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 :لخصملا

والتي تتم من خالل اتفاق مسبق تدور هذه الدراسة حول نوع من أنواع العقود، أال وهي العقود املالية املتعددة في عقد واحد،  

من خالل املنهج االستقرائي  لذا: جاءت هذه الدراسة  على العقد بين أطراف التعاقد يترتب عليه حقوق والتزامات ملزمة لكال الطرفين،  

أهم الصيغ الشرعية التي تتماش ى مع تلك العقود  و لبيان التأصيل الشرعي لهذا النوع من العقود وجذوره في الفقه اإلسالمي،    التحليلي

  .وضوابطها الشرعية

ومن أهم الصيغ التي تتماش ى إذا تمت وفق الضوابط الشرعية،    إلى جواز العقود املالية املتعددة في عقد واحد  ةالباحث  ت وتوصل

    املعايير الشرعية املوضوعة لها. كانت وفقاملرابحة واإلجارة إذا  ا عقد :مع هذا النوع من العقود

 .اإلجارة  ؛املرابحة ؛التكييف الفقهي ؛العقود املتعددة في عقد واحد ؛العقود املالية الكلمات املفتاحية:

   :قدمةامل

السامية منه، وقد أصبح تطور    -تعالى    -لقد جعل هللا   الفائدة  الناس، وشّرع األحكام التي تحقق  املال وسيلة لتحقيق مصالح 

 بتطور العلم واملعارف لدى اإلنسان، ومع تطور حياة اإلنسان وتقدمها، شمل معه هذا التطور جوانب 
ً
 مرتبطا

ً
املجتمع البشري دائما

املا التعامالت  اإلنسانية جميعها، ومنها  املتعددة في عقد واحدالحياة  املالية  أنواع وأنماط متعددة كالعقود  من    ،لية، وقد ظهرت منها 

الغرض منه، وهذا  إلى تحقيق  الوصول  املالية من أجل  املعاملة  املعاملة على تحديد معالم وأسس  بين أطراف  املسبق  التفاهم  خالل 

 من مظاهر التقدم العلمي في حياتنا املعاصرة   ُيعد  
ً
حصول املتعاملين على التمويل   العقودث يتجلى من خالل هذا النوع من  حي  ؛مظهرا

 مالءمة وسهولة في الحصول عليها.    الالزم لسد احتياجاتهم، مما يساعد على جعل الخدمات أكثر

هذا النوع من ل  الفقهيلهذا عزمت الباحثة على القيام بهذا البحث لبيان مفهوم العقود املالية املتعددة في عقد واحد والتكييف  

 املعامالت، وأهم الصيغ الشرعية التي تتماش ى مع هذا النوع من التمويل،

يتقبله مني، ويجعله في ميزان حسناتي في يوم   أن  السداد، وأرجوه تعالى  العمل ويكتب لي  أن يوفقني في هذا  القدير  املولى  سائلة 

 القيامة، إنه سميع قريب مجيب. 

 مشكلة الدراسة:

التعاقدهذا    طبيعة بين أطراف  اتفاق مسبق  العقود هو  العقد،  التوع من  العقدف  على  بمثابة شروط متقدمة على  تتضمن    هو 

 : على النحو التالي تتبلور مشكلة الدراسة  البيع والسلف، ولذا حقوق والتزامات ملزمة لكال الطرفين، كما أن صورة العقد جامعة بين 

 بين البيع والسلفما حكم العقود التي تشتمل على  .1
ً
 ؟اتفاق مسبق بين األطراف، جامعا

 ؟ عاييرها الشرعية التي تضبطهااملالعقود و  لطبيعة تلكأهم الصيغ الشرعية املالءمة  ما هي .2
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 أهمية الدراسة: 

والحقيقة الفقهية   ،تتجلى أهمية الدراسة في تبيان الحكم الشرعي لهذا النوع من املعامالت من خالل بيان مفهوم العقود املالية

التي   الشرعية  واحد، وبيان صيغها  املتعددة في عقد  املالية  العقود  لتلك  الشرعي  التكييف  املتعددة في عقد واحد، ثم  املالية  للعقود 

 واإلجارة(. )املرابحة  تتالءم معها في ضوء املعايير الشرعية

 أهداف الدراسة: 

 تتجلى أهداف الدراسة فيما يلي: 

 الحقيقة الفقهية للعقود املتعددة في عقد واحد. التعرف على  .1

 بيان التكييف الفقهي للعقود املتعددة في عقد واحد.  .2

الشرعية .3 املعايير  في عقد واحد وضوابطها في ضوء  املتعددة  املالية  للعقود  املالءمة  الشرعية  الصيغ  املرابحة بيان  ، وهما صيغتي 

 . واإلجارة 

 . الشرعية  ااملالية املتعددة في عقد واحد وصيغهالعقود حدود الدراسة: 

  املنهج االستقرائي التحليلي.إن منهج الدراسة الذي سأعتمد عليه هو منهج الدراسة: 

 الدراسات السابقة:

 في حدود ما اطلعت عليه توصلت إلى الدراسات التالية: 

عبد    " • للدكتور  املتعددة"  واملواعدات  العقود  إجراء  على  غدةاملواطأة  أبو  األول  الستار  الفقهي  للمؤتمر  مقدم  بحث  وهو   ،

اإلسالمية، املالية  وتطبيقاتها  تناول   للمؤسسات  املواطأة  مفهوم  الربوية   فيه  والذرائع  الحيل  على  واملواطأة  الصوري  العقد  في 

وا  التوريد  عقود  فيها  وتناول  املعاصرة  املعامالت  في  أثرها  ثم  الشرعية،  املخارج  على  واإلجارة،  لملرابحة  واملواطأة  بالشراء  آلمر 

القوة امللزمة للمواطأة وضوابطها الخالف الفقهي في بيان حكم هذا النوع واستطرد في بيان  ، إال أنه تناول ذلك بإيجاز فلم يذكر 

 من العقود بين الفقهاء واكتفى بذكر الضوابط الشرعية الواردة في فتاوى الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي. 

   وهو بحث مختصر  املواطأة على إجراء العقود واملواعدات املتعددة"، للدكتور محمد مختار السالمي،" •
ً
  تناول فيه بإيجاز   جدا

امل على  واملواطأة  العينة،  كبيع  القدامى  الفقهاء  تناولها  التي  العقود  في  وتطبيقاتها  أنواعها  وبعض  املواطاة  الشرعية مفهوم  خارج 

ا  بعض  تناول  ثم  امللزمة كالتورق،  والقوة  بالتمليك،  املنتهية  واإلجارة  بالشراء  لآلمر  واملرابجة  التوريد  كعقود  املعاصرة  ملعامالت 

  . للمواطأة على العقود واملعامالت

حماد، • نزيه  الدكتور  لألستاذ  واحدة"  صفقة  في  املتعددة  العقود  إجراء  على  املواطأة    "املواطأة  حقيقة  فيها  وخصائصها  بّين 

املتواط  وأنواعها األمر  وتناول عليه  أبحسب  الربوية،   في  ،  الذرائع  على  املواطأة  الربوية،  الحيلة  املواطأة على  هي:  أنواع  ستة  بحثه 

املستحدثة   املعامالت  املواطأة في  النجش،  املواطأة على  التلجئة،  بيع  املواطأة على  الشرعية،  املخارج  املرابحة االمرة -املواطأة على 

اإلجار   املتناقضةبالشراء،  املشاركة  بالتمليك،  و -املنتهية  مفهومها  ببيان  كلها  األنواع  هذه  تناول  نوع،  لكل  الشرعي  ثم  الحكم   ،

العقود النوع من  تلك  للمواطأة على  امللزمة  القوة  بيان  في  وقد  استطرد  النوع من  ،  لهذا  الفقهي  التكييف  في  بحثه  استفدت من 

 املالية املتعددة.  العقود

الدراسة  والثانية(  الحالية    وتختلف  )األولى  السابقة  الدراسات  العقود  عن  النوع من  بأنني سأدرس هذا  املوضوع  لهذا  تناولي  في 

دراسة فقهية مقارنة هذا من جانب، ومن جانب آخر سأتناول التطبيقات املعاصرة املالءمة لتلك العقود في ضوء املعايير الشرعية لها،  

 لشرعية. من خالل ذكر ضوابطها ومحظوراتها ا 

بتناوليو  )الثالثة(  الدراسة  عن  أيضا  الحالية  الدراسة  للمعامالتل  تختلف  الشرعية  )املرابحة، املعاصرة    لصيغ  املستحدثة 

 واإلجارة( ومدى مالئمتهما للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطهما في ضوء املعايير الشرعية. 

 خطة الدراسة:

 وخاتمة، وبيانها كالتالي:  ثالثة مباحثمن مقدمة و  الدراسةتتكون خطة  

 .تتناول أهمية الدراسة ومشكلتها وحدودها وأهدافها ومنهجها املقدمة:

 : مفهوم العقود املالية والعقود املتعددة في عقد واحد، وفيه مطلبان اثنان: املبحث األول 
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 املالية. مفهوم العقود املطلب األول: 

   .الحقيقة الفقهية للعقود املتعددة في عقد واحد املطلب الثاني:

 ، وفيه مطلبان اثنان:التكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد واحداملبحث الثاني: 

 . خصائص العقود املالية املتعددة في عقد واحداملطلب األول: 

 . واحدالتكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد املطلب الثاني: 

الثالث:   وفيه مطلبان  املبحث  الشرعية،  املعايير  في ضوء  في عقد واحد وضوابطها  املتعددة  املالية  للعقود  املالءمة  الشرعية  الصيغ 

 اثنان: 

الشرعيةاملطلب األول:   املعايير  املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء  املالية  للعقود  املرابحة ومالئمتها  ان ، وفيه فرعصيغة 

 : اناثن

  .مفهوم صيغة املرابحةالفرع األول: 

 الشرعية.  مدى مالءمة صيغة املرابحة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعاييرالفرع الثاني: 

املتعددة في عقد و صيغة اإلجارة  املطلب الثاني:   املالية  للعقود  الشرعيةاحد،  ومالئمتها  املعايير  عان ، وفيه فر وضوابطها في ضوء 

 : اثنان

   .مفهوم صيغة اإلجارة الفرع األول: 

 . وضوابطها في ضوء املعايير الشرعيةد، للعقود املالية املتعددة في عقد واح مدى مالءمة صيغة اإلجارة الفرع الثاني: 

   .وتشمل النتائج والتوصياتالخاتمة، 

 املبحث األول: مفهوم العقود املالية والعقود املتعددة في عقد واحد 

 املطلب األول: مفهوم العقود املالية 

 من معرفة األلفاظ املكونة له.
ً
 لبيان مفهوم العقود املالية، ال بد أوال

 
ً
 إضافيا

ً
: مفهوم العقود باعتباره مركبا

ً
 أوال

، والعقد نقيض الحل، وهو من َعَقَد َيْعقد  1والقاف والدال أصل واحد، والعقد: هو ما ُيعقد عليه مفردها عقد: العين  العقود لغة:  -أ

 والجمع عقود وأعقاد، ومنه قوله تعالى:
ً
، واملعاقدة: هي املعاهدة وامليثاق  [ 33: النساء ]َّ  مظ حط  مض خض ُّٱ عقدا

 أي أبرمه. 2
ً
 3، وعقد اتفاقا

 -ب
ً
: وردت تعريفات متنوعة للعقد، فعّرفه الفقهاء بأنه: "مجموع إيجاب أحد املتكلمين مع قبول اآلخر أو كالم الواحد العقد اصطالحا

 على وجه يظهر أثره في املحل"، وعرّ  4( متولي الطرفين)القائم مقامهما، أي 
ً
 . 5ف أيضا بأنه: " تعلق كالم أحد العاقدين باآلخر شرعا

 6كعقد البيع والنكاح"  اإللزاميف كذلك بأنه: "ارتباط اإليجاب بالقبول وعرّ 

  7وعّرف فقهاء القانون العقد بأنه: "توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله"

 بأن العقد هو: ارتباط ناتج عن توافق اإلرادتين بين طرفي العقد عل
ً
ى وجه مشروع ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول إجماال

 ينشأ عنه اآلثار الشرعية والقانونية. 

 إذا  املال لغة:    -ج
ً
 ومؤوال

ً
مصدر من مّول، واملال: هو ما ملكته من جميع األشياء، والجمع أموال، يقال: ماَل الرجل يُمول وَيمال مْوال

 8 صار ذا مال، وتصغيره مَوْيل.

--------------------------- 
 86/ 4م، 1979هـ/ 1399(، )معجم مقاييس اللغة، ابن زكريا، 187م ، ص: 1986الرازي،  مختار الصحاح،  1

 297، 296/ 3هـ، 1414ابن منظور، ، لسان العرب 2

 1526/ 2،  2008هـ/ 1429أحمد مختار عمر، ، معجم اللغة العربية املعاصرة 3

 85/ 3ابن نجيم املصري، د. ت، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  4

 76/ 5هـ، 1315ابن الهمام الحنفي وآخرون، ، شرح فتح القدير  5

 122/ 2م،  2000هـ/ 1421الزركش ي، ، املنثور في القواعد 6

 142/ 1م، 1952الوسيط في شرح القانون املدني، السنهوري،  7

 636، 635/ 11ابن منظور،  ،لسان العرب 8
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: -د
ً
 9هو مخلوق إلقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول واإلحراز" "اسم ملا  عرفه الحنفية بأنه:املال اصطالحا

الطماعية  وعرّ   لالنتفاع به، فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق 
ً
إليه األطماع ويصلح عادة وشرعا املالكية بأنه: "كل مال تمتد  فه 

"
ً
  10فيه، وال يتصور االنتفاع منه كالخمر والخنزير مثال

 .11الشافعية بأنه: "اسم يقع على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه" فه وعرّ 

 .12وعرفه الحنابلة بأنه: "هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة وضرورة"

املنفعة   لقيد  ذكره  حيث  من  جامع  فهو  مانع؛  جامع  تعريف  ألنه  الحنفية؛  إليه  ذهب  ما  للصواب  األقوال  هذه  أقرب  ولعل 

 س فيه منفعة أو محرم. املباحة، ومانع ملا لي

 
ً
 مركبا

ً
: مفهوم العقود املالية باعتباره علما

ً
 : ثانيا

 .13ارتباط اإليجاب بالقبول في أمر مالي على وجه مشروع، بحيث يرتب آثاره فيما عقد من أجله""

 : الحقيقة الفقهية للعقود املتعددة في عقد واحدنياملطلب الثا

ويعرّ  واحد،  في عقد  املتعددة  الفقهية  العقود  بين  الجمع  بيان  البحث هو  يتناولها  التي  باملواطأة، الصورة  اإلسالمي  الفقه  في  ف 

 األمر الذي يتطلب بيان مفهوم املواطأة.

املواطأة: املوافقة على أمر ، و 15، يقال: واطأه على األمر مواطأة أي وافقه14املواطأة  لغة: مشتقة من وطأ، تدل على تمهيد ش يء وتسهيله

 .16يوطئه كل واحد لصاحبه 

: عرفها الدكتور نزيه حماد بتعريفات متعددة، منها: 
ً
 املواطأة اصطالحا

 ملا   -صراحة أو داللة-"توافق إرادة طرفين   •
ً
على إدمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة استحالال

 17حًرمه هللا"

 18االتفاق املستتر املتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يتوسل بها إلى مخرج شرعي )حيلة محمودة( " •

•   
ً
"اتفاق إرادة الطرفين في املداولة التمهيدية التي تسبق إبرام االتفاقية )الصفقة( املركبة من مجموعة عقود ووعود مترابطة وفقا

ت واحدة،  تحكمها كمنظومة  تقدم  لشروط  الذي  النحو  إبرامها على  تنفيذها عقب  أداء وظيفة محددة مقصودة على  إلى  هدف 

    .19االتفاق عليه وذلك في املعامالت املالية املستحدثة"

بأنها: "وعرّ  • العمراني  الدكتور  العقد    فها  التي يشتمل عليها  املتعددة  املالية  العقود  التقابل-مجموع  أو  الجمع  بحيث    -على سبيل 

 .20جميع الحقوق وااللتزامات املترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد"  تعتبر

 ويالحظ من التعريفات السابقة ما يلي:

:
ً
بأنها    أوال املواطأة  الداللتين صلة وثيقة في حقيقة  بين  اللغوي؛ حيث يوجد  املفهوم  املواطأة االصطالحي بداللة  ترتبط داللة مفهوم 

 اتفاق مسبق بين طرفين يتراضيان فيه على إبرام عقد يشتمل على أكثر من عقد يترتب عليه حقوق والتزامات.  

:
ً
هدف منها الوصول إلى غايات غير مشروعة كما هو مبين في التعريف األول للمواطأة، كأن تكون إن املواطأة في العقود قد تكون ال  ثانيا

 ذريعة ربوية، أو أن تكون ذريعة للوصول إلى غايات مشروعة كما هو مبين في التعريف الثاني، وهذا هو محل البحث. 

--------------------------- 
 . 79/ 11م، 1989هـ/ 1409املبسوط، السرخس ي،  9

 107/ 2 م،2003هـ/ 1424ابن العربي املالكي، ، أحكام القرآن  10
 327م، ص:  1983هـ/ 1403السيوطي أبو الفضل، ، األشباه والنظائر  11

 152/ 3م ، 1983هـ/ 1403البهوتي، ، كشاف القناع عن متن اإلقناع  12

 https://islamsyria.com/site/show_articles/10452 2017أكتوبر  31 - 1439صفر   11حسن أبو غدة،، العقود املالية في اإلسالم 13
 120/ 6ابن زكريا، ، معجم مقاييس اللغة 14
 342/ 2م ، 1998هـ/ 1419الزمخشري، ، أساس البالغة 15
 644م، ص: 1998(، )الفيومي، 121/ 6ا، ابن زكري، معجم مقاييس اللغة 16
 75، ص: 27هـ، العدد: 1426نزيه حماد، ، املواطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة 17
 75املرجع السابق، ص:  18
 75املرجع السابق، ص:  19
 48هـ ، ص: 1425/ 1424رسالة دكتوراه،  ،عبدهللا العمراني ، عبدهللا بن محمد بن -دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية-العقود املالية املركبة  20

https://islamsyria.com/site/show_articles/10452
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 واحد التكييف الفقهي للعقود املالية املتعددة في عقد املبحث الثاني: 

 املتعددة في عقد واحد املالية املطلب األول: خصائص العقود

، يمكن استخالص أهم خصائص هذا النوع من العقود،  في عقد واحدذو املعامالت املتعددة  ود  للعقمن خالل العرض السابق  

 وهي على النحو التالي: 

العقود  إ  • تتم عبر مراحل  ركبة  املن هذه  باذات منظومة عقدية  تبدأ  العقد،  املتفاق  المتتالية منظمة،  بين طرفي  يتم فيه  سبق 

 للوصول بها إلى غايات مشروعة.معاملة تصرف أو  الحصول علىبهدف  تحديد حقوق كل طرف تجاه اآلخر ومسؤولياته

 بين أطراف التعاقد على االلتزام بما تم االتفاق عليه في  •
ً
 .املرحلة السابقة )مرحلة االتفاق(تتضمن هذه العقود املركبة وعدا

 . بمثابة آثار العقد الواحد ى مجموع هذه العقود املركبةجميع الحقوق وااللتزامات املترتبة علإن  •

العقود تجري عبر  إ  • الطرفين؛ الرتباط مراحل  ن مجموع هذه  أنها ملزمة لكال  التعاقد، وهذا يعني  بين أطراف  اتفاقي شامل  إطار 

 هذه العقود ببعضها البعض.

 إن االتفاق املسبق بين أطراف التعاقد هو بمثابة شروط متقدمة على العقد، وهذا ما سأبين حكمه في املطلب التالي.  •

 التكييف الفقهي للعقود املتعددة في عقد واحد: يثاناملطلب ال

 بين البيع والسلف  اختلف الفقهاء  
ً
بين مجوز ومانع لهذه الصورة،  في العقود التي تشتمل على اتفاق مسبق بين األطراف، جامعا

 وكان ذلك على قولين اثنين:

شرط  ن كل شرط متقدم على العقدإ بين أطراف التعاقد، و عدم صحة االتفاق املسبق على العقد    القول األول: للحنفية والشافعية: 

 .21ال ُيعتد به وال يؤثر في العقد وال يلزم الوفاء به  فاسد،

والحنابلة:   للمالكية  الثاني:  االتفاقالقول  العقد  جواز  على  التعاقد  املسبق  أطراف  العقد  بين  على  املسبقة  الشروط  واعتبار   ،

 22كالشروط املقترنة به 

 القول األول: استدلوا بالسنة واملعقول أدلة 

: من السنة
ً
   أوال

ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ال يحل سلف وبيع وال شرطان في بيع وال ربح ما لم يضمن وال بيع ما ليس  عن عمرو بن شعيب عن جده: أن رسول هللا  

 23  عندك"

أولها: النهي عن السلف والبيع، وهذا العقد وجه الداللة من الحديث: يبين الحديث نهي الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص عن جملة من األمور  

 في االتفاق اإلطاري يفض ي إلى بيع وقرض. 
ً
 جامع بين البيع والقرض فما يتفقان عليه مسبقا

ذلك على بطالنه، وحيث أن االتفاق املبرم    ثانيهما: نهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن البيع املعلق على شرط، وبيع اإلنسان ما ليس عنده فدلّ 

.بين أطراف التعاق
ً
 لذلك فهو ممنوع شرعا

ً
 د متضمنا

: من املعقول: 
ً
 ثانيا

 على الرضا، والرضا يكون مع الجزم وليس التعليق
ً
، وبما أن االتفاق بين أطراف 24  إن انتقال األمالك بين املتعاقدين يكون مبنيا

 في اتفاق إطاري صورته التعليق فهي ممنوعة.   
ً
 التعاقد متمثال

أن الشرط يمنعه، وذلك يؤدي إلى فتح باب القمار وأكل أموال  أن يكون في الحال إال  البيع  إن األصل في انتقال األموال في عقد 

 .25الناس بالباطل

 

 

 

--------------------------- 
 137/ 5م ، 2000هـ/ 1421اليمني، ، (، )البيان في مذهب اإلمام الشافعي10/ 7الكاساني، ، م2003هـ/ 1424بدائع الصنائع،  21
 106/ 30 م،1995ابن تيمية، ، (، )مجموع الفتاوى 110/ 3الخلوتي، د. ت،  ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 22
 ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 1234، كتاب البيوع، حديث رقم: 515/ 2م،  1996الترمذي، ، سنن الترمذي 23
 56/ 11النووي، د. ت، ، موع شرح املهذبجامل 24
 56/ 11املرجع السابق،  25
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 تاب والسنة واملعقول أدلة القول الثاني: استدلوا بالك

: من الكتاب 
ً
 أوال

  حس جس مخ جخمح جح ٱُّٱاستدلوا بعديد من اآليات الكريمة الدالة على وجوب الوفاء بالوعود واألمر به، من ذلك قوله تعالى:  

 حي جي يه ىه ٱُّٱ  ، وقوله تعالى:[  1:  املائدة   ]  َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ  ، وقوله تعالى:  [  34:  اإلسراء  ]   َّ مس خس
بالوعود والعقود  [  20:  الرعد  ]  َّ يي  ىي مي خي بالوفاء  اإليمان  بما يقتضيه  املؤمنين  تعالى لعباده  أمر من هللا  اآليات  ، هذه 

نقضها   وعدم  وإتمامها  إكمالها  أي  بالعقود  بالوفاء  املؤمنين  لعباده  تعالى  هللا  من  أمر  "هذا  السعدي:  اإلمام  يقول  نقضها،  وعدم 

، والتي بينه  ونقصها، وهذا شامل للعقود التي بين ال
ً
عبد وربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام، وعدم االنتقاص من حقوقها شيئا

القيام   بينه وبين أصحابه من  ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي  الوالدين واألقارب  بينه وبين  الرسول بطاعته واتباعه، والتي  وبين 

والعسر، واليسر  والفقر  الغنى  في  الصحبة  وعقود    بحقوق  ونحوهما،  واإلجارة  كالبيع  املعامالت  عقود  من  الخلق  وبين  بينه  والتي 

في قوله: بينهم  التي عقدها هللا  املسلمين  بحقوق  والقيام  بل  ونحوها،  كالهبة  ،  [  10:  الحجرات  ]  َّ جس مخ جخ ٱُّٱٱالتبرعات 

 .26بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين املسلمين وعدم التقاطع"

ُعُقوِد﴾ "عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن  الطبري في تفسيره عن قوله تعالى: ﴿ وذكر
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ي 

َ
َيا أ

ُعُقوِد﴾ يعني: العهود﴿عباس  قوله: 
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
 .27أ

بيع   في  غيره  شارط  فمن  وعهد،  وعهد  وعقد  عقد  بين  وجل  عّز  هللا  يفرق  تعاقدا ولم  ثم  عقودهم   وغيره  من  فهي  عليها  بناًء 

  .28وعهودهم ال يعقلون وال يفهمون إال ذلك 

: من السنة  
ً
 ثانيا

 جاءت السنة بالعديد من األحاديث النبوية تتضمن األمر بالوفاء الوعود، ومن ذلك:  

 أو ما رواه عمرو بن عوف املزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا   •
ً
 حّرم حالال

ً
ملسو هيلع هللا ىلص: ).............واملسلمون على شروطهم إال شرطا

)
ً
 والثبات عليها فيوفون بها؛ ألنها من الوفاء بالعقود التي 29  أحّل حراما

ً
، والحديث واضح في ضرورة االلتزام بالشروط الجائزة شرعا

  بها.أمر هللا

ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا جمع هللا األولين واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فالن عن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا  •

، يؤكد الحديث على أن الغدر وعدم اإليفاء بما هو متفق عليه حرام، وأكبر وعيد على جريمة الغدر أن يعلن على مأل 30  بن فالن(

غادر كل  عن  القيامة  يوم  تعالى:    ،الخالئق   مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن ُّٱلقوله 

 .31، قال اإلمام العسقالني: "ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أهل املوقف"  [ 10: الفتح ]َّ ٰر ٰذ يي ىي

، فهذا يدل  
ً
ويفهم من ذلك وجوب االلتزام والوفاء بما تم التفاهم واالتفاق عليه بين املتعاقدين، وأوجبوا بها على أنفسهم حقوقا

 على لزوم العقد وثبوته، وهذا يلزم الوفاء وااللتزام بما اتفقوا عليه سواء كان قبل العقد أو أثناء قيام العقد.  

: من املعقول 
ً
 ثالثا

: "األصل في الشروط الصحة واللزوم"، فهذا مقتضاه أن األصل فيها الصحة واإلباحة إال ما دّل من القواع
ً
د املقررة والثابتة شرعا

من   ديانة  بالوفاء  أولى  وهو   
ً
سرا املتعاقدان  عليه  اتفق  بما  العبرة  "إن  قدامة:  ابن  يقول  السياق  هذا  وفي  ذلك،  خالف  على  الدليل 

، وألن النبي    ناس، حتى ال يحصل تغريرالشروط املعلن عنها أمام ال
ً
واملسلمون على  ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالوفاء بالشروط في فقال: )ببعضهم بعضا

)
ً
 أو أحّل حراما

ً
 حّرم حالال

ً
 32شروطهم إال شرطا

--------------------------- 
 390هـ، ص: 1422السعدي، ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان 26
 6/ 8الطبري، د . ت، ، تأويل آي القرآن جامع البيان عن  27
 393م ، ص: 1998هـ/ 1418ابن تيمية، ، بيان الدليل على بطالن التحليل 28
 ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 1352حديث رقم: ملسو هيلع هللا ىلص في الصلح بين الناس(، ، )باب ما ذكر عن رسول هللا 27، 26/ 3سنن الترمذي، الترمذي،  29
 1735، )كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر(، حديث رقم: 830م، ص: 2006هـ/ 4271النيسابوري، ، صحيح مسلم 30
 284/ 6ابن حجر، د. ت، ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري  31
 101نزيه حماد، ص: ، املوطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة 32
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ً
أيضا املقررة  القواعد  باأللفاظ واملباني"،  من  باملقاصد واملعاني ال  العقود  "العبرة في  القلب،  :   القصد هو  أن محل  املعلوم  ومن 

 إنما للتعبير عن مقاصد القلوب، فلما كان قصد املتعاقدين هو األساس، وكان التفاهم السابق على العقد 
ً
 أو لفظا

ً
ودور العقد كتابة

ال العقود على  لبناء   
ً
له وطريقا  

ً
الشرط  سبيال يشتمل على  ما  وهو  به،  ما رضيا  العقد  يكون  أن  ، وجب 

ً
النزاع مستقبال تراض ي وقطع 

 بقوله تعالى:33السابق ال الخالي منه 
ً
 مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ ُّٱ  ، فوجب اعتبار هذا التفاهم املسبق على العقد وإقراره، عمال

 [ 29: النساء ]َّ ىئنئ

 إال أنه 
ً
 لفظا

ً
مقيد بما اتفقا عليه قبل ذلك، فقول الرجل )بعتك( معناه: بعتك البيع الذي تشارطنا إن لفظ البيع وإن كان مطلقا

  
ً
عليه، ويقاس عليه لو قال )أنكحتك( فاللفظ وإن كان مطلقا في لفظه إال أنه مقيد بما اتفقا عليه قبل ذلك، فمن جل كالمه مطلقا

ق وكالمهم في جميع إيجابهم ومقاصدهمبعد أن تقدم منه املشارطة واملواطأة فقد خرج عن مقتض ى قواعد خ
ْ
 .  34طاب الخل

 الرأي الراجح:

بناء على ما تقدم يترجح القول الثاني القائل بجواز االتفاق املسبق على العقد، واعتبار الشروط املسبقة على العقد كالشروط 

أن   األول من  القول  إليه  إليها، وأما ما ذهب  التي استندوا  أدلتهم  به لقوة  ُيعتد به، وال يؤثر في املقترنة  العقد ال  كل شرط متقدم على 

 م الوفاء به فغير مسلم، ويرد عليه بما يلي:العقد وال يلز 

لاللتزام  •  
ً
مصدرا تتضمن  تالية  مرحلة  هي  واملواعدة  والتعاقدات،  التصرفات  من   

ً
عديدا يتضمن  املتعاقدين  بين  التفاهم  إن 

 بالتصرفات التي تمت في مرحلة سابقة، وتكون في عقد واحد. 

تفاق اإلطاري صورة التعليق فهي ممنوعة كالم غير سديد؛ فال بد ن االإن القول بأن هذا من باب البيع املعلق على شرط، لتضم •

من التفريق بين املواعدة واملفاهمة، فاملفاهمة ليست ملزمة إال في حالة اتفاق املتعاقد على تنفيذ ما تفاهموا عليه وإتمامه، كما أن 

بالحقوق واملسؤوليات لكل طرف ت التعاقد  تتمثل في معرفة أطراف  املواعدة؛ فهي تقنين ما تم  املفاهمة  جاه اآلخر، وهذا بخالف 

النبي   ملسو هيلع هللا ىلص على وجوب الوفاء ومخالفته حرام وعالمة من عالمات االتفاق عليه بين األطراف، وااللتزام والوفاء به واجب، وقد نّص 

 .35النفاق، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )آية املنافق ثالثة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان( 

بعض املحرمات كالقمار ونحوه فمردود؛ ألن من شروط التفاهم املسبق على العقود أال يؤدي ذلك إلى إن القول بأن ذلك يفض ي إلى  •

 الوقوع في املحظورات، فإذا انتفى الشرط فال مانع.

؛ والتمهيد املسبق للعقد املتضمن بيان الح
ً
قوق واملسؤوليات والتصرفات وبذلك يكون التفاهم املسبق على العقد ال حرج فيه شرعا

 لكل طرف تجاه اآلخر بطريقة منضبطة،  واتفاق إرادة املتعاقدين على مراعاة ذلك ال بأس. 

 املبحث الثالث: الصيغ الشرعية املالءمة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية 

 املطلب األول: صيغة املرابحة ومالئمتها للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية  

 الفرع األول: مفهوم صيغة املرابحة

لغة:   والفضل املرابحة  والزيادة  رابحة36النماء  فهي  تجارته  ربحت  يقال:  واملرابحة:37،   ،
ً
ربحا أعطاه  أي  بضاعته  على  )بيع   ورابحه 

 .38املرابحة( هو البيع برأس املال مع زيادة معلومة

  :
ً
إلى عميلها  املرابحة اصطالحا املؤسسة  بيع  بالشراء-هي  البائع مع زيادة ربح معلوم    -اآلمر  به  اشتراها  الذي  األول  الثمن  سلعة بمثل 

الفقهاء وإن  39محددة متفق عليه  اتفقت عليه عبارات  الذي  املعنى  الحنفية ، وهذا هو  التعبير عنه، فقد عّرفها  ألفاظهم في  اختلفت 

األول مع زيادة ربح"  الثمن  "بيع بمثل  لهما"  40بأنها:  بها وزيادة ربح معلوم  اشتراها  الذي  بالثمن  السلعة  "بيع  بأنها:  املالكية  ، 41، وعّرفها 

--------------------------- 
 101نزيه حماد، ص: ، املوطأة على إجراء العقود املتعددة في صفقة واحدة  33
 397، 396ابن تيمية، ص: ، بيان الدليل على بطالن التحليل 34
 33، )كتاب اإليمان، باب عالمة املنافق( حديث رقم: 18م، ص: 2002هـ/ 1423البخاري، ، صحيح البخاري  35
 442/ 2ابن منظور، ، لسان العرب 36
 285/ 5ابن زكريا، ، معجم مقاييس اللغة ،215الفيومي، ص: ، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير 37
 322م، ص: 2004إبراهيم أنيس وآخرون، ، املعجم الوسيط 38
 234م(، ص: 2017هـ/ 1439(،) 8هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم )  39
 34 / 2م، 1989الحلبي، ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  40
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زيادة" مع  األول  البيع  ثمن  على  فيه  الثمن  يبين  "عقد  بأنها:  الشافعية  وربح 42وعّرفها  املال  برأس  "البيع  بأنها:  قدامة  ابن  وعّرفها   ،

 . 43معلوم"

وخالصة القول في مفهوم املرابحة هي أنها: عملية بيع السلعة بالثمن نفسه الذي تم شراؤها به مع إضافة ربح معلوم متفق عليه،  

 وم
ً
 وكذلك الربح محددا

ً
.وحيث أنها من بيوع األمانة؛ فال بد أن يكون الثمن معلوما

ً
 علوما

 الفرع الثاني: مدى مالءمة صيغة املرابحة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية 

املعاوضات   يعّد  التي تندرج تحت عقود  العقود  املرابحة من  يترتب  44عقد  التي  التمليكات  البيع، ونوع من  ، وهو صورة من صور 

السعلة عليها إنشاء حقوق    بتسليم 
ً
والتزامات بين املتعاقدين، وهذا يعني أن املتعاقدين يتفقان على عقد البيع، فيصبح البائع ملتزما

 مع 
ً
أن يكون متماشيا  الستالمها، وهذا يستلزم 

ً
للبائع مستحقا السلعة   بتسليم ثمن 

ً
املشتري ملتزما لثمنها، ويصبح   

ً
للمشتري مستحقا

 :45ها، ومن أهمها ما يلياملعايير الشرعية املوضوعة ل

 مع الضوابط الشرعية لعقد البيع" (: 1/ 1/ 2)البند: 
ً
   ."للمؤسسة أن تشتري السلعة بناًء على رغبة عميلها وطلبه ما دام متفقا

تكون هذه اإلقالة  يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل اآلمر بالشراء والبائع األصلي إن وجد، ويشترط أن " (:2/ 2/ 2)البند: 

 .  "من الطرفين حقيقية وليست صورية

 أن يكون  "  : (3/  2/  2)البند:  
ً
يجب على املؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فال يصح مثال

املوردة  الجهة  تكون  أن  أو  للسلعة،  األصلي  املالك  وكيله  أو  نفسه  هو  بالشراء  اآلمر  على    العميل  يزيد  بما  للعميل  مملوكة  للسلعة 

 . "النصف، فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين األمر؛ كانت العملية باطلة ألنها من بيع العينة

للتداول بديون "  (:6/  2/  2)البند:   العمالت، وال يجوز إصدار صكوك قابلة  أو  الفضة  أو  الذهب  املؤجلة في  املرابحة  إجراء  ال يجوز 

 .  "ها، كما ال يجوز تجديد املرابحة على السلعة نفسهااملرابحة أو غير 

يحرم على املؤسسة أن تبيع سلعة باملرابحة قبل تملكها لها، فال يصح توقيع عقد املرابحة مع العميل قبل التعاقد "  :(1/  1/  3)البند:  

 بالتمكين أو تسلي
ً
 أو حكما

ً
 . "م املستندات املخولة بالقبضمع البائع األول لشراء السلعة محل املرابحة وقبضها حقيقة

يجوز أن يتم تعاقد املؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، "  :(2/  1/  3)البند:  

تصال الحديثة  كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين اثنين، إيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو املراسلة، بأي شكل من أشكال اال

 .  "املتعارف عليها بضوابطها املعروفة

 قبل بيعها لعميلها باملرابحة"  :(1/ 2/ 3)البند: 
ً
 أو حكميا

ً
 حقيقيا

ً
 . "يجب التحقق من قبض املؤسسة للسلعة قبضا

 للطرفين عند  "  : (6/  4)البند:
ً
 ومعلوما

ً
التوقيع على العقد، وال يجوز  يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع املرابحة وربحها محددا

 . "بأي حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح ملؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في املستقبل

الربح "   :(7/  4)البند:   يكون  أن  ويجوز  اإلجمالي،  الثمن  بيان  االقتصار على  يكفي  وال   ،
ً
املرابحة معلوما في عقد  الربح  يكون  أن  يجب 

أو   مقطوع  بمبلغ   
ً
التحديد محددا هذا  ويتم  املصروفات،  مبلغ  إليه   

ً
مضافا الشراء  ثمن  من  أو  فقط  الشراء  ثمن  من  مئوية  بنسبة 

 . "باالتفاق والتراض ي بين الطرفين

 " :(8/ 4)البند: 
ً
يجوز االتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع املرابحة على أقساط متقاربة أو متباعدة، ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينا

لعذر   العميل يجب أداؤه عند األجل املتفق عليه، وال يجوز حصول املؤسسة على زيادة عليه سواء بسبب زيادة األجل أو التأخيرفي ذمة 

 .  "أو لغير عذر

"تضمن املؤسسة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد، أما العيوب الحادثة بعد إبرام العقد وقبض العميل   (: 9/  4)البند:  

 . مسؤولة عنها"فليست 

: في ضوء هذه املعايير الشرعية لصيغة املرابحة يتضح ما يلي: 
ً
 إذا

 
 ( 213/ 2م،  1975هـ/ 1395ابن رشد، ، (، )بداية املجتهد ونهاية املقتصد72/ 2ابن عرفة،  د . ت، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  41
 531/ 3م، 1991هـ/ 1412النووي، ، روضة الطالبين وعمدة املفتين 42

 266 / 6ابن قدامة، ، املغني 43

: هي "عبارة عن ضرب من التمليكات تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين  املعاوضة لغة: مأخوذة من العوض وهو  44
ً
البدل، واصطالحا

 ( 427م، ص: 2008نزيه حماد، ، (، )معجم املصطلحات املالية واالقتصادية في لغة الفقهاء637إبراهيم أنيس وآخرون، ص: ، العاقدين"، )املعجم الوسيط 
(، ومن املمكن الرجوع إليها لالطالع على املزيد من 215-204(، ص: 8للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم ) هيئة املحاسبة واملراجعة  45

 املعايير الشرعية في هذا الشأن 
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: الخطوات التي يمر بها عقد املرابحة: 
ً
 أوال

 أوصافها الخطوة األولى:
ً
 للمؤسسة بشراء سلعة مبينا

ً
 .يقدم العميل طلبا

    الخطوة الثانية:
ً
السلعة محرم شرعا  من السلعة بأن تتفق مع متطلبات التمويل اإلسالمي بأال تكون محل 

ً
على املؤسسة التأكد أوال

  لعقد آخر. 
ً
 وأال تكون محال

بناًء على ما تم في الخطوة السابقة، وحصول العميل على موافقة التمويل من املؤسسة، تقوم املؤسسة بإبرام عقد    الخطوة الثالثة:

املحدد واملتفق  الوقت  بالسداد في  املالية وااللتزام  بناًء على قدرته  للعميل، وذلك  الذي يمكن منحه  املبلغ  العميل يتضمن تحديد  مع 

 لربح. عليه وكذلك مدة السداد ونسبة ا 

، ويتحقق بشراء املؤسسة للسلعة املوصوفة وتملكها    الخطوة الرابعة:
ً
إبرام عقد البيع بين املؤسسة والبائع وبذلك يصبح العقد تاما

 .
ً
 لها واستحقاق البائع الثمن نقدا

للس  الخطوة الخامسة:   
ً
العميل متملكا الربح متفق عليه، فيصبح  للعميل مع زيادة في  السلعة  املؤسسة    بيع 

ً
لعة واملؤسسة مستحقة

 .للثمن وفق ما تم االتفاق عليه

فيها  الشروع  ضمانات  بها  ويتعلق  عمليات،  بعدة  يمر  املرابحة  عقد  أن  يتضح  سبق  أطراف    مما  بين  بالجدية  املتسم  واالتفاق 

تبدأ  املؤسسة  التعاقد؛ حيث  إلى  العميل  به  املرغوب فيها  باملواعدة وهو طلب يتقدم  السلعة  بها  م، ثم  بشراء  التي تقوم  الشراء  رحلة 

ب وااللتزام  للعميل  املؤسسة  بها  تقوم  التي  البيع  مرحلة  ثم  إياها،  وتملكها  السلعة  مالك  من  عقد املؤسسة  عن  الناشئة  املديونيات 

 املرابحة، وهو عقد بصورته يتماش ى مع نمط العقود املالية املتعددة في عقد واحد. 

 :
ً
 في عقد املرابحة:  اتاملحظور ثانيا

 عديدة، أهمها ما يلي: 
ً
 يحظر في عقد املرابحة أمورا

 للسلعة  -طالب السلعة-أال يكون العميل   •
ً
، وهو  46أو ما بما يزيد على قيمة النص لها؛ ألن ذلك يعد أحد صور بيع العينة   كلها  مالكا

الرسول   لقول  البقِر ورض ملسو هيلع هللا ىلص: )حرام  أذناَب  وأخذتم  بالِعينِة  تبايعتم  ينزُعه  إذا  ال   
ا

ال
ُ
ذ الجهاَد سلط هللُا عليكم  بالزرِع وتركتم  يتم 

 47 ش يٌء حتى ترجعوا إلى ديِنكم(

النقدية؛ ألن • العمالت  أو  الفضة  أو  الذهب  املؤجلة في  املرابحة  إجراء  العقود يحتمل    ال يجوز  النوع من  مع    التأجيل  طبيعة هذا 

ومن  ؛  هذا من ناحية  48لوجوب أن يكون التقابض فيها في مجلس العقد   زيادة في الربح، وال يجوز ذلك في الذهب والفضة والعمالت

ب  
ً
عمال أخرى  الرسول  ناحية  وامللح قول  بالتمر،  والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر،  والبر  بالفضة،  والفضة  بالذهب،  )الذهب  ملسو هيلع هللا ىلص: 

 
ً
 بمثل، يدا

ً
أربى، اآلخذ واملعطي فيه سواء(بامللح، مثال ويؤكد ذلك قول ابن املنذر:   ،49   بيد، سواًء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد 

 .50جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن املتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد""أ 

كان   • إذا  املرابحة  بديون  للتداول  قابلة  صكوك  إصدار  يجوز  الدين  ال  صور   من  ذلك  األثمان؛ ألن  من  به  تشترى  الذي  العوض 

 .51املحرمة، أما إذا كان سلعة فهو جائز 

--------------------------- 
ها املالكية بأنها: "هو املتحيل به إلى دفع عين في تعريف بيع العينة: عرفها الحنفية بأنها:"بيع العين بثمن زائد نسيبة ليبيعها املستقرض بأقل ليقض ي دينه"، وعرف 46

 
ً
 بثمن مؤجل ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا

ً
"، وعرفها الحنابلة بأنها: أكثر منها"، وعرفها الشافعية بأنها: "أن يبيع غيره شيئا

 بأن بيع العينة هو بيع السلعة بثمن مؤجل    "بيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل
ً
"، ويمكن القول إجماال

ً
إلى شخص   من ذلك الثمن نقدا

 ثم شراؤها منه بثمن أقل من ثمنها األصلي.

املختار الدر  املحتار على  العدوي 613/  7ابن عابدين،  ،  )رد  )الخرش ي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية  ( 105/  5هـ،  1317الخرش ي،  أبو عبد هللا  ،  ( 

 ( 41/ 4م،  2010هـ/ 1431( )وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه البن قدامة، أحمد الطيار، 419، 418/ 3النووي، ، )روضة الطالبين وعمدة املفتين
، قال ابن ماجة: أخرجه الدواليي في الكني  (3462، )كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة( حديث رقم: 332/ 5م، 2002هـ/ 1423،  ةابن ماج، سنن ابن ماجة 47

من طريق حيوة بن   316/  5، والبيهقي  209،  208/  5، وأبو نعيم في الحلية  1998/  5(، وابن عدي في الكامل  2417، والطبراني في مسند الشاميين برقم )65/  2

ال الشيخ عبد  لغيره. )حاشية سماحة  باز: هو حديث حسن  ابن  قال  اإلسناد،  بهذا  األحكامشريح  أدلة  من  املرام  بلوغ  باز على  بن  بن عبد هللا  ابن حجر  ،  عزيز 

 505، 504م،  ص: 2004هـ/ 1425العسقالني، 
 224،  ص: 1، العدد:  2012هـ/ 1433بحث بعنوان: "صكوك املرابحة"، سعود بن ملوح العنزي وآخرون،  48
( حديث رقم:  ، )كتاب املساقاة، باب الصرف و 1211/ 3النيسابوري، صحيح مسلم،  49

ً
 1584بيع الذهب بالورق نقدا

 112/ 6ابن قدامة،  املغني،  50
 225،  ص: 1بحث بعنوان: "صكوك املرابحة"، سعود بن ملوح العنزي وآخرون، العدد:  51
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؛ ألن ذلك يعد من باب بيعتين في بيعة، وهو منهي -محل العقد-يجوز ألطراف التعاقد تجديد عقد املرابحة على السلعة نفسها  ال   •

 52  ملسو هيلع هللا ىلص أنه نهى عن بيعتين في بيعةملا رواه أبو هريرة عن الرسول  ؛عنه

لها، لقول  • السلعة قبل تملكها  للمؤسسة بيع  بيع ما ليس عندك"رسول هللا    ال يجوز  بيع وسلف...... وال  ، وهذا ما 53  ملسو هيلع هللا ىلص: "ال يحل 

" الدولي، حيث نص على:  اإلسالمي  الفقهي  يشترط   أقره مجمع  تكون .............. حيث  ال  حتى  للمبيع   
ً
مالكا البائع  يكون  أن  عندئذ 

 54"هناك مخالفة لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده 

 املطلب الثاني: صيغة اإلجارة ومالئمتها للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية  

 اإلجارةالفرع األول: مفهوم صيغة 

واإلجارة من أجر ويأُجُر    55مشتق من األجر، الهمزة والجيم والراء أصل في الكلمة، واألجر: هو عوض العمل واالنتفاع به  اإلجارة لغة:  

 . 56وهي ما أُعطيت من أجر في عمل 

:
ً
 . 57"عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة ملدة معلومة بعوض مشروع معلوم"  اإلجارة اصطالحا

 .58عّرفها الحنفية بأنها: "عقد على املنافع بعوض" ويتفق هذا املعنى مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في بيان مفهوم اإلجارة، ف 

 بعوض معلوم" 
ً
 معلوما

ً
 .59وعّرفها املالكية بأنها: "تمليك منفعة معلومة زمنا

 .60للبذل واإلباحة بعوض معلوم"وعّرفها الشافعية بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة 

 .61وعّرفها الحنابلة بأنها: "عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض معلوم أو في عمل معلوم" 

 بأن اإلجارة هي: عقد على منفعة مباحة من عين معينة ُتقصد لالنتفاع بها بعوض معلوم مدة معلومة. 
ً
 ويمكن القول إجماال

 الفرع الثاني: مدى مالءمة صيغة اإلجارة للعقود املالية املتعددة في عقد واحد وضوابطها في ضوء املعايير الشرعية 

عقد اإلجارة من العقود التي تندرج تحت عقود املعاوضات مثل عقد املرابحة إال أن االختالف بينهما في محل العقد، حيث أن  عّد يُ 

للعين،  
ً
تمليكا سَتأجرة وليست 

ُ
امل العين  اإلجارة هي منفعة  في  العقد  األعيان، فقد يحتاج   محل  إلى  املنافع كالحاجة  إلى  الناس  فحاجة 

أعيان وليس لديه املال لتملكها إال أنه يستطيع أن يتحصل على منافعها عن طريق االستئجار، وإذا أجاز الشرع شخٌص ما إلى منافع  

 من باب أولى. العقد على األعيان فأجاز أيضا العقد على املنافع

 مع املعايير الشرعية املوضوعة لها
ً
 62، ومن أهمها ما يلي والستخدام التمويل وفق صيغة عقد اإلجارة، ال بد أن يكون متماشيا

 .""األصل أن تقع اإلجارة على عين أو منفعة مملوكة للمؤجر (: 1/ 2)البند: 

   ".يشترط لصحة عقد اإلجارة التي تقع على ش يء معين أن يسبق العقد تملك العين املراد إجارتها أو تملك منفعتها"(: 1/ 3)البند: 

أن  "  (:3/  3)البند:    
ً
استأجر عينا يسمى  يجوز ملن  ما  أو مؤجلة )وهو  حالة  بأجرة  بأكثر،  أو  بأقل  أو  األجرة  بمثل  املالك  لغير  يؤجرها 

 ". بالتأجير من الباطن( ما لم يشترط عليه املالك االمتناع عن اإليجار للغير أو الحصول على موافقة منه

بأقل من األجرة األولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت  يجوز للمستأجر إجارة العين ملالكها نفسه في مدة اإلجارة األولى  "   (:4/  3)البند:  

ك بتغيير في األجرة أو األجل، مثل أن تقع األجرة األولى بمائة دينار لاألجرتان معجلتين، وال يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عينة وذ

--------------------------- 
ي: حديث حسن صحيح، أخرجه  ، قال الترمذ1231)كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة(، حديث رقم:    513/  2الترمذي،  ،  سنن الترمذي  52

 ( 2111، والبيهقي )343/ 5( وابيهقي 4973( وابن حبان )6124(، وأبو يعلى )600، وابن الجارود )295/ 7(، والنسائي 1379، والدرارمي )376/ 2أحمد 
 8سبق تخريجه ص:  53
 aifi.org/1751.html-http://www.iifa بالوعد، واملرابحة لآلمر بالشراءبشأن الوفاء  40م، قرار رقم: 1988هـ/ 1409مجمع الفقه اإلسالمي الدولي،  54
 7إبراهيم أنيس وآخرون، ص: ، املعجم الوسيط 55
 63/ 1ابن زكريا، ، معجم مقاييس اللغة 56
 ( 270(، ص: 9األعيان: )هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم )في هذا الصدد تكون اإلجارة املقصودة هي إجارة  57
 5، 4/ 9ابن عابدين، ، رد املحتار على الدر املختار، 511/ 5الكاساني، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 58
 432، 431/ 7م ،  1984هـ/ 4041ابن عليش، ، منح الجليل شرح على مختصر العالمة خليل 59
 438/ 3م ، 2000هـ/ 1421الخطيب الشربيني، ، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج 60
 3/ 6م،  1956هـ/ 1375املرداوي، ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 241/ 2م 1993هـ، 1414البهوتي، ، شرح منتهى اإلرادات 61
املحاسبة واملراجعة 62 )  هيئة  معيار رقم  الشرعية،  املعايير  اإلسالمية،  املالية  من 252-242(، ص:  9للمؤسسات  املزيد  إليها لالطالع على  الرجوع  املمكن  ، ومن 

 املعايير الشرعية في هذا الشأن 

http://www.iifa-aifi.org/1751.html
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وعشرين مؤجلة ثم تقع اإلجارة الثانية   بمئةجارة األولى حالة ثم يؤجرها املستأجر إلى املؤجر نفسه بمائة وعشرين مؤجلة، أو أن تقع اإل 

، أو أن تكون األجرة في اإلجارتين واحدة غير أنها في األولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين
ً
 .  "بمائة نقدا

 للمؤجر )اإلج"  (:5/  3)البند:  
ً
 ولو لم يكن مملوكا

ً
 منضبطا

ً
ارة املوصوفة في الذمة(؛  يجوز أن تقع اإلجارة على موصوف في الذمة وصفا

فيها   يشترط  وال  أو صنعها،  لها  املؤجر  تملك  إمكان  ذلك  في  ويراعى  العقد،  في موعد سريان  املوصوفة  العين  تسليم  يتفق على  حيث 

فيه   تتحقق  ما  وطلب  رفضه  فللمستأجر  وصفه  تم  ما  غير  املؤجر  سلم  وإذا  السلف،  أو  السلم  بلفظ  تكن  لم  ما  األجرة  تعجيل 

 . "تاملواصفا

عقد اإلجارة الزم، ال يملك أحد الطرفين االنفراد بفسخه أو تعديله دون موافقة اآلخر، ولكن يمكن فسخ اإلجارة "  (:1/  1/  4)البند:  

 . "بالعذر الطارئ 

معلوم  "  (:2/  1/  4)البند:   أجل  على  الطرفان  يتفق  لم  ما  العقد  تاريخ  من  ابتداؤها  ويكون  اإلجارة،  مدة  تحديد  مدة يجب  البتداء 

 . "اإلجارة، وهي التي تسمى بـ )اإلجارة املضافة( أي املحدد تنفيذها في املستقبل

آخر خالل مدة عقد "  (: 2/  2/  4)البند:   إيجار مع مستأجر  إبرامه عقد  يصح  إيجار على عين ملدة معينة، فال  املؤجر عقد  أبرم  إذا 

 . " اإلجارة القائم أو بمقدار الباقي في مدتها

، فال يجوز "  (:1/  1/  5)البند:  
ً
أن تكون مباحة شرعا االنتفاع بها مع بقاء العين، ويشترط في املنفعة  يشترط في العين املؤجرة إمكانية 

إجارة مسكن أو أداة لعمل محرم مقصود من اإلجارة كمقر بنك يتعامل بالفائدة، أو حانوت لبيع أو تخزين ما ال يحل، أو سيارة لنقل  

 . "ما ال يجوز 

املنفعة، ويجوز توكيل   (:7/  1/  5)البند:   بقاء  التي يتوقف عليها  للعين  الصيانة األساسية  املستأجر  املؤجر على  أن يشترط  "ال يجوز 

 . املؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب املؤجر، وعلى املستأجر الصيانة  التشغيلية أو الدورية"

 )سلعة( أو منفعة )خدمة(، ويجب أن تكون األجرة معلومة، ويجوز تحديدها   يجوز أن تكون األجرة "  (:1/  2/  5)البند:  
ً
 أو عينا

ً
نقودا

 ."بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط ألجزاء املدة، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أية طريقة معلومة للطرفين

الطارئ، كما يحق للمستأجر الفسخ    حدهما فسخه إال بالعذريجوز فسخ عقد اإلجارة باتفاق الطرفين، وال يحق أل " (:1/  2/  7)البند:  

 ."بسبب العيب الحادث في العين املخل باالنتفاع، ويحق الفسخ بخيار الشرط ملن اشترطه في خالل املدة املحددة 

الشرعية لصيغة اإلجارة  املعايير   في ضوء هذه 
ً
أن تسري عليها    :إذا املمكن  املرابحة مع االختالف في   األحكاممن  الذكر في عقد  سالفة 

 لها،
ً
 أمور تتعلق بطبيعة عقد اإلجارة وهي أن محل العقد في عقد اإلجارة هي تمكين املستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة وليست تمليكا

 
ً
د املتعددة في عقد واحد، وهي جائزة ، وعليه: فإن صيغة اإلجارة تتماش ى مع طبيعة العقو وأن طبيعة العقد هو عقد إجارة وليس بيعا

 إذا روعي فيها الضوابط الشرعية. 
ً
 شرعا

 : األحكام التاليةويراعى 

املؤجر • للمستأجر   يكون  املؤجرة  العين  بتسليم   
ً
املستأجرة   ملتزما العين  املستأجر منفعة  لتملك  العقد  ويلحق بتسليم ،  63عقب 

 ا.يمكن أن يتحقق االنتفاع املطلوب إالبهالعين املؤجرة ملحقاتها وتوابعها التي ال 

تبقى العين املستأجرة أمانة في يد املستأجر، وعليه: فال ضمان على املستأجر إذا هلكت العين املستأجرة دون اعتداء منه عليها  •

صيانت في  تقصير  أتلف  64هاأو  ما  يضمن  فإنه  للعين  تلف  استخدامه  على  ترتب  إذا  يحق  65إال  وال  أن  ،  على للمؤجر  يتشرط 

 .66املستأجر الصيانة األساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء املنفعة كما هو منصوص عليه في املعايير الشرعية 

إذا كان هذا العيب يفوت املصلحة املرجوة من    -محل االنتفاع-يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين املؤجرة   •

 بال ضرر ب عليه فوات املنفعة املقصودة من العين العقد، أما إذا كان العيب ال يترت
ً
 للفسخ وزال سريعا

ً
 .67فال يكون ذلك سببا

--------------------------- 
الدسوقي،  ، دسوقي على الشرح الكبيروما بعدها بتصرف( )حاشية ال  569م،  ص: 2002هـ/ 1423الحصكفي، ، )الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار 63

(  127الحجاوي، د. ت، ص:  ،  ( )زاد املستقنع في اختصار املقنع346/ 2هـ،  1377الخطيب الشربيني،  ،  ( )مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج2/  4د. ت،   

 ( 840/ 5الزحيلي، د. ت، ، )الفقه اإلسالمي وأدلته
 351/ 2الخطيب الشربيني،  ، معاني ألفاظ املنهاجمغني املحتاج إلى معرفة  64
 470/ 4هـ، 1310الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  65
 (7/ 1/ 5(، )البند: 9هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، معيار رقم )  66
( )املهذب في الفقه اإلمام  29/  4الدسوقي،  د. ت،   ،  ( )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير470/ 4برئاسة نظام الدين البلخي،  الفتاوى الهندية، لجنة علماء   67

 ( 66/ 6املرداوي، د. ت،  ، ( )اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف548/ 3م، 1996هـ/ 1417الشيرازي، ، الشافعي
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 :68وقد أصدرت الندوة الفقهية الثالثة التابعة لبيت التمويل الكويتي بعض التوصيات في هذا الشأن؛ حيث نصت على ما يلي •

 .اتفق عليه في العقد أو بما هو متعارف عليه بين الناس في حدود الشرعاملستأجر ملزم عن استعماله العين املؤجرة بالتقييد بما  •

العين املستأجرة أمانة في يد املستأجر، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة املأذون فيه إلى ما هو أشد منه أو دون تقصير في  •

 .الصيانة والحفظ فال ضمان عليه

للمؤجر ال   •  
ً
 معتبرا

ً
املستأجر شرطا املؤجرة من  إذا خالف  العين   ويضمن ما يصيب 

ً
العقد فإنه يعتبر معتديا يتنافى مع مقتض ى 

 . أضرار

 . إذا اشترط املؤجر على املستأجر ضمان العين فالشرط فاسد ملنافاته مقتض ى العقد وال تفسد اإلجارة  •

 . ليس على املستأجر إصالح الخلل الذي يصيب العين املؤجورة دون تعد أو تقصير منه •

ستأجر منفعة العين املؤجرة لشخص آخر في مدة اإلجارة إن حصل من جرائه ضرر بالعين املؤجرة فاملستأجر ضامن ملا  تمليك امل •

 . يصيب العين املؤجرة من ضرر"

 الخاتمة:

: النتائج 
ً
 أوال

بأنها   • وتعني  اإلسالمي،  الفقه  في  باملواطأة  تعرف  املتعددة  املالية  للعقود  الفقهية  الطبيعة  منإن  و ال  مجموعة  وعود  العقود 

 لشروط وضوابط شرعية تحكمها.قد اعتبين أطراف الترابطة امل
ً
 وفقا

    ،إن هذه العقود ذات منظومة عقدية مركبة، تتم من خالل مراحل متتالية •
ً
 باالتفاق املسبق بين طرفي العقد، ثم وعدا

ً
تبدأ أوال

 بااللتزام بما تم االتفاق عليه. 

هذه   • طبيعة  إرادة  تتطلب  واتفاق  منضبطة،  بطريقة  اآلخر  تجاه  طرف  لكل  والتصرفات  واملسؤوليات  الحقوق  بيان  العقود 

 املتعاقدين على مراعاة ذلك.

، وأن الشروط املسبقة على العقد بمثابة الشروط  •
ً
إن هذا االتفاق املسبق على العقد بين أطراف التعاقد جائز ال حرج فيه شرعا

 لوفاء بها واجب. املقترنة به، وااللتزام وا 

واحد • عقد  في  املتعددة  املالية  العقود  لنمط  املالءمة  العقود  من  املرابحة  تبدأ    عقد  ومنظمة،  متعددة  بمراحل  تمر  حيث  ؛ 

التعاقد   أطراف  بين  وتملكها  باالتفاق  مالكها  من  بشرائها  املؤسسة  فتقوم  بشرائها،  املرغوب  السلعة  على  واملؤسسة(  )العميل 

ا  مرحلة  ثم  االلتزام  إياها،  مرحلة  وتأتي  للعميل،  املؤسسة  بها  تقوم  التي  الشروط  لبيع  ألن  عليه؛  واالتفاق  التفاهم  سبق  بما 

 مع طبيعة العقود املالية املتعددة في عقد واحد. صورة املرابحة تماش ى تا، وبذلك املتقدمة على العقد كاملقترنة به

 لها ألن ذلك من صور بيع العينة، وعدم إجرائيراعى في عقد املرابحة ضوابطها الشرعية بأال يكون الع •
ً
ا  هميل طالب السلعة مالكا

، وعدم تجديد العقد ألن طبيعة التعامل بهذه العقود يحتاج إلى التأجيل وال يجوز ذلك في الذهب والفضة  ؛في الذهب والفضة

 على ذات السلعة لعدم الوقوع في البيع املنهي عنه وهو بيع بيعتين في بيعة. 

بيع اإلنسان ما جواز    ؛ لعدم مخالفة النصوص الشرعية الواردة بعدمقبل تملكها لهاالعميل  لسلعة  ا ملؤسسة  ا   از بيععدم جو  •

 . ليس عنده 

من العقود املالءمة لنمط العقود املالية املتعددة في عقد واحد، وتسري عليها أحكام عقد املرابحة  )إجارة األعيان(  عقد اإلجارة   •

 . العقدمع اختالفها في محل 

: التوصيات 
ً
 ثانيا

التي   توفير  • الشرعية  واألحكام  أشكالها وصورها  بكافة  املالية  التعامالت  تتضمن  إصدارات شرعية  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 

الشرعية  ، ويشرف على هذه اإلصدارات اللجنة  الشرعية  هالمتعامل االطالع عليها ومعرفة ضوابطتيح لتتعلق بتلك املعامالت، ت

 القائمة في تلك املؤسسات. 

باملعامالت  • املتعلقة  الشرعية  باألحكام  لإلحاطة  املالية  املؤسسات  هذا  في  للعاملين  مستمر  بشكل  عمل  وورش  دورات  تنظيم 

 املالية.

--------------------------- 
 وما بعدها بتصرف  515م ، ص: 1990هـ/ 1410(، ، 8بيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم )فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الثانية ل 68
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Abstract: This study addresses multiple financial contract agreements; a type of contracts that is 
concluded by virtue of prior consent to the provisions thereof by and between the contracting 
parties, resulting in rights and obligations to each such contracting party. This study adopts an 
inferential analytic approach to highlight this type of contracts while tracing it to its origins under 
the Islamic Law (Shari’ah), identifying the key Islamic lawful genres thereunder and their Islamic 
lawful standards pursuant to the principles of Islamic Law 
The author concludes that this type of multiple-contract agreements is lawful provided that the 
applicable standards are observed and applied. Where such standards are observed, key genres of 
this umbrella type of contracts include murabaha (mutually markup agreed) and lease contracts 

Keywords: Financial contracts; multi-contract agreements; juristic characterization; murabaha 
contracts; lease contracts. 
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