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 امللخص باللغة العربية
االئتمان فيي المصيارف  تناول هذا البحث دراسة موضوع التحوط من مخاطر

اإلسيييالمية فيييي ضيييوء الفقيييه اإلسيييالمير حييييث ت رضيييع لت رييييف التحيييوط و نوا يييه 
والمخيياطر و نوا ,ييار عييف ت ريييف المخيياطر االئتمانييية و سييباب,ار عييف ت رضييع  دواع 

ا موقيف الفقيه اإلسيالمي من,يار حييث ت رضيع التحوط في المصارف اإلسيالمية مبيني
لتحوط المصارف اإلسالمية بالشرط الجزائي مبينيا صيورو وح يف  يل صيورا من,يار عيف 

االئتميييان بتجمييييد ا رصيييدا وتطبيقيييه فيييي المصيييارف تناوليييع التحيييوط مييين مخييياطر 
االئتميان بال فالية وتطبيقيه فيي المصيارف التحوط مين مخياطر  اإلسالميةر عف تناولع

االئتميان بالتييمين الت ياوني وتطبيقيه فيي التحيوط مين مخياطر  ميةر عف تناوليعاإلسال
المت لقية  المخاطراالئتمانيية المصيارف اإلسيالمية ر عيف ت رضيع لتطبييح التحيوط مين

والسيلفر عيف  المرابحية واالستصيناع المديونيية  ميا فيي  لي  القائمية التموييل بصيي 
 خاتمة بيهف النتائج والتوصياع.

 ة :الالكلمات الد
 ي شيرط جزائيي يفقيه سسيالمي  يمصيارف سسيالمية  يائتميان  يمخياطر  ي تحوط 

  فالة. يتيمين ت اوني  يتجميد ارصدا  يرهن نقود 
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Abstract 
The study dealt with the subject of hedging the credit risk 
in Islamic banks in the light of Islamic jurisprudence, where 
the definition of hedging and its types and risks and types, 
the definition of credit risks and causes, and then exposed 
to hedging tools in Islamic banks, indicating the position of 
Islamic jurisprudence, described the picture and the ruling 
of each of them, then dealt with the credit risk hedge by 
freezing the balances and applying them in Islamic banks. 
Then, he took care of the credit risk on bail and applied it 
in Islamic banks. And applied to Islamic banks, and then 
applied to hedge credit risk related to debt-based financing 
formats such as Murabaha, Istisna'a and Salam, and 
concluded with the most important conclusions and 
recommendations. 
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 الـمقدمة
الحمد هلل رب ال المينر والصالا والسالف  ل  المب وث رحمة لل المين ر سييدنا 

 ل,ف بإحسان سل  يوف الدينر وب د: محمد و ل  آله وصحبه والتاب ين
فقد ج لع الشيري ة اإلسيالمية المحاف ية  لي  ا ميوال مقصيدا مين مقاصيدها الم تبيرار 

يياان   : -ت يال  –وقررع  ن المال من زينة الحياا الدنيار قال  يناية  اْلحا اْلميال  وااْلبان يونا زن
محاف ية  لييهح حييث  وجبيع ومن  جل ذلك شر ع من ا ح اف ما يحقيح ال  (1) الدُّْنيا

التيدخل لحمايتييه ميين ال,ييالكر ويتي ييد ذلييك فيي حييح المصييارف اإلسييالميةر والتييي  خييذع 
اإلنسيان مييمور بحفي   ل   اتق,ا تطبيح الشري ة اإلسالمية في  نشطت,ا المختلفيةر و 

المالر وله  ن يتخيذ  افية الوسيائل المشيرو ة مين  جيل حمايتيه والمحاف ية  لييهر وقيد 
ري ة اإلسالمية بالمدايناعر وشر ع ال عير مين الوسيائل التيي ييتف ب,يا حفي  اهتمع الش

الدْين  ن طريح الرهن وال فالة والتوعيح وغير ذلكر ومع تطور طرح االستعمار ووجود 
المؤسساع الماليةر وتمويل المشرو اع ال مالقةر وتشابك الم امالعر ومع فسياد  عيير 

الديونر اهتمع المؤسساع المالية بييدواع التحيوط من الذمفر و عرا المماطلة في سداد 
 من المخاطر اهتماما  بيرا.

 والبحيث ال الييةر المخياطر تجنيب يصيب  ويقرر ب ض الم اصرين:  نيه حينميا
 تت امل ومن,جا   اإلسالمية المصارف تتب ,ا سياسة المخاطرر االستعماراع المتدنية  ن
 بالطبع يقود المتدنِّية المخاطر ذاع عماراع ل  االست فالتر يز المش لةر تيتي ف,نا بهر
 والمخياطرار ال ائيد بيين  القة ف,ناك م لوف هو و ما ال ائدر نسبة في ملحو  تدن   سل 
 والمسيتعمرصيحي ر  وال  ي  المتوقيعر ال ائد مقدار ارتفع المخاطر  اليةر  انع ف لما
 تعمار المجيد االسي  ن  ميا الخطيرر م يامن  لي  الت يرف  ين ي جيز اليذ  هو الفاشل
 مسياو    ائيدو ي يون اليذ  االسيتعمار ول نيه المخياطرر قلييل االسيتعمار هيو ليي 

  (2).لمخاطرو

                                           
 .46( سورا ال ,فر من اآلية 1)
محميد )    بيدال ريف فضيل ( سدارا المخياطر بالمؤسسياع الماليية اإلسيالمية مين الحليول الجزئيية سلي  التيصييلر د:2)

 ف2009( باختصارر بحث مقدف سل  مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والميمول  اف: 19
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ون را  ن المصارف اإلسالمية  خذع  لي   اتق,يا تطبييح الشيري ة اإلسيالمية 
في  نشطت,ا المختلفةر  ان ال بد من تطبيح ا دواع المشيرو ة للتحيوط مين المخياطرر 

المحرمية التيي تيؤدل سلي  الوقيوع فيي الربيا  و غييرو مين المحرمياعر  والب د  ين ا دواع
غير  نه  انع هناك  دا سش االع  ل  ب يض  دواع التحيوط مين مخياطر االئتميان فيي 

 ليي  تنيياول هييذو ا دواع  -ب ييون اهلل وتوفيقييه  -المصييارف اإلسييالميةر لييذلك  زمييع 
 و ح ام,ا في الفقه اإلسالمي تحع  نوان:

اطر االئتمان في المصيارف اإلسيالمية فيي ضيوء الفقيه اإلسيالمي   ميا ]التحوط من مخ
  ن مخاطر االئتمان ت تبر من  برز المخاطرالتي تواجه المصارف اإلسالمية. 

يقييول ب ييض الم اصييرين:  ي  ييد التوسييع فييي ميين  االئتمييان الشيير ي النشيياط 
المقيدرا االئتمانيية الرئيسي لم  ف المصارف اإلسالميةر وهذا يتطلب من,يا االنتبياو سلي  

للمقترضين  ند منح,ف االئتمانر سذ من المحتمل  ن تتغيير تليك المقيدرا وتينخفض ب يد 
فتييرا زمنييية م ينيية نتيجيية ل وامييل مختلفيية عييف ل ييدف قييدرت,ف  ليي  السييدادر وت ييد مخيياطر 
االئتمان الشر ي  و مخاطر فشيل ال مييل فيي الوفياء بالتزاماتيه الت اقديية ميع المصيرف 

 (1) لمخاطرالتي تواجه المصارف اإلسالمية  .من  برز ا
 منهج البحث:  

حيث تتب ع  قوال  ي اتب ع في هذا البحث من,ج المقارنة في المسائل الفق,يةر1
الفق,اء في المسائل محل البحثر وقارنع بين,ار مستدال ر ومناقشا ر ومرجحا  حسب ما 

 تقتضيه ا دلة.
ال تييب الم تمييدا  نييد  تبيياع  ييل مييذهبر ييي حرصييع  ليي  نقييل المييذاهب الفق,ييية ميين 2

 والتزمع ا مانة ال لمية في  زو ا قوال سل   صحاب,ا.
ي قمع ب زو اآلياع القرآنية سل  سورهار فإذا  ان االستدالل بآية  املة  ذ ر اسف 3

ذا  ان االستدالل بجزء من اآلية  قول معال :)سورا البقرار من  السورا ورقف اآليةر وا 
 اآلية  ذا(.

ي قمع بتخريج ا حاديث النبوية ب زوها سل  مصادرها من  تب السنة الم تمدار 4
ن  ان الحديث في الصحيحين  و  و حاول الح ف  لي,ا من خالل  قوال المحدعينر وا 

                                           

مصيارف اإلسيالمية آلييياع وصيي   ملييةر د:محمييد ( دور المجيامع الفق,يية فيي ترشيييد مسييرا ال1)
 (.383() 19 بداللطيف الفرفورر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  دد)
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 حدهما   تفي بال زو سلي,ما  و  حدهمار و ند التخريج  قوف غالبا بذ ر ال تابر 
ةر و شير سل  ال تاب بحرف: كر والباب: بير والبابر ورقف الحديثر والجزءر والصفح

 والرقف: ر.
ي ذ رع البياناع التفصيلية للمصادر والمراجع في ن,اية البحث في قائمة المصادر 5

 والمراجعر وفي  عناء البحث ا تفيع بذ رها مختصرا.
 خطة البحث:

اقتضيييع طبي ييية البحيييث  ن  تناوليييه فيييي مقدميييةر ومبحيييث تم,ييييد ر وخمسييية  
 خاتمة  ل  النحو التالي:مباحثر و 

 تناولع في,ا  همية البحثر ومن,جي فيهر وخطته. املقدمة: 
 الت ريف بمفرداع  نوان البحث.املبحث التمهيدي:  

 وفيه  رب ة مطالب:
 ت ريف التحوط و نوا ه.املطلب األول:   
 ت ريف المخاطر وبيان  هف  نوا ,ا. املطلب الثاني:  
 ا.لمخاطر االئتمانية و سباب,ت ريف ا املطلب الثالث :  
 ت ريف المصارف اإلسالمية و هف مميزات,ا.املطلب الرابع:   
التحوط بغراماع التيخير)الشرط الجزائي( وتطبيقه في المصارف املبحث األول:  

 وفيه عالعة مطالب: اإلسالمية.
ت ريف الشرط الجزائي وطبي ته وشروط استحقاقه في القانون املطلب األول:   
 لمدني .ا
مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسالمية بالشيرط الجزائيي املطلب الثاني:   

 في الديون.
باشيتراط حليول  مدل مشرو ية تحيوط المصيارف اإلسيالمية املطلب الثالث:  

 .ا قساط  ند المماطلة
 التحوط بتجميد ا رصدا وتطبيقه في المصارف اإلسالمية. املبحث الثاني: 
 الب:وفيه  رب ة مط  
 ت ريف الرهن.املطلب األول:  
 برهن النقود. مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسالميةاملطلب الثاني:  
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بييرهن المبيييع  ميدل مشييرو ية تحييوط المصيارف اإلسييالمية : املطلــب الثالــث  
 والمستنداع وا س,ف.

 تطبيح تجميد ا رصدا في المصارف اإلسالمية و عرو االقتصاد .املطلب الرابع:   
 التحوط بال فالة وتطبيقه في المصارف اإلسالمية.املبحث الثالث: 

 وفيه عالعة مطالب:  
 ت ريف ال فالة.املطلب األول:   
 التحوط بال فالة و هف اآلعار المترتبة  ليه.املطلب الثاني:   
 تطبيح التحوط بال فالة في المصارف اإلسالمية.املطلب الثالث:   

  بالتيمين الت اوني وتطبيقه في المصارف اإلسالمية.التحوط املبحث الرابع: 
 وفيه  رب ة مطالب: 

 التيمين الت اوني.ت ريف املطلب األول:  
 في الفقه اإلسالمي. التيمين الت اونيح ف التحوط باملطلب الثاني:   
مدل مشرو ية التحوط بالتيمين الت اوني  ل  الديون في املطلب الثالث:   

 ة.المصارف اإلسالمي
فيي المصيارف  بالتيمين الت ياوني  لي  اليديونتطبيح التحوط  املطلب الرابع:  

 اإلسالمية و عرو االقتصاد .
 تطبيح التحوط من المخاطر االئتمانية  ل  ب ض  قود التمويل.املبحث اخلامس: 

 وفيه مطلبان:  
 شراء.التحوط من المخاطر االئتمانية لصيغة المرابحة لآلمر بالاملطلب األول:   
 التحوط من المخاطر االئتمانية في صيغتي السلف واالستصناع.املطلب الثاني:   

 وتشتمل  ل   هف نتائج البحث وتوصياته.ثم اخلامتة: 
 واهلل ولي التوفيح                                                       
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 املبحث التمهيدي
 التعريف مبفردات عنوان البحث

 مطالب: وفيه  رب ة
 ت ريف التحوط و نوا ه.املطلب األول:   
 ت ريف المخاطر وبيان  هف  نوا ,ا. املطلب الثاني:  
 ا.ت ريف المخاطر االئتمانية و سباب, املطلب الثالث :  
 ت ريف المصارف اإلسالمية و هف مميزات,ا.املطلب الرابع:   

 املطلب األول
 تعريف التحوط وأنواعه

 ط.أوال: تعريف التحو
يطيية   التحييوط لغيية: ْوطييا  وحن الحفيي  والصيييانة والت ,ييدر يقييال: حاطاييه ياح وط ييه حا

هر وتا ا, ييداو   لايي  ماصييالنحن ف ر  ا نييه ر وتاييوا فن اييهر وصيياناه ر ورا يياو ر وذاب   ا ياطيية : حا ْنييه   وحن ر ومن
ر بنيِّ لداْفعن ال اْينن لا  الص  طا  الت ْحويطاة : اسٌف لنما ي  ال ح   ا و  : ال زنْليعا وتاحا طاهر ي قايال  و  ْعل  حا ه : من

يل   ط   اخاو ر سنذا  انا يات اهاد و وياْ,تافُّ بياْمرنور واْحتياطا الر ج  و  ياطاةن اهلل وونقاياتنهر واه وا ياتاحا فني حن
. ْزفن ذا فني الحا  (1) لناْفسه:  اخا

 روالت ,يييد روالصيييانةر الحفيي   : ن التحييوط ييييتي بم نييي ويتضيي  ممييا سيييبح:  
 بالحزف.روا خذ رواالهتماف 
التحوط في االصطالح الميالي: ت يددع ت ريفياع التحيوط فيي االصيطالح الميالي  

 و ل,ا متقاربةر ومن هذو الت ريفاع ما يلي:
 (2) آعارها. وتخفيف المخاطرر واتقاء ا موالر التحوط هو: حماية  -1 
 بتقلييل ال فيلية ال قيود صيي  واختييار والترتيبياعر اإلجيراءاع و يرف بينيه: تبنيي -2

  لي  لل ائيد  جييدا احتمياالع  لي  المحاف ية ميع ا دني ر الحيد سلي  المخياطر

                                           

 (1121/  3الصييحاح تيياا اللغيية وصييحاح ال ربييية ) ف )حييوط(ر (220/  19تيياا ال ييرو  )( 1)
 ر ف)حوط(.(279/  7لسان ال رب ) ف)حوط(ر

(ر بحيث مقيدف لمجميع 7ابيراهيفر )  ال,ياد   عميان :.الميالير د الت يافلي والتحيوط ( التييمين2)
 الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.
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 (1)االستعمار.

 (2) .المخاطر من واالحتماء و رف بينه: الوقاية -3
ويتضي  ممييا سييبح: ن هييذو الت ريفيياع متقاربييةر و ن الم نيي  ال يياف للتحييوط هييو 

 مقصد لتحقيح طريح سنه حيث من شر ا قبولم وهو الوقاية من المخاطر قدر اإلم انر
 مقترنا  ان سذا سيما ر التالفها  و تضيي ه و دف  المال حف  وهو  الشري ة مقاصد من

 هنياك ر فليي  العيروا وتولييد نتياااال  منيه يقصيد اليذ  الحقيقيي االقتصياد  بالنشياط
للتحوط  متب ةال بالوسائل يت لح اإلش ال ول ن ال,دفر هذا حول المبد  حيث من سش ال
 ال,دف تحقحر وبم ن  آخر: هل و دمه النجاح مدل في ف   روحرمت,ا حل,ا في سواء
ودراسية هيذو الوسيائل  (3) وتفاقم,يا المخاطر زيادا سل  ذلك من بدال   تؤد  سن,ا  ف ف ال ر

 هي ال,دف من هذ البحث.
 اإلسالمي. التمويل يف التحوط ثانيا:اسرتاتيجيات
 مين الخبيراء بيا تراف فإنيه ولذا االقتصاد ر النشاط  ةطبي من  جزء المخاطر

 بال ليية المخياطر تجنب المستحيل من و نه مخاطرر تحمل دون رب  تحقيح المستحيل
ن  )المشتقاع( التقليدية التحوط و دواع .اقتصادية  ملية    في  لتقليل ت,دف  انع وا 

  عير وفي تماما ر المخاطر ءانتفا تضمن ال  ن,ا سال ر المتحوط للطرف بالنسبة المخاطر
 سلي  تصيل قيد سضيافية وخسيائر مخياطر سلي  المشيتقاع  قيود تيؤد  الحياالع مين

 (4)اإلفال .

                                           

(ر بحيييث مقيييدف لمجميييع الفقيييه 89( التحييوط فيييي ال مليييياع المالييييةر د: محميييد  لييي القييير  ) 1)
 اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.

مقييدف لمجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدولير  (ر بحييث206( التحييوطر د:  بييد السييتار  بييو غييدا ) 2)
 الدورا الحادية وال شرون.

(ر بحيث 236( ين ر: ضوابط التحوط في الم امالع الماليةر د سيامي بين سبيراهيف السيويلف ) 3)
مقيييدف لمجميييع الفقيييه اإلسيييالمي اليييدولير اليييدورا الحاديييية وال شيييرونر  غيييرض التحيييوط فيييي 

(ر بحييث مقييدف لمجمييع الفقييه 312حميييد )  المنتجيياع الماليييةر د صييال  بيين  بييد اهلل بيين
 اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.

( حرمييع الشييري ة اإلسييالمية ا دواع التحوطييية التقليدييية القائميية  ليي  الربييا والمقييامرار ومن,ييا: 4)
الفوائيييد المصيييرفيةر ون ييياف المشيييتقاع الماليييية )االختيييياراع والمسيييتقبلياع(  ن,يييا تقيييوف  لييي  
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 نفسي,ا هيي التحيوط  دواع  ن هيو التقليديية الصينا ة تواج,يه اليذ  والمييزح
  لي  المقيامراع سييطرا سل  يؤد  ما وهو بين,مار يت ذر الفصل ول,ذا المقامرار  دواع
 تينج  ومنتجياع  دواع تصيميف فيي هيو سذن للعروار فالتحد  المولدا الناف ة عالمبادال

دارا  التحوط تحقيح في  وقوا يد والرهيانر القميار دائيرا سل  تنجرف  ن دون المخاطر وا 
 (1)ا دواع. هذو لتطوير المناسب اإلطار بتحديد  فيلة اإلسالمية الشري ة في المبادالع

سيالمية السي ي الجياد لتصيميف  دواع يتحقيح ومن هنا يجب  ل  المصيارف اإل
سيالمية ب,ا التحوط من المخاطرر ب يدا  ن الربيا والغيررر ومرا يية لمقصيد الشيري ة اال

 في حف  المال واستعمارو.
 التحوط. ثالثا:أنواع

 وتحيوط اقتصياد ر تحيوط هيي: ال ميل آلليية وفقا   التحوط من  نواع  دا هناك
 .ت اقد  وتحوط ت اونير

 فيي اليدخول تتطليب ال التيي التحيوط  سياليب بيه وييراد :االقتصياد  التحيوط

                                                                                                           

وهمية يسودها الغرر والج,الةر ولقد  ّيف فق,اء االقتصاد اإلسالمي هيذو الم يامالع  م امالع
 ل   ن,ا من المقيامراع المن,يي  ن,يا شير ار بيل  انيع  حيد  سيباب ا زمية الماليية ال الميية. 

(ر رسيالة 143التحوط في التمويل اإلسالمي دراسة مقارنةر  بد محميود هيالل السيميراع)  
 ام ة اليرموكرط: دار المن ومة.د توراو مقدمة لج

 شييرائه  و موصييوف محييدد شيييء ببيييع االلتييزاف  يين اال تييياض االختييياراع: ب قييود والمقصييود
 ضيامنة هيئية خيالل مين  و مباشيرا سما م ين وقع في  و م ينة زمنية فترا خالل محدد بس ر
 ين ا سيواح( بشي1/715) 65/7: رقيف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ر قرار .الطرفين لحقوح

 الماليةر وجاء في القرار هذا الت ريف مع الح ف  ل  هذو الم املة ب دف الجواز.
يييراد ب,ييا  قييود آجليية يؤجييل في,ييا قييبض المحييل )سييلعر  و  سيي,ف  و  المسييتقبلياع:ب والمقصييود

يا دفيع اليعمن ميا  يدا نسيبة مئويية صيغيرا )معيل %( ال  10سنداع  و مؤشر( ويؤجل فيه  يض 
نمييا تحييتف  ب,ييا غرفيية المقاصيية فييي السييوح ضييمان ا للوفيياء بال قييدتسييلف سليي  البييا ر وهييذو ئعر وا 

ييزان ا سوااح .الم املة ب,ذو الصورا غير جائزا شر ا  اإلسيالامير اليد تور الفقيه المالني ة فيي من
 (.1/188(ر)7 دد ) مجلة مجمع الفقه اإلسالميداغير  القرو الّدين محيي  لي

(ر بحيث مقيدف 246مالع الماليةر د: سيامي بين سبيراهيف السيويلف ) ( ضوابط التحوط في الم ا1)
 لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.
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 الشيخ  بيه يقيوف منفيرد تحيوط التحوطر ف,يو بقصد  خرل  طراف مع ت اقدية ترتيباع
 تنوييع ا صيول هيو و قيدم,ا ا سياليب هيذو و بيرز رالمخياطر اجتنياب فيي الراغيب

 المخاطر.  مواج,ة في سالح  فضل هو الخبراء با تراف االستعمارية ر وهذا
 فييم ن.راإلسيالمي بالتموييل يت ليح فيميا مختلفية بصور التنويع تطبيح ويم ن        

 مخياطر يحيد بما السلفر وبين اآلجلر البيع بين تنويع محاف ,ا اإلسالمية للمؤسساع
 خاصية الشيرائيةر القيوا  و انخفياض التضيخف لمخاطر م رض اآلجل من,مار فالبيع  ل
 خيالل تبديدها مين يم ن المخاطر ب يدار هذو  و متوسطة آجال عذا  ال قود  انع سذا

 مين محف ية الماليية المؤسسية موجيوداع تصيب  حييث متنو يةر سيلع فيي سيلف  قيود
 ارتفياع يسيتلزف الشيرائية القيوا انخفياض  و فالتضيخف السل يةر النقدية والديون الديون
 النقديةر للديون الشرائية االقو  ارتفاع السلع ي وضه قيمة انخفاض  ن  ما السلعر قيمة
 .واسيتعمارات,ا الحقيقيية  صيول,ا القيمية  لي  تحياف   ن المالية للمؤسسة يم ن وبذلك

(1) 
  خطار من للتحوط ت اوني سنشاء صندوح وي ون من خالل: الت اوني التحوط

ذا ال مالعر صرف وخسائر  رباح سليه تحول ال مالعر  االحتفا  فائض تف فيه بقي وا 
 (2) .المستقبل في  جز    طيةلتغ به

 يراد التي الم اوضة  قود  ل  القائمة التحوط  دواع هو :الت اقد  التحوط
فالتحوط الت اقد : هو الدخول في  قد مع ار الرب ر  السلف والبيع اآلجل وغيرهم ب,ا

دارت,ا لصالحه بنقل تلك  طرف آخر مؤداو ونتيجته تقليل المخاطرر وم الجة آعارهار وا 
 (3)خاطر سل  ج,ة  خرل .الم

                                           

(ر بحيث مقيدف 246ضوابط التحوط في الم امالع المالييةر د: سيامي بين سبيراهيف السيويلف )  (1)
 .لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون

طر صي  التمويل فيي المصيارف اإلسيالمية بيين السييطرا والتحيوطر د: بوحييدو محميد ر د:  يدمان ( مخا2)
 (.5(ر التيمين الت افلي والتحوط المالير د  عمان ال,اد  سبراهيف ) 7مريزح )  

(ر بحيث مقيدف لمجميع 250( ضوابط التحوط في الم امالع المالييةر د: سيامي بين سبيراهيف السيويلف ) 3)
سييالمي الييدولير الييدورا الحادييية وال شييرونر التحييوط فييي ال ملييياع الماليييةر د: محمييد  لييي الفقييه اإل

 (ر بحث مقدف لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.100القر )  



 

  

 

 
                                             ن مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية في ضوء الفقه اإلسالميالتحوط م 

 

447 

 املطلب الثاني

 تعريف املخاطر وبيان أهم أنواعها
 أوال: تعريف املخاطر.

ر وخيوف التليفر ومنيه:  المخاطر شيراف  لي  ال,ايالكن طارر وهو: اإلن لغة: من الخا
. ,اادن النهنح  ا  ي ْلقني,اا فني ال,الا اةن بناْلجن ما هن وا ر  بنناْفسن ٌل ي خاطن  اال راج 
 (1)  

  مخاطر في االصطالح المالي:ال
  رفع المخاطر المصرفية بت اريف  عيرا من,ا:

 ال ائيد تذبذب  و ل,ار مخطط وغير متوق ة غير خسارا سل  البنك ت رض احتمالية -1
   (2) استعمار م ين.  ل  المتوقع

 انت امه من  و زمنه  ومن حجمه من  و ال ائد  ل  الحصول من التي د  دف حالة -2
 (3) مجتم ة. ا مور هذو جميع من  و
 تحقيق,يا فيي المرغيوب النيواتج تختلف في المستقبل بحيث انحراف حدوث سم انية -3

  (4) متوقع. هو  ما
 ت يرض :  ون,يا  ين يخيرا اقتصيادا ال  و لغية ت ريف المخاطر فإن  ل و ل 

 الم تاد. بش ل,ا خدماته تقديف  ل  قدرته في تؤعر قد لخسارا المصرف
 ر واإلسيالميةالتقليديية  الماليية للمؤسسياع مقليح  نصير الخطير  ن شيك وال

  لي  ال ميل باإلم ان ول ن ر االستعمار  ال مل طبي ة من  نه   لية استب ادو ويت ذر
 (5) .آعارو تقليل  و توقيه

                                           

ف)خطير(ر  (251/ 4لسيان ال يرب ) ف)خطر(ر (648/ 2الصحاح تاا اللغة وصحاح ال ربية )( 1)
 ر ف)خطر(.(173/  1يب الشرح ال بير )المصباح المنير في غر 

(ر طب ية 12ر هيفياء غنيية) 3و 2( ين ر: سدارا المخاطر المصرفية  ل  ضوء مقرراع بيازل 2)
 ف.2015سنة :

  حميد ال يريف  بيد لتنميتيهر اليد تور: ودافيع للميال اإلسيالمي حمايية التموييل فيي ( التحيوط3)
 ( بمراج ه المختلفة.7قندوز) 

 (.18د: بد ال ريف  حمد قندوز)  ( سدارا المخاطر4)
(ر بحث مقدف لمجمع الفقه اإلسيالمي 167( التحوط في الم امالعر د: جيل جاسف النشمي) 5)

 الدولير الدورا الحادية وال شرون.
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 الخسيارار وقيوع احتميال بينيه الخطير  ّرفنا سذا يقول الد تور: سامي السويلف:
 اليللم ت ريض  نه الشري ة اإلسالميةر في مرغوب غير الخطر  ن حينئذ الواض  فمن
 (1) .وتنميته المال حف  من الشري ة مقصد ينافي وهو والضياعر للتلف

وميين خييالل مييا سييبح: يم يين ت ريييف التحييوط ميين المخيياطر بينييه:) الوقاييية ميين 
 .احتمالية الخسارار بتقليل,ار وتخفيف ما يترتب  لي,ار من خالل  دواع مخصوصة(

 ثانيا: أنواع املخاطر.
المخياطر  فيي المتخصصية ال تيب فيي سلي,يا الرجيوع يم ين  عييرا  نواع المخاطر

دارت,ار  . المالية والمخاطر غير  ماليةال ومن,ا المخاطر وا 
 بارا  ن الخسائر المحتملة في السوحر وتنقسف سل  عالعية  المالية: المخاطرف

 : قساف
 وليذلك السيوح  يروف فيي التغييراع  ين ناشيئةال المخياطر وهي : مخاطر السوح -1
  لي  ذليك ويتضيمن ر السيوح في تداول,ا يتف التي وا صول ا دواع هي مصدرها فإن
  سي ار تقلبياع  ين الناتجية الخسيائر وتمعيل : الفائيدا  سي ار مخياطر - المعال: سبيل
 فيي لتغيرا  ن الناشئة المنتجاع  س ار في التغير  ن الناتجة  و ا سواح في الفائدا
 . الفائدا  س ار

 ا جنبيية ال ميالع  سي ار تقلبياع  ين الخسيائر وتمعيل : ال ملية  سي ار مخياطر -
 . البنك والتزاماع بموجوداع والمت لقة

 بالوفياء المقترضيين المصيرف  ميالء سخفياح احتماليية وهيي : االئتميان مخياطر -2
  دف  و ر ذلك ب د  و ر ماعااللتزا هذو استحقاح  ند وذلك ر المصرف تجاو بالتزامات,ف

 في المقابل بالطرف مرتبطة المخاطر هذو  ن ر    لي,ا المتفح الشروط حسب السداد
)وهيي  .المحيدد المو يد فيي المصيرف تجياو التزاماتيه سيداد  لي  قدرتيه حييث مين ال قد

 محل البحث(.
 الوفياء  لي  المصيرف قيدرا  يدف  ين الناشيئة المخياطر وهيي : السييولة مخاطر - ا

  ليذلكر  الالزمية ا ميوال تيوفير خيالل مين  ر ا داء تسيتحح  نيدما بالتزاماتيه

                                           

(ر بحيث مقيدف 250( ضوابط التحوط فيي الم يامالع المالييةر د:سيامي بين سبيراهيف السيويلف ) 1)
 الدورا الحادية وال شرون.لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير 
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  ين م قولية بت لفية السييولة  لي  الحصيول فيي الصي وبة نتيجية خسيائر تحميل دون
 (1) .ا صول تسييل  ل  القدرا  دف  و ر االقتراض طريح

المصارفر  ,اتمارس التي لأل مال نتيجة غير المالية)مخاطر ا  مال( وتحدث المخاطر
 ومن,ا:

 الحيوادث  و الفنيية  و البشيرية ا خطياء نتيجية ت يون ربميا : التشغيل مخاطر
  خارجيية  و داخلية  وامل  ن الناتجة المباشرا وغير المباشرار الخسارا مخاطر وهي
القانونيية ومخياطر  المخياطر تحت,يا نيدرات  ن يم ين التشيغيلية المخياطر فيإن وليذلك

 (2) السم ة وغيرهما.
 املخاطر. ثالثا:إدارة
 مين تنفيك وال تخليو ال سذ ر المخياطر  و ر للخسيارا  رضية التجيارا  انيع لميا
 تحقييح  لي  ال ميل المالية: المؤسساع  و المصارف م,اف  خ  من  ان ر المخاطرا
 ر تالفي,يا  و تقليل,يا  لي  ال مل في ون ر خسارا من يتحقح قد لما والتحوط ر الربحية
 .وتخصصا وفنا  لما اليوف وغدع ر م,مة المخاطر اسدار   انع ولذا

 بوسيائل المباشيرا غيير  و المباشيرا الخسيائر مين التحيوط المخياطر: بيإدارا فالمقصيود
جراءاع  .م ينة وا 

  التقليديية الماليية المؤسسياع سداراع  هيف مين  انيع المخياطر سدارا و هميية
 التي المخاطر لت دد  شدح الميةاإلس المالية المؤسساع حاجة  انع وربما ر واإلسالمية

 وتنموية استعمارية ر بيدوار مت ددا تقوف المؤسساع هذو  ن سل  بالن ر ل,ا تت رض قد
 (3) .ماليا وسيطا    ون,ا جانب سل 

                                           

(ر بحييث مقييدف لمجمييع الفقييه 115( التحييوط فييي الم ييامالع الماليييةر د:  بييداهلل ال مرانييي ) 1)
اإلسيييالمي اليييدولير اليييدورا الحاديييية وال شيييرونر التحيييوط فيييي الم يييامالعر د: جييييل جاسيييف 

نر (ر بحييث مقييدف لمجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدولير الييدورا الحادييية وال شييرو169النشييمي) 
تطبيقيياع  قييود التحييوط فييي المصييارف اإلسييالمية و ح ام,ييا الشيير ية ر د: فضييل  بييد ال ييريف 

 ( بحث مقدف لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.6البشير) 
( بحث مقدف لمجمع الفقه اإلسيالمي 169( التحوط في الم امالعر د: جيل جاسف النشمي)  2)

 ية وال شرون.الدولير الدورا الحاد
 ( المرجع السابح.3)
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 املطلب الثالث 

 تعريف املخاطر االئتمانية وأسبابها

 أوال: تعريف املخاطر االئتمانية.
المصارف المخاطر االئتمانيةر وقيد  رفيع من المخاطر الرئيسية التي تواج,,ا 

 بت ريفاع مت ددا من,ا: (1) با سضافياالمخاطر االئتمانية با تبارها مر 
 (2) احتمال  دف قدرا المدين  ل  الوفاء بالتزاماته. -1
احتمال  دف قدرا ال ميل المقترض من سداد القرض و  بائه وفقا للشروط المتفح  -2

   (3)  لي,ا  ند من  االئتمان.
و ليييه فييإن المخيياطر االئتمانييية هييي خسييارا محتمليية ناجميية  يين  ييدف قييدرا ال ميييل  

المقترض  ل  سداد قيمة المبلي  ا صيلي المقتيرض وفوائيدو سلي  البنيك المقيرض  نيد 
 (4) تاريخ االستحقاح المحدد في شروط ال قد االئتماني.

يية بينيه ) الوقايية مين ومن خالل ما سبح: يم ن ت رييف التحيوط مين المخياطر االئتمان
 احتمالية الخسارار بسبب  دف وفاء المدين بالتزاماتهر من خالل  دواع مخصوصة(.

وهذو ا دواع قد ت ون محرمة الشتمال,ا  ل  الربا  وغيرو من المحرمياعر وقيد 
 ت ون مشرو ة.  

                                           

ْيير و  : ضيد الخيوف لغية االئتميانسبح ت ريف المخاطر لغية واصيطالحا. و  (1) نايه  غا ينا ا ْمينن  ر واآما  من
ر  واصييطالحا يانن : ميين  دائين لمييدين م,ليية مين الوقييعر يلتييزف الميدين بانت,ائ,ييا دفييع قيميية واا ما

المصطلحاع المالية واالقتصيادية فيي  م جف (ر منف) (22  مختار الصحاح ). ين ر: الدين
 .(11 )نزيه حماد د: لغة الفق,اءر 

( بحيييث مقيييدف لمجميييع الفقيييه 102( التحيييوط فيييي ال مليييياع المالييييةر د: محميييد  ليييي القييير ) 2)
 اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.

ضيية ال ربيييةر (. ط: دار الن,444( سدارا البنييوك التجاريييةر ابت,يياا مصييطف   بييد الييرحمن ) 3)
 ف.2000القاهرار

سدارت,ا والحد من,ار  د. مفتاح صال  ر مداخلة مقدمة  –قياس,ا  –االئتمان تحليل,ا مخاطر ( ال4)
 لييية ال لييوف  – سلي  المييؤتمر ال لميي الييدولي السينو  السييابع )سدارا المخياطر واقتصيياد الم رفية

 ف.2007جام ة الزيتونة ر -االقتصادية واإلدارية
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 ثانيا:أسباب املخاطر االئتمانية.
 تياريخ فيي القيروض سيداد ل يدف نتيجية المصيارف فيي االئتميان مخياطر تنشيي
 يلجي مقصودار و ندئذ مت مدا مماطلة  و واإلفال ر الت عر سببه سما ل جز استحقاق,ار

 ب يض فيي نفسي,ا البنيوك آمنيا ر وت يون ميالذا   با تبارو في الضمان التصرف سل  البنك
 فيي ال ياملين مين  خطياء لحيدوث نتيجة المخاطر االئتمانيةر حدوث في سببا   ا حيانر

 تيوافر ل يدف نتيجية حتي   و فيي خبيرت,فر لينق     و تيدريب,فر ل دف سما المصرفر اسدار 
 المخاطر متاب ة بض ف سجراءاع  له ذلك مصحوبا   البنكر لدل رشيدا ائتمانية سياسة
 االئتمانر مخاطر حدوث في تساهف  خرل  سباب هنالك ذلك سل   لي,ار  ضف والرقابة

 واضيطراب واالن ميا،ر التضخف نحو السوح تجاو ا السائدار ا وضاع االقتصادية هي
 طبي ية سلي  مردهيا ي يون االئتمانيية المخياطر مين نو يا    ن هنياك  ميا ا سيواحر حر ة
 ا خيرلر القطا ياع مين مخاطرا   عر  نه معال  م روف الزرا ي وبيئتهر فالقطاع ال مل
 و يدف تيوافر لآلفياعر ض,االمناخية وت ر  ليا بال واميوتيعُّره نفس,ار الزرا ة لطبي ة ن را  
 (1) .وه ذا المياو

 املطلب الرابع

 تعريف املصارف اإلسالمية وأهم مميزاتها
 أوال:تعريف املصرف اإلسالمي.

  رف المصرف اإلسالمي بت ريفاع مت ددا ومتقاربة من,ا ما يلي:
المصرف اإلسالمي هو مؤسسة مالية تقوف بتجميع ا موال واستعمارها وتنميت,ا  -1

ل  المشتر ينر وا  ادا بناء المجتمع المسلفر وتحقيح الت اون اإلسالمي وفح لصا
 ا صول الشر ية. 

و هف تلك ا صول: اجتناب الم امالع الربوية وال قود المح ورا شر  ار وتوزيع 
جميع ا رباح وفح االتفاح دون استغالل حاجة المضطر  و المحتاار ومسا دا  هل 

الف اقتصادي ا واجتما ي ا ييييوا سل  اإلسيييحسنر والد الحاجة  ن طريح القرض ال
 (2) وا تقاد ا.

                                           

 (.10محمد )    بدال ريف فضل .المخاطرر د: ( سدارا1)
 مجلة مجمع الفقيه اإلسيالمي الزحيلير وهبة اإلسالميةر الد تور: المصارف في الت امل (  ح اف2)

 (.2/815()2 دد)
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و رف بت ريف آخر قريب من الت ريف السابح بينه: المصرف الذ  يلتيزف بتطبييح  -2
الشري ة اإلسالمية في جميع م امالته المصرفية واالستعماريةر من خالل تطبيح اح اف 

المشييار ة فييي الييرب  والخسييارا ر وميين خييالل  مف,يوف الوسيياطة المالييية القييائف  ليي  مبييد 
 (1) سطار الو الة بنو ي,ا ال امة والخاصة.

 ثانيا: مميزات املصارف اإلسالمية:
تمتاز المصارف اإلسالمية  ن المصارف التجارية الربوية القائمة  ل   سا  

ار  خذ ا وا  طاء ر بمميزاع واضحة مستمدا من  قراض  الشري ة الفائدا المصرفية سيدا  ا وا 
اإلسالميةر و هف هذو المميزاع الت  يتبين من,ا  وجه الفرح بين المصارف اإلسالمية 

 وبين المصارف التجارية ه  ما يل :
 تطبيح  ح اف الشري ة اإلسالمية في  افة الم امالع المصرفية واالستعمارية. -1
يوجب  ل   املي  اإلسالميسن مبد  اإلخاء  :ا خذ بمبد  الرحمة والتسام  واليسر -2

المصرف اإلسالمي ا خذ بيد المسلفر إلنقاذو من  سر  و ضيح طارئر  و  زمية  لميع 
بهر فال سرهاح وال س ناع في المطالبيةر وي تميد فيي م املتيه النصي  واإلرشيادر وا مانية 
والصدحر واإلخال  والتسام ر ويت امل بالقروض الحسنةر ويم,ل الميدين الغيريف  نيد 

ا بن رييية الميسيرا المقييررا فيي القييرآن ال يريفر فالمصييارف اإلسيالمية تطبييح ال سيرر  خيذ  
 القيف وا خالح اإلسالمية في ال مل المصرفي.

النز ة االجتما ية اإلنسانية: سن هدف المصارف الربوية هو الرب ر وتحقييح   بير  -3
اجيةر رب  مم نر بينما هدف المصيارف اإلسيالمية هوالت ياونر ودرء الضيررر ودفيع الح

وت نيي  المصييارف اإلسييالمية بييربط التنمييية االقتصييادية بالتنمييية االجتما يييةر فييي  طيير 
 متوازنةر وتنسيح مت امل. 

 المساواا بين طرف  الت املر والوضوح في ال ملر والعقة في االستعمار. -4
االسترباح في المصارف اإلسالمية ي تمد  ل  تشغيل ر   المال وال مل من جانب  -5

 و و الئهر فال يحح سيداع المال مقابل فائدا عابتةر و نما صاحب ر   المال  المصرف
شريكر وتطبح المصارف اإلسالمية  سلوب المشار ة في الرب  والخسارا في 

 الم امالع.
                                           

( دور المجييامع الفق,ييية فييي ترشيييد مسيييرا المصييارف اإلسييالمية آلييياع وصييي   مليةرد:محمييد 1)
 (.354( ) 19ر  دد)فقه اإلسالميمجلة مجمع ال  بداللطيف الفرفورر
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ال دالة في تقدير ال مولةر حيث تتقاض  المصارف التجارية  مولة  ل  جميع  -6
اإلسالمية فتتقاض   مولة مطابقة تمام ا   وجه نشاط الت امل م ,ار  ما المصارف

 (1) للج,د المبذولر  و الس ي في تحقيح مصلحة ال ميل.
 املبحث األول

 التحوط بغرامات التأخري)الشرط اجلزائي(
 وتطبيقه يف املصارف اإلسالمية 

تقديف: من الطبي ي  ن ت ون للمصارف اإلسالمية مشا ل و قباعر  ما تحققع 
اعر ومن  هف هذو المشا ل وال قباع مش لة الديون التي يتيخر ل,ا سنجازاع ونجاح

سدادها    سبب  انر حيث ال تستطيع فرض فائدا وزيادا بسبب التيخير  و التوقف 
 ن السدادر في حين ال توجد هذو المش لة لدل البنوك التقليدية التي تت امل بالفوائدر 

 حيث تحتسب الفوائد من بداية القرض سل  ن,ايته.
وا خطيير ميين ذلييك هييو  ن يقييوف ال ميييل المييدين بتيييخير سييداد ديونييه للمصييرف 
اإلسييالميح  نييه ي لييف  نييه ال يفييرض زيييادا  و فائييدا  ليييهر فيماطييل وهييو موسيير حتيي  

فميا موقيف المصيارف اإلسيالمية مين تييخير  (2) يستفيد   بر قدر مم ن مين المديونيية.
 الديون ؟

ة تطبييح فوائييد التيييخير بشييرط جزائييي هنيياك  ييدد  بييير ميين المصييارف اإلسييالمي
نميا تتخيذ  منصو   ليه في ال قدر  و بدون ن   ليهر غير  ن,ا ال تسيمي,ا فوائيدر وا 
 سماء  خرلر   عرها تداوال )غراماع التيخير(رومن,ا )ت يويض الربحيية(ر بيل وجيدع فيي 

 (3) حد المصارف  بارا )ت ويض ربحية الربحية(.
                                           

 مجلة مجمع الفقيه اإلسيالمي الزحيلير وهبة اإلسالميةر الد تور: المصارف في الت امل (  ح اف1)
(ر 123( باختصييياررالم امالع الماليييية الم اصيييرا د: وهبييية الزحيليييي )  2/815) (ر2 يييدد)

   ملييةر د:محمييد دور المجيامع الفق,يية فييي ترشييد مسيييرا المصيارف اإلسييالمية آليياع وصييي
 (.356(ر ) 19 دد) مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  بداللطيف الفرفورر

مجلية   لي  محيي اليدين القيرو داغيير ( مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسالميةر اليد تور:2)
 (. 4/456()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي

( 2/160()12ر  يييدد)ميمجلييية مجميييع الفقيييه اإلسيييال( الشيييرط الجزائيييير د: لييي  السيييالو ر 3)
 بتصرف.
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اطر االئتمان بالشرط الجزائي؟ بيان ذلك فما مدل مشرو ية التحوط من مخ
 من خالل المطالب التالية:

 ت ريف الشرط الجزائي وطبي ته وشروط استحقاقه في القانون المدني.املطلب األول: 
مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسالمية بالشرط الجزائي في املطلب الثاني: 

 وفيه فر ان: الديون.
ط المصارف اإلسالمية بالشرط الجزائي مدل مشرو ية تحو الفرع األول:  

 لمجرد  التيخير في سداد الديون.
مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسيالمية باشيتراط الت يويض الفرع الثاني:  

  ن  ضرر المماطلة.
مدل مشرو ية تحوط المصيارف اإلسيالمية باشيتراط حليول ا قسياط  املطلب الثالث:

 .المماطلة ند 
 املطلب األول

 شرط اجلزائي وطبيعته وشروط استحقاقهتعريف ال
 يف القانون املدني  

الشييرط الجزائييي ميين المصييطلحاع الحديعيية التييي لييف ت يين متداوليية لييدل فق,يياء 
نما دخل مجال القوانين المدنية الم ميول ب,يا فيي اليدول ال ربيية  المسلمين السابقينر وا 

 (1) نتيجة التيعر بالقوانين الوض ية الغربية.
لماء الشرط الجزائي بت ريفاع مت ددا بناء  ل  الصورا التي وقد  رف ال  

 ر وفيما يلي بيان ب ض,ا:  (2)   رسم,ا القانون 
                                           

 الت عير مين وم الجت,يا الميديونياع صييانة بحيث ر م اصيرا اقتصادية قضايا في فق,ية ( بحوث1)
 (.854 /2) . عمان شبير ر د: محمد اإلسالمي الفقه في

 قيمية مقيدما يحيددا  ن للمت اقيدين يجيوز) 223: الميادا :المصير  القانون في الجزائي الشرط( 2)
 الميواد  ح ياف الحالية هيذو فيي ويرا ي  الحيحر اتفياح في  و ال قدر في  لي,ا لن با الت ويض
( وهييذو المييواد المشييار سلي,ييا يتنيياول ب ضيي,ا شييروط الخطييي والضييررر و القيية 220 – 215

(  217( . وييدخل في,يا  يضيا الت يديل االتفياقي لقوا يد المسيؤولية )ف 216و 215السببية)ف 
 (220 -218ويتناول ب ض,ا شرط اإل ذار)ف 

 يلحقييه لييف الييدائن  ن المييدين  عبييع سذا مسييتحقا االتفيياقي الت ييويض ي ييون ال ) 224: المييادا     
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 رف بينه ) اتفاح مسبح بين المت اقدين  ل  تقدير قيمة الت ويض في حال  -1
 سخالل المدين بالتزامه ال قد (.

وقع الحح  ل  سبراف وهذا االتفاح قد يوضع  شرط في ال قدر  و يتف سقرارو في 
 (1) ال قد وقبل تنفيذو.

و رف بينه:) اتفاح بين المت اقدين  ل  تقدير الت ويضر الذ  يستحقه الدائن  -2
 ل  المدينر سذا لف ينفذ المدين التزامهر  و سذا تيخر في تنفيذ التزامهر وهذا االتفاح قد 

 ي ون  ند ال قدر وقد ي ون ب دور وقبل حدوث الضرر(.
هذا االتفاح بالشرط الجزائير  نه يوضع  ادا  شرط ضمن شروط ال قد وسم  

  (2) ا صلي الذ  يستحح الت ويض  ل   ساسه.
 طبيعة الشرط اجلزائي وشروط استحقاقه:

 يتميز الشرط الجزائي بخصائ  عالث يتبين من خالل,ا شروط استحقاقه:
فاح  ليه استقالالر ول نه دائما الشرط الجزائي تابع لاللتزاف ا صلير فال يجوز االت -1

يقوف سل  جانب التزاف آخر  صلير ويترتيب  لي  هيذا  ن بطيالن االلتيزاف ا صيلي يترتيب 
 لييه بالتب يية بطييالن االلتيزاف التب ييي وهيو االلتيزاف بالشييرط الجزائيير ولييو سيقط االلتييزاف 

لتيزاف بالشيرط ا صلي نتيجة استحالة تنفيذو بقوا قياهرا  و نتيجية لفسيخ ال قيد سيقط اال 
 الجزائي.

                                                                                                           

 فييه مبالغيا  يان التقيدير  ن المدين  عبع سذا الت ويضر هذا يخفض  ن للقاضي ويجوز .ضرر
 لفيخييا اتفيياح  ييل بيياطال ويقييع.منييه جييزء فييي نفييذ قييد ا صييلي االلتييزاف  ن  و  بيييرار درجيية سليي 

 .(السابقتين الفقرتين  ح اف
 بييي عر يطاليب  ن لليدائن يجيوز فيال االتفيياقي الت يويض قيمية الضيرر جياوز سذا ) 225 الميادا     

(. الوسييط للسين,ور  جسييما خطيي  و غشيا ارت يب قيد الميدين  ن  عبيع سذا سال القيمة هذو من
البيدراو ر ر الجيزء العيانير ر الن رية ال امة لاللتزاماع د.  بيد المين ف 854 – 851/  2بكر 
مجلية ر ط: دار الن,ضةر بيروعر  د الصديح محمد ا مين الضيريرر الشيرط الجزائيير 87ر 

 (.2/49( )12ر  دد)مجمع الفقه اإلسالمي
 ( ر ط: منشيا الم ارف  با س ندرية.414( ن رية االلتزافر د. سمير تناغو )  1)
ر  يييدد مجلييية مجميييع الفقيييه اإلسيييالميالضيييريرر الشيييرط الجزائيييير د:الصيييديح محميييد ا ميييين  (2)

(12()2/51.) 
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الشرط الجزائي التزاف احتياطي ر فال يلجي سليه سال سذا استحال التنفيذ ال يني لاللتزاف  -2
بخطي المدينر فا صل هو التنفيذ ال ينير  ما سذا  صب  التنفيذ ال ينيي مسيتحيال بسيبب 

لشيرط الجزائييح  جنبي ال يد للمدين فيهر فيسقط االلتزاف ا صلي ويسيقط م يه االلتيزاف با
 ن الشرط الجزائي ليي  سال تقيديرا اتفاقييا للت يويض ر وهنيا ال يسيتحح اليدائن ت ويضيا 

 ما.
وليذلك فييإن االلتييزاف بالشيرط الجزائييي لييي  التزامييا بيدليا وال تخييرييياح ف,ييو لييي  
بييدلياح  ن المييدين ال يسييتطيع  ن ي ييدل  يين تنفيييذ االلتييزاف ا صييلي سذا  ييان مم نييا سليي  

لشرط الجزائيي  بيديل لاللتيزاف ا صيلير وهيو ليي  التزاميا تخييريياح  ن اليدائن ال تنفيذ ا
يستطيع  ن يختار بين االلتزاف ا صل  والشرط الجزائير فيطلب تنفيذ  ي,ما ر بل هيو ال 
يسيتطيع  ن يطلييب سال تنفيييذ االلتيزاف ا صييلي مييا داف مم نيار والمييدين ال يسييتطيع سال  ن 

 ا صلي تنفيذا  ينيا ما داف هذا مم نا. ي رض  تنفيذ االلتزاف
ة يتمييز ب,يا صالشرط الجزائي لي  سال تقديرا جزافيا للت ويض. وهذو هي  هف خصي -3

الشييرط الجزائييير وينبنييي  ليي  ذلييك  ن الشييرط الجزائييي لييي  هييو السييبب فييي اسييتحقاح 
نما ينشي الت يويض مين مصيدر آخير هيو  يدف التنفييذ  و التييخ ير الت ويض ومصدرور وا 

 (1)فيه.
ويترتب  ل  ذلك:  ن الشرط الجزائيي ال يسيتحح سال بتيوافر  ناصير المسيئولية  

في مواج,ة المدينر وهي: الخطير والضررر و القة السببيةر ويشترط الستحقاقه  ذلك: 
وبييان  (2) ن يقوف الدائن بإ ذار المدينر سال في الحياالع التيي ال يشيترط في,يا اإل يذار.

 ذلك فيما يلي:
( شرط الخطي: يشترط  وال الستحقاح الشرط الجزائي وقوع خطي من جانب المدينر 1)

و ل  الدائن سعباع هذا الخطي وفقا للقوا د ال امة. فإذا لف ي ن هناك خطي من جانب 
المدين ح لف يلتزف بالت ويضر وبالتالي لف ي ن هناك محل لتطبيح الشرط الجزائي الذ  

 هو مجرد تقدير للت ويض.
 شرط الضرر:يشترط  ن ي ون عمة ضرر  صاب الدائن.( 2)

مدني مصر    ال ي ون الت ويض االتفاقي مستحقا سذا  عبع  1/ 224ففي المادا  
                                           

 (.2/84( الن رية ال امة لاللتزاماعر د.  بد المن ف البدراو )1)
 (ر ط: منشيا الم ارف  با س ندرية.414( ن رية االلتزافر د. سمير تناغو)  2)



 

  

 

 
                                             ن مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية في ضوء الفقه اإلسالميالتحوط م 

 

457 

  (1)المدين  ن الدائن لف يلحقه    ضرر 
وقد يقال: ما هي فائدا الشرط الجزائي بالنسبة للدائن سذا  ان ال يستحح في 

لرد  ل  ذلك هو  ن الشرط الجزائي يقلب  بء حالة  دف وجود    ضرر يلحقه؟ وا
اإلعباعر فبغير الشرط الجزائي ي ون  ل  الدائن  ن يعبع مقدار الضرر الذ  لحقهر 
 ما مع وجود الشرط الجزائي فإن الضرر ي ون مفترضار وينتقل سل  المدين  بء سعباع 

 (2) ان داف الضررر حت  ال يلتزف بدفع الت ويض.
بين الخطي والضرر: فإذا انتفع هذو الرابطة بين  عبع المدين  رابطة السببية  -3

السبب ا جنبير  و انتفع بين  ان الضرر غير مباشرر  و  ان غير متوقع في 
المسؤولية ال قديةر لف تتحقح المسؤوليةر ولف ي ن الت ويض مستحقار وامتنع القضاء 

 بالشرط الجزائي.
الح يف وتحمييل الميدين تب ية الحيادث ومع ذلك يجوز االتفاح  ل  مخالفة هيذا 

المفيياجيءر  و القييوا القيياهرا ر وي ييون معييل هييذا االتفيياح بمعابيية اتفيياح  ليي  تشيييديد 
مين التقنيين الميدني المصير    يجيوز  1/ 217المسؤولية. وقد نصع  ل  هذا المادا 

 االتفاح  ل   ن يتحمل المدين تب ة الحادث المفاجيء والقوا القاهرا .
حيث ال   -(220 -218شروط اإل ذار)ف  -ذار:    س ذار المدين  شرط اإل  -4

بمعابة اتفاح  ل  االستغناء  ن  –في ذاته  –ي د االتفاح  ل  الشرط الجزائي 
  (3) اإل ذار.

 اضييفإذا ما تحققع هذو الشروطر و ان الشيرط الجزائيي م قيوال ت يين  لي  الق
ون المصيير  يج ييل للقاضييي سييلطة الح ييف بييه  مييا ورد فييي ال قييدر ومييع ذلييك فييإن القييان

  (4) ت ديله في حاالع م ينة ر سواء بالزيادا في مقدارو  و سنقاصه.
) ال ي ون الت ويض االتفاقي مستحقا سذا  عبع المدين  3ر224/2ففي المادا: 

 ن الدائن لف يلحقه ضررر ويجيوز للقاضيي  ن يخفيض هيذا الت يويض سذا  عبيع الميدين 
فيه سل  درجة  بيرار  و  ن االلتزاف ا صلي قد نفذ في جزء منيهر  ن التقدير  ان مبالغا 

                                           

 (.2/88( الن رية ال امة لاللتزاماعر د.  بد المن ف البدراو  )1)
 (ر ط:منشيا الم ارف باإلس ندرية.414االلتزافر د. سمير تناغو)  ( ن رية 2)
 (.2/88( الن رية ال امة لاللتزاماعر د.  بد المن ف البدراو )3)
 بيروع. -(ر ط: م تبة م او  665( ا صول ال امة للقانونر د. توفيح حسن فرا )  4)
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 ويقع باطال  ل اتفاح يخالف  ح اف الفقرتين السابقتين(.
فييإذا  ييان الشييرط الجزائييي موضييو ا لحاليية  ييدف التنفيييذر و ييان المييدين قييد نفييذ 

فيض االلتزاف تنفيذا جزئيار فيإن القاضيي ال ي يون قيد خيرا  ين سرادا الطيرفين سذا هيو خ
 الشرط الجزائي بنسبة ما نفذ المدين من التزامه.

ذا  عبع المدين  ن التقدير  يان مبالغيا فييه سلي  درجية  بييرا ر يجيوز تخفييف  وا 
 الشرط الجزائي.

ويقييال فييي تبرييير هييذا الح ييف:  نييه سذا  ييان االلتييزاف ا صييلي مبلغييا ميين النقييود ر 
ائييد ربوييية يجييب تخفيضيي,ا سليي  في يون المقصييود بالشييرط الجزائييي المبييال  فيييه سخفياء فو 

 .الحد القانوني
 ما سذا  ان محل االلتزاف غير ذلكر فقد ي ون الغيرض مين المبالغية فيي الشيرط 
الجزائيي  ن ي يون بمعابية ت,دييد ميالي    غرامية ت,ديديية لحميل الميدين  لي  الوفياء ر 

 يف بيه فييخذ  ندئيذ ح يف الغرامية الت,ديديية مين حييث س يادا القاضيي الن ير سلي  ميا يح
  ل  المدين من ت ويض وفقا للقوا د ال امة.

فييإذا لييف ي يين الشييرط الجزائييي فيييه م نيي  الت,ديييد المييالير  ييان م نيي  ذلييك  ن 
المت اقدين  قد وق ا في غلط في التقديرر سذ سن,ما قدراو  ل   سا  ا تبياراع و يروف 

ا يجيوز  ن م ينةر اتض  ب د ذلك  دف صحت,ا تماميار فيصيب  التقيدير مغيال  فييه.  مي
ي ون  قبول المدين للشيرط الجزائيي المبيال  فييه قيد صيدر تحيع نيوع مين اإل يراور وفيي 

 (1) الحاتين يجب تخفيض الشرط الجزائي سل  الحد المناسب.

                                           

ن,ييا تقييدير للت ييويض  يين التيييخير ( الفائييدا التيخيرييية االتفاقييية ميين قبيييل الشييرط الجزائييي ح   1)
من القانون المدني المصر  تبطل ال مل بالشيرط الجزائيي سذا  224/1مقدمار ورغف  ن المادا 

 عبع المدين  ن الدائن لف يصبه ضرر من التيخير  و مين  يدف التنفييذ ر سال  ن هيذا الح يف ال 
بييد الميين ف البييدراو ر يسيير   ليي  الفائييدا التيخيرييية التييي هييي ت ييويض  يين التيييخير.  د.  

 .1(هام، 2/109الن رية ال امة لاللتزاماع)
ويالحيي  هنييا  نييه فييي حييال مييا سذا  ييان االلتييزاف بييدفع مبليي  ميين النقييودر مييع اليين   ليي  فائييدا     

م قولة  ند التيخيرر ف,ذامن قبيل الشرط الجزائيي فيي القيانونر بخيالف  ميا سذا تييخر الميدين 
دا اتفاقية ف,نا تطبح الفوائد القانونيةرال الشرط الجزائيير  ميا  ن السداد دون وجود شرط بفائ

يطبح في القيانون الغرامية الت,ديديية  نيدما ي يون االلتيزاف ب ميل ال مبلغيا مين النقيودر للضيغط 
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وه ييذا يبييدو  ن القييانون المصيير  يقضييي ميين ناحييية بإم ييان سعبيياع  ييدف وقييوع 
الشرط الجزائي مبال  فيه سلي   الضرر الستب ادو الشرط الجزائي  ليةر وبإم ان سعباع  ن

درجة  بيرا إلم ان تخفيضهر وقد ج ل هذين الح ميين مين الن ياف ال ياف ر بحييث يبطيل 
( فالقيانون هنيا يحميي الميدينر وي تبير  ن 223/3 ل اتفاح مين شيينه اسيتب ادهما )ف 

  (1)رضاو ب,ذا الشرط  قرب سل  اإلذ ان منه سل  القبول.
 ة للشرط الجزائي سل  قسمين:ويم ن تقسيف ال قود بالنسب

ا ول: الشييرط الجزائييي المترتييب  ليي   ييدف تنفيييذ ا  مييالر  و التيييخير في,ييار 
 االتفاح  ل  دفع مبل  مالي سذا لف ينفذ المقياول ال ميل اليذ  تيف الت اقيد  لييهر  و سذا  

تيييخر فييي تنفيييذو  يين الوقييع المحييددر  و اشييتراط اقتطيياع مبليي  م ييين ميين  جييرا ال امييل 
 تب المو ف سذا  خل ب مله  و و يفته.ورا

والعيياني: الشييرط الجزائييي المترتييب  ليي  تيييخير الوفيياء بالييديون المالييية  يين  
آجال,ا  ليا   و جزئييا ر  اشيتراط مبلي  ميالي مقتيرن ب قيد بييع اليعمن فييه آجيلر  و  قيد 
قرضر يدف ه المدين  ن  ل يوف تيخيرر  و  ن  ل ش,رر  و  ن  ل سنةر  و اشيتراط 

دفيع قسيط من,يار فمحيل االلتيزاف فيي ال قيد   جيل بياقي ا قسياطر سذا تييخر الميدين  ين ت
امتنياع  ين  ميلر ومحليه فيي النيوع العياني  داء  ا صلي في النوع ا ول قياف ب ميل  و 

 (2) مبل  من المال في وقع محدد.
والييذ  ي نينييا فييي التحييوط ميين مخيياطر االئتمييان هييو النييوع العيياني فييي الغالييب 

فر وفييي المطلييب التييالي  بييين مييدل مشييرو ية تحييوط المصييارف اإلسييالمية بالشييرط ا  يي
 الجزائي في الديون.

                                                                                                           

  ل  المدين بتنفيذو  ينا.
 (.2/92( الن رية ال امة لاللتزاماعر د.  بد المن ف البدراو ) 1)
ر مجلييييية مجميييييع الفقيييييه اإلسيييييالميصيييييديح محميييييد ا ميييييين الضييييريرر الشييييرط الجزائيييييير د ال( 2)

 د: وم الجت,ا من الت عير فيي الفقيه اإلسيالمير المديونياعصيانة ( بتصرفر 2/51()12 دد)
(ر الشييرط الجزائييي فييي الييديون دراسيية فق,ييية مقارنييةر  .د.  لييي محمييد 2/857)محمييد شييبير

ييييواار)  سسييياع المصيييرفية اإلسيييالمية فيييي دور المؤ  ميييؤتمر (ر والمقيييدف سلييي  8الحسيييين الصا
قييد فييي رحيياب  لييية الشييري ة والدراسيياع اإلسييالمية فييي جام يية االسييتعمار والتنمييية  الييذ     

 .ف 2002الشارقةر  اف 
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 املطلب الثاني
 مدى مشروعية حتوط املصارف اإلسالمية

 بالشرط اجلزائي يف الديون 
الشرط الجزائي في الديون سما  ن ي ون مستحقا   ند  دف الوفاء بالدين  و 

لك  ل  شريطة  خرلر  ين يقول: سذا لف يوفه دينه في التيخر فيه دون  ن يتوقف ذ
 وقع  ذا فله  ليه  ذا و ذا من المال. 

ما   ن يتضمن ال قد شرطا  يلزف المدين المماطل بالت ويض  ن الضرر الواقع  وا 
ف ال   ل  الدائن بسبب التيخير في سداد اليدين  ين وقتيهر سيواء ني  فيي ال قيد  لي  

للقاضيير وقيد  طلييح  ين ب يد  ,يورور  و للجنية مح ميةر  و تيرك تقيدير الت يويض لل اقيد
  ل  هذا النوع الت ويض.

والفرح بين,ما:  ن الشرط في الحالة ا ول  يتضمن تحديد مقدار الت ويض  ن  
الضرر الذ  يحتمل وقو ه مسبقا  بإرادا ال اقدين ورضاهمار ويلزف المدين بدف ه سذا 

 لحقه ضرر ف لي  ف الر ويفترض وجود الضرر  تيخر  ن دفع التزامه في حينهر سواء
بمجرد التيخيرر وقد ي ون مبل  الشرط   بر من الضررر  و مساويا  لهر  و دونهر وال 

 يتدخل القاضي في ت ديل االلتزافر فالمبل  فيه مقابل ا جل. 
 ما الشرط في الحالة العانية: فيخلو من ذ ر مقدار الت ويض االفتراضير وال  
مدين بدفع شيء للدائن مع تيخرو سال سذا وقع ضرر ف لير ويرجع لل اقدين في يلزف ال

تحديد مقدار الت ويض  ن هذا الضررر  و سل  لجنة يتراضيان  لي,ار  و سل  
 ول ل حالة ح م,ا وبيان ذلك في الفر ين التاليين: (1)المح مة. 

                                           

(ر الشرط 2/835)محمد شبير د:وم الجت,ا من الت عر في الفقه اإلسالمير المديونياع( صيانة 1)
يواار)  الجزائي في الديون دراسة فق,ية مقارنةر  .د.  . (30 لي محمد الحسين الصا
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 الفرع األول
 زائيمدى مشروعية حتوط املصارف اإلسالمية بالشرط اجل

 جملرد التأخري يف سداد الديون  
سذا اتفح الدائن مع المدين  لي  ت ويضيه مبلغيا م ينيا  ين  يل ييوف تييخيرر فيإن 

 (1)هذا الشرط ال يجوز شر ا باتفاح الفق,اء ح  نه صري  الربا. 
وال خالف  نيه ليو  يان  لييه  ليف درهيف حاليةر فقيال: ليه  جلنيي  قال الجصا : 
 (2)ف ال يجوزح  ن المائة  وض من ا جل و زيدك في,ا مائة دره

وقال ابن  بد البر:   جمع ال لماء من السلف والخلف  ن الربا الذ  نيزل القيرآن 
بتحريمه هيو  ن ييخيذ صياحب اليدين لتييخير دينيه ب يد حلوليه  وضيار  ينيا  و  رضيار 

  (3)ما  ن تربي  .ا  وهو م ن  قول ال رب: سما  ن تقضي و 
مييا الربييا فيمييا تقييرر فييي الذميية ف,ييو صيينفان: صيينف متفييح وقييال ابيين رشييد:  ..في

 ليهر وهو ربا الجاهلية الذ  ن ,ي  نهر وذلك  ن,يف  يانوا يسيلفون بالزييادا وين يرونر 
  (4) ف انوا يقولون:  ن رني  زدك .

 وقد دل  ل  تحريف الربا  دلة  عيرار من,ا:
ر   :  -ت ال  –قوله  -1 حا ل  الل ه  اْلباْيعا وا بااوا احا فا الرِّ

 (5) 
قال الجصا :  م لوف  ن ربا الجاهلية سنما  ان قرضا مؤجال بزيادا مشروطةر 

  (6)وحرمه . -ت ال  –ف انع الزيادا بدال من ا جلر فيبطله اهلل 
ع  رنبااناا رنباا  اب ا ن ْبنن ()قوله  -2 ل  رنب ا  اضا وٌعر وا او  لني ةن ماْوض  اهن رنباا اْلجا ْبدن  :   ... وا  ا

وٌع   لُّه ..  ر فاإنن ه  ماْوض  اْلم ط لنبن
 (7) 

وم ناو الزيادا  ل  ر   المالر ووضع الربيا م نياو وضيع الزييادار وال شيك  ن 
                                           

 . (2/860)محمد شبير د: وم الجت,ا من الت عر في الفقه اإلسالمير المديونياع( صيانة 1)
 .(187/  2( ح اف القرآن للجصا  )2)
 .(633/  2( ال افي في فقه  هل المدينة )3)
 .(148/  3( بداية المجت,د ون,اية المقتصد )4)
 .275آلية سورا البقرا من ا(  5)
 .(186/  2 ح اف القرآن للجصا  ) (6)
ةن  رك:الحجرب:( صحي  مسلف7) ج   (.147رقف) (889/  2) (ر) الن بنيِّ  حا
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 طييف هييذا  ليي   ميير الجاهلييية ميين  طييف الخييا   ليي  ال ييافر  نييه ميين سحييداعات,ف 
  الميال ميردودر  ميا وشر ,ف الفاسدر والمراد بالوضع: الرد واإلبطالر    الزائد  ل  ر 

والربيا   (1) واا نْن ت ْبيت ْف فالا  يْف ر ء و    اْميواالن  ْف ال تاْ لنم يونا واال ت ْ لام يونا   -ت يال  –قال اهلل 
الجاهلي م روف وهو الزيادا في الد ْين في ن ير ا جلر فإن سد د في  اف  انع الزيادا 

ن لف يسدد ضا ف الزيادار وه ذا مما   (2) نراو في المصارف في هذو ا ياف. واحدار وا 
سن الشرط الجزائيي ينطيو   لي  زييادا يلتيزف الميدين دف ,يا سذا تييخر فيي سيداد 
دينييهر وهييذو الزيييادا مشييروطة فييي  صييل ال قييدر وال يقابل,ييا شيييء ميين ال ييوضر ف,ييي 

نر ي وض  ن ا جلر  و غرامية مرتبية  لي  تييخير سيداد اليدين  ين وقتيهر تيدفع للدائي
 قتران ال قد ب,ار ف,ي ب,ذا اال تبار من ربا النسيئةر والربا حراف بدليل ا

 (3) باتفاح ال لماء.
يقول اإلماف الراز :  ذ روا في سبب تحريف الربا وجوها:  حدها: الربا يقتضي   

 خذ مال اإلنسان من غير  وضر  ن من يبيع الدرهف بالدرهمين نقدا  و نسيئة 
 وضر ومال اإلنسان مت لح حاجته وله حرمة فيحصل له زيادا درهف من غير 

   يمة.........
فإن قيل: لف ال يجوز  ن ي ون لبقاء ر   المال في يدو مدا مديدا  وضا  ن   

الدرهف الزائدر وذلك  ن ر   المال لو بقي في يدو هذو المدا ل ان يم ن المالك  ن 
د المديون وانتفع به المديون يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارا ربحا فلما تر ه في ي

 لف يب د  ن يدفع سل  رب المال ذلك الدرهف الزائد  وضا  ن انتفا ه بماله.
قلنا: سن هذا االنتفاع الذ  ذ رتف  مر موهوف قد يحصل وقد ال يحصلر و خذ   

 الدرهف الزائد  مر متيقنر فتفويع المتيقن  جل ا مر الموهوف ال ينفك  ن نوع ضرر.
سنما حرف الربا من حيث سنه يمنيع النيا   -ت ال   –قال ب ض,ف: اهلل  وعاني,ا:

 يين االشييتغال بالم اسييبر وذلييك  ن صيياحب الييدرهف سذا تم يين بواسييطة  قييد الربييا ميين 
تحصيل الدرهف الزائيد نقيدا  يان  و نسييئة خيف  لييه ا تسياب وجيه الم يشيةر فيال ي ياد 

                                           

 .279 سورا البقرا من اآلية( 1)
ر (23/  9اا المفياتي  شيرح مشي اا المصيابي  )قيمر ر (326/  3شرح السيوطي  ل  مسلف ) (2)

 . (354  )  زهرا بيبي الم روف مد ح بن لمحمدالم جزا ال برل القرآن 
يواار) (  3)   (.25الشرط الجزائي في الديون دراسة فق,ية مقارنةر  .د.  لي محمد الحسين الصا
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ذلييك يفضييي سليي  انقطيياع منييافع يتحمييل مشييقة ال سييب والتجييارا والصيينا اع الشيياقةر و 
الخلييحر وميين الم لييوف  ن مصييال  ال ييالف ال تنييت ف سال بالتجيياراع والحييرف والصيينا اع 

 وال ماراع. 
وعالع,ا: قيل: السبب فيي تحيريف  قيد الربيار  نيه يفضيي سلي  انقطياع الم يروف 
و بين النا  من القرضر  ن الربا سذا طابع النفو  بقرض الدرهف واسترجاع معلهر ولي

حييل الربييا ل انييع حاجيية المحتيياا تحملييه  ليي   خييذ الييدرهف بييدرهمينر فيفضييي ذلييك سليي  
 انقطاع المواساا والم روف واإلحسان.

وراب ,ييا: هييو  ن الغالييب  ن المقييرض ي ييون غنيييار والمسييتقرض ي ييون فقيييرار 
فالقول بتجويز  قد الربا تم ين للغني من  ن ييخذ من الفقير الض يف ماال زائدار وذلك 

 ير جائز برحمة الرحيف.غ
وخامسييي,ا:  ن حرمييية الربيييا قيييد عبتيييع بيييالن ر وال يجيييب  ن ي يييون ح يييف جمييييع 

ن  نيا ال ن ليف الوجيه فييه.  يالت اليف م لومة للخلحر فوجب القطع بحرم ة  قيد الربيار وا 
(1) 

وقد ذهب سل  منع الشرط الجزائي في الديون المجمع الفق,ير حيث قرر مجلي  
الدولي المنبعح  ن من مة المؤتمر اإلسالمي في دورتيه العانيية  مجمع الفقه اإلسالمي

هيي سلي   1421جميادل اآلخيرا  25بالرياض في الممل ة ال ربية السي وديةر مين  ا شر 
ف( بخصيييو  موضيييوع )الشيييرط  2000سيييبتمبر  28 - 23هيييي ) 1421غيييرا رجيييب 

 الجزائي( ما يلي:
ليية ميا  يدا ال قيود التيي )يجوز  ن يشترط الشرط الجزائيي فيي جمييع ال قيود الما

ي ون االلتزاف ا صلي في,ا دين اح فيإن هيذا مين الربيا الصيري . وبنياء  لي  هيذار فيجيوز 
معال  في  قود المقاوالع بالنسبة للمقاولر و قد التوريد بالنسبة للميوردر  -هذا الشرط 

وال يجوز  و قد االسصتناع بالنسبة للصانع سذا لف ينفذ ما التزف به  و تيخر في تنفيذو.
في البيع بالتقسيط بسبب تيخر المدين  ن سداد ا قساط المتبقية سواء  ان  -معال   -

بسيبب اإل سييارر  و المماطلييةر وال يجييوز فيي  قييد االستصييناع بالنسييبة للمستصيينع سذا 
تيخر في  داء ما  ليه...ال ي ميل بالشيرط الجزائيي سذا  عبيع مين شيرط  لييه  ن سخالليه 

خارا  ن سرادتيهر  و  عبيع  ن مين شيرط ليه ليف يلحقيه    ضيرر مين بال قد  ان بسبب 
                                           

  .(74/  7(  تفسير الراز  )1)
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 اإلخالل بال قد(.
وقييد قييرر مجليي  مجمييع الفقييه اإلسييالمي المن قييد فييي دورا مييؤتمرو السيياد ر فييي      

فر  1990مييييار   20-14هييييي الموافييييح  1410شيييي بان  23سليييي   17الفتييييرا ميييين 
تر  المدين في دفع ا قساط بخصو  موضوع: البيع بالتقسيط ما يلي:) سذا تيخر المش

 ن المو د المحدد فال يجوز سلزامه    زيادا  ل  الدين بشيرط سيابح  و بيدون شيرطر 
 ن ذلك ربا محرف... يحرف  ل  المدين المليء  ن يماطل في  داء ما حل من ا قسياط 

 (1) ومع ذلك ال يجوز شر  ا اشتراط الت ويض في حالة التيخر  ن اآلداء(.
 نيالفرع الثا

 مدى مشروعية حتوط املصارف اإلسالمية باشرتاط التعويض
 عن ضرر املماطلة 

اسيييتحدعع سليييزاف الميييدين  -وهيييي ليسيييع قليلييية -ب يييض المصيييارف اإلسيييالمية 
المماطل دفع ت ويض  ن الضرر اليذ   لحقيه بالمصيرف نتيجية مماطلتيه وحجيز الميال 

اصييرون فييي مييدل جييواز ر وقييد اختلييف الفق,يياء الم (2) يين االسييتعمار وتحقيييح الييرب  

                                           

موضوع  ( بشين2/306الدورا العانية  شرر ) 109: رقف قرار مجلة مجمع الفقه اإلسالمير ( 1)
 بالتقسيط.  ( بشين البيع2/447( الدورا السادسة )53) رقف الجزائير وقرار الشرط

ر ال يدد مجلية مجميع الفقيه اإلسيالمي السيالو ر  حميد  لي بالشراءر الد تور لآلمر المرابحة(  2)
 البنييد فييي المصيير  اإلسييالمي فيصييل بنييك فييي بالمرابحيية  البيييع  قييد (.وييين 2/1083( )5)

 ضيرار  وال ضيرر ال  نيه تقيرر الم امالع ا  س وهي الشر ية القا دا    ن  ل   شر الرابع
 ليدار العالعيي مؤتمرهيا فيي اليعالث الشير ية الرقابية هيئياع سلييه انت,يع اليذ  النحو  ل  وذلك
 فقيد ليذلك السيودانير اإلسيالمي فيصيل وبنيك المصير  اإلسالمي فيصل وبنك اإلسالمير المال
  ين قسيط    سيداد  ين - تر المشي -العياني الطيرف تييخير حالة في  نه  ل  الطرفان اتفح
 بسيبب ييف لي رريضي مين  صيابه  ميا ت ويضيا مناز ية    بال للبنك يحح فإنه استحقاقه مو د

 المحققية البنيك  ربياح سجميالي ةينسبي متوسيط  سيا   ل  الضرر هذا قيمة وتحتسب التيخيرر
 اسيييتحقاح فيييي مناز ييية    و ن ةريف ليييي رلي خييي اعيت ويضييي  يييية  ييين فضيييال الفتيييرار ذاع  ييين

 تجربية .باتيا فييه ور ي,يا ن,ائييا لحسم,ا الشر ية الرقابة هيئة  ل  رضيت  قيمته  و الت ويض
شحاتةر ضيمن  سسما يل تطبيقيةر د: شوقي دراسة - المرابحة  قد - ةياإلسالمي فيصل بنوك
 . (2/1365( )5 دد) جلة مجمع الفقه اإلسالميم
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الشرط الملزف للمدين المماطل بالت ويض  ن الضرر الواقع  لي  اليدائن بسيبب التييخير 
 في سداد الدين  ن وقتهر ويم ن حصر خالف,ف في ر يين:

يرل  صحابه  دف جواز اشتراط الت ويض  ن ضرر المماطلة في  الر   ا ول:
 ود:نزيه (1) عمان شبيرالديونر وبه قال ب ض الم اصرين من,ف: د محمد  

ليه  (4)و د: محمد رمضان البوطير (3) ود:  لي محي الدين القرو داغير (2) حماد وا 
 (5) ذهب مجمع الفقه اإلسالمي.

ة يييرر المماطلييين ضيواز اشيتراط الت يويض  ييييه جيييرل  صحابييي ي:ييير   العانيييال
خ ي: الشييي فيييين من,يالم اصريييض يال ب يييكر وبييه قيييي ذليييل فييي  تفصيييير  ليي ونيي الديييييييف

 ح يالصدي : ر ود(6)   الزرقايمصطف

                                           

( 2/866)محمييد شييبير د: فقييه اإلسييالميروم الجت,ييا ميين الت عيير فييي ال المييديونياع(  صيييانة 1)
(2/873.) 

 (351قضايا فق,ية م اصرا في المال واالقتصادر د: نزيه حماد) (  2)
مجلية   لي  محيي اليدين القيرو داغيير ( مش لة الديون المتيخرا فيي البنيوك اإلسيالميةر اليد تور3)

 (. 4/491()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي
 (.148نر د محمد رمضان س يد البوطي) ( محاضراع في الفقه المقار4)
 ( بشيييين البييييع2/447( اليييدورا السادسييية )53) رقيييف مجلييية مجميييع الفقيييه اإلسيييالمير قيييرار( 5)

 بالتقسيط. 
مصيطف   حميد الزرقيار   لي  اليدائن ر الح ف  لي  الميدين المماطيل بيالت ويض ا  يشر هل يقبل ( 6)

(. ويرل الشييخ الزرقيا  نيه سذا وق يع 2/103اإلسالمي )االقتصاد  بحاث ور بمجلة يمنشمقال 
از للقاضي فقط ت ويض الدائنر وال يجوز االتفاح مسبقا بين الدائن والمدين  ل  يالمماطلة ج
 (.2/112رر الدائن من تيخير الوفاء . مجلة االقتصاد اإلسالمي )يتحديد ض
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وبييه  فتييع هيئيية الرقابيية الشيير ية لبنييك  (2)ر والشيييخ  بييد الحميييد السييائ .(1)ر ييييالضري
   (3) فيصل اإلسالمي المصر .

 األدلة ومناقشتها
 أدلة الرأي األول: 

طلة في استدل  صحابه  ل   دف جواز اشتراط الت ويض  ن ضرر المما
  الديون بيدلة من القرآن ال ريف ر والسنةر  والم قول:

باا  :-ت ال  – ما القرآن: فمنه: قوله  ر فا الرِّ حا ل  الل ه  اْلباْيعا وا    . (4)وا احا
سن فرض ت ويض مالي للدائن  ل  المدين المماطل ال يختلف من وجه الداللة: 

 روفة باسف )فوائد التيخير( والتي هي  ين الناحية ال ملية  ن الفوائد الربوية الم
  (5) ربا الجاهلية المحرف بن  اآلية.

 وأما السنة فمنها:
ْطييل  الغاننيييِّ   ْلييفٌ :» ()قولييه -1 ييه ر » ر وفييي رواييية  خييرل: (6) «ما ْرضا ييلُّ  ن ييدن ي حن لايييُّ اْلوااجن

                                           

مجلة مجميع الفقيه ةر ت ليح الد تور الضرير  ل موضوع الديون المتيخرا في البنوك اإلسالمي (1)
(. ويرل الد تور محمد الصديح الضرير جواز االتفياح  لي  دفيع 4/675()14 دد) اإلسالمي

ت ييويض  يين الضييرر شييريطة  ن ي ييون ضييرر البنييك ماديييا وف ليييار و ن ي ييون ال ميييل موسييرا 
 ومماطال. 

(ر 2/864)محمييد شييبير د: وم الجت,ييا ميين الت عيير فييي الفقييه اإلسييالمير المييديونياع(  صيييانة 2)
ييواار)  (ر 31الشرط الجزائي في اليديون دراسية فق,يية مقارنيةر  .د.  ليي محميد الحسيين الصا

 ييييدد  جليييية مجمييييع الفقييييه اإلسييييالميمشيييي لة الييييديون المتيييييخرار د:  لييييي محييييي الييييدينر م
(14()4/485.) 

 سسيييما يل تطبيقييييةر د: شيييوقي دراسييية - المرابحييية  قيييد - اإلسيييالمية فيصيييل بنيييوك تجربييية(  3)
 . (2/1365()5 دد) جلة مجمع الفقه اإلسالمير ضمن مشحاتة

 . 275 البقرار من اآلية سورا(  4)
 .  (1/644الخدماع المصرفية للشبيلي)( 5)
 مطيال ذليك يير وليف نحيوو  و الغيد سلي  الغريف  خر من ر ك:في االستقراضرب:(  صحي  البخار 6)

 (.2400ر) (118/  3)
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 (1)«. وا  ق وباتاه  
ب  والت زييييرر وليييف يفسيييروها  ن الفق,ييياء فسيييروا ال قوبييية فييييه بيييالحوجـــه الداللـــة: 

 (2) بالت ويض الماليح  نه ربا.
فالت ويض الميالي  ين التييخير فيي السيداد مخيالف لميا جيرل  لييه ال ميل منيذ 

و ,د الخلفاء الراشدين سل   ,د الدولة اإلسالمية التي التزف قضياؤها ( ) ,د الرسول
ل باليدين ميع الت زيير باإلسالف ر حيث  يان القضياء يح يف  لي  الميدين الموسير المماطي

ر ولف يسجل لنيا الفقيه اإلسيالمي  و القضياء اإلسيالمي  (1)بالحب  ر  و نحوو واإلفال 
حالة واحدا ح ف في,ا القضاء اإلسالمي بالت ويض  ن التيخير في سداد الدين مع  عرا 
هذو الحاالع الم روضة  ل  القضاءر  ما لف نر فتول ب,ذا الصدد  ل  الرغف من  عيرا 

 (3) وازل والوقائع التي تخ  مماطلة الديون.الن
و ما الم قولر فمنه:  ن الت ويض التيخير  من نوع ربا النسيئة المحرفر  ما  ن القول 
به يستب د المؤيداع الشر ية لحمل المدين المماطل  ل   داء الدينر  ما  ن فت  باب 

 (4) الت ويض التيخير  قد يصب  ذري ة للربا المحرف.
ة  دلة هذا القول يتض   ن,ا قائمة  ل   ن الت ويض المالي  ند وبمالح 

المماطلة هو الربا المحرف. وقد نوقشع استدالالت,ف: بين هناك فرقا بين الت ويض 
 المالي والفوائد الربوية من وج,ين:

الوجيييه ا ول:  ن حقيقييية الربيييا اسيييتغالل مييين اليييدائن للميييدينر بصيييورا تج يييل 
ا  ل  المدينر وتضيمن لليدائن  صيل دينيه وربحيا  عابتيا ر دون االحتماالع السيئة جمي ,

                                           

سيينن ر وان ير:  مقيال الحيح لصياحب: ك: االسيتقراضر ب قيارت لي البخيار  هيذو الروايية ذ رهيا( 1)
يييْب ن  فنيييي ر ك: ا قضييييةرب: بيييي داود ْييييرنو اليييد ْينن  فنيييي اْلحا سييينن  (ر3628ر) (313/  3) واغا
 (.4689ر)(316/  7) ر ك: البيوعر مطل الغنيالنسائي

مجلية  رو داغيير لي  محيي اليدين القي اإلسالميةر اليد تور مش لة الديون المتيخرا في البنوك ( 2)
 (. 2/865)محمد شبير د: ر المديونياعصيانة (ر 4/486()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي

مجلية   لي  محيي اليدين القيرو داغيير مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسالميةر اليد تور: (3)
 (.4/504()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي

ر الشييرط الجزائييي فييي الييديون دراسيية فق,ييية (2/868)محمييد شييبير د: ر المييديونياع( صيييانة 4)
يواا)   . (34مقارنةر  .د.  لي محمد الحسين الصا
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الن ر سل  حال المدينر وهذا االستغالل يخل بالتوازن االقتصياد  بيين موقيف الطيرفينر 
 ما ت ويض ضرر التيخير فب يد  ن هذو الم انير ف,و سقامة  دلر يزيل ضرر الميدين 

ستمتع هو ب,ذا المال بغير ححر المماطل بحجب مال الدائن بال  ذرر في الوقع الذ  ي
فيلزف سنقاذ الم لوف من  المهر وت ويضه  ما فوته  ليه من منافع مالهر فيين هذا من 

 الربا الذ  هو  لف واستغالل؟. 
الوجه العاني: سن الفوائد الربوية في المدايناع ت قد المداينة  لي   ساسي,ا مين 

سلي,يييا المرابيييونر مميييا يخيييل بيييالتوازن  البداييييةر فت يييون طريقيييا  اسيييتعماريا   صيييليا  يلجيييي
االقتصاد  بين ال اقدينر بخالف ت ويض ضيرر التييخيرر فإنيه ليي  طريقيا  اسيتعماريا ر 
نما هو س ادا  ادلة لتوازن ال قيد ا صيلي اليذ   خيل بيه الميدين المماطيلر وال ت يون  وا 

 (1) .المداينة قائمة  ل  االستعمار من البداية.
بين ال لة في تحريف الربا هيي الزييادا بيال  يوض وال  ويجاب  ن الوجه ا ول:

ييي فنيييهن »:()ضييرر ميياد  ر بييدليل قولييه  ييذ  وااْلم ْ طن ييْن زاادار  اون اْسييتازاادار فاقاييْد  اْربايي ر اآْلخن فاما
 ما االستغالل وامتصا  ج,ود اآلخرين ف,و ح مية التحيريفر وليسيع  لتيهر  (2)«ساوااءٌ 

ل  الحن ف ح  ن الح مة غير منضبطةر قد تتحقيح وقيد ال وا ح اف تبن   ل  ال لل ال  
تتحقحر ولذا فال يرتبط تحيريف الربيا باالسيتغاللر فيال يصي   ن يقيال سذا وجيد االسيتغالل 

ذا لف يوجد االستغالل فال ربا محرف.   ف,و ربا محرف ر وا 
ويجياب  ين الوجيه العياني: بيين الزييادا فيي الت يويض التييخير  مشيروطة منيذ 

ةر سواء  انع استعمارية  ف غير اسيتعماريةر والزييادا المشيروطة فيي اليديون ربيا البداي
 (3)محرف.

يقول الد تور:  ل  محي الدين القرو داغي:   هذو الفروح ليسيع جوهريية وال 
مؤعرا في الح ف الشر ير وذلك  ن وجيود الشيرط الفاسيد فيي ال قيد يج يل ال قيد فاسيدا  

الفاسيد محيرفر وحتي  ليو ليف يج ليه فاسيدا  فيإن القبيول  ند جما ة مين الفق,ياء وال قيد 
بالشييرط الفاسييد وبييا خ  القبييول بيخييذ الفائييدا  و دفييع الفائييدا حييراف ال يجييوز اإلقييداف 

                                           

مصيطف   حميد الزرقييا   لي  اليدائنر الح يف  لي  الميدين المماطيل بيالت ويض شير ا  (  هيل يقبيل 1)
 (.2/872)محمد شبير د:ر المديونياعصيانة (ر 2/111)

 (.1584)ر (1211/  3) نقدا الورحب الذهب وبيع ب:الصرف رمسلفاإلماف صحي   (2)
 (.2/872)محمد شبير د: وم الجت,ا من الت عر في الفقه اإلسالمير المديونياع(  صيانة 3)
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  ليه.
و مييا  ييون الفائييدا معبتيية فييي البداييية وغراميية التيييخير محتمليية فييال يييؤعر فييي 

منف ية ماديية ماليية  النتيجة سذا  دع سل  تحصيل غرامية التييخيرر حييث سن القيرض جيرّ 
بسبب التيخير  ن السداد ر وهيذا هيو ميا يتفيح ميع ربيا الجاهليية القيائف  لي : )سميا  ن 

 تقضي في وقته  و ترب (.
عييف سنييه ميين الناحييية ال لمييية  ن ب ييض البنييوك اإلسييالمية التييي  جييازع غراميية 

تسياب التيخير  ل  ضوء ب ض ضوابط ش ليةر بحيث سذا توافرع بد  ال ومبييوتر فيي اح
غراميية التيييخيرر وذلييك  ن سعبيياع  ييون المييدين م سييرا  لييي  ميين السيي,ل سعباتييهر ولييذلك 
تتجييه هييذو البنييوك سليي  ا تبييار المييدين مميياطال  بمجييرد تيييخرو  يين السييداد سليي   ن يعبييع 
المييدين  نييه م سييرر وميين جانييب آخيير ال شييك فييي  ن هييذا الييدين قييد جييّر منف يية مادييية 

قا دا العابتة في الفقه اإلسالمي القاضية بين  ل قرض للدائنر وبالتالي يت ارض مع ال
 (1)جّر نف ا  مشروطا  ف,وربا  .

 أدلة الرأي الثاني:
استدل  صحابه  لي  جيواز اشيتراط الت يويض  ين ضيرر المماطلية فيي اليديون 

 بيدلة من القرآن ال ريف والسنة والم قول:
  ما القرآن فمنه:

 : -ت ال  –قوله  -1
    ن وْا  اْوف وْا بناْل  ق ودن ياا  ايُّ,اا ال ينا آما    . (2)ذن

: هيذا ني  يج يل الوفياء بميا  نشييو ال قيد الصيحي  مين آعيار حقوقيية بيين وجه الداللة
ال اقييدين  مييرا  واجبييا ر ونتيجيية ذلييك  ن تيييخير الوفيياء  يين تلييك الموا يييدر يسييبب حرمييان 

حرمان بال مسيو  هيو صاحب الحح من التمتع بحقه واالستفادا المشرو ة منهر وهذا ال
     (3) ضرر له ر يج ل المتسبب فيه مسؤوال.

                                           

مجلية   ل  محي اليدين القيرو داغيير اإلسالميةر الد تور: مش لة الديون المتيخرا في البنوك ( 1)
 (.4/489()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي

 .1ن اآلية سورا المائدا م(  2)
مصيطف   حميد   لي  اليدائن رالشييخ: الح يف  لي  الميدين المماطيل بيالت ويض شر ا  ( هل يقبل 3)

 (.2/105)مجلة  بحاث االقتصاد اإلسالمي الزرقار 
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ْحساانن  : -ت ال  –قوله -2   . (1)سنن  الّلها ياْيم ر  بناْل اْدلن وااإلن
انايياعن سنلايي   اْهلن,اييا واا نذاا حا اْمييت ْف باييْينا  : -ت ييال  –قولييه -3 سنن  الّلييها ياييْيم ر   ْف  ان ت ييؤدُّوْا ا اما

.. الن ا ن    . (2)  اْن تاْح  م وا بناْل اْدلن
ال يدل هنيا يشيمل  يدل الح ياف و يدل ا فيرادر وال شيك  ن  ول خطيوا فيي : وجه الداللـة

ال  ييان غييير  ال ييدل  ن يييؤد  اإلنسييان مييا  ليييه ميين حقييوح  رباب,ييا فييي موا يييدهار وا 
حياح  ادلر ومين تجنيب ال يدل  يان  الميا ر وال شيك  ن  يل  يالف سن  دل  لميه سلي  سل

 (3) ضرر بغيرو  ان مسئوال  ن ذلك الضرر.
 :  وجه االستدالل باآليات القرآنية نوقش

بينييه احتجيياا ب موميياع ومبييادئ فييي وجييوب الوفيياء بييال قودر ودفييع الضييررر   
وال قوبيية  ليي  ال لييفر وهييذو النصييو  بم اني,ييا ومقاصييدها ليسييع فييي محييل النييزاع 

  (4.)بخصوصه
 و ما السنة فمن,ا:

ْطييل  الغاننيييِّ   ْلييفٌ :» ()قولييه -1 ييه ر » ر وفييي رواييية  خييرل  (5)«ما ْرضا ييلُّ  ن ييدن ي حن لايييُّ اْلوااجن
 (6)«. وا  ق وباتاه  

 ن الغنييي والواجييد بم نيي  القييادر  ليي  الوفيياءر فييإذا امتنييع اسييتحح حييل  : وجــه الداللــة
 (7)  رضهر وهو ذمه بينه  الفر واستحح ال قوبة بفرض ت ويض للدائن  ليه.

ين االستدالل بالحديث  ل  جواز الت يويض الميالي غيير مسيلف ح  ن الفق,ياء ب نوقش:
                                           

 

 .90سورا النحل من اآلية (  1)
 .58سورا  النساء من اآلية (  2)
الشييخ :مصيطف   حميد  اليدائن ر  لي  الح ف  ل  المدين المماطل بالت ويض شر ا  (  هل يقبل 3)

 (.2/105الزرقا )
 

(الشيييخ:  بييد اهلل بيين بيييهر ت ليييح حييول جييواز سلييزاف 3/47)( مجليية  بحيياث االقتصيياد اإلسييالمي4)
 المدين المماطل بت ويض الدائن.

 سبح تخريجه.(  5)
 سبح تخريج,ا.(  6)
مصيطف   حميد الزرقيا  ر  لي  اليدائن الح يف  لي  الميدين المماطيل بيالت ويض شر ا  (  هل يقبل 7)

 (.2/865)محمد شبير د: ر المديونياعصيانة (ر 2/107)
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 (1) فسروا ال قوبة فيه بالحب  والت زيرر ولف يفسروها بالت ويض المالي ح  نه ربا.
ه ر وا  ق وباتاه  : »()فم ن  قوله  ْرضا لُّ  ن  رضه: الت لف منه بقيول: مطلنيي « ي حن

 (2) حت  يؤد .و لمنير و قوبته: ت زيرو وسجنه 
يقول ب ض الم اصرين: و ل  هذا الم ن   هل الفقه والحديثر ولف  قيف  لي  

في  ر   واحد  حد من ال لماء المتقدمين يقول بجواز الت ويض المالي بدال  من التيخير 
سييداد الييدينر وال يم يين حملييه  ليي  ال قوبيية الت زيريييةح  ن مصييدر ال قوبيية الت زيرييية 

 (3)ومصرف,ا المال ال اف ال الدائنر وغايت,ا الزجر ال الت ويض. الحا ف ال الشرطر 
...: »()قوله  -2 راارا را وال ضن را   (4)«.ال ضا

الحيديث ييدل بوضيوح  لي  منيع الضيرر والضيرارر ومين الم ليوف  ن مطيل وجه الداللـة: 
الغني يضّر بالبنك الدائن ضررا   بييرا  حييث يحيب  ماليه  ين االتجيار فييه ويحرميه مين 

نافع ماله في مدا التيخيرر لذلك يم ن  ن تتخذ الغرامة المالية لمنع هذا الضرر  ميال م
زاليية هييذا الضييرر سنمييا يتحقييح  (5) بالقا ييدا الفق,ية:)الضييرر يييزال(   : تجييب سزالتييهر وا 
 (6)بالت ويض  نه وذلك يتف  ن طريح الغرامة المالية.

ــوقش: ة  ليي  فييرض بييين الحييديث يييدل  ليي  رفييع الضييرر ولييي  فيييه دالليي ن
ال قوباع من قبل ا فرادر  و الشر اع لتحقيح مصيالح,ار بيل سن الضيرر ال ييزال بضيرر 

عف سن الدين له ميزانه الخا  الحسا  القيائف  لي   يدف الزييادا فييه    سيبب  معلهر

                                           
مجلية مجميع   لي  محيي اليدين القيرو داغيير اإلسيالميةر اليد تور مش لة الديون المتيخرا في البنوك (  1)

 (. 2/865)محمد شبير د: ر المديونياعصيانة (ر 4/486()14 دد) الفقه اإلسالمي
 (227/  10شرح النوو   ل  مسلف )ر (66/  5) يط(  المنتق  شرح المو 2)
يواار) (  3)  . (31الشرط الجزائي في الديون دراسة فق,ية مقارنةر  .د.  لي محمد الحسين الصا
 ميا حقيه فيي بني  ر ك: ا ح يافر ب: مينسينن ابين ماجيه(ر 2865ر ) (55/  5 حميد )اإلمياف (  مسند 4)

هيذا حيديث صيحي  اإلسيناد  لي  شيرط مسيلف وليف  ف: ( ر قيال الحيا2340ر) (784/  2) بجارو يضر
 (.2345ر) (66/  2المستدرك  ل  الصحيحين للحا ف ) .يخرجاو

 .(83  ا شباو والن ائر للسيوطي )ر (3846/  8(  التحبير شرح التحرير )5)
(ر 2/107مصطف   حمد الزرقا )  ل  الدائن ر الح ف  ل  المدين المماطل بالت ويض شر ا  (  هل يقبل 6)

(. 4/486()14 ييدد) مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي  ليي  محييي الييدينر مشيي لة الييديون المتيييخرار د:
 (.2/865)محمد شبير د: ر المديونياعصيانة 
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اّل  انع هذو الزيادا ربا.  (1)  انر وا 
 و ما الم قول فمنه:

ر  داء الحح يشبه الغصب فيجيب  ن ييخيذ القيا   ل  الغصبر حيث قالوا: تيخي  -1
ح مهر وقد قرر   عر الفق,اء تضمين الغاصب منافع ا  يان المغصوبة  الوا  ل  رد 
ا صلر فتفويع منافع المال العابع في ذمة المدين بتيخيرها  ين مو يد الوفياء  تفوييع 

ل من,ميا منافع ا  يان المغصوبةر فتيخذ ح م,ا من حيث وجوب تضمين المدينر سذ  ي
مال  زيلع  نه يد مال ه بغير ححر ومنافع الدين تقدر  ند هذا الفريح بمقدار ما فاتيه 
من فرصة الرب  في  دن  حدودو الم تادا في التجيارار ليو  نيه قيبض دينيه فيي مي يادور 
واستعمرو بالطرح المشرو ة الحاللر  ما ليو دف يه مضياربة لمين يتياجر بيه ف,يذا اليرب  

 (2) جب  ن يضمنه المدين ال الف بالمماطلة والتيخير للدائن الم لوف.المقدر هو الذ  ي
بينه مع التسليف بذلك فإن هناك فروقا  جوهرية بيين النقيود )وبيا خ  :  نوقش

النقييود الورقييية( وبييين ا  يييان ميين ال قيياراع والحيوانيياع ونحوهمييا ميين  ييدا  وجييهر ميين 
 السيي ن  فييي ال قيياراع والر ييوب فييي  هم,ييا:  ن ا  يييان يم يين االسييتفادا ميين مناف ,ييا 

الحيواناعر ولذلك يجوز تيجيرها بمالر ول ين النقيود ليسيع ل,يا منيافع بيذات,ار وليذلك ال 
فييي بي ,ييا ( )رط الرسييول ييجييوز تيجيرهييار عييف سن النقييود ل,ييا خصوصيييةر حيييث اشتيي
 ن جيين  واحييدريدان ميييان النقيييالمسيياواا ال امليية مييع القييبض الفييور  )يييدا  بيييد( سذا  يي

 والقبض الفور  فقط سذا  انا مختلفي الجن  ر 
  (3) وهذان الشرطان غير محتاا سلي,ما في غير النقود.

اسيييتدلوا بالمصيييلحة المرسيييلةر فقيييالوا: سن المصيييلحة تقتضيييي منيييع المماطيييل مييين  -2
ذا  انييع الفائييدا الربوييية تمنييع المطييل مييع  اسييتغالل  مييوال المسييلمين  لمييا و ييدوانار وا 

                                           
مجلية مجميع   لي  محيي اليدين القيرو داغيير مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسيالميةر اليد تور:(  1)

 (.4/486()14 دد) الفقه اإلسالمي
الشييخ: مصيطف   حميد   لي  اليدائن ر الح ف  ل  المدين المماطل بالت ويض شر ا  هل يقبل (  2)

(ر الشرط الجزائي في الديون دراسية فق,يية مقارنيةر  .د.  ليي محميد الحسيين 2/109الزرقا )
يواار)   (.31الصا

مجلية  ير ل  محي اليدين القيرو داغي اإلسالميةر الد تور: مش لة الديون المتيخرا في البنوك ( 3)
 (.4/487()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي
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فإن اإلسالف ال ي جز  ن  ن يوجد حال لمش لة المطل التي ت اني من,يا  البنوك الربويةر
ذا  يان الفق,ياء السيابقون ر وا  ن ت يون ال قوبية الحيب ر وهيذا  المصارف اإلسالميةر وا 
غييير مطبييح اآلنر ف ليي  فق,يياء ال صيير  ن يجت,ييدوا إليجيياد الحييل والقييدر الييذ  يتحملييه 

فر ف,ذا لي  من باب الربار ول نه من باب المماطل وهو ما يقابل الرب  الف لي للمصر 
ميين شييروط المصييال   -1نييوق، بمييا يلييي:   (1)منييع الضييرر الييذ  يلحييح بالمصييرف. 

المرسلة  ن ال تصطدف مع ن  شر ير وهذو المصلحة تصطدف مع النصو  الخاصية 
  (2)بمنع الزيادا في الديون ال في البدء وال في االنت,اء.

ستحداث  قوبة ت زيرية يوق ,يا بال مييلر وهيي تشيتبه لو جاز  ن ي ون للمصرف ا -3
بالربييار سن لييف ت يين هييي الربييا ب ينييهر فميين بيياب  وليي   ن ي ييون لييه الحييح فييي ال قوبيية 

 الت زيرية المقررا  الحب   و الضرب؟
وب يييض المصيييارف ر ع  ن المت ييياملين م ,يييا اليييذين ال ييييؤدون ا قسييياط فيييي 

الن ر في  ل حالةر والتفرقة بين مطل الغني موا يدها بلغوا من ال عرا حدا يص ب م ه 
و جز الفقيرر  ما توجد  وامل  خيرل تزييد ا مير صي وبةر وليذلك  نيد تييخر    ميدين 
 ن ا داء يضاف  ل  دينه ما يقابل الرب  الذ  ي لنه المصرف في حينهر وال يستطيع 

 (3)    حد  ن يفرح بين هذا وبين الربا المحرف.
رض آراء الفق,ياء و دليت,ف ومناقشيت,ار يبيدو ليي  ن الير   اليراج  ب د   الرأي الراجح:

هو القائل ب دف جواز الت ويض  ن ضرر المماطلة في سيداد اليديونر لقيوا ميا اسيتدلوا 
بهر ومناقشة  دلة المخالفينر و ن فرض الت ويض المالي هو  ين الربا المن,يي  نيهر 

فيال يجيوز هيذا الت يويض سيدا لذري ية  ولو افترضنا  نه قريب من الربا ولي   ين الربا
                                           

مجليية السييالو ر   حمييد  لييي ال ملييير الييد تور: التطبيييح فييي بالشييراء ن ييراع لآلميير المرابحيية (1)
(ر وقييد  ييرض هييذو المسيييلة واسييتدل للمجيييزين 2/1086()5ر  ييدد)مجمييع الفقييه اإلسييالمي
  لي  اليدائن ر ماطيل بيالت ويضالح يف  لي  الميدين الم شر ا  هل يقبل  وناق،  دلت,ف. وان ر:

 (. 2/107الشيخ: مصطف   حمد الزرقا )
مجلية   لي  محيي اليدين القيرو داغيير مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسالميةر اليد تور:( 2)

 (.4/487()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي
ر ال يدد اإلسيالميمجلية مجميع الفقيه  السيالو ر  حميد  لي بالشراءر الد تور: لآلمر المرابحة( 3)

(5( )2/1086.) 
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الوقوع في الربا.وهيذا ميا قيررو مجميع الفقيه اإلسيالمير حييث قيرر مجلي  مجميع الفقيه 
اإلسييالمي المن قييد فييي دورا مييؤتمرو السيياد  بخصييو  موضييوع: البيييع بالتقسيييط مييا 
يلي:) ..يحرف  ل  المدين المليء  ن يماطل في  داء ما حل مين ا قسياط وميع ذليك ال 

  (1) ز شر  ا اشتراط الت ويض في حالة التيخر  ن اآلداء(.يجو 
ومع ذلك فال مانع شر ا في تطبيح اقتراح ب ض الفق,اء الم اصرين المتضمن  
فرض  قوبة مالية  ل  المدين المماطل تصرف في وجوو الخيرر وقد  خيذع بيه ب يض 

ماع التيخيريية حيث يرل الد تور محمد القرل: جواز فرض الغرار المصارف اإلسالمية
نشياء صيندوح خيا  تصيب فييه هيذو الغرامياعر فيال يسيتفيد من,يا  ل   ل مماطيلر  وا 

الدائنر حت  ال تؤول سل  الربار بل يوجه ما اجتمع في ذلك الصيندوح سلي    ميال البير 
والخير ومسا دا المحتاجينر ف,نيا تحقيح هيدف اليردع اليذ  هيو ضيرور  لحسين سيير 

  (2)تحقح ربا الديون الذ  هو ممنوع من الناحية الشر ية.الم امالع المالية دون  ن ي
وقد جاء في فتاول ال,يئة الشير ية لبنيك البر ية اإلسيالمي:ال يجيوز لليدائن  ن      

يشترط  ل  المدين المماطل غرامة تييخير لصيال  اليدائنح  ن ذليك ذري ية سلي  المرابياا 
 لي    نيه الميانع مين  ن يشيترط  بطريقة )زدني  ن رك( وال يحيل لليدائن تمليك الغرامية.

الدائن  ل  المدين المماطل تسليف غرامة بنسبة محددا يقوف اليدائن بصيرف,ا فيي وجيوو 
 (3) الخيرر وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته.

 مييا  نييه ال مييانع ميين الح ييف  ليي  المييدين المماطييل بتحملييه مصيياريف الييد ول      
  (4) رها من المصروفاع التي غرم,ا الدائن لتحصيل  صل دينه.القضائية وغي

 املطلب الثالث

 مدى مشروعية حتوط املصارف اإلسالمية

                                           
 بالتقسيط.  بشين البيع (2/6/ 53) رقف قرار مجلة مجمع الفقه اإلسالمير ( 1)
مجلية بحث منشور ب رمحمد القر  ر د: ومقترحاع لمواج,ت,ا (  رض لب ض مش الع البنوك اإلسالمية2)

ف  د:  لييييي  (ر موسيييييو ة االقتصييييياد االسيييييالمير سشيييييرا3/680()8 يييييدد) مجميييييع الفقيييييه اإلسيييييالمي
 .(321ر2/324جم ة)

 (.14/315موسو ة فتاول الم امالع الماليةر تصنيف مر ز الدراساع الفق,ية واالقتصادية) (3)
محميييييد  د: ر الميييييديونياعصييييييانة  (ر180( الم يييييامالع الماليييييية الم اصيييييرا د: وهبييييية الزحيليييييي )  4)

 (.2/892)شبير
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 باشرتاط حلول األقساط عند املماطلة
ميين صييور الشييرط الجزائييي: اتفيياح المتييداينين  ليي  حلييول سييائر ا قسيياط  نييد 

ييهر وقيد لجييع ال عيير مين امتناع المدين  ن وفاء    قسط من ا قسياط المسيتحقة  ل
المصارف اإلسالمية سل  تطبيح ذلكر والسؤال المطروحر ما ح ف هذو الصورا في الفقيه 

 اإلسالمي؟ اختلف الفق,اء الم اصرون في ح ف هذو الصورا  ل  ر يين:
يييرل  صييحابه  جييواز اتفيياح المتييداينين  ليي  حلييول سييائر ا قسيياطر  نييد  :الــرأي األول

اء    قسط من ا قساط المستحقة  ليهر ما لف ي ن م سيرا . وبيه امتناع المدين  ن وف
 د: وهبيييييييية و  ر(1)الشيييييييييخ  لييييييييي الخفيييييييييف  قييييييييال   عيييييييير الم اصييييييييرينر ميييييييين,ف :

لييييييه ذهيييييب مجميييييع الفقيييييه (3) ر ود:  لييييي  محيييييي اليييييدين القيييييرو داغييييي(2)الزحيلييييي  ر وا 
 (4) اإلسالمي الدولي.

ــاني ــرأي الث ليييه ذهبييع ال اللجنيية الدائميية لءفتيياء : يييرل  صييحابه  ييدف جييواز ذلييكر وا 
  (5) بالممل ة ال ربية الس ودية.

                                           

 (.464 )  الخفيف للشيخ  لي الشر ية الم امالع  ح اف ( 1)
 (.176( الم امالع المالية الم اصرا د: وهبة الزحيلي )  2)
مجلية  مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسيالميةر اليد تور: ل  محيي اليدين القيرو داغيير(  3)

 (.4/515()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي
 بالتقسييطر البييع بشيين 65/2/7 رقيف جيدار الساب ةر الدورا في اإلسالمير الفقه مجمع قرار ( 4)

 . (5) الفقرا
حييث ورد سلي,يا السيؤال التيالي:  ( :18796) رقيف ( الفتيول13/182الدائمية ) اللجنة فتاول ( 5)

  قيد شيروط يتضيمنه ميا ضيمن بالتقسييط.... ومين و قياراع سلع ببيع متخصصة شر ة نحن
 قسيياطا   حييد تسييديد  يين المشييتر  تيييخر حاليية وفييي:)اآلتييي اليين  يتضييمن شييرطان البيييع

  اميل فيصيب  االسيتحقاح تياريخ من  ياف  شرا  قصاها مدا خالل للشر ة المستحقة الش,رية
   لييف وقييد ر( ال مبييياالع اسييتحقاح بتييواريخ الن يير دون فييورا السييداد واجييب بييه المييدين المبليي 

 ووافيح السيل ةر تسيليمه مسبقا قبيل شر ا الم تبرا  هليته ب امل وهو الشرط هذا  ن المشتر 
 .جمي يا  ليه ووق نا  ليه واتفقنا ذ رور السابح الشرط هذا البيع شروط ضمن من و نه  ليهر
 ال؟  ف شر يا الشرط هذا هل: اإلفادا نرجوا

 دف ية ب امل,يا المؤجلية المبيال  حليول وهيو الميذ ور الشرط فإن ذ ر ما الواقع  ان سذا الجواب:    
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 األدلة ومناقشتها
 أدلة الرأي األول:

استدل  صحابه  ل  جواز اتفاح المتداينين  ل  حلول سائر ا قساطر  ند 
 امتناع المدين  ن وفاء    قسط من ا قساط المستحقة  ليهر بما يلي:

 (1) .حتهر فيجوز التنازل  ن,اسن آجال الديون من حح المدين ولمصل -1
مسييتدالل لجييواز اشييتراط حلييول ا قسيياط  -يقييول الييد تور:  لييي محييي الييدين

 : -بالمماطلة
 ويستند ذلك  ل  آراء جم,ور الفق,اء الذين يرون  ن آجيال اليديون مين حيح 

فيي حالية التييخير  ار  و اتفح الطرفان  ل  سسقاط,االمدين ولمصلحتهر فإذا تنازل  ن,
ر  و قسييطين ف,ييذا جييائزر قييال ابيين  ابييدين :   فلييو قييال :  بطلييع ا جييلر  و  يين قسييط

يلا ناْجيٌف (2) …  تر ته صار الدين حاال   يا داخا لايْو قايالا   ل ما بل جاء في خالصة الفتاول :   وا
اال  ير  حا ر صا   وااْلماال  ياصن الٌّ لاْف ت ؤادِّ فااْلماال  حا وا
ليي   ومن جانب آخر فإن هيذا الشيرط (3) 

نما هو مجرد تنازل  ن زمن فلف ي ين ميانع شير ي مين حييث الوقيوع فيي  شرطا  ماليا  وا 
 (4) الربا   و شب,ته  .

 قيييد ي يييون فيييي اشيييتراط حليييول ا قسييياط ا خيييرل ضيييغط  دبيييي  لييي  الميييدينر ل يييي  -2
 (5) ال يماطل في سداد    قسط.

                                                                                                           

 تيياريخ ميين  ييياف  شييرا  قصيياها مييدا لخييال  ا قسيياط  حييد تسييديد فييي المييدين تيييخر  نييد واحييدا
 الزييادار بيه اسيتحقع اليذ  التيجييل وهيو ال قدر مقتض  ينافي  نه صحي ح غير االستحقاحر

ذا  سن ارو. هي يجب فإنه م سرا المدين  ان وا 
مجلية   لي  محيي اليدين القيرو داغيير مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسالميةر اليد تور:( 1)

 (.4/515()14 دد) سالميمجمع الفقه اإل
   .(157/  5( حاشية ابن  ابدين )2)
 .(132/  4تبيين الحقائح شرح  نز الدقائح ) ( 3)
مجلية  اإلسيالميةر اليد تور: ل  محيي اليدين القيرو داغيير مش لة الديون المتييخرا فيي البنيوك( 4)

 (.4/515()14 دد) مجمع الفقه اإلسالمي
 مجلييييية مجميييييع الفقيييييه اإلسيييييالميالمصييييير ر  ييييييون  حرفيييييي بالتقسييييييطر اليييييد تور: البييييييع( 5)

 (.2/91()7 دد)



 

  

 

 
                                             ن مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية في ضوء الفقه اإلسالميالتحوط م 

 

477 

ة ا قسياطر يقول الد تور رفيح المصير :  هيل يجيوز لليدائن اشيتراط حليول بقيي
سذا لف يسدد الميدين قسيط ا فيي  جليه؟    هيل يجيوز االتفياح بيين اليدائن والميدين  لي  
ذا  ييان  حلييول الييدين  لييه  نييد  ييدف سييداد ب ضييه؟ سذا  ييان المييدين م سيير ا لييف يجييزر وا 
مماطال جازر فلي  هناك ما يمنع مين جيوازور بيل سن المماطلية فيي سيداد  حيد ا قسياط 

سداد ا قساط المتبقيةر فالمماطلة طبع و ادار ول,ذا من المفيد دالة  ل  المماطلة في 
للدائن  ال يت ب نفسه مع معل هذا المدينر وقد ي ون في اشتراط حلول ا قساط ا خرل 
ضغط  دبي  ل  المدينر ل ي ال يماطل في سداد    قسطر وهذا الشرط جرع بيه الييوف 

ال تفييرح بييين م سيير ومماطييلر    ييراف المصييارف مييع المقترضييين من,ييار ل ن,ييا ربمييا
والخالصة  نه ال نرل مان  ا من اشتراط حلول بقية ا قساطر سذا ماطل المدين فيي سيداد 
ر وال نيرل  ن هيذا  قسطر فالمؤمنون  ل  شروط,فر سال شرط ا  حل حرام ار  و حير ف حيالال 

ر واهلل   لف .  الشرط يحل حرام ار  و يحرف حالال 
(1) 

 : أدلة الرأي الثاني
استدل  صحابه  لي   يدف جيواز اتفياح المتيداينين  لي  حليول سيائر ا قسياطر 

  ند امتناع المدين  ن وفاء    قسط من ا قساط المستحقة  ليهر بما يلي:
قالوا: سن شرط حلول المبال  المؤجلة ب امل,ا دف ة واحدا  ند تيخر الميدين فيي تسيديد 

  ال قدر وهو التيجيل اليذ  اسيتحقع  حد ا قساط شرط غير صحي ح  نه ينافي مقتض
  (2) به الزيادا.

بما قاله الد تور:  يسو   حمد  يسو  حيث قال:  من المتفح  ليه ويناق،: 
بين ال لماء  ن الميدين سذا تنيازل  ين حقيه فيي ا جيلر بيين قيال تنازليع  ين ا جيل  و 

به يحل اليدين قبيل  بطلته  و استغنيع  نهر وقبل الدائن ذلكر  ان ذلك مبطال لألجلر و 
 (3)المو د المضروب له . 
ب ه  ن ج وم ا سْن ما جاء في  ومما يؤيد ذلكر ْ لنهن را لاْيهن  اْلٌف عامان  جا الدر المختار:   ا

                                           

 مجلييييية مجميييييع الفقيييييه اإلسيييييالميالمصييييير ر  ييييييون  رفييييييح بالتقسييييييطر اليييييد تور: البييييييع (1)
 (.2/91()7 دد)

 .( 18796) رقف (. الفتول13/182الدائمة ) اللجنة فتاول( 2)
 (.276( المدايناعر الد تور:  يسو   حمد  يسو  ) 3)
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ل  اْلبااقني فااْ اْمر   اماا شاراطا. ل  بنناْجف  حا  اخا
(1)  

 الرأي الراجح:
ر   العانير يبدو لي  ن الر   ب د  رض آراء الفق,اء و دلت,ف ومناقشة دليل ال 

اشيتراط حليول بقيية ا قسياط  نيد المماطلية فيي سيداد اليديونر الراج  هو القائل بجواز 
وي ون هذا من التحوط المشروعر حيث ال  القة بين هيذا الشيرط والربيار وا  مياال للير   
ف القائل بين ا صل الشر ي فيي حريية الشيروط ال قديية هيو اإلطيالحر ف يل شيرط ليف يقي

دليل من الشرع  ل  الن,يي  نيهر و لي   يدف ا تبيارو ف,يو مليزفر يجيب الوفياء بيه مين 
 ( 2)غير تقييد بمقتض  ال قد. وبه قال   عر الحنابلة.

ل  (:»وا  ماال لقوله ) الاال ر  اْو  احا ر فا حا ا حا ْلح  ر سنال  ص  ينا ائنٌز باْينا اْلم ْسلنمن ْل   جا الصُّ
راام ار واالم ْسلنم ون راام ا  حا ل  حا الاال ر  اْو  احا ر فا حا ْفر سنال  شاْرط ا حا ,ن وطن لا  ش ر   (3)«. ا

 وجه الداللة:
                                           

ر (302/  5البحييير الرائيييح شيييرح  نيييز اليييدقائح ) ر وين ييير:(533/  4بييين  ابيييدين )( حاشيييية ا1)
 .(9/  2مجمع ا ن,ر في شرح ملتق  ا بحر )

(ر المل ييييية ون رييييية ال قييييد  بييييي 4/393(ر حاشييييية الييييروض المربييييع)4/354( اإلنصيييياف )2)
تيجييل (. قلع: وتخريجا  ل  القيول القائيل بيين ا جيل فيي القيرض غيير مليزف بال235زهرا) 

تحل جميع ا قساط بالمماطلة في سداد ب ض,ا دون شرطر وتخريجا  ل  الر   اليراج  القائيل 
بلزوف ا جل في القرض بالتيجيل يص  اشتراط الحلول بالتراضيي بيين المت اقيدين. ويراجيع فيي 

 (.272مسيلة لزوف ا جل بالتيجيلر المدايناع د:  يسو   حمد  يسو  ) 
 فييييي ك :ا قضيييييةر ب: رْسييييتانيجبييييي داود سييييليمان بيييين ا شيييي ث الس ( سيييينن  بييييي داودر 3)

 ط: الم تبية ال صيريةر تحقيح: محميد محييي اليدين  بيد الحمييدر(ر 4594(ر)2/204)الصل 
  بييييييي  يسيييييي  محمييييييد بيييييين  يسيييييي  بيييييين الضييييييحاك الترمييييييذ  ر سيييييينن الترمييييييذ بيييييييروع

مصييرر  بييمصيطف  البيابي الحل ط: وغييرور : حميد محميد شيا رر ( تحقييح1352(ر)3/626)
ر سينن ابين صيحي  حسين حديث هذاقال الترمذ   ف.1975 -هي 1395سنة  الطب ة: العانية

( . قييال الشيييخ ا لبيياني 8784(ر)14/389(ر مسييند اإلميياف  حمييد)1506(ر)1/483ماجييه )
 . ] لغييرو  الصيحي  درجية سلي  يرتقي  الطيرح هيذو بمجميوع الحيديث ب د ذ ر طيرح الحيديث: 

( هيي1420:  ع) ا لبياني اليدين ناصير محميدل لرالسيبي منيار  حادييث تخريج في سرواء الغليل
 الطب يييةر بييييروع – اإلسيييالمي الم تيييب: ر طالشييياوي، زهيييير: (ر تحقييييح1303 ()5/145)

 . ف1985 - هي 1405سنة: العانية
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ْف(ر    عييابتون  لي,ييا واقفييون  نييدهار قولييه )  ,ن وطن لايي  ش يير  (:) الم ْسييلنم ونا  ا
وفييي ت ديتييه ب ليي  ووصييف,ف باإلسييالف  و اإليمييان دالليية  ليي   لييو مييرتبت,فر و ن,ييف ال 

لُّونا  بشروط,فر وفيه داللية  لي  ليزوف الشيرط سذا شيرطه المسيلف سال ميا اسيتعناو فيي ي خن
راام ا(.  ل  حا الاال ر  اْو  احا ر فا حا الحديث )سنال  شاْرط ا حا
(1) 

فالمشترط لي  له  ن يبي  ما حرميه اهللر وال يحيرف ميا  باحيه اهللر فيإن  شيرطه 
نما المشترط له حينئذ ي ون مبطال لح ف اهللر و ذلك لي  له  ن ي سقط ما  وجبه اهللح وا 

 ن يوجب بالشرط ما لف ي ن واجبا بدونه. فمقصود الشروط وجوب ما لف ي ن واجبيا  وال 
 (2)حراما ر و دف اإليجاب لي  نفيا لءيجابر حت  ي ون المشترط مناقضا  للشرع.

ف فيي ال قيود والشيروط :  الح يف ببطالن,ميا ح ي -رحميه اهلل  -يقول ابن القيف 
بالتحريف والتيعيفر وم لوف  نه ال حراف سال ما حرمه اهلل ورسولهر وال تييعيف سال ميا  ع يف اهلل 
ورسوله به فا ليهر  ميا  نيه ال واجيب سال ميا  وجبيه اهللر وال حيراف سال ميا حرميه اهللر وال 
دين سال ما شر هر فا صل في ال بياداع اليبطالن حتي  يقيوف دلييل  لي  ا ميرر وا صيل 

 ل قود والم امالع الصحة حت  يقوف دليل  ل  البطالن والتحريف.في ا
ال ي بيد سال بميا شير ه  لي   لسينة رسيلهر  -سيبحانه  -والفرح بين,ما  ن اهلل 

فإن ال بادا حقه  ل   بادور وحقه الذ   حقه هور ورضيي بيهر وشير هر و ميا ال قيودر 
 ليي   -سييبحانه  - والشييروطر والم ييامالع ف,ييي  فييو حتيي  يحرم,ييار ول,ييذا ن يي  اهلل

وهييو تحييريف مييا لييف يحرمييهر والتقييرب سليييه بمييا لييف  -المشيير ين مخالفيية هييذين ا صييلين 
لو س ع  ن سباحة ذلك وتحريمه ل ان ذلك  فوا  ال يجوز  -سبحانه  -وهو  -يشر ه 

بطاليهر فيإن الحيالل ميا  حليه اهللر والحيراف ميا حرميهر وميا سي ع  نيه  الح ف بتحريميه وا 
شرطر و قدر وم املة س ع  ن,ا فإنه ال يجيوز القيول بتحريم,يار فإنيه ف,و  فور ف ل 

همالر ف يف وقد صرحع النصو  بين,ا  ل   س ع  ن,ا رحمة منه من غير نسيان وا 
  (3) بالوفاء بال قود وال ,ود  ل,ا . -ت ال   -اإلباحة فيما  دا ما حرمه؟ وقد  مر اهلل 

فييا ول  س طيياء م,ليية مناسييبة  ومييع ا تبييار شييرط حلييول ا قسيياط بالمماطلييةر 
ش ارو بإم ان تطبيح الشرط المتفح  ليه بحلول  للمدين  يسبو ين معال  داء الدين ر وا 

                                           

 (.2/84( سبل السالف)1)
 (.29/147( مجموع الفتاول)2)
 (.1/160( س الف الموق ين)3)
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 واهلل   لف   (1)ا قساطر وهذا شيء مستحسن من قبيل التذ ير للمدين. 
 املبحث الثاني

 التحوط بتجميد األرصدة وتطبيقه يف املصارف اإلسالمية
 امالت,ا  ن تستخدف النقود التي لدي,ا في الحساباع ا تادع البنوك في م

الجارية  و الحساباع اآلجلة  و صناديح االستعمار  و الحساباع االستعمارية في 
البنوك اإلسالمية رهنا مقابل الوفاء بما يت لح بذمة ذلك ال ميل من ديون  و التزاماع 

   (2) ناشئة  ن البيوع  و القروض  و  نواع التمويالع ا خرل.
 ويطلح للضماناعر  المصرفية التطبيقاع النقدية )تجميدها( من ا رصدا فرهن

 والسؤال المطروح ماح ف هذو الصورا؟  ال ميلر  رصدا تجميد  بارا  ليه
ولءجابة  ل  هذا السؤالر  تناول  وال ت ريف الرهن ر عف  بين الح ف الفق,ي 

  من خالل المطالب التالية: لرهن النقودر وتطبيقه في المصارف اإلسالمية
 ت ريف الرهن.املطلب األول: 

 برهن النقود. مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسالميةاملطلب الثاني: 
ـــث:  ـــب الثال بيييرهن المبييييع  و                 ميييدل مشيييرو ية تحيييوط المصيييارف اإلسيييالميةاملطل

 المستنداع  و ا س,ف.
المصيييييارف اإلسيييييالمية و عيييييرو               تطبييييييح تجمييييييد ا رصيييييدا فيييييي املطلـــــب الرابـــــع: 

 االقتصاد .
 املطلب األول
 تعريف الرهن

 أوالً: تعريف الرهن يف اللغة:
الرهن لغة: العبوع واالستقرارر والرهن: ما وضع  ند اإلنسان مما ينيوب منياب  

ورهانر ر هونر  ما  خذ منهر يقال: رهنع فالنا  دارا  رهنا  وارت,نه سذا  خذو رهنار والجمع :
ور ه نر والرهن: الشيء الملزفر يقال: هذا راهن لكر   : دائف محبو   ليكر والمرت,ن: 

                                           

 (.176لية الم اصرا د: وهبة الزحيلي )  ( الم امالع الما1)
( 9 ييدد) مجلية مجميع الفقيه اإلسيالمي القيير ر  ليي محميد. المصيرفيةر د والودائيع الحسياباع (2)

(1/735.) 
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 الذ  ييخذ الرهنر والشيء مرهون ورهين.
  لُّ ناْف   بنماا  اساباْع  : -ت ال  –وقد جاء الرهن بم ن  الحب  في قوله 

يناٌة  راهن
 (2)  ا : محبوسة. (1) 
ي الرهن في اللغة : العبوعر واالستقرارر ويتض  من ذلك:  ن من م ان 
 والحب .

 ثانيًا: تعريف الرهن يف اصطالح الفقهاء:
اختلفع  باراع الفق,اء في ت ريف الرهن تب ا  الختالف,ف في  ح امهر وذلك  

  ل  النحو التالي:
 (  رفه الحنفية بينه: ج ل الشيء محبوسا  بحح يم ن استيفاؤو من الرهن  الديون.1)

(3) 
و رفه المال ية بالم ن  المصدر  بينه: بذل من ليه البييع ميا يبياع  و غيررا  ر وليو ( 2)

 (4) اشترط في ال قد وعيقة بحح.
 (5).وم ن  التوعح بالرهن: بي ه في الدين سذا  جز من هو  ليه  ن وفائه  
 (6)ج ل  ين مال وعيقة بدين يستوف  من,ا  ند ت ذر وفائه.:( و رفه الشاف ية بينه3)
( و رفه الحنابلة بينه: توعقة دين ب ين يم ن  خذو  و ب ضه من,ا  و مين عمن,يا سن 4)

                                           

 .38( سورا المدعرر آية 1)
(ر ف)رهيين(ر  تيياا ال ييرو  130(ر ف )رهيين(ر مختييار الصييحاح )  13/188( لسييان ال ييرب )2)

 ( ر ف)رهن(.35/122)
  اْصيحابا  سنال    رمف يوك غيير اهلل  نيد ب سب,ا رهن نف   لال الزمخشر  في م ن  اآلية:   ق     

  .الحح بيداء رهنه الراهن يخل   ما  سب,فر من  طابوو بما رقاب,ف  نه ف وا فإن,ف  اْليامنينن 
 جار الزمخشر   حمد بن  مرو بن محمود القاسف ر  بيالتنزيل غوامض حقائح  ن ال شاف

:  سيييينة الطب يييية العالعييييةر بيييييروع – ال ربييييي ال تيييياب دار: (ر ط4/655ر )(هييييي538: ع) اهلل
 . هي 1407

 (.2/584(ر مجمع ا ن,ر)10/135ال ناية ) (ر6/62) الحقائح تبيين(ر 4/412( ال,داية )3)
 (. 5/417)الجليل من (ر 3/231(رحاشية الدسوقي )5/236)للخرشي خليل مختصر شرح( 4)
 (.2/166) وانيالد الفوا ه( 5)
 (.3/72حاشية ال باد  مع الغرر الب,ية ) (ر2/144)الطالب روض شرح في المطالب  سن ( 6)
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    (1) ت ذر الوفاء من غيرها.
 التعريف املختار:

ب د  رض ت ريفاع الفق,اء للرهن يتض   ن هذا االختالف ناتج  ن اخيتالف,ف  
نا ر واخيتالف,ف في  ح اف الرهن ر ومن ذلك اختالف,ف في مدل جواز  ون المرهون به  ي

 في جواز رهن الدين والغررر وغير ذلك من ا ح اف التي ال مجال لبيان,ا هنا.
والت ريييف ا وليي  بييالقبول هييو مييا ذهييب سليييه المال يييةر حيييث نيي   ليي   ن  

المرهون يجوز  ن ي ون دينا   ما يفيد جواز الرهن بما ال يباع للغررر وهذا يوسع دائيرا 
                                  ل  المحتاجين.واهلل   لف.                الرهن مما ي ود بالنفع  

                                           

 (.3/320(ر  شاف القناع)2/103)اإلراداع منت,  شرح(ر 2/150)اإلقناع( 1)
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 املطلب الثاني
 مدى مشروعية حتوط املصارف اإلسالمية

 (1)برهن النقود 
تلجي ب ض المصارف اإلسالمية سل  اشتراط تجميد  رصدا ال ميل) تجميد 

 مذاهب الفق,ية ا رب ة حساب االستعمار( فما مدل مشرو ية هذا التحوط؟ اتفقع ال
  ل  جواز رهن النقود)تجميد ا رصدا(ر وفيما يلي بيان ذلك:

 ند الحنفية:يص  رهن الدراهف والدنانيرح لتحقح االستيفاء من,ا ف انع محال 
للرهنر فإن رهنع بجنس,ا ف,ل ع سقط معل,ا من الدينح  ن االستيفاء حصلر وال 

 (2) ف يدف ه سليه قضاء.فائدا في تضمينه بالمعل  نه معلي ع
و ند المال ية: وال ترهن الدنانير والدراهف والفلو  سال  ن يطبع  ل  ذلك ليمنع 
المرت,ن من النفع به ورد معلهر و ن  ش,ب: ن الطبع في النقد مستحبر قال  ش,ب:  
ال  حب ارت,ان الدنانير والدراهف سال مطبو ة للت,مة بسلف,ا. فإن لف يطبع  لي,ا فال 

   (3)سد الرهن وال البيعر ويستقبل طب ,ا سن  عر  لي,ا  يف
و ند الشاف ية: يجوز رهن الدراهف في الدنانيرر والدنانير في الدنانيرح  نه لما 

                                           

ن: }ت يال  اهلل فقيول ال تاب  ما واإلجماعر والسنة بال تاب ( و ما  ن ح ف الرهن : ف,و جائز1)  وا 
 رهيينر جمييع: ر والرهييان  283: البقييرا{ ]مقبوضيية فرهييان  اتبييا تجييدوا ولييف سييفر  ليي  ف نييت

( ) اهلل رسيول  ن» -  ن,يا اهلل رضيي -  ائشية فيروع السينةر و ما  .الجمع جمع: والرهن
 -  نيه اهلل رضيي - هرييرا و ين  بيي.  ليه متفح.  «در ه ورهنه ط امار ي,ود  من اشترل
 سذا بنفقتهر يشرب الدر ولبن مرهونار  ان سذا بنفقتهر ير ب ال ,ر»: () اهلل رسول قال: قال
 اهلل رضيي -. هرييرا  بي و ن. البخار  رواو.  «النفقة ويشرب ير ب الذ  و ل  مرهونار  ان
  ليي  المسييلمون فيييجمع اإلجميياعر و مييا.  «الييرهن يغلييح ال» ( قييال:) اهلل رسييول  ن -  نييه
اليرهن فيي السيفرر و ميا  ين ح ميه فيي الحضيرر ف امية  هذا هو ح يف .الجملة في الرهن جواز

صييييحي   (ر4/245الفق,يييياء  ليييي  جييييوازو  يضييييا ولييييف يخييييالف سال مجاهييييد. ين يييير: المغنييييي)
 .(1226/  3صحي  مسلف ) ر(143/  3) (3/62)البخار 

البناييية  ر(67/  2االختيييار لت ليييل المختييار ) ر(422/  4ل,داييية فييي شييرح بداييية المبتييد  )( ا2)
 .(515/  12داية )شرح ال,

 .(427/  5من  الجليل ) ر(5/  5مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )( 3)
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 (1) جاز  ن ي ون الرهن من غير جن  الحح  ان الرهن من جن  الحح بالجواز  حح.
المنافعر  ن و ند الحنابلة: يص  رهن  ل ما يص  بي ه من ا  يان ال 

المقصود منه االشتياح للوصول للدينر وال يتيت  ذلك في المنافعر ولو  ان الرهن نقدا 
 نه يص   -ولو لرب دين  - و مؤجرا م اراح فيص  رهنه بإذن ربه له في رهنه 

 (2)بي ه.
ويتض  مما سبح: مشرو ية رهن النقودر و ن المال ية وض وا قيدا لجواز 

 ي,ا حت  يمنع المرت,ن من االنتفاع ب,ا. رهن,ا وهو الطبع  ل
قال ابن قدامة:  ما ال يحتاا سل  مؤنةر  الدار والمتاع ونحوور فال يجوز  

للمرت,ن االنتفاع به بغير سذن الراهن بحال. ال ن لف في هذا خالفاح  ن الرهن ملك 
هن للمرت,ن الراهنر ف ذلك نماؤو ومناف هر فلي  لغيرو  خذها بغير سذنهر فإن  ذن الرا

في االنتفاع بغير  وضر و ان دين الرهن من قرضر لف يجزح  نه يحصل قرضا يجر 
ن  ان الرهن بعمن مبيعر  و  جر دارر  و دين غير القرضر  منف ةر وذلك حراف ..... وا 

 (3) فيذن له الراهن في االنتفاعر جاز ذلك .
 وقد قرر مجمع الفه اإلسالمي الدولي ما يلي:

ودائع جائزر سواء   انع من الودائع تحع الطلب )الحساباع الجارية(  ف ) سن رهن ال
الودائع االستعماريةر وال يتف الرهن  ل  مبالغ,ا سال بإجراء يمنع صاحب الحساب من 
ذا  ان البنك الذ  لديه الحساب الجار  هو المرت,ن  التصرف فيه طيلة مدا الرهن. وا 

بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض سل  لزف نقل المبال  سل  حساب استعمار ؟ 
القراض )المضاربة( ويستحح  رباح الحساب صاحبه تجنبا النتفاع المرت,ن )الدائن( 

  (4) بنماء الرهن(.
وسبب التفريح بين الحساباع الجارية والحساباع االستعمارية هيو  ن الحسياب  

  التصيرف بالحسياب الجار  قد ي طي حقا للغير  ين طرييح سيحب الشيي اع بينميا يبقي
                                           

 .(260/  6الحاو  ال بير )( 1)
 .(250/  3مطالب  ولي الن,  في شرح غاية المنت,  ) (2)
 .(289/  4) المغني (3)
 (المصارف حساباع المصرفية الودائع) بشين  (90): رقف ( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ر قرار4)

 (.1/932()9 دد)
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  (1) االستعمار  محصورا بين صاحب الحساب والمصرف الذ  يت امل م ه.
ون ر ا  ن  قد المرابحة لآلمر بالشيراء  يادا ميا ييتف البييع في,يا با جيل ويقيوف 
المشتر  باستالف الشيء المباع حييث يقيوف بيدفع عمنيه  لي   قسياط شي,رية  و سينوية 

الحصييول  ليي  ضييماناع ميين المشييتر  خشييية ت ييرض فييإن البنييك اإلسييالمي ي مييل  ليي  
الشيء المباع للتلف  و ال,الك  و التيخير في السدادر ومن هذو الضماناع: حجز مبل  
فييي حسيياب االسييتعمار بقيميية الضييمان المطلييوب  و سيييداع صيي وك مضيياربة سسييالمية  و 

 (2)  س,ف قابلة للتداول.
 املطلب الثالث

 مية مدى مشروعية حتوط املصارف اإلسال
 برهن املبيع واملستندات واألسهم

 العمن  داء حين سل  المبيع بمل ية محتف ا البائع بقاء اشتراط يجوز تقديف: ال
 البيائع فاحتفيا  للمشيتر ر تنتقيل المبييع  ن مل يية م يينر آخير  جيل سلي   و المؤجيل
  ن مع ائعللب قد انتقلع  يضا العمن مل ية  ن  ما البيعر مقتض  يخالف المبيع بمل ية
 الديون  ن للبائعح ذمته في دينا العمن  ون ذلك من يمنع وال المشتر  ذمة في العمن

 مقارنيا يحصيل فقيد الملكر  صل  ن زائد  مر التّ ين فإن ت ينر لف ولو الذمف تملك في
 مين م لوما مقدارا اشترل لو بما :لذلك ومعلوا يتف التسليفر  ن سل   نه يتيخر وقد لهر

 الذمة في دينا  ان سذا العمن  ف ذلك الشيوعر سبيل  ل  ولو المقدار ذلك لكر م صبرا
 (3)التسليف.  ب د سال يت ين وال البائع يمل ه فإنه

 سذا عبع هذا ر فما مدل جواز التحوط برهن المبيع الستيفاء عمنه المؤجل ؟
 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على رأيني: 

از رهن المبيع الستيفاء عمنه المؤجلر وبه قال المال ية : يرل  صحابه جو الرأي األول

                                           

 (.1/679()9حمودر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  دد) حسن سامي. المصرفيةر د ( الودائع1)
شييلبير مجليية مجمييع الفقييه  الييرحيف  بييد المرابحييةر د.سسييما يل  قييد لتطبيييح القانونييية (الجوانييب2)

 (.2/1417( )5اإلسالمير دد)
اليدولير اليدورا  مجلية مجميع الفقيه اإلسيالمي(ر 224)   ( التحوطر د: بد السيتار  بيو غيدار3)

 الحادية وال شرون.
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   (1) والحنابلة في رواية.
يرل  صحابه  دف جواز رهن المبيع الستيفاء عمنه المؤجلر وبه قال الرأي الثاني: 

 (2)الحنفية والشاف ية والحنابلة في  اهر الرواية.
 األدلة ومناقشتها
 أدلة الرأي األول:

دف جواز رهن المبيع الستيفاء العمن بيدلة مين الم قيول استدل  صحابه  ل    
القيا   ل  سائر الديونر حييث سن  عمين المبييع فيي الذمية ديينر والمبييع مليك  من,ا:

 (3) للمشتر ح فجاز رهنهح  غيرو من الديون.
  دلة الر   العاني:

استدل  صحابه  ل   دف جواز رهن المبيع الستيفاء العمن بيدلة مين الم قيول  
 من,ا:

 ن المبيع حين شرط رهنه لف ي ن مل ا لهر وسواء شيرط  نيه يقبضيه عيف يرهنيهر  و  -1
 شرط رهنه قبل قبضه.

  ن البيع يقتضي سيفاء العمن من غير المبيع والرهن يقتضي الوفاء منه. -2
 ن البيع يقتضي تسليف المبيع  والر ورهن المبيع يقتضي  ن ال يسلمه حت  يقبض  -3

 (4)العمن.
ر حيييث قييال: قييول,ف: سنييه غييير ينيياق، مييا اسييتدلوا بييه بمييا قالييه ابيين قداميية و 

مملوك. قلنيا سنميا شيرط رهنيه ب يد مل يهر وقيول,ف: البييع يقتضيي سيفياء اليعمن مين غيير 
                                           

سذا اشيييترط  ن المبييييع رهييين بيييالعمن  جليييه جييياز سال فيييي (ر وفييييه:  90/  8اليييذخيرا للقرافيييي )( 1)
الحيوان  نه مبيع يتيخر قبضه والحيوان سيريع التغيير قيال ا ب,ير : ومتي   يان ا جيل تتغيير 

 شيياف القنيياع  يين مييتن  ر(285/  4المغنييي البيين قداميية ) . للغييرر  فييي معلييه السييل ة امتنييع
 .(189/  3اإلقناع )

الحييياو  ال بيييير  ر(63/  2االختييييار لت لييييل المختيييار )ر (112/  15المبسيييوط للسرخسيييي )( 2)
. (285/  4المغنيي البين قدامية )ر (230/  6ن,اية المطلب في درايية الميذهب )ر (6/188)

 فصيل في جواز رهن المبيع الستيفاء عمنه الحال.وللحنفية والشاف ية  ت
 .(251/  3مطالب  ولي الن,  في شرح غاية المنت,  )( 3)
 .(198/  8فت  ال زيز بشرح الوجيز للراف ي )وين ر:  ر(285/  4المغني البن قدامة )( 4)
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المبيع غير صحي ر سنميا يقتضيي وفياء اليعمن مطلقيار وليو ت يذر وفياء اليعمن مين غيير 
تسييليف المبيييع قبييل تسييليف الييعمن. المبيييع السييتوفي ميين عمنييه.وقول,ف: البيييع يقتضييي 

ن سلف فال يمتنع  ن يعبع بالشرط خالفهر  ما  ن مقتض  البيع حليول اليعمن  ممنوع. وا 
ووجوب تسليمه في الحالر ولو شرط التيجييل جيازر و يذلك مقتضي  البييع عبيوع المليك 

 (1)في المبيعر والتم ين من التصرف فيهر وينتفي بشرط الخيار. 
 ن ي ييون سمسيياك المبيييع مضييمونار والييرهن يقتضييي  ن ال ي ييون   ن البيييع يقتضييي -4

 (2) مضمونار وهذا يوجب تناقض  ح ام,ما.
ويناق،: بين الضمان قبيل اليتم ن مين القيبض  يان  لي  البيائع  ميا  يانر وال 
يزيييل هييذا الضييمان سال تم يين المشييتر  ميين القييبضر فييإذا لييف يييتم ن ميين قبضييه ف,ييو 

بسيه سيياو  لي  عمنيه ال يدخليه فيي ضيمان المشيتر  مضمون  ل  البيائع  ميا  يانر وح
 (3) ويج له مقبوضا له  ما لو حبسه بغير شرط.

  (4)  ن البائع بالتيجيل  سقط حقه في الحب . -5
ن  سيقط حقيه فيي ت جييل اليعمنر فيال يليزف منيه سيقوط ويم ن  ن يناق،:  بين البيائع وا 
 حقه في طلب الرهن.

 الرأي الراجح:
اء و دلت,ف ومناقشة ميا  م ين مناقشيته فإنيه يبيدو ليي  ن ب د  رض آراء الفق,

اليير   ا وليي  بييالقبول هييو مييا ذهييب سليييه  صييحاب اليير   ا ول الييذين قييالوا بجييواز رهيين 
المبيييع السييتيفاء الييعمنر لقييوا مييا سييتدلوا بييه ميين القيييا ر وي ييون هييذا ميين التحييوط 

عر وهيو ميا قيررو مجميع المشروع الذ  يوفر العقية والطمينينية واالسيتيعاح فيي الم يامال
الفقيه اإلسيالمير حييث قيرر  نيه ال حيح للبيائع فيي االحتفيا  بمل يية المبييع ب يد البييعر 
ول ن يجوز للبائع  ن يشترط  ل  المشتر  رهن المبيع  ندو لضمان حقه في اسيتيفاء 

 (5) ا قساط المؤجلة.
                                           

 .(285/  4المغني البن قدامة )( 1)
 .(198/  8ال زيز بشرح الوجيز للراف ي )فت  وين ر:  ر(285/  4المغني البن قدامة )( 2)
   .(28/  4س الف الموق ين  ن رب ال المين )( 3)
 .(282/  2اإلقناع في حل  لفا   بي شجاع ) ر(14/  4تبيين الحقائح شرح  نز الدقائح )( 4)
 بالتقسيط. بشين البيع (2/6/ 53) رقف ر قرارمجلة مجمع الفقه اإلسالمي( 5)
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ة ويم يين تطبيييح ذلييك بالنسييبة للمصييارف اإلسييالمية ميين خييالل  قييد المرابحيي 
 والبيع بالتقسيطر حيث يجوز للمصرف حب  السل ة حت  يستوفي عمن,ا من ال ميل. 

 فيي وهيو للبضيائعر الممعلية المسيتنداع رهين للضيماناع المصيرفية التطبيقياع ومين -
 مين  ن الح ميير القيبض قبييل مين للمسيتنداع نفسي,ار والقيبض للبضيائع رهن الواقع
  (1) .من بضائع تمعله ما بقبض المخول هو المستنداع تلك يحمل
ومن التحوط المشروع جواز رهن الس,فر وهو ما قررو مجمع الفقيه اإلسيالمير حييث  -

قرر  نه: يجيوز بييع السي,ف  و رهنيه ميع مرا ياا ميا يقتضيي بيه ن ياف الشير ةر  ميا ليو 
تضمن الن اف تسوي  البيع مطلق ا  و مشيروط ا بمرا ياا  ولويية المسياهمين القيدام  فيي 

 ذلك ي تبير الين  فيي الن ياف  لي  سم يان اليرهن مين الشير اء بيرهن الحصية الشراءر و 
 (2)المشا ة.

 املطلب الرابع
 وأثره االقتصادي  تطبيق جتميد األرصدة يف املصارف اإلسالمية

ا تييادع البنييوك فييي م امالت,ييا  ن تسييتخدف النقييود التييي لييدي,ا فييي الحسيياباع 
تعمار  و الحسييياباع االسيييتعمارية فيييي الجاريييية  و الحسييياباع اآلجلييية  و صيييناديح االسييي

البنوك اإلسالمية رهنا مقابل الوفاء بما يت لح بذمة ذليك ال مييل مين دييون  و التزامياع 
   (3) ناشئة  ن البيوع  و القروض  و  نواع التمويالع ا خرل.

سن ضمان الرهن  ادا ميا يلجيي سلييه ن يرا لميا يتمييز بيه مين تيوفير المزييد مين 
الدين في مو د استحقاقهر حت  ليو  خفيح الميدين فيي االلتيزاف بيذلكر  العقة في تحصيل

فمان  االئتمان قد يجد  ن الم ايير التيي تتصيل بشخصيية الميدين غيير  افيية ر    ليف 
تصل سل  درجية تيوفير العقية فيي سيداد اليدينر فقيد ي يون دخيل المشيروع ميعال  و دخيل 

اد الدينر  و قد ت ون ا صول التي المست,لك)طالب االئتمان( ال يتناسب مع  قساط سد
                                           

الييدولير الييدورا  مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي(ر 225لسييتار  بييو غييدا ) ( التحييوط د: بييد ا1)
 الحادية وال شرون. 

 بشييين ا سييواح 65/1/7: الييدولي ر ال ييدد السييابعر قييرار رقييف مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي( 2)
 المالية.

( 9 ييدد) مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي القيير ر  لييي محمييد. المصييرفيةر د والودائييع (الحسيياباع3)
(1/735.) 
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يمل ,ا طالب االئتمان غير  افية للوعوح فيي سيداد االئتميان  نيد وجيود  يوارض تيؤعر 
فييي دخلييه مييع زيييادا احتمييال حصييول تلييك ال ييوارض ر ا ميير الييذ  ي نييي  ييدف اسييتقرار 
مصدر الدخلر ومعل هذا الوضع ي ون في حالية المشيرو اع الجدييدا النشياط ميعالر  و 

حالية المسيت,لك الفيرد الييذ  يزييد احتميال ت رضيه للبطاليية وفقيدان ال ميل اليذ  هييو فيي 
 مصدر الدخل.

سن ضمان الرهن بال شك يفوح في قوته الضمان الشخصي سواء ما  ان 
م تمدا  ل  شخصية طالب االئتمانر  و  ان م تمدا  ل  ضمان شخصية  خرل  ما 

بي ته ي ني وجود  صل م ين )وهو في حالة ال فالةر والسبب في ذلك  ن الرهن بط
الشيء المرهون( لتوعقة الدينر ف ند سخفاح المدين في السداد فإن هذا ا صل يم ن 

         (1) ن يباع ليسدد من عمنه االئتمان.
قال ابن رشد  و ما حح المرت,ن في الرهن: ف,و  ن يمس ه حت  يؤد  الراهن 

 ن يرف ه سل  السلطانر فيبيع  ليه الرهن  ما  ليهر فإن لف ييع به  ند ا جل  ان له
ن و ل الراهن  وينصفه منه سن لف يجبه الراهن سل  البيعر و ذلك سن  ان غائبار وا 
المرت,ن  ل  بيع الرهن  ند حلول ا جل جازح و رهه مالك سال  ن يرفع ا مر سل  

 (2) السلطان .
همل في  دائهر فإنه وبناء  ل  ذلك سذا امتنع ال ميل من الوفاء بالدين  و  

يجوز للمصرف سذا لف يستوف حقه  ن يطلب من القاضي الترخي  له في بيع الشيء 
المرهون بالمزاد ال لني  و بس رو في البورصة  و السوح ر وهذا ييسر  ل  المصارف 
اإلسالمية م,مت,ا في اقتضاء دين,ا من ال ميلر ويوفر ل,ا وسيلة قانونية تجبر ال ميل 

الوفاء  ل  سداد دينهر وترفع الضرر الذ  يم ن  ن يلحح ب,ذو  الممتنع  ن
 (3) المصارف من جراء االمتناع  ن السداد.

 والرهن ي طي الدائن مان  االئتمان حح االختصا  بعمنه  ن سائر الغرماء.

                                           

 ( .387ر س د بن حمدان اللحياني )  اإلسالمي ( االئتمان في االقتصاد اإلسالمي1)
 .(58/  4بداية المجت,د ون,اية المقتصد )( 2)
(  سيياليب التمويييل بييالقرضر د : محمييد الشييحاع الجنييد  ضييمن موسييو ة االقتصيياد اإلسييالمي 3)

(3/273. ) 
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(1) 
وبييياالطالع  لييي  نمييياذا  قيييود المرابحييية فيييي البنيييوك نجيييد  ن,يييا تطليييب ب يييض 

 الضماناع من,ا:
  لبنك  ل  ودي ة للمشتر  طرف البنك.تحف  ا -1
 (2) الحصول  ل  رهن بقيمة العمن  و رهن البضا ة ذات,ا رهن ا تيمينيًّا. -2

وفي بنوك فيصل اإلسالمية: يجب االلتزاف باتخاذ اإلجراءاع القانونيية المختلفية 
ب ييد اسييتيفاء  افيية الوسييائل فييي  -قبييل ال ميييل بالتنفيييذ  ليي  الضييماناع التييي بحوزتييه 

وحت  في حالة السير في اإلجراءاع القانونيية ف,يذا  -سم ان الوصول سل  تسوية ودية 
ال يمنييع ميين االسييتمرار فييي االتصيياالع مييع ال مييالء لمحاوليية الحصييول  ليي  مسييتحقاع 

  (3)البنك.
 املبحث الثالث  

 التحوط بالكفالة وتطبيقه يف املصارف اإلسالمية
ف ل  حين تت دد  حوط بال فالةرللضماناع الت  المصرفية التطبيقاع من

التقليدية وتتضمن القيود ال عيرار وتدور في نطاح الفائدار  الضماناع في البنوك
نجد  ن البنوك اإلسالمية يتسف ن اف الضماناع في,ا بالبساطة والفا لية والتنوع 

 . (4) ليتخير من بين,ا الوسيلة المالئمة للحالة القائمة
حوط بال فالةر ولبييان تطبييح التحيوط بال فالية فيي ومن بين هذو الوسائل الت

ارف اإلسالميةر  تناول  وال ت رييف ال فاليةر عيف  بيين الح يف الفق,يي ل,يار و هيف يالمص
ار المترتبيية  لي,ييار وتطبيييح ذلييك فييي المصييارف اإلسييالمية ميين خييالل المطالييب ياآلعيي

                                           

 ( .387ر س د بن حمدان اللحياني )  ياإلسالم ( االئتمان في االقتصاد اإلسالمي1)
 ميرر  الحلييف  بيد اإلسيالمير د: محميد الن ياف المصيرفي فيي المرابحة ل قد ال ملية ( التفاصيل2)

 (.2/1330()5مجلة مجمع الفقه اإلسالمير  دد)
شييحاتةر  سسييما يل تطبيقيييةر د: شيوقي دراسية  المرابحيية  قيد  اإلسييالمية فيصيل بنييوك ( تجربية3)

 .(2/1365()5ر  دد)الفقه اإلسالمي جلة مجمعم
(  سيياليب التمويييل بييالقرضر د : محمييد الشييحاع الجنييد  ضييمن موسييو ة االقتصيياد اإلسييالمي 4)

(3/268.) 
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 التالية:
 ت ريف ال فالة.املطلب األول: 

 بال فالة و هف اآلعار المترتبة  ليه.التحوط املطلب الثاني: 
 باشتراط ال فالة. مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسالميةالفرع األول:  

 مدل مشرو ية مطالبة المصارف اإلسالمية للضامن والمضمون  نه.الفرع الثاني: 
 تطبيح التحوط بال فالة في المصارف اإلسالمية.املطلب الثالث: 

 املطلب األول

 فالةتعريف الك 
ال فالة لغة: من ال فل وهو الض فر وقيل النصييبر وال فالية :الضيمانر يقيال: 
ْمع  ال اافنل  جا نهر فال فيل وال اافنل: الضامنر وا  نع   افنيل  ايضا ر وا من : ضا  افالا المالا وبالمالن

ْمعن  افنيلر وقد ) فل( به قاْد ي قاال  لنْلجا ْمع  ال افيل   فاالءر وا جا ي فيل بالضيف ) فالية( ر    ف لر وا
و) فل(  نه بالمال لغريمه. و)  فله( المال ضمنه سياو و) فله( سياو بالتخفيفر )ف فل( 

 (2) ول,ا  سماء: حمالةر وضمانةر وز امة. (1)هو به.
واصطالحا: اختلفع  باراع الفق,اء في ت ريف,ا بناء  ل  اخيتالف,ف فيي ب يض 

مان الييدْين واليينف  وهييو ر   الحنفييية وميين  ح ام,ييار واخييتالف,ف فييي  ون,ييا شيياملة لضيي
تب ,فر  و خاصة بضمان النف  ويطلح  لي   فالية الميال الضيمان  ميا ذهيب الحنابلية 

 ومن تب ,ف وبيان ذلك فيما يلي:
ال فالة: ضف ذمة سل  ذمية فيي حيح المطالبيةر  و فيي حيح  صيل   ند الحنفية:

 (3)الدينر  ل  حسب ما اختلف المشايخ فيه. 
ال,داية: هي ضف الذمة سل  الذمية فيي المطالبيةر وقييل فيي اليدينر  قال صاحب

 (4)وا ول  ص .

                                           

 ف) فل(. (590/  11لسان ال رب )ف) فل(  (271  مختار الصحاح )( 1)
 .(79/  4بداية المجت,د ون,اية المقتصد )( 2)
 .(237/  3تحفة الفق,اء )( 3)
 .(87/  3ال,داية في شرح بداية المبتد  )( 4)
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 (1)الضمان: شغل ذمة  خرل بالحح. و ند المال ية:
و ند الشاف ية: الضمان التزاف حح عابع في ذمة الغير  و سحضار  ين 

 (2)مضمونة  و بدن من يستحح حضورو.
بالميال ال  ييفر وال فييل بيالنف ر وال رف خ  الضامن بالمال مطلقار واليز يف 

 (3)والحميل بالديةر والصبير والقبيل ي مان ال ل.
الضمان هو ضف ذمة الضامن سل  ذمة المضمون  نه في  و ند الحنابلة:

 (4)التزاف الحح.
والمختار: هو الت ريف الراج   ند الحنفية الذ   ين   ل   ن ال فالة هي 

 ح ف,ذا ت ريف موجز وشامل  نواع ال فالة. )ضف الذمة سل  الذمة في المطالبة(
 قد بمقتضاو ي فل شخ  تنفيذ التزافر ف المشرع المصر  ال فالة بين,ا: وقد  ر        

 (5).(772  )ف  بين يت ,د للدائن بين يفي ب,ذا االلتزاف سذا لف يف به المدين نفسه
 املطلب الثاني

 التحوط بالكفالة وأهم اآلثار املرتتبة عليه
 ه فر ان:وفي

 باشتراط ال فالة  مدل مشرو ية تحوط المصارف اإلسالمية  : الفرع األول
 .مدل مشرو ية مطالبة المصارف اإلسالمية للضامن والمضمون  نه :الفرع الثاني

                                           

 .(198/  6من  الجليل شرح مختصر خليل )( 1)
 .(312/  2اإلقناع في حل  لفا   بي شجاع )( 2)
 .(114/  3حاشية البجيرمي  ل  الخطيب )( 3)
 .(233/  4المبدع في شرح المقنع )( 4)
 (.21)  ( التيميناع الشخصية وال ينية د سمير  بد السيد تناغو5)
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  الفرع األول
 (1) مدى مشروعية حتوط املصارف اإلسالمية باشرتاط الكفالة  

وا صل في جوازها ال تاب والسنة ( 2)ال فالة بالمال: جائزا باتفاح الفق,اء.
 واإلجماع والقيا .

يٌف : -ت ال  - ما ال تاب:فقوله  ير  وا اناا بنهن زا ن ْمل  با ن اءا بنهن حن لنماْن جا  . (3 )وا
  ( 4 )  ن الز يف هو ال فيل. :وجه الداللة

 و ما السنة فمن,ا:  
 ( 5)«.الز يف غارف: »()قوله  -1

مينر والغرامة: س طاء ما تضم ناه  وت ف ل به.وجه الداللة: الز    (6) يف: ال فيل والض 
لاماةا ْبنن ا اْ واعن  -2 ْنه   -ما جاء  اْن سا يا الل ه   ا ْندا الن بنيِّ  -راضن ل وس ا  ن :   ن ا ج   ()قاالا

 : لاْي,ايار فاقايالا يلِّ  ا نايازاا ر فاقايال وا: صا لاْييهن دا »سنْذ   تنيا بنجا : « ْييٌن؟هايْل  ا فا,ايْل » ر قايال وا: الار قايالا

                                           

و مييا  .جييائزا باتفيياح الفق,يياءبالمييال:  فال فاليية بالمييال. و فالييةبييالنف ر   فاليية ( ال فاليية نو ييان:1)
بييالنف  )وهييي التييي ت ييرف بضييمان الوجييه( : فجم,ييور فق,يياء ا مصييار  ليي  جييواز  ال فاليية

وقو ,ا شر ا سذا  انع بسبب المال. وح ي  ن الشياف ي فيي الجدييد  ن,يا ال تجيوزر وبيه قيال 
  . 79داودر وحجت,ما قوله ت ال : }م اذ اهلل  ن نيخذ سال من وجيدنا متا نيا  نيدو{ ]يوسيف: 
 ليييه  -و ن,ييا  فاليية بيينف ح فيشييب,ع ال فاليية فييي الحييدود. وحجيية ميين  جازهييا  مييوف قولييه 

 وت لقيوا بيين ذليك مصيلحةر و نيه ميرو   ين الصييدرا ول.«.اليز يف غيارف: »-الصيالا والسيالف 
/  3سييينن الترميييذ  ) (ر400/  4المغنيييي البييين قدامييية )وين ر: ر(79/  4بدايييية المجت,يييد )

557) . 
 .(400/  4المغني البن قدامة ) ر(79/  4بداية المجت,د ون,اية المقتصد )( 2)
 .72 من اآلية يوسف:( سورا 3)
 .(231/  9تفسير القرطبي )( 4)
  ال فالييية صيييدقاعر بك: السييينن ابييين ماجيييه (ر 22295ر)(632/  36) اإلمييياف  حميييدمسيييند ( 5)

رن  تاْضييييمنينن  فنييييي ر ك: البيييييوعر ب:سيييينن  بييييي داود  (ر2405ر)(2/804)  (296/  3) اْل اييييوا
 (557/  3) ميييؤداا ال اريييية  ن فيييي جييياء ميييا ر  بيييواب البييييوع ب:سييينن الترميييذ  (ر3565ر)
 (. قال الترمذ  حديث حسن.1265ر)

 .(165/  8جامع ا صول )( 6)
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يلِّ « تاراكا شاْيئ ا؟ ناازاا    ْخرالر فاقاال وا: ياا راس يولا الل يهنر صا لاْيهنر ع ف    تنيا بنجا ل    ا ر قاال وا: الار فاصا
 : لاْي,اار قاالا لاْيهن داْيٌن؟» ا : « هاْل  ا : نا اْفر قاالا ر قا «  فا,اْل تاراكا شاْيئ ا؟»قنيلا ال وا: عاالاعايةا داناياننيرا

 : لاْي,ايار قايالا لِّ  ا لاْي,اار ع ف    تنيا بنالع النعاةنر فاقاال وا: صا ل    ا يْيئ ا؟»فاصا ر قايال وا: الار « هايْل تايراكا شا
 : لاْيهن داْيٌن؟»قاالا : « فا,اْل  ا ر قايالا بن  فْ »ر قاال وا: عاالاعاة  داناياننيرا ياحن لاي  صا يلُّوا  ا الا  اب يو ر قاي« صا

لاْيهن. ل    ا لاي  داْين ه ر فاصا لاْيهن ياا راس ولا الل هن وا ا لِّ  ا قاتاادااا صا
وفي رواية  فقال  بو قتادا:  (1) 

 (2) نا  ت فل به .
 (3)و ما اإلجماع: فقال ابن قدامة:   جمع المسلمون  ل  جواز الضمان في الجملة .

 وف فيجوز قياسا  ل  ال ارية والقرضو ما القيا : قإن الضمان من باب الم ر 
 (4)وغيرهما من  بواب الم روفر و نه توعح بالحح فيجوز  الرهن.

 ن تتحوط باشتراط ال فالة بالمال في  قود  وبناء  ل  ذلك: يجوز للمصارف اإلسالمية
المدايناعر حيث تشترط لمن  االئتمان تقديف  فيل بالمالر وي ون هذا من التحوط 

 تفاح الفق,اء.المشروع با
 الفرع الثاني

 مدى مشروعية مطالبة املصارف اإلسالمية 
 للضامن واملضمون عنه

تحرير محل النزاع: اتفح الفق,اء  ل   نه سذا   دف المضمون  و غابر ضمن 
ر فال فيل مسؤول بصفة شخصية  ن الوفاء بالدين ر وتتخذ (5) الغارف )ال فيل(

ن تقا    و ماطل في سدادو  م ن م اقبته بإلزامه سجراءاع المطالبة بالدين ضدو ر فإ
بالوفاء به مت   ان قادرار بل للقاضي  ن يحبسه سل   ن ي ,ر  جزور وهذا يج ل من 

 (6) الدين الم فول به دينا قويا.
واختلف الفق,اء سذا حضر الضامن والمضمون و الهما موسر ف,ل يخت  

                                           
وا  ر ك:صحي  البخار ( 1) الا  سننْ  ب:  االاعن الحا لا  المايِّعن  داْينا   احا ل    ا ازا  راج   (.2289ر) (94/  3) جا
 (.2407ر)(804/  2)  ال فالة ر ك: الصدقاعر ب:سنن ابن ماجه( 2)
 .(400/  4المغني البن قدامة )( 3)
 .(191/  9الذخيرا للقرافي )( 4)
 .(80/  4بداية المجت,د ون,اية المقتصد )( 5)
 ( 3/269سو ة االقتصاد اإلسالمي )التمويل بالقرضر د : محمد الشحاع الجند  ضمن مو  (  ساليب6)
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؟  (1) اء من ال فيل والم فول  نهالطلب بالمدين ا صلي  و يطالب الدائن من ش
 اختلف الفق,اء في ذلك  ل  عالعة آراء:

الر   ا ول: يرل  صحابه  ن المضمون  نه ال يبر  بالضمان وللدائن مطالبة من شاء 
من ال فيلر  و الم فول  نه. وبه قال الحنفيةر والمال ية في قولر والشاف يةر 

سحاح. والحنابلةر وهو قول العور ر وا وزا ير    (2) وا 
ال يطالب الدائن الر   العاني: يرل  صحابه  ن المضمون  نه ال يبر  بالضمان ول ن 

ر وبه قال مالك في  حد قوليهر والشاف ية الضامن سال سذا ت ذر مطالبة المضمون  نه
 (3)في وجه. 

الر   العالث: يرل  صحابه المضمون  نه ال يبر  بالضمانر فمن ضمن  ن رجل ماال 
زمه وبرئ المضمون  نهر وال يجوز  ن ي ون مال واحد  ل  اعنينر وبه قال ال اهرية  ل

 (4)و بو عور وابن  بي ليل ر وابن شبرمة.
 األدلة ومناقشتها
 أدلة الرأي األول:

استدل  صحابه  ل   ن المضمون  نه ال يبر  بالضمان وللدائن مطالبة من 
 لسنة والم قول:شاء من ال فيل  و الم فول  نه بيدلة من ا

  ما السنة فمن,ا:
ابنر   -1 :  -رضي اهلل  نه-ما جاء  اْن جا ن ْطنااو  وا اف ن او ر ع ف  » قاالا حا ْلنااو  وا ٌل فاغاس  فِّيا راج  ت و 

لاْيهن داْيٌن؟ ق   () اتاْيناا بنهن الن بني   :  ا ا ْطواا  ع ف  قاالا طاا خ  لاْيهنر فاخا لِّي  ا ر فاق ْلناا: ت صا ينااراانن ْلناا: دن
                                           

 .(80/  4بداية المجت,د ون,اية المقتصد )( 1)
بداية المجت,يد ون,ايية ر  (437/  8(: البناية شرح ال,داية )182/  7ال ناية شرح ال,داية )( 2)

وفيييييه:    (436/  6ال بييييير ) الحيييياو  (364/  2حاشييييية ال ييييدو  )ر (80/  4المقتصييييد )
وللمضمون له مطالبة  ل واحد من الضامن والمضمون  نيهر حتي  يقضيي حقيه مين  حيدهما 

 .  (272/  1ال دا شرح ال مدا )ر (408/  4المغني البن قدامة ) ر فيبرئان م ا
/  2حاشيية ال يدو   لي   فايية الطاليب الربياني ) ر(80/  4بداية المجت,د ون,اية المقتصد )( 3)

ولنيا وجيه  ميذهب ماليك وفييه :   (267   فاية ا خيار فيي حيل غايية االختصيار ) ر(364
  . نه ال يطالب الضامن سال ب د  جز المضمون  نه

 .(400/  6المحل  ) ر(408/  4المغني البن قدامة ) ر(80/  4بداية المجت,د )( 4)
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ر فاقاالا الن بنيُّ  لاي  م لا, ماا  اب و قاتاادااار فاياتاْينااو  فاقاالا  اب و قاتاادااا: الدِّينااراانن  ا رافا فاتاحا : () فااْنصا
لاْيهن ع ف   ل    ا : نا اْفر فاصا ر قاالا ْنه  اْلمايِّع  بارنئا من يفن وا ح  اْلغارن :  قاْد  اْوفا  الل ه  حا قاالا باْ دا ذالنكا بنياْوف 

ْيت , ماار  : قاْد قاضا ر فاقاالا ْن اْلغادن : فا اادا سلاْيهن من ر قاالا ا مااعا  اْم ن : سن ما ؟ قاالا ماا فا الا الدِّينااراانن
ْلد و  ()فاقاالا الن بنيُّ  لاْيهن جن  (1)«: اآلنا باراداْع  ا
ه دلييل  لي   ن خليو  المييع مين ورطية : قوليه:   اآلن بيردع  لييه   فييوجه الداللة

الدين وبراءا ذمته  ل  الحقيقةر ورفع ال ذاب  نه سنما ي يون بالقضياء  نيه ال بمجيرد 
سلي  سيؤال  بيي قتيادا فيي الييوف  ()التحمل بالدين بلف  الضيمانةر ول,يذا سيارع النبيي 

 (2) العاني  ن القضاء.
 ( 3)« الز يف غارف:»()قوله  -2

ز يف ال فيلر وال اهر  نه يضمن مطلقا    سواء  ان المدين حاضرا ال وجه الداللة:
  (4)  و غائبا مليا  و م دما.

الاة ر فاياتاْيع  راس ولا اهللن  -3 ما م ْلع  حا : تاحا ر قاالا لنيِّ ح  اْل,نالا ارن ةا ْبنن م خا ما جاء  اْن قابنيصا
()  ت   تاْيتنيانا :  اقنْف حا :   ياا  اْسيال ه  فني,اار فاقاالا : ع ف  قاالا داقاة ر فاناْيم را لاكا بن,اار قاالا ا الص 

ْسيالاة   ل ْع لاه  اْلما الاة ر فاحا ما م لا حا ر تاحا ل  عاة  راج  دن عاالا لُّ سنال   ناحا ْسيالاةا الا تاحن ة  سنن  اْلما ت    قابنيصا حا
ٌة  ائنحا اباْته  جا ٌل  اصا راج  ك ر وا يبا,اار ع ف  ي ْمسن يبا ي صن ت   ي صن ْسيالاة  حا ل ْع لاه  اْلما الاه ر فاحا ْع ما اْجتااحا

ْن  اْي،   ْن  اْي،   -قنواام ا من دااد ا من عاٌة منْن  - اْو قاالا سن ت   ياق وفا عاالا اباْته  فااقاٌة حا ٌل  اصا راج  وا
ل ْع لا  ن ا فااقاٌةر فاحا اباْع ف الا هن: لاقاْد  اصا ْن قاْومن ا من جا يبا قنواام ا منْن ذاون  اْلحن ت   ي صن ْسيالاة  حا ه  اْلما

دااد ا منْن  اْي،   - اْي،   ة  س ْحت ا ياْي  ل ,اا  - اْو قاالا سن ْسيالاةن ياا قابنيصا وااه ن  مننا اْلما فاماا سن
ب ,اا س ْحت ا . احن  (5)صا

نهر  باح المسيلة للمتحمل دون ا تبار حال المتحمل   () ن النبي   :وجه الداللة

                                           

هيذا حيديث  الحيا ف فقيال:  (ر والحديث صيححه14536ر) (405/  22)( مسند اإلماف  حمد ر 1)
 .(66/  2لمستدرك  ل  الصحيحين للحا ف )ا  صحي  اإلسناد ولف يخرجاو

 .(285/  5نيل ا وطار )( 2)
 ( سبح تخريجه.3)
 .(363/  2حاشية ال دو   ل   فاية الطالب الرباني )( 4)
لُّ  ر ب: مانْ صحي  مسلف( 5) ْسيالاة   لاه   تاحن  .(1044) ر(722/  2) اْلما
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 (1) فإباحة الصدقة حت  يؤد  يدل  ل   ن الحمالة قد لزمته.
قال ابن  بد البر  وقد استدل ب,ذا الحديث من قال سن الم فول له تجوز له مطالبة 

 (2)ال فيل  ان الم فول  ليه مليئا  و م دما .
 و ما الم قولر فمنه:

 (3)  ن الحح عابع في ذمة الضامنر فملك مطالبتهر  ا صيل. -1
 ن الحح مت لح بذمة  ل واحد من,مار ف ان له مطالبة  ل واحد من,ما  -2

 (4)  الضامنين.
بينه يلزف من مطالبت,ما  نه سذا  ان له مائة  نه يطالب بمائتينح  نه  نوقش:

 يطالب  ال من,ما بمائة وذلك ممنوع. 
ه بيين الممنيوع ليي  فيي المطالبيةر سنميا الممنيوع فيي المرتيب  ليي عنه: أجيب

وهو ا خذر ولي  له سال  خذ  حدهمار والتحقيح  ن الدين الذ   ل  الضامن هيو اليذ  
 (5)  ل  ا صيل ال غيرور والذمتان مشغولتان به  الرهنين بدين واحد.

 أدلة الرأي الثاني:
 ن الييييدائن ال يطالييييب الضييييامن سال سذا ت ييييذر مطالبيييية اسييييتدل  صييييحابه  ليييي  

 من,ا:بيدلة من الم قولر  المضمون  نه
القيييا   ليي  الييرهن بجييامع التوعييح فييي  ييلر حيييث سن الضييمان وعيقييةر فييال 

 يستوف  الحح من,ا سال  ند ت ذر استيفائه من ا صلر  الرهن.
نوق،: بينه قيا  مع الفارح ر فالضمان ال يشبه الرهنح  نه مال من  ليه الححر 

                                           

 ليه يجيوز الطاليب  ن ر ل لمين الحجية وفيه:  ومين (81/  4) بداية المجت,د ون,اية المقتصد (1)
 بين قبيصية حيديث:  يديما  و غنييار حاضرار  و غائبار  نه المضمون و انح الضامن مطالبة

 .(6/  14المجموع )المخارقي . ت ملة 
 .(220/  7االستذ ار ) (2)
/  2 سييين  المطاليييب فيييي شيييرح روض الطاليييب ) ن ييير:ر وي(409/  4المغنيييي البييين قدامييية ) (3)

246) . 
 .(321/  6البيان في مذهب اإلماف الشاف ي ) (4)
 .(215/  3مغني المحتاا سل  م رفة م اني  لفا  المن,اا )( 5)
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   (1)و من غيرو.ولي  بذ  ذمة يطالبر سنما يطالب من  ليه الدينر ليقضي منه  

 أدلة الرأي الثالث:
بيدلة  استدل  صحابه  ل   ن من ضمن  ن رجل ماال لزمه وبرئ المضمون

 من السنة واآلعار والم قول:
 أما السنة واآلثار فمنهما:

ْدرن ِّ  -1 يد  اْلخ  :   تنيا راس ول  اهللن  -رضي اهلل  نه  -ما جاء  اْن  ابني سا ن ناازاا   ()قاالا بنجن
بن  ْف داْيٌن؟   قاال وا: نا افْ لني   احن لا  صا :   هاْل  ا ر فااْلتافاعا سنلاْيناا فاقاالا لِّيا لاْي,اار فاتاقاد فا لني صا لِّيا  ا ر صا

لنيُّ ْبن   ابني  بن  ْف  . قاالا  ا احن لا  صا لُّوا  ا :   صا ر قاالا فااء ؟   قاال وا: الا ْن وا :   هاْل تاراكا لاه  من قاالا
زااكا اهلل  ياا طاالنب  را  :   جا قاالا لاْيهن وا ل    ا لاي  داْين ه  ياا راس ولا اهللنر فاتاقاد فا فاصا يا اهلل   اْنه :  ا ضن

يهن سنال فاك  اهلل  رنهااناه  ياْوفا  ْن م ْسلنف  فاك  رنهاانا  اخن يكا ر ماا من ْير ا  اماا فا اْ عا رنهاانا  اخن لنيُّ خا  ا
اْلقنيااماةن  .
(2) 

الحديث يدل  ل   ن المضمون  نه يبر  بالضمانر حيث سن الضامن قيد  وجه الداللة:
فك رهان المدين بضمانه دينه فقطر فإنه حول دينه  ل  نفسه حيا  ان المضمون  نه 

 (3)  و ميتا.
فلما ضمنه ف ه من ذلكر  و  ()بين الميع  ان بحال ال يصلي  ليه النبي  نوقش:

 ل  المضمون  نهح  نه بالضمان صار له وفاءر  ()النبي مما في م ناور فصالا 
نما  ان النبي   (4) يمتنع من الصالا  ل  مدين لف يخلف وفاء. ()وا 

ما رواو ابن حزف بإسنادو  ن الحسنر ومحمد بن سيرين  ن,ما قاال: ال فالةر  -2
 (5) والحوالة سواء.

الضيفر فيقتضيي الضيف بيين بين الضمان يفارح الحوالةح فالضمان مشيتح مين  نوقش:
                                           

 .(409/  4المغني البن قدامة )( ين ر:1)
( 11398قييف)ر  (121/  6السيينن ال بييرل للبي,قييي )(ر2984ر)(466/  3سيينن الييدارقطني )( 2)

 وجييه مين رو  وقيد جييدار ضي يف وهيو الوصييافير اهلل  بييد  لي  يييدور قيال البي,قي)والحيديث
 ض يف(. بإسناد طالب  بي بن  لي  ن آخر

 .(408/  4المغني البن قدامة )ر(401/  6المحل  باآلعار )( 3)
 .(408/  4المغني البن قدامة )( 4)
 .(400/  6المحل  باآلعار )( 5)
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الذمتين في ت لح الحح ب,ما وعبوته في,مار والحوالة من التحولر فتقتضي تحول الحيح 
 (1)من محله سل  ذمة المحال  ليه. 

 وأما املعقول فمنه:
 ن من المحال الممتنع  ن ي ون مال واحد م دود محدود هو  له  ل  زيدر وهو  -1

لذ  هو له  لي,ما  ن ييخذهما جمي ا بجمي ه  له  ل   مرور ولو  ان هذا ل ان ل
 ( 2) فيحصل له ال دد مضا فار فالدين الواحد ال يحل في محلين.

الرهن  بينه يجوز ت لح الدين الواحد بمحلين  ل  سبيل االستيعاحر  ت لح دين نوقش:
 (3) به وبذمة الراهن.

سقط  ن الذمةر قال ال مراني:  الضمان وعيقة بدينر فلف يتحول سل  الوعيقة وي
 (4)  الرهن والش,ادا  .

 الرأي الراجح:
ب ييد  ييرض آراء الفق,يياء و دلييت,ف ومناقشييت,ار يبييدو لييي  ن اليير   الييراج  هييو 
القائييل بييين المضييمون  نييه ال يبيير  بالضييمان وللييدائن مطالبيية ميين شيياء ميين ال فيييلر  و 

ذا هييو ا قييرب الم فييول  نييهر لقييوا مييا اسييتدلوا بييهر ومناقشيية  دليية المخييالفينر و ن هيي
لح مة توعيح الدين بال فالةر حيث يحقح الطمينينة للدائنر لعبيوع اليدين فيي   عير مين 
ذمة مع مشرو ية التخيير في مطالبة من شاء من ال فالءر حيث قد ي ون  حد ال فالء 
 سرع استجابة في تنفيذ االلتزافر وبيذلك ي يون  يل مين الميدين وال فييل فيي مر يز واحيد 

 ين المتضامن.هو مر ز المد
 : وبناء على ذلك

 ن تتحوط باشتراط ال فالةر ومطالبة من شاء من  يجوز للمصارف اإلسالمية
 (5) ال فيلر  و الم فول  نهر وي ون هذا من التحوط المشروع.

                                           

 .(408/  4البن قدامة )المغني ( 1)
 .(400/  6المحل  باآلعار )( 2)
 .(408/  4المغني البن قدامة )( 3)
 .(321/  6البيان في مذهب اإلماف الشاف ي )( 4)
( وقد  خذ القانون المدني المصر  بر   المال ية في هيذو المسييلةر فقيد ني  المشيرع المصير  5)

ل  ال فيل وحدو سال ب يد رجو يه  لي  الميدين   ل   نه   ال يجوز للدائن  ن يرجع    788/1
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 املطلب الثالث
 تطبيق التحوط بالكفالة يف املصارف اإلسالمية

جاالع تقديف االئتمانر وفي,يا ت تبر ال فالة  حد الضماناع المتبع تطبيق,ا في م
يطالب مان  االئتمان من طاليب االئتميان تقيديف  فييل يضيمن سيداد االئتميان الممنيوحر 
ويالح  اتساع هذا النوع من الضماناع في مجال بييوع التقسييط ر  ميا  ن ليه تطبيقياع 

 (1)متفاوتة في المصارف اإلسالمية. 
 سيا  مر يز ال فييل ودرجية  ويالح   ن قيمة ال فالة فيي الضيمان تتحيدد  لي 

يضمن الوفاء بدين الدائن   عير مين    تييمين  - البنك معال -يسارور فال فيل الموسر 
آخرر ولذلك  ادع لل فالة  هميت,ا في ال صير الحيديث بفضيل  فالية البنيوكر وانتشيارها 

 (2) في الم امالع الماليةر فت د  فالة البنوك من  هف صور ال فالة في ال صر الحديث.
سن ميان  االئتميان  يادا ميا يلجيي سلي  طليب ال فالية  ضيمان لسيداد اليدين  نيد 

مييا  ييدف م رفتييه التاميية بشخصييية طالييب االئتمييانر  و  نييدما ت ييون  مو ييد اسييتحقاقهح 
م ايير من  االئتمان بناء  ل  شخصية طالب االئتمان  قل درجة من الحد الذ  يم ين 

ذلك فإن طلب ال فالة قد ي ون لمجرد الرغبة م ه الوعوح في سداد الدين بش ل  افر  
في زيادا التوعح وخفض احتمال التخليف  ين السيداد  و التييخر فييه وتفياد  ال يوارض 
غييير المتوق يية التييي قييد تطيير  فتييؤعر  ليي  رغبيية  و قييدرا الشييخ   ليي  السييدادر سذ سن 

فيي غاليب الم ايير الشخصية لمن  االئتمان وهي الشخصية والمقدرا ور   المال تبن  
ا حوال  ل  الواقع الحالي لشخصية طالب االئتمانر ومع  ن ا خذ ب,ا ومرا ات,ا يقلل 
من احتمال التخلف  ن السداد سال  نه ميع ذليك قيد تحصيل  يوارض غيير متوق ية تيؤعر 
 ل  رغبة  و قدرا الشخ   ل  السداد معل فقدان ال مل  و التحول في  خالح والتيزاف 

 ض  و  ل ا صول التي يمل ,ا لسبب  و آلخر.الشخ   و فقدانه لب 
وبناء  ل  ذلك: فإنه مما ال شك فيه  ن ال فالة  ضمان في االئتمان هي 
                                                                                                           

وي تبر هذا الن  اليذ  وضي ه القيانون الميدني الجدييد خطيوا سلي  ا مياف فيي سيبيل التخفييف 
براز صفة التب ية فيي التزاميه.التيميناع الشخصيية وال ينييةر د. سيمير  بيد  من مر ز ال فيل وا 

 (.61السيد تناغو) 
 (. 380ير د: س د بن حمدان اللحياني )  ( االئتمان في االقتصاد اإلسالم1)
 (.23 -13( التيميناع الشخصية وال ينيةر د: سمير  بد السيد تناغو) 2)
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 فضل من اال تماد  ل  مجرد شخصية طالب االئتمانر  ن ال فالة في االئتمان ت ني 
من  ذلك االئتمان بناء  ل  است داد   عر من شخ  للسداد بدال من شخصية واحدا 

 (1) مما يقلل من احتمال التخلف  ن السداد.
 وقد ن  الفق,اء  ل  جواز ت دد ال فالء وما يترتب  ليه من  ح اف. 

ف ند الحنفية: ت دد ال فالء  ن شخ  واحد صحي ر  فلوا جملة  و  ل  
الت اقبح  ن موجب  قد ال فالة التزاف المطالبة:     ن يلتزف ال فيل ضف ذمته سل  ذمة 

في المطالبة ر والمقصود بشرع ال فالة التوعح وبالعانية يزداد التوعحر وما يزاد ا صيل 
 (2) به الشيء ال ينافيه مطلقا ف ان المقتضي لجوازو موجودا والمانع منتفيا.

و ند المال ية: سن ت دد حمالء  تبع  ل بحصته من الدين بقسمته  ل   ددهفر وال 
الدين في  قد الحمالة حمالة ب ض,ف  ن يؤخذ ب ض,ف  ن ب ض سال  ن يشترط رب 

 (3)ب ضر فيؤخذ  ل واحد بجميع الحح. 
و ند الشاف ية: سذا  ان  ل  رجل  لف ضمن,ا ضامنر عف ضمن,ا  يضا ضامن 

 (4) آخر  من  ليه ا صل جاز.
و ند الحنابلة: قال ابن قدامة:   ويجوز  ن يضمن الحح  ن الرجل الواحد 

واحد من,ف جمي ه  و جزءا منهر فإن ضمن  ل واحد من,ف  اعنان و  عرر سواء ضمن  ل
ن   بر  المضمون  نهر برئ الجميعح  ن,ف  جمي هر برئر  ل واحد من,ف بيداء  حدهفر وا 
م انن برئ وحدور ولف يبر  غيروح  ن,ف غير فروع لهر فلف  ن   برئ  حد الضُّ فروع له. وا 

 (5) يبرءوا ببراءتهر  المضمون  نه. 
  ذلييك: يم يين  ن يشييترك فييي الضييمان   عيير ميين  فيييلر ويسييتطيع وبنيياء  ليي

المصرف اإلسالمي  ن يشترط  ل  ال ميل  ن يقدف له  يددا مين ال فيالء الموسيرين  و 
  المؤسساع المالية التي ال تت امل بالحراف.

                                           
 وما ب دها(  380ر س د بن حمدان اللحياني )  اإلسالمي ( االئتمان في االقتصاد اإلسالمي1)
 .(180/  7ال ناية شرح ال,داية )( 2)
/  3الشيرح ال بيير للشييخ اليدردير وحاشيية الدسيوقي )ر (55/  7ل )مختصير خلييشرح التاا واإل ليل ( 3)

 .(231/  6من  الجليل شرح مختصر خليل )ر (341
  .(444/  6الحاو  ال بير )( 4)
 (.410/  4المغني البن قدامة )( 5)
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 ل   نه   سذا ت دد ال فيالء  792وقد ن  القانون المدني المصر  في المادا 
واحد و انوا غير متضامنين فيما بين,ف ر قسف الدين  لي,فر وال يجوز لدين واحد وب قد 

للدائن  ن يطالب  ل  فيل سال بقدر نصيبه في ال فالة ر  ما سذا  يان ال فيالء قيد التزميوا 
ب قود متوالية فإن  يل واحيد مين,ف ي يون مسيئوال  ين اليدين  ليه سال سذا  يان قيد احيتف  

  (1)لنفسه بحح التقسيف .
بيييح ال فاليية فيي ال عييير ميين ال قييود االئتمانيية معييل البيييع بالتقسيييطر ويم ين تط

والمرابحييةر والسييلف  ليي  ر   الجم,ييور. فميين حييح المسييلف حتيي  يطمييئن سليي  وفيياء دييين 
السلف )المسلف فيه(  ند حلول  جله  خذ رهن  و  فالية بيه وفقيا لقيول جم,يور الفق,ياء 

 (2) حنابلة وغيرهف.من الحنفية والشاف ية والمال ية وب ض محققي ال
وقد قرر مجل  مجمع الفقه اإلسالمي بشين )السلف وتطبيقاته الم اصرا(  نه: 
  ال مييانع شيير ا ميين  خييذ المسييلف )المشييتر ( رهنييا  و  فيييال ميين المسييلف سليييه )البييائع( 

                                           
 (.79( التيميناع الشخصية وال ينيةر د: سمير  بد السيد تناغو)  1)
(ر السيلف وتطبيقاتيه الم اصيرار 383سالمير س د بين حميدان اللحيياني )  ( االئتمان في االقتصاد اإل2)

(ر وين ر في ال فالية فيي 1/597()9ر  دد)مجلة مجمع الفقه اإلسالميد: نزيه حمادر بحث منشور ب
 14المجموع شيرح الم,يذب ) ر(213/  1القوانين الفق,ية ) ر(217/  5حاشية ابن  ابدين ) السلف:

اختلفييع الرواييية فييي الييرهن والضييمين فييي  ر قييال ابيين قداميية:(232/  4داميية )المغنييي البيين قر (16/ 
ب ير. وروييع  يالسلفر فرول الميروز ر وابين القاسيف و بيو طاليبر منيع ذليكر وهيو اختييار الخرقيي و بي

ورول حنبيل   راهة ذلك  ن  لير وابين  ميرر وابين  بيا ر والحسينر وسي يد بين جبييرر وا وزا يي.
سحاحر و صحاب جوازو. ورخ  فيه  طاء ر ومجاهدر و مرو بن دينارر والح فر ومالكر والشاف ير وا 

سلي  قوليه    .282الر  ر وابن المنذرح لقول اهلل ت ال  }يا  ي,ا الذين آمنوا سذا تداينتف بدين{ ]البقرا: 
وقيد رو   ين ابين  بيا  وابين  ميرر  ن الميراد بيه السيلف. و ن    .283}فرهان مقبوضية{ ]البقيرا: 

   افر فيدخل السيلف فيي  موميه. و نيه  حيد نيو ي البييعر فجياز  خيذ اليرهن بميا فيي الذمية منيهر اللف
ووجه ا ولر  ن الراهن والضمين سن  خذا بر   مال السلفر فقد  خذا بما لي  بواجب   بيوع ا  يان.

ن  خذا بالمسلف فيهر فالرهن س نما يجوز بشيء وال مآله سل  الوجوبح  ن ذلك قد مل ه المسلف سليهر وا 
يم ن استيفاؤو من عمن الرهنر والمسلف فيه ال يم ن استيفاؤو من الرهنر وال من ذمة الضيامن. و نيه 

: (النبيي) قيال وقيد .ال ييمن هالك الرهن في يدو ب دوان فيصير مستوفيا لحقه من غيير المسيلف فييه
 في ما مقاف الضامن ذمة في ما يقيف و نه. داود  بو رواو «غيرو سل  يصرفه فال شيء في  سلف من»

 4المغني البن قدامية ) يجوز . ال وهذا  نهر والبدل ال وض  خذ ح ف في في ون  نهر المضمون ذمة
 /232). 
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وباالطالع  ل  نماذا  قود المرابحة في البنوك نجيد  ن,يا تطليب ب يض الضيماناع (1) .
 (2) ة شخ  آخر مليء لضف ذمته سل  ذمة المشتر .من,ا: طلب  فال

 املبحث الرابع
 التحوط بالتأمني التعاوني وتطبيقه يف املصارف اإلسالمية

  لي  للضماناع التحوط بالتييمين الت ياونير فالتييمين المصرفية التطبيقاع من
 هياالحليولر و  عر   هيف ي يون وقيد المت عيرار اليديون لمشي لة الحليول  حيد يمعيل اليديون
التييمين  شير اع وجيود ميع والتطيور ال صير ميع ويتفح  ملير حل و نه وف اليةر نجاحا  

القييود  ف لي  حيين تت يدد الضيماناع فيي البنيوك التقليديية وتتضيمن.اإلسالمير الت اوني
ال عيرار وتدور في نطاح الفائدار نجد  ن البنوك اإلسالمية يتسيف ن ياف الضيماناع في,يا 

ومن بين  لتنوع ليتخير من بين,ا الوسيلة المالئمة للحالة القائمةربالبساطة والفا لية وا
 . (3) بالتيمين الت اونيهذو الوسائل التحوط 

فيي المصيارف اإلسيالميةر  تنياول  وال بالتيمين الت ياوني ولبيان تطبيح التحوط 
ر والتيييمين  ليي  الييديونر للتيييمين الت يياونير عييف  بييين الح ييف الفق,ييي التيييمينت ريييف 

 بيح ذلك في المصارف اإلسالميةر من خالل المطالب التالية:وتط
 التيمين الت اوني.: ت ريف املطلب األول

 في الفقه اإلسالمي. التيمين الت اونيح ف التحوط باملطلب الثاني: 
مدل مشرو ية التحوط بالتيمين الت اوني  ل  الديون في المصارف املطلب الثالث: 

 اإلسالمية.
فييي المصييارف  بالتيييمين الت يياوني  ليي  الييديونتطبيييح التحييوط  املطلــب الرابــع: 

 اإلسالمية  و عرو االقتصاد .
 املطلب األول

                                           
 (.1/663( )9( بشين السلف وتطبيقاته الم اصرار  دد)89 ):رقف قرار اإلسالمير الفقه مجلة مجمع( 1)
 مرر بحث مقدف  الحليف  بد اإلسالمير د: محمد لن اف المصرفيا في المرابحة ل قد ال ملية ( التفاصيل2)

 (.2/1330( )5لمجمع الفقه اإلسالمير  دد)
( ين يير: التيييمين  ليي  الييديون فييي الفقييه اإلسييالمي ر د: محمييد الزحيلييي ر بحييث منشييور بمجليية جام يية 3)

وييل بيالقرضر د : ف(ر  ساليب التم2006()2/447( )22دمشح لل لوف االقتصادية والقانونية مجلد )
 ( 3/268محمد الشحاع الجند  ضمن موسو ة االقتصاد اإلسالمي )
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 التعاوني (1)تعريف التأمني

                                           

 مييين مجمو ييية يشيييترك  ن وهيييو: ت ييياوني ا ول: تييييمين :نو يييان الشييي ل حييييث مييين ( التييييمين1)
ضيرر)وهو اليذ   يصييبه لمين ت يويض االشيترا اع مين ييؤدل عيف م ينر مبل  بدفع ا شخا 

 تييمين العياني: .مت ارض مع  ح اف الشري ة اإلسالمية(نحن بصدد الحديث  نه سذا  ان غير 
 يلتيزف وفييه التييمينر  لمية سطيالح  نيد  يادا الميراد وهيو العابعر القسط ذو التيمين  و تجار 

 يتحمييل  ن  ليي  المسيياهمةر  ليي  القائميية التيييمين شيير ة سلييي م ييين قسييط بييدفع المسييتيمن
 الحيادث يقيع ليف فيإن. المسيتيمن  و هل المؤمن يصيب الذ  الضرر ت ويض( الشر ة) المؤمن

 موضيو ه حييث مين ينقسيف النوع وهذا .للمؤمن حقا وصارع ا قساطر في حقه المستيمن فقد
  :سلي

 الخسارا  ن لت ويضه لهر المؤمن ذمة في تؤعر التي المخاطر يتناول وهو: ا ضرار تيمين -1   
  ين مسيؤوليته ضيد له المؤمن نضما وهو: المسؤولية من التيمين :يشمل وهذا. تلحقه التي
 ت يويض وهيو: ا شيياء  لي  والتييمين .وال ميل السييرر حوادث معل بضررر  صيب الذ  الغير

  و الفيضييانر  و الحريييحر  و السييرقة بسييبب مالييهر فييي تلحقييه التييي الخسييارا  يين لييه المييؤمن
 .ذلك ونحو الزرا ية اآلفاع

 مبليي  بييدفع المييؤمن يلتييزف  ن وهييو: لحيييااا  ليي  التيييمين :يشييمل وهييو: ا شييخا  تيييمين -2    
 مقيدار حسيب ال اهيةر  و الميرض  و الشييخوخةر  و الوفاار  ند للورعة  و المستيمن لشخ 
 سلييي م ييين مبليي  بييدفع المييؤمن يلتييزف  ن وهييو: الجسييمانية الحييوادث ميين والتيييمين .اإلصييابة
 آخير مسيتفيد سليي  و رجسيماني بحيادث في,يا الميؤمن المدا  عناء سصابته حالة في له المؤمن

  .المستيمن ماع سذا
و ميييا  ييين ح يييف التييييمين التجيييار  )فلسيييع بصيييدد الحيييديث  نيييهح  ن التحيييوط فيييي المصيييارف     

نما بالتيمين الت اوني ر وفي البنوك التقليدية ي ون التحوط  ين طرييح  اإلسالمية ال يتف بهر وا 
م اصييرين سليي  حرميية التيييمين التيييمين التجييار   ليي  الييديون ( و مومييا فقييد ذهييب جم,ييور ال

الخفييفر  الزرقياءر و الشييخ:  ليي  حميد التجار ر و باحه ب ض,فر وممن  باحه: د: مصيطف 
 دورتيه فيي اإلسيالمي الفقيه مد ورر ود: ل  جم ية محميد. وقيد قيرر مجميع سالف و د: محمد

 عبجمييي التجييار  التيييمين تحييريف - الزرقيياء مصييطف  الشيييخ فضيييلة  ييدا- باإلجميياع ا وليي 
ذليكح الشيتماله  لي  الربيا والغيرر  غير  و التجارية البضائع  و النف   ل   ان سواء  نوا ه

 والمقامرا.
الزحيليييير ضيييمن مجلييية مجميييع الفقيييه اإلسيييالمي  وهبييية التييييمينر د: وا  يييادا ين ييير: التييييمين     
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ْنع  فيانا  امنٌن.  قاْد  امن   (1)التيمين لغة: من ا منر ضد الخوفر وا
  ييان الت يياون لغيية: المسييا دار يقييال:   انييه  ليي  الشيييء: سييا دور وت يياون القييوف: 

  (2) ب ض,ف ب ضا.
واصطالحا: اتفاح مجمو ة مين المشيتر ين  لي  آعيار ا خطيار الناجمية  ين الحيوادثر 
وذلك من خالل التبرع بيقساط الت ويض  لي  مين يقيع  لييه الضيرر مين,ف طبقيا لن ياف 

 (3) م ينر وقد يسم  الت افل  و الت افل اإلسالمي.
م رضيين  خطيار متشياب,ة  وفي هذا النيوع مين التييمين يجتميع  يدا  شيخا 

فيدفع  ل من,ف اشترا ا م ينار وتخص  هذو االشترا اع  داء الت ويض المستحح لمن 
ذا زادع االشيترا اع  لي  ميا صيرف مين ت يويض  يان لأل ضياء حيح  يصيبه الضررر وا 
ذا نقصييع طولييب ا  ضيياء باشييتراك سضييافي لتغطييية ال جييزر  و  نقصييع  اسييتردادهار وا 

ة بنسيبة ال جيزر و  ضياء شير ة التييمين الت ياوني ال يسي ون سليي الت ويضاع المستحق
تحقيييح ربيي ر بييل سلييي تخفيييف الخسييائر التييي تلحييح ب ييض ا  ضيياءر ف,ييف يت اقييدون 
ليت اونوا  ل  تحمل مصيبة قيد تحيل بب ضي,فر وتيدار الشير ة بوسياطة   ضيائ,ار ف يل 

 (4) واحد من,ف ي ون مؤمنا ومؤمنا له.
اوني التييمين ضيد مخياطر  يدف السيداد ر واليذ  يجيرل ومن  نواع التييمين الت ي

 ليييه ال مييل الغالييب اآلن فييي التيييمين اإلسييالمي هييو التيييمين  ليي  الييديون فييي حييالتي 
الموع  و ال جز ال لي  ن ال مل و داء الو يفةر ويم ن  ن يدخل التيمين  لي  اليديون 
                                                                                                           

 (ر  قيود10(ر التيمين  ل  الديونر د:  لي محيي اليدين القيرو داغيي )  2/548()2 دد)
  بيد محميد اليد تور الغربيير بالفقيه مقارنية اإلسالمي دراسية الفقه في التيمين وا  ادا لتيمينا

(ر موقييع دار االفتيياء 2/572()2 ييدد) مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالميالفرفييور ضييمن  اللطيييف
 المصرية  ل  شب ة اإلنترنعر قسف الم امالعر موضوع التيمين.

/  1الم جيف الوسييط ) ف) مين(ر (21/  13 يرب )لسيان الف) مين(ر (22  مختار الصحاح )( 1)
28). 

 باب ال ين. (638/  2الم جف الوسيط )) ون(ر (222  مختار الصحاح )( 2)
 (.3( التيمين  ل  الديون دراسة فق,ية اقتصادية ر د:  لي محيي الدين القرو داغي ) 3)
 محمد الد تور: الغربير بالفقه مقارنة اإلسالمي دراسة الفقه في التيمين وا  ادا التيمين (  قود4)

 (.2/572( )2 دد) مجلة مجمع الفقه اإلسالميالفرفور ضمن  اللطيف  بد
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 (1) في جميع حاالع  دف السداد.
 املطلب الثاني

 تأمني التعاوني يف الفقه اإلسالميحكم التحوط بال
اتفح  امة الفق,اء الم اصرون  ل  مشرو ية التيمين الت اونير وقد نقل هذا 

وهبية  ر واليد تور:االتفاح ال عير من الفق,اء الم اصرين من,ف الد تور: سامي السيويلف
  (2)الزحيلي.

 لت ياونا  سيا   لي  قيائف الت ياوني : التييمين سيامي السيويلفيقول الد تور: 
ر ةالفق,يي ال لمياء والمجيامع بيين اتفياح محيل مشيرو يته فيإن وليذا االسيترباحر وليي 

 وهيذار ب,يذا شبه له بل المحضةر الم اوضة من وال المحض التبرع من لي  والت اون
 الت اوني التيمين في فالتبادل .الضمانر انتفاء هو الم اوضة وبين الفرح بين,ا ومحور
 الم اوضيةر  لي  القيائف التجيار  التيمين يمعل  سا  الذ  الت ويض ضمان من يخلو
 تلتيزف ج,ة يوجد وال اشترا اع ا  ضاءر صندوح موجوداع  ل  الت ويض يقتصر بل
 دون قبيل ا  ضياء مين اختيارييا   تغطيتيه ييتف  ن سما وال جز .ال جز بضمان ذمت,ا في

 م ني  ينتفيي ب,يذاو  ال جيز بنسيبة للمتضيررين الممنيوح الت يويض بتخفييض  و سليزافر
     (3)شر ا. الممنوع الغرر عف ومن الت اونير من التيمين الم اوضة

  ال شيييك فيييي جيييواز التييييمين  -رحميييه اهلل-ويقيييول اليييد تور: وهبييية الزحيليييي: 
الت اوني في من ار الفق,اء المسلمين الم اصرينر  نه يدخل في  قود التبر اعر ومن 

فييض بر والخير لتفتيع ا خطارر واالشتراك في تخقبيل الت اون والمطلوب شر ا  ل  ال
                                           

 (.8( التيمين  ل  الديون دراسة فق,ية اقتصادية ر د:  لي محيي الدين القرو داغي ) 1)
مالييية (ر الم ييامالع ال21/249( ضييوابط التحييوطر د. سييامي السييويلفر مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي )2)

( وفيييه :  االتجيياو الجمييا ي واإلجمييا ي القائييل بحييل التيييمين 263الم اصييرا د: وهبيية الزحيلييي )  
 الت اوني .

ونْقييل هييذا االتفيياح محييل ن ييرح حيييث ذهييب ب ييض الم اصييرين سليي  حرميية التيييمين الت يياونير وهييي      
حرمية التييمين الت ياوني وممين قيال ب اجت,اداع فردية مقابل ما ذهب سايه  امة الم اصرين من جوازو.

. نقييال  يين: التيييمين 280د. سييليمان العنيييان  ر التيييمين و ح امييهالييد تور سييليمان العنيييان. ين ر:
الت اوني االستعمار  بديل  ين التييمين التجيار  ر د: بيد اهلل بين محميد الرب يير بحيث منشيور بمجلية 

 (.20/448جام ة الملك س ود )
 (.21/249مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ) ( ضوابط التحوط د سامي السويلف3)
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الضرر  ند وقوع الحوادثر  ن  ل مشترك يدفع اشيترا ه بطييب الينف ر لتخفييف آعيار 
المخاطرر وترميف ا ضرار التي تصيب  حد المشتر ينر  يا  ان نيوع الضيررر سيواء فيي 
التيمين  ل  الحياار  و الحوادث الجسمانيةر  و  ل  ا شياء بسبب الحريح  و السرقة 

لمسؤولية مين حيوادث السيياراعر  و حيوادث ال ميلر و نيه ال  و موع الحيوانر  و ضد ا
نمييا المييراد توزيييع ا خطييار والمسيياهمة فييي تحمييل الضييرر.  يسيت,دف تحقيييح ا ربيياحر وا 
و ل  هيذا ا سيا  نشييع شير اع التييمين الت ياوني فيي السيودان وغييرور ونجحيع فيي 

  (1) م,ام,ا و  مال,ا.
ة الم رمية باإلجمياع الموافقية  لي  قيرار  ما قيرر مجلي  مجميع الفقيه اإلسيالمي بم ي

هي. مين 4/4/1397( بتاريخ 51مجل  هيئة  بار ال لماء في الممل ة ال ربية الس ودية رقف )
 جواز التيمين الت اوني بدال   ن التيمين التجار  المحرف لألدلة اآلتية: 

ون  ل  تفتيع ا ول:  ن التيمين الت اوني من  قود التبرع الت  يقصد ب,ا  صالة الت ا
ا خطييار واالشييتراك فييي تحمييل المسييئولية  نييد نييزول ال ييوارث وذلييك  يين طريييح سسيي,اف 
 شخا  بمبال  نقدية تخص  لت ويض من يصيبه الضرر فجما ية التييمين الت ياوني 
نمييا يقصييدون توزيييع ا خطييار بييين,ف  ييا ميين  مييوال غيييرهف وا  ال يسييت,دفون تجييارا وال ربح 

 والت اون  ل  تحمل الضرر.
العان : خلو التيمين الت اوني من الربا بنو يه: ربيا الفضيل وربيا النسييئةر فليي   قيود 

 المساهمين ربوية وال يستغلون ما جمع من ا قساط في م امالع ربوية.
العالث:  نه ال يضر ج,ل المساهمين في التيمين الت ياوني بتحدييد ميا ي يود  ليي,ف مين 

غرر وال مقامرار بخالف التيمين التجار  فإنه  قد النفع  ن,ف متبر ون فال مخاطرا وال 
 م اوضة مالية تجارية.

الرابييع: قييياف جما يية ميين المسيياهمين  و ميين يمييعل,ف باسييتعمار مييا جمييع ميين ا قسيياط 
ييا  و  لتحقييح الغييرض الييذل ميين  جلييه  نشييو هييذا الت يياونر سييواء  ييان القييياف بييذلك تبر  

 (2)مقابل  جر م ين.
 املطلب الثالث

                                           
 (.2/549()2الزحيلي مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  دد) وهبة التيمينر د: وا  ادا (التيمين1)
( لمجميع الفقيه اإلسيالمي 2(ر وين ر قرار رقف )2/648( نقال  ن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )2)

 (.2/731()2الدولي بشين التيمينر  دد)
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 عية التحوط بالتأمني التعاوني على الديونمدى مشرو
 (1)يف املصارف اإلسالمية 

سن مشييرو ية التيييمين الت يياوني  ليي  الييديون مسييتمدا ميين مشييرو ية التيييمين 
  لي,يا يقيع التيي والحياالع والجوانيب  ا ميور  حيد تمعيل الت ياوني اإلسيالمير فاليديون

لتيوافر  ناصيرو  اليديون  لي  مياإلسيال الت ياوني يجيوز التييمين فإنه عف  ومن التيمينر
 : الديون من  ل  التيمين  ناصر حيث تت ونالمتفقة مع  صول الشرعر 

 .المتبر ين المساهمين مجموع وهي اإلسالمي التيمين شر ة وهو المؤمنر -1
 ويسم  تحصيلهر في المش وك الدين صاحب وهو التيمينر طالب وهو لهر المؤمن -2
 المتبير ين  حيد وهيو التييمينر  مليية مين المسيتفيد وهيو الم يامالع اليدائنر فيي

 .اإلسالمي الت اوني التيمين ر سمال شر ة ت وين في المساهمين
 ليه الميؤمن يرغيب اليذ  الشيء وهو التيمينر موضع الدين وهو التيمينر موضوع -3

 المبلي  هيو اليدين مقيدار وي يون تحصييلهر سم ان  دف  و ضيا هر  نه  ند الت ويض
 .له للمؤمن المؤمن يدف ه ما وهو ) قد التيمين(الوعيقة  في المذ ور

 خطر وهو ر الدين ب,ا يت لح التي الخسارا  و الحالة  و الخطر وهو منهر المؤمن -4
 وينيتج والزوالر السقوط خطر  ل  فيه المش وك فالدين محققا ر الوقوعر ولي  محتمل
 .في الذمة الذ  المال خسارا  نه
  نيد الميؤمن بيه يلتزف الذ  المال من المقدار وهو التيمين مبل   و التيمينر محل -5

 وهو ال قدر يحددها التي الفترا خالل له للمؤمن بدف ه وذلك الدينر تحصيل من اليي 
 .الدين  ن ت ويضا   لي ون محدد مبل 
 اليدينر بيجيل محيددا غير ت ون وقد الدينر بيجل محددا ت ون التي التيمين مدا  -6
 .التيمين  قد في غير محددا نت و وقد
 مقابيل  قسياط دفع الدينر  ل  الت اوني التيمين في يوجد ال وهنا ر التيمين قسط - 7

   عير المسياهف المشيترك يطلب وقد التبرعر  ل  ويقوف ت افلير  نه تيمين ذاتهر الدين
 التييمين فيي  قسياط  و محيدد قسط تحديد و ن بالمزيدر سابقا ر ليتبرع بدف ه ت ,د مما

                                           

مين التجيييار   لييي  اليييديون و لييي  غيرهيييا غيييير جيييائز. وقيييد صيييدر بتحريميييه  يييدا قيييراراع ( التيييي1)
 (.439مجم ية. ين ر: التيمين  ل  الديون في الفقه اإلسالمي ر د: محمد الزحيلي ) 
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 سال يجيوز ال مميا وهيو بنقيدر نقد مال مبادلة ربويا ر فيصب  تجاريا   التيمين تج ل لتدفع
 ..شر ا   حراف بدينر وهو دين هو بيع  و الجنسانر تحدد سن بمعل معال   مقبوضا  

 و ح اميهر وقوا يدو الشيرع  صيول ميع متفقية  ن,يا ال ناصر  رض من وي ,ر
 (1) الديون.  ل  التيمين الت اوني جاز ولذلك

قد صدر بمشرو يته قراراع المجامع الفق,ييةر وهيذو القيراراع  والتيمين الت اوني
 اميية لجميييع  نييواع التيييمين الت يياوني دون تخصييي ر وبالتييالي يييدخل التيييمين  ليي  

 (2) الديون بطريح التيمين الت اوني في هذو القراراع المجيزا.
)  ذا نيي  الفتييول:يجييازا ذلييك وهييد صييدرع فتييول ميين نييدوا البر يية العانييية بإيوقيي

التيمين ضد مخاطر التيخر في السيداد(. السيؤال: هيل يجيوز للبنيك اإلسيالمي  ن ييؤمن 
 ل  ديونه ضد مخياطر التييخر فيي السيداد سيواء   يان هيذا التييمين جارييا ليدل شير ة 
 سسالمية للتيمينر  ف  ان  ن طريح سنشاء البنوك اإلسالمية فيما بين,ا صندوقا للتيمين

 الت اوني؟
الجواب:) يجوز للبنك  ن يؤمن  ل  ديونه ضد مخياطر التييخر فيي سيداد اليديون التيي 
تسييتحح لييه  ليي  الغييير وذلييك  يين طريييح سنشيياء صييندوح ت يياوني تشييارك فيييه البنييوك 
اإلسييالمية التييي تسييتفيد ميين هييذا التيييمينر وهييذا هييو الحييل الييذ  تتفييح  ليييه اللجنيية 

ر ة تيييمين سسييالمية ف,ييو جييائز  يضييار وينبغييي  ن وترجحييه.  مييا تيييمين الييديون لييدل شيي
  (3) يوضع ل ل من,ا ن اف وي رض  ل  اللجنة للموافقة  ليه قبل بدء ال مل به(.

                                           

 (.441( التيمين  ل  الديون في الفقه اإلسالمير د: محمد الزحيلي ) 1)
 (.11ة ر د:  لي محيي الدين القرو داغي ) ( التيمين  ل  الديون دراسة فق,ية اقتصادي2)
( فتاول التيمينر مجمو ية دلية البر يةر ا مانية ال امية لل,يئية الشير يةر جميع وتنسييح د:  بيد 3)

( نقيال  ين: التييمين  لي  اليديون دراسية فق,يية 193الستار  بو غدار و ز اليدين محميد)  
 (.13اقتصادية ر د:  لي محيي الدين القرو داغي ) 
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 املطلب الرابع
 تطبيق التحوط بالتأمني التعاوني على الديون يف املصارف اإلسالمية

 وأثره االقتصادي 
,يية  عييير ميين المخيياطر لقييد حقييح التحييوط الت يياوني نجاحيياع  بيييرا فييي مواج
  (1) للمؤسساع المالية اإلسالمية وبا خ  المصارف اإلسالمية.

 ي يون وقيد المت عيرار اليديون لمشي لة الحليول  حيد يمعيل الديون  ل  فالتيمين
 ميع والتطيور ال صير ميع ويتفيح  مليير حيل و نه وف اليةر نجاحا   الحلولر و  عرها  هف
 مير التي انتشرع في م  ف الدول ال ربية.اإلسال التيمين الت اوني شر اع وجود

 سسالميةر مالية مؤسساع الم اصرا االقتصادية الساحة  ل  اليوف حيث يتوافر
 تسيت ين  و شر يةر رقابة هيئاع  لي,ا ويشرف في الم امالعر الشر ية ا ح اف تلتزف

 هيذو الشير يةر و هيف اليدائرا فيي   مال,يار وبقائ,يا لترشييد و لمياء وفق,ياء بخبيراء
 تمارسي,ا التيي ا  ميال اإلسيالميةر ومين المصيارف اإلسيالمية الماليية المؤسسياع
 مين ذليك ا جيلر وغيير وبيع   مال,فر وتمويل ل مالئ,ار اإلقراض اإلسالمية المصارف
 هيذو تت يرض وقيد النيا ر  عييرا  لي  دييون ل,يا ويترتيب ال عييرار المصيرفية ا  ميال
 الت,يرب فيي محاولية للتحاييل  و الوفياءر فيي لت عيرا  و السيدادر فيي للمماطلية اليديون
 وهيو جدييد  سيلوب الحاضير ال صير فيي و ,ير اإلرادا  ين خارجية لمخياطر  و من,يار
  (2) الديون.  ل  التيمين

 ليزاف  حييث ا ردنيي اإلسيالمي ومين البنيوك التيي  خيذع ب,يذا ا سيلوب البنيك
 الصيندوح ن ياف وين   نشيور الذ  التبادلي التيمين صندوح في باالشتراك له المدين
 ل,يذو حسياب خيا  فيي  لييه الميؤمن اليدين من م ينة نسبة يسدد المشترك  ن  ل 
 ند  ت ويضا   المشترك يستحح عف استردادور يستطيع ال بحيث التبرعر سبيل  ل  الغاية

  موال من له فيدفع واإل سارر  الموع الدينر تصيب التي ا خطار من لخطر الت رض
 وبحيد  لييهر الميؤمن القيائف المشيترك ديين رصييد مين (% 50 ) ميا نسيبته الصندوح
 الميؤمن الدين جميع تسديد حالة في بالصندوح  القة المشترك وتنت,ي م ينر  قص 

                                           

التحيييوط فيييي التموييييل اإلسيييالمي دراسييية مقارنيييةر د: بيييد محميييود هيييالل السيييميراع ر جام ييية ( 1)
 (.99اليرموك) 

 (.445( التيمين  ل  الديون في الفقه اإلسالمي ر د: محمد الزحيلي )  2)
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 (1) والمدين. الدائن من  ل مصلحة يحقح  نه الشرطح هذا اشتراط يجوز لذلك  ليهر
  و الت ياوني التييمين لدل اإلسالمية المؤسساع قبل من الديون  ل  فالتيمين

 والب ييد المباشرر  عرو ين    مما وم نوية مادية  عيرا آعارا   اإلسالمير يحقح الت افلي
 خاصةر مال,ف ر    ل  الطمينينة يمن  بل المستعمرين المود ينر  رباح  ل  المدل
 . للشر ة المالي الوضع و ل 

 ليدل حقيقية وواق يا   ليورتتب السيامية وغاياتيه المشيرو ةر التييمين  هيداف سن
 اميةر  الدولة واقتصاد المالية والسوح المجتمع ولدل خاصةر والمستعمرين المود ينر
 للمخياطر السيليف الشير ي الحيل  ميام,ف وتضيع العقيةر وزييادا الطمينينية فتمينح,ف
 . موال,ف  ل  ل,ف وتحاف  وا ضرار المتوق ةر المحتملةر

 بييجزاء التبيرع اإلسيالمية الماليية ؤسسياعالم  لي  يحّتف الديون  ل  والتيمين
  ربياح مين ويقليل نفقات,يار مين يزييد وهيذا اإلسيالمير لشير اع التييمين  موال,يا مين

 فيي  يادا المقيررا النفقياع جانيب في المبال  تدخل هذو ول ن والمستعمرينر المود ين
 ماديية وآعيار ر وال   آعيار م نويية من تحققه ما مقابل جدا   قليلة وهي السنويةر الميزانية

 سينويار  ربياح,ف المتوق ية و لي  والمستعمرين المود ين مال ور   الشر ة  ل  عانيا  
 (2) .المقبلة للسنواع وباستمرار

فالتيييمين  ليي  الييديون يحقييح  منييا و مانييا ل,ييذو المؤسسيياع المالييية اإلسييالميةر 
من ناحيتينر هما:  ويحف ,ا من ترا ف الديونر وآعارها الخطيرار ويحقح ل,ا  رباحا  بيرا

 ودا الدين)ر   المال وربحه( سل  البنكر واسيتعمارو واالسيتفادا مين  رباحيهر فيي حيين 
ذا ت عير وتييخر فقيد ضياع  لييه ربحيه   ن الدين سذا لف ي رد فقد ضاع  ل  البنيك  ليهر وا 
واسييتعمارور وفييي  لتييا الحييالتين تتيييعر  ربيياح البنييك سييواء  انييع بالنسييبة للمسيياهمين  و 

د ينر بل سن زادع الديون المت عيرا قيد يصيل ا مير سلي  سفيال  المؤسسية المالييةر المو 
ومن هنا فإن التيمين اإلسالمي  ل  الديون ي تبر  حد الحلول الناج ة لمش لة اليديون 

 (3)المت عرا في المؤسساع المالية اإلسالمية. 
التيي والتيمين وسييلة ائتميان يسي,ل  مليية ا تسياب القيرض بفضيل الضيماناع 

                                           

 (.2/853)محمد شبير د:ر وم الجت,ا من الت عر في الفقه اإلسالمي المديونياع( صيانة 1)
 ( .447ديون في الفقه اإلسالمي ر د: محمد الزحيلي )  ( التيمين  ل  ال2)
 (.9( التيمين  ل  الديون دراسة فق,ية اقتصادية ر د:  لي محيي الدين القرو داغي )  3)
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يميييدها للميييوردينر وبالتيييالي يسييياهف فيييي ت يييوين اليييدخل اليييوطني بتولييييد قيمييية مضيييافة 
 (1) لالقتصاد بفضل تشجيع االستعمار  ن طريح الطمينينة والضمان الذ   يمنحه.

وبييياالطالع  لييي  نمييياذا  قيييود المرابحييية فيييي البنيييوك نجيييد  ن,يييا تطليييب ب يييض 
 (2) قد من  افة ا خطار لصال  البنك.ة محل ال يا: التيمين  ل  البضا ياع من,يالضمان

وفييي التيييمين  ليي  الييدين تتحقييح المصييلحة التيمينييية لييدل المؤسسيية المالييية 
الدائنة والشيخ  الميدينر وبالتيالي فيجيوز ل يل واحيد من,ميا منفيردين  و مجتم يين  ن 
ن يقوما ب,ذا التيمينر وبالتالي فإن   باء التييمين )االشيتراك(  و قسيط التييمين يجيوز  

يتحمل,ا الدائن  و المدين  و  الهمار  ما يجوز  ن يشترط  حدهما  ل  اآلخر  ن يقوف 
بالتيمين  لي  اليدينر وهيذا الشيرط ال يت يارض ميع ني  شير ي وال  لي  مقتضي   قيد 

  (3) المرابحةر بل سنه شرط فيه مصلحة ل ل من الطرفين.
 املبحث اخلامس 

 بعض عقود التمويل تطبيق التحوط من املخاطر االئتمانية على
 التمويلييةر بصييغ,ا تواجه المصارف اإلسالمية ال دييد مين المخياطر المرتبطية

 المديونيية  لي  القائمية التمويل المت لقة بصي  االئتمانية المخاطر ومن هذو المخاطرر
 ر المرابحية مخياطر  مين:  يل المديونيية  لي  القائمية التموييل صيي  مخياطر وتضيف ر

 وبيان ذلك من خالل المطلبين التاليين:(4) .السلف ر ومخاطر االستصناع ومخاطر
 التحوط من المخاطر االئتمانية لصيغة المرابحة لآلمر بالشراء.  املطلب األول:

 التحوط من المخاطر االئتمانية في صيغتي السلف واالستصناع.املطلب الثاني:

                                           
الت ياوني  الصيحي التييمين تجربية" التقلييد  للتييمين التجيار   بيديل الت ياوني التييمين ت يييف ( متطلباع1)

ف 2013اإلسالمي  المالية للصنا ة العاني الدولي مداخلة  مقدمة للملتق  "الس ودية ال ربية بالممل ة
 (.9محمد)  مداحي.  القادر  بد خليل.اإلسالمية د المالية الصنا ة ترشيد ر ب نوان: آلياع

 مرر بحث مجلة  الحليف  بد اإلسالمير د: محمد الن اف المصرفي في المرابحة ل قد ال ملية ( التفاصيل2)
 (.2/1330( )5ه اإلسالمير  دد)مجمع الفق

( التيييمين الت ييياوني ا ح ييياف والضيييوابط الشييير يةر  حميييد محمييد صيييبا ر مجلييية مجميييع الفقيييه اإلسيييالمي 3)
(20/38.) 

اإلسيالمير مختيار بيو نقيابر بحيث  التموييل صيي  مخياطر سدارا فيي اإلسيالمية الماليية ال,ندسية ( دور4)
 ف.2016( 48( ) 5ادية  دد )منشور في المجلة الجزائرية للتنمية االقتص
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 املطلب األول
 (1)  لآلمر بالشراء التحوط من املخاطر االئتمانية لصيغة املراحبة

                                           

 ن يتقيدف ال مييل سلي  البنيك طالبيا منيه شيراء سيل ة م ينية  ( صورا بيع المرابحة لآلمر بالشراء:1)
بالمواصفاع التي يحددها  ل   سا  الو يد منيه بشيراء تليك السيل ة الالزمية ليه ف يال مرابحية 

 لآلميير ين ر:المرابحيية بالنسييبة التييي يتفقييان  لي,ييار ويييدفع الييعمن مقسييطا حسييب سم انياتييه.
مجليية مجمييع الفقييه  الضييريرر بمراج ييه الم تمييدار ا مييين محمييد الصييديح بالشييراءر الييد تور:

 (.2/994()5 دد ) اإلسالمي
 موقف المصارف اإلسالمية من بيع المرابحة لآلمر بالشراء:    
ال يم ين ف بالو يدر و من   بر اإلش االع التي تواجه بييع المرابحية لآلمير بالشيراء مسييلة اإلليزا     

القول سن المصارف اإلسالمية تستو  جمي ا في موقف,ا من بييع المرابحيةر بحييث تتفيح  لي  
صورا  و صور موحيدا منيه. ف,نياك مصيارف تطبيح اإلليزاف بالموا يدا  لي   يل مين المصيرف 
 ة وال ميلر فيلتزف المصرف بشيراء السيل ة وبي ,يا سلي  ال مييلر  ميا يلتيزف ال مييل بشيراء السيل

من المصرف. وعمة مصارف  خرل تطبح اإللزاف بالو د  ل  المصرف فقيط دون ال مييل. فيإذا 
اشيترل المصييرف السيل ة التييزف ببي ,يا سليي  ال مييل سذا رغييب ال مييل فييي ذليك. وهنيياك مصييارف 

 . تطبح اإللزاف في المرابحاع الخارجيةر والخيار في المرابحاع الداخلية
 فييي يختييار وب ضيي,ا  دمييهر يختييار وب ضيي,ا اإللييزافر يختييار رفالمصييا والخالصيية  ن ب ييض      

 بييع فيي المطبيح هيو وذليك اإلليزاف  يدف الداخليية المرابحياع وفيي اإلليزافر الخارجية المرابحاع
 ال مالء. وم رفة الو د جدية تقدير لص وبة تب  ا ال ويتي التمويل

مجلية  المصير ر يون  رفيح ميةر د:اإلسال المصارف بالشراء في لآلمر المرابحة ين ر: بيع      
 الشيير ية التطبيقييية والجوانييب المرابحيية (ر  سييلوب2/1141()5 ييدد ) مجمييع الفقييه اإلسييالمي

 يييدد  مجلييية مجميييع الفقيييه اإلسيييالمي غيييدا.  بيييو السيييتار اإلسيييالمية د:  بيييد المصيييارف فيييي
(5()2/1226.) 
ف الفق,ياء فيي المسييلةر و ما  ن ح ف بييع المرابحية فليي  المجيال هنيا ل يرض تفصييل خيال      

 لذلك سي تفي بذ ر ما انت,  سليه مجمع الفقه اإلسالمي ب,ذا الخصو ر حيث قرر ما يلي:
 المييييمورر مليييك فييي دخول,يييا ب يييد سييل ة  لييي  وقيييع سذا بالشييراء لآلمييير المرابحييية بيييع  ن:  وال      

 ئوليةمسيي الميييمور  ليي  تقييع  انييع طالمييا جييائز بيييع هييو شيير  ار المطلييوب القييبض وحصييول
 وتيوافرع التسيليفر ب يد اليرد موجبياع مين ونحوو الخفي بال يب الرد وتب ة التسليف قبل التلف 

 .موان ه وانتفع البيع شروط
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نتيجية  المصيرف ل,يا يت يرض التيي المخياطر" :بين,يا صييغة المرابحية مخياطر ت يرف
 بال قيد االلتيزاف  يدف بسيبب ال مييل ميع اإلسيالمي التمويل في المرابحة صيغة استخداف

 ( 1) ."صورا  خرل بي   و بالشراء الو د معل
 وتنشأ املخاطرة يف عقود املراحبة من ثالثة مصادر:

 وال: وي من في رفض ال ميل التوقيع  ل   قد المرابحة للسل ة  ندما يتمل ,ا 
المصرف وقبل  ن ينقل,ا سل  ال ميلر وفي هذو الحالة يقوف المصيرف ببييع السيل ة سلي  
طرف عالثر فإذا با ,ا المصرف بمعل ما اشتراها به انتفع المخاطرا ر وسدد المصيرف 

اشتراها به فيم ن للمصيرف تغطيية هيذو الخسيارا مين  حساباتهر  ما سذا با ,ا بيقل مما
 خالل هام، الجدية المودع لديه من قبل ال ميل اآلمر بالشراءر  و من خالل  فيله.

عانيا: وينشيي  ين وجيود  ييب فيي السيل ة  و صيالحيت,ا حييث ي يون مين حيح 
 ال ميل اآلمر بالشراء رفض تسلف السل ةر وال ي ون للمصرف الحيح فيي الحصيول  لي 
ت ويض منهر وفي هذو الحالة يم ين للمصيرف الرجيوع سلي  البيائع ا صيلي ورد السيل ة 

 له.
وهنيييا ت مييين المخييياطرا فيييي رفيييض البيييائع ا صيييلي رد السيييل ة وا  يييادا قيمت,يييا 
للمصرفر وهنا سوف يضطر المصرف سل  بيع السل ة مع بيع  يب,ا بيبخ  ا عمانر 

                                                                                                           

يا ي يون( االنفيراد وجيه  لي  المييمور  و اآلمير من يصدر الذ  وهو) الو د: عاني ا       للوا يد ملزم 
 نتيجيية  لفيية فييي المو ييود ودخييل سييبب  ليي  م لق ييا  ييان سذا قضيياء ملييزف وهييو ل ييذرر سال ديانيية
ما الو در بتنفيذ سما الحالة هذو في اإللزاف  عر ويتحدد الو در  الواقيع الضيرر  ين بيالت ويض وا 
 . ذر بال بالو د الوفاء  دف بسبب ف ال  
 الخييييار بشيييرط المرابحييية بييييع فيييي تجيييوز( الطيييرفين مييين تصيييدر التيييي وهيييي) الموا يييدا: عالع يييا     

 الملزمية الموا يدا  ن تجيوزر ال فإن,يا خييار هناك ي ن لف فإذا  حدهمار  و ا لي,م للمتوا دين
 ال حتي  للمبييع مال  يا البيائع ي يون  ن  ندئذ يشترط حيث نفسهر البيع تشبه المرابحة بيع في

مجلة مجميع الفقيه . هي ( ندو لي  ما اإلنسان بيع (  ن) النبي لن,ي) مخالفة هناك ت ون
 (.2/1599()5(ر  دد )2ر3ر قرار رقف)اإلسالمي

 بين اليرحمن  بيد بين  يادل السي وديةر البنيوك فيي اإلسيالمية التجاريية التموييل صي  ( مخاطر1)
 المالية ال,ندسة (ر نقال  ن: دور137القرل )    ف جام ة د توراور بوقر ر  طروحة  حمد

 (.48اإلسالمير مختار بو نقاب)  التمويل صي  مخاطر سدارا في اإلسالمية
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 ويتحمل المصرف وحدو  امل الخسارا.
ينشي  ن تخلف ال ميل اآلمر بالشراء  ن التسديد  و تيخرو في التسديدر حيث عالعا: و 

ال يوجد في ال قود اإلسالمية شرط جزائي  ل  التيخير في السدادر  ما ال يوجد اشتراط 
ة يم افيا للت جيل في الدفع قبل تاريخ االستحقاحر لذلك تحر  المصارف اإلسالمي

 (1) ز ال ميل  ن التسديد سن حدث ذلك.  وجود  فيل قادر  ل  تغطية  جي ل
  يدا مين المرابحية مخياطر وهيذو الحالية هيي المقصيودا بالبحيثر حييث تنشيي 
 ل يدف  ميدا السيداد  ين ال مييل من,ا المخاطر االئتمانيية والمتمعلية فيي تخليف مصادر
 (2) ال ميل. س سار  و سفال  بسبب التسديد  دف  و تيخير  قوباع وجود

 دواع التحيوط المشيرو ة معيل التحيوط بال فالية حييث تطليب وهنا يم ن تطبيح 
المصارف اإلسيالمية مين اآلمير بالشيراء  فييال بميا يقيع  لييه مين التزامياع تحوطيا مين 
مخاطر الت عر و دف السدادر  ما يم ن للمصارف اإلسالمية زيادا في التحيوط المطالبية 

لتزاماع واستيفاء حق,ا منيه برهن مع  اشتراط بيع الشيء المرهون  ند  دف الوفاء باال 
ر ومن التحوط المشروع الذ  يوفر العقة والطمينينة واالستيعاح فيي الم يامالع التحيوط 
برهن المبيع الستيفاء عمنهر حيث يستطيع المصرف في سبراف صيفقاع المرابحية  و بييع 
السلع بالتقسيط حب  الم قود  ليه حت  يسيتوفي عمنيه مين ال مييل فيي مو يدو ر  ميا 

 ن تساهف فيي صيناديح التييمين  -موا بة للواقع الم اصر -م ن للمصارف اإلسالمية ي
الت اوني المشروعر  و تشترط  ل   مالئ,ا ذليك ر بميا يحقيح ل,يا التحيوط مين مخياطر 

  دف السداد.

                                           

 (.10( التحوط في الم امالع المالية ر د: التجاني الطيب محمد ) 1)
اإلسيالمير مختيار بيو نقيابر  التموييل صيي  مخياطر سدارا فيي اإلسيالمية المالية ال,ندسة ( دور2)

 ف.2016( 48( ) 5بحث منشور في المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية  دد )
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 املطلب الثاني
 (1) التحوط من املخاطر االئتمانية يف صيغتي السلم واالستصناع

                                           

 .االستصناع السلف و  ريف ( ت1)
 ن االستصييناع قسييف ميين  قسيياف السييلف  (المال ييية والشيياف ية والحنابليية)م,ييور الفق,يياء جيييرل      

 ما الحنفية فقيد ج ليوو  قيد ا مسيتقالًّ ليه ا تبيارو اليذ  يج ليه متمييز ا  ولذلك يندرا في ت ريفه.
العبيتييير مجليية مجمييع  مسييا د مسيي د ابيين بيين . ين يير: االستصييناعر د:سيي ود يين  قييد السييلف
 (.2/631()5 دد) الفقه اإلسالمير

الشييرح  .بيييع يتقييدف فيييه ر   المييال ويتيييخر المييعمن  جييل نييه  وميين ت ريفيياع المال ييية للسييلف:     
 .(195/  3ال بير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )

 . نه  قد  ل  موصوف في الذمة ببدل ي ط   اجال ومن ت ريفاع الشاف ية:    
  ن - حيدها: فييه المسيلف فيي وخمسة. المال ر   في انشرط: شرائط سب ة سل  يستند والسلف    

 ا عميييان ب,يييا تختليييف التيييي بالصيييفاع موصيييوفا ي يييون  ن - والعييياني. الذمييية فيييي دينيييا ي يييون
 الوجيود  ياف ي ون  ن -والرابع. يقدر مما  ان سن م لوف القدر ي ون  ن -والعالث. وا  واض

. ن,اييية المطلييب فييي دراييية لقييولينا  حييد  ليي  التسييليف م ييان ت يييين -والخييام . المحييل  نييد
 .(5/  6المذهب )

المغنييي  . ن يسييلف  وضيا حاضييرار فييي  يوض موصييوف فييي الذمية سليي   جييل و نيد الحنابليية: 
 (207/  4البن قدامة )

 من,ا: ب دا ت ريفاعر الحنفية االستصناع وقد  رف 
 الذمة. في مبيع  ل   قد -1
 ال مل. فيه شرط الذمة في مبيع  ل   قد -2
 فييه يشيترط ليف فميا الصينعر طليب االستصيناع ا خيرح ن القول هو ل ال اساني   والصحي قا

 الذميية فييي مبيييع  ليي  ال قييد و ن  ليييهح دليييال االسييف ميخييذ ف ييان استصيينا اح ي ييون ال ال مييل
 فييي الم يياني اخييتالف دليييل ا سييامي واخييتالف استصيينا ار يسييم  ال قييد وهييذا سييلمار يسييم 

و ميا .(362/  2تحفية الفق,ياء )روين ير: (2/  5ع في ترتييب الشيرائع )بدائع الصنائا صل . 
القيا :  ن ال يجوزح  نيه بييع ميا ليي   نيد اإلنسيانر ال  لي  وجيه قال ال اساني:   جوازور 

 ن بيع ما ليي   نيد اإلنسيانر ورخي  فيي السيلفر ويجيوز ( )السلفر وقد ن,  رسول اهلل 
 . (2/  5ائع الصنائع في ترتيب الشرائع )بد  استحساناح إلجماع النا   ل  ذلك

 قرار  مجمع الفقه اإلسالمي بخصو  السلف واالستصناع.
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 :يلي (ر ونصه ما1/663) (9 دد) (السلف) ( بشين89رقف ) قرار  وال: 
 ويعبيع صيفاته ضيبط ويم ين بي يه يجيوز ميا  يل تشمل السلف  قد في,ا يجر  التي السلع -  

 .المصنو اع  ف المزرو اع من  ف الخاف المواد من   انع سواء الذمةر في دينا
 الوقيوع مؤ يد بييمر بيالربط  و م يينر بتياريخ سميا م ليوفر  جيل السيلف ل قد يحدد  ن يجب - ب
 .الحصاد  موسف للتنازع يؤد  ال يسيرا اختالفا يختلف وقو ه مي اد  ان ولو
 وليو عالعية  و لييومين تييخيرو ويجوز ال قد مجل  في السلف ر   مال قبض ت جيل ا صل-ا

 .للسلف المحدد ا جل  ن زائدا  و مساوية التيخير مدا ت ون ال  ن  ل  بشرطر
 ( .البائع) سليه المسلف من  فيال  و رهنا( المشتر ) المسلف  خذ من شر ا مانع ال-د

ذا  يخيير( المشيتر ) المسيلف فيإن ا جيل حليول  ند فيه المسلف تسليف  ن سليه المسلف  جز وا 
ذا مالهر ر   و خذ ال قد وفسخ فيه المسلف يوجد  ن  سل  سلي  فن يرا س سيار  ين  جيزو  ان وا 

 .ميسرا
 يجيوز وال دينر  ن  بارا  نه فيهح المسلف تسليف في التيخير  ن الجزائي الشرط يجوز ال-ز

 .التيخير  ند الديون في الزيادا اشتراط
 .بالدين لدينا بيع من  نه للسلف مال ر   الدين ج ل يجوز ال-ح
 ا جيلر حليول ب يد-النقيد غيير- آخير بشييء فيه المسلف مبادلة( المشتر ) للمسلف يجوز- هي

 وال عابييع نيي  ذلييك منييع فييي يييرد لييف سنييه حيييث. جنسييه بغييير  ف بجنسييه االسييتبدال  ييان سييواء
 .السلف مال بر   فيه مسلما يج ل  ن صالحا البدل ي ون  ن بشرط وذلك سجماعر

 ذاع تموييل  داا الحاضير  صيرنا فيي السيلف ي د( :للسلف الم اصرا التطبيقاع) نبشي عانيا قّرر
 مرونت,يا حييث مين اإلسيالميةر المصيارف نشياطاع وفيي اإلسيالمي االقتصياد فيي  الية  فاءا

 طويليهر  ف متوسيطه  ف ا جل قصير تمويال   ان سواء المختلفةر التمويل لحاجاع واستجابت,ا
 اليزرا يين المنتجين من   انوا سواء ال مالءر من ومت ددا مختلفة شرائ  لحاجاع واستجابت,ا

 والنفقييياع التشيييغيل نفقييياع لتموييييل واسيييتجابت,ا التجيييارر مييين  ف المقييياولين  ف الصييينا يين  ف
 .ا خرل الر سمالية
 (.2/777()7االستصناعر  دد) ( بشين  قد77رقف) عانيا: قرار

 سذا للطيرفين مليزف - الذمية فيي وال يين ال ميل  لي  وارد  قيد وهيو - االستصناع  قد سن -1
 .والشروط ا ر ان فيه توفرع

 و وصيافه وقيدرو ونو يه المستصينع جين  بييان(  ) :يليي ميا االستصيناع  قيد فيي يشترط -2
 .ا جل فيه يحدد  ن( ب) .المطلوبة

 .امحدد آلجال م لومة  قساط سل  تقسيطه  و  لهر العمن تيجيل االستصناع  قد في يجوز -3
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 املوازي. أوال: عقد السلم والسلم
 ذاع م ينة سل ة لشراء اتفاح:  قد السلف من  قود التمويلر وصورته

ودا ب مية محددا مواصفاع  مستقبلي تاريخ في مسبقا   بس ر محدد محددا وجا
 يقوف وقد السلفر  قد سبراف  ند المصرف قبل من السل ة عمن تسليف ويتف محددر

 وبس ر المواصفاعر بنف  سل ة يطلب آخر لطرف آخر بيع  قد بإبراف المصرف
ال ا ول ر السل ة نف   ل  االتفاحر  و اإلشارا دون   ل   بيع باب من سي ون وا 
 (1) .المواز  بالسلف ال قد هذا وسمي يجوزر ال وهذا قبضه قبل فيه المسلف

 تطبيح  قد السلف في المصارف اإلسالمية.
 فمين فائيدارب القيرض  ين يغنيي للتموييل طريقيا   السيلف  قيد ي ون  ن يم ن

 المسيتقبلر فيي تسيلف من,يار  ميية يبييع  ن يم نيه ينتج,يا مشيرو ة سيل ة  نيدو
 يسيتخدم,ا التيي الوسيائل  حيد السيلف  قيد ي يون وليذلك حياال ر عمن,يا  لي  ويحصيل
  يضيا   يسيتخدمه  ميا تجارتيهر موضيوع السلع  ل  الحصول في اإلسالمي المصرف

 مين ال دييد  ن ال مليي الواقيع مين ينتبي ولقيد ومؤسساتهر شر اته تنتجه ما بيع في
 الصينا يةر الشير اع مين ال دييد تمويل في الصيغة هذو تطبح اإلسالمية المصارف
 قبيل الوحيداع بييع طرييح  ين ال قاريية اإلنشياءاع فيي السيلف بييع اسيتخداف ويم ين
 (2) .من,ا االنت,اء ب د وتسليم,ا سنشائ,ا  

  ليه المتفح السل ة عمن بتسليف المصرف يقوف: مخاطر صيغة السلف
 السل ة تسلف ل دف المصرف يت رض قد الحالة هذو وفي ال قدر توقيع  ند لل ميل
 (3) االئتمان. مخاطر ضمن يصنف وهذا ال ميلر قبل من

وهنا يم ن تطبيح  دواع التحوط المشرو ة معل التحوط بال فالة حيث تطلب 
ييه مين التزامياع تحوطيا مين المصارف اإلسالمية من المسيلف سلييه  فييال بميا يقيع  ل

                                                                                                           

 ليف ميا ال اقيدان  لييه اتفيح ميا بمقتضي  جزائييا شيرطا االستصيناع  قد يتضمن  ن يجوز -4
   لف واهلل.قاهرا  روف هناك ت ن

 (.115( مخاطر صي  التمويل اإلسالمير موس   مر مبارك  بو محيميد ) 1)
 (.115( مخاطر صي  التمويل اإلسالمي موس   مر مبارك  بو محيميد ) 2)
 (.115سابحر)  ( المرجع ال3)
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مخيياطر الت عيير و ييدف السييدادر  مييا يم يين للمصييارف اإلسييالمية زيييادا فييي التحييوط 
المطالبييية بيييرهن ميييع  اشيييتراط بييييع الشييييء المرهيييون  نيييد  يييدف الوفييياء بااللتزامييياع 

 ن  -موا بة للواقع الم اصر -واستيفاء الحح منه ر  ما يم ن للمصارف اإلسالمية 
تيمين الت اوني المشروعر  و تشيترط  لي   مالئ,يا ذليك ر بميا تساهف في صناديح ال

 يحقح ل,ا التحوط من مخاطر  دف السداد.
 :املوازي واالستصناع االستصناع ثانيا:عقد

 شيراء  و بييع  لي  ا صيل شيراء وطاليب المصيرف بين اتفاح  نه ومف,ومه
 المشيتر  اعلمواصيف وفقيا   بنياؤو  و صينا ته تيتف  ن  لي  ب يدر يتف سنشياؤو لف  صل

 وللمصيرف سيلفا ر محيدد بييع وبس ر محدد مستقبلي في تاريخ له وتسليمه الن,ائي
 ميع اتفياح ب قيد يقيوف  ن  و بنفسيهر بنياء ا صيل  و صينا ة فيي الخييار اإلسيالمي

 بينف  المطليوب ا صيل  و بنياء بصينا ة ليقيوف الن,يائي المشيتر  غيير آخير طرف
 ا صل لتسليف المو د المحدد قبل التسليف مو د يحدد  ن  ل  المطلوبة المواصفاع
  .الن,ائي للمشتر 
 الصينا ي المجيال فيي بتطبيقيه االستصيناع  قيد مين االسيتفادا يم ينو 
 و نوا هر  ش اله باختالف

 بالمقيايي  ضيبطه يم ين مميا – والسيفن والمر بياع الطيائراع  صينا ة
 اآلالعر فيي غيراالصي القطيع وحتي  بل المختلفةر اآلالع صنا ة و ذلك - والصفاع

 وت لفتيه النقيل مشيقة ميع باه ية بقييف ا جنبيية اليبالد مين اسيتيرادها من بدال   وذلك
بقياء االقتصياد ر للنشياط اليداخلي تحري يا   االستصيناع فيي  ن وخاصية ال الييةر  وا 
 فيي وتو يف,ا الطاقاع المختلفة من واالستفادا المجتمعر  بناء بين المالية للسيولة
 (1) المناسب. مجاله

 خماطر صيغة االستصناع:
 البنك  ن سالّ  بالسلفر التمويل بمخاطر  شبه باالستصناع التمويل مخاطر

 آخرر مستصنع مع مواز استصناع  قد في البداية منذ ا حيان  غلب في يدخل
                                           

( بمراج يه 99 97( مخاطر صي  التموييل اإلسيالمير موسي   مير مبيارك  بيو محيمييد )  1)
 المختلفة.
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  ن دون طرفين بين وسيط  ن  بارا البنك ي ون وبذلك رالزبون طلبه ما لتنفيذ
  قد في البداية منذ يدخل ال قد البنك  ن حين في ين,مارب تجمع  القة هنالك ت ون
ر سلف  محل للسل ة استالمه و ند البنك يقوفو  . قد  ل طبي ة الختالف ن را   مواز 
 السل ة بيع  ند  قساط  ل  المبل  يستلف  نه حين في  امال ر العمن بدفع ال قد

 :طرفين من ت ون المخاطرا فإن هنا ومن . للزبون استصنا ا  
 ن وله  و  لي,ار المتفح ا قساط سداد  ن ي جز حينما ا ولر المستصنع من  -1
 المصرف فإن الحالة هذو وفي .ملزف غير  نه الفق,اء من يرل من  ند ال قدر  ن

 السوح مخاطر وربما يت رض سل  وبي ,ار وتسويق,ا السل ة تخزين ت لفة سيتحمل
 .آخر زبون سل  بي ,ا  ند خسارا سل   و رال امة

 من  و  ليهر المتفح الوقع في السل ة تسليف من يتم  ن لف سذا الصانعمن  -2
 (1) .السداد  دف مخاطر سل  البنك يت رض الحالة هذو وفي .مطلقا   تسليم,ا

وهنا يم ن للمصارف اإلسالمية التحوط بالشرط الجزائي المقرر للتيخير في تنفيذ 
ستصن ار وقد  جاز مجمع الفقه اإلسالمي ا  مال في حالة ما سذا  ان المصرف م

ر  ما في حالة ما سذا  ان (2)الشرط الجزائي في حح الصانع ولي  المستصنع
المصرف صان ا فيم نه التحوط بالوسائل المشرو ة لضمان العمن في حالة تقسيطه 

  ن طريح ال فالةر والرهنر والتيمين الت اوني.

                                           

 اإلسالمية المالية ال,ندسة ( ر ين ر: دور20محمد )    بدال ريف فضل ( سدارا المخاطرر د:1)
ة الجزائريية اإلسالمير مختار بو نقابر بحث منشور في المجلي التمويل صي  مخاطر سدارا في

 ف.2016( 48( ) 5للتنمية االقتصادية  دد )
موضوع  ( بشين2/306الدورا العانية  شرر ) 109: رقف قرار مجلة مجمع الفقه اإلسالمير ( 2)

 الجزائي. الشرط
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 اخلامتة
الصييالحاعر والصييالا والسييالف  ليي  رسييول اهللر الحمييد هلل الييذ  بن متييه تييتف 

 وب د:   و ل  آلهر وصحبهر ومن واالو.
الذ  يّسر ليي ستمياف هيذا البحيثر واهلل  سييل  ن ي يون  -ت ال  –فيحمد اهلل 

بالتوفيح حالفني و ن الخطي والزلل جّنبنير وفيما يلي  وجز  هف النتيائج والتوصيياع 
 حثر وذلك فيما يلي: التي توصلع سلي,ا من خالل هذا الب

 أوالً: أهم النتائج:
التحوط من المخاطر هو:) الوقاية من احتمالية الخسارار بتقليل,يار وتخفييف ميا  -1

 يترتب  لي,ار من خالل  دواع مخصوصة(.
التحوط من مخياطر االئتميان هيو ) الوقايية مين احتماليية الخسيارار بسيبب  يدف  -2

واع مخصوصة(. وهذو ا دواع قد ت ون محرمة وفاء المدين بالتزاماتهر من خالل  د
 الشتمال,ا  ل  الربا  وغيرو من المحرماعر وقد ت ون مشرو ة.  

 اتض  من خالل التحوط من مخاطر االئتمان بالشرط الجزائي ما يلي: -3
ال يجوز تحوط المصارف اإلسالمية بالشرط الجزائي المقرر لمجرد التيخير في  -

 فق,اء .سداد الديون باتفاح ال
استحدعع سلزاف المدين المماطل  -وهي ليسع قليلة -ب ض المصارف اإلسالمية  -

دفع ت ويض  ن الضرر الذ   لحقه بالمصرف نتيجة مماطلته وحجز المال  ن 
االستعمار وتحقيح الرب ر وقد اختلف الفق,اء الم اصرون في مدل جواز ذلكر 

 والراج  من خالل البحث  دف الجواز.
ك فال مانع شر ا في تطبيح اقتراح ب ض الفق,اء الم اصرين المتضمن  ومع ذل -

فرض  قوبة مالية  ل  المدين المماطل تصرف في وجوو الخيرر وقد  خذع به 
 ب ض المصارف اإلسالمية.

 ما  نه ال مانع من الح ف  ل  المدين المماطل بتحمله مصاريف الد ول  -
 م,ا الدائن لتحصيل  صل دينه.القضائية وغيرها من المصروفاع التي غر 

ال مانع شر ا من التحوط باشتراط حلول بقية ا قساط  ند المماطلة في  ما  نه  -
 سداد الديونر وي ون هذا من التحوط المشروع  ل  الراج  من قولي ال لماء.
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االئتمان بتجميد ا رصدا وتطبيقه في اتض  من خالل التحوط من مخاطر  -3
 ما يلي: المصارف اإلسالمية

مشرو ية تحوط المصارف اإلسالمية برهن  رصدا ال ميلر حيث تلجي ب ض  -
المصارف اإلسالمية سل  اشتراط تجميد  رصدا ال ميل) تجميد حساب االستعمار( 

 وقد اتفقع المذاهب الفق,ية ا رب ة  ل  جواز رهن النقود.
عمنه المؤجل  ل  اختلف الفق,اء في مدل جواز التحوط برهن المبيع الستيفاء  -

ر يينر والراج  من خالل البحث جواز ذلكر ويم ن تطبيح ذلك بالنسبة للمصارف 
اإلسالمية من خالل  قد المرابحة والبيع بالتقسيطر حيث يجوز للمصرف حب  

 السل ة حت  يستوفي عمن,ا من ال ميل. 
 رهن الواقع في وهو للبضائعر الممعلة المستنداع رهن من التحوط المشروع -

 ومن التحوط المشروع جواز رهن ا س,ف. نفس,ار للبضائع
االئتمان بال فالة وتطبيقه في المصارف اتض  من خالل التحوط من مخاطر  -4

 اإلسالمية ما يلي:
مشرو ية تحوط المصارف اإلسالمية باشتراط ال فالةر حيث سن ال فالة بالمال  -

 جائزا باتفاح الفق,اء.
دل مشيييرو ية مطالبييية المصيييارف اإلسيييالمية للضيييامن اختليييف الفق,ييياء فيييي مييي -

والمضمون  نه سذا  ان  الهما موسرا  ل  عالعة آراءر والراج  هيوالر   القائيل بيين 
المضييمون  نييه ال يبيير  بالضييمان وللييدائن مطالبيية ميين شيياء ميين ال فيييل  و الم فييول 

نينيية  نييهر  ن هييذا هييو ا قييرب لح ميية توعيييح الييدين بال فالييةر حيييث يحقييح الطمي
للدائنر لعبوع الدين في   عر من ذمية ميع مشيرو ية التخييير فيي مطالبية مين شياء 

 من ال فالء.
يم ن  ن يشترك في الضمان   عر من  فيلر ويستطيع المصرف اإلسالمي  ن  -

يشترط  ل  ال ميل  ن يقدف له  ددا من ال فالء الموسرين  و المؤسساع المالية 
  التي ال تت امل بالحراف.

م ن تطبيح ال فالة في ال عير من ال قود االئتمانية معل البيع بالتقسيطر ي -
 والمرابحةر والسلف  ل  ر   الجم,ور.
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االئتمان بالتيمين الت اوني وتطبيقه في اتض  من خالل التحوط من مخاطر  -5
 المصارف اإلسالمية ما يلي:

ن الت اوني  ل  اتفح  امة الفق,اء الم اصرون  ل  مشرو ية التحوط بالتيمي -
وجه ال موفر وبالتالي مشرو ية التحوط بالتيمين الت اوني  ل  الديون في 

 المصارف اإلسالمية.
  هف ي ون وقد المت عرار الديون لمش لة الحلول  حد يمعل الديون  ل  التيمين -

 مع والتطور ال صر مع ويتفح  ملير حل و نه وف اليةر نجاحا   الحلولر و  عرها
 اإلسالمير التي انتشرع في م  ف الدول ال ربية. التيمين الت اوني اعشر  وجود
 التمويل المت لقة بصي  المخاطر يم ن للمصارف اإلسالمية التحوط من  -6

والسلف بيدواع التحوط  المرابحة واالستصناع المديونية  ما في  ل  القائمة
 المشرو ة التي تتالئف مع طبي ة ومخاطر  ل  قد.

 التوصياع والمقترحاع.  عانيا: هف
التزاف المصارف اإلسالمية بيح اف الشري ة اإلسالمية في  نشطت,ا المختلفةر  -1

 والمراقبة الشديدا  ل  ذلك من قبل هيئاع شر ية مستقلة ل,ا سلطة االلزاف.
اهتماف المصارف اإلسالمية بإدارا المخاطر واالست انة بذو  الخبراع في ذلك  -2

 ل.لتحقيح واقع  فض
تطبيح  دواع التحوط المشرو ةر والب د  ن ا دواع المحرمةر وال مل الجاد من  -3

  جل تحقيح استعمار  فضل.
االهتماف بالدراساع التي تجمع بين الفقه واالقتصاد للخروا بيفضل الحلول  -4

 فق,يا واقتصاديا في قضايا االقتصاد.
قانونر وخصوصا ما يت لح تدري  االقتصاد اإلسالمي في  لياع الشري ة وال -5

بالصيرفة اإلسالميةر حت  يتم ن الباحث الشر ي من الوقوف  ل  التصور 
الحقيقي لممارساع المؤسساع الماليةح  ن الح ف  ل  الشيء فرع  ن تصورور 
وحت  نجد  وادر تجمع بين الفقه واالقتصادر فالواقع يش,د باستقالل  لي,ما في 

 ن,ما.حين  ن من الضرور  الجمع بي
توجيه الباحعين سل  قضايا االقتصاد اإلسالمير خصوصا ما يت لح بالصيرفة  -6
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 اإلسالمية.
هذو  هف النتائج والتوصياع التي توصلع سلي,ا من خالل هذا البحث  

المتواضعر فما  ان من توفيح فمن اهلل ر وما  ان من خطي  و س,و  و نسيان 
اء ر و سيل اهلل ال فو والغفران ر واهلل من فمني ومن الشيطانر واهلل ورسوله منه بر 

وراء القصد وهو ال,اد  سلي سواء السبيل ر وصل  اهلل  ل  سيدنا محمد و ل  آله 
 وصحبهر وسل ف تسليما  عيرا.
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 (1) املصادر واملراجع
 أوالً: القرآن الكريم وعلومه: 

هيي(ر تحقييح: 370: حمد بن  لي  بي ب ر الراز  الجصا  الحنفي )ع ح اف القرانر -1
 1405بييروعر طب ية سينة:  -محمد صادح القمحاو  ر ط: دار سحياء التراث ال ربيي 

 هي.
الجييامع  ح يياف القييرآنر  بييي  بييد اهلل محمييد بيين  حمييد شييم  الييدين القرطبييي )ع :  -2 

بييراهيف  طفييي،ر ط : دار ال تييب المصيييرية 671  –هييي(ر تحقيييح :  حمييد البردونيييي ر وا 
 ف. 1964 -هي 1384العانية سنة:  القاهرار الطب ة

ال شييياف  ييين حقيييائح غيييوامض التنزييييلر  بيييي القاسيييف محميييود بييين  ميييرو بييين  حميييد  -3
بيييروعر الطب يية العالعيية  –هييي(ر ط: دار ال تيياب ال ربييي 538الزمخشيير  جييار اهلل )ع: 

 هي . 1407سنة:  
ار سحييياء هييي(ر ط: د606ييي  مفيياتي  الغيييبر  بييي  بييد اهلل محمييد بيين  ميير الييراز  )ع: 4

 هي. 1420التراث ال ربي ر بيروعر الطب ة العالعة سنة 
الم جييزا ال بييرل القييرآنر لمحمييد بيين  حمييد بيين مصييطف  بيين  حمييد الم ييروف بيييبي  -5     

 هي(رط: دار الف ر ال ربي.1394زهرا )المتوف : 
 ثانيا : كتب احلديث الشريف:

ناصيير الييدين ا لبييياني )ع :  سرواء الغليييل فييي تخييريج  حاديييث منيييار السييبيلر لمحمييد -1
بيييروعر الطب يية العانييية  –هييي(ر تحقيييح: زهييير الشيياوي،ر ط: الم تييب اإلسييالمي 1420
 ف.1985 -هي  1405سنة:

االستذ ارر  بي  مر يوسف بين  بيد اهلل بين محميد بين  بيد البير بين  اصيف النمير    -2
دار ال تيب هي(ر تحقيح: سالف محمد  طار محميد  ليي م يوضر ط: 463القرطبي )ع: 

 ف.2000 –هي 1421بيروعر الطب ة ا ول  سنة:  –ال لمية 
جييامع ا صييول فييي  حاديييث الرسييولر لمجييد الييدين  بييي السيي اداع المبييارك بيين محمييد  -3

هييي(ر تحقيييح :  بييد القييادر ا رنييؤوط ر ط : م تبيية 606الجييزر  بيين ا عييير )المتييوف  : 
 الحلواني .

 

                                           

 ( مرتبة ترتيبا  موضو يار عف رتبع هجائيا  مع سغفال  داا الت ريف ) ل(.1)
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ارل بيييد اليييرحمن بييين  بيييي ب يييرر جيييالل اليييدين اليييديباا  لييي  صيييحي  مسيييلف بييين الحجا -4
الممل يية ال ربييية  -هييي(رط: دار ابيين  فييان للنشيير والتوزيييع 911السيييوطي )المتييوف : 

 ف 1996 -هي  1416الخبرر الطب ة: ا ول   –الس ودية 
سبل السالفر  بي سبراهيف  يز اليدين محميد بين سسيما يل ال حالنيي عيف الصين اني )ع:  -5

 لحديثر القاهرا.هي(ر ط: دار ا1182
هيي(ر تحقييح: محميد 273سنن ابن ماجهر  بي  بيد اهلل محميد بين يزييد القزوينيي)ع:  -6

 فؤاد  بد الباقير ط: دار سحياء ال تب ال ربية.
ْسيتاني ر تحقييح: محميد محييي  -7 جن جا سنن  بي داودر  بي داود سليمان بين ا شي ث ال ِّ

 وع.الدين  بد الحميدر ط: الم تبة ال صريةر بير 
سيييينن الييييدارقطنير  بييييي الحسيييين  لييييي بيييين  ميييير بيييين  حمييييد بيييين م,ييييد  البغييييداد   -8

هييي(ر تحقيييح: شيي يب االرنييؤوطر وآخييرونر ط: مؤسسيية الرسييالةر 385الييدارقطني)ع: 
 ف.2004 -هي  1424بيروعر لبنانر الطب ة ا ول  سنة: 

تياح  بيو السنن الصغرلر بي  بد اليرحمن  حميد بين شي يب النسيائير تحقييح:  بيد الف -9
 -هيييي 1406حليييبر الطب ييية العانييية سييينة:  –غييدار ط: م تيييب المطبو ييياع اإلسييالمية 

 ف.1986
السيينن ال بييرلر  بييي ب يير البي,قييي الخراسييانير تحقيييح: محمييد  بييد القييادر  طييار ط:  -10

 ف.2003 -هي  1424لبنانر الطب ة العالعة سنة: –دار ال تب ال لميةر بيروع 
هي(ر تحقيح:  بو تمييف ياسير 449ي الحسن ابن بطال )ع: شرح صحي  البخارلر  ب -11

 ف.2003 -هي 1423بن سبراهيفر طب ة: م تبة الرشدر الرياضر الطب ة العانية سنة: 
صييحي  البخييار  ر  بييي  بييداهلل محمييد بيين سسييما يل البخييار ر تحقيييح: محمييد زهييير  -12

 هي. 1422الناصرر ط: دار طوح النجاا ر الطب ة ا ول  سنة: 
هييي( 261صييحي  مسييلفر  بييي الحسيين مسييلف بيين الحجيياا القشييير  النيسييابور )ع:  -13

 بيروع. –تحقيح: محمد فؤاد  بد الباقير ط: دار سحياء التراث ال ربي 
ي مرقاا المفاتي  شرح مش اا المصيابي ر  بيي الحسين نيور اليدين الميال ال,يرو  القيار  14

 ف.2002 -هي 1422 ول  سنة: هي(ر ط: دار الف رر بيروعر الطب ة ا1014)ع: 
 

المسييتدرك  ليي  الصييحيحينر  بييي  بييد اهلل الحييا ف محمييد بيين  بييد اهلل النيسييابور ر  -15
هيي  1411بييروعر الطب ية: ا ولي ر  –تحقيح: مصيطف   طيار ط: دار ال تيب ال لميية 
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 ف.1990 –
تحقييح: هيي(ر 241مسند اإلمياف  حميدر  بيي  بيد اهلل  حميد بين حنبيل الشييباني )ع:  -16

 -هيييي  1421شيي يب ا رنيييؤوط وغييييرو ر ط: مؤسسيية الرسيييالةر الطب ييية ا وليي  سييينة: 
 ف.2001

المنتق  شرح الموطير  بي الوليد سليمان بن خليف  القرطبيي البياجي ا ندلسيي )ع:  -17
 هي.1332هي(ر طب ة: مطب ة الس ادار الطب ة ا ول  سنة: 474

بيييي ز رييييا محييييي اليييدين النيييوو  )ع: يييي المن,ييياا شيييرح صيييحي  مسيييلف بييين الحجييياار  18
 بيروع. –هي(ر ط: دار سحياء التراث ال ربي 676

هي(ر تحقيح:  صاف اليدين 1250نيل ا وطارر لمحمد بن  لي الشو اني اليمني )ع: -19
 ف.1993 -هي 1413الصبابطير ط: دار الحديثر الطب ة ا ول  سنة 

 ثالثا: كتب اللغة.
ّمد بن  بد اليرزّاح الحسيينير بي الفييض الملّقيب بمرتضي  تاا ال رو ر لمحّمد بن مح -1

 هي(ر ط: دار ال,داية.1205الز بيد  )ع: 
هييي(ر تحقيييح:  حمييد  بييد 393الصييحاحر  بييي نصيير سسييما يل بيين حميياد الجييوهر  )ع: -2

 بيروع. –الغفور  طار ط: دار ال لف للماليين 
 –هييي(ر ط : دار صييادر 711لسييان ال ييربر لمحمييد بيين من ييور ا فريقييي المصيير )ع - 3

 ف.1987 -  هي 1407بيروع ر الطب ة الراب ة سنة: 
هييي(ر 666مختييار الصييحاحر لييزين الييدين  بييي  بييد اهلل محمييد بيين  بييي ب يير الييراز  )ع:  -4

تحقييييح: يوسيييف الشييييخر ط: الم تبييية ال صيييرية ر بييييروعر الطب ييية الخامسييية سييينة: 
 ف.1999هي / 1420

ح ال بيييرر  حمييد بيين محمييد بيين  لييي الفيييومي عييف المصييباح المنييير فييي غريييب الشيير  -5 
 بيروع. –هي(ر ط: الم تبة ال لمية 770الحمو ر  بي ال با  )المتوف : نحو 

 الم جف الوسيط الصادر  ن مجمع اللغة ال ربية بالقاهرار ط:دار الد وا.  -7
 رابعا: كتب أصول وقواعد الفقه.

هيي(ر طب ية: 911جالل الدين السيوطي)ع: ا شباو والن ائرر ل بد الرحمن بن  بي ب ر  -1
 ف.1990 -هي 1411دار ال تب ال لميةر الطب ة: ا ول  سنة 

التحبييير شييرح التحريييرر ل ييالء الييدين  لييي بيين سييليمان المييرداو  الدمشييقي الصييالحي  -2
هي(ر تحقيح: د.  بيد اليرحمن الجبيرينر د.  يوض القرنيير د.  حميد 885الحنبلي )ع: 
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 -هييي 1421الرييياضر الطب يية ا وليي  سيينة:  -السيي ودية  -لرشييد السييراحر ط: م تبيية ا
 ف.2000

 خامسا: كتب الفقه املذهبي:
 أ ـ كتب الفقه احلنفي.

هييي(ر ط: 683االختييار لت ليييل المختيارر ل بييد اهلل بين محمييود بين مييودود الموصيلي)ع:  -1
 ف.1937 -هي  1356القاهرا سنة:  -الحلبي 

سبييراهيف بيين محمييدر الم ييروف بييابن نجيييف المصيير  )ع: البحرالرائييحر لييزين الييدين بيين  -2
 هي(ر ط: دار ال تاب اإلسالمير الطب ة العانية بدون تاريخ.970

بيييدائع الصييينائع فيييي ترتييييب الشيييرائع ر ل يييالء اليييدينر  بيييي ب ييير بييين مسييي ود ال اسييياني  -3
 -هييييي 1406هييييي( ط: دار ال تييييب ال لميييييةر الطب يييية العانييييية سيييينة:587الحنفييييي)ع: 

 ف.1986
البناييية شييرح ال,دايييةر  بييي محمييد محمييود بيين  حمييد الحنفيي  بييدر الييدين ال ينيي  )ع:  -4

 -هييي  1420بيييروعر لبنييانر الطب يية ا وليي ر  -هييي(ر طب يية: دار ال تييب ال لمييية 855
 ف.2000

تبيييين الحقييائح شييرح  نييز الييدقائحر ل عمييان بيين  لييي بيين محجيين  فخيير الييدين الزيل ييي  -5
بييرل ا ميريييةر  بييوالحر القيياهرار الطب يية ا وليي  سيينة: هييي(ر ط: المطب يية ال  743)ع: 

 هي.1313
تحفة الفق,اءر لمحمد بن  حمد بن  بي  حميدر  بيي ب ير  يالء اليدين السيمرقند ر )ع:  -6

 -هيييي  1414لبنيييانر الطب ييية العانيييية:  –هيييي(ر ط: دار ال تيييب ال لمييييةر بييييروع 540
 ف.1994

نر محمييد  مييين بيين  ميير بيين  بييد ال زيييز رد المحتييار  ليي  الييدر المختييارر البيين  ابييدي -7
 -هييي 1412بيييروعر الطب يية العانييية سيينة:  -هييي(ر ط: دار الف يير1252 ابييدين )ع: 

 ف.1992
 هي(ر ط: دار الف ر.786ال ناية شرح ال,دايةر لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي )ع:  -8
ر ط:دار هيي(478المبسوطرلشم  الدين  بي  ب ير محميد بين  بي  سي,يل السرخسيي)ع: -9

 ف.1993-هي1414الم رفة بيروعر سنة: 
مجمع ا ن,ر في شرح ملتق  ا بحرر ل بد الرحمن بن محمد بن سليمان شييخي زادو  -10

 هي( ر ط: دار سحياء التراث ال ربي.1078المش,ور بداماد  فند  )ع: 
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هيي(ر ط: 1030مجمع الضماناعر  بي محمد غانف بن محميد البغيداد  الحنفيي )ع:  -11
 دار ال تاب اإلسالمي

ال,داييية شييرح بداييية المبتييد ر ل لييي بيين  بييي ب يير بيين  بييد الجليييل المرغينييانير )ع:  -12
 هي(ر تحقيح:طالل يوسفر ط: دار احياء التراث ال ربير بيروع .593

 ب: كتب الفقه املالكي:
رشيد  بداية المجت,د ون,اية المقتصدر  بي الوليد محمد بن رشد القرطبي الشي,ير بيابن -1

 ف.2004 -هي1425هي(ر ط: دار الحديثر القاهرار سنة: 595الحفيد)ع: 
هييي( ل  الشييرح ال بيييرر 1230حاشييية الدسييوقير للشيييخ محمييد  رفييه الدسييوقي )ع : -2

هيي(ر تحقييح: الشييخ: محميد 1201 بي البر اع  حمد ال دو ر الش,ير بالدرديرر )ع: 
  لي،ر ط: دارالف ر.

 فايييية الطاليييب الربيييانير  بيييي الحسييينر  ليييي بييين  حميييد حاشيييية ال يييدو   لييي  شيييرح  -3
 –هيييي(ر تحقييييح: يوسيييف الشييييخ البقيييا ير ط: دار الف ييير 1189الصييي يد  ال يييدو  :)

 ف.1994 -هي 1414بيروعر سنة: 
الذخيرار  بي ال با  ش,اب الدين  حمد بن سدري  بين  بيد اليرحمن الشي,ير بيالقرافي  -4

بييييروعر الطب ييية  -الغيييرب اإلسيييالمي هيييي(ر تحقييييح: محميييد حجيييير ط: دار684)ع: 
 ف.1994ا ول ر 

شييرح الخرشييي  ليي  مختصيير خليييلر للشيييخ محمييد بيين  بييد اهلل الخرشييي المييال ي)ع  -5
 (ر  ط:دار الف رر بيروع. 1101

الفوا ييييه الييييدوانير  حمييييد بيييين غييييانف شيييي,اب الييييدين النفييييراو  ا زهيييير  المييييال ي )ع:  -6
 ف.1995 -هي 1415هي( ر  ط: دار الف رر سنة: 1126

القيييوانين الفق,ييييةر  بيييي  بيييد اهلل محميييد بييين  حميييد بييين محميييد بييين جيييز  الغرنييياطي    -7
 ف.1405/1985هي( ط: الف الف رر القاهرارالطب ة ا ول  سنة:741)ع:

           ال ييافي فييي فقييه  هييل المدينيية المييال ي  بييي  ميير يوسييف بيين  بييد اهلل بيين محمييد بيين  -8
هييي(ر تحقيييح: محمييد محمييد  حيييدر ط : 463قرطبييي)ع:  بييد البيير بيين  اصييف النميير  ال

 ف.1980هي/1400م تبة الرياض الحديعة ر الطب ة العانية : 
 
ميين  الجليييل شييرح مختصيير خليييلر لمحمييد بيين  حمييد بيين محمييد  لييي،ر  بييي  بييد اهلل  -9

 ف.1989هي/1409بيروعر سنة:  –هي(ر ط: دار الف ر 1299المال ي )ع: 
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مختصر خليلر  لشم  الدين  بي  بيد اهلل محميد بين محميد مواهب الجليل في شرح  -10
)ع:        بن  بد اليرحمن الطرابلسيي المغربيير الم يروف بالحطياب الرُّ ينيي الميال ي 

 ف.1992 -هي 1412هي( ر  ط: دار الف رر الطب ة العالعة سنة: 954
 ج : كتب الفقه الشافعي:

هيي( 926ف ز رييا ا نصيار ر  )ع: سن  المطالب في شرح روض الطالبر لشيخ اإلسال -1
 ط: دار ال تاب اإلسالمي.

اإلقناع في حيل  لفيا   بيي شيجاعر لشيم  اليدينر محميد بين  حميد الخطييب الشيربيني  -2
دار الف يرر ط: دار الف ير  -هي(ر تحقيح: م تب البحيوث والدراسياع 977الشاف ي )ع: 

 بيروع. –
ن يحيي  بين  بيي الخيير ال مرانيي اليمنيي البيان في مذهب اإلماف الشاف ير  بي الحسيي -3

جدار الطب ية ا ولي   –هي(ر تحقيح: قاسف النور ر ط: دار المن,اا 558الشاف ي )ع: 
 ف.2000 -هي 1421سنة: 

ييي الحيياو  فييي فقييه الشيياف ير  بيي  الحسيين  لييي بيين محمييد بيين حبيييب البصيير  البغييداد ر 4
 يادل  بيد الموجيودر  - هي( ر تحقيح:  لي محمد م يوض450الش,ير بالماورد  )ع:

 ف .1994-هي 1414ط: دار ال تب ال لمية بيروعر 
الغرر الب,ية في شرح الب,جة الورديةر لزين الدين  بي يحي  ز ريا بن محمد بن  حميد  -5

 هي( ر ط: المطب ة الميمنيةر بدون تاريخ .  926بن ز ريا ا نصار ر)ع: 
هييي(ر ط: 623مييد الراف ييي القزوينييي )ع: فييت  ال زيزبشييرح الييوجيزر ل بييد ال ييريف بيين مح -6

 دار الف ر.
 فاييية ا خيييار فييي حييل غاييية االختصييارر لتقييي الييدين  بييي ب يير بيين محمييد الحسيييني  -8

هي(ر  تحقييح:  ليي  بيد الحمييد ومحميد وهبيي سيليمانر 829الحصنير الشاف ي )ع: 
 ف. 1994دمشحر الطب ة: ا ول ر  –ط: دار الخير 

ر مع ت ملة السب ي والمطي يير  بيي ز رييا محييي اليدين يحيي  المجموع شرح الم,ذب  -9
 هي(ر ط: دار الف ر.676بن شرف النوو  )ع: 

مغنيييي المحتييياار لشيييم  اليييدين محميييد بييين  حميييد الخطييييب الشيييربيني الشييياف ي)ع:  -10
 ف.1994 -هي 1415هي(ر ط: دار ال تب ال لميةر الطب ة: ا ول  سنةر 977

هييي(ر 478المييذهبرإلماف الحييرمين  بييد الملييك الجييويني )ع ن,اييية المطلييب فييي دراييية  -11
 ف.2007هي ي 1428تحقيح:د: بد ال  يف الّديبر ط:دار المن,اارالطب ة ا ول  سنة 
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 د ـ كتب الفقه احلنبلي:
س الف الموق ين  ن رب ال المينر لمحمد بن  بي ب ر بن  ييوب بين سي د شيم  اليدين  -1

ح: محمييد  بييد السييالف سبييراهيفر ط: دار ال تييب هييي(ر تحقييي751ابيين قيييف الجوزييية )ع: 
 ف.1991 -هي 1411ييروعر الطب ة ا ول  سنة:  –ال لمية 

اإلقناع في فقه اإلماف  حمد بن حنبلر موس  بن  حمد بن موس  بن سالف ابن  يسي   -2
هييي(ر 968بيين سييالف الحجيياو  المقدسييير عييف الصييالحير شييرف الييدينر  بييي النجييا )ع: 

 لبنان. –ف محمد السب ير ط: دار الم رفة بيروع تحقيح:  بد اللطي
اإلنصياف فيي م رفيية اليراج  مين الخييالفر ل يالء الييدين  بيي الحسين  لييي بين سييليمان  -3

 هي(ر  ط: دار سحياء التراث ال ربير الطب ة العانية  بدون تاريخ.885المرداو  )ع: 
بين قاسيف النجيد   حاشية الروض المربيع شيرح زاد المسيتقنعر ل بيد اليرحمن بين محميد -4

 هي.1397هي(ر الطب ة ا ول  سنة: 1392)ع: 
شييييرح منت,يييي  اإلراداعر لمنصييييور بيييين يييييون  بيييين سدرييييي  الب,ييييوت  الحنبليييي  )ع:  -5

 ف.1993 -هي 1414هي(ر  ط:  الف ال تبر الطب ة ا ول  سنة: 1051
المقدسيي ال دا شرح ال مدار ل بد الرحمن بن سبراهيف بن  حمدر  بي محميد ب,ياء اليدين  -6

 ف. 2003هي 1424هي(ر ط: دار الحديثر القاهرار طب ة سنة: 624)المتوف : 
 شاف القناع  ن ميتن اإلقنياعر لمنصيور بين ييون  بين صيالح اليدين ابين حسين بين  -7 

 هي(ر ط: دار ال تب ال لميةر بيروع.1051سدري  الب,وت  الحنبل  )ع: 
سبييراهيف بيين محمييد بيين مفليي ر) ع: المبييدع شييرح المقنييعر  بييي سسييحاح برهييان الييدين  -8

 ف.1997 -هي  1418هي(ر  ط: دار ال تب ال لميةر بيروعرالطب ة ا ول  سنة: 884
مجموع الفتاولر لتقي الدين  بي ال با   حمد بين  بيد الحلييف بين تيميية الحرانيي )ع:  -9

هيييييي(ر تحقييييييح:  بيييييد اليييييرحمن بييييين قاسيييييفر ط: مجميييييع المليييييك ف,يييييد ر سييييينة: 728
 ف.1995هي/1416

هيي(ر 1243مطالب  ولي الن, ر لمصطف  بن س د السيوطي الدمشقي الحنبليي )ع:  -10
 ف.  1994 -هي 1415ط: الم تب اإلسالمير الطب ة العانية سنة: 

ييي المغنييي شييرح مختصيير الخرقييير  بييي محمييد  بييد اهلل بيين  حمييد بيين قداميية المقدسييي 11
 ف.1968 -هي 1388هي( ر ط:م تبة القاهرار سنة: 620)ع:

 ـ املذهب الظاهري: هـ
هيي(ر ط: دار 456المحل  باآلعارر  بي محمد بن حزف ا ندلسيي القرطبيي ال ياهر  )ع:  -



 

  

 

 
                                             ن مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية في ضوء الفقه اإلسالميالتحوط م 

 

532 

 بيروع. –الف ر 
 سادسا: كتب فقهية وقانونية معاصرة.

 ح ييياف الت اميييل فيييي المصيييارف اإلسيييالميةر د: وهبييية الزحيليييير مجلييية مجميييع الفقيييه   -1 
 اإلسالمي الدولير ال دد العاني.

 ح يييييياف الم ييييييامالع الشيييييير يةر للشيييييييخ  لييييييي الخفيييييييفر ط:دار الف يييييير ال ربييييييير  -2 
 ف.2008هي/ 1429سنة:

سدارا البنيييوك التجارييييةر ابت,ييياا مصيييطف   بيييد اليييرحمنر  ط: دار الن,ضييية ال ربييييةر  -3 
 ف.2000القاهرار

ر هيفيييياء غنيييييةر طب يييية 3و 2سدارا المخيييياطر المصييييرفية  ليييي  ضييييوء مقييييرراع بييييازل  -4
 ف.2015سنة:

سدارا المخاطر بالمؤسساع المالية اإلسالمية من الحلول الجزئيية سلي  التيصييلر د: بيد  -5
ال ريف  حمد قندوزر بحث مقيدف سلي  ميؤتمر المصيارف اإلسيالمية بيين الواقيع والمييمول 

 ف.2009
 سييياليب التموييييل بيييالقرضر د : محميييد الشيييحاع الجنيييد  ضيييمن موسيييو ة االقتصييياد  -6

قود وا سيواح المالييةر تحريير: .د: رف يع السييد ال وضيير اإلسالمي  في المصارف والن
 ف.2009هي/1430ر سشراف  د:  ل  جم ةر ط:دار السالفر الطبب ة ا ول  سنة:

 االستصناعر د:س ود بن مس د بن مسا د العبيتير مجلة مجمع الفقه ال دد الخام . -7
 بيروع. -ا صول ال امة للقانون د. توفيح حسن فرار ط: م تبة م او   -8
االئتمان في االقتصاد اإلسالمي اإلسيالمير سي د بين حميدان اللحيياني ر رسيالة مقدمية  -9

 ف. 1998هي/1419سل  جام ة  ف القرلر طب ة سنة:
 

 صييانة بحيث ر لمجمو ية مين الميؤلفينر م اصيرا اقتصيادية قضايا في فق,ية بحوث -10
ط:دار  . عميان شيبيرر د: محمد ر اإلسالمي الفقه في الت عر من وم الجت,ا المديونياع

 ف.1998هي/1418النفائ ر ا ردنر الطب ة ا ول  سنة:
البيع بالتقسيطر الد تور رفيح ييون  المصير ر مجلية مجميع الفقيه اإلسيالمير ال يدد  -11

 السابع.
التيييمين الت ييياوني ا ح يياف والضيييوابط الشييير يةر  حمييد محميييد صييبا ر ر بحيييث مقيييدف  -12

 ي ال دد ال شرون.لمجمع الفقه اإلسالم
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ابراهيفر بحث مقدف لمجمع الفقيه  ال,اد   عمان .المالير د الت افلي والتحوط التيمين -13
 اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.

التيييمين  ليي  الييديون دراسيية فق,ييية اقتصييادية ر د:  لييي محيييي الييدين القييرو داغييي  -14
  افلي.منشور  ل  شب ة اإلنترنع.ربحث مقدف لمؤتمر وعاح ا ول للتيمين الت

التيمين  ل  الديون في الفقيه اإلسيالمي ر د: محميد الزحيليي ر بحيث منشيور بمجلية  -15
 ف(.2006جام ة دمشح لل لوف االقتصادية والقانونية )

 التيمين وا  ادا التيمينر د: وهبة الزحيلي مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ال دد العاني. -16
شخصيييييية وال ينيييييية د سيييييمير  بيييييد السييييييد تنييييياغور ط:دار الم يييييارف التيمينييييياع ال -17

 با س ندرية.
دراسة تطبيقية  د: شيوقي سسيما يل  - قد المرابحة  -تجربة بنوك فيصل اإلسالمية  -18

 شحاتةرضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ال دد الخام .
دورا الحادييية التحييوطر د: بييد السييتار  بييو غييدا مجليية مجمييع الفقييه  اإلسييالمي ر اليي -19

 وال شرون.
 ال يريف  بيد لتنميتيهر اليد تور: ودافيع  للميال اإلسيالمي حمايية  التموييل فيي التحوط -20

قندوزر ط: دائرا الشيؤون اإلسيالمية وال ميل الخيير  بيدبير منتيدل فقيه االقتصياد   حمد
 ف.2015االسالمير سنة 

د هيالل السيميراع ر جام ية التحوط في التمويل اإلسالمي دراسة مقارنةر د: بد محمو  -21
 اليرموك.

التحييوط فييي الم ييامالع الماليييةر د: التجيياني الطيييب محمييدر بحييث مقييدف لمنتييدل فقييه  -22
 االقتصاد اإلسالمي العاني.

التحيييوط فيييي الم يييامالع المالييييةر د  بيييداهلل ال مرانيييي ر بحيييث مقيييدف لمجميييع الفقيييه  -23
 اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.

التحييوط فييي الم ييامالعر د:  جيييل النشييمير مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدولير  -24
 الدورا الحادية وال شرون.

التفاصيل ال ملية ل قد المرابحة في الن اف المصرفي اإلسالمير د: محمد  بيد الحلييف  -25
  مرر بحث مقدف لمجمع الفقه اإلسالمير ال دد الخام .

ةر د. محمييد  لييي القيير . مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمي الحسيياباع والودائييع المصييرفي -26
 ال دد التاسع
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اإلسيالمير مختيار بيو  التمويل صي  مخاطر سدارا في اإلسالمية المالية ال,ندسة دور -27
 ف.2016( 5نقابر بحث منشور في المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية  دد )

ليية مجمييع الفقييه اإلسييالمير ال يييدد السييلف وتطبيقاتييه الم اصييرار د: نزيييه حميييادر مج -28
 التاسع.

يييواار  -29 الشييرط الجزائييي فييي الييديون دراسيية فق,ييية مقارنييةر  .د.  لييي محمييد الحسييين الصا
والمقدف سل  مؤتمر  دور المؤسساع المصرفية اإلسالمية في االستعمار والتنميية  اليذ  

فر  2002قةر  ياف   قد في رحاب  لية الشري ة والدراساع اإلسيالمية فيي جام ية الشيار 
 ب نوان  الشرط الجزائي في الديون . 

الشييرط الجزائييير د الصييديح الضييريرر مجليية مجمييع الفقييه اإلسييالمير ال ييدد العيياني  -30
  شر.

 الشرط الجزائير د: ل  السالو ر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. ال دد العاني  شر. -31
ن سبييراهيف السييويلف ر بحييث مقييدف ضييوابط التحييوط فييي الم ييامالع الماليييةر د سييامي بيي -32

 لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.
 ييرض لييب ض مشيي الع البنييوك اإلسييالمية ومقترحيياع لمواج,ت,ييارد: محمييد القيير  ر  -33

 بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي ال دد العامن.
راسيية مقارنيية بالفقييه الغربييير  قييود التيييمين وا  ييادا التيييمين فييي الفقييه اإلسييالمي د -34

 الد تور محمد  بد اللطيف الفرفور ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ال دد العاني.
غيرض التحييوط فييي المنتجيياع الماليييةر د صييال  بيين  بييد اهلل بيين حميييد ر بحييث مقييدف  -35

 لمجمع الفقه اإلسالمي الدولير الدورا الحادية وال شرون.
المييال واالقتصيياد ر د.نزيييه حمييادر ط: دار القلييف دمشييحر  قضييايا فق,ييية م اصييرا فييي  -36

 ف.2001هي /1421الطب ة ا ول  سنة 
 التييمين تجربية" التقلييد  للتييمين التجيار   بيديل الت ياوني التييمين ت يييف متطلبياع -37

 العياني اليدولي مداخلية  مقدمية للملتقي  "السي ودية ال ربيية الت اوني بالممل ية الصحي
 المالييية الصيينا ة ترشيييد ف ر ب نييوان: آلييياع2013اإلسييالمي  يييةالمال للصيينا ة

 محمد. مداحي.  القادر  بد خليل.اإلسالمية د
مجلة  بحاث االقتصياد اإلسيالمير مقالية الشييخ  بيد اهلل بين بييه: ت لييح حيول جيواز  -38

 سلزاف المدين المماطل بت ويض الدائن.
  يد البوطير ط:دار الف رر سوريا.محاضراع في الفقه المقارنر د محمد رمضان س -39
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سدارت,يييا والحيييد من,يييار  د. مفتييياح صيييال  ر  –قياسييي,ا  –المخييياطر االئتميييان تحليل,يييا  -40
مداخليية مقدميية سليي  المييؤتمر ال لمييي الييدولي السيينو  السييابع )سدارا المخيياطر واقتصيياد 

 ف(.2007جام ة الزيتونة ر - لية ال لوف االقتصادية واإلدارية –الم رفة 
مخييياطر صيييي  التموييييل اإلسيييالمي و القت,يييا بم ييييار  فايييية ر   الميييال للمصيييارف  -41

اإلسالمية من خالل م يار بازلر موس   مير مبيارك  بيو محيمييد ر رسيالة مقدمية سلي  
 ف.2008 لية ال لوف المالية والمصرفيةر طب ة سنة:

بوحيييدو  مخيياطر صييي  التمويييل فييي المصييارف اإلسييالمية بييين السيييطرا والتحييوط ر د: -42
 محمد ر د:  دمان مريزح. بحث منشور  ل  شب ة اإلنترنع.

المييدايناعر الييد تور:  يسييو   حمييد  يسييو  رط:مر ييز  بحيياث االقتصيياد اإلسييالمير  -43
 جام ة الملك  بد ال زيز.

المرابحة لآلمير بالشيراء ن يراع فيي التطبييح ال مليير اليد تور  ليي  حميد السيالو ر  -44
 المي ال دد الخام .مجلة مجمع الفقه اإلس

مش لة الديون المتيخرا في البنوك اإلسالميةر الد تور  ل  محي اليدين القيرو داغيير  -45
 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ال دد الرابع  شر.

الم ييامالع المالييية الم اصييرا د: وهبيية الزحيليييرط: دار الف ييرر دمشييحر طب يية سيينة  -46
 ف.2006هي/ 1427

قيييدر للشييييخ محميييد  بيييي زهيييرا ر  ط::دار الف ييير ال ربيييير سييينة: المل يييية ون ريييية ال  -47
 ف.1996

موسو ة فتاول الم امالع المالية للمصارف والمؤسساع المالية اإلسيالميةر تصينيف  -48
مر يييز الدراسييياع الفق,يييية واالقتصييياديةر سشيييراف  .د:  لييي  جم ييية محميييد ر  .د: محميييد 

 ف.2010سراار د: حمد بدرانر ط: دار السالفر سنة: 
 ن رية االلتزافر د. سمير تناغور ر ط: منشيا الم ارفر با س ندرية. -49
 الن رية ال امة لاللتزاماع د.  بد المن ف البدراو ر ط: دار الن,ضةر بيروع. -50
هل يقبل شر ا  الح ف  ل  المدين المماطيل بيالت ويض  لي  اليدائن ر مصيطف   حميد  -51

 تصيييياد اإلسييييالمي ال ييييدد العيييياني سيييينةالزرقييييار مقييييال منشييييور بمجليييية  بحيييياث االق
 ف.1985هي/1405

الودائييع المصييرفية حسيياباع المصييارفر د. سييامي حسيين حمييودر مجليية مجمييع الفقييه  -52
 اإلسالمي ال دد التاسع. 
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اسا
ً
 : مواقع اإلنرتنت:بع

 موقع دار اإلفتاء المصريةر قسف الم امالعر موضوع التيمين. -1
 ي.موقع االقتصاد والتمويل اإلسالم -2

                                           

 

 


