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 امللخص
وهو: التوسع يف  ذات االهتمام الكبريتَناوَل هذا البحث موضوعًا يعد من أهم املواضيع  

يعني املؤسسات واألفراد على التعامل ابملعامالت املالية يف إطار الشريعة ؛ لاملختلف فيها ملاليةاملعامالت ا
وسعت ف ،اللة يمية  للنشا  االتتااد  احمسة أضحت املعامالت املالية اإلسالمي ذإاإلسالمية، 

 .امالت املاليةكثرياً من املعوا  استحدثو  دائر  عملها، ونطاق معامالهتا؛ املؤسسات املالية من
ظهورها، مع تسليط الضوء بيان أسباب و ، يوضح حقيقة تلك الظاهر لجاء هذا البحث هنا ومن 

مبا صح من أدلة  ابالستئناسوضعفًا  ، وبيان موطن التوسع يف كل منها تو ملاليةعلى بعض املعامالت ا
املتعارف عليها الل د، وذلك وفق تواعد االستغري املشروعالتوسع و  شروعاء يف التميية بني التوسع املالفقه

الت املالية حقيقة التوسع يف املعام األول بحثامل يف ناناولت مباحث أربعة يفوتد جاء  عند علماء الشرع.
املبحث  حتدثنا يف، و املعامالت املالية املختلف فيها أسباب التوسع يف نا يف املبحث الثاينبي  ، و املختلف فيها

الشرعي للتوسع  احكم تناولف الرابع املبحث، أما املعامالت املالية املختلف فيها عن أنواع التوسع يف الثالث
 اً فقهي اً فيه إىل أن التوسع ال أيخذ حكم توصل الباحثانالية املختلف فيها وأنواعه، و يف املعامالت امل

 يفاته الفقهية.ي؛ الختالف تكاً واحد
Abstract 
This research topic is one of the most important topics of great interest: the 
expansion of the disagreeable financial transactions; to appoint individuals 
and institutions to handle financial transactions under Islamic law, as Islamic 
finance has become a feature characteristic of economic activity muslim, and 
expanded financial institutions from the circle of its work, and the scope of 
transactions; they created a lot of financial transactions. 
Hence this research to illustrate the fact that the phenomenon, and the 
statement of the reasons for their appearance, with the spotlight on some 
financial transactions, a statement of the home of the expansion of the 
respective strength and weakness only in the vein as true evidence of scholars 
in the distinction between permissible expansion and expansion Blocked, 
according to the rules of conventional heuristics upon theologians. Came in 
four sections we dealt with in the first part, the fact that the expansion of the 
disagreeable financial transactions, and Pena in the second part, the reasons 
for the expansion of the disagreeable financial transactions, and we talked in 
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the third section of the types of expansion in the disagreeable financial 
transactions, while the fourth section handled the legitimate government to 
expand financial transactions and the different types, and the researchers 
found that the expansion does not take a judgment doctrinal one; to differ 
Characterization jurisprudence. 

 املقدمة
، والاال  ءوجعله من أكرب الكبائر والَواب( 1)َّٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱ :حمد هلل القائلا

التابعني واتبعيهم إبحسان  لى، وعنهىوعلى آله وصحبه أويل الفضل والوالسالم على سيدان حممد اجملتىب، 
 إىل يوم الدين إال من أىب، أما بعد:

ة ابرز  من عالمات العار، ومسة يمية  للنشا  لقد أضحت املعامالت املالية اإلسالمية عالم
 لالبتعاد عن احرام والسالمة من اآلاثم. وهدفاً االتتااد  الطاهر، 

وما كان ذلك إال تدرجًا طبيعيًا للاحو  اإلسالمية اليت بدأت تسر  مؤخرًا يف شرايني العامل 
لإلعراب عن التقدير  ،ى أبواهبااإلسالمية، وتةامحوا علاإلسالمي؛ فأعطى املسلمون ثقتهم للمؤسسات 
 والوالء واحث على املةيد من الشرعية والطهار . 

فأصبح من الضرور  تطوير هذه املعامالت؛ طمعًا يف الربح أواًل، ولتلبية مجيع الرغبات، وإيفاًء  
امالت عفاستحدثوا كثريًا من امل دائر  عملها، ونطاق معامالهتا؛ للحاجات؛ فوسعت املؤسسات املالية من

 .آمناملالية دون سياج شرعي 
وهنا فقد جاء هذا البحث يوضح حقيقة تلك الظاهر  املنتشر  يف الربوع املالية بني الناس، مع 

سهاب إملالية كأمثلة توضح املقاود دون بيان أسباب ظهورها، مع تسليط الضوء على بعض املعامالت ا
مبا صح من أدلة الفقهاء يف ني وضعفاً مستأنس نها تو يمل وال اختاار خمل، وبيان موطن التوسع يف كل م

 الل املتعارف عليها عند علماء الشرع.دالتميية بني التوسع احملمود واملذموم فيها، وذلك وفق تواعد االست
 تكمن أمهية البحث يف البنود التالية: أمهية البحث:

الناس على املعامالت املالية  يعد هذا املوضوع من املوضوعات املعاصر  الشائكة، لكثر  إتبال .1
 املستجد  كبديل عن املعامالت املالية احملرمة.

 يبني األسباب احقيقية للتوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها يف ضوء املستجدات املعاصر . .2

                                                           

 (.275ية :آالبقر  ) ( سور 1) 
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 مشكلة البحث:
تلااة الاادخل شااباع رغباااهتم يف التوسااع يف املباحااات والكماليااات مااع األفااراد علااى إ العديااد ماانإتبااال  

مان خاالل املعاامالت املالياة الايت  ريهاا املؤسسااات املالياة اإلساالمية؛ حاغ أن بعضاهم غارق يف الاديون جااراء 
يف معامالهتااااا، وأدوات إنتاجهااااا االتتاااااادية  تتوسااااعذلااااك التوسااااع، كمااااا أن املؤسسااااات املاليااااة اإلسااااالمية 

  تضى األمر إىل وضع ضوابط لذلك.رأ  ضعيف؛ حتت ذرائع احاجة والضرور . حغ اتاعتماداً على 
 تساؤالت البحث:

 لية املختلف فيها، وما هي أسبابه؟ما هي حقيقة التوسع يف املعامالت املا
 املعامالت املالية املختلف فيها؟ ماهي أنواع التوسع يف

 ام؟هل التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها له حكم واحد؟ أم أنه تعرتيه عد  أحك
 :البحث ةفرضي

ة إن التوساااع يف املعاااامالت املالياااة املختلاااف فيهاااا لاااه أحكاماااه الفقهياااة الااايت  تلاااف ابخاااتالف طبيعااا 
املعااااامالت املاليااااة املختلااااف فيهااااا، وإن مقاااااد املكلااااف وكااااذلك مقاااااد  احاجااااة واملقاااااد والبايااااة يف إباااارام

 عو وحيث على اجتناهبا.املؤسسة املالية له أتثريه على حكم التوسع، ووجود الشبهة يف أ  معاملة يد
 يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي: أهداف البحث:

 ية املختلف فيها، وبيان أسبابه، وكذلك أنواع التوسع.حقيقة التوسع يف املعامالت املال بيان .1
 املعامالت املالية املختلف فيها. يفكشف اللثام عن األحكام الفقهية املرتتبة على التوسع  .2

 :وخطته منهجية البحث
 دراسةوذلك ب ؛االستقرائي االستنباطيالتحليلي الوصفي و اتبع الباحثان يف هذا البحث املنهج 

 ، وتد مت إعداد خطة البحث بعد املقدمة السابقة كما يلي:ت املالية املختلف فيهابعض املعامال
 : حقيقة التوسع يف املعامالت املالية.املبحث األول -
 عامالت املالية املختلف فيها. املبحث الثاين: أسباب التوسع يف امل -
 أنواع التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها.املبحث الثالث:  -
 حكم التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها.املبحث الرابع:  -

 اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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 املبحث األول

 فيها حقيقة التوسع يف املعامالت املالية املختلف
 :أواًل: احلقيقة اللغوية للتوسع

املعاجم اللبوية والتدتيق، تبني أن أرابب اللبة تواطأت كتاابهتم على أن التوسع ضد  يفبعد النظر  
. (3)وتوسعوا (2)َعَلْيهِ التاَّْوِسَعُة َوالتاَّْوِسيُع َمْاَدُر َوسََّع الشَّْيَء َأْ  َجَعَلُه َواِسًعا، َوَوسََّع اَّللَُّ »التضييق، فقالوا: 
 :ها، إليك أمهعديد خمتلفة و عماالت ولكلمة التوسع است

 :واتس ع ووس عته، وسع سعة، (4)وسعه توسيعاً، ضد ضيقه فاتسع واستوسع التوسع ضد الضيق ،
 .(5)ووسع الشيء محله فلم يضيق عنه

 ع الرجل إذا  وأوس ،(6)أَْوَسَع الرجل صار ذا ِسعة وغىن أ  اإلكثار: التوسع مبعىن السعة يف الرزق
 .(8)َّمق حق مف خف حفٱُّٱٱ:يقول هللا  ،(7)َوسََّع عليهفأغناه،   كثر ماله وهللا

 توهلم: )ال ومنها  .(9)ال يسعك لست منه يف سعة، وال أسعه: أ  ال أطيقه :والسعة مبعىن اجلواز
 ال جيوز؛ ألن اجلائة موس ُع غري مضيق. :يسعك أن تفعل كذا( أ 

يف املعىن اللبو  تد يلقي بظالله على التعريف االصطالحي، ولكن ميكن القول وال شك أن االختالف  
 األمر. يفإن كلمة التوسع إذا أطلقت أريد هبا السعة والتحرر من الضيق، والفسحة 

 :اثنياً: حقيقة التوسع يف االصطالح
متكن الباحثني من لعدم وحتديد املقاود، و يضاح الاور  إمفهوم التوسع وحتديده، يساهم يف إن بيان  

 التصرفات يف أمر ما.اإلكثار من  أن التوسع هو: ريى الباحثانفلح عليه طَ اْ مُ  للتوسع الوتوف على معىن

                                                           

(، الةبيد : 1/995)  ، ماد : وسعط: القاموس احمليأابد الفريوز (، 1/740) ، ماد : وسع: خمتار الاحاح( الراز (2
 (.22/324)، ماد : وسع اتج العروس

د : وسع ، ما(، إبراهيم ماطفى وأخرون: املعجم الوسيط3/314) ، ماد : وسع( ابن سيده: املخاص(3
 .(8/392)، ماد : وسع (، ابن منظور: لسان العرب2/1031)

 (.1/299: القاموس احمليط )أابد الفريوز ( (4
 (.3/341( ابن سيده: املخاص)(5
 (.2/660( الفيومي: املاباح املنري )(6
 (.22/328(، الةبيد : اتج العروس) 1/996( ابن عباد: احمليط يف اللبة)(7
 (.47ة )( سور  الذارايت آي(8
 (.1/112( ابن عباد: احمليط يف اللبة)(9
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 اثلثاً: حقيقة املعامالت املالية املختلف فيها:
وتعريفه يكون ابعتبارين، ابعتبار الرتكيب اإلضايف، وابعتباره لقباً املعامالت املالية مرك ب إضايف،  

 وَعَلماً لفن ٍّ معني.
أو مقابلة  ،أ  سامه بعمل، وتابل عمل بعمل( 10)مجع معاملة من عاملت الرجل معاملةلغة:  املعامالت

 .(11)تارف بتارف مشابه لتارفه أو أبدلة ذات التارف
ء معنيان للمعامالت معىن عام وآخر خاص اصطالحاً:املعامالت   .عند الفقهاء األجالَّ

ابألحكام الشرعية املنظمة يف فقه األحكام الشرعية املتعلقة ابألمور الدنيوية فتعرف: فأما املعىن العام 
 أو غريها.ادات من معامالت مالية ، فيشمل كل ما سوى العب(12)لتعامل الناس يف الدنيا

األحكام الشرعية  وأما ابملعىن اخلاص فإن العلماء مل يتفقوا على مدلوله، فمن هذه التعريفات أهنا:
 .(13)نظمة لتعامل الناس يف األموالامل

واإلجار ، وعقود التربعات  ،وهذا التعريف يشمل مجيع أنواع املعامالت املختلفة املعاوضات كالبيوع
 واحوالة. ،والكفالة ،والتوثيقات مثل: الرهن ،والعارية ،والوصية ،مثل: اهلبة

 .(14)أشياءه اإلنسان من : املالية نسبة إىل املال، ويطلق على كل ما ميلكلغة املالية
 .(15))كل ما ميكن االنتفاع به يما أابح الشرع االنتفاع به( هو:: اً صطالحاملالية ا

 .املالية املختلف يف حكمهاهي املعامالت  املختلف فيها:
 رابعاً: التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها:

"اإلكثار ت املالية املختلف فيها يابح معناه: يف ضوء املعين اللبو  فإن التوسع بعد تقييده ابملعامال
من عقد الصفقات ألجل االستثمار وغريه عن طريق إبرام عقود املعامالت املختلف فيها لتحقيق 

 مصلحة املتعاقدين".
 ودونك شرحاً مفااًل للتعريف:

 .(16)وهى نقيض القلة، وتكون يف أ  شيء الكثر  من اإلكثار:
                                                           

 (.11/475)، ماد : عمل (، ابن منظور: لسان العرب4/145)، ماد : عمل ( الراز : معجم مقاييس اللبة(10
 (.11/475)، ماد  عمل ( ابن منظور: لسان العرب(11
 (.1/438( تلعجي، تنييب: معجم لبة الفقهاء)(12
 (.12املعاصر )( شبري: املعامالت املالية (13
 (.11/635)، ماد : مول(، ابن منظور: لسان العرب2/892) ( إبراهيم ماطفى وآخرون: املعجم الوسيط(14
 (.1/397( تلعجي، تنييب: معجم لبة الفقهاء)(15
 (.5/160)، ماد : كثر (، الراز : مقاييس اللبة2/802)، ماد : كثر ( الفارايب: الاحاح اتج اللبة(16



  

7 

 

 ، (17)َل وحنوه: من اه، وظ فه يف أعمال ُتِدر  عليه رحًبا، وحتقق مةيًدا من الدخلاستثمر املا مناالستثمار: 
 .فهو يعد ضابطاً أغلبياً للتوسع يف املعامالت كهدف لشركات ومؤسسات االستثمار

 ليشمل توجهات بعض األفراد؛ لتحقيق حاوله على رغباته وحاجاته من خالل ذلك. وغريه:
 خرج هبذا ما توافق الفقهاء عليه من املعامالت املالية.ها: إبرام املعامالت املختلف في

أ  ما تعارف الشارع على اعتبارها مالحة، من جلب نفع أو دفع ضرر لتحقيق مصلحة للمتعاقدين: 
 .أو رفع احرج عنهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/327لبة العربية املعاصر  )( عمر: معجم ال(17
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 املبحث الثاين
 أسباب التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها

 اً أساسيكان املبتبى ل املرء إىل كل ما يتمناه، سواء  و واملادر األساسي لوص املال يعترب عاب احيا ،
شح املال، وزايد   وهيمشكلة متةايد ، ومع التقدم متفاتمة،  يعاين أصبح اجملتمع ، إال أناً أو كمالي

 املتطلبات واألمحال، مقرونة بندر  األعمال واألشبال.
عاد  النظر يف كثري من املعامالت، وخاصة املختلف ال أسباب ومسببات، إلإوكل ما سبق ما هي  

 :منهاتربيرات، و فيها للحاول على املال، ابعتبارها حمل التوسع لوفر  املسوغات، من اختالف األدلة وال
 :وندرة االستثمار (18)أواًل: قلة الدخل

الفقر وشباك  ال شك أن الدخل هو شراين احيا ، وأحد أهم عناصر النجا ، من التالطم بني أمواج 
 . الراب وإتيان ما حرم هللا

ونظرًا للحاجة امللحة للمال، وأمهيته يف تلبية الرغبات الضرورية حيا  كل فرد، فإن االبتالء بقلة املال  
 .ر البطالةوندرته من املشكالت اليت أصبحت متفشية يف اجملتمع، وذلك النتشا

االستثمارات باور  مباشر ، ألن الدخل متبري ذو أثر كما أن لقلة الدخل خاصة أثراً ابلباً يف خفض 
 .(19)جممل على االستثمار، فالعالتة بينهما عالتة طردية، فكلما زاد الدخل زاد االستثمار

ولتتفادى املشكلة، واخلروج من األزمة املالية املعضلة، املتمثلة يف تلة املال، وندر  االستثمار، وما 
رشيد ؛  رمية ابإلنفاق أو االدخار، فقد مت اللجوء إىل سياسة مالية إسالميةيرتتب عليها من توفري حيا  ك

بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، والتوسع يف التعامل ك  ملارفية اإلسالميةوذلك بتوسيع تاعد  اخلدمات ا
 ابملشتقات املالية اإلسالمية، سيما مع وجود فرص كثري  

 .(20)الجتذاب ودائع واستثمارات جديد 
 رسم اإلسالم لقضية االستثمار خطوطاً أساسية، وأطراً عامة، وجعل من ذلك حرماً مقدساً ال  فقد 

                                                           

( الدَّْخُل: لبة: ما دخل على اإلنسان من ضيعته، وهو املال الذ  يدخل على اإلنسان من زراعة أو صناعة أو  ار  (18
بن سيده: اوالدخل القومي )يف علم االتتااد( مجلة القيم جلميع السلع املنتجة واخلدمات املقدمة يف سنة معينة لدولة ما. 

 (.1/275(، إبراهيم ماطفى وأخرين: املعجم الوسيط )5/141م واحمليط )احملك
 (.1/207اصطالحاً: كل ما يدخل على االنسان من مال. تلعجي: معجم لبة الفقهاء )

، منشور يف جملة الشريعة والقانون السبهاين: االستثمار اخلاص حمدداته ومواجهاته يف االتتااد االسالمي، حبث( (19
 (.27/247م )2006يوليو -ه1427مجاد  الثانية ات العربية املتحد ، العني، جامعة اإلمار 

 (.1/9( عفانة: يسألونك )(20
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اخلطط والربامج، وتفاصيل املشروعات وأساليب التنفيذ جلماعة املستثمرين، ميارسوهنا وز انتهاكه، مث ترك جي
 .(21)وفقاً ملا حيقق املالحة، ومسرتشدين مبقاصد الشرع، وتواعده الكلية

الح  أن تلة الدخل وندر  االستثمار دفعت شركات االستثمار إىل التوسع يف أدوات اإلنتاج وامل
حاجاهتم مع حتقيق هامش من الربح املطلوب وتوثيق  علىإلاتحة الفرصة أمام تليلي الدخل للحاول 

 احقوق املالية ببض النظر عن حل وحرمة تلك املعامالت املالية املستحدثة.
 .(22)لقرض احلسناثنياً: تعذر ا

لعلَّ ِمن أكرب صور السمو يف املعامالت املالية تلك الكفالَة االجتماعية اليت ضمنها اجملتمع اإلسالمي 
فهو يعد أحد أهم أبواب التكافل االجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي، ؛ راده، واملتمثلة يف القرض احسنألف

لروافد اليت حث عليها اإلسالم لسد الفجو  بني الفقراء ونقل الثرو  من ذو  الفائض إىل احملتاجني، وأحد ا
الثواب العظيم، ملا فيه من جند  احملتاج، وإغاثة امللهوف، فقد و واألغنياء، حيث رتب عليه األجر اجلةيل، 

 من أفضل املعروف. جعله هللا 
املالية بني البشر، إال ، وال يوجد له دور يذكر يف املعامالت ، أصبح أمراً عةيةاً ومع أمهية القرض احسن

لذلك أصبح القرض سنة مهجور ، وذلك ألسباب منها: وبني األفراد بشكل تليل؛ يف بعض املؤسسات 
يتأمله املقرض، وعدم توفر القناعة، وخراب الذمم، وغياب الثقة املتبادلة بني  الذ انعدام احافة املاد  

  .(23)بني املقرض واملستقرضاملقرض واملستقرض، وما ينتج عن ذلك من نةاع وشقاق 
ألن احملتاج للسيولة النقدية تد جيد من يقرضه مواسا   مستحياًل؛االترتاض بدون فائد  يكاد يكون و 

، أو أزمة العالجوطلبًا لألجر، وتوثيقًا لروابط الالة الدينية، لينقذ احملتاج من الضائقة تبعًا ملرض يستدعي 
و ذلك، أما أن  د من يقرضك بدون فائد  لبعث مشروع اتتااد   مالية جملاهبة نفقات العائلة ... وحن

 ولسد حاجة احملتاجني، وتنمية أموال املستثمرين، نقف أمام خيارين:؛ (24)كبري فيكاد يكون مستحيالً 
 م من الربح تبول فائد  بسيطة نظري األجل؛ لةايد  اإلتبال عليه، والتعامل به لتلبية رغباهتأوهلما: 

                                                           

 (.17( الااو : مشكلة االستثمار) (21
القرض احسن: لبة: ترضت الشيء أترضه ابلكسر ترضا تطعته، هو ما تعطيه من املال لتقضاه. )الراز : خمتار  ((22

 ((.19/17(، الةبيد : اتج العروس)1/652ابدى: القاموس احمليط)(، الفريوز أ1/251الاحاح )
 (.1/300اصطالحاً: هو ما يعطيه املقرض من املال إرفاتاً ابملقرتض لريد إليه. أبو حبيب: القاموس الفقهي )

 ( أردنية: القرض احسن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، إشراف د. مجال احشاش، رسالة ماجستري غري منشور ،(23
 (.135-134م )2010جامعة النجاح

( السالمي: اإلجيار املنتهي ابلتمليك، وصكوك التأجري، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة 24)
 (.12/215املؤمتر اإلسالمي جبد  )
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، (25)منافٍّ ملا اتفق عليه العلماء من حترمي اشرتا  الةايد  يف القدر والافة مقابل القرضا هذو  .الوفري
، كما (26)َّٰذ يي ىي مي خيُّٱ :فقال الراب مبختلف أنواعه حرم هللا الةايد  راب، وتد ف

 .(27)خرج عن موضعه، وهو التربع واإلرفاق هفإذا اشرتطت الةايد  في ؛على التربع القرضأن مبىن 
احق تبارك وتعاىل احرب والعداو  على أكلة الراب، فقال تعاىل بعد حتذيريهم ابإلتالع عن الراب: وأعلن 

ل على أن الراب أشد د، وهذا أشد عقاب يف االسالم، وأ(28(َّمح جح مج حج مثُّٱ
 .(29)األحكام حرمة، وأفظعها، وأشنعها جرماً عند هللا، الستحقاته عداو  هللا ورسوله

معامالت مالية متوافق عليها عند أغلب الفقهاء كبديل آمن عن القرض احسن اللجوء إىل اثنيهما: 
 ، والرتفع عن مةالقه، والتور  يف آاثمه.مع القضاء على الراب، ة حاجات احملتاجنياليت من شأهنا تلبي
 .عما تقوم به البنوك الربوية بديل شرعيكملراحبة لآلمر ابلشراء  اتبال املستهلكني على اومثال ذلك: 

 :اثلثاً: احليل الفقهية

ومن أجل تنويع أدوات اإلنتاج؛ جلأت بعض املؤسسات املالية وهيئاهتا الشرعية إىل إجياد وسائل 
السيولة  علىجديد  حغ ال ينحار االستثمار يف أدوات معينة، وأيضًا من أجل فتح الطريق للحاول 

ال يعدو أن يكون حيلة  الذ  (30)ع التورقبيك  لراب فأوجدوا معامالت جديد  منهاالنقدية بعيدًا عن ا
 مشروعة، وخمرجاً جائةاً للحاول على التمويل النقد ؛ وذلك لعدم توفره عن طريق الشراء اآلجل للسلعة، 

 .(31)أو للحاجة إىل النقد بذاته لتسديد دين حل أو لتعدد احاجات وتنوعها
يل شرعية مبنية على التورق لتمويل لذلك تامت البنوك اإلسالمية بتطوير حلول أو خمارج أو ح 

 املستهلكني سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، وذلك العتبار نشا  متويل املستهلكني من النشاطات املهمة 
                                                           

(، ابن 3/18)(، البجريمي: حتفة احبيب6/133(، ابن جنيم: البحر الرائق)7/395( الكاساين: بدائع الانائع)(25
 (. 1/349ضواين: منار السبيل)

 (.275( سور  البقر  )آية:(26
 (.3/65(، البكر : إعانة الطالبني )2/142( األناار : أسىن املطالب)(27
 (.279( سور  البقر )آية: (28
 (.5/3755( الةحيلي: الفقه االسالمي)(29
هو طالحاً: (، اص10/374منظور: لسان العرب )ورق(، وهو الفضة. )ابن تورق: لبة: مادر للفعل الثالثي )( ال(30

الورق".)الرحيباىن: لبري البائع للحاول على النقد " شراء سلعة يف حوز  البائع وملكه بثمن مؤجل، مث يبيع املشرت  بنقد
 ((.4/337(، املرداو : االنااف)3/61مطالب أويل النهى)

التورَّق ودوره التمويلي، مستخلص حوار األربعاء األسبوعي (، اللحياين: 265( حنفي: األحكام املتعلقة ابلتورق )(31
 م.7/11/2001ها _22/8/1422األربعاء
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للمؤسسات املالية، إذ إهنا تؤد  إىل زايد  الطلب الفعال يف االتتااد الذ  يؤد  إىل الناتج القومي، وإىل 
 .(32)جود تشبيل كاملزايد  التشبيل يف حالة عدم و 

إن التوسع يف التورق ال يظهر فيه مانع من اعتباره وجوازه سواء أكان على  وخالصة القول يف ذلك:
مستوى فرد  أم حملي أم دويل، وسواء أكان ذلك بني األفراد أم بني املؤسسات املالية، إذا كان البيع يما 

 .(33)وانع بطالنه أو فسادهتوافرت فيه أسباب اعتباره من أركان وشرو  وانتفاء م
  رابعاً: اإلســراف والتبذير:

  يا ، وله دور كبري يف بناء األمماملال نعمة من نعم هللا تعاىل ال يستبين اإلنسان عنه، فهو عاب اح 

 ؛(34)َّحق مف خف حفُّٱٱ: ل ميلها، تالواحضارات، وهو حمط اهتمام النفس البشرية وحم
وأن اخللق مجيعا  امه يف مجيع األحوال، فقد ورد أن املال مال هللا فيتعني على املسلم أن حيسن استخد

 رت يب ىب نب مبُّٱٱٱ:قوله مستخلفون فيه وفق الضوابط الشرعية اليت تررها اإلسالم، وذلك ل
أن ومفهوم االستخالف يعين  ،(36)َّام يل  ىل مل يكٱُّٱ:توله و  ،(35)َّزت

 .(37)فيما حرمهواجب الوكيل أن يلتةم أمر موكله ومستخلفه فيما أابحه و 
ذلك االحتياجات األولية،  مشروعة، وينفقه برشد، مراعيَا يففعلى اإلنسان أن يسعى لكسب املال بطرق 

 بدءاً ابلضرورايت، ومروراً ابحاجيات، فالتحسينات.
يستحق  اآلن وهذا ال بد أن يكون معترباً، ولكن العار اختلف، وما كان ضروراًي يف زمن أصبح

سوق والشراء وحب االتتناء هوسًا لدى الناس، فالتحسيين أصبح حاجيًا إن مل يكن ، فبات التالتلف
ضرورايً، واحاجي أصبح ضرورايً، وذلك لةايد  ظاهر  التسارع التقين الكبري، الذ  يطرح يوماً بعد يوم مئات 

الابت يف العامل التقنيات احديثة، للحاول على حيا  مرفهة كرمية، كما أنه سبب يف تيام الثورات واالنق
 اإلسالمي اليوم أثراً للمال الذى أهدر على أيدى األغنياء، دون مباال  أبانس فقراء، حرموا من هذه النعمة، 

 فأصبحوا أدا  طيعة يف أيدى املفسدين لتوليد الفرتة بني أفراد اجملتمع الواحد.

                                                           

 2م، جملد2007االتتااد واإلدار ،  -( تندوز: اهلندسة املالية، حبث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العةية(32
(20/22-23.) 

 (.72/377البحوث اإلسالمية )نيع: التأصيل الفقهي للتورق، حبث منشور يف جملة مل( ا(33
 (.20( سور  الفجر )آية :(34
 (.33: سور  النور)آية (35)

 (.7ية :آ( سور  احديد )(36
 (.1/5سالم والتوازن االتتااد  )( الفنجرى: اإل(37
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لية جديد  توفر التمويل وىف خضم هذه التطورات تفانت املؤسسات املالية يف إجياد معامالت ما
للمستهلك لتبطية حاجته وتلبية رغباته ورفع مستو  معيشته، وهذا رغم مةاايه إال أنه زاد على املستهلك 

ولو أردان ضبط موطن  ،أسريها زمنًا طوياًل دون فائد  تكاليف زائد ، وكبده خسائر فادحة، تد يبقى
 من احديث عن شقي التعامالت املالية: اإلسراف والتبذير ومعرفة حمضنه األصلي كان ال بد

 :(38)املصارف املالية .1
 احاول على كم هائل من األموال؛ ، البد هلا منأكانت إسالمية أم تقليدية والواضح أن املاارف

 .(39) لتستطيع القيام ابلدور الذى تامت من أجله
من خالل التجار  الفردية   وانطالتًا من حرص اإلنسان الدائم على حتقيق األرابح وابتباء فضل هللا

خلاصة، واجلماعية أو العامة، وذلك عماًل برتغيب الشريعة واستجابة حب النفس الفطر  يف تنمية املال اأو 
؛ لتحقيق ذات اهلدف، وتلبية حناءاألانتشرت املاارف اإلسالمية على نطاق واسع يف مجيع ، (40)واستثماره

 .(41)ية العاملية عملت على فتح نوافذ أو فروع للمعامالت اإلسالمية؛ حغ أن املاارف التقليدتلك الرغبةل
وليس هذا فحسب بل سعت إىل تطوير األدوات املارفية اإلسالمية القائمة، واستحداث اجلديد ببية 
حشد املةيد من الواردات، وإجياد تنوات جديد  لتوظيفها، وبشكل يبطى احتياجات األفراد ويتوافق مع 

  ال تعتمد الفائد  املارفية الثابتة يفجديد  فعملت على اجياد صيغ متويل مارفية ؛ (42)متطلبات العار
 .(43)، وبيع اآلجال.. إخلمثل: املضاربةمعامالهتا كافة أخذاً وعطاء. 

ال تكتفي مبثل هذه الايغ التمويلية فحسب، بل متيل عاد  إىل  شؤون املاارف يدرك أهناواملهتم يف 
مويل مشاريعها والتوسع يف أعماهلا، أو يف مواجهة الاعوابت املالية اليت متر هبا إىل زايد  رأس ماهلا لت

إصدار ) املعاملة املالية وهذه، (45()44)تفضيل سياسة االترتاض عن طريق إصدار ما يعرف ابلسندات

                                                           

( املاارف اإلسالمية: ماارف  ارية هتدف إىل الربح، تقوم بتقدمي اخلدمات املارفية يف إطار الشريعة (38
 ((193لواد : االتتااد اإلسالمي )ة)ااإلسالمي

 (.193( الواد : االتتااد اإلسالمي )(39
 (.1836/ 3( الةحيلي: الفقه اإلسالمي)(40
 (.192( الواد : االتتااد االسالمي )(41
 (.619( احايف: تنظيم االستثمار)(42
 (.110( شيخون: املاارف اإلسالمية )(43
للمكتتب لقاء املبالغ اليت أترضها، وخيو له استعاد  مبلغ القرض، عالو   ( السندات: صك مايل تابل للتداول مُينح(44

 (.3/1839على الفوائد املستحقة، وذلك حبلول أجله.) الةحيلي: الفقه االسالمي )
 (. 246( العدو : األوراق املالية )(45
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هو فكيف ابلتوسع فيها ف ،فالذم هلا من حيث أصل التعامل هبا ،السندات وتداوهلا( حمرمة ابإلمجاع
لتجنب  التوسع فيها؛ ومع ذلك فقد ضربت كثري من املؤسسات املالية املثل يف، ظلمات بعضها فوق بعض

املشاركة يف إدار  الشركة وأرابحها، واملتاجر  حبقوق املسامهني، و نب تعطيل األموال للمشروع، واتساع 
 .(46)دائر  االستثمار لبري الراغبني ابملخاطر 

املستهلكني تعد حجر الةاوية، ونقطة االنطالق جلميع أنواع النشا   ن حاجاتإ املستهلكني: .2
على  تمع، وذلك ابلعملفراد اجملكرمية أل  توفري حيا لك كانت غاية النظام اإلسالمي ؛ لذ(47)االتتااد 

 ، أو  فيف ضائقة يعانون منها، وتلبية حاجاهتم دون إسراف أو تقتري.(48)اخلمسالشريعة  كلياتحتقيق  
ن من املستهلكني إال أن أتبلوا على املعامالت املالية املطروحة بشغ أنواعها؛ رغبًة منهم يف فما كا

احاول على مطالبهم، وتلبية حاجاهتم، فمنهم من أوغل فيها برفق، والبعض أخطأ الطريق وأصاب 
 .(49)؛ فضلوا وأضلوا، ومثال ذلك بيع التقسيطيق واهلدف معاً اهلدف، وآخرون أخطأوا الطر 

اً آفات سموح، فتحالنهم يف االكتساب ومجع األموال زايد  عن احد املإن كثر  وخالصة القول: 
 .بشقيه املشروع وغري املشروع واسعة للنشا  االتتااد  اجلديد

هذه ليست كل األسباب اليت أدت إىل التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها، إمنا هذه  وختاماً:
 :هيئة نقا  دون توضيح، وهيرها على أخرى نسط أمهها، فهناك أسباب

استناد البعض إىل األصل عند اجلمهور يف العقود، وهو أن األصل منها اإلابحة، ومل يثبت دليل  .1
 التحرمي نااً.

 يف اجلملة.الةمان وضعف الدين عند املسلمني فساد  .2
 السلع واخلدمات.الوضع االتتااد  السيء والذ  يظهر يف التضخم النقد ، وارتفاع أسعار  .3
إلجياد املخارج، والتكييفات  ىوك واملاارف غري مستقلة عنها تسعوجود هيئات شرعية للشركات والبن .4

 الفقهية إلابحة اخلدمات.
 خالف العلماء يف التخرجيات، والتكييفات الفقهية للمعامالت املالية املعاصر . .5
 اًل على اإلابحة.تتبع الرخص واألخذ ابلتلفيق، واعتبار خالف الفقهاء دلي .6
 التوسع يف األخذ ابملالحة واملقاصد واالعتماد على مبدأ التيسري ورفع احرج. .7

                                                           

 (.248-246( العدو : األوراق املالية )(46
 (.31( اهليغ: االستهالك وضوابطه )(47
 (.34( عبد اللطيف: حمددات االستثمار )(48
( بيع التقسيط: هو أن يبيع سلعة حاضر  بثمن مؤجل يدفعه املشرتى على دفعات معلومة املقدار والوتت)ويح: (49

 ((.3/419(، التوجير : خمتار الفقه االسالمي)17الوسيط)
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 املبحث الثالث
 أنواع التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها

؛ بكثر  يف هذا الةمان معامالهتايلح  املتبار بتعامالت األانم، أن املؤسسات املالية توسعت يف  
املستجدات املالية املعاصر  املتالحقة، واحاجات غري املتناهية، فشمرت عن ساعد اجلد نظرًا الختالف 

 ، والباايت، إليك بياهنا:العتبار اختالف األشخاصتلبية للحاجات، وتنمية لألموال آخذً  بعني ا
 :واملذموم ،احملمودالتوسع أواًل: 
االستثمار يف املعامالت املالية املختلف  هو اكثار املؤسسات املالية واألفراد منالتوسع احملمود:  .1

 فيها اليت ضعف فيها القول بعدم اجلواز مع تعذر البديل املباح.
العادية حيث أساسهما التعاتد بني من ميلك  (50)املضاربة املشرتكة املتوسع فيها عن املضاربة ومثال ذلك:

مية املعاصر  يف استثمار األموال، مااًل وبني من يعمل يف ذلك املال، لتلبية حاجات املاارف االسال
وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وحتقيق التكافل والتعاون بني املال وخرباء االستثمار، وأيضاً 

 .(51)العتبارها املدخل الرئيسي لتاحيح مسار العديد من البنوك الربوية
ثمار يف املعامالت املالية اليت تو  هو اكثار املؤسسات املالية واألفراد من االستالتوسع املذموم:  .2

 فيها القول بعدم اجلواز مع وجود البديل املباح.
بكل أشكاله وتوسيع دائرته كلما أمكن ذلك يتناىف مع احكمة اليت من  ذواألخ مثال ذلك: بيع الوفاء:و 

ت )وامللك يقتضى أجلها شرع البيع )الالزم البات( وهي انتقال امللك على سبيل التأبيد واستقرار املعامال
مطلق التارف( هذا من انحية، ومن انحية أخرى ال جيوز تعليق البيع يف اجلملة؛ ألن البيع يتم ابنتقال 

د على اجلةم يف التعامل، امللك فيه من طرف إىل طرف، وانتقال االمالك يعتمد على الرضا، والرضا يعتم
 .(52)قاً على شر  الفسخبيع الوفاء الذ  يعقد معليف مع التعليق كما  وال جةم

 نواع:ثالثة أعلى وهي ة: يف املعامالت املالية ابعتبار املقاصد الشرعي التوسع اثنياً:
النسان حيا  ااملختلف فيها اليت يتوتف عليها  وهو التوسع يف املعامالت املاليةي: توسع ضرور  .1

العقاب يف  لنعيم األبد ، وحلوشاع الفساد وضاع ا ،ذا فقدت اختلت احيا إالدينية والدنيوية، حبيث 
 مقاود الشارع.حاجتهم وتضاء مااحهم، وهو  دف التيسري على الناس مبا يسد بهوذلك هب؛ (53)األخر 

                                                           

 (.5/645رب. ابن عابدين: رد احملتار )املضا ال من جانب رب املال وعمل من( املضاربة: عقد شركة يف الربح مب(50
 (.205غة )-( النجار: املضاربة املشرتكة، رسالة ماجستري غري منشور ، كلية الشريعة اجلامعة االسالمية(51
 (. 4/226(، اهليتمى: حتفة احملتاج)5/184( اخلرشي: شرح خمتار خليل)(52
 (.1020سالمي)(، الةحيلي: أصول الفقه اإل18-2/17( الشاطيب: املوافقات )(53
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التورق على اعتبار أنه يتوصل به إىل احاول على سيولة تبطي احاجة إليها سواء أكانت  ـال ذلك:ومث
الشراء ابألجل والبيع ابلعاجل مع شر  عدم البيع احاجة من فرد أم مؤسسة أم شركة، وذلك عن طريق 

 .(54)على البائع األول؛ لئال تعود إليه سلعته فتكون من بيوع العينة احملرمة
عاد املشرت  نفس السلعة على البائع األول يسار إليه يف مقام الضرور  امللجئة أمع العلم أبنه حغ لو  

ذا ال مينع من أن يكون املقاد من التورق هو توفري السيولة ، وه(55)إىل ذلك )فالضرورات تبيح احملظورات(
 .(56)املادية لقضاء حاجة من دين أو زواج أو غريه من ضرورايت وحاجيات وحتسينات

على الرغم من أن احاجة إليه ملجئة كاالضطرار لسداد مديونية سابقة، وتد تكون احاجة إليه  
 .(57)  من السيولة للتوسع يف استخدامهااختيارية غري ملجئة كاحاجة إىل االستةاد

على اعتبار أن السبب احقيقي يف جلوء املتورق إىل هذه املعاملة هو الضرور  أما احاجيات  
من مرتفع بدين ليبيعه أبتل، وذلك لشراء شيء اتفه أو والتحسينات، فال يعقل أن يشرت  إنسان شيئًا بث

 .(58)ملة من الفقهاء هو يف حق املضطر وليس املوسروذلك ألن كالم من أجاز هذه املعا ؛للرتفه
لذلك فيسار إىل املعامالت املالية املختلف فيها عند الضرور  عماًل ابلقاعد  الفقهية: )الضرورات  

 .(59)تبيح احملظورات(
ومن احتاج لنقد اشرتى ما يساو  مائة ومخسني ليتوسع بثمنه فال وهذا ما تاده الفقهاء بقوهلم: ) 
 .(60)لك..(أبس بذ
فمن حيث  ،تلف من حيث األفراد واجملتمعاتخياحق يف تقدير الضرور  واملشقة  له تعيني منو  

ومن حيث األفراد: فتقدير صاحب السلطة التنفيذية يف البالد، اجملتمعات: فهي مسؤولية احاكم الشرعي 
ام الشريعة من غري خدعة وال ذلك موكل إىل داينتهم، حيكِ مون فيها ضمائرهم حبيث تتفق يمارستهم وأحك

 ؛ إذ احالل بني  واحرام بني  وبينهما أمور مشتبهات، وهى يما يستفيت مطلع على سرائرهم تضليل، فاهلل 
 .(61)فيه املرء نفسه، وإن أفتاه املفتون وأفتوه

                                                           

 (.72/376نيع: التأصيل الفقهي للتورق، حبث منشور يف جملة البحوث اإلسالمية)مل( ا(54
 (.2/317( الةركشي: املنثور يف القواعد الفقهية)55)

 (. 244( حنفي: األحكام املتعلقة ابلتورق )(56
 (.72/376نيع: التأصيل الفقهي للتورق، حبث منشور يف جملة البحوث اإلسالمية)مل( ا(57
 (. 245-244( حنفي: األحكام املتعلقة ابلتورق)(58
 (.2/317( الةركشي: املنثور يف القواعد الفقهية)59)

 (.3/61(، الرحيباىن: مطالب النهي)3/186(، البهويت: كشاف القناع)4/337( املرداو : االنااف )(60
 (. 250-249( حنفى: األحكام املتعلقة ابلتورق)(61
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 م،للتيسري عليهم ورفع احرج عنه وهو االكثار من املااحل اليت حيتاج إليها الناس ي:توسع حاج .2
وتد أحيطت مجيع واذا فقدت ال خيتل نظام حياهتم كما يف الضرورايت، ولكن يلحقهم احرج واملشقة، 

فهو ما يفتقر إليه من  .(62)أنواع التشريع االسالمي بدفع احرج للتخفيف عن الناس وتيسري سبل احيا 
ت املطلوب فإذا مل يراع دخل حيث التوسعة ورفع الضيق املؤد  يف البالب إىل احرج واملشقة الالحقة بفو 

 .(63)على املكلفني احرج واملشقة دون اختالل شيء من الضرورايت اخلمس
باورته املعلومة خمالف للقياس؛ لكونه بيعًا معدومًا وتد  عقد وهو :(64)ــــد اإلستصناععقـ ال ذلك:ومثـ

يه يف هذا العار والذى ، ولكنه جاز ملسيس احاجة إل(65)عن بيع ما ليس عند االنسان هنى النيب 
 .(66)تطورت وكثرت فيه ضروب الاناعة تطوراً كبرياً 

وتد ظهر التوسع يف ذلك العقد جلياً، حيث مل تعد احاجة إليه حماور  يف النطاق الشخاي   
كاستاناع حذاء أو ثياب وحنو ذلك؛ بل اليوم يف ظل التطورات الاناعية االتتاادية اهلائلة أصبحت 

 .(67)سع وأمشلاحاجة إليه أو 
حيث يبني  ة على اخلريطة ومن أبرز التوسعات املعاصر  لعقد اإلستاناع بيع الدور والشقق السكني 

فيها هيئة البناء وهيكله والتشطيبات اليت يكون عليها وكافة التفاصيل يف خارج املبىن وداخله ابملواصفات 
 .(68)اليت متنع اجلهالة املفضية إىل النةاع بني الطرفني

ومع تدتيق النظر؛ يتبني أن عقد االستاناع ياب يف مالحة اجلميع الاانع واملستانع، حيث  
إن الاانع حيال له االرتفاق ببيع ما يستحدث عنده من الاناعات على الوصف الذ  يريده املشرت ، 

                                                           

 (.1050لفقه االسالمي)( الةحيلي: أصول ا(62
 (.1/126( الشاطيب: املوافقات)(63
 ((.5/223( عقد االستاناع: هو طلب العمل منه يف شيء خاص على وجه خماوص)ابن عابدين: رد احملتار)(64
(، والرتمذ  3/283()3503( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب: البيوع، ابب: يف الرجل يبيع ما ليس عنده، ح)(65

(، تال األلباين: صحيح ) 3/526(، )1232ب: البيوع، ابب: ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، ح)يف سننه، كتا
 (.5/132(، )1292األلباين: إرواء البليل، كتاب: البيع، ح)

 (.115-7/114(، ابن اهلمام: فتح القدير)12/138( السرخسي: املبسو )(66
مع الفقه االسالمي التابعة ملنظمة املؤمتر االسالمي جبده، ( الةحيلي: عقد االستاناع، حبث منشور يف جملة جم(67
 (.321-2/320(، )7ع)

( الةحيلي: عقد االستاناع، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي التابعة ملنظمة املؤمتر االسالمي جبده، (68
لة جممع الفقه االسالمي التابعة (، فرفور: أثر اإلستاناع يف تنشيط احركة الاناعية، حبث منشور يف جم2/515(، )7ع)

 ((.7/945ملنظمة املؤمتر االسالمي جبده)
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االستاناع بداًل من أن يانع أشياء تد ال ترتى يف نظر العميل فتكسد الاناعة وحتال اخلسار ، فكان يف 
تلبية حاجة الاانع، وكذلك املستانع حيال له االرتفاق ابحاول على السلعة اليت يريدها ابملواصفات 

 . (69)اليت تناسب ظروفه، وال شك أن يف ذلك انتفاء للحرج
، حبيث ال يرجع إىل (70)وهو التوسع يف حتايل حماسن العادات ومكارم األخالقتوسع حتسيين:  .1

، ورعاية أحسن املناهج يف العادات لتةيني والتيسري للمةاايجة، ولكن يقع موتع التحسني واضرور  وال إىل حا
، وإذا فقدت ال خيتل نظام احيا  معها كما يف الضرورايت، وال يناهلم احرج كما يف (71)واملعامالت

 .(72)احاجيات، ولكن تابح حياهتم  مستقبحة يف تقدير العقالء
إن بيع التقسيط تد انتشر انتشارًا كبريًا يف معامالت األفراد واألمم، بعد  :(73)بيع التقسيط ـال ذلك:ومث

احرب العاملية الثانية، وال سيما يف جمال السلع املعمر  الالزمة لألسر واملنشآت، كاآلالت واألدوات 
ابلتقسيط، والتجهيةات والسيارات. . . فتشرتى هذه املنشآت من مورديها ابلتقسيط، وتبيع إىل زابئنها 

 .(74)ورمبا جلأت إىل املاارف لتمويل هذه العمليات )بيوع التقسيط(
حيث يلجأ إليه كثري من الناس بدعوى احاجة لشراء بعض األشياء من  هيةات املنازل، وأدوات  

 .(75)الكهرابء، وأمتعة االستهالك، أو شراء السيارات اخلاصة أو العامة، وحنو ذلك
لك احاجات من التحسينات ميكن االستبناء عنها، أو تد تستقيم احيا  والواضح يما ذكر أن ت 

بدوهنا، وهنا خيتلف حكم صاحب الضرور  عن صاحب احاجة والتحسني فما أبيح للضرور  يقدر بقدرها، 
 أما ما اختلف فيه  ، وهذا فيما اتفق على حترميه.(76)وما جيوز يف حق صاحب الضرور  ال جيوز يف حق غريه

 إليه إما أن يكون حمموداً أو مذموماً. فالسري

                                                           

 (.368-2/367(،)7( القره داغي: عقد االستاناع ، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي جبده، ع)(69
 (.1/126( الريسوين: نظرية املقاصد )(70
 (.175( البةايل: املستافى)(71
 (.1032( الةحيلي:  أصول الفقه)(72
بيع التقسيط: أن يةيد البائع يف مثن السلعة ألجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة تيمتها مائة حالَّة  ( صور (73

 (. 715-1/714مبائة وعشرين مؤجلة أَلَجلٍّ واحد، أو آجال حمدد . التوجير : خمتار الفقه االسالمي)
جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبد  ( املار : بيع التقسيط حتليل فقهي واتتااد ، جملة (74
(6/187.) 

 (. 310( الةحيلي: املعامالت املالية املعاصر )(75
 (. 64( حنفي: األحكام املتعلقة ابلتورق)(76



  

18 

 

 :يف املعامالت املالية ابعتبار املؤسسات واألفراد التوسع اثلثاً:
 فيها ابعتبار األطراف إىل نوعني: ينقسم التوسع يف املعامالت املالية املختلف

هو اإلكثار من املعامالت املالية بشكل منظم حبيث تقوم به املؤسسات وسع املؤسسات: ت .1
االتتناء الشركات املالية حسب االحتياجات االعتيادية للحاول على املال تلبية لرغبات املستهلكني يف و 

 ىل ذلك.إواالغتناء والبناء وما 
وذلك ألن احيا  االتتاادية بوضعها املعاصر واملتجدد تقتضي احاول على السيولة الكافية 

 ملتطلبات السوق والعمل واإلنتاج.
حاجة إىل السيولة لتبطية متطلبات االتتضاء االتتااد  املعاصر ليست كاحاجة إليها وال خيفى أن ا 

فيما مضى من حيث احجم ومن حيث الطلب ومن حيث تتابع وتطور املستجدات، وتد أوجدت احاجة 
لب إىل السيولة مؤسسات مالية نشاطها األساسي توفري السيولة ملريديها أب  صيبة من صيغ التعامل، والبا

سواء أكان بوية كثري من أهل التقوى والاالح، وتد حتر ج من األخذ هبذه الايبة الر  ،أن تكون صيبة ربوية
املقرض أم املقرتض فنشأت املؤسسات اإلسالمية املالية، وتامت  –ذلك التحرج من اآلخذ أم من املعطي 

 .(77)إبجياد صيغ للتمويل
، وخطو  سبو   قٍّ يف استخدام صيغ متويلية، ومنها بيع التورق الذ  إن لفقهائنا القدامى تدم صدقٍّ

 ا ه إليه جمموعة من األفراد والشركات واملؤسسات واستعاضوا به عن القروض الربوية.
وال شك أن هذه الايبة غطت الكثري من االحتياج ووفرت السيولة الكافية بطريقة شرعية تتاف ابحل 

 .(78)على سبيل اجلواز االضطرار واإلابحة على سبيل اجلواز االختيار  ال 
هو اإلكثار من املعامالت املالية بشكل فرد  غري منتظم وذلك حبسب توسع األفراد:  .2

 االحتياجات االعتيادية للحاول على املال واتتناء العديد من السلع املعمر  وغريها.
عارية يلح  أن بيع يدور بعينه يف ابحة التجار  ال  إن  الذوأوضح مثال على ذلك: بيع التقسيط: 

الدخل   هبا بني الناس، وذلك لتمكني ذو  التقسيط له الادار  يف املعامالت املالية اليت جير  التعامل
احملدد أو املتوسط من صبار العمال، واملوظفني، والشباب اخلرجيني حديثًا من اتتناء العديد من السلع 

 .(79)املعمر  يف سهوله ويسر
 

                                                           

 (.72/370نيع: التأصيل الفقهي للتورق، حبث منشور يف جملة البحوث اإلسالمية)مل( ا(77
 (.72/371( املرجع السابق )(78
 (.95( ويح: الوسيط )(79
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 املبحث الرابع
 وسع يف املعامالت املالية املختلف فيها.حكم الت

 :أواًل: التكييف الفقهي للتوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها
بيان التكييف  لتوسع يف املعامالت املختلف فيها حيسن أوالً تبل احديث عن احكم الفقهي ل 
 اً.جديد اً عتباره ماطلحله، ابالفقهي 
يف إبرام  الشريعةأحكام الف ا مل  مالكاملة احرية و لإلنسان ة الفرص تد أعطى التشريع اإلسالميو  

ما يشاء من العقود أو عدم إبرامها، وبذلك يكون اإلسالم تضى على عناصر اإلكراه يف العقد، وأطلق 
 .(80)احرية يف إبرامها وتكوينها، انطالتاً من أساس الرضا يف العقود

رية االنسان يف إنشاء التارفات املالية، ووضع ومع ذلك فقد اختلف أرابب العلم يف مدى ح 
  ىل فريقني:إرو  املختلفة حسب مراد العاتدين الش

يرى أن األصل يف التارفات املالية احظر واملنع، حيث ال يباح من ذلك إال ما ورد به نص  الفريق األول:
ا نص أو إمجاع، فال جيوز مباشر  مل يرد هب اليت، أما ماعدا ذلك من العقود اب أو السنة أو اإلمجاعمن الكت
 .(81)وهذا ما ذهب إليه الظاهريةمنها،  شيءٍّ 

يرى أن األصل يف التارفات املالية اإلابحة، وللمكلف احرية يف استحداث وإنشاء أ  عقد : الفريق الثاين
افعية، جديد، وجد له نظري من تبل أو ال، وذهب إىل ذلك مجهور العلماء من احنفية، واملالكية، والش

 .(82)على اختالف بينهم يف هذه اإلابحة واحنابلة
 ودونك أدلة كلٍّ منهما:

 :أدلة الظاهرية
 :أوال: من القرآن الكرمي

 .(83)َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زبٱُّٱقوله تعاىل:

 حغ صار كل شيء واضحاً ال  ؛، إبحالل احالل وحترمي احرامآلية بينت إمتام الشريعةإن ا وجه الداللة:
                                                           

مار، على –( رمضان عبد املعطى: حرية التعاتد، حبث منشور يف جملة جامعة املدينة العاملية لعلوم أصول الفقه (80
 .http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448 املوتع:
 (.5/13 اصول االحكام)(وما بعدها، ابن حةم: األحكام يف7/322( ابن حةم: احمللى)(81
(، الشافعي: 1/287(، الشاطيب: املوافقات)1/155(، القرايف: الذخري )14-13/13( السرخسي: املبسو )(82

 (.1/210(، ابن تيمية: القواعد النورانية)28/386(، ابن تيمية: جمموع الفتاوى)1/231الرسالة)
 (. 3( سور  املائد  )آية:(83
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مبقتضى  املسلمف ض فيه، فلسنا حباجة إلنشاء تارفات جديد  وإال نكون تد اهتمنا الدين ابلنقص.غمو 
 .(84)يف إبرام التارفات املالية الثابتة ابلنص أو اإلمجاع هذا النص، يلتةم

 :اثنياً: من السنة النبوية 
 . (85)أنه تال: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس فيه؛ فهو رد( ما رو  عن النيب  .1

إنه يدل بعمومه على أن كل عمل أو تارف مل أيذن به الشرع، يكون ابطاًل ومردوداً ال أثر  وجه الداللة:
 .(86)له، وأن التارفات املالية تدخل يف هذا العموم، هلذا مل ياح منها إال ما جاء فيه نص أو إمجاع

 :اثلثاً: املعقول
قق مااحل األمة، ومنها التارفات املالية، إن الشريعة شاملة لكل شيء، وتد تكفلت ببيان ما حي .1

على أساس من العدل، وليس من العدل ترك احرية للناس يف إبرام ما يريدون من التارفات املالية، وإال 
 .(87)أدى ذلك إىل هدم نظام الشريعة

 إن التارف يف ملك البري ببري إذنه ال جيوز، والقول ابإلابحة دون دليل تارف يف ملك هللا ببري .2
 .(88)إذنه، وهذا ابطل
  أدلة اجلمهور:

 :كما يلي  ذلكالجتهادات العقلية و عموم اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية، وااستدلوا ب
 :أواًل: من القرآن الكرمي

 .(89) َّىق يف ىف يث ىثٱُّٱ:قال 
ملبدأ استقرار  ، حفظاً هبااإلنسان الوفاء  ألةمتاآلية الوفاء بكل عقد دون استثناء، و أوجبت  وجه الداللة:

من العقود أو الشرو  اليت يتعامل هبا الناس حتقيقًا ملااحهم، ببري دليل شرعي، حترمي  أ حترمي ؛ و التعامل
 .(90)، فيكون األصل يف العقود والشرو  هو اإلابحة ملا مل حيرمه هللا

 :اثنياً: من السنة النبوية 

                                                           

 (. 7/334(، ابن حةم: احمللى )5/15ل اإلحكام)( ابن حةم: اإلحكام يف أصو (84
 (.3/184(، )2697( أخرجه البخار  يف صحيحه، كتاب: الالح، ابب: إذا اصطلحوا على صلح جور، ح: )(85
 (. 32( ابن حةم: اإلحكام يف أصول األحكام)(86
 (.4/3048( الةحيلي: الفقه االسالمي وأدلته )(87
 (. 1/196( بورنو: الوجية)(88
 (.1  املائد  )آية:( سور (89
 (.3049/ 4( الةحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته)(90
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ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْن  (91)يِه فَاُهَو ُمَناِفٌق َخاِلٌص، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخلَّةٌ : "أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِ تَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِمناْ
 .(92)نَِفاقٍّ َحغَّ يََدَعَها: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر"

 األصل أن علم: به مأموراً  العهد ورعاية الوفاء جنس كان  إذاو بادر، تد ذم ال إن النيب وجه الداللة: 
: العقد ومقاود ،مقاوده به وحال أثره عليه ترتب ما إال للتاحيح معىن ال إذ والشرو ؛ العقود صحة
 .(93)واإلابحة الاحة فيها األصل أن على دل العهود مبقاود أمر تد الشارع كان  فإذا ،به الوفاء هو

 :العقول اثلثاً: من
  جن يمُّٱٱ :قوله إن العقود والشرو  من ابب األفعال العادية، واألصل فيها عدم التحرمي؛ ل 
، وهذا عام يف األعيان واألفعال؛ فيشمل مجيع التارفات، وليس يف الشرع (94)َّ ىن من خن حن

 .(95)ما يدل على حترمي جنس العقود عموماً 
، جيد أهنم تد وسعوا علي الناس التعامل واملتاجر   إن املتأمل يف تول وحجج اجلمهور وخالصة القول:

رفع احرج والضيق ن ملا يف توهلم م؛ (96)كيفما شاءوا مامل حترمه الشريعة، وما مل حتد الشريعة يف ذلك حدا  
يف معامالت الناس يف وتت اتسعت فيه دائر  املعامالت املالية وتشعبت، وظهرت صور شيت ألنواع 

 .(97)ال العقوداملعامالت وخباصة يف جم
أصحاب  رية للمتعاتدين علي عكس ما يقولفهذه القاعد  كافية لفتح ابب التعاتد، وإطالق اح 

 . (98)أبن األصل هو احظر واملنع القول األول:
، ملعامالت املاليةعلى التوسع يف ا اً ملحوظ اً فإن للخالف يف القاعد  الفقهية السابقة أثر  وبناء عليه: 

 لمتهم يف تكييف هذا التوسع ابالعتبارات التالية:كان للفقهاء كو 
 :(99)اعتبار التوسع يف التصرفات املالية من قبيل الشبهة  .1

                                                           

 ((.4/102(، )3178( اخللة: وهي اخلالة والافة. )البخار  يف صحيحه، ح)(91
(، 219/ 4(، )4688أبو داود يف سننه، كتاب: السنة، ابب: الدليل على زايد  اإلميان ونقاانه ح) ( أخرجه(92

 ((.2/931(، )1185معجم الشيوخ، حديث) حديث حسن صحيح. )ابن عساكر:
 (.  1/272(، ابن تيمية: القواعد النورانية)4/88( ابن تيمية: الفتاو  الكربى )(93
 (.119( سور  األنعام )آية: (94
 (. 4/90( ابن تيمية: الفتاوى الكربى)(95
 (.4/1123( البخار : كشف األسرار)(96
 (.599( مدكور: املدخل يف الفقه اإلسالمي)(97
 (. 599(، مدكور: املدخل يف الفقه االسالمي)272( أبو زهر : نظرية العقد)(98
 ((.5/16(، ابن جنيم: البحر الرائق)7/36الكاساين: بدائع الانائع)به الثابت وليس بثابت.)( الشبهة: هو ما يش(99
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ألن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه،  ؛فاألحكام تنقسم إىل ثالثة أتسام 
منطقة احالل البني  هيول: أو ال ينص على واحد منهما، فاأل ،أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله
هناك منطقة الشبهات و  ،(100)يف حالة االختيار فال رخاة يف اتيانه فال حرج يف فعله، والثاين: احرام البني

اليت يلتبس فيها أمر احل ابحرمة على بعض الناس، إما الشتباه األدلة عليه، وإما لالشتباه يف تطبيق النص 
دليل  افيه املختلف فيها من املعامالت املالية مل ينِه اخلالفو ، (101)ابلذاتعلى هذه الواتعة أو هذا الشيء 

 بني احل واحرمة. اتاطع؛ فاستمر االشتباه فيه
، حغ   احالل ابحراموالتوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها غري مقطوع حبله أو حرمته، الختال 

ليت مل تكن معروفة من تبل، اشتبه الاحيح منها ابلعليل، ومل يُْدَر رأينا أنواعاً من املعامالت املالية اجلديد  ا
وما كان هذا سبيله ينببي اجتنابه؛ ألنه إن كان حراما فقد برئ من التبعة،  .(102)اخلالص فيها من الدخيل

 .(103)أو إابحة اً وإن كان حالال فقد استحق األجر على الرتك هلذا القاد؛ ألن األصل خمتلف فيه حظر 
لورع أن يتجنب املسلم هذه الشبهات أبن حيتا  يف أمر احرام، فيجنب نفسه الوتوع فيه، أو من او 

 .(104)االنةالق يف مدارجه، وإذا اشتبه عليه األمر اعتربه حراماً أخذاً مببدأ سد الذرائع املقرر يف اإلسالم
 اثنياً: اعتبار التوسع يف التصرفات املالية من قبيل احليلة:

سلوب من األساليب اليت تُتبع؛ إما للوصول إىل ما حر مه هللا حتت غطاء الشرع، هي أواحيلة: 
وإما للبحث عن خمارج حتل بعض القضااي اليت تد تتعارض يف ظاهرها مع القواعد والعلل اليت يستند إليها 

 .(105)الفقهاء يف حتديد احكم الشرعي أل  تضية من القضااي
فإن  رفات املالية؛ فإنه جيدر الوتوف على أتسامها ليتضح املقال:التا يفيف معرض بيان موطن احيل و 

احيلة إن كانت للفرار من احرام والتباعد من اإلمث فحسن. وإن كانت إلبطال حق مسلم فال، بل هي إمث 
 ي تفايل احديث عن تسمي احيل:وفيما يل، (106)وعدوان

 القسم األول: احليل املباحة أو اجلائزة شرعًا:

                                                           

 (. 5/247( الشوكاين: نيل األوطار )(100
 (. 35( القرضاو : احالل واحرام)(101
 (. 14سميع إمام: نظرات يف أصول البيوع املمنوعة )( عبد ال(102
 (.5/247( الشوكاين: نيل األوطار )(103
 (. 24( الةحيلي: نظرية الضرور  الشرعية )(104

( الشباين: التورق انفذ  الراب يف املعامالت املارفية، حبث منشور على املوتع: 105(
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht . 

 (.99()2ابكستان، ع) -اجلامعة اإلسالمية العاملية: جملة حولية اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آابد( (106

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.ht
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يت حيتال هبا على التوصل إىل احق أو على دفع الظلم بطريق مباحة مل توضع موصلة إىل ال وهي
أ  أن تكون الطريقة مشروعة ومآل  .(107)ذلك بل لبريه، فيتخذها هو طريقًا إىل هذا املقاود الاحيح"

 العمل فيها يفضي إىل مشروع.
ة، وإمنا أوجدها صاحب احاجة لدفع أن احيل املشروعة ليست املوصل احقيقي للمعاملوالواضح هنا: 

 الظلم عن نفسه، وصون حقه. 
 األمثلة على ذلك من الكتاب والسنة النبوية:

 :أواًل: من الكتاب
 .)108(  َّمه جه ين ىن من خن حنٱُّٱ: قوله
حلف ليضربن امرأته مائة ضربة لسبب من األسباب استدعى ذلك،  أن نيب هللا أيوب الداللة:  وجه

فيه مائة عود يضرهبا ضربة  (109)يتحلل من ميينه حبيلة، وهى أن أيخذ ضبثاً  فأذن هللا تعاىل أن
 ؛ فهي حيلة ليرب بيمينه دون اإلخالل ابليمني املنعقد .(110)واحد 

 :اثنياً: من السنة النبوية
َأُكلُّ : »استعمل رجال على خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول هللا  ن رسول هللا أ
بَاَر  ؟ فقال: ال وهللا اي رسول هللا، إان لنأخذ الااع من هذا ابلااعني والااعني ابلثالثة، «َهَكَذامَتِْر َخياْ

 .)112(«َجِنيًبا رَاِهمِ اِبلدَّرَاِهِم، مُثَّ ابْاَتْع اِبلدَّ  (111)ِبِع اجلَْْمعَ »: اَل تَاْفَعْل فقال رسول هللا 
ىل إقد األول )بيع اجلمع( ليتوسل به لعسواد بن َغةية من األناار بعقد ا  أرشد النيبالداللة:  وجه

، تالوا: وهذه حيلة تضمنت حاول املقاود بعد عقدين، فهي أوكد يما (113)العقد الثاين )ابتياع اجلنيب(
 .(115)احديث دليٌل على جواز احَِيل ونفاذها، ف(114)تضمنت حاوله بعقد واحد

                                                           

 .(3/377اعالم املوتعني ): ابن القيم (107)
 (.44ية :آ( سور  ص )(108
 ((.2/164.)ابن منظور: لسان العرب )لرطبةا ( ضبث: اجلمع أضباث، ما مجعته من شيء، مثل حةمة(109
 (.1/714( السعد : تيسري الكرمي)(110
 ((.11/21ُهَو نَاْوٌع ِمَن التَّْمِر ِمْن أَْعاَلُه. )النوو : شرح صحيح مسلم)ِنيُب: اجلَْ و ُهَو مَتٌْر َرِد ٌء، ( اجْلَْمُع: (111
(، 3/77(، )2201متر بتمر خري منه، ح)( أخرجه البخار  يف صحيحه، كتاب: البيوع، ابب: إذا أراد بيع (112

 (.3/1215(، )1593وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: املساتا ، ابب: بيع الطعام مثال مبثل، ح)
 (.2/52( الانعاين: سبل السالم)(113
 (.83( ابراهيم: احيل الفقهية )(114
 (.3/480( حممد شاه: فيض البار  على صحيح البخار )(115
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 :اثلثاً: من القواعد الفقهية
 اإلنسان وطئ لو وهلذا واملأمث، احدود إسقا  إىل وطرتاً  وسائل العقود جعل الشارع أن املعلوم ومن قالوا:
 وكان احد، يلةمه مل وطئها مث النكاح عقد عليها عقد فإذا احد، لةمه شبهة وال عقد غري من أجنبية امرأ 
 حيلة عقودال وسائر البري، مبلك االنتفاع حاول على حيلة التبايع وعقد... احد، إسقا  على حيلة العقد
 الرهن عني من ماله يف الدين صاحب رجوع على حيلة الرهن وشرع هبا، إال يباح ال ما إىل التوصل على
 .(116)منه االستيفاء تعذر أو الراهن أفلس إذا

 القسم الثاين: احليل احملرمة:
، َواسِتَباحة  وهي َأن يُظِهَر صاحبها َعقًدا ُمباًحا يُرِيد به حُمرَّما، خُمادعًة َوَتوسُّاًل إىَل  ِفعل َما َحرََّم اَّللَّ

، وحنو َذِلكَ  ، َأْو َدفِع حق ٍّ  .(117)حَمظُورَاته، أَو إسَقاِ  َواِجبٍّ
 واحليل احملرمة نوعان:

 نوع يقاد به حاول مقاوده، وال يظهر أنه حالل، كحيل اللاوص والفجار.األول: 
 . (118)ذلك نوع آخر يظهر صاحبه أن مقاوده خري وصالح ويبطن خالفالثاين: 

ظاهره اخلري ، أما الثاين فه ظاهر وميكن االحرتاز منهوالنوع األول أسلم عاتبة من الثاين حيث إن
 :وبرهن العلماء لذلك. ىل ما هو حمرموالاالح ويتوصل بطرته اخلفية من املكر واخلديعة مع علمه به إ

 أواًل: من الكتاب:
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئٱُّٱ :توله 
 خص حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 .(119)َّخض حض جض مص

إذا كان يوم السبت شر عت هلم ، ف، فحر م عليهم الايد فيهأصحاب السبت ابتلى هللا وجه الداللة: 
ذهبت فلم تر حغ السبت املقبل، فإذا جاء السبت جاءت  احيتان ينظرون إليها يف البحر، وإذا انقضى

على فعلتهم واعتربهم فاسقني،  اجلمعة، فذمهم هللا  كهم يوم، فاحتالوا على ذلك بناب شبا (120)شر ًعا
 وهذا ما يشار به إىل كل من أراد اابحة احملرم حبيلة من احيل.

                                                           

 .(3/151ملوتعني )( ابن القيم: اعالم ا(116
 (. 4/56املبين: ابن تدامة )( (117
 .(385-1/384(، ابن القيم: إغاثة اللهفان)333 -329إعالم املوتعني: )( ابن القيم: (118
 (.163ية :آ( سور  األعراف )(119
 (.2/262( املبارك: توفيق الرمحن )(120
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 اثنياً: من السنة النبوية:
َتَة، » يقول عام الفتح وهو مبكة: عن جابر بن عبد هللا، أنه مسع رسول هللا  ِإنَّ اَّللََّ َحرََّم بَاْيَع اخْلَْمِر َواْلَمياْ

فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن، ويدهن هبا اجللود، « َواخْلِْنةِيَر، َواأْلَْصَنامَ 
ُ اْليَاُهودَ » عند ذلك: ، مث تال رسول هللا «ال هو حرام»ويستابح هبا الناس، فقال:  َ َلمَّا تَاَتَل اَّللَّ ، ِإنَّ اَّللَّ

 .(121)«َحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َأمْجَُلوُه مُثَّ اَبُعوُه فََأَكُلوا مَثََنهُ 
يف احديث الشريف بيان لبطالن كل حيلة حيتال هبا توصل إىل حمرم وأنه ال يتبري حكمه وجه الداللة: 

 .(122)بتبري هيئته وتبديل امسه
رمة اليت هتدم أصاًل من أصول التشريع، وتناتض مالحة شهد ويتبني هنا أن إعمال احيل احمل 

 .(123)بنص الكتاب والسنة وجيب اجتناهباالشرع ابعتبارها يف التارفات املالية حمرمة 
 وعمدة القول يف ذلك:

إن احيل الفقهية املتفق على صحتها وسالمتها من سوء النية، هي خمارج من الضيق وهي تشبه  
، إلزالة احرج عنهم يف ن شد  التكاليفهبا على عباده للتخفيف عنهم م  الرخص اليت تفضل هللا
 :و توله ، (124)َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هتٱُّٱٱ:الدين؛ حتقيقًا لقوله 

 مح جح مج  حج مثٱُّٱٱ:وتوله ، (125)َّمث زث رث يت  ىت نت متُّٱ

 .(126)َّجخ
ها وال مفسد  إن املفيت إن حسن تاده يف حيلة جائة  ال شبهة في" قد عقب ابن القيم قائاًل:و  

نبيه أيوب إىل التخلص من  ك، بل استحب، وتد أرشد هللا لتخليص املستفيت هبا من حرج، جاز ذل
بالاًل إىل بيع التمر بدراهم، مث  احنث أبن أيخذ بيده ضبثاً فيضرب هبا املرأ  ضربة واحد ، وأرشد النيب 

ع يف ج ما خلص من املآمث، وأتبح احيل ما أوتفيتخلص من الراب، فأحسن املخار  ؛يشرت  ابلدراهم متراً آخر
 . (127)من احق الالزم"احملارم، وأسقط ما أوجبه الشارع 

                                                           

 (.496/ 3(، )2236ألصنام، ح:) ( أخرجه البخار  يف صحيحه، كتاب: البيوع، ابب: ابب بيع امليتة وا(121
 (.3/133( اخلطايب: معامل السنن )(122

 (.4/171( ابن القيم: إعالم املوتعني)123)
 (.185ية: آ( سور  البقر  )(124
 (.6ية:آ( سور  املائد  )(125
 (.286ية: آ( سور  البقر ) (126
 (. 4/282( ابن القيم: إعالم املوتعني)(127
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فهدف الرخاة هو التخفيف ونفي احرج يف الدين وملن وتع به ذلك، وليست حياًل يقع التخلص  
 . (128)بواسطتها من التكاليف الشرعية

د، إن ترجح دليلها أو تساوى مع ور  واحرج الشديأما املختلف فيها: فيمكن األخذ هبا عند الضر  
 .(129)دليل بطالهنا

من املفضل هنا أال  يُتخذ تكييف فقهي واحد، ونسف التكييفات الفقهية األخرى؛ وإمنا  وخالصة القول:
ا األوىل إعماهلا مجيعاً، ألن التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها ال خيلو من التكييفات املشار إليه
سابقاً كما بينا، فهي ال  تلف وال تتاادم؛ وإمنا  تلف ابختالف أحكام املعامالت وحتقق الشرو  فيها، 

إليها  ما إن حتققت الشبهة فيها ومل تدعُ أ ن الشبهة كانت مقدمة،فاملعاملة اليت يتوسع هبا إن خلت م
 من اخلالف.رور ، فاألوىل تركها؛ خروجاً احاجة والض
 :الشرعي للتوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها اثنياً: احلكم

يفات يوىف ضوء التكييف الفقهي السابق فإن التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها يعرتيه التك 
 يعرتيه أحكام ثالثة، إليك بياهنما:و ، والرخاة(، )الشبهة، واحيلةالفقهية الثالثة: 
 املعامالت املالية املختلف فيها رخاة أو حيلة مباحة. ن التوسع يفاجلواز أل احلكم األول:
 ن التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها حيلة حمرمة.احظر واحرمة أل احلكم الثاين:

 .ةشبه فيها ن التوسع يف املعامالت املالية املختلفالكراهة أل احلكم الثالث:
 إليك أدلة كل حكم من األحكام:و 

 فيها: القائل: جبواز التوسع يف املعامالت املالية املختلف أدلة احلكم األول
 أواًل: من القرآن الكرمي:

 .(130) َّين ىن نن من زن رنٱُّٱٱ:توله  .1
اجلملة، وذلك ابعتبار أن دلت اآلية الكرمية على جواز التوسع يف املعامالت املالية يف وجه الداللة: 

نهم، وذلك إبجياد خمرج ملن حلت به انزلة أو ضاق املقاد منه التوسعة على العباد، ورفع احرج عالتوسع 
جعل له سبياًل للخروج من احرج والضيق، وهو عام يف كل خمرج وضيق،  عليه أمر من األمور أبن هللا 

 وبذلك يشمل املعامالت املالية.

                                                           

 (.93( إبراهيم: احيل الفقهية )(128
 التلفيق ورأ  الفقهاء فيه حبث منشور يف جملة جممع الفقه  -( التارز : األخذ ابلرخاة وحكمة تتبع الرخص129)

 (. 8/277االسالمي )
 (.2( سور  الطالق)اآلية: (130
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 .(131)َّهت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئٱُّ :توله  .2
به من ضيق، وال خمرج لكم يما ابتليتم به فيه،  كمما جعل عليكم ربكم يف الدين الذى تعبد و  وجه الداللة:
 ، وذلك ابلرخص عند الضرورات.(132)بل وسع عليكم

فقد دلت اآلية جبملتها على مشول مجيع أنواع الضيق والتوسع يف مجيع األحوال واملعامالت إن مل 
  الف شرعاً أو تعارض نااً.

 اثنياً: من السنة النبوية:
َأُكلُّ : »ال على خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول هللا استعمل رج أن رسول هللا 

بَاَر َهَكَذا لااعني ابلثالثة، ؟ فقال: ال وهللا اي رسول هللا، إان لنأخذ الااع من هذا ابلااعني وا«مَتِْر َخياْ
 .)133(«َجِنيًبا اِبلدَّرَاِهِم، مُثَّ ابْاَتْع اِبلدَّرَاِهمِ  ِبِع اجلَْْمعَ »: اَل تَاْفَعْل فقال رسول هللا 

 .(134)احديث يدل داللة واضحة على جواز احيل ونفاذها وجه الداللة:
 :من املعقول
والشرو  اإلابحة إال ما دل الدليل على حرمته،  األصل يف املعامالت احل، واألصل يف العقود 

 .(135)ويما يدخل يف ذلك سائر التارفات اجلديد  وسائر أشكال التوسع هبا
 فيها: : حبرمة التوسع يف املعامالت املالية املختلفلثاين القائلكم اأدلة احل

 :أواًل: من القرآن الكرمي
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثٱُّ :توله  .1
 .(136)َّيك
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئُّٱ: توله  .2
 .(137)َّ حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

                                                           

 (.78( سور  احج)آية: (131
 (. 18/688( الطرب : جامع البيان )(132
(، 3/77(، )2201راد بيع متر بتمر خري منه، ح)( أخرجه البخار  يف صحيحه، كتاب: البيوع، ابب: إذا أ(133

 (.3/1215(، )1593وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: املساتا ، ابب: بيع الطعام مثالً مبثل، ح)
 (.3/480( حممد أنور شاه: فيض البار )(134
 (. 22-20(، القرضاو : احالل واحرام)9/103( عفانة: فتاو  يسألونك)(135
 (.65( سور  البقر  )آية: (136
 (.163( سور  األعراف )أية: (137
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إذا كان يوم السبت شر عت بت، فالايد يوم الس ، فحر م عليهمأصحاب القرية ابتلى هللا  الداللة: وجه
ذهبت فلم تر حغ السبت املقبل، فإذا جاء السبت جاءت  احيتان ينظرون إليها يف البحر، وإذا انقضىهلم 
، فاحتالوا على ذلك بناب شباكهم يوم اجلمعة، فذمهم هللا واعتربهم من املعتدين الفاسقني، (138)شر ًعا

 احيل. وكذلك كل من يبيح ما حرم هللا حبيلة من
 .(139)َّزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱ:توله  .3

والتظاهر ابإلميان  ،وذلك ابحتياهلم على احق ؛السابقة ذم املخادعني يف اآلية إن هللا وجه الداللة: 
حغ إهنم يستبيحون الراب حبيل  اإلسالم، وما أشبه هؤالء إبخواهنم الذين ينتسبون إىل (140)وابطان الكفر

 .(141)م وأبحواهلم، وهلم ما أعده هللا لبين إسرائيل، وهم أصل الداء يف هذا ويف غريهحمرمة، وهللا عليم هب
 اثنياً: من السنة النبوية:

َتَة، َواخْلِْنةِيَر، َواأْلَْصَنامَ »تال عام فتح مكة:  رسول هللا ثبت أن  .1 « ِإنَّ اَّللََّ َحرََّم بَاْيَع اخْلَْمِر َواْلَمياْ
امليتة فإنه يطلى هبا السفن، ويدهن هبا اجللود، ويستابح هبا الناس، فقال:  فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم

ُ اْليَاُهوَد، ِإنَّ اَّللََّ َلمَّا َحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َأمْجَُلوُه » عند ذلك: ، مث تال رسول هللا «ال هو حرام» تَاَتَل اَّللَّ
 .(142)«مُثَّ اَبُعوُه َفَأَكُلوا مَثََنهُ 

بيان لبطالن كل حيلة حيتال هبا توصل إىل حمرم، وأنه ال يتبري حكمه بتبري هيئته  يف احديثة: وجه الدالل
 .(143)وتبديل امسه

 .(144)«ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم هللا أبدىن احيل: »قوله  .2
 .هللا عل احيل اليت استحلوا هبا حمارم فعن تقليد اليهود يف  هنى النيب  وجه الداللة:

 :: بكراهة التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيهاكم الثالث القائلأدلة احل
: "إن احالل بني وإن احرام بني، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري تال رسول هللا  ثبت أن .1

يرعى من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وتع يف الشبهات وتع يف احرام كالراعي 

                                                           

 (.2/262( املبارك: توفيق الرمحن )(138
 (.9( سور  البقر )أية: (139
 (.6/20( ابن تيميه: الفتاوى الكربى )(140
 (.1/262( أبو زهره: زهر  التفاسري )(141
 (.496/ 3(، )2236( أخرجه البخار  يف صحيحه، كتاب: البيوع، ابب: ابب بيع امليتة واألصنام، ح) (142
 (.3/133( اخلطايب: معامل السنن )(143
 (.1/23غاية املرام ) يف األلباينوضعفه (؛ 47أخرجه ابن بطة يف إبطال احيل )( (144
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حول احمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى هللا حمارمه، أال وإن يف اجلسد 
 .(145)مضبة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب"

ت، ومن هبا نص اثبالناس، ومل يرد أفاد احديث أن األوىل ترك املشتبهات اليت خفيت على  وجه الداللة:
، وهذا عام يف كل مشتبه به كاملعامالت احملرم، وعرضه من كالم الناس فقد عام نفسه من الوتوع يفتركها 

 .(146)املالية املختلف فيها فاألوىل تركها و نبها
يقول: "دع ما يريبك إىل ماال يريبك، فإن اخلري  تال: مسعت رسول هللا عن احسن بن علي  .2

 .(147)طمأنينة والشر ريبة"
إىل االحتيا  يف مجيع األمور، واألخذ ابليقني، وترك املشكوك فيه للمتيقن  يرشد احديث وجه الداللة:

، والتوسع فيما اختلف (148)يف احملظورنلج وال  ،عن الشريعة خنرجاملعلوم، و نب حمل االشتباه، حيت ال 
أحسن مر موضع شبهة، واالحتيا  فيه حرمته، أ وأفيه العلماء من املعامالت املالية مع عدم اجلةم جبوازه 
 عاتبة من التهاون الذ  يفضى غالباً للدخول يف احملرم.

: "ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان تبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا  النيب تول .3
 .(149)أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شيء فانتهوا"

ما استطاع إىل ذلك سبيالً،  مبا أمره هللا  وجوب التةام املسلمد وضح احديث الشريف توجه الداللة: 
وأن ينتهي عما هنى هللا عنه تواًل واحدًا لتجنيبه اهلالك كسابقيهم من األمم، وإن خوض املسلم فيما 

 .ك والعذاب فاألوىل تركهاختلف فيه واشتبه يف حترميه مدعا  إىل أن يلحقه اهلال
التنوع السابق يف حكم التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها، يدفعنا للقول أبن  القول: وخالصة

 إذا كان دائراً بني التحرمي والكراهة فاألوىل والورع تركه واجتنابه.احكم على أية معاملة من املعامالت 
 
 

                                                           

(، 1599( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: املساتا ، ابب: أخذ احالل وترك الشبهات، حديث)(145
(3/1219.) 

 (.493-3/492( ابن عثيمني: شرح رايض الااحني)(146
، ابب: ما جاء يف صفة أواين ( أخرجه الرتمذ  يف سننه، كتاب: صفة القيامة والرتائق والورع عن رسول هللا (147

 (، تال الرتمذ : حديث صحيح.4/249(، )2518احوض، حديث)
 (. 1/130( ابن القيم: إغاثة اهلفان )148)
 (. 2/975(، )1337ديث)( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: احج، ابب: فرض احج مر  يف العمر، ح149)
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 اخلامتة
ئج والتوصيات وكانت على إىل بعض النتا بفضل هللا يف هناية هذا البحث توصل الباحثان 

 النحو التايل:
 أواًل: النتائج:

التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها هو: اإلكثار من عقد الافقات ألجل االستثمار وغريه عن  .1
 طريق إبرام عقود املعامالت املختلف فيها لتحقيق مالحة املتعاتدين.

فيها: تلة الدخل وندر  االستثمار، وتعذر القرض  أبرز أسباب التوسع يف املعامالت املالية املختلف  .2
 احسن واحيل الفقهية، واإلسراف التبذير.

 .اً مذموم اً توسع وأ، اً حممود اً توسع تد يكون التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها .3
إذا كان التوسع ، أمَّا اً أو حاجي إذا كان التوسع ضرورايً فيها جيوز التوسع يف املعامالت املالية املختلف  .4

 ، فال جيوز التوسع.اً يف املعامالت املالية املختلف حتسيني
عامة مرعية من  إذا كانت املالحة ضرورية أو حاجيةجيوز توسع األفراد يف املعامالت املالية املختلف  .5

يف  ألن ؛وجود بدائل فال جيوز التوسع فيها تبل الشارع، وال بدائل، أما إذا كانت املالحة حتسينية مع
 غريها ُغنية عن االشتباه يف حمل اخلالف.

 احالل إىل املالية املعاملة كانت  إذافيها  املختلف املالية املعامالت يف املالية املؤسسات توسع جيوز .6
 كانت  إذا فيها التوسع جيوز وال ،، وذلك إذا كان دليل اجلواز أتوى من دليل املنعاحرام إىل امنه أترب
 .، وذلك إذا كان دليل املنع أتوى من دليل اجلوازاحالل إىل اهمن أترب احرام إىل

التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها ال يتخذ تكييفًا فقهيًا واحداً: فإم ا أن يكون شبهة أو حيلة  .7
 أو رخاة.

خاة أو لكونه ر احكم الشرعي للتوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها يعرتيه أحكام ثالثة: اجلواز  .8
 الكراهة لكوهنا شبهة.حيلة مباحة، واحظر لكونه حيله حمرمة، و 

 أهم التوصيات:اثنياً: 
 ضرور  إمتام بيان مواطن القو  والضعف فيما بقي من معامالت مالية خمتلف فيها. .1
أال  تبفل املؤسسات االتتاادية والبنوك االستثمارية عن املعامالت املالية املتفق على حلها تبل  .2
 معاملة خمتلف فيها. وسع فيما اختلف فيه، مع مراعا  ضوابط التوسع العامة واخلاصة يف أ الت
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

أابد : الفريوز أابد ؛ القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،  .1
لبنان، الطبعة:  – والتوزيع، بريوتإبشراف: حممد نعيم العرتُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

 م.2005 -ها 1426الثامنة، 
 إبراهيم ماطفى وأمحد الةايت وحامد عبد القادر: املعجم الوسيط الناشر: دار الدعو . .2
 حممد؛ احيل الفقهية يف املعامالت املالية، دار السالم للطباعة والنشر.ابراهيم:  .3
َبطَّة؛ إبطال  اببن املعروف الُعْكرَب  محدان بن حممد نب حممد بن هللا عبيد هللا عبد أبو: ابن بطة .4

 ه.1403 الثانية،: بريوت، الطبعة –احيل، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي 
حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن تيم اجلوزية؛ إعالم املوتعني عن رب العاملني، حتقيق: : ابن القيم .5

 م.1991 -ها 1411وت، الطبعة: األوىل، بري  –العلمية إبراهيم، دار الكتب  حممد عبد السالم
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد؛ إغاثة اللهفان من ماايد الشيطان، احملقق: ابن القيم:  .6

  حممد حامد الفقي، الناشر: مكتبة املعارف، الرايض، اململكة العربية السعودية.
 ي احنفي؛ فتح القدير، دار الفكر.كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسابن اهلمام:   .7
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احليم بن تيمية احراين؛ جمموع الفتاوى، احملقق: ابن تيمية:  .8

عبد الرمحن بن حممد بن تاسم، جممع امللك فهد لطباعة املاحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 
 .م1995ها/1416السعودية، عام النشر: 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احليم بن تيمية احراين؛ القواعد النورانية ابن تيمية:  .9
الفقهية، حققه وخرج أحاديثه: د أمحد بن حممد اخلليل الناشر: دار ابن اجلوز ، بلد النشر: اململكة 

 ها.1422العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
أمحد بن عبد احليم بن تيمية احراين؛ الفتاوى تقي الدين أبو العباس ابن تيمية:  .10

 م.1987 -ها 1408الكربى البن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 
علي بن أمحد بن سعيد الظاهر ؛ اإلحكام يف أصول األحكام، احملقق: الشيخ أمحد ابن حةم:  .11

 حممد شاكر، الناشر: دار اآلفاق اجلديد ، بريوت.
 بريوت. –بن أمحد بن سعيد الظاهر ؛ احمللى ابآلاثر، دار الفكر علي ابن حةم:  .12
ابن سيده: أبو احسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي؛ املخاص، احملقق: خليل إبراهيم  .13

 م.1996ها 1417بريوت، الطبعة: األوىل،  –جفال، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
ر السبيل يف شرح الدليل، احملقق: زهري الشاويش، إبراهيم بن حممد بن سامل؛ مناابن ضواين:  .14

 م.1989-ها 1409الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: السابعة 
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بريوت، -الناشر: دار الفكر حممد أمني؛ حاشية رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين:  .15
 م.1992 -ها 1412الطبعة: الثانية، 

يط يف اللبة، حتقيق: الشيخ حممد حسن ال ايسني ابن عباد: الااحب امساعيل بن عباد؛ احمل .16
 .م1994الناشر: عامل الكتب الطبعة: االوىل 

ابن عثيمني: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني؛ الشرح املمتع على زاد املستقنع، دار النشر: دار  .17
 ها. 1428 - 1422ابن اجلوز ، الطبعة: األوىل، 

مني؛ شرح رايض الااحني، دار الوطن للنشر، حممد بن صاحل بن حممد العثيابن عثيمني:  .18
 ها. 1426الرايض، الطبعة: 

 الرويفعى األناار  منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممدابن منظور؛  .19
 ها.1414 –بريوت الطبعة: الثالثة  –لسان العرب، الناشر: دار صادر ( ها711: املتوىف) اإلفريقي
التأصيل الفقهي للتورق يف ضوء االحتياجات التمويلية املعاصر ،  املنيع؛ حبثعبد هللا ابن منيع:  .20

 جملة البحوث اإلسالمية الاادر  عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعو  واإلرشاد.
 زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املار ؛ البحر الرائق شرح كنةابن جنيم:  .21

الدتائق، ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطور  احنفي القادر ، وابحاشية: 
 منحة اخلالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املار ؛ البحر الرائق شرح كنة ابن جنيم:  .22
آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطور  احنفي القادر ، وابحاشية:  الدتائق، ويف

 منحة اخلالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.
سورية، الطبعة: الثانية  –أبو حبيب: القاموس الفقهي لبة واصطالحا، دار الفكر. دمشق  .23
 م.1993م، تاوير:  1988ها =  1408
سليمان بن األشعث بن إسحاق األزد  السجستاين؛ سنن أبو داوود، احملقق: حممد أبو داود:  .24

 بريوت. –حميي الدين عبد احميد، املكتبة العارية، صيدا 
ملتةم الطبع  -اإلمام حممد أبو زهر ؛ امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، أبو زهر :  .25

  والنشر دار الفكر العريب.
 حممد بن أمحد بن ماطفى؛ زهر  التفاسري، دار النشر: دار الفكر العريب.هره: أبو ز  .26
إرواء البليل يف  ريج أحاديث منار السبيل، إبشراف: زهري األلباين:  الدين انصر حممداأللباين:  .27

 م.1985 -ها  1405بريوت، الطبعة: الثانية  –الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي 
غاية املرام يف  ريج أحاديث احالل واحرام، املكتب األلباين:  الدين رانص حممداأللباين:  .28

  ه.1405 –الطبعة: الثالثة  بريوت –اإلسالمي 
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زكراي بن حممد بن زكراي األناار ، زين الدين أبو حيىي السنيكي؛ أسىن املطالب يف األناار :  .29
 شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي.

َرِمي  املار  الشافعي؛ حتفة احبيب على شرح سليمان بن البجريمي:  .30 حممد بن عمر الُبَجياْ
 اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب، الناشر: دار الفكر.

البخار : أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن ابراهيم؛ صحيح البخار ، احملقق: حممد زهري بن  .31
 ها.1422انصر الناصر، دار طوق النجا ، الطبعة: األوىل، 

عبد العةية بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخار  احنفي؛ كشف األسرار شرح البخار :  .32
 أصول البةدو ، دار الكتاب اإلسالمي.

عثمان بن حممد شطا الدمياطي الشافعي؛ إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني البكر :  .33
اشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، )هو حاشية على فتح املعني بشرح تر  العني مبهمات الدين(، الن

 م. 1997 -ها  1418الطبعة: األوىل، 
 مناور بن يونس بن ادريس؛ كشاف القناع، الناشر: دار الكتب العلمية.البهويت:  .34
الدكتور حممد صدتي بن أمحد آل بورنو أبو احارث البة ؛ الوجية يف إيضاح تواعد بورنو:  .35

  م.1996 -ها1416لبنان، الطبعة: الرابعة،  –، بريوت الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة
التلفيق ورأ  الفقهاء  -التارز : ماطفي التارز ؛ حبث: األخذ ابلرخاة وحكة تتبع الرخص .36

 (.8فيه حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي العدد)
ماطفى شركة مكتبة ومطبعة  ،ن عيسى بن سور ؛ اجلامع الاحيحعيسى حممد ب وأبالرتمذ :  .37

، 1م، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر )جا 1975 -ها 1395الطبعة: الثانية، مار،  –البايب احليب 
 (.5، 4(، وإبراهيم عطو  عوض املدرس يف األزهر الشريف )جا 3(، وحممد فؤاد عبد الباتي )جا 2

والسنة، دار  حممد بن إبراهيم بن عبد هللا؛ خمتار الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآنالتوجير :  .38
  م.2010 -ها1431أصداء اجملتمع، اململكة السعودية، الطبعة: احادية عشر ، 

 ابكستان. -جملة حولية اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آابد اجلامعة اإلسالمية العاملية: .39
انون د. خالد عبد هللا براك احايف؛ تنظيم االستثمار املاريف يف الفقه اإلسالمي والقاحايف:  .40

 م.2010الوضعي، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل 
 بريوت. –حممد بن عبد هللا املالكي؛ شرح خمتار خليل، دار الفكر للطباعة اخلرشي:  .41
محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت؛ معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، اخلطايب:  .42

 م.1932 -ها1351وىل حلب، الطبعة: األ –الناشر: املطبعة العلمية
الراز : أمحد بن فارس بن زكراي القةويين الراز  ؛ معجم مقاييس اللبة، احملقق: عبد السالم  .43

 م.1979 -ها 1399حممد هارون، دار الفكر، 
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الراز : زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احنفي الراز ؛ خمتار الاحاح،  .44
صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بريوت  -د، الناشر: املكتبة العارية احملقق: يوسف الشيخ حمم

 م.1999 -ها 1420اخلامسة، 
ماطفى بن سعد بن عبده السيوطي؛ مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، الرحيباىن:  .45

  م.1994  -ها 1415الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 
عبد املعطى: حرية التعاتد، حبث منشور يف جملة جامعة املدينة رمضان عبد املعطى: رمضان  .46

 مار، على املوتع:–العاملية لعلوم أصول الفقه 
http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448 

الريسوين؛ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، الناشر: الدار العاملية للكتاب  أمحدالريسوين:  .47
 م.1992 -ها 1412 -اإلسالمي، الطبعة: الثانية 

اتج  الةبيد : حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احسيين، أبو الفيض، امللق ب مبرتضى، الةَّبيد ؛ .48
 ققني، دار اهلداية.العروس من جواهر القاموس، احملقق: جمموعة من احمل

عقد االستاناع، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي أ.د. وهبة الةحيلي؛ الةحيلي:  .49
 التابعة ملنظمة املؤمتر االسالمي جبده.

الةحيلي: أ.د. وهبة الةحيلي؛ نظرية الضرور  الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة  .50
 .م1985-ه1405الرسالة، الطبعة الرابعة، 

دمشق، الطبعة الثانية،  -الةحيلي: أ.د. وهبه الةحيلي؛ أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر .51
 م.2004-ه1424
دمشق/سورية، دار  -املعامالت املالية املعاصر ، حبوث وفتاو  وحلول، دار الفكرالةحيلي:  .52

 م.2006-ه1427بريوت/لبنان، الطبعة الثالثة،  -الفكر املعاصر
 دمشق. –سوريَّة  -حيلي: الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، الناشر: دار الفكر الةحيلي: د. هبة الة  .53
بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الةركشي؛ املنثور يف القواعد الفقهية، وزار  الةركشي:  .54

 م.1985 -ها 1405األوتاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 
ته ومواجهاته يف االتتااد االسالمي، حبث السبهاين: عبد اجلبار: االستثمار اخلاص حمددا .55

 م.2006يويليو -ه1427مجاد  الثانية جامعة اإلمارات املتحد  ، منشور يف  جملة الشريعة والقانون ، 
 م.1993-ها1414بريوت،  –مشس الدين؛ املبسو  ، دار املعرفةالسرخسي:  .56
محن احملقق: عبد الر  عبد الرمحن بن انصر؛ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،السعد :  .57

 م. 2000-ها 1420بن معال اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 

http://scholar.mediu.edu.my/index.php/USUL/article/view/16448
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السالمي: حممد السالمي؛ اإلجيار املنتهي ابلتمليك، وصكوك التأجري، حبث منشور يف جملة  .58
 جممع الفقه االسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبد .

ي املالكي؛ املوافقات يف أصول الشريعة، احملقق: ابراهيم بن موسى البرانطإسحاق أيب الشاطيب:  .59
 م.1997 -ها1417الطبعة األوىل  ن، الناشر: دار ابن عفان،أبو عبيد  مشهور بن حسن آل سلما

حممد بن إدريس بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي؛ الرسالة، الشافعي:  .60
  م.1940-ه1358: األوىل، احملقق: أمحد شاكر، مكتبة احليب، مار، الطبعة

الشباين؛ حبث: التورق انفذ  الراب يف املعامالت املارفية، حبث منشور يف جملة البيان الشباين:  .61
 .8ادر عن املنتدى اإلسالمي العدد الا

 -شبري: د. حممد عثمان شبري: املعامالت املالية املعاصر  يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس .62
 م.2007-ها1427 عمان، الطبعة السادسة،

حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين؛ نيل األوطار، حتقيق: عاام الشوكاين:  .63
  م.1993 -ها1413الدين الابابطي، الناشر: دار احديث، مار، الطبعة: األوىل، 

 دراسة يف تقومي املشروعية الدينية والدور االتتااد .–د. حممد؛ املاارف اإلسالميةشيخون:  .64
حممد الااو ؛ مشكلة االستثمار يف البنوك االسالمية وكيفية عالجها، دار الااو :  .65

 م.1990-ها 1410دار الوفاء -اجملتمع/جد 
 حممد بن إمساعيل بن حممد الكحالين؛ سبل السالم، الناشر: دار احديث.الانعاين:  .66
عن أتويل آ  القرآن، حممد بن جرير بن يةيد بن كثري بن غالب اآلملي؛ جامع البيان الطرب :  .67

حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: 
  م. 2001 -ها  1422األوىل، 
د. عبد السميع أمحد إمام؛ نظرات يف أصول البيوع املمنوعة يف الشريعة عبد السميع إمام:  .68

  م.2012-ه1433أتليف: الكويت، الطبعة األوىل  اإلسالمية وموتف القوانني منها،
أمحد عبد املوجود حممد عبد اللطيف؛ حمددات االستثمار يف االتتااد عبد اللطيف:  .69
 م.2010دراسة حتليلية، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع،  -االسالمي
دراسة –الشريعة اإلسالمية  د. حممد شكر  اجلميل العدوى؛ األوراق املالية يف ميةانالعدو :  .70

 م.2011دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل  –فقهية مقارنة
يسألونك عن املعامالت املالية املعاصر ، املكتبة العلمية عفانة: حسام الدين بن موسى حممد؛  .71

 م.2009 -ها 1430أبوديس، الطبعة: األوىل  -القدس –ودار الطيب للطباعة والنشر
د حممد بن حممد؛ املستافى من علم األصول، حتقيق: حممد عبد السالم عبد أبو حامالبةايل:  .72

 م.1993 -ها 1413الشايف، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 
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الفارايب: أبو نار إمساعيل بن محاد اجلوهر ؛ الاحاح اتج اللبة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد  .73
 م.1987 - ها 1407الطبعة: الرابعة عبد البفور، 

فرفور: حممد فرفور: أثر اإلستاناع يف تنشيط احركة الاناعية، حبث منشور يف جملة جممع الفقه  .74
 االسالمي التابعة ملنظمة املؤمتر االسالمي جبده.

 اإلسالم والتوازن االتتااد  بني األفراد والدول، الناشر: وزار  األوتاف.:حممد شوتيالفنجرى:  .75
مة أمحد بن علي املقر  الفيومي؛ املاباح املنري يف غريب الشرح الكبري الفيومي: العامل العال .76

 بريوت املطبعة األمريية. -للرافعي، دار الفكر
شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف؛ الذخري ، احملقق: القرايف:  .77
: حممد بو 12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جةء 6، 2: حممد حجي، جةء 13، 8، 1جةء 

  م.1994بريوت، الطبعة: األوىل،  -خبة ، دار البرب اإلسالمي
 م.1973لبنان، الطبعة السابعة،  -د. يوسف؛ احالل واحرام، بريوتالقرضاو :  .78
القره داغي: تره داغي: عقد االستاناع، حبث منشور يف جملة جممع الفقه االسالمي التابعة  .79

 جبده. ملنظمة املؤمتر االسالمي
حامد صادق تنييب؛ معجم لبة الفقهاء، دار النفائس -تلعجي، تنييب: حممد رواس تلعجي  .80

 م.1988 -ها1408للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 -تندوز: عبد الكرمي تندوز: اهلندسة املالية، حبث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العةية  .81

 م.2007االتتااد واإلدار ، 
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين؛ بدائع الانائع يف ترتيب ساين: الكا .82

 م.1986 -ها 1406الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
اللحياين: سعد اللحياين: التورَّق ودوره التمويلي، مستخلص حوار األربعاء األسبوعي  .83
 م.7/11/2001ها _22/8/1422األربعاء
فيال بن عبد العةية بن فيال ابن محد املبارك احرميلي النجد ؛ توفيق الرمحن يف ك: املبار  .84

دروس القرآن، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العةية بن عبد هللا بن إبراهيم الةير آل حممد، دار 
د ، بري –الرايض، دار العليان للنشر والتوزيع، القايم -اصمة، اململكة العربية السعوديةالع

 م.1996 -ها  1416الطبعة:األوىل،
القرض احسن وأحكامه يف الفقه االسالمي، رسالة ماجستري، إشراف د. حممد أردنية، أردنية:  .85

 .م2010فلسطني،-نجاح الوطنية انبلسمجال حشاش، جامعة ال
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؛ فيض البار  على صحيح البخار ، بن معظم شاه الكشمري  أمايل حممد أنورحممد شاه:  .86
-ها 1426لبنان، الطبعة: األوىل،  -حممد بدر عامل املريهتي، دار الكتب العلمية بريوتاحملقق: 
 م.2000
حممود حممد حنفى حممود؛ األحكام املتعلقة ابلتورق يف املاارف اإلسالمية، دار الفكر حنفي:  .87
 م.2010االسكندرية،  -اجلامعي
ونظرايته العامة، الناشر: دار حممد سالم؛ املدخل للفقه اإلسالمي اترخيه وماادره مدكور:  .88

 م.1996الكتاب احديث، الطبعة الثانية 
عالء الدين أبو احسن علي بن سليمان املرداو ؛ اإلنااف يف معرفة الراجح من املرداو :  .89

 اخلالف، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية.
لم، احملقق: حممد فؤاد ؛ صحيح مسمسلم بن احجاج أبو احسن القشري  النيسابور  مسلم: .90

 بريوت. –عبد الباتي، دار إحياء الرتاث العريب 
رفيق املار ؛ بيع التقسيط حتليل فقهي واتتااد ، جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع املار :  .91

 ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبد .
مث الدمشقي  : موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن تدامة اجلماعيلي املقدسيابن تدامة .92

 (. 4/56م.ابن تدامة )1968 -ها 1388احنبلي: املبين، مكتبة القاهر ، اتريخ النشر: 
طالل أمحد امساعيل النجار: املضاربة املشرتكة يف املاارف االسالمية يف فلسطني النجار:  .93

امعة اجل-كلية الشريعة والقانون معوتاهتا وتطويرها، رسالة ماجستري، اشراف: د. يونس األسطل،  
 م.2002-ه1423غة -االسالمية
اإلمام أبو زكراي حيىي بن شرف النوو  الدمشقي؛ املنهاج شرح صحيح مسلم بن النوو :  .94

 ه.1392بريوت، الطبعة: الثانية،  –احجاج، دار إحياء الرتاث العريب 
أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي؛ حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، روجعت اهليتمى:  .95

صححت: على عد  نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، املكتبة التجارية الكربى مبار لااحبها ماطفى و 
  م.1983 -ها  1357حممد، 
د. عبد الستار ابراهيم اهليغ؛ االستهالك وضوابطه يف االتتااد االسالمي، الوراق للنشر اهليغ:  .96

 م.2005والتوزيع، الطبعة األوىل 
لواد  وآخرون؛ االتتااد اإلسالمي، دار املسري  للنشر والتوزيع أ.د. حممود حسني االواد :  .97

 ها.1431-م 2010والطباعة، الطبعة األوىل 
د. أشرف عبد الرزاق؛ الوسيط يف البيع ابلتقسيط دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي ويح:  .98

 القاهر . –م، دار النهضة العربية 1999لسنة 17والقانون املدين وتانون التجار  اجلديد رتم 


