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 ملخص البحث
يهدؼ ىذا البحث إُف الكش  عن حكم التعامل بالعقود ا١تستقبلية ا١تلزمة ك ىو بيع الدين كغَت 

 وصل إليو آّمع الفقهيتا١تلزمة ك ىو الوعد بالبيع يف ا١تشتقات ا١تالية اإلسبلمية كذلك ّتمع ما 
قرارات آّمع الفقهي ل كفقاكقد عنونت البحث ب ) بيع الدين ك الوعد بالبيع ،اإلسبلمي من قرارات
( ك ذلك بإشراؼ األستاذ الفاضل األستاذ ا١تشارؾ الدكتور  ٖتليليةفقهية دراسة :اإلسبلمي الدكِف

اآلراء ك ا١تنهج ا١تنهج االستقرائي يف ٚتع  كقد اتبع الباحث أنيس الرٛتن منظور اٟتق حفظو اهلل
 من االستفادة إشكالية حل البحث حاكؿ قد كك قد حاكؿ البحث يف اإلثبات أك النفي  التحليلي

الشرعية يف التعاطي مع العقود  ؽبياف الطر  ك اإلسبلمية الشريعة مع يتناسب ٔتا ا١تالية ا١تستجدات
إُف بيع الدين ك الوعد  الباحث توصلقد  كيت تفصلها عن ا١تعامبلت الربوية ا١تستقبلية ك اٟتدكد ال

كأف حسم األكراؽ ،ك أف التعامل بالصكوؾ جائز،بالبيع جائزاف باستثناء بيع الواجب بالواجب
التجارية عملية ربوية ٤ترمة شرعا ك أف التورؽ الفردم جائز عكس التورقاف ا١تصريف ك العكسي ك بُت 

اٟترمة إذا استوفت شركط السلم كأنو ٯتكن  أف ا١تشتقات ا١تالية التقليدية حراـ كتنتفي عنها صفة
 .االستعاضة عنها بالسلم ا١توازم ك أنو ال ٕتوز ا١تواعدة يف الصرؼ
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ABSTRACT 

This thesis aims at revealing the Sharia judgement of dealing in futuristic contracts, the 

binding contract which is the debt and non-binding contract that is promise to sell according 

to decrees made by International Islamic fiqh Academy under supervision of our praiseworthy 

associated professor Dr Anis Alrahman Manzur Al haq may God protect him rightI utilized 

inductive method to gather various concepts and critical method to proof or banish themThe 

thesis contains three chapters, eight topics and conclusion In the first chapter I found out that 

forward sale and promise to sell are allowable except for bilaterally deferred sale.In the 

second chapter I reached the conclusion that the dealing in securitization is permissible as 

long as it individual but it is prohibited when it comes to banking or reverse and deduction of 

commercial papers is usury and ill-gotten.In the third chapter I deduced that dealing with 

derivatives is illegitimate unless they fulfill the conditions of the forward delivery and they 

can be substituted by the parallel forward delivery and also the bilateral promise for money 

exchange is prohibited. 
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 شكر و تقدير
 

اٟتمد هلل الذم ىدانا ،اٟتمد هلل الذم لو ا١تنة ك الفضل،اٟتمد هلل على نعمو اليت ال تعد ك ال ٖتصى
األنبياء ك ا١ترسلُت خَت ك أصلي ك أسلم على خامت ،٢تذا الدين ك ما كنا لنهتدم لو ال أف ىدانا اهلل

الذم بلغ األمانة ك بلغ الرسالة ك أكرثنا خَت العلـو علم ،الربية نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو ك سلم
 .االنبياء نرباسا هنتدم بو إُف يـو الدين ك على آلو ك صحبو ك من تبعهم بإحساف إُف يـو الدين

فاف للذين ٢تم الفضل علي يف التحصيل فيها إُف التعبَت عن الشكر ك العر  ىذه مناسبة أتوجوك 
أنيس الرٛتن منظور اٟتق على :األستاذ ا١تشارؾ الدكتور،ك أخص بالتقدير أستاذم الفاضل،العلمي

 .ٖتملو ك إسهامو يف إخراج ىذا العمل إُف النور ك على توجيهاتو النَتة
 علىكال يفوتٍت ا١تقاـ أف أتقدـ بالشكر ك االمتناف إُف جامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزيا متمثلة 

كاألستاذ ا١تشارؾ الدكتور  –حفظو اهلل ك رعاه  -٤تمد بن خليفة التميمي :رأسها األستاذ الدكتور
جعفر عميد  كاألستاذ ا١تساعد الدكتور عثماف ،الدراسات العليا دأشرؼ حسن ٤تمد الدبسي عمي

فجزاىم اهلل خَت اٞتزاء على ما يقوموف بو من جهد لتسيَت اٞتامعة ك ما ،كلية العلـو اإلسبلمية
 .يقوموف بو من رعاية لطبلّٔا

األستاذ ا١تشارؾ :ذيت الكراـتكما أتوجو ّتزيل الشكر كعميق االعًتاؼ بالفضل إُف أسا
ك ،موسى عمر كيتا:الدكتور ك،القباطيمنَت عبد الرب :الدكتور ك،٤تمد سعيد آّاىد:الدكتور
 .فقد ٖتملوا عناء تثقيفنا ك تعليمنا فجزاىم اهلل عنا خَتا،رمضاف عبد ا١تعطي:الدكتور
توجو بالشكر إُف أناس مدكا يد العوف ِف يف كل مراحل دراسيت شكرا يعجز القلم عن أك 

 .فجزاىم عنا خَت اٞتزاء ،تسطَت عبارة مناسبة لو
راجيا منو  تبارؾ كتعاُف أف ،آخرا على كماؿ توفيقو يف إكماؿ ىذا البحثك كهلل الشكر أكال 

 .آمُت ،إنو ٝتيع الدعاء ،٬تعلو يف ميزاف حسنايت ك طريقا إُف مرضاتو كاٞتنة
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 76 اإلسبلمي يمجمع الفقهلل كفقاا١تالية اإلسبلمية  ا١تشتقاتالوعد يف :الثالثالفصل 
 77 الوعد يف ا١تشتقات :ا١تبحث االكؿ
 77 تعري  ا١تشتقات ك أنواعها :ا١تطلب األكؿ
 77 من ا١تشتقات ا٢تدؼ:ا١تطلب الثاين
 78 أنواع ا١تشتقات:ا١تطلب الثالث
 81 ا١تتعاملوف يف عقود ا١تشتقات:ا١تطلب الرابع
 82 التكيي  الفقهي للمشتقات ا١تالية:ا١تطلب ا٠تامس
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 المقدمة
 

ْتيث ال ٯتكن االحًتاز عنو للغالبية ،عات اٟتديثةممتفشيا يف آّت،إف الدين أصبح ظاىرة يف االقتصاد
فإنو يتضمن يف ثناياه ٤تاذير كثَتة يقع ا١تسلم أسَتا ٢تا على ،ك ىو ٔتا يقدمو من خدمات،من ا١تسلمُت

 .تعص  با١تقصد اإلسبلمي من تشريعومر األياـ بطريقة قد 

ك قد أكلت ،ف من آّتمع ك خاصة من ذكم الدخل احملدكدو كالديوف كسيلة يرجع إليو احملتاج
ا١تصارؼ اإلسبلمية االىتماـ بذلك ك ذلك بنية صادقة ك بدأت بالبحث عن طريقة لتقدًن ا٠تدمات 

 .ْتيث ٕتنب ا١تسلم الوقوع يف ا١تعامبلت الربوية

ٮتال   كمنها ما،ر استحداث صور للكسب فمنها ما ٬ترم حسب األصوؿ الشرعيةك قد كث
 .ك انتشار تلك ا١تعامبلت ك تفشيها بُت الناس ال ٬تعلها صحيحة،ذلك بوضوح

ك ٕتدر اإلشارة أف ا١تعامبلت ا١تالية قد حظيت باىتماـ بالغ يف الشرع اإلسبلمي ١تا ٢تا من 
 .ؿ األمة كما اىتمت ٔتاؿ الفردفاىتمت ٔتا،أثر كبَت يف حياة األمة

لذا فإف من أخطر األمور ا١تستجدة يف حياة ا١تسلمُت اليـو ىو األعماؿ ا١تصرفية ك 
 .االستثمارية ا١تالية ا١تشوبة بالربا

تطلع الناس ٨تو العلماء ك ،يف ظل ىذا الوضع القلق ك اٟتَتة اليت تسيطر على النفوس
 .إ٬تاد حل بديل ينقذىم من اٟتَتة ك ير٭تهم من ذلك الصراعآملُت منهم ،ا١تفكرين من أبناء األمة

ك ،ك متساىل فيها،من ما بُت متشدد يف حكم ىذه ا١تعامبلت،فتعددت اآلراء ك االٕتاىات
الشعور العاـ يف  لكن،من بُت ىذه اآلراء ا١تتساىلة آراء صدرت ٦تن ٢تم مكانة يف األكساط اإلسبلمية

 .٦تا أدل إُف استمرار الشك ك الًتدد،تلك اآلراءآّتمعات اإلسبلمية َف يتقبل 

ىي العقود اليت تلتـز بالضوابط الشرعية اليت نظمها الشارع ،ات ا١تالية اإلسبلميةك ا١تشتق
 .خشية ضياع حقوؽ العباد كتحرٯتو للربا ك الغرر
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االستمرارك ككوف الشريعة عا١تية فيجب استيعاب التطور االجتماعي ك االقتصادم ٦تا يضمن ٢تا 
كما يتطلبو األمر من اجتهادات فقهية متنوعة ملتزمة بالقواعد الشرعية ،الثبات يف ٣تاالت اٟتياة كافة

 .ْتيث ال ٗترج عن األصوؿ بشكل ٬تعلها ال ٗتتل  عن ا١تعامبلت الربوية إال اٝتا

)) :لقولو تعاُفكا١تسلم ملـز بتحرم طريق اٟتبلؿ ٦تا ٬تعلو حذرا من الوقوع يف احملظور امتثاال 
 278البقرة  .يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ك ذركا ما بقي من الربا إف كنتم مؤمنُت ((

 :مشكلة البحث 

ك مدل سبلمة ك صدؽ ،إف من أخطر ا١تعوقات اليت تواجو ا١تصارؼ اإلسبلمية ىو العنصر البشرم
 .ك مدل فهمو ألساليب العمل ا١تصريف اإلسبلمي،إٯتانو برسالتها

ك حداثة التجربة اإلسبلمية أكقعت كثَتا من األخطاء من حيث االلتزاـ بالقرارات الفقهية ٦تا ٬تعل 
ك قد أدل ذلك إُف ظهور عبلمات ،الربوية إلسبلمية ال ٗتتل  يف كاقعها عن ات ا١تالية اشتقا١ت

 :استفهامية حو٢تا من فئتُت من الناس
ن فهم حقيقة ما تقـو بو ىذه ا١تصارؼ ك ا١تؤسسات = فئة ٥تلصة ليس لديهم من الفقو ما ٯتكنهم م

 .فهم يستفهموف ْتثا عن اٟتقيقة
ك ىؤالء ال يألوف جهدا من إفشاؿ التجربة ك زعزعة ،= الفئة الثانية ىم األعداء لكل عمل إسبلمي

الثقة ّٔا ك التشكيك ٔتا تقـو بو ا١تصارؼ اإلسبلمية من أنشطة ك أعماؿ من الناحية الشرعية ك 
 .قتصاديةاال

 :يلي إُف ما عرضتيفيو أف  سيحاكؿ الباحثك ىذا البحث 

     :أسئلة البحث

 العقود إُف الناس يلجأ ١تاذا ك؟حديثا ك قدٯتا العلماء عاٞتو ككي ؟الوعد ك الدين بيع حقيقة ما -1
 ك اليت ا١تقاصد عن ٮترجها ال بشكل منها االستفادة ٯتكن كي ؟لبلقتصاد أ٫تيتها ما؟ا١تستقبلية
 ؟اأجله من ضعت
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 ك؟ا١تخاطر من التحصن ٯتكن كي ؟ا١تستقبليات على اٟترمة صفة إلضفاء كاؼ ا١تخاطر كجود -2
 ؟بالعكس أك اٟتل على اٟترمة صفة تغلب اليت األضرار كمية ما
 ؟ذلك يف النية أثر ما ك لؤلصل اٟتكم إثبات يف النتائجما تأثَت ك 
 آّمعجهود  ما ىي ك؟التجارية األعماؿ يف التطورالفقو اإلسبلمي على مواكبة قدرة  ما مدل -3

 ؟الغرض ذلك تحقيقل اإلسبلمي الفقهي

 :أىداف البحث

 :البحث إُفىذا يهدؼ 

 تليب اليت الفقهية االحكاـ ك الشرعية ىوكجو  بياف ك،حقيقتو يبُت ٦تا الدين بيع عن اللبس كش  -1
 اٟتاجات يليب ٔتا اإلسبلمية ا١تالية ا١تشتقات تطوير ضركرة كبياف،ا٠تطأ من الصحيح معرفة يف الرغبة
 عن بو يستغٌت ما الشريعة يف أف يبُت ٔتا ا١تالية با١تشتقات التعامل إُف الناس يلجأ بسببها اليت

  .التقليدية ا١تعامبلت
 مدخبلهتا يف بالنظر يتم اآلجلة البيوع يف العربةك أف ،االقتصادية العملية من جزء ا٠تطربياف أف  -2
 األىداؼ ك ا١تقاصد ضياع إُف يؤدم قد الشرعية با١تعايَت االلتزاـ يف فالًتاخي،كلية نظرة ٥ترجاهتا ك
  .الشرعية من
 ا١تتباينة اآلراء ك ا١تختلفة النظر كجهات بُت التوفيق يف دكره ك اإلسبلمي الفقهي آّمع أ٫تية بياف -3
 اإلسبلمية ا١تالية األنشطة حفظ يف العظيم آّمع دكر ك،النفوس إليو تطمئن بشكل ك اإلٚتاع يشبو ٔتا
 .السائد التيار مع اال٧تراؼ من حفظو ك ا١تعاصر ا١تسلم حياة يف اٟتيوم دكرىا ٢تا ٭تفظ ٔتا

 :الدراسات السابقة

 اٞتامعة يف ا١تاجسًت لنيل مقدـ ْتث،خالد ترباف:إعداد:بيع الدين أحكامو ك تطبيقاتو ا١تعاصرة -1
 ـ 2001 – ق 1422 فلسطُت،غزة،اإلسبلمية
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ك بُت فيو خطورة اٗتاذه ،ْتث بُت فيو أ٫تية ا١توضوع ك أف بيع الدين متغلغل يف حياة الناس ا١تعاصرة
كما بُت فيو بشكل مستفيض ،سبيبل إُف الربا عند عدـ التيقظ ١تعامبلت بعض ا١تصارؼ اإلسبلمية

 .العقود ا١تختلفةبعض التطبيقات لبيع الدين يف 

الفرؽ  أما اإلسبلمية ا١تالية للمعامبلت مبتكرة طرؽ عن البحث ىو البحثُت بُت التشابو ككجو
إُف بياف طريقة  ك ٗتصصا أكثر فهو خاصة اٟتديثة ا١تالية با١تشتقات التعامل يعاًف البحث ىذا فهو أف

 .يف معاٞتة ا١توضوع ك تطويره آّمع الفقهي اإلسبلمي

ْتث مقدـ لنيل ،فواز ٤تمود ٤تمد بشارات:إعداد:االجل يف عقد البيع يف الفقو اإلسبلميأثر  -2
. ـ 2005 –ق  1426 .فلسطُت،شهادة ا١تاجسًت يف جامعة النجاح الوطنية نابلس  

خصص الفصل األكؿ لبياف مسألة أثر األجل يف الثمن مبينا ،ك ىو ْتث تضمن ثبلث فصوؿ
 .ك بيع اٟتبلة،ك بيع العربوف،ك التورؽ،ك بيع العينة،آراء العلماء يف بيع التقسيط

 .ك أما الفصل الثاين فبُت فيو أثر األجل يف عقود الدين ك السلم ك الصرؼ

ك يف الفصل الثالث بُت أثر األجل يف بيع ا١تنافع مرجحا فيو قوؿ العلماء ّتوازه بشرط أف 
 .تكوف ا١تدة معلومة طالت أـ قصرت ك أف العربة للحاجة

 ىذه أما،أصلية منتجات كلها ك باألجل مباشرة صلة ٢تا اليت ا١تواضيع بعض عن رسالة فهي
 الفقهية االجتهادات ك ٤ترمة ٕتعلها اليت األسباب عن تبحث ك ا١تالية ا١تشتقات عن فتبحث الرسالة
  .الدكِف اإلسبلمي الفقهي آّمع يف متمثلة البدائل عن تبحث اليت اٟتديثة

 يف طالب،عافة ٤تمد سعيد عثماف:يف ا١تصرفية اإلسبلمية أسبابو ك أحكامو الفقهيةبيع الدين  -3
  .ا١تاليزية العا١تية اإلسبلمية اٞتامعة

دراسة ىدؼ فيو الباحث إُف معاٞتة مسألة الدين اليت تفشت يف آّتمعات اإلسبلمية بفعل 
ك بُت فيو كيفية ،االجتماعي ك السياسي ك أ٫تية ا١تسألة يف الشريعة اإلسبلمية ك تأثَته،التطور اٟتضارم

ك بعض ،ك جهود ا١تصارؼ اإلسبلمية ك ْتثها عن طرؽ تليب ّٔا متطلبات األفراد ك اٞتماعات
 .ة يف ضوء الشريعة اإلسبلميةزيك قد أجرل الباحث ْتثا ميدانيا عن التجربة ا١تالي،النجاحات
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أما ،جات ا١تالية اإلسبلمية األصليةاٟتديث للمنتك الفرؽ بُت البحثُت أف األكؿ قد ركز على التطبيق 
ىذا البحث فعن ا١تشتقات اٟتديثة اليت تطورت يف التمويل الربوم ك كيفية االستفادة منها ٔتا يتناسب 

  .ٕتعل ا١تعاملة حبلال ك ما ٕتعلها ٥تتلفة عن ا١تعامبلت التقليدية يبُت الطرؽ اليتمع الشرع ك 

 يف ا١تاجسًت شهادة لنيل مقدـ ْتث،٤تمد أٛتد العمورم:ل اإلسبلمييالوعد ا١تلـز يف صيغ التمو -4
 .ـ 2004/  5/ 16 األردف،الَتموؾ جامعة

قدـ فيو الباحث مقدمات عامة أساسية عن الوعد من حيث طبيعتو ك صيغتو ك من حيث 
يف صيغ  مث بُت رأم العلماء فيو ك بُت حاالت إلزامو،ك الفرؽ بينو ك بُت العهد ك العقد،مشركعيتو

كبُت الكثَت من اآلثار اٞتانبية عن االنتفاع ،مث طبقو على عقد االستصناع،التمويل ا١تصريف اإلسبلمي
 .بو

ك أما ىذه الرسالة فهي أكثر مشولية فبيع الدين موضوع ،ك قد كاف البحث عن الوعد ٖتديدا
ا١تالية اإلسبلمية  ا١تشتقاتالبياف عن الوعد يف رئيسي فيها ك الكبلـ عن الوعد فيها يهدؼ إُف 

 .الدكِفاإلسبلمي  قرارات عرب دكرات آّمع الفقهي ا استقر العلماء ا١تعاصركف منانطبلقا ٦ت

 :منهج البحث

 ت آّمع الفقهياىذا البحث اتباع ا١تنهج االستقرائي ك ذلك عند البحث عن قرار  سلك الباحثلقد 
 تطورىا.ك عن آّمع نفسها ك نشأهتا ك الدكِف 

 .ا١تسائل ك القرارات إلثباتك اتبعت ا١تنهج النقدم 
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 التمهيد:الفصل األول

 .على أربعة مطالب كفيو :اإلسبلمي آّمع الفقهي :األكؿا١تبحث 
 .كفيو ٜتسة مطالب :البيع :ا١تبحث الثاين
 .كفيو ثبلثة مطالب: الدين :ا١تبحث الثالث
 .مطالبكفيو أربعة  :الوعد :ا١تبحث الرابع
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 :المجمع الفقهي:المبحث األول

  :المجمع الفقهيتعريف :المطلب األول 

داخل إطار ،آّمع الفقهي اإلسبلمي عبارة عن ىيئة علمية إسبلمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة
 .مكونة من ٣تموعة ٥تتارة من فقهاء األمة اإلسبلمية كعلمائها،رابطة العاَف اإلسبلمي

 ـ 0977/ 00/  02ىػ ا١توافق  0197/ 02/  0قد أسس يف  ك

 أىداف المجمع::المطلب الثاني

 :أما أىداؼ آّمع الفقهي اإلسبلمي فتتمثل يف اآليت -0
بياف األحكاـ الشرعية فيما يواجو ا١تسلمُت يف أ٨تاء العاَف من مشكبلت كنوازؿ كقضايا مستجدة  -2

 .اإلسبلمي ا١تعتربةمن مصادر التشريع 
إبراز تفوؽ الفقو اإلسبلمي على القوانُت الوضعية كإثبات مشوؿ الشريعة كاستجابتها ٟتل كل  -1

 القضايا اليت تواجو األمة اإلسبلمية يف كل زماف كمكاف
كتوضيح مصطلحاتو كتقدٯتو بلغة العصر ،نشر الًتاث الفقهي اإلسبلمي كإعادة صياغتو -1

 .كمفاىيمو
  .البحث العلمي يف ٣تاالت الفقو اإلسبلمي تشجيع -1
كآّامع الفقهية ا١توثوقة يف القضايا  ،ع الفتاكل كاآلراء الفقهية ا١تعتربة للعلماء احملققُتٚت -1

 .كنشرىا بُت عامة ا١تسلمُت ،ا١تستجدة
 .التصدم ١تا يثار من شبهات كما يرد من إشكاالت على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية -7

  وسائل المجمع::الثالثالمطلب 

 :ٚتيع الوسائل ا١تشركعة ا١تتاحة ا١تناسبة لتحقيق أىدافو كمنها يستخدـ آّمع الفقهي اإلسبلمي

 .إنشاء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجو العاَف اإلسبلمي من قضايا تستدعي الدراسة -0
 .للمشتغلُت بالفقو دراسة كعمبلن كتيسرىا ،كضع معاجم للفقو كعلومو توضح ا١تصطلحات الفقهية -2
كتنقل أىم ْتوث آّمع كمناقشاتو كقراراتو ،إصدار ٣تلة علمية ٤تكمة تعٌت بالدراسات الفقهية -1
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 .كترٚتتها إُف عدة لغات
كالتبادؿ ،التعاكف بُت آّمع كا٢تيئات كا١تراكز العلمية ا١تشأّة القائمة يف أ٨تاء العاَف اإلسبلمي -1

 .م معهاالعلمي كالفكر 
 .كاستكتاب ا١تتخصصُت عنها،عقد الندكات العلمية عن قضايا العصر كمستجداتو -1
ٔتا فيها شبكة ،كنشرىا ّتميع الوسائل ا١تمكنة،العمل على ترٚتة قرارات آّمع كتوصياتو كْتوثو -6

 .(1) كالصح ،كالقنوات الفضائية،االنًتنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1)  http://www.themwl.org/Bodies/default.aspx?d=1&bid=2&ds=1&l=AR 
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 البيع:المبحث الثاني

 :خمسة مطالبو فيو 

 :لغة و اصطالحا تعريف البيع:المطلب األول

أىبيعيو بػىٍيعان ،شىرىيٍػتيو:كىىيوى ًمنى األىٍضداد. كًبٍعتي الشٍَّيءى ،الشّْرىاءي أىيضان :كالبػىٍيع،ًضدُّ الشّْرىاءً ":البيع لغة:أوال
قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو :كىيف اٟتٍىًديثً . (1)" االٍشًتاء:كىىيوى شىاذّّ كىًقيىاسيوي مىباعان. كاالٍبًتياعي ،كمىبيعان 
 .(2)"ًإالَّ بًًإٍذنًوً ،كىالى يىًبٍع عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً ،الى ٮتىٍطيٍب أىحىديكيٍم عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيوً ":كىسىلَّمى 

ماِف كىو من لغات األضداد فهو كا١تبيع لغة يطلق غالبا على إخراج ا١تبيع عن ا١تلك بعوض 
باعو الشيء  :تقوؿ،كيعٌدل إُف ا١تفعوؿ الثاين بنفسو كْترؼ اٞتر،أم إعطاء ا١تثٌمن كأخذ الٌثمن،قصدا

أم إعطاء الٌثمن ،أم إخراج الٌثمن عن ا١تلك بعوض ماِف قصدا،كباعو منو. كيقاؿ أيضا على الشراء
ہ  ہ  {:هلل تعاُفقاؿ اأيضا  كأخذ ا١تثٌمن. كالشراء أيضا من األضداد ألنو يقاؿ على البيع

 . (4)أم باعوه  (3) } ہ

  

                                                           

 ج (. ىػ 1414 صادر، دار: بَتكت)  ،3ط ،العرب لسان علي، بن مكـر بن ٤تمد منظور، ابن الدين ٚتاؿ الفضل، أبو (1)
 مادة ، بيع . .23،ص 8
، كتاب ( ت.د العصرية، ا١تكتبة: بَتكت صيدا،)  ط،.د اٟتميد، عبد الدين ٤تي ٤تمد ٖتقيق ،السننيف  داكد أخرجو أبو (2)

 صححو األلباين. ،2081، رقم 228،ص 2ج ٮتطب الرجل على خطبة أخيو،النكاح، باب يف كراىية أف 
 20 اآلية : جزء منسورة يوس  (3)
 العجم، رفيق كمراجعة كإشراؼ تقدًن والعلوم، الفنون اصطالحات كشاف موسوعة القاضي، ابن علي بن ٤تمد التهانوم،  (4)

 354 ص (. ـ1996   ناشركف، لبناف مكتبة: بَتكت)  ،1ط دحركج، علي ٖتقيق
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 :اصطالحاالبيع :ثانيا

اًؿ بًالتػَّرىاًضي":الحنفيةعند  اًؿ بًاٍلمى  .(1)" ىو ميبىادىلىةي اٍلمى
 .(2) "عىلىى غىٍَتً مىنىاًفعى كىالى ميتػٍعىًة لىذَّةو  عىٍقدي ميعىاكىضىةو ":المالكيةعند 

ًٍليكناميقىابػىلىةي اٍلمىاًؿ ":عند الشافعية  .(3)" بًاٍلمىاًؿ كىيف الشَّرًٍع ميقىابػىلىةي اٍلمىاًؿ ٔتىاؿو أىٍك ٨تىٍوًًه ٘تى
ًٍليكنا،ميبىادىلىةي اٍلمىاًؿ بًاٍلمىاؿً ":ةالحنابلعند   .(4) "كى٘تىىلُّكنا،٘تى

 :ة البيعمشروعي :المطلب الثاني

 .البيع جائز بأدلة القرآف ك السنة ك اإلٚتاع

 :الكريمفي القرآن :أوال
ڦ  ڄ       {:قاؿ تعاُفك  (6) }   ى  ى  ائائ {:كقاؿ تعاُف (5) }ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ{:قاؿ تعاُف

 .(8) فهذه اآليات صر٭تة يف حل البيع ،(7) } ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

 

 .(9) }ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  {:كقاؿ تعاُف

                                                           

 اإلسبلمي، الكتب دار: القاىرة)  ط،.د الدقائق، كنز شرح الحقائق تبيين اٟتنفي، علي بن عثماف الدين فخر الزيلعي، (1)  
 91ص ،6ج  (. ىػ1313

  5ص 4ج (.د.ت  الفكر دار: بَتكت)  د.ط،للخرشي،  خليل مختصر شرحاهلل، عبد بن ٤تمد ا٠ترشي، (2)
، بَتكت،لبناف،دار 1ط،ٖتقيق:٤تمد ٧تيب ا١تطيعي،المجموع شرح المهذب للشيرازيالنوكم،أيب زكريا ٤تي الدين بن شرؼ: (3)

 107،ص 9 جإحياء الًتاث العريب، 
/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن (4)

 . 480،ص 3(.ج  ـ 1968
  275 اآلية : جزء منسورة البقرة ( 5)
 282 اآلية: جزء من  سورة البقرة  (6)
 29 اآلية : جزء منسورة النساء  (7)
/  ىػ 1424 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط األربعة، المذاىب على الفقو عوض، ٤تمد بن الرٛتن عبد اٞتزيرم، (8)

 . 140ص  ،2ج  (. ـ 2003
 198 اآلية : جزء منسورة البقرة  (9)
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 .مشركعفهو إذف  (1)كجو االستدالؿ ىو أف اٟتج ال ٯتنع التجارة ك 

   :في السنة:ثانيا

أىمُّ اٍلكىٍسًب :سيًئلى  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىفَّ النَّيبَّ " –رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  -عىٍن رًفىاعىةى ٍبًن رىاًفعو 
 .(2)"كىكيلُّ بػىٍيعو مىبػٍريكرو ،عىمىلي الرَّجيًل بًيىًدهً :قىاؿى ؟أىٍطيىبي 

 .(3) ٮتالطو كذب ك ال شيء من اإلمثأف الرب يف البيع أف ال أم 
 .(4) "إ٪تَّىا اٍلبػىٍيعي عىٍن تػىرىاضو ":ك قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم

 :اإلجماع في:ثالثا

ألف حاجة اإلنساف تتعلق ٔتا  ،تضيو اٟتكمة من ذلكقسلموف عل جواز البيع ك ذلك ١تا تفقد أٚتع ا١ت
البيع ىو الطريق إُف ٖتقيق كل كاحد منهما فتشريع  ،صاحبو ال يبذلو بغَت عوضك  ،يف يد صاحبو

ال ٯتكنو العيش بدكف التعاكف مع  ك ،ذللك لكوف اإلنساف مدين بطبعوك  ،غرضو ك دفع حاجتو

                                                           

 الًتاث إحياء دار: بَتكت) ط،.د قمحاكم، الصادؽ ٤تمد ٖتقيق القرآن، أحكام الرازم، علي بن أٛتد أبوبكر اٞتصاص، ( 1)
 . 386،ص 1(. ج  ىػ 1405 العريب،
 عاَف: بَتكت)  ،1ط النورم، ا١تعاطي أبو السيد ٖتقيق حنبل، بن أحمد مسند الشيباين، عبداهلل أبو أٛتد اإلماـ حنبل، ابن  (2)

 ، ك قاؿ:ىذا حديث حسن لغَته ك إسناده ضعي .15835،حديث 157،ص 25ج  (. ـ 1998/  ق1419 الكتب،
 بإشراؼ العلماء من فريق ٖتقيق الحديث، علل الرازم، ا١تنذر بن إدريس بن ٤تمد بن الرٛتن عبد ٤تمد أبو حامت، أيب ابن  

علل ركيت يف البيوع، قاؿ  (.ـ 2006/  ق 1427 اٟتميضي، مطابع: ـ.د)  ،1ط الطبعة، اٟتميد، اهلل عبد بن سعد الدكتور
  2810، ح 654، ص 6أيب ىذا اٟتديث باطل، ّٔلوؿ ذاىب للحديث، ج 

القاىرة  –،دت،2،ٖتقيق:ٛتدم بن عبد اٟتميد السلفي،الطبعة المعجم الكبيرأبو القاسم الطرباين،سليماف بن أٛتد بن أيوب:  
 . 4111،حديث 218،ص 4مكتبة ابن تيمية ج 

 حيدر)  ،1ط خاف، ا١تعيد عبد ٤تمد ٖتقيق الحديث، غريب البغدادم، اهلل عبد بن سبلـ بن القاسم عبيد أبو ا٢تركم، (3)
 . 469،ص 4ج  (. ـ 1964/  ق 1384 العثمانية، ا١تعارؼ دار مطبعة: آباد
 بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح حامت، أبو التميمي، مىٍعبدى  بن معاذ بن حباف بن أٛتد بن حباف بن ٤تمد الدارمي،  (4)

ذكر العلة اليت من أجلها زجر  البيوع، كتاب (. ـ 1993/ ق1414الرسالة، مؤسسة: بَتكت)  ،2ط األرناؤكط، شعيب ٖتقيق
 . ك قاؿ: إسناده قوم.  4967،ح 340،ص 11ج  عن ىذا البيع،
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 .(1)اآلخرين 

 :األصل في البيع:ارابع

فأصل البيوع كلها مباح إذا كاف برضا ا١تتبايعُت اٞتائزم :قاؿ اإلماـ الشافعي،األصل يف البيوع اإلباحة
 .(2)األمر 

 .أقسام البيع:المطلب الثالث

من حيث  -الٌثمن  كباعتبار-ا١تبيع  -سيمو باعتبارأ٫ٌتها تق،للبيع تقسيمات عديدة باعتبارات ٥تتلفة
   .(3)   ( األثر ) أك الوضعٌي  كباعتبار اٟتكم الٌشرعٌي الٌتكليفيٌ ،  كمن حيث كيفٌية أدائو ،طريقة ٖتديده

 .تقسيم البيع باعتبار المبيع: أّوالً 

 :ينقسم البيع باعتبار موضوع ا١تبادلة فيو إُف أربعة أنواع

  : البيع المطلق 1 -

 من إليوكيتيح لئلنساف ا١تبادلة بنقوده على كٌل ما ٭تتاج ،كىو مبادلة العُت بالٌدين كىو أشهر األنواع
                       .(4)٭تتاج كغَته إُف تقييد البيع عند اإلطبلؽ فبل ينصرؼ األعياف،كإليو

 :بيع السلم –2 

  .(5)  أك بيع شيء مؤٌجل بثمن معٌجل،كىو مبادلة الٌدين بالعُت

                                                           

 . 346ص  ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط وأدلتو، اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي، (1)
 . 3،ص 3(.ج ـ1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت) ط،.د األم، العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي، (2)
                                       .                                                                                                                            8،ص 9ج .( ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت) : الكويتية الفقهية الموسوعة (3)
(.ج  ت.د العربية، الكتب إحياء دار: ـ.د)  ط،.د األحكام، غرر شرح الحكام درر علي، بن فرامرز بن ٤تمد خسرك، مبل( 4)
  142ص  ،2
 الشيخ يوس  ٖتقيق الرباني، الطالب كفاية على العدوي حاشية الصعيدم، مكـر بن أٛتد بن علي اٟتسن أبو العدكم، (5)

 . 177 ،ص2(.ج  ـ1994/  ق 1414الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د البقاعي، ٤تمد
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 : بيع الّصرف -3

عملة نقدية أك كل ،الدنانَتىو الدراىم ك ك ىو بيع الثمن ا١تطلق بالثمن ا١تطلق ك ،ىو بيع الدين بالدينك 
 .(1)رائجة يف األسواؽ

 :بيع المقايضة 4 -

  .(2)  كىو مبادلة العُت بالعُت

  .تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الّثمن: ثانياً 

 :(3)  ينقسم البيع باعتبار طريقة ٖتديد الٌثمن إُف أربعة أنواع ىي

 : بيع المساومة 1 -

  .(4) مالوكىو البيع اٌلذم ال يظهر فيو البائع رأس 

 : بيع المزايدة 2 -

   .( 5) فتباع ١تن يدفع الٌثمن األكثر ،بأف يعرض البائع سلعتو يف الٌسوؽ كيتزايد ا١تشًتكف فيها

 : بيوع األمانة 3 -

ألنٌو يؤ٘تن فيها ،كٝتٌيت بيوع األمانة  . أك أنقص ،أك أزيد ،كىي اٌليت ٭تٌدد فيها الٌثمن ٔتثل رأس ا١تاؿ
 : كىي ثبلثة أنواع ،إخباره برأس ا١تاؿالبائع يف 

                                                           

 .595ص  ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط ،وأدلتو اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي، (1)
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،   (2)

 . 134،ص 5ج  (. ـ1986
 . 9،ص 9(.ج  ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت)  :الكويتية الفقهية الموسوعة  (3)

 ت.د العربية، الكتب إحياء دار: ـ.د)  ط،.د األحكام، غرر شرح الحكام درر علي، بن فرامرز بن ٤تمد خسرك، مبل  ((4
 . 142،ص 2(.ج 

 .30،ص 2(.ج ت.د اٟتديث، دار: ـ.د)  ط،.د السالم، سبل اٟتسٍت، ٤تمد بن صبلح بن إٝتاعيل بن ٤تمد الصنعاين،  ((5
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   .)1)  كىو البيع اٌلذم ٭تٌدد فيو الٌثمن بزيادة على رأس ا١تاؿ ،بيع ا١تراْتة -أ 

   .)2) كىو البيع اٌلذم ٭تٌدد فيو رأس ا١تاؿ نفسو ٙتنان ببل ربح كال خسارة،بيع الٌتولية -ب

أم  ،ن بنقص عن رأس ا١تاؿ٭تٌدد فيو الٌثمكىو بيع  : أك الٌنقيصة ،أك اٟتطيطة ،بيع الوضيعة -ج
 .(3)ٓتسارة 

كمثل ) ،)4)ك ىو بيع ما سيصنع قبل صنعو ،كىناؾ أنواع أخرل من البيوع مثل ) االستصناع (
 .(5)الضماف ( كىو بيع الثمار على أشجارىا 

 :تقسيم البيع باعتبار كيفّية الّثمن: ثالثاً 

 : ينقسم البيع ّٔذا االعتبار إُف

   . أك البيع بالٌثمن اٟتاؿٌ ،كيسٌمى بيع الٌنقد،كىو ما ال يشًتط فيو تأجيل الٌثمن:منجز الّثمن - 1

  .كىو ما يشًتط فيو تأجيل الٌثمن:مؤّجل الّثمن - 2

 .كسيأيت تفصيلو الحقا ،كىو بيع الٌسلم :مؤّجل المثّمن - 3

 .(6)  اٞتملةكىو بيع الٌدين بالٌدين كىو ٦تنوع يف  :مؤّجل العوضين - 4

 

                                                           

(.ج  ت.د العربية، الكتب إحياء دار: ـ.د)  ط،.د ،األحكام غرر شرح الحكام درر علي، بن فرامرز بن ٤تمد خسرك، مبل (1)
 142،ص 2
 141،ص 2ج ا١ترجع السابق نفسو:  (2)
(. ج  ت.د العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ط،.د اٟتسيٍت، فهمي تعريب األحكام، مجلة شرح الحكام درر علي، حيدر، (3)
 . 99،ص 1
 . 99،ص 1ا١ترجع السابق نفسو:ج   (4)
 . 9،ص 9(.ج  ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت) : الكويتية الفقهية الموسوعة (5)
 ت.د العزيز، عبد ا١تلك جامعة اإلسبلمي، االقتصاد أْتاث مركز: جدة)  ط،.د بالكالئ، الكالئ بيع ٛتاد، كماؿ نزيو، (6)

 .10(.ص 
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 : الّتقسيم باعتبار الحكم الّشرعّي فأنواعو كثيرة:رابعا 

ىيوى اٍلبػىٍيعي الًَّذم يػىنػٍعىًقدي عىلىى اٍلوىٍجًو اٍلمىٍذكيورً :فمن ذلك البيع ا١تنعقد
مىا الى   ك : كيقابلو البيع الباطل،(1)

يىًصحُّ أىٍصبلن يػىٍعًٍت أىنَّوي الى يىكيوفي مىٍشريكعنا أىٍصبلن 
(2). 

ك الصًَّحيحي ىيوى اٍلبػىٍيعي اٞتٍىائًزي كىىيوى اٍلبػىٍيعي اٍلمىٍشريكعي أىٍصبلن كىكىٍصفنا :كالبيع الٌصحيح 
كيقابلو البيع ،(3)

 .(4) ما كجد أركانو كشركطو دكف أكصافو ا٠تارجية ا١تعتربة شرعا كبيع ٜتر: الفاسد

ىو البيع الذم تعلق ك   : كيقابلو البيع ا١توقوؼ. 5كىو بػىٍيعه الى يػىتػىعىلَّقي ًبًو حىقُّ اٍلغىٍَتً  :كالبيع الٌنافذ
 .(6)بو حق الغَت كبيع إنساف ماؿ غَته بغَت إذنو

ٍيًن الرُّجيوعي عىٍنوي ًبديكًف رًضىاًء اآٍلخىًر  :كالبيع البلـز قُّ أًلىحىًد اٍلميتػىعىاًقدى ىيوى اٍلبػىٍيعي الًَّذم الى ٭تًى
(7)، 

 .(9)كيسٌمى اٞتائز أك ا١تخٌَت  (8)ىيوى اٍلبػىٍيعي النَّاًفذي الًَّذم ًفيًو أىحىدي ا٠ٍتًيىارىاًت ك  :البلـزكيقابلو البيع غَت 

 

 

 

 

                                                           

(.ج  ت.د العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ط،.د اٟتسيٍت، فهمي تعريب األحكام، مجلة شرح الحكام درر علي، حيدر،  (1)
 . 93،ص 1
 . 93،ص 1ج ، ا١ترجع السابق نفسو  (2)
 . 93،ص 1ج ، ا١ترجع السابق نفسو  (3)
 ،والنظائر األشباه كتاب شرح البصائر عيون غمز اٟتسيٍت، مكي ٤تمد بن أٛتد الدين شهاب العباس أبو اٟتموم،   (4)
 . 439ص  3(.ج  ـ1985/  ىػ1405: بَتكت)   ط،.د
 95ص  ،1ج  مرجع سابق، ،درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر،  (5)
 . 94ص  ،1ج ، ا١ترجع السابق نفسو  (6)
ج  (. ت.د العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ط،.د اٟتسيٍت، فهمي تعريب األحكام، مجلة شرح الحكام درر علي، حيدر،   (7)
 . 95،ص 1
 . 96ص  ،1ج  ا١ترجع السابق نفسو،  (8)
 . 10،ص 9(.ج  ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت)  الكويتية، الفقهية الموسوعة (9)
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 : البيع أركان:المطلب الرابع

 :عند الحنفية:أوال

أك ما يقـو مقامهما من البيع عند اٟتنفية كاحد كىو اإل٬تاب كالقبوؿ الداالف على التبادؿ  (1)ركن
 .(2)التعاطي

 :عند الجمهور:ثانيا

 :أركاف البيع عند اٞتمهور أربعة

 .كىذا ىو رأيهم يف كل العقود،(3)البائع كا١تشًتم كالصيغة كا١تعقود عليو

  :كاإل٬تاب عند اٟتنفية

سواء كقع من  ،إثبات الفعل ا٠تاص الداؿ على الرضا الواقع أكال من كبلـ أحد ا١تتعاقدين
 .(4)كالقبوؿ ما ذكر ثانيا من كبلـ أحد ا١تتعاقدين البائع أك ا١تشًتم

 

                                                           

الركن عند اٟتنفية:ىو ما يتوق  عليو كجود الشيء ك كاف جزءا منو،ك عند اٞتمهور:ىو ما يتوق  عليو كجود الشيء ك   (1)
تصوره يف العقل سواء أكاف جزءا منو،أـ كاف ٥تتصا بو ك ليس جزءا منو.ك أما الشرط فهو ما يتوق  عليو كجود الشيء ك ليس 

 . 347ص  ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط كأدلتو، ياإلسبلم الفقو كىبة، الزحيلي، جزءا منو.
 ىػ 1356 ف،.د: القاىرة)  ط،.د المختار، لتعليل االختيار الفضل، أبو ا١توصلي مودكد بن ٤تمود بن اهلل عبد البلدحي، ا  (2)
 4،ص 2(.ج  ـ 1937/ 
،ص 1ج (.  ت.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د األمهات، جامع بكر، أيب ابن عمر بن عثماف عمرك أبو الدين اٟتاجب،ٚتاؿ ابن  (3)

336   337 . 
ج (. ت.د الكتب عاَف: ـ.د)  ط،.د ،الشافعي الفقو في التنبية يوس ،دط، بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو الشَتازم،   
 . 87،ص 1
 ٤تمد اللطي  عبد ٖتقيق حنبل، بن أحمد اإلمام فقو في اإلقناع النجا، أبو موسى بن أٛتد بن موسى الدين شرؼ اٟتجاكم،  

 . 57 – 56،ص 2(.ج  ت.د ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د السبكي، موسى
  184،ص 1(.ج  ىػ1322 ا٠تَتية، ا١تطبعة: ـ.د)  ،1ط النيرة، الجوىرة،  ٤تمد بن علي بن بكر أبو الزَّبًيًدٌم،  (4)
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 :كعند اٞتمهور

كالقبوؿ ىو ما صدر ٦تن يصَت لو ا١تلك  اإل٬تاب ىو ما صدر ٦تن يكوف منو التمليك كإف جاء متأخرا
 .(1)كإف صدر أكال 

 .بيعمال شروط:المطلب الخامس

  : ىيشركط ٜتسة للمبيع 

 . كوف ا١تبيع موجودان حُت العقدأف ي - 1

  .(3)  كىذا شرط انعقاد عند اٟتنفٌية  .(2)  كذلك باتٌفاؽ الفقهاء،فبل يصٌح بيع ا١تعدـك

كىي ما سيوجد من ماء  ) كبيع ا١تضامُت ،الٌثمرة قبل أف ٗتلقكمن أمثلة بيع ا١تعدـك بيع 
هنى ": عنهما كذلك ٟتديث ابن عٌباس رضي اهلل  ( كىي ما يف البطوف من األجٌنة ) كبيع ا١تبلقيح ، ( الفحل

                                                           

(.ج  ت.د ا١تعارؼ، دار: ـ.د)  ط،.د الصغير، الشرح على الصاوي حاشية ا٠تلويت، ٤تمد بن أٛتد العباس أبو الصاكم، (1)
 .15،ص 3
،ص 1(.ج  ت.د الكتب عاَف: ـ.د)  ط،.د الشافعي، الفقو في التنبية يوس ،دط، بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو الشَتازم،  
87 . 
، حنبل بن أحمد اإلمام مذىب على الفقو في المحرر الربكات، أبو ٤تمد بن ا٠تضر بن اهلل عبد بن السبلـ عبد تيمية، ابن  
   254،ص 1(.ج  ـ1984/  ىػ1404  ا١تعارؼ، مكتبة: الرياض)   ،2ط
  ىػ 1414 العلمية، الكتب دار: بَتكت ،2ط الفقهاء، تحفة الدين، عبلء بكر أبو أٛتد أيب بن أٛتد بن ٤تمد السمرقندم، (2)
 . 34،ص 2(.ج  ـ 1994/
(.ج  ت.د ا١تعارؼ، دار: ـ.د)  ط،.د الصغير، الشرح على الصاوي حاشية ا٠تلويت، ٤تمد بن أٛتد العباس أبو الصاكم،  
 . 22،ص 3
،ص 1(.ج  ت.د الكتب عاَف: ـ.د)  ط،.د الشافعي، الفقو في التنبية يوس ،دط، بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو الشَتازم،  
88 . 
)  ،2ط عويضة، ٤تمد بن صبلح ٖتقيق العمدة، شرح العدة الدين، ّٔاء ٤تمد أبو أٛتد بن إبراىيم بن الرٛتن عبد ا١تقدسي،  

 . 204،ص 1ج (. ـ2005/  ىػ1426
 12،ص 10(.ج  ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت)  :الكويتية الفقهية الموسوعة (3)
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ك١تا يف ذلك من الغرر   .(1)  "رسوؿ الٌلو صلى اهلل عليو كسلم عن بيع ا١تضامُت كا١تبلقيح كحبل اٟتبلة
  .(2)  "هنى عن بيع الغرر": كللحديث  . كاٞتهالة

  .متقوما  أف يكوف ماالن  - 2 

ما ال نفع فيو ليس ٔتاؿ  : مٌث قالوا ،(3) الٌنفع أك االنتفاع: كعرٌب ا١تالكٌية كالٌشافعٌية عن ىذا الٌشرط بلفظ 
ك٬ترم  ،كا١تاؿ ما ٯتيل إليو الطٌبع  . كىو شرط انعقاد عند اٟتنفٌية  . أم ال ٕتوز ا١تبادلة بو،فبل يقابل بو

فا١تيتة كالٌدـ ،كالعربة با١تالٌية يف نظر الٌشرع،فما ليس ٔتاؿ ليس ٤تبلن للمبادلة بعوض،فيو البذؿ كا١تنع
  .(4)  ا١تسفوح ليس ٔتاؿ

 : ف يكوف ٦تلوكان ١تن يلي العقدأ - 1

كقسموه إُف ،ط االنعقادشرك كاعترب اٟتنفٌية ىذا الٌشرط من   . كذلك إذا كاف يبيع باألصالة
  : شٌقُت

كلو   ،ألنٌو من ا١تباحات غَت ا١تملوكة،فبل ينعقد بيع الكؤل مثبلن ،أف يكوف ا١تبيع ٦تلوكان يف نفسو: األّول
  .(5)  كانت األرض ٦تلوكةن لو

                                                           

 . 16،ص 106(.  ت.د ف،.د: ـ.د)  ط.د الموطأ، شرح ٛتد، بن الرٛتن عبد بن اهلل عبد بن الكرًن عبد ا٠تضَت، (1)
 التجارية ا١تكتبة: مصر)  ط،.د مالك، موطأ شرح الحوالك تنوير الدين، جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد السيوطي، (2)

 . 79،ص 2(.ج  ـ 1969/  ق 1389 الكربل،
(.ج  ت.د ا١تعارؼ، دار: ـ.د)  ط،.د الصغير، الشرح على الصاوي حاشية ا٠تلويت، ٤تمد بن أٛتد العباس أبو الصاكم، (3)
 22،ص 3
 دار:القاىرة)  ،1ط تامر، ٤تمد ك٤تمد إبراىيم ٤تمود أٛتد ٖتقيق ،المذىب في الوسيط ٤تمد، بن ٤تمد حامد أبو الغزاِف،  

 19،ص 3(.ج  ق1417 السبلـ،
ج (.  ـ 1992ىػ /  1413 دار القلم: دمشق)  ،4ط ،الفقو المنهجي على مذىب اإلمام الشافعي، الٌشٍرّتيك  البيغا، ك ا٠ًتنٍ   
  16،ص 6
/  ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،  (4)

 . 141،ص 5ج  (. ـ1986
 . 146ص  ،5ج نفسو، السابق ا١ترجع (5)
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إالٌ ،بعدكإف ملكو ،فبل ينعقد بيع ما ليس ٦تلوكان ،أف يكوف ا١تبيع ملك البائع فيما يبيعو لنفسو: والثّاني
  . (1) كالوٌِف كالوصٌي كالقٌيم،أك النٌيابة الٌشرعٌية،كا١تبيع بالوكالة،كا١تغصوب بعد ضمانو،الٌسلم

  : يث حكيم بن حزاـ رضي اهلل عنوكقد استدٌؿ لعدـ مشركعٌية بيع ما ال ٯتلكو اإلنساف ْتد

ال ينعقد ك عند ا١تالكية  (3)يفعند الشافع ،كيف بيع الفضوٌِف خبلؼ (2)"ال تبع ما ليس عندؾ"
 .(4)ينعقد

   : أف يكوف مقدكر الٌتسليم - 1

كال ،كال بيع الٌطَت يف ا٢تواء،فبل يصٌح بيع اٞتمل الٌشارد،(5) كىو شرط انعقاد عند اٟتنفٌية
  . «اهلل عليو كسلم عن بيع الغررلنهي الٌنيٌب صلى »،الٌسمك يف ا١تاء

  : العاقدينكوف معلومان لكٌل من أف ي - 1

بل يصَت ،فإذا ٗتٌل  َف يبطل العقد،ال شرط انعقاد،كىذا الٌشرط عند اٟتنفٌية شرط صٌحة  
فبيع آّهوؿ جهالةن تفضي إُف ا١تنازعة ،كٯتنع ا١تنازعة،ك٭تصل العلم بكٌل ما ٯتٌيز ا١تبيع عن غَته  . فاسدان 

 .(6)  غَت صحيح كبيع شاة من القطيع

 

                                                           

/  ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،(1)
 . 147ص ،5ج  (. ـ1986

 الًتاث إحياء دار: بَتكت)  ط،.د آخركف، ك شاكر ٤تمد أٛتد ٖتقيق الترمذي، سننعيسى،  أبو عيسى بن ٤تمد الًتمذم،  (2)
 صححو األلباين.. 1232ح  ،534ص  ،3ج كناب البيوع، باب ماجاء يف كراىية بيع ماليس عندؾ،   (. ت.د العريب،
 . 32،ص 3(.ج  ت.د الفكر، دار: ـ.د)  ط،.د الجمل، حاشية األزىرم، العجيلي منصور بن عمر بن سليماف اٞتمل،   (3)
 . 108،ص 2(.  ج  ت.د ف،.د ـ،.د)  ط،.د الفقهية، القوانين جزم، ابن (4)
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،  (5)

 . 147،ص 5ج (.  ـ1986
 . 156،ص 5ا١ترجع السابق نفسو:ج   (6)
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  . اشًتاط طهارة عينو: ا١تبيع يف شركط (2) كالٌشافعٌية (1) ىذا كقد زاد ا١تالكٌية

كأف ال يكوف البيع  ،(3) أف ال يكوف البيع من البيوع ا١تنهٌي عنها: كما ذكر ا١تالكٌية شرطُت آخرين ٫تا
 .(4) كىذه الٌشركط تندرج فيما سبق من شركط  . ٤تٌرمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 . 108،ص 2(.  ج  ت.د ف،.د ـ،.د)  ط،.د الفقهية، القوانين جزم، ابن (1)
 دار: بَتكت)  أخَتة، طبعة المحتاج، نهاية الدين، شهاب ٛتزة بن أٛتد العباس أيب بن ٤تمد الدين مشس الرملي،(2)  
 . 392(.ص  ـ 1984/  ىػ 1404الفكر،
 3،ج (. ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية عرفة، بن أٛتد بن ٤تمد الدسوقي،  (3)
 . 54،ص
 15، ص9ج (. ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت)  :الكويتية الفقهية الموسوعة  (4)
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 :مطالبو فيو ثالث ،الدين:المبحث الثالث 

  .تعريف الدين لغة و شرعا:المطلب األول

 :لغة:أوال

 ،بالكسر،كًدنٍػتيو، "دييوفه  أٍديينه ك:ج،ككيلُّ ما ليس حاضران ،،فػىقىٍرضه ،كما ال أجىلى لو،ما لىو أجىله،":الدٍَّيني 
 :كتيشىدَّدي داليو ،كمىٍديوفه كميدافه كرجيله دائنه كمىدينه  أخىذىه.:كدافى ىو .كأقػٍرىٍضتيو ،أىٍعطىٍيتيوي إُف أجىلو :كأدىنٍػتيو

يَّنى  أك كثَت. ،عليو دىٍينه  افى كتىدى كيىٍستػىٍقًرضي   ،ٍقًرضي كثَتان  مي :كرجله ًمٍديىافه  أخىذى دىٍينان.:كأدافى كادَّافى كاٍستىدى
أقػٍرىٍضتيو كأقػٍرىضىٍت :كدايػىٍنتيو.مىداًيُتي :ٚتىٍعيهما ،كذا امرأةه  ك،ًضدّّ ،كثَتان 

(1). 

 :شرعا:ثانيا

 .(2)ما يثبت يف الذمة كمقدار من درىم يف ذمة رجل :حكاـ العدلية الدين بأنولقد عرفت ٣تلة األ

 .(3)عبارة عن ماؿ حكمي ٭تدث يف الذمة ببيع أك استهبلؾ أك غَت٫تا :كعرفو ابن ٧تيم بانو

ك  ،يع أفراد ا١تعرؼٚتناكؿ يتر انضباطا كإحكاما ألنو ك يبلحظ يف تعري  ابن ٧تيم أنو أكث
احًتز بقولو ) أك غَت٫تا ( حىت ال يستدرؾ عليو بأف تعريفو ال يشمل الدين الذم َف ٬تب بعد ٦تا 

ك ىناؾ لفتة ٨توية يف اختياره لفعل ،جرل العرؼ بتأجيل سبب كجوبو كاٞتعالة ك ٨توىا قبل ٘تاـ العمل
      .(4)مكاف ) ٭تدث ( يف التعري  ألنو يدؿ على استمرارية اٟتدث ك تكراره يف كل زماف ك 

                                                           

 الرسالة، مؤسسة يف الًتاث ٖتقيق مكتب ٖتقيق المحيط، القاموس يعقوب، بن ٤تمد طاىر أبو الدين ٣تد أبادم، الفَتكز (1)
 . 1198ص  (. ـ 2005/  ىػ 1426 الرسالة مؤسسة: بَتكت)  ،8ط العرقسوسي، نعيم ٤تمد إشراؼ
 كتب،آراـ ٕتارت كارخانة ٤تمد نور: كراتشي)  ىواكيٍت، ٧تيب ٖتقيق فقهاء، عدة من مكونة ٞتنة العدلية، االحكام مجلة (2)
 . 33ص  (. باغ
 . 421ص  (. ت.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د النظائر، ك األشباه ٧تيم، ابن  (3)
 ا١تاليزية العا١تية اإلسبلمية اٞتامعة)  الفقهية، أحكامو و أسبابو اإلسالمية المصرفية في الدين بيع سعيد، ٤تمد عافة عثماف، (4)

 4(.ص 
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أم يعرب بو بالتزاـ ا١تلتـز ،أك ما يف حكمو،كيعرب بو يف األصل عن الناحية السالبة يف االلتزاـ النقدم
ك العدديات ،ك الذرعيات،ك ا١توزكنات،ا١تكيبلت) (1)بدفع نقود ك ما يف حكمها من األمواؿ ا١تثلية

كمن ،ىي اليت تقبل الثبوت يف الذمة ػ:فاألمواؿ ا١تثلية،اليت تثبت يف الذمة (2)ا١تتقاربة كاٞتوز ك البيض(
أما ا١تاؿ  .ك عليو كفاؤه،تومفأتلفو فإنو يصَت ملتزما ٔتثلو يف ذ،اقًتض مثليا كحنطة أك شعَت أك نقود

لكن مع التفاكت ا١تعتد بو يف القيمة كالدكر ك ،ك ىي ما ال يوجد لو مثل يف السوؽ أك يوجد:القيمي
ك يكوف الواجب عند إتبلفو تعويض قيمتو ،إذ ال مثيل لو،فبل يكوف بذاتو دينا،اٟتيواناتا١تصوغات ك 

(3). 

أك مستحق األداء ،مؤجبلىو ا١تضموف يف الذمة من األمواؿ :حقيقة الدين:ك خبلصة القوؿ
٭تل لكثرة أفرادىا ك ٘تاثلها يف الصفات ْتيث ،ك ىذا إ٪تا يكوف يف األمواؿ اليت يغلب كجودىا،للحاؿ

 .(4)ك ال تتفاكت األغراض فيها بتغَت الذكات ،أحد٫تا ٤تل اآلخر

 :ة الدينمشروعي:المطلب الثاني

 :الدين ثابت يف الكتاب كما يلي

 .(5)}   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ{:قاؿ تعاُف

يكتبوا أهنا إرشاد من اهلل سبحانو ك تعاُف لعباده ا١تؤمنُت أف :ك كجو الداللة يف ىذه اآلية
 .(6)ليكوف ذلك أحفظ ١تقدارىا ك أضبط للشاىد فيها،العقود اآلجلة إذا ىم تعاملوا ّٔا

                                                           

 3ص  (. ـ1998/ ق1419العلمي النشر مركز: ـ.د)  ،1ط اإلسالمية، الشريعة في الدين بيع كىبة، الزحيلي،( 1)
 . 130ص  ،اإلسالمينظرية االلتزام العامة في الفقو ، مصطفى:الزرقا ( 2)
 4ص  ،مرجع سابق،بيع الدين في الشريعة اإلسالميةالزحيلي:  (3)
 2012/  ىػ 1433 الكويتية، األكقاؼ كزارة: ـ.د)  ،1،ط الممنوعة، البيوع أصول في نظرات إماـ، السميع عبد إماـ، (4)
 170(.ص  ـ
 . 282 اآلية : جزء منسورة البقرة  (5)
: بَتكت)  ط،.د بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء اٞتكٍت، القادر عبد بن ا١تختار ٤تمد بن األمُت ٤تمد الشنقيطي،( 6)
 184ص  (. ـ 1995/ ىػ 1415 الفكر، دار
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كىذا تسهيل منو  ،أنو قد يكوف التعامل بالدين كلكن األصل يف التعامل بالعُت كيستدؿ بقولو تعاُف
 .(1)جل كٗتفي  على عباده عز ك 

 :الحكم اإلجمالي لبيع الدين:المطلب الثالث

كذلك ألف حكم بيع الدين من  ،ْتكم بيع الدين بالدين يف ىذا التمهيد بياف حكمو إٚتاالن ا١تقصود 
 .حيث التفصيل ٮتتل  من حالة إُف أخرل

 :مذاىب العلماء في بيع الدين:أوال

ختلفوا يف بعض ك إف ا،اتفق فقهاء ا١تذاىب األربعة كا١تذىب الظاىرم على ٖترًن بيع الدين بالدين
 .كاستدلوا على ذلك بالسنة كاإلٚتاع .(2) الصور

 

 
                                                           

 1426 الوطنية، النجاح جامعة: نابلس) ط،.د اإلسالمي، الفقو في البيع عقد في األجل أثر ٤تمد، ٤تمود فواز بشارات، (1)
 74ص  (. ـ 2005/  ىػ
)  ط،.د يوس ، طبلؿ ٖتقيق المبتدي، بداية شرح في الهداية الفرغاين، اٞتليل عبد بن بكر أيب بن علي ا١ترغيناين،   (2)

 . 74،ص 3ج  (. ت.د العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت
 ماديك كلد أحيد ٤تمد ٖتقيق المالكي، المدينة أىل فقو في الكافي ٤تمد، بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الرب، عبد ابن  

 . 737،ص 2(.ج  ـ 1980/  ىػ 1400 ف،.د: ـ.د)  ،2ا١توريتاين،ط
 دار: القاىرة)  ط،.د المقتصد، نهاية و المجتهد بداية القرطيب، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو اٟتفيد، رشد ابن  

 . 175،ص 3(.،ج  ق 1425 اٟتديث،
 دار: بَتكت)  ،1ط ا١تطيعي، ٧تيب ٤تمد ٖتقيق للشيرازي، المهذب شرح لمجموعا شرؼ، بن الدين ٤تي زكريا أيب النوكم،  

 . 67،ص 10(. ج  ت.د العريب، الًتاث إحياء
  44،ص 5(.ج ت.د العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت) ط،.د اإلنصاف، سليماف، بن علي اٟتسن أبو الدين ا١تراكدم،عبلء  
 . 33،ص 3(.ج ـ 1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت ) ط،.د األم، العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي،  
 (. ـ 1968/  ىػ 1388 القاىرة مكتبة ـ،:د) ط،.د المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن  
 . 37،ص 4ج 
، ابن    . 487،ص 7ج (. ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د باآلثار، المحلى الظاىرم، القرطيب أٛتد بن علي ٤تمد أبو حـز
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 دليلهم من السنة::أوالً 

ةى الزٍَّيًدمّْ ْتديث استدلوا من السنة   ،" أىفَّ النَّيبَّ ،عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن ًدينىارو ،ميوسىى ٍبًن عيبػىٍيدى عىًن اٍبًن عيمىرى
اًلًئ"  اًلًئ بًاٍلكى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٍلكى
(1). 

و يف اٟتديث ىو بيع الدين أف ا١تراد ببيع الكالئ بالكالئ ا١تنهي عن:ككجو االستدالؿ
 .(2)بالدين

 :قاؿ أٛتد ،على أف بيع الدين بالدين ال ٬توزأٚتع أىل العلم :"قاؿ ابن ا١تنذر:قاؿ ابن قدامة
 . (3) إ٪تا ىو إٚتاع"

ال يف العُت كال يف الذمة؛ ألنو الدين ،"فأما النسيئة من الطرفُت ال ٬توز بإٚتاع:قاؿ ابن رشد
 . (4) بالدين ا١تنهي عنو"

على ٖترًن يرل أف ىذا اإلٚتاع ا١تنعقد  -رٛتو اهلل تعاُف -تيمية العلماء مثل ابن كلكن بعض 
  .كىو بيع الواجب بالواجب،بيع الدين بالدين خاص ببعض صوره دكف بعضها

 

                                                           

)  ط،.د ا١تدين، ٯتاين ىاشم اهلل عبد السيد ٖتقيق قطني، الدار سنن البغدادم، اٟتسن أبو عمر بن علي قطٍت، الدار أخرجو  (1)
  269ح،، 71، ص3 كتاب البيوع، ج  (. ـ1966/  ىػ 1386 ا١تعرفة، دار: بَتكت
 الكتب دار: بَتكت)  ،1ط عطا، القادر عبد مصطفى ٖتقيق الصحيحين، على المستدرك اهلل، عبد أبو أخرجو اٟتاكم،  

، ك قاؿ: صحيح 5554، ح71ص ،3،ج معمر بن راشد حديث كتاب البيوع، باب ك أما  (. ـ1990/  ق1411 العلمية،
 على شرط مسلم.

 سيد ٤تمد ك النجار زىرم ٤تمد ٖتقيق اآلثار، معاني شرح ا١تلك، عبد بن سبلمة بن ٤تمد بن أٛتد جعفر أبو الطحاكم،   (2)
  21،ص 4(.ج  ـ1994/  ق 1414 الكتب، عاَف دار: الرياض)  ،1ط ا١ترعشلي، الرٛتن عبد بن يوس  مراجعة اٟتق، جاد
/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن   (3)

 . 37،ص 4(.ج  ـ 1968
: القاىرة)  ط،.د المقتصد، نهاية و المجتهد بداية القرطيب، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو اٟتفيد، رشد ابن   (4)
 . 125،ص 2(.ج  ق 1425 اٟتديث، دار
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فهذا الذم ال  ،"كىذا مثل أف يسل  إليو شيئنا مؤجبلن يف شيء مؤجل:قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل
(1)كالسل  ا١تؤجل من الطرفُت،كاإلٚتاع إ٪تا ىو يف الدين الواجب بالدين الواجب ،٬توز باإلٚتاع

 "  

ألنو كبلن منهما شغل ذمتو ٔتا لآلخر من غَت منفعة  ،"ال ٬توز باتفاقهم:كقاؿ رٛتو اهلل          
فهذا يكوف أحد٫تا قد أكل ماؿ اآلخر بالباطل إذا قاؿ  ،كا١تقصود بالبيع النفع ،حصلت ألحد٫تا

بل ،ليس فيها منفعةلة فإف ىذه ا١تعام،كَف يعطو شيئنا،أسلمت إليك مائة درىم إُف سنة يف كسق حنطة
بل أكل ماؿ اآلخر بالباطل من غَت ،كَف ينتفع كاحد منهما،طلب ىذا بالدراىمباٟتنطة  ىذا،مضرة

بل ،فهذا عقد َف ٭تصل بو مقصود أصبلن ،القبض:"كا١تقصود من العقود:كقاؿ رٛتو اهلل،(2)" ونفع نفعو ب
 .(3) "ىو التػزاـ ببل فائدة

رٛتو اهلل تعاُف أف اٟتديث الداؿ على ٖترًن بيع الكالئ بالكالئ ال   كيرل اإلماـ ابن القيم          
 .(4)ن يتناكؿ بيع الدين بالدين؛ ألنو يرل أف بيع الكالئ غَت بيع الدي

 :الدليل

 :بما يلييم قابن الاستدل اإلمام 

فيبقى ،ليس ىناؾ دليل على ٖترًن ىذه الصورة من بيع الدين بالدين من نص أك إٚتاع أك قياس:أوال
 .ز كىو ا١تعركؼ باإلباحة األصليةاألمر على اٞتوا

كىو الصواب إذ ال ،كاختار جوازه،قالو شيخنا،"كقد حكى اإلٚتاع على ىذا كال إٚتاع فيو:قاؿ
 .5كليس بيع كالئ بكالئ فيتناكلو النهي بلفظو كال يف معناه فيتناكلو بعمـو ا١تعٌت"،٤تذكر فيو

                                                           

 216ص  (. ت.د للنشر، الكتاب دار: ـ.د)  ط،.د العقد، نظرية تيمية، ابن   (1)
 ٤تمد بن العزيز عبد ٖتقيق العلماء، من كثير على أشكلت آيات تفسير السبلـ، عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد تيمية، ابن   (2)

 . 665ص  (. ـ 1996  ىػ 1417 الرياض،: الرشد مكتبة) ،1ط ا٠تليفة،
 . 217ا١ترحع السابق نفسو:ص   (3) 
 سعد، الرءكؼ عبد طو ٖتقيق ،العالمين رب عن الموقعين إعالم الزرعي، أيوب بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو القيم، ابن (4)
 . 8ص  ،2ج  (. ت.د اٞتيل، دار: بَتكت)  ط،.د
 . 9،ص 2ا١ترحع السابق نفسو:ج   (5)
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فتربأ ذمة ا١تدين من ،إف  لعقد مثل ىذا البيع غرضان صحيحان كمنفعة مطلوبة لكبل الطرفُت فيو:ثانيا
 الشرع سواء الدين األكؿ كتشغل بدين آخر كبراءة الذمة مطلوبة للشارع كليس يف ىذه العملية ما ينايف

 .(1)من حيث اللفظ ك ا١تعٌت 

فإف اٟتوالة اقتضت نقل الدين كٖتويلو من ذمة احمليل إُف ذمة احملاؿ ،" قواعد الشرع تقتضي جوازه:ثالثا
فقد عاكض احمليل احملتاؿ من دينو بدين آخر يف ذمة ثالث فإذا عاكضو من دينو على دين آخر ،عليو

 .(2)يف ذمتو كاف أكُف باٞتواز" 

  :الترجيح:ثانيا

من بيع الدين بالدين لعدـ كجود  الصور بعض نظرا ١تا سبق من األدلة فإف األرجح  ىو القوؿ ّتواز 
فا١تقصود باإلٚتاع على ا١تنع ىو بيع الواجب ،دليل يدؿ على ٖترٯتها من حيث اللفظ ك ا١تعٌت

ك ال يشمل اإلٚتاع ،فيو من الغررك ١تا يوجد ،بالواجب ك ذلك لفقداف ا١تقصد الشرعي من إبراء الذمة
ىو الغرض ذلك ك تفصيل ،ا يقتضي ٖترٯتومعلى ا١تنع كل أنواع بيع الدين فيكوف جائزا عند فقداف 

 .ك اهلل أعلم .من البحث

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 سعد، الرءكؼ عبد طو ٖتقيق العالمين، رب عن الموقعين إعالم الزرعي، أيوب بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو القيم، ابن (1)
 9،ص 2(.ج  ت.د اٞتيل، دار: بَتكت)  ط،.د
 . 9ص  ،2ج ،نفسو سابقالرجع ا١تإعالم الموقعين،ابن القيم، ( 2)
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 :فيو أربعة مطالبو :الوعد:المبحث الرابع

 و اصطالحاتعريف الوعد لغة :المطلب األول

 :الوعد لغة:أوال

ا(:يػيقىاؿي ،ييٍستػىٍعمىلي يف ا٠ٍتىٍَتً كىالشَّرّْ )اٍلوىٍعدي(  ( يىًعدي بًاٍلكىٍسًر )كىٍعدن يػٍرنا :يػيقىاؿي :قىاؿى اٍلفىرَّاءي  .)كىعىدى )كىعىٍدتيوي( خى
ةي( كىيف الشَّرّْ :كىكىعىٍدتيوي شىرِّا فىًإذىا أىٍسقىطيوا ا٠ٍتىيػٍرى كىالشَّرَّ قىاليوا يف ا٠ٍتىٍَتً  يعىادي( كى )اٍلوىًعيدي( )اٍلوىٍعدي( كى )اٍلًعدى )اإٍلً

هي( بًالسٍَّجًن كى٨تىٍوًًه. )كىاٍلًعدىةي( اٍلوىٍعدي :فػىقىاليوا،فىًإٍف أىٍدخىليوا اٍلبىاءى يف الشَّرّْ جىاءيكا بًاأٍلىًل ً  )أىٍكعىدى
(1) . 

سورة  مع قومو يف -عليو السبلـ-موسى  كما يطلق الوعد على العهد يقوؿ اهلل تعاُف يف شأف
 .(2) }ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  { :طو

كفرس كاًعده يىًعديؾ  أرض :يقاؿ:كما يطلق الوعد على اإلخبار على حدكث خَت يف ا١تستقبل
كيـو كاًعده يىًعدي  ،كسىحاب كاًعده كأىنو يىًعدي با١تطر ،كأىرض كاًعدةه كأىهنا تىًعدي بالنبات ،جريان بعد جرم

 . (3) باٟتىرّْ 

 :الوعد في االصطالح:ثانيا

 .(4)إخبار عن إنشاء ا٠تَت معركفا يف ا١تستقبل :عرفو ابن عرفة

 

 

 
                                                           

)  ،5ط ٤تمد، الشيخ يوس  ٖتقيق الصحاح، مختار القادر، عبد بن بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو الدين زين الرازم،  (1)
 . 342ص ،1ج (.ـ1999/  ىػ1420 النموذجية، الدار العصرية، ا١تكتبة: صيدا بَتكت،

 86 اآلية : جزء منطوسورة   (2)
 680،ص 1(.ج  ىػ 1414 صادر، دار: بَتكت)  ،3ط العرب، لسان على، بن مكـر بن ٤تمد الدين ٚتاؿ منظور، ابن (3)
 ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د، مالك اإلمام مذىب على الفتوى في المالك العلي فتح :٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد عليش، بن (4)
 254ص  ،1ج(.  ت.د
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 :شرح التعريف

كالصدؽ ، (2) للصدؽ كالكذب ىو الكبلـ احملتمل:كا٠ترب،(1)أنبأه :أم،مصدر للفعل أخرب:إخبار:قولو
 .(3)ىو الكبلـ ا١تطابق للواقع كالكذب ىو عدـ مطابقة ا٠ترب للواقع 

ك بالتاِف ال ٭تتمل ،يراد بو الكبلـ الذم ليس لنسبتو جارج تطابقو أك ال تطابقو:عن إنشاء:كقولو
 .الصدؽ ك الكذب

  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ {:قاؿ تعاُف ،(4)اد بو إ٬تاد الشيء ك قد يطلق ك ير 

 .(5) } ک

 .ال يسمى كعداكاإلخبار بامتناع ا١تعركؼ فإنو ،كىو قيد يف التعري  خرج بو اإلخبار بغَت اإلنشاء

  ڭ  {:قاؿ اهلل تعاُف:يراد بو معاف متعددة منها الكبلـ اٟتسن ك السرد اٞتميل:معركفا:ك قولو

 .(6) }ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ

 .(7) }  ڑ  ک  ک  ڑڈ  ژ   ژ{:قاؿ تعاُف،كقد يراد بو قدر طاقة ا١تكل 

 

                                                           

(.ج  ىػ 1414 صادر، دار: بَتكت)  ،3ط العرب، لسان علي، بن مكـر بن ٤تمد منظور، ابن الدين ٚتاؿ الفضل، أبو (1) 
 . 1090،ص 2
 دار: بَتكت)  ،1الناشر،ط بإشراؼ العلماء من ٚتاعة ٖتقيق التعريفات، الشري ، الزين علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاين،( 2)

 . 96،ص 1(.،ج  ـ 1983/  ىػ 1403 العلمية، الكتب
 . 89ص نفسو،سابق الرجع ا١ت (3)
 ىػ 1418 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ط،.د ا١تنصور، خليل ٖتقيق الفروق، الصنهاجي، إدريس بن أٛتد العباس أبو القرايف،  
 . 31،ص 1(.ج  ـ 1998/ 
  38:مرجع سابق،ص التعريفاتاٞترجاين،  (4)
 98 اآلية : جزء مناألنعاـسورة    (5)
 263 اآلية :البقرة سورة   (6)
 . 241 اآلية :سورة البقرة   (7)
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  {:إذ ىو ا١تقابل للمنكر يف قولو تعاُف ،غَتهكتطلق عموما على كل ما أجازه الشارع قرضا كاف أـ 
 .(1) } ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ

فيخرج ما إذا كاف اإلخبار باإلنشاء قد مت يف ا١تاضي أك  ،قيد بو التعري  :ك قولو يف ا١تستقبل
 .(2)اٟتاضر فإنو ال يسمى كعدا 

 .بالوعدحكم الوفاء و اإللزام :المطلب الثاني

 :مذاىب العلماء:أوال

ألف ،يستوم يف ذلك الوعد بالتعاقد اـ بغَته،(3)وفاء بالوعد مطلوب لعلى أف ا ٚتهور الفقهاءاتفق 
ذلك من مكاـر األخبلؽ ك لكنهو اختلفوا يف أف ىذا الوفاء كاجب أـ مستحب إُف أربعة آراء كما 

 :يلي

ك ،بغَت سبب أـ٬ترب الواعد على الوفاء ٔتا كعد بو مطلقا سواء كاف الوعد مقركنا بسب :الرأي األول
 .(5)ك قوؿ عند ا١تالكية ،(4)ىو قوؿ ابن شربمة  

ال ٬ترب الواعد على الوفاء ٔتا كعد بو مطلقا سواء الوعد مقركنا بسبب أـ كاف ٣تردا عن :الرأي الثاني
 .ك إف كاف األفضل أم يفي الواعد بوعده،ك سواء أكاف الوعد مقًتنا بقسم أـ ال،السبب

 

 

                                                           

 157 اآلية : جزء منسورة األعراؼ   (1)
 5(. ص  ت.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د القانون، و الشريعة بين مقارنة دراسة بالتعاقد ، الوعدرجب سي  قزامل،   (2)
 ( . 9088 – 2) د.ط االصطالح،  ومراعاة النقول تحرير الوفاء بالعهد في الفقو اإلسالمي، نزيو ٛتاد،   (3)
، ابن   (4)  الفكر، دار: بَتكت)   ط،.د باآلثار، المحلى الظاىرم، القرطيب األندلسي سعيد بن أٛتد بن علي ٤تمد أبو حـز
 . 278،ص 6(.ج  ت.د
 الغرب دار بَتكت،)  ،1ط كآخركف، حجي ٤تمد ٖتقيق التحصيل، و البيان أٛتد، بن ٤تمد الوليد أبو رشد، ابن  (5)

 . 18،ص 8(.ج  ـ 1988/  ىػ 1408 اإلسبلمي،
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 .(5)الظاىرية ك (4)كاٟتنابلة(3)كالشافعية (2)ض ا١تالكية ك بع(1)كىو قوؿ اٞتمهور من اٟتنفية 

ك ،٬تب الوفاء بالوعد إذا كاف مقركنا بسبب سواء أكاف ا١توعود داخبل يف السبب أـ ال:الرأي الثالث
 .ك ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز رٛتو اهلل (6)ىو قوؿ بعض ا١تالكية

 .٬تب الوفاء بالوعد إذا كاف مقركنا بسبب ك دخل ا١توعود يف كلفة من أجل ذلك الوعد:الرأي الرابع
 .(7)ك ىو القوؿ الراجح عند ا١تالكية 

 :األدلة:ثانيا

 :من الكتاب

 .(8)} ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  { :استدلوا بقولو تعاُف

يقتضي الوجوب إال ك قالو أف اهلل سبحانو ك تعاُف طلب الوفاء بالعقود بصيغة األمر ك األمر 
 .بوجود ما يقيده ك َف يوجد ذلك القيد فيكوف الوفاء بالوعد كاجبا مطلقا

 .كيرد على ىذا القوؿ باف اآلية ٮتتص بالعقود ك يوجد فرؽ بُت الوعد ك العقد كما سبق

                                                           

: بَتكت)  ،1ط ا١تيس، الدين ٤تي خليل كٖتقيق دراسة المبسوط، سهل، أيب بن ٤تمد بكر أبو الدين مشس السرخسي،   (1)
 . 132ص  ،4ج  (. ـ 2000/  ق1421 الفكر، دار
 دار: بَتكت)  ط،.د مالك، اإلمام مذىب على الفتوى في المالك العلي فتح: ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد عليش، بن   (2)

 . 254،ص 1(. ج  ت.د ا١تعرفة،
 ابن دار: بَتكت دمشق،)  ،2ط مستو، الدين ٤تيي ٖتقيق النووية، األذكار شرؼ، بن ٭تِت الدين ٤تيي زكريا أبو النوكم،   (3)

 . 495ص  (. ـ 1990/  ىػ 1410 كثَت،
 عاَف دار: الرياض)  ط،.د المقنع، شرح في المبدع ٤تمد، بن اهلل عبد بن ٤تمد بن إبراىيم الدين برىاف مفلح، ابن   (4)

 . 303ص  ،9ج  (. ـ 2003/  ق 1423 الكتب،
(5)  ،  . 278،ص 6ج  مرجع سابق،، لمحلىاابن حـز
 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ط،.د ا١تنصور، خليل ٖتقيق الفروق، الصنهاجي، إدريس بن أٛتد العباس أبو القرايف،   (6)

 . 25،ص 4(.ج  ـ 1998/  ىػ 1418
 . 254ص  ،1ج  مرجع سابق،، فتح العلي بن عليش،  (7)
 1 اآلية : جزء منسورة ا١تائدة  (8)
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 .(1) }ۅ        ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ  ۈ {:ك استدلوا بقولو تعاُف

كاألمر للوجوب فيكوف الوفاء بالوعد كاجبا ،الوفاء بالعهودككجو الداللة ىو اإلطبلؽ يف طلب 
 .(2)مطلقا 

 .كرد على ىذا بأف ٮتتص بالعهود ك ىناؾ فرؽ بُت العهد ك الوعد

 :من السنة

ثه ًإذىا  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىٍن النَّيبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى آيىةي اٍلمينىاًفقً ":استدلوا ْتديث أيب ىريرة ثىبلى
نى خىافى   .(3)" حىدَّثى كىذىبى كىًإذىا كىعىدى أىٍخلى ى كىًإذىا اٍؤ٘تًي

أربع من كن فيو كاف منافق خالصا كمن كانت فيو خلة منهن كانت فيو خلة من ":كحديث
 .(4)"نفاؽ حىت يدعها إذا حدث كذب كإذا عاىد غدر كإذا كعد أخل  كإذا خاصم فجر

يبُت لنا ا٠تصاؿ اليت ٬تب أف ال يتص     عليو ك سلمأنو صلى اهلل،اٟتديثُتمن ككجو الداللة 
ك ذكر خل  الوعد يف سياؽ الذـ ،ّٔا ا١تسلم ك بدائلها من الصفات اٟتميدة الت ٬تب أف نتحلى ّٔا
 .(5)دليل على ٖترٯتو ك إذا حـر خل  الوعد كجب الوفاء بو قطعا 

 :ك يرد على ىذا من عدة كجوه

 

                                                           

 34 اآلية : جزء منسورة اإلسراء ( 1)
 19(. ص  ت.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د القانون، و الشريعة بين مقارنة دراسة بالتعاقد الوعدرجب،  سي  قزامل،( 2)
 ناصر بن زىَت ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح اٞتعفي، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أبو البخارم،أحرجو  (3)

 33،ح 37،ص 1ج كتاب اإلٯتاف، باب عبلمة ا١تنافق، (.  ق1422 النجاة، طوؽ دار ـ،.د)  ،1الناصر،ط
 إحياء دار: بَتكت)  ط،.د الباقي، عبد فؤاد ٛتد ٖتقيق مسلم، صحيح النيسابورم، القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن مسلم  

  59،ح 78،ص 1ج ا١تنافق،  خصاؿ بياف باب (. ت.د العريب، الًتاث
 . 58،حديث 78،ص 1ا١ترجع السابق نفسو،ج   (4)
 20(. ص  ت.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د القانون، و الشريعة بين مقارنة دراسة بالتعاقد الوعدرجب،  سي  قزامل، (5)
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ما كفإف الوفاء يلزمو  ،و كإنصاؼ من دين أك أداء حقيا١تراد باٟتديثُت أف من كعد بواجب علأف  -1
 .(1)يف خرب ثعلبة بن حاطب 

ك٦تا يؤيد ىذه النظرية باف الوعيد إذا كاف يف معصية فخلفو يف تلك اٟتالة ال يعد معصية بل 
ء اهلل ك خل  كعده َف يلزمو بلغا إف شامسأعطيك :ك أيضا إذا كعد ك استثٌت باف قاؿ،تكوف طاعة

فكل ىذا يدؿ على أنو ليس كل عهد أك كعد كاجب فعلو بل ىو ما تعُت على ،اٟتنث باالتفاؽ
 .اإلنساف أداؤه فقط

 .اهلل عليو ك سلمأف ىذين اٟتديثُت كانا يف حق ا١تنافقُت الذين كانوا يف أيامو صلى  – 2

ك إ٪تا يشَت ،ال يواجو ا١تنافق بصريح العبارةحيث كاف خلقو أف ،كرد يف رجل معُت:أف حديث – 3
 .إُف ذلك إشارة

ك قصة ثعلبة ،أف يعتاد ىذه ا٠تصاؿ اليت تؤدم إُف النفاؽ اٟتقيقي نٖتذير للمسلم ماٟتديث أف  -4
 .تؤكد ىذا

 :دليل أصحاب الرأي الثاني

 -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -اللًَّو قىاؿى رىجيله لًرىسيوًؿ ":ا١توطأكىيف ما ركاه مالك عن صفواف بن سليم  – 1
يػٍرى يف اٍلكىًذًب فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىٍكًذبي اًلٍمرىأىيت فػىقىاؿى  الى خى

ـي  -كىأىقيوؿي ٢تىىا فػىقىاؿى ،أىفىأىًعديىىا نػىعىوي ًمٍن اٍلكىًذًب اٍلميتػىعىلًّْق بًاٍلميٍستػىٍقبىًل  (2)"الى جينىاحى عىلىٍيك -عىلىٍيًو السَّبلى فىمى
 :كىىيوى يىديؿُّ عىلىى أىٍمرىٍينً ،كىنػىفىى اٞتٍينىاحى عىلىى اٍلوىٍعدً ،فىًإفَّ ًرضىى النّْسىاًء إ٪تَّىا ٭تىٍصيلي ًبوً 

ًذبنا ٞتًىٍعًلًو قىًسيمى  ؼى اٍلوىٍعًد الى ييسىمَّى كى  .كىًذبالٍ  )أىحىدي٫تيىا( أىفَّ إٍخبلى

ؼى اٍلوىٍعًد الى حىرىجى ًفيوً   .)كىثىانًيهىا( أىفَّ إٍخبلى
                                                           

)  ،1ط الدين، مشس حسُت ٤تمد ٖتقيق العظيم، القرآن تفسير الدمشقي، القرشي عمر بن إٝتاعيل الفداء أبو كثَت، ابن (1)
  162ص  ،4ج  (. ىػ 1419 العلمية، الكتب دار: بَتكت
ىػ   1425هنياف،  آؿ سلطاف بن زايد ) د.ـ: مؤسسة ،1ط،٤تمد مصطفى األعظمي ٖتقيق ،الموطأ، مالك بن أنس  (2)

 . 3626ح  ،1440ص  ،5ج  (. كتاب الكبلـ، باب ما جاء يف الصدؽ ك الكذب، ـ2004
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جعلو قسيم    صلى اهلل عليو ك سلم كاستدلوا ّٔذا على عدـ الوفاء ال حرج فيو كذلك ألف رسوؿ اهلل
 .(1)َت كاجب الكذب فدؿ على أف الوفاء بالوعد غ

فإنو ،رفع اٟترج عن الوعد الحتماؿ الوفاء اهلل عليو ك سلم كقد رد على ىذا القوؿ بأنو صلى
ألف ،َف يوؼ بو من غَت عذر أمثأما إف ،ك إذا َف يوؼ بو مضطر إذا كىف كعده فبل جناح بكل تأكيد
َف ٬تعل الوعد قسيم الكذب من   اهلل عليو ك سلمك أنو صلى ،عدـ الوفاء بالوعد من عبلمات النفاؽ

غَت ا١تستقبل الذم ىو كذب فكاف قسيمو من جهة  حيث ىو كذب ك إ٪تا جعلو قسيم ا٠ترب عن 
 .(2)كونو مستقببل ك الكذب غَت مستقبل 

إذا كعد الرجل أخاه  كمن نيتو أف يفي فلم ي  كَف ٬تئ ":ك استدلوا أيضا ْتديث أيب ىريرة – 2
 .(3) "للميعاد فبل إمث عليو

بالوفاء فبل إمث ك ىذا اٟتديث يدؿ على أف من َف ي  بالوعد لعذر ك لكنو كاف ناكيا 
ألف اٟتديث الذم تطرؽ للمنافقُت ٭تمل على من كعد كىو ينوم عدـ الوفاء فإنو يكوف آٙتا ،عليو

َف ك  ،اليت كردت يف اٟتديث ا١تنافقُتسواء كىف بعد ذلك أـ ال ألنو كذب ك الكذب من صفات 
 .القوؿ بأف خل َف ي  بغَت عذر فهو أمر مسكوت ك ال يصح يتعرض ١تن كعد كىو ينوم بالوفاء ك 

 .ك الرد على ىذا القوؿ أف إسناد اٟتديث ليس قويا

 :قاؿ الًتمذم

 

                                                           

 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ط،.د ا١تنصور، خليل ٖتقيق الفروق، الصنهاجي، إدريس بن أٛتد العباس أبو القرايف،  (1)
 . 21،ص 4ج (. ـ 1998/  ىػ 1418

 21،ص 4ا١ترجع السابق نفسو:ج    (2)
 دار: بَتكت)  ،3ط عطا، القادر عبد ٤تمد ٖتقيق الكبرى، السنن موسى، بن علي بن اٟتسُت بن أٛتد بكر أبو البيهقي، (3)

 20838 ، ح335ص ،10ج كتاب الشهادات، باب من كعد غَته شيئا،   (. ـ 2003/  ىػ 1424 العلمية، الكتب
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أبو كال أبو النعماف ال يعرؼ علي بن عبد األعلى ثقة ك ،غريب كليس إسناده بالقوم ىذا حديث
 .(1) ف٣تهوالك٫تا كقاص 

 :دليل أصحاب الرأي الثالث

ك أضافوا أف ٣تيء الوعد على ىذه ،مطلقا كىي نفس أدلة القائلُت بوجوب الوفاء بالوعد       
 ،لو أف يطالب ٔتا كعد بو ك ٬تربه على أداءه ك بالتاِف فإف للموعود،الصورة دليل على العـز على الوفاء

فهم ٮتالفوف أصحاب الرأم األكؿ بأهنم اشًتطوا اقًتاف الوعد بسبب ىو الذم يرفعو من دائرة 
 .ا١تستحب إُف دائرة الواجب

إضافة إُف التفرقة بُت الوعد ا١تقًتف بسبب ك  ،ٔتا رد بو على أصحاب الرأم األكؿكرد عليهم 
 .الوعد آّرد ال معٌت لو

 :دليل أصحاب الرأي الرابع

البدء يف تنفيذه من وا أف ذكر الوعد مقًتنا بالسبب ك كأضاف ،استدلوا بألة أصحاب الرأم الثالث
إذ قاـ بتنفيذ  ،الوفاء يف تلك اٟتالة رٔتا يضر ا١توعود لو ا١توعود لو أظهر عـز الواعد على الوفاء كعدـ

 .(2) "ضرر ك ال ضرار ال":يقوؿاهلل عليو كسلم الشيء ا١توعود بو كالرسوؿ صلى 

كيرل البعض أف إلزاـ الواعد بوعده َف يكن بسبب الوعد فقط ك إ٪تا بسبب الضرر الذم 
 .ىو أف يلـز بالوفاء بوعده أٟتقو با١توعود لو ك ىذا يستوجب الضماف ك خَت ضماف

 
                                                           

 الًتاث إحياء دار: بَتكت)   ط،.د آخركف، ك شاكر ٤تمد أٛتد ٖتقيق الترمذي، سننعيسى، أبو عيسى بن ٤تمد الًتمذم، (1)
 . 2633ح  ،20ص  ،5 ج (. ت.د العريب،
)  ط،.د ا١تدين، ٯتاين ىاشم اهلل عبد السيد ٖتقيق قطني، الدار سنن البغدادم، اٟتسن أبو عمر بن علي قطٍت، أخرجو الدار (2)

كتاب عمر رضي اهلل عنو إُف أيب موسى األشعرم، باب ىي ا١ترأة تقتل إذا ارتدت،    (. ـ1966/  ىػ 1386 ا١تعرفة، دار: بَتكت
 . 83،ح 227،ص 4 ج
 باجس، كإبراىيم األرناؤكط شعيب ٖتقيق الحكم، و العلوم جامع اٟتسن، بن رجب بن أٛتد بن الرٛتن عبد الدين زين اٟتنبلي،  
 206ص  ،2ج  (. ـ 2001/  ىػ 1422 الرسالة، مؤسسة: بَتكت)  ،7ط
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 :الترجيح:ثالثا

ك إف كنا رأينا اتفاؽ الفقهاء ،لقد رأينا فيما سبق أنو ال يوجد دليل قطعي يقتضي إلزاـ الوفاء بالوعد
فإذا الوفاء بالوعد ىو ،ك إف كاف ٤تل النزاع ىو الوجوب أك االستحباب،على أف الوفاء بالوعد مطلوب
حيث كاف صادؽ يف ٚتيع كعوده ك كذلك كل صلى اهلل عليو ك سلم األفضل اتباعا لسنة الرسوؿ 

  .فقد يف معرض الثناء على سيدنا إٝتاعيل،الرسل عليهم السبلـ

فاالستخفاؼ بالوعد يؤدم إُف اللغو ك يؤدم إُف ضمور اٟتس ك ٝتو النفس ك قد يؤدم 
 .ببقية القيم اليت تؤدم يف هناية ا١تطاؼ إُف النفاؽ اٟتقيقي ذلك إُف االستخفاؼ

النو للوجوب من ،ال يصل إُف حد الوجوب ء بالوعد ك كل ما سبق فإنوك على من أ٫تية الوفا
 .ك اهلل أعلمنو مستحب ك مطلقو ٤تسن أه ىو اأر  دليل يقتضيو ك ىذا ما َف ٭تصل ىنا لذا فما

 :و العهدالفرق بين الوعد :الثالثالمطلب 

إف معرفة الفرؽ بُت الوعد ك العهد يستلـز منا البحث عن ا١تعٌت االصطبلحي للعهد كما جاء يف 
 :(1)ك كركد لفظ العهد يف القرآف كثَتة منها ،القرآف الكرًن

 .(2) } ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ     {:قولو سبحاف ك تعاُف

تعاُف ك ىي أكامره ك نواىيو اليت أكصى أم ٚتيع عهود اهلل ،"العهد اسم للجنس:يقوؿ القرطيب
أم ،} ٹ    ٹ  ٹ{،ك يدخل يف ىذه األلفاظ التزاـ ٚتيع الفركض ك ٕتنب ٚتيع نواىيو،ّٔا عبيده

 (3).إذا عقدكا يف طاعة اهلل عهدا َف ينقضوه"

                                                           

/  ىػ 425الَتموؾ، جامعة: ـ.د)  ماجسًت، رسالة اإلسالمي، التمويل صيغ في الملزم الوعد أٛتد، فهد ٤تمود العمورم،   (1)
 9ص  (. ـ 2004

 20 اآلية :سورة الرعد  (2)
 القرآن،تفسير ألحكام الجامع ،الدين مشس ا٠تزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو القرطيب،   (3)

  306،ص 9ج ـ (. 1964ىػ /  1384، ) القاىرة: دار الكتب ا١تصرية، 2ٖتقيق أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، ط القرطبي،
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ا١تراد بالعهد ما ال ٭تل :يقوؿ اآللوسي .(1) }ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ    {:كيف تفسَت قولو تعاُف
ك الظاىر ٤تل العهد على ما يشمل حقوؽ ،ال ٭تـر حبلال من العهود اٞتارية فيما بُت الناسحراما ك 

ك تقيد بالظرؼ لئلشارة إُف أنو ال يتأخر إيفاؤىم بالعهد عن كقت ،اٟتق تعاُف ك حقوؽ ا٠تلق
 .(2)ا١تعاىدة 

 ا١تراد منو كل عهد يلتزمو:(3) }ڑ  ک  ک  ک  ک  {:كقاؿ الرازم بشأف قولو تعاُف
إذا عاىدمت مث عاىدمت مث يدؿ على ك ،ك نقل عن ابن عباس قولو "ك الوعد من العهد،اإلنساف باختياره

 .(4)أنو العهد الذم يلتزمو اإلنساف باختياره 

 .أنواع العهد:الرابعالمطلب 

 :العهد ثالثة أنواع

 :ا١تعاىدة بُت الناس:النوع األول

 .ك ٬تب الوفاء ّٔذا النوع من العهد،ك البيع،عقود النكاحك ،كا١تعاىدة اليت بُت ا١تسلمُت ك الكفار

 :معاىدة اهلل على ما يتقرب بو إليو:النوع الثاني

فإف كاف اإلتياف بالواجب كترؾ احملـر كاف ٯتينا ،ىذا كالنذر ك اٟتل  على فعل الواجب ك ترؾ احملـرك 
 .(5)اء ّٔذا النوع مطلقا ك ٬تب الوف .كاف نذرا مؤكدا،إف كاف باإلتياف با١تستحباتك  ،كنذرا

 :معاىدة ٔتعٌت اليمُت احملضة:النوع الثالث

                                                           

 177 اآلية من: جزء سورة البقرة   (1)

 علي ٖتقيق المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح اٟتسيٍت، اهلل عبد بن ٤تمود الدين شهاب اآللوسي،   (2)
                         .444، ص 1ج  (. ىػ 1415 العلمية الكتب دار:بَتكت) ،1ط عطية، البارم عبد
 91 اآلية : جزء منالنملسورة    (3)
 التفسير   الغيب مفاتيح الدين، بفخر ا١تلقب الرازم التيمي اٟتسُت بن اٟتسن بن عمر بن ٤تمد اهلل عبد أبو الرازم،   (4)

 . 263ص  ،20ج  (. ىػ 1420 العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت)  ،3ط الكبير،
 . 93(.ص  ت.د للنشر، الكتاب دار: ـ.د)  ط،.د العقد، نظرية تيمية، ابن   (5)
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 .(1)تلك ال ٬تب فيها إال الكفارةك ،فتكوف ٯتينا لكن مؤكدا،ذلك إذا كاف مقصودىا اٟتض كا١تنعك 

أما الوعد فإنو  ،٬تب الوفاء ّٔا،إذف فا١تعاىدة اليت تتم بُت الناس إذا ترتب على ذلك أثر شرعي
 .فا٠تبلؼ يف معٌت اللزـك،الـز عند اٞتمهوركما سبق غَت 

ك اٟتديث السابق الذم ٖتث عن صفات ا١تنافق ذكر فيو العهد مث أعقب بالوعد فهذا أكضح 
 .(2)دليل على الفرؽ بينهما 

 كىكذا تبُت لنا أف العهد ىو ما ألـز بو اإلنساف نفسو فيما يتعلق ْتقوؽ اهلل أك ْتقوؽ الناس
فيبدك أف العهد يشمل الوعد ،الشخص نفسو بأمر مستقبلي يتعلق ْتقوؽ الناسأما الوعد فهو إلزاـ 

(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 96   95ص ، ا١ترجع السابق نفسو   (1)
 11(. ص  ت.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د القانون، و الشريعة بين مقارنة دراسة بالتعاقد الوعدرجب،  سي  قزامل،   (2)
/  ىػ 425الَتموؾ، جامعة: ـ.د)  ماجسًت، رسالة اإلسالمي، التمويل صيغ في الملزم الوعد أٛتد، فهد ٤تمود العمورم،   (3)

 10ص  (. ـ 2004
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 .بيع الدين و توريقها في المشتقات المالية اإلسالمية:الثانيالفصل 

 .ٜتسة مطالب فيوك  :التجاريةبيع الدين يف الصكوؾ اإلسبلمية ك األكراؽ :المبحث األول

 .على ٜتسة مطالب فيوك  :بغرض تداك٢تاتوريق الديوف  :المبحث الثاني
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 .لتجاريةو األوراق ا اإلسالمية بيع الدين في الصكوك:المبحث األول

  :اإلسالميةتعريف الصكوك :األول المطلب

 .الصك،السند،السهم:المصطلح -أوال

ا١تصطلحات ا١تالية   ك بدخولو أصبح،يسمى الصكمصطلح جديد االقتصادية لقد ظهر يف الساحة 
 . (1) السهم ك السند ك الصك :كالتاِف

كاف شهادة السهم ىي كثيقة إلثبات ىذا ،حصة شائعة يف موجودات الشركة" فالسهم
 .2االستحقاؽ يف اٟتصة" 

 طويلة أمواؿ القًتاض كوسيلة،كاٟتكومة،التجارية ا١تنشآت تصدرىا مالية كرقة" أما السند
 .3" األجل

 . (5)ك السند مستند دين  (4) فالسهم مستند ملك:التعري من ناحية ف

ألنو يدخل يف باب  ،(7)أما السند فهو غَت مشركع  ،(6)السهم مشركع:كمن الناحية الشرعية
 .الربا

                                                           

 ١تؤ٘تر العشركف ك اٟتادية الدكرة)  الذمة، في الموصوف إجارة في األجرة تأجيل حكم أٛتد، شوقي الدكتور األستاذ دنيا،   (1)
 . 3ص  (. ـ 2013/  ىػ 1435 الدكِف، اإلسبلمي الفقو ٣تمع
(2) http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=215:2009 07 02 09 50 

41&catid=37:2009 07 02 08 22 22&Itemid=27 
 ا١توضوع :  رابط ،مذكرة المعامالت المالية، عبداهلل بن مبارؾ، آؿ سي   (3)

mubarak/0/48593/#ixzz3cIxs2du8 ibn http://www.alukah.net/web/abdullah 
 www.shubily.com ،االستثمار في األسهم و السندات الشبيلي، يوس ،   (4)
  963ص  ،6ج ، مجلة مجمع الفقو اإلسالمي   (5)
 ىػ . 1412 ،7الدكرة  ( بشأف األسهم،7/1)  63 قرار آّمع الفقهي رقم   (6)
 ىػ . 1410 ،6الدكرة  ( بشاف السندات، 11/6)  60قرار آّمع الفقهي رقم    (7)

http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/48593/#ixzz3cIxs2du8
http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/48593/#ixzz3cIxs2du8
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رغم ما بينها من ،كماىيتو اليت ٘تيزه عن غَتها١تتميزة  اكلكل من ا١تصطلحات السابقة شخصيته
إرادة ٖتديد موقع الصك من كل من السهم ك السند ٯتكنك القوؿ أف ك لذا عند ،القواسم ا١تشًتكة

 .السهم يتوسط السهم ك السند

أف ٖتوؿ أصوؿ مالية متمثلة :كمفادىا،كالتصكيك قد ظهرت يف الفكر الوضعي ك مت تطبيقها
يعٍت  ك ىذا،كمضمونة قانونا،إُف كثائق مالية متساكية القيمة ذات عائد ٤تدكد ك تقبل التداكؿيف ديوف 

ك٫تا ،ك من مث ظهر يف الواقع الوضعي سندات أصلية ك أخرل مشتقة،أننا أماـ ميبلد سندات جديدة
السهم ك :ك ىذا يعٍت أف يف القاموس ا١تاِف الوضعي مصطلحاف ك ٫تا .سندات ذات طبيعة كاحدة

 .السهم ك الصك:أما القاموس ا١تاِف اإلسبلمي فيو مصطلحاف،السند

 :فكرتها و نشأتها،ميةالصكوك اإلسال -ثانيا

ثائق مالية متساكية القيمة معتمدة على اقتصادية من حوؿ إ٬تاد ك تدكر فكرة الصكوؾ اإلسبلمية 
ترتكز ك تتولد من صيغ التمويل اإلسبلمية من إجارة ك مضاربة ك مشاركة ك مراْتة ك ،أعياف ك منافع
 .استصناع

ٗتتل  عن السندات ا١تولدة عن التمويل ك من الناحية اإلجرائية فإف نشأة ىذه الصكوؾ ال 
الوضعي اليت استخدمت لتحقيق أىداؼ ك إشباع حاجات ك رغبات بعض أصحاب الديوف بشكل 

 أساسي.

 :ك الفكر اإلسبلمي كجد نفسو أماـ أمرين كبل٫تا يدفع يف إتاه إ٬تاد صكوؾ ٘تويلية

إمكانية استخدامو يف التمويل ك بعد التمعن يف دراستو ك ،التصكيك الذم ظهر يف الغرب:األول
كقد ،ك لكن عند تطبيق تلك الصيغة فإهنا تواجو ٤تاذير شرعية،تبُت أف لو بعض اإل٬تابيات،اإلسبلمي

 :أدل ذلك إُف التساؤؿ التاِف

 ؟كي  ٯتكن االستفادة من ىذا ا١تبتكر ا١تاِف بطرقة شرعية
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فإهنا تواجو  ،استطاعت تلبية اٟتاجة التمويليةكإف  ،صيغ التمويل اإلسبلمي يف طبيعتها األصلية:الثاني
كطبيعتها الطويلة ك  ،كذلك بطبيعتها العينية غَت السائلة ،ٖتديات عملية ٖتد من كفاءهتا يف التمويل

 .كضع  قابليتها للتجزئة ،ا١تتوسطة ا١تدل غَت القصَتة

للتصكيك ٖتظى  إُف ابتكار طريقةكقد أدت التحديات ا١تذكورة بالفكر التمويلي اإلسبلمي 
...إٍف إُف صكوؾ .كتبلور ذلك من ٖتويل الصيغ التمويلية اإلسبلمية من اإلجارة كا١تضاربة ،بالشرعية

كانت بداية الغيث سندات أك صكوؾ ك  ،أك كثائق أك مستندات ملكية ٬ترم تداك٢تا يف البورصة
ن ىنا ظهرت مك  ،مث توسعت لتشمل كل صيغ التمويل اإلسبلمية ،مضاربة أك صكوؾ مقارضة

ك اعتربت بديبل شرعيا للصيغة التمويلية الوضعية ا١تعركفة ،الصكوؾ اإلسبلمية بأنواعها ا١تختلفة
 .(1)سواء األصلية  أك ا١تشتقة ،بالسندات

 :(2) التوصيف الشرعي للصك:ثالثا

اإلسبلمية الصادر من ىيئة احملاسبة ك ا١تراجعة يف ا١تؤسسات ا١تالية  17عرؼ ا١تعيار الشرعي رقم 
 :الصكوؾ بأهنا

متساكية ٘تثل حصصا شائعة يف ملكية أعياف أك منافع أك خدمات أك موجودات  كثائق)) ك 
ك ذلك بعد ٖتصيل قيمة الصكوؾ ك قفل باب االكتتاب ك ،مشركع معُت أك نشاط استثمارم خاص

االستثمارية  ك تعرؼ ىذه الصكوؾ يف ىذا ا١تعيار بالصكوؾ،فيما صدرت من أجلو استخدامهابدء 
 .(3) ٘تييزا ٢تا عن االسهم ك سندات القرض ((

 

                                                           

 ١تؤ٘تر العشركف ك اٟتادية الدكرة)  ،الذمة في الموصوف إجارة في األجرة تأجيل حكم أٛتد، شوقي الدكتور األستاذ دنيا، (1)
 . 4ص  (. ـ 2013/  ىػ 1435 الدكِف، اإلسبلمي الفقو ٣تمع
 ك اٟتادية الدكرة الفقهية، و العملية و القانونية للجوانب مقارنة دراسة اإلسالمية لصكوكا عوض، عادؿ بابكر،   (2)

 . 11ص  .الدكِف اإلسبلمي الفقو آّمع ١تؤ٘تر العشركف
/  ىػ 1431 اإلسبلمية، ا١تالية للمؤسسات ا١تراجعة ك احملاسبة ىيئة: ا١تنامة،)  النجدم، الرٛتن عبد:رفعالشرعية،  المعايير   (3)

 . 238ص  (. ـ 2010
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 :كتتميز الصكوؾ اإلسبلمية من الناحية ا١تالية عن األكراؽ ا١تالية األخرل ا١تتداكلة يف األسواؽ ٔتا يلي

٦تا ٯتكن ٟتاملها بيعها يف أم كقت كاٟتصوؿ  ،كذلك لقلة التغَت يف سعرىا ،ا١تخاطرة فيها متدنية – 1
 .السيولة دكف خسائرعلى 

 .هتا للتوقعاإمكانية كقابلية إيراد – 2

يف ا١تدة احملددة للصكوؾ كيف التطبيقات  ،اسًتداد حامل الصك لرأس مالو يف النهاية" – 3
كيستثٌت  ،كإ٪تا مرده طبيعة االستثمار كىيكل اإلصدار ،كليس ذلك على أساس الضماف ،الصحيحة

 .(1) "من ذلك حاالت التعدم ك التفريط

 :التي تشمل موجوداتها على ديون لتجاريةتداول الصكوك و األوراق ا:المطلب الثاني

 :اعتبار قاعدة األصالة و التبعية - أوالً 

يقصد باألصالة ىنا ما كاف الشيء بذاتو ىو ا١تقصود األساس يف العقد أك على األقل يكوف 
  .ٔتعٌت أف نية العاقدين َف تكن متجهة عليو أصبل،مقصودا

فالتبعية ىي كوف الشيء مرتبطا بغَته إما " .كأما التبعية فا١تقصود ّٔا ما يدخل يف الشيء تبعا
أك ،(2)" مو عند اٞتمهورأكلذلك ٖتصل ذكاة اٞتنُت بذكاة ،ارتباطا يتعذر انفراده مثل اٟتمل مع اٟتامل

 .(3)" ٯتكن انفصالو عن متبوعو مثل مرافق ا١تنزؿ"

 

 
                                                           

 اإلسبلمي الفقو ٣تمع)  تداولها، و المعاصرة تطبيقاتها و(  التوريق)  اإلسالمية الصكوكالقرم،  علي ٤تمد عيد، بن   (1)
 . 2(. ص  عشرة،الشارقة التاسعة الدكرة الدكِف،

: بَتكت)  ،1ط ا١تيس، الدين ٤تي خليل كٖتقيق دراسة المبسوط، سهل، أيب بن ٤تمد بكر أبو الدين مشس السرخسي،   (2)
 . 9ص  ،12ج  (. ـ 2000/  ق1421 الفكر، دار
 ، ْتثاالستثمارية الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (3)
 . 67ص  (. ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
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 :المنبثقة من ىذه القاعدةالقواعد :ثانياً 

 .(1)" ك التابع ال ينفرد باٟتكم،التابع تابع" – أ

التابع ال يفرد باٟتكم ماَف يصر مقصودا( مثل زكائد ا١تبيع ا١تتولدة ):٦تا يذكر مع ىذه القاعدةك 
ك لو اتلفها البائع سقطت ،إذا حدثت قبل القبض تكوف تابعا للمبيع ك ال يقابلها شيء من الثمن

 .(2)حصتها من الثمن فيقسم الثمن على قيمة األصل يـو العقد على قيمة الزيادة يـو االستهبلؾ 

 .(3)" مثل ملحقات الدار ك اٟتمل،من ملك شيئا ملك توابعو" -ب

ك ،(4)مثل إذا سقطت صبلة الفرض باٞتنوف سقطت سننها الراتبة ،التابع يسقط بسقوط ا١تتبوع –ج 
 (5) "إذا برئ األصل برئ الكفيل"

 .يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف ا١تتبوع –د 

كلكن ال ٬توز بيعها دكنو ١تا ،من فركعها اف بيع الثمرة اليت َف يبد صبلحها جائز مع أصلهاك 
 .(6)"ألنو إذا باعها مع األصل حصلت تبعا يف البيع فلم يضر احتماؿ الغرر فيها"،يف ذلك من الغرر

 

  

                                                           

 كتب،آراـ ٕتارت كارخانة ٤تمد نور: كراتشي)  ىواكيٍت، ٧تيب ٖتقيق فقهاء، عدة من مكونة ٞتنة العدلية، االحكام مجلة (1)
 . 21،ص 1،ج 48ا١تادة  (. باغ
 . 257 – 256ص  ،1ج ،شرح القواعد الفقهية الزرقا،   (2)
/  ىػ1405 الكويتية، األكقاؼ كزارة: ـ.د)  ،2ط المنثور، ّٔادر، بن اهلل عبد بن ٤تمد الدين بدر اهلل عبد أبو الزركشي،   (3)

 . 234ص  ،1ج  (. ـ1985
 . 235،ص 1ع السابق نفسو،ج جا١تر    (4)
  ىػ 1411 العلمية، الكتب دار: ـ.د)  ،1ط النظائر، و األشباه الدين، جبلؿ بكر أيب بن الرٛتن عبد السيوطي،   (5)
 118ص  ،1(.ج  ـ 1995/
/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن   (6)

 . 63ص  ،4ج  (. ـ 1968
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 :االدلة على اتباع قاعدة األصالة و التبعية:ثالثاً 

فركع الفقو اإلسبلمي ك جزئياتو ك مسائلو اليت اعتربت يف عدد غَت يدؿ على ىذه القاعدة استقرار 
 .(1)يسَت منها رعاية األصالة ك التبعية 

ٍعتي رىسيوؿى اهللً :قىاؿى ،عىٍبًد اهلًل ٍبًن عيمىرى أيضا حديث  يدؿ على ذلكك  صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ٝتًى
ا":يػىقيوؿي  اليوي ،ًإالَّ أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميٍبتىاعي ،مىًن ابٍػتىاعى ٩تىٍبلن بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػَّرى فػىثىمىرىتػيهىا لًلًَّذم بىاعىهى ا فىمى كىمىًن ابٍػتىاعى عىٍبدن

 .(2) " أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميٍبتىاعي ًإالَّ ،لًلًَّذم بىاعىوي 

اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل أف إطبلؽ اٟتديث يدؿ على جواز بيعو كلو كاف ا١تاؿ فقد ذكر 
 .(3)معو تبع لو ال مدخل لو يف العقدكا١تاؿ الذم ،ألف العقد كقع على العبد خاصة،الذم معو ربويا

االمر آّتمع عليو عندنا اف ا١تتبايع إذا اشًتط ماؿ العبد فهو لو ":ماـ مالك رٛتو اهللكقاؿ اإل
اك عرضا يعلم أك ال يعلم ك غن كاف للعبد ا١تاؿ من أكثر ٦تا اشًتل بو كاف ٙتنو نقدا ،نقد كاف أك دينا
 .(4) "اك دينا أك عرضا

 .٨تو العبد فقطصد متجها قع أف يكوف اليماـ مالك ال يشًتط ذلك البعلى ىذا يف رأم اإلك 

  :بد الربقاؿ ابن ع  

                                                           

 ْتث االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (1)
 . 68(.ص  ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
 ، ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي، د.ط،فتح الباري شرح صحيح البخاري، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل، العسقبلين   (2)
 ،33، ح 360 ،ص1 ىػ (. ج 1379، دار ا١تعرفة : بَتكت) 
 إحياء دار: بَتكت)  ط،.د الباقي، عبد فؤاد ٛتد ٖتقيق مسلم، صحيح النيسابورم، القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن مسلم  

   1543، ح 1173، ص3 كتاب البيوع، باب من باع ٩تبل عليها ٙتر، ج  (. ت.د العريب، الًتاث
 . 51ص ،5ج مرجع سابق،، فتح الباريابن حجر،    (3)
 ،1ط معوض، علي ك٤تمد عطا ٤تمد ساَف ٖتقيق االستذكار، القرطيب، ٤تمد بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الرب، عبد ابن   (4)
 . 54ص  ،6ج  (. ـ 2000/  ىػ 1421 العلمية، الكتب دار: بَتكت) 
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ك أك كذلك لو كاف مالو ذىبا ،كاف مالو دراىم بدراىم إُف أجلك ٬توز عند مالك شراء العبد ك إف  "
 .(1) "دينا

 .(2)قوؿ أيب ثور ك أىل الظاىر ك ،ىذا قوؿ الشافعي يف القدًنك 

 (3) "فاٟتاصل أف التبعية لؤلصل ثابتة على اإلطبلؽ" :كقاؿ الشاطيب

ارو ًفيهىا ،ذىىىبو فىظىهىرى ًفيهىا مىٍعًدفي ،لىٍو بىاعى دىارنا ًبذىىىبو ":كقاؿ النوكم ا بًئػٍري مىاءو ًبدى أىٍك بىاعى دىارنا ًفيهى
 .(4) "صىحَّ اٍلبػىٍيعي يف اٍلمىٍسأىلىتػىٍُتً عىلىى اأٍلىصىحّْ؛ أًلىنَّوي تىاًبعه ،اٍلمىاءي رًبىًومّّ :كىقػيٍلنىا،بًئػٍري مىاءو 

 .(5)الربا ١تا فيو من ،الشافعية يف اٞتديدك ،ك ذىب إُف عدـ صحة ذلك مطلقا اٟتنفية

ذلك فذكر ،ك ٟتديث فضالة بن عبيد األنصارم الذم اشًتل قبلدة من ذىب ك خرز بذىب
 .(6) "الذَّىىبي بًالذَّىىًب كىٍزننا ًبوىٍزفو ":لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

ك لكن اٟتديث كاضح يف داللتو أف شراء الذىب كاف مقصودا أصالة لفضالة ف فيختل  عن 
 .(7)فمسألة ماؿ العبد داخلة يف التبعية اليت ال جداؿ فيها ،تعارض بينهماك ال ،موضوع العبد

                                                           

 ماديك كلد أحيد ٤تمد ٖتقيق المالكي، المدينة أىل فقو في الكافي ٤تمد، بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الرب، عبد ابن   (1)
 . 689ص  ،2ج (. ـ 1980/  ىػ 1400 ف،.د: ـ.د)  ،2ا١توريتاين،ط

 إحياء دار: ـ.د)  ط،.د التقريب، شرح في التثريب طرح اٟتسُت، بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو العراقي، اٟتافظ   (2)
 . 123،ص 6ج  (. ت.د العريب، الًتاث
 ،1ط سلماف، آؿ حسن بن مشهور عبيدة أبو ٖتقيق الموافقات، الغرناطي، اللخمي ٤تمد بن موسى بن إبراىيم الشاطيب،   (3)
 . 446،ص 3ج  (. ـ 1997/  1417ىػ عفاف، ابن دار: القاىرة) 
)  ط،.د معوض، ٤تمد كعلي ا١توجود عبد أٛتد عادؿ ٖتقيق المفتين، عمدة و الطالبين روضة الدين، ٤تي اإلماـ النوكم،   (4)

 . 54،ص 3(.ج  ت.د العلمية، الكتب دار: بَتكت
 467،ص 1ج (.ـ 2000/  ق 1421 الفكر، دار: بَتكت) ط،.دالمختار، الدر على المحتار رد حاشيةعابدين، ابن   (5)
 إحياء دار: بَتكت)  ط،.د الباقي، عبد فؤاد ٛتد ٖتقيق مسلم، صحيح النيسابورم، القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن مسلم   (6)

 4159 حديث ،46،ص 5ج  نقدا، بالورؽ الذىب كبيع الصرؼ البيوع، بابكتاب (. ت.د العريب، الًتاث
 ْتث ،االستثمارية الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، محيي علي داغي، القره   (7)
 . 70ص  (. ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
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كىي أف يبيع ماال ربويا كالدراىم ،ك٦تا يدخل يف ىذا ا١توضوع ما يسميو الفقهاء مسألة ) مد عجوة (
فهذا غَت جائز كغَت صحيح عند ا١تالكية ،كالدنانَت ّتنسو ك معهما أك مع أحد٫تا ما ليس من جنسو

 .(1)كالشافعية كاٟتنابلة كأجازه اٟتنفية 

 :الصكوك و األسهمتطبيق ىذه القاعدة على :رابعا

 :للعلماء يف ذلك ثبلث آراء فقهية

 .كيركف منع ذلك ،للحنفية ك الشافعية يف اٞتديد :الرأي األول

فإف كاف قصد ا١تشًتم  ،يركف االعتبار بالقصد حيث ،بعض التابعُتلئلماـ أٛتد ك  :الرأي الثاني
 .االعياف غَت الربوية ك جاءت األمواؿ الربوية تبعا أك عرضا جاز ذلك ك إال فبل

حيث يركف العبد ما داـ ىو ٤تل العقد من حيث  ،رأم مالك كمن معو من أىل ا١تدينة :الرأي الثالث
كذىب كفضة  ك٨توىا من األمواؿ الربوية حىت  لو كانت معو نقودك  ،ىو فإف شراءه بنقد اك غَته جائز

 أك مطلق َف ،ديث الوارد فيو عاـكاٟت ،جاءت تبعا ألهناكلو كانت ىذه األمواؿ أكثر من غَتىا 
 .ص ك التقييد بدكف دليل معترب غَت جائزيك التخص ،ٮتصص أك يقيد بشيء

 .(2)فاألتباع تعطى حكم ا١تتبوعات،كعلى ىذا الرأم فالتبعية ال ٗتضع ١تبدأ اعتبار القلة كالكثرة

كىذا الرأم ىو ما أفىت بو من ا١تتأخرين العبلمة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ مفيت السعودية 
 .(3)سابقا 

 

 
                                                           

)  ،3ط اٞتزار، عامر  الباز أنور ٖتقيق الفتاوى، مجموع اٟتراين، اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن   (1)
 . 28 – 27،ص 29(.ج  ـ 2005/ ىػ 1426 الوفاء، دار: ا١تنصورة

 . 380، ص 2، ج الثمينةعقد الجواىر ، ابن شاش   (2)
 ْتث االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (3)
 . 72 – 71(. ص  ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
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 :توضيح الموضوع:خامسا

 :(1)التبعية أنواع من ا٫تها 

 .ك تبعية اليسار ك الندرة،تبعية القلة للكثرة  - 1

فيو ثبلثة ؟ما ىو التبع":. ك قاؿ ابن شاش(2) "الثلث ك ما دكنو يف حكم التبع":قاؿ الباجي رٛتو اهلل
ك حكى  ،ك٫تا على ما تقدـ يف عد الثلث يسَتا اك كثَتا،أنو دكف الثلث:ك الثاين،أحد٫تا الثلث:أقواؿ

 "بالزيادة عليو ٮترج من حد التبع ك،القاضي أبو الوليد عن بعض أصحابنا العراقيُت أف النص  تبع
(3). 

 تبعية بالقصد. - 2

 .(4)ٛتد رٛتو اهلل أكىذا رأم اإلماـ ،ف يكوف االعتبار للقصد األساس للعاقدينك ذلك بأ

 ؟ما الذم ٬تعلها أصبل متبوعا ك ما ىو التابع يف التداكؿ،كىنا يرد تساؤؿ حوؿ الصكوؾ

 :٬تاب على ذلك بثبلث احتماالت

ك من مث اٟتصوؿ على ،ىو نشاطها ك إنتاجهاا١تقصود يف الشركات ا١تسا٫تة :ولاالحتمال األ
ك مقتضى ذلك أف تعترب الديوف ك النقود تابعة غَت مقصودة ك تكوف حكمها حكم ا١تتبوع ك ،أرباحها

 .ليس يف حالة انفرادىا

أف تعد االعياف ك ا١تنافع ك القيمة ا١تعنوية اليت اشتملت عليها الشركة أك الصندكؽ :االحتمال الثاني 
ك لكن يرد على ىذا انو َف ال ،ك تكوف الديوف ك النقود تابعة ٢تا،ة مهما كانت نسبتهاىي ا١تقصود

                                                           

 ْتث االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (1)
 . 73(. ص  ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
 دار: القاىرة)  ،2ط الموطأ، شرح المنتقى القرطيب، التجييب كارث بن أيوب بن سعد بن سليماف الوليد أبو الباجي،   (2)

 . 269،ص 4(.ج  ت.د اإلسبلمي، الكتاب
 . 378،ص 2ج ، عقد الجواىر الثمينة، ابن شاش   (3)
 . 74ص  مرجع سابق، ،أثر الديون القره داغي،   (4)
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أك ليس الناس أحرص على ٖتصيل النقود ك ما يف ؟يكوف ا١تقصود ىو النقود ك الديوف يف ا١توجودات
 .(1)؟حكمها من الديوف ا١تستحقة اٟتالة يف ذمم األكلياء من قصدىم االعياف ك ا١تنافع

فإف قلنا باألتباع مقصودة يف العقود منعنا ىذا البيع _ الذم كاف يف ":كاف قد قاؿ  كابن شاش
ود جاز البيع ك ك أهنا غَت مقصودة يف العق ،ا١تطعومات _ كإف قلنا أف األتباع ال حصة ٢تا من الثمن

 .(2) "إف كاف فيو الربا

ٯتثل جزءا من الشخصية  ا١تقصود ا١تتبوع يف الشركة ك ىو السهم نفسو الذم:االحتمال الثالث
ك لذلك ال تلفت مطلقا إُف ما يف ،ك يرغب الناس ببيعو ك شرائو بقصد االسًتباح،االعتبارية للشركة

كعاء الشركة من دين أك نقد أك موجودات أخرل ألهنا تابعة للشخصية االعتبارية اليت تقـو على 
 .أساسها ىذه الشركات

ث عن إ٬تاد عبلقة بُت ا١تكونات لؤلسهم ك بُت كيناقش ىذا الحتماؿ بانو ظهر عند البح
كا١تعنوية اليت ال يؤدم إُف نتيجة مناسبة ٟتل ا١تشاكل الناٚتة عن نوعية ىذه أالشخصية االعتبارية 

ك ذلك ألف األسهم ك ،ا١تكونات ك تأثَتىا على التكيي  الشرعي ك الفقهي لؤلسهم ك التصرؼ فيها
فظهر ة اعتباريفة ك لعشرات السنُت قبل أف تفرض ٢تا شخصية الشركات ا١تساىم طبقت يف ببلد ٥تتل

 .(3)أف تبلـز بينهما ك بالتاِف فبل يصح ما قيل من بناء أحكاـ األسهم على الشخصية االعتبارية 

كذكر ا١تازرم أنو ال ٭تفى على أحد أف التجار يقصدكف إُف جعل الثمن عوضا من ٚتيع ما 
 .(4)ك ٬تعلوف لكل جزء منو حصة من الثمن ،عقدكا عليو قل أك جل

 :لذا فالذم يظهر ىو أف األكؿ ىو األرجح ١تا يلي
                                                           

 ْتث االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (1)
 . 74(. ص،ص  ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم

 . 399،ص 2ج ، عقد الجواىر الثمينةابن شاش،    (2)
 ْتث االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (3)
 . 74(. ص  ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
 دار: بَتكت)  ،1ط السبلمي، ا١تختار ٤تمد ٖتقيق التلقين، شرح التميمي، عمر بن علي بن ٤تمد اهلل عبد أبو ا١تازرم،   (4)

 . 433،ص 1(.ج  ـ 2008 اإلسبلمي، الغرب
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ك غنما باعتبار انو جزء أك حصة ،ف األسهم حُت يشًتيها اإلنساف ليس اعتبار الديوف ك النقودإ
 .(1)شائعة من تلك الشركة ا١تشتملة على انشطة متنوعة 

النظر يقصر على األصالة ك التبعية دكف النظر إُف العقود من  ك قد اإلماـ ا١تازرم رٛتو اهلل ألف
 .(2)حيث ال يوجد تاجر ال يقصد ىذه اإلجراء 

ك بذلك ال تنظر إُف ،فهذا القوؿ يدؿ على حكم التحرًن إف كجد يرتفع مع كوف الشيء تبعا
 .(3)مت تبعا ااألسهم إُف نسبة ىذه ا١تكونات ما د

 :بشأن الصكوك اإلسالمية مجمع الفقو اإلسالمي اتقرار :المطلب الثالث

 أحكاـ الصكوؾ:

ال ٬توز أف يتعهد مدير الصكوؾ بإقراض ٛتلة الصكوؾ أك بالتربع عند نقص الربح الفعلي عن  (1)
عرفان   كما يصَت،أك أف يقرضو،أف يتربع بالفرؽ –بعد ظهور نتيجة االستثمار  –كلو ،الربح ا١تتوقع
 يعترب كالتعهد.

مدير الصكوؾ أمُت ال يضمن قيمة الصك إال بالتعدم أك التقصَت أك ٥تالفة شركط ا١تضاربة ( 2)
 أك ا١تشاركة أك الوكالة يف االستثمار.

ال ٬توز إطفاء الصكوؾ بقيمتها االٝتية بل يكوف االطفاء بقيمتها السوقية أك بالقيمة اليت يتفق  (3)
 عليها عند اإلطفاء.

يث قابليتها للتداكؿ االلتزاـ بالضوابط ا١تنصوص عليها يف قرار ٣تمع ( يراعى يف الصكوؾ من ح4)
 ( التالية:3/4)33:الفقو اإلسبلمي الدكِف رقم

                                                           

مرجع االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (1)
 . 75ص  سابق،
 . 433ص  ،1ج  مرجع سابق،، شرح التلقين ا١تازرم،   (2)
 ْتث االستثمارية، الوحدات و الصكوك و األسهم تداول على المحفظة أو الديون أثر الدين، ٤تيي علي داغي، القره   (3)
 . 77ص (.  ق1424 النشر، أثناء الوطنية فهد ا١تلك فهرسة: جدة) ط،.د ،61رقم
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 إذا كانت مكونات الصكوؾ ال تزاؿ نقودان فتطبق أحكاـ الصرؼ.  أ( )

لصكوؾ ب( إذا انقلبت ا١توجودات لتصبح ديونان كما ىو اٟتاؿ يف بيع ا١تراْتة فيطبق على تداكؿ ا )
 من حيث ا١تنع إال با١تثل على سبيل اٟتوالة.،أحكاـ الدين

إذا صار ماؿ القراض موجودات ٥تتلطة من النقود كالديوف كاألعياف كا١تنافع فإنو ٬توز تداكؿ   ج( )
على أف يكوف الغالب يف ىذه اٟتالة أعيانان كمنافع. أما ،صكوؾ ا١تقارضة كفقان للسعر ا١تًتاضى عليو

الغالب نقودان أك ديونان فًتاعى يف التداكؿ األحكاـ الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسَتية إذا كاف 
 توضع كتعرض على آّمع يف الدكرة القادمة.

 كيف ٚتيع األحواؿ يتعُت تسجيل التداكؿ أصوليان يف سجبلت اٞتهة ا١تصدرة.

يوف كتداك٢تا كأف يتحوؿ حيلة لتصكيك الدأف يتخذ القوؿ باٞتواز ذريعة أك  ال ٬توز :رابعان 
ك٬تعل شيء من السلع يف الصندكؽ  ،الصندكؽ إُف ا١تتاجرة بالديوف اليت نشأت عن السلع  نشاط

 حيلة للتداكؿ.

 التطبيقات ا١تعاصرة للصكوؾ: :خامسان 

انطبلقان من أف الشريعة اإلسبلمية قادرة على استيعاب ا١تستجدات كمنها اٟتل لكل ما يطرأ كاٟتكم 
كانطبلقان من أف الصكوؾ اإلسبلمية تعترب ابتكاران ألداة ٘تويلية شرعية تستوعب ،ما يستجدعلى كل 

القدرات االقتصادية الكبَتة فقد تعددت ٣تاالت تطبيق الصكوؾ كمنها استخدامها أداة فاعلة من 
إعمار كيف ،أدكات السياسة النقدية أك يف ٘تويل موارد البنوؾ اإلسبلمية أك استثمار فائض سيولتها

كإمكانية استخداـ ىذه الصكوؾ يف ا٠تصخصة ،ك٘تويل ا١تشركعات اٟتكومية،ا١تمتلكات الوقفية
 ا١تؤقتة شريطة أف يكوف عائد ىذه الصكوؾ ٚتيعها ناشئان عن موجودات دارة للدخل.

 يوصي آّمع ٔتا يلي:

ية كتلتـز باألحكاـ ضركرة التزاـ ا١تصارؼ اإلسبلمية بالبحث عن حلوؿ تليب اٟتاجات االقتصاد (1)
 الشرعية.
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حيث إف اإلطار القانوين لعملية التصكيك ىو أحد ا١تقومات األساسية اليت تؤدم دكران حيويان  (2)
يف ٧تاح عمليات التصكيك فإف ٦تا ٭تقق ذلك الدكر قياـ السلطات التشريعية يف الدكؿ األعضاء 

بلئمة كاٟتاكمة لعملية التصكيك من خبلؿ إصدار بإ٬تاد اإلطار القانوين ا١تناسب كالبيئة القانونية ا١ت
تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك ٔتختل  جوانبها كٖتقق الكفاءة االقتصادية كا١تصداقية 

  .(1)الشرعية بشكل عملي. ك اهلل أعلم 

 :حسم األوراق التجارية:الرابعالمطلب 

كفيها يتنازؿ ا١تدين للمصرؼ عن ،التجارية٬ترم يف ا١تصارؼ الربوية ما يسمى بعملية حسم األكراؽ 
فهي عملية ،بعض دينو ا١تؤجل على شخص أك جهة ما لقاء أف يعجل ا١تصرؼ للدائن مبلغ ىذا الدين

 .ك الدائن يقـو ّٔذا العمل،ين مقابل اٟتط منو مع دخوؿ طرؼ ثالث غَت ا١تدينديعجل فيها ا١ت

فيو ا١تدين تعهدا لصاٌف الدائن بدفع مبلغ ذلك الصك الذم يثبت ،ك يقصد بالورقة التجارية
 .(2)يدفعو ا١تدين بنفسو أك أحد مدينيو ،معُت من النقود عند أجل معُت

 :أنواع األوراق التجارية -أوال 

ك ىي أمر صادر عن شخص آلخر بدفع مبلغ معُت من النقود بتاريخ معُت لصاٌف ":الكمبيالة - 1
 ."رجل معُت

 ."تعهد من شخص بدفع مبلغ معُت آلخر بتاريخ معُتك ىو ":السند اإلذني - 2

أم لصاٌف ،أك قد يكوف اٝتيا،ك ىو أمر صادر عن شخص إُف بنك بدفع مبلغ معُت":الشيك - 3
 ."ك قد يكوف ٟتامل ذلك الشيك،شخص معُت

  .ثبلثية ففارؽ ما بُت السند اإلذين ك الكمبيالة أف العبلقة يف السند اإلذين ثنائية أما يف الكمبيالة فهي
                                                           

 http://19sh.c iifa.org/qrart ـ،2009ىػ _ 1430  عشرة،الشارقةالتاسعة (،الدكرة  4/19) 178قرار رقم   (1)
twsyat 
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ك ملخصها أف يقدـ العميل للمصرؼ تلك ،كعملية حسم األكراؽ التجارية ىي حسم الكمبياالت
الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها من أجل اٟتصوؿ على قيمتها حاال منو بعد أف ٭تسم ا١تصرؼ 

ا١تدكف يف ك ٮتتل  مقدار ىذه النسبة ْتسب مبلغ ا١تاؿ ،نسبة مالية من ىذه الكمبيالة لصاٟتو
يقـو العميل بتحويل صك الدين ) الكمبيالة ( ،كبعد االتفاؽ على النسيبة احملسومة،الكمبيالة كأجلو
 .ك يسمى عملية التحويل ىذه تظهَتا،لصاٌف ا١تصرؼ

كىكذا فإف العميل يبتغي من عملو ىذا اٟتصوؿ على دينو ا١تؤجل حاال مقابل حسم جزء 
 .منو

 :ييف الشرعي لهاحكم المسألة و التك -ثانيا 

ك سبع إتاىات العلماء يف اعتبار عملية اٟتسم ىل ىي من قبيل اٟتوالة أك البيع أك الوكالة  لقد إتو
 :ذلك كما يلي

 ذلكك ،ف ىذه العملية من قبيل اإلبراء ك اإلسقاط على كجو الصلحإُف أ يذىبك  :األول االتجاه
 .(1)يستحق بعقد ا١تداينة ك الفرؽ متنازؿ عنو على سبيل اإلبراء  قل من قيمة ماأخذ أنو ٬توز أ ىعل

 :االتجاهمناقشة ىذا  

ذلك ١تا بُت الصلح ك اٟتسم من  عملية حسم األكراؽ التجارية ال تنطبق على الصلح كإف 
 :فارؽ كبَت كما يلي

الصلح لو مقوماتو اليت ال بد منها حىت يصدؽ معٌت الصلح ك قد عرب عنو الفقهاء بأركاف  – 1
ك من ا١تفركغ منو اف عملية اٟتسم ىي تظهَت الورقة التجارية اليت َف ٭تل أجلها بعد ،(2)الصلح 

                                                           

 (. ـ 1983/  ىػ 1403  اإلسبلمي، ا١تكتب: بَتكت)  ،2ط اإلسالم، و المصرفية األعمال اهلل، عبد مصطفى ا٢تمشرم، (1)
 . 202 ص
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،   (2)

 . 43ص  ،6ج  (. ـ1986
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ذم للمصرؼ تظهَتا ناقبل للملكية مقابل إعجاؿ ا١تصرؼ القيمة للمظهر ٔتبلغ يتناسب مع األجل ال
 ٭تل عنده موعد استحقاقها.

كضحو العلماء عندما قالوا أف الصلح عقد كضع يكوف نإتا عن خصومة ك ىذا ما أ الصلح – 2
 .(1)لرفع ا١تنازعة 

الصلح قد ينبثق من بيع أك إجارة اك ىبة فتنطبق عليو القواعد اليت تنطبق على ىذه العقود ك 
 .ىذا ما ال يتحقق يف اٟتسم

على القياس بكذلك ،حسم األكراؽ التجارية من قبيل اٟتوالة بأجر ىو القوؿ بأفك  :الثاني االتجاه
اٟتوالة بأجر كذلك ألف مفهـو اٟتوالة يتضمن بيع الدين بالدين كاالستيفاء كليس بالقياس على أنو 

 .(2)بيع

 :مناقشة ىذا االتجاه

 :يوجد يف ىذا القوؿ ٤تظورات شرعية أبينها كما يلي

سد  نيتناقض مع مفهـو الشرع يف مسعاه إُف التضييق على الطرؽ ا١تؤدية إُف الربا مىذا التخريج  -1
 .الذريعة ك اٟتيل اليت تؤدم إُف الوقوع فيو

فيكوف ىذا  (3)حىت إف الظاىرية ٛتلوا حديث اٟتوالة على الوجوب،اٟتوالة ليت ٤تبل للمعاكضة – 2
 .(4)االٕتاه اعتياضا على كاجب 

                                                           

 الكتب دار: بَتكت)  ،1ط الهداية، شرح البناية الغيتايب، حسُت بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن ٤تمود ٤تمد أبو العيٍت،   (1)
 . 3،ص 15ج  (. ـ 2000/  ق 1420 العلمية،

 ـ 1983/  ىػ 1403  اإلسبلمي، ا١تكتب: بَتكت)  ،2ط اإلسالم، و المصرفية األعمال اهلل، عبد مصطفى ا٢تمشرم،  (2)
 . 195 – 194(. ص 

، ابن   (3)  الفكر، دار: بَتكت)   ط،.د باآلثار، المحلى الظاىرم، القرطيب األندلسي سعيد بن أٛتد بن علي ٤تمد أبو حـز
 . 1226مسألة  ،108ص  ،8(.ج  ت.د
 2007 اٞتامعي، الفكر دار: اإلسكندرية) ، 1ط اإلسالمية، الشريعة فقو في الدين، دراسة بيعإبراىيم،  ناصر النشوم،   (4)
 . 275(. ص  ـ



    
 

54 

  
 

ف ا١تصرؼ أقرض ماال ك اسًتد أكثر منو ك ىذا ىو العملية تؤدم إُف قرض جر نفعا أل إف ىذه – 3
 .الربا بعينو

أف حسم األكراؽ التجارية من قبيل بيع الدين بنقد من جنسو بزيادة يف  إُفكيذىب  :الثالث االتجاه
 .أحد العوضُت

ك ،صكوكا ستالنقدية إلزامية كليأف األكراؽ ك ،بأف األكراؽ التجارية ٘تثل دينا نقديا ستدؿكا
 .اٟتسم ماىي إال عملية بيع دين بنقد بزيادة يف إحدل العوضُت

 :مناقشة ىذا االتجاه

 .(1)إف ىذه عملية ٤ترمة شرعا ألهنا بيع دين ّتنسو كزيادة كىذا ربا 

يتكوف من ك ذلك أف اٟتسم ،كىذا االٕتاه يقوؿ أف حسم األكراؽ التجارية ككالة :االتجاه الرابع
 .توكيل بأجر من العميل للمصرؼ :ثانيهماك  قرض بضماف :أك٢تما :شيئُت

 :مناقشة ىذا االتجاه

يفوّْض ا١ترء غَتىه بالقياـ بتصرؼو التوكيل في ف،إف حقيقة التوكيل تتناىف ٘تاما مع حقيقة التوكيل – 1
ـى بو بنفسو ٯتًلكي  ىذه العملية فتظهَت نقل للملكية مقبل اٟتسم  اأم (2) .ليقـو بو عنو،ىذا ا١تفوَّضي القيا

 .فبل عبلقة بينهما،ٔتبلغ مناسب عند حلوؿ األجل

الغرض من اٟتسم ٮتتل  عن الغرض من التوكيل فا١تصرؼ يهدؼ يف عملية اٟتسم  إُف الفائدة  – 2
 .(3)فا١تقتطع من ا١تاؿ يكوف مقابل الوقت  باألجرأما التوكيل ،دكف اعتبار من أين جاءت

 .أف عملية حسم األكراؽ التجارية من قبيل القرض ىوك  :االتجاه الخامس 
                                                           

 2012/  ىػ 1433 الكويتية، األكقاؼ كزارة: ـ.د)  ،1،ط الممنوعة، البيوع أصول في نظرات إماـ، السميع عبد إماـ،   (1)
 . 192 – 191(.ص  ـ
 http://www.alukah.net/sharia/0/69945/#ixzz3Q2SYnpql ا١توضوع رابط    (2)

 ،1ج (. ت.د طيبة، دار: ـ.د)  ط،.د المعاصرة، المصرفية المعامالت في الربا حسن، بن ٤تمد بن اهلل عبد السعدم،  (3)
 . 646 – 640ص 

http://www.alukah.net/sharia/0/69945/#ixzz3Q2SYnpql
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كاستدلوا بأف ا١تصرؼ يقـو باستثمار ك االستثمار الغرض منو ىو الفوائد بغض النظر إُف اٟتل ك 
 .اٟترمة

 :مناقشة ىذا االتجاه

 .(1)فتكوف ىذه العملية غَت جائزة شرعا ،إف من أشهر القواعد الفقهية ىو أف كل قرض جر نفعا ربا

 .ف ىذه العملية من قبيل اٞتعالةإُف أ يذىبك  :االتجاه السادس

أنو يتم التوكيل ّتعل من ا١تستفيد مقابل جعل للشخص أك ا١تصرؼ  على ىذا االٕتاه استندك 
ك على أف يقرض الشخص أك ا١تصرؼ ا١توكل بالتحصيل يف نفس الوقت ،عمولة على القياـ بالتحصيل

مبلغا مساكيا ١تبلغ الدين الذم يف الورقة ٥تصوما منو مقدما ك عند حلوؿ األجل ٭تصلو ذلك 
سدادا لدينو فإف تعذر عليو التحصيل عاد ذلك  يأخذالشخص اك ا١تصرؼ ٟتساب الدائن ك 
 .(2)قرض ك َف يستحق جعبل الشخص أك ا١تصرؼ على الدائن بقيمة ال

 :مناقشة ىذا االتجاه

ركط اٞتعالة أف ال تكوف فمن ش،إف اٞتعالة ٗتتل  يف حقيقتها ك طبيعتها عن حسم األكراؽ التجارية
تحق الشخص اٞتعل إال عند إكماؿ سك ال ي،ك يف ىذه العملية األجل ىو جوىرىا،جل٤تددة األ
 .القرضأما اٟتسم فيكوف مقدما عند تقدًن ،العمل

 .أف األكراؽ التجارية غَت متحدة اٞتنس فيجوز اٟتسمب ىو القوؿك  :االتجاه السابع

بلة للتداكؿ ك االنتقاؿ من يد إُف أخرل ٬تعلها تلعب دكرا اكراؽ التجارية قف األأ كاستدؿ يف ذلك
  .ك ىي مع ذلك ال تتساكل مع النقود فيجوز التفاضل،مهما يف ا١تعامبلت ك تعامل كالنقود

 
                                                           

)  ،2ط النجدم، الرٛتن عبد رفع  اإلسالمية، الشريعة و يتفق بما المصرفية األعمال تطوير أٛتد، حسن سامي ٛتود،   (1)
 . 282(.ص  ـ 1982/  ىػ 1402 ف،.د: ـ.د
 2007 اٞتامعي، الفكر دار: اإلسكندرية) ،1ط اإلسالمية، الشريعة فقو في دراسة، الدين بيعإبراىيم،  ناصر النشوم،   (2)
 . 278(. ص  ـ
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 :مناقشة ىذا االتجاه 

ىذا الدين كاجب ك ،إف اعتبار الورقة عملة نقدية ليس على إطبلقو ألهنا ال ٗترج عن كوهنا كثيقة بالدين
عملية اٟتسم ماىي إال للحصوؿ على العملة اإللزامية اليت ك ،الوفاء باألكراؽ النقدية يـو االستحقاؽ

 .(1)تنتقل من يد إُف يد ك ىذا ال يتأتى لؤلكراؽ التجارية ك إف كاف ٢تا ذلك يف العرؼ التجارم 

                                                :الترجيح:ثالثا

ك ابن (2)ك تعجل ( اليت قاؿ ّتوازىا ابن عباسٟتقيقة أنو ال ٯتكن تنزيل ىذه ا١تعاملة منزلة ) ضع ا
ىذه ا١تعاملة ٕترم .كإف كاف ظاىر ىذه ا١تعاملة أهنا كذلك كذلك لؤلسباب التالية،(4)غَتىمك  (3)تيمية

أما مسألة ) ضع ك تعجل ( فهي معاملة ٕترم بُت ،ك أحدىم يكوف الوسيط ا١تموؿ،بُت ثبلثة أطراؼ
 .الدائن ك ا١تدين،بُت طرفُت اثنُت

كتأثَت األطراؼ يف ىذه العملية أف ذلك طريق يعتمد ْتيث يناقض يف النتيجة مقصود الوضع 
إذ أف غرض الوضع للتعجيل ىو حل عبلقة ا١تديونية بُت الطرفُت ك إبراء ،بالتعجيل الذم جوز ألجلو
 .جديدةأما اٟتسم فهو إنشاء عبلقة مديونية ،ك ىذا أمر حرص الشارع عليو،ذمة ا١تدين بطريق الصلح

ك ،عملية حسم األكراؽ التجارية ىي عملية ٘تويلية يقـو ّٔا البنك الربوم بقصد ٖتقيق الربح
ىكذا يصبح البنك بعد الدفع إُف الدائن بدال عن ا١تدين األصلي يصبح دائنا آخر للمدين با١تبلغ 

البنك من ا١تدين كيتحوؿ فرؽ ما بُت السند احملسـو ك كامل قيمتو اليت سيتقاضاىا  ،الذم دفعو عنو

                                                           

 ـ 1983/  ىػ 1403  اإلسبلمي، ا١تكتب: بَتكت)  ،2ط اإلسالم، و المصرفية األعمال اهلل، عبد مصطفى ا٢تمشرم،   (1)
 . 202 – 199ص  (.

 حامد ٤تمد ٖتقيق الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة الدين، مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ٤تمد اٞتوزية، قيم ابن   (2)
 . 13،ص 2(.ج  ت.د ا١تعارؼ، مكتبة:الرياض)  ط،.د الفقي،
/  ىػ 1356 ف،.د: القاىرة)  ط،.د المختار، لتعليل االختيار الفضل، أبو ا١توصلي مودكد بن ٤تمود بن اهلل عبد البلدحي، (3)
 . 118،ص 1ج (.  19
 . 14ص ،2ج  مرجع سابق، ،إغاثة اللهفان ،ابن قيم اٞتوزية  (4)
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ك ىذا ربا ال ،إُف فائدة ربوية ينا٢تا البنك منو لقاء الزمن ا١تتبقي ٟتلوؿ أجل استحقاؽ السند،الحقا
 .(1)عبلقة لو بضع ك تعجل 

 :الدليل على ربوية ىذه العملية - رابعا

ذلك ١تا إف ىذه العملية قرض ربوم يصبح مضمونا بالورقة التجارية اليت يظهرىا العميل للمصرؼ ك 
 :يلي

ليستويف منو ا١تبلغ ا١تدكف يف الورقة التجارية إذا رفض ،أف ا١تصرؼ يرجع إُف العميل احملسـو لو
 .(2)ا١تدين دفع ا١تبلغ الواجب عليو أك ماطل فيو 

ك  ،حاؿ النكراف ك ا١تماطلة( تتم بالطريقة السالفة الذكر  )الواقع يف ىذه العملية اهنا كلو َفك 
ك ذلك ألهنا برباءة ذمة العميل من ،فالعملية تبقى يف نطاؽ اٟترمة،على ىذا الشرطحىت لو َف ينص 

ألنو ك إف كاف من قبيل بيع ،ك ىو يف ىذه اٟتالة غَت سائغ،الدين يكوف من قبل بيع الدين بالدين
دم فاٞتواز عندىم مشركط باف ال يؤ ،(4)ك ا١تالكية (3)جازه الشافعيةأالدين لغَت من عليو الدين الذم 

فهذا ىو اٞتائز يف بيع الدين ،كأف يكوف دين على آخر فيبيعو لثالث بسيارة مثبل،ىذا البيع على الربا
أما اف يكوف البدلُت ربويا من جنس كاحد مث يباع أحد ىذا البدلُت بأقل من ،لغَت من عليو الدين

فذلك ٯتنع الجتماع  اآلخر مع تفاكت أجلي الدينُت كما ىو اٟتاؿ يف عملية حسم األكراؽ التجارية
 .(5)كأحد٫تا كاؼ للمنع  ،ربا الفضل ك ربا النسيئة

                                                           

                                                             30 – 29، ص 2، ج قضايا فقهية معاصرةالبوطي، سعيد رمضاف،   (1)
)  ،2ط النجدم، الرٛتن عبد رفع  اإلسالمية، الشريعة و يتفق بما المصرفية األعمال تطوير أٛتد، حسن سامي ٛتود،   (2)
 . 284(.ص  ـ 1982/  ىػ 1402 ف،.د: ـ.د
،ص 3ج (.  ت.د الفكر، دار: ـ.د)  ط،.د الجمل، حاشية األزىرم، العجيلي منصور بن عمر بن سليماف اٞتمل،   (3)

166  
ج (. ت.د ا١تعارؼ، دار: ـ.د)  ط،.د الصغير، الشرح على الصاوي حاشية ا٠تلويت، ٤تمد بن أٛتد العباس أبو الصاكم،   (4)
 . 99،ص 3
 الرسالة، مؤسسة: ـ.د)  ط،.د المعاصرة، للتطبيقات وشاملة مقارنة دراسة الربا فقو جبلؿ، العظيم عبد الدكتور زيد، أبو   (5)
 . 408ص  (. ت.د
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ك من ،الف اٟتوالة يشًتط فيها شركط بيع الدين إذ مؤدا٫تا كاحد،كىذه العملية ليست حوالة فتجوز
 .ك ىو كاقع،شركط بيع الدين أف ال يؤدم إُف الربا

توكيل من العميل للمصرؼ يف قبض ك أهنا ،كالقوؿ أف ىذه العملية قرض حسن بضماف الورقة
ألف ىذا التوكيل مقصود منو تسويغ أمر النفع ال التوكيل ،دينو يساكم مقدار اٟتسم باطل

ك أيضا يتأثر أجر الوكالة ٔتقدار ا١تبلغ موضوع الوكالة ك ،فا١تصرؼ يقبض لنفسو ال للعميل،حقيقة
ؼ ا١تصر  فإف،كل أجرا على عمل َف يفعلوك أم ككالة ىذه اليت يستحق ّٔا ا١تو ،ك ىذا ليس ككالة،أجلو

 . (1)جر عند رفض ا١تديوف األداء أك عند ٦تاطلتو ىنا يرجع على العميل بالقرض ك أ

 :حسم األوراق التجارية اإلسالمي بخصوص مجمع الفقوقرارات :المطلب الخامس

العربية السعودية من إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي ا١تنعقد يف دكرة مؤ٘تره السابع ّتدة يف ا١تملكة 
 ،ـ0992أيار )مايو(  01 – 9ىػ ا١توافق 0102ذم القعدة  7-02

سندات السحب( من أنواع التوثيق ا١تشركع -السندات ألمر-األكراؽ التجارية )الشيكات:ثانيان 
 .للدين بالكتابة

 .ألنو يؤكؿ إُف ربا النسيئة احملـر،إف حسم األكراؽ التجارية غَت جائز شرعان :ثالثان 

سواء أكانت بطلب الدائن أك ا١تدين )ضع ،ألجل تعجيلو،اٟتطيطة من الدين ا١تؤجل:رابعان 
كما دامت العبلقة بُت ،ال تدخل يف الربا احملـر إذا َف تكن بناء على اتفاؽ مسبق،كتعجل( جائزة شرعان 
األكراؽ ألهنا تأخذ عندئذو حكم حسم  ،فإذا دخل بينهما طرؼ ثالث َف ٕتز.الدائن كا١تدين ثنائية

 .(2)التجارية 

 

 
                                                           

 الرسالة، مؤسسة: ـ.د)  ط،.د المعاصرة، للتطبيقات وشاملة مقارنة دراسة الربا فقو جبلؿ، العظيم عبد الدكتور زيد، أبو   (1)
 . 409(.ص  ت.د
 101،ص 1.جwww.shamela(،2/7)  64قرار رقم:   (2)

http://www.shamela/
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 :توريق الديون بغرض تداولها:المبحث الثاني

 :مفهوم التورق:المطلب األول

 :ف التورق لغة و اصطالحايتعر  –أوال 

ۋ  ۅ      ۋ  {:قاؿ تعاُف،ك ىو الفضة،بكسر الراء،مشتق من الورؽ:التورق في اللغة

 .الفضة:كالرقة بالتخفي  .(2)"ريبيعي اٍلعيٍشرً يف الرّْقًَّة ":ك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم(1) } ۅ

كذلك بأف ،أم اٟتصوؿ على النقد،اٟتصوؿ على الورؽ:و المراد في االستعمال الفقهي
ما أ ،ك ىذا ا١تصطلح مشهور عند اٟتنابلة،يشًتم سلعة بثمن مؤجل مث يبيعها لغَت بائعها بثمن حاضر
سم لكن كرد ما يفيد أف ىذا اال ،(3)بقية ا١تذاىب الفقهية فيتعرضوف ضمن حديثهم عن العينة 

 .مشهور عند السل 

 .(5)" العينة يعٍت السوؽ يرل كاف(4)ف إياس بن معاكية "أففي  مصن  ابن شيبة  

 .(6) "التورؽ آخية الربا":كما نقل شيخ اإلسبلـ عن عمر بن عبد العزيز رٛتو اهلل قولو

                                                           

 . 19 اآلية : جزء منسورة الكه  (1)
 ناصر بن زىَت ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح اٞتعفي، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أبو البخارم، أخرجو (2)

 .1454ح  ،491،ص 3ج كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، (.  ق1422 النجاة، طوؽ دار ـ،.د)  ،1الناصر،ط
)  ،1ط سعد، الرؤكؼ عبد طو ٖتقيق مالك، اإلمام موطأ على الزرقاني شرح يوس ، بن الباقي عبد بن ٤تمد الزرقاين،  

 . 151،ص 2(.ج  ـ 2003/  ق 1424 الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة
  147،ص 17ج  (. ىػ 1427/ 1404  ، اإلسبلمية، الشؤكف ك األكقاؼ كزارة: الكويت) : الكويتية الفقهية الموسوعة (3)
 بن علي بن ٤تمد بن ٤تمود بن الدين خَت الزركلي، ق . 122 – 46إياس بن معاكية بن قرة ا١تزين أبو كاثلة،قاضي البصرة  (4)

 . 33ص  ،2ج  (. ـ 2002 للمبليُت العلم دار: ـ.د)  ،15طاألعالم،  الدمشقي، فارس
: الرياض)  ،1ط اٟتوت، يوس  كماؿ ٖتقيق واآلثار، األحاديث في المصنف ٤تمد، بن اهلل عبد بكر أبو شيبة، أيب ابن (5)

        20155 ح ،282ص ،4جكتاب البيوع ك األقضية، باب من كره العينة،  (. ق1409 الرشد مكتبة
 291،ص 14:ج مجلة البحوث اإلسالمية   (6)

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=2094&Page
No=1&BookID=2 
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 .فهذا يدؿ اف ا١تصطلح معرؼ لدل السل 

 :حكم التورق:المطلب الثاني

 :الفردي أو الفقهيموقف المذاىب الفقهية من التورق  -أوال 

 .سأبدأ ىنا باٟتنابلة الف ا١تسألة مشهورة يف مصنفاهتمك 

 :مذىب الحنابلة - 1

 .(1)ك ثالثها التحرًن ،ثانيها الكراىةك ،أك٢تا اٞتواز :ماـ أٛتد رٛتو اهلل ثبلث ركايات يف التورؽلئل

نص  ،لو احتاج إُف نقد فاشًتل ما يساكم مائة ٔتائة كٜتس كعشرين فبل بأس":مداك قاؿ ا١تر 
كا١تصادر ال  ،(2) "٭تـر:نوك ع،يكره:ك عنو .كىي مسألة التورؽ ،عليو األصحابك ىو ا١تذىب ك  ،عليو

 .(3)تطرؽ ألكجو اٞتمع بُت ىذه الركايات 

 :مذىب المالكية - 2

ففي ٥تتصر خليل  .بصيغة مضموهنا تشبو مضموف اٟتنابلة،لقد تناكؿ ا١تالكية التورؽ ضمن أنواع العينة
 .ك كره أخذ مائة ما بثمانُت ":ضمن أقساـ العينة

ك ،٭تل ىذا ال:فقاؿ لو،إذا جاء شخص آلخر ك قاؿ سلفٍت ٙتانُت كأرد لك مائة :قاؿ الشراح
 .(4) "فهذا من العينة ا١تكركىة.ٔتائة قيمتها ٙتانُتلكن أبيعك سلعة 

                                                           

)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم التورق و التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (1)
 . 8ص  (. ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة: ـ.د
 ،4(.ج  ت.د العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت)  ط،.د اإلنصاف، سليماف، بن علي اٟتسن أبو الدين عبلء ا١ترداكم،   (2)

 . 337ص 
 . 9ص  سابق، مرجع ،التورق و التورق المنظمالسويلم،    (3)
 ،3ج  (. ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية عرفة، بن أٛتد بن ٤تمد الدسوقي،   (4)

 . 89ص 
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ك ليس ا١تقصود  .أريد ٙتانُت نقدا:ؼ من الشراء ىو النقد ألنو قاؿ لو يف أكؿ األمردكمعركؼ اف ا٢ت
 .بيعها للبائع نفسو ألف ىذا من بيوع اآلجاؿ ك ليس من العينة

 :ا١تالكية القدٯتة ك ٫تاك ىناؾ صورتاف من التورؽ أشَت إُف منعهما يف ا١تصنفات 

 :الصورة األولى

يعٍت السلعة بعشرين :دينارا مثبل فيقوؿ 16أف يأيت أحدىم إُف البائع ليشًتم سلعة تساكم 
عشرة  .ك يأخذ السلعة ك يبعها حاضرا بستة عشرة دينارا،عشرة حاضرة ك عشرة مؤجلة لشهرين،دينارا

الباقي من الثمن ك ىو الستة دنانَت فينتفع بو ا١تشًتم أما ،منها يسدد ّٔا العشرة اٟتاضرة اليت للبائع
 .مقابل العشرة ا١تؤجلة

ك من الواضح ىنا  .ك يبدك اف ا٢تدؼ من ىذه الصيغة ىم تسهيل حصوؿ التمويل للمشًتم
ك ،ألف األخَتة صورة من صور بيع اآلجاؿ،اف ا١تشًتم يبيع ما اشًتاه لطرؼ ثالث ك ليس للبائع األكؿ

ك ىي تتضمن عادة أكثر من ،فالفرع الثامن فهو لبيوع العينة،بن شاش يف الفركعىذا ما ذكره ا
 .كلذلك فهو يف صيغة ا١تراْتة اآلمر بالشراء،طرفُت

ك أف ىذا ا١تنع ،بعض الثمن ك يؤخر الباقيينقد ا١تشًتم كيبلحظ أف ا١تمنوع ىو البيع على أف 
ط نقد بعض الثمن دليبل أف قصد كل اشًتاوف  فإنو حينئذ يك،خاص ٔتا إذا كاف البائع من اىل العينة

ك ،لنتيجة ىو ) ذىب يف أكثر منها (فتكوف ا .منهما ىو اٟتصوؿ على النقد ك ليس االنتفاع بالسلعة
 .(1)قد صرح اإلماـ مالك بذلك 

ك ىذه األقواؿ تدؿ أف ا١تنع خاص بأىل العينة ك كاف ا١تشًتم يريد السلعة ك أف ىذه الصيغة 
 .(2)جائزة ١تن أراد السلعة لينتفع ّٔا ال ليبيعها 

                                                           

 الغرب دار: بَتكت)  ،1ط احملققُت، من ٣تموعة ٖتقيق الزيادات، و النوادر زيد، أيب بن اهلل عبد ٤تمد أبو القَتكاين، (1)
 . 92،ص 6(.ج  ـ 1999 اإلسبلمي،

 . 104،ص 5،ج http://www.al islam.com ،منح الجليل شرح مختصر خليل   (2)
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كأما ابن رشد اٞتد يف ٖتليلو للمسألة فقد قاؿ أف سبب ا١تنع يف ىذه اٟتالة ىو الغرر الناتج عن اٞتهل 
 .(1)بيد ا١تشًتم با١تقدار الباقي الذم يبقى 

ك لكنو يف كتابو ا١تقدمات يغَت ما سبق  يف كتابو البياف ك التحصيل ك ىو أقرب لنصوص 
 .(2) اإلماـ مالك رٛتو اهلل ك أصحابو

         :الصورة الثانية 

فيبيع من إنساف طعاما مثبل بعشرة على  ،ال ليأكل ،منها أف يكوف اإلنساف متهما يشًتم ليبيع
فيمنع إذا كاف ا١تقصود البيع  ،فحط عٍت من الربح قدر الدينارين،بعتو بثمانية :ا١تشًتم فيقوؿ لو،جلأ
 .كانا أك أحد٫تا من اىل العينةك 

فإ٪تا  ،إ٪تا يبيعو على ا١تراكضة ألنو،فإف مالكا كغَته من أىل العلم كرىوا ذلك":قاؿ ابن رشد
مث قاؿ  "عقداه ٖتليبل للربا الذم قصداهم فصار البيع الذ،يضع عنو كيرده إُف ما كاف راكضو عليو

فهذه كجو كراىية مالك للوضيعة يف ىذه ،فيؤكؿ أمر٫تا إُف أف أسلم إليو ٙتانُت يف مائة ك عشرين"
 .(3) "ا١تسألة

لكن ك بل ىو من اإلحساف ك الرفق با١تشًتم ،رج فيو شرعاحك كاضح أف اٟتط من الثمن ال   
صار الوضيعة عبلمة على قصد الطرفُت للنقد اٟتاضر با١تؤجل ك  ،١تا كاف القصد اٟتصوؿ على النقد

 .ذلك منعوا منهال

                                                           

 الغرب دار بَتكت،)  ،1ط كآخركف، حجي ٤تمد ٖتقيق التحصيل، و البيان أٛتد، بن ٤تمد الوليد أبو رشد، ابن  (1)
 . 102ص  ،7ج  (. ـ 1988/  ىػ 1408 اإلسبلمي،

 ـ 1988/  ىػ 1408 اإلسبلمي الغرب دار: بَتكت)  ،1ط الممهدات، المقدمات أٛتد، بن ٤تمد الوليد أبو رشد، ابن  
 . 42ص  ،2(.ج 
: ـ.د)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم التورق و التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،  (2)

 . 12ص  (. ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة
 ـ 1988/  ىػ 1408 اإلسبلمي الغرب دار: بَتكت)  ،1ط الممهدات، المقدمات ،أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو رشد، ابن   (3)
 . 43 – 42ص  ،2ج  (.
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ك قاعدة ا١تذىب ىي سد الذرائع سدا ،ف التورؽ مكركه عند ا١تالكيةأكيتضح ٦تا سبق انو ال ريب من 
 .٤تكما

 :مذىب الحنفية - 3

ىو إُف تاجر فيطلب منو  كصورتو أف يأيت":قاؿ الزيلعي،كىم يذكركف التورؽ ضمن حديثهم عن العينة
فيبيعو التاجر ثوبا يساكم عشرة مثبل ٓتمسة عشر ،يطلب التاجر الربح ك ٮتاؼ من الرباالقرض ك 

 .(1) "فيصل إُف العشرة ك٬تب عليو للبائع ٜتسة عشر إُف أجل ،نسيئة ليبيعو ىو يف السوؽ بعشرة

 .(3)ك عن السرخسي أيضا ،(2)كقد كرد الكراىية عند ا١ترغينايب 

حيث ذكر ابن ا٢تماـ أف صورة العينة ،(4)كعند متأخرم اٟتنفية حدث تغَت يف موضوع العينة 
مث يعيدىا الثالث ،ك ىي أف يبيع ا١تشًتم السلعة لطرؼ ثالث،ا١تكركىة ىي ما يسمى بالعينة الثبلثية

 .(5)مث يبُت صورا أخرل للعينة ليس منها التورؽ  .للبائع االكؿ

ك نصوا على ،ُت من فقهاء ا١تذىب عدك التورؽ من صور العينةا١تتقدم فك ىكذا ترل أ
ك نفى عنو الكراىية ك جعلو خبلؼ ،مث جاء ابن ا٢تماـ ك أخرج التورؽ من مفهـو العينة،الكراىة

 .ك تبعو يف ذلك الكثَتكف ٦تن جاء بعده،األكُف على أسوأ تقدير

 
                                                           

 اإلسبلمي، الكتب دار: القاىرة)  ط،.د ،الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين اٟتنفي، علي بن عثماف الدين فخر الزيلعي،   (1)
 . 136،ص 4(.ج  ىػ1313

)  ط،.د يوس ، طبلؿ ٖتقيق ،المبتدي بداية شرح في الهداية الفرغاين، اٞتليل عبد بن بكر أيب بن علي ا١ترغيناين،  (2)
 . 94،ص 3(.ج  ت.د العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت
: بَتكت)  ،1ط ا١تيس، الدين ٤تي خليل كٖتقيق دراسة المبسوط، سهل، أيب بن ٤تمد بكر أبو الدين مشس السرخسي،   (3)
 . 64،ص 14(.ج  ـ 2000/  ق1421 الفكر، دار
)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم التورق و التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (4)
 . 15ص  (. ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة: ـ.د
 ،7ج  (. ت.د  الفكر، دار: بَتكت)  ط.د القدير، فتح شرح السيواسي، الواحد عبد بن ٤تمد الدين كماؿ ا٢تماـ، ابن   (5)

 . 213ص 
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 :مذىب الشافعية

انىٍت اٍلعيقيودي ":قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل ٍيًن كى ا نًيَّةي اٍلعىاًقدى اٍلعيقيودى إ٪تَّىا يػىٍثبيتي بًالظَّاًىًر عىٍقديىىا كىالى يػيٍفًسديىى
ًسيَّمىا إذىا كىافى ،عىاًقًدىىامثىَّ  وىىًُّم غىٍَتً عىاًقًدىىا عىلىىإذىا عيًقدىٍت يف الظَّاًىًر صىًحيحىةن أىٍكُفى أىٍف الى تػىٍفسيدى بًتػى 

 .(1) "ا كىاىللَّوي تػىعىاُفى أىٍعلىمي تػىوى٫تُّنا ضىًعيفن 

قود الظاىر ال بنية حيث عن العربة يف الع ،من العقود عموماىذا موق  اإلماـ من العينة ك ك 
كضع  ،(2)لذلك أجاز اف يشًتم البائع حاضرا السلعة اليت باعها بأجل بثمن أقل ا١تتعاقدين ك 

  .(3)حديث زيد بن أرقم يف ٖترًن العينة 

نىةً ":قاؿ ابن القيم ا يف مىٍسأىلىًة اٍلعىيػٍ ا ًمٍنوي :كىىىكىذى إ٪تَّىا جىوَّزى الشَّاًفًعيُّ أىٍف يىًبيعى السٍّْلعىةى ٦تٍَّن اٍشتػىرىاىى
ٍكًر  ا ًمٍن اٍلمى مىًتهى ٍرينا عىلىى ظىاًىًر عيقيوًد اٍلميٍسًلًمُتى كىسىبلى ٍيًن قىٍد :كىلىٍو ًقيلى لًلشَّاًفًعيّْ ،كىا٠تًٍدىاعً جى " إفَّ اٍلميتػىعىاًقدى

ى ،كىجىعىبلى السٍّْلعىةى ٤تيىلَّبلن لًلرّْبىا " َفٍى ٬تيىوٍّْز ذىًلكى ،كىتػىرىاكىضىا عىلىى ذىًلكى ،تػىوىاطىآ عىلىى أىٍل و بًأىٍل و كىًمائػىتػىٍُتً  ٍنكىرىهي كىألى
ٍنكىارً   .(4) "غىايىةى اإٍلً

كالتحقيق أنو ال يلـز من اإلمث يف العقد بطبلنو يف ظاىر اٟتكم ":ؿ اٟتافظ ابن حجرك قا
با١تكر كا٠تديعة يأمث يف  فالشافعية ٬توزكف العقود على ظاىرىا كيقولوف مع ذلك إف من عمل اٟتيل

 .(5) "الباطن

ٖتفة ففي  ،ك لذا نص الشافعية على كراىة العينة ك كراىة كل بيع اختل  يف مشركعيتو  
 :ا١تنهاج

                                                           

 . 313،ص 7(.ج  ـ1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د ،األم العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي،   (1)
)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم التورق و التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (2)
 . 16ص  (. ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة: ـ.د
 . 39 – 38،ص 3(.ج  ـ1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د األم، العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي،   (3)
 سعد، الرءكؼ عبد طو ٖتقيق العالمين، رب عن الموقعين إعالم الزرعي، أيوب بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو القيم، ابن  (4)
 . 219،ص 3(.ج  ت.د اٞتيل، دار: بَتكت)  ط،.د
 ط،.د الباقي، عبد فؤاد ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح شرح الباري فتح الفضل، أبو حجر بن علي بن أٛتد العسقبلين،   (5)
 . 337،ص 12(.ج  ىػ 1379 ، ا١تعرفة دار: بَتكت) 
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ًة عىٍن الرّْبىا" اٍٟتًيىًل اٍلميٍخرًجى بػىٍيًع اٍلًعينىًة كىكيلّْ بػىٍيعو ايٍختيًل ى يف ًحلًّْو كى    .(1) "كىقىٍد ييٍكرىهي كى

نو من أ كىو يشمل التورؽ ألنو يصدؽ عليو،كىذا يدؿ على كراىية اٟتيل ديانة عند الشافعية
 .(2)اٟتيل ا١تخرجة من الربا 

 :أنواع التورق الحديث:الثالثالمطلب 

 :أو المصرقيالتورق المنظم  - أوال

ْتيث يبيع سلعة على ا١تتورؽ بثمن  ،ىو قياـ البائع ) ا١تصرؼ ( بًتتيب عملية التورؽ للمشًتم"
كيسلم الثمن النقدم للمتورؽ ك ٢تذا  ،مث ينوب البائع عن ا١تشًتم ببيع السلعة نقدا لطرؼ آخر ،آجل

البائع مع الطرؼ اآلخر مسبقا ليشًتم السلعة نقدا بثمن أقل من الثمن الفورم الغرض قد يتفق 
 .(3)" السائد

 :الفروق بين التورق الفردي و المنظم -ثانيا 

 :ك تتلخص الفركؽ بينهما فيما يلي

يف حُت أنو يف التورؽ الفردم ،ببيع السلعة بالنقد لصاٌف ا١تتورؽا١تصرؼ يف التورؽ ا١تنظم يتوسط  –1
 .عبلقة لو بالبيع ك ال با١تشًتم إطبلقا ال

بينما ،يف التورؽ ا١تنظم يتسلم ا١تتورؽ النقد من ا١تصرؼ نفسو الذم صار لو مدينا بالنقد اآلجل – 2
 .يف التورؽ الفردم ال يتدخل البائع بُت ا١تتورؽ ك ا١تشًتم بشكل مباشر

ا١تسبق بُت  بينما التفاىم ،أصبلالبائع ) ا١تصرؼ ( يف التورؽ الفردم قد ال غرض ا١تشًتم  – 3
                                                           

 سعاؼ بن اهلل عبد ٖتقيق المنهاج، أدلة إلى المحتاج تحفة أٛتد، بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ا١تلقن، ابن   (1)
 . 185،ص 17ج (. ت.د حراء، دار: ا١تكرمة مكة)  ،1ط اللحياين،

: ـ.د)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم والتورق التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (2)
 17(. ص  ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة
 رمضاف 24: ـ.د)  ط،.د الربكة ندكة إُف مقدمة كرقة التورق، و الربا بين االقتصادي التكافؤ إبراىيم، سامي السويلم،   (3)

 18ص (. ـ 2003/  ىػ 1424
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 .الطرفُت عل أف الشراء بأجل ابتداء يف التورؽ ا١تنظم يهدؼ للوصوؿ للنقد من خبلؿ البيع البلحق

قد يتفق ا١تصرؼ من ا١تشًتم النهائي لشراء السلعة ،يف التورؽ ا١تنظم ك ٕتنبا لتذبذب األسعار -4
 .(1) ا١تشًتم النهائي بالشراءك ٭تصل ىذا اإلتفاؽ من خبلؿ التزاـ ،مسبقا

 :حكم التورق المنظم -ثالثا 

لقد ذكر الفقهاء معايَت ك ضوابط من خبل٢تا ٯتكن معرفة موقفهم من التعامل مع ىذا النوع من 
 .(2)ا١تعامبلت ك لكنهم َف يبحثوا عن ىذا النوع من التورؽ بالتصني  ا١تفصل

 :مذىب المالكية - 1

فاإلماـ ،فحرموا ا١تعاملة مع أىل العينة دكف غَتىم،العينة ك غَتىم ابتداء ة بُت أىللقد فرؽ ا١تالكي
 .ك ىذا ا١تنع يف حق ا١تتهم،مالك ك أصحابو كرىوا شراء السلعة ك نقد بعض ٙتنها ك تأجيل الباقي

منع ا١تالكية من رجوع ا١تشًتم للبائع ليضع عنو من الثمن ا١تؤجل بسبب ا٠تسارة اإلضافية ك 
 :ك ىذا يدؿ على أمرين،عند بيع السلعةاليت تكبدىا 

ك ذلك بسبب تفريقهم بُت ،ك أهنم ال يعاملوف كسائر الناس،التفريق بُت أىل العينة ك غَتىم -1
ٖتولت من  بل إذاك ىكذا فإف ا١تعاملة تأخذ بعدا آخر َف يكن معتربا من ق،العمل ا١تنظم ك التلقائي
 .عمل فردم إُف عمل منظم

نواع من العبلقات تلك األ،ة بُت ا١تتورؽ ك البائعاالعتبار العبلقات اإلضافي أخذ ا١تالكية يف -2
ك أف يدفع لو بعض أ،كرجوع ا١تشًتم للبائع ليضع عنو،اإلضافية ال تنشأ مطلقا يف التورؽ الفردم

فهذه العبلقات اإلضافية تؤثر ،الثمن نقدا أك بعضو نسيئة من أجل التيسَت على ا١تشًتم يف اٟتالتُت
 .اٟتكم قطعا عند ا١تالكيةيف 

                                                           

)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم التورق و التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (1)
 . 40ص  (. ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة: ـ.د
 . 41ص ا١ترجع السابق نفسو،    (2)
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ك يرجع ذلك إُف أف أصل التورؽ مكره  ،تحرًن عند التقاء اٟتالتُت السابقتُتلكإذف فاٟتكم يكوف با
 .(1)فيكوف اٟتكم با١تنع جزما عند كجود قرائن إضافية تدؿ على التواطؤ  ،عند ا١تالكية الشتباىو بالربا

 .(2)ماـ مالك رٛتو اهلل تعاُف قد نص على التحرًن ك اإل

 :مذىب الحنابلة - 2

العينة عندنا أف يكوف ":ٛتد ابن حنبل رٛتو اهلل تعاُف كاضحا يف العينة فقاؿألقد كاف موق  اإلماـ 
 .(3)"فإنو باعو بنقد ك نسيئة فبل بأس،للرجل ا١تتاع فبل يبيعو إال نسيئة

إذا أعده أف يبعو بنسيئة ك ال يبيعو ":فقاؿ؟ليبيعو نسيئة إُف أجلكسئل عن الرجل يعد الشيء   
 .(4)"ألنو عينة حينئذ،بنقد فبل يعجبٍت

ك الكراىية ىنا ،ك أنو يكرىو،كىذا الكبلـ يدؿ صراحة على أف التخصيص يف البيع بنسيئة ىو العينة
 .ك العينة مذمومة شرعا،تفيد التحرًن النو علل ذلك بانو عينة

فيشًتكف ،ف من ال يبيع إال بنسيئة يكوف يف الغالب مرجعا للمحتاجُت للنقدأالسبب يف ىذا ك 
 .(5)فتكوف ا١تعاملة نقدا بنقد،منو نسيئة لكي ال يبيعوا نقدا بأقل

ألف ا١تتورؽ يبيع بأقل ٦تا اشًتل بو ك غالبا بأقل من سعر  ،ككاضح أف ىذا يتناكؿ التورؽ

                                                           

: ـ.د)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم والتورق التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (1)
 . 41(.ص  ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة
 الكتب دار: بَتكت)  ط،.د عمَتات، زكريا ٖتقيق الكبرى، المدونة عامر، بن مالك  بن أنس بن مالك األصبحي،   (2)

 . 134ص ،3ج  (. د،ت ، العلمية

 ا١تدينة)  ،1ط راىويو، بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل يعقوب، أبو ّٔراـ بن منصور بن إسحاؽ ا١تركزم،   (3)
 . 2589ص  ،6ج  (. ـ 2002/  ىػ 1425 اإلسبلمية، اٞتامعة: ا١تنورة
 ،2(. ج  ـ 1988/  ىػ 1408 العلمية، الدار: ا٢تند)  صالح، الفضل أبي ابن رواية حنبل، بن أٛتد اإلماـ مسائل (4)
 .259ص
 . 78ص (.ت.د ف،.د: ـ.د) ط،.د التحليل، إبطال على الدليل إقامةتيمية،  ابن   (5)
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 .(1)كىذا ىو االضطرار ،ولو با٠تسارة مسبقا أٞتأه اٟتاجة إُف ذلكفقب،كذلك ٟتاجتو للنقد،السوؽ

ماـ أٛتد ١تذىب اإلماـ مالك يف البيوع كىذا الرأم يًتجح عندما نعرؼ موافقة اإل
 .(2)فإهنما ٭ترماف الربا ك يشدداف فيو ،خاصة

 ،ا١تنظم٦تا يؤكد موق  الفقو اإلسبلمي عموما ك موق  الفقو ا١تالكي خصوصا من التورؽ ك 
ك ىي  ،٭تتاؿ ّٔا بشكل أك بآخر على ربا النسيئة يت أصلوا ّٔا بيوع اآلجاؿ ك اليتالقاعدة الذىبية ال

 :قاعدة ال ٖتيد عن ا١تنطق قيد أ٪تلة

دكف ،) إف تقوًن التعامل بُت طريف الصفقة يتم من خبلؿ النظر يف مدخبلهتا ك ٥ترجاهتا ككل
 ا (.النظر إُف تفاصيل ما يدكر بُت طرفيه

 .(3) "لغوما خرج من اليد ك عاد إليها ":كقالوا أيضا

ك أف ىذه ا١تعاملة كانت ناجعة ،أىوف من الربا،كقد يدافع عن التورؽ ا١تنظم بأنو أىوف الشرين
ك ىذا َف ،يف إقصاء التمويل الربوم من بعض البنوؾ ك شجعها على التحويل ٨تو التمويل اإلسبلمي

 .من ا١تعاملةيكن ٦تكنا بدكف ىذا النوع 

رخص سيقودنا يف النهاية للخركج من حقائق اإلسبلـ اليت لكىذا القوؿ ك أمثالو من اٟتيل ك ا
 .(4)طواؿ بعثتو لتحقيقها صلى اهلل عليو كسلمجاىد رسوؿ اهلل 

كمقتضى االدلة اف اٟتيلة على احملـر أشد من احملـر نفسو من جهة اف صاحبها يعتقد حلها ك 

                                                           

: ـ.د)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم والتورق التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (1)
 . 43(.ص  ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة
 بن أٛتد ٖتقيق الفقهية، النورانية القواعد اٟتراين، السبلـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن   (2)

 . 173ص  (. ىػ1422 اٞتوزم، ابن دار: السعودية)  ،1ط ا٠تليل، ٤تمد
 مختصر شرح في الجليل مواىب ا١تغريب، الطرابلسي الرٛتن عبد بن ٤تمد بن ٤تمد اهلل عبد أبو الدين مشس الرُّعيٍت،   (3)

 . 374ص  ،4ج  ـ (.1992/  ىػ1412 الفكر، دار: ـ.د)  ،3ط ،خليل
: ـ.د)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم والتورق التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،   (4)

 . 51(.ص  ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة
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 .(1)فهي إذف استحبلؿ للحراـ،حملـر يف حقيقتهاامشركعيتها يف حُت أهنا ال ٗتتل  عن 

ألنو يرل اف التحايل ال ٮترج عن الطاعة يف حُت أنو ،كصاحب اٟتيلة مستخ  ْترمات اهلل
إغفاؿ ا١تعاين كاٟتقائق يف إصدار ك  ،(2) } ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ {:كقد قاؿ تعاُف ،عاص يف اٟتقيقة

 .(3)األحكاـ ك حيث ال ينظر الناس إال ٢تذه ا١تعاين تقلل من تعظيمهم للشريعة كٕتعلهم أقل التزاما 

 :التورق العكسي :المطلب الرابع

 :تعريف التورق العكسي:أوال

 .ك يسمى أيضا ا١تراْتة العكسية

كيسلم العميل ،اإلسبلمي يف شراء سلعة معينةك ىو أف العميل أك ا١تودع يوكل ا١تصرؼ 
ك بربح يتم االتفاؽ ،مث يقـو ا١تصرؼ بشراء ىذه السلعة من العميل بثمن مؤجل،ا١تصرؼ الثمن نقدا
 (4)عليو مع العميل 

كقد اٗتذت ا١تؤسسات ا١تالية ك ا١تصارؼ اإلسبلمية ىذه الصيغة من التورؽ ١تقارعة البنوؾ 
 :اٞتوائز فأرادت ا١تصارؼ اإلسبلمية مقارعتها ١تا يليك  ،جذب ا١تودعُت بالفوائدالتقليدية اليت تتفنن يف 

اف يكوف التورؽ العكسي جاذبا للمودعُت ٦تا ٭تملهم على التعامل مع ا١تصارؼ اإلسبلمية ك  -1
 .ذلك ١تا ٬تنونو من أرباح

م ىو البديل للوديعة أف يكوف التورؽ العكسي مسا٫تا يف توفَت السيولة للمصارؼ اإلسبلمية الذ -2
 .يف البنوؾ الربوية

                                                           

: ـ.د)  ط،.د اإلسبلمي، الفقو ٣تمع إُف مقدـ ْتث تأصيلية، دراسة المنظم التورق و التورق إبراىيم، بن سامي السويلم،  (1)
  . 52ص  (. ـ 2003/  ىػ 1424: ا١تكرمة مكة
 . 231 اآلية : جزء منالبقرةسورة    (2)
 .53 مرجع سابق، ص التورق، إبراىيم، بن سامي السويلم، (3)
(4)   http://islamqa.info/ar/111906 

http://islamqa/
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كذلك بتنازلو عن بعض ديونو على ا١تصرؼ ،٘تكُت ا١تودعُت من السحب من الودائع االستثمارية -3
 .مقابل السحب

ذلك  ك،عدـ اعتبار ا١تودعة التالية كالوديعة االكُف ٦تا ٯتكن ا١تودع من زيادة ك دائعو االستثمارية – 4
 .(1)يكوف بالتورؽ العكسي

التورؽ العكسي يوفر للمصرؼ اإلسبلمي السيولة من السلع الدكلية عن طريق التاجرة ّٔذه  – 5
 .(2)السلع ك ذلك ألف ا١تصرؼ يستفيد من فركؽ االسعار

 :الفروق بين التورق العكسي و الفردي و المنظم -ثانيا 

 :التورق العكسي و التورق الفردي:1

بعضهم إُف اف  فذىب،ؽ العكسي ك التورؽ الفردمبُت التور  اختل  الباحثوف يف ٖتديد العبلقة
بينما ذىب الغالبية ،(3)أف التورؽ العكسي ىو ا١تعركؼ لدل الفقهاء قدٯتا ،العبلقة بينهما عبلقة توافق

 .(4)من الباحثُت إُف أف ىناؾ اختبلؼ ك تباين بينها 

بيعها شراء سلعة باألجل ك يولة من خبلؿ لكن على الرغم من اتفاقهما يف اٟتصوؿ على السك 
 :ذلك من عدة كجوهعتبار ىو تباينهما ك اختبلفهما ك إال أف األكُف باال،بالثمن اٟتاؿ

بعكس التورؽ العكسي فالعمليات مرتبطة ببعضها ،ال عبلقة بُت العقدين يف التورؽ الفردم – أ
 .ارتباطا كثيقا

                                                           

 التاسعة الدكرة: ـ.د)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في المعاصرة المصرفية وتطبيقاتو الفقهي التورق عثماف، ٤تمد شبَت،   (1)
 30ص  (. الدكِف،الشارقة، اإلمارات اإلسبلمي الفقو ّٓمع عشرة
 . 31ص  ا١ترجع السابق نفسو،   (2)
 22، اإلسبلمي الفقهي للمجمع عشرة التاسعة الدكرة: ا١تكرمة مكة)  ،للوديعة البديل المنتج سليماف، بن اهلل عبد ا١تنيع،   (3)
 10ص  (. ىػ1428 شواؿ 27 ػ
 ىػ . 1428،  19قرار آّمع الفقهي اإلسبلمي، الدكرة    (4)
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لو انفصلت البيع ك الشراء الهنارت ك ،يكوف ا١تصرؼ ك كيبل عن العميل يف الشراء ك البيع – ب
 .يف حُت أنو يف التورؽ الفردم ال عبلقة للبائع ببيع السلعة على اإلطبلؽ،العملية من أساسها

كىذا منهي عنو ك ذلك يف ،حد الطرفُت يف التورؽ العكسيأال يتم القبض على السلعة من قبل  – ج
 .الربح فيما ال يضمن

يف حُت أف ا١تصرؼ ال ،ف يكوف ككيبل يف الشراء ك البيعأصرؼ يف التورؽ االصلي يطلب ا١ت – د
 .يعرؼ ىذا ا١تشًتم األكؿ يف التورؽ الفردم

فالسلعة ترجع إُف شركتها ،تدكر السلعة دكرهتا الطبيعية يف التورؽ الفردم عكس العكسي – ق
 .(1)االصلية فتكوف كصورة من صور العينة ك يكوف البيع صوريا 

 :التورق العكسي و التورق المنظمالفرق بين  - 2

 :كقد اختل  الباحثوف ايضا يف ذلك على فريقُت

فريق يرل العبلقة بينها توافقية ك أف كبل النوعُت ليسا إال صورتُت للتورؽ الفردم ا١تعركؼ لدل 
 .يف حُت أف الغالبية من ا١تعاصرين يركف التباين ك االختبلؼ بينها،الفقهاء

ك أف قبض السلعة ال ،فها يتضمناف عدة عقود مًتابطة،تتفقاف يف عدة أمورف العمليتاف أكمع 
ك أف السلعة ال تدكر دكرهتا ،ك أهنما يتضمناف عقد ككالة من قبل ا١تصرؼ  للعميل،يتضمن يف العملية
 :إال أف ا١تعترب فيهما كجوه التباين ك االختبلؼ ١تا يلي،الطبيعية يف كليهما

يف حُت أنو يف التورؽ العكسي يكوف ،يف التورؽ ا١تنظم ىو ا١تصرؼ نفسومصدر السيولة للمودع  -أ 
 .ا١تودع ىو مصدر السيولة للمصرؼ

أما يف التورؽ العكسي فالوكيل )ا١تصرؼ ،ا١تصرؼ يبيع ك يشًتم للعميل كوكيل يف التورؽ ا١تنظم -ب 
 .( يبيع لنفسو

 .ا يف التورؽ العكسيبينما يكوف دائن،العميل يكوف مدينا يف التورؽ ا١تنظم  -ج 
                                                           

 التاسعة الدكرة: ـ.د)  ط،.د ،اإلسالمي الفقو في المعاصرة المصرفية وتطبيقاتو الفقهي التورق عثماف، ٤تمد شبَت،   (1)
 . 33(. ص  اإلمارات الدكِف،الشارقة، اإلسبلمي الفقو ّٓمع عشرة
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التورؽ العكسي نوع من ) قرض جر نفعا ( ك ذلك ألنو يضمن للعميل رأس مالو ك الربح   -د 
 .بينما ال يضمن ا١تصرؼ يف التورؽ ا١تنظم شيئا لو،أيضا

كذلك ،ٯتكن للعميل يف التورؽ العكسي استيفاء بعض الثمن ا١تؤجل قبل انتهاء األجل احملدد -ق 
 .(1)كىذا ال يوجد يف التورؽ ا١تنظم،ش الربح ا١تتعلق با١تبلغىام بتنازلو عن 

 

 :حكم التورق العكسي - ثالثا

 :اختل  العمبلء فيو على قولُت

ك قوؿ الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ ك الدكتور سامي بن إبراىيم السويلم ك الدكتور علي :القوؿ األكؿ
 .بو أخذ آّمع الفقهي اإلسبلميك ،القره داغي إُف أف األصل عدـ جواز التورؽ األصلي

 :ك استدؿ القائلوف بعدـ اٞتواز ٔتا يلي

ك خاصة جانب إلزاـ ا١تصرؼ أف يبيع لو ،ىذه معاملة ٦تاثلة بالتعامل بالعينة ك ىي حراـ شرعا -1
 .نفس السلعة

 .ىذه معاملة تتضمن نفس العلل اليت منع بسببها التورؽ ا١تنظم  -2

كذلك لعدـ كجود نشاط حقيقي يف العملية ،صد من التمويل اإلسبلميىذه عملية تصطدـ با١تق -3
 .٦تا ال ٭تقق النمو ك االزدىار

ىذه ا١تعاملة تدخل يف القاعدة الفقهية القائلة أف " كل قرض جر نفعا ربا " ك ذلك ألهنا تتضمن   -4
ىذه الوديعة ىي الربا فالفائدة اليت تًتتب على ،) معاملة الوديعة ألجل ( كما يف ا١تصارؼ التقليدية

 .بعينو

 .بيع ا١توكل لنفسو ٦تنوع شرعا ك ىذا من مضامُت ىذه العملية -5

لبسها لبوسا بكذاؾ ،أهنا قد ٕتر إُف ٖتليل الربا الواضح فيها:٢تذه العملية سلبيات كثَتة منها -6
  .إسبلميا ٔتا يف ذلك خطر على األمة

                                                           

 عشرة التاسعة الدكرة: ـ.د)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في المعاصرة المصرفية وتطبيقاتو الفقهي التورق عثماف، ٤تمد شبَت، (1)
 33(. ص  اإلمارات الدكِف،الشارقة، اإلسبلمي الفقو ّٓمع
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اإلسبلمية يف خضم البنوؾ الربوية ٖتت غطاء األسلمة ٦تا هنا قد تذكب اإل٧تازات االقتصادية أ:كمنها
 .يؤدم إُف آثار سلبية على مصداقية البنوؾ اإلسبلمية

ك كل ما تقـو بو أنو يلبس معاملة البنوؾ ،هنا ٕتعل االبتكار يف التمويل اإلسبلمي باىتاأ:منهاك 
 .الربوية لبوسا إسبلميا حسنا

 هلل ا١تنيع ك قاؿ بصحة خذه ا١تعاملة.ك ذىب إليو الشيخ عبد ا:القوؿ الثاين
 :كاستدؿ ٔتا يلي

 \.االدلة الفقهية اليت ٕتوز التعامل بالتورؽ الفردم -1

 .(1) }ٹ  ٹ  ٹ {:لعمـو قولو تعاُف،األصل يف ا١تعاملة اإلباحة -2

٘تكُت العميل من استثمار أموالو ا١تودعة يف  ىذا النوع من ا١تعامبلت ٭تقق أىدافا منها -3
 .كما تعطيو ا١تركنة يف السحب ك اإليداع،حسابو

 .فهو منتج مبٍت على البيع ك الشراء،ىذه كديعة يف كضع استثمارم مباح

 :الترجيح -رابعا 

كذلك ألهنا تتضمن على احملاذير اليت أدت إُف منع ،٦تا سبق فإنو يرل أف ىذه ا١تعاملة ال ٕتوز شرعا
 التورؽ ا١تنظم مع زيادة عليها منها

 .(2)ك أهنا قرض جر نفعا ،الدخوؿ يف مسالة ضع ك تعجل

جيزت التورؽ أما األدلة اليت استدؿ ّٔا آّيزكف ٢تذه ا١تعاملة بناء على األدلة اليت بسبها أك 
ك الفوائد اليت ٖتصل ،فقد تبُت من قبل أف ىذه معاملة ٥تتلفة ك متباينة عن التورؽ الفردم،الفردم

رب من نفعو ك ىذا اٟتكم يقتضي كالربا األصلي فوائد ك مصاٌف ك لكن إٙتو أ بإباحتها ال تعترب ألف يف
 .اٟترمة حتما

                                                           

 275سورة البقرة    (1)
 التاسعة الدكرة: ـ.د)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في المعاصرة المصرفية وتطبيقاتو الفقهي التورق عثماف، ٤تمد شبَت،   (2)

 . 36ص،(.  اإلمارات الدكِف،الشارقة، اإلسبلمي الفقو ّٓمع عشرة
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كإ٪تا حاؿ العجز حىت ال  ،ما استثناه الشيخ القره داغي من بعض ا١تعامبلت فليس على اإلطبلؽك 
 .(1)ٗتسر عمبلء ا١تصارؼ اإلسبلمية 

 :المتعلقة بالتورق مجمع الفقو اإلسالميقرارات :المطلب الخامس

إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكِف ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ا١تنعقد يف دكرتو التاسعة 
ا١توافق ،ىػ1430ٚتادل األكُف  5إُف  1من عشرة يف إمارة الشارقة )دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة( 

الواردة إُف آّمع ٓتصوص وث بعد اطبلعو على البح،ـ2009نيساف )إبريل(  30 – 26
كبعد استماعو إُف ا١تناقشات اليت ،أنواعو )الفقهي ا١تعركؼ كا١تصريف ا١تنظم(،حقيقتو:التورؽ موضوع

 دارت حولو

سبلمي ٔتكة كبعد االطبلع على قرارات آّمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة العاَف اإل
 قرر ما يلي: ا١تكرمة ّٔذا ا٠تصوص

 التورق وأحكامها:أنواع :أوالً 

ىو شراء شخص )ا١تستورؽ( سلعة بثمن مؤجل من أجل أف :التورؽ يف اصطبلح الفقهاء  (1)
يت منو بقصد اٟتصوؿ على النقد. كىذا التورؽ جائز  يبيعها نقدان بثمن أقل غالبان إُف غَت من اشًتي

 شرط أف يكوف مستوفيان لشركط البيع ا١تقررة شرعان.،شرعان 

ىو شراء ا١تستورؽ سلعة من األسواؽ احمللية أك الدكلية أك :نظم يف االصطبلح ا١تعاصرالتورؽ ا١ت  (2)
إما بنفسو أك بتوكيل غَته أك بتواطؤ ،ما شأّها بثمن مؤجل يتوُف البائع )ا١تمٌوؿ( ترتيب بيعها

 كذلك بثمن حاؿ أقل غالبان.،ا١تستورؽ مع البائع على ذلك

ا١تنظم نفسها مع كوف ا١تستورؽ ىو ا١تؤسسة كا١تموؿ ىو ىو صورة التورؽ :التورؽ العكسي  (3)
 العميل.

                                                           

 عشرة التاسعة الدكرة: ـ.د)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في المعاصرة المصرفية وتطبيقاتو الفقهي التورق عثماف، ٤تمد شبَت،  (1)
 . 37(. ص  اإلمارات الدكِف،الشارقة، اإلسبلمي الفقو ّٓمع
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صراحة أك ،ال ٬توز التورقاف )ا١تنظم ك العكسي( كذلك ألف فيهما تواطؤان بُت ا١تموؿ كا١تستورؽ:ثانيان 
 ٖتايبلن لتحصيل النقد اٟتاضر بأكثر منو يف الذمة كىو ربا.،ضمنان أك عرفان 

 كيوصي ٔتا يلي:

ى ا١تصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية باستخداـ صيغ االستثمار كالتمويل التأكيد عل  أ( )
كٕتنب الصيغ احملرمة كا١تشبوىة التزامان بالضوابط الشرعية ٔتا ٭تقق مقاصد ،ا١تشركعة يف ٚتيع أعما٢تا

ك٬تلي فضيلة االقتصاد اإلسبلمي للعاَف الذم يعاين من التقلبات كالكوارث  ،الشريعة الغراء
 صادية ا١ترة تلو األخرل.االقت

تشجيع القرض اٟتسن لتجنيب احملتاجُت للجوء للتورؽ. كإنشاء ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية   ب( )
 .(1)صناديق للقرض اٟتسن 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 /http://19sh.c iifa.org/qrart twsyat،(5/19) 179قرار رقم    (1)
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 يمجمع الفقهالالمالية اإلسالمية حسب  المشتقاتالوعد في  :الثالثالفصل 
 .اإلسالمي

 .كفيو سبعة مطالب :ا١تشتقاتالوعد يف  :ا١تبحث االكؿ

 .كفيو أربعة مطالب: كحكم الوعد يف ىذه ا١تسائل لوعد يف الصرؼ ا:ا١تبحث الثاين
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 :الوعد في المشتقات:المبحث االول  

 :تعريف المشتقات و أنواعها:المطلب األول

 :تعريف المشتقات –أوال 

ك العقود اليت تكوف موضع العقد ،األصوؿ ا١تعنية ىي العقود اليت تشتق قيمتها من قيمة:المشتقات
 .(1)ك السلع ك العمبلت األجنبيةتتنوع ما بُت األسهم ك السندات 

 .ىي عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج ا١تيزانيةأك 

ك تتحد قيمتها بقيم كاحد أك أكثر من ا١توجودات أك األدكات أك ا١تؤشرات األساسية ا١ترتبطة 
 .ّٔا

 :الهدف من المشتقات:المطلب الثاني

كلذا فإنو ) من الناحية النظرية يفًتض أف ،أك توزيع ا١تخاطر،هتدؼ ا١تشتقات ا١تالية إُف تبادؿ ا١تخاطر
كعليو يستطيع الطرؼ ،يتم تبادؿ ا١تخاطر ْتيث تنتقل إُف الطرؼ األكثر جدارة كقدرة على احتما٢تا

اإلنتاجية بينما يستفيد الطرؼ األكثر قدرة من العائد الذم ٭تققو مقابل األقل قدرة أف يتفرغ للعملية 
ك٢تذا الغرض يفًتض نظريا أف تكوف ا١تشتقات ىي الوسيلة لتحقيق الكفاءة ا١تنشودة يف ،ٖتمل ا١تخاطر
 .(2)توزيع ا١تخاطر

ىل فعبل ٖتقق :كلكن التساؤؿ ا١تطركح ىو،تبادؿ ا١تخاطر إذف ىو ا٢تدؼ من ا١تشتقات
األمر ال يعدك أف يكوف ٤تض افًتاض ؟أـ أهنا تؤدم إُف نتائج عكسية؟شتقات الغرض ا١تقصود منهاا١ت

 ؟نظرم

 
                                                           

 (. ـ 2010/  2009 ، 7عدد الباحث، ٣تلة)  المالية، المعامالت في المخاطر إدارة استراتيجية بلعزكز، علي، بن   (1)
 338ص 
 للبحوث اإلسبلمي ا١تعهد ، للتنمية اإلسبلمي البنك)  ،1ط اإلسالمي، التمويل في التحوط إبراىيم، بن سامي السويلم،   (2)
 29ص  (. ـ 2007/  ىػ 1428 التدريب، ك
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 :أنواع المشتقات - المطلب الثالث

 :للمشتقات أنواع عديدة أ٫تها

 .ا١تستقبليات – 1

 .ا٠تيارات – 2

 .العقود اآلجلة - 3

 :المستقبليات -أوال 

كالعقود  ،ثابتة ْتيث يسهل تداك٢تا يف السوؽ ا١تاليةأم ذات صفات موحدة ك  ،كىي عقود آجلة ٪تطية
 .(1)اآلجلة بدكرىا تتضمن االتفاؽ على تسليم سلعة بواصفات ٤تددة يف تاريخ مستقبلي

يتم إجراؤه يف قاعدة التداكؿ لبورصة ا١تستقبليات لبيع أك  ،عقد ملـز قانونا:كتعرؼ أيضا بأهنا
مع  ،كيتم تنميطو تبعا لكمية كنوعية موضوعو ،مالية يف زمن الحق يف ا١تستقبلأك أداة  ،شراء سلعة

 .(2)فيتم معرفتو يف قاعة التداكؿ  ،أما الثمن فهو العنصر ا١تتغَت الوحيد فيو،ذكر تاريخ كمكاف التسليم

 : العقود اآلجلة:ثانيا

مستقبلي معُت مقابل سعر أم أهنا اتفاؽ على شراء أك بيع أصل يف كقت  ،كىي مشتقة بسيطة
 .(3)معُت

بُت مؤسستُت لتسليم أصل معُت يف  فالعقد اآلجل ّٔذا ا١تفهـو عبارة عن اتفاقية غالبا تكوف
كيتحدد يف العقد عادة مواصفات األصل  ،كبسعر ٤تدد يسمى سعر التنفيذ،كقت الحق مستقببل

                                                           

 32ا١ترجع السابق نفسو، ص    (1)
 ىػ 1431 اإلسبلمية، ا١تالية للمؤسسات ا١تراجعة ك احملاسبة ىيئة: ا١تنامة،)  النجدي، الرحمن الشرعية،رفع عبد المعايير   (2)
 . 287 – 286،ص 1/ 5،فقرة 20(.ا١تعيار الشرعي رقم  ـ 2010/ 
جامعة عُت دط، ) د.ـ:  ،المحاسبة –إدارة المخاطر  –المفاىيم  –المشتقات المالية ، ٛتاد طارؽ عبد العاؿ،   (3)

 12ص (.  ـ 2001 مشس،الدار اٞتامعية،



    
 

79 

  
 

حيث يتم ،كالسعر كطريقة السداد،أك الكمية كطريقة التسليم كمكانو،أك التصني ،كدرجة اٞتودة
 .(1) التفاكض على ٚتيع ىذه األمور بُت البائع كا١تشًتم

 ١تاذا يلجأ ا١تستثمر إُف العقود اآلجلة؟

كلتقليل ا١تخاطر من تذبذب ،خدـ العقود اآلجلة للوقاية من تقلبات األسعار السوقيةستت
مركزا طويبل كيوافق على شراء أك بيع األصل ٤تل العقد يف كيتخذ أحد الطرفُت ،أسعار صرؼ العمبلت

كأما الطرؼ اآلخر فيتخذ مركزا قصَتا كيوافق ،تاريخ مستقبلي ٤تدد مقابل سعر ٤تدد مت االتفاؽ عليو
 .كيف نفس التاريخ،على شراء أك بيع األصل مقابل نفس السعر

 :رق بين المستقبليات والعقود اآلجلةالف -ثالثا 

العقود اآلجلة كالعقود ا١تستقبلية من حيث أهنا تتعلق بتسليم أصل معُت يف كقت الحق مستقببل تتفق 
 :كبسعر ٤تدد سلفا, إال أهنا ٗتتل  فيما بينها يف عدة أمور

العقود اآلجلة ٖتدد شركطها باتفاؽ كتراضي الطرفُت أما ا١تستقبليات فإهنا عقود ٪تطية موحدة   - 1
 .التسليم من حيث قيمتها كتواريخ

العقود اآلجلة تتم بُت طرفُت البائع كا١تشًتم أما ا١تستقبلية فإنػها تكوف بُت ثبلثة أطراؼ بُت  - 2
 .مؤسسة التقاص كالبائع كمؤسسة التقاص كا١تشًتم

يف العقود اآلجلة ٭تدد ا٢تامش مرة كاحدة يـو توقيع العقد, أما ا١تستقبليات فيتم االحتفاظ  -3
 .لتعكس ٖتركات األسعارّٔوامش متحركة 

يف العقود اآلجلة تتم تسوية العقد يف تاريخ التسليم أك االستحقاؽ أما ا١تستقبليات فيمكن  - 4
 .تسوية العقد يف أم كقت قبل تاريخ االستحقاؽ

يف العقود اآلجلة يتحقق الربح كا٠تسارة يف تاريخ التسليم أما ا١تستقبليات فيتحقق الربح أك  - 5
 .يان عند ارتفاع أك ا٩تفاض األسعارا٠تسارة يوم

                                                           

 11ص (.  ،د.ط، ) د.ـ: د.ف، د.ت .إسالمية مالية سوق نحو توفيق، كماؿ حطاب،   (1)
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كحىت ا١تؤشرات  ،كاألسهم كالسندات ،ا١تستقبليات ٯتكن أف تنعقد على كل ما ٯتكن تصوره - 6
كإ٪تا تتم التسوية على فركقات األسعار  ،كال يقصد منها غالبا التسليم ،كسائر ما يتصور ،كالتقلبات
  .(1) غالبا

 :الخيارات - رابعا

بوجبو منح اٟتق ك ليس االلتزاـ لشراء أك بيع شيء معُت ) كأسهم أك سلع أك عمبلت ىي عقد يتم ك 
 .ك ال التزاـ كاقعيا فيو إال على بائع ىذا اٟتق،أك مؤشرات أك ديوف ( بثمن ٤تدد ١تدة ٤تدكدة

ك ،كيستطيع ا١تتعامل ك صاحب ا٠تربة باستخداـ عقود ا٠تيارات با١تتاجرة بتقلبات األسعار
فادة من صحة توقعاتو با٩تفاض ك ارتفاع األسعار فيشًتم حق خيار يعطي لصاحبو اٟتق ذلك باالست

 .(2)يف الشراء أك البيع حسب توقع منحى األسعار 

 .  (3)فالرىاف ىو جوىر ك ٤تور حقوؽ ا٠تيارات 

ك ٔتا أف اٟتاجة إُف آلية معينة ،فكل طرؼ ٭تاكؿ االستفادة من توقعاتو على حساب اآلخر
فبها ٯتكن ٘تكُت ،اخًتع آلية ) ا٠تيارات ( كحقوؽ،فرض رىانو على الطرؼ اآلخر ٘تكنو من

 .(4)ا١تستثمرين ك ا١تتعاملُت من ا٠تركج من الفرضيات إُف التطبيقات العملية 

 :فإذف مفهـو ا١تشتقات يتلخص فيما يلي

 .ىي عقود -1

 .ىذه العقود ٭تدد موعد تسويتها يف ا١تستقبل - 2

 .تتطلب مبالغ رمزية أك ال تتطلب أمواال مبدئية على اإلطبلؽىذه العقود  - 3
                                                           

  9(. ص  ت،.د ف،.د: ـ.د)  ط،.د .إسالمية مالية سوق نحو توفيق، كماؿ حطاب،   (1)
: د.ف، الكويتد.ط، )  ،المشتقات المالية في الممارسة العملية و في الرؤية الشرعية، عبد اٟتميد ٤تمود البعلي،   (2)

 11   10ص (.  ـ 1999ىػ /  1425
 12ص ، ا١ترجع السابق نفسو   (3)
 13ص ، ا١ترجع السابق نفسو   (4)
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  .ألف قيمتها نابعة من األصوؿ موضوع العقد ك لذؾ ٝتيت با١تشتقات،ىي عقود غَت مستقلة – 4

 :مضامُت ال بد منها حىت يتحقق العقد

 .أف ٭تدد سعر التنفيذ ا١تستقبلي – 1

 .أف ٖتدد الكمية اليت يطبق عليها السعر – 2

 .ٖتديد الزمن الذم يسرم فيو العقد – 3

 .(1)ٖتديد ٤تل العقد  – 2

 :المتعاملون في عقود المشتقات -المطلب الرابع 

 :المتحوطون – 1

ك ا١تشتقات تعطي نظرة ،ىم الذين يريدكف ٕتنب أعما٢تم من األخطار احملتملة اليت تصاحب األعماؿك 
 .على ا١تخاطر هنائيا مع عدـ ضماهنا القضاء،ك بعض درجات التيقن عن ذلك

 :المضاربون – 2

 .فيستخدموف ا١تشتقات ٤تولة لتحقيق ا١تكاسب،كيراىنوف على ٖتركات األسعار يف ا١تستقبل

 :المراجحون - 3

اشًتكه ك باعوه يف ،فإذا كجدكا سعرا أكثر ا٩تفاضا يف سوؽ معُت،كىؤالء يراقبوف األسواؽ ا١تختلفة
 .(2)السوؽ ا١ترتفع الثمن فيو ك ٭تققوف الربح مع عدـ ا١تخاطرة 

 

                                                           

 عُت جامعة: ـ.د)  د.ط، المحاسبة، – المخاطر إدارة – المفاىيم – المالية المشتقات طارؽ، ٛتاد العاؿ، عبد   (1)
 7ص  (.ـ  2001 اٞتامعية، مشس،الدار

مشس،  عُت جامعة: ـ.د)  دط، المحاسبة، – المخاطر إدارة – المفاىيم – المالية المشتقات طارؽ، ٛتاد العاؿ، عبد (2)
 8(. ص  ـ 2001 اٞتامعية، الدار
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 :لمشتقات الماليةلالتكييف الفقهي :المطلب الخامس

 :المستقبليات:أوال

عقود تعطي ٟتاملها اٟتق يف شراء أك بيع كمية من أصل معُت  بسعر ٤تدد مسبقا  إف ا١تستقبليات
 .التسلم يف كقت الحق يف ا١تستقبلعلى أف يتم التسليم ك 

كذلك استنادا إُف ٚتلة ،كتأسيسا على ذلك يكوف حكم ا١تستقبليات يف الشريعة ىو التحرًن
 :من األدلة كا١تربرات منها

كمعلـو عدـ جواز ذلك؛ ألنو من بيع الدين بالدين ،يف العقود ا١تستقبلية يتم تأجيل الثمن كا١تثمن -1
 .آّمع على ٖترٯتو

كذلك يف حالة العقود ا١تستقبلة على الذىب كالفضة ،تشتمل العقود ا١تستقبلية على ربا النسيئة - 2
 .(1)كاألخَتة تتفق مع الذىب كالفضة يف علة الربا كىي الثمنية ،حيث إهنا تباع بالنقود الورقية

مشركطا يف العقد فهو عُت القمار  فإف كاف ذلك،تنتهي العقود ا١تستقبلية غالبا بالتسوية النقدية - 3
كأما ،ألف كل كاحد من ا١تتعاقدين ال ينفك عن أف يكوف غا٪تا أك غارما حسب تغَتات األسعار،احملـر

إذا َف تكن مشركطة يف العقد فهو كذلك نوع من القمار كا١تيسر ألف البائع إذا َف يكن يف نيتو تسليم 
ك تسلم السلعة اليت اشًتاىا كإ٪تا يريد كل منهما أف يقبض أك كاف ا١تشًتم غَت نا،السلعة اليت باعها

فرؽ السعر إف تغَتت األسعار يف صاٟتو أك يدفعو إف تغَتت يف غَت صاٟتو فقد دخل كل منهما يف 
(2).متأكد خطره،عقد بُت غرره

 

                                                           

دار كنوز إشبيليا،   :الرياض)  ،1ط ،أحكام التعامل في األحكام المالية المعاصرة، مبارؾ سليماف بن ٤تمد آؿ سليماف،   (1)
 . 945ص  ،2ج (.  ـ 2005ىػ /  1426

  إشبيليا، كنوز دار: الرياض)  ،1ط المعاصرة، المالية األحكام في التعامل أحكام ٤تمد، بن سليماف مبارؾ سليماف، آؿ   (2)
 . 946(. ص  ـ 2005/  ىػ 1426

http://iefpedia.com/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A.doc#_ftn71
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العقود يف الشريعة ال بد أف تًتتب عليها آثارىا كفوائدىا فور إبرامها كىذا إ٪تا يتحقق بقبض  - 4
أك بقبض أحد٫تا كما يف السلم كالبيع باألجل كال شك أف أيا من ذلك ال ،العوضُت يف إثر العقد

  .(1) يتحقق يف العقود ا١تستقبلية ١تا فيها من تأجيل العوضُت

ففيها بيع ،تتضمن العقود ا١تستقبلية باإلضافة إُف ما سبق بيانو ٣تموعة من مفسدات العقد - 5
 .كالرىاف احملـر بإٚتاع ا١تسلمُت،كما ليس عنده،اإلنساف ما ال ٯتلك

 :العقود اآلجلة:ثانيا

 :تفرؽ الفقهاء يف حكم العقود اآلجلة إُف فريقُت

أف العقود اآلجلة ليس فيها ما ٭تظرىا ما دامت األكراؽ يذىب ٚتع من الباحثُت إُف  :الفريق األول
كيكوف ملك ا١تشًتم للبيع ٔتجرد عقد البيع الصحيح  ،كٯتلك البائع الثمن ،ا١تالية ٬توز التعامل فيها
 .كال يتوق  على التقابض

 .كاستدلوا على ىذا إجازة ا١تالكية كاٟتنابلة الشًتاط تأجيل اٟتق إُف مدة

ذه األكراؽ ا١تالية عبارة عن ديوف ال تتعُت بالتعيُت كإ٪تا تتحدد باٞتنس كالنوع  كما استدلوا بأف ى
 .(2)كاألسهم

يرل اٞتمهور من الفقهاء كالباحثُت ا١تعاصرين عدـ جواز التعامل بالعقود اآلجلة كما  :الفريق الثاني
ٚتلة ما يدؿ على القوؿ كمن ،٬ترم التعامل ّٔا اليـو يف األسواؽ ا١تالية لتضافر األدلة على ٖترٯتها

 :بالتحرًن ما يلي

فمن ا١تعلـو أف كبل البدلُت يف ىذه العقود يكوف مؤجبل حيث يكوف ،تأجيل البدلُت أثناء العقد 1 -
ىذا إف كاف ىناؾ تسلم كتسليم أصبل إذ إف أغلب ىذه العقود ،يالتسليم كالتسلم يف كقت مستقبل

                                                           

 . 949ص  ا١ترجع السابق نفسو،   (1)
/  ىػ 1423 الفكر دار: دمشق)  ،1ط إسالمي، منظور من المالية األوراق بورصة إسبلـ، ٤تمد شعباف الربكارم،  (2)

 .211(. ص  ـ 2002
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تعطي اٟتق للمتعاقدين يف تأجيل موعد التصفية إُف كما أهنا ،تتم تسويتها على فركقات األسعار
 .(1)موعد آخر كيف صلب العقد كىذا ٬تعل ا١تدة ٣تهولة غَت ٤تددة فيدخل فيها اٞتهالة كالغرر

كال ،فيها ربا؛ ألف دفع بدؿ التأجيل ربا ظاىر؛ ألنو ىناؾ بيع دين حاؿ بثمن مؤجل مع الزيادة - 2
 .(2) سدد كإال فأرب:عند حلوؿ األجل فرؽ بينها كبُت قوؿ الدائن للمدين

تتضمن القمار؛ ألهنا قائمة يف الغالب األعم على ا١تضاربة على فركقات األسعار كبذلك تدخل  - 3
يف الرىاف ا١تمنوع يف الشريعة اإلسبلمية؛ ذلك ألف البائع يف ىذه العقود يراىن على ىبوط السعر يف 

كال شك أف القمار ىنا ،الفرؽكا١تشًتم يراىن على صعوده كمن يصدؽ تنبؤه يكسب ،اليـو احملدد
 (3). حكاض

فيها ضرر؛ كذلك ألف ىذه العقود استقر أهنا مبادلة صفرية حيث ما يكسبو طرؼ ٯتثل خسارة  4 - 
مث إف فيها كذلك خيار التنازؿ كما ،كالضرر يزاؿ،كال شك أف الطرؼ ا٠تاسر متضرر،الطرؼ اآلخر

 .قبل ا١توعد احملدد (4)يًتتب عليو حيث يعطي ا١تشًتم اٟتق يف ا١تطالبة بالتعجيل

كيضي  البعض إف ىذه العقود من العقود ا١تضافة إُف األجل كليس فيها ما يفيد التمليك يف 
 .(5)ككانت غَت ٤تققة  ،كصيغة العقد غَت مؤدية إلحداث آثاره كأحكامو اليت رتبها الشارع ،اٟتاؿ

 

 
                                                           

 ،األسواق الماية في ميزان الفقو اإلسالمي، القره داغي، علي ٤تي الدين   (1)
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&

id=465:2009 07 12 08 09 00&catid=63:2009 07 09 08 01 48&Itemid=29 
 209ص ، مرجع سابق، بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي الربكارم،   (2)

 .18ص  إسالمي. منظور من المالي االشتقاق ٤تمد، الطارقي، ا (3)   
، القره داغي   (4)

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=465:2009 

07 12 08 09 00&catid=63:2009 07 09 08 01 48&Itemid=29 
/  ىػ 1423 الفكر دار: دمشق)  ،1ط ،إسالمي منظور من المالية األوراق بورصة إسبلـ، ٤تمد شعباف الربكارم،   (5)

 . 209(.ص  ـ 2002
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 :خياراتال:ثالثا

   .(1) تناكلوا عقود االختيارات إُف القوؿ بتحرٯتهاذىب كثَت من الباحثُت الذين 

  :كيتضح كجو التحرًن من خبلؿ بياف ما يلي 

إذا كاف الغرر ىو ما كاف مستورا أك ٣تهوؿ العاقبة  (2)التعامل يف عقود ا٠تيارات قائم على الغرر - 1
يدفعهم إُف ذلك ٣ترد كمصداؽ ذلك أف ا١تتعاقدين على ىذه العقود ،فإف ذلك متحقق يف ىذه العقود

 .كلو أهنم متأكدكف من النتيجة ١تا قامت للخيارات قائمة،توقعات غَت مؤكدة

كذلك يف اٟتاالت اليت تنتهي بالتسوية النقدية بُت ،عقود ا٠تيارات تتضمن القمار كا١تيسر - 2
إذا  –يكوف غا٪تا  كجو تضمنها للقمار كا١تيسر يتبُت من أف كبل ا١تتعاقدين مًتدد بُت أف ك (3) الطرفُت

 .(4) تغَتت األسعار لصاٟتو كبُت أف يكوف غارما إذا تغَتت األسعار يف غَت صاٟتو

كفيها اشًتاط التنازؿ عن جزء من ا١تاؿ ،كال ٖتقق ألركاف العقد فيها،ليس فيها تسلم كال تسليم - 3
 . (5)دكف أف تربطو بضرر فعلي ٤تقق

فهو ٣ترد إرادة كمشيئة كا١تعقود عليو يف عقد  ،معقودا عليو٤تل العقد ليس صاٟتا ألف يكوف  4 -
البيع ال بد أف يكوف شيئا ٤تسوسا معلوما كىذا غَت متحقق يف عقود االختيارات فبل تعد بيعا 

 .(6) صحيحا

 

                                                           

 . 1ج  ،7العدد  ،اإلسالميمجلة مجمع الفقو  علي القرداغي،الشيخ  ٤تمد ا١تختار السبلمي،، عبد الستار أبو غدة   (1)
  إشبيليا، كنوز دار: الرياض)  ،1ط المعاصرة، المالية األحكام في التعامل أحكام ،٤تمد بن سليماف مبارؾ سليماف، آؿ   (2)

 1052ص  ،2(.ج  ـ 2005/  ىػ 1426
  إشبيليا، كنوز دار: الرياض)  ،1ط المعاصرة، المالية األحكام في التعامل أحكام ٤تمد، سليماف بن مبارؾ سليماف، آؿ   (3)

 1056ص  ،2ج  ص ،2 ج(. ـ 2005/  ىػ 1426
 . 239،ص 1،ج 7،العدد مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ٥تتار السبلمي،   (4)
 . 159 – 158ص  ،1ج  ،7،العدد مجلة مجمع الفقو اإلسالمي القرداغي،   (5)
 . 254ص  ،1ج  ،7العدد  ،مجلة مجمع الفقو اإلسالمي الزحيلي،   (6)
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 :قرارات المجمع الفقهي بشأن عقود المشتقات -المطلب السادس 

 :المستقبليات و العقود اآلجلة:أوال

 :ألولىالطريقة ا

أف يكوف العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل كدفع الثمن عند التسليم كأف 
 .ينتهي فعبلن بالتسليم كالتسلم يتضمن شرطان يقتضي أف

فإذا استوىف ،ةكٯتكن أف يعدؿ ليستويف شركط السلم ا١تعركف،كىذا العقد غَت جائز لتأجيل البدلُت
 .سلعة ا١تشًتاة سلمان قبل قبضها٬توز بيع الككذلك ال  .شركط السلم جاز

 :ثانيةالطريقة ال

أف يكوف العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل كدفع الثمن عند التسليم دكف أف 
 ،بل ٯتكن تصفيتو بعقد معاكس ،ُتيتضمن العقد شرطان يقتضي أف ينتهي بالتسليم كالتسلم الفعلي

 .كىذا العقد غَت جائز أصبلن ،عشيوعان يف أسواؽ السلكىذا ىو النوع األكثر 

 :االختيارات:ثانيا

إف ا١تقصود بعقود االختيارات االعتياض عن االلتزاـ ببيع شيء ٤تدد موصوؼ أك شرائو بسعر ٤تدد 
 .خبلؿ ىيئة ضامنة ٟتقوؽ الطرفُتخبلؿ فًتة زمنية معينة أك يف كقت معُت إما مباشرة أك من 

 :حكمها الشرعي

ىي عقود مستحدثة ال تنضوم  –كما ٕترم اليـو يف األسواؽ ا١تالية العا١تية   –إف عقود االختيارات 
 .عقد من العقود الشرعية ا١تسماةٖتت أم 
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اض عنو فإنو عقد غَت جائز شرعان كٔتا أف ا١تعقود عليو ليس ماالن كال منفعة كال حقان ماليان ٬توز االعتي
 .(1) ابتداءن فبل ٬توز تداك٢تاكٔتا أف ىذه العقود ال ٕتوز 

 .) السلم نموذجا (:استخدام الوعد بديال شرعيا عن الخيارات التقليدية :السابعالمطلب 

 :تعريف السلم لغة واصطالحا – أوالً 

 :السلم لغة -1

 .ك مصدره اٟتقيقي اإلسبلـ،سم ١تصدر أسلمبفتح السُت ك البلـ ا:السلم

 .أسلم كسلم ك أسل :كيقاؿ ،سلفة:كيقاؿ للسلم ،تقدٯتواستعجاؿ رأس ا١تاؿ ك :كمعناه يف اللغة
ألنو يطلق على  ،فالسل  أعم من السلم .تقدًن رأس ا١تاؿ ك السلم تسليمو يف آّلس :كقيل السل 

 .(2) القرض

 :السلم في االصطالح - 2

 .(3)عقد موصوؼ يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف آّلس :عرفو ابن قدامة بأنو

أك ما يف حكمها  ،بيع معلـو يف الذمة ٤تصور بالصفة بعُت حاضرة :القرطيب بأنوعرفو ابن ك 
 .(4)إُف أجل معلـو 

 .(5)عقد على موصوؼ يف الذمة ببدؿ يعطى عاجبل :عرفو الرافعي بأنوك 

                                                           

 98ص 1،ج  مرجع سابق،،  7العدد  ،مجلة مجمع الفقو اإلسالمي الزحيلي،   (1)
/  ىػ 1424 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط األربعة، المذاىب على الفقو عوض، ٤تمد بن الرٛتن عبد اٞتزيرم،   (2)

 . 272ص  ،2(.ج  ـ 2003
/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن (3)

 . 338،ص 4(.ج  ـ 1968
 القرآن،تفسير ألحكام الجامع الدين، مشس ا٠تزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو القرطيب،  (4)

  387ص  ،3ج (. ـ 1964   ىػ1384 ا١تصرية، الكتب دار: القاىرة)  ،2ط أطفيش، كإبراىيم الربدكين أٛتد ٖتقيق القرطبي،
 . 103،ص 9(.ج  ت.د الفكر، دار: ـ.د)  ط،.د الوجيز، شرح العزيز فتح الكرًن، عبد الرافعي، (5)
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 :غم االختبلؼ يف الصياغة فإهنا ٚتيعا تتفق يف ما يلير ك 

 .السلم عقد -0

 .اٞتهالة عنو٬تب ك ص  ا١تسلم كصفا يرفع  -2

 .ا١تسلم فيو ثابت يف الذمة – 1

 :كينحصر يف ما يلي،(1)ك االختبلؼ يف التعريفات سببو االختبلؼ يف الشركط ا١تعتربة فيو 

بينما يرل األخركف انو يشًتط ،فا١تالكية يركف أنو ٬توز قبض رأس ماؿ السلم إُف يومُت أك ثبلثة –أ 
 .فيو القبض يف آّلس

بينما يرل اآلخركف يف اشًتاط األجل لصحة ،ك يرل الشافعية أف السلم ٬توز حاال أك مؤجبل –ب 
 .(2)العقد 

 :مشروعية السلم - ثانياً 

 .السلم مشركع بدليل القرآف ك السنة ك اإلٚتاع ك القياس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     {:ك قولو تعاؿ (3) }ٹ  ٹ  ٹ {:قولو تعاُف:في الكتاب:-0

}  ڀڀ  پ  پ   
(4). 

أشهد أف السل   :حيث يرل ابن عباس رضي اهلل عنهما أف اآلية ٗتص السلم حيث قاؿ

                                                           

 1994/  ىػ 1417 اإلسبلمي، للفكر العا١تي ا١تعهد)  ،1ط السلم، لعقد المعاصر التطبيق حسن، العزيز عبد ٤تمد زيد، (1)
 . 14(.ص  ـ
 . 15ص ، ا١ترجع السابق نفسو  (2)
 275 اآلية : جزء منالبقرةسورة   (3)
 282 اآلية : جزء منالبقرةسورة   (4)
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 .(1)ا١تضموف إُف أجل قد أحلو اهلل يف كتابو ك أذف فيو 

ـى النَّيبُّ صىلَّى ":عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا قىاؿى رٛتو اهلل  ما ركاه البخارم :السنةيف  - 2 اللَّوي قىًد
ثى فػىقىاؿى مىٍن أىٍسلى ى يف شىٍيءو فى  ًدينىةى كىىيٍم ييٍسًلفيوفى بًالتٍَّمًر السَّنىتػىٍُتً كىالثَّبلى ًفي كىٍيلو مىٍعليوـو عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلمى

 .(2)" كىكىٍزفو مىٍعليوـو ًإُفى أىجىلو مىٍعليوـو 

ك يستدؿ على ىذا اإلٚتاع ،عقد السلمفقد كرد أف الصحابة أٚتعوا على جواز  :أما اإلجماع - 1
 .بتعاملهم بو يف عهد النيب صلى اهلل عليو ك سلم

أٚتع كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم على أف السلم :قاؿ ابن ا١تنذر":ن قدامةيقوؿ اب
 .(3)"جائز

 :فقد اختل  العلماء فيو على رأيُت:أما القياس - 1

ك ىو رخصة مستثناة من ،مشركع على خبلؼ القياسك يقوؿ أنو ،ك ىو قوؿ اٞتمهور:الرأي األول
 .(4) "ال تبع ما ليس عندؾ":القاعدة الواردة يف قولو صلى اهلل عليو ك سلم

ك يركف أنو مشركع كفق القياس ك ليس ،ك ىو رأم ابن حـز ك ابن تيمية ك ابن القيم:الرأي الثاني
 .(5)ألنو مستقل بذاتو ،استثناء

 
                                                           

: بَتكت)  ،1ط ا١تطيعي، ٧تيب ٤تمد ٖتقيق للشيرازي، المهذب شرح المجموع شرؼ، بن الدين ٤تي زكريا أيب النوكم،  (1)
 . 93،ص 13(. ج  ت.د العريب، الًتاث إحياء دار
 ناصر بن زىَت ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح اٞتعفي، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أبو أخرجو البخارم،   (2)

، (.  ق1422 النجاة، طوؽ دار ـ،.د)  ،1الناصر،ط  . 2240،ح 501ص  ،5ج كتاب السلم، باب السلم يف كزف معلـو
/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن   (3)

 352،ص 4(.ج  ـ 1968
 دار: بَتكت)   ط،.د آخركف، ك شاكر ٤تمد أٛتد ٖتقيق الترمذي، سننعيسى، أبو عيسى بن ٤تمد أخرجو الًتمذم، – (4)

 . 1232،ح 534،ص 3ج  .( ت.د العريب، الًتاث إحياء
، ابن   (5)  الفكر، دار: بَتكت)   ط،.د باآلثار، المحلى الظاىرم، القرطيب األندلسي سعيد بن أٛتد بن علي ٤تمد أبو حـز
 . 42،ص 8(.ج  ت.د
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 :مشروعية السلمالحكمة من  - ثالثاً 

فرب إنساف ٯتلك ا١تاؿ يف اٟتاؿ كلكنو ٭تتاج ،كاٟتكمة من مشركعية السلم ىو رفع اٟترج عن العباد
كآخر ٭تتاج إُف ا١تاؿ يف اٟتاؿ كلو القدرة على تسليم السلعة عند الطلب ،إُف السلعة يف كقت الحق

 .(1)فالسلم مشركع لتحقيق مصلحة الطرفُت كىو من ا١تصاٌف اٟتاجية  .يف ا١تستقبل

 :أركان السلم - رابعاً 

 .ك ىو البائع،ك مسلم إليو،ك ىو رب السلعة،مسلم:عاقداف – 0

 .ك يصح بلفظ السلم ك السل  ك البيع عند اٞتمهور .ك ىو اإل٬تاب ك القبوؿ:صيغة – 2

 .ك ىو ا١تدفوع يف الشيء ا١تبيع،ا١تبيع ك رأس ا١تاؿك ىو ،ك ىو ا١تسلم فيو:معقود عليو – 1

 .كىذه األركاف الثبلثة عند اٞتمهور

 .فالركن عندىم ىو اإل٬تاب ك القبوؿ فقط :كأما اٟتنفية

 .ىو اختبلفهم يف معٌت الركنكمنشأ االختبلؼ 

 :شروط السلم - خامساً 

ك ،ك تسمى شركطا عامة،فشركط البيع ىي شركط السلم أيضا لذا ،إف السلم نوع من أنواع البيوع
 :لكن للسلم شركط خاصة ٘تيزه عن غَته ك ٘تنحو شخصيتو ا١تستقلة ك ىي

 .ك منها يف ا١تسلم فيو،ك للسلم شركط منها يف رأس ا١تاؿ

 :شروط السلم –أ 

 :كقد اتفق العلماء على أف السلم يصح بستة شركط

                                                           

/  ىػ 1417 اإلسبلمي، للفكر العا١تي ا١تعهد)  ،1ط السلم، لعقد المعاصر التطبيق حسن، العزيز عبد ٤تمد زيد،   (1)
 . 18ص (. ـ 1994



    
 

91 

  
 

 .أف يكوف يف جنس معلـو -0

 .أف يكوف بصفة معلومة – 2

 .أف يكوف ٔتقدار معلـو – 1

 .أف يكوف األجل معلوما – 1

 .أف يكوف مقدار رأس ا١تاؿ معلوما – 1

 .تسمية مكاف التسليم إذا كاف ٟتملو مؤنة ك نفقة – 6

ك ، (1)ا١تزركعات ك ا١تعدكدات ا١تتقاربةكاتفقوا على جواز السلم يف ا١تكيبلت ك ا١توزكنات ك 
 .اختلفوا يف بعض شركط رأس ا١تاؿ ك با١تسلم فيو  ك يف إقالة بعض السلم

 .شروط رأس المال:أ

 :اشًتط اٟتنفية فيو ستة شركط

 .بياف اٞتنس – 0

فإف كاف ىناؾ ،أك كانت اٟتنطة سقية أك بعلية،بياف النوع إف كاف النقود ا١تتداكلة يف البلد متنوعا – 2
 .نوع كاحد ذكر اٞتنس فقط

 .أم جودة ك رداءة السلعة:بياف الصفة – 1

ك ىذا النوع من اٞتهالة تفسد ،ك اٞتهالة تؤدم إُف التنازع،ك ىذه الشركط الثبلثة إلزالة اٞتهالة
 .(2)البيع 

                                                           

 .613ص  ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط وأدلتو، اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي،   (1)
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط ،الصنائع بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،   (2)

 . 207،ص 5(.ج  ـ1986
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ك قاؿ ،ك سفياف الثورم(1)ك ىذا عند أيب حنيفة ،ك ال تكفي اإلشارة إليو،إعبلـ قدر رأس ا١تاؿ – 1
 .(2)الصاحباف ك الشافعية ك اٟتنابلة يف األصح عندىم أف ىذا ليس بشرط 

 .(3)ك ١تن بيع اٞتزاؼ جائز إال فيما عظم غرره ،أما اإلماـ مالك فبل يوجد لو يف ىذا

ك قاؿ الصاحباف أف ىذا ليس  (4)،عند أيب حنيفة تكوف الدراىم ك الدنانَت منتقدة أف – 1 
 .(5)بشرط

 سواء أكاف رأس ا١تاؿ عينا أـ دينا. ،كذلك بقبضو يف آّلس قبل االفًتاؽ ،تعجيل رأس ا١تاؿ – 6

 .(6)ك ىذا شرط متفق عليو بُت اٟتنفية ك الشافعية ك اٟتنابلة 

أما اإلماـ مالك رٛتو اهلل فقد قاؿ ّتواز تأخَت قبض رأس ا١تاؿ إُف ثبلثة أياـ أك أقل ك لو 
فإف أخر رأس ا١تاؿ عن ثبلثة أياـ ك كاف ذلك بشرط العقد ،عينا أـ دينا سواء أكاف،بشرط يف العقد

                                                           

   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط ،الصنائع بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،  (1)
 207ص  ،5ج  (. ـ1986

 . 71،ص 2ج (. ت.د العلمية الكتب دار: ـ.د)  ط،.د المهذب، يوس ، بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أبو الشَتازم،  (2)
 الكتب دار: ـ.د)  ط،.د اإلقناع، متن عن القناع كشاف إدريس، بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصور البهويت،  

 . 304(.ص  ف.د العلمية،
: القاىرة)  ط،.د المقتصد، ونهاية المجتهد بداية القرطيب، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو اٟتفيد، رشد ابن  (3)
 . 204،ص 2(.ج  ق 1425 اٟتديث، دار
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،   (4)

 . 208،ص 5(.ج  ـ1986
 .601ص  ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط وأدلتو، اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي،   (5)
/  ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين،   (6)

  181ص  ،5(.ج  ـ1986
ص  ،2(. ج  ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ا٠تطيب، ٤تمد الشربيٍت،  

102 . 
 1968/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن  
 .496،ص 3(.ج  ـ
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 .(2)ك إف كاف التأخَت ببل شرط فاألصح ىو الفساد ،(1)فسد السلم اتفاقا

 :شروط المسلم فيو:ب

 :ك ىي،حد عشر شرطاأفيو 

 .أف يكوف معلـو اٞتنس -0

 .أف يكوف معلـو النوع – 2

 .أك ردمء جيد أك كسط:أف يكوف معلـو الصفة – 1

 .أف يكوف معلـو القدر بالكيل أك الوزف أك العد أك الزرع  – 1

 .(3)أف ال يكوف يف البدلُت إحدل عليت ربا الفضل ك ىي القدر ا١تتفق أك اٖتاد اٞتنس  – 1

فيجوز ،ك يستثٌت من ىذا الفلوس .فبل ٬توز يف الدراىم ك الدنانَت،أف يكوف ٦تا يتعُت بالتعيُت – 6
الهنما أٙتاف ،ك ال ٬توز عند ٤تمد،ألف الفلوس عند٫تا ليس بثمن مطلق،فة ك أيب يوس عند أيب حني

 .(4)عنده 

قاؿ الشافعي أنو يصح حاال  ك،(5)كىذا عند اٟتنفية ك ا١تالكية ك اٟتنابلة  ،أف يكوف مؤجبل – 7

                                                           

 .603 ص ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط وأدلتو، اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي،   (1)
 ،3ج  (. ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية عرفة، بن أٛتد بن ٤تمد الدسوقي،   (2)

  195ص 
 .604 ص ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط، الفقو اإلسالمي و أدلتو الزحيلي،  (3)

 دار: بَتكت)  ،1ط ا١تيس، الدين ٤تي خليل كٖتقيق دراسة المبسوط، سهل، أيب بن ٤تمد بكر أبو الدين مشس السرخسي، (4)
  326،ص 12(.ج  ـ 2000/  ق1421 الفكر،
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين، (5)

 212،ص 5(.ج  ـ1986
 1968/  ىػ 1388 ف،.د ـ،:د) ط،.د القاىرة، مكتبة المغني، ا١تقدسي، ٤تمد بن اهلل عبد الدين موفق  ٤تمد أبو قدامة، ابن  
  218ص  ،4ج  (. ـ
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 .(1) كمؤجبل

أف يكوف جنس ا١تسلم فيو موجودا يف األسواؽ بنوعو ك صفتو من كقت العقد إُف حلوؿ  – 8
 .ك ال ٭تتمل انقطاعو،األجل

 .(2)ليس فيو خيار ألحد الطرفُت إال خيار الشرط فإنو يصح  ،أف يكوف العقد باتا – 9

ك أما عند الصاحبُت ،ك ىذا عند أيب حنيفة،بياف مكاف اإليفاء إف كاف ىناؾ تكلفة ك مؤكنة – 01
 .(3)فبل يشًتط 

كذلك بأف يكوف ا١تسلم فيو ،أف يكوف ٦تا ينضبط بالصفات اليت ٮتتل  الثمن باختبلفها ظاىرا – 00
 .(4)كىذا مذىب اٟتنفية ،كإف كاف ٦تا ال ينضبط بالوص  فبل ٬توز السلم فيها ٦تا يثبت يف الذمة

عند ا١تالكية يصح فيما ينضبط بالوص  كفيما ال ينضبط إذا اشًتط رب السلم منها شيئا ك 
 .(5)معلوما جنسو كصفتو كمقداره 

 :التطبيق - سادساً 

ىذه ك  ،من خصائص السلم عدـ الربط بُت التمويل ك بُت ٗتصص ا١تسلم إليو يف انتاج ا١تسلم فيو
 .ا١تاؿ ٔتا ٭تقق حاجاتو من غَت تدخل من أم جهةخاصية ٘تنح العميل خيارات أكسع يف استخداـ 

كٯتكن عند ٤تاكلة التعامل بالسلم االستفادة من العمليات اإلدارية كتلك اليت ٕترم يف 
األسواؽ العا١تية ك ذلك النضباط تلك العمليات يف إطار قانوين متماسك تتيح كل ا١تعلومات لكافة 

                                                           

ج (.  ت.د الفكر، دار: بيروت)  ط،.د المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ا٠تطيب، ٤تمد الشربيٍت،  (1)
 . 105،ص 2
 .604 ص ،4ج  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط وأدلتو، اإلسالمي الفقو كىبة، الزحيلي، (2)
 .613ص  ،4ج، ا١ترجع السابق نفسو  (3)
 دار: بَتكت)  ،1ط ا١تيس، الدين ٤تي خليل كٖتقيق دراسة المبسوط، سهل، أيب بن ٤تمد بكر أبو الدين مشس السرخسي، (4)

 . 133،ص 12(.،ج  ـ 2000/  ق1421 الفكر،
: القاىرة)  ط،.د المقتصد، نهاية و المجتهد بداية القرطيب، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو اٟتفيد، رشد ابن  (5)
 . 202،ص 2(.ج  ق 1425 اٟتديث، دار
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ك تقـو بدكر الطرؼ الثاين إذا كاف العميل ،ت اليت ٘تتك ا١تقاصة تقـو بتصفية كل العمليا،األطراؼ
 .لذا ال ٭تتاج الطرؼ إُف فحص الطرؼ اآلخر،مشًتيا ك العكس بالعكس

ك لكنها ،كال يعٍت ىذا أف تتصرؼ ا١تصارؼ اإلسبلمية بكل ما تتعامل بو األسواؽ التقليدية
  .(1)ية ٔتا يزيد من مركنة عقد السلمتقتصر على االستفادة من التنظيم الذم يتناسب مع ا١تعايَت الشرع

ك تقـو الصيغة ا١تقًتحة على بيع العميل سلعة ٤تددة مثلية أك منضبطة بالصفة إُف البنك 
ك ٟتماية نفسو ،الذم يقـو بتسليم العميل ٙتنها على أف يتسلم السلعة يف ا١تستقبل يف التاريخ احملدد

الصفة بسعر  كيقـو العميل يف نفس الوقت بشراء السلعة نفسو بذات الكمية ،من تقلبات األسعار
ك يقـو ،جل يوافق أجل السلم مع ا١تصرؼأك ينعقد الشراء حاؿ مع تأخر البدلُت إُف ،مستقبلي ٤تدد

 .العميل باستبلـ ك تسليم السلع إُف ا١تصرؼ يف ذلك التاريخ

ك ذلك بعد مركر فًتة ،ك ذلك بعقد سلم مواز كيستطيع ا١تصرؼ ٛتاية نفسو من تقلبات األسعار
 .(2)ك بتأخره ٭تقق ربح الفرؽ بُت العقدين ،على انعقاد عقد السلم مع العميل األكؿ

ألنو يستطيع شراءىا عند موعد التسليم من ،كيستطيع العميل االحتياط من سعر سلعة السلم
يت لبُت ا١تبلغ الذم يدفعو مقابل السلعة اك يعرؼ الكلفة ك ىي تساكم الفرؽ ،غَت أف يدفع ٙتنها اآلف

 .(3)اشًتاىا من السوؽ ك بُت رأس ماؿ السلم الذم استلمو من البنك 

 :اعتراضات على ىذا التصور

 :قد يعًتض على ىذا التصور ألنو يثَت إشكاالت شرعية ك ذلك كما يلي

 

                                                           

: ا٠ترطـو)  ،1ط استثمارية، و مالية نظرية المعاصر المصرفي للتمويل شرعي بديل السلم أٛتد، القادر عبد التيجاين،  (1)
 . 22 – 21ص  (. ـ 2006 السداد، دار
 22،ص  ا١ترجع السابق نفسو  (2)
: ا٠ترطـو)  ،1ط استثمارية، و مالية نظرية المعاصر المصرفي للتمويل شرعي بديل السلم أٛتد، القادر عبد التيجاين، (3)
 .23(. ص  ـ 2006 السداد، دار
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 .ىذا من قبيل ابتداء بالدين:أوال

ك ىذا ما يسمى بتأخَت ،للسلعة من غَت تسديد ٙتنها أك تسلمها كىذا ألنو انعقد بيع بشراء العميل
فقد  .البدلُت ك ألنو كاف قد اشًتل سلعة ٦تاثلة للسلعة اليت ٬تب عليو توفَتىا عند حلوؿ أجل السلم

 .ك ىذا ما ال ٬تيزه الفقهاء،أصبح ىنا مدينا بالثمن ك يصبح البائع مدينا بالسلعة

ك ذلك ١تا فيها من ،فإنو ٯتنع ىذه الصورة،أنواع من بيع الدين ابن القيم ك إف كاف يرل جوازك 
 .(1)شغل ذمتُت ببل فائدة 

فإهنم يركف ،كلكن دعول انشغاؿ الذمتُت ببل فائدة غَت مسلم بو عن بعض الفقهاء ا١تعاصرين
ك تأخَت التسليم إُف األجل ،أف ا١تشًتم يصبح بالعقد مالكا للمبيع ك البائع يصبح مالكا للثمن

 .ا١تستقبلي ال يذىب بفائدة العقد

فالعاقداف ال بد أهنما يرياف مصلحتهما يف ىذه العملية عند إقدامهم عليها فبل ٬توز التضييق 
ك لعل ىذه العملية ،كما أف ا١تالكية ٬تيزكف بيع الدين بالدين إف َف يكن يف األمواؿ الربوية،عليهما

 .(2)الفقهاء على منعها حينما تكوف يف األمواؿ الربوية ىي اليت أٚتع 

 .ك ّٔذه الصورة ٯتكن ٕتنب تقلبات األسعار ك ٕتاكز اإلشكاالت اليت أثارهتا

 .رضي اهلل عنومن جابر اٞتمل ك يستأنس يف ىذا من حادثة شراءه صلى اهلل عليو ك سلم 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللَّوً " عىلىٍيًو كىسىلَّمى إُفى غىٍزكىًة ذىاًت الرّْقىاًع ًمٍن خىرىٍجتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي :قىاؿى ،عىٍن جى
جىعىلىٍت الرّْفىاؽي  :قىاؿى ،فػىلىمَّا قػىفىلى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ،عىلىى ٚتىىلو ِف ضىًعي و ،٩تىٍلو 
:،لىٍيًو كىسىلَّمى حىىتَّ أىٍدرىكىًٍت رىسيوؿي اهلل صىلَّى اهللي عى ،كىجىعىٍلتي أىٗتىىلَّ ي ،٘تىًٍضي اًبري  فػىقىاؿى يىا :قػيٍلتي :قىاؿى ؟مىالك يىا جى

ا،رىسيوؿى اللَّوً  مثيَّ ،كىأىنىاخى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ،فىأى٩تىٍتيوي :قىاؿى ،أى٩ًتٍوي :قىاؿى ،أىٍبطىأى يب ٚتىىًلي ىىذى
ًذًه اٍلعىصىا ًمٍن يىًدؾى :قىاؿى  . قىاؿى :قىاؿى ،ٍع ِف عىصنا ًمٍن شىجىرىةو أىٍك اٍقطى ،أىٍعًطًٍت ىى فىأىخىذىىىا رىسيوؿي اللًَّو :فػىفىعىٍلتي

                                                           

 سعد، الرءكؼ عبد طو ٖتقيق العالمين، رب عن الموقعين إعالم الزرعي، أيوب بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو القيم، ابن (1)
 . 264،ص 3(.ج  ت.د اٞتيل، دار: بَتكت)  ط،.د
  335 – 334(.ص  ـ 1995/  ىػ 1416 ف،.د: ـ.د)  ،2ط العقود، في أثره و الغرر األمُت، ٤تمد الصديق الضرير،  (2)
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يػيوىاًىقي نىاقػىتىوي ،كىاىلًَّذم بػىعىثىوي بًاٟتٍىقّْ ،فىخىرىجى ،فػىرىًكٍبتي ،ارٍكىبٍ :مثيَّ قىاؿى ،صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىنىخىسىوي ًّٔىا ٩تىىسىاتو 
 ميوىاىىقىةن.

ا يىا جىاًبري :فػىقىاؿى ِف ،كىٖتىىدٍَّثتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى :قىاؿى  يىا :قػيٍلتي :قىاؿى ؟أىتىًبيعيًٍت ٚتىىلىكى ىىذى
بيوي لىكى ،رىسيوؿى اللَّوً  أىخىٍذتيوي قىٍد :قىاؿى ،فىسيٍمًنيًو يىا رىسيوؿى اللَّوً :قػيٍلتي :قىاؿى ،كىلىًكٍن ًبٍعًنيوً ،الى :قىاؿى ،بىٍل أىىى
.إذىفٍ :قػيٍلتي :قىاؿى ،ًبًدٍرىىمً  . قىاؿى :قػيٍلتي :قىاؿى ،فىًبًدٍر٫تىىٍُتً :تػىٍغًبنيًٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو! قىاؿى ،الى فػىلىٍم يػىزىٍؿ يػىٍرفىعي ِف :الى

أىفػىقىٍد رىًضيتى يىا رىسيوؿى :فػىقيٍلتي :رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يف ٙتىىًنًو حىىتَّ بػىلىغى اأٍليكًقيَّةى. قىاؿى 
 (1)"قىٍد أىخىٍذتيوي :قىاؿى ،فػىهيوى لىكى :قػيٍلتي ،نػىعىمٍ :قىاؿى ؟اللَّوً 

 .ك اٟتديث بالكامل موجود يف الكتاب

 .ك٦تا سبق نرل أف البيع قد مت من غَت تبادؿ للثمن ك ا١تبيع

 .كالسَتة مركية بالكامل يف سَتة ابن ىشاـ

 .(2)حيث يتأخر كبل البدلُت،االستصناعك يعاضد ىذا ا١تقًتح عقد 

ك كذلك ما تعتمده بعض الدكؿ من كعود كملزمة لكبل ا١تتعاقدين ك إجراء عملية يف ا١تستقبل 
 .(3)تتم فيو ا١تبادلة

بة للتجار ك الصناعيُت لضماف تصرؼ البضائع ك تأمُت سكيف اٟتاالت ا٠تاصة كما ىو بالن
ك ا١تقاكلُت يف عقد االستصناع لتعذر إقامتو على غَت ،كاؼ  ا١تواد لصناعاهتم بسعر معلـو قبل كقت

ك ىذا ما ،ىذه الصورة ك كل ذلك من قبيل دين مؤخر َف يكن ثابتا يف الذمة بدين آخر مؤخر كذلك
فبل يوجد مانع شرعي إذف بإباحتو لدكاعي اٟتاجة ،يسمى يف ا١تالكية ب ) ابتداء الدين بالدين (

                                                           

 اٟتفيظ كعبد األبيارم كإبراىيم السقا مصطفى ٖتقيق النبوية، السيرة اٟتمَتم، أيوب بن ىشاـ بن ا١تلك عبد ا١تعافرم،  (1)
 . 206ص  ،2ج  (. ـ 1955/  ىػ1375 ، كأكالده اٟتليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: مصر)  ،2ط الشليب،

: ا٠ترطـو)  ،1ط استثمارية، و مالية نظرية المعاصر المصرفي للتمويل شرعي بديل السلم أٛتد، القادر عبد التيجاين، (2)
 .26(.ص  ـ 2006 السد اد، دار
 .(ـ  1983  /ق 1403الكويت،، ) فتوى مؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني  (3)
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 .(1)با ا٠تاصة ما داـ خاليا من الر 

 :السلم الموازي -سابعا 

حيث بيع ا١تشًتم يف السلم األكؿ سلعة ،كىو استخداـ صفقيت سلم متوافقتُت دكف ربط بينهما
ا١تشًتم يف السلم الثاين بنفس ا١تواصفات ك ا١تقدار ك إُف نفس األجل الذم سيستلم فيو السلعة اليت 

 .(2)أسلم فيها 

ك يلتـز يف ،األكؿ ٕتنب تقلبات األسعار عند حلوؿ األجلكّٔذه الطريقة يستطيع رب السلم 
 .(3)بعدـ بيع سلعة ا١تسلم قبل قبضها ذات الوقت

ك ىذه العملية تثَت إشكالية عند بعض الفقهاء الذين يركف أهنا تتضمن علة الربا كما جاء 
صة إذا اٗتذ ك خا (4)"ـي ميٍرجىأه ذىاؾى درىاًىمي ًبدىرىاًىمى كالطَّعىاعلى لساف ابن عباس رضي اهلل عنهما بقولو "

 .(5)ىذا النوع لبلسًتباح

لكن الربا يقع ىنا فقط إذا كاف البيع إُف نفس الشخص الذم كاف قد اشًتل السلعة منو ك 
 .(6)بأكثر من الثمن الذم اشًتاىا بو حسب ا١تالكية

حيث إف السلم ا١توازم ينعقد مع طرؼ ثالث بطبيعتو ،ك ىذا ليس كاردا يف ىذه العملية

                                                           

 (. ت.د العزيز، عبد ا١تلك جامعة اإلسبلمي، االقتصاد أْتاث مركز: جدة)  ط،.د بالكالئ، الكالئ بيع ٛتاد، كماؿ نزيو، (1)
 .29ص 
 . 43. ص تطبيقاتو و السلم الضرير، (2)
: ا٠ترطـو)  ،1ط ،استثمارية و مالية نظرية المعاصر المصرفي للتمويل شرعي بديل السلم أٛتد، القادر عبد التيجاين، (3)
 27ص  (. ـ 2006 السداد، دار
 ناصر بن زىَت ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح اٞتعفي، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أبو البخارم، (4)

 ، ح339 ، ص5كتاب البيوع، باب ما يذكر يف بيع الطعاـ ك اٟتكرة، ج  (. ق1422 النجاة، طوؽ دار ـ،.د)  ،1الناصر،ط

2132. 
 . 35. ص تطبيقاتو و السلم الضرير، (5)
)  ،1ط سعد، الرؤكؼ عبد طو ٖتقيق مالك، اإلمام موطأ على الزرقاني شرح يوس ، بن الباقي عبد بن ٤تمد الزرقاين، (6)

 . 160،ص 3(.ج  ـ 2003/  ق 1424 الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة
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 .(1)بغرض بيع بضاعة مشأّة يف الصفة ك األجل ك من غَت ربط العقدين 

مثل فتول ا٢تيئة الشرعية لشركة الراجحي ا١تصرفية ،كقد كردت فتاكل ٕتيز ىذه العملية
 .(2) 41الفتول رقم ،لبلستثمار حوؿ السلم

طا١تا ال يتعاقب البيع ،كاف للتجارة ك التحوط من تقلبات األسعارىناؾ من ٬تيزه حىت ك إف  ك 
 .(3)على دين السلم نفسو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

: ا٠ترطـو)  ،1ط استثمارية، و مالية نظرية المعاصر المصرفي للتمويل شرعي بديل السلم أٛتد، القادر عبد التيجاين،( 1)
 . 28(.ص  ـ 2006 السداد، دار
(2)

http://moamlat.alislam.com/Page.aspx?pageid=529&TOCID=78&BookID=507&P
ID=205 

 43ص  ،تعقيب على فتوى بيت التمويل الكويتي حول السلم، الزرقا  (3)
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 .الوعد في الصرف وحكم الوعد في ىذه المسائل:المبحث الثاني

 :تعريف الصرف:المطلب األول

 ،الكبلـفبلف ال يعرؼ صرؼ  :فيقاؿ ،ك قيل الصرؼ ا١تيل،رد الشيء عن كجهو:الصرف لغة:أوال
 .(1)فضل بعضو عن بعض :أم

 .(2)يكتسب ٢تم  :أم ،فبلف يصرؼ كيتصرؼ كيصطرؼ لعيالو :يقاؿ ،ك الصرؼ التقلب

ثنا أىٍك آكىل ":فيما ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم،ك جاء ٔتعٌت التوبة مىٍن أىٍحدىثى ًفيهىا حىدى
ًة  ًئكى  .(3)"كىالنَّاًس أىٍٚتىًعُتى الى يػيٍقبىلي ًمٍنوي صىٍرؼه كىالى عىٍدؿه ٤تيًٍدثنا فػىعىلىٍيًو لىٍعنىةي اللًَّو كىاٍلمىبلى

 .الصرؼ النافلة:ك قيل

 :قاؿ تعاُف ،٭تتاؿ :أم ،ك منو قيل فبلف يتصرؼ ،الصرؼ اٟتيلة ،ركم عن يونس أنو قاؿك 
 }  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ{

(4). 

 .(5)ألنو ينصرؼ من جوىر إُف جوىر  ،بيع الذىب بالفضة:كالصرؼ

 :قاؿالفضة ك :الصي :كقاؿ ابن السكيت
بان  ٌقان لستيم ذىىى انةى حى  كال صىرًيفان كلكن أنتم خىزىؼي      بٍت غيدى

                                                           

(.ج  ىػ 1414 صادر، دار: بَتكت)  ،3ط العرب، لسان علي، بن مكـر بن ٤تمد منظور، ابن الدين ٚتاؿ الفضل، أبو (1)
 فصل الصاد ا١تهملة . 191ص  ،9
 .191ص  ،9،ج ا١ترجع السابق نفسو  (2)
 ناصر بن زىَت ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح اٞتعفي، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أبو أخرجو البخارم، (3)

 . 1870ح ،527ص ،4ج كتاب فضائل ا١تدينة، باب حـر ا١تدينة، (.  ق1422 النجاة، طوؽ دار ـ،.د)  ،1الناصر،ط
 دار: بَتكت)  ط،.د الباقي، عبد فؤاد ٛتد ٖتقيق مسلم، صحيح النيسابورم، القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن أخرجو مسلم  

    1366 ح ،994ص  ،2ج كنتاب اٟتج، باب فضل ا١تدينة، (. ت.د العريب، الًتاث إحياء
 19 اآلية : جزء منسورة الفرقاف  (4) 
 العلم دار: بَتكت)  ،4ط عطار، الغفور عبد أٛتد ٖتقيق ،اللغة تاج الصحاح اٞتوىرم، ٛتاد بن إٝتاعيل نصر أبو الفارايب، (5)

 مادة صرؼ . 1387ص  ،4(.ج  ـ 1986/  ق 1406)  للمبليُت،
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 .(1)ك جاء ٔتعٌت الفضة،كالشاىد يف البيت قولو صريفا

ٟتاجة ا١تتصارفُت إُف :أم،ٝتي عقد الصرؼ صرفا "للحاجة إُف النقل يف بدليو من يد إُف يدك 
أحد٫تا إُف اآلخر" بالفعل ألنو شرط يف جواز عقد الصرؼ  فكاف يف ا١تسمى معٌت نقل الثمن من يد 

 .اللغة فسموا باسم ذلك ا١تعٌت ا١تشركط فيو

أم بعُت ما يكوف ،عقد ال يطلب منو ذاتو بل يطلب منو الفضل إذ ال ينتفع بعينتو "أك ألنو
لثوب ك غَت٫تا من أشياء غَت فإف غَت الدراىم ك الدنانَت ينتفع بعينو كاللحم ك ا،ٙتنا خلقة
أما يف بيع الصرؼ لو َف يكن ،فيجوز أف تكوف الفائدة ك ا١تقصود يف بيعها االنتفاع ال الزيادة،النقدية

 .ا١تطلوب الزيادة فيخلو عن الفائدة"

ك قيل النصرافهما عن مقتضى ،"ٝتي بذلك من صريفهما ك ىو تصويتهما يف ا١تيزاف:ك قيل
 .(2)التفرؽ قبل القبض ك البيع نساء" البياعات من عدـ جواز

 :الصرف في االصطالحثانيا 

 :تعري  اٞتمهور

 :تعريف الحنفية - 0

ىو البيع إذا كاف كل كاحد من العوضُت من جنس :أك، (3)ىو مبادلة األعياف بعضها ببعض :الصرف
 .(4)األٙتاف 

                                                           

 العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت)  ،1ط مرعب، عوض ٤تمد ٖتقيق اللغة، تهذيب أٛتد، بن ٤تمد منصور أبو األزىرم، (1)
 مادة ص ر ؼ . 114،ص 12ج  (. ـ 2001

 خليل ا١تنعم عبد ٖتقيق الخرقي، مختصر على الزركشي شرح اهلل، عبد بن ٤تمد اهلل عبد أيب الدين مشس الزركشي،  (2)
 . 11ص  ،2ج  (. ت.د العلمية، الكتب دار: بَتكت: ـ.د)  ط،.د إبراىيم،

 دار: بَتكت)  ،1ط ا١تيس، الدين ٤تي خليل كٖتقيق دراسة المبسوط، سهل، أيب بن ٤تمد بكر أبو الدين مشس السرخسي، (3)
 . 2ص  ،13ج  (. ـ 2000/  ق1421 الفكر،
)  ط،.د يوس ، طبلؿ ٖتقيق ،المبتدي بداية شرح في الهداية الفرغاين، اٞتليل عبد بن بكر أيب بن علي ا١ترغيناين،  (4)

 . 81،ص 3(.ج  ت.د العريب، الًتاث إحياء دار: بَتكت
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ك ىو بيع الذىب بالذىب ك الفضة بالفضة ك أحد ،ىو اسم لبيع االٙتاف ا١تطلقة بعضها ببعض:أك
 .(1)اٞتنسُت باآلخر 

 :عند الشافعية - 2

 .بيع النقد من جنسو أك غَته:أك، (2)ىو تبايع ذىب أك فضة :لصرفا

 :عند الحنابلة - 1

 .(4)بيع االٙتاف بعضها ببعض  :أك، (3)بيع نقد بنقد  :الصرف

ك لكنها تؤخذ عليها ٚتيعا حصر ،ا١تعٌت ك إف اختلفت مبٌتيتضح ٦تا سبق أف ىذه التعريفات متفقة ك 
الصرؼ يف األٙتاف من جنس الذىب ك الفضة فقط دكف التفات إُف ما قد يصطلح عليو الناس كأٙتاف 

 .(5)غَتىا 

 :عن التعريفات السابقة معٌت ك مبٌت كما يلي المالكيةك قد اختل  تعري   - 1

 .(6)بيع الذىب بالفضة أك الفضة بالذىب أك أحد٫تا بالفلوس :عرفوه ب

                                                           

   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين، (1)
 . 215ص  ،5ج  (. ـ1986

 القلم، دار: دمشق)  ،1ط الدقر، الغٍت عبد ٖتقيق التنبيو، ألفاظ تحرير شرؼ، بن ٭تِت الدين ٤تي زكريا أبو النوكم،  (2)
 . 175،ص 1(.ج  ق 1408

 دار: ـ.د)  ط،.د اإلقناع، متن عن القناع كشاف إدريس، بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصور البهويت،  (3)
 . 266،ص 3(.ج  ف.د العلمية، الكتب
 إبراىيم، خليل ا١تنعم عبد ٖتقيق الخرقي، مختصر على الزركشي شرح اهلل، عبد بن ٤تمد اهلل عبد أيب الدين مشس الزركشي، (4)
 . 472،ص 3(.ج ت.د العلمية، الكتب دار: بَتكت: ـ.د)  ط،.د
/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (5)

 . 27 – 26(.ص  ـ  1996
 ،3ج  (. ت.د الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة)  فرحات، رضا ٖتقيق الدوالي، الفواكو ساَف، بن غنيم بن أٛتد النفراكم،  (6)

 . 1089ص 
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 .(2)الدسوقيك  (1)يف تعريفاهتم كابن جزمكلكن بعضهم َف يضيفوا ٚتلة ) أك أحد٫تا بالفلوس ( 

لقد أضيفت ىذه اٞتملة بناء على ا١تشهور يف ا١تذىب القائل بأف العلة يف الربا الثمنية ك 
 .ية مقتصرة على الذىب ك الفضة فقطالذين اعتربكا الثمنك ٢تذا َف يضفها اآلخركف ،مطلقا

يف اصطبلح الصرؼ على بيع النقدين عند اختبلؼ اٞتنس  الجمهورك اختل  ا١تالكية عن 
 .أك أحد٫تا بالفلوس

أما بيع الذىب بالذىب فقد كضعوا لو تعريفا خاصا ْتسب الطريقة اليت يتم ّٔا البيع فوضعوا 
 .(3)ؾ من الذىب ك الفضة ّتنسو عددا "النقد ا١تسكو لو ا١تبادلة " لبيع 

 .(4)كا١تراطلة "بيع الذىب بالذىب ك الفضة بالفضة كزنا"

ك ا١تالكية انفردكا يف جعل الفلوس من األٙتاف االصطبلحية بشرطي الركاج ك القبوؿ ك ىذا ىو 
 .(5)الراجح 

 :الصرف في االقتصاد المعاصر:المطلب الثاني

ك تستخدـ ىذه العملية يف ٖتويل النقود ك تسوية الديوف ك إبراء ،النقود ببعضهاىو عملية مبادلة 
 .(6)الذمم من االلتزامات ا١تدنية ك التجارية الداخلية ك ا٠تارجية 

                                                           

 ٤تمد الشيخ يوس  ٖتقيق الرباني، الطالب كفاية على العدوي حاشية الصعيدم، مكـر بن أٛتد بن علي اٟتسن أبو العدكم،  
 . 142،ص 2(.ج ـ1994/  ق 1414)الفكر، دار:بَتكت)ط،.د البقاعي،

 . 173،ص 1(.  ج  ت.د ف،.د ـ،.د)  ط،.د التنزيل، لعلوم التسهيل جزم، ابن  (1)

ص  ،3ج  (. ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية عرفة، بن أٛتد بن ٤تمد الدسوقي،  (2)
35 

 31ص  ،3ج ت(..د الفكر، دار: بَتكت) ط،.د الكبير الشرح على الدسوقي حاشية عرفة، بن أٛتد بن ٤تمد الدسوقي، (3)
 . 2،ص 3ا١ترجع السابق نفسو،ج   (4)
/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (5)

 . 29(.ص  ـ  1996
  325(.ص ـ1967 التضامن مطبعة: بغداد) ط،.د الدولي االقتصاد في األساسية القواعد رضا، علي ٤تمد جاسم، آؿ  (6)
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فسعر الصرؼ ىو نسبة ،ك٦تا سبق من ىذا التعرؼ أف عملية الصرؼ يقصد ّٔا العمبلت األجنبية 
 .(1)قيمة عملة الدكلة إُف قيم العمبلت األجنبية األخرل 

 :شروط الصرف:المطلب الثالث

 .تنقسم شركط الصرؼ إُف شركط عامة ك خاصة

فالشركط العامة ىي اليت ٬تب توافرىا يف ٚتيع أنواع البيوع ك يشًتؾ فيها الصرؼ مع أنواع 
 .البيوع األخرل

 .فهي ما ٬تب توافرىا يف الصرؼ فقطأما الشركط ا٠تاصة 

 :الشروط العامة:أوال

 .شركط البيعقد سبق الكبلـ عنها يف ك 

 :الشروط الخاصة بالصرف:ثانيا

ك ،ك منهم من أكصلها إُف أربع،فمنهم من قصرىا على شرطُت،اختل  الفقهاء يف عدد ىذه الشركط
 .(2)مرجع ا٠تبلؼ يف ىذا يرجع إُف كوف بعض الشركط تتداخل فيما بينها 

 .التقابض:الشرط األول

ال ٮتتص باليد د ّٔا ىنا أف يتم القبض بالفعل ك كيقص ،كيراد بو القبض بالرباجم ) اليد ( ال بالتخلية
 .(3)فلو كضع يف جيبو أصبح ْتكم القابض ٢تا ،فقط

 :الدليل على ىذا الشرط
                                                           

 . 327ص ، ا١ترجع السابق نفسو  (1)
/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (2)

 . 54ص  (. ـ  1996
ج (. ت.د العلمية، الكتب دار: ـ.د)  ط،.د المختار، الدر على المحتار رد عمر، بن أمُت ٤تمد عابدين، ابن (3)
 .  259،ص 5
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 .من السنة ك اإلٚتاع عليوك قد استدؿ 

 :في السنة:أوال

قاؿ لو رجل من بٍت ليث إف أبا ":ما ركاه الشيخاف ك غَت٫تا عن نافع أف ابن عمر رضي اهلل  - 0
سعيد ا٠تدرم يأثر ىذا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف ركاية قتيبة فذىب عبد اهلل كنافع معو 

درم فذىب عبد اهلل كأنا معو كالليثي حىت دخل على أيب سعيد ا٠تكيف حديث بن رمح قاؿ نافع 
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم هنى عن بيع الورؽ بالورؽ إال مثبل  فقاؿ إف ىذا أخربين أنك ٗترب

ٔتثل كعن بيع الذىب بالذىب إال مثبل ٔتثل فأشار أبو سعيد بإصبعيو إُف عينيو كأذنيو فقاؿ أبصرت 
عينام كٝتعت أذنام رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ال تبيعوا الذىب بالذىب كال تبيعوا الورؽ 

 .(1)" إال مثبل ٔتثل كال تشفوا بعضو على بعض كال تبيعوا شيئا غائبا منو بناجز إال يدا بيدبالورؽ 

الى تىًبيعيوا الذَّىىبى بًالذَّىىًب إالَّ ًمٍثبلن ٔتًٍثلو كىالى ":عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى أىفَّ عيمىرى ٍبنى ا٠ٍتىطَّاًب قىاؿى  - 2
بػىٍعضو كىالى تىًبيعيوا  تيًشفُّوا بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍعضو كىالى تىًبيعيوا اٍلوىرًؽى بًاٍلوىرًًؽ إالَّ ًمٍثبلن ٔتًٍثلو كىالى تيًشفُّوا بػىٍعضىهىا عىلىى

كىاآٍلخىري نىاًجزه كىًإٍف اٍستػىٍنظىرىؾ إُفى أىٍف يىًلجى بػىٍيتىوي فىبلى تػىٍنظيٍرهي إينّْ أىخىاؼي اٍلوىرًؽى بًالذَّىىًب أىحىدي٫تيىا غىاًئبه 
 .(2)" عىلىٍيكيٍم الرَّمىاءى كىالرَّمىاءي ىيوى الرّْبىاءي 

أف يقوؿ أحد٫تا لآلخر :أم،أف الصرؼ َف ٬تز إال ىاء ك ىاء :ُتديثين اٟتكجو الداللة يف ىذك 
ك حديث عبد اهلل ابن عمر يفيد اف شرط التقابض ٬تب أف ،ىي آلة التقابضأك يدا بيد ك  ،خذ

 .(3)تكوف قبل الفًتاؽ 

                                                           

 ناصر بن زىَت ٤تمد ٖتقيق البخاري، صحيح اٞتعفي، ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٤تمد اهلل عبد أبو أخرجو البخارم،  (1)
   2177ح  ،406ص  ،5ج كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، (.  ق1422 النجاة، طوؽ دار ـ،.د)  ،1الناصر،ط

 دار: بَتكت)  ط،.د الباقي، عبد فؤاد ٛتد ٖتقيق مسلم، صحيح النيسابورم، القشَتم اٟتسن أبو اٟتجاج بن أخرجو مسلم  
 1584،حديث 1208،ص 3(.ج  ت.د العريب، الًتاث إحياء
 دار: القاىرة)  ،2ط الموطأ، شرح المنتقى القرطيب، التجييب كارث بن أيوب بن سعد بن سليماف الوليد أبو الباجي،  (2)

 . 262،ص 4(.ج  ت.د اإلسبلمي، الكتاب
 ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم،  (3)
 . 57(.ص  ـ  1996/ 
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 اإلجماع  -ثانيا  

أما التفرؽ ، ك (1)يعٍت قبل االفًتاؽ باألبداف بإٚتاع العلماء"،"ك ال بد من قبض العوضُت قبل االفًتاؽ
 .  (2)فبل خبلؼ فيو بُت الفقهاء يف أنو يفسد العقد ،قبل القبض

ك جوز إٝتاعيل بن علية ،ك إف اختل  اٞتنس،"يدا بيد حجة للعلماء كافة يف كجوب التقابض
 .(3)"اإلٚتاع ك لعلو َف يبلغو اٟتديث ك ىو ٤تجوج باألحاديث ك،التفرؽ عند اختبلؼ اٞتنس

 ؟ك قد اختل  الفقهاء يف كوف ىذا الشرط لصحة العقد أـ شرط لبقاء العقد على الصحة

 .(4)إُف أنو شرط لبقاء العقد على الصحة الجمهور فذىب

 .(5)كذىب البعض إُف أنو شرط لصحة العقد 

إذ كي  يكوف القبض شرطا ٞتواز عقد الصرؼ ك العقد متأخر  ،كالراجح ىو قوؿ اٞتمهور

                                                           

 الكتب دار: بَتكت)  ،1ط الهداية، شرح البناية الغيتايب، حسُت بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن ٤تمود ٤تمد أبو العيٍت،  (1)
 395،ص 8(.ج  ـ 2000/  ق 1420 العلمية،

 دار: القاىرة)  ،2ط الموطأ، شرح المنتقى القرطيب، التجييب كارث بن أيوب بن سعد بن سليماف الوليد أبو الباجي،  (2)
 271ص  ،4(.ج  ت.د اإلسبلمي، الكتاب

 الًتاث إحياء دار: بَتكت)  ،2ط الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج شرؼ، بن ٭تِت الدين ٤تيي زكريا أبو النوكم، (3)
 . 14ص  ،11ج  (. ق 1392 العريب،
   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين، (4)

 . 202،ص 5(.ج  ـ1986
 . 494،ص 9ج  مرجع سابق،، البنايةالعيٍت،   
)  ،1ط سعد، الرؤكؼ عبد طو ٖتقيق مالك، اإلمام موطأ على الزرقاني شرح يوس ، بن الباقي عبد بن ٤تمد الزرقاين،  

 . 425،ص 3(.ج  ـ 2003/  ق 1424 الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة
 الكتب، عاَف دار: القاىرة)  ،1ط اإلرادات، منتهى شرح إدريس، بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصور البهويت،  

 . 71،ص 2(.ج  ـ 1993/  ق 1414
،ص 7ج (. ت.د  الفكر، دار: بَتكت)  ط.د القدير، فتح شرح السيواسي، الواحد عبد بن ٤تمد الدين كماؿ ا٢تماـ، ابن (5)

135. 
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 .(1)ليس شرطوفهو حكمو ك  ؟عن العقد

 :ىذا كاختلفوا أيضا يف كقت القبض إُف قولُت

 ،(2) والشافعية والحنابلةللحنفية أو لها:

 .(3)كقالوا أنو يصح يف أم كقت قبل االفًتاؽ باألبداف 

 :للمالكية و الظاىرية:ثانيهما

 .(4)ك قالوا بأنو ال ٬توز التأخَت ك لو طرفة عُت ك لو كانا يف آّلس

 ."ىاء ك ىاء":كسبب ا٠تبلؼ كاف يف تفسَت قولو صلى اهلل عليو ك سلم

فسر أصحاب الرأم الثاين أنو ال ك  ،يطلق على من َف يفًتؽ من آّلس يصلح أفففسره اٞتمهور أنو 

                                                           

/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (1)
 . 60(.ص  ـ  1996

   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين، (2)
 . 215،ص 5(.ج  ـ1986
  31،ص 3(.ج  ـ1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د األم، العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي،  
 الكتب دار: ـ.د)  ط،.د اإلقناع، متن عن القناع كشاف إدريس، بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصور البهويت،  

  266،ص 3(.ج  ف.د العلمية،
 الكتب، عاَف دار: الرياض)  ط،.د المقنع، شرح في المبدع ٤تمد، بن اهلل عبد بن ٤تمد بن إبراىيم الدين برىاف مفلح، ابن  

 . 166،ص 4(.ج  ـ 2003/  ق 1423
  . 215ص  ،5ج  مرجع سابق،، بدائع الصنائع الكاساين،  (3)
 الغرب دار بَتكت،)  ،1ط كآخركف، حجي ٤تمد ٖتقيق التحصيل، و البيان أٛتد، بن ٤تمد الوليد أبو رشد، ابن  (4)

 . 441،ص 6(.ج  ـ 1988/  ىػ 1408 اإلسبلمي،
، ابن    ت.د الفكر، دار: بَتكت)   ط،.د باآلثار، المحلى الظاىرم، القرطيب األندلسي سعيد بن أٛتد بن علي ٤تمد أبو حـز
                                                                      245،ص 7ج (.
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 .(1)يصلح لذلك 

 :دليل أصحاب القول األول

 .السابقكاستدؿ أصحاب الرأم االكؿ ْتديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو  

كاف يدا كسلم أجاز بيع الغائب بالناجز إذا  و و صلى اهلل علينككجو الداللة يف األحاديث أ
فدؿ على أف ا١تراد بلفظ يدا ،فإذا كاف أحد البدلُت غائبا ك مت التعاقد فبل بد أف يذىب ك يؤتى بو،بيد

 .بيد القبض قبل ا١تفارقة باألبداف

كٛتل اٟتديث على اإلعطاء بيد  ،التكليفات الشرعية كضعت على التوسعة كالسماحةك 
 .(2)كاألخذ بأخرل فيو  مشقة فيحمل على ا١تعٌت األخ 

 :دليل أصحاب القول الثاني

 .استدؿ ّٔما أصحاب القوؿ األكؿ ينيثُت السابقُت اللذداستدلوا باٟت

فإنو يدؿ على  3"الذىب بالذىب ربا إال ىاء ك ىاء":كجو الداللة قولو صلى اهلل عليو ك سلمك 
العاقدين يقتضي ألف عقد كل كاحد من ،ك ىو ا١تعقوؿ من لفظي ىاء ك ىاء،الفور ال على الًتاخي

كما أف لفظي ىاء ك ىاء ينوب عن العقد لقرب أحد٫تا من اآلخر فبل ،اإلشارة إُف ما بيده بقوؿ ىاء
 .عقدلعن ا بضيصح أف يتأخر الق

اك يكوف للنقد ،كذلك من صفة عقد الصرؼ أف يكوف لفظهما ىاء ك ىاء مقارنا للعقدك 
أك يف حكم ا١تتصل لقربو منو مع كوهنما يف ٣تلس كاحد ك ما ىو اٟتكمة يف ،متصبل بتماـ العقد

                                                           

 دار: القاىرة)  ط،.د المقتصد، ونهاية المجتهد بداية القرطيب، أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد الوليد أبو اٟتفيد، رشد ابن (1)
 . 197ص  ،2(.ج  ق 1425 اٟتديث،

 . 145،ص 5ج  (. ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د الكبير، الحاوي اٟتسن، أبو ا١تاكردم، (2)
ٖتقيق ٛتد فؤاد عبد الباقي، د.ط، ) بَتكت: دار إحياء  صحيح مسلم،مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم،    (3)

 1586الًتاث العريب، د.ت (. كتاب البيوع، باب الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا، ح
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 .(1)حكم القرب 

ك أكلوا قوؿ ابن عمر "ك اهلل ال تفارقو حىت تأخذ منو" أنو يريد الت تفارقو ك بينكما عقد  
 .(2)حىت يتنجز

 .كاستدلوا ْتديث ابن عمر السابق

 .٧تز القبض فيو حاؿ العقد "ك األخذ ناجز" فإف الناجز ما:ك كجو الداللة

إضافة إُف  ،الف سيبدنا عمر رضي اهلل عنو قد فسره بذلك ،ك االرجح ىو قوؿ اٞتمهور
 .(3)النصوص اليت تعاضد ىذا القوؿ ك القائل ّتواز بيع الغائب بالناجز إف كاف يدا بيد

 .الحلول و عدم التأجيل:الشرط الثاني

 .(4)ك ىذ الشرط متفق عليو 

ك ال تبيعوا شيئا غائبا ،"إال ىاء كىاء"،"إال يدا بيدٔتا سبق من األحاديث اليت تقوؿ "استدلوا ك 
 .(5)فدؿ على أف اٟتلوؿ شرط لصحة العقد ، منها بناجز"

 .عدم اشتراط الخيار فيو:الشرط الثالث

كذلك لكوف القبض شرط لبقاء العقد على الصحة يف الصرؼ ك ،فإف شرط ا٠تيار فسد العقد
                                                           

 ،1ط معوض، علي ك٤تمد عطا ٤تمد ساَف ٖتقيق االستذكار، القرطيب، ٤تمد بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الرب، عبد ابن  (1)
 . 356،ص 6(.ج  ـ 2000/  ىػ 1421 العلمية، الكتب دار: بَتكت) 
)  ،1ط سعد، الرؤكؼ عبد طو ٖتقيق مالك، اإلمام موطأ على الزرقاني شرح يوس ، بن الباقي عبد بن ٤تمد الزرقاين، (2)

 . 423،ص 3(.ج  ـ 2003/  ق 1424 الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة
/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (3)

 . 65 (.ص  ـ  1996
)  ،1ط معوض، علي ك٤تمد عطا ٤تمد ساَف ٖتقيق االستذكار، القرطيب، ٤تمد بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الرب، عبد ابن (4)

 356ص  ،6(.ج  ـ 2000/  ىػ 1421 العلمية، الكتب دار: بَتكت
/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (5)

 . 66ص  (.ص  ـ  1996
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 .(1)كىذا من شركط اٟتنفية ك الشافعية ،ٯتنع انعقادها٠تيار 

 .(2)أما ا١تالكية كإف منعوا ا٠تيار فإهنم يعتربكنو من ضمن شركط القبض 

 ،"نعم ذكر يف النهر أهنم ال حاجة إُف جعلهما شرطُت على حدة:قاؿ ابن عابدين رٛتو اهللك 
 .(3)ألف شرط التقابض يغٍت عن ذلك" 

 .(4)كذلك قاؿ الكاساين ٔتثل ىذا القوؿ ك 

فإنو إذا قيض الشرط األكؿ بقبل االفًتاؽ فيصبح الشرط التقابض قبل  ،كىذا ىو األرجح
 .التفرؽ

 .المماثلة وعدم التفاضل عند اتحاد الجنس :الشرط الرابع

 .(5)كىذا الشرط ٤تل اتفاؽ بُت فقهاء ا١تذاىب األربعة

كاستدلوا باألحاديث السابقة اليت ذكر فيها الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "الذىب بالذىب 
                                                           

   ىػ1406 العلمية، الكتب دار: بَتكت)  ،2ط الصنائع، بدائع أٛتد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عبلء الكاساين، (1)
 . 216،ص 5(.ج  ـ1986
 . 25،ص 5(.ج  ت.د الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د الكبير، الحاوي اٟتسن، أبو ا١تاكردم،  
 الفكر، دار: ـ.د)  ،3ط خليل، ٥تتصر شرح يف اٞتليل مواىب ا١تغريب، ٤تمد بن ٤تمد اهلل عبد أبو الدين مشس الرُّعيٍت، (2)

 . 308ص  ،4ج  ـ (.1992/  ىػ1412
  389،ص 5(.ج  ـ 2000/  ق 1421 الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د المختار الدر على المحتار رد حاشية عابدين ابن (3)
 . 219،ص 5ج مرجع سابق،  ،2ط الصنائع، بدائع الكاساين،  (4)
 اإلسبلمي، الكتب دار: القاىرة)  ط،.د الدقائق، كنز شرح الحقائق تبيين اٟتنفي، علي بن عثماف الدين فخر الزيلعي،  (5)

 . 89 ص ،4(.ج  ىػ1313
 الكتب دار: بَتكت)  دط، الترمذي، جامع بشرح األحوذي تحفة ،الرحيم عبد بن الرٛتن عبد ٤تمد العبل أبو ا١تباركفورم،  

 . 369ص ،4(.ج  العلمية
 دار: بَتكت)  أخَتة، طبعة المحتاج، نهاية الدين، شهاب ٛتزة بن أٛتد العباس أيب بن ٤تمد الدين مشس الرملي،  

 . 425،ص 3(.ج  ـ 1984/  ىػ 1404الفكر،
 الكتب دار: ـ.د)  ط،.د اإلقناع، متن عن القناع كشاف ،إدريس بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصور البهويت،  

 . 253،ص 3(.ج  ف.د العلمية،
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 .مثبل ٔتثل سواء بسواء"

كاستدلوا أيضا ٔتا أٚتع عليو األمة على ٖترًن ربا الفضل يف اٞتنس الواحد من األصناؼ 
 .الستة

 .بتحرٯتو كذلك بعد فتح خيربـ السبلربا الفضل بتصر٭تو عليو الصبلة ك كاستدلوا أيضا يف ٖترًن 

 :حكم إيقاع الصرف بالمواعدة:لرابعا المطلب

فيحدد أحد٫تا اآلخر بالصرؼ يف زمن معُت يف كقت ،قد تتفق إرادة الطرفُت على الصرؼ يف ا١تستقبل
حيث ٯتكن أف يكوف السعر أعلى أك أدىن عند ،ك ٖتسبا لتقلب أسعار الصرؼ يف السوؽ،الحق

 .فيتفقاف على سعر الصرؼ اٞتارم،حلوؿ ا١توعد ا١تضركب

إذف فا١تراد با١تواعدة بالصرؼ ىو االتفاؽ على إجراء عقد الصرؼ بتاريخ معُت بسعر ٤تدد 
  .سلفا

أك ىل ٘تنع لفقداهنا شرط التقابض بعد ،أىي ٣ترد كعد فبل حرج فيها؟فما حكم ىذه العملية
 (1)؟صبغها بصبغة العقد

 :لى ثبلثة أقواؿلقد اختل  الفقهاء يف ىذا األمر ع

ك ىو اف ىذه العملية ال تفسخ ،كىو قوؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل ك ٤تمد بن القاسم :القول األول
 .(2)العقد بل ٕتعلو مكركىا

"من اشًتل سوارين ذىبا بدراىم على أف يريهما أىلو فإف أعجباىم رجع إليو :يقوؿ ابن ا١تواز

                                                           

 الرسالة، مؤسسة: ـ.د)  ط،.د ،المعاصرة للتطبيقات وشاملة مقارنة دراسة الربا فقو جبلؿ، العظيم عبد الدكتور زيد، أبو (1)
 . 311ص  (. ت.د
 . 355ص  ،2ج   ،عقد الجواىر الثمينة ابن شاش،  (2)
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 .(1)كرىو أيضا"ك إال رد٫تا فقد خففو مالك ك  ،فاستوجبهما

)بانو ٭تتمل انو يريد بو ا١تواعدة يف الصرؼ كتقرير :كلقد اعًتض على ىذا القوؿ كذلك بتأكيلو
فذكر أف اإل٬تاب َف يوجد بعد  ،ىلو رجع فاستوجبهما منوأإف رضيهما :كلذا قاؿ ،الثمن دكف عقد

 .(2)كمعرفة ما يتبع الصرؼ إف رضيهما أىلو(  ،كإ٪تا كاف على سبيل تقرير الثمن

ك ،ك ىو الذم يقوؿ ٯتنع ا١تواعدة يف الصرؼ،ك ىو القوؿ ا١تشهور عن ا١تالكية ك أصبغ:القول الثاني
 .ك أصبغ رٛتو قاسها على زكاج ا١تعتدة أثناء العدة،إ٪تا تفسخ العقد

ا١تعتدة كاجب التأجيل حىت انتهاء فزكاج ،ك يعًتض على ىذا بأنو قياس مع الفارؽ فبل يعتد بو
 .(3)ك عقد الصرؼ ٬تب على الفور،العدة

 .(4)كقد تبع ٚتهور ا١تالكية قوؿ أصبغ 

 .ك قالوا باٞتواز،(7)كابن حـز ،(6)ك ابن نافع من ا١تالكية ،(5)ك ىو قوؿ اإلماـ الشافعي :القول الثالث

فبل بأس أف يشًتم الرجبلف ،الصرؼ "ك إذا تواعد الرجبلف على:قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل

                                                           

 الفكر، دار: بَتكت)  ط،.د خليل، لمختصر واإلكليل التاج القاسم، أيب بن يوس  بن ٤تمد اهلل عبد أبو العبدرم،  (1)
 . 139ص  ،6ج (.  ق 1398

 دار: القاىرة)  ،2ط الموطأ، شرح المنتقى القرطيب، التجييب كارث بن أيوب بن سعد بن سليماف الوليد أبو الباجي،  (2)
 272ص  ،4ج  (. ت.د اإلسبلمي، الكتاب

/  ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم، (3)
 . 197(.ص  ـ  1996

ص  ،3ج  (.ت .د الفكر، دار: بَتكت ) ط،.د ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية عرفة، بن أٛتد بن ٤تمد الدسوقي،  (4)
30  
 . 32،ص 2(.ج  ـ1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د األم، العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي،  (5)
 . 354،ص 2ج ، عقد الجواىر الثمينة ابن شاش،  (6)
، ابن (7)  ت.د الفكر، دار: بَتكت)   ط،.د باآلثار، المحلى الظاىرم، القرطيب األندلسي سعيد بن أٛتد بن علي ٤تمد أبو حـز
 . 466ص  ،7ج  (.
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 .(1)الفضة مث يقراهنا عند أحد٫تا حىت يتبايعاىا ك يضعا ّٔا ما شاءا"

فالقائلوف باٞتواز ذىبوا إُف القوؿ إذا َف يكن العقد قد مت ،ك ا٠تبلؼ يف ا١تسألة خبلؼ لفظي
 .تم التصارؼك عند اٟتلوؿ ي،اضرك إ٪تا ٣ترد مواعدة على العملية يف ا١تستقبل بالسعر اٟت

ك لكن َف يتم التقابض يف اٟتاؿ ك لكنهم أخركىا ،ك القائلوف ٔتنعها قالوا بذلك إف مت العقد
 ك تأخَت القبض يبطل العقد عند ا١تالكية ك عند اٞتمهور ال يبطل إال إذا تفرقا.،إُف الوقت ا١تضركب

 :الترجيح

ا١تواعدة مع إ٘تاـ العقد مقدما مث القبض يف ٦تا سبق يظهر لنا أف ىناؾ إٚتاع على عدـ جواز حصوؿ 
بض فالتقا،قبل ّتواز االفًتاؽ قبل التقابض ا١تستقبل بالسعر ا١تتفق عليو سابقا ألنو ال أحد من العلماء

ك أما حصوؿ ا١تواعدة على إ٘تاـ العقد ك التقابض مستقببل بسعر أكُف شركط الصحة يف عقد الصرؼ،
 .(2)الصرؼ العقد فهو جائز 

 :قرارات المجمع الفقهي بشأن المواعدة في الصرف:لخامسالمطلب ا

  (5/11)102:قرار رقم

 :االٕتار يف العمبلت بشأف

إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكِف ا١تنبثق عن منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي يف دكرة انعقاد مؤ٘تره 
تشرين  19 -14ا١توافق ،ىػ1419رجب  30-25من ،اٟتادم عشر با١تنامة يف ٦تلكة البحرين

 ـ.1998األكؿ )نوفمرب( 

كاستماعو إُف ،"االٕتار يف العمبلت"  بعد اطبلعو على األْتاث ا١تقدمة إُف آّمع ٓتصوص موضوع
 ا١تناقشات اليت دارت حولو:

                                                           

 . 32ص  ،3ج  (. ـ1990/ ق1410 ا١تعرفة، دار: بَتكت)  ط،.د ،األم العباس، بن إدريس بن ٤تمد الشافعي،  (1)
 ق 1416 القرل، أـ جامعة: ا١تكرمة مكة)  ط،.د اإلسالمي، الفقو في الصرف أحكام الطيب، أمُت ٤تمد عادؿ ركزم،  (2)
 . 198(.ص  ـ  1996/ 
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ٕتوز ا١تواعدة على الصرؼ فيها. كىذا بداللة الكتاب  كال،٬توز شرعا البيع اآلجل للعمبلت ال:ثانيا
 كإٚتاع األمة. كالسنة

من أىم أسباب ،إف الربا كاالٕتار يف العمبلت كالصرؼ دكف التزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية:ثالثا
 .(1)األزمات كالتقلبات االقتصادية اليت عصفت باقتصاديات بعض الدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)   http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/11 5.htm 
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 الخاتمة و النتائج

على سيدنا ٤تمد ك على آلو ك صحبو ك ك الصبلة ك السبلـ ،اٟتمد هلل الذم بنعمو تتم الصاٟتات 
 .سلم

 :و بعد

 :وصل إُف اآليتتالرسالة قد  هإف الباحث من خبلؿ ىذ

كما ،إف ا١تشتقات ا١تالية تكسب أ٫تيتها من حيث كوهنا أداة ٟتماية ا١تصاٌف االقتصادية من ا٠تطر -
 .أف االشتقاؽ ا١تاِف يلعب دكرا ٤توريا لزيادة احملافظ االستثمارية

الشريعة اإلسبلمية قادرة على تكيي  ا١تستجدات االقتصادية بشكل ال ٮترجها عن ا١تقصد إف  -
 .األصلي إل٬تادىا

 .الربا ك الغرر:ا١تعامبلت ا١تالية تدخل يف نطاؽ اٟتظر ك التحرًن إذا تضمنت -

ويف إ٬تاد بديل ٢تا من منظور إسبلمي كالسلم ا١تست٬تب ك لكن ،١تاليةبا١تشتقات ٖتـر التعامل  -
 .ألركانو ك شركطو

فتنضبط بشركط ،إف الصكوؾ اإلسبلمية تعامل معاملة النقود ك األعياف من حيث اٟتل ك اٟترمة -
 .البيع ْتسب الشريعة اإلسبلمية

 .ال ٬توز ٖتويل الدين إُف ٕتارة قائمة بذاهتا -

 .ا٠تَت بعينوفإف ما كصفو الشرع ىو ،اٟتاجات االقتصادية ليست مربرا للتحايل على الشرع -

فهي ،عملية حسم األكراؽ ٤ترمة شرعا ك ال ٬توز ٗتريج أم من ا١تنتجات اإلسبلمية الشرعية عليها -
 .عملية مستقلة بذاهتا

ك ذلك ،اما التورؽ ا١تصريف ك العكسي فبل ٬توز،٬توز التورؽ الفردم بشرط استيفاءه لشركط البيع -
 .الشتما٢تما على التواطؤ
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 .فالعربة با١تعاين ال باأللفاظ،لت ا١تسمياتدراـ مهما تبكل قرض جر نفعا ح  -

حد٫تا ٦تا ٬تعلها غررا ك خداعا فحـر أال بد من أف ٮتسر ا١تعادلة يف عقود ا١تشتقات معادلة صفرية  -
 .ألجل ذلك

 .فلذا ال ٬توز ا١تواعدة فيو ك ذلك بالكتاب ك السنة ك اإلٚتاع،القبض شرط البد منو للصرؼ -
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 التوصيات

ىذا البحث أدركت اٞتهود اليت تتبدؿ ٠تدمة الشريعة اإلسبلمية فجزل اهلل عنا من ا١تفكرين  من خبلؿ
لذا أرل ما ،فمن خبلؿ البحث تعرفت على ضخامتو من الفقو ك أصالتو،ك آّامع الفقهية كل خَت

 :يلي

 ا١تزيد من البحوث ! -

وأ من فاٟتيل أس،تؤدم إُف فقداف العمل اإلسبلمي للمصداقيةفهي اليت ،ٕتنب الربا بأنواعو ك اٟتيل -
 .الربا الصريح

ك ىذا من شأنو أف ٬تذب الكثَت من الناس ٨تو ا١تصارؼ ،اإلخبلص ك عدـ اال٧ترار كراء األرباح -
 .اإلسبلمية

 .ابتكار طريقة أسهل للعامة ك ا١تتعلمُت ١تعرفة مداخيل ك ٥تارج االقتصاد اإلسبلمي -
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 :فهرس اآليات
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم

 36 177 البقرة    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ   -1

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   2

 چچ 

 10 198 البقرة

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 3
 69 231 البقرة

 28 241 البقرة ک    ڑ  ک  ڑڈ  ژ   ژ 4

ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ 5

 ۋ  ۋ  

 263 البقرة

 
28 

 10                   275 البقرة ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 6

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    7

    ڀڀ

 282 البقرة
 

22 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   8
 282 البقرة

 
88 

    ى  ى  ائائ 9
 10 282 البقرة
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  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   10
 29 النساء  

 
10 

 0 ا١تائدة ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 11
 

30 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 12
 28 98 األنعام

 157 األعراف ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   13

 
29 

 9 20 يوسف               ہ  ہ  ہ 14

 35 20 الرعد  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      15

 91 لحالن ڑ  ک  ک  ک  ک  16

 
36 

 ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ      ۈۆ  ۈ 17
 31 34 اإلسراء

  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ 18
 59 19 الكهف

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   19

 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

 86 طه

 

27 

 100 19 الفرقاف ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ 20
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 :فهرس األحاديث

 

 الصفحة الراوي الحديث الرقم
كىالى يىًبٍع عىلىى ،الى ٮتىٍطيٍب أىحىديكيٍم عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيوً  1

 ًإالَّ بًًإٍذنًوً ،بػىٍيًع أىًخيوً 
 9 داكد أبو

أىمُّ :سيًئلى  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىفَّ النَّيبَّ  2
 عىمىلي الرَّجيًل بًيىًدهً :قىاؿى ؟اٍلكىٍسًب أىٍطيىبي 

 11 ابن حنبل

 11 ابن حباف  إ٪تَّىا اٍلبػىٍيعي عىٍن تػىرىاضو  3
هنى رسوؿ الٌلو صلى اهلل عليو كسلم عن بيع  4

 اٟتبلة ا١تضامُت كا١تبلقيح كحبل
 17 مالك

 17 مالك هنى عن بيع الغرر 5
 19 الًتمذم ال تبع ما ليس عندؾ 6
أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٍلكىاًلًئ  7

اًلئً   بًاٍلكى
 24 الدار قطٍت

ثه ًإذىا حىدَّثى كىذىبى  8  البخارم آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىبلى
 مسلم

31 

 31 مسلم أربع من كن فيو كاف منافق خالصا 9
 32  أىٍكًذبي اًلٍمرىأىيت  10
 33 أبو داكد إذا كعد الرجل أخاه  كمن نيتو أف يفي 11
 34 ابن رجب الضرر ك ال ضرار 12
ا لًلًَّذم بىاعىهىا 13  البخارم مىًن ابٍػتىاعى ٩تىٍبلن بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػَّرى فػىثىمىرىتػيهى

 مسلم
44 

 45 مسلم الذَّىىبي بًالذَّىىبً  14
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 59 البخارم يف الرّْقًَّة ريبيعي اٍلعيٍشرً  15
ًدينىةى كىىيٍم  16 ـى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلمى قىًد

 ييٍسًلفيوفى بًالتٍَّمرً 
 89 البخارم

 89 الًتمذم ال تبع ما ليس عندؾ 17
اًبًر ٍبًن عىٍبًد  18 خىرىٍجتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو :قىاؿى ،اللَّوً عىٍن جى

 صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إُفى غىٍزكىةً 
 96 ابن ىشاـ

ـي ميٍرجىأه  19  98 البخارم ذىاؾى درىاًىمي ًبدىرىاًىمى كالطَّعىا
ثنا أىٍك آكىل ٤تيًٍدثنا فػىعىلىٍيًو لىٍعنىةي اللًَّو  20 مىٍن أىٍحدىثى ًفيهىا حىدى

ًة كىالنَّاًس أىٍٚتىًعُتى  ًئكى  كىاٍلمىبلى
 البخارم
 مسلم

100 

 البخارم  ال تبيعوا الذىب بالذىب كال تبيعوا الورؽ 21
 مسلم

105 
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 :المصادر و المراجع
 القرآف الكرًن -1
، ) بَتكت: 1، ٖتقيق ٤تمد عوض مرعب، طتهذيب اللغةاألزىرم، أبو منصور ٤تمد بن أٛتد، -2

 ـ (. 2001الًتاث العريب، دار إحياء 
، ٖتقيق زكريا عمَتات، د.ط، ) المدونة الكبرىاألصبحي، مالك بن أنس بن  مالك بن عامر، -3

 بَتكت :دار الكتب العلمية ، د،ت (.
، د.ط، ) بغداد: مطبعة القواعد األساسية في االقتصاد الدوليآؿ جاسم، ٤تمد علي رضا، -4

 ـ (.1967التضامن 
، ) 1ط أحكام التعامل في األحكام المالية المعاصرة،ليماف بن ٤تمد، آؿ سليماف، مبارؾ س-5

 ـ (. 2005ىػ /  1426الرياض: دار كنوز إشبيليا،  
القرآن العظيم  روح المعاني في تفسيراآللوسي، شهاب الدين ٤تمود بن عبد اهلل اٟتسيٍت، -6

 ىػ (. 1415ب العلمية ، )بَتكت: دار الكت1، ٖتقيق علي عبد البارم عطية، طوالسبع المثاني
، ) د.ـ: كزارة األكقاؼ 1،طنظرات في أصول البيوع الممنوعة، إماـ، عبد السميع إماـ، -7

 ـ (. 2012ىػ /  1433الكويتية، 
و العملية و  الصكوك اإلسالمية دراسة مقارنة للجوانب القانونيةبابكر، عادؿ عوض، -8

 الفقو اإلسبلمي الدكِف.، الدكرة اٟتادية ك العشركف ١تؤ٘تر آّمع الفقهية
، المنتقى شرح الموطأالباجي، أبو الوليد سليماف بن سعد بن أيوب بن كارث التجييب القرطيب، -9
 ، ) القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي، د.ت (.2ط
، ٖتقيق ، صحيح البخاريالبخارم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة اٞتعفي-10

 ق (. 1422، ) د.ـ، دار طوؽ النجاة، 1ر الناصر،ط٤تمد زىَت بن ناص
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، ) دمشق: دار 1ط بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي،الربكارم، شعباف ٤تمد إسبلـ، -11
 ـ (.  2002 /ىػ  1423الفكر 
مسند البزار، البزار، أبو بكر أٛتد بن عمرك بن عبد ا٠تالق بن خبلد بن عبيد اهلل العتك، -12

، )ا١تدينة ا١تنورة: 1الرٛتن زين اهلل كعادؿ بن سعد كصربم عبد ا٠تالق الشافعي، طٖتقيق ٤تفوظ 
 ـ (.2009ـ كانتهت 1988مكتبة العلـو كاٟتكم، بدأت 

، د.ط، )نابلس: أثر األجل في عقد البيع في الفقو اإلسالميبشارات، فواز ٤تمود ٤تمد، -13
 ـ (. 2005 /ىػ  1426جامعة النجاح الوطنية، 

بد اٟتميد ٤تمود، ا١تشتقات ا١تالية يف ا١تمارسة العملية ك يف الرؤية الشرعية، د.ط، ) البعلي، ع-14
 ـ (. 1999ىػ /  1425الكويت: د.ف، 

البعلي، عبلء الدين أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن عباس، األخبار العلمية من االختيارات -15
 الفقهية، د.ط، ) د.ـ: د.ف، د.ت (.

، د.ط، ) االختيار لتعليل المختارن مودكد ا١توصلي أبو الفضل، البلدحي، عبد اهلل بن ٤تمود ب-16
 ـ (. 1937 /ىػ  1356القاىرة: د.ف، 

،  7، ) ٣تلة الباحث، عدداستراتيجية إدارة المخاطر في المعامالت الماليةبن علي، بلعزكز، -17
 ـ (. 2010 / 2009
، اإلرادات تهىشرح منالبهويت، منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس، -18
 ـ (. 1993 /ق  1414، ) القاىرة: دار عاَف الكتب، 1ط
كشاف القناع عن متن البهويت، منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس، -19

 ، د.ط، ) د.ـ: دار الكتب العلمية، د.ف (.اإلقناع
 قضايا فقهية معاصرة.البوطي، سعيد رمضاف، -20
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بن علي بن موسى، السنن الكربل احملقق: ٤تمد عبد القادر  البيهقي، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت-21
 ـ (. 2003ىػ /  1424، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، 3عطا، ط
، ٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر ك آخركف، د.ط،  سنن الترمذيالًتمذم، ٤تمد بن عيسى أبو عيسى،-22

 ) بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، د.ت (.
، تقدًن والعلوم موسوعة كشاف اصطالحات الفنونن القاضي، التهانوم، ٤تمد بن علي اب-23

ـ 1996، ) بَتكت: مكتبة لبناف ناشركف،   1كإشراؼ كمراجعة رفيق العجم، ٖتقيق علي دحركج، ط
.) 
 نظرية مالية و السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصرالتيجاين، عبد القادر أٛتد، -24

: دار السد1، طاستثمارية  ـ (. 2006اد، ، ) ا٠ترطـو
 ، د.ط، )د.ـ: د.ف، د.ت(.إقامة الدليل على إبطال التحليلابن تيمية، -25
، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ، -26

 ـ (. 1996ىػ   1417، )مكتبة الرشد: الرياض، 1ٖتقيق عبد العزيز بن ٤تمد ا٠تليفة، ط
، ٖتقيق أنور مجموع الفتاوىالدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم اٟتراين، ابن تيمية، تقي -27

 ـ (. 2005 /ىػ 1426، ) ا١تنصورة: دار الوفاء، 3الباز   عامر اٞتزار، ط
القواعد النورانية ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ اٟتراين، -28

 ىػ (.1422، ) السعودية: دار ابن اٞتوزم، ٤1تمد ا٠تليل، ط، ٖتقيق أٛتد بن الفقهية
المحرر في الفقو على ابن تيمية، عبد السبلـ بن عبد اهلل بن ا٠تضر بن ٤تمد أبو الربكات، -29

 ـ (.1984 /ىػ 1404، ، ) الرياض: مكتبة ا١تعارؼ،  2،طمذىب اإلمام أحمد بن حنبل
 كتاب للنشر، د.ت (.، د.ط، ) د.ـ: دار النظرية العقدابن تيمية، -30
ٖتقيق ٚتاعة من العلماء بإشراؼ التعريفات،  اٞترجاين، علي بن ٤تمد بن علي الزين الشري ،-31

 ـ (. 1983 /ىػ  1403، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، 1الناشر،ط
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 ، د.ط، ) د.ـ، د.ف، د.ت (.  التسهيل لعلوم التنزيلابن جزم، -32
 ابن جزم، القوانُت الفقهية.-33
، ) بَتكت: دار 2ط الفقو على المذاىب األربعة،اٞتزيرم، عبد الرٛتن بن ٤تمد عوض، -34

 ـ (. 2003 /ىػ  1424الكتب العلمية، 
، ٖتقيق ٤تمد الصادؽ قمحاكم، د.ط، أحكام القرآناٞتصاص، أبوبكر أٛتد بن علي الرازم،  -35

 ىػ (. 1405)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، 
، د.ط، ) د.ـ: دار حاشية الجملر بن منصور العجيلي األزىرم، اٞتمل، سليماف بن عم-36

 الفكر، د.ت (. 
، ٖتقيق علل الحديثابن أيب حامت، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر الرازم، -37

، ) د.ـ: مطابع اٟتميضي، 1فريق من العلماء بإشراؼ الدكتور سعد بن عبد اهلل اٟتميد، الطبعة، ط
 ـ(. 2006 / ق 1427
، د.ط، ) جامع األمهاتابن اٟتاجب،ٚتاؿ الدين أبو عمرك عثماف بن عمر ابن أيب بكر، -38

 د.ـ: د.ف، د.ت (. 
في شرح  طرح التثريب اٟتافظ العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت،-39

 ، د.ط، ) د.ـ: دار إحياء الًتاث العريب، د.ت (.التقريب
، ) 1، ٖتقيق مصطفى عبد القادر عطا، طالمستدرك على الصحيحين، اٟتاكم، أبو عبد اهلل-40

 ـ (. 1990/ ق 1411بَتكت: دار الكتب العلمية، 
اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن اٟتجاكم، شرؼ الدين موسى بن أٛتد بن موسى أبو النجا، -41

 (.، ٖتقيق عبد اللطي  ٤تمد موسى السبكي، د.ط، ) بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ت حنبل
، أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاىرم، -42 ، د.ط،  المحلى باآلثارابن حـز

 ) بَتكت: دار الفكر، د.ت (.
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، ) د.ـ: مكتبة مصطفى 4، طسبل السالماٟتسٍت، ٤تمد بن إٝتاعيل بن صبلح بن ٤تمد، -43
 ـ (. 1960 /ىػ  1379البايب اٟتليب، 

 ية إسالمية.نحو سوق مالحطاب، كماؿ توفيق، -44
، د.ط، ) جدة: مركز أْتاث الفقو بيع الكالئ بالكالئ في الفقو اإلسالميٛتاد، نزيو، -45

 ـ (. 1986اإلسبلمي،
    د.ط، ) جدة: مركز أْتاث االقتصاد اإلسبلمي،  بيع الكالئ بالكالئ،نزيو، كماؿ ٛتاد، -46

 جامعة ا١تلك عبد العزيز، د.ت (.
 االصطالح ومراعاة النقول تحرير قو اإلسالميالوفاء بالعهد في الف، نزيو ٛتاد،-47
،  رفع تطوير األعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة اإلسالميةٛتود، سامي حسن أٛتد، -48

 ـ (. 1982 /ىػ  1402، ) د.ـ: د.ف، 2عبد الرٛتن النجدم، ط
غمز عيون البصائر شرح  اٟتموم، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد مكي اٟتسيٍت، -49

 ـ (.1985 /ىػ 1405دط،  ) بَتكت:  كتاب األشباه والنظائر،
، ٖتقيق السيد أبو ا١تعاطي مسند أحمد بن حنبل ابن حنبل، اإلماـ أٛتد أبو عبداهلل الشيباين،-50

 ـ (. 1998 /ق 1419، ) بَتكت: عاَف الكتب، 1النورم، ط
، ٖتقيق الحكم العلوم وجامع اٟتنبلي، زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن، -51

 ـ (. 2001 /ىػ  1422، ) بَتكت: مؤسسة الرسالة، 7شعيب األرناؤكط كإبراىيم باجس، ط
تعريب فهمي اٟتسيٍت، د.ط، ) بَتكت: دار درر الحكام شرح مجلة األحكام، حيدر، علي، -52

 الكتب العلمية، د.ت (.
 كت: دار الفكر (.،دط، ) بَت شرح مختصر خليل للخرشيا٠ترشي، ٤تمد بن عبد اهلل،-53
 ، دط.، :شرح الموطأا٠تضَت، عبد الكرًن بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٛتد-54
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الفقو المنهجي على مذىب اإلمام ا٠ًتٍن، ميصطفى، البيغا، ميصطفى، الٌشٍرّتي، علي، -55
 ـ (. 1992ىػ /  1413، ) دمشق: دار القلم 4، طالشافعي
، ٖتقيق السيد عبد اهلل ىاشم سنن الدار قطنيم، الدار قطٍت، علي بن عمر أبو اٟتسن البغداد-56

 ـ (.1966 /ىػ  1386ٯتاين ا١تدين، د.ط، ) بَتكت: دار ا١تعرفة، 
، د.ط، ) بَتكت: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، ٤تمد بن أٛتد بن عرفة، -57

 الفكر، د.ت (.
، ) في الذمة رة الموصوفحكم تأجيل األجرة في إجادنيا، األستاذ الدكتور شوقي أٛتد، -58

 ـ (. 2013 /ىػ  1435الدكرة اٟتادية ك العشركف ١تؤ٘تر ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكِف، 
 الرازم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي الرازم ا١تلقب بفخر الدين،-59

 ىػ (. 1420 العريب،،  ) بَتكت: دار إحياء الًتاث 3، طالتفسير الكبير - مفاتيح الغيب
، ٖتقيق الصحاح مختارالرازم، زين الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر، -60

ىػ / 1420، ) بَتكت، صيدا: ا١تكتبة العصرية، الدار النموذجية، 5يوس  الشيخ ٤تمد، ط
 ـ(.1999
 .ت (.، د.ط، ) د.ـ: دار الفكر، دفتح العزيز شرح الوجيزالرافعي، عبد الكرًن، -61
بداية المجتهد و نهاية ابن رشد اٟتفيد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد القرطيب، -62

 ق (. 1425، د.ط، ) القاىرة: دار اٟتديث، المقتصد
، ) 1، ٖتقيق ٤تمد حجي كآخركف، طالبيان و التحصيلابن رشد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد، -63

 ـ (. 1988 /ىػ  1408بَتكت، دار الغرب اإلسبلمي، 
، ) بَتكت: دار الغرب 1، طالمقدمات الممهداتابن رشد، أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد، -64

 ـ (. 1988 /ىػ  1408اإلسبلمي 
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مواىب الرُّعيٍت، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن الطرابلسي ا١تغريب، -65
 ـ (.1992ػ / ى1412، ) د.ـ: دار الفكر، 3ط خليل، الجليل في شرح مختصر

، طبعة نهاية المحتاجالرملي، مشس الدين ٤تمد بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب الدين، -66
 ـ (. 1984 /ىػ  1404أخَتة، ) بَتكت: دار الفكر،

، د.ط، ) مكة ا١تكرمة: أحكام الصرف في الفقو اإلسالميركزم، عادؿ ٤تمد أمُت الطيب، -67
 ـ (.  1996 /ق  1416جامعة أـ القرل، 

، ) د.ـ: ا١تطبعة 1، طالجوىرة النيرةالزَّبًيًدٌم، أبو بكر بن علي بن ٤تمد اٟتدادم العبادم:-68
 ىػ (.1322ا٠تَتية 
 /ق1419، ) د.ـ: مركز النشر العلمي1، طبيع الدين في الشريعة اإلسالميةالزحيلي، كىبة، -69

 ـ (.1998
  (.1985/ق1405 الفكر، دار: ) دمشق ،2ط ،الفقو اإلسالمي وأدلتوالزحيلي، كىبة، -70
 . نظرية االلتزام العامة في الفقو اإلسالمي، مصطفى، الزرقا-71
، ٖتقيق طو شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالكالزرقاين، ٤تمد بن عبد الباقي بن يوس ، -72

 ـ (. 2003 /ق  1424، ) القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1عبد الرؤكؼ سعد، ط
، ) د.ـ: كزارة 2، طلمنثوربدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن ّٔادر، االزركشي، أبو عبد اهلل -73

 ـ (.1985 /ىػ 1405األكقاؼ الكويتية، 
، شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، مشس الدين أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل، -74

 ٖتقيق عبد ا١تنعم خليل إبراىيم، د.ط، ) د.ـ: بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ت (.
، ) د.ـ: 15،طاألعالملزركلي، خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس الدمشقي، ا-75

 ـ (. 2002دار العلم للمبليُت 
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، ) ا١تعهد العا١تي للفكر 1ط التطبيق المعاصر لعقد السلم،زيد، ٤تمد عبد العزيز حسن، -76
 ـ (. 1994ىػ /  1417اإلسبلمي، 

، للتطبيقات المعاصرة الربا دراسة مقارنة وشاملة فقوأبو زيد، الدكتور عبد العظيم جبلؿ، -77
 د.ط، ) د.ـ: مؤسسة الرسالة، د.ت (.

، ألحاديث الهداية نصب الرايةالزيلعي، ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد عبد اهلل بن يوس  بن ٤تمد، -78
 1997 /ىػ  1418، ) بَتكت: مؤسسة الرياف 1تقدًن ٤تمد يوس  البنورم، ٖتقيق ٤تمد عوامة، ط

 ـ (.
، د.ط، ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق يلعي، فخر الدين عثماف بن علي اٟتنفي،الز -79

 ىػ (.1313القاىرة: دار الكتب اإلسبلمي، 
، دراسة كٖتقيق خليل ٤تي الدين المبسوط السرخسي، مشس الدين أبو بكر ٤تمد بن أيب سهل،-80

 ـ (. 2000/ ق 1421، ) بَتكت: دار الفكر، 1ا١تيس، ط
، د.ط، ) الربا في المعامالت المصرفية المعاصرةاهلل بن ٤تمد بن حسن، السعدم، عبد -81

 د.ـ: دار طيبة، د.ت (
، بَتكت: دار 2،طتحفة الفقهاءالسمرقندم، ٤تمد بن أٛتد بن أيب أٛتد أبو بكر عبلء الدين، -82

 ـ (. 1994/ ىػ  1414الكتب العلمية، 
د.ط، ) بَتكت:  ي ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة معانالشربيٍت، ٤تمد ا٠تطيب، -83

 دار الفكر، د.ت (.
، كرقة مقدمة إُف ندكة الربكة التكافؤ االقتصادي بين الربا و التورقالسويلم، سامي إبراىيم، -84

 ـ (. 2003/ ىػ  1424رمضاف  24د.ط، ) د.ـ:   
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 ، مركزصناعة الهندسة المالية  نظرات في المنهج اإلسالميالسويلم، سامي إبراىيم، -85
البحوث شركة الراجحي ا١تصرفية لبلستثمار، بيت التمويل الكوييت، د.ط، ) الكويت: بيت ا١تشورة 

 ـ (..  2004للتدريب، أبريل 
، ) البنك اإلسبلمي للتنمية ، 1، طالتحوط في التمويل اإلسالميالسويلم، سامي بن إبراىيم، -86

 ـ (. 2007/ ىػ  1428ا١تعهد اإلسبلمي للبحوث ك التدريب، 
ْتث مقدـ إُف ٣تمع التورق و التورق المنظم دراسة تأصيلية، السويلم، سامي بن إبراىيم، -87

 ـ (. 2003/ ىػ  1424الفقو اإلسبلمي، د.ط، ) د.ـ: مكة ا١تكرمة: 
، ) د.ـ: دار الكتب 1، طاألشباه و النظائرالسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر جبلؿ الدين، -88

 ـ (. 1995/ ىػ  1411العلمية، 
، د.ط، ) مالك تنوير الحوالك شرح موطألسيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين، ا-89

 ـ (. 1969/ ق  1389مصر: ا١تكتبة التجارية الكربل، 
 .عقد الجواىر الثمينةابن شاش، -90
، ٖتقيق أبو عبيدة مشهور الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي، -91

 ـ (. 1997/  1417، ) القاىرة: دار ابن عفاف، ىػ1، طبن حسن آؿ سلماف
ـ 1990 /ق1410، د.ط، ) بَتكت: دار ا١تعرفة، األمالشافعي، ٤تمد بن إدريس بن العباس، -92
.) 
، المعاصرة في الفقو اإلسالمي التورق الفقهي و تطبيقاتو المصرفيةشبَت، ٤تمد عثماف، -93

 اإلسبلمي الدكِف،الشارقة،اإلمارات (. د.ط، ) د.ـ: الدكرة التاسعة عشرة ّٓمع الفقو
 (. www.shubily.com، ) االستثمار في األسهم و السنداتالشبيلي، يوس ، -94
أضواء البيان في إيضاح  الشنقيطي، ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت،-95

 ـ (. 1995/ىػ  1415ار الفكر، ، د.ط، ) بَتكت: دالقرآن بالقرآن

http://www.shubily.com/
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، ٖتقيق كماؿ ، المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد-96
 ق (.1409، ) الرياض: مكتبة الرشد 1يوس  اٟتوت، ط

د.ط، ) د.ـ: دار الكتب العلمية  المهذب،الشَتازم، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوس ، -97
 د.ت (.
 ) ، د.ط،التنبية في الفقو الشافعيالشَتازم، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوس ،دط، -98

 د.ـ: عاَف الكتب د.ت (.
، د.ط، ) حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاكم، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد ا٠تلويت، -99

 د.ـ: دار ا١تعارؼ، د.ت (.
، دط، ) دار اٟتديث سبل السالم الصنعاين، ٤تمد بن إٝتاعيل بن صبلح بن ٤تمد اٟتسٍت،-100
.) 

 . السلم و تطبيقاتوالضرير، -101
 /ىػ  1416، ) د.ـ: د.ف، 2،ا طالغرر و أثره في العقودالضرير، الصديق ٤تمد األمُت، -102
 ـ (. 1995
 االشتقاق المالي من منظور إسالمي.الطارقي، ٤تمد، -103
بن عبد اٟتميد  ، ٖتقيق ٛتدمالمعجم الكبيرالطرباين، سليماف بن أٛتد بن أيوب، -104

 ، ) القاىرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت (.2السلفي،ط
، ٖتقيق اآلثار شرح معانيالطحاكم، أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة بن عبد ا١تلك، -105

، ) الرياض ٤1تمد زىرم النجار ك ٤تمد سيد جاد اٟتق، مراجعة يوس  بن عبد الرٛتن ا١ترعشلي، ط
 ـ (.1994 /ق  1414:دار عاَف الكتب، 

 1421، د.ط، ) بَتكت: دار الفكر، حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، -106
 ـ (. 2000 /ق 
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، د.ط، ) د.ـ: دار الكتب رد المحتار على الدر المختار ،عمر بن أمُت ٤تمدابن عابدين، -107
 العلمية، د.ت (.

، ٖتقيق ساَف ٤تمد االستذكارابن عبد الرب، أبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن ٤تمد القرطيب، -108
 ـ (. 2000 /ىػ  1421، ) بَتكت: دار الكتب العلمية، 1عطا ك٤تمد علي معوض، ط

، المالكي الكافي في فقو أىل المدينةابن عبد الرب، أبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن ٤تمد، -109
 ـ (. 1980 /ىػ  1400، ) د.ـ: د.ف، 2ٖتقيق ٤تمد أحيد كلد ماديك ا١توريتاين،ط

، التاج واإلكليل لمختصر خليلالعبدرم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن يوس  بن أيب القاسم، -110
 ق (. 1398ر، د.ط، ) بَتكت: دار الفك

احملاسبة، دط، ) د.ـ:  –إدارة ا١تخاطر  –ا١تفاىيم  –عبد العاؿ، ٛتاد طارؽ، ا١تشتقات ا١تالية -111
 ـ (.   2001جامعة عُت مشس، الدار اٞتامعية، 

، ) الفقهية بيع الدين في المصرفية اإلسالمية أسبابو و أحكاموعثماف، عافة ٤تمد سعيد، -112
 اليزية (.اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ا١ت

الطالب  حاشية العدوي على كفايةالعدكم، أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن مكـر الصعيدم، -113
 ـ(.1994 /ق  1414، ٖتقيق يوس  الشيخ ٤تمد البقاعي، د.ط،)بَتكت:دار الفكر،)الرباني
، ٖتقيق البخاري فتح الباري شرح صحيحالعسقبلين، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل، -114

 ىػ (. 1379الباقي، د.ط، ) بَتكت: دار ا١تعرفة،  ٤تمد فؤاد عبد
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