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 اءاإلىد
 

كالدم الذم رباني كعممني فأسأؿ اهلل تعالى أف يرحمو كأف يجزيو عني خير  أىدم ىذا العمؿ إلى 
 الجزاء.

 .كلكالدتي الغالية كالتي أسأؿ اهلل تعالى أف يرزقني برىا كرضاىا
 

 كلشيداء فمسطيف كشيداء المسمميف في كؿ مكاف.
 . دنا كعزناني األسرل كالجرحى الذيف ىـ فخرنا، كعنكاف صمك إلخكاك 
 

عبد الرحمف كآية كىدل  ىذا العمؿ لزكجتي الصابرة المعطاءة، كألكالدم كفمذات كبدم كأىدمكما 
 كالذيف أسأؿ اهلل تعالى أف يككنكا مف الصالحيف.

 
ىذا العمؿ لمعامميف في المصارؼ اإلسبلميَّة ساعيان بذلؾ لتصحيح المسار قدر كما ال أنسى أف أىدم 

 اإلمكاف.
 

 أقدـ  ىذا الجيد المتكاضع.ىؤالء إلى كؿ 
 
 

 رضا محمد أبك نكاس



 أ 
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 شكـر وتقديـر

 

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبفضمو تتنزؿ البركات، كلكال تكفيقو لما كاف الخير كال كاف 
 خران.النجاح فمو الحمد أكالن كآ

فبعد أف مٌف ى اهلل تعالى عميَّ بإتماـ ىذه الرِّسالة, فإنِّي ال أنسى أف أقدـ الشُّكر لكؿ مف ساعدني في  
 . الرسالة فخرجت في صكرتيا ىذه إتماـ ىذه

 1( ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس:)–صمى اهلل عميو كسمـ –ككما قاؿ الرسكؿ  

إلى المجنة العممية التي باشرت عمى ىذه  كالعرفاف بالشكر أكالن  فإنني أتقدـ ألىمو، بالفضؿ كاعترافان 
المشرؼ عمى ىذه الرِّسالة األستاذ الفاضؿ حساـ الدِّيف عفانة الذم أعطاني مف  الدراسة كعمى رأسيا
، كما كأشكر الدكتكر جماؿ حتى خرجت بقالبيا الميشىاىد –رغـ ازدحاـ كقتو –كقتو كمف جيده 

لخارجي، كالدكتكر جماؿ أبك سالـ الممتحف الداخمي، المذيف أثريا ىذه الرسالة الكيبلني الممتحف ا
 .يـ القيمةكتكجييات الميمة يـبمبلحظات

دارتيا، برئيسيا ممثمةن  ،جامعة القدس إلى كما كأتقدـ بالشكر  جيد مف تقدمو لما فييا، كىيئات التدريس كا 

 كامتناني شكرم كأتقدـ كذلؾ بعظيـ الحبيب، كطنناألبناء  التعميمي بالمستكل لبلرتقاء متجدديف كعطاء

 طمبة رعاية في كالطيبة الحثيثة ككمية الدعكة كأصكؿ الديف عمى جيكدىـ ا،العمي الدراسات لعمادتي

 .كرفعتيـ العميا الدراسات

 أشكر أساتذتي الذيف كاف ليـ المنَّة بعد اهلل عمٌي حتى كصمت إلى كتابة ىذه الرِّسالة .

 . بالمشكرة مف إخكاني كأصدقائيأك  ساندني في إعداد ىذا العمؿ بالفعؿ أشكر كؿ مف

 القبكؿ .الرضا ك  وو كفضمو كأسألكأعكد إلى حيث ابتدأت فالشكر هلل أكالن كآخران عمى منَّ 

                                                           
مذيؿ  ، 218، رقـ الحديث: باب مف ال يشكر لمناس ،85ص  ،األدب المفرد ،ماعيؿ محمد بف إس ،البخارم -1

 ،دار البشائر اإلسبلمية  ،كقاؿ عنو األلباني: صحيح  في ذيؿ الكتاب   تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  ،بأحكاـ األلباني
 ـ.  1989 -ىػ 1409 ،الطبعة الثالثة ،بيركت



 ج 
 

 الممخص

تناكلت ىذه الرسالة  جائزة التسديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية دراسة فقيية مقارنة، حيث قمت 

 يدم عف تعريؼ البنكؾ اإلسبلمية، كنشأتيا كأىـ خصائصيا. بعرض تمي

كما بيف الباحث حكـ الجائزة بشكؿ عاـ كاألدلة عمى مشركعيتيا، كضكابطيا، كبينت حكـ الجكائز التي 

كقمت  تقدميا البنكؾ اإلسبلمية، كذكرت أنكاع ىذه الجكائز ككيفية تقديميا، كحكـ كؿ كاحدة منيا،

 المبكر، كاأللفاظ ذات الصمة بالمكضكع، كالتكييؼ الفقيي ليا.    بتعريؼ جائزة التسديد

ة التسديد المبكر عمييا؛ كتعرضت الدراسة لمسألة "ضع كتعجؿ" حيث خرج الفقياء المعاصركف جائز 

ىذه المسألة دراسة فقيية مقارنة؛ فعرفتيا كبينت الصكرة المقصكدة بالبحث, كذكرت سبب  كقد بحثت

رائيـ في المسألة كاألدلة التي أكردكىا, كقمت بمناقشة ىذه األدلة كالتكصؿ لمرأم اختبلؼ الفقياء, كآ

 الراجح.

كما كعرضت ىذه الدراسة تطبيقات جائزة التسديد المبكر عمى بيعي التقسيط كالمرابحة لآلمر بالشراء؛ 

ي المسألة، فتحدثت عف الحكـ الشرعي ليذه البيكع كعرضت أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ كالقكؿ الراجح ف

 ككيفية الكضع مف الديف المؤجؿ إذا أراد المديف أف يسدد قبؿ المكعد.

كخمصت الدراسة بجكاز جائزة التسديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية إذا انضبطت بالشركط التي 

 كضعيا الفقياء، كالتي بينتيا في ىذه الدراسة.  
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The early repayment award at the Islamic Banks: comparative doctrinal 

study 

Supervisor: prof. Husam Aldeen Afana 

Student: Reda Abu Nawas 

Abstract  

This thesis has provided acomparative doctrinal study on the early repayment award at the 

Islamic banks, in addition to apreview of the Islamic banks definition ,origins and its main 

charachteristics. 

The researcher demonstrated the sharia judgment of the award in general, the evidence on 

its permissibility and constraints. Then an overview on the sharia judgment of the awards 

offered by the Islamic banks has been provided. 

Moreover,the awards types and how they are offered were mentioned along with the sharia 

judgment of each type, in addition to the definition of the early payment award and its 

related terminologies and the doctrinal adaptation to it. 

Tha thesis also addressed the matter of "daa watajal" as the contemporary sharia jurists 

depended on it for the validation of the early repayment award permissibility. 

This matter was studied acomparative doctrinal study as it was defined and the intended 

picture of the research was clarified as the sharia jurists different opinions, and point of 

views and evidences, were mentioned and discussed where aconcluding opinion was 

achieved. 

This thesis also has provided applications of the early repayment award on installment and 

murabaha for the purchase order, the researcher described the sharia judgment of these 

operations and mentioned the sharia jurists opinions and evidences and the concluding 

opinion and how to take from the deffered debt if the deptor wanted to pay before due 

time. 

The study concluded that the early repayment award at the Islamic banks is permissible if 

the sharia measures that were put by the sharia jurists were met as described in this thesis.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

خمؽ اهلل  كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ البشرية خيرً  ،حمده كنستعينو كنستغفره كنتككؿ عميوالحمد هلل ن فَّ إ
إلى يكـ الديف.  كرسمو محمد بف عبد اهلل كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو كاقتفى أثره بإحسافو 

 أما بعد:

الشريعة اإلسبلمية  ا أفَّ كم ،ؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرةحقِّ جاءت لتي  اإلسبلميةى  الشريعةى  فإفَّ 
إلى غير ذلؾ  ،كاالقتصادية ،االجتماعيةاألمكر ك  ،كالمعامبلت ،كالعباداتتشمؿ جميع نكاحي الحياة؛ 

 مف أمكر الديف كالدنيا.

كال يخفى عمى عاقؿ حجـ الغزك  ،ضايا المعامبلت المالية كمف أبرز القضايا في عصرنا الحالي ق
يـ أصبحكا يتعاممكف بالربا كمع البنكؾ التقميدية دكف كرع أك حتى إنَّ الذم تعرضت لو ببلد المسمميف؛ 

 خكؼ مف اهلل تعالى؛ كىذا كمو بسبب تغييب شرع اهلل عز كجؿ عف سدة الحكـ.

مف  ان كممحكظ ان كىذا أصبح مشاىد ،كتستيقظ مف غفمتيا ،ىذه األمة سرعاف ما تقكـ مف كبكتيا كلكفَّ 
 .عز كجؿرع اهلل خبلؿ المطالبة بتطبيؽ ش

كقد انبرل  ،مف أبرز األمكر التي ال بد مف معالجتيا القضايا المالية كاالقتصادية ككما قمت فإفَّ 
 مف العمماء المعاصريف يبحثكف كيؤلفكف كيجتيدكف في الكثير مف المسائؿ المستجدة كخاصةن  مجمكعةه 

 اد اإلسبلمي.في االقتص ممحكظةن  نيضةن ذلؾ كقد أحدث  ،لبنكؾ اإلسبلميةباالتي تتعمؽ 

كمف أبرز المعامبلت التي تتعامؿ فييا البنكؾ اإلسبلمية "بيكع التقسيط" كمف أكثرىا شيكعا بيع 
 ،مف المسائؿ التي تحتاج إلى تكضيح و يترتب عمى ىذا البيع مجمكعةه حيث إنَّ  ،المرابحة لآلمر بالشراء

 .فصكليا اآلتيةتعالى في  م سأبحثو إف شاء اهللكمف ىذه المسائؿ مكضكع ىذه الرسالة كالذ

 أىمية الدراسة

ىذه  سديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية؛ حيث إفَّ تنبع أىمية ىذه الدراسة في بياف حكـ جائزة التَّ 
 المسألة مف المسائؿ التي اختمؼ فييا العمماء كتحتاج إلى مزيد مف البحث كالدراسة.
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 مشكمة البحث

 ،وحمكؿ أجمقبؿ  ما عميو مف ديف ؾ لمعميؿ إذا أراد تسديديو البنمشكمة البحث في الخصـ الذم يجر 
 أـ أنو ىبة كتبرع مف البنؾ لمعميؿ؟  ،يؿ يعتبر ىذا الخصـ مف الرباف

 أىداؼ الدراسة

 بياف معنى جائزة التسديد المبكر الذم تقـك بو المصارؼ اإلسبلمية. -1

جكا جائزة اء المعاصريف خرَّ العمم بياف آراء الفقياء كأدلتيـ في مسألة "ضع كتعجؿ" حيث إفَّ  -2
 التسديد المبكر عمى ىذه المسألة.

 ال يتعارض مع قكاعد الشريعة اإلسبلمية. مصرفيو  المساىمة العممية في الكصكؿ إلى عمؿو  -3

 منيج البحث

 الخطكات اآلتية:ب كقمتي  لتحميمي المقارفصفي ااتبعت في بحثي المنيج الك 

 جع المعتمدة ذات الصمة المباشرة في المسألة.الرجكع إلى مصادر البحث األصمية كالمرا -1

 التزاـ قكاعد البحث العممي.  -2

 تكثيؽ المعمكمات بشكؿ دقيؽ كعزك األقكاؿ كاآلراء إلى أصحابيا. -3

 اآليات التي ليا عبلقة بالمكضكع مع ذكر اسـ السُّكرة كرقـ اآلية. عزك -4

ُـّ أخذ الحديث منو، األحاديث التي ليا عبلقةه بالمكضكع، مع ذكر المصدر الذم  عزك -5 يت
 إف كاف في غير صحيحيِّ البخارمِّ كمسمـ.مف أىؿ الحديث كالحكـ عميو 

 الرجكع إلى كتب المغة كالمعاجـ لبياف معاني المصطمحات المذككرة. -6

كلـ أترجـ لؤلعبلـ الكاردة في  ،عمؿ المسارد البلزمة لآليات كاألحاديث كالمحتكيات كالمراجع -7
 الرسالة.
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 لسابقةالدراسات ا

كلكني كجدت بعض الدراسات ليا عبلقة  ،لـ أجد فيما بحثت عمى رسالة تحمؿ نفس العنكاف المطركح
 ببعض مباحث ىذه الرسالة، كمنيا:

، "الجكائز أحكاميا الفقيية كصكرىا المعاصرةكعنكانيا "باسـ أحمد عامر،  دراسة الباحث -1
حدث الباحث في دراستو عف . كقد ت2006-1426 ، دار النفائس، عماف، األردفطباعة 

  جكائز البنكؾ اإلسبلمية بشكؿ مختصر كلـ يتطرؽ لجائزة التسديد المبكر.
، "الجكائز التشجيعية في البنكؾ اإلسبلمية" بعنكاف إنعاـ عرفات مكسى حمدافدراسة الباحثة  -2

، كمية الشريعة، جامعة 2001رسالة ماجستير تحت إشراؼ د. أحمد محمد السعد،  كىي
 كىذه الدراسة لـ تتطرؽ لجائزة التسديد المبكر. كؾ، األردف. اليرم

حسـ الديف كتطبيقاتو المعاصرة في بعنكاف " أبك رمح حساـ"محمد كىيب"عميدراسة الباحث  -3
، كمية 2006رسالة ماجستير بإشراؼ: د.عباس أحمد الباز، كأصميا ، "الفقو اإلسبلمي

دراسة تحدثت عف الحسـ بشكؿ عاـ كتطرؽ بشكؿ كىذه الالدراسات العميا، الجامعة األردنية. 
 مختصر لجائزة التسديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية، كلـ يتكسع في المكضكع.

استفدت منيا في  ىنالؾ مجمكعة مف الفتاكل لمييئات الشرعية التابعة لمبنكؾ اإلسبلميةك  -4
 تاكل تمؾ الييئات.؛ كقد أفردت مطمبا في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة ذكرت فيو فبحثي

 خطة البحث

 كخاتمة كالمسارد عمى النحك اآلتي: فصكؿو  كثبلثةً  كتمييدو  مقدمةو  فيجعمت خطة البحث 

 كفيو ثبلثة مطالب:مفيـك البنكؾ اإلسبلمية، كنشأتيا، كحصائصيا، التمييد: 

 المطمب األكؿ: تعريؼ البنكؾ اإلسبلمية.

 ب الثاني: نشأة البنكؾ اإلسبلميةالمطم

 الثالث: خصائص البنكؾ اإلسبلمية طمبالم
 

 الفصؿ األكؿ: جكائز التسديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية كما يتعمؽ بيا مف أمكر.

 كفيو ثبلثة مباحث 
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 المبحث األكؿ: الجائزة تعريفيا كاأللفاظ ذات الصمة، حكميا، كضكابطيا الشرعية. 

 أربعة مطالب:كفيو  

 المطمب األكؿ: تعريؼ الجائزة.

 لمطمب الثاني: األلفاظ ذات الصمة.ا

 المطمب الثالث: األدلة عمى مشركعية الجائزة.

 المطمب الرابع: الضكابط الشرعية لمجكائز.

 البنكؾ اإلسبلمية كرأم العمماء فييا كفيو مطمباف: التي تقدميا جكائزالالمبحث الثاني: 

 المطمب األكؿ: مفيـك جكائز البنكؾ اإلسبلمية  

 ني: رأم العمماء في جكائز البنكؾ اإلسبلمية كأنكاعياالمطمب الثا 
 

 كفيو ثبلثة مطالب: المبحث الثالث: مفيـك جائزة التسديد المبكر كالتكييؼ الفقيي ليا

 المطمب األكؿ: تعريؼ جائزة التسديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية.

 لمدائف كالمديف.المطمب الثاني: اليدؼ مف جائزة التسديد المبكر كأىميتيا بالنسبة 

 المطمب الثالث: التكييؼ الفقيي لجائزة التسديد المبكر.

 :كفيو ثبلثة مباحث ،كأقكاؿ العمماء فييا "ضع كتعجؿ"الفصؿ الثاني: مسألة 

كعبلقة ضع  ،كسبب الخبلؼ ،كتحرير محؿ النزاع ،"ضع كتعجؿ"المبحث األكؿ: تعريؼ مسألة 
 :كتعجؿ بربا الجاىمية. كفيو أربعة مطالب

 المطمب األكؿ: تعريؼ مسألة "ضع كتعجؿ" لغة كاصطبلحا كاأللفاظ ذات الصمة.

 صكرة مسألة"ضع كتعجؿ" كتحرير محؿ النزاع. المطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: سبب الخبلؼ.
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 المطمب الرابع: ربا الجاىمية كعبلقتو بمسألة "ضع كتعجؿ".

 "ضع كتعجؿ".المبحث الثاني: أقكاؿ العمماء كأدلتيـ في مسألة 
 .ؿ في المسألة كأدلتوالمطمب األكؿ: القكؿ األك 

 .القكؿ الثاني في المسألة كأدلتو المطمب الثاني:

 .:القكؿ الثالث في المسألة كأدلتوالمطمب الثالث
 

 مطالب: خمسةكفيو  ،الراجحالقكؿ المبحث الثالث: مناقشة األدلة ك 

 األكؿ. القكؿالمطمب األكؿ: مناقشة أدلة 

 .انيب الثاني: مناقشة أدلة القكؿ الثالمطم

 المطمب الثالث: مناقشة أدلة القكؿ الثالث.

 الراجح. القكؿالمطمب الرابع: 

حكؿ جائزة اإلسبلمية المطمب الخامس: فتاكل المجامع الفقيية كالييئات الشرعية لمبنكؾ 
 التسديد المبكر.

 

 كفيو مبحثاف: اإلسبلمية، في البنكؾالفصؿ الثالث: تطبيقات جكائز التسديد المبكر 

 ثبلثة مطالب:بيع التقسيط كفيو  جكائز التسديد المبكر عمى ؽالمبحث األكؿ: تطبي
 المطمب األكؿ: تعريؼ بيع التقسيط كصكرتو 

 المطمب الثاني: مذاىب الفقياء في بيع التقسيط.

 لة "ضع كتعجؿ" عمي بيع التقسيط.: تطبيؽ مسأثالثالمطمب ال

 :خمسة مطالب فيوبيع المرابحة لآلمر بالشراء ك المبحث الثاني: تطبيؽ جائزة التسديد المبكر عمى 

 المطمب األكؿ: تعريؼ بيع المرابحة لآلمر بالشراء ك عناصر المرابحة.
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 المطمب الثاني: حكـ بيع المرابحة لآلمر بالشراء.

 ات التنفيذية لممرابحة المركبة : اإلجراءثالثالمطمب ال 
 :حكـ الكفاء بالكعد في بيع المرابحة لآلمر بالشراء لرابع المطمب ا

 جائزة التسديد المبكر عمى بيع المرابحة لآلمر بالشراء ؽ: تطبيخامسالمطمب ال

 كفييا أبرز النتائج كبعض التكصيات الخاتمة

 فيرس اآليات

 فيرس األحاديث

 فيرس المصادر كالمراجع

 فيرس المحتكيات
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 وفيو ثالثة مطالب: ، ونشأتيا، وخصائصيا،اإلسالمية مفيوم البنوك: التمييد

 ة.المطمب األول: تعريف البنوك اإلسالمي

 المطمب الثاني: نشأة البنوك اإلسالمية:

 المطمب الثالث: خصائص البنوك اإلسالمية:
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 ، وخصائصيامفيوم البنوك اإلسالمية، ونشأتيا

قبؿ الحديث عف جائزة التسديد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية ال بد مف تمييد بيف يدم ىذه الرسالة 
يذكر فييا الباحث شيئا عف ىذه البنكؾ. كيشتمؿ ىذا التمييد عمى تعريؼ البنكؾ اإلسبلمية كنشأتيا 

 كأىـ خصائصيا في المطالب اآلتية:

 مية وفيو مطمبان:المطمب األول: تعريف البنوك اإلسال

 : تعريف البنك لغة :أوال

كيقاؿ  ،( كمعناىا المائدة Bankoكممة أكركبية مشتقة مف الكممة اإليطالية )بانكك Bank)بنؾ ) كممةي 
ي البنؾ بيذا مٌ كانكا يضعكف األمكاؿ عمى مكائد؛ فمنيا سي  ،المنشغميف بأعماؿ الصرافة في إيطاليا فٌ إ

  1االسـ.

  2".سة تقكـ بعمميات االئتماف باالقتراض كاإلقراضمؤسٌ و: "ؼ البنؾ عمى أنٌ رٌ ط عي كفي المعجـ الكسي 

سة تقكـ بعمميات االئتماف باالقتراض كاإلقراض مؤسٌ و: "ؼ معجـ المغة العربية المعاصرة البنؾ بأنٌ رٌ كعى 
  3".ألغراض تجارية، فتستثمر الكدائع كاألمكاؿ

 (ؼالمصرً جاء في المعجـ الكسيط: ") 4،رؼ"بكسر الراء"كالبنؾ يقابمو في المغة العربية كممة مص
  5".ي البنؾ مصرفااالنصراؼ كمكاف الصرؼ كبو سمٌ 

 عمى المعاني التي تتعمؽ بالبحث كمنيا:  كثيرة في المغة العربية سأقتصري  كالصرؼ ليا معافو 

                                                           
 ، مركز اإلسكندرية لمكتاب. 1998، 11إلسبلمية، صالكفراكم، عكؼ محمد، البنكؾ ا -1
، 71ص1مصطفى، إبراىيـ+ أحمد الزيات+ حامد عبد القادر+ محمد النجار، المعجـ الكسيط، باب الباء، ج -2

 تحقيؽ: مجمع المغة العربية، دار الدعكة. 
، 2008-1429، 1، ط249ص1عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجـ المغة العربية المعاصرة، حرؼ الباء، ج -3

 عالـ الكتب. 
، مكتبة لبناف ناشركف، لبناف، 2001، 3، ط77ىني، مصطفى، معجـ المصطمحات االقتصادية كالمالية، ص -4

 بيركت. 
 .  513ص1مصطفى كآخركف، باب الصاد، ج  -5
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كالتصريؼ    ،كالصرؼ بيع الذىب بالفضة ،صرؼ فضؿ الدرىـ عمى الدرىـ كالدينار عمى الدينارال
كىك  ،إبدالو بغيرهالشيء مف حاؿ إلى حاؿ أك  كأصؿ الصرؼ ردٌ  .في جميع البياعات إنفاؽ الدراىـ

كالصراؼ الشريعة بيع األثماف بعضيا ببعض. كالصرؼ في  رىا.يالنقكد تغي ؼي كصر بثمف.  ثمفو  بيعي 
   1.كالصيرؼ كالصيرفي النقاد مف المصارفة كىك التصرؼ كالجمع صيارؼ كصيارفة

 

 : تعريف البنوك اإلسالمية)كمصطمح مركب( اصطالحا:ثانيا

 ،د المعامبلتكتجدٌ  ،د البنكؾتعدٌ  كلعؿٌ  ،اختمفت عبارات الباحثيف في تعريؼ البنكؾ اإلسبلمية 
ت إلى ىذا التبايف؛ فبل تكاد ىذه العكامؿ كغيرىا أدٌ  بنؾ مف ىذه البنكؾ؛ لعؿٌ  كاختبلؼ القكانيف في كؿٌ 

 مف المبادئ كاألىداؼ. في مضمكنيا عمى مجمكعةو  إال أنيا تتفؽي  ،لمبنكؾ اإلسبلمية مكحدان  تجد تعريفان 

مف المبادئ التي  مف ىذه التعريفات كيستخمص منيا مجمكعةن  كمف ىنا سيقؼ الباحث عمى مجمكعةو 
 تقكـ عمييا البنكؾ اإلسبلمية:

سات المصرفية يا: "المؤسٌ أنٌ البنكؾ اإلسبلمية عمى  تعريؼ الدكتكر كىبة الزحيمي حيث عرؼ -1
عمى استثمار  كتعمؿي  ،قكد عمى أساس االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمبادئياالتي تتعامؿ بالنٌ 
  2كتيدؼ إلى تحقيؽ آفاؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية السميمة". ،شرعيةاألمكاؿ بطرؽ و 

عمى جمب المكارد النقدية  تعمؿي  ليةه ما نقديةه  : "مؤسسةه اعمى أني تعريؼ محسف أحمد الخضيرم -2
ىا كيحقؽ ىدؼ يضمف نمكٌ  بشكؿو  ،مف أفراد المجتمع كتكظيفيا كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 3لمشعكب كالمجتمعات اإلسبلمية". التنمية االقتصادية كالتقدـ االجتماعيٌ 
 

                                                           
، لساف العرب، مادة صرؼ، ج -1 اني، عمي ، دار صادر، بيركت. الجرج1، ط189ص9ابف منظكر، محمد بف مكـر

، دار الكتاب العربي، 1405، 1، تحقيؽ: إبراىيـ األيبارم، ط174ص1بف محمد بف عمي، التعريفات، باب الصاد، ج
 ، دار الجيؿ.1981-1401، 253بيركت. الشرباصي، أحمد، المعجـ االقتصادم اإلسبلمي، حرؼ الصاد، ص

 ، دار الفكر، دمشؽ. 2006-1427، 3، ط516الزحيمي، كىبة، المعامبلت المالية المعاصرة، ص -2
الخضيرم، محسف أحمد، مفيـك البنكؾ اإلسبلمي نقبل عف النت:  -3

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/138875 
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كفؽ أحكاـ الشريعة أعماليا  تزاكؿي  مصرفيةه  ماليةه  آخر عمى أنيا: "مؤسسةه  فيا باحثه كعرٌ  -3
 1اإلسبلمية".

 
عامبلتيا كنشاطيا االستثمارم في جميع مي  تمتزـي  مصرفيةه  يا: "مؤسسةه كمف التعريفات كذلؾ أنٌ  -4

دارتيا لجميع أعماليا بالشريعة اإلسبلمية ككذلؾ بأىداؼ المجتمع اإلسبلمي داخميان   2كخارجيا". كا 
تقكـ بجمع الماؿ، كتنميتو لصالح  ماليةه  مؤسسةه عمى أنيا: " اإلسبلميةي  فت البنكؾي رِّ كعي  -5

   3."المشتركيف، كفؽ األصكؿ الشرعية
تقكـ باألعماؿ كالخدمات  نقديةه  ماليةه  و: "مؤسسةه الباحثيف البنؾ اإلسبلمي عمى أنٌ  ؼ أحدي كعرٌ  -6

كتحقيؽ أقصى عائد  ،يكفؿ نمكىا كجذب المكارد النقدية كتكظيفيا تكظيفا فعاالن  ،المالية كالمصرفية
  4نيا كبما يحقؽ أىداؼ التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية في إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية".م
 ،عمى الشريعة اإلسبلمية كالمثؿ تقكـي  تجاريةه  مصرفيةه  فت كذلؾ عمى أنيا: "مؤسسةه رٌ كعي  -7

  5كاالعتبارات المرعية".

 مف العناصر كىي: مكعةو مف خبلؿ ىذه التعريفات لمبنكؾ اإلسبلمية يتبيف أنيا تشتمؿ عمى مج

ـي  -1 الفقياء عميو بيف كؿ ٌ  متفؽه  كىذا أمره  ،بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية في جميع المعامبلت االلتزا
 المعاصريف.

 في معامبلتيا. كاألخبلقيٌ  ،عد االجتماعيٌ عمى البي  التركيزي  -2
 عمى الفرد كالمجتمع. تعكدي  اقتصاديةو  نيضةو  تحقيؽي  -3
 اإلسبلمية.الشريعة  مقاصدً  العمؿ كفؽى  -4
 سة مالية لتحقيؽ ىذه المبادئ.أك مؤسٌ  مؤسسة كبنؾو  كجكدي   -5

                                                           
، دار أسامة لمنشر، 1998، 1، ط174الييتي، عبد الرزاؽ، المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص -1

 عماف، األردف.  
، ندكة 1995، 129حمد، عبد الرحمف يسرم، البنكؾ اإلسبلمية كدكرىا في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، صأ -2

 ، المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب، البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، جدة.  34رقـ 
 الدكلية.  ، بيت األفكار2009-1430، 1، ط490ص3التكيجرم، محمد بف إبراىيـ، مكسكعة الفقو اإلسبلمي، ج -3
-1429، 1، ط110العجمكني، محمد محمكد، البنكؾ اإلسبلمية أحكاميا كمبادئيا كتطبيقاتيا المصرفية، ص  -4

 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف األردف.   2008
  ع.، دار طيبة لمنشر كالتكزي1021ص2السعيدم، عبد اهلل بف محمد، الربا في المعامبلت المصرفية المعاصرة، ج -5
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 ب كقكعيا في المحظكرات الشرعية. كتجنٌ  ،كجكد ىيئة شرعية لمراقبة عمؿ المؤسسة -6
 كجكد ىيئةو  عريؼ السادس لمبنكؾ اإلسبلمية مع ضركرةً عمى ىذه المبادئ يترجح لدم التٌ  كبناءان 
البنكؾ اإلسبلمية  أعماؿً  بمراقبةً  تقكـي  االقتصاد اإلسبلميٌ ك  بلتً فقو المعامفي  متخصصةو  شرعيةو 

 لتفادم األخطاء كتصكيب مسار ىذه البنكؾ.
 

 المطمب الثاني: نشأة البنوك اإلسالمية:

با ك صارل في أكر النٌ  كمف ثـٌ  ،التي انفرد بيا الييكدك  ،الرباتتعامؿ ب ماليةه  مؤسساته  قديمان  تظير  
جد مف بيف كلؤلسؼ كي  ،دخمت إلى المجتمعات اإلسبلميةسات التي أي ذه المؤسٌ كبسبب خطكرة ى ،ةخاصٌ 

األمة اإلسبلمية  أبناءي  بذؿى كقد  ؛كانتشارىا كساىـ في إنشائيا ساتلمسمميف مف دافع عف ىذه المؤسٌ ا
 با في كتابوـ الرٌ اهلل تعالى حرٌ  ؛ حيث إفٌ 1سات الربكيةجيكدىـ مف أجؿ إيجاد البديؿ عف تمؾ المؤسٌ 

ٺ  ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  العزيز فقاؿ:

چ    ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ    ٿ     ٿ  ٿ

 2 چ   ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ   چ  چ  ڇ

 ي البحث عف بديؿو ف رئيسيان  سببان  اإلسبلميةي  يا الشعكبي حكة اإلسبلمية التي عاشتيا كتعيشي لصٌ ا تككانى 
 .كال إعطاءن  التي ال تتعامؿ بالربا أخذان  اإلسبلميةي  ؛ فجاءت ىذه البنكؾي بكيةإسبلمي لممصارؼ الرٌ 

  

في الباكستاف  ريفيةو  لتنفيذ ىذه الفكرة في منطقةو  أك تجربةو  ؿ محاكلةو كانت أكٌ ا مف الناحية العممية فأمٌ 
يؼ المصرم في الثانية فكانت في الرٌ  ا التجربةي أمٌ  ،ضيمف القرف الميبلدم الما في نياية الخمسينيات

ناصر االجتماعي في  س مصرؼي تأسٌ  1971عاـ كفي ، في الدقيمية مر(غـ في )ميت 1963عاـ 
ثـ بنؾ فيصؿ  ، 1975،كبنؾ دبي اإلسبلمي عاـ  1974عاـ  لمتنمية مصر، ثـ بعده البنؾ اإلسبلميٌ 

كبنؾ فيصؿ اإلسبلمي المصرم  ،1977تمكيؿ الككيتي عاـ فبيت ال ،1977عاـ  السكدانيٌ  اإلسبلميٌ 
 ،1997  الدكليٌ  اإلسبلميٌ  كالبنؾ العربيٌ  ،1978عاـ  األردنيٌ  البنؾ اإلسبلميٌ  ثـٌ  ،1977كذلؾ عاـ 

                                                           
 . 174، المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيؽ، صالييتي -1
 . 275سكرة البقرة: اآلية  -2
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 1992في نياية عاـ  ( مصرفان 90عف ) ىناؾ ما يزيدي  حتى أصبحى  اإلسبلميةي  كىكذا تكالت المصارؼي 
 1. اإلسبلمية كالمبادئً  جميعيا كفؽ األسسً  تعمؿي 
  2014.2مصرفان كىذه اإلحصائية حتى عاـ  800زاد عدد البنكؾ اإلسبلمية ليصؿ ما يقارب  كقد

؛ لما تقدمو لمناس مف خدمات عدد المتعامميف مع ىذه البنكؾكما كيزداد  يكما بعد يكـعدد ىذا الكيزداد 
 .تتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية 

أكالن بالبنؾ  ـ كبدأت الفكرةي 1995العاـ  بحمكؿً  اإلسبلميٌ  لمعمؿ المصرفيٌ  اإلعدادي  بدأى ففي فمسطيف ا أمٌ  
األقصى  تبلىما بنؾي  ثـٌ  ،1995عاـ  العربيٌ  البنؾ اإلسبلميٌ  كاف تأسيسي  ثـٌ  ،الفمسطينيٌ  اإلسبلميٌ 
َـّ  ـ،18/7/1999س في فقد تأسٌ  اإلسبلميٌ  قصى األ بنؾً  ـ  بيعي 2010في أكاخر آذار سنة  كقد ت
  3.الفمسطينيٌ  لمبنؾ اإلسبلميٌ  اإلسبلميٌ 

 
 المطمب الثالث: خصائص البنوك اإلسالمية:

عف  يا تختمؼي األخرل، ذلؾ ألنٌ  بيا عف المصارؼً  زي خصائص كمميزات تتميٌ  اإلسبلميةً  لممصارؼً 
 خصائص المصارؼ اإلسبلمية: مف أىـٌ ك .  جكىريان  اختبلفان المصارؼ الربكية 

فاتو تصرُّ  كؿٌ  يبنيى  في المسمـ أفٍ  اإلسبلمية بالعقيدة اإلسبلمية؛ فاألصؿي  المصارؼً  ارتباطي  -1
 ككما ىكى  ،كتعالى عنو سبحانوي  ا نيى اهللي اهلل كينتيي عمٌ  مرً بأى  تمرى فيأٍ  كالحراـً  الحبلؿً  عمى قاعدةً 

كذلؾ  ،كال إعطاءن  أخذان  البا بالرِّ  ال تتعامؿي  اإلسبلميةي  كالمصارؼي  ،كمف الكبائرً  با حراـه الرٌ  أفَّ  معمكـه 
مف العقيدة التي  كذلؾ نابعه  مع المحرمة شرعان ليا إنتاج أك تمكيؿ أك استيراد أك تصنيع السِّ  ال يجكزي 

 عمييا ىذه المصارؼ. ستٍ سِّ أي 

                                                           
، 38الكادم، محمكد حسيف+ حسيف محمد سمحاف، المصارؼ اإلسبلمية األسس النظرية كالتطبيقات العممية، ص -1
، 15ؼ محمد، البنكؾ اإلسبلمية، ص، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف. الكفراكم، عك 2007-1427، 1ط

 ، مركز اإلسكندرية لمكتاب. 1998
2-  

91160818http://www.uabonline.org/en/magazine/158315851575158715751578/157815
5157515781575160415781605/6100 

، بحث مقدـ لمؤتمر المصارؼ اإلسبلمية 5عفانة، حساـ الديف، مرجعية الرقابة الشرعية لممصارؼ اإلسبلمية، ص -3
 ، راـ اهلل، فمسطيف.   2010-1431في فمسطيف كاقع كتحديات كالذم ينظمو مركز القدس لمدراسات كاإلعبلـ اإلسبلمي، 

http://www.uabonline.org/en/magazine/158315851575158715751578/157815911608185157515781575160415781605/6100
http://www.uabonline.org/en/magazine/158315851575158715751578/157815911608185157515781575160415781605/6100
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ة عف البنكؾ التقميدي جذريان  عامبلتيا اختبلفان في جكىر مي  اإلسبلميةً  البنكؾً  كظائؼي  اختبلؼي  -2
ىك  اإلسبلميةي  البنكؾي  عميوً  نيتٍ الذم بي  ؛فاألساسي في معامبلتيا  سس الشرعيةً عف األي  ابتعدتٍ التي 
 قميدية.التٌ  البنكؾً  الدنيا بخبلؼً  كأمكرً  الديفً  بيف أمكرً  الفصؿً  عدـي 
بكية لمبنكؾ الرٌ  ضة خبلفان ة المحٍ ظرة الماديٌ عد عف النٌ سر كالبي سامح كاليي حمة كالتٌ بمبدأ الرٌ  األخذي  -3

ما قترض إنٌ كجمع األمكاؿ كال تعنى باألخبلؽ كال ترعى ظركؼ المي  يا إال مصمحتياالتي ال ييمٌ 
عمى  الفكائدي  أكضاع العميؿ مع المصرؼ كقد تتراكـي  ظر عفٍ النٌ  بغضِّ  األرباحً  يا تحقيؽي ييمٌ 

 عمى ممتمكاتو. سديد فتحجزي عف التٌ  المقترض فيعجزي 
لمفرد  كأىميةن  التمكيؿ البلـز األكثر نفعان  رً في جيدىا نحك تكفي اإلسبلميةي  المصارؼي  جوي تتٌ  -4

كانت زراعية أك  كالمجتمع كذلؾ مف خبلؿ تنمية النشاطات كالقطاعات االقتصادية كتطكيرىا سكاءن 
 صناعية أك تجارية .

اإلسبلمية تممس فييا النزعة االجتماعية اإلنسانية؛ كذلؾ مف خبلؿ ربط التنمية  البنكؾي   -5
خاء االقتصادم مع الرٌ  ري متكامؿ؛ فيتكفٌ  متكازنة كتنسيؽو  طرو في أي  الجتماعيةااالقتصادية بالتنمية 

 التيذيب االجتماعي القائـ عمى االلتزاـ بآداب اإلسبلـ في كؿ مناحي الحياة.
دة كدفعيا اإلسبلمية أقصى جيدىا كاىتماميا مف أجؿ تجميع األمكاؿ المجمٌ  المصارؼي  تبذؿي  -6

 .  1تنازإلى مجاؿ االستثمار كعدـ االك
يا عدـ التعامؿ بالربا الذم ىك مف الكبائر كما كالتي مف أىمٌ خصائص البنكؾ اإلسبلمية  ىذه أىـٌ 

 سيأتي بيانو في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة.
 
 
  

                                                           
، دار الفكر، دمشؽ. أبك غدة، عبد الستار، 4، ط418-414ص5مي، كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، جالزحي -1

، دمشؽ، 2006، المؤتمر األكؿ لممصارؼ كالمؤسسات المالية، 5المصرفية اإلسبلمية خصائصيا كآليات تطكيرىا، ص
 ، إربد، األردف.  ، عالـ الكتاب الحديث2006، 93سكريا. خمؼ، فميح حسف، البنكؾ اإلسبلمية، ص
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اإلسالمية وما يتعمق بيا من  جوائز التسديد المبكر في البنوك: الفصل األول
 .أحكام

 مباحث وفيو ثالثة 

 وضوابطيا الشرعية. ،حكميا ،األول: الجائزة تعريفيا واأللفاظ ذات الصمة المبحث 

 المبحث الثاني: جوائز البنوك اإلسالمية ورأي العمماء فييا.

 ف الفقيي ليا.يجائزة التسديد المبكر والتكيمفيوم  المبحث الثالث:
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 بطيا الشرعية.وضوا ،حكميا ،واأللفاظ ذات الصمة المبحث األول: الجائزة تعريفيا

مة في معنى الجائزة كاأللفاظ ذات الصٌ  البحثي  يتـٌ  ر؛ أفٍ بكٌ سديد المي بات البحث في جائزة التٌ تطمٌ مف مي 
 الباحثي  كفي ىذا المبحث سيقكـي  ،كضكابطيا الشرعية اإلسبلميِّ  كميا في الفقوً عف حي  البحثي  ثـٌ  ،بيا

 ،بط بينيا كبيف الجائزةمة بالجائزة كالرٌ لفاظ ذات الصٌ األ البحث عفٍ  ثـٌ  ،كاصطبلحان  بتعريؼ الجائزة لغةن 
 عاـ. كابط الشرعية لمجكائز بشكؿو كبياف الضٌ  ،كبعد ذلؾ بياف حكـ الجائزة في الفقو اإلسبلمي

 

 المطمب األول: تعريف الجائزة.

 : الجائزة لغة:      أوال

النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمعباس  كمنيا قكؿي  ،مف أجازه يجيزه إذا أعطاه ،ث الجائزؤنٌ الجائزة: مي 
)أجيزكا الكفد بنحك ما الشريؼ  أعطيؾ. كجاء في الحديث أمٌ  1(أال أمنحؾ، أال أجيزؾرضي اهلل عنو:)

 3.كالتحفة كالمطؼ المكافأةالعطية ك كالجائزة  أم أعطكىـ الجيزة. ،2(كنت أجيزىـ

ـ ضيفو جائزتو قاؿ كما جائزتو يا )كمف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فميكر آخر:  كجاء في حديثو 
أم يضاؼ ثبلثة " .4(رسكؿ اهلل قاؿ يكـ كليمة كالضيافة ثبلثة أياـ فما كاف كراء ذلؾ فيك صدقة عميو

                                                           
باب فضؿ األذاف كاإلقامة لمصبلة المكتكبة كفضؿ المؤذنيف، رقـ  البييقي، أحمد بف الحسيف، شعب اإليماف، -1

، الرياض. د، مكتبة الرش2003-1423، 1، تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد، ط462ص4ج ، 2816الحديث: 
، 13897جامع الصغير كزيادتو، رقـ الحديث: محمد ناص الديف، صحيح كضعيؼ ال ،كصححو األلباني

 ، المكتب اإلسبلمي.1390ص1ج
، 3053البخارم، محمد بف إسماعيؿ، المسند الصحيح المختصر، كتاب الجياد، باب جكائز الكفد، رقـ الحديث: -2

 ، دار طكؽ النجاة. 1422، 1تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، ط
. الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرازؽ، تاج العركس مف 328ص5جكز، جابف منظكر، لساف العرب، مادة  -3

، دار اليداية. األنبارم، محمد بف قاسـ، الزاىر في معاني كممات الناس، 79ص15جكاىر القامكس، مادة جكز، ج
، مؤسسة الرسالة. قمعو جي كقنيبي، محمد ركاس 1992-1412، 1، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، ط10ص2ج

، دار النفائس، بيركت، لبناف. 1988-1408، 2، ط189ص1صادؽ، معجـ لغة الفقياء، حرؼ الجيـ، ج كحامد
 .147ص1مصطفى، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، باب الجيـ، ج

 . 6019البخارم، المسند الصحيح المختصر، كتاب األدب، باب إكراـ الضيؼ كخدمتو إياه بنفسو، رقـ الحديث:  -4
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لطاؼ، كيقدٌ  سع لو مف برو أياـ فيتكمؼ لو في اليكـ األكؿ مما اتٌ  ـ لو في اليـك الثاني كالثالث ما كا 
  1".ا يجكز بو مسافة يكـ كليمةيعطيو م حضره كال يزيد عمى عادتو، ثـٌ 

كيجيزه ليذىب لكجيو ، فيقكؿ الرجؿ إذا كرد ماء  ماءن  الرجؿى  يعطي الرجؿي  أفٍ " :أصؿ الجائزة فٌ كقيؿ إ
كثر ىذا حتى سمكا  حتى أذىب لكجيي  كأجكز عنؾ ، ثـٌ  ، أم أعطني ماءن  لقيـ الماء :  أجزني ماءن 

 2."العطية جائزة

كبينيما نير فقاؿ: مف جاز ىذا النير فمو كذا، فكمما  كاقؼ عدكان  ف أميران إ" :كقيؿ في أصؿ تسميتيا 
 3."أخذ جائزة جاز منيـ كاحده 

قطف بف عبد عكؼ مف بني ىبلؿ  أفٌ   كأكرد في لساف العرب قصة أخرل في أصؿ تسمية الجائزة: "
لى خراساف بف عامر بف صعصعة كلى فارس لعبد اهلل بف عامر فمر بو األحنؼ في جيشو غازيا إ

 فكقؼ ليـ عمى قنطرة فقاؿ أجيزكىـ فجعؿ ينسب الرجؿ فيعطيو عمى قدر حسبو قاؿ الشاعر:

 عمى عبلتيـ، أىمي كمالي      فدل لؤلكرميف بني ىبلؿ 

 4".فصارت سنة أخرل الميالي      ىـ سنكا الجكائز في معد 

 

 اصطالحا. ةائز الج : تعريفثانيا

كابف بعض العمماء  غير أفٌ  ،لمجائزة دان محدٌ  امى لـ يجد الباحث تعريفان عند البحث في كتب الفقياء القد
العطية كالمنحة  :كالجائزة: " فيا النككم بقكلوكعرٌ  ،5ؼ الجائزة بقكلو: "الجائزة العطية"عرٌ حجر 
العطية إذا كانت عمى " الجائزة عمى أنيا:كجاء في المكسكعة الفقيية الككيتية في تعريؼ . 6"كالصمة

                                                           
 . 79ص15تاج العركس مف جكاىر القامكس، مادة جكز، جالزبيدم،  -1
 المصدر السابؽ، نفس الصفحة.  -2
 ابف منظكر، لساف العرب، مادة جكز.  -3
 نفس المصدر، نفس الصفحة.  -4
 ، دار المعرفة، بيركت. 1379، 135ص8ابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ج -5
، دار إحياء التراث العربي، 1392، ص2، ط18ص2، جبشرح النككم صحيح مسمـ النككم، يحيى بف شرؼ، -6

 بيركت.  
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. 2"العطية عمى معركؼ. كجاء في معجـ لغة الفقياء عف تعريؼ الجائزة بأنيا: "1"اإلكراـ سبيؿ
 كالمبلحظ مف تعريفات العمماء لمجائزة أنيا ال تخرج عف معناىا المغكم كىك العطية.

 كقد كقؼ الباحث عمى بعض التعريفات لمجائزة لباحثيف معاصريف كمنيا:

 .3مشركطة كانت أك غير مشركطة"التعريؼ األكؿ: الجائزة: "العطية 

و المشترم عند مع التجارية مف العطايا المالية كالعينية كيستحقٌ يؼ الثاني: "ما يكضع في السٌ ر التع
 4الشراء بالحظ".

بغير عكض في أك نقدية ن  عينيةن مخصكصيف أمكال ن  التعريؼ الثالث لمجائزة: "تمميؾ جيات معينة أفرادان 
 .5نافع" عمى أمرو  راـ تشجيعان حاؿ الحياة عمى سبيؿ اإلك

منح مف قبؿ الجكائز التي تي  كؿٌ  كأشمؿ مف التعريفيف الثاني كالثالث؛ فيك يشمؿي  كالتعريؼ األكؿ أعـٌ   
مشركطة  ،كانت الجائزة عينية أك نقدية كسكاءن  ،أك تاجران أك مؤسسة ن  كاف سمطانان  الجية المانحة سكاءن 
المغكم كىك ما يميؿ إليو  األقرب لممعنىا التعريؼ لمجائزة ىك كىذ ،محرمةجائزة أك  ،أك غير مشركطة

 الباحث.

 

 المطمب الثاني: األلفاظ ذات الصمة.

المكافأة ك اليبة كالعطية كاليدية كالجعالة  ،كمنيا ،ة مصطمحات ذات صمة مباشرة بالجائزةتكجد عدٌ 
 حات كبياف عبلقتو بالجائزة.مصطمح مف ىذه المصطم كفيما يأتي سيقكـ الباحث بتعريؼ كؿٌ  ،كالسبؽ

                                                           
 ، دار السبلسؿ، الككيت. 1427، 76ص15المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، ج -1
 .189ص1قمعو جي كقنيبي، معجـ لغة الفقياء، حرؼ الجيـ، ج  -2
، دار النفائس، 2006-1426، 1، ط19ز أحكاميا الفقيية كصكرىا المعاصرة، صعامر، باسـ أحمد، الجكائ -3

 عماف، األردف.  
، المكتب 2002-1423، 1، ط384الكبي، سعد الديف محمد، المعامبلت المالية المعاصرة في ضكء اإلسبلـ، ص -4

 اإلسبلمي، بيركت. 
، رسالة ماجستير تحت إشراؼ د. 4إلسبلمية، صحمداف، إنعاـ عرفات مكسى، الجكائز التشجيعية في البنكؾ ا -5

 ، كمية الشريعة، جامعة اليرمكؾ، األردف. 2001أحمد محمد السعد، 
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 : المكافأة:أوال

بمثؿ  قابمتوي  أم ،الرجؿ كافأتي يقاؿ  1،جازاهككفاء  عمى الشيء مكافأةن  كافأهي  كفأمف  المكافأة لغةن 
 2صنيعو.

  3".المكافأة ىي مقابمة اإلحساف بمثمو أك بزيادةكجاء في التعريفات: "

  4".مقابمة نعمة بنعمة ىي كفؤىا " فت كذلؾ: كعيرٌ 

 الفرؽ بينيما أفٌ  كلكفٌ  5يا المكافأة؛ؼ الجائزة بأنٌ كمف العمماء مف عرٌ  ،الجائزة مف قبيؿ المكافأة 
 6".ا المكافأة فتككف بمقابؿ كتككف مماثمة عمى األقؿقابؿ ، أمٌ الجائزة تككف ببل مي "

 : اليدية واليبة والعطية.ثانيا

ليويي  ،اليدية كاحدة اليدايا  7.ييدم بعضيـ إلى بعض أفٍ  :لتيادمكا ،قاؿ أىدل لو كا 

 8.چی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حبچ  قاؿ تعالى:

 9 .: )تيادكا تحابكا(بي صمى اهلل عميو كسمـكقاؿ النٌ 

                                                           
 . 143ص1ابف منظكر، لساف العرب، مادة كفأ، ج -1
، تحقيؽ: عبد السبلـ 189ص5ابف فارس، ابك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، معجـ مقاييس المغة، مادة كفأ، ج -2

 ، دار الفكر. 1979-1399ركف، محمد ىا
، دار الكتاب 1405، 1، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، ط292ص1الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، التعريفات، ج -3

 العربي، بيركت. 
، تحقيؽ: محمد سيد كيبلني، دار المعرفة، 93ص1األصفياني، الحسيف بف محمد، المفردات في غريب القرآف، ج -4

 بيركت. 
 .189ص1جي، معجـ لغة الفقياء، حرؼ الجيـ، ج قمعو -5
 . 77ص15المكسكعة الفقيية الككيتية، ج -6
. الرازم، محمد بف أبي بكر، مختار الصحاح، مادة ىدم، 353ص15ابف منظكر، لساف العرب، مادة ىدم، ج -7
 ، مكتبة لبناف ناشركف. 1995-1415، تحقيؽ: محمكد خاطر، 705ص1ج
 . 35سكرة النمؿ: اآلية  -8
، باب قبكؿ اليدية، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، 594البخارم، محمد بف إسماعيؿ، األدب المفرد، رقـ الحديث:  -9
، دار البشائر اإلسبلمية، بيركت. كقد حسف الشيخ األلباني ىذا الحديث. األلباني، محمد ناصر، 1989-1409، 3ط

 ، دار الصديؽ.  1421 ،1، ط235ص1صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم، ج
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كراما كتقربان  بغير عكض صمةن  شيءو  إعطاءي في اصطبلح الفقياء ىي: " كاليديةي     1".كا 

التجار كالباعة لممستيمكيف مف سمع أك خدمات  وي ىي ما يمنحالمعاصريف: " بعضي  ؼ اليديةى رَّ كقد عى 
 2."، أك تشجيعان، أك تذكيران دكف عكض؛ مكافأةن 

 3.العطية الخالية عف األعكاض كاألغراضب فت لغة: اليبة فقد عيرٌ  ؼي مف تعريؼ اليدية تيعرٌ  كقريبان 

 4كفي اصطبلح الفقياء: "تمميؾ العيف ببل عكض".

ـي  يقكؿي  متقاربة يجمعيا تمميؾ عيف ببل  كاليدية كصدقة التطكع أنكاع مف البرٌ اليبة  "النككم:  اإلما
 5".عكض

  6كالعطاء الشيئ الذم يعطى. ،أما العطية: فيي مف العطاء
 

 7".كض ىبة كاف أك صدقة أك ىديةعطى بغير عً ما يي فت العطية: "رٌ كفي معجـ لغة الفقياء عي 
 
اليبة  كجممة ذلؾ أفٌ يقكؿ ابف قدامة: " ،انييا متقاربةمع بلحظ مف تعريؼ اليدية كاليبة كالعطية أفٌ كيي 

يا تمميؾ في الحياة بغير عكض كاسـ العطية شامؿ دقة كاليدية كالعطية معانييا متقاربة ككمٌ كالصٌ 
 8".لجميعيا

 
في تعريؼ الجائزة أنيا  معانييا متقاربة؛ كقد مرٌ  ف أفٌ مف خبلؿ تعريؼ اليدية كاليبة كالعطية يتبيٌ 

 رب مع معنى اليبة كاليدية.فالجائزة معناىا متقاالعطية؛ 
 

                                                           
 .104ص2قمعو جي، معجـ لغة الفقياء، ج -1
 المصمح، خالد بف عبد اهلل، الحكافز التجارية التسكيقية كأحكاميا في الفقو اإلسبلمي،   -2
. أبك جيب، سعدم، القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا، 803ص1ابف منظكر، لساف العرب، مادة كىب، ج -3
 دار الفكر، دمشؽ، سكريا. ، 1988-1408، 2، ط390ص1ج
 ، دار المعرفة، بيركت. 284ص7ابف نجيـ، زيف الديف، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج -4
، دار القمـ، 1408، 1، تحقيؽ: عبد الغني الدقر، ط240ص1النككم، يحيى بف شرؼ، تحرير ألفاظ التنبية، ج -5

 دمشؽ.  
 . 378ص1. الرازم، مختار الصحاح، باب العيف، ج343ص4جابف فارس، معجـ مقاييس المغة، مادة عطك،  -6
 . 378ص1قمعو جي، معجـ لغة الفقياء، ج -7
 ، دار الفكر، بيركت. 1405، 1، ط273ص6ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد، المغني، ج -8
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 ق: : السب  ثالثا
 باء كالقاؼ أصؿ كاحد صحيح يدؿٌ السيف كالـ جاء في معجـ مقاييس المغة: "السبؽ بتسكيف الباء: التقدُّ 

 2".تقدمو بؽ مصدر سبؽ كقد سبقو يسبقو كيسبقو سبقان كالسٌ كجاء في لساف العرب: "  1."عمى التقديـ
سبقتؾ  يسابؽ الرجؿ صاحبو في الخيؿ أك اإلبؿ كنحك ذلؾ فيقكؿ إفٍ  أفٍ  في بدائع الصنائع: " فياكعرٌ 

 3".سبقتني فكذا فكذا أك إفٍ 
 

 كمف التعريفات المعاصرة لممسابقة:
 ،أك غيره أك رياضيو  أك عمميو  عسكرمو  عمى المغالبة بينيما في مجاؿو  ،"عقد بيف فرديف فريقيف أك أكثر

 4لسابؽ مف المسبكؽ".مف أجؿ معرفة ا
 5بيف متعاقديف عمى عمؿ يعممكنو لمعرفة األحذؽ منيـ فيو". فت كذلؾ: "عقده رٌ كعي 
 6.الخطر الذم يكضع بيف أىؿ السباؽ بفتح الباء ؽ بى السى ك 
 
و الذل يكضع في النضاؿ كالرىاف فمف سبؽ السبؽ كالخطر كالندب كالقرع كالكجب كمٌ ف: "إ ؿيقك  

عؿ أم الماؿ الذم يكضع بيف الجي  -بفتح الباء  -كالسبؽ "عة الفقو الككيتية:  كجاء في مكسك  7".أخذه
 8."المتسابقيف ليأخذه السابؽ ، أم الجائزة

  9كفي المعجـ االقتصادم اإلسبلمي: "السىبىؽ: ما يكضع مف ماؿ ليتسابقكا عميو".

السبؽ ىك نفسو الجائزة كما  إفٌ تعريفو كتعريؼ الجائزة متقارباف؛ بؿ  مف خبلؿ تعريؼ السىبىؽ يتبيف أفٌ 
 ىك كاضح في تعريؼ مكسكعة الفقو الككيتية.

                                                           
 . 99ص3ابف فارس، مادة سبؽ، ج -1
 . 151ص10ابف منظكر، مادة سبؽ، ج -2
 ، دار الكتاب العربي، بيركت. 1982، 206ص6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني، عبلء الديف،  -3
 ، دار القمـ، دمشؽ. 1993-1413، 1، ط13المصرم، رفيؽ يكنس، الميسر كالقمار المسابقات كالجكائز، ص -4
-1418، 1، ط19الشثرم، سعد بف ناصر بف عبد العزيز، المسابقات كأحكاميا في الشريعة اإلسبلمية، ص -5

 ، العاصمة، الرياض، السعكدية.  1997
 . 326ص1الرازم، مختار الصحاح، باب السيف، ج -6
، تحقيؽ: محمد جبر األلفي، 409ص1األزىرم، محمد بف أحمد بف األزىر، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، ج -7
 ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، الككيت. 1399، 1ط
 . 79ص15ج -8
 . 216، حرؼ السيف، صالشرباصي -9
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 عالة. عل والج  : الج  رابعا

الجعؿ بالضـ " جاء في مختار الصحاح: 1،أك رشكة ما يجعؿ عمى العمؿ مف أجرو الجعؿ كالجعالة ىك 
 2".ما جعؿ لئلنساف مف شيء عمى فعؿ ككذا

 مف معناىا في المغة فمف تعريفاتيـ:   يبان كمعنى الجعالة في اصطبلح الفقياء قر 

كالجعؿ ىك اإلجارة عمى منفعة مظنكف حصكليا مثؿ مشارطة الطبيب جاء في بداية المجتيد: " -1
 3."عمى البرء كالمعمـ عمى الحذاؽ كالناشد عمى كجكد العبد اآلبؽ

 4".جعؿ الشيء مف الماؿ لمف يفعؿ أمر كذاكجاء في اإلنصاؼ: " -2
عبدم اآلبؽ أك ضالتي أك عمؿ العمؿ الذل  مف ردٌ الغزالي في الكسيط: "كذكر بعض صكرىا  -3

 5".ستباح فمو دينار أك ما يريدا يجكز فعمو كيي يريده ممٌ 

 جكازىا بقكلو تعالى: عمى  كاستدلكا ،8كحنابمة 7كشافعية 6الفقياء مف مالكية كقد أجاز الجعالة جميكري 

قاؿ ابف كثير: "كىذا مف باب  9 چ   ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 
 10الجعالة".

مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ أتكا عمى  ناسان  أفٌ " :سعيد الخدرم رضي اهلل عنو كأببما ركاه ك 
 ؟ىؿ معكـ مف دكاء أك راؽ :مف أحياء العرب فمـ يقركىـ فبينما ىـ كذلؾ إذ لدغ سيد أكلئؾ فقالكا حيٌ 

                                                           
 . 1126مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، باب الجيـ، ج -1
 . 119ص1الرازم، باب الجيـ، ج -2
، 1975-4،1395، ط235ص2ابف رشد الحفيد، محمد بف أحمد بف محمد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، ج -3

 مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر. 
، دار إحياء التراث 1419، 1، ط282ص6سميماف، اإلنصاؼ لمعرفة الراجح مف الخبلؼ، جالمرداكم، عمي بف  -4

 العربي، بيركت، لبناف.  
 ، دار السبلـ القاىرة. 1417، تحقيؽ: أحمد إبراىيـ كمحمد تامر، 210ص4الغزالي، محمد بف محمد، الكسيط، ج -5
 . 235ص2ابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، ج -6
 ، دار الفكر، بيركت.429ص2الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، ج -7
 . 282ص6المرداكم، اإلنصاؼ، ج -8
 . 72سكرة يكسؼ: اآلية  -9

ـ، دار طيبة لمنشر 1999ىػ 1420، 2، ط401ص4ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر، تفسير القرآف العظيـ، ج -10
  كالتكزيع.
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 فجعؿ يقرأ بأـٌ  ،مف الشاء فجعمكا ليـ قطيعان  .نا كال نفعؿ حتى تجعمكا لنا جعبلإنكـ لـ تقرك  :فقالكا
ال نأخذه حتى نسأؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  :القرآف كيجمع بزاقو كيتفؿ فبرأ فأتكا بالشاء فقالكا

 1(.كما أدراؾ أنيا رقية خذكىا كاضربكا لي بسيـ) :فسألكه فضحؾ كقاؿ

 3؛ كذلؾ لما فييا مف غرر.2عالة إال في العبد اآلبؽكالحنفية لـ يجيزكا الج

عف أبي عمرك الشيباني أنو قاؿ كنت  محمد بف الحسف"ركاه  كاحتجكا عمى جكازىا في العبد اآلبؽ بما
 4".بف مسعكد فجاء رجؿ فقاؿ قدـ فبلف بإباؽ مف القـك فقاؿ القـك لقد أصاب أجرا قاعدا عند عبد اهلل

  5د مف الصحابة فأصبح قكلو بمثاب اإلجماع.كلـ يخالؼ ابف مسعكد أح
 

كىي متقاربة في المعنى كبعض الجكائز تخرج عمى أنيا  ،كالعبلقة بيف الجكائز كالجعالة عبلقة كثيقة
كتحفيز كتشجيع  ،كالجكائز الثقافية كالعممية ،مفقكدان  ئان عمف عنيا لمف كجد شيجعالة؛ كالجكائز التي يي 

  6؛ فيذه األمكر ىي مف باب الجعالة.نافعان  أك يبتكر عبلجان  ،الدراسةؽ في البنو إذا تفكٌ  األبٌ 

 

 : األدلة عمى مشروعية الجائزةالثالثالمطمب 

مف باب فعؿ  ألنو؛ دنيكيان أك  كاف دينيان  سكاءن  مشركعو  في الجائزة اإلباحة إذا كانت عمى عمؿو  األصؿي 
 7ؼ صكرىا كمباحثيا الفقيية.الحكـ عمى الجائزة باختبل عميو. كيختمؼي  الخير كالحثٌ 

 عمى أصؿ مشركعية الجائزة كمنيا: صكص تدؿٌ كقد جاءت بعض النٌ 

                                                           
 ، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب. 5736البخارم، صحيح البخارم، رقـ الحديث:  -1
ىػ، 1405، 20ص1العبد المالؾ ىك المممكؾ الذم يفر مف مالكو قصدا. الجرجاني، عمي بف محمد، التعريفات، ج -2

  دار الكتاب العربي، بيركت.
 . 203ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج -3
  نفسو، نفس الصفحة.المصدر  -4
  المصدر نفسو، نفس الصفحة. -5
، دار الفتح لئلعبلـ العربي، القاىرة. الزحيمي، الفقو 1999-1420، 21، ط201ص3سابؽ، سيد، فقو السنة، ج -6

 . 40. عامر، الجكائز أحكاميا الفقيية كصكرىا المعاصرة، ص2922ص4اإلسبلمي كأدلتو، ج
 . 77ص15جالمكسكعة الفقيية الككيتية،  -7
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 1 چ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ  تعالى: قكلو  -1

كمف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميكـر ضيفو جائزتو قاؿ كما  )النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  قكؿي  -2
 2(.هلل قاؿ يـك كليمة كالضيافة ثبلثة أياـ فما كاف كراء ذلؾ فيك صدقة عميوجائزتو يا رسكؿ ا

 3."مةالعطية كالمنحة كالصٌ  :كالجائزةقاؿ اإلماـ النككم في شرح ىذا الحديث: "
 
 جاء في شرح ىذا الحديث: 4(.أال أمنحؾ، أال أجيزؾقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمعباس: ) -3
 5كالجائزة: العطية. ".ه إذا أعطاهأال أجيزؾ مف أجازه يجيز "
أجيزكا أم أعطكىـ  6(.)أجيزكا الكفد بنحك ما كنت أجيزىـقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  -4

 7.كالجائزة العطاء
اًفرو ، أكنىٍصؿو )عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكلو:  صح   -5                                                                                                                8.(ال سىبىؽى إال في خيؼٍّ ، أك حى

كفيو إباحة ... ىك الماؿ المشركط لمسابؽ عمى سبقو كالسبؽ بفتح الباء :جاء في شرح ىذا الحديث: "
   10".كاإلبؿ لمف سبؽ لمف نضؿ ، كعمى المسابقة عمى الخيؿ ، 9أخذ الماؿ عمى المناضمة

                                                           
 . 72سكرة يكسؼ: اآلية  -1
 . 15سبؽ تخريجو، ص -2
 .18ص2النككم، شرح صحيح مسمـ، ج -3
 . 15سبؽ تخريجو، ص -4
-1420، 1، تحقيؽ: خالد بف إبراىيـ المصرم، ط199ص5العيني، محمكد بف أحمد، شرح سنف أبي داكد، ج -5

 ، مكتبة الرشد الرياض. 1999
 . 15سبؽ تخريجو، ص -6
، 1، تحقيؽ: زبيدة محمد حسف، ط52ص1يدم، محمد بف أبي النصر، تفسير غريب ما في الصحيحيف، جالحم -7

 ، مكتبة السنة، القاىرة. 1415-1995
، كتاب الجياد، باب في السبؽ، دار الكتاب 2576أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، رقـ الحديث: -8

-1423، 1، ط327ص7باني، محمد بف ناصر، صحيح أبي داكد، جالعربي، بيركت. كصحح الحديث الشيخ األل
كالمراد بالنصؿ ىينا السيـ ذك النصؿ كبالحافر قاؿ ابف قدامة: "، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت. 2002

ؿ: حديدةي السيـ كالرمح ما لـ يكف ليا . كجاء في التعريفات: 129ص11". المغني، جالفرس كبالخؼ البعير النَّصى
 .228ص1الجرجاني، ج ٍقًبضه فإذا كاف ليا مقبض فيك سيؼ.مى 
  .79ص15المناضمة أم المباراة كالمغالبة في الرمي. المكسكعة الفقيية الككيتية، ج -9

 ، المكتب اإلسبلمي، بيركت. 1983-1403، 394ص10البغكم، الحسيف بف مسعكد، شرح السنة، ج -10
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 ففي ىذا الحديث تحفيزه  1(.مف قتؿ قتيبل لو عميو بينة فمو سمبوخارم في صحيحو: )أخرج الب -6
  2فمو سمبو كىذا مف قبيؿ العطية كالجائزة. مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لممجاىديف؛ فمف قتؿ قتيبلن 

ففي ىذا  3(.ؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بيف الخيؿ كأعطى السابؽسبَّ ) :عف ابف عمر قاؿ -7
   4ديث جكاز إعطاء الجكائز لمسابؽ كفييا نكع مف التشجيع.الح

 
 : الضوابط الشرعية لمجوائز.الرابعالمطمب 

كقد فصؿ بعض الباحثيف  ،5كضع الباحثكف مجمكعة مف الضكابط الشرعية ينبغي مراعاتيا في الجكائز
طمب سيقـك كفي ىذا الم 6،في ىذه الضكابط كقسميا إلى ضكابط عامة كضكابط خاصةالمعاصريف 

فمف ىذه  ،مب الرسالةتفصيؿ ىذه الضكابط ليس مف صي  الباحث باختصار ىذه الضكابط؛ ألفٌ 
 الضكابط:

لعب عمى ماؿ يأخذه الغالب مف  كؿٌ كالقمار ىك " ،أف تككف الجائزة خالية مف القمار -1
 كبعض الجكائز يدخؿ فييا القمار فبل تجكز. ،"المغمكب

معامبلتيا  ا؛ كلذلؾ ال يجكز أخذ جكائز البنكؾ الربكية؛ ألفٌ بأف تككف الجائزة خالية مف الرٌ  -2
 قائمة عمى الربا.

                                                           
ب الجياد، باب مف لـ يخمس األخماس كمف قتؿ قتيبل فمو سمبو مف ، كتا3142الصحيح المختصر، رقـ الحديث: -1

 غير أف يخمس كحكـ اإلماـ فيو.
 . 28العامر، الجكائز أحكاميا الفقيية كصكرىا المعاصرة، ص -2
، 2، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كآخركف، ط471ص9، ج5656، أحمد بف حنبؿ، المسند، رقـ الحديث:ابف حنبؿ -3

الرسالة. كصححو األلباني، محمد ناصر الديف، غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ  ، مؤسسة1420-1999
 ، المكتب اإلسبلمي، بيركت. 1405، 3، ط222كالحراـ، ص

 المصدر السابؽ، نفس الصفحة.  -4
مية، عند لقد فصؿ في ىذا المجاؿ الدكتكر سعد بف ناصر الشثرم في كتابو المسابقات كأحكاميا في الشريعة اإلسبل -5

الحديث عف أنكاع المسابقات كحكـ كؿ نكع، كما تحدث في ىذا الجانب الدكتكر محمد عثماف شبير في بحثو أحكاـ 
المسابقات المعاصرة في ضكء الفقو اإلسبلمي؛ كذلؾ عند حديثو عف أنكاع المسابقات كأحكاميا. انظر، الشثرم، 

محمد عثماف، أحكاـ المسابقات المعاصرة في ضكء الفقو المسابقات كأحكاميا في الشريعة اإلسبلمية. شبير، 
اإلسبلمي، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، ككذلؾ في دكرتو الرابعة عشرة، في 

 .  2003الدكحة، قطر، 
  .58-45انظر تفصيؿ ىذه الضكابط، عامر، الجكائز أحكاميا الفقيية كصكرىا المعاصرة، ص -6
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تي مات الـ الخمكر أك الخنازير أك المجسٌ أف تككف الجائزة مباحة في ذاتيا؛ فبل يجكز أف تقدٌ  -3
 مة.حرٌ يا مي عمى شكؿ تماثيؿ كجكائز؛ ألنٌ 

 .مان حرٌ كليس مي  أف يككف مكضكع المسابقة مباحان  -4
جائزة مممككة لمعطييا؛ إال إذا كانت الجائزة فييا مصمحة عامة تعكد بالنفع عمى أف تككف ال -5

 المجتمع؛ فيجكز حينئذ لمحاكـ أف يخرجيا مف بيت ماؿ المسمميف.
ينبغي في بعض الجكائز أف تككف الجائزة معمكمة الجنس كالصفة كالقدر؛ كذلؾ في جكائز  -6

جعالة؛ أما إذا كانت الجائزة ىبة فيجكز أف تككف المسابقات كالجكائز التي تككف صكرة مف صكر ال
 مجيكلة.

فمك أف أحدىـ كضع جائزة سيارتو المسركقة عمى  ،أف تككف الجائزة مما يقدر عمى تسميمو -7
 سبيؿ المثاؿ ال يصح.

  .   1كعدـ الرجكع عنيا عند تسميميا ،كجكب الكفاء بيا إذا كعد بيا -8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 باختصار كتصرؼ: المرجع نفسو، نفس الصفحات.  -1
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 ي تقدميا البنوك اإلسالمية ورأي العمماء فييا:المبحث الثاني: الجوائز الت

 :انمبوفيو مط

   المطمب األول: مفيوم جوائز البنوك اإلسالمية

 وأنواعيا رأي العمماء في جوائز البنوك اإلسالميةالمطمب الثاني:  
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 :المطمب األول: مفيوم جوائز البنوك اإلسالمية

كخصائصيا؛  ،كعف نشأتيا ،الة عف تعريؼ البنكؾ اإلسبلميةث الباحث في التمييد ليذه الرستحدٌ 
كبالتالي فيي  ،عمى أساس التعامؿ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمة ىذه البنكؾ قائمةه  كتبيف مف خبلؿ ذلؾ أفٌ 

كىي البديؿ لمبنكؾ الربكية القائمة في أيامنا ىذه؛ كلذلؾ أفتى  ،كال إعطاءن  أخذان ال ال تتعامؿ بالربا 
قرار  كمف ىذه الفتاكل ،كجكد البديؿ في ظؿٌ  بكية خاصةن دـ جكاز التعامؿ مع البنكؾ الرٌ الفقياء بع
حيث جاء ـ 1986ىػ/1406المنعقد بمكة المكرمة سنة  برابطة العالـ اإلسبلمي اإلسبلمي مجمع الفقو

أف يتعامؿ مع المصارؼ  ر لو التعامؿ مع مصرؼ إسبلميٌ يحـر عمى كؿ مسمـ يتيسٌ "ما يمي: فيو 
عميو  ذر لو في التعامؿ معيا مع كجكد البديؿ اإلسبلمي، كيجبي الربكية في الداخؿ أك الخارج؛ إذ ال عي 

 1".أف يستعيض عف الخبيث بالطيب، كيستغني بالحبلؿ عف الحراـ
ساند ىذه البنكؾ لتقكل شككة االقتصاد اإلسبلمي كلمكقكؼ كمف ىنا ينبغي عمى المسمـ أف يدعـ كيي 

مكاف إلى  جاء في قرار مجمع الفقو ما يمي: "يدعك المجمس المسمميف في كؿٌ  ،بكيةأماـ البنكؾ الر 
كعدـ االستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاكؿ التشكيش  ،أزرىا مساندة ىذه المصارؼ كشدٌ 

 ع في إنشاء ىذه المصارؼ في كؿٌ . كيرل المجمس ضركرة التكسٌ كتشكيو صكرتيا بغير حؽٌ  ،عمييا
ف مف ىذه المصارؼ شبكة قكية حتى تتككٌ  ،ع خارج أقطارهجد لممسمميف تجمٌ كحيثما كي  ،ـأقطار اإلسبل

 2تييئ القتصاد إسبلمي متكامؿ".
 ،كالتجار في تشجيع الناس لمتعامؿ معيا التجارية كقد حذت البنكؾ اإلسبلمية حذك غيرىا مف البنكؾ

كقد تككف  ،عمى العديد مف معامبلتيا طرح الجكائز خدماتيا المصرفية؛ كمف ىذه الحكافزكالتركيج ل
  ىذه الجكائز نقدية كقد تككف عينية.

ميا البنؾ اإلسبلمي كبعد ىذا يمكف تعريؼ جكائز البنكؾ اإلسبلمية عمى أنيا: العطايا كاليدايا التي يقدٌ 
 لعمبلء آخريف. كاستقطابان  أك يطرحيا تشجيعان  ،لمعبلقات لعمبلئو تعزيزان 

 
 العمماء في جوائز البنوك اإلسالمية وأنواعيا: المطمب الثاني: رأي

 ميا البنكؾ اإلسبلمية بشكؿ عاـ: أكال: حكـ الجكائز التي تقدٌ 
أك جكائز عينية ، كعمرةو  ؿ نفقات حجو عبارة عف تحمُّ  ميا البنكؾ اإلسبلمية؛ قد تككفي الجكائز التي تقدٌ  

ائز؛ كىنالؾ تفصيؿ لحكـ ىذه الجكائز عند لمعميؿ أك غير ذلؾ مف الجك  حسنان  ـ قرضان أك تقدٌ  ،كنقدية
 ـ مف قبؿ البنؾ.الحديث عف أنكاعيا ككيؼ تقدٌ 

                                                           
1- http://www.kantakji.com/riba/     
 نفس المصدر.  -2



38 
 

 أما بالنسبة لمحكـ العاـ ليذه الجكائز؛ فقد اختمؼ الفقياء المعاصركف عمى رأييف: 
 مف باب التشجيع ىذه الجكائز تعدٌ  أفٌ كاعتبركا  ،و ال مانع مف تقديـ ىذه الجكائزالرأم األكؿ: يرل أنٌ 

 1.كتأخذ الحكـ العاـ لمجائزة كىك اإلباحة ،المشركع لمتعامؿ مع البنؾ
 جاء عمى مكقع الشبكة اإلسبلمية أثناء اإلجابة عمى حكـ جكائز البنكؾ اإلسبلمية: 

مف  فيي مباحة يجكز أخذىا. فيي تشجيعه  إسبلميو  ة مف طرؼ بنؾو ىذه الجكائز إذا كانت مقدمٌ  أفٌ  " 
كال يشبو ىذا  شرعان  ال تفضي إلى محظكرو  مف العمبلء بطريقةو  ممكفو  ددو البنؾ الستقطاب أكثر ع

نما يكدع مالو ليستثمر  القمار، ألفٌ  العميؿ لـ يدفع شيئان فيغنـ أك يغـر كما ىك الشأف في القمار، كا 
 .2"لو

ف كاف التقديـ مسبقان  ،ىذه الجكائز مف قبيؿ اليبة أفٌ كاعتبركا   سكاءن  ،يبةبال باإلعبلف فيككف كعدان  كا 
 معينة.  كاف الكعد لجميع العمبلء أك لبعضيـ طبؽ مكاصفاتو 

 3كما اعتبركا الجيالة في ىذه الجكائز مغتفرة؛ إلنيا تزكؿ بسيكلة كال تؤدم إلى نزاع.
 

الجكائز مف قبؿ البنؾ اإلسبلمي ىذه تقديـ  أفٌ عدـ جكاز تقديـ ىذه الجكائز كاعتبركا الرأم الثاني: يرل 
و يؤدم إلى التكاسؿ عف العمؿ عمى أمؿ الحصكؿ عمى كما أنٌ  ،لمغرب كلمبنكؾ الربكية يدان تقم عدُّ يي 

خالؼ لركح كىذا كمو مي  ،ككذلؾ يدعك لئلسراؼ كشراء زيادة عف حاجة اإلنساف ،دكف جيد كسبو 
 4كالنشاط كيحث عمى اإلقباؿ عمى العمؿ كعدـ اإلسراؼ. اإلسبلـ الذم يدعك لمجدٌ 

 

                                                           
فتكل الرقابة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي األردني، نقبل عف: شبير، محمد عثماف، أحكاـ المسابقات المعاصرة في ضكء  -1

ي، بحث مقدـ إلى مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، جدة، الدكرة الرابعة عشر مف الفقو اإلسبلم
. حمداف، إنعاـ عرفات مكسى، الجكائز التشجيعية في البنكؾ اإلسبلمية)دراسة  16-1-2003 – 2003 -11-1

، كمية 2001أحمد محمد السعد،  ، رسالة ماجستير تحت إشراؼ الدكتكر:60حالة البنؾ اإلسبلمي األردني(، ص
الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة اليرمكؾ.  الدبياف، دبياف بف محمد، المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة، 

 ىػ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض.1432، 2، ط363ص4ج
 .http://fatwa.islamweb.net/fatwa/indexمركز الفتكل، الشبكة اإلسبلمية  -2
 . 30شبير، أحكاـ المسابقات المعاصرة في ضكء الفقو اإلسبلمي، ص -3
كالقائمكف بيذا الرأم ىـ لجنة الرقابة الشرعية لمصرؼ قطر اإلسبلمي كالمككنة مف: د.يكسؼ القرضاكم، د. عمي  -4

المسابقات المحمدم، د. عمي السالكس، د. عبد القادر العمارم، الشيخ كليد بف ىادم، نقبل عف: شبير، أحكاـ 
 . . 30المعاصرة في ضكء الفقو اإلسبلمي، ص
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: "تقميد الغرب في لمغرب أفٌ  تقميدان  تقديـ الجكائز يعدٌ  أصحاب القكؿ الثاني القائميف إفٌ عمى  كيمكف الردٌ 
األصؿ في المعامبلت اإلباحة ما لـ يكجد ما  كسائؿ المعامبلت المالية جائز مف حيث األصؿ؛ ألفٌ 

  1."كال يكجد ىنا دليؿ يمنع مف ذلؾ يمنع منو شرعان 
فإف كاف التقميد في األمكر المباحة كالمعامبلت ؛ ـ التكميفية الخمسةبؿ ربما يأخذ تقميد الغرب األحكا"

ف كاف التقميد في األمكر المطمكبة كاف التقميد مطمكبنا كجكبنا أك  ا، كا  المالية المباحة كاف التقميد مباحن
ف كاف التقميد في األمكر المحرمة كاف التقميد محرمنا، أك في األمكر المكركىة كاف  استحبابنا، كا 

 .2"مكركىنا
ىذه البنكؾ تتعامؿ بالربا كأما  لمبنكؾ الربكية فيجاب عنو بأفٌ  تقميدان  ىذه الجكائز تعدٌ  أما قكليـ إفٌ 

صحاب حسابات التكفير في البنكؾ فأ؛ كال إعطاءن  البنكؾ اإلسبلمية فإنيا ال تتعامؿ بالربا ال أخذان 
بيف البنؾ عقد مضاربة، فالبنؾ: ىك المضاًرب، اإًلسبلمية دفعكا أمكاليـ لتستثمر ليـ، كالعقد بينيـ ك 

 جار بالماؿ طمبنا لمربح.كمنو العمؿ، كىك االتٌ 
كالربح ليما عمى ما  جر فيو،الماؿ: ىك صاحب حساب التكفير، حيث يدفع مالو لمبنؾ ليتَّ  كربٌ 

فإنو الماؿ مالو، كفي حاؿ الربح  شرطاه، ففي حاؿ الخسارة يخسر البنؾ جيده كعممو، كيخسر ربٌ 
يشترط أف يككف جزءنا شائعنا كالنصؼ أك الثمث، فإف شرطا مقدارنا معيننا مف الماؿ فسدت المضاربة، 

 الجكىرم بيف عمؿ البنكؾ الربكية كبيف عمؿ المصارؼ اإًلسبلمية. ىذا ىك الفارؽي 
 ة؛ ألفٌ مف قبيؿ اليب عدٌ فإنيا ت ؾاإًلسبلمي أصحاب حسابات التكفير جكائز عمى ذل بنؾفإذا أعطى ال

نما ىك مضارب لصاحب الماؿ، كالباعث عمى دفع البنؾ جكائز  ا، كا  البنؾ في ىذه الحالة ليس مقترضن
لشركائو ىك تشجيع أصحاب الماؿ الستقطاب أكثر عدد ممكف مف العمبلء )الشركاء( بطريقة ال 

 3.تفضي إلى محظكر شرعنا
كف أف يقاؿ في الجكائز عمى الشراء، كليس ىذا مم بأفٌ  فيجابىذه الجكائز تدعك لئلسراؼ  كقكليـ إفٌ 

 4.في الجكائز عمى حسابات التكفير
ضمف عدـ الكقكع في ككذلؾ ىذه الجكائز مضبكطة بضكابط شرعية كما سيأتي في بياف أنكاعيا ت

 . المحظكرات الشرعية
جكاز الجائزة كل ،لعدـ كجكد ما يمنع مف ذلؾ ،ح لمباحث ىك جكاز تقديـ البنؾ ليذه الجكائزكالذم يترجٌ 

 بشكؿ عاـ إذا انضبطت بالضكابط الشرعية.  
 

                                                           
 .30شبير، أحكاـ المسابقات المعاصرة في ضكء الفقو اإلسبلمي، ص -1
 365ص4الدبياف، المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة، ج  -2
   365ص4ج مصدر نفسو،ال -3
  365ص4ج مصدر نفسو،ال -4
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 أنواع الجوائز التي تقدميا البنوك اإلسالمية:ثانيا: 
 

أك  ،أك حسابات التكفير ،ا أف تككف عمى الحسابات الجاريةميا البنؾ اإلسبلمي إمٌ الجكائز التي يقدٌ 
 األمكر حكميا الشرعي. كلكؿ جائزة عمى ىذه ،أك عمى بطاقات االئتماف ،اؼ اآلليالصرٌ 

 
 الحسابات الجارية: أوال:

 
ليـ سحبيا كاممة في أم  الحسابات الجارية ىي: "المبالغ التي يكدعيا أصحابيا في البنكؾ كيحؽٌ  

 1دكف أف يحصمكا عمى عائد أك فائدة". شاءكاكقت 
لفقو أخذ مجمع اكبيذا الرأم  2،ج كثير مف الفقياء المعاصريف حسابات التكفير عمى أنيا قرضكخرٌ 

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع بأبي  إفٌ " اإلسبلمي حيث جاء في قراره 
نيساف )أبريؿ(  6 -1ىػ المكافؽ 1415ذم القعدة  6 -1ظبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة مف 

كدائع المصرفية ـ، بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع ال1995
 :ر ما يمي)حسابات المصارؼ(، كبعد استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو، قرٌ 

 
أكانت لدل البنكؾ اإلسبلمية أك البنكؾ الربكية  أكالن: الكدائع تحت الطمب )الحسابات الجارية( سكاءن 

اف ليا كىك ممـز ـ ليذه الكدائع يده يد ضمالمصرؼ المتسمٌ  ىي قركض بالمنظكر الفقيي، حيث إفٌ 
 .3"ن شرعان بالرد عند الطمب. كال يؤثر عمى حكـ القرض ككف البنؾ )المقترض( مميئا

 
ؼ الفقيي لمحسابات الجارية أصدرت العديد مف الييئات الشرعية كمجالس اإلفتاء يعمى ىذا التكي كبناءن 

 حكـ إعطاء البنؾ جائزة عمى الحسابات الجارية كمنيا:

                                                           
، دار 2007-1427، 6، ط266عاصرة في الفقو اإلسبلمي، صشبير، محمد عثماف، المعامبلت المالية الم -1

 النفائس، عماف.
، دار الثقافة، 7، ط123ص1السالكس، عمي أحمد، مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي، ج -2

 ئد: تكيفيا، بحث منشكر عمى مكقع صيد الفكا -الدكحة، قطر.  الشيراني، حسيف، الحسابات الجارية حقيقتيا
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/24.htm 

 /http://www.fiqhacademy.org.saمكقع مجمع الفقو اإلسبلمي:   -3

http://www.fiqhacademy.org.sa/
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لشركة الراجحي المصرفية حيث جاء فييا: "ال يجكز منح ىدايا عينية خاصة  فتكل الييئة الشرعية -1
 بأصحاب الحسابات الجارية أك بعضيـ إلنيا تدخؿ في الصكر الممنكعة مف صكر القرض الذم جرٌ 

 1نفعا".
ت: "الجكائز بجميع صكرىا التي يمنحيا البنؾ ألصحاب ىذه الحسابات فتكل ندكة البركة حيث نصٌ  -2
؛ ألنيا زيادة عمى مبمغ القرض إذا كانت مشركطة في طمب شرعان  مةه حرٌ مي  -ات الجاريةأم الحساب-

 2أك أعمنيا البنؾ في أثناء كجكد الحساب أك جرت عادة البنؾ بمنح ىذه الجكائز." ،فتح الحساب
جارية - االئتمانيةكال يجكز تكزيع جكائز عمى أصحاب الحسابات فتكل مجمس اإلفتاء األردني: "  -3

 3."نفعان فيك حراـ كؿَّ قرضو جرٌ  كذلؾ لكجكد شبية الربا قياسان عمى القرض؛ ألفٌ  -الطمب كتحت
"يجكز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية مف فئة معينة : الككيتي التمكيؿ بيت فتاكل في جاء -4

  ممحكظان ، كالعمى أف ال يككف ذلؾ مشركطان    ، الجكائز أك اليدايا   ببعض المزايا عمى سبيؿ  أك إطبلقان 
  .عند فتح الحساب

ذا كانت المساعدات   النقدية كالعينية مشركطة عند فتح الحساب الجارم أك استمرار بقائو، فبل    كا 
نما ىي  نفعان  يجكز؛ ألنيا مف باب القرض الذم جرٌ  ،كأما إذا كانت ىذه المساعدات غير مشركطة كا 

؛ألنيا مف قبيؿ اليبة أك حسف الكفاء، كالمتبرع  عمى سبيؿ التبرع كالجكائز، فبل مانع مف ذلؾ شرعان 
   4."أمير نفسو مف حيث مقدار التبرع أك تركو

 
 :ىذه الفتاكل أمراف  كيبلحظ في

قاؿ  ،عمى تحريمو إذا كاف مشركطان  جمعه حريـ ىك الزيادة عمى القرض كىذا مي سبب التٌ  األمر األكؿ: أفٌ 
فأسمؼ عمى ذلؾ، إف أخذ  أك ىديةن  ط عمى المستمؼ زيادةن المسًمؼ إذا شر  أجمعكا عمى أفٌ : "ابف المنذر
 5".الزيادة ربا

 
                                                           

، دار كنكز إشبيميا 2010-1431، 542ص1المجمكعة الشرعية، قرارات الييئة الشرعية بمصرؼ الراجحي، ج -1
 يع، الرياض، السعكدية. لمنشر كالتكز 

 نقبل عف مكقع الفقو اإلسبلمي: 2002-1423قرارات ندكة البركة الثالثة كالعشريف المنعقدة في مكة عاـ  -2
 http://www.islamfeqh.com 
  ttp://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=54#.hمكقع مجمس اإلفتاء األردني:   -3

-http://onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8267/54028مصدر الفتكل عمى ىذا الرابط:  -4
2004-08-01%2017-37-04.  

سمـ ، دار الم2004-1425، 1، تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ، ط90ص1ايف المنذر، محمد بف إبراىيـ، اإلجماع، ج -5
 لمنشر كالتكزيع. 

http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=54#.UwOdf2J_t0w


23 
 

 1".خبلؼ ربغي يو أف يزيده فيك حراـه فقرض شرط  ككؿٌ كقاؿ ابف قدامة: "
 
نما بشركط األمر الثاني: أفٌ    :كىي ،تحريـ الجكائز عمى الحسابات الجارية ليس عمى اإلطبلؽ كا 

 ح الحساب.أال تككف الجائزة مشركطة في طمب فت -1
 أال يعمف البنؾ عف ىذه الجكائز أثناء كجكد الحساب. -2
 أال يككف مف عادة البنؾ طرح ىذه الجكائز. -3

 

 التوفير( ات: الجوائز عمى الحسابات االستثمارية )حسابثانيا

الحسابات االستثمارية: ىي الحسابات التي يقبميا البنؾ عمى أساس أنيا مضاربة تخضع لمربح 
ـ األرباح في نياية السنة المالية قسٌ كتي  ،الماؿ ؾ المضارب كالمكدع أك المستثمر ىك ربٌ فالبن ،كالخسارة

 2ال في بدايتيا.

 نكعاف في البنكؾ اإلسبلمية:حسابات االستثمارية الك 

"حساب التكفير": كىي عبارة عف "استثمار ماؿ لدل المصرؼ  ةالنكع األكؿ: الكدائع االدخاري
كيحؽ لصاحب الحساب االدخارم االستثمارم  ،ه في األكجو الشرعيةكيفكض باستثمار  ،اإلسبلمي

   . 3السحب منو في أم كقت. مع كجكد بعض القيكد عند عممية السحب تختمؼ مف مصرؼ آلخر"

لبنؾ اإلسبلمي العبلقة بيف ا كقد اختمؼ العمماء في التكييؼ الفقيي لحساب التكفير؛ فمنيـ مف يرل أفٌ 
كينطبؽ عمى ىذه الحسابات أحكاـ المضاربة في  ،عقد المضاربة ة عمىكبيف صاحب الحساب قائم

 4الفقو اإلسبلمي.

                                                           
 . 390ص2المغني، ج -1
. الييتي، المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية 268شبير، المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي، ص -2

 . 268كالتطبيؽ، 
ـ، مكتبة التقكل، مدينة 2006-ىػ1427، 43شحادة، حسيف حسف، المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيؽ، ص -3

 ، القاىرة. نصر
. العثماني، محمد تقي، بحكث في قضايا فقيية معاصرة، 542ص1قرارات الييئة الشرعية بمصرؼ الراجحي، ج -4

ـ، دار القمـ دمشؽ.                                                                   2013 -ق1434، 343ص
   .http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=54#مكقع مجمس اإلفتاء األردني:  

http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=54#.UwOdf2J_t0w
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  1كأنيا أشبو بالحسابات الجارية. ،تأخذ حكـ القرض ىذه الحسابات كمف العمماء مف يرل أفٌ 

 ،قبكلو ككديعة ألجؿ حساب استثمارم يتـٌ (: سابات االستثمارية )الكديعة ألجؿالنكع الثاني مف الح
كتحقيؽ عائد  ،لقكاعد كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية في سبيؿ تمبية احتياجات المكدعيف ستثمر طبقان كت

ربط  كتككف خاضعة لمربح كالخسارة المتحققة خبلؿ العاـ المالي لمبنؾ. كيتـٌ  ،خراتيـمادم عمى مدٌ 
حاؿ قياـ سنكم( كفي   –نصؼ سنكم  –سكاء كاف )شيرم   الحساب لفترة زمنية محددة متفؽ عمييا

كتقـك  العميؿ بالسحب أثناء الفترة الزمنية المتفؽ عمييا يخسر الربح المتحقؽ كحسب شركط التعاقد
 .2عمى أساس عقد المضاربة

 كقد جاء في حكـ جكائز التكفير التي يعطييا البنؾ اإلسبلمي مجمكعة مف الفتاكل كالقرارات منيا:

: "يجكز إعطاء اليدايا ألصحاب حيث جاء فييا فتكل الييئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية -1
الحسابات االستثمارية  شرط أال تككف اليدايا مف ماؿ المستثمريف؛ كذلؾ ألفٌ  ،الحسابات االستثمارية

 3".نفعان  فبل تككف مف القرض الذم جرٌ  ليست قركضان 
البنؾ جكائز يمنح  يجكز أفٍ الفتكل عمى أنو " فتكل بنؾ فيصؿ اإلسبلمي في السكداف حيث تنٌص  -2

د كتتبايف صكر دىا البنؾ بحيث تتعدَّ مف جانبيـ ككيؼ يحدِّ  سابؽو  خار دكف عمـو ألصحاب كدائع االدِّ 
خار كال يجكز تقديـ ىذه الجكائز في كؿ مرة، كال تككف في فترات ثابتة، حتى تصبح ىي الدافع لبلدِّ 

فٍ جكائز لممدَّ  ذلؾ  في عقد كديعة االدخار ألفَّ كانت غير مشركطة  خريف بصكرة معمنة كمتكررة، كا 
أصحاب  ما أفَّ كبكبالتالي يأخذ حكـ المنفعة المشركطة في عقد الكديعة،  سيصير بمركر الزمف عرفان 

يا تأخذ حكـ القرض، كال ىا إلييـ فإنٌ الكدائع أذنكا لمبنؾ في التصرؼ في كدائعيـ، كضمف البنؾ ردَّ 
 4".يجكز اشتراط منفعة لممقرض

يجكز تقديـ : "لبلقتصاد اإلسبلمي يفارات كتكصيات ندكة البركة الثالثة كالعشر قر جاء مف ضمف  -3
البنؾ جكائز إلى أصحاب حسابات االستثمار ، ألف أرصدة ىذه الحسابات مممككة ألصحابيا كالبنؾ 

                                                           
الييئة الشرعية لبنؾ فيصؿ اإلسبلمي في السكداف، نقبل عف قسـ الفتاكل االقتصادية، مكقع اإلسبلـ:   -1

http://moamlat.al-islam.com سألكنؾ عف المعامبلت المالية المعاصرة، . عفانة، حساـ الديف، ي
 ، المكتبة العممية كدار الطيب لمطباعة كالنشر، أبك ديس، فمسطيف. 2009-1430، 1،ط37ص1ج
 http://islamicbank.ps/new/ar_pageالبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني:   -2
 .542ص1قرارات الييئة الشرعية بمصرؼ الراجحي، ج -3
 http://moamlat.al-islam.comالقتصادية، مكقع اإلسبلـ:  نقبل عف قسـ الفتاكل ا -4
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ماؿ  مضارب ليـ فييا بحصتو مف الربح ، عمى أف ال يؤدم منح ىذه الجكائز إلى ضماف رأس
ضماف المضارب لرأس ماؿ المضاربة  منو كما في حالة حدكث خسارة ، كذلؾ ألفَّ المضاربة أك جزء 

 ، عمي أف يككف دفع ىذه الجكائز مف أمكاؿ البنؾ ال مف أرباح حسابات االستثمار ألفَّ  ال يجكز شرعان 
 .1"المضارب ليس لو التبرع مف أمكاؿ المضاربة

 
ع جكائز تشجيعية دارة البنؾ اإلسبلمي أف يكزِّ يجكز شرعان لمجمس إ فتكل مجمس اإلفتاء األردني: " -4

أك عمرة، أك نحك ذلؾ عمى أصحاب الحسابات االستثمارية إذا  حجٍّ ؿ نفقات نقدية أك عينية، أك تحمُّ 
  خكال بذلؾ، بشرط أف تككف ىذه الجكائز مف أرباح البنؾ الخاصة.كاف مي 

يؤدم إلخراج جزء مف حصة أصحاب ذلؾ  ؛ ألفَّ االستثماركال يجكز إخراجيا مف إجمالي أرباح 
حسابات االستثمار في الربح عمى سبيؿ التبرع، كىذا ممنكع شرعان، إذ ال يجكز لممضارب )البنؾ( 

الماؿ )أصحاب الحسابات االستثمارية( فإذا أذنكا بذلؾ  التبرع مف ماؿ المضاربة إال بإذف مف ربِّ 
ىذا التصرؼ في منح الجكائز مف قبيؿ اليبة، عتبر إخراجيا مف إجمالي األرباح، كيي  فيجكز عندئذو 

كتككف كعدان ممزمان لمبنؾ إذا سبقت باإلعبلف عنيا، كال تعتبر مف قبيؿ الشرط في عقد المضاربة 
المفترض بيف المكدعيف كالبنؾ )باعتبار المكدعيف أصحاب الحسابات االستثمارية كاعتبار البنؾ 

 2."لمكدعيف كال تصؿ غيرىـىذه الجكائز قد تصؿ بعض ا المضارب( ألفَّ 

التكييؼ الصحيح لحسابات التكفير عمى أنيا مف  يرل أفَّ حيث  :فتكل الدكتكر حساـ الديف عفانة -5
ط عمى أك اشتير  ،بفتح حساب ف ذلؾ مشركطان باب القرض؛ كبالتالي ال يجكز منح جكائز عمييا إذا كا

يزيد فرصة الربح؛ كي تغذية الحساب ع ييشترط عمى المكدأك  ،حسابو عف مبمغ معيف المكدع أال يقؿٌ 
كىذا ىك  نفعان  مف أجؿ فرصة الربح بالجائزة تصبح بمثابة قرض جرَّ  ىذه االشتراطات عمى المكدع ألفَّ 

   3إذا كانت بدكف شرط مسبؽ فبل بأس بيا. كأما الجكائز عمى حسابات التكفيرالربا. 
 كمف خبلؿ ىذه الفتاكل يبلحظ ما يمي:

ما  التكييؼ الفقيي لحساب التكفير ىك مف باب القرض اشترط لجكاز الجائزة اعتبر أفَّ مف  أكال: أفَّ 
 يمي: 

 أال تككف الجائزة مشركطة في طمب فتح الحساب. -1

                                                           
1-  research/428.html-http://www.alzatari.net/print 

   .http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=54#مكقع مجمس اإلفتاء األردني:   -2
، المكتبة العممية 2009-1430، 1،ط37ص1عفانة، حساـ الديف، يسألكنؾ عف المعامبلت المالية المعاصرة، ج -3

 كدار الطيب لمطباعة كالنشر، أبك ديس، فمسطيف. 

http://www.alzatari.net/print-research/428.html
http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=54#.UwOdf2J_t0w
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 أال يككف مف عادة البنؾ طرح ىذه الجكائز. -2
 اشترطكا أف تككف  ،ثانيا: العمماء الذيف خٌرجكا حسابات االستثمار عمى أنيا مف باب المضاربة

 .ال مف ماؿ المستثمريف اب المساىميفالجكائز مف حس
 

 : الجوائز عمى استخدام الصراف اآللي.ثالثا

 تقكـ بعض البنكؾ بتقديـ الجكائز لممتعامميف معيا مف خبلؿ استخداـ الصراؼ اآللي التابع ليا.

 اشرةن مب الجارم حسابو مف مبمغو  بسحب لمشخص تسمح التي البطاقة ىي اآللي: الصراؼ بطاقةك  
 عمييا الحصكؿ اآللي،كيمكف الصراؼ أجيزة مف حسابو مف نقدية مبالغ كسحب ،التاجر إلى لدفعيا
 الحساب،كال بحركة كربطيا لمعميؿ البطاقة بإصدار البنؾ يقكـ البنؾ،حيث لدل حسابو  فتح بعد

 ياتعمم في أك اآللي الصراؼ أجيزة مف نقدم سحب عمميات في سكاء استخداميا العميؿ يستطيع
 .دائنان  الحساب رصيد كاف إذا إال البيع نقاط أجيزة خبلؿ مف شراء

بطاقات الصراؼ اآللي الداخمية: كىي البطاقات التي تؤدم كبطاقات الصراؼ اآللي عمى أنكاع فمنيا 
سكاء كاف مف نفس البنؾ المصدر ليذه البطاقة أك مف البنكؾ األخرل بناء  كظائفيا داخؿ دكلة كاحدة

  .يات بيف البنكؾعمى اتفاق

ة دكلية ترعى ىذه البطاقات، بحيث يستطيع ظمآللي الدكلية: كىي التي تتبع منبطاقات الصراؼ اك  
حامميا استخداميا في جميع أنحاء العالـ، كمف أمثمتيا بطاقة )فيزا إلكتركف( التابعة لفيزا، كبطاقة 

شبكة دكلية تكفرىا المنظمة الراعية التعامؿ بيا مف خبلؿ  )مايسترك( التابعة لماستر كارد، كيتـٌ 
  لمبطاقة.

المعاممة بيف  عقد حكالة، عمى أساس أفَّ  تكييؼ العمؿ في بطاقة الصراؼ اآللي عمى أنويمكف ك 
 رأس ماؿ المصارؼ مف إيداعات الناس، كليذا فإفَّ  أك قرض، حيث أفَّ  العميؿ كالمصرؼ معاممة ديفه 

  المصرؼ مديف لعميمو.
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  1مف البطاقات إذا انضبطت بالضكابط الشرعية. تعامؿ مع ىذا النكعكالظاىر جكاز ال

قد جاء ضمف قرارات ندكة البركة الثالثة كالعشريف الحكـ أما بالنسبة لحكـ الجكائز عمى ىذه البطاقات ف
 كقيدكا ذلؾ بشرطيف: ،بجكاز ىذه الجكائز

 ؿ االشتراؾ في السحب؛ ألفَّ "أال يدفع الداخمكف في السحب أك يحسـ مف حساباتيـ أم مبمغ مقاب -1
 ذلؾ يعد قمارا.

  2السحب خبلليا عف العمكلة العادية". أال تزيد عمكلة السحب خبلؿ المدة التي يتـٌ  -2

 

 : الجوائز عمى بطاقات االئتمان. رابعا

صدره لشخص طبيعى أك مستند يعطيو مي أنيا: " ىؼ مجمع الفقو اإلسبلمي بطاقة االئتماف عمعرَّ 
نو مف شراء السمع كالخدمات ممف يعتمد المستند دكف دفع الثمف مكِّ عمى عقد بينيما يي  اعتبارل بناءن 

 3".حاالن لتضمنو التزاـ المصدر بالدفع، كمنيا ما يمكف مف سحب النقكد مف المصارؼ

كحسب  ،لما تتضمنو مف عقكد كاتفاقيات ناءن كىذه البطاقات ليا صكرىا كأحكاميا الشرعية ب
 4استخداميا.

 

 

                                                           
ـ، 2013 -ىػ1434، 1، ط18ج 138-134فتاكل يسألكنؾ، ص بتصرؼ كاختصار: عفانة، حساـ الديف عفانة، -1

 أبك ديس، فمسطيف. 
 نقبل عف مكقع الفقو اإلسبلمي: 2002-1423قرارات ندكة البركة الثالثة كالعشريف المنعقدة في مكة عاـ  -2
 http://www.islamfeqh.com 
مي في دكرتو الثانية عشرة بالرياض في مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبل -3

أيمكؿ ) سبتمبر (  28 – 23ىػ المكافؽ 1421رجب  1ىػ ػ 1421جمادل اآلخرة  25المممكة العربية السعكدية، مف 
 ـ.2000

 . 190شبير، المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي، ص -4
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عف البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني  أصدرىا مزيد مف االطبلع عمى أحكاـ بطاقة االئتماف سأكرد نشرةن كلم
بتكضيح مجمكعة ؛ حيث قامت ىيئة الرقابة الشرعية في ىذا البنؾ التي يمنحيا لعمبلئوبطاقة التيسير 

 :  1ياالتكييؼ الفقيي لعف ك  ،مف األحكاـ الشرعية المتعمقة بالبطاقة

 عي لبطاقة االئتماف اإلسبلمية:التكيؼ الشر 

بطاقة االئتماف اإلسبلمية ىي مستند يعطيو البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني لمف يطمبو مف زبائنو أكال:  
 عمى عقد بينيما يمكنو مف شراء السمع كالخدمات ممف يعتمد ىذه البطاقة دكف الحاجة لدفع الثمف فكرا؛ن 

 كذلؾ لتضمنو التزاـ البنؾ بالدفع. 

 تككف أطراؼ بطاقة االئتماف مف:ت: ثانيا

كتقكـ باإلشراؼ عمى إصدار  ،شركة فيزا العالمية: كىي التي تممؾ العبلمة التجارية لمبطاقة -1
األطراؼ بشبكة اتصاالت  البطاقات كفؽ اتفاقيات خاصة مع البنكؾ المصدرة. كتقكـ فيزا بربط كؿٌ 

ككجكد السقؼ الكافي  ،معمكمات البطاقة صحةد مف حاسكبية ضخمة كتقكـ بعدد مف المياـ كالتأكُّ 
 ،كتقسيـ العمكالت المستحقة منيما ،كالمقاصة بيف البنكؾ ،لعممية السحب النقدم أك أثماف المشترات

 كغير ذلؾ مف المياـ.

عمى ترخيص معتمد مف شركة فيزا العالمية  مصدر البطاقة: كىك البنؾ الذم يصدر البطاقة بناءن  -2
 ـك بالسداد ككالة عف حامؿ البطاقة.كيق ،فييا بصفتو عضكان 

كيمتـز لمصدرىا بالكفاء بكؿ ما  ،حامؿ البطاقة: كىك عميؿ البنؾ الذم صدرت البطاقة باسمو -3
 ينشأ عف استعمالو ليا.

ـ الخدمات التي يطمبيا ككذلؾ مف يقدٌ  ،قابؿ البطاقة: كىك التاجر الذم يقبؿ البطاقة كيبيع السمع -4
 الصراؼ اآللي التابع لبنؾ آخر.ككذلؾ جياز  ،حامؿ البطاقة

                                                           
ي ىـ مجمكعة مف العمماء المتخصصيف في المعامبلت ىيئة الرقابة الشرعية في البنؾ اإلسبلمي الفمسطين -1

أ.د. ماىر حامد الحكلي، كعضكية  اإلسبلمية كاالقتصاد اإلسبلمي، كيرأس ىذه الييئة: أ.د.حساـ الديف عفانة، 
 كد.عمي السرطاكم، ك د. محمد طارؽ الجعبرم. كىذا رابط النشرة عف مكقع البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني: 

 http://www.islamicbank.ps/new/download/tayseercards2015.pdf 

  

http://www.islamicbank.ps/new/download/tayseercards2015.pdf
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االنضماـ إلى عضكية الشركات العالمية الراعية لمبطاقات كشركة فيزا العالمية؛  أجازت الييئةي  ثالثا:
 ب المخالفات الشرعية.بشرط تجنُّ 

كبطاقات فيزا؛ بشرط عدـ أخذ أك إعطاء أم فائدة كما أجازت لمبنؾ إصدار البطاقات االئتمانية 
  ترط عمى حامميا عدـ التعامؿ فيما حرمتو الشريعة اإلسبلمة.كأف يش ،محرمة

مييا حامؿ البطاقة األمف عمى النفس كالماؿ بسبب عدـ حمؿ االمتيازات التي يحصؿ ع مف أىِـّ  رابعا:
مكانية إجراء كثيرو  ،النقكد مكانية الشراء بكاسطة  ،مف العمميات المصرفية دكف الذىاب إلى البنؾ كا  كا 

 أجيزة نقاط البيع ككذلؾ دفع ثمف الخدمات دكف حاجة لحمؿ النقكد.البطاقة عبر 
ف حامميا مف شراء السمع كدفع ثمف مكِّ فبطاقة االئتماف اإلسبلمية )بطاقة التيسير الفضية كالذىبية( تي 

رسكـ أك عمكالت عمى شراء السمع  الخدمات في مختمؼ دكؿ العالـ. كال يتحمؿ حامؿ البطاقة أمٌ 
  كالخدمات.

مف السحب النقدم مف أجيزة الصراؼ اآللي التي تدخؿ في نظاـ شركة فيزا  ف صاحبيا أيضان مكِّ تي ك  
العالمية داخؿ الكطف كخارجو. كالبنؾ اإلسبلمي ال يتقاضى أم رسكـ أك عمكلة عمى السحب النقدم 

نما يككف ذلؾ مجانان  ،مف خبلؿ صرافات البنؾ  .كا 

ُـّ  نقدمو  أية عممية سحبو  كما أفَّ  باستخداـ بطاقة االئتماف مف غير صرافات البنؾ اإلسبلمي  تت
ُـّ  إلى حامؿ بطاقة االئتماف اإلسبلمية دكف  ـ كخدمةو قدَّ تي  ميسرةن  نقديةن  اعتبارىا خدمةن  الفمسطيني يت

نٌ  ،احتساب فكائد ربكية حامؿ البطاقة يحيؿ  حيث إفَّ  ما يتقاضى البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني رسكمان كا 
ؿ ميو عمى البنؾ اإلسبلمي كيقبؿ البنؾ اإلسبلمي أداء الحكالة إلى البنؾ اآلخر كيتحمٌ الديف الذم ع

 حامؿ البطاقة أجرة الحكالة. 

 إصدار بطاقة االئتماف اإلسبلمية بالشركط اآلتية: يجكز شرعان خامسا: 
عدـ تعامؿ حامؿ ىذه البطاقة بما حرمتو الشريعة اإلسبلمية كشراء الخمكر كنحكىا مف  -1

 رمات.المح

 أف ال يتقاضى البنؾ أية فكائد ربكية في حاؿ تأخر السداد. -2

اختصاص حامؿ البطاقة بحصتو مف ربح المبمغ الذم أكدعو لدل البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني  -3
 كضماف كفؽ شركط التعاقد.
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سادسا: يجكز أف يتقاضى البنؾ عمكلة مف قابؿ البطاقة)التاجر كمقدـ الخدمة كافندؽ(مف ثمف السمع 
فَّ ك  العمكلة التي  الخدمات شريطة أف يككف بيع التاجر بالبطاقة بمثؿ السعر الذم يبيع بو بالنقد. كا 

يأخذىا البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني مف التاجر المتعامؿ بالبطاقة ىي مقابؿ سمسرة كأجرة كككالة في 
كحامؿ البطاقة  كيشمؿ ذلؾ تركيج التعامؿ بيف التاجر ،تحصيؿ الديف بيف التاجر كحامؿ البطاقة

 أخذ األجر عنيا. كالككالة يجكز شرعان  ،كتأميف زبائف ديكف

 سابعا: يجكز لمبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني أف يتقاضى مف حامؿ البطاقة رسـك اشتراؾ شيرية.
جاء في معيار ىيئة المحاسبة: "يجكز لممؤسسات أف تدفع لممنظمات العالمية الراعية لمبطاقات رسـك 

مثؿ  ،خدمات كغيرىا مف الرسكـ ما لـ تشتمؿ عمى فكائد ربكية كلك كانت غير مباشرةاشتراؾ كأجكر 
 أف تتضمف األجرة زيادة نظير االئتماف. كتغطي رسـك االشتراؾ الشيرية ما يمي:

 رسـك العضكية المدفكعة لشركة فيزا العالمي. -1
 رسكـ تفعيؿ البطاقة لشركة فيزا العالمية.-2
 الصغير. رسكـ خدمات الرسائؿ-3
 رسـك الخدمات الفعمية التي يقدميا البنؾ لمعميؿ.-4
رسكـ شيرية عمى حركة البطاقة كتدفع لشركة فيزا العالمية. كىذه الرسكـ مقابؿ السماح لمعميؿ  -5

البنؾ يستكفييا ابتداء كقبؿ  كليست ناشئة عف عبلقة دائنية ؛ألفَّ  ،بحمؿ البطاقة كاالستفادة مف خدماتيا
 لبطاقة كىي معمكمة كمحددة.التعامؿ با
يجكز لمبنؾ اإلسبلمي أف يتقاضى مف حامؿ البطاقة رسكـ طمب كشؼ حساب كرسكـ إصدار ثامنا: 

رقـ سرم كرسكـ استبداؿ لمبطاقة كرسكـ بدؿ فاقد كرسكـ إلغاء البطاقة؛ ألنيا أجكر يأخذىا البنؾ 
ة التي ىي تمميؾ منفعة بعكض مشركعة  مقابؿ خدمة أك منفعة كمقابؿ التسييبلت التي يقدميا. كاإلجار 

. 
كال حرج فيو  ،مف مصدرىا أم البنؾ اإلسبلمي يعتبر السحب النقدم مف قبؿ حامؿ البطاقة اقتراضان 

مف قبيميا الرسـك المقطكعة التي يتقاضاىا البنؾ  كال يعدُّ  ،شرعا إذا لـ يترتب عميو زيادة ربكية
فمف يسحب  ، ترتبط ىذه الرسكـ بمبمغ القرض أك مدتواإلسبلمي الفمسطيني عمى السحب النقدم كال

فيذه  ،في أكؿ الشير يدفع نفس الرسكـ التي يدفعيا مف يسحب في الخامس كالعشريف مف الشير نقدان 
 الرسكـ مقابؿ تكفير ىذه الخدمة.

 
دم البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني ال يتقاضى أم رسكـ أك عمكلة عمى السحب النق كينبغي أف يعمـ أفَّ 

نما يككف ذلؾ مجانان  ،مف خبلؿ صرافات البنؾ السحب النقدم مف خبلؿ صرافات بنكؾ  . كأما إذا تـٌ كا 
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كرسـك  ،عمى ذلؾ البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني يتقاضى رسكمان  فإفَّ  ،أخرل داخؿ الكطف أك خارجو
إلى حامؿ السحب النقدم ىذه مقابؿ خدمات يقدميا البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني مف تكصيؿ الماؿ 

كما أنيا في مقابؿ خدمات يقدميا المسحكب منو  ،البطاقة في أم مكاف عبر فركعو أك أجيزة الصرؼ
كأجيزة صرؼ كنحك ذلؾ. ككمو يدخؿ في التكمفة الفعمية  ،كتكاليؼ إبراؽ ،مف إجراء اتصاالت 

ع الفقو بؿ ىك مف أجكر خدمات القركض التي أجازىا مجم ،لئلقراض كال يعتبر ذلؾ مف الربا 
 كما زاد عنيا فيك ذريعة لربا القركض.  ،اإلسبلمي بشرط أف تككف في حدكد النفقات الفعمية

الرسكـ في حالة السحب عمى المكشكؼ)أم لـ يكف رصيد لحامؿ البطاقة( ال تزيد  كينبغي أف يعمـ أفَّ 
يؿ الماؿ الرسكـ تقابؿ خدمة فعمية لتكص كتبقى كما لك سحب مف رصيده كذلؾ عمى أساس أفَّ 

 لمساحب كىي غير مرتبطة بأجؿ الكفاء.
كالمقصكد بتكمفة الخدمة الفعمية لمسحب النقدم مف الصرافات اآللية داخؿ الببلد كخارجيا ىي تكمفة 
الخدمات التي يقدميا البنؾ المصدر لمبطاقة مف تكصيؿ الماؿ إلى حامؿ البطاقة في أم مكاف عبر 

جياز الصراؼ اآللي لو كمفة مف جية استئجار المحؿ  كمعمكـ أفَّ فركعو أك أجيزة الصرافات اآللية. 
كما يتطمب إجراء اتصاالت كتحمؿ إرساؿ معمكمات  ،كتغذيتو باألمكاؿ عمى فترات ،الذم ىك فيو

النقد كمف جية صيانة  كتكاليؼ إبراؽ مف جية البنؾ المصدر لمبطاقة كمف جية البنؾ المسحكب منو
ا تحتاج إليو مف كيرباء كىاتؼ كنحك ذلؾ . كال حرج في استخداـ أم جياز أجيزة الصرافات اآللية كم

 كاف يتبع البنؾ الذم أصدر البطاقة أـ غيره. لمصرؼ اآللي سكاءن 
بينو  مف قياـ البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني باعتماد أحد البنكؾ التجارية كسيطان  مانع شرعان  تاسعا: ال

ىذه  يا البطاقة بشرط مراعاة األحكاـ الشرعية في ذلؾ؛ ألفَّ كبيف شركة فيزا العالمية التي تتبع ل
ُـّ   في نطاؽ أعماؿ مشركعة. الكساطة تت

البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني  يجكز شراء الذىب كالفضة كالعمبلت الكرقية بالبطاقة ما داـ أفَّ عاشرا: 
 يدفع الثمف لقابؿ البطاقة دكف أجؿ.

مع حامؿ البطاقة عمى تحكيؿ قيمة المبالغ المستخدمة  يجكز اتفاؽ البنؾ اإلسبلمي الفمسطينيك 
النقدم بالعمبلت المختمفة إلى عمبلت  اء كتمقي المنافع كالخدمات كالسحببالبطاقة نتيجة عمميات الشر 

سداد أخرل بسعر الصرؼ العالمي المتداكؿ في تاريخ تقديـ التاجر فكاتير البيع لمبنؾ. كتحكيؿ عممة 
ت أخرل كذلؾ حسب سعر الصرؼ في التاريخ الذم تـ فيو سداد القيمة مف حامؿ البطاقة إلى عمبل
في كبل الحالتيف كىك مف  عف حامؿ البطاقة. كيعتبر شرط التقابض متكافران  قبؿ البنؾ المصدر نيابةن 

و يشترط في الصرؼ التقابض في مجمس العقد كالقبض إما أف قبيؿ القبض الحكمي. كمف المعمكـ أنَّ 
 اب البائع.ؿ المباشر مف حساب المشترم إلى حسكالتحكي بيد أك حكميان  يدان  يككف حقيقيان 
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لغائيا في حاؿ قياـ حامؿ البطاقة باستخداميا في خدمات كما ك  يحؽ لمبنؾ سحب البطاقة مف حامميا كا 
 .1كمنافع كمشتريات مخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 

ئيـ لمناسبات مختمفة منيا انضماميـ لعضكية رم ىذه البطاقات الجكائز لعمبلصدً كيمنح بعض مي 
 2أك النتظاميـ في السداد. ،البطاقة أك تقديميـ لعمبلء جدد

 كقد تضمنت قرارات ندكة البركة الحكـ عمى ىذه الجكائز حيث جاء مف ضمف قراراتيا ما يأتي:

كقد تمنح  ،تمف يستخدـ البطاقات الصادرة لممتعامميف مع المؤسسا "قد تمنح ىذه الجكائز لكؿٌ  -1
كقد تمنح الجكائز  ،حامؿ البطاقة جكائز بمقدار مجمكع النقاط التي يحصؿ عمييا خبلؿ مدة معينة

كقد تككف الجكائز نقدية أك  ،بطريقة القرعة بيف الذيف استخدمكا البطاقة في المشتريات بمبمغ معيف
 عينية أك اشتراكات مجانية في بعض الخدمات.

 يا حكالة فإفَّ فعمى القكؿ بأنٌ  ،الصفة الشرعية لمعبلقة مع مصدر البطاقةحكـ ىذه الجكائز يرتبط ب -2
 فتككف الجائزة مف المقرض إلى المقترض؛ كىذه جائزة؛ ألفَّ  ،صدر البطاقة ىك الدائف لحامميامي 

صدر البطاقة ىك الكفيؿ فتككف الجائزة عمى ىذه الصفة فمي  ،كعمى القكؿ بأنيا كفالة ،الممنكع العكس
 3؛ إذ العكس ىك الممنكع."يؿ لممكفكؿ كال حرج في ذلؾ شرعان مف الكف

نني ال أرل حرجان  في ىذه الجكائز كاليدايا إذا كانت عمى سبيؿ  شرعيان  يقكؿ الدكتكر نزيو حماد: "كا 
يا تبرع ألنٌ  ،التبرع مف مصدر البطاقة بقصد تركيج البطاقة كتشجيع استخداميا دكف اشتراط ذلؾ عميو

 4كؿ عف طيب نفس كليس فييا معنى الربا كال شبيتو كال ذرائعو".مف الكفيؿ لممكف

جكائز البنكؾ اإلسبلمية جائزة في  كبعد ىذا العرض لبعض الجكائز التي تقدميا البنكؾ يتبيف أفَّ 
كىؿ  ،أساس قدميا البنؾ كعمى أمٌ  ،فيا الفقيييكتبقى تفصيبلت ىذه الجكائز مف حيث تكي ،الجممة

                                                           
، 1، ط4ج 200-195بتصرؼ بسيط:  عفانة، حساـ الديف، يسألكنؾ عف المعامبلت المالية المعاصرة، ص -1

 ـ، أبك ديس، فمسطيف.2015 -ىػ1436
 ، دار القمـ، دمشؽ. 2001-1421، 1، ط159و، قضايا فقيية معاصرة في الماؿ كاالقتصاد، صحماد، نزي -2
 نقبل عف مكقع الفقو اإلسبلمي: 2002-1423قرارات ندكة البركة الثالثة كالعشريف المنعقدة في مكة عاـ  -3
 http://www.islamfeqh.com   
 . 159قضايا فقيية معاصرة في الماؿ كاالقتصاد، ص  -4
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إلى غير ذلؾ مما ذكر في الفتاكل التي  ،معمف عنيا أك غير معمف ،مشركطةكانت مشركطة أك غير 
 ذكرتيا.

ؿ الحديث عنيا تي سأفصِّ كال ،كمف الجكائز التي تقدميا بعض البنكؾ اإلسبلمية جائزة التسديد المبكر
 القادـ كالفصكؿ التي تميو إف شاء اهلل تعالى.   في المبحث 
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  : مفيوم جائزة التسديد المبكر والتكييف الفقيي ليا.ثالثالمبحث ال

 تعريف جائزة التسديد المبكر في البنوك اإلسالمية. المطمب األول:

المبكر وأىميتيا بالنسبة لمدائن  المطمب الثاني: اليدف من جائزة التسديد
 والمدين.

 المبكر. لث: التكييف الفقيي لجائزة التسديدالمطمب الثا
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 األول: تعريف جائزة التسديد المبكر في البنوك اإلسالمية. المطمب

َـّ   َـّ  ،تعريؼ البنكؾ اإلسبلمية في المبحث التمييدم مف ىذه الرسالة ت كذلؾ تعريؼ الجائزة في  كت
بينو في ىذا المطمب التسديد المبكر كىذا ما سأي جائزة كبقي تعريؼ  ،المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ

 بإذف اهلل تعالى.

 تعريف التسديد المبكرفرع األول: ال

 أوال: تعريف التسديد لغة:

 1.بقضائو كدفعو إلى دائنوأم قاـ بتسديد دينو يقاؿ  ،سداد الديف أك تسديده أم أداؤه لصاحبو

غير أنيا قد أجيزت بيذا المعنى مف قبؿ  لـ ترد بيذا المعنى في المعاجـ القديمة ككممة تسديد 
أف نقكؿ قاـ بسداد دينو أك قاـ بتسديد دينو. جاء في معجـ الصكاب  . كيصحُّ المعاجـ المغكية المعاصرة

ليس مف معاني التسديد التأدية، بؿ مف معانيو التكجيو كالتقكيـ، كقد أقر مجمع المغة المصرم " المغكم:
، كما (دى سدَّ )أك اسـ مصدر لػ  (سدَّ )في قضاء الديف أك أدائو عمى أف يككف مصدرنا لػ  (السداد)استخداـ 

 2.("سىدَّد)بالمعنى المذككر، مصدرنا لػ  (تسديد)أجاز األساسي استعماؿ 

 

 .لغة المبكر ثانيا: تعريف

 ر أم بادر أك أسرع أك عجؿ أك تقدـ. بكٌ  

ككذا قالكا بكر .. كقت كاف. مف بادر إلى شيء، فقد أبكر عميو كبكر أمٌ  ككؿُّ جاء في لساف العرب: "
...  اكرا كأتى الصبلة في أكؿ كقتيا ككؿ مف أسرع إلى شيء فقد بكر إليوأسرع كخرج إلى المسجد ب
 3 ."مت، إذا تقدٌ كبكرت بككران  كيقاؿ بكرت األمطار تبكيران 

                                                           
 . 1048ص2مختار، معجـ المغة العربية المعاصرة، ج -1
، عالـ الكتب، 2008-1429، 1، ط228ص1مختار، أحمد، معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي، ج -2

 القاىرة. 
 . 76ص4ابف منظكر، مادة بكر، ج -3
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، كىي بككر، كبكرت بككران  كبكرت الشجرة كأبكرت كبكرت تبكر تبكيران كجاء في معجـ مقاييس المغة: "
 1 ".إذا عجمت باإلثمار كالينع

و: اإلسراع كالتعجيؿ في دفع الديف إلى دائنو قبؿ حمكؿ تعريؼ التسديد المبكر بأنٌ كمف ىنا يمكف 
 مكعده.

 :تعريف جائزة التسديد المبكر في البنوك اإلسالميةالفرع الثاني: 

ُـّ  تقسيط الدفعات بيف العميؿ كالبنؾ  تقكـ البنكؾ اإلسبلمية في كثير معامبلتيا بتقسيط الديكف فيت
كفي ىذه الحالة يككف البنؾ ىك الدائف كالعميؿ ىك المديف كيقـك  ،كبآليات محددة متفؽ عمييا لفترات

دينو قبؿ استحقاؽ األجؿ كىذا مف اإلسراع  كيجكز أف يسدَّ  ،بسداد دينو في الفترات المتفؽ عمييا
فمك قاـ العميؿ  ،كالمبادرة في تأدية الديف؛ كسيأتي في الصفحات القادمة تفصيؿ ذلؾ إف شاء اهلل
المقصكد بجائزة ىك بتسديد دينو ىؿ يجكز لمبنؾ أف يتنازؿ عف جزء مف أرباحة مقابؿ ذلؾ؟ فيذا 

   التسديد المبكر كأذكر ىنا مجمكعة مف التعريفات لجائزة التسديد المبكر:

تنازؿ عف جزء مف الديف في تعريؼ الييئة الشرعية لممصرؼ اإلسبلمي الدكلي في مصر: "  -1
 .2"حمكؿ أجمومقابؿ الكفاء بو قبؿ 

مجمس  تسكية الديف بيف المديف األصمي كدائنو في" :قنطقجي رسامتعريؼ الخبير االقتصادم  -2
 .3"السداد ال مجمس التعاقد

 .4"اإلبراء مف بعض الديف مقابؿ التعجيؿ في السدادتعريؼ عبد البارم مشعؿ: "  -3
 
 

                                                           
 . 288ص1ابف فارس، مادة بكر، ج -1
كعة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية، مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية، مكس - 2

ـ، دار السبلـ لمطباعة 2009 -ق1430، 1، ط2ج439إشراؼ: د.عمي جمعة كد.محمد سراج كد.أحمد بدراف، ص
 كالنشر القاىرة.

3 https://www.mail-archive.com/kantakjigroup@googlegroups. 
 /http://www.kantakji.com/accountingبلت االسبلميةمركز ابحاث فقو المعام  -4

http://www.kantakji.com/accounting/
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يطة أف يدفع المديف الباقي أف يتنازؿ الدائف عف جزء مف الديف المؤجؿ شر تعريؼ أحمد سالـ: " -4
 .1"كاحدة مف الديف دفعةن 

كعرفيا باحث آخر: "حسـ األرباح عف المدة المتبقية مف فترة السداد عندما يعجؿ العميؿ تسديد  -5
 .2األقساط المؤجمة"

 دالتنازؿ يككف في مجمس السداد ال مجمس العقٌ  ح لدل الباحث التعريؼ الثاني لككنو ذكر أفَّ كيترجٌ 
كيمكف تعريؼ جائزة التسديد المبكر: تنازؿ مف البنؾ عف  ال يككف الكضع مف الديف مشركطان. كبالتالى

  مف أرباحو بناءن عمى طمب العميؿ دكف اشتراط مسبؽ كيككف ىذا التنازؿ عمى سبيؿ اليبة.  جزءو 

 .المبكر وأىميتيا بالنسبة لمدائن والمدين من جائزة التسديد اليدفالمطمب الثاني: 

  :بالنسبة لممدين األول: اليدف الفرع

النبي اإلسبلـ قد شرع الديف كالتعامؿ بو فقد نيى عف المماطمة كالتسكيؼ في سداد الديف قاؿ  مع أفَّ 
 .3الغني ظمـ(صمى اهلل عميو كسمـ: )مطؿ 

ال أتمفو اهلل كما صحَّ  عندالمسمـ الذم ينكم السداد ك   قاؿ  في الحديث استدانتو لمماؿ يسدد اهلل عنو كا 
مف أخذ أمكاؿ الناس يريد أداءىا أدل اهلل عنو كمف أخذ يريد إتبلفيا أتمفو صمى اهلل عميو كسمـ: )

 .4(اهلل
لك كاف لي مثؿ دينو فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو: ) كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يستديف كيسدُّ 

 .5(أرصده لديف شيءه كعندم منو شيء إال  ثبلثه  عميٌ  ما يسرني أف ال يمرٌ  أحد ذىبان 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يصؿ عمى جنازة كاف عمى صاحبيا ديف حتى تكفؿ أحد  كما أفَّ 

عند النبي صمى اهلل عميو  رضي اهلل عنو، قاؿ: كنا جمكسان  فعف سممة بف األككع ؛الصحابة بالسداد عنو
،  (؟فيؿ ترؾ شيئان )، قالكا: ال، قاؿ:  (ىؿ عميو ديف؟)عمييا، فقاؿ:  كسمـ، إذ أتي بجنازة، فقالكا: صؿِّ 

 (ىؿ عميو ديف؟)عمييا، قاؿ:  قالكا: ال، فصمى عميو، ثـ أتي بجنازة أخرل، فقالكا: يا رسكؿ اهلل، صؿِّ 
                                                           

  http://www.drahmadmelhem.comعف مكقعو عمى شبكة النت:  1
، رسالة ماجستير 122رة في الفقو اإلسبلمي، صأبك رمح، حساـ"محمد كىيب"عمي، حسـ الديف كتطبيقاتو المعاص -2

 ، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية. 2006بإشراؼ: د.عباس أحمد الباز، 
 . 2400ركاه البخارم، كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب مطؿ الغني ظمـ، رقـ الحديث  -3
اء الديكف كالحجر كالتفميس، باب مف أخذ أمكاؿ الناس يريد أداءىا، رقـ ركاه البخارم، كتاب في االستقراض كأد -4

 .2387الحديث 
 . 2389ركاه البخارم، كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب أداء الديف، رقـ الحديث  -5

http://www.drahmadmelhem.com/
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 ، قالكا: ثبلثة دنانير، فصمى عمييا، ثـ أتي بالثالثة، فقالكا: صؿِّ  (؟فيؿ ترؾ شيئان )قيؿ: نعـ، قاؿ: 
صمكا )، قالكا: ثبلثة دنانير، قاؿ:  (فيؿ عميو ديف؟)، قالكا: ال، قاؿ:  (؟ىؿ ترؾ شيئان )عمييا، قاؿ: 
 1.دينو، فصمى عميو عميو يا رسكؿ اهلل كعميَّ  ، قاؿ أبك قتادة: صؿِّ  (عمى صاحبكـ

ذنب إال  يغفر لمشييد كؿُّ و إال الديف قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )غفر لو ذنبو كمٌ كالشييد يي 
 .2(الديف

سرد ىذه النصكص فاألصؿ في المسمـ أف يبادر بسداد دينو كأف ال يؤخره فبل يعمـ متى يمكت كبعد 
 كفي جائزة السداد المبكر عند مف أجازىا تحفيز كتشجيع عمى المسارعة في السداد. 

 تتمخص في أمريف:ف أىمية جائزة السداد المبكر بالنسبة لممديفأما 

سقاطان  " تفريجان دُّ سداد الديف عف المديف المعسر يع أفَّ  -1 عنو كىذا يعكد عميو  لدينو كتنفيسان  ليمو كا 
 .3بمكاصمة حياتو الطبيعية كتجديد نشاطو كالقياـ بكاجباتو عمى مستكل يعيش بو بسبلـ"

 اسقاط جزء مف الديف فيو مكسب مادم لممديف.  -2

 بالنسبة لمدائن اليدفالفرع الثاني: 

و قد المديف عمى المسارعة في سداد دينو؛ فإنَّ  اد الديف كحثَّ اإلسبلـ نيى عف المماطمة في سد كما أفَّ 
مف الديف أك التنازؿ  حكـ بضركرة التيسير في المطالبة بأداء الديف في حاؿ اإلعسار أك إسقاط جزءو 

ڭ  ڭ                                                چ    عنو بالكامؿ قاؿ تعالى

    4.چڭ    

                                                           
 .2289 ركاه البخارم، كتاب الحكاالت، باب إف أحاؿ ديف الميت عمى رجؿ جاز، رقـ الحديث -1
ركاه مسمـ، مسمـ بف حجاج، صحصح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب مف قتؿ في سبيؿ اهلل تغفر خطاياه إال الديف، رقـ  -2

 ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.1886الحديث 
 . 67أبك رمح، حسـ الديف كتطبيقاتو المعاصرة، ص -3
 . 280سكرة البقرة، اآلية  -4
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مف سره أف ينجيو اهلل مف كرب يكـ القيامة فمينفس عف معسر أك )اؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كق
 .1(يضع عنو

رجبل مات، فدخؿ الجنة، فقيؿ لو:  أفَّ )عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعف حذيفة رضي اهلل عنو   
أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، فقاؿ: إني كنت  - فإمَّا ذََكر ، وإمَّا ذُكِّرَ قاؿ:  -ما كنت تعمؿ؟ 
، فقاؿ أبك مسعكد: كأنا سمعتو مف رسكؿ اهلل صمى اهلل (فغفر لو  -أك في النقد  -كأتجكز في السكة 

 .2عميو كسمـ
 كالحكمة في ىذا بالنسبة لمدائف في أنو يناؿ األجر كالثكاب في التجاكز عف بعض حقو.

 
 تتمخص كذلؾ في أمريف:ف دائف "البنؾ"لم أما أىمية جائزة السداد المبكر بالنسبة 
 الدائف يضمف حقو في سداد دينو كيتفادل المخاطرة. أفَّ  -1
 تتكفر السيكلة مما يجعمو يحقؽ مشاريعو كيطكرىا كينمييا. -2
 

                                                           
 1563ركاه مسمـ، كتاب المساقاة، باب فضؿ إنظار المعسر، رقـ الحديث  -1
 .1560ركاه مسمـ،نفس كتاب المساقاة، باب فضؿ إنظار المعسر، رقـ الحديث   -2
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 .المبكر التكييف الفقيي لجائزة التسديد :المطمب الثالث

جكا كالعمماء المعاصريف قد خرٌ  كجدت الييئات الشرعية لمبنكؾ اإلسبلمية مف خبلؿ االطبلع كالبحث
 . "ضع كتعجؿ"ب جائزة السداد المبكر عمى مسألة قديمة في الفقو اإلسبلمي تسمى 

 جائزة السداد المبكر. عميو اختمؼ المعاصركف في حكـ ءن في حكميا كبنا المعاممة اختمؼ العمماء كىذه

الحاكـ في المستدرؾ عف ابف  ىك حديث لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ركاه "ضع كتعجؿمسألة "كأصؿ 
 يا: قالكا النضير بني يخرج أف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أراد لما: قاؿ  عباس رضي اهلل عنيما

 . 1«كتعجمكا ضعكا: »قاؿ تحؿ، لـ ديكف الناس عمى كلنا بإخراجنا أمرت إنؾ اهلل، رسكؿ

لي سأقكـ ببحث ىذه المسألة إف كفي الفصؿ التا ،كمسألة ضع كتعجؿ ىي أساس كصمب ىذه الرسالة
 شاء اهلل كمف خبلليا نصؿ إلى حكـ جائزة السداد المبكر في البنكؾ اإلسبلمية.

 

 

 

 
                                                           

، 61ص2ركاه الحاكـ كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه. الحاكـ، محمد بف عبد اهلل، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج -1
، دار الكتب العممية، بيركت. كىذا الحديث مف العمماء مف 1990-1411، 1ى عبد القادر عطا، طتحقيؽ: مصطف

قاؿ عنو الذىبي: "اإلماـ فقيو مكة" ثـ بيف اختبلؼ الفقياء فيو فقاؿ: "كمنيـ مف ضعفو لضعؼ مسمـ بف خالد الزنجي  
اؿ أبك حاتـ: ال يحتج بو. كقاؿ ابف عدم: ضعفو قاؿ يحيى بف معيف: ليس بو بأس. كقاؿ البخارم: منكر الحديث. كق

حسف الحديث، أرجك أنو ال بأس بو. كقاؿ أبك داكد: ضعيؼ. قمت: بعض النقاد يرقي حديث مسمـ إلى درجة الحسف". 
ق 1413، 1، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، ط177ص8الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف، سير أعبلـ النببلء، ج

 ت. ـ، مؤسسة الرسالة، بيرك 1993
نما ضعؼ بمسمـ بف خالد الزنجي كىك ثقة فقيو ركل عنو  سناده ثقات : كا  كقاؿ ابف القيـ: "كقد ضعفو البييقي كا 

ابف القيـ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل، إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف الشافعي كاحتج بو". 
 بيركت.   –دار المعرفة   1975 - 1395تحقيؽ : محمد حامد الفقي الطبعة الثانية ،  13ص2ج
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 وأقوال العمماء فييا  "ضع وتعجل"مسألة  :الفصل الثاني  

 مباحث وفيو ثالثة

 ،المبحث األول: تعريف مسألة "ضع وتعجل" وما يتعمق بيا من أمور 
 وتعجل بربا الجاىمية. وعالقة ضع ،وسبب الخالف ،اعوتحرير محل النز 

 العمماء وأدلتيم في مسألة "ضع وتعجل".المبحث الثاني: أقوال 

 الراجح. القولالمبحث الثالث: مناقشة األدلة و 
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وتحرير  ،وما يتعمق بيا من أمور "ضع وتعجلمسألة "المبحث األول: تعريف 
ضع وتعجل بربا الجاىمية. وفيو أربعة  وعالقة ،وسبب الخالف ،محل النزاع

 مطالب:

لغة واصطالحا واأللفاظ ذات  "ضع وتعجلمسألة "المطمب األول: تعريف 
 الصمة.

 . فييا وتحرير محل النزاع "ضع وتعجل"مسألةرة صو المطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: سبب الخالف.
 ."ضع وتعجلبمسألة "ربا الجاىمية وعالقتو المطمب الرابع: 
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 لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصمة. "ضع وتعجلمسألة "المطمب األول: تعريف 

 لغة:  "ضع وتعجل"أوال: تعريف 

 فككضع عنو الديمتعددة منيا اإلسراع.  كليا معافو  ،الرفع ضدٌ  ضع مف كضع يضع كضعان  -1
   1.كالكضيعة الحطيطة ،أسقطو عنو يضعو كضعان 

مف )كمنو الحديث :  ، أم : نقص مما لو عميو شيئان  مو كضعان ككضع عف غريجاء في تاج العركس "
   2.3(إال ظمو أك كضع لو : أظمو اهلل تحت عرشو يكـ ال ظؿٌ  أنظر معسران 

 4".العيف كالجيـ كالبلـ أصبلًف صحيحاف، يدؿُّ أحديىما عمى اإلسراع"تعجؿ:  -2
  5.ع، فعؿ الشيء قبؿ أكانواستعجؿ الشخص: عجؿ؛ أسر ك ، فيك مستعجؿ استعجؿ يستعجؿ، استعجاالن ك 
ؿ الدائف: استعجؿ المديف كاستحثو عمى دفع الديفك"  6".تعجَّ

 اصطالحا: "ضع وتعجل"ثانيا: تعريف 

في اصطبلح الفقياء ىي "أف يتفؽ الدائف كالمديف قبؿ حمكؿ الديف المؤجؿ عمى أف  "ضع كتعجؿ"
 7يسقط الدائف بعض دينو عف المديف مقابؿ تعجيؿ الباقي".

مف الديف يقابؿ األجؿ  اتفاؽ المتعاقديف في مداينة عمى إسقاط جزءو رفيا باحث آخر عمى أنيا "كع 
 8".بشرط أف يعجؿ المديف الباقي

                                                           
. مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، باب الكاك، 396ص8ابف منظكر، لساف العرب، مادة كضع، ج -1
 . 1039ص2ج
  .3006المسند الصحيح المختصر، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب حديث جابر الطكيؿ كقصة أبي اليسر، رقـ: مسمـ،  -2
 . 335ص22جالزبيدم، مادة كضع،  -3
 .  193ص4ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، مادة عجؿ، ج -4
 . 1460ص2عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، مادة عجؿ، ج -5
، نقمو إلى العربية محمد سميـ النعيمي 149ص7دكزم، رينيارت بيتر آف، تكممة المعاجـ العربية، مادة عجؿ، ج -6

 عبلـ، العراؽ. ، كزارة الثقافة كاإل1كجماؿ الخياط، ط
، دار القمـ، 2008-1429، 1، ط290حماد، نزيو، معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء، ص -7

 دمشؽ. 
رحيـ، إبراىيـ بف محمد بف قاسـ، حكـ اإلسقاط مف الديف المؤجؿ عكضا عف التعجيؿ، بحث منشكر في مجمة  -8

 امة إلدارات البحكث العممية اإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد. ، الرئاسة الع214ص81البحكث اإلسبلمية، ج
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معناه:  ألفَّ  -كىي عكس قمب الديف  - ىي أف يصالح عف الديف المؤجؿ ببعضو حاالن كعرفيا ثالث: "
 1".زد كأجؿ

منيـ مف ك  ،مف العمماء مف جعؿ اإلسقاط مقابؿ األجؿك  ،ـ يحؿالديف ل مف ىذه التعريفات يتبيف لنا أفَّ 
 ىذا سيأتي بيانو في الصفحات اآلتية. جعمو مف باب الصمح ككؿُّ 

 ثالثا: األلفاظ ذات الصمة:

   2كىي اسـ لممحطكط كىك ما يترؾ مف الحؽ. ، الحطيطة: حططت مف الديف أم أسقطت -1
 .3"مف الديف عف المديف نحطَّ اىك ما " في اصطبلح الفقياء: الحطيطةك 
 .4عميو مف حؽٍّ  كأبرأتو جعمتو بريئان  برئ مف الديف كالعيب براءة اإلبراء: يقاؿ  -2

 
  5".مف دينو لممديف ىك أف يتنازؿ الدائف عف جزءو ": ءصمح اإلبراك 

ءة: اإًلٍبراء مف الديف: أم جعؿي المديكف بىًريئان مف الديف، كأصؿ البىراكجاء في التعريفات الفقيية "
تو ي مما يكره مجاكىرى  6".التخمصي كالتفصى

 7طرح أمأسقط:اإلسقاط: مف  -3

إبراءي اإلسقاط: ىك أف يبرأ أحده بإسقاط تماـ حقِّو الذم ىك عمى اآلخر، أك بحٌط مقدار منو عف 
 8".ذمتو

                                                           
الفكزاف، صالح بف فكزاف، الفرؽ بيف البيع كالربا في الشريعة اإلسبلمية،  بحث منشكر في مجمة البحكث اإلسبلمية،  -1
 ، الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية اإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.  99ص10ج
، 141ص1محمد بف عمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، كتاب الحاء، ج الفيكمي، أحمد بف -2

 المكتبة العممية، بيركت.
 . 139قمعو جي كقنيبي، معجـ لغة الفقياء، ص -3
، تحقيؽ: محمد فاخكرم كعبد الحميد 1، ط64ص1المطرزم، ناصر الديف، المغرب في ترتيب المعرب، ج -4

 ة بف زيد، حمب.المختار، مكتبة أسام
 . 462ص6دكزم، تكممة المعاجـ العربية، مادة صمح، ج -5
 ، دار الكتب العممية. 2003-1424، 1، ط15ص1البركتي، محمد عميـ اإلحساف، التعريفات الفقيية، ج -6
 . 93ص6المصدر السابؽ، مادة سقط، ج -7
 المصدر السابؽ، نفس الصفحة.  -8
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الحطيطة تككف في الديف  كالمبلحظ مف ىذه المصطمحات أنيا كميا شبيية بضع كتعجؿ غير أفَّ  
تككف  "ضع كتعجؿ"كاإلبراء كاإلسقاط قد يككف في بعض الديف أك في كمو بينما  ،كالديف المؤجؿالحاؿ 

 في الديف المؤجؿ كيسقط بعض الديف مقابؿ تقديـ األجؿ.

 :فييا وتحرير محل النزاع "ضع وتعجل"مسألةرة صو  :المطمب الثاني

 مف بحث المسائؿ اآلتية: النزاع ال بدَّ  لتحرير محؿٌ 

كمف الكفاء أف تؤدم      1.چکژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ   قاؿ تعالى: نا اهلل تعالى بالكفاء أمر أكال: 
) إنما جزاء السمؼ كسمـ:  قاؿ صمى اهلل عميو الديف  إلى صاحبو دكف مماطمة أك إنكار أك تبخيس

  2.الحمد كالكفاء (
بي صمي اهلل عميو كسمـ الن بؿ إفَّ  3(مف خيار الناس أحسنيـ قضاء فإفَّ : )كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

كاف يقضي الدائف بأكثر مما استداف منو، كيضاعؼ لو الكفاء، كيدعك لو، كما قاؿ جابر بف عبد اهلل 
ما يسمى كىذا   4"ديف، فقضاني كزادني  صمى اهلل عميو كسمـ كاف لي عمى النبي "رضي اهلل عنيما: 

 .سبلـإليو في اإل كمندكبه  محمكده  كىك أمره  الكفاء بالديفحسف 
 

 محمكدان  مف الماؿ عف طيب نفس كدكف شرط لكاف أمران  الدائف أسقط عف المديف جزءان  لك أفَّ  ثانيا:
حسانان  و كعب بف مالؾ، أنَّ كاألصؿ في جكاز الخصـ مف الديف ما ركاه البخارم عف  ،مف الدائف كا 

سمـ في المسجد، كاف لو عميو، في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  تقاضى ابف أبي حدرد دينان 
فارتفعت أصكاتيما حتى سمعيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك في بيت، فخرج رسكؿ اهلل صمى 

، فقاؿ: لبيؾ (يا كعب)حجرتو، فنادل كعب بف مالؾ: فقاؿ  5اهلل عميو كسمـ إلييما، حتى كشؼ سجؼ

                                                           
 . 1سكرة المائدة: اآلية  -1
، كتاب البيكع، باب ما جاء 10961البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، السنف الكبرل، رقـ الحديث:     -2

 -ىػ  1424في جكاز حسف االستقراض كحسف النية في قضائو، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا الطبعة: الثالثة، 
محمد ناصر الديف صحيح كضعيؼ الجامع  اني،ـ الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.  صححو األلب 2003

 ، المكتب اإلسبلمي.412الصغير كزيادتو، رقـ الحديث
، كتاب االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب ىؿ يعطي 2392البخارم، الجامع الصحيح، رقـ الحديث: -3

 أكبر مف سنو. 
 ضاء.  ، باب حسف الق2393نفس المصدر كنفس الكتاب، رقـ الحديث -4
، 865ص2السجؼ: الستر. الجزرم، أبك السعادات المبارؾ بف محمد، النياية في غريب الحديث كاألثر، ج -5

  ـ، المكتبة العممية، بيركت.1979ىػ 1399
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هلل، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى يا رسكؿ اهلل، فأشار بيده أف ضع الشطر، فقاؿ كعب: قد فعمت يا رسكؿ ا
 و إف صالح غريمو عف دراىـ بدراىـ أقؿٌ اتفؽ العمماء أنٌ قاؿ ابف بطاؿ: " 1(.قـ فاقضو)اهلل عميو كسمـ: 

ف أخرٌ  منيا أك عف ذىب بذىب أقؿٌ  عنو كأحسف إليو  و حطَّ ه بذلؾ ؛ ألنٌ منو أنو جائز إذا حؿ األجؿ كا 
 2".كال يدخمو ديف فى ديف

مف دينو عف  مف الدائف فقاـ الدائف بإسقاط شيءو  ل الديف قبؿ األجؿ دكف طمبو يف أدٌ المد كذلؾ لك أفَّ 
فمك عجؿ الذم عميو الحؽ  طيب نفس فبل حرج في ذلؾ بؿ ىك مف باب اإلحساف جاء في المحمى: "

َـّ  بعض ما عميو بغير شرطو  الباقي أك بعضو، فأجابو إلى  -رغب إلى صاحب الحؽ أف يضع عنو  ث
ذلؾ جائز حسف ككبلىما مأجكر ألنو ليس ىاىنا شرط  عو عنو أك بعضو بغير رغبة فكؿُّ ذلؾ أك كض

أحدىما سارع إلى الخير في أداء بعض ما عميو فيك محسف كاآلخر سارع إلى اإلبراء مف  لكفَّ  أصبلن 
   4".3   چ    ڱ  ڱ        چ    :حقو فيك محسف قاؿ اهلل عز كجؿ

ف لـ يشترط بؿ عجؿ بغير شرط كأبرأ اآلخر كطابت إف جر " :كجاء في فتاكل السبكي ل شرط بطؿ كا 
 .5"منيما فيك جائز بذلؾ نفس كؿٌ 

مما أخذ أك دكنو برضاىما  : "يجكز أف يقضي المقترض خيران الحنبمية كجاء في مجمة األحكاـ الشرعية
 . 6كلك بزيادة أك نقص في القدر أك الصفة مف غير شرط كال مكاطأة"

كاإلبراء مستحب، كىك نكع مف اإلحساف كالبر، لتضمنو إسقاط الفقو اإلسبلمي: "جاء في مكسكعة ك 
 الحؽ عف المديف كلك لـ يكف معسران.

 7     چ ڭ  ڭ         ڭ                                         چ  قاؿ اهلل تعالى:

 شركط اإلبراء:
 يشترط لصحة اإلبراء ما يمي:

                                                           
 ، كتاب الصمح، باب الصمح بالديف كالعيف. 2710الجامع الصحيح، رقـ الحديث:  -1
تحقيؽ : أبك تميـ ياسر  ،8ج103الممؾ، شرح صحيح البخارل، صابف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد   -2
 ـ مكتبة الرشد، الرياض، السعكدية.  2003 -ىػ 1423، 2ط بف إبراىيـ،ا
  
 . 77سكرة الحج: اآلية  -3
 ، دار الفكر، بيركت.357ص3ج المحمى، حـز عمي بف أحمد بف حـز األندلسي أبك محمد، ابف  -4
   ، مكاف النشر لبناف/ بيركت.340ص1الديف عمي بف عبد الكافي، فتاكل السبكي، جالسبكي، أبك الحسف تقي  -5
، تحقيؽ: عبد الكىاب إبراىيـ كمحمد 274، ص753القارم، أحمد بف عبد اهلل، مجمة األحكاـ الشرعية، رقـ  -6

 ـ، تيامة، جدة. 1981ىػ 1401، 1إبراىيـ، ط
 . 280سكرة البقرة: اآلية  -7
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مف أىؿ التبرع .. كأف يككف مالكان لمحؽ المبرأ منو، أك ككيبلن عنو، أك كصيان .. كأف  أف يككف المبرئ
يتـ اإلبراء عف رضا .. كأف يككف المبرأ معمكمانمعينان .. كأف يككف اإلبراء بعد كجكب الحؽ المبرأ 

 .1"منو
 

ا عمى أف يحٌط عنو يختصـ مع المديف كىك مقٌر بالديف، ثـ يتصالح" : إذا كاف الديف دعكل كأفثالثا
جائز عند جميكر الفقياء  ،2"ف يصالحو عف األلؼ التي لو عميو بخمسمائةأقسمان معينان مف الديف، ك
ىذا إسقاط لبعض حقو، كاستيفاء لبقيتو، كال معاكضة في ذلؾ،  ؛ألفَّ 3كالشافعيةمف الحنفية كالمالكية 

لبراءة غير مشركطة، أما إذا كقع بمفظ جكاز ذلؾ إذا كاف بمفظ اإلبراء، ككانت ا 4كيرل الحنابمة
 .نو ال يصح؛ ألنو صالح عف مالو ببعضو، فكاف ىضما لمحؽفإالصمح، 

: إذا كاف لرجؿ ديف مؤجؿ لـ يحف أجمو كاحتاج إلى الماؿ فذىب إلى المديف كاتفؽ معو عمى أف رابعا
كامتمؾ الماؿ قبؿ أف  أك العكس المديف كاف قد استداف ألجؿ ،يقضيو دينو مقابؿ أف يحط عنو بعضو

 منو؛ عني جزءان  بؿ حمكؿ األجؿ كتحطٌ األجؿ فذىب إلى الدائف كقاؿ لو إف شئت أعطيتؾ دينؾ ق يحؿٌ 
ر عنو ابف عبد البر الخبلؼ بيف الفقياء كىك ما عبٌ  كىك محؿٌ  "ضع كتعجؿمسألة "ذا ىك المقصكد بيف

نصؼ السنة  مف بيع أك سمؼ فمما مرَّ  سنة إلى عمى آخر عشركف ديناران  لو مثاؿ ذلؾ رجؿه بقكلو: "
فقاؿ لو رب الديف أعطني اآلف  األجؿالديف فسأؿ غريمو اف يقضيو فأبى إال إلى حمكؿ  احتاج ربُّ 
 .5"عنؾ العشرة الباقية فيذا ضع كتعجؿ عشرة كأحطُّ 

                                                           
 ـ 2009 -ىػ  1430، 1ط، 651ص 3مد بف إبراىيـ بف عبد اهلل، مكسكعة الفقو اإلسبلمي، جمح التكيجرم،  -1

  بيت األفكار الدكلية.
الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى،    الخف، مصطفى كمصطفى البغى كعمي الشربجي،  -2
 كالتكزيع، دمشؽ. ـ دار القمـ لمطباعة كالنشر  1992 -ىػ  1413، 4ط 174ص 6ج
، سنة النشر 464ص7حنيفة، ج يلمختار شرح تنكير األبصار فقو أبابف عابديف، حاشية رد المختار عمى الدر ا -3

العبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ،    ـ، الناشر دار الفكر لمطباعة كالنشر، النشر بيركت.2000 -ىػ 1421
الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل ، دار الفكر، بيركت. 1398ة النشر ، سن337ص4التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، ج

حققو كصنع فيارسو: أ. د/ عبد العظيـ محمكد  449ص 6بف يكسؼ بف محمد  نياية المطمب في دراية المذىب ج
 ـ الناشر: دار المنياج.2007-ىػ1428الٌديب الطبعة: األكلى، 

، الناشر 1402، سنة النشر 391ص3القناع عف متف اإلقناع، جالبيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس، كشاؼ  -4
 دار الفكر، مكاف النشر بيركت.

  670ص 2ابف عبد البر القرطبي، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عاصـ،  الكافي في فقو أىؿ المدينة، ج -5
اض الحديثة، الرياض، المممكة ، الناشر : مكتبة الري1980ىػ/1400، 2المحقؽ : محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، ط

 العربية السعكدية. 
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الديف  ىككينحصر الخبلؼ في الصكرة الرابعة ك  ة ال تدخؿ في الخبلؼالديكف الحالٌ  كبيذا يتبيف أفَّ  
 .الكضع مف الديف د المتعاقديف التعجؿ مقابؿالمؤجؿ الذم لـ يحف أجمو كأراد أح

 
 .سبب الخالف المطمب الثالث:

سبب الخبلؼ كالذم  مف الكقكؼ عؿ قبؿ سرد أقكاؿ العمماء في مسألة ضع كتعجؿ كبياف أدلتيـ ال بدَّ 
 أمكر: يعكد إلى أربعة

عمدة مف لـ يجز ضع كتعجؿ أنو شبيو بالزيادة مع النظرة المجتمع ك األكؿ: ماجاء في بداية المجتيد: "
كذلؾ  منو في المكضعيف جميعان  مف الثمف بدالن  عمى تحريميا ككجو شبيو بيا أنو جعؿ لمزماف مقداران 
 عنو في مقابمتو ثمنان  عنو الزماف حطَّ  كىنا لما حطَّ  أنو ىنالؾ لما زاد لو في الزماف زاد لو عرضو ثمنان 

النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما أمر بإخراج بني النضير  ة مف أجاز ما ركم عف ابف عباس "أفَّ كعمد
جاءه ناس منيـ فقالكا يا نبي اهلل إنؾ أمرت بإخراجنا كلنا عمى الناس ديكف لـ تحؿ فقاؿ رسكؿ اهلل 

 2."فسبب الخبلؼ معارضة قياس الشبو ليذا الحديث .1صمى اهلل عميو كسمـ ضعكا كتعجمكا"
 تضعيفيا أك نسخيا كما سيأتي.األحاديث الكاردة في المسألة أك الثاني: اختبلفيـ في تصحيح 

 ثالثا: التعارض في فتاكل بعض الصحابة في مسألة ضع كتعجؿ.
منيا، أك  كسبب االختبلؼ فييا: ىؿ يعتبر ىذا مف قبيؿ المعاكضة، كبيع دراىـ بدراىـ أقؿٌ رابعا: "

 3".ضاء، كيغتفر في االقتضاء ما ال يغتفر في االبتداء؟يعتبر ذلؾ مف حسف االقت
 كىي التي أدت إلى اختبلفيـ في حكـ "ضع كتعجؿ". فيذه األسباب التي كقفت عمييا

 
 "ضع وتعجلمسألة "ربا الجاىمية وعالقتو بالمطمب الرابع:

لخبلؼ ؛ كما بينت في سبب امبني عمى شبييا بالربا  الفقيي في مسألة ضع كتعجؿالخبلؼ  إفَّ 
قاسو  "ضع كتعجؿ"مف حـر  ألفَّ مف كبلـ مكجز عف ربا الجاىمية أك ربا الديف بالتحديد  كبالتالي ال بدَّ 

 ."أنظرني أزدؾ"عمى 

الربا يكجد في شيئيف في البيع كفيما تقرر في الذمة مف  كاتفؽ العمماء عمى أفَّ جاء في بداية المجتيد: "
 غير ذلؾ. كبيع أك سمؼ أ

                                                           
  .50ص سبؽ تخريجو -1
الطبعة : الرابعة،  144ص2ابف رشد الحفيد، محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد  بداية المجتيد ك نياية المقتصد ج -2

 ـ الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر. 1975ىػ/1395
ىػ، مكتبة الممؾ فيد 1432، 2، ط509ص11حمد، المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة، جالدبياف، دبياف بف م -3

 الكطنية، الرياض. 



58 
 

كذلؾ  ؛يي عنوصنؼ متفؽ عميو كىك ربا الجاىمية الذم ني  :فيما تقرر في الذمة فيك صنفاففأما الربا 
ة كىذا ىك الذم عناه عميو الصبل ؛يـ كانكا يسمفكف بالزيادة كينظركف فكانكا يقكلكف أنظرني أزدؾأنٌ 

فَّ  )كالسبلـ بقكلو في حجة الكداع  س بف عبد أضعو ربا العبا ربا الجاىمية مكضكع كأكؿ ربا أال كا 
 2."كالثاني "ضع كتعجؿ" كىك مختمؼ فيو كسنذكره فيما بعد. 1(المطمب

بؿ جعميا مف  ،مف الربا المختمؼ فيو "تعجؿ يتبيف لنا كيؼ جعؿ ابف رشد "ضع ك كمف ىذا النص
 الطعاـ كبيع كتعجؿ، كضع كالنساء، كالتفاضؿ، أزدؾ، أنظرني: كىي  أصكؿ الربا الخمسة كما قسميا

 3قبضو. قبؿ
كقد اختمؼ العمماء في معنى قكلو ضع عني كأعجؿ لؾ كلـ يختمفكا في معنى كجاء في االستذكار: "

ما أف تربي إنو الربا المجتمع عميو الذم نزؿ القرآف بتحريمو  4".قكليـ إما أف تقضي كا 
 

ف لو عمى الرجؿ يكك  أفَّ "كربا الجاىمية ىك:  ،في حرمة الربا كمف أعظميا حرمة ربا الجاىمية كال شؾَّ 
ال زاد ىذا في األجؿ كزاد  ،األجؿ قاؿ لو : أتقضي أـ تربي  فإذا حؿَّ  ،الرجؿ الماؿ المؤجؿ  فإف كفاه كا 

 .5"ىذا في الماؿ فيتضاعؼ الماؿ كاألصؿ كاحد
 
كضعو رسكؿ اهلل صمى  الذم الجاىميةه ربا مف أعظـ الربا كأشدٌ  عمـ أفَّ اك  ء في السيؿ الجرار: "جا  

عمى تحريمو كىك أف  ت عميو األحاديث الصحيحة كثبت إجماع األئمة جميعان مـ كدلَّ اهلل عميو كس
 6".كيميمو إلي أجؿ آخر يحضر أجؿ الديف فبل يرده مف ىك عميو فيزيد عميو مف ىك لو شيئان 

 
 كىذه بعض النصكص مف كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل تبيف حرمة الربا:

                                                           
ركاه ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي،  صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، كتاب  -1

 ، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط، 3944الحديث:  الحج، باب ما جاء في حج النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاعتماره، رقـ
 بيركت. قاؿ الشيخ شعيب: صحيح عمى شرط مسمـ. –، الناشر : مؤسسة الرسالة 1993 – 1414الطبعة الثانية ، 

 .128ص2قتصد جبداية المجتيد ك نياية الم ،الحفيد ابف رشد -2
 . 143ص2نفس المصدر، ج -3
، 1، تحقيؽ: سالـ محمد عطا كمحمد عمي معكض، ط489ص6تذكار، جابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، االس -4

 ـ، دار الكتب العممية، بيركت. 2000ىػ 1421
  98ص 10الفكزاف، ج -5
، الطبعة األكلى، دار 508ص1السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، ج، محمد بف عمي بف محمد  الشككاني -6

.   ابف حـز
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ٺ  ٺ    ٺپ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ        قاؿ تعالى:  -1

  ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

 1.چ ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ
كالربا نكعاف: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركو في العمة جاء في تفسير كأحؿ اهلل البيع كحـر الربا: " 

ما في الذمة رأس ماؿ، سمـ، كربا فضؿ، كىك بيع ما يجرم فيو الربا بجنسو نسيئة، كمنو جعؿ 
ككبلىما محـر بالكتاب كالسنة، كاإلجماع عمى ربا النسيئة، كشذ مف أباح ربا الفضؿ كخالؼ  متفاضبلن 

 2".النصكص المستفيضة، بؿ الربا مف كبائر الذنكب كمكبقاتيا
﮳   ﮴  ﮵     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ  قاؿ تعالى:  -2 ے  ے   ۓ             ۓ  ﮲ 

          ﮻﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   3 چ﮼ ﮽   ﮾  ﮿   ﯀  ﯁   
 4 چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۇئى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ   قاؿ تعالى:   -3

يقكؿ تعالى ناىيا عباده المؤمنيف عف تعاطي الربا كأكمو أضعافا مضاعفة، جاء في تفسير ىذه اآلية: "
ال زاده  إذا حؿَّ -كلكف في الجاىمية كما كانكا يق ما أف يربي، فإف قضاه كا  أجؿ الديف: إما أف يقضي كا 

 5".مضاعفان  تضاعؼ القميؿ حتى يصير كثيران   في المدة كزاده اآلخر في القدر، كىكذا كؿ عاـ، فربما 
 ،«ىديوكشا ككاتبو، كمؤكمو، الربا، آكؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لعف: »قاؿ ، جابر كعف -4

 6.«سكاء ىـ: »كقاؿ
 رسكؿ يا: قيؿ «المكبقات السبع اجتنبكا: »قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف ىريرة أبي كعف -5

 كأكؿ اليتيـ ماؿ كأكؿ بالحؽ، إال اهلل حـر التي النفس كقتؿ كالسحر، باهلل، الشرؾ: »قاؿ ؟ىفٌ  كما اهلل،
 7. المؤمنات افبلتالغ المحصنات كقذؼ الزحؼ، يكـ كالتكلي الربا،
 
 

                                                           
 . 275سكرة البقرة: اآلية  -1
، الطبعة : األكلى  116ص1السعدم، عبد الرحمف بف ناصر  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ج -2

 ـ مؤسسة الرسالة. 2000-ىػ 1420
 . 278سكرة البقرة: اآلية  -3
 . 130سكرة آؿ عمراف: اآلية  -4
 .117ص2ج، تفسير القرآف العظيـ  ر،ابف كثي -5
 .1580لعف آكؿ الربا رقـ الحديث: كتاب الطبلؽ، باب  سمـ،م -6
 .89نفس المصدر،  كتاب اإليماف، باب بياف الكبائر كأكبرىا، رقـ الحديث:  -7
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 في مسألة "ضع وتعجل". المبحث الثاني: أقوال العمماء وأدلتيم
 : القول األول في المسألة وأدلتو.المطمب األول

 .القول الثاني في المسألة وأدلتو المطمب الثاني:

 .:القول الثالث في المسألة وأدلتوالمطمب الثالث
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 :ل في المسألة وأدلتو: القول األوالمطمب األول
 كىذا ما ذىب إليو جميكر العمماء: "بضع كتعجؿ" و ال يجكز التعامؿأنٌ مقتضى ىذا القكؿ 

عبد اهلل بف عمر كزيد بف ثابت كىك قكؿ  ،4كالمشيكر عند الحنابمة 3كالشافعية 2كالمالكية 1مف الحنفية
المسيب كالحسف البصرم  سعيد بفك  كمحمد بف سيريف ،مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف

 . 6كقد أخذ بذلؾ مجمكعة مف الفقياء المعاصريف 5،مف الفقياءكغيرىـ 
                                                           

 ،  دار المعرفة260ص7ابف نجيـ، زيف الديف ابف نجيـ الحنفي البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج -1
،تحقيؽ: خميؿ محي الديف 56ص21بيركت. السرخسي، شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ  المبسكط، ج 

ـ.دار الفكر، بيركت لبناف. الزيمعي فخر الديف عثماف بف عمي الحنفي. تبيف الحقائؽ 2000ىػ 1421، 1الميس، ط
 ىػ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة. 1313، 42ص5شرح كنز الدقائؽ، ج

ؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ، تحقيؽ : محمد ف672ص2األصبحي، مالؾ بف أنس، مكطأ اإلماـ مالؾ، ج -2
العربي، مصر. النفراكم، أحمد بف غنيـ بف سالـ، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، 

تحقيؽ : رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية. ابف محمد المالكي، أبي عبد اهلل محمد بف أحمد  شرح ميارة 1123ص3ج
 ، دار الكتب العممية2000 -ىػ 1420د المطيؼ حسف عبد الرحمف، ، تحقيؽ: عب231ص1الفاسي، ج

 لبناف، بيركت.   
 ىػ، المكتب اإلسبلمي، بيركت.1405، 196ص4النككم، يحيى بف مشرؼ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ج -3
يركت. ، دار الفكر، ب178ص2الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ج 

، 233ص18الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،  الحاكم في فقو الشافعي، ج
 ، دار الكتب العممية. 1994 -ىػ 1414الطبعة : األكلى 

، عالـ الكتب، بيركت.  ابف 1996، 140ص2البيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس  شرح منتيى اإلرادات  ج -4
، الطبعة األكلى ، 10ص5لمقدسي، عبد اهلل بف أحمد،  المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني جقدامة ا
 ، دار الفكر ، بيركت. 1405

دار  1405،تحقيؽ : محمد الصادؽ قمحاكم  186ص2الجصاص، أحمد بف عمي الرازم،  أحكاـ القرآف،  ج  -5
 256ص6كر محمد بف إبراىيـ  اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء جبيركت. ابف المنذر  أبك ب –إحياء التراث العربي

 -ـ، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة  2004 -ىػ 1425تحقيؽ: صغير أحمد األنصارم أبك حماد الطبعة: األكلى، 
الشيطاف اإلمارات العربية المتحدة. ابف القيـ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل، إغاثة الميفاف مف مصائد 

بيركت.  ابف عبد البر،  –دار المعرفة   1975 - 1395تحقيؽ : محمد حامد الفقي الطبعة الثانية ،  13ص2ج
ىػ 1415، 503ص1. السيمي، أحمد بف مكسى، فقو اإلماـ محمد بف سيريف في المعامبلت، ج489ص6االستذكار ج

 ـ، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة أـ القرل.  1995
منيـ الشيخ أبك زىرة، كالدكتكر كىبة الزحيمي، كالدكتكر عمي السالكس، كالباحث خالد عزيزم. أبك زىرة، محمد،  -6

، 3726ص5، دار الفكر العربي، القاىرة. الزحيمي، كىبة مصطفى، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج38بحكث في الربا، ص
. عزيزم، خالد، ضع كتعجؿ عند 454يية المعاصرة، ص، دار الفكر، سكريا. السالكس، مكسكعة القضايا الفق4ط

 . 2011، 3، عدد 214ص 18الفقياء، بحث منشكر في مجمة التربية كالعمـ، مجمد 
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مف األحاديث التي  ،ىذا الفريؽ مف العمماء عمى قكليـ بمجمكعة مف األحاديث كاآلثار كالقياس كاستدؿَّ 
 استدلكا بيا:

 
 أكال: األحاديث الكاردة في حرمة "ضع كتعجؿ":

َـّ  أسمفت رجبلن "كد قاؿ: عف المقداد بف األس -1 -خرج سيمى فى بعث بعثو رسكؿ اهلل  مائة دينار ث
عشرة دنانير فقاؿ : نعـ فذكر ذلؾ  كأحطُّ  تسعيف ديناران  ليفقمت لو: عجؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ

 .1(أكمت ربا يا مقداد كأطعمتو) فقاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ-لرسكؿ اهلل 
 
، 2نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف الشغار) نيما قاؿ: رضي اهلل ع -ما ركاه ابف عمر   -2

كعف بيع المجر، كعف بيع كالئ بكالئ، كعف بيع آجؿ بعاجؿ. قاؿ: كالمجر ما في األرحاـ، كالغرر أف 
تبيع ما ليس عندؾ، ككالئ بكالئ ديف بديف، كاآلجؿ بعاجؿ أف يككف لؾ عمى الرجؿ ألؼ درىـ، فيقكؿ 

 .3(مائة كدع البقيةالرجؿ: أعجؿ لؾ خمس
 ككجو الداللة في  ىذيف الحديثيف كاضح في حرمة ضع كتعجؿ.

 
 كمف اآلثار التي استدلكا بيا:ثانيا: 

بف عمر عف رجؿ لي عميو حؽ إلى اسألت  :"أخبرني ابك المنياؿ عبد الرحمف بف مطعـ قاؿ  -1
 .4"يع العيف بالديفنيانا أمير المؤمنيف أف نب :أجؿ فقمت عجؿ لي كأضع لؾ فنياني عنو كقاؿ

 
 
 

                                                           
 . 11141ركاه البييقي، سنف البييقي، كتاب البيكع، باب ال خير أف يعجمو بشرط أف يضع عنو، رقـ الحديث:  -1

 .13، ص2إغاثة الميفاف، ج ،ي بكركضعؼ ابف القيـ ىذا الحديث، محمد بف أب
و أيختو عمى أف يزٌكجو ىك أختو كال مٍير إال ىذا"  -2 ". الزمخشرم، الشِّغار أف ييشاغر الرجؿي الرجؿى كىك أف يزٌكجى

 ، دار المعرفة، بيركت.1، ط17ص1محمكد بف عمر، الفائؽ في غريب الحديث، ج
. قاؿ الييثمي: ركاه البزار كفيو 6132ند البزار، رقـ الحديث: البزار، أحمد بف عمر بف عبد الخالؽ البصرم، مس -3

مكسى بف عبد كىك ضعيؼ. الييثمي، نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، 
 ـ، مكتبة القدسي، القاىرة.1994ىػ 1414، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، 80ص4ج
، 14359مصنؼ عبد الرزاؽ، باب الرجؿ يضع مف حقو كيتعجؿ، رقـ األثر:  الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ، -4
، المكتب اإلسبلمي، بيركت. كصحح ىذا األثر 1403، 2، تحقيؽ: حبيب عبد الرحمف األعظمي، ط73ص8ج

، المكتب 1985ىػ 1405، 2، ط253ص5األلباني، محمد بف ناصر، إركاء الغميؿ تخريج أحاديث منار السبيؿ، ج
 ، بيركت. اإلسبلمي
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 عمى رجؿ إلى أجؿ  عف ابف المسيب، كابف عمر رضي اهلل عنيما، قاال: مف كاف لو حؽ   -2
 .1قبمنا إال كىك يكرىو معمكـ فتعجؿ بعضو كترؾ لو بعضو، فيك ربا. قاؿ معمر: كال أعمـ أحدان 

 
كأضع عنيـ، أصحابي أف يعجمكا لي  إلى أجؿ، فعرض عميَّ  2عف أبي صالح قاؿ: بعت بزان   -3

 3.عف ذلؾ فقاؿ: ال تأكمو كال تؤكمو -رضي اهلل عنو  -فسألت زيد بف ثابت 
. ككجو الداللة في ىذه اآلثار كاضح في جعؿ بعض الصحابة كابف عمر "ضع كتعجؿ" ربا محرمان 

  .  كفي نيي زيد بف ثابت عف أكمو كال ينيي عف شيء إال ألنو محـر
 

 ثالثا: القياس:
إسقاط بعض الماؿ في ضع كتعجؿ كاف مقابؿ  عمى ربا النسيئة؛ ألفَّ  تعجؿ قياسان حرمة ضع ك ب قالكا

كىذه مجمكعة  ،الزيادة في ربا النسيئة يككف مقابؿ األجؿ كما بيف ابف رشد في سبب الخبلؼك  ،األجؿ
 مف تعميبلت الفقياء لمنع ضع كتعجؿ:

نما كاف تعجيؿ المؤجؿ كالكصؼ ألفَّ عمؿ الحنفية ذلؾ: " -1 جؿ خير مف المؤجؿ كليذا المع كا 
 .4"ينقص الثمف ألجمو فيككف الحط بمقابمة األجؿ فيككف ربا فبل يجكز

فقد أسمؼ اآلف ثمانية ليقتضي عند األجؿ  مسمفان  مف عجؿ ما أجؿ يعدُّ  فَّ إكعمؿ المالكية: "  -2
 .5"عشرة مف نفسو

مقدار ليحصؿ ف صالح عف ألؼ مؤجؿ بخمسمائة حالة يبطؿ ألنو ترؾ بعض الإ" الشافعية:  -3
ذا  صفة الحمكؿ ال يصحُّ  الحمكؿ في الباقي كالصفة بانفرادىا ال تقابؿ بعكض كألفَّ  إلحاقيا بالمؤجؿ كا 

 .6"لـ يحصؿ ما ترؾ مف القدر ألجمو لـ يصح الترؾ
                                                           

. كىذا األثر إسناده صحيح. 1352. كركاه مالؾ في المكطأ، رقـ األقر: 14354نفس المصدر، نفس الباب، رقـ  -1
ىػ، دار الكتب 1411، 409ص3الزرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى مكطأ مالؾ، ج

بارؾ بف محمد الجزرم، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، العممية، بيركت. ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات الم
 ، تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط، مكتبة الحمكاني.    571ص1ج
ىػ 1424، 44ص1البز ىك متاع البيت أك نكع مف الثياب. البركتي، محمد عميـ اإلحساف، التعريفات الفقيية، ج -2

  ـ، دار الكتب العممية.2003
 . 1351في الربا مف ديف، رقـ األقر المكطأ، باب ما جاء -3
 . 42ص5الزيمعي، تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج -4
ىػ 1418، 1، تحقيؽ: محمد عبد القادر شاىيف، ط354ص1التسكلي، عمي بف عبد السبلـ، البيجة شرح التحفة، ج -5

 ـ، دار الكتب العممية، بيركت. 1998
، 1، تحقيؽ: محمد محمد تامر، ط216ص2ركض الطالب، ج األنصارم، زكريا، أسنى المطالب في شرح -6

 ـ، دار الكتب العممية، بيركت. 2000ىػ 1422
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أشبو ما لك أعطاه عشرة عف تعجيؿ ما في ذمتو  ألنو ببذؿ القدر الذم يحطو عكضان الحنابمة: " -4

 1"ةحالة بعشريف مؤجم
 

 لة وأدلتو:المطمب الثاني: القول الثاني في المسأ

 2الحنفيةعند كىك قكؿ  ،غير جائزة إال بيف المكاتب كسيده "ضع كتعجؿ" كمقتضى ىذا القكؿ أفَّ 
 .3كالحنابمة

 أدلة ىذا القكؿ:

 4الربا ال يجرم بيف المكاتب كسيده. أفَّ  -1
نما ىك إرفاؽ  ألفَّ  -2 مف مف المكلى كىذا اإلرفاؽ مندكب إليو الحط ال يككف معاكضة عف األجؿ كا 

كىك أسراع مف المكاتب ليتكصؿ إلى شرؼ الحرية قبؿ حمكؿ األجؿ كىذا كذلؾ أمر  ،في الشرع
 5مندكب إليو في الشرع.

 :القول الثالث في المسألة وأدلتو:المطمب الثالث
 ،كزفر كأبك ثكر،كالنخعي،  ،بف عباس رضي اهلل عنيما كىك قكؿ عبد اهلل ،كىك جكاز ضع كتعجؿ

كقد أخذ بيذا  ،6كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية  كتمميذه ابف القيـ ،كاإلماـ أحمد رحمو اهلل في ركاية عنو

                                                           
، تحقيؽ ىبلؿ مصيمحي 392ص3البيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ج -1

 ، دار الفكر، بيركت.1402مصطفى ىبلؿ، 
  42ص5يف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج. الزيمعي، تب228ص13السرخسي، المبسكط، ج -2
، . ابف القيـ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل، 392ص3البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ج  -3

 - 1418شاكر تكفيؽ العاركرم الطبعة األكلى ،  -تحقيؽ : يكسؼ أحمد البكرم  369ص1أحكاـ أىؿ الذمة، ج
 الدماـ.   –ابف حـز  دار -رمادل لمنشر   1997

 .  392ص3البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ج -4
 . 42ص5الزيمعي، تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج -5
، ابف تيمية،  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ،  االختيارات  186ص2الجصاص، أحكاـ القرآف،  ج  -6

،دار المعرفة، بيركت، لبناف.  1978ىػ/1397بف عباس البعمى الدمشقي،  ، تحقيؽ: عمي بف محمد47ص1الفقيية  ج
.  13ص2. ابف القيـ،   إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف ج256ص6ابف المنذر، اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ج

   .489ص6ابف عبد البر،  االستذكار ج
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القكؿ مجمكعة كبيرة مف الييئات الشرعية لمبنكؾ اإلسبلمية كمجمع الفقو اإلسبلمي كمجمكعة مف 
  .1العمماء المعاصريف

 أدلة ىذا القكؿ:
كاف لو عميو، في عيد رسكؿ  مالؾ، أنو تقاضى ابف أبي حدرد دينان  كعب بفركاه البخارم عف  -1

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في المسجد، فارتفعت أصكاتيما حتى سمعيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
، فخرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلييما، حتى كشؼ سجؼ حجرتو، فنادل وكسمـ، كىك في بيت

، فقاؿ: لبيؾ يا رسكؿ اهلل، فأشار بيده أف ضع الشطر، فقاؿ كعب: قد (عبيا ك)كعب بف مالؾ: فقاؿ 
 2(.قـ فاقضو)فعمت يا رسكؿ اهلل، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

 عمى جكاز التعجيؿ بشرط حطٌ  " فكاف ىذا دليبلن جاء في السيؿ الجرار بعد ذكره ليذا الحديث:  
 .3البعض"

 بني يخرج أف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أراد لما: قاؿ  اعف ابف عباس رضي اهلل عنيم  -2
 ضعكا: »قاؿ تحؿ، لـ ديكف الناس عمى كلنا بإخراجنا أمرت إنؾ اهلل، رسكؿ يا: قالكا النضير
 4«كتعجمكا

 
بف عباس عف الرجؿ يككف لو الحؽ عمى الرجؿ إلى أجؿ فيقكؿ عجؿ لي كأضع عنؾ فقاؿ اسئؿ  -3

  .6"ر لي كأنا أزيدؾ كليس عجؿ لي كأضع عنؾإنما الربا أخِّ " كؿ:ككاف يق .5"ال بأس بذلؾ
 

 
 

                                                           
، 18-17ص1، ج1بمصرؼ الراجحي، قرارا رقـ المجمكعة الشرعية بمصرؼ الراجحي، قرارات الييئة الشرعية   -1
ـ، دار كنكز إشبيميا، الرياض. كقد كقع عمى القرار العمماء: عبد اهلل بف عقيؿ، صالح الحصيف، 2010ق 1431، 1ط

مصطفى الزرقا، عبد اهلل بف منيع، عبد اهلل البساـ، يكسؼ القرضاكم. مكسكعة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ 
ـ، 2010 -ىػ1431، 152-148، 15. عفانة، حساـ الديف، يسألكنؾ، ج438ص2الية اإلسبلمية، جكالمؤسسات الم

 طباعة كالنشر، القدس، فمسطيف.   المكتبة العممية كدار الطيب لم
 ، كتاب الصمح، باب الصمح بالديف كالعيف. 2710الجامع الصحيح، رقـ الحديث:  -2
 ،552ص1الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، ج الشككاني، محمد بف عمي بف محمد،  السيؿ -3
. 1ط   ، دار ابف حـز
 .50و صسبؽ تخريج -4
 . 14360عبد الرزاؽ، المصنؼ، باب الرجؿ يضع مف حقو كيتعجؿ،  -5
 . 14362نفس المصدر، نفس الباب كالصفحة، رقـ الحديث:  -6
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فيجكز  ،لمزمف حصة مف الثمف كقد أجاز الفقياء البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمف قالكا إفَّ   -4
 .1ذا تعجؿ السدادإ الحطٌ 
ضرار محض الربا فيو زيادة في األجؿ كالديف كىذا إ ذ أفَّ ضع كتعجؿ عكس الربا؛ إ قالكا إفَّ   -5

كلصاحب الديف في سدد دينو؛  ،ا ضع كتعجؿ ففييا مصمحة محققة لمغريـ في إبراء ذمتوأمٌ  ،بالغريـ
 . 2كمعنى فكبلىما حصؿ لو االنتفاع مف غير ضرر كىذا ىك عكس الربا صكرةن 

 كىك مضاعفة الديف كانشغاؿ الذمة بغير عظيـو  مقابمة األجؿ بالزيادة ذريعة إلى ضررو  قالكا إفَّ   -6
 .3فائدة كأما في ضع كتعجؿ ففيو إبراء لمذمة

ففي براءة ذمتو  قالكا : كالشارع لو تطمع إلى براءة الذمـ مف الديكف كسمى الغريـ المديف : أسيران "  -7
شغميا بالزيادة مع الصبر كىذا الـز لمف قاؿ : يجكز ذلؾ في ديف  تخميص لو مف األسر كىذا ضدٌ 
المكاتب مع سيده كاألجنبي في باب المعامبلت كليذا ال يجكز  فإفَّ  الكتابة كىك قكؿ أحمد كأبي حنيفة

بدرىميف كال يبايعو بالربا فإذا جاز لو أف يتعجؿ بعض كتابتو كيضع عنو باقييا لما لو  أف يبيعو درىمان 
 .4"في ذلؾ مف مصمحة تعجيؿ العتؽ كبراءة ذمتو مف الديف لـ يمنع ذلؾ في غيره مف الديكف

إنما ىك اتفاؽ عف  ،كتعجؿ مف قبيؿ الصمح كال يكجد فيو ما يخالؼ قكاعد الشرعضع  قالكا إفَّ  -8
كىذا مف  ،عمى أف يتنازؿ األكؿ عف جزء مف دينو كيعجؿ اآلخر السداد ،بيف الدائف كالمديف تراضو 

  .5أك حـر حبلالن  حرامان  أحؿَّ  قبيؿ الصمح كالصمح جائز بيف المسمميف إال صمحان 
صاحب الديف  صؿ التراضي عمى ىذا فميس في ذلؾ مانع مف شرع كال عقؿ ألفَّ إذا حو "قالكا: إنَّ  -9

قد رضي ببعض مالو كطابت نفسو عف باقيو كىك يجكز أف تطيب نفسو عف جميع ذلؾ الماؿ كتبرأ 
 .6"ذمتو مف ىك عميو فالبعض باألكلى

 
 

 
                                                           

ـ، دار المكتبي، دمشؽ. 2000ق 1420 ،1، ط62المصرم، رفيؽ يكنس، بحكث في فقو المعامبلت المالية، ص -1
ـ، المعيد 2010ق 1431، 1، ط151غيث، مجدم عمى محمد، نظرية الحسـ الزمني في االقتصاد اإلسبلمي، ص

 العالمي لمفكر اإلسبلمي.
 . 13ص2ابف القيـ، إغاثة الميفاف، ج -2
 المصدر نفسو نفس الصفحة.  -3
 .13ص2ابف القيـ، إغاثة الميفاف، ج -4
 ، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع. 237رؾ، عمر بف عبد العزيز، الربا كالمعامبلت المصرفية، صالمت -5
 552ص1الشككاني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، ج  -6
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 مطالب: خمسةوفيو  ،الراجح مناقشة األدلة والقول: المبحث الثالث

 .األول: مناقشة أدلة الفريق األول المطمب

 .يشة أدلة القول الثانالمطمب الثاني: مناق

 مناقشة أدلة القول الثالث.المطمب الثالث: 

 .الراجح القولالمطمب الرابع: 

اإلسالمية المطمب الخامس: فتاوى المجامع الفقيية والييئات الشرعية لمبنوك 
 حول جائزة التسديد المبكر.
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 :األول ب األول: مناقشة أدلة القولالمطم

األحكاـ فرع  كأفَّ  ،الكاردة ضعيفة األحاديث بو المانعكف لضع كتعجؿ بأفَّ  ناقش العمماء ما استدؿَّ  -1
 . 1منيا سندا كىي معارضة بحديث ىك أصحٌ  ،كىذه األدلة ضعيفة فبل حجة فييا ،عف التصحيح

 س قكليما مقدمان يي معارضة بقكؿ ابف عباس كلأما اآلثار الكاردة عف ابف عمر كزيد بف ثابت في  -2
 .2حجية قكؿ الصحابي عند مف قاؿ بيا ال تككف إال عند عدـ المعارضة عمى قكلو. كنكقش كذلؾ بأفَّ 

ربا عكس ال " ضع كتعجؿ" عمى الربا فقد نكقش بأفَّ "ضع كتعجؿ" يـ أما تعميبلت الفقياء كقياس -3
كىذا يتضمف براءة ذمتو مف بعض  األجؿف في مقابمة حد العكضيأالربا يتضمف الزيادة في  فإفٌ 

فانتفع بو كؿ  األجؿفسقط بعض العكض في مقابمة سقكط بعض  األجؿالعكض في مقابمة سقكط 
كالذيف حرمكا  ىاىناالربا الزيادة كىي منتفية  فإفَّ  كال عرفان  كال لغةن  كاحد منيما كلـ يكف ىنا ربا ال حقيقةن 

ما أف تقضي كبيف قكلو ذلؾ إنما قاسكه عمى الرب ا كال يخفى الفرؽ الكاضح بيف قكلو إما أف تربي كا 
كال قياس  إجماعفي تحريـ ذلؾ كال  فبل نٌص  اآلخرعجؿ لي كأىب لؾ مائة فأيف احدىما مف 

الكضع كالتعجيؿ "ال يعتبر مف باب المعاكضة كبيع دراىـ  كنكقشت تعميبلتيـ كذلؾ بأفَّ  .3"صحيح
نما ىك مف   . 4باب حسف االقتضاء كيغتفر في القضاء مف المعاكضة ما ال يغتفر ابتداء"بدراىـ كا 

فيذا القياس مف أبعد  ختارات الجمية: "أما قياس المانعيف ليذه المسألة بمسألة قمب الديفكجاء في اال
 . 5كبيف األمريف مف الفرؽ كما بيف الظمـ المحض كالعدؿ الصريح" ،األقيسة

 

 :أدلة القول الثانيقشة المطمب الثاني: منا

قالكا ابف القيـ عمى قكؿ مف أجاز ضع كتعجؿ بيف المكاتب كسيده كلـ يجز في غير ذلؾ بقكلو: " ردَّ 
اهلل كالمكاتب عبد ما بقي عميو درىـ كال ربا بيف العبد  إلىذلؾ يتضمف تعجيؿ العتؽ المحبكب  فَّ أل

                                                           
. الشريؼ، مسألة ضع كتعجؿ.  رحيـ، إبراىيـ بف محمد بف قاسـ، حكـ 14ص2ابف القيـ، اغاثة الميفاف، ج -1

 .  221ص81يف المؤجؿ عكضا عف التعجيؿ، جاإلسقاط مف الد
. رحيـ،  حكـ اإلسقاط مف الديف المؤجؿ عكضا عف التعجيؿ، 237المترؾ، الربا كالمعامبلت المصرفية، ص -2
 .  221ص81ج
، تحقيؽ: طو عبد 259ص3ابف القيـ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ج -3

 ـ، دار الجيؿ، بيركت.1973الرؤكؼ سعد، 
 . 239المترؾ، الربا كالمعامبلت المصرفية، ص -4
، دار اآلثار، 1، ط85السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل، االختيارات الجمية مف مسائؿ الفقو، ص -5

 القاىرة، مصر.  
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 أفؾ لو بعضو ثـ تناقضكا فقالكا ال يجكز كبيف سيده فالمكاتب ككسبو لمسيد فكأنو اخذ بعض كسبو كتر 
العجب ما الذم جعمو معو  فيا هلل سكاء كاألجنبيفي المعامبلت معو  ألنوبدرىميف  يبيعو درىمان 
  .1"الربا كجعمو معو بمنزلة العبد القف في الباب اآلخر أبكابفي ىذا الباب مف  كاألجنبي

 

 مناقشة أدلة القول الثالث:المطمب الثالث: 

ا بالنسبة لحديث كعب بف مالؾ فيذا الحديث صحيح كلكف صرفو كثير مف الفقياء في لك كاف أم  -1
 .  2النزاع كما بينت ذلؾ في تحرير محؿٌ  ،منو ككاف دعكل كتصالحكا عمى الحطٌ  الديف حااٌلن 

فيو مسمـ بف خالد  ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألفَّ  عدة كجكه:أكليا: أفَّ ابف عباس مف  نكقش حديث  -2
 .3كبالتالي ال يصمح االحتجاج بيذا الحديث ،الزنجي

 .4ىذا الحديث إف صح فيك منسكخ بتحريـ الربا ثانيا: أفَّ 

فيك خاص بالييكد قاؿ  ،ال يقبؿ التعميـ خاصان  ىذا الحديث عمى افتراض صحتو يحمؿ حكمان  ثالثا: أفَّ 

﮾ چ    تعالى في حقيـ:  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    

   5.6   چ              ﮿  ﯀  ﯁              

                                                           
: طو عبد الرؤكؼ سعيد، ، تحقيؽ359ص3ابف القيـ، محمد بف أبي بكر، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ج -1

 ، دار الجيؿ، بيركت. 1973
 .55انظر صفحة  -2
ركاه الطبراني في األكسط، كفيو مسمـ بف خالد الزنجي، كىك ضعيؼ، كقد كثؽ.مجمع الزكائد كمنبع قاؿ الييثمي :  -3

تو نظر، أبك . كقاؿ ابف كثير ركاه البييقي كفي صح130ص4، ج6645الفكائد، باب مطؿ الغني ظمـ، رقـ الحديث: 
ـ، دار إحياء التراث العربي. 1988ق 1408، 1، ط87ص4الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي، البداية كالنياية، ج

الشريؼ، محمد عبد الغفار، مسألة ضع كتعجؿ 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=178503. 

 .490ص6بف عبد البر، االستذكار، ج. ا228ص13السرخسي، المبسكط، ج 4
 . 161ك 160سكرة النساء: اآلية  -5
 ، دار الثقافة، قطر، الدكحة.  7، ط454السالكس، عمي أحمد، مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة، ص -6
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ابف  كقالكا :"إفَّ  ،1ردكا عمى فتكل ابف عباس بجكاز ضع كتعجؿ بأنيا معارضة بفتكل ابف عمر  -3
فقد ال نجد  ،عباس حبر األمة كترجماف القرآف كلكنو عندما يجتيد كينفرد بالرأم عف الصحابة الكراـ

 . 2كلذلؾ خالفو التابعكف كاألئمة األعبلـ" ،أيوبعدـ األخذ بر  حرجان 
 لمزمف حصة مف الثمف كجكاز بيع التقسيط مع زيادة الثمف فيقاؿ أفَّ  أما بالنسبة لما قالكه إفَّ   -4

نما ألجؿ السمعة نفسيا يقكؿ الشيخ أبك زىرة: "السمعة ليا منافع كليا  الزيادة ليسست ألجؿ الزمف كا 
و باستيبلكو فإف أسعارىا تختمؼ باختبلؼ األزماف في في زمف بسعر كأف كانت مما ينتفع ب ،غبلت

مكضكع  كفي غيره بسعر فإذا احتاط البائع لنفسو فباعيا بثمف مؤجؿ مرتفع كمعجؿ غير مرتفع فؤلفَّ 
نقكد فيي كحدة التقدير أما ال ،المعاممة يقبؿ االرتفاع كاالنخفاض في األزماف كلو غبلت بنفسو

ترتفع فييا كتنخفض".  ألنيا ليست سمعان  فييا الزماف كينبغي أف تككف كذلؾ دائمان  ال يؤثرفالمفركض أ
َـّ   ل الثمف نقص منو بمقدار ما يعادؿ األجؿ فإفَّ و إذا أدٌ قاؿ: "كعمى ذلؾ يخرج قكؿ مف يقكؿ إنٌ  ث

 . 3األساس ىك السمعة ال النقد المجرد"
عميو الجميكر معناه حرمة مقابمة  ذم بنىاألصؿ ال فَّ استدالالت ابف القيـ فقد نكقشت بأأما   -5

و ال فإذا ثبت الماؿ في الذمة ال يجكز مقابمتو باألجؿ. كما أنٌ  ،الماؿ باألجؿ بعد ثبكت الماؿ في الذمة
كالزيادة. ككذلؾ األجؿ ال حصة لو مف الثمف بعد ثبات الماؿ في الذمة  دليؿ عمى التفريؽ بيف الحطِّ 
  4كما في بيع التقسيط.أما قبميا فمو حصة مف الثمف 

 الراجح القولالمطمب الرابع: 

 لؤلمكر اآلتية: "ضع كتعجؿمسألة "بعد سرد أدلة الفقياء يترجح لدل لباحث القكؿ بجكاز 

 ضعؼ األدلة التي اعتمد عمييا المانعكف. -1
كيمكف أف يعضد ىذا الحديث  ،مختمؼ في صحتو كمف العمماء مف صححو ابف عباسحديث  أفَّ  -2

نصؼ دينو كلك صرؼ الفقياء ىذا  ب بف مالؾ حينما أمره النبي صمى اهلل عميو كسمـ بحطِّ بحديث كع
 بو عمى جكاز ضع كتعجؿ كما بينت في األدلة.  ؛ فمنيـ مف احتجَّ عمى لك كاف الديف حاالن 

                                                           
 . 228ص81رحيـ، حكـ اإلسقاط مف الديف المؤجؿ عكضا عف التعجيؿ، ج -1
 المصدر السابؽ، نفس الصفحة.  -2
 القاىرة، مصر. ’ ، دار الفكر العربي37أبك زىرة، محمد، بحكث في الربا، ص -3
، 3، عدد 214ص 18عزيزم، خالد، ضع كتعجؿ عند الفقياء، بحث منشكر في مجمة التربية كالعمـ، مجمد  -4

2011 . 
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ابف عباس ىك راكم الحديث كقد ثبت عنو فتاكل تتكافؽ مع ركايتو لمحديث فيذه األدلة تعضد  -3
 .بعضيا بعضا

حتى يأتي دليؿ صحيح   چ ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ  األصؿ في المعامبلت اإلباحة قاؿ تعالى:  -4
 ال تصح. المانعكفكاألدلة التي احتج بيا  ،صريح في حرمة ضع كتعجؿ

عمى  ،كفي الدائف حقوكيست ،الكضع كالتعجيؿ فيو مصمحة لمطرفيف ففيو إبراء لذمة المديف أفَّ  -5
 .حة لمدائف كظمـ عمى المديفعكس ربا الجاىمية إذ فيو مصم

 
حول اإلسالمية المطمب الخامس: فتاوى المجامع الفقيية والييئات الشرعية لمبنوك 

 جائزة التسديد المبكر.
قد أخذ بمذىب المجيزيف معظـ العمماء بما أفَّ جائزة التسديد المبكر مبنية عمى مسألة ضع كتعجؿ  ف

إلسبلمية كمجمع الفقو اإلسبلمي كىذه مجمكعة مف لمبنكؾ االييئات الشرعية  المعاصريف خاصة
 :الفتاكل ليذه الييئات

مجمس  إفَّ  بشأف البيع بالتقسيط (2/7) 64رقـ:  أكال: قرار مجمع الفقو اإلسبلمي حيث جاء في قراره
المنعقد في دكرة مؤتمره السابع بجدة في المممكة العربية السعكدية مف  مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي

 ـ،1992أيار )مايك(  14 – 9المكافؽ  1412  ذم القعدة 7-12

بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع البيع بالتقسيط، كاستكماالن لمقرار 
 ،دارت حكلوكبعد استماعو إلى المناقشات التي  ( بشأنو،2/6)51

 قررما يمي:

أكانت بطمب الدائف أك المديف )ضع كتعجؿ(  الحطيطة مف الديف المؤجؿ، ألجؿ تعجيمو، سكاءن  رابعان:
جائزة شرعان، ال تدخؿ في الربا المحـر إذا لـ تكف بناء عمى اتفاؽ مسبؽ، كما دامت العبلقة بيف 

ز، ألنيا تأخذ عندئذ حكـ حسـ األكراؽ الدائف كالمديف ثنائية. فإذا دخؿ بينيما طرؼ ثالث لـ تج
   1."التجارية

 

 
                                                           

 /http://www.fiqhacademy.org.sa مكقع المجمع الفقيي -1
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  ئة الشرعية لمصرؼ الراجحي:يقرار اليثانيا:
 : حيث كرد السؤاؿ اآلتي

الشركة باعت عمى أحد  نرجك إبداء الرأم الشرعي حكؿ السؤاؿ المقدـ مف الشركة المتضمف أفَّ 
ميؿ كمبيالة مؤجمة الدفع في التاريخ العمبلء بضاعة عمى أف يدفع القيمة بعد ستة أشير ككقع الع

المذككر كبعد مضي شيريف مف تكقيع العقد رغب العميؿ في دفع قيمة البضاعة قبؿ حكؿ األجؿ 
كطمب أف يكضع عنو بعض المستحؽ عميو مقابؿ تعجيؿ الدفع فيؿ يجكز إعادة جزء مف المستحؽ 

 عميو مقابؿ تعجيؿ الدفع ؟
 الجكاب :

ذلؾ جائز لما كرد عف رسكؿ اهلل أنو  اؿ كأقكاؿ أىؿ العمـ انتيت الييئة إلى أفَّ كبعد تداكؿ الييئة لمسؤ 
س ديكف فأمرىـ أف يضعكا بينيـ كبيف النا ا أراد أف يجمي بنى النضير مف المدينة ذكر لو أفَّ لمٌ 

 .1كيتعجمكا
  

 ( 11فتاكل ىيئة الرقابة الشرعية لمصرؼ قطر اإلسبلمي فتكل رقـ ) ثالثا: "
 :ىؿ يجكز لممصرؼ أف يقبؿ سداد مديكنية العمبلء قبؿ مكاعيد استحقاقيا ؟السؤاؿ 

رأت الييئة أنو يجكز لممصرؼ أف يقبؿ سداد مديكنية العمبلء في عمميات تجارية بالمرابحة  الجكاب :
مع المصرؼ قبؿ مكعد استحقاؽ األقساط كميا أك بعضيا نظير تنازؿ المصرؼ عف جانب مف 

 .2"عند التعاقد عميو مقدمان  يا عمى أف ال يككف منصكصان األرباح المتفؽ عمي
 ( 20فتاكل ىيئة الرقابة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي لغرب السكداف فتكل رقـ ) رابعا: "
ألؼ  78دخؿ البنؾ في عممية مرابحة مع عميؿ كباع بمكجبيا عربة لكرم لمعميؿ بمبمغ  السؤاؿ :

العميؿ تحصؿ  شيرا إال أفَّ  15ف تسدد القيمة في مدل جنيو عمى أ 14 ، 40جنيو بيامش ربح قدره 
حساب الربح عمى  ألؼ جنيو كيرغب في سدادىا جممة كاحدة كيطمب مف البنؾ أف يتـٌ  28عمى 

 أساس المبمغ المتبقي مف المديكنية فيؿ البنؾ ممـز بتخفيض ىامش األرباح ؟
الرسكؿ يدعك إلى  الذم قدمو المشترم لكفَّ  بقبكؿ العرض كال قانكنان  شرعان  مان ممز البنؾ ليس  الجكاب :

ذا  سمحان  رحـ اهلل رجبلن ) :المعاممة بخمؽ حسف في مثؿ ىذه األحكاؿ ففي الحديث الشريؼ إذا باع كا 
ذا اقتضى النظرية التي  كمف حسف الخمؽ كالمعاممة الحسنة أف يراعي البنؾ ىذه الحالة ألفَّ  (اشترل كا 

 البائع ترؾ مالو لمدة أطكؿ في يدِّ  ر مف العاجؿ تقكـ عمى أساس أفَّ تبيح أف يككف البيع باآلجؿ بأكث
                                                           

، 18-17ص1، ج1، قرارات الييئة الشرعية بمصرؼ الراجحي، قرارا رقـ المجمكعة الشرعية بمصرؼ الراجحي -1
ـ، دار كنكز إشبيميا، الرياض. كقد كقع عمى القرار العمماء: عبد اهلل بف عقيؿ، صالح الحصيف، 2010ق 1431، 1ط

 مصطفى الزرقا، عبد اهلل بف منيع، عبد اهلل البساـ، يكسؼ القرضاكم. 
 . 438ص2لمالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية، جمكسكعة فتاكل المعامبلت ا -2
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كعميو تكصي الييئة بمراعاة ىذه الحالة  المشترم كفاتو ما يمكف أف يدره عميو الثمف المدفكع عاجبلن 
 1".كتخفيض ىامش األرباح

 ( 5المصرؼ اإلسبلمي الدكلي ) مصر ( فتكل رقـ ) خامسا: 
منح المتعامميف مع المصرؼ بعض الجكائز في حالة قياميـ بسداد أقساط  ىؿ يجكز شرعان " السؤاؿ :

 المرابحة قبؿ أجؿ الكفاء بما ال يؤثر عمى ربح المصرؼ مف العممية ككؿ ؟
 الجكاب :
جائزة السداد المعجؿ ىذه ىي عبارة عف التنازؿ عف جزء مف الديف في مقابؿ الكفاء بو قبؿ  أكال : أفَّ 

مف الديف  ركفة في كتب الفقو اإلسبلمي بقاعدة ضع كتعجؿ أم ضع جزءان حمكؿ أجمو كىي المع
 كتعجؿ الكفاء بو قبؿ أجمو

و ال خبلؼ بيف المجتيديف في جكاز الكفاء بالديف قبؿ حمكؿ أجمو برضا الدائف كالمديف كفي ثانيا : أنٌ 
ذلؾ ليس  شرط ألفَّ جكاز تنازؿ الدائف عف جزء مف الديف لمف قاـ بسداد الديف قبؿ حمكؿ أجمو دكف 

كيجكز أف يقضي المقترض  753ربا كال يتضمف شبية الربا جاء في مجمة األحكاـ الشرعية مادة 
 خيرا مما أخذ أك دكنو برضاىما كلك بزيادة أك نقص في القدر أك الصفة مف غير شرط كال مكاطأة

بسداد الديف قبؿ أجمو عمى أف  ثالثا : أما االتفاؽ بيف الدائف كالمديف بديف مؤجؿ عمى أف يقكـ المديف
في ؿ كالمسمى بجائزة السداد المعجؿ مف ىذا الديف كىك المعبر عنو بضع كتعج يسقط الدائف جزءان 

 ....خطابكـ فيك مف المسائؿ التي اختمؼ فييا المجتيدكف
 كالذم أراه ىك :

ـ بالسداد قبؿ حمكؿ و ال مانع في أف يقكـ قطاع االستثمار في إجراء خصـ معيف لمف يقك أكال : أنٌ 
 .الديف دكف اتفاؽ مسبؽ مف العميؿ

و ال مانع مف أف يقكـ القطاع باقتراح سياسة عامة تطبؽ في كؿ حاالت السداد المبكر دكف ثانيا : أنٌ 
في  دكف أف يككنكا طرفان  اتفاؽ مع العمبلء عمى ذلؾ كال مانع أف يعمـ العمبلء بيذه السياسة مسبقان 

 .المكافقة عميياكضعيا أك يطمب منيـ 
و في الحاالت الخاصة التي تقتضي المصمحة فييا حصكؿ المصرؼ عمى ديكنو قبؿ ثالثا : عمى أنٌ 

مكعدىا مف بعض العمبلء الذيف يرفضكف ذلؾ دكف خصـ معقكؿ يجكز االتفاؽ فييا مع العميؿ عمى 
ف ك ىذه الجائزة بصفة فردية كذلؾ عمبلن  اف الجميكر عمى خبلؼ برأم ابف عباس كالنخعي كأبي ثكر كا 

 .الحديث كقياس الشبية كما تقدـ اجتياد ألنيا تدكر عمى تعارض نٌص  القضية محؿٌ  ىذا الرأم ألفَّ 
 2".رابعا : آمؿ أف يعرض الترتيب الذم يضعو القطاع عمى قبؿ البدء في تنفيذه

                                                           
 . 439ص2، جمكسكعة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية  -1
 . 440ص2المصدر نفسو،ج -2
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 الفمسطيني:  لمبنؾ اإلسبلمي ةشرعيرئيس ىيئة الرقابة السادسا: فتكل أ.د.حساـ الديف عفانة 

: اشتريت سيارة بالمرابحة مف أحد البنكؾ اإلسبلمية عمى أقساط لمدة سنتيف، كبعد مركر السؤاؿ  
السنة األكلى تكفر لدمَّ بقية ثمف السيارة، فطمبت مف البنؾ أف أسدد بقية األقساط عمى أف يخصـ لي 

، كىؿ أرباح األقساط التي عىجمتي البنؾ رفض ذلؾ، فما الحكـ في ذلؾ أرباح األقساط الباقية، كلكفَّ 
 سدادىا مف حقي، أفيدكنا؟

الجكاب: ىذه المسألة تسمى عند الفقياء مسألة " ضع كتعجؿ " كىي مسألة خبلفية بينيـ، كقاؿ بو 
 جماعة مف العمماء المعاصريف كعدده مف ىيئات الرقابة الشرعية في البنكؾ اإلسبلمية. 

لة "ضع كتعجؿ" ، كقد عممت كثيره مف البنكؾ اإلسبلمية بقكؿ كقد أجاز مجمع الفقو اإلسبلمي مسأ
مف يجيز مسألة "ضع كتعجؿ" بناءن عمى فتكل مف ىيئات الرقابة الشرعية فييا، كتسمى بجائزة السداد 

 المبكر. 
 ضوابط جواز ىذه المعاممة:

نما يككف أف ال ينص في العقد عمى ذلؾ، كأال يككف ىنالؾ ارتباط شفكم عند العقد أك بعد -1 ه كا 
 بإرادة منفردة مف البنؾ أم دكف شرط ممفكظ أك ممحكظ.

 أف تككف إعادة األرباح أك جزءو منيا مف ًقبؿ البنؾ عمى سبيؿ التبرع دكف إلزاـ. -2 
كضع سياسة عامة تطبؽ في كؿ حاالت السداد المبكر دكف اتفاؽ مع العمبلء عمى ذلؾ  أف يتـٌ  -3 

 قان بذلؾ بشرط أف ال يككنكا طرفان فييا كال يطمب منيـ المكافقة عمييا.كال بأس إف عمـ العمبلء مسب
إذا كاف ىنالؾ حاالت خاصة لتحصيؿ ديكف البنؾ قبؿ مكعدىا مف العمبلء كيرفض العمبلء  -4

السداد المبكر إال إذا حصمكا عمى حسـ معقكؿ فيجكز االتفاؽ مع العميؿ عمى السداد المبكر كذلؾ 
 بشكؿ فردم.

 .1أف يككف لجزءو منو كف التسديد لجميع الديف كال يصحٌ يجب أف يك -5
 

ييئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية ل الخاص بالمرابحة 8المعيار الشرعي رقـ سابعا: 
)يجكز لممؤسسة أف تتنازؿ عف جزء مف الثمف عند تعجيؿ  5/9الفقرة  ،اإلسبلمية في المنامة البحريف

 . 2(لـ يكف بشرط متفؽ عميو في العقد التزاماتو إذا المشترم سداد
                                                           

ـ، المكتبة العممية كدار الطيب 2010 -ىػ1431، 152-148، 15بتصرؼ: عفانة، حساـ الديف، يسألكنؾ، ج -1
 اعة كالنشر، القدس، فمسطيف.   لمطب

الخاص بالمرابحة، حيث  8، المعاير الشرعية، المعيار رقـ ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية -2
-25اعتمد المجمس الشرعي المتطمبات الشرعية لصيغة المرابحة لآلمر بالشراء كذلؾ في اجتماعو الرابع المنعقد في 

 ، المنامة، البحريف.2000أيار  31-29 -صفر   27
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 ثامنا: فتكل ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية لبنؾ دبي اإلسبلمي:
السؤاؿ: "ىؿ يجكز إعطاء المتعامؿ المديف لمبنؾ الذم يسدد دينو قبؿ حمكؿ أجمو مكافأة عف سداده 

 المبكر؟
يف الذم سدد دينو قبؿ حمكؿ أجمو و ال يكجد مانع شرعي مف منح المتعامؿ المدالجكاب: ترل الييئة أنٌ 

مكافأة سداد مبكر كىي تدخؿ في باب "ضع كتعجؿ" حيث أجازه مجمع الفقو اإلسبلمي بشرط أال 
كالمتعامؿ كال يشترط عند التعاقد بيف البنؾ  يككف أال يككف االتفاؽ عمى مكافأة السداد المبكر مشركطان 

 قبؿ المكاعيد المحددة لحمكؿ أجؿ الديف.مقابؿ سداده  معينان  المتعامؿ عمى البنؾ مبمغان 
 كأف يراعي تحقيؽ العدؿ كالمساكاة بيف المتعامميف كتقدر حالة كؿٌ  كعند تقدير البنؾ المكافأة ال بدَّ 

متعامؿ عمى حدة حسب درجة انتظامو في السداد كغيرىا مف العكامؿ كحتى ال يصبح األمر غير 
 . 1"رطان كالمشركط ش المعركؼ عرفان  ؛ ألفَّ مألكفان 

 د:تاسعا: فتكل الييئة الشرعية لبنؾ الببل
: "يجكز لمبنؾ أف يتنازؿ عف جزء مف الثمف عند تعجيؿ المشترم سداد التزاماتو 123جاء في الضابط 

 .2كال يجكز اشتراط التنازؿ في العقد بؿ يككف بحسب ما يتفقاف عميو عند التعجيؿ"
َـّ  : "يجكز االتفاؽ 309التنازؿ في العقد كجاء في الضابط  الييئة عف اشتراطيا عدـ اشتراط تتراجع ث

 . 3المسبؽ بيف المتعاقديف عمى اإلسقاط مف الديف عند تعجيؿ السداد"
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 89ص1فتاكل ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية لبنؾ دبي اإلسبلمي، اعتنى بو: أ.د. عمي محي الديف القره داغي، ج -1

دار البشائر اإلسبلمية. كتتككف الييئة مف: أ.د. حسيف حامد حساف، أ.د. عمي محي الديف القره داغي، الشيخ محمد 
 د عبد الكريـ زعير. عبد الرزاؽ، د.محم

ـ، دار 2013ىػ_ 1434، 1، ط40، ص123الضكابط المستخمصة مف قرارات الييئة الشرعية لبنؾ الببلد، ضابط  -2
الميماف لمنشر كالتكزيع. كالييئة الشرعية لمبنؾ ىـ: عبد اهلل بف سميماف المنيع، عبد اهلل بف محمد المطمؽ، عبد اهلل بف 

 العصيمي، عبد العزيز بف فكزاف الفكزاف، يكسؼ بف عبد اهلل الشبيمي.  مكسى العمار، محمد بف سعكد
 . 91، ص309المرجع نفسو، ضابط  -3
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وفيو  في البنوك اإلسالميةجوائز التسديد المبكر  تطبيقاتالفصل الثالث: 
 :مبحثان

وفيو المطالب يط جوائز التسديد المبكر عمى بيع التقس المبحث األول: تطبيق 
 اآلتية:

 

  .وصورتو المطمب األول: تعريف بيع التقسيط

 .بيع التقسيط الفقياء في أقوال: المطمب الثاني

 : تطبيق مسألة "ضع وتعجل" علي بيع التقسيط.المطلب الثالث

 
وفيو  عمى بيع المرابحة لآلمر جوائز التسديد المبكر تطبيق المبحث الثاني: 

 المطالب اآلتية:
 المطمب األول: تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء و عناصر المرابحة.

 المطمب الثاني: حكم بيع المرابحة لآلمر بالشراء.

  .: اإلجراءات التنفيذية لممرابحة المركبةثالثالمطمب ال 
  .بحة لآلمر بالشراء:حكم الوفاء بالوعد في بيع المرارابعال المطمب

كر عمى بيع المرابحة لآلمر بجائزة التسديد الم : تطبيقالخامسالمطمب 
  .بالشراء
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 في البنوك اإلسالميةجوائز التسديد المبكر  تطبيقات

بنكؾ ككذلؾ غالبية معامبلت ال ،يعتمد كثير مف التجار في معامبلتيـ عمى البيع المؤجؿ)بيع التقسيط(
كفي بيكع  ،ى تقسيط الديكف كما في المرابحة كعقكد االستصناع كغيرىما مف البيكعاإلسبلمية قائمة عم

مسألة ضع  كقد اختمؼ الفقياء في حكـ البيع بالتقسيط؛ كبما أفَّ  ،التقسيط يزاد في الثمف نظير األجؿ
اف ككذلؾ معظـ معامبلت البنكؾ اإلسبلمية قائمة عمى ىذا األساس ك ،كتعجؿ ليا عبلقة بيذه البيكع

 مف البحث عف حكـ ىذه البيكع كتطبيؽ مسألة "ضع كتعجؿ" عمى بيع التقسيط. ال بدَّ 

كىذا البيع ينشأ عنو  ،في البنكؾ اإلسبلمية بيع المرابحة لآلمر بالشراء كمف أكثر المعامبلت شيكعان 
قبؿ  كقد يقكـ العميؿ بتسديد الديكف ،سنكات تسديد األقساط عمى فترات قد تصؿ إلى خمس أك ستِّ 

 كبالتالي ال بدَّ  ،كتقكـ بعض البنكؾ بحسـ جزء مف األرباح عمى المدة المتبقية ،ىذه المدة المتفؽ عمييا
 مف دراسة ىذا البيع كتطبيؽ مسألة" ضع كتعجؿ" )جائزة التسديد المبكر( عميو.

 ذيف المبحثيف سأبيف حكـ بيكع التقسيط كالمرابحة كتطبيؽ مسألة ضع كتعجؿ عمييما.كفي ى
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 المطمب األول: تعريف بيع التقسيط وصورتو 

 كاحد مف الشركاء قسطو أمٌ  يقاؿ أخذ كؿُّ  ،الحصة كالنصيب :كالقسط ،أكال: التقسيط لغة: القسط العدؿ
   1تقاسمكه عمى العدؿ كالسكاء. كتقسطكا الشيء بينيـ أمٌ  ،حصتو

كلكف ذكركه  ،اصطبلحا: بيع التقسيط بيذا المصطمح لـ يذكر في كتب المتقدميف مف العمماءثانيا 
ا أمٌ  ،سأذكر بعض أقكاليـ عند حديثي عف مذاىب العمماء في بيع التقسيط ،بصكر تحت أبكاب متفرقة

 العمماء المعاصركف فقد عرفكا بيع التقسيط كسأذكر التعريفات اآلتية:

إلى  شرح مجمة األحكاـ فقد عرؼ التقسيط بقكلو:" تأجيؿ أداء الديف مفرقان  ما جاء في درر الحكاـ -1
 2أكقات متعددة معينة"

 ،:" بيع السمعة بثمف مؤجؿ أعمى مف الثمف الحاليالدكتكر محمد عقمة بيع التقسيط بقكلو عرؼك  -2
 .3كتؤدل في أزمنة محددة معمكمة" ،إلى أجزاء معينة عمى أف يككف دفع ذلؾ الثمف مفرقان 

عمى  ،كمو أك بعضو ،:" بيع يعجؿ فيو المبيع كيتأجؿ الثمفكذلؾ و الدكتكر رفيؽ المصرمكعرف  -3
 .4كىذه األقساط قد تككف متساكية المبمغ أك متزايدة أك متناقصة" ،آلجاؿ معمكمة ،أقساط معمكمة

 اشتممت التعريفات السابقة عمى بعض األمكر منيا:

 تعجيؿ المثمف كتأجيؿ الثمف. -1
 عمى الثمف. الزيادة -2
 د الثمف في أزمنة معمكمة كأكقات محددة.يسدَّ  -3

و يزاد في الثمف في بيع التقسيط نظير األجؿ كىذه كالذم يترجح لمباحث ىك التعريؼ الثاني حيث إنٌ 
 ريفات األخرل.عمف الت الصكرة التي اختمؼ الفقياء فييا، ككذلؾ ىذا التعريؼ أشمؿ كأدؽٌ 

                                                           
 . 377ص7، جابف منظكر، لساف العرب، مادة قسط -1
، تحقيؽ كتعريؼ:فيمي الحسيني، دار الكتب العممية، 110ص1حيدر، عمى، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، ج -2 

 بيركت، لبناف.
، مكتبة الرسالة الحديثة، 1987-1408، 1، ط13عقمة، محمد، حكـ بيع التقسيط في الشريعة كالقانكف، ص - 3

 عماف، األردف.
 ، دار القمـ، دمشؽ.1997-1418، 2، ط11المصرم،رفيؽ يكنس، بيع التقسيط تحميؿ فقيي كاقتصادم، ص - 4
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:" كعمى ىذا فصكرة بيع التقسيط الصكرة الدكتكر محمد عقمة قائبلن  كضح ىذهثالثا: صكرة المسألة  
ُـّ  كالذم أخذ طابعان  بأف يقصد المستيمؾ ال سيما صاحب الدخؿ  مف الشيكع كاالنتشار في عصرنا تت

أك تجمب لو  ،مف حاجاتو أك تكفر لو أسباب العيش الكريـ كالذم يحتاج إلى سمعة تسد حاجةن  ،المحدكد
مف غسالة أك ثبلجة أك سيارة كغير ذلؾ مف اآلالت كاألدكات الكيربائية  أحيانان  الكسب كالنماء

 ،يقصد التاجر الذم يبيع ىذه المكاد بالتقسيط فيخبره ثمنيا إذا أراد أف يدفع حاالن  ،كالميكانيكية كاألثاث
تار المشترم كىك بطبيعة الحاؿ أعمى مف الثمف الحالي؛ فإذا ما اخ ،كثمنيا إذا أراد أف يدفع مقسطا

َـّ   .1االتفاؽ عمى ذلؾ كانت تمؾ الصكرة بيع التقسيط" الثمف المؤجؿ المقسط كت

 :الفقياء في بيع التقسيط أقوال: المطمب الثاني
ذكر  حيثي  ،مف بياف سبب خبلفيـ في حكـ بيع التقسيط الفقياء ال بدَّ  قبؿ الحديث عف أقكاؿ أوال:

 ،ذلؾ الخبلؼ أساسو أتعد الزيادة في الثمف في نظير األجؿسبب الخبلؼ بقكلو:" ك   الشيخ أبك زىرة
 .2أـ ال تعد" ،كالزيادة في الديف في نظير األجؿ

  : القكؿ األكؿ كأدلتوثانيا
كزيد بف   ،كالزىرم  كسعيد بف المسيب ،كعطاء بف أبي رباح  ،ابف عباس: جكاز بيع التقسيط كبو قاؿ

العمماء مف  مجمكعةك  ،كالشافعية كالحنابمة ،كالمالكية ،نفيةكالفقياء مف الح ،كجميكر التابعيف ، عمي
 .3المعاصريف 

                                                           
 .15محمد عقمة،حكـ بيع التقسيط، ص - 1
 ، دار الفكر العربي، مصر.  299د، صي، اإلماـ ز أبك زىرة، محمد  - 2
، 1، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، ط207ص4انظر؛ ابف أبي شيبة، عبداهلل بف محمد، مصنؼ ابف أبي شيبة، ج -3

ىػ، 1403، 2، ط136ص5ىػ، مكتبة الرشد، الرياض. عبد الرزاؽ، عبدالرازؽ بف ىماـ، مصنؼ عبدالرازؽ، ج1409
، دار الكتب 54ص1ف األعظمي. الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد، اختبلؼ الفقياء، جتحقيؽ: حبيب عبدالرحم

ىػ، دار الكتب 1313، 5ص4العممية بيركت. الزيمعي، فخرالديف عثماف بف عمي، تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج
ىػػ، دار 1412، 238ص2كاني، جالمالكي، أبك الحسف، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القير  اإلسبلمية، القاىرة.

ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد، المغني،  ق، دار المعرفة. 1393، 78ص3الفكر. الشافعي، محمد بف إدريس، األـ، ج
، 213ص5، دار الفكر، بيركت. الشككاني، محمد بف عمي بف محمد، نيؿ األكطار، ج1405، 1، ط313ص4ج

. القرة 310. الزحيمي، المعامبلت المالية المعاصرة، ص298ـ زيد، ص، دار الجيؿ، بيركت. أبك زىرة، اإلما1973
، دار 2001-1422، 1، ط385داغي، عمي محي الديف عمي، بحكث في فقو المعامبلت المالية المعاصرة، ص

، 100ص1عفانة، حساـ الديف، يسألكنؾ عف المعامبلت المالية المعاصرة، ج .إلسبلمية، بيركت، لبنافالبشائر ا
 ـ، المكتبة العممية كدار الطيب لمطباعة كالنشر، القدس، أبك ديس، فمسطيف. 2009 -ػى1430
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 أدلة ىذا الفريؽ:

 القائمكف بجكاز بيع التقسيط باألدلة اآلتية: استدؿَّ 

عمى إباحة البيع إال ما جاء  كىذه اآلية عامة كتدؿُّ   .1 چ ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ چ   : قال تعالى -1 
ؿ كثمف حاؿ قبيض يقضي بتحريـ جعؿ ثمنيف لمسمعة ثمف مؤجٌ  نص   أتً كلـ ي ،عمى تحريمو النصُّ 

 2عمى البراءة األصمية.

" كىي صريحة في   3.چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ   قال تعالى: -2
 4معنى الديف البيع أك الشراء بأجؿ كالتدايف: التبايع بأجؿ". جكاز البيع ألجؿ معمكـ أك محدكد؛ ألفَّ 

 . 5چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ    لى:قال تعا -3

كتمؾ الثمرة داخمة في باب  ،مف أف تككف ليا ثمرة "فأعماؿ التجارة تبنى عمى البيع نسيئة كال بدَّ 
إنما يفعؿ ذلؾ كطريؽ مف  مف يبيع مؤجبلن  ألفَّ  ،كالرضا ثابت ،كليست داخمة في باب الربا ،التجارة

 6".كليس إضطراران  ،توفيك إجابة لرغب ،طرؽ تركيج تجارتو
لو مف  كرىنو درعان  ،بنسيئة اشترل مف ييكدم طعامان  -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل " أفَّ  -4

  7حديد".
يقكؿ  ،بيع السمـ جائز كىك بيع آجؿ بعاجؿ. كمف المعمكـ أفَّ  ،كىذا نظير بيع السمؼ أك السمـ -5

إلى أجؿ  ،ككزف معمكـ ،مكـفميسمؼ في شيء مع ،صمى اهلل عميو كسمـ:) مف أسمؼ في شيء
.)  8معمـك

 9كأجازه. ،اشترل باآلجؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي ىذاف الحديثاف فييما داللة عمى أفَّ 

                                                           
 . 275سكرة البقرة، اآلية  -1
 . 300أبك زىرة اإلماـ زيد، ص -2
 . 282سكرة البقرة، اآلية  -3
 . 312الزحيمي، المعامبلت المالية المعاصرة،  -4
 . 29سكرة النساء، اآلية  -5
 .300ـ زيد، صأبك زىرة، اإلما -6
البخارم، محمد بف إسماعيؿ، الجامع الصحيح المختصر، كتاب البيكع، باب شراء النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -7

 ، دار ابف كثير، بيركت.  1987-1407، 3بنسيئة،تحقيؽ: مصطفى ديب البغا، ط
8-  .  المصدر نفسو، كتاب السمـ، باب السمـ في كيؿ معمـك
 . 313المالية المعاصرة، صالزحيمي، المعامبلت  -9
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بف العاص  كأمر عبداهلل بف عمر  -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل :" أفَّ كرد في الحديث  ما -6
عمى جكاز أخذ زيادة عمى  كاضحه  كىك دليؿه  1فكاف يشترم البعير بالبعيريف إلى أجؿ"؛ أف يجيز جيشان 

 2الثمف نظير األجؿ.
 

ا أمر بإخراج بني لمٌ  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي أفَّ  -رضي اهلل عنيما -ابف عباس ركم -7
فقالكا يانبي اهلل: إنؾ أمرت بإخراجنا كلنا  -صمى اهلل عميو كسمـ -النضير جاء ناس منيـ إلى النبي

 3فقاؿ عميو السبلـ:) ضعكا كتعجمكا(. ،عمى الناس ديكف لـ تحؿٌ 
قد زيد  ،مؤجمة ديكف بني النضير كانت ديكنان  كجو الداللة كما ذكرىا الدكتكر رفيؽ المصرم:" يبدك أفَّ 

أك أف  ،أم بقيمتيا اإلسمية ،ا أف ينتظركا األجؿ فيحصمكا عمى ديكنيـ كاممةفعمييـ إمٌ  ،فييا لمتأجيؿ
بعد كضع جزء منيا بمقدار الحطيطة المساكية لما  ،عمى قيمتيا الحاليةيتعجمكا ىذه الديكف كيحصمكا 

فكبلىما نقصاف كزيادة في  ،كاف قد زيد في الديف ألجؿ تأجيمو. كضع كتعجؿ: ىك نظير زد كتأجؿ
 4مقابؿ الزمف".

 
ذا جاز تأجيؿ الثمف ،البيع بالتقسيط جرل بو العرؼ مف قديـ الزماف أفَّ  -8  5ثبت جكاز تقسيطو. ،كا 
 ،ر عف السداد أك مخاطرة ىبلؾ الديفؼ أك التأخُّ مخاطرة ىذا البيع سكاء كانت المخاطرة بالتخمُّ  -9

 6بات األسعار.أك مخاطرة تقمُّ 
عمكـ النصكص يقضي بجكاز الزيادة في الثمف في بيع  قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي:" أفَّ  -10

أ حرية المتعاقديف كتراضييما في االتفاؽ عمى بمبد األصؿ في األشياء اإلباحة كعمبلن  ألفَّ  ،التقسيط
أك زيادتو إال إذا كرد  فميما خفض السعر ،ما لـ يتصادـ ذلؾ مع الحراـ شرعان  ،الثمف في المعاكضات

                                                           
أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب الحيكاف بالحيكاف نسيئة، تحقيؽ: محمد محي  -1

الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيركت. كحسنو األلباني: األلباني، محمد ناصر الديف، إركاء الغميؿ تخريج 
 ، المكتب اإلسبلمي، بيركت. 14051985، 2، ط206ص2ج 1358حديث رقـ: أحاديث منار السبيؿ، 

 . 95عقمة، حكـ بيع التقسيط، ص -2
 .50سبؽ تخريجو ص -3
 . 45المصرم، بيع التقسيط، ص -4
 . 385القره داغي، بحكث في قضايا مالية معاصرة، ص -5
 . 53المصدر السابؽ، ص -6
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المقصكد مف ىذا  كألفَّ  ،أك التغرير أك التدليس ،كالغبف الفاحش ،كالربا كالمقامرة ما يمنع منو شرعان 
ف أخذ زيادة  يؽ اليسر كالسماحة كالمنفعة. كألفَّ كتحق ،البيع مراعاة الحاجة البائع في ىذا البيع كا 

نقدية تكفير السيكلة ال الفَّ  ،كخاسر في الكاقع ،فيك مجازؼ كمخاطر ،مؤجمة أك مقسطة مع الثمف
جراء مبادالت عميو ء الشيء مرةن الديو في الحاؿ تمكنو مف شر   ،مبادلة تحقؽ ربحان  كؿٌ  ،أخرل كا 

ح المبادالت النقدية تفكؽ الزيادة المتفؽ عمييا بنحك مقطكع ضمف الثمف في بيع التقسيط كمجمكع أربا
 1أك ألجؿ".

و البيع كال شيء فيو ألنٌ  في البيع بأجؿ صحَّ  قياسا عمى بيع المرابحة:" فإذا كاف األجؿ معمكمان  -11
ا اشتراط الزيادة في السعر التي يجكز فيي مف قبيؿ المرابحة كىي نكع مف أنكاع البيكع الجائزة شرعان 

ف لـ يكف ماالن  ألفَّ  ،في مقابمة األجؿ و في باب المرابحة احتراز عف شبية حقيقة إال أنٌ  األجؿ كا 
 2الخيانة بشرط أف ال تككف الزيادة فاحشة".

نٌ  ،ليست كؿ زيادة مف أجؿ الزمف محظكرة -12 بدليؿ  ،ما الزيادة الممنكعة في األمكاؿ الربكية فقطكا 
كفي  ،كلمزمف قيمة اقتصادية ميمة في المقاكالت أك عقكد االستصناع ،لمزمف قيمة في بيع السمـ أفَّ 

 3غيرىا مف أنظمة التجارة كاالقتصاد.
 .كأدلتو : القكؿ الثانيثالثا
كالناصر   :زيف العابديف عمي بف الحسفكبو قاؿبيع التقسيط بزيادة عمى السعر الحاؿ ال يجكز  

مف  كالشيخ عبدالرحمف عبدالخالؽ  كالشيخ األلباني  يادكية كاإلماـ يحيىكال  المنصكر باهلل
 4المعاصريف.

 
 
 
 

                                                           
 . 313ص الزحيمي، المعامبلت المالية المعاصرة، -1
 . 313عقمة، حكـ بيع التقسيط، ص -2
 . 314المصدر السابؽ، ص -3
، مكتبة 325ص5. األلباني، محمد ناصر الديف، السمسمة الصحيحة، ج214ص5الشككاني، نيؿ األكطار، ج -4

، نقبل عف مكقع الشيخ: 20المعارؼ، الرياض. عبد الخالؽ، عبد الرحمف، القكؿ الفصؿ في بيع األجؿ، ص
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 كاستدلكا باألدلة التالية:

يا داخمة ألنٌ  ،اآلية تفيد تحريـ ىذه البيكع قالكا بأفَّ     1.چ ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ چ  قال تعالى: -1

   2.چ     ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ   :كىي تقيد اإلباحة في قكلو تعالى ،في عمكـ كممة الربا

 3.كؿ العقكد الربكية مقيدة ليذه اإلباحة فإفَّ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  : قال تعالى -2

ال  لحؿِّ  فقد جعمت اآلية الرضا شرطان  ،  4چ     ڃڄ  ڃ  ڃ الكسب كالربح في المعامبلت التجارية كا 
 ،لمسمعة البائع مضطر تركيجان  يط ال يتكفر فيو عامؿ الرضا؛ ألفَّ كبيع التقس ،كاف الكسب حرامان 

 5كالمشترم مضطر لرغبتو في الحصكؿ عمى السمعة التي ىك بحاجة ليا.
كجو  6صمى اهلل عميو كسمـ:) مف باع بيعتيف في بيعة فمو أككسيما أك الربا(. -قاؿ رسكؿ اهلل  -3

ا أك الربا إذا أخذ الزيادة مقابؿ األجؿ؛ فبل يجكز بيع مف باع بيعتيف في بيعة فمو أنقصيم الداللة أفَّ 
ف باعو فمو أقؿ الثمنيف أك يقع في الربا.  7الشيء بأكثر مف سعر يكمو كا 

عف صفقتيف في صفقة( قاؿ سماؾ: ىك الرجؿ يبيع  -صمى اهلل عميو كسمـ -) نيى النبي  -4
اضح المعنى كقد اتفؽ عامة مف شرح فيذا الحديث ك  8البيع فيقكؿ: ىك بنسأ كذا كىك ينقد بكذا ككذا.

 9ىذا الحديث عمى تفسير ابف سماؾ.

قاؿ عمى قاؿ ابف عيسى  :أك قاؿ -حدثنا شيخ مف بنى تميـ قاؿ خطبنا عمى بف أبى طالب  -5
قاؿ سيأتى عمى الناس زماف عضكض يعض المكسر عمى ما فى يديو كلـ يؤمر  -ىكذا حدثنا ىشيـ 

                                                           
 . 275سكرة البقرة، اآلية  -1
 . 29سكرة النساء، اآلية  -2
 . 299أبك زىرة، اإلماـ زيد، ص -3
 . 29سكرة النساء، اآلية  -4
 . 89عقمة، حكـ بيع التقسيط، ص -5
 . 150ص5حسف. األلباني، إركاء الغميؿ، ج . قاؿ األلباني:120ص6ابف أبي شيبة، مصنؼ بف أبي شيبة، ج -6
 . 15بشارات، أثر األجؿ في عقد البيع في الفقو اإلسبلمي، ص -7
-1420، 2، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، ط3783ابف حنبؿ، أحمد، مسند اإلماـ أحمد، رقـ الحديث:  -8

 يؾ. ، مؤسسة الرسالة. قاؿ الشيخ شعيب صحيح لغيره كسنده ضعيؼ لضعؼ شر 1999
 . 21عبد الخالؽ، القكؿ الفصؿ في بيع األجؿ، ص -9
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صمى اهلل عميو -الفضؿ بينكـ( كيبايع المضطركف كقد نيى النبى  بذلؾ قاؿ اهلل تعالى )كال تنسكا
 1عف بيع المضطر كبيع الغرر كبيع الثمرة قبؿ أف تدرؾ". -كسمـ

 2و ال يقبؿ بالزيادة ألجؿ المدة إال المضطر.كالبيع بالتقسيط مف بيع المضطر ألنٌ  
و قاؿ: "إذا استقمت قكؿ الصحابي الذم ال مخالؼ لو فيك حجة كقد ركل عف ابف عباس أنَّ   -6

ذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فبل ،بنقد كبعت بنقد فبل بأس كىذا القكؿ البف  3ما ذلؾ كرؽ بكرؽ".إنٌ  ،كا 
 4بؿ كرد ما يؤيد ذلؾ. ،البف عباس لـ يعرؼ لو مخالؼ مف الصحابة

 القياس" فبيع األجؿ بزيادة عف بيع الحاضر ىك عيف ربا النسيئة فربا النسيئة ىك مداينة ماؿ -7
ما حقيقة ذلؾ؟  ،إلى أجؿ بزيادة معمكمة ككذلؾ قكؿ البائع: ىذه بألؼ اآلف كبألؼ كمائة إلى سنة

حقيقة إذا قاؿ المشترم قبمتيا إلى سنة أف البائع باع السمعة بألؼ كلما لـ يكف عند المشترم ىذه 
 5شر".و أميمو بسداد ىذا األلؼ سنة في مقابؿ أف يعطيو فائدة ىي العفإنٌ  ،األلؼ نقدان 

مف أصكؿ الديف معناه: ترؾ األمر المباح الذم يفضي إلى مفسدة أكبر  الذرائع كىك أصؿه  سدُّ  -8
ال شبية فيو فأيف الخير الذم يحققو؟ كأليست  بيع التقسيط حبلؿه  مف نفع المباح؛ فعمى فرض أفَّ 

ىنالؾ مفاسد  ا بأفَّ فإذا كانت ىذه المنافع فقالك  ،د تعكيض لمبائع عمى صبره عمى المشترمالفائدة مجرٌ 
التجار يحبكف ىذا البيع  و يفتح باب الربا عمى مصراعيو إذ أفَّ كمف ىذه المفاسد أنٌ  ،أعظـ كأكبر

كبالتالي مف ال يممؾ منيـ سيكلة سيمجأ إلى البنكؾ الربكية  ،لجمعو بيف مكاسب البيع كفكائد الربا
ككذلؾ المشترم  ،حاضران  كتعطيو ماالن  كشركات التسييبلت التي تشترم الديكف التي لو عمى زبائنو

ؾ يث تكتمؿ ىذه الدائرة مع البنكيسارع إليو فيدخؿ الجميع في دكامة الربا ح ،و يفرح بالتقسيطفإنٌ 
كىذه ىي خطة الييكد الذيف اخترعكا نظاـ الربا  ،كالمؤسسات الربكية التي تدايف التاجر أك المشترم

اة الناس كلذلؾ لك لـ يحـر بيع التقسيط إال ليذا السبب لجعؿ رؤكس أمكاليـ ىي المييمنة عمى حي
يقاع الناس فيو كمعمكـ أفَّ  و يغفر الديف مكركه كأنٌ  لكفى. كذلؾ في بيع التقسيط ذريعة لتسييؿ الديف كا 

يف كمف شركر و غير مدد أنٌ ككاف ال يصؿ عمى أحد مات إال إذا تأكَّ  ،شيء إال الديف لمشييد كؿٌ 
                                                           

أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب البيكع،باب في بيع المضطر. قاؿ األلباني: ضعيؼ جدا. األلباني، محمد ناصر  -1
 ، مكتبة المعارؼ، الرياض. 94ص5الديف، السمسمة الضعيفة، ج

 . 89عقمة، حكـ بيع التقسيط، ص -2
 . 236ص8مصنؼ عبد الرزاؽ، جعبد الرزاؽ،  -3
 . 24عبد الخالؽ، القكؿ الفصؿ في بيع األجؿ، ص -4
 . 25المصدر نفسو، ص -5
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بؿ التجار جذب الناس لمتعامؿ بالديف كتحميؿ أنفسيـ حماالت قد ال يككنكف ق تسييؿ بيع األجؿ مف
َـّ  ،نيـ مف أدائيافي كضع يمكِّ  فكائد ىذه الديكف. كمف المفاسد المترتبة  كبالتالي تحمؿ األفراد لمديكف ث

تمتعكا د عمى إىدار الماؿ كالبذخ كأف يخار كالتعكُّ عمى بيع التقسيط حرماف الناس مف فضيمة االدِّ 
جديد  ككؿٌ  ،كيستيمككا ما ال تحتممو أكضاعيـ المادية؛ فيتمتع الكاحد بالفراش الكفير كالمركبة الفارىة

في معاشو كىذا كمو مدعاة لمكسؿ  في سداده مبلحقان  ساعيان  ،تحت كطأتو مف متاع بالديف كيظؿ رازخان 
 1اليد كالبعد عف العفة كقتؿ ركح العزيمة كقكة اإلرادة". كمدٌ 

 الثالث: المناقشة والترجيح: لمطمبا

 : مناقشة أدلة المجيزيف لبيع التقسيط:أكال

بيع التقسيط نكع  قالكا بأفَّ  ،ىـ عمى اآليات التي استدلكا بيا عمى إباحة بيع التقسيطبالنسبة لردِّ  -1
فقد نيى  ؛بيع حبلالن  كليس كؿٌ  ،مو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـىذا البيع حرَّ  مف أنكاع البيكع كلكفَّ 

 2النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف كثير مف البيكع.
األشياء عمى اإلباحة كلكف جاء عف النبي في أصؿ  عمى اإلباحة األصمية قالكا: نعـ ىـردٌ  -2

 3.كىي األحاديث التي تنيى عف بيع التقسيط صمى اهلل عميو كسمـ ما يقيد ىذه اإلباحة
 بيع السمـ جاء نص صريح عمى إباحتو كقالك بأفَّ  عميو بأفَّ  قياس بيع التقسيط عمى السمـ يردُّ  -3

السمـ ليس فيو زيادة ألجؿ  كقالكا بأفَّ  ،السمـ مستثنى مف القاعدة العامة كالمستثنى ال قياس عميو
 4ا بيع التقسيط ففيو الزيادة ألجؿ األجؿ كىذا عيف الربا.كأمٌ  ،كالمدة كاألجؿ

و لـ يأت بذكر إذ أنٌ  ،تدالالت عمى بيع التقسيطأما االستشياد بآية الديف فيك مف أعجب االس -4
نٌ   5ما جاءت بكجكب كتابة الديف كاإلشياد عميو.بيع التقسيط ال مف قريب كال مف بعيد كا 

                                                           
 . 29-26، صعبد الخالؽ، القكؿ الفصؿ في بيع األجؿ  -1
  7، صالمصدر نفسو  -2
 . 7المصدر نفسو، ص -3
 . 8المصدر نفسو، ص -4
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النبي صمى اهلل عميو  النبي صمى اهلل عميو كسمـ اشترل ألجؿ فيذا صحيح كلكفَّ  الزعـ بأفَّ  -5
النبي صمى اهلل عميو كسمـ اشترل ألجؿ مع زيادة  كالذم يقكؿ بأفَّ  ،كسمـ اشترل ألجؿ بسعر النقد

 1فيك زعـ باطؿ ككذب عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
الحديث صحيح  قالكا بأفَّ  ،كما في الحديث الذم استدلكا بو بيع الحيكاف بالحيكاف متفاضبلن  -6

 2قاس عمى االستثناء.استثناء مف القاعدة كال ي بيع الحيكاف بالحيكاف متفاضبلن  كلكف ال قياس ىنا ألفَّ 
بيا المرابي الذم يسمؼ  و نفس الحجة التي يستدؿُّ ردكا عمى ىذا الدليؿ بأنٌ  ،التيسير عمى الناس -7

كالبيع ألجؿ بزيادة مخالؼ لركح  ،النقكد ألجؿ كالتيسير عمى الناس ممكف أف يككف بطرؽ شرعية
 3الشريعة.

المرابي غير ضامف لسداد  فمعمكـ أفَّ  البائع ألجؿ مخاطر ىك نفسو حجة لممرابي؛ الزعـ بأفَّ  -8
 4المديف.

حديث النبي صمى اهلل عميو  جماىير أىؿ العمـ عمى خبلؼ الحديث فأجابكا بأفَّ  الزعـ بأفَّ  -9
ككذلؾ العكس صحيح؛  ،كسمـ كسنتو إذا كجدت فبل يجكز تركيا كاألخذ بقكؿ زيد أك عمر مف الناس

 5ممة. جميكر العمماء عمى تحريـ ىذه المعا أم أفَّ 
 

 :مناقشة أدلة المانعين:ثانيا
 نكقشت ىذه األدلة عمى النحك اآلتي:

 :بما يمي أكال: بالنسبة الستدالليـ بآية الربا فردكا عمييـ
عمى  كجكد شبية الربا مف حيث الصكرة مع فرض التسميـ بو ال يدؿُّ  :" إفَّ  قاؿ الشيخ القرة داغي -1

ما يجرم بيف جنسيف متماثميف كالنقد بالنقد بزيادة الربا إنٌ  التحريـ ما دامت الحقيقة مختمفة كذلؾ ألفَّ 
البيع بالتقسيط ال  في حيف أفَّ  ،أك نحك ذلؾ ،ألجؿ األجؿ أك الطعاـ بالطعاـ بزيادة ألجؿ األجؿ

                                                           
 . 10، صفي بيع األجؿ  عبد الخالؽ، القكؿ الفصؿ -1
 . 10المصدر نفسو، ص -2
 . 11المصدر نفسو، ص -3
 .12المصدر نفسو، ص -4
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٺ چ:كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذا التحيؿ فقاؿ تعالى ،ينطبؽ عميو ىذا المعنى أبدان 

   2."1چ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿٿ     ٿ  

البيع بالثمف اآلجؿ يقع  ألفَّ  ،قاؿ الزحيمي:" ليس في الزيادة عف السعر النقدم الحاؿ أم ربا -2
فبل يقاس ذلؾ عمى  ،كىي السمعة المبيعة بثمنيا مف النقكد ،التبادؿ فيو عمى أشياء مختمفة في جنسيا

لبيكع كالقرض يقع بيف شيء كشيء آخر مثمو أك مف التبادؿ في ربا ا ألفَّ ،ربا البيكع كعمى القرض
 3".جنسو نقد بنقد أك قمح بقمح مثبلن 

 كذلؾ مف عدة كجكه:  ،بيف البيع كالربا ان ثمة فرق إفَّ قالكا  -3
ـ لبلستغبلؿ؛ فمف يشترم ثبلجة بالتقسيط أك ألجؿ الكجو األكؿ: البيع مشركع لمحاجة كالربا محرٌ 

 4محتاج إلييا.بسعر أكثر مف سعرىا الحالي ىك 
كالغـر بالغنـ  ،كقد تنخفض فيربح البائع ،فقد ترتفع فيربح المشترم ،الكجو الثاني: البيكع قابمة لمتغيير

.  5كما ىك معمـك
كتتزايد مع مركر الزماف  ،الكجو الثالث: الربا مشركط فيو الزيادة أك الفائدة المكزعة عمى أجزاء الزماف

الزيادة عمى السعر النقدم أك الحاؿ مقطكعة غير قابمة  فإفَّ  ،قسيطأما بيع الت ،فيصبح فائدة مركبة
 6لمزيادة مع مركر الزمف.

 أما الربا فيك ضار ضرران  ،يحرؾ السكؽ االقتصادية ،الكجو الرابع: البيع المؤجؿ نشاط تجارم مفيد
 7.محضان 

 أك بثمف أكثر مؤجبلن  ؿٌ الكجو الخامس: البيع بالتقسيط فيو تخيير لممشترم بيف الشراء نقدا بثمف أق
 8و ال تخيير فيو.بخبلؼ الربا فإنٌ 

                                                           
 . 275سكرة البقرة، اآلية  -1
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 منتفعان  مغمةن  ـ عينان فقد تسمٌ  الذم تسمـ العيف مف غير أف يدفع ثمنان  إفَّ  "الكجو السادس: قاؿ أبك زىرة:
 ،ما يأخذ ثمف غمةإنٌ  ،بيف العاجؿ كاآلجؿ بما يأخذه البائع بثمف مؤجؿ فرقان  ،بيا كىي مكضع اتجار

ال تختمؼ فييا األسعار باختبلؼ  ـ عينان مف يتسمميا يتسمٌ  لديكف التي تجرم في النقديف فإفَّ بخبلؼ ا
 ،يا مقكمة كال تغؿ بنفسيا بؿ تغؿ باالتجار كتنقميا مف األيدم ببضائع تعمك كتنخفضاألزمنة؛ ألنٌ 

 1فالبضائع ىي التي تغؿ كليست ىي مكضع الديف".
 

ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ٹچ  :االستدالؿ بقكلو تعالىثانٌا: 

 . عنصر الرضا مفقكد في البيع بالتقسيط فيككف باطبلن  كأفَّ  2 چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
فيك  ،ما يفعؿ ذلؾ كطريؽ مف طرؽ تركيج تجارتوإنٌ  مف يبيع مؤجبلن  الرضا ثابت؛ ألفَّ  فيجاب بأفَّ 

 3.إجابة لرغبتو ليس اضطراران 
بديمة  آخر أك سمعةو  بالخيار في االمتناع عف الشراء أك الذىاب إلى تاجرو  و كذلؾ ا المشترم فإنٌ كأمٌ 

ليدفع بالثمف المعجؿ كمع ذلؾ ىك اشترل بالتقسيط كانتفع بالسمعة التي  حسنان  كلو أف يقترض قرضان 
 4اشتراىا.

 ثالثا: االستدالؿ بحديث صفقتيف بصفقة أك بيعتيف ببيعة:
 فيجاب:

عمى  المشترم يقدـ أساسان  باب الصفقتيف في صفقة كاحدة؛ ألفَّ  ما يجرل اليـك ليس مف أفَّ  -1
 5كالصفقة كاحدة. ،الشراء بالتقسيط كال يكتب في العقد سعر الثمف المعجؿ كمف ىنا يككف الثمف كاحدان 

 6.7بيع العينةبأكثر مف تفسير كمف العمماء مف فسره  يذا الحديثل أفَّ  -2

                                                           
 . 300أبك زىرة، اإلماـ زيد، ص -1
 . 29سكرة النساء، اآلية  -2
 . 300المصدر السابؽ، ص -3
 . 108عقمة، حكـ بيع التقسيط، ص -4
 . 384القره داغي، بحكث في معامبلت مالية معاصرة، ص -5
ؿو ميسىٌمىن ثـ يىٍشتىًرييا منو بأقؿَّ مف الثَّمف الذم باعىيا " يع العينة ىك:ب  -6 ٍعمـك إلى أجى ؿو ًسٍمعة ًبثىمفو مى أف يىبيعى مف رىجي
 .625ص3". الجزرم، النياية في غريب الحديث كاألثر، جبو
 . 384المصدر نفسو، ص -7



89 
 

مشترم عمى اإلبياـ كلـ يعيف أم الثمنيف أما لك قاؿ: يي في الحديث محمو إذا قبؿ الالنٌ  أفَّ  -3
  1جاز. أك بألفيف مؤجبلن  قبمت بألؼ نقدان 

ذا عقد العقد عمى أنَّ   و إلى أجؿ كذا بكذا كبالنقد بكذا أك قاؿ إلى شير بكذا أك جاء في المبسكط:" كا 
هلل عميو كسمـ عف و لـ يعاطو عمى ثمف معمكـ كلنيي النبي صمى اإلى شيريف بكذا فيك فاسد ألنٌ 

شرطيف في بيع كىذا ىك تفسير الشرطيف في بيع كمطمؽ النيي يكجب الفساد في العقكد الشرعية كىذا 
إذا افترقا عمى ىذا فإف كاف يتراضياف بينيما كلـ يتفرقا حتى قاطعو عمى ثمف معمـك كأتما العقد عميو 

 2فيك جائز ألنيما ما افترقا إال بعد تماـ شرط صحة العقد."

أك  قاؿ في المغني: "كقد ركم في تفسير بيعتيف كجو آخر كىك أف يقكؿ بعتؾ ىذا العبد بعشرة نقدان 
 ىكذا فسره مالؾ ك الثكرم ك إسحاؽ كىك أيضان  بخمسة عشر نسيئة أك بعشرة مكسرة أك تسعة صحاحان 

الثمف  ك ىذا كألفى و لـ يجـز لو ببيع كاحد فأشبو ما لك قاؿ : بعتؾ ىذه كأباطؿ كىك قكؿ الجميكر ألنٌ 
أحد العكضيف غير معيف كال معمكـ فمـ يصح كما لك  مجيكؿ فمـ يصح كالبيع بالرقـ المجيكؿ كألفَّ 

يـ قالكا ال بأس أف يقكؿ أبيعؾ قاؿ : بعتؾ أحد عبيدم كقد ركم عف طاكس ك الحكـ ك حماد أنٌ 
رة بينيما بعد ما يجرم في العقد و جبالنقد بكذا كبالنسيئة بكذا فيذىب عمى أحدىا كىذا محمكؿ عمى أنٌ 

 3".كافيان  المشترم قاؿ : أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقاؿ : خذه أك قد رضيت كنحك ذلؾ فيككف عقدان  فكأفَّ 

أحدىما أف يقكؿ بعتؾ ىذا الثكب  ،جاء في الركضة الندية: "فسركا البيعتيف في بيعة عمى كجييف
فإف باعو عمى أحد األمريف  ،عند أكثر أىؿ العمـ فاسده فيك  ،أك بعشريف نسيئة إلى سنة بعشرة نقدان 

 4في المجمس فيك صحيح ببل خبلؼ".

 

                                                           
 . 214ص5الشككاني، نيؿ األكطار، ج -1
، دار الفكر، 2000-1421، 1، تحقيؽ: خميؿ الميس، ط13ص13أبي سيؿ، المبسكط، جالسرخسي، محمد بف  -2

 بيركت. 
 . 313ص4ابف قدامة، ج -3
، دار ابف عفاف، 1999، 1، تحقيؽ: عمي حسف الحمبي، ط313ص2خاف، صديؽ حسف خاف، الركضة الندية، ج -4

 القاىرة. 
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العقكد في الشريعة اإلسبلمية ينظر إلييا غير مكازنة بغيرىا فالعقد مع تأجيؿ  رابعا: قاؿ أبك زىرة:"إفَّ 
كاعو مف غير النظر الثمف عقد قائـ بذاتو ينظر إليو مف حيث سبلمة العقد كككنو غير شامؿ لمربا بأن

ال يؤثر  بعقد آخر بثمف أقؿٌ  في ذاتو كككف البيع معجبلن  إلى غيره كىذه النظرة تجعؿ العقد صحيحان 
 1كاحد منيما عف صاحبو". يما عقداف متغايراف يتميز كؿٌ ألنٌ  ،في العقد األكؿ

فقد  ،راد ابف تيميةخامسا: االستدالؿ باألثر عف ابف عباس. فأجيب:" لـ يفيمكا مراد ابف عباس كال م
َـّ نقؿ ذلؾ ابف تيمية : فبيف أنٌ   ،باعيا إلى أجؿ فيككف مقصكده دراىـ بدراىـ و إذا قكـ السمعة بدراىـ ث

   3".2كىذه تسمى التكرؽ ،كاألعماؿ بالنيات

فقد بينت ما قاؿ فيو  ،سادسا: بالنسبة الستدالليـ بالحديث المركم عف عمي عندما خطب الناس
 ي في أدلة القكؿ األكؿ. الشيخ األلبان

 الراجح. القول: ثالثا

 : لما يميالجميكر بجكاز بيع التقسيط؛ كذلؾ  قكؿبعد مناقشة األدلة يترجح 

 قكة األدلة التي استدلكا بيا مف قرآف كسنة كقياس كمعقكؿ. -1

 كضعؼ استدالؿ المخالفيف. ،يففقكة المناقشة التي ناقشكا بيا المخال -2

 كرفع الحرج كىما مف أعظـ المقاصد في شريعتنا الغراء. حاجة الناس إلى التيسير -3

التابع لمنظمة التعاكف اإلسبلمي بخصكص بيع التقسيط قراريف  ،كقد أصدر مجمع الفقو اإلسبلمي
 كالدكرة السابعة عمى النحك اآلتي:  ،الدكرة السادسة ،في دكرتيف متتاليتيف ،منفصميف

 

 

                                                           
 . 301أبك زىرة، اإلماـ زيد، ص -1
اىا بو ؛ ليحصؿ بذلؾ عمى بأقؿ مما اشتر  -لغير البائع  -ترم سمعة نسيئة ، ثـ يبيعيا نقدا أف يش" ىككالتكرؽ  -2

  .147ص14المكسكعة الفقيية الككيتية، ج ."النقد
 ، مكتبة كىبة، القاىرة. 1995-1415، 3، ط28القرضاكم، يكسؼ، بيع المرابحة لآلمر بالشراء، ص -3



91 
 

 

 الدكليٌ  مجمس مجمع الفقو اإلسبلميٌ  إفَّ جاء فيو:  بيع بالتقسيط بشأف [1](2/6) 51قرار رقـ: 
 1410  شعباف 23-17المنعقد في دكرة مؤتمره السادس بجدة في المممكة العربية السعكدية مف 

عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص بلعو بعد اطٌ  ـ،1990آذار )مارس(  20 – 14المكافؽ 
 ر ما يمي:قرَّ  مكضكع البيع بالتقسيط، كاستماعو لممناقشات التي دارت حكلو،

تجكز الزيادة في الثمف المؤجؿ عف الثمف الحاؿ، كما يجكز ذكر ثمف المبيع نقدان، كثمنو  أكالن:
باألقساط لمدد معمكمة، كال يصح البيع إال إذا جـز العاقداف بالنقد أك التأجيؿ. فإف كقع البيع مع 

 شرعان. غير جائزو  التردد بيف النقد كالتأجيؿ بأف لـ يحصؿ االتفاؽ الجاـز عمى ثمف كاحد محدد فيك

ال يجكز شرعان، في بيع األجؿ، التنصيص في العقد عمى فكائد التقسيط، مفصكلة عف الثمف  ثانيان:
 عمى نسبة الفائدة أـ ربطاىا بالفائدة السائدة.  الحاؿ، بحيث ترتبط باألجؿ، سكاء اتفؽ العاقداف

المحدد فبل يجكز إلزامو أم زيادة عمى  ر المشترم المديف في دفع األقساط عف المكعدثالثان: إذا تأخَّ 
. الديف بشرط سابؽ أك بدكف شرط، ألفَّ   ذلؾ ربا محـر

مف األقساط، كمع ذلؾ ال يجكز شرعان  رابعان: يحـر عمى المديف المميء أف يماطؿ في أداء ما حؿَّ 
 اشتراط التعكيض في حالة التأخر عف األداء.

جؿ حمكؿ األقساط قبؿ مكاعيدىا، عند تأخر المديف عف خامسان: يجكز شرعان أف يشترط البائع باأل
 أداء بعضيا، ما داـ المديف قد رضي بيذا الشرط عند التعاقد.

ال يحؽ لمبائع االحتفاظ بممكية المبيع بعد البيع، كلكف يجكز لمبائع أف يشترط عمى المشترم  سادسان:
 رىف المبيع عنده لضماف حقو في استيفاء األقساط المؤجمة.

   

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره السابع بجدة في  إفَّ لقرار الثاني: ا
بعد  ـ،1992أيار )مايك(  14 – 9المكافؽ  1412  ذم القعدة 12-7المممكة العربية السعكدية مف 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-2.htm#_ftn1
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لمقرار بلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع البيع بالتقسيط، كاستكماالن اطِّ 
 ر ما يمي:قرَّ  كبعد استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو، ( بشأنو،2/6)51

 شرعان، كلك زاد فيو الثمف المؤجؿ عمى المعجؿ. البيع بالتقسيط جائزه  أكالن:

سندات السحب( مف أنكاع التكثيؽ المشركع  –السندات ألمر  –األكراؽ التجارية )الشيكات  ثانيان:
 لمديف بالكتابة.

.شرعان، ألنَّ  جائزو  حسـ )خصـ( األكراؽ التجارية غيري  إفَّ  ثالثا:   و يؤكؿ إلى ربا النسيئة المحـر

رابعان: الحطيطة مف الديف المؤجؿ، ألجؿ تعجيمو، سكاء أكانت بطمب الدائف أك المديف )ضع كتعجؿ( 
دامت العبلقة بيف  جائزة شرعان، ال تدخؿ في الربا المحـر إذا لـ تكف بناء عمى اتفاؽ مسبؽ، كما

الدائف كالمديف ثنائية. فإذا دخؿ بينيما طرؼ ثالث لـ تجز، ألنيا تأخذ عندئذ حكـ حسـ األكراؽ 
 التجارية.

قسط مف  يجكز اتفاؽ المتداينيف عمى حمكؿ سائر األقساط عند امتناع المديف عف كفاء أمِّ  خامسان:
 األقساط المستحقة عميو ما لـ يكف معسران.

ذا اعتبر الديف حاالن لمكت المديف أك إفبلسو أك مماطمتو، فيجكز في جميع ىذه الحاالت إ سادسان:
 منو لمتعجيؿ بالتراضي. الحطٌ 

ضابط اإلعسار الذم يكجب اإلنظار: أال يككف لممديف ماؿ زائد عف حكائجو األصمية يفي   سابعان:
 .1بدينو نقدان أك عينان 

 

 

 

                                                           
1 /http://www.fiqhacademy.org.sa 

 

http://www.fiqhacademy.org.sa/
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 جل عمي بيع التقسيط:المطمب الرابع: تطبيق مسألة ضع وتع

كعميو فمك أراد  ،ح لدم الباحث مف خبلؿ األدلة جكاز بيع التقسيط بزيادة عمى الثمف األصميترجَّ 
المديف سداد الديف قبؿ الفترة المتفؽ عمييا كطمب مف الدائف )التاجر أك البنؾ( أف يضع عنو جزء مف 

 الديف جاز ذلؾ.

 ران حاال فقد زاد التاجر في السمعة مئة دينا 900مؤجبل ك دينار 1000ثمف المبيع  فمك افترضنا أفَّ 
قاـ المديف بالسداد يمكف  أشير ألجؿ بستِّ التأجيؿ كاف لسنة كقبؿ ا كلك افترضنا أفَّ  ،نظير التأجيؿ

لمدائف )البنؾ أك التاجر( أف يضع عنو خمسيف دينارا أك ما شاء كيككف ىذا المبمغ ىبة مف الدائف 
و يندب لمدائف أف يضع عف المديف؛ كذلؾ ائف أف ال يقبؿ الكضع. كالذم أراه أنَّ كمف حؽ الد ،لممديف

و زاد عميو نظير األجؿ كفي الكضع عنو تتجمى سماحة اإلسبلـ كالرحمة كحسف االقتضاء مع ىذا ألنٌ 
 المديف.   
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الشراء بيع المرابحة لآلمر بتطبيق جائزة التسديد المبكر عمى المبحث الثاني: 
 وتحتو المطالب اآلتية:

 المطمب األول: تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء و عناصر المرابحة.

 المطمب الثاني: حكم بيع المرابحة لآلمر بالشراء.

 المطمب الرابع: اإلجراءات التنفيذية لممرابحة المركبة  
  :حكم الوفاء بالوعد في بيع المرابحة لآلمر بالشراءخامسال المطمب

كر عمى بيع المرابحة لآلمر ب: تطبيقات جائزة التسديد المالسادسالمطمب 
 بالشراء
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 .وعناصر المرابحة المطمب األول:تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء

 ؼ العمماء المعاصركف بيع المرابحة لآلمر بالشراء بتعريفات متعددة منيا:أكال: عرَّ 

كذلؾ عمى  ،ر أف يشترم سمعة معينة بمكاصفات محددة"طمب الفرد أك المشترم مف شخص آخ -1
كيدفع الثمف عمى  ،كذلؾ بالنسبة أك الربح المتفؽ عميو ،مرابحة ...منو بشراء تمؾ السمعة أساس كعد

 1إلمكانياتو كقدرتو المالية". دفعات أك أقساط تبعان 
فيذىب إلى  ،ؼ"أف يرغب العميؿ شراء سمعة معينة ذاتيا أك جنسيا المنضبطة عينيا بالكص -2

 ،بشراء البضاعة مف عقار أك آالت أك نحك ذلؾ المصرؼ كيتفقاف عمى أف يقـك المصرؼ ممتزمان 
أك  كيمتـز العميؿ بشرائيا مف المصرؼ بعد ذلؾ كيمتـز المصرؼ ببيعيا لمعميؿ بثمف اتفقا عميو مقداران 

 2".أك ربحان  أجبلن 
 
كيمتـز العميؿ  ،أك غيره عقاران  ،ء البضاعة المعينةفؽ البنؾ كالعميؿ عمى أف يقكـ البنؾ بشرا" يتَّ  -3

كذلؾ بسعر عاجؿ أك بسعر آجؿ تحدد  ،كيمتـز البنؾ بأف يبيعيا لو ،أف يشترييا مف البنؾ بعد ذلؾ 
 3"نسبة الزيادة فيو عمى سعر الشراء مسبقان 

 
تمنع كيحدد أكصافيا بدقة  ،"يذىب العميؿ إلى المصرؼ اإلسبلمي كيطمب شراء سمعة معينة -4

 4سكاء كانت السمعة في الخارج كيستكردىا المصرؼ أك كانت مكجكدة داخؿ الببلد". ،...الجيالة
لمبنؾ بشراء ىذه  وكتمتقي ىذه التعريفات عمى طمب العميؿ مف البنؾ شراء سمعة معينة بكعد من

 السمعة بسعر متفؽ عميو كمدة محددة.

                                                           
، دار 2001-1422، 4، ط309شبير، محمد عثماف، المعامبلت المالية العاصرة في الفقو اإلسبلمي، ص -1

 النفائس، عماف.
، 1998-1418، 1، ط72، ص1األشقر، محمد سميماف كآخركف، بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة،ج -2

 دار النائس، عماف.
، مؤسسة الرسالة ناشركف، دمشؽ، 2009-1430، 1، ط80، ص2أبك زيد، بكر بف عبد اهلل، فقو النكازؿ، ج -3

 سكريا.
، دار 2002، 7، ط600السالكس، عمي أحمد، مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي، ص 4-

 الثقافة،الدكحة، قطر.
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 ثانيا: عناصرىا.

 1مف العناصر اآلتية:تتككف المرابحة لآلمر بالشراء 
يقابمو  ،تحدد فيو السمعة المطمكبة مع مكاصفاتيا ،ـ مف العميؿ إلى المصرؼطمب شراء مقدَّ  -1

 قبكؿ مف المصرؼ.
 أك ألجؿ. دان قكبيعيا لآلمر بالشراء ن معة نقدان شراء المصرؼ لمس -2
 اتفاؽ مسبؽ عمى الثمف كالربح. -3
يقابمو كعد مف المصرؼ ببيع السمعة  ،آلمر بشراء السمعة بعد ممؾ المصرؼ لياكعد مف ا -4

 المطمكبة لآلمر.

                                                           

 .515كالتطبيؽ، ص المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية الييتي،1-
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 المطمب الثاني: حكم بيع المرابحة لآلمر بالشراء.

 أوال: آراء العمماء في بيع المرابحة لآلمر بالشراء:

 اختمؼ العمماء المعاصركف في حكـ بيع المرابحة لآلمر بالشراء إلى فريقيف:

ء العمماء: الدكتكر يكسؼ القرضاكم، كالدكتكر عمي كمف ىؤال الفريؽ األكؿ يرل جكاز ىذا البيع -1
 1.أحمد السالكس، كالدكتكر محمد عثماف شبير، كالدكتكر حساـ الديف عفانة كغيرىـ مف العمماء

 كمف لممتعاقديف  و عقد باطؿ إذا كاف الكعد ممزمان كأنَّ  الفريؽ الثاني يرل عدـ جكاز ىذا البيع -2
مي، تعبداهلل أبك زيد، كمحمد سميماف األشقر، كعبدالرزاؽ رحيـ اليي :بكر بفالذيف قالكا بيذا  العمماء

 2.كسعدالديف محمد الكبي عبداهلل بف محمد بف عبداهلل العمراني،
 

 ثانيا: أدلة الفريق األول:  

 ؽنفرِّ  أف بدَّ  كال ،الداللة صريح الثبكت صريحي  نص   جاء إذا إال ،اإلباحة المعامبلت في األصؿ إفَّ  (1
 بأفَّ  كقالكا ،الشارع مف نص   يجيء حتى المنععبادات ال في األصؿ إذ كالمعامبلت؛ باداتالع بيف

 كثرة كرىت كليذا ،المكمفيف عمىتخفيفان  دائرتيا كتضييؽ المحرمات مف التقميؿ ىك التشريعي االتجاه

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   چ  :تعالى قاؿ ،التكميفات كثرة إلى يؤدم لما الكحي زمف في األسئمة

           ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     ﮳ 

3چ
  4.القرآني االتجاه ىذا نخالؼ ال أف األصؿ كنحف ،

                                                           

. السالكس، مكسكعة القضايا 24القرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريو المصارؼ اإلسبلمية، ص 1-
. 317. شبير،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي، ص600الفقيية المعاضرة كاالقتصاد اإلسبلمي، ص
 .1996، 1، ط55شراء، صعفانة، حساـ الديف، بيع المرابحة لآلمؤ بال

. الييثمي، 90، ص1. األشقر،بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة،ج94، ص2أبك زيد، فقو النكازؿ، ج  -2
. العمراني، عبداهلل بف محمد بف عبداهلل، العقكد المالية المركبة، 528المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص

بيميا لمنشر كالتكزيع، الرياض. الكبي، سعدالديف محمد، المعامبلت المالية ، دار كنكز إش2006-1427، 1،ط280ص
 ، المكتب اإلسبلمي، بيركت. 2002-1423، 1، ط307المعاصرة في ضكء اإلسبلـ، ص

 . 101سكرة المائدة: اآلية  -3
 . 13القرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريو المصارؼ اإلسبلمية، ص -4
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1چ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹچ : تعالى اهلل قكؿ كمنيا ،البيع تحؿُّ  التي األدلة عمـك (2
 فجممة ،

 2صرؼ. أك سمـ أك مطمؽ أك مقايضة بيع كاف سكاء البيع أنكاع كؿ تفيد البيع اهلل أحؿَّ 
 
 التي البيكع إال يمنع لـ الشرع كأفَّ  ،كالمصالح العمؿ مراعاة عمى مبنية المالية المعامبلت إفَّ  (3

نما تعبديان  ليس المعامبلت في فالمنع ظمـ؛ عمى اشتممت ذا ،كمفيكـ معمؿ ىك كا   فإفَّ  العمة فيمت كا 
 3.كعدمان  كجكدان  معيا يدكر الحكـ

 
 مكقؼ ليبينكا يجتيدكا أف العصر عمماء حؽِّ  كمف ،أمتنا عمى كنازلة مستجدة ان ر أمك  ىناؾ إفَّ  (4

 أقكاؿ عف نسأؿ أف أك االجتياد باب نغمؽ أف يجكز كال ،النكازؿ ىذه في المعاصر اإلسبلمي االجتياد
جبلل احترامنا مع السابقيف أقكاؿ نعارض أف الحرج مف ليس وأنٌ  كما مسألة في السابقيف العمماء  ناكا 

 4كالظرؼ. كالمكاف الزماف لتغير كذلؾ ،ليـ
 المغريات كلكثرة ،منيـ الكثير ديف كلرقية ،لظركفيـ رعاية كذلؾ ،كالرفؽ التيسير إلى الناس حاجة (5

نما ،الثابتة القكاعد عمى ؤنجر  أك النصكص عنؽ نمكم أف معناه ليس كىذا الخير؛ عف كالمعكقات  كا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :تعالى قاؿ  ،ديننا  بو جاء الذم ىك كىذا فلممكمفي المصمحة ترجيح في االجتياد

5چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٿ
 كال كبشرا ،تعسرا كال :) يسرا-كسمـ عميو اهلل صمى – النبي كقاؿ ،

 8 .7إثما يكف ما لـ أيسرىما اختار إال أمريف بيف خير ما -كسمـ عميو اهلل صمى– النبي كأفَّ  .6تنفرا(

                                                           
 . 275قرة: اآلية سكرة الب -1
 . 15القرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريو المصارؼ اإلسبلمية ، ص -2
 18المصدر نفسو ص - 3
 20المصدر نفسو، ص - 4
 . 28سكرة النساء: اآلية  -5
 ، ص3باب ما يكره مف التنازع كاالختبلؼ، ج كتاب الجياد كالسير،الصحيح المختصر، البخارم، الجامع  - 6

1104. 
 .1302، ص3، ج-صمى اهلل عميو كسمـ -نفس المصدر، باب صفة النبي - 7
 .22القرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريو المصارؼ اإلسبلمية، ص - 8
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عمى  د الحنفية فقد أتفؽ أئمة الحنفيةبالشراء عمى عقد االستصناع عن قاسكا بيع المرابحة لآلمر" (6
جكاز عقد االستصناع كاعتباره بيعان صحيحان برغـ أنو بيع لمعدكـ كقت العقد كلكنيـ أجازكه استحسانان 

 لتعامؿ الناس بو.
ذا ت صنع الشيء  َـّ كقد اختمفكا في تكييفو أىك مكاعدة أـ معاقدة؟ كقد اعتبره فريؽ منيـ مكاعدة. كا 

ف شاء تركو ألنو اشترل ما لـ يره.  المطمكب فالمستصنع )بكسر النكف( بالخيار إذا رآه إف شاء أخذه كا 
عمى جعمو بيعان  كال خيار لمصانع ألنو بائع باع ما لـ يره كمف ىك كذلؾ فبل خيار لو كىك األصح بناءن 

لو الخيار أيضان دفعان لمضرر عنو ألنو ال  أفَّ  -رضي اهلل عنو  -كفي ركاية عف أبي حنيفة  ال عدة.
يمكف تسميـ المعقكد عميو اال بضرر. كعف أبي يكسؼ أنو ال خيار ليما أما الصانع فمما تقدـ، كأما 

الصانع أتمؼ مالو "بتحكيمو مف مادة خاـ إلى مصنكعات" ليصؿ الى بدلو فمك ثبت  المشترم فؤلفَّ 
 كأخذت مجمة األحكاـ العدلية بقكؿ أبي يكسؼ. يو بمثمو.غيره ال يشتر  الخيار تضرر الصانع ألفَّ 

مف المشترم كالصانع الخيار بؿ ألزما بما  كاذا كاف عقد االستصناع قد أجيز استحسانان كلـ يعط كؿٌ 
 .1"تكاعدا عميو عمى رأم أبي يكسؼ.فمف الممكف أف تأخذ المرابحة الحكـ نفسو

الكفاء بالكعد كاجب  ف في بيع المرابحة لآلمر بالشراء ألفَّ قالكا يجكز أف يككف الكعد الزمان لممتعاقدي (7
كسيأتي الكبلـ عف حكـ الكعد في  ديانة كيجكز اإللزاـ بو قضاءن كىذا قكؿ جماعة مف أىؿ العمـ

 المطمب التالي. 

 :2الثاني الفريؽ ثالثا: أدلة

 ال منيا: ) ،عنده يسل ما اإلنساف بيع عف تنيى كثيرة أحاديث كردت كقد ،يممؾ لـ ما باع البنؾ (1
 ليس ما بيع كال يضمف لـ ما ربح كال بيع في شرطاف كال كبيع سمؼ يحؿٌ  )كال 3عندؾ (. ليس ما تبع

 4عندؾ(.

                                                           
 .38بالشراء، ص ر، حساـ الديف، بيع المرابحة لآلمعفانة  -1
 . 73-72، ص1ضايا اقتصادية معاصرة، ج. األشقر، بحكث فقيية في ق93ص2أبك زيد، فقو النكازؿ، ج -2
، دار الكتاب 302ص 3أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، بمب في الرجؿ يبيع ما ليس عنده، ج - 3

، 132ص 5العربي، بيركت. صححو األلباني، محمد ناصرالديف، إركاء العميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، ج
 .1985-1405، 2ط
-1405، 1، تحقيؽ: حمدم عبدالمجيد، ط78ص4، سميماف بف أحمد بف أيكب، مسند الشامييف، جالطبراني - 4

، مؤسسة الرسالة، بيركت. صححو األلباني، محمد ناصرالديف، صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، 1984
 ، المكتب اإلسبلمي.361ص1ج



166 
 

و باع بيعان أنٌ " قاؿ الشيخ محمد سميماف األشقر: و مف باب البيع المعمؽىذا العقد باطؿ ألنٌ  إفَّ  (2
يا منكـ كقد صرح بالتعميؿ لمبطبلف بيذه العمة اإلماـ تمكىا اشتريتيو قاؿ لمبنؾ إف اشتر مطمقان أم ألنٌ 

  1"مكرو كاف عمى مكاطأة بيعيا قبؿ كجكبيا لممأالشافعي .. كابف رشد مف المالكية .. حيث قاؿ: "ألنٌ 
 طعامان  ابتاع )مف ،يقبضو لـ ما اشتراه ما بيع عف اإلنساف نيي عمى تنصٌ  التي النبكية األحاديث (3
 3يقبض(. لـ ما بيع كعف يضمف ال ما ربح عف )نيى  ، 2(يستكفيو حتى يبيعو فبل

ىذه المعاممة تدخؿ في باب بيع العينة المنيي عنو كبيع العينة ىك الذم يككف قصد المشترم  إفَّ " (4
مى اهلل عميو كسمـ فيو الحصكؿ عمى العيف أم النقد كليس الحصكؿ عمى السمعة. كقد نيى النبي ص

لعينة كأخذتـ أذناب البقر كرضيتـ بالزرع كتركتـ الجياد سمط اهلل عميكـ إذا تبايعتـ با)عف ذلؾ بقكلو 
 .4(دينكـينزعو حتى ترجعكا إلى  ذالن ال

قصد العميؿ مف العممية ىك الحصكؿ عمى النقكد ككذلؾ المصرؼ  ككجو االستدالؿ بيذا الحديث أفَّ 
المشترم الحقيقي ما  يء فإفَّ قصده الحصكؿ عمى الربح فيي إذف ليست مف البيع كالشراء في ش فإفَّ 

لجأ إلى المصرؼ إال مف أجؿ الماؿ. كالمصرؼ لـ يشتر ىذه السمعة إال بقصد أف يبيعيا بأجؿ إلى 
 .5المشترم كليس لو قصد في شرائيا"

 .أجؿ إلى بنقد نقد بيع إال البيع ىذا كما ،بفائدة اإلقراض عمى الحيمة باب مف وأنٌ  (5
 .6يع الكاليء بالكاليء أم الديف بالديف ككرد النيي عنو شرعان ىذه المعاممة تدخؿ ضمف ب فَّ أ (6
 ىذه المعاممة مبنية عمى القكؿ بكجكب الكفاء بالكعد كنحف نأخذ بقكؿ الجميكر القائميف بأفَّ  فَّ أ (7

 كما سيأتي بياف ذلؾ في المطمب التالي. الكفاء بالكعد مستحب كليس كاجبان 
 

                                                           
 . 73ص1بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة، ج -1
 .748ص2عمى البائع كالمعطي، ج باب الكيؿكتاب البيكع، الجامع الصحيح المختصر،  مالبخار  - 2
-1414، 2، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، ط161ص10ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد، باب الكتابة، ج - 3

 ، مؤسسة الرسالة، بيركت. قاؿ محقؽ الكتاب: سنده ضعيؼ كىك حديث صحيح.1993
، المكتبة 3462ف األشعث، سنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب النيي عف بيع العينة، رقـ: أبك داكد، سميماف ب -4

 . 43ص1، ج424العصرية، بيركت. كصححو األلباني، الجامع الصغير كزيادتو، رقـ 
 . 43عفانة، بيع المرابحة لآلمر بالشراء، ص5
 . 44عفانة، بيع المرابحة لآلمر بالشراء، ص -6
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 وترجيح. رابعا:مناقشة

 :باختصار أىميا كثيران  لةاألد نكقشت لقد

 مناقشة أدلة المجيزيف: 

 الصريحة النصكص أفَّ  إال ،صحيح فيك ،اإلباحة المعامبلت في األصؿ :لقاعدة بالنسبة اأمٌ  (1
 كما أكردتو في أدلة المانعيف. ،النيي كىك البيع ىذا حكـ كبينت جاءت

 فيو اختمؼ ما كؿٌ  ىؿ كلكف ،أيسر ىك نعـ "بقكليـ: المانعكف عميو ردَّ  أيسر ىك بما اإلفتاء (2
 في مبيف ىك كما دليبل أرجح ىك بما األخذ اختبلفيـ عند الكاجب إفَّ  باأليسر؟ فيو األخذ يجكز العمماء
 1اهلل". أمر تنفيذ إلى أقرب ذلؾ ألفَّ  الفقو؛ أصكؿ

 كىك رأم جميكر الفقياءاإللزاـ بالكعد غير صحيح شرعان بؿ الكفاء بالكعد مستحب  فٌ إب قالكا (3
كسيأتي  2.بيع المرابحة لآلمر بالشراء مع لزـك الكعد لمعميؿ كلممصرؼ عمى ذلؾ ال يصحُّ  كبناءن ؛

 الحديث عف حكـ الكفاء بالكعد ديانةن كقضاءن في المطمب التالي.
 

 مناقشة أدلة المانعيف:
 الربا عمى بان حر  منكـ أشدٌ  نحف "كقالكا: ،صحيحان  ليس فيذا ،لمربا حيمة يابأنٌ  قيؿ لما بالنسبة اأمٌ  (1

 كرفع رجسو مف مجتمعاتنا لتطيير إال اإلسبلمية االقتصادية كالمؤسسات المصارؼ قامت كما ،كأىمو
 يجكز كىؿ ذكرناىا؟ التي الصكرة في التحايؿ كأيف ىنا؟ الحراـ كأيف الربا أيف كلكف ...األمة عف بمكاه
 3تاجر". أمٌ  يفعؿ كما لغيره بيعلي كلكف حقيقة يشترم كالمصرؼ...بالباطؿ؟ المسمـ نتيـ أف لنا
 إذا كلكف ،صحيحة أحاديث فيي يممؾ ال ما بيع عف اإلنساف تنيى التي األحاديث مسألة أما (2

 عمى مبني كىذا لئلرشاد؟ أـ لمكراىة أـ لمتحريـ ىي ىؿ ذلؾ في العمماء اختمؼ فقد داللتيا في بحثنا
 المختمؼ نجعؿ كأف نحـر كأف األشياء نكبر أف يجكز ال كلذلؾ ،بكعد يقرف لـ نيي كؿٌ  في االختبلؼ

 أفَّ  ،دبي في اإلسبلمي المصرؼ مؤتمر في شارككا الذيف العمماء رقرٌ  كقد ىذا.عميو كالمتفؽ فيو

                                                           
 .89ص2فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة، جاألشقر، بحكث  - 1
 . 88األشقر، بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة، ص -2
 . 29-27القرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجريو المصارؼ اإلسبلمية، ص -3
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البنكؾ اإلسبلمية ال  كما أفَّ  1.بيعان  كليس كعدان  يككف ماإنٌ  ذلؾ كقبؿ السمعة يممؾ أف بدَّ  ال المصرؼ
 تبيع السمعة قبؿ تممكيا.

ىذه المعاممة تقع ضمف بيع ما ال يممؾ أك بيع ما ليس عندؾ قكؿ فيو  قكؿ المانعيف بأفَّ " فَّ كما أ
المصارؼ اإلسبلمية التي تتعامؿ ببيع المرابحة لآلمر بالشراء ال تقع في النيي الكارد عف  نظر، ألفَّ 

لممرابحة فيي تكقع مع يا غالبان تعتمد نمكذجيف أحدىما لممكاعدة كاآلخر بيع ما ليس عند اإلنساف ألنٌ 
َـّ  بيعيا لمعميؿ  العميؿ عمى نمكذج المكاعدة أكالن كبعد ذلؾ يقـك المصرؼ بشراء السمعة المكصكفة ث

كط المتفؽ عمييا في المكاعدة كيكقع مع العميؿ النمكذج الثاني كىك عقد بيع المرابحة كفؽ الشر 
نما مجرد كعد الـز لمطرفيف ال شراءن كالمكاعدة الحاصمة بيف المصرؼ كطالب الشراء ليست بيعان ك   .2"كا 

 

المسألة كىي الكفاء بالكعد مف  فالجكاب عمى ذلؾ بأفَّ ـ كجكب اإللزاـ بالكعد ا مسألة  عد"أمٌ  (3
دت فييا أنظار الفقياء كالمسألة اجتيادية كقد أخذ المجيزكف بالقكؿ بكجكب المسائؿ الخبلفية التي تعدَّ 

 . 3تو كحججو المعتمدةلو أدلٌ ك  صحيحه  الكفاء بالكعد كىك قكؿه 
العينة التي كرد النيي  ـ ألفَّ ىذه المعاممة داخمة في بيع العينة غير مسمٌ  قكؿ المانعيف بأفَّ  إفَّ  (4

مو ( كيسمِّ (. إلى اجؿ )سنة مثبلن مثبلن  إلى غيره بثمف معيف )مئة كعشريف ديناران  عنيا ىي: أف يبيع شيئان 
و ( يدفعو نقدان فالنتيجة أنٌ مف ذلؾ القدر )مئة مثبلن  ف بثمف أقؿٌ إلى المشترم ثـ يشتريو قبؿ قبض الثم

يت "بيع مٌ صكرة المعاممة التي سي  د أفَّ مو مئة ليتسمميا عند األجؿ مئة كعشريف  "كمف المؤكَّ سمٌ 
ليست  -المرابحة" كالتي تجرييا المصارؼ اإلسبلمية كالتي أفتت فييا ىيئات الرقابة الشرعية بالجكاز 

العميؿ الذم يجيء إلى المصرؼ طالبان شراء  لصكرة الممنكعة في شيء. إذ مف الكاضح أفَّ مف ىذه ا
سمعة معينة يريد ىذه السمعة بالفعؿ، كالطبيب الذم يريد أجيزة لمستشفاه، أك صاحب المصنع الذم 
يريد ماكينات لمصنعو كغير ىذا كذاؾ حتى إنيـ ليحددكف مكاصفات السمعة )بالكتالكج( كيحددكف 
مصادر صنعيا أك بيعيا .. فالسمعة مطمكب شراؤىا ليـ بيقيف. كالمصرؼ يشترييا بالفعؿ، كيساـك 

َـّ  ؿٌ كقد يشترييا بثمف أق عمييا، يبيعيا لمعميؿ  مما طمبو العميؿ كرضي بو، كما حدث ىذا بالفعؿ، ث

                                                           
 . 70-56المصدر نفسو، ص -1
 . 46عفانة، بيع المرابحة لآلمر بالشراء ص -2
 . 49رابحة لآلمر بالشراء، صعفانة، بيع الم -3
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قد يشترم سمعان التاجر يشترم ليبيع لغيره، ك  الشراء ككعد بو، كما يفعؿ أم تاجر، فإفَّ  الذم طمب
ذف يككف إدِّ  عمى طمب بعض عمبلئو. معينة بناءن   إدعاءن ... ذا النكع مف البيع ىك مف العينةى عاء أفَّ كا 

 . 1"مرفكضان كال دليؿ عميو مف الكاقع
 

 الترجيح. 

لقكة األدلة  كذلؾ المجيزيف؛ قكؿ حأرجِّ  ،كمناقشتيا المانعيف كأقكاؿ المجيزيف أقكاؿ عمى االطبلع بعد
 كتبادؿ ،الناس عمى تيسير مف فيو كلما ،الربكم البنؾ عف بديؿ مف فيو لما ،كلتي اعتمدكا عميياا

 التي العامة القكاعد مع يتفؽ البيع ىذا فإفَّ  ككذلؾ ،الجميع يعـٌ  كنفع ،كالمشترم البائع بيف لممصمحة
 يمزاـ بو قضاءن كماك ديانة  يجب وا بالنسبة لحكـ الكفاء بالكعد  فالراجح أن، أمٌ الشريعة عمماء رىاقرٌ 

 .في المطمب الرابع مف ىذا المبحث سأبينو

 

  2المطمب الثالث: اإلجراءات التنفيذية لممرابحة المركبة
 "أواًل: المرابحة الداخمية: 

ثيرت حكليا شبيات عديدة، كحتى يككف العقد صحيحان كبعيدان المرابحة المركبة قد أي  كما ىك معمـك فإفَّ 
 مف السير بو كفؽ خطكات مدركسة كمتسمسمة حتى ينفذ بشكؿ سميـ لذا قمتي  ال بدَّ عف الشبيات 

بكضع ىذه اإلجراءات التنفيذية التي إف طبقيا مكظؼ المصرؼ اإلسبلمي بشكؿ صحيح ستؤدم إلى 
 عقد مرابحة صحيح كخاؿو مف الشبيات، كىي كما يمي:

 

                                                           
 . 45المصدر السابؽ، ص -1

ىذه اإلجراءات نقمتيا عف فضيمة األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة رئيس ىيئة الرقابة الشرعية لبنؾ فمسطيف  -2
في  اإلسبلمي كنقمتيا بطكليا ألىميتيا: عفانة، حساـ الديف، بيع المرابحة المركبة كما تجريو المصارؼ اإلسبلمية

 ، بحث مقدـ إلى مؤتمر"االقتصاد اإلسبلمي كأعماؿ البنكؾ" / جامعة الخميؿ17-12فمسطيف، ص
 كذلؾ ضمف المحكر األكؿ مف محاكر  المؤتمر: المصارؼ اإلسبلمية في القرف الكاحد كالعشريف، تحديات كآماؿ

ىػ كفؽ 1430شعباف  5 معامبلت المصارؼ اإلسبلمية، ضبط كتأصيؿ كقد عيرض البحثي في المؤتمر بتاريخ
27/7/2009  . 
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 أواًل: مفاىيم المرابحة:
  بما قامت عميو مع زيادة ربح يتفؽ عميو بيف البائع كالمشترم مفيـك المرابحة: بيع السمعة .1
الثمف األصمي: ىك الثمف الذم دفعو البائع مقابؿ حصكلو عمى السمعة مضافان إليو النفقات  .2

 المباشرة التي أنفقت في سبيؿ ذلؾ.
 ثمف البيع: الثمف الذم اتفؽ عميو مع المشترل = الثمف األصمي + الربح المتفؽ عميو. .3
الثمف  –ثمف البيع  =ح المرابحة: مقدار الزيادة التي يدفعيا المشترم عمى الثمف األصميرب .4

 األصمي.
ضماف الجدية )ىامش الجدية أك أمانة(: الدفعة التي يدفعيا المشترم إلى البائع عند إبراـ عقد  .5

 كقد ييسمى العربكف. .الكعد بالشراء
 فترات دكرية مف ثمف البيع حتى يتـ السداد.قسط المرابحة: المبمغ الذم يدفعو المشترل عمى  .6

 الشروط العامة لبيع المرابحة:
 : تتمثؿ شركط المرابحة في اآلتي 
 أف يككف الثمف األكؿ )الثمف األصمي( معمكمان لممشترم. .1
 أف يككف الربح معمكمان لممشترم كالبائع. .2
 أال يككف الثمف مف جنس السمعة المباعة حتى ال يككف ىناؾ ربا. .3
ككف عقد البيع صحيحان مستكفيان األركاف كالشركط كمف ضمف ذلؾ أف تككف السمعة متقكمة أف ي .4

 شرعان.
  أف تككف السمعة مممككةن ممكيةن تامةن لمبائع )البنؾ(. .5
 أف تككف السمعة في حكزة البائع )البنؾ( فعبلن أك حكمان. .6
 أف تككف السمعة معمكمة كمحددة المكاصفات. .7
 .حة بالترتيب الكارد الحقان إجراءات المراب أف تتـٌ  .8
   ىنالؾ خبلؼ فقيي حكؿ الكعد بالشراء ىؿ ىك ممـز أـ ال؟ .9

كىك  ؽ في أغمب المصارؼ اإلسبلمية اآلف،و ممـز في مجاؿ المعامبلت المالية كىك المطبَّ كاألرجح أنٌ 
 المعمكؿ بو في بنؾ األقصى اإلسبلمي كفي البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني. 
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لمرابحة المركبةإجراءات تنفـيذ ا  

 التسمسل

 خطوات المرابحة

 المنفذ

(1) 

 تقديـ طمب الشراء

 العميؿ

(3) 

 
 البنؾ  طمب الشراء دراسة 

(2) 

 
كسداد مبمغ ضماف إبراـ الكعد بالشراء 

 الجدية ) أمانة(

 البنؾ كالعميؿ

(4) 

 
 البنؾ كتممكيا كحيازتياشراء البضاعة 

(5) 

 
 إبراـ عقد بيع المرابحة

 
 البنؾ كالعميؿ

(6) 
 

 تسميـ البضاعة لمعميؿ
 البنؾ كالعميؿ

(7) 

 سداد األقساط

 البنؾ كالعميؿ
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 أن يقوم بيا موظفو البنك اإلسالمي  ثالثًا: اإلجراءات التنفيذية لممرابحة كما يجب
 :تتمثؿ ىذه اإلجراءات في اآلتي

العميؿ يكضح فيو رغبتو في شراء سمعة  أكالن:  تقديـ طمب الشراء إلى البنؾ: يتمقى البنؾ طمبان مف
 .  معينة كبمكاصفات محددة معركفة عمى أف يشترييا المصرؼ لمعميؿ مرابحة ألجؿ محدد معمـك

البيانات التي تظير في ىذا الطمب ما  كيحرر العميؿ نمكذجان يسمى طمب شراء مرابحة، كمف أىـٌ 
 .يمي: أ. مكاصفات السمعة المطمكب شرائيا كمصدر شرائيا

 ب. الثمف األصمي ليذه السمعة في ضكء المعمكمات المتاحة
 ج. عرض سعر باسـ البنؾ مف البائع. 

ثانيان: دراسة جدكل طمب الشراء: يقكـ البنؾ بدراسة الطمب مف كافة الجكانب مع التركيز عمى ما يمي 
 : أ. التحقؽ مف صحة البيانات كالمعمكمات الكاردة عف العميؿ. 

 كسكقيا مف ناحية المخاطر كالقابمية لمتسكيؽ.  ب. دراسة السمعة
 جػ. دراسة النكاحي الشرعية لمتجارة في السمعة المرغكب شرائيا. 

 د. دراسة تكمفة الشراء كنسبة الربح. 
 ىػ. دراسة الضمانات المقدمة مف العميؿ.

 ك. دراسة الدفعة المقدمة كاألقساط. 
في حاؿ المكافقة مف قبؿ البنؾ عمى  ماف الجدية )أمانة(:ثالثان : تحرير الكعد بالشراء كسداد مبمغ ض

تحرير المكاعدة بالشراء إللزاـ العميؿ بشراء البضاعة أك السمعة عند  تنفيذ العممية بعد بياف جدكاىا يتـٌ 
كركدىا، كالكعد ممـز لممتعاقديف كما ىك مذىب جماعة مف الفقياء، كقد أخذت بذلؾ كثير مف 

مالية اإلسبلمية كىك المعمكؿ بيا في بنؾ األقصى اإلسبلمي كالبنؾ المصارؼ كالمؤسسات ال
اإلسبلمي الفمسطيني، كما تشترط بعض المصارؼ اإلسبلمية أف يقكـ العميؿ بسداد مبمغ يتفؽ عميو 
مف ثمف السمعة تعارؼ عمى تسميتو مبمغ ضماف الجدية )أمانة(، بحيث إذا نكؿ العميؿ عف التزامو 

 مة مف تصريؼ السمعة منو.تسكل الخسارة الناج
 البيانات التي تسجؿ في ىذه المكاعدة ما يمي:  كمف أىـٌ 
    التكمفة األصمية -
  ربح المرابحة -
    ىامش الجدية -
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 الضمانات -
      مقدار القسط -

  رابعان :االتصاؿ بالمكرد )البائع( كالتعاقد عمى:
 ي أك فتح االعتماد المستندم مف الخارجسكاء مف السكؽ المحم ،أ. الشراء باسـ البنؾ كعمى مسئكليتو  

 .)تحقؽ شرط التممؾ(.
كسيمة حسب األعراؼ السائدة )حيازة فعمية أك  حيازة الشيء المشترل )البضاعة( بأمٌ  ثـٌ  ب. 

حكمية.)تحقؽ شرط الحيازة( كبيذه الخطكة يككف البنؾ قد تممؾ السمعة كحازىا كبذلؾ يمكف التصرؼ 
 .فييا بالبيع لمعميؿ

  : إبراـ عقد البيع مع العميؿ مستكفيان األركاف كالمعمكمات:خامسان 
 طرفا العقد -
 مكضكع العقد -
 صيغة العقد -

  سادسان : تسميـ الشيء )البضاعة( لمعميؿ حسب المكاف المتفؽ عميو.
كيجكز تككيؿ العميؿ باالستبلـ بنفسو مف البائع في حاالت خاصة مثؿ تعذر كصكؿ مكظؼ البنؾ 

و ال يجكز لمبنؾ تككيؿ العميؿ بتسميـ الشيؾ صدرت فتكل مف المجامع الفقيية أنٌ  إلى البائع. كلقد
لممكرد كقيامو باستبلـ البضاعة مف المكرد نيابة عف البنؾ إال عند الضركرة القصكل كبمكافقة مسبقة 

بيعة مف ىيئة الرقابة الشرعية، كأف تككف ىذه الككالة مكتكبة كمكثقة حتى إذا ىمكت البضاعة تككف ال
 عمى البنؾ كليس عمى العميؿ.

 حالة نكول العميل:
 إذا رفض العميؿ شراء البضاعة بعد أف قاـ البنؾ بشرائيا يقـك المصرؼ ببيعيا. -
 يرد لمعميؿ مبمغ ضماف الجدية. ،إذا بيعت بثمف البيع -
 إذا بيعت بأكثر مف ثمف البيع يرد لمعميؿ مبمغ ضماف الجدية فقط. -
لمعميؿ الباقي إف  كيردٌ  ،يغطى الفرؽ مف مبمغ ضماف الجدية ،لبيعإذا بيعت بأقؿ مف ثمف ا -

  كجد
ذا كانت الخسارة كبيرة كلـ يكؼ مبمغ ضماف الجدية يرجع عمى العميؿ بالفرؽ. -  كا 
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من معايير ىيئة المحاسبة  8ممحوظات ىامة يجب مراعاتيا وىي مستمدة من معيار المرابحة رقم 
 المية وىي ما يمي:والمراجعة لممؤسسات المالية اإلس

المرابحة مع  عقد تكقيع تبيع سمعة بالمرابحة قبؿ تممكيا ليا. فبل يصحٌ  يحـر عمى المؤسسة أف .1
بالتمكيف  التعاقد مع البائع األكؿ لشراء السمعة مكضكع المرابحة، كقبضيا حقيقةن أك حكمان  العميؿ قبؿ

 أك تسميـ المستندات المخكلة بالقبض.
المستحؽ ىك مبمغ الديف فقط كال يجكز  العميؿ المديف باألقساط فإفَّ  إذا كقعت المماطمة مف .2

 العميؿ بأداء أم زيادة لصالحيا. لممؤسسة أف تمـز
عند تعجيؿ المشترم سداد التزاماتو إذا لـ يكف  جزء مف الثمف عف تتنازؿ يجكز لممؤسسة أف .3

 .بشرط متفؽ عميو في العقد
 زيادة في مقداره، جدكلة الديف سكاء كاف المديف مكسران أـأداء الديف مقابؿ  ال يجكز تأجيؿ مكعد .4

 .معسران 
 المرابحة تقع عمى السمع كال تقع عمى األجكر. .5

 ثانيًا: المرابحة الخارجية
 إجراءات كضكابط المرابحة الخارجية في البنكؾ اإلسبلمية 

 المرابحة الخارجية: 
مصدر خارج فمسطيف مشركط بالمكافقة  ىي أف يتقدـ اآلمر بالشراء بطمب شراء بضاعة معينة مف

 عمى البضاعة.
 خطوات المرابحة الخارجية:

 اتفاؽ مبدئي بيف اآلمر بالشراء كبيف البنؾ اإلسبلمي عمى تكفير السمعة لآلمر بالشراء. .1
تعاقد البنؾ اإلسبلمي مباشرة  تككيؿ اآلمر بالشراء بإبراـ العقد مع البائع المصدر لمسمعة، أك يتـٌ  .2

 السمعة.مع بائع 
 فتح اعتماد مستندم لدل البنؾ اإلسبلمي أك لدل بنؾ آخر لتغطية ثمف السمعة. .3
لمبضاعة  البنؾ اإلسبلمي  في تاريخ استبلـ   كالبنؾ اإلسبلمي  عممية البيع بيف البائع المصدر  تتـٌ   .4

 المصدر مكافؽ عمى ىذه الشركط. كمكافقة اآلمر بالشراء عمى ىذه البضاعة مع العمـ بأفَّ 
تظيير مستندات الشحف لآلمر بالشراء، لتخميص  تسمـ البنؾ اإلسبلمي مستندات التعاقد باسمو ثـٌ  .5

 السمعة مف الميناء كتسمميا لنفسو.
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مكافقة اآلمر بالشراء    البنؾ   قياـ البنؾ اإلسبلمي بدفع الثمف مباشرة لمبائع المصدر عند استبلـ  .6
  عمى ىذه البضاعة.

مو لقبض الحقيقي أك الحكمي )تسمـ مستندات الشحف( كتأميف المبيع كتحمٌ حيازة البنؾ لمسمعة با .7
 تبعة اليبلؾ.

كاآلمر بالشراء عقد البيع بطريؽ المرابحة )الثمف األصمي كزيادة ربح(.  البنؾ اإلسبلمي   يكقع  .8
 كيكقع اآلمر بالشراء الكمبياالت المطمكبة.

 عمى ضمانات كالرىف. تسجيؿ المبيع باسـ اآلمر بالشراء بعد حصكؿ البنؾ .9
 ضوابط لممرابحة الخارجية:

يجكز لمبنؾ أف يجعؿ االعتماد المستندم بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء، كأف يدخؿ في مشاركة  -1
 .مع طالب فتح االعتماد في الجزء غير المغطى حاؿ فتح االعتماد

شراء السمعة باسـ البنؾ  قدع الكثائؽ كالعقكد كالمستندات الصادرة عند إبراـ األصؿ أف تككف -2
كلكف يجكز ذكر اسـ اآلمر  .اإلسبلمي كليس باسـ اآلمر بالشراء، حتى لك كاف ىذا األخير ككيبلن عنو

 .بالشراء في بكليصة الشحف مع اسـ البنؾ أك ككيمو لمجرد اإلحاطة
الككالة غير  الطرفاف عند تككيؿ البنؾ اإلسبلمي لغيره في شراء السمعة أف تككف يجكز أف يتفؽ -3

 فيتصرؼ الككيؿ كاألصيؿ أماـ األطراؼ األخرل، كيتكلى الشراء مباشرة باسمو كلكف لصالح معمنة؛
 .إفصاح الككيؿ بصفتو الحقيقية أكلى البنؾ اإلسبلمي المككؿ غير أفَّ 

ؽ تسمـ البنؾ اإلسبلمي أك ككيمو لمستندات الشحف عند شراء البضائع مف السك  يعتبر قبضان حكميان  -4
تسممو لشيادات التخزيف التي تعيف البضاعة مف المخازف التي تدار بطريؽ مناسبة  الخارجية، ككذلؾ

 بيا. مكثكؽ
البنؾ اإلسبلمي السمعة بنفسو مف مخازف البائع أك مف المكاف المحدد في  ـاألصؿ أف يتسمَّ  -5  

ؽ حيازتو لمسمعة، كيجكز لمبنؾ كتنتقؿ مسؤكلية ضماف المبيع إلى البنؾ اإلسبلمي بتحق شركط التسميـ،
 .غيره لمقياـ بذلؾ نيابة عنو اإلسبلمي تككيؿ

محؿ المرابحة مسؤكلية البنؾ اإلسبلمي في مرحمة التممؾ، كيقـك بيذا اإلجراء  التأميف عمى السمعة -6
مف حقو  التعكيض باعتباره مالكان لمسمعة كيتحمؿ المخاطر المترتبة عمى ذلؾ، كيككف عمى حسابو

إلى اآلمر بالشراء.  قبؿ انتقاؿ الممكية التعكيض فيو إف حدث مكجب لآلمر بالشراء حؽٌ  ه كليسكحد
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ثمف بيع  لمبنؾ اإلسبلمي أف يضيؼ المصركفات بعد ذلؾ إلى تكمفة المبيع كبالتالي إلى كيحؽُّ 
 .المرابحة

سبلمي لمسمعة، كلكف إجراءات التأميف عمى السمعة في مرحمة تممؾ البنؾ اإل يجكز التككيؿ بتنفيذ -7
  .يجب أف يتحمؿ البنؾ اإلسبلمي تكاليفيا

ممكية المبيع تنتقؿ إليو بالعقد، كال تحتاج إلى التسجيؿ  ال يشترط تسجيؿ المبيع باسـ البنؾ؛ ألفَّ  -8
       .الذم ىك مجرد إجراء قانكني لتأكيد العقد"

 

 :بالشراء :حكم الوفاء بالوعد في بيع المرابحة لآلمررابعال المطمب

 أكال: تعريؼ الكعد. 

كىك مف المصادر التي جاءت عمى  ،كمكعكدة كمكعدة كمكعدان  الكعد لغة: كعده األمر عدة ككعدان 
 1كالكعد ال يجمع. ،كالعدة تجمع عدات ،كاسمان  كالكعد كالعدة يككناف مصدران  ،مفعكؿ كمفعكلة

 2في المستقبؿ". الكعد في االصطبلح: ىك" إخبار عف إنشاء المخبر  معركفان 

 العمماء في حكـ الكفاء بالكعد. ثانيا:أقكاؿ

.  كأفَّ  ،الكفاء بالكعد أمر محمكد أجمع العمماء عمى أفَّ   إخبلؼ الكعد أمر مذمـك

ليس بمنيي عنو فينبغي أف يفي  شيئان  مف كعد إنسانان  :" كقد أجمع العمماء عمى أفَّ  قاؿ اإلماـ النككم
 3حب فيو خبلؼ".كىؿ ذلؾ كاجب أـ مست ،بكعده

 

 

 
                                                           

 ، دار صادر، بيركت. 1اإلفريقي، محمد بف مكـر بف منظكر، لساف العرب، مادة كعد، ط -1
، دار االكتب العممية، 1998-1418، 1، ط394ص2التسكلي، عمي بف عبد السبلـ، البيجة في شرح التحفة، ج -2

 بيركت، لبناف. 
 ، دار الكتاب العربي، بيركت. 1984-1404، 251ص1ذكار، جالنككم، محي الديف بف شرؼ، األ -3
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 أقكاؿ: أربعةالعمماء في ىذه المسألة إلى اختمؼ 

  1.كىك قكؿ جميكر الفقياء الكفاء بالكعد أمر مستحب كمندكب إليو كليس كاجبان  القكؿ األكؿ: قالكا بأفَّ 

 :2كحجة ىذا القكؿ

كؿ اهلل؟ فقاؿ قاؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: أكذب امرأتي يا رس رجبلن  جاء في المكطأ أفَّ  -1
أعدىا كأقكؿ ليا؟  ،فقاؿ الرجؿ: يا رسكؿ اهلل ،رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:) ال خير في الكذب(
 3فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:) ال جناح عميؾ(.

) إذا كعد الرجؿ أخاه كمف نيتو أف يفي لو فمـ يؼ كلـ :ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ -2
 4 إثـ عميو(.يجيء لمميعاد فبل

  5.چ     ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ،ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  چ  قال تعالى: ،الوعد بال استثناء ٌحرم ألن   -3

:" قاؿ الميمب: إنجاز الكعد مأمكر بو مندكب إليو عند الجميع كليس بفرض التفاقيـ  قاؿ ابف حجر
الخبلؼ فيو مشيكر لكف  فَّ كنقؿ اإلجماع في ذلؾ مردكد فإ المكعكد ال يضارب بو الغرماء عمى أفَّ 

  6القائؿ بو قميؿ".

  
                                                           

، تحقيؽ: أبك 369ص6. ابف مفمح، محمد بف مفمح، الفركع، ج251ص1، جالنككم، محي الديف بف شرؼ  -1 -1
، دار الكتب العممية، بيركت. السرخسي، محمد بف أبي سيؿ، المبسكط، 1418، 1الزىراء، حاـز القاضي، ط

 ، بيركت.  ، دار المعرفة92ص15ج
، دار 1998-1418، 1، تحقيؽ: خميؿ منصكر، ط51ص4القرافي، أحمد بف إدريس، الفركؽ مع ىكامشو، ج -2

 . 368ص6الكتب العممية، بيركت، لبناف. ابف مفمح، الفركع، ج
، 1األصبحي، مالؾ بف أنس، المكطأ، باب ما جاء في الصدؽ ك الكذب، تحقيؽ: محمد مصطفى األعظمي، ط -3

، مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف. قاؿ العراقي: حديث معضؿ. العراقي، عبد الرحيـ بف الحسيف، 1425-2004
، تحقيؽ: أشرؼ عبد المقصكد، 812ص2المغني عف األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار،  ج

 ، مكتبة طبرية، الرياض.1415-1995
. ضعفو األلباني، محمد ناصر الديف، سمسمة األحاديث الضعيفة ك المكضكعة أبك داكد، سنف أبي داكد، باب العدة -4

 ، دار المعارؼ، الرياض، السعكدية.  1992-1412، 1، ط644ص3ك أثرىا السيئ في األمة، ج
 . 24-23سكرة الكيؼ: اآلية  -5
حب الديف ، تحقيؽ: م290ص5العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ج -6

 الخطيب، دار المعرفة، بيركت.
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  ف ذىب إلى ىذا القكؿ عمر بف عبدالعزيزكممٌ  ،: قالكا بكجكب الكفاء بالكعد مطمقان نيالقكؿ الثا
 1. كاإلماـ البخارم  كابف األشكع  كالحسف البصرم  كابف شبرمة كالزبيدم

 :كحجة ىذا القكؿ ما يمي

شيادات في باب مف أمر بإنجاز الكعد أربعة أحاديث استدؿ ذكر اإلماـ البخارم في كتاب ال (1
 بيا عمى لزـك إنجاز الكعد كىي: 

ىرقؿ قاؿ لو: سألتؾ ماذا يأمركـ؟  الحديث األكؿ: عف عبداهلل بف عباس قاؿ: "أخبرني أبك سفياف أفَّ 
 2نبي".دؽ كالعفاؼ كالكفاء بالعيد كأداء األمانة كىذه صفة و أمركـ بالصبلة كالصٌ فزعمت أنٌ 

جميع المذككرات في الحديث مع الكفاء  ككجو الداللة مف ىذا الحديث كما ذكرىا في أضكاء البياف: "أفَّ 
ىذه األمكر  كقد ذكر بعد ذلؾ أفَّ  ،بالعيد كميا كاجبة كىي الصبلة كالصدؽ كالعفاؼ كأداء األمانة

 3صفة نبي كاالقتداء باألنبياء كاجب".

ذا أتي  ،ث كذب صمى اهلل عميو كسمـ:) آية المنافؽ ثبلث: إذا حدَّ الحديث الثاني: قاؿ رسكؿ اهلل مف كا 
ذا كعد أخمؼ(. ،خاف  4كا 

المسمـ ال يجكز لو  عمى أفَّ  ككجو الداللة في الحديث: "ككف إخبلؼ الكعد مف عبلمات المنافؽ يدؿٌ 
 5سـ بسمات المنافقيف".أف يتَّ 

جاء  ،ا مات النبي صمى اهلل عميو كسمـقاؿ: "لمٌ الحديث الثالث: عف جابر بف عبداهلل رضي اهلل عتو 
فقاؿ أبك بكر: مف كاف لو عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،أبا بكر ماؿ مف قبؿ العبلء بف الحضرمي

                                                           
، عمي بف أحمد بف  -1 البخارم، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الشيادات، باب مف أمر بإنجاز الكعد. ابف حـز

، تحقيؽ: لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت. الزبيدم، محمد مرتضى 28ص8سعيد، المحمى، ج
 مف جكاىر القامكس، مادة كعد، دار اليداية.  الحسيني، تاج العركس

 البخارم، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الشيادات، باب مف أمر بإنجاز الكعد. -2
، دار 1995-1415، 160ص 20الشنقيطي، محمد األميف بف محمد، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، ج -3

 الفكر، بيركت. 
 .  33باب عبلمة المنافؽ، رقـ البخارم، كتاب اإليماف،  -4
 . 162ص20المصدر السابؽ، ج -5
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قاؿ جابر: فقمت كعدني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يعطني  ،ديف أك كانت لو قبمو عدة فميأتنا
 1في يدم خمسمائة ثـ خمسمائة ثـ خمسمائة". قاؿ جابر: فعدٌ  ،راتفبسط يديو ثبلث م ،ىكذا كىكذا

أبا بكر جعؿ العدة كالديف كأنجز لجابر ما كعده النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف ماؿ  كجو الداللة أفَّ 
 2ذلؾ عمى الكجكب. فدؿَّ 

مكسى؟  األجميف قضى الحديث الرابع: عف سعيد بف جبير قاؿ: "سألني ييكدم مف أىؿ الحيرة: أمٌ 
فقدمت فسألت ابف عباس فقاؿ: قضى أكثرىا  ،قمت: ال أدرم حتى أقدـ عمى حبر العرب فأسألو

  3رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا قاؿ فعؿ". إفَّ  ،كاطيبيا

فعمى  ،رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا قاؿ فعؿ و قضى أطيبيا كأكثرىا كأفَّ كجو الداللة: "أنٌ 
 4بالرسؿ كأف يفعمكا إذا قالكا". المؤمنيف االقتداء

كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاعد في بيتنا فقالت:  ي يكمان ركل عبد اهلل بف عامر قاؿ دعتني أمٌ  (2
 ،فقاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:) كما أردت أف تعطيو(؟ قالت: أعطيو تمران  ،ىا تعاؿ أعطيؾ

  5كتبت عميؾ كذبة(. ،ؾ لك لـ تعطو شيئان ا إنٌ :) أمٌ فقاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 : بمزكـ الكفاء بالكعد ديانةن كقضاءن  كمف أقكاؿ العمماء

".قاؿ ابف شبرمة: "الكعد كمٌ  (1  6و الـز كيقضى بو عمى الكاعد كيمـز

 

                                                           
 البخارم، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الشيادات، باب مف أمر بإنجاز الكعد.  -1
 . 162ص20الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، ج -2
 المرجع السابؽ، كتاب الشيادات، باب مف أمر بإنجاز الكعد.  -3
 . 162ص20المرجع السابؽ، ج -4
أبك داكد، سنف أبي داكد، باب في التشديد في الكذب. قاؿ األلباني: حسف لغيره. األلباني، محمد ناصر الديف،  -5

 ، مكتبة المعارؼ، الرياض. 5، ط74ص3صحيح الترغيب كالترىيب، ج
، المحمى، ج -6  . 20ص8ابف حـز
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قاؿ الزبيدم: "كاختمؼ في حكـ الكفاء بالكعد ىؿ ىك كاجب أـ سنة؟ أقكاؿ منيا: قاؿ شيخنا: ( 2 
كثر العمماء عمى كجكب الكفاء بالكعد كتحريـ الخمؼ فيو ككانت العرب تستعيبو كتستقبحو كقالكا كأ

 1إخبلؼ الكعد مف أخبلؽ الكغد".

ذا عممت أقكاؿ أىؿ العمـ في مسألة كما استدؿَّ  الشنقيطي كقاؿ( 3 فريؽ  بو كؿٌ  في أضكاء البياف: "كا 
إخبلؼ الكعد ال يجكز لككنو مف  كاهلل تعالى أعمـ أفَّ الذم يظير لي في ىذه المسألة  منيـ فاعمـ أفَّ 

وظاهر  2.چ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ    :اهلل يقكؿ عبلمات المنافقيف كألفَّ 

بؿ يؤمر  عمكمو يشمؿ إخبلؼ الكعد كلكف إذا امتنع مف إنجاز الكعد ال يحكـ عميو بو كال يمـز بو جبران 
  3بو كال يجبر عميو".

الكعد سكاء كاف بصمة  : "كالظاىر مف ىذه األدلة أفَّ  كر يكسؼ القرضاكم بعدما ساؽ األدلةقاؿ الدكت
  4ؽ النصكص بيف كعد ككعد".إذ لـ تفرِّ  ،أـ بغير ذلؾ كاجب الكفاء بو كبرٌ 

ذا كاف ىذا التحذير مف إخبلؼ الكعد حتى عدَّ  حدل خصالو  كقاؿ: " كا  مف عبلمات النفاؽ كا 
 5ير األدلة عمى حرمتو".فيذا مف أظ ،األساسية

 

 6يقاـك األدلة الكثيرة المؤيدة لمقكؿ بكجكب الكفاء بالكعد". مقنعان  كقاؿ: "لـ أجد دليبلن 

ف لـ يدخؿ  القكؿ الثالث: ذىب بعض فقياء المالكية إلى أف الكعد ممـز قضاء إذا كاف متعمقا بسبب كا 
ف لـ يدخؿ كقيؿ يقض بيا إالمكعكد بسبب العدة في شيء. قاؿ الحطاب: " ف كانت عمى سبب كا 

المكعكد بسبب العدة في شيء كقكلؾ أريد أف أتزكج، أك أف أشترم كذا أك أف أقض غرمائي فأسمفني 
كذا، أك أريد أف أركب غدان إلى مكاف كذا فأعرني دابتؾ أك أف أحرث أرضي فأعرني بقرتؾ فقاؿ نعـ 

 .7"ف ذلؾ يمزمو كيقضي عميو بوقبؿ أف يتزكج، أك أف يشترم، أك اف يسافر فإ ثـ بدا لو
                                                           

 مادة كعد.  الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس،  -1
 . 3سكرة الصؼ: اآلية  -2
 . 163ص20الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، ج -3
 . 67القرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء، ص -4
 . 68المصدر نفسو، ص -5
 . 73، صالقرضاكم، بيع المرابحة لآلمر بالشراء  -6
، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد 154ير الكبلـ في مسائؿ اإللتزاـ، صالحطاب، محمد بف محمد بف عبد الرحمف، تحر  -7

  بيركت.دار الغرب اإلسبلمي،  ـ،1984ىػ 1404، 1الشريؼ، ط
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القكؿ الرابع: كىذا القكؿ عند بعض فقياء المالكية كذالؾ كابف القاسـ كسحنكف حيث قالكا: إف الكعد 
 .1ممـز قضاء إذا كاف متعمقا بسبب كدخؿ المكعكد فيو

أدخمو  ككجو الجمع أف يحمؿ المزكـ عمى ما إذاقاؿ القرافي: " ىك الجمع بيف األدلة ىذا القكؿكحجة 
في سبب ممـز بكعده كما قاؿ سحنكف كابف القاسـ أك كعده مقركنا بذكر سبب كما قالو أصبغ لتأكد 

 .2"العـز عمى الدفع حينئذ
 

 ثالثا: الترجيح.

ح قكؿ القائميف بالكجكب كذلؾ لعمـك االدلة التي بعد عرض أقكاؿ العمماء لمسألة الكفاء بالكعد أرجِّ 
كالتشديد عمى مف يخمؼ  ،عمى كجكب الكفاء بالكعد ىر ىذه األدلة تدؿُّ كظا ،ذكرتيا في ىذا المبحث

 في الكعد حتى كصفت مف ال يفي بالكعد بالنفاؽ.

الكفاء بالكعد أمر مستحب كغير كاجب كقد ذكرت الحكـ  كذلؾ ضعؼ األدلة التي ذكرىا القائمكف بأفَّ 
 عمى ىذه األحاديث في مكاضعيا. 

 قرار مجمع الفقو اإلسبلمي.

، أجمعيف كصحبو آلو كعمى النبييف خاتـ محمد سيدنا عمى كالسبلـ كالصبلة العالميف رب هلل الحمد
 [1](3/5 ك 2/5) 41 - 40 :رقـ قرار

 بالشراء لآلمر كالمرابحة بالكعد، بشأف: الكفاء

 جمادل  6 -1 مف بالككيت الخامس مؤتمره دكرة في المنعقد الدكلي اإلسبلمي الفقو مجمع مجمس إفَّ 
 ـ،1988 (ديسمبر) األكؿ كانكف 15 – 10 المكافؽ 1409 األكلى

 لآلمر كالمرابحة بالكعد، الكفاء مكضكعي في كالخبراء األعضاء مف المقدمة البحكث عمى اطبلعو بعد
 حكليما، دارت التي لممناقشات كاستماعو بالشراء،

 :يمي ما رقرَّ 
                                                           

ـ، 1988ىػ 1408، 2، تحقيؽ: محمد حجي كآخركف، ط18ص8البياف كالتحصيؿ، جابف رشد، محمد بف أحمد،  -1
  دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.

 ، بيركت.1994، 299ص6يس، الذخيرة، جالقرافي، أحمد بف إدر   -2
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 كحصكؿ المأمكر، ممؾ في دخكليا بعد سمعة عمى كقع إذا بالشراء لآلمر المرابحة بيع أفَّ   :أكالن 
 التسميـ، قبؿ التمؼ مسؤكلية المأمكر عمى تقع كانت طالما جائز، بيع ىك شرعان، المطمكب القبض
 .مكانعو كانتفت البيع شركط كتكافرت التسميـ، بعد الردٌ  مكجبات مف كنحكه الخفي بالعيب الردٌ  كتبعة

 إال ديانة لمكاعد ممزمان  يككف – االنفراد كجو عمى المأمكر أك اآلمر مف يصدر الذم كىك – الكعد :ثانيان 
 أثر دكيتحدٌ  .الكعد نتيجة كمفة في المكعكد كدخؿ سبب عمى معمقان  كاف إذا قضاء ممـز كىك لعذر،
مٌ  الكعد، بتنفيذ اإمٌ  الحالة ىذه في اإللزاـ  الكفاء عدـ بسبب فعبلن  الكاقع ررالضٌ  عف بالتعكيض اكا 
 .عذر ببل بالكعد

 لممتكاعديف، الخيار بشرط المرابحة بيع في تجكز – الطرفيف مف تصدر التي كىي – المكاعدة  :ثالثان 
 تشبو المرابحة بيع في الممزمة المكاعدة ألفَّ  تجكز، ال يافإنٌ  خيار ىناؾ يكف لـ فإذا أحدىما، أك كمييما
 النبي لنيي مخالفة ىناؾ تككف ال حتى يعلممب مالكان  البائع يككف أف عندئذ يشترط حيث نفسو، البيع
 .عنده ليس ما اإلنساف بيع عف كسمـ عميو اهلل صمى

 :يمي بما كيكصي

 طريؽ عف التمكيؿ إلى نشاطاتو أغمب في اتجو اإلسبلمية المصارؼ أكثر أفَّ  مف لكحظ ما ضكء في
 .بالشراء لآلمر المرابحة

 إنشاء كالسيما االقتصاد تنمية أساليب ىشتٌ  في اإلسبلمية المصارؼ جميع نشاط يتكسع أف  :أكالن 
 أطراؼ مع كالمضاربة، المشاركة طريؽ عف أك خاصة، بجيكد التجارية، أك الصناعية المشاريع
 .أخرل

 لكضع اإلسبلمية، المصارؼ لدل بالشراء لآلمر المرابحة لتطبيؽ العممية الحاالت تدرس أف :ثانيان 
 الخاصة أك العامة الشرعية األحكاـ مراعاة عمى كتعيف ؽ،التطبي في الخمؿ كقكع مف تعصـ أصكؿ
 1؛؛ أعمـ كاهلل.بالشراء لآلمر المرابحة ببيع

  754 ص 2ج الخامس، العدد) المجمع مجمة   [1]
                                                           

1- 2.htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5  

  

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-2.htm
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 كر عمى بيع المرابحة لآلمر بالشراءب: تطبيقات جائزة التسديد المالخامس المطمب

طمب العميؿ مف البنؾ بشراء   لآلمر بالشراء يقكـ عمىبيع المرابحة  تبيف في المطالب السابقة أفَّ 
كيتفؽ البنؾ كالعميؿ عمى سعر  ،ة معينة بأكصاؼ محددة كيعد البنؾ بشرائيا كيككف الكعد ممزمان سمع

 ىذه السمعة كنسبة المرابحة كالمدة التي يقسط المبمغ عميو.

ـ بطمب لمبنؾ بمنحو جائزة التسديد يتقدٌ و فإذا أراد العميؿ تسديد المبمغ قبؿ المكعد المتفؽ عميو فإنٌ 
ؿ كقد عمى العميؿ كقد يقبؿ البنؾ طمب العمي يردٌ  يقـك البنؾ بدراسة ىذا الطمب كمف ثـٌ  ،المبكر

ذا قبمو تككف عممية الكضع مف الديف بنسب مختمفة حسب دراسة البنؾ لكؿ حالة فقد يضع  يرفضو كا 
 ر أك أقؿ.ث% مف األرباح أك أك80عف العميؿ 

كفي الممحؽ الثالث كالرابع كالخامس مف ىذه الرسالة نماذج لمعامبلت تسديد مبكر في البنؾ اإلسبلمي 
ت دراسة ىذه  المعامبلت ـ العمبلء بطمب منحيـ جائزة التسديد المبكر كتمٌ الفمسطيني؛ حيث تقدٌ 

 كالمكافقة عمييا بنسب مختمفة.

األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة مسطيني الييئة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي الف كضع رئيسكقد 
مجمكعة مف الضكابط لمنح جائزة التسديد المبكر كقد اعتيمدت ىذه الضكابط مف قبؿ الييئة الشرعية 

 لمبنؾ.

 كىذا نص الفتكل مف اعتماد الييئة ليا: 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ"
 ضكابط السداد المبكر في البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني

مبكر ىك المعركؼ عند الفقياء بمسألة "ضع كتعجؿ" أم ضع بعض الديف المؤجؿ كتعجؿ السداد ال
في سداده قبؿ حمكؿ أجؿ الديف، كىذه المسألة جائزة عمى الراجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ، كقد نقؿ الجكاز 
 عف ابف عباس كزيد بف ثابت مف الصحابة رضي اهلل عنيـ، كبو قاؿ إبراىيـ النخعي كأبك ثكر كابف
سيريف، كزفر بف اليذيؿ مف الحنفية، كىك ركاية عند الحنابمة، كقد اختار ىذا القكؿ شيخ اإلسبلـ ابف 

 تيمية كابف القيـ، كأجازه ابف عابديف مف فقياء الحنفية المتأخريف.
النبي صمى اهلل عميو  عمى الجكاز ما كرد في الحديث عف ابف عباس رضي اهلل عنيما:) أفَّ  كيدؿٌ 

ؾ أمرت بإخراجنا كلنا عمى الناس أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس فقالكا: يا نبي اهلل إنٌ  اكسمـ لمٌ 
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سناده  ديكف لـ تحؿٌ  ؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : ضعكا كتعجمكا ( ركاه الطبراني كالحاكـ كا 
 حسف كما قاؿ العبلمة ابف القيـ كالحاكـ.

مح كليس فييا مخالفة لقكاعد الشريعة كأصكليا بؿ حكمة كمسألة "ضع كتعجؿ" تعتبر مف قبيؿ الص
المديف كالدائف قد اتفقا كتراضيا عمى أف يتنازؿ األكؿ عف األجؿ  الشرع كمصالح المكمفيف تقتضي أفَّ 

ـ حرامان كحرَّ  كالدائف عف بعض حقو فيي مف قبيؿ الصمح، كالصمح جائزه بيف المسمميف إال صمحان أحؿَّ 
 حبلالن.

ؿ فقد كرد في فتاكل المجنة الدائمة: ]ىذه مجنة الدائمة لئلفتاء السعكدية مسألة ضع كتعجٌ كأجازت ال
المسألة فييا خبلؼ بيف أىؿ العمـ، كالصحيح مف قكلييـ جكاز الكضع كالتعجيؿ كىك ركاية عف اإلماـ 

ىػ [ فتاكل أحمد كاختيار الشيخيف ابف تيمية كابف القيـ كمنسكب إلى ابف عباس رضي اهلل عنيما... ا
 .13/168المجنة 

)الحطيطة مف الديف  ككذلؾ أجازىا مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي فقد جاء في قرار المجمع الفقيي:]
جائزة شرعان، ال تدخؿ في ” ضع كتعجؿ“المؤجؿ، ألجؿ تعجيمو، سكاء أكانت بطمب الدائف أك المديف 

امت العبلقة بيف الدائف كالمديف ثنائية. فإذا دخؿ عمى اتفاؽ مسبؽ، كما د الربا المحـر إذا لـ تكف بناءن 
 يا تأخذ عندئذ حكـ حسـ األكراؽ التجارية(.[بينيما طرؼ ثالث لـ تجز، ألنٌ 

 ضكابط السداد المبكر ىي:
نما يككف  .1 أف ال ينص في العقد عمى ذلؾ، كأال يككف ىنالؾ ارتباط شفكم عند العقد أك بعده كا 

 دكف شرط ممفكظ أك ممحكظ. بإرادة منفردة مف البنؾ أمٌ 
 أف تككف إعادة األرباح أك جزء منيا مف قبؿ البنؾ عمى سبيؿ التبرع دكف إلزاـ.   .2
حاالت السداد المبكر دكف اتفاؽ مع العمبلء عمى  كضع سياسة عامة لمبنؾ تطبؽ في كؿٌ  أف يتـٌ  .3

فييا كال يطمب منيـ المكافقة عمييا. ذلؾ كال بأس إف عمـ العمبلء مسبقان بذلؾ بشرط أف ال يككنكا طرفان 
   
إذا كاف ىنالؾ حاالت خاصة لتحصيؿ ديكف البنؾ قبؿ مكعدىا مف العمبلء كيرفض العمبلء   .4

السداد المبكر إال إذا حصمكا عمى حسـ معقكؿ فيجكز االتفاؽ مع العميؿ عمى السداد المبكر كذلؾ 
 بشكؿ فردم.

 كاهلل اليادم إلى سكاء السبيؿ
 ىػ 1431عشر مف ربيع الثاني  السادس

  ـ 1/4/2010  كفؽ
 أ.د. حساـ الديف عفانة
  
 رئيس ىيئة الرقابة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني



119 
 

 
 ىيئة الرقابة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني (4/2010محضر اجتماع رقـ ) كرد في

 . السداد المبكر الجزئي:4
ي كتاب سماحة رئيس الييئة كسياسة عامة في حاؿ سداد كامؿ اعتمدت الييئة الضكابط المذككرة ف

المديكنية كال يسرم ذلؾ عمى السداد الجزئي المبكر حيث ال يجكز االتفاؽ مسبقان عمى آلية ارجاع جزء 
 .1"فاؽ كتابةن اك شفاىةن عمى ذلؾاف يككف ىناؾ ات مف االرباح عند السداد الكمي اك الجزئي كال يصحٌ 

 
 ر االجتماع ضمف المبلحؽ )ممحؽ رقـ خمسة(.كقد أكردت محض

  
 
  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 أرسؿ لي ىذه الفتكل كىذا القرار فضيمة األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة حفظو اهلل تعالى.  -1
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 وتضمنت أبرز النتائج والتوصيات الخاتمة

 مت في نياية ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:تكصٌ 

 .ربكية كمعامبلتيا تككف كفؽ أحكاـ الشريعةالبنكؾ اإلسبلمية ىي البديؿ عف البنكؾ ال -1

 ذا انضبطت بالضكابط الشرعية التي قررىا الفقياء.مباحة إ الجائزة بشكؿ عاـٌ  -2

جائزة التسديد المبكر ىي تنازؿ مف البنؾ عف جزء مف أرباحو دكف شرط مسبؽ كيككف ذلؾ  -3
 عمى سبيؿ اليبة.

 ا نفع لمدائف )العميؿ( مف طرؼ كلمبنؾ مف الطرؼ الثاني.جائزة التسديد المبكر فيي -4

المبكر عمى مسألة"ضع كتعجؿ" حيث أجازىا مجمكعة خٌرج الفقياء المعاصركف جائزة التسديد  -5
 مف العمماء كىك ما رجحو الباحث.

يجكز لمبنكؾ اإلسبلمية أف تمنح المتعامميف معيا جائزة عمى التسديد المبكر دكف أف يككف  -6
 ذلؾ مشركطا في مجمس العقد.

 التكصيات

يد المبكر بحيث يككف أف يككف لدل البنكؾ اإلسبلمية الئحة داخمية تنظـ منح جائزة التسد -1
نصاؼ لممتعامميف معيا.  فييا عدؿ كا 

عمى البنكؾ اإلسبلمية أف تعكس في معامبلتيا ركح اإلسبلـ الحقيقية كذلؾ مف خبلؿ  -2
حسف التعامؿ مع الزبائف كالتسامح في بعض الجكانب كمراعاة الفركؽ بيف المتعامميف 

 معيا.

مف كميات االقتصاد اإلسبلمي أك عمى  جكاأرل أف يككف المكظفكف التنفيذييكف قد تخرَّ  -3
 األقؿ أف يككنكا قد أعطكا دكرات في االقتصاد اإلسبلمي. 
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 المالحق

 صكر عف الجكائز التي يقدميا البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني عمى حسابات التكفير (1)ممحؽ 
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(2ممحؽ رقـ )  

% مف األرباح المتبقية80نمكذج لمنح جائزة تسديد مبكر بقيمة   
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(3ممحؽ رقـ )  

% مف األرباح المتبقية90نمكذج لمنح جائزة تسديد مبكر بقيمة   
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( 4ممحؽ رقـ )  

% مف األرباح المتبقية70نمكذج لمنح جائزة تسديد مبكر بقيمة   
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 مسرد اآليات

 الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية

پ  پ       ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ       ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ

چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 چ   ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  ڇ

 ،11،48،60 275 البقرة

81،84،88،99 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮴   ﮵   ﮲   ﮳  ے   ۓ             ۓ 

﮽ ﮾   ﮿   ﯀  ﯁       ﮼  ﮻﮺

 چ      

-278 البقرة
279 

60 

                                  چ 

 چڭ  ڭ         ڭ         

 48،56 280 البقرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ   

 چ     ڀڀ

 81 282 البقرة

ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 

 چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئوئ

 60 130 آؿ عمراف

 81،84،89 29 النساء چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ 

﮸   چ  ﮶   ﮷  ﮵   ﮲   ﮳   ﮴  ۓ  ۓ 

﮹ ﮺  ﮻   ﮼   ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    

-160 النساء
161 

70 
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    چ      

 55 1 المائدة چکژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

﮷   چ  ﮶   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  

     ﮸  ﮹  ﮺ ﮾  ﮿   ﯀  ﯁  ﮻  ﮼  ﮽  

 چ           

 98 101 المائدة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   چ 

 چ   ڦ  ڦ  ڄ  

 21،23 72 يكسؼ

ڻ  ڻ  ۀ     ،ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻچ 

 چ     ہۀ

 112 24-23 الكيؼ

 56 77 الحج    چ    ڱ  ڱ        چ 

 18 35 النمؿ چی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حبچ 

 115 3 الصؼ چ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ 
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 مسرد األحاديث واآلثار

 الصفحة الحديث أك األثر الرقـ

 113 )آية المنافؽ ثبلث 1

 60 المكبقات السبع اجتنبكا 2

 23، 15 ()أجيزكا الكفد بنحك ما كنت أجيزىـ 3

 113 أخبرنً أبو سفٌان أن هرقل قال له 4

 112 ذا وعد الرجل أخاه ومن نٌته أن ٌفً له فلم) إ 5

 63 (أكمت ربا يا مقداد كأطعمتو ) 6

 23، 15 (أال أمنحؾ، أال أجيزؾ) 7

ف ربا الجاىمية مكضكع ) 8  59 أال كا 

 49 أف رجبل مات، فدخؿ الجنة، فقيؿ لو: ما كنت تعمؿ؟) 9

 81 عاما بنسيئةاشترل مف ييكدم ط -صمى اهلل عميو كسمـ -أف رسكؿ اهلل 10

 55 ) إنما جزاء السمؼ الحمد كالكفاء ( 11

بعت بزا إلى أجؿ، فعرض عمي أصحابي أف يعجمكا لي كأضع عنيـ، فسألت  12
 زيد بف ثابت

64 

 18 )تيادكا تحابكا( 13

ذا اقتضى) 14 ذا اشترل كا   73 (رحـ اهلل رجبل سمحا إذا باع كا 

 63 أجؿ فقمت عجؿ لي كأضع لؾ سألت بف عمر عف رجؿ لي عميو حؽ إلى 15

 66 بف عباس عف الرجؿ يككف لو الحؽ عمى الرجؿ سئؿ ا 16
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 24 (ؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بيف الخيؿ كأعطى السابؽسبَّ ) 17

 114 سألنً ٌهودي من أهل الحٌرة: أي األجلٌن قضى موسى؟ قلت: 18

 66، 49 كتعجمكا( )ضعكا 19
،82 

 55 (س أحسنيـ قضاءفإف مف خيار النا) 20

 55 ضع ، فقاؿ: لبيؾ يا رسكؿ اهلل، فأشار بيده أف(يا كعب)فقاؿ  21

 55 ديف، فقضاني كزادني  صمى اهلل عميو كسمـ كاف لي عمى النبي  22

 100 ( عندك لٌس ما تبع ال ) 23

 112 ) ال خٌر فً الكذب( 24

اًفرو ، أكنىٍصؿو ) 25  23 (ال سىبىؽى إال في خيؼٍّ ، أك حى

 60 الربا، آكؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لعف 26

جاء أبا بكر مال من قبل العالء بن  ،"لما مات النبً صلى هللا علٌه وسلم 27

 الحضرمً
113 

 47 كعندم منو ثبلثه  لك كاف لي مثؿ أحد ذىبا ما يسرني أف ال يمر عميٌ ) 28
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جامع األصكؿ في  ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ،الجزرم ابف األثير-2
 مكتبة الحمكاني.     ،تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط ،أحاديث الرسكؿ
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