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  ملخص البحث
  رة والباطنة ونماذج من تطبیقاتھااإلرادة الظاھ

  فى المعامالت المالیة المعاصرة
اإلرادة ھى األساس فى إنشاء العقود، فھى لب التصرف وجوھره، ولما كانت إرادة 
اإلنسان أمرا باطنیا مستترا لم یكن فى اإلمكان االعتماد على ھذه اإلرادة، وإنما یكون 

  .االعتماد على ما یدل علیھا ویظھرھا
كان لزاما إبراز اإلرادة الباطنة والتعبیر عنھا بوسیلة ما، ومحاولة إخراجھا إلى لذا 

  .العالم الخارجى لیكون لھا مظھر مادي تترتب علیھ آثارھا الفقھیة
  .، وظاھرة)باطنة ( حقیقیة : واإلرادة تنقسم عند الفقھاء إلى قسمین

لى تعرف بالنیة، والثانیة الباطنة والظاھرة، فاألو: والعقد یتحقق بوجود اإلرادتین
تعرف بالصیغة، وكل واحدة منھما لھا دورھا، فالباطنة ھى األصل ووظیفتھا التوجھ 
للظاھر، والظاھرة دالة على األولى، ووظیفتھا إبراز ما فى النفس، فھى التى توجد 

  .العقد فى الخارج
لسان، فاللسان فالعالقة بین اإلرادة الظاھرة والباطنة ھى عالقة ما بین القلب وال

ترجمان ما فى القلب، وقد جعل اللسان على الفؤاد دلیال، بحیث تعكس العبارة التى 
ینطق بھا اللسان عما فى داخل النیة من مقاصد وغایات، وتترجمھا إلى واقع عن 
طریق اللفظ بھا، وھكذا نجد أن الشارع الحكیم جعل اإلرادة الظاھرة دلیال على 

  .اإلرادة الباطنة

بعلع   :ق ال يخل م حاال 

ل نة :أل لبا اه  ل تي  إل اب  نة :لثانى.      ت لبا إل     خفا 

لحقيقية :لثال إل  بع  .  الشتبا فى  إل: ل تي( ، نتفا  إل   ) تعا 

لعق نعقا  ٍ فى  لعب حينئ هل  تي  إل ل فك تعا  لبح ح  باإل ي 

خ بمعنى  نة؟  لبا   ، اه اه تخال : ل ل إل  لحك  ثب   ما 

؟ ي لى بالتق تي  إل لنية،   ينة تعل مست ه  ج ق نة،  لبا   إل 

لمقا  لفقهى  بي  لمعاص كنما للت لمالية  بيقا  لت ك بعضا م  ق 

ختال ث  لعقمع بيا  إل على   .  



 - ١٨٨٧ -

Research abstract  
Internal and external will and examples of their applications 

In contemporary financial transaction  
 

Determination is the base of making contracts. It is the essence 
core of interacting. However, as the intention of a person a a 
hidden matter, it cant be depend on. The real consideration is 
to be based on clues of that intention. 
For that, it is necessary to show this intention and express it in 
somehow. Its important to revel it to the external world so that 
it can be understood and so it will have legislative effects 
Any contract is achieved by the two wills: internal and external 
wills. The first is known as intention, while the other one is 
known as the form. Each one of these wills has a function. The 
internal one is the base. Its function is to emerge to the outer 
world . the external will is a sign of the internal will. Its function 
is showing what is inside the mind. It is the one that will appear 
in the contract.  
The relation between the internal and external intentions is 
similar to the connection  between heart and tongue. The 
person’s tongue is the interpreter for what is inside the heart. 
So that the tongue is an interpreter for the intention. What is 
being said is a sign for what a person intend inside himself of 
aims and ways of dealing. For that the all wise legislator ( Allah ) 
makes the external intention is a clue for the internal one. 
Regarding to intentions, the contact is one of the following 
categories: 
First: the two intentions match. 
Second: hiding the internal will 
Third : ambiguity of the real will 
Forth : lack of the will ( contrast between the two wills) 
This research is about the idea of contrasting person’s internal 
and external wills. What is must be taken into consideration 
when issuing a contract; the internal or the external will? In 
other words, what is the judgment if it is clear that the external 
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will contrasting the internal one while there is a clue of the 
internal will. Which of the two wills will be taken into 
consideration? 
I have mentioned some of the contemporary applications as 
examples of comparative jurisprudence with a guide of effects 
when wills contradict. 
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  املقـــــــدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسیئات 
  أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیًا مرشدًا،

)١(     َمسلِمون موأَنْتُ إِلَّا تَموتُن ولَا تُقَاتِهِ حق اللَّه اتَّقُوا آمنوا الَّذِين أَيها  يا

 اا يهأَي اساتَّقُوا الن كُمبالَّذِي ر لَقَكُمخ ةٍ نَفْسٍ مِناحِدو لَقخا وها مِنهجزَو ثبا ومهالًا مِنرِج 

  )٢(رقِيبا علَيكُم كَان اللَّه إِن والْأَرحام بِهِ تَساءلُون الَّذِي اللَّه واتَّقُوا ونِساء كَثِريا

 اا يهأَي وا الَّذِينناتَّقُوا آم قُولُوا اللَّهلًا وا قَودِيدس لِحصي لَكُم الَكُممأَع غْفِريو لَكُم كُمذُنُوب نمطِعِ وي 

اللَّه ولَهسرو زًا فَازَ فَقَدا فَوظِيمع )٣(  

  حده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ،وأشھد أن ال إلھ إال اهللا و
  :أما بعد
  

فقد خلق اهللا اإلنسان وعلمھ البیان، لیبین عما فى داخلھ عن طریق العبارات، 
واأللفاظ التى تعكس مراده، وتترجم ما فى مكنون نفسھ، فقد جعل اللسان على الفؤاد 

ھرة، واإلرادة الباطنة، فإذا اإلرادة الظا: دلیال، والفقھاء یعبرون عن ھذا بما یسمى
توافقت األلفاظ الظاھرة عن طریق اللسان مع ما فى مكنون اإلنسان وداخلھ فال 
إشكال حینذاك، فقد عبرت األلفاظ عما فى الداخل تعبیرا صحیحا صادقا، وقد تختلف 
ألفاظ اإلنسان الظاھرة عما یریده حقیقة فى باطنھ، فإرادتھ الظاھرة ال تعبر تعبیرا 

  .یحا وال صادقا عما فى باطنھ، فقد تتوافق اإلرداتان، وقد تختلفانصح
وربما یدل على ھذ االختالف بین اإلرادة الظاھرة والباطنة قرائن حالیة محیطة 

  .بالواقعة
وإذا اختلفت اإلرداتان فإن ھناك اختالفا بین الفقھاء فى أیھما تقدم على األخرى، 

 ویقدمھا باعتبار النظر إلى توافر أركان العقد فبعض الفقھاء یعمل اإلرادة الظاھرة
  .وشروطھ

وبعضھم یقدم اإلرادة الباطنة، وإن اختلفت مع الظاھرة اعتبارا للنیة، والمقصد 
  .فاألمور بمقاصدھا، والعبرة عندھم للمعانى، ولیست لأللفاظ والمبانى

فقھ المعامالت، وقد احتلت ھذه النظریة موقعا كبیرا فى الفقھ اإلسالمى، ال سیما فى 
.الذى تتردد بعض عقوده بین الصوریة، والحقیقة، أو بین الشكلیة، والواقعیة

                                           
  ).١٠٢(  سورة آل عمران آیة (١)
  ).١(  سورة النساء آیة (٢) 
   ).٧٠(  سورة األحزاب آیة (٣)
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حیث توجد عدة عقود فى الفقھ الموروث تدخل تحت تلك النظریة، مثل عقد المكره، 
 –والسكران، والھازل، والمخطىء، وبیع العینة، ونكاح المحلل، وقد فصل الفقھاء 

  .ھذه صحة ھذه العقود من عدمھا، من خالل األدلة فى كتبھم الكالم حول -رحمھم اهللا
وقد تولدت عقود حدیثة تنطوى تحت نظریة اإلرادة وتتردد بین الصوریة والواقعیة، 

  .وبین اإلرداة الظاھرة والباطنة
وقد حاولت فى ھذا البحث أن أجمع بین النظریة والتطبیق، وبین األصالة 

 الفقھى لنظریة اإلرادة الظاھرة والباطنة، ثم والمعاصرة، فاتبعت طریق التأصیل
تلوت ھذا بالتطبیق المعاصر، وقد اخترت نماذج من المعامالت المالیة المعاصرة 
للتطبیق على نظریة اإلرادة، نظرا ألھمیتھا فى الواقع المعاصر، وحاولت أن أبین 

ول ھذه بجالء أثر نظریة اإلرادة على تلك العقود، وأن سبب اختالف الفقھاء ح
  .العقود كان تلك النظریة فى االعتبار واإللغاء

لبح بعن ن    :ق عن

اه إل(  نة ل بيقاتها م نما لبا   )لمعاص  لمالية لمعامال فى ت

  :، وخاتمةثالثة مباحثمقدمة ووقد اقتضت طبیعة البحث أن أقسمھ إلى 
  .أما المقدمة فبینت فیھا أھمیة الموضوع
  :وأما المباحث فجاءت على النحو التالى

  .مفھوم اإلرادة الظاھرة والباطنة، وبیان أقسامھا: المبحث األول
  .موقف الفقھ اإلسالمى من اإلرادة الظاھرة والباطنة: المبحث الثانى

نماذج من التطبیقات المالیة المعاصرة لنظریة اإلرادة الظاھرة : المبحث الثالث
  .الباطنة
  .من أھم النتائجوتتض: خاتمة

  وباهللا التوفیق
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  املبحث األول

  مفهوم اإلرادة الظاهرة والباطنة، وبيان أقسامها

اإلرادة ھى األساس فى إنشاء العقود، فھى الدافع وراء كل عقد، وإن لم توجد إرادة 
ال یوجد عقد، فھى لب التصرف وجوھره، ولما كانت إرادة اإلنسان أمرا باطنیا 

اإلمكان االعتماد على ھذه اإلرادة، وإنما یكون االعتماد على ما مستترا لم یكن فى 
یدل علیھا ویظھرھا وفى ھذا المبحث نحاول تحدید مفھوم اإلرادة وبیان أقسامھا، 
وتعریف كل قسم، كما سنبین حكم توافق أو اختالف اإلرادتین، لذا فإننا سنقسم ھذا 

  : النحو التالىالمبحث كما تقضتیھ طبیعة البحث إلى مطلبین على 

  اطب اول

رادة، وأوم ا  

  :يشتمل على ثالثة ف

ل أل إل: لف    مفه 

 اإلرادة، وأراد من االسم والریدة إرادة، یرید أراد: المشیئة، یقال :إل لغة

  ) ١. (بھ وعني أحبھ: الشيء

ھم بمعنى القصد إلى الشىء استعمل الفقھاء القدامى اإلرادة فى كتب: إل فقها

  ).٢(واالتجاه إلیھ

لى لغ إلما   على معنى متوارده عبارات :والقصد واإلرادة النیة أن اعلم" : قال 

 أصلھ ألنھ یقدمھ؛ العلم وعمل، علم، :أمران یكتنفھا للقلب وصفة حالة وھو واحد،
 حركة كل أعني عمل كل ألن وذلك وفرعھ؛ ثمرتھ، ألنھ یتبعھ؛ والعمل وشرطھ،
 یرید ال ألنھ وقدرة؛ وإرادة، علم، :أمور بثالثة إال یتم ال فإنھ اختیاري وسكون
  .إرادة من بد فال یرد لم ما یعمل وال یعلم وأن فالبد یعلمھ ماال اإلنسان

 في أو الحال في إما للغرض موافقا یراه ما إلى القلب انبعاث :إل معنى

  )٣".(المآل

                                           
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري  )(١

 بیروت، الثالثة، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب –دار صادر / ، ط٣/١٩١الرویفعى اإلفریقى 
  ).رود ( ، الناشر مؤسسة الرسالة، مادة ٣٦٣الفیروزآبادي 

، ٥٠٧/ ٤ار شرح تنویر األبصار، ابن عابدین حاشیة رد المختار على الدر المخت: ینظر) (٢
الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن 

  .دار الفكر: ، الناشر١/٩٣) ھـ١٢٣٠: المتوفى(عرفة الدسوقي المالكي 
  ، ٣٦٥/ ٤) ھـ٥٠٥: توفىالم(إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) (٣

وقد عزا ھذا التعریف للبیضاوى اإلمام ابن حجر العسقالنى فى فتح .  بیروت–دار المعرفة : الناشر
  . بیروت–دار المعرفة / ، ط١/١٣البارى شرح صحیح البخارى 
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لمع لفقها  فها  لهع  أمر اعتماد من صاحبھا تمكن النفس في قوة: "اص بق

 وعلى التصرفات من غیره دون تصرف إلتیان الرغبة توجھ :وتنفیذه، أو ھى ما

  )١(."القصد وتستعمل بمعنى الوجوه من غیره دون وجھ

إل بأنها ف    )٢".(القوة المولدة للعقد" : كما ع

دراك، ترادف الھم، ومراتب القصد خمس كما واإلرادة مرتبة من مراتب القصد واإل
  :ذكرھا العلماء ونظموھا فقالوا

  فاستمعا النفس فحدیث فخاطر ... ذكروا ھاجس خمس القصد مراتب
  وقعا قد األخذ فیھ األخیر سوى.  ...رفعت كلــــــــــــــــــــــــــــــھا فعزم ھم یلیھ

 .ما ترددا یتردد الذي :لخاطروا .یمكث وال القلب على یمر الذي :ه فالهاج

  )٣.(التصمیم :والعزم .اإلرادة :والھم .بھ تتكلم ما :النفس وحدیث

لثانى إل: لف    قسا 

  .، وظاھرة)باطنة ( حقیقیة : تنقسم اإلرادة عند الفقھاء إلى قسمین"
  .فأما اإلرادة الحقیقیة فھى اإلرادة الباطنة التى ال ُیطَّلع علیھا

  )٤".(ادة الظاھرة فھى التى تبرز بالتعبیر أو ما یقوم مقانھ كالتعاطىوأما اإلر
ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن لفظى اإلرادة الظاھرة والباطنة لفظان مستحدثان فى 
الفقھ، ذلك أن الفقھاء القدامى كانوا یعبرون عن اإلرادة الباطنة بالنیة، وعن اإلرادة 

  )٥.(الصطالحالظاھرة بالصیغة ولكن ال مشاحة فى ا
فاإلرادة ھى قوام العقد وأصلھ ومنشأه وھى أمر خفى، لذا كان لزاما إبراز اإلرادة "

الباطنة والتعبیر عنھا بوسیلة ما، ومحاولة إخراجھا إلى العالم الخارجى لیكون لھا 
  .مظھر مادي تترتب علیھ آثارھا الفقھیة

ولى تعرف بالنیة، والثانیة الباطنة والظاھرة، فاأل: والعقد یتحقق بوجود اإلرادتین
تعرف بالصیغة، وكل واحدة منھما لھا دورھا، فالباطنة ھى األصل ووظیفتھا التوجھ 
للظاھر، والظاھرة دالة على األولى، ووظیفتھا إبراز ما فى النفس، فھى التى توجد 

ى العقد فى الخارج، فتكون اإلرادة الظاھرة منفردة فى میدان البیان، ودلیال كافیا عل

                                           
دار النفائس : ، الناشر٥٣ حامد صادق قنیبي صــ-معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي ) (١

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ والنشر والتوزیع، الثانیة، للطباعة
، دار الفكر ١٨٥ / ٥وھبة الزحیلي، / د.موسوعة الفقھ اإلسالمى والقضایا المعاصرة، أ) (٢

  .دمشق، الثالثة
حاشیة الطحطحاوى على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح، أحمد بن محمد بن إسماعیل ) (٣

  .الكبرى األمیریة ببوالقالمطبعة / ، ط٤٣٨الطحاوي الحنفي، صــ
  .، دار القلم، دمشق١/٤٣٥المدخل الفقھى العام، الشیخ مصطفى أحمد الزرقا، ) (٤
محمد أحمد / اإلرادة الظاھرة والباطنة دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي، د) (٥

ث منشور بمجلة كلیة بكر، أستاذ القانون المدنى المساعد بكلیة الشریعة والقانون بأسیوط، بح
  .٦٨٨ صــ١ ج١٩الشریعة والقانون بأسیوط ع
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وبناء علي تلك اإلرادة الظاھرة تثبت أحكام ) الباطنة ( وجود اإلرادة الحقیقة 

  )١".(العقد

لثال نة: لف  لبا اه  ل إل  ي كل م    تع

اه: ال ل إل  ي    تع

الصیغة التى تعبر عن اإلرادة الباطنة، أو ما یقوم : " عرفت اإلرادة الظاھرة بأنھا

التعبیر عن اإلرادة الحقیقیة بكالم أو بفعل صادر : "وقیل ھى) ٢".(اطىمقامھا كالتع

  )٣".(عن المتعاقد المختار
فاإلرادة الظاھرة ھى المعبرة عن اإلرادة الباطنة الحقیقیة، والدلیل الكافى على 
وجودھا فى التعامل مع العقود، دون حاجة إلى البحث عن اإلرادة الحقیقة، مادامت 

  )٤.(تورة وال یوجد دلیل على نفیھاھذه اإلرادة مس

نة: ثانيا لبا إل  ي    تع

نة بأنها لبا إل  ف  ھى ما تتفق علیھ النیة : وقیل) ٥".(النیة أو القصد" : ع

  )٦.(التى ال ُیطَّلع علیھا: وعبر عنھا األستاذ الزرقا بأنھا. ویعزم بھ القلب

ف بأنها مع الرضا بما یترتب علیھ من آثار قصد العقد والرغبة فى إنشائھ : "ع

  )٧".(ومحلھا القلب
بأن اإلرادة الباطنة وحدھا ال تقوم مقام األفعال : "وبناء على ما سبق یمكن القول

  .واإلنشاءات، فال ینعقد عقد بمجرد النیة ولو تصادق الطرفان على وجود نیتھما
األحوال دون لفظ فما وإذا كان الفقھاء قد انتھوا إلى تصحیح بعض التعاقد فى بعض 

ذلك منھم إال بعد االستیثاق من وجود عمل ظاھرى أو قرینة تقوم مقام اللفظ؛ كما فى 
بیع التعاطى، وكما فى تجدد عقد اإلجارة بالسكوت إذا عقد الطرفان اإلیجار كل شھر 

                                           
نظریة العقد فى القانون المدنى األردنى بین اإلرادة الظاھرة واإلرادة الباطنة، بشار عدنان ) (١

 عام ٣٣ج٢ملكاوى، بحث منشور بمجلة علوم الشریعة والقانون كلیة الحقوق الجامعة األردنیة ع
  .٢٨٥م صـــ٢٠٠٦

  .١٨٥ / ٥وھبة الزحیلي، / د.وعة الفقھ اإلسالمى، أموس) (٢
  .٤٣٦/ ١المدخل الفقھى العام ) (٣
أحمد یوسف صمادى، بحث منشور بمجلة / اإلرادة العقدیة وشوائبھا فى الفقھ اإلسالمي، د) (٤

  .١٩٣ صــ٥٢ ع١٨كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة جامعة الكویت ج 
نظریة العقد فى الفقھ اإلسالمي، عز الدین : ، ویراجع١٨٥/ ٥بق وھبة الزحیلى مرجع سا/ د.أ) (٥

عبدالستار أبوغدة، مجموعة دلة البركة إدارة التطویر / د.، مراجعة أ٥١محمد خوجة صـــ
  .والبحوث

  .١/٤٣٥مصطفى الرزقا مرجع سابق ) (٦
طنة محمد أحمد ، نقال عن اإلرادة الظاھرة والبا١٥٨أحمد فرج صـ/ الملكیة ونظریة العقد، د) (٧

  .٦٨٨بكر صـــ
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بأجرة معینة حیث ینعقد على شھر واحد ثم كلما دخل شھر جدید وھما ساكتان دون 
  . اإلجارة بینھمافسخ تجددت

 ولیھا فى عقد نكاحھا، إذ - أى استأذنھا–وكذا سكوت الفتاة البكر إذا استأمرھا 
یعتبر سكوتھا إذنا وتوكیال بالعقد استنادا إلى داللة العادة والعرف؛ ألن المعتاد من 

  .أمثالھا االستحیاء عن إظھار الرغبة ال عن الرفض
اإلرادة الحقیقیة بكالم أو بفعل صادر عن أما اإلرادة الظاھرة، وھى التعبیر عن 

المتعاقد المختار، فھى العامل فى العقد دون حاجة إلى البحث عن اإلرادة الحقیقیة 
الباطنة، مادامت تلك اإلرادة الحقیقیة مستورة ال یوجد دلیل ینفیھا، فتبقى اإلرادة 

ود اإلرادة الظاھرة ھى المنفردة فى میدان البیان؛ فتكون دلیال كافیا على وج
الحقیقیة، وتثبت أحكام العقد بھذه اإلرادة الظاھرة التى تعتبر عندئذ ھى العامل فى 

  )١". (أصل انعقاد العقد

ب اطا  

طرة واظرادة ان ا فق واواا  

  :قسا ثالثة لمعانيها ته نياته لمتكلمي مقاص لى بالنسبة أللفا

ها  والقطع الیقین إلى تنتھي مراتب وللظھور للفظ، القصد مطابقة تظھر أن :ح

 واللفظیة الحالیة القرائن من بھ یقترن وما نفسھ في الكالم بحسب المتكلم بمراد
  .ذلك وغیر بھ المتكلم وحال

 حد إلى الظھور ھذا ینتھي وقد معناه، یرد لم المتكلم بأن یظھر ما :لثاني لقس

  :نوعان القسم وھذا فیھ، السامع یشك ال بحیث الیقین

هما   .لغیره وال لمقتضاه مریدا یكون ال أن: ح

 اشتد ومن والمجنون والنائم كالمكره فاألول یخالفھ؛ لمعنى مریدا یكون أن: لثاني

  .والمتأول والملغز كالمعرض،: والثاني والسكران، الغضب بھ

 لغیره، ویحتمل إرادتھ لھ المتكلم ادةإر ویحتمل معناه في ظاھر ھو ما :لثال لقس

 بھ أتى وقد لھ، الموضوع المعنى على دال واللفظ األمرین، من واحد على داللة وال

  )٢(.بھا المتكلم ومقاصد معانیھا إرادة إلى بالنسبة األلفاظ أقسام  فھذه.اختیارا
م یوجد ما فإذا تطابقت اإلرادتان وجد العقد، وإذا وجدت اإلرادة الظاھرة وحدھا ول

یدل على انتفاء اإلرادة الباطنة بحیث كانت مستورة فالعقد صحیح، وإذا وجدت 

                                           
نظریة العقد لدى الشیخ مصطفى : وما بعدھا، ویراجع١/٤٣٦مصطفى الرزقا مرجع سابق ) (١

الزرقا، دراسة فقھیة مقارنة، سامى عدنان العجورى، بحث تكمیلى مقدم لنیل درجة الماجستیر فى 
  .٣٤الجامعة اإلسالمیة بغزة كلیة التربیة قسم الدراسات اإلسالمیة صـــ

إعالم الموقعین عن رب العالمین، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم ) (٢
  .دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، األولى/ ، ط٤/٥١٧)  ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 



 - ١٨٩٥ -

اإلرادة الظاھرة وحدھا كالتعبیر الصادر من الطفل عیر الممیز، أو النائم، أو 
المجنون، لم تفد شیئا، كما أن التصرف ال یوجد بمجرد النیة أو اإلرادة الباطنة، فمن 

  )١.( یصبح بمجرد نیتھ مطلقا أو واقفانوى الطالق أو الوقف ال
  : فال یخلو العقد بناء على ما ذكر من حاالت أربع

ل نة :أل لبا اه  ل تي  إل اب  فإذا تطابقت اإلرادتان وجد العقد وترتبت  ت

  .علیھ آثاره وال إشكال عند الفقھاء آنذاك ألن إرادة العقد وجدت ظاھرا وباطنا

إل :لثانى نةخفا  لبا بحیث توجد اإلرادة الظاھرة وحدھا وال یوجد ما یدل   

على انتفاء اإلرادة الباطنة، وھو ما یعبر عنھ بخفاء اإلرادة ویكون العقد صحیحا وال 
  .عبرة لخفاء اإلرادة؛ ألن اإلرادة الظاھرة قامت مقامھا باإلیجاب والقبول

لحقيقية :لثال إل  ویتحقق ھذا عندما تكون اإلرادة ) الباطنة (  الشتبا فى 

الحقیقیة مفروضة الوجود وال دلیل على انتفائھا، ولكنھا مشوبة بعلة مؤثرة تجعلنا 
فى شك من موقف العاقد فى اإلقدام على العقد لوال تأثر إرادتھ بھذا المؤثر، ووجود 
علة قادحة فى ركنھ تضعف الرابطة العقدیة، وتسمى فى االصطالح الحدیث بعیوب 

  :الرضا وترجع جمیع صورھا إلى ثالث حاالت ھى

ولیس ھذا النوع محل بحثنا فلن نطیل ) ٥).(٤(الغلط) ٣(الخالبة،) ٢(اإلكراه،
  .الحدیث عنھ

بع إل: ل ومعناه وجود اإلرادة الظاھریة وحدھا، ) تعارض اإلرادتین( ، نتفا 

عقد كان ظاھریا فقط، وتحقق وانعدام اإلرادة الباطنة بحیث أن اتفاق الطرفین على ال

                                           
/  بتصرف، المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، د١٨٥/ ٥الزحیلى موسوعة الفقھ اإلسالمى ) (١

محمد سالم مدكور / د.المدخل للفقھ اإلسالمى، أ: یراجع أیضا. ٣٠٠لكریم زیدان صــعبدا
  .م١٩٩٦الثانیة . دار الكتاب الحدیث/ ، ط٥٥٣صــ

معجم لغة . حمل إنسان على فعل أو على امتناع عن فعل بغیر رضاه بغیر حق: اإلكراه ھو) (٢
ھدید القادر غیره على ما ھدده بمكروه عبارة عن ت:  ھووقیل. ٨٥معجم لغة الفقھاء صــ. الفقھاء

أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء، قاسم . على أمر بحیث ینتفي بھ الرضاء
یحیى : ، المحقق٩٩صــ) ھـ٩٧٨: المتوفى(بن عبد اهللا بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي 

  دار الكتب العلمیة: حسن مراد، الناشر
الخدیعة بالكذب في الثمن كأن یقول لھ أنا أخذتھا بعشرین دینارا وأنقص لك من : ھي الخالبة) (٣

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، صالح بن عبد السمیع اآلبي األزھري . ذلك
  . بیروت–المكتبة الثقافیة : ، الناشر٥٠٢صــ) ھـ١٣٣٥: المتوفى(

وسیلة موھمة قولیة أو فعلیة تحملھ على الرضا فى العقد بما  أن یخدع أحد العاقدین اآلخر ب:وقیل
  .٤٥٩المدخل الفقھى العام للزرقا . لم یكن لیرضى بھ لوالھا

ما خالف الواقع من غیر قصد وھو بمعنى : الخطأ وھو: بفتح الغین والالم مصدر غلط: الغلط) (٤
 بتصرف ٣٣٣جم لغة الفقھاء صـمع. یقوم في الذھن على أن االمر كذا وھو لیس كذلك: الوھم وھو

  .یسیر
/ ، ط٣٥٣عبدالكریم زیدان صــ/ د.الزرقا مرجع سابق، والمدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، أ) (٥

  .دار عمر بن الخطاب باألسكندریة
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أى أن فیھ مظھر ) ١(انتفاء اإلرادة الحقیقیة فى أصل العقد، فیكون العقد صوریا

  ) ٢.(العقد وصورتھ فقط ال حقیقتھ وجوھره

مى لق لعق عن فقهائنا  ية  ي منها ما يلى)٣(تتمثل ص   : فى ص ع

ل- یصلح اللفظ لھ استعارة،  وھو أن یراد بالشىء ما لم یوضع لھ، وال ما  :له

كنطق الشخص بعبارة ال یرید بھا إنشاء التصرف، وإنما قصد بھا الھزل أو 

  )٤.(االستھزاء والعبث

ضعة- لم هىلتلجئة   أن یتظاھر أو یتواطأ شخصان على إبرام عقد صورى :  

ل بینھما إما بقصد التخلص من اعتداء ظالم على بعض الملكیة، أو بإظھار مقدار بد
أكثر من البدل الحقیقى ابتغاء الشھرة والسمعة، أو لتغطیة اسم الشخص الذى یعمل 

أى أن المواضعة إما أن تكون فى أصل العقد، أو فى مقدار ) ٥.(لمصلحتھ باطنا

  )٦.(البدل، أو فى الشخص

أ- هلخ الصواب وھو  ضد: الخطأ: وقیل) ٧.(قصد فیھ لإلنسان لیس ما:  

  )٨(.اإلنسان هیقصد لم الذي التصرف

 من یعرف الرجل وال كثیرا، وال قلیال مطلقا یعقل ال الشخص الذي وھو :لسك-

وال  جواب في شيء على یستقّر وال بھزلھ جّده ویختلط یھذي الذي ھو :وقیل. المرأة

  فالعقد الذى یصدر من السكران ال أثر لھ النعدام اإلرادة الحقیقیة فى ) ٩.(خطاب

                                           
إظھار تصرف قصدا وإبطان غیره، مع إرادة ذلك : نسبة إلى الصورة وھو: العقد الصوري) (١

  .وھي صوریة تتضمن افتعاال كامال لتصرف: وریة مطلقةص: المبطن وھي على نوعین
وھي إخفاء تصرف في صورة تصرف آخر، : والصوریة النسبیة بالتستر. ال وجود لھ في الحقیقة

  .٢٧٨رواس قلعجى معجم لغة الفقھاء صــ. كإخفاء ھبة في صورة بیع
  .١٨٦/ ٥، الزحیلى مرجع سابق ١/٤٤٠الزرقا مرجع سابق) (٢
 بعضا من -بإذن اهللا تعالى– البحث ھو التطبیقات المعاصرة لھذا النوع وسوف نذكر ومحل ھذا) (٣

  .ھذه التطبیقات فى المعامالت المالیة المعاصرة فى المبحث الثالث بشىء من التفصیل
  .١٨٧الزحیلى مرجع سابق صـــ) (٤
.  دار الفكر:، الناشر٣٢٨القاموس الفقھي لغة واصطالحا، الدكتور سعدي أبو حبیب، صــ) (٥

الثانیة، التعریفات الفقھیة، محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي :  سوریة، الطبعة–دمشق 
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤دار الكتب العلمیة ، األولى، / ، ط٤٨صــ

  .١٨٩/ ٥الزحیلى مرجع سابق ) (٦
  ،٩٩صــ) ھـ٨١٦: المتوفى(التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ) (٧

  م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣لبنان، األولى –دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر
  .١١٧ویراجع القاموس الفقھى صــ. ١٩٧معجم لغة الفقھاء صــ) (٨
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد ) (٩

. د: ، تقدیم وإشراف ومراجعة٩٦١/ ١) ـھ١١٥٨بعد : المتوفى(صابر الفاروقي الحنفي التھانوي 
   بیروت-مكتبة لبنان ناشرون : علي دحروج، الناشر. د: رفیق العجم، تحقیق

  .م١٩٩٦ - األولى : الطبعة
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  )١.(سكران لیست لھ إرادة حقیقیة فى التصرفإنشائھ، كما أن ال

لتعلي- لتعل  إذا ردد المتكلم عبارات التصرفات، ولكنھ ال یرید إنشاء التزام : حالة 

أو عقد، بل یرید غرضا آخر كالتعلم، أو التعلیم، والتمثیل، فال یترتب على عبارتھ أى 
طالق المسطرة فى كتب الفقھاء أثر، كما إذا ردد القارىء عبارة البیع أو الشراء أو ال

بقصد تعلمھا أو حفظھا، وكذلك تردید الممثلین عبارات التمثیل وحكایة أقوال 

  )٢.(اآلخرین فال یترتب علیھا أى أثر

لمش- إذا اتخذ العاقد عقدا مباحا وسیلة لتحقیق غرض غیر مباح : لقص غي 

بیع السالح ألھل الفتنة، : شرعا، أى كان الدافع لھ سببا غیر مشروع، وذلك مثل

  .، وزواج المحلل، ونحو ذلك)٣(وبیع العصیر لمن یتخذه خمرا، وبیع الِعینة
 فى -بمشیئة اهللا تعالى-وھذا محل بحثنا وسوف نفصل الحدیث عن نماذج لھذا النوع 

  .التطبیقات المعاصرة
  نة وبعض وھذا التقسیم الذى ذكرتھ للتوافق واالختالف بین اإلرداة الظاھرة والباط

  ).٥(، )٤.(نماذجھ ھو تقسیم إجمالى حسن لبعض الفقھاء المعاصرین

                                           
، اإلرادة العقدیة وشوائبھا فى ٥٣نظریة العقد فى الفقھ اإلسالمى مرجع سابق صــــ: یراجع) (١

  .٥٥٥سالمى سالم مدكور صـ، المدخل للفقھ اإل٢٠٠الفقھ اإلسالمي، صــ
  .١٨٧الزحیلى مرجع سابق صــ) (٢
. بیع الشخص السلعة إلى أجل ثم شراؤھا من المشتري بأقل مما باعھا بھ: بیع العینة ھو) (٣

التعریفات للجرجانى . سمي بھا ألنھا إعراض عن الدین إلى العین. ١١٤معجم لغة الفقھاء صــ
  .٤٨صـ
وھبة الزحیلى فى موسوعة / د. كتابھ المدخل الفقھى العام، وتبعھ أمصطفى الزرقا فى/ د.وھم أ) (٤

  .الفقھ اإلسالمى، وتبعھم على ذلك كثیر من الفقھاء المعاصرین
وقد ذكر بعض العلماء وھو األستاذ الدكتور عبدالكریم زیدان فى كتابھ المدخل لدراسة الشریعة ) (٥

/ د.، أ٥٥٣دكور فى المدخل للفقھ اإلسالمى صــمحمد سالم م/ د. وما بعدھا، وأ٣٠٠اإلسالمیة صــ
، ٤٥٦محمد مصطفى شلبى فى كتابھ المدخل فى الفقھ اإلسالمى، تعریفھ وتاریخھ، ومذاھبھ صــ

  .ط، الدار الجامعیة
  : ذكروا تقسیما آخر تفصیلیا رأیت لزاما على  أن أذكره ھنا أیضا حتى تعم الفائدة وتكتمل المعلومة

ولكن قد یحدث أن یصدر عن الشخص : " لدراسة الشریعة اإلسالمیة ما نصھحیث جاء فى المدخل 
قول، أو ما یقوم مقامھ، وال یعبر ھذا القول عن إرادة صحیحة یعتد بھا، أو ال یطابق ھذا القول 
اإلرادة الباطنة، فھل نعتبر فى ھذه الحالة القول أى العبارة، أو ما یقوم مقامھا، ونحكم بنشوء 

در ھذه العبارة، ونعتد باإلرادة الباطنة، وعلى أساسھا نحكم بنشوء العقد أو عدم العقد، أم نھ
  نشؤه؟ 

للجواب على ھذا السؤال البد من بیان الحاالت التى یظھر فیھا عدم مطابقة العبارات لإلرادة 
  :الباطنة، أو یوجد فى إحداھما خلل مع بیان حكم كل حالة على حدة

عبارة من غیر قصد للتلفظ بھا كما فى عبارة النائم والمجنون والصبى إذا صدرت ال: الحالة األولى
غیر الممیز، ففى ھذه الحالة ال عبرة بھا، وال ینشأ بھا عقد، إذ ال إرادة لھؤالء وإنما اعتبرت 
العبارة لكونھا دلیال معبرا عما فى النفس، فإذا لم توجد عبارة باطنة ال تكون لھا داللتھا فینتفى 

  .ملعملھا وتھ
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 إذا صدرت العبارة مع قصد التلفظ بھا من غیر فھم لمعناھا، كما لو لقن أعجمى :الحالة الثانیة

ففى ھذه الحالة ال تكون لعبارة األعجمى . قبلت: عبارة باللغة العربیة تفید باإلیجاب فقال اآلخر
  .عقد بعا عقد وال تصرفقیمة وال تعتبر إیجابا إذ لیس ورائھا إرادة تعبر عنھا، فال یعتد بھا، وال ین

 إذا صدرت العبارة مع قصد التلفظ بھا وفھم معناھا، ولكن من غیر قصد إلنشاء عقد :الحالة الثالثة
بھا، وإنما لغرض آخر كالحفظ والتعلیم ففى ھذه الحالة تھمل ھذه العبارة، وال ینعقد بھا أى 

  .=تصرف
لتلفظ بھا، وال إرادة معناھا، إذ الخطأ ھو صدور العبارة خطأ، أى من غیر قصد ا: الحالة الرابعة=

أنت عالمة، فجرى : وقوع الشىء على غیر إرادة من وقع منھ، كما لو أراد رجل أن یقول لزوجتھ
أنت طالقة، ففى ھذه الحالة تھمل العبارة وتعبتر لغوا؛ ألن اللفظ : على لسانھ على غیر قصد منھ

ھ لمعناه وموجبھ، فإذا انتفى ھذه القصد كان الكالم لغوا إنما اعتبر لداللتھ على قصد المتكلم وإرادت
  .ال قیمة لھ

صدور العبارة على سبیل الھزل بمعنى أن الشخص یتكلم بالعبارة قاصدا التلفظ : الحالة الخامسة
بھا من غیر إرادة إنشاء عقد بھا، فالھازل یتكلم بالكالم باختیاره وھو عالم بمعناه، من غیر قصد 

  .ن غیر إرادة الحكم المترتب علیھ، وقد اختلف الفقھاء فى صحة عبارة الھازللموجبھ، أى م
صدور العبارة باإلكراه، واإلكراه ھو حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ بتھدیدة بأذى : الحالة السادسة

  .ال یحتملھ، ویقدر الحامل على إیقاعھ، ویصیر الغیر خائفا بھ
كراه ال قیمة لھا عن جمھور الفقھاء؛ ألنھا لم تصدر غن وعبارة المكره إذا ما توافرت شروط اإل

  .قصد صحیح وإرادة سلیمة، وإنما صدرت بقصد دفع األذى عن قائلھا خالفا لألحناف
إذا صدرت العبارة وھى تفید بوضعھا إنشاء عقد معین، ولكن قصد بھا القائل : الحالة السابعة

فى ھذه الحالة تكون العبارة معتبرة، وینعقد بھا إنشاء عقد آخر، وقامت القرائن على ھذا القصد ف
: العقد المقصود؛ ألن العبرة فى العقود للمعانى ال لأللفاظ والمبانى، وعلى ھذا لو قال شخص آلخر

  .=قبلت، كان العقد بیعا ال ھبة: وھبتك فرسى بمائة دینا، وقال اآلخر
ى تفیده ھذه العبارة، ولكن بقصد تحقیق إذا صدرت العبارة بقصد إنشاء العقد الذ: الحالة الثامنة=

غرض مباح شرعا، كما لو باع عنبھ لمن یعصره خمرا، أو باع السالح لقطاع الطرق، أو 
المتمردین العصاة، فمن الفقھاء من غلب جانب اإلرادة الظاھرة أى العبارة وقال بانعقاد العقد، إذا 

  ھــ  . أ". جانب اإلرادة الباطنة فأبطل العقدما توافرت أركان العقد وشورطھ، ومن الفقھاء من غلب 
المدخل : ، بتصرف كبیر، ویراجع٣٠٠عبدالكریم زیدان صــ/ د.المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة أ

، المدخل فى الفقھ اإلسالمى، تعریفھ وتاریخھ، ٥٥٣محمد سالم مدكور صــ/ للفقھ اإلسالمى، د
  .٤٥٦محمد مصطفى شلبى صــ/ د.ومذاھبھ أ
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  املبحث الثانى

  موقف الفقه اإلسالمى من اإلرادة الظاهرة والباطنة

 أراد فإذا نفوسھم، في ما على وداللة تعریفا عباده بین األلفاظ وضع تعالى اهللا إن"
 اإلرادات تلك على ورتب لفظھ،ب نفسھ في وما بمراده عرفھ شیئا اآلخر من أحدھم

 النفوس في ما مجرد على األحكام تلك یرتب ولم األلفاظ، بواسطة أحكامھا والمقاصد
 یرد لم بھا المتكلم بأن العلم مع ألفاظ مجرد على وال قول، أو فعل داللة غیر من

. الحكم ترتب الفعلیة أو القولیة والداللة القصد، اجتمع علما فإذا بھا یحط ولم معانیھا
 خواطر فإن ورحمتھ، وحكمتھ اهللا عدل مقتضیات من وھي الشریعة، قاعدة ھذه

 ذلك في لكان األحكام علیھا ترتبت فلو االختیار، تحت تدخل ال النفوس وإرادة القلوب

  )١(."ذلك تأبى وحكمتھ تعالى اهللا ورحمة األمة، على ومشقة حرج أعظم
ھى عالقة ما بین القلب واللسان، فاللسان فالعالقة بین اإلرادة الظاھرة والباطنة 

ترجمان ما فى القلب، وقد جعل اللسان على الفؤاد دلیال، بحیث تعكس العبارة التى 
ینطق بھا اللسان عما فى داخل النیة من مقاصد وغایات، وتترجمھا إلى واقع عن 

على طریق اللفظ بھا، وھكذا نجد أن الشارع الحكیم جعل اإلرادة الظاھرة دلیال 

  )٢.(اإلرادة الباطنة
وقد علمنا آنفا أحوال التوافق واالختالف بین اإلرادة الظاھرة والباطنة، وفى ھذا 
المبحث سوف نفصل آراء الفقھاء حول االختالف بین اإلرادة الظاھرة والباطنة وھو 

فھل العبرة حینئٍذ ) تعارض اإلرادتین ( ما أطلق علیھ الفقھاء مصطلح انتفاء اإلرادة 
ما الحكم إذا ثبت أن : فى انعقاد العقد باإلرادة الظاھرة، أم الباطنة؟ وبمعنى آخر

اإلرادة الظاھرة تخالف اإلرادة الباطنة، ووجدت قرینة تعلن مستور ھذه النیة، أى 
  اإلرادتین أولى بالتقدیم؟

اختلفت أنظار المذاھب الفقھیة حول ھذه القضیة وتنوعت إلى اتجاھین، فالبعض 
  .لنظرة الموضوعیة، والبعض اآلخر یغلب النوایا والبواعث الذاتیةیغلب ا

ل أل تقدیم وتغلیب اإلرادة الظاھرة على الباطنة فى العقود حفاظا على مبدأ : التجا 

استقرار المعامالت؛ ألن اإلرادة الباطنة عنصر ذاتى داخلى یھدد المعامالت، سواء 

) ١(والشافعیة،) ٣( إلیھ األحنافأدلت علیھا قرائن أم لم تدل، وھو ما ذھب

  )٣.(ومن المعاصرین األستاذ عبدالرزاق السنھورى) ٢(والظاھریة،

                                           
  .٤/٥٣٤إعالم الموقعین البن القیم ) (١
محمد أحمد / اإلرادة الظاھرة والباطنة دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي، د) (٢

  .٧٠٣ صــ١ ج١٩بكر، ع
،الناشر دار الكتاب العربي، ٧/٢٧٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین الكاساني ) (٣

، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، ٥٠٧ / ٤لدر المختار ابن عابدین حاشیة رد المختار على ا
  .٢٢٤ الملكیة ونظریة العقد ألبى زھرة صــ٥٥٨المدخل محمد سالم مدكور مرجع سابق صــ
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لثانى تغلیب اإلرادة الباطنة على الظاھرة عند تعارضھما، متى كان الطرف  :التجا 

اآلخر عالما بالسبب غیر المشروع، أو كان بإمكانھ العلم بھ، من خالل الظروف 

) ٦(والشیعة) ٥(والحنابلة،) ٤( بالعقد، وھو ما ذھب إلیھ المالكیةوالقرائن المحیطة

  ) ٨.(الدكتور صبحى محمصانى) ٧(عبدالكریم زیدان/ ومن المعاصرین د

لفقها  لخال بي    سب 

یرجع سبب الخالف بین الفقھاء فى ترجیح إحدى اإلرادتین على األخرى إلى ثالثة 
  :أمور

ل من عدمھ، فمن رأى ) ١٠(أو الباعث) ٩(یة السبباختالفھم فى األخذ بنظر :أل

أن السبب الذى یدعو إلى التعاقد البد أن یكون مشروعا فإن لم یكن مشروعا لم 

                                                                                                             
دار : ، الناشر٧٥/ ٣) ھـ٢٠٤: المتوفى(األم الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعى ) (١

لمطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري،  بیروت، أسنى ا–المعرفة 
  .دار الكتاب اإلسالمي/ ، ط٢/٤١) ھـ٩٢٦: المتوفى(زین الدین أبو یحیى السنیكي 

المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري ) (٢
  .وت بیر–دار الفكر / ، ط٩/٤٢٢) ھـ٤٥٦: المتوفى(

دار إحیاء / ، ط١٨٠ / ١الوسیط فى شرح القانون المدنى، عبدالرزاق أحمد السنھورى، ) (٣
  .التراث العربى، بیروت لبنان

: المتوفى(الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي ) (٤
 ابن عفان، األولى، دار/ أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، ط: ، المحقق٥٧٢/ ٣) ھـ٧٩٠

حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، أبو العباس أحمد بن محمد، الشھیر بالصاوي المالكي 
  .دار المعارف: ، الناشر٢٠/ ٣) ھـ١٢٤١: المتوفى(

، المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن ٤/٥٣٤إعالم الموقعین البن القیم ) (٥
جماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي أحمد بن محمد بن قدامة ال

  .مكتبة القاھرة/ ، ط١٦٨/ ٤) ھـ٦٢٠: المتوفى(
/ ، ط٦/٢٢٠البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار، أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ) (٦

مكتبة /  ، ط٢٧٤/ ١٣مكتبة الیمن، شرح النیل وشفاء العلیل، محمد بن یوسف بن عیسى أطفیش 
  .اإلرشاد

  .٣٠٥عبدالكریم زیدان صــ/ المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، د) (٧
، ٢٨٤صبحى المحمصانى، صــ/ د، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة) (٨

  .م١٩٧٢: ٢ط، بیروت، دار الكتب العلمیة
  .ي،  بحیث یوجد الحكم بوجوده، ویتخلفالوصف الذي یناط بھ الحكم الشرع: السبب ھو) (٩

: السبب فى الفقھ اإلسالمي ھو: "، قال الدكتور وھبة الزحیلى٣١٩معجم لغة الفقھاء صــ. بانعدامھ
المقصد األصلى للعقد، أى أن السبب ھو مجموع اآلثار المتولدة، فإن كانت ھذه اآلثار سلیمة ذات 

. ، وھذه اآلثار ھى التى دفعت العاقد إلى التعاقدمحل مشروع كان العقد صحیحا، وإال كان باطال
  .١٨٠/ ٥وھبة الزحیلى / د.موسوعة الفقھ اإلسالمى، أ

الفرق بین السبب والباعث أن السبب ھو الغرض والدافع والمباشر الذى التزم المدین من ) (١٠
/ ٥حیلى وھبة الز/ د.موسوعة الفقھ اإلسالمى، أ. أجلھ، والباعث ھو ما قبل ذلك من الدوافع

١٨٠.  
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یصح العقد، قال بتقدیم اإلرادة الباطنة، ومن رأى أن السبب ال تأثیر لھ على العقد إال 

  )١(.إذا كان مصرحا بھ فى صیغة التعاقد قال بتقدیم اإلرادة الظاھرة

اختالفھم فى األساس الذى یقوم علیھ اإلظھار، فالذین یأخذون باإلرادة  :لثاني

الباطنة یرون أن اإلظھار لیس سوى وسیلة للكشف عن اإلرادة الباطنة فقالوا 
بتقدیمھا، أما الذین قالوا باإلرادة الظاھرة فھم یرون أن إظھار اإلرادة بالعبارة أو ما 

 وجزء جوھرى ذو قیمة خاصة البد من اعتباره، وبناء یقوم مقامھا ھو عنصر مقوم

  )٢. (علیھ قالوا بتقدیم اإلرادة الظاھرة

اختالفھم فى معنى الرضا، واالختیار، وھل ھما متغایران، أم متالزمان،  :لثال

وبمعنى آخر ھل الرضا واالختیار بمعنى واحد أم مختلفان؟، فمن رأى أنھما متمایزان 

ومن رأى أنھما بمعنى واحد قال بتقدیم اإلردة ) ٣( الباطنة،قال بتقدیم اإلرادة

  )٤.(الظاھرة

ل   ــةأل

ل أل التجا    لة 

وقد استدلوا على ما ذھبوا إلیھ من تغلیب اإلرادة الظاھرة على الباطنة بعدة أدلة من 
  القرآن، والسنة، والمعقول

لق: ال   لته م 

                                           
  .١٨٢/ ٥وھبة الزحیلى / د.موسوعة الفقھ اإلسالمى، أ) (١
، اإلرادة الظاھرة والباطنة دراسة ٤٥٦الملكیة ونظریة العقد، الشیخ اإلمام محمد أبوزھرة صـــ) (٢

  .٧٢٠ صــ١ ج١٩محمد أحمد بكر، ع/ مقارنة بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي، د
  :ھاء األحناف، وھم یفرقون بین ثالثة مصطلحاتوھو ما ذھب إلیھ فق) (٣

توجھ الرغبة إلتیان تصرف دون غیره : اإلرادة ھى مجرد اعتزام الفعل واالتجاه إلیھ، أو: األول
  .من التصرفات وعلى وجھ دون غیره من الوجوه

  . الثانى االختیار ترجیُح الشيء وتخصیُصھ وتقدیمھ على غیره وھو أخصُّ من اإلرادة
فاإلرادة أعم ھذه األحوال، واالختیار أخص من . الرضا فھو الرغبة فى الفعل واالرتیاح إلیھ: الثالث

  . اإلرادة، والرضا مرتبة أخص من االختیار
  .٥٣، معجم لغة الفقھاء صــ٢٠ التعریفات الفقھیة صــ

من الرعایا فمن دخل الجندیة مثال فى زماننا طائعا عندما جاء دوره فى نظام إجبارى ال یقبل فیھ 
  .المكلفین بدل مالى عنھا، فھو مرید لھذا الدخول غیر مختار فیھ

فإذا كان البدل المالى مقبوال منھ عنھا، فرجح أن یدفعھا دونھا وھو كاره فھو فى دفعھ مرید 
فإن تطوع فى دخول الجندیة فى نظام غیر إجباري فھو مرید مختار . ومختار، لكنھ فاسد االختیار

  .٤٥٢/ ١المدخل الفقھى العام مصطفى الزرقا : رینظ.    راٍض
/  وما بعدھا، ط٢٢١الملكیة ونظریة العقد فى الشریعة اإلسالمیة، الشیخ محمد أبو زھرة، صــ) (٤

  .دار الفكر العربى
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له تعالى-١  N M L K J I H G F T S R Q P O(: ق

f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U(   )١(  

اللة ل قد رتب اهللا تعالى الحكم فى اآلیة على ظاھر إیمانھم، وَردَّ علم ما في : جه 

أنفسھم إلى العالم بالسرائر تعالى المنفرد بعلم ذات الصدور وعلم ما في النفوس من 
  )٢(.إذ ال وصول إلى الباطنةعلم الغیب، فدل على تغلیب اإلرادة الظاھرة 

له تعالى-٢   )٣(   )Ç Æ Å Ä Ã Â Á(: ق

اللة ل  لم وأنت رأیت :تقل فال. یعنیك وال تعلم ال في اآلیة نھى عن اتباع ما: جه 

الحدس  تتبع ال والمعنى تعلم، لم وأنت :وعلمت تسمع، لم وأنت :وسمعت تر،

 علًما لنا یجعل فلم) ٤.(بالباطل فوالقذ البھت القفو وأصل. متقاربة وكلھا والظنون،
  .بھا الدنیویة األحكام تتعلق والمقاصد بالنیَّات

له تعالى-٣ ̂  _ ` j i h g f e d c b a (: ق ]

k ()٥(  

اللة ل  باإلسالم صدقھم یعلم ال أنھ -صلى اهللا علیھ وسلم-حیث ُأعلم اهللا نبیھ : جه 

 لھ یجعل فلم غیره، وُیِسرُّون اإلسالم ُیظھرون قوم على رسولھ اللَُّھ أْطَلَع ثم اللَّھ؛ إال
 بخالف الدنیا في علیھم یقضي أن لھ یجعل ولم اإلسالم، حكم بخالف علیھم یحكم أن

  )٦.(أظھروا ما بقبول أظھروا؛ فأمر ما

  :لمناقشة

نوقشت اآلیات الكریمات السابقة بأنھ إذا كان یؤخذ منھا بناء األحكام على الظاھر، 
ن بعدم معرفة الباطن، أما في حالة الوقوف على النیة الحقیقیة فإنھ فإن ذلك مرھو

 لم أو الكالم لمعنى المتكلم قصد ظھر إذا: " حیث قال ابن القیم) ٧.(یتعین األخذ بھا
 الشافعي ذكرھا التي واألدلة ظاھره، على كالمھ حمل وجب كالمھ یخالف قصد یظھر

                                           
  .٣١سورة ھود اآلیة ) (١
  .٤/٥٠٦إعالم الموقعین البن القیم ) (٢
  .٣٦سورة اإلسراء من اآلیة ) (٣
  . القاھرة، الثانیة–دار الكتب المصریة / ، ط٢٥٩/ ١٠بى تفسیر القرط) (٤
  .١٤سورة الحجرات من اآلیة ) (٥
  .٤/٥٠٧، إعالم الموقعین البن القیم ٧/٢٩٥األم للشافعى ) (٦
محمد أحمد / اإلرادة الظاھرة والباطنة دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي، د) (٧

  .٧١٦ صــ١ ج١٩بكر، ع
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 عالم، فیھ ینازع ال حق وھذا ذلك، لىع تدل إنما كلھا وأضعافھا -عنھ اهللا رضي-

  )١(."غیره في ھو إنما والنزاع

لسنة: ثانيا   :لته م 

(  -وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول قال:  قال-رضى اهللا عنھ- ھریرة أبى  عن-١
 منى عصم فقد اهللا إال إلھ ال قال فمن اهللا إال إلھ ال یقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت

  )٢).(اهللا على وحسابھ بحقھ الإ ونفسھ مالھ
، والمعاصي الكفر من بھ یسرون فیما: أي  اهللا على وحسابھ: قولھ: وجھ الداللة

 یقتضیھ ما  بحسب،اإلسالم بحقوق ونؤاخذھم، باإلیمان علیھم نحكم إنا: والمعنى
، المنافق ویعاقب، فیثیب المخلص، حسابھم یتولى سبحانھ واهللا، حالھم ظاھر

  )٣(.عنھ یعفو أو بفسقھ المسر ویجازي
لوال (  : فى المرأة النبي صلى اهللا علیھ وسلموقول  فى اللعان ابن عباسحدیث -٢

  )٤(.)ما مضى من كتاب اهللا لكان لي ولھا شأن

اللة ل  الخصمین، أمر باطن على -وسلم علیھ اهللا صلى- ألطلعھ اهللا شاء لو: جه 

 أمتھ تعالى اهللا أمر لما ولكن مین،وی شھادة إلى حاجة غیر من نفسھ، بیقین فحكم
 - وسلم علیھ اهللا صلى - لھ أجرى وأحكامھ، وأفعالھ بأقوالھ واالقتداء باتباعھ،
 فأجرى حكمھ، ذلك في األمة حكم لیكون األمور؛ باطن على االطالع عدم في حكمھم

 بھ، االقتداء لیصح فیھ؛ وغیره ھو یستوي الذي الظاھر على أحكامھ تعالى اهللا

  )٥(.الباطن إلى نظر غیر من الظاھرة لألحكام لالنقیاد العباد نفوس طیبوت

 الظاھر في حكم -وسلم علیھ اهللا صلى- منھ یقع أنھ ظاھره الحدیث ھذا :لمناقشة

 على یقر ال -وسلم علیھ اهللا صلى- أنھ على األصولیون اتفق وقد للباطن، مخالف

  )٦(.األحكام في خطأ

 خطأ على یقر ال أنھ مرادھم ألن األصولیین؛ وقاعدة دیثالح بین تعارض ال :جي

 وسلم علیھ اهللا صلى - منھ یقع أن یجوز ھل: اختلفوا ولھذا باجتھاده، فیھ حكم فیما

                                           
  .٤/٥٢٠عالم الموقعین البن القیم إ) (١
/ ، ك١٣٣ ح٣٨/ ١وجوب الزكاة، ومسلم / الزكاة، ب/ ، ك١٣٩٩ح ٢/١٣١أخرجھ البخارى ) (٢

  .األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا/ اإلیمان، ب
ت (یضاوي تحفة األبرار شرح مصابیح السنة، القاضي ناصر الدین عبد اهللا بن عمر الب) (٣

  .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت/ ، ط١/٤٦) ھـ٦٨٥
ویدرأ عنھا العذاب أن تشھد أربع {/ التفسیر، ب/ ، ك٤٧٤٧ ح١٢٦/ ٦صحیح البخارى ) (٤

  .}شھادات باهللا إنھ لمن الكاذبین
یمان، أبو العدة في شرح العمدة في أحادیث األحكام، علي بن إبراھیم بن داود بن سلمان بن سل) (٥

دار البشائر اإلسالمیة / ، ط١٥٥٩/ ٣)  ھـ٧٢٤: المتوفى(الحسن، عالء الدین ابن العطار 
  . لبنان، األولى–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .٣/١٥٥٩العدة في شرح العمدة )  (٦
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- اهللا ُیْعِلمھ بل إمضائھ، على یقر ال: قالوا لكن جوازه، على فاألكثرون فیھ؟ خطأ -
  .ھوقوع منع من ومنھم فیتداركھ، بھ، -َوَجلَّ َعزَّ

 إذا والیمین البینة، بطریق االجتھاد بغیر الحكم بھ فالمراد الحدیث، في الذي وأما
 ھو بل خطأ، بھ الحكم یسمى ال ذلك فإن عكسھ؛ أو ظاھره، باطنھ یخالف ما فیھ وقع

  )١.(التكلیف بھ استقر ما على بناء صحیح

 إلى تختصمون إنكم ( :-وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول قال :قالت سلمة أم عن-٣

   منھ أسمع مما نحو على لھ فأقضى بعض من بحجتھ ألحن یكون أن بعضكم ولعل
  

  )٢(.)النار من قطعة بھ لھ أقطع فإنما یأخذه فال شیئا أخیھ حق من لھ قطعت فمن

اللة ل  في كان وإن بالظاھر یحكم أنھ -وسلم علیھ اللَّھ صلى- النبي حیث أخبر: جه 

 المقاصد إلغاء على داللة كلھ ھذا وفي بھ، لھ حكم ما لھ محكوملل َیحلُّ ال األمر نفس

  )٣.(وألفاظھم الناس عقود ظواھر واتِّباع الذرائع، سد وإبطال العقود، في والنیات

نوقش االستدالل بھذا الحدیث بأنھ محمول على أن األحكام محمولة على : لمناقشة

 أظھروه، وإال كان الحكم بناء على الظاھر ما لم یقم دلیل على أن ما أبطنوه خالف ما
  .الباطن ال على الظاھر

 علیھ اهللا صلى- اهللا رسول فأتى البتة امرأتھ طلق بن عبد یزید أنھ ركانة  عن-٤

 ما على ھو :قال. آهللا :قال ؟.آهللا :قال. واحدة :قال أردت؟ ما :فقال -وسلم

  )٤).(أردت

اللة ل  أن الحاكم على حراما أن على دلیل وغیره ذلك وفي: قال الشافعى: جه 

 غیر یظھر ما احتمل وإن یظھر، ما بأحسن إال اهللا عباد من أحد على أبدا یقضي
 الناس على حكم فمن: قال ابن القیم. أحسنھ یخالف ما على داللة علیھ وكانت أحسنھ
 أو منھم بداللة أبطنوا ما خالف أظھروا ما أن على استدالال علیھم ظھر ما بخالف

  )٥.(والسنة التنزیل خالف من عندي یسلم لم لةدال غیر

 ھذه صحة على األدلة أعظم نوقش االستدالل بھذا الحدیث بأنھ من: لمناقشة

 ظواھر خالفت وإن ومقاصدھم أصحابھا بنیات العقود في االعتبار وأن القاعدة،
 ینھماب كان الذي التواصل وانقطع منھ، بانت قد أنھا یقتضي البتة لفظ فإن ألفاظھم؛

                                           
  .المرجع السابق) (١
 ٥/١٢٨مین، مسلممن أقام البینة بعد الی/ الشھادات، ب/، ك٢٦٧٩ح٣/٢٣٥صحیح البخارى) (٢
  .الحكم بالظاھر واللحن بالحجة/ األقضیة، ب/، ك٤٥٧٠ح
  .٤/٥١٣إعالم الموقعین البن القیم ) (٣
، ١٥٣٨ ح٣/١٠٨فى البتة، وأبویعلى فى مسنده  /الطالق، ب/، ك٢٢١٠ ح٢/٢٣١أبوداود ) (٤

وافقھ ، وصححھ الحاكم فى المستدرك و١٥٣٨١ ح٧/٣٣٩وأحمد فى المسند، والبیھقى فى السنن 
  .٢١٨/ ٢الذھبى 

  .٢٩٧/ ٧األم ) (٥



 - ١٩٠٥ -

 لغة البتة لفظ علیھ یدل كما البتة منھ بانت بل رجعة، علیھا لھ یبق لم وأنھ بالنكاح،
 على اعتمادا الظاھر مخالفة مع واحدة أنھا قولھ وقبل فردھا علیھ، ھذا ومع وعرفا،
 لفظھ ظاھر یخالف الذي قصده نفعھ لما العقود في القصود اعتبار فلوال ونیتھ، قصده

 ودینھ الحكم، في منھ قبل وقد القاعدة، لھذه أصل الحدیث فھذا نة؛بی ظاھرة مخالفة
 وقصده نیتھ بأن أخبره لما لفظھ من أظھر بما علیھ یقض فلم اهللا، وبین بینھ فیما

  )١(.ذلك خالف كان

ل: ثالثا لمعق   لته م 

 وجمیع الحدود من العباد بین فیما -وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول أحكام  مضت-١

 یدین واهللا یظھرون، ما على األحكام جمیع أن على الظاھر حیث علم أمتھ الحقوق،
وإذا كانت األحكام كلھا كذلك، فالعقود كلھا ال یؤخذ إال بما تنطق بھ . بالسرائر

  )٢. (عبارتھا من غیر نظر إلى النیات خیرة أو غیر خیرة
 عقدھا بظاھر تثبت إنما دالعقو أن على اإلسالم حكم عامة ثم السنة ثم الكتاب  دل-٢
 بتوھم تفسد وال صحیحة، الظاھر في عقدت إذا العقود كانت العاقدین نیة تفسدھا ال

  )٣.(ضعیفا توھما كان إذا سیما وال عاقدھا، على عاقدھا غیر

  :لمناقشة

 لمعنى المتكلم قصد ظھر بأن ھذا محمول على ما إذا: " ناقش ابن القیم ھذه األدلة
 التي واألدلة ظاھره، على كالمھ حمل وجب كالمھ یخالف قصد ظھری لم أو الكالم
 ال حق وھذا ذلك، على تدل إنما كلھا وأضعافھا -عنھ اهللا رضي- الشافعي ذكرھا
 المتكلم مراد ظھور بعد حكما الظاھر على الحمل في النزاع وإنما عالم، فیھ ینازع

  )٤.(عالنزا فیھ وقع الذي ھو فھذا أظھره؛ ما والفاعل بخالف

لثانى التجا    لة 

أصحاب االتجاه الثانى ذھبوا إلى تغلیب اإلرادة الباطنة عند تعارض اإلرادتین، وقد 
  استدلوا على مذھبھم من القرآن، والسنة، والمعقول

لق : ال   لته م 

له تعالى-١ له تعالى)٥()  ^ _̀  g f e d c b a(: ق ق   :)  Ú Ù Ø

ä ã â á à ß Þ Ý Ü Ûå   ()له)١ ق   :)/ . - , +  (
)٢(  

                                           
  .٥٤٣/ ٤إعالم الموقعین البن القیم ) (١
  .٢٤٣الملكیة ونظریة العقد أبوزھرة صـــ) (٢
  .٢٩٨، ٢٩٦/ ٧األم للشافعى ) (٣
  .٥١٩/ ٤أعالم الموقعین مرجع سابق ) (٤
  .٢٢٨سورة البقرة من اآلیة ) (٥
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اللة ل رجعیا  طالقا أزواجھم طلقوا إذا األزواج حق اآلیة الكریمة األولى فى: جه 

 قصد من دون الصالح قصد لمن تعالى اهللا ملكھا إنما الرجعة أن في نص وھى
 والنكاح فیھ، المأذون الخلع أن تعالى من خاللھ بین الخلع تعالى في وقولھ. الضرار
الل، فاآلیات دلیل على اعتبار القصد في  حدود یقیما أن ظنا إذا یباح إنما فیھ المأذون

  )٣.(العقد وتعلقھ بھ، وعدم صحة العقد لعد صحة القصد

نوقش االستدالل بھذه اآلیات بأنھ ال سبیل إلى معرفة قصده من اإلصالح  :لمناقشة

جعة صحیحة سواء أراد إصالحا، أو اإلضرار؛ ألنھ أمر خفى ال یطلع علیھ أحد، فالر
  .أم ضرارا، لكن یتعلق اإلثم عند إرادة الضرار باآلخرة

بى لق  حالھ بإصالح اإلصالح قصد إذا ولكن المراجعة، إلى مندوب الرجل" : قال 

 عن بھا والقطع العدة وتطویل اإلضرار قصد إذا فأما بینھما، الوحشة وإزالة معھا،
 ارتكب وإن صحیحة، فالرجعة ذلك فعل من ثم م،فمحر النكاح ربقة من الخالص

 علیھ، علما الثالث تعالى اهللا جعل باطنا أمرا ھذا كان ولما )٤"(نفسھ وظلم النھي

  )٥"(.علیھ لطلقنا منھ المقصد ذلك نحن تحققنا ولو

له تعالى-٢   )٦()  z y x w v u t s r P } |(: ق

اللة ل  الموصي بھا یقصد لم إذا یراثالم على الوصیة في اآلیة اهللا قدم: جه 

  .تنفیذھا وعدم إبطالھا فللورثة قصده فإن الضرار؛

یمكن مناقشة االستدالل بھذه اآلیة الكریمة بأن الضرار في الوصیة : لمناقشة

  .تصحبھ قرائن تدل علیھ، وإال لما علمنا بھ وھذا خارج عن محل النزاع
 لقصد بالدین واإلقرار یصاءاإل أن اآلیة من المفھوم: " قال في روح المعانى

 ذلك یعلم أن إال مشكل القصد إثبات أن إال كذلك وھو التنفیذ یستحق ال اإلضرار
 من یمنع ال دونھ فما بالثلث بالوصیة القربة ال اإلضرار قصد أن والظاھر بإقراره،

  )٧".(التنفیذ

                                                                                                             
  .٢٣٠سورة البقرة من اآلیة ) (١
  .٢٣١بقرة من اآلیة سورة ال) (٢
، ٢٧٠/ ١أحكام القرآن، البن العربي :  بتصرف،  ویراجع٤/٥٠٠إعالم الموقعین البن القیم ) (٣
  . لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت / ط

  .٣/١٢٣تفسیر القرطبى ) (٤
  . ١/٢٥٦أحكام القرآن البن العربى ) (٥
  .١٢سورة النساء من اآلیة ) (٦
ر القرآن العظیم والسبع المثاني، شھاب الدین محمود بن عبد اهللا روح المعاني في تفسی) (٧

دار : علي عبد الباري عطیة، الناشر: ، المحقق٢/٤٤١) ھـ١٢٧٠: المتوفى(الحسیني األلوسي 
  . بیروت، األولى–الكتب العلمیة 
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لسنة: ثانيا   لته م 

 و علیھ اهللا صلى اهللا رسول- سمعت قال عنھ اهللا رضي الخطاب بن  عن عمر-١
 إلى ھجرتھ كانت فمن نوى ما امرىء لكل وإنما بالنیات األعمال إنما: ( یقول -سلم

  )١.( )إلیھ ھاجر ما إلى فھجرتھ ینكحھا امرأة إلى أو یصیبھا دنیا

اللة ل والباطنة، فیدل  الظاھرة األعمال مدار علیھ الشأن، عظیُم حدیث ھذا: جه 

 فالَقْصد تعالى، اهللا لَمعرفة الُموِصل؛ النََّظر إلى الَقْصد الُمكلَّف واجباِت أوَّل على أنَّ

  )٣.(وھذا یعنى أن اإلسالم یأخذ باإلرادة الباطنة ال الظاھرة) ٢(.دائًما سابٌق

 المراد فلیس بالنیة إال عمل ال نوقش االستدالل بھذا الحدیث بأن التقدیر: لمناقشة

والكمال، وقد  كالصحة أحكامھا نفى المراد بل نیة بغیر یوجد قد ألنھ العمل؛ ذات نفى
وعلى القول بأن المنفى ھو . الكمال: الصحة، وقیل: اختلف العلماء في المنفى فقیل

الكمال فیكون العقد ولو خالطتھ نیة فاسدة، أو إرادة باطنة سیئة صحیحا مع انتفاء 

  )٤.(الثواب واألجر
 لكم البر صید( : یقول -وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول- سمعت: قال ، جابر  عن-٢

  )٥).(لكم یصاد أو تصیدوه لم ما حالل،
صاده  قد كان إذا الحالل صاده مما األكل المحرم على حرم الحدیث: وجھ الداللة

  )٦.(الفعل ظاھر یرفعھ ولم التحریم؟ في القصد أثر كیف فانظر ألجلھ،

إلسن: لمناقشة ي بأنه ضعي  لح ق  ان ل باالنق معل   )٧(.ا 

                                           
 كیف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا/ بدء الوحى، ب/ ، ك١ح١/٣أخرجھ البخارى ) (١

إنما األعمال  « -صلى اهللا علیھ وسلم- قولھ / اإلمارة ب/ ، ك٥٠٣٦ ح٦/٤٨علیھ و سلم، ومسلم 
  .وأنھ یدخل فیھ الغزو وغیره من األعمال. »بالنیة 

، ١٧م١)  ھـ٨٣١: المتوفى(الالمع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، شمس الدین الِبْرماوي، ) (٢
دار النوادر، سوریا : إشراف نور الدین طالب،الناشرلجنة مختصة من المحققین ب: تحقیق ودراسة

  .٣٠٥عبدالكریم زیدان صــ/ المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، د: األولى، ویراجع أیضا
محمد أحمد / اإلرادة الظاھرة والباطنة دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي، د) (٣

  .٧١٤ صــ١ ج١٩بكر، ع
، الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري، للكوراني الشافعي ١/١٣بن حجر فتح البارى ال) (٤

دار إحیاء التراث العربي، / الشیخ أحمد عزو، ط: ، المحقق١/٣١ ھـ ٨٩٣ثم الحنفي المتوفى 
  . لبنان، األولى–بیروت 

، إذا أشار المحرم إلى الصید فقتلھ الحالل /الحج، ب/ ، ك٣٧٩٦ ح٤/٨٣أخرجھ النسائى ) (٥
 ح٣/٣٦٢لحم الصید للمحرم، وأحمد فى المسند / الحج ب/ ، ك١٨٥٣ ح٢/١٠٩وأبوداود 
نصب الرایة في تخریج أحادیث : ، والحدیث مختلف فى صحتھ وضعفھ یراجع لذلك١٤٩٣٧
  .٥/٢٧٤الھدایة 

  .٤/٥٠٣إعالم الموقعین البن القیم ) (٦
" لب ال نعرف لھ سماعا عن جابروالمط : "٢٠٣/ ٣قال الترمذى عقب إخراجھ لھذا الحدیث ) (٧

  .٣/٢٨١التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر : یراجع
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 رجال -سلم و علیھ اهللا صلى- اهللا رسول استعمل: قال الساعدي حمید أبي  عن-٣

 وھذا مالكم ھذا :قال حاسبھ، جاء فلما اللتبیة ابن یدعى سلیم بني صدقات على
 وأمك أبیك بیت في جلست فھال ( :-سلم و علیھ اهللا صلى- اهللا رسول فقال. ھدیة
 بعد أما ( :قال ثم علیھ وأثنى اهللا فحمد خطبنا ثم ). صادقا كنت إن ھدیتك تأتیك حتى
 وھذا مالكم، ھذا :فیقول فیأتي اهللا والني مما العمل على منكم الرجل أستعمل فإني
  )١).(ھدیتھ تأتیھ حتى وأمھ أبیھ بیت في جلس أفال لي أھدیت ھدیة

اللة ل الداللة على اعتبار داللة ففى الحدیث أكبر : عبدالكریم زیدان/ قال د: جه 

  )٢.(الحال على النیة المستترة، والباعث الخفى، ولو لم یدل علیھ لفظ العقد

ل: ثالثا لمعق   م 

  :ذكر ابن القیم لھذا المذھب عدة أدلة من المعقول یمكن تلخیصھا فیما یلى
 رھا،لغی مقصودة األلفاظ فإن األلفاظ؛ اعتبار من أولى  العقود اعتبار القصود في-١

 تراد ال التي األلفاظ واعتبرت ألغیت فإذا ألجلھا، تراد التي ھي العقود ومقاصد
 یقدم وكیف إلغاؤه، یسوغ قد لما واعتبارا اعتباره، یجب لما إلغاء ھذا كان لنفسھا
 على بذلك یقطع قد بل خالفھ؟ المراد أن الظھور كل ظھر قد الذي اللفظ اعتبار
  .المراد أنھ یقنیت قد بل ظھر قد الذي المعنى

 یقصد لم التي األلفاظ ألغى الشارع أن لھ تبین وموارده الشرع مصادر تدبر  من-٢
 فرحھ شدة من قال من ولم یكفر منھ، قصد غیر على جرت بل معانیھا، بھا المتكلم

 التي األلفاظ یعتبر فكیف )٣) (ربك وأنا عبدي أنت اللھم ( :منھا یأسھ بعد براحلتھ
  خالفھا؟ قائلھا مراد بأن یقطع

 أن ثبت النیة تغیر عند مختلفین لمالكین الملك یوجب الواحد والفعل القول كان  إذا-٣
 أنفق أو دینا غیره عن قضى لو أنھ ذلك ومن والتصرفات، العقود في تأثیرا للنیة
 لم وإن بالبدل، الرجوع یملك لم والھبة التبرع ینوي ذلك نحو أو واجبة نفقة علیھ

  )٤.(اتفاقا بإذنھ كان إن جوعالر فلھ ینو
 في معتبرة واالعتقادات المقاصد أن ھدمھا یجوز ال التي الشریعة  قاعدة-٤

والنیة  فالقصد والعبادات؛ التقربات في معتبرة ھي كما والعبارات التصرفات
 أن كما أو معصیة، وطاعة فاسدا، أو وصحیحا حراما، أو حالال الشئ یجعل واالعتقاد

  .فاسدة أو صحیحة أو محرمة أو مستحبة أو واجبة یجعلھا ادةالعب في القصد
 في تؤثر وأنھا معتبرة، العقود في القصود أن على وقواعده الشرع أدلة  تظاھرت-٥

 في الفعل تؤثر أنھا وھي ذلك، من أبلغ بل وحرمتھ، حلھ وفي وفساده العقد صحة

                                           
  .احتیال العامل لیھدى لھ/ الحیل، ب/ ، ك٦٥٧٨ ح/٦أخرجھ البخارى ) (١
  .٣٠٥عبدالكریم زیدان صــ/ المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، د) (٢
  .فى الحض على التوبة والفرح بھا/ التوبة، ب/، ك٧١٣٦ ح٩٣/ ٨صحیح مسلم ) (٣
  . وما بعدھا٤/٤٩٨إعالم الموقعین البن القیم ) (٤
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 النیة باختالف ارةت وحراما تارة حالال فیصیر وتحریما تحلیال بعقد لیس الذي

  )١.(باختالفھا تارة وفاسدا تارة صحیحا یصیر كما والقصد،

هبي لم لجمع بي  لمختا  ل    لق

جنح بعض الفقھاء إلى التوفیق والجمع بین االتجاھین السابقین، وذھبوا مذھبا 
وسطا بین المذھبین المذكورین حیث یرى البعض أن الفقھ اإلسالمى یغلب جانب 

الظاھرة ما لم تكن ھناك قرینة أو داللة حال تدل على خالف ذلك، ویغلب اإلرادة 
جانب اإلرادة الباطنة متى وجدت القرینة التى تدل على تلك اإلرادة الباطنة، وھو ما 

محمد / ورجحھ من المعاصرین د) ٢(تدل علیھ بعض الفروع الفقھیة لدى األحناف،

عبدالمجید /مصطفى الجمال، ود/ د) ٤(محمد وحید سوار،/ د) ٣(سالم مدكور،

  )٥.(الحكیم
أما األحناف فھم وإن كانوا یرون االتجاه ناحیة : " یقول الدكتور محمد سالم مدكور

اإلرادة الظاھرة عند انعدام القرینة، ویرتبون الحكم على العبارة الصادرة، والقول 
مما بغیر ذلك یترتب علیھ ضیاع حقوق الناس إذ یدعى كل شخص یرید التخلص 

التزم بھ أنھ لم یقصد االلتزام، وإنما صدر منھ خطأ أو نسیانا، إال أنھ إذا كانت ھناك 
فمنھم من : قرینة قویة تدل على اإلرادة الباطنة فإنھم كما تفید النقول عنھم مختلفون

قال إن العقد ینعقد فاسدا، ومنھم من قال إن القصد إلى العبارة منعدم مع الخطأ، 

  ) ٦"(طىءوأبطل عقد المخ
تفید : " وما قرره الدكتور مدكور عن األحناف رده الشیخ محمد أبوزھرة حیث قال

 أن ھذا المذھب -رضى اهللا عنھم–الفروع المختلفة في مذھب أبى حنیفة وأصحابھ 
یمیل في جملتھ إلى طریقة الشافعى، وھى األخذ بظاھر عبارات العقود، من غیر تحر 

دات المستكنة، سواء أدلت علیھا قرائن أم لم وتتبع للنیات الخفیة، واإلرا

                                           
عبدالكریم / المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، د: یراجع. ٤/٥٢٠إعالم الموقعین البن القیم ) (١

  . وما بعدھا٥٥٦محمد سالم مدكور صــ/ د.، المدخل للفقھ اإلسالمى، أ٣٠٤زیدان صــ
  الشیخ زكریا عمیرات: َباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن، البن نجیم، تحقیقاْلَأْش) (٢
، المدخل للفقھ ٢٤٨، ٢٤٦دار الكتب العلمیة، بیروت، الملكیة ونظریة العقد، أبوزھرة صــ/ ط

یة رد المختار حاش: ، ویراجع٥٦٨، ٥٦٥، ٥٥٩، ٥٥٦محمد سالم مدكور صــ/ د.اإلسالمى، أ
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم ٥٠٨ / ٤على الدر المختار ابن عابدین 

  .، الناشر دار المعرفة٩٤/ ٣الحنفي 
  .٥٧٥، ٥٥٦محمد سالم مدكور مرجع سابق صــ) (٣
 ولقد عرض الدكتور: "  حیث قال مدكور٥٥٦مشار إلیھ فى محمد سالم مدكور ھامش من ص) (٤

محمد وحید سوار إلى اآلراء التى تناولت موقف الفقھ اإلسالمى من نظریتى اإلرادة الظاھرة 
  ھـــــ.أ." والباطنة، ثم خلص أخیرا بما یتفق مع ما ذكرناه

دار المطبوعات الجامعیة، األسكندریة، / ، ط٥٥مصطفى محمد الجمال، صــ/ مصادر االلتزام، د) (٥
، ،  الشركة الجدیدة للطباعة٧٩عبدالمجید الحكیم صــ/ ى األردنى، دالكافى فى شرح القانون المدن

  .م١٩٩٣: ١ط، عمان
  . وما بعدھا بتصرف٥٥٧محمد سالم مدكور صــ/ د.المدخل للفقھ اإلسالمى، أ) (٦
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والخالصة أن المذھب الحنفى فیما نعلم تتجھ فروعھ إلى المنھج الذى یتمسك ...تدل

  )١."(بلفظیة العقود، ال بالنیات والدوافع
وأخیرا فالفقھ : " ثم خلص الدكتور مدكور بعد ما قرره عن األحناف إلى قولھ

نب نظریة اإلرادة الظاھرة، فإنھ في الواقع یتجھ اإلسالمى وإن كان ینحاز إلى جا
ناحیة اإلرادة الباطنة ویأخذ بھا كثیرا، وإن كان مدى ھذا االتجاه األخیر یظھر 
بوضوح في الفقھ الحنبلى والمالكى اللذین یتجھان إلى مبدأ سلطان اإلرادة، 

یبین في والرضائیة في العقود، ویظھر أقل وضوحا في الفقھ الحنفى، ثم ال یكاد 

  )٢."(الفقھ الشافعى
 أخذ وإنشاءه العقد انعقاد في اإلسالمي الفقھ إنَّ: " عبدالمجید الحكیم/ ویقول د
 عن البحث أوجبوا عندما الباطنة باإلرادة أخذ العقد تفسیر وفي الظاھرة، باإلرادة

  )٣."(للمتعاقدین المشتركة النیة
 ھذه وفي، الظاھرة باإلرادة فیھا للحكم المسائل بعض تحتاج قد وبناء على ما سبق

  )٤().الحقیقة  الكالم في  األصل:(بقاعدة الفقھ یتمسك المسائل
 تعذر عند وذلك، الباطنة باإلرادة لألخذ حاجة تظھر من ذلك، فقد العكس وعلى 

النیة  عن بالبحث الحرفي المعنى تجاوز فیصار إلى، الظاھرة اإلرادة إعمال
 :(بقاعدة یتمسك الفقھ وھنا، للمتعاقدین الحقیقیة نیةال والمقصد، والتى تعبر عن

 تعذر إذا أنھ مؤداھا التي )٥()والمباني لأللفاظ ال والمعاني للمقاصد العقود في العبرة
 ُیلجأ وقد، الباطنة أي الحقیقیة اإلرادة عن للبحث یصار اإلرادة عن التعبیر إعمال

 مع توافقھا عند الظاھرة ى اإلرادةعل التعویل فیكون، العدل سبیل في معا لإلثنتین
 ویعول، الخفیة اإلرادة لھذه القرائن تقم لم لكن لھا مغایرة كانت أو، الباطنة اإلرادة

 وھذا، مقال مقام فلكل  أو دلت علیھا الدالئل،،القرائن علیھا قامت إذا الباطنة على
  .االتجاھین بین وسط اتجاه

ته ثم لخال    ث 

تجاھین السابقین في كثیر من الفروع الفقھیة بناء على وقد اختلف أصحاب اال
اختالفھم في تغلیب إحدى اإلرادتین على األخرى كما في بیع العینة، وبیع العنب لمن 
یعصره خمرا، وبیع السالح في الفتنة، وزواج المحلل، فمن غلب جانب اإلرادة 

إیجاب وقبول وأھلیة الظاھرة قال بصحة ھذه العقود اعتبارا باألركان األساسیة من 

                                           
  .، بتصرف٢٥٠ : ٢٤٦الملكیة ونظریة العقد ) (١
  .٥٧٥محمد سالم مدكور صــ/ د.المدخل للفقھ اإلسالمى، أ) (٢
  .١٥٠عبدالمجید الحكیم صــــ، لكافي في شرح القانون المدني األردنيا) (٣
، ٦٣صــ) ھـ٩١١: المتوفى(األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ) (٤
دار الكتب العلمیة، األولى، األشباه والنظائر، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن / ط

الشیخ زكریا عمیرات، : ، وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ٥٩صــ) ھـ٩٧٠: المتوفى(نجیم المصري 
  .دار الكتب العلمیة،األولى/ ط

مؤسسة الرسالة، / ، ط٧/٣٧٨ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِھیَّة، محمد صدقي بن أحمد الغزي ) (٥
  . لبنان، األولى–بیروت 



 - ١٩١١ -

المحل لحكم العقد؛ وألنھ قد ال تحصل المعصیة بعد العقد، وال عبرة للسبب أو الباعث 
في إبطال العقد، أى أن العقد صحیح في الظاھر دون بحث في النیة أو القصد غیر 

  .المشروع
ط ومن غلب جانب اإلرادة الباطنة واعتد بالمقاصد والنیات ولو لم تذكر في العقد بشر

أن یكون ذلك معلوما للطرف اآلخر، أو كانت الظروف تحتم علمھ فقد أبطل ھذه 
العقود، أما عدم صحة بیع العینة؛ فألنھ اتخذ البیع حیلة لتحلیل التعامل بالربا، ولم 

  .یكن الغرض الحق ھو البیع والشراء
ة على وأما عدم صحة بیع العنب للخمار وبیع السالح في الفتنة ونحوھما فألنھ إعان

وأما فساد زواج المحلل فألنھ . الحرام، أو عقد على شىء لمعصیة اهللا بھ فال یصح
یتنافى مع أغراض الزواج السامیة، وھو أنھ عقد مؤبد قصد بھ تكوین أسرة دائمة، 
وھذا اتخذ لتحلیل المطلقة ثالثا لزوجھا األول في وضع مؤقت فھو حیلة لرفع تحریم 

  )١(. مؤبد، وھو قصد غیر مشروع
ھذا وقد اختلف الفقھاء المعاصرون في كثیر من القضایا الفقھیة المعاصرة بناء على 
اختالف فقھاء المذاھب الفقھیة في تغلیب إحدى اإلرادتین على األخرى وھو ما 
سوف نخصص المبحث التالى، لنذكر فیھ بعضا من ھذه القضایا كتطبیق معاصر لھذه 

  .النظریة واالختالف حولھا

                                           
، أبو زھرة الملكیة ونظریة العقد ١٨٤:  ١٨٢ / ٥وھبة الزحیلى موسوعة الفقھ اإلسالمى ) (١
  .٢٤٧صـ



 - ١٩١٢ -

   الثالثاملبحث

  مناذج من التطبيقات املالية املعاصرة لنظرية اإلرادة الظاهرة الباطنة

التطبیقات المعاصرة ھى ثمرة ھذا البحث، حیث یتضح لنا أن اختالف الفقھاء 
المعاصرین حول بعض القضایا كان تأصیلھ وسببھ ھو خالفھم حول نظریة اإلرادة 

ین على األخرى، وسوف نحاول في الظاھرة والباطنة، ومدى تغلیب إحدى النظریت
ھذا المبحث ذكر بعض من ھذه القضایا محاولین بیان المقصدیة أو الصوریة في 

  . بناء العقد وإنشائھ، مبینین أثر اإلرادة الظاھرة والباطنة في تلك القضایا المعاصرة

  اطب اول

 رادةا ظر رك وأ رة اا  

نتھیة بالتملیك من المعامالت المالیة المعاصرة والتى تعد إحدى طرق اإلجارة الم
التمویل المصرفیة الحدیثة والھامة، والتى تعتمد علیھا كثیر من البنوك والمصارف 
في تعامالتھا حیث حققت مصلحة كل من المؤجر والمستأجر، وكانت أداة ناجحة من 

  .أدوات االستثمار قصیرة األجل
 ھي بالتملیك المنتھیة اإلجارة أن بالنا عن یغیب أال ینبغي: " فمنذر قح/ یقول د

 وھو الربوي، القرض أساس على القائم للتمویل بدیل تقدیم منھ یقصد تمویلي عقد
 البدائل لتنویع سعیھا في اإلسالمیة البنوك الشرعي المستوى على أثارتھا ظاھرة

 وھو الغراء، الشریعة أحكام عم یتوافق بما بالمال فیھا یستربح عقود من الربا عن
 بالنسبة الشأن ھو كما المسلمین الخبراء قبل من اختراعھ یتم لم عقد أیضًا

 نجد أن یمكن لذلك للربا، كبدیل بھ تعن لم التي الغربیة األمم عرفتھ وإنما للمرابحة،
 من استعارتھ بحكم جاءت أخرى شرعیة مخالفات أو ربویة ظواھر صوره بعض في

  .الشرعیتین والتصفیة التنقیة إلى بحاجة یجعلھ امم الغرب،
 ألنواعھ، الغربیة والتقسیمات التعریفات وراء نندفع أال ینبغي الوقت بنفس ولكننا

 على التعرف في مفیدة كانت وإن عندنا، شرعیًا معیارًا لیست التعریفات ھذه ألن

  )١(ھــ. أ."صوره من صورة كل خصائص

ل أل خ: لف  يفها  هاتع ئ ف لعملية    تها 

إجارة یقترن بھا : " عرفتھا ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة بأنھا
الوعد بتملیك العین المؤجرة إلى المستأجر في نھایة مدة اإلجارة، أو في أثنائھا 

 )٢".(بإحدى الطرق المبینة في المعیار

                                           
منذر قحف، بحث منشور بمجلة / اإلجارة المنتھیة بالتملیك، وصكوك األعیان المؤجرة، د) (١

  .٢٢٨/ ١٢المجمع الفقھى الدولى ع
  .١٢٧ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة صــالمعاییر الشرعیة ) (٢
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: بأنھا بالتملیك المنتھیة إلجارةا الكویتي التمویل لبیت األولى الفقھیة وعرفت الندوة
 على معلومة مدة على موزعة محددة بأجرة العقد بمحل المستأجر انتفاع على عقد"

  )١"(.للمحل المستأجر بملك العقد ینتھي أن
تملیك منفعة بعض األعیان كالدور والمعدات مدة : " وھبة الزحیلى بأنھا/ وعرفھا د

ادة عن أجرة المثل، على أن یملك المؤجر معینة من الزمن، بأجرة معلومة تزید ع
العین المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتملیكھا في نھایة المدة أو أثنائھا، 

  )٢."(بعد سداد جمیع مستحقات األجرة أو أقساطھا، وذلك بعقد جدید
 معینة سلعة آلخر أحدھما فیھ یؤجر طرفین بین عقد: "كما عرفھا أحد الباحثین بأنھا

 ملكیة بعدھا تنتقل ، محددة مدة خالل أقساط على المستأجر یدفعھا معینة أجرة ابلمق

  )٣.("جدید بعقد قسط آلخر سداده عند للمستأجر السلعة
ولعل تعریف ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ھو أجمع ھذه التعریفات 

  .وأشملھا لمعنى اإلجارة المنتھیة بالتملیك

لفقها ع خصائ بنا على ه  ك  ها فق  غي ك  لم يفا  لتع

همها فيما يلى جمال  لمنتهية بالتملي يمك    :ممي لإلجا 

( المصرف ال یقتنى الموجودات واألصول، وإنما یشتریھا استجابة لطلب العمیل -١

  .المستأجر
ة یستمر طوال عقد إجار: اإلجارة المنتھیة بالتملیك تشتمل على عقدین مستقلین-٢

المدة المتفق علیھا، عقد تملیك للعین المؤجرة في نھایة المدة، إما بثمن حقیقى أو 

  )٤.(رمزى، وإما بالھبة
تتطلب اإلجارة المنتھیة بالتملیك أن یكون مجمل ما یدفعھ المستأجر للمؤجر من -٣

 للمؤجر أقساط یساوى قیمة العین المؤجرة في نھایة المدة ویزید علیھا بحیث یتحقق
  .عائدا مناسبا زیادة على رأس مالھ

یتحمل المستأجر جزءا من النفقات المتعلقة باستعمال األصل كالصیانة التشغیلیة، -٢
والدوریة، أما الصیانة األساسیة لألصل والتى یتوقف علیھا بقاء المنفعة فتقع على 

  .المؤجر
ئب ألنھ ال یزال المالك یتحمل المؤجر خالل فترة اإلجارة أقساط التأمین والضرا-٣

  .األصلى للعین

                                           
ك وصكوك األعیان المؤجرة، إعداد الدكتور منذر قحف، بحث منشور اإلجارة المنتھیة بالتملی) (١

  .٢٣١ /١٢بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة 
  .دار الفكر المعاصر بیروت/ ، ط٣٩٤وھبة الزحیلى صــ/ د.المعامالت المالیة المعاصرة، أ) (٢
، جامعة الملك سعود ٦٠قھ اإلسالمي لخالد الحافي صــاإلجارة المنتھیة بالتملیك في ضوء الف) (٣

  .كلیة الدراسات العلیا بحث ماجستیر
  .٣٩٥وھبة الزحیلى صــ/ د.المعامالت المالیة المعاصرة، أ) (٤
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عقد اإلجارة المنتھي بالتملیك عقد الزم ال یملك أحد العاقدین فسخھ إال بموافقة -٤
  .الطرف اآلخر

یستھدف ھذا العقد تملیك العین المستأجرة للمستأجر عند انتھاء مدة العقد، وسداد -٥

  )١.(كامل المستحقات اإلیجاریة

لعملية لإلجا لمنتهية بالتملي لخ     

لى لخ   :نوعین على ینجز االتفاق وھذه المالیة، المؤسسة مع العمیل یتفق: أل

 تملك كانت إذا كما فیھا، المرغوب للعین مالكة المالیة المؤسسة تكون أن) ١
  .بالتملیك منتھیة إجارة عقد علیھا یعقد أن العمیل یرید مساكن، أو سیارات

 تعقد ثم العمیل، فیھ یرغب ما بشراء فتقوم العین، تملك ال ةالمؤسس تكون أن) ٢
  .بالتملیك منتھ إیجار عقد معھ

  .استئجارھا في المرغوب للعین اإلسالمیة المالیة المؤسسة تملك: لثانية لخ

 اإلجراءات بجمیع للقیام االستئجار في الراغب العمیل اإلسالمیة المؤسسة توكل حیث
 والمواصفات النوع باختیار العمیل یتكفل وبذلك الثمن، نم معین سقف حدود في

 فیھ یرغب فیما خبرة لھا لیست المؤسسة أن باعتبار غرضھ، لھ یحقق مما الفنیة
 وما. المعدات تلكم تملك في األحوال من بحال ترغب ال أخرى جھة ومن العمیل،

 فالبنك بالتملیك، یًامنتھ استئجارًا استئجارھا منھا طلب العمیل ألن إال لتملكھا سعت
 النفط، عن للتنقیب الثمن الباھظة األجھزة في مثًال خبرة لھ لیس للتنمیة اإلسالمي
 استئجارھا في الراغبة والدولة كبیرًا اختالفًا مختلفة والمواصفات األثمان وفوارق

 الفنیة الدراسات حسب األرض طبقات طبیعة یعلمون الذین ومھندسوھا خبراؤھا لھا
 في خطر لكل فنفیًا یتالءم، ال وما معھا یتالءم ما جیدًا یعلمون وھم بھا، امواق التي
 البنك، باسم األجھزة تلكم بشراء) مثًال الدولة (العمیل البنك یوكل العمیل، رضا

 ومطابقة نوعًا علیھ وكل ما أداء في التھاون أو التقصیر مسؤولیة الوكیل ویتحمل
  .المطلوبة للمواصفات

  .وكالة ھناك كانت إن الوكیل من تسلمھا بعد المعدات إیجار :الثةلث لخ

 وباسم عنھ نیابة قبضھا الوكیل بتولي وذلك تامًا، ملكًا المعدات البنك یتملك أن بعد
 ثمن العقد ھذا في یحدد العین، أو للمعدات إیجار عقد العمیل مع البنك یعقد البنك،

 ما یكون األحوال أغلب وفي اإلیجار، ةمد تحدد كما زمنیة، فترة كل عن اإلیجار
 األرباح إلیھ ومضافًا البنك دفعھ الذي للثمن مساویًا المستأجر من البنك سیقبضھ

                                           
اإلجارة واإلجارة المنتھیة ، ٤٦٠/ ١٢قرار مجمع الفقھ اإلسالمى الدولى مجلة المجمع ) (١

، ١٧ بالمقارنة مع المعیار المحاسبى الدولى رقم ٨سالمى رقمبالتملیك وفق المعیار المحاسبى اإل
  .٣٠دراسة تطبیقیة فى المصارف اإلسالمیة صــ
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 أساسھا على والتي العمیل، وبین بینھ السابقة المراوضة في علیھا االتفاق تم التي

  )١(.الشراء صفقة بإتمام العمیل البنك وكل

ئ لم ف إلجا    :نتهى بالتمليمقاص عق 

 القریبة العقود من بغیرھا تتحقق ال قد ومقاصد فوائد بالتملیك المنتھیة لإلجارة"
 نقل یقتضي صوره بجمیع البیع ألن وذلك بالتقسیط، البیع حتى أو البیع، مثل منھا

 حقھ على حفاظًا ذلك یرید ال قد -مثًال- البنك أن حین في المشتري، إلى المبیع ملكیة
 لم ملكیتھا فإن اإلجارة، دفع من المستأجر یتمكن لم إذا بحیث المؤجرة العین في

 زیادة في مرونة لھ یكون أن یرید البنك أن إلى إضافة محفوظ، وحقھ أحد، إلى تنتقل
 ھبوط على یخاف معھ المتعامل أن أو األجل، الطویلة العقود مثل في والسیما أرباحھ
 في تتوافر ال مرونة بالتملیك المنتھیة إلجارةا عقد لھ فیعطي معین معیار عن األرباح

 أو شیئًا، یزید أن لھ یجوز ال محددة فترات على الثمن یقسط الذي بالتقسیط البیع
  .الملكیة ونقل الضمانات إلى تعود أخرى أمور إلى إضافة ینقص،

 مع تتعاقد ثم لألجرة -مثًال- سیارات الشركات بعض تشتري فقد آخر جانب ومن
 أو لھم، تھبھا -مثًال- سنوات عشرة بعد بأنھ وعد مع لھا، شھریة بأجور السائقین

 مرة: مرتین یستفید والسائق األجرة من تستفید فالشركة رمزي، بسعر لھم تبیعھا
 إلیھ تعود حیث أخرى ومرة أسرتھ، وعلى نفسھ على لإلنفاق یوفره ما خالل من

 الدور في األمر وھكذا أجیرًا، كان لو مما أكثر علیھا یحافظ وحینئٍذ السیارة، ملكیة
 تتحقق وبذلك للشراء، الكافي المال لدیھ لیس المستأجر أن حین في والمساكن،

 صغار یفید بالتملیك المنتھي فاإلیجار جیدة، اقتصادیة وتنمیة اجتماعیة أھداف
 بسبب الشقق أو الدور، شراء یمكنھم ال حیث والمرتبات الدخول وقلیلي الموظفین،

 حقوق على أیضًا یحافظ الذي بالتملیك المنتھي اإلیجار إلى فیلجأون الوفر، عدم
 السیولة لدیھم لیس الذین والشركات المصانع أصحاب یفید كما الشركات، أو البنوك

  )٢(."بالتملیك المنتھي اإلیجار ھو للطرفین، األمثل فیكون الكافیة،

لثانى لمنتهية بالتملي: لف  إلجا    :ص 

ور صور اإلجارة المنتھیة بالتملیك حول ما اتفق علیھ المتعاقدان، وما أراداه من تد
ھذا التعاقد، ومن خالل النظر إلى صیغ عقود اإلجارة المنتھیة بالتملیك التى تطبق 
في البنوك، والشركات یتضح أن صور اإلجارة المنتھیة بالتملیك كثیرة وأھمھا ما 

  :یلى

                                           
بحث اإلیجار المنتھي بالتملیك وصكوك التأجیر، الشیخ محمد المختار السالمي، مفتي ) (١

ت المالیة ، المعامال٢٢٠/ ١٢الجمھوریة التونسیة سابقًا منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى 
  .٤٠٨وھبة الزحیلى صــ/ د.المعاصرة، أ

علي . د. ، دراسة فقھیة مقارنة، أ)اإلجارة المنتھیة بالتملیك(اإلجارة وتطبیقاتھا المعاصرة، ) (٢
  .٣٢٧/ ١٢محیي الدین، مجلة المجمع الفقھى الدولى 
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لى لص  یلح�ق  ث�م  الط�رفین،  ب�ین  اإلیج�ار  ی�تم  حیث)  المقترن بالبیع  اإلیجار( : أل

 یدفع���ھ) رم��زي  أو حقیق���ي، (مبل��غ  مقاب���ل الم��ستأجرة  الع���ین ببی��ع  بوع���د العق��د  ھ��ذا 
  .علیھا المتفق اإلیجاریة األقساط جمیع سداد بعد المدة نھایة في المستأجر

 الع�ین  ت�أجیر  عل�ى  الطرف�ان  یتعاق�د  ب�أن ) اإلیج�ار المقت�رن بالھب�ة        ( : لثانية لص

 الم�ؤجر  أن أي منف�صل،  عقد في بالھبة وعد بھ ویلحق) نحوھما أو السفینة، الدار،(
  .المستحقة اإلیجاریة األقساط جمیع فیھ یدفع محدد زمن انتھاء بعد للمستأجر یھبھا

) األق�ساط  جمی�ع  س�داد  ش�رط  عل�ى  اإلیجار المننتھ�ى ب�البیع المعل�ق      ( : لثالثة لص

 ب�أن  وذل�ك  حقیقی�ًا،  أم رمزی�اً  الثمن كان سواء والبیع اإلجارة العقد بصل یتضمن بأن
 عل�ى  المتف�ق  اإلیجاری�ة  األق�ساط  جمی�ع  س�داد  ش�رط  عل�ى  معلق�اً  البیع عقد على یصاغ

  .المعینة المدة خالل سدادھا

بعة لص  العق�د  ی�صاغ  أن) اإلیجار المقترن بشرط تملك العین ف�ي أى وق�ت          (  :ل

 ف�ي  الم�ؤجرة  الع�ین  تمل�ك  ف�ي  الح�ق  للم�ستأجر  یك�ون  ولكن جارة،اإل عقد أساس على
 الع��ین قیم��ة فی��ھ تراع��ى جدی��د بعق��د وقت��ھ، ف��ي البی��ع ی��تم أن عل��ى ی��شاء وق��ت أي

  .وقتھ في االتفاق حسب أو المؤجرة،

 اإلج�ارة  أساس على العقد یصاغ بأن) اإلیجار المنتھى بالتخییر    ( : لخامسة لص

  :أمور ثالثة في للمستأجر الخیار حق یعطى ولكن ،الخامسة الصورة في كما
  .اإلجارة مدة انتھاء عند السوق بسعر المؤجرة العین شراء-١
  .أخرى لفترات أو لفترة اإلجارة مدة مد-٢
 یعطى أن من مانع وال صاحبھا، إلى اإلجارة مدة انتھاء بعد المؤجرة العین إعادة-٣
  .اإلجارة عقد إنھاء حق لھ

س لص  الباخرة أو الطائرة، أو الدار، ببیع) مؤسسة (أو شخص یقوم أن :ةلسا

  .الھبة أو بالبیع، وعد مع األول للبائع بتأجیرھا البنك یقوم الشراء بعد ثم للبنك،
 المستأجر أن وھو واحد، شيء في إال والثانیة األولى عن تختلف ال الصورة وھذه

 یكن لم السابقة الصور في لمستأجرا أن حین في المؤجرة للعین البائع ھو كان ھنا

  )١.(بھا عالقة لھ

                                           
اإلجارة ، عقد ٣٢٩/ ١٢علي محیي الدین، مرجع سابق / د. بحث أ: یراجع لھذه الصور) (١

المنتھیة بالتملیك من التطبیقات المعاصرة لعقد اإلجارة فى الفقھ اإلسالمي، محمد یوسف عارف 
، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، بحص مقدم استكماال ٧٤الحاج محمد، صــ

لحافي بمتطلبات درجة الماجستیر، اإلجارة المنتھیة بالتملیك في ضوء الفقھ اإلسالمي لخالد ا
 وما بعدھا، مقاصد الشریعة وأثرھا فى العقود، عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك نموذجا، ٦٦صــ

  .٨یوسف آدم البدنى صــ
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لثال لمنتهية بالتملي: لف  لفقهى لإلجا    لحك 

) ١(اختلف الفقھاء المعاصرون حول الحكم الشرعى لإلجارة المنتھیة بالتملیك إجماال
  :وكان خالفھم على قولین

ل أل ل  إذا روعیت الضوابط جواز التعاقد باإلجارة المنتھیة بالتملیك  :لق

لھذا النوع من اإلجارة وھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء المعاصرین ) ٢(الشرعیة

والشیخ محمد المختار ) ٤(وھبة الزحیلى،/ ود) ٣(الدین، محیي علي/ د: منھم

محمد على / والشیخ) ٦(الشاذلي، علي حسن/ ود) ٥(السالمى مفتى تونس،

، )٩.(ید ھذا قرار المجمع الفقھى الدولى، وأ)٨(شوقى دنیا/ ود) ٧(التسخیرى،

                                           
الحكم العام للصور التى ذكرھا الفقھاء، ولیس بإفراد كل صورة على : أعنى بالحكم اإلجمالى) (١

 صورة بالدراسة وذكروا حكم كل حدة، حیث إن الفقھاء عند دراستھم لھذه القضیة أفردوا كل
صورة مفردة وما یتعلق بھا من أحكام، ولكن ألن اإلجارة المنتھیة بالتملیك  ذكرتھا فى البحث على 
سبیل التطبیق كنموذج فلست بحاجة إلى إفراد حكم كل صورة، وإنما أذكر الحكم اإلجمالى للصور، 

  .اھرة والباطنةومن خاللھا سوف أوضح التطبیق على نظریة اإلرادة الظ
  :من ھذه الضوابط ما یلى) (٢
وجود عقدین منفصلین یستقل كل منھما عن اآلخر، زمانًا بحیث یكون إبرام عقد البیع بعد عقد -١

  .اإلجارة، أو وجود وعد بالتملیك في نھایة مدة اإلجارة، والخیار یوازي الوعد في األحكام
  .أن تكون اإلجارة فعلیة ولیست ساترة للبیع-٢
أن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك ال على المستأجر وبذلك یتحمل المؤجر ما یلحق -٣

العین من ضرر غیر ناشئ من تعد المستأجر أو تفریطھ، وال یلزم المستأجر بشيء إذا فاتت 
  .المنفعة

 تجاریًا إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجرة فیجب أن یكون التأمین تعاونیًا إسالمیًا ال-٤
  .ویتحملھ المالك المؤجر ولیس المستأجر

یجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البیع -٥
  .عند تملك العین

  .تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجر ال على المستأجر طوال مدة اإلجارة-٦
  . أقساط األجرةتحدید مبلغ كل قسط من-٧

  .٤٦٠ / ١٢قرار المجمع الفقھى الدولى مجلة المجمع :            یراجع لھذه الضوابط
  .٣٢٩/ ١٢علي محیي الدین، مرجع سابق / د. بحث أ) (٣
  .٣٩٦وھبة الزحیلى صــ/ د.المعامالت المالیة المعاصرة، أ) (٤
 المختار السالمي مفتي الجمھوریة اإلیجار المنتھي بالتملیك، وصكوك التأجیر، الشیخ محمد) (٥

  .١٢/٢٢٥التونسیة سابقًا، بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى 
  حسن علي الشاذلي، أستاذ ورئیس قسم الفقھ المقارن/ د.اإلیجار المنتھي بالتملیك، أ) (٦

  .٢١١٥/ ٥ جامعة األزھر، بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى ع-كلیة الشریعة والقانون 
اإلیجار المنتھي بالتملیك، وصكوك التأجیر، الشیخ محمد علي التسخیري بحث منشور بمجلة ) (٧

  .١٢/٢٧٤المجمع الفقھى الدولى 
اإلجارة المنتھیة بالتملیك، دراسة اقتصادیة وفقھیة، إعداد الدكتور شوقي أحمد دنیا، أستاذ ) (٨

  .١٢/٣٩٦الدولى  جامعة األزھر بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى -االقتصاد 
  .١٢/٤٦٠مجلة المجمع الفقھى الدولى ) (٩
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) ١(والمجلس الشرعى لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،

والمجلس األوربى لإلفتاء ) ٢(والندوة الفقھیة األولى لبیت التمویل الكویتى،

  )٣.(والبحوث
ھئیة كبار العلماء حرمة ھذا النوع من التعاقد مطلقا وھو ما ذھبت إلیھ : القول الثانى

والشیخ حامد بن عبداهللا العلى، والشیخ محمد بن ) ٤(بالمملكة العربیة السعودیة،

 عبد محمد اهللا عبد/ د) ٥(أحمد الحجى الكردى،/ محمد المختار الشنقیطى، ود

  )٦.(اهللا

لخال   :سب 

یرجع سبب الخالف في المسألة إلى نظرة الفقھاء إلى حقیقة ھذا العقد وھل ھى 
جارة فعلیة أم بیع في ثوب إجارة؟ فمن غلب جانب اإلرادة الظاھرة قال بجوازه، إ

 فھذا: " یقول الدكتور على محى الدین. ومن غلب جانب اإلرادة الباطنة قال بمنعھ
 التملك ھو العاقدین مقصود لكن وشروطھ اإلیجار بصیاغة صیغ قد كان وإن العقد

 یسترجع محددة زمنیة لفترة إال المؤجرة العینب یحتفظ أن یرید ال فالمؤجر والتملیك،
 بما ولكن تملكھا یرید وإنما لذاتھا اإلجارة یرید ال والمستأجر األرباح، مع ثمنھا فیھ
 بالتملیك، المنتھیة اإلجارة یختار آخر سبب ألي أو الكافیة السیولة یمتلك ال أنھ

 المحیطة الظروف یھاعل تدل بل علیھا االستدالل یمكن مما لیست النیة ھذه وحتى
 العین وبیع - العادیة األجرة من أكثر تكون حیث - اإلجارة أقساط ونوعیة بالعقد،

  )٧(."السوقیة قیمتھا یمثل ال الغالب في رمزي بثمن یتم الذي المستأجرة

                                           
، ٩ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة، المعیار الشرعى رقم المعاییر الشرعیة ) (١

  .١١١صــ
  .٢١٨٣/ ٥منشور بمجلة المجمع الفقھى ع) (٢
حامد حسن محمد عقود التمویل المستجدة فى الصارف اإلسالمیة، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، ) (٣

  .٢٢٧على میرة، المعھد العالى للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود رسالة دكتوراه صــ
في دورتھ الثانیة والخمسین المنعقدة في الریاض  بیان اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء) (٤

  . ھـ٢٩/١٠/١٤٢٠ابتداء من تاریخ 
ق التى ذكرھا الباحث محمد یوسف عارف الحاج محمد  المالح: یراجع ألقوال ھؤالء العلماء) (٥

عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك من التطبیقات المعاصرة لعقد اإلجارة فى الفقھ اإلسالمي، : فى بحثھ
  . وما بعدھا٢٣٤صــ

عبد اهللا محمد عبد اهللا، منشور بمجلة /التأجیر المنتھي بالتملیك، والصور المشروعة فیھ، د) (٦
  .٢١٠٦ /٥فقھى الدولى عالمجمع ال

عبد اهللا محمد عبد اهللا، منشور /، بحث، د٣٣٨/ ١٢علي محیي الدین، مرجع سابق / د. بحث أ) (٧
  .٢١٠٦ ،٢١٠٠/ ٥بمجلة المجمع الفقھى الدولى ع
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لـ   :ـةأل

ل أل ه  لم   :لة 

الھا فیما استدل أصحاب المذھب األول على قولھم بعدة أدلة من المعقول یمكن إجم
  :یلى
ھذه اإلجارة لیست مشتملة على بیع وإجارة في آن واحد، وإنما ھى قائمة على -١

  : أساس عقدین منفصلین، یستقل كل منھما عن اآلخر وھما

ل عقد اإلجار، سواء كانت األجرة عادیة كأجرة المثل، أم أكثر من ذلك؛ وذلك : أل

  .في إبرام العقد بالتراضى بأى عوضألن اإلجارة بیع المنفعة، والمتعاقدان حران 

البیع، أو الھبة في نھایة مدة اإلجارة، أو في أثنائھا، عمال بوعد سابق ملزم : لثانى

غیر مقترن بعقد اإلجارة، وال مانع شرعا من اتفاق جدید على معقود علیھ بعد 
  .انتھاء مدة العقد األول

عة، واألجرة مقابل المنفعة، والعقد األول یقتصر حكمھ على تملك المستأجر المنف
  .ویطبق علیھ أحكام اإلجارة

والعقد الثانى یترتب علیھ انتقال ملكیة العین المؤجرة بعد تصفیة آثار العقد األول 
بانتھاء مدة اإلجارة، أو حتى في أثنائھا بوعد مجرد؛ ألن اإلجارة یجوز إضافتھا إلى 

  .ھ لوقت في المستقبلالمستقبل، أما البیع فأثره ناجز فال یجوز إضافت
والعقد الجدید إما بعوض وھو البیع بثمن رمزى أو حقیقى، عمال بمبدأ حریة التعاقد، 

كالھبة، وكل إنسان غیر محجور علیھ لھ أھلیة التصرف بمالھ كما : وإما بغیر عوض
  .یشاء، وكل من ھذین العقدین عقد جدید مستقل عن اإلجارة ویتم بعد انتھاء اإلجارة

لعم-٢  التحریم على الدلیل یقوم حتى واإلباحة الصحة العقود فى األصل" :ل بقاع 

  ) ٣(والشافعیة،) ٢(والمالكیة،) ١(وھو قول جمھور الفقھاء من األحناف،" والحظر

                                           
فمتى اختلفنا في جواز عقد أو  : " حیث قال٢/٢٨٦، أحكام القرآن للجصاص ٤/٨٧تبیین الحقائق ) (١

القتضاء عمومھ جواز جمیعھا } أوفوا بالعقود{: ر ولزومھ صح االحتجاج بقولھ تعالىفساده وفي صحة نذ
  ".من الكفاالت واإلجارات والبیوع وغیرھا

والقاعدة المستمرة في أمثال ھذا التفرقة بین العبادات والمعامالت، فما : " الموافقات للشاطبى حیث قال) (٢
اة دون أن تظھر المالءمة؛ ألن األصل فیھا التعبد دون االلتفات إلى كان من العبادات ال یكتفى فیھ بعدم المناف

المعاني، واألصل فیھا أن ال یقدم علیھا إال بإذن؛ إذ ال مجال للعقول في اختراع التعبدات؛ فكذلك ما یتعلق 
عاني دون بھا من الشروط، وما كان من العادیات یكتفى فیھ بعدم المنافاة؛ ألن األصل فیھا االلتفات إلى الم

الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد . واهللا أعلم. التعبد، واألصل فیھا اإلذن حتى یدل الدلیل على خالفھ
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : ، المحقق ١/٤٤٠) ھـ٧٩٠: المتوفى (اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي 

  .دار ابن عفان، األولى: سلمان الناشر 
  ".ألن الظاھر في العقود الصحة: " ٤/٤٨٣ث قال الھیتمى تحفة المحتاج حی) (٣
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  ) ١.(والحنابلة

مالم یكن ) ٢.(واألصل فى الشروط اإلباحة المطلقة وھو رأى متأخرى الحنابلة
ب وجود الربا أو الغرر مثال، أو كان منافیا قواعد الشرط مصادما نصا شرعیا بسب

  .الشرع ومقاصده، أو منافیا مقتضى العقد
إن وجود وعد بین عاقدى اإلجارة المنتھیة بالتملیك ببیع العین المؤجرة مستقبال -٣

الستقالل كل منھما ) ٣(قبل اإلجارة أو فى أثنائھا، ال یمس كیان اإلجارة وال البیع،
یكون أحدھما سببا للوقوع فى الربا أو الغرر، إذ لیس ذلك من عقود عن اآلخر، وال 

  )٤.(العینة، وال یشتمل على غرر أو جھالة للعلم بجمیع مقومات العقد

القول بوجود وعد ببیع العین عند انتھاء األقساط ال یكفى؛ ألن الوعد غیر  :لمناقشة

  )٥.(ملزم عند جمھور الفقھاء

 الذین المالكیة وبعض شبرمة د بعض الفقھاء منھم ابنبأن الوعد الزم عن :جي

 إلى اإلمام القرافي الذى عزاه المشھور القول ومنھا الزم، كلھ الوعد بأن یقولون
 كان إذا ودیانة قضاء ملزم الوعد بأن :یقولون حیث وسحنون القاسم، وابن مالك،

: قولھ الوعد من یلزم الذي: "سحنون قال السبب، في الموعود ودخل بسبب، مرتبطًا
 أو سلعة، اشتر أو أسلفك، وأنا الحج إلى اخرج أو بھ، تبني ما أسلفك وأنا دارك اھدم

   بھ، یلزم فال الوعد مجرد أما ذلك، في بوعدك أخلفتھ ألنك أسلفك، وأنا امرأة تزوج

                                           
، وقال ابن القیم فى إعالم "ألن األصل في العقود الصحة: "  حیث قال٢/٥٦شرح منتھى اإلرادات ) (١

وجمھور الفقھاء على خالفھ وأن األصل في العقود والشروط الصحة إال ما أبطلھ : " ٢٢٥الموقعین صــ
األصل في : " ٢٩/١٢٦وقال ابن تیمیة فى مجموع الفتاوى ".  القول ھو الصحیحالشارع أو نھى عنھ وھذا

وھؤالء الفرق ...فھذا قول أھل الظاھر. الحظر؛ إال ما ورد الشرع بإجازتھ: العقود والشروط فیھا ونحو ذلك
صحابة الثالث یخالفون أھل الظاھر ویتوسعون في الشروط أكثر منھم؛ لقولھم بالقیاس والمعاني وآثار ال

  .بتصرف. ولما یفھمونھ من معاني النصوص التي ینفردون بھا عن أھل الظاھر
  .٢٢٥إعالم الموقعین صــ) (٢
وفي جامع الفصولین أیضا لو ذكرا البیع بال شرط ثم : " ٨٤/ ٥جاء فى حاشیة ابن عابدین ) (٣

كون الزمة فیجعل الزما ذكرا الشرط على وجھ العقد جاز البیع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعید قد ت
لحاجة الناس تبایعا بال ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه یكون بیع الوفاء إذ الشرط الالحق یلتحق 
بأصل العقد عند أبي حنیفة ثم رمز أنھ یلتحق عنده ال عندھما وأن الصحیح أنھ ال یشترط اللتحاقھ 

  مجلس العقد ا ه 
بأنھما لو ذكرا الشرط البیع بال شرط ثم ذكرا على  وبھ أفتى في الخیریة وقال فقد صرح علماؤنا 

  ا ھــ ". وجھ العدة جاز البیع ولزم الوفاء بالوعد
   قلت فھذا أیضا مبني على خالف ما مر تصحیحھ والظاھر أنھما قوالن مصححان

  .١٢/٢٢١الشیخ محمد المختار السالمي ، بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى ) (٤
  .٤٤/٧٤وسوعة الفقھیة الكویتیة الم: یراجع) (٥
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 العزیز عبد بن عمر قضى بذلك: "القرافي قال ثم.."األخالق مكارم من بھ الوفاء بل

 ")١(  

اجتماع اإلجارة مع البیع فى ) ٤(وبعض الحنابلة) ٣(والشافعیة،) ٢(أجاز المالكیة-٤
صفقة واحدة، سواء كانت اإلجارة فى نفس المبیع كشراء شخص ثوبا بدراھم 
معلومة على أن یخیطھ البائع، أو شرائھ جلدا على أن یخرزه، أو كانت اإلجارة فى 

  )٥.(ة على أن ینسج لھ آخرغیر المبیع كشراء شخص ثوبا بدراھم معلوم
وھذا وإن كان عقدا بشرط، لكنھ فى الواقع عقدان فى عقد، والنھى إنما ورد فیھما 
إذا اتخذ أحدھما سبیال أو جسرا للربا أو انتفاع أحد العاقدین منفعة زائدة ال یقابلھا 

  )٦.(شىء للعاقد اآلخر
  

لثانى ه  لم   :لة 

لثانى على ح ه  لم صحا  ل  همهاست لة  لتعاق بأ لن م    :مة ه 

                                           
، وتحریر الكالم للحطاب، ص ١/٢٥٤: فتح العلي المالك: ؛ ویراجع٢٥ : ٤/٢٤: الفروق) (١

؛ ١/٢٥٨: ؛ وشرح العیني على البخاري٥/٢٩٠: ؛ وفتح الباري٨/١٨: ؛ والبیان والتحصیل١٥٣
؛ ٢/١٠٣٢: لعقودمبدأ الرضا في ا: ؛ ویراجع لمزید من التفصیل٨/٣٧٧: والمحلى البن حزم

الوفاء بالوعد، المنشور في مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي بجده، العدد : نزیھ حماد. وبحث د
  .٢/٨٢٥: الخامس

  .دار الكتب العلمیة، األولى/ ، ط٣/٤٧٢المدونة، مالك بن أنس بن مالك ) (٢
أن یقول ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبیع ك : "٢/٤١قال فى مغنى المحتاج ) (٣

أجرتك داري شھرا وبعتك ثوبي ھذا بدینار أو  إجارة وسلم  كأن یقول أجرتك داري شھرا أو بعتك 
صاع قمح في ذمتي سلما بكذا صحا في األظھر ویوزع المسمى على قیمتھما  أي قیمة المؤجر من 

  ھــ. ا". حیث األجرة وقیمة المبیع أو المسلم فیھ
فإن : "، وھو یتكلم عن عقد اجتمع فیھ البیع واألجرة٥/٣١٠وقعین قال ابن القیم فى إعالم الم) (٤

  :لكن في العقد على ھذا الوجھ محذوران: قیل
أن مورد عقد اإلجارة یذھب عینھ أو بعضھ : والثاني. تضمنھ للجمع بین البیع واإلجارة: أحدھما

لو باعھ سلعة وأجره ال محذور في الجمع بین عقدین كل منھما جائز بمفرده كما : قیل. باإلشعال
داره شھرًا بمائة درھم، وأما ذھاب أجزاء المستأجر باالنتفاع فإنما لم یجز، ألنھ لم یتعوض عنھ 
المؤجر، وعقد اإلجارة یقتضي رد العین بعد االنتفاع، أما ھذا العقد فھو عقد بیع یقتضي ضمان 

فاألجرة في مقابلة انتفاعھ بھا مدة المتلف بثمنھ الذي قدر لھ وأجره وانتفاعھ بالعین قبل اإلتالف، 
بقائھا، والثمن في مقابلة ما أذھب منھا، فدعونا من تقلید آراء الرجال، ما الذي حرم ھذا؟ وأین 

  ".ھو من كتاب اهللا وسنة رسولھ، وأقوال الصحابة أو القیاس الصحیح 
 الفقھي البن عرفة،  المختصردار الفكر،/ ، تحقیق محمد علیش، ط٤/٥الشرح الكبیر للدردیر، ) (٥
مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال / حافظ عبد الرحمن محمد خیر، ط. د: ، المحقق٦/٢٧٠

  .الخیریة، األولى
، المعاییر الشرعیة ھیئة المحاسبة ٣٩٧وھبة الزحیلى صــ/ د.المعامالت المالیة المعاصرة، أ) (٦

  .١٢٦، ١١٧صــ٩والمراجعة للمؤسسات المالیة المعیار رقم 
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نھى رسول : ( أبى ھریرة قالاشتمال ھذا العقد على الغرر المنھى عنھ فى حدیث -١

  )١).(اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن بیع الغرر

اللة ل الغرر واإلجارة المنتھیة بالتملیك غرر  بیع تحریم على الحدیث ھذا دل: جه 

  .فیكون منھیا عنھا

 أي الِغرَّة من یكون أن ویحتمل الخطر ھو الغرر یكون أن یحتمل بأنھ  :ةلمناقش

   )٢.(االحتمال مع حجة یكون فال الغفلة
 األول فمن وتعیینھ تمییزه في للمشقة أو لحقارتھ إما فیھ بأن الغرر یتسامح: أو یقال

 محشوةال الجبة الثاني ومن والحامل، اللبن ضرعھا في التي والدابة الدار أساس بیع
 أو حقیرا كونھ في اختالفھم على مبنى فیھ العلماء اختلف وما السقاء، من والشرب

  )٣.(وبالعكس البیع فیصح كالمعدوم فیھ الغرر فیكون تعیینھ أو تمییزه یشق
إن ھذا العقد یدخل فى النھى عن بیعتین فى بیعة وقد ورد النھى عن بیعتین فى -٥

  : (-صلى اهللا علیھ وسلم-َقاَل َقاَل النَِّبىُّ  -ضى اهللا عنھر– ُھَرْیَرَة وروى َأِببیعة فقد 

  )٤).(الربا  أو أوكسھما  فلھَمْن َباَع َبْیَعَتْیِن ِفى َبْیَعٍة
اإلجارة المنتھیة بالتملیك منھى عنھا؛ ألنھا تتضمن وجود عقدین فى : وجھ الداللة

خلة فى الربا المذموم  عقد أو بیعتین فى بیعة حیث تشتمل على إجارة وبیع فتكون دا
  .فى الحدیث

جهي:لمناقشة ي م  لح ق    : ن

ل  ألن الموضوع؛ في اإلجارة عقد یدخل ال بأنھ خارج عن محل النزاع حیث: أل

  .والبیع اإلجارة یشمل فال البیعتین، عن أو والسلف، البیع، عن النھي

 ابن وھو نفسھ، یثالحد راوي ذكره ما ھو الحدیث لھذا الراجح التفسیر: لثانى

 یقول أن: الصفقة في الصفقتان تصلح ال: "قال أنھ ثبت حیث عنھ اهللا رضي مسعود
 سفیان عن مروي أیضًا التفسیر وھذا ،" وكذا بكذا وبالنقد وكذا، بكذا بالنسیئة ھو

  )٥(.وسماك الثوري،
 وھما أحدھما على مستقر غیر واحدة عین على عقدین بین عقد جامع  إنھ-٣

 المشتري، إلى بمنافعھا العین انتقال یوجب فالبیع. فیھ متنافیان الحكم في انمختلف
 انتقال توجب واإلجارة للمشتري، ملك ألنھ المبیع؛ على اإلجارة عقد یصح ال وحینئذ

                                           
  .بطالن بیع الحصاة والبیع الذى فیھ غرر/ البیوع، ب/ ، ك٣٨٨١ح٥/٣صحیح مسلم ) (١
  .٥/١٦٣بدائع الصنائع ) (٢
  .٤/٣٥٧ فتح الباري شرح صحیح البخاري ١٣/٢٨المجموع ) (٣
 حدیث رقم ٣/٢٠٩أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب البیوع ، باب فیمن باع بیعتین فى بیعة ) (٤

 حدیث ٥/٣٤٣لسنن الكبرى ، كتاب البیوع ، باب النھى عن بیعتین فى بیعة  والبیھقي في ا٣٤٦٣
  .٢٢٩٢ حدیث رقم ٢/٥٢صحیح على شرط مسلم :  والحاكم في المستدرك وقال١١١٩٦رقم 

  .٣/٥٢٥سنن الترمذى : یراجع) (٥
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 ومنافعھ، بعینھ المشتري على مضمون والمبیع. المستأجر إلى فقط العین منافع
 من المستأجرة والعین البائع على منھما يءبش یرجع فال ومنفعة، عینا علیھ فتلفھ

  .تفریط أو تعد المستأجر من یحصل أن إال ومنفعة، عینا علیھ فتلفھا مؤجرھا، ضمان

  :نوقش ھذا الدلیل من وجھین :لمناقشة

ل إن ضابط المنع فى العقود المختلفة أن یكون ھذا االجتماع داخال تحت نھى : أل

ربا، أو إلى ما ھو منھى عنھ، أو حصل من ھذا شرعى خاص، أو كان وسیلة إلى ال
االجتماع تنافر وتناقض بین مقتضیات وآثار العقود المجتمعة وھذا غیر موجود فیما 

  . وقد تقدم أن كثیرا من الفقھاء أجازوا الجمع بین اإلجارة والبیع) ١.(نحن بصدده

 اإلجارة يف بحیث یذكر واحدة صورة في ینطبق الذى ذكرتموه إنما ھذا: لثانى

 ال صور اإلجارة المنتھیة بالتملیك معظم أن حین وفي معًا، واإلجارة البیع المنتھیة

  )٢(.فقط اإلجارة إال العقد نفس في یذكر
 علیھ، المعقود قیمة بھ یستوفى مقسط بمقدار شھریا أو سنویا تقدر األجرة إن -٤

  .بیعھ ريللمشت یمكن ال حیث بحقھ یتوثق أن أجل من أجرة البائع یعده
 وأجرتھا ألف جنیھا خمسین العقد علیھا وقع التي العین قیمة كانت إذا: ذلك مثال

 الثمن من قسط الحقیقة في وھي ألفین، األجرة جعلت المعتاد حسب ألف جنیھ شھریا
 باعتبار العین منھ سحبت مثال األخیر بالقسط أعسر فإن المقدرة، القیمة تبلغ حتى
 ما یخفى وال . المنفعة استوفى أنھ على بناء منھ أخذ ما ھعلی یرد وال مؤجرة أنھا
  .األخیر القسط إلیفاء االستدانة إلى واإللجاء الظلم من ھذا في

 الطرفین، بین علیھا االتفاق تم من أجرة المثل التى أكثر كانت وإن األجرة: لمناقشة

; > 9 : (: تعالى اهللا قال وقد تحقق، قد التراضي أن: أخرى بعبارة أو

H G F E D C B A @ ? > =( )٣(  

: " وأما بخصوص عدم الوفاء باألجرة وسحب العین منھ فقد قال ابن القیم رحمھ اهللا
 یدعو قد أمر بالشروط وغیرھا وااللتزامات والتبرعات والفسوخ العقود وتعلیق"

 قضیتان وھھنا المكلف، عنھ یستغنى فال المصلحة أو الحاجة، أو الضرورة، إلیھ
  .وسلم علیھ اهللا صلى رسولھ بھ بعث الذي الشرع قضایا من تانكلی

هما   .كان ما كائنًا باطل فھو كتابھ وناقض اهللا حكم خالف شرط كل أن: ح
  

                                           
ي، عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك من التطبیقات المعاصرة لعقد اإلجارة فى الفقھ اإلسالم) (١

  .١٨٩صــ
  .٣٤٠/ ١٢علي محیي الدین، مرجع سابق / د. بحث أ) (٢
  .٢٩سورة النساء من اآلیة ) (٣
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 وفعلھ، تركھ یجوز ما وھو- كتابھ یناقض وال حكمھ یخالف ال شرط كل أن: والثانیة

  )١".(بالشرط الزم فھو - الشرط بدون

 كثیر ذمم أصبحت حتى الدیون في الفقراء تساھل إلى أدى الھوأمث العقد ھذا إن -٥

 ذمم في حقوقھم لضیاع الدائنین بعض إفالس إلى یؤدي وربما منھكة، مشغولة منھم
  .الفقراء

نوقش ھذا الدلیل بأن األمر على خالف ذلك فإن ھذا العقد یوفر للفقراء  :لمناقشة

 دفع أثمانھا بالبیع؛ ألنھم فقراء، وال إمكانیة االستفادة من أعیان لم یكونوا یملكون
حتى عن طریق البیع بالتقسیط؛ وذلك ألن األقساط فى البیع بالتقسیط تكون أكبر من 

  )٢.(األقساط فى اإلجارة المنتھیة بالتملیك

لمختا ل    لق

وبعد عرض المذھبین بأدلتھما ومناقشة ما أمكن مناقشتھ من األدلة فإنى أختار ما 
ور الفقھاء المعاصرین أصحاب المذھب األول والذین ذھبوا إلى جواز ذھب إلیھ جمھ

اإلجارة المنتھیة بالتملیك مع ضرورة األخذ بالضوابط التى أشاروا إلیھا لتفادى 
المحظورات الشرعیة؛ وألن فى ھذا االختیار تنشیطا ألداة من أدوات التمویل التى 

فراد والدول والمؤسسات التى تعجز تقوم علیھا المؤسسات المالیة، كما أنھ یفید األ
عن شراء حاجاتھا عن طریق البیع، وما اخترتھ ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھى 
الدولى، والندوة الفقھیة لبیت التمویل الكویتى، وھیئة المحاسبة والمراجعة 

  .للمؤسسات المالیة، والمجلس األوربى لإلفتاء والبحوث كما أشرت إلى ذلك آنفا

ل لمنتهية : ثاللف  إلجا  نة على عق  لبا اه  ل إل  ية  ث ن

  بالتملي

 المنتھیة اإلجارة عقد على والباطنة الظاھرة یظھر بوضوح أثر نظریة اإلرادة
بالتملیك، فإن الفقھاء المعاصرین لم یغفلوا عن ھذه النظریة أثناء دراستھم لھذه 

رادة أساسا الختالفھم وحكمھم، من خالل القضیة المعاصرة، بل كانت نظریة اإل
 والعقود األلفاظ بظواھر االعتبار محاولة تغلیب إحدى النظریتین على األخرى، وھل

 إلیھا االلتفات یوجب تأثیر والنیات للمقصود أم بخالفھا والنیات المقاصد ظھرت وإن
  جانبھا؟  ومراعاة

لظاھرة والباطنة في الحكم على فمن خالل أقوال المجیزین یظھر أثر نظریة اإلرادة ا
اإلجارة المنتھیة بالتملیك في جملة الضوابط التى قالوا بضرورة االلتزام بھا في 
إجراء المعاملة حتى ال یكون المراد بھا عقد بیع في األساس، ویلبس العقد ثوب 

  اإلجارة،

                                           
  .٣٧٩، ٣٧٣/ ٥إعالم الموقعین ) (١
عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك من التطبیقات المعاصرة لعقد اإلجارة فى الفقھ اإلسالمي، ) (٢

  .١٩١صــ
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 تطبق نئٍذوحی بیع؛ عقد والمآل القصد حیث من العقد فیعتبر القصد على اعتمدنا  فإذا
 علیھ فتطبق إجارة عقد العقد فیعتبر األلفاظ على اعتمدنا وإذا البیع، أحكام علیھ
  .حتى ال تلتبس آثار كل عقد باآلخر ألن اآلثار مختلفة. اإلجارة أحكام

ومن خالل أقوال المانعین یظھر أثر نظریة اإلرادة الظاھرة الباطنة على قولھم حیث 
یب المقصود من العقد وعدم االلتفات إلى الظاھر، وأن بنى المانعون قولھم على تغل

 یحتفظ ھو البائع جھة فمن البیع، آثار علیھ تترتب لئال إیجاًرا سمي بیع الظاھر أنھ
 المعنى بھذا إیجار فكأنھ التصرف، یستطیع ال فھو المشتري جھة ومن بملكیتھ،

 الوفاء عن نشأت بھا ىوّف إذا األقساط أن حیث من بیع أنھ إال البائع، مطلب لتلبیة
   ملكیة نقل اإلجارة آثار من ولیس البیع آثار من وھو رجعي، بأثر الملكیة نقل بھا

  )١.(ومجازفة غرر عقد ھو الخصائص بھذه العقد فھذا الذات
فالفقھاء الذین ذھبوا إلى الحرمة غلبوا جانب اإلرادة الباطنة مع تحقق القرائن 

دركون أن اإلجارة غیر مرادة ابتداء وأن المراد ھو المحیطة بالعقد والتى جعلتھم ی
البیع انتھاء، وأن العقد ینبغى أن یصحح من حیث صیغتھ وأركانھ، وأن تترتب علیھ 

  .آثار البیع
أما الذین ذھبوا إلى الجواز فقد وافقوھم في تغلیب اإلرادة الباطنة على الظاھرة 

  .اإلجارة المنتھى بالتملیكفي عقد ) ٢(لكنھم اختلفوا معھم في تحقیق المناط
وسوف أسوق ھنا باختصار ما یبین أن المعاصرین لم یغفلوا نظریة اإلرادة الظاھرة 

  .والباطنة عند دراستھم لإلجارة المنتھیة بالتملیك وفى تكییفھا الفقھى

 والعبارات؟ باأللفاظ العنایة في داخًال العقد ھذا ألیس): " ٣(على محى الدین/یقول د
 باأللفاظ ال والمعاني بالقصود العقود في العبرة: بقاعدة عالقتھ ما: أخرى وبعبارة

 أو العبارة من یفھم وما بالدالالت العنایة اإلسالمي الفقھ في الغالب وھل والمباني؟
  األلفاظ؟  بظاھر

                                           
 إلى بیع ھذه - دون ما شك-دة المتعاقدین متجھةإن إرا : "حسن على الشاذلى/ د.یقول أ) (١

من عدم الحصول على ضمان ) المؤجر(السلعة ولیس إجارتھا، وقد دفع إلى ذلك خوف البائع 
ألن البیع یترتب علیھ نقل الملكیة إلى … السلعة إذا كان الثمن مؤجًلا أو منجًما ألي سبب كان 

 في - ال توجد لدیھ إمكانات شرائھا بالنقد الذي-حال، ورغبة المشتري) المستأجر(المشتري 
أو عدم تجمید أموالھ في سلعة واحدة كي یتمكن من (الحصول على ھذه السلعة واالنتفاع بھا، 

مع عدم حاجة البائع غالًبا إلى اقتناء ھذه السلعة، إذ ھو ) …تحریك أموالھ في مجاالت متعددة 
القیود التي وضعاھا والصیاغة التي صاغھا بھا بالضوابط و) المستأجر(إنما یلبي حاجة المشتري 

  .٢١٣٤/ ٥اإلیجار المنتھى بالتملیك مرجع سابق . العقد
النظر واالجتھاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتھا بنص : تحقیق المناط ھو) (٢

من بیان وجود بیان أن الحكم في األصل معلل بكذا، ثم : " أوبعبارة أخرى. أو إجماع أو استنباط
، مكتبة صبیح بمصر، ٢/١٥٤شرح التلویح على التوضیح للتفتازانى "  ذلك المعنى في الفرع

عادل أحمد عبد الموجود، علي :  تحقیق٧/٣٠٨٥نفائس األصول في شرح المحصول، القرافى 
  .محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، األولى

  .٣٣٧/ ١٢علي محیي الدین ، مرجع سابق / د. بحث أ) (٣
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 من المفھوم العام المعنى إلى العقود في ینظر أنھ ھو بالقاعدة المقصود إن: نقول
 ھذه منھا لكن العام المقصد وإلى منھا، واحدة كلمة على النظر تصریق وال الجملة،
 عقدھا إن إذ بالتملیك، المنتھیة اإلجارة موضوع على تنطبق ال المعنى بھذا القاعدة

 أو بالبیع، الوعد العقد عن ومستقًال منفصًال یذكر وإنما البیع، ألفاظ فیھا یذكر ال
 رعایة مدى ھو بالتملیك المنتھیة اإلجارة على تنطبق الذي ولكن كملحق، العقد حتى

 بصیاغة صیغ قد كان وإن العقد فھذا والعبارات، األلفاظ رعایة أم والنیات القصود
 أن یرید ال فالمؤجر والتملیك، التملك ھو العاقدین مقصود لكن وشروطھ اإلیجار
 باح،األر مع ثمنھا فیھ یسترجع محددة زمنیة لفترة إال المؤجرة بالعین یحتفظ

 السیولة یمتلك ال أنھ بما ولكن تملكھا یرید وإنما لذاتھا اإلجارة یرید ال والمستأجر
 مما لیست النیة ھذه وحتى بالتملیك، المنتھیة اإلجارة یختار آخر سبب ألي أو الكافیة
 اإلجارة أقساط ونوعیة بالعقد، المحیطة الظروف علیھا تدل بل علیھا االستدالل یمكن

 رمزي بثمن یتم الذي المستأجرة العین وبیع - العادیة األجرة من كثرأ تكون حیث -
  .السوقیة قیمتھا یمثل ال الغالب في
 والعبارات األلفاظ على والقصود النیات تغلیب حول الفقھاء بین خالف ثار فقد

  ."ودالالتھا
ھا، ودالالت والعبارات األلفاظ على والقصود النیات تغلیب ثم ساق خالل الفقھاء حول

  :ثم قال
 من نظر محل تكون أن یمكن بالتملیك المنتھیة باإلجارة القاعدة ھذه عالقة لكن"

 القصد أما الربا، إلى الوصول خاللھا من یراد سیئة، نیة العینة بیع في النیة إن حیث
 یبقى ال -إذن- كاإلجارة، مشروع وھو البیع فھو بالتملیك المنتھیة اإلجارة وراء
 الحیل باب في قالوا العلماء ألن حیلة ذلك في إن یقال قد وذلك ال،المج ھذا في حرج
 نص مقتضیات عن التخلص إلى أو محرم، إلى وسیلة كانت إذا محرمة تكون إنما

  ...جائز ذلك فإن مشروعة والوسیلة مشروعة، الغایة كانت إذا أما شرعي،
 وحینئٍذ بیع عقد لوالمآ القصد حیث من العقد فیعتبر القصد على اعتمدنا إذا ولكن
 فیعتبر األلفاظ على اعتمدنا وإذا القانون، في الحال ھو كما البیع، أحكام علیھ تطبق
 الفقھ أن علیھ التنبیھ یجدر مما أنھ غیر اإلجارة، أحكام علیھ فتطبق إجارة عقد العقد

 أن یمكن فال توجد لم فإذا العقد، على الدالة الصیغة القصد بجانب یشترط اإلسالمي
 بیع عقد ذكرناه ما یعتبر فال ھنا ومن األساسیة، أركانھ توافر لعدم العقد یتحقق
  ھـ.أ" .أعلم واهللا ھذا. أحكامھ علیھ تطبق

 العقد ھذا صور تكییف یمكن التي الفقھیة القاعدة): " ١(محمد جبر األلفى/ ویقول د
 أن بمعنى) لمبانيوا لأللفاظ ال والمعاني، للمقاصد العقود في العبرة (أن أساسھا على

 ھذه كشفت فإذا لطرفیھ، المشتركة النیة إلى للوصول التعاقد مالبسات استقراء ینبغي
  .إجارة المتعاقدان سماه ولو بیعًا العقد عد بالتقسیط بیع عقد عن النیة

                                           
اإلیجار المنتھي بالتملیك، وصكوك التأجیر، الدكتور محمد جبر األلفي، بحث منشور بمجلة ) (١

  .٤٠٣/ ١٢المجمع الفقھى الدولى ع
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 النظر وجھة من بالتملیك المنتھي التأجیر): " ١(عبداهللا محمد عبداهللا/ ویقول د
 فقھاء بحثھا القاعدة ھذه. بمعانیھا أم بظواھرھا العقود في برةالع ھل  وھي:األولى

 وبحثھا. العدلیة األحكام مجلة بھا وأخذت. نجیم البن والنظائر األشباه في األحناف
 وغیرھما والنظائر واألشباه المجموع في الشافعي والسیوطي النووي اإلمامان
. الموقعین إعالم في القیم وابن القواعد في رجب ابن الحنابلة أئمة من وبحثھا

 تارًكا اللفظ بظاھر فیأخذ المعنى، على اللفظ جانب غلب من فمنھم آراؤھم، واختلفت
 على المتعاقدین وقصد المعنى جانب غلب من ومنھم المتعاقدین، وقصد المعنى،
 وبین بینھ الجمع أمكن متى اللفظ جانب یھملون ال فإنھم ھذا، ومع األلفاظ ظواھر
  ."المعنى

تبین من خالل ھذه النصوص أن نظریة اإلرادة الظاھرة والباطنة كانت حاضرة 
وبقوة في أقالم الفقھاء المعاصرین وأذھانھم، واعتباراتھم عند بناء الحكم الفقھى 
لإلجارة المنتھیة بالتملیك، وقد رعوھا ولم یھملوھا فكانت لھا أكبر األثر في 

  .اختالفھم

في لت   باهللا 

ب اطا  

 رادةا ظر روأ ،ا را  

من أدوات التمویل قصیرة األجل في المصارف والبنوك ما یسمى بالمشاركة 
  .المتناقصة، أو المشاركة المنتھیة بالتملیك

 بالفائدة التمویل استبعاد على قائمة تمویلیة أداة لیكون العقد ھذا نشأة جاءت"وقد 
 إذا اإلطار ھذا خارج بقیامھ تسمح طبیعتھ ولكن ... سالمیةاإل البنوك إطار في وذلك
 فأول أوال الشركاء أحد خروج إلى تؤول أن االستثماریة العملیة في المراد كان

 المشروع إنشاء أو بناء تمویل في رئیس بدور قام أن بعد الشركة من وبالتدریج
  .الشركة أجلھ من قامت الذي
 تمویلیة آفاق في الصیغة لھذه واسع استخدام عن المعاصر الفقھي الذھن تفتق وقد

 في واألصیل وروابطھ عالقاتھ مجمل في الجدید العقد لھذا جعل مما ... عدیدة
  .المعاصر اإلسالمي االقتصاد في خاصة وأھمیة ھاما دورا وحقائقھ مكوناتھ
 الواسعة، اإلسالمي الفقھ لثروات إبراز فھو عنوانھ، والتراضي أساسھ، فالشركة

 القواعد على وبنائھا الجدیدة، العقود من مزید استحداث إمكانیة على بیِّن ودلیل
 المجتمع في المستجدة الحاجات تلبیة بھدف اإلسالمي الفقھ في والراسخة الثابتة

  )٢(."المعاصر

                                           
  .٢٠٩٩/ ٥عبد اهللا محمد عبد اهللا، منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى ع/بحث، د) (١
كتور عبد السالم العبادي، بحث منشور المشاركة المتناقصة، طبیعتھا وضوابطھا الخاصة، الد) (٢

  .٩٤١/ ١٣بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى ع
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فما حقیقة المشاركة المتناقصة، وما أحكامھا؟ ھذا ما سنتعرف علیھ في الفروع 
  :التالیة

ل أل لعمليةلف  تها  خ ها،  ئ ف خصائصها،  لمتناقصة،  كة  لمشا    حقيقة 

لمتناقصة كة  لمشا ي    تع

يفا منها لمتناقصة بع تع كة  لمشا ف    :  ع

 ملك شركة) إنشاء (إحداث على طرفین اتفاق ھي: " نزیھ حماد بأنھا/ تعریف د-
 بانتقال تنتھي أن على ذلك، غیر أو صناعیة منشأة أو عقار أو مشروع في بینھما

   )١(."متعاقبة مستقلة بیع بعقود تدریجیا اآلخر إلى) الممول (الشریكین أحد حصة
 الحق فیھا المصرف یعطي شركة": بأنھا المعاصرین الفقھاء بعض عرفھا وقد-

 تقتضیھ حسبما دفعات على أو واحدة، دفعة الملكیة، في محلھ الحلول في للشریك

  )٢".(علیھا المتفق الشروط
 المادة في بقولھ عرفھ حیث م،١٩٧٨ سنة الصادر األردني اإلسالمي البنك  تعریف-

 في -جزئیا أو كلیا -ممول شریك بصفة البنك دخول": المتناقصة المشاركة: الثانیة
 البنك بحصول اآلخر الشریك مع االتفاق أساس على وذلك متوقع، دخل ذي مشروع

 المتبقي بالجزء باالحتفاظ حقھ مع فعال تحققالم الدخل صافي من نسبیة حصة على
 من البنك قدمھ ما أصل لتسدید مخصصا الجزء ذلك لیكون علیھ یتفق منھ قدر أي أو

  )٣(."تمویل
 للشریك الحق فیھا البنك یعطي مشاركة": اإلسالمیة الموسوعة عرفتھا كما ھي أو-

 الشروط تقتضیھ ما وفق دفعات، على أو واحدة، دفعة الملكیة في محلھ الحلول في
 من جزء لتجنیب منظم ترتیب إجراء أساس على العملیة طبیعة أو علیھا، المتفق

  )٤".(البنك حصة قیمة لسداد قسط الدخل
 في محلھ الحلول في اآلخر للشریك الحق الشركاء أحد یعطي شركة": وقیل ھى-

 أصل لسداد الدخل من جزء بتجنیب وذلك دفعات، على أو واحدة دفعة نصیبھ ملكیة

  )٥(."علیھ یتفقان حسبما الدخل، صافي من حصة مع الشریك حصة

                                           
المشاركة المتناقصة وأحكامھا، في ضوء ضوابط العقود المستجدة، الدكتور نزیھ كمال حماد، ) (١

  .٩٢٨/ ١٣بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى ع
  .دار النفائس/ ، ط٣٣٩صــمحمد عثمان شبیر، / المعامالت المالیة المعاصرة، د) (٢
  .٩٤١/ ١٣عبدالسالم العبادى مرجع سابق ) (٣
، ٧٤تطویر األعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة، للدكتور سامي حسن حمود، ص ) (٤

المشاركة المتناقصة وصورھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة، األستاذ الدكتور عجیل : نقال عن
  .٩٦٤/ ١٣ر بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى عجاسم النشمي بحث منشو

  .٩٦٤/ ١٣عجیل جاسم النشمي مرجع سابق، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى ع) (٥
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معاملة جدیدة تتضمن شركة بین طرفین : "وعرفھا المجمع الفقھى الدولى بأنھا -
في مشروع ذي دخل یتعھد فیھا أحدھما بشراء حصة الطرف اآلخر تدریجًا سواء 

  )١(."ارد أخرىكان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من مو

يفا لتع   مناقشة 

  :لم تخل التعریفات السابقة من بعض المآخذ والمناقشات ومن تلك المآخذ أن بعضھا
 األساسیة، وفكرتھا المشاركة، ھذه حقیقة یكشف  غیر جامع وغیر مانع بحیث ال-

 استحدثتھا التي الجدیدة األسالیب من لونا باعتبارھا إلیھ، تھدف الذي والغرض
  .أموالھا الستثمار اإلسالمیة رفالمصا

تقیید أحد أطراف ھذه المعاملة في أغلب التعریفات بأنھ المصرف أو البنك، مما -
ولعل السبب . یوھم عدم جوازھا أو وجودھا عملیا من غیر أن یكون البنك طرفا فیھا

  .في ذلك ھو أن بدایة نشأة ھذه المعاملة كان عن طریق المصارف اإلسالمیة
ا قید المعاملة بین طرفین وال مانع في الواقع العملى من أن تكون أن بعضھ-

  )٢. (المشاركة المتناقصة بین أكثر من طرفین

لمختا ي    :لتع

ولعل أقرب ھذه التعریفات وأجمعھا وأوالھا ھو تعریف المجمع الفقھى الدولى، بعد 
 مشروع ذي  في أو أكثر شركة بین طرفین: " "تعدیل طفیف علیھ حیث یكون ھكذا

سواء كان أو دفعة واحدة  تدریجًا البقیة بشراء حصة  األطرافدخل یتعھد فیھ أحد
  ".الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى

لمتناقصة  كة  لمشا   :خصائ 

من جملة التعریفات السابقة یمكن استخالص عدة خصائص لھذا النوع من التعاقد 
  :من بینھا أنھا

 أحد خروج على ابتداء فیھا یتفق ربحا، یدر مما نحوه أو عقار في مؤقتة ركةش-١
 فیھا یسترد بطریقة منھ جزء أو كلھ بالمال الممول ھو یكون ما وغالبا الشركاء،

 المقصود ھو األخیر وھذا تدریجیا أو واحدة، دفعة ربحھ مع مالھ رأس أصل الممول
  .المشاركة ھذه من المعتاد

                                           
  : موقع مجمع الفقھى الدولى على االنترنت الدورة الخامسة عشرة) (١

http://www.iifa-aifi.org/٢١٤٦.html  
، المشاركة ٩٢٨/ ١٣لة المجمع الفقھى عنزیھ حماد، مج: یراجع لمناقشة التعریفات) (٢

نور الدین / المتناقصة وتطبیقاتھا المعاصرة، البنك اإلسالمى األردنى نموذجا، إعداد الباحث
 وما بعدھا، الجامعة اإلسالمیة العالمیة مالیزیا، الشركة المنتھیة ٢٢عبدالكریم الكواملة صـــ

، رسالة ٣٦ح سعید عبداهللا المرزوقى،صـــبالتملیك وتطبیقاتھا فى المصارف اإلسالمیة، صال
ماجستیر مقدمة لكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الیرموك، المواطأة على إبرام 

، كلیة ١٣٢المالیة المتعددة فى عقد واحد وتطبیقاتھا المعاصرة، نارد على فلیونة صـــ= =العقود
  .الشریعة والقانون جامعة غزة
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 بمعنى أو حصتھ عن یتنازل بأن الممول من وعد الطرفین، من وعد مع شركة-٢
 وفق شریكھ حصة یشترى أن اآلخر الشریك من ووعد لشریكھ، حصتھ بیع أصح

  )١(.علیھا یتفقان التي الشروط
 فإن منھما، كل حصة مقدار كان مھما المال رأس في الشریكان أسھم حال في-٣

 أحدھما قدم حال وفي الشركة، أحكام ھاعلی وتنطبق الشركة، عقود من یعتبر العقد
 ربح یوجد لم إذا بحیث المضاربة؟ عقود من العقد فیعتبر العمل، اآلخر وقدم المال،

 فقط، جھده المضارب ویخسر وحده، رب المال على والخسارة للمضارب، شيء فال
 من یتحول ما سریًعا العقد ھذا أن إال االتفاق، بحسب بینھما یقسم الربح وجود وعند
 إما الشركة من حصتھ ببیع التزم قد أحدھما أن ذلك شركة، عقد إلى مضاربة عقد
 نقص شریكھ نصیب من جزًءا العامل دفع فإذا أقساط، شكل على أو واحدة، دفعة

 إلى مضاربة من العقد فانتقل المال، رأس في حصة العامل وامتلك المال، رب نصیب
  .مشاركة

 ولیس االسمیة، بالقیمة یتم البیع فإن ِإلسالمیةا المصارف ممارسات خالل من-٤ 
  .السوقیة بالقیمة

 والوعد الشركة، بین یجمع عقد فھي مركبة، عقوًدا المتناقصة المشاركة تجمع -٥ 
 رغب لو كما اإلجارة، عقد ھذه إلى یضاف وأحیاًنا ذلك، بعد والبیع بالبیع، الملزم

 بعضھا یده، تحت كلھا العین ةمنفع لتصبح لآلخر نصیبھ یؤجر أن الشركاء أحد
 وقد فیھا، شریكھ لنصیب مستأجًرا باعتباره وبعضھا العین، من لجزء مالكًا باعتباره

 الشرط بحسب األجرة ویقتسمان الشركاء، عن أجنبي ثالث لطرف التأجیر یكون
  .علیھ المتفق

 فإن انتھائھا قبل المتناقصة الشركة محل في خسارة أو تلف وقوع حالة في-٦

  )٢(.منھما واحد كل حصة بحسب الطرفین على تكون الخسارة

لمتناقصة كة  لمشا ئ  ف يا    :م

 المالیة المؤسسات تسعى الحدیثة، االستثمار أدوات من المتناقصة المشاركة
 في یتحقق ال مما والفوائد الغایات من تحققھ نظرا لما تطبیقھا اإلسالمیة إلى

 األموال رؤوس توفیر من عامة الشركات غایةل تضمنھا مع المعھودة، الشركات
  :المخاطرة، ویمكن إجمال بعض المزایا كالتالى وتوزیع

 بدیال تكون أن المتناقصة المشاركة صیغة من الغرض:  بدیل عن القرض الربوى-١
  .الفائدة أساس غیر على لعمالئھ االئتمان المصرف یقدم حیث الربوي، القرض عن
 على تشجعھ: للشریك وبالنسبة السنة، مدار على دوریة أرباحا للمصرف  تحقق-٢

 بتملك انفراده في المتمثلة طموحاتھ وتحقق للمشروع، والتملك الحالل االستثمار

                                           
  .٩٦٤/ ١٣مي مرجع سابق، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى ععجیل جاسم النش) (١
  
مكتبة / ، ط١٥/١٤١المعامَلات الماِلیة أصالة ومعاصرة، أبو عمر ُدْبَیاِن بن محمد الدُّْبَیاِن ) (٢

  . المملكة العربیة السعودیة، الثانیة-الملك فھد الوطنیة، الریاض 
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 تدریجیا المصرف بتخارج وذلك المتوسط، المدى على المشروع أو المنشأة أو العقار

  )١.(الشركة من
 رأس تجمد لئال المشاركة في تمراراالس ترغب ال قد اإلسالمیة المالیة  المؤسسة-٣

 إلى باإلضافة الربح في غایتھا لھا یحقق المتناقصة المشاركة فعقد طویلة، مدة مال

  )٢.(المشارك المال رأس إلى بحاجة تكون ال قد فترة في المال رأس استرداد
المشاركة المتناقصة تبعد شبھة الربا عن مجال االستثمار، وتحقق ھدفا رئیسا -٤

  .ثمار في حدود وضوابط الشریعة اإلسالمیةلالست
تزید المشاركة المتناقصة من جانب الطلب واإلقبال على أسلوب االستثمار، وذلك -٥

برفع المصرف العبء عن المستثمر بالقیام بالتمویل، كما أنھا توفر میزة التنویع في 
  .مجال االستثمار بدال عن المداینات والقروض

لتنمیة المحلیة، حیث یوفر المصرف الدعم المادى للحرفیین، تلعب دورا فعاال في ا-٦
وأصحاب الصناعات البسیطة، فإن ھذا یعمل على زیادة الدخل، ویؤدى إلى اعتماد 

  )٣.(المجتمعات المحلیة على القدرات الذاتیة، ویرفع العبء عن الحكومات

كة  لعملية للمشا   لمتناقصة لخ 

كة عملية في إلسالمي لمص يتبعها لتي لخ   :لمتناقصة لمشا

لى أل  مشروع في المشاركة بطلب اإلسالمي للمصرف العمیل یتقدم :لخ 

 یكون وقد. الالزمة والمستندات الوثائق تقدیمھ مع متناقصة، مشاركة استثماري
  .قبلھ من كطلب علیھا ویوقع العمیل یملؤھا طلبات نماذج أعد قد المصرف

لثان  والمستندات المرفقات من والتحقق الطلب بدراسة المصرف یقوم :يةلخ 

  .للمشروع االقتصادیة والجدوى

لثالثة  إلى فیھا المشاركة في الرغبة لھ كانت إذا العملیة المصرف یقدم :لخ 

  .علیھا والموافقة الشرعیة شرائطھا توافر من للتحقق الشرعیة الرقابة ھیئة

بعة ل   :التالیة الخطوات تتبع المشاركة، على الموافقة تتم إذا :لخ 

  .وشروطھ الدفع وكیفیة المصرف یقدمھ الذي التمویل قیمة یحدد -أ
  .فیھا التصرف لمنع القیود وضع أو األرض كرھن المطلوبة الضمانات تحدید -ب
  .األطراف من علیھ والتوقیع العقد إبرام -جـ
  .بالشركة خاص حساب فتح -د

  .المال رأس فبقدر الخسارة أما االتفاق، بحسب رباحاأل توزیع -ھـ

                                           
طھا الخاصة، الدكتور عبد السالم العبادي بحث منشور المشاركة المتناقصة، طبیعتھا وضواب) (١

  .٩٤٥/ ١٣بمجلة المجمع الفقھى ع
  .٩٧١/ ١٣عجیل جاسم النشمي مرجع سابق، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى ع) (٢
  .٣٥المشاركة المتناقصة وتطبیقاتھا المعاصرة، البنك اإلسالمى األردنى نموذجا، صـــ) (٣
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لخامسة  أو كلیا للشریك المشروع في حصتھ عن بالتنازل المصرف یتعھد :لخ 

  :عن طریق إحدى الصور التالیة جزئیا،
 الشركة، عقد نھایة بعد المصرف محل الشریك یحل أن على الطرفان یتفق أن -أ

  .ذلك في الكاملة الحریة لھما یكون بحیث
 ونسبة علیھا، متفق بنسب أقسام ثالثة الربح یقسم أن على الطرفان یتفق أن -ب

 عمل، من بھ یقوم وما دفعھ لما كعائد اآلخر للشریك ونسبة تمویل، كعائد للمصرف
  .المصرف تمویل لسداد ونسبة

 لكل أسھم أو حصص إلى المال رأس تقسیم على الطرفان یتفق الصورة ھذه في -جـ
 ما شراء وللشریك األرباح، من نصیبھ على منھم كل ویحصل معینة قیمة منھا

   في وحصصھ، المصرف أسھم تتناقص بحیث عام كل المصرف أسھم من یستطیع
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  )١.(كاملة ملكیة المصرف أسھم جمیع یتملك أن إلى تزید الشریك أسھم أن حین

لثانى لمتناقصة: لف  كة  لمشا   ص 

 أكثرھا ولعل العملي، الواقع في المتناقصة للشركة ددةمتع وتطبیقات صور توجد
 حصتھ عن المصرف تنازل على الطرفین اتفاق بموجبھا یتم التي تلك انتشارا
 من أو إلیھ یؤول الذي العائد دوریا من ثمنھا سداده مقابل) العمیل (للشریك تدریجیا

 عملیة انتھاء ندوع علیھا، یتفق مناسبة فترة خالل وذلك أخرى خارجیة موارد أیة
  ).الشریك (العمیل ذلك إلى كاملة البنك حصة ملكیة انتقال یتم السداد

 ھذا أن إلى وانتھوا المتناقصة، المشاركات موضوع المتخصصون بحث وقد 
  :التالیة الصور إحدى على یكون أن یمكن األسلوب

كة ص   :بالتملي لمنتهية لمتناقصة لمشا

لى لص   :قائم مشروع بتمویل المتناقصة المشاركة :أل

 كمن تشغیلھا، عن یعجز أعیانا اإلسالمیة، المالیة للمؤسسة العمیل یقدم بأن وذلك
 المعدات، بقیمة معھ شریكة المؤسسة فتدخل معداتھ، شراء یستطیع ال مصنعا یملك
 أن على ویتفقان. المال رأس في مساھمتھا لتسدید وحصة الربح، من حصتھا فتأخذ
 الشریك لصالح ملكیتھا فتناقص دفعات، على أو واحدة دفعة حصتھا المؤسسة تبیع
  .الحصة كامل بسداد الملك لھ یتم حتى

  :االستصناع مع المتناقصة المشاركة :لثانية لص

 بعقد بناءھا اإلسالمیة المالیة المؤسسة من ویطلب أرضا العمیل یقدم بأن وذلك
 بملكیتھا األرض صاحب احتفظ فإن التكالیف، من جانبا الشریك ویدفع االستصناع،

 ولصاحب علیھا، المتفق بالنسب الشریك وبین المؤسسة بین اإلیراد ویوزع لنفسھ،
 واحدة، دفعة إما المباني، في حصتھ ثمن للمؤسسة یدفع أن الحالة ھذه في األرض

  .األثمان ارتفاع بسبب میزة أیة على تحصل أن للمؤسسة یحق وال مقسطة، أو
 للمؤسسة شریكا حینئذ فیكون المعاملة، في بقیمتھا األرض إدخال الشریك رأى إذاو

 مخیرا األرض صاحب ویكون األثمان، ارتفاع من نصیب ولھ واألرض، المباني في

  )٢.(السوق بسعر یشتري أن أو یبیع أن بین

                                           
عجیل جاسم النشمي مرجع سابق، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ : لخطواتیراجع لھذه ا) (١

، المشاركة المتناقصة ٣٤٠، المعامالت المالیة المعاصرة شبیر صــ٩٩٤/ ١٣اإلسالمى ع
، المشاركة المنتھیة بالتملیك كما ٣٢وتطبیقاتھا المعاصرة، البنك اإلسالمى األردنى نموذجا، صـــ

أحمد الصویعى / دراسة نقدیة فى ظل المعاییر الشرعیة، د) ال ربا ( یكى یجریھا بیت التمویل األمر
  .٣٦٩شلبیك صـ

، طبعة دلة البركة ، ١٠٨عز الدین خوجة، صـــ/ أدوات االستثمار اإلسالمى، د: یراجع) (٢
  .السعودیة، الطبعة األولى
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  :المشترك المجمع المصرفي التمویل بطریقة المتناقصة المشاركة :لثالثة لص

 تمویل أو إنشاء في غیرھا مع أو بینھا فیما اإلسالمیة المالیة المؤسسات فتشترك
 أو شریك لصالح أكثر، أو مؤسسة تخارج على ابتداء فیھ االتفاق ویتم مشروع،

  .السابقة المتناقصة المشاركة بطریقة االتفاق حسب األرباح حصص وتوزع أكثر،

بعة لص   :اإلجارة مع بالتملیك نتھیةالم المتناقصة المشاركة :ل

 مع مشروع، إقامة على والشریك اإلسالمیة، المالیة المؤسسة بین التعاقد یتم بأن
 ھذه في صفتھ فتكون المثل، وبأجرة محددة، لمدة العین باستئجار الشریك من وعد

 المتناقصة المشاركة طریقة وفق حینئذ األرباح وتوزع ومستأجرا، شریكا الحال
  .اتفاقھما سبوح السابقة

  :المشترك بالتمویل المتناقصة المشاركة :لخامسة لص

 أو الكلي التمویل في المشاركة على متعاملھا مع اإلسالمیة المالیة المؤسسة تتفق
 الشریك مع المؤسسة اتفاق أساس على وذلك متوقع، دخل ذي لمشروع الجزئي
 حقھ مع فعال المحقق الدخل صافي من نسبیة حصة على المؤسسة لحصول اآلخر

 الجزء ذلك لیكون علیھ یتفق منھ قدر أي أو اإلیراد من المتبقي بالجزء باالحتفاظ
  .تمویل من البنك قدمھ ما أصل لتسدید مخصصا

سة لص   :األسھم بطریقة بالمشاركة المتناقصة المشاركة :لسا

 مجموع تمثل أسھم صورة في الشركة في وشریكھا المؤسسة من كل نصیب یحدد
 اإلیراد من نصیبھ على الشریكین من كل یحصل المشاركة موضوع الشيء قیمة

  .المشروع من المتحقق
 سنة، كل معینا عددا للمؤسسة المملوكة األسھم ھذه من یقتني أن شاء إذا وللشریك

 شریك تملیك یتم أن إلى متناقصة المؤسسة بحیازة الموجودة األسھم تكون بحیث
  .آخر شریك دون للعقار المنفردة الملكیة لھ فتصبح املھا،بك األسھم المؤسسة

  :المضاربة بطریق المتناقصة المشاركة :لسابعة لص

 العمل، الشریك ویقدم معین، لمشروع المال رأس كامل یدفع المصرف اإلسالمى بأن
 المتناقصة، المشاركة بطریقة المشروع بتملیك المؤسسة من وعد مع بینھما والربح

  )١().بالتملیك منتھیة مضاربة (صورة فھذه

                                           
ع الفقھ عجیل جاسم النشمي مرجع سابق، بحث منشور بمجلة مجم: یراجع لھذه الصور) (١

= ،١٠٨عز الدین خوجة، صـــ/ أدوات االستثمار اإلسالمى، د: ، ٩٩٢، ٩٨٤/ ١٣اإلسالمى ع
 وما بعدھا، الشركة المتناقصة، ١٠١٤ /١٣التعقیب والمناقشات مجلة المجمع الفقھى الدولى =

عبداهللا بن فیصل بن أحمد الفیصل القاضى بالمحكمة العامة بشقراء بحث منشور بمجلة العدل 
، العقود المستجدة ضوابطھا ونماذج منھا، الدكتور ١٩٠ھــ، صـــ١٤٣٤، شوال ١٥ السنة ٦٠ع

  .٩٤٧/ ١٠نزیھ كماد حماد بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى 
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لثال لمتناقصة: لف  كة  لفقهى للمشا   لحك 

  :اختلف الفقھاء حول مشروعیة المشاركة المتناقصة وكان خالفھم على قولین

ل أل ل    مشروعیة المشاركة المتناقصة مع مراعاة الضوابط الشرعیة لمثل ھذا : لق

/ د: ذھب إلیھ جمھور الفقھاء المعاصرین منھموھو ما ) ١(النوع من المشاركات،

عبدالسالم ) ٤(حسن على الشاذلى،/ د) ٣(نزیھ حماد،/ د) ٢(وھبة الزحیلى،

  ) ٧(عبدالستار أبوغدة،/ د) ٦(عجیل جاسم النشمى،/ د) ٥(العبادى،

                                           
  : وھذه الضوابط نص علیھا قرار مجمع الفقھ الدولى حیث جاء فیھ ما نصھ) (١
باألحكام العامة للشركات، وروعیت فیھا الضوابط المشاركة المتناقصة مشروعة إذا الُتزم فیھا " 

  :اآلتیة
 عدم التعھد بشراء أحد الطرفین حصة الطرف اآلخر بمثل قیمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما - أ

في ذلك من ضمان الشریك حصة شریكھ، بل ینبغي أن یتم تحدید ثمن بیع الحصة بالقیمة السوقیة 
  .علیھ عند البیعیوم البیع ، أو بما یتم االتفاق 

 عدم اشتراط تحّمل أحد الطرفین مصروفات التأمین أو الصیانة وسائر المصروفات، بل تحّمل - ب
  .على وعاء المشاركة بقدر الحصص

 تحدید أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، وال یجوز اشتراط مبلغ مقطوع من األرباح أو -ج
  .نسبة من مبلغ المساھمة

  .د وااللتزامات المتعلقة بالمشاركة الفصل بین العقو- د
  واهللا أعلم). تمویل (  منع النص على حق أحد الطرفین في استرداد ما قدمھ من مساھمة -ھـ

، الشركة المنتھیة بالتملیك وتطبیقاتھا فى ١٣/٩٩٣بحث نزیھ حماد منشور بمجلة المجمع : یراجع
، الشركة المتناقصة، عبداهللا بن ٨٥المصارف اإلسالمیة، صالح سعید عبداهللا المرزوقى،صـــ

  .١٩٦ھــ، صـــ١٤٣٤، شوال ١٥ السنة ٦٠فیصل بن أحمد الفیصل بحث منشور بمجلة العدل ع
  :وقد اشترط مؤتمر المصرف اإلسالمي بدبي ثالثة شروط لھذه المشاركة وھي

لفعلیة  أال تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملیة تمویل بقرض، فال بد من إیجاد اإلرادة ا-١
  .للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب االتفاق، وأن یتحمل جمیع األطراف الخسارة

حصتھ في المشاركة ملكا تاما، وأن یتمتع بحقھ الكامل في اإلدارة ) البنك( أن یمتلك المصرف -٢
  .=والتصرف، وفي حالة توكیل الشریك بالعمل؛ یحق للبنك مراقبة األداء ومتابعتھ

المشاركة المتناقصة شرطا یقضي بأن یرد الشریك إلى البنك كامل حصتھ في  أال یتضمن عقد -٣=
  .رأس المال، باإلضافة إلى ما یخصھ من أرباح، لما في ذلك من شبھة الربا

، ١٠١٨، ١٣/١٠١٣، مناقشات المجمع ع٤٣٦ المعامالت المالیة المعاصرة، وھبة الوحیلى صــ
  .٣٤٢بیر صـــالمعامالت المالیة المعاصرة، محمد عثمان ش

  .٤٣٦المعامالت المالیة المعاصرة، وھبة الزحیلى صــ) (٢
  .٩٣٤/ ١٣نزیھ كماد حماد مرجع سابق بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى ) (٣
المشاركة المتناقصة وصورھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة، األستاذ الدكتور حسن علي ) (٤

  .٨٧٥/ ١٣ الفقھى الدولى الشاذلي، بحث منشور بمجلة المجمع
  .٩٤٧/ ١٣عبدالسالم العبادى مرجع سابق ) (٥
  .٩٩١/ ١٣عجیل جاسم النشمي بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى ع) (٦
  .١٠٣٢/ ١٣مناقشات أعضاء مجمع الفقھ الدولى منشورة بمجلة المجمع ع) (٧
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وآخرون، وھو ما ذھب إلیھ مجمع الفقھ اإلسالمى ) ١(محمد عثمان شبیر،/ ود

  )٢.(الدولى

ل  حرمة المشاركة المتناقصة، وعدم جواز التعاقد والتعامل بھا، وھو ما : لثانىلق

  )٣.(حسین كامل، الشیخ عبداللطیف آل محمود/ على السالوس، الشیخ/ ذھب إلیھ د

لخال   : سب 

یرجع سبب الخالف بین الفقھاء المعاصرین في حكم ھذه المعاملة إلى االختالف في 
األخرى فمن غلب اإلرادة الباطنة على الظاھرة، ورأى تغلیب إحدى اإلرادتین على 

أن المشاركة المتناقصة مجرد ستار یختفى وراءھا عملیة تمویل بقرض ربوى، وأن 
المصرف لیس لدیھ نیة حقیقة في الدخول في التعاقد، وال البقاء في المشروع بقرینة 

ا، ومن غلب اإلرادة بیع  حصتھ إلى الشریك اآلخر من بدایة التعاقد قال بعدم جوازھ
الظاھرة على الباطنة، ورأى أن العقد قد اكتملت أركانھ، وشروطھ، وخال من 

  )٤.(المحاذیر الشرعیة، وروعیت فیھ الضوابط المذكورة قال بصحتھ وجوازه

لـ   ـةأل

ل أل ل  لق   :استدل القائلون بالجواز على ماذھبوا إلیھ بما یلى: لة 

)  q p o n ( :الشركة ومنھا قولھ تعالىاألدلة العامة على جواز -١

له تعالى)٥( ̄ (: ق  ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 لم ما الشریكین ثالث أنا :وجل عز  اهللا یقول: ( وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم )٦()  ° ±

  )٧).(بینھما من  خرجت خان فإذا ، صاحبھ أحدھما یخن
الشركة، والمشاركة المتناقصة نوع من دلت ھذه األدلة على مشروعیة : وجھ الداللة

  .الشركة في الجملة فكانت مشروعة

                                           
  .٣٤١محمد عثمان شبیر، صــ/ المعامالت المالیة المعاصرة، د) (١
  ) : ٢/١٥ (١٣٦قرار رقم ،  موقع مجمع الفقھى الدولى على االنترنت الدورة الخامسة عشرة) (٢

http://www.iifa-aifi.org/٢١٤٦.html  
تراجع أقوالھم فى مناقشات وتعقیبات مجمع الفقھى الدولى بشأن المشاركة المتناقصة مجلة المجمع ) (٣
  .١٣٥/ ١٥عامالت المالیة المعاصرة أصالة ومعاصرة الم: ، ویراجع أیضا١٠٣٦، ١٠٣٥، ١٠٢٦/ ١٣ع
أال : مما یدل على ھذا ویؤكده أن كثیرا من الباحثین اشترطوا من بین الضوابط التى یجوز بھا ھذا العقد) (٤

المشاركة : یراجع.  وأال یكون ھذا العقد مجرد حیلة للتوصل إلى محرم. تكون مجرد عملیة تمویل بقرض
/ دراسة نقدیة فى ظل المعاییر الشرعیة، د) ال ربا (  كما یجریھا بیت التمویل األمریكى المنتھیة بالتملیك

  .٣٤٩أحمد الصویعى شلبیك صـ
   ).١٢( سورة النساء من اآلیة ) (٥
   ).٢٤( سورة ص من اآلیة ) (٦
 ٢٣٢٢ ح٢/٦٠باب فى الشركة، والحاكم فى المستدرك / البیوع،  ب/ ، ك٣٣٨٥ ح٣/٢٦٤أبوداود ) (٧

  .صحیح ووافقھ الذھبى: وقال
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 أو بالبیع بالوعد صحیح شرط بھا اقترن ،)١(العنان شركة من تعتبر الشركة ھذه-٢
 نص شأنھ في یرد ولم للشرع، مناف وال العقد، لمقتضى مناف غیر وھذا اإلجارة
 نصیبھ، في التصرف حر ریكالش ألن قطعیة؛ عامة قاعدة یصادم أو یمنعھ، خاص

 سواء لشریكھ المستقبل في حصتھ الشریك تملیك من یمنع ما الشرع في یوجد وال
 وقت أي في فلھ الزم، غیر عقد الشركة ألن دفعات؛ على أو واحدة دفعة ذلك كان

  .الشركة من الخروج

 من یتةمب النیة تكون أن بین واضحا فرقا  ھناك:ھذا الدلیل بــــأن نوقش: لمناقشة

 نفسھ، العقد داخل أساسي كشرط علیھا ومنصوص لھا، ومرتب للتخارج، البدایة
 یكن لم جدیدة أحداث لوقوع النشاط بدایة بعد التخارج الشركاء ألحد یعن أن وبین

 الرغبة إبداء لھما یحق الشركة عقد في الشریكین كال أن شك فال قبل، من یتوقعھا
 التخارج، ھذا على ینص أن أما التعاقد، بدایة بعد شاءا وقت أي في التخارج في

 مسبق كشرط االسمیة القیمة بنفس اآلخر للشریك الشریكین أحد حصة بیع وعلى
 فھذا البدایة من للعقد مصاحب ملزم وعد في أو إقرار في أو نفسھ، العقد داخل

 الشركة عقد یأباه ما وھو المتخارج، للشریك المشتري الشریك من واضح ضمان
  .ومصر عصر كل في العلماء فاقبات
 مختلفة عقود بین تجمع الشركة وكون واإلباحة، الصحة المعامالت في األصل-٣

 واحد عقد في العقود ھذه اجتماع من یمنع ما یوجد فال واإلجارة والبیع، كالشركة
 عقد كل استوفى طالما األحكام، مختلفة أم األحكام متفقة العقود ھذه أكانت سواء
 من أم الجائزة العقود من العقود ھذه أكانت وسواء الشرعیة، وشرائطھ انھأرك منھا

 الشرع كان إذا العقود ھذه اجتماع من الممنوع وإنما مًعا، منھما أم الالزمة العقود
 وھذا شرًعا، محرم ھو ما إلى توصل اجتماعھا في كان أو االجتماع، ھذا عن نھى قد
 والشركة البیع اجتماع من الشرع یمنع لمف المتناقصة، الشركة عقد في یوجد ال

  )٢.(واإلجارة
أھمیتھا، وحاجة المستثمرین إلیھا سواء على مستوى المصرف أم الفرد، حیث -٤

تعد أحد أدوات االستثمار الھامة في العصر الحاضر، یتجنب بھا المستثمر الربا، 
 المعھودة، أضف وتحقق لھ كثیر من الغایات والفوائد التى قد ال تتحقق في الشركات

ومن . إلى ذلك ضمانھا توفیر رؤوس األموال، وتحمل المخاطرةـ وتوزیع الخسائر

  )٣.(المعلوم أن من أسس الشریعة اإلسالمیة رفع الحرج

                                           
أن یعقد اثنان، أو أكثر الشركة بینھما، وكان مالھما الذي أدخاله في الشركة مما : شركة العنان معناھا) (١

فتكون الشركة . الربح= =یصلح أن یكون رأس مال للشركة، ولم یشترطا المساواة التامة في رأس المال أو
القاموس الفقھي لغة واصطالحا الدكتور سعدي أبو : ، ویراجع٢٦٢مجلة األحكام العدلیة صــ. شركة عنان

  .دمشق. دار الفكر/: ، ط٢٦٣حبیب 
، المعامالت المالیة ١٦١ /١٥المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة للشیخ ذبیان بن محمد ) (٢

  .٣٤١، المعامالت المالیة المعاصرة، محمد عثمان شبیر صـــ٤٣٦المعاصرة، وھبة الزحیلى صـ
  .٧٣المشاركة المتناقصة وتطبیقاتھا المعاصرة، مرجع سابق صــ) (٣
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لثانى ل  لق   :لة 

  : استدل القائلون بعدم مشروعیة المشاركة المتناقصة بجملة أدلة منھا ما یلى

، بجامع البیع باشتراط عودة الملك )١(ى بیع الوفاءقیاس المشاركة المتناقصة عل-١
  .لصاحبھ فكما أن بیع الوفاء محرم، فالمشاركة المتناقصة مثلھ

 من صورة ھو یكن لم أن یعني. الوفاء بیع من أسوأ ھذا: " على السالوس/ یقول د
 بیع في إنما یدفعھ، بمبلغ ملتزم اآلخر ألن الوفاء، بیع من أسوأ فھو الوفاء بیع

  )٢(."شیئا یدفع فال العین یرد لم إن لوفاءا
 بعقود أقارنھا أن أردت المتناقصة المشاركة "السالمي المختار محمَّد الشیخ ویقول
 بیع فإن الوفاء، بیع ھو إلیھا العقود أقرب فوجدت اِإلسالمي الفقھ في معروفة أخرى

  )٣("صاحبھ إلى الملك یعود أن اشتراط على یبیع أن الوفاء

المشترى في بیع الوفاء لھ صفة المالك وغیر المالك، فھو مالك بمقتضى  :شةلمناق

العقد، وغیر مالك بمقتضى الشرط الذى یلزمھ برد المبیع إلى المدین عند سداد 

  )٤.(الدین، وھو شرط یتنافى مع مقتضى العقد
بخالف إضافة فإن البائع في بیع الوفاء لم یقصد البیع حقیقة ولم تتوجھ إرادتھ إلیھ، 

المشاركة المتناقصة فقد توجھ القصد إلى حقیقة االستثمار ویتحمل كل طرف الربح 

  )٥.(والخسارة
 ألنھ الشركة؛ باسم مستتر بفائدة قرض حقیقتھا في ھي المتناقصة الشركة  أن-٢

 البعض، بعضھما مشاركة األمر واقع في یریدان ال وعمیلھ البنك أن الواضح من
 من االنتھاء فور التعامل من البنك تخارج یبدأ أن على البدایة من فیھ مبیتة فالنیة

 كل حصول بمجرد الطرفین بین بأكملھا المشاركة عملیة وتنتھي المشروع قیام
 للعمیل، بالنسبة القرض وھو التعامل، لھذا المنشئ األصلي الغرض على منھما

 وأنا: "  د السالوسللبنك، یقول بالنسبة) أصلھ استرداد مع (القرض ھذا من والعائد

ویقول ) ٦(."متناقصة شركة ولیست تمول المسألة أن فوجدت العقدین إلى نظرت
 صحیحة؛ غیر أنھا تتراءى المعاملة ھذه مثل فإن: " الشیخ عبداللطیف آل محمود

  )٧(."الدین لجدولة حیلة تصبح ألنھا

                                           
أن یبیع السلعة للمشتري بالذي لھ علیھ من الدین على أنھ متى قضاه الدین : بیع الوفاء معناه) (١

  .٣٨٤، القاموس الفقھى صــ١١٥معجم لغة الفقھاء صــ. عادت إلیھ السلعة
  .١٠٣٦/ ١٣مجلة مجمع الفقھ الدولى ) (٢
  .١٠٢٢/ ١٣مجلة مجمع الفقھ الدولى  )(٣
  .٤٣٧وھبة الزحیلى مرجع سابق صــ) (٤
  .٣٥الصور المعاصرة لبیع الوفاء، دراسة فقھیة، یاسر الخضیرى صـــ) (٥
  .١٠٣٦/ ١٣مجلة مجمع الفقھ الدولى ) (٦
  .١٠٣٥/ ١٣المرجع السابق ) (٧
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 وذلك لفقھاء،ا عنھا نھى التي العینة بیع صور أحد ھو المتناقصة المشاركة عقد-٣
 إلى اشتراه الذي األصل بیع المشتري یعید أن على البیع عقد في الصریح للنص
 في أرى ال الشدید فلألسف: " األصلي یقول الشیخ حسین كامل المالك البائع نفس

 بیوع نماذج ألحد مثاال كونھ إال للمناقشة المطروح المتناقصة المشاركة عرض

  )١".(عنھا الفقھاء نھى التي العینة

 وھذه مؤجل، واآلخر حال، أحدھما بیعان فیھا العینة نوقش ھذا الدلیل بأن :لمناقشة

 البیع یحصل ثم مشاركة، عقد فیھا وإنما بیع، عقد فیھا لیس المتناقصة المشاركة
 البیع في زیادة ھناك فإن العینة بیع أما السوقیة، بالقیمة أیًضا یحصل وھو بعدئذ،

 الطرفین أحد وكون الفائدة، عنصر بھا یوجد التي وھي ل،الحا البیع عن المؤجل
 على الحصول یرید كان إذا ذلك؟ من الشرع في مانع فأي الربح على الحصول یرید

 ھذه یمنع ما ھناك فلیس بالتدریج، الكاملة الملكیة على الحصول یرید واآلخر الربح،

  )٢(.وضوابطھا وعقودھا الشریعة أحكام وفق كانت إذا الرغبات
 بین عالقة ھناك لیس: قائًلا العینة، شبھ محیى الدین علي الشیخ فضیلة ویستبعد
 عدة بین وھذا طرفین، بین العینة فبیع العینة، وبیع المتناقصة الشركة موضوع
 أن بد ال العینة وبیع طویل، وقت بعد وھذا الوقت، نفس في العینة وبیع أطراف،

 عقد في تتوافر ال فلذلك األسعار، تتغیر الغالب في وھنا یتغیر، لم السعر یكون

  )٣(.الشبھة ھذه تستبعد أن فینبغي العینة، بیع صور المتناقصة الشركة
 شراء البدایة من نفسھ العقد في اآلخر الشریك على الشریكین أحد  اشتراط-٤

 لم ولو االسمیة بقیمتھا المال رأس في الحصة ھذه ضمان اشتراط یعني منھ حصتھ
 الشركاء أحد أراد إذا: "فھمي كامل حسین الدكتور یقول ھذا وفي رط،یف أو یتعد

 باقي إلى وإما للغیر، إما امتلكھا التي الشائعة حصتھ یبیع فھو الشركة من التخارج
 وبیع التخارج تم إذا ما حالة في جائز كلھ وھذا الشركة، في المستثمرین الشركاء
 وإن: "اهللا رحمھ قدامة ابن لیقو المثال سبیل فعلى مسبق، شرط دون الحصة

  )٤(".جاز منھ شریكھ حصة الشریكین أحد اشترى
 شراء البدایة من نفسھ العقد في اآلخر الشریك على الشریكین أحد اشترط إذا أما

 االسمیة دون بقیمتھا المال رأس في الحصة ھذه ضمان اشترط فكأنھ منھ حصتھ
 عند الشرط ویفسد الشركة، یفسد سدالفا الشرط إن: یقول من عند العقد فیفسد تعد،

  )٥("العقد یفسد ال الفاسد الشرط بأن یقول من

                                           
  .١٠٢٦/ ١٣مناقشات مجلة المجمع الفقھى الدولى ) (١
  .١٥٨ /١٥امالت المالیة أصالة ومعاصرة للشیخ ذبیان بن محمد المع) (٢
  .١٠٤٣/ ١٣مناقشات مجلة المجمع الفقھى الدولى ) (٣
  .٤٣/ ٥المغنى البن قدامة ) (٤
  .١٥٤ /١٥المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة للشیخ ذبیان بن محمد ) (٥
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نوقش ھذا الدلیل بأن الضوابط التى وضعھا الفقھاء المجیزون قد صانت  :لمناقشة

  .العقد من مثل ھذه الشروط الفاسدة فإذا طبقت تلك الضوابط كان العقد صحیحا
 إذا مشروعة المتناقصة المشاركة : "  نصھجاء في قرار المجمع الفقھى الدولى ما

   :اآلتیة الضوابط فیھا وروعیت للشركات، العامة باألحكام فیھا الُتزم
 إنشاء عند الحصة قیمة بمثل اآلخر الطرف حصة الطرفین أحد بشراء التعھد عدم-أ

 ثمن تحدید یتم أن ینبغي بل شریكھ، حصة الشریك ضمان من ذلك في لما الشركة،

  )١(."البیع عند علیھ االتفاق یتم بما أو ، البیع یوم السوقیة بالقیمة صةالح بیع
 جمھور المشاركة المتناقصة فیھا إضافة البیع إلى المستقبل، وقد ذھب-٥

 وقد تملیك، مستقبل؛ ألنھا زمن إلى البیع عقد إضافة جواز عدم إلى )٢(الفقھاء
 ال ألنھ شاكلھا، وما اإلجارة بخالف اإلضافة، إلى حاجة فال للحال، تنجیزھا أمكن
 المنفعة وجود حسب على فساعة، ساعة تتجدد، المنفعة ألن للحال، تملیكھا یمكن

  )٣.(وحدوثھا
وبناء علیھ فإن المشاركة المتناقصة ال تجوز، أصلھا عدم جواز البیع المضاف إلى 

  .المستقبل

  لھم وھو قول ) ٤(لثانیةیمكن مناقشة ھذا الدلیل بأن الحنابلة في الروایة ا: لمناقشة

                                           
  ) : ٢/١٥ (١٣٦قرار رقم ،  شرةموقع مجمع الفقھى الدولى على االنترنت الدورة الخامسة ع) (١

http://www.iifa-aifi.org/٢١٤٦.html  
  ،٤٢صــ)  ھـ١٣٠٦: المتوفى( مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان محمد قدري باشا ) (٢
المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق، الثانیة، شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل، عبد الباقي بن یوسف بن / ط

 لبنان، األولى، كفایة –دار الكتب العلمیة، بیروت / ، ط٥/٨) ھـ١٠٩٩: المتوفى(ي المصري أحمد الزرقان
النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة 

ألولى، الكافي في دار الكتب العلمیة، ا/ مجدي محمد سرور باسلوم، ط: ، المحقق٩/٧٢) ھـ٧١٠: المتوفى(
فقھ اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 

  .دار الكتب العلمیة، األولى/ ، ط٢/١٢) ھـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .٥/١٤٨تبیین الحقائق للزیلعى ) (٣
بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زید، فال یصحان، وعنھ صحة عقده، : لو قال: " (٤/٤٧جاء فى الفروع ) (٤

وذكرنا عن أحمد نفسھ جواز تعلیق :  (٢٢٧وجاء في كتاب العقود البن تیمیة  صــ). وحكي عنھ صحتھما
أن ھذا : البیع بشرط، ولم أجد عنھ، وال عن قدماء أصحابھ نصا بخالف ذلك، بل ذكر َمْن ذكر من المتأخرین

ثم أخذ یفند أدلة ... ال یجوز كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي، واحتجت الطائفتان على ذلك بأن ھذا غرر 
  .١٣/٨٩٤حسن على الشاذلى بمجلة مجمع الفقھ الدولى / نقال عن بحث د) . المانعین
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 العقد كان إذا أنھ لنا صححوا البیع المعلق على شرط، ومعلوم) ١(عند الحنفیة
 محتمل أمر على یكون إنما والتعلیق ھذا ، على بناء صحیحا، شرط على المعلق

 فإنھ المستقبل، الزمن وھو الوقوع، محقق أمر إلى العقد أضیف إذا فإنھ الوقوع،

  )٢.(أولى ببا من صحیحا یكون

لمختا ل    لق

وبعد عرض المذھبین بأدلتھما ومناقشة ما أمكن مناقشتھ من األدلة فإنى أختار ما 
ذھب إلیھ جمھور الفقھاء المعاصرین أصحاب المذھب األول والذین ذھبوا إلى جواز 

مع ضرورة االلتزام بالضوابط ) المشاركة المتناقصة ( المشاركة المنتھیة بالتملیك 
  :اشترطوھا للجواز لتفادى المحظورات الشرعیة، وذلك لألسباب التالیةالتى 

 إن فى ھذا االختیار تنشیطا ألداة من أدوات التمویل التى تقوم علیھا المؤسسات -١
  .المالیة مما یفید االستثمار، وینعكس على اإلنتاج، ومن خاللھ تدور عجلة التنمیة

ات التى تعجز عن شراء حاجاتھا عن طریق  كما أنھ یفید األفراد والدول والمؤسس-٢
  .البیع

فیھ رفع للحرج عن األمة فى معامالتھا المالیة، ورفع الحرج أساس من أسس -٣
  .الشریعة الغراء

لثال لمتناقصة: لف  كة  لمشا نة على عق  لبا اه  ل إل  ية    ث ن

المتناقصة،  المشاركة عقد على والباطنة الظاھرة یظھر بوضوح أثر نظریة اإلرادة
فإن الفقھاء المعاصرین لم یغفلوا عن ھذه النظریة أثناء دراستھم لھذه القضیة 
المعاصرة، بل كانت نظریة اإلرادة أساسا الختالفھم وحكمھم، من خالل محاولة 

 وإن والعقود األلفاظ بظواھر االعتبار تغلیب إحدى النظریتین على األخرى، وھل
 إلیھا االلتفات یوجب تأثیر والنیات للمقصود أم بخالفھا، لنیاتوا المقاصد ظھرت

  جانبھا؟  ومراعاة
فمن خالل أقوال المجیزین یظھر أثر نظریة اإلرادة الظاھرة والباطنة في الحكم على 

المتناقصة في جملة الضوابط التى قالوا بضرورة االلتزام بھا في إجراء  المشاركة

                                           
 فسد البیع ومن فإن كان األجل معلوما جاز البیع وإن كان مجھوال:  ( ٣/١٤٢جاء في الفتاوى الھندیة ) (١

جملة اآلجال المجھولة البیع إلى النیروز والمھرجان وقد ذكر محمد رحمھ اهللا تعالى مسألة النیروز 
والمھرجان في الجامع الصغیر وأجاب بالفساد مطلقا والصحیح من الجواب في ھذه المسألة أنھما إذا لم 

نا أحدھما وكان یعرفان وقتھ ال یفسد العقد ھكذا یبینا نیروز المجوس أو نیروز السلطان فالعقد فاسد وإذا بی
ومعلوم أن النیروز ھو عید الربیع عند الفرس، وموعده في مارس : "حسن الشاذلى/ قال د). في المحیط 

إن : قال الفقیھ أبو اللیث. من كل عام، فھل إذا باعھ ھذه السلعة عند قدوم ھذا الزمن المعلوم یجوز البیع؟ 
جاز البیع إلى النیروز فإن حملنا ذلك على البیع ال على الثمن، فإن البیع المضاف إلى زمن البیع جائز، فإذا 

مستقبل معلوم لكال المتعاقدین كأول شھر كذا أو أول سنة كذا یكون بیعا صحیحا بناء على ھذا االحتمال، 
یدا في ھذا الصدد، ألن تأجیل ألنھ معلوم لكال المتعاقدین، أما إن حملناه على تأجیل الثمن فإنھ ال یفیدنا جد

  .٨٩٠/ ١٣مجلة مجمع الفقھ الدولى ع. الثمن جائز باالتفاق
/ المشاركة المتناقصة وصورھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة، األستاذ الدكتور) (٢

  .١٣/٨٩٤حسن علي الشاذلي، مجلة مجمع 
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 بھا عقد تمویل ربوى، ویلبس العقد ثوب المشاركة، المعاملة حتى ال یكون المراد
  .فتصیر ذریعة إلى الربا

 حیث قولھم على والباطنة الظاھرة اإلرادة نظریة أثر یظھر المانعین أقوال خالل ومن
 الظاھر، إلى االلتفات وعدم العقد من المقصود تغلیب على قولھم المانعون بنى

 الحقیقة بدلیل اشتراط خروجھ منذ بدایة البنك ال ینوى المشاركة أن والتخوف من
  . التعاقد، فكأنھ مجرد تمویل بقرض ربوى، ولكنھ مقنع بثوب المشاركة

 القرائن تحقق مع الباطنة اإلرادة جانب غلبوا الحرمة إلى ذھبوا الذین فالفقھاء
 ھو المراد وأن ابتداء مرادة غیر الشركة أن یدركون جعلتھم والتى بالعقد المحیطة

  . انتھاء مویلالت
نظروا إلى الظاھر مع اكتمال األركان والشروط التى  فقد الجواز إلى ذھبوا الذین أما

 إضافة إلى أن البنك یتحمل في الخسائر بنسبة حصتھ، مما یزیل .تشترط في كل عقد
  .عن العقد شبھة الشكلیة أو الصوریة

 الظاھرة اإلرادة ریةنظ یغفلوا لم المعاصرین أن یبین ما باختصار ھنا أسوق وسوف
  .الفقھى لھا وعند بناء الحكم للمشاركة المتناقصة دراستھم عند والباطنة

 الممول اشتراك: ثالثا: " نزیھ حماد وھو یتحدث عن شروط المشاركة/ قال د-
 كیال الملك، في حصصھم بحسب وقوعھا حال في الخسارة) غرم (ضمان في والعمیل

 اإلرادة وجود من فیھا بد ال حیث الربوي، للقرض لةحی التمویلیة العملیة ھذه تكون
 والتلف الخسارة ضروب جمیع یتحمال وأن الطرفین، من للمشاركة الحقیقیة

 فترة خالل ذلك من شيء تحقق إن والعوائد لألرباح استحقاقھم مقابل والنقصان

  )١(."المشاركة
 العقد ھذا تبنت التي المصرفیة المؤتمرات أكدت وقد: " عبدالسالم العبادى/ وقال د-

 أن بد فال البنك، من تمویل مجرد المتناقصة المشاركة تكون أن یصح ال أنھ على
 على أكدت كما والخسارة، الربح األطراف جمیع یتحمل وأن حقیقیة، المشاركة تكون

 اإلدارة في بحقھ یتمتع وأن تاما ملكا المشاركة في حصة البنك یمتلك أن ضرورة
 األداء مراقبة حق للبنك فإن بذلك اآلخر الشریك توكیل حال يف وأنھ والتصرف،

  )٢"(.المشروع ومتابعة
 معان على ینطوي العنوان ھذا أن إذن الواضح فمن: " وقال الشیخ حسین كامل-

 كونھ من الفقھاء إلیھ أشار كما األصلي، ومقصده العقد مقتضى مع تماما تتناقض
 إال الحاالت أغلب في یتحقق ال المقصد ذاوھ. الربح لتحقیق المشاركین بین عقدا

 طرفي اشتراك تعني الشركة أن فكما. المشاركة في واالستمرار االستدامة بافتراض
 وھذا الربح، لتحقیق العمل في اشتراكھا أیضا تعني فإنھا المال؛ رأس في التعاقد

 البدایة من فیھ واضحة مبیتة النیة إن إذ أمامنا، الذي العقد من الھدف مع یتناقض
 تنتھي ثم األول، البائع من لألصل شرائھ فور التعامل من البنك تخارج یبدأ أن على

 األصلي الغرض على منھما كل حصول بمجرد الطرفین من بأكملھا المشاركة عملیة

                                           
  .٩٣٥/ ١٣المشاركة المتناقصة نزیھ حماد، مرجع سابق، ) (١
  .١٣/٩٤٧لسالم العبادى، مرجع سابق، مجلة المجمع عبدا) (٢
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 واقع وفي.. المستثمر للعمیل بالنسبة القرض أو التمویل وھو التعامل لھذا المنشئ
 الثوابت بعض عن تماما نتغاضى فكأنما المتناقصة شاركةالم عقد أجزنا إذا األمر
  :أھمھا من والتي الفقھاء علیھا تعارف التي

 بصفة الناس بین المبرمة والعقود المعامالت أنواع من نوع أي في العبرة أن: ال

 تتضمنھ ما على الشریعة نظر وجھة من الرفض أو القبول حیث من تتوقف عامة

  )١".(ومباني  أسماء من تحملھ ما على ولیس ومقاصد، معان من
وجاء في المعاییر الشرعیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات -

مستند القول بأنھ یجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة : " المالیة اإلسالمیة
وقایة ھذه الشركة : األحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان ھو

 من أن تكون مجرد تمویل بقرض یلتزم العمیل بسداده مع عوائد الجدیدة

  )٢"(الشركة
وبناء على ھذه النصوص یتبین لنا أن نظریة اإلرادة الظاھرة والباطنة كان لھا 
تأثیرھا في عقد المشاركة المتناقصة بین المجیزین والمانعین، وأنھا كانت أساسا 

 جانب اإلرادة الظاھرة قال بجواز للحكم الفقھى، وسببا للخالف بینھم فمن غلب
وباهللا . العقد، ومن غلب اإلرادة الباطنة بقرائنھا قال بحرمة ھذا النوع من التعاقد

  التوفیق

  اطب اث

  وأر ظر ارادة   ار،)٣(اورق

 في طردیة بطریقة التوسع في السنوات الماضیة خالل اإلسالمیة البنوك بدأت"
 شرعي كأساس الستخدامھ وذلك متكامل، مؤسسي إطار في التورق لوبأس استغالل
 من مزیدا لعمالئھا یتیح بما المصرفیة، األدوات من ومتنوعة جدیدة لنماذج

 في رغبتھا عن فضال. الربح لمضاعفة جدیدة فرصا نفسھا للبنوك ویحقق الخدمات،
 وقد. تتبعھا التي لدولةل النقدیة السیاسة أھداف لتحقیق واقعیة أكثر أسلوب استخدام
 األصول جانب في التورق بأسلوب بدأت متتابعة، مراحل على النماذج تلك ظھرت
 للدیون بیع شكل في أو مباشرة، بصفة سواء عمالئھا على نقدیة مدیونیات لترتیب

 التي المصرفیة االئتمان بطاقات استخدام جراء من عمالئھا على تتراكم التي
  .المباشر التورق بأسلوب بھا العمل ربطوت البنوك تلك تصدرھا

 دیونا لترتب الخصوم جانب في التورق باستخدام ھذا مسارھا في البنوك استمرت ثم
 استخدام من النھایة في یمكنھا بما عمالئھا، ولصالح نفسھا على نقدیة) قروضا(

                                           
  .١٠٢٧، ١٠٢٦/ ١٣مناقشات مجمع الفقھ الدولى بتصرف ) (١
المع��اییر ال��شرعیة ال��صادرة ع��ن ھیئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤس��سات المالی��ة اإلس��المیة          ) (٢

  .١٧٩صــ
ل م�ن دراھ�م وإب�ل وغی�ر ذل�ك           الما: الدراھم المضروبة، والوِرقُ  : الَوِرُق فتح الواو وكسر الراء    ) (٣

، ال��صحاح ١٠/٣٤٧ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور  . ال��َوَرُق الم��ال م��ن اإلب��ل والغ��نم : وق��ال اب��ن س��یده 
  .٦/٥٥٦، المحكم والمحیط األعظم البن سیده ١٥٦٤/ ٤للجوھرى 
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 بعض تحقیق مع مختلفة، استثماریة أغراض في لصالحھا القروض تلك أرصدة

  )١"(.ذلك بعد لھا التعرض سیتم ذلك، من المادیة المكاسب

قسا لى ثالثة  لت ينقس  لى   إلشا    : تج 

لف   -١ لبسي    ی�شتري  أن: ومعن�اه  األف�راد  ب�ین  یك�ون  ال�ذى : هـ  لت 

 وس�میت  ب�ھ،  اش�تراھا  مم�ا  أق�ل  ب�ثمن  آخ�ر  إل�ى  یبیعھ�ا  ث�م  مؤجل، بثمن السلعة الرجل

   )٢(.البیع ال) النقد (الورق منھا المقصود نأل التورق بمسألة
 البائع یشتریھا ثم نسیئة، سلعة یبیع أن: العینة أن العینة، بین الورق وبین والفرق

 فیھ یبیع وإنما نفسھ، البائع لیس فیھ فالمشتري التورق أما. منھ أقل حال بثمن نفسھ
 فیھا ترجع فالعینة. األول بالبائع لھ عالقة ال ثالث طرف إلى السلعة األول المشتري

 ھو وإنما األول، البائع إلى السلعة رجوع فیھ لیس والتورق األول، البائع إلى السلعة

   )٣(.نقد على لیحصل حال بثمن السوق في ببیعھ ملكھ فیما المشتري تصرف

لمن-٢  بأن للمتورق، النقد على الحصول ترتیب البائع یتولى أن : هلت 

 ویسلمھ المشتري من الثمن ویقبض نقدًا عنھ نیابة یبیعھا ثم جلبأ سلعة یبیعھ

  )٤.(للمتورق

فى-٣ لمص  المصارف إلى المعاملة ھذه النتساب بالمصرفي وسمي: لت 

 بأن بینھما التمییز یمكن ولكن. المنظم للتورق ردفًا المصطلح ھذا یستخدم ما وكثیرًا
 بالشراء اآلمر حیث بالشراء، لآلمر مرابحة یسبقھ منظم تورق ھو المصرفي التورق

  )٥(.ابتداء سلعا تملك ال المصارف أن والسبب. المتورق ھو
والنوع األخیر ھو الذى سنتحدث عنھ بشىء من التفصیل في السطور التالیة حیث لھ 
ارتباط وثیق، وعالقة وطیدة بنظریة اإلرادة، وسوف ینتظم حدیثنا عن التورق 

  :ھ المصارف، والبنوك، في الفروع التالیةالمصرفى المنظم الذى تجری

                                           
، بحث ١٧حسین كامل فھمي، صــ. ، د)المنظم( التورق الفردي والتورق المصرفي: یراجع) (١

  . الفقھ اإلسالمى الدولى فى دورتھ التاسعة عشرة المقامة بالشارقةمقدم لمجمع
  .٤٨، التعریفات للجرجانى صـ١٥٠، ١١٤معجم لغة الفقھاء صــ) (٢
  .٢محمد تقي العثماني صــ/ د.أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، أ) (٣
  .١٣منتجات التورق المصرفیة، الدكتور سامي بن إبراھیم السویلم صـــ) (٤
، الدكتور ھناء محمد ١٧صــ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( التورق حقیقتھ ، أنواعھ ) (٥

  .ھالل الحنیطي
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ل أل ،: لف  يا م  ، ئ لعملية، ف ته  فى، خ لمص لت  ي    تع

فى لمص لت  ي    تع

ي متع منها فى بتعا لمص لت    :ع 

 مكان من مخصوصة سلعة شراء طریق عن النقد على الحصول" : ع بأنه-

  )١"(.العمیل لحساب بیعھا في البنك وتوكیل البنك من آجل بثمن مخصوص

 إلى یحتاجون ممن شخص مع باالتفاق اإلسالمي المصرف یقوم أن" : ع بأنه-

 المشتري یوكل ثم یومھا، سعر من أعلى بثمن أجل إلى سلعة یبیعھ أن على النقد
 الذي المؤجل الثمن من عادة أقل نقدي بثمن السلعة لھ لیبیع اإلسالمي المصرف

 مشغولة ذمتھ وتبقى النقدي، الثمن على بذلك المتورق لیحصل السلعة بھ ترىاش

  )٢(."المعاملة لھذه األكثر بالثمن للمصرف

 الذھب من لیست "سلعة بیع ترتیب فیھ یتم نمطي بعمل المصرف قیام": قيل ه- 

 أن على آجل، بثمن المستورق على غیرھا، أو العالمیة السلع أسواق من" الفضة أو
 في عنھ ینوب بأن - والعادة العرف بحكم أو العقد في بشرط إما - المصرف لتزمی

  )٣"(.للمستورق ثمنھا وتسلیم حاضر، بثمن آخر مشتر على بیعھا
 إلى العمیل یذھب أن: المعاملة ھذه ویتبین من خالل التعریفات المتقدمة أن صورة

 لھ المصرف فیشتري رق،التو طریق عن نقودًا أرید أنا: ویقول اإلسالمي، المصرف
 تلك بیع في یوكلھ أن العمیل من المصرف یطلب ثم باألجل، لھ یبیعھا ثم سلعًا،

 الثمن العمیل ذمة في ویثبت. حسابھ في السلع ھذه ثمن العمیل یجد أیام وبعد السلع،
  .السلع لتلك المؤجل

فى لمص لعملية للت    لخ 

   :التالیة اإلجراءات وفق المصارف ھذه ىلد المنظم المصرفي التورق عملیة تتم
  .المنظم المصرفي التورق بأسلوب تمویل بطلب اإلسالمي للمصرف العمیل یتقدم-١
  .واألجل والثمن السلعة نوع العمیل لیحدد السلع؛ بأسعار قائمة المصرف یعرض-٢
  .المشتراة السلعة ببیع وتوكیلھ بالشراء، وعدًا العمیل من المصرف یطلب-٣
  .المحلیة أو الدولیة السوق من السلعة بشراء المصرف ومیق-٤
 وتقسیط المرابحة، بأسلوب للعمیل السلعة ببیع المصرف یقوم الوعد بموجب-٥

  .الثمن

                                           
  .١١/٤٧٧المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة، ذبیان بن محمد ) (١
محم�د عثم�ان ش�بیر    / د.التورق الفقھي، وتطبیقاتھ الم�صرفیة المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، أ         ) (٢

  .٢٢صــ
ھ��ذا تعری��ف مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المى ف��ى دورت��ھ ال��سابعة ع��شرة   ) (٣

 ١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣:  ھ�ـ ال�ذي یوافق�ھ   ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة م�ن    
  .م
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 العمیل، لحساب) النقد (الحال بسعر السلعة ببیع المصرف یقوم الوكالة بموجب-٦
  .المصرف لدى العمیل حساب في ثمنھا ویودع

  )١(.االتفاق حسب العمیل من المرابحة بیع أقساط المصرف یستوفي-٧

آلتي ستخال  لخ يمكننا    :م خالل ه 

 تورقًا كونھ عن یخرجھ ال وھذا العمیل، طلب بعد إال یشتري السلعة ال المصرف-١

  .الالحقتین بالمیزتین لتمیزه عندھم
  .البیع عقد قبل وذلك والمشتري، البائع مع تنظیما یرتب المصرف-٢
 ما أظھر وھذه. عنھ نیابة عمیلھ، منھ اشتراھا التي السلعة ببیع یقوم المصرف-٣

  )٢(.المنظم التورق یمیز
 المقصود لتغطیة حیلة البیع یستخدم وإنما السلعة، بیع في الواقعیة أو الجدیة عدم-٤

 في أكثر دراھم عنھا بدًال لیسدِّد الحال، في دراھم على الحصول وھو الحقیقي
  .لالمستقب

  .عدة صفقات كل صفقة منفصلة عن أختھا على یشتمل التورق-٥
 السلعة منھ اشتریت الذي األصلي ھو البائع للسلعة النھائي المشتري یكون قد-٦

 فیتم األصلي البائع غیر المشتري یكون  وقد.أطراف ثالثة عبر حینئذ التورق فیتم
  .أطراف أربعة عبر التورق

 البائع مع المستقبلي التعامل ینظم ألنھ األسم بھذا سمي المنظم المصرفي فالتورق

  )٣.(معینة وأحكام إجراءات، على االتفاق خالل من والمشتري

يا م فى،  لمص لت  ئ    :ف

 مضاربة (علیھا المتعارف التمویل أدوات من غیره عن تمیزه فوائد، ومزایا للتورق
  :یلي بما إیجازھا یمكن) الخ . . . واستصناع

 في العمالء من العدید حاجات یلبي اإلسالمیة المصرفیة منتجات من منتج تورقال-١
 القرض عقد عن شرعي بدیل أنھ ربویة، أي فائدة بدون ائتمان على الحصول

  .الربوي عند من أجازه
 المرابحة صیغة على یتحایلون كانوا الذین العمالء من العدید خسارة من یقلل-٢

 بثمن ألجل مرابحة السلع یشترون كانوا حیث نقد،ال على للحصول كوسیلة ألجل

                                           
، بح�ث مق�دم لمجم�ع الفق�ھ اإلس�المى       ٦عبد العزیز الخیاط صـ�ـ    / د.  التورق، حقیقتھ وأنواعھ، أ     ) (١

أحم�د ب�ن عب��د   / ال�دولى ف�ى دورت�ھ التاس�عة ع�شرة المقام�ة بال��شارقة، الت�ورق، حقیقت�ھ، أنواع�ھ، د         
  .٥العزیز الحداد صـــ

التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاض�ر، الت�ورق الم�صرفى الم�نظم، دراس�ة ت�صویریة         ) (٢
ل��سابعة ع��شرة  عب��داهللا محم��د ح��سن ال��سعیدى، من��شور ض��من أعم��ال وبح��وث ال��دورة ا    / فقھی��ة، د

  .٢/٥٠٤للمجمع الفقھى اإلسالمى بمكة المكرمة 
محم�د عثم�ان    / ، الت�ورق الفقھ�ى د     ٦وھبة مصطفى الزحیلي، صــ�ـ    / د.التورق حقیقتھ، أنواعھ أ   ) (٣

  .٣٦إبراھیم أحمد عثمان صــ/  أنواعھ، د–، التورق حقیقتھ ٢٣شبیر مرجع سابق صـــ
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 النقد على الحصول ھو األساس مقصدھم ألن منخفض بثمن نقدًا ویبیعونھا عاٍل،
  .مستحقة دیون سداد مثل أخرى أغراض في الستخدامھ السلعة ولیس

 سداد: مثل المرابحة صیغة لھا تصلح ال التي الخدمات بعض تمویل في المساھمة-٣
  .ذلك ونحو المدیونیات وسداد لمصروفاتوا األجور

 المالیة المؤسسات یناسب الذي األجل قصیر التمویل أدوات من أداة التورق یعتبر-٤
  .اإلسالمیة

 من اشتراھا التي السلعة بیع إعادة عند بالعمیل تحیق التي الخسارة نسبة تخفیض-٥
   .المصرف

  .األخرى بالصیغ مقارنة المعاملة إنجاز في السرعة-٦
 ذات المشاریع بعض لتمویل اإلسالمیة للمصارف مجاًال یفتح المصرفي التورق إن-٧

  .فیھا بالدخول المصارف ترغب ال التي العالیة الخطورة
 عن الدولیة السلع في فائضة سیولة من لدیھ ما اإلسالمي المصرف  استثمار-٨

 في كةشر من السلعة بشراء المصرف یقوم حیث السلع، بھذه المتاجرة طریق
 أو مساومة باألجل للمتورق بیعھا ثم ومن الحدیثة، االتصال بوسائل الدولیة السوق

 وقد ،)العمیل (المالك عن نیابة المصرف یبیعھا ثم یومھا، سعر من بأكثر مرابحة،

  )١ (.السعرین فرق من المصرف ویستفید. السلعة منھا اشترى التي للشركة یبیعھا

لثانى ل: لف  معامال  صلة بهلف بي  فى  لمص   ت 

ل أل لبسي: لغص  لف  فى،  لمص لت    لف بي 

  :فیما یلى ھناك فروق ھامة بین التورق المصرفى والفردى یمكن تلخیصھا
 التورق في البائع أن حین في المتورق، لمصلحة بنقد السلعة بیع في البائع توسط-١

  .النھائي بالمشتري لھ عالقة وال مطلقًا، عةالسل ببیع لھ عالقة ال الفردي
 أن حین في اآلجل، بالثمن لھ مدینًا صار بعدما البائع من للنقد المتورق استالم-٢

 أي دون مباشرة النھائي المشتري من المتورق یقبضھ الفردي التورق في الثمن
  .البائع من تدخل

 ھدفھ إنما ابتداء بأجل الشراء أن على الطرفین بین المسبق والتواطؤ التفاھم-٣
 التورق في التواطؤ حصول یلزم وال الالحق، النقدي البیع خالل من للنقد الوصول
  .یوجد ال وقد یوجد قد بل الفردي،

 بإضافة أطراف أربعة والمصرفي ، أطراف ثالثة الفردى التورق عملیة أطراف-٤
  .الثاني المشتري

 یؤدي المصرفي في بینما ، للبائع وكیلت یوجد ال الفردى التورق في: الوكالة عقد-٥
  .التورق عملیة إتمام في ھاما دورا الوكالة عقد

                                           
، التورق الفقھي، وتطبیقاتھ ٣٣د ھالل الحنیطي صــــھناء محم/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ، د) (١

  .٢٢المصرفیة محمد عثمان شبیر مرجع سابق صــ
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 وفي، حوزتھ وفي للبائع ابتداء مملوكة السلعة، الفقھي التورق في السلعة حیازة-٦
 تكون أو العمیل وطلب لرغبة تنفیذا السلعة بحیازة المصرف یقوم قد المصرفي

  )١(.ابتداء للمصرف مملوكة

لثانىلغص ي:   لت لت    لف بي 

والتوریق، أما التورق فتقدم الحدیث عن تعریفھ  التورق مصطلحي بین البعض یخلط
 مالیة مؤسسة قیام تفید مستحدثة مالیة أداة: "وما یخصھ، أما التوریق فیعرف بأنھ

 دین صورة فى ووضعھا كأصول والمضمونة المتجانسة الدیون من مجموعة بحشد
 فى لالكتتاب متخصصھ منشأة خالل من الجمھور على عرضھ ثم ائتمانیًا معزز واحد
 المستمر المالى للتدفق وضمانًا للمخاطر تقلیًال للتداول قابلة مالیة أوراق شكل

  ".للبنك النقدیة للسیولة

له خ بق فه   مالیة أصول تحویل یتم عندما یستعمل اصطالح التوریق" :ع

 أو أسھم (مالیة أوراق إلى السائلة غیر األخرى واألصول روضالق مثل سائلة غیر
 عینیة ضمانات إلى تستند أوراق وھى المال، رأس أسواق فى للتداول قابلة) سندات

  )٢".(متوقعة نقدیة تدفقات ذات مالیة أو
 المالیة والمستحقات القروض تجمیع عملیة على ) التوریق ( االقتصاد علماء أطلق"

 في وجعلھا لدخل، والمدرة بأصول والمضمونة) الدیون: السائلة رغی (المتجانسة
 بإعادة المؤسسة ھذه لتقوم وحید غرض ذات مؤسسة إلى بیعھا ثم واحد دین صورة
 سندات أو صكوك أو أسھم صورة في مالیة أوراق شكل على للمستثمرین بیعھا

 ببیع تقوم التي ، "المالیة فالمؤسسة. " المالیة األوراق سوق في ومضمونة مغطاة
 لمنشأة قیمتھا من أقل بثمن ) الدیون ( للتداول، القابلة غیر المالیة الحقوق ھذه

 إصدار إلى تھدف التي التوریق شركة اسم علیھا أطلق خاص غرض ذات متخصصة
 سوق في للتداول قابلة المالیة الحقوق ھذه تكون أن مقابل في جدیدة مالیة أوراق

  .المالیة األوراق
 إلي المالیة المؤسسة لدى المجمع الدین یتحول بھا ألن توریقا العملیة ھذه توسمی
 تتوزع، المالیة المؤسسة  وھو،واحد دائن وجود من وبدال) سندات (مالیة أوراق

                                           
، إصدار وزارة األوقاف ١٢٦التورق المصرفى، ریاض بن راشد بن عبداهللا آل رشود صــ) (١

/ دم، التورق الفقھى كما تجریھ المصارف اإلسالمیة، ٢٠١٣والشؤن اإلسالمیة بدولة قطر، األولى 
معن سعود أبوبكر، منشور بمجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون بجامعة اإلمارات العربیة 

  .١١٩م، المعامالت المالیة المعاصرة، وھبة الزحیلى ٢٠١٤، لسنة ٣١٢صــ/ ٥٧المتحدة ع
، بحث مقدم لمجمع ٧محمد عبد الحلیم عمر صـــ/ د.التوریق، وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا، أ) (٢

  .الفقھ اإلسالمى الدولى فى دورتھ التاسعة عشرة فى موضوع الصكوك اإلسالمیة
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 لألصول مالكین السندات مالك ویصبح، السندات حملة من العدید على الدائنیة

  )١ (."منھا كھیمل ما عدد حسب  كل،المؤسسة من بدال المورقة
  ومن خالل ما سبق یتبین أن بین التورق والتوریق عموما وخصوصا

 أو التوریق أما - بثمن السلعة بیع من التورق أن وھو أساسى،  فیفترقان بفارق-
 توریق فى یكون وقد صوره، غالب فى الدیون بیع من فھو التسنید أو التصكیك
  .المستثمرین علي ثمنھا بتوریق األعیان

 التورق ففى النقد، على الحصول ھو والتوریق التورق من القصد تمعان في أنویج-
 أقل نقدى، بثمن ثالث شخص إلى َاجل، بثمن اشتراھا التى السلعة ببیع الشخص یقوم
بذمتھ، وفى التوریق یتم بیع الدین لغیر من ھو علیھ  تعلق الذى اَالجل الثمن من

  .بغرض الحصول على النقد

لثال فى: لف  لمص لت    ص 

  :التورق كما تجریھ المصارف لھ صور متعددة أھمھا

لى لص  إسالمي لمصرف تورق بطلب فیتقدم نقدي لمبلغ شخص یحتاج أن: أل

 خزائنھ،وقد في موجودة تكون وقد،لنفسھ معینة سلعة بشراء البنك ،فیقوم فیھ راغبا
 للعمیل یبیعھا ثم، باسمھ راءالش مستندات تحریر خالل من حكمیا تسلیما یستلمھا
 فیبیعھا آخر، لشخص نقدا بیعھا في البنك العمیل ویوكل ، ) أقساط على أو (باألجل
 ثمن للمصرف یسدد أن العمیل على ویبقى ، السلعة بھ باع الذي المبلغ العمیل ویسلم
 حساب في ثمنھا یورد أن للمصرف ویجوز األجل حلول عند ،أو أقساط على السلعة

  .یلالعم

 للبنك یتیح اتفاقا ) ما لسلعة مورد أو صانع ( مع البنك یعقد أن: لثانية لص

 مع موازیة اتفاقیة البنك یعقد كما تورق، عملیة إجراء إلى یحتاج كلما منھ الشراء
 البنك یقوم تورق لطلب عمیل یحضر وحینما السلعة، ھذه توزیع في متخصص تاجر

 مشتریا یصبح وبذلك، ثمنھا لھ ویسدد المطلوبة سلعةال بكمیة للمورد إشعار بإرسال
 شراء ثمن من أكبر مؤجل بثمن العمیل مع السلعة لھذه البیع عقد یبرم ثم للسلعة
 المورد، من بھ اشتراھا مما أقل نقدي بسعر للموزع لبیعھا العمیل ویوكلھ لھا؛ البنك

 البنك من السلعة اشترى العمیل یكون وبالتالي ،للعمیل النقدي المبلغ البنك ویسلم
 الذي الثمن من أقل نقدي بثمن الموزع إلى عنھ نیابة البنك وباعھا، مؤجل بثمن

  .بھ اشتراھا

 البنك العمیل فیوكل البنك فى مدخر مبلغ عمیل لدى یكون أن وھى :لثالثة لص

 بیعھا في البنك یوكل ثم، ویقبضھا لھ فیشتریھا العمیل باسم نقدًا سلعة شراء في
 إلي إضافة مبلغھ على العمیل یحصل وبذلك ، الشراء ثمن من أعلى مؤجل بثمن

                                           
حسن علي الشاذلي، بحث / د.التورق، حقیقتھ، وحكمھ، والفرق بینھ وبین العینة، والتوریق، أ) (١

، التورق وھبة الزحیلى ٣٥مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمى الدولى فى دورتھ التاسعة عشرة صــــ
  .٣مرجع سابق صــ
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 إدارة مقابل عمولة على البنك ویحصل مؤجل، بثمن البیع نتیجة جاءت التي الزیادة

  )١(.العملیة

بع ل فى :لف  لمص لفقهى للت    لحك 

كا خالفه فى  لمص لت  ل حك  لمعاص ح لفقها  ليختل    : على ق

ل أل ل  حرمة التورق المصرفى، وعدم جواز التعامل بھ، وھو ما ذھب إلیھ  :لق

 علي/ السعیدى، د حسن بن محمد بن عبداهللا/ د: جمھور الفقھاء المعاصرین منھم
 یونس رفیق/ الضریر، د األمین محمد الصدیق/ سامى السویلم، د/ السالوس، د
 بمكة اإلسالمي العالم لرابطة التابع الفقھي معوھبة الزحیلى، والمج/ المصري، د

اإلسالمي،  المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي اإلسالمي الفقھ المكرمة، ومجمع

  )٢.(وآخرون

لثانى ل  ) ٣(جواز التورق المصرفى، بشرط االلتزام ببعض الضوابط الشرعیة،: لق

المنیع،  سلیمان بن هللاعبدا الشیخ: وھو ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء المعاصرین منھم
 محمد /محى الدین، د علي /عیسى، د آدم موسى /الشریف، د الغفار عبد محمد /د

                                           
، التورق المصرفي، دراسة تحلیلیة نقدیة لآلراء ٤٩حسن علي الشاذلي صــــ/ د.التورق، أ) (١

افتخار محمد / ، التورق المصرفى وآثاره االقتصادیة السلبیة، د٥سعید بوھراوة، صـــ/ الفقھیة، د
لشریعة العدد مناحى الرفیعى، الجامعة العراقیة، كلیة اإلدارة واالقتصاد بحث منشور بمجلة كلیة ا

  .٣١١الثالث صــ
عبداهللا محمد حسن / التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر د: یراجع لھذه األقوال) (٢

السعیدى، منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھى اإلسالمى بمكة 
 بحث مقدم لمجمع ٢٢علي أحمد السالوس صــ. د.، التورق، حقیقتھ وأنواعھ، أ٢/٥٠٤المكرمة 

الدورة التاسعة عشرة، منتجات التورق المصرفیة، الدكتور سامي بن  الفقھ اإلسالمى الدولى
الصدیق محمد / ، حكم التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر، د٢٢إبراھیم السویلم صـــ

مى بمكة األمین الضریر، ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھى اإلسال
، قرارات مجمع الفقھ اإلسالمى التابع لرابطة العالم اإلسالمى فى موسوعة ٢/٤١٦المكرمة 

،               ٧٤٣على أحمد السالوس، صــ/ القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، د
دولة  ( في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة) ٥/١٩ (١٧٩وقرار مجمع الفقھ الدولى رقم 

=  نیسان٣٠ – ٢٦ھـ ، الموافق ١٤٣٠ جمادى األولى ٥ إلى ١من ) اإلمارات العربیة المتحدة 
، فقھ ٣٤ھناء محمد ھالل الحنیطي صــــ/ م، التورق حقیقتھ، أنواعھ، د٢٠٠٩) إبریل =( 

  .١٢٦وھبة الزحیلى / المعامالت المالیة المعاصرة، د
لسلعة مملوكة للمؤسسة المالیة ومتعینة لھا بموجب أن تكون تلك ا-١: وتلك الضوابط ھى) (٣

أال یبیع المشتري السلعة على المصرف وإال كان من  -٢. الوثائق المعینة لھا قبل بیعھما للعمیل
أن یكون المعدن المباع حاًال، فإن كان مؤجًلا بثمن مؤجل فھو بیع الدین  -٣. بیع العینة المحرمة

أال یكون المعدن ذھًبا أو فضة؛ ألن علة الربا في النقود  - ٤. ماعبالدین ابتداء، وھو محرم باإلج
أن یكون المبیع  - ٥. وھذا الشرط متحقق. ھي غلبة الثمنیة، فال یصح بیعھما بالنقود مع التأجیل

  فقھ المعامالت المالیة المعاصرة، . معلوًما إما بالمشاھدة
، ١١/٥٠٣رة للشیخ ذبیان بن محمد ، المعامالت المالیة أصالة ومعاص١٢٦وھبة الزحیلى / د

  .٤١٢المعاییر الشرعیة صـ
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السعودیة، ھئیة  في العلماء كبار القري، وھیئة علي محمد /العثماني، د تقي

  )١.(المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

لخال   سب 

سألة التورق المصرفى أساسا إلى نظریة یرجع سبب الخالف بین الفقھاء في م
اإلرادة الظاھرة والباطنة، فمن رأى أن التورق المصرفى مجرد حیلة للتوصل إلى 
النقد والسلعة فیھ غیر مرادة، فقد أعمل حینئذ اإلرادة الباطنة والتى دلت علیھا 

إلرادة القرائن المحیطة بالعقد، فقال ببطالن التورق المصرفى المنظم، ومن رأى أن ا
( الباطنة ال أثر لھا، ویكفى وجود اإلرادة الظاھرة، مع قیام أركان العقد وشروطھ 

  )٢.(وتحققھا، قال بجوازه) التورق المصرفى 

لـ   :ـةأل

استدل أصحاب القول األول على تحریم التورق المصرفى بجملة أدلة من السنة 
  :واألثر، والمعقول

لسنة: ال   لته م 

 إذا (: قال -وسلم علیھ اهللا صلى- النبي عن عنھ اهللا رضي عمر ابن  حدیث-١
 علیكم اهللا سلط، الجھاد وتركتم، بالزرع ورضیتم، البقر أذناب وأخذتم بالعینة تبایعتم

  )٣(.)دینكم إلى ترجعوا حتى ینزعھ ال ذًال

                                           
عبداهللا بن / حكم التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر، د: یراجع لھذه األقوال) (١

سلیمان المنیع منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھى اإلسالمى بمكة 
محمد تقى العثمانى، منشور ضمن أعمال / قاتھ المصرفیة، د، أحكام التورق وتطبی٢/٣٥٠المكرمة 

، التورق كما ٣٨٣/ ٢وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھى اإلسالمى بمكة المكرمة 
محمد العلى القرى، منشور ضمن أعمال وبحوث / تجریھ المصارف، دراسة فقھیة اقتصادیة، د

، اللجنة الدائمة للبحوث ٢/٦٤٣ بمكة المكرمة الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھى اإلسالمى
، التورق حقیقتھ، أنواعھ، ١٣/١٦١أحمد بن عبد الرزاق الدویش : العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب

  .٤١٢، المعاییر الشرعیة صـ٢٦ھناء محمد ھالل الحنیطي صــــ/ د
ولذلك من :  "٤صــیقول عز الدین الخوجة فى بحثھ ملخص أبحاث فى التورق وتأكیدا لھذا ) (٢

المھم حتى نتمكن من عرض أوجھ االستدالل المختلفة لدى المجیزین والمانعین للتورق، أن ننظر 
  : إلى ھذه المسألة المتعلقة بالوسائل والذرائع من ثالثة جوانب

مراعاة (النظر إلى الباعث وإلى نیة المتعاقد التي ینطلق منھا الشخص إلى الفعل : الجانب األول-
  ).صد المكلفینمقا

  .النظر إلى وجود التواطؤ والتحایل على ارتكاب المحرم: الجانب الثاني-
النظر إلى مآالت األفعال المجردة أي إلى نتیجة العمل وثمرتھ من غیر االلتفات إلى : الجانب الثالث-

  ھـــ.أ". البواعث والنیات
البیھقى  فى النھى عن العینة ، / اإلجارة، ب/ ، ك٣٤٦٤،ح ٣/٢٩١أخرجھ أبوداود فى السنن ) (٣

. وھذا حدیث صحیح: ، قال اإلمام أحمد١٢/٢٠٥، والبزار فى مسنده ٥/٣١٦فى السنن الكبرى 
  .٩/١١١نصب الرایة 
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 على الحصول بھا یراد معاملة كل في عام نص الحدیث في العینة أن: االستدالل وجھ
 والثالثیة الثنائیة العینة یشمل وھذا. منھ أكثر الذمة في ثمن مقابل النقد وھو عینال

 وذلك، شرعًا التورق ذم یستلزم وھذا، الذم معرض في ذكر والحدیث. والتورق

  )٢(.وشرعًا لغة )١(التورق لمعنى العینة لشمول
 سلف عن -وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول نھى  (:قال عمرو، بن اهللا عبد  عن-٢

  )٣).(یضمن لم ما ربح وعن عندك، لیس ما بیع وعن بیع، في شرطین وعن وبیع،

اللة ل  التورق في الحدیث النھى عن بیع ما لیس عند اإلنسان، وحقیقة: جه 

 وال استالمھا، یتم لم لسلع البورصة، سوق في مستندي بیع ھو إنما المصرفي
 لیس ما بیع أنھ علیھ فیصدق فیھا، اربةالمض یتم آجلة بیوعات ھي وإنما تملُّكھا،

  .البائع عند
 لم فیما الربح عن السابق الحدیث في وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول نھى كما

 حقیقتھا في ألنھا ضمانھ؛ تدخل لم وھي البنك، فیھا یربح المعادن  وھذه.یضمن
 السلع حقیقة لھذه وجود وال الشرعي، القبض قبضھا وال تملكھا، یتم لم آجلة، بیوع

  )٤.(اآللي الحاسب على إال

  )٥.(المضطر بیع من التورق  إن-٣

اللة ل  فھي بائعھا إلى السلعة أعاد إن المضطر وھذا: " . . . القیم ابن یقول: جه 

 ُمَحلل فھو بینھما یدخل ثالث إلى رجعت وإن التورق، فھو لغیره باعھا وإن العینة،
 عبد بن عمر كرھھ وقد التورق، وأخفھا المرابون، یعتمدھا الثالثة واألقسام الربا،

 إلى الكراَھة روایة في وأشار روایتان، فیھ أحمد الربا، وعن أخیَّة ھو: العزیز،وقال

                                           
  :ھناك تشابھ بین العینة والتورق من وجوه أھمھا) (١
  .وخسارة أن قصد المشتري في الحالتین واحد ھو الحصول على النقود حتى لو كان ذلك بكلفة - ١
  .فالنقد یحصل عن طریقھ وبواسطتھ.  البائع ھو مصدر السیولة للمشتري في الحالتین- ٢
  . ال یوجد فرق بین المصرف وبین البائع في العینة، ألن الطرفین ضامنان لتصریف السلعة- ٣
  . العینة والتورق كالھما فیھ بیعتان- ٤
  .معجلة العینة والتورق كالھما فیھ بیعة مؤجلة وأخرى - ٥
 العینة والتورق كالھما فیھ سلعة وسیطة الغیة غیر مقصودة حقیقیة، تقبض ثم تعاد، وربما ال         - ٦

  ).سلعة افتراضیة(وقد ال یكون لھا وجود أصٍال . یتم تقابضھا بالمرة، وقد ال تتحرك من أرضھا
  .  باعتباره جھة عجز مالي. حاجة العمیل في كل منھما إلى المال- ٧

  .٣٩ھناء محمد ھالل الحنیطي صــــ/     التورق حقیقتھ، أنواعھ، د          
  .، مرجع سابق١٤إبراھیم أحمد عثمان صــ/  أنواعھ، د–التورق حقیقتھ ) (٢
 ح٣/٣٠٣بیع ما لیس عند البائع، وأب�وداود     / البیوع، ب / ، ك ٦١٨٢ ،ح٦/٦٧أخرجھ النسائى   ) (٣

البی�وع،  /    ك١٢٣٤،ح ٣/٥٣٥عنده، والترمذى   فى الرجل یبیع ما لیس      / اإلجارة، ب / ، ك ٣٥٠٦
  .ھذا حدیث حسن صحیح: ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك، وقال/ ب
  .١١/٤٨٢المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة،) (٤
ف��ى بی��ع / البی��وع، ب/ ، ك٣٣٨٤ ح٣/٢٦٣أب��وداود : ح��دیث النھ��ى ع��ن بی��ع الم��ضطر أخرج��ھ ) (٥

سل���سلة : ، والح���دیث ض���عیف اإلس���ناد، یراج���ع  ١١٤٠٤ح ٦/١٧الم���ضطر، والبیھق���ى ف���ى س���ننھ   
  .٥/٩٤األحادیث الضعیفة لأللبانى 
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 مضطر، إال فیھ یدخل ال ھذا فإن: قال عنھ، اهللا رضي فقھھ من مضطر، وھذا أنھ
 بشراء لكلفةا زیادة مع بعینھ فیھا وروجع التورق مسألة من یمنع شیخنا وكان

 أعلى ھو ما وتبیح األدنى الضرر تحرم ال فالشریعة فیھا، والخسارة وبیعھا السلعة

  )١".(منھ

 ظھور التورق حقیقة إن حیث محلھ، غیر في بالحدیث استدالل االستدالل :لمناقشة

 الحاجة أكانت سواء إلیھ حاجتھ بھ یغطي نقد على الحصول في صاحبھا من الرغبة
 یعد ال وھذا ذلك غیر أو حاجتھ تقتضیھا مما أم االكتساب في صلحتھم تقتضیھا مما

 لتغطیة علیھ الحصول في الرغبة ھي وإنما. النقد على الحصول إلى اضطرارًا

  )٢("ضرورة ولیست حاجة والرغبة بھ، الحاجة
 في بیعتین باع من( : -وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول قال: قال ھریرة أبي  عن-٤

  )٣.)(الربا أو أوكسھما فلھ بیعة
 نسیئة، أحدھما بیعة، في بیعتین على اشتمل قد المصرفي التورق أن: وجھ الداللة

 على یقوم ال المصرفي التورق إن بل واحد، والمبیع واحدة، صفقة في نقد، واألخرى

  )٤(.ببعضھا مرتبطة العقود، من جملة على بل بیعة، في بیعتین

 غیر بیعة في بیعتین عن وسلم علیھ اهللا صلى النبي بنھي استداللھم إن :لمناقشة

 بتفسیرین الشافعي فسرھا فقد تباینت، الحدیث لمعنى الفقھاء تفسیرات ألن مسلم،
 ویعقدان نسیئة، بعشرین أو نقدًا بعشرة السلعة ھذه أبیعك: البائع یقول أن ھو: األول
 بمائة السلعة ھذه أبیعك : عالبائ یقول أن: والثاني الثمنین، ألحد تحدید غیر من العقد

                                           
  .٥/٨٦إعالم الموقعین البن القیم ) (١
  .٣٤٧/ ٢عبداهللا بن سلیمان المنیع / حكم التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر، د) (٢
تین فى بیعة، والترمذى فیمن باع بیع/  اإلجارة، ب/ ، ك٣٤٦٣ ح٣/٢٩٠أبوداود : أخرجھ) (٣
حسن صحیح،  :  ما جاء في النھي عن بیعتین في بیعة،وقال/ البیوع، ب/ ، ك١٢٣١ ح٣/٥٣٣

  صحیح على شرط مسلم و لم یخرجاه، ووافقھ الذھبى، : ، وقال٢/٥٢والحاكم فى المستدرك 
شتریة، وھذه اتفاق بین البنك وبین شركتین أحدھما بائعة، وأخرى م: األول: وھذه العقود ھى) (٤

االتفاقات تحصل قبل عقد البیع على العمیل المتورق، وقبل توكیل البنك في البیع، واإللزام بھذه 
االتفاقات یجعلھا عقوًدا على دیون لم توجد بعد، فھي من قبیل بیع الدین بالدین المتفق على منعھ، 

د على الشراء، وھو محرم لدى وفي أقل األحوال أن تكون من باب اإللزام بالوعد على البیع، والوع
  .األئمة األربعة كما سیأتي بیانھ إن شاء اهللا تعالى

عقد بیع بین البنك وبین الشركة البائعة علیھ تنفیًذا لالتفاق السابق، وھذه الصفقة یدخلھا : الثاني
  .قدما یدخلھا من اإللزام بالوعد؛ ألن كلا من الشركة البائعة والبنك ضامن لآلخر بإتمام الع

  .عقد بیع بین البنك وبین المستورق: الثالث
عقد وكالة بین البنك وبین العمیل، ولوال ھذه الوكالة لما قبل العمیل بالشراء منھ بأجل : الرابع
  .ابتداء

عقد بیع بین البنك بصفتھ وكیًلا عن المستورق وبین الشركة المشتریة تنفیًذا التفاق : الخامس
ة المشتریة، وھذا الشراء یدخلھ ما یدخلھ من اإللزام بالوعد ألن كلا سابق بین البنك وبین الشرك

من المشتري النھائي والبنك ضامن لآلخر بإتمام العقد، وكیف یسوغ للبنك قبل توكیلھ أن یجري 
  .١١/٤٨٦المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة،. مواعدة ملزمة بینھ وبین المشتري
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 فسر كما عندك، لي وجب عندي لك وجب إذا أي وكذا بكذا دارك تبیعني أن على مثال
 مع بھ االستدالل یضعف ما وھو الثمن، زیادة مع بالتقسیط بالبیع وفسر العینة، ببیع

  )١(.االحتماالت ھذه وجود

آلثا: ثانيا   لته م 

 بنقد وبعت بنقد )٢(إذا استقمت : قال- عنھمارضى اهللا- عباس ابن ما ورد عن-١

  )٣.(بورق ورق ذلك إنما فال، بنسیئة فبعت بنقد استقمت وإذا بھ بأس فال
 قومت إذا: یعني. قومت إذا استقمت؛ إذا كالمھ ومعنى: " قال ابن تیمیة: وجھ الداللة

 یقوم " قالتور " ھكذا بدراھم دراھم مقصودك فإنما أجل إلى وابتعتھا بنقد السلعة
 أن أرید: لصاحبھ یقول وقد. ذلك من بأكثر أجل إلى یشتریھا ثم الحال في السلعة
 المال ھذا عندي: یقول أو. ذلك نحو أو مائتین: فیقول تربح؟ فكم درھم ألف تعطیني
 أجل إلى منھ بأكثر یبیعھ ثم درھم بألف یقومھ من یحضران أو ألف درھم یساوي

  )٤".(عنھ نھي مما فھذا
 متاعا تشتري أن أرید إني : لھ قالت أختھ أن عاصم أبي بن داود الملك بدع -٢

 أجل، إلى بذھب طعاما فبعتھا طعاما، عندي فإن: قلت: قال لي، فاطلبھ عینة،
 فوقع لھا، فبعتھ: قال لك، أبیعھ أنا: قلت مني، یبتاعھ من لي انظر: فقالت واستوفتھ،

 أنت تكون ال أن انظر: فقال یب،المس بن سعید فسألت شيء، ذلك من نفسي في
 واردد مالك، رأس فخذ محضا، الربا فذلك : قال صاحبھ، فإني: قلت: قال صاحبھ،

  )٥(.الفضل إلیھا

اللة ل الال م ع يتضم ألث ه: جه    :لمهمة ل

 ھو داود ألن المنظم؛ التورق من كانت وأختھ داود بین تمت التي المعاملة ھذه إن-
 أن على ویدل. ثالث لطرف أختھ عن نیابة نقدا بیعھا تولى ثم بأجل السلعة باع الذي
  :أھمھا أمور ثالث لطرف كان النقدي البیع

 ھو أنھ ال البیع، في عنھا نائب أنھ صریح وھذا ، )یبیعھ أن أَمرْتھ ( بأنھا التصریح -
   .المشتري

 وھذا منھا، یشتري أنھ ال عنھا، نیابة یبیع أنھ معناه وھذا). لك أبیعھ أنا: (قولھ -
  .عنك نیابة لمصلحتك أبیعھ أي لك، أبیعھ: قال إذا السلف، عند معروف

                                           
، تحف�ة األح�وذي ب�شرح ج�امع الترم�ذي،      ١٢٣١ ح٣/٥٢٥رمذى سنن الت: یراجع لھذه المعانى  ) (١

دار / ، ط٣٨٧/ ٤)ھ�ـ ١٣٥٣: المت�وفى (أبو العال محمد عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د ال�رحیم المب�اركفورى          
  . بیروت–الكتب العلمیة 

إذا اس�تقمت یعن�ي قوَّم�ت وھ�ذا ك�الم أھ�ل مك�ة یقول�ون اَس�َتَقْمُت الَمت�اع أي                   : قال َأبو عبید قولھ   ) (٢
  .٤٩٦/ ١٢ھـــ  لسان العرب .ا. ْمتھ وھما بمعنىَقوَّ
  .١٥٠٢٨ ح٨/٢٣٦أخرجھ عبدالرزاق فى المصنف ) (٣
  .٢٩/٤٤٣مجموع الفتاوى البن تیمیة ) (٤
  .١٥٢٧٣ ح٨/٢٩٤أخرجھ عبدالرزاق فى المصنف ) (٥
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 المشتري عن البحث طلبت أنھا على یدل وھذا ،)مني یبتاعھ من أنظرلي: (قولھا -
 ھناك كان لما نفسھ ھو یشتریھا أن المقصود كان ولو بأجل، أخیھا من شرائھا بعد

  .مشتر عن للبحث حاجة
 فھذه الثنائیة العینة أبواب خالف آخر باب في األثر ھذا ذكر الرزاق عبد إن -

 السلعة فیھا ترجع التي الثنائیة العینة من ولیست المنظم التورق باب من المعاملة
  .للبائع

 بأنھا وصفھا بل ربا، ألنھا المعاملة ھذه بتحریم كانت المسیب بن سعید فتوى إن-
 النقدي، الثمن یعادل الذي رأسمالھ إال أختھ من لھ لیس داود وأن ،)محضًا الربا(

  )١(.ذلك فوق الزیادة وتبطل
 واألعرابي المرأة، مني فتبتاع الحریر أبیع إني :للحسن قلت :قال كعب أبي  عن-٣

 إال ترشده وال تشتره وال تبعھ ال :الحسن فقال .بالسوق أعلم فأنت لنا بعھ :یقولون

  )٢.(السوق إلى ترشده أن

اللةج ل  من صورة بأي یتدخل أن من بأجل البائع منع في صریح الحسن جواب: ه 

 النقد یرید لمن بأجل البائع توسط منع یقتضي وھذا للمشتري، النقد لتحصیل الصور
 للتورق منعھ في صریح وھذا نقدًا، یشتریھ من على الداللة بمجرد كان لو حتى

  )٣(.المنظم

ل: ثالثا لمعق   :لته م 

 یقوم المعاملة ھذه واقع أن: الربا، وبیان ذلك وسائل من ووسیلة حیلة التورق -١

 معامالت في المصرف من فیھا بالمستورق سمي لما بزیادة نقدي تمویل منح على
 من البنك ھدف. أحوالھا معظم في صوریة ھي والتي منھ، تجري التي والشراء البیع

 التورق غیر المعاملة وھذه. تمویل نم قدم ما على بزیادة علیھ تعود أن إجرائھا

  )٤(.الفقھاء عند المعروف الحقیقي
 من ذلك في لما أجل إلى منھا أكثر بدراھم دراھم أخذ حرم اهللا فإن: "تیمیة ابن یقول
 وإنما الصورة، ھذه في موجود المعنى وھذا بالباطل، مالھ وأكل المحتاج ضرر

 والتجارة، البیع اهللا أباحھ الذي إنماو نوى، ما امريء لكل وإنما بالنیات األعمال
 الدراھم مجرد مقصده كان إذا فأما فیھا، یتجر أن غرضھ المشتري یكون أن وھو

  )٥.("فیھ خیر ال فھذا منھا أكثر بدراھم

                                           
  .٣سامى السویلم صــ/ موقف السلف من التورق المنظم، د) (١
  .١٥٢٧٤ ح٨/٢٩٥المرجع السابق ) (٢
  .٥سامى السویلم صــ/ موقف السلف من التورق المنظم، د) (٣
  .٢٧محمد عثمان شبیر، مرجع سابق صــ) (٤
عبد الرحمن : ، المحقق٤٣٤/ ٤٩مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس بن تیمیة الحراني ) (٥

ة، المملكة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبوی: بن محمد بن قاسم، الناشر
  .العربیة السعودیة
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 مسالك تحصیلھ سبیل في وسلك نقد إلى احتاج من حال نطبق أن أردنا لو:  لمناقشة

 غیر أو السلم، بیوع أو المتناقصة، شاركةالم أو المرابحة بیوع من علیھ الحصول
 بمنع لقلنا شرعًا جائز ھو مما النقود من االستزادة على الحصول وسائل من ذلك

 بھ یقول ال وھذا. بیعھا ثم السلع شراء بواسطة النقد على الحصول قصده ألن ذلك؛
 طبیقت حریرة وبینھما بدرھمین درھم: مسألة على التورق مسألة تطبیق إن ثم أحد،
 للتحلیل، بھا جيء وإنما الزائد الدرھم قیمتھا تساوي ال الحریرة أن ذلك الفارق مع
 على بھ تباع الذي مثل ھو مؤجل بثمن سلعة یشتري النقد في فالراغب التورق أما

 الفرق بھذا فظھر َحاال مثلھا بثمن السوق في یبیعھا مشتریھا إن ثم مؤجًال، بیعًا آخر

  )١.(المسألتین بین
 والمباني، لأللفاظ ال والمعاني للمقاصد، العقود في والعبرة بمقاصدھا،  األمور-٢

 ما إال لھ لیس والعامل بالنیة، إال یقع ال الصحیح والتصرف العمل فإن ذلك وبموجب
 من یعصمھ وال الربا، لھ حصل الربا عقد بالبیع نوى من أن على دلیل وھذا نواه،

  )٢.(البیع صورة الربا حرمة

  :لمناقشة

 المطلوب األخرى العقود كسائر التورق إن إذ المعاملة صحة على لھ تأثیر ال ذلك إن
 عز اهللا إال یعلمھا ال فالنوایا لھا أثر فال العاقد نیة أما الشرعیة، صورتھ تحقق فیھ

  )٣.(بتحققھا ویجوز الشرعیة الصورة تتحقق لم إذا البیع فیحرم. وجل
 إن حیث بینھما، واسطة والسلعة بدراھم دراھم شراء منھ المقصود التورق بیع-٣

 النقدین بین واسطة والسلعة مؤجل بنقد نقد على الحصول التعامل طرفي غرض

  )٤.(حریرة بینھما بدرھمین درھم: العلم أھل بعض قول على منطبق وھو

 في غالبا التجار مقصود ألن لكراھتھا؛ وال لتحریمھا موجبا ذلك لیس :لمناقشة

 في ذلك، الواسطة ھي المبیعة والسلع أقل بنقود أكثر نقود تحصیل ھو مالتالمعا
 فإن. العینة كمسألة واحد شخص من والشراء البیع كان إذا العقد ھذا مثل یمنع وإنما
  )٥.(الربا على حیلة یتخذ ذلك
 : "القیم ابن ذلك كما یقول للنقد، وجھ للمحتاج وخسارة كلفة فیھا التورق  مسألة-٤

 السلعة مصیر بین فرق فأي العینة، مسألة شقیقة وھي التورق، مسألة بجواز اقالو
 بالمشتري أْرَفَق البائع إلى َعْوْدھا یكون قد بل غیره؟ إلى مصیرھا وبین البائع إلى

 ما وتبیحون الیسیر الضرر ُتحرمون فكیف. وتعینھ لخسارتھ وأرفع علیھ كلفة وأقل

                                           
  .٣٤٨/ ٢عبداهللا بن سلیمان المنیع / حكم التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر، د) (١
  .٤ملخص أبحاث فى التورق عز الدین الخوجة صــ) (٢
  .٤٧التورق حقیقتھ، أنواعھ، الدكتور ھناء محمد ھالل الحنیطي صــ) (٣
ارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر، عبداهللا بن سلیمان المنیع حكم التورق كما تجریھ المص) (٤

  .٣٤٩مرجع سابق، ص 
: ، أشرف على جمعھ وطبعھ٥٠/ ١٩مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز رحمھ اهللا، ) (٥

  .محمد بن سعد الشویعر
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 وبینھما عشر بخمسة عشرة وھي واحدة ینالموضع في والحقیقة منھ، أعظم ھو

. )١("غیره إلى الثانیة وفي مالكھا إلى الصورتین إحدى في رجعت حریرة
  .أقل أو التكلفة بسعر السلعة یبیع فالمستورق

  :منھا ألجلھا التورق یحرم أن ینبغي أخرى أمور  ھناك-٥
   .النقد قصده وإنما السلعة قصده لیس المشتري إن-
 ،البیوع صوریة إلى یؤدي التورق استعمال: إن حیث األفعال التمآ إلى النظر-

  .معتبر المآالت إلى والنظر

   )٢(.للذریعة وسدًا للدین استبراء تركھ فیجب المتشابھ من یعد التورق-
 التورق عملیة ومنھا اِإلسالمیة، البنوك تنتھجھا التي التمویل سیاسة  أصبحت-٦

 التي الغایات عن البنوك ھذه انحراف إلى أن تالتي أد األسباب أعظم من المصرفي
 الربویة البنوك بین كبیرة فوارق ھناك تعد لم حیث المصارف، ھذه قامت أجلھا من

 التمویلیة الصیغ بھذه اِإلسالمیة البنوك اكتفت حیث اِإلسالمیة المصارف وبین
 جدوىوال االجتماعیة، الفائدة ذات األخرى، االستثمارات صیغ عن االستھالكیة
 الشرعیة، المحاذیر بعض في أوقعھا الذي األمر والمشاركة كالسلم،: االقتصادیة

 صیغ وإحداث بالوعد، واإللزام قبضھا، قبل فیھا والتصرف تملكھا، قبل السلع كبیع

  )٣(.المصرفي كالتورق كثیرة إشكاالت علیھا تمویلیة

لثانى ل  لق صحا    :لة 

لون بجواز التورق المصرفى بأدلة من الكتاب، استدل أصحاب القول الثانى القائ
  .والسنة، والمعقول

لكتا: ال   لته م 
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اللة ل  حیث تحریمھ، على دلیل دل ما إال البیع صور جمیع أحل تعالى اهللا أن: جه 

 ذلك في والعموم - البیع اهللا وأحل - كلمة البیع في العموم بلفظ الكریمة اآلیة جاءت
 على الدلیل دل ما إال البیع أنواع جمیع استغراق على الدالة والالم األلف من مستفاد

 الحل في بالعموم المشمولة البیوع من والتورق. كراھتھ أو العموم من تخصیصھ
 اآلیة بنص المباحة البیوع من نوع وأنھ والحل، اإلباحة أصل على فیبقى

  )٥.(الكریمة

                                           
  .١٣٠/ ٥إعالم الموقعین ) (١
  .١٥ـإبراھیم أحمد عثمان صـ/ ھ، د أنواع–التورق حقیقتھ ) (٢
  .١١/٤٩٤المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٣
   ).٢٧٥( سورة البقرة من اآلیة ) (٤
  .٣٤٢/ ٢عبداهللا بن سلیمان المنیع / حكم التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر، د) (٥
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 ألنھ استدالل بالعام، والعام عند الجمھور ظني ؛غیر مسلماالستدالل باآلیة  :اقشةلمن

فاآلیة عامة في حل البیع دخلھا التخصیص بداللة أن كل بیع  )١(،الداللة على أفراده
لیس حالال، فھناك بیوع منھى عنھا كبیع الخمر والخنزیر، وبیع وسلف، ویلحق 

  )٢.(ورق الشتمالھ على حیلة ربویةبھذه البیوع المنھى عنھا بیع الت
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اللة ل  البائع من تراض عن إذا كانت مشروعة دلت اآلیة على أن الَمتاجرة: جه 

 صفقة وكل عنھ، منھیًا أمرًا یرتكب لم ذلك بعد لیبیع یشتري فالذي والمشتري،
 فتتحول یبیعھا صاحبھا إن ثم سلعة، إلى تحولت دراھم اأصلھ ھي البائع من تجاریة

  )٤.(الحالل التجار من ربح  وھو.األولى من أكثر دراھم إلى

ھذا االستدالل یعكس الغفلة عن طبیعة النشاط االقتصادي الذي یھدف إلیھ : لمناقشة

ن كل من التاجر والمتورق، فالتاجر یقصد من الشراء والبیع الربح، أي أن یكون ثم
لكن المتورق یقصد العكس  وھذه حقیقة التجارة، البیع أعلى من ثمن الشراء،

 فھو یشتري بثمن آجل مرتفع لیبیع بثمن نقدي أقل، أي أن المتورق ھدفھ ،بالضبط
الذي یھدف للربح؟ والتاجر یبیع لیربح، سواء أكان  فكیف یقارن بالتاجر. الخسارة

دفھ النقد، بل ھدفھ الربح، أما المتورق فھو الثمن حاضرًا أم مؤجًال، فال یقال إن ھ
یبیع لیحصل على النقد الحاضر، ولو عرض علیھ ثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي 

ألنھ یبحث عن السیولة ولیس الربح، وال یمكن ؛ اشترى بھ السلعة لرفض بیعھا بھ

  )٥.(الحصول على السیولة إال بتكلفة تعادل خسارتھ في بیع السلعة
 فیھا، یتجر أن غرضھ المشتري یكون أن وھو والتجارة، البیع اهللا أباحھ الذي وإنما

  )٦.("فیھ خیر ال فھذه منھا أكثر بدراھم الدراھم مجرد مقصده كان إذا فأما

له تعالى-٣   )٧( )! " # $ % & ' ) ( *(:  ق

                                           
  .١٧سعید أبوھراوة صــ/ التورق المصرفي، دراسة تحلیلیة نقدیة لآلراء الفقھیة، د) (١
  .٦١٠على أحمد السالوس، صــ/ وعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، دموس) (٢
   ).٢٩( سورة النساء من اآلیة ) (٣
 ، ٢٧٤العدد ) ٢٤(التورق والتورق المصرفي، محمد مختار السالمى، مجلة محكمة، مجلد ) (٤

  .٢١، ص ٢٠٠٤ -ھـ،مارس١٤٢٥ -محرم
  .٨تور سامي بن إبراھیم السویلم صـــمنتجات التورق المصرفیة، الدك) (٥
  .٤٣٤/ ٤٩مجموع الفتاوى البن تیمیة، ) (٦
   ).٢٨٢( سورة البقرة من اآلیة ) (٧
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اللة ل  في داخل فھو وشروطھ، بأركانھ تم وقد التأجیل، دخلھ بیع التورق: جه 

  )١(.الربا على حیلة أي ذلك في ولیس والمداینة، البیع من اهللا أحل ما عموم

 للمشتري، السیولة مصدر ھو فالبائع بشيء، المداینة من لیست العملیة: لمناقشة

 یقبل إنما والمشتري العملیة، وجدت لما ولواله وبواسطتھ، طریقھ عن یحصل فالنقد
 علم ولو الحقًا، الحاضر والنقد یولةالس لھ سیدبر البائع بأن لعلمھ التورق على

 إذن العملیة فحاصل. ابتداء بالشراء رضي لما النقد لھ یوفر لن البائع أن المشتري
 بمائة لي مدینًا تكون أن مقابل نقدًا مائة لك أوفر: للعمیل یقول المصرف أن

 دین مقابل للمدین النقد توفیر وظیفتھ فالبائع الربا، ھو وھذا مؤجلة، وعشرین
 لیست فھي لذلك. منھ أكثر بمؤجل حاضر نقد ھي العملیة فحقیقة ذمتھ، في بزیادة

  )٢.(المداینة في الداخلة المعاملة من

لسنة: ثانيا   لته م 

 استعمل -وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول أن( : عنھما اهللا رضي ھریرة أبي  عن-١
 أكل :وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول فقال ،)٣(جنیب بتمر فجاءه خیبر على رجال
 بالصاعین، ھذا من الصاع لنأخذ إنا اهللا، رسول یا واهللا ال :قال ھكذا؟ خیبر تمر

 )٤(الجمع بع تفعل ال :-وسلم علیھ اهللا صلى- اهللا رسول فقال. بالثالثة والصاعین
  )٥.()جنیبا بالدراھم ابتع ثم بالدراھم

، وصورتھ الربا حقیقة عن بواسطتھ ادلالبتع المخرج أجاز الحدیث ھذا: وجھ الداللة
 على مشتمل صحیح بیع عقد ھي صورتھ، وال الربا، قصد فیھا لیس صیغة وإلى

 قصد یكن ولم، فساده أو بطالنھ موانع عنھ منتفیة، وأركانھ البیع شروط تحقیق
 الذي اإلجراء اعتبار من مانعًا ذلك إلى بالمخرج واألخذ الجنیب، التمر على الحصول

 یتوصل التي البیوع جواز على ذلك فدل وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول لیھإ وجھ
 بعیدة معتبرة شرعیة بصیغ كانت إذا البیوع من والغایات المطالب تحقیق إلى بھا
 للحاجة السیولة على الحصول منھا الغرض كان لو، وصوره الربا صیغ عن

   )٦.(إلیھا

 لتحلیل دخلت وإنما ألبتة، مقصودة غیر قالتور في السلعة أن المعلوم من :لمناقشة

 -وسلم علیھ اهللا صلى- الرسول أن یتصور أكثر، وال آجلة بنقود عاجلة نقود أخذ
صلى اهللا علیھ – النبي قصد مقصود؛ ألن غیر ببیع الحیل أمتھ ویعلم بالحیل، یأمر

                                           
  .١١/٤٦٣المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (١
  .٥٣ھناء محمد ھالل الحنیطي صـــ/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ، د) (٢
  .٣/٤٠٧شرح المصابیح البن ملك . نوع من أجود التمور بالحجاز: تمر َجِنیب) (٣
  .٣/٤٠٧شرح المصابیح البن ملك . نوع من التمر الرديء: الَجْمَع) (٤
 ح٥/٤٧إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منھ، ومسلم / البیوع، ب/ ، ك٢٠٨٩ ح٢/٧٦٧البخارى ) (٥

  .بیع الطعام مثال بمثل/ المساقاة، ب/ ، ك٤١٦٦
  .٣٤٣/ ٢عبداهللا بن سلیمان المنیع /  الوقت الحاضر، دحكم التورق كما تجریھ المصارف فى) (٦
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- النبي یراعي أن یعقل وال شكلھا، ال المعاملة حقیقة تغییر التوجیھ ھذا  من-وسلم
 واضح توجیھ فالحدیث. حقیقتھا غیاب مع المعاملة شكل -وسلم علیھ اهللا صلى

 إلى الغبن على قائمة مرفوضة معاملة من نفسھا المعاملة حقیقة تغییر إلى للصحابي
 األنواع عن الكشف في دورھا النقود فیھا تؤدي حقیقیة مساواة على قائمة معاملة

  )١.(قیقةالد وفروقھا السلعة من المتعددة

ل: ثالثا لمعق   لته م 

 یقوم حتى واإلباحة الحل والمعامالت العقود في االصل أن" القاعدة الفقھیة تقرر -١

  )٢"(تحریمھا على الدلیل
 واألصل األمر، على دلیل یقوم حتى البطالن، العبادات في األصل: "یقول ابن القیم

 فإن . . . والتحریم البطالن على دلیل یقوم حتى الصحة، والمعامالت العقود في
 وعقد شرط فكل. عفو فھو عنھ سكت وما ماحرمھ، والحرام اهللا أحلھ ما الحالل

 من منھ رحمة عنھا سكت فإنھ بتحریمھا، القول یجوز ال فإنھ عنھا سكت ومعاملة
 ما عدا فیما اإلباحة على بأنھا النصوص صرحت وقد فكیف وإھمال، نسیان غیر

 ال التورق بجواز القائل أن یعني وھذا التورق بیوع ذلك في خلید ومما) ٣".(حرمھ
 بحرمة یقول من بالدلیل المطالب وإنما معھ، األصل قولھ؛ ألن على بدلیل یطالب

 الجواز عموم تخصیص على الدلیل فعلیھ األصل، بخالف یقول إنھ حیث التورق،

  )٤.(بالتحریم

 في األصل أن یقابلھ األصل ھذا لكن الحل، األشیاء في األصل أن ریب ال: لمناقشة

 وأقوال والسنة الكتاب من متضافرة نصوص لھ شھدت أصل وھو التحریم، الحیل
 تتناول ألنھا الحل، المعامالت في األصل قاعدة من أخص القاعدة وھذه. الصحابة

 إعمال ألنھ الخاص قدم والخاص العام تعارض إذا أنھ ومعلوم. غیرھا دون الحیل
 ھو ھل النزاع وإنما النقد، على للحصول حیلة التورق أن في نزاع وال . عًام للدلیلین

 حتى محرم فالتورق التحریم، الحیل في األصل كان وإذا. ممنوعة أو جائزة حیلة
 فصار الربویة، والحیل والعینة بالربا صلة لھ فالتورق. ذلك خالف على الدلیل یثبت

  )٥(.اإلباحة ولیس المنع، ھو فیھ األصل

                                           
، ٦١٢عل�ى أحم�د ال�سالوس، صـ�ـ       / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، د      ) (١

  .١٧سعید بوھراوة، صـــ/ دراسة تحلیلیة نقدیة لآلراء الفقھیة، د
 عل�ى منظوم�ة القواع�د الفقھی�ة،        مجموع�ة الفوائ�د البھی�ة     ،  ١٠٧/ ٣إعالم الموقعین البن الق�یم      ) (٢

دار ال�صمیعي للن�شر   /  متعب ب�ن م�سعود الجعی�د، ط   : ، اعتنى بإخراجھا  ٧٥أبو ُمحمٍَّد القْحطانيُّ صــ   
  والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

  .١٠٨/ ٣إعالم الموقعین مرجع سابق ) (٣
  .٣١ھناء محمد ھالل الحنیطي صــــ/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ، د) (٤
التورق، والت�ورق الم�نظم، دراس�ة تأص�یلیة، د س�امى ال�سویلم ، من�شور ض�من بح�وث الت�ورق             ) (٥

  .٢/٥٩٧المقدمة لمجمع الفقھ التابع لرابطة العالم اإلسالمى 
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 یجد وال النقد، إلى حاجتھ تشتد قد المسلم فإن المعاملة، ھذه إلى الحاجة  مسیس-٢
 جائز، البائع وفعل الربا، مفسدة فیھا لیس المعاملة وھذه ربا، بدون یقرضھ من

 مالكھا، من سلعة اشترى ألنھ جائز؛ المشتري وفعل السلعة، منھ یشتري والمشتري

  )١(.فعلھ صحة فالقیاس البیع، نھوم فیھا، التصرف ملك عینًا ملك ومن

 بال التشریع أصول من الحرج ورفع. المحرم الستباحة تكفي ال الحاجة: لمناقشة

 الحرج مصادر أعظم من الربا ألن الربا؛ أبواب سد یستلزم الحرج رفع لكن ریب،
 تقدر اإلباحة ھذه لكن. لغیره یباح ال ما لھ یباح المضطر إن  ثم.والعنت والمشقة

 المحتاج أما إلباحتھا، خاص نص إلى تحتاج ال فالضرورة الضرورة، عند ھابقدر
 حیث من والحاجة الضرورة بین التفریق یجب لذلك المضطر، مرتبة إلى یصل ال فإنھ

  )٢.(الحرام تبیح ال الحاجة كون

لمختا ل    :لق

ل بعد عرض المذھبین بأدلتھما، ومناقشة ما أمكن من األدلة الواردة، فإن القو
 المقصد إلى النظر بتحریم التورق المصرفى یبدو أنھ أقوى دلیال، وأھدى سبیال، فعند

بالنقود، واألمور  تتاجر ولیست النقود في نجد أنھا تتاجر التورق أداة من والغایة
بمقاصدھا، والقصود في العقود معتبرة، وقد دلت القرائن على صوریة العقد، وعدم 

دم تداولھا وانتقالھا من ید إلى ید، مما یترتب علیھ الحاجة الحقیقة للسلعة، وع
جھالة الضامن إذا ھلكت السلعة، وإنما یظھر أن المقصد الحقیقى الحصول على 

  واهللا أعلم. النقد، وھذا یقوى وجھة نظر القائلین بالمنع

لخام نة على : لف  لبا اه  ل إل  ية  فىث ن لمص   لت 

   اإلرادة الظاھرة والباطنة على التورق المصرفى المنظم بجالء حیثیظھر أثر نظریة
 ألفاظھا على مبنیة العقود ھل ھو فریق كل أدلة علیھ بنیت الذي األساس أن یالحظ

 التورق مسألة على الحكم في التفریق فیجب ومعانیھا؟ مقاصدھا على أم ومبانیھا
  ؟.النّیة أو على الظاھر الفعل على مبني ھو ھل
 یفعلھ فعل كل العقد، إن من والقصد األفعال مآالت إلى نظر التورق منع من إن

 وناحیة الفعل، إلى الدافع الباعث ناحیة أساسَا یتضمن وعقود تصرفات من اإلنسان
  :جانبین من التورق مسألة إلى ننظر أن المھم من لذلك الفعل، إلیھ یؤدي الذي المآل

ل أل  إلى الشخص منھا ینطلق التي المتعاقد نیة لىوإ الباعث إلى النظر: لجان 

  ).المكلفین  مقاصد  مراعاة (الفعل
 الشرعیة صورتھ تحقیق ھو العقود في األصل أن للتورق استندوا إلى فالمجیزون

 العقود صیغة ھو بھ یعتد الذي وأن. لھا أثر ال العاقد لنیة الواردة االحتماالت وأن
 لعدم حراما یكون قد الشيء أن المجیزون یؤكدو. والقصود النیات ولیس. وصورتھا

                                           
  .٥٠/ ١٩ مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز رحمھ اهللا) (١
  .٢/٥٩٨ ، التورق، والتورق المنظم، دراسة تأصیلیة، د سامى السویلم) (٢
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 أن مع المحرمة صورتھ غیرت إذا الحالل إلى یتحول وأنھ. الشرعیة صورتھ تحقق
  .واحد األساسي المقصد

 في العبرة وأن بمقاصدھا األمور قاعدة على یعتمدون فإنھم للتورق المانعون أما
 بالبیع نوى فمن. بالنیات األعمال نوأ والمباني، لأللفاظ ال والمعاني، للمقاصد العقود

  .البیع صورة الربا حرمة من یعصمھ وال الربا، لھ حصل الربا عقد

لثانى  أو بمعنى .المحرم ارتكاب على والتحایل التواطؤ وجود إلى النظر: لجان 

  .المتعاقد ونیة الباعث إلى آخر النظر
 الفقھ اتجھ التي مسائلال من العقود في والصیغة اللفظ مقابل والقصد النیة إن

 الخالف ھذا ینحصر اتجاھین كما تقدم في الجانب النظرى، ولكن إلى فیھا اإلسالمي
 إلى التوسل التعاقد بذلك قصدا المتعاقدین أن بالدلیل یظھر لم إذا فیما المذاھب بین

 ال ألنھ ممنوع؛ أنھ في األئمة بین خالف فال بالدلیل ذلك قصدھما ظھر إذا أما الربا،
 یمكن ھنا ومن. المحرم ارتكاب على التحایل بجواز ھؤالء من إمام یقول أن یعقل
 المقاصد دون والصیغ والمباني باأللفاظ یأخذون الذین أولئك حتى بأنھ القول

 مما المكشوف والتحایل التواطؤ ظھور حالة في التعاقد یمنعون فإنھم والمعاني،
 للتورق فالمانعون. أیضًا عندھم محرمة بیوع إلى العینة بیوع وكذلك التورق یحول

  )١(.المصرفي التورق صیغة في واضح الربا على والتحایل التواطؤ أن یرون
 الظاھرة اإلرادة نظریة یغفلوا لم المعاصرین أن یبین ما باختصار ھنا أسوق وسوف

  .الفقھى لھ عند بناء الحكم للتورق المصرفى دراستھم عند والباطنة
اإلسالمى في حیثیات عدم  العالم لرابطة التابع اإلسالمى الفقھ معجاء في قرار مج-

 تمویل منح على یقوم المعاملة ھذه واقع إن: " جواز التورق المصرفى ما نصھ
 والشراء البیع معامالت في المصرف من فیھا بالمستورق سمي لما بزیادة نقدي
 أن إجرائھا من كالبن ھدف أحوالھا، معظم في صوریة ھي والتي منھ تجري التي

  )٢(."تمویل من قدم ما على بزیادة علیھ تعود

 )٣(العكسي و المنظم ( التورقان یجوز ال: " مجمع الفقھ الدولىكما جاء في قرار -
 تحایًال عرفًا، أو ضمنًا أو صراحة والمستورق، الممول بین تواطؤًا فیھما ألن وذلك) 

  )٤(.ربا وھو الذمة في منھ بأكثر الحاضر النقد لتحصیل

                                           
  .٥٧ھناء محمد ھالل الحنیطي صــــ/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ، د) (١
قرارات مجمع الفقھ اإلسالمى التابع لرابطة العالم اإلسالمى فى موسوعة القضایا الفقھیة ) (٢

  .٧٤٣على أحمد السالوس، صــ/ المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، د
ظم نفسھا مع كون المستورق ھو المؤسسة والممول ھو صورة التورق المن: التورق العكسي) (٣

  .٧إبراھیم فاضل الدبو صــ/ د.التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ، أ: یراجع. ھو العمیل
( في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ) ٥/١٩ (١٧٩قرار مجمع الفقھ الدولى رقم ) (٤

 ٣٠ – ٢٦ھـ ، الموافق ١٤٣٠  جمادى األولى٥ إلى ١من ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
  .م٢٠٠٩) إبریل ( نیسان 
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 ال المنظم التورق إن: نقول أن نستطیع كلھ ولھذا: " أحمد عبدالعزیز الحداد/ قال د -
  :یلي لما شرعا یصح

 إال البنك من یقبض ال فالعمیل أمره، أول من الربا على االحتیال ظاھره العقد إن
 لللعمی البنك من قرض فحقیقتھ بزیادة، أجل بعد النقود تلك إلیھ وسیرد نقودًا،
 العقد، على الشرعیة إلضفاء حیلة بھا جيء إنما العقد في المسماة والسلعة بفائدة،
 حقیقتھا؛ یعلم وال بل ثمنھا في یماكس وال السلعة عن یسأل ال العمیل فإن ولھذا
 دور ویقتصر النقود، ھو المعاملة من المقصود وإنما أصًال، مقصودة غیر ألنھا

 أودع ثم لصالحھ بیعت ثم سلعًة ملك أنھ فیھا ُیزعم أوراٍق على التوقیع على العمیل

  )١".(حسابھ في ثمنھا
 الفقھ أصول في المقرر فمن باطنًا أمرًا النیة كانت ولما: " ھناء الحنیطى/ قالت د-

 ویعول الباطن دلیل الظاھر بالظاھر؛ ألن فالعبرة الباطن على االستدالل خفي إذا أنھ
 قرینة ھناك كانت فإذا وعلیھ الباطنیة، اإلرادة على تدل ألنھا الظاھرة؛ القرائن على

 قرینة ھناك كانت إذا وكذلك بالقرینة، فالنیة والشراء البیع نیة على بھا یستدل
 وفي. القرینة بھذه یثبت النیة عدم فإن والشراء، البیع نیة عدم على بھا یستدل

 ال أصًال فھو شيء أي في العمیل تھم ال العقد محل السلعة أن نجد التورق عملیات
 بكلفة إال علیھ یحصل ولن تمویل إلى یحتاج ولكن سلعة بیع وال سلعة شراء یرید

 إذن زائد، أجل بمقابل نقدي مال على للحصول وسیلة مجرد البیع فعقد … زائدة
 إذا والغایة العقد آثار قصد وعدم والشراء البیع قصد عدم على تدل قرینة فھذه

  )٢".(التصرف تفسد ھاوشواھد إماراتھا اتضحت
ومن ھنا یظھر أثر نظریة اإلرادة الظاھرة والباطنة في عقد التورق المصرفى المنظم 
وأن تأثیره لدى الفقھاء المعاصرین عند بناء الحكم الفقھى واضح، بل إنھ كان سببا 
. رئیسا الخالف الفقھى الوارد كما تقدم، وأنھ كان عمدة أدلة المذھب القائل بالتحریم

  اهللا التوفیقوب

راب اطا  

 رادةا ظر رراء، وأدة اإ ا  

تعد اتفاقیة إعادة الشراء إحدى وسائل ضخ السیولة النقدیة في الجھاز المصرفى، 
 أي المحلیة الحكومیة المالیة األوراق باستخدام الشراء إعادة عملیات تتم ما وعادة

  .محلیة أصول بضمانة ونةالمضم أو المكفولة كالقروض إنھا
 أموال مصادر على للحصول وسیلة التجاریة للبنوك الشراء إعادة اتفاقیات وتوفر

 واحد لیوم اإلقراض سعر من أعلى فائدة وبأسعار واحد یوم من أطول آجال ذات
 تأشیري مرجعي سعر ھو إعادة الشراء عملیات على المصرف فائدة سعر فإن وبھذا

                                           
، بحث مقدم لمجمع الفقھ ٩أحمد بن عبد العزیز الحداد صـــ/ التورق، حقیقتھ، أنواعھ، د) (١

  .اإلسالمى الدولى فى دورتھ التاسعة عشرة المقامة بالشارقة
  .٥١ھناء محمد ھالل الحنیطي صــــ/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ، د) (٢
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 من أطول آلجال البنوك بین االقتراض فائدة أسعار اتجاه تحدیدأو  توجیھ على یساعد
  .واحد یوم

ل أل ها: لف  ص لعملية،  تها  خ  ، لش عا  تفاقية  ي    تع

تسمى اتفاقیة إعادة الشراء أیضا بالریبو، والریبو العكسى، وقد عرفتھا ھیئة 
اتفاق بین طرفین ببیع : " االمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة بأنھ

أصول مالیة قابلة للتسییل بثمن حال ثم شرائھا من المشترى في تاریخ الحٍق بثمن 

  )١".(أعلى بما ال یترتب علیھ آثار البیع غالبا
بیع أوراق مالیة أو أصول قابلة للتسییل : " عرفت اتفاقیة إعادة الشراء أیضا بأنھا-

 المشترى في تاریخ محدد وسعر محدد یذكر في بسعر محدد، مع التعھد بشرائھا من

  )٢"(االتفاقیة
 بصفة مال إلى أولھما یحتاج طرفین بین اتفاقیة: "بأنھا كذلك تعریفھا  ویمكن-

 یقوم أن على األموال فى فائض لدیھ من إلى ببیعھا فیقوم مالیة أوراق ولدیھ مؤقتة،
  . "علیھ متفق موعد فى البیع سعر من أعلى بسعر شرائھا بإعادة

 التى الریبو عملیات من شیوعًا أكثر وھذه واحدة، لیلة لمدة الریبو عملیة تكون وقد

  )٣ (.ذلك من أطول لمدة تستمر
ویختار العاقد صفتھ في العقد بحسب غرضھ؛ فإن كان یرغب في الحصول على 

وإن كان ) إعادة الشراء ( السیولة فیكون ھو البائع وتسمى االتفاقیة من جھتھ 
عكس ( ب في استثمار السیولة فیكون ھو المشترى وتسمى االتفاقیة من جھتھ یرغ

  ) إعادة الشراء 
: بأنھا) الریبو العكسى ( وعلى ھذا فیمكن تعریف معكوس اتفاقیة إعادة الشراء 

شراء أوراق مالیة أو أصول قابلة للتسییل بسعر محدد، مع التعھد ببیعھا على من "

  )٤"( وسعر محدد یذكر في االتفاقیةاشتریت منھ في تاریخ محدد
  :من التعریفات السابقة ما یلى ویتضح

  .مالیة أوراق بضمان قرضا كونھا عن تخرج ال الشراء إعادة اتفاقیة إن) ١(
 كان وإن الثانى، الطرف إلى المالیة األوراق حیازة انتقال االتفاقیة على یترتب ال) ٢(

  .أیضًا معھا غیرھا رھن على یتفق وقد بل لھ، رھنھا على االتفاقیة فى ینص

                                           
لھیئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤس��سات المالی��ة اإلس��المیة ال��نص الكام��ل      المع��اییر ال��شرعیة   )(١

  .١٣٦٦صـــ
/ أدوات إدارة مخاطر السیولة وبدائل اتفاقیة إعادة الشراء فى المؤس�سات المالی�ة اإلس�المیة، د        ) (٢

  .٤یوسف بن عبداهللا الشبیلى صــ
  عصام أبو النصر / زان الفقھ اإلسالمي، دكتورفي می) البورصة(أسواق األوراق المالیة، ) (٣

  .٤٣ جامعة األزھر صـــ–أستاذ المحاسبة 
  .٤یوسف الشبیلى المرجع السابق صــ/ د) (٤
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 كونھ عن یخرج ال الشراء إعادة اتفاقیة وقیمة البیع اتفاقیة قیمة بین الفرق إن) ٣(

  )١(.فائدة
 خزائن في السیولة إدارة أدوات من العكسي الشراء وإعادة الشراء إعادة منتج إن

 السیولة في ضفائ أو نقص ھناك یكون ال بحیث السیولة، تنظیم إلى یھدف البنوك،
 عمل یوم كل نھایة حساباتھا تراجع فالمصارف العمل، یوم نھایة في البنوك لدى

 المطلوب الحد من أعلى ھو ھل السیولة مستوى في وللنظر المالي وضعھا من للتأكد
 عن الیوم نھایة السیولة في نقصًا أو عجزًا لدیھ أن المصرف وجد فإن أقل، أم نظامًا

 على للحصول المركزي البنك مع شراء إعادة عملیة یجري نھفإ النظامي المتطلب
 فإنھ السیولة في فائضًا لدیھ أن وجد وإن السیولة، في النقص لتغطیة كافیة سیولة
 المطلوب الحد إلى السیولة في الفائض لتخفیف عكسیة شراء إعادة عملیة یجري

  .نظامًا منھ
 بین یتم ما ھنا العكسي لشراءا وإعادة الشراء إعادة بمنتج المقصود فإن وعلیھ
 بین مطبقًا نجده أن یمكن المنتج ھذا أن علمًا المركزیة، والبنوك البنوك خزائن
  .أیضًا األفراد وبین المؤسسات وبین البنوك

لش- عا  لعملية التفاقية    لخ 

لتالى عا التفاقية لعملية لخ تتلخ لنح    :لش على 

  :لش عا منتج: ال

لى أل  فإنھ السیولة، في عجزًا لدیھ أن البنك وجد إذا العمل، یوم نھایة في: لخ 

 التي السندات أن علمًا. للسیولة طلبًا المركزي البنك على یملكھا دین سندات یبیع
 قبل أو السنة بدایة اشتراھا قد البنك كان حكومیة دین سندات ھي ھنا البنوك یبیعھا
% ٨٠ (السندات ھذه من محددة نسبة یبیع أن للبنك ویحق المركزي، البنك نم فترة
  .الشراء إعادة منتج في السیولة في توفیر لغرض) مثًال

لثانية  على باعھا التي السندات شراء البنك یعید التالي، العمل یوم في: لخ 

 البنك من لیھع حصل الذي المبلغ على الفائدة سعر یعكس أعلى بثمن المركزي البنك
 ،)الحدوث نادر وھذا (األسباب من لسبب السندات شراء البنك یعد لم وإذا. المركزي

 كما المطلوب، المبلغ على للحصول السوق في السندات یبیع المركزي البنك فإن
  .المدفوعة غیر الفائدة عن تأخیر غرامات بدفع البنك یطالب أن المركزي للبنك یمكن

  :لعكسي لش عا منتج: ثانيا

لى أل  السیولة، من فائضًا لدیھ أن المصرف وجد إذا العمل، یوم نھایة في: لخ 

  .المركزي البنك من دین سندات الفائض بھذا یشتري فإنھ

                                           
  .٤٣عصام أبو النصر صـــ/ أسواق األوراق المالیة، دكتور) (١
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لثانية    أعلى بثمن السندات شراء المركزي البنك یعید التالي العمل یوم في: لخ 

  )١(.البنك من المركزي البنك علیھ صلح الذي المبلغ على الفائدة سعر یعكس

لش- عا  تفاقية    :ص 

سا ك يلية ل ، ثال لها لش عا تفاقية  لتم   : هي ص

لى لص  معین، سعر مقابل مالیة أوراقًا المقترض على المقرض یبیع أن: أل

 وقت في المقرض على المالیة األوراق نفس المقترض یبیع أن على معین، ووقت
  .القرض بسداد المقترض قام إذا العملیة، بدایة عند علیھ متفق وبسعر الحق،

 معین، سعر مقابل مالیة أوراقًا المقترض على المقرض یبیع أن: لثانية لص

 وقت في المقرض على المالیة األوراق نفس المقترض یبیع أن على معین، ووقت
 ( والشراء البیع سعري بین الفرق على ویطلق الشراء، سعر من أعلى بسعر الحق
 إعادة اتفاقیات صورة في االقتراض تكلفة أما: (حدة رایس الدكتور یقول ) الریبو

 البنوك، بین ما سوق في السائد الفائدة سعر یدفع أن إما المقترض فإن الشراء،
 بسعر عالبی تم إذا أما نفسھ، بالسعر المالیة األوراق وشراء بیع حالة في وذلك

 سعر بمثابة یعتبر السعرین بین الفرق فإن أعلى، بسعر الشراء إعادة وتمت معین،
  . )الریبو ویسمى المقرضة، أموالھ على المقرض یتقاضاه الذي الفائدة

 ووقت معین، سعر مقابل مالیة أوراقًا آخر على طرف یبیع أن: لثالثة لص

 الحق، وقت في أخرى مرة البائع ىعل المالیة األوراق نفس یبیع أن على معین،

  )٢(.العملیة بدایة عند علیھ متفق وبسعر

لثانى لش : لف  عا  لفقهى التفاقية    لحك 

یختلف الحكم الفقھى لھذه العملیة تبعا الختالف التكییف الفقھى لھا، لذا سوف 
  .انعرض للتكییفات الفقھیة التفاقیة إعادة الشراء حتى یمكن الحكم علیھ

اختلف الفقھاء المعاصرون حول التكییف الفقھى لھذه االتفاقیة وكان اختالفھم على 
  :النحو التالى

فا: ال ل نها م بيع  لش على  عا  تفاقية    )٣(تكيي 

  أن یبیع السلعة للمشتري بالذي لھ علیھ من الدین على أنھ متى : معناهبیع الوفاء 

                                           
  بیقیةمنتجات الخزینة اإلسالمیة، ھیاكلھا وأحكامھا وضوابطھا، دراسة وصفیة فقھیة تط) (١

محمد فتح الدین بیانوني، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر ف�ي الفق�ھ، كلی�ة العل�وم                / إعداد
  .٨٦اإلسالمیة، مالیزیا صـــ

تقویم معالجة تعثر المؤسسات المالیة اإلسالمیة باتفاقی�ة إع�ادة ال�شراء ف�ي ض�وء أحك�ام الفق�ھ               ) (٢
 الرقاب��ة ال��شرعیة، ش��ركة االمتی��از لالس��تثمار   محم��د ع��ود الفزی��ع، م��دیر إدارة .اإلس��المي، إع��داد د

  .١٠صــــ
یاس�ر ب�ن إب�راھیم الخ�ضیرى ف�ى بحث�ھ ال�صور              / محم�د ع�ود الفزی�ع، د      .د/ د: رجح ھذا التكییف  ) (٣

  .٤٠المعاصرة لبیع الوفاء صــ
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  )١(.ةقضاه الدین عادت إلیھ السلع
وسوف نبین ھنا حكم بیع الوفاء لدى الفقھاء، ثم نحاول جاھدین بیان صحة ھذا 

  .التكییف من عدمھ

ل ق فا على ثالثة  ل لفقها فى حك بيع    :ختل 

ل أل ل  أنھ بیع فاسد، ذھب إلى ذلك جمھور الفقھاء من متقدمى الحنفیة : لق

  )٢.(والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة

لحجته   :  على 

 البیع مقتضى یخالف المشتري إلى الثمن رد إذا المبیع أخذ البائع اشتراط إن-١
 الشرط ھذا وفي والدوام، االستقرار سبیل على للمبیع المشتري ملك وھو وحكمھ،

 البیع یفسد فاسًدا شرًطا فیكون جوازه على یدل معین دلیل یرد ولم للبائع منفعة
  .فیھ باشتراطھ

 من یقصد وإنما الوفاء، بشرط البیع حقیقة منھ یقصد ال الوجھ ھذا على البیع إن-٢
 الربح، ھي البیع ومنفعة أجل إلى الحال إعطاء وھو المحرم الربا إلى الوصول ورائھ

  )٣(.حاالتھ جمیع في باطل والربا

لثانى ل    )٤.(الحنفیة من المتأخرین جائز، ذھب إلى ذلك بعض الوفاء بیع أن: لق

 إلیھ لحاجتھم بھ وتعاملوا الناس تعارفھ الشرط بھذا البیع أن :ل لىع حجته

 للقواعد؛ مخالًفا كان وإن فیھ باشتراطھ البیع یفسد ال صحیًحا فیكون الربا من فراًرا

  )٥.(االستصناع في كما بالتعامل تترك القواعد ألن

لثال ل  وآثاره،  الرھن أحكام جمیع لھ فیثبت ببیع، ولیس رھن الوفاء بیع أن: لق

 السغدي علي واإلمام شجاع أبو اإلمام إلى ذلك نجم الدین النسفى، والسید ذھب

  )٦.(الحنفیة من الماتریدي الحسن القاضي واإلمام

                                           
  .٣٨٤، القاموس الفقھى صــ١١٥معجم لغة الفقھاء صــ) (١
/ ٩، التب��صرة للخم��ى  ٥/٣١٣فقھ��ى الب��ن عرف��ة   ، المخت��صر ال٩/٢٣٦العنای��ة ش��رح الھدای��ة   ) (٢

، ك��شاف ٤/٢٩٦، تحف��ة المحت��اج  ٢/١٥٧، الفت��اوى الكب��رى الفقھی��ة، اب��ن حج��ر الھیتم��ي    ٤٢٠١
  .٣/١٤٩القناع 

  .٧/١١٤٧بیع الوفاء، الشیخ خلیل محیي الدین المیس، منشور بمجلة مجمع الفقھ الدولى ) (٣
، ال�در المخت�ار للح�صكفى    ٧٣محم�د ق�دري باش�ا صـ�ـ    مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان،  ) (٤

  ، ٤٥٠صــ
، بیع الوف�اء   ٧/١٣٩٣عبد اهللا محمد عبد اهللا منشور بمجلة مجمع الفقھ الدولى           . بیع الوفاء، د  ) (٥

  .٧/١٤٢٠وحكمھ، فضیلة الشیخ الشریف محمد عبد القادر، منشور بمجلة مجمع الفقھ الدولى 
، تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز       ٢/٢٠٧ خ�سرو    -م�نال أو الم�ولى      درر الحكام ش�رح غ�رر األحك�ام،         ) (٦

  .٢٦١/ ٢، حاشیة ابن عابدین ٥/١٨٣الدقائق 
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ل   :حجته على 

 یؤخذ الذي ھو ألنھ الرھن؛ بمعنى أتى الدین قضاء عند أخذه علیھ شرط لما قالوا
 بشرط الكفالة جعلت حتى األلفاظ دون للمعاني دالعقو في والعبرة الدین، قضاء عند

 كان فإذا، سلما األجل ضرب عند واالستصناع، كفالة وبالعكس حوالة األصیل براءة
 قضاء عند ویسترده یضمن زوائده من أكل شيء وأي بھ ینتفع وال یملكھ ال رھنا
 بھ وانتفع المرھون استأجر إذا كالرھن أجرتھ یلزمھ ال البائع استأجره ولو، الدین

  )١.(الرھن أحكام جمیع فیھ فیثبت بھالكھ الدین ویسقط

فا ل بيع  لش  عا  تفاقية  نة بي    لمقا

 كبیرًا تقاربًا لوجدنا بیع الوفاء، وبین الشراء إعادة اتفاقیة حاولنا المقارنة بین لو
  : التالي في یتفقان الشراء إعادة واتفاقیة الوفاء، بیع من كال ألن وذلك بینھما،

 طرفي المواعدة بین تحقق في الوفاء وبیع الشراء إعادة اتفاقیة من كل تشترك-١
 فإن الوفاء بیع أما ملزمة، مواعدة الشراء إعادة اتفاقیة في المواعدة أن إال العقد،

 لیس الوفاء بیع": فى درر الحكام قال فسخھ، جواز بدلیل ملزمة، غیر فیھ المواعدة
 بعد ولو المبیع، منھ ویسترد للمشتري، الثمن یسلم أن للبائع إن حتى الزم، بعقد

 ألن المبیع؛ ورد الثمن قبول على المشتري ویجبر المضروبة، المدة بعض مضي
 المبیع استرداد لھ یجوز وال حقھ، إسقاط وللبائع للبائع، حق المدة ھذه في المنفعة

  . )٢"(الثمن رد بدون
 إذ المشتري؛ إلى المبیع ملكیة نقل عدم في الشراء إعادة اتفاقیة الوفاء بیع یشبھ-٢

 وال بھ، االنتفاع للمشتري یباح وال البائع، ضمان في یبقى الوفاء بیع في المبیع
 البائع تعثر حال وفي بیعھ، لھ یجوز ال أنھ كما ، )البائع ( المالك أباحھ إن إال األكل،

 أو األصل، بیع الدائن من یطلب لب مباشرة، ببیعھ یقوم ال فإنھ السداد، عن) المدین(
 صورة یعتبرونھ الحنفیة متأخري بعض جعل ما وھذا لھ، لیبیعھ للقاضي أمره یرفع
 والمباني، لأللفاظ ال والمعاني للمقاصد العقود في العبرة أن على بناًء الرھن، من

  . المشتري إلى البائع دفاتر من فیھا المبیع ینقل ال الشراء إعادة واتفاقیة
 من للمالك المقابل الطرف یمكنان الشراء إعادة واتفاقیة الوفاء بیع من كلا إن-٣

 اتفاقیة وأما البائع، على دینھ ضمن الوفاء بیع في فالمشتري العین، منفعة ملكیة

  )٣(.لھ مقصودة لمنفعة المالیة األوراق استغل المشتري فإن الشراء إعادة

                                           
بیع الوفاء، فضیلة الشیخ المفتي محمد العثماني، رئیس :  ویراجع٥/١٨٣تبیین الحقائق ) (١

  .٧/١٤٣٣الجامعة لدار العلوم كراتشي والمفتي بھا، منشور بمجلة مجمع الفقھ الدولى 
  .١/٤٣١درر الحكام في شرح مجلة األحكام ) (٢
تقویم معالجة تعثر المؤسسات المالیة اإلسالمیة باتفاقیة إعادة الشراء في ضوء أحكام الفقھ ) (٣

  .١٢محمد عود الفزیع، صــــ/ اإلسالمي، إعداد د
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لش عا  تفاقية  الختال بي  فاجه  ل بيع   ،  

مع كونھما یتفقان فى أمور إال أنھ عند إمعان النظر نجد أن بین اتفاقیة إعادة الشراء 
  :وبیع الوفاء اختالفا فیما یلى

المشترى فى بیع الوفاء یسترجع الثمن دون زیادة، بینما فى اتفاقیة إعادة الشراء -١
  .حوالیسترد المشترى ثمن األوراق المالیة بزیادة فى كل األ

اتفاقیة إعادة الشراء یمكن تطبیقھا فى أى أصل من األصول المالیة، بخالف بیع -٢

  )١.(الوفاء الذى یصح فى العقار فقط عند من یقول بحوازه

لعينة: ثانيا نها م بيع  لش على  عا  تفاقية    تكيي 

بأقل مما بیع الشخص السلعة إلى أجل ثم شراؤھا من المشتري : وبیع العینة معناه
 عینة؛ البیع لھذا وقیل) ٣(. سمي بھا ألنھا إعراض عن الدین إلى العین)٢(.باعھا بھ

  .حاضرا نقدا أي عینا بدلھا یأخذ أجل إلى السلعة مشتري ألن
 لیأخذ قلیل دفع من مقصده تحصیل على بالمشتري البائع الستعانة بذلك سمیت: وقیل
  )٤.(كثیًرا عنھ

لفقها فى حك ختل  ليق  لعينة على ق   : بيع 

ل أل ل  حرمة ھذا النوع من التعامل وھو مذھب الحنفیة، والمالكیة : لق

  )٥.(والحنابلة

  :ـحتج بــ

 تبایعتم إذا: ( قال -وسلم علیھ اهللا صلى- النبي عن عنھ اهللا رضي عمر ابن حدیث-١

 ال ذًال علیكم اهللا طسل، الجھاد وتركتم، بالزرع ورضیتم، البقر أذناب وأخذتم بالعینة
  )٦()دینكم إلى ترجعوا حتى ینزعھ

اللة ل متها: جه  ل ه على ح لتبايع بها، ف لعينة  ي   لح   )٧(.فى 

 قرنت العینة ألن واضحة؛ غیر التحریم على نوقش الحدیث بأن داللتھ :لمناقشة

 بالذل ذلك على وتوعده محرمة، غیر وھذه بالزرع، واالشتغال البقر، بأذناب باألخذ
  .التحریم على یدل ال

                                           
  .٤٠الصور المعاصرة لبیع الوفاء، دراسة فقھیة، یاسر الخضیرى صـــ) (١
  .١١٤ھاء صــمعجم لغة الفق) (٢
  .٤٨التعریفات للجرجانى صـ) (٣
  .١٩٢/ ٥شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل ) (٤
، الك�افي ف�ي فق�ھ    ٣/١٢٩ بلغة السالك ألقرب الم�سالك المع�روف         ،٨/٤٦٢البنایة شرح الھدایة    ) (٥

  .٢/١٦اإلمام أحمد 
  .تقدم تخریجھ صــ    ) (٦
  .٤/١٢٧المغنى البن قدامة ) (٧
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 من یعتبر والحدیث محرمًا، المباح یجعل الواجب عن بالمباح االشتغال أن: جي

 االشتغال یذم لم فھو الجھاد، بترك الذل ربط حیث والسالم، الصالة نبوتھ علیھ دالئل
 ق،وفا محل وھذا واجب، عن شغل إذا بالزرع االشتغال ذم وإنما مطلقًا، باألرض

  )١("الجھاد فیھ یتعین زمن في بالزرع االشتغال على ھذا حمل وقد: "الشوكاني یقول
 حرامًا؛ لیست العینة أن على یدل ال ھذا فإن بمحرم، لیس بما قرن بأنھ التسلیم وعلى

  )٢.(ضعیفة داللة االقتران داللة ألن
َبْیَعٍة  ِفى َبْیَعَتْیِن َباَع َمْن : ( -وسلم علیھ اهللا صلى- َقاَل النَِّبىُّ :َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبى  َعْن-٢

  )٣()فلھ أوكسھما أو الربا

اللة جه   :ل

 أن على سنة، إلى بمائة أبیعكھا یقول أن :بیعة في بیعتین عن من معانى النھى
 أن إما فإنھ غیره، لھ معنى ال الذي الحدیث معنى وھذا حالة، بثمانین منك أشتریھا

 لصفقتین مطابق وھو أوكسھما، ھو فیكون األول الثمن أو بي،فیر الزائد الثمن یأخذ
 وھو واحد، ومبیع واحدة، صفقة في والنسیئة النقد صفقتي جمع قد فإنھ صفقة في

 وھو مالھ، رأس إال یستحق وال منھا؛ أكثر مؤجلة بدراھم عاجلة دراھم بیع قصد
  )٤.(الربا أخذ قد كان األكثر، إال أبي فإن الصفقتین أوكس

 التفاضل، مع حالة بدراھم مؤجلة دراھم باع فكأنھ الربا، إلى بھا یتوصل حیلة إنھ-٣
  .فقط حیلة السلعة وجعل

 قبضھ، قبل البائع ضمان في یدخل لم الثمن أن فیھ الربا ووجھ نفعا جر سلف بأنھ-٤
 قصاصا الثمن بعض وصار ملكھ، عن خرج التي بالصفة مالھ عین إلیھ أعاد فإذا

 حرام وھو یضمن، لم ما ربح ذلك فكان عوض، بال فضل علیھ لھ بقي ببعض،
  )٥.(بالنص

لثانى ل  جواز ھذا النوع من التعامل، وھو ما ذھب إلیھ أبو یوسف من  :لق

  )٦.(الحنفیة، والشافعیة، وابن حزم الظاھرى

  )٧.(استدلوا بنفس األدلة التى استدل بھا من أجاز التورق وقد تقدمت: حجته

  :ى أدلة أخرى إضافة إلى ما تقدم منھاواستندوا إل
 فالبیع مدة، بعد منھ اشتراھا ممن اشتراھا التي السلعة باع من أن على االتفاق -١

 وجود ذلك في المعتبر أن على فدل والتأجیل، ذلك في التعجیل بین فرق فال صحیح،

                                           
  .٥/٢٤٦ للشوكانى نیل األوطار) (١
  .١١/٤٠٣المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٢
  تقدم تخریجھ صـــــ) (٣
  .٢٤٧/ ٤عون المعبود ومعھا حاشیة ابن القیم ) (٤
  .٢/١٥، الملخص الفقھى ٤/٤٠٤، مواھب الجلیل ٤/٥٤تبیین الحقائق للزیلعى ) (٥
، العزیز شرح الوجیز ٤/٥٧٤ویانى ، بحر المذھب للر٣٢٥/ ٥رد المحتار على الدر المختار ) (٦
  .٩/٥١، المحلى البن حزم ١٣٥/ ٤
  .صـــــــ من البحث) (٧
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 لم نوإ باطل فھو العقد نفس في ذلك على تشارطا فإن وعدمھ، العقد أصل في الشرط
  .یبطل لم یتشارطا

ق  مع بمثلھ ربوي مبادلة المقصود بأن التھمة یبعد مدة بعد إیاھا شراءه بأن: ن

  .حیلة والدراھم التفاضل،
 قبض قبل ذلك جاز باإلجماع، الثمن قبض بعد باعھا من على السلعة بیع جاز إذا-٢

  )١ (.علیھ بالقیاس الثمن

ق ه  ذلك منعنا وألننا النص، مقابلة في ألنھ ر؛االعتبا فاسد قیاس ھذا بأن: ن

  )٢(.الثمن قبض إذا ما بخالف الربا، شبھة لوجود الثمن قبض قبل

لعينة بيع  لش  عا  تفاقية  نة بي    لمقا

اتفاقیة إعادة الشراء تشبھ عكس مسألة بیع العینة، إذ إن البائع یبیع األصول المالیة 
لذا ذھب بعض المعاصرین إلى تخریجھا على أساس ثم یشتریھا بأكثر منھ نسیئة، و

  .بیع العینة

جهي قا م  ه  بينهما ف لتأمل ي   :لك عن 

إن محل الخالف بین أھل العلم فى بیع العینة فیما لم یكن ھناك اتفاق أو شرط بین -١

إذا المتعاقدین على الدخول فى العقد الثانى، وإنما كان ذلك اتفاقا بدون مواطأة، أما 
 وأما: " وجد اتفاق سابق أو شرط فال خالف بین الفقھاء فى التحریم قال ابن رشد

 ال عندھم فھو أجل، إلى مني تبیعھ أن على بكذا نقدا الثوب ھذا منك أشتري: قال إذا

وفى اتفاقیة إعادة الشراء یوجد اتفاق مسبق فى العقد على ) ٣"(بإجماع یجوز
  .لزام بھالدخول فى العقد الثانى بل واإل

إن العقد الثانى فى بیع العینة التسلیم فیھ حال، والثمن مؤجل، ومعنى ھذا أنھ عند -٢
إبرام العقد الثانى تعود السلعة إلى ملكیة األول ویبقى الثمن دینا فى ذمة اآلخر، بینما 
فى اتفاقیة إعاة الشراء ھناك مواعدة على إبرام العقد الثانى، وعند إبرامھ تعود 

ألصول المالیة لألول ویطالب الثانى بالثمن فى حینھ، إى إن تسلیم الثمن ملكیة ا
والمثمن متزامن فى وقت واحد، فالمؤجل حقیقة ھو العقد كلھ  بعوضیھ ولیس الثمن 

  )٤.(فقط

                                           
  .٣/٤١٩، روضة الطالبین ١٣٧/ ٤العزیز شرح الوجیز ) (١
  .١١/٤٢٩المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ) (٢
  .دار الحدیث/ ، ط٣/١٧٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ) (٣
/ رة مخاطر السیولة وبدائل اتفاقیة إعادة الشراء فى المؤسسات المالیة اإلسالمیة، دأدوات إدا) (٤

  .٩یوسف بن عبداهللا الشبیلى صــ
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لعينة بي بيع  لش  عا  تفاقية  لف بي  ه    .م هنا ي

نها ق: ثالثا لش على  عا  تفاقية  لماليةتكيي  ل  ألص ه     بفائ مع 

لق بأنه له ي به ينتفع لم فاقا مال فع: "يع    )١(".له ب

ه ه ) ٢"(الغیر على لحق ضمانا مالي شئ حبس: أي بعین، دین توثیق"" : ل

  )٣(."كالدین منھ أخذه یمكن بحق الشيء حبس: "وقیل ھو
 الذمة في وحاال محدود أجل إلى أنھو خیر فعل القرض أن واتفقوا: "قال ابن حزم
 أفضل رد اشتراط أن المستقرض، واتفقوا الشيء مثل رد وجوب على جائز، واتفقوا

  )٤"(یحل ال استقرض مما أكثر أو

نها ق بفائ لش على  عا  تفاقية  لتالية)٥(ستن م كي  لة  أل لى   :  

المركز المالى للبائع، كما ال تظھر في األصول المالیة ال تنتقل ملكیتھا من قائمة -١

  .المركز المالى للمشتري وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة
نماء ھذه األصول فترة سریان االتفاقیة من نصیب البائع، فأى توزیعات على تلك -٢

األصول في ھذه الفترة ما بین البیع واسترداد األصول ھى من نصیب البائع ولیس 
 ارتفعت قیمتھا خالل الفترة، فیلزم المشترى أن یعید بیعھا بالسعر المشترى، وكذا لو

  .المتفق علیھ، وال یلتفت إلى ارتفاع القیمة
ضمان ھذه األصول فترة سریان االتفاقیة على البائع، فلو نقصت قیمتھا عن -٣

السعر المتفق علیھ فیجب على البائع أن یعید شرائھا بالسعر المتفق علیھ بصرف 
 النقص في القیمة، ویجب علیھ كذلك أن یزید من قیمة األصول المرھونة النظر عن

  .لتوثقة الدین
التصرف في األصول المالیة المشتراة بأى شكل من ) المقرض( الیملك الممشترى -٤

األشكال، عدا استخدامھا في الغرض من االتفاقیة وھو كونھا توثقة للدین الذى في 
  ).المقترض( ذمة البائع 

رة القانونیة لھذه العملیة تؤكد أنھا قرض ولیست بیعا حقیقیا، فبالرجوع إلى النظ-٥
مقرضا ( والمشترى ) مقترضا ( العدید من المصادر القانونیة نجد أنھا تسمى البائع 

  .واألوراق المالیة رھنا، أو ضمانا) 
 لذا فإن اتفاقیة إعادة الشراء توصف في األوساط المالیة بأنھا عملیة اقتراض،
فالبائع یقترض من المشترى، بینما عملیة معكوس اتفاقیة إعادة الشراء توصف 

                                           
  .٢/٣٩٧منتھى اإلرادات ) (١
  .٢٢٧معجم لغة الفقھاء لقلعجى صـ) (٢
  .١٠٧أنیس الفقھاء الرومي الحنفي صــ) (٣
  .٩٤مراتب اإلجامع البن حزم صــ) (٤
( لك القائمون على ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة المعروفة باسم ذھب إلى ذ) (٥

، وأید ھذا الدكتور یوسف الشبیلى فى بحثھ أدوات إدارة ١٣٦٧فى المعاییر الشرعیة صــ) أیوفى 
  .١١مخاطر السیولة صــ
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بأنھا إیداع، أى أن المشترى یودع النقود لدى البائع ویأخذ علیھا فوائد كالودائع 

  )١.(البنكیة تماما
والمختار من ھذه التكییفات ھو التكییف األخیر نظرا لقوة أدلتھ، واستقامتھ مع 

هللا .تفاقیة، وبناء على ذلك تصبح ھذه االتفاقیة محرمة شرعاالواقع العملى لال  

  عل

لخام نة على : لف  لبا اه  ل إل  ية  لشث ن عا    تفاقية 

نظریة اإلرادة الظاھرة والباطنة كان لھا أثر كبیر في بناء الحكم الفقھى لھذه 
عاملة، بناء على أن الظاھر أنھ بیع لتلك االتفاقیة بل كانت سببا رئیسا لتحریم تلك الم

األصول، وفى باطن األمر اتضح أنھا قرض بفائدة فقد جاء في التعلیل الفقھى لتحریم 
المالیة ما  للمؤسسات والمراجعة المحاسبة اتفاقیة إعادة الشراء لدى علماء ھیئة

ائدة ھو أن مستند تكییف اتفاقیة إعادة الشراء التقلیدیة على أنھا قرض بف: " نصھ
العبرة في العقود بحقائقھا ال بمسمیاتھا، فحقیقة المعاملة أنھا قرض من مشترى 

ذلك أن ) المقرض ( األصول المالیة لبائعھا مع رھن ھذه األصول لصالح المشترى 
عملیة البیع فیھا لیست حقیقیة وال یترتب علیھا أى أثر من آثار البیع، وإنما الغرض 

  )٢".(منھا التوثقة فقط

  مت واحلمد هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
/ یة اإلسالمیة، دأدوات إدارة مخاطر السیولة وبدائل اتفاقیة إعادة الشراء فى المؤسسات المال) (١

  .١٣٨٨، المعاییر الشرعیة صــ١١ــیوسف بن عبداهللا الشبیلى ص
  .١٣٨٨المعاییر الشرعیة صــ) (٢
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  :أهم النتائج

  :یمكن إجمال أھم النتائج التى توصلت إلیھا من خالل البحث فیما یلى
  .وظاھرة ، )باطنة ( حقیقیة: قسمین إلى الفقھاء عند اإلرادة تنقسم-١
 الظاھرة اإلرادة وأما. علیھا ُیطَّلع ال التى الباطنة اإلرادة فھى الحقیقیة اإلرادة-٢

  .كالتعاطى مقامھ یقوم ما أو بالتعبیر تبرز لتىا فھى
 القدامى الفقھاء أن ذلك الفقھ، فى مستحدثان لفظان والباطنة الظاھرة اإلرادة لفظ-٣

  .بالصیغة الظاھرة اإلرادة وعن بالنیة، الباطنة اإلرادة عن یعبرون كانوا
 طابقت: األول: أربع حاالت من حالة یكون أن من العقود من عقد یخلو ال-٤

 اإلرادة فى االشتباه: الثالث. الباطنة اإلرادة خفاء: الثانى. والباطنة الظاھرة اإلرداتین
  ).اإلرادتین تعارض ( اإلرادة، انتفاء: الرابع. الحقیقیة

 فالبعض اتجاھین، إلى وتنوعت اإلرادة نظریة حول الفقھیة المذاھب أنظار اختلفت-٥
 والبواعث النوایا یغلب اآلخر والبعض ) ظاھرةال اإلرادة ( الموضوعیة، النظرة یغلب

   ).الباطنة اإلرداة ( الذاتیة،
 الباطنة اإلرادة فیھا تنتفى التى العقود بصحة قال الظاھرة اإلرادة جانب غلب من-٦

 عبرة فال  العقد، لحكم المحل وأھلیة وقبول إیجاب من األساسیة باألركان اعتبارا
 النیة في بحث دون الظاھر في صحیح العقد أن أى د،العق إبطال في الباعث أو للسبب

  .المشروع غیر القصد أو
 العقد في تذكر لم ولو والنیات بالمقاصد واعتد الباطنة اإلرادة جانب غلب ومن-٧

 أبطل فقد علمھ تحتم الظروف كانت أو اآلخر، للطرف معلوما ذلك یكون أن بشرط
  .العقود ھذه

 الظاھرة اإلرداة لنظریة المعاصرة التطبیقات حدىإ بالتملیك المنتھیة اإلجارة-٨
 القول فى كبیر أثر لھا كان اإلرادة نظریة أن بحثھا خالل من تبین وقد والباطنة،

  .عدمھ من المعاملة ھذه بصحة
 المعاصرون الفقھاء اختلف التى الحدیثة االستثمار أدوات من المتناقصة المشاركة-٩

 على إحداھما وتقدیم اإلرادة، بنظریة األخذ فى اختالفھم على بناء حكمھا فى
 المتناقصة المشاركة أن ورأى الظاھرة، على الباطنة اإلرادة غلب فمن. األخرى

 نیة لدیھ لیس المصرف وأن ربوى، بقرض تمویل عملیة وراءھا یختفى ستار مجرد
 إلى حصتھ  بیع بقرینة المشروع في البقاء وال التعاقد، في الدخول في حقیقیة

 على الظاھرة اإلرادة غلب ومن جوازھا، بعدم قال التعاقد بدایة من اآلخر لشریكا
 الشرعیة، المحاذیر من وخال وشروطھ، أركانھ، اكتملت قد العقد أن ورأى الباطنة،

  .وجوازه بصحتھ قال المذكورة الضوابط فیھ وروعیت
 اإلرادة ریةنظ إلى المصرفى التورق مسألة في الفقھاء بین الخالف سبب یرجع-١٠

 النقد إلى للتوصل حیلة مجرد المصرفى التورق أن رأى فمن والباطنة، الظاھرة
 القرائن علیھا دلت والتى الباطنة اإلرادة حینئذ أعمل فقد مرادة، غیر فیھ والسلعة
 الباطنة اإلرادة أن رأى ومن المنظم، المصرفى التورق ببطالن فقال بالعقد، المحیطة



 - ١٩٧٥ -

 التورق ( وشروطھ العقد أركان قیام مع الظاھرة، اإلرادة وجود ویكفى لھا، أثر ال
  .بجوازه قال وتحققھا، ) المصرفى

 واختلفوا الشراء، إعادة باتفاقیة التعامل صحة حول المعاصرون الفقھاء اختلف-١١
 بفائدة قرض: وقیل عینة، بیع: وقیل الوفاء، من بیوع إنھا :فقیل الفقھى تكییفھا فى
 إعماال الفقھاء حرمھ فقد ھذا على وبناء المختار، وھو المالیة األصول رھن مع

  .حقیقى وال مراد غیر فیھا البیع وأن الباطنة اإلرداة لنظریة
یجب تدریب العاملین في البنوك والمصارف اإلسالمیة على التطبیق الصحیح -١٢

  .لصیغ االستثمار المعاصرة والحدیثة

  التوفيق وباهللا هذا

  الصاحلات تتم بنعمته الذى هللا واحلمد
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جع لمصا   لم

  لتفسي كت: ال

  .بیروت الفكر دار/ ط ھـ٣٧٠ ت الجصاص الرازى على بن ألحمد القرآن أحكام-١

 – المنار دار ھـ٥٤٣ ت العربى بن اهللا عبد بن محمد بكر ألبى القرءان أحكام-٢
  .األولى/ ط إسماعیل، بكر محمد/ د تحقیق مصر

 عمر بن إسماعیل الفداء ألبى كثیر ابن بتفسیر المعروف العظیم رءانالق تفسیر-٣
 الطبعة سعد الرؤوف عبد طھ تحقیق اإلسالمیة والى دار/ ط ھـ٧٧٤ ت كثیر بن

  .األولى
  .للكتاب العامة المصریة الھیئة/ ط  رضا رشید لمحمد المنار تفسیر -٤
 دار ط ھـ٦٧١ ت لقرطبىا أحمد بن محمد عبداهللا ألبى القرءان ألحكام الجامع-٥

  .القاھرة -الشعب
 شھاب الفضل أبي للعالمة المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح -٦

. العربي التراث إحیاء دار الناشر ھـ١٢٧٠ ت البغدادي األلوسي محمود السید الدین
  .بیروت –

  :وعلومھ الحدیث كتب: ثانیًا
 عمر بن اهللا عبد الدین ناصر القاضي ة،السن مصابیح شرح األبرار  تحفة-١

  .بالكویت اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة/ ط ،)ھـ٦٨٥ ت (البیضاوي
 الفكر در/ ط ھـ٢٧٥ ت ماجھ بن یزید بن محمد اهللا عبد ألبى ماجھ ابن سنن-٢

  .الباقى عبد فؤاد محمد تحقیق بیروت
 تحقیق الفكر دار/ ط ھـ٢٧٥ ت السجستانى األشعث بن لسلیمان داود أبى سنن-٣

  .الحمید عبد الدین محى محمد
 دارإحیاء/ ط ھـ٢٧٩ ت الترمذى عیسى بن محمد عیسى ألبى الترمذى سنن-٤

  .وآخرون شاكر محمد أحمد تحقیق بیروت، العربى، التراث
  ھـ٣٠٣ ت النسائى شعیب بن أحمد الرحمن عبد ألبى) المجتبى (النسائى سنن-٥
  .أبوغدة الفتاح عبد تحقیق الثانیة بعةالط حلب المطبوعات مكتب ط 

 الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبى بطال البن البخارى صحیح شرح -٦
 - الرشد مكتبة: النشر دار إبراھیم، بن یاسر تمیم أبو: تحقیق) ھـ٤٤٩: المتوفى(

  .م٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٣ الثانیة،: الطبعة الریاض، السعودیة،
 مؤسسة/ ط ھـ٣٥٤ ت البستى حبان بن دمحم حاتم ألبى حبان ابن صحیح-٧

  .األرناؤوط شعیب تحقیق الثانیة الطبعة بیروت، الرسالة،
 المكتب/ ط ھـ٣١١ ت خزیمة بن إسحاق ابن محمد بكر ألبى خزیمة ابن صحیح-٨

  .األعظمى مصطفى محمد/ د تحقیق بیروت، اإلسالمى،
 ھـ٢٥٦ ت البخارى إسماعیل بن إبراھیم بن محمد اهللا عبد ألبى البخارى صحیح-٩
  .البغا دیب مصطفى/ د تحقیق الثالثة، الطبعة بیروت، الیمامة، كثیر ابن دار/ ط
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 دار/ ط ھـ٢٦١ ت النیسابورى الحجاج بن مسلم الحسین ألبى مسلم صحیح-١٠
  .الباقى عبد فؤاد محمد تحقیق بیروت، العربى، التراث إحیاء

 سلمان بن داود بن إبراھیم بن علي األحكام، أحادیث في العمدة شرح في  العدة-١١
 دار/ ط ،)ھـ ٧٢٤: المتوفى (العطار ابن الدین عالء الحسن، أبو سلیمان، بن

  .األولى لبنان، – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة اإلسالمیة البشائر
   العسقالنى حجر بن أحمد الفضل أبى للحافظ البخارى صحیح بشرح البارى فتح-١٢
  .الخطیب الدین محب تحقیق بیروت، المعرفة دار/ ط  ھـ٨٥٢ ت

 الحنفي ثم الشافعي للكوراني البخاري، أحادیث ریاض إلى الجاري  الكوثر-١٣
 بیروت العربي، التراث إحیاء دار/ ط عزو، أحمد الشیخ: المحقق ھـ، ٨٩٣ المتوفى

  .األولى لبنان، –
: المتوفى (وي،الِبْرما الدین شمس الصحیح، الجامع بشرح الصبیح  الالمع-١٤

 الدین نور بإشراف المحققین من مختصة لجنة: ودراسة تحقیق) ھـ ٨٣١
  .األولى سوریا النوادر، دار: طالب،الناشر

 ت النیسابورى الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد ألبى الصحیحین على المستدرك-١٥
  .عطا القادر عبد مصطفى تحقیق األولى الطبعة العلمیة الكتب دار/ ط ھـ٤٠٥

 مؤسسة/ ط ھـ٢٤١ ت الشیبانى حنبل بن محمد بن أحمد لإلمام أحمد مسند-١٦
  .قرطبة

 مصر العربى التراث إحیاء دار/ ط ھـ١٧٩ ت أنس بن مالك لإلمام الموطأ-١٧
  .الباقى عبد فؤاد محمد تحقیق

 الرابعة الطبعة الحدیث دار/ ط ھـ٢٥٥ ت الشوكانى على بن لمحمد األوطار نیل-١٨
  .الصبابطى الدین صامع تحقیق

  :الفقھ وأصول قواعد كتب: ثالثًا
  الفقھ أصول كتب): أ(
 محمد بن علي بن محمد األصول علم من الحق تحقیق إلي الفحول إرشاد -١

 الناشر- دمشق ، عنایة عزو أحمد الشیخ : المحقق) ھـ١٢٥٠ : المتوفى (الشوكاني
  .العربي الكتاب دار: 
 المعرفة دار/ ط ھـ٤٩٠ ت السرخسى أحمد بن مدمح بكر ألبى السرخسى أصول-٢

  .بیروت
  .الكتب دار/ ط الزركشى بھادر بن محمد بن الدین لبدر المحیط البحر-٣
  ھـ٤٧٨ ت الجوینى اهللا عبد بن الملك عبد الحرمین إلمام الفقھ أصول فى البرھان-٤
  .لدیبا محمود العظیم عبد/ تحقیق الرابعة ط مصر، المنصورة، الوفاء، دار/ ط 

 الكتب دار/ ط حاج أمیر بن محمد بن لمحمد التحریر شرح فى والتحبیر التقریر-٥
  .العلمیة

 مؤسسة/ ط ھـ٧٧٢ ت اإلسنوى الرحیم عبد لإلمام الفقھ أصول فى التمھید-٦
  .الرسالة

 عبد الملك جامعة/ ط البعلى محمد بن على الحسن ألبى الفقھ أصول فى المختصر-٧
  .بقا مظھر محمد: تحقیق – المكرمة مكة العزیز
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 بالشاطبي الشھیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراھیم  الموافقات،-٨
/ ط سلمان، آل حسن بن مشھور عبیدة أبو: المحقق ،٥٧٢/ ٣) ھـ٧٩٠: المتوفى(

 بن أحمد العباس أبو الصغیر، الشرح على الصاوي حاشیة األولى، عفان، ابن دار
  .المعارف دار: الناشر ،) ھـ١٢٤١: المتوفى (المالكي بالصاوي الشھیر محمد،

  الفقھیة القواعد كتب): ب (
 عالم /ط ھـ ٦٨٤ ت القرافى إدریس بن ألحمد الفروق أنواع فى البروق أنور-١

  .بیروت الكتب
: المتوفى (السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد والنظائر، األشباه-٢

  .األولى یة،العلم الكتب دار/ ط ،)ھـ٩١١
 المصري نجیم بابن المعروف محمد، بن إبراھیم بن الدین زین والنظائر،  األشباه-٣
  .)ھـ٩٧٠: المتوفى(
الشیخ زكریا :  اْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن، البن نجیم، تحقیق-٤

  عمیرات
  .دار الكتب العلمیة/ ط
 بھادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر اهللا عبد أبو الفقھیة القواعد في المنثور -٥

 الثانیة،: الطبعة الكویتیة األوقاف وزارة: الناشر) ھـ٧٩٤: المتوفى (الزركشي
  م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥

 مؤسسة/ ط ،٧/٣٧٨ الغزي أحمد بن صدقي محمد الِفْقِھیَّة، الَقواِعُد  ُمْوُسوَعة-٦
  .األولى لبنان، – بیروت الرسالة،

  : الفقھ كتب: رابعًا
  : الحنفى الفقھ: مراجع)أ(
 دار/ ط. ھـ٩٧٠ ت نجیم بن إبراھیم الدین لزین الدقائق كنز شرح الرائق البحر-١

  .اإلسالمي الكتاب
 دار/ ط. الكاسانى أحمد بمن مسعود بكر ألبى الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع-٢

  . العلمیة الكتب
  . اإلسالمي الكتاب دار/ ط الزیلعى على بن لعثمان الدقائق نزك شرح الحقائق تبیین-٣
 بیروت العلمیة الكتب دار/ ط. ھـ ٥٣٩ ت السمرقندى الدین لعالء الفقھاء تحفھ-٤

  . األولى الطبعة
  . الخیریة المطبعة/ ط. العبادى على بن محمد بكر ألى النیرة الجوھرة-٥
  . العربیة الكتب إحیاء دار/ ط. لمنالخسرو األحكام غرر شرح الحكام درر-٦
 الكتب دار/ ط. عابدین بابن المعروف أمین لمحمد المختار الدر على المحتار رد-٧

  . العلمیة
  .الفكر دار/ ط. البابرتى محمود بن لمحمد الھدایة شرح العنایة-٨
  . الفكر دار/ ط. الھمام بن الواحد عبد الدین كمال لإلمام القدیر فتح-٩

 والعلوم القرآن إدارة/ ط. الشیباني الحسن بن محمد اهللا عبد يألب المبسوط-١٠
  . األفغانى الوفا أبو تحقیق كراتشى
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: المتوفى( مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان محمد قدري باشا -١١
  .المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق، الثانیة/ ط ،)ھـ١٣٠٦

  : المالكي الفقھ: مراجع)ب (
 إحیار دار ھـ ٥٩٥ ت الحفید رشد بن محمد بن أحمد الولید بيأل المجتھد بدایة-١

  .العربي التراث
 دار/ ط ھـ ٥٢٠ ت الجد رشد بن محمد بن أحمد الولید ألبي والتحصیل البیان-٢

  . الشرقاوى أحمد/ تحقیق األولي الطبعة اإلسالمى الغرب
/ ط. األزھرى بياأل السمیع عبد صالح لإلمام القیرواني رسالة شرح الدانى الثمر-٣

  . الثقافیة المكتبة
 دار/ ط. الدسوقي عرفة بن محمد لإلمام الكبیر الشرح علي الدسوقي حاشیة-٤

  . العربیة الكتب إحیاء
  / ط. الصاوى أحمد العباس أبي لإلمام الصغیر الشرح على الصاوى حاشیة-٥

  . المعارف دار
  . حجي محمد تحقیق بیروت الغرب دار ط القرافي إدریس بن أحمد لإلمام الذخیرة-٦
  . الفكر دار/ ط الخرشي اهللا عبد بین محمد لإلمام خلیل مختصر شرح-٧
  . علیش محمد تحقیق الفكر دار/ ط الدردیر أحمد البركات ألبي الكبیر الشرح-٨
  . الفكر دار/ ط ھـ١١٢٥ ت النفراوى غنیم بن أحمد لإلمام الدوانى الفواكھ-٩

  . طبعة بدون ھـ ٧٤١ ت الغرناطي جزء بن أحمد بن لمحمد الفقھیة القوانین-١٠
  :الشافعى الفقھ مراجع)ج(
 األنصاري زكریا بن محمد بن زكریا للعالمة الطالب روض شرح المطالب أسنى-١
  .اإلسالمى الكتاب دار/ ط
  . بیروت الفكر دار/ ط الدمیاطى بكر أبي لإلمام الطالبین إعانة-٢
 البحوث مكتب تحقیق بیروت الفكر دار/ ط نيالشربی الخطیب لإلمام اإلقناع-٣

  . والدراسات
  . المعرفة دار/ ط ھـ ٢٠٤ ت الشافعى ادریس بن محمد اهللا عبد ألبي األم-٤
 دار/ ط الھیتمي حجر بن محمد بن أحمد لإلمام المنھاج شرح في المحتاج تحفة-٥

  . العربي التراث إحیاء
  .الفكر دار/ ط البجیرمى مدمح بن لسلیمان الخطیب على البجیرمى حاشیة-٦
  .الفكر دار/ ط البجیرمى محمد بن لسلیمان المنھج على البجیرمى حاشیة-٧
  . الفكر دار/ ط الجمل منصور بن سلیمان لإلمام الجمل حاشیة-٨
 بن محمد بن أحمد اإلیضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطحاوى حاشیة-٩

  ببوالق األمیریة الكبرى المطبعة/ط ھـ١٢٣١ الوفاة سنة الحنفي الطحاوي إسماعیل
  عمیرة البرلسى وأحمد القلیوبى سالمة بن أحمد لإلمام وعمیرة قلیوبى حاشیة-١٠

  . العربیة الكتب إحیاء دار/ ط 
 كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، -١١

مجدي محمد سرور : المحقق) ھـ٧١٠: المتوفى(نجم الدین، المعروف بابن الرفعة 
  .دار الكتب العلمیة، األولى/ باسلوم، ط



 - ١٩٨٠ -

  : الحنبلي الفقھ مراجع)د (
   إحیاء دار/ ط ھـ٨٨٥ ت المرداوى أحمد بن سلیمان بن على لإلمام اإلنصاف-١

  . العربي التراث
 الریاض مكتبة/ ط ھـ ١٠٥١ ت البھوتى یوسف بن منصور لإلمام المربع الروض-٢

  .ھـ١٣٩٠ الحدیثة
 النھضة مكتبة/ ط. ھـ٦٩٠ت المقدسى سالم بن أحمد بن لموسى المستقنع زاد -٣

  . المكرمة مكة الحدیثة
  / ط ھـ ١٠٥١ ت البھوتي یونس بن منصور للعالمة اإلرادات منتھى شرح-٤

  . الكتب عالم
دار الكتب العلمیة، /  طالمقدسى، قدامة بن محمد ألبي حنبل ابن فقھ في الكافى-٥
  .ولىاأل
 دار/ ط ھـ ١٠٥١ ت البھوتي یونس بن لمنصور اإلقناع متن عن القناع كشاف-٦

  . العلمیة الكتب
  . الكتب عالم ط ھـ ٧٦٢ ت المقدسى محمد بن مفلح بن محمد لإلمام الفروع-٧
/ ط ھـ٨٨٤ ت مفلح بن اهللا عبد بن محمد بن إبراھیم اسحاق أبي لإلمام المبدع-٨

  . اإلسالمى الكتب
 الرحمن عبد: المحقق الحراني، تیمیة بن العباس أبو الدین تقي الفتاوى، وع مجم-٩
 المدینة الشریف، المصحف لطباعة فھد الملك مجمع: الناشر قاسم، بن محمد بن

  .السعودیة العربیة المملكة النبویة،
 مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز رحمھ اهللا، أشرف على جمعھ -١٠

  . سعد الشویعرمحمد بن: وطبعھ
  . اإلسالمي التراث إحیاء دار ط. المقدسي قدامة ابن لإلمام المغني-١١
 ت الرحیاني سعد بن مصطفي لإلمام المنتھي غایة شرح فى النھى أولي مطالب-١٢

  . اإلسالمي المكتب/ ط ھـ ١١٤٣
  :الظاھرى الفقھ مراجع) ھـ(
 دار/ ط ھـ ٤٥٦ ت ھريالظا األندلسى حزم بن سعید بن أحمد لإلمام المحلي -١

  .شاكر محمد أحمد تحقیق القاھرة، التراث
  :الشیعى الفقھ مراجع) د(
/ العنسي الصنعاني ط البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار، أحمد بن قاسم-١

  .مكتبة الیمن، شرح النیل
  .مكتبة اإلرشاد/ شفاء العلیل، محمد بن یوسف بن عیسى أطفیش، ط-٢

  : والمصطلحات للغةا كتب: خامسًا
  .العلمیة الكتب دار طبعة. القنوجى حسن بن لصدیق العلوم أبجد-١
 \ط اهللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم ألبى البالغة أساس-٢

  .السود عیون باسل محمد: تحقیق. األولى الطبعة العلمیة، الكتب دار
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بین الفقھاء، قاسم بن عبد اهللا بن أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة -٣
یحیى حسن مراد، : ، المحقق)ھـ٩٧٨: المتوفى(أمیر علي القونوي الرومي الحنفي 

  .دار الكتب العلمیة: الناشر
  األولى الطبعة . المعاصر الفكر دار/ ط. للمناوى التعاریف -٤
 ربيالع الكتاب دار/ ط ھـ ٨١٦ ت الجرجانى محمد بن على لإلمام التعریفات-٥

  . اإلبیاري إبراھیم تحقیق األولي الطبعة ھـ١٤٠٥ بیروت
  . العلمیة المكتبة ط الرصاع قاسم بن محمد لإلمام عرفة ابن حدود شرح-٦
 -للمالیین العلم دار \ط ، الجوھري حماد بن إلسماعیل اللغة فى الصحاح-٧

  .١٩٩٠ ینایر -الرابعة.بیروت
  .دمشق الفكر دار/ ط أبوجیب سعدى. د الفقھى القاموس-٨
  . بیروت الرسالة مؤسسة ط أبادي للفیروز المحیط القاموس-٩

   صادر دار/ ط ھـ ٧١١ ت منظور بن مكرم بن محمد لإلمام العرب لسان-١٠
  . األولي بیروت

 ناشرون لبنان مكتبة/ ط ھـ ٧٢١ ت الرازي بكر أبي بن لمحمد الصحاح مختار-١١
  . بیروت

 دار: الناشر قنیبي، صادق حامد - قلعجي اسرو محمد الفقھاء، لغة  معجم-١٢
  .م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ الثانیة، والتوزیع، والنشر للطباعة النفائس

 موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد -١٣
تقدیم ) ھـ١١٥٨بعد : المتوفى(حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي 

مكتبة لبنان : علي دحروج، الناشر. د: رفیق العجم، تحقیق.  د:وإشراف ومراجعة
  .م١٩٩٦ -األولى : الطبعة  بیروت–ناشرون 

  :متخصصة معاصرة فقھیة وبحوث كتب: سادسًا
 جامعة الملك ،اإلجارة المنتھیة بالتملیك في ضوء الفقھ اإلسالمي لخالد الحافي-١

  .سعود كلیة الدراسات العلیا بحث ماجستیر
منذر قحف، بحث منشور / ارة المنتھیة بالتملیك، وصكوك األعیان المؤجرة، داإلج-٢

  .١٢بمجلة المجمع الفقھى الدولى ع
 ٨رقم اإلسالمى المحاسبى المعیار وفق بالتملیك المنتھیة واإلجارة اإلجارة-٣

 المصارف فى تطبیقیة دراسة ،١٧ رقم الدولى المحاسبى المعیار مع بالمقارنة
  .اإلسالمیة

، دراسة فقھیة مقارنة، )اإلجارة المنتھیة بالتملیك(اإلجارة وتطبیقاتھا المعاصرة، -٤
  .علي محیي الدین ، مجلة المجمع الفقھى الدولى. د. أ

اإلجارة المنتھیة بالتملیك، دراسة اقتصادیة وفقھیة، إعداد الدكتور شوقي أحمد -٥
  .المجمع الفقھى الدولى جامعة األزھر بحث منشور بمجلة -دنیا، أستاذ االقتصاد 

) ھـ٥٠٥: المتوفى (الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو الدین، علوم إحیاء-٦
  .بیروت – المعرفة دار: الناشر

أدوات إدارة مخاطر السیولة وبدائل اتفاقیة إعادة الشراء فى المؤسسات المالیة -٧
  .یوسف بن عبداهللا الشبیلى/ اإلسالمیة، د



 - ١٩٨٢ -

عز الدین خوجة، طبعة دلة البركة ، السعودیة، / ر اإلسالمى، دأدوات االستثما-٨
  .الطبعة األولى

/ د اإلسالمي، والفقھ المدني القانون بین مقارنة دراسة والباطنة الظاھرة اإلرادة-٩
 بأسیوط، والقانون الشریعة بكلیة المساعد المدنى القانون أستاذ بكر، أحمد محمد
  .١ج ١٩ع بأسیوط والقانون الشریعة كلیة بمجلة منشور بحث
 بحث صمادى، یوسف أحمد/ د اإلسالمي، الفقھ فى وشوائبھا العقدیة اإلرادة-١٠

  .٥٢ع ١٨ ج الكویت جامعة اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة بمجلة منشور
عصام / في میزان الفقھ اإلسالمي، دكتور) البورصة( أسواق األوراق المالیة، -١١

  . جامعة األزھر–حاسبة أبو النصر أستاذ الم
 أیوب بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو العالمین، رب عن الموقعین  إعالم-١٢

 للنشر الجوزي ابن دار/ ط ،)ھـ ٧٥١: المتوفى (الجوزیة قیم بابن المعروف
  .األولى والتوزیع،

حسن علي الشاذلي، أستاذ ورئیس قسم الفقھ / د.اإلیجار المنتھي بالتملیك، أ-١٣
  قارنالم

  .٥ جامعة األزھر، بحث منشور بمجلة المجمع الفقھى ع-كلیة الشریعة والقانون 
 اإلیجار المنتھي بالتملیك وصكوك التأجیر، الشیخ محمد المختار السالمي، -١٤

  .مفتي الجمھوریة التونسیة سابقًا منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى
، الشیخ محمد علي التسخیري بحث اإلیجار المنتھي بالتملیك، وصكوك التأجیر-١٥

  .منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى
 تقویم معالجة تعثر المؤسسات المالیة اإلسالمیة باتفاقیة إعادة الشراء في -١٦

محمد عود الفزیع، مدیر إدارة الرقابة .ضوء أحكام الفقھ اإلسالمي، إعداد د
  .الشرعیة، شركة االمتیاز لالستثمار

 الدكتور ،)الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( قتھ ، أنواعھ  التورق حقی-١٧
  .ھناء محمد ھالل الحنیطي

حسین كامل فھمي، بحث مقدم . ، د)المنظم(  التورق الفردي والتورق المصرفي-١٨
  .لمجمع الفقھ اإلسالمى الدولى فى دورتھ التاسعة عشرة المقامة بالشارقة

معن سعود أبوبكر، منشور /  اإلسالمیة، د التورق الفقھى كما تجریھ المصارف-١٩
 لسنة ٥٧بمجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة ع

  م٢٠١٤
التورق كما تجریھ المصارف فى الوقت الحاضر، التورق المصرفى المنظم، -٢٠

عبداهللا محمد حسن السعیدى، منشور ضمن أعمال / دراسة تصویریة فقھیة، د
  .وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھى اإلسالمى بمكة المكرمة

 إصدار وزارة األوقاف ،التورق المصرفى، ریاض بن راشد بن عبداهللا آل رشود-٢١
  .م٢٠١٣والشؤن اإلسالمیة بدولة قطر، األولى 

افتخار محمد مناحى الرفیعى، / التورق المصرفى وآثاره االقتصادیة السلبیة، د-٢٢
معة العراقیة، كلیة اإلدارة واالقتصاد بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة العدد الجا

  .الثالث
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محمد عبد الحلیم عمر، بحث / د.التوریق، وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا، أ-٢٣
مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمى الدولى فى دورتھ التاسعة عشرة فى موضوع الصكوك 

  .اإلسالمیة
) ٢٤(رفي، محمد مختار السالمى، مجلة محكمة، مجلد التورق والتورق المص-٢٤

  .ه٢٠٠٤ -ھـ،مارس١٤٢٥ - ، محرم٢٧٤العدد 
والتورق المنظم، دراسة تأصیلیة، د سامى السویلم ، منشور ضمن  التورق،-٢٥

  .بحوث التورق المقدمة لمجمع الفقھ التابع لرابطة العالم اإلسالمى
 أحمد الفیصل القاضى بالمحكمة العامة الشركة المتناقصة، عبداهللا بن فیصل بن-٢٦

  .ه١٤٣٤، شوال ١٥ السنة ٦٠بشقراء بحث منشور بمجلة العدل ع
الشركة المنتھیة بالتملیك وتطبیقاتھا فى المصارف اإلسالمیة، صالح سعید -٢٧

عبداهللا المرزوقى، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، 
  .جامعة الیرموك

 اإلجارة المنتھیة بالتملیك من التطبیقات المعاصرة لعقد اإلجارة فى الفقھ عقد-٢٨
، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة ٧٤اإلسالمي، محمد یوسف عارف الحاج محمد، صــ

  .الدراسات العلیا
عقود التمویل المستجدة فى الصارف اإلسالمیة، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، حامد -٢٩

ھد العالى للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود رسالة حسن محمد على میرة، المع
  .دكتوراه

 الجدیدة الشركة  الحكیم عبدالمجید/ د األردنى، المدنى القانون شرح فى الكافى-٣٠
  .م١٩٩٣: ١ط، عمان، للطباعة

  .دمشق القلم، دار الزرقا، أحمد مصطفى الشیخ العام، الفقھى المدخل-
 شلبى، مصطفى محمد ومذاھبھ، وتاریخھ، عریفھاإلسالمى، ت الفقھ فى المدخل-٣١
  .الجامعیة الدار ط،

دار عمر بن / عبدالكریم زیدان، ط/ د.المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة، أ-٣٢
  .الخطاب باألسكندریة

 الكتاب دار/ ط ،٥٥٣صــ مدكور سالم محمد/ د.أ اإلسالمى، للفقھ المدخل-٣٣
  .م١٩٩٦ الثانیة. الحدیث

المتناقصة، طبیعتھا وضوابطھا الخاصة، الدكتور عبد السالم العبادي، المشاركة -٣٤
  .بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى

المشاركة المتناقصة وأحكامھا، في ضوء ضوابط العقود المستجدة، الدكتور -٣٥
  .نزیھ كمال حماد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمى

 المعاصرة، البنك اإلسالمى األردنى نموذجا، وتطبیقاتھا المشاركة المتناقصة-٣٦
نور الدین عبدالكریم الكواملة وما بعدھا، الجامعة اإلسالمیة العالمیة / إعداد الباحث

  .مالیزیا
دراسة ) ال ربا ( المشاركة المنتھیة بالتملیك كما یجریھا بیت التمویل األمریكى -٣٧

  . شلبیكأحمد الصویعى/ نقدیة فى ظل المعاییر الشرعیة، د
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دار المطبوعات الجامعیة، / مصطفى محمد الجمال، ط/ مصادر االلتزام، د-٣٨
  .األسكندریة

 مكتبة/ ط الدُّْبَیاِن، محمد بن ُدْبَیاِن عمر أبو َوُمَعاَصَرة، َأَصاَلة الَماِلیَُّة الُمَعاَمَلاُت-٣٩
  . الثانیة السعودیة، العربیة المملكة - الریاض الوطنیة، فھد الملك
  .دار النفائس/ محمد عثمان شبیر، ط/ د. أالمعامالت المالیة المعاصرة،-٤٠
  .دار الفكر المعاصر بیروت/ وھبة الزحیلى ط/ د.المعامالت المالیة المعاصرة، أ-٤١
بدون ). أیوفى( ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیةلالمعاییر الشرعیة -٤٢

  .طبعة
عقود، عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك نموذجا، مقاصد الشریعة وأثرھا فى ال-٤٣

  .یوسف آدم البدنى
 دار/ ط زھرة، أبو محمد الشیخ اإلسالمیة، الشریعة فى العقد ونظریة الملكیة-٤٤

  .العربى الفكر
منتجات الخزینة اإلسالمیة، ھیاكلھا وأحكامھا وضوابطھا، دراسة وصفیة فقھیة -٤٥

الماجستیر  انوني، بحث مقدم للحصول على درجةمحمد فتح الدین بی/ إعداد، تطبیقیة
  .في الفقھ، كلیة العلوم اإلسالمیة، مالیزیا

المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة فى عقد واحد وتطبیقاتھا المعاصرة، -٤٦
  . كلیة الشریعة والقانون جامعة غزة، على فلیونةدرنا

 الفكر دار الزحیلي، وھبة/ د.أ ،المعاصرة والقضایا اإلسالمى، الفقھ موسوعة-٤٧
  .الثالثة دمشق،

على أحمد / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، د-٤٨
مؤسسة دار الریان، دار الثقافة، مكتبة الترمذى، الطیعة الحادیة / ، طالسالوس

  .م٢٠٠٢عشرة 
صبحى / د، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة-٤٩

  .م١٩٧٢: ٢ط، بیروت، المحمصانى، دار الكتب العلمیة
 عبدالستار/ د.أ مراجعة خوجة، محمد الدین عز اإلسالمي، الفقھ فى العقد نظریة-٥٠

  .والبحوث التطویر إدارة البركة دلة مجموعة أبوغدة،
 ة،الباطن واإلرادة الظاھرة اإلرادة بین األردنى المدنى القانون فى العقد نظریة-٥١

 الحقوق كلیة والقانون الشریعة علوم بمجلة منشور بحث ملكاوى، عدنان بشار
  .م٢٠٠٦ عام ٣٣ج٢ع األردنیة الجامعة

 عدنان سامى مقارنة، فقھیة دراسة الزرقا، مصطفى الشیخ لدى العقد نظریة-٥٢
 كلیة بغزة اإلسالمیة الجامعة فى الماجستیر درجة لنیل مقدم تكمیلى بحث العجورى،

  .اإلسالمیة الدراسات قسم بیةالتر
 إحیاء دار/ ط السنھورى، أحمد عبدالرزاق المدنى، القانون شرح فى الوسیط-٥٣

  .لبنان بیروت العربى، التراث

  

لعالمي لحم هللا   نا   ع   خ 




