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 خالصت األحكبم الفقِيت جلوعيبث ادلْظفني

 

 الحمً هلل وخًه والصالة والٔالم على مي ال نبي بعًه، دمحم وعلى آله وصحبه، أما بعً:

(، ظفحمجمعييية املييى ففييه اييٍا البدييص ابيحصييُ صيييام ليالليية فييالم العلمييا   ييي مٔيي لة  

 مي خيص املٔائل آلاثية:

 الحمهيً  ي مفهىم جمعية املىظفحم

يي    َييية، وأودييا  انييد مىجييىية  ييي الٔيياصق، ٓو ُة أيها املٔيي لة لو:ييى: ث ليييل اييٍه الفكيي

 ِياية الحاجة لها.

 املٔ لة الثانية: خكم جمعية املىظفحم مي خيص املبًأ.

 َة.املٔ لة الثالثة: لَى جمعية املىظفحم، وخكم  ل لى 

َة  ُة صىٔييييييبة ميييييييي املبييييييال  م اصيييييييل  يا ُابعيييييية: خكيييييييم أهييييييٍ ميييييييًيُ ال معييييييية أجييييييي املٔيييييي لة ال

 الحٔاصات.
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لًعررلهللالهحررازلألالحجررالاحيررسبل وررء لورررا للى وهررا دقييو  ي يي ُشييىلل ادييت ياو  ادييتعجاَ  ًقييو 

ليحرررررررررلةالشرررررررررعل يرررررررررداحلااحوررررررررراع للنادلررررررررربحالعيرررررررررمحوللاهررررررررردللب
ا
بترررررررررا   للدحرررررررررلاللمىليرررررررررلًمرررررررررلل

لمديى لاحا اض.سبلاحوى ديلبهرلب12/80/1441

لحقا ئ،لويوهللاملعلىم لحلواال.وأسؤللهللالأنليكىنلفيهالماليفيدلا

 عبداحعز زلبًلسعدلاحدغيثر

 0505849406  :لاى  لا

 moc.liamg@6049dsa :ههورتكلإلا ًير بلا
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 الخوِيد:

 أم يحفييييق  جمعييييية املييييىظفحم  ييييي
 
مجمىعيييية مييييي املييييىظفحم علييييى أم يييييًف   ييييل ميييي دم مبل ييييا

َأْ  يييل  يييهُ و يييي الشيييهُ الحيييا:ي   ميييي امليييال وييييًف  مجميييىع املبيييال  هخيييًام عليييى 
 
مخٔييياويا

ة على جمي  املشترفحم.  ي هٍه آهُ واكٍا ختى ثًَو الًَو

ريت، ّأًِب كبًج هْجْدة ادلسألت األّىل: حأصيل ُذٍ الفكزة االدخب
 يف السببق، ّسبب سيبدة احلبجت ذلب.

ُاييا بعييو العلمييا  ونصييىا اييٍه املعامليية لجٔييد جًيييًة، صييل  ف ، ٌو
 
 انييد مىجييىية قييًيما

 صي "ال معة" صاعحباَ أودم يجمعىم املال  ل جمعة.
 
ّة، و اند جٔمى قًيما  على أودا جائ

 ( :2/258قال ال ليىبه  ي خا جحه  

 ال معييية املشييي"
 

َا ُأة ميييي واخيييًة ميييي جماعييية مييي دي قيييً ة صيييحم الىٔيييا  صييي م ث هيييٍ امييي هَى

ّة، فما قاليه  ُاي جائ   ي  ل جمعة أو  هُ، وثًفعه لىاخًة بعً واخًة  :ى آه
 

معيوا

ُاقي  " انحهى.الى:ي الع

ات محعييًية مشييترطة صح حيير ليواَ ف ودييا ثييًهل  ييي املٔيي لة الشييهحرة:  و ييي خييال وجييىي يَو

ُن أم ث ُضييييي ي ، أو أقُضيييي ي وأقُضيييييك، وقيييييً صد دييييا الف هيييييا   يييييي امليييييٍاا  أقُضييييك بشييييي

 املحعًية.

 .األصلادلسألت الثبًيت: حكن مجعيت ادلْظفني هي حيث 
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ُيي، و  ِاا أفثر العلميا  املعالي ُاَ صاهفثريية ميي اياية فبياَ العلميا ، أجا ِايا قي ليًَ صجىا

ّييييّ صيييي صييياِ والشييييى دمحم صيييي عثيميييحم َ  ِايييا الشييييى عبيييً الع  خمهميييا هللا.وفييٍلك أفتيييى صجىا

َخمه هللا عي خكمها، ف ال:ف ً  ال الشيى اصي صاِ  "لجٕ  يي ٌليك صي ْ، وايى قيُض  ٓو

 َُ ِائيييً هخيييً، وقيييً نبيييُ  يييي ٌليييك مجليييٕ اياييية فبييياَ العلميييا  ف ييي ليييجٕ فييييه ا يييتران نفييي  

ُة  صاهفثريييية جيييىاِ ٌليييك، مليييا فييييه . وهللا و:يييي الحىفييييق" ميييي املصيييجحة لج ميييي  وبيييًوم م ييي

 ( .2/413ة  فحاوي  ٓالمي انحهى.

ال ع دا الشيى دمحم  َخمه هللا، ف ال:آو  صي عثيمحم 

ُيييً ن ح يي  مييي "  اييوال  املىظفييىم وي ىلييىم: ن
 
ال صيي ْ ، ال معييية معوااييا: أم يجحميي  مييثال

َيييال ، هع ييييه لييلول ، والشيييهُ الثييياهه للثيياهه ، والشيييهُ الثاليييص  َاثيي   يييل واخييً مويييا أليييه 

ُجللثالص، ختى ثًَو عليدم  لهم، اٍا ال ص  "ل ا ات الباب املفحىح". " انحهى. ْ صه وال خ

يال الشيييى عبييًهللا ُخمي ٓو عييي جمعييية املييىظفحم  –َخمييه هللا  –جبييريي اصييي  صييي عبييًال

ام و حيييره، وعُضيييد عليييى  ف جييياب صميييا نصيييه: " موعهيييا بعيييو املشيييايى مثيييل لييياله صيييي فيييِى

َوا فيديا فحيىي صيال ىاِ، ولفثير ميي أع يا  الهي اية واف يىا عليى اياة فباَ العلما  ف لً

ٌليك، وبعييو الييٍيي هييالفىا ليم يىقعييىا، وفحبييىا: أنييا موياله أو أنييا محىقييه ولييم  عحبييروا 

هالفهييم، وعللييىا قييىلهم صيياملو  صيي م فيدييا موفعيية، ولكييي لييجٕ فيدييا موفعيية للم ييُض، و نمييا 

صداجيية  :يى أم هع يييك  -يييا ايٍا-املوفعية للم تيرض، ففيدييا مصيجحة، و يي ودم ي ىليىم: أنيد 

 ثوريييص مج لييك  ييي اييٍا الشييي
 
 -هُ رالرييحم ألفييا

 
 خييل علييييك، ولييى لييم هع يييك  -مييثال

 
أو ثيييى ي ييوييا

َُت صاليييًيي، و يييي الشيييهُ الثييياهه ي يييىم آلاهيييُ أ يييً خاجييية  يييحًند فح ييي القترضيييد أو آل

َي علييييييه ميييييا  ، ريييييم  ٌا جيييييا ت الوىبييييية 
 
ُا فوع يديييييا ليييييه، واكيييييٍا، ف يييييل واخيييييً ي ُضيييييك  يييييه

َي عليييييييه، فييييييال ي ييييييىم فيديييييي ِييييييياية، وال ي ييييييىم فيدييييييا موفعيييييية اقترضييييييه، ف  نييييييه أقُضييييييه رييييييم  ا 
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ُح للم ييييُض، و نمييييا املوفعيييية للم ترضييييحم  لهييييم، فييييال ثييييًهل  ييييي قييييُض جييييُ موفعيييية ".   يييي

ُات  ُنامج الشاملة(. –أهصُ ابيحص ُغ  ي ص  مف

 ادلسألت الثبلثت: صْر مجعيت ادلْظفني، ّحكن كل صْرة.

لبررًلعبرردلعبرردلهللالٍاسررتاالاحرردلتى للهرراوقرردللترر لفيلجمعيرر لاملررىؿفونلمررى لمتعررددة،ل

لبحثرررررلل- حمرررررهلهللالل–ل–لاحعز رررررزلالج رررررريً
ا
مجلررررر لاحبحرررررى للمرررررًل43احعرررررددللفررررربلاميشرررررى للا

مررى ل،لوخلمرر لحمعيرر لاملررىؿفونلوأحاامهررالفرربلاحفقررهلإلاسررلم عىىاهررهل للإلاسررلمي 

 :حمعي لاملىؿفون

أم يحفيييق عيييًي ميييي لأيييياع عليييى أم ييييًف   يييل واخيييً مييي دم مبل يييا ميييي  :لاولررر  احيررى ة

ليك عويً ودايية  يل  يهُ أو عويً ودايية  يل ٓيحة أ يهُ املال مٔاويا  ُوم، ٌو ملا يًفعيه آلاهي

وندييى ٌلييك، رييم يييًف  املبليي   لييه  ييي الشييهُ لول لىاخييً ميي دم، و ييي الشييهُ الثيياهه أو بعييً 

يييًف  املبليي   هييُ، واكييٍا ختييى  ٔييحلم  ييل واخييً  -خٔيي  مييا يحف ييىم عليييه -ٓييحة أ ييهُ

ثيحم أو أفثير، مي دم مثيل ميا جٔيلمه ميي قبليه ٓيىا  بٔيىا ،  وقيً جٔيحمُ ايٍه ال معيية يَو

َ ىم  ييييييي ٌليييييك َ ييييي  املشيييييا َة الحييييييًوذ، هم خ يييييى  الويييييياْ مبىيييييية علييييييى  ٌا  ، واييييييٍه نييييياي

ّم ال ميييييي  املشييييياخة، ويويييييًَ أم يىافيييييق أييييييع عليييييى اليييييًهىل  يييييي ال معيييييية يوم أم  يلييييي

ة. ُاَ فيدا ل داية الًَو حم  صاآل

رمحهو    –لداحعز زلالج ريًاحدلتى لعبدهللالبًلعبل جحلاحباحثلحكملهذهلاحيى ة 
لحىازلهذهلاحيى ةل.لل–

ّييييً عليديييا صييي م  شيييترن عليييى جميييي   :احثاهيررر  احيرررى ة ة لو:يييى  ال أوديييا ث و يييي جشيييبه الصيييَى

ة  املييية. ُاَ  يييي ايييٍه ال معيييية ختيييى جٔيييحكمل يَو يييحم َفحم فيديييا ٓأ فيييال يديييق هخيييً  املشيييا
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َفحم فيدييييا، ليييياال يييييو ع امل ييييًاَ الييييٍ   ميييي دم أم يىمييييح  م دييييا ختييييى ي ييييُض جمييييي  املشييييا

ُن  ي م  يل واخيً   ٔح ُضه  ل واخً م دم. ة أنه صىجىي ايٍا الشي فد ي ة اٍه الصَى

ُن أم ي ُضيييي ي فيييالم وفييييالم. َفحم فيدييييا ي يييىل: لييييي أقيييُض فالنيييا وفالنييييا  ال بشييي  ميييي املشيييا

وهذهلاحيى ةلاحءويؼ لالليشترغلفيهالإقااضلفبلدو اتلثاهي ،لفللتدخللفربلمورؤح  ل

 تقاطني.أقاطكل شاغلأنل

حاٌقال حكملهذهلاحيى ة ل َخميه هللا  – احدلتى لعبدهللالبًلعبرداحعز زلالج رريًلٓل

ايي  بعييو أاييل العلييم وم دمييا  يييووا دمحم صييي ليياله صييي عثيمييحم و يييووا عبييً هللا :"  - ٌو

ة ُخمي صيييي جبيييريي  :يييى جيييىاِ ايييٍه الصيييَى احررردلتى لعبررردهللالبرررًلوقررردل جرررحل ."صيييي عبيييً الييي

لحىازلهذهلاحيى ةل.ل–و   رمح –لعبداحعز زلالج ريً

 لقررررراا لهياررررر للبرررررا لاحعلمرررررا ليىحيرررررالفررررربلاحيرررررى ةللاولررررر لواحثاهيررررر ،لوحرررررمليتظرررررمًلتىءيررررره

لاشتراغلإلاقااضلباحدخىللفبلدو اتلأخاي،لوهىلملحقلبآخالهذالاحبحث.

ّيييً عليدييا صي م  شييترن علييى :احثاحثرر  احيرى ة ة الثانييية،  ال أوديا ث جمييي   و ييي جشيبه الصييَى

َفحم فيد ُيحم املشا ثيحم أهي ة رانيية أو ثيًَو يَو ُاَ  ي اٍه ال معية ختيى ثيًَو يَو حم ا ٓأ

ُثجبيه  ة الثانيية عكيٕ ث ُثج  أقتراض  ي اليًَو أو أفثر خٔ  ما يحف ىم عليه، وي ىم ث

ُة الثانييية  ُة لو:ييى ي ييىم آهييُ مييي ي تييرض  ييي امليي ة لو:ييى، فيي ول مييي اقتييرض  ييي امليي  يي الييًَو

ة أم امل ييُض  شيييترن علييى مييي ٓي ُضيييهم أم  فد ي ييية اييٍه واكييٍا وندييى ٌلييك. الصييَى

ة رانية أو أفثر.  ي ُضىه  ي يَو

حاٌقال حكملهذهلاحيى ة ل  حمرهلهللال – احدلتى لعبدهللالبًلعبداحعز زلالج ريًلٓل

واهرر ل عررعلأهررللاحعلررملإلرر لحررىازلهررذهلاحيررى ةلومررحهملشرري ىال لبررًلمررالحلبررًل "لل-

لمًلبًلح ريً.عثيمون،لوشي ىالعبدلهللالبًلعبدلاحاح
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قرررراحىا للنلاحشرررراغلااحرررراملفرررربلاحقرررراضلهررررىلمررررالفيررررهلز ررررادة،لوهررررىلغورررررلمىحررررىدلفرررربلهررررذهل

احيى ة؛للههلحيسلفيهالز رادة،لوإهمرالفيهرالاشرتراغلمىفعر لحلمقراضلموراو  لحلمىفعر ل

ل.قابللقاضاحتيلحيللعليهالاملوتقاض،لفهىلقاضلم

تحرررا مللل-رمحهههو    –ًلوقرردل جررحللاسرررتاالاحرردلتى لعبررردهللالبررًلعبرررداحعز زلابررًلح ررري

حمعيرر لاملررىؿفونلإاالتظررمىالاشررتراغلألثرررلمررًلدو ة،لحرردخىحهالفرربلموررؤح  لأقاطرركل

ل ل-رمحو    – شاغلأنلتقاطني،لوهصلللمهل

فررررربلهررررررذهلاملورررررؤح لاحقرررررىللبتحا مهررررررا،لفاحرررررذيلتررررراجحلحررررررديلأنلل-وهللالأعلرررررم-واحرررررااجحلل"

املقراضلعحر لاملورتقاضلاحشاغلاحرذيلأحمرعلأهرللاحعلرملعحر لتحا مرهلهرىلأنليشرترغل

ز ررادةلأولمىفعرر لالليقابلهررالسررىيلمجررادلاحقرراض،لوهررذالمىحررىدلفرربلهررذهلاحيررى ة؛للهررهل

قرردلاشررترغلعليررهلمىفعرر ،لوررربلأنليقاطررهلفرربلاحرردو ةلاحثاهيرر ،لوالليقابررللهررذهلاملىفعرر ل

لل."سىيلاحقاضللاوللفقؽ

شررتفلفرربللوحيررثلإنلهررذهلاملوررؤح لقرردلاختلررللفيهررالاحعلمررا لاملعامرراون،لوحهررالتؼبيقررات

احعمررررررللامليررررررافب،لفيحوررررررًلأنلهررررررذلالحكررررررملموررررررؤح  لأقاطرررررركل شرررررراغلأنلتقاطررررررني،ل

ل.وتؼبيقاتهالاحتمى لي لاملعاماةلحديلاحقؼاعلامليافبلواحتجا يل

أحازهرررررالعرررررددلمرررررًلاحعلمرررررا لاملعامرررررا ًلولثوررررررلمرررررًللومورررررؤح لاحقررررراوضلاملتبادحررررر 

 :مثل، احهيااتلاحشاعي لحلبىىكلإلاسلمي 

، ولم يٍفُ أيلة ال ىاِ، صل افحفى ص م ميي (1 الشيى عبًالٔحاَ أصى  ًة -1

ُوض.  ثبايل ال 
 
ُعا  ٓبل الحماية مي مواطُ الصُف امل بىلة  

 . (2 الشيى نجاة لًي ه -2

                                                             

 .991، وفصلها يف 8/909كتابو: حبوث يف املعامالت   يف العمالت، حبث منشور يفالتحوط (  1)
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 .(3 الشيى يىٓه الش يلي -3

 .(4 الباخص مااُ الكبيجي -4

 .(5 الباخص بشُ دمحم مىفق ل فه -5

ا ث ييييًم أم ُ  فميييي خمي اصييييي الشيييييى دمحم اصييييي عثيمييييحم والشيييييى عبييييًهللا صييييي عبييييًال

ا  َخميية هللا عليدميي جمعييية املييىظفحم صا ييتران أفثيير مييي يوَة ميي   أجيياِواجبييريي 

 (6 اهحالف الترثج 

ا ُعية، والفحيياوي ال ماعييية فمييي  فميي اَ اييٍا ال ييىل عييًي مييي الهياييات الشيي اهحيي

 ٌلك:

ا بشييييي م لبجيييييد الحمىييييييل ال يييييىيتي اياييييية الفحيييييىي  -1 ُوض  أليييييًَت فحىااييييي ال ييييي

 ميييي املحبايلييية ص نيييه 
 
ُعا اه   ييي  وال ال مييي

 
ُوض املحبايلييية صيييًوم فائيييًة ال أهيييٍا ال ييي

 .2/484، فحاوي صجد الحمىيل ال ىيتي ع ا   

ِثه أي ا  -2  .(7 ل وة الفحيا لوًوة البرفةأجا

ُعية لبوك فيصل إلآالمه الٔىياهه -3 ُقاصة الش  .(8 اياة ال

ُفية لالٓخثماَ -4 ُاجخي املص ُفة ال ُعية لش  :الهياة الش

ا   ييييييييييييييي خييييييييييييييال  ىنيييييييييييييييه  ( أ ُبييييييييييييييي ُآيييييييييييييييلة  صييييييييييييييًيال عيييييييييييييييي يفيييييييييييييي  ال ، 16للبوييييييييييييييى  امل

222 ،228 ،791 ،) 

                                                                                                                                                                              

 .14، النظام املصريف الالربوي ص 961الفتاوى االقتصادية ص (  2)

 .264، حبث غري منشور، عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص60ة رأس املال ص محاي(  3)

 940حنو مصرف إسالمي ص (  4)

 .264عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 60و ي للعمالت، ررقو الدولةة، وأككامو الشرعةة ص التداول اإللكت (  5)

 ، 41، مجعةة املوظفني للدكتور عبد  بن عبدالعزيز اجلربين ص 10-9/49اللقاء الشهري للشةخ العثةمني (  6)

 .264د التحوط لطالل الدوسري صعن عقو  18لربكة يف االقتصاد اإلسالمي ص ملحق قرارات وتوصةات ندوات ا(  7)

 .264عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 604ص  الفتاوى الشرعةة يف املسائل االقتصادية(  8)
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ُاَ  ( ب ولي يييييييييييييييييىم صيييييييييييييييييًيال عيييييييييييييييييي فشيييييييييييييييييه الحٔييييييييييييييييياب للعمييييييييييييييييييل  يوبيييييييييييييييييُ ال ييييييييييييييييي

ُاَ عليييييييييييييييى 28/3/1419 يييييييييييييييي  323 ي(، ف يييييييييييييييً نيييييييييييييييع ال ييييييييييييييي إاالل-(3)ميييييييييييييييا يييييييييييييييي جه:" اييييييييييييييي

تقررررررررررررردملعميرررررررررررررللبؼلررررررررررررر للشرررررررررررررللحورررررررررررررابهلالجرررررررررررررا يلبمبلررررررررررررر لمحرررررررررررررددلعحررررررررررررر لأنليرررررررررررررتمل

تعررررررررررررررررررررررى علاحشررررررررررررررررررررررال لبمبلرررررررررررررررررررررر لطررررررررررررررررررررررعللاملبلرررررررررررررررررررررر لاملكشررررررررررررررررررررررى لوحررررررررررررررررررررررىفسلفترررررررررررررررررررررررةل

إيررررررررررررررداعلمرررررررررررررراليعررررررررررررررادللاملبلرررررررررررررر لاملكشررررررررررررررى لحظررررررررررررررعللفترررررررررررررررةلاحكشررررررررررررررللاحكشررررررررررررررللأولب

فهرررررررررررىلغوررررررررررررلحررررررررررراازلشررررررررررراعاللهرررررررررررهلقررررررررررراضلحرررررررررررالهفعرررررررررررالوهرررررررررررذالب رررررررررررل لمرررررررررررالحرررررررررررىلػلبرررررررررررال

احشرررررررررررررال لمرررررررررررررًلاحعميرررررررررررررللإيرررررررررررررداعلمبلررررررررررررر ليوررررررررررررراويلاملبلررررررررررررر لاحرررررررررررررذيل رررررررررررررحبهلوحرررررررررررررىفسل

املررررررررررررررررردةلفررررررررررررررررررإنلاملىفعرررررررررررررررررر لمشرررررررررررررررررترل لبررررررررررررررررررونلاحشررررررررررررررررررال لواحعميرررررررررررررررررللورررررررررررررررررررىفسلاحقررررررررررررررررررد ل

 ."املتواويلاحعادللاحبعيدلعًلالحيللاحارى  

ُاَ الهياييييييييييييية  ( ت ِثيييييييييييييه لي يييييييييييييىم صيييييييييييييًيال عيييييييييييييي الٔيييييييييييييىاب الح لييييييييييييييً   يييييييييييييي قييييييييييييي َيت  جا وو

ُقم  ُعية ٌ  الييييييييييييييييييييييي و مكرررررررررررررررررررررررًلحلشرررررررررررررررررررررررال لاحرررررررررررررررررررررررت لصلمرررررررررررررررررررررررًل:" ونصيييييييييييييييييييييييه 218الشييييييييييييييييييييييي

احعمررررررررررررررررررلتلاحترررررررررررررررررريلاللتاغرررررررررررررررررر ل حتفرررررررررررررررررراؾل هررررررررررررررررررالباسررررررررررررررررررتعماللاحؼا قرررررررررررررررررر لاحثاهيررررررررررررررررررر ل

احتررررررررررررررريلالاتهرررررررررررررررالورررررررررررررررربلأنلتقرررررررررررررررىملاحشرررررررررررررررال لبرررررررررررررررإقااضلعملررررررررررررررر لأحىءيررررررررررررررر ل/دوال لإلررررررررررررررر ل

نلفىاارررررررررررررررررررررد،لوتقرررررررررررررررررررررىملاحشرررررررررررررررررررررال لبررررررررررررررررررررراقتراضلبىررررررررررررررررررررركل)أ(لملررررررررررررررررررررردةلمحررررررررررررررررررررردودةلورررررررررررررررررررررردول

دوال /عملررررررررررررررررررررر لأحىءيررررررررررررررررررررر لمرررررررررررررررررررررًلبىررررررررررررررررررررركل)أ(لحرررررررررررررررررررررىفسلاملررررررررررررررررررررردةلاحورررررررررررررررررررررابق لورررررررررررررررررررررردونل

 ".فىااد

ي  فمييييييييييييييييييييا أجحيييييييييييييييييييي  للحدييييييييييييييييييييىن مييييييييييييييييييييي انوفيييييييييييييييييييياض أٓييييييييييييييييييييعاَ العمييييييييييييييييييييالت، ف ييييييييييييييييييييً ( ذ َو

حفٔاَ آلاجه: ُعية ٓأ  للهياة الش

َبيييييييييييذ  ُا  ع ييييييييييياَ  يييييييييييي أملانييييييييييييا وبيعيييييييييييه بعيييييييييييً ٓيييييييييييوة لحد ييييييييييييق  ُاجخيييييييييييي بشييييييييييي ي يييييييييييىم صويييييييييييك ال

ُا  أ َ  لملييييييييييييييياهه( و صيييييييييييييييي  أ  ع ييييييييييييييياَ  يييييييييييييييي  مييييييييييييييي  العليييييييييييييييم أم  ييييييييييييييي أملانييييييييييييييييا ي يييييييييييييييىم صامليييييييييييييييا

َ  م اصييييييييييييييييل  ُاجخييييييييييييييييي صيييييييييييييييياقتراض املييييييييييييييييا ولحجويييييييييييييييي  مويييييييييييييييياطُ العمليييييييييييييييية ي ييييييييييييييييىم صوييييييييييييييييك ال

ُوَ عييييييييييييييام  َات ليييييييييييييًي البوييييييييييييييك امل تيييييييييييييرض موييييييييييييييه، بعيييييييييييييً ميييييييييييييي  ييييييييييييييًاع مبليييييييييييييي  ميييييييييييييي الييييييييييييييًوال
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ُاجخييييييييييييي صخٔييييييييييييًيً ال ييييييييييييُض ممييييييييييييا خصييييييييييييله مييييييييييييي  ُبذ ي ييييييييييييىم صوييييييييييييك ال وبييييييييييييي  الع يييييييييييياَ صيييييييييييي

َ ييييييييييا َ ييييييييييات نخيجييييييييييية عمليييييييييييية البيييييييييييي ، أمييييييييييا ميييييييييييا ثب يييييييييييى ميييييييييييي ما ُبذ ميييييييييييي عمليييييييييييية املا ت  فييييييييييي

َات ل ا ديييييييييييييييا.  ُاجخييييييييييييييي ص يعهيييييييييييييييا  ييييييييييييييي الٔييييييييييييييى  لحدصيييييييييييييييل يوال صييييييييييييييي  الع يييييييييييييياَ( ي ييييييييييييييىم ال

َ  لملييييييييييياهه وأعييييييييييياي  ُاجخيييييييييييي قيييييييييييً اقتيييييييييييرض مبل يييييييييييا صامليييييييييييا ففيييييييييييه ايييييييييييٍه الحالييييييييييية ي يييييييييييىم ال

َ  لملييييييييييييييييييياهه فدميييييييييييييييييييى نفٔيييييييييييييييييييه ميييييييييييييييييييي  َية صامليييييييييييييييييييا نفيييييييييييييييييييٕ املبلييييييييييييييييييي  فوخيجييييييييييييييييييية آيييييييييييييييييييخثما

 ابياطُ اليىمية لحٍصٍب العملة.

َة  َة( ففييييييييييييييه اييييييييييييييٍه الحاليييييييييييييية ي ييييييييييييييىم أمييييييييييييييا  ييييييييييييييي خاليييييييييييييية الئييييييييييييييا  صييييييييييييييي  الع يييييييييييييياَ صؤييييييييييييييا

َ يييييييييييييييات مييييييييييييييي الٔيييييييييييييييى  لخٔيييييييييييييييًيً ال  ييييييييييييييّ وميييييييييييييييي ريييييييييييييييم جٔيييييييييييييييًيً  ُا  ما ُاجخييييييييييييييي بشييييييييييييييي ال

 ال ُض.

ُقم  َايييييييييييييا ٌا الييييييييييييي ُا َت ق  125وقيييييييييييييً ثيييييييييييييًاولد الهياييييييييييييية وث مليييييييييييييد  يييييييييييييي املىضيييييييييييييىع وأليييييييييييييً

َييييييييييييييية ونصيييييييييييييه: "  م  يييييييييييييُض اجحوييييييييييييياب ابيييييييييييييىن أٓييييييييييييييعاَ الو يييييييييييييىي  يييييييييييييي املعيييييييييييييامالت الحجا

ييييييييييييييالي  امل بىليييييييييييييي ُوع ال ميييييييييييييياه  صيييييييييييييي   أٓييييييييييييييلىب مييييييييييييييي ٓل ُعا اييييييييييييييى  ييييييييييييييُض مشيييييييييييييي ة  يييييييييييييي

َ ييييييييييييييييييييات لملانييييييييييييييييييييية  ُاض املا موييييييييييييييييييييه. وأم أٓييييييييييييييييييييلىب الج ييييييييييييييييييييى   :ييييييييييييييييييييى عمليتييييييييييييييييييييي آييييييييييييييييييييح 

َبىيييييييييييييييييية  يييييييييييييييييي  لحيييييييييييييييييا العمليحيييييييييييييييييحم ايييييييييييييييييى  ُيكيييييييييييييييييية صيييييييييييييييييًوم فىائيييييييييييييييييً  َات أم ُاض يوال و قييييييييييييييييي

ُوع واييييييييييييييييييى اجحويييييييييييييييييياب مويييييييييييييييييياطُ ابييييييييييييييييييىن ٓييييييييييييييييييعُ  ُيييييييييييييييييييق لعمييييييييييييييييييل مشيييييييييييييييييي أٓييييييييييييييييييلىب وط

ُا  الع يييييييييييييييياَ وبيعييييييييييييييييه  ييييييييييييييييه ال ي حليييييييييييييييي  ابييييييييييييييييىن الٔييييييييييييييييعُ بٔيييييييييييييييي   َ ييييييييييييييييات صييييييييييييييييحم  يييييييييييييييي  املا

ُبذ اليييييييييييييٍ  ٓيييييييييييييحرصده الحييييييييييييياجُ ميييييييييييييي صيييييييييييييي  ميييييييييييييا ا يييييييييييييتراه. ليييييييييييييٍا  الحضييييييييييييييم الو يييييييييييييً  الييييييييييييي

ُاجخييييييييييي  :ييييييييييى اييييييييييٍا  ُفة ال ُعيا مييييييييييي الحجييييييييييا   يييييييييي ُعية ماهعييييييييييا  يييييييييي لييييييييييم ثييييييييييُ الهيايييييييييية الشيييييييييي

َتدا ُيق لحماية نفٔها مي ه ُ الحضيم الو ً  على ثجا ل".ال 

ُعية (لج ِت الهيايييية الشيييي ُاجخييييي وأجييييا ُف ال ُقم   ملصيييي َاييييا ٌ  اليييي ُا ( اثفاقييييية 126 ييييي ق

ُفية لالٓييخثماَ وبوييك اليليييج الييًو:ي. المييح   ُاجخييي املصيي ُفة ال علييى املكشييىف صييحم  يي

ُاَ ي  ييييي ال يييي ة وجييييًت أودييييا ث ييييىم علييييى أٓييييٕ وقييييً َو :" وبح مييييل الهيايييية لالثفاقييييية املييييٍ َى
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َبىييييية علييييى  ُفة وبوييييك اليليييييج صديييييص ال يييييًف  أ  م دمييييا ل هييييُ فائييييًة  محبايليييية صييييحم الشيييي

ُعيا ميي ايٍه  المح  على املكشىف صمىجي  ايٍه أثفاقيية ُي الهياية ماهعيا  ي ليٍا ال ثي

ل".أثفاقية

ُاجعييييييييييييييييييييييييييييية  -5 ُعية لهياييييييييييييييييييييييييييييية ابحآييييييييييييييييييييييييييييبة وامل ا أم الهياييييييييييييييييييييييييييييية الشيييييييييييييييييييييييييييي فميييييييييييييييييييييييييييي

ُوض  للموٓٔيييييييييييييييييييييييييييييات املاليييييييييييييييييييييييييييييية إلآيييييييييييييييييييييييييييييالمية  لييييييييييييييييييييييييييييييى ي( أجييييييييييييييييييييييييييييياِت ال ييييييييييييييييييييييييييييي

ُبىييييييييييييييية، ف ييييييييييييييً  ُآييييييييييييييلة صييييييييييييييًيال عييييييييييييييي الفىائييييييييييييييً ال املحبايليييييييييييييية ميييييييييييييي  البوييييييييييييييى  امل

ُعية لهيايييييييييييييييييييييي ايحر الشيييييييييييييييييييييي اَ الحآييييييييييييييييييييي  عشييييييييييييييييييييييُ مييييييييييييييييييييييي املعييييييييييييييييييييي ي املعييييييييييييييييييييييي  ةوَي  ييييييييييييييييييييي

ييييييييييييييييييييييالمية مييييييييييييييييييييييا نصييييييييييييييييييييييه: " ٔييييييييييييييييييييييات املالييييييييييييييييييييييية إلٓا ُاجعيييييييييييييييييييييية للمٓو  ابحآييييييييييييييييييييييبة وامل
 
يَ ا

ُآيييييييييييييييييييليدا ف نيييييييييييييييييييه ال مييييييييييييييييييياه  ميييييييييييييييييييي أم ثحفيييييييييييييييييييق  ٔييييييييييييييييييية وم ليييييييييييييييييييًف  الفائيييييييييييييييييييًة صيييييييييييييييييييحم املٓو

ُآيييييييييييييلة عليييييييييييييى ج  يييييييييييييية ميييييييييييييا انكشيييييييييييييه ميييييييييييييي  ٔييييييييييييية مييييييييييييي   حرايييييييييييييا ميييييييييييييي البويييييييييييييى  امل املٓو

"اايييييييييييييييييي. وجيييييييييييييييييا   يييييييييييييييييي خٔييييييييييييييييياصات أخيييييييييييييييييًاما ليييييييييييييييييًي آلاهيييييييييييييييييُ ميييييييييييييييييي يوم ث ا ييييييييييييييييي ي فىائً

ُ ي: " ٔييييييييييييييييييات مٔييييييييييييييييييخومٔييييييييييييييييييخوًه الشيييييييييييييييييي ً جييييييييييييييييييىاِ فشييييييييييييييييييه الحٔيييييييييييييييييياصات صييييييييييييييييييحم املٓو

ُا  ٌلييييييييييييييك ال  ُآييييييييييييييليدا اييييييييييييييى الحاجيييييييييييييية العاميييييييييييييية، وأم املوفعيييييييييييييية الحالييييييييييييييلة مييييييييييييييي جيييييييييييييي وم

ثوييييييييييييييع امل ييييييييييييييُض وخييييييييييييييًه، صييييييييييييييل  ييييييييييييييي موفعيييييييييييييية محمارليييييييييييييية، وأودييييييييييييييا لجٔييييييييييييييد مييييييييييييييي ٌات 

ُي مٔيييييييييي لة  ال ييييييييييُض و نمييييييييييا مييييييييييي إلاقييييييييييًام علييييييييييى الحعامييييييييييل ميييييييييي  مييييييييييي  عاملييييييييييك، فييييييييييال ثيييييييييي

 "ااي. أٓلف ي وأٓلفك(

ا قييُض وموفعية لكييال صي ِج ييىاويمكيي أم  ٔيحًل ل ا  أجيياِوا ليىَا فيدي  م الف هي

ُفحم، و  ُميية اييى املييحمدو للم ييُض، ي ييىل ال يي ي ال ييُض ابح ضيياصا املوفعيية  يي

أهررهلمتررفلتمحظررالاملىفعرر لحلمقترررضل حرراز،وإنلتمحظررال"ل-رمحههو    –  يياْ اصييي
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مرالحرملمىع،للههلسلللحالهفعا،لفإنلدا تلاملىفع لمًلاحؼافونلمىرعلأيظرال؛لحلمقاض

 .(9)"طاو ةلتكً

وقدلػادلااحققىنلهذهلاحقاعدةلفؤحازوالاحقاضلمعلحيىللمىفع لغوررلمتمحظر ل

لحلمقاضلفبلاحيى لآلاتي  

ُيمييه، ال ييا ي: "  فررب،لفقرردلقرراللابررًلقدامرر لاحيرى ةللاولرر  لإقررااضلاملفلررس فيي م أفلييٕ  

 موييييييه جيييييياِ، هنييييييه  نمييييييا انحفيييييي  صآييييييخيفا  مييييييا  ٔييييييحدق 
 
ف قُضييييييه ليىفيييييييه  ييييييل  ييييييهُ  ييييييجاا

َاي آخيفا ؤه، وليى  يام ليه طعيام علييه ، ف قُضيه ميا  شيتريه صيه ويىفييه جياِ ليٍلك، وليى أ

 َُ  ليىفيديييا لهيييم فيييال صييي ْ هنيييه مصيييجحة لهميييا ال ضييي
 
َجيييال ثوفييييٍ نف ييية  :يييى عييييال ف قُضيييها 

ُيم ٌلك ُع صحد ُي الش  . (12 " فيه، وال ي

ض الفييالح مييا احيررى ةلاحثاهيرر  لفرربلعقرردلاملزا عرر  ِوا أم ي ييُض ليياخ  َل يصييجه ، أجييا

َّاعة، ففه ال ا ي:"   صه ال
 
َّعه  ي أَضه أو رمويا  ي

 
ُجل فالخه خبا و ي مع ى اٍا: قُض ال

 و حراا؛ هنه مصجحة لهما
 
ُا  . (11 "  شتر  صه ص 

قييييال ال ا يييي ي ويجيييييِى قييييُض مييييال اليخييييييم  ففررررر لاحاررررافب "ل،احيررررى ةلاحثاحثرررر  لاحوررررفتج 

ُييق للمصجحة، مثل: أم ي ُضه  ي صلً ليىفيه  ي صلً آهُ لحرص قيال اصيي  .(12 "ذ ه يُ ال 

ِايا :     -رمحه هللا  – قًامة و  عي أخميً جىا مصيجحة لهميا  ل ىوديا –أ  الٔيفحجة  –َو

ُع ال  َُ صىاخييً م دمييا ، والشيي ِه ؛ هنييه مصييجحة لهمييا مييي  حيير ضيي  ... واليييحيذ جييىا
 
جميعييا

ُوعيتدا . وهم اٍا لجٕ صموصى  ُة فيدا ، صل صمش ُيم املصاله التي ال م  ُي صحد ع عليى ي

                                                             

 .2/466عقد اجلواىر الثمةنة البن شاس(  9)

 ( . 207-206/ 1(، وينظر: الفروع البن مفلح ) 927-926/ 2الكايف البن قدامة )  (90)
 (، 927-926/ 2الكايف البن قدامة )  (99)
 (، 927-926/ 2الكايف البن قدامة )  (92)
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ُيميييه ، وال  يييي مع يييى املوصيييىع ، فىجييي   ص ييياؤه عليييى إلاصاخييية  اصيييي  إلاميييام . وقيييال (13 (ثد

ُوض موفعييية للم يييُض  :   -رمحهههه هللا  – ثيميييية فميييا  يييي مٔييي لة  –ولكيييي قيييً ي يييىم  يييي ال ييي

، ففيديييا   -الٔيييفحجة 
 
ُه؛ هم امل تيييرض انحفييي   ديييا أي يييا ُاهيييا، والييييحيذ أوديييا ال ثكييي ولهيييٍا ف

 
 
 . (14  (  ٌا أقُضه موفعة لهما جميعا

واليييييحيذ  ييييي مىضيييي  آهييييُ :     -رمحههههه هللا  – اصييييي ثيمييييية إلامييييامو ييييي جعليييييل ال ييييىاِ قييييال 

َاامييه  :ييى ٌلييك البلييً، وقييً  ُيييق  ييي ن ييل ي َأي الوفيي  صيي مي ه ييُ ال  ال يىاِ؛ هم امل ييُض 

ُيييق، فكالامييا موحفيي   دييٍا   صالىفييا   ييي ٌلييك البلييً، وأمييي ه ييُ ال 
 
انحفيي  امل تييرض أي ييا

ُام أ َع ال يوهى عما يوفعهم وُيصجحهم، و نما يوهى عما ي   . (15  (قتراض، والشا

ُيي :  وهىقش َ  هم  ص نه  لحا  م  الفا

ُوض املحبايليييييية فيدييييييا قييييييُض ووفييييييا  لاولل : أم الٔييييييفحجة فيدييييييا قييييييُض واخييييييً، صجومييييييا ال يييييي

ُون ص ُض ووفا  .   مش

ِوا الٔييييفحجة ا ييييترطىا ل ىااحثرررراو  ِاييييا أم ي ييييىم ال ييييُض : جمهييييَى الف هييييا  الييييٍيي أجييييا

ُون  ُون، وأم ال ي ىم فيه موونة على امل ترض، وال يُض املحبيايل مشي امل اصل  حر مش

 (16 وفيه موونة 

ُن، ف ييً قييال  ٌابييىا  :ييىعييي ٌلييك صيي م ابح  ييحم مييي أاييل العلييم  و جررا  ال ييىاِ ولييى بشيي

َخمه هللا:"  ه  يي  م ا ترن امل ُض عليى املٔيح ُض أم ي ُضيه  يي صليًة ويىفيياصي ثيمية 

                                                             

 ( . 147/ 6املغين )  (94)
 ( . 20/494جمموع الفتاوى )  (91)
 ( . 29/449) جمموع الفتاوى (94)
(، وحبث القروض املتبادلة )لو( أيضاً منشهور جللهة امللهب عبهد 401ينظر: اجلامع يف أصول الراب لرفةق يونس املصري ص )  (96)

 ( . 911( ، والعقود املالةة املركبة للعمرا ي ص ) 99االقتصادية ص )  العزيز

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

14 
 

َع ال يوهيى عمييا يىحفيي    حرايا جيياِ، و ييي الٔيفحجة، هم  ليدمييا موحفيي   ديٍا ال ييُض، والشييا

 .(17 "صه الواْ

ُواثييي  ابحيييًوية  ه لييي لماسررر لحهرررذهلاحؼا قررر ل دخا  ررر الحاحررر لول ُاي ميييي ٌو  ال لفييي

ييي ة َات، وثىضيييوفيييٍلك  واملحٓى َف والحجييياَ وأصيييحاب املصييياه  والع يييا ٍلك ليييدا ياملصيييا

ُاياتفيي  ُواثييي ، وقيييً  م إلايييي ُف  ييي ييييىم مدييًي لل ثييًهل الحٔييياب، رييم يدحييياجىم  :ييى لييي

ُا  معيًات، فهييى  ٓييىلة يدحياجىم  ُا  ق ي   ييياَ، أو  ي لصيييانة أليل   لية مصييو  أو  ي

ُفيي   َأْ املييال العامييل، فالحاجيية ألييبدد خاجيية مآيية وواقعييية؛ وي خييل جيييً لحمىيييل 

ُج واملشي ة  يي الحعاميل ولميُ  ٌا ضيا  اجٔي ، في يىم الج  الح
 
 يى   :يى ايٍه املعاملية خيال

َُ ف هييييييا أم "   . وقييييييً ث يييييي
 
ُجييييييا . و ييييييي ل ييييييباه  (18 " الحاجيييييية الياليييييية ث يييييييذ ابحبييييييَى ومو

َة، عامية  انيد أو هالية: " والوبائُ ُو  عليى مبيًأ  (19 " الحاجة ثج ل مج لية ال ي
 
. وجعيىيال

: " عميييىم البليييىي فيميييا ثميييٕ الحاجييية الييياصحه، ولميييُ  ٌا ضيييا  اجٔييي .  وقيييال الشييياف ي

ُ عة،  ُييييً صاهليييىل : قىاعيييً الشيييي صوجيييد لليييىل عليييى أم ل ييييا   ٌا ضييياقد اجٔيييعد، ي

ُاي ال ىاعيييييييً، وعبييييييير صال ييييييييق عيييييييي  َج عيييييييي لقجٔييييييية واطييييييي وباالجٔييييييياع: التيييييييرهيع الييييييييا

ل.(22 املش ة"

ادلسألت الزابعت: حكن أخذ هديز اجلوعيت أجزة بٌسبت هي ادلببلغ 
 هقببل إدارة احلسبببث.

                                                             

 .29/144جمموع الفتاوى (  97)

 ( . 24/ 2املنثور يف القواعد للزركشي )  (98)
 (.  86(، واألشباه والنظائر للسةوري ص )  99األشباه والنظائر البن جنةم ص  )  (99)
 (.  640 قواعد األككام للعز بن عبد السالم ص ) (20)
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ت ال معية مٔووال عي الحِى   والح فً مي ولىل املبيال  مليي وليل  عً املًيُ لحٔاصا

ُة، فييييال عالقييييية ليييييه بع يييييً  لييييه الترثجييييي ، فهيييييى ي ييييىم بعميييييل خ ي يييييه، و ٔييييحدق علييييييه لجييييي

ُة م  ىعة أو مدًية صىٔبة مي املبال  ابحىلة.  ال ُض، فال    ال  ي أهٍه أج

 ة.ادلسألت اخلبهست: حكن ضوبى هديز اجلوعيت للديْى ادلخعثز

ادلسألت السبدست: حكن الخأهني على الْفبة ّالعجش الكلي يف 
 لحبالث عجش العويل أّ ّفبحَ.
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 هلحق بقزار ُيئت كببر العلوبء يف حكن مجعيت ادلْظفني

 يف حكم مجعيات املوظفني وغريهم هـ66/26/4142وتاريخ  461قرار رقم 

َب العييياملحم، والصيييالة والٔيييالم لثميييام لفميييالم عليييى هحييير اليليييق أجمعيييحم،  الحميييً هلل 

 نبجوا دمحم وعلى آله وصحبه ومي ااحًي  دًيه  :ى يىم الًيي. أما بعً:

ُابعيييية والثالرييييحم املوع ييييًة  ييييي مًيويييية  ثييييه ال ف ييييً نبييييُ مجلييييٕ ايايييية فبيييياَ العلمييييا   ييييي يَو

ييحفحا ات امل ًميية مييي 26/22/1412اييي  :ييى 16/22/1412ال ييائه اصحييًا  مييي  اييي  ييي ٓأ

َٓيييح َات البدييىذ العلميييية بعييو املييىظفحم مً ُئجٕ العيييام ايا م و حييرام  :يييى ٓييماخة اليي

َ ييييياي، وابحاليييية ميييييي ٓيييييماخحه  :ييييى اب ليييييٕ عيييييي خكييييم ميييييا  ٔيييييمى  وإلافحييييا  واليييييًعىة وإلا

تدا:  صجمعيات املىظفحم ولَى

ُة أو  َٓيييية أو يائيييي ً "أم يحفييييق عييييًي مييييي املييييىظفحم  عملييييىم  ييييي ال اليييي   ييييي جهيييية واخييييًة م 

  يييييي العيييييًي مليييييا يًفعيييييه  حراميييييا عليييييى أم ييييييًف   يييييل واخيييييً مييييي 
 
 ميييييي امليييييال مٔييييياويا

 
دم مبل يييييا

لك عوً ودايية  يل  يهُ، ريم ُييًف  املبلي   ليه لىاخيً مي دم، و يي الشيهُ الثياهه  ُوم، ٌو آلاه

ُيييًف   هييُ، واكييٍا.. ختييى يخٔييلم  ييل واخييً ميي دم مثييل مييا جٔييلمه مييي قبلييه ٓييىا  بٔييىا  

ِياية أو ن ع".  يوم 

الشيييى عبييً هللا صييي ٓييليمام املوييي   ييي خكييم فمييا اطليي  علييى البدييص الييٍ  أعييًه ف يييلة 

ُت ميييييًاوالت ومواقشيييييات ليييييم يبهيييييُ للمجليييييٕ بعيييييًاا  . ريييييم جييييي
 
ال يييييُض اليييييٍ  يجيييييُ نفعيييييا

صاهفثرييية مييا يمويي  اييٍا الوييىع مييي الحعامييل؛ هم املوفعيية التييي ثدصييل للم ييُض ال ثييو ع 

 ميييييي ماليييييه و نميييييا يدصيييييل امل تيييييرض عليييييى موفعييييية مٔييييياوية لهيييييا، وهم فييييييه 
 
امل تيييييرض  يييييجاا

ُع امل هييُ ال م ِيياية نفيي   هيُ. والشي َُ علييى واخيً مي دم أو   مييي  حير ضي
 
صيجحة لهيم جميعيا
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ُوعيتدا. ي صمشي ُة فيدييا عليى أخييً، صييل َو ُيم املصيياله التيي ال م يي ُي صحديي وبيياهلل الحىفيييق،  يي

لم على نبجوا دمحم وعلى آله وصحبه.  وللى هللا ٓو

المية     ((352، 349/  27مجلة البدىذ إلٓا
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