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 التمويل اإلسالمي المعاصر 

 بين شكلية العقود ومقاصد الشريعة
 
 

  عبد العظيم أبوزيد           
 

Abstract 

Some contemporary Islamic banking and finance practices have raised 

legal controversies that arguably eliminate any substantial differences 

between them and their conventional counterparts. These practices seek 

their legitimacy from adherence to merely contractual requirements in 

terms of form and structure, far from considering and looking into the 

contractual substance and content. These controversial practices of 

Islamic banks are thought to pose a threat to this emerging industry, and 

they have somehow led to the distortion of the religion in the eyes of the 

discerning public and the non-Muslims. This paper examines, through a 

maqasidi approach, the most controversial financing modes adopted by 

different Islamic financial institutions, and discusses the various 

justifications provided to support their legitimacy. The paper also 

outlines the prospectus of what constitutes a genuine Shariah compatible 

product.  

                                                           

 جامعة دمشق. معار حاليا   –له في كلية الشريعة أستاذ الفقه اإلسالمي وأصو. 

   



 

 المقدمة
تعددتدص صدديت الت ويددل فددي ال مددارت وال مسةدداص اإلسددالمية فددي  

العمددر الددراوأر وأريددت م تددا أت تلاددي متقلادداص الةددوي ال عاصددر  التددي 
ت امت وازدادص تعقيتا  ع ا كانت عليده فدي الد مأ ا،وزر زمدأ تمد ي  

 ب ما ية ى فقه ا،مواز أو ال عاوضاص.الفقتية في أبوا ةائلال 
ال ظر فدي صديت الت ويدل  ع توا،مر الذي ت اغي مالحظته واعتااره 

اإلسالمي ال عاصر وذه أت بعضا  م تا جاء ليقابل صيت الت ويل التقليتي 
. فتددذه سدد ة عامددة الربويددةفددي ال مددارت وال مسةدداص ال اليددة التقليتيددة 

االقتمدداد تددي تددتا م ارسددتتا باسددا التراوددا ماةلددة فددي بعددال ال عددامالص 
اإلسالمير فتي معامالص أريت بتا أت تكدوت الادتيل أو ال قابدل اإلسدالمي 

 لتلك ال  ارسة في ظل االقتماد الوضعي.
ووذا أمر طايعي مأ حيد  ال ادتأر ف دأ يريدت أت ي يد   دي ا  ذا بدازر 
يحدر  علدى االسددتفاد  مدأ تيددارب مدأ سدداقوه فدي لنيدداز ذلدك الشدديءر 

كتب كتابا  أو بحثا  في موضدو  مدار مدأ  دأنه أت يفيدت مدأ مملفداص ك أ ي
 .هذات سابقة ت اولت ال وضو 

لكأ ة ة أمر جتير باالعتاار و ار ماةٌل فدي قضدية اإلفداد  أو محاكدا  
صيت الت ويل التقليتير ووو أت وذه الميت قائ ة في غالاتدا علدى أسدا  

اإلنكددارر ه أ ددت  كددروتأ ددت الددرفال ال تعتددرت بدده الشددريعةر بددل ترفضدده 
يةد ى حدتيثا  بالفائدت ه فتدو أمدر ققعدت نمدو  ووو مدا ووو أمر الربا 

 الشريعة بحرمتهر ويشكل أسا  الت ويل التقليتي.
وذا أمرر وا،مر الثاني ذو الملة و ا أت العقود ك دا ا،دواصر تتعدتد 
أغراضتار فالكأ  تتخذ لشرب ما يحلر ولشرب ما يحرمر والةدكيأ  أدا   

ال قددا ر وسددالحا  ترتكددب بدده اليددرائاه وكددذا العقددودر قددت يددراد بتددا فددي 
نيل ما  رعت ،جلهر وقت يراد بتدا تحليدل ال حدرمر فتكدوت للى الوصوز 

ر فيدده اور مشددرو  لتةددويت ال حددرمر كدد وا  ي  حيلددة ذاص ظدد عقددت ويضدد ي
لت العقود : العاقتات قمتَ تحليل الاضع لةاعةر ليكوت التقليق بعتوا. أي

يددل علددى ال حددرمر امددت ل ددا  ددرعت ،جلددهر فتكددوت طريقددا  للتحقددت ال تق
 وبلوغ ال   و  بظاور جائ  أقرته الشريعة.



 ع دوز بتدابيأ يتي وذا التقتيا تتيلدى أو يدة تقدويا صديت الت ويدل ال 
فددي ال مسةدداص ال اليددة اإلسددالميةر لل ظددر فددي وويتتددا اإلسددالميةر ومددت  

يع ي ددا فددي وددذا الاحدد  ولددي   انةدديامتا مددع روش الشددريعة ومقاصددتوا.
التعرض لميت الت ويل اإلسالمي الخالمة التدي ال الدالت ونقداو حدوز 
مشروعيتتا مدأ حيد  ا،صدلر كالت ويدل القدائا علدى أسدا  ال شداركاص 
وال ضدداربةر بددل مرادنددا اسددتعراض صدديت الت ويددل ال ثيددر  لليددتزر وقددت 

بحةددب تفاوتددت ال مددارت اإلسددالمية لع دداال  لتددذه المدديت وتا ي ددا  لتددا 
ظروفتا ال حليةر ومواق  وي اص رقابتتا الشرعيةر ومت  حرصتا علدى 

 درعية أع التدار وودو أمدر مدرتا  الحر  علدى اكتةاب ةقة ع الئتدا بد
بوعي ومالء الع الء وتحليتا بال قتر  على ال قدت. وقادل اسدتعراض ودذه 

ستمددحابتا واالعت دداد المدديت نعددرض ل صددوز الشددرعية التددي ي اغددي ا
يدر  درعية ودذه المديت ومدا أ داتتا مدأ معدامالصر وذلدك فدي لتقرعليتا 

 ال قالب اآلتية.
 منهج الفقهاء في تصحيح العقود

ل ا وجتص نمو   رعية تتز على قيام ا، ياء والتمرفاص علدى 
لن دا ا،ع داز بال ي داصر ولن دا "ال ية والقمتر مأ مثل الحدتي  ال شدتور: 

 ورسدولهر فتيرتده للدى لكل امر ء ما ندو ر ف دأ كاندت ويرتده للدى ه
ه ورسولهر ومأ كانت ويرته لتنيا يمدياتا أو امدرأ ي ي كحتدار فتيرتده 

 1".للى ما واجر لليه
وبال قابلر وجتص نمو  تتز على وجوب اعتاار الظداور فحةدب 

رضدي ه تعدالى ع تدا  حدتي  أم سدل ةفي تمدحي  التمدرفاص مدأ مثدل 
ر ولعدل  "وفيده:   عليده وسدلاصدلى هعأ رسدوز ه  لنكدا تختمد وت للدي 

حيته مأ بعال فأقضي له علدى نحدو مدا أسد عر بعضكا أت يكوت ألحأ ب
                                                           

أالرجه مأ رواية سيتنا ع ر بأ الخق اب رضي ه ع ه  روذا حتي  صحي  متفق عليه 1
ي. باب كتاب بتء الوح ردار العلوم(: )دمشق الجامع الصحيح مح ت بأ لس اعيلر رالاخاري

 ه3ر  1ر  1: حتي  رقاال صلى ه عليه وسلاكي  كات الوحي للى رسوز ه 
كتاب ر دار لحياء التراث العربي(: بيروص) الصحيحال يةابورير مةلا بأ الحيا  القشيرير 

ر 1907: رقاالحتي   "ربال ي ةلن ا ا،ع از ": صلى ه عليه وسلاباب قوز ال اي  راإلمار 
 .1515ر  3 



 

ف أ ققعت له مأ حق أاليه  ي ا  فال يأالذهر فإن ا أققدع لده بده ققعدة  مدأ 
 1."ال ار

ل ا وجت ج يع تلك ال مو ر فقدت تدردد الفقتداء فدي قضدية تمدحي  
ةاروددا الشددرعيةر بدديأ آالعقددودر أي الحكددا عليتددا بالمددحة لتترتددب عليتددا 

 مذوايأ:
 ال قاصددت اعتاددار وعددتم بظواوروددار العقددود تمددحي : ا،وز ال ددذوب

 ال ودذار فعلدى. ودالالص قدرائأ مأ عليتا يتز ما وجت ولت للعاقتيأ  حت لةال
 لال العقدودر تمدحي  فدي الظداور ي عتادر لن  دا ،نده الحرامر بالقمت العقت يفةت
ش لت   دا لخروجده حي  دذ العقدت يفةدت لذ العقدتر فدي القمدت بتذا ص ر ي  لده ودو ع  

ددا. وغرضدده العقددت ل قتضددى وم اقضددته صددراحة ر  التمددري  ذلددك اتكدد لت أم 
 .العقت بميغة ارتااطه لعتم صحي ر فالعقت للعقتر سابقا  

فةددادوا بحةددب قمددت  ال ددذوب الثدداني: الحكددا بمددحة العقددود أو   
العاقتيأر أي باعتاار ما يتز علدى ودذا القمدت مدأ قدرائأ وأمداراصه فدإت 
دلددت القددرائأ علددى أت قمددت العاقددتيأ أو أحددتو ا التوصددل للددى غددرض 

بدأت لدا يوجدت مدا يدتز  - فةاد العقت وعتم ترتب آةدارهه ولالم  و ر حكا ب
 حكا بمحة العقت وترتبي آةاره عليه. - على ذلك

ووافقتا الظاوريةر وللدى  2رذوب للى الرأي ا،وز الح فية  والشافعية
 1الثاني ال الكية  والح ابلة.

                                                           

ةا مأ الاصا في باطل لكتاب ال ظالار باب ر الصحيحر الاخاري: حتي  صحي  متفق عليه 1
قضيةر باب كتاب ا،ر الصحيح ال يةابورير ه867ر  2ر  2326: رقار الحتي  ووو يعل ه

 .1337ر  3ر  1713: حتي  رقاالالحكا بالظاور واللحأ بالحيةر 

 أت مأ عليتا نموا التي القاعت  يعارض العقود تياه وذا والشافعية الح في ة موق  بأت يظأ قت 2
 مرادوا ،ت معارضةر ذلك في ولي . وال ااني ل لفاظ ال عانيروال  لل قاصت العقود في العار 
 بتا أنشئ التي العااراص مأ ي فتا الذي بال تلوز العقود تكيي  في العار  أت القاعت  تلك مأ

 على العقت نو  يرت ياوت لنتا أي وني تهر العاقت باع  مرادوا ولي  ذاتهر اللفظ بظاور ال العقتر
. ب ائة الكتاب وذا وواتك: مثال   العاقت قاز فلو ظاورهر على ال العقت به ئأنش الذي اللفظ متلوز
 صري  اإليياب أت مع واةه عقت ال بيع عقت و ا العقت بأت مثال   الح في ة قاز فقت. قالت: اآلالر فقاز
 لت لكرا يفيت والايع التاة مأ ك ال   ،ت   بيعر بأنه العقت وذا على حكا ذلك ف ع  الايعر ال التاة بلفظ

ز الثاني وفاَريَ  ا بعوضه بأنه ا،و   التاة ال الايع العاقت مقمود أت على ذلك دز   الث أر ذكر فل  
 دار: دمشق) والنظائر األشباه رمح ت بأ لبراويا بأ التيأ زيأ نييار ابأ انظر .بيعا   فكات
: بيروص) ائروالنظ األشباه التيأر جالز الرح أ عات الةيوطير ه242  ر(م1983 ر1ط رالفكر
 .166  ر(و1403 ر1ط العل يةر الكتب دار



در ولعل ا،دعدى ل الدذ بده وذات و ا مةلكا الفقتاء في تمحي  العقو
وو ال ةلك ا،وزر الحت از الخقأ في تقتير مقاصت العاقتيأر م ا يدورث 

فدإطالي الحكدا بالفةداد علدى ظلا العاقتيأ بدالحكا علدى عقدتو ا بالفةداد. 
أمدري مدا ب داء  علدى ال ي دة رجدا بالغيدبه فدي حكا فدي الدتنيا بحةدب الظدداورر 

لدتيأ الدذي أكرم دا ه تعدالى بده لن  دا ويوكل الااطأ للى ه تعالى. ووذا ا
يت ي   عأ الشرائع الوضعية بأنه ال ي كدأ التحيلدل عليده حقيقدة ر فال تحي دل  
القاصت لإلةا سيلقى ج اءه عاجال  أو آجال ه لت لا يلقه في التنيا ولدا يغفدر 
ه تعالى لهر لقيه في اآلالر ر لذ ما جعلت اآلالر  لال للحةداب واليد اء. 

ا ا لشرائع التنيويةر في كأ التحيلل  عليتا وال ياء مأ مميتاتتا حقيقدة ر لذ أم 
ال مميدتاص لتددا لال فدي وددذه الدتنيار ومددأ فدر  م تددا فدر  ال للددى عقداب فيتددا. 
وودذا التعليددل يشدكل دلدديال  آالدر ي ضددا للددى ج لدة أدلددة مدأ صددح  العقددود 

 2باعتاار الظاور.

 الحكم بصحة العقود ال يستلزم الحكم بحلها
الخددالت الةددابق فددي تقريددر صددحة العقددود أو فةددادوا باعتاددار ظدداور 

مدأ العقدت ال يتضد أ بشدكل مدأ ا، دكاز  العقت أو نية العاقتيأ وغرضتا
                                                           

دار لحياء : بيروص) حاشية ابن عابدين رمح ت أميأ بأ ع ر عات الع ي  ابأ عابتيأر انظر 1
 دسوقيحاشية الر مح ت بأ أح ت بأ عرفة ه48ر  5(ر  م1987/و1407ر 2ط التراث العربير

ه 76ر  3  (رعيةى الاابي الحلاي -دار لحياء الكتب العربية  )القاور : على الشرح الكبير
بتوت ذكر س ة   دار ال عرفةر: بيروص) الفروق ر أح ت بأ لدري رالقرافير  تاب التيأ

دار : بيروص) (ه تتذيب الفروي للشيخ مح ت علي )مقاو  مع الفروي268ر  3  (رالقاع
مح ت بأ أح ت بأ مح ت الكلاي  رابأ ج ي  ه275ر  3  (رذكر س ة القاع بتوت رال عرفة
أبو الاركاص أح ت  رلترديرا ه140  (ردار الكتب العل ية: بيروص) القوانين الفقهية رالغرناطي
دار الكتب العل يةر : بيروص( ))مقاو  مع كتاب بلغة الةالك للماوي الشرح الصغيرر بأ مح ت

تحقيق مح ت زوري ال يار ر األمالشافعير مح ت بأ لدري ر  ه69ر  3  (رم1995ر 1ط
ه وانظر في ا،م 114ر  4  باب ال وصي ة لوارثر ر(و1393ر 2دار ال عرفةر ط: )بيروص

)مقاو  مع كتاب ا،م تحقيق مح ت زوري ال يار للشافعير  إبطال االستحسانأيضا  كتاب 
ابأ القي ا اليوزي ةر     ه 297ر  7ر  (و1393ر 2دار ال عرفةر ط: )بيروصلإلمام الشافعير 

ت بأ أبي بكرر   ه121-109ر  3  (رم1973دار الييلر : بيروص) إعالم الموقعين التيأ مح  
 (ربتوت ذكر س ة القاعر دار اآلفاي اليتيت : بيروص) المحلّى بأ ح مر أبو مح ت على بأ أح ترا
 .180ر  10 
 رأبوزيتباعتاار الظاور أو باعتاار ال ياص انظر لالطال  على مي ل أدلة مأ صح  العقود  2

 وما بعتوا. 47(ر  2004ر 1دار ال لتقىر ط: حلب) العينة المعاصرة بيع أم ربار عات العظيا



 

قضية الحكا الدتياني علدى العقدته بدل لت الحدتي  ال شدتور الدذي ودو مدأ 
وو الحَكا وا،سا  و دا فدي الحكدا  (لن ا ا،ع از بال ياص...)أع ت  التيأ 

على التمرفاص والعقود بالحل أو الحرمة. ولدوال وعدور  مةدلك الت قيدب 
 التدددا فدددي الحكدددا بمدددحة العقدددود مدددأ عدددأ ال يددداصر ومدددا يدددمدي لليددده لع

الحَكددَا والفيمددل أيضددا  فددي  تاضددقراب فددي العقددود وال عددامالصر لكاندد
قضية تمحي  العقود وترتب آةاروا ك ا وي الحَكدا والفيمدل فدي صدحة 
العادداداص وفةددادوار ك ددأ ي ةددك عددأ ال فقددراص عَرضددا  عددأ غيددر نيددة 

 صيامر ال يحكا بوقو  الموم الشرعي م ه.
مدددأ الخقدددأ الفدددادش أت يفتدددا القدددوز  بحدددل كدددل مدددا قيدددل وعليدددهر فدددإت 

بتمددحيحه مددأ العقددودر أو أت ي ةددب ذلددك للددى مددأ قدداز بتمددحي  العقددود 
اعتاارا  بظواورودا مدأ ح فيدة و دافعيةه بدل معيدار حدل كدل عقدت ودو نيدة 

 العاقت فيه وغرضه مأ العقت.
يقوز اإلمام الشافعي: "ا،حكام علدى الظداورر وه ولدي  الغيدبر مدأ 

ر جعل ل فةده مدا حظدر ه تعدالى ورسدوله  1حكا على ال ا  باإلزكاتر
 ع   وجل لن  ا يتول ى الثواب والعقاب على ال غي بر ،نده ال يعل ده ،ت ه

لال وو جل ة اؤه. وكل د  العاداد أت يأالدذوا مدأ العاداد بالظداورر ولدو كدات 
صددلى ه عليدده ،حددت أت يأالددذ بادداطأي عليدده داللددةر كددات ذلددك لرسددوز ه 

 2".وسلا
 أمدرٌ   ديء بتحريا الحكا أت للى أيضا ر  افعي ووو الغ الير ويشير

ة الحكا غير آالر  3.فيه أوالاقالت بالمح 
 علددى نحكددا نحددأ: يقولددوت الح فيددة ومددثلتا الشددافعية أت والخالصددة

 كانددت لت: ذلددك وراء في ددا ونقددوز ظدداورهر باعتاددار وفةددادا   صددحة   العقددت
 ودو مدا بلوغ القمت كات ولت رحرام فالعقت ال   و  بلوغ العقت مأ القمت
 .حالز فالعقت مشرو 

                                                           

أبو الفضل ج از التيأ مح ت بأ مكرم ر ابأ م ظورانظر  .التفر   والظأ: اإلزكات 1
َويفعي  زكأ.: ماد  ر(3دار لحياء التراثر ط: )بيروص لسان العرب را،نماري الرل

. وقت أورد اإلمام الشافعي أدلة كثير  114ر  4ر  ة لوارثباب ال وصي  ر األم رالشافعي 2
 .ل ذواه وذا ذكروا في وذا ال وضع

بتوت ر ،رقادار ا: بيروص) المستصفى ر مح ت بأ مح ت بأ مح ت أبو حامت القوسيرلغ اليا 3
 .36ر  2  (رذكر س ة القاع



لتفريدددق بددديأ المدددحة والفةددداد مدددأ جاندددبر والحدددل ومددأ تقايقددداص ا
والحرمة مأ جانب آالرر بيع  العي ة ) راء  يء ةا لعداد  بيعده للدى ذاص 
الشخص( الذي صححه الشدافعية بدإطالير والح فيدة ع دت توسد   دخص 

م دده حددلل وددذا العقددت ع ددتوار بددل  فتمددحيحتا لدده ال ي كددأ أت يفتددا 1رةالدد 
الايدع  يأ مأ ودذا العقدته فدإت كاندت حقيقدةالحل أمر مرتا  بغرض العاقت

والشددراء بددأت وقددع التددوالي فددي الايعدديأ عَرضددا ر فددالحكا الحددله ولت كددات 
الغرض التوصل للى مض وت القدرض بالربدار فحك ده الحرمدةر  لع داال  

ولن دا لكدل امدرا مدا ندو ..". "لن دا ا،ع داز بال يداصر  :للحتي  الشري 
ومثاز آالر عقت ال وا ه فإت كات الغرض مأ العقت استتامة عقت الد وا  

ولت كدات الغدرض اسدتااحة الاضدع  روترتب آةاره ال عروفة فالحكا الحدل
،ت ودذا العقدت حي  دذ حيلدة  هلةاعة ةا َحل  العقدت بدالقالي فدالحكا الحرمدة

 2للتوصل للى م  و ر ووو ال نا.
 نوع في العقودضابط القصد المم
قمدت مدأ العقدود الم الةابق أت كل قمت مخدال  ل دا يال يفتا مأ الك

عاد   م  و ر بل ضاب  القمت ال   و  مأ العقودر أو الحيلدة ال   وعدةر 
وددو قمددت الوصددوز للددى محددرمر أي للددى أمددور حرمتتددا الشددريعة ،نتددا 
تعدددارض مقاصدددتوا فدددي ا،حكدددامر كالتوصدددل للدددى الربدددا بايدددو  العي دددةر 

 التوصل للى ال نا بعقود ال كاش على ال حو ال تقتم.و
                                                           

لبقاز الح فية لايع العي ة ع ت عتم توس  ةال  ال ي اقال ماتأوا في تمحي  العقود أالذا   1
وا وعتم اعتاار مقاصتوار ولن ا استث وا مأ ماتئتا وذا تلك المور  مأ بيع العي ة التي بظاور

يكوت فيتا الاائع أوال  وو ال شتري ةانيا ر فحك وا عليتا بالفةاد لورود ال ص في ذلكر أي 
 استتالال  بحتي  الةيت  عائشة مع زيت بأ أرقا رضي ه تعالى ع ت ار حي  فيه أت الاائع أوال  
وو ال شتري ةانيا ر وقالوا بأت مثل وذا الوعيت المادر عأ عائشة في م ع وذا الايع ال يوق  
عليه بالرأي. وقت اعتاروا الحكا في وذه الحالة معتوال  به عأ القيا ر فأبقوا ما وراءه على 

مير أصل القيا  مأ تمحي  العقود اعتاارا  بظاوروار وفة روا حالة ال  ع بأت الث أ الثاني ي
قماصا  بالث أ ا،وزر فياقى عأ الث أ ا،وز زياد  ال يقابلتا عوض في عقت ال عاوضةر ووو 

 في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع رعالء التيأ أبو بكر بأ مةعود الكاسانير: . انظرعيأ الربا
 .199-198ر  5  (رم1982ر 2ر طدار الكتاب العربي: بيروص)

حا ية ابأ عابتيأر  ه199-198ر  5ر  بدائع الصنائع رلكاسانياه 78ر  3  ،األم رعيالشاف 2
فتح القدير للعاجز  رك از التيأ مح ت بأ عات الواحتت امر اله ابأ 279ر  4ر  ابن عابدين

  .وما بعتوا 71ر  6  (ربتوت ذكر س ة القاعر دار لحياء التراث العربي: بيروص) الفقير



 

والتليل على أت لي  كل قمت مخال  ل ا تقمت م ه العقدود م  وعدا  
وأبي وريدر  رضدي ه تعدالى مأ مثل حتي  أبي سعيت الختري  أحادي 
اسدتع ل رجدال  علدى  صدلى ه عليده وسدلاأت رسوز ه ": ر ونم هع ت ا
أكددل  ": صددلى ه عليدده وسددلافقدداز رسددوز ه  1راددر فيدداءه بت ددر ج يددبالي

. قداز: ال وه يدا رسدوز هر لن دا ل أالدذ المدا  مدأ ودذا "ت ر اليادر وكدذا
تفعدلر بدع ال ": صدلى ه عليده وسدلابالماعيأ بالثالةدة. فقداز رسدوز ه 

ع  3."بالتراوار ةا ابتع بالتراوا َج ياا   2الَي  
في وذا الحتي  الرجَل على طريدق  صلى ه عليه وسلافقت دز  ال اي 

لل ياء عأ الربا بإنفاذ عقتي بيع. لكأ لي  فدي لجدراء مي لت دا ولدو مدع 
الشار  في ا،حكامه لذ مدا مدأ نفدع  ذاص العاقت تياوز ل قمت مأ مقاصت

زائت ييدره بدائع الت در الي يدب علدى نفةده بدإجراء عقدتي الايدع والشدراء 
معهر بخالت ا،مر في بيع العي ةر ،ت العاقت فيه الدذي يدتفع أوال  ليقداال 
آالرا  يةتفيت مأ وذه الع ليدة تةدويَت أالدذ زيداد  م  دع مدأ أالدذوا ب قتضدى 

 ددو  الددذي يعددارض مقمددت الشددريعة مددأ عقددت القددرضر ووددو ا،مددر ال  
 ال قمدت مدأتحريا الربا في القرضر فتأتي العي ة لو قيدل بيوازودا علدى 

تحريا ربا القروض بال قاله لذ لو جازصر ل ا كات أستل على ال قرض 
ال  وز الذي يريت االنتفا  مدأ لقدراض الغيدر بأالدذ ال يداد  أت يعقدت عقدت 

 فيحل له ما كات حراما ! بيع على سايل العي ة مع مريت القرضر
ولو كات ال كاش بقمت التقليق بعت ساعة مثال  حالال ر ل دا كدات أسدتل 
على مريدتَي ال ندا مدأ أت يعقدتا عقدت نكداش بحضدور صدتيقيأر ةدا يكدوت 

 !حراما التقليق بعت قضاء الوطرر فيحل لت ا ما كات
النية المشروعة ال تسعف صاحبها إن كاان مان شاان الفعال أن يا د   -

 إلى محظور:

                                                           

 الي يب وو الييت مأ الت ر. 1

 الي ع وو الرديء مأ الت ر لي عه مأ أنوا  متفرقة. 2

كتاب الايو ر باب لذا  رواللفظ له، الصحيحالجامع  رالاخاري: ر انظرحتي  صحي  متفق عليه 3
كتاب ، لممس صحيح ريروال يةابو ه767ر  2 ه 2089حتي  ال رأراد ت ر بت ر الير م ه

 .1215ر  3ر  1593الحتي  ر 18ر باب بيع القعام مثال  ب ثل 22ال ةاقا  



أت ال ية ال شروعة للعاقتيأ أو أحتو ا في فعدلي أو عقدتي أحتٌ أ  ال يَظ ل 
ز فددي عقددت  ي يددمدي للددى م  ددو  تيعددل العقددت حددالال ه فلددي  فددي وسددع ال  ددو 
عي ة مثال  أت يتعي أنه ي وي ست  حاجة العاقت اآلالر ال حتا  للت ويدلر ال 

ولدي  فدي وسدع صداحب  الوصوز للى الربار فيمير بدذلك عقدته حدالال !
ع ب مثال  أت يايع ع اه لعاصر ال در وال ي دوي اإلعاندة علدى ال عمديةر 
بل ميرد الايع والتيار ر فيكوت بدذلك بيعده حدالال ! بدل العادر  ب دا يدمدي 
لليه العقت بمرت ال ظر عأ نية صاحاه لت كدات مدأ  دأت ذلدك العقدت أت 

قمتَ عامال  في تحليدل يمدي للى م  و ه فالشافعية مثال ر ووا مأ جعل ال
العقت وتحري هر ال فدي الحكدا بمدحتهر قدالوا: لت بيدع الع دب ل دأ يعمدر 
الخ ددر حددرام دوت اعتاددار ل يددة الاددائع مددأ وددذا الايددعر وذلددك إلفضدداء وددذا 

وممتاي وذا ا،حادي   التدي تيعدل   دارب الخ در  1الايع للى ال عمية.
وبائعتا وآكل ة  تا وحاملتا وعاصدروا سدواء  فدي اللع دةر وذلدك حاصدٌل 
لكونتا أعوانا  على معمية. فأنى لذا  ل ية غير لفةداد أت تةدع  صداحاتا 

  2مفةت  ومعمية!لذا كات فعله ممديا  للى محال 

                                                           

على حل ألفاظ  إعانة الطالبين ،أبو بكر )ال شتور بالاكري( بأ مح ت  قا رلتمياطياانظر  1
 .23ر  3  (ربتوت ذكر س ة القاع دار الفكرر: بيروص) لمعينفتح ا

ي اغي التعليق و ا على أقواز لاعال الح فية في أمر الحل والحرمة في ا يمدي للى ال فاست مأ  2
"لت باعه ناويا  التيار رلا : ا،فعازر ذلك أت م تا مأ قاز في مةألة بيع الع ب لعاصر الخ ر

دار لحياء : وصبير) لقاضي زاد  تكملة فتح القديريحرم ع لهه ولت لعانة العاصرر حرم". 
ر ك از التيأ مح ت بأ "فتح القدير للعاجز الفقير"مقاو  مع  ر493ر  8(ر  التراث العربي

أي غرض  - "وأما لذا أض را ذلك: عات الواحت )ابأ الت ام(ر وم تا مأ قاز في زوا  ال حلل
أ مح ت بأ علي بر لحمكفياال يكرهر وكات الرجل  مأجورا  لقمت اإلصالش".   -التحليل 
 ر 48ر  5 ، م(1987/و1407ر 2)بيروص: دار لحياء التراث العربير ط الدر المختار رمح ت

وقولت ا في مةألة ال حلل معقوز ال ع ى لذا كات ال حلل قاصتا  ، حاشية ابن عابدينمع مقاو  
الخ رر فتو ما  رفعال  لصالش حاز ا،سر ه أما ما قاله قاضي زاده في بيع الع ب لعاص

لك أت ع ل بائع الع ب ممد حقيقة  للى لعانةي على معميةر ف ا تفعل ال ية لزاء وذه يةتغربر ذ
 ال تيية !!

كا على العقت بالمحة لضرور  لجراء ا،مر على الظاور في عقت لا ي ص فيه على  رط  لقت ح 
ماقل أو غرض محرمر أما أمر حل ه وحرمتهر ف رتا  ب ا وراء ذلك الظاورر وأساسه ال يةر 

ال ية ال ي كأ أت تقوم أساسا  للحل أو الحرمة في فعل لت كات وذا الفعل ممديا  للى م كر لكأ 
ومعميةر ،ت اإلنةات م تي في كل حاز عأ ذلكر ف ا تفعل نية مأ يشرب الخ ر وي وي 

ي على القاعة!!  التقو 



 

عرض بعض صيغ التمويل في الم سسات المالية اإلساالمية المساو ة 
ياان باعتبار شكلية العقاد والمناقةاة فاي جوارااا لمقاصاد الشاريعة وب

 األصول التي استندت إليها
ت ةكت بعال ال مسةاص ال الية اإلسالمية بشكلية العقود في تةويت 
معامالتتار فةوغت عقودا  ت ويلية ت اقال في جوورودا مقاصدت الشدريعة 

 ي:يأتفي العقود وا،حكامر واست تص في ذلك للى أدلة مي لتا ما 
 دعو  تحقيق ال ملحة ومقاصت كلية للشرعية. -
عو  تحقق الضرور  الشرعية التي تةوغ تياوز بعال ا،حكام د -

 الشرعية.
نةاة جواز بعال ال عامالص ال الية )بيدع العي دة وبيدع الدتيأ( التدي  -

 1قامت صيت الت ويل تلك على أساستا للى بعال الفقتاء أئ ة ال ذاوب.
وسيأتي تفمديل ودذه الدتعاو  وم اقشدتتا بعدت عدرض بعدال صديت  

  نةدداة حددل بيددع العي ددة للددى مددأ صددح   الت ويددل وددذهر وقددت تقددتم بيددات القددأ
 العقود باعتاار ظاوروا مأ ال  اقشة ل صوز الشرعية الةابقة. 

أمثلددة لتقايقاتتددا فددي بعددال ال مددارت اإلسددالمية فددي  أتيوفي ددا يدد
 بعال بلتات العالا اإلسالمي:

 : (BBA)اختصاراً بـ   التمويل العقار  المعروف -1
ر (Bay’ Bithaman Ajil)ل" يع ددي وددذا االالتمددار "الايددع بددث أ آجدد  
 ي الميغة التقايقية لتذه الميغة مأ صيت الت ويل:أتوفي ا ي

 راء ال   ز الةك ير الذي ال ي لك ة  ه وال يايعده الراغب في يقوم 
مالكه تاجر  الا اء بالتقةي ر بالحموز مأ تاجر الا اء وذار ومقابدل دفعده 

                                                           

ت ا واحت في لقت قاز الشافعية أيضا  كالح فية بمحة بيع مأ با  ع اا  لعاصر ال رر ذلك أت أصل
تمحي  العقودر لك تار في أص  القوليأ في ال ذوبر قالوا بالتحريا دوت اعتاار ل ية الاائعر 

 .23ر  3 ، إعانة الطالبين رلتمياطيا: انظر
iah Advisory Resolutions of the Securities Commission Syar: انظر على سايل ال ثاز 1

Council  
(المادر في مالي يا "قراراص لي ة التوريق ال  اثقة عأ ميل  الرقابة الشرعية) , pp. 22-21. 

Rosly, Saiful Azhar,  Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market (Kuala 

Lumpur: Dinamas Publishing), p. 87,   وانظر ورقة “Shari’ah and Legal Issues in 

Islamic Bonds” ر تقتيا التكتور  رابعة العتوية (In Power Point).    في ور ة الع ل ال ع ونة
 “Shari’ah and Legal Issues in Islamic Banking and Finance”. 



بإت دام   (Beneficial ownership)مالغدا  مدأ ال دازر علدى امتيداز القدي م ده 
ض  أت ة أ الايت  آالت  10أل ر فيتفع ال بدوت  100بيع ذلك الايته ول فري

 دفعة  أولية مقابل حموله على الوةيقة التي تثات ذلك االمتياز.
وةيقددةر يقددوم ال بددوت بايددع الايددت وبعددت حمددوز ال بددوت علددى تلددك ال

ي ةه فيايع ال بوت الايت  ث ل بتلك الوةيقة للى ال مرت اإلسالمي بيَع عال  
( نقتا ر ةا على الفور يقوم ال مدرت اإلسدالمي بايدع ذاص 90بتةعيأ ألفا  )

 أل  مثال . 100الايت بيعا  تقةيقيا  للى ذاص ال بوت بث أ أعلىر 
دلتا مدأ ال مدرت اإلسدالمي  90يقوم ال بوت بتفع الد   الفدا  التدي حم 

ا،صدلير فيدتا لده بدذلك ملدك ة  ا  للايت للدى تداجر العقداراص مالدك الايدت 
الايت وحيازتهر أي فيتحقدق غرضده فدي ملدك الايدتر لكدأ ياقدى عليده أت 

ألدد ر وددي الددث أ  100يددتفع أقةدداطا  للددى ال مددرت اإلسددالمي مي وعتددا 
 الذي با  به ال مرت الايت للى ال بوت في بيع العي ة.

 الية:تلك وي الميغة التقايقية لتذا الايعر وظاور فيتا التياوزاص الت
قيام ال بوت بايع الايت للى ال مرت على الرغا مأ أنه لا ي لكه  -

التد ام التداجر بإت دام بيعده لده مقابدل علدى فق   حملر بل حقيقيا  بعت ملكا  
 دفعه حمة أولى مأ الث أ.

 بيع العي ة الواقع بيأ ال بوت وال مرت اإلسالمي. -

بديأ ال بدوت  وة ة تياوزاص أالر  تتعلق بتفميالص العقت و روطه
،ت ما يت  ا مأ وذا العدرض ودو  هوال مرت اإلسالمي لأ نتعرض لتا

 جوور وذه الع لية القائا على بيع العي ة.
محاكاة العملية للتمويال الساكني التقلياد  ومناقةاها لمقاصاد الشاريعة 

 في األحكام:
تحاكي وذه الع لية التقايق التقليدتي لت ويدل ال مدارت لل بدائأ فدي 

ةددداكأ والعقددداراصر وال تختلددد  ع تدددا لال فدددي طريدددق حمدددوز ت لدددك ال 
ال بددوت علددى الت ويددل مددأ ال مددرتر فت ويددل ال مددرت فددي التقايددق 

وفددي ال مددرت اإلسددالمي  1رالتقليددتي يكددوت بمددري  القددرض الربددوي
يكددوت ب قتضددى بيددع العي ددةه وال يت  ددا و ددا التعددرض للتفمدديالصر لت ددام 

                                                           

: بيروص) فقه الربا رأبوزيتر عات العظيا ه انظر في آلية الت ويل التقليتي لشراء ال ةاكأ 1
 ا بعتوا.وم 567  ر(2004ر 1ممسةة الرسالةر ط



 

حمددددوز القمددددت مددددأ ال قابلددددة بت دددداوز جددددوور الع ليتدددديأر والتعددددرض  
للتفمدددديالص لددددأ يمكددددت لال التقدددداء التقايقدددديأ لتددددذه الع ليددددةر ال ةدددد ى 

 باإلسالمير واآلالر التقليتي.
قرض الربوي وبيأ بيع العي ةر بحيد  يكدوت فري بيأ المأ فتل ة ة 

 الت ويل القائا على أسا  بيع العي ة حالال !؟
بيع العي ة ك دا أ دير لليده سدابقا  ودو أت يشدتري الرجدل  دي ا  وال      

غرض له لال لعاد  بيعه للى ذاص الشخص بغية الحموز على ال قدتر أي 
وز علدى ال قدت فال غرض له في حقيقة الايع والشراءر بدل غرضده الحمد

بشراء  يء بث أ آجل ةا بيعه للى ذاص الشخص بث أ حاضر أقله ك دأ 
يحتا  للى م ة ال ر يليأ للى تاجر العي ة فيشدتري م ده  دي ا ر أي   ديءر 

وغالاا  قال القداالر وبدتوت  -ب  ة وعشريأ ألفا  مثال  ة  ا  آجال ر ةا يايعه  
يدرد توقيدع عقدود يكدوت رؤية ال ايدعر ودوت توةيدق رسد ي للعقدتر بدل ب 

للددى  –تداجر العي ددة قددت جت وددا مددأ قاددل ل بائ دده بحةددب ال الددت ال قلددوب 
ذاص الاددائع ا،وز ب  ددة حال ددةر فيقدداال م دده وددذا ال الددته أي فيفتددري عددأ 
تاجر العي ة وقت وضع في جياة م ة أل ر وتوجب عليه أت يتفع بعت سدتة 

اعددة فددي وددذا الايددع أ ددتر مددثال  م ددة وعشددريأ ألفددا ! وليةددت الةددلعة ال ا
مقمددود  بحقيقددة الايددع والشددراءر فةددي ات ع ددت طالددب الت ويددل أت تكددوت 
الةلعة في العي ة بيتا  أو أرضا  أو سيار ر ،نده ال غدرض لده لال الت ويدلر 

 ولن ا صور   الايع والشراء سايل ه في الحموز على ال از الذي يريت.
قدت قدت يتخدذ ذريعدة وقت تاي  ت  مأ قال مدذاوب الفقتداء فدي تمدحي  ع

للوصدوز للدى ال حدرم كعقدت العي دةه فالشدافعية يمدححونهر وكدذا الح فيددة 
لكدأ سداق  1هفي غير وذه المور ر بي  ا يحكا ال الكيدة والح ابلدة بفةداده

أت تمحي  الشافعية له في ودذه المدور  ال يع دي حك تدا بحل دهر بدل حدل 
بيع العي ة مرتا  ك ا ساق بالقمدت مدأ ودذا العقدت. وال يخفدى و دا أت بيدع 
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العي ة في وذا التقايدق الت دويلي لن دا يقمدت بده الت ويدل ب يداد  مضد ونة 
ى نحو ي ي  دب القدرض الربدوي المدري  ولدي  ي قمدت بده حقيقدة  الايدع عل

والشراءر لذ ال مع ى له لال ذلدكر ولدي  تدوالي العقدتيأ حاصدال  عَرضدا ر 
بل وو مقمود مأ العاقتيأ ومتفدق عليده سدلفا  لل يداء بمدور  الايدع ودذه 

ر م دا ذاتتدا مفاسدت الربدايدمدي للدى حمدوز عأ صري  الربدا علدى نحدو 
قاصت الشريعة مأ تحريا الربدا ويدأتي عليده بدال قال. وبالتدالير ي اقال م

ال يكددوت وددذا الايددع مشددروعا ر للتحيددل بدده علددى الربددار وال تكددوت صدديغة 
 الت ويل وذه مشروعة لتض  تا لتذه العي ة ال   وعة.

ولي  يعقل أت تحظر الشريعة الربا ةا تفت  باب التحيل عليه بتةدويت بيدع 
ال قادق فدي صديغة الت ويدل ودذهر فتدذا ي داقال مقمدت  كايع العي ة على ال حو

الشددريعة مددأ تحددريا الربددار ويعددود علددى أصددله بددال قال. والقددوز بتةددويت وددذه 
الميغة مأ صيت الت ويل ما ي على اعتاار  كلية العقود في أقمى درجاتتار 
والوقوت ع ت ظاور ا، ياء وعتم اعتاار مضدامي تار وتحكدياي الظداور ال فدي 

بحلتدا وحرمتتدا أيضدا ر  فدي الحكدا العقدود وفةدادوا فحةدبر بدل الحكا بمحة
ووذا أمر لا يقل به أحت مأ  الفقتاءر وي اقال أصوز الشريعة وال  قق العقلي 

 الةليا. 
وعليددهر فإندده ك ددا ذوددب الشددافعيةر ي كددأ القددوز بمددحة وددذه الع ليددة 

ذي باعتاار الظاوره لكأ ال يم  أت يقداز بحلتدار لتضد  تا بيدع العي دة الد
ال تفةددير لدده فددي وددذه الع ليددة لال غددرض التحيددل بدده علددى الربددار بتةددويت 
حموز ال مرت على زياد  لا يكأ ليشر  لده ظداورا  أالدذوا بغيدر ودذا 
القريقر فع ل ال مرت و ا ت ويلير ولدي  ودو حقيقدة بائعدا  أومشدتريا ر 

المدوري لال لتحقيدق ودذا   بل م دوز بالفائدت ر ولدي  ودذا الايدع والشدراء
 تتت الت ويلي لل مرت.ال
 التمويل بالتورق المصرفي المنظم: -2

ع ليددداص التدددورير ومع دددى  1مارسدددت بعدددال ال مدددارت اإلسدددالمية
التوري  راء سلعة مأ  خص بأجل ةا بيعتا للى آالر بةعر حاضر أقل 
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فيفري التوري عدأ العي دة فدي أت الايدع الثداني  1.بغية الحموز على ال قت
 وو لقرت ةال  في التوري ولي  لذاص القرت ا،وز الاائع.

صور  وذا الايع فدي بعدال ال مدارت اإلسدالمية أت يقلدب ع يدل و
مي مددأ وددذا ال مددرت  ددراء ك يددة معي ددة مددأ معددتت ال مددرت اإلسددال

معدديأ ياددا  فددي بورصددة الاصددة بال عددادت فددي ل ددتتر معروفددة االتمددارا  
ليشدتريتا الع يدل بعدت ذلدك مدأ ال مدرت مرابحدة با،جدلر  2رLMEباسا 

ي بيدع ذلدك ال عدتت فدي مع االتفاي سلفا  علدى توكيدل الع يدل لل مدرت فد
تلك الةوي بةعر حاضدر أقدل. وربد  ال مدرت مدأ ودذه الع ليدة يتحقدق 
فددي وددامر الددرب  فددي ال رابحددةر ةددا ع ولددةي قيامدده بايددع ال عددتت فددي تلددك 
الةددوي وكالددة عددأ الع يددل. والفددري بدديأ وددذه المددور  وصددور  العي ددة 
 واضدد ر فال مددرت ال يعيددت  ددراء مددا باعدده للددى الع يددلر بددل يايعدده فددي

  3الةوي نيابة عأ الع يل.
وقاددل التعليددق علددى صدديغة الت ويددل وددذه نعددرض ،قددواز الفقتدداء فددي 
حكدددا التدددوري. والخالصدددة أت الح ابلدددة وحدددتوا مدددأ فدددري بددديأ العي دددة 

لتي باعتا على نحو يفيت والتورير فع وا بالعي ة  راء الاائع أوال  الةلعة ا
ي حالددة أت يددذوب مشددتري تلددك الةددلعةر فيايعتددا فددي  م ددهر وع ددوا بددالتور 
الةددوي مددثال  للددى  ددخص آالددر. فعلددى وددذا: لت عددادص الةددلعة للددى بائعتددا 

ي. زر فتي العي ةه ولت لا تعتر فتي التور   4ا،و 
 رجدل مدأ تقدع لن  دا العي دة": أح دت اإلمدام قدوز حاكيدا   القديا ابدأ يقوز
 أت للددى فيضددقر بددالقرضر عليدده يضددأ   ال وسددر ،ت نقددتر للددى مضددقر
 ولت عي دةه كاندت بائعتدار م ده ا دتراوا فدإت ايعتداهي ةدا سلعة م ه يشتري
ي فتي غيرهر مأ باعتا  5."الث أ ال وضعيأ في ومقموده ر التور 

                                                           

ر 14ال يلت  ،الموسوعة الفقهية روزار  ا،وقات والش وت اإلسالمية را،وقات الكويتيةانظر  1
 ممقل  "توري".

 .(London Metal Exchange) االتمار لاورصة ل تت لل عادت 2

  تقايق التوري في ممرت أبوظاي اإلسالمي في دولة اإلماراص.مثاز وذا  3
ت بأ أبي بكرر ابأ قي ا اليوزي ةر     التيأ محر 186ر  3ر  كشاف القناع رلاتوتيا 4   

ر ابأ قتامةر 254-253ر  9  ر(و1415ر 2دار الكتب العل يةر ر ط: بيروص) تهذيب السنن
 .279-278ر  4ر  المغني
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ددا ي حكددا أم   بدداليوازر روايددة: هفيدد روايتددات أح ددت فعددأ ع ددتوار التددور 
 اعتادار لدىع بدال  ع وأالر  الق ا ر كشات في الاتوتي ذكروا التي ووي
 1.اليواز ال ذوب في والراج  تقتمر ك ا م  وعة ووي العي ةر مأ أنه

أمددا سددائر الفقتدداءر فا دداء  علددى أصددولتا الةددابقة فددي العي ددة: تمدد  
لذ ل ا صحت العي ة ع توا وجب أت يم   هلشافعيةصور  التوري ع ت ا

التدددوري بدددا،ولىر وكدددذا ع دددت الح فيدددةر ،ت الايدددع لغيدددر القدددرت ا،وزر 
ونحددوه ع ددت ال الكيددة ك ددا وددو ظدداور فقتتددار لخلددو ا،مددر عددأ الذريعددة 
الربويددة بددالايع للددى طددرت ةالدد ر ووددا لن ددا م عددوا العي ددة )ذاص العالقددة 

فيتاه لال أت يكوت ا،مر تحديال  علدى العي دة ذاص الث ائية( للذريعة الربوية 
العالقدددة الث ائيدددةر بدددأت يقدددوم تواطدددم بددديأ الادددائع ا،وز والقدددرت الثالددد  

 2ال شترير ،نه حي  ذ كالعي ة الث ائية مأ حي  ال تيية.
وذه ودي أقدواز الفقتداء فدي التدورير وقدت اتضد  أت صدورته الفقتيدة 
وي أت يقوم ال حتا  للى نقت بشراء سعلة بأجل مأ  خص ةا بايعتدا فدي 
 الةوي للى  خص آالره فتل التوري ال مرفي ال  ظا مأ وذا القايل؟

ازوددا تختلدد  عددأ لت صددور  التددوري التددي قدداز بعددال الفقتدداء بيو
،ت المدور  الفقتيدة  ل قاقة فدي بعدال ال مدارت اإلسدالميةهالمور  ا

تتضدد أ بيعدديأ م فكدديأ عددأ بعضددت ا الدداعال ت ددام االنفكددا ر وال رابدد  
يي ع الاائع ا،وز وال شتري الثانير فالرجدل يشدتري الةدلعة ةدا ي ضدي 
فددي الةددوي فيايعتددا آلالددر. أمددا فددي صددور  التددوري ال مددرفي ال دد ظار 

ل مرت الاائع وسي  بيأ الع يل )ال شتري ا،وز( وال شتري الثدانير فا
ووددذا فدداري مددمةرر ،ندده ياددرز الددتور الت ددويلي لل مددرت حيدد  يعلددا 

فددي الةددلعة غيددر لعدداد  الايددعر  ل مددرت أت ع يلدده ال غددرض لدده حقيقيددا  ا
ز  ووو يت ا لده غرضده بدل ويتقاضدى أجدرا  عدأ ودذا! فال مدرت لت مدو 
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د  مددأ فدداري الةددعريأ الحاضددر وال مجددلر أمددا ع ددت بالعي ددة أالددذ ال يددا
له مأ وامر الرب  في بيدع ال رابحدة ةدا  ت ويله بالتورير فالرب  حاصلٌ 

 يأواحت بخرو  الع ليتيأ عأ الايع والشدراء الحقيقيد ل ازع ولة الايعر فا
 تكوت فيه الةلعة مقمود  لذاتتا في الشراء.  أذيلال

فدي تتحدر  ال مدارت اإلسدالمية وتيتر اإل ار  للى أت كثيدرا  مدأ 
تقايقاص ال رابحة أت تايع سلعا  بال رابحة ل أ عل ت أت غايته لعاد  بيع 
الةلعة للى مالكتا ا،وزر فتدذا تحدرز م تدا عدأ التدوري ك دا ودو ظداورر 
أي أت وذه ال مارت تتحا ى أت تقوم بتور ال  وز ل أ ال حاجة له فدي 

ر حذرا  مأ وقو  التوري الذي تعدته الةلع التي تايعتا لليه تلك ال مارت
 1ع ال  غير مشرو  في تلك المور .

ر  ولددي  دالددوز طددرت ةالدد  وحددته كفدديال  بددإالرا  الع ليددة عددأ دائدد
حليدل العي ددة بوقدو  تواطددم بدديأ ،مكددأ ت الشداتةه لذ لددو كدات ا،مددر كدذلك

الادائع ا،وز وال شددتري ا،اليدرر كددأت يقدوم تدداجرات باالتفداي علددى تاددادز 
ال بائأر فالتاجر ا،وز يايع ع يال  با،جل ةا يتل ه على تاجر ةات يشدتري 
م ه بال قتر وكذا التاجر الثاني يتز  زبائ ه على التاجر ا،وزر فيتحقق نفدع 

 ا. وقت يتا لدالداز طدرت ةالد  ل يدرد تي دب العي دة التعامل بالعي ة لكليت
المريحةر ليقوم الاائع ا،وز بإعداد   دراء الةدلعة بعدت أت باعتدا الع يدل 

ت التددوري الحاصددل بددتالوز طددرت ل :للددى طددرت ةالدد  بدد ف  الددث أ. أي
الع لية والروجتا عأ العي دة ال حرمدةر بدل  ل  ةال  ال يع ي بالضرور  حي 
ع. ويتقيت تخريج جواز التوري على قوز الفقتداء العار  ب ض وت وذا الاي

بالمور  التي ذكرووا لتذا الايدعر أي صدورته الاةديقةر ولدي  التقايدق 
 تلك المور  ك ا تقتم. مأال مرفي للتوري 
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 أت اواومع  ال كشوتر على الةحب باسا وذه الت ويل صيغة تعرت
 في ك  ده اإلسدالمير ال مدرت فدي رصيتٌ  ال مرت ع يلي  للةاحب يكوت

 مدأ ع يلال يتحوز أت أي. الرصيت وذا مأ أكثر يةحب أت مأ ال مرت
 الوديعددة أت ال علددوم ف ددأ رمقترضددا   كوندده للددى لل مددرت مقرضددا   كوندده

                                                           

انظر على سايل ال ثاز ال واد ال اظ ة لعقود ال رابحاص في ممرت اإلماراص اإلسالمي  1
 وممرت دبي اإلسالمي.



 عدأ فوائدت أالدذ ال دود  الع يل على ي ت ع ولتذا قرضا ر تكي   ال مرفية
 1.للمرت مقرض فتو هروديعت

 ال مددرت فدي رصدديته علدى  يددتي ل دا الع يددل سدحب ع ليددة وتةد ى
 أت بعددت مددتي ا   بمدديروته حي  ددذ حةددابه النكشددات ال كشددوتر علددى سددحاا  
 للع يدل الختمدة وذه تقتم التقليتية الربوية وال مارت. تقتم ك ا دائ ا   كات

 عددأ زيدداد  تدداع لي يةددحاه الددذي ال الددت علددى تفرضددتا فائددت  نةدداة مقابددل
 .وديعته

 كاندت ل دا لكدأ أيضا ر الختمة وذه تقتم اإلسالمية ال مارت وبعال
 ودددذه بعدددال ابتكدددر فقدددت الفائدددت ر أالدددذ مدددأ م  وعدددة   اإلسدددالمية بمدددفتتا

 وددذه  ثددلتت. الع ليددة وددذه عددأ" ربحددا  " بتددا تةددتوفي طريقددة   ال مددارت
 يايددع حيدد  الع يددلر وبدديأ ال مددرت بدديأ عي ددة بيددع عقددت فددي القريقددة

 وأحيانددا   عقدارر مددأ  دائعة حمددة أو كدأرضر  ددي ا   اإلسدالمي ل مدرتا
 الايدع يدتا أي آجدلر بةدعر اإلسدالمير ال مدرت ما ى سق  ال ايع يكوت
 ويقلدب يتيده بديأ الا دك موظ  يضعتا ،وراي الع يل توقيع طريق عأ
 يقدوم الفدور علدى ةا رال ذكور الايع عقت ا،وراي وذه ت ثلو توقيعتار م ه

 أيضدا   ذلدك وييدري أقدلر حاضر بث أ فيشتريه با ر ما راءبش ال مرت
 قادلر مدأ وميتد   مقاوعدة أالدر  أوراقدا   يوقدع أت الع يدل للدى بالقلب
 .اليتيت الشراء عقت ت ثل

                                                           

 استع از ال ودَ  بوسع لي  أنه يع ى م ا مازر حفظ في است ابةٌ  اإلسالمي الفقه في الوديعة 1
 لل قاصت العقود في العار  ،ت وديعة ر س يت ولت لذا   عاري ة فتي ال ودي ر له أذت فإت الوديعةر
 يتلك م ا باستع اله  أذوتال ال عار الشيء وذا كات فإذا وال اانيه ل لفاظ ال وال عاني

 فإت": الوديعة في اإلق ا  صاحب قاز. الةابقة للقاعت  قرض العقت وذا فإت كال قودر باالستع از
 راإلقناع رالتيأ  رت رال قتسي". مض ونة عارية صارص ففعلر التمرت في ال الك أذت
 ال ما كل": اريةالع في الة رق تي يقوز ةا .167  ر4  ر(للاتوتي الق ا  كشات مع مقاو )

ى ولكأ حقيقةر قرض فتو باستتالكه لال به االنتفا  ي كأ  رضي ل ا ميازا ر،نه عارية ية  
عالء التيأ  رلة رق تيا". القرض تفةير ووو باتزر له ت ليكا   كات باتز باستتالكه باالنتفا 

 ر(القاع س ة ذكر بتوت الفكرر دار :دمشق) الفقهاء تحفة رمح ت بأ أح ت بأ أبي أح ت أبو بكر
 .245  ر3 
 أم آجلةر أم جاريةر ودائع أكانت سواء ال مرفيةر الودائع أت حتيثا   الفقتي ال ي ع قرر وقت   
. أحكام مأ القرض على يةري ما عليتا يةري الفقتير بال  ظور قروض وي آالرر نو  أي

 .و1415 ظاير بأبو اسعالت ال مت ر ال مرفيةر الودائع بشأت 90 رقا الفقتي ال ي ع قرار انظر



 

 الحاضددر الددث أ أي - ا،اليددر الددث أ وددذا اإلسددالمي ال مددرت يضددع
 حةاب في ر- آجل بث أ قال مأ لياه باعه ما الع يل مأ ال مرت لشراء
 وددذا ولي عددت   مقددتارهر حددتود فددي م دده الةددحب مددأ هلي  ك  دد بالع يددل  الددا

 واآلجدل العاجدل الث  ديأ بديأ الفدري ويعدت. ال كشدوت على سحاا   الةحب
 ال مدددرت لكدددأ اإلسدددالميه ال مدددرت ربددد  ممدددتر العي دددة بيدددع فدددي

 فدإت  دراءر وعقدت بيدع عقدت الع يدل مدع توقيعده مأ الرغا على اإلسالمي
 يقدا لدا لت اعتادار أو قي دة أي لده تكدوت وال الت فيت ي ح يتالل ال الايع وذا

 علدددى بالةدددحب يةددد ى مدددا أو اليتيدددتر رصددديته مدددأ بالةدددحب الع يدددل
 مددت  الددالز بددأوز أوال   ال ةددحوبة ال اددالت بتةددتيت قددام لت أو رال كشددوت
 ودذا العي دة بيدع أت يع دي وودذا. سحب ع لية كل بعت يعقاوا التي الة اش
 رصدديته مددأ بالةددحب الع يددل قددام لت بحددا  ر ليضدد أ ال مددرت لليدده يليددأ
 أمدا الةد اشه أو العفو فتر  الالز ماز مأ سحب ما بتةتيت يقا ولا اليتيت
 1.ال مرت يحققه رب  مأ و ا  فلي  بذلكر يقا لا لت

 علدى الع يدل داوم لت العي دةر بيدع الايدعر ودذا ممير ما: ا،وز والةماز
 ال كشددوت علددى بالةددحب يقددا لددا لت أو العفددور مددت  فددي مةددحوباته تةددتيت
  مل ما؟ الايع ألي  أصال ر

 على سحاا   ال الت كامل بةحب الع يل يقا لا لو ماذا: اآلالر والةماز
 فدي الع دل عليده ف دا ؟هءولنتدا الحةداب ودذا لغدالي االتدار ةا ال كشوتر
 أو هكلدد الرصدديتر وددذا اسددتختام حريددة للع يددل أت اإلسددالمي ال مددرت
 الحةداب لغدالي مدثال   الع يدل االتار فلو أصالر استختامه عتم أو بعضهر

 يةدتوفي ال مدرت فدإت الة اشر مت  في بتةتيته يقا لا ج ئي سحب بعت
 اآلجدل الدث أ أت يع دى وودذا! فقد  ال ةحوب لتاال  ب ةاة العي ة رب  مأ
 بدل العقدتر فدي مدذكورا   كدات ولت ع ليدا   محدتد يرغ ة أٌ  الةابقة  ةالعي في

 !الث أ في جتالة مع بيع أنه يع ى م ا الع يلر مةحوباص ع ليا   تحتده

                                                           

 أي رcredit card ئت اتاال بقاقاص اإلسالمية ال مارت بعال تمتر القريقة وذه بذاص 1
 ربحا   باستيفائه اإلسالمي ال مرت م ه يةتفيت أعالهر كورال ذ ال حو عل عي ة بيع بإجراء
 عليهه ال ةتحقة ال االت بتةتيت قيامه وفتراصي  لتا الاقاقة حامل الع يل استختام مع يت اسب
 .واحت  ال كشوت على الةحب ع لية وعلى الاقاقاص وذه ع لية على ال آالذ فإت ولتذار



 الع ليدة ودذه قيدام جاندب للى بشيء أعاله ال ذكورات ال أالذات ولي 
 وددذه فدي وحرمتده الايددع ودذا حكدا فددي القدوز عل  دا وقددت العي دةر بيدع علدى

 ل قاصدت وم اقضدة الربدا علدى وتحيل مفاست مأ لليه يمدي وما المور ر
 وودو الشريعةر على سافر لٌ تحيل  ظاور وو ك ا الع لية وذه فكل. الشريعة
 ع ده وتربدأ والقلدبر العقدل يةدت كره مدتقأ غيدر مضقرب تحيلٌ  وذا فوي

 .الشريعة
 IPDS: Islamic Private Debt)  دينها بسندات واالتجار بالعينة التمويل -4

Securities) : 
تقدددوم بعدددال ال مدددارت وال مسةددداص اإلسدددالمية بت ويدددل ع الئتدددا 
بالعي ةر أي بايدع الشديء ولعداد   درائه بحيد  ي داز الع يدل مداال  يتوجدب 
عليده الحقددا  دفددع  أكثدر م ددهر مددع عدود الةددلعة ال ااعددة للدى صدداحاتا علددى 

الددتيأ  الع يددل بالعي ددةر يددتا توةيددق  ال حددو ال تقددتم تفمدديله. وبعددت ت ويددل 
ال ا ددئ ع تددار أي الددث أ اآلجددل الددذي يتوجددب علددى الع يددل دفعددهر فددي 
سدد تاص يتدداجر بتددا فددي ا،سددواي عددأ طريددق بيعتددا بحدد   دديء مددأ قي ددة 
الة ت كدل مدر  مقابدل تعييدل دفدع ة  دهه ومعلدوم أنده كل دا كدات أجدل دفدع 

فيت مشددتري وددذا الةدد ت الددتيأ أبعددت كددات الحدد  أو قي ددة الحةددا أكاددرر فيةددت
بايعه الحقدا  بدث أ أعلدى بعدت أت اقتدرب موعدت سدتاده أكثدرر أو باالنتظدار 
للى حيأ حلوز أجل استيفائه ليحم ل قي ته االس ية التي تربو طاعا  علدى 

 ممتَر ربحه. الث أ الذي ا تراه بهه فيكوت الفري في كلي  
 بيددع يةقضدد فددي الفقتدداء ،قددواز نعددرض الع ليددة وددذه حكددا ول عرفددة

 1حاضر بعوض ال تيأ غير للى التيأ
 ال دداز وددو الددتيأ ؛حاضاار بعااوض الماادين  ياار إلااى الاادين بيااع حكاام -

 ل داز لتدالت أو قرضر أو معاوضةر عقت نتيية للغير الذمة في ال ةتحق
 غيدر للدى حاضدر بعدوض الدتيأ   بيع لت   أنه على 2الفقتاء اتفق وقت. الغير

                                                           

وذه الع لية مأ قايل بيع التيأ للى غير ال تيأ وليةت مأ قايل حةا ا،وراي التياريةر لتتاوز  1
بيع س ت التيأ في الةوير ولعتم مةمولية بائع س ت التيأ ع ه بعت بيعه. انظر تفميل حكا ع لية 

  .406  ره الربافق رأبوزيت ر الحةا وت يي وا عأ بيع التيأ
    التيأ أبو عات ه مح ت الحقابر ه 160ر  4  رحاشية ابن عابدينابأ عابتيأر انظر  2

 موااب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلر ات الرح أ القرابلةي ال غربيبأ مح ت بأ ع
  ه63ر  3  رحاشية الدسوقيالتسوقير ر 368ر  4  (ر1987ر 2طر دار الفكر: بيروص)



 

 الدتيأ به ا اي ال م ا العوض كات لت حاال   التيأ يكوت أت في اغي  تيأرال
. أمريكيدة دوالراص والعدوض مالي يدة ري غتداص الدتيأ يكدوت كدأت نةي ةر
 وودو الدتيأ جد   مدأ العدوض كدات لت التفاضدل يقدع ال أت أيضا   وي اغي
  .سعودية برياالص سعودية رياالص كايع ربوير
 ا،مدواز مدأ كاندا أو الربويدةر ا،مدواز مدأ العوضدات يكدأ لا لت أما
 بعدال قداز فقدت باعضتار الربوية ا،مواز بيع  روط تحققت لكأ الربوية
 حتدى أي المدور ه ودذه علدى ال تيأ لغير التيأ بيع ب  ع ذلك مع الفقتاء

 وجدهٌ  ة دة يكأ لا أو باعضتار الربوية ا،مواز في الايع  روط تحققت لو
 وكددات نقددتا   الددتيأ كددات تكددأ روالعددوض الددتيأ بدديأ الربددا ليريددات أصددال  
 وسداب .الايدع ودذا ي  عدوت الفقتداء بعال فإت سيار ر أو مثال   بيتا   عوضه
 فقددت متحققددةر غيددر لددتيأرا ووددو و ددار ال ايددع تةددليا علددى القددتر  أت ال  ددع
 وودو لدهر مفةدت غدررٌ  الايدع فدي فيكوت ستادهر عأ يعي  أو ال تيأ ي كره
 أجداز فقدت وبال قابلر. قاضه قال الشيء بيع ،جلتا  عم   التي ا،سااب مأ
 :اآلتي التفميل على وذلك بشروطر الفقتاء بعال   الايعَ  وذا

 ووددو ذكرنددار ل ددا بددإطالي الايددع وددذا ي  عددوت والظاوريددة الح ابلددة
 -1: ودي بشدروط يمد  للشدافعية الثاني القوز وفي الشافعيةر ع ت ا،ظتر

 حداال   الدتيأ يكدوت أت -3 بالتيأ امقر   يكوت وأت -2 ملي ا   ال تيوت يكوت أت
ا الددتيأ يكددوت وأت -4  يددتا أت ووددو الامةددا    ددرطا   بعضددتا وزاد 1. مةددتقر 

 الخقيدددب وقددداز. الغدددرر انتفددداء ليتقددديأ ال يلددد ر فدددي العوضددديأ قددداال
 2.ل ذوبا في الشرط وذا باعت اد الشربي ي

 قدداال علددى مشددتريه الددتيأ بددائع سددل   لذا الايددع وددذا الح فيددة وأجدداز
ل قابضا   ال شتري فيكوت التيأر   3.ل فةه ةا  الاائع لل وك ي

                                                           

بيروص: ) إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج رمح ت بأ مح ت الخقيب الشربي ير
ابأ   ه307ر  3  ركشاف القناعالاتوتير  ه71ر  2  (ربتوت ذكر س ة القاع دار الفكرر

 .6ر  9ر  المحلىح مر 
عتم التيأ غير ال ةتقر وو كالمتاي قال التالوز أو ديأ الكتابةر فإنت ا دي ات على القر  1

الثاوص في الذمةر فقت تقع الفرقة في ال ثاز ا،وز فال يثات مأ المتاي لال نمفهه وقت يعي  
 ال تيأ عأ أداء ديأ الكتابةر فال يكوت ديٌأ.

مغني  رلشربي يار 6ر  9ر  المحلى رابأ ح مر  307ر  3  ركشاف القناع رلاتوتيا 2
 .71ر  2  رالمحتاج

 .160ر  4  رحاشية ابن عابدين رابأ عابتيأ 3



 بتدا احدتج التدي( الغدرر) ال  دع علدة ت في بشروط أيضا   ال الكية وأجازه
 يحضددر لدا ولت الالدت فدي حاضدرا   ال دتيأ يكدوت أت -1 :وودي بدهر قداز مدأ

 بالدتيأر ال دتيأ يقر أت -2 غ ىر أو فقر مأ حاله ليعلا وذلك رالايع ميل 
 القعدامر عدأ احترازا   وذلك رهقاض قال بيعه ييوز م ا التيأ يكوت أت -3

 .ال الكية ع ت قاضه قال بيعه ييوز ال فإنه
 اإلضدددرار الدددتيأ بايعددده الادددائع الدددتائأ يقمدددت ال أت بعضدددتا وزاد
 قمددتا   االسددتيفاءر فددي الغلظددة ع دده تعددرت ل ددأ الددتيأ يايددع كددأت بال ددتيأر
 1.بال تيأ لإلضرار
 بعدال فدي ييدري ك دا ال تيأ غير للى التيأ بيع أت تقتم م ا يةت تج
 الفقتددداء باتفددداي جدددائ  غيدددر اإلسدددالمية ال اليدددة وال مسةددداص ال مدددارت

 ،ت أالدر ر ع لدة أم ال ادا  الدتيأ ع لدة مدأ العوض أكات سواء ج يعار
 يشددترط ذلددك وفددوي ال يلدد ر فددي التقددابال فيشددترط ربويدداتر العوضدديأ
 يلغيدات الشدرطات وودذات. واحت  ع لة مأ كانا لت أالعوضي في التةاوي
 كددات لت ال ددتيأ غيددر للددى الددتيأ بيددع مددأ اإلطددالي علددى اإلفدداد  لمكددات

 ف دأ. ال مدرفي قايدقالت فدي الحداز ودو ك دا واحدت جد    مأ العوضات
ي  أت ال غتفددر غيددر الفددادش الخقددأ  ال  ارسددة اإلسددالمية ال مددارت   غتةددو 
 ع دوا فتمالء 2رأوغيروا ال الكية أو لشافعيةا للى تهب ةا ذلك التيأ لايو 
 حيد  أو باعضدتار الربوية ا،مواز في الايع  روط فيه تتحقق الذي الايع
 كددات بددأت والعددوضر الددتيأ بدديأ الربددا ليريددات أصددال   وجدده ة ددة يكددوت ال

 قضدية علدى قدائا الفقتداء وسدائر بيد تا والخدالت ربوييأه غير العوضات
 ب ددورد أصددال   لدده صددلة وال رعليدده متفددق أمددر فتددو الربددا أمددر أمددا الغددرره
 بديأ الدتيوت بايدع الحكدا فدي ي فدري أت أيضدا   الفدادش الخقدأ ومأ. الخالت

                                                           

 .63ر  3  رحاشية الدسوقي رالتسوقير  368ر  4  رموااب الجليل رلحقابا 1
انظر في تلك ال ةوغاص ال قتمة قراراص لي ة التوريق ال  اثقة عأ ميل  الرقابة الشرعية  2

 Resolutions of the Securities Commission Syariah)وما بعتوا  17  رالمادر في مالي يا

Advisory Council)   سانو ققب ممقفىر وانظر بح “The Sale of Debt as Implemented by 

Islamic Financial Institutions in Malaysia”   :اليامعة اإلسالمية  -مرك  الاحوث  )كواالل اور
  وما بعتوا. 57ر  (العال ية ب الي يا



 

 فتددذا ونحددوهر كايددع معاوضددةر عددأ نا ددئ أوديدد قددرضر عددأ نا ددئ ديددأ
 1.عليه يتز  رعي دليل مأ وما لهر أصل ال التفريق

 :(Islamic Pawn Broking)ى بالران اإلسالمي التمويل المسم -5
م  يتعي ال مرت اإلسالمي ال  ار  لتذا ال و  مأ الت ويل أنه يقدت ي

يتقدتم  القروض الحةد ة ل بائ دهر وصدورته تيدري علدى ال حدو اآلتدي:به 
ال بوت للى ال مرت اإلسالمي بقلب القرض الحةأر فيع ت ال مدرت 

ال بوت بإيتا   دي ة ديأ لتيده رو دا ر للى لجابته للى طلاه بشرط أت يقوم 
ك يدووراص مدثال ر ةددا يشدترط علددى ودذا ال بدوت أت يددتفع للدى ال مددرت 
 أجرا  عأ حفظ وذه ال رووناص باعتاار تكييفتا ودائدع بدأجرر فتدي وديعدةٌ 
بأجر ووي رودأ بدالقرض ال قدت م. وودذا ا،جدر الواجدب علدى ال قتدرض 

ي ددة  وددذه الوديعددة ال روونددة دفعدده مددرتا  بقي ددة الوديعددة ال روونددةر وق
مرتاقة ب الت القرض ارتااطا  طرديا ه فكل ا كات مالت القرض أكادر كدات 
ال الت الواجب على ال قترض دفعه أكار. ومأ طري  ا،مر وغرياده أت 

ى ربحا ر وذا ال الت ال فروض يوازي ال عتز العام لعائت ال مرت ال ة   
 لا و  الربوية التقليتية!ووذا ال عتز مواز ل عتز الفائت  في ا

وقضية ارتااط ا،جدر ال فدروض ب عدتز الفائدت  ليةدت ذاص بداز فدي 
الحكا على وذه الع ليدةر بدل ال تدا مادتأ  ارتاداط ا،جدر  ال فروضدة ب لدت 
القرضر وتياوز  وذه ا،جر  لل فقداص الفعليدة لحفدظ ودذه الوديعدة لت قل دا 

وتحقيدق  ودذا ال مدرت اإلسدالمي ،ربداش مدأ  2بيواز أالذ أجر  أصدال ر
 اضه للغير القرض "الحةأ"!جراء لقر

                                                           

فري ال ةوغوت لايع التيأ في التقايق ال مرفي ذلك بالتفريق بيأ التيأ ال ا ئ عأ القرض  1
والتيأ ال ا ئ عأ معاوضةه ف  عوا بيع التيأ ا،وز وأجازوا الثاني ،ت بيع الثاني ال يع ي لال 

 ازز بائعه عأ بعال ربحه الذي حققه في الع لية التيارية ل شتري التيأر أي أت مشتري ذلك ت
التيأ ي از ربحا  ال ربا. انظر في وذا التفريقر ومةوغاص بيع التيأ بعامة قراراص لي ة التوريق 

 Resolutions of the)وما بعتوا  17  ال  اثقة عأ ميل  الرقابة الشرعية المادر في مالي يا

Securities Commission Syariah Advisory Council)   سانو ققب ممقفىر وانظر بح “The 

Sale of Debt as Implemented by Islamic Financial Institutions in Malaysia”   :مرك   )كواالل اور
 .وما بعتوا 57ر  (اليامعة اإلسالمية العال ية ب الي يا -الاحوث 

ت نفقاص حفظ ال رووت وي على ال رتتأ لت كات له نفقة حفظ كتابة ذوب الح فية للى أ 2
وبةتاتر ،ت وذا مأ حقوي اليتر بخالت حقوي ال لك كةقاية بةتات مثال  وعل  دابةر فتذا مأ 
حقوي ال لك فتكوت على الراوأ. ولا يفمل سائر الفقتاء وذا التفميلر بل ذكروا أت نفقة 



تةويت وذه الع لية قدائا علدى الوقدوت الدذي ال يد تال بده ندص وال و
قدود ودوت اعتادار مقاصدتوا فدي الحكدا عليتدا بالحدل عقل على  دكلية الع

والحرمة. أيأ تةويت وذه الع لية الت ويلية مأ مقاصت الشريعة في ال تدي 
أي عقددل أت ت تدى الشددريعة عددأ ربدا الددتيأ ةددا  ؟عدأ ربددا القدروض والددتيوت

 ؟تةوغ التحيل عليه على وذا ال حو
لمدديت لقدت صدديرص وددذه ال مددارت اإلسددالمية ال  ارسددة ل ثددل وددذه ا

الت ويلية ال ةوغة لتا الشريعةَ في أعيأ عامة ال ا  مي وعة  و يلة مأ 
ددة بمددالحتار بددل  ا،حكددامر جةددتا  ال روش لددهر فددال تق ددع عدداقال  مددأ العام 

م علددي  أت تددورث فيدده العَيددب والحيددر ه وكددأت لةددات حالدده يقددوز: أيحددر
 أيحدرم علدي االقتدراض مدأ ال مدارت ؟العي ة أقترض بفائت ر وتحل لي

الربوية بالفائت ر بأدنى فائت ر ويحل لي أت أرب  ال مرت اإلسالمي عأ 
وذا لةات حاز ال ةلار ف ا بالك بلةدات حداز غيدر ال ةدلا  ؟قرضه الحةأ

ع ددتما يقددارت بدديأ ال مددرت الربددوي التقليددتي وال مددرت الددذي يةدد يه 
ال ةدددل وت ال مدددرت اإلسدددالمير فدددال ييدددت فرقدددا  يدددذكر غيدددر أسددد اء 

لياصي ت راعىر فيمدير ال   دو  حدالال  وتمدير الفائدت  وممقلحاصر و ك
لت لةات حاز غير ال ةلا وذا يقوز: ما ودذا الدتيأ الغادي  ؟ربحا  مشروعا  

 الذي يتيأ به ال ةل وت! ةا قت يح ت ربه أنه لي  مأ أتااعه! 
لقددت رأ  أصددحاب الا ددو  الربويددةر وال سددي ا مددأ غيددر ال ةددل يأر 

ال ةددتث ريأ ال ةددل يأ ت ةددحب لتددود  فددي كثيددرا  مددأ أمددواز ال ددودعيأ و
ال مارت اإلسالمية بعت نشأ  ا،الير ر فأسدفوا ونق دوا لدذلكر ةدا درسدوا 
أع از ال مارت اإلسالمية وأع التا ف دا رأوا فروقدا  معتادر ر ومدا رأوا 
في ال مدرت اإلسدالمي تداجرا  يقدوم حقيقدة بأع داز التيدار  واالسدتث ار 

ال خداطر  الدذي ي قتده أصدحاب الا دو ر ال  قوية بقايعتتا على ع مر 
تدد ام بددل رأوا أت قيددامتا بأع دداز ال مددارت اإلسددالمية لددأ يكلفتددا لال اال

بشكلياص معي ةر وتغييدرا  لداعال ا،لفداظ وال مدقلحاصر ف دا كدات أسدتل 
                                                           

ة التي أتوا بتا وي مأ قايل حقوي ال لكر كعل  التابة وسقاية ال رووت على الراوأر لكأ ا،مثل
الاةتاتر ال حقوي اليت ك ا قاز الح فية. وعلى أي حازر فإت ما ترو ه ال مارت في وذه الع لية 
لي  م ا يحتا  ل فقة حفظر ةا لت ال مارت نفةتا تقوم بالحفظ وال تتفع نفقة في ذلك. انظر 

الشربي ير  ه251ر  3  رالدسوقي حاشيةالتسوقير ه 151ر  6  ربدائع الصنائعالكاسانير 
 .325ر  3  ركشاف القناعالاتوتير  ه136ر  2  رمغني المحتاج



 

علدديتا مددأ  فددت  نوافددذ ممددرفية للتعددامالص اإلسددالميةر ليعددودوا فيغ  ددوا 
ارت اإلسدالمية. وودذا مدا يفةدر اوت دام أمواال  سلاتتا م تا مأ قال ال مد

كثيددر مدددأ رجددداز ا،ع ددداز وال مدددرفييأ غيدددر ال ةدددل يأ فدددي الةددد واص 
ا،الير  بتراسة أع از الا و  والت ويل اإلسدالمير وال سدي ا فدي ج دوب 
 ددري آسدديا كةدد غافور  ومالي يددار وفددي أوربددا كاريقانيددار حتددى صددارص 

از ال مرفية والت ويليدة ت عقت ال مت راص وال تواص بالعشراص عأ ا،ع 
اإلسددالمية يعقددتوا غيددر ال ةددل يأ بقمددت اإلفدداد  مددأ الخاددراصر والتعايددة 
ل مسةدددداتتا التددددي ترعددددى ا،ع دددداز ال اليددددة التددددي يةدددد يتا ال ةددددل وت 

 "لسالمية"!
 دعوى تحقيق المصلحة ومقاصد كلية للشريعة والتخريج على أساس الةرورة

 بتةددويت أو بتا ددي ليددةالك الشددريعة مقاصددت تحقيددق زعددا الخقددأ مددأ
 بمدديت لدده ال  ثددل ال حددو علددى جووروددا فددي الشددريعة تخددال  معددامالص
 جووروددار فددي الربويددة ال عامدداالصر وددذه أ لاةددت فقددت الةددابقةه الت ويددل
 اإلسدالمية ال اليدة وال مسةداص ال مدارت في لت ار  اإلسالمي اللاا 
 ال مددارت وي  ددة ظددل فددي قامددت العتددت حتيثددة ممسةدداص أنتددا بحيددة
 م افةدة أمدام تمد ت حتدى ال يداش أسدااب بكدل دع تدا مأ بت   فال الربويةر

 ولدأ ستفشلر اإلسالمية ال مسةاص وذه فإت ولالر القويةه ال مارت تلك
 ال رحلددة فددي يقتضددي ال يدداش بأسددااب ومددتوا. ذلددك بعددت قائ ددة لتددا تقددوم

  درعيتتا عدأ الامدر غدال أو الشدرعية ا،حكدام بعدال تيداوز الراو دة
 للددى تتيدده ذلددك بعددت ةددا وجودوددار وتثاددت ال مسةدداص تلددك تشددب   أت للددى

  1.الخالمة الشرعية ا،ع از
 لتلدددك تةدددوغ التدددي الضدددرور  فدددأيأ والقيدددرر باطدددل زعدددا وودددذا
 ال فددع ذاص الحددالز الاددتائل وتددر   ددرعا   بددال حظور قيامتددا ال مسةدداص
 قيدام وودل ؟واستمد ا  وسلا و ركاص مضاربة مأ الحقيقي االقتمادي

                                                           

انظر في عرض تلك ال ةوغاص على سايل ال ثاز قراراص لي ة التوريق ال  اثقة عأ ميل   1
 Resolutions of the Securities Commission Syariah) الرقابة الشرعية المادر في مالي يا

Advisory Council)  كذلك وانظرر: 
Rosly, Saiful Azhar, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market (Kuala 

Lumpur: Dinamas Publishing, undated), p. 87.  



 بشدروطتا الضدرور  أي أصدال ر الضدرور  قايدل مدأ وو ال مسةاص تلك
 ؟ال حرم تةوغ التي ال عروفة الشرعية

 لضددرور  ال حددرم ارتكدداب فتددل الضددرور ر تلددك تحقددق فددَرض وعلددى
 أ  َمد أت ال علدوم أمد ؟الشدريعة للدى ونةاتَه حالز ال حرم وذا أت زعا يةوغ
 ذلدكر فعدل ولدو الخ درر حدل ادعداء يةدعه ال لضدرور  الخ ر  رب   له يحل
 االدعداء يةدعه ال لضدرور ر بربدا االقتدراض له حل   ومأ كفرا ه زع ه لكات
 حدل   الدذي الشديء دام ما وذا! له مكفرا   زع ه لكات ذلك فعل ولو الربار بحل

 أو الربويدة الايدو  وليةدت  درروالخ كالربدا باالتفاي أصال   ا  محرم لضرور 
 ل  ارسدتا مقلقدا   حل تدا ن عا دم ا ما االتفاي وذا عأ عأ بخارجة الربا حيل
 الايدو  ودذه تحدريا يدرب  الفقتداء فكدل الربدار للدى الوصدوز بتا ياتغاي الذي
 التمدرفاص ودذه صحة في وو لن ا بي تا والخالت العقتر للى العاقتيأ بقمت
 .تقتم  اك عليتا آةاروا ترتيب أي

 علددى مضددى قددت اإلسددالمية ال اليددة وال مسةدداص ال مددارت لت ةددا
 ذاص ت ددار  زالددت ومددا رعقددود ةالةددة مددأ أكثددر وم ارسددة   فكددرا   قيامتددا

 أغلدددب فددي يددذكر تغييدددر مددأ ومددا قاددلر مدددأ مارسددتتا التددي ال عددامالص
 ؟قائ دة التيداوز ودذا اسدتتعت التدي العوامدل تلدك زالت ما فتل الحاالصر

 ؟ال ةتقال في زوالتا على دالئل مأ وول
 ممدقلحاصي  بتغييدر ال مسةداص وذه ،ع از ال شرعوت يتر  ألا ةا
 بع لتددا والشددريعة الددتيأ للددى ييددروت لسدداء  أي   الاصددة  ددكلياصي  واتاددا 
 مةدلا غيدر وال بشرعيتتار عاقال   عاميا   حي  ذ تق ع لأ الشريعة ذهفت  ؟وذا

يددأ فددأي رع تددا رال فددو فددي سددااا   وددذا كددات ولرب ددا بعقالنيتتددار  نظددر فددي دي
 الربدار بمدري  زياد  أدنى أالذ أو دفعَ  أتااعه على يحرم الذي وذا ومالء

ي  أي بل ؟كالعي ة بعقت م تا أكثر أالذ أو دفع لتا ياي  ةا  ودذا لل ةل يأ رب 
 بعدت لده قاصدتيأ ارتكادوه لت علديتا حرمده أمدرا   عاداده مدأ يرضدى الذي
 الشدريعة ل قاصدت تحقيدق فدأي يرا روأال ؟لليه الوصوز وسايل اس ه تغيير
 ه بحدرب يمذت الذي الربا أكلَ  ال عاصير  ر ارتكاب يةتل م الذي وذا

 أَيلَتددا يَددا : تعددالى قدداز ؟الربددا أكددل فيدده يتفشددى الددذي ال يت ددع علددى تعددالى
يأَ  ددأَ  بَقيدديَ  َمددا َوذَروا هَ  ايتَق ددوا آَم  ددوا ال ددذي بَددا مي ددت ا   ليت   الر ي مي يأَ  ك    ددم   لَددا   فَددإيت  . م 



 

بي  فَددأ ذَن وا تَف عَل ددوا ددأَ  بيَحددر  ددتا   َوليت   َوَرس ددوليهي  هي  مي ؤو    فلَك ددا   ت ا  ددَواليك ا   ر   ال أَم 
وتَ  وتَ  َوال تَظلي    (.279-278 :الاقر ) . ت ظلَ  

 اليتدود أكدل فقدت لدهر المدري  ا،كدل علدى و دا ربداال أكدل يقتمدر ولي 
 ه فعداقاتا بالحيدلر لده أكلتا وكات عليتار تعالى ه حرمه ل ا قال مأ الربا
 1.سخقه وأحل تا تعالىر

 تقدوم لسدالمي لت ويدل صيغا   ال ةوغة ال عامالص وذه مثل أت والخالصة
 الشدريعة مقاصدت يعدارض نحدو علدى درجاتتدا أقمى في الشكلية اعتاار على
 أنتدا ي ع دوت لتدا ال ةدوغيأ أت مدع بال قال عليتا ويأتي ا،حكام تشريع مأ

 !الشريعة مقاصت تحقيق تةويغتا مأ ياتغوت
وبال تايددةر فددإت علددى ال مددارت اإلسددالمية ج يعددا  أت تلتدد م بالاددتائل 

االستمددد ا  والةدددلا الت ويليدددة الشدددرعيةر كعقدددود ال رابحدددة واإلجدددار  و
ال  ضدداقة بالشددروط الشددرعية التددي تيعلتددا مددأ قايددل التيددار  الحقيقيددةر 
فضددال  عددأ الت ويددل بال ضدداربة والشددركاصر ووددي العقددود ال ثلددى التددي 
ت كأ ال مدارت اإلسدالمية مدأ قيامتدا بدتوروا الت  دوي الدذي ي اغدي أت 

 متا.تضقلع بهر ليوافق  عار تحقيق الت  ية الذي رفعته ع ت قيا

 أام نتائج البحث

تعتد مذاوب الفقتداء فدي تمدحي  العقدود باعتادار الظداورر وتوقد   -1
 حل العقت وحرمته على قمت العاقتيأ باتفاي. 

وجوب التفريق بديأ ممدقل  المدحة والفةداد لذ يةدتع له الفقتداءر  -2
ومفتددوم الحددل والحرمددةه فددالقوز بمددحة عقددت ال يةددتل م القددوز بحل دده. 

ارساص ال مارت اإلسالمية غير ال شروعة ناجا عأ وتةويت بعال م 
اءر كقددوز اإلمددام تددالخلدد  بدديأ وددذيأ ال فتددوميأر ولسدداء  فتددا أقددواز الفق

 الشافعي في بيع العي ة.

                                                           

 الفكرر دار: بيروص) العظيم القرآن تفسير كثيرر ابأ لس اعيل الفتاء أبو كثيرر ابأ انظر 1
 بالتحيل كات الذي الربا ،كل عقوبتتا على ت ص التي اآلية وي ووذه. 585  ر1  ر(و1405
أَ  فَايظ لاي  : كثير ابأ بيأ ك ا م  َا َواد وا ال ذيأَ  مي ا   َحر  ل ت   َطي ياَاصي  َعلييتي ا   لََتا   أ حي وي  َساييلي  َعأ   َوبيَمت ي
ا   .َكثييَرا   هي  وي ذي ا   َع  ه   ن ت وا ت  َوقَ  ال يربَا َوأال  ليتي َوازَ  َوأك  لي  ال  ا ي  أَم  تَت نَا بيالاَاطي ل َكافيريأَ  َوأع  ا   لي  َعذَابَا   مي  ت 
 (.161-160 :ال ةاء) أَليَ ا  



القددأ نةدداة القددوز بيددواز بيددع العي ددة للددى الشددافعيةر ونةدداة القددوز  -3
 بيواز بيع التيأ للى الشافعية وال الكية.

ويددل ال عاصددر  ال  ارسددة فددي بعددال م اقضددة بعددال صدديت الت   -4
ال مارت ل قاصت الشدريعة فدي ا،حكدامه فقدت ناقضدت ودذه ال  ارسداص 
مقاصددت الشددريعة مددأ حيدد  ظ ددأ  أت تةددويغتا وتقايقتددا يوافددق مقاصددت 

 الشرعية.

تةددددويت بعددددال ال  ارسدددداص غيددددر ال شددددروعة فددددي ال مسةدددداص  -5
لعامددة وال مددارت اإلسددالمية اليددوم علددى أسددا  الضددرور  وال مددلحة ا

 القأر وله آةاره الخقير .


