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ٌٌساخلُمٌ ٌم نٌ ٌدينٌ مٌ الٌ ٌإعفاءٌ ٌمسألةٌ ٌحولٌ ٌوتنبيهٌ ٌإيضاحٌ 
ٌماحةٌالس يدٌالس يستاينٌ)مد ٌظلهٌ(مستجد  ٌلسٌ ٌٌوفقاًٌلرأيٌ 

ٌ

ٌالر حيٌمٌٌالر محنٌ ٌللاٌ ٌمٌ سٌ بٌ 

ٌكتابٌمنهاجٌالص احلنٌي١٢٣١ٌٌيردانٌبنيٌحنيٌوآخرٌسؤالٌمتكر رٌحولٌاملسألةٌرقمٌٌ وماٌوردٌيفٌهامشهاٌخبصوصٌاستثناء1ٌٌٌٌمن
ٌمنٌالبنوكٌاألجنبيةٌ)املورتكج(ٌمثاًل؟ٌٌاملأخوذةٌٌالدَّينٌمنٌُُخسٌاألرابح،ٌوهلٌهيٌتشملٌمجيعٌأنواعٌالقروض؟ٌوماذاٌعنٌالقروضٌٌ

ٌخولٌيفٌشرحٌاملسألة،ٌالٌبد ٌمنٌالت نبيهٌإىلٌبعضٌاملصطلحاتٌ:قبلٌالدٌ 

هيٌٌ • الشٌ ٌٌكلٌ املؤونة:ٌ يصرفهٌ ٌٌماٌ وعياله نفسهٌ يفٌمعاشٌ سنتهٌ يفٌ والشٌ خصٌ شأنه.ٌ ٌٌحسبٌ خيتلف املواردٌٌأنٌ ابختالفٌ
 واحلاالتٌوالظ روفٌ.مكنةٌزمنةٌواألشخاصٌواألواأل

ٌل • ٌكاحتياجهٌواستخدامهٌ اليومية ٌيفٌحياتهٌ الش خصٌبشكلٌمستمر  ٌكل ٌماٌيصرفهٌ املستمر ة:ٌهي يارةٌٌلبيتٌوالسٌ املؤونةٌ
 ٌٌفهيٌمؤونةٌغريٌمستمر ة.ةٌواحدةٌٌراسةٌوأمثاهلاٌاليتٌتصرفٌملرٌ مصاريفٌالزواجٌوتكاليفٌالدٌ أم اٌ.ٌذلكٌوأمثالٌاثثواأل

ٌٌومناءٌ ٌٌوفوائدٌ ٌٌة،ٌمقدارهاٌعشرونٌابملائةٌمنٌجمموعٌماٌيفيضٌعنٌاملؤونةٌالس نويةٌمنٌأرابحٌ ةٌسنويٌ س:ٌفريضةٌماليٌ اخلُمٌ  •
 ةٌ.ديٌ ةٌأوٌنٌقوماٌشابهٌذلك،ٌعينيٌ ٌوعائداتٌ 

يٌ  • ٌكماٌإذاٌاشرتىٌعقاراًٌأوٌسيارًةٌبثمنٌمؤجٌ ن:ٌهوٌماٌيثبتٌمنٌمالٌيفٌذم ةٌاملكلَّالدَّ م نٌشخصٌٌف لٌأوٌاستقرضٌأمواالًٌ
ٌكالبنوكٌمثاًلٌ. 2ٌٌٌٌآخ رٌأوٌمنٌجهة ٌاعتبارية ٌكانٌمنٌجهة ٌغريٌمسلمةٌإال  والٌجيوزٌللمؤمنٌاالستقراضٌمعٌالر ابٌحىتٌلو

 ٌ.3ابالستنقاذ
 

 
هجرية، ومنّقحة وفقاً    ١٤٣٩ربيع اآلخر    ١٥)خمتومة وموّقعة خبتم وتوقيع مساحته بتأريخ    ٤٤٥و   ٤٤٤ل، كتاب اخلمس، صفحة  ، اجلزء األوّ "احلنيمنهاج الصّ "الّسيستاين، الّسيد علي:    1

 ه(. آلخر فتاوى وآراء مساحته مّد ظلّ 
 ائن واملدين، وال جيوز التخّلف عنها.فاق بني الدّ عاً وفقاً لشرائط املعاملة واإلتّ جيب الوفاء ابلدَّين شر  2
 .  أو التزامات ماوإن اشتمل على توافق ، كالبنوك مثاًل، غري مسلمماٍل من قصد به استحصال ي  استنقاذ: هو مصطلح فقهي  3
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ٌ

ٌابقٌ:صورةٌاملسألةٌيفٌالسٌ 

ئقةٌبشأنه،ٌفإن ٌهذاٌالدَّينٌُيستثىنٌم نٌأرابحٌنفسٌالسٌ  ٌكانٌعلىٌاإلنسانٌد ينٌوقدٌصرفهٌيفٌمؤونتهٌالس نويةٌالال  نة.ٌفالٌٌعمومًا،ٌإذا
ربحٌاإلنسانٌمباٌيعادلٌد ينه.ٌمثاًل:ٌلوٌاقرتضٌمائةٌألفٌلشراءٌبيتٌلسكناهٌيفٌمؤنته،ٌوبنفسٌالس نةٌربحٌمائةٌٌجيبٌاخلُمسٌفيماٌٌ

ألف،ٌفالٌجيبٌاخلمسٌعلىٌهذاٌالر بح.ٌلكن،ٌلوٌربحٌيفٌالس نةٌاألوىلٌسبعنيٌألفاًٌفسد دٌد ينهٌهباٌأوٌاستثىنٌد ينهٌمنها،ٌففيٌالس نةٌٌ
ٌكانٌملؤونةٌالس نةٌاألوىل.ٌأيٌالٌيستثىنٌٌيٌمالثانيةٌالٌيستثىنٌاملتبقٌ  نٌالدَّينٌ)وهوٌثالثونٌألفًا(ٌألن هٌليسٌد يناًٌملؤونةٌالس نةٌالثانيةٌبل

ٌحقةٌ.د ينٌالس نةٌاألوىلٌمنٌأرابحٌالس ننيٌالال ٌ

ٌصورةٌاملسألةٌاملستجد ةٌ:

ٌكانٌالدَّينٌمصروفاًٌيفٌاملؤونةٌاملستمر ةٌ)كالبيتٌٌو يارةٌمثاًل(ٌفقدٌأجازٌمساحةٌالس يدٌالس يستاينٌأنٌٌالسٌ املستجد ٌيفٌالفتوىٌهوٌإذا
حقةٌأيضاًٌماٌدامٌاإلنسانٌيستخدمها.ٌووفقاًٌللمثالٌالس ابق،ٌفالٌجيبٌختميسٌمبلغٌالثٌ  الثنيٌألفاًٌيفٌٌُيستثىنٌمنٌأرابحٌالس ننيٌالال 

ٌمؤونتهٌ.ٌٌالش خصٌابستخدامٌالبيتٌيفٌٌالدَّينٌواستمرٌ ٌإنٌاستمرٌ ٌٌ،انية،ٌوالٌبعدهاالس نةٌالثٌ 

ٌٌ:جديرةٌابالنتباهمالحظاتٌمهم ةٌ

ٌكالتٌ الدٌَّاالستثناءٌالٌيشملٌٌٌٌهذ • أوٌالز واجٌأوٌالد راسةٌأوٌالس فرٌأوٌالعالجٌ)غريٌالد ائم(ٌٌٌٌجارةٌواإلستثمارينٌملؤونةٌالعمل
نٌٌنٌيعولٌهبمٌمٌ فقطٌملوؤنةٌاملعيشةٌماٌيصرفهٌاإلنسانٌلنفسهٌومٌ هذاٌاالستثناءٌٌاٌٌإمنٌ ٌٌأوٌإذاٌتعرضٌإىلٌتلفٌأوٌسرقةٌمثاًل.

أنٌالٌيكونٌأزيدٌمم اٌيليقٌٌٌوٌٌ.الد ائمةٌٌوغريٌذلكٌمنٌلوازمٌاحلياةٌاملعيشيةوعالجٌملرضٌدائمٌٌسكنٌوملبسٌوطعامٌوشرابٌٌ
فيعد ٌحي  ئذٌغريٌالئقٌبشأهنماٌ.نبشأنه.ٌفقدٌالٌيتقب لٌالُعرفٌلشخصنيٌإشغالٌمنزلٌبعشرٌُغرفٌمثالًٌ

ٌينقصٌسنويًٌالدٌٌٌَّنٌَّإ • ٌكل ه،ٌوهكذاٌٌٌٌين ٌاملتبق يٌم نٌالدَّينٌوليسٌالدَّين ٌالوقت.ٌولذاٌفاملستثىنٌهو ٌاألقساطٌعرب حبكمٌتسديد
مثاًل.ٌٌٌٌاًٌ:ٌلوٌاقرتضٌعشرةٌآالفٌلشراءٌسي ارة،ٌوكانٌجمموعٌأقساطهاٌاليتٌسد دهاٌيفٌالس نةٌاألوىلٌألفلباقيٌالس نني.ٌمثاٌل

ينهٌالذيٌملٌٌ ٌكوهناٌمعادلةٌلد  وكانٌرحبهٌيفٌسنةٌالدَّينٌهذاٌعشرةٌآالفٌأيضًا،ٌفيستثىنٌحينئذٌمنٌاخلمسٌتسعةٌآالف
ٌاأللف،ٌفيكونٌاخلُمسٌالواجبٌٌ ٌالباقيٌوهو ٌالس نةٌاألوىلٌمائتنيٌفقط.ٌفلوٌربحٌيفٌالس نةٌالثانيةٌٌيسد ده،ٌوخيم س عليهٌيف

ٌكأقساط،ٌفيستثينٌالدَّينٌاملتبقيٌمنٌمؤونةٌالس نةٌالثٌ  انيةٌوهوٌٌعشرةٌآالفٌأيضًا،ٌفطبيعيٌأن هٌيكونٌقدٌدفعٌألفاًٌأخرى
 اءةٌفقط.ٌوهكذا.ٌٌانيةٌهوٌأربعممثانيةٌآالف،ٌوخيم سٌألفني.ٌفيكونٌاخلمسٌالواجبٌعليهٌدفعهٌيفٌالس نةٌالثٌ 
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ٌ
ٌكونٌاملعتادٌدفعهٌشهري ًٌبةٌعليٌهالتمييزٌوالفصلٌبنيٌمبلغٌالقرضٌالذيٌجيبٌدفعهٌوبنيٌالفوائدٌاملرتتٌ يلزمٌاالنتباهٌإىلٌٌ • ،ٌٌ

 ٌ.بتاتًٌٌمسألةٌاستثناءٌالدَّينٌمنٌاخلمسٌالٌتشملٌالفوائدٌاملرتت بةٌعليهٌٌ.ٌفإنٌ أصلٌاملبلغٌزائداًٌالفوائدهوٌ
تتعلٌ  • املسألةٌ هذهٌ أن ٌ إىلٌ االنتباهٌ د ينٌٌيُفرتضٌ عليهٌ يصطلحٌ ماٌ ٌكل ٌ تشمل ابلض رورةٌ فليسٌ الش رعي،ٌ مبعناهٌ ابلدَّينٌ قٌ

"ٌ ٌاجلواب: ٌاملورتكجٌجاء ٌاستفتاءٌخبصوص ٌإجابةٌعلى ٌأكاملورتكجٌمثاًل.ٌففي ٌاحلكومةٌٌجيوز ٌالذيٌمتو  له ٌالبنك ٌاملالٌمن خذ
ٌاآلخذٌ أوٌاألهايلٌغريٌاملسلمنيٌبقصدٌاإلستنقاذ،ٌالٌاال البنكٌسوفٌيلزمهٌبدفعٌأصلٌاملالٌٌٌهٌأبنٌَّعلمٌٌُقرتاض.ٌوالٌيضر 

ٌكانٌاعتربٌاملورتكجٌقرضاًٌأوٌاستنقاذاً.ٌفإنٌاعتربٌه4ٌ"يدةوالزٌ  قرضاًٌفهوٌٌٌٌ.ٌفإن ٌحتديدٌذلكٌيرجعٌللش خصٌنفسهٌوني تهٌإن
ٌكونٌاملعاملةٌربوية.ٌوإنٌاعتربهٌاستنقاذاًٌفهوٌمسو غاًٌلكن ٌاملبلغٌٌ ُيستثىنٌمنٌاملؤونةٌحينئذ ٌلكنٌاملقرتضٌسيكونٌآمثًا

ٌكونٌمالٌاالستنقاذٌيُعتربٌشرعاًٌأحدٌاإليراداتٌ.  سوفٌلنٌُيستثىنٌمنٌاملؤونة
املبلغ ٌاملأخوذ ٌمنٌالبنكٌاستنقاذاً،ٌوتوف رٌلديهٌمنهٌماٌميك نهٌمنٌاحلج ،ٌٌقطةٌاملاضية،ٌفلوٌاعتربٌالش خُصٌٌتفريعاًٌعلىٌالنٌ  •

ٌاحلج ٌبذم ته.ٌوإنٌاعتربٌاملبلغٌقرضًا،ٌفالٌجيبٌاحلج ٌعليٌه  ٌ.5استقر 
ٌ

ٌمزيدٌمنٌاألمثلةٌ:

األقساط.ٌفُيستثىنٌالدَّينٌٌٌللبنكٌمثالًٌعشرةٌآالفٌجمموعٌٌشخصٌاقرتضٌمبلغاًٌقدرهٌماءةٌألفٌلشراءٌبيتٌلسكناه.ٌويدفعٌسنوي ًٌ
ٌمنٌأرابحهٌحىتٌيتم ٌتسديدٌالقرضٌعلىٌالنحوٌالتايلٌ:

 الس نةٌاألوىلٌاليتٌمت ٌاستحصالٌالد ينٌفيهٌا
 قرضٌمنٌالبنٌك   100,000-
 أرابحٌالسنةٌاألوىٌل  20,000+
------------  
= -80,000  
 جمموعٌاألقساطٌاملسد دةٌمنٌأصلٌالدَّينٌيفٌسنتهٌاألوىٌل  10,000+
-ٌ----------- 

 
 ٢٤٦، مسألة رقم  ١٨٢، صفحة  هـ١٤١٨، طبعة سنة  "الفقه للمغرتبني" الّسيستاين، الّسيد علي:  4
 هجرية(.  ١٤٢٨شّوال  ١٩)خمتومة وموّقعة خبتم وتوقيع مساحته بتأريخ   ٣٤ورقم   ٣٣، مسألة رقم ٢٩، صفحة "مناسك احلّج وملحقاهتا"الّسيستاين، الّسيد علي:  5
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انيةٌالذيٌملٌيستثىٌننةٌالثٌ نةٌاألوىلٌإىلٌالسٌ الدَّينٌاملتبق يٌمنٌالسٌ   70,000- =  
انيٌةنةٌالثٌ أرابحٌالسٌ   25,000+  
-ٌ----------- 
= - 45,000  
انيٌةجمموعٌاألقساطٌاملسد دةٌمنٌأصلٌالدَّينٌيفٌسنتهٌالثٌ    10,000+  
-ٌ----------- 
الثةٌالذيٌملٌيستثىٌننةٌالثٌ انيةٌإىلٌالسٌ نةٌالثٌ منٌالسٌ الدَّينٌاملتبق يٌ  35,000- =  
الثٌةنةٌالثٌ أرابحٌالسٌ   15,000+  
-ٌ----------- 
= -20,000  
الثٌةجمموعٌاألقساطٌاملسد دةٌمنٌأصلٌالدَّينٌيفٌسنتهٌالثٌ    10,000+  
-ٌ----------- 
ابعةٌالذيٌملٌيستثىٌننةٌالرٌ الثةٌإىلٌالسٌ نةٌالثٌ الدَّينٌاملتبق يٌمنٌالسٌ   10,000- =  
ابعٌةنةٌالرٌ أرابحٌالسٌ   20,000+  
-ٌ----------- 
ٌكاملٌالدَّين،ٌوبقيٌمنٌأرابحٌالسٌ   10,000+ = ابعةٌمبلٌغنةٌالرٌ مت ٌاستثناء  
 متبق يٌاألرابحٌالذيٌتعل قٌبهٌاخلمس   20% -
-ٌ----------- 
رعيٌمنٌاخلمسٌالواجبٌأداؤٌهاحلق ٌالشٌ    2,000ٌٌ  

ٌ

ٌ


