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الحيل في العقود المالية عند البنوك الشرعية
Abstract

One of the innovations in muamalah fiqh is in banking services in Indonesia,
especially Islamic banking. An example of a new contract is the practice of
many contracts in one type of contract. Sometimes it consists of one contract
with the practice of hilah (getting around the law of fiqh), and sometimes 2
contracts at once, or even 3 contracts in one agreement. This research has
several objectives. In addition to deeply understanding hilah, this study also
aims to open the horizons of bank customers so they don't use contracts that
are not in accordance with Islamic teachings. This is a qualitative research
with a critical discourse analysis method. Data is collected from books, news,
and journals. This study conducted interviews with Islamic bank employees to
obtain more precise findings and conclusions. Islamic banks use multi-
contracted practice in their services with hilah. The practice of hilah here is
used to achieve the goals desired by Islamic banks, as well as an effort to be
free from riba practices, according to them. Islamic banks use hilah, which can
be categorized as “halal” as long as the bank sticks closely to the existing
provisions, but there are also hilah that are almost the same as riba.

Keywords: bank, contract, fatwa, hilah, sharia

Abstrak

Salah satu inovasi pada fiqih muamalah  ada pada layanan perbankan di
Indonesia, khususnya perbankan syariah. Contoh akad yang baru lahir adalah
praktek multi akad pada satu jenis akad. Terkadang terdiri dari satu akad
dengan praktek hilah (menyiasati hukum fiqih), dan terkadang 2 akad
sekaligus, atau bahkan 3 akad dalam satu perjanjian. Penelitian ini memiliki
beberapa tujuan. Selain dalam rangka memahami secara mendalam tentang
hilah, penelitian ini juga bertujuan untuk membuka wawasan nasabah bank
agar tidak terjatuh pada penggunaan akad yang tidak sesuai dengan ajaran
islam. Penelitian Ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda analisis
wacana kritis. Data-data dikumpulkan baik dari buku, berita, maupun jurnal.
penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap karyawan bank syariah
untuk mendapatkan temuan dan kesimpulan yang lebih tepat. Bank syariah
menggunakan praktek multi akad pada jasa layanannya dengan hilah. Praktek
hilah disini digunakan untuk menggapai tujuan yang diinginkan oleh bank
syariah, serta merupakan upaya agar terbebas dari riba menurut mereka.
Bank syariah menggunakan hilah halal (selama bank berpegang erat dengan
ketentuan-ketentuan yang ada) namun terdapat hilah yang  hampir sama
dengan praktek riba

Kata kunci: akad, bank,  fatwa, hilah, syariah
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الملخص

املعامالت املالية من أوسع األبواب الفقهية، لقد حوت ضروبا كثرية من 
خاصةاملستجدة. حيث البنوك الشرعيةالعقوداملعامالت املالية احلادثة، وألوانا من 
، قد يكون العقد ة اليت تشتمل على العقود املركبةقد بدأت بتطبيق هذه العقود اجلديد

يه عقدان، بل قد يكون ثالثة عقد واحد مع ما فيه من احليلة، وقد يكون جيتمع ف
البحث له هدف إىل حتليل معرفة احليل، ما كان فيها اإلباحة وما كان فهذا .عقود

ومنح املعلومات البينة الواضحة للعمالء املصريف، لكي ال يقع يف فيها التحرمي. 
هذا هجا استقرائيا حتليليا نقديا. لذلكاملعامالت احملرمة. وينتهج هذا البحث من

يل عند البنوك الشرعية، سواء من حلالبحث يقوم على مجع املعلومات عما يتعلق با
ص يف عرب اهلاتف من املوظف املختالكتب أو املقاالت املنشورة بل املقابلة الشخصية

إحدى البنوك الشرعية. فالنتيجة من خالل هذا البحث، أن العقود املالية عند البنوك 
بنوكللوصول إىل الغرض الذي يريده الالشرعية أكثرها مركبة، فهذه هي احليلة 

ها البنوك الشرعية منها قفاحليلة اليت تطبكما زعمت.تخلص من الرباتو الشرعية
جائزة بالضوابط ومنها شبيه بالربا يلزم االبتعاد منها.

، الفتوى.عقودالبنوك، الشرعية، احليلة، : الكلمات الرئيسة

المقدمة.1

ليحقق معىن استخالفه يأ اهللا الكون خلق اهللا اإلنسان ليكون خليفته يف األرض، فه

األمانة اليت سيسأل عنها ، فهي االبتالءو االختبارواألرض هي حمل. يف األرض

، بل قد دله وأرشده ومل يرتكه مهالعبثا، اإلنسانمل خيلق-عز وجل–. فاهللا اإلنسان

كل ما حيتاجه إليه اإلنساننزل الرمحن  إىل ما ينفعه من األمور الدنيوية واألخروية. فأ
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، سواء أكان يف العقيدة أو األخالق أو رسلالهؤالءعلى يدمن األوامر والنواهي 

املعاملة.

ا حممد رسول اهللا سالميةاإلالشريعةإن  صلى اهللا عليه –اليت جاء 

ولذلك .-سبحانه تعاىل-املنزلة من عند اهللا هي خامتة الشرائع السماوية- وسلم

ا جاءت عامة ﴾َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسوًال ﴿كما قال تعاىل: وليست خاصة لقومه،فإ

أوبيضأعجميا، أو أكان ا، عربياأن يلتزمنسان إطلب من كل ي.]79النساء: [

، رجاال أو نساء.سودأ

عالقات الىل بناء إ، حيتاج خملوق اجتماعيبطبعه أنهنساناإلإن 

مع غريه؛ ألنه ال ميكن أن يعيش وحيدا. فهو حباجة ماسة إىل أن يتعامل والتواصل

ا مع اآلخرين. فثمة العقود املالية بني الناس اليت تتوقف عليها معايشهم وتتوفر 

البالد والعباد. مصاحلىل حتقيقإوسبيال احلاجاتلسدّ لتكون وسيلة ، مصاحلهم

ق تلك املصلحة وتطّور جهة اقتصاد وألجل هذا أنشأت املؤسسات املالية لتحقي

ا تنقسم إىل  البلد. فاملؤسسات املالية يف إندونيسيا كثرية ومن ذلك البنوك. عموما أ

إن لكل منهما وظائف وأعماال، سواء يف التجارة حيث قسمني: التجارية والشرعية، 

.أو املسامهة أو جمرد حفظ األمانة من العمالء
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ا فألهية  موضوع املعامالت، خاصة يف معامالت بنكية اليت يتعامل 

ا كثري من العلماء غاية العناية. فمن أجلها ألفت الكتب  الناس كثريا، فقد اعتىن 

اكتشاف حقيقة جمهولة، أجلمن وكتبت الرسائل وأقيمت املؤمترات ودرست املسائل. 

.على حقيقة موجودةتأكيد الرباهنيأو 

ما احليل املستعملة .1يسة اليت سوف يتكلم عنها الباحث:فاملسائل الرئ

كيف مدى التزام البنوك الشرعية باملبادئ .2عند البنوك الشرعية لتحقيق اهلدف؟

ما حكم احليل املستعملة يف البنوك .3اإلسالمية وما أفىت به اجلهة املسؤولة؟

الشرعية؟

معرفة احليل.1ألهداف من هذا البحث كما يلي: اختذ الباحث ا

معرفة مدى قوة التزام البنوك الشرعية باملبادئ .2املستخدمة عند البنوك الشرعية.

معرفة حكم احليل املستعملة يف البنوك .3اإلسالمية وما أفتاه اجلهة املسؤولة.

الشرعية.

يتمثل هذا البحث ببحث ديين مكتيب؛ حبيث يقوم الباحث جبمع 

ة باملوضوع، سواء كان من الكتب أو املقاالت املعلومات من املراجع ذات الصل

وينتهج الباحث منهجا حتليليا نقديا.العلمية املتعلقة باملوضوع.
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قبل قيام الباحث بكتابة هذا البحث، وجد الباجث أن هناك حبوث 

احليل واملخارج الفقهية يف علمية سابقة اليت تتكلم عن هذا املوضوع، منها: 

ا . اصرة: دراسة حتليلية تطبيقية لتجربة بنك إسالم ماليزيااملعامالت املصرفية املع فإ

رسالة قيمة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله كلية معارف الوحي والعلوم 

ماليزيا. فقد كتبها عارف صاحل بن رومسن سنة -اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية العاملية

م.2008

منهج البحث.2

منهجا استقرائيا حتليليا نقديا. لذلك هذا البحث يقوم على مجع وينتهج هذا البحث 

املعلومات عما يتعلق باحليل عند البنوك الشرعية، سواء من الكتب أو املقاالت 

املنشورة بل املقابلة الشخصية عرب اهلاتف من املوظف املختص يف إحدى البنوك 

الشرعية.

مشكلة البحث ونتيجته.3

ما احليل املستعملة عند البنوك هذا البحث عبارة عن اجلواب ملشكلة البحث الثالثة: 

الشرعية لتحقيق اهلدف؟ كيف مدى التزام البنوك الشرعية باملبادئ اإلسالمية وما أفىت 

به اجلهة املسؤولة؟ ما حكم احليل املستعملة يف البنوك الشرعية؟
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دة النظر والقدرة على دقة التصرف يف احلذق وجوْ وهو يف اللغة فإن احليل مجع احليلة، 

.2ووسيلة بارعة حتيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إىل املقصود واخلديعة1األمور

. 3ب الفكر حىت يهتدي إىل املقصوداحلذق يف تدبيري األمور، وهو تقلّ ا: وقيل إ

.4وهي اليت حتول املرء عما يكرهه إىل ما حيبهقال اجلرجاين: و 

ا: " إبراز عمل ممنوع ويف االصطالح قد عرفها ابن عاشور رمحه اهللا بأ

شرعا يف صورة عمل جائز، أو إبراز عمل غري معتد به شرعا يف صورة عمل معتد به 

لقصد التفصي من مؤاخذته. فالتحيل شرعا هو ما كان املنع فيه شرعيا واملانع 

له فليس حتيال رته أو بإجياد وسائفأما السعي إىل عمل مأذون بصورة غري صو الشارع.

.5"أو ورعاولكنه يسمى تدبريا أو حرصا

احلالل،إىلالتوصلايقصداليت.احليل اجلائزة وهي 1فاحليل نوعان: 

حتقيقفيهمماذلكوحنوباطل،دفعأوحق،إثباتأوحرام،تركأوواجب،فعلأو

.185، ص 11، ج ه)1414الثالثة، الطبعةدار صادر، ، بريوت، (لسان العربابن منظور، 1
.209، ص 1)، ج دار الدعوة(،املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية2
.368، ص 28)، جدار اهلداية(،تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي، حممد بن حممد3
، الطبعة األوىل، العلميةدار الكتب ،لبنان-بريوت، (كتاب التعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد4

.94ص م)،1983-ه1403
، حتقيق: حممد طاهر امليساوي، (األردن، دار النفائس، الطبعة مقاصد الشريعة اإلسالميةبن عاشور، ا5

.353م)، ص 2001-ه1421الثانية، 
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مصلحةتناقضوالشرعياً أصالً دمالاليتاحليلوهيالغراء،الشريعةملقاصد

كإسقاطحمظوراً،أوحمرماً،منهااملقصودكانمااحليل احملرمة وهي ما .2. 1معتربة

سواءباطلإثباتأوحق،إبطالأوحالل،حترميأوحرام،استحاللأوواجب،

أوشرعياً،أصالً دماليتاحليلوهيمشروعة،غريأومشروعةالوسيلةكانت

.اتفق العلماء على حترميهالقسموهذامعتربة،مصلحةتناقض

إبطال حق أو إحقاق باطل،فإن احليل بالنظر إىل غرضها إما من قبيل 

أو حتليل احلرام أوحترمي احلالل. فتزل أقدام بعض الناس وحيتالون على الشرع وهم 

م حيسنون صنعا قة أن عالم الغيوب . يظن أن اهللا ال يعلم ذلك كله، واحلقيحيسبون أ

ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء، وال خيفى عليه أي حيلة ارتكبت. فهذا 

النوع مما رده شرع اهللا احلكيم.

، وهذا النوع مما أيده احليلة إثبات حق أو دفع باطليستهدف منوقد 

القبيل مما الشارع يف استعماهلا. وقد يكون يف احليلة نفع كبري وفائدة عظيمة. فهذا 

ليس فيه بأس يف استعماهلا.

، (حبث لنيل درجة احليل يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف كتاب األميان والطالقحممد، سارية حري فستق، 1
. 28م)، ص 2015ه/1436املاجستري يف القضاء والسياسة الشرعية، جامعة املدينة العاملية، ماليزيا، 
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: من كتاب احليل للخصاف حيث قالالشعيبلقد نقل ابن عاشور كالم

ال بأس باحليل فيما حيل وجيوز. وقد يكون يف احليلة ما هو أكرب فائدة وأعظم أثراً. "

أو فمن احليل ما يتخّلص به من املآمث واحلرام وُخيرَُج به إىل احلالل. فما كان من هذا

حنوه فال بأس. وإمنا يكره من ذلك أن حيتال الرجل يف حق الرجل حىت يبطله، أو 

حيتال يف باطل حىت ميّوه، أو حيتال يف شيء حىت يدخل فيه شبهة. فأما ما كان على 

.1"هذا القبيل الذي قلنا فال بأس بذلك

الفشرعياً أصالً احليلةدمالأن.1ومن الضوابط يف استمعمال احليلة: 

إسقاطإىلتؤديفالإمجاع،أوسنة،أوكتاب،منصرحياً نصاً احليلةتعارض

منمقصداً ختالفال: أيالشارع،قصدتعارضالأن.2. حمرمإباحةأوواجب

.للغريثابتاً حقاً احليلةتسقطالأن.3.مشروعةغريحيلةكانتوإالالشرعمقاصد

مصلحةاحليلةعلىالعملعلىيرتتبأن.5. بالغريضرراً احليلةتلحقالأن.4

الوسيلةتكونأن.6. مفسدةدرءأومصلحةجللباحليلةتكونأنأيراجحة

األوقاف والشؤون اإلسالمية،وزارة ، قطر، (بق: حممد احلبييق، حتمقاصد الشريعة اإلسالمية،بن عاشورا1
.318، ص 2)، ج م2004-هـ1425
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ابالعمليتعدىوالالعبادات،إىلاالعملجماليتعدىوالاألصل،يفمشروعة

1.واملشقةاحلرجلرفعاحلاجةقدر

لدى البنوك الشرعية أمر إن الدراسة الفاحصة الضابطة للحيل املأثورة 

مهم للغاية ليميز اخلبيث من الطيب واحلرام من احلالل. ألجل هذا، فإن الكالم عن 

بعض العقود املعمولة يف البنك ملعرفة احليل اليت يستعملها حباجة إىل تدقيق ونظر، 

ما كان على مبدأ .1وهي تنقسم إىل مخسة أقسام على حسب املبادئ املعمولة فيه: 

.ما كان على مبدأ البيع 3.ما كان على مبدأ تقاسم األرباح واخلسائر. 2. ةالوديع

.ما كان على مبدأ اخلدمة املالية، والقسم 5.ما كان على مبدأ اإلجيار. 4والشراء. 

.معامالتهألن البنك الشرعي يتخذ أجرة يف ؛ فهو شبيه باإلجياراخلامس 

منمشتقةكلمة البنك ، و البنوك لغة مجع البنكأما البنوك الشرعية، ف

ا كلمة األصل اللغوي من حيث. فالصرافونلس عليهاجياملقاعد اليت كانت  فإ

كان جيلس اليت2(مقعد طريل)ِمْصطَبةوهي )banco("بانكو"من كلمة يطاليةإ

حممد، سارية خري فستق، احليل يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف كتاب األميان والطالق، جامعة املدينة العاملية، 1
.49م، ص 2015هـ/1436ماليزيا، 

األوىل، الطبعةوزارة الثقافة واإلعالم،،اجلمهورية العراقية، (تكملة املعاجم العربية، بيرترينهارتدوزي،2
.455، ص 1م)، ج 1980
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اها وتوسع يف استعمال هذا املصطلح تطور معنمث.1العملةفة لتحويلارِ يَ عليها الصَّ 

املالية، من اإلقراض والتوفري واملدفوعات.للخدمات 

فهذا الكلمة غري العربية، أما يف اللغة العربية فقد استعملت كلمة مصرف  

كمرادف لكلمة بنك. فاستخدمت البالد العربية كلمة مصرف (واجلمع مصارف) 

للتعبري عن البنوك، نظرا لعدم وجود مرادف لكمة بنك مبفهومها احلديث. 

ا اسم مؤنث منسوب على الشرع، فهو أما الشريعة ف مصدر صناعّي إ

يشرع شرعا وشروعا-شرعيقال: .على أساس شرعيّ مبنياهكون؛ وذلك لمن َشرْع

ا .3املواضع اليت ينحدر إىل املاء منهاأو 2مورد الشاربة املاءوشريعة، فالشريعة هي وأ

.4والزكاة وسائر أعمال الربما سن اهللا من الدين وأمر به كالصوم والصالة واحلج 

فرباير 9، مت اسرتجاعه يوم اجلمعة، https://id.wikipedia.org/wiki/Bankمصدر املوقع: 1
.، الساعة العاشرة والنصف مساء2018

- هـ 1399، دار الفكر، (عبد السالم حممد، حتقيق: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس،الرازي2
.262، ص 3)، ج م1979

.175، ص 8ه)، ج 1414الثالثة، الطبعةدار صادر، ، بريوت، (لسان العربابن منظور، 3
.176، ص 8السابق، ج رجعامل4
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أما يف االصطالح فالبنوك الشرعية هي مؤسسة مالية مهمتها القيام بأداء 

.1اخلدمات املصرفية واملالية يف ضوء القرآن والسنة النبوية

تطبيقات الحيل في مبدأ الوديعة

ا أالعلماء يتفقون على أن الوديعة قربة مرغب فيها، أجر مانة ويف حفظها وأ

على الوديع ضمان إال على سبيل التقصري أو التعدي، لقوله صلى ثواب. وال جيبو 

فظوألن الوديع متربع حب. 2»لَْيَس َعَلى اْلُمْستَـْودَِع َغْريِ اْلُمِغلِّ َضَمانٌ «اهللا عليه وسلم: 

: يقول، واهللا تعاىلأيضاحمسناألمانة امللزم بردها شرعا عند الطلب، ولذلك فإنه 

ما يرتك عند غريه إذن األصل يف الوديعة .3َعَلى اْلُمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل﴾﴿َما

لذلك فالوديعة املصرفية ال بغري إذن صاحبها. أن يتصرف فيهوال جيوزليحفظه،

ينطبق عليه اصطالح الوديعة الشرعية. وأحيانا، تدفع فوائد على األموال اليت تودع 

على سبيل النسبة امللزمة للوديعة. فالعطايا إن عنده، وأنه على سبيل العطايا ال

اشرتطها البنك من بداية العقد فهنا يأخذ حكم الربا، وإن مل يشرتط فال بأس به 

syariah-bank-http://konsultasiskripsi.com/2017/09/16/pengertian-مصدر املوقع: 1

2-tesis-dan-skripsi/ ظهرا.، الساعة احلادية عشرة2018فراير 17، مت اسرتجاعه يوم السبت
الثالثة، الطبعة:دار الكتب العلمية،، بريوت، (ق: حممد عبد القادر عطايق، حتالسنن الكربى،البيهقي2

.473، ص 6)، ج م2003-هـ1424
91سورة التوبة: 3
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إن «ويعترب تربعا من قبل البنك واإلحسان يف األداء، والنيب صلى اهللا عليه وسلم: 

.1»خياركم أحسنكم قضاء

األرباح والخسائرتطبيقات الحيل في مبدأ تقسيم 

واملضاربة. ويف املشاركة املتناقصة ففيها املشاركة املتناقصة احليل أكثره يففإن تطبيق

:2إشكال، وهو

بعد متام العقد، تكون العملية التالية هي إعادة اسم املنزل ألحد الطرفني يعين .1

العميل فقط. بينما البنك ميتلك أصول العقار أكرب بكثري من العميل يف 

ملشاركة، وال دليل على ملكية البنك لألصول بشكل أصلي يف الشهادة.ا

التكاليف الواردة بعد العقد كالضريبة مثال، يتحملها العميل بالكلية، مع أن .2

االمتالك لألصول بني الطرفني ومها البنك والعميل.

يف حال عدم تنفيذ التمويل، يتم بيع األصول على اإلجراء التايل:.3

بيع املنزل أكرب من املبلغ املتبقي مللكية البنك، يتم استخدام إذا كان سعر .أ

عائدات البيع لتغطية ما تبقى من املبالغ املستحقة للبنك أوال، والباقي يعطى 

2393صحيح البخاري، رقم: 1
2Harsanto, molbi f, Penerapan akad musyarakah mutanaqishah pada

bank syariah, universitas az-zahra, hal 8-9
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للعمالء. وهذا يتعارض مع مبدأ تقاسيم األرباح واخلسائر يف املشاركة، بناء 

لنسبة املتفق على مبدأ املشاركة حيث الشركاء كسب األرباح على أساس ا

عليها يف وقت العقد، ونسبة حتمل اخلسائر ترجع إىل رأس املال. ففي هذه 

احلالة ال بد من القيام مبا يلي:

ما حيصل من بيع املنزل لتغطية اجلزء املستحق للبنك..1

والباقي من الربح ال يعطى مجيعا للعمالء، ولكن جيب أن تقسم األرباح .2

املتفق عليها وقت العقد.وفقا لنسبة املشاركة يف الربح 

يتبني أن املصرف حيتال حيلة حالة اخلسارة. فقد أما يف عقد املضاربة 

عامل املصرف املال كالدين ال املضاربة، حبيث ال بد أن يعيد املال للمصرف كليا فإن 

مل يقدر يصدر املصرف رسالة التحذير فإن مل يقدر يلزمه الضمان.

التبايعتطبيقات الحيل في مبدأ 

راء والذي جتريه املراحبة لآلمر بالشيتم عقد البيع يف البنوك الشرعية على عقد بيع

اتفاق فبيع املراحبة العادي يف أطرافه.يخيتلف عن بيع املراحبة العادالشرعيةالبنوك 

أما بيع املراحبة املستعملة اآلن يف البنوك الشرعية هي البائع واملشرتي.الطرفني االثنني 

االتفاق بني العميل والبنك على أن يشرتي العميل البضاعة بربح معلوم بعد شراء 
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األول هو اآلمر بالشراء والثاين املصرف اإلسالمي أطراف ثالثة:ففيه البنك هلا. 

بائع كها والطرف الثالث هو والذي يعد بتوفري السلعة وبيعها لآلمر بالشراء عند امتال 

وهو ما ذكره د. سامي وهذه الصورة ما يسمى ببيع املراحبة لآلمر بالشراء.السلعة.

محود وهو أن يتقدم العميل إىل املصرف طالبا منه شراء السلعة املطلوبة بالوصف 

الذي حيدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعال مراحبة بالنسبة 

.1يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانيتهاليت

. وهناك لألعمالأساسيةمهمة للغاية و العمليات التجاريةمن املراحبات 

بعض احليل يف عقد املراحبة، ملا فيها من األرباح يف اجلانب ويف جانب آخر هلا خطر 

ومن هذه احليل أن يوكل البنك العميل يف شراء السلعة اليت يريده، فهذا له .عظيم

معىن صورة الربا؛ ألن البنك يعطي العميل املال مباشرة، فاشرتى به السلة مث يزيد يف 

الثمن. فلذلك ال يصرف البنك للعميل إال بعد أن يكون اإللتزام بالشراء من قبل 

2ميلك.العميل، فهذا داخل يف بيع ما ال 

.20ص )،1996اء، (الطبعة األوىل، بيع املراحبة لآلمر بالشر موسى، حسام الدين عفانة،1
2-mantan-kisah-syariah-bank-dari-resign-aku-kenapa-https://pengusahamuslim.com/6121

syariah.html-bank-karyawan ،22:15، الساعة 02021122اطلع یوم الثالثاء
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تطبيقات الحيل في مبدأ اإلجارة

على الوجه اإلسالمي.ويل من أساليب التموهي ذات األمهية الكربىتعترب اإلجارة 

ا الشرعية، ليف البنوك فعالةصيغة فهي  حتقيق تيسري يف البنك و عمالئه متنحكو

جارة من األساليب اليت وتعد اإل.وفوائد تتناسب لكال الطرفنيأهداف كل منهما

ما يستلزم منمعمن قبل اهليئة الشرعيةاليت مت تكييفها و الشرعيةيف البنوك استعملت

، فحسبليست أسلوب متويليإن اإلجارةالتمويل يف هذه البنوك، حيث عمليات

.شرعي لكسب األرباحالنشاط جتاري يقوم به البنكهيبل

اإلجارة هي إجارة منتهية بالتمليك، وهي فمن العقود اليت جيريها البنك يف 

نوع من أنواع اإلجارة اليت قام به البنك يف التمويل. وهي مركبة ما بني اإلجارة والبيع،

فلذلك فقد اختلف العلماء املعاصرون يف حتديد احلكم. فمنهم من أو اإلجارة واهلبة

رة والتمليك، رأى جبوازها مطلقا، ومنهم من جوزها بشرط أن ينفصل عقد اإلجا

ومنهم من رأى بتحرميها؛ ألن العقد جامع بني عقدين على عني واحدة غري مستقر 

على أحدمها. 

يأيت العميل إىل البنك الشرعي ويعرض للبنك ما يريده من البيت أو السيارة 

على أنه التكلفة اإلمجالية، ويطلب من العميل التوقيع أقساطامث يقسط البنك املبلغ
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عني ألنه فيالحظ أن العميل ال ميلك الكال الطرفني.تفق عليهما اسليم حسب بالت

العميلاملدة ينتفعفمن خالل هذه، حمدودةعلى مدة بالتقسيطملزم بدفع املبلغ

اإلجيار شهرياً والبيت إال أنه كاملستأجر يدفعومل يكن ميلك العني.بالبيت أو السيارة

السكن أو أجرةهير ألنه يدفع األقساط اليتتأجمسجانبفهو من .البنكبيد

.األقساطهذهموعود بتملك السيارة أو البيت بعد سدادجانب آخر، ومن السيارة

املتفق عليها.

رة وسدد املبلغ الذي والبنك يفي بالفعل بوعده إذا انتهت مدة اإلجا

فهو يف .ل عندئذ عن البيت أو السيارة للعميل املشرتي بعقد جديدو عليه، فيتنا

احلقيقة يشبه عقد املراحبة، لكنها خاصة بالعني، وأما اإلجارة املنتهية بالتمليك يشمل 

العني واألعمال. فهذه احليلة ظاهرة يف العقد، فلو أن البنك الشرعي يتعامل بالبيع 

تقسيطا أو مراحبة بالفعل لكان أقصر يف العقد وأسلم. فالعقد ال بأس به بالشرط أن 

قد امتلك العني مث يؤجره، وبعد متام عقد اإلجارة باعه أو وهبه، فعقد يكون البنك

اإلجارة والبيع منفصالن عن اآلخر. 
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الخاتمة. 4

أن البنوك الشرعية .1فقد توصل الباحث إىل أهم النتائج، وهي على النحو التايل: 

يكن مل .2استعمل حيال يف عقوده، حبيث مجع عقودا يف عقد واحد وعني واحدة.

.حكم احليلة يف البنوك الشرعية، منها ما  3.؟ التزم جبميع ما قرره اجلهة املسؤولةالبنك

كان جائزا بالشروط املذكورة، ومنها ما كان غري جائز ملا فيه من صورة الربا. واهللا 

أعلم

إقامة الدورات العلمية املتخصصة يف .1أما توصيات هذا البحث: 

تمع ليتسع االطالع واملعرفة بالفروق بني ما أحل اهللا املعامالت املالية املعاصرة  عند ا

.إعادة النظر من املفتني يف اهليئة الشرعية يف الفتاوى مع 2وما حرم اهللا من العقود.

.دورة هذا البحث ونظائره من البحوث املهمة 3ما طبقه البنوك الشرعية يف امليدان. 

.ضرورة القيام 4يف الدوريات والفتاوى باعتبار أنه من البحوث اليت متس الواقع. 

عية يف وسائل اإلعالم املختلفة باحلمالت الدعاية لصيغ املعامالت يف البنوك الشر 

املرئية واملسموعة، حىت تتبني الصيغة لعمالئها وتسويقها بشكل أفضل.
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