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Banks have become an integral part of our daily life; they have 
become one of the institutions that work day and night to cover the 
necessities of people so that they can satisfy their daily needs. In order 
to be able to satisfy their customers, banks use  so-called reciprocal 
loans, whereby a loan is tied to an equivalent (reciprocal) loan in 
terms of amount and period - a necessary banking operation between 
Islamic Banks and other banks,  including the Central Bank.  The 
reciprocal loans   may be subject to suspicion of Usury (Riba) as the 
lender benefits from the loan by stipulating  the obtainment of a loan 
from the borrower in exchange for the loan he made to the borrower 
and also because of the fact that a contract is bound upon another 
contract.   However, since both parties, the borrower and the lender, 
equally benefit from the transaction, and because of the need for such 
loans in order for the banks to meet the daily liquidity requirements to 
fulfill the needs of their customers, a group of scientists  have ruled on 
the admissibility of a loan for a loan under the following conditions: 
(a) interest –free (the loan does not involve an increment);  (b) the 
amount of money is equal; (c)  the loan term is equal.  
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 اؼبلخص
اة اليومية، بل أصبحت من ادلؤسسات أصبحت ادلصارؼ جزءًا ال يتجزأ من مفردات احلي 

اليت تعمل على مدار الساعة لتغطي متطلبات احلياة اليومية للناس يف معاشهم وأشغاذلم وتوفر ذلم 
 وسائل إشباع حاجاهتم اليومية بكل سهولة ويسر. 

القروض ومن ىذه احلركات والعمليات اليت يقـو هبا ادلصرؼ يف سبيل ربقيق ذلك ما ُيسمى بػػػِ: 
أف يشًتط ادلقرض على ادلقًتض أف يقرضو مبلغاً من ادلاؿ مساٍو للمبلغ الذي أقرضو إايه ؛ أي: اؼبتبادلة

وىي من ضرورايت العمليات ادلصرفية بُت البنوؾ اإلسالمية وغَتىا من البنوؾ دبا فيها ولنفس ادلدة، 
 البنك ادلركزي. 

تماع الدين والشرط، كما ديكن أف تعًتيها شبة وىذه الصيغة من التعامل قد يعًتيها شبهة الراب من اج
 اجتماع صفقتُت يف صفقة واحدة. 

إال أنو نظراً ألف ادلنفعة مشًتكة بُت ادلقرض وادلقًتض ومتساوية فلم ينفرد هبا طرؼ دوف طرؼ وكذلك  
هذه العملية فنظراً للحاجة ادلاسىة ذلا فاستناداً للقاعدة اليت تنص على أف: احلاجة تنزؿ منزلة الضرورة، 

من احلركات ادلصرفية اليومية ادلهمة واليت ال ديكن للمصرؼ حباؿ االستغناء عنها لسد حاجات 
؛ لذا ذىب فريق من العلماء إىل تسويغ )السماح ادلتعاملُت معو بتوفَت السيولة أو العمالت األخرى ذلم

 مدة القرض. هبا( ىذه العملية بشروط: عدـ الفائدة . تساوي مبلغي القرض. تساوي 
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 اؼبقدمة
أصبحت اؼبصارؼ جزءًا ال يتجزأ من مفردات اغبياة اليومية، بل أصبحت من  

اؼبؤسسات اليت تعمل على مدار الساعة لتغطي متطلبات اغبياة اليومية للناس يف معاشهم وأشغاؽبم 
 وتوفر ؽبم وسائل إشباع حاجاهتم اليومية بكل سهولة ويسر. 

عمليات متنوعة متعددة من قبل اؼبصرؼ يف كل ؾباؿ ويف كل اذباه  األمر الذي يتطلب 
ليتسٌت لو أف يساير ىذا التنوع وىذا التعدد يف متطلبات اؼبتعاملُت معو دبا يتوافق وأسباب 

 تعاملهم معو3 وديعة أو استثماراً أو ادخاراً ...... اخل.
ربقيق ذلك ما ُيسمى بػػػ3ِ  ومن ىذه اغبركات والعمليات اليت يقـو هبا اؼبصرؼ يف سبيل 

القروض اؼبتبادلة؛ سواء بُت اؼبصرؼ كمؤسسة مالية ومصرؼ آخر؛ أو بُت اؼبصرؼ واألفراد، فقد 
أضحت ىذه العملية من اغبركات اؼبصرفية اليومية اؼبهمة واليت ال يبكن للمصرؼ حباؿ االستغناء 

 األخرى ؽبم.  عنها لسد حاجات اؼبتعاملُت معو بتوفَت السيولة أو العمالت
سواء  –وؼبا كاف مثل ىذه العمليات تتم بُت اؼبصرؼ اإلسالمي وغَته من اؼبصارؼ  

دبا فيها اؼبصرؼ اؼبركزي، وكذلك األفراد، وتعًتيها شبهات  –أكانت إسالمية أو غَت إسالمية 
بد من القروض اؼبتبادلة من جهة ودخوؿ ما يوسم ابلفائدة الربوية عليها من جهة أخرى، كاف ال 

 البحث فيها وبياف اؼبوقف الشرعي منها. 
ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبُت اغبكم الشرعي للقروض اؼبتبادلة وفق منظومة التطبيقات 
اؼبصرفية للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية. وعليو فلن تتعرض ىذه الدراسة للقروض اؼبتبادلة بُت 

 ستقتصر على جانب التطبيقات اؼبصرفية.  األفراد أو اعبمعيات التعاونية وما شاهبها؛ بل
 وقد أتلفت ىذه الدراسة من مقدمة وؿبورين وخاسبة. 

 اؼبقدمة3 وفيها تناولت عنواف الدراسة وإشكاليتها اؼبراد عالجها وكذا أنبيتها.
 احملور األوؿ3 وفيو اؼبفاىيم األساسية وفقو القروض اؼبتبادلة. 

 رفية للقروض اؼبتبادلة3 أنواعها وصورىا وأحكامها.احملور الثاين3 وفيو التطبيقات اؼبص
 اػباسبة3 وفيها أختم دبا توصلت إليو من نتائج ؽبذه الدراسة وتوصيات رشحت عن البحث. 
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 احملور األوؿ3 اؼبفاىيم األساسية ومشروعية القروض 

 اؼبطلب األوؿ3 اؼبفاىيم األساسية3
 أواًل3 مفهـو القرض3

 القرض لغة3  -
ء والضاد أصل صحيح، وىو يدؿ على القطع. يقاؿ3 قرضت الشيء ابؼبقراض. القاؼ والرا -

والقرض3 ما تعطيو اإلنساف من مالك لتقضاه؛ وكأنو شيء قد قطعتو من مالك. والقراض يف 
التجارة ىو من ىذا، وكأف صاحب اؼباؿ قد قطع من مالو طائفة وأعطاىا مقارضو ليتجر 

  .(1)فيها
. قاؿ ابن عرفة3  دفع (2)ماؿ إذل الغَت لينتفع بو ويرد بدلويف االصطالح الشرعي3 دفع  -

. ويف قولو3 "عوض غَت ـبالف لو" إشارة إذل (3)ُمَتَموٍَّؿ يف عوض غَت ـبالف لو ال عاجاًل"
اؼبثلي، والتعريف األوؿ أوسع وأمشل إذ قد يكوف بدؿ القرض مثلو وقد يكوف غَت ذلك. 

قهاء كبو3 "عقد ـبصوص يرد على دفع ماؿ مثلي وقد ورد التصريح ابؼبثلي عند بعض الف
 . (4)آلخر لَتد مثلو"

يف االصطالح االقتصادي التجاري3 عقد يتعهد اؼبقرض )اؼبصرؼ( دبوجبو أف يسلم عميلو  -
اؼبقًتض مبلغًا من النقود أو يقيده يف حسابو، وذلك مقابل التزاـ العميل برد ىذا اؼببلغ عند 

 .(5)ضافة إذل فوائد القرضحلوؿ األجل اؼبتفق عليو ابإل

                                                 

 ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: )ؽ ر ض(.  -(1)
 .5/95اإلماـ أمحد بن حنبل  ينظر: ادلرداوي، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ على مذىب -(2)
 .297ينظر: الرصاع: أبو عبد هللا ، اذلداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافية، ص: -(3)
 .429نقالً عن احلصكفي، الدر ادلختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، ص:  -(4)
ُت ادلصارؼ اإلسالمية وادلصارؼ األخرى دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية نقاًل عن احلمود: فهد بن صاحل، التبادؿ ادلايل ب -(5)

 .  319ص: 
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يظهر يف ىذا التعريف عدـ توافقو مع الشرع اإلسالمي لدخوؿ الراب فيو، فيبقى تعريف  
القرض اؼبصريف يف اؼبصارؼ اإلسالمية وفق ما نّص عليو الفقهاء. وقد تبنت اؼبعايَت الشرعية أف 

 .  (1)يكوف مفهـو القرض ىو3 "سبليك ماؿ مثلي ؼبن يلزمو رد مثلو"
 نيا3ً مفهـو الدين3اث
الدَّْين لغة3 قاؿ يف "اللساف"3 الدَّيُن 3 واحد الدُّيوف معروؼ . وكلُّ شيء غَت حاضر َديٌن  -

وَمْديُوٌف، وَداَف ىو  . و".. وقد َدانَو3 َأقْػَرَضو؛ فهو َمِدينٌ ( 2)واعبمع َأْديُن مثل َأْعُُت، وُديوٌف"
 .  (3)أي3 اْستَػَقرض، فهو َداِئن أي3 عليو َدْينٌ 

اصطالحًا3 فلو يف استعماؿ الفقهاء معنياف3 األوؿ وىو األعم3 "اغبّق الالـز يف الذمة". والثاين 
 وىو األخص3 ولو أيضاً عند الفقهاء معنياف3 

أحدنبا للحنفية أنو3 "ما يثبت يف الذمة من ماؿ يف معاوضة أو إتالؼ أو قرض" فال يثبت بغَت 
 ىذه األسباب الثالثة. 

لجمهور3 وىو ما يثبت يف الذمة من ماؿ بسبب يقتضي ثبوتو". أو ىو3 القرض ذو واثنيهما ل
 .(4)األجل. قاؿ أبو البقاء3 ىو عبارَة َعن َماؿ حكمي وبدث يف الذِّمَّة بِبيع َأو اْسِتْهاَلؾ َأو َغَتنَبا"

 اثلثا3ً العالقة بينهما3
راف؟ فإنّو ابلنظر فيهما ىل أحدنبا أعّم من اآلخر أـ نبا دبعٌت واحد أـ نبا متغاي 

3 "... يقاؿ (5)وابستقراء داللتهما قبد أف أىل اللغة عدونبا شيئًا واحداً، قاؿ يف" اؼبصباح اؼبنَت"
دنتو3 إذا أقرضتو... وقاؿ ابن القطاع أيضا3ً دنتو3 أقرضتو ودنتو3 استقرضت منو، ... ودبا تقدـ 

 أف الدين لغة ىو القرض. 

                                                 

 (.  2( القرض: فقرة )19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم ) -(1)
 ينظر: ابن منظور، لساف العرب مادة: )د ي ف(. -(2)
 ر: الرازي، سلتار الصحاح مادة )د ي ف(.ينظ -(3)
: "الدين ما وجب يف الذمة بعقد أو استهالؾ وما صار يف ذمتو دينا ابستقراضو". 5/157قاؿ ابن عابدين يف حاشيتو  -(4)

 ، ومحاد: نزيو، معجم ادلصطلحات ادلالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص:444وينظر: أبو الكفوي: البقاء، الكليات، ص:
 . 133. بتصرؼ يسَت. وأبو حبيب: سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ص: 208
 ينظر: الفيومي، ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي، مادة )د ي ف(. -(5)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكاديبيةؾبلة 

962 

 

ْيَن أعّم نتور العلماء" فرؽ بينهما، و إال أف النكري صاحب "دس  قل عن الفقهاء أف الدَّ
ما يلـز وهبب يف الذمة بسبب العقد أو بفعلو. مثاؿ  -بفتح الداؿ  -من القرض؛ فقاؿ3 "والدَّْين 

األوؿ3 كاؼبهر الذي هبب يف ذمة الزوج بسبب عقد النكاح. وكما إذا اشًتى شيئا فثمنو دين على 
البيع. ومثاؿ الثاين3 ما يلـز يف الذمة بسبب استهالكو ماؿ إنساف  ذمة اؼبشًتي بسبب عقد

فوجب يف ذمتو ماؿ بسبب فعل اؽبالؾ. وأما القرض3 فهو ما هبب يف الذمة بسبب دراىم الغَت 
مثاًل؛ فالدين والقرض متبايناف ... واؼبتعارؼ يف ما بُت الفقهاء3 أف الدين عاـ شامل للقرض 

 .(1)وغَته
 رفية3الوديعة اؼبص 

وسواء كاف ىذا أـ ذاؾ وبعيدا عن اػبالؼ الفقهي يف تكييف اغبساب اعباري على أنو وديعة أـ 
فإف ىذه الدراسة ستتعامل مع القرض وفق اؼبفهـو واؼبدلوؿ اؼبصريف والذي يوسم  (2)قرض أـ غَته

تبادلة ابلشرط، ابلوديعة اؼبصرفية؛ ألف ىذه الدراسة ـبتصة ابلتطبيقات اؼبصرفية لصيغة القروض اؼب
، ىي عبارة عن3 "النقود اليت (3)والوديعة اؼبصرفية هبذا اؼبصطلح تتوافق مع مفهـو القرض والدين

يعهد هبا األفراد أو اؽبيئات إذل البنك على أف يتعهد األخَت برد مبلغ مساٍو ؽبا إليهم لدى الطلب 
 .(4)أو ابلشروط اؼبتفق عليها"

أو اغبساب اعباري3 " اؼببالغ اليت يودعها أصحاهبا  ومن أشكاؽبا الوديعة اعبارية  
 . (5)يف البنوؾ، ووبق ؽبم سحبها كاملة يف أي وقت شاؤوا دوف أف وبصلوا على أي عائد أو فائدة"

 
 

                                                 

 .5/157. وينظر أيضاً: ابن عابدين، حاشية رد ادلختار على الدر ادلختار، 2/84ينظر: النكري، دستور العلماء  -(1)
لالطالع على التكييف الفقهي للحساابت اجلارية ابلتفصيل ينظر: الشهراين: حسُت بن معلوي، احلساابت اجلارية:  -(2)

 وما بعدىا. 6حقيقتها وتكييفها ص: 
 (.3/9) 86ـ وفق القرار 1995وىوما اعتمده رلمع الفقو اإلسالمي يف دورتو التاسعة لعاـ  -(3)
الوجهة القانونية علي مجاؿ الدين عوض: نقاًل عن الصاحلي: نذير، القروض ادلتبادلة: مفهومها  ينظر: عمليات البنوؾ من -(4)

 .171وحكمها وتطبيقاهتا ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي ص: 
 .265ينظر: شبَت: دمحم عثماف، ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة ، ص: -(5)
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 رابعا3ً مفهـو التبادؿ3
 اؼبتبادلة3 من البدؿ، وبدؿ الشيء3 غَته. يقاؿ3 َبَدٌؿ وِبْدٌؿ لغتاف، مثل شبو وشبو..... وأبدلت -

الشيء بغَته. وبدلو هللا من اػبوؼ أمنا وتبديل الشيء أيضا3 تغيَته وإف دل أيت ببدؿ. واستبدؿ 
 . (1)الشيء بغَته وتبدلو بو، إذا أخذه مكانَو. واؼبُباَدَلُة3 الَتباُدؿُ 

ـَ الشيِء   قاؿ ابن فارس3 "الباء والداؿ والالـ أصٌل واحد، وىو قياـ الشيِء َمقا
بَدُؿ الشيِء وبَِديُلو. ويقولوف بّدْلُت الشيَء إذا غَّتتَو وإْف دل أتِت لو الذاىب. يقاؿ3 ىذا 

 .(2)بَبَدٍؿ"
عن اؼبعٌت اللغوي، فقد  -عند الفقهاء  –أما اصطالحا3ً فلم ىبرج اؼبعٌت االصطالحي  

أكد ذلك النكري يف3 "جامع العلـو يف اصطالحات الفنوف" حيث نص على أف3 "اؼببادلة ِإْعطَاء 
َراء3 وىو إعطاء الّثمن وأخذ  مثل َما َأخذ؛ فَاْلبيع ِإْعطَاء اْلُمثمن َوأخذ الّثمن. َويُػَقاؿ على الشِّ

 . (3)اؼبُثمن"
قاؿ الشافعي3 "البدؿ من الشيء إمبا وقد ورد ىذا االستخداـ هبذا اؼبقصود على لساف الفقهاء؛ 

 . (5)ابلة آخر". وقاؿ البهوٌب3 "ومعٌت اؼببادلة3 جعل شيء مق (4)يكوف مثلو"
وقد كاف أكثر استخدامهم ؽبذا اللفظ يف اؼبعاوضات اؼبالية الناشئة عن عقدي البيع والنكاح، قاؿ 
الكاساين3"ألف البيع يف اللغة والشرع اسم للمبادلة، وىي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، 

 . (6)وحقيقة اؼببادلة ابلتعاطي؛ وىو األخذ واإلعطاء"
د الفقهاء دبعٌت3 "اؼبعاوضات اؼبالية عن أعياف أو منافع مالية، بُت طرفُت أو فهو يف اػبالصة عن

 .(7)أكثر حقيقة أو حكماً انشئ عن استحقاؽ كل واحد منهما على اآلخر"
                                                 

 . 497ينظر: الشافعي، اختالؼ احلديث، ص:  -(1)
 .203/ 1نظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ي -(2)
 .1/177ينظر: النكري، دستور العلماء : جامع العلـو يف اصطالحات الفنوف  -(3)
 ادلصدر السابق نفسو. -(4)
 .3/146ينظر: البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع،  -(5)
 .5/134يف بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -(6)
، بعد أف استقرأ كالـ الفقهاء واستخداماهتم 40دلوؿ ذىب احلمود: فهد بن صاحل يف كتابو "التبادؿ ادلايل" ص: إىل ىذا ادل -(7)

 ذلذا اللفظ.
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وعقود اؼببادالت من الناحية التجارية واالقتصادية قريبة من ذلك، فقد عرفوىا أبهنا3 "اتفاؽ 
دبوجبو تبادؿ الدفعات أو اؼبقبوضات اؼبًتتبة على كل منهما أو تعاقدي بُت طرفُت أو أكثر، يتم 

إليو، من جراء التزامات أو أصوؿ يتم ربديدىا ؽبذه الغاية، وذلك خالؿ حياة اؼببادلة، وبنفس 
 . (1)عملة االلتزاـ أو األصل، ودوف إجراء أي تبادؿ يف طبيعة االلتزاـ أو األصل"

ود اليت ترـب يف األسواؽ اؼبالية لتعدد ؾباالهتا واستخداماهتا، وىذا التعريف يتناسب مع طبيعة العق
 صدده ىو جزئية معينة يف تبادؿ القروض.  بوما ىذه الدراسة 

 مصطلح القروض اؼبتبادلة3
فتأسيسًا على ما مضى بيانو من مفاىيم فإف مصطلح القروض اؼبتبادلة ابلشرط يشَت إذل3 اشًتاط 

 . (2) قرض يف مقابل القرض الذي قدمو اؼبُْقِرضاؼبُْقِرض على اؼبُْقًتض تقدمي
ىي3 "اؼببالغ اليت تضعها البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية  –موضوع الدراسة  –ويف التعامل بُت البنوؾ 

فيما بينها يف حساابت متبادلة؛ وذلك للحصوؿ على اػبدمات اليت يقدمها أحدىا لآلخر يف إطار 
 . (3)نها"عالقات االتصاؿ والتعاوف اؼبشًتؾ بي

فتتمثل الصيغة يف أف يفتح اؼبصرؼ حسااًب يف أحد اؼبصارؼ ويودع فيو مبلغًا من اؼباؿ، ٍّب وبيل 
 –اؼبفتوح عنده اغبساب  –عليو أنواع اغبواالت ؼبدة حىت ينضب ما فيو، عندئذ يقـو اؼبصرؼ 

ة افيكوف ىناؾ مساو بكشف اغبساب أي جبعلو مديناً دببلغ مساٍو ؼبا كاف مودعاً فيو ولنفس اؼبدة. 
 .(4) بُت القرضُت ..."

 خامسًا3 مفهـو الشرط وحقيقتو وموقعو من عقد القرض3
 مفهـو الشرط3 -1
ـُ الشيء والتزامو فػػػي البيع وكبوه -  .(5)لغػػػػػػة3 لو عدة معاف يف اللغة، منها3 ِإلزا
ـُ وال يلزـُ من وجوده وجوٌد وال عدـ  اصطالحا3ً -  .(1)لذاتوىو ما يلـز من عدمِو العد

                                                 

 . 2/1090ينظر: آؿ سليماف: مبارؾ بن سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ ادلالية ادلعاصرة  -(1)
 رباً عنو بصيغة تساؤؿ.حبث القروض ادلتبادلة اللحياين: سعد بن محداف. مع -(2)

 . 215ينظر: خوجة: عز الدين،  ادلوسوعة ادليسرة للمعامالت اإلسالمية: النظاـ ادلصريف اإلسالمي، ص:  -(3)
 . 380ينظر: العمراين: عبد هللا بن دمحم، ادلنفعة يف القرض دراسة أتصيلية تطبيقية، ص:  -(4)
 .ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة )ش ر ط( -(5)
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وىذا اؼبعٌت للشرط إمبا ىو عند األصوليُت، والذي يقتضي من اؼبكلف وجوب اػبضوع  
واالنقياد لو؛ لتصح منو األعماؿ والعبادات. والشرط الذي يدور حولو البحث ىنا ىو ما كاف من 

 كشراء الدابة صنيع اإلنساف إبرادتو، بغية ربقيق مصلحة لو. أي3 جعل الشيء قيدًا يف شيء.
 . أي الشروط اعبعلية.(2)بشرط كوهنا حاماًل وكبو ذلك

وىو إطالؽ آخر للشرط وىو ما يسمى ابلشرط اعبعلي؛ والذي يُطلق على جعل الشيء قيدًا يف 
 شيء. 

وىذا وبتمل أف يعاد إذل اؼبقصود بو عند األصوليُت، بسبب مواضعة اؼبتعاقدين كأهنما قاال3 جعلناه 
و، كما وبتمل أف يعاد الشرط اللغوي اؼبقًتف إبحدى أدوات الشرط كػ معتربا يف عقدان يعدـ بعدم

 .(3)"إْف"؛ فكأف العاقدين قاال3 إف كاف كذا فالعقد صحيح، وإال فال
وىو هبذا اإلطالؽ ؿبل البحث يف مسألة القروض اؼبتبادلة؛ إذ ابلنظر يف مفهـو الشرط بشكل 

 قبيل الشرط اعبعلي.  عاـ ويف شرط اإلقراض يف عقد القرض يتبُت أنو من
والشرط اعبعلي ىو3 ما كاف مصدره إرادة الشخص، أبف هبعل عقده أو التزامو معلقًا عليو ومرتبطاً 
بو، حبيث إذا وجد الشرط ُوِجَد ذلك العقد أو ذلك االلتزاـ، وإف دل يتحقق ذلك الشرط، فال 

 . (4)يتحقق اؼبشروط، فيكوف اؼبشروط مرتبطاً بو وجوداً وعدماً 
 ورة القروض اؼبتبادلة ابلشرط3ص -2

فكما مر يف بياف مفهـو القروض اؼبتبادلة ابلشرط كمصطلح من أنو3 "اشًتاط اؼبُْقِرض  
على اؼبُْقًتض تقدمي قرض يف مقابل القرض الذي قدمو اؼبُْقِرض"، فإف الصورة األساسية اؼبكونة 

بصيغة3  –ة فقهاء اؼبالكية خاص –ؽبذه الصيغة يف ىذه اؼبعاملة قد وردت على لساف الفقهاء 
، أي أف يقوؿ أحد العاقدين يف عقد القرض لآلخر مشًتطًا عليو3 أسلفك (5)"أسلفٍت وأسلفك"

 على أف تسلفٍت، وفق الًتتيب اآلٌب3

                                                                                                                         

 .230/ 1ينظر: القرايف، الفروؽ  -(1)
 .1/453ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب ادلنَت:،  -(2)
 ادلرجع السابق. -(3)
 . 257ينظر: محاد: نزيو، معجم ادلصطلحات ادلالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص:  -(4)
 . 7/8و  6/273ختصر خليل ، وادلواؽ، التاج واإلكليل دل5/94ينظر: اخلرشي، شرح سلتصر خليل  -(5)
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 أسلفك ألف دينار أَلَجِل كذا، على أف تسلفٍت بعد الوفاء ألف دينار ألجل مثلو.  
رط يف اؼبؤسسات اؼبصرفية ومسوغاهتا، غَت أهنا وقد تعددت صور القروض اؼبتبادلة ابلش 

 دبجموعها تدوؿ حوؿ ىذه الصورة. 
 فمثاًل قد3 

 يتحد اؼببلغ والزمن كأف يسلفو ألف دينار لسنة على أف يسلفو مثلها لذات األجل.  -
 كما أنو فبكن أف يسلفو ألف دينار لسنة على أف يسلفو طبسمائة دينار لسنتُت. -

ستخداـ وتفعيل ىذه الصيغة فمتعددة متولدة عن طبيعة أما مسوغات اؼبصارؼ ال 
احتياجات اؼبصرؼ، فمنهم من يلجأ إليها لتوفَت النقد، ومنهم من يلجأ إليها للمقاصة بُت 

 -الديوف، ومنهم من يلجأ إليها لتوفَت عملة أخرى بسعر معُت أي لتوقي ارتفاع سعرىا. وسيأٌب 
 ث التطبيقات. بياف ذلك يف موضعو من مبح –إبذف هللا 
فإذا كانت ىذه ىي صورة اؼبسألة فما مدى مشروعية ىذه الصيغة من التعامل يف الفقو  

 اإلسالمي. وىو ما ستتناولو يف احملور الثاين من ىذه الدراسة.
 مفهومها وصورهتا3 سادسًا3 اؼبنفعة

واؼبنفعة  وفبا يسهم يف البناء الفقهي للبحث فإنو يتوجب بياف مفهـو اؼبنفعة بشكل عاـ 
 يف القرض بشكل خاص؛ حىت يتسٌت لنا التوصيف الشرعي لطبيعة ىذا العقد ؛ وعليو

. يقاؿ3 نَػَفْعُتُو بكذا فانْػتَػَفَع بو، واالسُم3 اؼبنفعة  . ويف (1)لغة من النفع والنَػْفُع3 ضد الُضرُّ
 3 النفع اػبَت وىو ما يتوصل بو اإلنساف إذل مطلوبو.(2)"اؼبصباح"
 نفعة يف االصطالح الفقهي واالصطالح التجاري االقتصادي وسأتناوؿ اؼب 

 اؼبنفعة يف اصطالح الفقهاء ؽبا معنياف3  -
األوؿ3 ما كاف يف مقابل األعياف من األعراض، فالعُت3 "ذاُت الشَّيء ونْفُسو وَشْخُصو، 

صفهم عن ذلك بو  (4). واؼبنفعة ما كانت مستفادة من ذلك؛ وقد عرب بعض الفقهاء(3)وَأْصُلو"
                                                 

 ينظر: اجلوىري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: مادة: )ف ؼ ع(. -(1)
 ينظر: الفيومي، ادلصباح ادلنَت: مادة: )ف ؼ ع( -(2)
 ينظر: الزبيدي، اتج العروس من جواىر القاموس مادة: )ع ي ف(.  -(3)
 ـ أف ادلنفعة عرض يقـو ابلعُت والعُت جوىر يقـو بو العرض".: "وبياف ىذا الكال11/143قاؿ السرخسي يف ادلبسوط  -(4)
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؛ وعليو فالدار عُت وسكناىا (1)للمنفعة أبهّنا َعَرض، والَعَرض ىو3 الذي يفتقر إذل غَته ليقـو بو
 .(2)منفعة، والدابة عُت وركوهبا منفعة

بل جاء يف "اؼببسوط" وصفها أبهنا َعَرض صراحة بقولو3 "... وبياف ىذا الكالـ أف  
 .  (3)العرض، وال ىبفى على أحد التفاوت بينهما" اؼبنفعة عرض يقـو ابلعُت، والعُت جوىر يقـو بو

الثاين3 اؼبنفعة ما استفيد من العُت سواء أكاف َعَرضًا أو عيناً. فركوب الدابة وسكٌت  
الدار َعَرٌض استفيد من العُت اليت ىي الدابة والدار، وكذلك شبر الشجر وأجرة األرض عُت 

ىذا تطلق على كل ما استفيد من األعياف استفيدت من عُت، فأصبحت اؼبنفعة يف إطالقها 
 أعراضا أو أعياانً. 

قولو3 "... وكوف اؼبنفعة  (4)وقد أشار إذل ىذا بعض الفقهاء كما نُقل عن ابن الرفعة 
وجاء يف "دليل الطالب" أيضًا ما  .(5)مقابلة للعُت ال يبنع أف الغلة اؼبضافة للدار دبعٌت اؼبنفعة"

 . (6)ابؼبنفعة اؼبفردة3 كخدمة عبد وأجرة دار وكبونبا" -أي الوصية  –نّصو3 "وتصح 
 

                                                 

وال  -. وجاء يف "اتج العروس" مادة )ع ر ض(: الَعَرض: "ما يقـو بغَته 69ينظر: مجيل: صليبا، ادلعجم الفلسفي، ص:  -(1)
 روائح واألصوات...".وأنواعو نيف وثالثوف مثل األلواف والطعـو وال -دواـ لو يف اصطالح ادلتكلمُت وىم الفالسفة 

وقد أشار إىل ىذا ابن تيمية يف فتاويو؛ حيث قاؿ: "...وىذا خبالؼ سكٌت الدار وركوب الدابة ؛ فإف نفس السكٌت والركوب -(2)
 .30/294انتفاع وبذلك قد نفعتو العُت ادلؤجرة...." . رلموع الفتاوى 

ا ال ديكن اإلشارة إليو حسًا دوف إضافة، ديكن وىذا ما صرح بو الرصاع يف ابب منفعة اإلجارة؛ فقد قاؿ: "م 
استيفاؤه...". حساً: احًتز شلا ديكن اإلشارة إليو حسا من األعياف بنفسو: كالثوب والدابة فإهنما ليسا دبنفعة. قولو: "دوف إضافة" 

الؼ الثوب والدابة فإهنما ديكن ما ال يشار إليو حسًا إال بقيد اإلضافة وال ديكن عقال إال ذلك مثل ركوب الدابة ولبس الثوب خب
 . 396اإلشارة إليهما حساً من غَت إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك. ينظر: الرصاع: شرح حدود ابن عرفة ص: 

 . 143/ 11ينظر: السرخسي، ادلبسوط ،  -(3)
دين أبو العباس. فقيو شافعي.  ينظر: السبكي، ىو:أمحد بن دمحم بن علي بن مرتفع بن صاـر بن الرفعة الشيخ اإلماـ صلم ال -(4)

 .25-24/ 9طبقات الشافعية الكربى، 
وقاؿ غَته: الوجو أف ادلنافع تشمل الغلة والكسب، والغلة وإف كانت فائدة عينية ىي معدودة من منافع األرض والغلة  -(5)

. وادلفهـو من ادلنفعة أعم شلا يفهم منهما. والكسب ال تفيد ضلو ركوب وسكٌت ومنفعة بل ما حيصل من الغلة والكسب خاصة
 . 7/61ينظر: اذليتمي: ابن حجر، ربفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، 

 . 200ينظر: الكرمي: مرعي بن يوسف، دليل الطالب، ص:  -(6)
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 اؼبنفعة يف االصطالح التجاري واالقتصادي3  -
ىي األنبية اليت يقّرىا شخص اقتصادي لسلعة معينة تبعًا لقدرهتا على إشباع حاجة  

 . (1)اقتصادية، بصرؼ النظر عن أي اعتبارات أخالقية أو صحية
وازنة بُت إشباع حاجات اجملتمع وتقيس رغباهتم ومعدؿ فاؼبنفعة عندىم تعمل على اؼب 

الرفاه االجتماعي. فإف لكل سلعة منفعة معينة سبثل الدافع األساس الذي يدفع اؼبستهلك إذل 
 .(2)طلبها من دوف غَتىا يف حدود دخلو وإمكاانتو
 اؼبطلب الثاين3 مشروعية القرض وحكمو وأركانو

 أواًل3 مشروعية القرض وحكمو3 
 وعية القرض3 مشر  -1

3 ".... وال خالؼ بُت اؼبسلمُت يف مشروعيتو، قاؿ ابن رسالف3 وال (3)قاؿ يف "النيل" 
خالؼ يف جواز سؤالو عند اغباجة وال نقص على طالبو، ولو كاف فيو شيء من ذلك ؼبا استسلف 

 ".النيب 
 فقد ثبتت مشروعية القرض ابلكتاب والسنة واإلصباع3 

ََي أَيػَُّها الَِّذيَن ا على مشروعيتو دبفهـو قوؿ اغبق تبارؾ وتعاذل3 من الكتاب3 فقد استدلو  -
ُتْم ِبَدْيٍن ِإذَل َأَجٍل ُمَسمِّى فَاْكتُػُبوهُ  [. قاؿ القرايف3 "فاألمر 212]البقرة  3آَمُنوا ِإَذا َتَدايَػنػْ

 .(4)ابؼبكاتبة دليل اؼبشروعية"
امالت؛ ألف اؼبقتدر على تنمية قاؿ ابن عاشور3 والتداين من أعظم أسباب رواج اؼبع 

اؼباؿ قد يعوزه اؼباؿ فيضطر إذل التداين ليظهر مواىبو يف التجارة أو الصناعة أو الزراعة، وألف 
اؼبُتَػَرفَِّو قد ينضب اؼباؿ من بُت يديو ولو قبل بو بعد حُت، فإذا دل يتداين اختل نظاـ مالو، فشرع 

                                                 

 . 740/ 19ينظر: ىيئة ادلوسوعة العربية ، ادلوسوعة العربية  -(1)
 ادلرجع السابق.  -(2)
 .272/ 5نيل األوطار اين، الشوكينظر:  -(3)
 .285/ 5ينظر: القرايف ، الذخَتة ،  -(4)
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ينهم كيال يظنوا أف ربرمي الراب والرجوع ابؼبتعاملُت إذل رؤوس هللا تعاذل للناس بقاء التداين اؼبتعارؼ ب
 .(1)أمواؽبم إبطاؿ للتداين كلو"

استسلف من رجل بكرا،  أف رسوؿ هللا  فيما رواه أبو رافع  من السنة3 وبفعلو  -
فقدمت عليو إبل من إبل الصدقة، فأمر أاب رافع أف يقضي الرجل بكره، فرجع إليو أبو رافع، 

 .(2)أعطو إَيه، إف خيار الناس أحسنهم قضاء"»دل أجد فيها إال خيارا رابعيا، فقاؿ3 فقاؿ3 
 .  (3)اإلصباع3 فقد أصبع العلماء على جواز القرض -
 حكم القرض3  -2

فاألصل يف القرض أنو مندوب إليو يف حق اؼبقرض؛ قاؿ السرخسي3 "واإلقراض جائز  
 . (5)ب إليو يف حق اؼبقرض، مباح للمقًتض"، وقاؿ ابن قدامة3 "والقرض مندو (4)مندوب إليو"

علق الدسوقي على حكم القرض أبنو مندوب أبف ىذا األصل فيو؛ ألف حكمو من  
حيث ذاتو الندب، وقد يعرض لو ما يوجبو3 كالقرض لتخليص مستهلك، والكراىة3 كقرض فبن يف 

كجارية ربل للمقًتض مالو شبهة أو ؼبن ىبشى صرفو يف ؿبـر من غَت أف يتحقق ذلك، أو حرمتو  
 .(6)وال يكوف مباحاً 

 واستدلوا على أنو مندوب بػػػػػػػػػػػػػػِ  
قاؿ3 "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا،  أف النيب  عمـو ما روى أبو ىريرة  - أ

 .(7)نفس هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة"

                                                 

 .98/ 3ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -(1)
، كتاب: ادلساقاة، ابب من استسلف شيئا فقضى خَتا 3/1224( 1600()118أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو برقم)-(2)

 منو، وخَتكم أحسنكم قضاء.
 . 4/207. وابن قدامة، ادلغٍت، 94لظاىري، مراتب اإلمجاع يف العبادات وادلعامالت واالعتقادات، ص:ينظر: ابن حـز ا -(3)
 .30/ 14ينظر: السرخسي، ادلبسوط  -(4)
 .236/ 4ينظر: وابن قدامة، ادلغٍت  -(5)
 .223/ 3ينظر: الدسوقي، حاشية على الشرح الكبَت للشيخ الدردير  -(6)
، كتاب: الذكر والدعاء 2075/ 4( 2699( )38: اإلماـ مسلم يف صحيحو برقم )يرة أخرجو من حديث أيب ىر  -(7)

 والتوبة واالستغفار، ابب: فضل االجتماع على تالوة القرآف وعلى الذكر. 
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ا قرضا مرتُت إال كاف  ما من مسلم يقرض مسلم»قاؿ  3، أف النيب ما روى ابن مسعود   - ب
 . (1)كصدقتها مرة"

وغَتىا من النصوص الدالة على مشروعية القرض ومندوب إليو. بل إف ثواب القرض  
 . (2)عظيم، ألف فيو توسعة على اؼبسلم وتفرهباً عنو

ومع التأكيد على إف ىذه اؼبشروعية اؼبتمثلة يف ذاؾ الندب يف جهة اؼبقرض واإلابحة يف جهة 
بد من توافر شروط فيها أدانىا أال ذبر منفعة مشروطة للمقرض، على ما سيأٌب بيانو  اؼبقًتض ال

 إف شاء هللا تعاذل. 
3 ويف فضيلة القرض أحاديث وعموميات األدلة القرآنية واغبديثية (3)قاؿ يف "النيل" 

 القاضية بفضل اؼبعاونة وقضاء حاجة اؼبسلم وتفريج كربتو وسد فاقتو شاملة لو".
 3 أركاف القرض3 اثنياً 

خشية اإلطالة يف غَت  -ال ىبل ابؼبضموف  –وسأتعرض ألركاف القرض بشكل موجز  
مكاهنا، وبعيدا عن خالؼ األحناؼ مع اعبمهور يف الركن والشرط، فإف مكوانت عقد القرض 

 ىي3 
 الركن األوؿ الصيغة ]اإلهباب والقبوؿ[3 

نفية، وتتمثل يف اإلهباب والقبوؿ، ؼ أهنا وحدىا ىي ركن القرض عند اغبو ومن اؼبعر  
واإلهباب قوؿ اؼبقرض3 أقرضتك ىذا الشيء، أو خذ ىذا الشيء قرضا، وكبو ذلك، والقبوؿ ىو 

 .(4)أف يقوؿ اؼبستقرض3 استقرضت، أو قبلت، أو رضيت، أو ما هبري ىذا اجملرى

                                                 
، كتاب: الصدقات، ابب: القرض. ومع أف البوصَتي ضعف إسناده يف "مصباح 812/ 2( 2430أخرجو ابن ماجو يف سننو برقم ) -(1)

كاف يقوؿ: "من أقرض هللا   ، إال أف ابن حباف أخرجو يف "صحيحو" عن عبد هللا بن مسعود أف نيب هللا 3/69زجاجة يف زوائد ابن ماجو" ال
 . 11/418( 5040مرتُت، كاف لو مثل أجر أحدمها لو تصدؽ بو". ينظر: " اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف" ترتيب: ابن بلباف برقم )

 .  3/240قرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف، ينظر: ال -(2)
 . 272/ 5ينظر: الشوكاين، نيل األوطار  -(3)
وىو إحدى الروايتُت عن أيب يوسف وروي عن  -رمحو هللا  -. وىذا قوؿ دمحم 7/394ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -(4)

: أف اإلقراض إعارة؛ دلا نذكر، والقبوؿ ليس بركن يف ووجو ىذه الروايةليس بركن...أيب يوسف أخرى: أف الركن فيو اإلجياب. وأما القبوؿ ف
: أف الواجب يف ذمة ادلستقرض مثل ادلستقرض؛ فلهذا اختص جوازه دبا لو مثل، فأشبو البيع، فكاف القبوؿ ركنا فيو كما وجو قوؿ دمحماإلعارة، 
 يف البيع.



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكاديبيةؾبلة 

972 

 

 وعليو فيصّح عقد القرض بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدي معنانبا، كأقرضتك 
وأسلفتك وأعطيتك قرضا أو سلفا ، وملكتك ىذا على أف ترد رل بدلو ، وخذ ىذا فاصرفو يف 

 .(1) حوائجك ورد رل بدلو ، وكبو ذلك . . .
مع التنويو إذل خالؼ بُت أىل الفقو ىل يكتفى ابإلهباب دوف القبوؿ أـ يشًتط اإلهباب  

 وليس ىنا مكانو.  ؟والقبوؿ
دبا أخذ بو اعبمهور من لزـو اإلهباب والقبوؿ النعقاد عقد  وقد أخذت اؼبعايَت الشرعية 

 .(2)القرض
الركن الثاين3 العاقداف ]اؼبقرض واؼبقًتض[3 ونبا طريف عقد القرض، واللذاف هبب أف يتمتعا 
بشروط معينة حىت يصح عقد القرض وتًتتب عليو آاثره؛ لذا فقد حدد الفقهاء لكل منهما 

 شروطاً على النحو اآلٌب3  
 3 (3)الشروط اليت ترجع إذل اؼبقرض3 أىلية التربع -1
فال يبلكو من ال يبلك التربع؛ ألف القرض للماؿ تربع، فال هبوز إال فبن هبوز منو التربع،  

جائز التصرؼ؛ ألنو عقد على ماؿ، فلم يصح إال من جائز التصرؼ كالبيع. فيكوف حرًا ابلغاً 
 .(5)رعية . وبو أخذت اؼبعايَت الش(4)عاقاًل رشيداً 

 3 (6)الشروط اليت ترجع إذل اؼبقًتض األىلية -2
 

                                                 

 .4/236. وابن قدامة، ادلغٍت، 2/82، والشَتازي، ادلهذب 7/394رتيب الشرائع ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع يف ت -(1)
 (.  3/1(القرض: فقرة )19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم) -(2)
تقبل بال عوض بقصد الرب وادلعروؼ غالباً. ينظر: ىيئة ىي صالحية ادلكلف لبذؿ ماؿ أومنفعة لغَته يف احلاؿ أو ادلس -(3)

 .539(القرض ص: 19احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم)
، 3/206 وما بعدىا، و الشيخ نظاـ ومجاعة من علماء اذلند، الفتاوى اذلندية 7/394ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع،  -(4)

 . بتصرؼ6/430، وابن قدامة، ادلغٍت، 4/32والنووي، روضة الطالبُت 
 (.  3/2(القرض: فقرة )19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم) -(5)
، واألنصاري: زكراي، الغرر البهية يف 4/32روضة الطالبُت، وما بعدىا، والنووي،  7/394ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع،  -(6)

 . وابن قدامة، ادلغٍت، بتصرؼ3/67شرح البهجة الوردية، 
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3 وىو ما يفهم من كالـ اغبنفية إذ دل يؤثر عنهم نص صريح يف اؼبسألة، فقد (1)أىلية التصرؼ .أ 
قالوا3" لو أقرض صبيًا ؿبجورًا فاستهلكو، قيد ابحملجور؛ ألنو لو كاف مأذوان فهو كالبالغ 

يح ويعد من أىل التصرؼ. عليو فشرط اؼبقًتض عندىم . فاقًتاض البالغ عندىم صح(2).."
 أف يكوف3 حراً ابلغاً عاقاًل.   

وقد ذكر الكاساين يف "البدائع" شرطُت للمقًتض، ونبا القبض وكونو اؼبُْقتَػَرض من  
 اؼبثليات، والذي يتناسب مع مضموهنما أف يكوان من شروط اؼبُْقتَػَرض وليس اؼبُْقًَتِض. 

ب إليو اغبنابلة؛ حيث نّصوا على وجب وجود ذمة للمقًتض، وىذا ال وقريب منو ما ذى 
أف يصادؼ ذمة، قاؿ ابن  -أي القرض  -يتأتى إال أبىلية التصرؼ، قاؿ البهوٌب3 "ومن شأنو 

عقيل3 الدين ال يثبت إال يف الذمم، ومىت أطلقت األعواض تعلقت هبا، ولو عينت الديوف من 
 . (3)قرض جهة كمسجد وكبوه كمدرسة ورابط" أعياف األمواؿ دل يصح، فال يصح

    .(4)وإذل اشًتاط أىلية التصرؼ ذىبت اؼبعايَت الشرعية   
أىلية اؼبعاملة3 وىي دوف أىلية التربع؛ وعليو فيصّح اقًتاض اؼبفلس؛ واؼبفلس ليس لو أىلية  .ب 

 . (5)تربع لكن لو أىلية اؼبعاملة. وىذا شرط نّص عليو الشافعية
 احملل ]اؼباؿ اؼبُْقَرض[3 أما الشروط اليت ترجع إذل الشيء اؼبُْقَرض3 الركن الثالث3

3 كاؼبكيالت، واؼبوزوانت، والعددَيت اؼبتقاربة، فال هبوز قرض ما ال (6)أف يكوف من اؼبثليات .أ 
مثل لو؛ ألنو يؤدي إذل اؼبنازعة الختالؼ القيمة ابختالؼ تقومي اؼبقومُت؛ فتعُت أف يكوف 

 ثل؛ فيختص جوازه دبا لو مثل.الواجب فيو رد اؼب

                                                 
ىي: "صالحية الشخص لصدور الفعل عنو أو القوؿ منو على وجو يُعتد بو شرعا، ومناطها التميز والعقل والبلوغ" . ينظر: ىيئة احملاسبة  -(1)

 .539( القرض ص: 19الية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم)وادلراجعة للمؤسسات ادل
 .   5/165ينظر: ابن عابدين، احلاشية  -(2)
 .   313/ 3ينظر: البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع  -(3)
 (.  3/3(القرض: فقرة )19يار الشرعي رقم)ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلع -(4)
، و البجَتمي، التجريد لنفع العبيد ادلعروؼ ِب حاشية البجَتمي 211ينظر: الزىري الغمراوي، السراج الوىاج على منت ادلنهاج، ص: -(5)

 .   2/166على شرح ادلنهج 
(6)-  " د لو مثل يف األسواؽ بال تفاوت يعتّد بو فمثلي". وجاء : "فما يوج2/740قاؿ التهانوي يف: "كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلـو

زبتلف بو توصيفها يف ادلعايَت الشرعية أبهنا:"النقود وادلكيالت وادلوزوانت وادلذروعات وادلعدودات ادلتقاربة اليت ال تتفاوت آحادىا تفاواًت 
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 أف يكوف اؼبُْقَرض عينا3ً وىذا الشرط موضع اختالؼ بُت الفقهاء3  .ب 
ذىب اغبنفية إذل اشًتاط أف يكوف اؼبُْقَرض عينًا ال منفعة وذلك جرًَي على قواعدىم يف أف  -

ادخاره واؼباؿ دبا يبيل إليو الطبع ويبكن  (2)، والقرض ىو "دفع ماؿ"(1)اؼبنافع ليست أمواالً 
 .(3)لوقت اغباجة

واتبعهم يف ىذا التوجو اغبنابلة فنّصوا على أف إقراض اؼبنافع غَت معهود، أي يف العرؼ  -
 .   (4)وعادة الناس

أما اؼبالكية والشافعية فمع أهنم دل يشًتطوا يف ابب القرض كوف ؿبل القرض عيناً أو منفعة إال  -
على أف كل ما صّح السلم فيو صح إقراضو، أنو وبتتبع أقواؽبم وما يصح إقراضو فقد نصوا 

وابلعود على ابب السلم قبد أهنم نصوا على جواز السلم يف اؼبنافع كما ىو الشأف يف 
 األعياف. 

يعٍت أنو هبوز أف يكوف رأس ماؿ  -فقد جاء يف شرح ـبتصر خليل 3 "... ودبنفعة معُت  
قاؿ اؼبواؽ اؼبالكي3 "وكل ما ، و (5)لومة"كخدمة عبده أو دابتو مدة مع  -السلم منفعة ذات معينة 

 . (6)هبوز السلم فيو هبوز قرضو"
أما الشافعية فقد نّصوا على أف 3 "ما ال يسلم فيو كالذي يندر وجوده أو ال ينضبط ال  

، فقد قرر ىنا أف ما ال هبوز أف يسلم فيو ال هبوز إقراضو، وقد قرروا (7)هبوز اقراضو يف اأْلََصح"
فبا هبوز أف يسلم فيو فقد جاء يف "أسٌت اؼبطالب"3 "وهبوز جعل اؼبنفعة رأس ماؿ كغَتىا  أف اؼبنفعة

                                                                                                                         
( القرض ص: 19عايَت الشرعية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم)قيمتها". ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادل

538   . 
 .   5/234ينظر: الزيلعي، تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق،  -(1)
 .   2كما مر يف ىذا البحث ص:  -(2)
 .   5/51ينظر: ابن عابدين، احلاشية،  -(3)
 .   3/314ينظر: البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع  -(4)
 .5/203ينظر: اخلرشي، شرح سلتصر خليل للخرشي  -(5)
 . 6/529ينظر: ادلواؽ ادلالكي،  التاج واإلكليل دلختصر خليل  -(6)
 .211ينظر: الغمراوي ، السراج الوىاج على منت ادلنهاج، ص:  -(7)
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. ويف موضع آخر3 "يصح السلم يف اؼبنافع كتعليم القرآف؛ ألهنا تثبت (1)وتسليمها بتسليم العُت"
 . (2)يف الذمة كاألعياف"

 ىبهم.  وعلى ذلك يصح إقراض اؼبنافع اليت تنضبط ابلوصف دبقتضى قواعد مذ
معلوما من حيث القدر والصفة، حىت يتمكن  -أي3 اؼبُْقَرض  –أف يكوف ؿبل القرض  .ج 

اؼبقًتض من رد البدؿ اؼبماثل للمقرض، وىذا الشرط موضع اتفاؽ بُت الفقهاء َفّضًا للنزاع 
 . (3)واهناء للخصومة

قومًا معلوماً وقد نّصت اؼبعايَت الشرعية على أنو يشًتط يف ؿبل القرض أف يكوف مااًل مت 
 .(4)مثلياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .123/ 2ينظر: األنصاري، أسٌت ادلطالب يف شرح روض الطالب،  -(1)
 .2/114طيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، خلينظر: ا -(2)
 . 5/95. وادلرداوي، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ 4/33ينظر: النووي، روضة الطالبُت  -(3)
 (.  3/4(القرض: فقرة )19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم) -(4)

(3/4  .) 
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 احملور الثاين3 فقو القروض اؼبتبادلة ابلشرط 

 وتطبيقاهتا اؼبصرفية
 اؼبطلب األوؿ3 فقو القروض اؼبتبادلة ابلشرط

تبُت فيما سبق مفهـو القروض اؼبتبادلة وأهنا يف التطبيقات اؼبصرفية ال تكوف إال  
 ادؿ يف القروض؟ ابلشرط، فما موقف الفقو اإلسالمي من شرطية التب

 للفقهاء يف ىذه اؼبسألة قوالف3  
ورفيق ( 2)وسامي السويلم (1)األوؿ3 اؼبنع والتحرمي، وبو قاؿ الشيخ ابن ابز رضبو هللا 

، وبو أفتت ىيئة الرقابة الشرعية لبنك ديب (5)وعبد هللا العمراين( 4)ومبارؾ السليماف (3)اؼبصري
 . (7)شركة أعيافوىيئة الرقابة الشرعية ل (6)اإلسالمي
الثاين3 اعبواز، وبو قاؿ عدد من ىيئات الرقابة الشرعية منها3 اؽبيئة الشرعية ؼبصرؼ  
وىيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي والبنك اإلسالمي األردين وبيت التمويل  (8)الراجحي

وعبد الستار أبو  (10)ونزيو ضباد (9)الكوييت واؽبيئة الشرعية اؼبوحدة جملموعة الربكة اؼبصرفية
 .(12)ويوسف الشبيلي

                                                 

 .330. وينظر: احلمود، التبادؿ ادلايل، ص: 2/417ينظر: رلموعة من العلماء، فتاوى إسالمية،  -(1)
 . 67يف حبثو: عقد الكالئ ابلكالئ تدليالً وتعليالً ص:  -(2)
 .98يف حبثو: القروض ادلتبادلة ص: -(3)
 .2/1115ادلالية ادلعاصرة  ينظر: آؿ سليماف، أحكاـ التعامل يف األسواؽ -(4)
 . 203ينظر: العمراين: عبد هللا بن دمحم، ادلنفعة يف القرض دراسة أتصيلية تطبيقية، ص:  -(5)
 . 85ينظر: فتاوى ىيئة الرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، القسم األوؿ ص:  -(6)
 .85ص:  52واالستثمار، الكتاب األوؿ السؤاؿ رقم  ينظر: فتاوى ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعياف لإلجارة -(7)
 ىػ.1412، لسنة 1/179( 106ينظر: قرارات اذليئة الشرعية دبصرؼ الراجحي قار اذليئة رقم ) -(8)
 . 333نقالً عن: احلمود، التبادؿ ادلايل، ص:  -(9)

 . 229يف كتابو قضااي فقهية معاصرة يف ادلاؿ واالقتصاد ص:  -(10)
 . 263ن كتاب الدوسري: طالؿ، عقود التحوط من سلاطر تذبذب أسعار العمالت، ص: نقالً ع -(11)
، النص الكامل للبحوث والدراسات اليت 4/3139يف حبثو: محاية رأس ادلاؿ منشور ضمن دراسات ادلعايَت الشرعية -(12)

 دلالية اإلسالمية ]أيويف[. [ ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ا54-1سبهيداً إلعداد ادلعايَت الشرعية ]
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 3 (1)وقيدوا ىذا اعبواز بشروط منها متفق عليو ومنها ـبتلف فيها على النحو اآلٌب 
 خلو القرضُت من الفائدة أخذا أو إعطاء ولو كانت حسابية.  -1
 التساوي يف اؼبقدار ويف مدة اإليداع، وىذا شرط موضع اختالؼ.  -2

ند إليو كل من الفريقُت يف ما ذىب إليو للوصوؿ إذل التوصيف ولالطالع على ما است 
الشرعي ؽبذه الصيغة وابلنظر فيما تقدـ من مفهـو الشرط وحقيقتو وصوره فإف النظر يف ىذه 

ىذه الصيغة منهي عنها اؼبسألة يستدعي النظر يف حكم ىذا الشرط وأثره على العقد ، وىل ىي 
ًتف هبا أـ ال؟ وىل ؽبذا الشرط أثر يف التوصيف الفقهي بغض النظر عن طبيعة الشرط الذي اق

 ؽبذه الصيغة؟ وىذا يتطلب النظر يف طبيعة ىذا الشرط من حيث3 
كونو منهي عنو؟ فهو بذلك شرط فبنوع شرعاً؟ أـ أنو شرط دل ينص الشارع على منعو غَت أنو  .أ 

 قد؟   ـبالف ؼبقتضى العقد؟ أـ ىو شرط مرسل دل ىبالف ودل يوافق مقتضى الع
 وأَيً كاف التوصيف الفقهي ؽبذا الشرط فما أثره على ىذا العقد؟ .ب 

 عليو3 
 فقد استدؿ الفريق األوؿ القائل دبنع التعامل وفق ىذه الصيغة دبا يلي3 

نقل من تراث فقهي استنار الفريق األوؿ جبملة من األدلة، ومن نصوص ىذا ما يف ضوء  
يف عقد القرض حراـ، وذلك على عمومو بغض النظر  الًتاث ما نقل عن اغبنفية من أف الشرط

عن ؿبتوى الشرط، قاؿ ابن قبيم3 "ويف اػبالصة3 القرض ابلشرط حراـ، والشرط ليس بالـز أبف 
 .(2)يقرض على أف يكتب إذل بلد كذا حىت يويف دينو"

وجاء ؾبمع األهنر3 "ويكره أف يقرض بقااًل درنبا ليأخذ منو بو ما وبتاج إذل أف  
وفبا استناروا بو من تراث اؼبالكية قوؽبم3 "ومن اؼبمنوع الذي يبعد القصد إليو جدا . (3)غرقو"يست

                                                 

 . 330ي ينظر: احلمود، التبادؿ ادلايل، ص: -(1)
 .6/133ينظر: ابن صليم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -(2)
 . 1/225ينظر: شيخي زاده، رلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر،  -(3)
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. وقالوا3 "وال خالؼ يف اؼبنع من أف يسلف اإلنساف شخصا ليسلفو بعد (1)أسلفٍت وأسلفك"
 ،واستدلوا بػػػػػػػػػػػ3ِ(2)ذلك"

 3(3)هنى عن بيع وسلف الدليل األوؿ3 أف النيب  
أنو  -عند من استشهد بو  –ربط بُت مسألتنا وبُت ما جاء يف نص ىذا اغبديث ووجو ال 

إذا منع اجتماع السلف والبيع يف عقد واحد فمن ابب أوذل أال هبتمع السلف والسلف يف عقد 
واحد، أكد ىذا التخريج للمسألة على ىذا اغبديث ابن قدامة حيث عّد ىذه الصيغة فبا يندرج 

ؿ3 "وإف شرط يف القرض أف يؤجره داره، أو يبيعو شيئاً، أو أف يقرضو ربت ىذا اغبديث، فقا
 .(4)هنى عن بيع وسلف...." اؼبقًتض مرة أخرى، دل هبز؛ ألف النيب 

ذلك أبف من معهود الشارع اغبكيم أف يسهل يف البيع أكثر فبا يسهل  السويلموقد أتّوؿ  
 .(5)ابب أوذل أف يبنع السلف مع السلفيف السلف، فلما منع اجتماع البيع مع السلف كاف من 

 3(6)هنى عن بيعتُت يف بيعة الدليل الثاين3 أّف رسوؿ هللا  
فعدوا االشًتاط ابإلقراض يف عقد القرض من قبيل البيعتُت يف بيعة، قاؿ البهوٌب3 "وإف  

ا على شرط اؼبقًتض الوفاء أنقص فبا اقًتض دل هبز إلفضائو إذل فوات اؼبماثلة، أو شرط أحدنب
 .(7)اآلخر أف يبيعو أو يؤجره أو يقرضو دل هبز ذلك؛ ألنو كبيعتُت يف بيعة اؼبنهي عنو"

                                                 

 . 4/391ينظر: احلطاب الرعيٍت، مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل،  -(1)
 ينظر: ادلرجع السابق نفسو.  -(2)
( 1231، كتاب: البيوع، ابب يف بيع الغرر، والًتمذي يف جامعو برقم )2/275( 3377أخرجو أبو داود يف سننو برقم )-(3)

، كتاب البيوع، 7/288( 4611، كتاب: أبواب البيوع، ابب ما جاء يف كراىية بيع ما ليس عندؾ، والنسائي برقم )2/526
...؟" وقاؿ الًتمذي: ال وبل سلف وبيعقاؿ: " أف رسوؿ هللا  يع ما ليس عند البائع؛ من حديث عبد هللا بن عمرو ابب: ب

 .ىذا حديث حسن صحيح
 . 4/211ادلغٍت، ينظر: ابن قدامة،  -(4)
 . 67يف حبثو: عقد الكالئ ابلكالئ تدليالً وتعلياًل، ص:  -(5)
، كتاب: اإلجارة، ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، والًتمذي يف جامعو 2/275( 3461أخرجو أبو داود يف سننو برقم )-(6)

،  7/295( 4632، كتاب: أبواب البيوع، ابب ما جاء يف النهي عن بيعتُت يف بيعة، والنسائي برقم )2/524( 1231برقم )
نقدا، ودبائيت درىم نسيئة؛ من حديث أيب ىريرة كتاب البيوع، ابب: بيعتُت يف بيعة، وىو أف يقوؿ: أبيعك ىذه السلعة دبائة درىم 

 وقاؿ الًتمذي: حديث أيب ىريرة حديث حسن صحيح. 
 .3/317كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ينظر: البهويت،   -(7)
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فعّد اإلقراض بشرط يف عقد القرض فبا يندرج ربت النهي الوارد يف اغبديث؛ فجعلوا  
حقيقة صورة تبادؿ القروض ابلشرط صورة عن "صفقتُت يف صفقة" و"بيعتُت يف بيعة" اؼبنهي عنها 

 .    (1)، ودبثل ىذا التوجيو قاؿ الشيخ ابن ابز رضبو هللاابلنصّ 
وقد أشار ابن قدامة إذل ىذا حيث قاؿ3 "وإف شرط يف القرض أف يؤجره داره، أو يبيعو  

هنى عن بيع وسلف، وألنو شرط   شيئا، أو أف يقرضو اؼبقًتض مرة أخرى، دل هبز؛ ألف النيب  
. فجعل رضبو هللا النهي (2)اره بشرط أف يبيعو اآلخر داره"عقدا يف عقد، فلم هبز، كما لو ابعو د

 عن ذلك من وجهُت3 اجتماع البيع والسلف اترة واجتماع عقدين يف عقد اترة أخرى.  
 3(3)هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ  الدليل الثالث3 أّف النيب   
قدين، فعقد فإنو نظر إذل صورية الع –على فرض صحتو  –ومن استند إذل ىذا اغبديث  

القرض األوؿ من اؼبقرض إذل اؼبقًتض مؤجاًل وكذا عقد القرض الثاين من اؼبقًتض إذل اؼبقرض 
 صورة أتجيل البدلُت واؼبعروفة بػػػػػ3ِ "الكالئ ابلكالئ". –إف دل أيخذ  –مؤجاًل، فأشبو 

 رأيو ابؼبنع استناداً إذل ىذا اغبديث.  (4)وبنحوه وجو رفيق اؼبصري 
 3 (5)ابع3 حديث3 كل قرض جر منفعة فهو حراـالدليل الر 

                                                 

 .2/417ينظر: رلموعة من العلماء، فتاوى إسالمية ،  -(1)
 . 4/211ادلغٍت، ينظر: ابن قدامة،  -(2)
، كتاب البيوع، من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، 2/65( 2342ادلستدرؾ على الصحيحُت برقم )أخرجو احلاكم يف  -(3)

 وقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.
وقد اختلف احملدثوف يف تصحيحو وتضعيفو، ينظر: سباـ زبرجيو والتعليق عليو يف التلخيص احلبَت يف زبريج أحاديث  

 .3/70جر العسقالين الرافعي الكبَت البن ح
 .100يف حبثو: القروض ادلتبادلة ص:  -(4)
قاؿ: قاؿ رسوؿ  ، يف مسند احلارث أف علي بن أيب طالب 3/115( 2937أورده احلافظ ابن حجر يف "إرباؼ اخلَتة ادلهرة" برقم ) -(5)
 : "كل قرض جر منفعة فهو راب".هللا 

ر بن مصعب اذلمداين. ولو شاىد موقوؼ على فضالة بن عبيد، ولفظو: "كل قاؿ احلافظ إبثره: ىذا إسناد ضعيف، لضعف سوا 
 قرض جرَّ منفعة فهو وجو من وجوه الراب"، رواه احلاكم يف ادلستدرؾ، والبيهقي يف سننو الكربى واللفظ لو.

منفعة فهو وجو من  : "ابب القرض وروينا عن فضالة بن عبيد، أنو قاؿ: "كل قرض جر2/273قاؿ البيهقي يف "سننو الصغَت"  
هو وجوه الراب"، وروينا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبد هللا بن سالـ، وغَتىم يف معناه، وروي عن عمر، وأيب بن كعب، رضي هللا عنهما". ف

 ، وهللا تعاىل أعلم.3/90على فرض صحتو إىل الوقف أصح وينظر سباـ زبرجيو عند ابن حجر يف التلخيص احلبَت للحافظ 
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االستناد إذل ىذا اغبديث ضعيف لضعف سنده، ومن استند إليو فقد عده من القواعد  
 .(1)اؼبعموؿ هبا
، والباعث عليو األجر والثواب، فإف (2)فلما كاف األصل يف القرض أنو عقد إرفاؽ وتربع 

منو وىو الوجو التعبدي فيو؛ قاؿ ابن قدامة3 شرط اإلقراض اؼبتبادؿ ىبرجو عن مقصود الشارع 
إذ هبذا الشرط  (3)ىبرجو عن موضوعو" -يقصد شرط اؼبنفعة  –"وألنو عقد إرفاؽ، وشرط ذلك 

 . خالف مقصود الشارع فيبطل قصد اؼبقرض اؼبتمثل يف إقراض اؼبقًتض لو مرة اثنية
تبادلة؛ حيث اعتربىا من وإذل أنو معاملة ربوية أشار رفيق اؼبصري يف حبثو القروض اؼب 

حيث ىي راب نساء، فقاؿ3 "فمن يقًتض اآلف ألفاً لسنة ىو أفضل فبن يقًتض بعد سنة ألفاً لسنة؛ 
 .(4)ألّف األوؿ يريب على اآلخر راب نساء"

 وقد استدؿ الفريق الثاين القائل جبواز التعامل وفق ىذه الصيغة دبا يلي3 
 الدليل األوؿ3 القياس على السفتجة3 

3 السفتجة بضم فسكوف ففتحتُت3 أف يعطي ماال (5)مفهـو السفتجة3 جاء يف "القاموس" 
آلخر ولآلخر ماؿ يف بلد اؼبعطي فيوفيو إَيه ٍب فيستفيد أمن الطريق. وىي بلغة الفقهاء قريب من 

 . (6)ىذا اؼبعٌت
 حكم السفتجة3 للفقهاء يف مسألة السفتجة أقواؿ ثالثة3 

،  (2)وابن القيم (1)وابن تيمية(8)واغبنابلة يف رواية (7)رواية عند اؼبالكيةاألوؿ3 اعبواز3 وىو  
 مستندين يف ذلك إذل3 

                                                 

 .226ينظر: ابن صليم، األشباه والنظائر، ص:  -(1)
 .5/353ينظر: ادلاوردي، احلاوي الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي،  -(2)
 . 72/ 2ينظر: ابن قدامة، الكايف يف فقو اإلماـ أمحد  -(3)
 .98يف حبثو: القروض ادلتبادلة ص: -(4)
 ينظر: الفَتوز آابدي، القاموس احمليط )سفتجة(.  -(5)
احلاوي الكبَت ادلاوردي،  . و2/473، والتسويل، البهجة يف شرح التحفة ، 6/276ينظر: ابن صليم، البحر الرائق،  -(6)

 .307، وادلرداوي، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ /6/467
 . 2/473ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة ،  -(7)
 . 2/72إلماـ أمحد، ينظر: ابن قدامة ، الكايف يف فقو ا -(8)
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 أف اؼبنفعة غَت متمحضة يف جانب اؼبقرض وإمبا تعّم طريف العقد، ومن جهة اثنية3 - أ
 غباجة الناس للتعامل هباػ   - ب

ومذىب  (4)لكيةورواية عند اؼبا (3)الثاين3 اؼبنع والتحرمي3 وىو مذىب اغبنفية 
 ؛ حجتهم يف ذلك3 أنو قرض جر منفعة.(6)، وإحدى الروايتُت عند اغبنابلة(5)الشافعية

 ، يف رواية ابن اعبالب عن اإلماـ مالك.  (7)الثالث3 الكراىة3 وىو رواية عند اؼبالكية 
والذي يتماشى مع مقاصد الشريعة من رفع اغبرج والتوسعة على الناس الرأي القائل  

 از. ابعبو 
فبنوعة على اؼبشهور، إال أف يعم  -أي3 السفتجة  –وىي  قاؿ التسورل اؼبالكي3 " 

اػبوؼ. وروى ابن اعبالب عن مالك3 الكراىة، وأجازىا ابن عبد اغبكم مطلقًا عم اػبوؼ أـ ال. 
 وىذه اؼبسألة تقع اليـو كثَتًا يف مناقلة الطعاـ فيكوف للرجل وسق من طعاـ مثاًل يف بلد فيسلفو
ؼبن يدفعو لو يف بلده أو قريب منو؛ فتجري فيها األقواؿ اؼبذكورة إف كاف ذلك على وجو السلف 
ال على وجو اؼببادلة والبيع، وحينئذ فال يشوش على الناس ابؼبشهور إذ ؽبم مستند يف جواز ذلك، 

 .(8)وال ينكر على اإلنساف يف فعل ـبتلف فيو"
أحد الرواَيت الثالثة يف اؼبذىب وىو متوجو غباجة وظاىر يف كالمو رضبو هللا أف اعبواز  

الناس إليو خاصة يف زماننا. بل عّد ضبل الناس على رأي يضيق على الناس ويشق عليهم وما 
تقتضيو حاجتهم خالفو حبجة أف ىذا الرأي اؼبشهور ىومن ابب التشويش على الناس والتضيق 

 عليهم. 

                                                                                                                         

 . 20/515ينظر: ابن تيمية ، رلموع الفتاوى ،  -(1)
 . 9/297ينظر: ابن القيم، يف حاشيتو على سنن أيب داود  -(2)
 . 6/276، وابن صليم، البحر الرائق 396/ 7ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع  -(3)
 . 2/473ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة  -(4)
 . 468-6/467ر: ادلاوردي، احلاوي الكبَت ينظ -(5)
 . 2/72ينظر: ابن قدامة ، الكايف يف فقو اإلماـ أمحد  -(6)
 . 2/473ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة  -(7)
، والكشناوي، أسهل ادلدارؾ "شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة 2/473ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة  -(8)

 . 2/319لك" ما
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و يف بلد آخر، أو يكتب لو بو سفتجة إذل بلد وإف شرط أف يوفي وكذا قاؿ ابن قدامة3 " 
يف ضبلو إليو نفع، دل هبز لذلك، فإف دل يكن غبملو مؤنة، فعنو3 اعبواز؛ ألف ىذا ليس بزَيدة قدر 
وال صفة، فلم يفسد بو القرض، كشرط األجل. وعنو3 يف السفتجة مطلقًا روايتاف؛ ألهنا مصلحة 

 .(1)ؽبما صبيعًا"
 ةبن قدامة لرواية اعبواز يف اؼبذىب أبف مستندىا ربقيق اؼبصلحوىذا تعليل واضح من ا 

 لطريف العقد. 
أبف فيها منفعة للطرفُت وأف الصحيح اعبواز؛ حيث قاؿ3 "ولكن  (2)بل جـز ابن تيمية 

قد يكوف يف القرض منفعة للمقرض كما يف مسألة السفتجة وؽبذا كرىها من كرىها، والصحيح أهنا 
. فلم يكتف ببياف اغبكم "ض ينتفع هبا أيضا ففيها منفعة ؽبما صبيعا إذا أقرضوألف اؼبقًت  ؛ال تكره

 ابعبواز والتعليل ابشًتاؾ طريف عقد القرض واالقًتاض ابؼبنفعة بل رجح اغبكم ابعبواز.  
وأكد ذلك يف موضع آخر حيث قاؿ3 "والصحيح اعبواز؛ ألف اؼبقًتض رأى النفع أبمن  

إذل بلد دراىم اؼبقًتض فكالنبا منتفع هبذا االقًتاض والشارع ال ينهي  خطر الطريق إذل نقل درانبو
عما ينفع الناس ويصلحهم ووبتاجوف إليو وإمبا ينهى عما يضرىم ويفسدىم وقد أغناىم هللا عنو 

 . (3)وهللا أعلم"
وتبعو تلميذه ابن القيم فقاؿ3 "وذلك ألف اؼبستقرض إمبا يقصد نفع نفسو ووبصل انتفاع  

ض ِضْمَنًا فأشبو أخذ السفتجة بو وإيفاءه إَيه يف بلد آخر من حيث إنو مصلحة ؽبما صبيعا، اؼبقر 
واؼبنفعة اليت ذبر إذل الراب يف القرض ىي اليت زبص اؼبقرض كسكٌت دار اؼبقًتض وركوب دوابو 
واستعمالو وقبوؿ ىديتو، فإنو ال مصلحة لو يف ذلك خبالؼ ىذه اؼبسائل فإف اؼبنفعة مشًتكة 

 .(4)ينهما ونبا متعاوانف عليها، فهي من جنس التعاوف واؼبشاركة"ب

                                                 

 . 2/72ينظر: ابن قدامة، الكايف يف فقو اإلماـ أمحد،  -(1)
 . 20/515يف رلموع الفتاوى  -(2)
 . 29/456ينظر: ابن تيمية ، رلموع الفتاوى  -(3)
 . 9/297ينظر: ابن القيم حاشيتو على سنن أيب داود  -(4)
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عن ابن سَتين أنو كاف ال يرى ابلسفتجات أبسًا إذا كاف على الوجو  (1)وروى البيهقي 
كاف أيخذ من قـو دبكة دراىم ٍب   اؼبعروؼ،....وعن عطاء بن أىب رابح اف عبد هللا بن الزبَت 

بو أبساً  لعراؽ فيأخذوهنا منو؛ فسئل ابن عباس عن ذلك فلم يريكتب هبا إذل مصعب بن الزبَت اب
 . عن على  يضاً أ...وروي يف ذلك 

 الدليل الثاين3 القياس على اعبمعة3 
يف حاشيتو صورة ىذه اؼبسألة فقاؿ3 "اعبمعة اؼبشهورة بُت النساء أبف  (2)صورهتا3 رسم القليويب -1

معينا يف كل صبعة أو شهر وتدفعو لواحدة بعد  أتخذ امرأة من كل واحدة من صباعة منهن قدرا
 واحدة، إذل آخرىن". 

فهي وفق ىذا التوصيف كما يطلق عليها يف وقتنا ىذا اعبمعيات اليت ربدث بُت الناس  
وعلى األخص اؼبوظفُت؛ حيث يقوموف ابالتفاؽ فيما بينهم ابعبمع من كل فرد يف اجملموعة مبلغاً 

  أحدىم على رأس كل شهر. أي مداينة ابلتناوب.   ؿبدداً متساوَيً ويدفعونو إذل
حكمها3 وىذه الصيغة وفق ىذا التوصيف أجازىا ؾبلس ىيئة كبار العلماء يف اؼبملكة العربية  -2

وكذا الشيخ ابن العثيمُت رضبو  (4)كما أجازىا الشيخ ابن ابز رضبو هللا  (3)السعودية ابألكثرية
 .(5)هللا

                                                 

 . 5/576أخرج ىذه الرواايت البيهقي يف سننو الكربى  -(1)
 . 2/321يف حاشيتو على شرح جالؿ الدين احمللي على منهاج الطالبُت -(2)
 ىػ.  1410/  2/  26ىػ ، إىل  1410/  2/  16يف دورتو الرابعة والثالثُت ادلنعقدة يف مدينة الطائف ابتداء من  -(3)
، 19/308 بن سعد الشويعر ينظر: رلموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحو هللا ، أشرؼ على مجعو وطبعو: دمحم -(4)

ليس يف ذلك أبس ، وىو قرض ليس فيو اشًتاط "مصدر الكتاب : موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء؛ فقاؿ رمحو هللا: 
رة نفع زائد ألحد ، وقد نظر يف ذلك رللس ىيئة كبار العلماء فقرر ابألكثرية جواز ذلك ، دلا فيو من ادلصلحة للجميع وبدوف مض

 ... وهللا ويل التوفيق". 
فقاؿ رمحو هللا: ال أبس ، اجلمعية معناىا : أف جيتمع مثاًل ىؤالء ادلوظفوف ويقولوف : نريد نقتطع من راتب كل واحد منا  -(5)

حرج".  ألف رايؿ ، نعطيو لألوؿ ، والشهر الثاين للثاين ، والشهر الثالث للثالث ، حىت تدور عليهم كلهم ، ىذا ال أبس بو وال
، وىي عبارة عن سلسلة لقاءات كاف يعقدىا الشيخ دبنزلو كل 108ينظر: لقاء الباب ادلفتوح دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمُت اللقاء 

ىػ. مصدر الكتاب : دروس صوتية قاـ 1421صفر، عاـ  14ىػ وانتهت يف اخلميس 1412مخيس. بدأت يف أواخر شواؿ 
  بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
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أف اؼبنفعة اليت ربصل للمقِرض ال تنقص اؼبقًتض واز بػػػػػ3ِ "معللُت ما ذىبوا إليو من اعب 
شيئًا من مالو، وإمبا وبصل اؼبقًتض على منفعٍة مساويٍة ؽبا، وألف فيو مصلحة ؽبم صبيعًا من غَت 
ضرر على واحٍد منهم أو زَيدة نفع آلخر ، والشرع اؼبطهر ال يرد بتحرمي اؼبصاحل اليت ال مضرة 

  .(1)ورد دبشروعيتها"فيها على أحٍد بل 
وسندًا ؽبذا التعليل فإف من هبوز ىذه الصيغة من التعامل األصل أف هبوز القروض  

اؼبتبادلة ابلشرط فما ىذه اعبمعيات سوى صورة لتلك الصيغة من القروض اؼبتبادلة ابلشرط بُت 
 اؼبصارؼ.
 كما يتضح جلياً أف مستند اعبواز ؽبذه الصيغ ىو3  

 ية لطريف التعاقد؛ وليس متمحضة يف جانب دوف جانب.أف اؼبنفعة متساو  - أ
 اؼبصلحة للجميع وحاجة الناس إليها. - ب

 3 (2)الدليل الثالث3 استناداً إذل قاعدة3 اغباجة تنزؿ منزلة الضرورة 
فالشارع اغبكيم خفف يف ابب البيوع عن الناس دبا يشبع حاجاهتم ورغباهتم دبا ال  

َنُكْم اِبْلَباِطلِ  قاؿ اغبق تبارؾ وتعاذل3 يتضمن أكل أمواؿ الناس ابلباطل؛   َواَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ
َنُكْم اِبْلَباِطِل  [، وقاؿ يف موضع آخر3 111]البقرة3  ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

 [. 22لنساء3 ]ا ِإالَّ َأْف َتُكوَف ذِبَارًَة َعْن تَػَراٍض ِمْنُكْم 
قاؿ اعبويٍت يف معرض حديثو عن دوافع تشريع اإلجارة3 "والضرب الثاين3 ما يتعلق ابغباجة العامة 
وال ينتهي إذل حد الضرورة، وىذا مثل تصحيح اإلجارة فإهنا مبنية على مسيس اغباجة إذل 

ظاىرة غَت ابلغة اؼبساكن مع القصور عن سبلكها وضنة مالكها هبا على سبيل العارية، فهذه حاجة 
مبلغ الضرورة اؼبفروضة يف البيع وغَته ولكن حاجة اعبنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد 
من حيث إف الكافة لو منعوا عما تظهر اغباجة فيو للجنس لناؿ آحاد اعبنس ضرار ال ؿبالة تبلغ 

                                                 

ينظر: حبوث رللس ىيئة كبار العلماء يف ادلملكة العربية السعودية يف دورتو الرابعة والثالثُت ادلنعقدة يف مدينة الطائف ابتداء  -(1)
 ىػ.  1410/  2/  26ىػ ، إىل  1410/  2/  16من 
 .   2/179ينظر توثيق القاعدة عند السمعاين: قواطع األدلة يف األصوؿ،  -(2)
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ما يناؿ االحاد  مبلغ الضرورة يف حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك يف الضرر الراجع إذل اعبنس
 . (1)ابلنسبة إذل اعبنس وىذا يتعلق أبحكاـ اإلَيلة والذي ذكرانه مقدار غرضنا اآلف"

وىذا يظهر جليًا إعماؿ للقاعدة اغباجة تنزؿ منزلة الضرورة يف ما وبتاج إليو الناس  
يُػَوسَُّع يف غَته؛ فيبيحو قاؿ ابن تيمية3 "إف ما احتيج إذل بيعو فإنو يُػَوسَُّع فيو ما ال تيسَتًا وزبفيفًا؛ 

 .(2)الشارع للحاجة، مع قياـ السبب اػباص"
واألصل يف القرض واالقًتاض يف الغالب اغباجة، قاؿ القرايف3 "وكذلك القرض واؼبساقاة  

، ويف موضع آخر قاؿ3 "اإلطالؽ الثاين (3)والسلم وكبوىا فبا شرع يف األصل لعذر ؾبرد اغباجة"
لي يقتضي اؼبنع مطلقا ولو دل يكن لعذر شاؽ فيدخل فيو ما استند إذل على ما استثٌت من أصل ك

 .(4)أصل اغباجيات من القرض والقراض واؼبساقاة"
ستند إليو يف تشريع ىذه الصيغة؛ فنصت اوقد اعتربت اؼبعايَت الشرعية اغباجة أحد ما  

 .(5) لعامة..."على أف3 "مستند جواز كشف اغبساابت بُت اؼبؤسسات ومراسليها ىو اغباجة ا
 اؼبناقشة والًتجيح3

دل زبل أدلة كل من الفريقُت من انتقاد وجو إليو والذي يظهر ىو رجحاف القوؿ الثاين   
 القائل ابعبواز وذلك لسببُت3

 األوؿ3 ضعف ما استدؿ بو الفريق األوؿ القائل ابؼبنع.  
 الثاين3 قوة أدلة الفريق الثاين وتوافقو مع مقاصد الشريعة.  
أما خبصوص السبب األوؿ3  وىو ضعف ما استدؿ بو ىذا الفريق إما من حيث ذات  

 الدليل وإما من حيث االستدالؿ وإما من الوجهُت معاً، فهو على النحو اآلٌب3 
 ؛ فيمكن أف هباب عنو بػػػػػػػ3ِ(6)هنى عن بيع وسلف من حيث استدالؽبم أبف النيب  -1

                                                 

 .  2/79اجلويٍت، الربىاف يف أصوؿ الفقو ينظر:  -(1)
 . 488/ 29ينظر: ابن تيمية، رلموع الفتاوى ،  -(2)
 . 2/138ينظر: القرايف، الفروؽ ،  -(3)
 . 2/139ادلرجع السابق  -(4)
 .  537قرض: ص: (ال19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم) -(5)
 . 16، ص: تقدـ زبرجيو -(6)
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يتكلم عن اجتماع عقد البيع مع عقد القرض، فإف ىذا ليس ؽبم حجة فيو إذ ظاىره  
وليس عن عقدي قرض، والبيع غَت القرض، وقياس اجتماع البيع مع القرض على اجتماع القرض 
مع القرض قياس فاسد لتخلف العلة اعبامعة، وعليو فال يصح االحتجاج هبذا اغبديث ال من 

 حيث منطوقو وال من حيث مفهومو وهللا أعلم. 
 ؛ فيمكن أف هباب عنو بػػػػػػػ3ِ(1)هنى عن بيعتُت يف بيعة ؽبم أبّف رسوؿ هللا من حيث استدال -2
 ما أجيب بو على الدليل األوؿ من حيث فساد القياس؛ فالبيع غَت القرض وال يقاس عليو. -
هـو اجتماع البيعتُت يف صفقة واحدة غَت مفهـو اجتماع فأما من حيث مفهومو فكذلك فم -

، فإف مفهـو البيعتُت يف بيعة ابستقراء ما نص عليو الفقهاء ينحصر القرضُت يف صفقة واحدة
 يف البدائل اآلتية3 

 .(2)كما قاؿ السرخسي3 "وصفة الشرطُت يف البيع أف يقوؿ3 ابلنقد بكذا وابلنسيئة بكذا" .أ 
أو كما عّده ابن تيمية أبنو صورة لبيع العينة؛ حيث قاؿ3 "ومن ذرائع ذلك مسألة العينة؛   .ب 

بيعو سلعة إذل أجل ٍب يبتاعها منو أبقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعُت ألهنا وىو أف ي
 .(3)حيلة"

أف يقوؿ قد بعتك عبدي ىذا أبلف على أف تبيعٍت دارؾ أبلف فإذا وجب لك عبدي وجبت  .ج 
 .(4)رل دارؾ ألف ما نقص من كل واحد منهما فبا ابع ازداده فيما اشًتى"

، كما  وىذه الصور الثالثة ال  تنطبق على مسألة القروض اؼبتبادلة ال ابؼبنطوؽ وال ابؼبفهـو
 تبُت. 

 ؛ فيمكن أف هباب عنو بػػػػػػػ3ِ(5)هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ من حيث استدالؽبم أبّف النيب  -3
 .(6)ال يصلح لالحتجاج بو كحديث؛ وذلك لضعفو كما بُت ذلك اغبافظ ابن حجر .أ 

                                                 

 .17، ص: تقدـ زبرجيو -(1)
 .14/36ينظر: السرخسي، ادلبسوط للسرخسي،  -(2)
 .120ينظر: ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ص:  -(3)
 .5/341ينظر: ادلاوردي، احلاوي الكبَت  -(4)
 .3/70حجر ، التلخيص احلبَت يف زبريج أحاديث الرافعي الكبَت  ، وينظر: ابن18تقدـ زبرجيو والتعليق عليو ص: -(5)
 ادلرج السابق. -(6)
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دور حوؿ أتجيل البدلُت، فيكوف بيع دين بدين وىذا ال يتحقق إف صور بيع الكالئ ابلكالئ ت .ب 
 يف مسألة القروض اؼبتبادلة لؤلسباب اآلتية3 

القروض اؼبتبادلة ليست صفقة بيع سلعة دباؿ مؤجلة وال ماؿ دباؿ مؤجل؛ أما من حيث كوهنا  -
انت ليست سلعة دباؿ مؤجلة فهذا ظاىر، وأما كوهنا ليست بيع ماؿ دباؿ مؤجلة إذ لو ك

 النطبق عليها أحكاـ الصرؼ واليت ال ربتاج لدراسة الشروط يف القروض. 
 عدـ التوافق بُت الصورتُت إذ ابلقروض اؼبتبادلة ال يوجد أتجيل للبدلُت.    -
 ؛ فيمكن أف هباب عنو بػػػػػػػ3ِ (1)من حيث استدالؽبم حبديث3 كل قرض جر منفعة فهو حراـ -4

 ج بو لؤلسباب اآلتية3 من حيث ىو حديث فال يصلح لالحتجا  .أ 
 (2)ضعفو كما بُت ذلك اغبافظ ابن حجر. 
 (3)وعلى فرض صحتو فهو إذل الوقف أصح منو إذل الرفع جـز بذلك اغبافظ ابن حجر. 

 قاؿ3 من أنو قرض جر منفعة كما (4)وأما من حيث مفهومو وما علل بو اؼبانعوف ومنهم اغبنفية .ب 
رض أمن خطر الطريق؛ للنهي عن قرض جر ابن قبيم3 قولو3 "... قرض استفاد بو اؼبق -

 .(5)منفعة
وأما القرض فضرابف3 أحدنبا أف يكوف مشروطا فيو   وما نص عليو اؼباوردي حيث قاؿ3 " -

كتب السفتجة، إما من جهة اؼبقرض فيقوؿ3 ىو ذا أقرضتك لتكتب رل بو سفتجة إذل بلد  
سفتجة إذل بلد كذا، كذا أو من جهة اؼبقًتض فيقوؿ3 ىو ذا أقًتض منك ألكتب لك يف 

فهذا قرض ابطل ال يصح أخذ السفتجة بو ألنو قرض جر منفعة، والثاين3 أف يكوف قرضا 
 .(6)مطلقا ٍب يتفقاف على كتب سفتجة فيجوز ىذا كالدين"

 
                                                 

 .3/115( 2937أورده احلافظ ابن حجر يف "إرباؼ اخلَتة ادلهرة" برقم ) -(1)
 . 18، وقد تقدـ زبرجيو ص: 3/115( 2937ينظر: ارباؼ اخلَتة ادلهرة البن حجر برقم ) -(2)
 .18، وقد تقدـ زبرجيو ، ص: 3/90التلخيص احلبَت  ينظر: احلافظ ابن حجر -(3)
 .396/ 7ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع  -(4)
 . 6/276ينظر: ابن صليم، البحر الرائق  -(5)
 . 468-6/467ينظر: ادلاوردي، احلاوي الكبَت ،  -(6)
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 فينفيو3  
أف اؼبنفعة غَت متمحضة يف جانب اؼبقرض، فإف ما اشًتطو صبهور الفقهاء يف القرض أف  

ض وليس للمقًتض؛ فإف شرط زَيدة القدر أو الصفة للمقرض تفسد العقد ال هبر منفعة للمقر 
 . (1)وتوجب الرد إف كاف قائما وإال ضمن ابلقيمة وابؼبثل على اؼبنصوص

أكدت ىذا الفهم وجعلتو أحد أسس تشريع ىذه الصيغة اؼبعايَت الشرعية حيث نصت  
ا ىو اغباجة العامة، وأف اؼبنفعة على أف3 "مستند جواز كشف اغبساابت بُت اؼبؤسسات ومراسليه

 .(2) اغباصلة من جراء ذلك ال زبص اؼبقرض وحده، بل ىي منفعة متماثلة..."
قاؿ ابن عبد الرب3 "وكل زَيدة يف سلف أو منفعة ينتفع هبا اؼبسلف فهي راب ولو كانت  

فاتج إال حيث قاؿ3 "وكره العمل ابلس(4)وإذل قريب من ىذا أشار الكشناوي. (3)قبضة من علف"
 ويف السفتجة اؼبنفعة لطريف العقد كما تقدـ.أف يكوف النفع للمقًتض وهللا أعلم". 

وإف شرط أجاًل ال هبر منفعة للمقرض؛ أبف دل  ومن تراث الشافعية يف منفعة اؼبقًتض3 " 
يكن لو فيو غرض أو أف يرد األردأ أو اؼبكسر أو أف يقرضو قرضًا آخر لغا الشرط وحده أي دوف 

قد ألف ما جره من اؼبنفعة ليس للمقرض بل للمقًتض والعقد عقد إرفاؽ فكأنو زاد يف اإلرفاؽ الع
 .(5)ووعده وعدا حسنا"

وكذلك قوؽبم3 " ...أف يقرض اؼبقرض اؼبقًتض شيئا آخر حليب وزَيدي وليس اؼبعٌت أف  
 .(6)يقرض اؼبقًتض اؼبقرض؛ ألنو حينئذ هبر نفعا للمقرض فال يصح فتأمل"

نّصت اؼبعايَت الشرعية على أنو وبـر اشًتاط زَيدة يف القرض للمقرض وىي رابً، وقد  
سواء أكانت الزَيدة يف الصفة أويف القدر، وسواء أكانت الزَيدة عينًا أـ منفعة، وسواء أكاف 

                                                 

دادي، ابن عسكر، إرشاد السالك إىل . والبغ289/ 5، القرايف، الذخَتة ، 7/395ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع،  -(1)
وما بعدىا. وادلرداوي، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح  4/33، والنووي، روضة الطالبُت ، 86أشرؼ ادلسالك يف فقو اإلماـ مالك ص:

 . 5/95من اخلالؼ 
 .  537(القرض: ص: 19رعي رقم)ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الش -(2)
 .2/728ينظر: ابن عبد الرب ، الكايف يف فقو أىل ادلدينة ،  -(3)
 . 2/319ينظر: الكشناوي،  أسهل ادلدارؾ "شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك" ،  -(4)
 . 2/142ينظر: األنصاري: زكراي، أسٌت ادلطالب يف شرح روض الطالب،  -(5)
 . 5/47، والشرواين، حاشيتو مطبوع هبامش: ربفة احملتاج يف شرح ادلنهاج 2/356البجَتمي، احلاشية   ينظر: -(6)
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اشًتاط الزَيدة يف العقد أـ عند أتجيل الوفاء أـ خالؿ األجل، وسواء أكاف الشرط منصوصاً عليو 
 .(1)وظاً ابلعرؼأـ ملح

 واؼبنفعة يف ىذه الصفقة يف اعبانبُت3 أي من جانب اؼبقرض ويف جانب اؼبقًتض. 
 أما خبصوص السبب الثاين3 وىو قوة أدلة الفريق الثاين القائل ابعبواز3   
 فمع ما وجو إذل أدلتو من انتقاد إال اهنا تنهض ألف وبتج هبا أتصياًل وتوجيهاً.  
اءت موافقة ؼبقاصد الشرع، فإف الشارع اغبكيم خفف يف ابب ومن جهة أخرى فقد ج 

 البيوع عن الناس دبا يشبع حاجاهتم ورغباهتم دبا ال يتضمن أكل أمواؿ الناس ابلباطل؛ قاؿ اغبق
َنُكْم اِبْلَباِطلِ  تبارؾ وتعاذل3       [، وقاؿ يف موضع آخر1113]البقرة  3َواَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ

  ََنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ذِبَارًَة َعْن تَػَراٍض َي  ِمْنُكْم  أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ
 [. 22]النساء3 
واغباجة ماسة ؼبثل ىذه الصيغة من التعامل؛ إذ ال زبلو اغبياة اؼبالية اليومية من مثل ىذه  

مستوى العمل اؼبصريف سواء بُت اؼبصارؼ اإلسالمية يف ما بينها أو مع  التعامالت خاصة على
 اؼبصرؼ اؼبركزي أو يف تعاملها مع اؼبصارؼ التجارية. 

األمر الذي استدعى دراسة اؼبسألة دبا يتوافق مع النصوص الشرعية الصحيحة ويراعي  
ت الناس ويشبعها يف أطر حاجات اغبياة التجارية واالقتصادية اؼبتجددة، ويغلب ما يليب حاجا

شرعية يف ظل وضوء مقاصد الشريعة الغراء. فبا رّجح القوؿ ابعبواز وفق ضوابط نّص عليها أىل 
 ىذه الصناعة أنبها عدـ دخوؿ الراب وسبحض الفائدة لفريق دوف فريق. وهللا تعاذل أعلم. 

 تنبيو واستدراؾ 
تضيو دقة النقل العلمي أف يف إدراج وفبا أود أف أسجلو ىنا من الناحية الفنية والذي تق 

اؽبيئتُت الشرعيتُت لكل من مصرؼ الراجحي وؾبموعة الربكة مع فريق اجملوزين نظر، فإف ما ورد يف 
قراراهتم يشَت إذل مذكرة التفاىم ال إذل اإلقراض ابلشرط، والفارؽ بُت االثنُت كبَت، إذ الشرط ملـز 

د ترتقي  جملرد الوعد ال الشرط، وال تكتسب صفة ومذكرة التفاىم ليست إال وسيلة إيضاح ق
 اإللزاـ إال إذا ُنّص على لزومها يف العقد وجعلت أحد مصادر تفسَت العقد.

                                                 

 (.  4/1(القرض: فقرة )19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم) -(1)
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فقد جاء يف قرار اؽبيئة الشرعية ؼبصرؼ الراجحي ما نصو3 "فقد اطلعت اؽبيئة الشرعية  
ؼبكشوؼ بُت شركة لشركة الراجحي اؼبصرفية لالستثمار على صيغة اتفاقية السحب على ا

الراجحي اؼبصرفية لالستثمار وبنك )أ(. وبتأمل اؽبيئة لالتفاقية اؼبذكورة وجدت أهنا تقـو على 
أسس متبادلة بُت الشركة وبنك )أ( حبيث ال يدفع أي منهم لآلخر فائدة ربوية على السحب على 

 . (1)اقية"اؼبكشوؼ دبوجب ىذه االتفاقية؛ لذا ال ترى اؽبيئة مانعاً من ىذه االتف
كما جاء يف قرار اؽبيئة الشرعية جملموعة الربكة ما نصو3 "إذا اتفق بنكاف على أف يوفر   

كل منهما لآلخر اؼببالغ اليت يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة 
ؼبدينة بُت أخرى فإف ىذا االتفاؽ جائز تفادَي للتعامل ابلفائدة أخذًا وإعطاًء على اغبساابت ا

 .(2)"شريطة عدـ توقف أحد القرضُت على اآلخرالبنكُت؛ 
والقوؿ ابعبواز مع عدـ االشًتاط ليس موضع اختالؼ بُت الفقهاء أصاًل؛ كما لو  

اقًتض عمرو من زيد مبلغ ألف دينار وبعد الوفاء جاء زيد ليقًتض من عمرو دوف شرط مسبق 
 ا أىل العلم. وهللا تعاذل أعلم.بينهما؛ فإف ىذه الصيغة فبا دل ىبتلف فيه

  
 اؼبطلب الثاين3 التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ

 
ويف ىذا اؼبطلب سنتناوؿ اعبانب التطبيقي ؽبذه الصيغة مبينُت األحواؿ اليت تعًتيها  

قى اؼبخالفة الشرعية فتمنع من تلك األحواؿ اليت تستمر وفق ما أصلت ىذه الدراسة ؽبو فتب
اعبواز، وعليو، سنتعرؼ على توظيف اؼبصارؼ ؽبذه الصيغة ومسوغات ىذا التوظيف وحكمها 

 على النحو اآلٌب3 
 أواًل3 التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ اإلسالمية فيما بينها. 

 ي.  اثنيا3ً التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ اإلسالمية واؼبصرؼ اؼبركز 
 اثلثا3ً التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ اإلسالمية واؼبصارؼ التجارية.

                                                 

 ىػ.1412، لسنة 1/179( 106الراجحي قرار اذليئة رقم )ينظر: قرارات اذليئة الشرعية دبصرؼ  -(1)
ـ، جدة القرار 1993(الندوة الثامنة مارس/ 2001-1981ينظر: قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ) -(2)

 .142( ص: 10)
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 وىي على النحو اآلٌب3 
 أواًل3 التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ اإلسالمية فيما بينها3

 صورهتا3 -1
وأهنا  -سابقاً  –نوؾ تتجسد صورهتا من خالؿ توصيفنا لطبيعة القروض اؼبتبادلة بُت الب 

عبارة عن تلك "اؼببالغ اليت تضعها البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية فيما بينها يف حساابت متبادلة؛ 
وذلك للحصوؿ على اػبدمات اليت يقدمها أحدىا لآلخر يف إطار عالقات االتصاؿ والتعاوف 

 .(1)اؼبشًتؾ بينها"
اؼبصارؼ اإلسالمية اقتضى أف يقيد وؼبا كاف حديثنا ىنا عن تلك العالقة واالتصاؿ بُت  

ىذا التوصيف بػػػػ3ِ "اإلسالمية" لتصبح العبارة3 " اؼببالغ اليت تضعها البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية 
 اإلسالمية...". 

 مسوغاهتا3  -2
 تلجأ اؼبصارؼ ؽبذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها3 

 الء اليومية. لتوفَت السيولة لعملياهتا االستثمارية ولسد احتياجات العم -
إلحالة بعض اغبواالت عليو3 فيفتح اؼبصرؼ حسااًب يف أحد اؼبصارؼ ويودع فيو مبلغًا من  -

اؼبفتوح  –اؼباؿ، ٍّب وبيل عليو أنواع اغبواالت ؼبدة حىت ينضب ما فيو، عندئذ يقـو اؼبصرؼ 
نفس بكشف اغبساب أي جبعلو مدينًا دببلغ مساٍو ؼبا كاف مودعًا فيو ول –عنده اغبساب 

 اؼبدة. 
 حكمها3  -3

دبا أف اؼبصارؼ اإلسالمية ال تتعامل ابلفائدة الربوية ابتداء فإف الوصف الشرعي ؽبذه  
العملية يبقى على اعبواز أتسيسًا على ما تقدـ يف اؼبطلب األوؿ من ىذا احملور اػباص بفقو 

 . (2)قرض اغبسنالقروض اؼبتبادلة، وعليو فتُػَوصَّف الودائع اؼبصرفية على أهنا من ابب ال

                                                 

 . 215ي، ص: ينظر: خوجة: عز الدين، ادلوسوعة ادليسرة للمعامالت اإلسالمية: النظاـ ادلصريف اإلسالم -(1)
أف سبنح البنوؾ اإلسالمية أمواًل بدوف فائدة. ينظر: أبو اذلوؿ،تقييم أعماؿ البنوؾ اإلسالمية االستثمارية زلي الدين يعقوب،  -(2)

 . 96ص:
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ودبا أف مفهـو القروض اغبسنة اؼبتبادلة بُت البنوؾ يشَت إذل3 اتفاؽ بنكُت على أف يوفر   
كل منهما لآلخر اؼببالغ اليت يطلبها أي منهما بعملة ؿبددة خالؿ مدة متفق عليها، وذلك على 

 . (1)سبيل القرض
 فإف ىذه الصيغة تبقى اعبواز شريطة أف يتوافر فيها مايلي3 

 أف تكوف مبالغ القروض اؼبودعة اؼبتبادلة متساوية اؼبقدار .  .أ 
 أف تكوف مدة إيداع القروض اؼبتقابلة متماثلة.   .ب 

 3  (2)اثنيا3ً التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ اإلسالمية واؼبصرؼ اؼبركزي
 صورهتا3 .1

إلسالمية غَت أف ىي ذات الصورة اليت ذبسدت يف التطبيق األوؿ بُت اؼبصارؼ ا 
مسوغاهتا زبتلف حاؿ كاف الطرؼ اآلخر ىو البنك اؼبركزي، إذ ىو بنك الدولة واؼبنوط بو رعاية 
اؼبصاحل اؼبالية يف الدولة واغبفاظ على االستقرار النقدي وثبات األسعار وغَتىا من الوظائف 

 ركزي واؼبصرؼ اإلسالمي.، عليو فهي يف حقيقتها ودائع مصرفية متبادلة بُت اؼبصرؼ اؼب(3)اغبيوية
مع اإلشارة إذل أف ؽبا شكاًل آخر تًتكب معو ىذه الصيغة من أطراؼ ثالثة  وليس من  

 طرفُت على النحو اآلٌب3 
الطرؼ األوؿ3 اؼبصرؼ اؼبركزي الذي يتعهد بتقدمي قروض للمصارؼ اإلسالمية مساوية  

 ؼبا تقدمو األخَتة للجمهور من قروض حسنة فقط. 
 الثاين3 اؼبصارؼ اإلسالمية اليت تقدـ قروضاً حسنة للجمهور.  الطرؼ 
 الطرؼ الثالث3 اعبمهور اؼبستفيدوف من ىذه القروض اغبسنة.  

 

                                                 

 .147ينظر: مسحاف ، حسُت دمحم ، أسس العمليات ادلصرفية اإلسالمية، ص:  -(1)
سؤولة عن إدارة السياسة النقدية للبالد والرقابة عليو. من مهامها الرئيسة: حفظ ىو: ادلؤسسة ادلالية الرئيسة للدولة ادل -(2)

االحتياطي ادلصريف للبنوؾ التجاري. إعادة خصم األوراؽ التجارية ادلمتازة واإلقراض بضماهنا. تقدمي اخلدمات ادلصرفية للحكومة. 
دية األخرى للبالد. ادلساعدة يف ربصيل الشيكات وتنسيق احتكار إصدار البنكوت. إدارة احتياطي الذىب واالحتياطيات النق

 .   109السياسة االئتمانية وتنفيذ السياسات األخرى للحكومة. ينظر: الفاروقي ، ربسُت التاجي، معجم االقتصاد ادلعاصر، ص: 
 .  47ينظر: السماعيل ، العموالت ادلصرفية: حقيقتها وأحكامها، ص:  -(3)
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 مسوغاهتا3  .2
اؼبسوغ الرئيس ؽبذه الصيغة ىو طبيعة العمل اؼبصريف اليت تقتضي أف يكوف للمصرؼ  - أ

الئو عليها داخليًا وخارجياً، اإلسالمي ودائع يف مصارؼ أخرى تغطي حواالتو وسحوابت عم
ومن ضمن ىذه اؼبصارؼ اؼبصرؼ اؼبركزي إلجراء اؼبقاصة بُت سحوابت اؼبصارؼ من بعضها 

، فتجري يف (1)فيما بينها حاؿ ال يوجد لديهم ودائع عند بعض أو حاؿ انكشف اغبساب
 فاء. يف اؼبصرؼ اؼبركزي أثناء ساعات الدواـ الرظبي عمليات االستي (2)غرفة اؼبقاصة

ويف حاؿ انكشف اغبساب أثناء عملية اؼبقاصة يف اؼبصرؼ اؼبركزي فإف اؼبصرؼ  
اػباص يف ذلك اؼبصرؼ  –القرض  –اؼبركزي سيقـو بتغطية النقص اغباصل يف اغبساب اعباري 

 .  (3)اؼبسحوب عليو إما بقرض من اؼبصرؼ اؼبركزي أو من خالؿ االحتياطي القانوين
على تقدمي القروض اغبسنة3 فيلجأ اؼبصرؼ اؼبركزي للتعامل وفق  اؼبسوغ الفرعي التشجيع  - ب

لتشجيع اؼبصارؼ على تقدمي القروض اغبسنة  -على فرض تطبيقها  –ىذه الصيغة 
للجمهور؛ إذ إف اؼبصرؼ اؼبركزي ال يتعامل مع اعبمهور مباشرة، فيلجأ ؼبثل ىذه الصيغة 

 .  (4)ربفيزاً وتشجيعاً للمصارؼ

                                                 

السحب على ادلكشوؼ ىو: شيك زلرر دببلغ يزيد على ادلبلغ الذي لدى الشخص الساحب يف انكشاؼ احلساب و  -(1)
حسابو يف ادلصرؼ.... قد يدفع ادلصرؼ قيمة ىذا الشيك ويعترب ادلبلغ الزائد على مبلغ الرصيد ادلودع يف ادلصرؼ قرضًا أو ديناً 

 .  395دلاؿ وإدارة األعماؿ، ص: على حساب العميل. ينظر: غطاس، نبيو، معجم مصطلحات االقتصاد وا
: إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينو يف مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص دلدين. ينظر: ىيئة احملاسبة اؼبقاصة ىي -(2)

 (.  2( ادلقاصة: ففقرة )4وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم)
اسم للمكاف الذي ذبتمع فيو تنشأ هبدؼ سبكُت ادلصارؼ احمللية من مبادلة الشيكات واحلواالت والكمبياالت وغرفة اؼبقاصة ىي3 

واألوراؽ ادلالية األخرى ادلسحوبة يومياً، وتسديد األرصدة الدائنة ادلتبقية. ينظر: غطاس، نبيو، معجم مصطلحات االقتصاد وادلاؿ 
 . 107وإدارة األعماؿ، ص: 

بلغ اإلمجايل للنقود يف صندوؽ ادلصرؼ أو يف البنك ادلركزي. وىو يتمثل يف أصوؿ ادلصرؼ أو موجوداتو اليت ديكن ىو: ادل -(3)
 .   271استخدامها قانوانً لتلبية متطلبات االحتياطي. ينظر: الفاروقي ، ربسُت التاجي، معجم االقتصاد ادلعاصر، ص: 

 .  184، ص:  ينظر: الصاحلي ، نذير، القروض ادلتبادلة -(4)
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ؼ اإلسالمية ال تقدـ القروض إال إف كانت قروضًا حسنة فإف اؼبصرؼ ف اؼبصار إوحيث  
اؼبركزي يقدـ ىذه الصيغة إما لزَيدة حجم القروض اغبسنة اليت يقدمها اؼبصارؼ اإلسالمية وإما 

 غبث اؼبصارؼ التقليدية على تقدمي القروض اغبسنة للجمهور.   
 (1)ير عدانف عبد الرضبن الصاغبيذبدر اإلشارة ىنا أنو وفق دراسة قاـ هبا السيد نذ 

قامت على مقابالت ومراجعات مع عدد من إدارات اؼبصارؼ اإلسالمية يف عدة بلداف تبُت لو أف 
ىذه الصيغة غَت مطبقة على أرض الواقع، وما ىي يف حقيقتها إال اقًتاح دل يالمس التطبيق الفعلي 

 لآلف.  
 أف ىناؾ صيغة للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصرؼ وفبا يبكن استدراكو ىنا أنو وفبا تقدـ يتبُت 

اؼبركزي واؼبصارؼ اإلسالمية يف غَت التشجيع والتحفيز اليت حصر التعامل هبا الباحث نذير 
الصاغبي. فمع أف اؼبصرؼ اؼبركز يبقى يغذي عمليات اؼبقاصة بُت البنوؾ سواء من االحتياطي 

ى أومن حساب البنك اؼبركزي نفسو إال أنو القانوف لذات البنك أو من حساابت اؼبصارؼ األخر 
سيبقى يظهر يف قائمة اغبساب اعباري للمصرؼ اإلسالمي أنو حسابو مكشوؼ ولو كانت التغذية 

 من احتياطيو القانوين. 
 حكمها3     

بناء على ما تقدـ فهما صوراتف وليست صورة واحدة؛ فإف كانت معاعبة اؼبصرؼ  
وفق ما تقدـ من ضوابط للقروض اؼبتبادلة من3 خلوىا من الفائدة الربوية اؼبركزي لكال اغبالتُت 

أبي شكل كاف فإف ىذه  (2)والتساوي فال مانع شرعًا من ذلك. أما إف ترتب عليها الفائدة الربوية
 اؼبعاملة ال تصح، وهللا تعاذل أعلم.

 3(3)ثةعلماً أف اؼبصارؼ اؼبركزية من حيث تعاملها مع اؼبصارؼ على أنواع ثال 
 ما ال يتعامل ابلفائدة ابتداء، كمصرؼ السوداف اؼبركزي ومصرؼ ابكستاف اؼبركزي.  -

                                                 

 .  185أوردىا يف كتابو القروض ادلتبادلة ص:  -(1)
لالطالع على الطرؽ اليت يسلكها ادلصرؼ ادلركزي يف معاجلة انكشاؼ احلساب للمصارؼ بشكل عاـ ينظر: احلمود، فهد،  -(2)

 وما بعدىا.    170التبادؿ ادلايل، ص: 
 .   80-79ينظر: احلمود، فهد، التبادؿ ادلايل، ص:  -(3)
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وىذا يبكن التعامل معو دوف اغباجة الشًتاط عدـ الفائدة إذ ىي ليست موجودة ابتداء،  
 ولكن تبقى اإلشارة إذل اشًتاط التساوي يف اؼببلغ واؼبدة.

وصية مع اؼبصارؼ اإلسالمية مراعيًا اعبوانب الشرعية ما يتعامل ابلفائدة غَت أنو يتعامل خبص -
 وفق أنظمة وقوانُت خاصة. كما يف دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة واعبمهورية اليمنية. 

وىذا يبكن التعامل معو مع التأكيد على خصوصية وفق الضوابط الشرعية3 عدـ الفائدة  
 والتساوي يف اؼببلغ واؼبدة.

 التعامل إال وفق تشريعاتو. لوغَتىا من اؼبعامالت غَت الشرعية ويفضما يتعامل ابلفائدة  -
وىذا ال هبوز التعامل معو حباؿ؛ إذ التعامل معو مسخ للمصرؼ اإلسالمي وتشويو للصناعة اؼبالية 

 اإلسالمية.   
 

 اثلثا3ً التطبيقات اؼبعاصر للقروض اؼبتبادلة بُت اؼبصارؼ اإلسالمية واؼبصارؼ التجارية3
 ا3صورهت .1

 سبهيد3  
بطبيعة العمل يف ميداف اغبياة التجارية  –اػبطوة األوذل3 تقـو اؼبصارؼ اإلسالمية  

بفتح حساب جاري ؽبا لدى البنوؾ داخليًا أو خارجيا؛ ؼبا تقتضيو اغباجة ؼبثل ىذا  –اليومية 
 اإلجراء. 
اسلة لفتح وقد نبهت اؽبيئة الشرعية لبنك البالد أف األصل يف اختيار البنوؾ اؼبر  

اغبساابت لديها أف تكوف إسالمية إف وجدت؛ فقالت3 "هبب على البنك أف وبرص على اختيار 
البنوؾ اإلسالمية بنوكاً مراسلة، ودعمها وذبنب اإلشكاالت الشرعية يف التعامل مع البنوؾ الربوية، 

ة لدى البنوؾ فإف دل تتوفر بنوؾ إسالمية تليب احتياجات البنك، فإنو هبوز فتح حساابت جاري
 .  (1)الربوية األجنبية واحمللية"

                                                 

 .  120( من الضوابط ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالد ص: 403ينظر الضابط ) -(1)
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؛ حيث جاء يف قرارىا3 "وبعد اطمئناف اؽبيئة (1)وىو ما أكدتو ىيئة الرقابة الشرعية لشركة أعياف
من أف فتح ىذه اغبساابت ال يًتتب عليها إقراض وال اقًتاض ربوي، فإف اؽبيئة ترى جواز قياـ 

وؾ الربوية مىت كانت اغباجة قائمة لذلك وكاف غَتىا من الشركة بفتح حساابت جارية لدى البن
 اؼبؤسسات غَت الربوية ال يؤمن تلك اغباجة". 

اػبطوة الثانية3 تقـو ىذه اؼبصارؼ اإلسالمية بتغذية ىذا اغبساب اعباري لدى البنوؾ  
 األخرى. 
اػبطوة الثالثة3 إذا انكشف حساب اؼبصرؼ اإلسالمي لدى ىذه البنوؾ، فتنحصر  

  لبدائل للمصرؼ اإلسالمي يف اآلتية3 ا
على تغطية كل منهما ؼبا انكشف من  (2)البديل األوؿ3 أف يتفق مع البنك اؼبراسل 

 . (3)حساب اآلخر لديو مع عدـ أخذ الفائدة
حيث جاء فيها3 "درأ لدفع الفائدة بُت اؼبؤسسة (4) وىو ما نصت عليو اؼبعايَت الشرعية 

ن أف تتفق اؼبؤسسة مع غَتىا من البنوؾ اؼبراسلة على تغطية ما انكشف ومراسليها فإنو ال مانع م
 من حساابت أحدنبا لدى اآلخر دوف تقاضي فائدة".

أي بًتتب الفائدة على اؼبصرؼ  –فإف دل يقبل اؼبصرؼ التقليدي إال العمل ابلفائدة  
امل فعلى اؼبصرؼ واقتضت اغباجة اؼباسة اللجوء إذل ىذا التع –اإلسالمي حاؿ انكشاؼ حسابو 

 اإلسالمي3

                                                 

 . 73ص:  44ينظر: فتاوى ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعياف لإلجارة واالستثمار، الكتاب األوؿ السؤاؿ رقم  -(1)
مة مع شخص آخر. وخصوصًا إذا كاف األخَت مقيمًا يف بلد آخر أو دولة البنك ادلراسل: الذي يقيم عالقة ذبارية منتظ -(2)

أخرى. وادلراسل عادة يقـو بعمل وكيل لشركة أو مؤسسة أخرى تزاوؿ نشاطها وأعماذلا على نطاؽ زللي. مثاؿ على ذلك: 
ر يف اخلارج، وذلك دبوجب الشخص أو ادلؤسسة الذي يعمل مراساًل دلصرؼ فإنو يقبل الكمبياالت ادلسحوبة عليو من مصرؼ آخ

 .  140اتفاؽ معقود بينو وبُت ادلصرؼ األخَت. ينظر: غطاس، نبيو، معجم مصطلحات االقتصاد وادلاؿ وإدارة األعماؿ، ص: 
، على أنو : "ال 121( من الضوابط ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالد ص: 407فقد نّص يف الضابط ) -(3)

 اتفاقيات ادلراسلُت على أخذ أو إعطاء الفوائد الربوية ربت أي مسمى كاف....".  جيوز النص يف 
( القرض: فقرة 19ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار الشرعي رقم) -(4)

(10/4  .) 
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البديل الثاين3 أف يغذي حسابو أواًل أبوؿ حىت ال ينكشف حسابو. ويتعرض لدفع  
ذىب إذل القوؿ ابالشًتاط على البنك اؼبراسل بعدـ  (1)الفائدة اؼبمنوعة شرعاً؛ بل إف بنك البالد

. (2)ة اغبسابالسماح ابنكشاؼ اغبساب وإيقاؼ أي تعامل للمصرؼ اإلسالمي إذل حُت تغذي
 .(4)وندوة الربكة (3)وبو قالت ىيئة الرقابة الشرعية ؼبصرؼ الراجحي

البديل الثالث3 أف يلجأ اؼبصرؼ اإلسالمي إذل االتفاؽ مع البنك اؼبراسل على إيداع  
مبلغًا من اؼباؿ مساٍو للمبلغ الذي انكشف بو حسابو ولنفس مدة الكشف. دبعٌت أنو إذا قاـ 

$[ لشهر؛ 1000000غطية ما انكشف من حساب اؼبصرؼ اإلسالمي دببلغ ]البنك اؼبراسل بت
$[ 1000000فإف على اؼبصرؼ اإلسالمي أف يودع يف حسابو لدى البنك اؼبراسل مبلغ ]

 لشهر.  
؛ حيث جاء يف قرارىا3 ".... (5)وإذل ىذا ذىبت ىيئة الرقابة الشرعية لشركة أعياف 

 اض الشركة براب)كشف اغبساب بفائدة(". وقبلت البنوؾ الربوية أبال تقـو إبقر 
وبتدقيق النظر يف البديل األخَت تظهر صورة القروض اؼبتبادلة ابلشرط بُت اؼبصرؼ  

اإلسالمي والبنك اؼبراسل بشكل خاص أو البنوؾ التقليدية بشكل عاـ. وىي نتاج طبيعي غبركة 
 . (6)التعامالت اؼبصرفية اليومية اليت ال تتوقف على مدار الساعة

 

                                                 

، على أنو : "جيب 120رارات اذليئة الشرعية لبنك البالد ص: ( من الضوابط ادلستخلصة من ق406فقد نّص يف الضابط ) -(1)
على البنك أف يعلق دفع احلواالت وغَتىا من ادلدفوعات إذا مل يكن يف حسابو لدى البنك ادلراسل رصيد كاؼ، وعليو أف يبلغ 

 البنك ادلراسل ابالمتناع عن صرؼ ما يطلبو البنك على سبيل اخلطأ".  
. ومَتة، حامد، عقود التمويل ادلستجدة يف ادلصارؼ اإلسالمية: 187و 185، التبادؿ ادلايل، ص: ينظر: احلمود، فهد -(2)

 . 597دراسة أتصيلية ص:
 ىػ.1410، لسنة 1/40( 16ينظر: قرارات اذليئة الشرعية دبصرؼ الراجحي قار اذليئة رقم ) -(3)
ـ، جدة 1996(الندوة احلادية عشرة يناير/ 2001-1981ينظر: قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ) -(4)

 .192( ص: 11/6القرار )
 . 73ص:  44ينظر: فتاوى ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعياف لإلجارة واالستثمار، الكتاب األوؿ السؤاؿ رقم  -(5)

ة ادليسرة للمعامالت اإلسالمية: النظاـ ، وخوجة، عز الدين، ادلوسوع186ينظر: الصاحلي، نذير، القروض ادلتبادلة، ص:  -(6)
 . 215ادلصريف اإلسالمي، ص: 
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 عليو3 
الصورة األوذل3 لتطبيق القروض اؼبتبادلة ابلشرط بُت اؼبصارؼ اإلسالمية واؼبصارؼ  

التقليدية ىي3 أف يتفق اؼبصرؼ اإلسالمي مع البنك اؼبراسل على إيداع مبلغًا من اؼباؿ مساٍو 
 للمبلغ الذي انكشف بو حسابو ولنفس مدة الكشف.  

تبادلة ابلشرط بُت اؼبصارؼ اإلسالمية واؼبصارؼ الصورة الثانية3 لتطبيق القروض اؼب 
التقليدية ىي3 أف يتفق اؼبصرؼ اإلسالمي مع أحد البنوؾ على أف يقًتض اؼبصرؼ اإلسالمي منو 
عملة وبتاجها دببلغ معُت ؼبدة معينة على أف يقرض اؼبصرؼ اإلسالمي البنك التقليدي مبلغاً معيناً 

إلسالمي ووبتاجها البنك التقليدي مساوًَي ؼببلغ القرض من عملة أخرى متوافرة لدى اؼبصرؼ ا
 األوؿ ولنفس اؼبدة.  

 مسوغاهتا3  .2
 تلجأ اؼبصارؼ ؽبذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها3 

 لسد حاجة عمالئها وسحوابهتم حوؿ العادل. -
 لتأمُت حاجاهتا من العمالت غَت اؼبتوافرة لديها بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرؼ والبيع يف -

 الوقت غَت اؼبناسب.    
 حكمها3  .3

الصورة األوذل3 وىي الصورة الرئيسة اليت تشًتؾ فيو مع غَتىا واليت تتجسد يف أف يقـو  
لدى مصرؼ آخر مراسل،  –وديعة مصرفية، قرض  –اؼبصرؼ اإلسالمي بفتح حساب جاري 

بو البنك اؼبراسل  على أف يقـو اؼبصرؼ اإلسالمي إبيداع مبلغ من اؼباؿ مساو للمبلغ الذي غطى
 انكشاؼ حسابو بو ولنفس اؼبدة.

ففي حاؿ  كاف لكل مصرؼ من اؼبصرفُت حساب عند اآلخر، فإف اؼبقاصة بُت  
األرصدة الدائنة واؼبدينة تبقى فعالة بُت اؼبصرفُت من أرصدهتما؛ ألف التكييف الفقهي للحسابُت 

ديناف متقابالف فتجري بينهما اؼبقاصة قرٌض؛ وىنا  –على ما تقرر سابقًا  –اعباريُت للمصرفُت 
 .   (1)التلقائية دوف طلب منهما كلما ذبدد السحب واإليداع

                                                 

 .   193-192ينظر: الصاحلي، نذير، القروض ادلتبادلة، ص:  -(1)
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وإف دل يكن ىناؾ حساابت؛ دبعٌت أف اؼبصرؼ اإلسالمي كاف لو حساب عند اؼبصرؼ  
اؼبراسل وانكشف حسابو وقاـ اؼبصرؼ التقليدي بتغطية ىذا االنكشاؼ فهنا يصبح اؼبصرؼ 

نًا للمصرؼ التقليدي فيلجأ اؼبصرؼ اإلسالمي إذل ما يسمى ابلقروض التعويضية اإلسالمي مدي
 ابالتفاؽ مع اؼبصرؼ التقليدي.      

والقروض التعويضية تقتضي3 اتفاؽ البنك اإلسالمي مع البنوؾ الربوية بعدـ التزاـ البنك  
ك اإلسالمي لدى اإلسالمي بدفع فوائد للبنك الربوي مقابل كشف اغبساب على أف يودع البن

 . (1)البنك الربوي أمواالً تساوي اؼببلغ الذي انكشف بو لنفس اؼبدة على أساس حساب الُنَمر
وىذا جائز للحاجة العامة، خاصة وأف البنوؾ اإلسالمية تعمل يف بيئة ربوية يف الغالب  

جراء عمليات التقاص وال بد ؽبا من التعامل مع البنوؾ الربوية يف نفس البلد أو يف العادل من أجل إ
 . مع التأكيد على الشروط العامة السابقة. (2)والتحويل واالعتمادات... اخل

ويلحظ يف التوصيف الفقهي ؽبذه الصيغة من التعامالت أنو ُبٍِتَ أيضًا على اغباجة؛ فإف  
 دل توجد اغباجة امتنع التعامل مع اؼبصارؼ التقليدية وفق ىذه الصيغة أو غَتىا.  

ذلك بنك البالد أبف اؼبنفعة مشًتكة وليست متحمضة لطرؼ دوف طرؼ؛ حيث وعلل  
قاؿ3 "ويكوف ذلك أبف يودع البنك الذي انكشف حسابو مبلغًا مساوًَي للمبلغ الذي سحبو من 

( بغض النظر عن أسعار الفائدة يف يـو انكشاؼ 131البنك اآلخر وللمدة الزمنية نفسها )
 .   (3)ؼبنفعة مشًتكة بينو وبُت البنك اؼبراسل وابلقدر نفسو"اغبساب ويـو اإليداع، فتكوف ا

الصورة الثانية3 وىي األكثر تداواًل بُت اؼبصارؼ غباجة اؼبصارؼ ؽبا بشكل كبَت. واليت  
اإلسالمية  وتتجسد صورهتا يف3 أف يكوف أحد اؼبصارؼ اإلسالمية يبلك  (4)تسمى ابؼبراجحة

                                                 
 .492. ومَتة، حامد، عقود التمويل ادلستجدة، ص:147ينظر: مسحاف، حسُت دمحم، أسس العمليات ادلصرفية اإلسالمية، ص:  -(1)
. وأكدت 186، والصاحلي، نذير، القروض ادلتبادلة، ص: 148سُت دمحم، أسس العمليات ادلصرفية اإلسالمية، ص: ينظر: مسحاف، ح -(2)

 .192( ص: 11/6قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي القرار )زبرجيو على احلاجة تنزؿ منزلة الضرورة أيضاً 
 .122قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالد ص:  ( من الضوابط ادلستخلصة من411ينظر: الضابط ) -(3)
عمر،  ادلراجحة لغة من راجَح يُراجح، ُمراجحًة، فهو ُمراِجح، وادلفعوؿ ُمرَاَجح )للمتعدِّي(، راجح بُت األمور: وازف، قارف بينها". ينظر: -(4)

 .2/858أمحد سلتار عبد احلميد، وآخروف، معجم اللغة العربية ادلعاصرة 
ح ىي: قياـ مستثمر بشراء عملة أجنبية وأوراؽ مالية وسلع يف سوؽ وبيعها يف الوقا ذاتو يف سوؽ أخرى بسعر أعلى. ينظر: ويف االصطال

 .   41الفاروقي، ربسُت التاجي، معجم االقتصاد ادلعاصر، ص: 
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ف حباجة إذل مبالغ أخرى من عملة اثنية، فيبحث عن مبالغ زائدة من إحدى العمالت ويكو 
مصرؼ آخر وبتاج إذل العملة الفائضة عنده . ولديو فائض من العملة اليت وبتاجها اؼبصرؼ 

 اإلسالمي، فيعقداف عقدي قرض بينهما3 
العقد األوؿ3 أف يقـو على إقراض اؼبصرؼ اإلسالمي للعملة الفائضة عنده للمصرؼ  

  اآلخر، يف حُت أف
العقد الثاين3 يقـو على اقًتاض اؼبصرؼ اإلسالمي للمبلغ نفسو ابلعملة اليت وبتاج إليها  

 .(1)وللمدة نفسها
 وعليو فإف ىذه الصيغة تبقى اعبواز شريطة أف يتوافر فيها ما يلي3  

 تساوي مدٌب القرضُت ومبالغهما.  .أ 
 توافر القدرة على اإلقراض ابلعملة األخرى من كل من الطرفُت.  .ب 
 قروض بدوف فوائد. .ج 

؛ حيث جاء يف الفتوى3 "إّف (2)وقد أفتت بذلك ىيئة الرقابة الشرعية ؼبصرؼ الراجحي 
غرض اجتناب ىبوط أسعار النقود أبي أسلوب من األساليب اؼبقبولة شرعًا ىو غرض مشروع ال 

ت أمريكية مانع منو، وإف أسلوب اللجوء إذل عملييت استقراض اؼباركات األؼبانية وإقراض دوالرا
بدوف فوائد ربوية يف كال العمليتُت ىو أسلوب وطريق لعمل مشروع وىو اجتناب ـباطر ىبوط 
سعر اؼباركات بُت شراء العقار وبيعو؛ كي ال يبتلع ىبوط السعر بسبب التضخم النقدي الربح 

لتجاء شركة الذي سَتحبو التاجر من بيع ما اشًتاه؛ لذا دل تر اؽبيئة الشرعية مانعًا شرعيًا من ا
 الراجحي إذل ىذا الطريق غبماية نفسها من خطر التضخم النقدي على ذبارهتا".

 .(4)وبيت التمويل الكوييت (3)وهبذا الرأي أخذت البنك اإلسالمي األردين      

                                                 

لمعامالت اإلسالمية: النظاـ ، وخوجة، عز الدين، ادلوسوعة ادليسرة ل186ينظر: الصاحلي، نذير، القروض ادلتبادلة، ص:  -(1)
 .491. ومَتة، حامد، عقود التمويل ادلستجدة يف ادلصارؼ اإلسالمية : دراسة أتصيلية ص:215ادلصريف اإلسالمي، ص: 

 ىػ.1412، لسنة 1/177( 105ينظر: قرارات اذليئة الشرعية دبصرؼ الراجحي قار اذليئة رقم ) -(2)
 . 192ادلتبادلة، ص: نقالً عن الصاحلي، نذير، القروض  -(3)
ينظر: الفتاوى الشرعية يف ادلسائل االقتصادية ادلستشار الشرعي لبيت التمويل الكوييت بدر ادلتويل عبد الباسط ، اجمللد األوؿ  -(4)

 . 504و 487: السؤاالف: 
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أما اؼبعايَت الشرعية فقد جوزت ىذا دوف ربط بُت القرضُت ، أي3 دوف أف يكوف  
أنو3 "وبق للمؤسسة لتوقي البفاض العملة يف اؼبستقبل اللجوء  التبادؿ ابلشرط؛ حيث نصت على

إذل ما أيٌب3 إجراء قروض متبادلة بعمالت ـبتلفة بدوف أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدـ الربط 
 . ًب حبمد هللا وآخر دعواان أف اغبمد هلل رب العاؼبُت(1)بُت القرضُت.."

 اػباسبة
 كتب الفقو واالقتصاد اإلسالمي والتطبيقات وبعد رحلة مع ىذه الدراسة يف ثناَي 

اؼبصرفية وتوظيف كل ذلك دبا يتوافق وروح النصوص الشرعية ويتوافق مع مقاصد الشريعة اليت 
جاءت لتحقيق اؼبصاحل للناس ودفع اؼبفاسد عنهم والتخفيف عليهم يف تكاليف حياهتم فقد 

 توصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية3   
  النتائج3

 أف صيغة القروض اؼبتبادلة ابلشرط ىي صيغة مشروعة من الناحية الشرعية طاؼبا ربقق فيها3  -1
 اػبلو من الفائدة الربوية أخذاً أو إعطاء.  .أ 
 التساوي يف مبلغي القرض واالقًتاض.  .ب 
 التساوي يف اؼبدة الزمنية ؼبدة القرض.  .ج 

 أف مستند جواز صيغة القروض اؼبتبادلة ابلشرط يقـو على3  -2
. فاؼبنفعة تعود على طريف التعاقد وبنفس الدرجة. خ - أ  لوىا من الراب احملـر

 اغباجة اؼباسة ؽبا يف العمل اؼبصريف الذي ال يتوقف على مدار الساعة. - ب
أف صيغة القروض اؼبتبادلة ابلشرط من الصيغة اؼبصرفية اليت تسهم يف تسهيل العمل اؼبصريف  -3

ائنة واألرصدة اؼبدينة األمر الذي وبافظ على وخاصة يف إجراء اؼبقاصة بُت األرصدة الد
 استمرار العمل اؼبصريف وعدـ إعاقتو. 

 

                                                 

( ادلتاجرة يف العمالت: 1الشرعي رقم)ينظر: ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، ادلعايَت الشرعية، ادلعيار  -(1)
 (.  2/4/1الفقرة )
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تقدـ وازدىار اؼبصارؼ اإلسالمية وجعلها ربقق منافسة مع اؼبصارؼ التقليدية دبا تقدمو من  -4
خدمات لعمالئها اغبواالت يف كافة أكباء العادل، ودبا تقللو من ـباطر يف االستثمار نتيجة ىذه 

 غة اليت تعتمد التحوط يف العمالت خوفاً من تذبذب أسعار العمالت.الصي
 التوصيات3 

كنتيجة طبيعية ؼبا توصلت لو ىذه الدراسة من الناحية التشريعية ومن الناحية العملية يف  
 توظيف ىذه الصيغة؛ فإف ىذه الدراسة توصي ابآلٌب3 

 شريعية والتطبيقية. إعداد دراسات متوسعة حوؿ ىذه الصيغة من الناحيتُت الت -1
توسيع العمل يف نطاؽ ىذه الصيغة مع البنوؾ اؼبراسلة حوؿ العادل لتحقيق اؼبنافسة مع  -2

 اؼبصارؼ األخرى وكذا ربقيق الربح على اؼبدى الطويل.
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