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 :امللخص
ويعترب   ،ديثيف عصران احل  جدال  ها يعد هذا البحث من أهم املوضوعات القانونية وأكثر 
بعد يوم،   اليت تشغل احملاكم يوماً  الدائن   سؤوليةويرتبط هذا املوضوع مبمن املوضوعات 

والتزام و   قتضى مب  هما واملدين  املوضوع  هذا  يف  البحث  ومت  الشرط   يستنتج العقد،  أبن 
اىل   فعال  وبشكل  يؤدي  طريفإلاتنفيذ    ضرورةاجلزائي  بني  و العقد   لتزام  وسيلة يعترب  ، 

 . االتفاق عليهيقوم بتنفيذ مامت  رفني حىت  ط على الطغ للض

  الشرط، اجلزاء، املعامالت املصرفية  احية: الكلمات املفت

 

 
Abstract: 

This research is considered one of the most important legal topics and is 

more applied in our current era. However, it is considered one of the 
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topics that occupy the courts day after day, and this issue is related 

between the creditor and the debtor and the imposition of both of them 

to adhere to what was described in the contract, and this topic was 

researched and we concluded that the penalty clause effectively leads to 

an investigation implementation of the commitment between the two 

parties, and a means to exert pressure on the two parties to implement 

what has been committed. 

 

Key words:  Condition, penalty, bank transactions 

 

 

وأهداف املقدمة وما يتعلق هبا من خطط  احملور األول:    

 املقدمة 
حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة  فيه،  مباركا  طيبا  محدا كثريا  العاملني،  رب  هلل   احلمد 

 وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد..... 
ال خيفى على البشر أن املؤسسات املالية اإلسالمية تعمل يف حميط تغلب عليه القوانني  

أجل ِّ الفضائل وأعظمها، وأعلى املقاصد يف الدارين لوضعية، لذا فإن الفقه يف الدين من  ا
نواحي  يشمل  الدين  والفقه يف  دينه،  بفقه  يهتم  أن  فيجب على كل مسلم   ، وأكرمها 
احلياة كلها، ومنها ما يتعلق ابملعامالت املالية وما يرتتب عليها من أحكام شرعية، فإنه 

أتخري وفاء الدين ، فيقعون يف   اً من املسلمني جيهلون ما يرتتب علىمن املؤسف أن كثري 
العلماء  الناس، ومن  العالقات بني  الشرعي، وينشأ بسبب ذلك فساد كثري يف  احملظور 
إبفراده  جدير  فاملوضوع  لذلك  االقرتاض  بداية  يف  اجلزائي  الشرط  وضع  جيب  قال  من 

اآلاث تلك  و  الفقهية  األحكام  يضم  مستقل  الشرط ببحث  ووضع  ابلتأخري  املتعلقة  ر 
 . زائياجل

 أهداف البحث 
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 التعرف على مفهوم الشرط اجلزائي، وأمهيته، وأحكامه. 
 معرفة أثر قيام أحد الطرفني ابالخالل ابلعقد وإقامة الشرط اجلزائي عليه.

بطريقة  العقد  بتنفيذ  يقضي  الذي  اجلزائي  الشرط  قانون  مع  املتعاقدين  حرية  اختالف 
 ة.حسن الني

 ستهانة يف تنفيد العقود.دور الشرط اجلزائي يف املنع واال
 

 أمهية البحث 
 طبيعة الشرط اجلزائي واحكامه، واالاثر املرتتبة يف عقود املعاوضات يف عصران احلايل. 

 اظهار اخلالف يف املسائل املتعلقة ابلشروط اجلزائية 
 

 أسباب اختيار املوضوع 
 ت املعاصرة دراسه البحث يف موضوعات املعامال

الشرط   املقاوالت أمهية  مثل عقود  املالية  العقود  احلايل، ووجودها يف  اجلزائي يف عصران 
 والصيانة وغريها 

 أثر الشرط اجلزائي يف العقود املالية وأثر االعذار الطارئة على الشرط اجلزائي 
فيما  الضرر  اجلزائي أبنه جائز وشرحت عن  الشرط  اتفقت على حكم  البحوث  اغلب 

 ين حق أحد الطرفني املتعاقد يل
 

 اشكاليات البحث 
أحد  إلتزام  عدم  مشكلة  وهي  اجملتمع،  افراد  بني  تقع  اليت  االشكاليات  أهم  من  تعترب 
االطراف ببنود العقد، مما يؤدي إىل رفع للطرف االخر اخلسائر واالضرار اليت حلقت به 

القاضي سارة، مما يقوم  اىل احملاكم الشرعية ألخذ حقه من الطرف الذي أدى اىل هذه اخل
ابلسلطة املمنوحة له من قبل احلكومة بفض هذا النزاع وإعطاء احلقوق للطرف اخلاسر 
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وإلزام الطرف الذي أحلق به الضرر للتعويض له، حيث يكون غالب التعويض معظمها 
 مبالغ مالية. 

 
 ه، وأنواعه : مفهوم الشرط اجلزائي يف القانون الوضعي، أمساءه ، ونشأت  لثايناحملور ا

 اوالً: مفهوم الشرط اجلزائي 
اختلفت تعريفاته يف القانون الوضعي وفقاً الختالف املعرِّف له، فالقانون للشرط اجلزائي  

التعريفات بناًء على خيتلف تعريفه من انحية شرح القانون واجملتهدين له، لذلك اختلفت  
اال  يتم  وتكييفه، ومىت  اجلزائي  الشرط  طبيعة  واهلدف من هذا االختالف يف  ستحقاق، 

القاضي يف تعديل هذا الشرط، وسوف نست التعريفات الشرط، ومدى قوة  عرض بعض 
 -من مواد القانون للشرط اجلزائي:

الذي مبوجبه ( مدين فرنسي على أن الشرط اجلزائي هو )ذاك    1226نصت املادة )  
ا املتعاقدان بذاهتما وبصورة جازمة مقدار األضرار  الفريقان  ملتوجبة األداء يف حال حيدد 

 عدم التنفيذ( 
( مدين فرنسي على تعريف الشرط اجلزائي أبنه)تعويض الدائن    1229ونصت املادة )  

 عن األضرار اليت تلحقه من جراء عدم تنفيذ االلتزام األصلي( 
ال انتقد هذا  التنفيذ، ومت ولقد  تعريف االول لكونه عام وبه نقص إذ يقتصر على عدم 

ف الثاين من جهة جمتهدي القانون كونه يقتصر التعويض على حالة ووقوع انتقاد التعري
املادة رقم ) الضرر، و  القانون  الفرنسي واليت مبقتضاها ميكن 1152هذا خيالف  ( مدين 

ة اإلخالل ولو مل حيصل ضرر ، وهذا للمشرتط احلصول على التعويض املشرتط يف حال 
 انون الفرنسي حول الشرط اجلزائي. يظهر مدى اختالف والرتدد الذي وقع فيه الق

 
 وقدم ُعرف عن الغربني أبنه: 
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)ذلك الشرط الذي يفرض على الشخص ضرورة أداء مبلغ، أو شيء كجزاء لعدم قيامه 
 بتنفيذ التزامه، أو لتأخره يف تنفيذه( 

تفاق، مبقتضاه يتفق األطراف على مبلغ من النقود يدفعه املدين يف حالة )اتفاق تبعي لال
 لتنفيذ( عدم ا

 وقد ُعرف عند العرب: 
)اتفاق بني الطرفني حيدد مقدماً مقدار التعويض الذي جيب على املدين أن يدفعه إىل 

التعريف على املدين ، وأيخذ هذا    دائنه يف حالة عدم تنفيذ التزامه، أو أتخره يف تنفيذه(
يذ أو التاخري من غري الدائن، وعلى الدين من دون غريه من العقود ويف حالة عدم التنف

 فيه دون حلة التنفيذ اجلزئي واملعيب. 
بتنفيذ  القيام  عدم  عند  بنفسهما  ويقررانه  العقد  يف  العاقدان  يشرتطه  الذي  )التعويض 

الوفاء( التأخري يف  التنفيذ أو ، وأيخذ ه   املوجب أو حصول  التعريف يف حالة عدم  ذا 
 . رغم أنه جيوز بعده وقبل الضررالتأخري  يف التنفيذ وكذلك حصر الشرط اجلزائي ابلعقد  

 
 ونرى من خالل التعرفني عدم ربط التعويض ابلضرر مما يوهم عدم اشرتاط الضرر 
ن النقود  )اتفاق مبقتضاه يلتزم شخص ابلقيام أبمر معني  يكون يف الغالب دفع مبلغ م

األصلي يف حالة إخالله ابلتزام أصلي مقرر يف ذمته، أو أتخره يف الوفاء بذلك االلتزام  
بسبب  ضرر  من  يصيبه  عما  للدائن  وتعويضاً  التأخري  أو  اإلخالل  هذا  على  له  جزاء 

 ذلك(
عن  التعويض  مقدار  على  يكمله  عقد الحق  أو يف  العقد،  يف  مسبقاً  الطرفني  )اتفاق 

الواقع  االتفاق قبل وقوع اإلخالل   الضرر  يتم هذا  بتنفيذ االلتزام على أن  عن اإلخالل 
 ابلتنفيذ(. 

 
 مساء الشرط اجلزائي  : ااثنياً 
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 تعدد االمساء للشرط اجلزائي يف القوانني بسبب حتديد طبيعته ومن ذلك مايلي: 
)التعيني ابالتفاق( أو من رجح أنه جمرد اتفاق ملزم أطلق عليه اسم )البند اجلزائي( أو  

اعتمدها ، وعبارة )البند اجلزائي( هي املستعملة يف القانون الفرنسي، و   )التعيني االتفاقي( 
 (266القانون اللبناين يف املادة )

ومن رجح أنه تعويض عن الضرر أطلق عليه )التعويض االتفاقي( وهو ما سار عليه نص 
ومن رجح انه جزاء وعقوبة  واتبع عليها القانون املصري  (224القانون املصري يف املادة )

ولكن يظل االسم  اإليصائي(فضل عبارة )اجلزاء االتفاقي، أو اجلزاء التعاقدي، أو اجلزاء  
 .) الشرط اجلزائي( هو االشهر ورجحه القضاء القانوين وجرى به العرف

 
 اثلثاً : نشأة الشرط اجلزائي 

القوانني القدمية اليت وضعها القانونيون، ومن مث تطور شيئاً يعترب اتريخ الشرط اجلزائي من  
حلديثة لدى سنقوم بتفصيلها من فشيئاً اىل ان وصل اىل ماهو وصلنا عليه يف القوانني ا

 القدمي اىل احلديث 
 

 الشرط اجلزائي يف القوانني القدمية 
بصورته املوجودة يف وقتنا احلاضر، يف القانون البابلي : يعترب الشرط اجلزائي ال ابمسه، وال 

ولكن كانت العقود غري ملزمة يف هذا القانون، وقد جلأوا  اىل تضمني عقود البيع شرطاً 
 .عبارة عن عقوبة مالية ملن يرجع عن العقد، وهنا ميكن القول بداية الشرط اجلزائيوهو  

اليواننيون واالغريق يضعون يف عقودهم  القانون االغريقي : كان  العقوبة   يف  املالية على 
مالية ملن خيل اباللتزام، وهنا كان اهلدف إجبار املدين على تنفيذ ما التزم به، لكن كانوا  

 العقوبة ومل يكونوا مقيدين حبد معني. احراراً يف  
القانون الروماين : ظهر أبسم الشرط اجلزائي لكنه كان يتسم ابلطابع العقايب، اذا اخل 

  جمرماً يستحق العقاب، لذلك كانوا يضمنون عقودهم. املدين اباللتزام يعترب 
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فأ الضرر،  عن  اجلزائي كتعويض  الشرط  القانون  هذا  ظهر يف   : الكنسي  عطى القانون 
أقل من الضرر بعض مفكريه سلطة للقاضي يف تعديل الشروط اجلزائية ابلزايدة اذا كان  

ا التطوير  يف هذا القانون الذي حدث، وابالنقاص اذا كان املبلغ مبالغاً فيه، ويرجع هذ 
العقد نقوداً،  اذا كان موضوع  الشرط اجلزائي  الراب وبناء عليه مل جيز  الهنم كانوا حيرمون 

 دي اىل الراب احملرم عندهم.النه يؤ 
الفرنسي القدمي : كان الشرط اجلزائي فيه عبارة عن عقوبة تلحق املدين املخل  القانون 

يزون للقضاء ختفيض العقوبة لصاحل املدين اذا كان يفوق ابلتزامه بعقد ما، لذلك كانوا جي
 .الضرر احلقيقي دون زايدة للدائن ولو كان الضرر أقل من الذي حلق به

 شرط اجلزائي يف القانون احلديث لا
اجلزائي، وعدم    الشرط  ثبات  بوجوب  القانون  أقر يف هذا   : احلديث  الفرنسي  القانون 

الذ  اجلزائي ابلضرر  الشرط  الطرفني أخل بشرط ارتباط  للطرفني، فمجرد أحد  ي حدث 
 . استحق الشرط اجلزائي

احلدي   الفرنسي  القانون  من  فكرته  أخذت   : العربية  مدى القوانني  اختلفت  ولكن  ث، 
كان أكثر أتثري هو القانون اللبناين الذي ينص على التأثري مبا قررها القانون الفرنسي، ف

( ، 266  –  259لشرط اجلزائي يف املواد)  ان يشرتط الضرر ليستحق الطرف االخر ا
التعويضية للشرط اجلزائي، فقد قام  القانون املصري فثبت االمر على أتكيد الصفة  أما 

الضرر هذ  مع  ليتناسب  لتعديله  السلطة  القاضي  وأعطى  الضرر  وقوع  وبني  بينه  بربط  ا 
املواد )   السوري يف  (، وتبع  225-  224  -223الواقع وذلك يف  القانون  ) اه  ملادة 

 184/1(، واجلزائري يف املادة )    226( واللييب يف مادة )  170/1(، والعراقي )    24
لت رغبة  االردين  القانون  وأعطى  االسالمية (،  الشريعة  من  استمد  وأنه  العدل  حقيق 

السلطة يف تعديل الشرط اجلزائي ليسا املادة )  للقاضي له  الضرر متاماً يف  (   364وي 
(، اما يف القانون الكوييت اذ قرر يف املادة )   390مارات يف املادة )  وحذا معه دولة اال

د اليت حمل االلتزام فيها ( أن الشرط اجلزائي اليدخل على العقو   1/ 305( و )    302
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مبلغاً من النقود، النه يعترب فائدة ربوية، والقانون الكوييت أبطل هذا االتفاق على الفوائد 
)  للماد مل  302ة  )إذا  أن ( وهو  للمتعاقدين  النقود جيوز  من  مبلغاً  االلتزام  يكن حمل   

املادة   واضافة  الحق(  اتفاق  يف  أو  العقد،  يف  التعويض  مقدماً  وهو    (1/ 305)يقدرا 
)يقع ابطالً كل اتفاق على تقاضي االنتفاع مببلغ من النقود أو مقابل التأخري يف الوفاء 

 . اباللتزام به(
 
 

 اجلزائي و صوره رابعاً : انواع الشرط  
 للشرط اجلزائي عدة صور وانواع وذلك ابعتبارات خمتلفة ومن تلك االعتبارات 

 ثالثة وهي: النوع االول : ابعتبار حمله من العقد    
أن يكون مقرتانً ابلعقد فيندرج الشرط اجلزائي يف العقد كبند من بنوده وهذا هو األكثر 

 واألغلب. 
بعد   اجلزائي  الشرط  يتفق على  الالحق وهذا أن  اجلزائي  الشرط  يسمى  ما  العقد، وهو 

 البد أن يكون قبل وقوع الضرر.
 .ائي السابقأن يتفق على الشرط اجلزائي قبل العقد وهو الشرط اجلز 

 
صور     وله  عمل  حملها  اليت  ابلعقود  لإلخالل  املقرر  اجلزائي  الشرط   : الثاين  النوع 

 كثرية منها مايلي: 
د املقاولة الذي يتضمن دفع مبلغ من النقود عن كل يوم يتأخر الشرط اجلزائي املقرتن بعق 

 فيه املقاول عن تسليم املباين كلها، أو بعضها يف الوقت احملدد 
املقرتن بعقد العمل الذي يتضمن خصم مبلغ معني من النقود من أجرة جلزائي  الشرط ا

االتفاق ينفذ مامت  أو مل  العمل  العامل ابلتأخري عن  قام  إذا  العمل   العامل  نفد  أو  عليه 
 لكن به نقصاً أو عيب. 
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الشرط اجلزائي املقرتن بعقود التوريد والذي يقوم به خصم مبلغ معني عن كل يوم أتخري 
ملورد عن تسليم البضائع املتفق عليها يف وقتها املناسب، أو تكون ليست البضاعة من ا

 يها وفقاً لشروط املشرتي.املتفق عل
 املرتبط بتأجري املستأجر عرض ويتأخر يف تسليمه يف الوقت احملدد. الشرط اجلزائي  

 
ون مكاهنا مبلغاً الشرط اجلزائي املرتبط لتأخري الوفاء اباللتزامات اليت يك  النوع الثالث :

ن ببيع اآلجل ، أو عقد قرض والذي يتضمن من النقود ومن صورها الشرط اجلزائي املقرت 
 .  أو عن كل شهر أو سنة، غريها مايتم االتفاق عليهدفع مبلغ معني عن كل يوم أتخري 

 
 ابعتبارها املعوض عنه وهلا عدة انواع منها مايلي:  :  النوع الرابع

 لتنفيذ. جلزائي املقرر لعدم االنوع األول: الشرط ا
 النوع الثاين: الشرط اجلزائي عن التأخر يف التنفيذ. 

 أو اجلزئي.   النوع الثالث: الشرط اجلزائي عن التنفيذ الناقص 
 النوع الرابع: الشرط اجلزائي عن التنفيذ املعيب. 

 . : ابعتبارها العقود اليت يدخلها  النوع اخلامس
وضات املالية مبختلف اجلزائي وخصوصاً يف عقود املعا اغلب العقود ال ختلو من الشرط  

 . صورها
 

 النوع السادس :ابعتبارها نوع العوض وله نوعان 
 التعويض النقدي وهو أكثرها واشهرها وهلا عدد صور منها : النوع االول :  

% أو مبلغ معني 5ممكن ان يكون الشرط اجلزائي عبارة عن نسبة حمددة فمثال يكون  
املصنع وغريهم عن يتم خصمها عن   أو  املورد  أو  املقاول  فيها  يتأخر  يوم أو شهر  كل 

 فق عليه.تنفيذ عمله يف الوقت املت



 136 شرط اجلزائي وأثره يف املعامالت املصرفية اإلسالمية مفهوم ال

ائي مبلغ مقطوع معني يدفعه املتعهد أو خيصم من قيمة االتفاق يف أن يكون الشرط اجلز   
 . حالة أتخره يف التنفيذ مامت االتفاق عليه

 وره النوع الثاين : التعويض غري النقدي ومن ص
وهو أبن يشرتط املؤجر على املستأجر يف حال أتخر املستأجر تسليم االرض يف الوقت 

 عها تكون ملك للمؤجر. احملدد فإن احملصول والثمار اليت زر 
 

 : معىن الشرط اجلزائي وتكييفه الفقهي   لثاحملور الثا
اجلزائي    حتدثنا عن مفهوم الشرط اجلزائي وسوف نتحدث يف هذا احملور عن معىن الشرط

سوف نقوم بتعرف  وتكييفه الفقهي، وقد نالحظ ان الشرط اجلزائي يتكون من لفظني و 
 . كل منهما على حده

 
 تعريف الشرط أوال :  

 الشرط لغًة له تفاسري ومعاين كثرية منها :  
الشَّرط ) بسكون الراء(  إلزام الشيء، والتزامه يف البيع وحنوه،كالشريطة واجلمع شروط، 

لذ  إلزامه وشرائط  يف  صاحبه  ميلك  الشَّرط  أأين  لك(  أم  عليك  أملك  )الشرط  قيل:  ا 
 ويقال:شرط عليه يف البيع، وحنوه شرطاً ألزمه شيئاً فيه. املشروط إن كان له، أو عليه. 

والشَّْرط )بسكون الراء( كذلك بزغ احلجام ابملشرط أي شقه ابملشرط وإمنا مسي بذلك، 
شرط شارط أوجع من شرط شارط فاألول من  هلم: ُربً ألنه صار له أثر وعالمة ومنه قو 

 اإللزام والثاين من بزغ احلجام. 
الراء ( العالمة واجلمع أشراط ومنه قوله تعاىل: )فَ َهْل يَنظُُروَن إِّالَّ السَّاَعَة والشَّرط ) بفتح  

َأْشرَاطَُها( َجاَء  فَ َقْد  بَ ْغَتًة  أَتْتِّيَ ُهم  العلذلك مسيت اب   ، أي: عالماهتا.  َأن  قود لشروط يف 
 الهنا تدل على صحة العقد وتوثيقه للحقوق بني املتعاقدين. 

 األصوليني والفقهاء : الشرط يف االصطالح عند  
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عرف وميله اىل اإلجياز ونذكر 
ُ
لقد ُعرفت أبكثر من تعريف، وحسب مايسلكه ويفسره امل

 منها مايلي:
لكن ال يلزم أن يوجد عند   ُعرف الشرط أبنه: )عبارة عما ال يوجد املشروط مع عدمه، 

د وجود دم الطهارة، لكن ال يلزم أن توجد الصالة عنوجوده( كالصالة ال توجد مع ع
 الطهارة.

وعرف أبنه: )اسم ملا يتعلق به الوجود دون الوجوب( ، أي أن الشرط يتوقف عليه وجود 
خلت الشيء أبن يوجد عند وجوده ال بوجوده،كالدخول يف قول الرجل المرأته: إن د 

 الدار فأنتِّ طالق، فإن الطالق يتوقف على وجود الدخول. 
الشرط يف   الرفعة:  ابن  الذي وقال  الشيء  انتفاء  انتفائه  يلزم من  ما  الفقهاء:  اصطالح 

فركن  املاهية  مسمى  يف  الداخل  املقوم:  ومعىن  له(  مبقوم  ليس  أنه  مع  فيه  شرطاً  جعل 
 املاهية مقوم هلا خبالف شرطها فإنه خارج عنها. 

 اثنياً : تعريف اجلزاء : 
 منها مايلي :   اجلزاء يف اللغة أيخذ من مصدره جزى أو جيزي وله معاين كثرية

َعْدٍن  )جناُت  تعاىل  قوله  ومنه  مياثله  مبا  العمل  ومقابلة  الشيء،  على  واملكافأة  الثواب 
لَِّك َجزَاُء َمن    تَ زَكَّىَٰ ( ََتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأْلَهْنَاُر َخالِّدِّيَن فِّيَهاۚ  َوذََٰ
َجزَاُؤُه إِّن ُكنُتْم َكاذِّبِّنَي* قَاُلوا َجزَاُؤُه وأييت اجلزاء مبعىن العقاب ومنه قوله تعاىل )قَاُلوا َفَما  
لَِّك ََنْزِّي الظَّالِّمِّنَي(  َد يفِّ َرْحلِّهِّ فَ ُهَو َجزَاُؤُهۚ  َكذََٰ  َمن ُوجِّ

ويف القران قوله تعاىل   اجلزاء أييت يف معىن القضاء كا قول جزيت فالانً حقه أي قضيته،
ًئا()َوات َُّقوا يَ ْوًما الَّ ََتْزِّي نَ ْفٌس َعن ن َّ  ، اي التكفي أو التغين فيه نفس عن نفس   ْفٍس َشي ْ

(  شيئاً  ْثُل َما قَ َتَل مَِّن الن ََّعمِّ ،   جزاء أييت مبعىن العوض أو البدل، يف قوله تعاىل )َفَجزَاٌء م ِّ
 . اي بدل منه

 
 اجلزاء يف االصطالح : 



 138 شرط اجلزائي وأثره يف املعامالت املصرفية اإلسالمية مفهوم ال

مقابل  ه من مكافأة  املسؤول من هللا عز وجل  املكلف  اإلنسان  يناله  ما  عمله و: كل 
االختياري احلسن شرعاً يف الدنيا واآلخرة، ومن عقاب على عمله السيئ شرعاً يف الدنيا 
واآلخرة، وهنا ممكن القول أنت معىن االصطالح للجزاء يتناسب مع معناه يف اللغة اذا  

 سن والعقاب للعمل السيئ. هو الثواب على العمل احل
 

 واملانعاثلثاً: الفرق بني الشرط والسبب  
 

 الفرق بني الشرط والسبب 
 ميكن تعرف السبب أبنه ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته

 
 الفرق بني الشرط والسبب : 

وجود  وجوده  من  يلزم  فال  الشرط  أما  املسبب،  وجود  وجوده  من  يلزم  السبب  أن 
يلزم ماملش الظهر، ولذلك  ن وجوده روط، مثل أن دلوك الشمس سبب لوجوب صالة 

وجود املسبب، وهو وجوب صالة الظهر، بينما الوضوء شرط لصحة الصالة، ولذلك ال 
يلزم من وجوده وجود املشروط، وهو صحة الصالة فقد يتوضأ وال تصح صالته لفقد 

 ة لعدم دخول الوقت. ركن، أو وجود مانع، وقد يوجد كذلك وال توجد الصال
والتأثري، أما الشرط فيتوقف عليه املؤثر،   السبب يتوقف عليه املسبب من حيث الوجود 

 وهو السبب من حيث التأثري ال من حيث الوجود. 
السبب مناسبته يف ذاته، والشرط مناسبته يف غريه، فال يشتمل على املناسبة، وال على 

بب يف وجوب الزكاة، ألنه مناسب يف ذاته، شيء منها يف ذاته، مثل النصاب، فإنه س
لى الغىن ونعمة امللك يف نفسه، اما احلول فإنه شرط يف وجوب لذا النصاب مشتمل ع

الزكاة، ألنه ليس مناسباً يف ذاته، بل يف غريه وهو السبب الذي هو النصاب ألن احلول 
 . يعترب مكمل حلكمة الغين ونعمه امللك يف النصاب
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 واملانع  الفرق بني الشرط 

 يلزم من عدمه وجود، والعدم لذاتهُعرف املانع أبنه ما يلزم من وجوده العدم، وال  

 

 الفرق بني الشرط واملانع : 
يعترب املانع عكس الشرط ألن الشرط يلزم عدمه العدم احلكم كالطهارة، مثل يلزم لصحة 

يلزم من وجود عدم الصالة الطهارة، واملانع يلزم من الوجود عدم احلكم مثل احليض وهنا  
 وجوب الصالة لوجود املانع. 

 لث : أثر الشرط اجلزائي يف املعامالت البنكية املعاصرة احملور الثا
 

 أوال : بيع التقسيط 
اللغة: يف  حيِّبُّ   ُعرف  اَّللََّ  تعاىل)إِّنَّ  قوله  يف  فرقه،  مبعىن  تقسيطاَ  الشىء  قسط  من 

طِّنَي (   . ملقدار ، وكان يقال وفاه قسطه أي نصيبة، أي مبعىن العدل والنصيب وا  اْلُمْقسِّ
عقد على مبيع حال بثمن مؤجل كله، أو بعضه يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة وشرعاً :  

يف أوقات معلومة، وبيع التقسيط هو بيع مؤجل الثمن وال ميكن بيع التقسيط إالمبوجل 
 عات املتفرقة. الثمن، وقد يكون التقسيط دفعة واحدة مؤجلة الثمن أو عدد من الدف

 بيع التقسيط حكم دخول الشرط اجلزائي وأثره يف ال
يف  األقساط  سداد  يف  أتخره  حالة  يف  أنه  املشرتي  على  البائع  يشرتط  أن  وصورته: 
أصل  على  مقدرة  زايدة  عليه  يفرض  عليها  املتفق  الشروط  وفق  عليها  املتفق  األوقات 

 الدين.
اب فدخول الشرط اجلزائي يف التقسيط يعترب حكمه: يعترب من الديون احملرمه النه من الر 

 حمرم 
 . ه : دخول الشرط اجلزائي فبيع التقسيط يفسد العقد الحتوائه على الرابأثر 



 140 شرط اجلزائي وأثره يف املعامالت املصرفية اإلسالمية مفهوم ال

 
 اثنياً : القرض البنكي من املصرف 

ُعرف لغًة : لغة: القطع يقال: قرض الشيء ابملقراض قطعه وأقرض فالن فالانً قطع له 
 قطعة من ماله 

 دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله والقرض اصطالحاً:  
البنكي هو إعطاء العميل مااًل اىل أجل، بشرط زايدة الفائدة معينة يف رأس املال القرض  

اْلبَ ْيَع   ُ اَّللَّ )َأَحلَّ  تعاىل  قوله  على حترميه يف  النصوص  دلت  وقد  اجلاهلية،  براب  واملعروف 
 َوَحرََّم الر ِّاَب ( وقد أمجع العلماء حترميه

 ل الشرط اجلزائي وأثره يف القرض املصريف حكم دخو 
صورته أن يشرتط على املقرتضني أنه يف حال عدم السداد يف الوقت املعلوم يقوم املقرض 

 بزايدة يف أصل القرض فيكون قرض جير نفعاً للقارض. 
 حكمه : حمرماً من الكتاب والسنة واألمجاع

 .العقد فاسداً أثره : دخول الشرط اجلزائي بزايدة رأس املال يعترب  
 

 االئتمان اثلثاً :بطائق  
 املصدر( البنك (مصدره يعطيه ُعرفت من جممع الفقهي ملنظمة اإلسالمي أبهنا مستند 

طبيعي، اعتباري )حامل البطاقة( بناء على عقد بينهما ميكنه من شراء السلع،  لشخص
ا لتضمنه  حااًل  الثمن  دفع  دون  )التجار(  املستند  يعتمد  ممن  اخلدمات  املصدر أو  لتزام 

 فع من حساب املصدر مث يعود على حاملها يف مواعيد دورية. ابلدفع ويكون الد 
 حكم دخول الشرط اجلزائي وأثره يف بطائق االئتمان 

النوع األول: وهو الذي يشرتط على القرض فيه فائدة فهو راب صريح حىت ولو مل تشرتط 
 فيه غرامة التأخري )الشرط اجلزائي(
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لشرط اجلزائي حيوله من قرض إىل راب حمرم الذي ال يشرتط فيه فائدة فإن االنوع الثاين و 
 فالشرط اجلزائي فاسد مفسد للعقد

أثره : العقد عقد دين وقد سبق بيان حكم دخول الشرط اجلزائي على الديون وأنه حمرم، 
 ألنه راب. 

 
 رابعاً : بيع املراحبة 

هو عقد اظهر أس املال وربح معلوم، وقيل  مت تعريفه أبنه عند الفقهاء األوائل هو بيع بر 
 الثمن فيه على مثن املبيع األول مع زايدة ربح معلوم 

 حكم دخول الشرط اجلزائي وأثره يف املراحبة 
البنك  قبل  من  وخاصة  هذا  عصران  يف  انتشاراً  املعامالت  أكثر  من  يعترب   : صورته 

مركب احبة املصرفية، ويعترب عقد  مايسمى املراحبة لآلمر ابلشراء أو الوعد ابلشراء أو املر 
أو  من وعد وبيع ، حيث يطلب أحد األشخاص من شخص آخر سوا كان مصرف 
بربح معني  منه  شرائها سيشرتيها  أنه يف حالة  ويعده  معينة  له سلعة  يشرتي  اتجر أبن 

 خيتلف ابختالف املصرف واختالف األجل. 
بع اآلجل  البيع  عقد  يف  يدرج  قد  اجلزائي  الشرط   : وهو  حكمه  املواعدة،  متام  حمرم د 

 وفاسد
 أثره : مفسد لعقد البيع اآلجل ألنه عقد دين، والشرط اجلزائي جيعله عقد راب. 

 
 خامساً : عقود اإلجارة 

ُعرف اإلجارة يف اللغة أجر أيجر وهو مأعطيت من أجر يف العمل، اجلزاء على العمل، 
 والثواب، والعوض، والذكر احلسن، واملهر.

 يقتضي متليك منفعة مباحة معلومة مقصودة بعوض معلوم. د غري مؤبد  وشرعاً : عق
 وقد قسم اإلجارة اىل نوعني : 



 142 شرط اجلزائي وأثره يف املعامالت املصرفية اإلسالمية مفهوم ال

وهي ما أضيف اىل العقد فيها اىل عني تستويف املنفعة كا الدار أو     االول : إجارة عني 
املستأجرة  العني  أما  هبا.  املنتفعة  االعيان  من  وغريها  اخل،   ....... السيارة  أو  االرض 

 . رة هذه السيارة أو االرض وغريهامعينة كإجا تكون 
عمل :  الثاين اال  إجارة  الذمة  يف  يثبت  عمل  اىل  فيها  للعقد  مأضيف  جري وهي 

 :للمستأجر، وينقسم اىل نوعني 
أن   للخدمة، االول:  معينة  سنة  ملدة  معني كاستئجار  وبزمن  حمددة  ملدة  مقدرة  تكون 

هذا   من  نفعه  قدر  من  وهو  اخلاص  األجري  ملدة  وتسمى  ويكون الشخص  معينة، 
 املستأجر مستحق ملنفعة األجري. 

تكون مقدار العمل حمدد كاالستجار خلياطة ثوب أو اصالح شيء حمدد كا الثاين: أن  
يقبل  أبن  احلق  وله  ابلعمل،  منفعة  قدر  وهو  املشرتك  ابالجري  ويسمى  السيارة  صيانة 

 يارات.أعمال أخرى من اآلخرين كما يف أصحاب الورش وصيانة الس
 دخول الشرط اجلزائي يف االجارة   حكم

أنه يف  مثالً  أو األرض  أو سيارة  العني كالدار،  املؤجر على مستأجر  صورته : اشرتط 
حالة أتخره يف اخلروج عن الوقت احملدد فإنه يدفع تعويضاً عن هذا اإلخالل مقدار معني 

ط رب العمل كن أن يشرت من املال عن كل يوم أتخري زائداً عن أجرة منفعة العني، ومم 
على العامل حبيث إذا مل ينفد العمل يف الوقت املناسب سوف خيصم عليه مبلغ املتفق 

 عليه عن كل يوم أتخري 
 حكمه : ذهب مجهور العلماء املعاصرين إىل صحته ولزوم الوفاء به.

 
 سادساً : عقود االستصناع 

ويقال استصنع الشيء أي   االستصناع يف اللغة : مصدر استصنع مبعىن طلب الصنعة، 
 دعا اىل صنعه، وتعترب الصناعه حرفة للصانع. 
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على  وارد  عقد  هو:  وقيل  عمل خمصوص يف عني خمصوصة،  على  عقد   : الشرع  ويف 
 العمل والعني يف الذمة. 

 حكم دخول الشرط اجلزائي يف عقود االستصناع 
حمرك ، أو خامت   سيارة أوصورته : أن يقول إنسان لصانع ان يصنع له شيء معني مثل  

من الفضة بكمية كبرية ، أو من حناس من عندك بثمن كذا ويبني نوع ما يعمل وقدره 
 .وصفته فيقول الصانع نعم

حكمه : اذا كان الشرط اجلزائي على املستصنع إذا أتخر يف أداء ما عليه فاسد مفسد 
ذا كان الشرط اجلزائي ح، أما اللعقد، ألن االلتزام دين والشرط اجلزائي يف الديون راب صري

 .على الصانع إذا مل ينفذ أو أتخر فجمهور العلماء املعاصرين على صحة الشرط اجلزائي
 

 اخلامتة 
يعترب الشرط اجلزائي من القوانني املستحدثة يف بلداننا اإلسالمية، مت نقلها من القوانني  

حتقيق االلتزام العيين،   الشرط اجلزائي يؤدي وبشكل كبري اىلالغربية، لذا ميكن القول أبن  
نالحظ  وقد  به،  مالتزم  يقوم  العناد حىت  على  وتغلبه  املدين  على  للضغط  وسيلة  ويعد 
امساء للشرط اجلزائي كا التعويض اإلتفاقي أو البند اجلزائي لكن مجيع املسميات هدفها 

 عقد وعدم اإلخالل به.إعطاء الثقة واإلطمئنان للمشرتط يف تنفيذ ال
ال    وضع  منها ولقد  الغاية  حيث  من  اجلزائي  للشرط  الضوابط  من  العديد  القانوين  فقه 

وطريقة تقديرها ومدى إمكانية تنفيذها، وقدرة السلطة القضائية يف تنفيذ املتفق عليه يف 
دد العقد، اما يف الفقه االسالمي يعترب الشرط اجلزائي من املعامالت مستحدثة، وقد ح 

 أنه يغطي الضرر ويساوية للطرف اخلاسر.   أساس التعويض يف الفقة االسالمي
ويف الفقه االسالمي يكون التعويض بعد وقوع الضرر ال قبله،  وال جيوز تعويض الطرف   

اخلاسر قبل وقوع الضرر، ألن الضرر يف هذه احلالة معدوم وجمهول النه تقدمي املسبب 
اجلهالة والغرر، ويكون فيها أكل أموال   السبب وهذا يؤدي اىل  الناس ابلباطل و على 
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اس، كما وضع الشرط اجلزائي يف الديون يعترب حمرم ألنه يعترب راب يزيد التنازعات بني الن
 وعقد فاسد. 
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