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 السقجمة:
وعمى آلو وصحبو  ،وأفزل الرالة وأتع التدميع عمى سيجنا دمحم ،الحسج هلل رب العالسيغ

 أجسعيغ، وبعج:
فقج اتدعت الحياة االقترادية، وبخزت لمػجػد معامالت مالية مدتحجثة أممتيا ضخورات 

التصػر السرارف وما يجخي فييا ذلظ أوجو التعامل السالي بيغ الشاس وتذابظ صػره، ومغ أبخز 
، ومغ تمظ السعامالت ما يدسى باالعتساد السدتشجي الحي ال غشى عشو في مغ معامالت مختمفة

 التجارة الجولية.
بتقجيع خجمة االعتساد السدتشجي لعسالئيا ضسغ آلية معيشة، ولقاء عسػلة  السرارفوتقػم 

تتقزاىا مغ شالب فتح االعتساد، إضافة إلى التدام العسيل بجفع قيسة االعتساد مقجمًا في 
 االعتساد السغصى أو مؤخخًا في االعتساد غيخ السغصى.

لقاء فتح االعتساد  السرخفإلى وفي ىحا البحث بيان لحكع تمظ السبالغ التي يجفعيا العسيل 
 السدتشجي بشاء عمى شمبو، مغ خالل معخفة تكييفيا الفقيي وتفريل حاالتيا.

معخفة ، و ى أىسية ىحا البحث مغ خالل تحميمو لسعاممة ميسة في التجارة الجوليةوتتجم
سبالغ الحكع الذخعي لتمظ ال ومغ خالل ذلظ يتزح ،والعقػد التي تشصبق عمييا ،تأصيميا الفقيي

 جخاء تمظ العسمية. السرارفوالعسػالت التي تأخحىا 
 ويػجج أكثخ مغ دراسة تشاولت االعتساد السدتشجي، ومغ تمظ الجراسات:

 "وتكييفو في الفقو السرخفي اإلسالمي الصبيعة القانػنية لالعتساد السدتشجي"بحث بعشػان -
. وقج جاء البحث في السغخبية زىخجامعة ابغ في ستاذ بكمية الحقػق األ ،لمجكتػر البذيخ عجي
تكييف االعتساد السدتشجي في القانػن، وذكخ نطخيات عجيجة في  تشاول فيوف سبع عذخة صحيفة،

بعس الرػر التي يكػن وذكخ في الخالصة  ،ذلظ، ثع بحث التكييف الفقيي لالعتساد السدتشجي
 فييا االعتساد السدتشجي جائدًا.

أن دراستي ىحه تتشاول جانبًا لع يتشاولو  البذيخ وبيغ بحثيوالفخق بيغ بحث الجكتػر 
فمع يفرل القػل في تكييف السبالغ التي يتقاضاىا السرخف لقاء فتح  ،الجكتػر البذيخ في بحثو

 االعتساد السدتشجي، وكحلظ لع يحكخ الحكع الفقيي ليا إال بذكل عارض وسخيع.
وىػ بحث مقجم  "جية في السعامالت السرخفيةالحكع الفقيي لالعتسادات السدتش"بحث بعشػان -

بكمية العمػم السرخفية في جامعة السجيشة  ،مٕٕٔٓ عام لمسؤتسخ األول لمريخفة اإلسالمية
العالسية بساليديا، لمجكتػر سعيج أحسج صالح فخج، وقج جاء بحجود ثالث وعذخيغ صحيفة، ذكخ 
فيو معشى االعتساد السدتشجي وأىسيتو وأنػاعو وأشخافو، وبيغ التخخيجات الفقيية لو، ولكشو لع يبيغ 
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وىي التكييف الفقيي لمسبالغ التي يتقاضاىا السرخف  ،ثكثيخًا مغ السدائل التي تشاوليا ىحا البح
 التقميجي في االعتساد السدتشجي.

تقجمَّ "، وىي رسالة ماجدتيخ -دراسة فقيية قانػنية - االعتسادات السدتشجية مغ مشطػر شخعي" -
 ، ولع أستصع الحرػلقدع الفقو وأصػلوفي الجامعة األردنية  : خالج رمدي البدايعة،بيا الباحث

بل قخأت عشيا تقخيخًا مشذػرًا عمى االنتخنت يبيغ محتػاىا، وقج اتزح لي أن  ،عمى ىحه الخسالة
الباحث قج شخح شبيعة االعتساد السدتشجي في القانػن، وبيغ العالقات القائسة بيغ أشخافو، وبحث 

د فقخة لع يفخ أيزًا  كحلظ في االعتسادات السدتشجية الجارية في السرارف اإلسالمية...ولكشو
  .لقاء ىحه العسمية التقميجية لمحجيث عغ السبالغ التي تتقاضاىا السرارف

 فيسا يأتي: -والحي لم أججه في الجراسات الدابقة- وألخص الججيج الحي جاء في بحثي ىحا
 .مختمف تسامًا عسا جاءت بو الجراسات الدابقةبذكل  شخيقة عخض كثيخ مغ األفكار -
الفقخة األولى في السصمب  :يخد ذكخىا في الجراسات الدابقة، ومغ ذلظالبحث في أمػر عجيجة لع  -

وىي التكييف الفقيي لقيسة السدتشجات التي يجفعيا شالب االعتساد السدتشجي لمسرخف  ،الخابع
إذ لع أجج أحجًا مغ السعاصخيغ مغ ذكخ تكييفيا الفقيي، باإلضافة إلى بعس الفاتح لالعتساد، 

بالصخيقة  مسغ اشمعت عمى كتبيعمغ العمساء السعاصخيغ أوجو السشاقذة التي لع يذخحيا أحج 
 ، كسشاقذة االستجالل بالحاجة في الفقخة الثالثة مغ السصمب الخابع.الػاردة في ىحا البحث

مغ الجراسات الدابقة جاء ذكخىا مجسػعة في ىحا البحث في فقخة واحجة، ىشاك أفكاٌر مدتخمرة  -
، في مكان واحج بالبحث مع أن تمظ الجراسات أتت بيا بذكل عخضي أو في ثشاياىا ولع تفخدىا

 ىحا البحث. مغالسصمب الثالث  ذلظ ما جاء في ومغ
التقميجية، وىػ البجيل الثالث اقتخاح بجيل ججيج لالعتساد السدتشجي الحي تقػم بو السرارف  -

 (.التعامل مع شخكات الذحن الجوليةالسحكػر في السصمب الخامذ )
 تتقاضاىا السرارفبالبحث عغ شبيعة السبالغ التي  فتتجمى ىحه الجراسةوأما عغ مذكمة 

ما ولحلظ أجاب البحث عغ أسئمة عجيجة، مشيا:  وتبييغ حكسيا فقيًا.في االعتساد السدتشجي، 
وشالب فتح  السرخفاالعتساد السدتشجي؟ وما أشخافو؟ وما تكييف العالقة القائسة بيغ معشى 

لمعسػالت والسبالغ مقابل فتحو االعتساد السدتشجي؟ وىل لحلظ  السرخفاالعتساد؟ ثع ما حكع أخح 
وىل لالعتساد السدتشجي بجائل  أن ىشاك حاالت عجة يختمف الحكع باختالفيا؟ وحالة واحجة أ

 .البحثىحا وتسثل اإلجابة عغ تمظ األسئمة ىجف أخخى؟ 
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حيث قست ببيان ماىية االعتساد السدتشجي  ،وقج اتبعت في ىحا البحث السشيج الػصفي
السشيج الفقيي التحميمي السقارن مغ خالل بيان التكييف الفقيي ومشاقذتو، اتبعت كحلظ و . وأشخافو

 وحة.والسقارنة بيغ األقػال الفقيية في السدألة السصخ 
 :خسدة مصالبوقج قدست البحث إلى 

وقج تكمست فيو  ،السظمب األول: تعخيف االعتساد السدتشجي لغة واصظالحًا وبيان أطخافو
 و، وذلظ في ثالث فقخات.أشخافوبيشت اصصالحًا و  االعتساد السدتشجي لغة عغ معشى

الفاتح  السرخفلعالقة بين طالب فتح االعتساد و ا تكييف السظمب الثانيوفرمت في 
  .لالعتساد

لقاء فتح االعتساد  السرخفالسبالغ التي يتقاضاىا  فقج خررتو لبيان السظمب الثالثأما 
قيسة السدتشجات التي يجفعيا وىي: أواًل:  وبيشت أنهاع تمك السبالغ في أربع فقخات، ،السدتشجي

ومراريفو التي يجفعيا  السرخفثانيًا: عسػلة ، شالب االعتساد السدتشجي لمبشظ فاتح االعتساد
السخاسل  السرخفثالثًا: الفػائج التي يختبيا ، شالب فتح االعتساد السدتشجي لمبشظ فاتح االعتساد

فاتح  السرخفرابعًا: الفػائج التي يختبيا ، فاتح االعتساد )السحمي( السرخف)األجشبي( عمى 
 .االعتساد عمى شالب فتح االعتساد

لقاء فتح االعتساد  السرخفحكم السبالغ التي يتقاضاىا  ذكخت السظمب الخابعوفي 
أواًل: حكع قيسة السدتشجات التي يجفعيا شالب االعتساد ، وذلك في ثالث فقخات كاآلتي: السدتشجي

عسػلة مغ العسيل لقاء فتح االعتساد  السرخفثانيًا: حكع أخح ، السدتشجي لمبشظ فاتح االعتساد
 .ة عمى السبمغ غيخ السغصى في االعتساد السدتشجيثالثًا: حكع الفائج، السدتشجي

البجائل الذخعية لالعتساد السدتشجي الحي تجخيو  بعض السظمب الخامسوبيشت في 
في االعتساد  ثانيًا: السخابحة السرخفية، أواًل: الػكالة السأجػرةوىي: ، السرارف التقميجية

 . التعامل مع شخكات الذحغ الجوليةثالثًا: ، السدتشجي
 أىع الشتائج والتػصيات التي تػصمت إلييا. وضسَّشتيا الخاتسةذكخت  ثع

وأخيخًا سخدت فيخس السخاجع، وقج صشفتو حدب نػع السخاجع التي اعتسجتيا، وفق التختيب 
 األلفبائي.
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 :وبيان أطخافو السظمب األول: تعخيف االعتساد السدتشجي لغة واصظالحاً 
 أواًل: االعتساد السدتشجي لغة:

عميو  كأ عميو، واعتسجتُ عمى الذيء بسعشى اتَّ  ، واعتسجَ سجَ تَ عْ مرجر مغ الفعل اِ  :االعتساد
 .(ٔ)كمت عميوفي كحا أي اتَّ 

ج شَ ل الجبل أو الػادي، واستَ بَ قِ  مغج، وىػ ما ارتفع مغ األرض شَ مأخػذة مغ الدَّ  :والسدتشجي
 .(ٕ)أ عميوكَ إليو واتَّ  غَ كَ إلى الذيء أي رَ 

 االعتساد السدتشجي اصظالحًا:ثانيًا: 
القانػن التجاري ىػ: "التدييل السالي الحي تسشحو  اصصالح االعتساد السدتشجي في

رجريغ في السرارف لعسالئيا السدتػرديغ، حيث يسكشيع مغ فتح اعتسادات لحداب السُ 
 .(ٗ)حيث بإمكان ىؤالء الحرػل عمى ثقة السرارف" ،(ٖ)الخارج

حيث ": جاء فيوولكغ أرى أن في ىحا التعخيف دورًا يشبغي أن تران عشو التعخيفات، إذ 
، فمع تتزح حقيقة االعتساد بذكل جمي، ولحا أرى أن التعخيف األوضح "يسكشيع مغ فتح اعتسادات
 لالعتساد السدتشجي ىػ:

السرخف تعيج كتابي صادر مغ مرخف بشاء عمى شمب مدتػرد لرالح مػرِّد، يتعيج فيو 
يرجرىا لمسدتػرد )شالب  ةبجفع السبالغ التي يدتحقيا السػرِّد )السدتفيج مغ االعتساد( ثسشًا لدمع

 الػثائقوالذحغ، عمى أن تكػن ىحه  د الػثائق الستعمقة بالدمعفتح االعتساد(، متى قجم السػرِّ 
 .(٘)الػاردة في التعيج الكتابي الرادر مغ السرخفذخوط ممصابقة ل

                                                           

توج العروس من جواهر الؼوموس مودة )َعَؿَد(؛  ،1بروت، ط -ُيـظر: لسون العرب دحؿد بن مؽرم ابن مـظور األفريؼي، دار صودر 1

 )َعَؿَد(. م، ت: مصطػى حجوزي، 1791دحؿد مرته الزبقدي، مطبعي حؽومي الؽويً، 

بروت، ضبعي جديدة،  -خمتور الصحوح دحؿد بن أيب بؽر بن عبد الؼودر الرازي، مؽتبي لبـون كوذونُيـظر: لسون العرب مودة )شـد(؛  1

 مودة )شـد(. م، حتؼقق : حمؿود خوضر، 1771هـ، 1111

ى غر دولي ادستورد، وهي الدولي التي وردت هذه العبورة بؾػظفو يف معجم ادصطؾحوت التجوريي الػـي جلقل قسطو، ومراده )دولي أخر  3

 يؽون فقفو ادصدر (.

 (. 31م )1799، 1بروت، ط-معجم ادصطؾحوت التجوريي الػـي، جلؾقل قسطو، ممشسي الرشولي 1

ادحؾقي -(؛ إدارة العؿؾقوت ادنفقي393اإلشؽـدريي، د.ط ) -ُيـظر: العؼود وعؿؾقوت البـوك التجوريي د.عيل البورودي، مـشلة ادعورف  1

 -(؛ ادصورف واألعامل ادنفقي د.غريى اجلامل، دار الرشوق192أ.د.خولد أمني عبداهلل ود. إشامعقل إبراهقم الطراد ) -والدولقي

 (.  111الؼوهرة )
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 الجول األخخى في  السرارفإلى أحج  السرخفوثيقة يػجييا عبارة عغ عتساد السدتشجي إذا فاال
 .(ٔ)يجعػه فييا إلى دفع مبمغ مغ الشقػد لمسدتفيج ،السخاسل( السرخفالخارجي ب السرخف)ويدسى 

في دفع السبالغ التي تكػن لمسػرِّد في ذمة  السرخف فكاًل مغ السدتػرد والسػرِّد يعتسج عمى
لمسػرِّد )السدتفيج( إال  السرخفالسدتػرد، ومغ ىشا أتت تدسية االعتساد، وال يتع الجفع مغ قبل 

بشاء عمى وثائق ومدتشجات تثبت مصابقة البزاعة لمذخوط الستفق عمييا، ومغ ىشا أتت تدسية 
  ي.السدتشج

 :(ٕ)السدتشجي: أطخاف االعتساد ثالثاً 
فتح  السرخف، الحي يصمب مغ وىػ السذتخي السدتػرد الظخف األول: طالب فتح االعتساد:

بحيث ال تتعارض مع  ،، ويحجد في شمبو الذخوط التي يخيجىا والسدتشجات السصمػبةاالعتساد
 . والقػانيغ السعسػل بيا في الجولة السرخفمرالح 

ر أو السػرِّدالبائع وىػ الذخز  الظخف الثاني: السدتفيج: الحي ُفتح االعتساد  السرجِّ
، والحي يحق لو استالم قيسة االعتساد إذا نفح الذخوط الستفق بشاء عمى شمب السدتػرد لرالحو

 .عمييا وقجم السدتشجات السصمػبة
الُسرِجر  السرخفالسحمِّي(: وُيدسَّى ب السرخف)فاتح االعتساد  السرخفالظخف الثالث: 

العسيل السدتػرد الحي يفتح االعتساد، ويرجر كتاب التعيج بالجفع أو  مرخفػ لالعتساد، وى
 القبػل بشاء عمى شمب العسيل السدتػرد.

السػجػد في  السرخف)السخاسل أو الخارجي(: وىػ  ُمبم ِّغ االعتساد السرخفالظخف الخابع: 
ويتمقى مشو عتساد، السدتفيج شخوط اال ويقػم بتبميغ، السحميِّ  السرخفويخاسل  بمج السدتفيج

السخاسل بجفع قيسة االعتساد  السرخفالسدتشجات الالزمة، فإن قجم السدتفيج تمظ السدتشجات يقػم 
 فاتح االعتساد.السحمي  السرخفبسا دفعو عمى لو، ويعػد 

إذ إن أكثخ ما يتجو إليو اىتسام ؛ لو دور ميع في التجارة الخارجيةالسدتشجي  فاالعتساد
التجار القجرة السادية لسغ يتعاممػن معو وعدمو عمى الػفاء بالتداماتو رغع بعج السدافة واختالف 
القػانيغ السصبقة في بمج كل تاجخ، ذلظ ألن إقامة الجعػى القزائية غيخ مججية في حال تخمف 

                                                           

 (.121م )1111هـ، 1111، 1األردن، ط -ُيـظر: ادعومالت ادولقي ادعوسة د. حمؿد عثامن صبر، دار الـػوئس  1

، 1األردن، ط -أ.د.خولد أمني عبداهلل ود. إشامعقل إبراهقم الطراد، دار وائل لؾـرش -ادحؾقي والدولقي-ُيـظر: إدارة العؿؾقوت ادنفقي  1

 (؛ وُيـظر: 321ود وعؿؾقوت البـوك التجوريي د.عيل البورودي )(؛ العؼ192م  )1113

http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21/؛و http://sqarra.wordpress.com/lc1/  . 

http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21/؛و
http://sqarra.wordpress.com/lc1/
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سدتشجي يذكل ضسانة قػية ترب في مرمحة ، فاالعتساد الالتاجخ األجشبي عغ الػفاء بالتداماتو
 .(ٔ)السدتػرد والسرّجر عمى الدػاء

فمػ فخضشا أن تاجخًا سػريًا أراد شخاء بزاعة مغ تاجخ أردني، وىػ ال يثق بػصػل 
فال يجفع الثسغ حتى ترمو البزائع، والتاجخ األردني ال يخسل البزاعة بالسػاصفات التي شمبيا، 

ومغ خالل فجػة عجم الثقة ىحه بيغ الجانبيغ حتى يقبس الثسغ خذية عجم الدجاد، البزاعة 
فيترل التاجخ  ،ابتجعت السرارف الػسيمة التي تػفخ الثقة لمجانبيغ وىي االعتساد السدتشجي

ويصمب مشو خصاب اعتساد بالسبمغ  ،السعتسجة في سػريا السرارفبأحج  -وىػ السذتخي -الدػري 
الجاخمي أو  السرخفب السرخفغ لمبائع وما يرحبو مغ مراريف، ويدسى ىحا الالزم لجفع الثس

السخاسل أو  السرخفاألردنية )ويدسى  السرارفباالتفاق مع أحج  السرخفويقػم ىحا  الُسرِجر،
 ،وما يتبعيا مغ مراريف ،الخارجي( عمى أن يدجد قيسة االعتساد الحي يسثل ثسغ البزاعة

 .(ٕ)الخارجي سرخفالجاخمي بجفع ىحه القيسة لم السرخفيقػم لمتاجخ األردني، وبعج ذلظ 
ويتع الجفع بعج التأكج مغ مصابقة الدمعة لمسػاصفات الستفق عمييا، وذلظ بشاء عمى الػثائق 

 . (ٖ)والسدتشجات التي اعتسجىا الصخفان وىسا السرجر والسدتػرد
الفاتح لالعتساد  السرخفالسظمب الثاني: تكييف العالقة بين طالب فتح االعتساد و 

 السدتشجي:
السرجر  السرخفإن معخفة التكييف الفقيي لمعالقة بيغ العسيل شالب فتح االعتساد وبيغ 

، وذلظ التكييف الفاتح لالعتساد مغ األىسية بسكان لسعخفة الحكع الذخعي الشاضع ليحه العالقة
 و مغ قبل العسيل.يختمف في حالة تغصية قيسة االعتساد عغ حالة عجم تغصية قيست

                                                           

(؛ فؼه ادعومالت 111(؛ ادصورف واألعامل ادنفقي د.غريى اجلامل )399ُيـظر: العؼود وعؿؾقوت البـوك التجوريي د.عيل البورودي )  1

 (.192م )1111هـ، 1133، 1دمشق، ط -ادولقي ادعوسة د. بسوم الشقخ، دار ادصطػى

، 1دمشق، ط -بروت، دار الػؽر -مفو د.أمحد حسن، دار الػؽر ادعوس: األوراق الـؼديي يف االقتصود اإلشالمي ققؿتفو وأحؽوُيـظر  1

دمشق  -(؛ اخلدموت ادنفقي وموقف الرشيعي اإلشالمقي مـفو د. عالء الدين زعسي، دار الؽؾم الطقى313م )1119هـ، 1112

؛ ادعومالت ادولقي ادعوسة يف الػؼه (192(؛ فؼه ادعومالت ادولقي ادعوسة د. بسوم الشقخ )332م )1112هـ، 1117، 1وبروت، ط

عامن  -(؛ تطوير األعامل ادنفقي بام يتػق والرشيعي اإلشالمقي د. شومي حسن محود، مطبعي الرشق121اإلشالمي د. حمؿد عثامن صبر )

 (.  313م )1721هـ، 1111، 1ط

(؛ العؼود وعؿؾقوت البـوك 192اهلل ود. إشامعقل إبراهقم الطراد )أ.د.خولد أمني عبد -ادحؾقي والدولقي-ُيـظر: إدارة العؿؾقوت ادنفقي  3

 (.321التجوريي د.عيل البورودي )
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فاتح االعتساد،  سرخفوذلظ أن  شالب فتح االعتساد قج يقػم بتغصية مبمغو بالكامل لم -
في ىحه الحالة ال يتحسل أي عبء مالي ألن العسيل قج زوده بالشقػد الالزمة لتشفيح  السرخفف

 .(ٔ)االعتساد، ويدسى االعتساد السدتشجي في ىحه الحالة االعتساد السغصى بالكامل
عبء  السرخف، وفي ىحه الحالة يتحسل سرخفوقج يقػم العسيل بجفع جدء مغ قيسة االعتساد لم -

سجاد الجدء الستبقي لمسدتفيج، ويحتدب الجدء غيخ السغصى كجيغ في ذمة العسيل تتختب عميو 
، ويدسى ىحا الشػع مغ االعتسادات السدتشجية باالعتساد السدتشجي السغصى الفػائج الخبػية

 .(ٕ)جدئياً 
قج مشح عسيمو  السرخفوقج ال يقػم العسيل بتغصية االعتساد إشالقًا، وفي ىحه الحالة يكػن  -

بجفع ىحا السبمغ  السرخفشالب فتح االعتساد تسػياًل كاماًل في حجود مبمغ االعتساد حيث يقػم 
كحلظ،  لمسدتفيج عشج تدمع السدتشجات، ويحتدبو كجيغ في ذمة العسيل تتختب عميو الفػائج الخبػية

 .(ٖ)ويدسى ىحا الشػع االعتساد السدتشجي غيخ السغصى
فاتح  السرخففيشاك حالتان لمتكييف الفقيي لمعالقة بيغ شالب فتح االعتساد وبيغ 

 االعتساد:
فالسرخف ىشا إذا قام العسيل بتغصية قيسة فتح االعتساد السدتشجي بالكامل،  الحالة األولى:

، ويمحق بيحه الحالة السبالغ )السسمػكة لصالب فتح االعتساد( لمسدتفيجبسثابة الػكيل بدجاد تمظ 
أيزًا حالة التغصية الجدئية لقيسة االعتساد فالسرخف بالشدبة لمجدء السغصى بسثابة الػكيل 

 .  (ٗ)كحلظ
: إذا لع يغط العسيل قيسة االعتساد السدتشجي، فالعالقة بيغ السرخف فاتح الحالة الثانية

االعتساد وبيغ العسيل عالقة كفالة، تشقمب إلى عالقة قخض بسجخد قيام السرخف بدجاد قيسة 

                                                           

 ./http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21ينظر:  1
 ./http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21ينظر:  2
 ./http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21ينظر:  3
(؛ ادعومالت ادولقي ادعوسة يف 133م )1111هـ، 1131، 2دمشق، ط -أ.د. وهبي الزحقيل، دار الػؽر: ادعومالت ادولقي ادعوسة يـظر 1

(؛ فؼه 319(؛ األوراق الـؼديي يف االقتصود اإلشالمي ققؿتفو وأحؽومفو د.أمحد حسن )121الػؼه اإلشالمي د.حمؿد عثامن صبر )

شتثامر والرقوبي الرشعقي يف البـوك وادمشسوت ادولقي اإلشالمقي د.عبدامحؿقد حمؿود (؛ اال121ادعومالت ادولقي ادعوسة د. بسوم الشقخ )

-(؛ البـك الالربوي يف اإلشالم دحؿد بوقر الصدر، دار التعورف لؾؿطبوعوت31م )1771هـ، 1111، 1الؼوهرة، ط -البعيل، دار وهبي

 (.133م )1771هـ، 1111لبـون، ط

http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21/
http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21/
http://fmalaa.wordpress.com/2013/12/02/m-21/
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، وكحلظ ىػ االعتساد الستفق عمييا لمسدتفيج، فالعسيل ىػ السقتخض، والسرخف ىػ السقخض
 .(ٔ)جدء غيخ السغصى إذا كانت التغصية جدئيةتكييف العالقة بالشدبة لم

 :االعتساد السدتشجي لقاء فتح السرخفالسبالغ التي يتقاضاىا : الثالثالسظمب 
 :فاتح االعتساد سرخفقيسة السدتشجات التي يجفعيا طالب االعتساد السدتشجي لمأواًل: 

وشالب فتح االعتساد اآلمخ )وىػ السذتخي  السرخفيختب عقج االعتساد السدتشجي بيغ 
السدتػرد( التدامًا عمى األخيخ بأن يتمقى السدتشجات، ويتدمسيا متى كانت مػافقة لمذخوط 
السشرػص عمييا في صظ االعتساد، ويتختب عميو أيزًا أن يجفع قيسة تمظ السدتشجات إلى 

يكػن قج دفع تمظ القيسة إلى السدتفيج مغ خالل  السرخففاتح االعتساد، ألن ىحا  السرخف
 . (ٕ)مخاسمو في الخارج، فعمى العسيل أن يخد تمظ القيسة إليو

 سرخفاالعتساد السدتشجي لمفتح ومراريفو التي يجفعيا طالب  السرخفعسهلة ثانيًا: 
 :فاتح االعتساد

السرجر  سرخفلم عسػلة بأن يجفع -وىػ السذتخي السدتػرد-يمتدم شالب فتح االعتساد 
، وىحا االلتدام ناشئ عغ العقج السبخم بيشيسا في عسمية فتح االعتساد السدتشجي، وىحه لالعتساد
 فتح ويخاعى في تحجيج ىحه العسػلة مراريف بسػجب القانػن، سرخفلم حق مكتدبالعسػلة 

السخاسل،  السرخفاالعتساد مغ أجػر بخقيات والتمكذ والفاكذ والبخيج، باإلضافة إلى عسػلة 
وكحلظ يخاعى في تحجيج ىحه العسػلة عسمية ومرخوفات فحز وتجقيق مدتشجات الذحغ....

 . (ٖ)لالعتساد في حال لع يغط العسيل قيسة االعتساد السدتشجي السرخفتغصية 
فاتح االعتساد  السرخفالسخاسل )األجشبي( عمى  السرخفالفهائج التي يختبيا ثالثًا: 

 )السحمي(: 

                                                           

(؛ األوراق الـؼديي يف االقتصود اإلشالمي ققؿتفو وأحؽومفو 121ادعوسة يف الػؼه اإلشالمي د.حمؿد عثامن صبر ): ادعومالت ادولقي يـظر  1

 (.121(؛ فؼه ادعومالت ادولقي ادعوسة د. بسوم الشقخ )319د.أمحد حسن )

(؛ 32م )1773هـ، 1119، 11الؼوهرة، ط-اإلشالمي : االعتامدات ادستـديي دحقي الدين إشامعقل عؾم الدين، ادعفد العودي لؾػؽريـظر  1

 (.393اخلدموت ادنفقي د.عالء الدين زعسي )

(؛ اخلدموت ادنفقي د.عالء 171أ.د.خولد أمني عبداهلل ود. إشامعقل إبراهقم الطراد ) -ادحؾقي والدولقي-: إدارة العؿؾقوت ادنفقييـظر  3

(؛ 32يي دحقي الدين إشامعقل عؾم الدين )(؛  االعتامدات ادستـد393الدين زعسي )

http://fmalaa.wordpress.com/2011/05/21/lc/. 

http://fmalaa.wordpress.com/2011/05/21/lc/
http://fmalaa.wordpress.com/2011/05/21/lc/
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دائشًا  السرخفاألجشبي السبمغ السحجد لمسدتفيج، يربح ذلظ  السرخفمشح أن يجفع 
السحمي الحي فتح االعتساد، ويبجأ مغ ذلظ التاريخ حداب الفػائج مع أصل الجيغ، وال  سرخفلم

 .(ٔ)األجشبي السرخفتتػقف الفػائج إال أن يدجد السبمغ بكاممو إلى 
 فاتح االعتساد عمى طالب فتح االعتساد: السرخفالفهائج التي يختبيا رابعًا: 

الجاخمي بجوره  السرخفالخارجي بجفع قيسة االعتساد لمسدتفيج، ويقػم  السرخفعشجما يقػم 
 السرخفالخارجي مع الفػائج إن وججت، يربح ما دفعو  سرخفكحلظ بجفع تمظ القيسة لم

الجاخمي ديشًا في ذمة العسيل إن لع يكغ العسيل قج غصى قيسة االعتساد، وبالتالي ُتدجل عميو 
 . (ٕ)الفػائج عغ ذلظ السبمغ الحي لع يجفع بعج

 :لقاء فتح االعتساد السدتشجي السرخفحكم السبالغ التي يتقاضاىا : السظمب الخابع
فاتح  سرخفاالعتساد السدتشجي لمأواًل: حكم قيسة السدتشجات التي يجفعيا طالب 

 االعتساد:
لقج سبق في السصمب الدابق أن عقج االعتساد السدتشجي يمدم العسيل بأن يتمقى السدتشجات، 
ويتدمسيا متى كانت مػافقة لمذخوط السشرػص عمييا في صظ االعتساد، وبأن يجفع قيستيا 

 .الحي فتح االعتساد سرخفلم
 ىحا االلتدام إذا لع يكغ قج غصى قيسة االعتساد مدبقًا.وواضح بأن العسيل يتختب عميو 

فإن كان االعتساد السدتشجي مغصى بالكامل فيحا يعشي أن العسيل قج دفع ىحه القيسة 
 لمسدتفيج. السرخفقبل أن يجفعيا  سرخفلم

ما دفعو  سرخفأما إذا كان االعتساد غيخ مغصى أو مغصى جدئيًا فعمى العسيل أن يجفع لم
 يخ لرالح السدتفيج.ىحا األخ

 السرخف، فالكفيل ىػ بيان أن االعتساد غيخ السغصى ُيكيَّف عمى أنو كفالة وقج سبق
  .عشو ىػ العسيلوالسكفػل 

                                                           

ادولقي  (؛  ادعومالت111(؛ ادصورف واألعامل ادنفقي د.غريى اجلامل )131: ادحوشبي والعؿؾقوت ادنفقي د. كوجي مجول )يـظر  1

(؛ 319(؛ تطوير األعامل ادنفقي بام يتػق والرشيعي اإلشالمقي د. شومي محود )121ادعوسة يف الػؼه اإلشالمي د. حمؿد عثامن صبر )

 (.117االعتامدات ادستـديي دحقي الدين إشامعقل عؾم الدين )

(؛ ادصورف واألعامل ادنفقي د.غريى 131م )1111، 1وت، طبر -: ادحوشبي والعؿؾقوت ادنفقي د. كوجي مجول، ممشسي جمديـظر  1

(؛ االعتامدات ادستـديي دحقي الدين إشامعقل 319(؛ تطوير األعامل ادنفقي بام يتػق والرشيعي اإلشالمقي د. شومي محود )111اجلامل )

 (.117عؾم الدين )
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عمى أنو يحق لمكفيل الخجػع عمى السكفػل عشو بسا أداه الكفيل لمجائغ  (ٔ)وقج أجسع الفقياء
 عمى اختالف بيشيع في تفاصيل الخجػع وشخوشو.

أنو يذتخط لرحة الخجػع أن تكػن الكفالة  (ٗ)ورواية عشج الحشابمة (ٖ)والذافعية (ٕ)فالحشفية
فممكفيل  ،ذلظ (ٙ)والحشابمة في رواية أخخى  (٘)بأمخ السجيغ أو إذنو، في حيغ لع يذتخط السالكية

 ولػ بغيخ إذنو. ،الخجػع عمى السكفػل بسا أداه عشو
فالفقياء متفقػن عمى أنو يحق لمكفيل الخجػع عمى السكفػل بسا أداه إن كانت الكفالة بإذن 

 السرخفالسكفػل، وىحا متحقق في االعتساد السدتشجي؛ إذ ال يتع االعتساد السدتشجي، وال يقػم 
 بالكفالة بجفع القيسة لرالح السدتفيج، إال بشاء عمى شمب مغ العسيل وىحا الصمب يعتبخ رضاً 

 وأمخًا بالجفع، وبجونو ال يػجج االعتساد السدتشجي أصاًل.
 :عسهلة من العسيل لقاء فتح االعتساد السدتشجي السرخفثانيًا: حكم أخح 

السرجر  سرخفلقج مخ في السصمب الدابق أن شالب فتح االعتساد يمتدم  بأن يجفع لم
لالعتساد عسػلة أو أجخة، يخاعى في تحجيجىا مراريف فتح االعتساد مغ أجػر بخقيات والتمكذ 

السخاسل، ومرخوفات فحز وتجقيق مدتشجات  السرخفوالفاكذ والبخيج، باإلضافة إلى عسػلة 
لالعتساد في حال لع يغط  السرخفالذحغ....وكحلظ يخاعى في تحجيج ىحه العسػلة عسمية تغصية 

 العسيل قيسة االعتساد السدتشجي.
 ولبيان حكع ىحه العسػلة البج مغ التفخيق بيغ الحالتيغ اآلتيتيغ:

                                                           

(؛ حوصقي رد ادحتور عذ الدر 3/131بروت، د.ط ) -يـظر: البحر الرائق ذح كـز الدقوئق لزين الدين ابن كجقم امحـػي، دار ادعرفي 1

(؛ روضي الطولبني وعؿدة ادػتني أليب زكريو حمقي 1/139م )1111هـ، 1111بروت،  -ادختور دحؿد أمني ابن عوبدين، دار الػؽر

(؛ ادغـي يف 1/133عيل حمؿد معوض ) -بروت، د.ط، ت: عودل أمحد عبد ادوجود -الـووي، دار الؽتى العؾؿقي الدين حيقى بن ذف

 (.1/27هـ )1111، 1دار الػؽر، ط -فؼه اإلموم أمحد بن حـبل لعبد اهلل بن أمحد ابن قدامي ادؼدد، بروت

 (.1/139(؛ حوصقي ابن عوبدين )3/131يـظر: البحر الرائق البن كجقم ) 1

بروت،  -(؛ مغـي ادحتوج إىل معرفي معوين ألػوظ ادـفوج دحؿد اخلطقى الرشبقـي، دار الػؽر1/133يـظر: روضي الطولبني لؾـووي ) 3

 (.1/117د.ط )

اإلكصوف يف  (؛1/119هـ )1111بروت،  -يـظر: ادبدع يف ذح ادؼـع إلبراهقم بن حمؿد بن عبد اهلل بن مػؾح امحـبيل، ادؽتى اإلشالمي 1

 (. 1/111بروت، د.ط، ت: حمؿد حومد الػؼي ) -معرفي الراجح من اخلالف لعيل بن شؾقامن ادرداوي، دار إحقوء الساث العريب

 (. 1/111يـظر: بدايي ادجتفد البن رصد ) 1

 (.1/111(؛ اإلكصوف لؾؿرداوي )1/119يـظر: ادبدع ذح ادؼـع البن مػؾح ) 3
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مبمغ  سرخفإذا غصى العسيل قيسة االعتساد السدتشجي بالكامل بأن دفع لم الحالة األولى:
ح دور يأخفي ىحه الحالة  السرخفاالعتساد مدبقًا والحي يسثل ثسغ البزاعة التي يخيج شخاءىا، ف

 والعسيل ىػ السػكل، وقج سبقت اإلشارة إلى ذلظ. لسدتفيج، رالح االػكيل في أداء السبمغ ل
وقج تكػن بغيخ أجخ، وكالىسا  ،عمى أن الػكالة قج تكػن بأجخ (ٔ)ولقج نز الفقياء جسيعاً 

 جائد، وإن كانت بأجخ فإنيا تأخح حكع اإلجارة. 
، وُعخوَة في شخاء (ٕ)ُأَنيدًا في إقامة الحج األمخان، حيث وكل  وقج ثبت عغ الشبي

 .(ٗ)، ولع يدعِّ ليسا أجخًا، وكان يبعث عسَّالو لقبس الرجقات، ويجعل ليع َعساَلة أو أجخاً (ٖ)شاة
 

: فقج سبق الحالة الثانية: وىي حالة عجم تغظية قيسة االعتساد السدتشجي من قبل العسيل
سبمغ غيخ بالشدبة لمجدء غيخ السغصى سػاء كان ال دور الكفيلىشا  السرخفبيان أن دور 

 .السغصى كميًا أو جدئياً 
بسجخد قيام السرخف بدجاد قيسة  عالقة قخضالكفالة تشقمب إلى ىحه وتبيَّغ أيزًا أن 

 .(٘)االعتساد الستفق عمييا لمسدتفيج، فالعسيل ىػ السقَتِخض والسرخف ىػ الُسقِخض
  ؛(ٔ)الة غيخ جائدـــــــــــــــــــــأنيع قج اتفقػا عمى أن أخح األجخ عمى الكفوبالخجػع إلى كتب الفقياء نجج 

  ؛(ٔ)جائد

                                                           

مؽي ادؽرمي،  -(؛  الذخرة يف فؼه ادولؽقي ألمحد بن امحسني بن عيل بن موشى البقفؼي، دار البوز3/13عوبدين ) : حوصقي ابنيـظر  1

(؛ 1/131(؛ مغـي ادحتوج لؾرشبقـي )3/133(؛ روضي الطولبني لؾـووي )2/11م، ت: حمؿد عبد الؼودر عطو )1771هـ، 1111

(؛ ادغـي البن قدامي 3/399بروت، د.ط ) -لؾشقخ شؾقامن اجلؿل، دار الػؽرحوصقي اجلؿل عذ ادـفٍ لألكصوري  حوصقي اجلؿل

 (.1/123(؛ ادبدع ذح ادؼـع البن مػؾح )1/111)

( صحقح البخوري، دحؿد بن إشامعقل أيب 3231أخرجه البخوري يف امحدود، بوب من أمر غر اإلموم بنقومي امحد غوئبو عـه، برقم )  1

م، ت: أ.د.مصطػى ديى البغو؛ وأخرجه مسؾم يف 1729هـ ، 1119، 3بروت، ط -ي، دار ابن كثر، القامميعبداهلل البخوري اجلعػ

( صحقح مسؾم دسؾم بن امحجوج أيب امحسني الؼشري الـقسوبوري، دار إحقوء 1379امحدود، بوب من اعسف عذ كػسه بولزكو برقم )

 قي.بروت، د.ط، ت: حمؿد فماد عبد البو -الساث العريب

 (.3311آيي فلراهم اكشؼوق الؼؿر، برقم ) أخرجه البخوري يف ادـوقى، بوب شمال ادرشكني أن يرهيم الـبي    3

 (.9133بوب رزق امحؽوم والعومؾني عؾقفو، برقم ) أخرجه البخوري يف األحؽوم،   1

 ورد ذلك يف آخر فؼرة من ادطؾى الثوين.   1
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ألن الكفالة مغ عقػد اإلحدان والتبخع؛ وألنيا قخض عمى السجيغ لمكفيل، فإن رده مع زيادة كان 
 ربا.

الحشفية: "ولػ كفل بسال عمى أن يجعل الصالب لو جعاًل  جاء في مجسع الزسانات عشج
 .(ٕ)فإن لع يكغ مذخوشًا في الكفالة فالذخط باشل، وإن كان مذخوشًا في الكفالة فالكفالة باشمة"

قالو مالظ في العتبية مغ  ويقػل الباجي مغ السالكية: "والَحسالة ]أي الكفالة[ بالجعل حخام.
، قال في العتبية: ويخدُّ تعصي الستحسِّل جعاًل عمى حسالتوذلظ أن  رواية ابغ القاسع عشو. ومعشى

ما أخح، قال في السػازية: فإن كان صاحب الحق عالسًا بحلظ سقصت الحسالة وردَّ الجعل، فإن لع 
يعمع بحلظ فالحسالة الزمة والجعل مخدود، ومعشى ذلظ أنو عقج يختز بالسعخوف؛ فمع يرح فيو 

 .(ٖ)العػض كالقخض"
يأخح األجخة مغ العسيل عمى أساس كسية  السرخفعج ىحا التفريل يشطخ: فإن كان وب

السبمغ السجفػع، فيي فائجة عمى قخض، وكل قخض جخ نفعًا فيػ ربا، أما إذا أخحىا عمى أساس 
الخجمات التي قجميا بغس الشطخ عغ ربصيا بشدبة السبمغ السجفػع، فيي في ىحه الحالة محس 

 .(ٗ)أجخة عمى خجمة مذخوعة فال تكػن محخمة
ت فتح االعتساد السدتشجي عمى الكيفية التي فرمتيا ال يمدم مشو أن يكػن ولكغ جػاز حاال

ىشاك مدألة أخخى ليا دور ميع في إباحة وحخمة االعتساد  إن فتح االعتساد السدتشجي جائد؛ إذ
 في السصمب اآلتي. سأبيِّشياوىي مدألة الفػائج التي  ،السدتشجي

 :وأدلتو في االعتساد السدتشجي : حكم الفائجة عمى السبمغ غيخ السغظىثالثاً 
 :الفائجة عمى السبمغ غيخ السغظى في االعتساد السدتشجيحكم  -0

فاتح االعتساد،  السرخفالسخاسل عمى  السرخف يدجميالقج سبق بيان أن ىشاك فػائج 
فاتح االعتساد عمى العسيل شالب فتح االعتساد في حال كان  السرخف يدجمياوفػائج أخخى 

 والدؤال ىشا: ما حكع ىحه الفػائج؟ صى مغ ِقبمو.االعتساد غيخ مغ
                                                                                                                                                                                   

م، ت: خؾقل حمي الدين 1111هـ، 1111، 1بروت، ط -: ادبسوط لشؿس الدين أيب بؽر حمؿد بن أيب شفل الرسخز، دار الػؽريـظر  1

(؛ البفجي يف ذح التحػي أليب 3/117(؛ مـح اجلؾقل دحؿد عؾقش ادولؽي )3/111(؛ البحر الرائق البن كجقم )11/13ادقس )

 (.  1/91قدامي )(؛ ادغـي البن 1/173امحسن التسويل )

 (.121بروت، د.ط ) -جمؿع الضامكوت لؾبغدادي، دار الؽتوب اإلشالمي  1

، 1بروت، ت: حمؿد عبد الؼودر أمحد عطو، ط -ادـتؼى ذح موضل مولك لسؾقامن بن خؾف بن شعد بن أيوب البوجي، دار الؽتى العؾؿقي  3

 (.9/121م )1777هـ، 1111

 (.312قتصود اإلشالمي ققؿتفو وأحؽومفو د.أمحد حسن ): األوراق الـؼديي يف االيـظر 1
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 في السدألة قػالن:
، ومشيع األستاذ الجكتػر وىبة الدحيمي، جسيػر السعاصخيغوىػ قػل  الحخمة:: القهل األول

 . حخمة ىحه الفػائج، حيث ذىبػا إلى (ٔ)وغيخىع عمي الدالػسوالجكتػر دمحم عثسان شبيخ، والجكتػر 
 .(ٕ)جي، والجكتػر دمحم رواس قمعو دمحم باقخ الرجر العالمة وىػ قػل الجهاز:: القهل الثاني

حيث ذىب أصحاب ىحا القػل إلى إباحة تمظ السبالغ اإلضافية التي يتقاضاىا السرخف 
مع اختالفيع في تكييف تمظ ، في حالة كػن االعتساد غيخ مغصىعالوة عمى السبمغ األساسي 

 السبالغ اإلضافية.
 عمى أساس الذخط في عقج البيع،، ذىب إلى إباحة ىحه الفػائجفالعالمة دمحم باقخ الرجر 

 وليذ عمى أساس أنيا فػائج ربػية.
بيشسا ذىب الجكتػر دمحم رواس قمعو جي إلى إباحة تمظ السبالغ مع إقخاره بأنيا فػائج ربػية، 

نز كالميسا قخيبًا عشج ذكخ  وذلظ إن وججت حاجة إلى التعامل باالعتساد السدتشجي، وسأذكخ
 األدلة.

 :الفائجة عمى السبمغ غيخ السغظى في االعتساد السدتشجيفي حكم  آرائيمأدلة العمساء عمى  -3
 أدلة الفخيق األول )أدلة القائمين بالحخمة(:-أ

لقج استجل جسيػر العمساء السعاصخيغ عمى حخمة السبالغ اإلضافية التي يتقاضاىا 
السرخف عالوة عمى السبمغ األساسي في حالة كػن االعتساد غيخ مغصى، بأن تمظ السبالغ في 

، وذلظ ألن السرخف حيغ يقػم بػفاء السبمغ الستفق عميو ربا الجيػن حقيقتيا ما ىي إال مغ 
، (ٖ)بسثابة السقتِخض -الحي لع يغِط قيسة االعتساد–السقِخض، ويكػن العسيل  يأخح دور لمسدتفيج

د لمسدتفيج  مغ ِقبمو إنسا ىي وبالتالي فإن أي زيادة يتقاضاىا السرخف إضافة إلى السبمغ الُسدجَّ

                                                           

(؛ 121(؛ ادعومالت ادولقي ادعوسة يف الػؼه اإلشالمي د. حمؿد عثامن صبر )133: ادعومالت ادولقي ادعوسة د.وهبي الزحقيل )يـظر  1

، 1قطر، ط -الم د. عيل السولوس دار امحرمنياإلش (؛ معومالت البـوك امحديثي يف ضوء332اخلدموت ادنفقي د.عالء الدين زعسي )

هـ 1111جدة  -(؛ اإلدارة االشساتقجقي يف البـوك اإلشالمقي د. عبد امحؿقد عبد الػتوح ادغريب، البـك اإلشالمي لؾتـؿقي93م )1723

 (.  33عيل )(؛ االشتثامر والرقوبي الرشعقي يف البـوك وادمشسوت ادولقي اإلشالمقي د.عبدامحؿقد حمؿود الب111)

(؛ ادعومالت ادولقي ادعوسة يف ضوء الػؼه والرشيعي د.حمؿد رواس قؾعه 133يـظر: البـك الالربوي يف اإلشالم دحؿد بوقر الصدر )   1

 (؛ 111م )1119هـ، 1112، 3األردن، ط -جي، دار الـػوئس

(؛ األوراق الـؼديي يف االقتصود اإلشالمي ققؿتفو وأحؽومفو 121يـظر: ادعومالت ادولقي ادعوسة يف الػؼه اإلشالمي د.حمؿد عثامن صبر )   3

 (.121(؛ فؼه ادعومالت ادولقي ادعوسة د. بسوم الشقخ )319د.أمحد حسن )
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إذ  ، (ٔ)الحي أجسع الفقياء عمى تحخيسو زيادة عمى القخض ومشفعة لمسقخض، وىحا عيغ الخبا
ابغ  ومغ تمظ األحاديث حجيثالشرػص القخآنية واألحاديث الشبػية صخيحة قاشعة بحخمتو، 

  .(ٕ)آكَل الخبا، ومػِكَمو، وشاىَجه، وكاتَبو(( قال: ))لعَغ رسػُل هللا  مدعػد 
بأن السجيديغ مقّخون بحخمة الخبا، وال يختمفػن مع الجسيػر عمى ويشاقش ىحا االستجالل: 

العالمة دمحم باقخ الرجر لع يكّيف تمظ الفػائج عمى أنيا ربا أصاًل، بل كيَّفيا عمى ذلظ، ولكغ 
 أساس الذخط في عقج البيع كسا سيأتي بيانو.

وأما بالشدبة لمجكتػر دمحم رواس قمعو جي مع أنو يكّيف تمظ الفػائج عمى أنيا ربا، ويقػل 
ة تدول إن وججت الحاجة الجاعية إلى بحخمتيا مغ حيث األصل، إال أنو يحىب إلى أن تمظ الحخم

أخحًا بسا دلت عميو الشرػص الذخعية والقػاعج الفقيية مغ ، وذلظ (ٖ)التعامل باالعتساد السدتشجي
   أن الحاجة معتبخة في التذخيع، وتفريل ىحا االستجالل في الفقخة اآلتية.

 :)أدلة القائمين بالجهاز( أدلة الفخيق الثاني-ب
عمى دمحم باقخ الرجر عمى إباحة تمظ السبالغ بتخخيجيا العالمة استجل : الجليل األول

حيث يقػل: "ويسكغ تخخيج ىحه الفػائج وتفديخىا فقييًا عمى أساس  :أساس الذخط في عقج البيع
الذخط في عقج البيع، بسعشى أن السرجر في عقجه مع السدتػرد يذتخط عميو دفع مبمغ معيغ مغ 

السسثل لو ممدمًا بجفع السبمغ  السرخفحريل الثسغ، فيربح السدتػرد و السال عغ كل يػم يدبق ت
السذتخط، وليذ ذلظ مغ الديادة الخبػية السحخمة؛ ألن اإللدام بجفع ذلظ السبمغ إنسا ىػ بحكع عقج 
البيع ال بحكع عقج القخض، وما ىػ السحخم جعل شيء في مقابل تأجيل القخض حجوثًا أو بقاًء، 

 .(ٗ)شيء بحكع الذخط في ضسغ عقج البيع"ال اإللدام بجفع 
                                                           

(؛ الػواكه الدواين عذ رشولي ابن 9/3بروت، د.ط ) -لواحد السقواد، دار الػؽر: ذح فتح الؼدير لؾؽامل بن اهلامم  حمؿد بن عبد ايـظر 1

م 1779هـ، 1112، 1بروت، ط  -أيب زيد الؼرواين ألمحد بن غـقم بن شومل بن مفـو الـػراوي األزهري ادولؽي، دار الؽتى العؾؿقي

(؛ ادجؿوع 3/12من، د.ط ) -ر عقسى البويب امحؾبي(؛ حوصقي الدشوقي عذ الرشح الؽبر دحؿد عرفي الدشوقي، دا1/119)

(؛ كشوف الؼـوع عن متن اإلقـوع دـصور بن يوكس بن إدريس البفويت، 7/371م )1773هـ، 1119، 1بروت، ط -لؾـووي، دار الػؽر

 (.3/111هـ، ت: هالل مصقؾحي مصطػى هالل )1111بروت،  -دار الػؽر

(؛ شـن أيب داود أليب داود شؾقامن بن األصعٌ السجستوين، دار 3333 آكل الربو وموكؾه برقم )أخرجه أبو داود يف البقوع،  بوب يف  1

صحقح، شـن (، وقول عـه: حديٌ حسن 1113)بروت، د.ط، وأخرجه السمذي يف البقوع بوب أكل الربو برقم  -الؽتوب العريب

 م، ت: د. بشور عواد معروف.1772 ،1بروت، ط -السمذي أليب عقسى حمؿد بن عقسى السمذي، دار اجلقل

 (.111يـظر: ادعومالت ادولقي ادعوسة يف ضوء الػؼه والرشيعي د.حمؿد رواس قؾعه جي )  3

 (.133البـك الالربوي يف اإلشالم دحؿد بوقر الصدر )  1
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 ولكن ُيشاقش ىحا االستجالل بأحج أمخين:
مغ الثسغ ولع نعتبخىا مغ الخبا فيحا يعشي أن  اً إن اعتبخنا ىحه الفػائج جدءاألمخ األول: 

 الثسغ مجيػل عشج بجاية العقج، وجيالة الثسغ تفدج عقج البيع.
 والتأخخِ  فيحا يعشي أنيا زيادة لقاء األجلِ  مغ الثسغ، تمظ الفػائج إن لع نعتبخواألمخ الثاني: 

 .(ٔ)ىحا ربا الشديئة بعيشوو ، في الدجاد
الثسغ مشح االتفاق عميو بيغ الصخفيغ يربح  : إنَّ وُيسكششي مشاقذة ىحا الخأي أيزًا بالقهل

ديشًا في ذمة السذتخي، وأي زيادة عميو لقاء األجل تعج مغ ربا الشديئة السحخم، وال يقػى الذخط 
 في البيع عمى إباحتيا مصمقًا، ألنيا محخمة بشرػص واضحة صخيحة كسا أشخت.

بغس الشطخ عغ مشذأ ذلظ الجيغ، فالديادة في الجيغ لقاء األجل كاٍف لتحقُّق الخبا السحخم، 
 سػاء أكان مشذأ الجيغ عقج قخض أو عقج بيع أو غيخىسا...

 الجليل الثاني: االستجالل بالحاجة إلى االعتساد السدتشجي: 
إسالمي،  مرخفقمعو جي: "أما إذا كان التاجخ في بمج ليذ فيو دمحم رواس يقػل الجكتػر 

فيخخز لو بجفع الخبا في فتح االعتساد إن احتاج إليو؛ ألن الحاجة تقػم مقام الزخورة، والحاجة 
ىشا حاجة شخرية وعامة، الذخرية: تتسثل في احتياج العسيل التاجخ إلى فتح االعتساد 

 مغ التجار" السدتشجي؛ ألنو مغ لػازم التجارة، وأما العامة: فمئال يريخ االقتراد في أيجي الفداق

(ٕ) . 
عمى إباحة الفػائج في االعتساد السدتشجي مبشي عمى ما قخره ومدتشج االستجالل بالحاجة 

إذا ضاق قاعجة )بخة في الذخيعة، ومغ تمظ القػاعج الفقياء مغ قػاعج تجل عمى أن الحاجة معت
 .(ٗ)وقاعجة )الحاجة تشدل مشدلة الزخورة(،(ٖ)(األمخ اتدع

 بالحاجة في ىحه السدألة بسا يأتي:ويشاقش االستجالل 
 

                                                           

 (.312: األوراق الـؼديي يف االقتصود اإلشالمي ققؿتفو وأحؽومفو د.أمحد حسن )يـظر  1

 (.111ادعومالت ادولقي ادعوسة يف ضوء الػؼه والرشيعي د.حمؿد رواس قؾعه جي )  1

هـ، ت: د. 1111، 1الؽويً، ط -ادـثور يف الؼواعد دحؿد بن هبودر بن عبد اهلل الزركم، وزارة األوقوف والشمون اإلشالمقييـظر:    3

 (.23هـ )1113بروت،  -دار الؽتى العؾؿقي، الرمحن بن أيب بؽر السقوضيلعبد  (؛ األصبوه و الـظوئر1/111)تقسر فوئق أمحد حمؿود 

(؛ ذح الؼواعد الػؼفقي 22(؛ األصبوه والـظوئر لؾسقوضي )1/11: ادـثور يف الؼواعد لؾزركم )ُتراجع هذه الؼواعد وتػصقالهتو من    1

 (.112ألمحد بن حمؿد الزرقو )



- 16 - 
 

يجب التفخيق بيغ الحاجة والزخورة، والفارق األساسي بيشيسا أن الحاجة ىي الحالة التي  -
 . (ٔ)مذقًة زائجة غيخ ميمكة، إذ يدتصيع تحسميا ولكغ يجج مغ ذلظ إرىاقاً  يبمغ بيا الذخُز 

قخيبًا مشيا، أي أنَّ السذقة في بيشسا الزخورة ىي أن يبمغ الذخز حالة اليالك أو يكػن 
 . (ٕ)الزخورة مذقة ميمكة ال يدتصيع الذخز أن يتحسميا

ومغ ىشا تشز القاعجة  فالزخورة أقػى مغ الحاجة؛ ولحا ُيباح لمزخورة ما ال ُيباح لمحاجة،
 .(ٖ)عمى أنَّ )ما ُنيي عشو لغيخه يباح لمحاجة، وما ُنيي عشو لحاتو ال ُيباح إال لمزخورة(

إذا ُنيي عن شيء بعيشو لم تؤثخ فيو الحاجة، وإذا كان لسعشى في يقػل ابغ العخبي: "و  
 . (ٗ)"غيخه أثَّخت فيو الحاجُة الرتفاع الذبية معيا

 فالسحخمات عمى نػعيغ:

وأكل السيتة  الخسختحخيع ك ،عيغ الذيء فيو مشذأ الحخمةوىػ ما كان محخم لحاتو: 
 .(٘)ع السقاصج، وقج ُيدسى ىحا الشػع تحخيونحػىا

                                                           

م، 1779هـ، 1112، 1لبـون، ط -دؾك بن عبد اهلل بن يوشف اجلويـي، دار الؽتى العؾؿقي بروتيـظر: الزهون يف أصول الػؼه لعبد ا  1

(؛ ادوافؼوت يف أصول الرشيعي إلبراهقم بن موشى الؾخؿي الغركوضي ادولؽي الشوضبي، دار 1/97ت: صالح بن حمؿد بن عويضي )

رضورة الرشعقي مؼوركي مع الؼوكون الوضعي د. وهبي الزحقيل، دار (؛ كظريي ال1/11بروت، د.ط، حتؼقق: عبد اهلل دراز ) -ادعرفي

 (.113م )1779هـ، 1112، 1بروت، ط -دمشق، دار الػؽر ادعوس -الػؽر

م، حتؼقق: خؾقل 1772، بروت -دار الؽتى العؾؿقي ، محد بن إدريس الصـفوجي الؼرايفأل(؛ الػروق 1/11يـظر: ادوافؼوت لؾشوضبي ) 1

هـ 1111، 1بروت، ط -دار الؽتى العؾؿقي ،البحر ادحقط يف أصول الػؼه دحؿد بن عبد اهلل الزركم(؛ 1/311ادـصور )

 .(113؛ كظريي الرضورة د. وهبي الزحقيل )(1/122)

(؛ جمؿوع الػتووى لتؼي 2/31بروت، د.ط ) -: عورضي األحوذي برشح صحقح السمذي البن العريب ادولؽي، دار الؽتى العؾؿقييـظر  3

(؛ 11/111عومر اجلزار ) -م، ت: أكور البوز1111هـ، 1113،  3السعوديي، ط -الدين أمحد بن عبد امحؾقم بن تقؿقي امحراين، دار الوفوء

من،  -لعودني دحؿد بن أيب بؽر بن أيوب بن شعد صؿس الدين ابن ققم اجلوزيي، مؽتبي الؽؾقوت األزهرييإعالم ادوقعني عن رب ا

(؛ فتح البوري ذح صحقح البخوري ألمحد بن عيل بن حجر أيب الػضل 1/131م، ت: ضه عبد الرؤوف شعد )1732هـ،1322

 (. 11/12د عبدالبوقي، وحمى الدين اخلطقى )هـ، ت: حمؿد فما1397بروت،  -العسؼالين الشوفعي، دار ادعرفي

 (.11/12(؛ وُيـظر: فتح البوري البن حجر )2/31عورضي األحوذي برشح صحقح السمذي )  1

 م، ت: زكريو عؿرات1773هـ، 1113، 1بروت، ط -دار الؽتى العؾؿقي، لسعد الدين التػتوزاين يـظر: ذح التؾويح عذ التوضقح  1 

 هـ1،1119بروت، ط -، دار الؽتى العؾؿقياخلرر عذ خمتن شقدي خؾقل دحؿد بن عبداهلل اخلرر؛ حوصقي (1/131)

 -دار الػؽر(؛ حوصقي اجلؿل حوصقي اجلؿل عذ ادـفٍ لألكصوري لؾشقخ شؾقامن اجلؿل، 1/119(؛ مـح اجلؾقل دحؿد عؾقش )1/311)

 .(11/113بروت، د.ط )
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ألمخ خارج عشو، أي ألنو ُيتخح وسيمة لمتػصل إلى السحخم  ومحخم لغيخه: وىػ ما حخِّم
لعيشو، ومغ ىشا يدسى تحخيع الػسائل، كتحخيع الشطخ إلى األجشبية، فيحا محخم لغيخه أو محخم 

  .(ٔ)تحخيع الػسائل؛ ألنو يتػصل بو إلى الفاحذة

، كسا دلت والثاني، بيشسا الحاجة ال تؤثخ إال في الشػع الثانيفالزخورة تؤثخ في الشػع األول 
 .عمى ذلظ القاعجة الدابقة وكالم ابغ العخبي
مغ األمػر السحخمة لحاتيا لسا فيو مغ الزخر العطيع ولػ دققشا في ربا الشديئة لػججناه 

فائجة تحرل إضافة لسا يحػيو مغ إثقال لكاىل السجيغ مغ غيخ والخصخ االقترادي الجديع، 
وىحا الشػع مغ السحخمات ال تقػى الحاجة عمى إباحتو، ألن الحاجة تبيح ما حخم لغيخه أو  .(ٕ)لو

 .(ٖ)ما حخم سجًا لمحريعة فقط، كمبذ الحخيخ لسغ بو حكة، دون ما حخم لحاتو
أن الحاجة سبب مغ أسباب  بالشدبة لتشديل الحاجة مشدلة الزخورة فيقرج مشوأما -

كام االستثشائية التي تشاسبيا، لخفع السذقة والحخج الحاصل عشجىا، كسا أن الزخورة مذخوعية األح
سبب مغ أسباب مذخوعية األحكام االستثشائية التي تجفع عغ السكمف اليالك أو التمف الحي 

 .(ٗ)يحجق بو

متذابيتان مغ كل األوجو، فيحا لع يقل  يساوليذ السخاد مغ تشديل الحاجة مشدلة الزخورة أن
 بو أحج مغ العمساء.

                                                           

(؛ حوصقي اخلرر عذ 3/111(؛ الػروق لؾؼرايف )1/311(؛حوصقي ابن عوبدين )1/131لؾتػتوزاين )ـظر:ذح التؾويح عذ التوضقح ي  1

 (.1/311خمتن شقدي خؾقل دحؿد بن عبداهلل اخلرر )

إعالم  (؛1/119(؛ مـح اجلؾقل دحؿد عؾقش )1/311حوصقي اخلرر عذ خمتن شقدي خؾقل دحؿد بن عبداهلل اخلرر ): يـظر  1

 (.1/117) البن الؼقمادوقعني 

(؛ 1/131(؛ إعالم ادوقعني البن الؼقم )11/12(؛ فتح البوري البن حجر )2/31: عورضي األحوذي برشح صحقح السمذي )يـظر 3

 (.1/133م )1112هـ، 1117، 1السعوديي، ط -امحوجي وأثرهو يف األحؽوم د. أمحد الرصقد، دار كـوز إصبقؾقو

(؛ امحوجي 112م، حتؼقق: مصطػى الزرقو )1727هـ، 1117دمشق، ط  -: ذح الؼواعد الػؼفقي ألمحد بن حمؿد الزرقو، دار الؼؾميـظر  1

(؛ الؼواعد والضوابط الػؼفقي ادتضؿـي لؾتقسر لعبد الرمحن بن صولح العبد الؾطقف، عامدة 1/133وأثرهو يف األحؽوم د. أمحد الرصقد )

دسؾم بن  -كظريي تطبقؼقي-(؛ عؿوم البؾوى دراشي 111م  )1113هـ، 1113، 1ادديـي ادـورة، ط -ي اإلشالمقيالبحٌ العؾؿي بوجلومع

 (. 111م )1111هـ، 1111، 1الريوض، ط -حمؿد بن موجد الدورسي، مؽتبي الرصد
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عمى أن مغ شخوط أكل السيتة  (ٔ)ولػ كانت الحاجة كالزخورة مصمقًا لسا نز الفقياء
، والكتفػا (ٕ)عمى حج تعبيخ الدركذي ،أو قارب ،لمسزصخ أن يبمغ حجًا لػ لع يتشاول السيتة ليمظ

  الة الحاجة.بحرػل السذقة الدائجة الستػافخة في ح

قيقتيا ربا الشديئة ىي في حإنسا الفػائج في االعتساد السدتشجي تمظ إن الخالصة ىشا: و 
 .فال تقػى الحاجة عمى إباحتيا؛ ألنيا زيادة عمى القخض مقابل األجل، السحخم لحاتو

 ،التقميجية ال يخمػ مغ الخبا السرارفوبشاء عمى ذلظ فإن االعتساد السدتشجي الحي يتع في 
الجاخمي( ال يغصي  السرخفالحي فتح االعتساد ) السرخفوإن كان مغصى مغ قبل العسيل؛ ألن 

 السرخفالخارجي مباشخة، مسا يجفع ىحا األخيخ إلى تحسيل  السرخفقيسة االعتساد لجى 
وبالتالي فإن السعاممة غيخ جائدة ، (ٖ)يالجاخمي الفػائج الخبػية فزاًل عغ مبمغ االعتساد األصم

 اليا عمى الخبا السحخم.الشتس
وىحه الشتيجة التي تػصمت إلييا تجعػ إلى البحث عغ البجيل الذخعي الحي يحل محل 

 االعتساد السدتشجي الحي يجخي في السرارف التقميجية، وبيان ذلظ في السصمب اآلتي.
  البجائل الذخعية لالعتساد السدتشجي الحي تجخيو السرارف التقميجية: السظمب الخامس:

يسكغ لمسرارف اإلسالمية أن تحل محل السرارف التقميجية في تقجيع خجمة االعتساد 
السدتشجي، ولكغ عمى أساس يتفق مع الذخيعة اإلسالمية، إذ تقػم السرارف اإلسالمية بتخميز 

 ىحه السعاممة مغ الفػائج الخبػية التي تذػبيا في السرارف التقميجية.
 الحمػل اآلتية:والدبيل إلى ذلظ المجػء إلى أحج 

 أواًل: الهكالة السأجهرة:
إذا كان العسيل يسمظ السال، ويخيج االستيخاد، فإنو يتقجم بصمب إلى السرخف اإلسالمي 
ليقجم لو خجمة االعتساد السدتشجي، ويقػم بتغصية قيسة االعتساد بالكامل لجى السرخف، فيأخح 

                                                           

(؛ بدايي ادجتفد البن رصد امحػقد 1/339) (؛ الػتووى اهلـديي لؾشقخ كظوم ومجوعي من عؾامء اهلـد9/193: بدائع الصـوئع لؾؽوشوين )يـظر 1

(؛ اإلكصوف يف معرفي الراجح 11/91(؛ ادغـي البن قدامي )1/317(؛ مغـي ادحتوج لؾرشبقـي )9/132(؛ الوشقط لؾغزايل )1/321)

 (.11/337من اخلالف لؾؿرداوي )

 (. 1/317)ادـثور لؾزركم: يـظر  1

(؛ ادصورف واألعامل ادنفقي د.غريى 131م )1111، 1بروت، ط -د. كوجي مجول، ممشسي جمد: ادحوشبي والعؿؾقوت ادنفقي يـظر  3

(؛ االعتامدات ادستـديي دحقي الدين إشامعقل 319(؛ تطوير األعامل ادنفقي بام يتػق والرشيعي اإلشالمقي د. شومي محود )111اجلامل )

 (.117عؾم الدين )
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خف أجخًا عمى الػكالة، إذ الػكالة بأجخ ، وال مانع مغ أن يأخح السر(0)السرخف ىشا دور الػكيل
 . السصمب الخابع مغ ىحا البحث جائدة بإجساع الفقياء كسا سبق تفريمو في

 ويسكغ أن تتع عسمية فتح االعتساد باتباع الخصػات اآلتية:
 يتقجم العسيل إلى السرخف بصمب يبيغ فيو رغبتو بفتح االعتساد السدتشجي. -ٔ
االعتساد يتػجو إلى العسيل بصمب تغصية قيسة االعتساد فإن وافق السرخف عمى فتح  -ٕ

 السدتشجي بالكامل.
أجخًا يتقاضاه السرخف مغ العسيل لقاء قيام  -باالتفاق مع العسيل–ثع يحجد السرخف  -ٖ

 السرخف بتشفيح ما تع االتفاق عميو في االعتساد السدتشجي.
)وال بج أن يكػن مرخفًا  وبعج ذلظ يتػجو السرخف اإلسالمي إلى أحج السرارف الخارجية -ٗ

إسالميا أيزًا( مغ السرارف التي يتعامل معيا السرخف اإلسالمي الجاخمي، يصمب مشو 
دفع قيسة االعتساد إلى السدتفيج بعج تقجيع الػثائق والسدتشجات الالزمة التي تثبت مصابقة 

 الدمعة لمسػاصفات.
عالقة بيغ السرخفيغ الجاخمي وبعج أن يجفع السرخف الخارجي السبمغ لمسدتفيج، تبقى ال -٘

والخارجي عالقة قخض حدغ إن لع يقع السرخف الجاخمي بتغصية قيسة االعتساد مباشخة لجى 
لجى  السرخف الخارجي، أما إن قام السرخف الجاخمي بتغصية قيسة االعتساد مباشخة

السرخف الخارجي فالعالقة بيشيسا ىشا عالقة وكالة، وفي ىحه الحالة يجػز لمسرخف 
 الخارجي أن يتقاضى مغ السرخف الجاخمي أجخًا عمى تشفيح الػكالة.

 في االعتساد السدتشجي: (3)ثانيًا: السخابحة السرخفية
ويمجأ العسيل إلى ىحه الصخيقة إن لع يكغ يسمظ مااًل لتغصية قيسة االعتساد الحي يخيج فتحو، 

 أن يقخضو قخضًا حدشًا. اإلسالمي ولع يذأ السرخف

                                                           

 (.121(؛ ادعومالت ادولقي ادعوسة يف الػؼه اإلشالمي د. حمؿد عثامن صبر )121ادعوسة د. بسوم الشقخ )يـظر: فؼه ادعومالت ادولقي   1

هي بقع ادمشسي إىل عؿقؾفو اآلمر بولرشاء شؾعي بزيودة حمددة عذ ثؿـفو، أو تؽؾػتفو "ادرابحي ادنفقي كام ورد تعريػفو يف ادعوير الرشعقي:   1

 ودعرفي ذوضفو وأحؽومفو ."، وتسؿى ادرابحي ادنفقي)وهو مرحؾي تسبق التعوقد( زيودة )ربح ادرابحي( يف الوعدبعد حتديد تؾك ال

(؛ 137) 1111هـ، 1111يـظر: ادعوير الرشعقي لؾؿمشسوت ادولقي اإلشالمقي، هقئي ادحوشبي وادراجعي لؾؿمشسوت ادولقي اإلشالمقي، 

العؼود ؛ (111هـ )1113هـ، 1119بروت،  -قي ادعوسة د. عيل الؼره داغي، دار البشوئر اإلشالمقيبحوث يف فؼه ادعومالت ادول

، 1ادضوربي( دراشي مؼوركي، د. حمؿود حمؿد حسن، مطبوعوت جومعي الؽويً، ط-الرشعقي يف ادعومالت ادولقي ادنفقي )ادرابحي 

 (.31م )1779
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السرخف ىشا بذخاء البزاعة التي يخيج العسيل استيخادىا، ويبيعو إياىا مخابحة، حيث يقػم 
 ويسكغ أن تتع ىحه العسيمة وفق الخصػات اآلتية:

يتقجم العسيل إلى السرخف بصمب فتح االعتساد السدتشجي الستيخاد بزائع معيشة ويأتي  -ٔ
 بعخوض أسعار.

ا، ويعجه وعجًا ممدمًا بذخاء تمظ الدمع يصمب العسيل مغ السرخف أن يذتخي البزاعة ويتسمكي -ٕ
 مخابحًة بعج حيازة السرخف ليا.

إذا وافق السرخف عمى ذلظ يقػم بذخاء البزاعة وتسمكيا ليبيعيا إلى العسيل الػاعج بالذخاء  -ٖ
 مخابحة، وفق األسذ السعسػل بيا في السرارف اإلسالمية.

 .(ٔ)تخزع ىحه العسيمة لذخوط السخابحة لآلمخ بالذخاء -ٗ
 التعامل مع شخكات الذحن الجولية:ثالثًا: 

قج ال يػجج مرخف إسالمي في بمج السدتػرد أو السرجر مسا يتعحر معو تصبيق البجائل 
والتي  ،يقػم عمى التعامل مع شخكات الذحغ الجولية السعخوفة ولحا أقتخح بجياًل آخخالدابقة، 

لجى الشاس؛ النتذار فخوع كل مشيا بيغ دول كثيخة، باإلضافة  كبيخة ى ليا مخكد مالي وثقةأضح
، وىي تقػم بأعسال الذحغ والحػاالت السالية عمى حج إلى إشخاف الجولة عمى أعساليا في الغالب

 .سػاء
 التعامل مع تمظ الذخكات وفق الخصػات اآلتية: ويسكغ أن يتع

 .ثبات ذلظ بسدتشجات ووثائق، ويتع إيتفق السدتػرد مع السرجر عمى البزائع وثسشيا -ٔ
يقػم السرجر بذحغ تمظ البزائع مدودة بالسدتشجات السصمػبة التي تثبت مصابقتيا لمسػاصفات  -ٕ

 الستفق عمييا، وذلظ عغ شخيق إحجى شخكات الذحغ الجولية.
يذتخط السرجر عمى شخكة الذحغ أال تدمع البزائع لمسدتػرد إال بعج أن يقػم بجفع قيستيا لتمظ  -ٖ

 .الذخكة
قيستيا لذخكة الذحغ، يقػم السرجر  بجفعو وقيام ،لمسدتػرد وبعج تدميع البزائع مع وثائقيا -ٗ

، وذلظ عغ باستالم تمظ القيسة التي تسثل الثسغ الستفق عميو مغ فخع الذخكة السػجػد في بمجه
-االنتخنتشبكة -شخيق تحػيل ذلظ السبمغ بالػسائل الحجيثة السعخوفة لجى تمظ الذخكات )الياتف

 .الفاكذ....(

                                                           

 (.123(؛ ادعومالت ادولقي ادعوسة يف الػؼه اإلشالمي د. حمؿد عثامن صبر )121سة د. بسوم الشقخ )يـظر: فؼه ادعومالت ادولقي ادعو  1
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وتتقاضى شخكة الذحغ مغ العسيل أجخًا لقاء شحغ البزائع، وكحلظ تأخح أجخًا لقاء عسمية تحػيل  -٘
السبمغ إلى السدتفيج، ويحجد االتفاق القائع بيغ السدتػرد والسرجر الصخف الحي يقػم بجفع تمظ 

ذحغ، بيشسا يجفع السدتػرد السراريف، واألندب مغ الشاحية العسمية أن يجفع السرجر أجخة ال
 أجخة تحػيل الثسغ.

: يسكغ لذخكات الذحغ الجولية أن تقػم بجور ميع عمى صعيج التجارة الخارجية، والخالصة
عمى مجخد إيرال البزائع والدمع، بل يسكغ أن تمعب دورًا ميسًا في تحريل  عسمياوال يقترخ 

عامل، ولكغ ال بج مغ العسل عمى وضع وبث الثقة التجارية بيغ أشخاف الت ،ثسغ تمظ البزائع
 . في ىحا السجال السخجػ مشياصيغ تتفق مع دورىا السيع 

 وبعج ىحا البحث أصل إلى الشتائج اآلتية: الخاتسة:
إن تػثيق عسمية االعتساد السدتشجي بكل وقائعيا بسدتشجات بيغ األشخاف أمخ ميع؛ وذلظ إلنجاح  -ٔ

 لمتجارة الجولية وتعديد الثقة التجارية.ما تيجف إليو ىحه العسمية مغ تذجيع 
يدتشتج مغ وجػد اعتساد مدتشجي مغصى وآخخ غيخ مغصى أن السعامالت التي تجخي في  -ٕ

السرارف تتستع بقجر كبيخ مغ السخونة وعجم التعقيج؛ إذ ال يذتخط السرخف عمى العسيل أن 
الزسانات ما يخاه السرخف  مغالعسيل يغصي قيسة االعتساد السدتشجي دائسًا، بل يكفي أن يقجم 

 كافيًا إلنذاء االعتساد.
الحي يجخي في السرارف التقميجية ليذ ىػ السعخوف ُيدتشتج مغ خالل البحث أن عقج القخض  -ٖ

، بل يسكغ أن تتختب الفائجة العسيل )السقتخض( الدبيل الػحيج الحي تتختب الفػائج مغ خاللو عمى
متى أصبح ىحا العسيل مجيشًا لمسرخف ميسا كان سبب الخبػية في أي معاممة يقػم بيا العسيل 

 الجيغ )عقج قخض عادي، اعتساد مدتشجي، خصاب ضسان....(.
ال يقترخ حداب الفػائج الخبػية عمى السبالغ الستختبة لمسرخف التقميجي في ذمة األفخاد، بل  -ٗ

 عغ السبالغ التي تثبت لو في ذمة مرخف آخخ.يتقاضى ذلظ السرخف الفائجة 
يدتشتج مغ عجم جػاز أخح األجخ لقاء القيام بالكفالة واإلقخاض وغيخىسا مغ عقػد التبخع أن  -٘

الذخيعة قرجت مغ تمظ العقػد أن تكػن سبياًل لخفع السذقة ومػاساة السحتاج إلييا، فأخح األجخ 
 عشيا يخالف مقرج التذخيع؛ إذ تشقمب تمظ العقػد وسيمة استغالل لحاجة الشاس.

 :ت التي أوصي بيا فييأما التهصيا
السحخمات بجاعي السرمحة، وإنسا يجب البحث  ُتدَتباحإن تعقج الحياة االقترادية ال يعشي أن  -ٔ

ى عاتق الباحثيغ ، وىحا ما يقع عمعغ البجائل الذخعية التي تغشي عغ الػلػج في باب السحطػر
إذ ال بج مغ  ؛ولكشيا غيخ كافية ،مغ أىل االختراص، وقج ذكخت في ىحا البحث بعس البجائل
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دون بكل حالة وضع حمػل كثيخة حتى يكػن ىشاك فدحة النتقاء ما يتفق مع الطخوف السحيصة 
 التعخض لمسحخمات.

العسل عمى تفعيل الريغ الذخعية لمسعامالت السالية في السرارف اإلسالمية القائسة عمى العقػد  -ٕ
ج محل ما يجخي في السرارف التقميجية مغ تعامالت السباحة كالسخابحة والسزاربة وغيخىا، لتد

 ربػية.
 فيخس السخاجع:  

 السخاجع الحجيثية:أواًل: 
 .بيخوت، د.ط -سشغ أبي داود ألبي داود سميسان بغ األشعث الدجدتاني، دار الكتاب العخبي .0
 .بذار عػاد معخوفم، ت: د. ٜٜٛٔ، ٕبيخوت، ط -سشغ التخمحي ألبي عيدى دمحم بغ عيدى التخمحي، دار الجيل .3
ىـ ، ٚٓٗٔ، ٖبيخوت، ط –صحيح البخاري، لسحسج بغ إسساعيل أبي عبجهللا البخاري الجعفي، دار ابغ كثيخ ، اليسامة  .2

 .م، ت: أ.د.مرصفى ديب البغاٜٚٛٔ
اد عبج بيخوت، د.ط، ت: دمحم فؤ  -صحيح مدمع لسدمع بغ الحجاج أبي الحديغ القذيخي الشيدابػري، دار إحياء التخاث العخبي .2

 .الباقي
 .بيخوت، د.ط -عارضة األحػذي بذخح صحيح التخمحي البغ العخبي السالكي، دار الكتب العمسية .5

 :وقهاعجه مخاجع أصهل الفقوثانيًا: 
 ىـٖٓٗٔبيخوت،  -األشباه و الشطائخ لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي، دار الكتب العمسية .ٙ
 .(ٛٛٔ/ٗىـ )ٕٔٗٔ، ٔبيخوت، ط -هللا الدركذي، دار الكتب العمسيةالبحخ السحيط في أصػل الفقو لسحسج بغ عبج  .ٚ
ىـ، ٛٔٗٔ، ٔلبشان، ط -البخىان في أصػل الفقو لعبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف الجػيشي، دار الكتب العمسية بيخوت .ٛ

بيخوت،  -ب العمسيةم، ت: صالح بغ دمحم بغ عػيزة األشباه و الشطائخ لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي، دار الكتٜٜٚٔ
 .ىـٖٓٗٔ

 .م، ت: زكخيا عسيخاتٜٜٙٔىـ، ٙٔٗٔ، ٔبيخوت، ط -شخح التمػيح عمى التػضيح لدعج الجيغ التفتازاني، دار الكتب العمسية .ٜ
 .م، تحقيق: خميل السشرػرٜٜٛٔبيخوت،  -الفخوق ألحسج بغ إدريذ الرشياجي القخافي،  دار الكتب العمسية .ٓٔ
ىـ، ت: ٘ٓٗٔ، ٕالكػيت، ط -غ بيادر بغ عبج هللا الدركذي، وزارة األوقاف والذؤون اإلسالميةالسشثػر في القػاعج لسحسج ب .00

 .د. تيديخ فائق أحسج محسػد
بيخوت، د.ط، تحقيق:  -السػافقات في أصػل الذخيعة إلبخاىيع بغ مػسى المخسي الغخناشي السالكي الذاشبي، دار السعخفة .ٕٔ

 .عبج هللا دراز
 الفقيية:مخاجع السحاىب ثالثًا: 

 مخاجع السحىب الحشفي: -
 .بيخوت، د.ط -البحخ الخائق شخح كشد الجقائق لديغ الجيغ ابغ نجيع الحشفي، دار السعخفة .02
 .مٕٓٓٓىـ، ٕٔٗٔبيخوت،  -حاشية رد السحتار عمى الجر السختار لسحسج أميغ ابغ عابجيغ، دار الفكخ .02
 .بيخوت، د.ط -الديػاسي، دار الفكخشخح فتح القجيخ لمكسال بغ اليسام  دمحم بغ عبج الػاحج  .05
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م، ت: خميل محي ٕٓٓٓىـ، ٕٔٗٔ، ٔبيخوت، ط -السبدػط لذسذ الجيغ أبي بكخ دمحم بغ أبي سيل الدخخدي، دار الفكخ .01
 .الجيغ السيذ

 .بيخوت، د.ط -مجسع الزسانات لمبغجادي، دار الكتاب اإلسالمي .01
 مخاجع السحىب السالكي: -

 .مرخ، د.ط -لسحسج= عخفة الجسػقي، دار عيدى البابي الحمبي حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ .01
 ىـٚٔٗٔ،ٔبيخوت، ط -حاشية الخخشي عمى مخترخ سيجي خميل لسحسج بغ عبجهللا الخخشي، دار الكتب العمسية .ٜٔ
دمحم م، ت: ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔمكة السكخمة،  -الحخيخة في فقو السالكية ألحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى البييقي، دار الباز .31

 .عبج القادر عصا
الفػاكو الجواني عمى رسالة ابغ أبي زيج القيخواني ألحسج بغ غشيع بغ سالع بغ ميشا الشفخاوي األزىخي السالكي، دار الكتب  .30

 .مٜٜٚٔىـ، ٛٔٗٔ، ٔبيخوت، ط  -العمسية
 .مٜٜٛٔىـ، ٜٓٗٔبيخوت،  -مشح الجميل شخح مخترخ خميل، لسحسج عمير، دار الفكخ .33

 الذافعي: مخاجع السحىب  -
 .بيخوت، د.ط -حاشية الجسل حاشية الجسل عمى السشيج لؤلنراري لمذيخ سميسان الجسل، دار الفكخ .32
بيخوت، د.ط، ت: عادل  -روضة الصالبيغ وعسجة السفتيغ ألبي زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخف الشػوي، دار الكتب العمسية .32

 .عمي دمحم معػض -أحسج عبج السػجػد
 .مٜٜٙٔىـ، ٚٔٗٔ، ٔبيخوت، ط -دار الفكخالسجسػع لمشػوي،  .35
 .بيخوت، د.ط -مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج لسحسج الخصيب الذخبيشي، دار الفكخ .31

 مخاجع السحىب الحشبمي:  -
ج بيخوت، د.ط، ت: دمحم حام -اإلنراف في معخفة الخاجح مغ الخالف لعمي بغ سميسان السخداوي، دار إحياء التخاث العخبي .31

 الفقي
ىـ، ت: ىالل مريمحي ٕٓٗٔبيخوت،  -كذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع لسشرػر بغ يػنذ بغ إدريذ البيػتي، دار الفكخ .31

 مرصفى ىالل
 ىـٓٓٗٔبيخوت،  -السبجع في شخح السقشع إلبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ مفمح الحشبمي، السكتب اإلسالمي .32
 ىـ٘ٓٗٔ، ٔدار الفكخ، ط -هللا بغ أحسج ابغ قجامة السقجسي، بيخوت السغشي في فقو اإلمام أحسج بغ حشبل لعبج .21

 مخاجع المغة العخبية:: رابعاً 
 .م، ت: مرصفى حجازي ٕٜٚٔتاج العخوس مغ جػاىخ القامػس لسحسج مختزى الدبيجي، مصبعة حكػمة الكػيت،  .20
 .ٔبيخوت، ط -لدان العخب لسحسج بغ مكخم ابغ مشطػر األفخيقي، دار صادر .23
م، ٜٜ٘ٔىـ، ٘ٔٗٔبيخوت، شبعة ججيجة،  -الرحاح لسحسج بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الخازي، مكتبة لبشان ناشخون مختار  .22

 .تحقيق : محسػد خاشخ
 :متفخقةمخاجع : خامداً 

 -إعالم السػقعيغ عغ رب العالسيغ لسحسج بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج شسذ الجيغ ابغ قيع الجػزية، مكتبة الكميات األزىخية .22
 .م، ت: شو عبج الخؤوف سعجٜٛٙٔىـ،ٖٛٛٔرخ، م

م، ت: أنػر ٕ٘ٓٓىـ، ٕٙٗٔ،  ٖالدعػدية، ط -مجسػع الفتاوى لتقي الجيغ أحسج بغ عبج الحميع بغ تيسية الحخاني، دار الػفاء .ٖ٘
 .عامخ الجدار -الباز
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 السخاجع السعاصخة:: سادساً 
 .ىـٕ٘ٗٔججة  -الفتاح السغخبي، البشظ اإلسالمي لمتشسية اإلدارة االستخاتيجية في البشػك اإلسالمية د. عبج الحسيج عبج .21
، ٔاألردن، ط -أ.د.خالج أميغ عبجهللا ود. إسساعيل إبخاىيع الصخاد، دار وائل لمشذخ -السحمية والجولية-إدارة العسميات السرخفية .21
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، ٔالقاىخة، ط -محسػد البعمي، دار وىبة االستثسار والخقابة الذخعية في البشػك والسؤسدات السالية اإلسالمية د.عبجالحسيج .21
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 .مٕٜٛٔ
 .مٕٛٓٓىـ، ٜٕٗٔ، ٔالدعػدية، ط -الخشيج، دار كشػز إشبيمياالحاجة وأثخىا في األحكام د. أحسج  .22
، ٕدمذق وبيخوت، ط -الخجمات السرخفية ومػقف الذخيعة اإلسالمية مشيا د. عالء الجيغ زعتخي، دار الكمع الصيب .22
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 .مرصفى الدرقام، تحقيق: ٜٜٛٔىـ، ٜٓٗٔدمذق، ط  -شخح القػاعج الفقيية ألحسج بغ دمحم الدرقا، دار القمع .25
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يعج االعتساد السدتشجي الحي ترجره السرارف التقميجية لعسالئيا مغ أىع الػسائل السدتخجمة 
السغصى، واالعتساد في التجارة الجولية، ولالعتساد السدتشجي تقديسات أىسيا االعتساد السدتشجي 
، وتختمف لرالحيع السدتشجي غيخ السغصى، وتتقاضى السرارف مغ زبائشيا مبالغ لقاء فتح االعتساد

 .السفتػح تمظ السبالغ باختالف نػع االعتساد
وفي ىحا البحث بيان لسفيػم االعتساد السدتشجي بأشخافو السختمفة، وتكييف لمعالقة القائسة 

لسبالغ التي تتقاضاىا ألنػاع ابيغ السرخف الفاتح لالعتساد، ثع إيزاح بيغ شالب فتح االعتساد و 
بشاء عمى شمبو، وبيان حكع أخح تمظ السبالغ والعسػالت مغ  لقاء فتحيا لالعتسادمغ العسيل السرارف 

  الشاحية الذخعية.
خ أن االعتساد السدتشجي إن كان مغصى فيػ وكالة، والػكالة بأجوقج تبيغ في ىحه الجراسة 

جائدة عشج الفقياء، وإن كان غيخ مغصى فيػ كفالة، وال يجػز أخح األجخ عمى الكفالة؛ ألنيا مغ 
 عقػد التبخع،  وليدت مغ عقػد السعاوضة.

ولكغ االعتساد السدتشجي الحي تجخيو السرارف لعسالئيا ال يخمػ مغ الفائجة في الحاليغ؛ إذ 
يل شالب فتح االعتساد، إن كان االعتساد غيخ مغصى يختب البشظ الفاتح لالعتساد الفائجة عمى العس

 حتى يتع سجاد القيسة.
باإلضافة إلى الفائجة التي يختبيا البشظ الخارجي عمى البشظ الفاتح لالعتساد بالشدبة لقيسة 
االعتساد التي يجفعيا البشظ الخارجي لمسدتفيج حتى يدتػفي تمظ القيسة مغ البشظ الفاتح لالعتساد، 

الفائجة حتى لػ كان االعتساد مغصى مغ قبل العسيل، ألن البشظ الجاخمي ال يغصي القيسة  وتدخي ىحه
لجى البشظ الخارجي مباشخة، مسا يدتجعي القػل بحخمة االعتساد السدتشجي الحي يتع في السرارف 

 .، والتي ذكخت بعزًا مشيا في ىحه الجراسةالتقميجية، ووجػب البحث عغ البجائل السذخوعة
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Abstract 
The documentary credits issued by conventional banks to their 

customers are the most important tools that used in international trade, and 
They are divided to several parts, the most important of them are the 
covered credit, and the uncovered credit.  

The banks take from their customers amounts for creating the 
documentary credits, and these documentary credits aren’t  similar to each 
ether. 

In this research  there are a statement of the concept of the 
documentary credit, and clarify of the relationship between the customer 
and the bank, and then clarify the types of amounts taken by the banks 
from customers, and finally the statement of the rule of taking those 
amounts according to the Islamic law. 

In this study I found that if the documentary credit was covered this 
means it's an agency, and the paid agency is legal,  but if the documentary 
credit is not covered, this means it's ensure, so it's forbidden to take a 
reward for it. 

But there is a usury in the documentary credit, whether it's  covered 
or not, so that means the documentary credit is forbidden, and we have to 
find out another legal alternative to documentary credit, that I mentioned 
some of them in these research.      

 
 


