحث من هذه البحوث  يتفرع عنها من صور

  على سبيل اإلمجال ما يلي:

قدم ا الباحث ت هأصــــل الكتاب رســــالة دكتورابيع الدين وتطبيقاته املعاصــــرة يف الفقه اإلســــالمي،  •

د معة اإلمام حممد بن ســــــــــــعو يف قســــــــــــم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضــــــــــــاء جبا ،أســــــــــــامة بن محود الالحم

ناقش املؤلف عدداً من املســـــــائل اليت م املســـــــلم يف حياته ه، وقد اإلســـــــالمية، وحاز ا على درجة الدكتورا

مثـــل بيع الـــدين الربوي وأحكـــامـــه، وأحكـــام بيع الـــدين يف البيع والصــــــــــــــرف، وبيع دين النفقـــة واملهر، وبيع 

صــلح عدد من املســائل املهمة يف بيع الدين يف اللعرض تكما املوصــوف يف الذمة وبيع االســتجرار وأحكامه،  

 والقسـمة وعقود التوريد وعقود املسـتقبليات وغريها من املسائل احليوية اليت متس معامالت املصارف اليومية.

صــفحة  ٨٠٠يف جملدين فاخرين حيتوي كل جملد على حوايل  م،٢٠١٢ – ه١٤٣٣طبع الكتاب عام وقد 

 بنك البالد. ، ومشاركةنشر والتوزيععرب دار امليمان لل

بيع الدين أحكامه وتطبيقاته املعاصـــرة، للباحث خالد حممد تربان، وهي رســـالة املاجســـتري للباحث  •

هوم بيع الدين مث على بيان مفيقوم هذا البحث يف الفقه املقارن من كلية الشــريعة باجلامعة اإلســالمية بغزة. و 

مث تكلم  جل.بثمن مؤ  هبيع، و بيع الدين بثمن حال وأحكامها، من حيثيتحدث فيه عن صــــــور بيع الدين 

ة لعقد الســـــــــــلم، صـــــــــــور تطبيقيو  ،الصـــــــــــرف، و احلوالةالباحث عن تطبيقات بيع الدين يف العقود املختلفة، ك
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، ة والنقديةيق التجار األورا، مث حتدث الباحث عن تطبيقات معاصرة لصور بيع الدين، كوعالقتها ببيع الدين

 عقد التأمني التجاري، وحق التأليف.، و والراتب التقاعدي ،املهربيع و 

 بيع الدين يف الشــريعة اإلســالمية، وهبة الزحيلي، وهو منشــور ضــمن ســلســلة أحباث مركز االقتصــاد •

م ، حتدث فيه عن بيع الدين بالنقد، وبالدين، كما حتدث عن حســـجبامعة امللك عبد العزيز جبدة اإلســـالمي

 الدين، وعالقتهما ذا البيع. وفاء قيمة النقد يف تغريالكمبيالة، وأثر 

الربا واملعامالت املصــــــــرفية، عمر املرتك، حيث تكلم يف املســــــــألة الســــــــابعة من الباب الثاين عن بيع  •

 كما بني يف الباب الثالث بعض صور املعامالت املالية املعاصرة، ذات الصلة باملوضوع.  وصوره، الدين

عبد اهللا بن ســــــــــــــليمان بن منيع، وهو حبث منشــــــــــــــور يف جملة البحوث الفقهية أحكام بيوع الدين،  •

 العدد احلادي واألربعني، وحتدث بإجياز عن صور بيوع الدين. املعاصرة،

املوضـــــوع الثالث من مواضـــــيع املؤمتر الفقهي الرابع للمؤســـــســـــات املالية اإلســـــالمية بدولة الكويت؛  •

كامه وبدائله الشـــرعية يف معامالت املصـــارف اإلســــالمية، وقد والذي يتعلق مبوضـــوع قلب الدين صـــوره وأح

  شارك فيه جمموعة من أهل العلم، وهم:

 عبد اهللا سليمان املنيع، يف حبثه املسمى: "حكم قلب الدين على املدين". .١

ية يف الشــــــــــرعيف حبثه املســــــــــمى: "قلب الدين صــــــــــوره وأحكامه وبدائله د. نزيه كمال محاد،  .٢

 ".المية املعاصرةمعامالت املصارف اإلس

 ."صوره وأحكامه وبدائلهيف حبثه املسمى: "قلب الدين د. عبد الرمحن صاحل األطرم،  .٣

ت جتديد عقود املراحبات والوكاال يف حبثه املســــــــمى: "قلب الدين د. عصــــــــام خلف العنزي، .٤

 ".االستثمارية

  ة اإلسالمية".املاليد. سامي إبراهيم السويلم، يف حبثه املسمى: "قلب الدين يف املؤسسات  .٥

وقد نظمته شركة شورى لالستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

ديسمرب  ٢٢- ٢١ه املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦- ٢٥اإلسالمية يف مملكة البحرين، واملقام يف الكويت يف الفرتة 

  م.٢٠١١

 ١٣- ١٢ه املوافق ١٤٣٨رجب  ١٦- ١٥رعية يف مؤمتر أيويف السنوي اخلامس عشر للهيئات الش
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م يف البحرين، حيث ُعِقَدت اجللسة يف اليوم الثاين من املؤمتر حول احملور اخلامس من حماوره ٢٠١٧أبريل 

املتعلق بإعادة التمويل وتطبيقاته املعاصرة وأحكامه، وقد شارك حتت هذا العنوان؛ د. خالد السياري، وناصر 

هذا املؤمتر بعد فراغ الباحث من اجلزء الذي تنطوي حتته هذه املسألة، وهو يتجه إىل  الداود. وقد ُعِقدَ 

التفصيل يف صور إعادة التمويل، وهذا ما ال يستهدفه الباحث بالبحث؛ إْذ ليس ذلك موضوع للباحث وال 

اعتباره بهدفه، وإمنا تطرق الباحث إىل أسلوب إعادة التمويل ضمن أساليب التمويل اإلضايف الشخصي، 

أحد األساليب والصور للتمويل اإلضايف الشخصي بشروطه ومواصفاته اخلاصة، ومن خالل العقود التطبيقية 

حمل الدراسة وذلك للمقارنة بينها وبني الصور واألساليب األخرى املتبعة يف تلك املصارف واليت خيتلف 

هلا ضمن  فروع اليت يلزم الباحث التعرضبعضها عن بعض؛ فإعادة التمويل يـَُعد إحدى تلك الصور ومن ال

أهداف ومقاصد هذا البحث، وربطه بالواقع االقتصادي بالبلد حمل الدراسة من خالل التطبيق على العقود 

والعروض التمويلية املقدمة من املصارف احملددة ضمن نطاق البحث، وهذا ما مل يتحصل من خالل التعرض 

  شار إليه.هلذا املوضوع يف هذا املؤمتر امل

 مواضيع اهلامة واملتكررة كثريًا يف كتب الفقه يف بيع الدين من املسائل الفقهية واخلالصة أن موضوع

متناثرة وأبواب خمتلفة، وتعددت آراء الفقهاء حول الدين ومسائله، وظهر يف العصر احلاضر مسائل عديدة 

تعترب من املستجدات والنوازل يف هذا الباب ومع انتشار املصارف وتطور منتجاا ظهرت مسائل تقوم على 

مسمياا وكذلك درجة ارتباطها ا، ومن ذلك موضوع اإلضافة يف التمويل، مما جعل وختتلف  بيع الدين،

احلاجة ماسة إىل التعرض لالجتهادات الواردة يف هذا املوضوع، ومدى ارتباطه به من خالل صوره وأساليبه 

األهداف املراد حتقيقها و واملؤسسات املالية التمويلية للتوصل إىل الغايات  املصارف على املختلفة، والتطبيق

  .من وراء هذا البحث

وفيما يتعلق بالتمويل اإلضايف العقاري كشكل من أشكال التمويل اإلضايف، فإنه كذلك له عالقة 

ظاهرية بالتمويل املصريف امع أو املشرتك من حيث كونه إضافًة من جهة أخرى، وقد حبثت يف هذه الصورة 

ينها يل املشرتك) فوجدت بعض الكتابات التنظريية العامة حول هذا الباب، أبمن صور التمويل املصريف (التمو 

  فيما يلي:
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"التمويل املصـــريف امع"، إعداد/ د. حممد عبد الغفار الشـــريف، وَحبثه ضـــمن كتابه: (حبوث  .١

فقهية معاصـــــــــــرة)، الد األول، وهو يف األصـــــــــــل حبث مقدم لبيت التمويل الكوييت ضـــــــــــمن 

ه، ويقع يف مخســـــني صـــــفحة ١٤١٦قهية الرابعة، املنعقدة يف الكويت ســـــنة أعمال الندوة الف

وهو حبث خمتصــــــــر، اقتصــــــــر فيه على تعريف التمويل املصــــــــريف املشــــــــرتك، وصــــــــيغه فقط دون 

 أحكامه.

"القواعد العامة للتمويالت املشـرتكة وتطبيقاا يف املصـارف اإلسالمية"، إعداد/ عبد اللطيف  .٢

يـــت التمويــل الكوييت ضــــــــــــــمن أعمــال النـــدوة الفقهيــة الرابعـــة، اجلنــاحي، وهو حبــث مقـــدم لب

ه، ويقع يف تســــــــــــــع صــــــــــــــفحــات، تعرض فيــه لتعريفــه، ١٤١٦املنعقــدة يف الكويــت ســــــــــــــنــة 

 ومشكالته، ومميزاته، وأتعابه.

)، ويقع يف ٢٤التمويل املصـــــريف امع ضـــــمن كتاب املعايري الشـــــرعية، املعيار الشـــــرعي رقم ( .٣

ه، وهو حبث جيد، لكنه خمتصـــر، ١٤٢٨طبعة ســـنة  )٤٠٤ســـت صـــفحات من الصـــفحة (

 مبا يتفق مع طبيعة وحجم املعايري الشرعية.

)، صـــــادر عن اهليئة الشـــــرعية ملصـــــرف الراجحي، ويقع يف ثالث صـــــفحات، ٢١٥قرار رقم ( .٤

وتضـــمن تعريفاً للتمويل املصـــريف املشـــرتك، وتوســــيع دائرة العمل به يف غري عقود املراحبة لآلمر 

 استصناع وسلم وغريها وبعض الضوابط العتماده لدى املصرف.بالشراء من 

"أحكام التمويل املصــــريف املشـــــرتك"، تأليف/ د. عبد امللك بن صــــاحل آل فريان، وهي رســـــالة  .٥

دكتوراه نال ا املؤلف الدرجة بقســــم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضــــاء جبامعة اإلمام حممد 

 ه، وموضــــوع الرســــالة١٤٣٣العربية الســــعودية، الطبعة األوىل بن ســــعود اإلســــالمية باململكة 

منصـــــــب على التأصـــــــيل والتطبيق لعقد متويل مصـــــــريف مشـــــــرتك مت بني مؤســـــــســـــــات التمويل، 

(وتتكون من: مصــــــــــــــرف الراجحي، وبنــك الريــاض، وبنــك اجلزيرة، والبنــك األهلي التجــاري) 

وبني شــــركة الشــــعيبة للماء والكهرباء، وكان الغرض من العقد إنشــــاء وتشــــغيل حمطة الشــــعيبة 

، وقد اشـــــــــتمل العقد -املرحلة الثالثة  -ه باململكة العربية الســـــــــعودية لتوليد الطاقة وحتلية امليا

على ســــــت اتفاقيات قام الباحث باســــــتعراضــــــها ودراســــــتها، وقد مت هذا العقد بصــــــيغة إجارة 
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موصـــــــوف يف الذمة منتهية بالتمليك حيث قامت مؤســـــــســـــــات التمويل اإلســـــــالمي بإنشـــــــاء 

ضــوابط  رياً ينتهي بتمليك األخرية هلا، وفقاألصــول، ومن مث تأجريها على شــركة الشــعيبة تأج

م، ومت تســــــــــليم املشــــــــــروع للعميل ســــــــــنة ٢٠٠٦حمددة متفق عليها. وقد مت إبرام العقد ســــــــــنة 

  م.٢٠٠٨

  الفرق بين هذه الدراسات السابقة والموضوع محل البحث:

بحث والتأصيل لأن الدراسات السابقة اليت مت استعراضها مل تستوِف موضوع التمويل املصريف املشرتك با

بل تناولته بشكل جممل دون الدخول يف التفاصيل، وإضافة إىل كوا غري شاملة فهي ليست بكتب 

العلمية اليت أشرت إليها فهي وإن حوت قدراً جيداً من التأصيل يف هذا الباب إال  متخصصة، وأما الرسالة

أا كانت منصبة على عقد متويلي خاص، وهو العقد املسمى سابقاً بني اجلهات املذكورة يف حتليل الرسالة؛ 

  اص.خ فاقتصَرت الرسالة على التطبيق على ذلكم العقد؛ فكانت الدراسة خمتصة وتطبيقية على عقد

فإا تتناول موضوع التمويل املصريف العقاري اإلضايف الذي يُعد صورة من  أما ما يميز هذه الدراسة

صور التمويل اإلضايف املعاصرة، وكذلك فيه شبه بالتمويل املصريف املشرتك؛ إْذ جيمع هذا العقد بني اإلضافة 

ينه وبني ذه التسمية من ِقَبل اجلهات املمولة، وبواملشاركة وهو أقرب إىل معىن اإلضافة ولذلك أطلقت عليه ه

ه التمويل املصريف املشرتك من الفروق ما سأبينه يف حينه بإذن اهللا وتوفيقه، وله خصائصه اليت متيزه عن غري 

يعاً ، ومل يسبق لتلك الدراسات مجمن عقود التمويل املشرتكة؛ فناسب طرحه ضمن مباحث هذه الرسالة

تناول هذه الصورة بالبحث، إذ يشرتك يف التمويل جهة حكومية غري رحبية وهي متمثلة يف صندوق التنمية 

 العقاري اق معها على برنامج التمويل املصريفالعقاري السعودي، مع أحد املصارف احمللية اليت مت عقد االتف

م من قبل الصندوق العقاري ملن استحق متويل الصندوق، وهو متويل ٢٠١٤اإلضايف الذي مت طرحه يف مايو 

طويل األجل له طبيعته اخلاصة خبالف التمويل املختلط، وحقيق بالبحث والدراسة بكل جوانبه وآثاره، وذا 

سابقة كذلك يعترب موضوعاً مستجداً له شبه يف الظاهر مبا سبق بيانه يف الدراسات اليتبني أن الباب الثالث  

ت إال أنه خيتلف يف الكثري من التفاصيل، ولذلك فإنه مل تسبق دراسته من قبل، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مبا عزم

  ، واهللا أسأل التوفيق واإلعانة.على حبثه من صور التمويل اإلضايف
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  :منهجية البحث

هج املنهج التكاملي الذي جيمع مناهج حبثية متعددة كاملنهج االستقرائي، واملنيف البحث سأعتمد على 

 الوصفي، واملنهج التحليلي، واملنهج التطبيقي، حيث جتتمع هذه املناهج مجيعاً يف منهج متكامل بشىت أدواته

  ى النحو اآليت:األدوات املنهجية علمن استقراء، ووصف، وحتليل، وتطبيق، ويتمثل العمل يف البحث ذه 

املنهج االستقرائي: مجع املعلومات واملادة العلمية، عن طريق مجع واستقراء العقود والصور التمويلية 

  اإلضافية بنوعيها الشخصي والعقاري، مع استقراء النصوص واآلثار املرتبطة باملوضوع.

ريق وصف أساليب وصور التمويل اإلضايف املنهج الوصفي: عرض املادة العلمية اموعة، عن ط

  موضوع البحث وبيان مسائله بعد تنسيقها والربط بني أفكارها.

املنهج التحليلي: حتليل بيانات ومعلومات املادة العلمية بصورها ومسائلها ونصوصها، وإبراز دالالا 

األساسية،  هيةاء الواردة يف املسائل الفقومقتضياا، وبيان أبعادها وضوابطها. ومن َمث املقارنة األقوال واآلر 

  والنقد فيما يقتضي النقد، واستخراج عوامل القوة والضعف يف جوانب املادة العلمية املطروحة.

املنهج التطبيقي: من خالل ربط هذه املادة العلمية النظرية بواقع املؤسسات التمويلية يف بلد البحث، 

ور التمويلية وما وصل إىل ما حيل من الصواستخراج النتائج املرتتبة على ما مت تطبيقه من أدوات حبثية، والت

  حيرم بعد االستقراء، والوصف، والتحليل.

كل هذا يكون من خالل عروض وعقود التمويل اإلضايف، واألنظمة واالتفاقيات التمويلية ذات 

  العالقة، يف ضوء مسائل وأقوال املدارس الفقهية، والقرارات امعية واالجتهادات العلمية املعتربة.

  :ود البحثحد

  للبحث حدود يف الدراسة النظرية والتأصيلية، وحدود يف الدراسة التطبيقية:

حدود البحث من الناحية النظرية: هي عروض وعقود التمويل اإلضايف الشخصي والعقاري، ومن 

العالقة  تالناحية التأصيلية: هي املسائل واألقوال الفقهية من كتب املذاهب واالجتهادات املعاصرة املعتربة ذا

  بالتمويل اإلضايف بعد التخريج والتكييف الفقهي للعقود.

وحدود البحث من الناحية التطبيقية امليدانية: ستكون عينة الدراسة هي مناذج لعقود ومستندات 

التمويل اإلضايف من اجلهات احلكومية ذات االرتباط واملصارف يف اململكة العربية السعودية باعتبارها بلد 
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وهذه اجلهات واملصارف على النحو اآليت: وزارة العدل متمثلة يف كتابة العدل األوىل مبنطقة تبوك،  الباحث،

لي، والبنك األه وبنك البالد، وصندوق التنمية العقاري السعودي، ومصرف اإلمناء، ومصرف الراجحي،

  .، وبنك سابوالبنك السعودي لالستثمار

واملؤسسات؛ الرتباطها أوًال مبوضوع البحث خصوصًا ما يتعلق وقد جاء االختيار هلذه اجلهات 

باملؤسسات احلكومية فهي اجلهات املعنية ذه املعاملة على وجه التحديد، وأما املصارف املختارة هنا دون 

غريها من املؤسسات املالية؛ فبسبب ما يسر اهللا للباحث من قنوات اتصال مع هذه املؤسسات املالية، وملا 

ل من استيعاب للصور واألساليب التمويلية هلذا الشكل من أشكال التمويل من خالل هذه املصارف حص

  املنتقاة؛ مت االكتفاء ا عن غريها طلباً لبلوغ القصد دون تكرار ال حاجة له وال طائل من ورائه.

  لبحث:ا هيكل

ابط الشرعية، فقتها للضو : تعريف التمويل اإلضايف، وأنواع التمويل من حيث مواتمهيديالفصل ال

  الربوية واملخارج الشرعية، وفيه ثالثة مباحث: والفرق بني احليل

  :لبامط ثالثة املبحث األول: التعريف بالتمويل اإلضايف، وفيه

  املطلب األول: تعريف التمويل اإلضايف باعتباره مركباً إضافياً.

  املقصود بـالتمويل اإلضايف باعتبارها علماً ولقباً. املطلب الثاين:

  .املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة بالتمويل اإلضايف

املبحث الثاين: أنواع التمويل من حيث موافقتها لضوابط العقود يف الشريعة اإلسالمية، وفيه ثالثة 

  مطالب:

  املطلب األول: التمويل بالعقود املوافقة للضوابط الشرعية.

  املطلب الثاين: التمويل بالقروض الربوية.

  املطلب الثالث: الفرق بني التمويل الربوي والتمويل اإلسالمي.

  الربوية، واملخارج الشرعية، وفيه ستة مطالب: املبحث الثالث: الفرق بني احليل

  واملخارج. املطلب األول: تعريف احليل

  وبيان أحكامها. املطلب الثاين: أقسام احليل

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١٩ 

  املطلب الثالث: أدلة جواز املخارج الشرعية.

  الربوية. املطلب الرابع: أدلة حترمي احليل

  الربوية، واملخارج الشرعية. بني احليلاملطلب اخلامس: الفرق 

  السادس: ضوابط املخارج الشرعية. املطلب

الباب األول: أساليب التمويل اإلضايف الشخصي، وبيان أهم صوره وتطبيقاته يف اململكة العربية 

  السعودية، وفيه ثالثة فصول:

يل اإلضايف الشخصي، وضوابطه يف النظام السعودي، وأمهية التمويل الفصل األول: املقصود بالتمو 

  اإلضايف اإلسالمي يف ضوء مقاصد الشريعة، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: املقصود بالتمويل اإلضايف الشخصي، وبيان أقسامه وأساليبه إمجاًال، وضوابطه يف 

  النظام السعودي، وفيه ثالثة مطالب:

  ملقصود بالتمويل اإلضايف الشخصي.املطلب األول: ا

  املطلب الثاين: أقسام وأساليب التمويل اإلضايف الشخصي.

املطلب الثالث: ضوابط التمويل اإلضايف الشخصي يف النظام السعودي من خالل الضوابط املعلنة 

  للتمويل االستهالكي.

  مطلبان:املبحث الثاين: أمهية التمويل اإلضايف ومكانته يف حياة الناس، وفيه 

  املطلب األول: أمهية اإلضافة يف التمويل واحلاجة إليها.

  املطلب الثاين: مكانة التمويل اإلضايف يف حياة الناس.

  املبحث الثالث: أمهية التمويل اإلضايف اإلسالمي يف ضوء مقاصد الشريعة، وفيه ثالثة مطالب:

  ه فرعان:الشريعة، والعالقة بينهما، وفياملطلب األول: املقصود بالتمويل اإلضايف اإلسالمي ومقاصد 

  الفرع األول: املقصود بالتمويل اإلضايف اإلسالمي ومقاصد الشريعة.

  الفرع الثاين: عالقة التمويل اإلضايف اإلسالمي مبقاصد الشريعة.

  املطلب الثاين: أمهية التمويل اإلضايف اإلسالمي يف ضوء مقاصد الشريعة العامة، وفيه ثالثة فروع:

 الفرع األول: التمويل اإلضايف اإلسالمي وحتقيق مصاحل اخللق.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٢٠ 

  الفرع الثاين: التمويل اإلضايف اإلسالمي وإشاعة األخوة والتآلف االجتماعي.

  الفرع الثالث: التمويل اإلضايف اإلسالمي ورفع احلرج عن الناس.

مويل، وفيه اخلاصة بالت املطلب الثالث: أمهية التمويل اإلضايف اإلسالمي يف ضوء مقاصد الشريعة

  أربعة فروع:

الفرع األول: التمويل اإلضايف اإلسالمي وحتقيق العدالة االجتماعية بني أفراد اتمع يف احلياة 

  االقتصادية.

  الفرع الثاين: التمويل اإلضايف اإلسالمي وتوليد الثروة مبا يضمن الرفاه والغىن.

  دعم األنشطة احلقيقية.الفرع الثالث: التمويل اإلضايف اإلسالمي و 

  الفرع الرابع: التمويل اإلضايف اإلسالمي ومحاية اتمع من األضرار االقتصادية واألزمات املالية.

الفصل الثاين: أساليب التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول، وبيان أهم صوره 

  وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، وفيه مخسة مباحث:

  التمويل األساسي، وفيه مطلبان:املتزامن مع بحث األول: التمويل اإلضايف الشخصي امل

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

ذات املصرف املمول بعد سداد جمموعة من أقساط  املبحث الثالث: التمويل اإلضايف الشخصي من

  التمويل األساسي، واشرتاط سداد التمويل األساسي منه، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

لثالث: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول دون اإللزام بسداد التمويل املبحث ا

  األساسي، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

تمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول بعد سداد جمموعة من أقساط املبحث الرابع: ال
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  التمويل األساسي، وتأجيل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من أقساط التمويل األساسي، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  ثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.املطلب ال

املبحث اخلامس: الفروق بني األساليب التمويلية اإلضافية حمل الدراسة، وضوابط التمويل اإلضايف 

  من ذات املصرف املمول.

الفصل الثالث: أساليب التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول، وبيان أهم صوره 

  مباحث: مخسةوتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، وفيه 

املبحث األول: التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول بعد سداد التمويل األساسي من 

  لصيغة التقليدية، وفيه مطلبان:ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف با

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

 املبحث الثاين: التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول بعد سداد التمويل األساسي من

  ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بصيغة التورق، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

ساسي، ل دون النظر للتمويل األاملبحث الثالث: التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمو 

  وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

مويل اإلضايف من التاملبحث الرابع: الفروق بني األساليب التمويلية اإلضافية حمل الدراسة، وضوابط 

  غري املصرف املمول.

املبحث اخلامس: أهم القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بالتمويل اإلضايف الشخصي من املصرف 

  املمول ومن غريه.
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الباب الثاين: التمويل اإلضايف العقاري، دراسة تطبيقية على برنامج التمويل اإلضايف املقدم من صندوق 

  باالتفاق مع املصارف السعودية، وما يتعلق به من أحكام، وفيه فصالن:التنمية العقاري 

فيه أربعة و الفصل األول: التعريف بالتمويل اإلضايف العقاري، وما يتعلق به من اتفاقيات وحتضريات، 
  مباحث:

  التمويل اإلضايف العقاري، وأركانه، وفيه مطلبان:تعريف  املبحث األول:
  ويل اإلضايف العقاري.التمتعريف املطلب األول: 

  املطلب الثاين: أركان التمويل اإلضايف العقاري.
  املبحث الثاين: عالقة التمويل اإلضايف العقاري بالتمويل املشرتك.

  املبحث الثالث: االتفاقيات املربمة لتطبيق التمويل اإلضايف العقاري.
د مبفرده، وفيه العقاري، وحكم كل عقعقود التمويل املشرتكة يف عقد التمويل اإلضايف  :رابعاملبحث ال

  مطلبان:
  املطلب األول: عقد متويل صندوق التنمية العقارية.

  املطلب الثاين: عقد متويل املصرف اإلضايف.
الفصل الثاين: تكييف العالقة بني صندوق التنمية العقاري واملصارف املمولة واملستفيد واآلثار 

  مباحث: مخسةوفيه واألحكام املرتتبة عليها، 
  كيفية إدارة التمويل اإلضايف العقاري وحكمها.املبحث األول:  

ضوابط الفقهية ذات ، والاإلضايف املبحث الثاين: تكييف العالقة بني صندوق التنمية العقاري واملمول

  العالقة، ويف مطلبان:

  .اإلضايف املطلب األول: تكييف العالقة بني صندوق التنمية العقاري واملمول

  املطلب الثاين: الضوابط الفقهية ذات العالقة بعقد التمويل اإلضايف العقاري.

  املبحث الثالث: حكم عقد التمويل اإلضايف العقاري باعتباره عقداً مركباً.

  املبحث الرابع: حكم الرهن يف التمويل اإلضايف العقاري.

  املبحث اخلامس: أسباب انتهاء التمويل اإلضايف العقاري.

  وفيها نتائج البحث والتوصيات. اخلامتة

  مالحق البحث.

  الفهارس.
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: تعريف التمويل اإلضافي، وأنواع التمويل من حيث موافقتها الفصل التمهيدي

  ة مباحث:، وفيه ثالثالربوية والمخارج الشرعية الفرق بين الحيلو  للضوابط الشرعية،

  :البمطثالثة بالتمويل اإلضايف، وفيه املبحث األول: التعريف 

  .باعتباره مركباً إضافياً ضايف التمويل اإل األول: تعريف طلبامل

  .علماً ولقباً  باعتباره ضايفالثاين: املقصود بـالتمويل اإل طلبامل

  .بالتمويل اإلضايف األلفاظ ذات الصلة :ثالثال طلبامل

وفيه ثالثة  ،التمويل من حيث موافقتها لضوابط العقود يف الشريعة اإلسالميةاملبحث الثاين: أنواع 

  مطالب:

  .املطلب األول: التمويل بالعقود املوافقة للضوابط الشرعية

  التمويل بالقروض الربوية.املطلب الثاين: 

  اإلسالمي.: الفرق بني التمويل الربوي والتمويل لثالثا طلبامل

  ، وفيه ستة مطالب:الربوية، واملخارج الشرعية  احليلالثالث: الفرق بني بحثامل

  واملخارج. األول: تعريف احليل طلبامل

  وبيان أحكامها. أقسام احليلالثاين:  طلبامل

  أدلة جواز املخارج الشرعية.الثالث:  طلبامل

  .الربوية احليل املطلب الرابع: أدلة حترمي

  .الربوية، واملخارج الشرعية : الفرق بني احليلطلب اخلامسامل

Univ املطلب السادس: ضوابط املخارج الشرعية.
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  وفيه مطلبان: التعريف بالتمويل اإلضافي،المبحث األول: 

  المطلب األول: التعريف بالتمويل اإلضافي، وفيه فرعان:

  الفرع األول: تعريف التمويل اإلضافي باعتباره مركباً إضافياً 

  المسألة األولى: تعريف التمويل
الرجل: اختذ ماًال، يقال: مال الرجل : امليم والواو والالم كلمة واحدة، هي متول التمويل لغةً أوًال: 

ميول وَميَال َمْوًال وَمُؤوًال: إذا صار ذا مال، وهو ما ُمِلك من مجيع األشياء، واألصل يف املال: ما ميلك من 

الذهب والفضة، مث أطلق على كل ما يعتىن به وميلك من األعيان، وأكثر ما كان يطلق عند العرب على 

مواهلم، وهو من األلفاظ اليت تذكر وتؤنث. وقيل: املال معروف ما ملكته من مجيع اإلبل؛ ألا كانت أكثر أ

  .)١(األشياء

  ثانياً: يف اصطالح الفقهاء هناك اجتاهان لتعريف املال:

صاحلنا املال: اسم ملا هو خملوق إلقامة م« فعرفه بعضهم بقوله: اصطالح الحنفية، االجتاه األول: 

  .)٢(»تمّول واإلحراز باعتبار صفة ال به، ولكن

وهلم تعريفات أخرى أبرز ما فيها أن فقهاء احلنفية يؤكدون على العينية واالدخار يف مالية األشياء، 

 .)٣(وأن يكون الشيء له قيمة مادية بني الناس، ميكن االنتفاع به انتفاعاً معتاداً 

                                 
الناشر: دار  ،احملقق: عبد السالم حممد هارون ،معجم مقاييس اللغة أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، ينظر: ابن فارس، )١(

 ابن منظور األنصاري الرويفعى ي مجال الدينحممد بن مكرم بن عل ابن منظور، أبو الفضل .)٩٦٩ص (، م٧٩١٩ -هـ ١٣٩٩الطبعة: ، الفكر
أمحد بن حممد بن علي الفيومي ). الفيومي، ١١/٦٣٦، (هـ١٤١٤ -الطبعة الثالثة ، بريوت –الناشر: دار صادر  ،لسان العرب ،اإلفريقى
 .)٣٠٢ص ، (الناشر: املكتبة العصرية، دراسة وحتقيق: يوسف الشيخ حممد، ( مول ) المصباح المنير ،املقري

 ).١١/٧٩(ه، ١٤١٤، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طبعة عام المبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد السرخسي،   )٢(
وقد انُتِقَد هذا االجتاه بأن (العينية) مل يوافقهم على اشرتاطها أحد من فقهاء املذاهب األخرى، فضًال عن بعض متقدميهم  )٣(

نتفاع مباح اال يف تعريفه للمال بأنه: " ما يكون منتفعاً به حقيقة، -رمحه اهللا  -وكثري من متأخريهم، الذين مل يشرتطوا ذلك وقد قال الكاساين 
النتفاع ابه شرعاً على اإلطالق "؛ فلم يشرتط يف هذا التعريف كون املال عيناً ميكن إحرازها وادخارها، بل اشرتط كونه منتفعاً به حقيقة، وهذا 

.. سواء كان . مباح شرعاً، وقد أدخل املنافع يف معىن املال يف موضع آخر، وذكر أن املال ينقسم إىل قسمني: عني، ومنفعة، قال يف الوصية: "
، فعة..."ناملال عيناً أو منفعة عند عامة العلماء، حىت جتوز الوصية باملنافع..."، وقال يف حكم الوصية: " ...واملال قد يكون عيناً وقد يكون م

. لفواكه وحنوهاكاخلضار واوكذلك فإن اشرتاطهم إمكانية (االدخار) لتحقيق صفة املالية يف األعيان، خيرج عن مفهوم املال ما ال ميكن ادخاره،  
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م للمال، فاحيث تقاربت تعري ، من املالكية والشافعية واحلنابلةاصطالح الجمهوراالجتاه الثاين: 

 " وال يقع اسم املال إال على ما له قيمة يباع حيث قال: للمال اإلمام الشافعي تعريف هنا وميكن أن نورد

"  :تعريفه بقول بعضهم املالكية ، وجاء عند)١(ا، وتكون إذا استهلكها مستهلك أّدى قيمتها وإن قّلت "

وعند احلنابلة عرف ، )٢(ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه " وأعين باملال: ما يقع عليه امللك،

  .)٣(بعضهم املال بقوله: " املال شرًعا: ما فيه منفعة مباحة لغري حاجة أو ضرورة "

ألن اصطالح اجلمهور يوافق ظواهر أن اصطالح اجلمهور هو الراجح؛  -واهللا أعلم  -واألظهر 

  .)٤(العينية املادية مل يرد يف الشرعنصوص الكتاب والسنة بينما قصر مفهوم (املال) على األشياء 

                                 
العريب، بريوت،  الناشر دار الكتاب ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائععالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين،  ينظر: الكاساين،

رسالة  ،مالية ونقلهاالمعاوضة عن الحقوق ال). املطريي، فهد بن خلف بن صاحل العقيلي املطريي، ٣٨٥، ٣٥٢، ١٤٧/ ٧م، (١٩٨٢
  ).٨٨ -٨٦دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود، (ص 

 ).١٧١/ ٥ه، (١٤١٠، دار املعرفة، بريوت األمالشافعي، حممد بن إدريس الشافعي،  )١(
لقاهرة، ا، حتقيق: مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن عفان، الموافقاتالشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد،  )٢(
 ).٢/٣٢هـ، (١٤١٧الطبعة األوىل 
، حتقيق قناععن متن اإل كشاف القناعالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي،  )٣(

موضع آخر: " املال شرعاً: ما يباح نفعه مطلقا  ). وقال يف٣/١٥٢ه، (١٤٠٢هالل مصيلحي مصطفى هالل، الناشر دار الفكر، بريوت، 
قائق أولي د منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي، أي يف كل األحوال أو يباح اقتناؤه بال حاجة ". البهويت،

 ).٧/ ٢م، (١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، الطبعة األوىل، ، الناشر عامل الكتبالمعروف بشرح منتهى اإلرادات النهى لشرح المنتهى

احلنفية، وينصر اصطالح اجلمهور ويؤيده التعريف اللغوي للمال، والعرف كذلك جاٍر وملا تقدم من امللحوظات على اصطالح  )٤(
يف املال، والذي ر باعتبار مالّية غري األشياء املادية؛ كاألمور املعنوية من املنافع واحلقوق وحنوها، وهذا االصطالح يلتقي مع القوانني الوضعية يف تع

ضمن حبوث الدورة  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي بيع االسم التجاري والترخيص، وهبة بن مصطفى،الزحيلي،  ينظر: .يشمل األعيان واملنافع
ومن املتقرر أن مامل يرد حتديده يف الشرع، فمرده  .)٢٩٣ – ٣/٢٩١، (اخلامسة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي جبدة، جملة امع، العدد اخلامس

هذه  قرروقد  ،بيان خاص به حىت يكون معروفًا به، ولذلك فإن َمَرد فهمه إىل ما عليه العرب ومن ذلك املال فإنه مل يرد يف الشرع، للعرف
/ ٢؛ ٣٨٩/ ١ه، (١٣٨٨مجع من األئمة، منهم ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، املغين، مكتبة القاهرة، طبعة عام  القاعدة

). وابن تيمية، تقي ١٥٤/ ٩م، (١٩٩٧شرف النووي، يف اموع، الناشر دار الفكر، بريوت،  ). والنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن٢٨٨
لعمدة، ا الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، يف شرح

 ). وغريهم.٣٠٤، ١٠٦هـ، (ص ١٤١٢عطيشان، الناشر مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل، قسم الطهارة، احملقق: د. سعود بن صاحل ال
م، ١٩٧٧، ، دار الفكر العريبالملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةاملعروف بأيب زهرة،  حممد أمحد مصطفى أمحدينظر: أبو زهرة، 

َج عليه أصحاب املعاجم اللغوية؛ فيشمل كل ما يُقتىن وُميلك سواء كان عيناً أم منفعة أم والتوسع يف مدلول كلمة املال هو الذي َدرَ ). ٥٢(ص 
، وما ذكره بعضهم من األعيان عند تعريفهم للمال؛ م ومل خيصوه مبفهوم معنيوه إىل عرف الناس وواقعهم وظروف زمامنا إ غريمها؛ ولذلك رد

  ته.معيشته؛ مما يدل على مشول مفهوم املال عندهم لكل ما يستجد بني الناس مما تعارفوا على ماليمثلوا ا لبعض أنواعه حبسب ظرف كل زمن و 
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ومن أحسن ما قيل يف مجع أهم الضوابط للمالية اليت وردت يف التعريفات السابقة للجمهور قول 

  .)١(طلقًا، واعتاد الناس أو بعضهم تموله "ما يمكن تملكه، وكان ذا منفعة مباحة م بعضهم أنه "

ثانياً: التمويل يف االصطالح االقتصادي له كذلك تعريفات عدة وهي تعريفات متقاربة من حيث 

  .)٢(النتيجة واحملتوى، منها: " توفري املستلزمات املالية للمشاريع واخلطط "

  .)٣(إليها "وعرفه بعضهم بأنه: " اإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة 

ولعل التعريف الثاين أعم من األول، حيث يفهم من قوله يف األول " للمشاريع واخلطط " قصر 

التمويل على األعمال التجارية، بينما التمويل يشمل غري ذلك من حاجات الناس كما يف التمويل الشخصي 

ها ل املشاريع بأنواعوالعقاري، فال يقصر التمويل على الشركات فحسب، بل هو أعم من ذلك ليشم

  وحاجات اتمع بكافة أطيافه وأغراضه.

  المسألة الثانية: تعريف اإلضافي
: الضاد والياء والفاء أصٌل واحٌد صحيح، يدل على َميل الشيء إىل الشيء. يقال )٤(لغةً اإلضافة 

"اِإلَضاَفُة" يف اصطالح و ّمه إليه وأمالهَأَضْفُت الشيَء إىل الشيء: أَمْلتُه، و"َأَضاَفُه" إىل الشيء "ِإَضاَفًة" ض

النحاة من هذا؛ ألن األول يضم إىل الثاين؛ ليكتسب منه التعريف أو التخصيص. وأضفته وضيفته: أنزلته 

عليك ضيفا، وأملته إليك وقربته، ولذلك قيل: هو مضاف إىل كذا أي ممال إليه، ويقال أضاف فالن فالنا 

إىل ذلك. ويقال: أضاف إىل صوته: استأنس به، وأراد أن يدنو منه. وأضاف فهو يضيفه إضافة، إذا أجلأه 

  الشيء إليه ضمه. وأضافه أسنده أو نسبه.

                                 
د الوطنية، الناشر مكتبة امللك فه، المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرةالدبيان، أبو عمر دبيان بن حممد،  )١(

 .)١٣٥/ ١، (هـ١٤٣٢اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية،  ،الرياض
ص م، (٢٠٠٠، الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةاجلمعة، علي بن حممد،  )٢(

١٩٠(. 
 .)٢١ص م، (٢٠١٦الثانية،  ، الناشر دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعةمبادئ التمويلطارق احلاج،  )٣(
). ١٩٠، مرجع سابق، (ص المصباح المنير). الفيومي، ٣٨٠/ ٣، مرجع سابق، (اللغة مقاييس معجمينظر: ابن فارس،  )٤(
 إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار،). ٩/٢٠٨( ، فصل الضاد املعجمة، مرجع سابق،العرب لسانابن منظور، 

عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن  ). ابن هشام،٥٤٧/ ١، (شر: دار الدعوةاالن، حتقيق: جممع اللغة العربية، "الضاد"  حرف ،الوسيط المعجم
ر احملقق يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر دار الفك، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح عبد اهللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين،

 ).٨١ /٣، (للطباعة والنشر والتوزيع
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واإلضافة يف اصطالح النحاة قد عرفها ابن هشام بأا: إسناد اسم إىل غريه، على تنزيل الثاين من 

  األول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه.

كل ما أُميل إىل شيء أو ُأسند إليه فإنه يكون قد ضمه وأضافه إليه ويسمى   فاإلضافة يف اللغة تشمل

  مضافاً، وهذا االستعمال اللغوي تدور عليه املعاين الواردة على لفظ اإلضافة ومشتقاته يف املعاجم اللغوية.

الفقهي ليس هناك استعمال خاص بلفظ اإلضافة؛ إْذ يستخدم اللفظ على ما جرت  االصطالحويف 

العادة يف اللغة، وال خيرج غالباً عما ذُكر من اإلمالة إىل الشيء واإلسناد إليه وضم الشيء إىل شيء آخر،  به

وهو ذا يتضمن معىن الزيادة على الشيء األصلي، وهذا هو املعىن املراد من لفظ " اإلضايف " يف هذا 

  .البحث، وهو ما يقتضيه الوضع ألصل الكلمة وتفيده تصريفات اللفظ

وميكن كذلك من خالل النظر يف االستعمال املعاصر للفظ " اإلضايف " أن جتد املعاجم املعاصرة 

تذكر املعىن املعمول به اليوم واملتداول كثريًا بني الناس، ولذلك قال بعضهم: " إضاّيف: اسم منسوب إىل 

، وكذلك قال آخر: " إضايف: )١(" إضافة: "عمٌل إضاّيف" مثن إضاّيف: مبلغ إضاّيف يضاف إىل السعر األصليّ 

، وهذا هو املعىن املقصود، وهو كما سبق ال ينفك عن املعاين اللغوية األصيلة املذكورة سابقاً؛ )٢(مزيد "

فالزيادة على الشيء هي مبعىن ضم الشيء إىل شيء آخر وإسناده به؛ فبينهما عالقة ظاهرة وارتباط وثيق ال 

  خيفى.

   

                                 
الطبعة  ،، الناشر دار عامل الكتبالمعاصرة العربية اللغة معجمعمر، أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل،  )١(

 ).١٣٧٧/ ٢م، (٢٠٠٨األوىل، 
) مجال اخلياط، ١٠-٩) حممد سليم النعيمي، ج(٨-١، نقله إىل العربية ج(العربية المعاجم تكملةرينهارت بيرت آن دوزي،  )٢(

 ).٥٢٥/ ٦م، (٢٠٠٠ -١٩٧٩وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، الطبعة األوىل، من 
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  بـالتمويل اإلضافي باعتباره علماً ولقباً. الفرع الثاني: المقصود

التمويل اإلضايف مصطلح يُعرب عن الزيادة يف التمويل، وهلذه الزيادة صور جيمعها هذا الّلقب، وهلذا 

ارتضيته من بني عدة مصطلحات أخرى مقاربة، سأعرج عليها يف املطلب الذي يليه عند احلديث عن 

فة ختياري هلذا املصطلح، وقد استعمل هذا املصطلح للتعبري عن صور خمتلاأللفاظ ذات الصلة، وأبني وجه ا

منها التمويل اإلضايف البسيط، وهو الذي تكون فيه الزيادة التمويلية حني االستحقاق وقبل احلصول على 

  التمويل األساسي فضًال عن الشروع يف السداد؛ فيكون التمويل اإلضايف مقارناً للتمويل األساسي، ويشمل

كذلك الزيادة التمويلية بعد سداد نسبة حمددة من التمويل وهو ما يسميه البعض بالتمويل التكميلي أو 

إعادة التمويل، ولكن قد وردت تسميته يف بعض املؤسسات التمويلية بالتمويل اإلضايف وعرّفوه يف جانبه 

 يلغي متويلك ساساً معنا. فهو الالشخصي بقوهلم: " التمويل الشخصي اإلضايف: هو متويل إضايف ملا لديك أ

احلايل، بل تسدد أقساط التمويل الشخصي اإلضايف على حدة، باإلضافة إىل أقساط متويلك احلايل معنا 

، وكذلك مشول هذا املصطلح على صورة من صور التمويل العقاري، وهي صورة معتمدة من ِقَبل )١("

الباحث،  لتمويل اإلضايف وهي من الصور حمل البحث لدىصندوق التنمية العقاري واصطُِلَح على تسميتها با

وهي خمتلفة عن الصور السابقة وجيمعها هذا الّلقب، وهلذا فإنه من األمهية مبكان؛ إجياد تعريف يشمل هذه 

تيح للمستفيد من عقد يالصور مجيِعها ويكشف عنها، وعليه فإنه ميكن أن يُعرف التمويل اإلضايف بأنه: " 

أو ُمستحق الحصول على زيادة في التمويل من ذات الُممول الحالي أو غيره، بناًء على  تمويل قائم

  ". طلب المستفيد

  ولعلي ألقي الضوء على العناصر الواردة يف التعريف:

" عقد ": أي أن التمويل اإلضايف يعترب عقدًا ملزمًا للطرفني، يشتمل على معاين العقد وأركانه 

  آثاره املعروفة يف الفقه اإلسالمي.وشروطه، وترتتب عليه 

" يتيح للمستفيد من متويل قائم ": أي يتمكن العميل الذي حصل على متويل سابق أن حيصل على 

                                 
هذا التعريف املعتمد هلذه الصورة التمويلية من صور التمويل اإلضايف الشخصي لدى مصرف الراجحي، ينظر رابط موقع  )١(

refinance-http://www.alrajhibank.com.sa/ar/faqs/pages/personal- املصرف: 

answers.aspx-and-questions   
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متويل آخر وهو بعد مل ينته من سداد التمويل احلايل، وهذا القيد يشري إىل التمويل اإلضايف الشخصي كما 

  سيأيت الحقاً يف موضعه بإذن اهللا.

تحق ": هذا القيد يشري إىل الصور األخرى من التمويل اإلضايف، واليت تكون اإلضافة فيها " أو مس

ابتداًء قبل االستفادة من التمويل األساسي والشروع يف سداده ويكون التمويل هنا من جهة واحدة وهذا  

ت عنه سابقًا باإلضافة البسيطة، أو يكون التمويل مستحقًا للعميل من إحدى  هات املمولة اجلكما عرب

فريغب اإلضافة من جهة أخرى وفق األنظمة واالتفاقيات املربمة؛ فيكون التمويل مشرتكاً بني أكثر من جهة، 

وتكون اإلضافة ابتداًء من حني االستحقاق وقبل احلصول على التمويل فضًال عن الشروع يف السداد؛ كما 

 اسة، وذلك أن اإلضافة فيه حتصل بعد استحقاقهو احلال يف صورة التمويل اإلضايف العقاري حمل الدر 

املستفيد للتمويل من بنك التنمية العقاري، ويتيح له النظام اإلضافة من غريه من البنوك بناًء على االتفاقيات 

املربمة بني اجلهات املمولة ذات العالقة، وحيصل العميل على التمويل مجلة واحدة، وسيأيت ذلك مفصًال يف 

  من أسأله سبحانه التوفيق واإلعانة.موضعه؛ بإذن 

" احلصول على زيادة يف التمويل من ذات املمول احلايل أو غريه ": وهذا هو املقصود من العقد وله 

صوره وأساليبه املختلفة باختالف الشروط والصيغ املعمول ا؛ فقد تكون اإلضافة من ذات اجلهة املمولة  

شخصي، وقد تكون اإلضافة من جهة أخرى غري اجلهة املمولة كما كما هو الغالب يف التمويل اإلضايف ال

يف بعض صور التمويل اإلضايف الشخصي، أو تكون اإلضافة من جهة أخرى غري اجلهة املمولة باالتفاق 

  بينهما؛ وهذا ما عليه العمل يف برنامج التمويل اإلضايف العقاري حمل البحث والدراسة.

وهذا سبب إنشاء العقد، وأن الطلب يكون من العميل، وهذا املعىن " بناًء على طلب املستفيد ": 

قد يعزز مناسبة التسمية للعقد؛ إْذ إن طلب اإلضافة يتضمن معىن اإلجلاء إىل الشيء كما هو ُمبني يف املعىن 

  اللغوي ملصطلح اإلضافة، واهللا أعلم.
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  لفاظ ذات الصلة، وفيه أربعة فروع:المطلب الثاني: األ

  التمويل التكميليالفرع األول: 

هذه األلفاظ ألفاظ مقاربة للتمويل اإلضايف، منها ما أطلقته بعض املصارف واملؤسسات املالية على 

 مالالحق املقدّ  هو الطلبصورة التمويل اإلضايف الشخصي كمصطلح التمويل التكميلي، وقد ُعرف بأنه: " 

األول أو عرب قنوات االتصال املوثقة لدى الطرف األول واليت من الطرف الثاين إما لدى أحد فروع الطرف 

من ضمنها اهلاتف املصريف من أجل احلصول على متويل مبوجب عقد بيع بالتقسيط القائم، ويتم مبوجبه 

  .)١(" طلب سداد التمويل القائم وإعداد جدول سداد جديد باملديونية اجلديدة

ها وبني ُتخِدم فيها مصطلح التمويل التكميلي للتفريق بينوهذه الصورة من صور التمويل اإلضايف اس

غريها من الصور، وهي تعود حلقيقة ونتيجة واحدة ختتلف فيما بينها يف الشروط والبنود التعاقدية وتبعاً هلذه 

  االختالفات؛ ختتلف املسميات للتمييز بني هذه املنتجات.

جة ومتداولة بني أفراد اتمع مثل: وهناك مصطلحات أخرى كذلك مقاربة هي مصطلحات رائ

التجسري يف التمويل، واجلسر التمويلي، كما هو متداول يف املواقع اإللكرتونية املهتمة بالتمويل، وكل هذه 

املصطلحات ال ختتلف عن مصطلح التمويل اإلضايف ومعناه يف صورة التمويل الشخصي اإلضايف، ومبجرد 

تداوله كرتونية العاملية جتد النتائج تؤدي بك إىل التمويل اإلضايف وما يالبحث عنها يف حمركات البحث اإلل

الناس حوله من األخبار واملستجدات، إال أن املصطلح املختار هو التمويل اإلضايف؛ ألنه يشمل هذه الصورة 

  وغريها من الصور، وهذا من أهم أسباب اختياره واعتماده عنواناً للبحث دون غريه من األلفاظ.

   

                                 
رقم ملحق  :تطبيقات التمويل اإلضايف الشخصي. ينظر هذا التعريف الذي ارتضاه البنك األهلي السعودي، وسيأيت بيانه يف )١(

)٣(. 
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  إعادة التمويل :انيالفرع الث

مصطلح إعادة التمويل مصطلح معتمد إىل جانب مصطلح التمويل اإلضايف يف الرابط املخصص له 

، إال إن مصطلح التمويل )١(من املوقع اإللكرتوين ملصرف الراجحي يف الشبكة العنكبوتية كما سبق بيانه

فيها  مل إعادة التمويل وغريه من الصور اليت ليساإلضايف أعم وأوسع من حيث املعىن واالستخدام؛ فهو يش

إعادة للتمويل، وقد جاء تعريف إعادة التمويل ضمن ضوابط التمويل االستهالكي الصادرة عن مؤسسة 

، وهذه إحدى )٢(النقد العريب السعودي بأنه: " سداد متويل قائم من مبلغ متويل جديد ممنوح ملستفيد "

الشخصي اإلضايف، يطلق على هذه الصورة مصطلح إعادة التمويل باعتبار  الصور املهمة من صور التمويل

الفعل، ويطلق عليها متويًال إضافيًا باعتبار نتيجة الفعل، إال أنه قد ُختَص هذه الصورة وهي ما إذا اشرتط 

ور التمويل صسداد التمويل القائم من التمويل اجلديد مبصطلح إعادة التمويل؛ للتفريق بينها وبني غريها من 

اإلضايف، وقد سبق استعمال مصطلح التمويل التكميلي وتعريفه لدى بعض املؤسسات التمويلية مبفهوم 

إعادة التمويل هنا؛ مما يدل على التقارب الظاهر بني هذه املصطلحات، والتناوب بينها كذلك يف االستعمال 

املنتجات مبزيد من  احلديث عن هذه الصور و حبسب ما ختتاره وترتضيه كل مؤسسة متويلية ملنتجاا، وسيأيت

  التفصيل والتطبيق يف موضعه.

 

  الفرع الثالث: التمويل المؤجل

التمويل املؤجل ُقدم كصورة من صور التمويل اإلضايف وهو خيتلف يف طريقة السداد، حيث يـَُؤخر فيه 

رب قدمها مصرف الراجحي، وهو يعتالسداد إىل الفراغ من سداد التمويل القائم، وهو من املنتجات اليت 

أسلوب من أساليب التمويل الشخصي اإلضايف اليت سنعرج عليه يف هذا البحث، وسأتناوله يف موضعه 

  بالدراسة والتفصيل بإذن اهللا وتوفيقه.

                                 
)١(-http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/personal

finance.aspx-finance/pages/additional   
، ينظر رابط موقع ٥، ص ضمن قواعد ولوائح البنوك قد العريب السعوديمؤسسة النالصادر عن ضوابط التمويل االستهالكي،  )٢(

http://www.sama.gov.sa/ar-مؤسسة النقد العريب السعودي على الشبكة العنكبوتية: 

sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx   
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  التمويل المشترك :رابعالفرع ال

يع االستثمارية ل للمشار ُعرف التمويل املصريف املشرتك بأنه: " عملية واحدة متخصصة لتوفري املا

الكربى من ِقَبل مصرفني فأكثر، تشرتك يف صفقة مؤقتة يتوىل إدارا أحدها، ويقتسمون مجيعًا خماطرها 

  .)١(وعوائدها "

وأهم صفات هذا التمويل أنه يكون من أكثر من جهة متويلية يف وقت واحد، ويف التمويل اإلضايف 

ٍن واحد له خصوصيته، إْذ يكون التمويل من جهتني متويليتني يف آ صورة مقاربة له وأسلوب من أساليبه لكن

والقصد منه الزيادة يف مبلغ التمويل من املمول اإلضايف، وهو أسلوب جديد من أساليب التمويل العقاري 

اإلضايف يف السعودية، وتكون فيه خلطة مالية بني جهتني خمتلفتني وليس فيه إعادة للتمويل، وقد لُقَب 

 مع صور التمويل اإلضايف يف هذا البحث؛ إْذ جيمع بني االشرتاك واإلضافة مع غلبةاإلضايف فناسب طرحه ب

  قصد اإلضافة وامسها عليه.

ْزَمع على دراستها ضمن فصول هذا الرسالة
ُ
منها  ؛ أقرب إىل مفهوم التمويل اإلضايففهذه الصورة امل

ني يف التمويل شبه من حيث األصل يف اشرتاك جهت إىل التمويل املشرتك وإن كان بينها وبني التمويل املشرتك

  :أمهها يف وقت واحد، إال أن مث فروقات مؤثرة جتعلها أقرب للتمويل اإلضايف، وذلك من وجوه

كون االستثمار يف التمويل املشرتك يكون يف املشاريع الكربى، وهذا يدل على  .١

 أمرين:

األول: ضخامة مبلغ التمويل وعظمه؛ إْذ وصل يف بعض العقود إىل مليارات الرياالت، أما التمويل 

  لى السداد.ع اإلضايف فهو دون هذه املبلغ بكثري وله سقف حمدود يرتبط بنسب مقدرة من الراتب والقدرة

الثاين: نوعية العميل؛ فتجد أن املستفيدين منه احلكومات والشركات واملؤسسات الكبرية، خبالف 

  التمويل اإلضايف فإن االستفادة منه ترتكز على األفراد.

التمويل املشرتك يكون قصري األجل أو متوسطه غالباً، أما التمويل اإلضايف  .٢

ما يف التمويل اإلضايف الشخصي، أو طويل األجل  فاألصل فيه أن يكون متوسط األجل ك

                                 
ألوىل، ، دار كنوز إشبيليا، الطبعة اأحكام التمويل المصرفي المشترك آل فريان، د. عبد امللك بن صاحل بن عبد الرمحن، )١(

 ).٥١/ ١م، (٢٠١٢ –ه ١٤٣٣
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 كما يف التمويل اإلضايف العقاري.

تعدد املمولني يف التمويل املشرتك حبيث يكونوا أكثر من ممولْني يف الغالب، وأما  .٣

التمويل اإلضايف ففي اإلضايف الشخصي يكون املمول واحداً، ويف هذه الصورة من التمويل 

اإلضايف دفعة واحدة بني املمول األساسي واإلضايف فقط، فيكون  العقاري يكون التمويل

التمويل من مموَلْنيِ اثنني مها البنك العقاري والبنك الذي يتفق معه العميل وال يزيد على ذلك  

 كما سيأيت مفصًال يف موضعه بإذن اهللا.

لبحث شرتك جديرة باوهلذا كله كان التمويل اإلضايف العقاري صورة خاصة من صور التمويل امل

  ، واهللا املوفق واملعني.والدراسة ضمن مباحث هذه الرسالة
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، ميةالعقود في الشريعة اإلسالالمبحث الثاني: أنواع التمويل من حيث موافقتها لضوابط 

  وفيه ثالثة مطالب:

  المطلب األول: التمويل بالعقود المشروعة

فرد ، وهو أعدل وأنفع طريق لتلبية حاجات الهذا النوع من التمويل هو ما يسمى بالتمويل اإلسالمي

ضه حبول اهللا وهذا ما سنستعر  واتمع، ميلك من املزايا والتنوع واألمهية ما يضمن للمرء عمارة الدنيا واآلخرة،

  وقوته فيما نستقبل من فصول هذا البحث وأجزائه.

  :على سبيل اإلمجال أمثلة منها التمويل املوافق للضوابط الشرعية له صور كثرية سأذكرو 

  البسيط تمويلالع األول: فر ال

بالعقود  خرةوأبواب املعامالت يف الكتب الفقهية زا ،قائم على عقد شرعي واحدال وهو التمويل

  الشرعية اليت تؤدي دور التمويل بشكل فاعل، ومنها:

 .)٢((بالتقسيط) )١(التمويل بالبيع اآلجل .١

  .)٣(البيع اآلجل أو البيع بالتقسيط يف االصطالح: بيع العني بثمن مؤجل

فإذا كان الثمن كله مؤجل إىل أجل معلوم مسي بيٌع ألجل، وأما إذا كانت آجاالً معلومة بأقساط 

معلومة مسي بيٌع بالتقسيط، وكالمها تأجيل إال أن التقسيط صورة خاصة من صور تأجيل الثمن والتمويل 

                                 
 ،ومدة الشيء. تقول: أجل هذا الشيء يأجل، فهو آجل، وهو نقيض العاجلوحلول الدين،  ،األجل: غاية الوقت يف املوت )١(

د الدين أبو طاهر جم ،الفريوزآبادى :ينظر. واألجيل: املؤجل إىل وقت، واآلجلة: اآلخرة، والتأجيل: حتديد األجل. واستأجلته، فأجلين إىل مدة
مد ، بإشراف: حمحتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة)، ٩٦٠(ص  ، مادة (أجل)القاموس المحيط ،حممد بن يعقوب الفريوزآبادى

زين الدين . الرازي، م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  –نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
الدار  -بة العصرية الناشر: املكت، : يوسف الشيخ حممدحتقيق، مختار الصحاح ،أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي

 .)١١/ ١١( ، مرجع سابق،لسان العرب نظور،). ابن م١٤ص ، (م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الطبعة اخلامسة، ، صيدا –النموذجية، بريوت 
َقه، وجعله أجزاء ر َقسَط الشْيَء: فـَرَقُه، وظاِهرُه أنه ثُالِثي وَنص ابِن األْعرَاِيب يف النواِدِر: َقسط اخلراج تـَْقِسيطًا: فَـ التقسيط من  )٢(

 .)٣٧٧/ ٧( ، مرجع سابق،لسان العرب ). ابن منظور،٥٠٣/ ٢( ، مرجع سابق،المصباح المنيرالفيومي،  :ينظر. معلومة
الناشر:  )،٩١، ٩٠/ ٧( مفاتيح الغيب، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ينظر: فخر الدين الرازي، )٣(

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس القرطيب،  ه.١٤٢٠بريوت، الطبعة الثالثة،  –دار إحياء الرتاث العريب 
هـ ١٣٨٤بعة الثانية، القاهرة، الط –أطفيش، الناشر: دار الكتب املصرية  حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم، رآنالجامع ألحكام الق، الدين القرطيب

 ).٣٧٧/ ٣، (م١٩٦٤ -
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مول يقوم ببيع السلعة من امل
ُ
بثمن آجل مقسطاً،  تمولظاهٌر يف صورة البيع اآلجل؛ فمالك العني وهو امل

أو دفعة واحدة على األصل يف األجل، وقد دلت على مشروعيته عموم األدلة الشرعية الواردة يف جواز 

 ،جلاآل البيعصور البيع ومنها  كلتشمل   عامةاآلية ، و )١(﴾َوَأَحل اللُه اْلبَـْيعَ البيع كقوله سبحانه: ﴿

شة رضي عائأم املؤمنني  روت األدلة اخلاصة يف هذا الباب ما واألدلة يف هذا السياق كثرية جداً، ومن

وهذا احلديث  .)٢("اشرتى طعاما من يهودي إىل أجل، ورهنه درعا من حديد �أن النيب " اهللا عنها: 

 أقساطٍ  علىأن مثنه  الإهو بيع مؤجل الثمن، فبيع التقسيط  ، ومنهعلى جواز البيع مع تأجيل الثمن دليل

فكالمها  ؛آلجال متعددة تأجيلهثمن ألجل واحد، و ال تأجيل وال فرق بني، لكل قسط منها أجل معلوم

يدل على جواز تأجيل الثمن من حيث احلكم الشرعي سواء، وقد ورد عن عائشة رضي اهللا عنها ما 

 م وقيةاكاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عكما يف قصة بريرة ملا جاءا فقالت: "   على أقساط

، وهذه األحاديث وغريها تدل على جواز التأجيل للثمن، وسيأيت احلديث يف موضعه عن )٣(".... 

  حكم الزيادة يف الثمن مقابل األجل عند دراسة التطبيقات وما يتعلق ا من أحكام وآداب.

 .)٤(التمويل بعقد اإلجارة .٢

 عني معينة، أو موصوفة يف الذمة، أومن  اإلجارة يف االصطالح هي: عقد على منفعة مباحة معلومة

  .)٥(على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة

                                 
 .٢٧٥سورة البقرة، اآلية  )١(
) (كتاب البيوع، باب ٢٠٦٨) برقم: (٥٦/  ٣( البخاري صحيح ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ،أخرجه البخاري )٢(

أبو احلسني مسلم بن احلجاج  ،ومسلم .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل،  ،بريوت، طوق النجاة الناشر دار ،شراء النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنسيئة)
 ،الناشر دار اجليل ،) (كتاب البيوع، باب الرهن وجوازه ِيف احلضر كالسفر)١٦٠٣) برقم: (٥٥/  ٥( مسلم صحيح ،القشريي النيسابوري

 .القاهرة) -هـ) ترقيم األحاديث، وفق طبعة (دار إحياء الكتب العربية  ١٣٣٤بريوت (مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة 
) (كتاب الصالة ، باب ذكر البيع والشراء على املنرب يف املسجد)، ٤٥٦) برقم: (٩٨/  ١" (صحيحهالبخاري يف "أخرجه  )٣(
 ) (كتاب الزكاة، باب إباحة اهلدية للنيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ولبين هاشم).١٠٧٥) برقم: (١٢٠/  ٣" (صحيحهومسلم يف "

األجر: اجلزاء على العمل، واجلمع أجور. واإلجارة:  قال ابن منظور:". اجلزاء على العمل ور، وهاإلجارة يف اللغة مشتقة من األج )٤(
 ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري. ينظر: الفراهيدي، من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر يف عمل"

، مرجع معجم مقاييس اللغة). ابن فارس، ٦/١٧٣، (امرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلاللحتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم الس، العين
 ).٤/١٠، مرجع سابق، (لسان العرب). ابن منظور، ١/٦٢سابق، (

الرتكي، الناشر:  نحتقيق: عبد اهللا بن عبد احملس، منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي ابن النجار، )٥(
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ال أا إ وتعريفات اإلجارة يف املذاهب الفقهية قريبة من هذا التعريف، وإن اختلفت يف اللفظ قليًال 

 .)١(تؤول إىل هذه القيود

: -محه اهللار -املتدفق؛ حىت قال الشوكاين  وقد جاء يف مشروعية اإلجارة من األدلة كما السيل اجلرار

" ثبوت اإلجارة يف هذه الشريعة قطعي ال يكاد ينكر أصل اجلواز إال من ال يعرف الكتاب والسنة، وال 

  .)٢(ة، وأيام الصحابة ... "يعرف ما كان األمر عليه يف أيام النبو 

عية يف  النصوص الشر  ورود مجلة منعقد اإلجارة من أهم العقود الشرعية التمويلية؛ وذلك لويعترب 

  غبام.ة، وتلبية حلاجات الناس ور عليه هذا العقد من مرونة كبري  كثري من جوانبه ودقائقه، وملا ينطوي

- حنوهآلة أو عقارًا أو مصنعًا و –هذا وُصَور التمويل باإلجارة كثرية، منها: أن يشرتي املمول عينًا 

َتَمول، مث يؤجرها منه مدة حمددة، بأجرة مؤجلة مقسطة أو إىل أجل واحد.
ُ
  حيتاجها امل

ب يف ذمته دفع جي وبذلك تندفع حاجة املتمول إىل شراء هذه العني بثمن حال ال يتوفر لديه، وإمنا

أقساط األجرة اآلجلة يف مواعيدها، فضًال عن قدرة املتمول على استعمال العني املؤجرة يف إنتاج أو صناعٍة 

أو جتارٍة يدفع األجرة الواجبة عليه من غلتها، فضالً عن كون ضمان العني وصيانتها ليست واجبة عليه وإمنا 

  .)٣(-املمول–هي واجبة على املؤجر 

ولقد اشتهرت مؤخراً تسمية عقد اإلجارة باإلجارة التمويلية، مما يدل على التوسع يف استعمال عقد 

  اإلجارة لغرض التمويل من ِقَبل املؤسسات التمويلية.

                                 
 ).٦٤/ ٣، (م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة

الناشر: مكتبة ، المبتدي بداية، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين ينظر: املرغيناين، )١(
مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف  ). احلطاب،١٨٦، (صالقاهرة –ومطبعة حممد علي صبح 
). ٥/٣٨٩، (م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة، ، اهب الجليل في شرح مختصر خليلمو ، باحلطاب الرعيين املالكي

يق: د. حممد حممد حتق ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي األنصاري،
، مرجع شرح منتهى اإلرادات). البهويت، ٢/٤٠٣م، (٢٠٠٠ –ه ١٤٢٢بريوت، الطبعة األوىل،  -دار النشر: دار الكتب العلمية  ،تامر

 ).٢/٢٤١سابق، (
ريوت، الطبعة ب –حتقيق: حممود إبراهيم زايد، الناشر: دار الكتب العلمية ، الجرارالسيل الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  )٢(

 ).١٨٩/ ٣(، ه١٤٠٥األوىل، 
 ،ستجدة في المصارف اإلسالمية دراسة تأصيلية تطبيقيةعقود التمويل المينظر: مرية، حامد بن حسن بن حممد علي،  )٣(

 ).٤٤م، (ص ٢٠١١ –ه ١٤٣٢دار امليمان للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 
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 .)١(التمويل بعقود المشاركات .٣

؛ وهذا التعريف )٢(هي: " االجتماع يف استحقاق أو تصرف " الفقهاء اصطالح يف املشاركة

اختصاره إال أنه جيمع بني نوعي الشركات ومها: شركة األمالك، وشركة العقود؛ فشركة األمالك هي على 

ما أُشري إليها يف التعريف بقوله: االجتماع يف استحقاق؛ وذلك أن يكون بني شخصني فأكثر شيء 

ثبتت هلم الشركة  ديشرتكا فيه باستحقاق دون احلاجة إىل إبرام عقد، مثل الشركة بني الورثة يف اإلرث؛ فق

  باالستحقاق يف مال مورثهم وليس بينهم عقد.

والنوع الثاين هو: شركة العقود، وهو ما أراده بقوله: االجتماع يف تصرف، وذلك أن يتعاقد 

شخصان أو أكثر على االشرتاك يف شيء، وهذا ال يثبت إال بعقد بينهم، وهذا النوع من الشركات هو 

  ديث عن الشركات.املقصود غالباً عند احل

ومن أهم ما ختتص به املشاركة أا تؤدي إىل حتويل األموال املنفصلة إىل مال واحد مشاع ال 

يتعني فيه ملك أحد األطراف يف جزء حمدد منه بل بالنسبة الشائعة، ويرتتب على ذلك االشرتاك يف 

ة كل ما من شأنه نه يتناىف مع الشركاستحقاق األرباح املتحققة أو االرتفاع يف القيمة أو الريع، ولذلك فإ

أن يقطع االشرتاك يف الربح من شرط أو حنوه، وكذلك يشرتكون يف اخلسارة ويكون حتملها إن وقعت 

حبسب حصص امللكية يف رأس مال الشركة، أو مبقدار االلتزام بالضمان يف الشركات اليت ليس فيها رأس 

وكالة عن اآلخرين، وبذلك يكون كل ما يستفاد أو مال، ويتصرف كل واحد من الشركاء على أساس ال

  .)٣(ينتج عن الشركة بسبب تصرف أحد الشركاء مشرتكاً بينهم كما سبق بيانه

                                 
 من بغريه ءالشي انفراد، وتعين: خلط وخالف مقارنة على يدل املشاركات يف اللغة: مجع مشاركة؛ وهي مفاعلة من َشَرك، وهو )١(

 :. ينظرت شريكهويقال: شاركت فالنا يف الشيء، إذا صر  ُخمَاَلَطًة واخلُلطة بالضم الشركة وهي: خمالطة الشريكني وَخاَلَطهُ  فاْختَـَلطَ  ضرب باب
، احمختار الصح. الرازي، ٤٤٨/ ١٠، مرجع سابق لسان العرب ). ابن منظور،٣/٢٦٥( ، مرجع سابق،اللغة مقاييس معجمابن فارس 

 ).٩٤مرجع سابق، (ص 
أبو  ). وينظر: ابن رشد،٣/ ٥ه، (١٣٨٨ مكتبة القاهرة، طبعة عام ،المغني ،عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ابن قدامة، )٢(

لبنان،  –حتقيق: الدكتور حممد حجي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، الممهدات المقدمات، الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب
 .)٣/٣٦، (م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل، 

الربكة، الطبعة  ، دلةبحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالميةينظر: أبو غدة، عبد الستار عبد الكرمي أبو غدة،  )٣(
 ).٣٤٧، ٣٤٦/ ٢م، (٢٠٠٧ألوىل، ا
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والشركة من أهم مظاهر التعاون يف اتمع املسلم، وقد حث عليها الشارع وشجع وحفز، ومن 

أنا ثالث الشريكين مالم يخن سي: " يف احلديث القد �فيما يرويه عن ربه  �ذلك ما قاله احلبيب 

. وهذا الرتغيب والتشجيع يتناسب مع ما يشاهد )١(" أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت من بينهما

اليوم من مشاريع ضخمة ال يستطيعها األفراد بل البد فيها من املشاركات اليت حضت عليها الشريعة 

 ذلك فإن عقود املشاركة تـَُعد من أهم صيغ التمويل يفوحفتها جبملة من اآلداب واملعاين السامية؛ ول

 نالشريعة اإلسالمية، حيث يـَُقدم املمول فيها املال للمَتَمول على الصورة املذكورة آنفاً، حبيث يقتسما

ما يتحصل بينهما من الربح بنسبة مشاعة معلومة عند التعاقد، وجتري عليهما بقية أحكام الشركة عند 

  .)٢(وغريهااخلسارة 

 .)٣(التمويل بعقد السلم .٤

طى عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعالسلم يف اصطالح الفقهاء عرفه الشافعية بأنه: " 

، والشافعية يرون جواز السلم احلال، لذلك مل ينصوا يف التعريف على كون السلم مؤجًال )٤(" عاجال

                                 
) ٢٣٣٥) برقم: (٥٢/  ٢( على الصحيحين مستدركال ،اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري ،أخرجه احلاكم )١(

 ٣( أبي داود سنن ،سليمان بن األشعث السجستاين ،وأبو داود .لبنان، (كتاب البيوع، ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه)، الناشر دار املعرفة
 بن علي أبو بكر أمحد بن احلسني ،والبيهقي .لبنان ،الناشر دار الكتاب العريب ،) (كتاب البيوع، باب يف الشركة)٣٣٨٣) برقم: (٦٤٢/ 

) (كتاب الشركة، باب األمانة يف الشركة وترك اخليانة)، الناشر: جملس دائرة املعارف ١١٥٤١) برقم: (٧٨/  ٦( السنن الكبرى ،البيهقي
/  ٣( الدارقطني سنني بن عمر الدارقطين، أبو احلسن عل ،هـ. والدارقطين١٣٥٥: ١٣٥٢اهلند، الطبعة األوىل  –العمانية حبيدر آباد الدكن

 ونقل .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة األوىل  –بريوت  - مؤسسة الرسالةالناشر:  ،) (كتاب البيوع، باب الصلح)٢٩٣٣) برقم: (٤٤٢
بن حممد بن  أبو الفضل أمحد بن عليباإلرسال. ينظر: ابن حجر،  لهأع أنه الدارقطين وعن فيه، راو جبهالة أعله أنه القطان ابن عن حجر ابن

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )، ٤٩/ ٣( في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير ،أمحد بن حجر العسقالين
 م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩

عة األوىل، القاهرة، الطب–، طبعة دار السالم يالتمويل المصرفي اإلسالمي األساس الفكري والتطبيقدوابه، أشرف حممد،  )٢(
 ).٢٤٤م، (ص ٢٠١٥ -ه١٤٣٦

السلم لغًة هو: السلف، وهو اسم مصدر ألسلم أي: أسلف، وهو أن تعطي ذهباً أو فضة يف سلعة معلومة إىل أمد؛ فالسلم  )٣(
 ،ال يف السا لتسليم رأس املسلمً  ومسي" لف لغة أهل العراق.والسلف مبعىن واحد وهو: اإلعطاء والتقدمي. إال أن السلم لغة أهل احلجاز، والس

).الفيومي، ١٥٩/ ٩( ، مرجع سابق،العرب لسان ). ابن منظور،١٥٣ (ص مرجع سابق،، الصحاح مختارالرازي،  ". ينظر:ا لتقدميهوسلفً 
حتقيق:  ،الحاوي الكبيربن حبيب البصري البغدادي،  أبو احلسن علي بن حممد بن حممد املاوردي، .)١/٢٨٦( ، مرجع سابق،المنير المصباح

). ٥١٣ /٥( ،م١٩٩٩-هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة األوىل،  –املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت عادل أمحد عبد  -علي حممد معوض 
 .)٢/٨٧( ، مرجع سابق،اإلرادات منتهى شرح البهويت،

أبو  ). النووي،٩/٢٠٧، الناشر دار الفكر، (فتح العزيز بشرح الوجيز، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين ينظر: الرافعي، )٤(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٣٩ 

ف يف الذمة عقد على موصو  فعرفوه بأنه: "بعكس احلنابلة الذين نصوا على ذلك يف تعريف السلم 

، فال بد أن يكون السلم مؤجًال خالفًا للشافعية، ورأس مال )١(" مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد

بناًء  )٢(السلم يف جملس العقد خالفًا للمالكية الذين يرون جواز تأخري رأس مال السلم إىل ثالثة أيام

، وأما احلنفية فيوافقون احلنابلة يف اشرتاط تعجيل )٣("كمه حكمهأن ما قرب من الشيء فحعلى قاعدة:"

  .)٤(رأس مال السلم يف جملس العقد، وتأجيل املسلم فيه

وعليه فإن األصل يف السلم تقدمي الثمن وتأخري املثمن؛ حىت على قول الشافعية إال أم مل 

ك بأدلة كثرية منها قوله سبحانه: ، واستدلوا على ذل)٥(يشرتطوا ذلك، وقد أمجع العلماء على جوازه

، ؛ فاآلية دلت على جواز الَدين)٦(﴾يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنواْ ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَسمى فَاْكتُُبوهُ ﴿

                                 
 -دمشق -وتحتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بري ، وعمدة المفتين روضة الطالبين، زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي

 .)٤/٣، (م١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، عمان، 
الراجح من  اإلنصاف في معرفة، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبليينظر: املرداوي،  )١(

موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي  ). احلجاوي،٥/٨٤، (الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية ،الخالف
، الناشر: حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، بن حنبل فقه اإلمام أحمداإلقناع في ، املقدسي، مث الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا

 ).٢/١٣٣، (لبنان –دار املعرفة بريوت 
 .)٣/٨٠، (هـ١٤١٥لبنان، الطبعة األوىل  دار الكتب العلمية، بريوت، ،المدونة مالك بن أنس األصبحي، ينظر: اإلمام مالك، )٢(

حتقيق: ، مالكيالكافي في فقه أهل المدينة ال عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، ابن عبد الرب، أبو
 .)٢/٦٩٢، (ه١٤٠٠حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، الطبعة الثانية 

ها في وتطبيقات القواعد الفقهية). وينظر: الزحيلي، حممد مصطفى الزحيلي، ١/٤١٨، مرجع سابق، (الموافقاتالشاطيب،  )٣(
 .)٢/٨٩٣، (هـ١٤٢٧دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل ، المذاهب األربعة

ار االختي عبداهللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي، املوصلي، .)١٢/١٢٧مرجع سابق، ( ،المبسوطينظر: السرخسي،  )٤(
 ).٢/٣٦ه، (١٣٥٦، طبعة عام القاهرة ،الناشر: مطبعة احلليب، عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، لتعليل المختار

تبيين الحقائق  ،عثمان بن علي الزيلعي والقرايف، وابن تيمية، وغريهم. ينظر: الزيلعي،ممن نقل اإلمجاع: الزيلعي، والشافعي،  )٥(
). ١١٠/ ٤ه، (١٣١٣، الطبعة األوىل بوالق، القاهرة ،املطبعة األمريية، شهاب الدين أمحد بن حممد الشْلِيب وامشه حاشية ، شرح كنز الدقائق
قيق: حت ،الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف، ).٩٤/ ٣مرجع سابق، ( ،األماإلمام الشافعي، 

ابن تيمية، أمحد بن  .)٥/٢٢٤، (م١٩٩٤بريوت، الطبعة األوىل،  -حممد حجي، سعيد أعراب، حممد بو خبزة، الناشر: دار الغرب اإلسالمي
ة مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدين ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةعبد احلليم، 

وعة موسأسامة القحطاين، وعلي اخلضري، وظافر العمري، وفيصل الوعالن، وآخرين،  .)٤٩٥/ ٢٩، (ه١٤١٦ودية، النبوية، اململكة العربية السع
 ).٥٩٢-٢/٥٨٧، (١٤٣٣، دار الفضيلة، السعودية، دار اهلدي النبوي، مصر، الطبعة األوىل اإلجماع

 .٢٨١سورة البقرة، اآلية  )٦(
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 فَ "َأْشَهُد َأن السلَ  :، قالرضي اهللا عنهما ابن عباس وقد جاء عن، )١(والسلم نوع من أنواع الديون

قدم "قال:  ،�، وكذلك ما ورد عنه )٢("اْلَمْضُموَن ِإَىل َأَجٍل َقْد َأَحلُه اللُه، َوأَِذَن ِفيِه، مث قرأ هذه اآلية

ي َكْيٍل َمْعُلوٍم، َمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء، َففِ « املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث، فقال: �النيب 

. وهذا احلديث أصل يف مشروعية عقد السلم؛ إْذ إن توجيه النيب )٣("»َأَجٍل َمْعُلومٍ َوَوْزٍن َمْعُلوٍم، ِإَلى 

  إىل ضبطه ذه القيود دليل على مشروعيته بتوافرها وااللتزام ا. �

وعقد السلم يـَُعد صورة فريدة من صور التيسري والتعاون يف الشريعة اإلسالمية؛ ففيه يتم التعاقد 

 لء أو بيع سلع أو منتجات مؤجلة موصوفة يف الذمة تسلم مستقبًال من ِقَبل املتَمو يف التمويل على شرا

ْسَلم–
ُ
سِلم– ، وذلك مقابل التمويل الذي يدفعه املمول-إليه امل

ُ
لعقد؛ وبذلك ا جملس يف مقدماً  -امل

ه، مقابل تسليم يستفيد املتَمول من النقد احلاّل ليقوم بتشغيله يف نشاطه الزراعي أو الصناعي أو غري 

 ِسَلٍع للممول يف اية املدة وحلول أجل التسليم املتعاقد عليه، ويف املقابل يستفيد املمول سلعاً بأقل من

  .)٤(اآلجل البيع عكس بذلك وهو يف السوق، -يف الغالب–قيمتها 

ؤمتر املصارف املوقد جاء يف مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية: "ويوصي 

مويل؛ ملا يف الت- السلم واالستصناع-اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية بإحياء هذين العقدين

                                 
 ).٩٤/ ٣، مرجع سابق، (األمينظر: الشافعي،  )١(
والبيهقي يف  ،) (كتاب التفسري، مذمة املخابرة وجواز السلف)٣١٤٨) برقم: (٢٨٦/  ٢" (مستدركهأخرجه احلاكم يف " )٢(

لي أبو الفضل أمحد بن ع ،) (كتاب البيوع، باب جواز السلف املضمون بالصفة)، وأورده ابن حجر١١٢٠٠) برقم: (١٨/  ٦" (سننه الكبير"
) (كتاب التفسري، سورة ٣٥٣٦) برقم: (٤٧٩/  ١٤" (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  " ،العسقالين بن حممد بن أمحد بن حجر

 ،وأخرجه عبد الرزاق .م٢٠٠٠: ١٩٩٨ -هـ ١٤٢٠: ١٤١٩السعودية، الطبعة: األوىل  -الرياض  -الناشر: دار العاصمة، دار الغيث  ،البقرة)
الناشر:  ،) (كتاب البيوع، باب ال سلف إال إىل أجل معلوم)١٤٠٦٤) برقم: (٥/  ٨" (عبد الرزاق نفمص" ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين

أبو بكر عبد اهللا بن ، م. وأخرجه ابن أيب شيبة١٩٨٣: ١٩٧٠ -هـ ١٤٠٣:  ١٣٩٠لبنان، الطبعة: الثانية  –بريوت  -املكتب اإلسالمي 
) (كتاب البيوع واألقضية، السلف ٢٢٧٥٨) برقم: (٤١٩/  ١١" (ابن أبي شيبة مصنف"، حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان بن ُخواسيت

 م.٢٠٠٦ -ـ ه١٤٢٧سوريا، الطبعة األوىل،  –دمشق  -السعودية، مؤسسة علوم القرآن  -جدة  -الناشر: دار القبلة ، يف الطعام والتمر)
) (كتاب السلم، باب السلم يف كيل معلوم)، ومسلم يف "صحيحه" ٢٢٣٩) برقم: (٨٥/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٣(

 .) (كتاب البيوع، باب السلم)١٦٠٤) برقم: (٥٥/  ٥(
 ).١٦٦، ١٥٥، مرجع سابق، (ص التمويل المصرفي اإلسالمي األساس الفكري والتطبيقيينظر: أشرف دوابه،  )٤(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٤١ 

  )١(يرتتب عليهما من مصاحل يف تنشيط التجارة، والصناعة، والزراعة"

 .)٢(التمويل بعقد االستصناع .٥

  .)٣(الصانع""عقد على مبيع يف الذمة وشرط عمله على  االستصناع اصطالًحا:

 ، أما املذاهب الفقهية األخرى)٤(ويعد االستصناع عند احلنفية عقًدا مستقًال له أحكامه اخلاصة

، وهو من العقود املختلف فيها بني الفقهاء، )٥(فاالستصناع داخل يف عقد السلم، وال يعدونه عقًدا مستقًال 

، وهو قول عند )٦(لتمويل، وقد قال جبوازه احلنفيةإال أن احلاجة ماسة إليه، وهو من العقود املهمة يف باب ا

  .)٧(احلنابلة

وحيسن يف هذا املقام التعريج على شيء من األدلة الواردة يف مشروعيته بأخصر ما ميكن من البيان؛ 

ملا قد وقع فيه من اخلالف الظاهر بني أهل العلم، ومعتصر املختصر فيه؛ أنه قد ورد فيه من األحاديث 

                                 
توصيات وفتاوى مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية، املنعقد باملركز الثقايف اإلسالمي، اجلامعة األردنية  )١(

 ه١٤١٤ذو القعدة  ٢٣-٢١
يء صحيح واحد، وهو عمل الش قال ابن فارس:" الصاد والنون والعني أصل. االستصناع لغة: طلب الصنع، والصنع: الفعل )٢(

تاج  الصحاح ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب. ينظر: الفارايب، يصنع له خامتاً  صنعا"؛ يقال: اصطنع فالن خامتاً إذا سأل رجالً أن
 .)٣/١٢٤٥، (م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة الرابعة  –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني  ،اللغة وصحاح العربية

 ).٣/٣١٣، مرجع سابق، (معجم مقاييس اللغة). ابن فارس، ١٧٩، مرجع سابق، (صمختار الصحاحالرازي، 
ة، بريوت الناشر: دار الكتب العلمي ،تحفة الفقهاء، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقنديالسمرقندي،  )٣(

، حكام العدليةمجلة األ). ٥/٢، مرجع سابق، (بدائع الصنائعوينظر: الكاساين،  .)٢/٣٦٢، (م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لبنان، الطبعة الثانية،  –
ب، آرام باغ،  نور حممد، كارخانه جتارِت كت، الناشر: : جنيب هواويين، حتقيقثمانيةنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العتأليف: جل
 .كراتشي

ي، الناشر: حتقيق: صالح الدين الناه ،النتف في الفتاوى أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السْغدي، ينظر: السغدي، )٤(
، مرجع المبسوطالسرخسي،  .)٢/٥٧٦، (م١٩٨٤ -ه١٤٠٤عمان األردن/ بريوت لبنان، الطبعة الثانية،  - دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة

 ).١٥/٨٤سابق، (
 -ه١٤١٦دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  ،لمختصر خليل التاج واإلكليلينظر: املواق، حممد بن يوسف املواق،  )٥(

). ٢/٧٢ة، (، طبعة دار الكتب العلميالمهذب في فقه اإلمام الشافعي شريازي،إبراهيم بن علي بن يوسف ال الشريازي، .)٦/٥١٧، (م١٩٩٤
 ).٤/٣٠٠، مرجع سابق، (اإلنصافاملرداوي، 

 ).٥/٢٠٩، مرجع سابق، (بدائع الصنائع). الكاساين، ١٢/١٣٨، مرجع سابق، (المبسوطي، ينظر: السرخس )٦(
ل االختيارات الجلية في المسائ بن عبد الرمحن البسام، ). البسام، عبد اهللا٤/٣٠٠، مرجع سابق، (اإلنصافينظر: املرداوي،  )٧(

 حممد بن صاحل العثيمني،). ابن عثيمني، ٣/٢٥، طبع على نفقة األمرية العنود بنت عبدالعزيز آل سعود اخلريية، (الخالفية بحاشية نيل المآرب
 .)١٠/٣٤٦، (هـ١٤٢٥، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل على زاد المستقنع الشرح الممتع
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للخامت، وصنع الصحابة  �يدل على مشروعيته، ومن ذلك األحاديث اليت وردت يف صنع النيب الشريفة ما 

 اْصطََنَع َخاَمتًا ِمْن َذَهٍب، َوَجَعَل َفصُه ِيف  �َأن النِيب  عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:": للخوامت، منها

ِإني ُكْنُت «َه َوأَثـَْىن َعَلْيِه، فـََقاَل: َخَواتِيَم ِمْن َذَهٍب، فـََرِقَي املِْنبَـَر، َفَحِمَد الل َبْطِن َكفِه ِإَذا لَِبَسُه، فَاْصطََنَع الناُس 

استصنعوا اخلوامت؛ مما  �وصحابته الكرام  �؛ فالنيب )١("فـََنَبَذُه، فـََنَبَذ الناسُ » اْصطَنَـْعُتُه، َوِإني َال َأْلَبُسهُ 

  .)٢(للخامت؛ ألنه من الذهب، وال عالقة له حبكم االستصناع �ح النيب يدل على جواز االستصناع، وطر 

لصحته  السلم يشرتطواحلاجة إىل االستصناع قائمة؛ إْذ إن العقود األخرى ال تفي حباجة الناس، ف

تعجيل الثمن وفيه من املخاطر الشيء الكثري الذي قد جيعل املستصنع يف جهد ومشقة حبيث خيشى على 

اية واإلجارة فيها تقدمي املواد اخلام، واملستصنع ال در من اإلنكار، وخيشى الغش يف املصنوع،  ماله املدفوع

عنده بأنواع املواد اخلام ومواصفاا، خاصة يف الصناعات الكبرية؛ كالطيارات، والباخرات، وغريها ولو أخل 

املواعدة فيها حماكمة قد تطول، و  الصانع بالشروط خسر املواد اليت قدمها، ورمبا مل حيض بالتعويض إال بعد

قد و خطر على الصانع بأن املستصنع قد ال يفي مبا وعد، فيتضرر خاصة يف الصفقات التجارية الضخمة، 

حيمي  واحلاجة إىل االستصناع قائمة؛ ألنه ،تعددت سبل االحتيال والتزوير والغش مما جيعل املال يف خطر

  .)٣(املستصنع من كل هذه األخطارالصانع و 

، وجاء اعالقول جبواز عقد االستصن ذهب أغلب املعاصرين إىل ترجيح احلجج الظاهرة وهلذا وغريه من

 أن عمدة من منعه وجود الغرر فيه، واحلاجة هلا مدخل ؛ وذلكقرار جممع الفقه اإلسالمي على ذلك بضوابطه

إذا دعت احلاجة إىل ارتكاب الغرر وال : "-رمحه اهللا تعاىل  -، وقد قال اإلمام النووي )٤(يف باب الغرر

                                 
" صحيحه) (كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب)، ومسلم يف "٥٨٦٥) برقم: (١٥٥/  ٧" (صحيحهأخرجه البخاري يف " )١(

 .والزينة، باب ِيف طرح خامت الذهب)) (كتاب اللباس ٢٠٩١) برقم: (١٤٩/  ٦(
، فتح القدير، كمال الدين حممد املعروف بابن اهلمام ). ابن اهلمام،٤/١٢٣، مرجع سابق، (تبيين الحقائقينظر: الزيلعي،  )٢(
 ).٧/١١٥(دار الفكر، 

). الشبيلي، يوسف بن ١٠٥٠، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع، (ص االستصناعينظر: الثبييت،  )٣(
، ه١٤٢٥دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األىل  ،الخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالميعبد اهللا الشبيلي، 

)٥٢٧-٢/٥٢٦(. 
، ٢٢، حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة قاعدة الغررينظر: السكاكر،  )٤(

 ).١٨٦ه، (ص١٤٢٨، ٦٩العدد 
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 ، واحلاجة ماسة إىل االستصناع واليت)١("ميكن االحرتاز عنه إال مبشقة أو كان الغرر حقريا جاز البيع وإال فال

قع و ياملانعون، وفيه من املصاحل الكبرية للمجتمع، ومنعه  منعه أجله من الذي الغرر مفسدة تتضاءل دوا

 قد الناس يف هذا العصرو  ه ميكن استخدامه يف كل ما تدخله الصناعة،خاصة أنالناس يف حرج شديد، 

 األشياء اخلفيفة مل يعد االستصناع قاصراً على حبيث وتعددت جماالت تطبيقه دائرة االستصناع لديهم توسعت

 ،والسفندات، واملع ،كالسيارات  ؛مشلت كل الصناعات الثقيلة، واملتوسطة كاألواين أو السيوف وحنوها، بل

وازه بأنواعها، وقد وضع العلماء جل ، واملقاوالت والصناعات التحويلية واالستخراجية واملصانعوالطائرات

  شروطًا؛ فجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن عقد االستصناع:

العمل والعني يف الذمة ملزم للطرفني، إذا توافرت فيه  ىإن عقد االستصناع وهو عقد وارد عل -١"

  األركان والشروط.

  يشرتط يف عقد االستصناع ما يلي: –٢

  بيان جنس املستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه املطلوبة. –أ 

  أن حيدد فيه األجل. –ب 

 جيوز يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال – ٣

  )٢(.حمددة"

وقد سبقت اإلشارة إىل توصية مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية بإحياء عقد 

االستصناع يف التمويل لدى املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية؛ ملا يرتتب عليه من مصاحل يف 

  .)٣(تنشيط التجارة، والصناعة، والزراعة

  

                                 
 ).٩/٢٥٨، مرجع سابق، (المجموعالنووي،  )١(
 ).٣/٦٧قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع، ( )٢(
توصيات وفتاوى مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية، املنعقد باملركز الثقايف اإلسالمي، اجلامعة األردنية  )٣(

 ه١٤١٤ذو القعدة  ٢٣-٢١
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٤٤ 

  تمويل المركبالفرع الثاني: ال

يف ظل تطور املعامالت املالية يف العصر احلاضر، وتزايد عوامل املخاطرة اليت جعلت االحتياطات 

االقتصادية معقدة ومتشعبة، خاصة مع التوسع العلمي واملعريف والتقين؛ جلأت الكثري من املؤسسات واجلهات 

ة واحدة مركبة، لتلبية ثر من عقد يف صيغة تعاقديالتمويلية إىل ابتكار صيغ متويلية مركبة، حيث تقوم جبمع أك

احلاجات التمويلية املختلفة، وحتقيق أهداف وغايات املمولني واملتمولني املتنوعة، وقد ُعرفت هذه الصيغة 

حبيث تعترب مجيع  -على سبيل اجلمع والتقابل–بأا: "جمموع العقود املالية املتعدد اليت يشتمل عليها العقد 

  .)١(احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مبثابة آثار العقد الواحد"

ولعلي يف هذا السياق أكتفي بذكر أنواع العقود املركبة، وأرجئ االستطراد يف التمثيل عليها من 

  املعامالت املعاصرة يف موضعه من الفصول القادمة ملناسبته هناك، وللعقود املركبة نوعان، مها:

العقود اتمعة؛ وهي العقود املركبة اتمعة يف عقد واحد، وذلك بأن جيتمع عقدان أو : النوع األول

  .)٢(أكثر يف عقد واحد، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك األخرى بألف

ول، : العقود املتقابلة؛ وهي العقود املركبة اليت يكون فيها العقد الثاين يف مقابلة العقد األالنوع الثاني

ما يعرب عنها الفقهاء مبسألة: "اشرتاط عقد يف عقد"، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تؤجرين  وهي

  .)٣(دارك بكذا

، وقد أمجع الفقهاء على جواز )٤(واألصل يف تركيب العقود املالية اجلواز، إال ما دل الشرع على حترميه

                                 
 -ه١٤٢٧ ، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىلالعقود المالية المركبةينظر: ينظر: العمراين، عبد اهللا بن حممد العمراين،  )١(

 ).٤٦، ٧-٦م، (ص٢٠٠٦
 ).٥٨، مرجع سابق، (ص العقود المالية المركبة). العمراين، ١٧٨/ ٤، مرجع سابق، (المغنيينظر: ابن قدامة،  )٢(
شرح الزركشي على مختصر ). الزركشي، حممد بن عبد اهللا الزركشي، ١٧٦/ ٤، مرجع سابق، (المغنيينظر: ابن قدامة،  )٣(

شرح البهويت،  .)٣/٦٦٠، (م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣حتقيق: عبداهللا بن عبد الرمحن اجلربين، مكتبة العبيكان، الرياض الطبعة األوىل  ،الخرقي
 ).٥٧، مرجع سابق، (صالعقود المالية المركبة). العمراين، ٢٨٨/ ٢، مرجع سابق، (منتهى اإلرادات

ينظر: األوراق املقدمة لندوة اشرتاط الربط بني عقود املصارف اإلسالمية، املنعقدة يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع  )٤(
، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد العقود المستجدةه. القري، حممد علي، ١٤٢٥/ ٨/ ٢٣-٢٢للبنك اإلسالمي جبدة، يف 

العقود العمراين،  .)٨، (ص ه١٤٣٢دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية  ،العقود المركبة في الفقه اإلسالمي). نزيه محاد، ٩٧٠العاشر، (ص 
، ، دار كنوز إشبيليافقه األولويات في المعامالت المالية المعاصرةايدي، علي بن حسني، ). الع٩١، مرجع سابق، (صالمالية المركبة

 ).٩٧، (ص ه١٤٣٣الرياض، الطبعة األوىل 
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٤٥ 

، ولذلك فقد توافرت اهلمم يف بيان )٢(اظر، مامل يكن دليل شرعي ح)١(اجتماع أكثر من عقد يف معاملة

الضوابط اليت تبقي الصيغ املركبة من العقود املالية على أصل الصحة واجلواز، وتبتعد عن الوقوع يف احملظور 

  :)٣(وهذه الضوابطالشرعي، 

أال يكون اجلمع بني العقود املالية حمل ي شرعي؛ كاجلمع بني سلف وبيع، فقد  -١

قال: قال رسول اهللا  �ما يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص جاء النهي عن ذلك ك

 حىت أورد أصحاب. وقد أمجع الفقهاء على املنع من ذلك، )٤(»َال َيِحل َسَلٌف َوبـَْيعٌ : «�

هذا اإلمجاع السالف،  خالفف على أحد من العلماء وقَ مل يُ أنه  يف هذا؛ موسوعة اإلمجاع

  .)٥(وهو املنع من اشرتاط القرض مع البيع

أال يرتتب على اجلمع بني عقدين خمتلفني يف األحكام تضاد يف املوجبات واآلثار،  -٢

وذلك يف حالة توارد عقدين على حمل واحد يف وقت واحد؛ كما يف اجلمع بني هبة عني 

  ل للمضارب.وبيعها، أو اجلمع بني املضاربة وإقراض رأس املا

                                 
البيان ). العمراين، ١٦٨/ ٣، مرجع سابق، (المدونة). اإلمام مالك، ١٧٤/ ٤، مرجع سابق، (تبيين الحقائقينظر: الزيلعي،  )١(

ابن  .)١٤٨/ ٥، (م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١جدة، الطبعة األوىل،  –حتقيق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار املنهاج ، في مذهب اإلمام الشافعي
 ).١٧٨/ ٤، مرجع سابق، (المغنيقدامة، 

 ).٨، مرجع سابق، (ص العقود المركبة في الفقه اإلسالميينظر: نزيه محاد،  )٢(
، العقود المركبة في الفقه اإلسالمي). نزيه محاد، ١٨٥، ١٧٩سابق، (ص ، مرجع العقود المالية المركبةينظر: العمراين،  )٣(

، (ص هـ١٤٣٣ دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد). نزيه محاد، ٢٢، ١٩، ١٣مرجع سابق، (ص 
٢٨٤، ٢٧٥، ٢٦٨(. 

) (كتاب العتق، ذكر اإلخبار ٤٣٢١) برقم: (١٦٠/  ١٠" (ابن حبان صحيح" ، حممد بن حبان البسيت،أخرجه ابن حبان )٤(
/  ٢" (مستدركهم. واحلاكم يف "١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية  لبنان، –بريوت  - الناشر: مؤسسة الرسالة ،عن كيفية الكتابة للمكاتب)

 ،لنسائيأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ا ،) (كتاب البيوع ، اشرتاط البائع خدمة العبد املبيع وقتا معلوما ) ، والنسائي٢١٩٦) برقم: (١٧
) (كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع)، الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ١/  ٤٦٢٥) برقم: (٨٩٧/  ١" (سنن النسائي"
) (كتاب اإلجارة، باب يف الرجل ٣٥٠٤) برقم: (٣٠٣/  ٣" (هسننوأبو داود يف " .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨لبنان، الطبعة األوىل  –بريوت  -

) ( أبواب البيوع عن رسول ١٢٣٤) برقم: (٥١٥/  ٢" (الترمذي جامع" ،حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي ،والرتمذي .يبيع ما ليس عنده)
 لذهلي، اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اوأمحد .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك )

 -الناشر: مجعية املكنز اإلسالمي، و بن العاص رضي اهللا عنهما)) (مسند عبد اهللا بن عمر ٦٧٣٨) برقم: (١٣٩٦/  ٣" (اإلمام أحمد مسند"
 ".وهذا حديث حسن صحيح. قال الرتمذي: "م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١دار املنهاج، الطبعة األوىل

)، ٨٣/ ٣٠، مرجع سابق، (مجموع الفتاوى)، ابن تيمية، ٢٩/ ٥، مرجع سابق، (الموطأالمنتقى شرح ينظر: الباجي،  )٥(
 ).١٦٣/ ٤ابق، (، مرجع سموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميجمموعة من املؤلفني، 
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٤٦ 

أال يكون اجلمع بني العقود حيلة أو وسيلة للمحرم، حبيث تقوى التهمة ويكثر  -٣

القصد يف التطرق، والتوسل ا إىل األمر احملظور؛ كاالتفاق على العينة، أو التوصل إىل الربا، 

وهذا الضابط من أهم الضوابط اليت ينبغي استحضارها عند النظر يف العقود املركبة، وسواء  

ان ذلك احملرم مقصوداً أو غري مقصود؛ فكل صيغة مركبة من جمموعة من العقود ينتج عنها ك

وجود قاعدة من قواعد التحرمي يف املعامالت املالية بسبب الرتكيب كالربا أو الظلم أو الغنب 

  الفاحش أو تغلب عليه اجلهالة فإا تكون صيغة حمرمة ال جيوز التعاقد ا.
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٤٧ 

  التمويل بالقروض الربويةالمطلب الثاني: 

 ستسلفامل على املسلف يشرتطها منفعة أو عني من زيادة كل في االصطالح: )٢(الربوي )١(القرض

  .)٣(ذلك يف خالف ال ربا، فهي

 تعاىل: التعامل به يف نصوص كثرية؛ منها قول اهللاوقد جاءت الشريعة بالنهي عن الربا، والتحذير من 
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*�$���+)� ,ُ-$ُ. /ِ1*�$���+)� ,ُ-$ُ. /ِ1*�$���+)� ,ُ-$ُ. /ِ1*�$���+)�عن وجاء . ))٦»ِكَلهُ و آِكَل الربَا َومُ ����َلَعَن َرُسوُل اِهللا «: ، قال� أيب جحيفةعن و . ٥((﴾ 1ِ/ .ُ$-ُ, 

َهِب َوْزنًا ِبَوْزٍن، ِمْثًال ِبِمْثٍل، َواْلِفضُة بِاْلِفض « :�قال: قال رسول اهللا  أنه � أِيب هريرة َهُب بِالذِة َوْزنًا الذ

، وجاء يف حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما )٧(»ِبَوْزٍن، ِمْثًال ِبِمْثٍل، َفَمْن زَاَد َأِو اْستَـَزاَد فـَُهَو رِبًا

وربا الجاهلية موضوع، «: يف خطبته يف حجة الوداع �الطويل يف صفة احلج الذي قال فيه رسول اهللا 

ع أهل العلم على اعتبار  ، وقد أمج)٨(»وأول رباً أضع ربانا، ربا عباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوٌع ُكله

ون :"وقد أمجع املسلم-رمحه اهللا  -، حىت قال ابن عبد الرب )٩(كل قرٍض اشرتطت فيه الزيادة قرضاً رِبوياً حمرماً 

                                 
القرض لغًة: من باب ضرب، يقال: قَرَض يَقِرض، قـَْرًضا، فهو قاِرض، وأصل القرض يف اللغة: القطع، قال ابن فارس : "القاف  )١(

ن عبد بوالراء والضاد: أصل صحيح، وهو يدل على القطع"، والَقْرض: ما تُعطيه اإلنساَن من مالك لتـُْقَضاه. ينظر: الزبيدي، حمّمد بن حمّمد 
 ).١٧/ ١٩( ،، حتقيق: جمموعة من احملققني، الناشر: دار اهلدايةمن جواهر القاموس ، تاج العروسالرزّاق احلسيين أبو الفيض، امللّقب مبرتضى

 ).٢١٧/ ٧( ، مرجع سابق،لسان العرب نظور،ابن م ).٧١/ ٥( ، مرجع سابق،معجم مقاييس اللغة ابن فارس،
والربا يف اللغة: الزيادة، والنمو، والعلو. قال ابن فارس :"الراء، والباء، واحلرف املعتل، وكذلك املهموز منه يدل على أصل واحد؛  )٢(

)، حتقيق: حممد عوض ١٩٥/ ١٥( تهذيب اللغةوهو: الزيادة، والنماء، والعلو". ينظر: األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، 
، معجم مقاييس اللغة ).٣٠٤/ ١٤(، مرجع سابق، لسان العربم. ٢٠٠١وىل، بريوت، الطبعة األ –مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 ).٤٨٣/ ٢(مرجع سابق، 
قيق: سامل حممد ، حتاالستذكارابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب،  )٣(

 ).٥١٦/ ٦(، م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل،  –كتب العلمية عطا، حممد علي معوض، الناشر: دار ال
 .٢٧٥سورة البقرة، اآلية  )٤(
  .٢٧٨سورة البقرة، اآلية  )٥(
 ) (كتاب البيوع، باب موكل الربا).٢٠٨٦) برقم: (٥٩/  ٣" (صحيحهأخرجه البخاري يف " )٦(
 يوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا).) (كتاب الب١٥٨٨) برقم: (٤٥/  ٥" (صحيحهأخرجه مسلم يف " )٧(
 ) (كتاب احلج، باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم). ١٢١٨) برقم: (٣٨/  ٤" (صحيحهأخرجه مسلم يف " )٨(
كة ، حتقيق: صغري أمحد حنيف، مكتبة ماإلجماعبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، يف  وأب ،وممن حكى اإلمجاع: ابن املنذر )٩(
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أن اشرتاط الزيادة يف السلف ربا، ولو كان قـَْبَضًة من علٍف أو حبة، كما قال ابن مسعود:  �نقالً عن نبيهم 

  .)١(أو حبة واحدة"

يتناول كل ، فلفظ الربا ")٢(والربا الذي جاءت النصوص بالنهي عنه نوعان: ربا النساء، وربا الفضل

 ،)٣("لهوغري ذلك، فالنص متناول هلذا ك ،والقرض الذي جير منفعة ،وربا الفضل ،ما ي عنه من ربا النساء

ة التعامل أو عرفاً، ومن أمثل فاألصل يف الشريعة رد مثل القرض يف الصفة والقدر دون زيادة مشروطة نصاً 

بالربا يف التمويل، الفوائد على القرض سواء يف بداية العقد، أو عند حلول األجل، وقد جاء يف قرار جممع 

أن كل زيادة " :وحكم التعامل باملصارف اإلسالمية، بالفوائد حكم التعامل املصريف بشأنالفقه اإلسالمي، 

وعجز عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على  حل أجله يأو فائدة على الدين الذ

وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي، بشأن بيع  ،)٤("القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا حمرم شرًعا

 ،لى الدينعإذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة التقسيط: "

  .)٥("ألن ذلك ربا حمرم ؛أو بدون شرط ،بشرط سابق

   

                                 
يف  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، . وابن حزم)١٣٦ص ، (هـ١٤٢٤الثقافية، اإلمارات، الطبعة الثانية 

 أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، وابن عبد الرب،. )٧٧/ ٨، (، دار الفكر، بريوت، لبنانالمحلى
 ).٢١٧(ص  ،مجع وترتيب فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، وعبد الوهاب بن ظافر الشهري، الناشر: دار القاسم للنشر والتوزيع، اإلجماعيف 

  .-رمحة اهللا على اجلميع  –) ٣٣٤/ ٢٩، مرجع سابق، (مجموع الفتاوى)، وابن تيمية يف ٤٣٦/ ٦، مرجع سابق، (المغنيوابن قدامة يف 
 .)٢١٧(ص ع سابق، ، مرجاإلجماع )١(
 ).١٤٧، مرجع سابق، (ص مختصر خليل). ١١١/ ١٢، مرجع سابق، (المبسوطينظر: السرخسي،  )٢(
اشر: دار الكتب العلمية، الن ،الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنبلي الدمشقي ابن تيمية، )٣(

 .)١٥٥/ ١، (م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة: األوىل، 
 .٣مع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، قرار رقم جملة جم )٤(
 .٥٣/٢جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، قرار رقم  )٥(
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  : الفرق بين التمويل الربوي والتمويل اإلسالميلثالثا مطلبال

والسمات واملزايا ما ال يوجد يف غريه من أنظمة التمويل  ميتلك التمويل اإلسالمي من اخلصائص

 :)١(الربوي التقليدي، وميكن إجياز تلك املزايا فيما يلي

 تنوع وتعدد أساليب التمويل املصريف اإلسالمي، فهناك أساليب للتمويل قائمة على .١

التربعات، وأساليب قائمة على املشاركات، وأساليب أخرى قائمة على املداينات، وكل هذه األساليب 

توسع حركة التمويل أمام املصارف اإلسالمية، بعكس العمل املصريف التقليدي القائم على آلية سعر 

 ارية.الفائدة، وال يعرف سوى القرض بفائدة واحلساب اجلاري املدين، وخصم األوراق التج

أساليب التمويل اإلسالمي تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إىل أسلوب  .٢

املخاطرة واملشاركة يف الغنم والغرم، فال جمال الستفادة طرف على حساب آخر كما يف التمويل الربوي 

شكل كبري يف بالتقليدي، وهي بذلك حتقق أمسى معايري العدل يف االقتصاد واملعامالت، وهذا يسهم 

حتقيق التوزيع العادل للثروة ومينع تكدس املال يف أيدي فئة قليلٍة من املرابني وأصحاب رؤوس األموال  

 .كما هو احلال يف النظام الرأمسايل الربوي تنظرياً وتطبيقاً 

 أساليب التمويل يف الشريعة اإلسالمية تـَُغلب النشاط اإلنتاجي احلقيقي على النشاط املايل، .٣

بينما ترتبط أساليب التمويل التقليدي ارتباطا وثيقًا بسعر الفائدة كثمن لإلقراض واالقرتاض وهذا هو 

عني الربا احملرم شرعاً، وهي عملية دخيلة على النظام البشري، تضخم معها النشاط التمويلي حيث 

قرض عائداً مقابل ليولد ا، وبذلك أن يكون له ارتباط مباشر بالتبادل احلقيقي أصبح نشاطاً رحبياً دون

ح معدل منو يصبف ؛بنشاط يولد قيمة مضافة حقيقي ن يكون له صلة مباشرة واتصالالتمويل دون أ

                                 
دار الفكر سوريا، دار الفكر املعاصر، لبنان، ، االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم؟ منذر قحف، غسان حممود إبراهيم،يُنظر:  )١(

(ص  ،حتقيق: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،التمويل في االقتصاد اإلسالميمفهوم ، منذر قحف .)١٧١ -١٦٣(ص ، م٢٠٠٢
 -١١٥، (ص م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار املكتيب، دمشق، الطبعة الثانية، ، المالية بحوث في فقه المعامالت، رفيق يونس، املصري ).٥٣ -٥١

التمويل المصرفي ). أشرف دوابه، ٥٠، ٤٧، مرجع سابق، (ص عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية، حامد مرية. )١١٨
، مقال نشر حقيقة التمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم، ). ٢٢ -١٩، مرجع سابق، (ص اإلسالمي األساس الفكري والتطبيقي

: ، مقال منشور يف صفحة الكاتبآثار التمويل الربوي عبداجلبار السبهاين، م.٢٠٠٦/ ٦/ ٣ -ه١٤٢٧/ ٥/ ٧يف صحيفة االقتصادية بتاريخ 
44-39-02-21-08-sabhany.com/index.php/2012-lhttp://a . 
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اد بدرجة زدتنمو و املديونية توتبعاً لذلك فإن  ؛املديونية منفصًال ومستقًال عن معدل منو الناتج احلقيقي

  .ذه الديونية وتصل إىل درجة ال ميكن معها الوفاء أسرع من منو االقتصاد احلقيقي، حىت تتفاقم املديون

ائدة أصبح يف ظل نظام الف ،التمويل بدًال من أن يكون عامًال مساعداً لزيادة الدخل وذا فإن

، هخادماً ل النشاط االقتصادي عبئاً عليه، وبدالً من أن يكون التمويل خادماً للنشاط االقتصادي أصبح

  .عامًال سلبياً يف النمو االقتصادي، بدًال من أن يكون عامًال إجيابياً  ربويال وهذا ما جيعل التمويل

جتد أن النقد يف الشريعة اإلسالمية ليس سلعة وإمنا هو مقياس ومعيار يف التمويل اإلسالمي  .٤

للسلع واخلدمات؛ وعليه فقد حرمت الشريعة ربا الديون؛ ألن حاجة الناس إىل مثن يعتربون به املبيعات 

حاجة ضرورية عامة، ... وذلك ال يكون إال بثمٍن تقوم به األشياء، ويستمر على حالٍة واحدة، وال 

يقوم هو بغريه؛ إذ يصري سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معامالت الناس... فاألمثان ال تقصد ألعياا 

، بينما د أمر الناسا فسبل يُقصد التوسل ا إىل السلع، فإذا صارت يف أنفسها سلعًا تُقَصد ألعيا

جيعل التمويل الربوي النقود سلعة من السلع، وعليه فإا ختضع لعوامل العرض والطلب؛ وتتعرض النقود 

  )١(تبعاً لذلك للرخص والغالء، أو الكساد والرواج.

أساليب التمويل اإلسالمي ليست مبعزل عن الضمانات؛ فهي ال حتول بني اجلهات املمولة  .٥

مانات الكافية اليت تؤمن أمواهلا، ولكن يتميز النظام اإلسالمي يف باب الضمانات بالعدل وأخذ الض

واملصلحة الظاهرة اليت ال يتأتى معها أكل أموال الناس بالباطل كما هو احلال يف أساليب التمويل 

  التقليدية.

زيادة  عدم إن من أهم جوانب الفرق بني التمويل اإلســــــــــــــالمي والتمويل الربوي احملرم، هو .٦

الدين بعد ثبوته يف ذمة املدين، ســــــــــواٌء أكان ذلك يف صــــــــــورة غرامات تأخري ســــــــــداد الدين، أو بإعادة 

ه  يوفالدائن إذا حل أجل دينه ومل جـدولـة الـدين، وهو ما ميثل ربا اجلاهلية األوىل يف الديون، حيث كان

                                 
ب العلمية، ، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتإعالم الموقعين ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، )١(

  ).٤٠٢، ٤٠١/ ٣، (هـ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل 
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�º«�¼�½��{ ســــــــــــــبحـانــه:وكمــا قـال احلق دينـه قــال لـه: إمــا أن تقضــــــــــــــي وإمــا أن تُريب، 

Á�À�¿�¾Â�Æ�Å�Ä�Ã{)١(.  

يف  ىمن أَجل جوانب التميز يف التمويل اإلسالمي هو األساس األخالقي، والذي يتجل .٧

صور عدة تغيب عن التمويل الربوي، وهو يف أصله عبادًة يتقرب ا املمول إىل اهللا عز وجل إذا استشعر 

 تلبية حاجات الناس املشروعة، والتعاون على إعمار األرض القائمون عليه وجه اهللا وطلب مرضاته يف

وإحسان العمل، فهو نظام حمكم يقوم على العدل واحلض على الفضل يف صور كثرية كاألمر باإلحسان 

للمخلوقني بالصدقات، وأداء الزكاة الواجبة، واإلقراض احلسن، وإنظار املعسر، واحلث على إسقاط دينه، 

  التغرير والغنب واجلهالة يف عقود التمويل الشرعية.ومنها حترمي الظلم و 

؛ فالنظام ربوي التقليدي يناقض التمويل اإلسالمي مناقضًة تامةً ومما سبق يتبني جلّيًا بأن التمويل ال

اإلسالمي يف التمويل واالقتصاد عموماً ينشئ منظومة متكاملة شكًال ومضموناً، ولذلك فهو ينقل التمويل 

إدارة اإلقراض إىل إدارة االستثمار، ومن الرتكيز على الضمانات إىل اجلدوى االقتصادية وحتقيق متامًا من 

مصاحل الفرد واجلماعة، ومن اشتقاق االئتمان للحصول على فائدة إىل حتفيز االدخار واالستثمار، ومن دور 

م للمتمول كل حباث ما ميكن تقدميه من أ املرايب إىل دور املستثمر واملستشار االقتصادي، الذي يقد

سب كواستشارات وتوصيات اقتصادية، ميكن من خالهلا معرفة حال السوق وأفضل سبل االستثمار وال

م االقتصادية من الربا، ويتضمن من مقومات التقد فالتمويل اإلسالمي أكثر انسجامًا مع النظرية املشروع؛

  .الربوي االقتصادي ما ال ميلكه التمويل

شريعة زداد يقيناً بعظمة هذه الييف أبعادها  واملتأملشريعة اإلسالمية ال تقف عند حد، إن حكمة ال

بصورته  يف تقدمي التمويل اإلسالمي للعامل نااملبادئ السامية؟ هل قمنا بواجبالكاملة. لكن أين حنن من هذه 

زدهار وينتشلها وحيقق هلا االاحلقيقية؟ وهل طبقنا مبادئ االقتصاد اإلسالمي مبا خيدم اتمعات اإلسالمية 

من دوامة املديونية والبطالة وضعف اإلنتاجية؟ هذا هو التحدي احلقيقي الذي جيب أن نواجهه، وأن نكون 

  على قدر املسؤولية يف محل رسالة اإلسالم للمسلمني وللبشرية مجعاء. واهللا اهلادي إىل سواء السبيل.

                                 
  .١٣٠سورة آل عمران، اآلية:  )١(
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يه ستة ، وفالربوية والمخارج الشرعية في التمويل الثالث: الفرق بين الحيل بحثالم

  مطالب:

  والمخارج األول: تعريف الحيل مطلبال

اىل واختلف مشاخينا رمحهم اهللا تعيف االصطالح مبعىن واحد، قال ابن جنيم: " )٢(واملخارج )١(احليل

. مما يدل على ترادفهما )٣("واختار كثري كتاب املخارج، يف التعبري عن ذلك؛ فاختار كثري التعبري بكتاب احليل

ها على ب إطالقيف املعىن، إال أن اصطالح احليل ُغّلب إطالقه على اجلانب املمنوع منها، واملخارج ُغل

 صارت يف عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد ا احليل اليتقال ابن تيمية عن احليل: "، اجلانب املشروع منها

وه ونسميه وج: "والسبب يف ذلك نفور الناس من مصطلح احليل، قال ابن القيم. )٤("يستحل ا احملارم

  .)٥("امسها سميه باحليل اليت ينفر الناس منناملخارج من املضائق، وال 

واملتتبع ملصطلح "احليلة" يف استعماالت الفقهاء جيد احليلة ترد على اجتاهني؛ اجتاه عام، واجتاه خاّص، 

  وبيان ذلك على النحو اآليت:

  االتجاه العام:

انبيها جب هو النظر للحيلة من حيث األصل دون النظر للغاية، ولذلك جتد هذا املفهوم يشمل احليل

، )٦("مجع حيلة وهي ما يتوصل به إىل مقصود بطريق خفياملمنوع واملشروع، ومن ذلك تعريف احليل: بـــ "

                                 
رجع ، مان العربلس. ينظر: ابن منظور، التصرفاحلذق وجودة النظر والقدرة على دقة يف اللغة: مجع حيلة وتطلق على  احليل )١(

  .)١٨٥ /١١( سابق،
عجم مقاييس مابن فارس،  ينظر:. املخارج يف اللغة: مجع خمرج، وهو موضع اخلروج، ويراد به النفاذ من الشيء واخللوص منه )٢(

  .)٣/٥١٥( ، مرجع سابق،لسان العرب ). ابن منظور،٢/١٧٥( ، مرجع سابق،اللغة
 ص، (ه١٤١٩دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل  ،األشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ابن جنيم، )٣(

٣٥٠(. 
دار ابن اجلوزي،  ، حتقيق: أمحد بن حممد اخلليل،بيان الدليل على بطالن التحليلابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  )٤(

 .)١٧٥ ص، (ه١٤٢٥مام، الطبعة األوىل الد
 .)١٤٩ /٣( ، مرجع سابق،إعالم الموقعينابن القيم،  )٥(
، رقم  طيب، حتقيق: حمب الدين اخلبشرح صحيح اإلمام البخاري فتح الباري علي بن حجر العسقالين، ابن حجر، أمحد بن )٦(

 .)٣٢٦ /١٢، (ه١٣٧٩كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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  )١(أو تعريفها بقوهلم: "احليلة لفظ عام ألنواع أسباب التخلص".

ئغ على التحيل بوجه سائغ مشروع يف الظاهر أو غري سا: "وكقول الشاطيب يف بداية حديثه عن احليل

ليتوصل  فتفعل إسقاط حكم أو قلبه إىل حكم آخر، حبيث ال يسقط أو ال ينقلب إال مع تلك الواسطة،

  .)٢("مل تشرع له -أي: احليلة  - ا إىل ذلك الغرض املقصود، مع العلم بكوا

  االتجاه الخاّص:

  باعتبار الغاية واملقصد، سواء أكانت هذه الغاية مشروعة أو ممنوعة: احليل وهذا االجتاه يُعرف

ا ظهر عقدً يُ  أن: بــــ "أوًال: النظر للحيلة باملعىن اخلاص من جانبها املمنوع، ومن ذلك تعريف احليل

 إىل فعل ما حرم اهللا، واستباحة حمظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع ا، خمادعة وتوسًال به حمرمً  ا يريدمباحً 

اجب، بقوله: "أن يقصد سقوط الو  -رمحه اهللا  -، وكما عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية )٣("حق، وحنو ذلك

  )٤(أو حل احلرام، بفعٍل مل يقصد به ما ُجِعل ذلك الفعل له، أو ما ُشرِع".

ع حيلة وهي مج: بــ "ثانياً: النظر للحيلة مبعناها اخلاص من جانبها املشروع، ومن ذلك تعريف احليل

لك ال ا ملن ابتلي حبادثة دينية ولكون املخلص من ذا شرعيً احلذق وجودة النظر واملراد ا هنا ما يكون خملصً 

  ، وهذا ما يسمى باملخرج الشرعي.)٥("النظر أطلق عليه لفظ احليلةيدرك إال باحلذق وجودة 

                                 
لسالم قيق: عبد احت ،في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز احلق بن عطية األندلسي، حممد عبد وأب يُنظر: ابن عطية، )١(

/ ٧، مرجع سابق، (الجامع ألحكام القرآن). القرطيب، ١٠٠/ ٢، (ه١٤٢٢عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
الشيخ علي  -حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  ،تفسير البحر المحيط، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي ). أبو حيان،٦٥

 ،الطبعة األوىل ،تبريو  –دار الكتب العلمية  دار النشر : ،د.أمحد النجويل اجلمل ،حممد معوض، شارك يف التحقيق: د.زكريا عبد ايد النوقي
لحسان في تفسير (الجواهر ا تفسير الثعالبي، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليبالثعاليب،  .)٣٤٩/ ٣، (م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 -عة: األوىل الطب ،بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،حتقيق: الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،)القرآن
لم الطيب الناشر: دار ابن كثري، دار الك ،فتح القدير، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين الشوكاين، .)٢٨٨/ ٢، (هـ١٤١٨

 ).٥٨٣/ ١، (هـ١٤١٤ -دمشق، بريوت، الطبعة األوىل  -
عىن بامل يف آخر هذا املوضع قد عرف احليل -رمحه اهللا  -)، وإن كان الشاطيب ٣/١٠٦( ، مرجع سابق،الموافقاتالشاطيب،  )٢(

كانت   ،الباطن يف لغوٍ  ،الظاهرِ  صحيحِ  ر بفعلٍ خَ إىل أحكام أُ  قلب األحكام الثابتة شرعاً اخلاص املمنوع كما سيأيت بيانه، حيث قال ما َنصه: "
 ).١٠٨/ ٣"، ينظر: (األحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع

 .)٤٣ /٤( ، مرجع سابق،المغنيابن قدامة،  )٣(
  ).٣٢، مرجع سابق، (ص بيان الدليل على بطالن التحليلابن تيمية،  )٤(
لطبعة ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، اغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر احلموي،أمحد بن حممد احلموي،  )٥(
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بيها املشروع واملمنوع، جبان ولعل االجتاه العام يف تعريف احليلة هو االجتاه األقرب؛ إْذ تدخل فيه احليل

فيشتمل على احليل املشروعة (املخارج الشرعية) واحليل املمنوعة، فيكون التعريف بذلك جامًعا هلما، وهذا 

[أي احليلة]  تبل غُ يف هذا السياق: " -رمحه اهللا–املفهوم مقارب للحيلة مبعناها اللغوي، وقد قال ابن تيمية 

الذكاِء  وُن من الطُرق اخلفيِة إىل حصول الَغَرض وحبيث ال يُتفّطن له إال بنوع منستعماِل على ما يكُ بُِعرف اال

  )١(".كانت قبيحة  حسًنا كانت ِحيلًة حسنًة، وإن كان قبيحاً  اً فِإن كان املقصوُد أمر  ،والفطنة

هذا هو الفارق ؛ و على املقصد املذموم اإطالقه يلةاحلاالجتاه اخلاص لتعريف األعم األغلب يف  بينما

  بني االجتاه العام واالجتاه اخلاص، كما سبق بيان ذلك يف صدر هذا املطلب.املؤثر 

   

                                 
  .)٣٨ /١، (ه١٤٠٥األوىل 

  ).١٥٩، مرجع سابق، (ص بيان الدليل على بطالن التحليلابن تيمية،  )١(
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  .وبيان أحكامها الثاني: أقسام الحيل مطلبال

ي: غري امللغاة ، وحيل جائزة وهلغاة باالتفاقإىل ثالثة أقسام: حيل حمرمة وهي: احليل امل تنقسم احليل

أنظار  مامل يتبني بدليل قطعي إحلاقه باألول وال بالثاين، وفيه اضطربتاتفاقاً، وحيل خمتلف فيها وهي: 

  .)١(النظار، وهو حمل التنازع

ها كل باعتبار املقصد إىل ثالثة أقسام، وهذه األقسام الثالثة تعود إلي ولذلك فقد قسم الشاطيب احليل

  :)٢(التقاسيم الواردة يف هذا الباب، وهي

 ا، وال تناقض مصلحة شهد الشرع شرعيً ال دم أصًال  : وهي اليتالجائزة القسم األول: الحيل

ها بإطالق، مصلحة دنيوية ال مفسدة في الكو ا؛مأذون  ، مثل النطق بكلمة الكفر إكراًها؛ فهذهباعتبارها

  .ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

 مثل حيل ةً شرعي ناقض مصلحةً تا و  شرعيً دم أصًال  : وهي اليتالمحرمة القسم الثاني: الحيل

املفاسد لكونه مفسدة أخروية بإطالق، واملصاحل و  ؛فإنه غري مأذون فيهاملنافقني، وحيل املرائني، مث قال: "

دنيوية ختل  إذ ال يصح اعتبار مصلحة ؛األخروية مقدمة يف االعتبار على املصاحل واملفاسد الدنيوية باتفاق

  ".فكان باطال ،قصود الشارعمبصاحل اآلخرة، فمعلوم أن ما خيل مبصاحل اآلخرة غري موافق مل

فق على أنه مقصود مقصد يتفيها تبني للشارع يال : وهي اليت المختلف فيها القسم الثالث: الحيل

ا حمل اإلشكال، وفيها اضطربعلى خالف املصلحة اليت وضعت هلا الشريعة اله، وال ظهر أت ، وذكر أ

  ظار.أنظار الن

حاصل تقسيمهم ، و وقد اعترب ابن تيمية وابن القيم الوسيلة إىل جانب املقصد عند تقسيمهم احليل

  :)٣(يعود إىل ثالثة أقسام

                                 
الكتب العلمية،  ، دارالفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي وي،ينظر: احلجوي، حممد بن احلسن بن العريب بن حممد احلج )١(

 .)١/٤٣٦، (ه١٤١٦بريوت، الطبعة األوىل 
 .)١٢٥، ١٢٤ /٣( ، مرجع سابق،الموافقات الشاطيب، ينظر: )٢(
، ٢٥٩ /٣( ، مرجع سابق،إعالم الموقعين ابن القيم، ،)١١٠ -١٠٨ /٦( ، مرجع سابق،الفتاوى الكبرى ابن تيمية، ينظر: )٣(

 م.٢٠١٥وزيع، دار كنوز إشبيليا للنشر والت ،تطبيقية تأصيلية اإلسالمية دراسة المالية الهندسةالعنزي، مرضي بن مشّوح،  .)٢١ /٤)،(٢٦٠
 ).١٠٠ -٩٨(ص 
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  .لتها مشروعة واملقصد منها مشروع: حيل جائزة، وهي ما كانت وسيالقسم األول

  .يلتها حمرمة، واملقصد منها حمرمما كانت وس : حيل حمرمة، وهيالقسم الثاني

  : حيل خمتلف فيها، وتنقسم إىل نوعني:القسم الثالث

: حيل وسيلتها ممنوعة، واملقصد منها مشروًعا، مثل من كان له حق عند آخر، فيجحده، النوع األول

قصد، أما ابن تيمية امل فيقيم شاهدي زور ليتوصل حلقه، وقد رأى ابن القيم أن فاعله يأمث على الوسيلة دون

النظر . وهذا النوع حمل خالف بني الفقهاء؛ وذلك بألنه إمنا يتوصل إليه بكذب منهفريى أن ذلك حمرم كله؛ 

ملفسدة الوسيلة احملرمة مقابل مصلحة املقصد املشروع، ومنه مسألة الظفر باحلق فقد منعها قوم، وأجازها 

  احلق فيها ظاهرًا.آخرون، وأجازها ابن القيم إذا كان سبب 

: حيل وسيلتها مشروعة، واملقصد منها تغيري احلكم الشرعي. وهذا النوع هو الذي النوع الثاني

كمن  ،إىل احلرام امل توضع لإلفضاء إىل احملرم، فيتخذها املتحيل طريقً  اختلف فيه الفقهاء كثريًا؛ فالوسيلة هنا

  لثالثة.ينكح امرأة ليحللها لزوجها األول بعد التطليقة ا

م يف هذا معرتك الكال هووهذا القسم إمنا يقصدون به هذا النوع منها،  وأكثر كالم الفقهاء عن احليل

  .بالقصد األول هكالم فيال دَ صِ وأكثر ما قُ  ،هو الذي كثر فيه تصرف احملتالني ممن ينتسب إىل الفتوىو الباب، 

ج الشرعية الربوية واليت سيق احلديث لبياا وجتليتها، وتفارق ذا املخار  تندرج احليل وحتت هذا النوع

  اليت تفضي إىل مقاصد مشروعة؛ جاءت الشريعة بإثباا، وفيما يلي بيان أدلة القسمني.
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 ثالث: أدلة جواز المخارج الشرعيةالمطلب ال

  جواز املخارج الشرعية ما يلي: لواردة علىمن األدلة ا

  .)١(}�o�n�m�l�k�j{ :تعاىلقول اهللا الدليل األول: 

 ٢(على الناس خمارج مما ضاق وال ريب أن هذه احليل اهللا تعاىل أن من يتق اهللا جيعل له خمرًجا، بني( ،

م العام املخارج الشرعية اليت قد يُتجوز يف تسميتها باحليل باعتبار املفهو وال ينبغي أن ُحيمل هذا إال على 

للحيل كما سبق بيانه، وال يُقَبل االستدالل ذه اآلية على جواز احليل بإطالق حىت تدخل فيها احليل 

  احملرمة؛ فذلك يعارض أصل التقوى والذي هو سبب الفرج واملخرج.

قاط الواجبات، أو فعل احملرمات، حبجة إخراج الناس من الضيق، من التقوى التحايل على إس وليس

  .)٣(بل قد يكون التحايل على األحكام الشرعية سبًبا يف الوقوع يف املضايق

ضايق، ويفرج عنه من الغموم والوقوع يف امل فيه هوَخمَْرجًا مما  ملن يتقيهَجيَْعل فاآلية تدل على أن اهللا 

، وهذا ال يتناسب إال مع املخارج )٤(زُقُه من وجه ال خيطر بباله وال حيتسبهه اخلالص َويـَرْ يوينفس ويعط

  الشرعية اليت ال تقدح يف تقوى العبد وال تؤدي به للتحايل على الوقوع يف احملرمات أو إسقاط الواجبات.

  .)٥(}�R�Q�P�O�N�M�LS{ :قول اهللا تعاىلالدليل الثاني: 

أقسم ليضربن زوجته مئة ضربة، فأمره اهللا أن يأخذ حزمة من حشيش فيضرا ضربة  �أيوب ف

توصل إىل ما وهذا فيه داللة على جواز احليلة يف الواحدة، وتلك وسيلة شرعها اهللا لنبيه ليتحلل عن ميينه، 

ليمني وال يصل األن اهللا تعاىل أمره بضرا بالضغث ليخرج به من  ؛جيوز فعله ودفع املكروه ا عن نفسه

، وهذا هو عني املقصود باملخارج الشرعية؛ إْذ يتوصل بالفعل املأذون له به إىل رفع الضرر عنه )٦(إليها ضرر

                                 
 .٢سورة الطالق، اآلية  )١(
 .)١٥٣ /٣( ، مرجع سابق،إعالم الموقعين ابن القيم، ينظر: )٢(
  .)١٠٤ص ( ، مرجع سابق،اهلندسة املالية اإلسالمية دراسة تأصيلية تطبيقية مرضي العنزي، ينظر: )٣(
، ، دار الكتاب العريبالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري الزخمشري، أبو )٤(

 ).٥٥٥ /٤، (ه١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة 
 .٤٤سورة ص، اآلية  )٥(
حتقيق: حممد  ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب مجال الدين أيب حممد علي بن أيب حيىي زكريا املنبجي، ،ينظر: املنبجي )٦(
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  وحتقيق املقصد املشروع.

وإن أُورِد على هذا االســـتدالل بأن شـــرع من قبلنا ليس شـــرًعا لنا، وعلى فرض التســـليم بأنه شـــرع لنا 

ى االختصــاص ويدل عل؛ اقتصــاصــه علينا كبري عربةلو كان عاًما مل يكن يف ؛ فص بأيوبخا فإن هذا احلكم

وهذه اجلملة خرجت خمرج التعليل؛ فعلم أن اهللا  ، )١(}]�\��V�U�TW�Y�XZ{ تعاىل: قوله

  .)٢(إمنا أفتاه ذا جزاء له على صربه �

نوعها، وهذا مشروعها ومم فإن سبب هذا اإليراد هو تعميم االستدالل ذه اآلية على حل مجيع احليل

ما ال يُقال به هنا؛ إْذ إن الفعل الوارد يف اآلية مأذون له فيه فُيستأنس به كمثال للمخرج الشرعي وال يتعدى 

  شرعية.لإىل غري ذلك، وإن التزمنا خبصوصية الدليل ففي غريه من األدلة ما يكفي لبيان مشروعية املخارج ا

اْستَـْعَمَل َرُجًال  �أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة رضي اهللا عنهما: َأن َرُسوَل اللِه عن الدليل الثالث: 

ُسوَل قَاَل: َال َواللِه يَا رَ ، » َأُكل َتْمِر َخْيبَـَر َهَكَذا؟: «�َعَلى َخْيبَـَر، َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجِنيٍب، فـََقاَل َرُسوُل اللِه 

، َوالصاَعْنيِ بِالثالَثَِة، فـََقاَل َرُسوُل اللِه  َال تـَْفَعْل، ِبْع الَجْمَع : «�اللِه ِإنا لََنْأُخُذ الصاَع ِمْن َهَذا بِالصاَعْنيِ

َتْع بِالدرَاِهِم َجِنيًبا   .)٣(»بِالدرَاِهِم، ثُم ابـْ

أمر الرجل أن يتوسط إىل ما أراده من أخذ اجليد بالرديء بالطريق املشروع يف األصل، وهو  �النيب ف

أن يبيع الرديء بالدراهم، مث يشرتي بالدراهم مترًا جيًدا، وهذه الواسطة حيلة، فهي ال تتخذ لذاا، إمنا تتخذ 

  .)٤(لا مما يدل على جواز احلي �لغرض آخر توقف نيله عليها، وقد أمر النيب 

إىل إحلاق املبىن باملقصد السليم،  �ويف هذا احلديث قصًدا سليًما، ومبًىن متخلًفا عنه، فأرشد النيب 

اجلائزة باالتفاق؛ ألن  مشروعة للوصول إىل مقصد مشروع، فهي من احليل �واحليلة اليت أرشد هلا النيب 

                                 
ضوابط المصلحة  حممد سعيد رمضان البوطي، البوطي، .)٦٠٢ /٢، (ه١٤١٤فضل عبد العزيز املراد، دار القلم، الدار الشامية، الطبعة الثانية 

 .)٣١٦ ص، (ه١٤٣١ر، الطبعة الثامنة ، دار الفكفي الشريعة اإلسالمية
  .٤٤ سورة ص: )١(
 .)٣/١٦٥( ، مرجع سابق،إعالم الموقعين ). ابن القيم،١٨٧ /٦( ، مرجع سابق،الفتاوى الكبرىابن تيمية،  ينظر: )٢(
 يف ) (كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه)، ومسلم٢٢٠١) برقم: (٧٧/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٣(
 ) (كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثال مبثل).١٥٩٣) برقم: (٤٧/  ٥"صحيحه" (
 .)٣١٨-٣١٧ص( ، مرجع سابق،ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالميةالبوطي،  )٤(
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حتصيل املقاصد بالطرق املشروعة إليها ليس من جنس احليل سواء مسي حيلة، أو مل يسم، فليس النزاع يف 

  .)١(جمرد اللفظ، بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة واملقصود

 َضِعيٌف، فـََلْم يـُرَْع ِإال َدجٌ َكاَن بـَْنيَ أَبـَْياتَِنا َرُجٌل خمُْ  عن سعيد بن سعد بن عبادة قال:الدليل الرابع: 

اِر َخيُْبُث َِا، فـََرَفَع َشْأنَهُ َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة ِإَىل َرُسوِل اللِه  اْجِلُدوهُ َضْرَب «فـََقاَل:  �َوُهَو َعَلى أََمٍة ِمْن ِإَماِء الد

َفُخُذوا َلُه ِعْثَكاًال «:اَت، قَالَ مَ َك، َلْو َضَربـَْناُه ِمائََة َسْوٍط قَاُلوا:يَا َنِيب اللِه، ُهَو َأْضَعُف ِمْن َذلِ  ،»ِمائَِة َسْوطٍ 

  .)٢(»ِفيِه ِمائَُة ِشْمَراٍخ فَاْضرِبُوُه َضْربًَة َواِحَدةً 

أن الضرب بالعثكال خمرج شرعي ووسيلة لتخفيف احلد على املريض مرضاً ال فقد دل احلديث على 

 املرض الذي ال يف ذه الصورة أجازوا إقامة احلدف ذا احلديث واحلنابلةالشافعية يُرجى برؤه، وقد استدل 

ال وال يؤخر، يقام عليه احلد يف احل؛ يرجى برؤه، وقالوا يف هذه احلالة أو إذا كان نضو اخللق ال يطيق الضرب

ئة مبسوط يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغري، ومشراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك، مجع ضغث فيه 

ؤدي ألنه ال ميكن ضربه بالسوط؛ ألنه يتلف به، وال ميكن تركه؛ ألنه يذلك و  ،مشراخ، فضرب به ضربة واحدة

  . ويف هذا دليل ظاهر على جواز املخرج الشرعي إذا كان ملوجب مشروع.)٣(إىل تعطيل احلد

   

                                 
المخارج الشرعية  حسني يوسف حممد العبيدي، العبيدي، .)١٣٤ /٦( ، مرجع سابق،الفتاوى الكبرىينظر: ابن تيمية،  )١(

 ص، (م٢٠٠٩، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة الريموك باألردن يف عام ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف اإلسالمية
٧(. 

) (كتاب آداب القضاة، باب توجيه احلاكم إىل من أخرب أنه ١/  ٥٤٢٧برقم: ( )١٠٣٧/  ١" (سننهالنسائي يف "أخرجه  )٢(
 ،، حممد بن يزيد القزويينوابن ماجه، ) (كتاب احلدود، باب يف إقامة احلد على املريض)٤٤٧٢) برقم: (٢٧٥/  ٤" (سننهوأبو داود يف " ،زىن)

) (أبواب احلدود، باب الكبري واملريض جيب عليه احلد)، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء ٢٥٧٤) برقم: (٦٠٤/  ٣" (ابن ماجه سنن"
ِصيُب احلَْد)، َمَرٍض يُ ) (ِكَتاُب احلُُْدوِد، بَاُب الضرِيِر ِيف ِخْلَقِتِه َال ِمْن ١٧١٠٧) برقم: (٢٣٠/  ٨" (يرسننه الكبالكتب العربية. والبيهقي يف "

) ٢٢٣٥٤) برقم: (٥١٤٢/  ١٠" (مسنده) (كتاب احلدود والديات وغريه)، وأمحد يف "٣١٥٦) برقم: (٩٢/  ٤" (سننهوالدارقطين يف "
 (مسند األنصار رضي اهللا عنهم، حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه).

مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  ). الشربيين،٢١٥/ ١٣، مرجع سابق، (الحاوي الكبيرينظر: املاوردي،  )٣(
). ٤٥٨/ ٥، (م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،  ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج اجمغني المحت، الشافعي

 .)٤٨ /٩( ، مرجع سابق،المغنيابن قدامة، 
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  الربوية لرابع: أدلة تحريم الحيلالمطلب ا

}�|�{�~���¡�¢�£��{ :قول اهللا تعــــــاىلالـــــدليـــــل األول: 

°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤±�³�²´�

º�¹�¸�¶�µ{)١(.  

تعاطي  مبا تعاطوا من األسباب الظاهرة اليت معناها يف الباطن احتالوا على انتهاك حمارم اهللاأهل القرية ف

  .)٢(على حرمة التحايل على أحكام اهللا، فأخذهم اهللا بالعذاب ومسخهم إىل قردة؛ مما يدل احلرام

إمنا األعمال يقول: "  �قال: مسعت رسول اهللا رسول اهللا  �عن عمر بن اخلطاب : الدليل الثاني

  )٣(..."بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

حتج البخاري ا وبه ،وهذا احلديث أصل يف إبطال احليل: "-رمحه اهللا–يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ضه تسعمائة فأقر  ،معاملة يعطيه فيها ألفا بألف ومخسمائة إىل أجل فإن من أراد أن يعامل رجالً  .على ذلك

وإمنا نوى بالستمائة  ،إمنا نوى باقرتاض التسعمائة حتصيل ما رحبه يف الثوب ،بستمائة يساوي مائة وباعه ثوباً 

وهذا  ،�فال يكون له من عمله إال ما نواه بقول النيب  ؛أن أكثرها ربح التسعمائة -اليت أظهر أا مثن-

  )٤(".يف الشرع راً فيكون مهدَ  ... ؛مقصود فاسد غري صاحل وال جائز

من اإلمث صورة  وال خيلصه، وقع يف الربا ؛فمن نوى بعقد البيع الربا: "-رمحه اهللا–ويقول ابن حجر 

 حصول اإلمث وال فرق يف ،كان إمثاً   ؛أو حتليل ما حرم اهللا ،د به حترمي ما أحل اهللاصِ وكل شيء قُ  ... ،البيع

 ٥(."ل على الفعل احملرم بني الفعل املوضوع له والفعل املوضوع لغريه إذا جعل ذريعة لهيف التحي(  

                                 
 .١٦٦-١٦٣يات سورة األعراف، اآل )١(
 .)٤٩٣ /٣( ، مرجع سابق،العظيم تفسير القرآن ابن كثري، .)٢٨ /٦( ، مرجع سابق،الفتاوى الكبرى ابن تيمية، ينظر: )٢(
) (بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا)، ومسلم يف ١) برقم: (٦/  ١" (صحيحهأخرجه البخاري يف " )٣(

  .-واللفظ للبخاري–) (كتاب اإلمارة، باب قوله َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم إمنا اْألعمال بالنية)١٩٠٧برقم: () ٤٨/  ٦" (صحيحه"
 ).٥١ -٥٠، مرجع سابق، (ص بيان الدليل في بطالن التحليلابن تيمية،  )٤(
  .٣٢٨/ ١٢، مرجع سابق، فتح الباري )٥(
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        .)١(}�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E{ :قول اهللا تعاىل الدليل الثالث:
رمي عاقبهم اهللا بإهالك ماهلم؛ مما يدل على حت أصحاب اجلنة ملا أرادوا االحتيال على حق املساكني،ف

  .)٢(املسقطة للحقوق احليل

َع َرُسوَل اللِه رضي اهللا عنهماعن جابر بن عبد اهللا الدليل الرابع:  ، يـَُقوُل َعاَم الَفْتِح �، أَنُه: مسَِ

، َفِقيَل: يَا َرُسوَل اللِه، أَرَأَْيَت  »َوَرُسوَلُه َحرَم بـَْيَع الَخْمِر، َوالَمْيَتِة َوالِخْنزِيِر َواَألْصَنامِ ِإن اللَه «َوُهَو ِمبَكَة: 

ْيَتِة، فَِإنـَها يُْطَلى َِا السُفُن، َويُْدَهُن َِا اجلُُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح َِا الناُس؟ فـََقاَل: 
َ
، ُمث » َحَرامٌ  َال، ُهوَ «ُشُحوَم امل

، فََأَكُلوا قَاَتَل اللُه اليَـُهوَد ِإن اللَه َلما َحرَم ُشُحوَمَها َجَمُلوُه، ثُم بَاُعوهُ «ِعْنَد َذِلَك: �قَاَل َرُسوُل اللِه 

  .)٣(»َثَمَنهُ 

حوم، مث أكلوا شاليهود ملا حرم اهللا عليهم شحوم امليتة، حتايلوا على ذلك بإذابة ال أن احلديث يف هذا

ال يتغري  فيه دليل على بطالن كل حيلة حتتال للتوصيل إىل حمرم وأنهمثنها، فلعنهم اهللا على هذه احليلة، و 

  .)٤(حكمه بتغري هيأته وتبديل امسه

َوَال : «� : َأن أَبَا َبْكٍر، َكَتَب َلهُ َفرِيَضةَ الصَدَقِة الِيت فـََرَض َرُسوُل اللهِ � ن أنسعالدليل الخامس: 

  .)٥(»ُيْجَمُع بـَْيَن ُمتَـَفرٍق، َوالَ يـَُفرُق بـَْيَن ُمْجَتِمٍع، َخْشَيَة الصَدَقةِ 

قال  :"قال ابن بطال، )٦(يف احلديث داللة على النهي عن اختاذ احليلة اليت تنقص الزكاة أو تسقطها

                                 
 .١٧سورة القلم، اآلية  )١(
قيق: طارق فتحي ، حتتذكرة األريب في تفسير الغريب أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ابن اجلوزي، ينظر: )٢(

 .)٤١٠ ص، (ه١٤٢٥السيد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
) (كتاب البيوع، باب بيع امليتة واألصنام)، ومسلم يف "صحيحه" ٢٢٣٦) برقم: (٨٤/  ٣" (صحيحهأخرجه البخاري يف " )٣(

 بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام).   ) (كتاب البيوع، باب حترمي١٥٨١) برقم: (٤١/  ٥(
لدينية، القاهرة، ، مكتبة الثقافة اشرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك حممد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاين، ينظر: الزرقاين، )٤(
، دار يبشرح جامع الترمذ تحفة األحوذي املباركفوري، حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري، .)٤٩١ /٤، (ه١٤٢٤الطبعة األوىل 

 .)٤٣٥ /٤، (الكتب العلمية، بريوت
 وال جيمع، باب يف الزكاة وأن ال يفرق بني جمتمع ) (كتاب احليل٦٩٥٥) برقم: (٢٣/  ٩" (صحيحهأخرجه البخاري يف " )٥(

  بني متفرق خشية الصدقة).
لعريب، ا، دار إحياء الرتاث شرح صحيح البخاري عمدة القاري بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين، العيين، ينظر: )٦(

 .)١١٠ /٢٤، (بريوت
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الزكاة، فإن إمث  إسقاط يفهذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل ا أحد  يف البخارياملهلب: وإمنا قصد 

ملا منع من مجع الغنم أو تفريقها خشية الصدقة؛ فهم منه هذا املعىن، وفهم من  � النيبذلك عليه؛ ألن 

  .)٢(شيًئا من فرائض اهللا حبيلة حيتاهلا أنه ال يفلح أنه من رام أن ينقص )١(قوله: (أفلح إن صدق)

أن اهللا أوجب الواجبات، وحرم احملرمات؛ لتحقيق حكم، ومصاحل، ولدفع مفاسد، الدليل السادس: 

  .)٣(ويف التحايل على إسقاط الواجبات، أو فعل احملرمات تزول احلكم، واملصاحل، ويقع الفساد يف األرض

   

                                 
 ١" (صحيحه، باب الزكاة من اإلسالم)، ومسلم يف ") (كتاب اإلميان٤٦) برقم: (١٨/  ١" (صحيحهأخرجه البخاري يف " )١(

 ) (كتاب اإلميان، باب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم).١١) برقم: (٣١/ 
هيم، مكتبة ، حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراشرح صحيح البخاري احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، وأب ينظر: ابن بطال، )٢(

 .)٣١٥ -٣١٤ /٨، (ه١٤٢٣الرشد، الرياض، الطبعة الثانية 
 .)١٢١ /٣، مرجع سابق، (الموافقات الشاطيب، ،)١٦٧ -١٦٦ /٦( ، مرجع سابق،الفتاوى الكبرى ابن تيمية، ينظر: )٣(
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  الربوية، والمخارج الشرعية : الفرق بين الحيلمطلب الخامسال

قامة دليل يف إفإنه من غري املمكن  الربوية، ج الشرعية، وحترمي احليلبعد بيان األدلة على جواز املخار 

 اكما أنه ال يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ فإمنا يبطل منها ما كان مضادً   الشريعة على إبطال كل حيلة،

، مما جيعل احلاجة ماسة إىل توضيح الفرق بني احليل واملخارج وإيراد ما ميكن إيراده )١(لقصد الشارع خاصة

سبق يظهر جلياً ممّا و  من املعاين اليت متيز بعضها عن بعض، وخصوصاً فيما حنن بصدده من دراسة التمويل.

بأن "احليلة الربوية" حمرمة على كل حال، و"املخرج الشرعي" مشروع على كل حال، واخلالف بني أهل العلم 

إمنا وقع يف بعض املسائل والصَور فيما عدامها؛ هل هي داخلة يف حد احليلة الربوية، أو يف حد املخارج 

  الشرعية؟

حكم بالتحرمي، ومن أدخلها يف حد الثانية حكم باإلباحة، وال حيسن  فمن أدخلها حتت حد األوىل

أن ُترتَك هذه املسألة دون تفصيل، ويقال فيها بقول عام حيار فيه اخلاصة قبل العامة، وليس جمرد التفريق بني 

لكالم؛ ا مصطلحي: "املخرج الشرعي" و"احليلة احملرمة" كاٍف يف بيان املقصود، فهذا أظهر من أن يطول فيه

بل املتأكد يف ذلك التمييز بينهما مبزيد من الضبط واإليضاح، وبيان األصل الكلي الذي يكون املنطلق عند 

النظر والتمحيص للحيل، ووزا مبيزان الشرع واملصاحل املرعية الراجحة، وُيسند فيها النظر ألرباا من أهل 

ة مرضية عَرضًا قريبًا يتعاوره النظار دون محية، أو قاعدالفقه والورع لئال تكون محًى مستباحًا لكل أحد، و 

ث األصل، الربوية واملخارج الشرعية يف باب التمويل ظاهر من حي والفرق بني احليل ينضبط ا القول والنظر.

كمها، سبق بيان ذلك يف أقسام احليل وححيث يعود التفريق بينهما إىل مقصد وغاية كل واحد منهما كما 

"احليل الربوية"  رج الشرعية" ووتقدم البيان بأن الراجح يف تعريف احليل هو االجتاه العام، وعليه فإن "املخا

  مها داخالن يف مفهوم "احليلة" مبعناها العام.كال

بني جلياً أن للفقهاء إْذ ت ومن خالل ما تقدم من تعريفات احليلة يف االجتاه اخلاص يتبني الفرق بينهما؛

ض يف هذا االجتاه مفهومني بناء على الغاية واملقصد؛ فاحليلة الربوية متثل احليلة املذمومة شرعاً، واليت عرفها بع

الباحثني بتعريف خاص بأا "استعمال وسائل وطرق مشروعة الظاهر على وجه تكون غري مقصودة فيه أو 

                                 
  .)٣٣ /٣( ، مرجع سابق،الموافقاتالشاطيب،  )١(
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احليلة الربوية عن ، وبذلك ميكن متييز )١(له، وإمنا املقصود ا استحالل الربا"لغري املقصد الذي ُشرِعت 

 فاملخرج الشرعي قد ُعرف كذلك بأنه كل ما يـُتَـَوصُل به إىل التخلص من احلرج واإلمث بوجهٍ املخرج الشرعي؛ 

  املشروع الذي تقدم بيانه.، وهو املقصود يف االجتاه اخلاص )٢(شرعي سائغ، من غري خمالفة مقاصد الشرع

ضافرت الربوية ما ورد سابقاً من النصوص الصرحية الدالة على منعها، فقد ت ويكفي يف التنفري من احليل

يها املؤلفات فاألدلة النقلية والعقلية على حترميها وذّم احملتالني، والنصوص يف هذا الباب كثرية جداً قد ُبسطت 

وال يتسع املقام الستيعاا يف هذه املباحث، وأرجو أن يكون فيما ذُكر منها كفاية عن كثري من البيان؛ 

فالتحيل على الشريعة الستحالل احملرمات وارتكاب املنهيات الظاهرة كالربا، أحسب أنه من العلم الضروري 

رسول  ابأصح أنومما يدل على التحرمي : "-ه اهللا رمح -الذي ال يسع املسلم جهله، وقد قال ابن القيم 

 ،بل هي من أقوى احلجج وآكدها ،مجاعهم حجة قاطعةإو  ،مجعوا على حترمي هذه احليل وإبطاهلاأ �اهللا 

 عن غري واحد من أعيامذلك به ما ورد " ، ومما يتبني)٣("فقد استوثق لدينهومن جعلهم بينه وبني اهللا 

، داهللا بن سالموعب، وعبد اهللا بن مسعود، مثل أيب بن كعب ]-اهللا عليهم أمجعنيرضوان –[أي: الصحابة 

 أم وا املقرض أن يقبل هدية املقرتض إال إذا كافأه عليها أو، وعبد اهللا بن عباسو، وعبد اهللا بن عمر 

والعادة  ،يا متعددةاوهذه األقوال أيضا وقعت يف أزمنة متفرقة يف قض .وأم جعلوا قبوهلا ربا ،حسبها من دينه

  ،بعينه اهر واحد منهتوإن مل يش ،ب أن يشتهر بينهم جنس هذه املقالةوجِ تُ 
ُ
ن هم وْ م سَ ال سيما وهؤالء امل

 ،ما يقول هؤالء وكانت نفوس الباقني مشرئبة إىل ،أعيان املفتني الذين كانت تضبط أقواهلم وحتكى إىل غريهم

انت وإذا ك... ف هؤالء مع تباعد األوقات وزوال أسباب الصمات منهم خال ل أن أحداً نقَ ومع ذلك فلم يُ 

إجارة  فكيف باملواطأة على احملاباة يف بيع أو ،هذه أقواهلم يف اإلهداء إىل املقرض من غري مواطأة وال عرف

  )٤(!".عارية وحنو ذلك من التربعات؟ أو باملواطأة على هبة أو !أو مساقاة؟

الربوية باملخارج الشــــرعية اليت رعاها الشــــارع احلكيم، وأوضــــح معاملها  وال ميكن أن تلتبس هذه احليل

وغاياا املعتربة، وليس فيها مســـــــتند من قريب أو بعيد لذي لب ميكن أن يتخذ منها ســـــــبيالً الســـــــتباحة ما 

                                 
 ).٥٥، مرجع سابق، (ص عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية دراسة تأصيلية تطبيقيةد. حامد مرية،  )١(
 ).٥٦املرجع السابق (ص  )٢(
  ).١٣٧/ ٣(، مرجع سابق الموقعين إعالمبن القيم، ا) ٣(
  ).٢٤٢ -٢٤١، مرجع سابق، (ص بيان الدليل في بطالن التحليلابن تيمية،  )٤(
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ســالم من االســم العام، ويف هذا الســياق يقول شــيخ اإليقابلها من احليل احملرمة كاحليل الربوية إال ما جيمعها 

: "ليس كـل حيلـة يف الشــــــــــــــرع مـذمومـة، بـل فيهـا حيل حممودة، كمخادعة الكفار يف -رمحـه اهللا–ابن تيميـة 

ن يتوهم أنه مثل أ أو يســـــــميه بعض الناس حيلة ،حيلةً  ى يف اللغةِ ســـــــم ما يُ ل ليس كُ اهلروب منهم..، وهو أنه 

��v�u�t�s�r�q�p{ تنزيله:فإن اهللا ســــــــــــبحانه قال يف  ة حراماً؛احلَِيل احملرم

{�z�y�x�w{)حتال املؤمن املســــــــــــــتضــــــــــــــعف على التخلص من بني الكفار افلو ؛ )١

أو  ،ل على حصـــــول ما فيه رضـــــى اهللا ورســـــولهلناس يف التلطف وحســـــن التحي لو  ... ،يف ذلك لكان حمموداً 

كان   وإن ،فإن كان املقصــود أمرا حســنا كانت حيلة حســنة ، ...دفع ما يكيد اإلســالم وأهله ســعي مشــكور

 محــارم اهللا ألدنى اال ترتكبوا مــا ارتكبــت اليهود فتســـــــــــتحلو " : �وملــا قــال النيب  .كــانــت قبيحــة  قبيحــاً 

 ،يل اليهودكح  ،طلقت قصـــــــد يف احليل اليت يســـــــتحل ا احملارمصـــــــارت يف عرف الفقهاء إذا أُ  )٢(" الحيل

 ا احملارم ،هللا أو آلدميّ  وكل حيلة تضــــــمنت إســــــقاط حق ك الواجب من فإن تر  ؛فهي تندرج فيما يســــــتحل

قدم إبطاهلا ت اليتفإذا ثبت هذا فاحليل مؤكداً هذا املعىن: " -رمحه اهللا–وكذلك قال الشــــــــــــــاطيب  )٣(".احملارم

 ،رعياً ش ن فرضنا أن احليلة ال دم أصالً فإ ،شرعيةً  وناقض مصلحةً  شرعياً  وذمها والنهي عنها ما هدم أصالً 

 )٤(".باطلة هيالنهي وال  يففغري داخلة  باعتبارها؛وال تناقض مصلحة شهد الشرع 

                                 
   .٩٨، اآلية: النساءسورة  )١(
 ،إبطال الحيله يف بسند ؛أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكَربي املعروف ،رواه اإلمام ابن بطة العكربي )٢(

. هذا وقد أورده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع عدة )٤٧ ص، (حتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة
رى". : "وهذا إسناد جيد يصحح مثَله الرتمذي وغريُه تارة، وحيسنه أخ-بعد إيراد سنده-من مصنفاته عن ابن بطة، وجود إسناده، حيث قال 

. وقد تابعه على ذلك اإلمام )٢٩/ ٢٩( ع سابق،، مرجمجموع الفتاوى، وينظر: )٥٥ ص( ، مرجع سابق،بيان الدليل على بطالن التحليل
ة املعارف، احملقق: حممد حامد الفقي، الناشر: مكتب، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان يف ،اجلوزية حممد بن أيب بكر بن القيم ،ابن القيم

 نتفسير القرآفي  إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، ،واإلمام ابن كثري ).٣٦٣/ ١( )الرياض، اململكة العربية السعودية (د.ت
عبد الرمحن بن الكمال  ،. واإلمام السيوطي)٢٩٣/ ١، (هـ١٤٢٠، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية العظيم

 ،الشيخ األلباينإال إن  .)٥٩٢/ ٣، (١٩٩٣بريوت ،  -الناشر : دار الفكر  ،في التفسير بالمأثور الدر المنثور يف جالل الدين السيوطي،
إلسالمي، بإشراف: زهري الشاويش، املكتب ا ،في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليللباين، قد ضعفه كما يف حممد ناصر الدين األ

 .)٣٧٥/ ٥، (هـ١٤٠٥بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 
  ).١٥٩ -١٥٧، مرجع سابق، (ص بيان الدليل على بطالن التحليلابن تيمية،  )٣(
   ).١٢٤/ ٣، مرجع سابق، (الموافقات )٤(
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  المطلب السادس: ضوابط المخارج الشرعية

وتتمة ملا سبق من البيان، وطلبًا ملزيد من اليقني واالطمئنان؛ خصوصًا إذا ما كان التعامل مع باٍب 

 ، البد للحيل اجلائزة أو املخارج الشرعية من ضوابط تضبطها حىتأدق أبواب الفقه كباب احليلدقيٍق من 

  وهذه الضوابط هي:تؤدي دورها، وحىت ال يقع املسلم يف احليل احملرمة، 

رع شأن تكون احليلة متوافقة مع مقصد الشارع، وفيها حتقيق مصلحة شهد ال -١

لحة احليلة ال دم أصًال شرعيا، وال تناقض مص ذا كانتباعتبارها، وأال دم أصًال شرعيا، فإ

  .)١(شهد الشرع باعتبارها؛ فغري داخلة يف النهي

 رعيني؛وموافقتها ملقصود الشارع للعلماء الش أن يكون النظر يف تقرير مصاحل احليل -٢

 ليكون الناظر متكيًفا بأخالق الشريعة، فينبو عقله وطبعه عما خيالفها، وال يفتح اال لغريهم؛

ألن من كان جاهًال باألصول يكون بعيد الطبع عن أخالق الشريعة، فيقع يف خمالفتها بقصد 

  .)٢(أو دون قصد

ذا كأال تتضمن إسقاط حق، أو حترمي حالل، أو حتليل حرام، قال ابن القيم: "وه -٣

احليلة يف مجيع هذا الباب، وهي حيلة جائزة؛ فإا ال تتضمن إسقاط حق، وال حترمي حالل، 

. وقد ذكر ابن القيم للحيل اجلائزة مئة وستة عشر مثاًال متوافقة مع هذه )٣(وال حتليل حرام"

  .)٤(الضوابط السابقة، واهللا أعلم

ملمنوع؛ وضوع، ويتميز بواسطتها املشروع من اوهذه الضوابط من األمهية مبكان، وجيتمع ا شتات امل

املنع يف اجلملة، وفتحها على مصراعيها مناقض ملقاصد الشريعة وفتح لباب تغيري  ألن األصل يف احليل

األحكام الشرعية الثابتة بغري موجب، وهذا الذي يُفهم من كالم الشاطيب يف احليل، أن األصل فيها عندهم 

                                 
 .)٣/١٢٤(املرجع السابق  )١(
املوجود،  ، حتقيق: عادل أمحد عبدنفائس األصول في شرح المحصول ينظر: القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، )٢(

 .)٤٠٩٢ /٩، (علي حممد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة
 .)٤/١٧( ، مرجع سابق،إعالم الموقعينابن القيم،  )٣(
 .)٤/٣٧-٣/٢٦١(املرجع السابق  )٤(
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  .)١(البطالن إال إذا كان فيها حتقيق مصلحة مقصودة للشارع أكرب من مفسدة احليلة

، إال أنه إذا كان يف احليلة حتقيق مصلحة أكرب من املنع يف اجلملة هو األصل يف احليلومع كون 

مفسدة احليلة مبا ال خيالف أصًال شرعيًا وتوفرت فيها الضوابط املرعية؛ فتجوز يف هذه احلالة تغليًبا جلانب 

يري لو مل يكن من حماسن ضبط باب احليل إال التهيب من اجلرأة على تغاملصلحة، وحتقيًقا ملقصود الشارع، و 

    األحكام وتبديلها، وإضفاء كثري من األناة على التقدم بني يديها لكفى.

                                 
 ص( ، مرجع سابق،مقاصد الشريعة اإلسالمية ). ابن عاشور،١٢٣ -١٠٩ /٣( ، مرجع سابق،الموافقات الشاطيب، ينظر: )١(

٣٥٩ -٣٥٥(. 
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الباب األول: أساليب التمويل اإلضافي الشخصي، وبيان أهم صوره وتطبيقاته في 

  المملكة العربية السعودية، وفيه ثالثة فصول:

اإلضافي الشخصي، وضوابطه في النظام السعودي،  لتمويلاألول: المقصود باالفصل 

  وأهمية التمويل اإلضافي اإلسالمي في ضوء مقاصد الشريعة، وفيه ثالثة مباحث:

ه يف وبيان أقسامه وأساليبه إمجاًال، وضوابط اإلضايف الشخصي، لتمويلاملبحث األول: املقصود با

  :مطالبه ثالثة وفيالنظام السعودي، 

  اإلضايف الشخصي. لتمويلاملطلب األول: املقصود با

  أقسام وأساليب التمويل اإلضايف الشخصي. :ثاينال طلبامل

ط املعلنة من خالل الضواب يف النظام السعودي اإلضايف الشخصي : ضوابط التمويللثالثا طلبامل

  .للتمويل االستهالكي

  ه يف حياة الناس، وفيه مطلبان:أمهية التمويل اإلضايف ومكانت :ينالثا بحثامل

  املطلب األول: أمهية اإلضافة يف التمويل واحلاجة إليها.

  املطلب الثاين: مكانة التمويل اإلضايف يف حياة الناس.

  ة مطالب:وفيه ثالث أمهية التمويل اإلضايف اإلسالمي يف ضوء مقاصد الشريعة،املبحث الثالث: 

  مقاصد الشريعة، والعالقة بينهما.اإلضايف اإلسالمي و املطلب األول: املقصود بالتمويل 

  مي يف ضوء مقاصد الشريعة العامة.املطلب الثاين: أمهية التمويل اإلضايف اإلسال

  .مقاصد الشريعة اخلاصة بالتمويل املطلب الثالث: أمهية التمويل اإلضايف اإلسالمي يف ضوء
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ه فيو وبيان أقسامه وأساليبه إجماًال.  اإلضافي الشخصي، لتمويلالمبحث األول: المقصود با

  :ثالثة مطالب

  اإلضافي الشخصي لتمويلالمطلب األول: المقصود با

سبق وأن عرفُت التمويل املصريف اإلضايف من حيث العموم يف صدر هذا البحث، حيث جاء التعريف 

ذات  الحصول على زيادة في التمويل من أو ُمستحق عقد يتيح للمستفيد من تمويل قائم" به أنه: 

  ." ل الحالي أو غيره باالتفاق، بناًء على طلب المستفيدمو المُ 

ولقد سبق إلقاء الضوء على العناصر الواردة يف التعريف، وأبرز ما ميكن قوله هنا؛ أن التمويل اإلضايف 

املعروفة يف الفقه  ه، وترتتب عليه آثارهيعترب عقدًا ملزمًا للطرفني، يشتمل على معاين العقد وأركانه وشروط

اإلسالمي، ومن أخص أوصافه أنه ُميَكن العميل الذي حصل على متويل سابق أن حيصل على متويل آخر 

وهو بعد مل ينته من سداد التمويل احلايل، وهذا القيد مما يتميز به التمويل اإلضايف الشخصي عن التمويل 

ضافة يف التمويل الشخصي يف أغلب حاالته بعد احلصول على التمويل اإلضايف العقاري حيث تكون اإل

خبالف التمويل اإلضايف العقاري والذي يكون التمويل اإلضايف فيه دفعة واحدة مع التمويل األساسي؛ حيث 

يسعى العميل للحصول على اإلضافة بعد استحقاق التمويل األساسي وقبل احلصول عليه كما سيأيت بيان 

وضعه من التمويل اإلضايف العقاري، وقد ُوِجَد يف التمويل الشخصي كذلك ما يشبه صورة التمويل ذلك يف م

اإلضايف العقاري؛ حيث حيصل العميل على التمويل األساسي واإلضايف دفعة واحدة كما سيأيت يف الصورة 

  األوىل من صور وأساليب التمويل اإلضايف الشخصي بإذن اهللا.

و احلصول على الزيادة يف التمويل سواءٌ كانت تلك الزيادة من صاحب التمويل واملقصود من العقد ه

األساسي أو غريه باالتفاق، وله صور وأساليب خمتلفة باختالف الشروط والصيغ املعمول ا؛ فقد تكون 

 ةاإلضافة من ذات اجلهة املمولة كما هو الغالب يف التمويل اإلضايف الشخصي، وقد تكون اإلضافة من جه

  أخرى غري اجلهة املمولة حبسب األنظمة واللوائح املتبعة يف هذا الشأن، وبناًء على رغبة املستفيد وطلبه.

ومما سبق ميكن القول بأن املقصود بالتمويل الشخصي اإلضايف ال خيتلف كثريًا عن املقصود العام 

يف التعريف العام  القيود املذكورةبالتمويل املصريف اإلضايف؛ إْذ يشتمل التمويل اإلضايف الشخصي على كل 

للتمويل اإلضايف، باعتبار أنه األصل وأنه كذلك أوسع انتشارًا بني الناس وأكثر صوراً، خبالف التمويل 
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اإلضايف العقاري والذي يعترب من املعامالت املستجدة مؤخراً وكذلك هلا من الشروط واملواصفات ما جيعلها 

ق  الناس، وعليه فإن التمويل اإلضايف الشخصي ينطبق عليه التعريف السابحمدودَة الصور وأقل انتشارًا يف

  للتمويل املصريف اإلضايف عموماً؛ فنقول بأنه:

ويل من الحصول على زيادة في التم أو ُمستحق قائم شخصي عقد يتيح للمستفيد من تمويل" 

  ." ، بناًء على طلب المستفيدباالتفاقل الحالي أو غيره مو ذات المُ 
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  خصيأقسام وأساليب التمويل اإلضافي الش :ثانيال طلبالم

  القسم األول: التمويل اإلضافي الشخصي من ذات المصرف الممول، وله صور:

  اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول قبل سداد التمويل األساسي. لتمويلالصورة األوىل: ا

املصرف املمول بعد سداد جمموعة من أقساط الصورة الثانية: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات 

  التمويل األساسي، وتأجيل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من أقساط التمويل األساسي .

الصورة الثالثة: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول بعد سداد جمموعة من أقساط 

  .التمويل األساسي، واشرتاط سداد التمويل األساسي منه

الصورة الرابعة: أن يكون التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول عقدًا آخر ليس له 

  عالقة بالتمويل األساسي، ويكون التمويل بقدر ما يستجد يف راتب العميل من زيادة.

  القسم الثاني: أساليب التمويل اإلضافي الشخصي من غير المصرف الممول، وله صور:

اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول بعد سداد التمويل األساسي من  تمويللا :األوىل صورةال

  ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بالصيغة التقليدية.

اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول بعد سداد التمويل األساسي من  لتمويلالصورة الثانية: ا

  ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بصيغة التورق.

  اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول دون النظر للتمويل األساسي. لتمويلالصورة الثالثة: ا
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: ضوابط التمويل اإلضافي الشخصي في النظام السعودي من خالل لثالثا طلبالم

  .)١(الضوابط المعلنة للتمويل االستهالكي

ي تنطبق وضوابط التمويل االستهالكالتمويل اإلضايف يعترب شكل من أشكال التمويل االستهالكي، 

عليه، مع ختصيصه بالذكر يف بعض املواد اليت خيتص ا دون غريه يف بعض صوره، كما هو احلال عند اإلشارة 

إىل أهم صور التمويل اإلضايف وهي إعادة التمويل، ولذلك فإنه من األمهية مبكان إلقاء الضوء على أهم 

من التمويل؛ ال سيما وأن حمل الدراسة ستكون مجلة من عقود التمويل هذه الضوابط املنظمة هلذا النوع 

اإلضايف االستهالكي واليت ينبغي أن تلتزم ذه الضوابط ما مل تكن مث خمالفة شرعية، وهلذا ستكون هذه 

ود قالضوابط حمل اهتمام وعناية عند النظر والتأمل، وبيان ما يتعلق ا من أحكام عند التكييف الفقهي للع

  حمل الدراسة.

 التمويل اإلضايف هو حق للعميل إذا انطبقتعلى أن  نص نظام مؤسسة النقد العريب السعوديوقد 

  .عليه شروط اإلقراض

اً على أسئلة عمالء د وورد يف املوقع الرمسي حتت بند محاية العمالء ملؤسسة النقد العريب السعودي، ورَ 

  املؤسسة على السؤال التايل: إجابة ؛البنوك

 هل حيق للعميل الذي لديه قرض شخصي من البنك طلب قرض جديد من البنك؟

حيق للعميل طلب قرض شخصي جديد أو تكميلي من البنك حال انطباق فكانت اإلجابة بأنه: 

  شروط االقراض عليه.

حدثة والصادرة عن مؤسسة ال
ُ
دي لتنظيم نقد العريب السعو وقد جاءت ضوابط التمويل االستهالكي امل

وضبط عمل البنوك يف هذا النوع من التمويل، ومنها ما خيتص بالتمويل اإلضايف كما أشرت سابقاً، حيث 

الّنص على صورة إعادة التمويل وبيان معناها، وما يتعلق ا من الضوابط، وكل الضوابط الواردة هلا عالقة 

مويل وذلك ألن التمويل اإلضايف يف األصل هو جزء ال يتجزأ من الت مباشرة أو غري مباشرة بالتمويل اإلضايف؛

                                 
ينظر: ضوابط التمويل االستهالكي احملدثة، ضمن القواعد واللوائح البنكية، املنشورة على املوقع الرمسي ملؤسسة النقد العريب  )١(

http://www.sama.gov.sa/ar-السعودي على هذا الرابط: 
sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx   
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 ماو ستهالكي، عقود التمويل االمجيع  على يتسر االستهالكي، والضوابط املنظمة لعمل البنوك يف هذا اال 

  .ؤسسةامل من اصرح هلاملو رخصة ملا ملصارفاالبنوك و ا هاليت تنفذ نيتعلق ا من اتفاقيات الضما

رية على و اءات الضر اإلجر  اذواختذه الضوابط هخولة بتطبيق اإلشرافية الوحيدة امل ؤسسة السلطةتعد املو 

إجراءات و /أوجزائية  ما يف ذلك فرض رسو مب مذه األحكاالفات هلي خمأ نيف شأ تراه مناسباً  يالنحو الذ

 ل ضوابط التمويلحمل وحتذه الضوابط هتُلغي . و كالبنو  مراقبة موجب نظاالسارية مب مفق األحكاو تنفيذية 

/ ٩/ ٢٣تاريخ  ٥١٦م أ ش / – ٣٣٢٣٢ رقم وجب التعميمم مب ٢٠٠٥االستهالكي الصادرة يف أكتوبر 

  لك.دعت احلاجة لذ مىت ذه الضوابط مستقبالً هيث حتدللمؤسسة ه. و ل الحقهـ وأي حتديث  ١٤٢٦

فظتها من حمز و تتجاحبيث ال  ويلمتجهة  يا فرض قيد على أهحيق للمؤسسة حسب تقدير وأنه 

  فظة التمويل.حممن إمجايل  ددةحمالتمويل االستهالكي نسبة 

وقد جاءت املادة األوىل متعلقة بالتعريفات، وألمهية معرفة معاين املصطلحات الواردة يف عقود التمويل؛ 

  فإنين سأورد هذه املادة مجيعها، وهي على النحو التايل:

كل منها، ما   مأما بينةعاين املالضوابط، امل ذههردت يف و ة، أينما العبارات اآلتيو يقصد باأللفاظ أنه 

  ذلك: فخال قمل يقتض السيا

ن، بشكل كذات الصلة حبيث مي إشعار مطبوع للمستفيد حيدد بوضوح احلقائق :مناسب إشعار

 مضمونة( لل اتصاسائو ) كن تقدًن اإلشعار عن طريقومي فهم فحواه.و  هاطلع علي ستفيدامل نتوقع أ ل،معقو 

  لإلشعار. هتؤكد بصفة معقولة تّسلمَ 

  يل.و متنتج مباشر، مل ريغو يج، بشكل مباشر أو سيلة تر و  يارية يف أجترسالة  :الدعاية

  .وجب عقد التمويلمب تاحة للمستفيدبالغ املإمجايل امل واحلد األقصى أ :التمويل مبلغ

األقساط  القيمة احلالية جلميع هفين تكو  ياخلصم الذ لمعد) APR( السنوي: النسبة معدل

 يةً و ستفيد، مساملا ستحق سداده منبلغ املثل إمجايل املمتستفيد، اليت على امل ستحقةامل ىالدفعات األخر و 

و مبلغ التمويل أ هفي نيكو  يللمستفيد، كذلك يف التاريخ الذ تاحةللقيمة احلالية لدفعات مبلغ التمويل امل

  .للمستفيد متاحاً  هدفعة من ولأ

كن إثباا سيلة مسجلة ميو  لخال ستلمة مناملو وجهة للمستفيد التعليمات امل :الموثق االتصال
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  ة مسجلة.مكامل ونية أو إلكرت و رقية أو  جاعها سواءً اسرت و 

ذه هها عامالت التمويلية اليت تشملامل وجبويل مبمتشخص طبيعي حيصل على  يأ :المستفيد

  .همهنت وأ هارتجت قنطا الضوابط، ألغراض خارج

  خدمات للجمهور. وكالبن هفي متُقد ميو  يأ :عمل يوم

  كاألعياد. ا فيها إجازة اية األسبوعيف الشهر مب ممجيع األيا :يوم

 هفقدان وأ)  ارياً اختي وأ إجبارياً (  تقاعدهو أ (كلياً   وأ )جزئياً  عجزه وستفيد أفاة املو  :الظروف تغير

  .هإفالس وأ هظيفتو 

  اآليت: للمستفيد على األساس مقدالتمويل امل :االستهالكي التمويل

 هيشمل بوجو  هنية.امل وأ ستفيد التجاريةامل لرتبطة بأعماامل ريأغراض التمويل غ -١

ا مؤسسة همشاة تعتمد منتجات يأ وساكن، أويل السيارات، ترميم املمت ، التمويل الشخصي،معا

 .يالنقد العريب السعود

 ىمتطلبات أخر  يأ وأ كاالستهال ضكخدمات بغر منوح لشراء سلع  التمويل امل -٢

الكية معمرة شراء سلع استه شراء أثاث، :لثاعلى سبيل املو أعاله،  نيبعلى النحو امل للمستفيد

 ا.وغريهويل تعليم مت ومنزلية أأغراض  وسيارات أ وأ

 التمويلي. ريالتأجو  يمن ذلك التمويل العقار  ىنيستث -٣

 Margin( تاجرة باألسهمبغرض املمنوح كذلك التمويل امل  ىنيستث -٤

Lending(.  

  .يمؤسسة النقد العريب السعود من همصرح لو مرخص  فمصر  وبنك أ يأ :التمويل جهة

رية ستفيد لألقساط الشهسداد امل معدو  ط عقد التمويلو شر و  مألحكا قخر  يأ :الدفع عن التعثر

  .قتاريخ االستحقا من يوماً  )٩٠( دةمل

ر يف ويل مفاده تأخمتضمن عقد  اشعار من جهة التمويل للمستفيد :السداد عن التعثر اشعار

  السداد.

  ويل.متعقد  وجبستفيد مبسحوب من قبل املمبلغ التمويل امل: السحب
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  يف تأجيل سداد دين قائم. احلق وإرجاء سداده، أو على دين  لاحلق يف احلصو  :التمويل

  اثل.ممسهيل مايل ت وأ ويالً متستفيد امل نحتعُد مب وأ هوجبنح جهة التمويل مبمتعقد  :التمويل عقد

 هإلي ضافاً م) مستحقات التقاعد كالتأمينات بعد خصمي (الراتب األساسي الشهر  :الراتب إجمالي

  بصفة شهرية. هاليت تعطى للموظف من جهة عملو الثابتة  مجيع البدالت

شكل من  يداد أبس وبالوفاء أوجبها مب يعد واتفاقية تابعة يربمها ضامن يضمن أ :الضمان اتفاقية

  ستفيد.منوح ملامل التمويل لأشكا

كن إثباا نية مسجلة ميو سيلة الكرت و  ، أيةويالتسليم اليدو سجل، الربيد امل مضمونة اتصال وسائل

  جاعها.اسرت و 

  متويل ممنوح ملستفيد. يعد بالوفاء بتسديد وشخص طبيعي يضمن أ يأ :الضامن

ند فتح حساب للمستفيد من جهة التمويل ع هاطلوبة اليت ينبغي تقدمياملعلومات امل :األولي اإلفصاح

  ذه الضوابط.هوجب القسم اخلامس من مب ويل استهالكيمت

مع جل ؤسسةا من قبل املمرخص هل شركة معلومات ائتمانية :مرخصة ائتمانية معلومات شركة

  ها.يد األعضاء ا عند طلبو تز و  نيستهلكامل علومات االئتمانية عنامل

 ج عقد التمويل.نتعيارية ملاخلدمات امل وأ من السمات زايا كاخلدمات اليت ليست جزءاً امل اختيارية ميزة

  تفيد.سعلى امل إضافة كلفة أجل و/أوإضافية  ماخلدمة االختيارية دفع رسو و يزة أذه املهتتطلب و 

 ميبتقد (لثاامل د خدمة على سبيلو )مز  ثالث فطر  هوجبترتيب يضطلع مب :ثالث لطرف اإلسناد

يتم  نكن أميو  ها.تقدمي خدمة جديدة تزمع البدء يف وا جهة التمويل بنفسها أهجز نت خدمة كانت يف السابق

من  حدةو  نيكو  ناخلدمة أ مقدكن ملميو يف اخلارج،  والسعودية أ ملكة العربيةخدمة يف امل مقداإلسناد مل

 فطر  وشركة تابعة موعة جهة التمويل أ وأ خارجي( فرع و)كمكتب رئيس أ حدات جهة التمويل نفسهاو 

 عميم رقموجب التؤسسة مبالصادرة من امل ثالث فلطر  مبتعليمات إسناد مها ممستقل، مع االلتزا ثالث

٤٢٤ /BCS/ 34720  م.٢٠٠٨/ ٧/ ٢٠املوافق  هـ١٤٢٩/ ٧/ ١٧وتاريخ  

  ستفيد.مل نوحممويل جديد متويل قائم من مبلغ متسداد  :التمويل إعادة

من ذلك  ىنثيستو  الشهرية. همن معاشات وستفيد أاحلسم من إمجايل راتب امل :االستقطاع أو السداد
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  .قكنفقة الطال  يتسديد التمويل العقار  االستقطاعات مقابل

  .يمؤسسة النقد العريب السعود :المؤسسة

  لتسوية املنازعات. األطر الزمنيةو لإلجراءات  فقاً و تسوية النزاع  مرضية تسوية

نتفاع يف اال نا يف ذلك ضمالكية مبامل قعن حقو  لبالتناز  نضمو التمويل امل :المضمون التمويل

سلع  و، أ)دائع(و بالنقد  التمويل نجيوز ضماو  .عقارية أخذا جهة التمويل ضماناً و تلكات شخصية أمم

  آخر. نضما يأ وعينية أ

عنها بنسبة ري لتعبجيب او عقد التمويل،  وجبستفيد مبعلى امل قررةقيمة تكلفة األجل امل :األجل كلفة

  منوح للمستفيد.مبلغ التمويل امل مئوية سنوية ثابتة من

ة النهائية لسداد الدفع هتستحق في يالذ التاريخو ايداع مبلغ التمويل  نيدة ما بامل :االستحقاق مدة

  .ينعالتمويل امل

لغ التمويل األساسي مب فا خبالهبسداد ستفيدامل ماليت يلتز مجيع التكاليف  :التمويل كلفة إجمالي

 تكاليفو العموالت و ، مالرسو و تشمل كلفة األجل، و التمويل،  عقد مفق أحكاو 

كن قات مينف يالتمويل، مع استبعاد أ على ولنفقات الزمة للحص يأو ، نيالتأمو اخلدمات اإلدارية، 

الواردة  همن التزامات يبأ هستفيد نتيجة إخاللاليت تستحق على امل مالرسو  والتكاليف أ نبها مثلجتللمستفيد 

  يف عقد التمويل.

  ة التمويل.إمجايل كلف هإلي التمويل مضافاً  مبلغ :المستفيد من سداده المستحق المبلغ إجمالي

  ثم جاءت المادة الثانية توضح نطاق التطبيق لهذه الضوابط، وفيها:

 االستهالكي. أنواع التمويلذه الضوابط على مجيع ه يتسر  -١

ل بغرض كذلك التموي  ىنيستثو  ،يالعقار  وأ رييمن ذلك التمويل التأج ىنيستث -٢

  .)Margin Lending( تاجرة باألسهمامل

وهذا يدل على أن هذه الضوابط متعلقة بالتمويل اإلضايف الشخصي، وهلذا أخرجت املادة ما يتعلق 

  بالتمويل التأجريي أو العقاري.

  بينت المادة الثالثة معنى التمويل االستهالكي ومبلغ التمويل، وجاء فيها:ثم 
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 فقاً و ويل متوجب عقد إذا مت مب نح التمويل االستهالكيذه الضوابط، ميُ هألغراض  -١

  للتايل:

 وستفيد( آلخر )جهة التمويل(، أ)امل شخص ما هويل يدين بمتتأجيل سداد   )أ(

  ).جهة التمويل(لشخص آخر  مؤجالً  ويالً مت ستفيد()امل ّمل شخص ماحت  )ب(

سب مبلغ التمويل حت ن، جيب على جهة التمويل أ١ - ١٤ ادةلغرض التقيد بامل -٢

 ب التمويل.طل ميتقد عند )حسب احلالة( الشهرية همعاشات وستفيد أامل على أساس إمجايل راتب

 هذا طروحة للدراسة يفويف هذه املادة إشارة إىل التمويل اإلضايف املؤجل، وهي صورة من الصور امل

  البحث.

  ثم وردت المادة الرابعة تُبّين شكل ومواصفات عقود التمويل والضمانات المتعلقة بها، وفيها:

  يف شكل: ناتفاقية الضما وعقد التمويل أ نيكو  -١

  التمويل، أو الضامن كجهة وستفيد أعقد كتايب موقع من امل  )أ(

 فقاً و تفيد للمس مقبوالً  ثل عرضاً ميو  قدمة للتمويلعقد كتايب موقع من اجلهة امل  )ب(

  العرض. طو لشر 

السداد،  ولجداو ، نالضما اتفاقياتو اذج الطلبات، ومنرر كافة عقود التمويل، حت -٢

اللغة العربية، االستهالكي ب ذات الصلة بالتمويل ىمجيع الوثائق األخر و  ستفيد،خطاب إقرار املو 

جهة التمويل  جيب علىو  .نية فتحرر باللغتليزيجنباللغة اإلو الوثائق  ريرحتستفيد إذا طلب املو 

 يألي ليز جناإل النصو النص العريب  نيجود التعارض بو ل يف حاو ستفيد بنسخ منها، يد املو تز 

 من الوثائق، فيعتمد النص العريب.

 ناتفاقية الضما والتمويل أ متعاقد بنسخة من عقد فد كل طر وّ يز  نجيب أ -٣

  ).حسب احلالة(

الضمان،  تالتمويل واتفاقيا عقود في توافرها الواجب الّنص على البياناتوفي المادة الخامسة 

  وهي كالتالي:

بلغة و  ويل للمستفيد يتضمنمت ملخص لكل عقد ميجيب على جهة التمويل تقد -١
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يتم توثيق  نأ كما جيب ا فيها إمجايل تكلفة التمويل،األساسية للتمويل، مب علوماتاضحة، املو 

  يف ملف التمويل. هتضمينو  لخصذا املستفيد هلتسلم امل

  اآلتية: علوماتتتضمن عقد التمويل على األقل امل نجيب أ -٢

اإلقامة للمستفيد حبسب  وأ دينرقم السجل املو عقد التمويل،  فأمساء أطرا )أ(

لكرتوين اجلوال، والربيد اإل اتفتشمل اهلو م،  لسائل االتصاوو الرمسية،  ينهمو عناو  ل،احلا

 إن وجد.

 نوع التمويل.  )ب(

 مدة االستحقاق.  )ت(

 مبلغ التمويل.  )ث(

 شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.  )ج(

فيد ستامل نيذلك لتمكو  صف منهج االحتساب لتحديد كلفة األجل،و   )ح(

 .قتوزيع الكلفة على مدة االستحقاو  من فهم كلفة األجل،

مرجعي لكلفة  لمعدو مؤشر أ يأو ط تطبيقها، و شر و كلفة األجل،   )خ(

 األجل.

 ).APRمعدل النسبة السنوي (  )د(

قت و يف  سوباً حمستفيد، سداده من امل ستحقبلغ املإمجايل املو إمجايل كلفة التمويل   )ذ(

 بلغ.ذلك امل تبعة يف حسابالفرضيات امل نالتمويل، مع بيا عقد مإبرا

ا، همواعيد سدادو ا همددو ا هعددو  اهستفيد سدادعلى امل نيتعمبالغ األقساط امل  )ر(

 تبقية.بالغ املتوزيعها على امل أسلوبو 

 تكاليف اخلدمات اإلدارية.و العموالت و  مالرسو   )ز(

سداد مبلغ التمويل،  وند اهسداد ماليت يلز  لاألموا وأ ممدد سداد الرسو   )س(

 ط ذلك السداد.و شر و 

 تبة على التأخر يف أداء األقساط.رت اآلثار امل نبيا  )ش(
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 للتوثيق. حاجة كناه نصادقة إذا كاامل والتوثيق أم رسو   )ص(

 الالزم.ضمانات التمويل والتأمني   )ض(

الية االلتزامات املو  هطو شر و  جد،و  نارسة حق االنسحاب، إممإجراءات   )ط(

 .ممارسته تبة علىرت امل

جهة التمويل عند االقتضاء،  إجراءات تعويضو بكر، إجراءات السداد امل  )ظ(

 ذا التعويض.ه ديدحتكيفية و 

 جدت.و  نفاضها، إخنا لإجراءات التعامل مع الضمانات يف حا  )ع(

 إاء عقد التمويل.إجراءات ممارسة حق   )غ(

 ومات االئتمانية.علامل يف شركات هستفيد بإدراج معلوماتامل نإذ  )ف(

 ؤسسة .امل اهتقرر  ىمعلومات أخر  وبيانات أ يأ  )ق(

 ك أية إضافة(ا يف ذل)مب تعديل ييُعد أحيث ثم المادة السادسة في موضوع تعديل عقد التمويل 

  .ستفيد خطياً امل هليافق عو  نافذ، إال إذا ريستفيد غمن امل هقبل جهة التمويل بعد توقيع يف عقد التمويل من

 بالمستفيد ةالضمان الخاص واتفاقية التمويل عقد من السابعة تفيد بتوفير نسخة وجاءت المادة

الضامن  ويد أستفامل من قبل ناتفاقية ضما وويل أمتجيب توقيع عقد  نإذا كااالحتياج  حسب والضامن

بنسخة  حدة على الضامن كالً  وستفيد أد املو تز  نجهة التمويل أ التمويل، فيجب علىإعادا إىل جهة و 

  ) أيام بعد إبرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.١٠تتجاوز ( موقعة لالحتفاظ ا حسب احلالة، يف مدة ال

  ).APRوتضبط المادة الثامنة معدل النسبة السنوي (

ويل مت يت أحتاليت تندرج  ليف اإللزاميةمجيع التكا يالنسبة السنو  ليشمل معد -١

  واد اإلعالمية ذات الصلة.امل واإلشعارات أ استهالكي، كما يظهر يف

وزيع كلفة تناقص يف تالرصيد امل طريقة مينص عقد التمويل على استخدا نجيب أ -٢

الرصيد اس قيمة األقساط على أسني ب حبيث تُوزع كلفة األجل تناسبياً  ق،االستحقاة األجل على فرت 

  التمويل يف بداية الفًتة اليت ُيستحق عنها القسط. تبقي من مبلغامل

  كلفة األجل ثابتة.  نتكو  -٣
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دمات تكاليف اخلو  مز الرسو و تتجا نال جيوز أوتحدد المادة التاسعة الرسوم والعموالت بحيث 

مخسة ) ٥٠٠٠( ول أمن مبلغ التموي )%١ل (ستفيد ما يعادتحصل عليها جهة التمويل من امل تاإلدارية اليت

  أقل. أيهما ، فآال

  االنسحاب أو االتفاقية إنهاء وفي المادة العاشرة بيان كيفية استعمال حق

 وف مدةبإشعار مكتوب يف غض يد جهة التمويلو جيوز للمستفيد إاء العقد بتز  -١

  تنفيذ عقد التمويل، إال إذا: من تاريخ مأيا) ١٠(

  وجزء من مبلغ التمويل، أ يمت سحب أ  )أ(

يل على التمو  لسائل احلصو و من ى سيلة أخر و  يأ وأ نبطاقة ائتما ممت استخدا  )ب(

ويل مت ماخلدمات، اليت سيقد والسلع أ على لللمستفيد من جهة التمويل للحصو  مقدمة

  مبوجب عقد التمويل. مقابلها

كلفة   يالتمويل فرض أجلهة  ، ال جيوز١ -١٠ ادةوجب امليف حالة إاء العقد مب -٢

ة  الفقر ط الواردة يفو الشر  ستفيد إال إذا انطبقتعموالت من امل يطالبة بأامل و، أمرسو  وأجل أ

  (أ) أو (ب). ١ -١٠

  وفي المادة الحادية عشرة توصيف لما يتعلق بالسداد المبكر، وفيها أنه:

عقد التمويل قبل تاريخ  وجبسداد مب يتقبل أ نجيب على جهة التمويل أ -١

  .همضاعفات واحد أو قسط  ليعاد اسداد جزئي مبكاستحقاقها  

ستفيد ويل حلساب املمتعقد  وجبتقيد كل سداد مب نجيب على جهة التمويل أ -٢

  السداد.م مباشرة بعد استال

كلفة   هميلحتال جيوز و قت، ي و للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، يف أ -٣

  آليت:عن ا ستفيدعلى تعويض من امل لجلهة التمويل احلصو و  الباقية.دة األجل عن امل

داد، األجل لألشهر الثالثة التالية للس ز كلفةو ا ال يتجاكلفة إعادة االستثمار، مب  )أ(

 تناقص.على أساس الرصيد امل سوبةحم

 التمويل من النفقات للمدة عقد ثالث بسبب فجهة التمويل لطر  هما تدفع  )ب(
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 ذه النفقاته توثق نشريطة أو  ا،هداداسرت  كنتمويل إذا كانت النفقات ال ميال عقد تبقية منامل

  ستفيد.ويل املمتيف ملف  لاألصو  حسب

ستحق دفعها ملا مجبميع الرسو  ستفيد كتابياً تشعر امل نجيب على جهة التمويل أ -٤

 نعلى جهة التمويل أ جيب. و أعاله(أ) و (ب)  ٣ -١١ة ذكورة يف الفقر املو  ستفيدمن قبل امل

 لحصو  عمل بعد معشرة أيا لمضمونة خال لسائل اتصاو  ترسل ذلك اإلشعار عن طريق

  من: يأ

  وراؤه، أزمع إجبكر املبالسداد امل ستفيد مفادهجهة التمويل إشعار من امل ماستال  )أ(

  بكر.جهة التمويل للسداد امل ماستال  )ب(

  الرصيد، وفيها: وفي المادة الثانية عشرة التنظيم لعملية تحويل

يف  األرصدة بشكل سريعو ويل الرصيد أحتعلى جهات التمويل تسهيل عملية  -١

ال جيوز جلهات و . ىأخر  ويلمتستفيديهم إىل جهات االستهالكية التابعة مل احلسابات التمويلية

  ..هتلقونرصيد ي ويلحتطلب  يوافقة على أعن امل -ل سبب معقو  بال - التمويل االمتناع

عن إصدار كشف  - لبال سبب معقو  - تنعمت نال جيوز جلهات التمويل أ -٢

 ذههينبغي إصدار و ستفيد، القائمة بناء على طلب امل كشف بااللتزامات  وبالرصيد أ

  عمل من تاريخ الطلب. مأيا )٧ل (الكشوفات خال

  ، على النحو التايل:الحقوق عن وجاءت المادة الثالثة عشر في التنازل

ا عن عقد التمويل تنازهلو آخر أ فإذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطر  -١

 نمستفيد ألل الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز قمالية مقابل احلقو  راقاً و ا أهإصدار  وأ هنفس

  يف مواجهة جهة التمويل. هقررة لامل الدفوع هإلي لتناز يستعمل يف مواجهة امل

 للتناز اؤسسة قبل انعة من املم ممعلى خطاب عد لجيب على جهة التمويل احلصو  -٢

  آخر. فويل إىل طر متفظة عقود و حمويل أمتعقد  يعن أ

اقه، لمدة استحق األقصى والحد للتمويل األقصى وجاءت المادة الرابعة عشر في بيان الحد

  وفيها:
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رفع احلد  واستهالكي جديد أ ويلمتتضمن، قبل منح  نجيب على جهة التمويل أ -١

 نأ كاللوائح ذات العالقة( األنظمة هتقتضيا مب لإخال ون)د استهالكي، ويلمت ياخلاص أل

 هزاماتوجب مجيع التمب االستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد يكوف إمجايل

 يالشهر  من إمجايل الراتب % ٣٣،٣٣ز و التمويل ال تتجا االئتمانية لصاحل كل جهات

 نتقاعدين يكو امل نيبالنسبة للمستفيد. و االستقطاعات فيها دة اليت تتمامل لللمستفيد خال

  اتبهم الشهرية.و إمجايل ر  من %٢٥ه حد االقتطاع ما نسبت

ة، فحص سبقستفيد املامل على موافقة لبعد احلصو و جيب على جهة التمويل،  -٢

رخصة، ملا علومات االئتمانيةأكثر من شركات امل وشركة ا ىلد السجل االئتماين للمستفيد

االئتماين،  هسلوكو على الوفاء  هقدرتو  ١ -١٤ الفقرة رد يفو الية كما امل هللتحقق من مالءت

  سبقة يف ملف التمويل.ستفيد املتوثيق موافقة املو 

 ى، لدهللمستفيد، بعد موافقت علومات االئتمانيةعلى جهة التمويل تسجيل امل -٣

اللوائح و األنظمة م فق أحكاو رخصة، علومات االئتمانية املشركات امل أكثر من وشركة أ

  .ستفيدمدة التعامل مع امل لعلومات طواتلك امل ديثوحتالتعليمات ذات العالقة، و 

ستفيد ملا على موافقة احصوهلم عد لعلى جهة التمويل رفض طلب التمويل يف حا -٤

  ) أعاله.٣ -١٤) و(٢ -١٤( نيالفقرت شار إليها يفامل

مويل الت قالستحقا ىالقصو ة ز الفرت و أال تتجا نجيب على جهات التمويل ضما -٥

  سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل. االستهالكي مخس

ات السداد لة فرت دو إعادة ج ستفيد، جيوز جلهات التمويلامل وفظر  رييف حالة تغ -٦

 كلفة األجل  يف ريتغ يأون دو ويل جديد متشريطة أال يتم منح (االستهالكي  اخلاصة بالتمويل

تقرير  ميقدالتمويل ت على جهاتو للسياسة االئتمانية،  فقاً و ، )األصلي كما يف عقد التمويل

  لة.و حاالت إعادة اجلد للمؤسسة جلميع ينصف سنو 

ستفيد من راتب امل ٣٣،٣٣% ثلمي يلغرض احتساب حد االستقطاع األعلى الذ -٧

وعات إدراج مجيع مدف تقاعدين، جيب على جهات التمويلستفيدين املامل من راتب %٢٥ و
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 مصدرة للمستفيد. ناالستقطاع لكل بطاقة ائتما األدىن من التمويل شاملة احلد

  ويف هذه املادة حتديد للحد االئتماين الذي ميكن املستفيد من استحقاق التمويل اإلضايف.

 التزاماتو  وأختم بالمادة الخامسة عشر وهي متعلقة بااللتزامات والمساءلة، وتوضح متطلبات

  ، وجاء فيها:والمستفيدين بجهات التمويل خاصة عامة

االستقطاع مرتبطة ب ريضمانات غ منوح بناء علىال خيضع التمويل االستهالكي امل -١

 ىعن إيرادات أخر  لالتناز و ن الودائع أهمقابل ر  )مثالً  عاشاتامل والراتب أ عن يالشهر 

  .١ -١٤ ادةيف امل الواردة وطللشر  منتظمة(

اذج م منمالئمة مثل استخدا اطرخمجيب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة  -٢

ا عند همادجيب اعت كماو ويل، متديد جت والية للمستفيد عند منح أامل القدرةو الءة تقييم امل

  للمستفيدين. د ائتمانية مناسبةو صيص حدخت

لى طلب ع لالتمويل احلصو  ويل استهالكي جديد، يتوجب على جهةمتقبل منح  -٣

ال و ل، عقد التموي توقيع لمن خال ووثوقة أامل لسائل االتصاو من  يأل ستفيد من خالمن امل

ستفيد من ملا طلب بذلك من ماستال وناالئتماين للمستفيد بد يسمح جلهة التمويل رفع احلد

 تعديل يف وزيادة أ يأ نكما أ. يطلب فيها الزيادة وثوقةامل لسائل االتصاو من  يأ لخال

  ويل جديد.متاتفاقية التمويل توجب توقيع عقد 

تفيد ساالستهالكي من امل الغرض من التمويل فعلى جهة التمويل تعر جيب  -٤

ستفيد، امل هوقعي ضمن إقرار مكتوب نتكو و ستفيد، من إقرار امل جزءاً د ذا التأكيهثل ميو  .هتوثيقو 

التمويل  قديؤكد تنفيذ عو ، مط كاألحكاو الشر  تامبشكل  قد فهم هبشكل صريح بأن هيقر في

  االستهالكي ذات الصلة.

لئك و التمويل االستهالكية إال أل ويل حساباتمتيسمح جلهة التمويل إعادة ال  -٥

وجب حسابام األساسية مب مهدو على األقل من حد %٢٠ قاموا بتسديد ستفيدين الذينامل

  االئتمانية االستهالكية.

ئتمانية التقيد ستفيد االحسابات امل ويلمتبإعادة  مجيب على جهة التمويل اليت تقو  -٦
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لك، جيب إضافة إىل ذ ).الضوابط ذههالواردة يف القسم اخلامس من ( اإلفصاح تطلباتمب مالتا

سيقيد يف  يتمويل الذال ، حيدد بوضوح مبلغ إعادةهويلمتعاد بتوزيع للمبلغ امل ستفيديد املو تز 

ستحق األصلي ملا تسوية الرصيدو ا، هديدحتصاريف اليت مت كامل  مالرسو  ، بعد خصم مجيعهحساب

  التمويل. قبل إعادة

ويل حتة استمراري نضما بكرالتقاعد امل ونستفيدين الذين خيتار جيب على امل -٧

ابام يف حس مسددة وغريجود أرصدة قائمة و التمويل يف حالة  التقاعد إىل جهةت مدفوعا

استمرار  يثبت ستفيدينالتمويل طلب تعهد مناسب من امل جيوز جلهات. و للتمويل االستهالكي

  تيب السابق.الرت 

عموالت و  متتطلب دفع رسو  خدمات إضافية ويزات أمم نيتضم وال جيوز إضافة أ -٨

ب بياا بصفتها ميزة جيو  نتج الرئيس للتمويل االستهالكي،ميزات املاختيارية مل إضافية اليت تعد

مراسالت  لن خالم ذه اخلدماتهعلى  ليف احلصو  هرغبت نستفيد بياامل جيب على. و اختيارية

عن  تكشف بوضوحن جيب على جهات التمويل أيضا أ. و احلساب موثقة قبل إدراجها يف

  يارية.االخت ميزاتذه املهاخلدمات للمستفيد ضمن عرض  ذهصاريف هلاملو  ممجيع الرسو 

ت رياالتغ و/أوبالتعديالت اآلتية  اً ستفيدين فور جيب على جهة التمويل إشعار امل -٩

 يوماً  )٣٠( عن همدت إخطار مكتوب مسبق ال تقل لكي بإرسااالستهال  يف عقد التمويل

  من اآليت: يذلك عند أو 

 د .ستفيضة على املو فر امل عاجلةامل مرسو  و/أوالسنوية  مزيادة يف الرسو  يأ  )أ(

 تكررة.األتعاب امل وأ مزيادة يف الرسو  يأ  )ب(

 أتعاب جديدة. وأ مرسو  يأ  )ت(

  أي تعديالت أخرى.  )ث(

 يوافق ال نجهة التمويل إذا كا التمويل ذات الصلة معجيوز للمستفيد إاء عقد  -١٠

 إاء عقد يف هبرغبت التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل وأ ريالتغو ذا التعديل أهعلى 

 اً ذكورة آنفاملريات اإلشعار بالتغ مبعد استال مأيا )١٠( عشرةن التمويل االستهالكي يف غضو 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٨٥ 

يف  سددةامل ريالتعديل الكامل جلميع األرصدة غ مراعاة مضمونة، مع لسائل اتصاو عن طريق 

 ةستفيدين بفرت امل ذكور آنفاً يبلغ اإلشعار املن جيب أ. و ستفيد للتمويل االستهالكيحساب امل

 .ممدا عشرة أياو  اإلاء

أنشطتها اخلاصة بالتمويل  جزء من يجيب على جهة التمويل اليت تسند أ -١١

درة عن الصا ثالث، فلطر  مهاعليمات إسناد املبت متلتز  نثالث أ فاالستهالكي إىل طر 

 ؤسسة.امل

 نيكلفامل نيللموظف كلقواعد السلو  اضحةو جيب على جهة التمويل تطبيق الئحة  -١٢

صيل حسابات حتو متابعة و االستهالكي  تسويق منتجات التمويلو تشمل مبيعات  ار اليتو باألد

أ م ؤسسة رقم بتعميم امل مااللتزا )كما جيب على جهات التمويل تعثرةاالستهالكي امل التمويل

نسخة ب نيوظفلئك املو أ يدو جيب على جهة التمويل تز و  (ه. ١٤٣١/٤/١تاريخو  ٨٢١١/ت

 كو قواعد السل ظر الئحةحت نجيب أم. و أخذ إقرار منهم باالستالو  كمن الئحة قواعد السلو 

  اآليت:

، بغرض هأك أصدقائ هزمالئ وأه أقارب وتعثر أستفيد املامل ناري مع ج لاتصا يأ  )أ(

 الضامن.و الية للمستفيد أالءة املامل لعلومات حو امل نقل وطلب أ

 ريالضامن تنقل معلومات غو ستفيد أإىل امل شفهي( و)مكتوب أ لاتصا يأ  )ب(

 عواقب التخلف عن التزامام جلهة التمويل.ل صحيحة حو 

ددة حمموافقة  وإجراءات قضائية أون بد نللضما همصرح ب ريإعادة استحواذ غ  )ت(

 املستفيد. من

ا كلمات ههر مكتوب على ظا مغلفات متعثر باستخداستفيد املالتواصل مع امل  )ث(

 .نعلى معلومات لتحصيل الديو  حتتوي إىل أا ريتش

  صاحل كالقيم األخالقية.امل تضاربو ستفيد، لسرية معلومات امل قخر  يأ  )ج(

 لبرامج حو و دد اجل نيوظفامل جيب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية جلميع -١٣

خدمة و بيعات املو  يف التسويق نيالعامل نيالتمويل االستهالكي للموظف نتجاتالتعريف مب
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 االستهالكي. نتجات التمويلالعمالء مل

ين ستفيدامل وىمع شكا على جهة التمويل إصدار القواعد اإلجرائية للتعامل -١٤

 الاصيل االتصتفو اإلجراءات  ين علىستفيدإطالع امل نضماو االستهالكي  تعلقة بالتمويلامل

 .وىالشكا إدارة معاجلة بوحدة/

تمويل ويلية، جيب على جهة المت تسهيالت يعلى أ لرفض طلب للحصو  ليف حا -١٥

 ه.مونمض لسائل اتصاو  الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق يد صاحبو تز 

فيد، فيجب ستاملاالستهالكي من قبل  النهائي للتمويلو التسديد الكامل  ليف حا -١٦

عمل من تاريخ السداد الكامل م أيا )٧( لخال فالتمويل إصدار كتاب إخالء طر  على جهة

 مرخصة. شركة معلومات ائتمانية ىاالئتماين لد هيف سجل تقييد ذلكو النهائي و 

لتمويل) اوأكتفي ذا القدر من املواد، وهي متثل أهم املواد ذات العالقة بالتمويل اإلضايف (إعادة 

وهو ضمن أنواع التمويل االستهالكي، وقد ُنص عليه صراحة يف أكثر من موضع، وسيأيت التعرض هلذه املواد 

  ومناقشة ما يتعلق بالتمويل اإلضايف من مواد خالل مباحث هذا الباب وباهللا التوفيق والسداد.
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  وفيه مطلبان:أهمية التمويل اإلضافي ومكانته في حياة الناس،  :نيالثا بحثالم

  المطلب األول: أهمية اإلضافة في التمويل والحاجة إليها.

يف ظل التطور الذي عم مجيع مناحي احلياة، ازدادت احلاجات تبعاً هلذا التوسع، وأصبحت املتطلبات  

ات جكثرية وُمِلحة، ويقابل هذا التوسع قصوراً عاّماً يف مصادر الدخل ال يكاد يغطي يف بعض األحيان احلا

الضرورية، وكذلك احلال بالنسبة للتمويل الذي حيصل عليه العميل يف الغالب أنه ال يفي بالغرض الذي طُِلب 

ألجله، فيحتاج الناس يف كثري من األحيان إىل اإلضافة واالستزادة على ما حتصلوا عليه من متويل، وكذلك 

ىل يف زمن السداد من عوارض احلياة ما يضطره إ قد ينزل باإلنسان الذي قد استفاد من التمويل وهو ال يزال

طلب متويل إضايف جديد، والناس ا من احلاجة ما يلجئها إىل كل سبيل ممكنة لتحصيل املال؛ فاحلاجة إىل 

التمويل اإلضايف قائمة وخصوصًا يف زمن شحت فيه مصادر التمويل وزادت معه شروطه وضماناته؛ مما 

  حيان أال يتجاوز املصدر السابق للتمويل.يضطر اإلنسان يف كثري من األ

ن أحكام ومن خالل ما يتعلق به م ا وخصوصًا يف باب التمويلبأنواعه عامالت املاليةاملتأمل يف املو 

 أن ؛ وذلكإجياباً سلبًا و  األحكام يفوأثرها  يف التمويل منثورة يف الفقه اإلسالمي يدرك مدى أمهية اإلضافة

قامات من أرفع امل بعض املواضع جاءت يف ان بني عظم الغنم وشدة الغرم؛ إذْ يدور فيها اإلنس اإلضافة

استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من  �أيب رافع أن رسول اهللا كما جاء يف حديث   واملكرمات،

ياً، عإبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: مل أجد فيها إال خيارًا ربا

ديث يدل على أن املقرض إن أعطاه املستقرض فاحل .)١("أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء  "فقال:

أفضل مما أقرضه جنساً، أو كيًال، أو وزناً، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ ألنه صلى اهللا عليه 

 جير الذي القرض يف يدخل ، وال)٢( بصفةوسلم أثىن فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ومل يقيده 

                                 
ة (دار ترقيم األحاديث، وفق طبع ،مسلم صحيح ، (د.ت)أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،أخرجه مسلم )١(

 ) (كتاب البيوع، باب من استسلف شيئا فقضى خريا منه وخريكم أحسنكم قضاء).١٦٠٠) برقم: (٥٤/  ٥( ،القاهرة) -حياء الكتب العربية إ
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي  ابن عبد الرب، )٢(

وزارة عموم األوقاف والشؤون  ،املغرب ، (د.ط)،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ه١٣٨٧بكري، ، حممد عبد الكبري ال
 .)٦٨/ ٤( ،اإلسالمية
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  .)١( املستقرض من تربع ذلك وإمنا املقرض من مشروطا يكن مل ألنه نفعاً؛

؛ إْذ تدخل اإلضافة يف باب الربا، وهو أشد ما رمات واملوبقاتوجاءت يف مواضع أخرى من أعظم احمل

والوعيد  األدلة الواردة يف التحذير منهحيذر املسلم وخيشاه؛ لعظم خطره وسوء عاقبته يف الدنيا واآلخرة و 

أكثر من أن حتصر، وهي مبنزلة املعلوم من الدين بالضرورة وسيأيت ذِكر طرف  الشديد الذي ينال مرتكبيه

  منها يف مواضعه من هذه الورقات.

يه لومن خالل النظر يف هذا املوضوع وخطره؛ تربز أمهية ضبطه بضوابط الشريعة الغراء، وإظهار أثرها ع

للمسامهة ولو جبزء يسري يف تقدمي صورة موجزة هلذا اإلحكام، وبعث املزيد من اليقني واالستعالء للمضي 

قاصد الوارفة؛ يتفيأ فيها التمويل اإلضايف بظالل املة اليت ورقُقدماً يف تطبيق ونشر هذه األحكام، وما هذه ال

حب م معامل العدل واإلحسان طمعًا يف فضل صاإال تطبيقًا عمليًا يلقي الضوء على َمعَلم من أعظ ليست

  .الفضل سبحانه أن ينفع ا ويرفع

وحيسن بني يدي هذا املوضوع ومن خالل النظر والتأمل يف صور التمويل اإلضايف بيان مكانته وحضوره 

لتمويل ا يف حياة الناس أوًال؛ حيث تظهر حاجة الناس إليه وابتالؤهم به، وتكثر معاجلة الناس هلذا النوع من

  العتبارات وأسباب ِعدة؛ من أمهها:

قد يرغب بعض الناس يف احلصول على متويل جديد إضايف بسبب التنافس احملموم بني املمولني وتقدميهم 

خلدمات ومزايا متويلية مل يسبق هلم احلصول عليها؛ خصوصاً إذا ما كانت هلم قدرة ائتمانية حبسب األنظمة 

متويل إضايف جديد كعدم استيفائهم لكامل االستحقاق الذي يتمثل يف ثلث راتب متكنهم من احلصول على 

 العميل.

عدم الكفاية والقدرة على القيام بأمور ضرورية قد تنزل بالناس فضًال عن احلاجات املتجددة يف حياة 

 األفراد وتعددها يف زمن واحد.

ن وحنوه سبيله اإلحسان كالقرض احلس ندرة طرق التمويل ونضوب الكثري من خيارات التمويل؛ حىت ما

قد ال يتوفر بسهولة لكل أحد، وال يكون بالقدر املطلوب إذا توفر للبعض وذلك ألسباب خمتلفة، من أمهها 

                                 
 ، (د.ط)، القاهرة، دار احلديث،الموصلة إلى بلوغ المرام سبل السالم، (د.ت) إمساعيل الصنعاين،حممد بن الصنعاين،   )١(

)٧٤/ ٢.( 
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عدم وجود القدر الكايف من الضمان، وفساد بعض الذمم الذي أفسد على كثري من مريدي اإلحسان العمل 

 ئك الذين يسعون إلتالف أموال الناس ال أداءها، واهللا املستعان.به خوفاً من أن يقعوا ضحايا لبعض أول

وكذلك واقع احلياة املعاصرة، وما أدت إليه املدنية احلديثة من استتار أحوال الناس وعدم الشعور 

حباجام إال أن جيهروا ا؛ وهو ما يعز على الكثري من أصحاب املروءة والعفة، وقد يبلغ احلال ببعضهم أنه 

  جيرؤ حىت على االستدانة لو وجد لذلك سبيًال خشية املنة واألذى.ال 

ويف ظل هذا الواقع قد ال جيد احملتاج للمال أثناء حتّمله سداد متويل قائم طريقاً للتمويل إال املؤسسات 

للوفاء  االتمويلية املعاصرة ويف الغالب اجلهة املمولة له من قبل؛ باعتبار وجود قدر من الضمانات الكافية لديه

من ِقَبل املستفيد، وتستطيع بذلك استخالص حقها منه، وملا يتميز به هذا اخليار من اليسر والسهولة بل قد  

كفلته بعض األنظمة كحق للعميل ال ينبغي منعه إياه ما مل تكن مث أسباب قد تعيق أداء هذا احلق واستيفائه 

  تستدعي املنع.

إىل جهة أخرى طلبًا للتمويل حبسب األنظمة واللوائح املنظمة أو قد يضطر للتحول من اجلهة املمولة 

هلذه املعامالت، وهذه الصور وغريها يعرتيها الكثري من املالبسات والتصرفات، اليت ينبغي أن تؤطر بإطار 

الشرع؛ حتقيقاً ملقاصده احلكيمة يف التشريع، وحفظاً للحقوق من التضييع، فاحلاجة إليها ظاهرة، والناس ال 

  نفك عنها فمستقل ومستكثر.ت
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  المطلب الثاني: مكانة التمويل اإلضافي في حياة الناس.
ومما يدل على أمهية هذا املوضوع؛ احليز الذي يشغله التمويل اإلضايف يف حياة الناس، فقد عمت به 

ملؤسسات ن االبلوى وبات حيتل مكانة ملحوظة بني املعامالت التمويلية، ويؤكد هذه املكانة ما صدر ع

الرقابية لألسواق املالية واملصرفية من ِنَسب وأرقام، نقلتها بعض وسائل اإلعالم؛ تدل على رواج هذه املعامالت 

بني الناس، وتزايد عدد املستفيدين؛ وقد أظهرت التقارير َتصدر السعودية بِنَسب ومعدالت عالية تدل على 

، بل تظن من خالل تلك األرقام أنه ال يكاد يسلم من ذلك تزايد أعداد املتمولني بالتمويل االستهالكي

من  مستوى قياسيا جديدا بنهاية الربع الثالثكذلك سجلت القروض االستهالكية "الشخصية"  أحد؛ فقد 

مليار )، مقارنة بنهاية  ١,٩يف املائة ( ٠,٥مليار ، مرتفعة بنسبة  ٣٥٥,٣عند  م٢٠١٦ العام اجلاري

  مليار . ٣٥٣,٤من العام نفسه البالغة الربع الثاين 

 ٢٠١٠على التوايل منذ الربع األول  ٢٧وارتفاع القروض االستهالكية بنهاية الربع الثالث، هو االرتفاع الـ

  مليار ، حبسب صحيفة "االقتصادية". ١٨٤,١حينما كانت 

مليار  بنهاية  ٣٢٩,٤مليار  خالل عام، حيث كانت  ٢٦وزادت القروض االستهالكية بنحو 

مليار  منذ بداية العام اجلاري  ١٨الربع الثالث من العام املاضي، كما ارتفعت القروض االستهالكية بنحو 

  .)١( ٢٠١٥مليار  بنهاية  ٣٣٧,٣، حيث كانت ٢٠١٦

د قوبالنظر إىل حجم املستفيدين يف السعودية من خدمات التمويل االستهالكي من املصارف؛ فل

أحصى بعض املراقبني االقتصاديني من خالل األرقام واإلحصاءات اليت أفصحت عنها اجلهات املختصة؛ 

 %٦٢,٨ م متامًا بلغت ٢٠١٥اية  نسبة املقرتضني السعوديني من البنوك إلمجايل العمالة السعوديةبأن 

نسب املقرتضني لعدد ى دقة حيث يُ )، وهذه النسبة تعترب األعل(البنك الدويلحبسب وهي نسبة مرتفعة عاملياً 

) لديه الً الفرد املقرتض (عام هذا جيب أن يكون فإنه على قرض بنكي العمالة؛ ألنه إذا ما أراد فرد احلصول

أعداد  ذلك ملال يش، و دخل ثابت، وعليه تصبح النسبة األكثر دقّة، أن يُنسب املقرتضني لعدد العمالة

                                 
م، ٢٠١٦نوفمرب  ١هـ، املوافق ١٤٣٨صفر  ١انظر: موقع العربية نت، ضمن نافذة األسواق العربية، نشرت الدراسة يوم الثالثاء  )١(
 http://ara.tv/cyzdpورابط اخلرب: 
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مليون مقرتض) املقرتضني من شركات ومؤسسات التقسيط (قروض الظل  ٣,١٢٥املقرتضني من البنوك (

  )١(!املصريف)، ما يعين أن العدد أكرب

وبالنظر إىل هذه املؤشرات اليت تفيد بارتفاع حجم املتمولني يف السعودية حمل الدراسة وتزايد أعدادهم، 

دهم، إعادة التمويل أثناء مدة سداوبناًء على ما ذكرت من اعتبارات يف أول هذا املبحث تضطر الناس إىل 

وتتنافس املصارف واملؤسسات التمويلية يف اإلعالنات والعروض الرتوجيية للتمويل اإلضايف، وتعدد صوره 

ومنتجاته؛ مما يفتح الباب على مصراعيه للتعامل به، بل قد جاءت التقارير تفيد بتزايد التعامل بالتمويل 

ضايف من أشهر صور التمويل قصري األجل بل هو الغالب فيه، والذي يتم قصري األجل مؤخراً، والتمويل اإل

سداده يف سنة واحدة؛ ألنه ُمينح للعميل بقدٍر يتمكن معه من السداد، مراعيًا يف ذلك أال يتجاوز القسط 

 ثلث راتبه، فيكون بذلك التمويل متناسبًا مع هذا القدر املتاح ويتم سداده يف سنة كما هو واقع يف بعض

لقروض اصور التمويل اإلضايف يف املصارف، وقد أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي تقريراً يفيد بأن "

مليار  بنهاية  ١٠٧,٦ قد بلغت الشخصية قصرية األجل "مستحقة السداد خالل عام فأقل" يف السعودية

 %٣٠مليار ، تشكل  ٢٨,٦دل خالل عام، أي ما يعا %٣٦الربع الثاين من العام اجلاري، بزيادة نسبتها 

  مليار . ٣٥٣,٤من إمجايل القروض الشخصية بنهاية الفرتة نفسها البالغة 

ووفقا لتحليل خاص تابع لوحدة التقارير يف صحيفة "االقتصادية" استند على بيانات ملؤسسة النقد، 

كل ألجل املتوسط، لتشفإن تسارع منو القروض الشخصية قصرية األجل جاء على حساب القروض ذات ا

 %٢٤، فيما كانت حصتها ٢٠١٦يف املئة من القروض الشخصية بنهاية الربع الثاين  ٣٠"قصرية األجل" 

  .%٦، لرتتفع حصتها من إمجايل القروض الشخصية بـ ٢٠١٥بنهاية الربع الثاين 

، ٢٠١٥ين بنهاية الربع الثا %٣٣على اجلانب اآلخر، تراجع نصيب القروض "متوسطة األجل" من 

  .%٥، لتنخفض حصتها من إمجايل القروض الشخصية بـ ٢٠١٦بنهاية الربع الثاين  %٢٨إىل 

 ١٠٧,٦مليار " خالل عام لتبلغ  ٢٨,٦" %٣٦وارتفعت القروض الشخصية "قصرية األجل" بنسبة 

                                 
م، أحد الكتاب املهتمني بالشأن ٢٠١٦يونيو  ١٦بتاريخ  AbAmri@ي احلميد العمر انظر: تغريدات للكاتب عبد  )١(

االقتصادي بالسعودية، نقًال عن حسابه املوثق يف موقع التواصل االجتماعي تويرت، الرابط: 
https://twitter.com/AbAmri/status/٧٤٣٥٨٩١٣٥٢٩٤٧٩٩٨٧٣  
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، مقابل تراجع ٢٠١٥ين مليار  بنهاية الربع الثا ٧٩، فيما كانت حنو ٢٠١٦مليار  بنهاية الربع الثاين 

، بينما  ٢٠١٦مليار  بنهاية الربع الثاين  ٩٧,٧مليار " لتبلغ  ٩,٦" %٩"متوسطة األجل" بنسبة 

  .٢٠١٥مليار  بنهاية الربع الثاين  ١٠٧,٤كانت حنو 

والقروض الشخصية هي التسهيالت اليت تقدمها املصارف التجارية ألشخاص طبيعيني دف متويل 

  اجات شخصية استهالكية وألغراض غري جتارية.احتي

وتنقسم القروض الشخصية إىل ثالث فرتات استحقاق: قصري األجل "مستحقة السداد خالل سنة 

واحدة فأقل"، ومتوسط األجل "مستحقة السداد خالل سنة إىل ثالث سنوات"، وطويل األجل "مستحقة 

  .)١(السداد خالل أكثر من ثالث سنوات"

يتبني بأن شرحية كبرية من اتمع تتعاطى مع هذا النوع من التمويل، وهذا جيعل الناس  ومن هذا كله

أحوج ما يكونون إىل ضبط هذه التعامالت بالضوابط الشرعية لكثرة التعامل ا، ولو أمهلت لكانت باباً 

قيق عة من خالل حتمشرعًا من أبواب الظلم والفساد الذي ال حتمد عقباه؛ فكان لزامًا إبراز حماسن الشري

املقاصد العظمى إذا ما تفيأت هذه املعامالت بظالل الشرع الوافر، والتزمت مبعايري احلنيفية السمحة اليت 

جاءت لتحصيل املصاحل العليا ونفي كل ما يعكر صفوها، ولذلك كله انتخبت من املعاين أمساها، واقتصرت 

له وجدواه، ح منتهاه، وأن يظهر حبلة تبعث اليقني على فضمنها على أعالها؛ رجاء أن يبلغ املقصود يف الوضو 

  واهللا املوفق واملستعان.
   

                                 
سبتمرب  ٢٥ -هـ ١٤٣٧ذو احلجة  ٢٣التقرير يوم األحد انظر: موقع العربية نت، ضمن نافذة األسواق العربية، نشرت  )١(

 http://ara.tv/jk76vم، نقالً عن مؤسسة النقد العريب السعودي، ورابط اخلرب: ٢٠١٦
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  ه مطلبان:وفي أهمية التمويل اإلضافي اإلسالمي في ضوء مقاصد الشريعة،المبحث الثالث: 

المطلب األول: المقصود بالتمويل اإلضافي اإلسالمي ومقاصد الشريعة، والعالقة بينهما، 

  وفيه فرعان:

 الفرع األول: المقصود بالتمويل اإلضافي اإلسالمي ومقاصد الشريعة، وفيه مسألتان:

  مقصود بالتمويل اإلضافي اإلسالميالمسألة األولى: ال
سبق التعريف بالتمويل وبالتمويل اإلضايف، وهنا حيسن التنبيه على املقصود بكون التمويل إسالمياً، 

  ومعىن ذلك:

احلنيف ومراميه العظام، وعليه ميكن القول بأن التمويل  الشرع موجهات إطار يف أي يكون التمويل

  ة.إطار الضوابط الشرعي اإلسالمي: اإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة إليها يف

أو  ن متويل قائم" عقد يتيح للمستفيد مميكن أن يُعرف التمويل اإلضايف اإلسالمي بأنه: وعليه فإنه 

 احلصول على زياد ُمستحق
ُ
 إطار يف ل احلايل أو غريه، بناًء على طلب املستفيدمو ة يف التمويل من ذات امل

  ." الضوابط الشرعية

وقد أُلقَي الضوء على العناصر الواردة يف تعريف التمويل اإلضايف يف أول البحث، وربطه بالشريعة 

، وهذا هو املقصد ة املعامالت املاليااللتزام بالنصوص والقواعد اليت قد جاءت ا الشريعة اإلسالمية يفمبعىن: 

األصيل للكتابة يف هذا املوضوع، وذلك لغرض التقومي والتسديد بقدر ما يهيئ املوىل سبحانه من الفتح 

والتيسري، فغاية القصد وعني املراد هو أن ُيسَلك ذا النوع من التمويل مسلك الرشاد، ويـُّتَجه به إىل الفرج 

  إىل احلرج، واهللا اهلادي واملعني.واملخرج من كل ما يؤدي 
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  الثانية: المقصود بمقاصد الشريعةالمسألة 
 الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، كان من أمهها ما أوردهةيعقد وردت عدة تعريفات ملقاصد الشر 

لكون ابأا: املباين واِحلَكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها؛ حبيث ال ختتص مالحظتها ب

نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغاياا العامة واملعاين اليت ال خيلو يف 

ويدخل يف هذا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام؛ ولكنها  ،التشريع عن مالحظتها

  .)١(ملحوظة يف أنواع كثرية منها

رع قاصد الشريعة اإلسالمية: الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشافها الفاسي بقوله: املراد مبعر وقد 

  .)٢(عند كل حكم من أحكمها

ًصا املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصو  بأا فها الدكتور اليويب:عر و 

  .)٣(من أجل حتقيق مصاحل العباد

ليها؛ املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية، واملرتتبة ع هي بقوله: نور الدين اخلادميكذلك عرفها و 

إمجالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد،  اتسواء أكانت تلك املعاين حكما جزئية أم مصاحل كلية أم مس

  .)٤(هو تقرير عبودية اهللا ومصلحة اإلنسان يف الدارين

ون من املقاصد يف هذا املبحث سيكويف هذا السياق فإنه حيسن يب أن أُنوَه على أن احلديث عن 

  صد خاصة بالتمويل.خالل تقسيمهما إىل قسمني؛ مقاصد عامة ومقا

  القسم األول: مقاصد الشريعة العامة.

املقصود مبقاصد الشريعة العامة ما سبق إيراده يف تعريف الطاهر ابن عاشور، وأا املقاصد اليت تالحظ 

                                 
، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر،  )١(

 .)٥١ ص، (ه١٤٢١
، ه١٤٣٢، حتقيق: إمساعيل احلسين، دار السالم، مصر، الطبعة األوىل ومكارمها مقاصد الشريعة اإلسالميةالفاسي، عالل،  )٢(

 .)٣ ص(
اهلجرة للنشر )، دار ٣٧(ص وعالقتها باألدلة الشرعية مقاصد الشريعة اإلسالميةأمحد بن مسعود، اليويب، حممد سعد بن  )٣(

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٨والتوزيع، الطبعة األوىل 
)، الناشر: رئاسة احملاكم ٥٣-٥٢/ ١( االجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجاالتهاخلادمي، نور الدين بن خمتار،  )٤(

 م.١٩٩٨ –ه ١٤١٩الشرعية والشؤون الدينية يف دولة قطر، الطبعة األوىل، 
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وجماالا، حبيث ختتص مالحظتها يف نوع خاص من أحكام الشريعة، يف مجيع أو أغلب أبواب الشريعة 

  .)١(فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغاياا الكربى

ومقاصد الشريعة العامة من الكثرة مبكان، إال أنين اقتصرت يف هذه الورقات على ألصقها باملوضوع، 

 اع، وال شك بأن مقصدًا واحدًا منمع بذل اجلهد ما استطعت طلبًا للرتكيز مع االختصار قدر املستط

املقاصد التشريع العامة، تفىن دون بلوغ كماله الصفحات، وجتف عن الوصول إىل غاياته األقالم وتقصر 

  العبارات، ويف اإلشارة ما يغين عن كثري من العبارة، واهللا املوفق واملعني.

  القسم الثاني: مقاصد الشريعة الخاصة بالتمويل.

صد اخلاصة: هي املقاصد اليت تتعلق بباب معني، أو أبواب معينة من أبواب املقصود باملقا

  . وهنا املقاصد خاصة بباب التمويل.)٢(املعامالت

بأا:  التمويلب اخلصاصةاملقصود مبقاصد الشريعة ومن خالل التعريفات السابقة؛ فإنه يتضح لنا 

إطار  عند اإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة إليها يف املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية، واملرتتبة عليها

  .ت إمجاليةاسواء أكانت تلك املعاين حكما جزئية أم مصاحل كلية أم مس ة؛الضوابط الشرعي

  احلنيف، ومراميه وغاياته الكربى. الشرع موجهات إطار يف فيكون التمويل

 

  الشريعةاإلضافي اإلسالمي بمقاصد الفرع الثاني: عالقة التمويل 

ما مسلم نكر ، وال ي)٣(شرع اهللا الدين ملقاصد وحكم، فاملقاصد هي الركن يف بناء الصرح التشريعي

؛ فاهللا تعاىل ال يفعل شيًئا )٤(اشتملت عليه الشريعة من املصاحل واحملاسن واملقاصد للعباد يف املعاش واملعاد

                                 
  .)٥١ ص( ، مرجع سابق،اإلسالمية مقاصد الشريعةابن عاشور،  )١(
 .)١٥٥ص ( ، مرجع سابق،اإلسالمية مقاصد الشريعةابن عاشور،  )٢(
مناظرات في أصول الشريعة اإلسالمية بين ابن حزم تركي، ). عبد الرمحن ٢/٨( ، مرجع سابق،الموافقاتينظر: الشاطيب،  )٣(

 ).٥١٧(ص، ه١٤٠٦، ترمجة وحتقيق: عبدالصبور شاهني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل والباجي
مللك ، مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  )٤(

 ).١٨٠-١٧٩/ ٨(، ه١٤١٦فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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نَـُهما الِعِبَني﴾﴿َوما َخَلْقَنا السما ، قال اهللا تعاىل:-سبحانه-عبثًا ، وقال )١(واِت َواْألَْرَض َوما بـَيـْ

َنا َال تـُْرَجُعوَن﴾ـ﴿تعاىل: َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنُكْم إِلَيـْ ومن أعظم ما اشتمل عليه خلق اإلنسان )٢(أََفَحِسْبُتْم أَمن ،

ا هللا وامتثال الشريعة اليت وضعه، فاإلنسان ما خلق إال لعبادة ا)٣(قبوله التمدن الذي أعظمه وضع الشريعة له

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن﴾ َوَماـ﴿، قال تعاىل:)٤(اهللا له ليعمر هذه األرض اليت يعيش عليها ، )٥(َخَلْقُت اجلِْن َواْإلِ

وليؤدي اإلنسان هذه العبادة البد له من فهم مقصد الشارع منها؛ ألنه دون فهم ملقصد الشارع يف هذه 

يؤديها على غري ما شرعت ألجله، وبذلك يكون كالفاعل لغري ما أمر به، أو التارك ما أمر به، العبادة قد 

ن اآلخذ باملشروع من حيث مل يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ يف غري مشروع حقيقة؛ يقول الشاطيب: "إ

بذلك  لوم؛ فلم يأتألن الشارع إمنا شرعه ألمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إىل غري ذلك األمر املع

املشروع أصال، وإذا مل يأت به ناقض الشارع يف ذلك األخذ، من حيث صار كالفاعل لغري ما أمر به والتارك 

  .)٦("ملا أمر به

رعية؛ كان الش وألن اهلدف األعلى والغاية األمسى معاجلة التمويل اإلضايف على األصول والضوابط

مراميها و  لزاماً بيان أمهية هذا العمل وفوائده اجلَِنية، وهذا يكون من خالل إلقاء الضوء على مقاصد الشريعة

 العظام املتحصلة من وراء السري ذا النوع من التمويل على القواعد والضوابط املرعّية.

واملكتبة اإلسالمية حافلة بالكثري من الدراسات اإلسالمية يف مقاصد الشريعة عموماً، ويف االقتصاد 

م اإلسالم اإلضايف يف ظل تعاليواملال خصوصاً؛ ويف ضوء هذه املقاصد سألقي الضوء على أمهية التمويل 

السمحة؛ منتخباً من هذه املقاصد أمثلة بلغت الغاية يف احلسن والكمال حيسن جتليتها وإبرازها، إْذ يف فهمها 

إعانة للمسلم على أداء املشروع يف املال كما أمر اهللا تعاىل، واهللا أسأل أن يعينين وينفعين ومن يقرأ ذه 

 لوجهه الكرمي. الورقات، وجيعلها خالصةً 

                                 
  .٣٨سورة الدخان، اآلية  )١(
 .١١٥سورة املؤمنون، اآلية  )٢(
 ).١٧٩(ص مرجع سابق، ،مقاصد الشريعة اإلسالميةينظر: ابن عاشور،  )٣(
 ).١١٢(ص مرجع سابق،، ومكارمها مقاصد الشريعة اإلسالميةينظر: الفاسي،  )٤(
 .٥٦سورة الذاريات، اآلية  )٥(
  .)٣/٣٠( ، مرجع سابق،الموافقاتالشاطيب،  )٦(
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المطلب الثاني: أهمية التمويل اإلضافي اإلسالمي في ضوء مقاصد الشريعة العامة في 

  التمويل، وفيه ثالثة فروع:

  تحقيق مصالح الخلقالفرع األول: التمويل اإلضافي اإلسالمي و 

تعطيل و من مقاصد الشريعة حتقيق املصلحة للمكلف، فمبىن الشريعة على حتصيل املصاحل وتكميلها، 

م أن لِ من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة عَ السالم: " ، يقول العز بن عبد)١(املفاسد وتقليلها

إمنا  وأن مجيع ما ي عنه ،أو لألمرين ،أو لدرء مفسدة أو مفاسد ،مجيع ما أمر به جللب مصلحة أو مصاحل

  .)٢("والشريعة طافحة بذلك، لألمرينأو  ،أو جلب مصلحة أو مصاحل ،ي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد

لفعل جيلب منفعة ا أن يرى اتهد أن هذاه املصلحة؛ فعرفها بقوله: "أمجل ابن تيمية يف تعريفوقد 

 املصلحة تشتمل على املصلحةبشيء، بل جعل  صر املصلح، فلم حي)٣("راجحة؛ وليس يف الشرع ما ينفيه

  صوده.عليها الشارع وهي حمققة ملق نصّ املرسلة اليت ال ي اليت نص الشرع عليها، واملصلحةاملعتربة 

: هلفصلها بقو . و )٤("احملافظة على مقصود الشرعاملصلحة بــأا: " الذي عرف الغزايل خبالف

ومقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما "

مسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها يتضمن حفظ هذه األصول اخل

  .)٥("مصلحة

وقد ُقسمت املصلحة إىل أقسام عدة باعتبارات خمتلفة، وهلذا التقسيم تأثري يف املوازنة بينها، وترجيح 

  .)٦(بعضها على بعض يف حالة التعارض

                                 
 .)٥١٢ /١٠( ، مرجع سابق،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )١(
الفوائد في  لسلمي الدمشقي،العز بن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن ا )٢(

 ).٥٣(ص، ه١٤١٦دمشق، الطبعة األوىل،  -لبنان، دار الفكر -، حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر املعاصراختصار المقاصد
 .)٣٤٣-١١/٣٤٢( ، مرجع سابق،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٣(
ة حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، الطبع، حتقيق: المستصفىالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل،  )٤(

 ).١٧٤(ص، ه١٤١٣األوىل 
 املرجع السابق. )٥(
 ).١/٢٨٥(، ه١٤٢٩، الطبعة األوىل، ، دار التدمريةاعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهيينظر: احلسني، وليد بن علي،  )٦(
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فإن " عليه الشريعة، يقول ابن القيم:والذي يعنينا هنا أن اعتبار املصلحة هو األساس الذي بنيت 

الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل  

كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل 

﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة :، وقد قال اهللا تعاىل)١(" ليست من الشريعةث؛ فباملفسدة، وعن احلكمة إىل الع

ا مبنية على املصلحة، مل يكن إرسال الرسول  �، فلو مل تكن الشريعة اليت بعث اهللا نبيه )٢(لْلَعاَلِمين﴾

مشقًة ختالف فائدة، و رمحة، بل نقمة عليهم؛ إذ لو أرسله حبكم ال مصلحة هلم فيه، لكان تكليًفا بال  �

؛ )٣(؛ فتعقل املعىن، ومعرفة أنه بين على مصلحة أقرب إىل االنقياد والقبول�الرمحة اليت أرسل ا الرسول 

نعلم قطعا أنه ال ختلو واقعه عن حكم هللا تعاىل معزو إىل ، و")٤(فاألصول حمصورة، والوقائع غري حمصورة

يعة، ئع على حتقيق املصلحة للناس فيما يتوافق مع مقاصد الشر ، فالبد أن تبىن هذه الوقا)٥("�شريعة حممد

  .)٦(وأهدافها الكلية؛ كي يتحقق خلود الشريعة، وصالحيتها الدائمة لكل زمان ومكان

وقد اتفق العلماء على اعتبارها، قال الطويف: "أمجع العلماء إال من ال يعتد به من جامدي الظاهرية 

ة ودرء املفاسد، وأشدهم يف ذلك مالك حيث قال باملصلحة املرسلة، ويف احلقيقعلى تعليل األحكام باملصاحل 

  .)٧(مل خيتص ا، بل اجلميع قائلون ا، غري أنه قال ا أكثر منهم"

، وفيها املتسع للفقيه يف تدبري أمور )٨(واملصلحة هي "أخصب الطرق التشريعية فيما ال نص فيه"

                                 
 ).٣/١١( ، مرجع سابق،إعالم الموقعينابن قيم اجلوزية،  )١(
 .١٠٧سورة األنبياء، اآلية  )٢(
د معوض، ، حتقيق: علي حممرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبينظر: السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  )٣(

 ).٤/٣٢٩(، ه١٤١٩ ، بريوت، الطبعة األوىلعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب
 ، حتقيق: الدكتور حممد حسن هيتو، دارالمنخول من تعليقات األصولينظر: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل،  )٤(

 ).٤٥٧(ص، ه١٤١٩الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 
قيق: صالح عويضة، حت ،البرهان في أصول الفقهامللك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين،  م احلرمني أبو املعايل عبداجلويين، إما )٥(

 ).٢/١٦٢(، ه١٤١٨دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
 ).٢/٤٣(، هـ٢٦١٤، دار الفكر، الطبعة الثالثة، يأصول الفقه اإلسالمينظر: وهبة الزحيلي،  )٦(
الطبعة  ، حتقيق: أمحد حاج حممد عثمان، مؤسسة الريان،التعيين في شرح األربعينالطويف، سليمان بن عبد القوي الطويف،  )٧(

 ).٢٤٤(ص، ه١٤١٩األوىل 
 .)٨٥(ص، ه١٤١٤، دار القلم، الكويت، الطبعة السادسة مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيهعبد الوهاب خالف،  )٨(
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  .)١(التبست عليه املسالك األمة عند نوازهلا، ونوائبها إذا

وتعترب املصلحة أوسع الطرق، وهذا االتساع فيها قد يغري أهل األهواء بالدخول عن طريقها إىل 

حتقيق رغبام مستدلني بتحقيق املصلحة، منادين ا، لذلك البد للمصلحة من ضوابط تضبطها، وقد ذكر 

  :)٢(العلماء ضوابط للمصلحة، وهي

موافقة ملقصود الشارع ومالئمة لتصرفاته، بأن تكون من جنس املصاحل اليت أن تكون املصلحة -١

  جاء ا، وليست غريبة عنها، فضالً عن كوا خمالفة له.

  .رجع إىل حفظ أمر ضروري، ورفع حرج الزم يف الدينأن ت -٢

التأمل  دأن تكون مصلحة حقيقية ال مصلحة ومهية، فالومهية هي اليت يُتخيل فيها منفعة وهي عن -٣

  مضرة، وذلك خلفاء الضرر فيها.

عدم تفويتها مصلحة أهم منها، وذلك بالنظر هلا من حيث قوا، وبالنظر هلا من حيث مشوهلا،  -٤

فال تقدم املصلحة احلاجية على املصلحة الضرورية، وال تقدم املصلحة التحسينية على املصلحة احلاجية، وال 

املصلحة املتعلقة جبماعات، وال تقدم املصلحة املتعلقة جبماعات على تقدم املصلحة اخلاصة بأفراد على 

وقاعدة الشرع والقدر حتصيل أعلى املصلحتني وإن فات  املصلحة العامة لكل األمة، قال ابن القيم:"

  .)٣("أدنامها

 والبد أن ُيضاف إىل هذه الضوابط أن يكون املقرر هلذه املصلحة هم العلماء، فالعلماء هم الذين

يعرفون موافقة املصلحة ملقاصد الشارع، وهم الذين مييزون املصلحة احلقيقة من املصلحة الومهية، ويدركون 

مآالت األمور، وهم الذين مييزون بني املصاحل فال يقدمون املصلحة على مصلحة أهم منها، وهم أهل الذكر 

                                 
 .)٣١٥ص( ، مرجع سابق،مقاصد الشريعة اإلسالميةينظر: ابن عاشور،  )١(
 -بغداد–رشاد ، مطبعة اإلشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلينظر: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،  )٢(
، ، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليلاالعتصام). الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، ٢٠٩(ص، م١٩٧١هـ، ١٣٩٠الطبعة األوىل 

. عبد الوهاب )٣١٥ص( ، مرجع سابق،مقاصد الشريعة اإلسالمية). ابن عاشور، ٦٣٢، ٦٢٧(ص، ه١٤١٢ دار ابن عفان، الطبعة األوىل
). ٢٦٦-٢٦٠(ص ، مرجع سابق،ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية. البوطي، )٧٦ص( ، مرجع سابق،علم أصول الفقهخالف، 

، ه١٤٣١، دار كنوز أشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل وأثرها في المعامالت المصالح المرسلةالعمار، عبد العزيز بن عبد اهللا العمار، 
 ).١١٩(ص

 .)٣/٢١٧( ، مرجع سابق،إعالم الموقعينابن القيم،  )٣(
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  .)١(ْم الَ تـَْعَلُمون﴾أَلُوْا َأْهَل الذْكِر ِإن ُكنتُ ﴿فَاسْ يف معرفة املصاحل الذين أمر اهللا بسؤاهلم، قال اهللا تعاىل:

واملقصود من هذا كله أن املصلحة املتحققة من التمويل اإلضايف يف ظل التمويل اإلسالمي من حيث 

ه، وقد دلت اليت مل يأمر الشرع ا ومل يلغها، وهي مالئمة ملقصود اعتبار الشارع هلا، تعترب من املصاحل املرسلة

تصحيح الكثري من العقود واملعامالت اليت   �د عنه األدلة على جنسها، ومل تنص عليها خبصوصها، فقد ور 

وتطوير بعضها اآلخر مبا حيقق املصاحل املعتربة للفرد واتمع كما يف عقد  �كانت جتري بني الصحابة 

السلم، وكما قام بتطوير املعامالت اليت تشتمل على الزيادة الربوية بإلغاء هذه الزيادة، وهذه من املصاحل اليت 

لشارع، وهي ال ختالف الضوابط اليت وضعها العلماء للمصلحة، بل متوافقة مع مقصود الشارع حبيث اعتربها ا

ترفع حرًجا الزًما يف الدين من اجلانب االقتصادي، وهي من املصاحل احلقيقية وليست من املصاحل املتومهة، 

االقتصادية كتقوية  يف احلياةوال يوجد فيها تفويت مصاحل أهم منها، بل يف تطبيقها حتقيق ألهم املصاحل 

اقتصاد األمة، ومنافسة االقتصاد الرأمسايل، وإبراز حماسن الدين اإلسالمي يف النظام االقتصادي، وتوفري 

  منتجات خالية من املخالفات الشرعية، وتوفري متويل حقيقي ومستمر مما يقلل املخاطر اليت يقع فيها الناس.

العليا من خالل تقومي املعامالت القائمة بينهم، وإبعادهم عن   كل هذا من أجل حتقيق مصاحل الناس

ة، وبذلك رعيإطار الضوابط الش فريدة يف متويليةً  كل ما جيلب املفاسد ويعطل املصاحل مبا يضمن حلوالً 

تتحقق املصلحة املنشودة من تطبيق التمويل اإلسالمي وتعميمه على عقود التمويل املعاصرة ال سيما التمويل 

اإلضايف الذي أصبحت احلاجة إليه يف تزايد مستمر كما سبق بيان ذلك؛ مما حيتم املبادرة إىل إجياد احللول 

وابتكار الصور واألساليب التمويلية اليت ختدم اتمع بكافة أطيافه، وتكون على مستوى الطموحات املرتقبة 

  المية.من املصارف واملؤسسات املالية اليت ترفع شعار املصرفية اإلس

واملصلحة املتحققة من بذل التمويل اإلضايف يف ظل التمويل اإلسالمي تعترب من حيث قوا من 

املصاحل احلاجية اليت يقع على الناس حرج وضيق يف عدم وجودها، فالناس قد تسري أمورهم على العقود 

ن هذه التعامالت بية الناجتة عالتمويلية املخالفة، لكن يقع عليهم املشقة واحلرج يف ظل تراكم اآلثار السل

احملرمة واليت يشهدها العامل ويعيشها من خالل األزمات املتعاقبة، فحمل الناس يف التمويل اإلضايف على 

ضوابط التمويل يف الشريعة اإلسالمية يشكل حًال لكثري من العقود املخالفة واليت ال توافق الشريعة املطهرة، 

                                 
 .٤٣سورة النحل، اآلية  )١(
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التمويل والناس فيه بني مستقل ومستكثر، والفضل كل الفضل يف املسابقة واحلاجة قائمة هلذا النوع من 

لقضاء حوائج الناس والقيام على شؤوم، وهذا الالئق باتمع املسلم وأخالقه، وحقيق مبؤسساته أن َحيْتَـُفوا 

 خيفى، الذا املعىن ويكون أْوىل مقاصدهم وأمسى غايام، وقد ورد يف ذلكم من الرتغيب والتحفيز ما 

ول عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما: أن رسويكفي يف ذلك من جزيل الثواب وعظيم األجر واجلزاء ما رواه 

المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه  "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: 

ستر  كربات يوم القيامة، ومنكان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من  

  .)١("مسلما ستره اهللا يوم القيامة

واملصلحة كذلك يف هذا النوع من التمويل ليست من املصاحل اخلاصة أو القاصرة؛ بل هي من حيث 

الشمول تعترب من املصاحل العامة اليت حيتاجها عامة الناس، فاملصارف واملؤسسات املالية يف كل بلد، والناس 

معها، وهم حباجة إىل أدوات التمويل اإلسالمي، واآلليات اجلديدة اليت جتمع بني املصداقية الشرعية يتعاملون 

  والكفاءة االقتصادية.

   

                                 
) ( كتاب املظامل، باب ٢٤٤٢) برقم: (١٢٨/  ٣( صحيح البخاريأخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري،  )١(

) ( كتاب اإلكراه، باب ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل)، ٦٩٥١) برقم: (٢٢/  ٩ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه)، (
/  ٨( صحيح مسلمهـ. ومسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، ١٤٢٢وىل، الناشر دار طوق النجاة، بريوت، الطبعة األ

طبوعة يف استانبول امل) ( كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم)، الناشر دار اجليل، بريوت (مصورة من الطبعة الرتكية ٢٥٨٠) برقم: (١٨
 القاهرة). -هـ) ترقيم األحاديث، وفق طبعة (دار إحياء الكتب العربية  ١٣٣٤سنة 
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  وإشاعة األخوة والتآلف االجتماعيالفرع الثاني: التمويل اإلضافي اإلسالمي 

ومن أعظم مقاصد الشريعة حتقيق مبدأ  �من األصول الشرعية احملكمة يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

ِإنَما ﴿األخوة والتآلف بني أفراد اتمع املسلم وقد تظافرت النصوص يف هذا، ومن ذلك قول سبحانه: 

الدعوة ، ومل تقتصر النصوص على )١(﴾اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتـُقوا اللهَ َلَعلُكْم تـُْرَحُمون

إىل حتقيق اجلماعة واالئتالف والتعاون فقط، بل جتاوزت ذلك إىل نفي ما يضاد ذلك من الفرقة والتنازع 

الَ تـََفرُقواْ َواذُْكُروْا َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا وَ ﴿واالختالف، والنصوص يف ذلك كثرية؛ منها قوله تعاىل: 

َوتـََعاَونُوْا ﴿، وقوله تعاىل: )٢(﴾ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا  نِْعَمةَ الّلِه َعَلْيُكْم ِإذْ 

اَزُعوْا نَ َوَأِطيُعواْ الّلَه َوَرُسوَلهُ َوالَ تَـ ﴿، وقوله تعاىل: )٣(﴾َعَلى اْلبر َوالتـْقَوى َوالَ تـََعاَونُواْ َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

 �ومن السنة ما روى النعمان بن بشري  ،)٤(﴾فـَتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا ِإن الّلَه َمَع الصاِبرِين

"المؤمنون كرجل واحد؛ إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى : �قال: قال رسول اهللا 

َال تـََباَغُضوا، َوَال َتَحاَسُدوا، َوَال "قال:  �، أن رسول اهللا �، وما روى أنس بن مالك )٥(والسهر"

  .)٦("َتَدابـَُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اِهللا ِإْخَوانًا، َوَال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثَالثَِة َأيامٍ 

قتصادي نسجام االجتماعي يف النظام االُميثل مبدأ األخوة عامالً قوياً للتعاضد والتعاون واالندماج واال

  .)٧(اإلسالمي

ومن الشواهد الشرعية املؤكدة هلذا املقصد الشرعي يف جمال العقود واملعامالت املالية حترمي امليسر، كما 

                                 
 .١٠سورة احلجرات، اآلية  )١(
 .١٠٣سورة آل عمران، اآلية  )٢(
 .٢سورة املائدة، اآلية  )٣(
 .٤٦سورة األنفال، اآلية  )٤(
) ( كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم)، ومسلم يف "صحيحه" ٦٠١١) برقم: (١٠/ ٨أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٥(

 ) (كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم)، واللفظ ملسلم.٢٥٨٦) برقم: (٢٠/ ٨(
(كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر)، ومسلم يف ) ٦٠٦٥) برقم: (١٩/  ٨أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٦(
 ) (كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر).٢٥٥٩) برقم: (٨/  ٨"صحيحه" (
الطبعة  –وت بري  –، مركز دراسات الوحدة العربية العدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالميبراهيمي، عبد احلميد،  )٧(

 ).٢٨(ص ، م١٩٩٧األوىل، 
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َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِفي اْلَخْمرِ ﴿يف قوله تعاىل:  اْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعن وَ  ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ

؛ فبني سبحانه أن من مقاصد حترمي امليسر يف الشريعة كونه )١(﴾ِذْكِر الّلِه َوَعِن الصَالِة فـََهْل َأنُتم منتَـُهون

من أعظم وسائل الشيطان يف الوقيعة بني املسلمني، قال ابن سعدي يف النهي عن امليسر: " أخرب أنه يوقع 

العداوة بني الناس، وذلك ألن املتخاِطرين يف املغالبات واملعامالت البد أن يغلب أحدمها اآلخر البغضاء و 

ويغبنه، ويكون اآلخر مغلوباً مغبوناً، ويشاهد مظلمته بعينها عند من قهره؛ فال تسأل عما حيدث له من اهلم 

ذي وحكمته النهي عن هذا النوع ال والبغض له وإرادة الشر والعداوة؛ ألنه ظلم واضح .... فمن رمحة الشارع

قد تبني وظهر شره وزال خريه، وصار سببًا ألضرار كثرية وأنه ال تصلح دنيا اخللق إال بالتزام أحكام الشرع  

وقال الدهلوي يف مفسدة امليسر: " ويف االعتياد بذلك إفساد لألموال ، )٢(كما ال يصلح دينهم إال بذلك "

لالرتفاقات املطلوبة، وإعراض عن التعاون املبين عليه التمدن، واملعاينة تغنيك عن ومناقشات طويلة وإمهال 

  .)٣(اخلرب ... "

ومن التشريعات ذات الصلة ذا املقصد احلض على اإلحسان والصدق واهلدية وبذل املعروف مما ال 

عكر صفو ا ميكن أن يميكن أن حييط به وصف، أو ميكن إحصاؤه يف هذا املقام، وباملقابل النهي عن كل م

أن يبيع الرجل على بيع أخيه  ����نهيه هذا التالحم، وخيرم هذه الرابطة املتينة، ومن ذلك على سبيل املثال 

، وحنو هذه التصرفات اليت توغر الصدور وتفسد األخوة وتورث القطيعة والفرقة؛ )٤(وأن يسوم على سومه

  .�سبق إليه أخوه، ولذلك ى عنها رسول اهللا ملا فيها من التعدي على حق معنوي متضمن للمصلحة 

وقد جرى بعض الفقهاء على اعتبار اإلخالل ذا املقصد موجباً للحكم على العقد بالبطالن؛ كما 

                                 
 .٩١سورة املائدة، اآلية  )١(
 اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن ، مطبوع ضمناإلرشاد إلى معرفة األحكامالسعدي، عبدالرمحن بن ناصر،  )٢(

 .)٤٩٣ -٤٩٢/ ١٢(م، ١٩٩٠ -ه١٤١١ناصر السعدي، طبعة مركز صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة اململكة العربية السعودية 
الطبعة األوىل، سنة  لبنان، –حتقيق: السيد سابق، الناشر دار اجليل، بريوت ، حجة اهللا البالغةالدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم،  )٣(

 ).١٦٤/ ٢(، م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبع 
) (كتاب البيوع، باب ال يبيع على بيع أخيه)، ومسلم يف "صحيحه" ٢١٣٩) برقم: (٦٩/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٤(

  بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه).) (كتاب البيوع، باب حترمي١٤١٢) برقم: (٣/  ٥(
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، وملا )١(قرر ذلك ابن قدامة يف املغين حيث قال: " فيفضي إىل التنازع، وهو مفسدة فيبطل البيع من أجله "

ها شرعية الواردة يف باب البيوع جعل منها ما يفضي إىل النزاع والتدابر فقال: " ومنعد ابن العريب املناهي ال

  .)٢(ما يُنهى عنه مصلحة للخلق، وتأليفاً بينهم؛ ملا يف التدابر من املفسدة "

وإن من جليل صنع الفقهاء مبا حيقق معاين مقصد رعاية اجلماعة واالئتالف والتعاون ونفي الفرقة 

دابر وأثره يف املعامالت املالية؛ أم قننوا أحكامًا ترفع االختالف والنزاع يف مرحلة ما بعد واالختالف والت

عض حبيث يلحق اخللل ب –إجراء العقود، فإذا وجدوا معاملة مالية تدعو إىل االرتفاق ا حاجة الناس 

قوعه، فإن احتمل العقد قبل و  فإم يضعون الضوابط الكفيلة مبنع املفاسد املرتتبة على ذلك اخللل –أجزائها 

د إبرام بفض النزاع بني املتخاصمني بع –وقوع اخلالف فيه من بـَْعد؛ فقد جعلوا له من األحكام اخلاصة 

ما يرفعه، وقصدهم بذلك موافقة غايات الشريعة ومقاصده يف حتقيق اجلماعة واالئتالف ونفي  –العقد 

  .)٣(الفرقة واالختالف

صد يف التمويل اإلضايف اإلسالمي يف استحضار هذا املبدأ وتعميمه بني ويتمثل حتقيق هذا املق

املؤسسات التمويلية واتمع، كون هذا التمويل يغطي احتياجات متجددة وطارئة لألفراد؛ لو مل جيد الفرد 

لقدرة امن يقوم على تلبية حوائجه والقيام معه يف أزمته ألنكر نفسه وجمتمعه، وأصبح ينظر بعني العجز وعدم 

مما يورث يف نفسه األنانية، ويُغلب يف تعامالته النظرة املادية املقيتة، بل قد جير الفرد يف بعض األحيان إىل 

مهاوي الكسب احملرم أو التعدي على احلرمات لتوفري حاجاته ومتطلباته، وهذا باب ال خيفى ضرره يف إذكاء 

  ح احملبة والتآلف واإلخاء.العداوات وإيغار الصدور، وهدم كل صرح متني من صرو 

واملتأمل يف نصوص التشريع احلكيم، وما تزين به بنيانه احملكم من الرمحة والرأفة؛ جيد فيها من احلض 

على كفاية املسلمني وقضاء حوائجهم ما ال خيطر ببال أحد من أرباب التشريعات القاصرة القاصية عن 

اع منهج هذه صفته من ذوي القدرة واليسار من األفراد تعاليم أحكم احلاكمني جل يف عاله؛ فحري بأتب

                                 
 ).٢٢٦/ ٤( ، مرجع سابق،المغنيابن قدامة،  )١(
وت، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بري  ،أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر حممد بن عبداهللا بن العريب،  )٢(

 ).٣٢٤/ ١(، هـ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة 
اد ، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصالمالية المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعامالتاخلليفي، رياض منصور،  )٣(
  .)٤١ص (م، ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥، ١، ع١٧اإلسالمي، م 
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واملؤسسات أن يقوموا حبقه بني خلقه سبحانه؛ خصوصًا يف زمن شحت فيه مصادر التمويل وتفاقمت فيه 

احلاجات واملتطلبات، مما يلجئ الكثري إىل الّتمول من جهات حمددة قد ُأحصروا عليها؛ جدير ا أن ترعى 

  إلحسان، ال أن ترى فيهم مادة خصبة للربح وغنيمة باردة ملضاعفة األرصدة.فيهم حق األخوة وا

ويتأكد يف هذا السياق التنبيه على أن تقدمي أرقى وأرفع اخلدمات التمويلية اليت تعكس حقيقة ما 

ينبغي أن يكون عليه اتمع املسلم من بذل املعروف وسيادة اإلحسان والتآخي ال ميكن أن يتم إال من 

خالل استجماع ضوابط وتعاليم الشريعة السمحة، ومن مث االنطالق يف سد حوائج اخللق يف كثري من األبواب 

اليت متثل عبئاً اقتصادياً ينبغي املسامهة معهم يف قضاء تلك احلاجات وإعانتهم مبا يضمن هلم احلياة الكرمية، 

 رائدة منها على سبيل املثال ما ُيسمىومن ذلك ما تقدمه بعض املصارف اإلسالمية من خدمات متويلية 

حيث يقوم املصرف بسداد كامل الرسوم الدراسية عن العميل للمؤسسات التعليمية  )١(بتقسيط خدمة التعليم

بصيغة القرض احلسن، ومن مث يتم السداد للمصرف بأقساط مرحية بدون هامش ربح وال رسوم إدارية، وهذا 

كون جبها، والشعور باملسؤولية اجتاه جمتمعها مما يقوي أواصر احملبة، وييدل على وعي مثل هذه املؤسسات بوا

  أعظم روافد القوة وتعزيز األخوة.

   

                                 
هذه اخلدمة مقدمة من مصرف اإلمناء يف اململكة العربية السعودية، وهذا الرابط يوضح تفاصيل اخلدمة من موقع املصرف على  )١(

الشبكة 
nuPages/RetailServices/Finance/Ehttps://www.alinma.com/wps/portal/alinma/Alinma/Me

ducationFinancing  
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  في اإلسالمي ورفع الحرج عن الناسالفرع الثالث: التمويل اإلضا

يكلف عباده بالشاق  الشارع مل، ف)١(من األصول اليت بنيت عليها الشريعة رفع احلرج عن املكلفني

، وعند التأمل يف القواعد اخلمس الكربى اليت )٣(﴾َوَلْو َشاء الّلُه ألْعَنَتُكمْ ﴿ )٢(ومل يعنتهم يف التكليف

عليها مدار الفقه اإلسالمي جند أا كلها تندرج حتت أصل رفع احلرج؛ فال عمل دون نية، ولو مل يتم اعتبار 

فإعمال قاعدة "األمور مبقاصدها" يرفع ذلك احلرج، ويف إعمال قاعدة "اليقني هذه النية لوقع الناس يف حرج، 

ال يزول بالشك" ثبات حلياة الناس بثبات اليقني، ولو زال اليقني بالشك ملا استقرت حيام، ولوقعوا يف 

 حرج؛ لعدم ثبات الشكوك، وكثرا، ويف إعمال قاعدة: "العادة حمكمة" مرجع يتحاكم الناس إليه يف

معامالم، ولوال إعماهلا لطالت خصومام، ولوقعوا يف احلرج، ويف إعمال قاعدة "املشقة جتلب التيسري" 

رفع حلرج املشقة غري املعتادة، وكذلك يف إعمال قاعدة "ال ضرر وال ضرار" محاية حلياة الناس من الضرر 

، فرفع )٤("ملراماهللا يف رفع احلرج لطال ا ولو ذهبت إىل تعديد نعمالذي يوقعهم يف احلرج، قال ابن العريب: "

  .)٥("من أعظم مقاصد التشريعاحلرج "

واملقصود برفع احلرج إزالة املشقة الزائدة عن املعتاد، وذلك مبنع وقوع أو بقاء ما أوقع على العبد مشقة 

ا هو أشد منه، ض مبزائدة عن املعتاد، على بدنه أو على نفسه، أو عليهما مًعا يف الدنيا واآلخرة، غري معار 

، واألدلة على )٦(أو مبا يتعلق به حق للغري مساو له أو أكثر منه على العباد مبنع حصوله ابتداًء، أو بتخفيفه

َوَما َجَعَل ﴿رفع احلرج، والتيسري، والتخفيف، ونفي التكليف مبا ليس يف الوسع كثرية؛ منها قول اهللا تعاىل: 

                                 
 .)٣١٠/ ١( ، مرجع سابق،حجة اهللا البالغة، الدهلوي، )٣/١٩٢( ، مرجع سابق،الموافقاتينظر: الشاطيب،  )١(
/ ٢٢(، هـ١٤١٤شؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الرابعة ، إصدار وزارة األوقاف والالكويتية الموسوعة الفقهيةينظر:  )٢(

٢٨٤.( 
 .٢٢٠سورة البقرة، اآلية  )٣(
 .)٣٠٩/ ٣( ، مرجع سابق،أحكام القرآنابن العريب،  )٤(
 ).٤٨(ص، ه١٤١٨، مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة األوىل تيسير علم أصول الفقهاجلديع، عبداهللا بن يوسف اجلديع،  )٥(
ثانية ، دار النشر الدويل، الطبعة الرفع الحرج في الشريعة اإلسالميةينظر: الباحسني، يعقوب عبدالوهاب الباحسني،  )٦(

ائس، األردن، ، دار النفالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية). شبري، حممد عثمان شبري، ٤٨، ٣٨، ٢٥(ص، ه١٤١٦
، الطبعة ، طبعة جامعة أم القرىرفع الحرج في الشريعة اإلسالمية). ابن محيد، صاحل بن عبداهللا بن محيد، ١٨٨(ص، ه١٤٢٦الطبعة األوىل 

 ).٤٧(ص، ه١٤٠٣األوىل 
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يِن ِمْن َحرَ  ْن َحَرٍج َولَـِكن يُرِي﴿، وقوله تعاىل: )١(﴾جٍ َعَلْيُكْم ِفي الدُد َما يُرِيُد الّلُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم م

يُرِيُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم ﴿ ،وقوله:)٢(﴾لُِيَطهرَُكْم َولِيُِتم نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُرون

؛ )٥(﴾َال يَُكلُف الّلُه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها:﴿، وقوله)٤(﴾يُد الّلُه َأن ُيَخفَف َعنُكمْ يُرِ :﴿، وقوله)٣(﴾اْلُعْسرَ 

فهذه اآليات الكرمية تدل على أن اهللا قد نفى احلرج يف الدين، وأنه مل يُرد سبحانه بعباده إال اليسر، وال 

د؛ إْذ مل وذلك عام مطر  أكثر من أن حتصر.يكلفهم إال ما يف وسعهم، واآليات اليت تدل على رفع احلرج 

  .)٦(يشرع اهللا عز وجل حكًما إال وأوسع الطريق إليه، ويسره حىت مل يبق من دونه حرج وال عسر

وكذلك قد ورد من السنة املطهرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم من األدلة الدالة على التيسري 

يِن ِإَلى اللِه الَحِنيِفيةُ السْمَحةُ ": �ه ولقومنها ، والسماحة ما تنوء حبمله الدوواين الد وعن أيب )٧("َأَحب .

ُدوا َوقَارِبُوا، وَ "قال:  �عن النيب  �هريرة  َغَلَبُه، َفَسد يَن َأَحٌد ِإال الد يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشاد الد َأْبِشُروا، ِإن

ْلَجةِ َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة  ْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدا قالت: . و )٨("َوالرَر "عن عائشة رضي اهللا عنها، أَما ُخيـ

، َوَما بـَْيَن َأْمَرْيِن ِإال َأَخَذ َأْيَسَرُهَما، َما َلْم َيُكْن ِإْثًما، فَِإْن َكاَن ِإْثًما َكاَن َأبـَْعَد الناِس ِمْنهُ  ����َرُسوُل اللِه 

  .)٩("لِنَـْفِسِه ِإال َأْن تـُْنتَـَهَك ُحْرَمُة اللِه، فـَيَـْنَتِقَم لِلِه ِبَها ����وُل اللِه انـْتَـَقَم َرسُ 

واألدلة متوافرة يف هذا وتدل داللة قاطعة على أن دين اهللا يسر، وأن احلرج مناقض لليسر، مناقض 

 �للحنيفية السمحة، فإذا كان مناقًضا هلما فهو نقيض للدين، وملا حيبه اهللا ويرضاه، واهللا ال يأمر به، والنيب 

                                 
  .٧٨سورة احلج، اآلية  )١(
 .٦، اآلية سورة املائدة )٢(
 .١٨٥سورة البقرة، اآلية  )٣(
 .٢٨سورة النساء، اآلية  )٤(
 .٢٨٦سورة البقرة، اآلية  )٥(
لفاروق ، حتقيق: حسن بن عباس قطب، دار ااإلشارات اإللهية إلى المباحث األصوليةالطويف، سليمان عبد القوي الطويف،  )٦(

 ).٢/١٠٤(، احلديثة، القاهرة
 ، باب الدين يسر).ب اإلميان) (كتا٣٩) برقم: (١٧/  ١أخرجه البخاري معلقاً يف "صحيحه" ( )٧(
  ، باب الدين يسر).) (كتاب اإلميان٣٩) برقم: (١٧/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٨(
) (كتاب املناقب، باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم)، ومسلم ٣٥٦٠) برقم: (١٨٩/  ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٩(

 ).َم لآلثام واختياره من املباح أسهله) (كتاب الفضائل، باب مباعدته َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسل ٢٣٢٧) برقم: (٨٠/  ٧يف "صحيحه" (
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وعدم  ،األمة يراعي فيها التوسيع على يهصلوات ريب وسالمه عل وكل أوامره ال خيتاره، وهو أبعد الناس عنه،

، قال الشاطيب: )١(ولذلك جاءت شريعته مسحة سهلة دائماً؛ هلم أبداً، وحيب هلم التيسري هاال حيبو املشقة 

  .)٢(يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع"على رفع احلرج  دلةاأل"إن 

كرخص القصر، والفطر، ، "وكذلك الرخص الشرعية كلها أدلة على أن احلرج مرفوع عن هذه األمة

  .)٣("واجلمع، وتناول احملرمات يف االضطرار، فإن هذا منط يدل قطعا على مطلق رفع احلرج واملشقة

والتطبيقات يف هذا املقصد العظيم متكاثرة متناثرة، أكتفي هنا ببعض األمثلة يف باب املعامالت 

املالية احلل  ملقصد؛ أن األصل يف العقود واملعامالتاملالية، ولعل أوىل هذه التطبيقات اليت يتجلى فيها هذا ا

  معقولة املعىن والغاية. ، ال احلظر واملنع؛ إْذ إن املنع طارئ ألسباب مبينة)٤(واإلباحة

رضي  ابن عباس ومن الفروع واألحكام املندرجة حتت هذا املقصد: إباحة عقد السلم كما يف حديث

المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثالث، فقال: من أسلف في  ����قدم النبي "اهللا عنهما قال: 

أن  � عن أيب هريرة، وكذلك عقد احلوالة؛ ف)٥(."شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

، وإباحة بيع الصربة جزافاً )٦("مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"قال:  �رسول اهللا 

: � زيد بن ثابت ، والرخصة يف بيع العرايا؛ فقد ثبت من حديث)٧(قدرها تيسرياً ورفعاً للحرجمع جهالة 

، وهذا من األدلة على العفو عن يسري )٨("رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيال ����أن رسول اهللا "

                                 
، الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالةبشرح كتاب التوحيد إعانة المستفيدينظر: الفوزان، صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان،  )١(

 ).٣١٢/ ١(، ه١٤٢٣
 .)٥٢٠/ ١( ، مرجع سابق،الموافقاتالشاطيب،  )٢(
 .)٢/٢١٢( رجع السابقامل )٣(
). ابن ٥/ ٤( ، مرجع سابق،األم). الشافعي، ١٣٦ -١٣٥/ ٢٠)، (٧٢/ ٢٠( ، مرجع سابق،المبسوطر: السرخسي، ينظ )٤(

 ، مرجع سابق،إعالم الموقعين ابن القيم، )،١٢٧/ ٨( ، مرجع سابق،المغني ابن قدامة، ).٤١٩/ ٦( ، مرجع سابق،االستذكارعبد الرب، 
 ).٤٣٦/ ١(، هـ١٤٢٤بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ، ، مؤسسة الرسالةموسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، حممد صدقي البورنو،  .)٢٥٩/ ١(

 .)٣٩ ص(تقدم خترجيه  )٥(
) (كتاب احلوالت، باب يف احلوالة وهل يرجع يف احلوالة)، ومسلم ٢٢٨٧) برقم: (٩٤/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٦(

 لة)، واللفظ ملسلم.) (كتاب البيوع، باب حترمي مطل الغين وصحة احلوا١٥٦٤) برقم: (٣٤/  ٥يف "صحيحه" (
 .)٩٣/ ٤( ، مرجع سابق،المغنيابن قدامة،  )٧(
/  ٥) (كتاب البيوع، باب تفسري العرايا)، ومسلم يف "صحيحه" (٢١٩٢) برقم: (٧٦/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٨(
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فروع هلذا احلكم كثرية لالغرر؛ فاليسري معفو عنه يف باب الغرر والغنب وحنوه رفعًا للمشقة وطلبًا للتيسري، وا

ه ومجلة ذلك أنه إذا باع مثرة شيء من هذجدًا منها على سبيل املثال جواز بيع البقول؛ قال ابن قدامة: (

 ؛البقول مل جيز إال بيع املوجود منها دون املعدوم وذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: جيوز بيع اجلميع

  .)١()هر تبعا ملا ظهر كما أن ما مل يبد صالحه تبع ملا بداألن ذلك يشق متييزه فجعل ما مل يظ

والعقل السليم مفطور على عدم التناقض، فلو كان الشارع قاصًدا للمشقة واحلرج ملا كان مريًدا لليسر 

، وقد أمجع علماء املسلمني منذ عهد الصحابة إىل يوم الناس هذا على أن )٢(والتخفيف، وذلك باطل عقًال 

، والرباهني على رفعه عن هذه األمة كثرية، قال )٣(عن هذه األمة، ومل يعلم يف ذلك خمالف احلرج مرفوع

  .)٤("إن األدلة على رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطعالشاطيب: "

وبناًء على هذا األصل األصيل؛ فإنه يكون لزامًا على كل من تصدى للتمويل وأخص من ذلك 

التمويل اإلضايف الذي تظهر فيه احلاجة والعوز؛ أن يتحرى رفع احلرج عن املستفيدين والنأي م أن يقع هو 

ا م أذًى ومشقة مموإياهم يف دركات من األذى قد رفعها اهللا عنهم وطهرهم منها تطهرياً، وأي حرج أعظ

ُخياف منه الوقوع يف الربا؛ إْذ إن اإلضافة يف التمويل وإعادته مظنة الوقوع يف الربا وهو أعظم ما حذر الشارع 

احلكيم منه يف باب األموال، بل جاءت النصوص فيه متضمنة من األلفاظ املهددة واملتوعدة باحلرب والويل 

� {{{{: �جاء يف هذا قوله  الشديد العاجل ما مل يأت يف مثله، وقد�� �� ��� � 3� �!�#� �!$�% �&'�� �(&��& ��� �� ��� � 3� �!�#� �!$�% �&'�� �(&��& ��� �� ��� � 3� �!�#� �!$�% �&'�� �(&��& ��� �� ��� � 3� �!�#� �!$�% �&'�� �(&��&

 *$�+� ,-$. /1 ����� �� *$�+� ,-$. /1 ����� �� *$�+� ,-$. /1 ����� �� *$�+� ,-$. /1 ����� ��9�8 ��!��7, 6 #4�5!/     ڭ�;!�� �1/ #�-, :�7, �3 �� �� <�= �!> ?: �!�@A# B /C: /!4�5# 6 ,7��!�� 8�9� ,7�: ,-�# /1� ��!;�� 3� �� <�= �!> ?: �!�@A# B /C: /!4�5# 6 ,7��!�� 8�9� ,7�: ,-�# /1� ��!;�� 3� �� <�= �!> ?: �!�@A# B /C: /!4�5# 6 ,7��!�� 8�9� ,7�: ,-�# /1� ��!;�� 3� �� <�= �!> ?: �!�@A# B /C:

لبعد لئال ا، وهذا من أعظم ما يتعاون املسلمون كافة على نبذه ونفيه، واالبتعاد عنه غاية )٥(}}}}�6 4�5#!/�6 4�5#!/�6 4�5#!/�6 4�5#!/

يلحقهم شيء من غباره وأثره، حىت يسري الربا مل ُيسلك به مسلك الغرر والغنب بل يسريه وعظيمه سواء، 

                                 
 ) (كتاب البيوع، باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال ِيف العرايا).١٥٣٩) برقم: (١٣

 .)٧٠/ ٤( ، مرجع سابقالمغنيمة، ابن قدا )١(
 .)١٩٥ص( ، مرجع سابق،القواعد الكلية والضوابط الفقهيةعثمان شبري، ينظر:  )٢(
 .)٦٨ص( ، مرجع سابق،رفع الحرجينظر: يعقوب الباحسني،  )٣(
 .)١/٥٢٠( ، مرجع سابق،الموافقاتالشاطيب،  )٤(
  .٢٧٩ -٢٧٨) سورة البقرة:٥(
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ورفع احلرج يف باب الربا يكمن يف الفرار منه صغريه وكبريه فرارك من األسد، والتمسك مبنهج اهللا الذي نفاه 

  وأبعده؛ فاحلرج كل احلرج يف التلبس بشيء منه.

م السائد اليوم يف عامل االقتصاد والتمويل هو النظام الرأمسايل، وهو نظام خمالف للشريعة والنظا

السمحة، ويف غض الطرف عنه أو عن بعض التجاوزات اليت بقيت آثارها على بعض املصارف يف طور 

هم االقتصادي محتّوهلا إىل املصرفية اإلسالمية حرج بالغ يف التعامل معها، وحرج على املسلمني يف تأخر نظا

وعدم منافسته هلذا النظام املناوئ لنظامهم املتني، ويف إخضاع صيغ التمويل اإلضايف وغريه لصيغ التمويل 

اإلسالمي منافسة هلذا النظام الدخيل وفك لقيد التبعية للغرب، وفرض للنظام اإلسالمي الرحب الذي حيتاجه  

 مية آفاقًا للمنافسة الشريفة وحتقيق أهدافها وفق األطركل من بأقطارها، وهذا ما يفتح للمصارف اإلسال

  الشرعية، ويكسبها صفة املصداقية.

وهذه النتائج اليت ستكتسبها هذه املؤسسات التمويلية من خالل هذه التجارب احلقيقية على أرض 

 من البنوك التقليدية ثريالواقع، سيكون هلا بالغ األثر وتكون خمرجاا ظاهرة للعيان وللعامل أمجع؛ مما يغري الك

إىل تعميم هذه الصيغ القائمة على التمويل اإلسالمي، ويعطيها الفرصة والدعم الكايف للتوجه للصريفة 

اإلسالمية وتلبية حاجات الناس وفًقا للشريعة اإلسالمية، ويف ذلك رفع للحرج الذي يصيب من ابُتِلي من 

وا بسبب ك احلرج عن املستثمرين بتقليل املخاطر اليت يواجهاملسلمني بالتعامل مع هذه البنوك، ويرفع كذل

ة حمفوفة باملخاطر، وال جيوز التسامح يف بيئ االعتماد على تلك العقود التمويلية املتخمة باملخالفات الشرعية.

ن وباًال اال سيما يف معاملة قد ابُتِلي الناس ا وأصبحت طريقاً مسلوكة، لو تعثروا فيها مبثل هذا احملظور لك

عليهم وعلى من خلفهم، فاحلرب أجارنا اهللا منها قد توعد ا من َخَلق، وعاقبتها ال حمالة اخلسران والنكال 

  يف العاجل واآلجل نعوذ باهللا من سوء العاقبة وبئس املصري.

ا مل وذا تتأكد أمهية كون صيغ التمويل اإلضايف وفق التمويل اإلسالمي وتعميم تطبيقها وتطويرها؛

حتققه من رفع للحرج عن الناس، والتيسري عليهم مبا تقدمه هلم من نظام اقتصاد رحيم عظيم، ال يتبع للنظم 

  الغربية، وجيمع هلم بني املصداقية الشرعية، والكفاءة االقتصادية.
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المطلب الثالث: أهمية التمويل اإلضافي اإلسالمي في ضوء مقاصد الشريعة الخاصة في 

 وفيه أربعة فروع:التمويل، 

لمجتمع في اد االفرع األول: التمويل اإلضافي اإلسالمي وتحقيق العدالة االجتماعية بين أفر 

  الحياة االقتصادية

العدالة االجتماعية مشتقة من العدل الذي عظم اهللا شأنه، وهو امليزان الذي وضعه اهللا يف األرض 

 الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل ِإن ﴿قد أمر اهللا تعاىل بالعدل يف قوله: وأنزل الكتاب به، ليقوم الناس بالقسط واحلق، و 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرون   .)١(﴾َواِإلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ

ان الظلم ق مشاحة ومعاوضة، واألصل يف اإلنسوملا كانت التجارات والبيوع بأنواعها إمنا تدور بني اخلل

َها َوَأْشَفْقَن ِإنا َعَرْضَنا اَألَمانَةَ َعَلى السَماَواِت َواَألْرِض َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن َأن َيْحِمْلنَـ ﴿واجلهل كما قال تعاىل: 

َها َوَحَمَلَها اِإلنَساُن ِإنُه َكاَن ظَُلوًما َجُهوالً  ت التجارات والبيوع مشتملة على باب عظيم ، فقد كان)٢(﴾ِمنـْ

من أبواب الظلم، كما قال ابن تيمية: " فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس، وأكل أمواهلم 

، ولذا فقد حظرت الشريعة اإلسالمية الظلم جبميع أنواعه وصوره، وتوعدت على فعله، كما )٣(بالباطل"

  عاملة موجباً لفسادها واحلكم مبنعها.اعتربت مالبسة الظلم لعقد أو م

، ومن أعظم وسائل الشريعة )٤(وإن مجيع املعامالت يف الشريعة مبنية على أصل العدل ومنع الظلم

، مث )٥(﴾ْيَع َوَحرَم الربَاَوَأَحل الّلُه اْلبَـ ﴿يف حتقيق هذا املقصد إباحة البيع وحترمي الربا، كما يف قوله تعاىل: 

نـَبه سبحانه عند َخْتم آيات حترمي الربا على املقصود الشرعي من إباحة البيع وحترمي الربا، وهو حتقيق العدل 

 فـََلُكْم ُرُؤوُس فَِإن لْم تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتمْ ﴿ونفي الظلم، كما قال تعاىل: 

                                 
 .٩٠سورة النحل، اآلية  )١(
 .٧٢سورة األحزاب، اآلية  )٢(
 .)٤٦٩/ ٢٩( ، مرجع سابق،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٣(
 .)٤٨٦/ ١( ، مرجع سابق،إعالم الموقعينابن القيم،  ).٣٨٥/ ٢٨، ٤٤٣ -٤٤١/ ٢٩( ملرجع السابقا )٤(
 .٢٧٥سورة البقرة، اآلية  )٥(
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، فأثبت سبحانه احلقوق أمرًا بأدائها، ونفى املظامل يًا عن )١(﴾َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمون َأْمَواِلُكْم الَ 

، قال ابن تيمية: "األصل يف هذه املعاوضات واملقابالت التعادل من اجلانبني، فإن اشتمل أحدمها )٢(ارتكاا

، وذلك )٣(فسه، وجعله حمرماً على عباده"على غرر أو ربا دخلها الظلم؛ فحرمها اهللا الذي حرم الظلم على ن

  .)٤(أن "الربا فيه ظلم حمقق حملتاج"

وحتقيق العدالة االجتماعية بني أفراد اتمع من أهم احملاور اليت تدور عليها االقتصاديات املختلفة 

إلسالمي أظهر اوتتشكل حوهلا الرؤية يف النظريات املعاصرة، غري أن أساليب ومظاهر حتقيقها يف االقتصاد 

منه يف غريه، والسلوكيات املؤدية إىل هذا املقصد تضرب أطناا يف أدبيات وأخالقيات املسلمني من خالل 

التكافل والتضامن االجتماعي الذي يفرضه اإلسالم على األفراد واتمع املسلم بشكل عام وبصورة عادلة 

  مل يسبق هلا مثيل يف حفظ احلقوق وبذل الواجبات.

لذي بأا تكافؤ الفرص بني أفراد الشعب وفئاته، أي توفري املناخ اُوِصَفت العدالة االجتماعية  وقد

يسمح بأن يكون لدى كل مواطن وكل فئة الفرص نفسها املتاحة لآلخرين، وبذلك يشعر كل مواطن بأنه 

ر اتمع الذي يعيش يحيصل على نصيبه العادل من السلع واخلدمات، وكذلك حقه يف الوظيفة العامة ويف تقر 

 الدولة، ودف ا إىل تصحيح اآلثار السلبية لَرتكز الدخل يف أيدي بعض اتقوم  أنشطةأو هو ، فيه

الشأن  إىل النمو االقتصادي املنسجم، وقد تستهدف به الفئات االجتماعية بسبب التوزيع األويل، وصوالً 

 ت، وإعطاء فُرٍص متكافئٍة للسكان. كما ميكن أناالجتماعي، وذلك عرب ختفيف التفاوت بني الطبقا

تستهدف الشأن االقتصادي، وذلك عرب توجيه االدخار حنو االستثمار اإلنتاجي أو عرب إتاحة الُفرص أمام 

                                 
 .٢٧٩سورة البقرة، اآلية  )١(
لجامع ألحكام امشس الدين القرطيب،  ينظر: القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي )٢(

/ ٣، (م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ""تفسير القرطبي القرآن
٣٦٥(. 

 .)٣٨٥/ ٢٨، ١٠٧/ ٢٩( ، مرجع سابق،مجموع الفتاوىتيمية، ابن  )٣(
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين  )٤(

، حققه وخرج أحاديثه: د أمحد بن حممد اخلليل، الناشر دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة القواعد النورانيةاحلنبلي الدمشقي، 
  ).٢٢٥(ص ، ه١٤٢٢األوىل، 
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  .)١(زيادة االستهالك اجلماعي الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج الداخلي

مسمى ت دالة االجتماعية يف اتمع حتعلى العمل مبفردات حتقيق الع تعارف علماء املسلمنيوقد 

التكافل االجتماعي وهو: "أن يتضامن أبناء اتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفرادًا أو مجاعات، 

ُحكامًا أو حمكومني على اختاذ مواقف إجيابية كرعاية األيتام، ونشر العلم... وغري ذلك، بدافع من شعور 

، صل العقيدة اإلسالمية، ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة، وتعيش اجلماعة مبؤازرة الفردوجداين عميق ينبع من أ

  .)٢(أفراده"  حيث يتعاون اجلميع ويتضامنون إلجياد اتمع األفضل، وَدْفع الضرر عن

 التصريح يف القرآن الكرمي إىل أن من اهتمام الشريعة اإلسالمية بالعدالة االجتماعية من مظاهرو 

وإقامة العدل االجتماعي يف اإلسالم تتحقق بشكٍل ، )٣(مقاصد الشريعة ختفيف التفاوت بني الناس يف املال

رئيٍس من خالل حتقق العدل االقتصادي، وذلك بتوفري الظروف الصحية لتوزيع عادل على املستوى 

ريق دل للدخل عن طاالقتصادي، وكذلك ميكن حتقيق العدالة إْن مل تكن ممكنة عن طريق التوزيع العا

  .)٤(الصدقة

ولذا فإن أهداف العدالة االجتماعية يف االقتصاد اإلسالمي تتمحور يف حتقيق هدفني مها: توفري حد 

  الكفاية ألفراد اتمع املسلم، والتخفيف من حدة التفاوت يف اتمع املسلم.

مي هو إعمال يع يف االقتصاد اإلسالمث يف إعادة التوز  ،االجتاه يف التوزيع األويل للدخول والثرواتو 

أصلني مها: أصل العدل، وأصل املواساة، فإعطاء املكسوب ملكتسبه الواحد أو املتعدد عدل، وإعطاء من مل 

                                 
م، ١٩٩٨-هـ١٤١٨. ١بريوت. ط  -. دار البشري ومؤسسة الرسالةعجم مصلحات اإلدارة العامةمينظر: إبراهيم بدر شهاب،  )١(

م، ٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١، مكتبة العبيكان، ط ة اإلسالميةمعجم المصطلحات االقتصاديعلي بن حممد اجلمعة،  ).٢٢٢ص (م، ١٩٩٨
، م٢٠٠٣-١٩٩٠دور السياسة المالية في إعادة توزيع الدخل القومي في الجمهورية اليمنية للفترة . املفيت، حارث حسني، )٦٠ص(

االقتصاد اإلسالمي العدالة االجتماعية في . والكبسي، حممد حيىي حممد، )٣٠ص(م، ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦رسالة ماجستري، جامعة عدن، 
ذي ، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد و التمويل االسالمي الصورتها وحدودها ومقاربتها مع التنمية واالقتصاديات األخرى

 .)٤، ٣ص (م،  ٢٠١٣سبتمرب  ٩-١١تركيا  –أقيم حتت عنوان (النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي) إسطنبول 
 .)١٥ص (م، ٢٠٠١القاهرة،  -، دار السالمالتكافل االجتماعي في اإلسالمبد اهللا علوان، ع )٢(
 -هـ١٤٠٤. جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي. جامعة امللك عبدالعزيز. جدة. نظم التوزيع اإلسالميةالزرقا، حممد أنس،  )٣(

  .)٤٦ص (، بتصرف، ١/العدد٢م. جملد ١٩٨٤
بريوت.  -ية. مركز دراسات الوحدة العربعدالة التوزيع والتنمية االقتصادية. رؤية إسالمية مقارنةيم، ينظر: منصور، أمحد إبراه )٤(

  .)١٣٨، ٢٥ص(م ، ٢٠٠٧. يونيو ١). ط ٦٦سلسلة أطروحات الدكتوراه (
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يكتسب بعضًا مما اكتسبه غريه مواساة، وذلك أصل مشروعية الزكاة، وإخراج ُمخس املغنم وإيثاره مبا مل 

 .)١(من مثل إعطاء الفيء ملن ُعني له يف اآليةيكتسبه هو وال غريه مواساة أيضاً 

فنظرة اإلسالم للعدالة تقتضي أن كل جهة من اجلهات املوجودة يف اتمع تنظر إىل صاحب احلاجة، 

  وحقه يف إشباع حاجته، وتنظر إىل صاحب اجلهد والعمل وحقه يف أن ينال جزاء جهده وعمله.

يف  ة يقوم على مبدأي املساواة املطلقة بني األفراد من ناحيةفاإلسالم يف حتقيقه للعدالة االجتماعي

؛ ألن اإلسالم دين العدل )٢( ، ومن ناحية أخرى جواز التفاوت بني األفراد يف حدود معينةتكافؤ الفرص

قدر يُ والعدالة، ومن متام العدالة أنه ال ُيسوي بني الذين يعملون والذين ال يعملون، ومن متام العدالة أيًضا أْن 

عمل ويف إقرار اإلسالم للتفاوت املنضبط مدعاة لل" َوْضع من منعه مانٌع من العمل، فُيعطى مقابل حاجته،

والتنافس ألنه يشحذ النفوس للعمل واإلبداع واإلنتاج واإلتقان، وذلك يتفق مع فطرة البشر فكلما وجد 

  ".)٣(احلافز والدافع كلما سعت وتاقت للعمل

كما أن إقرار اإلسالم للتفاوت يتم بناء على أن تكون مسبباته مشروعة من العمل وامللكية، ولكن و 

مع هذا فإن السياسات االقتصادية واملالية يف اإلسالم تعمل على التخفيف من حدة هذا التفاوت، وهي 

  خالل معاجلتها للجوانب السلبية للتفاوت حتافظ على آثاره اإلجيابية.من 

الم كما أنه ال يقر التفاوت الشديد أو تسلط أقلية على مقدرات اجلماعة كما هو شأن املذهب فاإلس

وارق وإقامة املساواة إذابة وإزالة الف أيضاً يف نفس الوقت الفردي والنظم املتفرعة عنه كالرأمسالية، فهو ال يقر

  .)٤(كاالشرتاكية الشيوعية   الفعلية أو املطلقة كما هو شأن املذهب اجلماعي والنظم املتفرعة عنه

اإلسالم يوفر عدًدا من األدوات اليت ميكن من خالهلا إعادة حتقيق العدالة االجتماعية وإزالة التفاوت و 

كالزكاة والكفارات والنذور وغريها، واليت ُتسهم بشكل فعلي يف نقل جزء من األموال املوجودة لدى  الكبري

                                 
  .)٢٠٢ص(م، ١٩٨٥، ٢تونس، ط  -، الشركة التونسية للتوزيعأصول النظام االجتماعيينظر: ابن عاشور، حممد الطاهر،  )١(
  .)٣٨ص،(م، ١٩٩٢القاهرة. -دار النهضة العربية حق الفقراء المسلمين في ثروات األمة اإلسالمية. عطية عبد الواحد، )٢(
 .)٤٥ص (، مرجع سابق، حق الفقراء )٣(
 .)٧ص (م ، ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢. ١القاهرة. ط -اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية  اإلسالم وعدالة التوزيع.الفنجري، حممد شوقي،  )٤(
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دي إىل تفتيت الثروات كاإلرث والنفقات الواجبة، وعن طريق توسيع دائرة ، وأدوات تؤ )١(األغنياء إىل الفقراء

  .)٢(الثروة أيضاً بوسائل غري مباشرة مثل حترمي الربا والقمار والرشوة واالحتكار

وهذه األدوات تعمل ضمن القواعد اهلادفة إىل ضمان توزيع عادل للمداخيل املبنية على التعويض 

ِق فرص تشغيل جديدة، وإىل إنشاء نظام محاية اجتماعية دف ىل تشجيع َخلْ العادل لعوامل اإلنتاج، وإ

  .)٣(املساعدة املنتظمة للفقراء واحملتاجني واملسنني واملعاقني

ويتمثل حتقيق هذا املقصد يف التمويل اإلضايف اإلسالمي يف بذل تطبيقاته للجميع دون قيود إال ما 

داد وحنوه للعاملني منهم حبسب اإلجراءات واألنظمة املتبعة يف يكون من الضوابط املنظمة إلمكانية الس

املصارف واملؤسسات التمويلية، ولغري العاملني ينبغي أن تنشط مؤسسات التمويل األخرى يف قضاء حوائج 

فئام من الناس من غري العاملني، قد ال تسعفهم القوانني يف التمول من املصارف وكثري من املؤسسات 

؛ مما جيعل احلاجة ماسة إلجياد املؤسسات البديلة للقيام ذا الدور وتلبية احلاجات املختلفة لشرائح التمويلية

وروث يتمتع مب اليوم االقتصاد اإلسالميمن اتمع جيب القيام م وتوفري فرص التمويل اإلضايف هلم وغريه، و 

 ، ويأيت يف مقدمة هذهريخ اإلسالميمن فجر التا رائدة قامت عليها مؤسسات اليت عظيم من األدوات

تها ومؤسسة الوقف اليت تقوم على األوقاف بأنشط املؤسسات مؤسسة الزكاة اليت قامت على فريضة الزكاة،

ومن مؤسسات حتقيق العدالة االجتماعية يف االقتصاد اإلسالمي املعاصر: مؤسسات الضمان  اخلريية املختلفة،

ي وهذه املؤسسات يغلب على تعامالا مع املستفيدين النشاط غري الرحب كافل والتأمينات االجتماعية،والت

وهو ما يتمثل يف القرض احلسن كما هو احلال يف املؤسسات التمويلية احلكومية يف بعض البلدان اإلسالمية 

كون مبذولة ية احلكومية فإا تمنها على سبيل املثال ال احلصر بنوك التسليف واالدخار، وصناديق التنم

للمواطنني مجيعًا على حد سواء وألغراض متعددة منها: الزواج، أو السكن، أو االستثمار الزراعي، أو 

 مويلتوشركات التأمني اإلسالمية، ومؤسسات ال صارفمؤسسات التمويل اإلسالمية (املكذلك و الصناعي، 

                                 
  .)٣٩ص(م، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦. ١بريوت. ط  – . مؤسسة الرسالةأبحاث في االقتصاد اإلسالميالنبهان، حممد فاروق،  )١(
، ١ت، ط دمشق/ بريو  -، اليمامةتوزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةالعلي، صاحل محيد،  )٢(

 .)١٤٨ص(م، ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
القتصاد . حبث مقدم للمؤمتر العاملي الثاين لالحاجات األساسية وتوفيرها في الدولة اإلسالميةينظر: سالمة، عابدين أمحد،  )٣(

  .)٤٥ص(م، ١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ٢.ع١. جامعة امللك عبدالعزيز. جدة. جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي. ماإلسالمي
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 هي ور كبري يف حتقيق العدالة االجتماعية، كوا تعترباألصغر د تمويلؤسسات القد أصبح ملاألصغر)، و 

 فالذي خيطط وينظم هذه السياسات مث ؛الواجهة املعاصرة للمؤسسات غري احلكومية يف مكافحة الفقر

ينفذها هي احلكومات، ولكن ال بد من االستفادة من املؤسسات غري احلكومية ضمن أدوات هذه 

  .مهمة يف حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعيا من أدوار هلالسياسات، وذلك ملا 

وهذا التوسع يف التمويل املنضبط بضوابط الشرع والذي ميكن أن يصل إىل كافة شرائح اتمع سيحل 

بال شك الكثري من اإلشكاالت القائمة يف عقود التمويل ويضطر الكثري من مؤسسات التمويل التقليدية إىل 

ذا رأوا الناس قد وجدوا البدائل املناسبة ولو بنسب قد تكون مؤثرة على عمل مواكبة الركب واللحاق م إ

  هذه املؤسسات التمويلية.

يقر نتائج أنشطة السوق ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن هذا ال يعين  إذاً  فاإلسالم

، وكذلك له عفاءضأنه لن يقوم بإصالح هذه النتائج، فهو يتدخل يف نتائج توزيع الدخل لصاحل الفقراء وال

رية االقتصادية إقرار احلمن األدوات ما تعمل على إعادة توزيع الثروة، وهذه احلقيقة تظهر من خالل اجلمع بني 

  مع مظاهر أمهية حتقيق العدالة.
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  د الثروة بما يضمن الرفاه والغنىتوليو  التمويل اإلضافي اإلسالمي الثاني: فرعال

اإلسالم يطارد الفقر، بقوانينه وأنظمته وتوجيهاته، ويعمل بشىت الوسائل على إغناء الفقراء، فإذا بقي 

إن شرط (طبقة الفقراء)، فلى أي حال ال يكونوا طبقًة ُتسمى اء فهم عيف ظل نظام اإلسالم بعض الفقر 

الطبقية أْن تدوم وتتوارث حبكم القانون، ومساعدة التقاليد، وقوانني اإلسالم وتقاليد أهله يف خمتلف العهود 

الفقر يف فال تفرض الفقر على طائفة من اتمع، حبيث يتوارثه األبناء عن اآلباء واألحفاد عن األجداد؛ 

  اتمع اإلسالمي ليس جامًدا وال ثابًتا وال دائًما بل هو رحالة ينتقل ويهاجر، وقد خيتفي ويزول ائًيا.

والفقراء إمنا هم أفراد قد يكونون أغنياء الغد فإن أبواب الفرص العادلة والطموح املشروع مفتوحة 

َسَيْجَعُل اللُه بـَْعَد ُعْسٍر �وقال: ، )١	يـُْغِنِهُم اللُه ِمْن َفْضِلهِ ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء �للجميع قال تعاىل: 

، كما أن اإلسالم يتسع لألغنياء بوصفهم أفراد، جيمعون الثروات من حالل ال بوصفهم طبقة )٣(")٢	ُيْسرًا

  .)٤(هلا مزايا شرعية أو حقوق قانونية، يتوارثها األبناء عن اآلباء، واألحفاد عن األجداد

بينما الطبقة املذمومة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية هي طبقة املرتفني، واملرتفون هم املتنعمون الذين 

َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نـُْهِلَك �، فهم أساس اإلفساد يف األرض كما قال تعاىل: )٥(قد أبطرم النعمة وسعة العيش

َرِفيَها فـََفَسُقوا  َها اْلَقْوُل َفَدمْرنَاَها َتْدِمريًاقـَْريَةً أََمْرنَا ُمتـْ مفاسد ، وقد ذكر ابن خلدون عدًدا من )٦	ِفيَها َفَحق َعَليـْ

مفاسد الرتف باإلضافة إىل فساد الدين، ومنها فساد احلضارة بسبب االماك يف الشهوات واالسرتسال فيها 

، ويُفِسُد )٧(نوعك إىل فساد اللكثرة الرتف، فيقع التفنن يف شهوات البطن من املآكل واملالذ فيفضي ذل

                                 
 .٣٢سورة النور، اآلية  )١(
 .٧سورة الطالق، اآلية  )٢(

 .)١٤٦-١٤٥ص (م، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، مؤسسة الرسالة مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم،القرضاوي، يوسف بن عبد اهللا،  )٣(
م، ١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١القاهرة، ط  -مكتبة وهبة دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي،القرضاوي، يوسف بن عبد اهللا،  )٤(
 .)٤١ص(
 .)١٩/ ٥(هـ ، ١٤٠٤. ٣بريوت. ط -املكتب اإلسالمي .في علم التفسير زاد المسيراجلوزي، عبد الرمحن بن علي،  )٥(

 .١٦سورة اإلسراء، اآلية  )٦(
عة حتقيق: عبد اهللا حممد الدرويش، دار يعرب، سوريا، الطب ،مقدمة ابن خلدونابن خلدون، ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن خلدون،  )٧(

 ).٣٣٤ -٣٣٢، ٢٧٤/ ١(، م٢٠٠٤ه، ١٤٢٥األوىل، 
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امللَك والدولة أيًضا، كما أن املرتفني هم سبب الفساد األخالقي يف اتمع مبا ميارسونه من َترٍف ُمفسٍد 

ويف الشريعة من الوسائل ما ، )٢(، ومن آثار الرتف االقتصادية أنه يُعِقب الفقَر ويُذل الرقاب)١(للخلق 

  .ما يكون من االمتثال واالهتداء بتعاليمها السامية ملكافحة الفقر بقدر كفيي

التفاوت بني  وخيتفي على الدوام أن الفقر يف ذاته ال ميكن أن ُميحى ويصبح كل الناس أغنياء لوو 

، "فال يزال الناس خمتلفني غًىن وفقراً إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، ألن األسباب يف زوال مطلقاً  الناس

ممكنة، إذ ال يزول التفاوت إال إذا احتدت القوى، واحتدت أسباب الرزق، واحتدت األجواء  التفاوت غري

 هالقضاء عليو  التخفيف من وطأته . ولكن الفقر قدر شرعي ميكن)٣("املادية والفكرية اليت ُتِظل املنتجني

ذلك حث وهو الغىن، ول، وليس يف ذلك معارضة لقدر اهللا، بل هو قدُر نفر منه إىل قدر آخر بقدر اإلمكان

له خر اهللا ساإلسالم على عالج الفقر بداية من الفرد نفسه بالعمل، وبذل اجلهد يف السعي لطلب الرزق، و 

  يف إجياد املعاش له وملن يعول. بكل قوة ونشاط فيها ليسع وما فيها مجيعاً منه؛ األرض

ورؤية االقتصاد اإلسالمي للفقر تنطلق من أصول الشريعة اليت تشري إىل أن الفقر من أقدار اهللا 

املطلوب الفرار منها كاملرض والكفر، فهو قدر كوين جعله اهللا عز وجل يف األرض لالبتالء، وال يرضاه اهللا 

 � ومما يدل على ذلك أن النيبلعباده، وعدم رضاه عز وجل معناه أن عليهم السعي للخروج من دائرته، 

اللهم "كان يقول:   �استعاذ منه يف أكثر من مرة وبأكثر من صيغة، من قوله كما ورد عن أيب ُهَريـْرََة َأن النيب 

لِة َوأَُعوُذ ِبَك من َأْن َأْظِلَم أو أُْظَلمَ  ِة َوالذعندما امتنع  �، وكما قال عمر )٤("إين أَُعوُذ ِبَك من اْلَفْقِر َواْلِقل

                                 
 .١٦٩املرجع السابق، ص  )١(
 .٢٥٠املرجع السابق، ص  )٢(
 .)١٧٨ص (م،  ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢جدة، ط  –، الدار السعوديةالمجتمع اإلنساني في ظل اإلسالمأبو زهرة، حممد أمحد مصطفى،  )٣(
) (كتاب الرقائق، ذكر األمر باالستعاذة باهللا ١٠٠٣) برقم: (٢٨٤/  ٣( صحيح ابن حبانأخرجه ابن حبان، حممد بن حبان الُبسيت،  )٤(

م. واحلاكم، اإلمام احلافظ ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، لبنان، الطبعة الثانية، من الفقر الذي يطغي والذل الذي يفسد الدين)، الناشر مؤسسة الرسالة
والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر،  ) (كتاب الدعاء١٩٥٣) برقم: (٥٣١/  ١( المستدرك على الصحيحينأبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، 

) ١٠٤٧/  ١( يسنن النسائالتعوذ من زوال النعمة والفقر)، الناشر دار املعرفة، لبنان. والنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، 
هـ ١٤٢٨) (كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من الذلة)، الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة األوىل، ١/  ٥٤٧٥برقم: (

) (كتاب الصالة، باب يف االستعاذة)، ١٥٤٤) برقم: (٥٦٦/  ١( سنن أبي داودم. وأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، ٢٠٠٧ -
) (أبواب الدعاء، ٣٨٤٢) برقم: (١٥/  ٥( سنن ابن ماجهالناشر دار الكتاب العريب، لبنان. وابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١١٩ 

: أِفرَارًا من قدر اهللا. فقال عمر: لو �من دخول الشام ملا مسع بالوباء فيها. فقال: أبو عبيدة بن اجلراح 

؛ فالفقر مرض وداء، وإذا كان الفقُر داًء فإن )١(غريك قاهلا يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا

  .)٢(اهللا فإن مقاومته والتحرر من ربقته من قدر اهللا أيًضا اهللا جعل له دواًء، وإذا كان قدرًا من

هذا مع ما للفقر من أضرار على الفرد وعلى اتمع وعلى اإلنسانية، سواء كانت دينية أو أخالقية 

، وجعله اهللا عز إليهعلى الغىن، ودعا  �، وباملقابل حث الرسول )٣(أو اجتماعية، وال ينكرها إال مكابر

 أن بني و  وأثىن على أهله من املؤمنني القائمني بأمر اهللا فيما استخلفهم فيه، مين ا على عباده،وجل نعمة 

عمال الصاحلة، وهو سبب للقيام بالصاحلات، وباملقابل جعل اهللا الفقر واجلوع من الِغىن يكون نتيجة لأل

  .وامره سبحانهعقوبات املخالف أل

ه أهل إلنسان ماالً كثرياً، فاضالً عن حاجاته األصلية، حبيث يَعترب والِغىن املطلوب شرًعا هو أْن ميلك ا

زمانه واملكان الذي يعيش فيه غنياً، وذلك أمر نسيب خيتلف باختالف األشخاص واألزمنة واألمكنة، وخيتلف 

وانًا نحىت باختالف األحياء يف املدينة الواحدة، ولكن اإلسالم ال يَعترب الِغىن مقياًسا لقيمة مالكه، أو ع

  )٤(لفضله وصالحه، بل هو نعمة من اهللا ميتحن به أصحاب املال : أيشكرون أم يكفرون؟

  :)٥(وملا كان الِغىن مطلوبًا شرًعا كانت له مقاصد يف اإلسالم منها

  إشباع غريزة التملك. .١

                                 
م. وابن حنبل، أمحد بن حممد ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠هللا عليه وسلم)، الناشر دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، باب ما تعوذ منه رسول اهللا صلى ا

هاج، دار املن -) (مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه)، الناشر مجعية املكنز اإلسالمي٨١٦٨) برقم: (١٦٩٢/  ٢( بن حنبل مسند أحمدبن حنبل، 
 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الطبعة األوىل، 

) (كتاب الطب، باب ما يذكر يف ٥٧٢٩) برقم: (١٣٠/  ٧( صحيح البخاريأخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري،  )١(
صحيح هـ. ومسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، ١٤٢٢وىل، الطاعون)، الناشر دار طوق النجاة، بريوت، الطبعة األ

) (كتاب السالم، باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها)، ترقيم األحاديث، وفق طبعة (دار إحياء الكتب ٢٢١٩) برقم: (٢٩/  ٧( مسلم
 القاهرة). -لعربية ا
 .)٢٠ص ( مرجع سابق، ،مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالمالقرضاوي،  )٢(
 .)١٩-١٤ص (ينظر: املرجع السابق،  )٣(
  .)٩٩ص(، مرجع سابق، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالميينظر: القرضاوي،  )٤(
  .)١٢٤ص(م، ٢٠٠٣، ١األردن، ط  -، دار النفائسأحكام األغنياءينظر: عبد اهللا الم بن إبراهيم،  )٥(
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  إغناء الفرد نفسه ومن يعول، وحفظ ماء وجهه عن سؤال الناس. .٢

 املشاركة يف بناء اتمع. .٣

 أجر اإلنفاق. حتصيل .٤

وضابط اإلسالم يف احلث على الغىن ونيل الثروة أال يكون املال متداوًال بني فئة قليلة من الناس أو 

، وأْن ال يكون الغىن سبًبا للطغيان وجماوزة احلد يف معصية اهللا عز وجل، )١( قاصرًا على أفراٍد ودول معينة

من الزكاة  إسراف أو تبذير، وأْن ُخيرِج الَغين حقوَق اهللا يف املالوأْن ُيصرف وفق مراد اهللا يف املباحات بدون 

وصدقة الفطر والكفارات، وحقوق العباد من النفقات الواجبة وسداد الديون وحتمل الدية، وكذا ما جيب 

حسان إىل عليه ملساندة اتمع والدولة وإقامة املصاحل وإعانة احملتاجني من أفراد اتمع، فقد أمره اهللا باإل

  .)٢(الفقراء واإلنفاق عليهم، ومنها تزوجيهم، وَندب َنَظرته للَمدين إذا كان ُمعسرًا

فإذا وصل كل أفراد اتمع إىل حد الكفاية وخرجوا من مسمى احلاجة، وجتاوزت الدخول هذا احلد، 

  فإن عدالة التوزيع تقتضي أن يكون هناك تفاوت بني األفراد.

 ى للِغىن، وال يعين ذلك أن الغىن متالزم مع الرتف، فالرتف مرتبط بنمط اإلنفاقولذا ال يوجد حٌد أعل

وما يرد على الغىن من قيود هو فقط يف ضرورة توفري حد  –بغض النظر عما ميلك اإلنسان من أموال  -

هذا املعىن  ، وللشاطيب كالم واضح يف)٣(الكفاية ملن عليه كفايتهم، والتوسط يف اإلنفاق بدون ترف أو تقتري

عندما قال: "ومل ينه عن أصل االكتساب املؤدي إىل ذلك، وال عن الزائد على ما فوق الكفاية، بناء على 

أن األصل املقصود يف املال شرعا مطلوٌب، وإمنا االكتساب خادم لذلك املطلوب، فلذلك كان االكتساب 

فيه  غري َملي، فلم خيرجه النهي عن اإلسراف من أصله حالال إذا ُروِعيت فيه شروطه، كان صاحبه ملًيا أو

  .)٤("عن كونه مطلوبًا يف األصل ألن الطلب أصلي والنهي تبعي

                                 
 .٦، مرجع سابق، صاإلسالم وعدالة التوزيع )١(
اإلسكندرية،  -، دار القمة/دار اإلميانحكمة االبتالء بالفقر وكيف عالج القران الكريم هذه المشكلةينظر: األطرش، حممود امحد سعيد،  )٢(

 .٣١٠. وأحكام األغنياء، ص٤٣ص
الكويت. العدد  -إصدار الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -. سلسلة عامل املعرفةاإلسالم واالقتصادينظر: النجار، عبداهلادي علي،  )٣(

  .١٤٢-١٤١، بتصرف، ص١٩٨٣. مارس ٦٣
  .)٢١٣/ ٣( مرجع سابق، ،الموافقاتالشاطيب،  )٤(
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ويؤدي تطبيق قاعدة ضمان حد الكفاية إىل آثار اقتصادية واجتماعية اجيابية كونه ميثل تأمني مستوى 

حلاجات لعنصر الثابت يف مسألة إشباع االئق بالنفس اإلنسانية اليت كرمها اهللا عز وجل. وإْن كان هذا هو ا

وفق الرؤية اإلسالمية، فإن العامل املتغري هو تفصيل احلاجات اليت يتم إشباعها يف جمال الكفاية، وكذلك 

درجة إلزامية الدولة املسلمة أو األقارب أو اتمع، فتوفري حد الكفاية مرتبط بسعة املوارد االقتصادية واملالية 

ُه لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُ 
ووفق القاعدة اليت وضعها اهللا عز وجل بقوله:  بالنسبة هلم،

  .)١�افـَْليـُْنِفْق ِمما َآتَاُه اللُه َال يَُكلُف اللُه نـَْفًسا ِإال َما َآتَاَها َسَيْجَعُل اللُه بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسرً 

ور اإلسالمي أْن يكون الظلم االجتماعي، أو إمهال حق الفقراء والضعفاء، أو تكديس فليس يف التص

، بل العكس )٢(األموال واكتنازها هو الغاية اليت يسعى إليها عنصر املال أو امللكية أو العمل يف نظر اإلسالم

د املضرة بأخالق املولدة لالستبدان إحلاق فقراء األمة بأغنيائها، ومنع تراكم الثروات املفرطة إهو الصحيح، إذ 

  .)٣(األفراد هدٌف من أهداِف اإلسالم يف جمال االقتصاد

اخلريي اخلايل  التشجيع على منح القرضويتمثل حتقيق هذا املقصد يف التمويل اإلضايف اإلسالمي يف 

ملاعون) دون ا، والتشجيع كذلك على إعارة األصول اإلنتاجية (كتمويل إضايف  من الفائدة (القرض احلسن)

  َمثٍَن للذين هم يف حاجة إليها.

 ؛ فالرباومن ضمنها التمويل اإلضايف حترمي الربا على كل من القروض اإلنتاجية واالستهالكيةوكذلك 

أعظم أسباب الفقر وحمق الربكة، والرقابة اجلادة للمؤسسات التمويلية وما يتبع ذلك من عقوبات صارمة 

والتمويل اإلضايف من أظهر أنواع التمويل الاليت  س من بعض تلك اجلهات،حملاولة استغالل حاجات النا

  تتجلى فيها احلاجة.

كما أن اجلانب اجلماعي غري َمنسي يف الشريعة اإلسالمية، فاتمع بكامله ُيشارك يف عالج الفقر،  

املسلم، وهذا  تمعكما أّن على الدولة تأمني مستوى معيشي حيقق التوازن االقتصادي واالجتماعي يف ا

                                 
 .٧سورة الطالق، اآلية  )١(

  .)٦٦ص (م، ١٩٨١مصر،  -، دار االعتصامالمشكلة االقتصادية في ضوء تعاليم اإلسالمينظر: رؤوف شليب،  )٢(
-٥٨ص(هـ، ١٤٢٣، ١الرياض، ط  -، جامعة امللك سعوداقتصاديات الغنى في اإلسالمينظر: املرزوقي، عمر بن فيحان،  )٣(

٥٩(. 
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املستوى املعيشي املطلوب يف اإلسالم يقوم على الوفاء باالحتياجات االقتصادية واالجتماعية اليت تناسب 

العصر الذي يعيش فيه املسلمون، وال تتعارض مع قواعد اإلسالم وأصوله، وتتلخص بصفة عامة يف املأكل 

ل وتكوين األسرة والتعليم ومواجهة األحداث والكوارث واملشرب وامللبس واملسكن وأدوات االتصال واالنتقا

واإلصابات والوفاة وحتقيق األمن والقوة احلربية وغريها، وأْن يتحقق ذلك لعامة اتمع، وليس لطائفٍة أو 

  طوائف معينة دون باقي اتمع.
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  الفرع الثالث: التمويل اإلضافي اإلسالمي ودعم األنشطة الحقيقية.

مناكب  ت على العمل والتكسب، واملشي يفاإلسالمية اهتماًما بالًغا باالقتصاد، وحث  الشريعةأولت 

 َوِإلَْيِه ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رْزِقهِ ﴿ األرض، قال اهللا تعاىل:

عاىل: االقتصادي وبني ااهدين يف سبيل اهللا، قال اهللا ت، بل قرنت بني العاملني يف النشاط )١(﴾النُشور

وبّني النيب  ،)٢(﴾َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اَألْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمن َفْضِل اللِه َوآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللهِ ﴿

 قال: �عن النيب  �امأن خري طعام يأكله املسلم ما كان من عمل يده ونتيجة لسعيه، فقد روى املقد �

» ِه َداُوَد َعَلْيِه السالل نَِبي ًرا ِمْن َأْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإن َالُم، َكاَن يَْأُكُل َما َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َقط، َخيـْ

، ومن ترغيب الشريعة اإلسالمية يف العمل، والكسب كافأت من حييي األرض امليتة بأن )٣(»ِمْن َعَمِل َيِدهِ 

َمْن َأْعَمَر َأْرًضا لَْيَسْت ِألََحٍد « قال: �ملكته إياها، جاء يف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 

 ٤(»فـَُهَو َأَحق(.  

وأوجه  ها الدائمة تنمو وتنمي غريها من املواردوالشريعة إمنا تنظر إىل املال نظر الوسائل اليت حبركت

النشاط االقتصادي، وبكنز هذا املال وحبسه يلحق اخللل تلك االقتصاديات مجيعها، متاماً كحركة الدم يف 

اجلسد كلما سال انتفع البدن به، وانبعثت احلياة يف أعضائه، وكلما تصلب واحتبس تضرر به البدن حبسب 

  .)٥(ىل العجز أو اهلالكذلك، حىت يصل بصاحبه إ

وقد يـَُعرب أيضا عن أمهية حركة املال ودورانه يف اتمع بأنه كحركة املاء والرياح، فاملاء إذا سكن أسن 

اة، وتكدر، وحبركته يصفو وينتفع به، والرياح بسكوا يشتد احلر وتركد السفن، ويقل اهلواء النقي الصاحل للحي

ت تجدد طبائع األشياء، وهكذا بالنسبة حلركة املال ودورانه بانسياب يف وحداوحبركتها تدور عجلة احلياة وت

                                 
 .١٥سورة امللك، اآلية  )١(
 .٢٠سورة املزمل، اآلية )٢(
 ) (كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده).٢٠٧٢) برقم: (٥٧/  ٣يف "صحيحه" ( أخرجه البخاري )٣(
 ) (كتاب احلرث واملزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا).٢٣٣٥) برقم: (١٠٦/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٤(
 .)٣٤ص ( مرجع سابق، ينظر: اخلليفي، املقاصد الشرعية وأثرها يف املعامالت املالية، )٥(
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  .)١(االقتصاد أفراداً ومجاعات

واهلدف من التمويل أساساً هو تسهيل املبادالت واألنشطة احلقيقية؛ فالنشاط احلقيقي وهو التبادل 

وة اخلطوة األوىل خنو تنمية الثر إما بغرض االستثمار أو االستهالك، وهذا عماد النشاط االقتصادي، وهو 

وحتقيق الرفاهية ألفراد اتمع. ولو كان األفراد ميلكون املال الالزم إلمتام هذه األنشطة ملا كان هناك مربر 

للتمويل. وإمنا تنشأ احلاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة لكنها متوقفة بسبب غياب املال الالزم إلمتامها. 

حلالة حيقق قيمة مضافة لالقتصاد؛ ألنه يسمح بإمتام نشاط حقيقي نافع مل يكن من فالتمويل يف هذه ا

  .)٢(املمكن إمتامه لوال وجود التمويل

فالتمويل حيقق وظيفة مهمة يف النشاط االقتصادي، إذ اهلدف األساسي من التمويل تسهيل املبادالت 

ثمار االقتصادي يكمن يف التبادل إما بغرض االستواألنشطة احلقيقية، والنشاط احلقيقي وهو عماد النشاط 

أو االستهالك، وهو أوىل خطوات تنمية الثروة احلقيقية وحتقيق الرفاهية لألفراد، ولو كانوا ميلكون املال الالزم 

إلمتام هذه األنشطة ملا كان هناك مربر للتمويل، فاحلاجة للتمويل إمنا تنشأ عند وجود مبادلة نافعة حقيقية 

ستطاع إمتامها بسبب غياب املال، حينئذ حيقق التمويل قيمة مضافة لالقتصاد؛ ألنه يسهم بإجناز نشاط ال ي

حقيقي نافع مل يكن من املمكن إمتامه لوال وجود التمويل، وبدون هذه القيمة املضافة ال يوجد مربر أصًال 

  .)٣(قتصاديلعائد التمويل، بل يصبح هذا العائد تكلفة حمضة وخسارة على النشاط اال

وقد كان من حكمة الشارع أْن َشرَع األحكام الكفيلة حبماية تداول املال ودورانه بشكل حقيقي 

وانسيايب دون حبسه واكتنازه، ويتمثل ذلك يف تشريعني عظيمني؛ أحدمها من حيث الوجود وهو األمر 

؛ فاملسلم ح إسالم العبد إال بامتثالهبالزكاة؛ فقد جعلها الشارع احلكيم ركناً من أركان اإلسالم العظام ال يص

أن يؤدي جزءاً من  تعني عليه –حبسب صنف املال  –إذا توفر عنده املال حىت بلغ نصاباً وحال عليه حوله 

                                 
ات ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هيوندن، فرجينيا، الواليالمقاصد العامة للشريعة اإلسالميةينظر: العامل، يوسف حامد،  )١(

 .)٥٠٢ص (م، ١٩٩١ه/ ١٤١٢املتحدة األمريكية، 
، مركز مناء للبحوث الدراسات، الطبعة األوىل مدخل إلى أصول التمويل اإلسالميينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم،  )٢(

 .)٨٤ص (م، ٢٠١٣
 املرجع السابق. )٣(
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هذا املال حقًا للفقراء واحملتاجني، وإمنا الزكاة يف حقيقتها دعوة إىل استثمار املال وحتريكه وتداوله من أجل 

  .)١(الزكاة ستأيت عليه باإلنقاص حىت يتالشىتنميته، وإال فإن 

وأما من حيث العدم فقد ت الشريعة عن الربا وحظرته أشد احلظر وتوعدت على فعله، حىت جعلته 

من أكرب الكبائر، إذ الربا متاجرة بذات املال حىت يكون املال نفسه سلعة وحمًال للمتاجرة، وهذا من شأنه 

م على يف التنمية احلقيقية إىل أن يكون وسيلة الستغالل املعوزين واملتاجرة حباجااالحنياز باملال عن استثماره 

  .)٢(حنو يوجب حركة ومهية للمال تورث الفساد االجتماعي بصوره وأشكاله كافة

فالزكاة والصدقات وكافة أعمال الرب واملعروف تؤدي وظيفة جوهرية يف استئصال الربا ومكافحته، 

التشريع أن نزل األمر بالزكاة والصدقات قبل حترمي الربا مبدة طويلة، حث تأخر النص وهلذا كان من حكمة 

الصريح بتحرمي الربا إىل غزوة أحد يف السنة الثالثة للهجرة، أما النصوص اآلمرة بالرب واملعروف واإلحسان 

  .)٣(فكانت تتواىل منذ بدء البعثة

أن يكون  ي يضع التمويل يف مكانه الطبيعي، وهوويتمثل حتقيق هذا املقصد يف أن التمويل اإلسالم

خادمًا وتابعًا للمبادالت احلقيقية، وهلذا جند أن مجيع أساليب التمويل الرحبي يف الشريعة اإلسالمية ترتبط 

ارتباطًا مباشرًا بالنشاط احلقيقي. فالبيع اآلجل والسلم واإلجارة واملشاركة واملضاربة، وغريها من الصيغ 

مجيعها تتضمن التمويل بصورة ال تنفك عن النشاط احلقيقي، وهذا يتفق مع طبيعة التمويل  اإلسالمية،

ووظيفته اليت سبقت اإلشارة إليها، فلما كان التمويل خادماً وتابعاً للنشاط واملبادالت احلقيقية، كان التمويل 

  يف العقود اإلسالمية تابعاً للبيوع والعقود احلقيقية.

ر االقتصادي للربا أو القرض بفائدة؛ فالفائدة الربوية تسمح بفصل التمويل عن ومن هنا يتضح األث

النشاط االقتصادي، فيصبح التمويل نشاطًا رحبيًا دون أن يكون له ارتباط مباشر بالتبادل احلقيقي، حيث 

قيمة  دميكن للقرض أن يولد عائداً مقابل التمويل دون أن يكون له صلة مباشرة واتصال عضوي بنشاط يول

مضافة، ويرتتب على ذلك أن يصبح معدل منو املديونية أسرع من منو االقتصاد احلقيقي، وتصبح من مث 

                                 
 .)٣٥ص (ينظر: اخلليفي، املقاصد الشرعية وأثرها يف املعامالت املالية،  )١(
 املرجع السابق. )٢(
 .)٤٩٢ص (م، ٠٨٢٠ه/ ١٤٢٩، دار إشبيليا قضايا في االقتصاد والتمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم،  )٣(
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الفوائد على هذه الديون املرتاكمة نزيفًا مستمرًا يف االقتصاد وعبئًا متزايدًا على الدخل، أي: أن التمويل 

  .)١(يهيصبح مقدماً على الرفاه االقتصادي ومل يعد وسيلة للوصول إل

وجيسد هذا املقصد يف التمويل اإلضايف اإلسالمي على أكمل وجه؛ تلك الضوابط الشرعية اليت 

ُتشَرتط لسالمة التمويل وليكون موافقًا حلكمة التشريع وال ينفصل عن النشاط احلقيقي، ومن ذلك على 

عقود هو القبض ؛ إذ املقصود من السبيل املثال اشرتاط القبض، ويراد به االنتفاع بالسلعة أو اخلدمة أو الثمن

، وهذا هو القصد من التملك ويضمن كون املبادلة أو النشاط نشاطاً حقيقياً؛ فالشريعة املطهرة )٢(واالنتفاع

ال متنع أن يكون أحد البدلني َدينًا يف الذمة ما دام البدل اآلخر حاضرًا مقبوضاً، كما هو احلال يف البيع 

لم، أما إذا كان كال البدلني دينًا يف الذمة، فهذا مينع القبض من كال اجلهتني، بثمن مؤجل أو يف بيع الس

 ويصبح العقد دينًا حمضاً، وتنتفي حينئذ صلته بالنشاط احلقيقي، وهذا ما يُعَرف ببيع الّدين بالّدين أو بيع

يف ذمة البائع؛  لم ديناً الكالئ بالكالئ وهو ممنوع باإلمجاع، وهلذا كذلك ال جيوز أن يكون الثمن يف بيع الس

ألن العقد حينئذ يتمحض للمديونية دون إمكان القبض حبال، ويؤدي بسهولة إىل تضاعف الّدين يف ذمة 

  .)٣(املدين، وهو ما يُعرف بقلب الّدين أو فسخ الّدين بالّدين

اوضة دون عوهذا ما يوضح طبيعة الربا يف التشريع اإلسالمي، وأنه َدين يثبت يف الذمة على سبيل امل

قبض ينتفع به املدين، وهذا هو القدر املشرتك بني ربا القروض وربا الديون وبني بيع الّدين بالّدين املمنوع 

 بصوره املختلفة، ففي ربا الديون وبيع الّدين بالّدين ال يوجد قبض ابتداًء، ويف ربا القروض يقبض املقرتض

يقبضها  على رأس املال، وهذه الزيادة ال توجد منفعة تقابلهارأس مال القرض، ولكن يثبت يف ذمته َديٌن يزيد 

املدين، ولذلك فإن الشارع احلكيم ُيضيق يف دائرة القرض يف التمويل وحيصره يف اال غري الرحبي؛ ألن 

التوسع يف دائرة االقرتاض إمنا يكون على حساب دائرة البيع ومن مث النشاط االقتصادي، وهو ما أكدت 

ت احلديثة أثره السليب على اإلنتاجية، وهذا يوضح تناسق التمويل اإلسالمي وسالمته من الدراسا

  .)٤(التناقض

                                 
 .)٨٥ص ( ، مرجع سابق،مدخل إلى أصول التمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم،  )١(
 .)٦٥/ ٣٠( ، مرجع سابق،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٢(
 .)١٢٩، ١٢٨ص ( مرجع سابق، ،مدخل إلى أصول التمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم،  )٣(
 ينظر: املرجع السابق. )٤(
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وبالنظر إىل الصور احملضورة من التمويل اإلضايف أو إعادة التمويل جندها غالباً توافق صورة من صور 

رص على صوره حيرص كل احلقلب الّدين اليت نّص العلماء على منعها؛ فالتمويل اإلسالمي بكل أنواعه و 

جمع البعد عن كل ما يؤدي إىل صورية املبادالت التمويلية، ويبتكر ويطور يف الصور التمويلية الفعلية واليت تست

  الضمانات الكافية لتوليد الثروة وترفع مستوى اإلنتاجية من خالل املبايعات احلقيقية يف السوق.
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رار االقتصادية اإلسالمي وحماية المجتمع من األضالفرع الرابع: التمويل اإلضافي 

  واألزمات المالية

حفاظًا على االقتصاد اإلسالمي فقد أحاطته الشريعة بقيم وأخالق سامية ليس هلا مثيل، يف منظومة 

متكاملة متوازنة تكفل احلقوق وحتفظها للجميع، وحتث على الواجبات وأدائها على أمت الوجوه وأكملها؛ 

ُكل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم «:� قال رسول اهللا �عتداء على أموال اآلخرين، فعن أيب هريرة فحرمت اال

، ومل جتعل االقتصاد مفتوًحا دون ضوابط، بل ضبطته؛ فمنعت الربا، قال )١(»َحَراٌم، َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضهُ 

رسول اهللا  ، ومنعت االحتكار كما ورد عن معمٍر قال: قال)٢(﴾ٱلربـَٰواْ  َوَحرمَ  َبيعَ َوَأَحل ٱللُه ٱلاهللا تعاىل:﴿

؛ كي ال يكون املال دولة بني األغنياء، وليحافظ اتمع املسلم على )٣(»َمِن اْحَتَكَر فـَُهَو َخاِطئٌ «:�

  .)٤(توازنه، واستقراره

اكة، لية، وُتدار حروب فتفالدول الكربى تقوم على املال، وألجل املال تقوم معظم الصراعات الدو 

وُيضحى باألنفس يف سبيل احلصول على املعادن، واملواد اخلام، والبرتول، والغاز، وكما قيل: إن االقتصاد 

والسياسة وجهان لعملة واحدة، فأقوى الدول اقتصاًدا هي اليت متسك بزمام القوة، وهي أكثر الدول تأثريًا يف 

  .)٥(عامل السياسة

ألزمات االقتصادية العاملية الكبرية ما يعود إىل جوهر النظام الرأمسايل السائد،  ومن أسباب وجود ا

  .)٦(كالتعامل بالربا، واالحتكار، وتوسع املضاربات يف األسواق املالية وغريه

واألنظمة االقتصادية اليت سادت العامل املعاصر غري قادرة على مواجهة هذه األزمات أو حلها، بل  

                                 
 ) ( كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره).٢٥٦٤) برقم: (١٠/  ٨أخرجه مسلم يف صحيحه ( )١(
 .٢٧٥سورة البقرة، اآلية  )٢(
 .) (كتاب البيوع، باب حترمي االحتكار ِيف اْألقوات)١٦٠٥) برقم: (٥٦/  ٥أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )٣(
، منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، النشاط االقتصادي من منظور إسالميينظر: املرزوقي، عمر بن فيحان،  )٤(

 .)٢٩٤-٢٥١ص(هـ، ١٤٢٢جامعة الكويت، السنة السادسة عشرة، العدد اخلامس واألربعون،
، ضعياد اإلسالمي دراسة تأصيلية مقارنة باالقتصاد الو المدخل إلى االقتصينظر: القره داغي، علي حميي الدين القره داغي،  )٥(

 ).١/٥(، م٢٠١١دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 
 .)٩٣-١/٩٢(املرجع السابق  )٦(
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األسباب لوجودها، واستمرارها؛ فالنظام الشيوعي اار بايار االحتاد السوفيييت خملًفا  كانت هي إحدى أهم

أسوأ اآلثار للشعوب اليت كان حيكمها من حيث الفقر والتخلف، و"النظام الرأمسايل الذي يسوده النشاط 

الضرورة إىل التقلبات ا باخلاص غري املنسق، والذي ال توجد فيه أداة للتخطيط االقتصادي السليم جتعله معرضً 

، مما أدى إىل البحث عن نظام )١(الدورية، وهذه حقيقة أثبتها التاريخ االقتصادي وال سبيل إىل إنكارها"

اقتصادي جديد يكون سبًبا يف حل هذه األزمات، وحيقق كافة املزايا االقتصادية، والنظام اإلسالمي لالقتصاد 

ء اإلسالمي رباين املصدر، هو الذي حيقق التوازن للحياة، وفيه شفا هو البديل وهو احلل؛ حيث إن االقتصاد

  لكل ما حيدث من أزمات، ورمحة للعاملني.

، وال لألزمات املالية اليت يشــــهدها العامل ناجع اليومالعالج ال فاالقتصــــاد اإلســــالمي ومنه التمويل هو

نور ال ميكن حلل أن ينجح أو يرى ال، و خيفى ما تســــــببه هذه األزمات من حرج على مســــــتوى الدول واألفراد

�Ò�Ñ�ÐÓ��Õ�Ô{لعاملني، األمني رمحة ل حىت يتمسك بالوحي املعصوم الذي نزل به الروح

Ú�Ù�Ø�×�Ö{)٢(....  

وعائد التمويل يف االقتصاد اإلسالمي يفرتض أن يسهم يف حتقيق القيمة املضافة من خالل التبادل 

والتعامالت احلقيقية، ولكن مع النمو غري املنضبط للمديونية، يصبح عائداً التمويل أكرب بكثري من نصيبه يف 

التمويل عامًال سلبيًا يف النمو االقتصادي، بدًال من أن يكون عامًال إجيابياً، القيمة املضافة، وهذا ما جيعل 

وبطبيعة احلال ما مل يتم تصحيح هذا الوضع بشكل أو بآخر، فإن مال االقتصاد سيكون االختناق حتت 

فتأ تعصف ت وطأة هذه الديون، وما األزمة املالية العاملية إال حلقة ضمن سلسلة من األزمات املالية اليت مل

  .)٣(بالنظم الرأمسالية

وبالنظر إىل منفعة التبادل يف البيع املتحققة يف التمويل اإلضايف اإلسالمي عندما يتم التبادل وفق 

الضوابط املرعية؛ فإا تؤدي وظيفة يف غاية األمهية: وهي كبح مجاح املديونية ومنعها من التضاعف السرطاين 

نه إذا مسحنا بالزيادة يف مقابل األجل عند مبادلة النقد بالنقد كما يف القرض الذي يدمر االقتصاد، وذلك أ

                                 
 ).٩٨(ص، م١٩٦٩، دار النصر للطباعة، سنة مبادئ علم االقتصادعويس، حممد حيىي عويس،  )١(
 .٥٠سورة املائدة: اآلية  )٢(
 .٩٨ص مرجع سابق، ،مبادئ علم االقتصادحممد عويس،  )٣(
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حدى صور وهذه إ –بفائدة؛ فسيبدأ الّدين يف النمو الذايت، من خالل الفائدة املركبة أو إعادة التمويل 

ؤدي إىل ي دون أي زيادة مقابلة يف الثروة والدخل، وهذا هو الذي –التمويل اإلضايف سيأيت احلديث عنها 

التخبط االقتصادي وما يُعَرف باهلرم املقلوب حيث ترتاكم مديونيات ضخمة على قاعدة ضئيلة من الثروة 

والدخل واألصول احلقيقية، ويصبح الوضع غري مستقر؛ ألن قاعدة اهلرم تتضاءل باستمرار بالنسبة للقمة؛ 

عن املخاطر  ن الدخل ومن الثروة، فضالً فتضخم الّدين يستلزم تضخم خدمة الّدين وتكاليفه اليت تدفع م

العاملية اليت يتعرض هلا االقتصاد العاملي حبيث ال يستطيع الصمود أمام أدىن اهلزات أو التقلبات يف األسواق 

  أو العوامل اخلارجية.

وتضاعف الّدين والنمو السرطاين للمديونية البد له من بداية، أو من خلية أوىل سرطانية تصبح هي 

الورم القاتل، وهذه البداية تتمثل يف حلظة ثبوت زيادة يف الذمة دف الربح ال يقابلها منفعة يقبضها نواة 

املدين، وهذه الزيادة حينئذ تفتح باب االحنراف يف التمويل عن النشاط احلقيقي، لكي تكرب بعد ذلك زاوية 

  االحنراف تدرجيياً ولكن باطراد حىت يقع االيار.

التضاعف ميتنع إذا وجدت الزيادة مقابل األجل يف البيع؛ إْذ إن البيع مينع تكرار العملية إال أن هذا 

دون أن يكون يف املقابل توليد للثروة، وميتنع حينئذ نشوء الورم السرطاين واهلرم القلوب، فمنفعة التبادل يف 

مام األمان الذي يطرحه ل، وهي صالبيع بثمن مؤجل تؤدي وظيفتني مرتابطتني؛ أا تعوض وجترب تكلفة األج

  التمويل اإلسالمي للمنع من منو املديونية وتضاعفها.

وبناء على هذه الضمانات اليت يقدمها التمويل يف كنف االقتصاد اإلسالمي تتحقق حاجات الناس 

ملزعوم حتصيلها اومصاحلهم املختلفة دون الوقوع يف مآمث ومغارم ال ِقَبل لألفراد ا وال للمجتمعات، واملصاحل 

دون االلتفات للمعاين الشرعية اليت ينبغي مراعاا يف التمويل هي مصاحل متومهة سرعان ما تعود على اجلميع 

واألحكام الصاحلة لكل زمان ومكان ما ُميكن  بالويالت، وقد أودع اهللا يف الشرع احلكيم من اخلصائص

اتهدين من السعي لتحقيق املصاحل من خالل تصحيح العقود القائمة وتطهريها لتعود جلادة الصواب؛ مما 

خلصون الدين وأمت عليهم النعمة، وامل يبهر العقول وال ينقضي منه العجب وال عجب إْذ أكمل اهللا لعباده

من أساتذة املالية بل حىت من غري املسلمني من دهاقنة االقتصاد يشهدون بأثر تعاليم االقتصاد اإلسالمي 

يف التمويل وغريه من العقود على االقتصاد العاملي، وما تقوم به املالية اإلسالمية املعاصرة من تطوير للعقود 
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قود املستحدثة من الغرب كي توافق الشريعة اإلسالمية؛ هلو أعظم شاهد على حتقيق القدمية، وتصحيح للع

هذا املقصد، وقدرة االقتصاد اإلسالمي على مواجهة التحديات وجتاوز العقبات، وتلبية حاجات الناس 

  والوقوف مع األفراد للوفاء بالتزامام مبا حيقق املصاحل املرجوة وفق الضوابط الشرعية.

االقتصادي  ، قال-بإذن اهللا-بأ كبار االقتصاديني الغربيني بأن النظام اإلسالمي سيسود وقد تن

الفرنسي جاك أوسرتي: "إن هناك اقتصاًدا ثالثًا غري رأمسايل، أو اشرتاكي، وهو االقتصاد اإلسالمي الذي 

، وصدر من الفاتيكان )١(يبدو أنه سيسود املستقبل؛ ألنه أسلوب كامل للحياة حيقق كافة املزايا االقتصادية"

 النظام املايل اإلسالمي قادر أنحنن نعتقد : "بشأن املصرفية اإلسالمية )٢(يف جملة" يل أوسريفاتوري رومانو"

تصر على نواجه أزمة مالية، ال تق أنناعلى املسامهة يف إعادة تشكيل قواعد النظام املايل الغريب، وحنن نرى 

ي إىل أدوات حيتاج النظام املصريف العامل ،مسألة شح السيولة لكنها تعاين من أزمة ايار الثقة بالنظام ذاته

متكن من إرجاع القيم األخالقية إىل مركز االهتمام مرة أخرى، أدوات متكن من تعزيز السيولة وكذلك إعادة 

  .)٣(ه"مسايل ثبت فشلبناء مسعة منوذج نظام رأ

   

                                 
، على الرابط: المية بعد األزمة العامليةاقتصاديون أوروبيون يطالبون بتبين فكر املصارف اإلس )١(

iew=article&id=168http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&v
29&Itemid=7-09-15-11-04-39&catid=9:2009-11-17-08-09-1:2010  

وهي الة شبه الرمسية اليت متثل البابا، وتصدر بصفة أسبوعية، وتغطي نشاطات البابا، وتنشر فيها املقاالت اليت حيررها كبار  )٢(
 عد صدورها من الفاتيكان.رجال الكنيسة الكاثوليكية، باإلضافة إىل الوثائق الرمسية ب

)٣(http://www.iifef.com/node/860   
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الفصل الثاني: أساليب التمويل اإلضافي الشخصي من ذات المصرف الممول، وبيان 

  أهم صوره وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، وفيه خمسة مباحث:

املبحث األول: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول قبل سداد التمويل األساسي، 

  وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

املبحث الثاين: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول بعد سداد جمموعة من أقساط 

  تمويل األساسي منه، وفيه مطلبان:التمويل األساسي، واشرتاط سداد ال

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

 املبحث الثالث: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول دون اإللزام بسداد التمويل

  األساسي، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

املبحث الرابع: التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول بعد سداد جمموعة من أقساط 

  ألساسي، وتأجيل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من أقساط التمويل األساسي، وفيه مطلبان:التمويل ا

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

 اليب التمويلية اإلضافية حمل الدراسة، وضوابط التمويل اإلضايفاملبحث اخلامس: الفروق بني األس

  من ذات املصرف املمول.
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  لبان:، وفيه مطالمتزامن مع التمويل األساسي المبحث األول: التمويل اإلضافي الشخصي

  العقد وط الواردة بين الطرفين فيالمطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشر 

نتجات مذات املصرف املمول، وهي أحد  الصورة األوىل من صور التمويل اإلضايف الشخصي منهذه 

صورة وال ودية،يل يف اململكة العربية السعالتمويل اإلضايف الشخصي املعمول ا يف مؤسسات وشركات التمو 

الصورة األوىل وهي  )،١من بنك االستثمار السعودي كما هو ُمبني يف امللحق رقم ( ةُمَقدم هنا ذا املنتجهل

يل أن التمويل اإلضايف يكون متزامنًا مع التمو وفيها  من صور التمويل اإلضايف من ذات املصرف املمول:

راحبة وإبرام ملا على سبيل(التورق)  األساسي، حيث إن العميل بعد استحقاقه للتمويل األساسي عن طريق

العقد بني الطرفني، يتقدم إىل ذات اجلهة املمولة مبديًا رغبته يف احلصول على متويل إضايف كذلك بصيغة 

املراحبة بشراء سلع موصوفة يف الذمة، ومن َمث تقوم اجلهة التمويلية بعد قبول طلبه بشراء السلع املوصوفة 

عميل بثمن إلجياب من الطرف املمول ببيع السلع املذكورة للومتلكها، ويتم التعاقد بني الطرفني بعد صدور ا

معلوم يقدره الطرف األول وصدور القبول الشرعي من الطرف الثاين بشراء السلعة بالثمن املذكور، وقد يكون 

مثن البيع للسلعة للطرف الثاين بنفس تكلفة الشراء؛ إْذ ال حيتسب الطرف األول أرباحاً على العميل كما هو 

حلال يف العقد حمل الدراسة؛ حيث يُقدم هذا التمويل كخدمة من اجلهة التمويلية لرفع سقف التمويل بناًء ا

) اثين ١٢على رغبة العميل وطلبه، وحيل سداد كامل الثمن دفعة واحدة ودون هامش ربح بعد انقضاء (

لتايل عند احلديث عن د يف املطلب اعشر شهراً من تاريخ العقد املربم بني الطرفني، وسيأيت مزيد تفصيل العق

شروط وبنود العقد املربم بني الطرفني؛ حيث يُبسط الكالم هنا يف مباحث هذا الفصل يف تصور العقود حمل 

الدراسة متهيداً للحكم عليها يف الفصل الذي يليه من خالل عرض أهم املسائل اليت تضمنتها هذه العقود 

طراف املتعاقدة؛ وألن احلكم على الشيء فرٌع عن تصوره؛ كان حتماً على من البنود والشروط املربمة بني األ

الباحث التعرض لكل ما يتعلق بالعقود من التفصيالت ذات الصلة وعرضها كما وردت، وإحلاقها مبا يثبت 

 هذه التفاصيل من وثائق حبسب االستطاعة؛ ليكون ذلك أرسخ يف الفهم وأبلغ يف اإليضاح وأدعى للقبول،

  واهللا املوفق واهلادي إىل بلوغ املقصد واملأمول.
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  البنود والشروط الواردة بين الطرفين في العقد. أهمو 

  لى سبيل املراحبةعيها بطلب من الطرف الثاين بعد أن يتملك الطرف األول "املمول" السلعة املتفق عل

  كما سبق بيان ذلك يف تصوير العملية، يتعاقد الطرفان ومها باحلالة املعتربة شرعاً ونظاماً على ما يلي:

يدون البيع بني الطرفني بعد صدور اإلجياب من الطرف األول ببيع السلعة املتفق عليها  .١

 بالثمن املقدر، وقبول الطرف الثاين.

) ١٢واحدة ودون هامش ربح بعد انقضاء (حيل موعد سداد كامل الثمن املتفق عليه دفعة  .٢

 قاق")."تاريخ االستح ــــــاثين عشر شهرا من تاريخ العقد املربم بينهما (يشار إليه فيما بعد ب

إذا رغب الطرف الثاين يف سداد كامل "الثمن" دفعة واحدة فعليه إشعار الطرف األول  .٣

الة ن "تاريخ االستحقاق" ويف هذه احلبذلك خطيًا قبل مدة يضرا الطرف األول للطرف الثاين م

يلتزم الطرف الثاين بإيداع كامل "الثمن" دفعة واحدة يف حسابه لدى الطرف األول خالل امليعاد 

 احملدد من ِقبل الطرف األول.

إذا مل يقدم الطرف الثاين إشعارا خطيًا ضمن امليعاد احملدد، أو حل "تاريخ االستحقاق"  .٤

اع كامل "الثمن" على الرغم من إشعاره الطرف األول برغبته يف السداد دون أن يقوم العميل بإيد

) اثين عشر قسطًا متساوي ١٢فسيقوم الطرف األول وبشكل تلقائي جبدولة سداد "الثمن" على (

القيمة على أن يبدأ سداد تلك األقساط من الشهر التايل النتهاء أقساط "التمويل األساسي" دون 

ألقساط ادولة، ويف هذه احلالة يقوم الطرف األول بتعديل جدول السداد إضافة أي أرباح على ا

املرفق مع العقد، "حبيث يتضمن جدولة أقساط "الثمن" على اثين عشر قسطاً، ويرسل جدول السداد 

 املعدل على الصندوق الربيدي اخلاص بالطرف الثاين واملسجل لدى الطرف األول.

 ع للطرف الثاين عن طريق مندوبه أو من يوكله بذلك.يقوم الطرف األول بتسليم املبي .٥

تعهد الطرف الثاين وقام بتحويل راتبه إىل حساب فتح بامسه لدى الطرف األول ليتمكن  .٦

الطرف األول من اقتطاع كافة االلتزامات املالية الناشئة عن العقد من الرصيد الدائن للطرف الثاين 

 .لدى الطرف األول يف أي من حساباته لديه
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يلتزم الطرف الثاين بإبالغ الطرف األول فور انتهاء أو إاء عمله احلايل ألي سبب من  .٧

األسباب أو تقاعده من جهة عمله ألي سبب من األسباب أو يف حالة زيادة أو ختفيض يطرأ أو 

املزايا األخرى ذات العالقة أو يف حالة حصول الطرف الثاين على راتب أو رواتب متقدمة بسبب 

 ه بإجازة أو ألي سبب كان وللبنك احلق يف حجز ما يعادل األقساط املستقبلية هلذه الفرتة.متتع

حيق للطرف الثاين يف أي وقت (سواء قبل "تاريخ االستحقاق" أو بعد جدولة سداد  .٨

 "الثمن" كما سبق طلب السداد املبكر لـ"الثمن"، مع مراعاة ما يلي:

سداد "الثمن" فيبقى الطرف الثاين ملزماً بيف حال اقتصر طلب السداد املبكر على  •

 أقساط "التمويل األساسي".

يف حال طلب الطرف الثاين السداد املبكر للمديونية الناشئة عن "التمويل  •

الة ففي هذه احل –حىت ولو كان ذلك قبل "تاريخ االستحقاق"  –األساسي" يف أي وقت 

 ية الناشئة عن التمويل "األساسي".يلزم الطرف الثاين بسداد كامل "الثمن" مع املديون

إذا استحقت مديونية الطرف الثاين والناشئة عن عقد "التمويل األساسي" نتيجة تأخره يف  .٩

السداد وفقاً لشروط العقد املذكور فيرتتب على ذلك وبشكل تبعي حلول سداد كامل "الثمن" الناشئ 

ضمانة  لثاين يف عقد "التمويل األساسي"عن هذا العقد، وتعترب كافة الضمانات اليت قدمها الطرف ا

 للوفاء بـ "الثمن"، وحيق للطرف األول استيفاء الثمن منها.

يلتزم الطرف الثاين بإعطاء الطرف األول سنداً ألمر بإمجايل الثمن املتفق عليه موقعاً عليه  .١٠

إىل  ةبشكل مقبول للطرف األول على أال يستخدم السند ألمر إال عند االستحقاق وذلك إضاف

الضمان السابق من حتويل الراتب وفتح احلساب لدى الطرف األول؛ ضماناً للمديونية يف ذمة الطرف 

 الثاين.

يوافق الطرف الثاين على أنه جيوز للطرف األول يف أي وقت كان ودون إشعاره بذلك  .١١

ملالية مع أية ا القيام بدمج وتوحيد كل حساباته أو أي منها القائمة لدى البنك حينئذ وكذلك املبالغ

مطلوبات مستحقة للبنك واستخدام مجيع األموال املوجودة حاليًا أو مستقبًال يف حسابات اإليداع 
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اخلاصة به واشرتاكاته يف صناديق االستثمار اليت يديرها البنك. مهما كان نوعها مبا حيقق الوفاء مبا 

 إجراء املقاصة عليه.يعادل املبالغ املستحقة عليه والواجبة الدفع للطرف األول و 

خيضع ويفسر العقد وفقاً ألنظمة اململكة العربية السعودية ويكون للجهة القضائية املختصة  .١٢

 النظر يف أي خالف ينشأ على هذا العقد.

يوافق الطرف الثاين على قيام الطرف األول بإدراج املعلومات االئتمانية لدى الشركة  .١٣

 ويف حال ختلف الطرف الثاين عن سداد سنة أقساط فسيتم السعودية للمعلومات االئتمانية (مسه)،

تصنيف مديونية الطرف الثاين موضوع هذا العقد يف التقرير االئتماين للطرف الثاين الذي يصدر عن 

 الشركة السعودية للمعلومات االئتماينة (مسه) على أا ديون متعثرة.

الطرف الثاين ية باملعلومات املتعلقة بحيق للبنك تزويد الشركة السعودية للمعلومات االئتمان .١٤

 وسوف تكون هذه املعلومات متاحة للبنوك األخرى واألعضاء املشرتكني ذه الشركة.

يتحمل الطرف الثاين نفقات التحصيل واحملاماة يف حالة عدم سداده ألي قسط من  .١٥

 األقساط.

ن و/أو بيع التنازل عيوافق الطرف الثاين موافقة غري مشروطة بأن الطرف األول قد يقوم ب .١٦

و/أو حتويل أي من حقوقه والتزاماته مبوجب هذا العقد وأن يتنازل عن و/أو يرهن حقوقه مبوجب 

مؤسسة مالية و/أو جهة للعامل يف،  الضمانات ذات الصلة املقدمة للطرف األول إىل أي بنك و/أو

ية وذلك املالية و/أو األصول املال أو مت تأسيسها لغرض، شراء و/أو االستثمار يف التمويل و/أو األوراق

 .)١(دون احلاجة إىل احلصول على موافقة الطرف الثاين املسبقة

   

                                 
  ).١( ينظر: امللحق رقم )١(
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  ، وفيه ثالثة فروع:الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف

 الفقهيةسائل بالنظر إىل البنود والشروط الواردة يف هذا العقد؛ فإن املقام يستدعي التقدمة بأهم امل

راسة، العقد وغريه من العقود املنظورة الحقاً، وذلك لكونه أول العقود حمل الد التكييف الفقهي هلذااملؤثرة يف 

 من أهم هي يتعلق ا من أحكام؛ إذْ  ومما ينبغي تقريره هنا من املسائل املتعلقة بالباب؛ مسألة التورق وما

 يوم،لتمويل املصريف الاغالبة يف عقود التورق صيغة فصيغة التعريج عليها والبداءة ا؛  املسائل اليت ينبغي

خاصة إذا ما كان قصد املتمول من العقد احلصول على النقد دون النظر إىل السلعة، وهذا أدق ما ميكن أن 

ملراحبة سبيالً للتورق، والعميل ، وكثرياً ما تـُتخُذ ايُفرق به بني صيغيت التورق واملراحبة، وإن كان بينهما شبه كبري

  هو واضح من تفاصيله، ويدل على ذلك: هذا العقد كماليس هدفه السلعة يف 

وبكميات كبرية كما يوضح عقد التمويل األساسي  )الدقيق( هي السلعة املتعاقد عليهاأوًال: 

  دون أن يُنظم العقد تفاصيل تسليم املبيع.، وهذه الصيغة مبذولة لكل العمالء )١(واإلضايف

ين (العميل) على تفويض الطرف الثا املادة الثانية االتفاقثانياً: يف عقد التمويل األساسي جاء يف 

باقتطاع إمجايل مبلغ الرسوم اإلدارية املستحقة من حسابه دفعة واحدة عند قيد مبلغ  لطرف األول (البنك)ل

. وهذا يدل داللة ظاهرة على أن البنك ينظم للعميل عملية التورق )٢(التمويل يف حساب الطرف الثاين

اً عن العقد على أنه مثن لشراء السلعة. وهذه الطريقة يف التمويل خصوص ملبلغ املشار إليه يفليحصل على ا

 ى النقد دونيف العقد للحصول علن حتتاج إىل إثبات يف كوا ليست إال سبيًال طريق السلع أشهر من أ

  حصول قبض أو تسليم وهذا األمر مستفيض ومعلوم للجميع.

ملسألة التورق وما يتعلق ا من أحكام، وسيأيت احلديث عن صيغة املراحبة يف مما جيعل أولوية النظر 

موضعها حيث يكون قصد العميل ظاهر يف طلبه احلصول على السلعة كما هو احلال يف التمويل اإلضايف 

مه  على التورق وحك وعليه سأقتصر هنا العقاري، والذي سيأيت التفصيل فيه يف الباب الثاين من هذا البحث،

  كما سيأيت:

                                 
  ).٢)، (١ينظر: امللحق () ١(
  ). ٢ينظر: امللحق رقم () ٢(
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  : تعريف التورقالفرع األول
، )١(من املسائل املذكورة عند الفقهاء، ومل تعرف ذا االصطالح اخلاص إال عند احلنابلة مسألة التورق

؛ ملا )٢(وتذكرها املذاهب الفقهية األخرى ضمن صور العينة، إال أم يف الغالب يفرقون بينهما يف احلكم

  ولعل احلديث عن ذلك يأيت تباعاً يف ثنايا احلديث عن حكم املسألة. بينهما من الفرق املؤثر،

التورق يف اللغة مصدر تورق، وهو تفعٌل من الورق، والواو والراء والقاف أصالن يف اللغة:  والتورق

يدل أحدمها على خري ومال، وأصله ورق الشجر، واآلخر على لون من األلوان، والورق يطلق على املال 

  .)٣(عموًما، ويقال رجل ورّاق أي كثري املال، والـُمْسَتورِق: الذي يطلب الورق

يف االصطالح هو: أن يشرتي سلعة نسيئة، مث يبيعها نقدا لغري البائع بأقل مما اشرتاها به؛ ليحصل و 

  .)٤(بذلك على النقد

ورق، وأهم ما ورد يف التوهذا التعريف من أهم التعريفات الشائعة للتورق ويتناقله كثري ممن كتب يف 

يعها يف هذا التعريف قوله يف البيع الثاين: " لغري البائع" وهذا القيد للتفريق بني بيع التورق وبيع العينة؛ إْذ يب

  العينة نقداً على نفس البائع الذي اشرتى منه نسيئة؛ فهو قيد مؤثر والشك.

السلعة اليت  ؤثراً وال الزماً للعقد؛ ألنه قد يبيعولكن قوله: " بأقل مما اشرتاها به" هذا قيد أغليب ليس م

  اشرتاها نسيئة بثمن مساٍو أو أكثر نقداً، وهذا متصور وواقع أحياناً حبسب السوق.

ومما ينبغي أن يـَُقيد يف التعريف ألمهيته وتأثريه يف احلكم؛ كون البائع األول نسيئة مالكًا للسلعة، 

وتأثريه؛  التابع لرابطة العامل اإلسالمي على هذا يف تعريفهم لتأكيد أمهيتهولذلك نص امع الفقهي اإلسالمي 

فقالوا: "شراء سلعة يف حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، مث يبيع املشرتي بنقد لغري البائع للحصول على 

                                 
  ).١٩٦ – ١٩٥/ ١١(اإلنصاف  ).٣١٦/ ٦(الفروع  ).١٠٨/ ٥( ذيب السنن). ٣٠٢/ ٢٩(ينظر: جمموع الفتاوى  )١(

الرشيدي، أمحد بن فهد، عمليات التورق وتطبيقاا  ).٨٨/ ٦( الروض املربع ).٢/٢٦( شرح منتهى اإلرادات ).٣٨٣/ ٧( كشاف القناع
 .)١٩ص (االقتصادية يف املصارف اإلسالمية 

. ومن فقهاء الشافعية )٣/٧٩( األم ).٤٠٤ /٤( مواهب الجليل ).٧/٢١١( فتح القدير ).٢٢٩/ ١١( المبسوطينظر:  )٢(
 .)١٤٣ص ( ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيمن مساها بالزْرنَقة، وبالعينة اجلائزة. ينظر: اهلروي، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري، 

مختار الرازي،  ).٣٧٥/ ١٠( لسان العربابن منظور،  ).١٠١/ ٦(، مادة ورق معجم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس،  )٣(
  .)٣٣٦ص ( الصحاح

 .)١٥٣ص(نزيه محاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية  ).١٤/١٤٧( الكويتية املوسوعة الفقهيةينظر:  )٤(
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ا يف إطالق ه، وهذا التعريف أجود تعاريف التورق فهو يشتمل على أدق القيود الواردة يف العقد وأمه)١(النقد"

  احلكم، ومها شرطان:

ا األول: متلك السلعة بعينها وحيازا لدى البائع قبل البيع؛ ألنه ال جيوز للتاجر بيع السلعة قبل متلكه

  للنهي عن بيع ما ال ميلك.

الثاين: أن يبيع املشرتي السلعة بعد قبضها القبض الشرعي على غري البائع أو من ينزل منزلته؛ فإن 

  جعت املسألة إىل العينة احملرمة.البائع ر  باعها على

 

  : حكم التورقالفرع الثاني
  اختلف الفقهاء يف حكم بيع التورق على ثالثة أقوال:

، واملشهور عند )٢(: أن بيع التورق جائز بال كراهة. وهو مذهب اجلمهور من احلنفيةالقول األول

 )٦(صدر قرار امع الفقهي اإلسالمي التابع للرابطة، وبه )٥(، واحلنابلة)٤(، ومذهب الشافعية)٣(املالكية

  .)٨(، وغريهم)٧(وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                                 
ه، ينظر: اجليزاين، ١١/٧/١٤١٩جملة امع الفقهي، القرار اخلامس، الدورة اخلامسة عشره، املنعقد مبكة املكرمة يوم السبت  )١(

 .)٢٥٢/ ٣( فقه النوازلحممد بن حسني، 
 .)٥/٣٢٦( ابن عابدينحاشية  ).٧/٢١٣(، فتح القديرابن اهلمام، ينظر:  )٢(
 . ٤/٤٠٤احلطاب، مواهب اجلليل  .٢/٤٢ ابن رشد، املقدمات املمهدات .١٨٦ -١٨٥، ١٣٠/ ٢ينظر: املوطأ  )٣(
. والشافعية يرون جواز بيع العينة، فمن باب أوىل جواز التورق عندهم، ٤١٨/ ٣ النووي، روضة الطالبني .٧٩ -٧٨/ ٣: األم ينظر )٤(

ة ، وهذا يعود إىل األصل املعترب عندهم بظاهر العقود، ال مبا ينويه العاقدان، وهلذا يصححون بيع العين-باإلضافة للنص على التورق يف األم -
 .٣١١/ ٥اية املطلب  .٣١٤/ ٩ر ذلك من املسائل... واهللا أعلم. ينظر: اموع ما مل ُيشَرتط يف البيع، ونكاح َمْن قصد التحليل، ونظائ

 .١٥٧ - ١٤٨/ ١١السبكي، تكملة اموع 
 .٢/٢٦ البهويت، شرح منتهى اإلرادات .٣٣٧/ ٤ينظر: املرداوي، اإلنصاف  )٥(
 .٢٥٢/ ٣ اجليزاين، حممد بن حسني، فقه النوازل .٧/١٤١٩/ ١١عشر، بتاريخ  يف دورته اخلامسة )٦(
 .١٩٢٩٧، ١٦٤٠٢، فتوى رقم ١٦١/ ١٣فتاوى اللجنة الدائمة  )٧(
 .٢٤٥، ٩٣/ ١٩ ابن باز، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .٦١/ ٧ آل الشيخ فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم )٨(

، بيع التقسيط ١٣القره داغي، حبوث يف االقتصاد اإلسالمي ص  .١٧٦ – ١٧٥املالية واملصرفية املعاصرة ص  نزيه محاد، يف فقه املعامالت
 ابن عثيمني، الشرح املمتع ،٤٩٣، ص ١/ ٥وقيده آخرون باحلاجة: املعايري الشرعية، املعيار الشرعي للتورق، البند  .٧٣ – ٧٢وأحكامه ص 

 .٣، واملداينة ص ٢٢١ -٢٢٠/ ٨
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، ورواية عند )٢(، وقول عند املالكية)١(: أن بيع التورق مكروه. وهو قول عند احلنفيةالقول الثاني

  .)٤(، اختارها ابن تيميه يف أحد قوليه)٣(احلنابلة

، )٦(وهو رواية عند احلنابلة )٥(: أن بيع التورق حمرم. وهو قول عمر بن عبد العزيزالثالثالقول 

  .)٩(، وبعض املعاصرين)٨(، واختارها ابن القيم)٧(اختارها ابن تيمية يف أشهر قوليه

  أدلة القول األول:

  .)١٠(﴾َوَأَحل اللُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربَا قول اهللا تعاىل: ﴿  الدليل األول:

دلت اآلية على أن األصل يف البيع اإلباحة، إال ما قام الدليل على منعه، والتورق داخل يف عموم 

  .)١١(البيع، ومل يقم دليل على منعه

  :من وجهين نوقش

من األصل  التحرمي، وهو أخص لبأن األصل يف املعامالت احلل، يقابله أن األصل يف احليالوجه األول: 

                                 
 .٣٢٥/ ٥ ، حاشية ابن عابدين٤/١٦٣ينظر: الزيلعي، تبيني احلقائق  )١(
 . إذا مل يكن من أهل العينة فاملشهور عند املالكية جواز التورق، وعندهم قول بالكراهة٤/٤٠٤ينظر: احلطاب، مواهب اجلليل  )٢(

اهة؛ ر قال احلطاب: "واملشهور أنه جائز وقول ابن مزين: إنه مكروه ومل حيك ابن رشد يف جوازه خالفا"، أما إن كان من أهل العينة فاملذهب الك
، ٤/٤٠٤عينة يتهمون فيما ال يتهم فيه أهل الصحة، قال ابن رشد: "وذلك جائز لغري أهل العينة". ينظر: مواهب اجلليل، للحطاب ألن أهل ال

 .٣/٨٩ ، الدردير، الشرح الكبري٥/١٠٦، للخرشي شرح خمتصر خليل
 ٤/٣٣٧اإلنصاف  ، املرداوي،٦/٣١٦ينظر: ابن مفلح، الفروع  )٣(
. قال ابن تيمية: "وقد اختلف العلماء يف كراهته فكرهه عمر بن عبد ٤٤٧، ٤٣١،٤٤٢، ٢٩/٣٠٣ينظر: جمموع الفتاوى  )٤(

/ ٢٩العزيز وطائفة من أهل املدينة: من املالكية وغريهم. وهو إحدى الروايتني عن أمحد ورخص فيه آخرون واألقوى كراهته" جمموع الفتاوى 
٣٠٢. 

)، ولفظه: (جاء كتاب عمر بن عبد ٢٠٥٢٨) (ح ٥٢٧/ ١٠رواه ابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية، َمن كره العينة ( )٥(
تورق. جمموع لالعزيز إىل عبد احلميد: أن اْنَه َمن ِقَبلك عن العينة، فإا أخت الربا) وفسره ابن تيمية وابن القيم وغريمها باملعىن االصطالحي ل

 .١٠٨/ ٥ ، ذيب السنن٥٠٠، ٣٠٣، ٣٠/ ٢٩الفتاوى 
 .٤/٩ ، املستدرك على جمموع فتاوى ابن تيمية٤/٣٣٧ينظر: املرداوي، اإلنصاف  )٦(
 .٦/٣١٦، الفروع ٣/١٣٥ ، إعالم املوقعني١٩٠ص ، البعلي، االختيارات الفقهية٥/٣٩٢ ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكربى )٧(
 .١٥٧، ٣/١٣٥ ينظر: إعالم املوقعني )٨(
، السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص ٩٤٩ - ٨٩٧موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة ص  )٩(

٣٤١ - ٣٤٠. 
 .٢٧٥ة سورة البقرة، اآلي )١٠(
 .١٩/٩٦ينظر: جمموع فتاوى ابن باز  )١١(
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األول، واخلاص مقدم على العام، وال نزاع يف أن التورق حيلة للحصول على النقد، فهو حمرم حىت يثبت 

  .)١(الدليل على خالف ذلك

احملرمة هي املوصلة للمحظور، أما احليل للفرار من احملظور، واحلصول على املباح  بأن احليلأجيب: و 

َتْع بِالدرَاِهِم َجِنيًبا«فليست حمرمة، كما يف حديث  ، واحلصول على النقد )٢(»ِبْع الَجْمَع بِالدرَاِهِم، ثُم ابـْ

م، على اجليد، وكذلك الذي يبيع بالسلأرشد الرجل أن يبيع التمر الرديء ليحصل  �ال يعد حمظورًا؛ فالنيب

أو غريها من البيوع يريد النقد، فاحليلة يف التورق ليست حمرمة فهي للفرار من احملظور، واحلصول على 

  .)٣(مباح

أن اآلية فيها رد على شبهة املشركني القائلني: إن زيادة الثمن مقابل األجل يف البيع  الوجه الثاين: 

الزيادة،  أن منفعة التبادل املوجودة يف البيع جترب هذه ذلكزيادة يف األجل يف الربا، و الكزيادة الدين مقابل 

فإذا مل تكن السلعة مقصودة للمشرتي إال رد التحيل على التمويل انتفت منفعة التبادل، وبقيت تكلفة 

  .)٤( األول وحرم الثاينل اهللالتمويل دون ما جيربها. وبذلك ينتفي الفرق بني البيع وبني الربا الذي ألجله أح

 : الزيادة يف الربا الزمة للبائع على املشرتي، ويف التورق حمتملة، وليست للبائع األول.أوالً  أجيب:و 

: على التسليم بأن الفرق منفعة التبادل، ولكنها موجودة يف حمل اخلالف، فإن البيع يف التورق ليس ثانياً 

و البائع مجيًعا مجيع شروط البيع وزيادة، مثل اشرتاط أال يكون املشرتي الثاين هصوريًا، بل مشروط يف البيعني 

األول أو وكيله أو كل من يعترب البيع له يف حكم إعادة للسلعة لألول، وقصد املشرتي للسلعة كقصد التاجر 

  .)٥(واملضارب هلا، كلهم يقصد منها قصًدا جائزًا، وهو مثنها

                                 
 .٣٧٧ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص )١(
) ٩٨/ ٣) (كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه)، (٢٢٠١) برقم: (٧٧/ ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٢(

) (كتاب البيوع، باب بيع ١٥٩٣) برقم: (٤٧/ ٥، باب الوكالة يف الصرف وامليزان)، ومسلم يف "صحيحه" () (كتاب الوكالة٢٣٠٢برقم: (
 الطعام مثال مبثل).

ينظر: حكم التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية، للمنيع، منشور ضمن أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي  )٣(
 .٣٤٩-٢/٣٤٨ه، ١٤٢٤شوال  ٢٤-٩١يف مكة املكرمة، املنعقدة يف 

 .٣٦٧السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص  )٤(
م، دار كنوز إشبيليا، ص ٢٠١٣ –ه ١٤٣٤ابن طاهر، عبد اهللا بن عمر بن حسني، العقود املضافة إىل مثلها، الطبعة األوىل  )٥(

١٥٥. 
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��I�H�G�F�E�D�C�B�A{ه وتعاىل: قوله ســـــــــــــبحان الدليل الثاني:

JK{)١(.  

أن التورق فيــه بيع بــاألجــل أو بــالتقســــــــــــــيط، وذلــك جــائز كمــا دلــت عليــه اآليـة؛ وفيــه بيع حــال على 

�W��Y�X{طرف ثالث، غري البائع األول، وذلك جائز؛ كما دل عليه ســــابقاً قوله ســــبحانه وتعاىل: 

[�Z\{)اجلواز أو الصحة.، وليس بني العقدين ارتباط مينع )٢  

بأن التورق معاملة جتمع عقدين، وحكم اجلمع خيالف حكم التفريق، ولفظ البيع يف اآلية ال  نوقش:

  .)٣(يتناول صورة التورق

أن األصل جواز اجتماع عقدين أو اشرتاط أحدمها يف اآلخر، إال أن يكون اجلمع بينهما  وأجيب:

حمل ي، كما يف العينة، أو أن يكون أحُد العقدين معاوضًة واآلخر تربًعا مع اشرتاط أحدمها يف اآلخر،  

رف واحد، على ط كالقرض بشرط اهلبة، أو يكون العقدان متعارضان، كاجتماع البيع واإلجارة يف زمن واحد

أو يكون اشرتاط أحدمها يف اآلخر وسيلًة إىل حمرم، كبيع الوفاء، فهو وسيلة إىل ربا الديون، وليس شيٌء من 

ذلك موجوًدا يف التورق، واحلاصل أن اجتماع العقدين ال يقتضي املنع لذاته، واملنع من اشرتاط أحد العقدين 

  .)٤(يف اآلخر قول مرجوح

اْستَـْعَمَل َرُجًال  �أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة رضي اهللا عنهما: َأن َرُسوَل اللِه عن  الدليل الثالث:

ُسوَل قَاَل: َال َواللِه يَا رَ ، » َأُكل َتْمِر َخْيبَـَر َهَكَذا؟: «�َعَلى َخْيبَـَر، َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجِنيٍب، فـََقاَل َرُسوُل اللِه 

، َوالصاَعْنيِ بِالثالَثَِة، فـََقاَل َرُسوُل اللِه اللِه ِإنا لََنْأُخُذ ا َال تـَْفَعْل، ِبْع الَجْمَع : «�لصاَع ِمْن َهَذا بِالصاَعْنيِ

َتْع بِالدرَاِهِم َجِنيًبا   .)٥(»بِالدرَاِهِم، ثُم ابـْ

                                 
 .٢٨٢سورة البقرة: آية  )١(
 .٢٧٥لبقرة: آية سورة ا )٢(
 .٣٦٦ - ٣٦٥السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص  )٣(
م، (ص ٢٠٠١-ه ١٤٢١نزيه محاد، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، الناشر دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل  ينظر: )٤(

٢٦٨، ٢٥٠.( 
  ).١٤٧سبق خترجيه (ص  )٥(
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ا يريد اخلروج يريدها إمنالرجل يف هذا احلديث يريد بيع التمر الرديء للحصول على الدراهم، وهو ال ف

من مبادلة التمر الرديء بالتمر اجليد، وهذا ال يقدح يف صحة البيع ما دام أنه باع التمر الرديء على غري 

الشخص الذي اشرتى منه التمر اجليد، فكذلك املتورق يشرتي السلعة للحصول على املال، وهو ال يريد 

ائعها ملال، وهذا ال يقدح يف صحة البيع ما دام أنه باع السلعة لغري بالسلعة إمنا يريد اخلروج من مبادلة املال با

  .)١(األول

 : بأن هذا احلديث يستدل به على مجيع صور العينة الثنائية، والثالثية، والتورق، ومجهور ايزيننوقش

  .)٢(نها مطلًقام للتورق ال جييزون بقية صور العينة، فما كان جوابًا هلم عن هذا احلديث فهو جواب للمانعني

ا، : بأن العينة الثنائية، والثالثية فيها التواطؤ على عود السلعة للبائع فهي حيلة للتوصل للربأجيبو 

  .)٣(لذلك هي حمرمة، أما التورق فليس فيه شيء من ذلك

لقيين  قال: ابتعت زيًتا يف السوق فلما استوجبته -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمر الدليل الرابع: 

ل فأعطاين به رًحبا حسًنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن رج

ى أن  -يه وسلم صلى اهللا عل -ثابت فقال: ال تبعه حيث ابتعته حىت حتوزه إىل رحلك فإن رسول اهللا 

رضي اهللا عنهما  -، وما ورد عن حكيم بن حزام )٤(السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم تباع

؟ قال:  - رتيت بيًعا فال فإذا اش«قال: قلت: يا رسول اهللا، إين أشرتي بيوًعا فما حيل يل منها وما حيرم علي

                                 
 .٤٦٤-١١/٤٦٣ينظر: الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة  )١(
 .٣٧٠ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص )٢(
ينظر: حكم التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية، للمنيع، منشور ضمن أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي  )٣(

 .٢/٣٤٩ه، ١٤٢٤شوال  ٢٤-١٩كة املكرمة، املنعقدة يف يف م
) (كتاب البيوع، ذكر اخلرب املصرح بأن حكم الطعام وغريه من ٤٩٨٤) برقم: (٣٦٠/ ١١أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )٤(

ى اهللا عليه وآله وسلم أن تباع ) (كتاب البيوع، ى رسول اهللا صل٢٢٨٤) برقم: (٤٠/ ٢األشياء املبيعة فيه سواء)، واحلاكم يف "مستدركه" (
) (كتاب اإلجارة، باب يف بيع الطعام قبل ٣٤٩٩) برقم: (٣٠٠/ ٣السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم)، وأبو داود يف "سننه" (

له النقل والتحويل إذا كان مث) (كتاب البيوع، باب قبض ما ابتاعه جزافا ب١٠٨٠٤) برقم: (٣١٤/ ٥أن يستويف)، والبيهقي يف "سننه الكبري" (
) برقم: ٣٩٨/ ٣) (كتاب البيوع)، (٢٨٣٠) برقم: (٣٩٨/ ٣) (كتاب البيوع) ، (٢٨٢٩) برقم: (٣٩٧/ ٣ينقل)، والدارقطين يف "سننه" (

ضي ) (مسند األنصار رضي اهللا عنهم، حديث زيد بن ثابت ر ٢٢٠٧١) برقم: (٥٠٦٩/ ٩) (كتاب البيوع)، وأمحد يف "مسنده" (٢٨٣١(
 اهللا عنه).
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  .)١(»تبعه حىت تقبضه

هذان احلديثان وغريمها من األحاديث واآلثار الواردة يف النهي عن بيع السلع حىت تُقبض؛ دلت و

قال: قلت: يا  -رضي اهللا عنه  -فهوم الغاية على جواز بيعها إذا مت القبض، فمثال يف حديث حكيم مب

» بعه حىت تقبضهفإذا اشرتيت بيًعا فال ت«رسول اهللا، إين أشرتي بيوًعا فما حيل يل منها وما حيرم علي؟ قال: 

 الثمِن واملؤج لبيع األول َلُه، كما مل يعلق النهي بكون افالشراء يف هذا احلديث وغريه مطلق، يشمل احلال

مؤجالً والثاين معجًال، مع أن املقام يستدعي بيان ذلك لو كان منهًيا عنه، مع عدم ورود النهي عنه يف نص 

؛ فدل ذلك على جواز التورق )٢(كان عاملاً باحلكم  -رضي اهللا عنه  -آخر، حىت ال يظن ظان أن حكيًما 

  ا قبضها القبض الشرعي وحازها.إذ فيبيع املشرتي السلعة

؛ "ألن احملتاج يف األغلب ال جيد من يساعده )٣(: أن احلاجة ماسة للتعامل بالتورقالدليل الخامس

يف قضاء حاجته بالتربع وال بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إىل هذه املعاملة حىت يتخلص مما قد شق عليه يف 

  .)٤(قضاء دين وحنوه "

احلاجة ال يكفي الستباحة احملرم، ورفع احلرج ال ريب فيه، لكنه يستلزم سد أبواب بأن جمرد نوقش: 

  .)٥(الربا؛ ألن الربا من أعظم مصادر احلرج، ويف أنواع املبادالت النافعة غنية عن احلرام

: بأن التورق معاملة جائزة؛ "ألن الرجل يشرتي السلعة ويكون غرضه إما عني السلعة وإما أجيب

                                 
) (كتاب البيوع، ذكر اخلرب الدال على أن كل شيء بيع سوى ٤٩٨٣) برقم: (٣٥٨/ ١١أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )١(

) (كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن ٧/ ٤٦١٥) برقم: (٨٩٥/ ١الطعام حكمه حكم الطعام يف هذا الزجر)، والنسائي يف "اتىب" (
) ٣١٢/ ٥) (كتاب البيوع، بيع الطعام قبل أن يستوىف)، والبيهقي يف "سننه الكبري" (٦١٥٠) برقم: (٥٥/ ٦ي يف "الكربى" (يستوىف)، والنسائ

) (كتاب ٢٨٢٠) برقم: (٣٩٠/ ٣) ( كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستويف)، والدارقطين يف "سننه" (١٠٧٩٠برقم: (
) (مسند املكيني رضي اهللا عنهم، مسند حكيم بن حزام عن النيب صلى اهللا عليه ١٥٥٤٩) برقم: (٣٢٣٠/ ٦البيوع)، وأمحد يف "مسنده" (

) (كتاب ١٤٢١٤) برقم: (٣٩/ ٨) (حكيم بن حزام)، وعبد الرزاق يف "مصنفه" (١٤١٥) برقم: (٦٥٤/ ٢وسلم)، والطيالسي يف "مسنده" (
) (كتاب البيوع واألقضية، من قال ٢١٧٤٣) برقم: (١٤٩/ ١١ابن أيب شيبة يف "مصنفه" (البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حىت يستوىف)، و 

 إذا بعت بيعا فال تبعه حىت تقبضه).
 .١٥٥عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص  )٢(
 .٤/٣٥٩ ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء )٣(
 .١٩/٩٩جمموع فتاوى ابن باز  )٤(
 .٣٧٨-٣٧٧ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص )٥(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١٤٥ 

  ، وال يثبت دليل على حترميه.)٢(، وهو خمرج شرعي عن التعامل بالربا)١(مها غرض صحيح"عوضها وكال

فكما أن " قياس املتورق على التاجر الذي يشرتي سلعًة باآلجل ويبيع بالنقد؛الدليل السادس: 

لك احملتاج فكذ؛ )٣(املشرتي الذي غرضه التجارة أو غرضه االنتفاع أو القنية جيوز شراؤه إىل أجل باالتفاق"

  جيوز له أن يشرتي السلعة ليحصل على املال، بل هو أوىل، فالتاجر يريد تكثري ماله، وهذا يريد دفع حاجته.

بأن هذا قياس للشيء على ضده، فالتاجر مقصوده الربح، واملتورق مقصوده اخلسارة، فالتاجر نوقش: 

ه، فكيف يقاس هذا ن حصوله عليه إال خبسارتاحلاضر، وال ميك يبيع لريبح، واملتورق يبيع ليحصل على النقد

  )٤(على هذا؟

بأن بيع املتورق للسلعة ال خسارة فيه فهو يبيعها بثمنها احلاضر، أما الزيادة يف السلعة عند  :بأجيو 

، كما أنه يف السلم )٥(البائع األول فهو يف مقابلة األجل، فثمن السلعة مؤجلة يزيد على مثنها يف احلاضر

بأن مقصوده  سلم، فال يُ ظلم على املتورق، وال خسارة عليهيبيع املسلم فيه املؤجل بثمن أقل حاضرًا، فال 

املقارنة أنه ذا القصد لن يكون خاسراً باعتبار األجل، ولو سلمنا ببوقد تبني يف  ،ألن مقصوده النقد اخلسارة

قد (أعين بني مثن السلعة نقداً ومثنها نسيئة)؛ فإن اخلسارة ليست الزمة فبني الثمنني دون النظر إىل األجل 

يكون الفرق يسريًا بني الثمنني، ويبيع السلعة نقدًا بثمنها نسيئة وقد يربح فيها كذلك وهذا وارد كما هو 

ع يسرياً ياحلال يف األسواق املعاصرة كسوق األسهم على سبيل املثال إذا كانت الظروف مواتية، وتأخر بالب

حىت يرتفع السعر بناء على معطيات ودالالت يعرفها أهل السوق، واملقصود أن هذا االحتمال وارد واخلسارة 

  غري متمحضة وال ُمَتيقنة، فيسقط ذا الفارق املزعوم ويبقى القياس ظاهراً واهللا أعلم.

  أدلة القول الثاني والثالث:

ره لرواية لتحرمي بأدلة واحدة، فابن تيمية ذكر نفس األدلة يف اختيااستدل القائلون بالكراهة، والقائلون با

                                 
 .٧ابن عثيمني، املداينة ص )١(
ينظر: القري، حممد، التورق كما جتريه املصارف، حبث منشور ضمن أعمال وحبوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي يف  )٢(

 .٢/٦٤٢ه، ١٤٢٤شوال  ٢٤-١٩مكة املكرمة، املنعقدة يف 
  .٢٩/٣٠ابن تيمية، جمموع الفتاوى  )٣(
 .٣٧٦-٣٧٥ل اإلسالمي صينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، قضايا يف االقتصاد والتموي )٤(
  .٨١٥عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص ينظر:  )٥(
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  .)٢(، واختياره لرواية التحرمي)١(الكراهة

  .)٣(»َعْن بـَْيِع اْلُمْضَطر ����نـََهى النِبي «  قال: �: عن علي بن أيب طالب الدليل األول

  .)٤(ى عن بيع املضطر، واملتورق مضطر لبيع السلعة فيدخل يف النهي �النيب ف

، وعلى التسليم بقبوله فقد بني بعض العلماء بأن )٥(: بأن احلديث ضعيف ال تقوم به حجةنوقشو 

بيع املضطر له وجهان، اإلكراه واإلجلاء إىل البيع، وهذا بيع فاسد، واالضطرار بسبب كالدين وحنوه، وهذا 

أن يعان وال يـَُبايع على هذا الوجه، فإن اضطر وباع جاز ومل يُفسخ، ومل يُقل بالتحرمي يف هذه  ينبغي

  .)٦(الصورة

والذي يشرتي السلعة مث يبيعها بغرض احلصول على النقد، قد ال يكون مضطرًا على كل حال، بل 

صح املني بالتورق، فال يقد يكون غرضه للنقد ألمر حاجي، أو أمر تكميلي، كما هو مشاهد من حال املتع

  .)٧(اطراد حكم بيع املضطر على بيع التورق

ْعُت َرُسوَل اللِه  ، قال:"�عن ابن عمر  الدليل الثاني: ْذُتْم ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنِة، َوَأخَ : «يـَُقولُ  �مسَِ

 رِْع، َوتـَرَْكُتُم اْلِجَهاَد، َسلَال َأْذنَاَب اْلبَـَقِر، َوَرِضيُتْم بِالز ُه َعَلْيُكْم ُذالى تـَْرِجُعوا ِإَلى َط الليـَْنزُِعُه َحت 

  .)٨(»ِديِنُكمْ 

                                 
 .٥٠-٦/٤٥ ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكربى )١(
 .٤٤٧، ٤٤٢، ٤٣١، ٢٩/٣٠٣ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى،  )٢(
/ ٦) (كتاب البيوع، باب يف بيع املضطر)، والبيهقي يف "سننه الكبري" (٣٣٨٢) برقم: (٢٦٣/ ٣أخرجه أبو داود يف "سننه" ( )٣(

شرة ) (مسند الع٩٥٢) برقم: (٢٥٨/ ١) (كتاب البيوع، باب ما جاء يف بيع املضطر وبيع املكره)، وأمحد يف "مسنده" (١١١٩٥) برقم: (١٧
 املبشرين باجلنة وغريهم، مسند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه). 

 .٣/١٣٥ ، ابن القيم، إعالم املوقعني٦/٥٠ ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكربى )٤(
احلديث ضعيف، يف سنده صاحل بن عامر، قال عنه الذهيب: "نكرة، بل ال وجود له"، ويف السند شيخ من بين متيم جمهول،  )٥(

، ٢/٢٩٥ سناده رجل جمهول ال ندري من هو" واحلديث ضعفه ابن حزم، واأللباين، واألرنؤوط. ينظر: الذهيب، ميزان االعتدالقال اخلطايب: "يف إ
 .٢/٢٥٢، ختريج األرنؤوط على املسند ٨٧٣، األلباين، ضعيف اجلامع ص٧/٥١١، ابن حزم، احمللى ٣/٧٥ اخلطايب، معامل السنن

 .٣/٧٥ اخلطايب، معامل السنن )٦(
 .٧١ينظر: الرتكي، سليمان، بيع التقسيط وأحكامه ص )٧(

/ ٥كبري" () (كتاب اإلجارة، باب يف النهي عن العينة)، والبيهقي يف "سننه ال٣٤٦٢) برقم: (٢٩١/ ٣أخرجه أبو داود يف "سننه" ( )٨(
) (مسند ٤٩١٨) برقم: (١٠٨٨/ ٣) (كتاب البيوع ، باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة )، وأمحد يف "مسنده" (١٠٨١٥) برقم: (٣١٦

/ ١٢) (مسند عبد اهللا بن عمر)، والبزار يف "مسنده" (٥٦٥٩) برقم: (٢٩/ ١٠رضي اهللا عنهما)، وأبو يعلى يف "مسنده" ( عبد اهللا بن عمر
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  .)١(ى عن العينة، والتورق شقيقة العينة، وصورة من صورها، وهذا يستلزم ذم التورق شرًعا �النيب ف

والفقه مجهور العلماء من أهل اللسان و  ،)٢(بأن احلديث ضعيف ال يصلح االحتجاج بهنوقش: و 

يفرقون بني العينة والتورق صورًة وحكًما، وإطالق اسم العينة على التورق من جنس إطالق احلسد على 

كم غري حكم وا التورق حبالغبطة واملتعة على القران وحنو ذلك، بدليل أن الذين استعملوا هذا اإلطالق خصّ 

  .)٣(العينة

ن القيم: املشرتي للسلعة غري البائع األول؛ قال اببني التورق والعينة، من جهة أن  جوهري  وهناك فرق

  .)٤("فإن اشرتاها منه بائعها كانت عينة وإن باعها من غريه فهي التورق"

ومن جهة أن مقصود املتورق قد ال يكون معلوًما عند البائع، بعكس العينة اليت تتم باالتفاق بني 

  .)٥(البائع واملشرتي على عود السلعة للبائع

فحاصل التورق أنه يكون بني ثالثة أطراف، والعينة تكون بني طرفني، فالبائع األول يف التورق ال 

عالقة له بالبيع احلاصل ثانية، خبالف العينة فإن بائع السلعة نسيئة يعود ليشرتيها نقداً، فإذا الحظنا هذا 

ة التحرمي، ف فلم تكن تشتمل على علالفارق الوحيد جند أن علة التحرمي تكمن فيه، أما غري ذلك من األوصا

 مل فقصد املتورق احلصول على النقد حبيلة يتفادى ا الوقوع يف الربا وذلك بشرائه سلعة نسيئة مث بيعها نقداً 

                                 
) (كتاب األدب، يف الرجل يأخذ ٢٧٢٤١) برقم: (٥٨٥/ ١٣) (مسند عبد اهللا بن عمر)، وابن أيب شيبة يف "مصنفه" (٥٨٨٧) برقم: (٢٠٥

 من مال أخيه).
 .٣٤١، سامي السويلم، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص٣/١٥٧ لقيم، إعالم املوقعنيينظر: ابن ا )١(

للحديث ثالث طرق كلها ضعيفة: الطريق األول عند أيب داود عن إسحاق أيب عبدالرمحن عن عطاء اخلرساين، عن نافع عن ابن عمر.  )٢(
ر و قال ابن حجر يف البلوغ :"يف إسناده مقال"، وفيه أبو عبدالرمحن إسحاق اخلرساين ضعيف، قال املزي عنه:" قال أبو حامت: شيخ ليس باملشه

وقال أبو أمحد بن عدى: جمهول"، وعد الذهيب يف امليزان هذا احلديث من مناكريه، وعطاء اخلرساين قال عنه ابن حجر يف التقريب:  ال يشتغل به،
"صدوق، يهم كثريا، ويرسل، ويدلس"، والطريق الثاين عند أمحد عن األعمش عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عمر، وأعله ابن حجر يف التلخيص، 

عمش مدلس، ومل يذكر مساعه من ابن عمر"، وقال االرنؤوط: "إسناده ضعيف؛ النقطاعه عطاء بن أيب رباح مل يسمع من ابن قال: "ألن األ
عمر"، والطريق الثالث عند أمحد عن أيب جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، قال األرنؤوط عنه: "إسناده ضعيف؛ لضعف أيب جناب، 

، املزي، ٢٥٢ر بن حوشب". وهذه الطرق ال تقوي بعضها؛ لشدة ضعفها. ينظر: ابن حجر، بلوغ املرام صوهو حيىي بن أيب حية الكليب، وشه
، ختريج ٣/٤٨ ، ابن حجر، التلخيص احلبري٣٩٢ص ، ابن حجر، تقريب التهذيب٤/٥٤٧ ، الذهيب، ميزان االعتدال٤١٣/ ٢ذيب الكمال 

 .٩/٥١، ٨/٤٤٠ األرنؤوط على مسند أمحد
 .١٥٨ينظر: عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص  )٣(
 .٩/٢٥٠، ذيب السننابن القيم،   )٤(
 .١٠لفقهي وتطبيقاته املعاصرة صينظر: عثمان شبري، التورق ا )٥(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١٤٨ 

يكن املؤثر يف التحرمي، خبالف البائع الذي باع نسيئة مث اشرتى السلعة نقدًا بأقل من الثمن اآلجل، فإن 

حض ورة. وعليه فإن علة حترمي العينة تكمن يف قصد البائع ال يف قصد املتورق؛ إْذ متذلك مؤثر يف حترمي الص

يعتني البائع مقرضاً وأراد التحايل على الربا، فاختذ صورة البيع بالنسيئة مث البيع بالنقد بثمن أقل والسلعة يف الب

صول على النقد اً حيث أراد احلمتحدة فكانت صورية غري مبتغاة، أما املتورق فقد متحض يف احلقيقة مقرتض

يف مقابل دفع زيادة نظري الزمن، والسلعة عنده يف البيعتني أيضًا متحدة فكانت صورية غري مبتغاة، لكن 

قصده مل يؤثر يف التحرمي؛ إْذ غاية ما يف التورق بالنسبة إليه أنه يظهر خلالً يف اتمع اإلسالمي حيث اضطر 

تورق إىل هذه املعاملة
ُ
للحصول على النقد بسبب ظروفه القاهرة ومل جيد من يعينه من إخوانه باإلقراض  امل

احلسن أو من أموال الزكاة والصدقات وحنوها، ولذا كانت كراهة التورق يف بعض املذاهب الفقهية، وهذا 

رمة خبالف املقرض الذي أراد أكل الربا وأخذه بصورة مشروعة الشكل فكانت هذه املعاملة وهي العينة حم

شرعاً عند اجلمهور، وحمرمة كذلك عند الشافعية إذا كان البيع الثاين مشروطاً يف البيع األول أو جرى العرف 

  .)١(بذلك، أما إن مل يكن شرط أو عرف فال حترم باعتبار الظاهر كما سبق التنبيه عليه

إذا استقمت به، و : "إذا استقمت بنقد، وبعت بنقد، فال بأس ¢ابن عباس  قول: الدليل الثالث

بنقد فبعت بنسيئة، فال، إمنا ذلك ورق بورق". قال ابن عيينة: فحدثت به ابن شربمة، فقال: (ما أرى به 

  .)٢(بأسا)، قال عمرو بن دينار: إمنا يقول ابن عباس: (ال يستقيم بنقد مث يبيع لنفسه بدين)

صوده دراهم بتاعها بنسيئة فمقيصدق على املتورق فهو يقوم السلعة بنقد وي هذا بن عباسكالم او 

  .)٣(بدراهم، يقوم السلعة يف احلال مث يشرتيها إىل أجل بأكثر من ذلك

بأن هذا املعىن غري مراد ذا األثر؛ ألن تفسريه على هذا املعىن سيمنع البيع إىل أجل بثمن قش: و نو 

، واملعىن املراد من األثر هو ما قاله أبو عبيد: "أن يدفع الرجل )٤(أكثر وقد نقل ابن تيمية اإلمجاع على جوازه

                                 
 .٤ة الثاين ص ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمي ينظر: خزنة، هيثم، التورق املصريف وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية، )١(
فقد رواه . وهو صحيح ١٥٠٢٨كتاب البيوع، باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، برقم   )٢(

 ، وكلهم أئمة ثقات، وقد صححه ابن تيمية يف الفتاوى الكربى�عبدالرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس
٦/٥٠. 

 .٢٩/٤٤٢تاوى ينظر: ابن تيمية، جمموع الف )٣(
:عن رجل حمتاج إىل تاجر عنده قماش فقال: أعطين هذه القطعة فقال -رمحه اهللا  -. وفيه: "وسئل ٢٩/٤٤٩املرجع السابق  )٤(
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إىل الرجل الثوب فيقومه بثالثني مث يقول: بعه ا فما زدت عليها فلك، فإن باعه بأكثر من ثالثني بالنقد 

، )١(وز"فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثالثني، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد فالبيع مردود ال جي

أنه كان ال يرى بأسا أن يدفع الرجل إىل الرجل ":�ويؤيد هذا املعىن لألثر الرواية األخرى له عن ابن عباس 

وهو راوي هذا األثر عن -. وقد بني عمرو بن دينار )٢(الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا فما زدت فهو لك"

ه بدين) كما عباس: (ال يستقيم بنقد مث يبيع لنفساملعىن املراد بقوله: إمنا يقول ابن  -عطاء عن ابن عباس

  سبق؛ ألن ذلك الفعل يـَُعد خمالفة صرحية لعقد الوكالة.

فع إىل : يف الرجل يد-وهو راوي هذا األثر عن ابن عباس-ويدل على هذا املعىن ويعضده قول عطاء

إن كان قد فال بأس، و الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما استفضلت فهو لك، قال: (إن كان بن

  .)٣(بنسيئة فال خري فيه)

وقد أورد عبدالرزاق األثر يف مصنفه حتت باب "الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن 

  .)٤(باعه بدين؟"

أنه ال بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا ونسيئة بكذا.  -رضي اهللا عنهما  -وجاء عن ابن عباس 

. أي رضا بأحد اخليارين، وفيه أنه قومها بالنقد ابتداًء فإذا اختار شراءها )٥(عن رضا ولكن ال يفرتقا إال

  بثمن النسيئة يكون استقام بنقد وباع بنسيئة؛ فدل هذا على صحة هذه الصورة وجوازها.

وهذا املعىن ال يصدق على التورق؛ إذ ليس فيه توكيل وال خمالفة، كما أنه ال مقتضي لتحرمي التقومي 

                                 
ه دالتاجر مشرتاها بثالثني وما أبيعها إال خبمسني إىل أجل فهل جيوز ذلك؟ أم ال؟ فأجاب: املشرتي على ثالثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصو 

لعة ينتفع ا لألكل والشرب واللبس والركوب وغري ذلك. والثاين: أن يكون مقصوده التجارة فيها فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة الس
 واإلمجاع".

، ابن ٣/٢٣٥ . وينظر: الزخمشري، الفائق يف غريب احلديث٤/٢٣٢ البغدادي، أبو عبيد القاسم بن سالم، غريب احلديث )١(
 . ٤/١٢٥ واألثر األثري، النهاية يف غريب احلديث

، كتاب اإلجارة، باب ال جتوز اإلجارة ، ورواه البيهقي يف السنن الكربى٤/٢٣٢ ن سالم، غريب احلديثأبو عبيد القاسم ب )٢(
 . ١١٦٥٦حىت تكون معلومة، وتكون األجرة معلومة، برقم

 ).٢٠٧٧٨) (ح ٥٨٢/ ١٠شيبة، كتاب البيوع واألقضية (رواه ابن أيب  )٣(
 .٨/٢٣٤ مصنف عبدالرزاق )٤(
 ).٢٠٨٢٦) (ح ٥٩٢/ ١٠رواه ابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية ( )٥(
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بالنقد والبيع بالنسيئة أصًال، فلو كان َمث حرج يف بيع النسيئة مطلًقا لدخل يف ذلك بيع األجل لإلجتار أو 

  .)١(االنتفاع وحنوه

أن املعىن الذي ألجله حرم الربا موجود يف التورق؛ فإن اهللا حرم أخذ دراهم بدراهم الدليل الرابع: 

تاج وأكل ماله بالباطل وهذا املعىن موجود يف التورق وإمنا أكثر منها إىل أجل؛ ملا يف ذلك من ضرر احمل

  .)٢(األعمال بالنيات

، وقصد )٣(: بأن هذا تعليل باحلكمة، واحلكمة ال تنضبط، وال تدور مع احلكم وجوًدا وعدًمانوقش

بنقود  راملتورق للدراهم ال يوجب حترمي التورق؛ "ألن مقصود التجار غالبا يف املعامالت هو حتصيل نقود أكث

أقل والسلع املبيعة هي الواسطة يف ذلك، وإمنا مينع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد  

، وما ذكرمت من الضرر على احملتاج بزيادة الثمن عليه )٤(كمسألة العينة، فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا"

، ومع )٥(فيمن اشرتى السلعة للتجارة، أو للقنيةالذي كان من البائع األول وأنه أكل للمال بالباطل موجود 

، وهذه الزيادة يف الثمن مقابل األجل، ال ضرر فيها، وال أكل للمال بالباطل؛ )٦(ذلك ال تقولون بتحرميها

فثمن السلعة مؤجلة يزيد على مثنها يف احلاضر، كما أنه يف السلم يبيع املسلم فيه املؤجل بثمن أقل حاضرًا 

بالثمن؛ فحضور الثمن وتأجيله له أثر يف قدره عند التعاقد، ولذلك فإن البيع الثاين الذي  مقابل التعجيل

  اطل.املتورق وال أكل ملاله بالب يتم لغري البائع يكون بسعر السلعة احلاضر، وليس فيه ظلم على

  الترجيح:

ر الناس، التورق جلمهو أن األصل يف املعامالت الصحة واجلواز، وللمصلحة اليت حيققها بناًء على 

هو  علم واحلكمةوهللا الالراجح ف ؛مناقشتها منأدلة املانعني ال تقوى على املنع كما تبني بالنظر إىل كون و 

                                 
 .١٦٠عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص  )١(
 .٣/١٣٥ ، ابن القيم، إعالم املوقعني٤٣٤/ ٢٩ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى  )٢(
 .٢٢ينظر: السعيدي، التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر ص )٣(
 .٥١-١٩/٥٠جمموع فتاوى ابن باز  )٤(
 .٤٧٢-١١/٤٧١ينظر: الدبيان، املعامالت املالية  )٥(
شرتي الذي غرضه التجارة أو غرضه االنتفاع أو القنية فهذا جيوز شراؤه إىل أجل باالتفاق" جمموع الفتاوى، قال ابن تيمية: "امل )٦(
 .٢٩/٣٠البن تيمية 
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  .القول األول جبواز بيع التورق

 ولتمام التوضيح وجتلية احلكم؛ ينبغي التعريج على أهم الضوابط اليت يلزم املتورق مراعاا حىت ال يقع

  :)١(ور، ومن ذلكيف احملظ

األول: أن يتم استيفاء املتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن اآلجل، مساومة أو مراحبة، ويراعى 

  يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء وجود السلعة، ومتلك البائع هلا قبل بيعها.

ا ال يشرتط املعاصرة مم الثاين: أن تكون السلعة املباعة من غري الذهب أو الفضة ، أو العمالت الورقية

  يف بيعها التقابض.

  الثالث: أن يكون البائع األول مالًكا للسلعة وقابًضا هلا قبًضا حقيقيا أو حكميا.

الرابع: أن تكون السلعة املباعة معينة تعييناً مييزها عن موجودات البائع األخرى، ويكون الشراء حقيقياً، 

  وليس صورياً.

ورق السلعة من البائع األول قبل بيعها للطرف اآلخر قبضاً حقيقياً أو حكمياً اخلامس: أن يقبض املت

  بالتمكن فعالً من القبض احلقيقي، وانتفاء أي قيد أو إجراء حيول دون قبضها من قبل املتورق.

السادس: أن يكون املشرتي من املتورق غري البائع األول الذي اشرتيت منه باألجل، وال يقوم مقامه، 

  يكون وكيًال عنه وال موزًعا ملبيعاته وال حنو ذلك، وذلك لتجنب العينة احملرمة شرعاً.فال 

  السابع: أال يشرتط البائع على املتورق غرامات تأخريية.

التورق ذه الصورة وهذه الشروط يسمى التورق البسيط وهو التورق املعروف يف الفقه والذي ُبِسَطت و 

ملصريف أو التورق ا األدلة على جوازه، وأما الصورة الثانية فهي ما يسمى بالتورقفيه األقوال السابقة، وسيقت 

 املنظم، وصورته أن يتوىل املصرف ترتيب عملية التورق؛ فيبيع السلعة على العميل بثمن آجل، مث يوكل العميل

  .)٢(هل املصرف ببيعها نقدا لطرف آخر إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة، ويسلم الثمن

                                 
ينظر: البنا، حممد عبد اللطيف حممود، التورق املنظم كما جتريه املصارف اإلسالمية ونوافذها يف أوربا : دراسة فقهية مقارنة،  )١(

م . شبري، حممد ٢٠٠٩-٧-٤م حىت ٢٠٠٩-٦-٣٠الس األوريب للبحوث واإلفتاء الدورة التاسعة عشرة برتكيا يف الفرتة من حبث مقدم ملؤمتر 
رة اعثمان، التورق الفقهي وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة عشرة، إم

 العربية املتحدة. البعلي، عبد احلميد حممود، التورق اجلائز واملمنوع شرعا.الشارقة، اإلمارات 
-١٩ينظر: جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته السابعة عشرة، املنعقدة مبكة املكرمة، يف املدة من  )٢(

 هـ. ١٤٢٤/  ١٠/  ٢٣
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وسيأيت بسط الكالم يف التورق املنظم يف الفصل القادم؛ لكون التعامل به أكثر يف املصارف عند 

التعامل مع العمالء اجلدد الراغبني يف احلصول على التمويل اإلضايف من غري املمول األساسي، فريتب 

  املصرف اجلديد عملية التورق لضمان حقه وضمان حتول العميل إليه.

وهذا ال يعين براءة املصارف من التورق املنظم مع عمالئها احلاليني عند طلب التمويل اإلضايف، لكنه 

بنسبة دون حالة العميل اجلديد الطالب للتمويل؛ لوجود مجلة من الضمانات وااللتزامات من ِقَبل عميل 

  املرعية إذا رغبوا. املصرف متكنهم من إجياد البديل املناسب املتوافق مع األحكام والضوابط

 

  الفرع الثالث: الحكم على العقد محل الدراسة
ه احلالة تُعرب إن هذف ؛السعودي لالستثمار بنكالبالنظر إىل العقد حمل الدراسة، وهو العقد املقدم من 

يل ، ويكون حكم عقد التمويل اإلضايف فيها مطابٌق حلكم عقد التمو عن اإلضافة التمويلية يف أبسط صورها

لعمالئه  خدمة مقدمة من ِقَبل املصرف ال خيتلف عنه، ويكون األساسي؛ ألنه يـَُعد جزءاً منه على احلقيقة

ملة وجوازها، ألنه ر يف أصل صحة املعايتضمن العقد شرطاً أو بنداً يؤث لراغبني يف رفع مبلغ التمويل، ما ملا

ه مرة أخرى ر مث يرغب يف الشراء باآلجل منفهي كمن يشرتي باآلجل من متج بالنظر إىل حقيقة هذه الصورة

يع السلعة أي معىن من معاين التحرمي، واملصرف يب يف ظاهره قبل أن خيرج منه، فهذا عقد بسيط ال يتضمن

 حيصل ملاملصرف يتملك السلعة بعد إبداء العميل رغبته بشرائها، وقبل التملك ة املراحبة، و للعميل بصيغ

 صل من العميل اإلجيابح يتم التعاقد بني الطرفني إال بعد متلك املصرف للسلعة مث بينهما إلزام بالعقد، بل مل

 ، إال أنه يشكل عليه مسألة القبض للسلعة ومتيكن العميل من وضع يده عليها؛قابله القبول من املصرفو 

توحي بذلك صياغة ما ك التصرف يف السلعةب احلرية يف حقه كامل  أُعطيو  ُمكن العميل من قبض سلعته فإن

فيه  إن العقد جائز ما التزمف ية البيع الثانية وترتيبها؛تدخل املصرف يف تنظيم عمل العقد، حيث مل يرد فيه

ذه الضوابط، وإال فإن عدم متكني العميل من سلعته والتصرف فيها يشكل على العقد وجيعله تورقاً منظماً 

واهللا املوفق  .الفصل الثالث من هذا الباب نه يف موضعه من، وسيأيت احلديث عينقله من احلل إىل احلرمة

  واملعني.
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: التمويل اإلضافي الشخصي من ذات المصرف الممول بعد سداد مجموعة ثانيالمبحث ال

  من أقساط التمويل األساسي، واشتراط سداد التمويل األساسي منه، وفيه مطلبان:

  العقد وط الواردة بين الطرفين فيوالبنود والشر المطلب األول: تصوير العملية التمويلية، 

ملصرف هذا افيه ر يصو ، من البنك األهلي التجاري السعوديصورة لعقد  يف هذه احلالة نستعرض
االسلوب من أساليب التمويل اإلضايف أو التكميلي: بأنه الطلب الالحق املقّدم من الطرف الثاين إما لدى 

قنوات االتصال املوثقة لدى الطرف األول واليت من ضمنها اهلاتف املصريف أحد فروع الطرف األول أو عرب 
من أجل احلصول على متويل مبوجب عقد بيع بالتقسيط القائم، ويتم مبوجبه طلب سداد التمويل القائم 

  وإعداد جدول سداد جديد باملديونية اجلديدة.
ل، أن البنك يشرتط سداد التمويل وأهم ما ميكن ذكره هنا يف هذه الصورة من صور إعادة التموي

األساسي من التمويل اإلضايف، وهذا ما سيتبني لنا من خالل استعراض البنود والشروط الواردة يف العقد حمل 

  الدراسة.

  بنود العقد محل الدراسة وشروطه ما يلي:أهم 

  شروط الطلب: أوًال:

لى من القيمة الشهري إىل احلد األعيشرتط للتقدم بطلب متويل تكميلي عدم وصول نسبة االستقطاع 

املقررة يف ضوابط التمويل االستهالكي ومعايري البنك الستقطاع الراتب الشهري واحملدد وفق األنظمة 

  والتعليمات، باإلضافة إىل أية شروط أخرى يقررها الطرف األول من حني آلخر.

  ثانياً: تفويض:

لثاين لتقسيط القائم املوقع بني الطرف األول والطرف اوفق ما جاء يف املادة التاسعة من عقد البيع با

، ويف حال التواصل بني الطرفني، فإن الطرف الثاين يفوض الطرف األول تفويضاً ٢١/٠٤/٢٠١٥بتاريخ:

  باتاً غري قابل للنقض أو اإللغاء أو التقيد مبا يلي:

 سداد التمويل القائم من مبلغ التمويل التكميلي. -١

من املبلغ التمويل  %١خصم رسوم التمويل التكميلي: قيمة الرسوم تكون إما  -٢

 سعودي أيهما أقل (غري مسرتدة) تستحق عند موافقة البنك على  ٥،٠٠٠التكميلي أو 

التمويل، ويفوض الطرف الثاين الطرف األول خبصم مبلغ الرسوم اإلدارية املذكور أعاله من 
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، ويف حال عدم كفاية الرصيد، يتم اخلصم من حسابه اجلاري مىت حسابه اجلاري احملدد أدناه

 ما توفر املبلغ فيه.

  ثالثاً: إقرار:

يقر الطرف الثاين إقرار باتاً ال رجعة فيه وغري قابل لإللغاء أو التقييد بعلمه بأن كافة شروط وأحكام 

/أ) من ٣/ب) (٢) (١ا ورد يف الفقرة(عقد البيع بالتقسيط القائم املشار إليه أعاله تبقى كما هي باستثناء م

) من املادة الثالثة، وسيتم تسليمه جدول سداد جديد باملديونية اجلديدة مبوجب طلب ١املادة الثانية والفقرة (

  التمويل التكميلي.

رابعاً: آلية طلب التمويل التكميلي عرب اهلاتف املصريف اخلاص بالطرف األول أو عرب قنوات االتصال 

  لدى الطرف األول:املوثقة 

ويف حال  ،لتقسيط القائم املشار إليه أعالهوفق املادة (التاسعة) من عقد البيع با -١

فإن  ،رد أعالهبته بشراء سلعة وفق ما و التواصل بني الطرفني ومت تأكيد طلب الطرف الثاين ورغ

ومثن  ،لعة وكمتيهاتتعلق بــــ(نوع الس الطرف الثاين يقر بعلمه بأن بيانات العملية الشرائية واليت

الوحدة منها، وإمجايل مثنها وطريقة السداد) سيتم حتديدها له من قبل الطرف األول عند 

  التواصل بني الطرفني عرب قنوات االتصال املوثقة لدى الطرف األول.

عند تعاقد الطرفني عرب اهلاتف املصريف اخلاص بالطرف األول أو عرب قنوات  -٢

ال املوثقة لدى الطرف األول على شروط وأحكام التمويل التكميلي واكتمال بيع سلعة االتص

إىل الطرف الثاين مبوجب التمويل التكميلي، يقوم الطرف األول بإرسال رسالة للطرف الثاين 

عرب جواله موضحًا فيها رقم املورد لالتصال به وفق اآللية املتبعة يف املادة الثامنة من عقد بيع 

ع مراعاة ما ورد يف م -قسيط القائم املشار إليه أعاله ومستند "تعهد وتفويض" املرفق بالعقدالت

) من املادة الثامنة يف عقد بيع بالتقسيط والفقرة (ثالثاً) من مستند التعهد والتفويض ٢الفقرة (

 واملتعلقتان بتسلم السلعة، وذلك لتصرفه بسلعته حسب ما يراه، وحيث رغب الطرف الثاين

بسداد املديونية القائمة بذمته مبوجب عقد بيع بالتقسيط املشار إليه أعاله فإن الطرف الثاين 

قد فوض املورد ببيع كامل/ جزء من السلعة لسداد املديونية القائمة بذمته، ويف حال اختيار 
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ائمة قالطرف الثاين تسلم اجلزء املتبقي من كمية السلعة بعد بيع جزء منها لسداد املديونية ال

يضه بذمته فإنه خيرب املورد أثناء االتصال به برغبته يف تسلم اجلزء املتبقي من كمية السلعة أو تفو 

  ببيعه.

تعزيزًا للعقد الذي مت عرب اهلاتف املصريف بني الطرفني، فإن الطرف األول يلتزم  -٣

ــ:(نوع السلعة ـبتزويد الطرف الثاين بإشعار متضمنًا بيانات عملية الشراء أعاله واملتعلقة بـ

وكميتها، ومثن الوحدة منها، وإمجايل مثنها وطريقة السداد) وجدول سداد جديد لألقساط 

الشهرية عن طريق الربيد املسجل أو الربيد اإللكرتوين الشخصي، وذلك على العنوان املوضح 

ل عدم ايف بداية عقد بيع بالتقسيط القائم، كما يلتزم الطرف الثاين بزيارة أقرب فرع يف ح

تسلمه جلدول السداد عرب الربيد املسجل أو الربيد اإللكرتوين الشخصي يف مدة أقصاها شهراً 

من تاريخ املكاملة، علمًا بأنه يف حال عدم زيارة الطرف الثاين للفرع لتسلم مستند اإلشعار 

  وجدول السداد فإن كامل املسؤولية تقع على عاتقه.

ل بكافة اإلجراءات اليت سيتم اختاذها من قب يقر الطرف الثاين بعلمه وموافقته -٤

  الطرف األول من أجل إمتام طلبه التمويل التكميلي.

يقر الطرف الثاين بأن مجيع ما اتفق عليه الطرفان مبوجب عقد بيع بالتقسيط  -٥

/أ) من املادة الثانية ٣/ب) (٢) (١القائم يبقى نافذاً بني الطرفني، باستثناء ما ورد يف الفقرة (

  ) من املادة الثالثة.١قرة (والف

  .)١(للطرف األول رفض طلب الطرف الثاين التمويل التكميلي دون إبداء األسباب

   

                                 
  ).٣انظر: امللحق رقم ( )١(
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  ، وفيه ثالثة فروع:الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف

لتمويل اهذه الصورة من أهم صور التمويل اإلضايف، وللتفريق بينها وبني الصور األخرى من صور 

اإلضايف؛ فإن بعض املصارف تطلق عليها مصطلح التمويل التكميلي وختص الصور السابقة بالتمويل 

اإلضايف، وبعض املصارف تسمي هذه الصورة بإعادة التمويل، وال مشاحة يف االصطالح؛ ألن تسمية 

ة؛ إذ يرتتب على إعادة لنتيجاملعاملة بإعادة التمويل باعتبار الفعل، وتسميتها بالتمويل اإلضايف باعتبار ا

التمويل متويًال إضافّيًا أو تكميلياً فهما متقاربان من حيث املعىن ويعربان عن احملصلة النهائية، والغرض كما 

ذكرت سابقاً إمنا هو طلب التفريق بني العمليتني عند املصارف اليت تتعامل بكلتيهما، ودليل ذلك أن مصرف 

شخصي موقعه على الشبكة العنكبوتية يستخدم املصطلحني التمويل اإلضايف ال الراجحي على سبيل املثال يف

  .)١(وإعادة التمويل الشخصي للداللة على منتج واحد

 : من احتاج نقًدا فاشرتى سلعًة باآلجل، بقصد بيعها بثمن حال، فهليف مبحثنا هذا صورة املسألةو 

؛ اويبيعها على غري البائع األول بثمن حاّل أيضً له أن يشرتي سلعًة أخرى من البائع األول بأجل جديد 

  ؟حبيث يسدد الدين األول من مثن املعاملة الثانية بشرط أو عرف أو مواطأة

فهذه املسألة تؤول إىل بيع الدين على من هو عليه بدين، وإن كانت ليست هي بعينها؛ إال أا حتيل 

شرتط تب عليها دين جديد أكثر من األول؛ ألن املصرف يللوصول إليها مبعاملة بينهما غري مقصودة، وقد يرت 

 ذي حل أجلهتساوي الدين العليه سداد ما بقي عليه من الدين، وبناًء عليه يبيع املصرف للعميل سلعة 

  .يوينتفع بالباق الدين األول منهامث يبيع املدين السلعة ويسدد  بثمن أكثر منه مؤجل، وزيادة

   

                                 
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/personal-ينظر: رابط املوقع على الشبكة:  )١(

finance.aspx-finance/pages/additional .  
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  الدين على من هو عليهالفرع األول: حكم بيع 
مسألة بيع الدين على من هو عليه تتناول عدة صور، سننتخب منها املعين بالبحث، ونقتصر عليه 

  طلباً لالختصار والرتكيز، وهي على النحو التايل:

أوًال: تأخري الدين الذي حل أجله عن املدين بزيادة على احلق مقابل األجل اجلديد الذي منحه 

توسيط معاملة؛ كما تفعل البنوك التقليدية من خالل عملية جدولة الديون واليت يرتتب عليها  الدائن له دون

  الزيادة يف األجل مع الزيادة يف قدر الدين.

وهذه الصورة هي عني ربا اجلاهلية " ربا النسيئة "؛ فيقول الدائن للمدين عند حلول األجل: تقضي 

 الفقهاء، الدين مقابل زيادة يف املال، وهذه الصورة جممع على حترميها بنيأم تريب؟؛ فإن مل يوفه حقه أخر عنه 

قال اخلرشي: " فسخ الدين يف الدين: هو أن يفسخ ما يف ذمة مدينه يف أكثر من جنسه إىل أجل، كعشرة 

يف مخسة عشر مؤخرة، أو يفسخ ما يف ذمته يف غري جنسه إىل أجل، أو يف عرض مؤخر ". وجاء يف كفاية 

الب الرباين: "وإن كان الفسخ إىل أبعد من األجل، فال جيوز اتفاقاً؛ لوجود الربا املتفق على حترميه، وهو الط

  .)١(ربا اجلاهلية، إما أن يقضي له، وإما أن يريب، ألن الزيادة يف األجل تقتضي الزيادة يف مقدار الدين"

زة: بيع اإلسالمي: "من صور بيع الدين غري اجلائجاء يف قرار امع الفقهي التابع لرابطة العامل وقد 

يطلق  ما وهو الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ ألنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعا،

  ، وهذا ما جتتنبه املؤسسات املالية اإلسالمية لظهوره وجالئه. )٢("(جدولة الدين) عليه

عن املدين مقابل زيادة يف مقداره، يتوصل إليها الدائن من خالل ثانياً: تأخري الدين الذي حل أجله 

  معاملة (غري مقصودة لذاا) يتحيل ا لبلوغ ذلك الغرض.

وهذه الصورة من صور "فسخ الدين يف الدين" اليت نص على حظرها فقهاء املالكية، سّداً للذريعة إىل 

                                 
/ ٤( )، املوافقات للشاطيب٥٦٢/ ٢)، منح اجلليل (٨١/ ٥)، الزرقاين على خليل (٧٦/ ٥( ينظر: شرح اخلرشي على خليل )١(

. ٢٠٣ص  ، ابن القيم، الطرق احلكمية)٣٠٢، ٢٩/٤٣٨)، جمموع الفتاوى (١٦٦/ ٢)، كفاية الطالب الرباين وحاشية العدوي عليه (٤٠
). محاد، نزيه كمال، قلب ٦٢/ ٣). السيوطي، مصطفى بن سعد، مطالب أويل النهى (١٦٨/ ٣( البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع

)، رجب ٣١اإلسالمي، حبث منشور يف جملة وزارة العدل باململكة العربية السعودية، العدد ( الدين واألحكام الفقهية املتعلقة به يف الفقه
 .٥٤ -٤٩ه، ص ١٤٢٧

 بشأن موضوع بيع الدين. ٢٠٠٢عام  ١٦قرار امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة  )٢(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١٥٨ 

  املفضية إىل الربا يف الفصل التمهيدي. . وقد سبق االستدالل على حترمي احليل)١(ربا اجلاهلية

ي منها أو ه هل؛ قلب الدين مسألة إىل هايرجع اخلالف فيهذه الصورة هي املقصودة بالبحث، و و 

  ال؟

 حلول عدب الذمة يف التقرر سابق دين حمل مؤخر جديد دين واملقصود مبسألة قلب الدين: "إحالل

  .)٢(الصفة " أو القدر يف زيادة مع جنسه من جنسه أم غري من أكان سواء أجله،

  .)٣(سابق دين سداد أجل إنشاء دين جديد يف ذمة املدين من" قيل:و 

  .)٤(وقيل: هي " تصيري الدين على املدين دينا آخر من جنسه أكثر منه أو من غري جنسه "

 بكل ما يدل على وجود العالقة بينهما؛ سواء كان بشرطوارتباط الدين اجلديد بالدين القدمي يكون 

  .)٥(أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم

وعليه فالبحث سيكون متجهاً هلذه الصورة قصداً دون غريها من الصور؛ إْذ هي األكثر شهرة وتداوالً 

 هافعة يبدأ استيفاؤ نبيع الدين بعني حالة أو مبيف املصارف واملؤسسات التمويلية، وذا فلن نتعرض لصورة 

لصورة ال إىل املدين؛ ألن هذه ا بيع تلك العني أو املنفعة بثمن آجل إعادة على اتفاق دون العقد حني من

صوفة يف قلب الدين بسلعة مو ، ولن نتعرض كذلك لصورة إا تفرغ ذمة املدين من دينه حمظور فيها، بل

سسات ؤ فاخلالف فيها مشهور، وتطبيقها يف امل ألة جعل الدين رأس مال سلم،سأجل، وهي م إىل الذمة

  .)٦(املالية حمدود

                                 
  ).١٦٧، ١٦٦/ ٢كفاية الطالب الرباين وحاشية العدوي عليه (  )١(
ينظر: البيان اخلتامي وقرارات وتوصيات املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ  )٢(

  ).١٣م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥
الرابع  ضمن أعمال املؤمتر الفقهي ، حبث منشورقلب الدين صوره وأحكامه وبدائلهينظر: األطرم، عبد الرمحن بن صاحل،  )٣(

 ).٢٣٢م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ 
 -لرياض ا، نشر مشرتك دار امليمان، في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة بيع الدينالالحم، أسامة بن محود بن حممد،  )٤(

 .)١١٠/ ١م، (٢٠١٢ -هـ١٤٣٣بنك البالد، الرياض، الطبعة األوىل، 
 .١٤٢٧/ ٣/ ١٤ - ١٠) يف دورته الثامنة عشر بتاريخ ١٨/ ٣( ١٠٤ينظر: قرار رقم  )٥(
لرابع ا، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الفقهي قلب الدين صوره وأحكامه وبدائلهينظر: األطرم، عبد الرمحن بن صاحل،  )٦(

 ).٢٣٢م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ 
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بيع الدين  و هيأومسألة قلب الدين أول من مساها ذا االسم ابن تيمية وتابعه على ذلك احلنابلة، 

أو  ،كما َمر سابقاً   بفسخ الدين يف الدين، وُتسمى عند املالكية )١(ملن هو عليه، أو الساقط بالواجب

 )٤(والظاهرية )٣(أما املالكية ؛ممنوع عند مجهور العلماء هذا النوع من البيوعو  ،)٢(كما عند الشافعية  االستبدال

فمنعوه مطلًقا، وأما احلنفية فأجازوا بيع الدين ملن هو عليه بعني ال بدين، وبشرط أال يتضمن ربا النسيئة؛ 

ية فاجلديد جواز االستبدال إال عن الدين احلال مبؤجل، ، وأما الشافع)٥(لذا نصوا على استثناء الصرف والسلم

، وأما احلنابلة فأجازوا بيع الدين املستقر )٦(واشرتطوا يف البدل املوافق للدين يف علة الربا القبض يف الس

  فتحصل من هذا قوالن:، )٧(بشرط قبض عوضه يف الس

ة واحلنابلة عند احلنفية واملالكية والشافعيوهو منع بيع الدين ملن هو عليه بثمن مؤجل  القول األول:

العامل  ، وبه صدر قرار امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة)٨(، وهو منصوص ابن تيميةوالظاهرية

                                 
 ).٤/٥٢٣. حاشية ابن قاسم (٢٠٣ص  الطرق الحكمية). ابن القيم، ٣٠٢، ٢٩/٤٣٨( مجموع الفتاوىينظر:  )١(
 .١٧٤/ ٣ ينظر: النووي، روضة الطالبني )٢(
 ١٥٦/ ٢ ، الفواكه الدواين١٨٢ - ١٨١/ ٢ ، حاشية العدوي٢٣٢/ ٦ ، التاج واإلكليل١٧٧،١٨٩،٢٠٥/ ٢ينظر: املوطأ  )٣(

- ١٥٧. 
 .٦/ ٩ينظر: احمللى  )٤(
 .٣٤٩/ ٧، الدر املختار ٤٣٧ ،٤٣٥/ ٥ ، البحر الرائق٣٨٢، ٢٩٩، ٢٤٨، ٢٠٤/ ٥ ، بدائع الصنائع١٥٠/ ١٢املبسوط  )٥(
، تكملة اموع ٣/ ٤ ،النووي، روضة الطالبني٤/ ٥واشي الشرواين، ح٢٧٣/ ٢، حاشية البجريمي ٤٩ - ٤٨/ ٤ اية احملتاج )٦(

 .١٩٥ – ١٩٣/ ٥، وينظر: اية املطلب ٦١٢للسيوطي ص  ، األشباه والنظائر٤٢١٠٤٢٥/ ١٠للنووي 
/ ٦ ، الروض املربع١٢٠ - ١١٩/ ٨ ، كشاف القناع٢٩٩ - ٢٩٦/ ١٢، اإلنصاف ١٥٠/ ٤، املبدع ٢٠٥/ ٤املغين  )٧(

٣٤٥. 
: "ومن اشرتى قمًحا إىل أجل، مث عوض البائع عن الثمن سلعة إىل أجل مل جيز، قال ابن تيمية يف خمتصر الفتاوى املصرية )٨(

لذي ا وكذلك إن احتال على أن يزيده يف الثمن، ويزيده يف األجل بصورة يظهر رباها مل جيز، ومل يكن عنده إال الدين األول، فإن هذا هو الربا
 -رمحه اهللا  -). وقال أيضاً ٣٢٤: تقضي أو تريب". ينظر: خمتصر الفتاوى املصرية (ص أنزل اهللا فيه القرآن، يقول الرجل لغرميه عند حمل األجل

يف جمموع الفتاوى: "إذا اشرتى قمًحا بثمن إىل أجل، مث عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إىل أجل مل جيز فإن هذا بيع دين بدين". ينظر: 
: "وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله: "من أسلف يف شيء فال يصرفه ). وقال يف موضع آخر من الفتاوى٤٢٩/ ٢٩جمموع الفتاوى (

 إىل غريه، فعنه جوابان: أحدمها: أن احلديث ضعيف. والثاين: املراد به أال جيعل السلف سلًما يف شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه
ن يصرفه إىل غريه، أي: ال يصرف املسلم فيه إىل مسلم فيه آخر، وم بشيء معني إىل أجل، وهو من جنس بيع الدين بالدين، وهلذا قال: ال

 -). فهذه نصوص صرحية منه ٥١٩، ٥١٧/ ٢٩اعتاض عنه بغريه قابًضا للعوض مل يكن قد جعله سلًما يف غريه". ينظر: جمموع الفتاوى (
مقبوض، وهو  عليه بدين آخر، وإمنا جوز بيع الدين بعوض تبني قوله يف هذه الصورة، وأنه يرى عدم جواز بيع الدين على من هو –رمحه اهللا 

 من قبيل بيع الدين بثمن حال الذي سبق بيانه، واهللا أعلم.
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املؤمتر الفقهي الرابع  ، وقرار)٢(وجممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،)١(اإلسالمي

  .)٥(، وغريهم)٤(واهليئة الشرعية مبصرف الراجحي، )٣(للمؤسسات املالية اإلسالمي بالكويت

  .)٧(، وقال به بعض املعاصرين)٦(اجلواز اختاره ابن القيم وحكاه قوالً لشيخه ابن تيمية القول الثاني:

  :القول األول أدلة

أن النيب  ƒد ي عنه كما يف حديث ابن عمرأنه من باب بيع الدين بالدين، وق الدليل األول:

  .)٨(ى عن بيع الكالئ بالكالئ �

  ونوقش:

                                 
 .١٤٢٧/ ٣/ ١٤ - ١٠) يف دورته الثامنة عشر بتاريخ ١٨/ ٣( ١٠٤ينظر: قرار رقم  )١(
 ).١٧/ ٧ة عشر (يف دورته السابع ١٥٨ينظر: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ذي الرقم  )٢(
ينظر: البيان اخلتامي وقرارات وتوصيات املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ  )٣(

 ).١٣م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥
 .٥٤٤، ٤٦٠/ ١قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحي  )٤(
، وسئل عنها ابن تيمية فأفىت بالكراهة بناء على وجود التورق ابتداًء. ٩٤٦ - ٩٤٢القضايا الفقهية املعاصرة ص  موسوعة )٥(

 .٣٠٢ - ٣٠١/ ٢٩جمموع الفتاوى 
). وقد قال ابن القيم: "إذا كان الدين يف ذمة املسلم إليه، فاشرتى به شيًئا يف ذمته، فقد سقط ٩/ ٢( ينظر: إعالم املوقعني )٦(

أيًضا: "وقد  ). وقال٣٤٠/ ٣الدين من ذمته، وخلفه دين آخر واجب، فهذا من باب بيع الساقط بالواجب، فيجوز". ينظر: إعالم املوقعني (
). وغاية ما نُِقل عن ابن ٩/ ٢حكي اإلمجاع على امتناع هذا وال إمجاع فيه، قاله شيخنا، واختار جوازه وهو الصواب". ينظر: إعالم املوقعني (

قط، وساقط بواجب، اتيمية أنه حكى أن بيع الدين منه ما هو ممنوع باالتفاق كبيع املؤخر باملؤخر، ومنه ما تنازع العلماء فيه، كبيع ساقط بس
دم عومسألتنا هي: بيع الساقط بالواجب. وسبق القول بأنه مل ُحيفظ البن تيمية قول صريح جبواز بيع الدين على من هو عليه بدين، بل صرح ب

ف عن أحد القول جبوازه يُعرَ اجلواز، وحكايته وجود اخلالف يف املسألة ال يعين أنه يقول باجلواز، ومل يبني كذلك من قال جبوازه من العلماء، ومل 
ال  إعدا ابن القيم، مع عدم تصريح ابن تيمية برأيه يف املسألة، فإن صح ما حكاه ابن القيم عن شيخه فيكون البن تيمية قوالن يف املسألة، و 

، الدبيان، ٢٩٤ - ٢٩٣رفية ص ). الربا واملعامالت املص٥١٢/ ٢٠كان ومهًا من ابن القيم يف نسبة هذا القول لشيخه. ينظر: جمموع الفتاوى (
 ).١٠٤، ١٠٣/ ٣املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (

 ذكر شرطني للجواز. ١٣٧املالية واملصرفية ص  ، وينظر: يف فقه املعامالت٩٤٦ - ٩٤٢موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة ص  )٧(
) ( كتاب البيوع ، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ) ، والبيهقي يف ٢٣٥٥) برقم: (٥٧/  ٢أخرجه احلاكم يف "مستدركه" ( )٨(

/  ٤) ( كتاب البيوع ، باب ما جاء يف النهي عن بيع الدين بالدين ) ، والدارقطين يف "سننه" (١٠٦٤٧) برقم: (٢٩٠/  ٥"سننه الكبري" (
، من  ) ( مسند عبد اهللا بن عمر٦١٣٢) برقم: (٢٩٧/  ١٢البيوع ، باب اجلعالة ) ، والبزار يف "مسنده" ( ) ( كتاب٣٠٦٠) برقم: (٤٠

) ( كتاب البيوع ، باب أجل بأجل ) وابن أيب شيبة يف ١٤٤٤٠) برقم: (٩٠/  ٨حديث سامل عن ابن عمر ) وعبد الرزاق يف "مصنفه" (
/  ٧ه ابن حجر يف "املطالب العالية" () ( كتاب البيوع واألقضية ، من كره آجال بآجل ) ، وأورد٢٢٥٦٣) برقم: (٣٦٠/  ١١"مصنفه" (

) برقم: ٢١/  ٤" () ( كتاب البيوع ، باب ما ى عنه من البيوع ) وأخرجه الطحاوي يف "شرح معاين اآلثار٢/  ١٤٠٣) برقم: (٣٠٣
  ) ( كتاب البيوع ، باب بيع املصراة ).٥٥٥٤(
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  .)١(بضعف احلديث، فقد ضعفه مجاعة من احلفاظ  -أ

ولو صح فاملقصود بالكالئ املؤخر؛ فهو حممول على دين مل حيل يباع بدين   -ب

 .)٢(مؤجل

  وأجيب:

ضعيفاً؛ فإن اإلمجاع معقود على معناه؛ بعدم جواز بيع بأن احلديث وإن كان   -أ

 .)٣(الدين بالدين

وَقْصُر شيخ اإلسالم، وتلميذه ابن القيم معىن بيع الكالئ بالكالئ على صورة   -ب

السلف املؤجل من الطرفني غري مسلم؛ الفتقاره إىل دليل يقيده، ولوجود صورة أخرى يصدق 

ده، ر بعضها باعتبارها من أفراظقل اإلمجاع على حت عمومه، وقد نعليها معناه، وتدخل حت

  .)٤(ومنها هذه الصورة

اإلمجاع على املنع حكاه الشافعي وأمحد وابن املنذر وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية  الدليل الثاني:

                                 
قال يف روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ،  -يعين احلاكم-): "شيخنا أبو عبد اهللا ٢٩٠/ ٥قال البيهقي يف السنن ( )١(

والعجب من أيب احلسن الدارقطين شيخ عصره، روى هذا احلديث يف كتاب السنن، عن أيب احلسن علي بن حممد املصري هذا، فقال: عن 
ه الشيخ أبو احلسن الدارقطين رمحه اهللا ... فقال: عن موسى بن عقبة، ورواه شيخنا أبو عبد اهللا بإسناد آخر، موسى بن عقبة". وقال أيضاً: "روا

عن مقدام بن داود الرعيين، فقال: عن موسى بن عقبة، وهو وهم، واحلديث مشهور عن موسى بن عبيدة، مرة عن نافع، عن ابن عمر، ومرة، 
وباهللا التوفيق". وقد قال اإلمام أمحد بن حنبل: "موسى بن عبيدة ال يشتغل به، وذلك أنه يروي عن عبد  عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر،

)، وقال عنه كذلك يف موضع آخر: "ال حتل الرواية عندي عن موسى بن ١٥١/ ٨( اهللا بن دينار شيًئا ال يرويه الناس". ينظر: اجلرح والتعديل
عنه". املرجع  ه؟ قال: لو بأن لشعبة ما بأن لغريه، ما روىعبيدة، قلنا: يا أبا عبد اهللا ال حيل؟ قال: عندي. قلت: فإن سفيان وشعبة قد رويا عن

): "يف العلل للخالل، أن أمحد سئل عن عبد اهللا بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن ١٧٧/ ٥( السابق. ويف ذيب التهذيب
ته: روى عنه فقال يف ترمجبيع الكالئ بالكالئ، فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري، قيل: فمن هو؟ قال: ال أدري. وجزم العقيلي بأنه هو، 

): "ال حيل الرواية عن ٦٠١/ ٢( موسى ابن عبيدة ونظراؤه أحاديث مناكري، احلمل فيها عليهم، وروى عنه األثبات ... ". ويف العلل املتناهية
  موسى بن عبيدة، وال أعرف هذا احلديث من غري موسى، وليس يف هذا حديث صحيح، وإمنا إمجاع الناس على أنه ال جيوز دين بدين".

 ).٣٤٠/ ٣( إعالم املوقعني )٢(
). والقول بعدم صحة نسبة لفظ احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال يستلزم عدم صحة معناه ٦٠١/ ٢( العلل املتناهية )٣(

تور فهو صحيح؛ النعقاد اإلمجاع على ذلك. وقد أطال الدك -على ما روي أن نافعاً فسره بذلك  -إذا ما أريد به النهي عن بيع الدين بالدين 
يف التدليل على صحة احلديث، بناء على تعدد طرقه، وعلى اإلمجاع وتلقي احلديث بالقبول. ينظر: السويلم، سامي عقد الكالئ سامي السويلم 

 ).١٥٧ -١٤٤/ ١. الالحم، أسامة بن محود، بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي (٣٦ -١٦بالكالئ ص 
 ).١٩٤د (ص قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصا )٤(
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  .)١(وغريهم

  ونوقش:

 أنه ال مستند هلذا اإلمجاع صحيح، واحلديث السابق ضعيف.   -أ

اإلمجاع وثبوته فإن حمل اإلمجاع ابتداء الدين بالدين، ومسألتنا مع التسليم بصحة   -ب

من فسخ الدين يف الدين، ومعىن ابتداء الدين بالدين، وهو الواجب بالواجب أو املؤخر باملؤخر، 

 .)٢(أي: بيع ما يف الذمة بشيء يف الذمة كتأجيل رأس مال السلم

  وأُجيب:

اع، تعلق مبعناه وصلة ذلك باإلمجسبقت اإلجابة على مناقشة صحة احلديث وما ي  -أ

وهنا حيسن التنبيه إىل ما يتعلق مبستند اإلمجاع، بأنه على التسليم بأن اإلمجاع ال يكون إال مع 

وجود نص، فإنه ال يلزم أن يكون النص منقوًال إلينا، ألن انعقاد اإلمجاع على حكم نص قد 

 .)٣(لة منهيغين عن نقله اكتفاء باإلمجاع باعتباره أقوى يف الدال

وقد سبق بيان عدم التسليم بقصر معىن اإلمجاع على صورة واحدة بدون دليل   -ب

عند اإلجابة على االعرتاض الثاين على االستدالل باحلديث يف الدليل السابق، فكما أن ابتداء 

                                 
، قال ابن ٥١٢/ ٢٠، جمموع الفتاوى ٢٤١/ ٧مع اهلداية  ). بداية اتهد١١٧: (). اإلمجاع البن املنذر٣١/ ٤ينظر: األم ( )١(

قدامة: "إذا كان له يف ذمة رجل دينار، فجعلة سلًما يف طعام إىل أجل مل يصح. قال ابن املنذر: أمجع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
األوزاعي والثوري وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي، وعن ابن عمر، أنه قال: ال يصح ذلك، وذلك ألن املسلم العلم، منهم: مالك و 

)، وقال السبكي: "تفسري بيع الدين بالدين ١٩٨/ ٤فيه دين، فإذا جعل الثمن ديًنا كان بيع دين بدين، وال يصح ذلك باإلمجاع". املغين (
للرجل على الرجل دين، فيجعله عليه يف دين آخر، خمالف له يف الصفة أو القدر، فهذا هو الذي وقع اإلمجاع  امع على منعه: وهو أن يكون
 ). ١٠٦/ ١٠على امتناعه" تكملة اموع (

 ، إعالم املوقعني٤٧٢/ ٢٩، ٥١٢/ ٢٠، جمموع الفتاوى ٢٣٢/ ٦ ينظر يف قصر اإلمجاع على هذه الصورة: التاج واإلكليل )٢(
٣٠٨/ ٥، ١٧٣ - ١٧٢ /٣.  

قال إمام احلرمني اجلويين: " ال يبعد أن ينعقد اإلمجاع عن سبب مقطوع به، مث يقع االكتفاء بالوفاق، ويضرب امعون عن  )٣(
الكتفاء انقل السبب لقلة احلاجة إليه، وكم من شيء يستفيض عند وقوعه، مث ميّحق و يَندرس حىت ينقل آحاداً، مث ينطمس حىت ال ينقل، ويقع 

. ومما قاله شيخ اإلسالم ٥٢مبا ينعقد الوفاق عليه، ووضوح ذلك يغين أصحاب املعارف بالعرف عن اإلطناب يف تقريره". ينظر: غياث األمم ص 
يس ل ابن تيمية يف هذا السياق: "ما من حكم اجتمعت األمة عليه إال وقد دل عليه النص، فاإلمجاع دليل على نص موجود معلوم عند األئمة،

 اً مما درس علمه، والناس قد اختلفوا يف جواز اإلمجاع عن اجتهاد، وحنن جنوز أن يكون بعض امعني قال عن اجتهاد لكن ال يكون النص خافي
نهاج م على مجيع اتهدين، وما من حكم يعلم أن فيه إمجاعا إال ويف األمة من يعلم أن فيه نصا، وحينئذ فاإلمجاع دليل على النص". ينظر:

 ).٣٤٤/ ٨( النبوية السنة
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الدين داخل يف اإلمجاع، وكذلك هذه الصورة من فسخ الدين داخلة فيه، ولتصريح بعض 

لصحابة ومن بعدهم باملنع منها، قال السبكي: "... يؤول هذا إىل تفسري بيع اتهدين من ا

الدين بالدين امع على منعه: وهو أن يكون للرجل على الرجل دين، فيجعله عليه يف دين 

آخر، خمالف له يف الصفة أو القدر، فهذا هو الذي وقع اإلمجاع على امتناعه، وهو يف احلقيقة 

 .)١(يًنا "بيع دين مبا يصري د

واإلمجاع يثبت بنقل الواحد على النحو الذي تثبت به آحاد األخبار، وتزداد الثقة   -ت

بالنقل إذا كان الناقل مثل اإلمام أمحد، ملا علم عنه من تشدده يف حكاية اإلمجاع، وعنايته 

 بأقوال الصحابة ومن بعدهم وتتبعها، فإذا انضم إليه غريه يف نقل اإلمجاع، وكان من هؤالء

اإلمام الشافعي، وابن املنذر، وهو املتخصص يف اخلالف واإلمجاع، املعتين بأقوال الفقهاء على 

اختالف مذاهبهم، وتأيد ذلك مبا ينقل عن بعض اتهدين من الصحابة ومن بعدهم يف املنع 

ء امن بيع الدين بالدين، وبأنه ال يعلم خمالف هلم، مع ما هو معلوم من عناية احملدثني والفقه

حبكاية مذاهب املخالفني، وبأن نصوص الفقهاء على اختالف مذاهبهم متضافرة على املنع 

  .)٢(من بيع الدين بالدين، فمن ذلك كله حتصل الثقة بوقوع اإلمجاع، وينتفي الشك يف ذلك

من املعقول؛ أن هذه الصورة من صور ربا النسيئة؛ وذلك ألا مبعىن إما أن تقضي  الدليل الثالث:

ما أن تريب، وذلك أن مآل عقد التورق الثاين لسداد دين التورق األول؛ فاملدين قد استقر يف ذمته دين وإ

  .)٣(أكثر من الدين األول مع زيادِة مدِة السداد، فكأنه زاده يف الدين ليزيد يف األجل

  أدلة القول الثاني:

استدل ابن القيم على اجلواز بالقياس على احلوالة، حيث قال رمحه اهللا: "قواعد الشرع الدليل األول: 

تقتضي جوازه، فإن احلوالة اقتضت نقل الدين، وحتويله من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه، فقد عاوض احمليل 

                                 
 ).١٠٦/ ١٠( تكملة المجموعينظر:  )١(
بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه . الالحم، أسامة بن محود، ٧٤ص  عقد الكالئ بالكالئ ،ينظر: السويلم، سامي )٢(

 ).١٤١/ ١( اإلسالمي
 .١٦٥ص  العقود المضافة إلى مثلهاينظر: عبد اهللا بن طاهر،  )٣(
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  .)١( باجلواز"ه كان أوىلاحملتال من دينه بدين آخر يف ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر يف ذمت

  ونوقش: 

  بأن هناك فرقاً بني احلوالة وبني الدين على من هو عليه بثمن مؤجل من وجهني:

األول: أن بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل من قبيل البيع، واحلوالة على الصحيح ليست بيًعا 

  .)٢(وإمنا هي استيفاء للحق بال زيادة

احلوالة أن حييله على جنس الدين، ال على جنس آخر، فإذا أحاله على الثاين: يشرتط يف صحة 

ن بيع أل جنس آخر مل تكن حوالة، وخرج العقد من اإلرفاق واإلحسان إىل املعاوضة والتكسب؛ فامتنعت

  .)٣(الدين على من هو عليه بثمن مؤجل هو من قبيل بيع الدين بغري جنسه، فلم يصح القياس على احلوالة

  الدين على من هو عليه بثمن مؤجل.هر الفرق جلياً بني احلوالة وبني بيع وبذلك يظ

وكذلك استدل رمحه اهللا بالقياس على بيع العني بالدين، فذكر بأنه إذا جاز أن يشغل  الدليل الثاني:

أحدمها ذمته، واآلخر حيصل على الربح، وذلك يف بيع العني بالدين، جاز أن يفرغها من دين، ويشغلها 

ه، وكأنه شغلها ابتداء بقرض، أو مبعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إىل بغري 

  .)٤(شاغل

  ونوقش:

  بأن هذا الكالم مردود بأكثر من وجه:

                                 
 ).٢٦٤/ ٣( إعالم املوقعني )١(
قال ابن تيمية: "احلوالة من جنس إيفاء احلق، ال من جنس البيع، فإن صاحب احلق إذا استوىف من املدين ماله كان هذا  )٢(

احلوالة  -عليه وسلم  صلى اهللا -استيفاء، فإذا أحاله على غريه كان قد استوىف ذلك الدين عن الدين الذي له يف ذمة احمليل، وهلذا ذكر النيب 
فقال يف احلديث الصحيح: مطل الغين ظلم، وإذ اتبع أحدكم على ملئ فليتبع. فأمر املدين بالوفاء، واه عن املطل، وبني أنه  يف معرض الوفاء،

الدين ال بظامل إذا مطل، وأمر الغرمي بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء"، وقال القرايف: احلوالة حتويل احلق، وليس بتبديل ... ألن تبديل الدين 
، ٢٤٩/ ٩)، الذخرية (١٠/ ٢)، وإعالم املوقعني (٥١٣/ ٢٠وألن اسم احلوالة من التحويل، ال من التبديل. ينظر: جمموع الفتاوى ( جيوز،
٢٥٠.( 

). يقول ابن القيم يف توصيف بيع الساقط بالواجب: "كما لو باعه ديًنا له يف ذمته بدين آخر من غري ٢٢٥/ ٢الذخرية ( )٣(
 ).٩/ ٢( ملوقعنيجنسه". ينظر: إعالم ا

 ).٩/ ٢( إعالم املوقعني )٤(
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األول: لو صح قياس بيع الدين بالدين، على بيع العني بالدين، مل يكن هناك إمجاع على النهي عن 

  جل.على منع بيع املؤخر باملؤخر، كما لو باع عليه موصوفًا مؤجًال، بثمن مؤ بيع املؤخر باملؤخر، وقد اتفقوا 

الثاين: ذكر ابن القيم أن كل واحد منهما له منفعة من هذه املعاملة، فاملدين أفرغ ذمته من دين 

وشغلها بآخر، واآلخر حصل على الربح، والسؤال: كيف صحح ابن القيم أن يبيع الدين على من هو عليه 

مؤجل، وأذن له أن يربح فيه مع أن بيع الدين على من هو عليه بثمن حال يشرتط جلوازه أال يربح فيه  بثمن

حىت ال يربح فيما مل يضمن، فبيعه بثمن مؤجل من باب أوىل أال يربح فيه؛ إذ إن األصل أن ربح ما مل 

  .)١(يضمنه الرابح حرام

قط، س على املقاصة، وهي بيع الساقط بالسااستدل ابن القيم على اجلواز بالقيا الدليل الثالث:

فكما جاز هذا البيع؛ فكذلك جيوز إذا كان الدين يف ذمة املسلم إليه، فاشرتى به شيًئا يف ذمته فقد سقط 

  .)٢(الدين من ذمته وخلفه دين آخر واجب، فهذا من بيع الساقط بالواجب

  ونوقش:

هي الدين، فهو مسألتنا، ففي بيع املقاصة تربأ الذمم، وينتبأن هناك فرقاً كبرياً بني بيع املقاصة وبني 

مبنزلة بيع عني بعني، بينما يف مسألتنا تنشغل ذمة املدين بدين آخر بال فائدة، وكان باإلمكان أن ميهل املدين 

  .)٣(إذا كان املقصود اإلرفاق به لوال ما يرجوه الدائن من أخذ الربح يف مقابل زيادة األجل

األصل يف البيع احلل، وال يوجد نص يدل على التحرمي، يقول ابن القيم: "ليس عن  بع:الدليل الرا

الشارع نص عام يف املنع من بيع الدين بالدين"، وليست هذه املعاملة من قلب الدين احملرم شرًعا، بل هي 

حيصل الدائن  ون أنوسيلة تُيسر على املدين سداد دينه وبراءة ذمته مقابل دين جديد مؤخر إىل أجل آخر، د

  .)٤(على زيادة من استبدال الدين الساقط بالدين الواجب اجلديد

وأجيب: بأن الواقع حصول الزيادة، وبذلك تدخل املسألة يف قلب الدين، ومما يدعو للتهمة وقصد 

                                 
 ).١٦٤) نقًال من جمموعة األصول (ورقة: ٥٦/ ٢موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ( )١(
 ).٣٤٠/ ٣( إعالم املوقعني )٢(
 ).١١٠/ ٣الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )٣(
 ).٢٦٤/ ٣( إعالم املوقعني )٤(
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لدين فال ا الزيادة يف الدين أن يكون التورق الثاين من البائع األول، فإن املتورق إذا مل يرد إال التخلص من

فرق عنده بني أن يكون من البائع األول أو غريه، كما أن الواقع أن ذمة املتورق ال تربأ بل تزداد شغال، ومىت 

  .)١(أمكن عدم الزيادة انتفى احملظور

لكل واحد من املتبايعني غرض صحيح، ومنفعة مطلوبة؛ إذ تربأ ذمة املدين عن الدليل الخامس: 

  .)٢(ن آخر، قد يكون وفاؤه أسهل عليه وأنفع جللب منافع الناس، وحتصيل مصاحلهمدينه األول، وتنشغل بدي

  ونوقش:

حنن ال منانع إذا كان ذلك من قبيل املنفعة للدائن واملدين، وذلك ال يكون إال إذا كان هناك وفاء يف 

ملدين، وينتفع الدائن ا حمل العقد، فيتحول البيع إىل بيع دين بعني، ويسلمه املبيع يف جملس العقد، فتربأ ذمة

بقبض ماله، أما إذا كانت ذمته ستنتقل من دين لدين آخر، فما الفائدة املرجوة من ذلك، فلم ينتفع الدائن، 

ومل ينتفع املدين، واملقصود من العقود القبض، فهو عقد مل حيصل مقصوده أصًال، وإذا كان املدين يراه أنه 

قيقة ال ملبيع معه، مث يبيعه إياه، فيكون ذلك أسهل لوفاء دينه حأسهل لوفاء دينه، فلينتظر حىت يكون ا

  .)٣(دعوى

يقاس ذه الصورة  مويل، وإعادة الت)٤(أن االستدانة لسداد دين سابٍق متقرٍر جائز الدليل السادس:

  االستدانة لسداد الدين كذلك جائزة. على

ن األول أال يرتتب عليها زيادة يف الدينوقش: بأنه يشرتط جلوازها إذا كانت االستدانة من الدائن 

، فكونه يستدين منه مرتني فإنه ال بأس بذلك بشرط عدم الزيادة عليه، وأال يتضمن ذلك إلزاماً من )٥(األول

الدائن؛ ألنه إذا كان ال جيد وفاء للدين فهو معسر جيب إنظاره، أما إذا كان قد استدان برغبته وحرصه هو 

ال مانع منه بشرطه السابق وهو أال يرتتب عليه الزيادة على ما سبق، وهذا ما ال على السداد فهذا شأنه و 

                                 
 .١٦٥عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص ينظر:  )١(
 ).١٧٣/ ٣( ، إعالم املوقعني٢٩٥ينظر: الربا واملعامالت املصرفية ص  )٢(
 ).١٠٨/ ٣الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (ينظر:  )٣(
ومن دينه األول كل وقت شيئا جاز،  -أي: األلف-: (ولو أقرض غرميه املعسر ألفا ليوفيه منه ١٤٧/ ٨ كشاف القناعينظر:   )٤(
.( حال والكل 
 .١٦٦عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص ينظر:  )٥(
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يُتصور عند إعادة التمويل ألن الغالب يف طلب التمويل اإلضايف أن يكون غرض العميل االستفادة مما يتبقى 

  من التمويل اإلضايف؛ فتزيد عليه املديونية والبد، وكذلك يكون يف اإللزام بالسداد.

  ح:يرجتال

، ومما يؤكد هذا اعلى أدلة ايزين ومناقشا ةباإلجاو  تهلقوة أدل ، وذلكرجحهو األلعل القول باملنع 

م ابن القيم له، وال يؤثر فيه خمالفة اإلما والاإلمجاع باملنع من بيع الدين بالدين،  ما نُِقل من ؛الرتجيح ويقويه

ما نسبه إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألما متأخران، وقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه "مىت انقرض 

عصر أهل االجتهاد من غري خالف ظاهر مل يعتد مبا بعد ذلك من خالف غريهم باالتفاق"، مث إن ابن 

  .)١(ابن تيمية رمحهما اهللا هلما قول آخر موافق جلماهري األمةالقيم نفسه وشيخه شيخ اإلسالم 

 تؤول إليه ملا شرعاة يملغ تكون منفعة فإااملعاملة؛  نفعة يف هذهاملغرض و العلى التسليم بوجود  هألنو 

فاملفسدة يف توعد عليه؛ و فيه يف حمكم التنزيل  من بيع الدين بالدين وكوا ذريعة لربا اجلاهلية الذي أنزل اهللا

املصاحل، وبيان ذلك أن املنفعة إن حصلت للدائن فهي  جلب على املفاسد مقدم ودرء هذه املعاملة أكرب،

املدين وقد يكون  ويتضاعف الدين على من قبيل تقضي أو تريب فتكون الزيادة يف األجل مقابل هذه املنفعة،

  واهللا أعلم.. وهذا التصرف حمرٌم باإلمجاع معسراً،

   

                                 
. الالحم، أسامة بن محود، بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ٧٤سامي عقد الكالئ بالكالئ ص  ينظر: السويلم، )١(

)١٤١/ ١.( 
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  ، وفيه مسائل:العقد محل البحث صورةرع الثاني: قرارات المجامع الفقهية في الف
هي اإلسالمي نص قرار امع الفق يف جاءما  ؛ويقويه يف املسألة حمل النظر السابق مما يعضد الرتجيح

يادة الدين ز  : (يعد من فسخ الدين يف الدين املمنوع شرًعا كل ما يفضي إىلالتابع لرابطة العامل اإلسالمي بأنه

على املدين مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه، ويدخل يف ذلك: فسخ الدين يف الدين عن طريق 

معاملة بني الدائن واملدين تنشأ مبوجبها مديونية جديدة، ومن أمثلتها شراء املدين سلعة من الدائن بثمن 

 ه أو بعضه، فال جيوز مادامت املديونية اجلديدةمؤجل مث يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين األول كل

من أجل وفاء املديونية األوىل بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء يف ذلك أكان املدين موسرًا 

أم معسرًا، وسواء أكان الدين األول حاال أم مؤجال يراد تعجيل سداده من املديونية اجلديدة، وسواء كان بني 

  .)١(آخر غري الدائن إذا كان برتتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته)املدين وطرف 

يف دورته  ١٥٨ الرقم الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ذي اإلسالمي الفقه جممع قرار يف وجاء

 كل رعاً ش املمنوع بالدين الدين فسخ من يعدّ : "نصه ما ،"الدين بيع: ")، وموضوعه١٧/ ٧السابعة عشر (

 سخ الدينف ذلك ومن إليه، ذريعة يكون أو األجل يف الزيادة مقابل املدين على الدين زيادة يُفضي إىل ما

 املديونية سداد جلأ املدين من على جديدة مديونية مبوجبها تنشأ واملدين الدائن بني معاملة طريق عن بالدين

 الدائن من سلعة المدين وذلك كشراء معسراً، أم موسراً  المدين أكان سواء بعضها، أو كلها األوىل

  .)٢("بعضه أو كله الدين األول سداد أجل من حال بثمن بيعها ثم مؤجل بثمن

 الدين لبق صور من أن بالكويت اإلسالمي املالية للمؤسسات الرابع الفقهي يف قرار املؤمتر وجاء

 حيلة ريقط إليها عن يتوسل مقداره، يف زيادة مقابل املدين عن أجله حل الذي الدين املمنوع: " تأخري

 حمرم الغرض لكذ لبلوغ إال التحايل هلا معىن وال لذاا، مقصودة غري عقود أو عقد إبرام يف تتمثل ظاهرة،

 غري -رعاً ش احملظور العينة بيع حكم يف ويعترب ذلك -معسرًا  أو موسراً  المدين كان سواء شرعاً، فاسد

 له جيوز الف بإنظاره مأمور ألنه ظلماً، وأكثر إمثاً  وأشد أعظم قبحاً  ذلك إىل املعسر مدينه الدائن إجلاء أن

                                 
 .١٤٢٧/ ٣/ ١٤ - ١٠) يف دورته الثامنة عشر بتاريخ ١٨/ ٣( ١٠٤قرار رقم  )١(
 ).١٧/ ٧يف دورته السابعة عشر ( ١٥٨قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ذي الرقم  )٢(
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  .)١("ذلك  إىل إجلاؤه

  ويتحصل من هذه القرارات امعية:

در، الق أو الوصف يف زيادة مع جنسه من مبؤجل عليه هو ملن الدين أن بيع •

 اجلميع على منعه.

 إلسالميا ذهب امع الفقهي، مبؤجل من غري جنسه بيع الدين ملن هو عليهأن  •

 قرار املؤمتر يف التابع للمنظمة إىل املنع. بينما جاء الدويل ، وجممع الفقه اإلسالميالتابع للرابطة

ب القول جبوازه، ولكن هذا األمر يصع الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمي بالكويت

ين حمصلة التعامالت تؤول إىل جنس واحد وهو النقد؛ فالد توفره يف املؤسسات التمويلية ألن

  القدمي الثابت يف الذمة مبلغ نقدي، وكذلك اجلديد يكون مبلغاً نقدياً فاجلنس واحد.

 

  ار واإلعسار في موضوع قلب الدينأثر اليسالمسألة األولى: 
كان موسراً إن   ؛ فجوزوهبني املوسر واملعسر واققد خالف يف حكم هذه املعاملة بعض املعاصرين؛ ففر 

، واهليئة الشرعية )٢(وهذا قول ابن منيع كان املدين معسراً مكرهاً،  نإ ومنعوهل، أم مل حياألول  هدين حل سواء 

ويل الثاين الزائد يف التم ال تتحقق إال يف هذه احلال؛ إذ يكون الربح عندهم ألن علة املنع.)٣(للبنك األهلي

  .)٤(فات بسبب اإلعسار هو بسبب اإلنظار عوضاً عما

وقد تناول شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه الصورة بالبيان والتفصيل والتعليل يف مواطن كثرية من مؤلفاته، 

                                 
ينظر: البيان اخلتامي وقرارات وتوصيات املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ  )١(

 ).١٣م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥
ينظر: املنيع، عبداهللا بن سليمان، حكم قلب الدين على املدين، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات  )٢(

). وكذلك حتفظ ١٨٧م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ 
 ).٩٦٧/ ٢. قرارات الراجحي ( ٢٠٠٤) عام ٦٣٨قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم ( الشيخ عبد اهللا بن منيع على

 ).٥٩٥/ ١ينظر: قرارات اهليئة الشرعية للبنك األهلي ( )٣(
ينظر: األطرم، عبد الرمحن بن صاحل، قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الفقهي الرابع  )٤(
 -٢٣٦م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ  للمؤسسات

٢٣٨.(  
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وتكلم عن أحكامها الشرعية، وذكر أن املدين الذي يلجأ إىل هذه املعاملة، إما أن يكون معسراً، وإما أن 

للدائن أن يقلب عليه الدين على هذا الوجه، بل جيب إنظاره، وال يكون موسراً؛ فإن كان معسرًا فال جيوز 

جتوز الزيادة عليه مبعاملة وال غريها بإمجاع أهل العلم، وكذلك إن كان املدين موسراً؛ فهو حمظور أيضاً باتفاق 

لوفاء، االصحابة وإن كان هناك خالف يف حظره بني الفقهاء املتأخرين؛ إال أنه أوجب على املوسر املبادرة ب

  .)١(وذلك يعين حرمة ترك الوفاء واللجوء إىل هذه املعاملة

لب ق إمنا جاء النص يف عبارات بعض الفقهاء على قلب الدين على املعسر؛ ألنه هو الغالب يفو 

لنص على قلب الدين، وا إىل أ احلاجة إليه، أما املوسر فيجب عليه الوفاء فال توجد حاجةشالدين، وهو من

ية رمحه اهللا: املليء املوسر. وهلذا قال ابن تيم ن على املعسر ال يقتضي جتويز قلب الدين علىمنع قلب الدي

  .)٢(»فال حاجة إىل القلب كان عليه الوفاء وإذا كان الغرمي موسراً «

ه التفريق بني ب املعسر واملوسر أنه يصعب حتديد املسلك الذي يكون نيبإن مما يضعف التفريق و 

ن أ هو اإلعسار أم أن على كل عميل فهل سيعتمد على أن األصل هو اليسار أو األصلاليسار واإلعسار، 

بطاقات تطبيق ذلك حينئذ مع التمويالت الفردية يف مثل ال سيكون صك من احملكمة باإلعسار، وكيفب أيتي

  .)٣(الستهالكية إذا فتح فيها هذا الباب؟ا الئتمانية، والتمويالتا

ر وغري التفريق يف قلب الدين بني املعسو  ،ساراإلع إىل ؤديحال اليسار يالسماح بقلب الدين وألن 

، رم على اجلميعسر ألنه ربا فهو حماملع على حرم ذاإو  ،واإلنتاجية املعسر كالتفريق بني القروض االستهالكية

  .)٤(جتناب الرباا على لقدرته باملنع وىلاملوسر أ بل

لسلعة أو ا هلا قلب الدين أا ال متكن العميل من قبض سسات اليت أجيزؤ والذي عليه العمل يف امل

جتعل تاريخ  مبعرفتها، أو قبض الثمن بل تقوم بذلك بنفسها وحتجز حساب العميل، أو عن طريق وكيل

                                 
، وأيضاً كتابه بيان الدليل على ٢١)، وكذلك يف كتابه احلسبة ص ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٦، ٤١٩/ ٢٩( جمموع فتاوى ابن تيمية )١(

 .٧٠بطالن التحليل ص 
 .٤١٩/  ٢٩ جمموع فتاوى ابن تيمية )٢(
 ).٢٣٨ -٢٣٦ينظر: األطرم، قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله، (ص  )٣(
ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، قلب الدين يف املؤسسات املالية اإلسالمية، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الفقهي الرابع  )٤(

 ).٢١٩م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ 
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سدادها حاًال، ل آيف حساب واحد؛ فيكون امل استحقاق حصيلة التورق هو نفسه تاريخ استحقاق املديونية

زيادة الدين يف ذمة املدين، وال ينطبق على قول من أجازه ممن  لة مقصودة علىوهذا العمل واضح أنه حي

  .)١(سبق النقل عنهم

ن أجل الوفاء م فاجلواز إمنا يتوجه إىل املدين نفسه مبعىن أنه جيوز للمدين أن ينشئ مديونية جديدة

دين بالوفاء أجل إلزام امل املدين من باختياره حبيث يتمكن من السلعة والثمن، لكن أن ينشئها الدائن على

فهذا ما مل يدل عليه كالم أولئك األئمة الذين نقل لذلك  ؤديالحتياطات اليت تاويتخذ اإلجراءات و 

  .)٢(عنهم

 

  المسألة الثانية: أثر حلول الدين من عدمه
شمل الكل، ت مل تفرق اامع الفقهية كما سبق بني الديون احلالة وغري احلالة بل جاءت القرارات عامة

: ، ففسخ الدين ممنوع عندهم مطلقا، قال الدرديرهمال أثر حللول الدين من عدمه عندف وهذا مذهب املالكية

  .)٣("قبضه عن وقت الفسخ؛ حل الدين أم ال الذمة أي ذمة املدين يف مؤخر ما يف "فسخ

وا صورة أجاز ف؛ بني الدين الذي حل أجله والدين الذي مل حيل أجله وهناك من ذهب إىل التفريق

حيل أجله من غري شرط أو إلزام بسداد الدين األول من حصيلة الدين  إذا كان الدين مل العقد حمل الدراسة

، واهليئة )٤(يف بنك البالد الشرعية ةيئقد ذهبت إليه اهلو له، حل أج إذا كان الدين قد منعوهااجلديد، و 

  .)٥(الشرعية يف مصرف اإلمناء

  . املدين من التصرف يف حصيلة التمويل اجلديدنيكوقد اشرتط القائلون ذا التفريق؛ مت

تفريق يف السابق اعتباراً مبا سبق ذكره من ال هإنشاء الدين قبل حلول أجل بناًء على هذا فقد اشرتطواو 

  ل.الدين املمنوع بني الدين احلال والدين الذي مل حي قلب

                                 
  ).٢٣٨ -٢٣٦دين صوره وأحكامه وبدائله، (ص ينظر: األطرم، قلب ال )١(
  املرجع السابق. )٢(
 ).٦١/ ٣( الشرح الكبري )٣(
 .٢٠٠٩) للهيئة الشرعية لبنك البالد عام ١١٣ينظر: القرار ( )٤(
 .٢٠١٥) للهيئة الشرعية ملصرف اإلمناء عام ٦٧٧ينظر: القرار ( )٥(
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لغاً نفي الصورية يف املعاملة حيث يدل على أن البنك دفع مبواشرتاطهم متكني العميل من التصرف ل

رط البد من توفره يف  ، وهذا الشوليست جمرد أرقام تثبت يف العقود ال حقيقة هلا يف الواقع حقيقياً من حسابه

حكم التورق  عنه مفصًال عند بيانكل عمليات التورق الذي جتريه املؤسسات التمويلية، وسيأيت احلديث 

  املنظم يف الفصل القادم.

ن غري مبأنه ال معىن هلذا التفريق بني حلول الدين وعدم حلوله وال فائدة  القولويالحظ على هذا 

؛ ألن منع االشرتاط أو اإللزام بالسداد هو حمل شرط أو إلزام بسداد الدين األول من حصيلة الدين اجلديد

الطريقة اليت تتحيل ا املؤسسات التمويلية لسداد املديونية السابقة من املديونية اجلديدة، اإلشكال، وهي 

  وتفضي م إىل قلب الدين املمنوع.

وعليه فإنه ال يُقَبل من أي جهة متويلية اجتزاء هذا القول واألخذ بالتفريق بني حل الدين وعدمه دون 

و حنوه ولو كان عرفاً؛ ألن املعروف عرفًا كاملشروط شرطاً، وذا األخذ باملنع من اإللزام بالسداد بشرط أ

  يكون القول متجهاً ومتوافقاً مع االجتاه العام الذي اجتهت إليه اامع الفقهية.

وإلزام املدين  لسلعةا رهن ببنك البالد قد أجازت الشرعية ةاهليئويف هذا السياق حيسن التنبيه إىل أن 

سداد الدين  مفُيمنع من التصرف حىت يت، الفة الشرتاطهم متكني العميل من التصرفوهذا فيه خمبالسداد، 

 وهذا القول يؤدي لسيولة،من اوينتفع باملتبقي  املرن مث يـَُفك عنه الرهن اإلضايف تمويلال السابق جبزء من

مما يعيب القرار  ابقة، و ترتب عليها مديونية أكثر من املديونية الس ما إذاخصوصاً قلب الدين املمنوع شرعاً؛ 

كذلك أنه يالحظ عليه عدم االنسجام بني الضوابط املوضوعة للجواز، وذلك أم اشرتطوا جلواز هذه 

 الصورة أال يوقع العميل على ما يُلزمه بالبيع، وهم قد رهنوا سلعته ومنعوه من البيع مبقتضى الرهن ويف الضابط

ع أسهمه سداد مديونيته السابقة، وإن مل يسدد العميل فللبنك أن يبيالذي يليه أجازوا للبنك أن يلزم العميل ب

املرهونة ليستويف مديونيته من مثنها؛ فهم وإن مل يزموه بالبيع حرفيًا إال أم ألزموه ضمنيًا دون تصريح، بل 

  .)١(ذهبوا إىل أبعد من هذا وهو منعهم إياه من التصرف، وهذا حمل نظر وإشكال عند الباحث

   

                                 
 م.٢٠١١/ ٥/ ٩ -ه١٤٣٢/ ٦/ ٦) للهيئة الشرعية لبنك البالد، وموضوعه: منتج إعادة التمويل، بتاريخ ١٢٤ينظر: القرار ( )١(
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  المسألة الثالثة: أثر التحايل في مسألة قلب الدين
 قال اإلمام مالك: "يف الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إىل أجل، فإذا حلت، قال له الذي

 عليه الدين: بعين سلعة يكون مثنها مئة دينار نقدا، مبئة ومخسني إىل أجل، هذا بيع ال يصلح، ومل يزل أهل

ىل إ الك: وإمنا كره ذلك ألنه إمنا يعطيه مثن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه املئة األوىلالعلم ينهون عنه. قال م

لح، وهو أيضا يص األجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه مخسني دينارا يف تأخريه عنه، فهذا مكروه، وال

يه الدين: إما أن لذي علل يشبه حديث زيد بن أسلم يف بيع أهل اجلاهلية، إم كانوا إذا حلت ديوم، قالوا

  .)١("األجل تقضي، وإما أن تريب، فإن قضى أخذوا، وإال زادوهم يف حقوقهم وزادوهم يف

منه عند األجل سلعة  وهذا على ما قال؛ ألن من كان له على رجل مائة دينار إىل أجل فاشرتى

 أخريهارا يف دينه لتوزاد مخسني دينمثن سلعته،  تساوي مائة دينار مبائة ومخسني فقضاه دينه األول، وإمنا قضاه

ضاء قد انأسلم من بيوع اجلاهلية يف زيادم يف الديون عن حديث زيد بن أجله فهذا يشبه ما تضمنه عن به

 ؤجلةمخسني مو  أيضا بيع وسلف؛ ألنه إمنا ابتاع منه هذه السلعة مبائة معجلة ويدخله ا، ؤخروالي أجلها

  .)٢(ساد يف هذا كثرية جداً الف ووجوه عليه، له حلت اليت باملائة ليؤخره

لواسع إلعادة ا يف جمال املعامالت املصرفية، فهي املدخل يُتعامل بهأخطر ما  التعامل بقلب الدين منو 

 عن خريأاملدين أنه مىت ما أراد الت أي مصرف بل أي دائن أن يتفق مع إمكاناجلدولة يف مجيع الديون؛ إذ ب

ستويف دينه ميلكها الدائن يكون رحبها له مث يبيعها الدائن وي سلعةيف  تورق عملية معه جيري إنهأجل الدين ف

 ليه،ع املدين الدين زائداً األرباح، مث إذا حل األجل أمكنه أن يكررها معه مرة أخرى من الثمن، ويثبت على

ضي وإما أن أن تق إما :لغة على املدين على الدين زيادة وبني هذا بني فرق أيوهكذا، أضعافاً مضاعفة، ف

شرة أيام أو ع عن قروض بدون فوائد ملدة -مثالً -أن تعلن املصارف  -انطالقاً من هذا -مث ما املانع  تريب.

ا كلها، وتبدأ يتوالها البنك مبراحلهتورق  عملية له جترى فإنه أخريعميل يف التال رغب إذاأقل أو أكثر، ف

 البطاقات ديون يف تىحبيلة سبتية ظاهرة البطالن، وهذا يتأ األجل حينئٍذ مراحل الزيادة على املدين مقابل

 سددي مل ذاإالبنك لقيمة الشراء يكون املدفوع قرضاً للعميل، ويكون لديه فرتة مساح، فبدفع  ألنه االئتمانية؛

                                 
 ) باب ما جاء يف الربا يف الدين.٦٧٢/ ٢املوطأ ( )١(
وال جيوز فسخ دين يف دين، مثل أن يكون شيء يف ذمته، فتفسخه يف « . قال اإلمام القريواين: )٦٦/ ٥( املنتقى شرح املوطأ )٢(

 ).١٠١/ ٢( الفواكه الدواين. »احلرمة؛ ألنه من ربا اجلاهلية وكان فسخ الدين أشد يف «، وقال: »شيء آخر ال تتعجله 
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 بنت قلب الدينت فيها بدأت عملية قلب الدين عليه، وقد بلغت مضاعفة الفائدة يف بعض البطاقات اليت

 للشهر الواحد. % ٢,٣إىل  ١,٧شهرياً بنسبة ترتاوح من % ؛ ألا عملية قلب الدين جتري% ٣٠أكثر من 

ية من جذورها، املصرف ستكون بابا القتالع صة: إن أي حيلة على قلب الدين الثابت يف ذمة املدينالواخل

عامالت ابتداء التمويل عن ا حصل يف مينظر فيمأمل وسينتفي الفارق بينها وبني املصرفية التقليدية، ولعل املت

 إذاى، فيف بعض التطبيقات أو عدم تطبيق للضوابط يف تطبيقات أخر  طريق التورق وما يكتنفه من صورية

   .)١(جبواز قلب الدين ماذا ستكون احملصلة؟ إليه القول انضم

                                 
 ).٢٣٩ -٢٣٨ينظر: األطرم، قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله، (ص  )١(
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  الفرع الثالث: حكم العقد محل الدراسة
دم يف حكم الصورة اليت تضمنها عقد التمويل التكميلي املقالتفصيل من خالل ما سبق من البيان و و 

؛ فإن هذه الصورة املنظورة من صور التمويل اإلضايف قد تضمنت اشرتاط سداد من البنك األهلي التجاري

ىل إ عل العقد حمل إشكال ونظر، وجيعله إىل احلظر أقرب منهاملديونية السابقة من التمويل اإلضايف مما جي

 ذمته بأكثر يف ترتيب معاملة بني الدائن واملدين يرتتب عليها سداد دينه األول وثبوت دين جديد ألناجلواز؛ 

، وجممع الفقه طةالتابع للرابمع الفقهي اإلسالمي كااامع الفقهية املعاصرة،   قد ذهبت، و من الدين األول

واهليئة الشرعية ، املالية اإلسالمية بالكويت ، واملؤمتر الفقهي الرابع للمؤسساتالدويل التابع للمنظمةاإلسالمي 

مطلقاً، سواء أكان املدين موسراً أم معسراً، وسواء أكان الدين األول حاًال  منها املنعمبصرف الراجحي إىل 

  . حيل أجله؛ ألنه ذريعة إىل قلب الدين املمنوع شرعاً مل أم

 بيعها يتم أن لىع املدين على آجلمن بيع سلعة بثوهو  التورق املركب:وقد مساها بعض املعاصرين ب

  .)١(الدين تضاعف املعاملة لمآو  ،هذا االشرتاط ممنوع باتفاق الفقهاء، و مثنها سداد الدين األول منو  نقداً 

 وممن خالل طرف ثالث حيث يق ومن البدائل املقرتحة يف هذا السياق أن يكون التمويل اإلضايف

اره ببيع العميل وذلك ببيع سلعة له باألجل مث يقوم العميل باختي املصرف نيابة عن الطرف الثالث بتمويل

دين املصرف مث يقوم املصرف بتمويل املدين إذا رغب بذلك ويسدد  سداد السلعة واستخدام حصيلتها يف

الثالث، واشرتطت هنا عدة شروط من أبرزها التمكني من التصرف  اجلديد متويل الطرف حبصيلة التمويل

املشرتاة سواء يف متويل الطرف الثالث أو متويل املصرف، وأال يكون هناك إجراء يلزم العميل بالسداد بالسلعة 

  .)٢(املبكر

، قلب الدين من احرتازاً وعدم إلزام العميل بالسداد ال بشرط وال عرف  ثالثالطرف المت توسيط قد و 

غرض معني يف ماً، وقد يرغب العميل لواشرتاط متكني التصرف للعميل يف السلعة حىت ال يكون التورق منظ

السداد للتحّول مثالً إىل مصرف آخر لوجود امتيازات وخدمات أفضل أو حنو ذلك من األغراض املشروعة، 

                                 
 ).٢٢٠الدين يف املؤسسات املالية اإلسالمية، (ص ينظر: السويلم، قلب  )١(
 ) للهيئة الشرعية ملصرف الراجحي.١٠٧٠ينظر: القرار ( )٢(
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  وال مانع حينئذ من إجراء املعاملة ذه الطريقة.

ملتصرف، ا ض فيها املشرتي السلعة قبض املالكبجديدة يق لو أجرى الدائن مع املدين معاملة متويل بل

ين األول أو عرف على اإللزام بسداد الد ةحجز فيه ومل يكن بينهما شرط أو مواطأ مث يقبض مثنها قبضاً ال

  .)١(سأعميل من تلك احلصيلة؛ فال بال وىف إنحصيلة التمويل اجلديدة؛ ف من

هو اإللزام  طفليس مناط التحرمي حصول السداد للدين السابق من التمويل اجلديد بإطالق؛ وإمنا املنا

بالسداد بأي وسيلة من وسائل اإللزام، فإذا وىف العميل دينه السابق من متويله اجلديد دون سابق شرط أو 

  عرف أو إجراء منظم يلزمه بالسداد كصيغة الرهن مثًال، فال يظهر يف ذلك حرج.

مويل يف ضوابط الت ومما جيدر التنبيه إليه يف ختام احلديث عن هذه الصورة، التعريف الوارد إلعادة

التمويل االستهالكي احملدثة، والصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، والذي سبقت اإلشارة إليه يف 

ويل متويل قائم من مبلغ متسداد الفصل األول من هذا الباب، وجاء فيها بأن املقصود بإعادة التمويل: "

 تنظيم هذا اإلجراء مبا يوافق الصورة حمل الدراسة يف ". والذي يظهر من هذا التعريفستفيدمل نوحممجديد 

هذا املبحث، واليت قد خلصنا إىل اجتناا ملا تؤول إليه من قلب الدين احملرم شرعاً، وبالنظر إىل هذا التعريف 

فإنه يفهم منه اعتماد هذه الصورة من صور التمويل اإلضايف، وتكون ذا صيغة صحيحة قانونياً من حيث 

لو عمل ا أي بنك، وهذا ما جيعلين أقف عند هذه الفقرة من فقرات النظام ملراجعتها والدعوة إىل  النظام

تعديلها ما أمكن؛ حىت ال يكون ذلك مسوغًا ألحد للتعامل ذه الصورة، وتعاونًا على اخلري وطلبًا للرفق 

  بالناس، والنأي م عن الوقوع يف احلرج واملشقة.

   

                                 
 ).٢٣٦ينظر: األطرم، قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله، (ص  )١(
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 داداإللزام بستمويل اإلضافي الشخصي من ذات المصرف الممول دون : الثالثالمبحث ال

  لتمويل األساسي، وفيه مطلبان:ا

  العقد وط الواردة بين الطرفين فيالمطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشر 

اسي، األسهذه عدة مناذج للتمويل اإلضايف من ذات املصرف املمول دون اإللزام بسداد التمويل 

ويظهر جليًا التناوب يف استعمال املصطلحات واليت تعرب عن نفس املنتج، وال يُنظر يف هذه املنتجات إال 

من خالل توفر احلد االئتماين للعميل الذي ُميَكنه من احلصول على التمويل اإلضايف؛ التزاماً بضوابط التمويل 

  :لسعودي، وهذه أمثلة هلذه املنتجات على النحو التايلاالستهالكي الذي أصدرته مؤسسة النقد العريب ا

 )١(من مصرف الراجحي التمويل الشخصي اإلضافيالمثال األول: 

حتتاج إىل متويل آخر لتلبية احتياجات إضافية، أو أن راتبك ذا كان لديك متويل شخصي معنا و إ

 ،ي اإلضايفبرنامج التمويل الشخص عرب فيمكنك اآلن ذلك ،ّري وترغب باالستفادة من التمويلالشهري تغ

حيث تستطيع احلصول على أقصى حد ممكن للتمويل، مع األخذ بعني االعتبار أقساطك الشهرية احلالية 

 معنا، ودون حاجتك للسداد املبكر لتمويلك احلايل.

 لالتمويل الشخصي اإلضايف هو متويل إضايف ملا لديك أساسًا معنا. فهو ال يلغي متويلك احلايل، ب

  باإلضافة إىل أقساط متويلك احلايل معنا. ،التمويل الشخصي اإلضايف على حدة تسدد أقساط

  )٢(من مصرف إنماء التمويل اإلضافيالمثال الثاني: 

يف مصرف اإلمناء نسعى دوامًا لتوفري كافة اخليارات واحللول املالية دف تعزيز إمكانات شركائنا. 

 ملنحك فرصة احلصول على متويل جديد يضاف إىل متويلك الشخصي احلايلالتمويل اإلضايف صمم خصيصاً 

  فق مع األحكام والضوابط الشرعية.ملنحك املرونة املالية املالئمة مبا يتوا

                                 
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/personal-ينظر: املوقع اإللكرتوين ملصرف الراجحي:  )١(

finance.aspx-finance/pages/additional  
ينظر: املوقع اإللكرتوين ملصرف إمناء:  )٢(

https://www.alinma.com/wps/portal/alinma/Alinma/MenuPages/RetailServices/Finance/T
opUpFinancing  
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 )١(التمويل التكميليالمثال الثالث: 

 ههي خدمة متويلية دف إىل منح متويل للعميل لشراء أسهم حملية بالتقسيط بناء على ما مت سداد

السداد بعد إكمال سداد التعاقد القائم يف حال عدم تغري راتب، ويف  أويبد للفرتة من التعاقدات السابقة

شهري لألقساط لعند طلب اخلدمة يكون القسط الشهري هو املتبقي من نسبة االستقطاع ا حال تغري راتب

ة من لفرتة املسددبعني االعتبار امقارنة براتبة الشهري مع االخذ  % ٣٣,٣٣ ما ال يتجاوز نسبةالقائمة في

ه داده عند تقدمية لطلب هذمل يتم س ، ويشرتط عدم وجود دين حال او قسط مستحقالتعاقد السابق

 .اخلدمة

 آلية خدمة التمويل التكميلي من خالل تمويل األسهم المحلية

 يقوم البنك بتمويل شراء األسهم احمللية اليت قام العميل باختيارها. •

 هم املختارة يف حمفظة استثمارية ميتلكها البنك.توضع األس •

 يقوم البنك ببيع أسهم هذه احملفظة للعميل بسعرها األصلي مضافاً إليها هامشاً رحبياً. •

 تنتقل األسهم املشرتاة إىل حمفظة استثمارية باسم العميل. •

ط و يقوم العميل الحقاً بسداد قيمة هذه األسهم للبنك على شكل أقساط شهرية وفق شر  •

 العقد املربم بينه وبني البنك.

   

                                 
لبالد على الرابط: ينظر: املوقع الرمسي لبنك ا )١(

http://www.bankalbilad.com/Financing/Pages/TopUpLoan.aspx . 
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  الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف

ملتاح له، إتاحة متويل إضايف للعميل يف حدود السقف ا ُعرَف التمويل اإلضايف يف هذه الصورة بأنه:

  .)١(نظر إليهما معاحده االئتماين أو بالبالنظر إىل النسبة املتبقية من  بالنظر إىل ما مت سداده من املديونية أو

هي و وهذه الصورة هي الصورة الثالثة من صور التمويل اإلضافي من ذات المصرف الممول، 

  الصورة األسلم واألشهر يف املصارف واملؤسسات التمويلية اإلسالمية.

الضوابط اليت بوقد سبق احلديث يف الصورة األوىل عن حكم التورق وحكمه، وترجيح القول جبوازه 

أن العميل أعاد  :ُختمت ا املسألة، وبالنظر إىل هذا العقد وما يتضمنه من صورة متويلية غاية ما يقال فيها

عملية التورق من ذات املصرف دون شرط أو قيد أو أي معىن من املعاين يشري إىل اإللزام بسداد التمويل 

 سداده من بالنظر إىل ما مت دود السقف املتاح للعميل، السابق، وال يُنظر إىل التمويل السابق إال يف ح

السداد ال من قريب ، دون إلزام ببالنظر إىل النسبة املتبقية من حده االئتماين أو بالنظر إليهما معا املديونية أو

  وال بعيد وهذه الصورة ظاهرة يف اإلباحة واحلل ما استوفت الشروط السابقة جلواز التورق.

 باآلجل، من احتاج نقًدا فاشرتى سلعةً ك ة هذه املسألةصور بأن : رة فإنه ميكن أن يقالولتقريب الصو 

ول سلعًة أخرى من البائع األول بأجل جديد ويبيعها على غري البائع األ ىشرت مث ابقصد بيعها بثمن حال، 

دين األول لبثمن حاّل أيًضا، حبيث ال يكون سبب التورق الثاين احلصول على نقد من الدائن لسداد ا

  .واالستفادة مما يبقى من النقد

 وحصل على مبلغ ُيسدد ،أن يتزوج فأجرى عملية تورق من مصرف ما شخص أراد ما إذا مثاله:و 

 وكان سقفه االئتماين ميكنه من احلصول على متويل خالل مخس سنوات، وبعد سنة أراد أن يشرتي سيارة

أجرى عملية تورق أخرى مع ذات املصرف وحصل على مبلغ و  آخر؛ فتقدم إىل املصرف بطلب التمويل

سداد التمويل األساسي (التورق األول)، وال يدفع شيًئا منه للمصرف إىل أقساط  على أقساط تضافيسدده 

  عن دين التورق األول.

ألن تكييف املسألة يرجع إىل مسألة الشراء باآلجل من بائع واحد  والحكم في هذه الحالة الجواز؛

ني، كَمن يأخذ حاجاته من حمل ويسدد قيمتها يف آِخر الشهر، فليس هناك ما مينع، وال يوجد دليل مرت

                                 
 ) للهيئة الشرعية ملصرف اإلمناء.٤٩٣القرار ( )١(
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يقتضي حترمي ذلك أو كراهته إال من جهة ذم الدين عموًما وسعي الشريعة إىل إبراء الذمم، واألصل يف العقود 

إذ ال عالقة  ؛رق الثاين له حكم اجلوازكذلك التو ، وألنه إذا جاز التورق األول فهو معلوماجلواز والصحة كما 

  بينهما حينئٍذ تستلزم املنع. واهللا أعلم.

 فإنهمحل الدراسة؛  وبالنظر إلى العروض المقدمة من المصارف الراجحي، وإنماء، والبالد،

انة أو استد ،باآلجل من بائع واحد مرتني شراءً يتطابق مع التوصيف املذكور آنفاً، وال يعدو أن يتجاوز كونه 

حيلة أو إشارة لقلب الدين أو حنوه من املسائل  ؛ ألنه مل يتضمن أيجائز واحد مرتني وهذا من قبل مدين

  اليت تؤثر يف مثل هذه العقود باحلظر واملنع.

 استقالل العميل بالتصرف يف السلعة ومتلكها متلكًا تاماً، وأن السلع وكذلك يظهر يف بنود العقود

املطروحة يف هذه العروض الثالثة من قبل املصارف هي سلع ميكن قبضها قبضًا حكمياً، وذلك بتحويلها 

إىل حمفظة العميل يتصرف فيها كما يشاء، دون تدخل من املصرف، والسلع اليت تقدمها هذه املصارف هي 

عن أسهم لشركات حملية ضمن قوائم الشركات املباحة، وداخلة يف ملك هذه املصارف؛ فهي تبيع من عبارة 

ملكها وتعطي العميل كامل التصرف وختلي بينه وبني حمفظته يتصرف فيها كما يشاء، وال تلزمه بالسداد 

واهللا املوفق  ،للباحث للمديونية األوىل، وهذه أهم الشروط والضوابط حلل العقد وقد استوفاها فيما يظهر

  واملعني.
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: التمويل اإلضافي الشخصي من ذات المصرف الممول بعد سداد مجموعة رابعالمبحث ال

من أقساط التمويل األساسي، وتأجيل سداد التمويل اإلضافي بعد الفراغ من أقساط 

  التمويل األساسي، وفيه مطلبان:

  العقد وط الواردة بين الطرفين فيد والشر المطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنو 

  البنود والشروط الواردة بين الطرفين في العقد.، وأهم أوًال: تصوير العملية التمويلية

هذه الصورة الثانية من صور التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول، وهي كذلك منوذج 

كة املعمول ا يف مؤسسات وشركات التمويل يف اململمن النماذج التمويلية للتمويل اإلضايف الشخصي 

ن بعد سداد أن التمويل اإلضايف يكو  مقدمة من مصرف الراجحي، وفيها العربية السعودية، وصورة هذا املنتج

جمموعة من أقساط التمويل األساسي، وتأجيل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من أقساط التمويل 

يل بعد حصوله على التمويل األساسي متورقاً بصيغة املراحبة يتقدم إىل ذات اجلهة األساسي، حيث إن العم

املمولة بعد سداد جمموعة من أقساط التمويل األساسي وأحياناً تكون هناك مدة حمددة بسداد نسبة معينة 

به؛ اتأو حنو ذلك، أو إذا ما كان قسط العميل الشهري مل يبلغ ثلث ر  %٢٠من األقساط كخمس األقساط 

لكونه مل يستوعب القدر املتاح له من التمويل أو طرأ على راتبه زيادة متكنه من إعادة التمويل، فيتقدم حينئٍذ 

مبدياً رغبته يف احلصول على متويل إضايف كذلك بصيغة املراحبة بشراء سلع موصوفة يف الذمة، ومن َمث تقوم 

عد صدور اإلجياب وصوفة ومتلكها، ويتم التعاقد بني الطرفني باجلهة التمويلية بعد قبول طلبه بشراء السلع امل

من الطرف املمول ببيع السلع املذكورة للعميل بثمن معلوم يقدره الطرف األول وصدور القبول الشرعي من 

الطرف الثاين بشراء السلعة بالثمن املذكور، ويؤجل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من أقساط التمويل 

سي، واملالحظ يف هذا العقد أن نسبة الفائدة يف املراحبة تكون عالية غالباً اعتباراً لألجل املمتد املضروب األسا

  للسداد، وهذا التمويل املؤجل أحد األساليب املعمول ا يف بعض املصارف.

  أهم البنود والشروط الواردة في هذا العقد:و 

دًا من أسهم الشركات احملددة النوع والعدد واململوكة أوًال: يتقدم الطرف الثاين راغبًا يف شراء عد

للطرف األول كما بالبند ثانيًا من هذا العقد بالتقسيط من الطرف األول فقد اتفق الطرفان ومها بكامل 

  األهلية واألوصاف املعتربة شرعاً على بنود هذا العقد.
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  اه. تفاصيلها وأسعارها أدنني بثانياً: باع الطرف األول على الطرف الثاين أسهم الشركات امل

ثالثاً: يلتزم الطرف الثاين بأن يسلم للطرف األول مثن األسهم املباعة على النحو املبني يف العقد، 

شهر من آخر قسط مت سداده للعقد السابق، ويف حال رغبة  ٦٠وذلك بطلب إعادة متويل ومتديد املدة إىل 

على  كلها قبل مواعيد استحقاقها فيتم االتفاق بني الطرفنيالطرف الثاين تعجيل سداد بعض األقساط أو  

  ذلك يف حينه، دون التزام من الطرف األول بقبول ذلك، ويتم إرفاق جدول سداد األقساط مع العقد.

رابعاً: تسلم األسهم للطرف الثاين عند توقيعه على العقد من خالل إيداعها يف حساب السوق 

  للطرف الثاين.

َقر من مؤسسة النقد العريب السعودي ويف حال تعذر ومبوجب أمر الت
ُ
حويل حسب نظام التداول امل

التسليم وقت التوقيع على العقد أو تأخره بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرف األول فإن الطرف األول 

دفع بال يتحمل أي مسؤولية نتيجة ذلك التأخري وخاصة ما يتعلق منها باخنفاض سعر األسهم ويلتزم العميل 

)  من قيمة األسهم ورسوم حتويل األسهم من حمفظة املصرف إىل ٠،٠٠١٢عمولة تداول األسهم بواقع (

   سعودي). ٧٠حمفظة العميل بواقع (

خامساً: يقدم الطرف الثاين للطرف األول عند توقيع هذا العقد الضمان املتفق عليه يف طلب الشراء، 

 اً ملصلحة الطرف األول أو حتت يده حىت يقوم الطرف الثاين بتنفيذ مجيعويستمر هذا الضمان قائماً وساري

  التزاماته دون منازعة.

رف األول وكالة الط –وحىت وفائه جبميع التزاماته  –سادساً: يوكل الطرف الثاين مبوجب هذا العقد 

الغري أو  ول لدىمطلقة غري قابلة للعزل واإللغاء يف تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة للطرف األ

لدى أي جهة، سواء أكانت رمسية أم غري رمسية، وذلك دون قيد أو شرط حىت يستويف الطرف األول مجيع 

  حقوقه املستحقة على الطرف الثاين.

سابعاً: يقرر الطرف الثاين خلو ذمته من أي ديون أو حقوق للغري تعوق تنفيذ التزاماته اجتاه الطرف 

العقد، ويلتزم بعدم االرتباط بأي التزامات مالية الحقة مباشرة أو غري مباشرة تعيق  األول املرتتبة على هذا

  تنفيذ هذا العقد أو تسبب تعثراً يف سداد األقساط املستحقة مبوجبه.
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ثامناً: يف حال تأخر الطرف الثاين عن سداد أي قسط من األقساط املستحقة عليه مبوجب هذا 

تأخر عن سداده قسطان من األقساط املؤجلة، وحتتسب تلك األقساط من العقد، فإنه عليه مع كل قسط 

  األقساط األخرية، ويدخل يف ذلك ما تأخر سداده نتيجة املطالبة وإجراءات التنفيذ.

تاسعاً: حيق للطرف األول أن يقوم تلقائياً حبسم قيمة حقوقه املرتتبة على هذا العقد كلها أو بعضها 

و ودائع لديه ختص الطرف الثاين وذلك دومنا حاجة إىل تنبيه أو أعذار أو اختاذ من أي حسابات أو أموال أ

  أي إجراء كما ال تقبل أي معارضة منه يف شأن إجراء هذا احلسم أياً كان سببها.

عاشراً: إذا تبني أن الطرف الثاين قدم معلومات أو بيانات غري صحيحة أو مزورة ذات تأثري فللطرف 

  الطرف الثاين بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.األول الرجوع على 

حادي عشر: يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو العنوان املبني واملنصوص عليه 

يف هذا العقد، ويتم إرسال مجيع املكاتبات واإلنذارات املتعلقة ذا العقد إىل كل طرف على عنوانه النظامي، 

ن النظامي إال بإخطار كتايب يرسله أي من الطرفني إىل اآلخر بالربيد املسجل وال يعتد بأي تغيري للعنوا

  متضمناً العنوان البديل.

ثاين عشر: ال يعد عدم قيام الطرف األول يف أي وقت مبمارسة أي من احلقوق املكفولة له مبوجب 

  ذلك.هذا العقد تنازًال من جانبه عن ممارسة ذلك احلق أو أي حق آخر يف أي وقت بعد 

ثالث عشر: كل خالف ينشأ بني الطرفني يف هذا العقد إذا مل ميكن حله بالطرق الودية فيما بينهما، 

  يكون الفصل فيه من قبل احملكمة الشرعية املختصة يف اململكة العربية السعودية.

 نرابع عشر: يف حال تأخر الطرف الثاين عن سداد ثالثة أقساط متتالية فسوف يتم إدراج امسه ضم

  قوائم العمالء احملظور التعامل معهم من قبل البنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية.

خامس عشر: يوافق الطرف الثاين على تزويد الطرف األول بأي معلومات أو بيانات يطلبها منه 

ألول التأسيس حسابه لدى الطرف األول أو ملراجعته أو إلدارته، ويقر الطرف الثاين بتفويض الطرف 

للحصول على ما يلزمه أو حيتاج إليه من معلومات ختص الطرف الثاين أو ختص حسابه املذكور أو أي 

حساب آخر يكون للطرف الثاين لدى الطرف األول من الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية، ويقر 

ذكور أو أي حبسابه املالطرف الثاين بأن للطرف األول أن يفصح عن املعلومات اخلاصة بالطرف الثاين و 
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حساب آخر يكون للطرف الثاين لدى الطرف األول للشركة السعودية للمعلومات االئتمانية أو ألي جهة 

  أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العريب السعودي.

  سادس عشر: حيرر العقد من نسختني متطابقتني، ويتسلم كل طرف نسخة للعمل مبوجبها.

  حال وجود كفيل:سابع عشر: مادة خاصة يف 

حيث يقر الكفيل بأنه اطلع على العقد املربم، وأنه كفل الطرف الثاين أمام الطرف األول كفالة غرم 

وأداء غري مشروطة وغري قابلة للنقض، ضامنًا ما ترتب على الطرف الثاين من التزامات مبوجب هذا العقد، 

به يل من التزامات، وأنه جيوز للطرف األول أن يطالوأنه لزمه للطرف األول ما لزم الطرف الثاين املدين األص

يف أي وقت طبقًا لشروط هذا العقد، وكذلك الشأن عند تعدد الكفالء فإم ضامنون متضامنون سواء 

  .)١(أكانوا جمتمعني أو منفردين

   

                                 
  ).٧امللحق رقم ( ينظر:) ١(
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  ، وفيه فرعان:الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف

رف وهي من الصور املقدمة من مص الصورة الرابعة من صور التمويل اإلضافي،هذا العقد يتضمن 

الراجحي كبديل من البدائل الشرعية للتمويل اإلضايف احملظور الذي سبق معنا؛ عندما يشرتط املصرف على 

لوجوه، ا العميل سداد دينه السابق من التمويل اجلديد، فهذه الصورة ال تتضمن إلزام العميل بالسداد بأي من

داد حىت االنتهاء ، يؤخر عليه فيه السالعميل املدين الذي سدد جزءا من مديونيته، مينحه الدائن متويال جديداف

من التمويل األساسي كخدمة للعميل وبعيداً عن أدىن شبهة قد تلحق بالعقد؛ فهذه الصورة من أسلم الصور 

ل طول األجل إىل السداد، وهلذا يكون الدين اجلديد وأوضحها إال أنه يالحظ عليها الزيادة يف الثمن مقاب

 فيما بني يراعي يف ربح التمويل مدة السماحأكرب قدراً مقارنة مبثله بدون احتساب مدة التأجيل؛ ألن املمّول 

  .)٢(وليس يف هذه الصورة قلب للدين، ومل يظهر فيها حمذور شرعي، )١(منح التمويل وبدء السداد

حكم البيع إىل أجل أو البيع بالتقسيط؛ فقد سبقت اإلشارة إىل كونه عقدا وليس احلديث هنا عن 

من العقود املشروعة يف التمويل اإلسالمي، ولكن هذه املسألة أدق من جمرد تأخري الثمن إىل أجل إذ هي 

أظهر من أن ُخيالف فيها، ومن خالف يف ذلك فخالفه يعود إىل ما حنن بصدده اآلن من مسألة، فهي 

التحرمي،  التأخري إىل أجل هو سبب عند من استشكل هذا العقد ألا الزمة له يف الغالب وليس جمرد السبب

فرع األول وهي ما سنستعرض حكمه يف ال، مسألة الزيادة يف مثن البيع ابتداًء مقابل األجلوهذه املسألة هي 

  من هذا املطلب.

   

                                 
  ).٩٦٥/ ٢قرارات الراجحي ( )١(
 ).٩٦٧/ ٢. قرارات الراجحي ( ٢٠٠٤) عام ٦٣٨قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم ( )٢(
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  مقابل األجلمسألة الزيادة في ثمن البيع ابتداًء الفرع األول: 
؛ )٢(قال به بعض أهل العلم مرجوحاً  ، إال خالفًا شاذاً )١(املعاملة هذهذهب عامة أهل العلم إىل جواز 

  .خمالفني به مجاهري العلماء من السلف واخللف

 ومن أقوال أئمة املذاهب يف هذا؛ ليكون أبلغ يف الداللة على املقصود، وعلى سبيل املثال ال احلصر:

َجعل للزمان مقدار من  ": ، وعند املالكية)٣(" الثمن قد يزاد ملكان األجل" : ذهب احلنفيما جاء يف امل

األجل يأخذ قسطاً  ": ةبلااحلن ، وعند)٥("اخلمسة نقداً تساوي ستة نسيئة  ": ةالشافعي ، وعند)٤("الثمن 

  .)٦("من الثمن 

  منها: ؛جواز زيادة الثمن مقابل األجل كثيرة األدلة علىو 

  .)٧(}\�Z�Y�X�W]�{: قوله تعاىل الدليل األول:

  الثمن مقابل األجل. يف زيادةالفاآلية بعمومها تشمل مجيع صور البيع ومنها 

  .)٨(}�g�f�e�d�c�b�ah{تعاىل: قوله  الدليل الثاني:

إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة وال بد من أن تكون له مثرة وتلك الثمرة داخلة يف باب  قالوا

                                 
/ ٥( )، بدائع الصنائع٧٩/ ٤)، تبيني احلقائق (١١٢/ ٣( )، جممع األر شرح ملتقى األحبر١٢٤/ ٦( ينظر: البحر الرائق )١(

)، املهذب ٢٧٢/ ٥)، منح اجلليل (١٧٦/ ٥)، اخلرشي (١٦٥/ ٣( )، الشرح الكبري٧٥٠/ ٦( )، فتح القدير٧٨/ ١٣)، املبسوط (٢٢٤
)، ٧٧/ ٣)، حاشية اجلمل على شرح املنهج (٧٩/ ٢( )، مغين احملتاج٣٠٦/ ١)، فتح الوهاب (٤٣٤ /٤( )، حواشي الشرواين٢٨٩/ ١(

 ).٩٨/ ٢)، الكايف (١٣٣/ ٤)، املغين (١٠٥/ ٤)، املبدع (١١٥/ ٤( اية احملتاج
نظر نيل األوطار وية واإلمام حيىي، يوممن ذهب إىل هذا املذهب زين العابدين بن علي بن احلسني، والناصر واملنصور باهللا، واهلاد )٢(

)، وبه قال أبو بكر اجلصاص احلنفي. ينظر: اجلصاص، ٢٩٣)، أبو زهرة، فقه اإلمام زيد (ص ١٠١/ ٢)، القنوجي، الروضة الندية (١٥٢/ ٥(
لباين عليه رمحه ر الدين األ). وقد نصره من املعاصرين فضيلة الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق، وفضيلة الشيخ ناص١٨٧-٢/١٨٦أحكام القرآن (

). ملحم، أمحد سامل، بيع املراحبة وتطبيقاا يف املصارف االسالمية ٣٩٢، ١٢/٣٩١اهللا. ينظر: دبيان الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (
م. د. نظام الدين عبد احلميد، حكم زيادة السعر يف البيع ١٩٨٩-هـ١٤١٠احلديثة، عمان، الطبعة األوىل  )، نشر مكتبة الرسالة١٧٢(ص 

 .٣٦٧ص  ١ج  ٦بالنسيئة شرعا، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي عدد 
 ).٢٢٤/ ٥( الكاساين، بدائع الصنائع )٣(
 ).١٠٨/  ٢( ابن رشد، بداية اتهد )٤(
 ).٨٥/  ١الغزايل، الوجيز ( )٥(
 ).٤٩٩/  ٢٩ابن تيمية، جمموع الفتاوى ( )٦(
 .٢٧٥سورة البقرة: اآلية  )٧(
 .٢٩سورة النساء: اآلية  )٨(
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  .)١(التجارة وليست داخلة يف باب الربا والرضا ثابت ألن البيع املؤجل طريق من طرق ترويج التجارة

ـــه  الـــدليـــل الثـــالـــث: ـــهقول ��I�H�G�F�E�D�C�B�A{ :ســــــــــــــبحـــان

JK{)٢(.  

  .)٣(دلت اآلية على جواز املداينة، ومن حرم هذه الصورة فعليه الدليل على إخراجها من عموم اآلية

ُهَما قَاَل : احتجوا مبا ورد الدليل الرابع: اْلَمِديَنَة َوُهْم  �لنِيب َقِدَم ا " َعْن اْبِن َعباٍس َرِضَي اللُه َعنـْ

 ْعُلومٍ وٍم، ِإَىل َأَجٍل مَ ُيْسِلُفوَن بِالتْمِر السَنتَـْنيِ َوالثَالَث فـََقاَل : َمْن َأْسَلَف ِيف َشْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم ، َوَوْزٍن َمْعلُ 

")٤(.  

ئع وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع املشرتي برخص الثمن، والبا ،وبيع السلم جائز بالنص واإلمجاع

، وعليه )٥(يوعوأن هذا ال بأس به يف الب ،باملال املعجل، وهذا دليل على أن لألجل يف البيع نصيباً من الثمن

 األجل ما جاز أثر؛ فكمن حيث أثر األجل على زيادة السعر فيه شبيه ببيع التقسيط ميكن القول بأن هذا

  يف السلم بالرخص؛ فيجوز أثره يف بيع التقسيط بالزيادة. 

ءت بريرة جا " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: قصة بريرةواحتجوا مبا ورد يف  الدليل الخامس:

  .)٦("ين...يكاتبت أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينإين   فقالت:

ا اشرتت نفسها من سادا بتسع أواق يف كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ومل ينكر أووجهه 

 ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم بل أقره ومل ينه عنه وال فرق يف ذلك بني كون الثمن مماثالً ملا تباع به السلعة

  .)٧(نقداً أو زائداً على ذلك بسبب األجل

                                 
 ).٢٢٩/ ١د. ابراهيم الدبو، بيع التقسيط، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس ( )١(
 .٢٨٢ة سورة البقرة: اآلي )٢(
 ).٣٩٢/ ١٢دبيان الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )٣(
 .)٣٩ ص(سبق ختريج احلديث  )٤(
 ).٦/٣٨٥ينظر: املغين ( )٥(
 .)٣٤ ص(سبق ختريج احلديث  )٦(
)، مجع وترتيب: حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا ٣٣٣/ ٢( ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وآخرون، فتاوى إسالمية )٧(

 ه.١٤١٣املسند، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األوىل 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



١٨٨ 

أمره أن جيهز  �ن رسول اهللا أواحتجوا مبا روي يف احلديث عن عبد اهللا بن عمرو  :الدليل السادس

  .)١(جيشاً فنفذت اإلبل فأمره أن يأخذ يف قالص الصدقة فكان يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة

احلال ثمن فاألصل أن ال، ليجتأزيادة على الثمن نظري الالفهذا احلديث واضح الداللة على جواز أخذ 

 قد نص احلديثو  ،أن يكون البعري يف مقابل البعري، فلما أجل الثمن صار البعري يف مقابل بعريين إىل ثالثة

  .)٢(هو التأجيل يف هذه الرواية وغريها أن السبب الباعث على الزيادة

ىت ما متت شياء والعقود والشروط اإلباحة مباملعقول فقالوا: إن األصل يف األ واواستدل الدليل السابع:

برضا املتعاقدين اجلائزي التصرف فيما تبايعا، اال ما ورد عن الشرع ما يبطله، وملا مل يرد دليل قطعي على 

حترمي البيع بالتقسيط، فيبقى على األصل وهو اإلباحة، ومن ادعى احلظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس 

اً ملواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمور من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط وا

به علم ان األصل صحة العقود والشروط، إذ ال معىن للصحيح إال ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، 

ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر مبقصود العقود، دل على أن األصل فيها الصحة 

  .)٣(واإلباحة

هر يف مسألة ما إذا قال: هذا الثوب نقًدا بعشرة، وإىل ش اخلطايب يف معامل السنن قال ثامن:الدليل ال

 ذكر ما سواه فيه، و ه على أحد األمرين يف جملس العقد فهو صحيح ال خلف خبمسة عشر، قال: ... إذا بات

  .مقابل التأجيل اإلمجاع على جواز الزيادة يف يكوكأنه حي )٤(لغو ال اعتبار له"

  وأبرز ما استدل به من خالف في هذا:

من باع بيعتني يف بيعة " قال:  �احتجوا مبا ورد يف احلديث عن أيب هريرة أن الرسول  الدليل األول:

                                 
عن البيع يف املسجد ونشدان الضالة فيه)،  ) (كتاب البيوع، النهي٢٣٥٣) برقم: (٥٦/  ٢أخرجه احلاكم يف "مستدركه" ( )١(

) برقم: ٢٨٧/  ٥) (كتاب البيوع، باب يف الرخصة يف ذلك)، والبيهقي يف "سننه الكبري" (٣٣٥٧) برقم: (٢٥٦/  ٣وأبو داود يف "سننه" (
) (كتاب ٣٠٥٢) برقم: (٣٥/  ٤با فيه بعضه ببعض نسيئة)، والدارقطين يف "سننه" (وغريه مما ال ر  ) ( كتاب البيوع، باب بيع احليوان١٠٦٣٩(

 و بن العاص رضي اهللا عنهما).) (مسند عبد اهللا بن عمر ٦٧٠٤) برقم: (١٣٨٩/  ٣البيوع، باب اجلعالة)، وأمحد يف "مسنده" (
 ).٣٩٤ -٣٩٣/ ١٢ينظر: دبيان الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )٢(
 ).٢٣٠/ ١د. ابراهيم الدبو، بيع التقسيط، جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس ( )٣(
 ).٣٩٥/ ١٢ة (). دبيان الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصر ١٠٦، ١٠٥/ ٣( ينظر: معامل السنن )٤(
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  .)٢(" عن بيعتني يف بيعة � ى النيب"  :خرىأويف رواية  .)١(" فله أوكسهما أو الربا

  .)٣(لفني إىل سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أناأيقول بعتك بألف نقداً أو  منو 

ن معىن احلديث حممول على بيوع العينة ال على بيع األجل وذلك منعاً بأ :استداللهم وأجيب على

ملؤجل حيلة ربوية تعتمد على جواز الفرق بني الثمن املعجل واللتضارب بني السنن واآلثار، وبيع العينة 

ظاهرها البيع وباطنها القرض الربوي والسلعة تدخل مث خترج وليست مرادة والدليل على أن املقصود باحلديث 

مثًال) فهذا ١٠٠) مثًال وإن كان نقدًا فبكذا (١١٠بيع العينة هو أن البائع إذا قال إن كان لسنة فبكذا (

منني: هو اجياب مثنني من أجل أن تنعقد بعد ذلك بيعة واحدة على أحد الث من باب بيعتني يف بيعة إمنا ليس

  .)٤(املؤجل أو املعجل

ال فرق بني أخذ الزيادة ألجل األجل يف البيع أو القرض ألن كالمها زيادة  : إنهقالوا الدليل الثاني:

  .)٥(بيعمقابل األجل والزيادة يف القرض ربا وكذلك يف ال

 التبادل يف القرض يقع بني الشيء ومثله مئة دينار مبئة دينارا مثالً أما يف بأن هذا: قوهلم لىع أجيبو 

  البيع بالثمن املؤجل فإن التبادل يقع على أشياء خمتلفة هي السلعة املبيعة بالثمن من النقود.

ابلة لبيع فال ألن األسعار قكما أن الربح يف القرض بالربا مضمون للمرايب على أي حال أما يف ا

اىل  للتغري فقد ترتفع فيكون املشرتي هو الرابح وقد تنخفض فريبح البائع فعادت قضية البيع بالثمن املؤجل

  قاعدة الغنم بالغرم.

كما أن الزيادة على الثمن العاجل يف البيع اآلجل ال جتوز إال ذا املقدار فقط وال جيوز للبائع أن 

                                 
) (كتاب اإلجارة، باب فيمن باع بيعتني يف بيعة). وهو حديث حسن  ٣٤٦١) برقم: (٢٩٠/  ٣أخرجه أبو داود يف "سننه" ( )١(

 .٥/١٥٠ كما قال الشيخ األلباين. ينظر: إرواء الغليل
 ٢) (كتاب البيوع، باب بيع املالمسة)، والرتمذي يف "جامعه" (١/  ٤٥٢١) برقم: (٨٨٠/  ١أخرجه النسائي يف "سننه" ( )٢(

) (أبواب البيوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة). وقال األلباين: إسناد ١٢٣١) برقم: (٥١٣/ 
 .١٥/٤٥، الفتح الرباين ٥/١٤٩ ليلحسن. ينظر: إرواء الغ

 .٥/١٧٢ينظر: نيل األوطار  )٣(
 .٣٣٢-٣٣١ص ٦د. رفيق املصري، بيع التقسيط، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي عدد  )٤(
، بريوت، الطبعة الرابعة، )، مؤسسة الرسالة١٢٥: د. نور الدين عرت، املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم (ص ينظر )٥(

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦
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فإن  حىت لو تأخر يف السداد لكونه معسراً وأي زيادة تعترب من الربا احملرم. وأما الزيادة يف الربا يزيد عليه شيئاً 

  .)١(املرايب يزيد كلما تأخر املدين يف السداد

 ٥٣/٢/٦قد أقر مجمع الفقه االسالمي صحة هذه الزيادة وأصدر قراره رقم فوبعد هذا العرض 

  ونصه:

 املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبده يف اململكة العربية السعودية منإن جملس جممع الفقه اإلسالمي 

  م. ١٩٩٠آذار (مارس)  ٢٠-١٤املوافق  ١٤١٠شعبان  ٢٣إىل  ١٧

بعد اطالعه على البحوث الواردة اىل امع خبصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات 

  اليت دارت حوله، قرر:

د املؤجل عن الثمن احلال. كما جيوز ذكر مثن املبيع نقداً ومثنه باألقساط ملد جتوز الزيادة يف الثمن -١

 النقد والتأجيل مع الرتدد بني معلومة. وال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع

  بأن مل حيصل االتفاق اجلازم على مثن واحد حمدد فهو غري جائز شرعاً.

رعًا يف بيع األجل التنصيص يف العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن احلال ال جيوز ش -٢

  حبيث ترتبط باألجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ام ربطاها بالفائدة السائدة.

إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة على الدين  -٣

  سابق أو بدون شرط ألن ذلك ربا حمرم.بشرط 

حيرم على املدين املليء أن مياطل يف أداء ما حل من األقساط ومع ذلك ال جيوز شرعاً اشرتاط  -٤

  التعويض يف حالة التأخر عن األداء.

جيوز شرعًا أن يشرتط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن أداء  -٥

  دام املدين قد رضي ذا الشرط عند التعاقد.بعضها ما 

ن ال حق للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ولكن جيوز للبائع أن يشرتط على املشرتي ره -٦

  .)٢(املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة

                                 
 .١٢٦-١٢٥نظر: املرجع السابق صي )١(
 .٤٤٨-٤٤٧ص ١ج ٦جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  )٢(
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  إثم. فتبين من هذا العرض الموجز بأن الزيادة مقابل األجل ال حرج فيها وال

الشريعة اإلسالمية مل حتدد حدًا معينًا لربح التاجر يف جتارته وإن املتتبع آليات القرآن الكرمي وأن 

وألحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال جيد أا حددت مقدار أرباحهم بل جعلت ذلك حسب ظروف 

  .)١(التجارة والسماحة والتيسري وعدم االستغالل

أعطاه  �مسعت احلي حيدثون عن عروة أن النيب " بيب بن غرقدة قال: وقد ورد يف احلديث عن ش

عه ديناراً يشرتي له به شاه فاشرتى له به شاتني فباع إحدامها بدينار وجاءه بدينار وشاه فدعا له بالربكة يف بي

  .)٢(" وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه

 سند عن عروة بن اجلعد البارقي رضي اهللاوقد ورد هذا احلديث برواية أخرى عند اإلمام أمحد يف امل

أتيت ف "، ئت الجلب فاشتر لنا شاهاأي عروة " جلب فأعطاين ديناراً وقال:  �عرض للنيب " عنه قال: 

بدينار  ةاجللب فساومت صاحبه فاشرتيت منه شاتني بدينار فجئت أسوقهما فلقيين رجل فساومين فأبيعه شا

فقلت: يا رسول اهللا هذا ديناركم وهذه شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال:  ةفجئت بالدينار وجئت بالشا

أي سوقها  " فلقد رأيتين أقف بكناسة الكوفة اللهم بارك له في صفقة يمينه "فحدثته احلديث فقال: 

  .)٣(فأربح أربعني ألفاً قبل أن أصل إىل أهلي وكان يشرتي اجلواري ويبيع"

ى اهللا عليه وسلم قد أقر عروة على بيعه الشاه بدنيار مع أنه ويؤخذ من هذا احلديث أن الرسول صل

ن يربح التاجر هذه النسبة أهذا يدل على جواز ، و %١٠٠اشرتاها بنصف دينار فقد ربح فيها ما نسبته 

 يتعامل فالتاجر املسلم امللتزم بدينه ال؛ بشرط أن ال يكون يف البيع غش أو خداع أو احتكار او غنب فاحش

  .)٤( املشروعة فإن تعامل ا فإنه يكون قد وقع يف احلرامبالطرق غري

  وقد ناقش مجلس مجمع الفقه اإلسالمي مسألة تحديد أرباح التجار وقرر مايلي:

                                 
 )، الناشر شركة بيت املال الفلسطيين العريب.٧٢د. حممد صرصور، بيع املراحبة لآلمر بالشراء (ص  )١(
املثىن). وقول الراوي يف ) (كتاب املناقب، باب حدثين حممد بن ٣٦٤٢) برقم: (٢٠٧/  ٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٢(

 .٧/٤٤٥ احلديث: مسعت احلي: أي قبيلته كما قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
) (أول مسند الكوفيني رضي اهللا عنهم، حديث عروة بن أيب اجلعد ١٩٦٦٤) برقم: (٤٤٤٨/  ٨أخرجه أمحد يف "مسنده" ( )٣(

 البارقي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم).
 ).٧٢د. حممد صرصور، بيع املراحبة لآلمر بالشراء (ص  )٤(
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مجادي األول  ٦-١إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 

  م.١٩٨٨كانون األول (ديسمرب)   ١٥-١٠هـ ١٤٠٩

اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع (حتديد أرباح التجار) واستماعه  بعد

  للمناقشات اليت دارت حوله قرر:

أوًال: األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً يف بيعهم وشرائهم وتصرفهم يف 

اايها يمية الغراء وضوابطها عمًال مبطلق قول اهللا تعاىل:{ممتلكام وأمواهلم يف إطار أحكام الشريعة اإلسال

  }.الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أ ن تكون جتارة عن تراض منكم

ثانيا: ليس هناك حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار يف معامالم بل ذلك مرتوك لظروف 

مع مراعاة ما تقضي به اآلداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة التجارة عامة وظروف التاجر والسلع 

  والتيسري.

ته  اثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة التعامل من أسباب احلرام ومالبس

ستغفال وتزييف حقيقة الربح واالحتكار الذي يعود بالضرر على العامة كالغش واخلديعة والتدليس واال

  اصة.واخل

رابعاً: ال يتدخل ويل األمر بالتسعري إال حيث جيد خلالً واضحاً يف السوق واألسعار ناشئاً من عوامل 

مصطنعة فإن لويل األمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة املمكنة اليت تقضي على تلك العوامل وأسباب اخللل 

  .)١(والغالء والغنب الفاحش

   

                                 
 .٢٩٢٠-٢٩١٩ص ٤ج ٥جملة جممع الفقه االسالمي عدد )١(
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  لدراسةالفرع الثاني: حكم العقد محل ا
ن مصرف وهو العقد املقدم م‘ الدراسة وبعد هذا التطواف يف هذه املسائل اليت تضمنها العقد حمل

فإنه ال يظهر مث حرج شرعي يف هذه املعاملة إال أنه من باب الرفق  الراجحي واملسمى بالتمويل املؤجل؛

 باملسلمني، وتبشري الناس باملصرفية اإلسالمية ودعوم إىل منتجاا الساملة من املعاين احملرمة، واحليل اليت أقل

أن تُقدم مثل  يما جيد املسلم من جرائها حصول الشبهة اليت حضه الشارع احلكيم على اجتناا؛ فإنه ينبغ

هذه املنتجات مبقابل يساوي مثن املثل من غري األجل، وإن زاد فال يُبالغ يف الزيادة؛ حرصاً على حتقيق مقصد 

الشارع احلكيم يف مجع الناس على البدائل الشرعية دون أن يكلفهم ذلك زيادة قد تصرف بعضهم إىل غريها 

  من املنتجات احملرمة.

 مفضولة؛ ألن فيها زيادة على املدين وإثقاال عليه، قهاء أن هذه املعاملةبعض الف ولذلك فقد رأى

اآلجل يف  بيعبال إعادة التمويل سابقة من التمويل اإلضايف واليت يكون فيهااستخدام الصورة ال ودعا إىل

بتشوفه  ع، فهي أرفق باملدين وأليق بأصول الشار مع إلزام العميل بالسداد يف غري اإلعسار التمويل الشخصي

  .)١(كما قررت اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي بذلك  والتقليل من حتملها احلقوق إىل براءة الذمم،

وهذا التوجه إمنا كان سببه ما نتج عن هذه الصورة من الزيادة على املدين بسبب املدة املضروبة قبل 

اإليسار،  فيه يف املبحث السابق ولو معالسداد، واألوىل أن ال نلجأ إىل مثل هذا املنتج وقد أََفْضُت القول 

بل ينبغي التداعي إىل دعوة املصارف واملؤسسات التمويلية اإلسالمية إىل التمسك ذه البدائل مع الرفق 

  بالعمالء واحلرص على التخفيف عنهم وعدم اإلثقال عليهم.

وليكن ذلك على سـبيل اخلدمات املقدمة من املصارف لعمالئها، واألصل يف املصرفية اإلسالمية أا 

توازن بني األنشــــــــطة الرحبية وغري الرحبية، فكيف وهي ســــــــرتبح ولكن باملعقول ومبا يدعو إىل مزيد من اجلودة 

مهها اللهث وراء  إلسالمية وال يكونواملنافسـة لغريها، وهذا باب ينبغي أن ُحتض عليه املؤسـسـات التمويلية ا

جين أعلى األرباح بكل طريق وســــــــــــــبيل ممكن؛ وهذا وإن كان مشــــــــــــــروعاً بالطرق املباحة إال أن األليق ذه 

ولن يُعَدموا األرباح ما  ،الرحبية، حتقيقاً ملقاصــد الشــارعاملؤســســات أن توائم بني تقدمي اخلدمات الرحبية وغري 

                                 
/ ٢. قرارات الراجحي ( ٢٠٠٤) عام ٦٣٨لشيخ عبد اهللا بن منيع على قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي رقم (حتفظ ا )١(

٩٦٧.( 
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ق روا النية الصــــاحلة يف نفع العباد وإقامة شــــرع اهللا يف البالد، وتذكروا قول احلمتســــكوا بشــــرع اهللا، واســــتحضــــ

�º�¹�¸�¶�µ�´À��Ã�Â�Á«�¼�½�¾�¿�{ســــــــــــــبحــانــه: 

Å�Ä {:١(] ٢٤٥[سورة البقرة(.  

   

                                 
  .٢٤٥سورة البقرة: اآلية  )١(
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المبحث الخامس: الفروق بين األساليب التمويلية اإلضافية محل الدراسة، وضوابط 

  التمويل اإلضافي من ذات المصرف الممول

مما سبق من املباحث ميكن اخللوص إىل أهم الفروق والضوابط املتعلقة بالتمويل اإلضايف من ذات 

  املصرف املمول:

  أوًال: الفروق المؤثرة بين األساليب التمويلية في التمويل اإلضافي من ذات المصرف الممول:

 السدادايف؛ فإذا ُوِجَد اإللزام بمن مبلغ التمويل اإلض سداد الدين األول كله أو بعضهوجود اإللزام ب

ك أكان سواء يف ذل؛ فإن معاملة التمويل اإلضايف حينئذ ال جتوز، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم

يراد تعجيل سداده من املديونية  ما دام أنهاملدين موسرًا أم معسرًا، وسواء أكان الدين األول حاال أم مؤجال 

  يؤدي إىل قلب الدين احملرم شرعاً. ؛ ألن هذا األسلوباجلديدة

وكذلك من الفروق املؤثرة متكني العميل من التصرف يف السلعة، والتخلية بينه وبينها ليحصل بذلك 

القبض الشرعي للسلعة ولو كان القبض قبضًا حكمياً؛ فإذا مل يقبض العميل السلعة القبض الشرعي فإن 

  األسلوب التمويلي يكون حمل نظر وإشكال.

  نتج عن هذا أن تكون السلع سلعاً حقيقية، ميلكها املصرف، ويتمكن العميل من متلكها وقبضها.وي

  ثانياً: ضوابط األساليب التمويلية في التمويل اإلضافي من ذات المصرف الممول:

ينتج من خالل النظر يف جمموع الضوابط الواردة يف املعامالت السابقة مجيعاً، الضوابط التالية اليت 

ينبغي حتقيقها يف أي صورة من صور التمويل اإلضايف ليكون التمويل موافقًا للضوابط الشرعية، وهي كما 

  يلي:

األول: أن يتم استيفاء املتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن اآلجل، مساومة أو مراحبة، ويراعى 

  قبل بيعها.يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء وجود السلعة، ومتلك البائع هلا 

رتط ، أو العمالت الورقية املعاصرة مما ال يشو الفضةالثاين: أن تكون السلعة املباعة من غري الذهب أ

  يف بيعها التقابض.

  الثالث: أن يكون البائع األول مالًكا للسلعة وقابًضا هلا قبًضا حقيقيا أو حكميا.

الرابع: أن تكون السلعة املباعة معينة تعييناً مييزها عن موجودات البائع األخرى، ويكون الشراء حقيقياً، 
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  وليس صورياً.

اً السلعة من البائع األول قبل بيعها للطرف اآلخر قبضاً حقيقياً أو حكمي مولاخلامس: أن يقبض املت

  .ولمإجراء حيول دون قبضها من قبل املت أي قيد أو ينتفيبالتمكن فعالً من القبض احلقيقي، و 

غري البائع األول الذي اشرتيت منه باألجل، وال يقوم مقامه،  مولالسادس: أن يكون املشرتي من املت

  فال يكون وكيًال عنه وال موزًعا ملبيعاته وال حنو ذلك، وذلك لتجنب العينة احملرمة شرعاً.

  غرامات تأخريية. لمو السابع: أال يشرتط البائع على املت

أو مواطأة  بشرط أو عرفالثامن: أال يتضمن التمويل اإلضايف إلزاماً بسداد مديونية التمويل القائم، 

  .أو إجراء منظم

التاسع: مراعاة العمالء قدر املستطاع يف حساب أرباح التمويل اإلضايف املؤجل السداد والتخفيف 

  عليهم.

رج االئتماين للتمويل املتاح له احلصول عليه، حىت ال يوقعه ذلك يف احلالعاشر: االلتزام بسقف احلد 

 أثناء السداد.
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: أساليب التمويل اإلضافي الشخصي من غير المصرف الممول، وبيان لثالفصل الثا

  مباحث: خمسةأهم صوره وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، وفيه 

من غري املصرف املمول بعد سداد التمويل األساسي من  املبحث األول: التمويل اإلضايف الشخصي

  ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بالصيغة التقليدية، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراسة وحكمه.

بحث الثاين: التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول بعد سداد التمويل األساسي من امل

  ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بصيغة التورق، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  للعقد حمل الدراسة وحكمه. املطلب الثاين: التكييف الفقهي

املبحث الثالث: التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول دون النظر للتمويل األساسي، 

  وفيه مطلبان:

  املطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الواردة بني الطرفني يف العقد.

  ة وحكمه.املطلب الثاين: التكييف الفقهي للعقد حمل الدراس

املبحث الرابع: الفروق بني األساليب التمويلية اإلضافية حمل الدراسة، وضوابط التمويل اإلضايف من 

  غري املصرف املمول.

أهم القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بالتمويل اإلضايف الشخصي من املصرف املبحث اخلامس: 

  املمول ومن غريه.
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في الشخصي من غير المصرف الممول بعد سداد التمويل المبحث األول: التمويل اإلضا
  األساسي من ِقَبل المتعهد بالتمويل اإلضافي بالصيغة التقليدية، وفيه مطلبان:

  العقد وط الواردة بين الطرفين فيالمطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشر 

الدائن  بشراء املديونية مباشرة من املصرف املقصود بالصيغة التقليدية هي أن يقوم املصرف اجلديد

  دون توسيط معاملة تورق أو غريه.

قد ألزمت مؤسسة النقد العريب السعودي (ساما) البنوك اليت ترغب بشراء  :)١(طريقة شراء المديونية

نع م مديونيات عمالء البنوك األخرى، بسداد مبلغ التمويل عرب نظام التحويالت املالية سريع، وهو ما يعين

  إصدار شيكات بأمساء العمالء كما حيدث سابقا.

وهذه اخلطوة تستهدف حفظ حقوق البنوك، وذلك بعد رصد إخالل بعض العمالء يف االلتزام للبنك 

اجلديد، حيث يعمد بعض العمالء بعد سداد املديونية إىل التملص من البنك اجلديد بدعوى تراجعه عن 

  االقرتاض من البنك اجلديد.

حتويل حصول العمل على خطاب إثبات و  طدة اليت ألزمت ا البنوك، اشرتا الضوابط اجلديومن بني

مديونية حديث، يلتزم من خالله البنك (املمول القدمي) بعدم الدخول مع العميل يف أي عقد متويل جديد، 

ف للعميل أيام من صدور خطاب اثبات املديونية، وإصدار خطاب إخالء طر  ١٠او إعادة التمويل خالل 

  .)٢(بلغ املديونية الواردة يف اخلطابأيام عمل من تاريخ سداد م ٧خالل 

وشددت الضوابط على أنه يف حال سداد قسط أو أكثر من املديونية القائمة على العميل قبل استالم 

ساب ح دفعة السداد احملولة من البنك اجلديد، فتتم إعادة احتساب مبلغ سداد املديونية، وإيداع الفرق يف

  العميل فورا.

يشار إىل أن البنوك اليت تشرتي املديونيات كانت تصدر سابقا شيكا باسم العميل لصاحل البنك 

املقرض القدمي، يودعه العميل يف حسابه، مث حيصل على إخالء طرف، ويعود لالقرتاض من البنك اجلديد، 

                                 
 ٢٢ينظر: ضوابط التمويل االستهالكي الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي ص ، وصحيفة مال االقتصادية بتاريخ  )١(

  . http://www.maaal.com/archives/85693على الرابط: م، ٢٠١٥نوفمرب 
  ).٨ينظر: امللحق رقم () ٢(
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وهو ما دفع البنوك إىل أن تكلف وواجهت هذه العمليات صعوبة من خالل عدم التزام بعض العمالء، 

  موظفني هلا ملتابعة العمليات بشكل يدوي، لكن ذلك مل حيل املشكلة.

واخلالصة أن سداد املديونية إما أن يتم بواسطة إصدار شيك باسم العميل حلساب البنك القدمي مببلغ 

يل إىل متام السداد على بقية التمو السداد املبكر، ويكون هذا املبلغ من التمويل اجلديد ويتحفظ البنك اجلديد 

 لبنكا مباشرة عن طريق عملية التحويل السريع املبينة أعاله إىل أو يتم السداد املبكر لعميل إليه.وحتول ا

  القدمي.
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  ، وفيه فرعان:الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف

ة أو غري املصرف املمول، وُيشار إليها بشراء املديونيهذه الصورة األوىل من صور التمويل اإلضايف من 

يدية؛ أن يشرتي املصرف املديونية من املصرف اآلخر بالصيغة التقليف السوق املصريف، وهي  سداد املديونية

دين كامًال، فُيلزم العميل بال املدينَ  اجلديد املصرف يطالب مث للمديونية، املبكر حبيث يتم الشراء بقيمة السداد

يعيد للعميل جدولة هذا الدين وتكون املعاملة امش ربح  بسداد الدين السابق والالحق لصاحله، أو أنه

وشروط جديدة، ويقوم املصرف اجلديد بسداد املصرف األول إما بإصدار شيك بقيمة السداد املبكر باسم 

  العميل لصاحل املصرف، أو التحويل السريع كما هو مبني يف التوصيف.

لتصور ويف احلكم  ؤثرة يف اوبناًء على طريقة السداد للمديونية ميكن تكييف املعاملة؛ فطريقة السداد م

 .كذلك

  سداد المديونية بواسطة شيك يصدره المصرف الجديد باسم العميل األول: فرعال
، سداد املديونية السابقة بشيك يصدره املصرف اجلديد باسم العميل لصاحل املصرف القدميحكم 

وهذه احلالة يف نظر الباحث ميكن تكييفها على أا قرض؛ ألنه ليس مث معاملة بني املصرف اجلديد والعميل 

لتكون مثناً لبيع ولو على سبيل التحايل، وكذلك املصرف اجلديد مل يتوجه إىل املصرف القدمي مباشرة بالسداد 

  لعميل فإنه ال حيتمل إال كونه قرضاً.ليكون ذلك منه على سبيل الشراء للدين، وكون الشيك باسم ا

د قلنا بأن صورة املعاملة إذا مت سداد املديونية بشيك يصدره املصرف اجلدي وبناء على هذا التكييف إذا

صرف املمول اشرتاط فتح حساب يف امل هل يؤثر يف ذلكفباسم العميل لصاحل املصرف القدمي بأا قرض؛ 

  ؟هو املعمول به هنا يف هذا العقدمال إجراءات التمويل كما اإلضايف وحتويل الراتب عليه الستك

اط وطبيعته؛ فإذا ما حصل اشرت  وذلك خلصوصية عقد القرض هذا الشرط حمل نظر وإشكال يُعترب

ئذ ال جيوز ض؛ فإن العقد حينرت منفعة املق تعظم علىرض منفعة للمقرض دون املقرتض أو كان للمق نفع

 هذا الشرط وإن عاد بالفائدة على املصرف املمول اإلضايف بأن يظهرخلروجه من باب اإلحسان والقربة، لكن 

اداً االستيثاق وضمان استيفاء احلق من العميل، وإن قيل حبرمته استن يف الغالب منه الغاية املقصودةإال أن 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٢٠١ 

 ميكن الَعْود إىل تفصيل القول نه، إال أ)١(وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا على ضابط عموم املنفعة يف القرض

كوا ألصق ل، واليت قد أطال الباحث يف تقريرها يف الفصل األخري من هذا البحث، يف املنفعة اإلضافية

القرض عة يف كل منفأن  الضابط املختار يف هذا السياق هو: ( هناك وأظهر يف األثر على احلكم، وأنبالصورة 

متمحضة للمقرتض، وكل منفعة مشرتكة بني املقرتض واملقرض ومنفعة املقرتض أقوى أو مساوية فإا 

  .)٢(جائزة)

وعليه فإنه إذا كان احلال كذلك يف هذا الشرط بأن املقصود منه االستيثاق وينتفع من ورائه املقرض 

  اهللا أعلم.، و هذه اإلشكالية يف العقد أس إن مل يكن إالواملستقرض إال أن منفعة املستقرض أعظم فال ب

وفيه  ،إلى حساب المصرف الدائن مباشرة عن طريق التحويل ةالمديوني سداد: الفرع الثاني
  مسألتان:

إذا مت سداد املديونية السابقة مباشرة من املصرف اجلديد، عن طريق التحويل إىل حساب املصرف 

ف بأا بيع للدين على غري من هو عليه بثمن حال.الدائن مباشرة؛ فإن هذه الصورة ُتكي  

ويل باسم إذا ما كان التح ن على غري من هو عليه بثمن حال،وهذه الصورة ُتكيف بأا بيع للدي

املصرف حلساب املصرف الدائن مباشرة، أما إذا كان التحويل باسم العميل لسداد دينه السابق؛ فإا تلحق 

  ى العميل.األوىل فتكون قرضاً عل باحلالة

  المسألة األولى: حكم بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال
أن يكون لرجل على آخر مائة ألف  دينًا يف ذمته، فهل جيوز أن  صورة المسألة في العموم:

  يبيعها على ثالث بسيارة معينة مقبوضة، وتكون املائة ألف للثالث (املشرتي) يف ذمة املدين.

 معيًنا، وإمنا هو يف الذمة (املائة ألف )، واملدين األول واملدين الثاين (البائع) كالمهاواملبيع هنا ليس 

  .)٣(ضامنان للمبيع لكون الدين متعلًقا بذمتهما، فإذا ربح فيه البائع ال يقال: ربح فيما مل يضمن

                                 
الشبيلي، ه. وينظر: ١٤٢٠/ ٣/ ٢، تاريخ ٢٠٨٣٨هي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية، رقم  كما) ١(
  .٤٤٩/ ٢، مرجع سابق االستثمارية في المصارفالخدمات 

  .٣١٦ -٣١٤: املرجع السابق، ص ينظر) ٢(
 ).١١١/ ٣الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )٣(
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  وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:

  القول األول:

ور من مذهب شافعية، واملشهالحد قويل أوهذا قول احلنفية، و ، لغري املدين مطلًقا وز بيع الدينال جي

  .)١(احلنابلة، والظاهرية

  القول الثاني:

  .)٢(جيوز بيع الدين مطلًقا، وهو رواية عن أمحد، اختارها ابن تيمية

  القول الثالث:

ليت ذكرها والشروط ا، الشافعيةاملالكية، والراجح عند جيوز بيع الدين بالعني بشروط، وهو مذهب 

  :)٣(املالكية لصحة هذا البيع هي

 أن يكون املدين حاضرًا، ويعلم حاله من غىن وفقر. -

أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضه، فإن كان مما ال جيوز بيعه قبل قبضه كالطعام مل  -

 جيز بيعه.

 أن يكون املدين مقرا بالدين، فال يكفي ثبوته بالبينة. -

 يقبض الثمن؛ ألنه إذا مل يقبض الثمن كان من بيع الدين بالدين. أن -

                                 
). واستثىن احلنفية من عدم جواز بيع الدين على ٨٣/ ٤)، تبيني احلقائق (٢٨٠/ ٥( )، البحر الرائق٤٣/ ٢( بدائع الصنائع )١(

): "ال جيوز متليك الدين من غري من عليه الدين، إال إذا سلطه عليه، ١٥٢/ ٥( غري من هو عليه ثالثة أشياء: جاء يف حاشية ابن عابدين
ة". ي يف األشباه من ذلك ثالث صور: األوىل: إذا سلطه على قبضه، فيكون وكيال قابًضا للموىل، مث لنفسه. الثانية: احلوالة. الثالثة: الوصواستثىن

أن يشرتي  األظهر، ب): "وبيع الدين غري املسلم فيه بعني، لغري من هو عليه باطل يف٩٢/ ٤( يف اية احملتاج). جاء ٦٢/ ٨( وينظر فتح القدير
): "صحح الرافعي يف الشرح، واحملرر أنه ال ٣٣٢/ ٩عبد زيد مبائة له على عمرو؛ ألنه ال يقدر على تسليمه ... ". وقال النووي يف اموع (

بالعني، كان يشرتي عبد زيد، مبائة له على ): "وأما بيعه ... لغري من هو عليه ٣٣١، ٣٣٠(ص  جيوز". وقال السيوطي يف األشباه والنظائر
لروضة ا عمرو، ففيه قوالن: أظهرمها يف الشرحني واحملرر، واملنهاج: البطالن؛ ألنه ال يقدر على تسليمه". والثاين: جيوز كاالستبدال، وصححه يف

)، شرح منتهى ٣٣٨/ ١)، احملرر (١١٢/ ٥). اإلنصاف (٧١/ ٢( )، مغين احملتاج٤٠٩، ٤٠٨/ ٤من زوائده ... ". وينظر حتفة احملتاج (
 ).٦/ ٩). احمللى (٧٢/ ٢( اإلرادات

بيع الدين  ): "جيوز١٣١)، وقال يف االختيارات (ص ١١٢/ ٥)، اإلنصاف (٥٠٦/ ٢٩)، جمموع الفتاوى (١٩٩/ ٤املبدع ( )٢(
 بالذمة من الغرمي وغريه، وال فرق بني دين السلم وغريه، وهو رواية عن أمحد".

 ).٩٩، ٩٨/ ٣( )، الشرح الصغري٧٨، ٧٧/ ٥)، اخلرشي (٦٣/ ٣ينظر: حاشية الدسوقي ( )٣(
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 أن يكون الثمن من غري جنس الدين، أو من جنسه مع التساوي حذرًا من الوقوع يف الربا. -

ال يكون ذهًبا بفضة، وال عكسه؛ لئال يؤدي إىل صرف مؤخر، الشرتاط تقابض العوضني أ -

 بالصرف.

 داوة؛ لئال يتسلط عليه إلضراره.ال يكون بني املشرتي واملدين عأ -

  أن يكون املدين ممن تأخذه األحكام، وذلك ليمكن ختليص الدين منه إذا امتنع. -

هذه جممل الشروط اليت ذكروها، وكان الغرض من هذه القيود إما دفع الغرر، وإما خمافة الوقوع يف 

  :)١(از؛ فمجملها ما يليالربا، أو الوقوع يف الضرر، وأما الشروط اليت ذكرها الشافعية للجو 

 أن يكون املدين مليًئا. -

 أن يكون مقرًا مبا عليه أو عليه بينة. -

 أن يكون الدين مستقرًا، أي مأمونًا من سقوطه. -

 كذلك اشرتطوا القبض للعوضني يف الس. -

كون و  وما اشرتطه فقهاء الشافعية داخل فيما اشرتطه املالكية، وذلك كون املدين غنيا مقرًا مبا عليه،

  :)٢(الدين حاًال، وقد اختصر بعض املعاصرين هذه الشروط كلها يف شرطني، ومها

  أوًال: أال يؤدي البيع إىل حمظور شرعي.

  ثانياً: أن يغلب على الظن احلصول على الدين.

 وأما شرط القبض فال حاجة لذكره هنا ألن صورة املسألة مبنية على هذا األصل وهو كون الثمن حاال

  وط اليت أوردها أصحاب هذا القول.اً، وهذه أهم الشر مقبوض

  واستدل المانعون بما يلي:

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتكُ  وَن ِجتَارًَة الدليل األول: قال تعاىل: {يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

                                 
): "وأما الدين يف الذمة، فعلى ثالثة ٧١/ ٥). قال العمراين يف البيان (٣٣٢/ ٩)، اموع (٢٧٤/ ٢ينظر: حاشية البجريمي ( )١(

مبا ر أضرب: األول: دين مستقر، ال خياف انتقاصه ... فهذا جيوز بيعه ممن عليه، وهل جيوز بيعه من غريه؟ فيه وجهان: أحدمها: ال جيوز؛ ألنه 
 ).٢٦٣/ ١ين: جيوز، وهو األصح، كما جيوز بيعه ممن عليه ... ". ورجحه الشريازي يف املهذب (جحده. والثا
 .٢٩، ٢٨. الزحيلي، بيع الدين ص ١١٠، ١٠٩ينظر: إمام، أصول البيوع املمنوعة ص  )٢(
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  .)١(َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكْم}

احلكيم عن أكل األموال بالباطل، واالستيالء عليها ظلماً بنية عدم إرجاعها ألرباا، ى الشارع فقد 

وهو جماز صار كاحلقيقة، وهذا البيع فيه استيالء على أموال الغري ظلماً، وأخذها بغري وجه حق، فقد يضطر 

  .)٢(صحتهل املدين فيبيع الشيء مع رغبته فيه فُتستَغل حاجُته مما يفقد البيع الرضا، وهو شرط

بأن الرضا وعدم اإلكراه من شروط صحة البيع عموماً، فيشرتط لصحة بيع الدين على من  :ناقشوي

هو عليه وعلى غري من هو عليه أال يكون هناك إكراه على ذلك كغريه من املعامالت، فإذا ُوِجَد اإلكراه 

صف ليست خاصة ذه املعاملة لكي يكون و حرمت املعاملة وإال فال حترم ألن األصل احلل واإلباحة؛ فاآلية 

اإلكراه علة لتحرميها بعينها، ولكنها عامة يف كل معاملة يرد عليها هذا الوصف فتحرم من أجله حني وروده 

وإن كان مباحًا يف أصله، وأيضًا قد يبيع اإلنسان ما يرغبه لكن دون أن يبلغ درجة اإلكراه فال حيرم وهذا 

  . )٣(طرأت على اإلنسان حاجة وصاً إذاوارد كثرياً خص

 تبيعوا قال: ال ‘رسول اهللا ، أن ¢بخاري من حديث أيب سعيد اخلدري الدليل الثاين: ما رواه ال

الذهب بالذهب إال مثًال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثًال مبثل، وال تشفوا 

  .)٤(بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائًبا بناجز

  اضر.قوله: "وال تبيعوا غائًبا بناجز" فما كان يف الذمة من الدين يعترب غائًبا، فنهى عن بيعه باحل

  .)٥(بأن املراد بالغائب املؤجل، فال يباع الذهب بالذهب أو بالفضة، وأحدمها مؤجل ك:ذل نوقشو 

                                 
  .٢٩) سورة النساء:١(
. اإلبراهيم، حكم ٢٦٢ابن خلدون، املقدمة ص . ٣٧٨/ ١. الصابوين، خمتصر ابن كثري ٢٣/ ٥ابن عاشور، التحرير والتنوير  )٢(

، وهو حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية. تربان، خالد بن حممد، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته املعاصرة، ١٦٨بيع التقسيط ص 
 .٢٩م، ص ٢٠٠١ -ه١٤٢٢رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

  ).١٧٨االبراهيم، حكم بيع التقسيط (ص  ).٢٤ -٢٣/ ٥التحرير والتنوير، (ينظر: ابن عاشور، ) ٣(
) ( كتاب البيوع ، باب بيع الفضة بالفضة ) ، ومسلم يف "صحيحه" ٢١٧٦) برقم: (٧٤/  ٣أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٤(

البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ) ( كتاب ١٥٨٤) برقم: (٤٤/  ٥) ( كتاب البيوع ، باب الربا )، (١٥٨٤) برقم: (٤٢/  ٥(
.( 

)، قال النووي: "وقد أمجع العلماء على حترمي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ١٠/ ١١( شرح النووي على صحيح مسلم )٥(
 مؤجًال، وكذلك احلنطة باحلنطة أو بالشعري".
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حني قال: (ما  �وكذلك فإن ما يف الذمة يعترب مقبوًضا وليس غائًبا، يبني ذلك حديث ابن عمر 

مل تتفرقا وبينكما شيء) فهما إذا افرتقا وذمة كل واحد منهما ليست مشغولة لآلخر، صار البيع حاضرًا 

  .)١(حباضر، وعلى هذا التفسري ال يصري هناك تعارض بني حديث أيب سعيد، وحديث ابن عمر

  .)٢(ررعن بيع الغ �: ى رسول اهللا �الدليل الثالث: استدلوا حبديث أيب هريرة 

أن بيع الدين داخل يف بيع الغرر، ووجهه: أن الدين ليس عيًنا، فهو شيء متعلق بالذمة، ال يدرى، 

  أحيصل أم ال حيصل؟

بأن الغرر يرجع إىل أمرين، إما إىل اجلهالة يف قدر الشيء وصفته، وإما إىل العجز عن  :نوقشو 

ما كان املدين يف حكم املليء، فالدين والثمن   ، وكالمها غري موجود يف بيع الدين هنا خاصة إذا)٣(تسليمه

كالمها معلوما القدر والصفة، وال ُيسلم بالعجز عن تسلمهما، إْذ إّن املدين إذا كان منتظماً يف السداد فإنه 

يعترب يف حكم املليء وال يـَُعد عاجزاً عن التسليم، والثمن حال، وبالتايل ال يوجد غرر يف مثل هذه املعاملة، 

  الشريعة وال يؤثر يف صحة العقد. ن ُوِجد غرر فهو من الغرر اليسري املعفو عنه يفوإ

  .)٤(الدليل الرابع: علل الفقهاء املنع بعدم القدرة على التسليم، والقدرة شرط انعقاد العقد

بأن البائع يبيع شيًئا موصوفًا يف الذمة، وما كان يف الذمة فهو ليس عرضة للتلف خبالف  ونوقش:

ه، عني إذا كان يف يد غريه فقد يتغري وقد يتلف، فتبقى ذمة البائع مشغولة ذا الدين حىت يسلمه إىل صاحبامل

، وكونه يف الذمة ال يعين عدم القدرة على التسليم وال ينفيها، فاإلمكانية قائمة )٥(وأن ما يف الذمة كاحلاضر

معرض رد  يف اجلواب على الدليل السابق يفوعليه فال يقدح ذلك يف شرط انعقاد العقد، وسبق بيان ذلك 

  وى وجود الغرر املؤثر يف العقد.دع

                                 
 ).١١٠/ ١٠)، النووي، اموع (٣٨١/ ٤( )، ابن حجر، فتح الباري١١٥/ ٣ابن عبد الرب، التمهيد ( )١(
) ٣/  ٥) ( كتاب النكاح ، باب حترمي نكاح الشغار وبطالنه )، (١٤١٦) برقم: (١٣٩/  ٤أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )٢(

 ب البيوع ، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر )) ( كتا١٥١٣برقم: (
 ).٧٦/ ٣، الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (٢٩١يُنَظر: املرتك، الربا واملعامالت املصرفية ص  )٣(
 ).٣٠٧/ ٣( )، كشاف القناع٧١/ ٢( )، مغين احملتاج١٨٢/ ٥البدائع ( )٤(
). الدبيان، ١٥٥/ ٥). الشوكاين، نيل األوطار (٥١٢/ ٢٩). ابن تيمية، جمموع الفتاوى (١١٥/ ٣ابن عبد الرب، التمهيد ( )٥(

 ).١١٤، ١١٣/ ٣املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (
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الدليل اخلامس: أن الدين عند احلنفية، ووجه عند الشافعية، ال يعترب ماًال، فاحلنفية يرون أن املال: ما 

  .)١(ميكن إحرازه، وادخاره، والدين معدوم، حال تعلقه بالذمة

وليس هو املال، فاملال إما ذات أو َعَرض وهي املنفعة، وكالمها قد بأن الدين وصف للمال،  ونوقش:

يكون ديًنا وقد يكون معيًنا؛ فاملال إذا كان ذاتًا كما لو كان مائة صاع من الرب، إن كان قائًما فهو معني، 

املنفعة و  وإن كان موصوفًا من غري تعيني، متعلًقا بالذمة، فهو دين، وكالمها يؤول إىل ذات وليس إىل منفعة،

تكون ديًنا ومعينة، فإذا استأجر الرجل ركوب دابة من صاحبها، فإن كانت الدابة معينة، فهي منفعة معينة، 

وإن كانت الدابة موصوفة يف الذمة فاملنفعة دين يف الذمة، فتقسيم املال إىل ثالثة أقسام عني ودين ومنفعة 

ال عيًنا ًضا، وكما تكون املنفعة عيًنا وديًنا، يكون املتقسيم غري دقيق، فالدين وصف للمال عيًنا كان أو عر 

، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك عند التعريف باملال )٢(وديًنا، فالدين وصف يلحق الذوات كما يلحق املنافع

وبيان مصطلح املالية يف أول البحث ومشول املالية لألمور املعنوية على الراجح ومن ذلك الدين فإنه يعترب 

  لى اصطالح اجلمهور واهللا أعلم.ع ماالً 

  واستدل القائلون بجواز بيع الدين على غير من هو عليه بما يلي:

  .)٣(الدليل األول: قال تعاىل: {َوَأَحل اللُه اْلبَـْيَع}

فاآلية تفيد بأن األصل يف البيع احلل يف كل حاالته، سواء كان حاالً أم مؤجالً إال ما دل الدليل على 

  .)٤(كان الدليل من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع، وال دليل على التحرمي  حترميه سواء

الدليل الثاين: أخرج عبد الرزاق يف مصنفه قال: أخربين األسلمي قال: أخربين عبد اهللا بن أيب بكر، 

قضى بالشفعة يف الدين، وهو الرجل يبيع دينًا على رجل فيكون  �عن عمر بن العزيز: أن رسول اهللا 

  .)٥(صاحب الدين أحق به

                                 
 ).١٦١/ ٢( الزركشي، املنثور يف القواعد )١(
 ).١١٤/ ٣الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )٢(
  .٢٧٥) سورة البقرة:٣(
 .١١٦ص  يف تفسري كالم املنان السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن )٤(
  ).٨٨/ ٨)، (١٤٤٣٣أو البئر أو النخل أو الدين شفعة برقم ( باب هل يف احليوان -كتاب البيوع   - مصنف عبد الرزاق )٥(
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جبواز بيع الدين على غري املدين؛  �بالشفعة يف الدين للمدين، يدل على إقراره  �قضاء النيب ف

  أحكام البيوع ما يدل على جوازه. حيث رتب عليه من

، عن معمر عن رجل من قريش: أن عمر بن عبد العزيز الدليل الثالث: أخرج عبد الرزاق يف مصنفه

قضى يف مكاتب اشرتى ما عليه بعرض، فجعل املكاتب أوىل بنفسه: مث قال: إن رسول اهللا قال: "من ابتاع 

  .)١(ديناً على رجل، فصاحب الدين أوىل إذا أدى الذي أدى صاحبه"

املدين  يع الدين للمدين ولغريه مع أولويةَجْعُل املدين أوىل بشراء دينه من غريه؛ دل على جواز بو 

  لك دون غريه.بذ

نقل ابن حزم معلقًا عن احلجاج بن منهال، قال: أخربنا أبو عوانة، أخربنا إمساعيل : الدليل الرابع

السدي، عن عبد اهللا البهي عن يسار بن منري، قال: كان يل على رجل دراهم فعرض علي دنانري، فقلت: 

عمر، فسألته، فقال: ائت ا الصيارفة فاعرضها فإذا قامت على سعر فإن شئت ال أخذها حىت أسأل 

  .)٢(فخذها، وإن شئت فخذ مثل درامهك

  توى صحايب جليل جبواز هذا البيع.ف وهذه

 -هللا عنهما رضي ا -الدليل اخلامس: نقل ابن حزم كذلك عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا 

  .)٣(به غالماً؟ فقال: ال بأس ُيسأل عمن له دين، فابتاع

  فتوى صحايب جليل آخر باجلواز. وهذه كذلك

الدليل السادس: قالوا: إن املشرتي للدين قد اشرتى ماًال ثابًتا يف الذمة، والبائع للدين قد باع ماًال 

  .)٤(ثابًتا يف الذمة أيًضا، فال مانع من ذلك قياًسا على جواز بيعه ملن هو عليه

                                 
  ).٨٨/ ٨)، (١٤٤٣٢أو البئر أو النخل أو الدين شفعة برقم ( باب هل يف احليوان -كتاب البيوع   - مصنف عبد الرزاق )١(
عن ابن حزم، والسدي خمتلف فيه". ينظر: الدبيان،  )، "وإسناده ضعيف، لكونه معلقاً ١٤٩٢)، (مسألة: ٥٠٤/ ٨احمللى ( )٢(

 ).٧٤/ ٣املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (
)، غري أنه مل يُعَثر عليه يف املصنف لعبد الرزاق، وال ١٥١٠) (مسألة: ٩/ ٦أورده ابن حزم يف احمللى بسنده إىل عبد الرزاق ( )٣(

 ار وإن كان فيها ضعف من حيث عدم وجودها يف الكتب املصنفة يف التخريج؛ إال أايف غريه من الكتب اليت مت البحث فيها، وهذه اآلث
 مذكورة يف هذا الباب عند الفقهاء ويستدلون ا؛ فُنِقَلت استئناساً، وسلوكاً للجادة، واهللا أعلم.

 ).٢/٤٧٤: (الشرح الكبري )٤(
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مع الفارق؛ ألن الدين الذي هو املبيع غري مقبوض للمشرتي، وألنه يف ذمة غريه،  أنه قياس نوقش:

  .)١(أما بيعه ملن هو عليه فهو بيع مقبوض

بأن الفارق هنا غري مؤثر؛ ألنه قد اشُرتِط يف املبيع يف هذه الصورة من الضمانات ما  عنه: أجيبو 

فيه؛ ألن  يف بيع الدين على من هو عليه أال يربح يغلب على الظن به احلصول على الدين، بل إذا كان املنع

الدين ليس من ضمان البائع، فإنه ال مانع يف بيع الدين على غري من هو عليه من أن يربح فيه البائع، فيجوز 

له أن يبيعه مبثل مثنه أو أقل أو أكثر؛ ألن البائع إذا باع شيًئا موصوفًا يف الذمة كانت ذمته مشغولة بالضمان، 

ا كان ضامنا مل مينع من الربح فيه، وال مانع أن يكون املتعهد بالضمان املدين األول واملدين الثاين. وكون وإذ

الشيء مضمونا على شخص جبهة، ومضمونا له جبهة أخرى غري ممتنع شرًعا وال عقًال، ويكفي يف رده أنه 

هي ملنفعة مضمونة له على املؤجر، و ال دليل على امتناعه، فهذا املستأجر جيوز له إجارة ما استأجره، وا

  .)٢(مضمونة عليه للمستأجر الثاين

جاء يف املدونة: "قال مالك: ال بأس أن تبيع ما سلفت فيه، إذا كان من غري ما يؤكل ويشرب، من 

غري الذي عليه ذلك السلف، بأقل أو بأكثر أو مبثل ذلك إذا انتقدت، وأما الذي عليه السلف فال تبعه منه 

  .)٣(جل بأكثر، وال تبعه منه إال مبثل الثمن أو أقل، ويقبض ذلك"قبل األ

نعم لو قال البائع: أبيع عليك ما يف ذمة فالن على أين ال أضمن لك تسلم املبيع لو صح مثل هذا 

الشرط يصح أن يقال: ال جيوز أن يربح فيه؛ ألنه قد ربح فيما مل يضمن، أما إذا باع موصوفًا يف الذمة فهو 

  .)٤(غري معني، فال مانع من الربح فيه قد باع

، عالدليل السابع: أن الدين هنا ال غرر فيه وال جهالة، وقد استقر يف ذمة مليء، فال دليل على املن

  واألصل يف املعامالت اإلباحة.

الدليل الثامن: أن الدين مال مملوك قابل للتداول ترتتب عليه أحكام شرعية كثرية منها، وجوب الزكاة 

                                 
)، وحبث: بيع الدين، ١٥٦)، دراسات يف أصول املداينات: (٣٠٠)، الربا واملعامالت املصرفية: (٢/٩٦: (ينظر: مغين احملتاج )١(

 ).٣٢٣جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية: (
 ).١١٥/ ٣). الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (١٣٦/ ٥( ينظر ذيب السنن )٢(
 ).٨٧/ ٤املدونة ( )٣(
 ).١١٦/ ٣املالية أصالة ومعاصرة (الدبيان، املعامالت  )٤(
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  جه من التبادل.وغريها، وال دليل على إخرا فيه

  واستدل القائلون بجواز بيع الدين على غير من هو عليه بالشروط المذكورة، بالمعقول:

وتعليلهم بأنه ما دام أن الدين ثابت يف الذمة، ال خيشى سقوطه، وكان الثمن حاًال، مل يكن بيعه من 

ع منعوه، إمنا منعوه: إما خوفًا من الغرر، وإما خوفًا من الوقو  باب بيع الدين بالدين املنهي عنه، وألن الذين

يف الربا، ولذلك جعلوا جلواز هذا البيع، ما ينفي وقوع الغرر، وذلك بكون الدائن مليًئا مقرا مبا عليه من 

ا مم الدين، وكذلك وضعوا من الشروط ما ينفي الوقوع يف الربا من اشرتاط التقابض يف الس، وكون املبيع

جيوز بيعه قبل قبضه، وأال يكون الثمن ذهًبا بفضة، فإذا حتققت هذه الشروط انتفى خوف الغرر، كما انتفى 

  .)١(خوف الوقوع يف الربا، فال حرج يف جواز هذا البيع حينئذ

  الراجح:

ول الق القإط بناء على ما سبق بيانه من أدلة األقوال الثالثة، وما يكتنف القول األول والثاين من

ا املقصود، القول باجلواز بالشروط اليت يتحقق باملنع أو اجلواز مما مل يسلم من املناقشة واالعرتاض، ويؤيد 

دون املبالغة يف التقييدات أو الشروط اليت تكون عامة يف كل معاملة، والذي يظهر أن الشروط اليت ينبغي 

  توافرها هي:

 األصناف الربوية. أن ال يكون البدالن من جنس واحد خصوصاً يف .١

 أن يكون املدين مقراً بالدين؛ لئال يكون بيع خصومة. .٢

 .)٢(أن يكون الدين مستقراً  .٣

وذا يكون القول باجلواز موافقاً لألصل يف املعامالت، وهو اإلباحة ما مل يثبت دليل التحرمي، ولروح 

مته ويأخذ الدائن يث يربئ املدين ذالشريعة اليت ترمي للتيسري ورفع احلرج، وملقاصد الشريعة يف األموال ح

  حقه، مما يدفع اخلصومة واملنازعة.

ووجود الشروط والضوابط اليت تدفع عن هذا البيع شبهة الربا، واخلصومة واملنازعة، وتتحقق ا املصلحة 

                                 
 ).١١٥/ ٣. الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (٣٨ -٣٦خالد تربان، بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة ص  )١(
 .٣٦ -٣٥ينظر: خالد تربان، بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة ص  )٢(
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  .)١(للمتعاقدين، وهذا ما رجحه أغلب املعاصرين

دين؛ سواء بيع للمدين أو لغريه بنقد أو بحىت من ذهب من املعاصرين إىل جواز بيع الدين مطلقا، 

. وكيف ميكن البعد عن الربا إال باشرتاط الشروط اليت متنع من الوقوع فيه؛ )٢(فإنه اشرتط خلوه عن الربا

فمآل قوله إىل القول باجلواز بشرطه، ويتفاوت الباحثون يف اختيار الشروط اليت تنضبط ا املسألة؛ إال أم 

ما حيول دون الربا، ولعل ما انُتِخب هنا من الشروط يكفي يف احليلولة دونه، ويضمن  يتفقون على اشرتاط

  وقع يف الغرر وحنوه. واهللا أعلم.سالمة املعاملة مما ي

   

                                 
. القره داغي، حبوث يف فقه ١١٠، ١٠٩بيوع املمنوعة ص . إمام، أصول ال١٥٥ينظر: ابن منيع، أحكام بيوع الدين ص  )١(

بيع ). الالحم، ٤٣٥/ ٤( . الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته٣٠١صرفية ص . املرتك، الربا واملعامالت امل٢١٥املالية املعاصرة ص  املعامالت
 ).٣٨٨ -٣٥٥/ ١( الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي

  .٣١٦ينظر: الصديق الضرير، الغرر وأثره يف العقود ص  )٢(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٢١١ 

  محل الدراسةالحكم على الصورة المسألة الثانية: 
ملذكورة آنفاً الجتناب ا الشروط صارف فإنه يصعب أن تتوفر فيهبالنظر إىل ما عليه اليوم العمل يف امل

، وخصوصًا ما يتعلق باشرتاط عدم كون البدلني من األصناف الربوية؛ ألن عملية السداد ستكون احملظور

جيوز بيع  الدويل التابع للمنظمة؛ أنه " ال الفقه جممع نقدًا بنقٍد يف هذه الصورة، ولذلك فقد جاء يف قرار

وز بيعه الربا، كما ال جي ن جنسه أو من غري جنسه إلفضائه إىلالدين املؤجل من غري املدين بنقد معجل م

ن ناشئا فرق يف ذلك بني كون الدي بنقد مؤجل من جنسه أو غري جنسه ألنه من بيع الكالئ بالكالئ. وال

  .)١(عن قرض أو بيع آجل "

اجلائزة... بيع  وجاء يف قرار امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، أن "من صور بيع الدين غري

  .)٢(الدين لغري املدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غري جنسه؛ ألا من صور بيع الكالئ بالكالئ"

 املدين يف إحدى الصور ) بيع الدائن دينه لغري١وقد جاء يف قرار آخر: "من صور بيع الدين اجلائزة (

  ختتلف عن عملة الدين بسعر يومها.(أ) بيع الدين الذي يف الذمة بعملة أخرى حالة،  التالية:

 .)٣((ج) بيع الدين مبنفعة عني معينة"     (ب) بيع الدين بسلعة معينة.

يح وهذه الصور تعترب بدائل حقيقية تتوفر فيها شروط بيع الدين على غري من عليه املذكورة آنفاً يف ترج

  املسألة.

ة؛ ملا تتضمنه صورة شراء املديونية من وبناًء على ما سبق فالظاهر عدم جواز الصورة حمل الدراس

احملظور وهو كون البدلني من جنس واحد فيؤول ذلك إىل الربا، فتعترب هذه الصورة من صور قلب الدين 

مول األسلوب من أساليب التمويل اإلضايف من غري املصرف امل ااحملرم ولو اختلف الدائن، وعليه فال جيوز هذ

سات د اجتنبتها وهللا احلمد مؤسسات التمويل اإلسالمي، وعلى إثرها الكثري من املؤسيف احلالتني هنا مجيعاً، وق

التمويلية التقليدية، وسيأيت يف الصور القادمة بيان الصور األخرى اليت ُقدمت كبدائل ملثل هذه املعامالت 

 بضوابطها، واهللا املوفق واملعني.

                                 
 .١٩٩٨عام  ١١قرار جممع الفقه الدويل بشأن بيع الدين وسندات القرض، يف البحرين الدورة  )١(
 .٢٠٠٢عام  ١٦قرار امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، بشأن موضوع بيع الدين، الدورة  )٢(
 م. ٢٠٠٦يف شهر يونيو  ١٧أن بيع الدين يف األردن الدورة قرار جممع الفقه الدويل بش )٣(
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المصرف الممول بعد سداد التمويل المبحث الثاني: التمويل اإلضافي الشخصي من غير 

  األساسي من ِقَبل المتعهد بالتمويل اإلضافي بصيغة التورق، وفيه مطلبان:

  العقد وط الواردة بين الطرفين فيالمطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشر 

ل األساسي التمويلشخصي من غري املصرف املمول بعد سداد اهذه الصورة من صور التمويل اإلضايف 

  ، نذكر هلا مثالني لتصورها:من ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بصيغة التورق

  )١(بواسطة البنك السعودي لالستثمار تحويل الرصيد (سداد المديونية)

منتج متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وجماز من اهليئة الشرعية بالبنك ويهدف إىل منح متويل 

مالء التمويل الشخصي احلاليني، ميكن احلصول على هذا املنتج بغرض سداد املديونية القائمة مراحبة سلع لع

ية قطرف أي بنك آخر، حيث يبيع البنك على العميل كمية معينة من السلع اليت ميتلكها البنك مبوجب اتفا

بدوره، يقوم العميل بتعميد التاجر ببيع السلع وإيداع عوائدها يف  حتدد هامش الربح وخطة السداد

حسابه(ها). ومن مث يتم استخدام جزء من تلك العوائد لسداد املديونية القائمة طرف البنك اآلخر وحيصل 

  العميل على باقي املبلغ بعد حصوله على إخالء الطرف وتثبيت راتبه على حسابه لدى البنك.

 :)٢(بواسطة بنك سابسداد المديونية 

ساب يوفر لك متويالً شخصياً متوافقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتحقيق رغباتك وأحالمك مبزايا 

 يتيح لك ساب اختيار إحدى صيغيت التمويل إما بصيغة التورق أو املراحبة. جذابة وهامش ربح تنافسي.

 "مال":–مفهوم التورق 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية واازة من قبل جلنة الرقابة الشرعية يف هو نوع من أنواع البيوع املتوافقة

امش ها ساب لك ساب، حيث ميتلك ساب معادن مت شراؤها من السوق الدولية للمعادن ومن مث يبيع

. مباشرًة بعد شرائك املعادن من ساب سوف تقوم بتوكيل إدارة اخلزينة يف ساب من خالل ربح ثابت ومعلوم

                                 
. transfer-https://www.saib.com.sa/ar/balanceينظر: املوقع اإللكرتوين للبنك السعودي لالستثمار،  )١(

  ).٩ينظر: امللحق رقم (
. /finance-http://www.sabb.com/ar/financing/personalرتوين لبنك ساب، ينظر: املوقع اإللك )٢(

 ).١٠ينظر: امللحق رقم (
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 وكالة ببيع املعادن بالنيابة عنك للحصول على النقد.توقيع 

 "سهم":–مفهوم املراحبة 

هو نوع من أنواع البيوع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واازة من قبل جلنة الرقابة الشرعية يف 

بيعها قوم بي ساب، حيث يقوم ساب بشراء أسهم حملية جمازة شرعاً من سوق األسهم احمللية "تداول" ومن مث

مباشرًة بعد شراء األسهم من ساب، لك اخليار إما بتوكيل ساب بالنيابة عنك  لك امش ربح ثابت ومعلوم

  لتحويل األسهم اليت مت شراؤها إىل حمفظتك أو ببيعها للحصول على النقد.
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  ، وفيه ثالثة فروع:الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف
لصورة الثانية من صور التمويل اإلضايف من غري املصرف املمول وفيها يتم متويل العميل عن هذه ا

طريق التورق مث يقوم البنك حبجز حصيلة التمويل ويصدر شيكًا مسطرًا باسم البنك الدائن مببلغ السداد 

البنك األول.  عميل لدىاملبكر، ويسلمه للعميل ويقوم بإيداع الشيك للبنك الدائن، ويتم سداد مديونية ال

أو يتم حتويل مبلغ السداد املبكر مباشرة إىل البنك الدائن من حصيلة التورق الذي أجراه العميل عن طريق 

التحويل السريع ويتم ا سداد مديونية البنك األول، كما سبق يف بيان طريقة شراء املديونية. وهنا ال فرق 

  لة التمويل اإلضايف الذي حصل عليه العميل.ألن كلتا الصورتني سيتم سدادها من حصي

وبالنظر إىل هذه الصورة فإا ترتكب من معاملتني البد من جتليتهما، ومها: سداد املديونية، وعملية 

  التورق.

  طريقة سداد المديونية وحكمها الفرع األول:
بق، وأا إما أن اسبق احلديث عن صورة سداد املديونية يف صيغة السداد التقليدية يف املبحث الس

  تكون من قبيل القرض، أو من قبيل بيع الدين على غري من هو عليه بثمن حال.

ع الدين على ال تُعّد عني مسألة بيو  سداد املديونية يف هذه املعاملة ليست كسابقتها، صورةبـَْيَد أن 

ملة كبديل للصورة دم هذه املعالوجود معاملة بني العميل وبني املصرف املمول، بل تُقوذلك غري من هو عليه؛ 

التقليدية الواردة يف املبحث السابق؛ فما حكم هذه الصورة، وهل تكون من قبيل التحّيل إىل قلب الدين 

احملرم كما يف الصورة السابقة، أم أا صورة مستقلة ال عالقة هلا بغريها من املسائل باعتبار اختالف الدائن 

  ؟وبعدها عن الوقوع يف احملظور

  وقد اجته املعاصرون يف هذه الصورة إىل أربعة اجتاهات:

االجتاه األول: املنع من هذه الصورة مطلقاً؛ ألن ذلك يؤدي إىل قلب الدين املمنوع شرعاً؛ وقد ذهب 

إىل هذا جممع الفقه الدويل التابع للمنظمة، وجاء يف قراره أنه "ال جيوز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنقد 

من جنسه أو من غري جنسه إلفضائه إىل الربا، كما ال جيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غري جنسه  معجل

. ويفهم )١(ألنه من بيع الكالئ بالكالئ. وال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل "

                                 
 .١٩٩٨عام  ١١قرار جممع الفقه الدويل بشأن بيع الدين وسندات القرض، يف البحرين الدورة  )١(
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ليه حصول ل ما ترتب عمن هذا القرار عموم املنع سواء كان برتتيب أو بغري ترتيب، فكأم يرون بأن ك

  ألول.لو كان ذلك من غري الدائن االزيادة على املدين مقابل األجل فهو يعد من قلب الدين املمنوع شرعاً و 

االجتاه الثاين: املنع من هذه الصورة إذا كانت برتتيب املصرف الدائن (القدمي) مع املصرف املمول أو 

ألن ذلك يؤدي إىل قلب الدين املمنوع شرعاً؛ وقد ذهب إىل  الضمان منه للمدين ألجل الوفاء مبديونيته؛

هذا امع الفقهي اإلسالمي مبكة، حيث جاء من قراراته يف موضوع فسخ الدين يف الدين؛ أنه: "ويدخل 

يف املنع ما لو كان إجراء تلك املعاملة بني املدين وطرف آخر غري الدائن إذا كان برتتيب من الدائن نفسه 

؛ فتقييد دخول صورة إجراء املعاملة بني املدين وطرف آخر )١(نه للمدين من أجل وفاء مديونيته"أو ضمان م

غري الدائن يف مسألة فسخ الدين يف الدين؛ مبا إذا كان ذلك برتتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين 

ل ائدة من ذكره؛ واألصمن أجل وفاء مديونيته دليل على كون هذا الوصف مناط املنع عندهم وإال فال ف

  إن إعمال الكالم أوىل من إمهاله.اعتباره إْذ 

االجتاه الثالث: اجلواز بشرط أال تعود تلك الزيادة بوجه من الوجوه إىل الدائن، وأن تنتفي يف األسلوب 

ء ضمن ااملتبع مة الذريعة الربوية، وإليه ذهب املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية، حيث ج

قراراته؛ أن من صور قلب الدين اجلائزة: "حصول املدين على متويل نقدي من طرف ثالث بإحدى الصيغ 

املشروعة، من أجل وفاء دينه غري املتوفر لديه عند حلول أجله، ولو كلفه ذلك زيادة على املبلغ الذي حصل 

ة)، وأن الدائن (املؤسسة املالية اإلسالميعليه ألداء دينه بشرط أال تعود تلك الزيادة بوجه من الوجوه إىل 

  .)٢(تنتفي يف األسلوب املتبع ببلوغ هذا الغرض مة الذريعة الربوية أو احليلة إىل ربا النسيئة (أنظرين أزدك)"

والفرق بني هذا االجتاه وسابقه؛ أن املالحظ هنا يف املنع هو حصول الزيادة للدائن بأي وجه من 

ب برتتيب منه أم بغري ترتيب، بينما ُيالحظ يف االجتاه السابق منعها إذا حصل الرتتيالوجوه سواٌء كان ذلك 

  يب فظاهر االجتاه السابق اجلواز.من الدائن؛ فلو حصلت الزيادة للدائن من غري ترت

 االجتاه الرابع: اجلواز مطلقاً، وأن هذه الصورة ال تُعد من قلب الدين املمنوع شرعاً ولو برتتيب الدائن

                                 
 .١٤٢٧/ ٣/ ١٤ - ١٠) يف دورته الثامنة عشر بتاريخ ١٨/ ٣( ١٠٤رار رقم ينظر: ق )١(
ينظر: البيان اخلتامي وقرارات وتوصيات املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ  )٢(

 ).١٤م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥
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األول، وقد جاء يف قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد ما نصه: "إذا كان الدين القدمي جلهة أخرى غري البنك 

فيجوز التمويل الثاين سواٌء كان أكثر من األول أو أقل وسواٌء اشرتط الدائن الثاين سداد املديونية األوىل 

  .)١(بذلك التمويل أم مل يكن هناك شرط"

فال يشرتط يف هذه الصورة ما اشرتطه القائلون جبواز بيع الدين على غري من هو وعلى هذا االجتاه 

  عليه من شروط، وإمنا تُعامل على أا معاملة مستقلة.

وقد ذهب إىل هذا بعض الباحثني فقالوا: جبواز التمويل اإلضايف أو إعادة التمويل من غري املمول 

اين لبائع األول ولو كان برتتيب من البائع األول؛ ألن التورق الثالسابق مطلًقا، ومساه إعادة التورق من غري ا

ليس فيه حمظور شرعي؛ وألن الدين الثاين سيكون يف ذمة املدين لدائن أجنيب عن األول، وليس يف ذلك قلًبا 

  .)٢(للدين وال عينًة وال ربا، وال معىن آخر يقتضي املنع

  الترجيح:

جتاهات السابقة أنه ال يقال باملنع مطلقاً؛ وذلك ألن مسألة بيع والذي يظهر واهللا أعلم من خالل اال

الدين على غري من هو عليه أخف من حيث كوا ذريعة للربا من مسألة بيع الدين على من هو عليه، 

فيكون التعامل يف مثل هذه الصورة مع نفس الدائن أقرب إىل مسألة قلب الدين احملرم من التعامل مع غري 

  ول.الدائن األ

واملسائل املبنية على سد الذرائع يف بيع الدين لغري من هو عليه أقل منها يف بيعه ممن هو عليه؛ لضعف 

  .)٣(التهمة بقصد التذرع به إىل الربا

وكذلك القول باجلواز مطلقًا فيه شيء من احلرج؛ وذلك ألن تعدد الدائنني، وقلب الدين مع دائن 

حال ديون السندات احلكومية، وتعدد الدائنني أسوأ يف حق صغار  آخر، يؤدي إىل تضاعف الدين كما هو

  )٤(املدينني، وال ميكن أن متنع الشريعة األخف وتسمح باألثقل.

                                 
 ) للهيئة الشرعية ملصرف اإلمناء.٦٧٧)، وينظر القرار (١١٣القرار ( )١(
 .١٦٧ينظر: عبد اهللا بن طاهر، العقود املضافة إىل مثلها ص  )٢(
 ).٣٥٥/ ١الالحم، بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ( )٣(
ينظر: السويلم، سامي بن إبراهيم، قلب الدين يف املؤسسات املالية اإلسالمية، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الفقهي الرابع  )٤(

 ).٢١٩م، (ص ٢٠١١ديسمرب  ٢٢ -٢١هـ املوافق ١٤٣٣حمرم  ٢٦ -٢٥للمؤسسات املالية اإلسالمية والذي عقد يف دولة الكويت بتاريخ 
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ولذلك فإن القول الذي تطمئن إليه النفس هو التوسط بني املنع واجلواز بإطالق؛ حبيث يقال بأن 

ن؛ ىل قلب الدين على املدين لصاحل املصرف الدائاألصل اجلواز ما مل يكن يف ذلك ذريعة وحيلة للوصول إ

  تيب مع املصرف املمول اجلديد.خصوصاً ما إذا ترتب على ذلك زيادة يتحصل عليها بالرت 
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  مسألة التورق المنظمالفرع الثاني: 
 وهذا القدر ال يكفي يف التصور واحلكم على صورة املعاملة؛ وذلك ألنه إذا قلنا جبواز هذا اجلزء منها

بشرطه، فإنه قد بقي اجلزء األهم والبد من جتليته، وهو ما يتعلق بصيغة التورق املعمول ا يف مثل هذه 

الصورة؛ إْذ يغلب عليها التعامل بالتورق املنظم وهو ما يسمى بالتورق املصريف، وذلك ألن املصرف يطلب 

  مزيداً من األمان والضمان إىل أن يتم حتول العميل عليه.

ق الذي ُبِسَط فيه الكالم يف الفصل السابق، واشُرتَِطت له تلك الشروط هو التورق البسيط وهو والتور 

التورق املعروف يف الفقه والذي ُبِسَطت فيه األقوال السابقة، وسيقت األدلة على جوازه، وأما التورق املنظم 

ع السلعة على العميل بثمن ورق؛ فيبيأو ما يسمى بالتورق املصريف، فصورته أن يتوىل املصرف ترتيب عملية الت

آجل، مث يوكل العميل املصرف ببيعها نقدا لطرف آخر إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة، ويسلم 

  .)١(الثمن له

وغالبا ما تتم عملية التورق املصريف عن طريق املعادن الدولية، وتكون هذه السلعة غالًبا متعسرة النقل، 

مي بتسلم شهادات التخزين املتضمنة للبيانات الكاملة عن السلعة اليت تثبت ملكية ويكون قبضها احلك

املشرتي للسلعة، فيشرتيها املصرف بطلب من املتورق وتكون عملية الشراء بصيغة عقد املراحبة لآلمر بالشراء 

رف ببيعها له، كل ملصوهذا الغالب يف هذه السلع خاصة، مث يبيعها على املتورق باألقساط، ويوكل املتورق ا

  .)٢(هذا يتم يف جملس واحد، بعد دراسة احلالة املالية للمتورق يقوم بتوقيع هذه العقود مجلةً 

واملعدن ال يتم استالمه مطلقًا بل يبقى يف مستودعاته اخلاصة، ويتم تداول شهادات التخزين مثل 

األوراق املالية يف األسواق العاملية، لكن ال يتم استالم هذه الشهادات فعليا، فاملصرف ال يتسلمها وكذا 

هادات كاألوراق قال ملكية هذه الشوكيله (السمسار) أيضاً، وإمنا هي قيود وأمساء تثبت يف احلواسيب عند انت

املالية يف األسواق املالية العاملية، حيث جتري بيوعات كثرية على املعدن نفسه يف السوق الدولية وبعضها 

يكون بيوعات مستقبلية وبعضها بيوعات حالة، وال يدفع مثن املعدن إىل البائع األصلي وال يستلم مثنه أيضاً 

                                 
-١٩سالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته السابعة عشرة، املنعقدة مبكة املكرمة، يف املدة من ينظر: جممع الفقه اإل )١(

 هـ. ١٤٢٤/  ١٠/  ٢٣
 .٤٢٠، ٣٨٠، قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي ص ٩٣٣ - ٩٣٠ينظر: موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة ص  )٢(
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د التصفية النهائية على أساس فروق األسعار، ويتم خالهلا احتساب األرباح من املشرتي النهائي إال بع

  .)١(واخلسائر

وهذا الشكل من أشكال التورق املصريف يكون منظماً كلياً حيث يتوىل املصرف مجيع إجراءات العملية 

د احلاجة للسيولة، جلأت االتمويلية حىت عملية البيع األخرية لتوفري النقد للعميل، ويف ظل احلياة املعاصرة وازدي

املصارف وخباصة اإلسالمية منها بتطوير صيغ التمويل املتاحة؛ كاملراحبة الشخصية والبيع بالتقسيط لكي 

تؤول إىل التورق، وذلك عن طريق شراء سلع حملية (سيارات أو أرز وحنوها) وبيعها باألجل على العمالء، مث 

همة ن يكون للبنك أي دور يف عملية البيع األخرية؛ حيث تنتهي ميقوم العميل بإعادة بيعها بالنقد، دون أ

البنك يف عملية البيع األوىل؛ سعياً منها للتوسيع على األفراد للحصول على السيولة من جهة، وسعيا لتحقيق 

الذي ك(إال أن يأمر العميل املصرَف بتنفيذ البيع يف بعض السلع احمللية   )٢(األرباح ذه اآللية من جهة أخرى

  حيصل يف مستودعات األرز لبعض املصارف فتعود إىل حالة التنظيم املصريف كلياً).

هاء وقد وردت عن بعض الفق وهذه الصورة المنظمة من صور التورق عامة العلماء على تحريمها،

، )٧(وغريهم )٦(وبه صدر قرار امع الفقهي اإلسالمي)٥(ومالك)٤(واحلسن)٣(السابقني كسعيد بن املسيب

  وذلك لعدد من األدلة:

الدليل األول: أن التورق املصريف ذه الصورة املنظمة أشبه بالعينة وأقرب إليها من التورق العادي 

                                 
 .٥٢٦. العثماين، حممد تقي، أحكام التورق وتطبيقاته املصرفية، ص٤٨٦لتورق املصريف، ص ينظر: السالوس، د. علي، العينة وا )١(
 ، التورق والتورق املصريف.اهللا بن سليمان بن عبد العزيز عبد، ينظر: الباحوث )٢(
، فقال: (أبصر أن يكون سيبعن ابن أيب عاصم أنه باع من أخته بيًعا إىل أجل، مث أََمرَْته أن يبيعه، فباعه، قال: فسألت ابن امل )٣(

ني عهو أنت؟) قلت: أنا هو، قال: (ذاك هو الربا، ذاك هو الربا، فال تأخذ منه إال رأس مالك). رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل ي
) (ح ٦٤٢/ ١١)، وابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية (١٥٢٧٣) (ح ٢٩٥ - ٢٩٤/ ٨الرجل هل يشرتيها منه أو يبيعها لنفسه؟ (

 ) واللفظ له.٢٣٥٦١
سئل احلسن: إين أبيع احلرير، فتبتاع مين املرأة واألعرايب يقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق، فقال احلسن: (ال تبعه، وال تشرته،  )٤(

) ٢٩٥/ ٨نفسه؟ (نه أو يبيعها لوال ترشده، إال أن ترشده إىل السوق). رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يعني الرجل هل يشرتيها م
 ).١٥٢٧٥ - ١٥٢٧٤(ح 

سئل مالك عن الرجل يبيع السلعة مبائة دينار إىل أجل فإذا وجب البيع بينهما قال املبتاع للبائع: بعها يل من رجل بنقد فإين  )٥(
 .٤٨١/ ٤ال أبصر البيع. قال: (ال خري فيه وى عنه). املدونة 

 .٢٥٤/ ٣ . فقه النوازل١٠/١٤٢٤/ ٢٣ - ١٩يف دورته السابعة عشر يف  )٦(
، ويف "قضايا يف االقتصاد والتمويل ٤٩٣، ص ٢/ ٥، ٩، ٨، ٧، ٦/ ٤املعايري الشرعية، املعيار الشرعي للتورق، البند  )٧(

 نقوٌل عن احلنفية لكنها ال تدل على املطلوب، وهو حترمي هذا النوع من التورق. ٤٢٩ - ٤٢٧اإلسالمي" ص 
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الذي سبق بيان حكمه، حيث إن العينة حرمت ملا فيها من حتايل البائع بالنسيئة على حترمي الشارع للربا، 

ي ة مشروعة فباع السلعة نسيئة بثمن أعلى من سعرها الذفكان قصده احلصول على الزيادة الربوية بصور 

اشرتاها به نقداً، فكانت الزيادة يف نظري الزمن، والسلعة عنده صورية غري مبتغاة، وكذا احلال يف التورق 

املصريف، فإن املصرف حتايل على حترمي الشارع للربا باختاذه صورة عقود صحيحة متتابعة، ورغم اختالف 

 يف عن العينة من حيث اختالف املشرتي النهائي، حيث كان املشرتي النهائي يف العينة هو البائعالتورق املصر 

األول خبالف التورق املصريف فإن املشرتي النهائي هو طرف ثالث، إال أن ذلك ال يلغي حتقق علة التحرمي، 

لوصول إىل الزيادة عقود مشروعة لفعلة حترمي العينة موجودة يف التورق املصريف وهو اختاذ البائع األول صورة 

الربوية سواء أكان ذلك بنفسه حيث اشرتى السلعة نقدًا مرة أخرى أم ببيعها لطرف ثالث، فكان قصد 

الوصول إىل الزيادة الربوية بصورة مشروعة عند البائع (املصرف) علَة التحرمي، فُحرمت العينة لوجود هذه العلة  

ملصريف ذه العلة فيه أيضاً، ومن هنا جند أن البائع يف كٍل من العينة والتورق اكما ُحرم التورق املصريف لتحقق ه

متحض مقرضاً أراد التحايل ألخذ الزيادة الربوية، وألن الطرف الثالث له عالقة باملصرف، وغالًبا ما يتعامل 

(وقد سئل  ثية،املصرف مع مسسار معني، إما يف الداخل وإما يف اخلارج، وهذه الصورة تسمى العينة الثال

مالك: عن رجل ممن يعني يبيع السلعة من الرجل بثمن إىل أجل، فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر،  

كان قاعدا معهما، فباعها منه؛ مث إن الذي باعها األول اشرتاها منه بعد، وذلك يف موضع واحد، قال: ال 

قاسم يريدون إجازة املكروه. قال سحنون: وأخربين ابن الخري يف هذا، ورآه كأنه حملل فيما بينهما، وقال: إمنا 

عن ابن دينار أنه قال: هذا مما يضرب عليه عندنا، وهو مما ال خيتلف فيه أنه مكروه، وأرى أن يزجر عنه، 

 ، )١(وأن يؤدب من فعله، قال ابن القاسم: ورأيتها عند مالك من املكروه البني)

أما التورق العادي فإنه خيتلف عن التورق املصريف، ذلك أن التورق العادي مل َحيُْرم؛ لعدم وجود قصد 

التحايل من ِقَبل البائع، إذ إن العربة بقصده دون قصد املتورق كما سبق بيان ذلك يف اجلواب على أدلة 

فارق املؤثر عينة مل يستقم لوجود الالقائلني حبرمة التورق العادي، ولذلك فإن قياس التورق العادي على ال

ع يف خبالف قياس التورق املصريف املنظم على العينة فإنه يتجه فيه القياس ويستقيم لنفي الفارق املؤثر؛ فالبائ

التورق املصريف متحض مقرضًا أراد الزيادة الربوية، أما يف التورق العادي فالبائع بقي على حاله ومل خيرج عن  

                                 
 .٩٠ - ٨٩/ ٧البيان والتحصيل  )١(
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ا قصد احلصول على السيولة النقدية عند املتورق فلم يكن املؤثر يف التحرمي ولو كانت السلعة كونه بائعاً، أم

عنده صورية غري مبتغاة، فتبني لنا من خالل ذلك أن التورق املصريف يلحق بالعينة وال يلحق بالتورق العادي 

  ولو كان له شكله يف الظاهر.

، )١(السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلمى أن تباع  �الدليل الثاين: أن رسول اهللا 

وقد سبق بيان ذلك يف أدلة جميزي التورق العادي حلصول القبض فيه فجاز له البيع، خبالف التورق املصريف 

املنظم فإن املتورق يبيع السلعة دون قبٍض هلا، وغالًبا ما تكون السلع املعدة هلذا الغرض غري معينة وال متميزة؛ 

  علم مجيع األطراف بأن بيعها وقبضها غري مقصود ألحد منهم.ل

  ، واملتورق يوكل املصرف يف بيع ما ليس عنده.)٢(»ال تبع ما ليس عندك: «�الدليل الثالث: قوله 

املناقشة: أن التوكيل ببيع ما سيملكه جائز، وليس فيه بيٌع ملا ال ميلكه، مث مىت حصل امللك جاز 

  صيل.للوكيل أن يبيع كما لأل

  واجلواب: أن امللك ليس تاماً لعدم حصول القبض حقيقة وال حكماً.

، ومل تدخل )٣(ى عن ربح ما مل ُيضمن -صلى اهللا عليه وسلم  -الدليل الرابع: أن رسول اهللا 

  السلعة يف ضمان املتورق؛ ألنه مل يقبضها أصًال.

  املناقشة: أن املتورق مل يربح يف السلعة، بل باعها خبسارة.

                                 
 .)٠١٥ ص(سبق خترجيه  )١(
وأبو داود يف  ،) (كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع)٣/  ٤٦٢٧) برقم: (٨٩٧/  ١" (اتىبالنسائي يف " أخرجه )٢(

) برقم: ٥١٤/  ٢والرتمذي يف "جامعه" ( ،) ( كتاب اإلجارة ، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده )٣٥٠٣) برقم: (٣٠٢/  ٣"سننه" (
) ٣٠٨/  ٣ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك )، وابن ماجه يف "سننه" () ( أبواب البيوع ع١٢٣٢(

) برقم: ٣٢٢٩/  ٦وأمحد يف "مسنده" ( ،) ( أبواب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن )٢١٨٧برقم: (
 .، مسند حكيم بن حزام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ) ( مسند املكيني رضي اهللا عنهم١٥٥٤٤(

) ( كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع )، وأبو داود يف ١/  ٤٦٢٥) برقم: (٨٩٧/  ١النسائي يف "اتىب" (أخرجه  )٣(
) برقم: ٥١٥/  ٢يف "جامعه" () ( كتاب اإلجارة ، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده )، والرتمذي ٣٥٠٤) برقم: (٣٠٣/  ٣"سننه" (

) ٣٠٨/  ٣) ( أبواب البيوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك )، وابن ماجه يف "سننه" (١٢٣٤(
) برقم: ١٣٩٦/  ٣) ( أبواب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن )، وأمحد يف "مسنده" (٢١٨٨برقم: (

) ( كتاب العتق ، ذكر ٤٣٢١) برقم: (١٦٠/  ١٠ابن حبان (، وصححه و بن العاص رضي اهللا عنهما،)) ( مسند عبد اهللا بن عمر ٦٧٣٨(
) ( كتاب البيوع ، اشرتاط البائع خدمة العبد املبيع وقتا ٢١٩٦) برقم: (١٧/  ٢ستدرك" (املاإلخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب ) واحلاكم يف "

 .معلوما )
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واجلواب: أن سعر السلعة يف البيع بالثمن احلاضر أقل من سعرها يف البيع باآلجل، وربح كل شيء 

  حبسبه، وعلى كل ال خالف يف أا مل تدخل يف ضمانه.

الدليل اخلامس: أن يف ذلك حيلًة ظاهرًة على الربا، فإن املتورق يوقع على األوراق وحيصل يف وقت 

أقساط مضاعفة تستقر يف ذمته، وهذه قرينة ظاهرة على صورية العقود اليت لو ُأخذت يسري على املال مقابل 

  على االنفراد كانت مباحًة.

أدلة إحلاقًا له بالتورق العادي، واستدلوا ب وقد ذهب بعض الباحثين إلى جواز التورق المصرفي

إىل هذا النوع  فة إىل ذلك؛ احلاجةجواز التورق العادي اليت سبق بسطها يف موضعه، وأبرز ما استدلوا به إضا

من العقود وأن التورق بديل شرعي عن 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 

تطيع قيق مصاحل املتعاملني سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وهي صيغة هامة تسحتقيق الفلسفة االقتصادية، وحت

احلكومات بواسطتها متويل العجز التجاري واحلصول على السيولة الالزمة بدال من أذونات اخلزينة اليت تقوم 

ناس قائمًة ة الة؛ فحاج. وأن فيه صيغة نافعة لتمويل املخزون للشركات املنتج)١(على الفائدة احملرمة شرعا"

 كالقرض احلسن والسَلم، فرجحوا جواز بيع التورق بصورته  -غالًبا  -، مع عدم وجود طريق آخر على املال

املصرفية املنظمة، بشرط احلاجة، وعدم تضمينه حماذيَر شرعيًة؛ فبالتورق ميكن سد حاجة الناس على حنٍو ال 

قوق. موارُد ثابتٌة يف هذا الزمان متكنهم من الوفاء مبا عليهم من حيرهقهم غالًبا، وخباصة بعد أن صار للناس 

فضالً عن الرتفع عن احلاجة إىل الناس، وما يتبعها من تعرض للمسألة واملنة، مما ينايف آداب الشريعة، والرتفع 

  .)٢(عنه باملرء أمجل، وملروءته أكمل

  وجياب:

ق تورق العادي وذلك لوجود الفار بعدم التسليم بقبول االستدالل بأدلة جواز ال -١

 املؤثر بينهما باعتبار قصد البائع وأثره على العقد كما سبق بيانه، وحتقق علة حترمي العينة يف

                                 
 .)٤٧-٤٥ورق كما جتريه املصارف، ص(الت، حكم اهللا املنيع، عبد )١(
، التورق وتطبيقاته ). اجلندي، حممد٦٥٨تصادية، ص (: دراسة فقهية اقلعلي، التورق كما جتريه املصارف، حممد اينظر: القري )٢(

 املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي.
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٢٢٣ 

التورق املصريف مما جيعله أقرب إىل العينة أكثر منه إىل التورق العادي واالستدالل بأدلته، فضًال 

للتورق  في لتحرمي العقد وتدل على مفارقتهعلى عدم وجود القبض وحنوه من األسباب اليت تك

 العادي يف االستدالل واألحكام.

دعوى وجود احلاجة ليست كافية إلباحة احملظورات الواردة يف العقد، وليس كل  -٢

حاجة تبيح لإلنسان اقرتاف حمرم من أجلها أو ترك واجب، ولو أنه كلما الحت حاجة ما 

بن قدامة وضعاً للشرع بالرأي وملا احتجنا إىل بعثة إلنسان أخذ مبوجبها لكان ذلك كما قال ا

، وباعتبار وجود مفاسد أكرب مرتتبة على القول باجلواز للحاجة، فقد ُجِعل للحاجة )١(الرسل

 :)٢(املبيحة ضوابط وشروط؛ من أمهها

أن يكون هلا أصل معترب يف الشرع وجارية على وفقه، وقواعده متفقة مع  •

 مبادئه ومقاصده.

احلاجة بالغة درجة احلرج واملشقة غري املعتادة، أما املشقة  أن تكون •

 املعتادة فال تأثري للحاجة فيها إذ ال خيلو تكليف منها عادة.

وأن تكون احلاجة متحققة يقينا أو ظنا، وذلك ألن األحكام الثابتة  •

باحلاجة أحكام استثنائية شرعت للتخفيف، فاألصل العمل باألحكام األصلية حىت 

 السبب الداعي للتخفيف. يتحقق

أن تكون احلاجة متعينة: مبعىن أال يتمكن اخلالص من حاجته بوجه  •

 مشروع، ويتعني عليه خمالفة األوامر والنواهي.

ومما سبق فإن احلاجة ال تبيح احملرم بإطالق ومن ذلك ما ورد يف هذا العقد؛ ألن املسألة هنا متعلقة 

وى احلاجة ل األفراد واملؤسسات على تركها ال تثبيطهم بإباحة احليلة بدعحبيلة ربوية ميكن االستغناء عنها ومح

  غري املتحققة وتفويت مقاصد عظمى ينبغي حتصيلها.

                                 
 .١٨٧/ ١، احلاجة وأثرها يف األحكام ٢٧٥وما بعدها، الزحيلي، نظرية الضرورة ص  ٤١٣/ ١ ينظر: روضة الناظر )١(
 .٧/ ٢. قواعد األحكام ١٤٥/ ٤، الشاطيب، املوافقات ١٢٩/ ٢ينظر: الشاطيب، االعتصام  )٢(
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٢٢٤ 

واحلاجة املزعومة حاجة متومهة ال حمققة، إذ احلاجة ما يرتتب على ترك العمل مبوجبها مشقة وحرج  

ة مضار الربا ابه الربا وكل املصلحة يف تركه، فكثر كما سبق، وال مشقة يف ترك الربا، بل كل املشقة يف ارتك

 .)١(وتأثريه يف االقتصاد مل تعد ختفى على أحد فضالً عن خرباء االقتصاد

بل املرتتب على القول جبواز التورق املصريف املنظم من اآلثار واملفاسد ما يستوجب التداعي إىل منعه، 

  :)٢(ومن ذلك

، ألا عندئذ سوف )٣(التوسط االستثماري ابتعاد املصارف اإلسالمية عن مهمة .١

تتاجر حباجة الناس للسيولة من خالل آليات شكلية وومهية. وسيؤدي الرتكيز على التورق املصريف 

إىل فقدان املصارف اإلسالمية إىل أساس وجودها بل وخيرجها عن أهدافها احلقيقية، ولن تستطيع 

 .)٤(إسالميالتمييز عندئذ بني ما هو إسالمي وما هو غري 

رمبا يؤدي التوسع يف عمليات التورق املصريف إىل أن تستغين املصارف اإلسالمية  .٢

عن كل العقود واألدوات اإلسالمية ، وإىل إزاحة أساليب الصيغ االستثمارية  –مستقبًال  –

د الاملشروعة، وانصراف املتعاملني معها عن االستثمار احلقيقي الذي يسهم يف عملية التنمية يف الب

اإلسالمية من خالل املضاربات واملشاركات والسلم واالستصناع واإلجارة بل واملراحبات امللتزمة، 

خصوصاً وأن البنوك اإلسالمية هي "بنوك استثمار وتنمية شاملة تستثمر أموال مسامهيها ومودعيها 

عدة (الغنم بالغرم) ااستثمارا مباشرا بصيغ استثمار شرعية تعتمد على األصول الشرعية اليت جتمعها ق

و (اخلراج بالضمان)، وهو ما متيزت به البنوك اإلسالمية عن البنوك اليت تيسر حصول املتعاملني 

. سيما وأن بعض عمليات التوريق يف بعض )٥(معها على النقد مقابل نقد أكثر منه مقابل األجل"

                                 
، جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ١٤٨/ ١٨ جملة البحوث اإلسالمية )١(

 يف اململكة العربية السعودية.
اهللا بن سليمان بن عبد العزيز، اآلثار االقتصادية للتورق املصريف املنظم، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي  ينظر: الباحوث، عبد )٢(
م، املؤسسات املالية اإلسالمية، معامل الواقع وآفاق ٢٠٠٥مايو  ١٠ -٨ع عشر، املنعقد يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة، السنوي الراب

 ). خوجة، عز الدين حممد، التورق املصريف بني التأييد والرفض.١٢٧١-١٢٥١املستقبل، الد الرابع، ص (
 ).٦٢م)، ص (٢٠٠٤)، مارس (٢٧٤)، العدد (٢٤، الد (زعرتي، عالء الدين، جملة االقتصاد اإلسالمي )٣(
 خوجة، عز الدين حممد، املرجع السابق. وزعرتي، عالء الدين، املرجع السابق. )٤(
، جملة االقتصاد ). دنيا، شوقي١٣و١٢سابق، ص ( ، مرجعورق وموقف الشريعة اإلسالمية منه، التينظر: حسان، حسني حامد )٥(
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٢٢٥ 

، ولو وجهت هذه املبالغ )١(ومياالبنوك اإلسالمية تتجاوز اخلمسة ماليني إىل عشرة ماليني دوالر ي

 الستثمارات حقيقية لسامهت يف عملية التنمية بشكل فعال وملموس.

يؤدي التورق إىل انتشار مديونيات األفراد، باإلضافة إىل تدهور توزيع الدخل  .٣

 وارتفاع تركز الثروة بني أفراد اتمع بدرجة ملحوظة، إضافة إىل أنه صار سببًا يف الرتاجع عن أبرز

. وما من )٢(أهداف املصرفية اإلسالمية، بل وصار سبباً للتشكيك يف إسالمية املصارف اإلسالمية

. كما أن تشجيع احلصول )٣(شك بأن استفحال املديونيات واملداينات يؤدي إىل إضعاف اتمع

صام فعلى النقد مقابل الزيادة يف الذمة (وهي بعينها وظيفة املصارف الربوية) سيرتتب عليها ان

 .)٤(العالقة بني التمويل وبني النشاط االقتصادي املثمر

أن تبين البنوك اإلسالمية لعمليات التورق سوف تؤدي إىل توقف اجلهود املبذولة  .٤

من قبل مراكز البحوث واملؤمترات والندوات وجمموعات العمل اليت تعمل جاهدة لتطوير صيغ 

  .)٥(يف الغنم والغرماستثمارية جديدة قائمة على أساس املشاركة 

ومن اآلثار االقتصادية اليت يرتكها انتشار هذا النوع من التمويل ما يتمثل يف  .٥

تشجيع خروج رؤوس األموال الوطنية لألسواق اخلارجية، وتغري أمناط االستهالك واإلنتاج واإلنفاق 

 وغريها. ... يف اتمع، باإلضافة إىل تشجيع اإلنفاق االستهالكي وانعدام القيمة املضافة

وإضافة إىل ما سبق من البيان، فقد وافق امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي القول 

                                 
براهيم، ، يوسف إ) . زعرتي، عالء الدين، املرجع السابق. يوسف٦١م) ، ص (٢٠٠٤، مارس () ٢٧٤) ، العدد (٤٢اإلسالمي ، الد (

 لفقهي: حقيقته وأنواعه (ا). عثمان، إبراهيم امحد، التـورق٦٣م)، ص (٢٠٠٤)، مارس (٢٧٤)، العدد (٤٢، الد (جملة االقتصاد اإلسالمي
 .قمرجع ساب ،املعروف واملصريف املنظم)

ابعة عشرة ، أعمال وحبوث الدورة الساهللا بن حممد بن حسن، التورق املصريف املنظم: دراسة تصويرية فقهية السعيدي، عبد )١(
 .)٥٣٧م)، الد الثاين، ص (٢٠٠٣ديسمرب ( ١٨-١٣يت عقدت يف ، الالفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة للمجمع

 .من التورق املنظم، مرجع سابقلف ، موقف السراهيم، سامي بن إبالسويلم )٢(
 .)٦١دنيا، شوقي، مرجع سابق، ص ( )٣(
 .ار، التورق املصريف، مرجع سابق، نايف بن عمآل وقيان )٤(
 .)١٣سالمية منه، مرجع سابق، ص (، التورق وموقف الشريعة اإلحسان، حسني حامد )٥(
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٢٢٦ 

، ومما جاء يف )١(م على حترمي التورق املصريف١٧/١٢/٢٠٠٣حبرمة التورق املصريف، ونص يف قراره بتاريخ 

اق السلع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسو القرار: "قيام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب بيع 

كم العرف إما بشرط يف العقد أو حب-العاملية أو غريها، على املستورق بثمن آجل، على أن يلتزم املصرف 

بأن ينوب عنه يف بيعها على مشٍرت آخر بثمن حاضر، وتسليم مثنها للمستورق. وبعد النظر - والعادة

  ما يلي:والدراسة، قرر جملس امع 

  عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه يف التمهيد، لألمور اآلتية:أوًال: 

أن التزام البائع يف عقد التورق بالوكالة يف بيع السلعة ملشٍرت آخر، أو ترتيب من يشرتطها  .١

  ملتبعة.اجيعلها شبيهة بالعينة املمنوعة شرعاً، سواء أكان االلتزام مشروطاً صراحة أم حبكم العرف والعادة 

أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم  .٢

  لصحة املعاملة.

أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويل نقدي بزيادة ملا مسي باملستورق فيها من املصرف  .٣

جرائها أن ف البنك من إيف معامالت البيع والشراء اليت جتري منه، وهي صورية يف معظم أحواهلا، هد

تعود عليه بزيادة على ما قدم من متويل. وهذه املعاملة غري التورق احلقيقي املعروف عند الفقهاء، وقد 

سبق للمجمع يف دورته اخلامسة عشرة أن قال جبوازه مبعامالت حقيقية وشروط حمددة بينها قراره. وذلك 

 وث املقدمة.ملا بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البح

فالتورق احلقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل يف ملك املشرتي ويقبضها قبضاً 

حقيقيًا وتقع يف ضمانه، مث يقوم ببيعها هو بثمن حال حلاجته إليه، قد يتمكن من احلصول عليه وقد ال 

ض تربير طرأ على املعاملة لغر  يتمكن، والفرق بني الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل يف ملك املصرف الذي

احلصول على زيادة ملا قدم من متويل هلذا الشخص مبعامالت صورية يف معظم أحواهلا، وهذا ال يتوافر يف 

  املعاملة املبينة اليت جتريها بعض املصارف.

  : يوصي جملس امع مجيع املصارف بتجنب املعامالت احملرمة، امتثاًال ألمر اهللا تعاىل".ثانياً 

                                 
/  ١٢/  ١٧-١٣هـ، املوافق  ١٤٢٤من شوال  ٢٣-١٩وذلك يف دورته السابعة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة، يف املدة  )١(

 م.٢٠٠٣
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٢٢٧ 

وقد أحدث قرار امع الفقهي اإلسالمي ضجة كبرية يف أوساط املصرفية اإلسالمية، خصوصاً لدى 

القائمني على قطاع املصرفية اإلسالمية الذين يعملون بالتورق املصريف، وهيئات الرقابة الشرعية اليت أجازت 

عضهم إىل اع واقع احلال، ونادى بالتورق املصريف، وادعى البعض منهم أن القرار جاء متعجًال متسرعاً مل ير 

إعادة النظر يف هذا القرار، ودراسة املوضوع دراسة متأنية، وحتت ضغوط هذه الدعاوي راجع الس الشرعي 

التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين اآلراء يف التورق املصريف، وأصدر رأياً 

باح فيه التورق وفق معيار وضابط حمدد، ومما جاء فيه: "التورق ليس من صيغ م أ٢٣/١١/٢٠٠٧بتاريخ 

االستثمار أو التمويل وإمنا أجيز للحاجة بشروطها، ولذا على املؤسسات أال تـُْقِدم على التورق لتوفري السيولة 

دار الصكوك و إصلعملياا بدال من بذل اجلهد لتلقي األموال عن طريق املضاربة أو الوكالة باالستثمار أ

االستثمارية وغريها، وينبغي عليها حصر استخدامها له لتفادي العجز أو النقص يف السيولة لتلبية احلاجة 

. فكان موقف الس أن التورق مباح للحاجة كالعجز أو النقص )١(وتعثر عملياا" وجتنب خسارة عمالئها

قية. ال يطغى التورق على عمليات االستثمار احلقيأ لعمالء أو تعثر العمليات، علىيف السيولة أو خسارة ا

  ويشري هذا القول إىل بقاء أصل احلرمة وأن اإلباحة استثنائية للحاجة.

إال أن التوجه العام للفقهاء واالقتصاديني اإلسالميني كان مييل إىل حترمي التورق املصريف، ولذلك جاء 

م، حيث نص على ٣٠/٤/٢٠٠٩املؤمتر اإلسالمي بتاريخ  قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة

  حرمة التورق املصريف، ومما جاء يف القرار:

  : أنواع التورق وأحكامها:أوالً "

التورق يف اصطالح الفقهاء: هو شراء شخص (املستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن  .١

تورق جائز شرعاً، ل على النقد. وهذا اليبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إىل غري من اشُرتيت منه بقصد احلصو 

  شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع املقررة شرعاً.

التورق املنظم يف االصطالح املعاصر: هو شراء املستورق سلعة من األسواق احمللية أو  .٢

و بتواطؤ أالدولية أو ما شاها بثمن مؤجل يتوىل البائع (املمّول) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غريه 

  املستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.

                                 
 .١١. احلداد، د. أمحد بن عبد العزيز، التورق: حقيقته أنواعه، ص ٤٩٢ينظر: املعايري الشرعية ص  )١(
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التورق العكسي: هو صورة التورق املنظم نفسها مع كون املستورق هو املؤسسة واملمول  .٣

 هو العميل.

: ال جيوز التورقان (املنظم والعكسي) وذلك ألن فيهما تواطؤاً بني املمول واملستورق، صراحة أو ثانياً 

. ووافق على ذلك أيضاً الس )١(أو عرفاً، حتايالً لتحصيل النقد احلاضر بأكثر منه يف الذمة وهو ربا"ضمناً 

  .)٢(م٤/٧/٢٠٠٩األورويب لإلفتاء والبحوث بتاريخ 

  الترجيح:

بعد هذا العرض ألدلة املانعني، واجلواب على أدلة ايزين، وبيان ما يتعلق بالقول باجلواز من مفاسد 

ى الوضع االقتصادي عامة وعلى املصرفية اإلسالمية خاصة؛ يتضح واهللا أعلم بأن القول الراجح هو مجة عل

حرمة التورق املصريف املنظم؛ ملا قامت عليه أدلة القائلني به من وجاهة واعتبار، وملفارقته التورق العادي 

ته العينة احملرمة شرعاً يف العلة املؤثرة يف احلكم، كما أن االس الفقهية تكومشااد تطبق على القول امع وا

بتحرمي التورق املصريف كما سبق بيانه، أضف إىل ذلك ما للتورق املصريف من آثار سلبية تؤدي يف بعضها إىل 

فقدان الثقة باهلوية اإلسالمية للمصارف اإلسالمية والتشكيك يف التزامها بأحكام الشرع، كما سبق عرض 

  م.بعضها واهللا أعل

   

                                 
، ر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة يف إمارة الشارقة بدولة اإلماراتجممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمت )١(

 ).٥/١٩( ١٧٩م. قرار رقم ٢٠٠٩نيسان  ٣٠-٢٦هـ، املوافق ١٤٣٠مجادى األوىل  ٥-١بتاريخ 
هـ، املوافق ١٤٣٠جب ر  ١٢-٨الس األورويب لإلفتاء والبحوث يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة يف إسطنبول يف تركيا، بتاريخ  )٢(

 ).٢/١٩م. قرار رقم (٢٠٠٩متوز  ٤-حزيران ٣٠
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  محل الدراسة صورالحكم على الالفرع الثالث: 
تضمن حصول َمث ترتيب بني املصرفني ي كهناأن  األمثلة املعروضة للدراسة؛ فإنه ال يظهر بالنظر إىل

زياريت لبعض  يف كلتا الصورتني، ومن خالل نظمالتورق املزيادة للمصرف الدائن؛ إال أنه يظهر جبالء التعامل ب

املصارف وسؤايل إياهم عن إمكانية التعامل يف مثل هذه احلالة بالتورق العادي لتمكني العميل من التصرف 

الكامل للسلعة؛ فقد كانت إجابتهم بأنه ال ميكن أن يعطى العميل يف مثل هذه الصورة كامل التصرف يف 

صرف لبيع السلعة وذلك لضمان سداد املصرف األول من مبلغ التمويل، وهذا السلعة، بل البد من تدخل امل

يف مثل هذه املعاملة، بل يُفضلون السلع الدولية من املعادن وحنوها على غريها من السلع احمللية أو  الغالب

 ياألسهم ألا أكثر أمانًا من غريها من حيث تقلبات األسعار، واملصارف حترص كل احلرص على توخ

احلذر يف هذه املعاملة ألا ستتوىل السداد من خالهلا عن العميل دون وقوع خسارة قد ال متكنهم من 

  السداد، أو احلصول على القدر املناسب من األرباح.

ومما يؤكد هذا املعىن ما أُشري إليه يف األمثلة حمل الدراسة من تنظيم عملية التورق؛ ففي املثال األول 

ذا املنتج بغرض ميكن احلصول على هجاء فيه:  ملعاملة وإلزام العميل بالبيع،ملصرف طريف االنص على تويل ا

طرف أي بنك آخر، حيث يبيع البنك على العميل كمية معينة من السلع اليت من سداد املديونية القائمة 

د التاجر ببيع السلع يميتلكها البنك مبوجب اتفاقية حتدد هامش الربح وخطة السداد. بدوره، يقوم العميل بتعم

. ومن مث يتم استخدام جزء من تلك العوائد لسداد املديونية القائمة طرف البنك سابهوإيداع عوائدها يف ح

  اآلخر وحيصل العميل على باقي املبلغ بعد حصوله على إخالء الطرف وتثبيت راتبه على حسابه لدى البنك.

 تعريف صورة التورق املنظم الكامل، كما يف قوله يف النص على وكذلك يف املثال الثاين، حيث جاء فيه

 هو نوع من أنواع البيوع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واازة من قبل جلنة الرقابةالتورق لديهم بأنه: 

ساب  االشرعية يف ساب، حيث ميتلك ساب معادن مت شراؤها من السوق الدولية للمعادن ومن مث يبيعه

مباشرًة بعد شرائك املعادن من ساب سوف تقوم بتوكيل إدارة اخلزينة يف ساب  ك امش ربح ثابت ومعلومل

هذا املنتج  وذا يتضح عدم جواز من خالل توقيع وكالة ببيع املعادن بالنيابة عنك للحصول على النقد.

د أقرب إىل املنع لعة مما جيعل العقذه الصورة لظهور التنظيم يف عملية التورق، وعدم متكني العميل من الس

 منه إىل اجلواز. واهللا املستعان.
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المبحث الثالث: التمويل اإلضافي الشخصي من غير المصرف الممول دون النظر للتمويل 

  األساسي، وفيه مطلبان:

  ي العقددة بين الطرفين فالمطلب األول: تصوير العملية التمويلية، والبنود والشروط الوار 

ورة من صور التمويل اإلضايف الشخصي متوفرة لدى بعض املصارف وتكون يف نطاق ضيق هذه الص

بناء على قدر الضمانات اليت يتميز ا العميل، وكذلك توفر احلد االئتماين من الراتب الذي ميكنه من 

  احلصول على التمويل مبوجب نظام مؤسسة النقد العريب السعودي، وعلى سبيل املثال:

  َقدم من مصرف الراجحي، والمعلن عنه بما يلي:المنتج المُ 

يوفر املصرف التمويل الشخصي بدون حتويل الراتب سعيًا منه لتصميم احللول األكثر فعالية واليت 

تناسب أسلوب حياتك، يسعدنا أن نقدم لك منتج التمويل الشخصي بدون حتويل الراتب لتلبية االحتياجات 

جديد منزلك أو حتقيق حلم الزفاف اخلاص بك، أو ضمان التعليم ألطفالك، املالية اخلاصة بك لنساعدك بت

أو ببساطة التعامل مع تلك النفقات املزعجة وغري املتوقعة. كل ما عليك القيام به زيارة أحد فروع مصرف 

 الراجحي أو تعبئة النموذج الطلب من خالل املوقع االلكرتوين يف دقائق معدودة. منتج التمويل الشخصي

  .)١(بدون حتويل الراتب متاح للسعوديني فقط ملوظفي البنوك واألطباء

أنه ال يتوجه إليها إال من ال يتمكن من التحول إىل املصرف  والغالب في مثل هذه المنتجات

املقصود للحصول على التمويل، بسبب االلتزامات اليت تكون عليه يف مصرفه األساسي، والغالب كذلك يف 

هذه االلتزامات أن تكون متويلية يلتزم فيها العميل بالسداد من خالل وجود حسابه لدى املصرف، وال يرغب 

ول عنه ولذلك فإنه يلجأ إىل مثل هذه املنتجات التمويلية، ومن هذا الباب فقد جعلتها هنا ضمن يف التح

  صور التمويل اإلضايف من غري املصرف املمول.

   

                                 
/personal/personalhttp://www.alrajhibank.com.sa/ar-ينظر: موقع مصرف الراجحي على الرابط:  )١(

finance.aspx-personal-transfer-salary-finance/pages/non . ) ١١ينظر: امللحق رقم.(  
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  الفقهي للعقد محل الدراسة وحكمه المطلب الثاني: التكييف

لصورة األسلم ا املمول، وهيهذه الصورة هي الصورة الثالثة من صور التمويل اإلضايف من غري املصرف 

  واألشهر يف املصارف واملؤسسات التمويلية اإلسالمية.

وقد سبق احلديث عن الصورتني السابقتني وما حيتف ا من الضوابط واألحكام، وبالنظر إىل هذه 

لتورق من ا: أن العميل أعاد عملية الصور حمل الدراسة هنا، وما تتضمنها من صيغ متويلية غاية ما يقال فيها

 ل دون شرط أو قيد أو أي معىن من املعاين يشري إىل االرتباط بالدائن السابق، وال يُنظر غري املصرف املمو

إىل التمويل السابق إال يف حدود السقف املتاح للعميل كما سبق يف الصورة املقاربة هلا من ذات املصرف 

، ات والشروط املعتربة بناء على توفر املواصفحده االئتماين النظر إىل النسبة املتبقية منيق يقتصر حباملمول، 

  وهذه الصورة ظاهرة يف اإلباحة واحلل ما استوفت الشروط اليت سبق بياا جلواز التورق.

 باآلجل، من احتاج نقًدا فاشرتى سلعةً ك ة هذه املسألةصور بأن : ولتقريب الصورة فإنه ميكن أن يقال

بثمن  هاائعب بأجل جديد ويبيعها على غري آخرسلعًة أخرى من بائع  ىشرت مث ابقصد بيعها بثمن حال، 

  .الدائن الدين األولهناك أي عالقة بحاّل أيًضا، حبيث ال يكون 

ل وحصل على مبلغ ُيسدد خال ،أن يتزوج فأجرى عملية تورق من مصرف ما شخص أراد إذا مثاله:و 

سقفه االئتماين ميكنه من احلصول على متويل آخر؛  وكان مخس سنوات، وبعد سنة أراد أن يشرتي سيارة

وال لى أقساط عوحصل على مبلغ يسدده  معه،أجرى عملية تورق و  فتقدم إىل مصرف آخر بطلب التمويل

  عن دين التورق األول. السابق للمصرف ايدفع شيًئا منه

 نيألن تكييف املسألة يرجع إىل مسألة الشراء باآلجل من بائع والحكم في هذه الحالة الجواز؛

، وال يوجد ويسدد قيمتها يف آِخر الشهر، فليس هناك ما مينع ني خمتلفنيني، كَمن يأخذ حاجاته من حملخمتلف

 دليل يقتضي حترمي ذلك أو كراهته إال من جهة ذم الدين عموًما وسعي الشريعة إىل إبراء الذمم، واألصل يف

إذ  ؛كذلك التورق الثاين له حكم اجلواز، وألنه إذا جاز التورق األول فهو معلومالعقود اجلواز والصحة كما 

  ال عالقة بينهما حينئٍذ تستلزم املنع. واهللا أعلم.

كور فإنه يتطابق مع التوصيف املذ  وبالنظر إلى العقد محل الدراسة المقدم من مصرف الراجحي؛

احد من دائنني و  أو استدانة من قبل مدين خمتلفني، نيباآلجل من بائع شراءً جاوز كونه آنفاً، وال يعدو أن يت
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؛ ألنه مل يتضمن أي حيلة أو إشارة لقلب الدين أو حنوه من املسائل اليت تؤثر يف مثل جائز خمتلفني وهذا

  هذه العقود باحلظر واملنع.

أن السلع السلعة ومتلكها متلكًا تاماً، و وكذلك يظهر يف بنود العقد استقالل العميل بالتصرف يف 

املطروحة يف هذه الصور من قبل املصارف هي سلع ميكن قبضها قبضاً حكمياً، حبيث يتصرف فيها العميل  

كما يشاء دون تدخل من املصرف، والسلع اليت تقدمها هذه املصارف هي عبارة عن أسهم لشركات حملية 

 ملك هذه املصارف، أو سلع حملية ميلكها املصرف وميكن قبضها ضمن قوائم الشركات املباحة، وداخلة يف

من قبل العميل كالسيارات مثًال؛ فهي تبيع من ملكها وتعطي العميل كامل التصرف وختلي بينه وبني حمفظته 

أو سلعته يتصرف فيها كما يشاء، وال تلزمه بشيء، وهذه أهم الشروط والضوابط حلل العقد يف هذه الصورة 

  توفاها فيما يظهر، واهللا املوفق واملعني.وقد اس
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المبحث الرابع: الفروق بين األساليب التمويلية اإلضافية محل الدراسة، وضوابط التمويل 

  مصرف الممولاإلضافي من غير ال

ندما ع من الفروق المؤثرة بين األساليب التمويلية للتمويل اإلضافي من غير المصرف الممول

 ة بالصيغة التقليدية، وهي صيغة حمرمة ال جيوز التعامل ا حبالتيها سواء كانت من قبيليتم سداد املديوني

ن هو عليه؛ إْذ مالقرض؛ بناًء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، أو كانت من قبيل بيع الدين على غري 

ية توفر ة لعدم إمكانال يكون البدالن من جنس واحد خصوصاً إذا ما كانا من األصناف الربويُيشَرتط فيها أ

  ذلك يف املصارف واملؤسسات التمويلية اليوم.

ومن أهم الفروق بني األساليب التمويلية للتمويل اإلضايف من غري املصرف املمول هو أن يتم التمويل 

من خالل معاملة تورق جيريها املصرف للعميل حبيث يسدد من حصيلة التورق دينه السابق للمصرف األول، 

الصورة جائزة بشرطها، بينما إذا مل تكن مث معاملة بني العميل واملصرف اجلديد فإنه سيتم السداد وهذه 

  للمديونية بالصيغة التقليدية بأحد احلالتني املذكورة آنفاً.

وكذلك من الفروق املهمة يف هذا الباب بل هي من أبرز ما ميكن الوقوف عنده من الفروق؛ التفريق 

ما عمول ا يف هذه الصور؛ إْذ يغلب على صيغ هذه املعاملة التعامل بالتورق املنظم، بينبني صيغ التورق امل

  لو حصل التورق بصيغته البسيطة لكان العقد على أصله يف اجلواز.

  ومن أهم الضوابط التي ينبغي استحضارها لهذه المعاملة:

حبيث يتم  ة؛أال يتم سداد مديونية العميل لدى املصرف األول بالصيغة التقليدي .١

شراء املديونية مباشرة دون أن جيري املصرف اجلديد للعميل أي معاملة متكنه من السداد من 

 حصيلتها.

إذا كانت الصورة من قبيل القرض فال جيوز معه اشرتاط أي نفع؛ ألن كل قرض  .٢

 جر نفعا فهو ربا.

ال للعقد فال يصح أن يكون الدين حم ؛من بيع الدين لغري املدين إذا كانت الصورة .٣

ومن أبرزها خلو املبادلة بني الدينني من ربا البيوع والغرر، فيكون العوض  اجلديد إال بشروطه،

 حاال من غري جنسه.
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أن يتم استحضار شروط وضوابط التورق البسيط املذكورة من قَبل يف موضعها  .٤

فقد املعاملة يمن الفصل السابق؛ للنأي باملعاملة عن التمويل بصيغة التورق املنظم، والذي 

 شرطاً مهماً من شروط اجلواز، ويوقعها يف أهم أسباب التحرمي واملنع.
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صي من خالمبحث الخامس: أهم القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالتمويل اإلضافي الش

  ، وفيه ثالثة فروع:المصرف الممول ومن غيره

تضمنت العقود والصور حمل الدراسة مجلة من القواعد والضوابط الفقهية، واليت جيدر التنبيه إليها قد 

  :أمههاوالتأكيد عليها يف ختام هذه املباحث، ومن 

   )١(قاعدة أن (األصل في المعامالت الحل): الفرع األول
م، ومل يرد يف سائر معامال أن العقود واملعامالت اليت يتعامل ا املسلمون ويستحدثوا ومعناها:

فيها دليل خاص من الشرع جييزها أو مينعها؛ ُحتَمل على احلل واإلباحة؛ ألن أي معاملة إما أن يكون الدليل 

قد جاء بالنهي عنها فتمنع، أو يكون الدليل قد جاء بإباحتها فتصح بالدليل، أو سكت عنها فتكون من 

ب بني الناس األصل أا حالل كلها، جيوز الدخول فيها وال تثري املباحات، وعليه فكل العقود اليت جتري

فيها وال حرج؛ إال إذا ما ورد عليها دليل من الشارع احلكيم مينعها فتكون حينئذ خارجة عن األصل بالدليل 

يف موضعه؛ فتعطى حكمًا آخر غري حكم األصل، أما إذا مل يكن َمثّ دليل مانع؛ فإا تبقى على األصل 

  قرر الذي هو احلل واإلباحة.املت

وهذه القاعدة من أهم القواعد يف باب املعامالت؛ ألا يتخرج عليها مجيع املعامالت والعقود 

املستحدثة واليت مل يرد بشأا نص خاص من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، وهي قاعدة كلية مطردة يف مجيع 

ألشياء اإلباحة)؛ ألن األشياء أعم من األفعال اليت أبواب املعامالت، وهي أخص من قاعدة (األصل يف ا

  منها املعامالت فهي تشمل كذلك األعيان.

ِدل للقاعدة بأدلة كثرية من الكتاب والسنة واآلثار والنظر الصحيح، وميكن أن نورد هنا أمجع ستُ اوقد 

  هذه األدلة وأظهرها باختصار، ومن ذلك:

��q�p�o�n�m�l�k�j�i{لك قوله سبحانه: اآليات اليت جاءت حبصر احملرمات، ومن ذ

�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

                                 
 )، إعالم املوقعني١٢٧/ ٨)، املغين (٤١٩/ ٦)، االستذكار (٥/ ٤)، األم (١٣٦ -١٣٥/ ٢٠)، (٧٢/ ٢٠ينظر: املبسوط ( )١(

  ).٤٣٦/ ١( )، البورنو، موسوعة القواعد الفقهية٢٥٩/ ١(
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¦�¥§�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨{)وقوله ســـــــــبحانه: )١ ،}��s�r�q�p

�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t

l�k�j�i{)٢(.  

رمي فإنه فيه حتأن حصر احملرمات يف هذه اآليات وغريها يف أنواع وأوصاف؛ يدل على أن ما مل يرد 

  .)٣(باٍق على األصل وهو احلل واإلباحة، وذلك ألنه ال يثبت حكم على املكلفني غري مستند إىل دليل

��Q�P�O�N�M�L�K�J{البيان الصــــــــــــــريح بتفصــــــــــــــيل احملرمات، كما قال ســــــــــــــبحانه: و 

S�RT{)حترميه من املطاعم واملشــــــــــــــارب  ‘ وال رســــــــــــــولههـذا يفيد بأن كل ما مل يبني اهللا و  .)٤

ما كان من قد فصــل لنا ما حرم علينا، ف -ســبحانه  -واملالبس والعقود والشــروط فال جيوز حترميها، فإن اهللا 

هذه األشـــــــــياء حراما فال بد أن يكون حترميه مفصـــــــــال، وكما أنه ال جيوز إباحة ما حرمه اهللا فكذلك ال جيوز 

َدل هذا البيان على أن األصــــل يف العقود وســــائر املعامالت احلل إذا مل يرد ؛ فَ )٥(حترمي ما عفا عنه ومل حيرمه

  عليها الدليل املفيد للتحرمي واحلظر.

  .)٦(}\�Z�Y�X�W]�{قوله سبحانه: و 

ى  �أن لفظ البيع لفظ عام يتناول كل بيع، ويقتضي إباحة مجيعها إال ما خصه الدليل، والنيب 

عن بيوع كانوا يعتادوا ومل يبني اجلائز فدل على أن اآلية الكرمية تناولت إباحة مجيع البيوع إال ما خص 

  ملعامالت والعقود احلل واإلباحة.. وهذا ظاهر يف تقرير القاعدة بأن األصل يف ا)٧(منها

ْسِلِمَني ُجْرًما، َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء َملْ ُحيَرْم، «قال:  �عن سعد بن أيب وقاص، أن النيب و 
ُ
ِإن أَْعَظَم امل

                                 
 .١٤٥سورة األنعام:  )١(
 .٣٣سورة األعراف:  )٢(
 .٤٩٠ينظر: اجلويين، غياث األمم يف التياث الظلم ص  )٣(
 .١١٩سورة األنعام:  )٤(
 .٢٨٩/ ١ ينظر: ابن القيم، إعالم املوقعني )٥(
 .٢٧٥سورة البقرة:  )٦(
  ).٩/١٤٦ينظر: النووي، اموع ( )٧(
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 .)١(متفق عليه» َفُحرَم ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتهِ 

 يف احلديث عظم جرم من يسأل عن شيء فيحرم بسبب مسألته، ويف ذلك داللة على بني  �النيب ف

يريد احملافظة على هذا األصل، فنهى أصحابة عن السؤال، قال  �أن األصل يف األشياء احلل، وأن النيب 

  .)٢(ابن حجر:" ويف احلديث بيان أن األصل يف األشياء اإلباحة حىت يرد الشرع خبالف ذلك"

، )٣(االستقراء دل على أن األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين، والشريعة جاءت ملصاحل العبادو 

ريعة قد جاءت يف هذه العادات باآلداب احلسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، فإن الش قال ابن تيمية:"

وأوجبت ما ال بد منه، وكرهت ما ال ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة يف أنواع هذه العادات 

 .)٤(ومقاديرها وصفاا، وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما مل حترم الشريعة"

بأن من األصول املقررة والقواعد املعتربة قاعدة: (األصل يف العقود واملعامالت احلل ومما سبق يتبين 

واجلواز)، وهذا األصل يندرج حتته كل معاملة مل يدل دليل على حرمتها، وهي من األمهية مبكان ال ميكن 

أي سبب من  ذا خلت املعاملة منإغفاهلا عند النظر يف تطبيقات التمويل اإلضايف فنستصحب هذا األصل إ

أسباب التحرمي كالربا أو الغرر الفاحش أو حنو ذلك من األسباب احملرمة، وحنكم حينئذ جبواز املعاملة وحلها 

لعدم ورود دليل خيرجها عن أصلها وهو احلل، وهذه القاعدة أصل عظيم وقاعدة كلية ال ميكن إغفاهلا عند 

  يلية املختلفة.احلكم على الصور واألساليب التمو 

   

                                 
نة ، باب ما يكره من كثرة ) ( كتاب االعتصام بالكتاب والس٧٢٨٩) برقم: (٩٥/  ٩أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )١(

ؤاله عما ال ك إكثار س) ( كتاب الفضائل ، باب توقريه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم وتر ٢٣٥٨) برقم: (٩٢/  ٧)، ومسلم يف "صحيحه" (السؤال
 ).ضرورة إليه

 ).١٣/٢٦٩( ر، فتح الباريابن حج )٢(
 ).٢/٥٢٠ينظر: الشاطيب، املوافقات ( )٣(
 ).١٨/ ٢٩ابن تيمية، جمموع الفتاوى ( )٤(
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  )١(: قاعدة (إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أرجحهما)الفرع الثاني

وكانت إحدامها  ،آخر إذا تضمن الفعل مصلحة من وجه ومفسدة من وجهأنه  :معنى القاعدة

أو دفع  ،حةيل املصلحتص إما :ومها فإن ترجح أحد الوجهني ،همابين فإننا ننظر ونوازن ،مستلزمة لألخرى

وجب عليه طلب  ،ا ازدحم عند املكلف مصلحة ومفسدةفإذ .)٢(فعلناه ألن العمل بالراجح متعني ،املفسدة

فإن  ،)٣(وجب عليه إتيان األصلح له ،فإذا تبني له الرجحان ،الراجح من طريف املصلحة واملفسدةمعرفة 

بايل بالتزام دم حتصيل املصلحة، وال يبأن تكون املصلحة أعظم من املفسدة يق ،غلبت املصلحة على املفسدة

تلك املفسدة، وإن غلبت املفسدة على املصلحة، بأن تكون املفسدة أعظم من املصلحة، يقدم درء املفسدة، 

بل فعل  ،فالتعارض إذا وقع بني حسنة وسيئة ال ميكن التفريق بينهما ،)٤(وال يبايل بفوات تلك املصلحة

عة احلسنة ومضرة فإنه يعمل بالراجح من منف ،وترك السيئة مستلزم لرتك احلسنة ،السيئة فعلاحلسنة مستلزم ل

وترتك احلسنة  ،اوال حتصل إال بفعله ،فتحتمل السيئة إذا كان يرتتب على فعلها مصلحة أعظم منها ؛السيئة

  .)٥(إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرا عليها

 ِإَذا رَِكَبا ِيف {فَانطََلَقا َحىت  يه السالم مع اخلضر:تعاىل يف قصة موسى عل هقولب ذلكاستدل لوقد 

ا {أَم  إىل قولة تعاىل على لسان اخلضر: ،)٦(السِفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقْـتَـَها لِتُـْغرَِق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا}

 يَْأُخُذ ُكل َسِفيَنٍة اْلَبْحِر فََأَردت َأْن َأِعيبَـَها وََكاَن َورَاءُهم مِلكٌ السِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف 

  .)٧(َغْصًبا}

خرق السفينة ملصلحة عظيمة وهي احملافظة عليها، مع أن خرقها فيه  �أن اخلضر والشاهد: 

                                 
)، جمموع الفتاوى ٤٢٣/ ٣( )، الطويف، شرح خمتصر الروضة١٩٨/ ١)، القرايف، الذخرية (١٦٣/ ١ينظر: قواعد األحكام ( )١(

  ).٦/ ٢( )، إعالم املوقعني١٢٩، ٤٨، ٢٨/ ٢٠(
 ).٢٨٢/ ٢)، املوافقات (٢١٤/ ٣( ينظر: شرح خمتصر الروضة )٢(
 .٢٣٠ص  ينظر: ابن القيم، اجلواب الكايف )٣(
 ).١٣٦/ ١)، قواعد األحكام (٣٨٤ -٣٨٣/ ١ينظر: اموع املذهب ( )٤(
 ).٥٣، ٥١/ ٢٠ينظر: جمموع الفتاوى ( )٥(
  .٧١) سورة الكهف:٦(
  .٧٩) سورة الكهف:٧(
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سدة ما ُوزِنت مبف مفسدة ظاهرة، وتركها بال خرق فيه مصلحة كذلك، إال أا تكون مصلحة مرجوحة إذا

  أخذها من ِقَبل امللك يقيناً وتركهم بال سفينة؛ فاحتملت مفسدة اخلرق أمام مفسدة أخذها وفقدها بالكلية.

َمآ َأْكبَـُر ِمن {َيْسأَُلوَنَك َعِن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلناِس َوِإْمثُهُ  قولة تعاىل:و 

 .)١(ِعِهَما}نـفْ 

اهللا سبحانه وتعاىل قد حرم اخلمر ألن مفسدته أعظم من مصلحته، فاخلمر كما أنه تضمن مصاحل ف

للناس كالتلذذ واملتاجرة وغري ذلك من املنافع، إال أن هذه املصاحل مغمورة يف مفاسد اخلمر العظيمة، فهو 

رات وحنو قع الناس يف العداوة والبغضاء واملنكيُذهب العقل ويضيع املال ويصد عن ذكر اهللا وعن الصالة ويو 

  ذلك؛ فلما غلبت هذه املفاسد على ما فيه من مصلحة حرمه اهللا.

يا عائشة لوال قومك حديث عهد بكفر "  :�قال رسول اهللا  قالت: ،حديث عائشة رضي اهللا عنها

 .)٢(" وباب خيرجون ،ني: باب يدخل الناسبفجعلت هلا با ،لنقضت الكعبة

األمر الذي كان عنده أفضل األمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش  �النيب  ترك

  .)٣(باإلسالم؛ فقد يرتتب على ذلك تنفريهم من اإلسالم؛ فكانت املفسدة راجحة على املصلحة

بعض العلماء اإلمجاع على تقدمي الراجح من املصاحل واملفاسد عند التعارض  ىاإلمجاع: فقد حك

(القاعدة امع عليها إذا تعارضت املفسدة املرجوحة واملصلحة  ومنهم اإلمام القرايف حيث قال: ،بينهما

  .)٤()ة يف الشرعونظائر كثري  ،كقطع اليد املتأكلة لبقاء النفس  ،الراجحة اغتفرت املفسدة يف جنب املصلحة

ء يف ختريج أمهيتها جبالوهلذه القاعدة أمهية فقهية عظمى، ومكانة كربى بني سائر القواعد، وتظهر 

املسائل احلادثة عليها، وهي متثل ركيزة أساسية يف فقه املوازنات الشرعية، وهو باب عظيم من أبواب الفقه، 

بل هو روح الفقه وينبوع احلكمة، من أوتيه فقد أويت خرياً كثرياً، وأحاط مبعرفة أحكام النوازل على بصرية 

                                 
  .٢١٩) سورة البقرة:١(
خمافة أن يقصر فهم ، باب من ترك بعض االختيار ) (كتاب العلم١٢٦) برقم: (٣٧/  ١أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )٢(

) ١٣٣٣) برقم: (٩٧/  ٤) (كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياا)، ومسلم يف "صحيحه" (١٥٨٣) برقم: (١٤٦/  ٢بعض الناس عنه)، (
 (كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنائها).

 ).١٩٥/ ٢٤ينظر: جمموع الفتاوى ( )٣(
 ).١٩٨/ ١الذخرية ( )٤(
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يت كالتمويل اإلضايف فال ميكن إغفال جانب النظر يف املصاحل واملفاسد الومن ذلك نوازل املعامالت املصرفية  

يندرج حتت هذه القاعدة  ومما قد تكتنف الصور واألساليب التمويلية املختلفة والرتجيح مبقتضى النظر الغالب،

حتويل و اشرتاط املصرف املمول على العميل فتح حساب لديه  عند التمويل اإلضايف ما تقررمن تطبيقات 

راتبه إليه، فبالنظر إىل حجم املصاحل اليت حيصلها املقرتض من هذه العملية، نستطيع القول جبواز هذا الشرط 

وأن املصرف وإن حصلت له فائدة من و راء ذلك، فأعظم ما يطلبه هو االستيثاق لضمان استيفاء حقه من 

  قومي.واهللا املوفق واهلادي إىل أحسن ت رة،العميل؛ مما جيعلنا نغلب جانب املصاحل الراجحة يف هذه الصو 
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  )١(: قاعدة (كل حيلة تضمنت استحالل محرم فهي محرمة)الفرع الثالث

ستباحة أو تتخذ وسيلة إلسقاط واجب أو ا ،إن احليلة اليت يتوصل ا إىل إبطال حق أو متويه باطل

حمظور بفعل مشروع يف ذاته أو غري مشروع حبيث ال يسقط ذلك الواجب وال يباح ذلك احملظور يف الظاهر 

إال مع تلك الوسيلة املخادعة حيلة حمرمة شرعاً؛ ألن املتحايل قصد بفعله التوصل إىل عكس ما قصده 

  .)٢(ادماً أصالً شرعياً من أصولهوه ،الشارع احلكيم فيكون مضاداً له

  :)٣(واحليل احملرمة ثالثة أنواع

ومثاله: من طلق زوجته ثالثًا وأراد  ،أن تكون احليلة حمرمًة ويقصد ا حمرماً  -١

أو الشهود  ،فإنه حيتال لذلك بالقدح يف صحة النكاح بفسق الويل ،التخلص من عار التحليل

  فال يصح الطالق يف النكاح الفاسد.

أو  ،تكون احليلة مباحة يف نفسها ويقصد ا حمّرم. كمن يسافر لقطع الطريق أن -٢

  قتل النفس املعصومة.

ا احملتال وسيلة فيتخذه ،أن تكون احليلة مل توضع وسيلًة إىل احملّرم بل إىل املشروع -٣

خذ اإلقرار وسيلًة فيت ،فيحتال لذلك بأن يقر له بشيء ،إىل احملرم. كمن يريد أن يوصي لوارثه

 للوصية للوارث.

، من إسقاط عوعليه فإن الضابط العام للحيل احملرمة هو: كل طريق يرتتب عليه العبث مبقاصد الشار 

  .)٤(فهو حمظور و قلب احلق باطًال، والباطل حقاً،أ واجب، أو حتليل حمرم،

َنُكم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوْا َِا ِإَىل احلُْكاِم لَِتْأُكُلوْا فَ قال تعاىل: وقد  رِيًقا مْن أَْمَواِل {َوَال تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكم بـَيـْ

                                 
 إعالم املوقعني ،)١٧/ ٦( )، الفتاوى الكربى٣٧٥ -٣٧٢/ ٣٠جمموع الفتاوى ( ،)٣٢١ /١٠)، (١١٦/ ٦ينظر: املغين ( )١(

 ).٣٨٣/ ١)، القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية (٣٢٦/ ١٢( فتح الباري ،)٤٣٦/ ٢املوافقات ( ،)٢٩٩ -١٢٨/ ٣(
فتح  ،)٤٣٦/ ٢املوافقات ( ،)١٨٨/ ٣( وقعنيإعالم امل ،)١٧/ ٦( الفتاوى الكربى ،)٣٢١/ ١٠)، (١١٦/ ٦ينظر: املغين ( )٢(

 ).٣٢٦/ ١٢( الباري
القواعد والضوابط الفقهية  ،)٢٥٩/ ٣( إعالم املوقعني ،)١٠٨/ ٦إقامة الدليل ( ،)٣٧٥ -٣٧٢/ ٣٠ينظر: جمموع الفتاوى ( )٣(

 ).٤٠٠-٣٩٠/ ١للمعامالت املالية عند ابن تيمية (
يل الفقهية بني البوطي وابن املصري، رفيق يونس، احل ،٢٣يف الشريعة اإلسالمية ص  ينظر: حبريي، حممد عبد الوهاب، احليل )٤(

 .٢٥قيم اجلوزية ص 
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ُكْم بِاْلَباِطِل ِإال نَ {يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ َال تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكْم بـَيْـ : ، وقال سبحانه)١(الناِس بِاِإلمثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُمون}

 .)٢(َأن َتُكوَن ِجتَارًَة َعن تـَرَاٍض منُكْم}

واالحتيال على الناس بالتدليس عليهم وسلب أمواهلم؛  ،ى عن أكل أموال الناس بالباطل �اهللا ف

  أكل للمال بغري حق فيكون من الباطل الذي ُي عمه.

وإمنا لكل امرئ ما  ،األعمال بالنيات قال: " إمنا  �أن النيب  �حديث عمر بن اخلطاب

  .)٣(نوى..."

  .)٤(): (هذا احلديث أصل يف إبطال احليل-رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ت، وإمنا لكل امرئ ما نوى : " إمنا األعمال بالنيا�: (وقد فصل قوله –رمحه اهللا  –وقال ابن القيم 

اهر قوله وأنه ليس للعبد من ظ ،فأخرب أن األعمال تابعة ملقاصدها ونياا ،وأنواعها " األمر يف هذه احليل

من نوى و  ،وهذا نص يف أن من نوى التحليل كان حملال ،وعمله وإال ما نواه و أبطنه ال ما أعلنه و أظهره

 ومن نوى املكر واخلداع كان ماكراً خمادعاً ويكفي هذا احلديث وحده يف إبطال ،الربا بعقد التبايع كان مرابياً 

  .)٥()احليل

: " إمنا األعمال بالنيات " على أن العقود اليت �: (وقد استدل بقوله -رمحه اهللا  -وقال ابن رجب 

  .)٦(الربا وحنوها) كعقود البيوع اليت يقصد ا معىن  ،يُقصد ا يف الباطن التوصل إىل ما هو حمرم غري صحيحة

 .)٧(إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوه، مث باعوه فأكلوا مثنه" ،: ".. قاتل اهللا اليهود�قوله 

لعائن اهللا  عليهم -ألن اليهود  ،املفضية إىل استحالل ما حرم اهللا  دل احلديث على حترمي احليل

ملا حرم اهللا عليهم الشحوم احتالوا على وجه ال يقال إم انتفعوا ا فجملوها ليزول اسم الشحم -املتتابعة 

  بسبب قصدهم اخلبيث يف استحالل ما حرم اهللا. �فلعنهم اهللا على لسان رسوله  ،عنها يف نظرهم

                                 
  .١٨٨) سورة البقرة:١(
  .٢٩) سورة النساء:٢(
  .)٦٧ص (تقدم خترجيه  )٣(
 .٥٠ينظر: بيان الدليل على إبطال التحليل ص  )٤(
 .١٣٠/ ٣ينظر: إعالم املوقعني )٥(
 .٢٢ص  ينظر: جامع العلوم واحلكم )٦(
 .)٦٨ ص(تقدم خترجيه  )٧(
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 وذلك ألن العقود والصور حمل الدراسة يظهر فيهااهرة؛ عالقة هذه القاعدة بالتمويل اإلضافي ظو

م على الناظر يف  وضعت لضبط املعامالت التمويلية، مما ُحيت التحيل غالباً على الضوابط واملعايري الشرعية اليت

  باب التمويل خاصة استحضار هذه القاعدة عند دراسة العقود واملعامالت التمويلية.
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يل اإلضافي العقاري، دراسة تطبيقية على برنامج التمويل الباب الثاني: التمو 

اإلضافي المقدم من صندوق التنمية العقاري باالتفاق مع المصارف السعودية، وما يتعلق 

  به من أحكام، وفيه فصالن:

ات ه من اتفاقيبالفصل األول: التعريف بالتمويل اإلضافي العقاري، وما يتعلق 

  :ة مباحثوتحضيرات، وفيه أربع

  التمويل اإلضايف العقاري، وأركانه، وفيه مطلبان:تعريف  املبحث األول:

  التمويل اإلضايف العقاري.تعريف املطلب األول: 

  املطلب الثاين: أركان التمويل اإلضايف العقاري.

  املبحث الثاين: عالقة التمويل اإلضايف العقاري بالتمويل املشرتك.

  لتطبيق التمويل اإلضايف العقاري. : االتفاقيات املربمةاملبحث الثالث

عقود التمويل املشرتكة يف عقد التمويل اإلضايف العقاري وحكم كل عقد مبفرده  :رابعاملبحث ال

  وحكمها، وفيه مطلبان:

  املطلب األول: عقد متويل صندوق التنمية العقارية.

  املطلب الثاين: عقد متويل املصرف اإلضايف.
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  ، وفيه مطلبان:التمويل اإلضافي العقاريتعريف  المبحث األول:

  التمويل اإلضافي العقاري.تعريف المطلب األول: 
سبق التعريف بالتمويل اإلضايف يف أول هذا البحث، وخلصت فيه إىل أن التمويل اإلضايف مصطلح 

يُعرب عن الزيادة يف التمويل، وهلذه الزيادة صور جيمعها هذا الّلقب، ومن هذه الصور صورة التمويل العقاري، 

يف العقاري، وقد ها بالتمويل اإلضاوهي صورة معتمدة من ِقَبل صندوق التنمية العقاري واصطُِلَح على تسميت

عقدت هذا الباب لبياا وما يتعلق ا من أحكام، واإلضافة يف هذه الصورة من صور التمويل خمتلفة عن 

الصور السابقة إال أا جتمعها نفس الصفة ويُطَلق عليها ذات اللقب؛ وهلذا كان من األمهية مبكان تعريف 

بأنه:  ا وما يتعلق ا من أحكام، وقد سبق القول يف تعريف التمويل اإلضايفهذه الصورة متهيداً لبيان صور 

ل و مالحصول على زيادة في التمويل من ذات المُ  أو ُمستحق عقد يتيح للمستفيد من تمويل قائم" 

  ." الحالي أو غيره، بناًء على طلب المستفيد

ق ": " أو مستح قوله ي والعقاري، وعندبنوعيه الشخص صور التمويل اإلضايف هذا التعريف قد مشلو 

القيد إىل صورة اإلضافة يف التمويل اإلضايف العقاري، وذلك أن اإلضافة فيه حتصل بعد يف هذا يشري  فإنه

استحقاق املستفيد للتمويل من بنك التنمية العقاري وقبل الشروع يف سداده، حيث يتيح النظام للعميل 

 على االتفاقيات املربمة بني اجلهات املمولة ذات العالقة، وحيصل العميل اإلضافة من غريه من البنوك بناءً 

  على التمويل مجلة واحدة.

وقد ُأشري إىل أن اإلضافة قد تكون من جهة أخرى غري اجلهة املمولة باالتفاق بينهما؛ كما يف قوله: 

يل اإلضايف احلال يف برنامج التمو  " احلصول على زيادة يف التمويل من ذات املمول احلايل أو غريه "، وهذا هو

 التنمية صندوق بني مشرتك العقاري، وقد ُعرف التمويل اإلضايف العقاري على سبيل اخلصوص بأنه: " متويل

 لعقاريا الصندوق إىل التمويل قرض مبلغ على ضم عقاري) يقوم متويل شركة أو واملمول (بنك العقارية

إضافة إىل  وقالصند قرض مبلغ تساوي بقيمة شراء مسكن من املواطن مبوجبة يستطيع املمول من اإلضايف

  .)١(مقدمة " دفعة بدون املمول من اإلضايف التمويل

                                 
لصندوق التنمية العقاري:  على الشبكة العنكبوتية يينظر: املوقع الرمس )١(
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ويظهر جلياً من خالل هذا التعريف اخلاص بالتمويل اإلضايف العقاري دخوله ضمن مفهوم التمويل 

كم فيما بعد، فصيل؛ ألثرها يف النظر واحلاإلضايف، إال أنه اختص ببعض األمور اليت حتتاج إىل البيان والت

خصوصًا ما يتعلق بكونه متويًال إضافيًا مشرتكًا وما يرتتب على ذلك من املسائل واألحكام، وفيما يلي 

  نستعرض أهم ما يرتبط به من املباحث واملسائل ذات العالقة.

                                 
http://portal.redf.gov.sa/ar/LoanProcedures/Pages/Private_Loans_Procedures2.aspx  :وكذلك موقع دار التداوالت على الرابط ،

-88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%-file:///C:/Users/welcome/Downloads/8e040

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdf .  
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  المطلب الثاني: أركان التمويل اإلضافي العقاري.
ة يف تعريف التمويل اإلضايف؛ وصفه بأنه " عقد " وهو يشمل التمويل بنوعيه، أوىل العناصر الوارد

وعليه فإن التمويل اإلضايف العقاري يعترب عقدًا ملزمًا للطرفني، يشتمل على معاين العقد وأركانه وشروطه، 

  وترتتب عليه آثاره املعروفة يف الفقه اإلسالمي.

 على ميطلقه العلماء يف مصنفا العام فاملعىن وخاص؛ عام معنيان الفقهي االصطالح يف )١(وللعقد

 كالنذر ينياً د التزاماً  كان وسواء ال، أم آخر التزام يقابله كان سواء نفسه على اإلنسان به تعهد التزام كل

  .)٢(وحنوه كالبيع دنيوياً  أو

 على ، ويطلقالفقهي االصطالح يف للعقد الفقهاء إطالق عند الغالب املعىن اخلاص فهو املعىن وأما

  .)٣(أكثر وأ طرفني من إال يتحقق ال وهو نقله، أو التزام إنشاء على أكثر أو إرادتني بني مت اتفاق كل

 املعىن هذا على الواردة نةاَحلسَ  التعاريف وللفقهاء عبارات متقاربة يف تعريفهم للعقد ذا االعتبار، ومن

 يف أثره يثبت روعمش وجه على اآلخر بقبول املتعاقدين أحد من الصادر اإلجياب ارتباط" بأنه: العقد تعريف

  .)٥(لآلخر به وجب مبا العاقدين من واحد كل التزام العقد على ويرتتب .)٤("عليه املعقود

وهذا التعريف يف املذهب احلنفي قد تتابعوا عليه، وهم أكثر من يُنَقل عنهم تعريف العقد يف كتب 

 العقد الوحيد. قال ول ركنالفقه املعاصرة، ويظهر فيه جليًا اجتاههم حنو اعتبار الصيغة وهي اإلجياب والقب

                                 
كلها  الباب فروع ترجع وإليه وثوق، وشدة شد على يدل واحد أصل والدال والقاف والعنيالعقود مجع عقد،  اللغة: يف العقد )١(

 واإلحكام، والتوثيق، د،والش الربط،: منها اللغة يف كثريةمعاٍن   على ويطلق. عقود على فيجمع امساً  ويستعمل عقداً، يعقده عقده مصدر والعقد
. به عصبه واعتقده، أسهر  فوق التاج وعقد. ألزقته باجلص، البناء شددته، وعقدت إذا احلبل، عقدت: تقول والعهد بني الشيئني، واجلمع والقوة،
ُة االشِتَقاِق والذي َصر "إبرامه.  شيء كل وعقد. عليها مالعز  مع باللفظ توثيقها اليمني، وعقد وثبت، إذا صدق اإلخاء، بينهما واعتقد َح به أَِئم

 َأصَل الَعْقِد نَِقيض اَحلل دَ  .أَنده وقد انـَْعقد وتـََعقالُعُقوِد من البيوعاِت والُعُقود وغريها مث  أنواعمث اسُتعمل يف  ،َعَقَده يـَْعِقده َعْقداً وتـَْعَقاداً وَعق
، مفردات عقد. الراغب األصفهاين مادة ٣/٢٩٦ العرب لسان .٨٦/ ٤ اللغة مقاييس معجم. ينظر: "استـُْعِمل يف التصميم واالعتقاِد اجلَازمِ 

  ).٣٩٤/ ٨، مادة (عقد) (تاج العروس. الزبيدي، ٢/٥١٠ الصحاح). اجلوهري، ٥٧٧، ص: (ألفاظ القرآن
)، القرطيب، ١١ -١٠، ٦ -٥/ ٢، (أحكام القرآن)، ابن العريب املالكي، ٢٩٥ -٢٩٤/ ٢( أحكام القرآناجلصاص،  :ينظر )٢(

  .٧٨واخلمسني ص  الثانية القاعدة ،القواعد ). ابن رجب،٢٤٧ -٢٤٦/ ٧( الجامع ألحكام القرآن
  .٤٤ص ،العقود ضوابط . البعلي، عبد احلميد،٢٤ص ،اإلسالمي العقد في العقد ضوابط الرتكماين، خالد، :ينظر )٣(
 ١٣٠٨لثانية، الطبعة ا، الناشر: املطبعة الكربى األمريية ببوالق ،معرفة أحوال اإلنسان مرشد الحيران إلى ،حممد قدريباشا،  )٤(

  ).٢٧) ص (١٦٨( املادة .م١٨٩١ -هـ
  ملرجع السابق.ا) ٥(
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  .)١(والقبول " اإلجياب هو " الركن الكاساين:

 فالعاقد. وصيغة عليه ومعقود عاقد هي ثالثة أركاناً  وغري احلنفية من املذاهب الثالثة يرون بأن للعقد

 الركن أن باعتبار القبول،و  اإلجياب هي والصيغة واملثمن، الثمن هو عليه واملعقود واملشرتي، البائع هو البيع يف

 إذ نفيةخبالف احل .حقيقته يف داخالً  جزءاً  يكن مل وإن الشيء وجود عليه يتوقف ما هو: اجلمهور عند

  .)٢(املاهية يف داخال كان ما على الركن قصروا

وعلى كل فاخلالف يف هذه املسألة خالف اصطالحي ال أثر له؛ إْذ إن وجود الصيغة يستلزم وجود 

  واملعقود عليه والبد.املتعاقدين 

واملعقود عليه يف هذا العقد هو العقار املعني من ِقَبل املستحق للتمويل من صندوق التنمية العقارية، 

والذي يفوق مثنه قرض متويل صندوق التنمية العقارية؛ مما يضطره لطلب اإلضافة يف التمويل لشراء العقار 

  واحلصول عليه.

قاري اإلضايف ظاهرة كما هو بني يف ملحقات البحث، وكما جاء يف وأما الصيغة يف التمويل الع

التعريف العام للتمويل اإلضايف عند القول بأنه " بناًء على طلب املستفيد " فهذا سبب إنشاء العقد؛ إذ 

يتقدم املستحق لقرض التمويل من صندوق التنمية العقارية بطلب اإلضافة على التمويل املستحق له من 

ويلية أخرى، واألصل يف هذا الطلب من العميل أن يتبعه اإلجياب من ِقَبل املصرف أو املؤسسة جهة مت

التمويلية مث يصدر من العميل القبول، وهل يصدر اإلجياب والقبول بينهما يف هذه املرحلة أم يتأخر ذلك إىل 

ل ل مباحث ومسائمرحلة أخرى أو جملس آخر؟ كل هذه التفصيالت سُيجاب عنها يف مواضعها من خال

  هذا البحث.

وعلى ذلك فإن العاقد األول يف التمويل اإلضايف العقاري هو املصرف أو املؤسسة التمويلية املشرتكة 

                                 
 . ومما يدل على ذلك عبارات فقهاء احلنفية كلها تصب يف هذا السياق، وقد ذكر)١٣٤ /٥(  الصنائع بدائعالكاساين،  )١(

 عابدين حاشية ابن، وجاء يف "مقامهما  القائم الواحد كالم أو اآلخر، قبول مع املتكلمني أحد إجياب جمموع " العقد بأنه: تعريف الكمال
 عن عبارة وهو أمراً، تعهدمهاو  املتَعاِقَدْين التزام"  ؛ أنه:العدلية األحكام جملة "، ويف ربط أجزاء التصرف باإلجياب والقبول شرعاً تعريفه بأنه: "

 مادة العدلية، األحكام مجلة ).٩/ ٣( الحاشية. ابن عابدين، ١٨٧ /٣ فتح القدير. ينظر: الكمال، ابن مهام، "بالقبول اإلجياب ارتباط
)١٠٣.(  

الناشر: دار  ،الِفْقُه اإلسالمي وأدلُتهُ ، َوْهَبة بن مصطفى . ينظر: الزحيلي،) ٤٤٨، ٤٤٦ /١( الحاشية ينظر: ابن عابدين، )٢(
  ).٢٩٣٠/ ٤. (الطبعة الرابعة، دمشق -، سورياالفكر
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يف التمويل مع صندوق التنمية العقاري، والعاقد الثاين هو العميل، وهذا يستلزم أسئلة ُمِلحًة تستوجب 

 ل اإلضايف؟ وما هي عالقته باملمّول اإلجابة والبيان، ما هي صيغة العقد املقدمة من العاقد األول وهو املمو

  األساسي؟ وما هي آثار وأحكام هذا االشرتاك واجلمع بني املالني يف العقد؟

وهلذا كله كانت هذه الصورة من صور التمويل حقيقة بالبحث والدراسة لإلجابة على هذه األسئلة 

   الطرفني واآلثار املرتتبة عليه. واهللا املستعان.املهمة، وبيان طبيعة العقد املربم بني
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  إلضافي العقاري بالتمويل المشتركالمبحث الثاني: عالقة التمويل ا

 بعد بيان املقصود بالتمويل اإلضايف العقاري مبفهومه اخلاص؛ اتضح للُمطِّلع بأن مثة عالقة هلذا التمويل

كال مستعملني ودارجني يف البحوث العلمية هلذا الشكل من أش بالتمويل املشرتَك أو امع (كال اللفظني

التمويل ويؤديان لنفس املفهوم، إال أنه يظهر يل بأن التعبري باالشرتاك يُغلب النظر إىل جانب اجلهات 

التمويلية املشرتِكة يف التمويل، ولفظ امع يغّلب جانب األموال اموعة بسبب هذا التمويل، وقد اخرتت 

ظ املشرتك ملا رأيت من نص اجلهات التمويلية يف العقد حمل الدراسة عليه)، وهذا االرتباط دعاين إىل بيان لف

معىن التمويل املشرتك من حيث العموم، وعالقته بالتمويل اإلضايف من خالل هذه الصورة اخلاصة من صور 

  لية حمل الدراسة.التمويل، وأوجه الشبه واالختالف بينهما يف إطار هذه الصورة التموي

وقد ُعرف التمويل املصريف املشرتك بشكل عام بأنه: " عملية واحدة متخصصة لتوفري املال للمشاريع 

االستثمارية الكربى من ِقَبل مصرفني فأكثر، تشرتك يف صفقة مؤقتة يتوىل إدارا أحدها، ويقتسمون مجيعاً 

  .)١(خماطرها وعوائدها "

أنه يكون من أكثر من جهة متويلية يف وقت واحد، ويف التمويل اإلضايف وأهم صفات هذا التمويل 

صورة مقاربة له وأسلوب من أساليبه لكن له خصوصيته، إْذ يكون التمويل من جهتني متويليتني يف آٍن واحد 

ي ر والقصد منه الزيادة يف مبلغ التمويل من املمول اإلضايف، وهو أسلوب جديد من أساليب التمويل العقا

اإلضايف يف السعودية، وتكون فيه خلطة مالية بني جهتني خمتلفتني وليس فيه إعادة للتمويل، وقد لُقَب 

ور التمويل ص باإلضايف لتضمنه اإلضافة من اجلهة املمولة األخرى املشاركة فيه، فناسب بل لزم طرحه ضمن

  بة قصد اإلضافة وامسها عليه.؛ إْذ جيمع بني االشرتاك واإلضافة مع غلالبحث اإلضايف يف هذا

ْزَمع على دراستها ضمن فصول هذا الرسالة
ُ
منها  ؛ أقرب إىل مفهوم التمويل اإلضايففهذه الصورة امل

ني يف التمويل شبه من حيث األصل يف اشرتاك جهت املشرتك وإن كان بينها وبني التمويل املشرتكإىل التمويل 

  يف وقت واحد، إال أن مث فروقات مؤثرة جتعلها أقرب للتمويل اإلضايف، وذلك من وجوه أمهها:

كون االستثمار يف التمويل املشرتك يكون يف املشاريع الكربى، وهذا يدل على  .٤

                                 
)، دار كنوز إشبيليا، الطبعة ٥١/ ١( أحكام التمويل المصرفي المشترك آل فريان، د. عبد امللك بن صاحل بن عبد الرمحن، )١(

 م.٢٠١٢ –ه ١٤٣٣األوىل، 
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 أمرين:

ضخامة مبلغ التمويل وعظمه؛ إْذ وصل يف بعض العقود إىل مليارات الرياالت، أما التمويل  األول:

  اإلضايف فهو دون هذه املبلغ بكثري وله سقف حمدود يرتبط بنسب مقدرة من الراتب والقدرة على السداد.

برية، خبالف الكالثاين: نوعية العميل؛ فتجد أن املستفيدين منه احلكومات والشركات واملؤسسات 

  التمويل اإلضايف فإن االستفادة منه ترتكز على األفراد.

التمويل املشرتك يكون قصري األجل أو متوسطه غالباً، أما التمويل اإلضايف  .٥

فاألصل فيه أن يكون متوسط األجل كما يف التمويل اإلضايف الشخصي، أو طويل األجل  

 كما يف التمويل اإلضايف العقاري.

لني يف التمويل املشرتك حبيث يكونوا أكثر من ممولْني يف الغالب، وأما تعدد املمو  .٦

التمويل اإلضايف ففي اإلضايف الشخصي يكون املمول واحداً، ويف هذه الصورة من التمويل 

العقاري يكون التمويل اإلضايف دفعة واحدة بني املمول األساسي واإلضايف فقط، فيكون 

لك   مها البنك العقاري والبنك الذي يتفق معه العميل وال يزيد على ذالتمويل من مموَلْنيِ اثنني

 كما سيأيت مفصًال يف موضعه بإذن اهللا.

وهلذا كله كان التمويل اإلضايف العقاري صورة خاصة من صور التمويل املشرتك جديرة بالبحث 

؛ ملا ينفرد به من اشرتاك خاص يف التمويل وتركيب يف العقود ومجع والدراسة ضمن مباحث هذه الرسالة

وخلطة لألموال املختلفة يف أحكامها وآثارها كما سيأيت بإذن اهللا، فهو ال يندرج حتت التمويل املصريف 

 املشرتك مبفهومه العام السائد لدى الباحثني فيه ملا مت إيضاحه من فروقات مؤثرة متّيزه عن غريه من عقود

التمويل املشرتك الشائعة، وخيتلف كذلك عن عقود التمويل اإلضايف الشخصي اليت سبقت دراستها يف 

الفصول السابقة؛ فاستعنت باهللا واستحسنت أن يكون حبثه يف باب خاص به يتكون من فصلني نستعرض 

  العالقة، واهللا املوفق واملعني.فيها أهم املباحث واملسائل ذات 
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لهذه  العقاري، ونموذج: االتفاقيات المبرمة لتطبيق التمويل اإلضافي المبحث الثالث

  االتفاقيات

بنكًا وشركة متويل اتفاقية التمويل  ١٥توقيع  )١(م نقلت "صحيفة اليوم"٢٠١٤مايو  ١٧يف يوم 

بنكاً، وثالث شركات متويل عقاري، ُمتكن املواطن الذي حصل على  ١٣العقاري مع وزارة اإلسكان، منها 

موافقة صندوق التنمية العقاري السعودي وصدر له قرض عقاري، باحلصول على التمويل اإلضايف من أحد 

  اقيات القرض اإلضايف.البنوك املشاركة يف توقيع اتف

ودشن وزير اإلسكان رئيس جملس إدارة صندوق التنمية العقارية يف حينه، حبضور وزير العدل، وحمافظ 

مؤسسة النقد، برنامج التمويل اإلضايف بصيغته اجلديدة املتوافقة مع نظام الرهن العقاري، الذي طُبَق بالتعاون 

درت لتطوير العقاري، لتقدمي متويل إضايف ملن يرغب يف ذلك ممن صمع البنوك السعودية وشركات التمويل وا

  املوافقة على إقراضهم.

زراء، الذي ، أن الربنامج يأيت تنفيذاً لقرار جملس الو حينئذ وقد بني مدير عام صندوق التنمية العقارية

نح متويل إضايف ية، ملنص على "قيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بني الصندوق واملؤسسات املالية التجار 

  ملن يرغب من مقرتضي الصندوق".

وأوضح أن الصندوق ومبشاركة مع وزرايت العدل واإلسكان ومؤسسة النقد، أكمل اإلجراءات النظامية 

للربنامج، ووضع األطر الشرعية هلا بصورة ائية، ليظهر نظام التمويل اإلضايف مبا حيقق الفائدة للمواطنني 

م املادية دون متكنهم من االستفادة من قروضهم اليت وافق عليها الصندوق منذ مدة، الذين حالت ظروفه

  حيث سيساهم هذا الربنامج يف متكينهم من شراء مساكن هلم وألسرهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إىل أن التطبيق سيكون متاحاً جلميع املواطنني الذين لديهم موافقة على قرض من الصندوق، 

 ٥٠٠السابقني يف مجيع مدن وحمافظات ومراكز اململكة، وقال: "القرض من الصندوق هو أو املقرتضني 

ألف ، وسيكون القرض اإلضايف متسقا مع قدرة ومالءة املقرتض املالية، حىت يصل إىل املبلغ الذي يسمح 

  به راتبه الشهري".

                                 
 ١٤٩٤٦العدد:  م،٤٢٠١ مايو ١٤املوافق  سبت، نشرت الدراسة يوم القتصاد، ضمن نافذة االصحيفة اليومينظر: موقع  )١(
  .http://www.alyaum.com/article/3139891 ورابط اخلرب:
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لصحيفة اليوم:  يف البنوك السعودية،ويف السياق ذاته، بني أمني عام جلنة االعالم والتوعية املصرفية 

"أن التمويل يـَُعّد إضافيًا وليس قرضا، فيحصل عليه املواطن وفقًا للتقييم االئتماين لكل بنك على حدة، 

وكذلك سياساته االئتمانية، الفتاً إىل أن نسبة الفائدة تتفاوت من بنك إىل آخر، كذلك مبلغ التمويل خيتلف 

  نية للمواطن وقدرته على السداد.بناًء على القدرة االئتما

تلف أن قيمة الفائدة ليست حمددة ما بني جهات التمويل، بل ختب اخلرب حول قيمة أرباح البنوك، بني و 

من بنك إىل آخر، وأن السعر غري موحد الذي حتكمه آليات العرض والطلب، وكذلك املنافسة ما بني 

جم ومدة القرض وكذلك قيمته، إضافة إىل اعتبارات منها البنوك، بل حتكمه احتماالت عدة أمور، منها: ح

  املخاطرة واملنافسة وسعر الفائدة".

وأضاف: "برنامج التمويل اإلضايف حيقق شراكة ناجعة بني القطاع احلكومي ممثال بصندوق التنمية 

ع على االتفاقيات قالعقاري، وجهات التمويل املشاركة من القطاع اخلاص، ومن بينها البنوك السعودية اليت ستو 

مع الصندوق مساء اليوم األحد، كما أن مثل هذه االتفاقيات وهذا التعاون سيساعد على املشاركة واملسامهة 

  سكان يف بالدنا".إلالفاعلة يف حل بعض االشكاالت اليت يواجهها قطاع ا

التنمية  صندوقوأردف بقوله: "سبقت هذه االتفاقية العديد من اجلهود احلكومية، بدءًا من إنشاء 

ألف  ٥٠٠إىل  ٣٠٠مليارا، ورفع قيمة القرض العقاري للمواطن من  ٩١العقارية وزيادة رأس ماله ليصل إىل 

ألف وحدة سكنية  ٥٠٠مليار  لبناء  ٢٥٠، وإنشاء وزارة لإلسكان، وكذلك اعتماد احلكومة ملبلغ 

ل؛ دث تنافساً بني جهات التمويل لصاحل العميخالل مخس سنوات". مشرياً إىل أن مثل هذا الربنامج سيح

  سعار اليت جيدها مناسبة له.ألألن لديه أكثر من جهة متويل لالختيار من بينها بالشروط وا

ألف مواطن ومواطنة ممن ظهرت أمساؤهم يف القرض العقاري مع انطالقته  ١٠٠ويرتقب اليوم أكثر من 

ارية وقع معهم صندوق التنمية العقارية لتنفيذ مشروع بنكًا وثالث شركات متويل عق ١٢األوىل، شروع 

التمويل اإلضايف، حيث بدأ التمويل يف وقت سابق بشكل جترييب مع أربعة بنوك، من خالل متويل مشرتك 

  جيمع قرض الصندوق مع قرض البنك، حبسب قدرة ومالءة املقرتض.

ن للصندوق يسجل باسم البنك، ويره ومن خالل التطبيق التجرييب لتلك البنوك األربعة، كان العقار

بقيمة قرض الصندوق، إال أن التعديالت اجلديدة اليت طرأت على التطبيق، ُمتكن املواطن من تسجيل الوحدة 
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السكنية بامسه منذ بداية حصوله على التمويل، مع وجود تنظيم مع وزارة العدل حيافظ فيها الصندوق وكذلك 

قرتض على السداد.البنك املمول يف الوقت نفسه ع
ُ
  لى حقوقهما املالية، يف حالة تعثر امل

ويفرتض أن نظام البنوك السعودية، وكذلك البنوك األجنبية األخرى العاملة يف اململكة، إضافة إىل 

شركات التمويل العقاري، سيكون متاحاً اليوم أمام مجيع املواطنني ممن تنطبق عليهم شروط اإلقراض، سواء  

نساء، بعد اعتماد التعديالت الواردة على النسخة النهائية لنظام التمويل العقاري، مع إكمال  كانوا رجاال أو

اجلهات املعنية "وزرايت العدل واإلسكان ومؤسسة النقد"، وكذلك البنوك وشركات التمويل استعداداا لتطبيق 

 القرار.

  صارف السعودية:وهنا نموذج لالتفاقية المبرمة بين صندوق التنمية العقارية والم

  :)١(لصندوق التنمية العقاريةة تعاون لربنامج متويل اإلضايف وثيق

نطــالقـــا مـــن رغبة الــصنــدوق فــــي متكني شرحية املستفيدين من قروضــه (املستفيد) مــن احلصول ا متهيد:

  املـــادية.مكانام إلــقدراتـــهم و  علــى املســـكن الالئق واملنــاسب وفقــاً 

وحيث إن الصندوق يرغب التعــاون مع (البنك) ملنح متويل إضايف ملن يرغب مــن مقرتضي الصنـــدوق 

  لغـــرض شــــــراء مسكن بقيمة أعلى من مبلغ قرض الصندوق.

وحيث إن البنك لديه القدرة عــلى رفــع قيمة التمــويل وذلك بتوفري املنتج املالئم لتقدميه للعمالء 

  احلاصلني على موافقة على قروض من الصندوق.

 حمل ات احلاكمة لربنامج التمويل اإلضايفجراءتفق الطرفان على تنظيم القــواعد العــامة واإلالذا فقد 

  :هذه االتفاقية على النحو اآليت

  -المراجع النظامية: –المادة األولى 

وتاريخ  ٢٣لس الوزراء رقم م/نظــــام صنـــدوق التنمية العــقارية الصادر بقرار جم -١

  هــ . ١١/٦/١٣٩٤

هــ القاضي يف مادته ١٧/١١/١٤٣١) وتاريخ ٣٦١قرار جمـــــلس الوزراء رقم ( -٢

  -قيام صندوق التنمية العقارية مبا يلي: -(ثالثا):

                                 
  ).١٢ينظر: املرفق رقم () ١(
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وضع آليــــــه للتعاون بني الصندوق واملؤسسات املالية التجارية، ملـــنح متويل إضايف ملن يرغب من 

 مقرتضي الصندوق.

 نظام مراقبة البنوك. -٣

 نظام التمويل العقاري والئحته التنفيذية. -٤

 نظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية. -٥

 نظام التنفيذ والئحته التنفيذية. -٦

على هذه االتفاقية ويكون الطرفني أو أحدمها  أي نظام أو الئحة أو قواعد تؤثر -٧

 مقيد مبا جاء فيها.

  -مجال عمل هذه االتفاقية: –الثانية المادة 

يقــوم البنـــك بالتــنسيق مـــع الصنـدوق لتقدمي برنامج التمويل اإلضايف بــنــظام (املراحبة) بعد تصميمـــــــه 

وتطويــره للمواطنني الــذين صـــدرت هلم املوافقة على الـقـــرض مــن الصندوق ويرغبـون فـي متلك مساكن بقيمة 

ـلى من قيمة القروض املمنوحة هلم من قبل الصــــندوق، علــى أن يلتــزم البنـــك بتصميــــم وإعداد املنتج أعــ

  -املناسب لغرض حتقيق أهداف هذه االتفاقية على أن يشمل اآليت:

 مناذج ومستندات وإجراءات طلب التمويل. •

 سياسة املنتج ودليل إجراءاته. •

 بتمويل املستفيد.العقود والنماذج اخلاصة  •

 املوافقات النظامية والالزمة. •

  دليل إرشادي للمنتج يشمل خطوات وإجراءات احلصول على التمويل.

  -المادة الثالثة ـــ شرعية تعامالت البرنامج:

يلتزم البنك بأن تكون مجيـع تعامالته يف هــذا الربنامج معتمدة من جلنته الشرعية ومتاحة لالطالع 

  وق واملستفيد.عليها من الصند

  -المادة الرابعة ـــ آلية التقديم لبرنامج التمويل اإلضافي:

يتفق الصنــــدوق والبنك على تطبيق آلية التقديــم على برنامج التمويل اإلضايف ملـــقرتضي صندوق 
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  -التــنمية العقـارية ممن تنطبق عليهم شروط التمويل العقاري من البنك وذلك وفق اخلطوات التالية:

حيصل املستفيد الذي صدرت له املوافقة على قرض الصندوق على مستخرج آيل  .١

 حبالة الطلب من الصندوق.

يتقـــدم املستفــيد إلـــى البـنك بطلب احلــصول على التمويل اإلضايف ويتم دراسة  .٢

أيام من ) ٧تزيد عن ( الطلب وإخطار املستفيد بالقــرار املبدئي بالقبول أو الرفض خالل مدة ال

 تاريخ تقدمي الطلب.

قار تمويل يقوم املستفيد بتحديد العالفـــي حـــالة مــوافقة البنك املبدئية على  .٣

 املطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك باملستندات الالزمة إلمتام عملية التقييم.

ب ـيقوم البنك بتزويد الصــــــندوق مبستندات العقار املطلوب شراؤه لتقييمه حســ .٤

 شروط الصندوق وحتــديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد.

يف حـــــال مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية متويل  .٥

العقار خيطر البنك باملوافقة ومبــبلغ قرض الصنـــــدوق من خالل النموذج املعتمد للعقار لدى 

 الصندوق.

قييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية من خالل يقوم البنك بعـد ذلك بت .٦

 شـــركات التقييم املتعمدة لدى البنك.

يوجــه البنك خطاب عرض ائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقـــار  .٧

 ومبلغ التمويــل وجدول مببلغ األقساط الشهرية املستحقة على املستفيد ومبلغ قرض الصندوق.

ت بعد التوقيع بقبول العرض النهائي املقدم من البنك بقية اإلجراءايكمل املستفيد  .٨

واملستندات اخلاصة بالتمويل من البنك (حتويل الـراتب وفتح حساب لدى البـنك) علــى أن يزود 

 البنك الصنــدوق برقم احلساب اخلاص بالعملية لتحويل مبلغ قــــرض الصندوق عليه.

دات اخلاصة بقـرض الصـندوق (نسخ مـن عقـد يستلم البنك من الصندوق املستن .٩

القرض وخطاب الرهن للصندوق. وإقــــــــرار من املستفيد مبوافقته على حتويل قرضه حلسابه بالبنك 

األقساط  قطاعاستيقبل السحب وكذلك تفويـــــــض من املستفيد للبنك ب الذي يقبل اإليداع وال
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حسابه لــــدى البنك طوال فرتة سداد املستفيد للتمويل  الشهرية اخلاصة بقرض الصندوق مـــــــن

 اإلضايف املمنوح له من البنك).

يبدأ البنك بإاء إجراءات الشراء من مالك العقار أو من وكيله الشرعي وتسجيله  .١٠

 ه أو أي من الشركات التابعة له.امسب

تندات اخلاص به يل واملسيقوم البنك بإبرام اتفاقية بيع العقـار وتوقيع عقــــــــد التمو   .١١

 مع املستفيد.

يصـدر البنك شيك بكــــامل القيمة ملـــــالك العقــــار والتنـسيق مــع مـــالك العقـــــــــار   .١٢

(البــائع) واملقرتض لتحديد موعد للحــــــــضور لدى كتابة العدل إلفراغ العقــــــار باسم املستفيد ورهنه 

ـــــــــــدوق وللبنك بقيمة قـــــرض البنك مع مالحظة أن يكون من ضمـــــــن للصندوق بقيمة قرض الصن

املرفقات اليت تقـــدم لكتابة العدل عقد املبايعة الــــــذي مت بني مالك العقار والبنك وكذلك توكيل 

 شــــــــرعي ملـــندوب البنك خيوله حق الرهن.

ك املهمش برهن العقار للصندوق بقيمــة قرض يستلم الصــــــــندوق صــورة من الصـــ  .١٣

الصندوق، لتوقيع العقد مع املستفيد مث البدء بإيــــــداع دفعات قرض الصندوق باحلساب املوضح 

 ).٨يف الفقرة (

يودع الصندوق مبلغ قرض الصندوق يف حساب املستفيد لدى البنك حبــــــد   .١٤

 احله وتوقيع املستفيد على عقد الصنـــــدوق) دفعات تبدأ أوهلا بعد رهن العقار لص٤أقصى (

 الشهر الثالث من تاريخ إيداع الدفعة األوىل وفق اآليت: بانقضاءوتنتهي 

من مبلغ قرض الصندوق تودع يف حساب املستفيد خالل  %١٠الدفعة األوىل   .أ

 الصــندوق لصورة صــــك العقار املهمش بالـــرهن من البنك. استالميومي عمــــل من 

من مبلـــغ قـــرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ  %٤٠الدفعة الثانية   .ب

 الدفــعة األوىل.

من مبلغ قرض الصندوق تودع بـــعد شـــهر من تاريخ  %٣٥الدفعة الثالثة   .ت

 الدفعة الثانية.
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مـــن مبـــلغ قــرض الصندوق تودع بعد شهر  %١٥الدفعة الرابعة (األخرية)   .ث

 الثة.من تاريخ الدفعة الث

  -المادة الخامسة ــــ أحكام وشروط عامة:

يلتزم الصندوق مبخاطبة وزارة العدل واحملاكم وكـتابات الـــعدل واجلــهات ذات  .١

العالقة فيما يتعـــلق بتسجيل الرهون وفكها على النحو الذي ميكـَن الصندوق والبنك من حقوقهما 

 والبنك. املتفق عليها مبوجب هذه االتفاقية جتاه الصندوقويلزم املستفيد من الوفـــاء بالــتزاماته 

للمستفيد خمــــصص إليداع مبالغ دفعات قرض  يلتزم البنك بفتح حساب جارٍ  .٢

 الصندوق فيه، وإشعار الصندوق خطيـا برقم هذا احلساب.

يلتزم الصندوق بإيداع املقرر واملستحق من مبلغ القرض املمنوح من الصنـــــدوق  .٣

ـــاب املستـــفيد املخصص لـــــــــذلك لـــدى البنك وفـــــق الـــــــــدفعات املوضحة باملادة الرابعة فــي حسـ

) بـمجرد القيـــــــــــام بــرهـــــن العقار للصنـــــدوق بقيمة القرض وتـــــزويده بصـــــورة من الصــك ١٤(

احل ب من املستفيد بتوقيع إقرار تنازل عن قيمة قرضه لصاملـرهون. كما يلتزم الصــــنـدوق بالطــــــــل

البنك. وعـــــدم متكـــني املستفيد من مبــلغ القــرض املستحق للبنك بـــأي حــال مـــــــن األحـــوال وألي 

 سبب مـن األسباب إال مبوجب تنازل كتايب موجه للصندوق من البنك.

ية حــق ضايف بالصيغة املوضحة ذه االتفاقاتفق الطرفان علـى أن منح التمــويل اإل .٤

 مطــلق للبنك خيضــع لـسياســاته وإجراءاته املعتمدة لدى البنك.

يدرك الصندوق بأن البنك ملتزم يف كــافة عقـود التمويل املربمة مع املستفيدين  .٥

ال صدور حباألنظمة البنكية القائمة والعرف وتعليمات مؤسسة النقد الــعريب الســعودي. ويف 

أي تعديالت من اجلهات املختصــــة على األنظمة املصــرفية ذات العـــالقة مبوضــوع هذه االتفاقية 

ومسائلها على حنو يؤثــر علـــى حقــــوق والتـزامات أي من الطرفني فإن البنك يقوم بإخطار 

 ظمة.نالصندوق بذلك لتعديل االتفاقية على النحو الالزم لتتواكب مع هذه األ

يدرك الصندوق بأن مجـــيع العقارات املشمولة بربنامج التمويل اإلضايف ســـوف  .٦

 تــرهـــن باسم البنك أو إحدى شركاته املعتمدة لديه لرهن العقارات بامسها.
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حيق للبنك بعد أخذ موافقـــة املستفيد بأن حيــصل على ما يلزمه أو حيتاج إليه من  .٧

صــــــاح ئتمانية (مسه)، كما حيق للبنك اإلفلسعــودية للمعلومات االبيانات املستفيد من الشركة ا

ئتمانية (ومـــــــن ذلك مبلغ دين املستــفيد للبنــك) أو املــــصرفية للشـــركة الســـعودية عن املعلــــومات اال

 ي.دئــتمانية و/أو ألي جهــة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العريب السعو للمعلومات اال

حيق للبنك بالتنسيق مــع الصندوق فتـــح مكــاتب خـــدمة فـــي فروع الصندوق  .٨

الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام) وأيـــة فــروع أخرى يتفق عليـــها الطـــرفني بــهدف خـــدمة 

ليه ع املستفيدين وتسهيل تنفيذ البــرنـــامــج املقدم هلم مبوجب هذه االتفاقية وذلك وفق ما يتفق

 الطرفني من ترتيبات ورسوم يف هذا الشأن.

حيق ألي من الطرفني يف أي وقت اقرتاح تعــديالت أو إضافات على هذه االتفاقية  .٩

 الكتايب. باالتفاقطوال فرتة سرياا، وال تصبح نافذة إال 

يتم تنفيذ هذه االتفاقية وتفسريها وفقا لنصوصها وعباراتــها الـــواضحة الصرحية،   .١٠

االلتزام مبقتضيات حــسن النية فــي التــعامل، وخيضع كل ما لـم يرد ذكره فيها ألحكام األنظمـــة  مع

 السعـــودية واجبـــة التـطبيق وفيما ال يتعـارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

حيق ألي من طرفيها إفشاءها أو نشرها ألي جهة  بنــود هـــذه االتفاقية ســرية، وال  .١١

 .)١(خروافقة خطية من الطرف اآلال مبإ

 يــلتزم البنك بإشعار مـــؤسسة النقـــد العـــريب السعـــودي بتـوقيعه على هذه االتفاقية. .١٢

  المادة السادسة ـــ مدة االتفاقية:

ضايف من تاريخ توقيعها، وعلــى أن يتم تقدمي برنامج التمويل اإل يبدأ العمـــل ذه االتفاقية اعتباراً 

للمستفيدين بعد قيام البنك بتطوير الربنامج يف أنظمته وإجراءاته وفق القواعد العامة واإلجراءات احلــاكمة 

                                 
هذا البند يقرر سرية هذه االتفاقية إال مبوافقة خطية، وقد حصلت على هذه االتفاقية وغريها من املستندات التطبيقية هلذه ) ١(

ة ما فيها بحث، وهذا يعترب إذن من اجلهة ذاا لالطالع عليها ودراساملعاملة من نفس اجلهة املصدرة هلذه االتفاقية واليت سيتم إرفاقها ذا ال
ء يف امن بنود، وهي حمل انتشار واسع بني اجلهات املعنية واملؤسسات التمويلية؛ مما يفقدها هذه اخلصوصية والسرية غري املفهومة، وكذلك قد ج

لربنامج، والتعريف بنفسه  عالن عـن احيق للبنك بعد توقيع االتفاقية اإلالن أنه "املادة احلادية عشرة من هذه االتفاقية فيما خيتص بالدعاية واإلع
صل التوقيع " وقد حخذ موافقة الصندوق اخلطية على مادة اإلعالن وطريقته ومدتهأكجهة معتمدة من الصندوق إلدارة وتنفيذ الربنامج بعد 

  .كما هو مبني يف اخلرب املنقول عن صحيفة "اليوم" يف أول هذا املبحثواالتفاق اخلطي بني الصندوق واملؤسسات التمويلية فيما بعد  
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٢٦٠ 

ار طــحني أن يبدي أحد طرفيها برغبته يف فسخها مبوجب إخ إىلحمـل هذه االتفاقية، ويستمـر العمل ا 

) علــى أن تعترب كافة اً يوم ٩٠، ويعــترب الفسخ نافذا من تاريخ اية تلك املدة (اً يوم ٩٠مكتوب قبل مدة 

العقود واملوافقات املوقعة قبل تاريخ الفسخ واجبة التنفيذ على الطرفني، وعلى أن يراعي الطرفان عدم إضرار 

  أي منهما باآلخر.

  -:المادة السابعة ــــ البطالن الجزئي

يف حال إبطال أي مادة من مواد هذه االتفاقية لتــعارضها مع أي من األنظمة السارية املفعول يف 

اململكة العربية السعودية فإن أثر اإلبطــــال يقتصر على هذه املادة وتبقى االتفاقية وسائر موادها األخرى 

ضع كانا ة بالرتاضي، إلعادة الطرفني إىل أقرب و سارية املفعول، ويتم إضافة مـــادة أو مواد بديلة للمادة املبطل

  عليه قبل اإلبطال.

  -المادة الثامنة ــــ آلية تحصيل أقساط البنك:

يقــوم البنــك باستقطاع املبـــالـــغ املتـعلقة بتمويل البنك اإلضايف من دخل املستفيد  -١

ستفيد يف العقد املربم بني املعلى شكــــــل أقساط شهرية وحسب جدول األقساط املنصـــوص عليـــه 

 والبنك وملحقاته.

يف حال إمتام املستفيد سداد متويل البنك قبل االنتهاء مـــن سداد قرض الصندوق،  -٢

 يوجه البنك إشعارا كتابيا إىل كاتب العدل بطلب فك رهن البنك فقط مع بقاء رهــــن الصندوق.

 و انتظامه بالسداد.أد يدرك البنك بأن الصندوق ال يضمن له مالءة املستفي -٣

  -المادة التاسعة ـــ آلية تحصيل أقساط الصندوق:

يقوم الصندوق بفتح حساب لدى البنك لسداد استـــحقاقات قروضه، على أن  -١

يقوم البنك بالنيابة عنه بتحصيل األقساط الشهرية لقــــروض الصندوق من حساب املستفـــيدين 

  -وفق اخلطوات التالية:

البنك باستقطاع األقساط الشـــهرية اخلــاصة بقرض الصندوق من  يفوض املستفيد  .أ

 حسابه لدى البنك طوال فرتة ســداد املــستفيد للتـــمويل اإلضايف املمنوح له من قبل البنك.

يقوم البنك باستقطاع قسط الصندوق مــن حساب العميل وحتويله إىل   .ب
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٢٦١ 

 احلساب املوحد لتحصيل أقساط الصندوق.

يد بعد انتهاء سداد متــــويل البنك بتكملة ســــداد مستحقات يقوم املستف  .ت

 الصندوق وفق آلية يتفق عليها الصندوق مع املستفيد دون عالقة للبنك بذلك.

يف حال إمتام املستفيد سداد قرض الصندوق قبل االنتهاء من سـداد متويل البنك  -٢

فيه فك الرهن  إىل كتابة العــدل يطلباإلضايف، يقوم الصندوق بتزويد البنك بإشعار كتايب موجها 

ستفيد الشركة التابعــة له حلني استيفاء امل وأن يبقى يف الصــــــــك رهن البنك أعن العقار شريطة 

 اء إجراءات فك الرهن لدى كتابة العدل.إن يقوم البنك بألتمويل البنك، على 

 انتظامه بالسداديدرك الصندوق بأن البنك ال يضمن له مالءة املستفيد او  -٣

اه عن ســـداد مـــديونية املستفيد جت حوال مسئوالً للصـندوق، وال يعترب البنك بأي حال من األ

  الصندوق.

ربعة وعشرين شهرا من أيبدأ سداد أول قسط من أقساط الصندوق بعــــــد مـــرور  -٤

 تاريخ توقيع عقد الصندوق مع املستفيد.

وذلك  ارعتبالصندوق عند بدء سداده باال جيب أن يقوم البنك بأخذ قيمة قسط -٥

عند قيام البنك باحتساب القسط الشهري املطلوب سداده من املستفيد للبنك حىت ال يتجاوز 

 النسبة القصوى املصرح ا من مؤسسة النقد.

يقوم الصندوق بإشعار البنك بالبدء. حبسم أقساط الصندوق قبل شهر واحد من  -٦

 ستحقاق أول قسط.ا

  -العاشرة ـــ التعثر والتنفيذ على العقار:المادة 

  إذا كان التعثر بسبب مماطلة املستفيد:/ أوالً 

يف حــــــال مماطلة املستفيد أو تعثره يف الســـــــداد ألي مـــن املرنني فإنه يتم بذل كافة اجلـهود املمكنة 

قساط شهرية عدم السداد ألكثر مــــن ستة أويف حال استمرار املستفيد ب املستحقـــة قساطاأل استيفاءلكي يتم 

للمـــرن الذي حصـــل التعثر يف مديونيته أن يتخـــــــذ إجراءات النــــزع اجلربي مللكية  جـــاز متتالية أو متفرقة

كون قاضي التنفيذ وي فيــــذ،العـــقار املــرهون وبيعـــــــــــه بعد إنذار املدين (حائز الـعقار املرهون) وفقا لنظــــــــــام التن
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٢٦٢ 

هو املرجع لعمــــــلية النـــزع والبيع، وعند إمتــام البيع وقــبـض الثمــــن يتم توزيع احلصص كل حسب نصيبه من 

  املديونية وبناء على ما يراه قاضي التنفيذ.

 إذا كان التعثر بسبب وفاة املستفيد: /ثانياً 

توفــــي املستفيد وكــــانت تنطبق عليـــــه شـــروط اإلعفاء من كال الطرفني  إذا -١

 (الصندوق والبنك) فتستكمل إجراءات فك الرهن املعتادة.

إذا كــان املتــــويف تنـطبق عليه شروط االعفاء من قرض الصندوق وال  -٢

م الطرف الة يقو تنطبق عليـه شــــروط اإلعفاء من قرض البنك أو العكس ففي هذه احل

االعفاء باستكمال اإلجراءات ومن مث فك الرهن فيما خيصه  هتشمــــــل مــديونيت الذي

 ويبقي الطــــــــرف اآلخر رهنه واختاذ اإلجراءات النظامية فيما خيص حتصيل مديونيته.

و أكان املتويف ال تنطبق عليه شــــــروط االعفاء من قرض الصندوق   إذا -٣

احلــــالة يتم اللجوء إىل قاضي التنفيذ ونظـــــام التنفيذ الختاذ اإلجراءات  البنك فــهذه

 النظامية بذلك.

  -عالن:المادة الحادية عشرة ـــ الدعاية واإل

جهة عالن عـن الربنامج، والتعريف بنفسه كحيق للبنك بعد توقيع االتفاقية اإل -١

موافقة الصندوق اخلطية على مادة خذ أمعتمدة من الصندوق إلدارة وتنفيذ الربنامج بعد 

 اإلعالن وطريقته ومدته.

 ستحداث عروض وبرامج جذب للمستفيدين للتعامل معه.احيق للبنك  -٢

  -المادة الثانية عشرة ـــ المراسالت:

يتـم التعامل بني البنك والصندوق فيما خيص أغـــــراض متويل املــستفيدين مبوجب  -١

سلة (إلكرتوين) معتمد ينشأ هلذا الغـرض، ويلتزم كل من البنك هذه االتفاقية من خالل عنوان مرا

من خالهلا  نظمة اليت يتفـق عليها الطرفان للعملوالصندوق بتطوير التعامل الكرتونيا من خـــالل األ

 مبوجب هذه االتفاقية.

خرى املطلوبة مبوجب هـــــذه االتفاقية خطيا تصدر كافة اإلشعارات واملراسالت األ -٢
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٢٦٣ 

إىل العناوين ذات الصلة املوضحة أدناه، وتكون اإلشعارات والـمراسالت نافذة عند وترسل 

 ر موقع).و ارساهلا بالربيد السريع (مع استالم ايصال اقراأتسليمها فعليا يف حال تقدميها شخصيا 

صندوق عنايــــة / مدير عام  العنوان: ص . ب () الرياض (). -رسـال إلــى الــصندوق:اإل فــي حــال

  لكرتوين /إبريد  فــاكــس / التنمية العقارية.

 -فــــاكس: ) . الـــــرمــــــز الربيدي ( ) ( -ص . ب: /العنوان: مدينة -رســال إلـى البنك:فـي حــال اإل

  / لكرتوينإبريد /  عناية ) . حتويــــــلة ( ) (

تضمنا خر مالطـــرف اآلاتفق الطرفان على أن يقوم كل طرف بتوجيه خطاب إىل  -٣

مساء وتواقيع االشخاص املخولني بالتوقيع نيابة عنه، ونوع الصـــــالحية املعطاة لكل شخص أقائمة ب

يف مجيع العمليات املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية، مع االخذ فـــــي االعتبار حتديث القائمة سنويا  

 كلما تطلب األمر ذلك.

افة / إلغاء ضإالطـــــرف االخر يف حـــالة  إشعاركل منهما بيلتزم طرفا هذه االتفاقية   -٤

) من ٣شخاص املخولني بالتـوقيع يف القائمة املذكورة يف الفقرة (أو تعديل صالحية أي من األ

  هذه املادة.

مل ستــــلم كل طرف نسخة منها بعد توقعيهما للعاحررت هذه االتفاقية من نسختني متطابقتني، 

  مبوجبها.

  ويل التوفيق،،، واهللا

  الطرف الثاين: بنك  ف األول: صندوق التنمية العقاريةالطر 
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٢٦٤ 

: عقود التمويل المشتركة في عقد التمويل اإلضافي العقاري وحكم كل عقد المبحث الرابع

  بمفرده وحكمها، وفيه مطلبان:

  قد تمويل صندوق التنمية العقاريةالمطلب األول: ع

 ندوقص املبذول من صندوق التنمية العقاري هو من قبيل القرض احلسن، وهوعقد التمويل األساسي 

 امللكي املرسوم وجبمب إنشاؤه مت بالعامل، العقاري التمويل مؤسسات أكرب من يعترب رحبي غري تنموي عقاري

 يف هل الرئيسي املقر ويوجد تأسيسه، من سنة بعد نشاطه وبدأ ه،١٣٩٤/ ١١/٦ وتاريخ) ٢٣/ م( رقم

  .باململكة خمتلفة مناطق يف ومكتباً  فرعاً  ٢٩ حوايل ولديه الرياض مدينة

 وقالصند مال رأس ليصبح مرات عدة تضاعف مث  مليون ٢٥٠ قدرة مال برأس الصندوق وقد بدأ

  . مليار١٨٣ حوايل إىل هـ١٤٣٢/١٤٣٣ املالية السنة اية حىت

 دف وذلك السعوديني، للمواطنني فوائد نوبدو  األجل طويلة خاصة قروضاً  الصندوق ومينح

  .)١(عاماً ) ٢٥( مدى على تسدد سكنية وحدات لبناء مساعدم

  .)٢(بدله ويرد به ينتفع ملن مال إرفاقاً  َدْفع هو: والقرض

 وتفريج احملتاجني واساةوم بالناس وتيسري أمورهم، الرفق من فيه ملا ربه؛ إىل املسلم ا يتقرب قربة وهو

  .أعظم الثواب كان أشد احلاجة كانت وكلما ُكَرم،

 يـَْقِبضُ  َواللهُ  َكِثريَةً  ْضَعافًاأَ  َلهُ  فـَُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا قـَْرًضا اللهَ  يـُْقِرضُ  الِذي َذا َمنْ : {احلق سبحانه قال

  .)٣(}تـُْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َويـَْبُسطُ 

نـَْيا، ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  نـَفسَ  َمنْ : «‘ اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  ُهَريـْرَةَ  َأِيب  َوَعنْ  الد 

                                 
education/sa-https://www.souqalmal.com/financial-: موقع سوق املال .كوم على الرابط: ينظر) ١(

-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%84%D8%A7-ar/%D9%85%D8%A7
-D9%82%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%-%D8%B9%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ .  
  .٣١٢/ ٣، كشاف القناعلبهويت، ا) ٢(
  .٢٤٥) سورة البقرة:٣(
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٢٦٥ 

نـَْيا ِيف  َعَلْيهِ  هللاُ ا َيسرَ  ُمْعِسٍر، َعَلى َيسرَ  َوَمنْ  الِقَياَمِة، يـَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  اهللاُ  نـَفسَ  َستَـرَ  َوَمنْ  َواآلِخَرةِ  الد 

نـَْيا ِيف  اهللاُ  َستَـرَهُ  ْسِلماً،مُ  ١(»َأِخيهِ  َعْونِ  ِيف  الَعْبدُ  َكانَ  َما الَعْبدِ  َعْونِ  ِيف  َواهللاُ  َواآلِخرَِة، الد(.  

 املسألة باب من هجيعل ومل للمقرتض، أباحه فإنه إليه، وندبه املقِرض، فيه رغب قد اإلسالم كان وإذا

  .)٢(قضاء يف به لينتفع املال يأخذ ألنه املكروهة؛

والقرض احلسن من أعظم املعاين السامية يف االقتصاد اإلسالمي، والذي ينبغي أن حتييه املصارف 

ربوية هي من ال الفوائد من اخلالية احلسنة القروض اإلسالمية كوعاء متويلي أساسي، خصوصاً أن فكرة بذل

لذي تعيشه خلى عنها يف خضم التطور اصميم فكرة قيام املصارف اإلسالمية، واليت ال يستقيم حبال أن تت

يائها من وأعظم دافع إىل بعث هذه الفكرة وإح املنتجات التمويلية القائمة على االستثمار والعوائد املالية،

الذي ينتج عنه من  اخلري وحثهم على بذل وتعاىل، سبحانه بالرزاق ذي القوة املتني الناس عالقة تقوية جديد

 والثواب األجرب تذكريهم وإعادة عاف ما ال ميكن أن يصدقه العقل املادي املعاصر،الربكة واخلري أضعاف أض

 من العديد نشاءإل وضرورة التنافس يف هذا اال املبارك وجل ملن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، عز اهللا من

األضرار  إىل ؤديي وكل ما الربا عن ستعيد املصارف إىل نقائها ومصداقيتها وتبعدها اليت اإلسالمية املصارف

  .واألزمات املالية

وعليه فإن من دعاوي الغبطة والسرور وجود هذا املنتج التمويلي من صندوق التنمية العقاري السعودي، 

والذي قد أضيف إليه غريه من الصيغ التمويلية بناء على االتفاقيات املربمة بني الصندوق وغريه من املصارف 

تمع وتلبية حلاجتهم الضرورية يف توفري السكن، وحفاظًا على سالمة العقد من سعيًا لتحقيق مصاحل ا

الشوائب واملعاين املؤثرة عليه سلباً، خصوصاً بعد انضمام غري عقد القرض املبذول من الصندوق إليه، أرجأت 

ضاف 
ُ
ليه وحكمه إىل إالبيان للضوابط واألحكام املتعلقة بالعقد بعد بيان صيغة العقد التمويلي اآلخر امل

 الفصل الذي يليه وما يرتبط به من التوجيه واآلثار.

                                 
 لىع االجتماع فضل باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب) (٢٦٩٩: (برقم) ٧١/  ٨" (صحيحه" يف مسلم أخرجه )١(

  .)الذكر وعلى القرآن تالوة
كشاف لبهويت، ا. ٢٣٦/ ٤، المغني. ابن قدامة، ٣٦/ ٥، تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ابن حجر اهليتمي، ينظر) ٢(

  .٣١٢/ ٣، القناع
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  المطلب الثاني: عقد تمويل المصرف اإلضافي.

ضاف على القرض املمنوح للعميل 
ُ
عند النظر يف هذه املعاملة فإنه يتضح جليًا بأن عقد التمويل امل

العميل واملصرف   لى االتفاقيات املربمة بنيمن صندوق التنمية العقاري يعتمد صيغة املراحبة للتمويل، بناء ع

يقــوم البنـــك بالتــنسيق مـــع الصنـدوق لتقدمي برنامج التمويل اإلضايف بــنــظام كما جاء يف املادة الثانية "

رغبـون ي(املراحبة) بعد تصميمـــــــه وتطويــره للمواطنني الــذين صـــدرت هلم املوافقة على الـقـــرض مــن الصندوق و 

فـي متلك مساكن بقيمة أعـــلى من قيمة القروض املمنوحة هلم من قبل الصــــندوق، علــى أن يلتــزم البنـــك 

)؛ مما ١٣ق رقم (" ويتضح جلياً يف امللحبتصميــــم وإعداد املنتج املناسب لغرض حتقيق أهداف هذه االتفاقية

حكم  أهم الصور املتعلقة بالعقد حمل الدراسة متهيداً للوصول إىلجيعل املقام داعياً لبيان حكم املراحبة هنا، و 

  املعاملة التمويلية وضوابطها.

  .)٢(ح معلومربثل الثمن األول مع زيادة البيع مبيف االصطالح الفقهي ُعرَفت بأا:  )١(واملراحبة

يعها، بل سنكتفي مبا يف مجوبالنظر ملسألة املراحبة فإن هلا صوراً خمتلفة ال يسع املقام لتفصيل القول 

يعني للوصول إىل مسألتنا املقصودة بالبحث، ومسألة املراحبة يف أصلها هي صورة من صور بيوع األمانة، 

وهي ما يسمى باملراحبة البسيطة، وصورا ظاهرة يف اجلواز واخلالف فيها يسري، خبالف ما حنن بصدده وهي 

ؤسسات بالشراء أو الواعد بالشراء، وهي الصيغة املستخدمة يف املصارف واملاملراحبة املركبة أو بيع املراحبة لآلمر 

  .)٣(التمويلية املختلفة ولذلك فقد مسُيت باملراحبة املصرفية

وتنحصر العالقة يف املراحبة البسيطة بني طرفني ولذلك فهي متر مبرحلة واحدة، خبالف املراحبة املركبة 

اليت تكون العالقة فيها بني ثالثة أطراف ومتر مبرحلتني مرحلة الوعد، ومرحلة البيع، فهي مركبة من وعد 

                                 
ة: أي والرباح: النماء والزيادة، يقال: راحبته على سلعته مراحباملراحبة لغة: على وزن مفاعلة من الربح وهو النماء يف التجارة،  )١(
واملفاعلة هنا ليست على باا؛ ألن الذي يربح هو البائع فقط، فهذا من املفاعلة اليت استعملت يف الواحد، أو أن مراحبة مبعىن:  أعطيته رًحبا،

  .٤٤٢/ ٢ لسان العرب. ابن منظور، ٢٢١/ ٦ العين. ينظر: الفراهيدي، إرباح؛ ألن أحد املتبايعني أربح اآلخر
. ابن ٣/٥٢٨ روضة الطالبين. النووي، ٣/١٥٩ الشرح الكبير. الدردير، ٢٢٠، ١٣٥/ ٥ بدائع الصنائعينظر: الكاساين،  )٢(

  .٤/١٣٦ المغنيقدامة، 
الشبيلي، يوسف  .٤/١٣٦ المغني. ابن قدامة، ٣/٥٢٨ روضة الطالبين. النووي، ٢٢٠/ ٥ بدائع الصنائعينظر: الكاساين،  )٣(
بيان، دُ ٢/٣٨٢، مرجع سابق، (الخدمات االستثمارية في المصارفبن عبد اهللا،  ان بن حممد، ). الدالمعامالت المالية أصالة ومعاصرةبي، 
  ).٣٣٩/ ١٢مرجع سابق (
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  .)١(هائيةالسلعة يف املعاقدة الن بالشراء من العميل، ووعد من املصرف بالبيع بطريق املراحبة، مع بيع

ولذلك فإن املعاملتني تتفقان من حيث طلب ربح معلوم على الثمن األول، إال أن بينهما فروق عدة 

يرتتب عليها االختالف يف التصّور واملفارقة يف احلكم. وليس املقام مقام بسط وتفصيل خصوصاً ملا ال تدعو 

  إليه احلاجة من االستطراد.

 ليست لعةس كاملصرف مثالً  من جهة مالية يطلب اآلمر بالشراء أو الواعد أن: راحبة املركبةوصورة امل

  .)٢(إياه يعهاب مث بشراء السلعة فتقوم هذه اجلهة معلوم، ربح مع نسيئة بشرائها منه ويَِعد يف ملكه،

الوعد يف اإللزام بوأهم املسائل الواردة على صورة املراحبة املركبة مسألتان، ومها مبنيتان على مدى 

مرحلة املواعدة، ولكل حكم خمتلف ينبغي الوقوف عليه أوالً ومن َمث احلديث عما بني أيدينا من الصورة حمل 

  الدراسة، ويكون ذلك على النحو اآليت:

   

                                 
قه اإلسالمي، منشور يف جملة جممع الف بيع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمية،ينظر: املصري، رفيق بن يونس،  )١(

  .٨٤١العدد اخلامس، ص
بيان،  .٨٣٦ص  ،المرجع السابقينظر:  )٢( وينبغي مالحظة  ٣٤٠/ ١٢، مرجع سابق (المعامالت المالية أصالة ومعاصرةالد .(

، وإال فإا تكون مسألة أخرى إذا ذكر الربح ومل حيدد مقداره وقد كرهها املالكية، كون الربح حمددًا يف هذه الصورة لتكون من املراحبة املركبة
 قبل يوافقه مل نهأل يفسخ؛ مل وقع وإن ابتداء، يكره فهذا فيه، العادة أو املواعدة خوفو  ومشاته، احلرام مضارعة من يف ذلك ملا: الكراهة ووجه
. وهي تعود على الراجح إىل مدى اإللزام من عدمه وحكم ذلك يف احلالتني، وهي ظاهرة رًحبا يقررا مل ملا أحدمها يلزم عقًدا معه يعقد ومل ذلك،

  ).٢٨٨/ ٤). املنتقى للباجي (١٦/ ٥الذخرية ( .)٤٠٥/ ٤مواهب اجلليل (يف عدم اإللزام وسيأيت بيانه يف موضعه بإذن اهللا وتوفيقه. ينظر: 
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  أن يكون الوعد غير ملزم ألحد من الطرفينالمسألة األولى: 
ترك ، و بذلك مر بالشراء أو الواعدأخبر اآل ،ملكهة ودخلت سلعال المأمور بالشراء فإذا اشترى

  .كتر ال أو للواعد بالشراء مطلق الخيار في الشراء

  وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه الصورة على قولني:

  .)١(: اجلواز. وهو مذهب احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، ومجهور املعاصرينالقول األول

  .)٢(الكية: التحرمي. وهو مذهب املالقول الثاني

: أن األصل يف املعامالت احلل، إال ما دل الدليل على منعه، وال دليل يدل على دليل القول األول

منع بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا كان الوعد غري ملزم، فإن البائع يشرتي لنفسه، وهو يعلم أن املشرتي قد 

من  يه ضمان السلعة لو هلكت، فهذه الدرجةيرجع وقد ال يرجع، وإذا رجع فقد يشرتي أو ال يشرتي، وعل

  مصاحل، من أمهها: عدة هلما اخليار بسبب جعل املخاطرة جتعل املعاملة مباحة، وألنه يتحقق

 كون ومن مباحاً، بيًعا أن تكون إىل بفائدة قرضاً  كوا من املعاملة خترج أن .١

 .حقيقة مشرت إىل ممول جمرد املصرف

 للبضاعة، صرفامل متلك بعد إال ينعقد مل العقد ألن ميلك؛ ما يبيع حينئذ البائع أن .٢

 .صورةً  وليس حقيقةً  البضاعة متلك بعد والقبول اإلجياب وكان

                                 
. ٣/٣٩، األم. الشافعي، ٣٠/٢٣٧، المبسوط، السرخسي، ٤٠، صالمخارج في الحيلينظر: الشيباين، حممد بن احلسن،  )١(

جامع ، ابن تيمية، ٣٠٣-٢٩/٣٠٢، مجموع الفتاوى. ابن تيمية، ٢/٩٣، القواعد المنثور في. الزركشي، ٥/١١٥، روضة الطالبينالنووي، 
، العدد اخلامس، قرار امع بشأن الوفاء بالوعد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. ٤/٢٣، إعالم الموقعين. ابن القيم، ٢٢٦-١/٢٢٣، المسائل

نعقد بديب، وكذلك توصيات املؤمتر املصريف اإلسالمي ، توصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول امل٣، ٤١/٢-٤٠واملراحبة لآلمر بالشراء، برقم 
فتاوى اللجنة ، ٩٢، صالمعايير الشرعية للمؤسسات اإلسالميةه، ١٤١٠الثاين بالكويت، وقرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن املراحبة 

 ،لمرابحة كما تجريه البنوك اإلسالميةبيع ا. األشقر، حممد بن سليمان، ١٩/٦٨ مجموع فتاوى ابن باز، ابن باز، ٢٣٧/ ١٣ الدائمة
 .٢/٣٩٦، الخدمات االستثمارية في المصارف. الشبيلي، ١/١٠٣منشور ضمن حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة، 

واختاره من املعاصرين األلباين وابن عثيمني،  .٤/٤٠٦، مواهب الجليل. احلطاب، ٧/٨٦، البيان والتحصيلابن رشد،  ينظر: )٢(
ئع رحم اهللا اوكان األلباين حيرم البيع اآلجل بسبب الزيادة اليت تكون مقابل األجل؛ فهو حيرمها مطلقاً بكافة صورها ولو كانت السلعة مملوكة للب

، لقاءات الباب المفتوح. ابن عثيمني، ٢١١/ ٨، الشرح الممتع. ابن عثيمني، ٤٢٦/ ٥، السلسلة الصحيحةاجلميع. ينظر: األلباين، 
المالية  فقه المعامالت. اخلثالن، سعد بن تركي، ٢/٣٩٤، الخدمات االستثمارية في المصارف. الشبيلي، ٢/١٩٥، ٣٧٥، ١/٢٤٢

 ).١١٠، ١٠٩م، (ص ٢٠١٢-ه ١٤٣٣، الطبعة الثانية، -الرياض–، دار الصميعي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية المعاصرة
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 لكته إذا السلعة ألن يضمن؛ فيما ربح قد يكون ذلك بعد ربح إذا املصرف أن .٣

  .)١()املصرف( البائع ملك على هلكت فقد

 املعاملة حيلة ألكل الربا، وأن حقيقتها استحالل ما حرم اهللا: التعليل بأن هذه دليل القول الثاني

من مبادلة النقد جبنسه متفاضًال إىل أجل بواسطة هذه السلعة احملللة بينهما للحصول على النقد احلال، 

وليست من البيع والشراء يف شيء، وليس للبائع (املصرف) وال للمشرتي قصد من شرائها إال الوصول إىل 

  .)٢(، ولذلك فقد عدها املالكية ضمن صور العينة احملرمةاملال

  :)٣(وقد نوقش هذا القول

بعدم التسليم وذلك ألن البائع يشرتي السلعة حقيقة بتملك حقيقي وقبض حقيقي مث يبيعها لآلمر، 

لبائع ا ويتعرض كذلك لدرجة من املخاطرة تتعرض هلا عادة البيوع احلقيقة، وال يقدح يف املعاملة أن يشرتي

السلعة لغريه، فكل التجار يشرتون السلع لغريهم، وليس من شروط الشراء املباح أن يشرتي املرء لينتفع، أو 

  يقتين، أو يستهلك.

وكذلك ال ُيسلم بإدراجها ضمن صور العينة ملفارقتها هلا متاماً؛ وذلك ألن املشرتي هنا يقصد السلعة 

ة، وقد خالفهم غريهم من األئمة يف هذا اإلدراج، واجتهادهم يف هذا حقيقة ال صورة وال حيلة كما يف العين

ا ثبت يؤجرون عليه، ولكن ال ُيسلم هلم إال فيم –سداً للذريعة  –الباب ومنعهم صوراً كثرية من املعامالت 

به الدليل، على أم يف هذه الصورة خيصون املنع بأهل العينة ملا ُعِرف عنهم من التحايل عن علم الستباحة 

  احملرم.

: بعد العرض املوجز للقولني ودليل كل منهما، ومناقشة دليل القول الثاين ملا احتاج إليه من الترجيح

م؛ أن الراجح هو القول جبواز بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا كان الوعد غري ملز -واهللا أعلم -ة، تبني يل املناقش

                                 
بيان، ١/١٠٣، مرجع سابق بيع المرابحة كما تجريه البنوك اإلسالميةر: األشقر، ينظ )١( المعامالت المالية أصالة . الد

 ).٣٤٨/ ١٢، مرجع سابق (ومعاصرة
القرضاوي، يوسف  .٢١١/ ٨، الشرح الممتع، ابن عثيمني، ٣/٨٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينظر: الدردير،  )٢(
 .٣٠ه، ص ١٤١٨، بريوت، الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالةبيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالميةبن عبد اهللا، 
، الخدمات االستثمارية في المصارف. الشبيلي، ٤٠، ٣٠، مرجع سابق، ص بيع المرابحة لآلمر بالشراءينظر: القرضاوي،  )٣(

٣٩٥، ٢/٣٩٤. 
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وذلك لقوة دليله وبقائه على األصل، مقابل ضعف دليل القول الثاين أمام ما ورد عليه من مناقشة، وملا 

يع املؤسسات مج اد جتمع عليه اليوميتحقق بذلك من املصاحل املذكورة يف دليل أصحاب القول األول، ويك

  واهليئات الشرعية
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  طرفين أو ألحدهماأن يكون الوعد ملزًما للالمسألة الثانية: 
واإللزام بالوعد تارة يكون بلزوم البيع، وتارة يكون بتحمل الخسارة التي لحقت بالبنك بسبب 

  لخسارة حقيقية. نكول اآلمر بالشراء عندما يبيع البنك سلعته على عميل آخر ويتعرض

  اختلف الفقهاء يف حكم بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا كان الوعد ملزًما، على ثالثة أقوال:

: التحرمي مطلقاً. وقد ذهب إىل هذا القول َمن تعرض هلذه الصورة من الفقهاء املتقدمني القول األول

  .)١(ء املعاصرينمن احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة، ومجع من العلما

  .)٢(: اجلواز مطلقاً. وهو قول مجاعة من العلماء املعاصرينالقول الثاني

  .)٣(: اجلواز إذا كان اإللزام ألحدمها. وهو قول بعض املعاصرينالقول الثالث

  :أدلة القول األول

                                 
البيان ابن رشد،  .٢٣٨، ٣٠/٢٣٧، المبسوط، السرخسي، ٤٠، صالمخارج في الحيلينظر: الشيباين، حممد بن احلسن،  )١(

المنثور . الزركشي، ٥/١١٥، روضة الطالبين. النووي، ٣/٣٩، األمالشافعي،  .٤/٤٠٦، مواهب الجليل. احلطاب، ٨٧، ٧/٨٦، والتحصيل
. وأنصار هذا القول من املعاصرين: ابن باز، واألشقر، وبكر أبو زيد، ورفيق املصري، ٤/٢٣، إعالم الموقعين. ابن القيم، ٢/٣٩، في القواعد

. ١٩/٦٨، تاوى ابن بازمجموع فواللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية، وفتوى اهليئة الشرعية مبصرف الراجحي. ينظر: ابن باز، 
لة ، حبث منشور يف جمبيع المرابحة لآلمر بالشراء. أبو زيد، بكر بن عبد اهللا، ١/٧٥، سالميةبيع المرابحة كما تجريه البنوك اإلاألشقر، 

، منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد بيع المرابحة لآلمر بالشراء. رفيق املصري، ٧٣٥جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ص
الخدمات االستثمارية . الشبيلي، ١/٣٣٠ ات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحيقرار . ١٣/٢٣٧ فتاوى اللجنة الدائمة. ٨٣٢اخلامس، ص

 .٢/٣٩٦، مرجع سابق في المصارف
ومنهم: القرضاوي، وسامي محود، وعبد الستار أبو غدة، وابن منيع، والقره داغي، وصدر به قرار مؤمتر املصرف اإلسالمي  )٢(

امس، قرار امع ، العدد اخلمجلة مجمع الفقه اإلسالمي ي الثاين املنعقد بالكويت. ينظر:األول املنعقد بديب، وقرار مؤمتر املصرف اإلسالم
، توصيات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول املنعقد بديب، وكذلك توصيات املؤمتر ٣، ٤١/٢-٤٠بشأن الوفاء بالوعد واملراحبة لآلمر بالشراء، برقم 

، المعايير الشرعية للمؤسسات اإلسالميةه، ١٤١٠مع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن املراحبة، املصريف اإلسالمي الثاين بالكويت، وقرار جم
بيع المرابحة كما تجريه . األشقر، حممد بن سليمان، ١٩/٦٨ مجموع فتاوى ابن باز، ابن باز، ٢٣٧/ ١٣ فتاوى اللجنة الدائمة، ٩٢ص

. محود، ٣٠، صبيع المرابحة لآلمر بالشراء. القرضاوي، ١/١٠٣ية معاصرة، ، منشور ضمن حبوث فقهية يف قضايا اقتصادالبنوك اإلسالمية
أسلوب . عبد الستار أبو غدة، ٨٠٧، منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، صبيع المرابحة لآلمر بالشراءسامي بن حسن، 

 .٨٩٤جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ص، منشور يف المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف اإلسالمية
ممن ذهب إىل هذا الرأي: الصديق الضرير، وأمحد ملحم، وأمحد علي عبد اهللا، وصدر به قرار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  )٣(

للمأمور دون اآلمر. ينظر: الصديق الضرير، . واختار بعض أصحاب هذا القول أن يكون اإللزام ٩٣اإلسالمية، كما يف كتاا املعايري الشرعية ص
بيع المرابحة  أمحد بن سامل،ملحم،  .٧٤٢، ٧٤٠، منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، صبحث المرابحة لآلمر بالشراء

 ،يأمحد علعبد اهللا،  .) ١١٣ - ١١٢(  ،م١٩٨٩ ،الطبعة األوىل ،احلديثة، عمان ، مكتبة الرسالةوتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية
 هـ.١٤٠٧ ،الطبعة األوىل ،، الدار السودانية، اخلرطومالمرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية
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٢٧٢ 

د ق عن بيع ما ال ميلك البائع، وعن ربح مامل يضمن، بل �النهي الوراد عن النيب الدليل األول: 

 مأذونًا أو للبائع مملوًكا املبيع يكون أن البيع شروط صحة من وكان بيع ما ال ميلك، بطالن على نُِقل اإلمجاع

؛ افيه، واإللزام بالوعد على شراء السلعة يدخل يف النهي؛ ألن اإللزام بالوعد يف حقيقته بيع، وإن مسي وعدً  له

ألن العربة يف العقود باملعاين ال باأللفاظ واملباين، وعليه فإن املصرف يدخل يف النهي الوارد يف احلديث عن 

  .)١(بيع ما ال ميلك، ويدخل كذلك يف النهي عن ربح مامل يضمن

  :وقد نوقش هذا الدليل من وجهين

أن املصرف مل يبع ما ليس عنده، ومل يربح يف ما مل يضمن، وذلك ألن العقد لن يتم  الوجه األول:

حىت ميتلك السلعة وتدخل يف ضمانه، وما جيري بينه وبني املشرتي يف املرة األوىل إمنا هو وعد وليس عقدا، 

اا عليه، وأن موبينهما فروق عدة من أمهها: أن السلعة بعد الوعد وقبل التسليم للواعد ملك للمصرف وض

الواعد إذا امتنع عن شرائها يف هذه املرحلة؛ فللمصرف بيعها ومطالبته بالتعويض، ولو كان االتفاق األول 

بيعًا ملا كان له ذلك، وأن الطرفني ال يكتفيان ذا الوعد لنقل امللكية بل ينشئان عقد بيع من جديد بعد 

  .)٢(متلك املصرف للسلعة ليشرتيها الواعد

: بأن الفروق اليت أُورِدت غري مؤثرة يف النتيجة، وأن املتعاقدين ملتزمان بإنشاء العقد على أجيب

الصورة اليت متت ذا الوعد، وليس هلما احلرية يف ترك املبايعة أو التعديل عليها بناء على ما اتفقا عليه؛ مما 

ًدا؛ فالعربة يف مرحلة املواعدة وإن مسيت وعيدل على أن العقد الثاين إمنا هو حتصيل حاصل، وأن البيع قد مت 

  .)٣(يف العقود باملعاين ال باأللفاظ واملباين

                                 
يف النهي عن بيع ما ال ميلك البائع، ينظر: (ص)، وّممن نقل اإلمجاع  ~وقد سبق إيراد حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  )١(

). وهذا الدليل أقوى ١٤٦/ ١٤، (التمهيد)، وابن عبد الرب يف ٢٥/ ٤( تبيين الحقائقعلى منع غري املالك بيع املعّني حلظ نفِسه؛ الزيلعي يف 
. ينظر: هأدلة هذا القول وعمدته، وقد استدل به كل من رجح هذا القول من الباحثني وردوا كل ما أورده املعرتضون من مناقشات كما سيأيت بيان

، حبث منشور يف بحة لآلمر بالشراءبيع المرا، بكر أبو زيد، ١٠٥، ١/٧٢مرجع سابق  بيع المرابحة كما تجريه البنوك اإلسالمية،األشقر، 
بيان، ٢/٣٩٦، مرجع سابق الخدمات االستثمارية في المصارف. الشبيلي، ٧٣٢جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ص الد .

 ).٣٥٦، ٣٥٥/ ١٢، مرجع سابق (المعامالت المالية أصالة ومعاصرة
. الشبيلي، اخلدمات ٦٠-٥٤. القرضاوي، بيع املراحبة لآلمر بالشراء، ص٣٤٣ينظر: سامي محود، تطوير األعمال املصرفية، ص )٢(

 ٢/٤٠٣االستثمارية يف املصارف، مرجع سابق 
، الخدمات االستثمارية في المصارف، الشبيلي، ٧٤٢، مرجع سابق صالمرابحة لآلمر بالشراءينظر: الصديق الضرير،  )٣(
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٢٧٣ 

ا معينة ينً ع السلعة إذا كانت إمنا يرد على ما ،البائع ليس عند النهي عن بيع ما: أن الوجه الثاني

 وعدمه، احلصول نيب مرتدًدايف حتصيلها، فيكون قد ضمن له شيئا  ميضي ملكه مث يف يبيعها وهي ليست

  .)١(هعنه، وأما بيع املراحبة فإنه يقع على موصوف يف الذمة مقدور على تسليم فنهي القمار، يشبه غررًا فكان

: بأن عقد املراحبة ال خيتص ببيع املوصوفات يف الذمة بل هو وارد على األعيان املعينة كذلك، أجيب

  .)٢(ملوصوفةوايزون لإللزام مل يفرقوا بني العني املعينة، وا

أن  جلوازه طرت شي وعلى التسليم باقتصار بيع املراحبة على السلع املوصوفة يف الذمة دون املعينة؛ فإنه

 م الثمن،سل ه إذا مل يُ وألن ال،احلسلم ال حينئٍذ من قبيل يكون ألنه، مقدماً يف جملس العقد يستلم البنك الثمن

 فهو منا حمرم يف ذمة البائع؛ ألنه مل يشرتيه بعد، وهذ اً املبيع دينو  فإن الثمن سيكون ديناً يف ذمة املشرتي،

يف الصورة امع على منعها؛ ألن املبيع موصوف يف الذمة غري مملوك للبنك، والثمن دين  بيع الدين بالدين

يسميه بعض شكل أقساط، و  على املشرتي مل يسلم يف جملس العقد حىت يكون سلًما، بل سوف يسلم على

لشافعي: "املسلمون قال ا وهذا جممع على حترميه حيث مل خيتلف أحد يف منعه. هاء ابتداء الدين بالدين.الفق

  .)٣(ينهون عن بيع الدين بالدين"

يف النهي عن بيعتني يف بيعة؛ إذ إن اإللزام بالوعد  �: األحاديث الواردة عن النيب الدليل الثاني

  .)٤(يف بيعةصريه بيًعا، فجمعت املعاملة بني بيعتني 

وطأ يف باب "النهي عن بيعتني يف بيعة " بالًغا أن رجًال قال لرجل: "ابتع يل املوقد روى مالك يف 

لعل و  .)٥(هذه البعري بنقد، حىت أبتاعه منك إىل أجل، فسأل عن ذلك عبد اهللا بن عمر فكرهه وى عنه"

                                 
 .٤٠٤-٢/٤٠٣مرجع سابق 
  .٥٦. القرضاوي، بيع املراحبة لآلمر بالشراء، ص ٧١٦/ ٥يف هدي خري العباد،  ينظر: ابن القيم، زاد املعاد )١(
  .٢/٤٠٤، مرجع سابق رية في المصارفالخدمات االستثماينظر: الشبيلي،  )٢(
. وينظر: ١٣٢، صاإلجماعقال ابن املنذر:" وأمجعوا على أن بيع الدين بالدين ال جيوز". ينظر: ابن املنذر،  ).٣٠/ ٤( األم )٣(

بيان، ُدبيان بن حممد، ٤/٣٧، المغني، ابن قدامة، ٨/٣٩٥ البناية،العيين،  ١٢، مرجع سابق (عاصرةالمعامالت المالية أصالة وم. الد /
٣٥٦.(  

 .٧٤٠مرجع سابق، ص ،المرابحة لآلمر بالشراءسبق ختريج حديث النهي عن بيعتني يف بيعة، ص. وينظر: الصديق الضرير،  )٤(
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل يان لألعمال اخلريية  ،موطأ مالكاألصبحي،  مالك بن أنسينظر: مالك، اإلمام  )٥(

بيعتني ، النهي عن بيوع) (كتاب ال٥٧٠/ ٢٤٤٥) برقم: (٩٥٨/  ١( ،م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ،الطبعة األوىل، اإلمارات- أبو ظيب- واإلنسانية
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٢٧٤ 

ن بيعتني يف عنه م يأن ابن عمر يعتربها داخلة فيما ُ  إىل ليشريهذه املسألة يف هذا الباب  اإلمام مالك

  بيعة.

ونوقش: بأن الراجح يف تفسري بيعتني يف بيعة: العينة، وهي أن يقول: أبيعكها مبائة مؤجلة على أن 

أشرتيها منك بثمانني حالة، وعليه فال تكون صورة املسألة داخلة يف النهي؛ ألا مواعدة على بيع حقيقة 

  .)١(وبة بالفعل، وهي بيعة واحدةلسلعة مطل

عن بيعتني  النهي مجلة : بأن الرتكيب إذا أدى إىل حمرم فإنه يكون حمرًما، ويدخل يفميكن أن جيابو 

ك كل فكما أن الرتكيب يف بيع العينة يصدق عليه أنه من قبيل بيعتني يف بيعة املنهي عنه؛ فكذل يف بيعة،

 املركبة يف هذه احلالة ومن ذلك املراحبة رتكيب معىن من معاين التحرمي،بيعة مركبة من بيعتني ترتب على هذا ال

عد متلك السلعة اً، وبعقد صريه حينئذي هنألاإللزام بالوعد  يف حالة رم، وهو بيع ما ال ميلكاحملؤدي إىل ت

  ع.مع شرط الرضا يف البي ذلك يتناىفو  يكون العقد حتصيل حاصل

ىف ني التعاقد شرط من شروط العقود، واإللزام بالوعد يف املراحبة يتناأن الرضا التام ح :الدليل الثالث

مع الرضا املطلوب شرًعا؛ ألن املتعاقدين جمربان على العقد الثاين، فيكون العقد باطًال؛ لعدم توفر شرط 

خيار  الرضا، ومن مظاهر عدم توافر الرضا التام؛ ما يرتتب على اإللزام بالوعد من إسقاط حق املتبايعني يف

  .)٢(الس الذي قد فرضه هلم الشارع احلكيم

  .)٣(بأنه إذا كان اإللزام يصري الوعد عقًدا، فإن الرضا موجود حني الوعد من املتعاقدينيناقش: 

وجياب: بأن التسليم بكون الوعد األول عقداً كاٍف يف املنع منه كما هو احلال يف هذا االعرتاض 

 العقد البائع، وهذا ما مل يقر به القائلون جبواز اإللزام بالوعد؛ فيبقى القدح يفلكونه تسليم ببيع ما ال ميلك 

  بعدم توفر الرضا التام حني التعاقد على حاله.

                                 
  .)يف بيعة

  .١٤١مرجع سابق، ص بيع املراحبة وتطبيقاا يف املصارف اإلسالمية، ينظر: ملحم،  )١(
بيع المرابحة لآلمر . رفيق املصري، ١/١٠٤، مرجع سابق، بيع المرابحة كما تجريه البنوك اإلسالميةينظر: األشقر،  )٢(

 .٢/٤٠٥ ، مرجع سابق،الخدمات االستثمارية في المصارف. الشبيلي، ٨٥١، ٨٥٠، مرجع سابق، ص بالشراء
  ).٢٧٩مرجع سابق، (ص  ،تطبيقية تأصيلية اإلسالمية دراسة المالية الهندسةينظر: العنزي، مرضي بن مشّوح،  )٣(
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٢٧٥ 

: أن العقد ذه الصورة يكون من قبيل بيع الدين بالدين امع على حترميه كما سبق الدليل الرابع

 ألول؛ إذ يكون مع اإللزام بالوعد مؤجل البدلني، فال البنكبيان ذلك يف معرض الرد على مناقشات الدليل ا

  .)١(يسلم السلعة يف احلال، وال العميل يسلم الثمن

بأن البيع ليس مؤجل البدلني، فإن الذي حيدث أوًال بني العميل، واملصرف وعد ال بيع، ونوقش: 

تأجيل الثمن كله د والتسليم للمبيع، و وعند متلك املصرف السلعة املأمور بشرائها وحيازا، وعندئذ يتم العق

  .)٢(أو بعضه

: بأن اإللزام بالوعد يصري الوعد بيعًا فيكون ذا مؤجل البدلني، خبالف ما إذا كان الوعد ويجاب

  غري ملزم فيتأتى هذا الوجه ويكون وجيهاً.

  أدلة القول الثاني:

 دل الدليل على حترميه، وال دليل يدل أن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة إال ماالدليل األول: 

  .)٣(على حترمي املراحبة املركبة مع الوعد امللزم، فتبقى على أصل اإلباحة

بأن أدلة أصحاب القول األول واملذكورة آنفًا تنقل املعاملة عن أصل احلل واإلباحة إىل ونوقش: 

  التحرمي.

لى رأي لذين يرون اإللزام بالوعد مطلقاً، أو عأن بيع املراحبة يتفق مع قول العلماء االدليل الثاني: 

املالكية الذين يرون اإللزام بالوعد إذا دخل املوعود بسببه يف شيء؛ فاملأمور اشرتى السلعة ودخل يف هذه 

املخاطرة ألجل الواعد، وحىت على رأي من يرى اإللزام بالوعد ديانة من العلماء، فإنا ميكننا أن نلزم به قضاًء 

  .)٤(املصلحة ذلك، وقد اقتضت املصلحة يف بيع املراحبة اإللزام بالوعد إذا اقتضت

                                 
م. ١٩٨٥ه، أيلول ١٤٠٦، حمرم ٦١القطرية، العدد  ، منشور يف جملة األمةبيع المرابحة لآلمر بالشراءينظر: رفيق املصري،  )١(

  .٢٦ص
ه، ١٤٠٦، ربيع اآلخر ٦٤القطرية، العدد  ، منشور يف جملة األمةبيع المرابحة لآلمر بالشراءينظر: يوسف القرضاوي،  )٢(

 اإلسالمية دراسة المالية الهندسةالعنزي،  .١٤٥ ص ، مرجع سابق،وتطبيقاتها في المصارف اإلسالميةالمرابحة  بيع. ملحم، ١١ص
  ).٢٧٩، ٢٧٨مرجع سابق، (ص  ،تطبيقية تأصيلية

 .٢٠-٥١، مرجع سابق، صبيع المرابحة لآلمر بالشراءينظر: القرضاوي،  )٣(
، فتح العلي المالك. عليش، ٤/٢٥ الفروق. القرايف، ١١/٢٩ الفروع. ابن مفلح، ٦/٢٧٨ المحلىينظر: ابن حزم،  )٤(
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  نوقش من وجوه:

املصلحة املدعاة يف اإللزام بالوعد يف املراحبة ملغاة؛ ملا يرتتب عليها من احملظورات  الوجه األول:

  الشرعية اليت سبق ذكرها يف أدلة القول األول.

ل التربعات  إمنا هي يف إجياب الوفاء بالوعد يف مسائلزام بالوعد : أن نصوص املالكية يف اإلالوجه الثاني

، وجاء يف إيضاح ألا متلك بالقول عند مالك، وهذا من أسرار مذهب مالك يف مسألة الوعد ؛كاهلبة

 مث منمحاية) و  احلال يف وقوعه يصح ال مبا املواعدة منع املسالك إىل قواعد اإلمام مالك: "قاعدة: (األصل

ندك"، واملراحبة ع ليس ما وعلى اجلمعة، نداء ووقت قبضه قبل الطعام بيع وعلى العدة، يف املواعدة مالك منع

حمرمة عند املالكية مىت ما اتفقا على الربح سواء كان الوعد ملزًما أو غري ملزم؛ ألنه من بيع ما ليس عند 

  .)١(البائع

 ماء املتقدمني هو الوعد باملعروف، أما الوعد يف: أن املقصود باإللزام بالوعد عند العلالوجه الثالث

املعاوضة فلم يكن مقصودهم؛ ألنه يصري حينئذ عقداً. وغاية ما جاء عن بعض املتقدمني يف اإللزام بالوعد 

يف عقود املعاوضات من طرف الواعد فقط، ومل يرد عنهم إلزام الطرفني وإمنا قصروا اإللزام فيها على طرف 

  .)٢(واحد هو الواعد

و : أنه يرتتب على ترك اإللزام بالوعد يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء ضررًا بالطرفني أالدليل الثالث

ن جزء هي عبارة ع نادرة طلب شخص من املصرف شراء آلةي قدفبأحدمها، والشريعة جاءت لرفع الضرر؛ 

                                 
. قرار مؤمتر املصرف اإلسالمي األول املنعقد بديب يف ٤٣٩-٣/٤٣٨ أضواء البيان. الشنقيطي، ٣١٧ص األذكار. النووي، ٢٥٦-٢٥٤ص

 ه.١٣٩٩
د الرمحن ، حتقيق: الصادق بن عبإيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبد اهللا مالكينظر: الونشريسي، أمحد بن حيىي،  )١(

مد حم ، حتقيق:البيان والتحصيل الوليد حممد بن أمحد بن رشد، . ابن رشد، أبو١١٤هـ، ص١٤٢٧الطبعة األوىل  الغرباين، دار ابن حزم،
. ابن بيه، عبد ٤/٤٠٦، مرجع سابق، مواهب الجليل. احلطاب، ٧/٨٦، هـ١٤٠٨حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريت، لبنان، الطبعة الثانية 

 .٢١٦٥، منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، ص ذي ينتهي بالتمليكاإليجار الاهللا الشيخ احملفوظ بن بيه، 
دار الفكر،  ،الفتاوى اهلنديةمطبوع امش  ،فتاوى قاضي خان: قاضي خان، حسن بن منصور األوزجندي الفرغاين، ينظر) ٢(
ه، ١٣١٠، دار الفكر، الطبعة الثانية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، لالفتاوى الهندية . وينظر:٢/٨١ه، ١٣١٠الطبعة الثانية 

مي، حتقيق: عبد السالم حممد الشريف، دار الغرب اإلسال ،تحرير الكالم في مسائل االلتزام عبد اهللا حممد بن حممد، . احلطاب، أبو٣/٢٠٩
، هـ١٤٢٤، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل بيع التقسيط وأحكامه سليمان بن تركي، . الرتكي،٢٤٠، صهـ١٤٠٤الطبعة األوىل 

  .٤٦٥ص
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سارة إذا عدل عن الشراء ترتب على املصرف خمث  ،متمم يف جمموع اآلالت املتوفرة يف املصنع اخلاص به

وقد يستغل املصرف حاجة الطالب لآللة فيمتنع عن الوفاء مبا وعد مما يتسبب يف إيقاع الضرر وضرر، 

  .)١(بصاحب احلاجة

بأن األصل يف التجارة أا مبنية على أن يتحمل البائع قدرًا من املخاطرة، وبأن املصرف ميكن  نوقش:

 السلعة شرتيي عندما الشرط خيار لنفسه يشرتط أن جيد طريق أخرى لرفع الضرر املتوقع عنه، وذلك بأن

 من إىل املصرف دهار  رفضها وإن ولزمته، البيع مت قبلها فإن اخليار، مدة يف اآلمر على يعرضها مث املطلوبة،

منه، وعلى ذلك يكون يف مأمن من الضرر، ويندر أن يواعد املصرف شخًصا مث ال يفي مبا وعده؛  اشرتاها

دوا جيألن ذلك مضر بسمعة املصرف، واملصارف والتجار عموًما أحرص على مسعتهم من املكاسب اليت 

  .)٢(يف إخالف الوعد

 بيع املراحبة لآلمر بالشراء قولني متكافئني، وإذا وجد يف مسألة قوالن،: أن يف مسألة الدليل الرابع

أحدمها باإلباحة، واآلخر باحلظر، ومها متكافئان من حيث قوة الدليل، فاألخذ حينئذ مبا فيه التيسري أفضل 

لى عخصوًصا أن مجهور الناس يف عصرنا أحوج ما يكونون إىل التيسري والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب 

  .)٣(أكثرهم من رقة الدين، وضعف اليقني، وما ابتلوا به من كثرة املغريات باإلمث، واملعوقات عن اخلري

: بأن الواجب عند اختالف العلماء األخذ مبا هو أرجح دليًال؛ ألن ذلك أقرب إىل تنفيذ أمر نوقش

ول احملرم، وضعف هلا ال يقرب من الق اهللا، إضافة إىل أن القولني يف املسألة غري متكافئني، بل القول املبيح

  .)٤(دين الناس ويقينهم ليس مربًرا لألخذ بالقول الضعيف

: أن اإللزام بالوعد لكال الطرفني يصريه عقًدا، فيدخل يف بيع اإلنسان ما ليس دليل القول الثالث

                                 
 .٨١٦، مرجع سابق، ص بيع المرابحة لآلمر بالشراءينظر: سامي محود،  )١(
، الخدمات االستثمارية في المصارف. الشبيلي، ٧٤٤، مرجع سابق، ص المرابحة لآلمر بالشراءالصديق الضرير، ينظر:  )٢(
  ).٢٨٢، ٢٨١مرجع سابق، (ص  ،تطبيقية تأصيلية اإلسالمية دراسة المالية الهندسة. العنزي، مرضي بن مشّوح، ٢/٤٠٢مرجع سابق، 
 .٢٦-٢٥راء كما جتريه املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، صينظر: القرضاوي، بيع املراحبة لآلمر بالش )٣(
 .٩٠-١/٨٩، مرجع سابق، بيع المرابحة كما تجريه البنوك اإلسالميةينظر: األشقر،  )٤(
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  .)١(عنده، أما إن كان الوعد من أحد الطرفني فإن احملظورات الشرعية منتفية

  ن وجهين:نوقش م

بأن هذه التفرقة تفتقر إىل الدليل، واحملظورات الشرعية يف إلزام الطرفني، موجودة يف  الوجه األول:

  .)٢(إلزام أحدمها سواء كان اآلمر أو املأمور، ومنها أن الطرف امللزم مل يتحقق فيه شرط الرضا عند إجراء العقد

ملصرف ال ن األذلك و أن إلزام العميل ال يتقابل وال يتناظر متاما مع إلزام املصرف، ب الوجه األول:

يلتزم حيال العميل إال بعد شراء السلعة، فإذا رأى أن الشراء يف مصلحته اشرتى وإال فال، وهذا من شأنه أن 

عميل يؤول ملصرف دون المما جيعل القول بإلزام ا يؤدي يف الواقع إىل إلزام العميل حقيقة واملصرف ظاهرًا.

ما احلكم الشرعي جيب أن يدور ههنا بني ختيري الطرفني معا أو إلزامهعلى احلقيقة إىل القول بعدم اإللزام. و 

معا، حىت يكونا على قدم املساواة، أي مستويني يف الغنم والغرم، فكما تعرض للعميل أسباب تدفعه لعدم 

 األسباب، كتغري سعر السلعة بني تاريخ املواعدة وتاريخإمضاء وعده، فكذلك تعرض للمصرف مثل هذه 

املعاقدة، أو احنراف املصاريف الواقعة عن املتوقعة، مثل مصاريف الشحن والتأمني واجلمرك وأسعار صرف 

اعتبار الطرفني يف حالة خيار ال لزوم. فكيف نلزم املصرف بعد الشراء، وال  فإن الواجبالعمالت، ولذلك 

  .)٣( قبل الشراء وال بعده؟نلزم العميل ال

وعلى العموم فإن باحثي مسألة املراحبة املركبة قد اختلفوا حول عرض حالة اإللزام ألحد الطرفني؛ 

فمنهم من أعرض عن إيراد صورة إلزام أحد الطرفني بالوعد بأي شكل من األشكال، وجعلها ضمن القول 

ار اإللزام لكال صورتني مستقلتني وفرق بينهما باعتب بإلزام الطرفني ال ختتلف عنها، ومنهم من جعلهما يف

الطرفني أو ألحدمها وأورد اخلالف حتت كل منهما، ومنهم من جعلها مسألة واحدة وأورد القول جبواز إلزام 

أحدمها قوًال ثالثاً فيها كما فعلُت هنا، والذي يظهر أن القول جبواز إلزام أحدمها ال خيلو من حالني: إما أن 

ن اإللزام للمأمور فهذا القول مآله إىل عدم اإللزام على احلقيقة فيكون تبع الصورة األوىل؛ وذلك ألن يكو 

اإللزام املؤثر يف العقد هو اإللزام لآلمر وليس املأمور فهو الذي يرتتب على إلزامه احملظورات اليت ترد على 

                                 
 .٥٥٥/ ٢، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ٣، ٤١/٢-٤٠، العدد اخلامس، برقم قرار المجمع الفقهيينظر:  )١(
 .٢/٤٠٧، مرجع سابق ت االستثمارية في المصارفالخدماينظر: الشبيلي،  )٢(
  .٨٥٤، ٨٥٠، مرجع سابق، صبيع المرابحة لآلمر بالشراءرفيق املصري، ينظر:  )٣(
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 ما لزام الوعد للطرفني؛ هو احتمال وتاليفالعقد، أضف إىل ذلك أن أعظم دافع للقائلني جبواز العقد مع إ

يقع على املأمور من الضرر بالتزام اآلمر وإلزامه بالعقد، وأما إن كان اإللزام على اآلمر فهو ظاهر يف مآله إىل 

القول جبواز العقد مع الوعد امللزِم للطرفني؛ ألن املقصود باإللزام هو اآلمر ال املأمور، وبالنظر إىل أدلة 

ذا االجتاه فإا ال خترج عن االستدالل حبسب املآالت السابقة؛ فإن كان اإللزام للمأمور دون أصحاب ه

اآلمر فأبرز أدلتهم نفي كمال اإللزام الذي يصّري الوعد عقداً وهو كذلك؛ مما جيعله ألصق بالصورة السابقة 

السابق  لني جبواز العقد مع الوعداليت ال تتضمن اإللزام، وإن كان اإللزام لآلمر فيكون دليلهم دليل القائ

  امللزم، ويرد عليه ما أُورِد هناك من املناقشة واالعرتاض.

أن  -علمواهللا أ-: بعد عرض األقوال وأدلتها، ومناقشة ما حيتاج منها إىل مناقشة، يظهر الترجيح

لبائع يبيع ما ال انعني بأن االقول باملنع هو الراجح؛ ألن اإللزام بالوعد يصريه عقًدا، والعمدة يف ذلك دليل امل

 عض األئمةب أورد صورا ميلك، فهو أقوى األدلة وأظهرها يف املسألة، وألن املسألة ليست مستحدثة بل

  .يمالق وابن الشافعي، وحممد بن احلسن، كاإلمام السابقني وجاءت اجتهادام متواردة على املنع

 كذا، افيه وأرحبك هذه اشرت فقال: السعلة، لالرج الرجل أرى : " وإذا-¬-قال اإلمام الشافعي 

تركه ...  شاء إنو  بيعا، فيها أحدث شاء إن باخليار؛ فيها أرحبك قال: والذى جائز، فالشراء الرجل فاشرتاها

 باخليار كونانوي األول البيع جيوز دين أو بنقد منك وأشرتيه أبتاعه قال: كان إن وصفت ما هذا يف وسواء

 شيئني قبل نم مفسوخ فهو األول األمر أنفسهما ألزما أن على به تبايعا وإن جاز جدداه فإن اآلخر البيع يف

  .)١(كذا " فيه رحبكأ كذا على اشرتيته إن أنك خماطرة على أنه والثاين البائع ميلكه قبل تبايعاه أنه أحدمها

 أخربهو  درهم، بألف داراً  يشرتي أن رجالً  أمر رجالً  أرأيت: قلت: "-¬-احلسن  بن حممد وقال

 يبدو نأ اشرتاها، إن خاف مث الدار، شراء املأمور فأراد درهم، ومائة درهم، بألف اآلمر اشرتاها فعل، إن أنه

  ذلك؟ يف احليلة كيف املأمور، يد يف فتبقى يأخذها، فال لآلمر

 قد: فيقول يبدأو  اآلمر، وجييئ ويقضيها، أيام، ثالثة فيها باخليار أنه على الدار املأمور يشرتي: قال

 يكونو  الزًما، لآلمر ذلك فيكون بذلك، لك هي: املأمور فيقول درهم، ومائة بألف الدار هذه منك أخذت

 بذلك، يسقط ارهخي ألن ومائة؛ بألف إياها بعتك: مبتدئًا املأمور يقل وال أي للمشرتي، املأمور من استيجابًا

                                 
  .٣٩/ ٣، مرجع سابق، األملشافعي، ا) ١(
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 اخليار، بشرط هارد من املأمور متكن شرائها يف اآلمر يرغب مل وإن بائعه، إىل البيت إعادة يف حقه فيفقد

  .)١("بذلك الضرر عنه فيدفع

 كذا،و  بكذا -فالن من السلعة هذه أو- الدار هذه اشرت: لغريه قال رجل: "-¬-ابن القيم  قال

 أن احليلةف الرد، من يتمكن وال يريدها، فال لآلمر يبدو أن اشرتاها إن فخاف وكذا، كذا فيها أرحبك وأنا

 وإال منه، أخذها إنف ذكرت، مبا اشرتيتها قد: لآلمر يقول مث أكثر، أو أيام، ثالثة باخليار أنه على يشرتيها

  . )٢(... " باخليار البائع على ردها من متكن

ومن خالل ما سبق يتضح جلياً ترجيح هؤالء األئمة كذلك للقول باملنع يف هذه الصورة، وما إجياد 

املخارج وإبداؤها يف نصوصهم إال للنأي باملسألة عن موجب التحري، وسيأيت معنا يف الفصل القادم بإذن 

ة اهللا األحكام والضوابط املتعلقة بالعقد التمويلي املشرتك برمته باعتباره عقدًا مركباً، واآلثار واملسائل املرتتب

  على هذا الرتكيب. واهللا املوفق واملعني.

   

                                 
  .٤٠، مرجع سابق، ص المخارج في الحيللشيباين، حممد بن احلسن، ا) ١(
  .٢٣/ ٤، مرجع سابق، عن رب العالمين إعالم الموقعينبن القيم، ا) ٢(
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ني: تكييف العالقة بين صندوق التنمية العقاري والمصارف الممولة والمستفيد الفصل الثا

  :مباحث خمسةواآلثار واألحكام المترتبة عليها، وفيه 

  املبحث األول: كيفية إدارة التمويل اإلضايف العقاري وحكمها.

لضوابط الفقهية ذات او  ،املبحث الثاين: تكييف العالقة بني صندوق التنمية العقاري واملمول اإلضايف

  قة، ويف مطلبان:العال

  املطلب األول: تكييف العالقة بني صندوق التنمية العقاري واملمول اإلضايف.

  بعقد التمويل اإلضايف العقاري. املطلب الثاين: الضوابط الفقهية ذات العالقة

  : حكم عقد التمويل اإلضايف العقاري باعتباره عقداً مركباً.املبحث الثالث

  : حكم الرهن يف التمويل اإلضايف العقاري.املبحث الرابع

  : أسباب انتهاء التمويل اإلضايف العقاري.املبحث اخلامس
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  وأحكامها التمويل اإلضافي العقاري كيفية إدارةالمبحث األول:  

فاقيات املربمة االتعند النظر إىل هذه املعاملة التمويلية املعقودة بني العميل واألطراف املمولة؛ فإن 

توضح بأن العقد املربم بني الطرفني جيمع بني صيغتني خمتلفتني، صيغة القرض املمنوح من صندوق التنمية 

العقاري، مضافًا إليه صيغة املراحبة املصرفية واملقدمة من املصرف اآلخر كما سبق بيانه، والسؤال هنا عن  

  كيفية إدارة هذا العقد وطبيعته؟

د التمويل املنظور نوعاً خاصًا من أنواع التمويل املشرتك؛ فإن إدارته وإجراءاته كذلك هلا وباعتبار عق

طبيعتها اخلاصة وإن كانت جزءا منه، وإدارة التمويل املصريف املشرتك يف العموم ال ختلو من صيغ أربع تتم 

  .)١(املضاربة أو الوكالة أو السمسرة من خالل أحدها؛ صيغة املشاركة أو

لف إدارة العقد حبسب مواصفات العقد وأعداد املصارف املشاركة يف العملية التمويلية، وباختالف وختت

قيمة التمويل من حيث احلجم، ودرجة جناح مشروع العملية التمويلية، ومقدار العائد املتوقع من العقد، 

 قد يستغرق ذلك ا يف العقد. و إضافة إىل السيولة املتوفرة لدى املصارف، واليت ميكن من خالهلا أن تساهم

وقتاً طويًال، للحصول على موافقة تلك املصارف مبا يغطي مبلغ التمويل، وعدد املصارف اليت ميكن االتصال 

  .)٢(مصرف ٥٠٠إىل  ٣٠٠ا للمشاركة يف العملية التمويلية واليت وصلت ما بني 

ات حضريية، وما تتضمنه من دراسوتشمل إدارة العقد كل عمل سابق لتوقيعه بدًءا من األعمال الت

  .)٣( املشرتكبإدارة التمويل املصريف وتنظيم وإعداد لالتفاقيات، وجتميع للمشاركني فإن هذه املرحلة تسمى

وكثري من التفاصيل املطروحة يف التمويل املشرتك لسنا حباجتها هنا، وذلك ألن العقد التمويلي حمل 

فصل شرتك الشائعة بل هو متويل خاص، وقد سبق بيان خصائصه يف الالدراسة ال يعترب من عقود التمويل امل

السابق واالشرتاك فيه كذلك يقتصر على اثنني فقط، وإن كان االتفاق املعقود بني املمول األساسي وهو 

صندوق التنمية العقاري مع عدة مصارف ومؤسسات متويلية؛ إال أن العميل خيتار من بني هذه املصارف ما 

                                 
). آل فريان، ١/١٣ه، (١٤٢٠بريوت، الطبعة األوىل،  ، الناشر دار ابن حزم،بحوث فقهية معاصرةينظر: الشريف، حممد عبد الغفار،  )١(

 ).١٥٥/ ١، مرجع سابق، (أحكام التمويل المصرفي المشترك
 ).١٤٣م، ص (٢٠٠٦، الناشر دار زهران للنشر، األردن، الطبعة األوىل، التمويل الدوليينظر: عجام، ميثم،  )٢(
، الناشر هيئة احملاسبة واملراجعة المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية) ضمن ٢٤ينظر: التمويل املصريف امع املعيار رقم ( )٣(

 ).٤٠٦ه، ص (١٤٢٨للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 
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   يكون التمويل من هذا املصرف املختار إضافة على متويل الصندوق العقاري.يناسبه، مث

ولكون املسميات ختتلف واألدوار اليت يقوم ا من يتوىل إدارة عقد التمويل املصريف املشرتك تتباين 

من حيث األمهية واالستمرارية، مع األخذ يف االعتبار تداخل بعض املسميات أو اجتماعها يف مصرف 

  د، ومن أهم املسميات واألعمال املوجودة يف هذا العقد:واح

املصرف الرائد: هو املصرف الذي حيصل على تفويض العميل بإمتام عملية التمويل، ويتوىل اجلوانب 

  .)١(الرئيسية يف إدارة العقد. ويسمى: باملصرف الرئيسي أو املنظم الرئيسي أو املصرف األول أو املدير األول

املنسق: هو املصرف الذي يكون بينه وبني العميل عالقة وثيقة، وهو الذي يقوم باالتصال واملصرف 

باملصارف للمشاركة يف العملية التمويلية، وتارة يكون هو املصرف الرائد، أو يقوم ا بتكليف منه. أو مبعىن 

  .)٢(كاملشرت آخر هو: املصرف الذي يتوىل األعمال التحضريية الفعلية لعقد التمويل املصريف 

وبالنظر إىل العقد حمل الدراسة فإنه ميكن القول بأن صندوق التنمية العقاري ميثل املصرف الرائد عندما 

اضطلع مبهمة عقد االتفاقيات مع املصارف ومؤسسات التمويل الراغبة يف املشاركة يف الربنامج، وهو ما ميكن 

مويل؛ إال أن قيات بني الصندوق واملصارف املشاركة يف التحتديده باملرحلة األوىل اليت قد أبرمت فيها االتفا

التمويل كما هو معلوم ال يكون من تلك املصارف مجيعاً يف عقد واحد، بل يكون التمويل من أحدها مضافاً 

لقرض الصندوق وذلك بناءً على اختيار العميل للمصرف املناسب له، ومن مث يتوىل هذا املصرف مهمة إمتام 

يم العقار ومالءة العميل فيكون هو املصرف املنسق، وإن كان التنسيق ليس على املستوى املعهود العقد وتقي

يف عقود التمويل املشرتك ملا سبق بيانه من خصوصية هذا العقد وبساطته بالنسبة لغريه من عقود التمويل 

ق التنمية العقاري والعميل دو الكربى املشرتكة، ولذلك فإن التنسيق يف هذا العقد يقتصر على التنسيق بني صن

  وصاحب العقار املقصود شراؤه منه ومتليكه للعميل.

ويف هذا العقد يقوم صندوق التنمية العقاري وهو املصرف الرائد بتفويض املصرف املنسق وهو املختار 

عكس ي من قبل العميل لعمل التحضريات الالزمة وإمتام اإلجراءات لتنفيذ العقد التمويلي، وهذا التوصيف

صورة إدارة العقد بني جهيت التمويل؛ إذ تتناوب اجلهتان املهام يف هذه املرحلة فالصندوق قد أجرى التفامهات 

                                 
 ).١٤٢، مرجع سابق، ص(التمويل الدوليينظر: عجام،  )١(
 ).١٤٢ينظر: املرجع السابق، ص ( )٢(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٢٨٤ 

وأبرم االتفاقيات أوًال مع اجلهات التمويلية الراغبة يف املشاركة وذلك قبل الشروع يف طلب التمويل اإلضايف 

حد ستحق لقرض الصندوق اإلضافة على متويله، توّجه ألمن ِقَبل العميل، مث بعد ذلك إذا رغب العميل امل

تَفق معها لتستأنف مع العميل اإلجراءات اإلدارية الفعلية للحصول على التمويل 
ُ
هذه اجلهات التمويلية امل

اإلضايف بناءً على تفويض صندوق التنمية العقاري للمصرف إلمتام العملية التمويلية، وهذه كلها تعترب مرحلة 

  ي مرحلة إدارة العقد التمويلي.واحدة ه

وذلك ألن املصرف املدير لعقد التمويل املشرتك يتوىل األعمال السابقة لتوقيعه كما أسلفت يف بداية 

هذا املطلب، بينما يتوىل املصرف الوكيل تنفيذ العقد بعد توقيعه كما سيأيت بيانه يف موضعه، ولذا فإن ما 

ه املرحلة إدارة العقد هي يف حقيقتها األعمال التحضريية، فما تكييف هذتقوم به اجلهات التمويلية يف مرحلة 

  فقهياً وما حكمها؟

نـدوق لتقدمي يقــوم البنـــك بالتــنسيق مـــع الصجاء يف مطلع االتفاقية بني الصندوق العقاري واملصارف: 

م املوافقة على ه للمواطنني الــذين صـــدرت هلبرنامج التمويل اإلضايف بــنــظام (املراحبة) بعد تصميمـــــــه وتطويــر 

الـقـــرض مــن الصندوق ويرغبـون فـي متلك مساكن بقيمة أعـــلى من قيمة القروض املمنوحة هلم من قبل 

  .الصــــندوق، علــى أن يلتــزم البنـــك بتصميــــم وإعداد املنتج املناسب لغرض حتقيق أهداف هذه االتفاقية

ا ذكرته من كون املمول اإلضايف يقوم مبهمة التنسيق بتفويض من صندوق التنمية وهذا يوضح م

العقاري وهو املمول األساسي يف هذا العقد لتمام مرحلة إدارة العقد وجتهيزه للتنفيذ، وقد جاءت تفاصيل 

، امج التمويل اإلضايفناملادة الرابعة آلية التقدمي لرب إدارة العقد فيما بعد ذلك من بنود االتفاقية، حيث جاء يف 

التمويل اإلضايف  تطبيق آلية التقديــم على برنامجلالصنــــدوق والبنك  اإلجراءات التحضريية اليت بنيوبينت 

ملـــقرتضي صندوق التــنمية العقـارية ممن تنطبق عليهم شروط التمويل العقاري من البنك وذلك وفق اخلطوات 

  -التالية:

صدرت له املوافقة على قرض الصندوق على مستخرج آيل حيصل املستفيد الذي  .١٥

 حبالة الطلب من الصندوق.
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يتقـــدم املستفــيد إلـــى البـنك بطلب احلــصول على التمويل اإلضايف ويتم دراسة  .١٦

) أيام من ٧تزيد عن ( الطلب وإخطار املستفيد بالقــرار املبدئي بالقبول أو الرفض خالل مدة ال

 ب.تاريخ تقدمي الطل

قار تمويل يقوم املستفيد بتحديد العالفـــي حـــالة مــوافقة البنك املبدئية على  .١٧

 املطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك باملستندات الالزمة إلمتام عملية التقييم.

يقوم البنك بتزويد الصــــــندوق مبستندات العقار املطلوب شراؤه لتقييمه حســـب  .١٨

 مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد. شروط الصندوق وحتــديد

يف حـــــال مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية متويل  .١٩

العقار خيطر البنك باملوافقة ومبــبلغ قرض الصنـــــدوق من خالل النموذج املعتمد للعقار لدى 

 الصندوق.

الل وقيمته السوقية من خيقوم البنك بعـد ذلك بتقييم العقار وفحص حالته  .٢٠

 شـــركات التقييم املتعمدة لدى البنك.

يوجــه البنك خطاب عرض ائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقـــار  .٢١

 ومبلغ التمويــل وجدول مببلغ األقساط الشهرية املستحقة على املستفيد ومبلغ قرض الصندوق.

ند ءات اإلدارية للعقد قبل تنفيذه مث بعد ذلك كما وضح البهذه اخلطوات اليت تتم من خالهلا اإلجرا

يكمل املستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي املقدم من البنك بقية اإلجراءات واملستندات الثامن، 

اخلاصة بالتمويل من البنك (حتويل الـراتب وفتح حساب لدى البـنك) علــى أن يزود البنك الصنــدوق برقم 

  خلاص بالعملية لتحويل مبلغ قــــرض الصندوق عليه.احلساب ا

ومن خالل ما سبق يتضح بأن الصندوق واملصرف كالمها ال يتقاضيان من بعضهما أي مقابل مايل 

 إزاء القيام ذه اإلجراءات؛ مما جيعلنا نُغلب عند تكييف الصورة اليت يدار ا العقد صيغة متثل التربع، وعليه

د التمويلي حمل الدراسة ال يعترب من قبيل عقود املعاوضات كاملشاركة أو املضاربة أو السمسرة، فإن إدارة العق

فالعقد له طبيعته اخلاصة وجيمع بني عقد تربع وعقد معاوضة وله من املواصفات ما جيعله حالة فريدة يف كل 

لك يقتصر توسطة احلجم، وكذمراحل التعاقد؛ إذ هو متويل صغري احلجم خبالف عقود التمويل الكبرية وامل
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االشرتاك فيه على جهتني ممولة خبالف العادة يف مثل هذه العقود حيث تكثر اجلهات التمويلية املشاركة يف 

التمويل وتتعدد دوهلا ومواطنها، وهذا يستدعي جهدًا كبريًا وعمًال دؤوبًا للتنسيق بني اجلهات املشاركة، 

بذول وإعطاء كل ذي حق حقه حبسب ما قام به من عمل، وغالبًا يف واختيار صيٍغ تتناسب مع اجلهد امل

مثل هذه العقود أا تدار عن طريق املشاركة أو املضاربة أو السمسرة؛ فهي عقود متويلية استثمارية يف املقام 

لى ع األول يغلب عليها جانب االسرتباح يف كل مراحل العقد، بينما جند العقد الذي بني أيدينا قام يف أصله

مبدأ اإلحسان والتربع، فالتمويل األساسي هو عبارة عن قرض حسن من صندوق التنمية العقاري كما سبق 

بيانه، والدافع كذلك للتعاقد مع املصارف األخرى لإلضافة التمويلية هي مصلحة العميل (املواطن) إذا مل 

نود أن مما جاء يف االتفاقية من بيكِف القرض لقضاء حاجته، ولذلك فإنه يظهر من خالل هذه املعطيات و 

  العقد يدار بطريق الوكالة.

  .)٢(ةاستنابة جائز التصرف مثله يف احلياة، فيما تدخله النياب :اصطالحاً )١(الوكالةو 

  )٣(وكل تصرف جاز للشخص مباشرته بنفسه لنفسه، جاز له التوكيل فيه

 ِبَورِِقُكمْ  َحدَُكمْ أَ  فَابـَْعثُوا(: تعاىل قال مشروع، دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع؛ والوكالة عقد

َها اِمِلينَ َواْلعَ  َواْلَمَساِكينِ  لِْلُفَقَراءِ  الصَدَقاتُ  ِإنَما(: احلق سبحانه وقال ، )٤()اْلَمِديَنةِ  ِإَلى َهِذهِ  . )٥()َعَليـْ

 بن عروة ثوجاء يف السنة املطهرة من حدي .املستحقني عن النيابة حبكم وذلك عليها، العمل سبحانه فجوز

 وحديث .)٦(ديثاحل»  … شاتني به له فاشرتى شاة به له يشرتي دينارا أعطاه ‘ النيب أن « :¢اجلعد 

                                 
مر مرك، ومنه التوكل وهو: إظهار العجز يف األأاعتماد غريك يف  ىصحيح يدل علالواو والكاف والالم: أصل الوكالة لغة:  )١(
الغري. ووكل يكل وكًال من باب وعد، واجلمع وَكاالت ووِكاالت والوكالة بفتح الواو، والكسر لغة فيها: اسم من التوكيل، وهي  ىواالعتماد عل

 ،الصحاح ). الفارايب،١٣٦/ ٦( معجم مقاييس اللغة ابن فارس، :. ينظريوكل إليه األمرومسي الوكيل وكيال؛ ألنه  تفويض الغري ورد األمر إليه،
  .)١٠٥٤/ ٢(مادة: (وكل)  المعجم الوسيط ).١٨٤٥/ ٥( مادة: (وكل)
 مغني المحتاج .)٣/٣٧٧( حاشيه الدسوقي .)٦/٦٨( شرح الخرشي .)٥/٥٣٩( رد المحتار .)٦/٥٥٢( العناية: ينظر )٢(

  ).٢/١٤٤( المنتهى ةغاي .)٣/٤٦١( كشاف القناع .)٢/٢٦٠( أسنى المطالب .)٢/٢١٧(
 ).٥/٥٤٢( الدر المختار: ينظر )٣(
  .١٩ورة الكهف، اآلية: س) ٤(
  .٦٠ورة التوبة، اآلية: س) ٥(
  .)املثىن بن حممد حدثين باب املناقب، كتاب) (٣٦٤٢: (برقم) ٢٠٧/  ٤" (صحيحه" يف البخاري أخرجه )٦(
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 وسقاً  عشر ةمخس منه فخذ وكيلي أتيت إذا: (‘ النيب قال له خيرب، إىل اخلروج أراد أنه ملا « :¢جابر 

 ميكن ال كان ملا فإنه إليها، داعية احلاجة ألن  اجلملة؛ يف الوكالة جواز على املسلمون وأمجع ).١» ( …

  .)١(مشروعيتها إىل احلاجة دعت بنفسه، إليه حيتاج ما كل ِفْعلُ  واحدٍ  لكل

بل أصبحت الوكالة أصالً يقاس عليه الكثري من املسائل إلثبات جوازها؛ مما جيعلين أكتفي ذا القدر 

واألحكام ال يستدعيه املقام، والقصد اإلشارة إىل احلكم اإلمجايل اتباعًا للمنهج  دون استطراد يف الشروط

  العام يف عرض املسائل وقد حصلت.

ستبعاد ا سبق الكالم عنواملقصود من هذا كله بيان كيفية إدارة هذا العقد للتوصل إىل حكمها، و 

وتبني اربة. صيغة اإلدارة باملشاركة، وبالسمسرة، وباملض ود التمويل املشرتكة،عق ا اليت تدار ثالثال الصيغ

  الصيغة الرابعة وهي اإلدارة بطريق الوكالة. لنا أن الطريقة اليت يدار ا هذا العقد هي

ا كثرها استعماًال يف إدارة عقد التمويل املصريف املشرتك؛ التفاقهأشهر الصيغ، و أوهذه الصيغة هي 

ق غريه، ا املوكل إليه إدارة العقد، ولكوا تثبت يف حق املشارك يف التمويل ويف حمع طبيعة املهام اليت يقوم 

وضح واألبعد عن اجلهالة اليت قد ينشأ عنها االختالف، والذي حتذره مجيع أطراف ا الصيغة األأإضافة إىل 

  .)٢(عقد التمويل املصريف املشرتك

لتمويل الذي اختاره العميل ل صرفاملدارة العقد م بإو قيوالعقد حمل الدراسة مت ذه الصيغة حيث 

يسي من خالل حيث اتضح توكيل املمول الرئ ،اإلضايف بناء على توكيل املمول الرئيسي وكذلك توكيل العميل

االتفاقيات املربمة مع املصارف املوقعة على املشاركة يف التمويل اإلضايف، إْذ يُعتَرب ذلك تفويضًا للمصرف 

 ِقَبل العميل فيما بعد للقيام بالعقد وإدارته بناء على البنود املذكورة يف االتفاقية سابقاً، وكذلكاملختار من 

اختيار املصرف من ِقَبل العميل يـَُعد حبد ذاته تفويضاً له للشروع يف إجناز التمويل اإلضايف، مع ما ُيصاحب 

                                 
. )٦/١٩( بدائع الصنائع .)٣/١٢٢٨(، حكام القرآنأ . ابن العريب،)١٠/٣٧٦(، الجامع ألحكام القرآن القرطيب، :ينظر )١(

ص  ،اإلجماع . ابن املنذر،)٢/٣( كشف المخدرات .)٣/٢٥٢( روضة الطالبين .)٣/٤٦٢( حاشية الدسوقي .)٥/٥٣٩( د المحتارر
  ).١٢٥ص ( ،ماعاإلج . ابن هبرية،)١١١ص ( ،مراتب اإلجماع .)١٣٣(

 م،٢٠٠٦انية، ، الناشر املؤلف، الطبعة الثوأساليب التمويل المتوافقة معها أصول المصرفية اإلسالمية ناصر، الغريب، :ينظر )٢(
  ).١٤٦ص( ، مرجع سابق،التمويل الدولي عجام، .)١٦١ص(
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ة لتنفيذ وع يف إجناز اإلجراءات التحضرييذلك من إجراءات نصت عليها االتفاقية تقوم ا املصارف للشر 

  .)١(العقد

 املصرف األفضل عرضاً، حيث كان هذا إذاإلدارة العقد  املناسب له املصرف خيتاروالعميل عادًة 

، وقد املتنافسة صارفالسوق املالية واملوازنة بني العروض اليت تتقدم ا امل البحث والنظر يفيقوم العميل ب

ع العميل دارته للعقد من حيث كوا تعامالً مإطيبة، فكانت  ةجتمعه عادة بالعميل عالقاملصرف الذي  يكون

  تتوجيا هلذه العالقة.

ه؛ فإدارة العقد دارة العقد وتنفيذه بعد توقيعإوحيسن التنبيه إىل أن اإلدارة بطريق الوكالة ختتلف عن 

ثل املرحلة التالية لعقد بعد توقيعه بطريق الوكالة متبطريق الوكالة متثل املرحلة السابقة إلبرام العقد، وتنفيذ ا

رف ويسمى من يقوم باإلدارة قبل توقيعه باملصرف املدير، ومن يديره بعد توقيعه ويتابع تنفيذه باملص إلبرامه.

  .)٢(الوكيل

وبناء على ما سبق فإنه يتضح جبالء سالمة هذه املرحلة مرحلة إدارة العقد مما يؤثر على جوازه، بل 

نها واألبعد عن اجلهالة اليت قد ينشأ عمتيز العقد ووضوحه كما سبق بيان خصائص هذه الصيغة وأا 

  .االختالف، والذي حتذره مجيع أطراف عقد التمويل املصريف املشرتك

توصيف للعقد فإن َمث مسائل عدة تندرج حتته، ولعل من أهم تلك املسائل مسألتان، وعلى هذا ال

  سأتناوهلا باقتضاب دون تطويل؛ ومها:

   

                                 
  ).١٢( : امللحق رقمينظر) ١(
  ).١٩٤/ ١، مرجع سابق، (المشتركأحكام التمويل المصرفي ينظر: آل فريان،  )٢(
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  يره في التمويل اإلضافي العقارياألولى: توكيل المصرف الوكيل غالمسألة 
البنك  ربم بنياألصل أن يقوم املصرف الوكيل بعمل ما وكل به، وهذا هو الظاهر من االتفاق امل

العقاري واملصرف، ولكن قد حيتاج املصرف لالستعانة بغريه، إما لرتتيب خاص به مع بعض اجلهات أو 

 املكاتب العقارية، أو لتعذر قيامه مبا وكل به حلاجته خلربة يف العقار ليست متوفرة لديه، فهل للمصرف الوكيل

  توكيل غريه لتنفيذ ما وكل به؟

ىل تكييف الوكالة بأا وكالة خاصة، وعليه فيندرج حكم توكيل املصرف الوكيل قد سبقت اإلشارة إ

  لغريه يف التمويل اإلضايف العقاري حتت مسألة ملكية الوكيل وكالة خاصة للتوكيل فيما وكل فيه:

والكالم يف التوكيل هنا أسهل منه يف الوكالة العامة واليت قد حصل فيها خالف حمفوظ ليس هذا 

خصوصاً إذا ما كان هناك إذن بالتوكيل أو احتاج الوكيل خلربة ما، كما هو احلال هنا، حىت أنه قد موضعه، و 

نقل بعض الفقهاء االتفاق على هذه الصور من الوكالة، فقد نُِقل االتفاق عن اجلمهور من احلنفية، واملالكية، 

  .)١(أذن له املوكل يف ذلك والشافعية، واحلنابلة، على ملكية الوكيل للتوكيل فيما وكل فيه إذا

  .)٢(وذلك ألن الوكيل نائب عن املوكل فيما أذن له فيه بالتوكيل، كما لو أذن له يف البيع

خبالف ما إذا ى املوكل وكيله عن توكيل غريه فال ميلكه حينئذ؛ ألن ما اه عنه غري داخل يف إذنه 

  .)٣(فلم جيز له كما مل يوكله، وقد نُِقل اإلمجاع على ذلك

كما اتفقوا على أنه إذا كان ما وكل فيه حيتاج خلربة خاصة فله أن يوكل غريه فيه ألن ما ال يعرفه وهو 

  .)٤(موكل فيه جيب عليه القيام به، وال يتأتى ذلك إال بالتوكيل فيه

ويف العقد حمل التطبيق جند أن اتفاقية التمويل اإلضايف العقاري قد نصت صراحة على أن للمصرف 

العقار وفحص  يقوم البنك بعـد ذلك بتقييمتوكيل غريه، كما جاء يف املادة الرابعة عند اخلطوة السادسة قوله: 

  حالته وقيمته السوقية من خالل شـــركات التقييم املتعمدة لدى البنك.

                                 
املهذب  ).٣٣٤) والقوانني الفقهية ص (٢/٧٨٦الرب ( الكايف البن عبد ).٤/٢٧٦)، وتبيني احلقائق (٣/١٤٨ينظر: اهلداية ( )١(

  ).٢٥٣) والعدة ص (٧/٢٠٧املغين ( ).٤/٣١٣) وروضة الطالبني (١/٣٥٨(
  ).٧/٢٠٧ينظر: املغين ( )٢(
  ).١٢٥) واإلمجاع البن هبرية ص(١٣٤ص ( اإلمجاع البن املنذر ).٢٥٣ينظر: العدة ص ( )٣(
  ).٧/٢٠٨ينظر: املغين ( )٤(
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وكذلك النص على توكيل مندوب البنك برهن العقار كما يف اخلطوة الثانية عشر من نفس املادة وقد 

يصـدر البنك شيك بكــــامل القيمة ملـــــالك العقــــار والتنـسيق مــع مـــالك العقـــــــــار (البــائع) واملقرتض جاء فيها: 

إلفراغ العقــــــار باسم املستفيد ورهنه للصندوق بقيمة قرض لتحديد موعد للحــــــــضور لدى كتابة العدل 

الصنـــــــــــدوق وللبنك بقيمة قـــــرض البنك مع مالحظة أن يكون من ضمـــــــن املرفقات اليت تقـــدم لكتابة العدل 

  ق الرهن.البنك خيوله ح عقد املبايعة الــــــذي مت بني مالك العقار والبنك وكذلك توكيل شــــــــرعي ملـــندوب

وبناء على ما تقدم فإنه للمصرف التوكيل إما لكونه مأذون له يف ذلك، أو ملا حيتاج إليه من خربة 

  تستلزم التوكيل، واهللا أعلم.
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  : تضمين المصرف الوكيلالثانيةالمسألة 
يف اصطالح الفقهاء يطلق على معان متعددة؛ منها ضمان اليد وهو: تعويض تلف احملرز  )١(الضمان

بيد ائتمان أو بغري ائتمان، ويد االئتمان مثل يد الوديع والوكيل؛ فيضمنان يف حالة التعدي والتقصري، ويد 

 .)٢(غري االئتمان كيد الغال؛ فيضمن بإطالق

صرف عن ضرر الغري وهذا املعىن هو املراد به هنا أي التزام امل وحقيقة الضمان هو االلتزام بتعويض مايل

  .)٣(الوكيل بتعويض من أصابه ضرر جراء تصرفه عن تعد منه أو تقصري

وقد ذهب اجلمهور، من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، إىل أن الوكيل يضمن الضرر الذي 

رط ان عن تعد منه أو تفريط كما لو تلفت العني بيده، أو فحلق باملوكل إذا كان ذلك بسبب من الوكيل، وك

فيما وكل فيه فنتج عنه إضرار باملوكل، وال يضمن إذا كان بغري تعد منه وال تفريط، واستدلوا لذلك مبا 

  :)٤(يلي

أن عقد الوكالة عقد إرفاق ومعونة، ويد الوكيل يد أمانة، ال يضمن ما تلف يف يده إال إذا  •

 ى أو فرط، والضمان املطلق ينايف ذلك.تعد 

أن تصرف الوكيل مبا يتضمن الضرر على املوكل بغري إذنه؛ تصرف فيما ال جيوز له، فيضمن ما  •

 حلق باملوكل إذا كان بتعد منه أو تقصري.

                                 
وامليم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء يف شيء حيويه، من قوهلم: ضمنت الشيء إذا جعلته يف  الضمان لغة: الضاد )١(

 إذا اً وعائه أما الضمن مبعىن الزمن فهي من باب اإلبدال، فالضاد مبدلة من زاي، والضمان مبعىن االلتزام االلتزام مأخوذ من ضمنت املال ضمان
مادة:  عجم مقاييس اللغةنظر: ما. ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضّمنته، أي ألزمته إياه، واجلمع مضامني التزمته، كما يطلق على احلفظ والرعاية،

)، والقاموس احمليط مادة: ٦٢٦)، والصحاح مادة: (ضمن) ص ٣/١٠١ادة: (ضمن) (باب (الضاد وامليم) م ). مجهرة اللغة٥٧٩(ضمن) ص (
  .)٣٧٢(ضمن) واملعجم الوسيط مادة: (ضمن) ص (

  ).٢/٣٢٤) والقواعد للزركشي (٣/٨٠٥( ينظر: روضة الطالبني )٢(
  ).٢٢٢ينظر: معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ص ( )٣(
 ). بداية اتهد٣/٥٦٧والفتاوي اهلندية ( .)٢٥١ص ( جممع الضمانات غامن،. البغدادي، ابن )٦/٤٣( ينظر: بدائع الصنائع )٤(

 الشرح الصغري. )٢/٧٨٩الكايف ( . ابن عبد الرب،)٢/٣١٦التفريع ( ).٢/١٨٨) وبلغة السالك (٥/٢٠٩) ومواهب اجلليل (٢/٣٠٣(
، ١/٣٥٧املهذب (. )١٩٣، ١/١٩٢الوجيز ( ).٢/٢٧٦أسىن املطالب (. )٢/٢٣٠( مغين احملتاج. )٤/٣٢٥( روضة الطالبني ).٢/١٨٨(

) واملبدع ٧/٢١٣هـ. املغين (١٣٩١) الناشر مكتبة مصطفى احلليب مصر الطبعة الثانية سنة ١/٥٢٢للهيتمي ( فتح اجلواد بشرح اإلرشاد. )٣٦٤
  ).٣/٤٨٤( شاف القناع. ك)٥/٣٩٦اإلنصاف (. )٢/٢٥٤). الكايف البن قدامة (٣/٤٨٠) ومطالب أويل النهى (٤/٣٨١(
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 أن الوكيل يلزمه فعل األصلح يف حق موكله مبقتضى عقد الوكالة فإذا خالف ذلك ضمن. •

 يضمن كضمانه، واملودع ال يضمن إال بتعد أو تفريط.قياس الوكيل على املودع؛ ف •

ه أن الوكيل يعترب نائباً عن املوكل يف اليد والتصرف، والتلف يف يده كالتلف يف يد املوكل، وعلي •

 فال يضمن إال إذا تعدى أو فرط.

ذا إوذا فيضمن املصرف الوكيل الضرر الذي تسبب به وحلق بالغري إذا كان بتعد منه أو تقصري، أو 

  .)١(خالف شروط الوكالة

ضمن له يدرك أن الصندوق ال يوإن جاء يف املادة الثامنة يف آلية حتصيل أقساط البنك: بأن البنك 

  و انتظامه بالسداد.أمالءة املستفيد 

ال يضمن  نكبيدرك أن الاملادة التاسعة يف آلية حتصيل أقساط الصندوق: بأن الصندوق وكذلك يف 

ـداد مـــديونية عن ســ حوال مسئوالً وال يعترب البنك بأي حال من األ د،و انتظامه بالسداأله مالءة املستفيد 

  املستفيد جتاه الصندوق.

وهذا جاٍر على األصل يف عدم وجوب الضمان على الوكيل لكن إن تعدى أو فرط فإنه يلتزم بالضمان 

  صل التعدي أو التفريط.للموكل، لألدلة الواردة آنفاً يف اإللزام بالضمان إذا ما ح

      

                                 
  ).٥/١١٤ملعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية (اينظر: حبوث يف  )١(
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الضوابط و  ،اإلضافي المبحث الثاني: تكييف العالقة بين صندوق التنمية العقاري والممول

  وفيه مطلبان: ات العالقة،الفقهية ذ

  اإلضافي تكييف العالقة بين صندوق التنمية العقاري والممول المطلب األول:
يف املبحث السابق كان احلديث عن املرحلة األولية من مراحل العقد وهي مرحلة إدارة العقد وجتهيزه 

للتنفيذ، ويف هذا املبحث سيكون احلديث عن مرحلة تنفيذ العقد بعد اكتمال اإلجراءات التحضريية، ومن 

رف املضيف لتنفيذ ق للمصخالل االتفاقية املربمة بني اجلهات التمويلية واليت تنص على تفويض الصندو 

العقد والقيام عليه بالنيابة عن الصندوق، ويتبني استمرار توكيل املصرف من ِقَبل الصندوق ملنح املستفيد 

القرض من خالل املصرف وكذلك استيفاء حقه من العميل بعد ذلك، كما جاء يف املادة الثامنة من االتفاقية 

راءات وقيع بقبول العرض النهائي املقدم من البنك بقية اإلجيكمل املستفيد بعد التحيث نصت على أن: 

واملستندات اخلاصة بالتمويل من البنك (حتويل الـراتب وفتح حساب لدى البـنك) علــى أن يزود البنك 

  الصنــدوق برقم احلساب اخلاص بالعملية لتحويل مبلغ قــــرض الصندوق عليه.

، وُيسمى أيضاً مبثابة املصرف الوكيل يف التمويل املصريف املشرتكوذا يعترب املصرف القائم على العقد 

  بوكيل التسهيالت املالية كما هو دارج يف األوساط التمويلية.

مويل بعد ليه مهمة تنفيذ اتفاقيات التإبأنه: املصرف الذي تسند  املصرف الوكيل وقد جاء تعريف

ركة يف ني املستفيد من جهة، وجمموعة املصارف املشا: املصرف الوسيط ببأنه تعريفه قيل يفو  .)١(توقيعها

  .)٣(: بنك يعمل بالوكالة عن بنك آخر. وقيل بأنه)٢(خرىأالتمويل من جهة 

قد سبق بأن املصرف و الوكيل هو مبثابة الوسيط،  املصرف أنب وكلها تفيد ذلكيف والتعريفات متقاربة 

 ةل عالقاملصرف الذي جتمعه عادة بالعمي دم، أو كونهالذي خيتاره العميل يكون بناء على جودة العرض املق

  .كما سبق  لعالقةهلذه ا تتوجياً  من قبل، ومن مث َتوليه تنفيذه فيما بعد دارته للعقدإطيبة، فكانت 

 ة الرابعة أن:ما يؤكد هذا، حيث ورد يف املادحمل التطبيق  تفاقية املربمة لتنفيذ العقدجاء يف االوقد 

                                 
 ).١٦١ص ( وأساليب التمويل املتوافقة معها، مرجع سابق، أصول املصرفية اإلسالميةالغريب،  )١(
 .)١٤٦ص (، مرجع سابق، التمويل الدوليينظر: عجام،  )٢(
 ).٢١مصطلحات التجارة الدولية لتوفيق ابو أصبع ص ( )٣(
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 لرهنا وخطاب القرض عقـد مـن نسخ( الصـندوق بقـرض اخلاصة املستندات الصندوق من البنك يستلم

 يقبل وال اإليداع ليقب الذي بالبنك حلسابه قرضه حتويل على مبوافقته املستفيد من وإقــــــــرار. للصندوق

 مـــــــن لصندوقا بقرض اخلاصة الشهرية األقساط باستقطاع للبنك املستفيد من تفويـــــــض وكذلك السحب

  ).البنك من له املمنوح اإلضايف للتمويل املستفيد سداد فرتة طوال البنك لــــدى حسابه

 أو امسهب وتسجيله الشرعي وكيله من أو العقار مالك من الشراء إجراءات بإاء البنك ومن مث يبدأ

 اخلاصة واملستندات مويلالت عقــــــــد وتوقيع العقـار بيع اتفاقية بإبرام البنك مث يقوم .له التابعة الشركات من أي

  .املستفيد مع به

ذه  علـى أن منح التمــويل اإلضايف بالصيغة املوضحة نيق الطرفااتفوهذه اإلجراءات كلها تتم بعد 

يف املادة  ذلك ؛ كما ُنص علىاالتفاقية حــق مطــلق للبنك خيضــع لـسياســاته وإجراءاته املعتمدة لدى البنك

  اخلامسة من االتفاقية.

نفيذ عقد من حيث صالحياته يف تهنا  ملصرف الوكيلعمل ا قول تبعًا ملا سبق بيانه بأنميكن الو 

يُكيف عمله على و  ضايف العقاري يتطابق مع امسه، ويعترب امتداداً ملهمته السابقة يف إدارة العقدالتمويل اإل

 حددذاً فيما يكون تصرف الوكيل نافو ص ببعض ما تصح فيه النيابة، ااخلتفويض الهي: و  وكالة خاصة أنه

  .)١(املوكل له

مصرف من لل ما يفيد دفع أجرة رد يف العقدي وملوهذا ما جرى عليه العمل يف العقد حمل التطبيق، 

لى عِقَبل الصندوق لتنفيذ العقد أو حىت إدارته، وعليه فإنه ال يظهر بأن هناك رسومًا يفرضها املصرف 

الصندوق، مما جيعل الوكالة تكون وكالة حمضة ليست بأجرة، وتكون من قبيل التربع، وألن املصرف يستفيد 

من جراء إبرام عقد التمويل اإلضايف مع العميل املستفيد من صندوق التنمية العقاري، وألنه سيعقد مع 

حصل عليها عن الضمانات اليت سي العميل صفقة بصيغة املراحبة امش الربح املتفق عليه معه، ناهيك

املصرف مبشاركة الصندوق العقاري له، وما ميثله إيداع مبلغ القرض من الصندوق العقاري لدى املصرف من 

  املالءة والسيولة النقدية واليت ستعود عليه بالفائدة والشك، وتساهم يف زيادة أرباح املصرف واستثماراته.

                                 
 الناشر الدار العربية ،معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء . محاد، نزيه،)٥/٥٤٠( حاشية ابن عابدين: ينظر )١(

  ).٤٨٨(ص  ،معجم المصطلحات االقتصادية واإلسالمية . اجلمعة،)٣٥٤ص ( ،هـ١٤١٥ ،الطبعة الثالثة ،الرياض ،للكتاب اإلسالمي
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 لمو ملا صندوق التنمية العقاريبالتصرف وكالة عن  كذلك  وموذا يتبني أن املصرف الوكيل يق

هل التوكل عن ، و جرأبال  إلضايفدارة وتنفيذ اتفاقيات التمويل اإعمل على يو  ،يف هذه املرحلة األساسي

ض جر نفعا فهو كل قر الصندوق يؤثر على العقد بناء على كون متويل الصندوق عبارة عن قرض باعتبار أن  

  نلقي عليه الضوء يف املطالب التالية، ومن مث خنلص بعد ذلك إىل حكم العقد.، وهذا ما سربا
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  وفيه فرعان: العقاري،: الضوابط الفقهية ذات العالقة بعقد التمويل اإلضافي المطلب الثاني

  )١(ضابط: (القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع)الفرع األول: 
املندوب إليها شرعاً، ألن فيه رفقاً وإحساناً للمقرتض وهو من أعظم أبواب املعروف القرض من الُقَرب 

واإلحسان، وقد شرع للتعاون بني الناس وتفريج كرب احملتاجني مبا يبذله املقرض للمستقرض احملتاج، وهو 

رتباح، فإذا ما سقربة ألن املقرض يبذله بقصد طلب الثواب من اهللا تعاىل أوًال، ويستويف حقه دون طلب لال

طلب املقرض أو اشرتط من وراء إقراضه منافع معينة فقد خرج بذلك عن موضوع القرض إىل باب االسرتباح 

  الدنيوي والربا احملرم، وذلك كأن يشرتط املقرض زيادًة عما أقرض أو أجود منه.

على فضله  اليت تدلويدل على مكانة القرض وعظمه عند اهللا ما أوردناه يف الفصل السابق من األدلة 

� �ًK��َL ��ّ��� �Mِ�ْ��A�F�َG��َ: �H$�Iَ وعظيم قدره عند اهللا، ومن ذلك قول احلق سبحانه وتعاىل:�& N�'��� �َ  �
�}َA�F�َG��َ: �H$�I�� �ًK��َL ��ّ��� �Mِ�ْ��& N�'��� �َ  �
�}َA�F�َG��َ: �H$�I�� �ًK��َL ��ّ��� �Mِ�ْ��& N�'��� �َ  �
�}َA�F�َG��َ: �H$�I�� �ًK��َL ��ّ��� �Mِ�ْ��& N�'��� �َ  �
�} �� �� �� ��

{/!�@�O��ُ# ����َ�ِ1�� ُP�I���&�� �Qِ�ْ��& ��ّ����� HR�S�Tَ. �ً:��@ْKَ� ��َ�{/!�@�O��ُ# ����َ�ِ1�� ُP�I���&�� �Qِ�ْ��& ��ّ����� HR�S�Tَ. �ً:��@ْKَ� ��َ�{/!�@�O��ُ# ����َ�ِ1�� ُP�I���&�� �Qِ�ْ��& ��ّ����� HR�S�Tَ. �ً:��@ْKَ� ��َ�{/!�@�O��ُ# ����َ�ِ1�� ُP�I���&�� �Qِ�ْ��& ��ّ����� HR�S�Tَ. �ً:��@ْKَ� ��َ�)٢(.  

لى فاق يف سبيله باملال املقرض، وشبه اجلزاء املضاعف عفاهللا جل شأنه شبه األعمال الصاحلة واإلن

ذلك ببدل القرض، ومسى أعمال الرب قرضاً؛ ألن احملسن بذهلا ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئاً ليأخذ 

  .)٣(عوضه، وفضل املشبه يدل على فضل املشبه به

قال: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا  �أن النيب  �وجاء يف حديث أيب هريرة 

عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلماً سرته 

  .)٤(اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه..."

والقرض احلسن فيه كشٌف لكربة املقرتض وعوٌن له، ولذلك استحق فاعله الثواب واألجر يف الدنيا 

                                 
، ٢٣٤ص  )، القوانني الفقهية١١٠٤/ ٤)، الفروق (٤٣٦/ ٦)، املغين (١٨٧/ ٣)، املهذب (٣٥٨/ ٥( ينظر: احلاوي الكبري )١(
 .٣٦٢)، املنفعة يف القرض ص ٣١٧/ ٣( )، كشاف القناع١٧١/ ٣( )، شرح منتهى اإلرادات١١٩/ ٢( مغين احملتاج

  .٢٤٥) سورة البقرة:٢(
 .٢٩ -٢٨املنفعة يف القرض ص . العمراين،٩٠ينظر: عبد العزيز بن عبد السالم، اإلشارة إىل اإلجياز ص )٣(
) (كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بشارة من سرت اهللا تـََعاَىل عيبه ِيف ٢٥٩٠) برقم: (٢١/  ٨أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )٤(

 الدنيا بأن يسرت عليه ِيف اآلخرة).
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واألخرية، فهو داخل يف عموم احلديث؛ مما يدل على فضله، ومىت كان القصد من القرض الزيادة واالسرتباح 

حسان والقربة إىل دائرة اإل وتثقيل كاهل املقرتض باملنافع مل يكن قربة وال إحساناً، بل خرج به صاحبه من

  .)١(دائرة الربا واحلرمة

: " استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل �أن رسول اهللا  � ويف حديث أيب رافع

: �الصدقة، فأمر أبا رافع يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: مل أجد فيها إال خياراً رباعياً، فقال 

  .)٢(الناس أحسنهم قضاء " " أعطه إياه، إن خيار

اقرتض وأمر برد املثل مما يدل على أن ذلك هو األصل يف القرض، فإذا كان مثة منافع فقد  �فالنيب 

  .)٣(خرج القرض عن أصله املباح إىل الفعل احملرم، وهو الربا

عه ، كما أمجعوا على حرمته إذا خرج عن موضو )٤(وقد أمجع املسلمون على جواز القرض ومشروعتيه

  .)٥(إىل باب الزيادة واالسرتباح

. فاملرء قد )٦(والقرض ملا كان يعد من أعظم املعروف حيث يقبله األحرار املمتنعون من حتمل املنن

ال يقبل الصدقة، إال يقبل قرضًا ينتفع به مث يرد بدله، وقد يكون يف القرض احلسن إضافة إىل تفريج مهه 

  القرض الربوي، فإذا بذل املقرض ماله بفائدة أو منافع فإن املقرتضصونًا للمسلم ومحاية له من الوقوع يف

 .)٧(قد عدل بقرضه من باب القربة واإلحسان على باب الربا، مما جيعل املقرتض حيجم عن القرض

 

                                 
نشر:  ،المعامالت المصرفية اإلسالميةالقواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في ينظر: القحطاين، فواز حممد علي فارع،  )١(

م، ٢٠١٣ -هـ١٤٣٤، الطبعة األوىل، دمشق، توزيع مكتبة املغامسي، اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة -ناشرون، سوريا مؤسسة الرسالة
)١١١١، ١١١٠/ ٢.( 

 تقدم ختريج احلديث ص . )٢(
 ).١١١١/ ٢ينظر: فواز القحطاين، القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية ( )٣(
 .٣/٣١٢ يف كشاف القناع، والبهويت ٤/٢٠٤، وابن مفلح يف املبدع ٦/٤٢٩نقل اإلمجاع: ابن قدامة يف املغىن  )٤(
، نبل ١٢/١٩٠ ،عمدة القاري٥/١٣١اإلنصاف  ،٣/٢٤١ ، تفسري القرطيب٢٩/٣٣٤، جمموع الفتاوى ٦/٤٣٦ينظر: املغىن  )٥(

 .٥/٢٤٦األوطار 
 .٥/٢٩٥ينظر:  )٦(
 ).٢١١١/ ٢ينظر: فواز القحطاين، القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية ( )٧(
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  )١(ضابط: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا)الفرع الثاني: 

لمقرض أن مدة مث يرد بدله، وال جيوز لالقرض تربع من املقرض، وإحسان إىل املقرتض ينتفع باملال 

يستغل حاجة املقرتض وتفضله عليه بإقراضه بأن يطلب منه فعل شيء، أو يأخذ منه شيئًا مقابل القرض 

الذي دفعه له، ألن األصل أن ال ينتفع املقرض بشيء من املقرتض مقابل القرض الذي أقرضه، بل أجره 

غالل رتك بينهما، حبيث ال يكون فيه إجحاف على املقرتض أو استعلى اهللا تعاىل إال أن يكون هناك نفع مش

حلاجته، وذلك مثل السفتجة اليت يكون فيها نفع للمقرض وللمقرتض دون إضرار أو استغالل حلاجة 

املقرتض، فاملقرتض يستفيد من املال يف البلد الذي هو فيها، واملقرض يستفيد األمن يف الطريق، حبيث ال 

السرقة مث يستويف ماله يف بلد املقرتض، أو أن يكون حصول املنفعة بال شرط أو بدون  يتعرض للنهب أو

قصد هلا، كم لو رد املقرتض أكثر مما اقرتض بال شرط أو عادة؛ ألن هذه املنافع غري داخلة حتت هذا 

تغالل اإلرفاق اسالضابط، وإمنا املقصود باملنفعة هنا ما تكون مشروطة لفظًا أو عرفاً، أو يكون الباعث هلا 

  .)٢(بعقد القرض، أو رغبة يف تأجيل موعد الدفع

واآليات الواردة يف حترمي الربا كثرية وهي أشهر وأكثر من أن ُحتصر يكفي منها قول احلق سبحانه: 

{������� �	
����� �����ْ�� ��ّ��� ����َ���}{������� �	
����� �����ْ�� ��ّ��� ����َ���}{������� �	
����� �����ْ�� ��ّ��� ����َ���}{������� �	
����� ��ُ!، وقوله تعاىل: )٣({���َ���� ���ّ�� ��ْ�����#� ْ�!�$��% ��&�'��� ��()&َ� ��&}!ُ��#� ْ�!�$��% ��&�'��� ��()&َ� ��&}!ُ��#� ْ�!�$��% ��&�'��� ��()&َ� ��&}!ُ��#� ْ�!�$��% ��&�'��� ��()&َ� ��&} /ِ1 ������� ���� ������ ��� ْ����َ �� ��ّ��� ْ� /ِ1 ������� ���� ������ ��� ْ����َ �� ��ّ��� ْ� /ِ1 ������� ���� ������ ��� ْ����َ �� ��ّ��� ْ� /ِ1 ������� ���� ������ ��� ْ����َ �� ��ّ��� ْ�

{*�$���+)� ,ُ-$ُ.{*�$���+)� ,ُ-$ُ.{*�$���+)� ,ُ-$ُ.{*�$���+)����� ���ّ�� ����;�!���� ��1ِ/ #ُ��-ُ,� :7َ�َُ,� ���9��8 ، وقوله جل يف عاله: )٤(.ُ$-ُ,  ٍ<���Vِ� ْ�!ُ>َ ْ?َ: ْ�!ُ��@ْAَ# �,�� /ِCَ:} �8��9�� �,ُ7َ�َ: �,ُ-��ُ# /ِ1�� ����!�;���� ��ّ��� ���� ٍ<���Vِ� ْ�!ُ>َ ْ?َ: ْ�!ُ��@ْAَ# �,�� /ِCَ:} �8��9�� �,ُ7َ�َ: �,ُ-��ُ# /ِ1�� ����!�;���� ��ّ��� ���� ٍ<���Vِ� ْ�!ُ>َ ْ?َ: ْ�!ُ��@ْAَ# �,�� /ِCَ:} �8��9�� �,ُ7َ�َ: �,ُ-��ُ# /ِ1�� ����!�;���� ��ّ��� ���� ٍ<���Vِ� ْ�!ُ>َ ْ?َ: ْ�!ُ��@ْAَ# �,�� /ِCَ:}

{/!�4َ�ْ5ُ# َ6�� �/!�4��ْ5َ# َ6 �,ُ7����!��َ�{/!�4َ�ْ5ُ# َ6�� �/!�4��ْ5َ# َ6 �,ُ7����!��َ�{/!�4َ�ْ5ُ# َ6�� �/!�4��ْ5َ# َ6 �,ُ7����!��َ�{/!�4َ�ْ5ُ# َ6�� �/!�4��ْ5َ# َ6 �,ُ7����!��َ�)٥(.  

ت الكرمية قد دلت على حترمي املنفعة املشروطة يف بدل القرض للمقرض؛ لدخول تلك فهذه اآليا

                                 
/ ١٤، املبسوط ١٨٧/ ٣، املهذب ٣٥٦/ ٥احلاوي  .٥٢٠وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج ص  ينظر: مسائل اإلمام أمحد )١(

، ، ابن جنيم١٠٠/ ٤، املبدع ٣١٠/ ٦، الفروع ٢٣١ص  ، القوانني الفقهية١٧/ ٣، الكايف ٤٣٨/ ٦، املغين ٣٠٥، ٣٠١/ ٥لذخرية ، ا٣٥
 .٣١٩، ٣١٧/ ٣ ، كشاف القناع٢٣٢/ ٥، شرح اخلرشي ٢٢٦ص  األشباه والنظائر

، القواعد والضوابط الفقهية ٣٤٦، ٣٤٥، املنفعة يف القرض ص ٢٧٤، اجلامع يف أصول الربا ص ٤٣٩/ ٦ينظر: املغىن  )٢(
 .٣٦٤/ ٢للمعامالت املالية عند ابن تيمية 

  .٢٧٥) سورة البقرة:٣(
  .٢٧٨) سورة البقرة:٤(
  .٢٧٩) سورة البقرة:٥(
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املنفعة يف الربا احملرم بالقرآن؛ إذ إن لفظ الربا يتناول كل ما ي عنه من ربا النساء وربا الفضل، والقرض 

  .)١(الذي جير منفعة وحنو ذلك مما يتناوله النص ويشمله

؛ حيث قال: " أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع، لكم الوداعيف حجة  �وما ورد عن النيب 

  .)٢(رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون "

يدل كذلك على حترمي املنفعة املشروطة يف بدل القرض للمقرض؛ وذلك ألا من ربا اجلاهلية املوضوع، 

لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون "؛ أي أن ما زاد على رأس املال فهو ربا، : " �ويؤيده قوله 

  .)٣(وال شك أن الزيادة يف القرض هي زيادة على رأس املال

  .)٤(وقد ورد األثر بنص الضابط املسوق من أجله احلديث: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "

رها القرض للمقرض، حيث إن املنفعة زيادة ج وقد دل بعمومه على حترمي اشرتاط املنفعة يف بدل

  .)٥(القرض فتكون ربا

وانعقد اإلمجاع على ذلك، حيث أمجع العلماء على حترمي املنفعة يف القرض إذا كانت بشرط، وقد 

حيث قال: " وكل  -¬-نقل غري واحد من أهل اإلمجاع إمجاع األمة على حترمي ذلك منهم ابن قدامة 

: "وقد اتفق -¬-. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية )٦(فهو حرام بغري خالف" قرض شرط فيه أن يزيده

                                 
القواعد والضوابط الفقهية . فواز القحطاين، ٤٣١/ ١. ابن حجر، الزواجر ١٥٥/ ١ ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكربى )١(

 ).١١٢٦/ ٢( المؤثرة في المعامالت المصرفية اإلسالمية
/  ٣) (كتاب املناسك، يوم احلج األكرب)، وأبو داود يف "سننه" (٤٠٨٥) برقم: (١٩٣/  ٤أخرجه النسائي يف "الكربى" ( )٢(

) (أبواب الرضاع عن رسول اهللا ١١٦٣) برقم: (٤٥٥/  ٢) (كتاب البيوع، باب يف وضع الربا)، والرتمذي يف "جامعه" (٣٣٣٤) برقم: (٢٤٩
) (أبواب النكاح، باب حق ١٨٥١) برقم: (٥٧/  ٣( صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها)، وابن ماجه يف "سننه"

) ( كتاب البيوع، باب حترمي الربا وأنه موضوع مردود إىل رأس املال)، ١٠٥٧٦) برقم: (٢٧٥/  ٥املرأة على الزوج)، والبيهقي يف "سننه الكبري" (
 رو بن األحوص رضي اهللا عنه).) (مسند املكيني رضي اهللا عنهم، حديث عم١٥٧٤٧) برقم: (٣٢٩٣/  ٦وأمحد يف "مسنده" (

 .١١١، املنفعة يف القرض ص ١٢٨ينظر: الربا واملعامالت املصرفية ص  )٣(
) (كتاب البيوع، باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من ١٤٦٥٩) برقم: (١٤٥/  ٨أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( )٤(

 ) (كتاب البيوع واألقضية، من كره كل قرض جر منفعة).٢١٠٧٨) برقم: (٦٤٨/  ١٠قرضه)، وابن أيب شيبة يف "مصنفه" (
 .١١٥ص  المنفعة في القرضينظر:  )٥(
 .٤٣٦/ ٦ المغنيينظر:  )٦(
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  .)١(العلماء على أن املقرض مىت اشرتط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً"

ويندرج حتت هذا الضابط ما قد يكون استثناء منه ينبغي الوقوف عنده، وهو ما جاء عند بعض 

  .)٢(عة للمقترض جاز)(متى تمحضت المنف فقهاء املالكية بقوهلم:

ويفيد هذا االستثناء وهو يُعد ضابطاً عندهم؛ أن املنفعة يف القرض ال جتوز إال إذا كانت متمحضة 

للمقرتض دون أن يكون للمقرض أدىن منفعة، وقد صرح فقهاء املالكية والشافعية ذا وأنه يشرتط أال جير 

  .)٣(لو كان انتفاعه مع املقرتضمنفعة للمقرض، وكذلك منع املالكية املنفعة للمقرض و 

، وحمل ورود )٤(إال أنه قد ورد عن بعض الشافعية جواز انتفاعهما معًا إذا كان نفع املقرتض أقوى

هذه املسألة عند االشرتاط وهو ضابط مطرد عند املالكية يف اجلملة ولكن عند النظر يف مسألة اشرتاط الوفاء 

إذا كان فيها  -منفعة الطرفني معاً –ن جواز املنفعة اإلضافية يف غري بلد القرض، وما يرتجح يف ذلك م

مصلحة للطرفني دون ضرر، وهذا ما جيعل الضابط الوارد بقوهلم: (مىت متحضت املنفعة للمقرتض جاز) غري 

مسلٍم به يف كل الصور، حيث إن املنفعة إذا كانت مشرتكة للطرفني من غري ضرر فهي جائزة؛ لتقابل 

وكذلك إذا ما كانت املنفعة للطرفني ومنفعة املقرتض أقوى كما سبق بيانه، خبالف ما إذا كانت املنفعتني، 

املنفعة هلما ومنفعة املقرض أقوى فال جتوز؛ ألن القدر الزائد عن املنفعتني املتقابلتني متمحض للمقرض وال 

 .)٥(يقابله عوض سوى القرض فيحرم

                                 
  .٣٣٤/ ٢٩ مجموع الفتاوىينظر:  )١(
لثمينة عقد الجواهر ا، أبو حممد جالل الدين عبد اهللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكيابن شاس، ينظر: ) ٢(

 -هـ١٤٢٣ىل، الطبعة: األو ، انلبن –الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، دراسة وحتقيق: أ. د. محيد بن حممد حلمر، في مذهب عالم المدينة
  ).٧٥٩/ ٢، (م٢٠٠٣

حاشية الدسوقي على ، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي . الدسوقي،٢٨٩/ ٥، مرجع سابق، الذخيرةلقرايف، ا ينظر:)٣(
 حاشية ابن قاسم علىابن قاسم، اإلمام أمحد بن قاسم العبادي،  ).٢٠٥/ ٣، (بدون طبعة وبدون تاريخ ،الناشر دار الفكر، الشرح الكبير

صر لصاحبها الناشر: املكتبة التجارية الكربى مب على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء :روجعت وصححت ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج
لى ع يحاشية المغرب ،أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد املغريب الرشيدي). ٤٦/ ٥، (م١٩٨٣ -هـ١٣٥٧ ،بدون طبعة ،مصطفى حممد
  ).٢١٦/ ٤، (م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ،بريوت -شر دار الفكراالن، إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج

 :وصححت روجعت ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج حاشية الشرواني علىينظر: الشرواين، اإلمام عبد احلميد الشرواين،  )٤(
/ ٥، (م١٩٨٣ -هـ١٣٥٧ ،بدون طبعة ،الناشر: املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء

٤٧.(  
  .٣١٤ -٣١١، ص المنفعة في القرضينظر: ) ٥(
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نفعة دم جواز كون املعأما املنفعة للمقرتض جاز، و  ه مىت متحضتويفهم من القول بالضابط: أن

قد صرح بذلك بعض املالكية بأنه ال جيوز نفع املقرض وال نفعهما معًا وال نفع أجنيب من لطرف ثالث، ف

ناحية املقرض فيكون نفعه كنفعه فيمنع يف الثالثة، وحمل ورود هذه املسألة عند االشرتاط كما سبق، وعليه 

عة لطرف ثالث ال خيلو من حالني؛ إما أن يكون الطرف الثالث من جهة املقرض فتحرم فإن اشرتاط املنف

املنفعة، كما لو اشرتط املنفعة لقريبه وحنو ذلك؛ ألا منافع مشروطة يف القرض وتؤول إىل املقرض وقد تقرر 

املقرض قريب  يحترمي املنفعة املتمحضة للمقرض. وإما أن يكون الطرف الثالث من جهة املقرتض كأن يعط

املقرتض قرضاً آخر أو هدية؛ فذلك إحسان منه آخر وإرفاق ال مينع منه. وإذا اتفقا على ذلك جاز وال يلزم 

ذلك املقرض إال إذا التزمه على التفصيل يف مسألة الوعد. وعليه ميكن اخللوص إىل أن الضابط املختار يف 

 ض، وكل منفعة مشرتكة بني املقرتض واملقرضهذا السياق هو: (كل منفعة يف القرض متمحضة للمقرت 

  .)١(ومنفعة املقرتض أقوى أو مساوية فإا جائزة)

واملقصود من هذا اإليراد كله ما ورد يف العقد حمل الدراسة من اشرتاط؛ فقد نصت االتفاقية على 

ويل كما يف ماشرتاط فتح حساب يف املصرف املمول اإلضايف وحتويل الراتب عليه الستكمال إجراءات الت

يكمل املستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي املقدم من البنك بقية اإلجراءات واملستندات اخلاصة قوهلم: 

بالتمويل من البنك (حتويل الـراتب وفتح حساب لدى البـنك) علــى أن يزود البنك الصنــدوق برقم احلساب 

  يه.اخلاص بالعملية لتحويل مبلغ قــــرض الصندوق عل

والذي يظهر أن هذا الشرط وإن عاد بالفائدة على املصرف املمول اإلضايف إال أن غاية املراد منه 

االستيثاق وضمان استيفاء احلق من العميل، وإن قيل حبرمته استناداً على ضابط عموم املنفعة يف القرض وأن  

  يف املنفعة اإلضافية. ، فإنه ميكن الَعْود إىل التفصيل السابق)٢(كل قرض جر نفعا فهو ربا

ومما يدل على مقصد االستيثاق وأنه غاية املراد وخصوصاً من جانب املقرض وهو الصندوق العقاري؛ 

لمستفيد خمــــصص ل البنك بفتح حساب جارٍ  ما حصل عليه االتفاق يف هذا العقد يف املادة اخلامسة من التزام

                                 
  .٣١٦ -٣١٤: املرجع السابق، ص ينظر) ١(
الشبيلي، ه. وينظر: ١٤٢٠/ ٣/ ٢، تاريخ ٢٠٨٣٨هي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية، رقم  كما) ٢(

  .٤٤٩/ ٢، مرجع سابق الخدمات االستثمارية في المصارف
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 الصندوق خطيـا برقم هذا احلساب.إليداع مبالغ دفعات قرض الصندوق فيه، وإشعار 

يلتزم الصندوق بإيداع املقرر واملستحق من مبلغ القرض املمنوح من الصنـــــدوق فــي حســــاب املستـــفيد و 

قار عاملخصص لـــــــــذلك لـــدى البنك وفـــــق الـــــــــدفعات املوضحة باملادة الرابعة بـمجرد القيـــــــــــام بــرهـــــن ال

للصنـــــدوق بقيمة القرض وتـــــزويده بصـــــورة من الصــك املـرهون. كما يلتزم الصــــنـدوق بالطــــــــلب من املستفيد 

بتوقيع إقرار تنازل عن قيمة قرضه لصاحل البنك. وعـــــدم متكـــني املستفيد من مبــلغ القــرض املستحق للبنك 

  ـــوال وألي سبب مـن األسباب إال مبوجب تنازل كتايب موجه للصندوق من البنك.بـــأي حــال مـــــــن األح

وبناء على هذا العرض للضوابط املؤثرة يف التمويل بالقرض، ولوجود التمويل اإلضايف معه بصيغة 

قرض ملاملراحبة، وبالنظر إىل مجيع املعطيات من االتفاقيات ومالحق الدراسة من مناذج العقد واليت تفيد أن ا

وهو الصندوق ال يشرتط على املستفيد اإلضافة يف التمويل أو أي شيء من ذلك؛ بل جند بأن اإلضافة يف 

هذا التمويل حمض حق للمستفيد إذا رغب لبلوغ حاجته، دون أن يعود على املقرض وهو الصندوق العقاري 

  انب.الناظر يف العقد من هذا اجلمن القرض أي فائدة تذكر إال ما حيققه من مصلحة املستفيد؛ مما يطمئن 

وعند النظر كذلك إىل الفوائد واملصاحل اليت حيصلها املمول اإلضايف من خالل إبرام هذا العقد فإنه 

ميكن القول: بأن الفائدة اليت حتصل للمستفيد من التمويل أعظم وأقوى، وأنه وإن حصلت الفائدة كذلك 

 املستفيد، وهي ليست على سبيل االشرتاط كما هو حمل ورود للمصرف املمول فإا ال تربو على مصلحة

املسألة اليت قد يكون فيها احلرج إذا ما حصل النفع لطرف ثالث من جهة املقرض؛ بل يالحظ التمايز بني 

العقدين وإن كان حملهما واحد، إال أما منفكني يف مراحل العقد املختلفة وطريقة السداد وتبعيض الرهن  

جه الشيوع، مما يـَُغلب جانب االنفصال والتمايز بني العقدين، وينفي الضرر عن كافة أطراف كذلك على و 

 العقد وحيقق مصاحل املتعاقدين كل حبسبه.
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  ي العقاري باعتباره عقداً مركباً : حكم عقد التمويل اإلضافبحث الثالثالم

واألحكام، إذا  تلفني يف الشروطبادئ ذي بدء ينبغي القول بأنه ال جيوز شرعاً اجلمع بني عقدين خم

ترتب على ذلك تضاد يف املوجبات واآلثار، وهذا يكون يف حالة توارد العقدين على حمل واحد يف وقت 

واحد، وأحكامهما خمتلفة متضادة، كما يف اجلمع بني هبة عني وبيعها، أو اجلمع بني املضاربة وإقراض رأس 

  .)١(املال للمضارب، وحنو ذلك

وليس املراد من القاعدة أن  ،)٢(أن كل عقدين بينهما تضاد: ال يجمعهما عقد واحدوالقاعدة 

جمرد اجتماع عقدين يف عقد واحد ال جيوز، بل احملذور هو اجتماعها يف زمن واحد على عني واحدة، وينتج 

  عن ذلك االجتماع ترتب بعض اآلثار كالربا واجلهالة وغريمها.

ت آثار   مبدأ التضاد هذا، وبني أن املقصود منه ترتب التنافر يف موجباوقد فصل الدكتور نزيه محاد يف

كل من العقدين، أو العقد والشرط، ال جمرد االختالف والتباين يف وضع العقدين وأحكامهما، وأن ذلك 

 .)٣(التضاد والتناقض إمنا يكون إذا ورد العقدان على حمل واحد مثل بيع عني وهبتها أو شراء أمة ونكاحها

وقد مجع فقهاء املذهب املالكي أمساء العقود املتضادة، واليت ال جيوز اجتماع عقدين منهما معاً، أو اجتماع 

  .)٤(عقد منها مع عقد البيع، وذلك يف قوهلم: (جٌص ُمَشّنُق)

وليس كل عقدين اجتمعا يف عقد واحد حكمنا عليه باملنع، بل مثة ضوابط تدل على عدم جواز 

  :)٥(ملتعددة يف عقد واحد، وهياجتماع العقود ا

                                 
 .١٨٣ص  العقود املالية املركبة (رسالة دكتوراه)ينظر: العمراين، عبد اهللا بن حممد،  )١(
)، ١٠٨٢/ ٥)، السمرقندي، الفقه النافع (٨٨٣/ ٢)، ابن العريب، القبس (١٤٠/ ١)، الوجيز (٢٧/ ١٤( ينظر: املبسوط )٢(
/ ٩، اموع (٢٢٣ص  )، القوانني الفقهية٩٢٧/ ٣)، الفروق (٦٢/ ٢٩)، جمموع الفتاوى (٣٣٥/ ٦)، املغين (٨٣/ ٦( بدائع الصنائع

)، بلغة ٤٠/ ٥)، شرح اخلرشي (٤١/ ٢)، املغين احملتاج (١٤٥/ ٦)، مواهب اجلليل (٣٢١/ ٤)، واإلنصاف (٤٠/ ٤الفروع ()، و ٤٨٣
 ).٥٩٦/ ٢)، عادل قوته، القواعد والضوابط الفقهية القرافية (٩/ ٢)، البهجة للتسويل (١٧/ ٢السالك (

 .٢٦٩ - ٢٦١دة، ضمن كتابه: قضايا فقهية معاصرة صينظر: نزيه محاد، اجتماع العقود املتعددة يف صفقة واح )٣(
ية وزاد بعض حمققي املالك وبيان ذلك: ج: للجعالة.  ص: للصرف.  م: للمساقاة.  ش: للشركة.  ن: للنكاح.  ق: للقراض. )٤(

/ ٣. ينظر: الفروق (: " ال حيل سلف وبيع "، وقد تقدم خترجيه ص�القرض. ويضاف مع ذلك عقد البيع؛ لورود النص به؛ كما يف قوله
 ).٤٥/ ٥). حاشية البناين على شرح الزرقاين (٣١٤ -٣١٣/ ٤). مواهب اجلليل (٩٢٧

. العمراين، ٢٦٩ -٢٦١ينظر: نزيه محاد، اجتماع العقود املتعددة يف صفقة واحدة؛ ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة ص  )٥(
 .١٨٨ -١٧٩العقود املالية املركبة ص 
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 أن يكون االجتماع بني العقدين حمل ي الشارع، كالنهي عن السلف وبيع. -١

أن يكون العقدان متضادين، فإذا كانا متضادين على حمل واحد ويف زمن واحد  -٢

 فإنه ال جيوز اجتماعهما يف عقد واحد.

مها  عقدين أحدأن يكون االجتماع بني معاوضة وتربع، فإذا كان االجتماع بني -٣

رمحه -عقد معاوضة، واآلخر عقد تربع؛ فإنه ال جيوز هذا االجتماع، نص على ذلك ابن تيمية 

ى عن اجلمع بني سلف وبيع، فإذا ُمجع بني سلف وإجارة فهو مجع بني  �؛ ألن النيب -اهللا 

 .)١(ثل القرضم سلف وبيع، وكل تربع جيمعه إىل البيع واإلجارة مثل اهلبة، والعارية وغريها فهي

أن يؤدي االجتماع إىل حمرم، فإذا كان االجتماع بني عقدين يؤدي إىل الربا أو  -٤

  الغرر أو اجلهالة أو الظلم فإن يكون حمرماً.

وقد دل على هذا املنع حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا 

  .)٢(ع....": " ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف البي�

فاحلديث يدل على عدم جواز اشرتاط عقد القرض يف عقد البيع، فيقاس على القرض غريه من العقود  

  .)٣(كالبيع مع اإلجارة، أو القرض مع البيع

  .)٤(عن بيعتني يف بيعة " �وكذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: " ى رسول اهللا 

والبيعتان يف بيعة هلا تفسريات كثرية، وقد سبق احلديث عن ذلك والرتجيح ومن ذلك تفسريها بأن 

يبيع السلعة بثمن مؤجل، على أن يشرتيها ممن باعها بثمن عليه بأقل حاًال، وضابط ذلك أا معاملة مجعت 

                                 
 ).٦٢/ ٢٩الفتاوى (ينظر: جمموع  )١(
 .)٥٢ ص(تقدم خترجيه  )٢(
 ).١٢٠/ ٣( ينظر: معامل السنن )٣(
) برقم: ٢٩٠/ ٣"سننه" ( وأبو داود يف ،) (كتاب البيوع، بيعتان يف بيعة)٦١٨٣) برقم: (٦٧/ ٦(أخرجه النسائي يف الكربى  )٤(

) (أبواب البيوع عن رسول اهللا ١٢٣١) برقم: (٥١٣/ ٢والرتمذي يف "جامعه" ( ،) (كتاب اإلجارة، باب فيمن باع بيعتني يف بيعة)٣٤٦١(
رة رضي اهللا ) (مسند أيب هري٩٧١٥) برقم: (٢٠٠٤/ ٢(وأمحد يف مسنده،  صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة)،

 � هذا احلديث مسند متصل عن النيب "، وقال ابن عبد الرب: "والعمل على هذا عند أهل العلم ،حديث حسن صحيح. قال الرتمذي: "عنه)
". بالقبول وكلها صحاح من نقل العدول وقد تلقاها أهل العلم ،� وحديث أيب هريرة ،� بن مسعوداوحديث  ،� بن عمران حديث م

  ).٤٤٩ -٤٤٨/ ٦(االستذكار 
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  .)١(بيعتني يف عقد واحد أدى هذا اجلمع إىل الربا، أو إىل جهالة يف الثمن

  .)٢(يف صفقة ربا " أنه قال: " صفقتان �ثر ابن مسعود أ

دل األثر على أن اشرتاط عقدين يف عقد ربا، وهذا عام يشمل مجيع العقود املتضادة إذا اجتمعت يف 

  عقد واحد.

وعليه فبالنظر إىل العقد حمل الدراسة عقد التمويل العقاري اإلضايف، جند أنه جيمع بني عقدين 

احد؛ إال أن العقدين منفصلني من جهة كوما ال يصدران من مصدر واحد وإمنا تكون متضادين على حمل و 

، هتني منفكةد التمويلي العقاري جاجلهتان الصادر منهما التمويل املشرتك واللتان قد رُكب من عقديهما العق

د مع ف الذي عقوال يؤثر ذلك الرتكيب على جواز العقد وال خيرجه من اإلباحة إىل احلرمة؛ ألن املصر 

املستفيد من قرض الصندوق يعترب طرفاً ثالثاً أجنبياً عن عقد القرض وليس له عالقة به، والقرض غري متوجه 

إليه بل للمستفيد، بدليل أن الرهن بعد ذلك للعقار كما سيأتينا يكون رهنًا مشاعًا بني الطرفني كل بقدر 

  ضح انفكاك اجلهة بني املمولني.حصته من التمويل؛ مما يؤكد متايز اجلهتني ويو 

 :ولعل مما يؤيد هذا الرتجيح ويدعمه ما استثناه احلنفية من حرمة اجتماع القرض مع البيع، وذلك أنه

لو قال: بعتك هذه الدار بألف على أن يقرضين فالن األجنيب عشرة دراهم، فقبل املشرتي ذلك البيع صح؛ 

أن األجنيب ال يضر اجتماع قرضه ولو على سبيل االشرتاط مع بيع ؛ فكما )٣(ألن اإلقراض ال يلزم األجنيب

غريه ألن ذلك ال يلزمه؛ فكذلك اجتماع قرض األجنيب مع بيع غريه لطرف ثالث ال يضر العقد ولو تواردا 

  على حمل واحد وذلك ألن املقرض خيتلف عن البائع ولن يعود عليه نفع من وراء القرض.

اقيات ى بوضوح أن الدافع للقيام به نفع املستفيد وهو املقرتض وإبرام االتفبل إن املتأمل يف العقد ير 

                                 
 .٩٠، مرجع سابق، ص العقود المالية المركبةينظر: العمراين،  )١(
وابن حبان يف  ،) (كتاب الوضوء، باب األمر بإسباغ الوضوء)١٧٦) برقم: (٢٨٦/ ١أخرجه ابن خزمية يف "صحيحه" ( )٢(

 وسلم من أعان يف الربا على أي حالة كان) وأمحد ) (كتاب البيوع، ذكر لعن املصطفى صلى اهللا عليه٥٠٢٥) برقم: (٣٩٩/ ١١( ،"صحيحه"
) (مسند ٢٠١٦) برقم: (٣٨٣/ ٥والبزار يف "مسنده" ( ،) (مسند عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)٣٨٥٩) برقم: (٨٧٩/ ٢يف "مسنده" (

) ١٤٦٣٦) برقم: (١٣٨/ ٨يف "مصنفه" ( عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه)، وعبد الرزاق
) (كتاب البيوع واألقضية، الرجل يشرتي من ٢٠٨٢٧) برقم: (٥٩٢/ ١٠وابن أيب شيبة يف "مصنفه" ( (كتاب البيوع، باب: بيعتان يف بيعة)،

 .الرجل املبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا)
  .)٥٨/ ٤تبيني احلقائق (ينظر:  )٣(
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من أجله، واملصرف إمنا يشارك يف التمويل برغبة حمضة من املستفيد لتحصيل الزيادة يف التمويل، وليس له 

  عالقة بالقرض إال ما يكون بعد ذلك من توكيل الصندوق إياه الستيفاء حقه من املستفيد.

ه مالءة ال يضمن ل خريدرك بأن اآللك أيضًا ما أورده املمولون يف اتفاقهم بأن كًال منهما ويؤيد ذ

ـــديونية عن ســـداد م حوال مسئوالً بأي حال من األ أي واحد منهمااملستفيد او انتظامه بالسداد، وال يعترب 

  .الطرف اآلخر املستفيد جتاه

املتقدم بالشراء والذي يُعد على الراجح عقداً، فيقع البائع وخروجاً من اخلالف املسوق بشأن الوعد 

يف احملظور يف بيع ما ال ميلك؛ قد عمدت بعض املصارف املمولة بصيغة املراحبة إىل احليلة اليت نص عليها 

بعض الفقهاء يف صورة املراحبة لآلمر بالشراء، وهي الشراء بشرط اخليار للمشرتي وهو املصرف ملدة شهر 

ن يدفع الضرر عن أالبنك  )، أو أي مدة يتفقون عليها إذا ما أراد١٣يل املثال كما يف امللحق رقم (على سب

فليتخذ لذلك الطرق الشرعية كما أرشد إىل ذلك حممد بن احلسن وابن القيم عليهما رمحه اهللا، فال  ؛نفسه

ما هو شروعة، كر املتوقع بطرق أخرى مع الضر فن ر كيتعني اإللزام باملواعدة طريقاً وحيًدا لرفع الضرر، بل مي

يشرتي املصرف السلعة بشرط اخليار له وحده دون البائع وحتدد مدة كافية، وأثناء املدة يبيع ف احلال هنا

املصرف ما اشرتاه، فإن مل يتمكن املصرف من البيع أبلغ البائع األول بفسخ العقد، ورد املبيع، وهذا جيد يف 

ة) ويراعي يف هذا بأن ال يصدر من املصرف إجياب يسقط خياره، وإمنا خيرب اآلمر البيوع احمللية (الداخلي

بالشراء بوجود البضاعة، فإن أصدر املشرتي إجيابًا كان القبول من املصرف بيًعا لآلمر بالشراء بعد متلك 

رياد، فإن تالبضاعة، وسلم من خطر نكول املشرتي وإال رد البضاعة، وأما يف البضائع اليت حتتاج إىل اس

املصرف ميكنه أن يكلف اآلمر بالشراء باستالم البضاعة قبل تصديرها، إما بنفسه، أو عن طريق وكيله، فإذا 

  رأى البضاعة قبل تصديرها، ووافق عليها، كان ذلك بيًعا الزًما، وتكون يف يد البنك مبنزلة األمانة.

 أخربهو  درهم، بألف داراً  يشرتي أن رجالً  أمر رجالً  أرأيت: قلت: "-¬-احلسن  بن حممد وقال

 يبدو نأ اشرتاها، إن خاف مث الدار، شراء املأمور فأراد درهم، ومائة درهم، بألف اآلمر اشرتاها فعل، إن أنه

  ذلك؟ يف احليلة كيف املأمور، يد يف فتبقى يأخذها، فال لآلمر

 قد: فيقول يبدأو  اآلمر، وجييئ ها،ويقبض أيام، ثالثة فيها باخليار أنه على الدار املأمور يشرتي: قال

 يكونو  الزًما، لآلمر ذلك فيكون بذلك، لك هي: املأمور فيقول درهم، ومائة بألف الدار هذه منك أخذت
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 بذلك، يسقط ارهخي ألن ومائة؛ بألف إياها بعتك: مبتدئًا املأمور يقل وال أي للمشرتي، املأمور من استيجابًا

 اخليار، بشرط هارد من املأمور متكن شرائها يف اآلمر يرغب مل وإن بائعه، إىل البيت إعادة يف حقه فيفقد

  .)١("بذلك الضرر عنه فيدفع

 كذا،و  بكذا -فالن من السلعة هذه أو- الدار هذه اشرت: لغريه قال رجل: "-¬-ابن القيم  قال

 أن احليلةف الرد، من يتمكن وال يريدها، فال لآلمر يبدو أن اشرتاها إن فخاف وكذا، كذا فيها أرحبك وأنا

 وإال منه، أخذها إنف ذكرت، مبا اشرتيتها قد: لآلمر يقول مث أكثر، أو أيام، ثالثة باخليار أنه على يشرتيها

  .)٢(... " باخليار البائع على ردها من متكن

االتفاقية الواردة  خاللوبالنظر إىل القبض يف هذا العقد عقد التمويل اإلضايف العقاري وحصوله؛ فمن 

 عليه جند توفر القبض فيه؛ وذلك ألن املعقود عليه عقار يكون القبض فيه قبضاً حكمياً فيحصل القبض فيه

  بالتخلية كما توارد على ذلك فقهاء املذاهب واتفقوا؛ إذ إن قبض كل شيء حبسبه.

: "أمجعوا على أن احلنفية قوهلمعند جاء وقد  .)٣(وحقيقة التخلية: رفع املوانع، والتمكني من القبض

"فيما عدا ذلك بالتخلية، كالذي ال ينقل،  عند احلنابلة القول بأنهو  .)٤(التخلية يف البيع اجلائز تكون قبًضا"

  .)٥(وال حيول، وهذا بال نزاع"

ا خالًصا، يقال:
ً
 وألن القبض والتسليم: هو التخلية؛ وذلك أن التسليم يف اللغة: عبارة عن جعله سامل

ا خالًصا، ال يشركه فيه )٦(قال اهللا تعاىل: {َوَرُجًال َسَلًما ِلَرُجٍل} سلم فالن لفالن: أي خلص له.
ً
، أي سامل

ا للمشرتي: أي خالًصا له حبيث ال ينازعه فيه غريه، 
ً
أحد، فتسليم املبيع إىل املشرتي: هو جعل املبيع سامل

                                 
  .٤٠، مرجع سابق، ص المخارج في الحيللشيباين، حممد بن احلسن، ا) ١(
  .٢٣/ ٤، مرجع سابق، عن رب العالمين إعالم الموقعينبن القيم، ا) ٢(
  ).٣٨/ ١( تكملة حاشية رد احملتارينظر:  )٣(
  ).٧١/ ٥( حاشية ابن عابدين )٤(
/ ٢( )، مغين احملتاج١٥٨/ ٥)، اخلرشي (١٤٥/ ٣( )، الشرح الكبري٢٩٧/ ٦( )، وينظر: فتح القدير٤٧١/ ٤اإلنصاف ( )٥(

  ).٢٧٢/ ٣٠)، جمموع الفتاوى (٣٢٣/ ١)، احملرر (٣٥٠/ ٤( )، فتح الباري٧١
  .٢٩) سورة الزمر:٦(
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  .)١(ائع. ...وهذا حيصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليًما من الب

"وال يعترب يف قبض العقار دخوله، والتصرف فيه، وإمنا املعترب: التمكن من التصرف، وتسليم 

  .)٢(املفتاح"

بل قد ذهب املمّول اإلضايف ألبعد من ذلك وهو تسجيل العقار بامسه أو إحدى شركاته التابعة له،  

شرعي إجراءات الشراء من مالك العقار أو من وكيله اليبدأ البنك بإاء كما ورد يف االتفاقية التعاقد على أن 

 ه أو أي من الشركات التابعة له.امسوتسجيله ب

 يقوم البنك بإبرام اتفاقية بيع العقـار وتوقيع عقــــــــد التمويل واملستندات اخلاص به مع املستفيد.مث 

والتنـسيق مــع مـــالك العقـــــــــار (البــائع)  بكــــامل القيمة ملـــــالك العقــــار اً يصـدر البنك شيك ومن مث

واملقرتض لتحديد موعد للحــــــــضور لدى كتابة العدل إلفراغ العقــــــار باسم املستفيد ورهنه للصندوق بقيمة 

ــدم لكتابة ـقرض الصنـــــــــــدوق وللبنك بقيمة قـــــرض البنك مع مالحظة أن يكون من ضمـــــــن املرفقات اليت تق

العدل عقد املبايعة الــــــذي مت بني مالك العقار والبنك وكذلك توكيل شــــــــرعي ملـــندوب البنك خيوله حق 

  الرهن.

      

                                 
  ).٢٤٤/ ٥( بدائع الصنائع :ينظر )١(
  ).٢٥٠/ ١١شرح الوجيز ( )٢(
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  لرهن في التمويل اإلضافي العقاري: حكم االمبحث الرابع

جاء من ضمن  ، وقدالرهن يف التمويل العقاري اإلضايف من أبرز الضمانات الواردة يف العقد للمولني

  بنود االتفاقية:

بكــــامل القيمة ملـــــالك العقــــار والتنـسيق مــع مـــالك العقـــــــــار (البــائع) واملقرتض  اً يصـدر شيكأن البنك 

لتحديد موعد للحــــــــضور لدى كتابة العدل إلفراغ العقــــــار باسم املستفيد ورهنه للصندوق بقيمة قرض 

ل أن يكون من ضمـــــــن املرفقات اليت تقـــدم لكتابة العد الصنـــــــــــدوق وللبنك بقيمة قـــــرض البنك مع مالحظة

 عقد املبايعة الــــــذي مت بني مالك العقار والبنك وكذلك توكيل شــــــــرعي ملـــندوب البنك خيوله حق الرهن.

وق، ديستلم الصــــــــندوق صــورة من الصـــك املهمش برهن العقار للصندوق بقيمــة قرض الصنومن مث  

ذي فتحه البنك املمول ستفيد اللتوقيع العقد مع املستفيد مث البدء بإيــــــداع دفعات قرض الصندوق حبساب امل

  .اإلضايف بعد قبول العرض النهائي من ِقَبله

ومن هذا يظهر بأن الرهن من قبيل الرهن املشاع؛ فهو مشاع بني الصندوق بقيمة القرض وبني البنك 

  .)١(املراحبة، وعليه فإنه حيسن يب يف هذا املقام التعرض حلكم الرهن املشاع بقيمة متويل عقد

هو التبعيض يف الرهن حبيث يكون الرهن موزع بني املرهون هلم بقدر  مشاع اجلزء واملقصود برهن

شاع على يف مسألة الرهن امل الفقهاء أو ربع، وقد اختلف أو ثلث أنصبتهم من الدين على الراهن كنصف

   يف اجلملة:قولني

  .)٢(احلنفية القول األول: املنع، وهو قول

  .)٣(من املالكية والشافعية واحلنابلة القول الثاين: اجلواز، وهو قول اجلمهور

                                 
  ).١٤)، (١٣ينظر: ملحق رقم () ١(
)، املبسوط ٢٧٥/ ٨( )، البحر الرائق٤٩/ ٦( )، الدر املختار مع حاشية ابن عابدين١٥٢/ ١٠( العناية شرح اهلداية: ينظر) ٢(

 شيوعال كان وإن رهن،لا يصح مل للعقد مقارنا كان إن الشيوع أن إىل احلنفية من يوسف أبو ذهبوقد  ).٦٨/ ٦)، تبيني احلقائق (٦٩/ ٢١(
  ).١٣٨/ ٦( بدائع الصنائع. ينظر: صح طارئا

 املنتقى الباجي، )،٢٣٩/ ٥)، اخلرشي (٧٩/ ٨)، الذخرية (٢٣٥/ ٣)، حاشية الدسوقي (٢١٢(ص  القوانني الفقهية: ينظر) ٣(
) مغين ٤٦٢/ ٣)، الوسيط (١٩٤(ص  )، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن٣٨/ ٤( )، روضة الطالبني١٩٠/ ٣األم (الشافعي،  ).٢٤٩/ ٥(

ين ما يقبل بالتفريق إىل  العلم أهل بعضهب ذ وقد ).٢٣٥/ ١)، احملرر (١٤١/ ٥اإلنصاف ( ).٢٣٩/ ٤( )، اية احملتاج١٢٢/ ٢( احملتاج
 صاحل، بن احلسن ىلإ القول هذايُنَسب و يقبلها، مايف ال يصحو القسمة، يقبل ال ماعندهم يف املشاع فيصح رهن القسمة؛القسمة وما ال يقبل 
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  ؟)١(متكن ال أو املشاع حيازة متكن هل: اخلالف وسبب

  أدلة القول األول:

  .)٢(}َمْقُبوَضةٌ  َفرَِهانٌ : {تعاىل قوله :األول الدليل

 أو إلبراءا حىت للمرهون الدائم احلبس الرهن فموجب مقبوضاً، إال يكون ال الرهن الداللة: أنوجه 

 يأمن وبه سه،إفال أو الراهن مطل عند دينه املرن الستيفاء التوثق هو إمنا الرهن من املقصود ألن الوفاء؛

 املشاع؛ يف لدائما احلبس يتصور وال الدائم، احلبس بثبوت إال حيصل ال وهذا الضياع، من ماله على املرن

 ويوماً  يوماً، رهنه فكأنه هن،الر  حيكم يوماً  املرن وحيفظه امللك، حبكم يوماً  املالك فينتفع باملهايأة يبطل ألنه

  .)٣(املشاع رهن يصح مل دائما املشاع حبس ميكن ال كان وإذا. ال

  :ونوقش من وجهين

 االستيثاق اعأنو  أعلى ذكر تعاىل اهللا ألن الرهن؛ لصحة شرط القبض بأن عدم التسليم :األول الوجه

 َفرَِهانٌ  َكاتًِبا جتَُِدوا وَملَْ  َسَفرٍ  َعَلى ُكْنُتمْ  َوِإنْ : {تعاىل قال كاتب، وال يوجد السفر حالة يف ألم القبض؛ وهو

 بأن مُيسل  وكذلك ال .مقبوض وغري مقبوضاً  جيوز الكاتب، وجود مع احلضر يف والرهن .)٤(}َمْقُبوَضةٌ 

يتحقق  واملشاع هغري  من تعذره عند مثنه من الدين استيفاء ومقصوده موجبه بل الدائم، احلبس الرهن موجب

  .)٥(به ذلك

 رهن ريغ ويوًما رهًنا، يوًما يكون أن يقتضي ذلك إن: قوهلم وأما: " ... املاوردي قال :الثاين الوجه

 يزيل ال يده من املهايأة يوم يف وخروجه مستدام، حكًما وقبضه األيام، مجيع يف رهن ألنه صحيح؛ فغري

 وعند يوًما، مرنه يد يف يكون أن على شيًئا رهن كمن فصار غريه، يد يف حصل وإن عنه، قبضه حكم

                                 
  ).٢٢٢/ ٤املغين ( .)٧١٥، ٧١٤/ ١( أحكام القرآنينظر: اجلصاص،  .احلنابلة من يعلى أيب والقاضي

  .٢٦٩/ ٢ اتهد ينظر: بداية )١(
  .٢٨٣) سورة البقرة:٢(
  ).١٤٢/ ٦( )، بدائع الصنائع٦٩/ ٢١)، املبسوط (٢٧٥/ ٨( البحر الرائق: ينظر) ٣(
  .٢٨٣) سورة البقرة:٤(
بيان، ينظر) ٥( ٤٦٢، ٤٦١/ ١٣، مرجع سابق (المعامالت المالية أصالة ومعاصرة: الد.(  
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  .)١("الرهن صحة من ذلك مينع مل يوًما عدل

 بالرهن يتعلق الدين ألن الدين؛ بعض بأداء يتبعض ال احلبس عن طريق الرهن يف االستيثاق فحق

 أكان سواء لدين،ا مجيع يقضي حىت شيء منه ينفك وال منه، جزء وبكل احلق بكل حمبوسا فيصري مجيعه،

  .)٢(ميكن ال أم قسمته ميكن مما

 على الستيفاءا يد ثبوت الرهن االستيفاء؛ إذ إن حكم يد ثبوت يستوجب الرهن أن :الثاني الدليل

 على إال تثبت ال فاءاالستي يد ألن املشاع؛ يف متصور غري وهذا لالستيفاء شرعت وثيقة ألنه العقد تناوله ما

  .)٣(معيناً  ليس واملشاع معني

  :وجهين من وأجيب

 أو املرن، دي يف بوضعه الشريك يرضى كأن ممكن، املشاع املرهون على اليد ثبوت أن :األول الوجه

  .عدل يد يف التنازع عند احلاكم يضعه

 هذا على نه يلزمأل مسلم؛ غري قبضه ميكن ال املعني وغري معني، غري املشاع بأن القول :الثاين الوجه

 ألحد يد ال مهمالً  لكان قابضني غري كانا ولو للمشاع، قابض غري الشريكني من واحد كل يكون أن القول

 نفسه، إىل نقله قلين مما كان فما عليه، يده يطلق أن: وغريه الرهن يف القبض وصفة .يتصور ال وهذا عليه،

 كان شاًعام كان وما البيع، يف يفعل كما ضبطه على يده أطلقت واألرضني كالدور ينقل ال مما كان وما

 الشريكان لكان ملشاعا يف يصح ال القبض كان ولو فرق، وال شريكه مع منه حلصته صاحبه كقبض له قبضه

 الدين، بهيكذ أمر وهذا عليه، ألحد يد ال مهمًال، لكان له قابضني غري كانا ولو له، قابضني غري فيه

 مدة منهما احدو  كل عند فكونه العيان، وأما ملكه، يف امللك ذي تصرف فيه فتصرفهما الدين أما والعيان،

                                 
  ).١٦، ١٥/ ٦( احلاوي الكبري )١(
، هـ١٤٢٧ -١٤٠٤الطبعة: من ، الكويت –عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ةصادر ، ةالكويتي الموسوعة الفقهية ينظر: )٢(

)٨٧، ٨٦/ ١٠.(  
 أيب عن يورو . أفسده الرهن، على الشيوع طرأ فإذا عليه، طارئاً  أم الرهن لعقد مقارناً  الشيوع أكان سواء احلكم عندهم وهذا )٣(

 فال القبض، بعد الشيوع عليها يطرأ اليت كاهلبة االبتداء، يف يغتفر ال ما البقاء يف يغتفر ألنه يفسده؛ ال العقد، على الطارئ الشيوع أن: يوسف
 يتناىف ال امللك ألن هلبة؛ا خبالف والبقاء، االبتداء فيه يستوي وهذا القبض، حتقق من مانعاً  الشيوع كون املنع يف العلة أن: عليه ورد .يفسدها

  ).١٣٨/ ٦( بدائع الصنائعينظر:  .الشيوع مع
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  .)١("عنده كونه على يتفق من عند أو فيها، يتفقان

  :)٢(أدلة القول الثاني

 وغريه، شريكال من كله، كرهن وقفه، أو به التصدق أو هبته أو املشاع رهن يصح أنه :األول الدليل

 مثن من نالدي استيفاء الرهن من الغرض وألن رهنه، يصح بيعه يصح ما كل ألن ال؛ أم للقسمة حمتمالً 

: عندهم والقاعدة. مثنه نم االستيفاء فأمكن للبيع، قابل واملشاع غريه، من االستيفاء تعذر عند ببيعه املرهون

  .وغريه مشاع من رهنه جاز بيعه جاز ما كل

 صحةال واألصل املشاع، رهن من مينع إمجاع أو سنة أو كتاب من دليل عدم وجود الدليل الثاني:

  .العكس يثبت حىت

 من أو منه لدائنا ليستويف الدين، توثيق وسائل من وسيلة كونه الرهن من الغرض أن :الثالث الدليل

  .املشاع يف حاصل وهذا عليه، هو ممن استيفاؤه تعذر إذا مثنه

إمكانية قبض وحيازة املشاع سواء كان ذلك املشاع عقارا أم منقوًال؛ على اختالف  :الرابع الدليل

بني اجلمهور هنا على كيفية احليازة إال أن مؤداهم إىل القول بإمكانية ذلك ال كما ذهب إليه احلنفية من 

 وقبض ملنقول،ا قبض عن خيتلف العقار فقبض ،حبسبه شيء كل قبض املنع بدعوى عدم اإلمكانية؛ ألن

 منع إىل يؤدي ام وهو احلكمي، القبض فيه يكفي املشاع قبض وكذلك النقود، قبض عن خيتلف العروض

  .)٣(السداد أو اإلبراء حني إىل الرهن يف الراهن تصرف

                                 
  .١٢١٢: مسألة) ٣٦٥/ ٦( ،المحلى: ابن حزم، ينظر) ١(
/ ٢ ،احملتاج مغين .٣٠٨/ ١ املهذب، .٣٢٣ ص ،الفقهية القوانني .٢٦٩/ ٢ ،اتهد بداية .٢٣٥/ ٣ ،الكبري ينظر: الشرح )٢(

  .٣١٢/ ٣ ،القناع كشاف .٣٣٧/ ٤ املغين، .١٢٢
 كان فإن. الرهن طلفيب رهنه، فيما الراهن يد جتول لئال يرهنه، مل وما رهنه ما الراهن، ميلكه ما مجيع قبض جيب: املالكية عند )٣(

 قول وهذا الشريك، لىع ضرر ال إذ حصته، رهن يف شريكه الراهن يستأذن وال. املرهون اجلزء حبيازة اكتفي للراهن، مملوك غري املرهون غري اجلزء
 املشاع قبض أن: احلنابلةو  الشافعية بينما يرى .استئذانه جيب: أشهب وقال. اخلواطر جرب من فيه ملا االستئذان يندب نعم. املشهور القاسم ابن
 أىب فإن. الشريك إذن بغري هنقل جيوز وال الشريك، إذن فيه ويشرتط بالتناول، يكون املنقول ويف الشريك، يأذن مل وإن بالتخلية، يكون العقار يف

. بأجرة أو أمانة إما يده، يف يكون عدالً  احلاكم عني واملرن الشريك تنازع وإن. القبض يف وناب عنه جاز الشريك، يد يف بكونه املرن ورضي
 ص ،الفقهية القوانني .٢٦٩/ ٢ ،اتهد بداية .٢٣٥/ ٣ ،الكبري ينظر: الشرح .الشريكني بني كجرياا والشريك املرن بني املهايأة وجتري
  .٣١٢/ ٣ ،القناع كشاف .٣٣٧/ ٤ املغين، .١٢٢/ ٢ ،احملتاج مغين .٣٠٨/ ١ املهذب، .٣٢٣
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نقل ابن املنذر اإلمجاع على ثبوت حق املرهون له يف الرهن ولو أدى بعض ما عليه،  الدليل الخامس:

ومنع الراهن من إخراج بعض الرهن مقابل ما أداه؛ مما يدل على تبعِض الرهن وبقاء احلق االستيفاء كامًال 

 من لك عللمرهون له من الرهن بعد تبعضه وهذا يدل على صحة رهن املشاع وجوازه؛ حيث قال: "أمج

 ذلك نأ الرهن بعض إخراج وأراد املال، فأدى بعض مبال شيئا رهن من أن على العلم أهل من عنه أحفظ

 الشافعي،و  والثوري، مالك، قال كذلك ذلك، من يربئه أو حقه آخر يوفيه حىت شيء خيرج وال له، ليس

والشهادة،  نكالضما مجيعه بزوال إال يزول فال حبق وثيقة الرهن وألن الرأي". وأصحاب ثور، وأبو وإسحاق،

  .)١(احلق جبميع رهن فباقيه بعضه وبقي الرهن بعض تلف إن وكذلك

  :الراجح

املشاع، وذلك لقوة دليله وبقائه على األصل، واملناقشة ألدلة  رهن اجلمهور جبواز القول الثاين قول

  ويؤيد ذلك أيضاً ما نُِقل من اإلمجاع على ثبوت حق املرهون له يف الرهن ولو تبعض الرهن. .القائلني باملنع

وعليه فإنه ال حرج وال إشكال يف رهن التمويل اإلضايف العقاري ألنه من قبيل الرهن املشاع، وقد 

  .خر حقهجاء يف بنود االتفاقية بني اجلهات املمولة بقاء حق الرهن ألحدمها ولو استوىف اآل

      

                                 
غري أمحد ق: صيق، حتاإلشراف على مذاهب العلماء ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوريابن املنذر،  ينظر: )١(

). ٢٢٠/ ٦، (م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة األوىل، ، اإلمارات العربية املتحدة -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة، األنصاري أبو محاد
  .٣٧٣/  ١ ،نيل المآرب .٥٦٥/  ٥، ٣٧٣، ٣٦٧/  ٥، ٣٩٩/  ٤ ،المغني. ١٠٩/  ٤ ،روضة الطالبين. ٣٢١/  ٥ ،ابن عابدينحاشية 
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  انتهاء التمويل اإلضافي العقاري : أسبابالمبحث الخامس

أبرز أسباب انتهاء التمويل اإلضافي العقاري مما نصت عليه هنا في هذا المبحث نستعرض 

  مواد االتفاقية المبرمة بين المتعاقدين، هي على النحو اآلتي:

  آلية تحصيل أقساط البنك: تحت المادة الثامنةأوًال: ما جاء في 

يف حال إمتام املستفيد سداد متويل البنك قبل االنتهاء مـــن سداد قرض الصندوق، يوجه البنك أنه 

 إشعارا كتابيا إىل كاتب العدل بطلب فك رهن البنك فقط مع بقاء رهــــن الصندوق.

 داد.و انتظامه بالسأيدرك البنك بأن الصندوق ال يضمن له مالءة املستفيد 

  آلية تحصيل أقساط الصندوق:تحت المادة التاسعة ثانياً: ما جاء في 

يف حال إمتام املستفيد سداد قرض الصندوق قبل االنتهاء من سـداد متويل البنك اإلضايف، ونصه أنه 

يقوم الصندوق بتزويد البنك بإشعار كتايب موجها إىل كتابة العــدل يطلب فيه فك الرهن عن العقار شريطة 

ن يقوم أالشركة التابعــة له حلني استيفاء املستفيد لتمويل البنك، على  وأن يبقى يف الصــــــــك رهن البنك أ

 اء إجراءات فك الرهن لدى كتابة العدل.إالبنك ب

يدرك الصندوق بأن البنك ال يضمن له مالءة املستفيد او انتظامه بالسداد للصـندوق، وال يعترب و 

  عن ســـداد مـــديونية املستفيد جتاه الصندوق. حوال مسئوالً ن األالبنك بأي حال م

  التعثر والتنفيذ على العقار:تحت عنوان  المادة العاشرةثالثاً: جاء في 

  إذا كان التعثر بسبب مماطلة املستفيد:/ أوالً 

ة اجلـهود املمكنة تم بذل كافيف حــــــال مماطلة املستفيد أو تعثره يف الســـــــداد ألي مـــن املرنني فإنه ي

رية ويف حال استمرار املستفيد بعدم السداد ألكثر مــــن ستة أقساط شه املستحقـــة قساطاأل استيفاءلكي يتم 

للمـــرن الذي حصـــل التعثر يف مديونيته أن يتخـــــــذ إجراءات النــــزع اجلربي مللكية  جـــاز متتالية أو متفرقة

كون قاضي التنفيذ وي املــرهون وبيعـــــــــــه بعد إنذار املدين (حائز الـعقار املرهون) وفقا لنظــــــــــام التنفيــــذ،العـــقار 

هو املرجع لعمــــــلية النـــزع والبيع، وعند إمتــام البيع وقــبـض الثمــــن يتم توزيع احلصص كل حسب نصيبه من 

  قاضي التنفيذ. املديونية وبناء على ما يراه

 إذا كان التعثر بسبب وفاة املستفيد: /ثانياً 
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توفــــي املستفيد وكــــانت تنطبق عليـــــه شـــروط اإلعفاء من كال الطرفني  إذا -٤

 (الصندوق والبنك) فتستكمل إجراءات فك الرهن املعتادة.

إذا كــان املتــــويف تنـطبق عليه شروط االعفاء من قرض الصندوق وال  -٥

نطبق عليـه شــــروط اإلعفاء من قرض البنك أو العكس ففي هذه احلالة يقوم الطرف ت

االعفاء باستكمال اإلجراءات ومن مث فك الرهن فيما خيصه  هتشمــــــل مــديونيت الذي

 ويبقي الطــــــــرف اآلخر رهنه واختاذ اإلجراءات النظامية فيما خيص حتصيل مديونيته.

و أتنطبق عليه شــــــروط االعفاء من قرض الصندوق  كان املتويف ال  إذا -٦

البنك فــهذه احلــــالة يتم اللجوء إىل قاضي التنفيذ ونظـــــام التنفيذ الختاذ اإلجراءات 

 النظامية بذلك.

الث ث وبالنظر إىل هذه األسباب املتفق عليها بني األطراف املتعاقدة على التمويل، فهي ال ختلو من

  :حاالت

، نيأسباب إجرائية مبنية على الوفاء بكامل احلق الواجب على املستفيد للممول عبارة عن األوىل: احلال

كه بالكلية إذا فمما يؤدي إىل متام العقد، وفك الرهن املشاع من جهة املمّول املستويف حلقه من املستفيد، أو 

  مت سداد مجيع احلقوق يف ذمته لكال املمولْني.

احلالة الثانية: عبارة عن أسباب تنفيذية إلجراءات عقد الرهن املشاع بني املمّول واملستفيد، وهذا حق 

 الرهن املشاع قدعقيمة الرهن مبقتضى املرهون له يف الرهن إذا مل يوف املستفيد؛ فله أن يستويف حقه من 

  املربم بينهما.

ستفيد من على اإلحسان والتربع، وهي ما يتعلق بإعفاء املعبارة عن أسباب إجرائية مبنية احلالة الثالثة: 

السداد يف حالة الوفاة، وهذا من اإلحسان احملمود بني الناس، ومن القربات اليت يليق باتمع املسلم إشاعتها 

  بني مؤسساته وأفراده.
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  الخاتمة

  تتضمن تلخيصاً عاماً للدراسة وموجزاً ألهم

  النتائج والتوصيات

بعد عرض وحتليل عقود التمويل اإلضايف الشخصية والعقارية، وما يتصل بذلك من اتفاقيات ومستندات 

  وعروض متويلية، هذه مجلة من النتائج اليت توصل إليها الباحث؛ أمهها:  

املقصود بالتمويل: " اإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة إليها "، والتمويل اإلضايف مصطلح يُعرب عن  �

الزيادة يف التمويل، وهلذه الزيادة صور جيمعها هذا الّلقب، يُعرب عنها تعريفه بأنه: " عقد يتيح 

مول احلايل أو غريه، 
ُ
للمستفيد من متويل قائم أو ُمستحق احلصول على زيادة يف التمويل من ذات امل

 بناًء على طلب املستفيد ".

؛ مويل التكميلي، وإعادة التمويل، والتمويل املؤجلمن األلفاظ ذات الصلة بالتمويل اإلضايف: الت �

 وهي مصطلحات تُعرب عن صور التمويل اإلضايف الشخصي.

ينقسم التمويل بالعقود املوافقة لضوابط الشريعة اإلسالمية إىل قسمني؛ األول: التمويل البسيط: وهو  �

ر من عقد ي يقوم على مجع أكثالتمويل القائم على عقد شرعي واحد، والثاين: التمويل املركب: والذ

 يف صيغة تعاقدية واحدة مركبة، لتلبية احلاجات التمويلية املختلفة.

 األصل يف تركيب العقود املالية اجلواز، إال ما دل الشرع على حترميه، والضوابط اليت تبقي الصيغ املركبة �

شرعي، وأال  املالية حمل ي من العقود املالية على اجلواز، تتمثل يف: عدم كون اجلمع بني العقود

 يرتتب على اجلمع تضاد يف املوجبات واآلثار، وأال يكون اجلمع بني العقود حيلة أو وسيلة للمحرم.

والسمات واملزايا ما ال يوجد يف غريه من أنظمة التمويل  التمويل اإلسالمي ميتلك من اخلصائص �

الربوي التقليدي؛ فالنظام اإلسالمي ينقل التمويل متاماً من إدارة اإلقراض إىل إدارة االستثمار، ومن 

قاق االئتمان ماعة، ومن اشتالرتكيز على الضمانات إىل اجلدوى االقتصادية وحتقيق مصاحل الفرد واجل

للحصول على فائدة إىل حتفيز االدخار واالستثمار، ومن دور املرايب إىل دور املستثمر واملستشار 

االقتصادي؛ فالتمويل اإلسالمي أكثر انسجاماً مع النظرية االقتصادية من الربا، ويتضمن من مقومات 
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 التقدم االقتصادي ما ال ميلكه التمويل الربوي.

الربوية واملخارج الشرعية يعود إىل مقصد وغاية كل واحد منهما والوسائل والطرق  فرق بني احليلال �

املؤدية هلذه الغايات؛ فاحليلة الربوية ُتستعَمل فيها وسائل وطرق مشروعة الظاهر على وجه تكون غري 

ه إىل ب مقصودة فيه وإمنا املقصود ا استحالل الربا"، بينما املخرج الشرعي؛ هو كل ما يـُتَـَوصلُ 

 التخلص من احلرج واإلمث بوجٍه شرعي سائغ، من غري خمالفة مقاصد الشرع.

نص نظام مؤسسة النقد العريب السعودي على أن التمويل اإلضايف حق للعميل إذا انطبقت عليه  �

شروط اإلقراض، واملتأمل يف موضوع اإلضافة يف التمويل يدرك مدى أمهيتها وأثرها يف األحكام سلباً 

إجياباً؛ وذلك أن اإلضافة يدور فيها اإلنسان بني عظم الغنم وشدة الغرم؛ فإما أن تكون من أرفع و 

املقامات واملكرمات، إذا مل تكن مشروطة من املقرض وإمنا ذلك تربع من املستقرض. وإما أن تكون 

 من أعظم احملرمات واملوبقات؛ إْذ تدخل اإلضافة يف باب الربا.

 التمويل اإلضايف العتبارات وأسباب ِعدة؛ من أمهها: احلصول على متويل تظهر حاجة الناس إىل �

جديد إضايف مبزايا متويلية جديدة، واحلاجات املتجددة يف حياة األفراد وتعددها يف زمن واحد، وندرة 

طرق التمويل وخياراته؛ حىت ما سبيله اإلحسان كالقرض احلسن وحنوه قد ال يتوفر بسهولة لكل 

 يكون بالقدر املطلوب، وكذلك واقع احلياة املعاصرة، وما أدت إليه املدنية احلديثة من أحد، وال

استتار أحوال الناس وعدم الشعور حباجام إال أن جيهروا ا؛ وهو ما يعز على الكثري من أصحاب 

  املروءة والعفة.

لني بالتمويل أعداد املتمو أظهرت التقارير َتصدر السعودية بِنَسب ومعدالت عالية تدل على تزايد  �

االستهالكي، بل تظن من خالل تلك األرقام أنه ال يكاد يسلم من ذلك أحد؛ وأشارت التقارير 

إىل تزايد التعامل بالتمويل قصري األجل، والتمويل اإلضايف من أشهر صور التمويل قصري األجل بل 

 لسداد.لعميل بقدٍر يتمكن معه من اهو الغالب فيه، والذي يتم سداده يف سنة واحدة؛ ألنه ُمينح ل

مكانة التمويل اإلضايف يف حياة الناس، وكثرة التعامل به يف اآلونة األخرية؛ تستدعي التأكيد على  �

أمهية إظهار حماسنه يف كنف الضوابط الشرعية، وذلك من خالل إبراز مقاصد التشريع العامة واخلاصة 

 ابطه.ايف اإلسالمي؛ لاللتزام به والتمسك حبدوده وضو بالتمويل املتحققة من العمل بالتمويل اإلض
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من املقاصد الشرعية العامة اليت حيققها التمويل اإلضايف اإلسالمي: حتقيق مصاحل اخللق، واألخوة  �

والتآلف االجتماعي، ورفع احلرج عن الناس. ومن املقاصد الشرعية اخلاصة اليت حيققها التمويل 

ثروة مبا الة االجتماعية بني أفراد اتمع يف احلياة االقتصادية، وتوليد الاإلضايف اإلسالمي: حتقيق العد

 يضمن الرفاه والغىن، ودعم األنشطة احلقيقية، ومحاية اتمع من األضرار االقتصادية واألزمات املالية.

الصورة األوىل من صور التمويل اإلضايف، يتزامن فيها التمويل اإلضايف الشخصي مع التمويل  �

ألساسي ويأخذ حكمه؛ ألنه يف احلقيقة جزء منه ال خيتلف عنه، ويف العقد حمل الدراسة املقدم من ا

البنك السعودي لالستثمار فإن العقد يظهر منه اجلواز بشرط أن ُميكن العميل من السلعة كما يظهر 

 ذلك العقد وإال فال جيوز.

صورة ها سداد التمويل األساسي منه، وهذه الالصورة الثانية من صور التمويل اإلضايف؛ ُيشرتط في �

اليت ُتسمى بإعادة التمويل، وبعض املصارف تطلق عليها مصطلح التمويل التكميلي كما هو احلال 

يف العقد حمل الدراسة املقدم من البنك األهلي التجاري، وتؤول هذه احلالة إىل مسألة قلب الدين 

ول لة بني الدائن واملدين يرتتب عليها سداد دينه األعلى من هو عليه، ألن حقيقتها ترتيب معام

وثبوت دين جديد يف ذمته بأكثر من الدين األول، فال جتوز وعلى هذا صدرت القرارات امعية 

 املعاصرة.

الصورة الثالثة من صور التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول، هي منح التمويل  �

تمويل األساسي، كما هو مقدم من قبل مصرف الراجحي ومصرف اإلضايف دون اإللزام بسداد ال

اإلمناء، وبنك البالد، واحلكم يف هذه احلالة اجلواز؛ ألن تكييف املسألة يرجع إىل مسألة الشراء 

 باآلجل من بائع واحد مرتني، كَمن يشرتي حاجاته من حمل واحد ويسدد قيمتها يف آِخر الشهر.

الصورة الرابعة من صور التمويل اإلضايف الشخصي من ذات املصرف املمول: تكون بعد سداد  �

جمموعة من أقساط التمويل األساسي، وتأجيل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من أقساط التمويل 

األساسي، وهو ما يسمى بالتمويل املؤجل وهو مقدم لدى مصرف الراجحي، وهو عقد جائز؛ إال 

يالحظ عليه الزيادة الكبرية يف الربح مقابل طول األجل املضروب للسداد، من باب الرفق أنه 

باملسلمني، وتبشري الناس باملصرفية اإلسالمية ودعوم إىل منتجاا الساملة من املعاين احملرمة؛ فإنه 
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 ينبغي عدم املبالغة يف الزيادة قدر املستطاع.

لزام تمويلية يف التمويل اإلضايف من ذات املصرف املمول؛ وجود اإلمن الفروق املؤثرة بني األساليب ال �

بسداد الدين األول كله أو بعضه من مبلغ التمويل اإلضايف بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء 

 منظم، فتصبح املعاملة حينئذ ال جتوز؛ ألن هذا األسلوب يؤدي إىل قلب الدين احملرم شرعاً.

قبض ني العميل من التصرف يف السلعة، والتخلية بينه وبينها ليحصل بذلك الومن الفروق املؤثرة متك �

الشرعي للسلعة ولو كان القبض قبضًا حكمياً؛ فإذا مل يقبض العميل السلعة القبض الشرعي فإن 

األسلوب التمويلي يكون حمل نظر وإشكال، وينتج عن هذا أن تكون السلع سلعاً حقيقية، ميلكها 

 العميل من متلكها وقبضها.املصرف، ويتمكن 

يف الصورة األوىل من صور التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول، يتم سداد التمويل  �

األساسي من ِقَبل املصرف اجلديد بالصيغة التقليدية، بأن يقوم املصرف اجلديد بشراء املديونية مباشرة 

صرف إن مت سداد املديونية بشيك يصدره املمن املصرف الدائن دون توسيط معاملة تورق أو غريه، ف

اجلديد باسم العميل لصاحل املصرف القدمي فهي قرض، ينبغي مراعاة كونه عقد تربع وإرفاق وال جيوز 

أن ينفرد املقرض فيه بالنفع على حساب املقرتض، وأما ما يشرتطه املصرف على العميل من فتح 

للعميل أعظم  ه االستيثاق وال بأس به، إذ الفائدة املتحصلةاحلساب لديه وحتوله إليه فهذا الشرط غايت

 وأظهر.

احلالة الثانية من الصورة األوىل يتم سداد املديونية عن طريق التحويل إىل حساب املصرف الدائن  �

مباشرة؛ فإن هذه الصورة ُتكيف بأا بيع للدين على غري من هو عليه بثمن حال، والراجح فيها 

اليت يتحقق ا املقصود، إال أنه يصعب توفر هذه الشروط، وخصوصًا ما يتعلق  اجلواز بالشروط

باشرتاط عدم كون البدلني من األصناف الربوية؛ ألن عملية السداد ستكون نقدًا بنقٍد وتؤول إىل 

 الربا، وبناًء عليه فالظاهر عدم جواز الصورة حمل الدراسة.

د لشخصي من غري املصرف املمول، وهي التمويل بعد سداالصورة الثانية من صور التمويل اإلضايف ا �

التمويل األساسي من ِقَبل املتعهد بالتمويل اإلضايف بصيغة التورق، وسداد املديونية هنا ال تُعّد عني 

مسألة بيع الدين على غري من هو عليه كسابقتها؛ وذلك لوجود معاملة التورق بني العميل واملصرف 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٣٢٠ 

يف هذه املسألة أنه ال يقال باملنع مطلقاً؛ وذلك ألن مسألة بيع الدين على غري املمول، والذي يظهر 

من هو عليه أخف من حيث كوا ذريعة للربا من مسألة بيع الدين على من هو عليه؛ لضعف 

التهمة بقصد التذرع به إىل الربا؛ فاألصل اجلواز ما مل يكن يف ذلك ذريعة وحيلة للوصول إىل قلب 

املدين لصاحل املصرف الدائن؛ خصوصًا ما إذا ترتب على ذلك زيادة يتحصل عليها الدين على 

 بالرتتيب مع املصرف املمول اجلديد.

إذا غلب على هذه الصورة التعامل بالتورق املنظم فإا حترم كما هو ظاهر يف الصور حمل الدراسة  �

ته العينة ه التورق البسيط ومشااملقدمة من البنك السعودي لالستثمار وبنك ساب، وذلك ملفارقت

، احملرمة شرعاً يف العلة املؤثرة يف احلكم، واامع الفقهية تكاد تطبق على القول بتحرمي التورق املصريف

أضف إىل ذلك ما للتورق املصريف من آثار سلبية تؤدي إىل فقدان الثقة باهلوية اإلسالمية للمصارف 

 والتشكيك فيها.

صور التمويل اإلضايف الشخصي من غري املصرف املمول، ُمينح فيها التمويل دون  الصورة الثالثة من �

النظر للتمويل األساسي، وهذه الصورة متوفرة لدى مصرف الراجحي ومصرف إمناء، وحقيقتها أن 

العميل أعاد عملية التورق من غري املصرف املمّول دون شرط أو إشارة إىل الدائن السابق، وحكمها 

 ا استوفت الشروط اليت سبق بياا جلواز التورق.اإلباحة م

من الفروق املؤثرة بني األساليب التمويلية اإلضافية من غري املصرف املمول؛ أنه جيب مراعاة طريقة  �

سداد املديونية السابقة، وأال يتم ذلك بالصيغة التقليدية اليت ال ختلو من كوا ربا إّما باعتبارها قرضاً 

ما مت السداد بصيغة القرض، أو تكون من قبيل بيع الدين على غري من هو عليه؛ وعدم جر نفعاً إذا 

توفر شرط كون البدلني من جنس واحد خصوصاً إذا ما كانا من األصناف الربوية كما هو احلال يف 

 املصارف واملؤسسات التمويلية اليوم.

 شركة أو واملمول (بنك العقارية يةالتنم صندوق بني مشرتك التمويل اإلضايف العقاري هو: " متويل �

 يستطيع املمول من اإلضايف العقاري الصندوق إىل التمويل قرض مبلغ على ضم عقاري) يقوم متويل

 من اإلضايف إضافة إىل التمويل الصندوق قرض مبلغ تساوي بقيمة شراء مسكن من املواطن مبوجبة

 مقدمة ". دفعة بدون املمول
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العقاري صورة خاصة من التمويل املشرتك باعتبار اشرتاك جهتني يف التمويل يف التمويل اإلضايف  �

وقت واحد، إال أن مث فروقات مؤثرة بينهما، جتعله شكًال خاصًا من أشكال التمويل، خيتلف عن 

التمويل املشرتك الذي يكون يف املشاريع الكربى، والذي يكون مبلغ التمويل فيه ضخماً، وتستفيد 

مات والشركات واملؤسسات الكبرية ويكون قصري األجل أو متوسطه غالباً، خبالف التمويل منه احلكو 

 اإلضايف العقاري فإن االستفادة منه ترتكز على األفراد، ويكون التمويل طويل األجل.

عقد التمويل األساسي املبذول من صندوق التنمية العقاري هو من قبيل القرض احلسن، وهو صندوق  �

ي غري رحبي، يبعث األمل إىل إحياء املصارف فكرة بذل القروض احلسنة اخلالية من عقاري تنمو 

الفوائد الربوية، واليت هي من صميم فكرة قيام املصارف اإلسالمية، واليت ال يستقيم حبال أن تتخلى 

 عنها يف خضم التطور الذي تعيشه املنتجات التمويلية القائمة على االستثمار والعوائد املالية.

ضاف على القرض املمنوح للعميل من صندوق التنمية العقاري يعتمد صيغة املراحبة  �
ُ
عقد التمويل امل

للتمويل، بناء على االتفاقيات املربمة بني العميل واملصرف املمول، وأن املقصود ا هنا املراحبة املركبة 

ا مه، وأن الراجح جواز العقد مواليت يعود احلكم فيها إىل حالة الوعد من حيث وجود اإللزام من عد

 مل يكن الوعد ملزماً.

من خالل اإلجراءات املتبعة يف املرحلة األولية إلدارة العقد يتضح بأن الصندوق واملصرف كالمها ال   �

يتقاضيان من بعضهما أي مقابل مايل إزاء القيام ذه اإلجراءات؛ مما جيعلنا نُغلب عند تكييف 

ملربمة لعقد صيغة متثل التربع وهي صيغة الوكالة، وهذا ما تشري إليه االتفاقيات االصورة اليت يدار ا ا

 بينهما.

عالقة صندوق التنمية العقاري باملمول اإلضايف وكالة خاصة وهي: التفويض اخلاص ببعض ما تصح  �

الوكيل  ففيه النيابة، ويكون تصرف الوكيل نافذاً فيما حدد املوكل له، ويسمى املصرف هنا باملصر 

 وهو املصرف الذي يقدم التمويل اإلضايف.

املصرف الوكيل يقوم بالتصرف وكالة عن صندوق التنمية العقاري املمول األساسي، ويعمل على  �

إدارة وتنفيذ اتفاقيات التمويل اإلضايف بال أجر، ولكون متويل الصندوق عبارة عن قرض؛ فإنه حيسن 

خرج عن  مراعاا، وهي: ضابط: (القرض عقد إرفاق وقربة فمىت التنبيه إىل أهم الضوابط اليت ينبغي
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 باب املعروف امتنع)، وضابط: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا).

من خالل االستدالل واالستثناء الوارد عند فقهاء املالكية والشافعية على ضابط: (كل قرض جر  �

عة مشرتكة حضة للمقرتض، وكل منفنفعاً فهو ربا)؛ فإنه ميكن القول بأن (كل منفعة يف القرض متم

بني املقرتض واملقرض ومنفعة املقرتض أقوى أو مساوية فإا جائزة)، وعليه فيجوز االشرتاط الوارد 

يف العقد حمل الدراسة من ِقَبل املصرف املمول اإلضايف بفتح حساب فيه وحتويل الراتب عليه 

الفائدة على املصرف إال أن املصلحة الستكمال إجراءات التمويل؛ ألن هذا الشرط وإن عاد ب

املتحصلة للمستفيد أعظم، وغاية املصرف االستيثاق وضمان استيفاء احلق من العميل، وهو حق 

 مشروع له باملعروف وقد يقاس على الرهن.

بالنظر إىل عقد التمويل العقاري اإلضايف، جند أنه جيمع بني عقدين متضادين على حمل واحد؛ إال  �

منفصالن من جهة كوما ال يصدران من مصدر واحد وإمنا تكون اجلهتان الصادر أن العقدين 

منهما التمويل املشرتك واللتان قد رُكب من عقديهما العقد التمويلي العقاري جهتني منفكتني، وال 

يؤثر ذلك الرتكيب على جواز العقد وال خيرجه من اإلباحة إىل احلرمة؛ ألن املصرف الذي عقد مع 

تفيد من قرض الصندوق يعترب طرفاً ثالثاً أجنبياً عن عقد القرض وليس له عالقة به، والقرض غري املس

 متوجه إليه بل للمستفيد.

وخروجاً من اخلالف املسوق بشأن الوعد املتقدم بالشراء والذي يُعد على الراجح عقداً، فيقع البائع  �

ة اليت نص عليها املمولة بصيغة املراحبة إىل احليلاجتهت بعض املصارف يف احملظور يف بيع ما ال ميلك؛ 

بعض الفقهاء يف صورة املراحبة لآلمر بالشراء، وهي الشراء بشرط اخليار للمشرتي وهو املصرف ملدة 

 "شهر".

وبالنظر إىل القبض يف هذا العقد عقد التمويل اإلضايف العقاري وحصوله؛ فمن خالل االتفاقية  �

قبض فيه؛ وذلك ألن املعقود عليه عقار يكون القبض فيه قبضًا حكمياً الواردة عليه جند توفر ال

فيحصل القبض فيه بالتخلية كما توارد على ذلك فقهاء املذاهب واتفقوا؛ إذ إن قبض كل شيء 

 حبسبه.

ال حرج وال إشكال يف رهن التمويل اإلضايف العقاري ألنه من قبيل الرهن املشاع، وقد جاء يف بنود  �
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 ني اجلهات املمولة بقاء حق الرهن ألحدمها ولو استوىف اآلخر حقه.االتفاقية ب

أبرز أسباب انتهاء التمويل اإلضايف العقاري مما نصت عليه مواد االتفاقية املربمة بني املتعاقدين، هي  �

متام السداد من ِقَبل املستفيد للمولني أو ألحدمها، ويبقى الرهن يف حق من مل يتم سداده حىت 

. وكذلك إذا استوىف املمّولون نصيبهم من مثن بيع الرهن عند تعثر السداد بسبب مماطلة ينتهي

املستفيد حبسب اإلجراءات واالتفاقيات. وأيضاً إذا ما ُعِفي املستفيد مما عليه بسبب وفاته إذا كان 

  ممن تنطبق عليه شروط اإلعفاء.
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  التوصيات
ـــا ترتـــــــب عليهـــــــا مـــــــن أحكـــــــام بعـــــــد هـــــــذا التطـــــــواف بـــــــني العقـــــــود التمويليـــــــة  واملســـــــائل الفقهيـــــــة، ومــــ

وضـــــــوابط وآداب؛ فإنــــــــه يطيــــــــب يل أن أقــــــــدم بــــــــني يـــــــدي القــــــــارئ الكــــــــرمي هــــــــذه التوصــــــــيات املختصــــــــرة؛ 
  راجياً من اهللا املزيد املزيد من التوفيق والسداد، وهي على النحو اآليت:

يل يل على العميوصي الباحث مؤسسات التمويل اإلسالمي بالبعد عن كل ما من شأنه التح •

للوصول إىل إلزامه بسداد الدين القائم عليه من حصيلة التمويل اإلضايف، سواء كان هذا اإللزام 

 بشرط أو عرف أو إجراء منظم، واحلرص على البعد عن كل ما يؤدي إىل الوقوع يف احملظور.

مويل االستهالكي تالتنبيه يف ختام البحث إىل التعريف الوارد يف إعادة التمويل ضمن ضوابط ال •

احملدثة، والصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، وجاء فيها بأن املقصود بإعادة التمويل: 

"سداد متويل قائم من مبلغ متويل جديد ممنوح ملستفيد". والذي يظهر من هذا التعريف تنظيم هذا 

واليت  من ذات املصرف املمول، اإلجراء مبا يوافق صورة احلالة الثانية من حاالت التمويل اإلضايف

قد خلص الباحث إىل اجتناا ملا تؤول إليه من قلب الدين احملرم شرعاً، وبالنظر إىل هذا التعريف 

فإنه يفهم منه اعتماد هذه الصورة من صور التمويل اإلضايف، وتكون ذا صيغة صحيحة قانونياً 

 أقف عند هذه الفقرة من فقرات النظام من حيث النظام لو عمل ا أي بنك، وهذا ما جيعلين

وأوصي مبراجعتها وأدعو إىل تعديلها ما أمكن؛ حىت ال يكون ذلك مسوغًا ألحد للتعامل ذه 

 الصورة، وتعاوناً على اخلري وطلباً للرفق بالناس، والنأي م عن الوقوع يف احلرج واملشقة.

ويل اإلضايف جات التمويلية البديلة يف التميوصي الباحث مؤسسات التمويل اإلسالمي بتعزيز املنت •

ودعمها، ومنها صورة تأجيل سداد التمويل اإلضايف بعد الفراغ من سداد التمويل األساسي، والنظر 

يف مقدار الزيادة على املدين بسبب املدة املضروبة قبل السداد، إْذ األوىل أال تكون هذه الزيادة 

ؤسسات ثلها هذا املنتج، بل ينبغي التداعي إىل دعوة املصارف واملمرتفعة ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة مل

التمويلية اإلسالمية إىل التمسك ذه البدائل مع الرفق بالعمالء واحلرص على التخفيف عنهم وعدم 

 اإلثقال عليهم.

ها يالعمل على تفعيل البدائل احلقيقية املطروحة من قبل املؤسسات واهليئات الشرعية، واليت تتوفر ف •

 ختتلف حالة، أخرى بعملة الذمة يف الذي الدين شروط بيع الدين على غري من هو عليه؛ كبيع
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 معينة. عني مبنفعة الدين معينة، أو بيع بسلعة الدين الدين بسعر يومها، أو بيع عملة عن

ينبغي على املؤسسات املالية احلرص على توصيف العقود احلديثة توصيفًا دقيقاً؛ تتعرض فيه  •

لضوابطها وشروطها وكل املؤثرات فيها دون االكتفاء بصورا الظاهرة؛ ألن الشروط قد جتعل من 

 العقد الصحيح فاسداً، وقد جيعل منه بعضها باطًال.

ليكن تقدمي البدائل يف التمويل اإلضايف على سبيل اخلدمات املقدمة من املصارف لعمالئها، واألصل  •

ن باملعقول زن بني األنشطة الرحبية وغري الرحبية، فكيف وهي سرتبح ولكيف املصرفية اإلسالمية أا توا

ومبا يدعو إىل مزيد من اجلودة واملنافسة لغريها، وهذا باب ينبغي أن ُحتض عليه املؤسسات التمويلية 

اإلسالمية وال يكون مهها اللهث وراء جين أعلى األرباح بكل طريق وسبيل ممكن؛ وهذا وإن كان 

بالطرق املباحة إال أن األليق ذه املؤسسات أن توائم بني تقدمي اخلدمات الرحبية وغري مشروعًا 

الرحبية حتقيقًا ملقاصد الشارع، ولن يُعَدموا األرباح ما متسكوا بشرع اهللا، واستحضروا النية الصاحلة 

ِذي يـُْقِرُض الّلهَ قـَْرًضا ال يف نفع العباد وإقامة شرع اهللا يف البالد، وتذكروا قول احلق سبحانه: {من َذا 

 .)١(َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َوالّلُه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإِلَْيِه تـُْرَجُعون}

والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
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  والمراجع المصادر فهرس

  

 القرآن الكرمي
بعة بريوت. الط -الرسالة . دار البشري ومؤسسةمعجم مصلحات اإلدارة العامةإبراهيم بدر شهاب، 

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٨األوىل، 
مع ، حتقيق: جمالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، 

  اللغة العربية، الناشر: دار الدعوة (د.ت).
يب، بريوت، ر ، دار إحياء الرتاث العالجرح والتعديلابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، 

 ه.١٢٧١الطبعة األوىل
صنف ابن مابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان بن ُخواسيت،  

األوىل،  سوريا، الطبعة –دمشق  -السعودية، مؤسسة علوم القرآن  -جدة  -، الناشر: دار القبلة أبي شيبة
 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

، بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسيابن أيب شيبة، أبو بكر 
 م١٩٨٣، حتقيق/ حممد ناصر الدين األلباين الناشر/ املكتب اإلسالمي الطبعة/ الثانية، كتاب اإليمان

قيق طاهر أمحد ، حتالنهاية في غريب الحديث واألثرابن األثري، جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري، 
 زاوي، حممود حممد الطناحي دار الفكر، بريوت.ال

، ريبتذكرة األريب في تفسير الغ ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،
 ه. ١٤٢٥حتقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

س، دار الكتب ، حتقيق خليل امليلمتناهيةالعلل اابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي، 
 ه.١٤٠٣، ١العلمية، بريوت، ط

تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي اجلوزي، 
 ه.١٤٠٤، ٣، املكتب اإلسالمي، بريوت، طالتفسير)

يان مطبوع مع شرحه ب ،مختصر ابن الحاجبابن احلاجب، عثمان بن عمر الشهري بابن احلاجب، 
 م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ١املختصر، مركز البحث العلمي، وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، ط

عطا، دار  ، حتقيق: حممد عبدالقادرأحكام القرآنابن العريب، أبو بكر حممد بن عبداهللا بن العريب، 
 هـ.١٤٢٤الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة 

ه، ١٣٩٥، حتقيق، حممد حامد الفقي، الطبعة الثانية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانلقيم، ابن ا
 دار املعرفة، بريوت.

 ه.١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بريوت، الجواب الكافيابن القيم، 
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نشر: دار  ،الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنةابن القيم، 
 م.١٩٧٥ه ١٣٩٥بريوت،  –تب العلمية الك

، الناشر/ كميةالطرق الحابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 
 مكتبة دار البيان الطبعة/ بدون طبعة وبدون تاريخ.

مد حم، حاشية على خمتصر سنن أيب داود للمنذري، حتقيق ، أمحد شاكر و تهذيب السننابن القيم، 
 حامد الفقي.

ألرنؤوط و ، حتقيق شعيب ازاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم، مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 
 بريوت. –ه، نشر، مؤسسة الرسالة ١٤١٢عبد القادر األرنؤوط، الطبعة السادسة والعشرون 

، احملقق: حممد د الشيطانإغاثة اللهفان من مصايابن القيم، حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية، يف 
  حامد الفقي، الناشر: مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية (د.ت).

، حتقيق: عن رب العالمين إعالم الموقعينابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، 
 هـ. ١٤١١حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

ة ، حتقيق: صغري أمحد حنيف، مكتبة مكاإلجماع كر حممد بن إبراهيم بن املنذر،ابن املنذر، أبو ب
  هـ.١٤٢٤الثقافية، اإلمارات، الطبعة الثانية 

، حتقيق: د. صغري أمحد بن حممد حنيف، دار طيبة، اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر، 
 الرياض، ط األوىل.

هللا بن عبد ، حتقيق: عبد امنتهى اإلراداتالدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي، ابن النجار، تقي 
 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

  ، دار الفكر (د.ت).فتح القديرابن اهلمام، كمال الدين حممد املعروف بابن اهلمام، 
ب وإشراف، د، ، مجع وترتيمجموع فتاوى ومقاالت متنوعةباز،  ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا بن

 ه.١٤٢٠، ١حممد بن سعد الشويعر، دار القاسم للنشر، الرياض، ط
يم ياسر ، حتقيق: أبو متشرح صحيح البخاريابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، 

 ه.١٤٢٣بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية 
ابن بطة العكربي، أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكَربي املعروف بابن بطة، 

  ، حتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة.إبطال الحيل
د بن حممد قيق: أمح، حتبيان الدليل على بطالن التحليلابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، 

 ه.١٤٢٥اخلليل، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل 
محن بن حممد ، مجع: عبد الر مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 

 ه.١٤١٦بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
 ، رتبها علي بن حممد البعلي، نشر مكتبة الرياض احلديثة.االختيارات الفقهيةابن تيمية، 
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اض، الرابعة، ، مكتبة العبيكان، الريالتدمريةابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، 
 م، حتقيق الدكتور، حممد بن عودة السعوي.١٩٩٦ه، ١٤١٧

، لفتاوى الكبرىااس أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنبلي الدمشقي، ابن تيمية، تقي الدين أبو العب
 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن 
يشان، قسم الطهارة، احملقق: د. سعود بن صاحل العط شرح العمدةحممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، 

  هـ.١٤١٢الناشر مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل، 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن 

مد اخلليل، ، حققه وخرج أحاديثه: د أمحد بن حمنورانيةالقواعد الحممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، 
  ه.١٤٢٢الناشر دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

حتقيق:  ،جامع المسائل لشيخ اإلسالم أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ابن تيميةابن تيمية، 
 ه.١٤٢٢، ١حممد عزيز مشس، دار عامل الفوائد، ط

، حتقيق: حممد ريةمختصر الفتاوى المصلي، بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي احلنبلي البعلي، البع
 م.١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦، ٢الدمام، ط –حامد الفقي، دار النشر، دار ابن القيم 

، حتقيق حممد رشاد سامل، نشر جامعة اإلمام بالرياض، الطبعة األوىل، منهاج السنة النبويةابن تيمية، 
 ه.١٤٠٦

لقوانين اابن جزي، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن جزي الكليب الغرناطي، 
 .الفقهية

، حتقيق، حممد علي النجار، مطبعة دار الكتب الخصائصابن جين، أبو الفتح عثمان بن جين، 
 ه. ١٣٧٦املصرية، القاهرة، ط األوىل، 

لبنان،  –بريوت  -، الناشر: مؤسسة الرسالة حبان صحيح ابنابن حبان، حممد بن حبان البسيت، 
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية 

لطبعة ، مصطفى احلليب افتح الجواد بشرح اإلرشادابن حجر اهليتمي، أمحد بن حجر اهليثمي، 
 ه.١٣٩١الثانية، 

في ير التلخيص الحبابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، 
 م.١٩٨٩هـ. ١٤١٩، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل تخريج أحاديث الرافعي الكبير

ة بزوائد المطالب العالي ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،
: ١٤١٩ألوىل السعودية، الطبعة: ا -الرياض  -، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث المسانيد الثمانية

  م.٢٠٠٠: ١٩٩٨ -هـ ١٤٢٠
حتقيق:  ،فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،
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حمب الدين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 ه.١٣٧٩

، ١ط ، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،ب التهذيبتقريابن حجر، أمحد بن علي حجر العسقالين، 
 ه، دار الكتب العلمية، بريوت.١٤١٣

عادل  ، اعتىن به إبراهيم الزيبق،تهذيب التهذيب ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،
 ه.١٤١٦، ١مرشد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

دار الفكر،  ،المحلىرطيب الظاهري، زم األندلسي القابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن ح
  بريوت، لبنان.

 ، دار الكتب العلمية.مراتب اإلجماعابن حزم، علي بن أمحد بن حزم الظاهري، 
أم القرى،  ، طبعة جامعةرفع الحرج في الشريعة اإلسالميةابن محيد، صاحل بن عبداهللا بن محيد، 

 ه.١٤٠٣الطبعة األوىل 
 حممد ، حتقيق: عبد اهللامقدمة ابن خلدونن بن حممد بن خلدون، ابن خلدون، ويل الدين عبد الرمح

 م.٢٠٠٤ه، ١٤٢٥الدرويش، دار يعرب، سوريا، الطبعة األوىل، 
ي الناشر، ، حتقيق، رمزي منري بعلبكجمهرة اللغةابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، 

 م.١٩٨٧بريوت، الطبعة األوىل،  –دار العلم للماليني 
، دار مؤسسة ٢، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وإبراهيم باجس، طجامع العلوم والحكمابن رجب، 

 ه. ١٤١٢الرسالة، 
حممد  ، حتقيق: الدكتورالمقدمات الممهداتابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لبنان، الطبعة األوىل،  –حجي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
 ه.١٤٠٣، حتقيق: عبد احلليم عبد احلليم، دار زمزم، ط الثانية بداية المجتهدابن رشد، 

تبة ، حتقيق: عصام القلعجي، مكمنار السبيلابن ضويان، إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان، 
 ه.١٤٠٥املعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

الدر  رد المحتار علىز عابدين الدمشقي احلنفي، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزي
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بريوت، الطبعة الثانية، -،الناشر: دار الفكرالمختار (حاشية ابن عابدين)

طبعة الثانية، تونس، ال -، الشركة التونسية للتوزيعأصول النظام االجتماعيابن عاشور، حممد الطاهر، 
  م.١٩٨٥

، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر، 
 ه.١٤٢١األردن، الطبعة الثانية 

لكافي اابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، 
حلديثة، ، مكتبة الرياض ا، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاينفي فقه أهل المدينة المالكي
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 هـ.١٤٠٠الرياض، الطبعة الثانية 
، الستذكاراابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، 

ه ١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل،  –حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م.٢٠٠٠ –

عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، يف ابن 
، مجع وترتيب فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، وعبد الوهاب بن ظافر الشهري، الناشر: دار القاسم اإلجماع

 للنشر والتوزيع.
التمهيد يب، اصم النمري القرطابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن ع

، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري، لما في الموطأ من المعاني واألسانيد
 ه.١٣٨٧املغرب،  –الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

د، الناشر: و ، حتقيق: صالح الدين حممكتاب العلمابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، 
 مكتبة نور اهلدى.

زي، الدمام، ، دار ابن اجلو الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمني، حممد بن صاحل العثيمني،
 هـ.١٤٢٥الطبعة األوىل 

حتقيق:  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي،
  ه.١٤٢٢مد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل عبد السالم عبد الشايف حم

 ه.١٤١٥، دار الفكر، بريوت، دط، الفواكه الدوانيابن غنيم، أمحد بن غنيم بن سامل املالكي، 
مد ، احملقق: عبد السالم حممعجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، 

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الطبعة: هارون، الناشر: دار الفكر، 
، دار ٢ط ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة املقدسي، 

 ه.١٤١٥ابن حزم، بريوت، 
  ه.١٣٨٨، مكتبة القاهرة، طبعة عام المغنيابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، 

يق: سامي بن حممد ، حتقتفسير القرآن العظيم قرشي الدمشقي،ابن كثري، إمساعيل بن عمر بن كثري ال
  هـ.١٤٢٠سالمة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية 

لطبعة ، الناشر دار الرسالة العاملية، اسنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، 
  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠األوىل، 

بن علي مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى،  ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم
  هـ.١٤١٤ -بريوت، الطبعة الثالثة  –، الناشر: دار صادر لسان العرب

بنان، الطبعة ، دار الكتب العلمية، بريوت، لاألشباه والنظائرابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، 
 ه.١٤١٩األوىل 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٣٧٤ 

وضح أسف بن أمحد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام، عبد اهللا بن يو 
، احملقق يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر المسالك إلى ألفية ابن مالك

 والتوزيع (د.ت).
يق: الشيخ ، حتقتفسير البحر المحيطأبو حيان، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، 

الشيخ علي حممد معوض، شارك يف التحقيق: د.زكريا عبد ايد النوقي، د.أمحد  -أمحد عبد املوجود عادل 
  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بريوت، الطبعة األوىل،  -النجويل اجلمل، دار النشر : دار الكتب العلمية 

  ان (د.ت).ن، الناشر دار الكتاب العريب، لبسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، 
، ميةالملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالأبو زهرة، حممد أمحد مصطفى أمحد املعروف بأيب زهرة، 

 م.١٩٧٧دار الفكر العريب، 
طبعة جدة، ال –، الدار السعوديةالمجتمع اإلنساني في ظل اإلسالمأبو زهرة، حممد أمحد مصطفى، 

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١الثانية، 
عبد اهللا أبو زيد بن حممد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن  أبو زيد، بكر بن

 م.١٩٩٦ -ه١٤١٦، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل فقه النوازلحممد، 
 ،بحوث في المعامالت واألساليب المصرفية اإلسالميةأبو غدة، عبد الستار عبد الكرمي أبو غدة،  

  م.٢٠٠٧، دلة الربكة، الطبعة األوىل
اشر: ، النمسند اإلمام أحمدأمحد، اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين الذهلي، 

  م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١دار املنهاج، الطبعة األوىل -مجعية املكنز اإلسالمي
ب، ، حتقيق: حممد عوض مرعتهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، 

 م.٢٠٠١بريوت، الطبعة األوىل،  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
حممد  ، حتقيق: د.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعياألزهري، حممد بن أمحد أبو منصور األزهري، 

 ه.١٣٩٩الكويت، الطبعة األوىل  -جرب األلفي، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
دار  ،موسوعة اإلجماعوظافر العمري، وفيصل الوعالن، وآخرين، أسامة القحطاين، وعلي اخلضري، 

 .١٤٣٣الفضيلة، السعودية، دار اهلدي النبوي، مصر، الطبعة األوىل 
، اظ القرآنمفردات ألفالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسن بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، 

 ه.١٤١٢، ١حتقيق صفوان عدنان داودي، دار الَعلم، بريوت، ط
دار  ،حكمة االبتالء بالفقر وكيف عالج القران الكريم هذه المشكلةاألطرش، حممود امحد سعيد، 

 اإلسكندرية. -القمة/دار اإلميان
كنوز إشبيليا،   ، دارأحكام التمويل المصرفي المشتركآل فريان، عبد امللك بن صاحل بن عبد الرمحن، 

 م.٢٠١٢ –ه ١٤٣٣الطبعة األوىل، 
 اريخ.، نشر مكتبة املعارف، الرياض، بدون تالسلسلة الصحيحةاأللباين، حممد ناصر الدين األلباين، 
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إشراف: زهري ، بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد ناصر الدين األلباين، 
 هـ.١٤٠٥الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 

  ه.١٤١٠، دار املعرفة، بريوت األمافعي، حممد بن إدريس الشافعي، اإلمام الش
، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل المدونةاإلمام مالك، مالك بن أنس األصبحي، 

  هـ.١٤١٥
الب في شرح أسنى المطاألنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي، 

، بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق: د. حممد حممد تامر، دار النشر: دار الكتب العلمية طالبروض ال
 م.٢٠٠٠ –ه ١٤٢٢

األوراق املقدمة لندوة اشرتاط الربط بني عقود املصارف اإلسالمية، املنعقدة يف املعهد اإلسالمي للبحوث 
  ه.١٤٢٥/ ٨/ ٢٣-٢٢والتدريب التابع للبنك اإلسالمي جبدة، يف 

، ١، مطبعة السعادة، مصر، طالمنتقى شرح الموطألباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، ا
 ه.١٣٤١

ر الدويل، ، دار النشرفع الحرج في الشريعة اإلسالميةالباحسني، يعقوب عبدالوهاب الباحسني،  
  ه.١٤١٦الطبعة الثانية 

ريوت، ، الناشر دار طوق النجاة، بريصحيح البخاالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري، 
  هـ.١٤٢٢الطبعة األوىل، 

ات الوحدة ، مركز دراسالعدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالميبراهيمي، عبد احلميد، 
 م. ١٩٩٧الطبعة األوىل،  –بريوت  –العربية 

حاشية نيل الخالفية باالختيارات الجلية في المسائل البسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام، 
  ، طبع على نفقة األمرية العنود بنت عبدالعزيز آل سعود اخلريية.المآرب

، الناشر: دار الكتاب مجمع الضماناتالبغدادي، أبو حممد غامن بن حممد البغدادي احلنفي، 
 اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ.

مد عبدالرمحن ، حتقيق: حمالمستقنع الروض المربع بشرح زادالبهويت، منصور بن يونس البهويت، 
 م.١٩٩٤ه، ١٤١٤عوض، دار الكتاب العريب، بريوت، اخلامسة، 

شاف القناع عن كالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي، 
 ه. ١٤٠٢، حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل، الناشر دار الفكر، بريوت، متن اإلقناع

قائق أولي النهى د منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي، البهويت،
 -هـ ١٤١٤، الناشر عامل الكتب، الطبعة األوىل، لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

  م.١٩٩٣
عة األوىل ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبموسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، حممد صدقي البورنو، 
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 هـ.١٤٢٤
، الطبعة ، دار الفكرضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالميةالبوطي، حممد سعيد رمضان البوطي، 

  ه.١٤٣١الثامنة 
رة املعارف ، الناشر: جملس دائالسنن الكبرىالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، 

  هـ.١٣٥٥: ١٣٥٢اهلند، الطبعة األوىل  –العمانية حبيدر آباد الدكن
رتاث ، دار إحياء التحفة المحتاج في شرح المنهاجاهليتمي، أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي، 

 العريب، بريوت.
بريوت  -، الناشر: دار الغرب اإلسالمي جامع الترمذيالرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، 

  م.١٩٩٨:  ١٩٩٦لبنان، سنة النشر:  –
دراسة قانونية من إعداد الس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية،  جمعالتمويل المصرفي الم

 ويقع يف عشر صفحات.
)، ويقع يف ست ٢٤ضمن كتاب املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم ( التمويل المصرفي المجمع

 ه١٤٢٨) طبعة سنة ٤٠٤صفحات من الصفحة (
قايف يف معامالت البنوك اإلسالمية، املنعقد باملركز الثتوصيات وفتاوى مؤمتر املستجدات الفقهية 

 ه.١٤١٤ذو القعدة  ٢٣-٢١اإلسالمي، اجلامعة األردنية 
 ، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السابع.االستصناعالثبييت، 

الحسان في ر تفسير الثعالبي (الجواهالثعاليب، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، 
، حتقيق: الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار إحياء تفسير القرآن)

  هـ.١٤١٨ -بريوت، الطبعة: األوىل  –الرتاث العريب 
بعة األوىل ، مؤسسة الريان، بريوت، الطتيسير علم أصول الفقهاجلديع، عبداهللا بن يوسف اجلديع، 

 ه.١٤١٨
، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، أحكام القرآناجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، 

 ه، دار إحياء الرتاث، بريوت.١٤٠٥
لطبعة ، الناشر مكتبة العبيكان، امعجم المصطلحات االقتصادية واإلسالميةاجلمعة، علي بن حممد، 

 م.٢٠٠٠األوىل، 
، ةلتمويالت المشتركة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالميالقواعد العامة لاجلناحي، عبد اللطيف، 

 ه.١٤١٦حبث مقدم لبيت التمويل الكوييت ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة، املنعقدة يف الكويت سنة 
. الطبعة الثالثة. بريوت-املكتب اإلسالمي زاد المسير في علم التفسير.اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، 

 هـ.١٤٠٤
د عبدالغفور ، حتقيق: أمحالصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)مساعيل بن محّاد اجلوهري، اجلوهري، إ
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 م.١٩٧٩ه، ١٣٩٩، ٢عطار، دار العلم للماليني، ط
 ،ي أصول الفقهالبرهان فاجلويين، إمام احلرمني أبو املعايل عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين، 

 ه.١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل  حتقيق: صالح عويضة، دار الكتب العلمية،
ناشر دار ، الالمستدرك على الصحيحيناحلاكم، اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، 

  املعرفة، لبنان (د.ت).
احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي، 

سبكي، ، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى القه اإلمام أحمد بن حنبلاإلقناع في فشرف الدين، أبو النجا، 
 لبنان (د.ت). –الناشر: دار املعرفة بريوت 

، يالفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالم احلجوي، حممد بن احلسن بن العريب بن حممد احلجوي،
 ه.١٤١٦دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

 ه.١٤٢٩، ، دار التدمرية، الطبعة األوىلعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهيااحلسني، وليد بن علي، 
احلطاب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب 

 - هـ١٤١٢، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالرعيين املالكي، 
  م.١٩٩٢

العلمية،  ، دار الكتبغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر احلموي، أمحد بن حممد احلموي،
 ه.١٤٠٥بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

ئاسة احملاكم ، الناشر: ر االجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجاالتهاخلادمي، نور الدين بن خمتار، 
 م.١٩٩٨ –ه ١٤١٩دولة قطر، الطبعة األوىل، الشرعية والشؤون الدينية يف 

ار الفكر ، الناشر، دشرح مختصر خليلاخلرشي، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي، 
 بريوت الطبعة، بدون طبعة وبدون تاريخ. -للطباعة 

هللا بن عمر، ااخلزاعي، أبو أمية حممد بن إبراهيم بن مسلم اخلزاعي البغدادي مث الطرسوسي، مسند عبد 
 .١٣٩٣بريوت، الطبعة األوىل،  –حتقيق: أمحد راتب عرموش، الناشر: دار النفائس 

 م.١،١٩٣٢، املطبعة العلمية، حلب، ط، معالم السنناخلطايب، 
عة شباب األزهر، (عن الطب-، الناشر، مكتبة الدعوة علم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب خالف، 

 الثامنة لدار القلم).
عة امللك عبد ، جملة جامالمقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعامالت المالية، رياض منصور، اخلليفي

  م.٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥، ١، ع١٧العزيز: االقتصاد اإلسالمي، م 
، ، حتقيق: أمحد علي حركات، دار الفكرمختصر خليلخليل، خليل بن إسحاق بن موسى املالكي، 

 ه.١٤١٥بريوت، دط، 
 –بريوت  -، الناشر: مؤسسة الرسالة سنن الدارقطنين علي بن عمر الدارقطين، الدارقطين، أبو احلس
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  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة األوىل 
الناشر  ،المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرةالدبيان، أبو عمر دبيان بن حممد، 

 هـ.١٤٣٢الطبعة الثانية،  مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، اململكة العربية السعودية،
 ه١٣٩٨، مطبوع مع بلغة السالك، دار املعرفة، الشرح الصغيرالدرديري، أمحد بن حممد الدرديري، 

الناشر  ، حتقيق حممد عليش،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، حممد عرفه الدسوقي، 
 دار الفكر، مكان النشر بريوت.

 –ت ، حتقيق: السيد سابق، الناشر دار اجليل، بريو جة اهللا البالغةحالدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم، 
 م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة األوىل، سنة الطبع 

–السالم  ، طبعة دارالتمويل المصرفي اإلسالمي األساس الفكري والتطبيقيدوابه، أشرف حممد، 
 م.٢٠١٥ -ه١٤٣٦القاهرة، الطبعة األوىل، 

، حتقيق: علي حممد معوض، والشيخ ميزان االعتدالبن أمحد الذهيب،  الذهيب، مشس الدين حممد
 م.١٩٩٥عادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، الصحاح مختارالرازي، زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، 
لطبعة اخلامسة، صيدا، ا –الدار النموذجية، بريوت  -حتقيق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة العصرية 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
ه، ١٤١١دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل،  مفاتيح الغيب،الرازي، فخر الدين الرازي، 

 م.١٩٩٠
  ار الفكر (د.ت).، الناشر دفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين، 

رح زبد غاية البيان شالرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي، 
 بريوت.–، الناشر دار املعرفة ابن رسالن

الرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي 
 م.١٩٨٤ه، ١٤٠٤بريوت، ، دار الفكر للطباعة، نهاية المحتاجالصغري، 

  م.١٩٨١مصر،  -، دار االعتصامالمشكلة االقتصادية في ضوء تعاليم اإلسالمرؤوف شليب، 
) حممد سليم النعيمي، ٨-١، نقله إىل العربية ج(تكملة المعاجم العربيةرينهارت بيرت آن دوزي، 

 م.٢٠٠٠ -١٩٧٩بعة األوىل، من ) مجال اخلياط، وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، الط١٠-٩ج(
ج العروس من جواهر ، تا الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين أبو الفيض، امللّقب مبرتضى

 ، حتقيق: جمموعة من احملققني، الناشر: دار اهلداية (د.ت).القاموس
 ه.١٤١٦، ١ط ، دار الفكر املعاصر، بريوت، أصول الفقه اإلسالميالزحيلي، وهبة بن مصطفى، 
 ه.١٤٠٥، ٢، دار الفكر، دمشق، طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، 
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دار الفكر،  ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، حممد مصطفى الزحيلي، 
 هـ.١٤٢٧دمشق، الطبعة األوىل 

) ضمن ٥لة جممع الفقه اإلسالمي (جم بيع االسم التجاري والترخيص،الزحيلي، وهبة بن مصطفى، 
  حبوث الدورة اخلامسة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي جبدة، جملة امع، العدد اخلامس. 

. جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي. جامعة امللك عبدالعزيز. نظم التوزيع اإلسالميةالزرقا، حممد أنس، 
  .١/العدد٢م. جملد ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤جدة. 

مكتبة الثقافة  ،شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاين،الزرقاين، حممد 
  ه.١٤٢٤الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل 

، حققه د. تيسري فائق أمحد حممود، راجعه المنثور في القواعدالزركشي، بدر الدين الزركشي، 
 ه.١٤٠٥، ٥د.عبدالستار أبو غدة، ط وزارة األوقاف، دولة الكويت، ط

داهللا بن عبد ، حتقيق: عبشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، حممد بن عبد اهللا الزركشي، 
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الرمحن اجلربين، مكتبة العبيكان، الرياض الطبعة األوىل 

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري،
 هـ.١٤٠٧الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة  دار 

إبراهيم  ، وضع حواشيه،الفائق في غريب الحديثالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، 
 ه.١٤١٧، ١مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

هاب الدين ش ، وامشه حاشيةتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي، 
ْلِيب، املطبعة األمريية، بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل  ه.١٣١٣أمحد بن حممد الش  

 ، حممد علي السايس، مطبعة حممد علي صبيح، مصر.تاريخ الفقه اإلسالميالسايس، 
مية لكتب العل، الناشر دار ااألشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، 

 م.١٩٩١ -ه١٤١١الطبعة، األوىل 
حتقيق:  ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالسبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، 

 ه.١٤١٩علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 
 ه.١٤١٤طبعة عام  ، دار املعرفة، بريوت، لبنان،المبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد السرخسي، 

ق، عبد الرمحن ، حتقيتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ه. ١٤٢٠بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط األوىل، 

 ت، مطبوع ضمن اموعة الكاملة ملؤلفااإلرشاد إلى معرفة األحكامالسعدي، عبدالرمحن بن ناصر، 
الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، طبعة مركز صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة اململكة العربية السعودية 

 م.١٩٩٠ -ه١٤١١
: صالح الدين ، حتقيقالنتف في الفتاوىالسغدي، أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد السْغدي، 
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 -ه١٤٠٤بريوت لبنان، الطبعة الثانية،  عمان األردن/ -الناهي، الناشر: دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة 
 م.١٩٨٤

، حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الصادرة من جامعة قاعدة الغررالسكاكر، 
 ه.١٤٢٨، ٦٩، العدد ٢٢الكويت، السنة 

 ر العاملي. حبث مقدم للمؤمتالحاجات األساسية وتوفيرها في الدولة اإلسالميةسالمة، عابدين أمحد، 
 ٢.ع١الثاين لالقتصاد اإلسالمي. جامعة امللك عبدالعزيز. جدة. جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي. م

  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤
الناشر:  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي، 

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لبنان، الطبعة الثانية،  –دار الكتب العلمية، بريوت 
 ، حتقيق، ياسر إبراهيم، وغنيم عباس، ط األوىلتفسير القرآنالسمعاين، أبو املظفر السمعاين، 

 الرياض. –، دار الوطن للنشر ه١٤١٨
/ ٧ريخ ، مقال نشر يف صحيفة االقتصادية بتاحقيقة التمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم، 

  م.٢٠٠٦/ ٦/ ٣ -ه١٤٢٧/ ٥
ه/ ١٤٢٩، دار إشبيليا قضايا في االقتصاد والتمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم، 

 م.٢٠٠٨
، مركز مناء للبحوث الدراسات، مدخل إلى أصول التمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراهيم، 

 م.٢٠١٣الطبعة األوىل 
 شر والتوزيع.، طبعة عيسى البايب احلليب وشركاه للن، األشباه والنظائرالسيوطي

، أثورالدر المنثور في التفسير بالمالسيوطي، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي، يف 
  .١٩٩٣بريوت ،  -الناشر : دار الفكر 

دار ابن  ، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل،االعتصامالشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، 
  ه.١٤١٢عفان، الطبعة األوىل 

مان، ، حتقيق: مشهور بن حسن آل سليالموافقاتطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد، الشا
 هـ. ١٤١٧دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األوىل 

 ه. ١٤٢١، املكتب اإلسالمي، ط الثامنة، التاريخ اإلسالميشاكر، حممود شاكر، 
دار النفائس،  ،ي الشريعة اإلسالميةالقواعد الكلية والضوابط الفقهية فشبري، حممد عثمان شبري، 

  ه.١٤٢٦األردن، الطبعة األوىل 
ه الخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقالشبيلي، يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، 

 ه.١٤٢٥، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األىل اإلسالمي
رفة معاني مغني المحتاج إلى مععي، الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشاف
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 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ألفاظ المنهاج
 الشرواين، حواشي الشرواين وابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاج.

ة معاصرة)، ي، البحث ضمن كتابه: (حبوث فقهالتمويل المصرفي المجمعالشريف، حممد عبد الغفار، 
الد األول، حبث مقدم لبيت التمويل الكوييت ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة، املنعقدة يف الكويت سنة 

 ه.١٤١٦
 ه.١٤٠٣، ٤، الدار اجلامعية، بريوت، ط أصول الفقه اإلسالميشليب، حممد مصطفى شليب، 

فكر، البحوث والدراسات، دار ال ، حتقيق، مكتبأضواء البيانالشنقيطي، حممد األمني الشنقيطي، 
 ه.١٤١٥بريوت، د. ط، 

طبعة ، الناشر اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة الالمصالح المرسلةالشنقيطي، حممد األمني الشنقيطي، 
 ه١٤١٠األوىل، 

ار ابن كثري، ، الناشر: دفتح القديرالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين، 
 هـ.١٤١٤ -دمشق، بريوت، الطبعة األوىل  -ار الكلم الطيب د

، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، الناشر: دار الكتب السيل الجرارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد، 
 ه.١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل،  –العلمية 

بعة دار الكتب ط، المهذب في فقه اإلمام الشافعيالشريازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 
 العلمية (د.ت).

الرياض، ، حتقيق د. مصطفى مسلم طبع مكتبة الرشد بتفسير القرآنالصنعاين، عبد الرزاق الصنعاين، 
 م).١٩٨٩ه ١٤١٠الطبعة األوىل (

ث، القاهرة ، دار احلديسبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام الصنعاين، حممد بن إمساعيل الصنعاين،
 (د.ت).

 م.٢٠١٦، الناشر دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، مبادئ التمويلاج، طارق احل
، ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةالدعاءالطرباين، سليمان بن أمحد الطرباين، 

 ه. ١٤١٣بريوت، ط األوىل، 
ار الكتب العلمية، بريوت، ، د١، حتقيق، حممد زهري النجار، طشرح معاني اآلثارالطحاوي، 

 ه.١٣٩٩
اج حممد عثمان، ، حتقيق: أمحد حالتعيين في شرح األربعينالطويف، سليمان بن عبد القوي الطويف، 

 ه.١٤١٩مؤسسة الريان، الطبعة األوىل 
ق: حسن بن ، حتقياإلشارات اإللهية إلى المباحث األصوليةالطويف، سليمان عبد القوي الطويف، 

 الفاروق احلديثة، القاهرة.عباس قطب، دار 
، الطبعة ، حتقيق، د عبد اهللا الرتكيشرح مختصر الروضةالطويف، سليمان بن عبد القوي الطويف، 
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 ه، مؤسسة الرسالة، بريوت.١٤٠٩األوىل 
، ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هيوندنالمقاصد العامة للشريعة اإلسالميةالعامل، يوسف حامد، 

 م.١٩٩١ه/ ١٤١٢ات املتحدة األمريكية، فرجينيا، الوالي
ليا، ، دار كنوز إشبيفقه األولويات في المعامالت المالية المعاصرةالعايدي، علي بن حسني، 

 ه.١٤٣٣الرياض، الطبعة األوىل 
ة وحتقيق: ، ترمجمناظرات في أصول الشريعة اإلسالمية بين ابن حزم والباجيعبد الرمحن تركي، 
 ه.١٤٠٦الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل  عبدالصبور شاهني، دار

بريوت  -، الناشر: املكتب اإلسالمي مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، 
  م.١٩٨٣: ١٩٧٠ -هـ ١٤٠٣:  ١٣٩٠لبنان، الطبعة: الثانية  –

 م.٢٠٠١القاهرة،  -، دار السالمالتكافل االجتماعي في اإلسالمعبد اهللا علوان، 
  م.٢٠٠٣األردن، الطبعة األوىل،  -، دار النفائسأحكام األغنياءعبد اهللا الم بن إبراهيم، 
، دار القلم، الكويت، الطبعة مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيهعبد الوهاب خالف، 

 ه.١٤١٤السادسة 
ملواق املالكي، د اهللا االعبدري، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عب

 م١٩٩٤-ه١٤١٦، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، التاج واإلكليل لمختصر خليل
المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة  العبيدي، حسني يوسف حممد العبيدي،

 م.٢٠٠٩ردن يف عام ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة الريموك باألالمصارف اإلسالمية
حتقيق:  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيالعدوي، علي الصعيدي العدوي املالكي، 

  ه.١٤١٢يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر: دار الفكر، بريوت، سنة النشر 
 ، هدايته وإعجازه يف أقوال املفسرين.القرآن العظيمعرجون، حممد صادق عرجون، 

السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي  العز بن عبد
 -نان، دار الفكرلب -، حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر املعاصرالفوائد في اختصار المقاصدالدمشقي، 

 ه.١٤١٦دمشق، الطبعة األوىل، 
بعة الناشر مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر الط، فقه المعامالتعزام، عبد العزيز حممد عزام، 

 م.١٩٩٨-١٩٩٧
القاهرة. -دار النهضة العربية حق الفقراء المسلمين في ثروات األمة اإلسالمية. عطية عبد الواحد،

  م.١٩٩٢
وىل، ، مكتبة العبيكان، الطبعة األمعجم المصطلحات االقتصادية اإلسالميةعلي بن حممد اجلمعة، 

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢١
 -اليمامة ،توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرةالعلي، صاحل محيد، 
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 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢دمشق/ بريوت، الطبعة األوىل، 
ز أشبيليا، ، دار كنو المصالح المرسلة وأثرها في المعامالتالعمار، عبد العزيز بن عبد اهللا العمار، 

 ه.١٤٣١ الرياض، الطبعة األوىل
لناشر دار ، امعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل، 

 م.٢٠٠٨عامل الكتب، الطبعة األوىل، 
جدة، –، حتقيق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار املنهاج البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين، 
 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 

بعة األوىل ، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطالعقود المالية المركبةعمراين، عبد اهللا بن حممد العمراين، ال
 م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧

دار كنوز إشبيليا،  ،العقود المالية المركبة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقيةالعمراين، عبد اهللا بن حممد، 
 ه.١٤٢٧الطبعة األوىل 

نوز إشبيليا ، دار كلهندسة المالية اإلسالمية دراسة تأصيلية تطبيقيةاالعنزي، مرضي بن مشّوح، 
 م.٢٠١٥للنشر والتوزيع، 

  م.١٩٦٩، دار النصر للطباعة، سنة مبادئ علم االقتصادعويس، حممد حيىي عويس، 
دار إحياء  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيين، بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين،

 العريب، بريوت (د.ت).الرتاث 
ر ، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، داالمستصفىالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، 

 ه.١٤١٣الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
مد ، حتقيق: الدكتور حمالمنخول من تعليقات األصولالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، 

  ه. ١٤١٩عاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، حسن هيتو، دار الفكر امل
مطبعة  ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، 

  م.١٩٧١هـ، ١٣٩٠الطبعة األوىل  -بغداد–اإلرشاد 
، حتقيق: يةاللغة وصحاح العرب الصحاح تاجالفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة الرابعة  –أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني 
، حتقيق: إمساعيل احلسين، دار السالم، مصر، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمهاالفاسي، عالل، 

 ه.١٤٣٢الطبعة األوىل 
 ه.١٤١٤) ٢حممد املسند، دار الوطن الرياض (ط، ، مجع وترتيب، فتاوى إسالمية
، تأليف: جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر دار الفكر الطبعة/ الثانية، الفتاوى الهندية

 ه ١٣١٠
، حسن األوز جندي، مطبوع امش اجلزء األول والثاين والثالث من الفتاوى فتاوى قاضي خان
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 ء الرتاث، بريوت.ه، دار إحيا١٤٠٠، ٢اهلندية، ط
بد ، مجع وترتيب وحتقيق، حممد بن عفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 ه.١٣٩٩) ١الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة مكة (ط، 
، الناشر: لغيبمفاتيح افخر الدين الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي، 

  ه.١٤٢٠بريوت، الطبعة الثالثة،  –العريب دار إحياء الرتاث 
، حتقيق: د عينالالفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، 

 مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل (د.ت).
اهرة. الطبعة الق- للبنوك اإلسالمية اإلحتاد الدويل اإلسالم وعدالة التوزيع.الفنجري، حممد شوقي، 

 م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢األوىل. 
مؤسسة الرسالة،  ،إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدالفوزان، صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، 

 ه.١٤٢٣الطبعة الثالثة، 
ق: مكتب قي، حتالقاموس المحيطالفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، 

حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  –والتوزيع، بريوت 

لشيخ ، دراسة وحتقيق: يوسف االمصباح المنيرالفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، 
 لناشر: املكتبة العصرية (د.ت).حممد، ا

قيق: حممد ، حتالذخيرةالقرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي، 
  م.١٩٩٤بريوت، الطبعة األوىل، -حجي، سعيد أعراب، حممد بو خبزة، الناشر: دار الغرب اإلسالمي

قيق: عادل ، حتألصول في شرح المحصولنفائس ا القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،
  أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة.

القاهرة، -بة مكتبة وه دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي،القرضاوي، يوسف بن عبد اهللا، 
 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 

هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة،  الفقر وكيف عالجها اإلسالم، مشكلةالقرضاوي، يوسف بن عبد اهللا، 
 م.١٩٨٥-

القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، 
، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ة، الطبعة الثانية، القاهر  –املصرية 
المدخل إلى االقتصاد اإلسالمي دراسة تأصيلية مقارنة القره داغي، علي حميي الدين القره داغي، 

 م.٢٠١١، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، باالقتصاد الوضعي
  لعاشر.مي، العدد ا، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالالعقود المستجدةالقري، حممد علي، 
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، رائعبدائع الصنائع في ترتيب الشالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، 
  م.١٩٨٢الناشر دار الكتاب العريب، بريوت، 

العدالة االجتماعية في االقتصاد اإلسالمي صورتها وحدودها ومقاربتها الكبسي، حممد حيىي حممد، 
، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد و التمويل االسالمي ات األخرىمع التنمية واالقتصادي

سبتمرب  ٩-١١تركيا  –الذي أقيم حتت عنوان (النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي) إسطنبول 
  م. ٢٠١٣

واد ع ، حتقيق: بشارموطأ اإلمام مالكمالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، 
 ه ١٤١٢حممود خليل الناشر: مؤسسة الرسالة سنة النشر -معروف 

، حتقيق: الحاوي الكبيراملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، 
ة األوىل، لبنان، الطبع –عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت   -علي حممد معوض 

 م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩
، دار مذيتحفة األحوذي بشرح جامع التر  املباركفوري، حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري،

  الكتب العلمية، بريوت (د.ت).
جملة األحكام العدلية، تأليف/ جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، حتقيق/ جنيب 

 ِت كتب، آرام باغ، كراتشيهواويين الناشر/ نور حممد، كارخانه جتار 
، تأليف: جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، حتقيق: جنيب مجلة األحكام العدلية

 هواويين، الناشر: نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ، كراتشي.
 ه).١٤٠٦، العدد التاسع والستون، السنة السادسة (رمضان مجلة األمة
جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء  - وث اإلسالميةمجلة البح

 والدعوة واإلرشاد، تأليف/ الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 ،مجمع األنهر شرح ملتقى األبحرعبداهللا بن الشيخ حممد بن سليمان املعروف براماد أفندي، 

لبنان. –امشه بدر التقى يف شرح امللتقى، مؤسسة التاريخ العريب. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت و 
إلنصاف في ااملرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، 

  (د.ت).، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية معرفة الراجح من الخالف
طبعة الرياض، ال -، جامعة امللك سعوداقتصاديات الغنى في اإلسالماملرزوقي، عمر بن فيحان، 

 هـ.١٤٢٣األوىل، 
راسات ، منشور يف جملة الشريعة والدالنشاط االقتصادي من منظور إسالمياملرزوقي، عمر بن فيحان، 

 هـ.١٤٢٢واألربعون،اإلسالمية، جامعة الكويت، السنة السادسة عشرة، العدد اخلامس 
، داية المبتديباملرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، 

  القاهرة (د.ت). –الناشر: مكتبة ومطبعة حممد علي صبح 
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ت، و مسائل اإلمام أمحد. رواية ابنه عبد اهللا ،، حتقيق، زهري الشاويش، نشر املكيت اإلسالمي، بري 
 ه.١٤٠١الطبعة األوىل، 

، بريوت ، الناشر دار اجليلصحيح مسلممسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، 
هـ) ترقيم األحاديث، وفق طبعة (دار إحياء  ١٣٣٤(مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة 

  القاهرة) (د.ت). -الكتب العربية 
ية، ، دار املكتيب ، دمشق ، الطبعة الثانبحوث في فقه المعامالت الماليةس، املصري، رفيق يون

  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
رسالة  ،المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلهااملطريي، فهد بن خلف بن صاحل العقيلي املطريي، 

 دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود، مل ُتطبع بعد.
، نيس، عبد احلليم منتصر، عطيه الصواحلي، حممد خلف اهللا أمحد، للدكتور، إبراهيم أالمعجم الوسيط

 .٢دار الباز، ط
دور السياسة المالية في إعادة توزيع الدخل القومي في الجمهورية اليمنية املفيت، حارث حسني، 

  م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، رسالة ماجستري، جامعة عدن، م٢٠٠٣-١٩٩٠للفترة 
نوك ، مقالة منشورة ضمن جملة الب-ة خلدمة غاية مستجدة فكرة قدمي - القروض المجمعةمفلح عقل، 

  م، ويقع يف بضع صفحات.١٩٨٢يف األردن عدد تشرين أول عام 
ن عبد ، حتقيق: د. عبد اهللا بالشرح الكبيراملقدسي، مشس الدين عبد الرمحن بن حممد املقدسي، 

 ه.١٤٢٦احملسن الرتكي، دار عامل الكتب، الرياض، 
 ، حتقيق د. حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر،التعاريفعبد الرؤوف املناوي، املناوي، حممد بن 
 ه. ١٤١٠بريوت، الطبعة األوىل، 

، ن السنة والكتاباللباب في الجمع بياملنبجي، مجال الدين أيب حممد علي بن أيب حيىي زكريا املنبجي، 
  ه.١٤١٤شامية، الطبعة الثانية حتقيق: حممد فضل عبد العزيز املراد، دار القلم، الدار ال

، االقتصاد اإلسالمي علم أم االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم؟منذر قحف، غسان حممود إبراهيم، 
  م.٢٠٠٢وهم، دار الفكر سوريا، دار الفكر املعاصر، لبنان، 

  ب.، حتقيق: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريمفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالميمنذر قحف، 
راسات الوحدة . مركز دعدالة التوزيع والتنمية االقتصادية. رؤية إسالمية مقارنةمنصور، أمحد إبراهيم، 

  م.٢٠٠٧). الطبعة األوىل. يونيو ٦٦بريوت. سلسلة أطروحات الدكتوراه ( -العربية
لرشد، ا، حتقيق د. حازم سعيد حيدر، الناشر مكتبة شرح الهدايةاملهدوي، أبو العباس أمحد املهدوي، 

 ه. ١٤١٦، ١الرياض، ط 
لطبعة ، دار الكتب العلمية، بريوت، االتاج واإلكليل لمختصر خليلاملواق، حممد بن يوسف املواق، 

  م.١٩٩٤ -ه١٤١٦األوىل 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



٣٨٧ 

)، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة ٢٨٤/ ٢٢( الموسوعة الفقهية الكويتية
 هـ.١٤١٤الرابعة 

عليها تعليقات:  ،االختيار لتعليل المختاربداهللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي، املوصلي، ع
 ه.١٣٥٦الشيخ حممود أبو دقيقة، الناشر: مطبعة احلليب، القاهرة، طبعة عام 

عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية دراسة مرية، حامد بن حسن بن حممد علي، 
 م.٢٠١١ –ه ١٤٣٢مان للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، ، دار امليتأصيلية تطبيقية

وىل. بريوت. الطبعة األ –. مؤسسة الرسالة أبحاث في االقتصاد اإلسالميالنبهان، حممد فاروق، 
  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

قافة إصدار الس الوطين للث -. سلسلة عامل املعرفةاإلسالم واالقتصادالنجار، عبداهلادي علي، 
  م.١٩٨٣. مارس  ٦٣الكويت. العدد  -ن واآلدابوالفنو 

 ه. ١٤١٤ -٣، دار القلم. دمشق، القواعد الفقهيةالندوي، علي أمحد الندوي، 
  ه.١٤٣٢، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية العقود المركبة في الفقه اإلسالمينزيه محاد، 
  هـ.١٤٣٣دمشق، الطبعة الثانية  ، دار القلم،قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصادنزيه محاد، 

اعة والنشر ، الناشر: دار املعرفة للطبسنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، 
  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨لبنان، الطبعة األوىل  –بريوت  -والتوزيع 

حتقيق: زهري  ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 
 م.١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت

  م.١٩٩٧وت، ، الناشر دار الفكر، بري المجموعالنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، يف 
د حسن هيتو ، حتقيق د. حمموالضوابطاألصول النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 

 ه.١٤٠٦بريوت الطبعة، األوىل،  -الناشر، دار البشائر اإلسالمية 
أبو زكريا حيىي  ،شرح النووي على صحيح مسلمالنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 

 ه.١٣٩٢الثانية، بن شرف الدين بن مدي النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة 
، حتقيق د. حسني حممد حممد شرف، غريب الحديثاهلروي، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي، 

 ه.١٤٠٤القاهرة، مصر، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، 
، احملقق: حممد بن اهلادي أبو األجفان الناشر مركز املصطفى للدراسات المسائل الفقهيةاهلواري، 

 م١٩٩٦مالطا الطبعة بال،  -) ELGA(منشورات  اإلسالمية
 .أبحاث هيئة كبار العلماءهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، 

دار  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةاليويب، حممد سعد بن أمحد بن مسعود، 
  م.١٩٩٨ -ه١٤١٨اهلجرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
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