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 (.14/11/2008) ربعٚز انقجٕل (.14/6/2008: )ربعٚز انزسهٛىـ  17يجهخ جبيعخ انقضس انًفزٕدخ ـ يجهض 

ٙ راخر  يا  ح ياوْاظِ انضعاةاخ يذابٔأد مةاهًخ انً ابعن انًُأاوح ثاويٕال عثٕٚاخ مٔ انُٕاياظ امةا يٛخ انًُأارزُابٔل  :صخانمه

ثُإ،و ـ ٔانزغيٛا  )انغثٕٚخ؛ مٔ غسم األيٕال ثطغٚقاخ  سةا يٛخو ٔطنان ياٍ دٛاي  اغشٛخ سَأابت يسةسابد سةا يٛخ ثًكبةات سجٛ اخو 

ي  اَعضاو انًعٛبع انأغشٙ نزضٔٚغ ميٕانٓى يٙ شجهاخ ان اٛغيخ انذا ل؛ شاٍ  غٚاك غساهٓب سةا يٛب  ( شهٛٓب ـ  غيبد رويٍٛ ٔغٛغْب
2

و 

عن شٍ األْضان انزٙ مَأئذ يٍ مجهٓب ان اٛغيخ امةا يٛخٔاَذغان ْظِ انً ب
3
سناٗ يعغياخ  اغشٛخ امَأابتو  ٔٚٓاضن ْاظا انجذاي و

انضعاةخ سنٗ يشبنفخ ْظا انًُٕطج ياٍ ٔرٕصهذ ْظِ ٔمثغ انًبل انذغاو شهٗ األعثبح انًزورٛخ ثعض امَأبت ثبأةز ًبع ثبنطغق انأغشٛخو 

يٓااب شااٍ انزطجٛااك ان ااذٛخ نهًعاابي د انًبنٛااخ امةاا يٛخو ٔاألْااضان انذقٛقٛااخ نه ااٛغيخ انًسةساابد انًبنٛااخ نهقااٛى انضُٚٛااخو ٔاَذغا

امة يٛخو ٔثذ ٓب انضؤٔة شٍ انذٛم نهزقغة يٍ ثض٘ ميٓب؛ َظغا  نزًغس انقٕٖ انجأغٚخ يٛٓب ثبنعًم انغثٕ٘ ٔاَذغان يًٓٓى نهفاغق 

. ظِ انذٛام مصإأ  ٔمْاضايب  ـ يقهٕثاخ ـ نهعًام انً اغيٙ امةا يْٙا يًاب جعام يٙ انزطجٛك ثٍٛ ان ٛغيخ امة يٛخ ٔانًُإطج انغثإ٘ ـ

انزٕثاخ ياٍ ْٕٔ يب رسعٗ انضعاةاخ مثجبراّ ثبناإاثل انأاغشٛخ ن ةاز ًبع انذا لو ٔاألصناخ انفقٓٛاخ نج ٚئابد انزطجٛاكو ثبم ابيخ سناٗ 

 .نذٛمثب ٔيُّ مانكست انذغاو انًزورٙ 

Abstract: 
This study deals with the attempts to Islamize Banks constructed by usury money or through Islamic 

escape windows depending on usury brotherhoodو or money laundering in an Islamic method. It 

discusses constructing Islamic establishments with virulent profitsو added to the absence of the Islamic 

standard for circulating their money through the legitimate   exchange ratesو my laundering them in an 

Islamic method. 

The study deals also with these banks' deviation from the real purposes of the Islamic Banking. It tries 

to define the constructing legitimacyو the impact of the ill-gotten money on the gained profits by investing 

through legitimate methods. 

The study concluded the opposition of these banks to the religious valuesو and the deviation of these 

banks from the proper implementation of the Islamic capital deals. In addition to the impact of the ill-

gotten money on the profits of the investments through legitimate methods. 

The study came to the result that these banks have deviated from the real purposes of Islamic exchange 

procedureو and valuesوو and that it is earnestly seeking to be close to its real motherو the evil banksو as a 

result of its Human staff relation with the usury activity and their misunderstanding of the 

implementation between the Islamic exchange and the usury systemو and changing these tricks into 

origins and purposes for the Islamic Banking System. 

This topic is the issue that the study tries to prove through legal criterions of the legitimate profitsو and 

the jurisprudence indicatives of the implementation factorsو in addition to the clean laundering of the 

money by Islamic methods free of tricks and misdeeds. 

                                                 
 .جابنا ودفاعنا عنها وأملنا أن تكون تطبيقاتها شرعيةال عالقة لبحثنا في البنوك اإلسالمية الرائدة الملتزمة بالمعايير الشرعية، والتي تقوم هيئتها ورقابتها الشرعية بدورها، فهي محل إع - 1
 .بة بطريقة حرام كالربا أو القمار، تعيد استثمارها في أسهم مصارف إسالمية، أو في مشروعات حاللغسيل األموال بطريقة إسالمية؛ يعني أموال مكتس - 2
 .إلسالمية المنشئة في مصارف ربويةحيثما ذكرت البنوك اإلسالمية مطلقة أردت بها في هذا البحث؛ المنشئة بمكاسب خبيثة، أو المتحولة من الربوي إلى إسالمي، أو النوافذ ا - 3
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استتراضاض اصوصتتوص اصيض و تت  بو  ،كببك كسببا عببتع مبب  ملام بب  مالٌبب  م رمبب :المكاسببا اليثٌ بب   ببً

 :1اصسو  اصمشضف   مكن أن ويسمها إصى قسم ن هماوصوص و 
اضك ؛ كاصيمتاض، واص اوصت ب، أو متا أذتم متن   تض ميابهت  وهتش أو مشت :وهت  ،كل كسب ورج عن ب ع ع ن محضمت  .1

تتاي صاتت ن محضمتت ؛ كتتاصذمض، واصذود تتض، واصمذتتشضات، وايصتتوال، واصرما  تتل، واصكتت ب  اصرتت  ص ستتت صهصتت ش )أذتتم عًو
ة، واصضشتتتو  ؛ كاصضبتتتا، واصرصتتب،(بتتاصظهل)أذتتم بر تتتض ووتت  حتتت  وايواوتت  واصرحتتتح اصمحضمتت  ووحوهتتتا، أو  ،(واصحضاستت 

 .واصسضق ، واصرهول من اصمال اصاال، واالحركاض، واصرش، ورطف ح اصك ل واصم دان، وبذس اصواس أش اءهل، ووحوها

ت  ايد تاء، واصمتوول،  .2 كل كسب ورج عتن ب تع موفات  محضمت ؛ وحتو مهتض اصبرت ، وكستب اصداو ت ، واصضاقصت ، وعاًض
وضكتد اصحتش ث عهتى اصماسستات اصرت  روشتا بتاموال  وتاوهف  اصم ه ، وب توت اصذوتا، ووحوهتا، واصكاهن، واصاامه ن 

وي اصمحتضل ذاص  اصمصاضح اإلس م   اصر  أوشاها اصمضابون؛ أو اصووافم اصر  ررحول من االسر ماض اصضببذب   ، و 
  .إصى اصص ضف  اإلس م  ، أو شضكات اصرام ن اإلس م   اصر  أوشارها شضكات اصرام ن اصرواضي ووحوها

صيتش وصتت اصفرتاو   . ى اصصت ضف  اإلست م  ؛ يوهتا أك تض اصشتضكات رتا ضاي برتشو ض هتمب اصمكاستبد اصحش ث عه ضكرو 
 هتتت1403ومتتاشي ارذتتض 8ت  6اص تتاو  صهمصتتضح اإلستت م  اصموايتتش باصكو تتت اصصتاشضة عتتن صووتت  اصاهمتتاء فتت  اصمتتارمض 

صتى أن  ترل مصت ...اضح اإلس م  بروو   أمواصهل أوالي إصى اصمص)، ف  اصبوش اص او  (ل1983 ماض  -ماضس 23 ـ 21)  وا 
واصتترذهص موهتتا بصتتضفها فتت  مصتتاص  اصمستتهم ن  وعهتت هل استتر فااها، اصفائتتشة اصرتت   حصتتهون عه هتتا كستتباي ذب  تتاي ركتتون 
واصواقع اصما ل أن هاالء ال  رذهصون من اصضبا بصضفها كما وصت ميضضات اصمتارمضات اصاهم ت ؛ بتل  يومتون  (..اصاام 

عوتتتتش مضاواتتتت  أهتتتتشاح اصمصتتتتاضح اإلستتتت م   اصضائتتتتشة ستتتتر ماض فتتتت  اصشتتتتضكات اصماص تتتت  اإلستتتت م  ، و بإعتتتتاشة رتتتتشو ضها باال
حت ل وظتال اصمشتاضك  : ومياصشها عوش إوشائها، ووش أوها هشفت إصى إحشاث اصروم   اصشامه  صهمورماات اإلس م  ، وا 

ل استتا اصو قاعتتشة اصرتتول بتتاصرضل، و  ضهتتا؛ فتت  اصتتضب  واصذستتاضة مكتتان اصرمو تتل اصضبتتوي اصتتمي ال  رحمتتل اصمذتتاطض اصرواض تت  و 
 .؟مارها ة بمكاسب ذب    حافظت عهى ايهشاحاهل اصمصاضح اصموش: اصمي  طضح وفس  هوا

إست م    ظهضت مصاضح إس م   أوشئت بمكاسب ذب   ؛ أو رحوصت من اصذب ث إصتى اصط تب، أو فرحتت ووافتم صيش
اصر  رضفاها اصمصتاضح اإلست م   اصضائتشة شتااضاي  مارها ايهشاح وضفات همب اصمصاضح واصووافم، بواوب اصذب ث أو ما 

تتع صهتتا ما تتاض شتتضع  صهرحتتول تت  إوشتتائها ص 2صهتتا، وًو  ،ألصتتول اصي م تت  اصشتتضع   صهروبتت  متتن اصكستتب اصذب تتثمتتع مااًض
  بطض يتتت اصذب  تتت إن  ا تتتات اصمتتتضاب ن أًتتتحت مكشتتتوف ؛ إوهتتتل  رستتتهون ايمتتتوال  .وفرتتتاو  وقتتتضاضات اصمتتتارمضات اصفيه تتت 

 تتون عتتن وشائتتع فتت  وال تت  شتت كا و موشتتا  ستت ل ايمتتوال، فهتتل  بح 3( ل كتتابون دعتت ل اصماف تتا)متتن  مهتتضإستت م   فهتتل أ
                                                 

فتنننو   وفطظققق  //.249، ص4م، مكتبقققل فا،ققققا، فاققققاه  ، ج2002= هقققق1423، 1؛ حتقيقققمح   قققني ل، ط  ققق ، طزاد المعننناد فننني هننندي خينننر العبننناد، ابنننن قنننيم الجوزينننة – 1
غسننيل زيققن  ققد   ققن،  .، دالرمننانيفطظقق ، و  //.46ص ،255جملققل فتصت،ققاد فإل،ققدم ،  ققند ، إنفنناا المننال الحننرام فنني المشننروعات الحيريننة ال يمحننو اإل ننم القرضنناوي؛

 .50صم، 2004= هق1425، ر يع فألو، 276،  ند مجلة االقتصاد اإلسالمي ،األموال
 .وما  عنها 74، فملعيار فاش    فاسادس ص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، م2007/ هق 1428 المعايير الشرعية –2

أن فاتسق يل ر عقع أل،قباخ أ ق ى وأن أو، مق    ق    يلقا م،ق ل   سقي  : يقق ،األمنوال فني الننام الوضنعية، رؤينة إسنالمية  غسنلد محمند بنن أحمند حنالح، .أ ،الصالح - 3
 .، فملؤدت  فاثااث ادصت،اد فإل،دم .فاشلري  آ، كا  ين( فاق طس كا  ين)م،  نن  اك ل 0350هق 0531فألم ف، كان يف  ام 
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حيير  اصمصاضح اإلس م  ؛ باإلًاف  إصى هضوب اصمهردم ن بش وهل من صاو  اصضبتا اصرت  رطتاضش  هضبت أو ضب  أك ض،
 . كل اصضبا وماكه  وشاهش   وكارب 

 إصتى شضاست   رتشعواصحاوت  ، و اصهتشحهتو  إس م   بمكاسب ذب    شضكاتإوشاء  س شضا :أ٘ذاف اٌذساعح
فيه   واقرصاش   مااي، وهشفوا هو اصوصول إصى حكل اإلوشاء، سواءي أكان اإلوشاء بمكاسب ضبو   ابرشاءي، أو رحو ل 

هماسستتتات اصماص تتت  رطب يتتتاي صهما تتتاض اصستتتاشس متتتن اصماتتتا  ض اصشتتتضع   ص اصمصتتتضح اصضبتتتوي إصتتتى اصصتتت ضف  اإلستتت م  ،
اإلس م  ، أو فر  اصووافم بواوب اصصت ضف  اصضبو ت ، أو اصرحتول باصرتشض ج إصتى اصصت ضف  اإلست م  ، أو اصي تال بتاصحج 
أو اصامتتضة أو إطاتتال اصفيتتضاء أو إوشتتاء اصمستتاوش واصمتتشاضس اصش و تت ، متتن عوائتتش استتر ماض ايمتتوال اصمكرستتب  باصضبتتا أو 

صهوصتتتول إصتتتى اصحكتتتل اصشتتتضع  فتتت  ايحتتتوال ، وبهتتتما فاصشضاستتت  رهتتتشح   تتت  ايذتتتض اصمذتتتشضات أو متتتن اصكستتتوب اصذب 
 .اصساصف  اصمكض

 رسرمش همب اصشضاس  أهم رها مما  ه   :أ١ّ٘ح اٌذساعح: 
ذاص  ق م  اصح ل واصحضال ق م  مه مو  عهى عيل وقهب كل مامن، وصمص   ذاح من أكتل باصي ل اصش و   و  شرا (1) 

، أو اكرستتاب أو استتر ماض اصمتتال بطتتض  ممووعتت  1موتت  فتت  اصوصتتوص اصيض و تت  واصستتو  اصضبتتا وظتتضاي صهرحتتم ض اصشتتش ش 
 ".غسٌك األمواك اإلسالمً" شضعاي، فً ي عما أسم واب ب 

رواهههل و ألهشاح اصر  رضفاها اصص ضف  اإلس م   اصضش شة، ة باموال ضبو   صااصموشس م   اإلمصاضح اص مذاصف  (2) 
 .ضف  اإلس م   موضش ضفع شااض االصردال باحكال اصشض ا  اصرضاءاصي ل اصش و  ، واعرباضهل اصص 

عشل روافض ما اض اصيبول صش  اصومهوض صهمب اصمصاضح، وهو أهل ما اض صوواح اصص ضف  اإلس م  ، فً ي عن  (3) 
ما تاض اصمشتضوع   اصه ئات اصشضع   اصر  رشضح عهى هتمب اصمصتاضح، وحتو صش   اصشق ي  فيشان ك  ض من اصماا  ض

، ما تتتتاض ايوتتتتض عهتتتتى اصفرتتتتو ، واالستتتتري ص  ، واصمصتتتتشاق  ، واصرم تتتتد عتتتتن (كهفتتتت  اصماتتتتام ت)صحي ي تتتت ، واصكفتتتتاءة ا
 .اصماسسات ايذض  اصريه ش  

إلعاشة اسريطاب وشائع اصهاضب ن بتش وهل متن وحت ل اصضبتا، صماام ت محضم ،  واش بشائل إل ت اصح    حاوالاصم (4) 
عاشة رشو ضها   .ايضباح وو  بهشح ف  سو  اصويش اة فكضة اصح ل واصحضال باي طض ي  شون مضاعوا 

ًتتاح باتتض  باإلًتتاف  إصتتى ستترمضءوا اصرطب تت  اصضبتتوي،اموظف هتتا اصتتم ن  اصشتتضع  صتتش  رطب تت اص اوحتتضاحوصّتتش  (5) 
كتل مصت  شفاوت  روظض ف  اصرطب   وركرفت  باصفر تا إصتى عتشل قبوصهتا متن اصومهتوض،  اصشضع   اصر  ال ضقاب ه ئات اص
 .سها اصي م  ؛ واصحكل اصشضع  إلوشائها، ومياضورها باصص ضف  اإلس م   اصضائشة اصضش شةصشضاس  أس

ُضُب فت  عوهت  اصصت ضف  من اصضبا أن ُ شَّو   اي ماص  ف  اصراصب مكرسب كان هل  وود صمن :ت مكن أن وطضح رسااال (6) 
د وو اصيمتاض؟، أو ُمتضٍّب  امتن كتعهتى رتاوض اصمذتشضات؟، ومتن اكرستب متاالي  هاوفسهل روطب  اصميوص  و ؟، اإلس م  

إستت م اي؟ فهتتل  أمواصتت   تت   ستتلصهذوتتاد ض فتت  اصمتتداضع؟، إما أضاش أن  ا تتش رتتشو ضب فتت  اصصتت ضف  اإلستت م  ؟ عتتن طض 

                                                 
، 2هقق، ج1418= م1998، دفر فانققاسس، طكتنا  بحنوث فقهينة فني ق نايا اقتصنادية معاحنرة( با وأ نر  علنى المجتمنإل اإلنسنانيالر : حبث)     ،لي ان، .، داألشقر - 1
 .596ق  593ص
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اصرس ل اصيتمض اصستاصح اصتمكض ًتمن إطتاض اصما تاض اصشتضع  اصتمي  1اصرحول إصى اصص ضف  اإلس م    و د ما شو
اوب صهرحول إصى اصص ضف  اإلس  !.؟بوناوماما  ذرهح مص  عما  يول ب  اصمض  م  ؟؛ ًو

 ررم تل مشتكه  اصشضاست  فت  إطتاض اصهتشح اصتمي رستاى صرحي يت  وهتو ماضفت  اصحكتل  :ِشىٍح اٌذساعةح
اصشتضع  اصمشتشوش بتتاصي ل االقرصتاش   اإلستت م   صهتما اصوتوع متتن اصمصتاضح عوتتش اصفيهتاء، واصطتض  اصرتت  متن ذ صهتتا 

 .اصذب   ، وهل إعاشة اسر ماضها بطض  شضع   أمض وائد شضعاي؟ رذهص من ايموال اصضبو   
 رحيت  هتشح اصشضاست  باسترذشال اصمتوهج اصفيهت  االقرصتاشي  :ذغاؤالخ اٌذساعةح ٚرشية١رٙا 

الستتروباط اصحكتتل اصشتتضع  الستتر ماض واصيواعتتش اصفيه تت ،  ،اصرحه هتت  اصيتتائل عهتتى اصرحه تتل اصام تت  صهوصتتوص اصشتتضع  
ضع  ، واوطبا  حكل اي هب   عهى ايقه ت ، وروطهت  هتمب اصشضاست  متن أن إوشتاء مصتاضح ايموال اصضبو   بطض  ش

ركتون  ا رهتا وم اهتا راش ت  إس م   باموال ضبو   أو رحو ل اصمصضح اصضبوي إصى إس م  باصرشض ج أو فر  ووافم 
مببواك الربببرر ثةرٌربب  غسببٌك األ" ، وهتتو استتر ماض اصمتتال اصضبتتوي بطض يتت  إستت م  ؛ وهتتو متتا أستتم واباصرتتضض وفستت 

االوص اع صشوض اصيت ل فت  استر ماض ايمتوال، ومصت  بيبتول ه موت  فكتضة اصحت ل واصحتضال عهتى  ، وال بش من"إسالمٌ 
 .كل ودئ ات االسر ماض من بشا ر  إصى مورهاب

 .و ركون اصبحث من ميشم ، ومباحث، وذارم ، ومضاوع
 .شك   الدراس ،  تساؤالت الدراس  وفرضٌتهامردم  الدراس ، أ داف الدراس ، أ مٌ  الدراس ،  م

 :الضواثة الرٌمٌ  إلعشاء مصارف إسالمٌ : المث ث األوك
 .ةرق الت  ك م  الكسا اليثٌث: المث ث ال اعً
 .ثاالست مار الشرمً ثإمادر تدوٌر الكسا اليثٌ: المث ث ال الث
 . الٌ  اإلسالمٌ اآل ار الرٌمٌ  ل مكاسا اليثٌ   م ى الشركات الم: المث ث الراثع

ٌرات مصرفٌ  لمصارف معشأر ثأمواك رثوٌ : المث ث اليامس  .مال ظات يتامٌ ، المراجع . تةث

     

                                                 
إن معظق  فاققاسلب  قاات  ، هق  مقد وما  عقنها،  20، ص271،  ند جملل فتصت،اد فإل،دم التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسالمي،  ؛   ن،عبد اهلل - 1

 .ق ى فاعاملل يف فمل،ار  فا   يلفا
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 اٌضٛاتط اٌم١ّ١ح إلٔشاء ِصاسف ئعال١ِح؛: اٌّثذث األٚي

س م  ، إن شضاس  اصًوابط اصي م   واصشضع   إلوشاء اصمصاضح اإلس م   وذاص  عوش رطب   ودئ ات اصص ضف  اإل
ومتن أهتل اصًتوابط اصي م ت   .ايهم ت  مم ه  بي م  اصح ل واصحضال وه مورها عهى اصوشتاط االقرصتاشي عمومتاي فت   ا ت 

االقرصاش  ، وأوصهتا رستاوي االهرمتال بتاصح ل واصحتضال قبتل  اصرٍّيٍّ ُّْش بيواعش اصي ل :1واصشضع   إلوشاء اصمصاضح اإلس م  
متن مياصتش اصرشتض ع  اربتض صح ل واصحضال عهى عواصض اصوشاط عوش إوراج اصسها  وباتشب اإلوشاء وباشب، فه مو  فكضة ا

اصهامتت ، هتتما و مكتتن أن وًتتع اصًتتوابط اصي م تت  االقرصتتاش   اإلستت م   واصشتتضع   إلوشتتاء اصمصتتاضح اإلستت م   عهتتى 
 :اصراص اصوحو 

أْ ذىْٛ ِصادس األِٛاي اٌرٟ ذٕشأ تٙا اٌششواخ :  اٌضاتط األٚي

ح اإلعال١ِح دالالا اٌّا١ٌ
2. 

صرحي تتت  هتتتما اصًتتتابط متتتن ًتتتوابط إوشتتتاء اصمصتتتتاضح اإلستتت م  ، فتتتإن اصيواعتتتش اصفيه تتت  وايصتتتوص  ، واصًتتتتوابط 
وايصتوص   اصرت  رًتبط  االقرصاش   اصما شة باصوصوص؛ ريتول بًتبط  ورحي يت  عهتى اصووت  ايم تل؛ فاصياعتشة اصفيه ت 

كٍّاُب اْصرٍّدٍّاص  ُّ ف ت   ،3((اَلكُ َواْلَ َراُم ُغ َِّا اْلَ َرامُ إَبا اْجَتَمَع اْل َ ))  :روص عهى اإلوشاء؛ تْن أٍّْك ٍّتض   4"اْصُمْسرٍّْصتفٍّى " وٍّحٍّ عٍّ
تتال  هتتما وقتتش استترشل فيهتتاء اصشتتافا   صهياعتتشة بتت ،اْصُفيٍّهٍّتتاء   تتضٍّال  رٍّْيه تت  ي ص هرَّْر   تتض  ف تت  اْيٍّْحكٍّ ب  و  ،اٍّنَّ ف تت  رٍّْره  تتب  اْصحٍّ اْستترٍّشٍّصُّوا ص هٍّتتم 

تتبُّ اصْ  تتشٍّة  ب تتاٍّنَّ رٍّتتْضو   ٍّ اصرَّْحتتض  ل  أٍّحٍّ طُ  ،يٍّاع  مٍّص تت ٍّ أٍّْوصٍّتتى وٍّأٍّْحتتوٍّ تتضَّلت وٍّ ْور وٍّتتاب  ُمحٍّ ٍّنَّ ف  تت   رٍّتتْض ٍّ ُمبٍّتتاحت ال  ، وقتتال أحمتتش فتت  ماتتضض ي 
 وبرتت  صتت  أن  روتتدب )...( إما كتتان أك تتض ماصتت  اصّوهتتب أو اصضبتتا )) :اصوهتت  عتتن ايكتتل ممتتن أك تتض ماصتت  متتن كستتب ذب تتث

ماصتت  حتتضال متتن  كتتانمتتع رحتتض ل أو كضاهتت  اصّراامتتل متتع متتن  رفتت ر" اصما تتاض"ض إفرتتاءات اصووشض ستت  فتت  ، وأك تت5((عوتت 
 .6 صب أو ضبا

تْن أٍّنَّ  ّ  م  تا مٍّكٍّتضٍّ اصسُّتُ وط  ْوهٍّا مٍّ م  ْ ُوتُ  الٍّ رٍّْحتُضلُ : وٍّ تضٍّالا إمٍّا صٍّتْل ُ ْاتضٍّْح عٍّ اص ت   حٍّ تْن أٍّْك ٍّتُض مٍّ هٍّتُ  مٍّ صٍّك تْن ُرْكتضٍّبُ  ،ُماٍّامٍّ وٍّ
 ُتلَّ قٍّتالٍّ  ،7

تح  حٍّ ا : ف  راه ي  عهى اصياعشة اصفيه   8اْبُن اصسُّْبك  ّ  تهٍّا صٍّ شٍّةٍّ ف   وٍّْفس  ْ ض  أٍّنَّ اْصيٍّاع  ْ و  ُّ .  ٍّ ْوهٍّتا إالَّ  :قٍّتالٍّ اْصُوتوٍّ صٍّتْل  ٍّْذتُضْج عٍّ
                                                 

، وما  عنها 24، ص245 ند ( جملل فتصت،اد فإل،دم ، ديب،  نك ديب فإل،دم )، الغريب، ال وابط الشرعية إلنشاء نوافذ ووحدات إسالمية بالبنوك التقليدية؛ ناحر - 1
 .لكني لم أجد في البحث أي ضابط شرعي إلنشاء تلك النوافذ

، خنتقار مقد فااق ف ل فاشق  يل فاق  35، ص 240، جملقل فتصت،قاد فإل،قدم ، ديب،  قند ال وابط الشرعية لفنرو  المعنامالت اإلسنالمية بنالبنوك التقليدينة؛ حسقب، شحاتة - 2
: فاثقاين  شق . األمريكنان يحار عليها التعامل مإل غير المسلمين المحاربين مثل اليهود والصر  ومن يواليهم أو يدعمهم أو يسناعدهم مثنل: فاثامد: وضعلا، وط،لا

 .ال يجوز تعاملها مإل رجال األعمال الذين يقومون بأعمال ال تتفق مإل أحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية
، السننيو ي :واناننر// ..، وهقق  ضققعي  مققد ا يققمح عققا   فطعققق ، ومنق ققع  ققد فاشققع   ققد ف ققد مسققع د169، ص7، جسنننن البيهقنني الكبننر ، البيهقنني: وهقق  طققي حققنيث - 3

 //.343، ص1ج ،البحنر المحنيط، الزركشني //.336، ص1ج ،غمنز عينون البصنائر فني شنرح األشنبا  والنانائر ،الحموي //. 117، 106ص ،األشبا  والناائر
َققَ فُم أَْو فْاُ بِققيُ  َوفْاُ َ قق  ُم ُ ل قق: وط،ققلا. 126، ص1، جلمنثننور فنني القواعنند الفقهيننةا، الزركشنني َْ َققَدُ، َوف َْ َققَ فمِ إَذف فْعَتَ ققَع ف َْ موسننوعة  ،جماعننة مننن العلمنناء //.َب َعاطِققُب ف
 .77، ص18، جإصنفر وزفر  فألوصا  فاك يتيل ،الفقهية

 .343، ص1، جالبحر المحيط، الزركشي - 4
 .275فاقاه  ، ص  ، حتقيمح  بن فا ؤو  ،عن، مكتبل فاكليات فألزه يل،تقرير القواعد وتحرير الفوائد، أ   فاق ج  بن فا  د، الحنبلي ابن رجب - 5
 .187، 180،181، 178، ص6جالمعيار الٌمعر  عن فتاو  إفريقية واألندلس والمغر ، دار الغر  اإلسالمي، ، أ ن  د فاعباس، الونشريسي - 6

 اا  ا، وت أحياطاً  يف فاش كات فا  رتعام  كاانسبل فا  ذك ها فملعاص ون ال شاركل% 10ق % 5منه ح فم، وايس %  50وطت نث هنا   د أكث  مااه ح فم  بيث أكث  مد  - 7
 .33، ص..المقارنة والموازنة بين اآلراء المانعة للمساهمة في شركات؛ فا،نيمح   ن أمب، ال رير: أدري مد أيد عاءت فانسبل طعله حد،، فطظ  حبث

 إىل وفطتقق  فاققاه   ىف واقن فاباحقث فملقؤرخ فاقاقا  صاضقى، ((م 1370 - 1327=  ه 771 - 727))، ط،ق  أ ق  السبكى فاكاىف  بن  د  لى  د فا هاخ  بنراج فانيد  - 8
 ،قتل"  ط - فاكربى فاشا عيل ابقات"  ر،اطيقه مد .فط فمع عامع:  فاشا عيل ابقات صاحب وه  مب، ، فملن  يل أ  ا، مد" ،بك" فىل طسبه هبا ور ىف  سكنلا وفان  مع دمشمح
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تتا وٍّتتشٍّضٍّ  مٍّ
  بوكتتاي ضبو تتاي أو اوتتت رتتض  أن اصياعتتشة مامتتول بهتتا صتتش  أ هتتب اصفيهتتاء؛ وبمتتا أن أمتتوال اصمضابتت  اصتتمي  فتترف، 1

رطب تت  قاعتتشة  فتتإن فتت  رره تتب ماصتت  اصذب تتث عهتتى اصط تتب أمتتض  ابتتت،  مكووتتا ؛ هتتب ماصتت  اصحتتضالأ ستتاهل ف تت  باستتهل 
توعوا؛ ف 3((لؤِْلَْكَ ِر ُ ْكَم اْلُككِّ  ))، وكمص  قاعشة 2((اْلُ ْكُم لؤِْلَْغ َاِ )) متن  وشت  عه  ، واصياعشة سته م  وروطبت  عهتى مًو

 أو ماسس  ماص   إست م  ل بإعاشة اسر ماضها بفر  مصضح  يو أو مكرسب باصضبا،  اأ هبهأمواص  اصر  من  بوكاي إس م اي 
ن رتاب، وصتل  ذتضج اصمتال اصحتضال ص مصتاضف ، ف بيتى حاصت  عهتى ستاب  ال  وف  عن ماص  اذر ط  باصمتال اصحتضال حرتى وا 

هٍّتتى عهتتش،  وٍّف  َّتتُ  عٍّ تتضَّجٍّ اْصحٍّ قٍّتتْش ذٍّ تتشٍّة   تتضاض اصوٍّ َم  ،إَبا َتَلبباَرَ  اْلَمبباعُِع َواْلُمْرَتِضببً" : صفيه تت  ايوصتتى قاعتتشة وصتتهاايٍّاع  قُببدِّ

، واصحاظض موووش وهو ًضوضة إه   اصمتال 5فإبا رثا الماعع م ى المرتضى قدم الماعع ال اظر ل تصرف، 4"ُ  اْلَماعِع
عتتتاشة استتتر ماضها بطتتتض  اصمكرستتتب بطتتتض  ذب  تتت  فتتت  ووتتتوب اصذ تتتض، عبتتتض رطب تتت  ق متتت  اصروبتتت  عهتتتى اصكستتتب، وصتتت س إ

 .مشضوع 
بتتتش متتتن راك تتتش  فإوتتت  الة بمكاستتتب ذب  تتت ؛ اأو اصماسستتت  اصموشتتت عهتتتى اصبوتتت  6وصرطب تتت  اصيواعتتتش اصفيه تتت  وايصتتتوص  

، اصضبوي واإلس م ، ف  اصراصب ه  من (التاصامو  =اصفوائش، وايووض //ايضباح)أن إ ضاشات اصبو  ه   ؛اصراص  اصحي ي  
ر ماض   اصياشمتت  متتن أمتتوال اصبوتت  متتن وشائتتع اصرتتوف ض وايوتتل، واصذتتشمات اصمصتتضف  ،  ورمتتع فتت  عوائتتش اصامه تتات االستت

إَِبا " اصبوت  اصضبتوي عوائتتش حتضال وأذتتض  حت ل، عوتش ارفاقوتتا عهتى أن إ تتضاشات اصذتشمات اصمصتضف   حتت ل، واصياعتشة صتتش وا

ذصوصتاي باتش شذتول % 30 ال  د تش عتنصذتشمات اصمصتضف   كمتوضش ، وبما أن ا7"اْجَتَمَع اْلَ اَلكُ َواْلَ َراُم َغ ََا اْلَ َرامُ 
موروات أذض  ماها وش شة؛ كذشم  بو  اصماهومات، واصروض  واالًتط ع باعبتاء أموتاء االستر ماض، وأموتاء االكررتاب 

وبمتا أن  ، وعه  ؛  فإما كان اصراصب هو اصحضال ف  وحراج إصتى رره تب طبيتاي صهياعتشة اصستاصف ،8إصخ... وشضاسات اصوشو 
متوالت متن أن اإل تضاشات اصبوك ت  اصمرار ت  متن ايوتوض واصاوبمتا إ ضاشات اصبو  متن اصذتشمات وايوتوض وتدء أقتل بك  تض، 

اإل تتضاشات حصتت ه  وشائتتع االستتر ماض، طو تتل ايوتتل وقصتت ضب، وعوائتتش اصستتوشات، واصمرتتاوضة فتت  اصامتت ت أضبتتاح اصبوتت ، و 
حتتضال، ال كستتب ذب تتث   هتتب متتال اصمضابتت  صتتاحب اصبوتت  أفتتإن  ك تتض،هتتو اي اروهتت ، واصمًتتاضب  فتت  ستتو  اصامتت ت

                                                                                                                                                                       

 304: 1 وفا  يقققات 32: 12 وفانلايقققل وفابنفيقققل 143 فاشقققريفزي وابققققات 21: 2 فا  يقققات اتيققق و : رفعقققع"  ط - فط فمقققع مجقققع"  و"  ط - نق فاققق ومبيقققن فاقققنع  معيقققن"  و أعققق،فء،
 .184، ص4، جلزركلي، األعالما// .428، ص5، جالسحاوي،  ال وء الالمإل//  :660 و 249 فملقرتي كذخ وربيب 223: 3 وشذرفت

 .106، صاألشبا  والناائر، السيو ي //.126، ص1، جقواعدالمنثور في ال، الزركشي - 1
2
 .171، ص3، دفر فاكتاخ فإل،دم ، جلبحر الزخارا، المرت ى - 
 .515، ص9، دفر فاقك ، د ت، ج(ش ح فهلنفيل )  تح القديرف ،ابن الُهمام - 3
، 2، جشننننرح التلننننويح علننننى التوضننننيح، التفتننننازاني //.194، ص5، جبنننندائإل الصنننننائإل فنننني ترتيننننب الشننننرائإل، الكاسنننناني //.225، ص11، جالمبسننننوط، السرخسنننني - 4

 //.116، صاألشنبا  والنانائر، السنيو ي //.13، ص3، جشنرح محتصنر خلينل، الحرشني// .184، ص8، جتحفة المحتاج فني شنرح المنهناج، الهيتمي //.219ص
 .108، ص3، جدفر فاكتاخ فإل،دم ، أسنى المطالب شرح روض الطالب، األنصاري

5
 .243، ص، شرح القواعد الفقهيةم، قىالشيخ ، الزرقا - 
6
، شنبير، القواعند الكلينة: رفعقع: فملسأال     د   ب فاققلاء و يلقا القدث أصق ،: ه  جي ز فتحتجاج  ااقا ن  فاققليل  لى فَك  فاش     ااقا ن  فاققليل: صن يق ، صاس  - 

 .م ع فز فتحتجاج هبا، وع فز ،  نم ع فز  ما مل ي عن  ليلا طي، وملخي فألص ،،  ن.87ق  84م، ص2006دفر فانقاسس،
 . 5مد ص 3،بمح خت خيلا يف فَاشيل  - 7
هقذف يف فابنق ا فا   يقل . 79م، ص2001= هقق1421، 13، جملقل عامعقل فمللقك  بقن فاع،يق،، جملقن حوار حول الوسا ة المالية والمصارف اإلسنالمية ،ك ا، ، ي ، محمد - 8

وكققذف  عقق  . حب مققل فاتقق ر  ا يف فابنقق ا فا   يققل يف فاعققامل فإل،ققدم   لقق  ر،قق  فمل،ققار  إىل هققذ  فانسققبل، ومققا زفاققم فاع فسققن فمبيثققل أكثقق  مققد ذاققك، وأطققا مققع فاقققاسلبفألم يكيققل، أمقق
 .فمنمات فملذك ر  فا  ت دتار،لا فابن ا فإل،دميل، أو رعارض فاش يعل
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وعه  ؛ فإن فر  بها مصضفاي إست م اي، أو ماسست  ماص ت  إست م   فهتو مذتاصح  وود ص  أن  رسهها بطض ي  إس م  ، 
سب  من و ا ش ما ، صهما اصًابط، وب   فيش اصيبول اصاال من اصومهوض اصمي هو أهل ماا  ض قبول اصمصضح اإلس م 

فكتضة اصحت ل  بوسشروموها اصًابط اصمي  الروامد الفرهٌ  واألصولٌ ، الضواثة الرٌمٌ  االقتصادٌ  اإلسالمٌ ،
اإلثراء م بى فكبرر ال بالك وال برام مهٌمعب  م بى )) :ف  سو  اصويتشواصحضال ف  عواصض اصوشاط االقرصاشي عموماي، 

مبدم السبماإ إال  )): مشر  من همب اصي م  اصمهم  وهواصضوع اصمش صضب اًابط وكما ، 1((معاصر العشاة االقتصادي

طر   هح  ب ، كما اصضب  اصمرار  من اصمال اصح ل ااصحضال وبوس فإن اصضب  اصمرار  بسبب اصمال ،2((ثالرثح المشروع
ٌَٗ  دَشَََّ َت١َْغ اٌْخَِّْش َٚاٌْ ...)) : اصح ل  هح  ب ، وصمص  قال ضستول ا   ١ََّْرةِح ِئَّ َّللاََّ ََٚسعٛ 

َٙا  ِح َرِأَّ ََ ا١ٌََّْْر َد ش ذٛ  َي َّللاَِّ َأَسَأ٠ْ ا َسعٛ  ١ًَ ٠َ َٕاَِ َرِم ٠ِش َٚاألَْص َٚاٌِْخِْٕض
٠ ْطٍَٝ تَِٙا اٌغُّف ٓ  ٠َٚ ْذَ٘ٓ  تَِٙا اٌْج ٍ ٛد  ٠ََٚغَْرْصثِخ  تَِٙا اٌَّاط  َرَماَي ال ٘ َٛ 

ي  َّللاَِّ  َلاَذةًَ َّللاَّ  ا١ٌَْٙ ةَٛد ِئَّ َّللاََّ ٌََّّةا دَةشَََّ هَ ِػَْٕذ َرٌِ   دََشاٌَ ث َّ َلاَي َسعٛ 

  َٕٗ ََِٙا جٍََّ ٖٛ  ث َّ َتاػ ٖٛ  َرَأَوٍ ٛا َثَّ فإعتاشة رتشو ض اصكستب اصحتضال صرحي ت  مكاستب ، 3((ش ذٛ 
، وموع ؛ مال ذب ث اسر مض بطض  مشضوع  حضم  ضسول ا  والحديث نص في المطموب بطض   مشضوع ال  حل،

 .الرثح المشروع ال ٌتأتى إال ثالماك المشروع :شة  سه  بطض ي  مشضوع ، ص رحي  اصًابط اصمي مكضواب  وفاي إعا

وبإوشاء اصمصاضح اإلس م   باموال ذب   ؛ فإن هم ن اصًابط ن  وذضمتان، وبمتا أن فكتضة اصحت ل واصحتضال  وتب 
ن ايموال اصر  روشا بها هتمب اصماسستات  وتب أن أن ره من عهى إوشاء اصمصاضح واصماسسات اصماص   اإلس م  ؛ فإ

ركون أمواالي مكرسب  بطتض  حت ل، وص ستت بطتض  ذب   ،تت فاصرا ت  متن اإلوشتاء وب تل، وهتو روست ش اصوظتال االقرصتاشي 
 واالي أمت  ه صوستأن ركتون ا ن، فت   وتود ف  واوب  اصمتاص  عهتى أضض اصواقتع، ورتوف ض االستر ماض اصحت ل صامتول اصمستهم

٠َا َأ٠َُّٙا اٌَّاط  ِئَّ َّللاََّ ط١ٌَِّة ال ٠َْمَثً  )) :، فيش واء ف  اصحش ث عتن ضستول ا   من اصضبامكرسب

  :ِئالَّ ط١َِّثاا َِٚئَّ َّللاََّ َأََِش اٌّْ ْإ١َِِِٕٓ تَِّا َأَِةَش ِتةِٗ اٌّْ ْشعَة١ٍََِٓ َرَمةايَ 
    

    

      [ ستتوضة
     :َوَقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لَ  [23:اصماموتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون

     
    

    
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوضة ] 4

اصمصتتضح أن  كتتون حض صتتاي عهتتى ش تتن اصوتتاس، مًتت ااي صش وتت ، باضركابتت  متتا حتتضل ا ؛   موشتتفتت   يبتتل متتن  ،[2:اصبيتتضة
فاصرا   ال ربضض اصوس ه  اصيمضة؛ كما ال  يبل من راوض اصمذشضات، واصذموض، وبائات  موتافع وفستها، واصمضابت ؛ أن  ا تشوا 

                                                 
 ،م2000= هققق1420، تجديند الفقننإل اإلسننالمي عطيننة،الزحيلنني و جمننال  :المهمننة فكننرة الحنالل والحننرام وكننذا مننن كتابنات ال ننوابط اسننتفدتها مننن هنذ  القيمننة اهنذ - 1

 . ق م  اشتقاصه هذف فااا لالنكت ر وهبل، أما  2فااا ل رص   241ق  240ص
 .241و163ق 162 صهق 1420 ،تجديد الفقإل اإلسالمي ،الزحيلي و عطية - 2
 .1185، ص1، ج2236 اخ  يع فمليتل وفألصنام، حنيث رص   112كتاخ فابي ع، 34، فتح الباري بشرح ححيح البحاري ،فاعسقدينابن حجر،  - 3
تحنري  فني غاينة المنرام ، األلبنانيفاشقي   .//702، ص2ج، 1014حقنيث رصق   ، اخ صبق ، فا،قنصل مقد فاكسقب فا يقب ور  يتلقا19 فا،كا ،كتاخ 12 ،ححيح مسلم – 4

 .حنيث حسد 29ص ،17حنيث رص   ،لحرامأحاديث الحالل وا
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فاصرست ل اصوظ تح  بتشأ برذهصت  متن اسر ماض ما كسبوب من حضال عن طض    سه   س  ي وظ فاي، وبطض ي  إست م  ، 
وفاق  ف  مصاضف ، وص س ف  اصص ضف  اإلس م    .اصمال اصذب ث، وا 

أذشاف اٌرطث١ك اٌصذ١خ ٌٍّؼاِالخ ٠ٕمً األستاح : اٌضاتط اٌثأٟ

ئٌٝ وغة خث١ث ٠جشٞ ػ١ٍٗ أدىاِٗ
1. 

اصماتتا  ض اصشتضع   صهماتتام ت أو  عوتش عتشل ستت ض اصماامهت  وفتت  إوتضاءات اصامتل اصميتتضة متن ه ئتت  اصضقابت  اصشتضع  ،
 ويههتتتا متتتن ماامهتتت  صتتتح ح  إصتتتى ماامهتتت  باطهتتت  أو فاستتتشة،  ،ور وتتت  صستتتوء رطب يهتتتا متتتن اصموظتتتح اصماص تت  اإلستتت م  ،

حَّ    لُّ بٍّْ عت فٍّارٍّ ُ واصفاسش هو ك ْن ُشُضوط  اصصّْ هٍّاصٍّ ا  ؛شٍّْضطا م  ب  ع  وٍّ أٍّْو كٍّانٍّ  ،ضف  اصماض  مام  س اضة كٍّبٍّْ ع   ،كٍّاٍّْن كٍّانٍّ ف   اْصمٍّ
ْو ُ  ْوه  ِّا عٍّ ه  سها  كٍّبٍّْ ع  اص ،مٍّ  ً بٍّْ ع  اْصا  وٍّ    ،اقٍّْبلٍّ قٍّْب هٍّى ُوُووب  فٍّْسذ     ،وٍّ رّْفٍّا   عٍّ مٍّعٍّ اال  ْوت ُ  ،وٍّ ت   عٍّ ْب   اصوَّاش  وٍُّذْبث  اصتضّْ

، ففت  2
وفت  باتض ايح تان حاالت ك  ضة  مكن رصو بها، ورصح   شضوطها ما شامت ررابع من اصمضاقتب اصشتضع  اصتشاذه ، 

 . فوت ايوان عهى اصرصو ب فا ن رمهب ايضباح اصمرار   من همب اصماامه ؟
أن  ايتش اصبوت  اإلست م  متع اصموعتوش باصشتضاء عيتش ب تع صهبًتاع  وهت   ؛من ايم ه  عهتى اصفاستش متن اصماتام ت

ش، و رستتهل اصبوتت  اصبًتتاع  متتن فتت  م وتتاء بهتتش اصمستتروضش، فتتإن هتتمب اصماامهتت  فاستتشة،  مكتتن رصتتو بها بتتان  فستتخ اصايتت
تشٍّ )) : ايش عيش اصب ع مع اصراوض، وصمص  قال اصفيهاء ماصم واء،  ل  ويهها اصبو  إصى مذادو  وعوشئ هٍّمٍّا اْصُحْكُل  ٍّْشتمٍُّل اْصفٍّاس 

وٍّف  َّتت    ْوتتشٍّ اْصحٍّ تتا ع  ًي تت ،أٍّْ  تتال  فٍّإ وَّتتُ  وٍّا  ْن كٍّ ْهتت ؛انٍّ ُ ف  تتُش بٍّْاتتضٍّ اْيٍّْحكٍّ تت ٍّ ي  ٍّ ب تتاْصيٍّْبض  ف تت  اكٍّإ فٍّاشٍّر تت   اْصم  هٍّْ تت    ،ْصبٍّْ تتع  مٍّ ْقتتشٍّالٍّ عٍّ إالَّ أٍّنَّ اإْل 
ضٍّالا  يِّا ص هَّ   رٍّاٍّاصٍّى شٍّْفايا ص ْهفٍّسٍّاش   ،حٍّ ُب فٍّْسُذُ  حٍّ ٍّنَّ ف ْاهٍُّ  مٍّْاص  ٍّ ا  ؛وٍّ ٍّو  ْوُ  ب فٍّْسذ     ،ي    .3((فٍّاٍّهٍّى اْصاٍّاق ش  اصرَّْوبٍُّ  م 

اصايتش واصبًتتاع  فت  طض يهتا إصتتى م وتاء بهتش اصرتاوض فتت  عتضض اصبحتض أو فتت   أمتا فت  حاصت  اصتتبط ن، كتان  ترل
باتش اصرسته ل باصرتشق   اصشتضع  أن عيتش  نم واء اصمصشض وصل  رسهل اصبو  بواصص اصشحن باش، و رب ن من راض خ اصب ارت 

يضبتاح اصحت ل أل عهتى اصب ع رل قبل رسهل اصبوت  صهبًتاع ، وال وكتل اصموعتوش باالستر ل، فتا ن راكتس ايضبتاح؟ عهتى ا
 ل باتش  نان  يول اصموظح باشل كراب  راض خ اصب ار بحساب اصمكاسب   ض اصمشضوع ؟، أما ف  اصرطب   ف رل اصرحا ل 

رمتتال اصامه تت   كرتتب رتتواض خ اصماتتام ت صرظهتتض صهرتتشق  اصشتتضع  باوهتتا ماامهتت  رمتتت وفتت  إوتتضاءات اصامتتل، وقهمتتا  تترل 
ضع  ، فتتاوحضاح اصرطب تت  اصصتتح    ويتتل ايضبتتاح محاستتب اي إصتتى حستتاب اصمكاستتب ًتتبطها متتن قبتتل ه ئتت  اصضقابتت  اصشتت

توضٍّةُ  )): اصذب   ، وصمص  قال اصفيهاء ْ ُث اصصُّ ْن حٍّ وٍّف  َّ   الٍّ ُوُووشٍّ صٍُّ  إالَّ م  ح  اْصحٍّ ُل ف   اْصط  ٍّ فٍّهٍّتْ سٍّ صٍّتُ  ُوُوتوشا  ،اْصاٍّْيُش اْصبٍّاط 
تشٍّلا  ،شٍّْضع  ّّ  ْن  ٍّلَّ فٍّهُتوٍّ عٍّ م  ت    ،وٍّاْصاٍّتشٍُّل الٍّ ُ ْوتر ُج أٍّ ٍّتضيا ،وٍّ تْن أٍّسٍّاس  ْويُتوضا م  ت    ،وٍُّهتوٍّ مٍّ  ً تاك لت ص وٍّْي يُتُ   ،وٍّالٍّ  ٍّْحرٍّتاُج ص ُحْكتل  حٍّ وٍّالٍّ رٍّْهحٍّ
تتادٍّةُ  وٍّ ْاتتُشولا  ؛اإْل  ْ تتُض ُمْواٍّي تتشت أٍّْصتت ي فٍّهُتتوٍّ مٍّ ٍّوَّتتُ   ٍّ ْاتتُشولٍّ  ،ي  تتُ  اْصمٍّ تتادٍُّة الٍّ رٍّْهحٍّ وٍّ ٍّوَّتتُ  ُمتترٍّ ٍّ  ؛وٍّاإْل  تتا  ،شت ي  تتل  مٍّ وٍّالٍّ ُ ْمهٍّتتُ  ب اْصاٍّْيتتش  اْصبٍّاط 

ُب اصضَّشُّ  ،ُ ْمهٍُّ  ب رٍّْ ض ب   شٍّثٍّ ف     رٍّْسه  لا  ٍّو  ُب اصضَّشُّ  ،وٍّا  مٍّا حٍّ ص مٍّا  ٍّو  ْهُ  ب اْصيٍّْبض  وٍّ ل  الٍّ  ٍّْورٍّي ُل اْصم   ٍُّيوُل اْبُن ُضْششت  ،فٍّف   اْصبٍّْ ع  اْصبٍّاط 
                                                 

 يقق ع منلقق   نلققا الوقق ر، أو فشققت لم  لققى فا  ققا، أو فشققت لم  لققى أكققٍ  ألمقق ف، فانققاس  اابااقق ، أو  يلققا ضقق ر  األمققل، أو فصرتطققم  شقق ط  ققري : معققايري فملكا،ققب فمبيثققل هقق  - 1
، ،تنشق  يف 242ق  221م، ر،اال دكت رف ،  ري منش ر ، عامعقل فانيليقب، ص2003، القتصاديدور القيم واألخالا وأ رهما على النشاط ا،    د ، إرشيد فطظ  //.مدس 

 .دفر فاكتب فاعل يل ص يباً 
ََنِقي قلِ  :يُقَ فَد  ِاْاُبْ َدنِ  - 2 َْ أِلَن  لالَاَرَهقا َت رَقتَقَ ر قُب ; ُن فْاُ َعاَملَقِل َت يُقَ ص قُ  إىَل فْاَ ْقُ،ق ِد فاقَنطْقَيِ ي  َأْصقًد  َققُبْ َد , َأْن رَقَققَع َ لَقى َوْعقٍه َ قرْيِ َمْشقُ وٍع  َِأْصقِلِه َوَت ِ َ ْصقِقهِ : يف فْاُ َعقاَمَدِت ِ ْنقَن ف

َلققا ََنِقي ققِل ُهققَ  رَقْع ِيققُ  فْاَقَسققاِد  َِعْينِققهِ . َ َليقْ َْ ، ص 8، جالموسننوعة الفقهيننة// .ْعققٍه َ ققرْيِ َمْشققُ وٍع  َِأْصققِلِه أَْو ِ َ ْصققِقِه أَْو هِبَِ ققاَأْن رَقَقققَع فْاُ َعاَملَققُل َ لَققى وَ : َوُهقق َ , َورَقْع ِيققُ  فاْققُبْ َدِن ِ ْنققَن َ ققرْيِ ف
107. 

، 4، جدفر فاكتقب فاعل يقل ،دائإل الصننائإل فني ترتينب الشنرائإلبن ،الكاسناني //.25، ص13، جدفر فملع  قل ،المبسوط ،السََّرْخِسيّ // .110، ص8، جالموسوعة الفقهية - 3
 .472، ص6، جدفر فاقك  ،عناية على الهدايةال، رتيالباب// .196ص 
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اص ك  َّ    ْن اْصمٍّ شٍّةٍّ  ارَّفٍّ ٍّ : م  هٍّى أٍّنَّ اْصُبُ وعٍّ اْصفٍّاس  اُء عٍّ وٍّف  َّ   )اْصُاهٍّمٍّ ْوشٍّ اْصحٍّ هٍُّ  ع  صٍّتْل رٍّفُتتْ  (وٍّه  ٍّ اْصبٍّاط  قٍّاٍّْت وٍّ أٍّْي  ،ُحْكُمهٍّتا اصتضَّشُّ  ،إمٍّا وٍّ
هٍّتت )...( ،وٍّ ٍّتتُضشَّ اْصُمْشتترٍّض ي اْصُمتت ٍّمَّنٍّ  ،أٍّْن  ٍّتتُضشَّ اْصبٍّتتائ ُع اصتت َّمٍّنٍّ  تتاضٍّة  اْصبٍّاط  وٍّ ف تت  اإْل  تتاضٍّة  وٍّ تت ِّ ص ْر وٍّ الٍّ ُرْمهٍّتتُ  اْيُْوتتضٍُّة  ،   اصَّر تت  صٍّْ سٍّتتْت مٍّحٍّ

تتُب ضٍّشُّهٍّتتا تتضٍّالا  ؛وٍّ ٍّو  ٍّنَّ أٍّْذتتمٍّهٍّا حٍّ تتل   ،ي  تتْن أٍّْكتتل  اْيٍّْمتتوٍّال  ب اْصبٍّاط  ُرْارٍّبٍّتتُض م  ، وعه تت  ف وتتب عكتتس اصمكاستتب اصذب  تت  عهتتى 1((وٍّ
 .احساب اصمال اصحضال، و صضح ف  مصاضف  اصر  س رل رحش شه

ٌث ضاتط اٌثا ٍٝ ػ١ٍّاخ : اٌ ١ث ػ غة اٌخث ِٓ اٌى جٛاص اٌصشف  ػذَ 

 .اٌثٕه

وتتاءت اصفرتتاو  اصرتت  صتتشضت عتتن اصبوتتو  اإلستت م   ف متتا  راهتت  باصفوائتتش اصرتت  راذتتم متتن وشائاهتتل اصمووتتوشة فتت  
متتن  هتتل  وتتود صهبوتت  أن  رصتتضح باصفائتتشة اصمتتاذومة: اصبوتتو  اصضبو تت  بتتاصوص عهتتى شتتكل رستتاال عهتتى اصوحتتو اصرتتاص 

اصرتشض ب، ايبحتاث واصشضاستات، اصيتضوض اصحستو ، : فت  اصموتاالت اصراص ت  (اصبوو  اصرواض   عهتى أمواصت  اصموشعت  صش ت )
 .اصشعا   واإلع ن بما ف   مصهح  اصمورمع اإلس م ، اصربضعات صهه ئات اإلس م  ؟

 راذتم اًتطضاضاي متن اصبوتو  اصرواض ت  فت  مستاص  اصفوائتش اصضبو ت  اصرت صيتش ستب  ومكتض صكتل اصتضأي اصشتضع  : واصوواب
، وبهتما صتشضت فرتو  اصمومتع اصفيهت  فت  أوها رودع عهى اصوهتات اصمحراوت  وال رتشذل فت  أمتوال اصبوت  وال اصمتوشع ن

فت  اصفوائتش اصضبو ت  فت  اصموتاالت اصمتمكوضة  )...( وتود أن  رصتضح اصبوت   ل، وبواءي عهى وصتها اصمتمكوض1987شوضر  
 ة بتاموال ضبو ت اظ أن ايموال اصموشع  ذ ل عال فت  اصبوتو  ايووب ت  فت  أحتش اصمصتاضح اصموشت، ومن اصم ح2أع ب

اصحتتج واصامتتضة، بتتاصوو أو  ؛، وصستتوء اإلشاضات  تترل صتتضفها عهتتى ررط تت  اصوتتوائد اإلستت م  3روتتاودت مه تتون شوالض (...)
تتتوع  ا تتتوع  فتتت   يبتتتلًتتتطضاضاي، اصبتتتض، أو اصبحتتتض، وضوارتتتب اصمتتتوظف ن وضفاه تتت  كبتتتاضهل، وأمتتتا كووهتتتا مًو ، يوهتتتا مًو

مع وووش اصبش ل، فاصصضح من اصكسب اصذب ث عهى عمه ات اصبوت  واصشعا ت  صت  وأوتوض اصمتوظف ن  ىباالذر اض واصًض
وووائد حسابات االسر ماض، ال  حل، وصل  يل بحه  في   ماربض، وأما رحش ش اصصضح ف  وووب اصذ ض واصموفا  اصاام ؛ 

صما اض اصساشس من اصماا  ض اصشضع   صهماسسات اصماص   اإلس م  ، وصيش وصتت اصماتا  ض اصشتضع   فيش وضش ووادب ف  ا
ٌجا أ  تصرف الفواببد وغٌر با مب  الكسبا غٌبر المشبروع فبً وجبوه اليٌبر وأغبرا  العفبع " عهى أوت  

المصبببرف معهبببا ثبببأي ةرٌرببب  مثاشبببرر كاعبببت أو غٌبببر مثاشبببرر، مادٌببب  أو وال تجبببوس اسبببتفادر اللبببام، 

، فاوتتت رتض  أن اصما تتاض اشترضط أن ال  ورفتتع اصبوت  متتن اصمكاستب اصذب  تت  بكتل اصصتتوض اصمباشتضة و  تتض 4((...،لعوٌب م
 .، واصرطب   عهى ذ ح اصما اض5اصمباشضة اصماوو   أو اصماش  
تغ ضاتط اٌشا ذشاَ : اٌ ّاي اٌ غً اٌ ٕغ غ رٟ ِ وضٞ  ٕه اٌّش دٚس اٌث

 :تاٌص١شرح اإلعال١ِح

                                                 
حاشيل )، د المحتار على الدر المحتار في شرح تنوير األبصارر  ؛ابن عابدين //.405، ص6ج ،عناية على الهدايةال، البابرتي// .121، ص8، جالموسوعة الفقهية -1

 .47، ص6، جدفر فاكتب فاعل يل ،(ف د  ا نيد
 .م14/12/1999، فملع وضل  لى فانكت ر  بن فاع،ي، فمياط،  تاري  فملسأال فمامسل  ش  - 2
 .اكد  ع  فابن ا ر    إ  اسنا كش  حساخ ال ا، فَ فم وا   إطقاصه يف فابنك - 3
 .10/2، فابنن 80ص ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةم، 2007=هق 1428 المعايير الشرعية –4
 .124م، ص2003، حت ي    ن وهبل ،لي ان، دفر فاقك ، ط فتاو  معاحرةوهبل، .، دالزحيلي - 5
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، وفتت  ستتو  اصصتت ضف   وتتب أن  يتتول 1وصتت  اإلستت م   هتتو اصمحافظتت  عهتتى اصتتش ن وريو رتت إن اصتتشوض ايساستت  صهش
ع اصيواو ن واصيواعش اصر  رموع  س ل ايموال اصيمضة بطض ي  إست م  ، وفت   اصبو  اصمضكدي بهمب اصمهم ، من ذ ل ًو

مضكتدي متن اصي تال بهتما اصتشوض، وموتع فت  اصمصتضح اص 2ظل ذهو اصدمان من اإلمال اصيّوال؛ ف  بش صه ئت  اصضقابت  اصشتضع  
اوشفاع ايموال اصذب    إصى طض  االسر ماض اصمشضوع ، قبل أن ررستل بطض يت  إست م  ، عبتض قوتوات اصرضشت ش واصروي ت ؛ 
اصيتتت ل وايذتتت   اإلستتت م   بمتتتا ف هتتتا ق متتت  اصروبتتت ، ومصتتت  بتتتاصرذهص متتتن اصمتتتال اصحتتتضال، وصيتتتش وتتتص اصما تتتاض اصشتتتضع  

 وود صهماسس  إشضا    ض اصمسهم ن، أو اصبوتو  اصريه ش ت  ماهتا فت  عمه تات " اإلس م   عهى أو   صهماسسات اصماص  
محتضل، متع ارذتام اصًتماوات اص دمت  ص صرتدال باحكتال  ، إال إما ربت ن أن اصمتال اصميتشل، ويتشاي كتان أو ستهااي،ميبوص  شتضعاي 

" اضرها من اصماسس ، أو من وه  أذض  مهردمت  باصشتض ا اصشض ا  اإلس م   ف  رطب   اصامه ات، وبان ررل إش ومباشئ
 :وٌمك  ت  ٌك  با الملٌار م  يالك مستعد  با الملٌار، و و

ت ف  اصماسس  كاوت بسبب راامههل  إشضا    ض اصمسهم نأن عشل مشاضك  اص هوشي أو اصوصضاو  ت  :أوالا 
م اصًماوات اصكاف   صرطب   ايحكال اصشضع  ؛ فإما كان باصضبا، أو باصايوش اصباطه ، وهمب اصاه  مورف   ف  حاالت أذ

اصمشرض  باسهل اصماسس  عوش اإلوشاء ص  بو   امل باصطض ي  اصضبو   ومكاسب  ذب    فإو  طبياي صمفهول اصما اض؛ ال 
  وود ص  أن  شرض  ف  إوشاء ماسس  إس م  ، صذبث ماص  اصمكرسب من اصضبا، أو   ضها من اصمكاسب اصذب   ،
ف ٍّْوُشُض باصه ئ  اصشضع   اصرابا  صهمصضح اصمضكدي أن رموا  من إوشاء مصضح إس م ؛ يوها إن وافيت قامت 

 ...  : بمساعشر  عهى  س ل اصمال بطض ي  إس م  ، وهو من باب اصرااون عهى اإل ل واصاشوان اصموه  عو 

    

 ...   [5:اصمائشة] ومن ووه  وظض اصمصضح ،
اصوصوص اصشضع   باالسررواء عن اصمال  رشحً ما  وهو اصمضكدي وهب صضأسمال وش ش صسو  االسر ماض ف  اصشوص ،

 ...     اصحضال،

     
        

 .فاصضسام ل اصح ل باالصردال باصي ل وموها االصردال بفكضة اصح ل واصحضال   سضها ا  رااصى ،[9:اصروب ]
  اصرحتتتول إصتتتى راتتتاضض اصما تتتاض اصستتتاشس متتتن اصماتتتا  ض اصشتتتضع   اصرتتت  رو تتتد صهماسستتتات اصضبو تتت واألمبببر ال ببباعً،

إوضاءات صوواح هتما  ص  طض ي ، وهوا  ي  شضع    س ل أمواصها بطض  اصص ضف  اإلس م  ، مع هما اصًابط، ومص  ين
كرستب ماصت  متن ذب تث، بتاصرذهص موهتا، متن  عهتى  ل اصيمض، عوش رطب   قواعش اصي ل اصموظفت  صهمكاستب اصيتمضة،اصرس 

وال متع مع ما عه   من رباات عشل اصاوشة الضركاب همب اصكب ضة، أكل اصضبا، مما  شاضوا بوووش اصرًتاضب وعتشل االوست

                                                 
ريا،قل رامقل، وز امقل  امقل، رتعلقمح  اماصقل وفاعامقل يف : ))يقق ، يف حتنيقن مل قات فإلمقام. 55م، ص1979 التياث الالم، المشهور بالغيا ي،غياث األمم في  الجويني، - 1

فاظققاملب، وف،ققتيقاء فَققق   مققد  دفا  يققل، وإصامققل فاققن     اَجققل وفاسققي ، وكقق  فَنقق  وفَيقق  وفتطت،ققا  ال ظلقق مب مقق لَقق ز  ور ايققمل ققات فاققنيد وفاققنطيا، متاقق نلا حققق  ف
 ((.فمل تنعب وإيقاؤها  لى فملست قب

2
ا وري إجياد هقذ  فهليئقل، ك قا أن ،ق ء و قنم كققاء   عق  هيئقات فا صا قل اقن أ قلم فمل،ار  فمل ك،يل إجياد هيئل ش  يل را عل ال ،   فمل ك،ي، وركتق   اا صا ل فملاايل، ومد فا - 

وط بقمح أع  قل مسقاسلل   لقى حسقب فصق دحل ، البقاً ملقا طظنقه )...( اق  ذهبنقا طكقذخ ))  :فاش  يل يف فمل،ار  فإل،دميل عع  كدم فإلمقام فطق يي ين بقمح  لقيل ،  لق  يقق ،
، وإن صنص ه   د يسقتقينون مقد أمق ه  ..أن  ل اء فاع،  حي   ن فاش ع  سببل )...( مح  ت ،ي  صدح، وحتقيمح جناح،  إطه صن يشيع  دحل ، اوريطا ديد فهلل  اا أي، مث مل طث

 .170م، ص1979 الجويني، الغيا ي،اإلمام  //.إت فاكذخ  لى فهلل و لى ر، اه، وفاسق ط  د م فرب فا،ادصب وفتات ا  مبناصب فملخ صب فملنا قب
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 )): صهماسستتات، وهتتما كمتتا قتتال اإلمتتال اصوتتو و  اصستتاشس اصشتتضع ض ا تتمتتع بوتتوش اصما اصشتتض ا  بطض يتت  كه تت ، ح   تتات
، 1((... سرشع  ت من اصمفر ن واصه ئات اصشضع   ت وذل اصشض ا  متن مطهاهتا إصتى ميطاهتا، ورربتع مصتاشضها ومواضشهتا،

ن رموتع  ستت ل ايمتوال اصيتمضة بطض يتت  إست م   فتت  اصشتتضع   صهماسستات اصماص ت  اإلستت م   أ وعهتى مصت  فاهتتى اصه ئتات
 .إطاض ما رًا  من ماا  ض شضع   صها

خاِظ ضاتط اٌ ششواخ : اٌ عُٙ اٌ رٟ أ ثح  ِٛاي اٌخث١ ١ف األ ٕغ ذٛظ ِ

 .اٌّا١ٌح اإلعال١ِح

إما ووتتش اصمتتال اصط تتب اصحتت ل  مكتتن أن وفتتر  مصتتضفاي إستت م اي بيتتو  بشتتض   إستت م  ، إن أستتهل طض يتت  صرستت ل 
،   ض أن اصما تاض اصستاشس صهماسستات اصماص ت  اإلست م  واش ال بطض ي  إس م   هو شضاء أسهل صبو  إس م  ايمو 

، والحتتظ حاصتت  ايمتتوال باتتش اصرحتتول إصتتى اصصتت ضف  اإلستت م   فيتتط، فيتتضض فتت  حاصتت  اإلوشتتاء بمكاستتب ذب  تت صتتل   حتتظ 
حتتت ل صتتت ث االستتتر ماض واصرمو تتتل اصمشتتتضوع   وتتتب إ يتتتاح طتتتض  روظ تتتح ايمتتتوال بتتتاإلقضاض بفائتتتشة، ))  7/1اصبوتتتش  وا 
 .رطب   أحكال اصشض ا  باش اصرحول شون اصوظض إصى مصاشض ايموال، فاصم حظ مضاعار  2((...محهها،

ها اصبو  صهر ض قبل قتضاض اصرحتول،  ))وص  7/2وف  اصبوش  اصسا  ما أمكن عهى إوهاء اصيضوض اصضبو   اصر  أقًض
 ومبتتاشئ تل رحو تل أصتل مبتاصث اصيتضوض إصتتى رمتو  ت مرفيت  متع أحكتال طو هت  ايوتتل ستواءي كاوتت قصت ضة ايوتل أل 

، 3(10/2)، وما صل  سترطع اصمصتضح إوهائت  فإوت   ترذهص متن فوائتشب عهتى اصوحتو اصمبت ن فت  اصبوتش اصشض ا  اإلس م  
تتت باصضبتتا أن ررحتتول إصتتى رمتتو  ت شتتضع  ، ورحتتل مكاستتبها، و   حتتظ أن اصما تتاض اصمصكتتن ك تتح  تترل مصتت  يمتتوال أقًض

أ فل أن أصل همب اصيضوض من اصضسام ل مال مذرهط ب ن اصح ل واصحضال متن أمتوال اصمصتضح اصضبتوي، واص تاو  ف ت  
% 75، وايوصى ررواود (عموالت)وا  ضاشات اصذشمات اصمصضف    (فوائش ضبو  ) اصب؛ ين أموال اصبو  ور و  صيضوض 

ُضب برمتتو  ت مرفيتت  متتع متتن اإل تتضاشات، باإلًتتاف  إصتتى اصذتتشمات اص محضمتت  اصرتت   يتتشمها، فتتاصحضال هتتو اصراصتتب فك تتح ُوتتشٍّوّْ
 . أحكال اصشض ا  اإلس م  ؟

كما أن من اصًضوضي أن ال رسم  اصمصاضح اصمضكد   يعًاء مواصس اإلشاضة ف  اصبوو  اصضبو   ف  االسر ماض 
اصص ضف  اصضبو  ، وريول باصرحي  من همب اصمهم  بضاوس أمواصهل ف  مصاضح إس م   قبل إع وهل اإلق ع اصرال عن 

اصه ئتتت  اصشتتتضع   اصراباتتت  صهمصتتتضح اصمضكتتتدي، حتتتال وووشهتتتا، وعوتتتش ووتتتوش شوصتتت  رطبتتت  أحكتتتال اصشتتتض ا  فتتت  وظامهتتتا 
 .االقرصاشي

                                                 
 .253ص ،غياث األمم في التياث الالم ،الجوينياإلمام  - 1
 .78، فملعيار فاسادس، ص2007 ،المعايير الشرعية -2
 .80، صفماص  اا،   الق فسن يف م،ار  فمري فاعام 10/2فابنن  -3
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 .1اٌرذًٍ ِٓ اٌىغة اٌخث١ث: اٌّثذث اٌثأٟ
فت  ق توشب اصماوو ت  و وطهت  بحض ت  وحتو ضبت ، اصروب  من اصي ل اصش و   اصمهم  اصر  من ذ صها  سرط ع اصمسهل أن  

مرذففتتاي متتن اصتتمووب اصرتت  اضركبهتتا، وموهتتا اصتترذهص متتن اصمكاستتب اصذب  تت  ار متت  اصرتت  اكرستتبها بطتتض  رذتتاصح ميصتتش 
 .اصشاضع من امر   اصح ل، وبما أو  اكرسب من حضال فيش وال ص  اصشاضع اصحك ل طضقاي صهرطهض من هما اصحضال

 :لتوث  م  المكاسا اليثٌ  ا: المة ا األوك

االي : مٍّكٍّضٍّ أٍّْك ٍُّض اْصُفيٍّهٍّاء  وٍّاْصُمفٍّسّْض  نٍّ أٍّنَّ ص هرَّْوبٍّ   أٍّْضبٍّاٍّ ٍّ ُشُضوطت صيش  عٍّ عٍّْن اْصمٍّْاص  ٍّ   حٍّ ْق ٍّ هٍّى ف ْاه هٍّا ف    ،اإْل  وٍّاصوَّشٍّلٍّ عٍّ
  ً ا ْ ه   ،اْصمٍّ ا أٍّْن الٍّ  ٍُّاوشٍّ إصٍّى م  اد مي ُط ف  هٍّا ضٍّشُّ  ،وٍّا  ْن كٍّاوٍّْت اْصمٍّْاص  ٍُّ  رٍّرٍّاٍّهَُّ  ب حٍّ ّْ  شٍّم     ،هٍّا أٍّبٍّشياوٍّاْصاٍّْدلٍّ عٍّْدميا وٍّ فٍُّ ْشرٍّضٍّ

ْوُهلْ  اْصمٍّظٍّاص ل  إصٍّى أٍّْهه هٍّا أٍّْو رٍّْحص  ُل اْصبٍّضٍّاءٍّة  م 
أساس اصروب  ف  اصواوب اصماص  اصرذهص من اصمال اصحضال ، وبهما فإن 2
   : ، فيش قال رااصى  إس م  ف  وووب اصبض وص س  سهها بطض ي

     
    

     
    

     
    

     
    
      
     

     
    

      

  ...    

      
     

     [2:سوضة اصبيضة] ،
، فمفهول ار   أن 3"وهما حكل من ا  رااصى صمن أسهل من كفاض قض ش و ي ح ومن كان  روض هواص : "قال اصيضطب 

بمكاسب ضبو   مع  صهل ضاوس أمواصهل قبل اصمراوضة باصضبا؛ ف   طب  وفس اصحكل عهى اصمسهل اصمي  فر  بوكاي إس م اي 
، فاما اصمي ...واصرشض ع  وشىء   اضب باش صشوضب..)): يول س ش قطب ف  ار   اص او  ، و عهم  بحضم  اصكسب اصساب 

سهح فامضب إصى ا  ال إصى أحكال اصياوون، وبمص  رووب اإلس ل إحشاث هدة اقرصاش   واورماع   ًذم  صو وال 
هل رشض ع باش، أما اصمسهمون ، إن س شاي  رحشث عن اصاضب ف  اصواهه   اصم ن صل  ار4((...صرشض ا  أ ضاي ضوا اي 

                                                 
 .8400فملسأال  ،194، ص10ج ،المغني ،ابن قدامة// .122، ص14ج  ،الموسوعة الفقهية ،جماعة من العلماء: فطظ  الت ،ع - 1
 .129، ص14، ج الموسوعة الفقهية، جماعة من العلماء - 2
 .332ص 2م، ج1995، ط الجامإل ألحكام القرآن، القر بي - 3
 .330ص 1، جفي ظالل القرآن ؛ ،ين،قطب - 4
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االلتزام  اصمصهون اصمدكون موشئو اصبوو  اإلس م   باموال ذب   ؛ ف   وطب  عه هل وص ار   ف  اصروب ، وعه هل
 .بق عدة التوبة الرابعة، والتخمص من الم ل الحرام، وليس غسمه في الصيرفة اإلسالمية

من اصكسب اصذب ث ف  اصوصوص فيش قال ضو  اْبن  مٍّْسُاوشت وصيش حث اصشاضع اصحك ل عهى اصكسب اصط ب، وحمض 
  َّ أٍّنَّ اصوَّب ت   ٍَّر١ ثَاَسن  ٌَةٗ  َر١ ِْٕفك  ِِْٕٗ   ََٚال ٠َىِْغة  َػثٌْذ َِاالا ِِْٓ دََشاَ  ... )): قٍّتال

 ِٗ١ ْٕٗ   َِر ِِ  ً ِٗ َر١ ْمَث ذَّق  ِت اَْ  ََٚال ٠ََرَص ِْٙشِٖ ئالَّ َو ٍَْف َظ ش ن  َخ َصاَدٖ   َٚال ٠َْر

قٍّالٍّ اصوَّب ت ُّ  ،1((ئٌَٝ اٌَّاسِ  ال ٠َْشت ٛ ٌَْذٌُ َٔثََد ِِْٓ ع ةذْد  ئالَّ َوأَةْد اٌَّةاس   )): وٍّ

ب  تثا 2((َأٌَْٚٝ ِتِٗ  تضٍّاُل ُكهُّتُ  ذٍّ هٍّتى وٍّْوت   إْمن  اصشَّتْضع  ...،، وٍّاْصحٍّ تال  اْصرٍّْ تض  الٍّ عٍّ ب  تُث ُهتوٍّ أٍّْذتُم مٍّ ُل ف  ت   فٍّ ٍّتْشذُ  ،وٍّاْصكٍّْستُب اْصذٍّ
اص ك تت    تتا الٍّ رٍّط  تتُب وٍّْفتتُس مٍّ مٍّ ْحتتُش اْصُحيُتتو   وٍّ تتشٍّاُع وٍّاْصُرُصتتوُب وٍّوٍّ تتاُض وٍّاْصذ  اص ك تت    ،اْصي مٍّ رْتتُ  اصشَّتتض  اٍُّ  وٍّا  ْن طٍّابٍّتتْت ب تت   وٍّْفتتُس مٍّ ضَّمٍّ أٍّْو حٍّ

وٍّاد  ض  وٍّ ٍّ ْ  هُُّص كٍّمٍّْهض  اْصبٍّر  ّْ وٍُّحْهوٍّان  اْصكٍّاه ن  وٍّأٍّْ مٍّان  اْصُذُموض  وٍّاْصذٍّ ب  ث  رٍّْفض  ُث اصمّْمَّ   وٍّاصرَّذٍّ ُب ف   اْصكٍّْسب  اْصذٍّ ، وٍّاْصوٍّاو  ض  مٍّص  ٍّ
ه ُموا شّْب  إصٍّى أٍّْضبٍّاب    إْن عٍّ ْوُ  ب ضٍّ  .وٍّا  الَّ إصٍّى اْصُفيٍّضٍّاء   ،م 

ضٍّالا : اْصرٍّدٍّاص  قٍّالٍّ و  وْ  ،إمٍّا كٍّانٍّ مٍّاٍُّ  مٍّالا حٍّ ْضُفُ  إصٍّْ    أٍّْو إصٍّى  ، ُ وٍّأٍّضٍّاشٍّ اصرَّْوبٍّ ٍّ وٍّاْصبٍّضٍّاءٍّةٍّ م  اص  ا ُماٍّ َّنا وٍّوٍّبٍّ صٍّ فٍّإ ْن كٍّانٍّ صٍُّ  مٍّ
ك  ه تت    تتبٍّ شٍّْفُاتتُ  إصٍّتتى وٍّاض   تت    ،وٍّ اص تت ت الٍّ  ٍّْاض فُتت ُ  ،فٍّتتإ ْن كٍّتتانٍّ مٍّ ّْريتتا وٍّوٍّ تتْن مٍّْاض فٍّر تت    ،وٍّا  ْن كٍّتتانٍّ ص مٍّ تت  أٍّْن  ٍّْصتتض فٍُّ  ف تت   ،وٍّ ٍّتتئ سٍّ م  فٍّ ٍّْوبٍّر 

اص    اْصُمْسه   تا  ٍّْشترٍّض ُ  اصْ مٍّصٍّ مَّ وٍّْحتو  مٍّص ت ٍّ م  اص    طٍّض     مٍّكَّ ٍّ وٍّ مٍّصٍّ ش  وٍّ ض  وٍّاصضُُّبط  وٍّاْصمٍّسٍّاو  وٍّا  الَّ  ،ُمْسته ُمونٍّ ف  ت   م  نٍّ اْصاٍّامَّ   كٍّاْصيٍّوٍّاط 
هٍّى فٍّي  ضت أٍّْو ُفيٍّضٍّاءٍّ  شَُّ  ب    عٍّ  وتب " عهتى أوت   10/2وقش وص اصما تاض اصستاشس متن اصماتا  ض اصشتضع   فت  اصبوتش ، 3فٍّ ٍّرٍّصٍّ

وال روتتتود استتترفاشة أن رصتتتضح اصفوائتتتش و  ضهتتتا متتتن اصكستتتب   تتتض اصمشتتتضوع فتتت  ووتتتوب اصذ تتتض وأ تتتضاض اصوفتتتع اصاتتتال، 
متن اصمكاستب  باإلفاشة، في ال اصمصاضح 4((اصمصضح موها باي طض ي  مباشضة كاوت أو   ض مباشضة، ماش   أو ماوو  

و  اصامتت ء وتتوائد حتتج وعمتتضة، ودواج عتتداب، وشفتتع ضوارتتب اصمتتوظف ن، اصذب  تت  فتت  رتتشض ب اصيتتو  اصاامهتت  صتتش ها، ومتت
ووحوهتتا رظهتتض اصمذاصفتت  صهما تتاض فتت  هتتما اصوتتوع متتن اصصتت ضف  مات اصكستتب اصذب تتث، فرف تتش موهتتا بكتتل اصطتتض  اصمباشتتضة 

 .و  ض اصمباشضة اصماش   واصماوو  
 :  مصارف المكاسا اليثٌ  : المة ا ال اعً

: 5مكتتتضت باًتتتاي موهتتتا اصفرتتتاو  اصصتتتاشضة عتتتن اصبوتتتو  وحتتتوو مصتتتاضح اصمتتتال اصذب تتتث، حتتتششت اصماتتتا  ض اصشتتتضع   
اصرشض ب واصبحوث وروف ض وسائل اإل ا  ، وروف ض اصمساعشات اصماص   صهشول ايعًاء وريتش ل اصمستاعشات اصا و ت  صهتا، 

ض مصت  متن اصووتوب،  شتاض وكمص  اصماسسات اصاهم  ؛ واصمااهش، واصمشاضس، وما  رصل بوشض اصماضف  اإلست م  ، و  ت
بان ايموال اصمكرسب  بهمب اصطض ي  هائه  ركف  صررط   همب اصمصاضح؛ فيش أشضوا ستابياي أن اصماتا  ض اصشتضع   رشترضط 

                                                 
 .وضعقه فَا   يف فاتق يب. 3490د، ورص ه ،  د ف د مسع  3490ضعي ، فطق د  ه أ ن يف مسنن    ص  : ، صا، فألاباين119، صغاية المرام، األلباني –1
 .121، ص ي ، ص614 اخ ما ذك  يف  ا  فا،د ، حنيث رص   79كتاخ فط عل،   3، جامإل الترمذي –2
، فاشققي  حنقر //.235، ص34، ج الموسننوعة الفقهيننة، جماعنة مننن العلمناء؛ وزارة األوقناف الكويتيننة// .،  ت،قق  130، ص2، جإحيناء علننوم الندين، اإلمنام الغزالنني -3

 .50ص  242جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند ... عطية، في إجابتإل على فتو  كسبت ماالً حراماً 
التندريب والبحنوث، : وقد مثلت المعنايير لوجنو  الحينر  . 80، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةم، 2007=هق 1428، المعايير الشرعية –4

 بقناً لمنا  ة، وتوفير المساعدات المالية والفنية للدول اإلسالمية، وكذلك المعاهد العلمية والمدارس، وما يتصل بها من نشر المعرفنة اإلسنالمية، توفير وسائل اإلغا
 .تقرر  هيئة الرقابة الشرعية للمصرف

 .80، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةم، 2007، المعايير الشرعية – 5
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، وصتمص   وتب عهتى ماش ت  أو ماوو ت ، باي طض ي  مباشضة كاوتت أو   تض مباشتضةموها فاشة إلاهمصضح صأو  ال  وود 
 .اصشضع   اصمصاضح االصردال باصماا  ض

مصتتضح، اصصرتتشض ب اصمتتوظف ن اصكبتتاض واصصتتراض صفائتتشة اصامتتل شاذتتل بوتت  اصفائتتشة اصرتت   حصتتل عه هتتا واتتل اصأن   أمتتا
وطبتتع اصمطبوعتتات اصشعائ تت  صهبوتت ، واصصتتضح عهتتى بتتضامج اصشعا تت ، فتت  اصرهفد تتون واصضاش تتو واصصتتحح، وررط تت  وتتوائد 

اصذب  تت ، فتتإن هتتما اصصتتضح  وتتاقض ماتتا  ض اصتترذهص متتن اصمتتال  ، متتن ذتت ل اإل تتضاشات1اصحتتج واصامتتضة، ووتتوائد اصتتدواج
اصحتتضال، واصذ صتت  أوتت   رووتتتب عه تت  االصرتتدال بي متتت  اصروبتت ، واصتترذهص متتتن اصمتتال اصحتتضال فتتت  مصتتاضف ، وصتت س  ستتته  

 .بطض ي  إس م  
نث حث انثا ي: انمب سب انخب تذويز انك عادة  ستثمار  ثإ باال

انشزعي
2: 

فويل ايمتوال اصمكرستب   ث ف  عوه  اصص ضف  اإلس م   بامه ات رب ض ايموال؛ ض اصكسب اصذب  شب  إعاشة رشو 
من مصاشض حضال إصى أمتاكن أذتض ؛ وروظ فهتا فت  مشتاض ع إوراو ت  اقرصتاش  ، صرصتب  ضستام ل موروت  باصوستب  صهتمب 

 اصتب ايح تان بماضفت  اصمشاض ع، من   ض ماضف  اصشوص  ت اصر  شذهرها همب ايموال ت عن مصاشض همب ايموال، وفت  
 .اصشوص  اصر  شذهرها ايموال هو اصميصوش باصرب  ض أو برواطا

  :ملعى إمادر التدوٌر: المة ا األوك
إعاشة اسر ماض ايمتوال اصمكرستب  بطض ت  اصضبتا فت  اصصت ضف  اإلست م  ، هت  عمه ت  اصاوصض ايساس  ف  عمه   

أن  هحت  بتاصمضاب  عيوبت  بتان  رتوب إصتى ا  و تضش ايمتوال اصرت  رب ض صهمال اصحضال صكتن بطض يت  إست م  ، متن   تض 
 اصمشضوعات االقرصاش   تشذه ر إذفاء مصشض ايموال اصاكرسبها إصى ُم َّك هٍّا اصحي ي  ن، ف  وظض اصشضع، وبهما  رل 

إيفباء المصبدر مم ٌب  مب  شبأعها )) :باوهتا رمم ٌ  تثٌ  األمبواك أو غسبٌك المباك الرببر، وصمص  راضَّح اإلس م  

 . 3((غٌر المشروع البي معه األمواك
  : كم إمادر التدوٌر ل كسا اليثٌث: المة ا ال اعً

فاصمتتال اصمكرستتب  ؛اصكستتب   تتض اصمشتتضوعن اإلستت ل ال  يبتتل يرباعتت  مداوصتت  أ: اصتتضأي اصشتتضع  فتت  هتتمب اصامه تت 
بباِثُع َتبباِثع  ا )) :أن اذتتم وفتتس اصحكتتل؛ فاصياعتتشة اصفيه تت  رتتوص عهتتى  ؛ كاصضبتتا،بستتبب متتال حتتضال ُش فهتتو  )...( 4(( لتَّ الٍّ ُ ْفتتضٍّ

لٍّ رٍّبٍّايا ؛ب اْصُحْكل   ٍّوَُّ  إوَّمٍّا ُوا   ربتع  وشتضع  فهتاص، فايضباح اصمرار   من أصل اكرسب باصضبتا وصتو كتان طض يت  االستر ماض ي 
 .حاصل بحكل اصحل، وظضاي صهياعشة اصفيه  ، فربا رها صهمال اصحضال إفضاشبايصل، ف   وود 

ال رب تت ض و وكتتما اصراامتتل بماتتام ت ضبو تت  رذتتاصح شتتضع ا  راتتاصى،  ، موتتع أرباعتت  متتن روتتاضة اصمذتتشضات فاإلستت ل
ماالي ح الي مهما ماضسوا عه   متن  رس لال  واه  اص ،صهمال ف  اإلس ل؛ فاصمال اصمي  كرسب من اصحضال وبطض ت حضال

                                                 
 .ه   بار   د عاس،  شل يل يت  فاس ب  لى حسا ات فات  ري فملشرتكل يف فطاس،  وين ع القاس، الدالل لت  دوتر مد أع  فا،وفج  ش فسل - 1
 .العالمية مركز الفتو  الشبكة، عبد اهلل الفقيإل. ، د1420صق   16، 3951ت ي،  ف،تث ار ما، ح فم ت مد صب  صاحبه وت مد صب   ري ،  ت ى رص   - 2
 .415ص  ،أحكام المال الحرام ،الباز - 3
4
درر الحكام  ، ل ، حيدر //.362ق 361، ص1، دفر فاكتب فاعل يل، جغمز عيون البصائر ،الحموي //.118، دفر فاكتب فاعل يل، صاألشبا  والناائر ؛السيو ي - 

 .95، ص10، وزفر  فألوصا  فاك يتيل، جةالموسوعة الفقهي //.47، فملاد  52، 1، دفر فطي ، جشرح مجلة األحكام
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ات حيت  أمتواالي طائهت  أو  او ت  أو ضاقصت ، أن  ا تش استر ماض أمواصت  ، فهل  و د أحش من اصفيهاء صراوض مذشض اصح ل
ع ما اض شضع  صرشو ض أموال اصمضاب ن ف  اصصت ضف  اإلست م    بطض ي  فر  بو  إس م  بهما اصمال اصذب ث، فهل ًو

 !عمل صح  ؟

اتاصى و ضركتب اصمذاصفتات، اإلس ل  ًع اصايوبات اصضاشع  صمن  ذاصفون شتضع ا  راتاصى، ف روتاود حتشوش ا  ر إن
وما عه   إوفاقت   وموقح اإلس ل من اصمال اصمبّ ض هو وفس  موقف  من اصمال اصحضال، ال  وود صهمسهل أن  ورفع ب ، وا 

ذ ض؛ كاصوما ات اصذ ض  ، واصموظمات اإلوساو  ، واصفيضاء واصمحراو ن؛ فإن هما اصمال حكم  حكل كل مال اصف  أوو  
وما اسرر ص  واستر ماضب ف متا  اتوش عهتى اصمستهم ن بتاصذ ضمكرسب بطض     ض مشض  ، وع؛ ف   وود حضق  أو إر ف ، وا 

كمتا  فاتل أضبتاب ت كمتا أوت  ال  وتود أن  فتر  ماسست  ماص ت  أو بوكتاي  متاضس اصضبتا أو  ويتل أمواصت  اصرت  كستبها باصضبتا؛ 
 قواعتتشن مصتت   ذتتاصح إإم  ضف  اإلستت م  ، ت إصتتى االستتر ماض فتت  اصصتت اصبوتتو  اصضبو تت  ممتتن همهتتل رحي تت  اصتتضب  فيتتط؛

فاصمكرستب متن اصضبتا هتو حتضال بكتل استرذشامار ، فت   ويهتب  ،اإلس ل بشتان اصروبت  وطض يت  اصترذهص متن اصمتال اصحتضال
اصح ل إصى اصحل، ين اصشضط اصضابتع متن شتضوط اصروبت  عتن اصكستب اصذب تث هتو إه كت  فت  ووتوب  ضاصضبوي باالسر ما

ر ماضب بتتتاصطض  اصمشتتتضوع ، كمتتتا وتتتص اصفيهتتتاء عهتتتى حضمتتت  إعتتتاشة رتتتشو ض اصمتتتال اصحتتتضال فتتت  عوهتتت  اصذ تتتض، وصتتت س استتت
ْةُهرُ )) :االقرصاش ومص  بمفهول قوصهل ٌَ هُ إلَبى أَْصبَ اثِِه إْ   ،َواْلَماكُ اْلَ َراُم ُك ُُّه َيَثث  اَل  َواْلَواِجُا فًِ اْلَماِك اْلَ بَراِم َردُّ

ِق ثِبهِ أَْمَكَ  َمْلِرَفُتُهْم َوإِ  َصبدُّ َي ُِّ  ِمْعبُه اَل َم َبى َسبثٌِِك التَّ َفبق   الَّ َوَجَا إْيَراِجِه ُك َُّه َمْ  ِمْ ِكِه َم َى َسبثٌِِك البتَّ َوَ بَبا ُمتَّ

َ  أَْصَ اِا اْلَمَباِ اِ  ٌْ ِه َث ٌْ  .فاصمال اصذب ث كه  حضال ال  ط ب  إعاشة اصرشو ض ف  عوه  اصص ضف  اصح ل؛ 1(( َم َ

        
ا٢ثاس اٌم١ّ١ح ٌٍّىاعة اٌخث١ثح ػٍٝ ا٢ثاس اٌم١ّ١ح ٌٍّىاعة اٌخث١ثح ػٍٝ : : اٌّثذث اٌشاتغاٌّثذث اٌشاتغ

 ::اٌّصاسف اإلعال١ِح ٚػّالئٙااٌّصاسف اإلعال١ِح ٚػّالئٙا

هوتتا    تتاض ق م تت  عهتتى كاستتب اصمتتال بطض تت  رذتتاصح متتضاش اصشتتاضع متتن اصكستتب؛ رتتا ض عهتتى أشائتت  صهابتتاشة، ووتتمكض 
تتوع بح وتتا؛ كمطتتاضش صحتتضال، واورتتداع اصبضكتت  متتن صاوتت  اصضبتتا صهمتتال ا ةأعظمهتتا وهتتو ار تتاض اصي م تت  اصرتت  صتت  ع قتت  بمًو

 :ومح  ماص  ورحشث عوها ف  ارر اصكسب وفس ، 

 :م ى شكك جوابسأو العوافب اإلسالمٌ  المصارف ثل  ال ع واللمرر البي تردمه : المة ا األوك

 ك  به : والسؤاك المةروإ  عا  وأو سٌارات،  تردم ثل  المصارف جوابس  ع وممرر ثالثر والجو؛ 
ع و أ  ٌكسا ماالا م  رثا، أو ؟ معك تسرة فرضٌتهإبا قمت ثةام  م  كسا يثٌث شرماا،  ك الجوابس جابسر 

قمار، أو تجارر ميدرات، أو رق  ويعا، أو ثٌت ل دمارر، وأراد الرٌام ثةام ، م   ع أو ممرر، فهك تسرة 

 ؟ ،  ك ٌجوس له أ  ٌثعً ثها مسجداا معه اللثادر المفروض  و ك ٌ صك ال واا
تؼض اٌّصاسف اٌرٟ سوثد دىُ اٌجٛائض اٌرٟ ذمذِٙا : ٚياٌفشع األ

  :ِٛجح اإلعال١ِح

 وتود أن  متو  اصبوت  وتوائد ]: ج ء في فتاو  ييةاة الرق باة اليارعية لبناك فيصال اإلساالمي الساوداني ما  يماي
ائد يصحاب وشائع االشذاض شون عهتل ستاب  متن وتاوبهل وك تح  حتششها اصبوت  بح تث رراتشش ورربتا ن صتوض هتمب اصوتو 
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حرتى رصتب  هت  اصتشافع ص شذتاض وال  وتود ريتش ل وتوائد صهمتشذض ن بصتوضة  ،وال ركتون فت  فرتضات  ابرت  ،ف  كل متضة
ن كاوت   ض مشضوط  ف  عيش وش ا  االشذاض ين مص  س ص ض بمضوض اصدمن عضفا وباصراص   اذم  ،ماهو  ومركضضة وا 

تمن  ،صوشائتع أموتوا صهبوت  فت  اصرصتضح فت  وشائاهتل و متا أن أصتحاب ا ،حكل اصموفا  اصمشضوط  ف  عيش اصوش ات  ًو
 . 1 [وال  وود اشرضاط موفا  صهميضض ،اصبو  ضشها إص هل فإوها راذم حكل اصيضض 

اصمصتتاضح اإلستت م   عهتتى حستتاب اصرتتوف ض حوتتاي أو عمتتضة أو صهتتدواج، بمتتضوض باتتض اصوتتوائد اصرتت  ريتتشمها : أقتتول
متتن أوههتتا، واصيصتتش اصماهتتن موهتتا؛ مستتاعشة اصوتتاس عهتتى اصطاعتتات،  اصتتدمن أصتتبحت عضفتتاي واصوتتاس  فرحتتون اصحستتابات

تتع أمتتواالي فتت  حستتابات اصامتت ء وال  شتترضط فتت هل اصي تتال بتتاصحج أو اصامتتضة؛ بتتل أ هتتبهل ال  حتتج وال  واصحي يتت  أوهتتا رًو
عهتتتى   ارمتتتض، فمتتتا اصفتتتض  ب وهتتتا وبتتت ن وتتتوائد اصبوتتتو  اصضبو تتت  وصتتتما أض  أوهتتتا حتتتضال ال رحتتتل، صاتتتشل ووتتتوش شص تتتل  تتتشل

، كما أن مصاشض ايموال همب اصحسابات عهى أصحابها موافع مشضوع رها، كما أوها رواقض مياصشها اصي م  ، ووضت
اصرتت  رتتشفع موهتتا اصوتتائدة ص ستتت أضبتتاح اصمستتاهم ن وال متتن احر اطتتات اصبوتت ، بتتل باتتض اصبوتتو  رتتشفاها متتن مكاستتبها 

 .اصذب   
قذمها انمصارف عهى انحج وانعمزة باألمىال انتي ت: انفزع انثاني

 :شكم جىائش

اذرهح اصفيهاء ف من أش  اصحج م  ي من كسب ذب ث وحو اصضبتا واصضشتا واصرصتب، وهتو  اهتل أوت  متال حتضال عهتى 
 : أقوال

إلبى أ  المباك فبً ال بع  ،ال عفٌ ، والشبافلٌ ، وقبوك ل مالكٌب ، وقبوك فبً مبب ا ال عاث ب ب ا  :الروك األوك
 ؛ شرة ل وجوا ولٌس شرةاا ل ص 

ف لحكم يو الصحة ممن أد  فريضة الحج مان ما ل ر دل ب ن ما  وفي  اصحاج وب ن ما  يول ب  من أعمال؛  ف 
  .عنه حجه من حيث إسق ط الفريضة وبراءة الذمة، لكنه يأثم بإنف ق الم ل الحرام في أداء الط عة ئويجز حرام 

تتتضٍّالت  ابااان ع بااادينقتتتال  تتتالت حٍّ تتتّج ب مٍّ جّْ )): ف تتت مٍّْن حٍّ تتتاْصحٍّ تتتضٍّالت  كٍّ تتتالت حٍّ تتتان  )...(،ب مٍّ ي ُهتتتوٍّ د  ٍّتتتاضٍُّة مٍّكٍّ تتتُ  اصَّتتتم  تتتجَّ وٍّْفسٍّ إنَّ اْصحٍّ
ضٍّاميا )...( مٍّْذُصوصت  تضٍّال   ؛صٍّْ سٍّ حٍّ تال  اْصحٍّ ضٍّاُل ُهتوٍّ إْوفٍّتاُ  اْصمٍّ تا ،بٍّْل اْصحٍّ ُدلٍّ بٍّْ وٍُّهمٍّ ْوتُ   ،)...( ،وٍّالٍّ رٍّت ٍّ تعٍّ أٍّوَّتُ   ٍّْستُيُط اْصفٍّتْضُض عٍّ مٍّ
تتشٍّل  قٍُّبوص تت   فٍّتت ٍّ ُ  ٍّتتاُب ص اٍّتتشٍّل  اْصيٍُّبتتول   ،ف   بٍّتتْ نٍّ ُستتُيوط    مٍّاٍّهٍّتتا وٍّالٍّ رٍّوٍّتتا تتجّْ  ،وٍّعٍّ يٍّتتابٍّ رٍّتتاض    اْصحٍّ ومببع بلببك  ،2((...؛وٍّالٍّ ُ اٍّاقٍّتتُب ع 

لت  )):عهى عصوا ضٍّال  كٍّمٍّا وٍّضٍّشٍّ ف   ا ،وٍّ ٍّْورٍّه ُش ف   رٍّْحص  ل  وٍّفٍّيٍّ ت حٍّ ٍّ ش  ث  فٍّإ وَُّ  الٍّ ُ ْيبٍُّل ب اصوَّفٍّيٍّ   اْصحٍّ رُّْب  )..( ،ْصحٍّ اْصيٍُّبوُل اْصُمرٍّضٍّ
ص   ْذ ٍّ لّْ اْصمٍّال  وٍّاإْل  هٍّى أٍّْش ٍّاءٍّ كٍّح  هٍّْ    اص َّوٍّاُب ُ ْبرٍّوٍّى عٍّ هُ  .3((عٍّ ًِّ َوأََقبرَّ بَوِويُّ َمبْ  اْلَزَسالِب ُ  َكَما َعَر َُه العَّ ٌَّ افِِل : َوَقاكَ الشَّ

ضٍّالا  ب  إالَّ مٍّالا حٍّ هٍّْ    وٍّالٍّ دٍّكٍّاةٍّ إمٍّا صٍّْل  ٍُّكْن ف    ٍّش  جَّ عٍّ اص  َّ ا  ،مٍّْحضا فٍّ ٍّ حٍّ ُمُ  كٍّفَّاضٍّةا مٍّ وٍّالٍّ رٍّْهدٍّ
4. 

ب  اْصمٍّسٍّتائ ل  )...( اصسَّْبُاونٍّ  اْصفٍّْض ُ ))صح  اصحج باصمال اصحضال بيوص  ورجح الررافً   ضٍّالت ُكلُّ هٍّم  أٍّْو  ٍُّحجُّ ب مٍّالت حٍّ
 ٍّ فيتتتا ي  تتتحَّ   ذ  ٍّ تتتوٍّاءا ف تتتت  اصصّْ ْوتتتشٍّوٍّا سٍّ تتتتشع  تتتانٍّ اصوَّْهتتتتُ   (...) ،ْحمٍّ ُ  كٍّ ْ تتتتُث اْصمٍّْصتتتهٍّحٍّ تتتْن حٍّ تتتتْاُموض  ب تتت   م  ي  يٍّتتتُ  اْصمٍّ تتتهٍّْت حٍّ وٍّا  مٍّا حٍّصٍّ

او ضيا جُّ ب اْصمٍّال  اْصمٍّْرُصوب   )): ما وص  بكر اث  رجاو، 5((ُموٍّ أٍّمَّا اْصحٍّ تحَّ ٍّ  )..(ٍَّ ي  تلت اصصّْ ت ٍّ اْبتُن عٍّ وٍّتعٍّ كٍّتْونٍّ  )..(ضٍّوَّ مٍّ وٍّ
                                                 

 . د شبكل فإلطرتطم - 1
 .456، ص2، ج(حاشيل ف د  ا نيد) ق  ، فملع و د المحتار على الدر المحتارر ، ابن عابدين -2
 .456، ص2، جد المحتار على الدر المحتارر ، ابن عابدين -3
 .249، ص23، ج الموسوعة الفقهية، جماعة من العلماء - 4
 .83، 2ج ،أنوار البروا في أنوا  الفروا، القرافي -5
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تتال  شٍّتتْضطي  صٍّتتْ سٍّ ب شٍّتتْ ءت اْصمٍّ تتالت وٍّ هٍّتتى اْصيٍّض  تتب  ب رٍّْ تتض  مٍّ تتُب عٍّ ٍّوَّتتُ   ٍّو  تت ي  ،ا ص ُوُووب تت   ي  اصَّ تت ّْ اْصبٍّا  تتش  ذٍّ ، أمتتا  1((فٍّإ وَّتتُ  شٍّتتْضطا ف تت  حٍّ
 :2ايشص  اصر  اسرشصوا بها ف مكن رهذ صها مما سب 

ا رحيتت  مصتت  بمتتال ذب تتث؛ ، فتتإمبافاتتال مذصوصتت وفستت  عبتتاشة ررحيتت  بد تتاضة مكتتان مذصتتوص صهي تتال بأن اصحتتج  .1
كاصضبا، صل  كن مبط ي صهفض ً ؛ يو  ال ر دل ب ن أشاء ايعمال وبت ن اصوفيت  متن اصمتال اصذب تث، فاصحضمت  وتاءت 

 .ف ص  ؛صش ء ذاضج عن ماه   أفاال اصحج

ومتا ووتوش اصمتال شتضط فت  ووتوب  .2 أن االسرطاع  اصماص   ص ست شضطاي ف  صح  اصحج من ح ث هو عبتاشة، وا 
 .ج عهى اصمسهل، وصو كان اصمال شضطاي صما ص  من اصفي ض إن رمكن من أشائ اصح

 ئٌجبسوقوك معد الشافلٌ ، إلى أ  ال ع ثالماك ال رام ال  ،3ب ا المالكٌ  وقوك معد ال عاث   :الروك ال اعً

  :وال ٌثرأ البم 
ًُّ َوَغٌْ )) :فيش وص اصماصك   عهى عشل اصوواد بيتوصهل َعَر َُه اْلَرَرافِ ُر َمْرُثوٍك  ،ُرهُ ََ ٌْ ُه َغ َعَلْم َمْ  َ عَّ ثَِماٍك َ َراٍم َفَ جُّ

ُر َواِ ٍد ِمْ  اْلُل ََماءِ  ٌْ َإ ثِِه َغ بُر َمْشبُروعٍ  :َوَقاكَ اْثُ  َ ْعَثكٍ  )...( َكَما َصرَّ ٌْ ُه َسَثا  َغ ٌُْجِسُبُه أِلَعَّ مٍّكٍّتضٍّ  ،اَل  اون  وٍّ  اْبان  َفْرح 
قٍّالٍّ  ك    وٍّ وٍّاس  اص  ت  :ُقْهت: ف   مٍّ ْضو   اْرنٍّ عٍّْن مٍّ ًُ ْودٍّاء   ،وٍّضٍّأٍّْ ت ف   بٍّْاض  اْصُكُرب  صٍّْل  ٍّْح ُه َوَقَف فِبً اْلَمْسبِجِد  ،عٍّشٍّلٍّ اإْل  َوأَعَّ

ْلِرْفعًِ َفأََعا َمالُِك ْثُ  أََعٍس َم ْ  ٌَ اُس َمْ  َمَرَفعًِ َفَرْد َمَرَفعًِ َوَمْ  اَل  َها العَّ ٌُّ َس لَبُه َ عَّ  اْلَ َراِم َوَعاَدى أَ ٌْ ثَِماٍك َ بَراٍم َف َب

َتبا ِ )): عهتى الحن بماة فااي الرواياة الث نياةوقتش وتص ، 4((َ بع   ٌَ تِِه ِرَوا مصتت  أن ، 5((اْلَ ببعُّ ثِاْلَمباِك اْلَمْزُصبوِا َففِببً ِصب َّ
ن كاوتت متن شتضوط اصووتوب  اصوفي  ف  اصحج شتضط متن شتضوط صتح  اصحتج ال شتضطاي متن شتضوط ايشاء واصووتوب، وا 

اصحتج متن اصمتال اصحت ل حرتى ربتضأ اصممت  ورستيط  اصصح ، فمن حج من اصمال اصحضال  وب عه ت  أن  ا تش فه  كشضط
 :اصفض ً ، هما و مكن رهذ ص ايشص  اصر  اسرشصوا بها مما سب  بما  ه 

العب دات التي له  ج نب م لي نحو الحج؛ ال تكون مقبولة عند اهلل تع لى إال إذا ك نت من مصدر كساب طياب  .1
حَّ    ،اْصمٍّالٍّ شٍّْضطا ص ُوُووب    ف )، واالسرطاع  اصماص   شضط صوووب اصحج؛ وعمير  شٍّْضُط اْصُوُووب  كٍّشٍّْضط  اصصّْ ، فمن ال (وٍّ

 . مه  اصمال ال  وب عه   اصحج، وال  وود ص  أن  كرسب من حضال إلسياط اصفضض

  ي أو اصمذشضات، ال  مهك  اصمسهل بح ادرت  ؛ ين اصمال اصمكرسب باصضبا مكم  أن المصدر الخبيث ال يسقط العب دة .2
صتت ، بتتل اصواوتتب أن  تتضشب إصتتى ماصكتت  صربتتضأ ممرتت  أمتتال ا  راتتاصى، فتتإما أوفتت  ممتتا ال  مهتت  كتتان مراتتش اي؛ فتت   ستتيط 

بواء مسوش، أو مشضس  ش و  ، أو ي رال، وكمص  اصحج فهو ريضبتاي  ؛ يولاصفض ً ، فهل  وود أن  اكل اصمسهل اصضبا
٠َةا َأ٠َُّٙةا اٌَّةاط  ِئَّ َّللاََّ ط١َِّةٌة ال  )) :ااصى؛ فت   وبرت  باصكستب اصذب تث، ففت  اصحتش ث  ر

  :َفَقا لَ ، ٠َْمَثً  ِئالَّ ط١َِّثاا َِٚئَّ َّللاََّ َأََِش اٌّْ ْإ١َِِِٕٓ تَِّا َأََِش ِتِٗ اٌّْ ْشع١ٍََِٓ 
    

   

                                                 
 .14، صلقواعدا، ابن رجب الحنبلي -1
 .296ق 295، ص أحكام المال الحرام، الباز – 2
حتقل  ويق،   كق  أن حتقل رحقاهل ،//   .ح فمقاً إىل فابيقم فاعتيقمح فمق  م، جي ع طقه حيجق ن  املقا، فاقذي  :وأطشن  عال .529، ص 2، جدفر فاقك  ،واهب الجليلم ،الحطا  -3

 .  ا حججم واكد حجم فاعري إذف حججم مبا، أصله ، م،:  ا، ل  وص// .اكد   صل  يف علن 
 .والقول يشعر بأن مالك كان لإل رأي بالجواز فرجإل عنإل في آخر حياتإل .529، ص 2ج ،واهب الجليلم ،الحطا  -4
 .14ص ،لقواعدا ،ابن رجب -5
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 [23:ساااااااااااااااورة الم مناااااااااااااااون ] ََوَقااااااااااااااا ل:    

     

 …   [2:سورة البقرة]،   ًث َّ َرَوَش اٌشَّج ًَ ٠ ِط١

ّ ذُّ  ََش ٠َ َْؼَث َأْغث ّ ٗ   اٌغََّفَش َأش ا َسبِّ ََِٚطَْؼ ا َسبِّ ٠َ ٌَٝ اٌغََّّاِء ٠َ ِٗ ِئ ٠ََذ٠ْ

َْرجَاب   َأَّٔٝ ٠ غ اٌْذََشاَِ َر ََشاٌَ َٚغ ِزَٞ ِت ََشاٌَ ٍََِْٚثَغ ٗ  د َْشت ٗ  د ََشاٌَ ََِٚش د

تش  ث    ،1((ٌَِزٌِهَ  ت (...) ُ ط  تلُ  قٍّْوصُتُ  : قٍّالٍّ اْصُيْضُطب  ُّ ف   شٍّْضح  هٍّتمٍّا اْصحٍّ ٍّنَّ اصصّْ اص بيتا الٍّ  ٍُّكووٍّتان  ي  رٍّْ ن   ٍّ تْمُكوضٍّ فٍّرٍّْ ن  اْصمٍّ
ضٍّالت : إالَّ ف     قٍّاُصوا جَّ ب مٍّالت حٍّ وُّ  (...)فٍّهٍّْو حٍّ لا  الٍّ ُ ْود ُئُ  وٍّحٍّ  .2بٍّاط 

    : ٚاعةةرذٌٛا تمٌٛةةٗ ذؼةةاٌٝ .3

  ...    
    

   

   [2:اصبيضة] ومن حج بمال حضال كان داشب من أسوأ داش، ف   كون من اصريو  وال  يبل مو ،. 

     : ٚوةةزٌه لٌٛةةٗ .4

    [5:اصمائتشة] فتتإما حتتج اصمستتهل متتن اصمتتال ،
مريتت ن؛ يوتت  صتتل  كرستتب متتن اصطتتض  اصرتت  أضاشهتتا ا  راتتاصى صهكستتب، فذتتاصح أوامتتضب ستتبحاو ، اصحتتضال صتتل  كتتن متتن اص

 .3ومن  ل ال  كون من اصم ن  ريبل ا  موهل أعماصهل

   : ٚلٌٛةةةةةٗ ذؼةةةةةاٌٝ .5

    
    
      

  ...   

، وروهتى عتن اإلوفتا  اصذب تث، 4، فار   رامض باإلوفتا  اصط تب فت  عبتاشة مهمت  أال وهت  اصدكتاة[2:سوضة اصبيضة]
ن كان ايمض ف  اصدكاة فهو ف  اصحج أووب واصحج بمال اصضبا من اص او  وص س من ايول،  .وا 

ٚئرا خةةشب تإٌفمةةح  )))...( :قتتال  عتتن اصوبتت  أبتت  هض تتضة عتتن  ذةةذ٠ثٚرةةٟ اٌ .6

ٕادٜ غشص ر رٟ اٌ  ٍٗ يغ سج ثح رٛ ْهَ : اٌخث١ ٙ َّ ٌَث١َّ ْهَ اٌَّ  ٌََث١َّ

ِِْٓ اٌغََّّاءِ  َٕاد   ٚٔفمره  ال ٌَث١َّْهَ َٚال عَْؼَذ٠ْهَ َصاد ن دََشاٌَ : َٔاَداٖ  ِ 

ن كان اصحش ث مضس ي إال أو  ف  مرو  صح  5((ْأص ٚساا َغ١َْش َِثْش ٚسٚدجه َِ  دََشاٌَ   .، وا 

                                                 
 .703، ص2ج ،1015حنيث رص   ، اخ صب ، فا،نصل19 فا،كا ،كتاخ 12 ،ححيح مسلم -1
قِه َعقِنيٌ   َِعقَنِم فْاَقبُق ِ، َوِإْن َ،ققَ : صَاَ،  َقْعُ  فْاُقَاَدءِ ( رَقْنِبيهٌ )  .529، ص 2، جمواهب الجليل، الحطا  -2 قُل فاث َدالَقلُ فْاُ ْنِقمُح ِمْد َ رْيِ ِح ٍّ يف َحج  صَقاَ، , َل فْاَققْ ُض َكَ قا صَااَقُه فأْلَِس  

َََْ فِم َوَ َ،ى) أَم ا َ َنُم فْاَقُب ِ، َ ِدْصرتَفِن فْاَعَ ِ   ِاْاَ ْعِ،َيِل َوِ ْقَنفِن فاش ْ ِط َوُهَ  فاتق ْقَ ى:  َقْعُ  فْاُ َ ق ِقَب ِمْد فْاُعَلَ اِء فْاُ تَقَقن ِمبَ   .(َوَص    ِا
 .100ص 1، ج1هق، ط1408، جامإل العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي -3
 .ه  فا،كا : صا،  ل   د أيب اااب و بين  فاسل اين وف د ،رييد :رنبيه//.292ق 291، ص2م، ج1995، الجامإل ألحكام القرآن، القر بي - 4
فا قربفين يف فألو،قل وروف  فألصقبلاين مقد حقنيث أ،قل  مق ىل   ق   قد فم قاخ روف  : ، صقا،7، حنيث رص  114، ص2، فجمللن الترغيب والترهيب ،المنذري - 5

 .م ،دً 
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أن اصحج أو اصامضة باصكسب اصذب ث اصمي  كسب  اصمسهل باصضبا أو اصووائد اصر  رودعها  :وانخالصت
 :فيها قىالن نهفقهاءوحرى صو سمرها وائدة، ذب    اصموشئ  بمكاسب  اصضبو   أو اإلس م   اصمصاضح

  أدى فرٌض  ال ع م  ماك  رام وثجسيء معه  جه م   ٌث إسراة ثالص   مم قول كثير من الفقه ء

 .الفرٌض  وثراءر البم ، لكعه ٌأ م ثإعفاق الماك ال رام فً أداء الةام 

 حوون  اصم ن صهل مكاسب ذب   اصواقع اصما ل أن مع م حظ  أن . ال ثجسيء وال ٌثرأ البم  :وانثاني
 .، مما  شل عهى أن اصحج ايول صل  حي  مياصشب1مضة صاشل قواعارهل بما  يومون ب أك ض من 

وم ه  بواء اصمسوش من مال اصمضاب  أو من كسب ذب ث ال  حل صألشص  اصر  اسرشل بها اصفض   اص او  من اصفيهاء 
 .ف  اصمساص  اصساصف 

ا٢ثاس اٌم١ّ١ح ٌٍّىاعة اٌخث١ثح ػٍٝ اٌششواخ : اٌّطٍة اٌثأٟ

 .اٌّا١ٌح اإلعال١ِح

صهصتت ضف  اإلستت م   عهتتى روستت ش اصيتت ل اإلستت م   اصصتتح ح  فتت  م تتشان اصصتت ضف  اإلستت م  ، فتت    يتتول اصروستت ش
 : وود أن ريهب اصي ل، فروسش اصي ل اصذب   ، ومن ار اض اصي م   صهمكاسب اصذب    ما  ه 

صش هل أصاص  فبشالي من رحف د اصواس عهى اصكسب اصط ب،  روسش  ق ا الرٌم االقتصادٌ  اإلسالمٌ  معد العاس، (1)
اصكسب اصذب ث اصحضال، ف   م دون بت ن كستب  وصتل إصتى اصووت ، و ذتض  وصتل إصتى اصوتاض، وصهتما  يتول ضستول 

، 2((ِئَّٔٗ  ال ٠َْشت ٛ ٌَْذٌُ َٔثََد ِِْٓ ع ذْد  ِئالَّ َوأَدِ اٌَّاس  َأٌَْٚةٝ ِتةِٗ )): ا  
وتتتاالي هتتتو ايصتتتل، فتتت  ظتتتل اص يافتتت  اصاهماو تتت  فاوتتتشما ررضستتتخ اصيتتت ل اصستتتهب   صهكستتتب،  صتتتب  اصذب تتتث ايستتتهل م
اإلثراء م ى فكرر ال الك وال رام مهٌمع  " اصسائشة؛ باإلًاف  صاكس ًوابط اصوشاط االقرصاشي وعهى ضأسها 

3م ى معاصر العشاة االقتصادي
 ن ايكتل فاوش رامش وراتوش اصمستهل ايكتل متن اصضبتا فإوت  عوشئتم ال  فتض  بت ،"

 .ل، وصمص  ريول اصاام  همب أمو ، وهمب أمو ، صما  ضوو  من اصح لاصح ل أو اصحضال صهما

فاصرحا تتل عهتى اصحتضال باستتر ماضب فت  اصحتت ل ال  واتل اصمتتال  يبرق مثببادئ اإلسببالم فببً شبأ  ال ببالك وال ببرام؛ (2)
وما اصمروصش من اصحضال حرى وصو كان بطض   ح ل، فهو حضال  ربع أصه   .4ح الي؛ وا 

اصفوائتش اصمحضمت ، أو اصماتام ت   هتان ماهتا بماتام ت رستههت إصهمراتامه صو  المصارف، مةاردر للع  الرثا لهبه (3)
  :وصتح هتمب ار تاض اصي م ت  فيتال ،صوص اصيض و  اصمحضل صهكسب اصذب ث اصماذوم عن طض   اصضبتافا ؛اصفاسشة

    
     

   

   …    
  
      

   ...  

                                                 
 .أما أه  فاتق ى وفا رع فاذيد حيج ن أكث  مد م  ،  ع لل     إ جاخ و ب ل  نني، وت طتع ض هل  - 1
 .121، ص ي ، ص614 اخ ما ذك  يف  ا  فا،د ، حنيث رص   79كتاخ فط عل،   3، جامإل الترمذي - 2
 .241ق  240ص ،م2000= هق1420، تجديد الفقإل اإلسالمي عطية،الزحيلي و جمال  :راجإل - 3
 .34م، ص1994، الحالل والحرام، القرضاوي - 4
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     [    سووووووووووو

واصمضاب  أعهن ا  وضسوص  عه   اصحضب، فما   اض همب اصحضب عه  ،   ض اصشماض واصذسضان ف  اصشو ا  ،[2:البقر 
 .وارذضة

1اعتساع الثرك  (4)
َٚال ...)):فيتش قتال   شذل اصضبا ماالي إال مح  بضكرت ،؛ يو  ال واصام ء من أموال همب اصبوو   

َٚال ٠ََرَصذَّق   ََر١ ِْٕفك  ِِْٕٗ  َر١ ثَاَسن  ٌَٗ  ِر١ِٗ  َاَ  ٠َىِْغة  َػثٌْذ َِاالا ِِْٓ دَشَ 

 ؛2((َٚال ٠َْرش ن  َخٍَْف ظَِْٙشِٖ ئالَّ َواَْ َصاَدٖ  ئٌَةٝ اٌَّةاسِ  َِتِٗ َر١ ْمَثً  ِِْٕٗ  
اتشل اصحتضال مشتاول موتدوع اصبضكت  مو فاصمتال" فاصحش ث  ظهض أن موف  اصمال اصحضال صن  باض  ص  ف  إوفاقت  قتط، 

 .اصمال برا  شب ورسش ش شضب اسر ماضب اصواو  اصمضب اصماووي اصمي  ًا  ا  ف   اصوماء واصبضك  ه ، "اصفائشة

موهتا إقامت  اصا قتات بت ن اصوتاس ، 3اجتمامٌب  واقتصبادٌ مدر  أ دافاا  رق اإلسالم معد ت رٌمه ل كسا اليثٌث  (5)
عهى أهتل عامتل  ذهت  اصفتواض  بت ن طبيتات اصمورمتع،  عهى أساس من اصاشل وايذوة، وضعا   اصحضمات، كما قًى

ًُّ ولرببد اصمكاستتب اصذب  تت ،  وهتتو َرْيِسبب ببا ِمببْ  اْلُلرُوَثبباتِ  بكببرَ   :َقبباكَ السَّ َثببا َيْمسا ُ َتَلببالَى آِلِكببِك الرِّ َربباكَ ف َّللاَّ
4 : ( 

 (:مروثات آكك الرثا ومؤك ه وشا دٌه
َيبببببببثُّةُ  :إْ بببببببَداَ ا      : َلىَقااااااا َل الَماااااااه  َتَعااااااا  (.).. التَّ

   

   ...  ، 
، وستتضع  وهتتما عتت ن متتا عه تت  اصبوتتو  اصموشتتاة بمكاستتب ذب  تت ، متتن رذتتبط ورذهتت ط بتت ن اصحتت ل اصط تتب واصذب تتث

 .ماص   اصموووشة صش ها، باإلًاف  إصى رذبطها ف  اصهوشس  اص5شوضان صهيو  اصبشض   ف ها
بببببببببببببببببببببببببب ُ  ٌَ اعِ    : َقاااااااااااااااااااااااااا َل َتَعاااااااااااااااااااااااااا َلى (.)..اْلَمْ ببببببببببببببببببببببببببقُ  :ال َّ

   
       

    ُْعَتفِبَع ثِبهِ َبَ باُا اْلَثَرَكبِ  َوااِلْسبتِْمتَ  :َوقٌِكَ  ، اْلَهاَلُك َوااِلْستِْبَصاكُ  :َواْلُمَراد ٌَ بى اَل  َواَل  ،اِع َ تَّ

ْبتش   عٍّنْ حش ث اصوف  ، 6فٌد االستمرار ثالم قٌوالتلثٌر ثالمضارع ، َولَُدهُ َثْلَدهُ  فٍّاٍّتُ ، ،ابتن مستاوش  اصهَّت    عٍّ  :قٍّتالٍّ  ضٍّ
                                                 

 ،معجنم لغنة الفقهناء ،  قن روفس ؛قلعنإل جني //.النماء المعنوي الذي ي نعإل اهلل فني الشنيء :فاققلقاء؛ ورعي يف اول فملعل ماريل صي ل يف  ايل فألمهيل ضا م يف ظ  فا أمساايل - 1
 قاخ  50 ،كتقاخ فا،كقا 24 ،فنتح البناري بشنرح حنحيح البحناري .// ...َ َ ْد َأَ َذُ  ِ ِ يِب طَقْقٍس  ُ رَِا َاُه ِ يِه َوَمقْد َأَ قَذُ   ِِإْشقَ فِ  طَقْققٍس مَلْ يُقبَقاَرْا اَقُه ِ يقهِ ))...، ومنه؛ 87ص

 .891ص ،1ج ،1472حنيث رص   ،فت،تعقا   د فملسأال
ضقققعي ، وضققعقه فَقققا   يف فاتق يقققب، و نقققني ديكقققد فت،ققتنت،  اَقققنيث فااقققعي   شققق وط؛ ك قققا رأي مجلققق ر : ، صقققا، فألابقققاين119،  ايققل فملققق فم، صاأللبننناني – 2

 .112ق  109م، 1992فَا م ؛  بن  ق ظ، فاسنل وفابن ل، دفر فاقل  وفاشاميل، دمشمح و ريوت، ط :فاققلاء،  د اً اؤلاباين، رفعع
 .46، ص255فإل،دم ،  ند  ، جملل فتصت،اد(إنفاا المال الحرام في المشروعات الحيرية ال يمحو اإل م)، القرضاويفطظ   ت ى  - 3
التفسننننير ؛ فاشققققي    ققققن النققققاء فهلل، الماهننننري //.54، ص 22، جالموسننننوعة الفقهيننننة// .110، ص12، دفر فملع  ققققل، جالمبسننننوط ،(م 1090هققققق 483)  السََّرْخِسننننيّ  - 4

 .392، ص 1م، ج2007حتقيمح إ  فهي  مشس فانيد، دفر فاكتب فاعل يل،  ريوت، ط الماهري،

 .2008(. 2)22جملن ، (العلوم اإلنسانية)مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، اإلسالمية إلأسس اختيار القو  البشرية في الصيرف، إرشيد، محمود: رفعع - 5

 يق   عطينة؛: رفعع// .17م، ص2007، 314ائد البنوك والربا بين الواقإل والشبهات، مجلة االقتصاد اإلسالمي عدد فو ،  ،ام  بن فهلادي، أبو النصر - 6
 .499م، ص1991، ط فملعلن فاعامل  القك  فإل،دم ، الكشاف االقتصادي آليات القرآن الكريمفانيد، 
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ً   ئٌَِٝ َذِص١ش   َػاِلثَر ٗ   َوث شَ  َِٚئْْ  اٌشَِّتا ِئَّ )) ن كتان أي أوت: اصُيتلُّ : قال ابن اي  ض ،1((ل    وا 
ال اإلمتال محمتش عبتشب؛ فتإن قتوصكتن اصمحت  صت س محت  اصد تاشة كمتا ويتص،  إصتىد اشة ف  اصمال عاو ي؛ فإوت   تال 

وما اصمضاش ب  ما   ق  اصمضاب  من عتشاوة اصوتاس ومتا  صتاب بت  فت  وفست   مص  مكابضة متن صهمشاهشة واالذرباض، وا 
 .2ااصوساوس و  ضه

الَِ ببببببب ُ       :قٍّتتتتتتتتالٍّ اصهَّتتتتتتتُ  رٍّاٍّتتتتتتتتاصٍّى (.).. اْلَ ببببببببْراُ  :ال َّ

    

  …   . 
اثَِلببببببب ُ     : قٍّتتتتتتتالٍّ اصهَّتتتتتتتُ  رٍّاٍّتتتتتتتاصٍّى (.)..اْلُكْفبببببببرُ  :الرَّ

    
     

      ،قٍّتتتتالٍّ فيتتتتش وفتتتتى صتتتتف  اإل متتتتان عتتتتوهل وٍّ
بٍّتا ْكض  اصضّْ اوٍُّ  بٍّْاشٍّ م      : ُسْبحٍّ

     

       ْكٍّفَّتتتتتتتتتتتتاضت : أٍّي
بٍّا ل  اصضّْ ضت ب اٍّ  ،ب اْسر ْح ٍّ بٍّاأٍّ   لت فٍّاو   .ْكل  اصضّْ
ببببببببببببببببارِ  :اْلَياِمَسبببببببببببببببب ُ     : قٍّتتتتتتتتتتتتتتتتالٍّ رٍّاٍّتتتتتتتتتتتتتتتتاصٍّى ؛اْلُي ُببببببببببببببببوُد فِببببببببببببببببً العَّ

     

   ، تتتتتتتتمٍّص  ٍّ قٍّتتتتتتتتْوُل اصهَّتتتتتتتت   رٍّاٍّتتتتتتتتاصٍّى كٍّ  : وٍّ
    
   
    
   

   

    [3:ستتوضة  ل عمتتضان]فتتإما  ؛
 .كان  كل اصضبا هكما، فمن باب أوصى اصمي  ا ش اسر ماض اصمال اصحضال

 :انمنشأة بأمىال ربىيتشزاء وسكاة أسهم انبنىك : انمطهب انثانث

ما مهتت  ستتهماي فتت  شتتضك ،  تتل عهتتل أوهتتا رراامتتل   حضمتتممتتا ستتب   ظهتتض  شتتضاء أستتهل اصبوتتو  اصرتت  رراامتتل باصضبتتا، وا 
بتاصضب  اصمضصتوش صت ، و وتب عه ت  أن  3باصضبا؛ ف   وود صت  أن  سترمض فت  مهك ت  ايستهل، واصواوتب عه ت  أن  رصتش 

 .صح صشضع ا ؛ فإن صل ررض  اصضبا، فاصواوب اصذضوج موها بب ع أسهم  وكض عهى اصشضك  مص  االسر ماض اصمذا

                                                 
، صقققا، فاشقققي  شقققعيب فألرطقققؤوط حقققنيث 297، ص6،ج3754حقققنيث رصققق  م، 1996= هقققق1416، 1مؤ،سقققل فا ،قققاال،  قققريوت، ط، مسنننند اإلمنننام أحمننند - 1

هققق، 1411، 1حتقيققمح م،قق قى   ققا، دفر فاكتققب فاعل يققل،  ققريوت، ط المسننتدرك علننى الصننحيحين،فانيسققا  ري، ...أ قق   بققن فهلل   ققن  الحنناكم، //صقق ي ، 
 .صا، هذف حنيث ص ي  فإل،ناد ومل خي عا  133/ 2262، حنيث رص  44، ص2م، ج1990

2
 .499، صالكشاف االقتصادي آليات القرآن الكريم ي  فانيد، عطية؛  - 
 .ي لمح اق  فات،ن  طظ فً تحتاد فملخ ج، وإت  األص  فاتخلي منلا  د ا يمح إ  فعلا حبسب فاش ط فا ف ع مد ش وط فات  ل مد فملا، فمبيث - 3
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مصشضها مال ذب ث وهو اصضبا اصمكرسب من االسر ماض ف  اصبوو  اصضبو  ، وأع ش رشو ضب عهى اصر  ايسهل  وأما
وما اصواو ب عه   شكل أسهل ف  بوو  إس م   فهو مال حضال، ال  مهك  صاحب ، ف  روب عه   اصدكاة عو ، وا 

  :فيش قال رااصى ف  مصاضح اصمال اصحضال حال روبر ،اصذب ث اصمال  من همااصرذهص 

       
 . . .         
       
           

         
     [2:سوضة اصبيضة]. 

إلس م  ، وضكن من أضكان اصش ن؛ فيش ف  ردكى همب ايموال اصذب    مع أن اصدكاة عباشة مهم  من اصاباشات ا
وحو مص  ص س  بيا أوشوةي أو ض  بيا أو سضق ي أو ض  صاصمال اصحضال كاصماذوم  )): واء ف  اصموسوع  اصفيه   ما وص 

ٍّنَّ اصدَّكٍّاةٍّ رٍّْمه   ا  ؛ممهوكيا صمن هو ب شب، ف  روب عه   دكار  ْوُ   ،ي  اص    الٍّ  ٍُّكوُن م  ْ ُض اْصمٍّ ٍّنَّ اصدَّكٍّاةٍّ ُرطٍّهُّْض  ؛رٍّْمه   ا اصوٍّ ٍّ وٍّي 
كَّى صيوص  رااصى ُرطٍّهُّْض اْصمٍّالٍّ اْصُمدٍّ      :اْصُمدٍّكّْ ٍّ وٍّ

   
      
      
  [ 9:سورة التوبة]  ،َوَق َل  فك ح رطهض اصمكاسب اصذب    وفس ومال اصمدك  صهكسب اصذب ث؟

 .فك ح رذضج دكاة اصمال اصحضال، 1((َصَذَلحا ِِْٓ غ ٍ ٛي   َػضَّ ََٚجَّ  ال ٠َْمَثً  َّللاَّ  )) : الَنِبيُّ 
أو   وب عهى اصمسهل " فإما وظضوا إص ها عهى أوها أموال مذرهط  ح ل وحضال؛ فاإلمال اصرداص  ضحم  ا   ض  
 .2"اصرحضي ف  ميشاض اصحضال ف ذضو ، أما إما كان أ هب ظو  أن اصراصب هو اصح ل فإو   دك  

ضع واصرطه ض،  وب عهى اصمدك  االورهاش ف  ريش ض اصمال اصحضال اصمذرهط، و رذهص مو  ف  وووب ومن باب اصو 
اصذ ض صما ف   مصهح  اصواس، و دك  اصودء اصح ل، مع اصروب  اصوصوح واصادل ايك ش عهى عشل اصاوشة صهماام ت 

 .صمشضوع، ف   وود ص  رشو ضها ف  االسر ماض ا3اصمشرب  ف ها، وشوال االسررفاض
إن اسر ماض اصمال اصذب ث باسهل بوو  إس م  ، أو اسر ماض اصمال اصح ل باسهل بوو  إس م    :ٚاٌخالصح

موشاة بمكاسب ذب   ، أمض ممووع شضعاي، وظضاي صًضوضة أن ركون اصرا   واصوس ه  مشضوعر ن، أما باصوسب  صهدكاة ف  
 .اصممكوضةوهو   ض موووش ف  اصحاالت  روب إال ف  ايسهل مات اصمصشض اصح ل وأضباحها

     
ذطث١ماخ ِصشر١ح ٌّصاسف ِٕشأج تأِٛاي ذطث١ماخ ِصشر١ح ٌّصاسف ِٕشأج تأِٛاي  ::اٌّثذث اٌخاِظاٌّثذث اٌخاِظ

   ..ست٠ٛحست٠ٛح

                                                 
 جماعنة منن العلمناء، الموسنوعة الفقهينة، //وفطظق  . 31، صق ي   نقن فألابقاين، ص59حقنيث رصق    قاخ  ق ض فا ضق ء، 31كتقاخ فا لقار ، 1، سنن أبي داود، أبو داود - 1

 .37، فاقق    250ق  249، ص23وزفر  فألوصا  فاك يتيل، ج 
 .21ملعاص  ال،كا ، صوما  عنها، و فات بيمح ف 61م ص2000=هق 1420دفر فانش  الجامعات، تطهير األرزاا في ضوء الشريعة اإلسالمية،  حسب. ، دشحاتة - 2
 .فمل عع فاسا مح، طقس فا،ق ات - 3
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اصموشتاة بتاموال ذب  ت  متن اصرطب ت  اصشتضع  اإلست م   وكتما اصمصتاضح باتض صيش اودصيت باض اصرطب يات فت  
عتتاشة وشوصتت  اصمضابحتت  ص متتض اصح تتل اصضبو تت  اصمحضمتت ، وصوطهتت  عه هتتا اوحضافتتات اصرطب تت ، وحتت إصتتى و اصرتتوض  اصمتتوظل، وا 

ن اذرهفت  ص   اصوشوص ، ورمو ل اصش ون ووحوها و رل ف  هما اصودء إصياء اصًتوء  باصشضاء عهى طض ي  اصبوو  اصضبو   وا 
 .عهى همب اإلودالقات اصرطب ي  

ذطث١ماخ اٌّصاسف إٌّشأج تأِٛاي ست٠ٛح ٌث١غ : اٌّطٍة األٚي

 :اٌّشاتذح

 :1المراث   كما تجرٌها  به المصارف ثٌعل اع راف التةثٌرات:األوكالفرع 
من ذ ل مرابا  عمه ات اصمضابح  اصشاذه   م شاو اي كما روض ها اصمصاضح اإلس م   اصموشئ  بمكاسب ذب   ، 

   :، أهمها ما  ه وكما باض اصمصاضح اصضائشة، كاوت هوا  عشة م حظات
 :المسؤولٌ  الكام   تجاه الثضام شا ثمكاسا يثٌ   الثعك اإلسالمً المعك ت مّ ٌال  (1)

ال  رحمل أ   مساوص   رواب اصبًاع  اصر   شرض ها عهى حساب  اصموش  بمكاسب ذب   إن اصبو  اإلس م  
 ٌث الومد البي ٌوقله اللمٌك قثك الشراء م سم له؛ كما ٌت مك كاف  المياةر، وال ٌت مك ارمض باصشضاء، 

، وك ٌراا معها ك ف اللمٌك االتصاك ثالثابلٌ  والمصدرٌ ، والتفاو  م ى األسلار، وملاٌع  المصرف معها شٌباا 
 .وٌضم  ما فً الس ل  م  مٌوا، الس ل ، وٌكتا الشك  م  الثضام  ثاسم المشتري وٌلةى ل ثابع لٌس مه له

و  أو  قش طهب من اصفض    يض اصفض   اص ا) :ما وص " ع"م  ي  وم ه  " ض"فيش واء ف  عيش اصبو  اإلس م  
، وصكن ايمض صوضي فيط (ايول أن  شرضي اصبًاع  اصمب و  أشواب ص ب اها صت  باصمضابح  باش رمه  اصفض   ايول صها

م ل مص  ال  رمه  ومن  ،فإن اصايوش أسضاض عظ م ،ت ح ث إن اصبو  ال  رمه  اصبًاع  رمهكاي فاه اي " ع" أما اصبو  
فهمب اصامه   راط  اصباحث إصى اصمشرضي مباشضة،  صه اصماص  اي، فركون من اصمضابح ش رمو هها باصس اضة م  ي اصمضا

 .شبه  حول ب ع اصمضابح ، وحي ي  اصرمه 
إن مساوص    إم، 2"والزرم ثالزعم" "اليراج ثالضما  " مذاصح صهياعشة اصشضع   اصر  روص عهى أن  وهو

ماوار ، برض اصوظض عن حاص  اصبًاع  اصمشرضاة، حرى اصبو  روحصض فيط ف  إرمال إوضاءات اصا يش بكل شضوط  ًو
أو  صو رب ن مسريب ي، وصو باش مشة وو دة ع ب ف  اصبًاع  اصمشرضاة من قبل اصبو  ت كا ب ف  س اضة اشرضاها اصبو  

، مضابح  ت فإن اصبو  ال  رحمل أ   مساوص  ، وصو أضاش  مص ،  اصبو  ضصا ب صضفإضواع اصس اضة بسبب ا اصمشرضيصام لت
 . يو   ارمش عهى ريض ض من مذرص أو مذرص ن رمال اصايش، مع كامل اصمباصث اصمطهوب  مو ،إعهى  ويوبضب

 . م كتثٌع ما ال ت   المعشأر ثمكاسا يثٌ  اإلسالمٌ وكالثع (2)

هما  شذه  ف  باب صها بصوضة حي ي  ف  ك  ض من ايح ان، و  كون ماصكاي ريول بب ع اصسهع شون أن ر  و اصبو همب
ب ع ما ال  مه ، فهو  رصضح كمن  مه  اصبًاع ، و حشش ايضباح واصمباصث اصر  سرشفع بامه   حساب   بس ط  وهما 

                                                 
، وضققع فااقق ف ل هيئننة المحاسننبة والمراجعننة للمؤسسننات الماليننة اإلسننالميةفا،ققادر  ققد  المعننايير الشننرعية لبيننإل المرابحننة لرمننر بالشننراءمققد  (8)لقنند كفانننا المعيننار رقننم  - 1

 .117ق  105رفععه ص  د طعين  هنا، فاش  يل ابيع فمل فحبل اآلم   ااش فء،
2
 .437، 429م، ص1993، شرح القواعد الفقهية، الشيخ الزرقا - 
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، 1(ب  أو إثا   م  الشرع أو ثوالٌ إال ٌجوس أل د أ  ٌتصرف فً م ك الزٌر ثال : )مذاصح صهياعشة اصر  ريول 
اصصوض  ، أو ذطاب أسموب مسروشي،  كرب ف   ارمض  فاروضة اصاضضاصبو  ب موشوب وف  باض اصحاالت  كرف 

    .ما ٌر ا الملام   إلى تموٌك مضمو  الرثحم وفس  أ   مشي ،اصبو  وال  كهح  اصبًاع  اصمضاش شضائها وأسااضها،

، قال ف  اصحش ث اصصح   عن حك ل بن حدال وهما مذاصح صيول اصضسول ، فاصبو  اإلس م   ب ع قبل أن  مه 
َس ِمْعَدكَ )): ؟ قال فاب ا قهت  ا ضسول ا  اصضول  ساصو  اصب ع وص س عوشي،  ٌْ وف  حش ث  ذض  ،2((اَل َتثِْع َما لَ

ُسوُل اصهَّ    : قال : عن عمضو بن شا ب عن أب   عن وشب، قال  شّْب  قٍّالٍّ قٍّالٍّ ضٍّ و ْبن  ُشاٍّْ بت عٍّْن أٍّب     عٍّْن وٍّ  عٍّْن عٍّْمض 
  (( ِ ٌَ ٌُْضَم ْ اَل  َس ِمْعَدَك َواَل ِرْثُح َما لَْم  ٌْ ُع َما لَ ٌْ  .3((كُّ َث

فاصبو  اإلس م   ب ع ما ص س عوشب و حشش اصضب ، قبل أن  ويل اصمب ع من ًمان اصبائع ايول إصى ًمان اصبو ، 
او  صهمصضح بموضش اصوعش باصشضاء، وهما مذاصح صضاح  صروص ات اصمارمض اص  ومهدماي  اصايش موايشاي  شح ث  ا

 ـ 8 )): سابياي  صباًهاأش ض ل روص ات 1983اإلس م ، فيش أصشض اصمارمض اص او  صهمصضح اإلس م  باصكو ت 
و ٌاستها  م ثٌلها لم   رثلد تم ٌك الس ل  المشترا ٌررر المؤتمر أ  الموامدر م ى ثٌع المراث   لآلمر ثشرابها

من  ك  ضاي  فاصبو  اإلس م   ب ع ما ص س عوشب؛ 4((.... جابس شرماا ومد الساثق لأمر ثشرابها ثالرثح المبكور فً ا
، مع اصراهش اصمكروب اصموقع عه   باالصردال باصشضاء، كما  رفاق  مع ارمض باصشضاء عهى شضاء اصسهع اصمطهوباباصسهع 

ي  ارمشب اصبو  صميسهوب اأن ا وض ل، 5باصشضاء اصمامول ب  ف  اصبو  اإلس م  ف  عيش ب ع اصمضابح  ص مض
 حصل اصربا ع قبل أن  مه  اصبو  اصسها  ، ح ث اي فاسشب ع  وال اص مماهمواعشة واصمضابح  ص ناإلس م   رًمن عيش 

ومن اشرض  ش ئاي صل  با  قبل قبً ، سواء اصمك ل واصمودون و  ضهما، : وواء ف  االذر اضات اصفيه  ، 6بصوضة فاه  
 . 7س مهأل  الثابع قد ٌس مه،  وقد ال ٌ

 .  ثٌلتا  فً ثٌل  ك اإلسالمٌوالثعثل  ةثره تثٌع المراث   لآلمر ثالشراء كما  (3)

، فيش عو   اصموه ،ن ف  ب ا ا  اصبو  هو ب اريكما  طب (اصمضابح  اصشاذه   وموها)ن عيش اصمضابح  ص مض باصشضاء إ
ْ ضٍّةٍّ قٍّالٍّ  ضوي ي  َّللاَِّ  )) :عٍّْن أٍّب   ُهضٍّ ِٓ ِرٟ َت١َْؼح  َػْٓ تَ  ََٔٙٝ َسعٛ  ف و كاعت اللم ٌ  ، 8(( ١َْؼَر١ْ

عوشما  م الا " ر" ولك  الثعك اإلسالمً  ،9فإعها ال تديك فً بلك العهى ىم  األير ستر  معها م كك وا درثٌلتٌ  
 ، وبهما  رصضح رصضح اصبائع، و هدل ارمض باصشضاء بروف مكهَّح بامه   اصب ع ص مض باصشضاء فإو   اذم عضبوواي عوشما  ُ 

                                                 
 .123، ص م1986دفر فاقل ، : دمشمح  القواعد الفقهية، ،أ ن  ل  ؛الندوي - 1

 .236، ص ي ، ص2187 اخ فانل   د  يع ما ايس  ننا و د ر   ما مل يا د، حنيث رص   20كتاخ فاتجارفت،   12، سنن ابن ماجة - 2
 .236، حسد ص ي ، ص2188 اخ فانل   د  يع ما ايس  ننا و د ر   ما مل يا د، حنيث رص   20كتاخ فاتجارفت،   12، سنن ابن ماجة -3
 .118، ص1م، ج1998= هق 1418، 1، دفر فانقاسس، طبحوث فقهية في ق ايا اقتصادية معاحرة  ن ،لي ان، .، داألشقر -4
 ".ع" نك فإل،دم  ، وفاب"ر"فابنك فإل،دم  - 5
 .241،245، ص م1989 =هق1410مكتبل فا ،اال،  ،،   انبيإل المرابحة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية، مل   أ ن ،امل  بن فهلل ،ملحم   -6

 .223مد  تاوى شي  فإل،دم ف د ري يل، فملؤ،سل فاسعينيل، فا ياض، ص االختيارات الفقهيةفانمشق ،  البعلي؛ - 7

 .479، حسد ص ي ، ص4632، حنيث رص  ... اخ  يعتب يف  يعل  73كتاخ فابي ع، 44، نن النسائيس - 8
 .185، صم1982 =قه1402، 32 ، جملل فملسل  فملعاص ، فاعند(مقا،) ، لرمر بالشراء حةكشف الغطاء عن بيإل المراب ،ر يمح ؛المصري - 9
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ول صهبو   ل اصب ع ما هما إال يشضاء ااصوال ش  أن ) :اصايش، وهما  اكش ما قال ب  اصش خ عبش اصضحمن عبش اصذاص 
بل ؛ ن عمه   ب ع اصمضابح  ص مض باصشضاء ص ست عمه ر ن موفصهر نإح ث ، 1(....واحشة   ور ن ف  صفياعمه ر ن 

، وصما  وب عهى اصمصاضح هدل ومع أذم اصًماوات اصكاف  هما عمه   واحشة صرضرب اصشضاء عهى ق ال اصوعش اصم
اع واالصردال اصحي ي  بيضاضات مومع اصفي  اإلس م  واصماا  ض اصشضع   صهماسسات اصماص   اإلس م    .رصح   ايًو

 :ثٌوع اآلج   السدادإمادر الجدول  ل دٌو  العاتج  م  ال: الفرع ال اعً

ع ببو المراث بب  لآلمببر )ها الثعببوك اإلسببالمٌ  المعشببب  ثمكاسببا يثٌ بب  مبب  صببور إمببادر الجدولبب  التببً تمارسبب

 :2اآلتً (ثالشراء

أن  شذل مع هما  ،ريش ضاي صظضوف  وضأف  ب   ؛عن اصشفع، وعهل اصمصضح بهما، ضأ (اصمشرضي) عوش عود اصمش ن (1)
 : ف  كراب  صٍّىوضبما كان هما اصرصضح  رااضض مع قول اصح  رباض  ورٍّاٍّا، اصمش ن ف  شضك  بي م  اصش ن

     
     

  ...  [2:سوضة اصبيضة.] 
صوا إصى إعاشة االرفا  عهى وسب  اصضب ، بح ث رد ش همب اصوسب  صصاص  اصمصضح ربااي صهدمن  نومن اصمصاضح م (2)

إمتا : ل هما م ل إعاشة وشوص  اصش ون اصضبو  ، وضبما كان ف ت  شتب  متن اصمبتشأ اصوتاهه وصا، اصمي  راول إص   اصشفع
متتا أن رضبتت  متتع  ،لعمميااة المرابحااة نفسااه لموصااول إلااى أرباا ة جدياادة الجدياادة  3ماان الحيااليااو و ، أن ريًتت  وا 

 بال زيا دة فاي مقادار ال يجوز تأجيل موعد أداء الادين فاي مق  : ))5/7، وكما اصبوش4اصشضع اصما اض  االورباب إصى
؛ وصكتن ك تح رترل إعتاشة اصوشوصت  فت  اصمصتاضح اإلست م   5((سواًء ك ن المدين موسارًا أم معساراً  (جدولة الدين)

 :ارر اصموشاة باموال ذب   ؟ اصم حظ 

فستتخ ب تتع اصمضابحتت  متتع اصام تتل باتتش حهتتول وم تتع ايقستتاط بستتبب اصرذهتتح عتتن اصستتشاش  :اٌصةةٛسج األٌٚةةٝ
عتاشة ب تع اصستها  صوصتشب أو دووت  أو أذصرعستاض؛ وصت س    بمتشة أطتول متن اصايتش ايول وباضبتاح وش تتشة،  تصهمماطهت ؛ وا 

 .وعكس  إما عول سشاش ايقساط موح  وائدة سشاش مبكض مداو   اصريش ض
باش أن حهت وم ع ايقساط عهى اصام ل بسبب عشل رسش شب صألقساط وعشل قشضة اصبوت   :اٌصٛسج اٌثا١ٔح

 :ويالحظ عمى الصور .6هام ل اصضهن وفس  صمشة وش شة وأضباح وش شةصهن، باعت عهى ب ع اصض 

                                                 
 .102، صقه1403=59، فاعندفملن ر  لجملل فطامعل فإل،دميل  املنين ،ةتقوم بها البنوك اإلسالمية المعاحر  عية المعامالت التيو مشر  ، بن فا  د ،عبد الحالق - 1

 .72، فملؤدت  فاعامل  فاثااث، ادصت،اد فإل،دم ،عامعل أم فاق ى، كليل فاش يعل، صس  فتصت،اد فإل،دم ، ص ، محا ر التمويل اإلسالم د أ ن علي، السالوس -2
3
 .ذم مةالم - 
يجوز االتفاا على سداد  من السلعة في بيإل المرابحنة لرمنر بالشنراء علنى أقسناط متقاربنة أو متباعندة ويصنبح  منن السنلعة حينئنذ دينناً  )): 8/ 4 ، في البند(8)رقم  - 4

 المعنايير الشنرعية. ينادة األجنل أو التنأخير لعنذر أو لغينر عنذرفي ذمة العميل يجب أداؤ  عند األجل المتفق عليإل، وال يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليإل سنواًء بسنبب ز 
 .124، هيئل فما،بل وفمل فععل ال ؤ،سات فملاايل فإل،دميل، ص فملعيار فاثامدم، 2005

 .126ص فمل عع فاسا مح، - 5
 .هاران فا، رران مد ر بيقات  ع  فمل،ار  فإل،دميل - 6
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إن مسروش رحض ل اصد اشة ف  اصش ن ميابل اصد اشة ف  ايول هو من قب ل اصضبا وهو ضبا اصواهه  ، إم وصت اصماشة  .1
المسبت ق  بو مث ب   إبا وقلت المماة   م  اللمٌك المدٌ  ثاألقسباة؛ فبإ ))عهى أو  اص امن ض ا، من اصما 5/8

، فاصد تاشة عهتى أصتل اصتش ن اصتمي 1((الدٌ  فرة، وال ٌجوس ل مؤسس  أ  ت سم اللمٌبك ثبأداء أي سٌبادر لصبال ها
 . ا هوص  اصسها  صهبائع ايول مع د اشة ه  اصفائشة اصوش شةباصبو   واصح ه  من؛ يو  ضبا،   بت ف  اصمم  محضم

ن وهو مه  اصام ل وال  مهك  اصبو ، وهو ب شب وس ه  رو    صهش ن اص ابت ف  وف  اصصوضة اص او   رل ب ع اصبو  صهضه .2
، ص يتتتول باصرستتتش ش متتتن وش تتتش إلعتتتاشة اصوشوصتتت  (فائتتتشة )ممتتت  اصام تتتل، ور وتتت  اصمماطهتتت ، أو اإلعستتتاض، بد تتتاشة ضبتتت  

 .اصوش شة، وهو حضال شضعاي؛ ين اصبو  باع ما ال  مه 

اع اصام ء قبل اصرمو ل صهريه ل من اصرا ض ف  اصمش وو ت ، باإلًتاف  إصتى واصميرضح أن ريول اصمصاضح بشضاس  أًو
 .اصكفاالت اصكاف   اصر  رساعشها عهى رحص ل مش وو ارها ال إعاشة وشوصرها

  :م  ةرٌق المضارث   تموٌك المدٌوعٌ : الفرع ال الث

   حساب فت  بوت  ضبتوي؛  يتول برمو تل صشو هام ل اصمضاش اسريطاب  صهص ضف  اإلس م  ، ص رل رمو ل ش ون اصمضابح  
باش أن  رض  ف  بحوض اصضبا،  فترش عتن شائتن ومتش ن بطض يت  و ، (شائن ومش ن ) مشضوعار  عن طض   اصرمو ل اصضبوي
ررط ت  ش ووت  ب  و ترل رمو هت ،صووتوش ه ئت  ضقابت  شتضع   صتوض  ص ض   ًتم ضب قهت  ي  اصمصاضح اصموشئ  بمكاسب ذب   

وصتشضت فرتاو  وتل اصرحتول إصتى اصصت ضف  اإلست م  ، ، متن أ(شتضاء ش وت  باصمضابحت )وي باصمضابحت  كامه  ف  اصبو  اصضب
رو تتد اصفرتتو  فتت  هتتما اصمصتتضح رمو تتل اصام تتل اصمرا تتض فتت  اصبوتت  اصضبتتوي إما متتا أضاش االوريتتال  ،2صرمو تتلهتتما اص مو تتدة

كاوت  شتض ك  كتام ي، بستشاش متا عه ت  صهمصضح اإلس م  عن طض   رمو ه  باصمًاضب  بتان  يتول اصمصتضح اإلست م  
، و بتتتشأ باصرستتتش ش صهتتتش ون اصوش تتتشة عتتتن طض تتت  ستتتشاش ايقستتتاط صهمصتتتضح باصستتتيح اصضبتتتوي فتتت  اصصتتتفيات اصرتتت  اشتتترضاها

بتضضب اصوست ه  اصمحضمت ، فتإن صتاف  راصيصتش اصوب تل ال  ظبا ر إب إ  ثةال  الفتوىومًافاي إص ها ايضباح،  اإلس م ،
ن ا   بويتتوش ماصامه تت  شتتضاء ويتتوش حاصتت وهتت ، وضبتت  محستتوب عهتتى فرتتضة اصستتشاش، فتتاورمع ف هتتا ضبتتا اصفًتتل اصوستتاء ماتتاي، وا 

إن فتترستتمت باصمضابحتت  ص متتض باصشتتضاء، أو اصمًتتاضب ، إًتتاف  إصتتى أوتت  ال ووتتوش صستتهع مشتترضاة وال مب اتت  فتت  اصامه تت ، 
 .اصرمو ل بهمب اصصوضة عمه   ضبو   اورمع ف ها صوفا اصضبا اصفًل واصوساء

ثأٟاٌ ٍة اٌ رٟ : ّط ٠ح  ٕٛن اٌرم١ٍذ ِغ اٌث صاسف  ٘زٖ اٌّ شاسوح  ِ

 .اٌر٠ًّٛ اٌّصشرٟ اٌّجّغ

(5)فتتت  اصبوتتتش  (24) ضقتتتل وتتتص اصما تتتاض اصشتتتضع 
ايصتتتل أن  تتترل اصرمو تتتل  5/1  :بشتتتان هتتتمب اصمشتتتاضك  اررتتت  3

 .اصمصضف  اصمومع ب ن اصماسسات اصماص   اإلس م  
                                                 

حبل اآلم   ااش فء  لى فات،فمات فاع ي  فملشرتي  ن ع مبلغ أو طسبل مد فانيد ر،   يف فمريفت يف حاال رأ     د ،نفد فألصساط يف جي ز أن يني يف  قن فمل ف)) وط،ه  5/6 -1
 .116، ص2007المعايير الشرعية، . م ف ينها فملق ر ،  لى أن ر،   يف وع   فمري مبع  ل هيئل فا صا ل فاش  يل ال ؤ،سل وت رنتقع هبا فملؤ،سل

أن يدخل البنك اإلسالمي شريكًا مإل ذلك التاجر برأسمال بقيمة الدين يدفعإل البنك )ذك  طي فاقت ى فمك  فاك مي مشك رفً إذ مل أ،ت ع فَ، ،  ليلا  - 2
 ....(.، كام الشريعة اإلسالميةاإلسالمي للعميل نقداً شراكة ال قرضًا، وأن تكون الشراكة محددة بمدة يقدرها البنك وبما ال يتعارض مإل األنامة  وفقاً ألح

وتطبيقاتها االقتصادية في )عمليات التورا، أ ن  لن،  الرشيدي،ورفعع فات  ي  اسنفد فاني ن  د ا يمح فات ر ، //رفعع فملساس  فملع وضل  لى فانكت ر  بن فاع،ي، فمياط، و 
  .168ق  167، ص2005دفر فانقاسس، ط (المصارف اإلسالمية

3
 .404، ص2007، طشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعةالمعايير ال - 
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صريه ش   مع اصماسسات ف  اصرمو ل اصمصتضف  اصمومتع متا شامتت اصمشتاضك  ال ماوع شضعاي من اشرضا  اصبوو  ا 5/2] 
ايصتتل أن ركتتون ق تتاشة اصرمو تتل اصمصتتضف  اصمومتتع إلحتتش   5/3 .واصرمو تتل  رمتتان وفتت  اصصتت ث اإلستت م   اصمشتتضوع 

ع ومباشضرتت  اصماسستتات اصماص تت  اإلستت م  ، وال متتاوع شتتضعاي متتن ق تتاشة أحتتش اصبوتتو  اصريه ش تت  صهرمو تتل اصمصتتضف  اصمومتت
تتع   ص ارتتت  وشتتتضوط إشاضة اصامه تت  موفتتتضشاي أو بمشتتتاضك  اصماسستتات اصماص تتت  اإلستتت م  ، طاصمتتا كاوتتتت اصايتتتوش شتتتضع   بًو

وع ايوشط  وووع اصرمو ل  رل وفياي يحكال   وب أن  رل روظ ل وروف م ومرابا   5/4 .اصشض ا  اإلس م   ومباشئومًو
اصمشتتاضك  فتت  اصرمو تتل، و فًتتل ركتتو ن صووتت  صهماسستتات اصضقابتت  اصشتتضع    اصرمو تتل اصمصتتضف  اصمومتتع بإشتتضاح ه ئتتات

ال ماوع من ريش ل اصرمو ل اصمصضف  اصمومع من   5/5 .مشرضك  من ره  اصه ئات  كون قضاضها مهدماي صره  اصماسسات
واحتتش فتت  حتت ن أن اصحصتت  ايذتتض  مموصتت  متتن وهتتات أذتتض  بطض تت  ماسستتات ماص تت  إستت م   صحصتت  متتن مشتتضوع 

شاضة كتل موهمتا، عهمتاي بتان ريه ش   بشضط اصفصل بت ن حستابات اصرمتو  اصضبتوي حتضال شتضعاي  اإلقتضاض ه ن وطض يت  ق تاشة وا 
 [..ومسئوص ر  عهى من قال ب 

إال إما رواوصتتت  ،ومستتروش هتتمب ايحكتتال وتتواد مشتتاضك  اصمستتهل صر تتض اصمستتهل وعتتشل اصحكتتل عه هتتا باصفستتاش واصتتبط ن
وهتتتتتما متتتتتا أقضرتتتتت  وتتتتتشوة اصبضكتتتتت  واصوتتتتتشوة اصفيه تتتتت  اصضاباتتتتت  صب تتتتتت اصرمو تتتتتل ائدة شتتتتتضعاي، اصمشتتتتتاضكات ماتتتتتام ت   تتتتتض وتتتتت

(م1995)اصكتتو ر 
ن ف هتتا فرتتو  متتن وتتشوات اصبضكتت  أن اصرمو تتل اصمومتتع اصرتت  رشتترض  بتت  بوتتو  ريه ش تت  وهتتل  اوتتى أ ،1

 .أصب  ح ل؟
  :ِٓ اٌّؼ١اس اٌّزوٛس ِٚغرٕذٖ اٌششػٟ (5)ِٕالشح اٌثٕذ 

واتتل اذرهتتح اصفيهتتاء فتت  مشتتاضك    تتض ل اصرمو تتل اصمومتتع بتت ن ماسستتات ماص تت  إستت م  ، ايصتتل صتتح   أن  تتر
وأمتا اصبوتش اص تاو  أل أن مماضستات اصاتامه ن ف هتا رذتاصح اصشتض ا ،  وهل اصبوو  اصر   يوشها مسهمون كتافضة ؟ ،2اصمسهل

متتتتان وفتتتت  اصصتتتت ث اإلستتتت م   شامتتتتت اصمشتتتتاضك  واصرمو تتتتل  رمتتتتا  )بشتتتتضط ، (...ال متتتتاوع شتتتتضعا )متتتتن اصفيتتتتضة اصذامستتتت  
أن  تترل اصرمو تتل بطض يتت  إستت م  ؟ وهتتل  يبتتل ستتاض اصفائتتشة اصستتائش فتت  ، واصستتاال هتتل ريبتتل اصبوتتو  اصريه ش تت  (اصمشتتضوع 

شضع   حي ي   أل مفر ن وهل صش وا ف  اصماسسات ه ئات ضقاب  اصسو  إما ذسضت اصصفي  أن رذسض اصبوو  اصريه ش  ؟ 
هتل هوتا  إمكاو ت  صهفصتل فت  اصحستابات فت  اصرمو تل اصمومتتع؟  ش  ضوتال اصمتال وايعمتال؟عهمتاء  امهتون صت فيتط؟ أل

اصوشتاط االقرصتاشي  )، ح تث ذهتص أحتش ايبحتاث  حراج إصى إواب  قبتل أن ويتول ال متاوع شتضعاي، إم اصحتاظض مووتوش
كتما   تضهل باًتها  ضوتع إصتى إصى أن اصي وش عهى اصراامل اصروتاضي بت ن اصمستهم ن ف متا ب توهل و  ،3(...صر ض اصمسهم ن 

 كتتاش  وحصتتض فتت  اصضبتتا، اصتتمي هتتو محظتتوض عهتتى اصوم تتع، فهتتل  رصتتوض استتر ماض مومتتع بذمستت ن طب اتت  ومات اصايتتش 
عهتى أستاس  ارذتض ،ن باصوصتحان ضبو تاواشترض  بوكت مه تون وم هت  بوت  ريه تشي 12.5مه ون شوالض شفع بو  إست م  

 يت  اصمشتاضك  إلوشتاء مصتوع، واصاوائتش رتودع باصوستب، فهتل ررصتوض ، واصوصح ايول رمو ل عهتى طض %9ساض فائشة 
 .؟أن  كون هما اصرمو ل اصمومع شضع  و صحح  هما اصما اض ورًبط  ه ئ  ضقاب  شضع  إمكاو   

                                                 
1
لبننوك الربوينة ال مانإل من اشتراك بنوك ربوية مإل بننوك إسنالمية فني التموينل المصنرفي المجمنإل الملتنزم فني عملياتنإل باإلحكنام الشنرعية شنريطة عندم انفنراد ا)طي فاقتق ى  - 

 .151،  تاوى طنوفت فاربكل ص9/1، ص فر رص  (لشرعيبإدارة العمليات أو تمكينها من اتحاذ القرارات ذات الطابإل ا
، ر،قاال دكتق رف ، عامعقل فانيلقب، (( مقارطقل درف،قل فصت،قاديل إ،قدميل حتليليقل )) ، ((فينإل النقننيم واألخنننالا وأ رالنشناط االقنتصادي اإلسالمي إرشيد، محمود،  - 2

 (.مد ر ايا فانوال  ل فاقي يل اتنفو،  ري فملسل بفاا ف)حتم  ، ، و،تنش  يف دفر فاكتب فاعل يل ص يباً، 138ص 
 .126م، ص2001، 15، درف،ل  قليل، جملل عامعل فانجاح فا انيل، جملن النشاط االقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالميةصاحل ش ي ،  كميل؛  -  3
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فاصمشتتاضك  فتت  ظتتل وظتتال ضبتتوي رحكمتت  اصبوتتو  اصمضكد تت  ورفتتضض عهتتى اصبوتتو  ستتاض فائتتشة محتتشش ورموتتع اصبوتتو  
ين هما اصاصض عصض اصضبا وصت س االهرمتال بشتضع    برامل، ،ل؛ ال ماوع شضعاي ة،  واهوا ويح أمااصريه ش   من اصمراوض 

اصرضل فتت  أض  متتا  مواتت  بتتاصرتتول قاعتتشة اصرمو تتل اصمومتتع، أمتتا إما كتتان اصرمو تتل اصمومتتع كهتت  بطض يتت  شتتضع   قتتائل عهتتى 
 .عوش مص  شضعاي 

ِّاسعرٙا ٌٍرٛسق إٌّظُ: اٌّطٍة اٌثاٌث
1: 

 :المعظم  رٌر  التورق: وكالفرع األ

تل ت :  بوالبي مرفه الفرهباء التورق  تل أو ميستط،  تل  ب اهتا رذتض بت من ماوَّ أن  شترضي اصستها  بت من ماوَّ
وتتائد عوتتش ومهتتوض اصفيهتتاء، ومواتت  ابتتن ر م تت  أقتتل فتت  اصراصتتب ت ص حصتتل عهتتى اصتتوض  اصويتتشي ص ستتشَّ حاورتت ؛ واصرتتوض  

، 2اصضبتاذ   اصي ل قول ش ذ  ابن ر م  ، وهو قول عمض ابن عبش اصاد د وأو  أٍّ وضوا   عن أحمش أو  حضال واضرًى ابن 
أ  ٌشتري الشي  س ل  عسٌب ،  م ٌثٌلها عرداا لزٌر الثابع ثأقك مما اشبترا ا ثبه،  )) :ولرد مرفه ال عاث  

ا وم اتاي متن ب توع وصكوهت ،4ب ع اصا وت  نو ذرهح اصروض  اصفضشي عن اصروض  اصمصضف  وكما ع ،3((لٌ صك م ى العرد
ومتا  تضاش بهتا  إصتى ب توع ال رتضاش بهتا اصستها  (ح هت )ين همب اصد اشة ال  وود ارذامها مض ا  ، الارو وال حي يت  اصب تع، وا 

 .5اصوصول إصى اصسهح اصضبوي
 اصمي أوادر  باض ه ئات اصضقاب  اصشضع   ف  اصووافم 7اصموظلاصروض  اصمصضف   :6التورق المصرفً المعظم ،

ررف  وم اا عهى رضك ب اصموظوم  اصرااقش   و ، ص ر  وش شة ف  اصص ضف  اإلس م   ظهضت  س م  ، ووش أواإل
 :صهروض  اصموظل عهى اصوحو اصراص 

                                                 
 .أحاو، ف ت،ار فَنيث مبا يؤدي   ض فاب ثفاكدم يف فات ر  ا ي   - 1
 .وما  عنها 152، دفر فاقل ، دمشمح، حماد، في فقإل المعامالت المالية والمصرفية المعاحرةفعع ر  - 2
؛ المصنري //. 88ص  دلينل المصنطلحات الفقهينة االقتصنادية،، ول ق ون، التنوني //.108م ق ص1993، معجنم المصنطلحات االقتصنادية؛ ط،يقه، حمناد –3

 .431، ص29هق، ج1398، ط فاسع ديل مجموعة الفتاو ، ابن تيمية //.135، ص3، جالموقعينإعالم ، ابن القيم //.29، صبيإل التقسيطر يمح، 
أن يبيقع فا عق  ،قلعته  قث د مؤعق ، مث يشقرتيلا  قث د أ لقى إىل أعق  أ عقن، أو  قث د أصق  إىل أعق  أدف، أو طققنفً،  بيق ع  :هنيو بينو  اآلجنال والعينة والتورا من  -4

أحن مد فاققلاء جيي،ها، ومد هذف فان ع فابي ع فم مقل؛ فاعينقل وفاتق ر  وفات ليق  = إن كاطم فابيعل فاثاطيل مش وال يف فألوىل  د فآلعا،  يعتان ك  منل ا  ث د؛  
 .28ق  27ص، بيإل التقسيط ؛المصري ،ر يمح :، فا  ه  حي  ر  يل، فطظ وفت،تود، و ريها مد فابي ع فم مل

، 2ج، هقققق 1416ط  ،االقتصننناد اإلسنننالمي والق نننايا المعاحنننرة ،السنننالوس //.172ص  ،مإل فننني أحنننول الربننناالجننناو .28ص  ،بينننإل التقسنننيط ،المصنننري -5
 .555ص

6
يف فاتقق ر  فمل،قق يف ر فاققؤ وفرقققا   ققب فمل،قق   وفاشقق كل فاقق  ،قق   رعيققن فاشقق فء، ويف فاتقق ر  فاققق دي .  1:وهنققاا  قق و   ققب فاتقق ر  فاققق دي وفاتقق ر  فمل،قق يف وهقق  - 

يف فاتقق ر  فاققق دي رققنور فاسققلعل دوريقا فاعاديققل  ققب مااققك أصققل  إىل متق ر  إىل مااققك عنيققن إىل ل قق  ، أمققا يف فاتقق ر  . 2. مثقق  هققذف فات فاقؤيققرتض  ققنم وعقق د 
، أمقا يف فاتق ر  يف فاتق ر  فاقق دي  ،ق  كامق  يف فات،ق  ات فاتعاصنيقل.  3.فمل، يف رنور فاسقلعل مقد يقن مااكلقا فاي قل مث فابنقك مث إىل يقن مااكلقا فألو، فايسق ى

، ...(التطبيقات المصرفية لعقند التنورا)، محيي الدين //فمل، يف رتنف   فاع ليات يف علسل فاتعاصن، ايق م فابنك  بيع طقن حاض   نقن لع   ينل ا ،لعل، 
ميل التقق ر  معيققارفً شقق  ياً، رق،ققن فاتقق ر  اقققن وضققعم هيئققل فملعققايري فاشقق  يل ال ؤ،سققات فملاايققل فإل،ققد// .32ق  31، ص252جملققل فتصت،ققاد فإل،ققدم ،  ققند 

المعايير الشرعية، فملنظ ، ورت نث  د فات ر  فاق دي؛ فاذي أعاز  مجل ر فاققلاء، وه  ما زف،     د  شنين  نن فملعاص يد، اك طه حيلل ر  يل،،، رفعع 
 .492ص ،30م، المعيار 2007ط

محيني  //.27ق  26، ص274، جملقل فتصت،قاد فإل،قدم ،  قند (بي والتقويم االقتصادي اإلسنالميالتورا المصرفي في نار التحليل المحاسب)، شحاتة – 7
 .30، ص252جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند  ،(التطبيقات المصرفية لعقد التوّرا وآ ارها على مسيرة العمل المصرفي اإلسالمي) ؛ أ ن، الدين
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 .يقوم المصرف بيراء كمية من سمعة محمية أو دولية وفق المواصف ت المحددة التي يرغب به  العميل نقداً  :أوالً 
وقبضه لمسمعة التي ايتراي  قبضً  حكميً ، يقوم ببيعه  لمعميل بثمن  (في الواقإل تملك حوري )بعد تمّمك المصرف : ث ني ً 

 .معموم م جل بحسب نظ م التقسيط المتفق عميه بينهم 
 .يوكل العميل المصرف في بيع م  امتمكه من السمع بثمن نقدي معجل لطرف ال عالقة لممصرف به :ث لث ً 
 .عمى المتفق عميه، ويوفر له ثمنه  المقبوض لينتفع به (العميل)السمع لحس ب موكمه  يقوم المصرف ببيع تمك :رابع ً 

 :ايت ف الملاصرو  فً  كمه م ى رأٌٌ  : كمه معد الملاصرٌ : الفرع ال اعً
مهتب باتض اصبتاح  ن إصتى اصيتول بوتواد اصرتوض  اصفتضشي واصمصتضف   ،انًجٛ ٌٔ نهزٕعق يٍ انًعبصغٍٚ: انقٕل األٔل
ء؛ من ايفضاش محمتش ريت  اصا متاو  صتش  شفاعت  عتن اصمضابحت  اصمصتضف   اصمهدمت ، اصشت خ عبتش ا  اصمو تع، عهى اصسوا

ه ئت  كبتاض اصاهمتاء : ومتن اصه ئتات( ...) واصشكروض  شل موسى وايسترام أستام  بحتض، وود ت  حمتاش، وعهت  اصيتضب شا ت 
اصمكضمت ، واصموستوع  اصفيه ت ، وأك تضهل أعًتاء  بمكت ف  اصساوش  ، واصمومع اصفيه  اصرابع صضابطت  اصاتاصل اإلست م  

فتت  ه ئتتات اصضقابتت  اصشتتضع   صتتش  اصبوتتو  واصماسستتات اصماص تت  اإلستت م  ، وهتتل  يتتضون بطب اتت  اصحتتال بوتتواد اصرتتوض  
إن ميصتوش اصروتاض  اصبتاي هتو رحصت ل ويتوش أك تض بويتوش أقتل " و اهل اصشكروض موسى  شل ع سى مص  بيوصت ، 1اصفضشي
  .2"صمب ا  ه  اصواسط  ف  مص واصسهع ا

تاوي، واصًتتض ض،  متن اصمااصتض ن اصشت خمهتب إصتى عتشل مشتضوع   اصرتوض  اصمصتضف   :المباعلو : الربوك ال باعً اصيًض
 :4م ى الع و اآلتً فٌه التفصٌكو، 3، وسو هل، وحس ن حامش، واصمصضي و ذضونأحمش مح   اصش نو 
أي اصويتتوش، فتتإن صتتل  اهتتل اصطضفتتان ارذتتضان بمتتضاشب، فضبمتتا  كتتون  اصرتتوض  ف تت     تت  أطتتضاح، واصمرتتوض   ض تتش اصتتوض ، .1

هماما أوادب اصومهتوض، ال اصوم تع؟ ضبمتا ين أحتش ايطتضاح، وهتو اصمرتوض ، فهما هو اصمي أوادب ومهوض اصفيهاء، 
و  أض  أن اصحاص  اصوح شة اصرت    كتون ال  ض ش اصسها ، بل  ض ش اصويوش، شون أن  صضح بمص  صهطضف ن ارذض ن، وا 

تت  أحتتش، صوتتا إصتتى اصرتتوض ، بتتشون إعتت ل اصطتتضف ن  ف هتتا اصرتتوض  وتتائديا هتت  أن اصمًتتطض إصتتى اصمتتال، إما صتتل  يًض
، و ستتترط ع أن  هوتتتا إصتتتى اصيتتتضض 5ارذتتتض ن بميصتتتوشب اصحي يتتت ، فهتتتو مًتتتطض، واصًتتتضوضات ربتتت   اصمحظتتتوضات

                                                 
حكنم التنورا  ) ، ابنن منينإل //.45ق  43، ص274، جملقل فتصت،قاد فإل،قدم ،  قند (ورا وتطبيقاتنإل المصنرفيةأحكنام التن)، العثمناني :أحبقاالل   لقى فاتق في - 1

، جملققل فتصت،ققاد (...تطبيقنات التننورا واسننتحداماتإل)، عيسننى //.47ق 45، ص274، جملققل فتصت،قاد فإل،ققدم ،  ققند (كمنا تجريننإل المصننارف اإلسننالمية
 .185ق  177م،ص 2007، دفر فاقل ، دمشمح، طفي فقإل المعامالت المالية والمصرفية المعاحرةحماد، // .49ق 47، ص274فإل،دم ،  ند 

 .وه  فا أي فا فع   نني يف فات ر  فملنظ . 39، ص263، جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند (التوّرا المصرفي بين التأييد والرفض)، ابن خوجة -2
3

، 274، جملقل فتصت،قاد فإل،قدم ،  قند (التكنافؤ االقتصنادي بنين الربنا والتنورا)، السنويلم //،56، ص274جملل فتصت،اد فإل،دم ،  قند : فطظ  الت ،ع –
التنوّرا المصنرفي بنين )، ابنن خوجنة //.42ق 38، ص274، جملقل فتصت،قاد فإل،قدم ،  قند الرأي الفقهي في التورا المصرفي، ال رير //.37ق 32ص

عبننند ، اقققرتى مقققع فملقققاطعب رأي 54، ص274وفطظققق  جملقققل فتصت،قققاد فإل،قققدم ،  قققند  //.39، ص263 ،  قققند ، جملقققل فتصت،قققاد فإل،قققدم(التأييننند والنننرفض
وأحمند . قام يف فاتق ر  فمل،ق يف 25يف فمل فحبل اآلمق   ااشق فء،  لق  ،تاقيع  25، ومد ص اه ضاع مد     فابن ا فإل،دميل الرحمن يسري، ورفعت العوضي

 .حسين حامد حسان وآخرونعلي عبد اهلل، وأحمد محيي الدين، و 
والنرخ  أم منن بنا  الحينل ؟هنل هنو محنرج شنرعي " التيسير " أم مشؤوم؟ هل هو من با  " مبارك " التورا في البنوك هل هو  عن فن،  حوار األربعاء -4

 .م8/10/2003هق فمل ف مح 12/8/1424، م ك، أحباث فتصت،اد فإل،دم ، فألر عاء المصري؟  أم وسيلة إلى الربا الفاحش
المنثنننور فننني ، الزركشننني //.147، ص 4ج ،أننننوار البنننروا فننني أننننوا  الفنننروا، القرافننني //.185م، ص1993، شنننرح القواعننند الفقهينننة، الشنننيخ الزرقنننا - 5

 .276، ص1، جدفر فاكتب فاعل يل، مز عيون البصائر في شرح األشبا  والناائرغ، الحموي //.318، ص2ج ،القواعد
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ة عهتى اصرتوض ، وصاتل هتمب اصحاصت  اصرت  والس ما إما كان ماشل اصفائشة عهى اصيضض أقتل متن ماتشل اصفائتش بفائشة،
مكضرها ه  أصل اصروض  اصوائد، ح ث االًطضاض، وح ث صل  ووش من  يضض ب  فائتشة، أو بفائتشة أقتل، أي إن 

  . اصروض  ف  همب اصحاص   وود عوش اصًضوضة، كاصفائشة

اصحتتال فتت  مصتتاضح وووافتتم كمتتا )أمتتا إما عهتتل اصطضفتتان ارذتتضان، فتت  صتتوضة رواطتتا أو ارفتتا  أو الئحتت  أو وظتتال  .2
 .اصفيهاءفإما صضح اصمروض  بمضاشب امروع اصروض  عوش   و دب، يو   صب  ف  حكل اصا و ؛ ، فإن أحشيا ال(إس م  

فاصا وت  واصرتوض  ك همتا ف تت  ب ارتان، وك همتا ف تت  ب ات  ماوهت  وأذتتض  ماوهت ، وك همتا ف تت  ستها  وست ط  ال  تت ، 
ها، وقش ال  كون صهتا ووتوش   ض ميصوشة حي ي ، ريبض  ل را اش، وضبما ال  رل ريابًها باصمضة، وقش ال ررحض  من أًض

، واصفاض  ب ن اصا و  واصروض  هو أن ف  اصا و  طضف ن، وف  اصروض      ، وصكن عهتل ايطتضاح (سها  افرضاً  )أص ي 
 .يطضاح، شكه يا ال أ ض ص  ف  اصحكلاص      وال اصروض  ع و  ب  ض ب، و كون االذر ح ب وهما عوشئم، ف  عشش ا

عوتتشما رصتتب  اصح تتل أستتاس اصراامتتل فتت  اصمصتتاضح اإلستت م   فتت  ظتتل  :أ ببره م ببى المصببارف: الفببرع ال الببث
وهتو أهتل  اصموافس  مع اصوظال اصمصضف  اصضبوي؛ فإن اصمصتاضح اإلست م   رفيتش قبوصهتا اصاتال متن ومهتوض اصمراتامه ن،

اصمصتاضح متن ، وهتو متا عه ت  واقتع ك  تض صش  ف  رووهارها اإلس م   هو اصحاصتل صب  اوعوشها ما اض صوواحها، 
ع رهم  من اصمراامه ن اإلس م   ف  ح اروا اصمااصضة، وضها اصروموي و ا ض عهى ريشمها، وعشل ق امها بش  واهها مًو

احر تتتاوهل صهمتتتال؛  اصتتمي أوشتتتئت متتتن أوهتتت ، كمتتتا أوهتتتا راهتتتل اصامتتت ء اصكتتتمب صهحصتتتول عهتتتى اصويتتتش، فتتت   ظهتتتضوا ستتتبب
              .ف موصون بطض  شضع  ، أو  ضسهون إصى شاض اصدكاة يذم حيوقهل

 :كما يهينتائج  إنىهذه انذراست  خهصت  :ِالدظاخ خرا١ِح

متن إعوتاب  باصصت ضف  اإلستت م   اصضائتشة اصمهردمت  باصماتتا  ض اصشتضع   فت  ح اروتا اصمااصتتضة، وذتوف  متن اوحتتضاح 
فإوو  ذضوت باصورائج  وش شضاسر  صهمصاضح اصموشئ  بمكاسب ذب    أو اصمرحوص  إصى اصص ضف  اإلس م  مس ضرها، وع

 .اصراص  
أن الكسب المتأتي من الرب  أو المخدرات أو الخن  أو القم ر، أو الري ، أو الارقص والمجاون، كماه ساواء فاي حرماة  (1)

 .إع دة تدوير  ب الستثم ر الحالل

ح والت األسممة لممص رف المنيأة باأموال خبيثاة ربوياة، فاي نه ياة المطا ف ب لفيال الاذريع؛ وستبوء، م/ لقد ب ءت (2)
ذلك ألن مط ردة لعنة الرب  لممرابين، والقيم الدينية، وعدم قبول الجمهور لها ، وحارب اهلل تعا لى لهام، كفيال بتادمير 

من أس ساه ، وأناه مان المهام رباط القايم  فكرتهم قبل أموالهم المكتسبة بطرق خبيثة، أو المغسولة بطريقة إسالمية
 .واألخالق بعن صر الني ط االقتص دي ومنه  الصيرفة اإلسالمية

أثباات واقااع الصاايرفة اإلسااالمية المنيااأة بااأموال ربويااة فااي تطبيقهاا  لمصاايرفة أنهاا  مستعصااية عمااى األسااممة، وماان  (3)
إلعا دة غسال أموالها  فاي  معيا رًا يارعي ً  يتج يل يذ  الحقيقة فإناه يكساب زمناً ؛ غيار أناه لان يساتطيع أن يجاد لها 

 .عجمة الصيرفة اإلسالمية؛ ألنه  تخ لف تع ليم الي رع
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قباال إنياا ء  ؛والقاايم األخالقيااة ،والضااوابط االقتصاا دية ،والقواعااد الفقهيااة ،ضاارورة االلتاازام بفكاارة الحااالل والحاارام (4)
مم سساا ت الم ليااة اإلسااالمية، وقاارارات مجمااع صاايرفة إسااالمية وبعاادي ، ب إلضاا فة إلااى االلتاازام ب لمعاا يير الياارعية ل

 .الدولي الفقه اإلسالمي

كاا ن يجااب إيااالك الكسااب الخبيااث كماا  أماارت قيمااة التوبااة فااي بناادي  الرابااع، والمعاا يير الياارعية لمم سساا ت الم ليااة   (5)
 ء المسا جد، ما  ال يجاوز تادويري  فاي بناكصيرفة اإلسالمية، اإلسالمية، في طرق الخير الع مة؛ وليس تدويري  في ال

نم    .يالكه  في المص لح؛ نحو الطرق وبن ء المستيفي ت ونحوي إفهي مم  ال يقبل إال طيبً ، وا 
حاالاًل وليسات ...أن تكاون مصا در األماوال: رسخت يذ  الدراساة الضاوابط اليارعية إلنيا ء مصا رف إساالمية، وياي (6)

ة إلاى كساب خبياث يجاري عمياه أحك ماه، وعادم من مك سب خبيثة، انحراف التطبيق الصحيح لممعا مالت ينقال األربا 
مان مناع غسال الما ل الهيةة اليرعية في البنك المركازي وقي م جواز الصرف من الكسب الخبيث عمى عممي ت البنك، 

حظاار توظيااف األمااوال الخبيثااة فااي المصاارف المنيااأ حااديثً  فااي ، و الحاارام الااذي اكتساابو  ب لرباا  ب لصاايرفة اإلسااالمية
 .أسهمه

ي التطبيقاا ت الن تجااة عاان سااوء اختياا ر المااوارد البياارية، ال تجعاال المعاا مالت ياارعية، تطيااب أرب حهاا ، إن الحياال فاا (7)
جراء المع يير اليرعية الخ صة ب لتوبة منه عميه نم  ال بد من عكسه  عمى حس ب الم ل الحرام، وا   .فوراً   وا 

قااول بااأن : فيااه قااوالن عنااد الفقهاا ء ث،إن قياا م المساامم ب لط عاا ت؛ كاا لحج أو العماارة ماان الكسااب الربااوي، أو الخبياا (8)
 .ص حبه يجزئالحج صحيح، ولكن ص حبه يأثم ب لم ل الحرام، والقول اآلخر إن الحج ال 

ماع أيمياة ومك ناة  ،(24)مان المعيا ر  5مان معا يير الم سسا ت، والبناد  (6)ال بد مان مراجعاة متأنياة لممعيا ر رقام (9)
البنااوك  (الم سساا ت)الف فااي مجمااع الفقااه فااي أماار مياا ركة وقطااع الخاا المعاا يير الياارعية الصاا درة عاان الهيةااة،

 .التقميدية، أو تحويل الربوي إلى إسالمي، أو يراء أسهم بنوك إسالمية منيةة بمك سب خبيثة

ة اإلساالميالم سسا ت الم لياة لممك ساب الخبيثاة وانحرافا ت التطبياق اثا رًا قيمياة سامبية تجعال مان فاإن؛   :وأخيزا  
بكثير، تط رد  لعنة الرب ، وبذلك تفقاد األماة الباديل اليارعي لمتطبياق الرباوي،   منه ، بل صورة أسوأةربويصورة ميوية لم

 .فتقمب القيم الدينية، وتجعل الكسب الخبيث قط رًا لمط ع ت والعب دات، التي ال تجوز إال ب لطيب
      

      

    « 13:سوضة اصضعش». 
 اٌّشاجغ

دكتق رف ، عامعقل فانيلقب،  ، ر،قاال، دراسنة اقتصنادية إسنالمية تحليلينةدور القنيم واألخنالا وأ رهمنا علنى النشناط االقتصنادي؛   ق د  بقن فاكق مي، إرشيد (1)
 .م2008م، طش  دفر فاكتب فاعل يل، 2003

 ،4ط ،فملكتقققققب فإل،قققققدم ، إشققققق ف  زهقققققري فاشقققققاوي  ،غاينننننة المنننننرام فننننني تحنننننري  أحادينننننث الحنننننالل والحنننننرام ،فاقققققنيد   قققققن طاصققققق فاشقققققي  ؛ األلبننننناني (2)
 .م1994=هق1414

 .، د تدفر فاكتاخ فإل،دم ، أسنى المطالب شرح روض الطالب، زك يا  د   ن  د زك يا فألط،اري فمل، ي فاشا ع  ؛األنصاري (3)

 .دفر فاقك  ،عناية على الهدايةال، (هق786)  ن  د    د فملت ىف ،نل  ،البابرتي (4)

 .م1999=هق 1420، 2دفر فانقاسس، ط ،أحكام المال الحرام وضوابط االنتفا  والتصرف بإل في الفقإل اإلسالمي ، باس أ ن   ن ؛الباز (5)

  قا، مكتبققل دفر فابقاز، مكققل فملك مققل،  ، حتقيقمح   ققن  بقن فاقققادرسنننن البيهقنني الكبننر ، (هقق458ق  384)؛ أ ققن  قد فَسققب  قد  لقق   ققد م ،قى البيهقني (6)
 .م1994=هق1414

 .، مكتبل صبي  مب، شرح التلويح على التوضيح، (هن792)مسع د  د    و  ؛لتفتازانيا (7)

 . هق،  فاسع ديل1398، مجموعة الفتاو ، ابن تيمية (8)
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 .مق1992ط  يم فات  ي  فاك ي  ق  ،دليل المصطلحات الفقهية االقتصادية؛  ، فانيد ول  ون، التوني (9)

 .، د ت،     يم فأل كار فانوايل، فا ياضفتح الباري بشرح ححيح البحاري،   ابن حجر العسقالني  (10)

 .، ،ن فت خمتلقلإصنفر وزفر  فألوصا  فاك يتيل ،موسوعة الفقهيةال ،جماعة من العلماء (11)

ط دفر فاقن   ، حتقيقمح م،ق قى حل ق  و قؤفد ، م، المشنهور بالغينا يغياث األمم فني التيناث الالن ،(هق478ت)إمام فَ مب، أ   فملعاي اإلمام الجويني؛  (12)
 .م1979 بن فملنع  أ ن، 

 .دفر فاقك  ،واهب الجليل شرح محتصر خليلم، (م1547 =هق 954)    بن فهلل   ن  د   ن  د  بن فا  د فا  يي ؛ أالحطا  (13)

 .م1993فاعامل  القك  فإل،دم ، ط ، فملعلن معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء؛ ط،يه، حماد (14)

 .هق1428م، 2007، دفر فاقل ، دمشمح، طفي فقإل المعامالت المالية والمصرفية المعاحرةحماد،  (15)

  .، د تدفر فاكتب فاعل يل ،غمز عيون البصائر في شرح األشبا  والناائر ،أ ن  د   ن فَنق  ؛الحموي (16)

 .م1991= هق1411، 1فطي ، ط ، دفردرر الحكام شرح مجلة األحكام؛  ل ، حيدر (17)

 .، دفر فاقك شرح محتصر خليل ،(م1690=هق1101) ؛   ن  د  بن فهلل،الحرشي (18)

 (.م2003= هق1423، 250جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند )، (حالة ال رورة الشرعية في التعامل الربوي)؛ فاشي    ن  بن فهلل، الحطيب (19)

 .ط  يم فأل كار فانوايل، د ت ،ن أبي داودسن،لي ان  د فألشعث فاسجستاين، أبو داود  (20)

 .، د تدفر فملع  ل، لقواعدا ،(م1393=هق795) أ   فاق ج  بن فا  د  د أ ن ؛ابن رجب الحنبلي (21)

 .هق1408، 1دفر فملع  ل،  ريوت، ط جامإل العلوم والحكم،، ابن رجب الحنبلي  (22)

 .م2000= هق1420اقك ، دمشمح، ، دفر ف1، طتجديد الفقإل اإلسالمي ،هبة و جمال عطية؛ و الزحيلي (23)

= هقققق1424، 267جملقققل فتصت،قققاد فإل،قققدم ،  قققند  (ال نننرورة بعننند أن اتحنننذها النننبعض وسنننيلة السنننتحالل الحنننرام)، وهبقققل، ورأ قققم  ث قققان، الزحيلننني (24)
 .م2003

 .م1993= هق1414، 3ط ، دمشمح، قل  م، قى أ ن فا،رصا، دفر فاقل  ،شرح القواعد الفقهية  د فاشي    ن، فاشي  أ ن الزرقا؛  (25)

 .، د تدفر فاكت  ،البحر المحيط، (هق794=هق745) نر فانيد   ن  د هبادر  د  بن فهلل  ؛الزركشي  (26)

 .وزفر  فألوصا  فاك يتيل لمنثور في القواعد الفقهية،ا، (م1392=هق794) نر فانيد   ن  د هبادر  د  بن فهلل  ؛الزركشي (27)

  .هق 1416ط  ،ومؤ،سل فا يان ،فانوحل ،دفر فاثقا ل ،والق ايا المعاحرةاالقتصاد اإلسالمي  ، ل  أ ن ؛السالوس (28)

 .، دفر فملع  لالمبسوط؛   ن  د أ ن  د أيب ،ل ، السرخسي (29)

 .، د تدفر فاكتب فاعل يل ،األشبا  والناائر، (م1505= هق911)  ن عد، فانيد  بن فا  د  د أيب  ك   د  ؛السيو ي (30)

= هققققق1422، 240،  جملقققل فتصت،ققققاد فإل،قققدم ، ديب،  ققققند (رعية لفنننرو  المعننننامالت اإلسننننالمية بننننالبنوك التقليديننننةال ننننوابط الشنننن)؛ حسققققب، شنننحاتة (31)
 .م2001

 .م2000=هق 1420دفر فانش  الجامعات، ، تطهير األرزاا في ضوء الشريعة اإلسالمية حسب. ، دشحاتة (32)

، 274، جملققل فتصت،ققاد فإل،ققدم ،  قققند (لتقنننويم االقتصننادي اإلسنننالميالتنننورا المصننرفي فنني نانننر التحليننل المحاسننببي وا)؛ حسققب حسققب، شننحاتة (33)
 .م2004= هق 1425

 .، جملل جم ع فاققه فإل،دم المقارنة والموازنة بين اآلراء المانعة للمساهمة في شركات؛ فا،نيمح   ن أمب، ال رير (34)

حاشننية ابننن )  ققق  فملعقق و  األبصننارلنندر المحتننار فنني شننرح تنننوير د المحتننار علننى ار ، (م1836 =هققق1252)  ققن أمققب  ققد   قق  فملشققل ر  ؛ابننن عابنندين (35)
  .، د تدفر فاكتب فاعل يل، ( عابدين

 .2004= هق1424، ش ف،271، جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند (التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسالمي)  ن،  عبد اهلل، (36)

 .م1991ملعلن فاعامل  القك  فإل،دم ، ط فالكشاف االقتصادي آليات القرآن الكريم،   ي  فانيد، عطية؛ (37)

إ نفد  يم  ،(ومع  ل فا، ي  وفملعل ، وما  ليه فاع    فطامع فملخت،  مد فاسند  د )  جامإل الترمذي ،الترمذي؛   ن  د  يسى  د ، ر  أبو عيسى (38)
 .فأل كار فانوايل،  نون

 .، د تدفر إحياء فارتفث فاع يب، المغني، (م1223=هق620)م  مح فانيد  بن فهلل  د أ ن  ؛قدامإلابن   (39)

 . امل فاكتب، ط، أنوار البروا في أنوا  الفروا، (م1285هق 684)شلاخ فانيد أ   فاعباس أ ن  د إدريس فملشل ر  ؛القرافي (40)

 .م2003= قه1423، 255جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند ، (إنفاا المال الحرام في المشروعات الحيرية ال يمحو اإل م)القرضاوي؛ يوسف،  (41)
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 . م1994=هق1415، فملكتب فإل،دم ،  ريوت، 15ط، الحالل والحرام في اإلسالمالقرضاوي؛ يوسف،  (42)

 . م1995=هق 1415ط   ريوت، دفر فاقك ، ،الجامإل ألحكام القرآن ،أ    بن فهلل   ن  د أ ن فألط،اري القر بي؛ (43)

 .م1987، 14، ط دفر فاش و ، ط في ظالل القرآن؛ ،ين، قطب (44)

، حتقيقمح  قني  قد   قن طق ر فاقنيد ل، ط  ق ،  ققمح  لقى مقنل  فاعدمقل زاد المعاد فني هندي خينر العبناد؛ مشس فانيد أ    بن فهلل   ن، قيم الجوزية ابن (45)
 .م2002= هق1423، 1طاص  فانيد فألاباين، مكتبل فمل رد فا،قا، ط

 .، دفر فاكتب فاعل يلبدائإل الصنائإل في ترتيب الشرائإل؛ أ    ك  مسع د  د أ ن، الكاساني (46)

 .م2001 ،15جملل عامعل فانجاح فا انيل، جملن درف،ل  قليل، ، النشاط االقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالميةصاحل ش ي ،  كميل؛ (47)

 .، ط دفر فملع  ل  ريوت، د تإحياء علوم الدين ،فإلمام أ   حامن؛ اإلمام الغزالي (48)

 . يم فأل كار فانوايل، د ت، اجةسنن ابن مابن ماجة، أبو عبد اهلل،  (49)

عيسى، ابن منيإل، ويسري، والعوضني، وأحمند ابن خوجة، والسويلم، ال رير، العثماني،  : ، أبحاث274: مجلة االقتصاد اإلسالمي، دبي، األعداد (50)
  ،.علي عبد اهلل، ومحيي الدين، وحسين حامد وآخرون

 .م2001= هن1421، 13مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مجلد ، (ف اإلسالميةحوار حول الوسا ة المالية والمصار )محمد؛ يوسف كمال،  (51)

 .(م2001= هن1423، 252مجلة االقتصاد اإلسالمي، عدد )، (...التطبيقات المصرفية لعقد التورا) ؛ أ ن، محيي الدين (52)
 .ت د  ي،   يسى فابايب فَل ،  ، دفر إحياء فارتفث فاع يب،ر صي    ن  ؤفد  بن فاباص ،ححيح مسلم ،أ   فَسب  د فَجاج فاقشريي فانيسا  ري ،مسلم (53)

 .دفر فاكتاخ فإل،دم ، د ت، لبحر الزخار الجامإل لمذاهب علماء األمصارا، (م1437=هق840)فإلمام فجملتلن أ ن  د حيىي فمللني انيد فهلل ؛ المرت ى (54)

 .م2003/ هق 1423 سالميةالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل (55)

 .م1997=هق1418، 2، دفر فاقل  وفانفر فاشاميل، ط بيإل التقسيط، تحليل فقهي اقتصادي ،؛ ر يمح ي طسالمصري (56)

 .فاسدم فاعامليل النش  وفات زيع، م بعل فَل ، م، ، د ت ،الترغيب والترهيب ،(656)زك  فانيد  بن فاعظي   د  بن فاق ي، تالمنذري؛  (57)

) ، حبققث صنمققه إىل طققنو  فاربكققل فاعشقق يد ادصت،ققاد فإل،ققدم  (ال ننوابط الشننرعية إلنشنناء نوافننذ ووحنندات إسننالمية بننالبنوك التقليديننة)، يننبناحننر، الغر  (58)
 .2001ي طي  = هق1422، ر يع فآل   245، جملل فتصت،اد فإل،دم ،  ند (مااي،يا

 .، دفر فاقك ، د ت(ش ح فهلنفيل) تح القديرف، (هق861)  ك ا، فانيد   ن  د  بن فا فحن فإل،كننري فاسي ف،  ؛ابن الُهمام (59)

 .، دفر إحياء فارتفث فاع يبتحفة المحتاج في شرح المنهاج، (م1567=هق974) أ ن  د   ن  د حج لاخ فانيد ؛ شالهيتمي (60)

 .م1981= هق1401 ريوت، ط، م ، دفر فاو خ فإل،دالمعيار الٌمعر  عن فتاو  إفريقية واألندلس والمغر ، أ ن  د فاعباس، الونشريسي (61)

 


