
  

  

  

  

  األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب 

  يف املصارف اإلسالمية

���������������������� �

  

  

  

  إعداد

   أمحد بن عبد العزيز الشثري. د

  أستاذ الفقه املساعد جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

  

  



       
  

 
  

  
 ١٦٣ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

�������������������� �

حممد عليه  نبينا الصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلنياحلمد هللا رب العاملني و

       . وعلى آله وصحبة أمجعني

  :دـا بعـأم

ٍ                                                                 ذهب وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية من بيع وشراء وتعامل وما يشا�ه مما الفإن 

بية يعترب من القضايا ً                                                      يسمى اصطالحا بالصرف واملتمثل يف بيع العمالت النقدية والذه

وقد قامت الشريعة اإلسالمية ببيان ، املعاصرة وذات العالقة حبياة املسلم املعاصر

األحكام الشرعية اليت جيب على املتعاملني يف الذهب االمتثال هلا حىت ال يشوب 

وال شك أن ، ضرار تلحق ا�تمع بصورة عامةهم الربا والغرر مما يرتتب عليه أتعامل

 تبدلت فيه األحوال وأساليب طبيقات املعاصرة مستجدات عظام إذ التللذهب يف

حيث مل يعد الذهب ، التعامل والتطبيق بصورة مذهلة وكبرية عما كان عليه يف املاضي

ئتمانية عملة للتداول لتحل حمله األوراق النقدية والشيكات والبطاقات اللدائنية اال

 ومع ت الدنانري واملسكوكات الذهبية النقديةءة للذمة واختفاحلديثة كأداة مالية مرب

ً                                                                        ذلك فقد ظل الذهب على مر الدهور واألزمان خمزنا للقيمة االقتصادية حيث مل تقل 

فأصبحت له أسواق دولية تنظمه وتطبيقات خمتلفة ، أمهيته مع تطور احلياة وتنوعها

ً                           فيها تداوله بيعا وشراء يتممتنوعة وبورصات  حتدد أسعاره أخرى بورصات دولية وً

ما ومدعمة بوسائل االتصال احلديثة حيث تعقد فيه الصفقات رغم بعد املسافات 

استحدث من طرق جديدة لقبضه الشيء الذي وسع من تطبيقاته وتعامالته املصرفية 
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 األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف: (وهلذا جاء هذا البحث بعنوان، املتنوعة

  :خطة هلذا البحث اشتملت على ما يليت وقد وضع، )املصارف اإلسالمية

  .المصارف اإلسالميةأهمية دراسة حكم المضاربة بالذهب في : مقدمة وتمهيد

  .المضاربةتعريف : األولالمبحث 

  .تعريف الصرف: الثانيالمبحث 

  .ً                                      بيع الذهب المصوغ بالذهب الخالص متفاضال: المبحث الثالث

  .الذهب في والحكمي الحقيقي القبض يتحقق كيف: المبحث الرابع

  .غائبين بين الذهب في التعاقد: المبحث الخامس

  .المواعدة في بيع وشراء الذهب في المستقبل: المبحث السادس

  . للبدلينالبيع والشراء باألسعار الحاضرة مع القبض الحكمي: المبحث السابع

 . بالذهبفي المضاربةمصارف التطبيقات للبنوك وال: المبحث الثامن
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 معروفوهو معدن ، اجلمع مجع وأذاهب وأذاهيب وأذهاب ذهاب اجلمع :الذهب

 نزل و�ا احلجاز لغة التأنيث إن ويقال احلمراء" الذهب "هي فيقال ويؤنث، وهو الترب

  .)١(ذهبه فيقال باهلاء ثيؤن وقد القرآن

يعترب الذهب هو الثروة املضمونة يف نظر الكثري من املستثمرين يف ظروف التذبذب و 

ً                                                وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب عامليا إىل زيادة قيمة ، العاملي يف أسواق  الصرف

ً       عامليا ٢٤املرتبة، م٢٠١٠وحتتل السعودية عام، احتياطي الذهب يف  البنوك املركزية

ً             طبقا للمادة ، ويعترب من األصول سريعة التحويل، )٢(طن١٤٣ بلغ االحتياطيحيث

: من نظام مراقبة البنوك السعودي عندما حتدث عن االحتياطي اإللزامي وقال، السابعة

حتويلها إىل نقود ُ                  أو األصول اليت ميكن ، الذهب  يكون هذا االحتياطي من النقد أو«

وجتارة العمالت أو ما يعرف بالتبادل ، )٣(ً»   مايزيد على ثالثني يويف أجل قصري ال

جتاوز حجم التعامل فيها أكثر من تريليون وقد ، الدويل يف العمالت جتارة رائجة وراحبة 

ً               دوالرا أمريكيا ً
حىت ، الذهببوأقبلت املصارف والبنوك إىل املضاربة واالستثمار ، )٤(

لشخصيات االعتبارية القانونية  ااألفراد من جتارة بسيطة هامشية إىل تعامالت تجتاوز                                                            

    ٦٦ / ٥  ،           لسان العرب  ،    ١٠٤ / ١  ،            املصباح املنري  ) ١ (

              ضــمن حبــوث املــؤمتر   ،    ٧٣٠  ،       سليطان       عمــاد الــ  ،              الواقــع واآلفــاق  ،                الــدول العربيــة         الــذهب يف   خــام   )٢ (

           بنـوك جتاريـة   ،         غـري منـشور  ،  م    ٢٠١٠  /   ١٠ /  ٢٧ _  ٢٥ ،     ليبيـا  ،                               العريب احلادي عشر للثروة املعدنية

  .   ٣٢٩  ،           حممد الشباين   . د  ،         بدون ربا

 www.sama.gov.sa         السعودي   عريب                مؤسسة النقد ال  قع    مو )٣ (

    ١٣ ص  ، ّ            ّصادق محاد حممد  .  د  ،  م    ٢٠٠٧  ،                دراسة غري منشورة  ،   الت                    التبادل الدويل للعم )٤ (
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لشخصيات االعتبارية القانونية من  ااألفراد من جتارة بسيطة هامشية إىلتعامالت 

شركات وبنوك وصرافات دولية عابرة للقارات السيما بعد ابتكار السندات والشيكات 

 قوة القانون يف استيفاء مما يوفر لهواحلواالت املصرفية اليت استقر عليها التعامل الدويل 

ّ           ميثل األمان فالذهب ال زال ، وإجراء عمليات الصرف عليها، وإبراء الذمم، احلقوق

ً                                والزال الذهب ميثل غطاء نقديا يف ، وميكن الرجوع له يف أي وقت، الوحيد يف العامل ً ِّ

ٍ                     يف كثري من الدول حىت  النقديةبينما  غلب على الذهب السلعية ،)١(بعض الدول

وقد أقبلت بعض املصارف والبنوك على ، أصبح الذهب سلعة لالستثمار والتجارة

وجيري فيه الربا بنوعيه يف الذهب والصرف هو أحد أنواع البيوع  ،االستثمار يف الذهب

ً                                                     وجتنبا لذلك املنكر الغليظ ذهب الفقهاء إىل اشرتاط عدد من ، جريان الدم يف العروق

 يف املصارف  بالذهب واالستثمارالشروط والضوابط جلواز صحة الصرف واملضاربة

  .عنها يف هذا البحثواليت سنتحدث ، اإلسالمية

  

  

  

                                                           

     ١٧٥ / ٤  ،                                                        فتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف السوداين  ) ١ (
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َّ                                  من ضرب الشيء ضربا وضربانا حترك:المضاربة لغة هي ً والضاء والباء والراء أصل ، ً

ويقال ، مأخوذ من الضرب يف األرض لطلب الرزق والتجارة وغريها من السفر، واحد

َ          وآخرون﴿:ومنه قوله تعاىل، )١(للعامل ضارب؛ ألنه هو الذي يضرب يف األرض ُ َ َ 

ْ    يض َ       ربونَ ِ        األرض ِ  يف ُِ َْ َ             يـبتـغون ْ ُ  من ََْ
   ْ
ِ      فضل ِ ْ  .)٢(﴾َِّ      الله َ

  : اختلف يف تعريف املضاربة على عدة أقوال هيً:        واصطالحا

  .)٣(وعمل من جانب، شركة يف الربح مبال من جانب: عند احلنفية هي .١

ٍ                                                    توكيل على جتر يف نقد مضروب مسلم معلوم ملن يتجر به جبزء : عند املالكية .٢

 .  )٤(همعلوم من رحب

ً                                        أن يدفع إليه ماال؛ ليتجر فيه والربح مشرتك: عند الشافعية هي .٣
)٥(. 

                                                           

  .   ٥٣٦  ،             املعجم الوسيط  ،    ٣٩٨ / ٣  ،                  معجم مقاييس اللغة  ،   ٣٦ / ٨  ،         مادة ضرب  ،             لسان العرب )١ (

  .  ٢٠   آية  ،             سورة املزمل )٢ (

  .   ٤٣٠ / ٨                        رد احملتار على الدر املختار      حاشية   ،    ٤٤٨ / ٧              البحر الرائق )٣ (

  .   ٤٣٣ / ٣           بلغة السالك  ،    ٥١٧ / ٣             حاشية الدسوقي  ،    ٤٤١ / ٧             مواهب اجلليل )٤ (

  .   ١٣٩ /  ١٥           تكملة ا�موع  ،    ٣٩٩ / ٢           مغين احملتاج )٥ (
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أن يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من : عند احلنابلة هي .٤

دفع مال وما يف معناه معني معلوم : وقيل، )١(الربح بينهما حسب ما يشرتطانه

 .)٢(قدره إىل من يتجر فيه جبزء معلوم من رحبه

وبالنظر يف التعريفات السابقة جند أن أسلم هذه التعريفات هو دفع مال ومايف معناه 

، معني معلوم قدره إىل من يتجر فيه جبزء معلوم من رحبه؛ وقريب منه تعريف املالكية

وغريها من التعريفات مل ، ويف كيفية توزيع األرباح، لذكرها ماينبغي توفره يف رأس املال

 .يذكر ذلك

شراء وبيع السلع بقصد حتقيق كسب وراء الفروق يف األسعار : االقتصاديين هيوعند 

  .)٣(يف املستقبل

، )٤(»وأمجع أهل العلم على جواز املضاربة يف اجلملة«:  رمحه اهللايقول اإلمام ابن قدامة

أ�م دفعوا مال اليتيم روي عن مجاعة من الصحابة«: اهللاوقال اإلمام الكاساين رمحه 

»ً                 ومثله يكون إمجاعا، ومل ينقل أنه أنكر عليهم من أقرا�م أحد، مضاربة
)٥(.   

                                                           

  .  ٥٤ /  ١٤      اإلنصاف  ،    ١٣٢ / ٧     املغين    )١ (

  .   ٥٦٣  ،    ٥٦٢ / ٣                 شرح منتهى اإلرادات  ،    ٤٩٨ / ٨           كشاف القناع  ) ٢ (

    عبـــد    . د  ،                          موســـوعة املـــصطلحات االقتـــصادية  ،    ٤٣٨  ،       الـــرباوي     راشـــد    . د  ،                    املوســـوعة االقتـــصادية )٣ (

  .   ٧٧٣  ،            العزيز هيكل

  .   ١٣٣ / ٧      املغين )٤ (

  .  ٧٩ / ٦               بدائع الصنائع )٥ (
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 املخاطرات بالبيع والشراء بناء على التنبؤ بتقلبات :تعريف المضاربة في البورصات

أخطأ إىل دفع لتنبؤ إذا وقد يؤدي هذا ا، بغية احلصول على فارق األسعار، األسعار

  .)١ (وتعترب �ذه الطريقة نوع من البيوع الفاسدة،  عن قبضهاً    بدال، فروق األسعار

وملا فيها من الضرب يف ، ً                                           ومسيت مضاربة؛ ألن كال منهما يضرب بسهم يف الربح

ولفظ املضاربة لغة أهل ، ً                                                   األرض غالبا وهو السفر؛ ألن الربح حيصل يف الغالب بالسفر

ً                                                                       وتسمى أيضا قراضا يف لغة أهل احلجاز بكسر القاف وهي املساواة لتساويهما العراق ًِ

   .)٢(يف الربح

عند واملراد باملضاربة بالذهب اليت حنن بصدد دراستها هي أوسع من املضاربة مبفهومها 

  .وشروط صحته وجوازه، الذهب يف املصارف اإلسالميةفاملراد االستثمار وبيع ، الفقهاء
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  .  ٢٠ ص  ،         حسن األمني   . د  ،                 وتطبيقا�ا احلديثة  ،                املضاربة الشرعية   )١ (

ـــــشربيين  ،    ٤٧٤ / ٣       املهـــــذب )٢ (   ،    ١٣٢ / ٧    املغـــــين  ،   ٢٣ / ٦             الـــــذخرية القـــــرايف  ،    ٣٩٩ / ٢                 مغـــــين احملتـــــاج ال

  .   ١٩٨ / ٣     قناع        كشاف ال
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  : الصرفتعريف

رد الشيء عن وجهه الذي يريده، وفضل :  منهايطلق على عدة معاين :الصرف لغة

؛ ألن كل واحد )١( وبيع الذهب بالفضة،الدرهم على الدرهم، والدينار على الدينار

والصرف بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك؛ ألنه ، منهما يصرف عن قيمة صاحبه

: فالن يتصرف: ومنه قيل، وقيل الصرف احليلة، )٢( جوهر إىل جوهرينصرف به عن

جاء يف املصباح ، ويرد الصرف مبعىن اإلنفاق، واألول هو املراد، )٣(أي حيتال، وهو جماز

قال ابن ، ويرد الصرف يف اللغة مبعىن الزيادة والفضل، )٤("صرفت املال أي أنفقته:"

ً                        وقد كان أصل الصرف قدميا ، )٥("القيمة يف الدرهم على الدرهم فضل الصرف:" فارس

والدراهم بالدنانري بعضها ، أي الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بيع الذهب والفضة

الصرف بيع الثمن : "قال ابن فارس، ً              مراطلة أو عداببعض أو بعضها باآلخر مبادلة أو 

واصطرفها ،  الدراهم باعها بدراهم أو دنانريصرف: "وجاء يف كتب اللغة، "بالثمن

  .)٦(فيقول اصطرفتها بدينار، تقول لصاحبك بكم اصطرفت هذه الدراهم، اشرتاها

                                                           

    ٣٤٢ / ٣  ،         مادة صرف  ،                  معجم مقاييس اللغة  ،    ٣٢٩ / ٧  ،         مادة صرف  ،           لسان العرب  ) ١ (

  .   ٣٢٩ / ٧  ،         مادة صرف  ،             لسان العرب )٢ (

  .  ١٢ /  ٢٤  ،         مادة صرف  ،             تاج العروس )٣ (
 .   صرف  ،     مادة  ،       املصباح   )٤ (

  

) ٥( 
     ٣٤٣ / ٣  ،         مادة صرف  ،                  معجم مقاييس اللغة  

) ٦( 
     ٤٨٧ / ٩  ،                   العناية شرح اهلداية  ،   ١٤ / ٤  ،              أساس البالغة



       
  

 
  

  
 ١٧١ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

  ً:                   تعريف الصرف اصطالحا

 خبصوصيات عقد الصرف ه والفقهاء على تعريفات متشا�اشتملت مدونات الفقه

  :وميكن إيرادها فيما يأيت

  :األحناف .١

)١( واحد من عوضيه من جنس األمثانهو البيع إذا كان كل
 األمثان لبيع اسموقيل هو ، 

 اجلنسني وأحد بالفضة والفضة بالذهب الذهب بيع وهو ببعض بعضها املطلقة

)٢(باآلخر
   

 :المالكية .٢

 ،واملبادلة، ة أقسام هي املراطلةفقهاء املالكية يرون بقسمة بيع الذهب والفضة حنو ثالث

 بيع والصرف ، ً     عددا مبثله النقد بيع واملبادلة ، ً     وزنا مبثله دالنق بيع فاملراطلة، والصرف

 اجلميع يف العقد ويفسد اجلميع يف املناجزة وجتب ، بفلوس أحدمها أو بالفضة الذهب

)٣( بعدمها
، والواقع أن مجيع تعاريف املالكية تذهب إىل تقسيم بيع النقد إىل قسمني، 

، والثاين بيعه بغري جنسه وهو الصرف،  مراطلة ومبادلةوتسميهاألول بيعه جبنسه 

ً          يضا صرفا يعد أواتفاقهم على أن بيع الذهب بالفضة ً.  

                                                           
) ١( 

     ٢٥٨ / ٦  ،             فتح القدير
) ٢( 

     ٢١٥ / ٥             دائع الصنائع  ب  
) ٣( 

     ٢٩٤ / ٢  ،                                        فاية الطالب على رسالة بن أيب زيد القريواين ك  



       
  

 
  

  
 ١٧٢ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

  :المذهب الشافعي .٣

)١(بيع النقد بالنقد من جنسه وغريه
)٢(فضة أو ذهب تبايع: وقيل، 

.  

  :المذهب الحنبلي .٤

)٣( بعضها ببعضبيع األمثان
وقد يعرف الصرف بأنه ، تشمل الذهب والفضةواألمثان ،  

)٤(بيع نقد بنقد
.  

 عقد اجتاه يرى أن، راء الفقهاء قد اختذت اجتاهنيبالنظر هلذه  التعريفات جند أن آ

 اجلنس أو اختلف فيشمل ذلك يف بيع الذهب الصرف يف بيع النقد بالنقد سواء احتد

ً                                      بالذهب تربا ومضروبا ومصوغا وبيع الفض ً ة بالفضة تربها ومضرو�ا ومصوغها وبيع ً

و�ذا أخذ األحناف ، الفضة بالفضة تربها ومضرو�ا ومصوغها وبيع أحدمها باآلخر

  .والشافعية واحلنابلة

بيع أما إن ، النقد بنقد من غري جنسهيحدونه يف بيع فوأما أصحاب الرؤية الثانية 

 فهو املبادلة وعلى ذلك ذهب فإن كان بالوزن فهو املراطلة وإن كان بالعد، جبنسه

ملراد بالثمن ما خلق للثمنية أو ما مت املالكية كما جاء يف لسان العرب وعليه يكون ا

فالذهب والفضة مها بصور�ما النقدية أي ، ً                             ليه بني الناس ليكون مثنا بينهمالرتاضي ع

                                                           
) ١( 

    ٣٤ / ٢ ،                                   غين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج م  
) ٢( 

     ١٧٥ / ١  ،       النووي  ،                   حترير ألفاظ التنبيه  

     ١١٢ / ٦  ،          ابن قدامة  ،  ين   املغ   )٣ (

    ٤٠ / ٨  ،                         كشاف القناع عن منت اإلقناع   )٤ (



       
  

 
  

  
 ١٧٣ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

ه يف وأما ما ذهب الناس للرتاضي علي، مسكوكني ومصوغني أو يف صورة حلي وغريمها

 ً                                                                             زمان من األزمان ليصبح مثنا بينهم من الفلوس النقدية القدمية واحلديثة املعدنية منها

 تواضع ً           تعدو أمثانا اليف زماننا هذا فهي كما هو الواقع انية ئتموالورقية واللدائنية واال

 كان يقوم به الذهب  لتقوم مباً             اعتبارها ماالالناس عليها وشرعها ويل األمر عن طريق 

  ً.           لفضة سابقاوا

  :ويشرتط لصحة عقد الصرف يف الفقه اإلسالمي الشروط التالية

  :          الشرط األول .١

سواء كان الصرف بيع جنس جبنسه؛ كذهب ، أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين

عليه إمجاع  وهذا ما، كدوالر جبنيه اسرتليين، أو كان بيع جنس بغري جنسه، بذهب

 يف والقبض ببعض بعضها األمثان بيع الصرف:" اهللاقال ابن قدامة رمحه ، )١(العلماء

  )٢("خالف بغريصحته ل شرط ا�لس

  : الشرط الثاني .٢

                                                           

      حاشــية   ،    ٥٢١ / ٧                              حاشـية رد احملتــار علـى الـدر املختـار  ،    ٢١٩ / ٥             بـدائع الـصنائع  ،  ٣ /  ١٤      املبـسوط  ) ١ (

    مغـــين   ،    ١٤٧ / ٥        وي الكبـــري   احلـــا  ،    ١٩٥ / ٢           بدايـــة ا�تهـــد  ،   ٤١ / ٣                       الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبـــري

    ٢٦٣ / ٣                شرح منتهى اإلردات  ،   ٤٠ / ٨           كشاف القناع  ،    ١٠٤ / ٦    املغين  ،   ٣٤ / ٢     احملتاج

     ١١٢ / ٦  ،     املغين  ) ٢ (



       
  

 
  

  
 ١٧٤ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

، ولوكان أحدمها عملة ورقية، أن يتم التماثل يف البدلني اللذين مها من جنس واحد

فإن اختلفت ، واآلخر عملة معدنية؛ مثل اجلنيه الورقي واجلنيه املعدين للدولة نفسها

  .)١(ذهب بفضة جاز التفاضلاألجناس ك

  :الشرط الثالث .٣

 قال ،)٢(أو أجل لتسليم أحد البدلني أوكليهما، يشتمل العقد على خيار الشرط أن ال

 باخليار ً     مجيعا كانا فاسد، به الصرف أن اختالف فال اخليار فأما:" ابن رشد رمحه اهللا

  .)٣("اخليار بسبب بينهما املناجزة لعدم أوأحدمها،

  

  

  

�������������� �

                                                           

      بدايــة   ،   ٤٢ / ٣      لدســوقي       حاشــية ا  ،    ٣٢٥ / ٧                        رد احملتــار علــى الــدر املختــار  ،    ٢١٩ / ٥             بــدائع الــصنائع  ) ١ (

      منتهـى     شـرح   ،    ١٠٤ / ٦    املغـين  ،   ٤١ / ٨           كـشاف القنـاع  ،    ١٤٧ / ٥           احلاوي الكبـري   ،   ١٩٤ / ٢     ا�تهد

  .   ٢٦٣ / ٣      اإلردات

     مغـــــين  ،    ٣٠٢  ،            ابـــــن عبـــــد الـــــرب  ،      الكـــــايف  ،    ٢١٩ / ٥             بـــــدائع الـــــصنائع  ،   ٦٤ /  ١١  ،  ٣ /  ١٤      املبـــــسوط   )٢ (

    ٤٠ / ٨           كشاف القناع  ،    ١٠٤ / ٦    املغين  ،   ٣٤ / ٢     احملتاج

    ١٧ / ٢  ،              قدمات املمهدات  امل  ) ٣ (



       
  

 
  

  
 ١٧٥ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 
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  :صورة المسألة

ً        مصنوعا  ً  اذهب طلبعميل قد يكون لدى أحد املصارف أو البنوك أو املؤسسات املالية 

 الذهب مبادلةفيضطر إىل ،  بكمية كبريةلدى املصرف ذهب خامو، بكمية كبرية

، ً                          بالذهب املصنوع األقل نقداً،     نقدا  األكثر اخلام الذهبيبيعف، املصنوع بالذهب اخلام

 مع الفرق يف وهل جيوز التفاضل، فهل جتوز هذه املبادلة مباشرة، لتلبية حاجة العميل

  ؟فرق يف الصنعة بينهما بسبب الالثمن

  :حكم المسألة

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني مها 

وإىل ، ً                    بالذهب اخلالص متفاضال ال جيوز بيع الذهب املصوغ أو املصنوع :القول األول

)١(مجهور الفقهاءذهب هذا 
، )٢(وهو اختيار الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، 

، )٤(وأخذ به قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،)٣(واللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية

  :د استدلوا على ذلك مبا يلي وق¸)٥(مويل الكوييتواهليئة الشرعية لبيت الت

  : الدليل األول

                                                           

     كـــــشاف   ،   ٣٥ / ٣   األم  ،   ٣٤ / ٣             حاشـــــية الدســـــوقي  ،    ١٣٤ / ٦           مواهـــــب اجلليـــــل  ،   ٥٦ /  ١٤     ملبـــــسوط ا   )١ (

     ٢٨٥ / ٩       القناع 

     ١٧٤ / ٧  ،                                اوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ت ف   )٢ (

     ٤٦٨ /  ١٤ ،                           فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء   )٣ (

     ٢٨١ ص  ،  ) ٩ / ١   (  ٨٤        قرار رقم  ،                                     رارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ق   )٤ (

     ١٣٦ / ١  ،  )   ١٧٠ (        فتوى رقم  ،                   بيت التمويل الكوييت  ،                                  لفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية ا   )٥ (



       
  

 
  

  
 ١٧٦ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

، الذهب بالذهب« :  قال رسول اهللا :قال  بن الصامتاورد عن عبادة  ما

ً         مثال مبثل ، وامللح بامللح، والتمر بالتمر، والشعري بالشعري، والرب بالرب، والفضة بالفضة

ً                                اف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا فإذا اختلفت هذه األصن، ً                   سواء بسواء يدا بيد

حجة للعلماء كافة يف وجوب التقابض وإن اختلف ، »ً        يدا بيد«: فقوله، )١(»بيد

  .)٢(اجلنس

  الدليل الثاني

التبيعوا الذهب بالذهب إال «: قال  أن رسول اهللا  ما ورد عن أيب سعيد اخلدري

ً                                                                  تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا ً           مثال مبثل وال

  .)٣(»ً                        تبيعوا منها غائبا بناجز بعضها على بعض وال

  : من الحديثينوجه الداللة

                                                           

          بـاب الــصرف   ،              ومـسلم يف صـحيحه  ،    ٣٩٧ /  ٣٧ ،  )      ٢٢٧٢٧ (   ،         يف مــسنده                 أخرجـه اإلمـام أمحـد )١ (

  ،   )     ٣٣٥٠ ( ،           بـــــاب يف الــــــصرف  ،                 وأبـــــو داود يف ســـــننه  ،   ٤٤ / ٥  ، ً                      ً وبيـــــع الـــــذهب بـــــالورق نقــــــدا

           يف معنــاه مــن                                 بــاب التقــابض يف ا�لــس يف الــصرف ومــا  ،            الــسنن الكــربى  ،         والبيهقــي  ،    ٢٣٩ / ٥

  .   ٤٦٦ / ٥  ،   )      ١٠٥١٢ (   ،                    بيع الطعام بعضه ببعض

  .  ١٤ /  ١١  ،              بشرح النووي           صحيح مسلم )٢ (

        ومــــسلم يف   ،    ٢٨٧ ص  ،   )     ٢١٧٧ ( ،                    بــــاب بيــــع الفــــضة بالفــــضة  ،          يف صــــحيحه             أخرجــــه البخــــاري   )٣ (

  ،   )     ١٢٨٥ ( ،           جــاء يف الـــصرف        بــاب مــا  ،                والرتمــذي يف جامعــه  ،   ٤٢ / ٥  ،          بــاب الربــا  ،     حيحه صــ

ــــسنن الكــــربى  ،         والنــــسائي  ،   ٩٥ / ٣ ــــذهب  ،            ال ــــع الــــذهب بال        وأمحــــد يف   ،   ٤٦ / ٦  ،   )     ٦١١٩ ( ،                بي

                       بـــاب حتـــرمي التفاضـــل يف اجلـــنس   ،            الـــسنن الكـــربى  ،         والبيهقـــي  ،   ٦٨ /  ١٨  ،   )      ١١٤٩٤ ( ،     مـــسنده

  .   ٤٥٨ / ٥  ،   )      ١٠٤٨٨ ( ،      الواحد



       
  

 
  

  
 ١٧٧ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

ومل ، أن هذه األحاديث دلت على حترمي بيع الذهب جبنسه إال بشرط التماثل والتقابض

  .ّ                             تفرق بني املصوغ أو املضروب وغريه

اع املصوغ من الذهب جبنسه من غري فيب،  جيوز التفاضل يف بيع الذهب:لقول الثانيا

وهو ، )٢(وتلميذه ابن القيم، )١(شيخ اإلسالم ابن تيميةاختيار وهو ، اشرتاط التماثل

 أن على اجلمهور أمجع:" قال ابن رشد،  رضي اهللا عنهماوية بن أيب سفيانرأي معا

 حاديثاأل موملع ً       متفاضال ببعض بعضه بيع منع يف سواء ومصوغه وتربه مسكوكه

 زيادة ملكان واملصوغ الترب بني التفاضل جييز كان فإنه معاوية إال ذلك، يف املتقدمة

)٣("الصياغة
جيوز :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، هو رواية عن اإلمام أمحدو 

وجيعل الزائد يف مقابلة ، بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه من غري اشرتاط التماثل

ً                                نعة سواء كان البيع حاال أو مؤجالالص )٤(ً"                     ما مل يقصد كو�ا أمثانا، ً
وقال اإلمام ابن ، 

 من ال والسلع الثياب جنس من املباحة بالصنعة صارت املباحة احللية :"القيم رمحه اهللا

 جيري ال كما األمثان وبني بينها الربا جيري فال الزكاة فيها جتب مل وهلذا األمثان جنس

 قد بالصناعة هذه فإن جنسها غري من كانت وإن السلع سائر وبني ناألمثا بني

                                                           

     ١٨٨ ص  ،       البعلي  ،                                      الختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ا       مية من            األخبار العل   )١ (

     ٤١٠ / ٣  ،            إعالم املوقعني   )٢ (

     ١٩٦ / ٢          داية ا�تهد ب   )٣ (

     ١٨٨ ص  ،       البعلي  ،                         هية لشيخ اإلسالم ابن تيمية                                  األخبار العلمية من االختيارات الفق )٤ (



       
  

 
  

  
 ١٧٨ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

واستدلوا ، )١("جبنسها بيعها يف حمذور فال للتجارة وأعدت األمثان مقصود عن خرجت

  :على ذلك مبا يلي

  

  :الدليل األول

ً                                                                           أن علة الربا يف الذهب والفضة هي الثمنية، فإذا كانا حليا فقد أصبحا جمرد سلعة 

، ال من جنس األمثان، وهلذا ال جتب فيهما الزكاة، وال حيرم بيعهما كسائر السلع

   (٢).بالدنانري والدراهم مع التفاضل

  :الدليل الثاني

وإمنا كان النزاع يف ، أنه مل يعرف عن الصحابة أ�م أمروا يف مثل هذا أن يباع بوزنه

، أبو سعيدوأنكره عليه ، فكان ابن عباس يبيح ذلك، والدرهم بالدرمهني، الصرف

)٣(واملنقول عن عمر إمنا هو يف الصرف، وغريه
.  

  :مناقشة الدليل

)٤(هذا القول مردود باألحاديث الصحيحة الصرحية اليت هي نص يف املوضوع
   

                                                           

     ٤٠٧ / ٣  ،            إعالم املوقعني   )١ (

     ٤٠٧ / ٣  ،              إعالم املوقعني )٢ (

     ٦٢٥ / ٢  ،          ابن تيمية  ،              سري آيات أشكلت ف ت   )٣ (

   .                                تقدم عدد من األحاديث يف القول األول   )٤ (



       
  

 
  

  
 ١٧٩ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

  :الراجح

، ً            سدا للذريعة، ً                            سواء كان مصوغا أم غري مصوغً                                   عدم جواز بيع الذهب إال مبثله يدا بيد

قال ، اترت أقوال العلماء واحملققني يف تأييد هذا القولوقد تو، ً                     ومنعا للوقوع يف الربا

 عام، احلديث ..بالورق الورق وال ، بالذهب الذهب التبيعوا" : رمحه اهللالقاضي عياض

)١("هذا ىف خالف وال ، ءيورد وجيد وترب ومصنوع مشكول من أجناسها مجيع ىف
، 

 مضروب من صنافهأ مجيع الذهب يف ويدخل:" وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

 النووي ونقل  ومغشوش، وخالص وترب وحلي ومكسر وصحيح ورديء وجيد ومنقوش

  )٢("اإلمجاع ذلك يف لغريهً      تبعا

                                                           

     ٢٦٢ / ٥  ،                        إكمال املعلم بفوائد مسلم   )١ (

     ٣٨٠ / ٤  ،                            فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) ٢ (



       
  

 
  

  
 ١٨٠ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 
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ًالقـــبض إمـــا أن يكـــون قبـــضا حقيقيـــا   يتحقـــق القـــبض احلقيقـــي باملناولـــة و، ًحكميـــا  أوً

 حيـث ،ن شروط الصرف واملتاجرة يف الذهب حلول البدلني وقبضهما وم،باأليدي

ويتحقـق القـبض  ، العقـد جملـس يف حاضرين موجودين الصرف عقد يف يكون البدالن

ً اعتبـــارا وحكمـــا بالقيـــد الـــورقي أو االلكـــرتويناحلكمـــي مـــع التخليـــة والتمكـــني مـــن ، ً

ًبض حساالتصرف ولو مل يوجد الق ًومن صور القبض احلكمي املعتربة شرعا وعرفـا ، ّ ً

  :ما يأيت

رن بالتــسوية الفوريــة ملبلــغ مــن املــال يف حــساب العميــل يف ـاملقتــ  )١ (د املــصريفـالقيـ .١

 :احلاالت اآلتية

 .ًإذا أودع يف حساب العميل مبلغا من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية  -  أ

بـــني البنـــك يف حـــال شـــراء ًإذا عقـــد العميـــل عقـــد صـــرف نـــاجزا بينـــه و  -  ب

 .عملة بعملة أخرى حلساب العميل

ً مبلغـــا مـــن حـــساب لـــه ليـــضمه إىل -بـــأمر العميـــل -إذا اقتطـــع البنـــك   -  ت

                                                           

                               ا نقل مبلغ معني من حساب مصريف إىل                       عملية مصرفية يتم مبوجبه «  :                       تعريف القيد املصريف هو )١ (

                                         حيـث يقيـد املبلـغ مـرة يف اجلانـب املـدين مـن حـساب   ،                            حساب آخـر مبجـرد قيـود يف احلـسابني

                   وقــد جيــري التحويــل بــني   ،                                ومــرة يف اجلانــب الــدائن للحــساب اآلخــر  ،                     العميــل اآلمــر بالتحويــل

            ود التجاريــــة     العقــــ  :     ينظــــر  ،                          أو بــــني حــــسابني داخــــل بنــــك واحــــد  ،                   حــــسابني يف بنكــــني خمتلفــــني

  .   ٢٣٣  ،        حممد اجلرب   . د  ،                                         وعمليات البنوك يف اململكة العربية السعودية



       
  

 
  

  
 ١٨١ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

 حـساب آخــر بعملــة أخــرى يف البنــك نفــسه أو غــريه لــصاحل العميــل أو

  .ملستفيد آخر

ة املتعـارف إىل املـد) التسلم الفعلـي(  يف حال الضرورة تأخري تسوية القيودًويغتفر استثناء

ً، بـشرط تقييـد العمليـة قيـدا )يـوم، أو يـومي عمـل( عليها يف أسواق الصرف العاجـل

جيـوز للمـستفيد  ًابتدائيا عند التعاقد، وعـدم االكتفـاء بالتعاقـد الـشفوي؛ علـى أنـه ال

القيـــد املــــصريف  أن يتـــصرف يف العملـــة خــــالل املـــدة املغتفــــرة إال بعـــد أن حيـــصل أثــــر

  .يبإمكان التسليم الفعل

 .تسلم الشيك السياحي أو املصريف أو املصدق  -  ث

ًتسلم الشيك الشخصي إذا كان له رصيد ودل العرف على اعتبار قبـضه قبـضا   -  ج

 .   حملتواه

يف ) املــــشرتي(تـــسلم البـــائع قـــسيمة الــــدفع املوقعـــة مـــن حامــــل بطاقـــة االئتمـــان   -  ح

اقــة بــدون احلالــة الــيت ميكــن للبنــك املــصدر للبطاقــة أن يــدفع املبلــغ إىل قابــل البط

 . )١ (أجل

كـأن يكـون املعـدن أمانـة ،  بـشهادة تثبـت وجـود الـسلعةحيصل القبض احلكمي  -  خ
                                                           

) ١( 
  ،    ١٩٨  ،    ١٩٧ ص  ،   )  ٦ / ٤ (  ٥٢        قــــرار رقــــم  ،                                        قــــرارات وتوصــــيات جممــــع الفقــــه اإلســــالمي الــــدويل

                     قرار اهليئة الشرعية يف   ،    ٢٦٤ ص  ،                   الدورة احلادية عشرة  ،                              قرارات ا�مع الفقهي اإلسالمي مبكة

                     قـضايا فقهيـة معاصـرة يف   ،  ٥- ٤ ص  ،   )   ١٨ (        قرار رقـم  ،                ط الشرعية للصرف      الضواب  ،          بنك البالد

    عبـد    . د  ،                                 قبض الشيك هل يقـوم مقـام قـبض النقـد  ،   ٩٩  ،   ٩٨  ،         نزيه محاد .  أد  ،              املال واالقتصاد

  .  ١٨  ،          اهللا الربعي



       
  

 
  

  
 ١٨٢ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

ومتــنح حاملهــا وصــاحب ، أو وديعــة عنــد شــخص مقابــل شــهادة تثبــت وجــوده

يف أي وقـت ، ًاحلق فيها حق احلصول على الذهب وقبضه ماديـا والتـصرف فيـه

 تكـــاليف القـــبض والنقـــل وضـــمان هالكـــه وتلفـــه بعـــد شـــاء دون عقبـــات ســـوى

احلصول على هذه الشهادة هذا وقد اتفق العلماء على أن قبض العوضـني قبـل 

لـــصحة القـــبض احلكمــــي يف ال بــــد و، التفـــرق مـــن ا�لـــس شــــرط لـــصحة العقـــد

 للمـشرتي يقـبض الـذهب نيابـة ولـو وجـد وكيـل، الذهب أن يتبعه قبض حقيقي

ألن قـــبض ،  فقـــط القـــبض احلكمـــيجيـــوز  قبـــضه فـــالفـــال حـــرج، وأمـــا دون عنـــه

 دون قــبض ال عــربة بــه، إال إذا لبــائعيــتم فيهــا، وتركــه لــدى اًحقيقيــا مل الــذهب 

 الــذهب نيابــة عــن املــشرتي وتبقيــه لــديها حــىت هنــاك شــركة وســاطة تقــبضكــان 

جـاء ، يطلـق الوسـيط عنـد الفقهـاء علـى السمـساروتبيعه له فال حرج يف ذلك، 

وجــاء يف حاشــية ،  )١ (»إذا قــال السمــسار املتوســط بينهمــا للبــائع «:يف ا�مــوع

واملــراد بــه هنــا ،  )٢ (»السمــسار هــو املتوســط بــني البــائع واملــشرتي«: ابــن عابــدين

اجلهـــة الــيت تكـــون مهمتهــا التوســـط بــني الفـــريقني لتحقيــق التوافـــق  الــشخص أو

ضها ألن قبــــ،  )٣ (وإعطائهــــا للــــراغبني للعمــــل فيهــــا، واالنتظــــام يف تــــوارد األمــــوال

أمــا إذا كــان ال ميكنــه قــبض معــدن الــذهب ، للــذهب يقــوم مقــام قــبض موكلهــا

ًقبضا حقيقيا الذي اشرتاه  أو طريـق ،  سـواء عـن طريقـه، احلـصول عليـه ميكنهوالً

                                                           

    ٢٠٠ / ٩       ا�موع )١ (

    ٤١٤ /  ١٢  ،                                       تكملة حاشية رد احملتار على الدر املختار )٢ (

  .   ٣٩٤  ،    ٣٩٣ ،        سامي محود   . د  ،                        يتفق والشريعة اإلسالمية                         تطوير األعمال املصرفية مبا )٣ (



       
  

 
  

  
 ١٨٣ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

وإذا أراد العميـل ،  ويقتصر التسليم فقط على التقييد يف حـساب العميـل،وكيله

فهـذا ، قـط دون معـدن الـذهب احلقيقـيّبيعه مرة أخرى باع ما قيد يف حـسابه ف

ًمضاربة على األسعار ارتفاعا وهبوطا لربح فـارق الـسعر دون قـبض حقيقـي  أو ،ً

ًال ميكنـه قـبض الـثمن قبـضا حقيقيـا  ًيعتـرب حمـرم شـرعا لتخلـف شــرطفكـل هـذا ، ً

  . القبضوهوأو أحدمها ،  يف بيع النقدينمن شروط الصحة

  

  

  

  

  

  

  



       
  

 
  

  
 ١٨٤ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 
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بقية وب، بوسائل االتصال احلديثةووسائل نقل اإلجياب والقبول ، التعاقد بني غائبني

بيع  يف ووسائل قبض عوضي عقد الصرف، وسائل التواصل واالتصال االلكرتوين

 ،)١(خالف بني فقهاء العصر يف جواز التعاقد بوسائل االتصال احلديثةال، الذهب
رق قبض عوضي عقد الصرف وبيع الذهب يف حالة التعاقد من يف وسائل وطواختلفوا 

 المي يفالفقه اإلسجممع وقد صدر قرار من ، ل وسائل االتصال املذكورة أعالهخال

 ٢٠ـ١٤ هـجرية املوافق ١٤١٠ / ٨ / ٢٣ ـ١٧ّ                              السادسة املنعقدة مبدينة جدة من دورته 
 االتصال وسائل يف حصل الذي الكبري التطور إىل ً     نظرا:(وقد جاء فيهم ١٩٩٠/

، والتصرفات املالية املعامالت إجناز لسرعة العقود إبرام يف �ا العمل وجريان

 وباإلشارة وبالكتابة باخلطاب العقود إبرام بشأن الفقهاء له تعرض ما وباستحضار
 الوصية عدا -  ا�لس احتاد له يشرتط احلاضرين بني التعاقد أن من وماتقرر ، وبالرسول

 أحد إعراض على يدل ما صدور وعدم ، والقبول اإلجياب وتطابق - والوكالة واإليصاء

   :يلي ما قرر، العرف حبسب والقبول اإلجياب بني واملواالة ، التعاقد عن العاقدين

 معاينة، اآلخر أحدمها يرى وال واحد مكان جيمعهما ال غائبني بني التعاقد مت إذا :ً    أوال
 السفارة أو الرسالة أو الكتابة بينهما تصالاال وسيلة وكانت كالمه يسمع وال

 اآليل احلاسب وشاشات والفاكس والتلكس الربق على ذلك وينطبق ،) الرسول(

   .وقبوله إليه املوجه إىل اإلجياب وصول عند العقد ينعقد احلالة هذه ففي ،) احلاسوب(

                                                           

ــــدويل   )١ (        املعــــايري   ،    ١٩٥ ص  ،  ) ٦ / ٣ (  ٥٢        قــــرار رقــــم  ،                                      قــــرارات وتوصــــيات جممــــع الفقــــه اإلســــالمي ال

  ،                                          قــرارات وتوصـــيات نــدوات الربكـــة لالقتــصاد اإلســـالمي  ،  ٥ ص  ،  ) أ ( ٦ / ٢         معيــار رقـــم  ،        الــشرعية

     ١٩٤ ص  ،  ) ١ /  ٢٥ (



       
  

 
  

  
 ١٨٥ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
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 هذا وينطبق ، عدينمتبا مكانني يف ومها واحد وقت يف طرفني بني التعاقد مت إذا ً:      ثانيا

 على وتطبق ، حاضرين بني ً       تعاقدا يعترب بينهما التعاقد فإن ، والالسلكي اهلاتف على

   .الديباجة يف إليها املشار الفقهاء لدى املقررة األصلية األحكام احلالة هذه

 على بالبقاء ً      ملزما يكون املدة حمدد ً      إجيابا ، الوسائل �ذه ، العارض أصدر إذا  :ً      ثالثا

   .عنه الرجوع له وليس ، املدة تلك خالل إجيابه

 الصرف وال ، فيه اإلشهاد شرتاط ال النكاح تشمل ال السابقة القواعد إن ً:      رابعا

  .املال رأس تعجيل شرتاط ال السلم وال ، التقابض الشرتاط

 العامة القواعد إىل فيه يرجع الغلط أو التزوير أو يفيالتز باحتمال يتعلق ما ً:      خامسا

  .)١(إلثباتل

وقد صدر قرار من اهليئة الشرعية يف بنك البالد بتحرمي التعامل بني غائبني يف 

 كان ولو للطرفني، ملزمة كانت إذا بالعمالت املتاجرة يف املواعدة حترم":" الصرف

  .)٢("العمل هبوط خماطر ملعاجلة ذلك

رام العقود باستخدام إب:" يلي وقد جاء يف قرار هيئة احملاسبة يف املعايري الشرعية ما

احملادثة الصوتية أو احملادثة بالصوت والصورة بني املتعاقدين عرب االنرتنت يأخذ أحكام 

وعليه فإنه تسري عليه مجيع أحكام التعاقد بني حاضرين ، التعاقد بني حاضرين

                                                           

     ١٩٥ ص  ،  ) ٦ / ٣ (  ٥٢        قرار رقم  ،        الدويل                                 قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي )١ (

    ، (  ١٨)    رقم        الشرعية      اهليئة     قرار  ،      للصرف        الشرعية        الضوابط  :      البالد    بنك   )٢ (

http://www.bankalbilad.com.sa/ar/filesdownload.asp 
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، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، كاشرتاط احتاد ا�لس

  .)١("ة بني اإلجياب والقبول حبسب العرفواملواال

ٌ                     كل من البائع واملشرتي كان ويشرتط يف جواز التعاقد بني غائبني يف بيع الذهب إذا  

 يف ال يصحو، القبضالعقد و يف ِّ                           فإن الوكيل يقوم مقام املوكل،  وكيليهماحضورً       غائبا 

، وللبائع الثمنقبض للمشرتي الذهب  يلني حبيثِّ      ملوكيكون الوكيل أن عقد الذهب

للمشرتي أن يوكل يف القبض، : قال أصحابنا: فرع" :يالنوو جاء يف ا�موع لإلماموقد 

أال يوكل املشرتي من يده : أحدمها: وللبائع أن يوكل يف اإلقباض، ويشرتط لذلك أمران

، فال جيوز ً                                 أال يكون القابض واملقبوض منه واحدا: ينالثا. يد البائع كعبده ومستولدته

وقد جاء يف املعايري ، )٢(" يف اإلقباض ويوكله املشرتي يف القبضً                   أن يوكل البائع رجال

عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها يف بيع السلعة اليت اشرتاها منها  :"الشرعية

يسمح للعميل  ا كان النظام العلى أنه إذ، وعدم توكل املؤسسة عن العميل يف بيعها

ببيع السلعة بنفسه إال بواسطة املؤسسة نفسها فال مانع من التوكيل للمؤسسة على أن 

»ً                                               يكون يف هذه احلالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكما
)٣(.  

                                                           

     ٤١٢ ص  ،  ٧ / ٤   بند  ،   )   ٣٠ (          املعيار رقم  ،               املعايري الشرعية   )١ (

     ٣٣٨ / ٩                ا�موع شرح املهذب    )٢ (

  .   ٤١٢ ص  ،  ٧ / ٤   بند  ،   )   ٣٠ (            املعيار رقم ،                املعايري الشرعية )٣ (
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������������� �

������������������������������������ �

 مثال أن ،)١(جياب إىل زمن مستقبلما أضيف فيه اإل: العقد املضاف للمستقبل هو

فيقول له املشرتي ، بعتك هذا الذهب بكذا من أول الشهر القادم: يقول شخص آلخر

املعروف أن دخول األجل يف الصرف يفسده ألي من العاقدين أو كليهما و، قبلت

ً                                                                          ولألجل تأثري كبري يف الفساد ما ليس يف التفاضل والدال على ذلك أن التفاضل مباحا 

ينعقد الصرف إال وهلذا ال جيوز أن ، ني اجلنسني شريطة أن ال جيوز بينهما النساءب

 أن رسول اهللا  ويدل على ذلك ما ورد عن أيب سعيد اخلدري، بشكل فوري وناجز

وال ً                                                        ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض«:  قال 

ً                                                                             تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبا  ً

  :أو مبعدن آخر غري الذهب، وال خيلوا بيع الذهب إما أن يكون بذهب، )٢(»بناجز

                                                           

     ١٦٦ ص  ،              الصديق الضرير  .   أد  ،                                   لغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي ا  ) ١ (

) ٢( 
        ومــــسلم يف   ،    ٢٨٧ ص  ،   )     ٢١٧٧ ( ،                    بــــاب بيــــع الفــــضة بالفــــضة  ،          يف صــــحيحه             أخرجــــه البخــــاري  

  ،   )     ١٢٨٥ ( ،                 بـــاب ماجـــاء يف الـــصرف  ،                والرتمـــذي يف جامعـــه  ،   ٤٢ / ٥  ،          بـــاب الربـــا  ،      صـــحيحه

ــــسنن الكــــربى  ،         والنــــسائي  ،   ٩٥ / ٣ ــــذهب  ،            ال ــــع الــــذهب بال        وأمحــــد يف   ،   ٤٦ / ٦  ،   )     ٦١١٩ ( ،                بي

                       بـــاب حتـــرمي التفاضـــل يف اجلـــنس   ،            الـــسنن الكـــربى  ،         والبيهقـــي  ،   ٦٨ /  ١٨  ،   )      ١١٤٩٤ ( ،     مـــسنده

  .   ٤٥٨ / ٥  ،   )      ١٠٤٨٨ ( ،      الواحد
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، ٍ                                                         جتوز املواعدة امللزمة يف املتاجرة بالذهب إذا كانت من طرف واحد: ذهب بذهب .١

ألن الوعد ببيع وشراء ، )١(إذا كانت ملزمة للطرفني فتحرمأما املتاجرة يف الذهب 

وقد جاء يف قرار ، )٢(الذهب يف املستقبل فتح للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ

املواعدة يف بيع العمالت مع تأجيل الثمن جائزة إذا " :ندوة دلة الربكة ما يلي

 .)٣("كانت املواعدة غري ملزمة

يف الصرف أن يكون عوضا الصرف حالني حني وألن متطلب اشرتاط الفورية 

وكذلك متطلب قبض العوضني يف ، فال جيوز عقد الصرف على غائب، التعاقد

وكذلك من متطلباته قبض ، فالجيوز عقد الصرف على غائب، جملس العقد

ن معظم إال أ،  يقتضي بالضرورة نفي األجلالعوضني يف جملس الصرف الذي

ن الصرف إذا دخله األجل وأ، ً                   لشرط فيه تأكيدا له أن هذا االعلماء ذهبوا على

: قال ابن املنذر رمحه اهللا، )٤(فسد حيث ال جيوز األجل فيهما بغري خالف نعلمه

 أن قبل افرتقا إذا املتصارفني أن على العلم أهل من عنه احفظ من كل أمجع"

 بعد أمجع وقد:" وقال القاضي عياض رمحه اهللا، )٥("فاسد الصرف أن يتقابضا،

                                                           

) ١( 
     قرار  ،      للصرف        الشرعية        الضوابط  :      البالد    بنك  ،  ٥ ص  ،  ٩ / ٢   بند  ،   )  ١ (          املعيار رقم  ،   ية              املعايري الشرع

 (  ١٨)    رقم        الشرعية      اهليئة

     ١٣٧ / ١  ،  )   ١٧٢ (        فتوى رقم  ،                   بيت التمويل الكوييت  ،                                   الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية   )٢ (

    ٥٢ ص  ،  )  ٢٣ / ٦ (        قرار رقم  ،                                         رارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي ق   )٣ (

     ١٦٦                القوانني الفقهية    ،     ٣٣٢ / ٤            مواهب اجلليل   ،    ١٨٣ _   ١٨٢  /  ٢             حاشية العدوي    )٤ (

    ٦١ / ٦  ،          ابن املنذر  ،                         اإلشراف على مذاهب العلماء  ) ٥ (
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أي يف بيع الذهب بالفضة - منعها على الفتوى وأئمة كلهم األمصار علماء

  .)١("جبنسهما

ً                       مستقبال بسعر الصرف عند والتعاقد أما إن حصلت املواعدة على أن يتم التقابض 

ً                     وال يصري الثمن دينا ، وال ينتقل �ا ملك املبيع إىل املشرتي،إبرام العقد فهو جائز

وأما إن حصلت ، )٢( إال يف املوعد املتفق عليه بإجياب وقبولينعقد البيعوال، عليه

ً                                     ويكون القبض مؤجال بعد مدة زمنية بسعر ، ً                               املواعدة على أن يتم العقد مقدما

فهذا ال جيوز بإمجاع العلماء حيث مل يقل أحد ، الصرف الذي سبق االتفاق عليه

  . كما تقدمجبواز االفرتاق قبل التقابض

وز املواعدة على أو الفضة فال جت، العمالت الورقيةة أخرى كأما بيع الذهب بعمل .٢

لوجوب أن تكون ،  إذا مت حتديد املبلغ والسعر واملدةبيعها يف املستقبل وال شراؤها

ً        يدا بيد
)٣(

إذ ال جيوز ، أما حتديد السعر واألجل دون حتديد املبلغ فيجوز،  

 .)٤(لى صرف مؤجلاالرتباط بعقد ملزم وال حتديد  املبلغ يف املواعدة ع

فإن ، ً                            والذي يعترب حمرما يف عقد الذهب، خروج من عقد املواعدة املستقبل امللزمولل

يعمل �ا يف و، عدة صورتتبع  بعملة أخرى تاجرة بالذهبً                    عددا من املصارف يف امل

 : منهابعض املصارف اإلسالمية

                                                           

     ٢٦٩ / ٥  ،                        إكمال املعلم بفوائد مسلم  ) ١ (

     ٥١٢ ص  ،                                      قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ) ٢ (

    ٦٠ / ٢  ،                                فتاوى الشرعية لبنك اإلسالمي األردين  ال   )٣ (

     ٣٣٦ ص  ،  ) ٣ /  ١٨ (  ،                                         هليئات الشرعية لوحدات جمموعة الربكة املصرفية   ا             فتاوى وتوصيات   )٤ (
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 كميات  إحدى شركات الذهب الستريادإىل املصرف يتقدم أن :الصورة األولى

من البنك وعد لد املصرف مقابل وتقوم الشركة بتصدير الذهب إىل ب، من الذهب

 ّ         املصدرةوقد تستلم الشركة، عقدإبرام من دون ، شراء الذهب بعد وصولهبللشركة 

،  يد أمانة حىت يتم التعاقدلشركة عليهً                                  مبلغا من املال من املصرف وتكون يد ا

نته وقبضه يقوم املصرف بالعقد مع الشركة ول الذهب إىل املصرف ومعايوعند وص

 عرب ةالبائعالشركة إىل ً      فورا تسليم الثمن يقوم املصرف بو، استالم سلعة الذهببعد 

  .والقيد املصريف، احلواالت البنكية

لتوريد ،  أن يقوم املصرف بعمل اتفاقية مع شركات الذهب املصدرة:الصورة الثانية

 وبعد استالم الذهب، نة حىت يستلم الذهبالذهب مقابل أن تكون يده يد أما

واستالم السلعة ، بتسليم الثمن، يعقد املصرف مع شركات الذهب عقد مشاركة

على مشاركة بتسويق الذهب مقابل أن يكون الربح بينهما املصرف  يقوم على أن

  .عليهتفقا ما ا

وم فيق، بطلب شراء كمية من الذهب أن يتقدم عميل للمصرف :الصورة الثالثة

يقوم ، وبعد متلك املصرف هلا، املصرف بشراء هذه الكمية بناء على طلب العميل

ويقيدها املصرف يف حساب العميل مع إبقاء ، ببيعها على العميل ويسدد مثنها

  .الذهب لدى املصرف وتوكيل العميل للمصرف ببيعه عند ارتفاع قيمته

ل نقدي من املصرف لشراء  أن تتقدم شركة استثمارية بطلب متوي:الصورة الرابعة

، والشركة مضارب، فاملصرف يف هذه الصيغة رب مال، الذهب واملضاربة فيه

واملضارب هو صاحب سلطة اختاذ ،  حيددها عقد املضاربةمعلومة من الربححبصة 
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وتعترب هذه الصيغة ، القرار االستثماري يف البيع والشراء دون تدخل من املصرف

  .املضاربةصحة ا شروط تنطبق عليه، مضاربة مقيدة

وحتقق التكامل بني ، تنفك عن التبادل احلقيقيال  الصيغ للمتاجرة بالذهبوهذه 

 ذه الصيغ يتبنيوه، لذهبوالشركات املصدرة أو املتاجرة با، ثمراملصرف املست

  : وهي، واملضاربة فيه فيها  شروط صحة بيع الذهبتتوفر أن جوازها بشرط

  

 ويتم تعيينه بعد شرائه مبا مييزه عن عند التعاقدينه بعً                      أن يكون الذهب موجودا  .١

 .غريه

ويد ، وأن تكون يد الشركة املصدرة للذهب، أن ال تكون املواعدة ملزمة للطرفني .٢

 حىت يتم ما التصرف فيهوال حيق هل،  الثمن والسلعة يد أمانة وحفظ علىاملشرتي

وقد جاء يف ، لتقابض فيتم التعاقد وامن قبل املصرفالبيع للذهب  التعاقد على

قرار ندوة دلة الربكة عن حكم املواعدة بشراء العمالت املختلفة اجلنس بسعر يوم 

هذه املواعدة إذا كانت ملزمة للطرفني فإ�ا تدخل يف عموم :" االتفاق ما نصه

 .)١("فال تكون جائزة) بيع الدين بالدين( النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

                                                           

    ٢٣ ص  ،  )  ١٣ / ١ (  ،                                          قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي  ) ١ (
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عن حكيم ، النهي عن بيع الشيء قبل ملكهوقد ورد ، بيعهللبائع قبل  ملكية الذهب .٣

يارسول اهللا، يأتيين الرجل يسألين البيع، ليس عندي ما : قلت: ، قال بن حزام

  .)١(»التبع ما ليس عندك«: أبيعه، مث أبيعه من السوق فقال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

    لـيس                      بـاب يف الرجـل يبيـع مـا  ،            داود يف سننه      وأبو  ،   )      ١٥٣١١ ( ،             أمحد يف مسنده   مام        أخرجه اإل  ) ١ (

    لــــيس                    ء يف كراهيــــة بيــــع مــــا  جــــا        بــــاب مــــا  ،                والرتمــــذي يف جامعــــه  ،    ٣٦٢ / ٥  ،   )     ٣٥٠٣ ( ،    عنــــده

  ،   ٥٩ / ٦  ،   )     ٦١٦٢ ( ،              لــيس عنــد البــائع        بيــع مــا  ،            الــسنن الكــربى  ،         والنــسائي  ،   )     ١٢٧٦ ( ،    عنــده

  ،    ٤٣٩ / ٥  ،  )     ١٠٤٢٢ ( ،                    جيــوز بيــع العــني الغائبــة              بــاب مــن قــال ال  ،            الــسنن الكــربى  ،         والبيهقــي

        بـاب مـا  ،           البـدر املنـري  ،                وصححه ابن امللقـن  ،    ٢١٧ / ٣  ،   )     ٣٠٩٨ ( ،                     والطرباين يف املعجم الكبري

  .   ١٣٢ / ٥  ،   )     ١٢٩٢ ( ،            إرواء الغليل  ،        واأللباين  ،    ٤٤٨ / ٦ ،            يصح به البيع
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ربط أجزاء : واملراد بالعقد هو، القبض يف جملس العقد، من شروط صحة العقد

ارتباط اإلجياب بالقبول االلتزامي كعقد : وقيل هو، )١ً(                           التصرف باإلجياب والقبول شرعا

فالقبض ركن انعقاد أو شرط صحة، وليس جمرد أثر يرتتب على العقد بعد ، )٢(البيع

  ً.      صحيحانعقاده ا

   :تتلخص هذه الصورة فيما يليو

وسائل االتصال عرب يتم التعاقد على شراء الذهب أو العملة بتبادل اإلجياب والقبول 

ً                                                         احلديثة على أن يتم تنفيذ املعاملة بقبض العوضني قبضا حكميا  خالل يومي ً         وحقيقيا ً

 التوقيت بني بلدي عمل، خبالف اليوم الذي مت التعاقد فيه، باإلضافة إىل فرق

  .املتعاقدين

فإذا كان التعاقد مت يوم االثنني، فإن تسليم الذهب وعملة الثمن، أو تسليم العملتني 

يف الصرف يتم يف يوم األربعاء، ويكون تاريخ هذا اليوم هو تاريخ االستحقاق، وال 

 يوم حتسب أيام العطالت الرمسية يف حساب تواريخ االستحقاق؛ فلو كان التعاقد يف

اجلمعة فإن تاريخ االستحقاق يكون يوم الثالثاء؛ ألن يوم السبت واألحد مها عطلة 

رمسية يف أوروبا، ويضاف إىل ذلك الفرق الزمين بني األسواق العاملية املختلفة، وحتديد 

                                                           

     ١٥٨  ،       اجلرجاين  ،         لتعريفات ا   )١ (

     ٣٩٧ / ٣  ،        الزركشي  ،                 املنثور يف القواعد   )٢ (
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قد أصبح ذلك و، مهلة اليومني تعترب من متطلبات إجراءات التسوية بني املتعاملني

ً                     مما يكون سببا يف تأخر ،  يف العصر احلديث يف التعامل الدويلً                 قاعدة عامة وعرفا

 بسبب القبض احلقيقي وذلك للضرورة وشدة احلاجة ورفع احلرج عن املتصارفني

    .وليس للتأجيل املقصود على سبيل املداينة، اإلجراءات لنقل احلقوق

  

 :حكم هذه الصورة

ذا توفر فيها التقابض احلكمي  إقود صحيحةالعقود اليت تتم على هذه الصورة هي ع

  :وذلك لألسباب التالية،  البيعها آثاريرتتب عليو؛ واحلقيقي

 وسائل االتصال عرب يف جواز التعاقد ا�امع الفقهية املعاصرة ال خالف بني :ً    أوال

احلديثة، وقد صدرت قرارات من ا�امع الدولية يف جواز ذلك يف شراء الذهب وصرف 

 فوجب كيفيته يبني ومل البيع أحل اهللا نإ :"إلمام ابن قدامة رمحه اهللاقال ا، )١(العمالت

  .)٢("العرف إىل فيه الرجوع

 يف اعتبار اإليداع يف احلساب واخلصم منه ا�امع الفقهية املعاصرة ال خالف بني ً:      ثانيا

ً                                              قبضا وتسليما وتسلما ترتتب عليه آثاره الشرعية ً  وقد ،إذا تبعه القبض احلقيقي للسلعة، ً

                                                           

ــــدويل قــــ   )١ (       ملعــــايري  ا  ،    ١٩٥ ص  ،  ) ٦ / ٣ (  ٥٢        قــــرار رقــــم  ،                                     رارات وتوصــــيات جممــــع الفقــــه اإلســــالمي ال

  ،                                          قــرارات وتوصـــيات نــدوات الربكـــة لالقتــصاد اإلســـالمي  ،  ٥ ص  ،  ) أ ( ٦ / ٢         معيــار رقـــم  ،        الــشرعية

     ١٩٤ ص  ،  ) ١ /  ٢٥ (

   ٨ / ٦  ،          ابن قدامة  ،     املغين  ) ٢ (
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صدرت قرارات ا�امع واملعايري الشرعية بانطباق ذلك احلكم على جتارة الذهب وبيع 

   )١(العمالت

قبل األحاديث اليت تستلزم قبض البدلني يف عقود شراء الذهب وصرف العمالت  ً:      ثالثا

، وال ض، وال جملس العقدفإ�ا مل حتدد معىن القب، تفرق العاقدين عن جملس العقد

ً                                          وقد أكد ذلك مجع من الفقهاء قدميا وحديثا ،  ل تركت ذلك كله للعرف، بالتفرق ً

، يرتتب عليه حكمه الشرعي فاحتاد ً       وتفرقا، وجملس عقد ً                  يعده العرف قبضافكل ما

ه العاقدان مشتغلني فيه املقصود منه هو احتاد الزمان الذي يكون فيجملس العقد 

، طاملا مل يتخلل صرف العمالتلزمان حسب عرف أسواق ، وإن طال هذا ابالتعاقد

 ،ً                              إعراضا عن العقد من أحد عاقديهً            انقطاعا أو بني اإلجياب والقبول والقبض مايعد 

 فمعناه التقابض شرطنا وحيث:"جاء يف ا�موع، وقد نص كالم الفقهاء على ذلك

 يف الشافعي قال تفصيله سبق كما ا�لس خيار به ينقطع الذى التفرق قبل التقابض

 بأس وال جملسهما يف مقامهما يطول أن بأس ال صحابواأل ماأل من الصرف كتاب

 قبل تقابضا مث العقد جملس عن وتباعدا مشيهما طال نإو متماشيني بطوله ً     أيضا

 الذمة يف دراهم بعشرة الذمة يف ً       دينارا باعه ولو افرتاقهما لعدم البيع فيصح افرتاقهما

 من رسالأ مث حاضرين العوضان يكن ومل غالب نقد فيه موضع يف أوكان اجلميع ووصفا

                                                           

               قـــرارات وتوصـــيات   ،    ٢٦٤ ص  ،                   الـــدورة احلاديـــة عـــشرة  ،                              قـــرارات ا�مـــع الفقهـــي اإلســـالمي مبكـــة   )١ (

                     قــرار اهليئــة الـــشرعية يف   ،    ١٩٧ ص  ،  ) ٦ / ٤ (  ٥٣        قــرار رقــم  ،                           جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل جبـــده

                     قـضايا فقهيـة معاصـرة يف   ،  ٥- ٤ ص  ،   )   ١٨ (        قرار رقـم  ،                      الضوابط الشرعية للصرف  ،          بنك البالد

    عبد    . د  ،                                 قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد  ،   ٩٩  ،   ٩٨  ،         نزيه محاد   .  أد  ،              املال واالقتصاد

   .  ١٨  ،         هللا الربعي ا
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 ولو ،الربا من وسلما البيع صح التفرق قبل وتقابضا ليهماإ جمتمعني ذهبا أو حضرمهاأ

 ،)١("فال واال جاز العاقدين مفارقة قبل القبض وحصل القبض يف أحدمها أو وكال

 منزل إىل بنيحمصط متاشيا ولو طال وإن ا�لس يف القبض وجيزئ :"وجاء يف املغين

 أحدمها وكل ولو ..الشافعي قال و�ذا جاز عنده فتقابضا الصراف إىل أو أحدمها

 سواء قبضه مقام وكيله قبض وقام جاز تفرقهما قبل الوكيل فقبض القبض يف ً     وكيال

وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ، )٢("يفارقه مل أو القبض قبل ا�لس الوكيل فارق

 التسلم من �ا املستفيد يتمكن اليت بالصورة املصريف القيد خريتأ ويغتفر:" الدويل

 يتصرف أن للمستفيد جيوز ال أنه على التعامل أسواق يف عليها املتعارف للمدد الفعلي

 التسلم بإمكان املصريف القيد أثر حيصل أن بعد إال املغتفرة املدة خالل العملة يف

إن كيفية قبض األشياء ختتلف :" اإلسالميوجاء يف جملة ا�مع الفقهي ، )٣("الفعلي

حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا، فكما يكون القبض حسيا يف 

حالة األخذ باليد أو النقل أو التحويل إىل حوزة القابض أو وكيله، يتحقق أيضا اعتبارا 

 ذلك وحكما بالتخلية مع التمكني من التصرف، ولو مل يوجد القبض حسا، مبا يف

املنقوالت إذا جرى �ا العرف يعد قبضا حكميا، تسلم البنك أو وكيله ملستندات 

الشحن عند شراء البضائع من السوق اخلارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين اليت 

فرز البضاعة املشرتاة من . تعني البضاعة من املخازن اليت تدار بطرق مناسبة موثوق �ا

بائع بصورة مميزة يعد قبضا صحيحا هلا إذا اقرتن بأحد األمور قبل البنك يف خمازن ال

                                                           

     ٥٠٦ / ٩  ،                 ا�موع شرح ا ملهذب  ) ١ (

     ١١٣ / ٦  ،          ابن قدامة  ،   غين  امل  ) ٢ (

     ١٩٨ ص  ،  ) ٦ / ٤ (  ٥٣        قرار رقم  ،                                      قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ) ٣ (
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 إذا تسلم البنك أوراقا تثبت ملكيته -ب.  إذا مت الفرز مبعاينة مندوب البنك- أ: اآلتية 

 إذا كانت السلع مرقمة وسجلت أرقام السلع املفرزة لصاحل - ت. للسلع املفرزة

أنه يغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة " اء يف معيار املتاجرة يف العمالتجو، )١("البنك

اليت يتمكن �ا املستفيد من التسلم الفعلي إىل املدة املتعارف عليها يف أسواق 

  .)٢("التعامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

     ٤٥٣ / ١ / ٦                       جملة ا�مع الفقهي اإلسالمي    )١ (

   ٥ ص  ،  ) ٣ / أ / ٥ / ٦ / ٢     فقرة   )  ١ (          معيار رقم  (  ،               املعايري الشرعية   )٢ (
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  : من مصرف اإلمارات اإلسالميالهيكلة الشرعية لمنتج شهادات الذهب

  :ملخص الموضوع

ً                                                                    باإلشارة إىل استفسار إدارة متويل األفراد مبصرف اإلمارات اإلسالمي مؤخرا حول 

، نعرض اهليكلة املقرتحة لتنفيذ املنتج، هيكلة منتج شهادات الذهب من املصرف

انع لديه من والذي أفاد بأنه ال م، وذلك بعد مناقشة املوظف املعين مبصرف اإلمارات

وذلك يف ضوء اإلجراءات العملية ، أن تضع اهليئة اهليكلة اليت تراها مناسبة للتنفيذ

  .احمليطة باملعاملة

  :أطراف املعاملة

  .املشرتي األصيل: املتعامل

يف الشراء واحلفظ " املشرتي األصلي" وكيل املتعامل: مصرف اإلمارات اإلسالمي

  .والبيع

  .شراء والبيع أي التعامل مع املوردلل الوكيل يف اوكي: اإلمارات ديب الوطين

  .بائع الذهب للمشرتي عن طريق وكيل الوكيل: البائع املورد للذهب
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  ):  شركة احلفظ( ترانس جارد

قبض الذهب من البائع حلساب (وكيل اإلمارات ديب الوطين يف القبض .١

 ).املشرتي خالل يومني

 .واحلفظ والتأمني، ل  الوكيلمن وكي، وكيل اإلمارات اإلسالمي يف القبض .٢

بإجياب من وكيل ) بعد معرفة مجيع املعلومات( ينعقد البيع :معاملة البيع والشراء

وقبول املورد بائع الذهب الذي يلتزم بتسليم الذهب ، )اإلمارات ديب الوطين(الوكيل

  .للوكيل يف القبض

  :نظرة عامة على الهيكلة وضوابطها الشرعية

مث ، ً                                                  صرف وكيال يف شراء الذهب واالحتفاظ به على سبيل األمانةُ               يعني املتعامل امل

ما يوكله يف توكيل غريه ك، ً                                                  وكيال يف بيعه أو اسرتداده عندما يطلب منه املتعامل ذلك

بعض ذلك شريطة أن يلتزم املصرف الوكيل بالشروط الشرعية يف شراء وبيع يف كل أو

  :الذهب وأهم هذه الشروط

 امل أو وكيله بشراء الذهب فإنه جيب أن يشرتيه ممن ثبت أنه عندما يقوم املتع

 .له ملكه وقبضه

 الذهب والثمن عقب اإلجياب والقبول مباشرة، األصل أن يتم قبض البدلني ،

ومع ذلك فإن تعذر تسليم الذهب يف جملس العقد بسبب صعوبة ذلك من 

ب حبد فيمكن أن يؤخر القبض بتسليم الوكيل لكمية الذه، الناحية العملية



       
  

 
  

  
 ٢٠٠ 

 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

فإذا مل يسلم البائع الذهب للوكيل خالل هذه املدة ، أقصى خالل يومني

 ً.                       فيبطل العقد ويعترب الغيا

 بواسطة الشركة املختصة باحلفظ(ويتحقق القبض عند تسلم الوكيل املشرتي (

ً                                            ويقوم املصرف عندها بتحويل مثن الشراء فورا إىل ، لكمية الذهب املشرتاة

 .املشرتي لدى املصرف/ ساب املتعاملً                      حساب البائع خصما من ح

  وبعدها سيبقي املصرف أو وكيله يف احلفظ الذهب عنده بصفة األمانة ويؤشر                                                                 ُ

 ً.                                             عليه بأنه مملوك للمتعامل ألنه جيب أن يكون معينا

  مث يدخل املصرف يف عقد إيداع مع املتعامل يودع فيه املتعامل الذهب لدى

من املصرف دون قيد وال شرط ويكون له حق قبضه ، املصرف مقابل أجر

وجيوز للمصرف مبقتضى عقد الوكالة أن ، ويف أي حلظة ودون رسوم اسرتداد

 .يوكل شركة احلفظ يف حفظ الذهب

 

الهيكلة التفصيلية المقترحة لمنتج شهادات ذهب مصرف اإلمارات : ً    أوال

  :اإلسالمي

كيل مع حق الوكيل يف تو، مبوجب عقد وكالة مقيد: عملية شراء الذهب  -  أ

يقوم املتعامل بتوكيل املصرف يف شراء وبيع الذهب وحبفظ ، آخرين

 .الذهب وختزينه
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  :وذلك في الخطوات التالية

مث يوقع على ، يوقع املتعامل على طلب االشرتاك يف منتج شهادات الذهب .١

عقد الوكالة املقيدة للمصرف يف الشراء والبيع ويف حفظ الذهب مع منح 

الرسوم املقررة (ويلتزم بدفع أجر الوكالة، الباطنالوكيل حق التوكيل من 

 ).بأنواعها

ويذكر املتعامل يف الطلب بياناته وكمية الذهب اليت يرغب يف شرائها  .٢

وفيه ، وسعر الشراء الذي يقبل الشراء به، ونوعها وعيارها ودرجة النقاء

ً                                                          كذلك تفويض للمصرف خبصم قيمة الذهب فورا عند الشراء من حساب 

 . الدائناملتعامل

سيقوم املتعامل بزيارة املصرف ليقوم املوظف املختص يف حضور املتعامل  .٣

وذلك بغرض تنفيذ عملية شراء الذهب ، ً                              باالتصال الكرتونيا بوكيل الوكيل

من املورد وتتم عملية الشراء بعد موافقة املتعامل األصيل بإجياب من وكيل 

 .الوكيل وقبول من املورد البائع

ً            وحيوله فورا ، مثن شراء الذهب من حساب املتعامل الدائنخيصم  املصرف  .٤

 .ليحوله إىل املورد البائع، حلساب وكيل الوكيل لدى املصرف

سيتعني على البائع مورد الذهب تسليم الذهب خالل يومني إضافيني  .٥

فإذا مل يسلم البائع الذهب خالل مدة اليومني فيبطل ، للوكيل يف القبض

 ً.                 العقد ويعترب الغيا
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سيقوم وكيل الوكيل كذلك بدفع مثن الشراء للمورد البائع مبجرد قبضه  .٦

كما لن يكون من  ،  أي خالل يومني بعد تنفيذ معاملة الشراءللذهب

 .املتعامل طلب بيع الذهب إال بعض قبضه عن طريق الوكيل يف القبض

   :مالحظة

ه ألن، أجازت اهليئة هنا أن يكون القبض خالل يومني قبض بني غائبني .١

يصعب من الناحية العملية نقل الذهب من مكان إىل آخر يف اإلمارات 

وذلك لضرورة إخطار جهة األمن املختصة قبل النقل ، يف نفس اليوم

  .بيومني حىت تتمكن من إعداد الرتتيبات الالزمة

األول تأمني خيص شركة احلفظ ويكون ، بينت اهليئة أن التأمني نوعان .٢

وال دخل للمصرف ،  أو خمالفة شروط العقدضد خماطر التعدي والتفريط

أما النوع اآلخر فهو التأمني ضد التلف أو السرقة ، �ذا النوع من التأمني

ويكون هذا  النوع من التأمني لصاحل وعلى حساب املتعامل ، أو اهلالك

وله أن يوكل املصرف أو غريه بالتأمني على الذهب الذي ، مالك الذهب

  .ميلكه

  :أو بيع الذهبعملية استرداد 

ً                                                                      يتم توكيل املصرف يف اسرتداده عينا أو بيع الذهب نقدا أو نيابة عن املتعامل وحيق ، ً

للمتعامل بعد إصدار شهادة الذهب طلب البيع أو االسرتداد يف أي وقت أثناء سريان 

  .الشهادة أو يف تاريخ االستحقاق
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  :ً                                طلب المتعامل استرداد الذهب عينا

ً                                               اسرتداد الذهب عينا فيطلب من املصرف بصفته وكيل عند رغبة املتعامل يف .١

 .ويقوم املتعامل بتسليم أصل شهادة الذهب للمصرف، اسرتداد الذهب

، بعد موافقة إدارة املصرف على طلب املتعامل بعد التثبت من مستنداته .٢

سيقوم قسم تنفيذ املعامالت باملصرف بإصدار رسالة تفويض تسلم للمتعامل 

ملختصة باحلفظ بغرض اإلفراج عن نفس سبائك الذهب اليت وموجهة للشركة ا

 .اشرتاها املتعامل

َّ                   الة التفويض ومن مث وتسليمها رس، يقوم املتعامل بزيارة مقر شركة احلفظ .٣

تؤكد ، وبعد إمتام عملية تسليم الذهب، ك الذهب اليت ختصهاستالم سبائ

 .ب اآليل باملصرفالشركة للمصرف ذلك ليتم إغالق املعاملة يف برنامج احلاس

ً                                                                 عند طلب املتعامل اسرتداد الذهب جزئيا سيقوم باستالم سبائك الذهب اليت  .٤

وستصدر له شهادة جديدة بباقي سبائك الذهب احملفوظة لدى ، طلبها

 .املصرف

  ً:                                                    طلب المتعامل بيع الذهب في السوق واسترداد قيمته نقدا

 املصرف بصفته وكيل فيطلب من، عند رغبة املتعامل بيع الذهب اململوك له .١

 .ويقوم املتعامل بتسليم أصل شهادة الذهب للمصرف، بيع الذهب

وكيل (يقوم املصرف بإرسال طلب املتعامل إىل بنك اإلمارات ديب الوطين  .٢

وبعد قبول ، والذي يرسل للمصرف السعر اليومي لبيع الذهب، )الوكيل

من بنك ) الوكيل(يطلب املصرف، للبيع �ذا السعر، )مالك الذهب(املتعامل
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ً                       بيع الذهب نقدا للمشرتي ) بصفته وكيل الوكيل يف البيع(اإلمارات ديب الوطين

 .يف السوق �ذا السعر

 اإلمارات ديب الوطين بعد إمتام عملية اإلجياب والقبول لبيع الذهب بني .٣

يقوم قسم تنفيذ املعامالت باملصرف بإرسال شهادة للشركة ، واملشرتي

ض اإلفراج عن الذهب الذي خيص املتعامل لصاحل املختصة باحلفظ بغر

والذي سيقوم بدوره بإخطار الشركة املختصة باحلفظ ، اإلمارات ديب الوطين

 .بتسليم الذهب للمشرتي

تقوم شركة احلفظ بتسليم الذهب للمشرتي خالل يومني من تاريخ وعليه  .٤

المه للذهب وسيقوم املشرتي بدفع الثمن لإلمارات ديب الوطين عند است، البيع

 ).أي خالل يومني إضافيني(

فسيقوم بإيداعه ، فور  استالم املصرف لثمن البيع بعد يومني من وكيل الوكيل .٥

 .يف حساب املتعامل بعد خصم رسوم الوكالة ذات الصلة

فسيتم ، يف حال طلب املتعامل بيع جزء من الذهب واإلبقاء على اآلخر .٦

مث إصدار ، بيع يف حساب املتعاملوإيداع مثن اجلزء امل، تنفيذ طلب البيع

 .شهادة ذهب جديدة بباقي الذهب الذي خيص املتعامل

  :طلب التجديد لخمس سنوات أخرى

حيق ، وعند انتهاء مد�ا، مدة الشهادة مخس سنوات قابلة للتجديد .١

للمتعامل أن يطلب من املصرف الوكيل إعادة إصدار شهادة ذهب 

املصرف بتنفيذ الطلب وحتصيل ويقوم ، جديدة ملدة مخس سنوات أخرى
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ً                                                          الرسوم اإلدارية ذات الصلة خصما من حساب املتعامل وإيداعها يف 

حساب أرباح وخسائر املصرف ويعترب هذا الطلب مبثابة متديد لعقد 

 .الوديعة مقابل أجر

سيتم حتديث برنامج احلاسب اآليل باملصرف ، عند تنفيذ عملية التجديد .٢

 .ً          تبعا لذلك

  :تعتبر كأجرة وكالة عن مجموع الخدمات التي يقدمها الوكيل: مالرسو: ً      ثانيا

، واملصرف وكيل يف الشراء ويف احلفظ والبيع، حيث إن املتعامل هو مالك الذهب

يف مقابل كل خدمة حيصل ) لالوكي( فسيلتزم املتعامل بسداد الرسوم التالية للمصرف

، )خلدمات اليت يقدمها الوكيلحبيث تكون الرسوم هي أجرة الوكالة عن جمموع ا(عليها 

  :وترغب إدارة املصرف يف فرض الرسوم التالية

وأثناء سريان ، الرسوم عند طلب املتعامل االشرتاك يف املنتج وشراء الذهب  -  أ

 .الشهادة

 .الرسوم عند طلب املتعامل بيع الذهب أو اسرتداده  -  ب

  : حبسب طلب فضيلة العضو التنفيذي للهيئة:المستندات: ً      ثالثا

،  يوكل فيه املتعامل املصرف يف شراء وحفظ وبيع الذهب:وكالة مقيدعقد  .١

 :يلي وينص يف التوكيل على ما

 ومينح من يوكله حق ، أن للوكيل أن يوكل غريه يف كل أو بعض ما وكل فيه

 .توكيل الغري

  ينص التوكيل على التزام الوكيل أو وكيل الوكيل بالضوابط الشرعية يف شراء

 .وبيع الذهب

وتكون خماطر هالك الذهب أو نقص ،  بأجر ملدة مخس سنوات:ديعةعقد و .٢

إال ) شركة احلفظ( وال يضمن املصرف وال من وكله) املوكل(قيمته على املتعامل
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يف أي من (بالتعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط واألحكام املتفق عليها

 ).عقدي الوكالة أو الوديعة

ق يف الذهب دون قيد أو شرط يكون حلامل الشهادة حق التصرف املطل .٣

وميكن أن يتم ذلك وفق (، وذلك بالبيع والرهن واهلبة وكافة أنواع التصرفات

ضوابط يضعها املصرف كطلب تسليم أصل شهادة الذهب أو غريه من 

 .اإلجراءات  اليت  ال ختالف الشريعة

تدقيق مث يبلغ رئيس إدارة ال، تقدم املستندات للعضو التنفيذي للهيئة للمراجعة .٤

 .الشرعي ملتابعة التنفيذ وتقدمي تقرير شهري يف السنة األوىل

ويتبني من خالل عقد املضاربة واالستثمار يف الذهب يف بنك ديب اإلسالمي 

  .وتوفر شروط صحة البيع فيها، إجاز�ا وتدقيقها من اهليئة الشرعية للبنك

، ف اإلسالميةم حبث األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصاراوهذا خت

فاألحكام املتعلقة به ، وليست هذه كل األحكام للمضاربة واملتاجرة بالذهب

ُ                            ولعل فيما ذكر غنية عن مامل ، اختصرناها يف هذه الورقاتلكن ، ً         كثرية جدا ُ

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، أسأل اهللا أن ينفع �ا، ُ     يذكر
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������� �

ً                          احلمد هللا محدا كثريا طيبا مب ً ويف ختام هذا البحث أقدم ، ً                           اركا فيه كما حيب ربنا ويرضىً

  :أهم النتائج اليت توصلت هلا يف هذا البحث وأمهها ما يلي

يف معناه معني معلوم قدره إىل من يتجر   دفع مال وماالراجح أنهتعريف املضاربة  .١

 .فيه جبزء معلوم من رحبه

النقد سواء احتد اجلنس النقد ب عقد الصرف يف بيع الراجح أنه  تعريف الصرف .٢

 .اختلفأو

التقابض قبل يشرتط لصحة عقد الصرف يف الفقه اإلسالمي ثالثة شروط هي  .٣

فإن ، أن يتم التماثل يف البدلني اللذين مها من جنس واحد و، تفرق العاقدين

أو ، يشتمل العقد على خيار الشرط أن الو، اختلفت األجناس جاز التفاضل

 .أوكليهماأجل لتسليم أحد البدلني 

ً                  سواء كان مصوغا ً                                   عدم جواز بيع الذهب إال مبثله يدا بيداألرجح من األقول هو  .٤

وقد تواترت أقوال العلماء ، ً                     ومنعا للوقوع يف الربا، ً            سدا للذريعة، أم غري مصوغ

 .واحملققني يف تأييد هذا القول

لصحة القبض احلكمي يف الذهب أن ال بد ف، مع تعدد صورة القبض احلكمي .٥

فال حرج،   للمشرتي يقبض الذهب نيابة عنهولو وجد وكيل، بعه قبض حقيقييت

يتم ً          حقيقيا مل ألن قبض الذهب ،  القبض احلكمي فقطجيوز وأما دون قبضه فال

 .فيها
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ٌ                                                                      يشرتط يف جواز التعاقد بني غائبني يف بيع الذهب إذا كان كل من البائع واملشرتي  .٦

 .ِّ                            مقام املوكل يف العقد والقبضفإن الوكيل يقوم، ً                    غائبا حضور وكيليهما

ً                                                                      إذا حصلت املواعدة يف بيع الذهب على أن يتم التقابض والتعاقد مستقبال بسعر  .٧

وال ، وال ينتقل �ا ملك املبيع إىل املشرتي، الصرف عند إبرام العقد فهو جائز

 .والينعقد البيع إال يف املوعد املتفق عليه بإجياب وقبول، ً                    يصري الثمن دينا عليه

ً                                                    كل ما يعده العرف قبضا، وجملس عقد وتفرقا، يرتتب عليه القبض يف بيع الذهب  .٨ ً

حكمه الشرعي فاحتاد جملس العقد املقصود منه هو احتاد الزمان الذي يكون فيه 

حسب عرف أسواق ً      قليال العاقدان مشتغلني فيه بالتعاقد، وإن طال هذا الزمان 

 اإلجياب والقبول والقبض مايعد ، طاملا مل يتخلل بني الدوليةصرف العمالت

 .ً                              إعراضا عن العقد من أحد عاقديهً           انقطاعا أو

من ومتت إجازة العقد ، مت عرض عقد متاجرة بالذهب يف بنك ديب اإلسالمي .٩

 والثمن الذهب، البدلني قبض توفر شروط اجلواز من اهليئة الشرعية يف البنك بشرط

 من قبل  على العقدقرتحاتعرض بعض املمت و، مباشرة والقبول اإلجياب عقب

  .اهليئة الشرعية يف البنك

  

  

  

  

  



       
  

 
  

  
 ٢٠٩ 
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، العبيدي الصادق حممد، الوهاب عبد حممد أمني حتقيق، منظور ابن، العرب لسان .١

 .هـ١٤١٩، ٢ط، لبنان، بريوت، العريب التاريخ مؤسسة، العريب الرتاث إحياء دار

، الفيومي املقري حممد بن أمحد العالمة، الكبري الشرح غريب يف املنري احاملصب .٢
  .هـ١٣٢٣، ١ط، القاهرة، العلمية التقدم مطبعة

، دار الفكر للطباعة، حتقيق عبد السالم هارون، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة .٣

 .هـ١٣٩٩
حتقيق طارق بن عوض اهللا ، م سليمان الطربايناحلافظ أيب القاس، املعجم الوسيط .٤

 .هـ١٤١٥، القاهرة، دار احلرمني، عبد احملسن احلسيين، بن حممدا

حتقيق ، لإلمام أيب الربكات عبداهللا بن أمحد النسفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٥
 هـ١٤١٨، ١ط، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، زكريا عمريات

، حممد أمني الشهري بابن عابدين،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار .٦

، دار عامل الكتب ،ّ             علي حممد معوض، حتقيق عادل عبد املوجود
 .هـ١٤٢٣  ،الرياض

 املعروف املغريب حممد بن حممد اهللا عبد أيب، خليل خمتصر لشرح اجلليل مواهب .٧

  .الكتب عامل دار، عمريات زكريا حتقيق، الرعيين باحلطاب
 دار، الدسوقي حممد الدين مشس العالمة، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية .٨

  .العربية الكتب إحياء

دار ، حتقيق حممد شاهني، الشيخ أمحد الصاوي، بلغة السالك ألقرب املسالك .٩
 هـ١٤١٥، ١ط، لبنان، بريوت، الكتب العلمية

، الشربيين حممد الدين  مشس للشيخ، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .١٠

  .هـ١٤١٨، ١ط، لبنان، بريوت، املعرفة دار، عيتاين خليل حممد به اعتىن
حققه وأكمله حممد ، ا حميي الدين النوويلإلمام أيب زكري، ا�موع شرح املهذب .١١

 .اململكة العربية السعودية، جدة، مكتبة اإلرشاد، جنيب املطيعي

، للتنمية المياإلس املعهد، األمني حسن.د، احلديثة وتطبيقا�ا الشرعية املضاربة .١٢
  هـ١٤٢١
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 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
 )دراسة فقهية تطبيقية( األحكام الفقهية للمضاربة بالذهب يف املصارف اإلسالمية 

حتقيق ، لإلمام موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي،  املقدسيابن قدامة، املغين .١٣

، ٣ط، الرياض، دار عامل الكتب، عبد الفتاح احللو.د، عبد اهللا الرتكي.د

 هـ١٤١٧
حتقيق جلنة متخصصة يف ، العالمة منصور البهويت، كشاف القناع عن اإلقناع .١٤

 هـ١٤٢٧، ١ط، وزارة العدل، وزارة العدل بالسعودية

حتقيق الدكتور عبد اهللا ، الشيخ منصور بن يونس البهويت، شرح منتهى اإلرادات .١٥
 .هـ١٤٢١، ١ط، مؤسسة الرسالة، الرتكي

أمحد عبد العليم أبو .مجع د، قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل   .١٦

 .هـ١٤٣٢، ١ط، عليو
عبد الستار أبو . إعداد د، قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي .١٧

 هـ١٤٣١، ١ط، جده، جمموعة الربكة املصرفية، غده

أبو ، اإلمام حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية،  عن رب العاملنيإعالم املوقعني .١٨
 هـ١٤٢٣، ١ط، دار ابن اجلوزي، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

، حتقيق عبد العزيز اخلليفة، إلسالم أمحد ابن تيميةشيخ ا، تفسري آيات أشكلت .١٩

 .هـ١٤١٧، ١ط، مكتبة الرياض، مكتبة الرشد
، لبنان، بريوت، مكتبة لبنان، العالمة علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات .٢٠

 .م١٩٨٥

،  حممودحتقيق الدكتور تيسري،  الشافعيبدر الدين الزركشي، املنثور يف القواعد .٢١
 .هـ١٤٠٢، ١ط، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

،  للنشردار ابن اجلوزي، حممد بن صاحل العثيمني، الشرح املمتع على زاد املستقنع .٢٢

 .هـ١٤٢٥، ١ط
، لإلمام أيب احلسن علي املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي .٢٣

، بريوت، دار الكتب العلمية، عادل أمحد عبد املوجود، حتقيق علي حممد معوض

 هـ١٤١٤، ١ط، لبنان
 املنويف علي بن خلف، كفاية الطالب الرباين على رسالة بن أيب زيد القريواين .٢٤

 .هـ١٤٠٩، ١ط، مصر، مطبعة املدين، علي اهلامشي، حتقيق أمحد إمام، املالكي

 .بيت التمويل الكوييت، الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية .٢٥
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 لعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وااخلامساملجلد  
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 .هـ١٤٣١، األردن، ّ     عمان، البنك اإلسالمي األردين، الفتاوى الشرعية .٢٦

حتقيق عبد الغين ، النووي مري بن شرف بن حيىياإلمام ، حترير ألفاظ التنبيه .٢٧

 .هـ١٤٠٨، ١ط، دمشق، دار القلم، الدقر
، لإلمام أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، بداية ا�تهد و�اية املقتصد .٢٨

 .هـ١٤١٦، ١ط، لبنان، بريوت، دار املعرفة

مجع الشيخ حممد بن ، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ .٢٩
 .هـ١٣٩٩، ١ط، مكة املكرمة، مطابع احلكومة، عبد الرمحن بن قاسم

عبد . مجع د، جمموعة الربكة املصرفيةفتاوى وتوصيات اهليئات الشرعية لوحدات  .٣٠

 .هـ١٤٣٤، ١ط، جمموعة الربكة املصرفية، اهللا علي عجبنا
، ١ط، دمشق، دار القلم، نزيه محاد.د، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد .٣١

 .هـ١٤٢١

، ١ط، مصر، دار النهضة العربية، راشد الرباوي .د، املوسوعة االقتصادية .٣٢
 .م١٩٧١

، ٣ط، جدة، دار الشروق، حسني عمر.د، ات االقتصاديةموسوعة املصطلح .٣٣

 .هـ١٣٩٩
إكمال املعلم بفوائد مسلم .٣٤

 
                       

ُ
حيىي . حتقيق د، لألمام القاضي عياض اليحصيب، 

 .هـ١٤١٩، ١ط، املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، إمساعيل

اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري .٣٥
حمب الدين ، حممد فؤاد عبد الباقي،  حتقيق الشيخ عبد العزيز بن باز،العسقالين

 .لبنان، بريوت، دار املعرفة، اخلطيب

 حسن حممد.د، السعودية العربية اململكة يف البنوك وعمليات التجارية العقود .٣٦
 .هـ١٤٠٤، ١ط، سعود امللك جامعة، اجلرب

بنك ،  واملؤسسات املاليةفتاوى اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف .٣٧

 .م٢٠٠٨، ١ط، اخلرطوم، السودان املركزي
حتقيق ، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، اإلشراف على مذاهب العلماء .٣٨

 .هـ١٤٢٥، ١ط، مكتبة مكة الثقافية، أبومحاد األنصاري
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 املكتب، األلباين الدين ناصر حممد، السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء .٣٩

 هـ١٣٩٩، ١ط،اإلسالمي

اإلمام سراج ، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري .٤٠
دار اهلجرة ، ورفاقه، حتقيق جمدي بن السيد أمني، الدين عمر ابن امللقن الشافعي

 .للنشر والتوزيع

 حققه محدي عبدا�يد، للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين، املعجم الكبري .٤١
 .القاهرة، مكتبة ابن تيمية، السلفي

جمموعة الربكة ، الصديق الضرير. د.أ، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي .٤٢

 .هـ١٤١٦، ٢ط، جدة، املصرفية
. حتقيق د، لإلمام أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، املقدمات املمهدات .٤٣

، ١ط، لبنان، وتبري، دار الغرب اإلسالمي، سعيد أعراب، حممد حجي

 .هـ١٤٠٨
، حتقيق األستاذ سعيد أعراب، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، الذخرية .٤٤

 .م١٩٩٤، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ١ط

، شليب حسن حتقيق، النسائي أمحد، الرمحن عبد أيب اإلمام، الكربى السنن .٤٥
  .هـ١٤٢١، ١ط، الرسالة مؤسسة، الرتكي اهللا عبد.د بإشراف

 الكتب دار، عطا القادر عبد حممد، البيهقي أمحد بكر أيب لإلمام، الكربى السنن .٤٦

 .هـ١٤٢٤، ٣ط، لبنان، بريوت، العلمية
 مكتبة، الربعي حممد بن اهللا عبد. د، النقد قبض مقام يقوم هل الشيك قبض .٤٧

 هـ١٤١٥، الرياض، الرشد

 

  


