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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

التمويل االستثماري عن طريق القروض احلسنة
إعداد الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

احلمد ﵁ وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده دمحم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هللا تعاىل حبكمته وعلمهه دبصهاا العبهاأاب أاح الهدنن عحلهد احلاشهطاب ب هسط أال تسهتودم ادلدنان هط ف مها
ها مذمام شسعااب فقد روى عبدهللا بن شعفس هنع هللا يضر قال قال رسال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":إن هللا تعاىل مع الدائن حىت
صه ههح
نقضه ههه أنحله ههه مه هها نكه ههن أنحله ههه ف مه هها نكه ههسه هللا" رواه احله هها واله ههدارمه وصه ههححه ا لبه هها
اجلامع .5281/وقال ملسو هيلع هللا ىلص" :من أخذ أماال الحلاس نسند أأاءها أأى هللا عحله ومهن أخهذ أمهاال الحلهاس نسنهد
إتالفههها أتلفههه هللا" رواه البوههارياب ورش ه ابههن ح ههس رضبههه هللا تعل قههه علههى هههذا احلههدن أن ادلههدنن إ ا
مات قبل الافاء بغَت تقصَت محلهاب أن نعسس مثالًاب أو نفاشئه ادلات وله مال سلبهاء و انهن ن تهه أن نه أي
الدنن من هذا ادلال فإنه ال نعترب م اخذاً عحلد هللا نام الق امط.
و هذا البح ادلوتصس ب ان ه أحكام عقد القسضاب وأه ناازلهاب ومن هللا أستمد العان.
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ح الحليب  -ملسو هيلع هللا ىلص – على إقساض ا﵀تاشُتاب ففه حدن الرباء بهن عهازهنع هللا يضر هنع هللا يضر قهال :عهن رسهال هللا -
صهلىى هللا َعلَه وهه و َسهلى  -نقهال" :مهن َمهحل َمحل حهطَ لَ َ و
هو أو ووروواب أو َهه َهدى زقاقهاً هان لههه مثهل وعته و َرقَهبَههط".
َ
َ َ
رواه أضبد والًتمهذي -واللفه لهه -وابهن حبهان "صهح حه"اب وقهال الًتمهذي" :حهدن حسهن صهح اب
ومعٌت قالهه" :مهحل محل حهط وورو" إيها نعهٍت بهه قهسض الهدره اب وقالهه" :أو ههدى زقاقهاً"اب إيها نعهٍت بهه هدانهط
صهلىى هللا َعلَهه وهه َو َس هلى َ -
الطسنه اب وههها إرشههاأ السههب ل"اب و حههدن عبههد هللا بههن مسههعاأ هنع هللا يضر أن الحلههيب َ -
قالُّ ":ل قسض صدقط" .رواه الطهربا سسهحلاأ حسهن والب هقهه .و حهدن أيب أمامهط هنع هللا يضر عهن الحلهيب -
صلىى هللا َعلَه وه َو َسلى َ  -قال" :أخل رشل اجلحلطاب فسأى مكتااً على اهبا :الصدقط بع ه وس أمثاذلهااب والقهسض
َ
بثمان ط ع س" .رواه الطربا والب هقه المهها مهن روانهط عتبهط بهن ضب هد .و حهدن عبهد هللا بهن مسهعاأ
صه هلىى هللا َعلَهه ه وه َو َسه هلى َ  -ق ههال" :م هها م ههن مس ههل نق ههسض مس ههلماً قسنه هاً مه هستُت إال ههان
هنع هللا يضر أ ىن الحل ههيب َ -
صدقتها مسة" .رواه ابن ماشهاب وابن حبان "صح حه"اب والب هقه مسفاعاً وماقافاً .وما أصبل أن تت ه
ادل سسات ادلال ط إىل إقساض ا﵀تاشُت من اهنع هللا يضر ادلس ول ط االشتماع هط بهال فاائهداب ال سه ما أن سهحلط القهسض
تكاأ تحلعدم الاقن احلايل.
وله ههل قههسض نه شس عل ههه ادلقههسضاب بههل ال بهد أن نقههسض ﵁ تعههاىلاب فقههد روى ماله أن رشههال أتههى ابههن
عمس فقال :اي أا عبد السضبن إ أسلفن رشال سلفا واشًتطن عل هه أنضها أفضهل شلها أسهلفته؟ فقهال ابهن
عمس :ل السااب قال :فك ف أتمس ؟ قال :السلف على ثالثط وشاه:
 .5سلف تسند به وشه هللا فل وشه هللا.
 .8وسلف تسند به وشه صاحبه فل ل إال وشهه.
 .3وسلف أسلفته لتأخذ به خب ثا بط ب.
قال :فك ف أتمس ؟ قال :أرى أن ت صك اب فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلتههاب وإن أعطهاك أون
الذي أسلفته فأخذته أشستاب وإن أعطاك أفضل شلا أسلفته ط بط هبها نفسهه فهذل شهكس شهكسه له وهها
أشس ما أنظسته .رواه عبدالسزاو بسق .56448
وإ ا حصل ادلقسض على محلفعط بال شسط فال مانع من ل اب فعن رلاهد اب قهال  :قلهن لهه  :إ ا هان يل
على رشل أراه أستعَت محله أابط اب أو أطلب محله معسوفااب قال :ال أبس .رواه ابن أيب ش بط .85042
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وقد شسع للمدنن أن نكثس من ا أع ط اليت ورأت ف من عل ه أنناب فمن ل ما رواه عله هنع هللا يضر قهال قهال
رسال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":أال أعلم لمات لا ان عل مثل شبل صَت أنحلا أأاه هللا عحله ؟ قهل :اللهه ا فهٍت
حبالل ه ع ههن حسامه ه وأ حل ههٍت بفض ههل عم ههن سه هااك" رواه أضب ههد  5352اب والًتم ههذي 3143اب واحل هها
صح اجلامع . 8481 :وشبل صَت شبل قسهنع هللا يضر حائل.
 5293وحسحله ا لبا
و حهدن أيب سههع د اخلههدري هنع هللا يضر قههال ":أخههل رسههال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ات نههام ادلسه داب فههإ ا ههها بسشههل مههن
ا نصههار نق ه ال لههه :أبهها أمامههطاب فقههال :اي أا أمامههطاب مهها يل أراك شالسهها ادلس ه د ههَت وقههن صههالة؟
قهال :مهههام له متٍت وأنههان اي رسهال هللا .قههال :أفهال أعلمه المها إ ا أنههن قلتهه أ هههب هللا مهه اب وقضههى
عحله أنحله ؟ قهال :قلهن :بلهى اي رسهال هللااب قهال :قهل :إ ا أصهبحن وإ ا أمسه ن :اللهه إ أعها به
من اذل واحل ن وأعا ب مهن الع ه والكسهل وأعها به مهن اجلهو والبوهل وأعها به مهن لبهط الهدنن
وقهس السشال .قال :ففعلناب فأ هب هللا مهه وقضى عٍت أنٍت" رواه أبا أاووأ .521/8
و ان رسال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ندعا هللا ع وشل أبأع ط عظ مهط محلهها :لاللهه اسهًت عهارايتاب وآمهن روعهايتاب واقه
عٍت أنٍت) وقهال عل هه الصهالة والسهالم :لاللهه إ أعها به مهن اذله واحله ناب والع ه والكسهلاب واجلهو
والبولاب ونلع الهدنن و لبهط السشهال) ونهلع الهدنن هها :ثقلههاب وهها أن ال نهد الهدائن مهن ح ه نه أياب
و روانههط :لمههن لبههط الههدنن وقهههس السشههال) .وعههن عائ ههط ااب أن رسههال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ههان نههدعا الصههالة
ونقههال :لاللهه إ أعهها به مههن ادلههأمل وادلغههسم) .ادلغههسم :مهها نغسمههه اًنسههان بسههبب الههدنن مههثالًاب فقههال لههه
قائل :ما أ ثس ما تسهتع ذ اي رسهال هللا مهن ادلهأمل وادلغهسم؟ قهال :لإن السشهل إ ا هسم حهدث فكهذهنع هللا يضر ووعهد
فأخلف)رواه البواري.
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القهسض عقهد إرفهاواب وللمقهسض ا شهس اجل نهل إ ا ابتغهى بهه وشهه هللا تعهاىلاب ورأ
فها عقد إحسان وتربع.

فضهله أحاأنه

ثههَتةاب

وال نههاز أن ن ههًتط ادلقههسض علههى ادلقههًتض أي محلفعههطاب ن ههل قههسض شههس نفعهها فههها را .و العلمههاء مههن
هًتضاب س هااء
صب ههع ادلههذاهب أصبع هاا علههى أن ههل زايأة م ههسوطط القههسض فهههه رااب أايً ههان ادلههال ادلقه َ
انن من الحلقاأ أو ادلعاأن أو َتها .وقد صسح هبذا اًصباع ابن ادلحلهذر وابهن قدامهط وشه س اًسهالم ابهن
ت م ط رضبه هللا تابه :تفسَت آايت أشكلن لص )442
ومههع ا سههفاب ف ه إن البحلههاك التقل دنههط تتعامههل القههسوض ا﵀سمههط مههع وشههاأ البههدائل ال ههسع ط مههن ب ههاع آشلههط
وعقاأ ادل ار ات أبنااعهااب والا الط االستثمار و َتهااب ونغفلان عهن أن مهن أ هرب ا سهباهنع هللا يضر الهيت تسهبب
ا زمات االقتصاأنط الكربى التعامل السااب ن هللا تاعد ادلتعامل الهسا أبمهسنن عظ مهُت :ا﵀ه اب واحلهسهنع هللا يضر
من هللا ورسهاله .وأل هل له قهال هللا تعهاىل ":ميحه هللا الهسا ونهسيب الصهدقات"اب وقهال سهبحانه ":اي أنهها
الذنن آمحلاا اتقاا هللا و روا ما بقهه مهن الهسا إن حلهت مه محلُتاب فهإن تفعلهاا فهأ ناا حبهسهنع هللا يضر مهن هللا ورسهالهاب
وإن تبت فلك رؤوس أماالك ال تظلمان وال تظلمان".
ونظهن ادلهسايب أن مالههه ن نهداب وعاقبتههه أنهه نقهلاب وأل ههل له حههدن ابهن مسهعاأ هنع هللا يضر قههال :قهال رسههال هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ":السا وإن ثس فإن عاقبته إىل و
قل".5
وأساأ أنااع السا را اجلاهل ط بقلب الدنن على ادلدنناب شلا ن ند ادلدنن فقهساًاب والهدائن نتهارط الحلهانهط بعهد
تسدند ادلدنحلُتاب فتحلهار ال س ات مل شس ات التأمُت مل ادلصارفاب ما حهدث أزمهط االقتصهاأنط العادل هط
ا خَتة اب وقد حذر هللا محله بقاله ":اي أنها الذنن آمحلاا ال أت لاا السا أنعافا مضاعفطاب واتقاا هللا."...
وذلههذا السههبب صلههد ادلدنان ههط لههدى أ ل هب الههدول ازأايأ مسههتمساب مهها أن الكتلههط الحلقدنههط أنض هاً يهها
مطسأ .اًنافط إىل ل فإن التقلبات االقتصاأنطاب الحلاذبط عن حتم ط إفهالس الهبع اب والتضهو اب الحلهات
عن زايأة الكتلط الحلقدنطاب أنحتا من ات االقتصاأ ادلعاصس.
وبذل نظهس معٌت قاله تعاىل {اي أنها الذنن آمحلاا اتقاا هللا و روا ما بقه مهن الهسا إن حلهت مه محلُت .فهإن
تفعل هاا ف ههأ ناا حب هسهنع هللا يضر مههن هللا ورس هالهن .ف ههال سابههط أن ن ههسى التقلب ههات االقتصههاأنط تعص ههف ا تمع ههات
1رواه احلاكم وصححو االلباين يف صحيح اجلامع.3542/
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السأ ال طاب ومعدالت البطالط ت اند مطسأاب وصعابط احل اة تتفاق اب ب هاأة االقتصاأنُت الغسب ُت أنفسه اب
قبل شهاأة َته  .فهذه احلسهنع هللا يضر إحدى ادلعا اليت تضمحلها الاع د اًذله سارة البقسة .والس من أن
اآلنههط تتضههمن أس هساراً أخههسى بههال رنههباب فههإن ميهههار هههذا ادلعههٌت ميثههل الحلسههبط لكث هَتنن بعههداً شدنههداً فه ه
آايت السااب تت لى من خالله عظمط احلكمط اًذل ط و مال الت سنع السا .
ومهن هات عقهد القههسض أنهه اب بهل ال ناشهد إال صه غط واحهدة لههاب والبحلهاك السبانههط تسهتودم القهسض ب ههسط
فائدة ربانطاب لس بته عدم أخهال سلهاطس الب هع وادل هار طاب والقاعهدة ال هسع ط أن ح ه انتفهن ادلوهاطسة
سباماً وشد ا﵀ظاراب حلدن  :اخلساج الضمان".
وتتمثههل صههارة القههسوض احلس هحلط حال هها القههسوض مههن اجلهههات احلكام ههط واجلهههات الفقه ههط والقههسوض مههن
ال مالء وا قارهنع هللا يضراب شلن نسند الثااهنع هللا يضر .وأه اجلهات اليت سبال القسض احلسن:
 اجلهات التمانل ط احلكام ط مثل بحل التسل ف والصحلدوو الصحلاعه
 الصحلاأن والربام اًقسان ط اخلَتنط
 القسوض احلسحلط من ا قارهنع هللا يضر وا صحاهنع هللا يضر

وقد نتساءل البع عن أن صارة القسوض من البحلاك التقل دنط ت ابه إىل حد بَت التمانالت اليت ذبسنهها
البحلههاك اًسههالم ط مههن شهههط احتس هاهنع هللا يضر ال هسب علههى ا شههلاب ومههن شهههط الضههما ت و َتهههااب وهههذه شههبهط
مطسوقط ثَت من ا ال وادلقاالتاب وشااا على ل نبُت أه الفسوو:
 .5التههأث اب و ل ه أن التمانههل السبههاي نكههان اًق هساض بفائههدةاب وأمهها التمانههل ال ههسعه ف كههان الب ههع أو
ادل ار طاب وأه فسو ب حلهما أن الب ع وادل ار ط مهن ادلباحهاتاب وأن الهسا مهن أ هرب الكبهائساب قهال تعهاىل عهن
ادل س ُت ":ل أبهن قالاا إيا الب ع مثل السااب وأحل هللا الب هع وحهسم الهسا"اب فالتمانهل ال هسعه مبتعهد عهن
الفاائههد السبان ههط ا﵀سمههط ش ههسعااب فالعالقههط ل ههدى ادل سسههات ادلال ههط اًسههالم ط تس ههتبعد عحلصههس الفائ ههدة عل ههى
االقًتاض واًقساض.
 .8التعههدأ :ح ه ال نقتصههس ا مههس علههى آل ههط واحههدة مثههل القههائ اآلن وهههه القههسوضاب ولكحلههها تتمثههل
عدة آل ات شلا نت فسصط أ رب لالستودام.
 .3التحلاع :دبا نحلاسب احلاالت واجلهات ادلوتلفط سااء لتمانل ادلحلت ُت أو ادلستهلكُت.
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 .6مساعاة التاازن والعدالط تازنع ادلحلافع وادلواطس بُت طس التمانلاب خبالف ما عل ه أسلاهنع هللا يضر القسض
ال ههذي م ههل ادلق ههًتض وح ههده صب ههع ادلو ههاطس ونع ههل حصه هاله عل ههى ادلحل ههافع احتمال هها .وتانه ه له ه أن
ادلقههًتض ذخههذ القههسض ونلت ه م السههداأ ب ه ايأة ربانههطاب ونقلههب ادلههال ذبارتهههاب وقههد ن هسب وقههد ال ن هسب اب
فال ايأة اليت ندفعها نق حل ط والسب الذي صله زلتمل.

 وزايدة للتوضيييح فههإن حق قههط الفائههدة هههه فصههل التمانههل عههن الحل ههاط احلق قههه .و ل ه أن ادلقههسض
صل على ال ايأة أون وشاأ مباألط لسلع أو خدمات من أي شكلاب بل سأ القهسض .ومعلهام أن بحلهاء
الثهسوة وربقه السخههاء االقتصهاأي ال صهل إال ادلبههاأالت احلق ق هطاب مهن خههالل الب هاع وادل هار ات وسههائس
التعامالت احلق ق ط اليت تتضمن ربق محلهافع الطهسفُت .لكهن القهسض بفائهدة نسهم للهدائن الهسب أون أن
نكان طسفاً مباألط حق ق طاب فما ا تكان الحلت ط؟ الحلت ط هه يا الدنن مط ادلدنن أون مقابهل مهن
الحل اط احلق قه .فتحلما الدنان وتت اند وتتفاق بدرشط أعلى بكثَت مهن أرشهط يها الحلهات ا﵀لهه .مها تحلمها
خدمههط الههدنن لتسههتايل علههى اجل ه ء ا ههرب مههن الههدخل بههل تت ههاوزه بكثههَت .وال ناشههد نظههام الفائههدة مهها
نكب صباح هذا الحلما للمدنان طاب فتحلمها الهدنان بدرشهط أ هرب مهن يها الثهسوةاب ونصهب اذلهدف مهن الحل هاط
احلق قه ها خدمط الهدنن بهدالً مهن ربق ه السفهاه والسخهاء االشتمهاعه .أي أن التمانهل بهدالً مهن أن نكهان
وس لط لبحلاء الثسوة صارت الثسوة وس لط خلدمط الدنن.
لكهن ههذا ا مههس ال ميكهن أن نسهتمس ههذل اب فتكهان الحلت هط احلتم ههط ههه تهدهار االقتصههاأ وفقهدان الثههسوة
وهنانط صب ع ا طساف :الدائحلُت وادلهدنحلُتاب سبامهاً مها أن الحلت هط احلتم هط للهارم السهسطا ههه تهدمَت اجلسه
ومن مل هنانط الارم نفسه الذي ان سبباً ل ﴿ش اء وفاقاً﴾.
ونتحسس اًمام ابن ت م ط – رضبه هللا – على من ال نعه احلك العظ مط من ربسمي السااب ف قال:
“بلغههٍت عههن بع ه ادلسمههاقُت أنههه ههان نقههال :ال أأري حههسم الههسااب ونههسى أن الق ههاس ربل لهههاب وإيهها نعتقههد
التحسمي اتباعاً فقط .وهذا ادلعٌت الذي قام نف هذا هها الهذي قهام نفهاس الهذنن قهالاا﴿ :إيها الب هع
نفسههه عههن حق قههط اًميههان والبصههس الههدنناب وإن نكههن عههن هههذه ادلص ه بط
مثههل الههسا﴾اب فل عه مثههل هههذا َ
ع اء .ول تأمل قاله تعاىل﴿ :الذنن ذ لان السا ال نقامان إال ما نقام الذنن نتوبطه ال طان من ادل
ل أبهن قالاا إيها الب هع مثهل الهسا وأحهل هللا الب هع وحهسم الهسا﴾اب فل حلظهس ههل أصهاهب ههذا التوهبط الهذي
ها م ال طاناب سأ أ له السحناب أم لقاذل اًمل مع ل اب وها قاذل  :إيا الب ع مثل السا؟ فمن
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ان هذا الق اس عحلده متاشهاً وإيها تس هه عهاً وطاعهاًاب أ نكهن ههذا أله الً علهى فسهاأ رأنهه ونقه
وبعده عن فقه الدنن؟” لب ان الدل لاب ص 529-524اب أار ابن اجلازي).
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ادلقههسض زلسههناب وقههد قههال تعههاىل ":مهها علههى ا﵀س هحلُت مههن سههب ل"اب فههال نل مههه أن نتحمههل تكههال ف القههسض
ادلدفاع ههط للغ ههَتاب أو ال ههيت تكلفه هها ادلق ههسض الفع ههلاب وق ههد ورأ قه هسار رلم ههع الفق ههه اًس ههالمه ي اله هسق
50ل )8/50و53ل " :)3/5ههل زايأة علههى اخلههدمات الفعل ههط زلسمههط هنهها مههن الههسا ا﵀ههسم شههسعا" .وعههرب
الق هسار بعبههارة " اخلههدمات الفعل ههط " حههىت ال ربتسههب الفائههدة السبانههط علههى أهنهها أشههسة للقههسض أو تكههال ف
ربملها البحل مقابل القسضاب فقد قال شه س اًسهالم ابهن ت م هط ":فهإ ا صبهع بهُت سهلف وإشهارة فهها صبهع
بههُت سههلف وب ههع أو مثلههه" أي التحسميلرلمههاع الفتههاوى)48/82اب وأل ههل ادلحلههع احلههدن الصههح  ":ال
ل سلف وب ع "...

سئلن اذل ئط ال سع ط دلصهسف الساشحهه عهن إقهساض العم هل ل تهاشس العمهالتاب وذخهذ ادلصهسف عمالهط
على ذبارتهاب ون الس ال " :ر بط االستفاأة من تفاوت أسعار العمالت االرتفاع واالخنفاض دث
أن نطلههب أحههد العمههالء مههن ال ههس ط أن تقسنههه إحههدى العمههالت الههيت ارتفههع سههعسها أو الههيت ن مههل ارتفههاع
سههعسها ادلسههتقبل القسنههب و ل ه لكههه نب عههها السههعس ادلستفههع علههى أمههل أن ن هحلوف سههعسها ف مهها بعههد
ف ًتي السعس ادلحلوف ونسدأ لل س ط قبضها ونكان رحبه هذه احلالط فسو السعس وقد تتاىل ال هس ط
ب ع هذه العملط اليت أقًتنه إايها ن ابط عحله وتتقانى عمالط الب عاب فهل ناز ل ؟)
فص هدر ش هااهنع هللا يضر اذل ئ ههط ال ههسع ط اآليت :إن ه ههذه العمل ههط ق ههسض حس ههن م ههن ال ههس ط لعم له هها وال ن ههاز ذل هها
احتسهاهنع هللا يضر عمالههط علهى العملههط الهيت تقسنههها لههاب وإن اعتههها لهه تكههان و لهط عحلههه وذلها أن تتقانههى العمالههط
ادلعتههاأة الههيت ربتسههبها عحلههد ق امههها دبثههل هههذه العمل ههط بههدون قههسض ب ههسط أال تتضههمن العمالههط أبي صههارة
فائدة مستًتة على القسض ادلذ ار" .القسار و السق  2والتارنس 5602/50/51هه
و قسارها ي السق  50والتارنس 5602/50/51هاب ورأ ما ذيت:
ال تسى اذل ئط مانعا من ق ام ال س ط سقساض العم هل مبلغها ل هساء عملهط أشحلب هط وإ ا انهن ال هس ط ههه الهيت
ستتاىل ن ابط عن العم ل شساء العملط ا شحلب ط أو ب عهها حلسهابه فهال مهانع أن تتقانهى مهن العم هل العمالهط
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اليت تتقاناها عن مثل ههذا ال هساء أو الب هع بهدون قهسض حهىت ال تتضهمن ههذه العمالهط مها ميكهن أن نعتهرب
فائدة مستًتة على القسض ادلذ ار.
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مههن أسههال ب التم انههل اسههتودام ص ه غط القههسوض ادلتباألههطاب مهها صبع ههط ادلههاميفُتاب وميكههن تاس ه ع الفكههسة
لت ههمل رواأ ا عمههال أبن نلت ه م عههدأ م هحله دببههالو شهههسنط متسههاونطاب و صههل ههل واحههد م هحله علههى ادلبلههو
ا ماع شهساي القسعط أو الًتت ب ادلتف عل ه.
ما أن ذلذه الص غط تطب قات أخسى بُت البحلاك ادلساسلطاب وبُت البحلاك ادلس نهط والبحلهاك الهيت ربهن إشهسافهااب
و َت ل .
وهه بدنل للسحب على ادلك اف لتمانل رأس ادلال العاملاب ونان ل دبصحلع له إنساأات ذبط عهن
ب ع محلت اتهاب وتدخل اًنساأات حساهنع هللا يضر ادلصحلع لدى البحل اب مل ربصل حاشط نام زلدأ لسهحب مبلهو
بَت لسواتب ادلاميفُت أو ص انط عاشلط أو شساء قطعط ار بثمن اه اب شساء معدات نسورنطاب ف مكحلان
من السحب على ادلك اف على أن ناأعاا مبلغا شلاثال للمدة نفسها.
وهذه ادلسألط زلل اختالف بُت أهل العل ادلعاصسنناب على أقاال:
األول :جواز القروض ادلتبادلة ،وعل ه بع

ادلعاص سنناب فقد ن

على اجل ااز من الباحثُت:

 - 5ال س عبدالستار أبا دة ل )8اب و نذ س أألط اجل اازاب بل ا تفى أبن من سبل احلمانط من
سلاطس الصسف ادلقبالط شسعاً تباأل القسوض.
 - 8ال س صلاة صدنقه ل. )3

 - 3ال س ناسف ال ب له ل. )6
 - 6الباح

ماهس الكب ه ل. )1

 - 1الباح

ب س دمحم ماف لطفه ل. )4

( )2التحوط يف العمالت ،حبث منشور يف كتابو :حبوث يف ادلعامالت  ،109/8وفصلها يف .114
( )3الفتاوى االقتصادية ص  ،164النظام ادلصريف الالربوي ص .43

( )4محاية رأس ادلال ص  ،60حبث غري منشور ،عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص.263
( )5حنو مصرف إسالمي ص 130

( )6التداول اإللكرتوين للعمالت ،طرقو الدولية ،وأحكامو الشرعية ص  60عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص.263
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ون ال س دمحم ابن عث مُت وال س عبدهللا بن عبدالسضبن ابن شربنن رضبط هللا عل هما ع لهى
ش ااز صبع ط ادلاميفُت ل )9اشًتاط أ ثس من أورة مع اختالف الًتت ب ل )2اب وهه ال زبتلف عهن
القسوض ادلتباألط.
وقد اختار هذا القال عدأ من اذل ئات ال سع طاب والفتاوى اجلماع ط فمن ل :
 - 5جلحلط الفت ا لحلدوة الرب ط ل. )2

 - 8ه ئط السقابط ال سع ط لبحل ف صل اًسالمه الساأا ل. )50
 -3اذل ئهط ال ههسع ط ل ههس ط ال ساش حههه ادل صههسف ط لال سههتثمار ل كههان بههدنال عههن أ فههع ا لههسا للب حلههاك
ادل ساسلط ل  54اب  800اب  802اب ) 925اب ول كان بدنال عن ف احلس ا هنع هللا يضر للعم ل لنحلظس الق سار

 5652 / 3 / 82 303ه ه)اب فقد ن الق سار على ما ذيت -)3( ":إذا تقدم عميل بطلب كشف
حسيابو اجلياري لبليد زليدد عليي أن ييتم تعيوي الشيركة لبليد ضيعف ادلبليد ادلكشيوف ولينف فييرتة
الكشف أو إبيداع ما يعادل ادلبلد ادلكشوف لضعف فرتة الكشف فهو غيري جيا ز عيرعا ألقيو قيرض
جيير قفعييا وى ي ا فييالف مييا لييو طلب ي الشييركة م ين العميييل إيييداع مبلييد يسيياوي ادلبلييد ال ي ي سييحبو
وليينف ادلييدة فييفن ادلنفعيية مشييرتكة بييع الشييركة والعميييل وبيينف القييدر ادلتسيياوي العييادل البعيييد عيين
احليل الربوية".
وورأت إشازته ل كان بدنال عن السااهنع هللا يضر التقل دي قسار اذل ئط ال سع ط ي السق  852ونصه ":وميكن
للشييركة الييتمل ميين العمييالت الييت ال ترغييب االحتفيياظ اييا طسييتعمال الطريقيية الثاقييية الييت ذكر ييا
وىيي أن تقييوم الشييركة إبقيراض عملية أجنبييية /دوالر إمل بنييو (أ) دلييدة زليدودة وبييدون فوا ييد ،وتقييوم
الشركة طقرتاض دوالر/عملة أجنبية من بنو (أ) لنف ادلدة السابقة وبدون فوا د".
وقههد ورأ لله ئههط ال ههسع ط دلصههسف الساشحههه االستفسههار اآليت :نقههام بحله الساشحههه ب هساء عقههار أدلان هها
وب عه بعد سحلط لتحق رب لمع العل أن شساء أو ب ع أي عقار أدلان ا نكان ادلهارك ا دلها ) ولت حلهب
سلاطس العملط نقام بحله الساشحهه اقهًتاض ادلهارك مقابهل إنهداع مبلهو مهن الهدوالرات لهدى البحله ادلقهًتض
محلهاب بعد مسور عام وب ع العقار بسب نقام بحله الساشحهه بتسهدند القهسض شلها حصهله مهن ادلار هات نت هط

( )7يظين بعي

البياحثع أصيا صيورة حادثية وقيد وجيدت يف حاعيية قلييو  321/2اآليت ":فيرع  :اجلمعية ادلشيهورة بيع النسيا ن

أتخ امرأة من كل واحدة من مجاعة منهن قدرا معينا يف كل مجعية أو عيهر وتدفعيو لواحيدة بعيد واحيدة  ،إمل جخيرىن جيا زة كميا قاليو

الويل العراقي ".

( )8اللقا الشهري للشيخ العثيمع  ،40-39/9مجعية ادلوظفع للدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربين ص ،54
( )9ملحق قرارات وتوصيات قدوات الربكة يف االقتصاد اإلسالمي ص  48عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص.263
( )10الفتاوى الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ص  603عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص.263
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عمل ههط الب ههعاب أمهها مهها تبقههى مههن مار ههات ل هسب مههن عمل ههط ب ههع العقههار) نقههام الساشحههه بب عههها السههاو
لتحص ل أوالرات لقائها .ففه ههذه احلالهط نكهان الساشحهه قهد اقهًتض مبلغها ادلهارك ا دلها وأعهاأ نفه
ادلبلو حلت ط استثمارنط ادلارك ا دلا فحمى نفسه من ادلواطس ال ام ط لتذبذهنع هللا يضر العملط.
أمهها حالههط اخلسههارة لب ههع العقههار خبسههارة) ففههه هههذه احلالههط نقههام الساشحههه ب هساء مار ههات مههن السههاو
لتسدند الع ومن مل تسدند القسض .وقد تداولن اذل ئهط وأتملهن ادلانهاع وأصهدرت قسارهها ا الهسق
 501ونص ههه" :إن غ ييرض اجتن ييا ىب ييوط أس ييعار النق ييود يف ادلع ييامالت الت اري يية ي أس ييلو م يين
األساليب ادلقبولة عرعا ىو غيرض مشيروع ال مياقع منيو .وأن أسيلو الل يو إمل عملييت اسيتقراض

ادلاركات األدلاقية وإقراض دوالرات أمريكية بدون فوا يد ربويية يف كلتيا العمليتيع ىيو أسيلو وطرييق
لعمل مشروع وىيو اجتنيا سلياطر ىبيوط سيعر ادلاركيات بيع عيرا العقيار وبيعيو كيي ال يبتليع ىبيوط

السعر بسبب التضمم النقدي الربح ال ي سريحبو التاجر من بيع ما اعرتاه .ل ا مل تر اذليئة الشيرعية

ماقعيا عييرعيا ميين الت ييا عيركة الراجحييي إمل ىي ا الطريييق حلماييية قفسيها ميين خطيير التضييمم النقييدي

علي جتار ا".

وأشههازت اذل ئههط ال ههسع ط دلصههسف الساشحههه

قسارههها ي الههسق ل )504اتفاق ههط السههحب علههى ادلك ههاف

بُت شس ط الساشحه ادلصسف ط لالستثمار وبحل اخلل الدويل .وقد ورأ القسار ":وبتأمل اذليئية لالتفاقيية
ادلي كورة وجييدت أصييا تقييوم علييي أسي متبادليية بييع الشييركة وبنييو اخلليييا حبيييث ال يييدفع أي منهمييا
لآلخيير فا ييدة ربوييية علييي السييحب علييي ادلكشييوف لوجييب ى ي ه االتفاقييية ل ي ا ال تييرى اذليئيية ماقعييا
عرعيا من ى ه االتفاقية".
 -6ورأ ادلع ار التاسع ع س من ادلعهانَت ال هسع ط ذل ئهط ا﵀اسهبط وادلساشعهط للم سسهات ادلال هط اًسهالم ط
مهها نصههه" :أرءاً لههدفع الفائههدة بههُت ادل سسههط ومساسههل ها فإنههه ال مههانع مههن أن تتفه ادل سسههط مههع َتههها مههن
البحلههاك ادلساسههلط علههى تغط ههط مهها انك ههف مههن حسههاات أحههدمها لههدى اآلخههس مههن أون تقانههه فاائد"اه هه.
وشاء مستحلده ال سعه" :مستحلد شااز ف احلساات بُت ادل سسات ومساسل ها ها احلاشط العامهطاب
وأن ادلحلفعط احلاصلط من شساء ل ال زب ادلقسض وحدهاب بل هه محلفعط متماثلطاب وأهنا ل سن من ات
القسض وإيا من اًقدام على التعامل مع من نعامل اب فال تسأ مسألط لأسلفٍت وأسلف )"اهه.
وميكن أن نستدل له دبا ذيت:

12

التمويل االستثماري عن طريق القروض احلسنة ___إعداد الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
الدل ل ا ول :أن الفقهاء أشازوا صارا ف ها قسض ومحلفعط لكال الطسفُتاب ونابط ادلحلفعط القسض ا﵀سمط
ههها ادلههتمح للمقههسضاب نقههال ابههن شههاس " أنههه مههىت سبحضههن ادلحلفعههط للمقههًتض :شههازاب وإن سبحضههن
للمقسض:محلعاب نه سلف شس نفعااب فإن أارت ادلحلفعط من الطسفُت محلع أنضا ما تكن نسورة"ل.)55
وقههد طههسأ ا﵀ققههان هههذه القاعههدة فأشههازوا القههسض مههع حصههال محلفعههط ههَت متمحضههط للمقههسض
اآلت ط:

الصههار

الصارة ا وىل :إقساض ادلفل اب فقد قال ابن قدامط الكا ل " :)58فإن أفل سميهاب فأقسنه ل اف ه ل
شهس ش ئاً محلهه شهازاب نهه إيها انتفهع اسهت فاء مها نسهتح اسهت فاؤهاب ولها هان لهه طعهام عل ههاب فأقسنهه مها
ن هًتنه بههه وناف ههه شههاز لههذل اب ولهها أراأ تحلف ههذ نفقههط إىل ع ههال فأقسنههها رش هالً ل اف ههها ذل ه فههال أبس نههه
مصلحط ذلما ال نسر ف هاب وال نسأ ال سع بتحسمي ل " .
الصههارة الثان ههط :عقههد ادل ارعههطاب أشههازوا أن نقههسض صههاحب ا رض الفههالح مهها نصههل بههه ال راعههطاب ففههه
الكا ل ":)53و معٌت هذا :قسض السشل فالحه حباً ن رعهه أرنهه أو شبحلهاً ن هًتي بهه بقهساً و َتهها نهه
مصلحط ذلما " .
الصههارة الثالثههط :السههفت طاب ففههه الكهها ل ":)56قههال القانههه ونههاز قههسض مههال ال ت ه للمصههلحطاب مثههل :أن

نقسنهه بلهد ل اف هه بلهد آخههس لهَتب خطهس الطسنه " .قهال ابههن قدامهط  :ل وروي عهن أضبهد شاازههها –
أي السفت ط – ما مصلحط ذلما صب عاً  ...والصح شهاازه نهه مصهلحط ذلمها مهن هَت نهسر بااحهد
محلهمهها اب وال ههسع ال نههسأ بتحههسمي ادلصههاا الههيت ال مضههسة ف ههها اب بههل دب ههسوع تها  .و ن هههذا له دبحلصههاص
على ربسميه اب وال معهٌت ادلحلصهاص اب فاشهب إبقهاؤه علهى اًاحهط )ل . )51وقهال ابهن ت م هط :ل ولكهن قهد
نكان القسوض محلفعط للمقهسض – مها مسهألط السهفت ط  -وذلهذا سهههااب والصهح أهنها ال تكهسه
ن ادلقًتض انتفع هبا أنضاًاب فف ها محلفعط ذلما صب عاً إ ا أقسنه ) ل. )54

( )11عقد اجلواىر الثمينة البن عاس.566/2
( )12الكايف البن قدامة (  ،)127-126 /2وينظر :الفروع البن مفلح ( . )207-206 /4
( )13الكايف البن قدامة ( ،)127-126 /2
( )14الكايف البن قدامة ( ،)127-126 /2
( )15ادلغين ( . )437 /6

( )16رلموع الفتاوى ( . )515/20
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و تعل ههل اجل هااز قههال ش ه س اًسههالم ابههن ت م ههط مانههع آخههس  :ل والصههح اجل هااز ن ادلقههسض رأى
الحلفع أبمن خطس الطسن نقهل أرامههه إىل له البلهداب وقهد انتفهع ادلقهًتض أنضهاً الافهاء له البلهداب
وأمن خطس الطسن اب فكالمها محلتفع هبذا االقًتاضاب وال هارع ال نحلههى عمها نهحلفعه ونصهلحه اب وإيها نحلههى
عما نضسه ) ل. )59
وقوقش أبنه إحلاو مع الفارو مسنن :
األول  :أن السفت ط ف ها قسض واحداب ب حلما القسوض ادلتباألط ف ها قسض ووفاء م سوط بقسض ووفاء .
الثاين  :صبهار الفقهاء الذنن أشازوا السفت ط اشًتطاا جلاازها أن نكان القسض ادلقابل هَت م هسوطاب وأن
ل)52
ال نكان ف ه م ونط على ادلقًتضاب والقسض ادلتباأل م سوط وف ه م ونط
وجيا عن ل أبن ا﵀ققُت مهن أههل العله علهى اجلهااز ولها ب هسطاب فقهد قهال ابهن ت م هط رضبهه هللا ":إن
اشههًتط ادلقههسض علههى ادلسههتقسض أن نقسنههه بلههدة وناف ههه َتههها شههازاب وهههه السههفت طاب ن ل همهها
محلتفع هبذا القسضاب وال ارع ال نحلهى عما نحلتفع به الحلاس"ل.)52
الصههارة السابعههط :صبع ههط ادلههاميفُت اب فههإن أ ثههس أهههل العله ادلعاص هسنن علههى اجل هاازاب وقههد علل هاا لل هااز بعههدة
أش اء محلها:
" إن ادلحلفعط اليت ربصل للمقسض هذه اجلمع ط ال تحلق ادلقًتض شه ئا مهن مالههاب وقهد حصهل ادلقهًتض
على محلفعط مساونطاب فف ها مصلحط جلم ع ادل ار ُتاب بدون أي نسر لااحد محله اب وال هسع ادلطههس ال نهسأ
بتحسمي ادلصلحط اليت ال مضسة ف هااب بل نسأ دب سوع تها .ون هد لذل القال جبااز السفت ط".
وناقش أبن صبع ط ادلاميفُت إن ان هبها شهسط لهدورات متالحقهط فههه أاخلهط
أقسن اب وأما اشًتاط أحد ا عضاء أن نتقدم الدور فال ندخل ف ها.

مسهألط أقسنهٍت ب هسط أن

( )17ادلصدر السابق ( . )531/29
( )18ينظر :اجلامع يف أصول الرط لرفيق يوق

ادلصري ص (  ،)304وحبيث القيروض ادلتبادلية (ليو) أيضياً منشيور ل لية ادلليو عبيد

العزيز االقتصادية ص (  ، )99والعقود ادلالية ادلركبة للعمراين ص ( . )144

( )19رلموع الفتاوى .455/29
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الدليل الثاين :أن الرط يف القرض إمنا حرم عرعاً ؛ ألقو ظلم مين ادلقيرض للمقيرتض ،أمها االتفهاو علهى
اًقساض ادلتباأل بُت ادلقسض وادلستقسض دببالو متساونط ودلدة متماثلهطاب فله ف هه شههء مهن الظله حهد
الطسفُت .
وميك يين أن ين يياقش :أبن الظله ه ه هها أح ههد أس ههباهنع هللا يضر رب ههسمي ال ههسااب مل إن ال ههسا أنه هااع وأرش ههاتاب وا ص ههل
م سوع ط القسض اًرفاو ادلقًتض ال طلب الحلفع ادل ًتك.
الدليل الثالث :أن احلاجة ذلي ا البيديل ماسية لهب ادلصهارف والت هار وأصهحاهنع هللا يضر ادلصهانع والعقهاراتاب
فها حل ش د لتمانل رأس ادلال العاملاب فاحلاشط أصبحن حاشط ماسط وواقع ط ونسفع احلهسج وادل هقط
التعامههل وا مههس إ ا نههاو اتسههعاب ف كههان الل ههاء إىل هههذه ادلعاملههط ح هالر وسلسش هاً  .وقههد تقههسر فقههها أن "
احلاشط اخلاصط تب ا﵀ظار " ل . )80و ا شباه والحلظائس  " :احلاشط تحل ل محل لط الضسورةاب عامط انن أو
خاصط" ل . )85وتعانالً على مبدأ عمام البلاى ف ما سب احلاشط ًصابتهاب وا مس إ ا ناو اتسع .وقال
ال ههافعه " :بحل ههن ا ص ههال عل ههى أن ا شه ه اء إ ا ن ههاقن اتس ههعناب نسن ههد ا ص ههال  :قااع ههد ال ه هسنعطاب
ل)88
واالتساع :الًتخ اخلارج عن ا ق سط واطساأ القااعداب وعرب الض عن ادل قط"
وميكن أن يناقش :أبنه ال نسلى احلاشط إل هااب ولها سهلو فب هسوط ونهاابط نهب أن تكهان متحققهط ف ههاب
والبدنل ماشاأ وها الاأائع االستثمارنط ادلتباألط بدنالً عن القسوض ادلتباألط.
وجيييا عيين ذلييو أبن اًشههكال الفقهههه الاأائههع االسههتثمارنط ادلتباألههط أ ثههس مههن اًشههكال هههذه
الصههارةاب فههإن أ ثههس تل ه الاأائههع تسههتثمس أس هااو السههلع ونههسأ عل ههها الصههارنطاب وعههدم التع ههُت ادلطل هاهنع هللا يضر
شسعااب والب ع قبل القب اب ولا فسض نبطها البحل اًسالمه فإن ال س ات الاسه طط سهاو السهلع
نصعب معسفط انضباطه ال سوط ال سع ط لب ع السلع.

القول الثالث :أن ى ه ادلسألة حترم طلشرط ،وجتوز علي سبيل الوعد

( )20ادلنثور يف القواعد للزركشي ( . )25 /2
( )21األعباه والنظا ر البن جنيم ص (  ،) 99واألعباه والنظا ر للسيوطي ص ( .) 86
( )22قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ص ( .) 650
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وميكن أن نستدل أبن االشًتاط م ثس القسض لدخاله ربن احلدن ادلسوي()23اب والقاعدة الهيت عل هها
أهل العل  :ل ل قسض شس نفعاً فها را )اب ف محل القسض ح حلئذ بدون اشًتاطاب ونت التفاه عل ه خارج
العقد من خالل مااعدة أو دبذ سة تفاه اب أون ربط عقدي بُت القسنُت.
وميكين أن ينياقش أبن ههذه ح لهط هَت م هسوعط ن مها حهسم ف هه العقهد ابتهداءً وهها قهاذل  :أخالهه ربههن
قاعدة  :ل ل قسض شهس نفعهاً ) فإنهه هسم ف هه ادلااطهأة وادلااعهدةاب حهىت ولها انهن هَت مل مهطاب فمهن اهنع هللا يضر
أوىل إ ا انن مل مط.
ومهن ادلعلهام أن ادلعهسوف ادل هسوطاب فهإ ا واعهده علهى له اب فهها ال هسط ادللفهاظاب ومهن ادلقهسر فقههها أن
العقههد مهها تلف ه بههه العاقههداناب ومهها العقههد الكتههايب إيهها ههها تعبههَت وتاث ه للعقههد ا صههلهاب فههإن ت ههارطا
اللف و نارأ العقد ادلكتاهنع هللا يضر فإنه شسط معتد به شسعاً ولا نكتب.

والذي نظهس أنه ال فسو م ثس بُت السفت ط وصبع ط ادلاميفُت و َتهها مهن ال صهار ا لهيت أشازهها
الفقهاء مع وشاأ محلفعط للمقسضاب وبُت هذه الصارة.
ون ظ ه سا ل ق ههاة أأ ل ههط ا دل ههانعُت ف ههإن ا ح ههاط ح ص ههس ا جله ه ااز احلا ش ههط م هها سبان ههل الع ه ه ل ههدى
ادل صههارفاب وسبانههل رأس ا دلههال العا مههلاب وسبانههل احت ههاج ا دلههاميفُت لصبع ههط ا دلههاميفُت) ب ههسط أن
نكان ال القسنُت متماثلُت ا دلهدة وادل قهدار حهُت ال هسطاب فهإن زاأت ا دلهدة أو ادل قهدار بهال
شسط فال ندخل ا﵀ذوراب وهللا أعل .

( )23رواه احلارث بن أ أسامة ،وفيو سوار بن مصعب مرتوك ،قيال ابين ح ير يف التلميي
وإن مل تثب يف حديث مرفوع.
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 -5نحلبغههه احلههسص علههى ربدنههد وقههن سههداأ القههسضاب بدقههطاب ونحلص ه أن نكههان أبقسههاط حسههب قدرتههه
ادلال ط.
 -8نحلص أبن صل ادلقسض على الضما ت اآلت ط:
 -3رهن عقاراب أو نقل أسه ﵀فظط ادلقسض.
 -6اشًتاط ف ل ارم ملهء قاأر على السداأ.
 -1تابههط س هحلد مههس ادلبلههو ههامالاب وناقههع ادلقههًتض تاق عههه ادلعتمههد الصههح اب وعحلههد ال ه اب ميكههن أن
نبص ا﵀سر للسحلد جبانب تاق عهاب مع شاهدي عدل.
هذا ما ت سس صبعه وتلو صهاب وهللا أعل وصلى هللا وسل على نب حلا دمحم وآله وصحله أصبعُت.
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