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 ملخصال

 إن لةلذهب والفض  أحكاًما ختتص هبما من بني املعادن كةلها، ومن ذلك حرم  املراباة فيهما، وقد ثبتت يف ذلك مجةل  
من األحاديث النبوي ، اليت استنبط منها الفقهاء األحكام الفقهي  املتعةلق  ببيع الذهب والفض  وشرائهما. مث جاء العصر 
احلديث بأساليب مستجدة يف جمال التعامل بالذهب والفض ، واليت تتطةلب بذَل اجلهد واالجتهاد الفقهي لةلوصول إىل 

تعراض بعض األحاديث النبوي  الواردة يف التعامل بالذهب والفض  بيًعا أحكامها الشرعي . ويهدف هذا البحث إىل اس
وشراًء، والكشف عن بعض األحكام الفقهي  املهّم  املستنبط  من تةلك األحاديث، وإبراز ما توصل إليه العةلماء املعاصرون 

راء واملنهج منهج االستق من األحكام الشرعي  لألساليب املستجدة يف التعامل بالذهب والفض . وقد انتهج البْحث
الوصفي والتحةليةلي، وخةُلص إىل مدى جواز إحلاق النقود املعاصرة بالذهب والفض  يف أحكامهما، وحكم بيع الذهب 
والفض  وشرائهما عرب وسائل االتصال احلديث ، وحكم بيع الذهب والفض  وشرائهما باألوراق التجاري ، وبطاق  االئتمان، 

 والقيد املصريف.

امثان، مقاصد ، الطرق املستحدث  لدفع األ، وسائل االتصال احلديث النقود املعاصرة الذهب والفض ،: مفتاحيةمات الالكل
 الشريع .
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 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى نبينا حممد سيد املرسةلني، وعةلى آله وأصحابه أمجعني.
ونقود،  ان  عل منهما لةلناس أامثجُ حيث ائص ال توجد يف غريمها من املعادن، خبص الذهب والفض  خمتصانفإن  !أما بعد

فبهما تقدر األموال، وهبما يُتوصل إىل سائر األشياء واحلاجات. لذلك رتب اهلل عةليهما أحكاًما ختص هبما دون سائر 
ب بالفض  العوضني، أو يباع الذه ، وذلك أن يباع أحدمها جبنسه مع الزيادة يف أحدهمااملراباة في ، من ذلك حرم املعادن

 لفقهاء القدامىا وقد وردت مجةل  من األحاديث النبوي  الثابت  يف التعامل بالذهب والفض ، مث بنّي أو العكس إىل أجل. 
 ،هم، إال أن كالمهم كان منزَّاًل عةلى ظروف عصر أحكام التعامل بالذهب والفض  بيًعا وشراءً  -يف ضوء هذه األحاديث-

م.  ومتطةلبات د ت إىل اختفاء دور الذهب والفض  يف أداء وظيفتهما كنقو جاء العصر احلديث بعوامل عدة أدّ  مثزماِنه
وأامثان لةلسةلع، وقهيم لألشياء، واحتل مكاِنما يف ذلك العمةل  الورقي ، وما يتبعها من العمةل  املعدني ، كما ظهرت  ،لةلناس

، أن يتم خالهلا إبرام الصفقات والعقود، مثل اهلاتف، والتةلفازيف هذا العصر وسائل االتصال احلديث ، اليت ميكن 
ملصريف، وقبضها، مثل الشيك، وبطاق  االئتمان، والقيد ا أامثان السةلعظهرت طرق مستجدة ميكن هبا دفع كما   .واإلنرتنت

 جمال ساليب يفألوغري ذلك مما فرضته التقنيات احلديث . فجاء هذا البحث هادفًا إىل استعراض شيء مما استجد من ا
التعامل بالذهب والفض  بيًعا وشراًء، وما توصةلت إليه اجتهادات العةلماء املعاصرين يف إعطاء األحكام الشرعي  هلذه 

 األساليب. 
 بيًعا وشراءً  استعراض بعض األحاديث الواردة في التعامل بالذهب والفضة

ملةلح. لربوي "، وهي: الذهب، والفض ، والتمر، والرب، والشعري، واهناك ست  أشياء تعَرف يف الفقه اإلسالمي بـــ"األموال ا
ا، ويعرف بربا الفضل،  ا شرعً عترب ربا حمرمً بينهما ي أن بيع أي واحد منها جبنسه متفاضاًل  :ومعىن كون هذه األشياء ربوي 

 النسيئ . كذلك، وهذا يسمى رباا   يعترب ربا حمرمً كما أن بيع واحد من هذه األشياء مع ما يشاركه منها يف العةل  مؤجاًل 
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كتاب   ،م(1991هـ/1412، 1حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربي ، ط الجامع الصحيح،مسةلم بن احلجاج القشريي،  1

 .1587، رقم1311، ص3ف وبيع الذهب بالورق نقداً، جاملساقاة، باب الصر 
 .1587، رقم1311، ص3املصدر نفسه، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقًدا، ج 2
هـ/ 1351، 1، )حةلب: املطبع  العةلمي ، طمعالم السنن"الترب: قهَطع الذهب والفض  قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانري". محد بن حممد اخلطايب،  3

 . 68، ص3ج ،م(1932
ع، باب يف الصرف، كتاب البيو   ،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتب  العصري ، صيدا( سنن أبي داود،أبو داود سةليمان بن األشعث،  4
 . وقال األلباين: صحيح. 3349، رقم248، ص3ج
هاء يعين هات، واملراد أِّنما يتقابضان يف اجملةلس قبل التفرق. انظر: حيىي بن شرف النووي،  "هاء وهاء": يقول أحدمها: هاء يعين خذ، ويقول اآلخر: 5

 .12، ص11هـ(، ج1392، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط المنهاج،
م(، كتاب البيوع، 1987هـ، 0714، 3اليمام : دار ابن كثري، ط -حتقيق: مصطفى ديب البغا، )بريوت  الجامع الصحيح،حممد بن إمساعيل البخاري،  6

 .2134، رقم68، ص3باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلهكرة، ج

 
 هذه األصناف كلها، منها: بذكرحاديث األ قد جاء بعضو  

 الذهب،الذهب ب: »صلى اهلل عليه وسلم، قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنهحديث أيب سعيد اخلدري  .أ
ا بيد، فمن زاد، أو ل، يدً ال مبثوالفض  بالفض ، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، واملةلح باملةلح، مث

 . 1«استزاد، فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء
ذهب، الذهب بال: »صلى اهلل عليه وسلم، قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنهب. حديث عبادة بن الصامت،  

 ا بيد، فإذا اختةلفت بسواء، يدً   مبثل، سواءوالفض  بالفض ، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، واملةلح باملةلح، مثالً 
، والفضُ  بالفض  3الذهُب بالذهب تهربُها وعيُنها». ويف رواي : 2«ا بيدهذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدً 

دي مبدي، م تربها وعينها، والرب بالرب ُمدي  مبدٍي، والشعري بالشعري مدي مبدي، والتمر بالتمر مدي مبدي، واملةلح باملةلح
وال بأس ببيع الرب  ا بيد، وأما نسيئً  فال،فمن زاد أو ازداد فقد أرىب، وال بأس ببيع الذهب، بالفض ، والفضُ  أكثُرمها، يدً 

 . 4«ا بيد، وأما نسيئً  فالبالشعري، والشعرُي أكثرمها، يدً 
 بذكر بعض هذه األصناف الربوية، منها ما يلي: أخرىواكتفت أحاديث 

با إال الذهب بالذهب ر »، قال: صلى اهلل عليه وسلم، عن رسول اهلل رضي اهلل عنهعمر بن اخلطاب  عن .1
 . 6«، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء5هاء وهاء
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ّفوا": أي ال تزيدوا وال تـَُفضِّةلوا. "غائًبا": أي مؤجاًل. "بناجز": أي حباضر معّجل. انظر: حممد بن عةلي الشوكاين،  7 قيق: عصام الدين حت نيل األوطار،"ال ُتشه

 . 5/226م(، 1993هـ/1413، )1احلديث، طالصبابطي، )القاهرة: دار 
كتاب املساقاة، باب الربا،   الجامع الصحيح،؛ ومسةلم، 2177، رقم74، ص3كتاب البيوع، باب بيع الفض  بالفض ، ج  الجامع الصحيح،البخاري،  8
 . 1584، رقم1208، ص3ج
 .2182، رقم75، ص3كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يًدا بيد، ج  الجامع الصحيح،البخاري،  9

 .1588، رقم1208، ص3كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ج  الجامع الصحيح،مسةلم،  10
 . الورهق: الفض . 1584، رقم1209، ص3املصدر نفسه، كتاب املساقاة، باب الربا، ج 11
 .1585، رقم1209، ص3املصدر نفسه، كتاب املساقاة، باب الربا، ج 12
 .1591، رقم1213، ص3كتاب املساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، ج  ،نفسهاملصدر  13
م(، كتاب البيوع، بيع 1986هـ/1406، 2حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حةلب: مطبع  املطبوعات اإلسالمي ، ط المجتبى،أمحد بن شعيب النسائي،  14

 . وقال األلباين: صحيح.4572، رقم279، ص7الذهب بالذهب، ج

 
 الذهب إال مثاًل ال تبيعوا الذهب ب»قال: عليه وسلم  صلى اهلل: أن رسول اهلل رضي اهلل عنه. عن أيب سعيد اخلدري 2

ّفوا ّفوا بعضها عةلى بعض، وال تبيعوا منها  7مبثل، وال ُتشه بعضها عةلى بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل، وال ُتشه
زغائبً   .   8«ا بناجه
بالذهب، إال  الفض  بالفض ، والذهب عنصلى اهلل عليه وسلم ، قال: "َِنى النيب رضي اهلل عنه. عن أيب بكرة، 3

 . 9بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفض  كيف شئنا، والفض  بالذهب كيف شئنا" سواءً 
ثاًل  االذهب بالذهب وزنً : »صلى اهلل عليه وسلم، قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه. عن أيب هريرة، 4  مبثل، بوزن، مه

 .  10«ثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا مبا بوزن، مهثاًل والفض  بالفض  وزنً 
لورق، إال ال تبيعوا الذهب بالذهب، وال الورهق با»قال: صلى اهلل عليه وسلم . عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهلل 5
 . 11«بسواء  مبثل، سواءً ا بوزن، مثاًل وزنً 
الدينارين، وال ال تبيعوا الدينار ب: »قالصلى اهلل عليه وسلم ، أن رسول اهلل رضي اهلل عنه. عن عثمان بن عفان، 6

 . 12«الدرهم بالدرمهني
ة فيها خرز وذهب، ُأيت وهو خبيرب بقالد صلى اهلل عليه وسلم، أن النيب رضي اهلل عنه. عن فضال  بن عبيد اهلل، 7

 .13«ا بوزننً ز الذهب بالذهب و »وهي من املغامن تباع، فأمر رسول اهلل بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده، مث قال: 
ا، فقال أبو الدرداء، رضي اهلل عنه. عن عطاء بن يسار، أن معاوي ، 8 ، باع سقايً  من ذهب أو ورهق، بأكثر من وزِنه

 .   14 مبثل"ينهى عن مثل هذا، إال مثاًل  صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل ": رضي اهلل عنه
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 .2060، رقم55، ص3كتاب البيوع، باب التجارة يف الرب، ج  الجامع الصحيح، البخاري، 15

 
بن أرقم، رضي اهلل عنهما، عن الصرف، فقاال: "كنا تاجرين  . عن أيب املنهال، قال: سألت الرباء بن عازب، وزيد9

ا إن كان يدً »فقال:  ،"عن الصرفصلى اهلل عليه وسلم فسألنا رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم،عةلى عهد رسول اهلل 
  .15«ا فال يصةلحبيد فال بأس، وإن كان نسيئً 

 التعليق على هذه األحاديث المختارة:
 احد مناملتعةلق  ببيع الذهب والفض ، إال أن كل و  الفقهي  األحكام تشري إىل -يف اجلمةل -ختارة هذه األحاديث املإن 
  عةلى ، مثل كةلم  "اآلخذ واملعطي فيه سواء" الدالألفاظ أو مجل معين  تدل عةلى مسائل وقضايا حمددة خيتص بذكر منها

ا ةلم  "إذا كان يدً وك .ل الربا يف املضروب وغري املضروبوكةلم  "تهربُها وعيُنها" الدال  عةلى دخو  .إمث آكل الربا وموكةله
وكةلم  "وال  لعقد.جمةلس اوكةلم  "هاء وهاء" الدال  عةلى تقابض البدلني يف  .دة لكةلم  "فبيعوا كيف شئتم"بيد" املقيِّ 

ّفوا بعضها عةلى بعض" الدال  عةلى حترمي التفاضل بني املتجانسني ز" الوكةلم  "غائبً  .ُتشه  ةلى وجوب تسةليم دال  عا بناجه
 .اضل بني املتجانسني"، اليت فيها التصريح حبرم  التفصلى اهلل عليه وسلموكةلم  "َِنى النيب  .االبدلني يف اجملةلس أيضً 

وكةلم  "بيعوا الذهب بالفض ، والفض  بالذهب كيف  .ا بوزن"، الدال  عةلى كون الذهب والفض  موزوننيوكةلم  "وزنً 
وكةلم   .آخر عةلى الفض  بةلفظ  وكةلم : "الورهق بالورق" الدال .ل عند اختالف اجلنسنيشئتم" الدال  عةلى جواز التفاض

   "قالدة فيها وكةلم ."الدينار بالدينارين" و"الدرهم بالدرمهني"، الدال  عةلى دخول الربا يف الذهب والفض  املسكوكني
أو ورهق" الدال  عةلى دخول الربا يف  وكةلم  "سقايً  من ذهب .خرز وذهب" الدال  عةلى حكم بيع الذهب ومعه غريه

 واهلل أعةلم. وكةلم  "الصرف" الدال  عةلى حكم مبادل  النقدين. .الذهب والفض  املصنوعني
 بيًعا وشراءً  التعامل بالذهب والفضةب المتعلقةاستعراض بعض األحكام الفقهية 

رض هذه األحكام ، وُتستعوشرائهما والفض  ببيع الذهب املذكورة أحكاًما فقهي  خُتصاستنبط الفقهاء من األحاديث  
 :حتت شرطني أساسيني كتب الفقهيف  
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حتقيق:  القوانين الفقهية،؛ حممد بن أمحد ابن جزي، 272، ص5ج، م(2000هـ/1421، )بريوت: دار الفكر، رد المحتارحممد أمني ابن عابدين،  16

حتقيق: عادل أمحد، وآخرون،  المجموع،؛ حيىي بن شرف النووي، 254، ص1م(.، ج1982ب، حممد بن سيدي حممد موالي، )ليبيا: الدار العربي  لةلكتا
، 1)بريوت: دار الفكر، ط المغني،؛ عبد اهلل بن أمحد ابن قدام ، 69، ص10ج ،م(2003هـ/1423، 1)بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط

 .10، ص4ج ،م(1987هـ/1408
؛ 215، ص5ج ،م(2000هـ/1420، 1حتقيق: حممد خري طمع ، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط الصنائع، بدائعانظر: أبو بكر بن مسعود الكاساين،  17

؛ منصور بن 78، ص5ج ،م(1994هـ/1414، 1حتقيق: عةلي حممد معّوض، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط الحاوي الكبير،عةلي بن احلسن املاوردي، 
 .299، ص3ج ،هـ(1402حي، )بريوت: دار الفكر، حتقيق: هالل مصيةل كشاف القناع،يونس البهويت، 

 مواهب الجليل،؛ حممد بن حممد احلطاب، 556، ص4ج ،هـ(1313)القاهرة: املطبع  الكربى األمريي ،  تبيين الحقائق،انظر: عثمان بن عةلي الزيةلعي،  18
ي ، )القاهرة: املطبع  املنري  فتح العزيز، بن حممد الرافعي، ؛ عبد الكرمي306، ص4ج ،م(2003هـ/1423حتقيق: زكريا عمريات، )الرياض: دار عامل الكتب، 

 .35، ص5ج ،، د.ت(2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط اإلنصاف،؛ عةلي بن سةليمان املرداوي، 78، ص4ج ،هـ(1352
مواهب ؛ احلطاب، 17، ص7ج ،هـ(3151، 1)بوالق مصر: املطبع  الكربى األمريي ، ط شرح فتح القدير،انظر: كمال الدين حممد ابن اهلمام،  19

، 3ج ،م(1991هـ/1412، 3حتقيق: زهري الشاويش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط روضة الطالبين،؛ حيىي بن شرف النووي، 308، ص4ج الجليل،
 . 379ص
، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طحتقيق: حممد حجي وآخرون الذخيرة،؛ أمحد بن إدريس القرايف، 234، ص4ج رد المحتار،انظر: ابن عابدين،  20

بيع الذهب والفضة ؛ صدام عبد القادر عبد اهلل، 36، ص4ج المغني،؛ ابن قدام ، 496، ص9ج المجموع،؛ النووي، 120، ص5ج ،هـ(1994
 .93 -91)األردن: دار النفائس، د.ت(، ص وتطبيقاتُه المعاصرة،

 
أمجع الفقهاء عةلى القول بوجوب قبض البدلني يف بيع الذهب والفض  قبل أن  شرط التقابض في المجلس: .أ

و بغري أيفرتق املتبايعان، سواء يف بيع الذهب والفض  جبنسهما، كبيع الذهب بالذهب، والفض  بالفض ، 
 .16جنسهما من األامثان، كبيع الذهب بالفض ، والفض  بالذهب، فإن افرتق املتبايعان قبل التقابض بطل العقد

والراجح الذي عةليه اجلمهور أن االفرتاق الذي يبطل به الصرف قبل قبض البدلني هو االفرتاق باألبدان، فةلو تراخى 
. 17ابض صح الصرفقتمث مت ال ،ا يف طريق واحد ميال أو أكثرةلس ومشيا معً القبض يف اجملةلس، أو قام املتبايعان من اجمل

 وإذا مت القبض قبل االفرتاق عةلى بعض أجزاء الصرف دون بعض بطل الصرف فيما مل يقبض اتفاقًا، وصح فيما قبض 
صح  ط لعدم جواز خيار الشرط يف عقد الصرف؛ ألن القبض شر : مهوراجل. مث الراجح الذي عةليه 18عةلى الصحيح

 . 19الصرف، أو شرط لبقائه عةلى الصح ، وخيار الشرط مينع إمتام انعقاد البيع، فيمنع ثبوت املةلك أو متامه
وهو ما يسمى -أن القبض يف الصرف إمنا يتحقق بتناول البدلني يف جمةلس العقد  :الراجح الذي عةليه اجلمهورذلك وك

 . 20كميأو ما يقوم مقامه من القبض احل -بالقبض احلقيقي
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؛ حممد بن 183، ص2ج ،هـ(1412)بريوت: دار الفكر.  حاشية العدوي،بن أمحد العدوي، ؛ عةلي 193، ص5ج بدائع الصنائع،انظر: الكاساين،  21

؛ إبراهيم بن حممد بن مفةلح، 24، ص2ج ،هـ(1415حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، )بريوت: دار الفكر،  مغني المحتاج،أمحد اخلطيب الشربيين، 
 . 130ص ،4ج ،م(2003هـ، 1423)الرياض، دار عامل الكتب:  المبدع،

 .34، ص3ج ،)بريوت: دار الفكر، د.ت( الشرح الكبير،. وانظر: الدردير، أمحد بن حممد، 141، ص2ج حاشية العدوي،العدوي،  22
)بريوت: دار اآلفاق اجلديدة،  المحلى،؛ عةلي بن أمحد بن حزم، 317، ص5ج اإلنصاف،؛ املرداوي، 28، ص2ج مغني المحتاج،انظر: الشربيين،  23
 .431، ص7ج ،م(1984/هـ1405، 1ط
؛ حممد بن 5، ص14ج ،م(2001هـ/1421حتقيق: حممد حسن حممد، )بريوت: دار الكتب العةلمي ،  المبسوط،انظر: حممد بن أيب سهل السرخسي،  24

 المغني،قدام ،  ؛ ابن74، ص4ج فتح العزيز،؛ الرافعي، 43، ص3ج ،حتقيق: حممد عةليش، )بريوت: دار الفكر، د.ت( حاشية الدسوقي،أمحد الدسوقي، 
 .436، ص7ج المحلى،؛ ابن حزم، 8، ص4ج
 . 347، ص6ج ،م(2000هـ/1421، 1حتقيق: سامل حممد عطا، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط االستذكار،انظر: يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب،  25

 
ب اتفق الفقهاء عةلى اشرتاط متاثل البدلني يف الصرف عند احتاد اجلنس، كبيع الذه شرط التماثل بين البدلين: ب.

بالذهب، أو الفض  بالفض ، فإن اختةلف اجلنس جاز التفاضل، كبيع الذهب بالفض ، أو العكس. وال اعتبار يف ذلك 
املضروب سواء يف اشرتاط التماثل عند احتاد اجلنس، وجواز التفاضل عند لةلجودة وحنوها، فالرديء واجليد، والترب و 

 . 21اختالفه
واستثىن املالكي  من شرط التماثل "املسافر يكون معه العني غري مسكوك ، وال َتروج معه يف احملل الذي سافر إليه، فيجوز 

.. وإمنا ، وإن لزم عةليه الزيادة؛ ألن األجرة زائدة.دفعها لةلسَّكاك، ليدفع له بدهلا مسكوًكا، وجيوز له دفع أجرة السَّك 
ا"   .22أجيزت لةلضرورة؛ لعدم متكن املسافر من السفر عند تأخريه لضرهبه

بغريه، بل ال  اوالصحيح الذي عةليه اجلمهور أنه ال جيوز بيع الذهب أو الفض  جبنسه إذا كان الذهب أو الفض  خمةلوطً 
عن ذلك الشيء الذي خيالطه، وذلك حىت يُعَرف مقدار الذهب أو الفض  فبياع بد أن يفصل الذهب أو الفض  ومُيّيز 

 . 23ا مبثل. باستثناء ما إذا كان الفصل يؤدي إىل إتالف وختريب املبيع؛ فإنه يباع واحلال  هذه قيمي  ثاًل مه 
ماثل يف بيع مصوغ يشرتط التومجهور الفقهاء عةلى القول بعدم اعتبار الصنع  يف اشرتاط التماثل عند احتاد اجلنس، ف 

. وقال ابن رشد: 25. بل قد حكى ابن عبد الرب اإلمجاع عةلى هذا القول24الذهب والفض  من حةلي وغريه إذا بيع جبنسه
األحاديث املتقدم   ؛ لعموم"وأمجع اجلمهور عةلى أن مسكوكه، وتربه، ومصوغه سواء يف منع بيع بعضه ببعض متفاضاًل 

كان جييز التفاضل بني الترب واملصوغ؛ ملكان زيادة الصياغ ، وإال ما روي عن مالك، أنه سئل   يف ذلك، إال معاوي  فإنه
 عن الرجل يأيت دار الضرب بورقه، فيعطيهم أجرة الضرب، ويأخذ منهم دنانري، ودراهم وزن ورقه أو درمهه، فقال: إذا 
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 . 212، ص3ج ،م(2004هـ/1425)القاهرة: دار احلديث،  بداية المجتهد،حممد بن أمحد ابن رشد،  26
 .8، ص4ج المغني،ابن قدام ،  27
 . 9، ص4املصدر نفسه، ج 28
 .75هـ(، ص1329)مجالي  مصر: مطبع  كردستان العةلمي ،  االختيارات الفقهية البن تيمية،عةلي بن حممد البعةلي،   29
 . 14، ص5ج اإلنصاف،املرداوي،  30
 .111-107، ص2ج ،هـ(1973طه عبد الرؤوف، )بريوت: دار اجليل، حتقيق:  إعالم الموقعين،انظر: حممد بن أيب بكر ابن القيم،  31
؛ وعبد اهلل املنيع، يف 139-138، ص13م، ج2008املكتب  الشامةل ، اإلصدار الثالث،  "شرح زاد المستقنع"،منهم: محد بن عبد اهلل احلمد، يف  32

"أحكام ؛ ورفيق يونس املصري، يف 9/51م، 1996هـ/1417، عام 9العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،"حبث يف الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه"، 
 . 54م(، ص1999هـ/1420، 1، )دمشق: دار القةلم، بريوت: الدار الشامي ، طبيع وشراء حلي الذهب والفضة"

)املنام :  سالمي،ن لالقتصاد اإلبحوث ندوة البركة الرابعة والثالثيكما فعل عةلي حميي الدين القره داغي، يف "أحكام التعامل يف الذهب والفض "،   33
 .158 -152م(، ص20013هـ/1434، 1جمموع  الربك ، ط

 
، وبه قال ابن القاسم من أصحابه، وأنكر ذلك كان ذلك لضرورة خروج الرفق ، وحنو ذلك، فأرجو أن ال يكون به بأس

 .26"...ابن وهب من أصحابه
ال جيوز بيع الصحاح باملكّسرة؛ ألن لةلصناع  قيمً ، بدليل حال  اإلتالف، فيصري كأنه  أنه -رواي -وحكي عن أمحد  

وأعطيك مثل وزنه،  ا وزنُه درهم،. وقال ابن قدام : "إن قال لصائغ: صغ يل خامتً 27َضم قيم  الصناع  إىل الذهب
ا، فةليس ذلك ببيع درهم بدرمهني، وقال أصحابنا: لةلصائغ أخذ الدرمهني؛ أحدمها يف مقابةل  اخلامت، والثاين وأجرتك درمهً 

  .28أجرة له"
مث جاء ابن تيمي  وابن القيم ليصرِّحا جبواز التفاضل من أجل الصنع ، جاعةَلني الزائد يف مقابةل  الصنع ، كما صرّح ابن 

هب والفض  ا. يقول ابن تيمي : "وجيوز بيع املصوغ من الذ، إذا مل يقصد كونه امثنً  ومؤّجاًل ي  جبواز بيع احلةلي حاال  تيم
 ا، . وقال املرداوي: "حيرم التفاضل فيهما مطةلقً 29جبنسه، من غري اشرتاط التماثل، وجيعل الزائد يف مقابةل  الصيغ ...."

 إال أن الشيخ تقي الدين، رمحه اهلل، جّوز بيع املصوغ املباح بقيمته حاال   عةلى الصحيح من املذهب، وعةليه األصحاب،
 .30ا"وكذا جّوزه نساًء، ما مل يقصد كوُِنا امثنً  -قةلُت: وعمل الناس عةليه-
ولعل  ،31وقد استطرد ابن القيم يف ذكر معتَمده يف القول باجلواز، والرد عةلى املخالفني، وذلك يف كتابه "إعالم املوقعني" 

 تمل استعراض ذلك. فممكن مراجعته هناك.حتهذه العجال  ال 
ال إليه ملا عةليه مجهور العةلماء إال أنه قد م اهذا الرأي الذي اختاره ابن تيمي  وابن القيم، ودافعا عنه، خمالفً  كونومع  

؛ ملا 33ري صريح، واكتفى بعضهم بتأييد غ32ح بعضهم برجاح  هذا الرأيبعض العةلماء املعاصرين يف حبوثهم، بل صرّ 
 حيث إنه قد ُحكي اإلمجاع عةلى خالفه. ويرجع سبب ميل هؤالء إىل هذا الرأي إىل ما ظهر  ؛هلذه املسأل  من احلساسي 
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قاصد الشريعة موال شك أنَّ التيسري ورفع احلرج واملشق  مقصد عظيم من مقاصد الشريع  اإلسالمي ، وأصل  من أصوهلا. انظر: حممد الطاهر ابن عاشور،  34

)الرياض: مكتب   علم المقاصد الشرعية،؛ نور الدين بن خمتار اخلادمي، 236م(، ص2001هـ/1421, 2ط األردن:  دار النفائس, -)عمان  اإلسالمية,
. ويعترب هذا األصل ميزة من أهم املميزات اليت يتميز هبا هذا الدين الذي تُبىن أحكامه عةلى التخفيف والتيسري، 21م(، ص2001هـ/1421، 1العبيكان، ط

؛ حممد سيد طنطاوي، 300، ص5م(، ج1995هـ، 1415)بريوت: دار الفكر،  أضواء البيان،الشنقيطي، حممد األمني، وليس عةلى الضيق واحلرج. انظر: 
. يقول ابن العريب يف تعةليقه عةلى قول اهلل تعاىل: ﴿اَل ُيَكةلُِّف الةلَُّه نـَْفًسا إهالَّ 348، ص9م(، ج1998، 1)القاهرة: دار ِنض  مصر، ط التفسير الوسيط،

ا، فةلم حيمةلنا إصرًا، وال كةلفنا يف مشق286)البقرة: ُوْسَعَها﴾    (: "هذا أصل عظيم يف الدين، وركن من أركان شريع  املسةلمني، شرفنا اهلل سبحانه عةلى األمم هبه
الطيب سالم : . وقال 347، ص1، ص1م(، ج2003هـ/1424، 3، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، طأحكام القرآنأمرًا". ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، 

دم النكاي  باألم ، ع "لقد أصبح معةلوًما من تضافر األدل  الواردة يف الكتاب والسن ، أن من خصائص الشريع  اإلسالمي ، ومن األصول اليت قام عةليها تشريعها،
فطرت عةلى كره ما يشق  قد -عموًما-ألن النفوس  وتيسري العمل بأحكامها عةلى املكةلفني، حتصياًل القتناعهم هبذا الدين، وإلقباهلم عةليه دون حرج وال مةلل؛

مع الفقه مجلة مجأو يعسر لديها، كما جةلبت عةلى النفور من كل ما يضنيها، أو يوقعها يف العنت واحلرج". الطيب سالم ، "األخذ بالرخص وحكمه"، 
 .329ص، 8م(، ج1993هـ/1413التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة. العدد الثامن، ) اإلسالمي،

؛ 149ص لتعريفات،االُعرف هو ما تعارفه الناس، واستقرت نفوسهم عةليه، وساروا عةليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى أيًضا: العادة. انظر: اجلرجاين،  35
فقهي  تقول: "العادة حمكَّم "، . والقاعدة ال89شباب األزهر )عن الطبع  الثامن  لدار القةلم(، ص -مكتب  الدعوة   علم أصول الفقه،عبد الوهاب خالف، 

، 1، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، طاألشباه والنظائرأي أن العادة ُُتعل َحَكًما إلثبات حكم شرعي. انظر: زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم، 
يعه؛ وعةلى املفيت تهد مراعاته يف تشر . فالعرف الذي ال خيالف الشرع جيب مراعاته يف التشريع، والفتوى، والقضاء، فعةلى اجمل89م(، ص1999هـ/1419

م ومتفًقا ومصاحلهم، فما دام   خيالف الشرع وجبت المراعاته يف فتواه، وعةلى القاضي مراعاته يف قضائه؛ "ألن ما تعارفه الناس، وساروا عةليه، صار من حاجاِته
يف األصول: "املعروف ُعرفًا كاملشروط شرطًا، والثابت بالعرف   . ومن العبارات املشهورة90 - 89ص علم أصول الفقه،مراعاته". عبد الوهاب خالف، 

: دار )دمشق القواعد الفقهية وتطبيقاُتها في المذاهب األربعة،؛ حممد مصطفى الزحيةلي، 84ص األشباه والنظائر،كالثابت بالنص". انظر: ابن جنيم، 
 . 345، ص1م(، ج2006هـ/1427، 1الفكر، ط

خلروج من اخلالف مستحب". أي: أنه إذا وجد اختالف يف مسأل  اجتهادي ، فإنه يستحب أن خيرج املكةلف من اخلالف، بفعل القاعدة الفقهي  تقول: "ا 36
ريوت: دار الكتب )ب األشباه والنظائر،ما هو َأحوط لدينه، وذلك أوىل وأفضل. وهذا ما يسمى مبراعاة اخلالف. انظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، 

هـ(، 1403)بريوت: دار الكتب العةلمي ،  األشباه والنظائر،؛ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 111، ص1م(، ج1991هـ/1411، 1طالعةلمي ، 
ن  ثابت . أن ال خيالف س والثاني:أن ال توقع مراعاته يف خالف آخر.  األول:. وقد ذكر العةلماء الستحباب مراعاة اخلالف شروطًا ثالث : 137 - 136ص

 
هلم من قوة استدالل القائةلني به، ووجاه  توجيههم ألدل  املخالفني، مع ما يتسم به هذا الرأي من املرون  والتيسري عةلى 

 . 34ملشق  عن املتعامةلني يف جمال الذهب والفض الناس، ورفع احلرج وا
الصاغ  يف عند عرف ال، فإذا كان 35يف هذه املسأل أن جُيعل العرف والعادة هو احَلكم هو يبدو أن الموقف األمثل، و 

ثاًل ا، فال يباع جبنسه إال وزنً أي زمان ومكان هو بيع حةلّي الذهب وزنً  رفهم يف ا كان عأما إذ .ا بيد مبثل، يدً ا بوزن، مه
ذلك هو بيعه بال وزن، فال بأس ببيعه كأي سةلع  من السةلع. أما القول بأن صف  الوزن يف الذهب والفض  منصوص 

هما ا بالعرف، فيمكن القول بأن هذا هو األصل فيهما ما مل يدخةلعةليها، فال يتغري بالصنع  وال خيرج عن كونه موزونً 
بأن النص يشمةلهما حينئذ. مع اإلشارة بأن األحسن واألسةلم هو عدم بيع الصنع ، أما إذا دخةلتهما الصنع  فال يسةّلم 

   . واهلل أعةلم.36ا من اخلالفالذهب املصنوع بالذهب، بل ينبغي أن يباع بغريه من األامثان، خروجً 
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 ألشباه والنظائر،اأن يقوى مدركه، أي أن يكون مستند كل واحد من املختةلفني قويّا؛ حبيث ال تكون املخالف  يف املسأل  هفوة وسقط . السبكي،  ث:والثال
 .137ص األشباه والنظائر،؛ السيوطي، 112، ص1ج
إعالم ؛ ابن القيم، 16 -15، و4، ص5ج إلنصاف،ا؛ املرداوي، 395، ص9ج المجموع،؛ النووي، 97، ص2ج بداية المجتهد،انظر: ابن رشد،  37

 .105، ص2ج الموقعين،
 . 224، ص2ج ،م(2001هـ/1422، 1، )الرياض: مكتب  الرشد، طتقويم النظر في مسائل خالفية ذائعةحممد بن عةلي أبو شجاع،  38
؛ 472، ص29م(، ج1995هـ/1416اع  املصحف الشريف، ، )املدين  النبوي : جممع املةلك فهد لطبمجموع الفتاوىأمحد بن عبد احلةليم ابن تيمي ،  39

ام  لةلبحوث الرئاس  الع مجلة البحوث اإلسالمية،؛ خالد بن عةلي املشيقح، "التورق املصريف عن طريق بيع املعادن"، 80ص بيع الذهب والفضة،عبد اهلل، 
 .304هـ، ص1425، عام 73العةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدد

القبس في شرح ؛ حممد بن عبد اهلل ابن العريب، 105، ص2ج إعالم الموقعين،؛ ابن القيم، 270، ص29ج مجموع الفتاوى،نظر: ابن تيمي ، ا 40
 .823، ص1ج ،م(1992، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالموطأ

؛ الفوزان، "الفرق 81ص بيع الذهب والفضة،بد اهلل، ؛ ع6، قرار رقم:375-373، ص31هـ، ج1411، 31العدد  مجلة البحوث اإلسالمية،انظر:  41
 . 118، ص10هـ، ج1404، 10العدد مجلة البحوث اإلسالمية، "،بني البيع والربا يف الشريع  اإلسالمي  خالف ما عةليه أهل اجلاهةلي 

 
 بيًعا وشراًء  ألساليب المستجدة في التعامل بالذهب والفضةبعض ال فقهيةاستعراض األحكام ال

 : حاق النقود المعاصرة بالدينار والدرهم في أحكامهماإلأواًل: حكم 
إن أساس إحلاق النقود املعاصرة بالدينار والدرهم يف أحكامهما؛ مبين عةلى العةل  الذي من أجةلها حرمت املراباة يف 

  عةل  نأوالشافعي  يف وجه شاذ عندهم، واحلنابةل  يف قول:  املالكي  يف قول، والصحيح الذي ذهب إليهالذهب والفض . 
ألن التعةليل بالثمني   ؛37امثًنا الناس يتخذه ما كل  ويف فيهما، الربا فيجري الثمني ، مطةلق هي والفض  الذهب يف الربا

ب؛ ملا فيه من مزيد شرف، وأما التعةليل بالوزن فوصف تعم اخلسائس والنفائس  غري الثمني   وصف . 38وصف ُمَناسه
ربا يف ا هلم؛ ألن الشريع  ملا قضت جبريان الكل ما يتخذه الناس نقدً مقصورة عةلى الذهب والفض ، بل هي كائن  يف  

ما، بل ملعىن فيهما، فهما أامثان املبيعات، وقيم املتةلفات، وأصل املكاسب، وهذا  الذهب والفض  مل يكن ذلك ألعياِنه
النقود الورقي  يف القدمي، و  ا هلم، كالفةلوس الرائج  يفما يتخذه الناس نقدً كل ا عةليهما، بل موجود يف  املعىن ليس حكرً 
 . 39العصر احلديث

، 40، وابن القيمي ابن تيموهذا القول هو الراجح الذي عةليه احملققون من العةلماء يف القدمي واحلديث، مثل ابن العريب، و 
 .41وهو الذي عةليه أكثر العةلماء املعاصرين، وعةليه فتاواهم وقرارات جمامعهم الفقهي 

ناء عةلى مراعاة مقاصد الشريع  يف املسأل ؛ حيث إن جعل مطةلق الثمني  عةل ً لربوي  الذهب والفض ، وهذا الرتجيح إمنا متّ ب
هو الذي يتوافق مع احلكم  اليت ألجةلها حرمت الشريع  املراباة يف هذين املعدنني؛ فإن هذا التحرمي مل يتم لكوِنما ذهًبا 

 ل، ومقياًسا لةلمتةلفات. فإذا اختذ الناس أي شيء آخَر أداًة ألداء هذه وفضً ، وإمنا لكوِنما أامثانًا لةلسةلع، ومعيارًا لألموا
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؛ وانظر: حممد بن عبد اهلل ابن 823، ص1ج، م(1992، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالقبس في شرح الموطأحممد بن عبد اهلل ابن العريب،  42

 .107، ص6ج ،م(2007هـ/1428، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالمسالك في شرح الُمَوطَّأالعريب، 
 .310 - 309، ص5ج ،)بريوت: دار الكتب العةلمي ، د.ت(. عارضة األحوذي،حممد بن عبد اهلل ابن العريب،  43
حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )املدين  النبوي : جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف،  مجموع الفتاوى،ي ، أمحد بن عبد احلةليم ابن تيم 44

 .  472 – 471، ص29ج ،م(1995هـ/1416

 
الوظائف، حرَمت فيه املراباة كما حرمت يف الذهب والفض ؛ ملا يرتتب عةليه من املفاسد واألضرار اليت تةلحق الناس يف 

 أمواهلم واقتصادهم.
 سواء من املتقدمني أو املتأخرين. ولتوضيح ذلكالذين اختاروا هذا الرأي،  ويتضح ما ذكرنا جليًّا من كالم العلماء

 عراض شيء من أقواهلم يف املسأل :ميكن است
ك العةل  فيهما  وقال الشافعي وماليقول ابن العريب يف معرض ذكره ألقوال الفقهاء يف عةل  الربا يف الذهب والفض : "

الفةلوس من  إذا أجرى الناس :ال زائًدا عةلى الشافعيإالَّ أن مالًكا ق ،  ختتص هبمافوتةلك عةل  واق، كوِنما أامثان األشياء
بين عةلى قاعدة وهذا ين -عةلى أحد القولني-جرى الربا يف ذلك عنده  ،النحاس والرصاص بينهم أامثانًا بداًل من النقدين

 .42ما التزموا" لزمهم حكمُ  ،فإن الناس ملا اختذوها أامثانًا بداًل من النقدين ؛املقاصد
ا لألشياء، ذ أامثانً : "ونبه بالذهب والفض  عةلى ما يتخاحلديث اليت تنص عةلى ربوي  الذهب والفض  وقال يف تعةليقه عةلى

 . 43ما غاص عةلى جوهرها إال مالك" كم  كالفةلوس وحنوها. وهذه حه ،  ا لةلمتةلفاتوقيمً 
ا  اوقال ابن تيمي : "والتعةليل بالثمني  تعةليل بوصف مناسب؛ فإن املقصود من األامثان أن تكون معيارً  الألموال، يتوسل هبه

ا التجارة اليت تناقض قصد هبه  ،إىل معرف  مقادير األموال، وال يقصد االنتفاع بعينها، فمىت بيع بعضها ببعض إىل أجل
ا إىل حتصيل املطالب؛ فإن ذلك إمنا  مقصود الثمني ، واشرتاط احلةلول والتقابض فيها هو تكميل ملقصودها من التوسل هبه

ا يف الذم ؛ مع أِّنا امثن من طرفني، فنهى الشارع أن يباع امثن بثمن إىل أجل، فإذا صارت حيصل بقبضها، ال  بثبوِته
 .44صار فيها املعىن، فال يباع امثن بثمن إىل أجل" االفةلوس أامثانً 

طرد حمض،  يه مناسب ، فهو: "فالتعةليل بالوزن ليس فةلتعةليل مبطةلق الثمني  عةلى التعةليل بالوزنوقال ابن القيم عند اختياره ل
ب فإن الدراهم والدنانري أامثان املبيعات، والثمن هو املعيار الذي به يعرف تقومي األموال، فيج ؛خبالف التعةليل بالثمني 

ا امثن نعترب به مل يكن لن ،أن يكون حمدودا مضبوطا ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسةلع
الناس إىل امثن يعتربون به املبيعات حاج  ضروري  عام ، وذلك ال ميكن إال بسعر  املبيعات، بل اجلميع سةلع، وحاج 

  م به األشياء، ويستمر عةلى حال  واحدة، وال يقوم هو بغريه؛ إذ يصريعرف به القيم ، وذلك ال يكون إال بثمن تقوَّ تُ 
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 .105، ص2ج إعالم الموقعين،ابن القيم،  45
 .28ص ،م1988ه/1407، 2ددالع مجلة البيان،أقسام الناس فيه،  -العثيمني، حممد بن صاحل، الربا.. صوره  46

 
ِتم والضرر من فساد معامال سةلع  يرتفع وينخفض، فتفسد معامالت الناس، ويقع اخلةلف، ويشتد الضرر، كما رأيت

د وال وحصل الظةلم، ولو جعةلت امثنا واحدا ال يزدا، الضرر مَّ فعَ  ،عد لةلربحتُ  ،الالحق هبم حني اختذت الفةلوس سةلع 
 د التوصل هبا فاألامثان ال تقصد ألعياِنا، بل يقص... وال تقوم هي بغريها لصةلح أمر الناس ،م به األشياءبل تقوَّ  ،ينقص

ا صارت يف أنفسها سةلعا تقصد ألعياِنا فسد أمر الناس، وهذا معىن معقول خيتص بالنقود ال يتعدى إىل إىل السةلع، فإذ
  .45"سائر املوزونات

فهكذا تكةلَّم كل من ابن العريب، وابن تيمي ، وابن القيم، يف إبراز احلكم  الكامن  من وراء حترمي الربا يف الذهب والفض ، 
لكوِنما ذهًبا أو فضً ، وإمنا لكوِنما أامثانًا لةلناس، يتوصل هبما إىل غريمها من السةلع واألموال، فذكروا أن هذا التحرمي ليس 

ويقيم هبما األشياء. كما أبرزوا املفاسد واألضرار املرتتب  عةلى املراباة فيهما، إذن،  فُكةلَّما قام شيء آخر مقام الذهب 
 حترميع من ها، وبالتايل يأخذ حكمهما، حىت يتحقق مقصود الشار والفض  يف أداء وظيفتهما هذه، حتققت فيه العةل  نفس

 املراباة يف الذهب والفض .
  ما يأتي:في هذه المسألة   في إبراز هذه الجوانب المقاصديةمن كالم العلماء المعاصرين و 

يان واملنافع، ا لألعمً العثيمني: "لقد كان الذهب والفض  منذ أزمن  بعيدة حمل التعامل بني الناس قيصاحل  حممد قول
ن  عنها، والبدل له حكم املبدل، فإذا بيعت ورق  من النقود بورق  أخرى، فال بد مفأصبح التعامل باألوراق النقدي  بداًل 

التقايض قبل التفرق، سواء كانت من جنسها أم من غري جنسها... فةلو صرفت ورق  نقدي  سعودي  من ذوات املائ ، 
فال بد  ،قد سعودي ا بأوراق نولو صرف دوالرً  ،ني فال بد من التقابض من الطرفني قبل التفرقبورقتني من ذوات اخلمس

الطرفني  ولو اشرتى حةلي ذهب أو فض ، بأوراق نقدي  فال بد من التقابض من ،يف التقابض من الطرفني قبل التفرق أيًضا
 . 46"...قبل التفرق

سواء احتد اجلنس أو اختةلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفض   وقال صاحل الفوزان: "إن الصرف هو بيع نقد بنقد
أو من األوراق النقدي  املتعامل هبا يف هذا الزمان، فإِنا تأخذ حكم الذهب أو الفض ؛ الشرتاكها معها يف عةل  الربا، 

ةله، أو دراهم ورقي  ثوهي الثمني . فإذا بيع نقد جبنسه؛ كذهب بذهب، أو فض  بفض ، أو ورق نقدي جبنسه؛ كدوالر مب
 سعودي  مبثةلها؛ وجب حينئذ التساوي يف املقدار والتقايض يف اجملةلس. وإن بيع نقد بنقد من غري جنسه؛ كدراهم سعودي  
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 .40، ص2هـ(، ج1423، 1)الرياض: دار العاصم ، ط الملخص الفقهي،صاحل بن فوزان الفوزان،  47
 .210هـ، ص1416، عام 46العدد  مجلة البحوث اإلسالمية،عبد اهلل بن سةليمان املنيع، "حبث يف الربا والصرف"،  48

 
ورقي  بدوالرات أمريكي  مثاًل، وكذهب بفض ؛ وجب حينئذ شيء واحد، وهو احلةلول والتقابض يف اجملةلس، وجاز التفاضل 

  .47يف املقدار"
د اهلل بن سةليمان املنيع: "إن جلريان الربا يف النقدين أكثر من معىن موجب لذلك، وإن من أبرز املعاين يف جريانه وقال عب

فيهما كوِنما حمال لةلظةلم والعدوان، وأخذ أموال الناس بالباطل، وملا حيصل لةلعباد من ارتباك واضطراب يف معامالِتم، 
بًعا لطبيع  يطرأ عةليهما ما يطرأ عةلى السةلع من ارتفاع يف القيم ، أو اخنفاض، تحينما يُتخذ النقدان سةلًعا تباع وتشرتى، ف

 العرض والطةلب، والعدم والوجود، حيث تفسد بذلك امثنيتهما عةلى العباد، فيقعون يف ضرر بالغ واضطراب خمل. وال 
الربا كجريانه  ، فيجري فيهتتحقق فيه هذه املعاين -كاألوراق النقدي  أو الفةلوس-شك أن ما حل حمةلهما يف الثمني  

 .48فيهما"
 :ما يةلي قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي مبك  املكرم ، حول العمةل  الورقي  وجاء من

أنه بناء عةلى أن األصل يف النقد هو الذهب والفض ، وبناء عةلى أن عةل  جريان الربا فيهما هي مطةلق الثمني  يف  أواًل:
ا أن الثمني  ال تقتصر عند الفقهاء عةلى الذهب والفض ، وإن كان معدِنما هو ومب ..أصح األقوال عند فقهاء الشريع 

ا تقوَّم األشياء يف هذا  ا، وهبه األصل.. ومبا أن العمةل  الورقي  قد أصبحت امثًنا، وقامت مقام الذهب والفض  يف التعامل هبه
ا، رغم أن  ، وحيصل الوفاء واإلبراء العامالعصر؛ الختفاء التعامل بالذهب والفض ، وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها هبه

ا، كوسيط يف التداول والتبادل، وذلك هو سر  ا، وإمنا يف أمر خارج عنها، وهو حصول الثق  هبه قيمتها ليست يف ذاِته
مناطها بالثمني .. وحيث إن التحقيق يف عةل  جريان الربا يف الذهب والفض  هو مطةلق الثمني ، وهي متحقق  يف العمةل  
الورقي ، لذلك كةله فإن جمةلس اجملمع الفقهي اإلسالمي، يقرر أن العمةل  الورقي  نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من 

 ... ونسًياالذهب والفض ، فتجب الزكاة فيها، وجيري الربا عةليها بنوعيه، فضاًل 
يعترب الورق النقدي    وغريمها من األامثان، كمايعترب الورق النقدي نقًدا قائًما بذاته كقيام النقدي  يف الذهب والفض ثانًيا:

وأن الورق  ،أجناًسا خمتةلف ، تتعدد بتعدد جهات اإلصدار يف البةلدان املختةلف ، مبعىن أن الورق النقدي السعودي جنس
 . وهذا كةله يقتضي ما يةلي:..النقدي األمريكي جنس، وهكذا

ئ  األجناس النقدي  األخرى من ذهب أو فض  أو غريمها، نسي)أ( ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغريه من 
  نسيئ  بدون تقابض.ا، فال جيوز مثال بيع ريـال سعودي بعمةل  أخرى متفاضاًل مطةلقً 
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 .6قرار رقم ،375 – 373، ص31العدد  مجلة البحوث اإلسالمية، 49
؛ ابن قدام ، 163، ص9ج المجموع،؛ النووي، 228، ص4ج مواهب الجليل،؛ احلطاب، 49، ص3ج شرح فتح القدير،انظر: ابن اهلمام،  50

 ،هـ(1422، 1حتقيق: أمحد بن حممد اخلةليل، )الدمام: دار ابن اجلوزي، ط القواعد النورانية الفقهية،؛ أمحد بن عبد احلةليم ابن تيمي ، 562، ص3ج المغني،
 . 4ص
، 1حتقيق: زكريا عمريات، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط البحر الرائق،؛ زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم، 512، ص4ج رد المحتار،ابن عابدين،  51

 .229، ص4ج مواهب الجليل،؛ احلطاب، 290، ص5ج ،م(1997هـ/1418
، 6العدد ،سالميالتابع ملنظم  املؤمتر اإل مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،قود بوسائل االتصال احلديث "، انظر: عةلي حميي الدين القره داغي، "حكم إجراء الع 52

)من  العقود اإللكترونية،؛ الناصر، عبد اهلل، 24-23)من الشبك  العاملي ( ص حكم التجارة اإللكترونية،؛ الذيب، 599م، ص1990هـ/1410عام 
 . 10، وص2الشبك  العاملي ( ص

 
بيد، فال جيوز  ا، سواء كان ذلك نسيئ  أو يدً )ب( ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العمةل  الورقي  بعضه ببعض متفاضاًل 

 ا بيد.ا، نسيئ  أو يدً  سعودي  ورقً ا، بأحد عشر ريااًل الت سعودي  ورقً  بيع عشرة ريامثاًل 
ناني ، بريال ا بيد، فيجوز بيع الةلرية السوري  أو الةلبا، إذا كان ذلك يدً )ج( جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطةلقً 

 . ..ا بيدإذا كان ذلك يدً ... ا كان أو فض ، أو أقل من ذلك أو أكثرورقً  ،سعودي
وجوب زكاة األوراق النقدي  إذا بةلغت قيمتها أدىن النصابني من ذهب أو فض ، أو كانت تكمل النصاب مع  ا:ثالثً 

 األامثان والعروض املعدة لةلتجارة غريها من
  .49واهلل أعةلم... .جواز جعل األوراق النقدي  رأس مال يف بيع السةلم والشركات رابًعا:

  ظرة املقاصدي  الشرعي  اليت من أجةلها يرتجح القول بأن مطةلق الثمني  هو عةلجيًدا تةلك الن اتضحتولعةله إىل هنا قد 
 حترمي املراباة يف الذهب والفض ، وبالتايل إحلاق النقود املعاصرة هبما يف أحكامهما. واهلل أعةلم. وباهلل التوفيق.

 :عبر وسائل االتصال الحديثةأو شرائهما الذهب والفضة  بيع ثانًيا: حكم
عقد البيع اجلائز يف الفقه اإلسالمي هو الذي يكون مبناه عةلى الرضا بني املتبايعني، وإن اإلجياب والقبول مها الةلذان إن 

. والوسيةل  املعربة عن اإلجياب والقبول يف الفقه اإلسالمي تكون بالةلفظ، أو 50حصول هذا الرضا من عدمه هبماعرف يُ 
ي ه -يف العرف املعاصر-. وال شك أن اهلاتف، والراديو، والتةلفزيون 51سولأو الكتاب ، أو الر  ،التعاطي، أو اإلشارة

وغري ذلك  -سواء العادي أو اإللكرتوين-آالت لنقل الةلفظ إىل األمساع. كما أن الربقي ، والتةلكس، والفكس، والربيد 
أن  -اشرعً - دوات كةلها مقبول من أدوات املراسةل  عرب احلاسوب، كةلها أدوات لنقل الكتاب  إىل القارئني، فتكون هذه األ

 . 52تكون وسائل لةلعقد الصحيح
 إ  
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 . 12ص العقود اإللكترونية،صر، النا 53
 . 169، ص9ج المجموع،النووي،  54
 . 341، ص3ج روضة الطالبين،. وانظر: النووي، 103، ص8ج فتح العزيز،الرافعي،  55
ـ(، ه1427هـ، إىل 1404)الكويت: وزرة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، من الموسوعة الفقهية الكويتية، ؛ 148، ص3ج كشاف القناع،البهويت،  56
 .218، ص30ج
 .54/3/6،  قرار رقم6/958، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 57

 
ذن فأمامنا نوعان من وسائل االتصال احلديث : األول منها جيمع فيه بني املتكةلم والسامع الزمُن دون املكان، والثاين إ

ل واملرَسل إليه زمان  وال مكان ذه الوسائل . والتكييف الفقهي لةلنوع األ53منها ال جيمع فيه بني املرسه  ول، هو أن العقد هبه
هو عقد بني شخصني جيمعهما الزمان دون املكان، وكون العاقدين يف مكانني متباعدين ال يؤثر يف صح  العقد، يقول 

. وذكر الرافعي مسأل  أخرى، وهي أنه لو 54وتبايعا، صح البيع بال خالف" -ومها متباعدان-اإلمام النووي: "لو تناديا 
 . 55فةلما بةلغه اخلرب قال: قبةلت، ينعقد البيع؛ ألن النطق أقوى من الكتاب " -وهو غائب-من فالن قال شخص: "بعت 

تبه، البائع، أو ا عن اجملةلس فكاأنه إذا "كان املشرتي غائبً  ،وأما التكييف الفقهي لةلنوع الثاين، فهو كما ذكر الفقهاء
خلرب، قبهل داري بكذا، فةلما بةلغه، أي: املشرتي ا -ا ميّيزهونسَبه مب-ا راسةله: إين بعتك داري بكذا، أو إين بعت فالنً 

 .56البيَع، صح العقُد؛ ألن الرتاخي مع غيب  املشرتي ال يدل عةلى إعراضه عن اإلجياب..."
 :، أنهموضوعهذا البخصوص  ولذلك قرر مجمع الفقه اإلسالمي

يرى أحدمها اآلخر معاين ، وال يسمع كالمه، وكانت إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد، وال  .1     
وسيةل  االتصال بينهما الكتاب  أو الرسال  أو السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك عةلى الربق والتةلكس والفاكس وشاشات 

 ه.ففي هذه احلال  ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله ، احلاسب اآليل
، فإن ومها يف مكانني متباعدين، وينطبق هذا عةلى اهلاتف والالسةلكي ،د بني طرفني يف وقت واحدإذا مت التعاق .2     

 ...التعاقد بينهما يعترب تعاقًدا بني حاضرين
 يكون مةلزًما بالبقاء عةلى إجيابه خالل تةلك املدة، وليس له ،إذا أصدر العارض هبذه الوسائل إجيابًا حمدد املدة .3     

 الرجوع عنه.
إن القواعد السابق  ال تشمل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه، وال الصرف الشرتاط التقابض، وال السةلم الشرتاط  .4     

 تعجيل رأس املال.
 . 57يرجع فيه إىل القواعد العام  لإلثبات ،ما يتعةلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغةلط .5     
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  قرطب  لةلبحث حتقيق: سيد عبد العزيز، وعبد اهلل ربيع، )مكتب تشنيف المسامع بجمع الجوامع،انظر: بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي،  58

حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع حسن بن حممد بن حممود العطار، ؛ 54، ص3م(، ج1998هـ/1418، 1العةلمي وإحياء الرتاث، ط
 .276، ص2)بريوت: دار الكتب العةلمي ، د. ت(، ج الجوامع،

 .6/707جمةل  جممع الفقه اإلسالمي،  حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحديثة،القره داغي،  59

 
 التعليق على قرار المجمع:

كن يف ظل ول هذا القرار. ا عةلى ما كان عةليه احلال يف وقت إصدارجاء مبني   من اجملمع إمنا االستثناء أن هذا ويبدو 
ات االئتمان، والقيد بطاقعن بُعد، ب دفع الثمن اليت ُتعل باإلمكانيف جمال التقني  احلديث ،  الذي حصل هذا التطور

 ؛ ديث عرب هذه الوسائل االتصالي  احلأو الفض  شراء الذهب هناك ما مينع من  مل يُعداملصريف، وحنو ذلك، يبدو أنه 
حيث زالت العةل  اليت ألجةلها قرروا حينذاك بعدم اجلواز، فطاملا أن العةل  زالت فإن احلكم يزول كذلك؛ ألن احلكم يدور 

  .58مع عةلته وجوًدا وعدًما، كما يقرره أهل األصول
، أما إذا بيع إمنا تصح فيما ال يشرتط فيه القبض الفوري ،ةليفون وحنوهيقول عةلي القره داغي: "إن العقود بالت ويف هذا

فال يصح العقد بالتةليفون، إال إذا مت القبض، كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسةليم عند اآلخر، أو  ،ربوي مبثةله
  .  59."عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد لكةليهما، أو حنو ذلك مما يتعةلق مبوضوع القبض..

ا العقد: فإذا مت التعاقد عةلى  قالو  عبد اهلل الناصر: "والتصارف بطريق اإلنرتنت خيتةلف حكمه حبسب الطريق  اليت مت هبه
، أو الربيد اإللكرتوين املباشر، أو احملادث ، ومت تنفيذ (bصةلى اهلل عةليه وسةلمW)الصرف مباشرة، سواء عرب شبك  املواقع 

من حساب كل من الطرفني إىل اآلخر، عن طريق الشيك املصريف، أو النقود  -حمل العقد-بتحويل املبةلغ  ؛العقد
يف احلال  ااإللكرتوني  )البينز(، أو احلوال  البنكي  املباشرة، أو غري ذلك من الوسائل والطرق اليت ُتعل التقابض متحققً 

 مباشرة، وإمنا تقابض احلقيقي بني الطرفنيا عةلى الفإن العقد صحيح. وذلك ألن التقابض ليس مقصورً  ،بني الطرفني
صريف. وعةلى بطريق  احلوال  املصرفي ، أو اإلنرتنت امل ،يكون أيًضا بالقبض احلكمي، كالقيد املصريف يف حساب العميل

ذلك فإن ما ذهب إليه قرار اجملمع السابق ذكره فيما يتعةلق باستثناء عقد الصرف من صح  التعاقد بطريق اإلنرتنت 
ا يف حال  كون التعاقد قد مت عرب الربيد اإللكرتوين بشكل غري مباشر، كما هو احلال حني صدور القرار  صحيحً يعترب

 ويل ا، وأصبح باإلمكان حتفاألمر تغري عما كان عةليه العمل سابقً  ،م(. أما يف العصر احلايل1990هـ, 1410)سن  
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 .21 – 20ص العقود اإللكترونية،الناصر،  60
اإلسكندري : ) أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك،)من الشبك  العاملي (. وانظر: ناصر أمحد النشوي،  تعريف األوراق التجارية وخصائصها،بن إعراب، ا 61

، 1وزي، ط)الدمام: دار ابن اجل أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي،؛ سعد بن تركي اخلثالن، 9ص ،م(2006، 1دار اجلامع  اجلديدة، ط
 .43 - 42ص ،م(2004هـ/ 1425

 
 متعددة، مما حيقق شرط التقابض احلكمي الذي يقوم مقام النقود مباشرة من كال الطرفني إىل اآلخر عن طريق وسائل

 . 60التقابض احلقيقي"
إذن، فالشيخ عةلي القره داغي، والشيخ عبد اهلل الناصر، قد نظرا يف العةل  اليت ألجةلها قرر اجملمع عدم جواز عقد الصرف 

ذي صدر فيه هذا ني يف ذلك الزمان العرب التةلفون أو اإلنرتنت وحنومها، وهي عدم إمكان حتقيق التقابض بني املتبايع
القرار. أما وقد تطور األمر اآلن، فأصبح دفع الثمن إىل حساب البائع فور اإلجياب والقبول ممكًنا؛ فةلم يُعد احملظور 

 قائًما. وهذا املوقف منهما إمنا قادمها إليه االلتفات إىل املقصد الشرعي يف هذه املسأل ؛ ففي الزمن الذي مل يكن 
مكان إيصال الثمن إىل البائع مباشرة بعد إبرام هذه الصفق ، كان عقد الصرف عرب هذه الوسائل احلديث  غري جائز، باإل

 فةلما أصبح ذلك ممكنا أصبح هذا العقد جائزًا. واهلل أعةلم.
وباهلل  صريف.ملالقيد ا وأببطاق  االئتمان  أو الفض  عند احلديث عن حكم شراء الذهب سأل ،وسيأيت مزيد بيان هلذا امل

 .التوفيق
 :باألوراق التجاريةأو شرائهما الذهب والفضة  بيع ثالثًا: حكم

ابةل  لةلتداول حيددها القانون، غري معةلق  عةلى شرط، ق ،"حمررات مكتوب  وفق أوضاع شكةلي  :تُعرَّف األوراق التجاري  بأِّنا 
، أو قابل يستحق الوفاء مبجرد االطالع، أو يف ميعاد معنّي  موضوعه مبةلغ من النقود، ،ابالطرق التجاري ، متثل حق  

 . 61لةلتعيني، ويستقر العرف عةلى قبوهلا كأداة لةلوفاء، شأُِنا يف ذلك شأن النقود"
 واألوراق التجارية على ثالثة أنواع:  

ا من صادرً  ا، تتضمن أمرً ا لشكل قانوين معنّي ، وهي: "ورق  ُتاري  ثالثي  األطراف، حترر وفقً (Bill)الكمبيال   أ.     
ثالث  ا من النقود إىل شخصا معيّـنً شخص يسمى الساحب، إىل شخص آخر يسمى املسحوب عةليه، بأن يدفع مبةلغً 

 مبجرد االطالع، أو يف ميعاد معنّي، أو قابل لةلتعيني". -هو املستفيد-
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األردن: دار ) المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي،، )من الشبك  العاملي (. وانظر: حممد عثمان شبري، فقه المعامالت المالية المعاصرة 62

 .23-238ص ،النفائس، د.ت(
 ،م(2004، 4)بريوت: دار الفكر املعاصر، ط الفقه اإلسالمي وأدلته،زحيةلي، ؛ وهب  بن مصطفى ال350، ص5ج رد المحتار،انظر: ابن عابدين،  63
 .449، ص5ج
 .631، ص7العدد  ،م1992هـ/1412، العدد السابع، عام مجلة مجمع الفقه اإلسالميانظر: رفيق يونس املصري، "البيع بالتقسيط"،  64
 .287ص أحكام األوراق التجارية،انظر: اخلثالن،  65

 
وهو: "ورق  ُتاري  ثنائي  األطراف، ا: السند ألمر، ، ويسمى أيضً (Promissory Not - PN)السند اإلذين  ب.

ميعاد معنّي، أو  ألمره، مبجرد االطالع، أو يف -هو املستفيد-رها بدفع مبةلغ معنّي، إىل شخص آخر د حمرِّ تتضمن تعهّ 
 قابل لةلتعيني"

ا من صادرً  اا لشكل قانوين معنّي، تتضمن أمرً ، وهو: "ورق  ُتاري ، ثالثي  األطراف، حُترَّر وفقً ( (Chckالشيك ج. 
ا معيـَّنً  ابأن يدفع مبةلغً -الذي جيب أن يكون أحد البنوك-شخص هو الساحب، إىل شخص آخر هو املسحوب عةليه 

 .62مبجرد االطالع" -إن كان الشيك حلامةله-لشخص ثالث هو املستفيد، أو حلامةله 
أن يقرض شخص  السُّفتج ، وهيبسالمي يف الفقه اإلما يعَرف والتكييف الفقهي لألوراق التجاري  هو أِّنا يف حكم 

. والصحيح الذي عةليه 63ا من املال يف بةلد، عةلى أن يوفيه هو أو نائبه أو َمدينُه يف بةلد آخرا آخر مبةلغً معنّي شخصً 
وى إذن فتأخذ األوراق التجاري  حكم السُّفتج ، وهو ما عةليه الفت .احملققون من أهل العةلم هو جواز التعامل بالسُّفتج 

  . 64عاصرالوقت  امليف 
و الذي ه -هذه األوراق من بني-وحده )املصّدق( ن الشيك فإباألوراق التجارية: والفضة  أما حكم بيع الذهب 

دفع  ره إال من عنده رصيد يف املصرف، وجيبصده حيث إنه ال يُ  والفض ؛ الذهب بيع لةلدفع يف ميكن أن يكون أداةً 
 فيمكن إصدارها سواء كان لةلمصدر رصيد يف املصرف أو ال، وكذلك  ،أما الكمبيال  .حمتواه عند االطالع عةليه مباشرة

ن لةلدفع من وأما السند اإلذين، فهو ال ميّثل إال وثيق  ضما .ال جيب دفع حمتواه عند االطالع، بل جيوز فيه تأجيل الدفع
 . 65قبل الدائن
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جامع  القدس، عمادة الدراسات العةليا،  أحكام الشيك دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون،؛ عيسى حممود العواودة، 288ص ،ع نفسهانظر: املرج 66

 .56ص ،م(2011هـ/1432فةلسطني: رسال  املاجستري، عام -)القدس 
المجلة امل بالذهب والفض  يف الفقه اإلسالمي"، ؛ حسني راتب ريان، "أحكام التع297-296، وص288ص أحكام األوراق التجارية،اخلثالن،  67

 .89-88، وص13ص أحكام الشيك دراسة فقهية،؛ العواودة، 311ص ،م2007، 2، العدد10اجملةلد  األردنية للعلوم التطبيقية،
 .55/4/6، قرار رقم592، ص6العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  68
 . 9/د88/1ار رقم، قر 255، ص9العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 69
 . 7، قرار رقم374-373، ص51العدد مجلة البحوث اإلسالمية، 70

 
؛ 66والفض  ق وسيةلً  لةلدفع يف شراء الذهبون الشيك املصدَّ فإن أكثر العةلماء املعاصرين جييزون أن يك هذا،وبناء عةلى 

ا حممّيً  يف قوانني مجيع الدول .الناس اليوم تقوم مقام النقود الورقي عرف ألن الشيكات يف  وألن القبض  .إضاف  إىل كوِنه
 .67 اجملةلسيفا ملضمونه، فإن أخذه مبثاب  قبض النقود رجع فيه إىل العرف، فبما أن قبض الشيك يعترب قبضً يُ 

وبذلك يتحقق مقصد الشارع يف إجياب قبض البدلني يف الصرف. فما دام هذا املقصد متحقًقا يف الدفع بالشيك؛ مل 
 يكن املتوقع من الشريع  اإلسالمي  إال ُتويزه.

تالف خأن كيفي  قبض األشياء ختتةلف حبسب حاهلا، وا ولذا جاء من قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن القبض وصوره،
إذا كان له رصيد  ،م الشيكتسةلُّ  :األعراف فيما يكون قبًضا هلا، وأن إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرًعا وعرفًا

ا عند استيفائه، وحَجزَه املصرف  . ومن قرار اجملمع بشأن ُتارة الذهب، واجتماع 68قابل لةلسحب بالعمةل  املكتوب هبه
. وجاء من قرار 69والفض  بالشيكات املصدق ، عةلى أن يتم التقابض باجملةلس" الصرف واحلوال : أنه "جيوز شراء الذهب

ل يقوم استالم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه يف مسأل  صرف النقود بالتحويأنه "جمةلس اجملمع الفقهي اإلسالمي 
 . 70يف املصارف..."

ه يف راء الذهب والفض  بالشيك املصّدق؛ لكونإذن، فتوظيًفا ملقاصد الشريع  يرى هؤالء العةلماء املعاصرون جواز ش
درج  النقود احلقيقي . مث تطبيًقا لةلنصوص الواردة يف إجياب التقابض يف الصرف، قرروا وجوب التقابض يف شراء الذهب 

 والفض  هبذا النوع من الشيك. واهلل أعةلم. وباهلل التوفيق.
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مجلة مجمع ؛ 562ص ،م(.2008، 2)دمشق: دار الكةلم الطيب، ط الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،عالء الدين زعرتي،  71

 .1509، ص12العدد الفقه اإلسالمي،
؛ إبراهيم حممد شاشو، بطاق  االئتمان، حقيقتها وتكييفها 187-186ص بيع الذهب والفضة،؛ عبد اهلل، 182ص رة،المعامالت المالية المعاصشبري،  72

 .658-657ص ،م2011، العدد الثالث، عام 27الشرعي، جمةل  جامع  دمشق لةلعةلوم االقتصادي  والقانوني ، اجملةلد
 .184ص عاصرة،المعامالت المالية الم؛ شبري، 658ص بطاقة االئتمان،شاشو،  73
 مغني المحتاج،؛ الشربيين، 525، ص3، جحاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 443، ص5ج فتح القدير،لةلوقوف عةلى أحكام احلوال ، ينظر: ابن اهلمام،  74
 . 383، ص3ج كشاف القناع،؛ البهويت، 193، ص2ج

 
 : قة االئتمانببطاأو شرائهما الذهب والفضة  بيع رابًعا: حكم

بطاق  االئتمان هي بطاق  مصنوع  من البالستيك، حتمل قيم  نقدي  كان قد أودعها شخص لدى املصرف املْصدر 
لةلبطاق ، أو كان املصرف قد تعاهد بإقراضه ما حيتاجه من النقود، فتخوله هذه البطاق  سحب ما حيتاجه من النقود يف 

 . 71ن السةلع واخلدماتاآلالت املصرفي ، ودفع امثن ما يشرتيه م
وتُعد بطاقات االئتمان من أهم اخلدمات املصرفي  يف الوقت املعاصر، حيث انتشر استخدامها انتشارًا واسًعا يف مجيع 

 أحناء العامل، وفرضت نفسها يف التعامالت التجاري  واالستهالكي  كإحدى وسائل الدفع املعاصرة.
 ا ترجع إلى نوعين أساسيين:جميعً ولبطاقة االئتمان أنواع عدة، إال أنّها 

وهي اليت تعتمد عةلى   (:bit Cardصةلى اهلل عةليه وسةلمD)بطاق  احلسم الفوري، أو بطاق  االئتمان املدين   األول:
رصيد صاحبه لدى املصرف املصدهر هلا، فيستطيع حامةلها من احلصول عةلى السةلع واخلدمات والسحب النقدي، فتخصم 

  .  72ا من حسابهته أو مسحوباته النقدي  فورً قيم  مشرتياته أو خدما
: وهي اليت مينح فيها البنك املصدهر حامَل (Charg Card)بطاق  االئتمان العادي ، أو بطاق  احلسم اآلجل  الثاني:

د خري عن السداوقد يرتتب عةلى حامةلها عند التأ .ا يف أوقات حمددة متفق عةليهاتسديده الحقً  يتم عةلى أنا البطاق  قرضً 
 .  73زيادة مالي  ربوي ، أو تشرتط عةليه هذه الزيادة سواء تأخر السداد أْو ال

ى املصرف يف حيث حييل حامل البطاق  البائع عةل ؛ا حوال هو أِنَّ  لعمةلي  شراء شيء ببطاق  االئتمان:التكييف الفقهي و 
املعاصرين شراءَ الذهب أو الفض  ببطاق  . وقد أجاز أكثر العةلماء 74اقبض امثن السةلع  أو اخلدم . وهي حوال  جائزة شرعً 

االئتمان اليت هلا رصيد عند املصرف؛ ألن العرف املعاصر يف هذا اجملال: أن املبةلغ حيّول حلساب البائع مباشرة عند الدفع 
ذه البطاق ، فيكون القبض قد مت يف جمةلس العقد.   هبه
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م، 2001هـ/1421، عام 12التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمينزيه كمال محاد، "بطاقات االئتمان غري املغطاة"،  75
 .1361ص
 .195-193ص المعامالت المالية المعاصرة،انظر: شبري،  76
 (.2/12) 108، قرار رقم1510-1509، ص12العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 77
  ثالن(.)موقع الشيخ سعد اخل بطاقات االئتمان، حقيقتها وأحكامها،اخلثالن،  78

 
يعترب ما اشرتاه منها يف اجملةلس، ودفع إليه ببطاق  االئتمان، ف يقول نزيه كمال محاد: "إذا قبض مشرتي الذهب أو الفض 

ها،  ا؛ ألن تسةلم البائع قسيم  الدفع املوقع  من حامل البطاق  قبض حكمي لقيمتالتقابض املطةلوب يف البدلني متحققً 
 . 75"...قكقبض الشيك املصدّ 

غ لةلبائع عند استخدام ؛ لتأخري دفع املبةلهب أو الفض  هباأما البطاق  اليت ليس هلا رصيد )غري املغطاة( فةلم جييزوا شراء الذ
ال جيوز إصدار بطاق  االئتمان غري  :أواًل أنه " قرار جمةلس جممع الفقه اإلسالمي، من جاءكما .  76هذا النوع من البطاق 

ا، إذا كانت مشروط  بزيادة فائدة ربوي  طاة إذا مل تتضمن غري املغجيوز إصدار البطاق   ا:ثانيً . ..املغطاة، وال التعامل هبه
 "السحب النقدي من قبل حامل البطاق   أن وأنه يتفرع عن ذلك أمور، منها: ،شرط زيادة ربوي  عةلى أصل الدين"

ا إذا مل يرتتب عةليه زيادة ربوي ... وال جيوز شراء الذهب والفض ، وكذا العمالت اقرتاض من مصدرها، وال حرج فيه شرعً 
  .77ملغطاة"النقدي  بالبطاق  غري ا

اقات الفيزا، فإن فعندما تشرتي ذهًبا ببط ؛ألن هذه البطاقات غري املغطاة فيها تأجيلذلك قائاًل: " سعد اخلثالنويعةّلل 
 . 78صاحب  الذهب ال حيصل عةلى حقه مباشرة، وإمنا يأخذ وقًتا حىت حيصل عةلى حقه..."

الفض  ا العةلماَء املعاصرين إىل القول جبواز شراء الذهب و يقود االلتفاُت ملقاصد الشريع  واعتباُره -مرة أخرى-فهكذا 
ا لةلنصوص الواردة يف ربوي  تطبيقً -ببطاق  االئتمان املغطاة، حيث إِنا تؤدي الوظيف  اليت تؤديها النقود احلقيقي ، ولكنهم 

 ، والتوقيع عةلى قسيم  حبأوجبوا فيه التقابض يف اجملةلس، وذلك بأن يتم مترير البطاق  عةلى اآلل  السا -الذهب والفض 
 الدفع، وتسةليم الذهب أو الفض  يف جمةلس العقد قبل التفرق. ولذلك قالوا بعدم جواز ذلك عندما تكون البطاق  ليس 

ف هلا رصيد )غري املغطاة(؛ ملا حيصل فيه من التأخري يف إيصال النقود حلساب البائع، وبالتايل يعترب التقابض فيه قد ختةل
 عن اجملةلس.

اليت جيب أن  هودةاملع دةعن نطاق امل التأخري الذي حيصل يف الدفع بالبطاق  غري املغطاة، ال خيرج إذا كان :نقول ولكن
. وهذا إىل مراجع  حباج  القول باحلرم فةلعل  قبل أن يصل املبةلغ حلساب البائع، ،عاصرةيف العمةليات املصرفي  امل متر هبا

 طاق  ي، حيث كانت قد قررت يف البداي  أنه "ال يعترب شراء الذهب والفض  ببالراجح صرفما فعةلته اهليئ  الشرعي  مب
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 هـ.28/10/1414، بتاريخ 183، قرار رقم: 296 - 295، ص1ج قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 79
 هـ.19/3/1422، بتاريخ: 465. قرار رقم: 689 – 688، ص1املصدر نفسه، ج 80
 (.55/4/6. قرار رقم: )6/1764 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 81
 )من الشبك  العاملي (. صرة،بحث في صور القبض المعااهلاليل،  82
 .465، قرار رقم689-688، ص1ج قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 83

 
. 79ا"هو حمرم شرعً  عن التعاقد و ا يف جمةلس العقد، حيث إن التسديد ال يتم إال بعد زمن جيعل القبض مؤجاًل الفيزا قبضً 

 ةلم الع عةلى أقوال أهل الع"وبعد اطالعها عةلى مجةل  من البحوث والقرارات والفتاوى يف هذا املوضوع، وبعد االط
 املعاصرين يف هذه املسأل ، ما بني مانع وجميز، وبعد النظر يف توجيهات وتعةليالت القائةلني باملنع، والقائةلني باجلواز، وبعد

ا يف عرفهم قبًضا كالشي  كاالستماع إىل إيضاحات اجله  املعني  بالبطاقات يف الشرك ، وما ذكروه من أِّنم يرون التعامل هبه
املصدق، بل إِّنا أقوى منه، وهي كالقيد املصريف، ذلك أن البطاق  مبجرد إعطاء القبول عةليها من البنك املْصدهر، يتم 

ش  قررت اهليئ  ا. وبعد الدراس  والنظر واملناقخصم القيم  يف احلال من سقف البطاق  االئتماين، وتكون قابةل  لةلدفع فورً 
ا يعد قبضً أنه ال مانع من شراء الذهب والفض  ني بعد الدراس  ا... وقد تبا حكمي    بالبطاقات االئتماني ؛ ألن الدفع هبه

ا عند أهل العرف، خاص  بعد تطور التعامل بالبطاقات واتضاح أمره. ومن املعةلوم أن القبض يُرجع فيه أن ذلك يعد قبضً 
  . 80ا..."وعدمً  اإىل العرف، واحلكم يدور مع عةلته وجودً 

ا الرأي ما قرره جمةلس جممع الفقه اإلهسالمي أنه "يغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمكن املستفيد هبه ومما يؤيد هذا 
من التسةلم الفعةلي، لةلمدد املتعارف عةليها يف أسواق التعامل. عةلى أنه ال جيوز لةلمستفيد أن يتصرف يف العمةل  خالل 

 واهلل أعةلم. وباهلل التوفيق.. 81صريف بإمكان التسةلم الفعةلي"املدة املغتفرة إالَّ بعد أن حيصل أثر القيد امل
 :بالقيد المصرفيأو شرائهما الذهب والفضة  بيع خامًسا: حكم

القيد املصريف هو: "إجراء كتايب يقوم به املصرف يف سجالته )أو أجهزة احلاسب اآليل عنده( يثبت به استحقاق شخص 
. ويُعد القيد املصريف يف هذا الزمان من أنواع القبض احلكمي لثمن املبيع، 82ف"معني ملبةلغ حمدد من املال يف ذم  املصر 

 لذلك املبةلغ،  اا؛ ألن املتعارف عةليه اليوم أن من قـُّيد يف حسابه مبةلغ من املال فإنه يُعترب قابضً وهو قبض معترب شرعً 
ةلى الذهب إذا حصل التعاقد بني شخصني عوماهي  القبض إمنا يرجع فيها إىل العرف. لذلك يرى العةلماء املعاصرون أنه 

. ومن 83قيد امثن املبيع يف حساب البائع من فوره، فقد حصل التقابض يف اجملةلس، وبالتايل يصح البيع ا وشراء، ومتّ بيعً 
البيع  تمياحلاالت اليت يتم فيها دفع امثن املبيع عن طريق القيد املصريف: عندما يتم الشراء عن طريق البطاق  االئتماني ، أو 

  عن بُعد بواسط  إحدى الوسائل االتصال احلديث .
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 .55/4/6، قرار رقم1764، ص6العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 84
 .7، قرار رقم374-373، ص51العدد مجلة البحوث اإلسالمية، 85
 .55/4/6قم، قرار ر 1764، ص6العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 86

 
 وقد جاء من قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن القبض وصوره ما يلي:

ا يف حال  األخذ باليد، أو الكيل أو الوزن يف الطعام، أو النقل والتحويل إىل حوزة قبض األموال كما يكون حسي   :أواًل "
تةلف كيفي  قبض ا. وختولو مل يوجد القبض حس   ،ًما بالتخةلي  مع التمكني من التصرفالقابض، يتحقق اعتباًرا وحك

 ألعراف فيما يكون قبًضا هلا.ف اواختال ،األشياء حبسب حاهلا
إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرًعا وعرفًا: القيد املصريف ملبةلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت  ثانًيا:

    التالي :
 )أ( إذا أودع يف حساب العميل مبةلغ من املال مباشرة أو حبوال  مصرفي . 

  عمةل  أخرى حلساب العميل.)ب( إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبني املصرف يف حال  شراء عمةل  ب
مبةلًغا من حساب له إىل احلساب آخر بعمةل  أخرى، يف املصرف نفسه أو  -بأمر العميل-)ج( إذا اقتطع املصرف  

  .84غريه، لصاحل العميل أو ملستفيد آخر، وعةلى املصارف مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريع  اإلهسالمي ..."
 أنه "يعترب القيد يف دفاتر املصرف يف حكم القبض ملن يريد استبدال عمةل  إلسالمياجملمع الفقهي ا جمةلسكما قرر 

 .85بعمةل  أخرى، سواء كان الصرف بعمةل  يعطيها الشخص لةلمصرف، أو بعمةل  مودع  فيه"
 ءفتطبيًقا لةلنصوص املوجب  لةلتقابض لصح  عقد الصرف، أو إلمتام صحتها، أفتت هذه اجملامع الفقهي  ببطالن عقد شرا

 الذهب والفض  إذا مل يتّم تقابض البدَلني يف اجملةلس. وتوظيًفا لةلمقاصد الشريع ، أفتوا بأن قيد املبةلغ قيًدا مصرفي ا يف
 حساب البائع يعترب قبًضا لةلنقود، فيجوز شراء الذهب والفض  هبذه الطريق .

يج  لةلظروف ةلغ إىل حساب العميل، نتيف وصول املب -اغالبً -ستشَكل من التأخري الذي حيصل يُ قد خبصوص ما لكن، 
ن املستفيد جممع الفقه اإلسالمي، أنه "يغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمك قرراحمليط  باإلجراءات املصرفي ، قد 

ا من التسةلم الفعةلي، لةلمدد املتعارف عةليها يف أسواق التعامل..."  .86هبه
 ما يةلي:ك  ، وهوذه املسأل هلفيه زيادة بيان  وخرجت اهليئ  الشرعي  مبصرف الراجحي بقرار
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 هـ.17/4/1415، بتاريخ: 195. قرار رقم: 318-317، ص1ج قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 87

 
)أ( األصل الشرعي يف املصارف  وجوب التقابض يف جمةلس العقد. ويتعني هذا طاملا كانت املصارف  واقع  مباشرة  :أواًل " 

 بني طرفني حاضرين عةلى أوراق نقدي ، أو عمالت حاضرة ذهبي ، أو فضي ، أو ذهبا وفض  حاضرين غري مسكوكني.
ولو مسحوبًا عةلى بنك يف -ا(، )ب( إذا كان أحد البدلني، أو كالمها شيًكا واجب األداء فور اإلطالع )مصدقً      

 ا وجيب أن يتم استالمه يف جمةلس العقد.فإن استالم الشيك يعترب قبًضا حكمي   -بةلد آخر
ارف دون استخدام يف احلسابات بني املص )ج( إذا كانت املصارف ، أو بيع الذهب والفض  يتم التقابض فيهما بالقيد     

الذي ينطوي عةلى مهةل  يومي  (spot)شيكات، فال بأس بأن تتم وفق العرف السائد اليوم يف شأن التبادل الفوري 
  عمل جيب أن ينجز خالهلما قيد البدلني يف حسايب الطرفني، وذلك لالعتبارات التالي :

ن  طريف العقد يف بةلدين خمتةلفني خالل جمةلس العقد نفسه متعذر متاًما، كما أ( يالحظ أن قيد العوضني يف حسايب1)
من املتعذر ضبط وقوع القيدين يف وقت واحد خالل اليوم نفسه، أو اليوم التايل، فال مفر من وقوع القيدين يف ساعتني 

 -واحلال  هذه- تسع". فةلعل املناسبخمتةلفتني، ورمبا يف يومني خمتةلفني. والقاعدة الشرعي  تقول: "إن األمر إذا ضاق ا
 أن تـَُعد مهةل  يومي عمل مبثاب  امتداد جملةلس العقد يف هذا النوع من العقود خاص ، واجملةلس جيمع املتفرقات.

، اا عقد مباح، واحلاج  إليه عام ، وال تتأتى املصارف  باحلسابات املصرفي  يف الساع  نفسها أبدً ( أن املصارف  أساسً 2)  
تتأتى يف اليوم نفسه إال مبشق  وكةلف  زائدة، ولعل هذه احلاج  العام  يصح تنزيةلها منزل  الضرورة اخلاص ، فيعفي  وقد ال

  عن مهةل  اليومني عةلى أساس الضرورة لتحقيق هذا التعامل الذي تتعةلق به احلاج  العام  مع أِنا خالف األصل.
ذه تعورف فيه عةلى مهةل  اليومني، فيمكن اعتبار وقوعه يف ه( أن قبض العوضني يف هذا النوع من املصارفات 3)   

 املهةل  تقابًضا فوريًا حكًما مبقتضى هذا العرف من حيث إن هذا العرف نشأ مراعاة حلاج  حقيقي ، كما تقدم ذكره.
ثاًل قبل م( أن القبض احلكمي متحقق مبا ذكر، وإذا أورد عةلى ذلك احتمال امتناع القبض الفعةلي إلفالس املصرف 4)

 القبض بواسط  القيد، فاجلواب عن هذا أنه احتمال نادر جًدا، واألحكام ال تبىن عةلى النادر وإمنا عةلى الغالب األغةلب.
يع ما جيب التنبه يف املصارف  الفوري  العرفي  اليت ترخص فيها هذا القرار بأنه ال جيوز لةلشرك  )أو املشرتي عموًما( ب ثانًيا: 

القبض الفعةلي العريف، أي بعد وقوع التسجيل فعاًل يف حسابات الطرفني فمهةل  يومي عمل لألسباب اشرتاه إال بعد 
املذكورة ال تةلغي هذا الشرط الشرعي األساسي، وال تبيح لةلمشرتي أن يتصرف فيما اشرتى قبل متام التسجيل يف 

  . 87حسابه..."
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 .272، ص1م(، ج2006هـ/1427، 1)دمشق: دار الفكر، ط القواعد الفقهية وتطبيقاتُها في المذاهب األربعة،حممد مصطفى الزحيةلي،  88
حتقيق: مصطفى أمحد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية،؛ أمحد حممد الزرقا، 78ص األشباه والنظائر،ابن جنيم، ؛ 88ص األشباه والنظائر،انظر: السيوطي،  89

 .245، ص1م(، ج1989هـ/1409، 2)دمشق: دار القةلم، ط
 .89ص األشباه والنظائر،؛ ابن جنيم، 89ص األشباه والنظائر،أي أن العادة ُُتعل َحَكًما إلثبات حكم شرعي. انظر: السيوطي،  90
؛ عبد العزيز بن أمحد 134، ص2ج األشباه والنظائر،أي: النادر ال يعطي حكم الغالب، بل يسقط االعتبار به، ويصري وجوده كعدمه. انظر: السبكي،  91

 .53، ص3)القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د. ت(، ج كشف األسرار شرح أصول البزدوي،البخاري، 

 
ن ذا اإلشكال يف هذه املسأل  الشائك . وميكن االستنتاج مهكذا صدر من هذه اهليئ  الشرعي  هذا البيان الوايف حلل ه

 هذا البيان عدة حقائق:
. وجوب التقابض بني املتصارفني يف جمةلس العقد. ويتعني هذا التقابض حس ا يف العقد الذي تكتنفه ظروف عادي ، 1

 حاضرة. بكون املتعادين حاضرين بأجسامهما، وكون العقد عةلى ذهب وفض ،  أو نقود، أو شيكات
. جواز التقابض يف املصارف  بالقيد املصريف وفق العرف السائد اليوم يف العمةليات املصرفي . ومع ما حيصل فيه عادة 2

قبل إيصال املبةلغ حلساب املستفيد، إال أن هناك أمورًا ُتكسب هذه العمةليَ   -ملدة يومي عمل عةلى األقل-من التأخري 
 الشرعي ، وهي:

رخص فيه فإنه ي ،إذا ظهرت مشق  يف أمرفقهي  اليت تقول: "إن األمر إذا ضاق اتسع"، واملراد هبا: أنه "أ. القاعدة ال
فبمثل هاتني القاعيني ميكن اعتبار  .88"ويوسع، وهذه القاعدة قريب  املعىن من قاعدة: املشق  ُتةلب التيسري ومتفرع  عنها

ا لةلمدة اليت يستغ  رقها إيصال املبةلغ حلساب املستفيد.جمةلس العقد يف هذه الصفق  ممتد 
 تتعةلق العام  اليت". أي: أن احلاج  عام  كانت أو خاص ب. القاعدة الفقهي  اليت تقول: "احلاج  تنزل منزل  الضرورة 

ا من حيث إباح  هعطى حكمَ فتُ  ،تنزل منزل  الضرورةمن الناس، اليت ختتص بفئ   احلاج  اخلاص  بأغةلب الناس، وكذلك
. فنظرًا ألن املصارف  عقد مباح، واحلاج  إليها عام ، وإجناز املصارف  بالقيد املصريف يف الساع  نفسها متعذر، 89احملظور

 وإجنازه يف اليوم نفسه حتيط به مشق  وكةلف  زائدة، فتنزل هذه احلاج  منزل  الضرورة اليت تبيح احملظورات.
فما دام يف العرف والعادة اليوم أن عمةلي  إيصال املبةلغ لةلحساب ، 90ج. القاعدة الفقهي  اليت تقول: "العادة حمكِّم "

تستغرق مثل هذه املدة، فإن هذه العادة حتكم بأن التقابض يف هذه املدة يعترب قبًضا فوريّا ُحكًما. أما ما قد يوَرد عةلى 
 -الس املصرفمثل إف-تًا هذا من أنه قد يعرض عارض خالل هذه املدة، جيعل إيصال املبةلغ حلساب العميل ممتنًعا بتا

  .91فاجلواب عةليه أن يقال بأن هذا االحتمال نادر وقوعه، والنادر ال حكم له، كما تقرر يف األصول
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 183 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
وهذه احلقائق كةلها جاءت منسجمً  أساًسا مع مقاصد الشريع ، من جةلب املصاحل، ودفع املفاسد، وحتقيق التيسري، 

  التوفيق. ص. واهلل أعةلم. وباهللعام، ويف معامالِتم املالي  بشكل خا ودفع املشق  عن الناس يف شؤون حياِتم بشكل
 الخاتمة 

 مع نِهاية هذا البحث، يمكن استعراض ما تضمنه من النقاط المهمة كالتالي:
 ، "الذهب بالذهب، والفض  بالفضمنها حديث: إن هناك أحاديث صحيح  وردت يف ربوي  الذهب والفض ، . 1     

 ، فإذا اختةلفت هذه األصناف، ا بيدوالشعري بالشعري، والتمر بالتمر، واملةلح باملةلح، مثالً مبثل، سواء بسواء، يدً  والرب بالرب،
ّفو "ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثاًل . وحديث: ا بيد"فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدً  ا  بعضها عةلى بعض،  مبثل، وال ُتشه

ّفوا بعضها عةلى بعض، وال تبيعوا منها غائبً  مبثوال تبيعوا الورق بالورق إال مثاًل  ز" ال، وال ُتشه  .بناجه
 وتأيت هذه، همايعببَ  الواردة يف ربوي  الذهب والفض  أحكاًما فقهي  ختتصمن األحاديث  استنبطوا الفقهاء . إن2     

ذهب، أو الفض  بالفض  لفإذا بيع الذهب با .شرطني: شرط التقابض يف اجملةلس، وشرط التماثل بني البدلني يف األحكام
 وجب التقابض يف اجملةلس، والتماثل يف البدلني، وإن بيع أحدمها باآلخر، أو بغريمها من األامثان، وجب التقابض دون 

من   قةل  ذلكيف وخالفهم، مهور عةلى القول بعدم اعتبار الصنع  يف اشرتاط التماثل عند احتاد اجلنساجلو  التماثل.
، إليهعاصرين فمالوا لبعض العةلماء امل وجاهتهان تيمي  وابن القيم، واستدلوا لرأيهم بأدل  تبّينت العةلماء، وعةلى رأسهم اب

 ذا، فإاملسأل  ه. ولعل املوقف الوسط هو أن يُراعى العرف يف هذَخرينولكنهم مل َيسةلموا من الردود القوي  من العةلماء اآل
يعه  ا بوزن، أما إذا كان العرف هو بيعه بال وزن، فيجوز بوزنً  جبنسهب بيعه وجا بيع ُحةلي الذهب وزنً هو كان العرف 

 ا بيد.بنقود أخرى غري الذهب، يدً  هو أن يباعكغريه من السةلع. مع أن األحوط 
ما يف أحكامهما كل : الصحيح من أقوال الفقهاء. إن 3  أن عةل  الربا يف الذهب والفض  هو مطةلق الثمني ، فيةلحق هبه

و اشرتاط التماثل ه، واألحكام الفقهي  املهم  يف التعامل بالنقود ة.، مثل النقود الورقي  املعاصر اما يتخذه الناس نقودً 
اليزي، املجت ينر الب "اليزياملنجت ير الوالتقابض يف اجملةلس عند بيع نقد جبنسه، مثل الذهب بالذهب، والفض  بالفض ، و"

ض ، ض فقط، عند بيع نقد بغري جنسه، مثل بيع الذهب بالفواشرتاط التقابو"الدوالر األمريكي" بالدوالر األمريكي، 
 ، أو العكس.مريكياألدوالر الاليزي بـاملنجت ير الأو العكس، أو بيع 

جود هذا الرضا من يعرف و و  .املتبايعني رضاهو الذي يكون مبناه عةلى  الشريع  اإلسالمي إن عقد البيع اجلائز يف . 4  
 يةل  املعربة عن اإلجياب والقبول تكون بالةلفظ، أو التعاطي، أو اإلشارة، أو الكتاب ، أو الوسإن و  .اإلجياب والقبولب عدمه
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والتةلكس، والفكس،  كما أن الربقي ،  ،اهلاتف، والراديو، والتةلفزيون يف العرف املعاصر آالت لنقل الةلفظ ويعترب .الرسول

 القارئني، أدوات لنقل الكتاب  إىل تُعترباحلاسوب، وغري ذلك من أدوات املراسةل  عرب  ،أو اإللكرتوينم والربيد العادي
عرب  الفض و  جواز بيع الذهبشرًعا، لذلك قرر العةلماء املعاصرون  فتكون هذه األدوات كةلها وسائل لةلعقد الصحيح

 ، إذا مت دفع املبةلغ من فوره.وسائلالهذه 
ًضا حكمي ا لةلثمن، يعترب قب جرد االطالع عةليه،مب القابل لةلدفع، الشيك املصّدققبض هو أن اليوم  السائدالعرف  إن .5 

ون جواز والدفع بالقيد املصريف، لذلك قرر العةلماء املعاصرون املعترب ببطاق  االئتمان الصاحل  لةلدفع، الثمن دفع  وكذلك
يف هذه  ائعوصول امثن السةلع  حلساب الب ما دامشراء الذهب والفض  وتصارف النقود عرب هذه الوسائل احلديث  لةلدفع، 

 عاصر.ا يف الوقت املاملتعارف عةليهاملعهودة، و  دةال يتأّخر عن املاحلال  
فهذا ما تيسر طرحه يف هذا املقال، فما كان منه من صواب فبتوفيق من اهلل وفضةله. ونستغفر اهلل من كل زل  وهفوة،   

 ه وصحبه أمجعني.إنه هو العفو الغفور. وصّل الةلهّم وسةلِّم عةلى عبدك ورسولك حممد، وعةلى آل
 المصادر والمراجع

وزي، حتقيق: أمحد بن حممد اخلةليل، )الدمام: دار ابن اجل القواعد النورانية الفقهية،ابن تيمي ، أمحد بن عبد احلةليم، 
 هـ(. 1422، 1ط

نبوي : جممع املةلك لحتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )املدين  ا مجموع الفتاوى،ابن تيمي ، أمحد بن عبد احلةليم، 
 م(.  1995هـ/1416فهد لطباع  املصحف الشريف، 

ي، حتقيق: حممد بن سيدي حممد موال في تلخيص مذهب المالكية، القوانين الفقهيةابن جزي، حممد بن أمحد، 
 م(.1982)ليبيا: الدار العربي  لةلكتاب، 

 م(. 1984هـ/1405، 1ديدة، ط)بريوت: دار اآلفاق اجل المحلى باآلثار،ابن حزم، عةلي بن أمحد، 
 م(.2004هـ/1425)القاهرة: دار احلديث،  بداية المجتهد ونِهاية المقتصد،ابن رشد، حممد بن أمحد، 
 م(.2000هـ/1421)بريوت: دار الفكر،  رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين، حممد أمني، 

ردن:  األ -ودراس  حممد الطاهر امليساوي, )عمان  :يقحتق مقاصد الشريعة اإلسالمية,ابن عاشور, حممد الطاهر،  
  (.م2001هـ/1421, 2دار النفائس, ط
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، 1حتقيق: سامل حممد عطا، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط االستذكار،ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، 

  م(. 2000هـ/1421
وت: دار حتقيق: حممد عبد اهلل ولد كرمي، )بري  ،إ مالك بن أنسالقبس في شرح موطابن العريب، حممد بن عبد اهلل، 

 م(. 1992، 1الغرب اإلسالمي، ط
)بريوت: دار  ،حتقيق: حممد بن احلسني السُّةليماين ،إ مالكالمسالك في شرح موطابن العريب، حممد بن عبد اهلل، 

 م(.2007هـ/1428، 1الغرب اإلسالمي، ط
 م(.1987هـ/1408، 1)بريوت: دار الفكر، ط ،مام احمد بن حنبلفي فقه اإل المغنيابن قدام ، عبد اهلل بن أمحد، 

يل، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، )بريوت: دار اجل إعالم الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم، حممد بن أيب بكر، 
 هـ(.  1973

 (.م2003هـ، 1423)الرياض، دار عامل الكتب:  المبدع شرح المقنع،ابن مفةلح، إبراهيم بن حممد، 
عمريات، )بريوت:  ازكري: حتقيق األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،إبراهيم،  بن الدين زين ابن جنيم،

 م(.1999هـ/1419، 1العةلمي ، ط الكتب دار
، تب العةلمي حتقيق: زكريا عمريات، )بريوت: دار الك البحر الرائق شرح كْنز الدقائق،ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، 

 م(. 1997هـ/1418، 1ط
 هـ(.1315، 1)بوالق مصر: املطبع  الكربى األمريي ، ط شرح فتح القدير،ابن اهلمام، كمال الدين حممد، 
، يداحتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتب  العصري ، ص سنن أبي داود،أبو داود، سةليمان بن األشعث، 

 . د. ت(
مكتب   حتقيق:  صاحل بن ناصر اخلزمي، )الرياض: تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة، أبو شجاع، حممد بن عةلي،

 م(.2001هـ/1422، 1الرشد، ط
، 3ثري، طاليمام : دار ابن ك -حتقيق: مصطفى ديب البغا، )بريوت  الجامع الصحيح،البخاري، حممد بن إمساعيل، 

 م(.  1987هـ، 1407
 هـ(. 1329)مجالي  مصر: مطبع  كردستان العةلمي ،  الفقهية البن تيمية، االختياراتالبعةلي، عةلي بن حممد، 

 هـ(.1402حتقيق: هالل مصيةلحي، )بريوت: دار الفكر،  كشاف القناع عن متن اإلقناع،البهويت، منصور بن يونس، 
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 الكتب، ملحتقيق: زكريا عمريات، )الرياض: دار عا مواهب الجليل شرح مختصر الخليل،احلطاب، حممد بن حممد، 

 م(.2003هـ/1423
ي جبدة، التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالم مجلة مجمع الفقه اإلسالميمحاد، نزيه كمال، "بطاقات االئتمان غري املغطاة"، 

 م. 2001هـ/1421العدد الثاين عشر، عام 
 م. 2008املكتب  الشامةل ، اإلصدار الثالث، شرح زاد المستقنع، احلمد، محد بن عبد اهلل، 

، 1)الدمام: دار ابن اجلوزي، ط أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي،خلثالن، سعد بن تركي، ا
 م(.2004هـ/1425

 م(.2001هـ/1421، 1)الرياض: مكتب  العبيكان، ط علم المقاصد الشرعية،اخلادمي، نور الدين بن خمتار، 
 م(. 1932هـ/ 1351، 1حةلب: املطبع  العةلمي ، ط)شرح سنن أيب داود(، )معالم السنن اخلطايب، محد بن حممد، 
 )بريوت: دار الفكر، د.ت(. الشرح الكبير على مختصر خليل،الدردير، أمحد بن حممد، 

 حتقيق: حممد عةليش، )بريوت: دار الفكر، د.ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، حممد بن أمحد، 
 هـ(.1352هرة: املطبع  املنريي ، )القا يز في شرح الوجيز،فتح العز الرافعي، عبد الكرمي بن حممد، 

لة األردنية للعلوم المج ،"أحكام التعامل بالذهب والفض  يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاتُه املعاصرة"ريان، حسني راتب، 
  م. 2007اجملةلد العاشر، العدد الثاين،  التطبيقية،

 م(.2004، 4)بريوت: دار الفكر املعاصر، ط ته،الفقه اإلسالمي وأدلالزحيةلي، وهب  بن مصطفى، 
، 2: مصطفى أمحد الزرقا، )دمشق: دار القةلم، طحتقيق شرح القواعد الفقهية،الزرقا، أمحد بن حممد، 

  م(.1989هـ/1409
 لعزيز، وعبد اهللحتقيق: سيد عبد ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع،الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، 

 م(.1998هـ/1418، 1ربيع، )مكتب  قرطب  لةلبحث العةلمي وإحياء الرتاث، ط
، 2)دمشق: دار الكةلم الطيب، ط الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،زعرتي، عالء الدين، 

 م(.2008
 هـ(.   1313 ، )القاهرة: املطبع  الكربى األمرييتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيةلعي، عثمان بن عةلي، 
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، 1)بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط والنظائر، األشباه الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،
 م(.1991هـ/1411

 ، حتقيق: حممد حسن حممد، )بريوت: دار الكتب العةلميالمبسوط في شرح الكافي، السرخسي، حممد بن أيب سهل، 
 م(.2001هـ/1421

 .(هـ1403 العةلمي ، الكتب دار: )بريوت والنظائر، األشباهبكر،  أيب نب الرمحن عبد السيوطي،
 مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية، "بطاق  االئتمان، حقيقتها وتكييفها الشرعي"شاشو، إبراهيم حممد، 

 م.2011، العدد الثالث، عام 27اجملةلدوالقانونية، 
 )األردن: دار النفائس،د.ت(.الفقه اإلسالمي،  المعامالت المالية المعاصرة فيشبري، حممد عثمان، 

راسات، حتقيق: مكتب البحوث والد مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،الشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب، 
 هـ(. 1415)بريوت: دار الفكر، 

ة: دار احلديث، لقاهر حتقيق: عصام الدين الصبابطي، )ا نيل األوطار شرح منتقى األخبار،الشوكاين، حممد بن عةلي، 
 م(.1993هـ/1413، )1ط

ردن: دار النفائس، )األبيع الذهب والفضة وتطبيقاتُه المعاصرة في الفقه اإلسالمي، اهلل، صدام عبد القادر،  عبد
د.ت(. أصل هذا الكتاب هو رسال  مقدم  لنيل درج  املاجستري، يف قسم الفقه وأصوله، كةلي  الدراسات العةليا، اجلامع  

 م.2003ردني ، عام األ
 البحث نورة: عمادة)املدين  امل للتيسير، المتضمنة الفقهية والضوابط القواعد صاحل، بن الرمحن عبد الةلطيف، العبد

 م(.2003هـ/1423، 1املنورة، ط املدين  اإلسالمي ، باجلامع  العةلمي
 القةلم(. لدار الثامن  بع الط عن) األزهر شباب - الدعوة مكتب   الفقه، أصول علم خالف، الوهاب عبد

 م.1988ه/1407العدد الثاين، مجلة البيان، ، "أقسام الناس فيه -الربا.. صوره "العثيمني، حممد بن صاحل، 
 هـ(. 1412)بريوت: دار الفكر.  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب،العدوي، عةلي بن أمحد، 
لعةليا، جامع  القدس، عمادة الدراسات ا صيلية مقارنة بالقانون،أحكام الشيك دراسة فقهية تأالعواودة، عيسى حممود، 

 م(.2011هـ/1432فةلسطني: رسال  املاجستري، عام -)القدس 
 هـ(، 1423، 1)الرياض: دار العاصم ، طالملخص الفقهي، الفوزان، صاحل بن فوزان، 
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 م(. 2010هـ/1431، 1)الرياض: دار كنز إشبيةليا، طقرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 

بركة الرابعة بحوث ندوة الالقره داغي، عةلي حميي الدين، "أحكام التعامل يف الذهب والفض  وتطبيقاته املعاصرة"، 
 م(.20013هـ/1434، 1)املنام : جمموع  الربك ، ط والثالثين لالقتصاد اإلسالمي،

لتابع ا مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،احلديث "، القره داغي، عةلي حميي الدين، "حكم إجراء العقود بوسائل االتصال 
 م.1990هـ/1410العدد السادس، عام  ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة،

ر الكتب حتقيق: حممد خري طمع ، )بريوت: دا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساين، أبو بكر بن مسعود، 
 م(.2000هـ/1420، 1العةلمي ، ط

، 1حتقيق: عةلي حممد معّوض، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط الحاوي الكبير، املاوردي، عةلي بن احلسن،
 م(.1994هـ/1414

الرئاس  العام  لةلبحوث العةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدد احلادي والثالثون،  مجلة البحوث اإلسالمية،
 هـ. 1411عام 

احلادي واخلمسون،  دالعةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدالرئاس  العام  لةلبحوث  مجلة البحوث اإلسالمية،
 هـ، 1418عام 

 م. 1996هـ/1417التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد التاسع، عام مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 
 م(.2000هـ/1421عام  التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد الثاين عشر، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،

 م.1990هـ/1410جمةل  جممع الفقه اإلسالمي، التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد السادس، عام 
 ، د.ت(.2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،املرداوي، عةلي بن سةليمان، 

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربي ،  الجامع الصحيح،مسةلم بن احلجاج القشريي، 
 م(.1991هـ/1412، 1ط

العام  لةلبحوث  الرئاس  مجلة البحوث اإلسالمية،املشيقح، خالد بن عةلي، "التورق املصريف عن طريق بيع املعادن"، 
 هـ.1425عام العةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدد الثالث والسبعون، 

دة، العدد التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جب مجلة مجمع الفقه اإلسالمياملصري، رفيق يونس، "البيع بالتقسيط"، 
 م.1992هـ/1412السابع، عام 
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، 1)دمشق: دار القةلم، بريوت: الدار الشامي ، ط أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة،املصري، رفيق يونس، 

 م(. 1999هـ/1420
ث العةلمي  الرئاس  العام  لةلبحو  مجلة البحوث اإلسالمية،املنيع، عبد اهلل بن سةليمان، "حبث يف الربا والصرف"، 

 هـ.1416، عام 46العدد  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ،
 هـ(. 1427هـ، إىل 1404)الكويت: وزرة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، من الموسوعة الفقهية الكويتية، 
، 2حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حةلب: مطبع  املطبوعات اإلسالمي ، ط ،المجتبىالنسائي، أمحد بن شعيب، 

 م(.1986هـ/1406
سكندري : دار )اإل أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،النشوي، ناصر أمحد، 

 م(. 2006، 1اجلامع  اجلديدة، ط
، 3ط حتقيق: زهري الشاويش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بن شرف، النووي، حيىي

 م(.1991هـ/1412
، 1حتقيق: عادل أمحد، وآخرون، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط المجموع شرح المهذب،النووي، حيىي بن شرف، 

 م(.2003هـ/1423
، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط سلم بن الحجاج،المنهاج شرح صحيح مالنووي، حيىي بن شرف، 

 هـ(.1392
 العالمية )اإلنترنت(مواقع الشبكة 

 ابن إعراب حممد، تعريف األوراق التجاري  وخصائصها: -
http://bصةلى اهلل عةليه وسةلمnarab.forumactif.nصةلى اهلل عةليه وسةلمt (28/03/2009). 

 الئتمان، حقيقتها وأحكامها:اخلثالن، سعد بن تركي، بطاقات ا -
http://www.saad-alkthlan.com/tصةلى اهلل عةليه وسةلمxt-145 (03/10/2013). 

 الذيب، مجال عبود، حكم التجارة اإللكرتوني  يف الشريع  اإلسالمي : -
www.iasj.nصةلى اهلل عةليه وسةلمt/iasj?func=fulltصةلى اهلل عةليه وسةلمxt&aId=48234 
(01/10/2013). 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48234
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 األوراق التجاري :     -فقه املعامالت املالي  املعاصرة  -

http://www.taimiah.org (14/12/2009). 
 الناصر، عبد اهلل بن إبراهيم، العقود اإللكرتوني : دراس  فقهي  مقارن : -

http://fiqh.islammصةلى اهلل عةليه وسةلمssagصةلى اهلل عةليه وسةلم.com/N صةلى اهلل عةليه
 .tails.aspx?id=1168 (02/10/2013)صةلى اهلل عةليه وسةلمwsDوسةلم

 اهلاليل، إبراهيم بن حممد، حبث يف صور القبض املعاصرة: -
http://www.almoslim.nصةلى اهلل عةليه وسةلمt/nod179664/صةلى اهلل عةليه وسةلم 
(02/10/2013) 

 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1168
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1168
http://www.almoslim.net/node/179664

