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 ة رئیس مجلس أمناء جامعة الخلیلكلم
 نبیل الجعبريالدكتور 

 �سم هللا الرحمن الرح�م

�طیب لي أیها األخوة الكرام أن أرحب �كم في جامعة الخلیل جامعة الكل الفلسطیني، والتي 
 تسعى دوما �العمل على مواك�ة المستجدات ضمن مفهومي األصالة والمعاصرة. 

ثوابت دیننا العظ�م، الذي أرسى مفاه�م التعامل بین ال�شر�ة، أما فاألصالة تتجلى �الحفاظ على 
مفهوم المعاصرة فیبرز دوره من خالل مواك�ة المستجدات التي تطرأ على األمة حتى تكون قادرة على 

حكامها الشرع�ة �ما �حقق مصلحة ال�شر�ة وتلب�ة لحاجاتها ضمن ضوا�ط وأصول الشر�عة أتطو�ر 
 اإلسالم�ة.

األمور التي �ستجد علیها �ثیر من األحكام الذهب والفضة، وما یلحق بهما من ولعل من 
تطورات معاصرة، ونحن في جامعة الخلیل نعمل دوما على تشج�ع عقد المؤتمرات العلم�ة الهادفة إلى 
تطو�ر منظومة المعامالت، ووضع ضوا�ط لها، حتى تكون عنوانًا للتطور واالزدهار لواقع فقهنا 

ونسعى دوما إلى ترس�خ مفهوم الشراكة العلم�ة وال�حث�ة بین جامعة الخلیل والعدید من  اإلسالمي.
القطاعات المجتمع�ة، حتى ترفدهم �كل ما هو جدید، في مجال ال�حث العلمي الذي �خدم عمل تلك 

 واالتحادات ذات االختصاص.  المؤسسات والشر�ات
 المعاصرة" والفضة ومستجداتها"أحكام الذهب  أتمنى لمؤتمر�م

 ،والنجاح،�ل التوفیق         
 ،والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته، 

 د. نبیل الجعبري 
ناء رئ�س مجلس األم
 عةالرئ�س األعلى للجام
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 اللجنة العلیا للمؤتمر

 ، جامعة الخلیلعمید �ل�ة الشر�عة ،الد�تور مهند فؤاد استیتي رئیس المؤتمر:

راسات ا عمید �لیتي ،مطاوع الترتوري  نحسی الد�تور األستاذ رئیس اللجنة العلمیة: لشر�عة والدِّ

 جامعة الخلیل ،العل�ا سا�قاً 

 جامعة الخلیل، والتشر�ع الفقه قسم رئ�س ،البدار�ن أ�من الد�تور التحضیریة:رئیس اللجنة 

 جامعة الخلیل ،الغزاوي  لؤي  الد�تور رئیس اللجنة اإلعالمیة:

 األستاذة نوال محمد الشو�كي، جامعة الخلیل سكرتیرة المؤتمر:

أھداف المؤتمر:
رتها على إعطاء الحلول لكل ما ب�ان صالح�ة الشر�عة اإلسالم�ة لكل زمان ومكان، وقد •

 �حتاجه المجتمع.

 .إعانة المتعاملین �الذهب والفضة على االلتزام �أحكام الشر�عة •

 تشج�ع ال�احثین على الكتا�ة في موضوعات مستجدة تمس حاجة األمة. •

 كت�ة الفقه�ة �أ�حاث علم�ة محكمة متخصصة في هذا الموضوع.مسد النقص و�ثراء ال •

 �حث�ة �إتاحة الفرصة لل�احثین الراغبین في المشار�ة في المؤتمر.تنم�ة الملكات ال •

 .تهوتجار  للمستجدات في قطاع صناعة الذهبشرع�ة عمل�ة �جاد حلول إ •

 حاجة المجتمع الفلسطیني الماسة لمعرفة مستجدات التعامل �الذهب.سد •
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 محاور المؤتمر:
 :المحور األول: المحور التأصیلي

 هب والفضة.تار�خ التعامل �الذ •
 خصائص الذهب والفضة، وسبب تداولهما. •
 الذهب بین الثمن�ة والسلع�ة. •

 ثمن�ة الذهب بین الخلق�ة والشرع�ة والعرف�ة. •
 علة ر�و�ة الذهب. •

.المستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة المتعلقة �الب�عالمحور الثاني: 
 .الصراف اآلليب�ع الذهب والفضة عن طر�ق  •
 .الحدیثة والفضة بوسائل االتصال ب�ع الذهب •
 .ب�ع الذهب والفضة في البورصة •
 .ب�ع الذهب والفضة �شرط اإلرجاع •
 .ب�ع الذهب والفضة في عقد التور�د •

المستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة المتعلقة �اإلجارة والشر�ة. المحور الثالث:
 إجارة الذهب والفضة المنته�ة �التمل�ك. •
 .الذهب في شر�ات ومصانع شراء أسهم •

لمتعلقة بدین الذهب.االمستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة المحور الرا�ع: 
 تقس�ط ثمن الذهب والفضة. •
 ب�ع الذهب والفضة �ال�طاقات االئتمان�ة. •

 .ب�ع الذهب والفضة �األوراق التجار�ة •
ابرام الصفقة دون تقا�ض (التسكیر). •

4



ستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة المتعلقة بتصن�ع الذهب.المالمحور الخامس: 
 الحلي المحجر وأحكامه. •

 بدل المصنع�ة ذه�ا أو نقودا. •
شراء المصاغ �غیر المصاغ مع فرق المصنع�ة.•
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 المؤتمر بــــــرنامـــــج
 )11:30 -11:00 (:الجلسة االفتتاحیة

 جامعة الخلیل ،رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر ،األستاذ الدكتور حسین الترتوري عریف المؤتمر:
 الشیخ یوسف صرصور القارئ تالوة آیات من القرآن الكریماالفتتاح و 11:00-11:06

جامعة ،عمید كلیة الشریعة، رئیس المؤتمر كلمة 11:12 –11:06
 الدكتور مھند فؤاد استیتي الخلیل

 السید محمود عالن للمعادن الثمینة الفلسطینياالتحاد  كلمة 11:18 –11:12
 الشیخ محمد أحمد حسین كلمة مفتي القدس والدیار الفلسطینیة 11:24 –11:18
 صالح الزروالدكتور  جامعة الخلیلرئیس  كلمة 11:30– 11:24

 )1:15- 11:45( :ولىاأل الجلسة العلمیة
 ن الثمینةتاریخ الذھب والفضة وعلة الربا في المعاد

 (مالیزیا) محمد أكرم اللدین األستاذ الدكتوررئیس الجلسة: 
 المدیر التنفیذي لألكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة في المالیة اإلسالمیة

 البحث عنوان الباحث
 "وأثره في التعامل بالذھب والفضة "التعلیل بالثمنیة أ.د. حسین مطاوع الترتوري 1
بین الماضي  علة ربا البیوع في الذھب والفضة واآلثار المترتبة علیھا زة)غ( ابر الصلیبيخالد عبد الجد.  2

 والحاضر
 (باكستان) بن شاه  اسرار خانأ. 3

 د. قاسم أشرف نور
التجدید الفقھي في بقاء نقدیة النقدین بعد فقدان وظائف النقدیة منھما: 

 دراسة تأصیلیة نقدیة
 التعامل بالذھب والفضة وخصائصھما وأسباب تداولھما تاریخ مآب معاویة ناشفأ.  4
 علّة ربویة الذھب صالح "محمد تیسیر"جمیلة أ.  5
 علة الربا في الذھب والفضة المشنيأیوب رویدة أ.  6

 1.15 – 12.30 نقاش
 )3:00 – 1:30( :ثانیةالجلسة العلمیة ال

 إجارة الذھب والفضة المنتھیة بالتملیك
 التمویل اإلسالميو كبیر الباحثین في االقتصاد(تركیا)  منذر قحف ألستاذ الدكتورارئیس الجلسة: 

 عنوان البحث الباحث
ِة الُمْنتَِھیَةُ بِالتَّْمِلیِك" أ. د. إسماعیل محمد شندي 1  "ُحْكُم إَِجاَرةِ الذََّھِب والِفضَّ
 الكیالنيأحمد أ.د. جمال  2

 مناعكمال أ. عمار 
 والفضة بصیغة االجارة المنتھیة بالتملیكتمویل شراء الذھب 

 دراسة فقھیة اقتصادیة مقارنة حكم إجارة الذھب والفضة المنتھیة بالتملیك البدارینعبد الحمید د. أیمن  3
 منتھیة بالتملیك تأجیر الذھب والفضة إجارة د. لؤي عزمي الغزاوي 4
 لمنتھیة بالتملیكإجارة الذھب والفضة ا (مصر) د. مریم محمد نجیب علیوة 5
 إجارة الذھب والفضة المنتھیة بالتملیك بین الحاجة والترخیص كرم عوض شحادة الشویكيأد.  6
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 3 - 2.15 نقاش
 )4.45 – 3.15ثالثة: (ال الجلسة العلمیة

 أثر األجل في عقود بیع الذھب والفضة
 محمود السرطاوي(األردن)األستاذ الدكتور  رئیس الجلسة:

 البنك االسالمي األردني والتأمین االسالمیة،لرقابة الشرعیةرئیس ھیئة ا
 عنوان البحث الباحث

 الربط القیاسي للحقوق وااللتزامات اآلجلة بالذھب د. نزار أحمد عیسى عویضات 1
 -دراسة فقھیة تأصیلیة-حكم بیع الذھب بالتقسیط  )(الجزائر د. محمد رماش 2
ت في تجارة ُحِلّي المرأة من الذھب وبیان الحكم الشرعي المحظورا إیمان متعب الیونس د. 3

 فیھا "دراسة تحلیلیة وصفیة"
 حكم بیع الذھب بالتقسیط في الفقھ اإلسالمي أمیمة "محمد نعمان" قراقع أ. 4
بیع ُحلي الذھب والفضة نسیئة والقواعد الشرعیة المؤثرة في اختالف  سمیر محمد العواودةأ.  5

 الفقھاء
 "أحكام بیع الذھب والفضة في عقد التَّورید" طمة محمد أبو منشارفاأ.  6

 4:45 – 4:00 نقاش
 )6:30 – 5:00رابعة: (الجلسة العلمیة ال

 قضایا مستجدة في أحكام الذھب والفضة
ات رعیة في عدد من البنوك والمؤسسرئیس وعضو ھیئات الرقابة الش (أمریكا) عبد الباري مشعل الدكتوررئیس الجلسة: 

 المالیة اإلسالمیة
 عنوان البحث الباحث

 "أحكام استخدام الذھب والفضة في الطب والتكنولوجیا الصناعیة" أ.د. محمد محمد الشلش 1
بیع الذھب والفضة  -المستجدات المعاصرة في أحكام الذھب والفضة  د. سعاد محمد بلتاجي (السعودیة) 2

 ة.دراسة فقھیة مقارن -في البورصة نموذجا 
 )غزةد. محمد سالم أبو یوسف ( 4

 د. خلیل محمد قنن
"أثر انتشار النقود الرقمیة المشفرة على منصات تجارة الذھب والفضة 

 االسالمیة" االلكترونیة في إطار أحكام الشریعة
 الغطاء الذھبي للعمالت الرقمیة المشفرة نظرة شرعیة واقتصادیة د. مجاھد برھان شدید 3
أثر القیاس في استنباط أحكام النوازل المعاصرة دراسة أصولیة  (السعودیة) ي آل مناحيد. منیرة عل 5

تطبیقیة على قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي "شراء الذھب 
 والفضة عن طریق بطاقات االئتمان المغطاة" إنموذجا

 مرآة التداول في الذھب والفضة أ. عادل أحمد دندیس 6
 6:30 – 5:45 نقاش

 المیة للمؤتمر، جامعة الخلیلرئیس اللجنة االع الغزاوي،د. لؤي  :توصیات المؤتمر( 6:30
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 كلمة رئ�س المؤتمر
 مهند فؤاد استیتي  الد�تور

فلسطین  ،جامعة الخلیل ،عمید �ل�ة الشر�عة 
 .وااله ومن وصح�ه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة � والثناء الحمد

 الخلیل. جامعة أمناء مجلس رئ�س ممثل روالز  صالح الد�تور الخلیل جامعة �سرئ السید *
 .حسین أحمد محمد الش�خ الفلسطین�ة والد�ار القدس مفتي سماحة *
 .الثمینة للمعادن الفلسطیني االتحاد ممثل عالن محمود السید *
 .والدعاة والمفتون  الشرعیون  والقضاة الشر�عة �ل�ات علماء السادة *
 .الخلیل جامعة في واألكاد�م�ة اإلدار�ة الهیئة أعضاء الزمالء اإلخوة *
 .الكرام والمستمعون  الحضور *

 و�ر�اته هللا ورحمة عل�كم السالم
 الســا�ع الــدولي الشــر�عة �ل�ــة مــؤتمر أعمــال افتتــاح فــي جم�عــاً  �كــم أرحــب أن ســعادتي دواعــي مــن

 مــن احتضــانه فــي نفخــر والــذي ،ر�ن ومشــار�ینفــأهال �كــم علــى الرحــب والســعة، ضــیوفا ومحاضــ المحكــم
 الخلیل. جامعة أرض من هنا وتحدیداً  الشر�عة �ل�ات مستوى  على مرة ألول االلكترون�ة المنصة على

�ـــاإلعراب عــن الشـــكر الجز�ــل لتواجـــد ســماحة مفتـــي القــدس والـــد�ار  اســـتهل �لمتــي�شــرفني أن 
 التــي الكبیــرة الثقــة عال�ــاً  وأثمــنب عــن امتنــاني الفلســطین�ة، و�ــذلك أخــي رئــ�س جامعــة الخلیــل، �مــا أعــر 

والذي �أتي انسجامًا مع رسالة جامعة . المؤتمر هذا لتنظ�م الثمینة للمعادن الفلسطیني االتحاد إ�اها منحنا
تطــو�ر المعرفـة وال�حـث العلمـي وتشــج�عه وتحقیـق هـدفها فـي  إح�ـاء التـراث العر�ــي اإلسـالمي، الخلیـل فـي

 ختصة على حل مشكالتها.ومساعدة الجهات الم
 اإلخوة الحضور
 و�ل�ة الخلیل جامعة تأس�س على سنة خمسین مرور ذ�رى  مع الدولي المؤتمر هذا افتتاح یتزامن

 تعالى. هللا �إذن له المغفور الجعبري  علي محمد الش�خ روحها بث التي الشر�عة
 الو�ـــاء تفشــي ســـبب� كمــا یتــزامن أ�ضـــا فــي ظـــروف صــع�ة علــى النـــاس فــي جم�ـــع أنحــاء العــالم

َرُسـوُل هللا: "َعَج�ـًا ألْمـِر اْلُمـْؤِمِن ِإنَّ َأْمـَرُه ُ�لَّـُه َلـُه  �قول مضیئا، جان�ا األزمات في أن تعلمنا لكننا العالمي،
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اَبْتُه َضـرَّاُء َصـَبَر َفَكـاَن َخْیٌر، َوَلْ�َس َذِلَك ِألَحٍد ِإالَّ لْلُمْؤِمن: ِإْن َأَصـاَبْتُه َسـرَّاُء َشـَكَر َفَكـاَن َخْیـرًا َلـُه، َوِ�ْن َأَصـ
 �ـان مـن مؤتمرنـا فـي فمـثالخْیرًا َلُه". رواه مسلم. هذا الحدیث ی�عث على االطمئنـان لقـدر هللا خیـره وشـره، 

إتاحــة الفرصــة لل�ــاحثین  عــن فضــال مختلفــة، دول ومــن العــدد، هــذا �حضــرها هــذه االفتتــاح جلســة أن �ظــن
، والتســجیل الكبیــر للمشــار�ة فــي �شــكل م�اشــراتهم ال�حث�ــة والنقاشــ�ة والمهتمــین الــدولیین للمشــار�ة �إســهام

 المـؤتمر عالم�ـة صـ�غة �عـزز الوصـف هـذا إن بـل ،وخبـراتهمحضور المؤتمر وما ف�ه مـن إثـراء �معـارفهم 
فلقـد جـاءت أول آ�ـة فـي المصـحف مـن أول الذي ارتضـاه هللا لجم�ـع الخلـق،  دیننا عالم�ة مع ینسجم وهو

 كل ذلك ما �ان لیتحقق لوال هذا الو�اء. .اتحة (الحمد � رب العالمین)سورة ف�ه الف
اإلخوة الكرام 

قطــــاع المعــــادن الثمینــــة مــــن أهــــم إن اخت�ــــار موضــــوع المــــؤتمر ین�ــــع مــــن اال�مــــان الراســــخ �ــــأن 
ع ثـم إن التعـاون مـ، حتـى �ـات �شـكل الشـر�ان الحیـوي لالقتصـاد العـالميالقطاعات الر�اد�ة واالسـتثمار�ة، 

االتحاد الفلسطیني للمعادن الثمینة، �اعت�اره المرجع�ة �عد فرصة ثمینة لنقل تجار�ه ومشـكالته إلـى علمـاء 
لرســم إســترات�ج�ة الحــالل والحــرام الــذي �مثــل  قاعــدة انطــالقالشــر�عة اإلســالم�ة. و�ــذلك �شــكل المــؤتمر 

 .من المؤتمرالهدف األساس 
أیها السادة أیتها السیدات 

��ـــــار الفقهـــــاء  مـــــن العلم�ـــــة الجلســـــات رؤســـــاء �استضـــــافة نفخـــــر المســـــئول�ة، نطلـــــقم ومـــــن إننـــــا
�مـــا تفاعـــل نخ�ـــة ممیـــزة مـــن  لالســـتفادة مـــن تجـــار�هم العالم�ـــة. المال�ـــة، المعـــامالت وخبـــراءاالقتصـــادیین 

ة اختـارت اللجنـة العلم�ـوال�احثین مع فكرة المـؤتمر و�ـادروا إلـى اقتـراح أوراق مهمـة  المتخصصیناألساتذة 
للمـؤتمر أر�عــا وعشــر�ن منهـا موزعــة علــى أر�ــع جلسـات، �مــا ســتختار اللجنــة العلم�ـة أ�ضــا األفضــل منهــا 

لنشرها في الكتاب الورقي وااللكتروني خالل شهر �إذن هللا. 
 اإلخوة الكرام

 الكل�ـة أن یومهـا قلـت السـادس. المـؤتمر المنصـرم المـؤتمر فـي قلتـه ما اللحظات هذه في أستشعر
 اعتمـــاد علـــى الحصـــول والتشــر�ع الفقـــه قســـم اســتطاع هللا و�فضـــل التخصصـــات، �ــاقي تغطـــي ن�ـــأ تطمــح
ـــتح �مـــا اإلســـالم�ة، والمصـــارف االقتصـــاد ماجســـتیر برنـــامج ـــدین أصـــول قســـم افت  الشـــر�عة �كـــالور�وس ال

ــــذلك اإلعــــالم، فرعــــي اإلســــالم�ة ــــة أضــــحت و� ــــةً  الكل� َج ــــة متوهِّ  فیهــــا تخصصــــاتها فــــي ومتناســــقة متكامل
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 االســالمي االقتصــاد وماجســتیر القضــاء وماجســتیر الــدین أصــول و�كــالور�وس وأصــوله الفقــه ر�وس�كــالو 
 .وأصوله الفقه ود�توراه  والعقیدة والتفسیر الحدیث وماجستیر

 ومسـاقاتها الكل�ـة خطـط تخدم التي التعاون  اتفاق�ات إبرام في واسعة خطوات خطت الكل�ة أن كما
 اإلفتاء. دار مع ثم القضاة قاضي دیوان مع ثم وقافاأل وزارة مع �اتفاق�ة فتشرفنا

 الجامعـة، لطـالب المعتمـد المقـرر ل�كـون  اإلسـالم�ة الثقافـة �تـاب بتـأل�ف التدر�س�ة الهیئة أعضاء قام ولقد
 فقهــاء مــن علومهـا تلقــوا الـزواج علــى المقبلــین الشـ�اب تأهیــل دورات مـن متــدر�ا ســ�عین الكل�ـة خرجــت كمـا

 النفس. علم وأساتذة الطب وحكماء قضاءال وخبراء الشر�عة
 قر��ا. تعالى هللا �إذن العالم�ة إلى انتقالها في األخیر الطموح للكل�ة و�قي

 البیئــة و�دارتهــا الجامعــة أمنــاء مجلــس تــوفیر ثــم هللا فضــل لــوال تتحقــق أن النجاحــات لهــذه �ــان مــا
 الشرعي. العلم خدمة في مسیرتنا في المضي على لنا مشجع خیر فكانا لمهمتنا، تسهیال المناس�ة

 ال�حـوث تضـمنته مـا ضـوء علـى المقترحـات ونقـدم التوصـ�ات سـنتلو هللا �ـإذن المـؤتمر نها�ـة وفي
 ومناقشات. مداخالت من المؤتمر جلسات �ه زخرت ما خالل ومن نتائج، من المقدمة

 مـواده مختلـف نجـازو� المـؤتمر، هـذا وانعقـاد إعـداد فـي �عیـد مـن أو قر�ـب من أسهم من �ل أشكر
 إنجـاح فـي سـاهمت والتـي المقدرة جهودهم على واإلعالم�ة والعلم�ة التحضیر�ة المؤتمر لجان رأسهم على
 الهام. المؤتمر هذا

 األسـتاذة مـنهم: أخـص والحاسـوب. واللوازم العامة العالقات من الجامعة دوائر لكافة �متد وشكري 
 واألسـتاذ سـنینه أبـو شـیر�ن واألستاذة ارز�قات منى واألستاذة انر� أبو الرحمن عبد واألستاذ الشو�كي نوال
 الخلیل. �جامعة تلیق علم�ة �احتفال�ة للخروج التفاصیل أدق عالجوا الذین عمرو أنس

 المـؤتمر، لمتطل�ـات تغطیـتهم علـى الثمینـة للمعـادن الفلسـطیني لالتحـاد التقـدیر ووافر الشكر أجدد
 قر��ا. العاف�ة ثوب الحر�اوي  غازي  محمد المهندس الفلسطیني االتحاد رئ�س أخي یل�س أن هللا وأرجو
 المؤتمر إنجاح في اإلسهام أجل من العلمي الیوم هذا في الجهود أقصى بذل حضراتكم من ألتمس وختاما
 .و�نجازها تسییرها و�منهج�ات الجلسات �مواعید الدقیق �االلتزام

 و�ر�اته. هللا ورحمة عل�كم والسالم هللا وح�اكم .لنا جاحالن �كتب وأن یوفقنا، أن تعالى هللا أدعو
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 كلمة االتحاد الفلسطیني للمعادن الثمینة
االتحاد الفلسطیني للمعادن الثمینة عضو في االتحاد العام للصناعات الفلسطین�ة، یدیره مجلس 

عام ألعضائه والعمل على إدارة منتخب و�سعى لتحقیق األهداف والغا�ات والمصالح التي تعود �النفع ال
حما�ة وتنم�ة هذه المهنة واالرتقاء بها ورفع مستوى �افة العاملین في قطاع المعادن الثمینة مهن�ا وثقاف�ا 

 ودین�ا من خالل توفیر المناخ االستثماري المالئم والمناسب و�دخال األنظمة الصناع�ة الحدیثة.
طاع ممتثال بنقابته سا�قا و�اتحاده حال�ا منذ أكثر ومن هذا المنطلق �ان التواصل الدائم لهذا الق

من عشر�ن عاما لالستفادة برأي أساتذة وعلماء هذا الصرح العلمي العظ�م والذي نفتخر �ه ونكن له �ل 
االحترام، إنها جامعة الخلیل منارة العلم، صانعة األج�ال، والتي بدأت مسیرتها �كل�ة الشر�عة ولعل لهذه 

لدى من أسس هذه الجامعة سماحة الش�خ محمد علي الجعبري رحمه هللا. فانطلقت هذه البدا�ة مدلوال 
الكل�ة بنشاط ال محدود و�عمل دؤوب للنهوض بهذا الصرح التعل�مي العر�ق �ما یرضي هللا س�حانه 

وتعالى. 
فحرصت على إقامة المؤتمرات الشرع�ة �استمرار لتكون منارة للناس والمجتمع المحلي لتوض�ح 
و��ان األحكام الشرع�ة، وعل�ه ومن منطلق الشراكة بین هذه المؤسسة التعل�م�ة واالتحاد الفلسطیني 
للمعادن الثمینة الذي حرص و�حرص �استمرار على ب�ان االحكام الشرع�ة لهذه المهنة والتداول بها لما 

 لها من حساس�ة وأحكام شرع�ة خاصة �جهلها الكثیرون.
ل�ة الشر�عة وأصول الدین لرعا�ة مؤتمرها السا�ع �عنوان "أحكام الذهب استجاب االتحاد لطلب �

والفضة ومستجداتها المعاصرة" والذي �غطي األحكام ومستجداتها المعاصرة وأ�ضا األحكام والمستجدات 
الحدیثة وشرع�ة وضوا�ط استخدام التكنولوج�ا الحدیثة وغیرها من المستجدات واألحكام واتخاذ المواقف 

 ع�ة اتجاهها ل�عتق األمة من اثم اغالق �اب االجتهاد. الشر 
 علماؤنا مفكر�ن: ثقتنا �بیرة �كم و�فكر�م و�مؤتمر�م ومخرجاته إلزالة الشك �كل عمل�ة نقوم بها. 

كنا نتمنى أن �عقد هذا المؤتمر وجاه�ا، لكن ابتالء هللا تعالى لألمة �جائحة �ورونا أجله لعام �امل 
 .Onlineون وفرضت علینا أن �ك
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وهنا ال �سعني اال أن أ�عث رسالة شكر واعتزاز لجامعة الخلیل ممثلة برئ�س مجلس األمناء 
الد�تور نبیل الجعبري حفظه هللا وعمدائها ورئ�سها وأخص �الذ�ر �ل�ة الشر�عة على عملهم الدؤوب 

ي هللا س�حانه ونشاطهم غیر المحدود للعمل من أجل النهوض بهذا الصرح العلمي العر�ق �ما یرض
 وتعالى.

كما أتقدم �الشكر الجز�ل لزمالئي أعضاء مجلس االتحاد و�ذلك الزمالء أعضاء الهیئة العامة 
لهذا المؤتمر الذي ینیر لنا طر�ق عملنا �الطرق الشرع�ة على دعمهم �ما یتالءم مع مستجدات هذا 

العصر. 
 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته

 الحر�اوي أخو�م م. محمد غازي 
 رئ�س االتحاد الفلسطیني للمعادن الثمینة
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 كلمة مفتي القدس والد�ار الفلسطین�ة
 الش�خ/ محمد أحمد حسین

 المفتي العام للقدس والد�ار الفلسطین�ة
 رئ�س مجلس اإلفتاء األعلى

 خطیب المسجد األقصى الم�ارك
سل�م على الهادي ال�شیر، سیدنا محمد، صلى هللا عل�ه، الحمد � رب العالمین، وأفضل الصالة وأتم الت

 وعلى آله وأصحا�ه أجمعین، ومن ت�عهم �إحسان إلى یوم الدین، و�عد؛
 أیها اإلخوة الكرام

 األخ الد�تور نبیل الجعبري ، السید رئ�س مجلس أمناء جامعة الخلیل
 األخ الد�تور صالح الزرو، رئ�س جامعة الخلیل
 رئ�س المؤتمر، عمید �ل�ة الشر�عة في جامعة الخلیل، استیتياألخ الد�تور مهند 

 اإلخوة في االتحاد الفلسطیني للمعادن الثمینة
 اإلخوة األفاضل العلماء وأصحاب السماحة والفضیلة

 الحضور الكرام جم�عاً 
اإلخوة معدي األوراق العلم�ة للمؤتمر 

 �اتهفالسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر .. أحی�كم بتح�ة اإلسالم
إنه لمن دواعي االعتزاز والفخر بهذه الجامعة الكر�مة، و�ل�ة الشر�عة فیها، أنها دأبت على عقد 
مثل هذه المؤتمرات العلم�ة، وفي الحق�قة؛ فإن اخت�ار مسألة أحكام الذهب والفضة، والتعامل بهما، وما 

اسب تمامًا ل�حث هذه المسألة یتعلق بذلك من أحكام فقه�ة قد�مة وحاضرة معاصرة، �أتي في الوقت المن
الفقه�ة، التي أخذت حیزًا �بیرًا من جهد فقهائنا وعلمائنا األوائل، وهي �ذلك موضع االهتمام في هذه 

التعامل �الذهب والفضة والمعادن الثمینة ذو أهم�ة �الغة على المستو�ات العالم�ة األ�ام، خاصة وأن 
هب والفضة منذ القدم ولغا�ة اآلن �عتبران األساس في ثمن�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة �لها، ال بل فإن الذ

األش�اء، وت�ادل السلع، ولذلك جاء هذا المؤتمر الذي �ادرت إل�ه �ل�ة الشر�عة في جامعة الخلیل، هذه 
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الجامعة التي نعتز �مجلس أمنائها ورئ�سها، و�ل هیئاتها التدر�س�ة واإلدار�ة، و�ذلك �طالبها الذین 
د الكبیر لتحصیل العلم؛ الذي �ه، أیها اإلخوة الكرام، تتقدم األمم، و�ذا ما نظرنا إلى قضیتنا یبذلون الجه

الفلسطین�ة على وجه الخصوص، فإن العلم حافظ علیها، ولذلك �ثرت الجامعات في أرضنا الفلسطین�ة، 
�قاءنا على هذه و�ثر طالب العلم، و�ثر ال�احثون والمهتمون في األمور الح�ات�ة �لها، التي تخدم 

 األرض، أرض الر�اط، األرض التي �ار�ها هللا س�حانه وتعالى.
حق�قة التعرض للذهب والفضة وأحكامهما في الفقه اإلسالمي، �ان من العلماء تعرضوا �ما قلنا 
منذ القدم، الذین أوضحوا علة التعامل بهذین المعدنین الثمینین، وهي علة الثمن�ة، أو علة الوزن، 

ِة، َواْلُبرُّ «ا من  حدیث الرسول هللا، صلى هللا عل�ه وسلم، القائل: والحظو  ُة ِ�اْلِفضَّ الذََّهُب ِ�الذََّهِب، َواْلِفضَّ
ِعیِر، َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َسَواًء ِ�َسَواٍء، ِعیُر ِ�الشَّ ، َوالشَّ ِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه َیًدا ِبَیٍد، فَ  ِ�اْلُبرِّ

(صح�ح مسلم، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب  »اْألَْصَناُف، َفِب�ُعوا َ�ْ�َف ِشْئُتْم، ِإَذا َ�اَن َیًدا ِبَیدٍ 
�الورق نقًدا)، وهذا دلیل واضح على أنه ال بد من التساوي في الوزن، أو الكیل عند م�ادلة األصناف 

 المتماثلة منها.
كرام، إن علة الر�ا حصرها �عض العلماء في الوزن الذي �جري عند ت�ادل هذه المعادن، أیها ال

و�عضهم حصرها في الثمن�ة، وأكثر من قال إن مطلق الثمن�ة هو هذه العلة في ت�ادل هذه األش�اء، وهذا 
م، عند مناقشة �طب�عة الحال ما س�جد إجا�ات واف�ة وشاف�ة من خالل األوراق المقدمة لهذا المؤتمر الكر�

 هذه المسألة خالل جلساته العلم�ة القادمة، �إذن هللا تعالى.
وعند ب�ع الذهب والفضة �جنسیهما أو �غیرهما، والتجارة بهما، ال بد من مراعاة األحكام �افة، من 
 حیث الوزن بین البدلین، ومن حیث الكیل بین البدلین، إن �ان مكیًال، ومن حیث التساوي بین البدلین،
عند  اتحاد الجنس بینهما، و�ثیرًا ما �قع المتعاملون في ب�ع الذهب والفضة وهذه المعادن الثمینة، في 
إشكال�ة عقد الصرف، فیب�ع ألجل، والحق�قة الدامغة أنه ال �جوز ب�ع هذه السلع ألجل، فال بد من 

ا ب�ع الذهب �الذهب، أو التقا�ض في المجلس نفسه، إذا اختلف �طب�عة الحال الجنس بین البدلین، فإذ
الفضة �الفضة، فال بد من تساوي الوزن في البدلین؛ وال بد من التقا�ض في المجلس نفسه تمامًا، حتى ال 
یتم الوقوع في مال�سات التعامل الر�وي، أو شبهته، سواء أكان فضًال أم �ان نسیئة، ولذلك ال بد من 

 مراعاة مثل هذه األمور.
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م�ادلتها أو ، هذه المعادنالحاصلة ال�حث عن حكم ب�ع هذه األثمان، أو وأ�ضًا فمن المستجدات 
أو المؤجلة؟ نعم الش�كات تقوم مقام النقد، ولكن ال بد أن �كون وقتها حاّالً، ألن من  ،�الش�كات الحاّلة

شروط هذا الب�ع الذي ینصرف عل�ه أو �جري عل�ه حكم الصرف، أن تكون الق�م في الوقت نفسه، �عني 
یتم التقا�ض في الوقت نفسه، وقد �حث العلماء �عض المسائل المتعلقة بهذه القض�ة، و�خاصة  أن

�طاقات االئتمان وغیرها، وأشار المجمع الفقهي اإلسالمي إلى أن هذه ال�طاقة مغطاة في الوقت الذي تتم 
من خالل األوراق  ف�ه العمل�ة، وهناك �ثیر من المسائل التي ستجد األجو�ة الشاف�ة عنها، والكاف�ة

 ال�حث�ة المقدمة إلى المؤتمر الكر�م، إن شاء هللا تعالى.
وختامًا أوجه الشكر والتقدیر مرة أخرى لجامعة الخلیل، ممثلة �مجلس أمنائها، ورئ�سها، وعمید  

ا كل�ة شر�عتها، رئ�س هذا المؤتمر العلمي، ولكل اإلخوة المساهمین والمشار�ین في األوراق العلم�ة لهذ
المؤتمر، متمن�ًا �ل التوفیق والنجاح لجامعة الخلیل و�ل�ة الشر�عة فیها، ولكل اإلخوة الذین ساهموا في 

 التحضیر لهذا المؤتمر العلمي الرائع والمقدر عال�ًا.
 وفقكم هللا جم�عاً 

 ونرجو هللا لنا ولكم الخیر والفالح والنجاح
 والسالم عل�كم ورحمه هللا و�ر�اته.
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 جامعة الخلیل، الخلیل، فلسطینئ�س كلمة ر 

 الد�تور صالح الزرو 

األخوة األخوات المشار�ون في هذا المؤتمر الدولي السا�ع تحت عنوان "أحكام الذهب والفضة 
 ومستجداتها المعاصرة".

أرحب �كم أجمل ترحیب من حرم جامعة الخلیل، أولى مؤسسات التعل�م العالي في فلسطین، 
�عة أولى �ل�ات الشر�عة في الوطن، وأنقل لكم تح�ات سعادة الد�تور نبیل الجعبري ومن رحاب �ل�ة الشر 

رئ�س مجلس أمناء الجامعة الذي �ان یرغب في مشار�تكم مؤتمر�م الزاهر هذا لوال سفره خارج البالد، 
 وهو یتمنى لمؤتمر�م التوفیق والنجاح.

الهتمام والتجدید، فهذان المعدنان ال شك أن أحكام الذهب والفضة من المواض�ع التي تستحق ا
قد عرفا منذ فجر التار�خ، واتخذا عملة وز�نة في أغلب الحضارات التي عرفتها ال�شر�ة، وقد ورد في 

مرات)، والفضة  8القرآن الكر�م ذ�ر هذین المعدنین ضمن خمسة معادن وردت وهي: الذهب (الذي ذ�ر 
والنحاس (الذي ذ�ر مرة واحدة) وال�اقوت (الذي ذ�ر مرات)،  5مرات)، والحدید (الذي ذ�ر  6(ذ�رت 

معدن عرفتها ال�شر�ة حتى یومنا هذا والرقم مرشح لالرتفاع مع التقدم  5400مرة واحدة). من أصل 
 العلمي واالكتشافات التي تحققها ال�شر�ة عامًا �عد عام.

اآلخرة. و�نما هما أ�ضًا  الذهب والفضة ل�س فقط یلتق�ان في أنهما معًا من ُمتع الدن�ا، وُمتع 
أداتان اقتصادیتان مهمتان تؤثران على أسواق المال، وتستخدمان في التجارة واالستثمار االقتصادي. 

 وأغلب دول العالم تصدر عمالتها مغطاة �احت�اطاتها من الذهب.
ظر في لذا �ات من الضروري إبراز األحكام المتعلقة بهما والتي تضمنتها شر�عتنا الغراء، والن

الجوانب التي �مكن فیها تطو�ر هذه األحكام �ما �خدم التطور في استخدامات هذین المعدنین في دول 
 العالم المختلفة.

أشكر �ل�ة الشر�عة على تنظ�م هذا المؤتمر في هذه الظروف صع�ة، و�نا نود أن �كون هذا 
اجهة هذه الجائحة اللعینة، التي المؤتمر وجاه�ًا، حتى نسعد �مقابلتكم عن ُقرب، لكنها مقتض�ات مو 

ضر�ت البالد وأهلكت الع�اد، ونسأل هللا السالمة والنجاة للجم�ع، �ما أشكر �ل اللجان التي عملت على 
 تنظ�م هذا المؤتمر، وأشكر لكم مشار�تكم وحسن استماعكم، وأتمنى لكم جلسات مؤتمر مثمرة.

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته، 
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"بین الماضي والحاضر علة ر�ا البیوع في الذهب والفضة واآلثار المترت�ة علیها"

 خالد عبد الجابر الصلیبي الد�تور

 �ل�ة الشر�عة والقانون في رئ�س قسم الشر�عة اإلسالم�ة ، اذ الفقه المقارن المساعدأست
 ، فلسطینغزةفي الجامعة اإلسالم�ة 

khslaibi@iugaza.edu.psU53T 
 :ملخص ال�حث

جمهور أهل العلم القائلین الحكم في الر�ا منوط �علة منض�طة تدور مع الحكم وجودًا وعدمًا عند 
�التعلیل، وقد اختلف الفقهاء في استن�اط هذه العلة من النصوص الشرع�ة مما انعكس على تحدید العلة 
على أقوال عدة و�ان لها نصیب من اختالف الفقهاء، وهذه العلة تختلف بین الماضي والحاضر نت�جة 

حث ل�ظهر التكی�ف الفقهي الصح�ح لعلة الر�ا في لتغیر األعراف واألحوال وحاجات الناس؛ فجاء هذا ال�
حیث إن  الذهب والفضة بین الماضي والحاضر مراع�ًا في ذلك تغیر األحوال واألعراف وحاجات الناس.

هل العلة في الذهب والفضة في عصرنا الحاضر تختلف عنها في  مشكلة ال�حث تتلخص في معرفة
 ت الناس تؤثر على علة الر�ا في الذهب والفضة؟الماضي؟ وهل تغیر األحوال واألعراف وحاجا

وقد ات�عت في �حثي هذا المنهج االستن�اطي االستقرائي.  وقد بین ال�حث علة ر�ا البیوع في 
الذهب والفضة واآلثار المترت�ة علیها بین الماضي والحاضر وفصلت أقوال الفقهاء القدامى والمعاصر�ن 

 ت�حث في علة الر�ا في الذهب والفضة عند جمهور الفقهاء قد�مًا.�خالف الدراسات السا�قة التي �انت 

Abstract: 
The ruling on usury depends on a disciplined cause that revolves around 

the ruling in existence and absence among the majority of scholars who say the 
reasoning. To change norms, conditions and people's needs; this research came 
to show the correct jurisprudential conditioning of the usury cause in gold and 
silver between the past and the present, taking into account the changing 
conditions, norms, and people's needs. As the research problem boils down to 
knowing whether the problem in gold and silver in the present age differs from 
it in the past? Will changing conditions, norms, and people's needs affect the 
cause of usury in gold and silver? 
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In my research, I followed this deductive approach. The research has 
shown the reason for the usury of sales in gold and silver and the implications 
thereof between the past and the present. 

 المقدمة:
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على الم�عوث رحمة للعالمین، سید األولین واآلخر�ن 

 ه ومن اقتفى أثرهم إلى یوم الدین أما �عد: وعلى آله وصح�
ن هللا تعالى في أكثر من موضع في القرآن الكر�م على أن اإلنسان مجبول على حب المال لقد بیّ 

33PT﴾َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُح��ا َجم�ا﴿فقد قال تعالى: 

)
0F

1(
33TP :ُز�َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ ﴿. وقال س�حانه في موضع آخر

َهَواِت ِمَن ال َمِة َواْألَْنَعاِم وَ الشَّ ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ  ۗ◌ اْلَحْرثِ نَِّساِء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
ِلكَ  ْنَ�اَمتَ  ذَٰ 33PT﴾اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َ��َُّ  ۖ◌ اُع اْلَحَ�اِة الدُّ

)
1F

2(
33TP. 
لحالل وحرم الكسب الحرام، وأمر �الز�اة وحث على وامتحن هللا تعالى الناس �المال فأمر �كسب ا

النفقة، ل�میز بذلك بین المؤمن الصالح المط�ع لر�ه المتعفف عن الحرام، و�ین الجاحد الذي �جري وراء 
 شهوة المال فال یتعفف عن الحرام.

 و�ن أكثر المال المتداول في الماضي �ان من الذهب والفضة ب�عًا وشراًء وحتى اكتنازًا.
ِ ﴿ال أدل على ذلك من قوله تعالى: و  َة َوَال ُینِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل �َّ َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

ْرُهم ِ�َعَذاٍب َأِل�مٍ  33PT﴾َفَ�شِّ

)
2F

3(
33TP. 

فوقعت فیهما �ثیر من الظلم وأكل أموال الناس �ال�اطل، فجاء اإلسالم وض�ط التعامل بهما 
 وحرم الر�ا.

ر الزمن وتغیر األحوال وأعراف الناس أص�حت العمالت الورق�ة والمعدن�ة هي أساس ومع مرو 
 التعامل في المعامالت بین الناس.

فالفقهاء شرطوا ثالثة شروط ل�كون التعامل في الذهب والفضة حالًال ال ر�ًا فیهما هي: التماثل 
 والحلول والتقا�ض في حال اتحاد الجنس.

 20الفجر:  )1(
 14آل عمران:  )2(
 34التوبة:  )3(
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بر الذهب والفضة �أي سلعة أخرى وأن العمالت الورق�ة والمعدن�ة هي والیوم نرى أن ال�عض اعت
 التي تجري علیها أحكام الر�ا نت�جة للتغیر الحاصل في المعامالت المال�ة.

فكان هذا ال�حث ل�ضع المسألة قید الدراسة �التحلیل واالستقراء والدراسة وال�حث الدقیق تحت 
 ."ضة واآلثار المترت�ة علیها بین الماضي والحاضرعلة ر�ا البیوع في الذهب والف" عنوان:

 یهدف ال�حث للوصول إلى:: األهداف
 إبراز دور العلماء في الماضي والحاضر في استن�اط علة الر�ا للذهب والفضة. .1
 ب�ان اختالف العلماء في علة الر�ا للذهب والفضة قد�مًا وحدیثًا. .2
 آلثار المترت�ة علیها في األحكام الفقه�ة.معرفة علة الر�ا للذهب والفضة، وا توض�ح أهم�ة .3

 تتلخص مشكلة ال�حث في اإلجا�ة على السؤالین اآلتیین: مشكلة ال�حث:
هل العلة في الذهب والفضة في عصرنا الحاضر تختلف عنها في الماضي؟ وهل تغیر األحوال 

 واألعراف وحاجات الناس تؤثر على علة الر�ا في الذهب والفضة؟
الذهب في  هناك �عض األ�حاث التي تناولت موضوع الر�ا في الذهب والفضة منها: �قة:الدراسات السا

 وأحكامها لصالح المرزوقي. �عض خصائصه وأحكامه لعبد هللا بن من�ع، تجارة الذهب في أهم صورها
علمي �حثًا تناول موضوع علة الر�ا في الذهب والفضة بین الماضي والحاضر  ولم �قع بین یدي على حد

 في �حث مستقل.
 تكمن أهم�ة ال�حث في: أهم�ة ال�حث:

 مسألة معاصرة تتحدث عن علة الر�ا في الذهب والفضة في الحاضر ومقارنتها في الماضي. عرض .1
 تأثیر الصنعة في حلي الذهب والفضة على علة الر�ا. .2

 منهج�ة ال�حث:
 لر�ا في الذهب والفضة.ات�عت في �حثي المنهج االستن�اطي االستقرائي للتوصل إلى علة ا أ.

توثیق اآل�ات القرآن�ة �اسم السورة ورقم اآل�ة، وتخر�ج األحادیث النبو�ة الشر�فة من مصادرها  ب.
 األصل�ة مع الحكم علیها إن لم تكن في الصح�حین.

تكی�ف المسائل الفقه�ة وفق منهج علمي سل�م من خالل عزو األقوال إلى أصحابها و��ان سبب  ج.
 ین الفقهاء في المسائل الفقه�ة، وتوض�ح األدلة التي استندوا إلیها في إصدار األحكام.الخالف ب
 اشتمل ال�حث على ثالثة م�احث، وذلك على النحو اآلتي: خطة ال�حث:
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U:الم�حث األولU :مفهوم الر�ا وأنواعه، ومفهوم ر�ا البیوع وأنواعه واألموال الر�و�ة 
 واعه في االصطالح.مفهوم الر�ا لغة وأن المطلب األول:
مفهوم ر�ا البیوع وأنواعه واألموال الر�و�ة.  المطلب الثاني:

U:الم�حث الثانيU .علة ر�ا البیوع في الذهب والفضة 
 مفهوم العلة لغة واصطالحًا. المطلب األول:
 ثبوت أصل علة تحر�م ر�ا البیوع في األموال الر�و�ة الست. المطلب الثاني:
لفقهاء في علة تحر�م ر�ا البیوع في الذهب والفضة وأدلتهم مع المناقشة و��ان آراء ا المطلب الثالث:

 الراجح.
U:الم�حث الثالثU .اآلثار المترت�ة على علة ر�ا البیوع بین الماضي والحاضر 

 أثر السك واختالف الجودة والرداءة والصنعة في ر�و�ة الذهب والفضة. المطلب األول:
 ة ق�اسًا على الذهب والفضة.ق النقد�ة المعاصر ر�و�ة األورا المطلب الثاني:

Uالم�حث األول: مفهوم الر�ا وأنواعه، ومفهوم ر�ا البیوع وأنواعه واألموال الر�و�ة 
یتعرض ال�احث في هذا الم�حث إلى ب�ان حق�قة �عض المصطلحات ذات العالقة في موضوع 

 أنواع األموال الر�و�ة.ال�حث، فنبدأ بب�ان حق�قة الر�ا لغة واصطالحا و��ان ماه�ة و 
 المطلب األول: مفهوم الر�ا لغة وأنواعه في االصطالح 

 أوًال: الر�ا لغة
Pالر�ا من األسماء الَمْقُصورة َوُ�َثنَّى ِرَ�َواِن وِرَ�َ�انِ 

)
P333FPT

4(
33TP:وهو في أصل اللغة یدل على عدة معاٍن، منها ، 

ْيُء َیْرُ�و، إِ الز�ادة والنماء .1 َوَما آَتْیُتْم ِمْن ِرً�ا ﴿َذا َزاَد، �ما قال جل ذ�ره: ، ومن ذلك قولك: َرَ�ا الشَّ
P)P334FPTِلَیْرُ�َو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَال َیْرُ�و ِعْنَد �َِّ 

5(
33TP :فَر�ا الشيُء َیْرُ�و ُرُ�ّوًا وِر�اًء: َزاَد َوَنَما، وَأْرَ�ْیُته ،

اٍر َأِث�مٍ َ�ْمَحُق �َُّ الرَِّ�ا َوُ�ْرِ�ي ﴿َنمَّیته، ومنه قوله تعالى:  َدَقاِت َ��َُّ َال ُ�ِحبُّ ُ�لَّ َ�فَّ 5F(﴾الصَّ

6(. 

 ).1/217الفیومي، أحمد: المص�اح المنیر ( )4(
 .39سورة الروم آ�ة  )5(
 .276سورة ال�قرة آ�ة  )6(
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َوَتَرى اْألَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَلْیَها اْلَماَء اْهَتزَّْت ﴿، �ما في قوله تعالى: العلو واالرتفاع .2
P)P336FPT﴾َوَرَ�تْ 

7(
33TPَوُة هي المكان اْلُمْرَتِفُع،  ، َوَرَ�ا الرَّاِبَ�َة َیْرُ�وَها، ِإَذا َعَالَها، َوَرَ�ا َیْرُ�و�ْ ِمْن َ�اِب َعَال، َوالرُّ

َیْت ُرْ�َوًة ِألَنََّها َرَ�ْت َفَعَلْت َواْلَجْمُع ُرً�ى Pُسمِّ

)
P337FPT

8(
33TP .

 ثان�ًا: الر�ا اصطالحًا:
ت�اینت تعر�فات الفقهاء في ب�ان وتحدید معنى الر�ا في اصطالحهم بناًء على اختالفهم في 

 مدلوله عندهم.
بتعر�فات متقار�ة �قولهم: ُهَو َفْضُل َماٍل ِبَال ِعَوٍض ِفي ُمَعاَوَضِة  والشافع�ة والحنابلة لحنف�ةافه فعرّ  .1

Pَماٍل ِ�َمالٍ 

)
P338FPT

9(
33TP ِوفي ع�ارة الم�سوط: ُهَو اْلَفْضُل اْلَخاِلي َعْن اْلِعَوِض اْلَمْشُروِط ِفي اْلَبْ�ع ،P

)
P339FPT

10(
33TP  :و�أنه

ْرِع َحاَلَة اْلَعْقِد َأْو َمَع َتْأِخیٍر ِفي اْلَبَدَلْیِن َعْقٌد َعَلى ِعَوٍض َمْخُصوٍص َغْیِر َمْعلُ  وِم التََّماُثِل ِفي ِمْعَ�اِر الشَّ
Pَأْو َأَحِدِهَما

)
P3310FPT

11(
P33TP

.
P  ٍاَدُة ِفي َأْشَ�اَء َمْخُصوَصة�َ Pأو هو: الزِّ

)
P3311FPT

12(
33TP. 

ُع ِرَ�ِويٍّ : عرفوا �ل نوع على حده، فمن األنواع التي ذ�روها ر�ا الفضل فقالوا: ُهَو َب�ْ المالك�ةوعرفه  .2
Pِ�َأْكَثَر ِمْنُه ِمْن ِجْنِسِه، َوَلْو َحَالًال ِألََجلٍ 

)
P3312FPT

13(
33TP وأشار إلى تعر�فه ابن العر�ي المالكي: ُ�لُّ ِزَ�اَدٍة َلْم ،

Pُ�َقاِبْلَها ِعَوٌض 

)
P3313FPT

14(
33TP .

ومن خالل سرد التعر�فات نالحظ الصلة الوطیدة بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي والذي 
�أنه مطلق الز�ادة، ولعل التعر�فات المذ�ورة أعاله متقار�ة، والفرق بینها بین مجمل  نستط�ع القول

 ومفصل.

 .5سورة الحج آ�ة  )7(
)؛ الفارابي، إسماعیل: 2/483ابن فارس، أحمد: معجم مقای�س اللغة ( )؛14/304ابن منظور، محمد: لسان العرب ( )8(

).1/217)؛ الفیومي، أحمد: المص�اح المنیر (6/2349(الصحاح 
 ).6/135)؛ ابن نج�م، ز�ن الدین: ال�حر الرائق (4/85الز�لعي، عثمان: تبیین الحقائق ( )9(
 ).12/109السرخسي، محمد: الم�سوط ( )10(
 ).2/412)؛ األنصاري، ز�ر�ا: الغرر البه�ة (2/363الشر�یني، شمس الدین: مغني المحتاج ( )11(
)؛ البهوتي، منصور: 2/347)؛ ابن النجار، تقي الدین: منتهى اإلرادات (4/3ابن قدامة، موفق الدین: المغني ( )12(

 ).3/251كشاف القناع (
 ).2/140العدوي، علي: حاش�ة العدوي على شرح �فا�ة الطالب الر�اني ( )13(
 ).1/321ابن العر�ي، محمد: أحكام القرآن الكر�م ( )14(
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نَِّة َوِ�ْجَماِع اْألُمَّةِ  ٌم ِ�اْلِكَتاِب َوالسُّ َ�ا �ما ال �خفى ُمَحرَّ Pَوالرِّ

)
P3314FPT

15.(

 في االصطالح ثالثًا: أنواع الر�ا
 صلي واآلخران تا�عان.الر�ا عند الفقهاء له ثالثة معاٍن اصطالح�ة، أحدها أ

وقد �سمى ر�ا النسیئة، وهو الز�ادة في القرض �حسب فأما المعنى األصلي فهو ر�ا الدیون (القرض)، 
وهو المتعارف عل�ه بین الناس في عصرنا مبلغه ومدته، وهو ما �عرف الیوم �الفائدة على القرض، 

33PTالحاضر

)
15F

16(
33TP. 

33PTا: ر�ا النسیئة ور�ا الفضلوأما اآلخران التا�عان ف�ختصان بر�ا البیوع وهم

)
16F

17(
33TP. 

المطلب الثاني: مفهوم ر�ا البیوع وأنواعه واألموال الر�و�ة 
 : مفهوم ر�ا البیوع:أوالً 

هو ر�ا �جري عند الت�ا�ع بین أصناف محددة من األموال، تسمى األموال الر�و�ة، ول�س معنى 
ن ر�ا البیوع �جري فیها إن تم الت�ا�ع األموال الر�و�ة هنا، أي المحرمة ألنها �سب ر�وي، بل المعنى أ

33PTف�ما بینها �طر�قة غیر شرع�ة

)
17F

18(
33TP. 

 ثان�ًا: أنواع ر�ا البیوع:
 ذ�رت سا�قا أن أنواع ر�ا البیوع هما: ر�ا النسیئة ور�ا الفضل نفصلهما على النحو التالي:

 وهو الز�ادة في أحد الر�و�ین المتحَدي الجنس.. ر�ا الفضل: 1
 هو التأخیر في ب�ع �ل جنسین اتفقا في علة ر�ا الفضل، ل�س أحد الجنسین نقدًا.و . ر�نا النسیئة: 2

وعند الشافع�ة ثالثة أنواع فزادوا على النوعین السا�قین ثالثًا وهو ر�ا الید: َوُهَو اْلَبْ�ُع َمَع َتْأِخیِر 
Pَقْ�ِضِهَما َأْو َقْ�ِض َأَحِدِهَما

)
P3318FPT

19(
33TPفي ب�ع األجناس الر�و�ة �عضها  ، و�ع�ارة أخرى: هو التفرق قبل التقا�ض

 ).4/3)؛ ابن قدامة، موفق الدین: المغني (4/85، عثمان: تبیین الحقائق (الز�لعي )15(
 ).10 –9المصري، رفیق، الجامع في أصول الر�ا (ص )16(
 المرجع السابق. )17(
 https://ar.islamway.net/articleموقع طر�ق اإلسالم:  )18(
)؛ الجمل، سل�مان: 2/363غني المحتاج ()؛ الشر�یني، شمس الدین: م2/412األنصاري، ز�ر�ا: الغرر البه�ة ( )19(

 ).3/45فتوحات الوهاب (
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Pب�عض

)
P3319FPT

20(
33TPونقل ابن قدامة وغیره إجماع العلماء على تحر�م النوعین .P

)
P3320FPT

21(
33TP َوَصحَّ ُرُجوُع اْبِن َع�َّاٍس َعْن ،

Pإَ�اَحِة ِرَ�ا اْلَفْضِل ِلُعُموِم التَّْحِر�مِ 

)
P3321FPT

22(
33TP. 

َحاَ�ِة؛ َفُحِكَي َعْن اْبِن وساق الخالف الوارد فقال: "َوَقْد َ�اَن ِفي ِرَ�ا اْلَفْضِل اْخِتَالٌف بَ  ْیَن الصَّ
َ�ا ِفي النَّ  َ�ْیِر، َأنَُّهْم َقاُلوا: إنََّما الرِّ  الَ «: ملسو هيلع هللا ىلصِسیَئِة. ِلَقْوِل النَِّبيِّ َع�َّاٍس، َوُأَساَمَة ْبِن َزْ�ٍد، َوَزْ�ِد ْبِن َأْرَقَم، َواْبِن الزُّ

P)P3322FPT»النَِّسیَئةِ  ِفي إالَّ  ِرَ�ا

23(
33TP َِلَك َقْوُل اْبِن َع�َّاٍس، ُثمَّ إنَُّه َرَجَع إَلى َقْوِل اْلَجَماَعِة، َرَوى َذِلَك ، َواْلَمْشُهوُر ِمْن ذ

، َواْبُن اْلُمْنِذِر، َوَغْیُرُهْم. َوَقاَل َسِعیٌد ِ�ِإْسَناِدِه، َعْن أَ  ِبي َصاِلٍح، َقاَل: َصِحْبت اْألَْثَرُم ِ�ِإْسَناِدِه، َوَقاَلُه التِّْرِمِذيُّ
ْرِف. َوَعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، َقاَل: َسَأْلت اْبَن َع�َّاٍس َقْبَل اْبَن َع�َّاسٍ  ِ َما َرَجَع َعْن الصَّ َحتَّى َماَت، َفَ�َ�َّ

ِح�ُح َقْوُل اْلُجْمُهو  ْرِف؟ َفَلْم َیَر ِ�ِه َ�ْأًسا، َوَ�اَن َ�ْأُمُر ِ�ِه. َوالصَّ یِث َأِبي ِر؛ ِلَحدِ َمْوِتِه ِ�ِعْشِر�َن َلْیَلًة َعْن الصَّ
 ِ َقاَل: َال َتِب�ُعوا الذََّهَب ِ�الذََّهِب إالَّ ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َوَال َتْشُفوا َ�ْعَضَها َعَلى : «ملسو هيلع هللا ىلصَسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل �َّ

َ�ْعٍض، َوَال َتِب�ُعوا َغاِئً�ا َ�ْعٍض، َوَال َتِب�ُعوا اْلَوِرَق ِ�اْلَوِرِق إالَّ ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َوَال َتْشُفوا َ�ْعَضَها َعَلى
P)P3323FPT»ِبَناِجزٍ 

24(
P33TP

)
P3324FPT

25(
33TP. 

 ثالثًا: األموال الر�و�ة:
Pذ�رت السنة النبوّ�ة المطهرة األموال التي �جري فیها الر�ا صراحة وهي سّتة أصنافٍ 

)
P3325FPT

26(
33TP،PP :وهي

عیر، والحنطة، والّتمر، والملح، وذلك لما رواه ُعَ�اَدَة ْبِن ال اِمتِ الذهب، والفضة، والقمح، والشَّ رضي هللا  صَّ
ِعیُر «عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا صلى هللا عل�ه وسلم:  ، َوالشَّ ِة، َواْلُبرُّ ِ�اْلُبرِّ ُة ِ�اْلِفضَّ الذََّهُب ِ�الذََّهِب، َواْلِفضَّ

ِعیِر، َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َسَواًء ِ�َسَواءٍ  ، َیًدا ِبَیٍد، َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف، ِ�الشَّ
P)P3326FPT»َفِب�ُعوا َ�ْ�َف ِشْئُتْم، ِإَذا َ�اَن َیًدا ِبَیدٍ 

27(
33TP َِّقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا رضي هللا عنه، وَعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِري ،

 ).10/69الس�كي، تقي الدین: تكملة المجموع ( )20(
)؛ ابن 2/139)؛ العدوي، علي: الحاش�ة على �فا�ة الطالب الر�اني (3/47الصاوي: بلغة السالك ألقرب المسالك ( )21(

 ).4/3قدامة، موفق الدین: المغني (
 ).3/47مد: بلغة السالك ألقرب المسالك (الصاوي، أح )22(
یَناِر َنَساًء ( )23( یَناِر ِ�الدِّ ، الصح�ح، َ�اُب َبْ�ِع الدِّ  ).2178) رقم (3/74َرَواُه اْلُ�َخاِريُّ
ِة ( )24( ِة ِ�الِفضَّ  ).2177) رقم (3/74المرجع السابق، َ�اُب َبْ�ِع الِفضَّ
 ).4/3ابن قدامة، موفق الدین: المغني ( )25(
 ).5/162)، العمراني، �حیى: الب�ان (2/26الشیرازي، إبراه�م: المهذب ( )26(
ْرِف َوَ�ْ�ِع الذََّهِب ِ�اْلَوِرِق َنْقًدا، ( )27( ).1587) رقم (3/1211رواه مسلم: الصح�ح، �اب الصَّ
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ةُ  ِ�الذََّهِب، الذََّهبُ «: ملسو هيلع هللا ىلص ِة، َواْلِفضَّ ،ِ�ا َواْلُبرُّ  ِ�اْلِفضَّ ِعیرُ  ْلُبرِّ ِعیِر، َوالشَّ  ِمْثًال  ِ�اْلِمْلِح، َواْلِمْلحُ  ِ�التَّْمِر، َوالتَّْمرُ  ِ�الشَّ
P)P3327FPT»َتَزاَد، َفَقْد َأْرَ�ى، اْآلِخُذ َواْلُمْعِطي ِف�ِه َسَواءٌ اسْ  َأوِ  َزاَد، َفَمنْ  ِبَیٍد، َیًدا ِ�ِمْثٍل،

28(
33TP. 

َال َتِب�ُعوا الذََّهَب ِ�الذََّهِب ِإالَّ ِمْثًال «ُه: َأنَّ َرُسوَل هللا َقاَل: وحدیث َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي �َُّ َعنْ 
ا َ�ْعَضَها َعَلى َ�ْعٍض، ِ�ِمْثٍل، َوَال ُتِشفُّوا َ�ْعَضَها َعَلى َ�ْعٍض، َوَال َتِب�ُعوا الَوِرَق ِ�الَوِرِق ِإالَّ ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َوَال ُتِشفُّو 

P)P3328FPT»ا َغاِئً�ا ِبَناِجزٍ َوَال َتِب�ُعوا ِمْنهَ 

29(
33TP. 

ت األحادیث صراحة على ثبوت الر�ا في هذه األصناف الست المذ�ورة، وهي  وجه الداللة: نصَّ
 الذهب، والفضة، والبر، والشعیر، والتمر، والملح.

ونقل ابن المنذر اإلجماع على أن الستَّة األصناف، متفاضًال یدًا بید ونسیئة ال �جوز أحدهما، 
Pوهو حرام

)
P3329FPT

30(
33TP فهذه األصناف المذ�ورة في الحدیث متفق على دخولها ضمن األصناف الر�و�ة، و�نما .

 كان الخالف في االقتصار علیها وحدها، أم یلحق بها غیرها ممن شار�ها في العلة؟
Uالم�حث الثاني: علة ر�ا البیوع في الذهب والفضة 

العلة لغة واصطالحًا ثم احتوى هذا الم�حث على ثالثة مطالب، تحدثت في األول عن مفهوم 
ثبوت أصل علة تحر�م ر�ا البیوع في األموال الر�و�ة الست وأفردت الثالث للحدیث عن آراء الفقهاء في 

علة تحر�م ر�ا البیوع في الذهب والفضة وأدلتهم مع المناقشة و��ان الراجح. 
 المطلب األول: مفهوم العلة لغة واصطالحاً 

 أوًال: العلة لغة:
Pالعلة وما اشتق منها في معاجم اللغة إلى الفعل: (علل) و�عني ذلك یرجع معنى

 
P شرب الحیوان

Pمن الماء للمرَّة الثان�ة، وعبر عنه ابن فارس �التكرار أو التكر�ر.

)
P3330FPT

31(
33TP  وهذه من إطالقات العرب قد�ما فقد

ألكل، فتسمى هذه كانوا �عملون في رعي اإلبل والغنم، و�انوا �سوقونها إلى الماء للشرب �عد فراغها من ا
العمل�ة ورودا، و�طلقون على الشرب للمرة األولى نهال، أما إذا عاد الرعاة وساقوا ماشیتهم مرة أخرى في 

 ).1584المرجع السابق، رقم ( )28(
 ).1772) رقم (3/74رواه ال�خاري: الصح�ح، �اب ب�ع الفضة �الفضة ( )29(
 ).97ابن المنذر، محمد: اإلجماع ص ( )30(
 ).4/12ابن فارس، أحمد: معجم مقای�س اللغة ( )31(
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نفس أطلقوا عل�ه علال، و�عض العلماء اللغة �سمي �ل الشر�ات �عد األولى علال ولم �قتصوا على الشر�ة 
Pالثان�ة فقط �ما ذ�ر ابن منظور في لسان العرب

)
P3331FPT

32(
33TP .ْرب �عد الشرب ِت�اعا  أن الَعَلل هو الشُّ

وعلى هذا �كون معنى العلل تكرار الشرب، ألن اإلبل إذا شر�ت المرة األولى تسمى هذه نهًال، 
 و�ذا شر�ت �عد ذلك سمي علال.

Pو�ذلك تشكَّل من هذه المادة العدید من المعاني األخرى، والتي منها:

)
P3332FPT

33( 
 فصارت الِعلَّة ُشْغًال َثاِنً�ا َمَنَعه َعْن ُشْغله اَألول. . الَحَدث الشاغل عن حاجة صاحَ�ه:1
�قال: اعتلَّ فالٌن: إذا َمِرَض، والمر�ض هو العلیل، َوَقِد اْعَتلَّ الَعِلیُل ِعلًَّة َصْعَ�ًة، والِعلَّة . المرض: 2

 َال أََعلَّك ُهللا َأي َال َأصا�ك ِ�ِعلَّة.الَمَرُض. َعلَّ َ�ِعلُّ واْعَتلَّ َأي َمِرض، َفُهَو َعِلیٌل، وأََعلَّه ُهللا، وَ 
كما قال َعاِصِم ْبِن ثابت: َما ِعلَّتي وَأنا َجْلٌد نابٌل؟ َأي َما عْذري ِفي َتْرِك اْلِجَهاِد وَمعي أُْه�ة . العذر: 3

 اْلِقَتاِل، فعبر عن الِعلَّة �اْلُعْذِر.
ورد في صح�ح مسلم قول عائشة رضي هللا  هذا ِعلَّة لهذا، أي: سبٌب له، �ما �ما تقول: . السبب:4

Pعنها عن أخیها عبد الرحمن رضي هللا عنه: "َفَ�ْضِرُب ِرْجِلي ِ�ِعلَِّة الرَّاِحَلِة" أي �سبب الراحلة

)
P3333FPT

34.(

فالعلة هي حدث �شغل صاح�ه عن وجهه، أي �عوقه عن وجهته، واْعَتلَّ َعَلْ�ِه ِ�ِعلٍَّة واْعَتلَّه ِإذا  . العائق:5
 ُه َعْن َأمر.اْعَتاقَ 

ومن وجهة نظر ال�احث: إن أقرب المعاني اللغو�ة التي تتناسب مع معنى العلة اصطالحا هي العلة 
بب أو ال�اعث على  �معنى السبب، وهذا ما س�ظهر معنا في أخذ الفقهاء واألصولیون العلة �معنى السَّ

مع �عض  ف�ه، وال �منع اشتراكها الحكم الشرعي، أي الغرض الذي ألجله شرع الحكم، فكانت العلة سب�ا
 المعاني اللغو�ة األخرى.

 ).11/467ابن منظور، محمد: لسان العرب ( )32(
)، ابن منظور، محمد: 5/1773( الصحاح )، الفارابي، إسماعیل:1/156األزدي، أبو �كر محمد: جمهرة اللغة ( )33(

 ).4/12فارس، أحمد: معجم مقای�س اللغة ( )، ابن11/467لسان العرب (
رواه مسلم في الصح�ح: �تاب الحج، �اب ب�ان وجوه اإلحرام وأنه �جوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج  )34(

 ).2/880على العمرة ومتى �حل القارن من نسكه (
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 ثان�ًا: العلة اصطالحاً 
َبُب، العلة  هي ر�ن الق�اس الرا�ع، ولها َأْسَماٌء َتْخَتِلُف ِ�اْخِتَالِف اِالْصِطَالَحاِت، َفُ�َقاُل َلَها: السَّ

اِعي، َواْلُمْسَتْدِعي، َواْلَ�اِعُث، وَ  ِلیُل، َواْلُمْقَتِضي، َواْلُموِجُب، َواْلُمَؤثِّرُ َواْألََماَرُة، َوالدَّ Pاْلَحاِمُل، َواْلَمَناُط، َوالدَّ

)
P3334FPT

35(
33TP ،

ِة اْلِقَ�اِس ِلَ�ْجَمَع ِبَها َبْیَن اْألَْصِل َواْلَفْرِع. Pَوِهَي َشْرٌط ِفي ِصحَّ

)
P3335FPT

36(
33TP  ،ألن عمل�ة الق�اس �لها تدور علیها

له فعرفوها �عدة تعر�فات متعددة وفقًا آلرائهم ولهذا �انت محل اهتمام شدید من علماء الفقه وأصو 
 المختلفة، فمن هذه التعر�فات:

، أي الوصف المعرف للحكم، وهو قول الرازي واخت�ار الب�ضاوي �ما ذ�ر . هي المعرف للحكم1
Pاإلسنوي 

)
P3336FPT

37.(

P، وهو قول اآلمدي وابن الحاجب. ال�اعث على تشر�ع الحكم2

)
P3337FPT

38(
33TP والمقصود �ال�اعث �ما قال .

اِرِع ِمْن َشْرِع اْلُحْكِمدي: اآلم P"."َأْي ُمْشَتِمَلًة َعَلى ِحْكَمٍة َصاِلَحٍة َأْن َتُكوَن َمْقُصوَدًة ِللشَّ

)
P3338FPT

39(

P، وهو قول البزدوي . َما ُجِعَل َعَلًما َعَلى ُحْكِم النَّّصِ 3

)
P3339FPT

40(
33TP. 

ض، ألن هللا . وهو تعر�ف المعتزلة، وهو مرفو هي المؤثرة في الحكم بذاتها، ال �جعل هللا تعالى. 4
Pتعالى هو الفعال لما یر�د، وال �جب عل�ه شيء

)
P3340FPT

41(
33TP. 

ْرِعيِّ . 5 ْمُع َعَلى َ�ْوِنِه ُمَعرًِّفا ِلْلُحْكِم الشَّ ، وهو قول اْلَوْصُف الظَّاِهُر اْلُمْنَضِ�ُط الَِّذي َدلَّ السَّ
Pالزر�شي

)
P3341FPT

42(
33TP .وهو المختار لدى ال�احث ،

مراد �الوصف �ونه معنى قائمًا �الموصوف، ولهذا : جنس في التعر�ف شامل لكل وصف، والالوصف
 �قال معقول المعنى، أي معلوم العلَّة.

 ).2/110الشو�اني، محمد: إرشاد الفحول ( )35(
 ).7/142ل�حر المح�ط (الزر�شي، بدر: ا )36(
 ).319)؛ اإلسنوي، عبد الرح�م: نها�ة السول (5/310الرازي، محمد: المحصول ( )37(
 ).3/202اآلمدي، أبو الحسن سید الدین: اإلحكام ( )38(
 المرجع السابق. )39(
 ).3/344البزدوي، أبو الحسن سید الدین: �شف األسرار ( )40(
 ).2/544ال�صري، أبو الحسین: المعتمد ( )41(
)؛ شمس الدین األصفهاني: ب�ان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2/6الزر�شي، بدر: ال�حر المح�ط ( )42(

)1/404.( 
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: الذي �مكن إدراكه في المحل الوارد ف�ه الحكم �تعلیل وجوب القصاص �القتل العمد �العدوان. الظاهر
 وتعلیل تحر�م شرب الخمر �اإلسكار.

واحدة تنض�ط على جم�ع األفراد، مع غض  : أي ما �ان من األوصاف مستقـر�ا على حالةالمنض�ط
الطرف عن االختالف ال�سیر. 

 : أي أن هذه العلة تكون �جعل الشارع لها نصًا أو إ�ماًء.دلَّ السمع
 المطلب الثاني: ثبوت أصل علة تحر�م ر�ا البیوع في األموال الر�و�ة الست.

 اآلتي. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، سأعرضها على النحو
 تحر�ر محل النزاع:

اتفق جمهور الفقهاء على تحر�م الر�ا في األجناس المذ�ورة في حدیث ع�ادة بن الصامت رضي 
 هللا عنه المذ�ور، واختلفوا ف�ما ما عداها مما �شار�ها في العلة؟ هل هي داخلة فیها أم أنها قاصرة؟

 انقسم العلماء في هذه المسألة على قولین:
ذهب جمهور الفقهاء عامة من الحنف�ة والمالك�ة والشافع�ة والحنابلة، إلى أنَّ التحر�م لهذه  القول األول:

Pاألصناف ال لذاتها فقط، بل لها ومن �شار�ها في العلة

)
P3342FPT

43(
33TP. 

السابق، ووجه الداللة منه أنَّ التحر�م فیها ال  رضي هللا عنهواستدلوا �حدیث ع�ادة بن الصامت 
 لمن شار�ه في العلة.لذاتها، بل لها ولغیرها 

َثُه َأنَّ ُ�ْسَر  واستدلوا �ذلك: �ما ورد في صح�ح مسلم َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث، َأنَّ َأَ�ا النَّْضِر، َحدَّ
َثُه، َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد ِهللا، َأنَُّه َأْرَسَل ُغَالَمُه ِ�َصاِع َقْمٍح، َفَقاَل: ِ�ْعُه، ُثمَّ  اْشَتِر ِ�ِه َشِعیًرا، ْبَن َسِعیٍد، َحدَّ

َمٌر: ِلَم َفَعْلَتَفَذَهَب اْلُغَالُم، َفَأَخَذ َصاًعا َوِزَ�اَدَة َ�ْعِض َصاٍع، َفَلمَّا َجاَء َمْعَمًرا َأْخَبَرُه ِبَذِلَك، َفَقاَل َلُه َمعْ 
ُه، َوَال َتْأُخَذنَّ ِإالَّ ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َفِإنِّي ُ�ْنتُ  الطََّعاُم ِ�الطََّعاِم ِمْثًال «، َ�ُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَمُع َرُسوَل ِهللا  َذِلَك؟ اْنَطِلْق َفُردَّ

ِعیرَ «، َقاَل: »ِ�ِمْثلٍ  ِإنِّي َأَخاُف َأْن «، ِقیَل َلُه: َفِإنَُّه َلْ�َس ِ�ِمْثِلِه، َقاَل: »َوَ�اَن َطَعاُمَنا َیْوَمِئٍذ الشَّ
Pُ�َضاِرعَ 

)
P3343FPT

44(
33TP«P)P3344FPT

45(
33TP. 

)؛ ابن رشد، محمد: 2/30)؛ البلدحي، عبد هللا: االخت�ار لتعلیل المختار (12/112السرخسي، محمد: الم�سوط ( )43(
 ).4/4المغني ()، ابن قدامة، موفق الدین: 3/149بدا�ة المجتهد (

�ضارع: أي �شا�ه و�شارك ومعناه أخاف أن �كون في معنى المماثل ف�كون له حكمه في تحر�م الر�ا، شرح النووي  )44(
 ).11/20على مسلم (
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 �قع في الطعام وهو أعم من األصناف الستة. فقوله الطعام �الطعام: فدل على أن الر�ا
ذهب داوود الظاهري وعثمان البتي وَطاُوس، َوَقَتاَدُة إلى أنَّ التحر�م خاص �األع�ان  القول الثاني:

Pالمذ�ورة وال یتعداها إلى غیرها 

)
P3345FPT

46(
33TP. 

َم الرَِّ�ا﴾ واستدلوا: �قول هللا تعالى: P﴿َوَأَحلَّ �َُّ اْلَبْ�َع َوَحرَّ

)
P3346FPT

47(
33TPا ، وقا�َ َم الرِّ لوا: َفِإَذا َأَحلَّ �َُّ َتَعاَلى اْلَبْ�َع َوَحرَّ

َم َعَلْ�ُكْم ِإال َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْ�ِه﴾َفَواِجٌب َطَلُب َمْعِرَفِتِه ِلُ�ْجَتَنَب، َوَقاَل َتَعاَلى:  َل َلُكْم َما َحرَّ P﴿َوَقْد َفصَّ

)
P3347FPT

48(
33TP. 

َل َلَنا َبَ�اَنُه عَ  َ�ا، َأْو ِمْن اْلَحَراِم، َفُهَو ِرً�ا َوَحَراٌم، َوَما َلْم PPملسو هيلع هللا ىلصَلى ِلَساِن َرُسوِلِه َفَصحَّ َأنَّ َما َفصَّ ِمْن الرِّ
ِر�َعِة َشْيٌء َحرََّمُه �َُّ َتَعا ْل َلَنا َتْحِر�َمُه َفُهَو َحَالٌل، ِألَنَُّه َلْو َجاَز َأْن َ�ُكوَن ِفي الشَّ ْلُه َلَنا، ُ�َفصِّ َلى ُثمَّ َلْم ُ�َفصِّ

 P:َتَعاَلى َقْوله ِفي َ�اِذً�ا َتَعاَلى َلَكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَال َبیََّنُه َرُسوُلُه وَ 
P﴿ َم َعَلْ�ُكْم ِإال َما اْضُطِرْرُتْم َل َلُكْم َما َحرَّ َوَقْد َفصَّ

ِ  ﴾ِإَلْ�هِ  َأَمَرُه ِ�اْلَبَ�اِن َفَلْم ُیَبیِّْن َفَهَذا َعاِصً�ا ِلَر�ِِّه َتَعاَلى إْذ P Pملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا ُ�ْفٌر َصِر�ٌح ِممَّْن َقاَل ِ�ِه، َوَلَكاَن َرُسوُل �َّ
 ُكْفٌر ُمَتَ�قٌَّن ِممَّْن َأَجاَزُه.

واستدلوا �ذلك �حدیث ع�ادة بن الصامت رضي هللا عنه المذ�ور، وقالوا �أنَّ الحدیث ذ�ر 
 األصناف الست تنص�صًا، ولم ینص على أكثر منها فدلَّ على أن ما عداها غیر داخل فیها.

راني: "فهذه الستة أش�اء، لم ینص علیها في تحر�م الر�ا ألع�انها، و�نما نصَّ علیها قال العم
لمعنى فیها، فمتى وجد ذلك المعنى في غیرها، حرم فیها الر�ا، هذا قول عامة العلماء، إال داود ونفاة 

Pالق�اس، فإنهم قالوا: إنما نصَّ علیها ألع�انها، وال �حرم الر�ا في غیرها" 

)
P3348FPT

49(
33TP. 

هو اختالفهم في هذه األصناف هي هل من قبیل الخاص الذي أر�د �ه  اختالفهم في المسألة: وسبب
Pالعام، أو الخاص أر�د �ه الخاص

)
P3349FPT

50(
33TP ؟ فاْلُجْمُهوُر ِمْن الُفَقَهاِء اتََّفُقوا َعَلى َأنَُّه ِمْن َ�اِب اْلَخاّصِ ُأِر�َد ِ�ِه

 خاص أر�د �ه الخاص.اْلَعامُّ، أما الظاهر�ة ومن نحا نحوهم فقالوا �أنه 

 ).1592) رقم (3/1214رواه مسلم: الصح�ح، �اب َبْ�ِع الطََّعاِم ِمْثًال ِ�ِمْثٍل ( )45(
 ).7/403ابن حزم، علي: المحلى ( )46(
 .275سورة ال�قرة آ�ة  )47(
 .119سورة األنعام آ�ة  )48(
 ).5/162العمراني: الب�ان ( )49(
 ).3/149ابن رشد، محمد: بدا�ة المجتهد ( )50(
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U المطلب الثالث: آراء الفقهاء في علة تحر�م ر�ا البیوع في الذهب والفضة وأدلتهم مع المناقشة و��ان
 الراجح

 اختلف العلماء في علة الر�ا على عدة أقوال:
Pوهو قول الحنف�ة: ذهب إلى أنَّ علة الذهب والفضة هي الوزن مع اتحاد الجنس، القول األول. 1

)
P3350FPT

51(
33TP ،

اًء عل�ه فإنَّ علة الر�ا ال تتحقق إال �اجتماع الوصفین معًا، واستدلوا �حدیث ع�ادة بن الصامت رضي و�ن
هللا عنه سالف الذ�ر، وذ�روا أنَّ المقصود من س�اق الحدیث هو المماثلة فجعلوها شرطًا في ذلك؛ ألن 

والثان�ة، ص�انة أموال الناس عن  ذلك �حقق فائدتین، األولى: تحقیق معنى الب�ع وهو مقابلة المال �المال،
Pالض�اع

)
P3351FPT

52(
33TP :ما عضدوا قولها هذا �أدلة من القرآن الكر�م، منها� ،

P﴿َأْوُفوا اْلَكْیَل َوال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِر�َن﴾قوله تعالى:  أ.

)
P3352FPT

53(
33TP :َوِزُنوا ِ�اْلِقْسَطاِس، وقوله س�حانه﴿

Pاْلُمْسَتِق�ِم﴾

)
P3353FPT

54(
33TP ِ� ا�َ اْلَمِكیِل، َواْلَمْوُزوِن ُمْطَلًقا َعْن َشْرِط الطُّْعِم َفَدلَّ َعَلى َأنَّ اْلِعلََّة ِهَي، فَجَعَل ُحْرَمَة الرِّ

Pاْلَكْیُل، َواْلَوْزنُ 

)
P3354FPT

55(
33TP .

 واستدلوا من السنة �ما �أتي: 
یَناَر « :َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل ِهللا  رضي هللا عنه،َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن  ب. ْرَهَم َال َتِب�ُعوا الدِّ یَناَرْ�ِن، َوَال الدِّ ِ�الدِّ

ْرَهَمْینِ  P)P3355FPT»ِ�الدِّ

56(
33TP .

ِعیُر «: ملسو هيلع هللا ىلصج. َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة رضي هللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا  التَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِحْنَطُة ِ�اْلِحْنَطِة، َوالشَّ
ِعیِر، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، یَ  ًدا ِبَیٍد، َفَمْن زَاَد، َأِو اْسَتزَاَد، َفَقْد َأْرَ�ى، ِإالَّ َما اْخَتَلَفْت ِ�الشَّ

P)P3356FPT»َأْلَواُنهُ 

57(
33TP .

 ).12/112)؛ السرخسي، محمد: الم�سوط (5/183الكاساني، عالء الدین: بدائع الصنائع ( )51(
 ).138أبو ز�د، عبد العظ�م: فقه الر�ا ص ( )52(
 .181لشعراء آ�ة سورة ا )53(
 182سورة الشعراء آ�ة  )54(
 ).5/184الكاساني، عالء الدین: بدائع الصنائع ( )55(
 ).1585) رقم (3/1209رواه مسلم: الصح�ح، �اب الر�ا ( )56(
ْرِف َوَ�ْ�ِع الذََّهِب ِ�اْلَوِرِق َنْقًدا ( )57( ).1588) رقم (3/1211رواه مسلم: الصح�ح، َ�اُب الصَّ
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: ِقیَل: َغَلَ�ُة الثََّمِن�َِّة، َوِقیَل: ُمْطَلُق الثََّمِن�َِّة من غیر تقیید �الغل�ة. أي: مطلق التعامل من . القول الثاني2
لر�ا في الفلوس. وقیل: الغل�ة في الثمن�ة، أي: �ونها أصول األثمان غیر اعت�ار الغل�ة، وعل�ه فیدخل ا

Pغال�ًا فال تدخل الفلوس

)
P3357FPT

58(
33TP وهو مذهب المالك�ةP

)
P3358FPT

59(
33TP واستدلوا لمذهبهم في ذلك �أنَّ النصوص الدالة ،

على حرمة الر�ا دلت على أنه معقول المعنى، وهي أن �غبن الناس �عضهم �عضًا، فتؤخذ أموالهم �غیر 
أن �كون هذا ف�ما تشتد إل�ه الحاجة و�عظم خطره... والذهب والفضة هما األثمان التي حق، ف�جب 

ل بها الناس حاجاتهم الضرور�ة وقد جاز إسالمهما في غیرهما من األموال، فدل هذا على توفر  �حصُّ
Pصفة فیهما دون غیرهما ف�جب اعت�ارها وهي الثمن�ة

)
P3359FPT

60(
33TP.PP

Pوهو قول الشافع�ةغال�ًا،  : أنها جنس األثمانالقول الثالث. 3

)
P3360FPT

61(
33TP :وعبَّر عنها �عض الشافع�ة �قولهم ،

Pجوهر�ة األثمان

)
P3361FPT

62(
33TPاُهَما إْذ َال ُتوَجُد ِفي َغْیِرِهَما P، و�ناء عل�ه فهي ِعلٌَّة َقاِصَرٌة َعَلْیِهَما َال َتَتَعدَّ

)
P3362FPT

63(
33TP ذ�ر .

دة وهو أنهما من جنس األثمان الشیرازي في المهذب: "فأما الذهب والفضة فإنه �حرم فیهما الر�ا لعلة واح
ف�حرم الر�ا فیهما وال �حرم ف�ما سواهما من الموزونات والدلیل عل�ه أن ال �جوز أن �كون تحر�م الر�ا 
لمعنى یتعداهما إلى غیرهما من األموال ألنه لو �ان لمعنى یتعداهما إلى غیرهما لم �جز إسالمهما ف�ما 

علة واحدة في الر�ا ال �جوز إسالم أحدهما في اآلخر �الذهب سواهما من األموال؛ ألن شیئین جمعتها 
والفضة والحنطة والشعیر، فلما جاز إسالم الذهب والفضة في الموزونات والمكیالت وغیرهما من األموال 

 دلَّ على أنَّ العلة فیهما لمعنى ال یتعداهما وهو أنه من جنس األثمان". 
ِة َ�ْوُنُه َمْوُزوَن ِجْنٍس، : َأنَّ ِعلََّة الرِّ القول الرا�ع. 4 وهو قول الحنابلة في الروا�ة َ�ا ِفي الذََّهِب َواْلِفضَّ

Pالمشهورة عنهم

)
P3363FPT

64(
33TP ،قال ابن قدامة رحمه هللا: "َوِألَنَّ َقِض�ََّة اْلَبْ�ِع اْلُمَساَواُة، َواْلُمَؤثُِّر ِفي َتْحِق�ِقَها اْلَكْیُل ،

ْزَن َأْو اْلَكْیَل ُ�َسوِّي َبْیَنُهَما ُصوَرًة، َواْلِجْنُس ُ�َسوِّي َبْیَنُهَما َمْعًنى، َفَكاَنا ِعلًَّة،َواْلَوْزُن، َواْلِجْنُس، َفِإنَّ اْلوَ 

 ).5/254ض�اء الدین: التوض�ح في شرح المختصر الفرعي (المالكي،  )58(
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َ�اَدِة ِفي الطَّْعِم؛ ِبَدِلیِل َبْ�ِع الثَِّقیَلِة ِ�اْلَخِف� َمًة ُدوَن الزِّ َ�اَدَة ِفي اْلَكْیِل ُمَحرَّ ٌز إَذا ُتَساَوَ�اَفِة، َفِإنَُّه َجائِ َوَوَجْدَنا الزِّ
Pِفي اْلَكْیِل"

)
P3364FPT

65(
33TP. 
أنَّ علة الر�ا في الذهب والفضة: الثمن�ة مطلقًا، و�ؤ�ده ما روي َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة رضي هللا و�رى ال�احث:

ْرَهِمَقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، َأنَّ َرُسوَل ِهللا  ْرَهُم ِ�الدِّ یَناِر َال َفْضَل َبْیَنُهَما، َوالدِّ یَناُر ِ�الدِّ P3365FPT(P  َال َفْضَل َبْیَنُهَما): (الدِّ

66(
33TP. 

Uالم�حث الثالث: اآلثار المترت�ة على علة ر�ا البیوع بین الماضي والحاضر 
في هذا الم�حث الختامي لل�حث أستنتج اآلثار المترت�ة على علة ر�ا البیوع بین الماضي 

ف الجودة والحاضر، و�تضمن هذا الم�حث مطلبین، تحدثت في المطلب األول عن أثر السك واختال
والرداءة والصنعة في ر�و�ة الذهب والفضة، وفي المطلب الثاني تحدثت عن ر�و�ة األوراق النقد�ة 
المعاصرة ق�اسًا على الذهب والفضة ثم ختمت �حثي �استنتاج اآلثار المترت�ة على علة ر�ا البیوع بین 

 الماضي والحاضر.
 الصنعة في ر�و�ة الذهب والفضةالمطلب األول: أثر السك واختالف الجودة والرداءة و 

 أوًال: التكی�ف الفقهي للذهب والفضة
P�صف الفقهاء الذهب والفضة من الناح�ة الفقه�ة على أنهما أصل األثمانو 

)
P3366FPT

67(
33TP وفي ذلك �قول ،

َناِنیَر َأْثَماُن اْلَمِب�َعاِت، َوالثََّمُن ُهَو اْلِمعْ  َراِهَم َوالدَّ َ�اُر الَِّذي ِ�ِه ُ�ْعَرُف َتْقِو�ُم ابن الق�م رحمه هللا:" َفِإنَّ الدَّ
َلِعاْألَْمَواِل، َفَ�ِجُب َأْن َ�ُكوَن َمْحُدوًدا َمْضُبوًطا َال َیْرَتِفُع َوَال َیْنَخِفُض؛ إْذ َلْو َ�اَن الثََّمُن َیْرَتِفعُ   َوَ�ْنَخِفُض َ�السِّ

ِم�ُع ِسَلٌع، َوَحاَجُة النَّاِس إَلى َثَمٍن َ�ْعَتِبُروَن ِ�ِه اْلَمِب�َعاِت َحاَجٌة َلْم َ�ُكْن َلَنا َثَمٌن َنْعَتِبُر ِ�ِه اْلَمِب�َعاِت، َبْل اْلجَ 
ُم ِ�ِه اْألَْشَ�اُء،َضُروِر�ٌَّة َعامٌَّة، َوَذِلَك َال ُ�ْمِكُن إالَّ ِ�ِسْعٍر ُتْعَرُف ِ�ِه اْلِق�َمُة، َوَذِلَك َال َ�ُكوُن إالَّ ِبَثَمٍن ُتقَ  وَّ

اِس، َحاَلٍة َواِحَدٍة، َوَال َ�ُقوُم ُهَو ِ�َغْیِرِه؛ إْذ َ�ِصیُر ِسْلَعًة َیْرَتِفُع َوَ�ْنَخِفُض، َفَتْفُسُد ُمَعاَمَالُت النَّ  َوَ�ْسَتِمرُّ َعَلى
َرُر"  Pَوَ�َقُع اْلُخْلُف، َوَ�ْشَتدُّ الضَّ

)
P3367FPT

68(
33TP. 

معدنیین من "ثم إن هللا تعالى خلق الحجر�ن ال و�قول ابن خلدون رحمه هللا في مقدمته الشهیرة:
الذهب والفضة ق�مة لكل متمول، وهما الذخیرة والقن�ة ألهل العالم في الغالب، و�ن اقتنى سواهما في 

 المرجع السابق. )65(
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�عض األح�ان فإنما هو لقصد تحصیلهما �ما �قع في غیرهما من حوالة األسواق التي هما عنها �معزل 
Pفهما أصل المكاسب والقن�ة والذخیرة" 

)
P3368FPT

69(
33TP. 

ْنَ�ا َوُهَماو�ذلك �قول الغزالي رحم َناِنیِر َوِ�ِهَما ِقَواُم الدُّ َراِهِم َوالدَّ ِ َتَعاَلى َخْلُق الدَّ ه هللا: "ِمْن ِنَعِم �َّ
َ�ِثیَرٍة اٌج ِإَلى أَْعَ�اٍن َحَجَراِن َال َمْنَفَعَة ِفي أَْعَ�اِنِهَما َوَلِكْن ُ�ْضَطرُّ اْلَخْلُق ِإَلْیِهَما ِمْن َحْیُث ِإنَّ ُ�لَّ ِإْنَساٍن ُمْحتَ 

�ملك الزعفران  ِفي َمْطَعِمِه َوَمْلَ�ِسِه َوَساِئِر َحاَجاِتِه َوَقْد َ�ْعِجُز َعمَّا َ�ْحَتاُج ِإَلْ�ِه َوَ�ْمِلُك َما َ�ْسَتْغِني عنه �من
مثًال وهو محتاج إلى جمل یر��ه ومن �ملك الجمل ر�ما �ستغنى عنه و�حتاج إلى الزعفران فال بد بینهما 

ال بد في مقدار العوض من تقدیر إذ ال یبذل صاحب الجمل جمله �كل مقدار من الزعفران من معاوضة و 
وال مناس�ة بین الزعفران والجمل حتى �قال �عطى منه مثله في الوزن أو الصورة و�ذا من �شتري دارا 

وي �الزعفران ث�اب أو عبدًا �خف أو دق�قًا �حمار فهذه األش�اء ال تتناسب فیها فال یدرى أن الجمل �م �س
فتتعذر المعامالت جدًا فافتقرت هذه األع�ان المتنافرة المت�اعدة إلى متوسط بینها �حكم بینهما �حكم عدل 
ف�عرف من �ل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم �عد ذلك المساوي من غیر 

توسطین بین سائر األموال حتى تقدر األموال المساوي فخلق هللا تعالى الدنانیر والدراهم حاكمین وم
Pبهما"

)
P3369FPT

70(
33TP .

فالذهب والفضة جوهران متعینان لتثمین األش�اء، فالثمن�ة مالصقة بهما ال تنفك عنهما، وذلك 
Pأنهما أصل التعامل النقدي �األثمان، ولهذا �سمیهما الفقهاء �النقدین

)
P3370FPT

71(
33TP ،سواء الصح�ح منه والمكسور ،

Pوب والمسكوك والجید والرديء، والمضر 

)
P3371FPT

72(
33TP وتسمى عمل�ة الم�ادلة بینهما صرفًا، والّصْرف اْسم لب�ع ،

ة والتبر والمضروب والمصوغ ِفي َذِلك َسَواء  Pالذََّهب َواْلِفضَّ

)
P3372FPT

73(
33TP. 

و�ناًء على هذا التوص�ف للذهب والفضة، هل ما ینبثق عنهما من جراء الصنعة �الحلي 
 سلع وعروض تجارة؟والس�ائك واألواني �عتبر أثمانًا أم �عتبر 
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ذهب جمهور العلماء من الحنف�ة والمالك�ة والشافع�ة والحنابلة ومعهم ابن حزم الظاهري، إلى أنه 
ال بد من المماثلة بین الذهب والذهب، والفضة والفضة، وأنه �حرم التفاضل والنساء فیهما، دون اعت�ار 

Pللصنعة أو الجودة 

)
P3373FPT

74(
33TP .

ِح�ُح َواْلَمْكُسوُر، َسَواٌء ِفي َجَواِز "َواْلَجیُِّد  ذ�ر صاحب المغني: َوالرَِّديُء، َوالتِّْبُر َواْلَمْضُروُب، َوالصَّ
. َوُحِكَي اْلَبْ�ِع َمَع التََّماُثِل، َوَتْحِر�ِمِه َمَع التََّفاُضِل، َوَهَذا َقْوُل َأْكَثِر أَْهِل اْلِعْلِم، ِمْنُهْم؛ َأُبو َحِن� اِفِعيُّ َفَة، َوالشَّ

Pِلٍك َجَواُز َبْ�ِع اْلَمْضُروِب ِ�ِق�َمِتِه ِمْن ِجْنِسِه، َوَأْنَكَر َأْصَحاُ�ُه َذِلَك، َوَنَفْوُه َعْنُه"َعْن َما

)
P3374FPT

75(
33TP .

وقال ابن حجر رحمه هللا: َوَ�ْدُخُل ِفي الذََّهِب َجِم�ُع َأْصَناِفِه ِمْن َمْضُروٍب َوَمْنُقوٍش َوَجیٍِّد َوَرِديٍء 
ٍر َوحُ  Pِليٍّ َوِتْبٍر َوَخاِلٍص َوَمْغُشوشٍ َوَصِح�ٍح َوُمَكسَّ

)
P3375FPT

76(
33TP. 

ا، وذ�ر ابن حزم نحوه فقال: " َوُ�َ�اُع الذََّهُب ِ�الذََّهِب َسَواٌء َ�اَن َدَناِنیَر، َأْو ُحِل��ا، َأْو َسَ�اِئَك، َأْو ِتْبرً 
َأْصًال، َوَال التَّْأِخیُر َطْرَفَة َعْیٍن، َال َبْ�ًعا َوَال َسَلًما،َوْزًنا ِبَوْزٍن، َعْیًنا ِ�َعْیٍن َیًدا ِبَیٍد، َال َ�ِحلُّ التََّفاُضُل ِفي َذِلَك 

ِة، َدَراِهَم َأْو ُحِل��ا َأْو ِنَقاًرا، َوْزًنا ِبَوْزٍن، َعْیًنا ِ�َعْیٍن، َیًدا ِبَیٍد، وَ  ُة ِ�اْلِفضَّ َال َ�ُجوُز التََّفاُضُل ِفي َذِلَكَوُتَ�اُع اْلِفضَّ
Pِخیُر َطْرَفَة َعْیٍن، َال َبْ�ًعا َوَال َسَلًما" َأْصًال، َوَال التَّأْ 

)
P3376FPT

77(
33TP. 

ونقل ابن عبد البر اإلجماع على ذلك فقال: " َوَأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ الذََّهَب ِتْبَرَه َوَعْیَنَه َسَواٌء َال 
ِة ِتْبرُ  ُة ِ�اْلِفضَّ َها َوَعْیُنَها َوَمْصُنوُع َذِلَك ُ�لِِّه َوَمْضُروُ�ُه َال َ�ِحلُّ َ�ُجوُز التََّفاُضُل ِفي َشْيٍء ِمْنُه، َوَ�َذِلَك اْلِفضَّ

 ).11/154)؛ السرخسي: الم�سوط (10/70الس�كي، علي: المجموع ( )74(
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ٍة أَ َأيَّ َشْيٍء �َ  -َمْجُموع إَلْ�ِه ِفي َدَناِنیر َأْو َغْیرَها] َمْسَأَلٌة: َفِإْن َ�اَن َمَع الذََّهِب َشْيٌء َغْیَرُه  : -ْو َغْیِرَهااَن ِمْن ِفضَّ
ْيِء، َوَال ُدوَنُه ِبَذَهٍب َمْمُزوٌج ِ�ِه، َأْو ُمَضاٌف ِف�ِه، َأْو َمْجُموٌع إَلْ�ِه ِفي َدَناِنیَر، َأْو ِفي َغْیِرَها: َلْم َ�ِحلَّ َبْ�ُعُه َمَع َذلِ  َك الشَّ

، َوَال ِ�ِمْثِلِه، إالَّ  ِة َشْيٌء َأْصًال، َال ِ�َأْكَثَر ِمْن َوْزِنِه َوَال ِ�َأَقلَّ  َحتَّى َ�ْخُلُص الذََّهُب َوْحَدُه َخاِلًصا.  َوَ�َذِلَك إْن َ�اَن َمَع اْلِفضَّ
ْيِء، َغْیُرَها: َ�ُصْفٍر، َأْو َذَهٍب، َأْو َغْیُرُهَما، َمْمُزوٌج ِبَها، َأْو ُمْلَصٌق َمَعَها، َأْو َمْجُموٌع إَلْیَها: َلْم َ�حِ  لَّ َبْ�ُعَها َمَع َذِلَك الشَّ

ٍة َأْصًال وَ  ، َوَال ِ�ِمْثِل َوْزِنَها، إالَّ َحتَّى َتْخُلَص  -َدَراِهَم َ�اَنْت َأْو َغْیَر َدَراِهَم  -َال ُدوَنُه ِ�ِفضَّ َال ِ�َأْكَثَر ِمْن َوْزِنَها، َوَال ِ�َأَقلَّ
ْ�ُف اْلُمَحلَّ  ُة َوْحَدَها َخاِلَصًة، َسَواٌء ِفي ُ�لِّ َما َذَكْرَنا: السَّ ، َواْلُحِليُّ ِف�ِه اْلِفضَّ ى، َواْلُمْصَحُف اْلُمَحلَّى، َواْلَخاَتُم ِف�ِه اْلَفصُّ

َراِهُم ِفیَها خِ  ٍة، َأْو الدَّ َناِنیُر ِفیَها ِخْلُط ُصْفٍر َأْو ِفضَّ ُة اْلُمَذهََّ�ُة، َأْو الدَّ ْلٌط َما، َوَال ِرَ�ا ِفي َغْیِر َما اْلُفُصوُص، َأْو اْلِفضَّ
 ).7/439" المحلى (َذَكْرَنا َأْصًال 
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َلُف ِمَن اْلُعَلَماِء َواْلَخَلُف ِإالَّ َشْیًئا َ�ِسیًرا ُیْرَوى  َعْن ُمَعاِوَ�َة التََّفاُضُل ِفي َشْيٍء ِمْنُه، َوَعَلى َذِلَك َمَضى السَّ
َ�ا ِفي َبْ�ِع اْلَعْیِن ِ�التِّْبِر َوَال ِ�اْلَمْصُنوِع َوَ�اَن ُ�ِجیُز ِفي َذِلَك التََّفاُضَل َوَ�ْذَهُب  ِمْن ُوُجوٍه َأنَُّه َ�اَن َال َیَرى الرِّ

َ�ا َال َ�ُكوُن ِفي التََّفاُضِل ِإالَّ ِفي التِّْبِر ِ�التِّْبِر َوِفي اْلَمْصُنوِع ِ�اْلَمْصُنوِع َوِفي الْ  Pَعْیِن ِ�اْلَعْیِن" ِإَلى َأنَّ الرِّ

)
P3377FPT

78(
33TP.

 واستدلوا على مذهبهم �أدلة من السنة، منها:
أوًال: ما یوجب المماثلة في ب�ع النقدین �جنسهما: منها حدیث أبي سعید الخدري، وحدیث ع�ادة رضي هللا 

 عنهما السا�قین، الدالین على ر�ا الفضل والنساء. 
اَوُل َجِم�َع َأْنَواِع الذََّهِب َواْلَوِرِق ِمْن قال النووي رحمه هللا معق�ًا على ذلك: "َقاَل اْلُعَلَماُء َهَذا َیَتنَ 

َذا ُ�لُُّه ُمْجَمٌع َجیٍِّد َوَرِديٍء َوَصِح�ٍح َوَمْكُسوٍر َوُحِليٍّ َوِتْبٍر َوَغْیِر َذِلَك َوَسَواٌء اْلَخاِلُص َواْلَمْخُلوُط ِ�َغْیِرِه َوهَ 
یِن اْلُمْعَجَمِة  َعَلْ�ِه َقْوُلُه َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم (َوالَ  ُتِشفُّوا َ�ْعَضَها َعَلى َ�ْعٍض) ُهَو ِ�َضمِّ التَّاِء َوَ�ْسِر الشِّ

یِن َوُ�ْطَلُق َأْ�ًضا َعَلى النُّْقَصاِن َفُهَو ِمَن اْألَ  فُّ ِ�َكْسِر الشِّ ُلوا َوالشِّ ْضَداِد ُ�َقاُل َشفََّوَتْشِدیِد اْلَفاِء َأْي َال ُتَفضِّ
ْرَهُم ِ�َفْتحِ  یِن َ�ِشفُّ ِ�َكْسِرَها ِإَذا َزاَد َوِ�َذا َنَقَص َوَأَشفَُّه َغْیُرُه َ�ِشفُُّه"الدِّ P الشِّ

)
P3378FPT
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وقال أ�ضًا في قوله: (ال تب�عوا الذهب �الذهب، وال الورق �الورق إال سواء �سواء)، قال العلماء: 
تبر، وغیر ذلك، هذا یتناول جم�ع أنواع الذهب والورق من جید ورديء، وصح�ح ومكسور، وحلي و 

 وسواء الخالص والمخلوط �غیره، وهذا �له مجمع عل�ه).
 ثان�ًا: الدلیل على عدم اعت�ار الجودة والرداءة، والص�اغة والصنعة، والقدم والحداثة فمن ذلك:

1 . ِ اِمِت رضي هللا عنه، َأنَّ َرُسوَل �َّ ِتْبُرَها َوَعْیُنَها،  الذََّهُب ِ�الذََّهِب «: َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعَ�اَدَة ْبِن الصَّ
ِعیِر ُمْدٌي ِ�مُ  ِعیُر ِ�الشَّ ِة ِتْبُرَها َوَعْیُنَها، َواْلُبرُّ ِ�اْلُبرِّ ُمْدٌي ِ�ُمْدٍي، َوالشَّ ُة ِ�اْلِفضَّ ْدٍي، َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر َواْلِفضَّ

ِة ُمْدٌي ِ�ُمْدٍي، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح ُمْدٌي ِ�ُمْدٍي، َفَمْن زَاَد َأِو ا ْزَداَد َفَقْد َأْرَ�ى، َوَال َ�ْأَس ِبَبْ�ِع الذََّهِب، ِ�اْلِفضَّ
ِعیُر  ِعیِر، َوالشَّ ُة َأْكَثُرُهَما َیًدا ِبَیٍد، َوَأمَّا َنِسیَئًة َفَال، َوَال َ�ْأَس ِبَبْ�ِع اْلُبرِّ ِ�الشَّ َأْكَثُرُهَما َیًدا ِبَیٍد، َوَأمَّا َواْلِفضَّ

P» َنِسیَئًة َفَال 

)
P3379FPT

80(
33TP .

 ).3/347ابن عبد البر، یوسف: االستذ�ار ( )78(
 ).11/10النووي، �حیى: شرح مسلم ( )79(
 )، وصححه األل�اني.3349) رقم (3/248رواه أبو داوود، السنن، �اب في الصرف ( )80(
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ُة َقْبَل َأْن ُ�ْضَرَ�ا َدَناِنیَر َوَدَراِهَم َفِإَذا ُضِرَ�ا َ�اَنا َعْیًنا، " وَقاَل فالتِّْبُر هو الذََّهُب اْلَخاِلُص َواْلِفضَّ
 َغْیِر َمْضُروٍب اْلَخطَّاِبيُّ َواْلَمْعَنى ِ�َالُهَما َسَواٌء َفَال َ�ُجوُز َبْ�ُع ِمْثَقاِل َذَهٍب َعْیًنا ِ�ِمْثَقاٍل َوَشْيٍء ِمْن ِتْبرٍ 

Pَوَ�َذِلَك َال َ�ُجوُز التََّفاُوُت َبْیَن اْلَمْضُروِب من الفضة وغیر المضروب منها"

)
P3380FPT

81(
33TP. 

فحدیث ع�ادة بن الصامت رضي هللا عنه یدل على وجوب التساوي عند اتحاد الجنس ذه�ًا 
، وهو الذهب أو الفضة بذهب، أو فضة �فضة سواء �ان تبرًا، وهو الذهب أو الفضة قبل ضر�ه، أو عیناً 

 �عد أن �ضرب.
والذهب من األموال الر�و�ة، ف�جب تحقق المماثلة في م�ادلة الذهب �الذهب، والعبرة بتساوي 
الوزن الحق�قي للذهب الصافي، وال عبرة للجودة والص�اغة عمومًا؛ ألن األدلة الشرع�ة اشترطت المماثلة، 

 ولم تتعرض للوصف الذي �سبب اختالف الق�مة.
Pأما الجودة فقد أسقطها الشرع حیث قال جیدها وردیئها سواء

)
P3381FPT

82(
33TP وال یؤثر في الحكم تفاوت ،

 الجودة بین الذهب الجدید والقد�م، و�نما العبرة بتساوي وزن الذهب صاف�ًا عند االتفاق.
 ِ  ِ�الذََّهِب ِإالَّ َسَواًء ِ�َسَواٍء، َال َتِب�ُعوا الذََّهبَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوعن َأبي َ�ْكَرَة َرِضَي �َُّ َعْنُه: َقاَل َرُسوُل �َّ

َة ِ�الذََّهِب َ�ْ�َف ِشْئُتمْ  ِة، َوالِفضَّ ِة ِإالَّ َسَواًء ِ�َسَواٍء، َوِ��ُعوا الذََّهَب ِ�الِفضَّ َة ِ�الِفضَّ P)P3382FPT»َوالِفضَّ

83(
33TP. 

ِةَأْي ِب�ُعوا الذََّهَب، َوالذََّهُب ُ�ْطَلُق َعَلى َجِم�ِع َأْنَواِعِه اْلَمْضُروَ�ِة وَ  َغْیِرَها، َواْلَوِرِق هي الفضة: اْلِفضَّ
ُد ُهَنا َجِم�ُعَوُهَو ِ�َفْتِح اْلَواِو َوَ�ْسِر الرَّاِء َوِ�ِإْسَكاِنَها َعَلى اْلَمْشُهوِر، وقوله: اْلَمْضُروَ�ُة: هي اْلَماُل َواْلُمَرا

ِة َمْضُروَ�ًة َوَغْیَر َمْضُروَ�ٍة  Pَأْنَواِع اْلِفضَّ

)
P3383FPT
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ِة المعروضَة للب�ع لم تسقط فالحاصل أنَّ   الذهب �ما �شمل الُحِليَّ والس�ائَك من الذهِب والفضَّ
عنها جوهر�َُّة األثمان مهما تغیَّر شكُلها وصورُتها؛ ألنها تعتبر �الدراهم المضرو�ة، والتفاُضَل بین 

 َر له في إ�احة التفاضل والنساء.الجنسین المتحدین في الصفات ال اعت�ا

 ).9/141العظ�م أ�ادي، محمد شمس الحق: عون المعبود مع حاش�ة ابن الق�م ( )81(
 ).10/70ي، علي: المجموع (الس�ك )82(
 ).2175) رقم (3/74رواه ال�خاري في الصح�ح، �اب ب�ع الذهب �الذهب ( )83(
 ).4/378ابن حجر، أحمد: فتح ال�اري ( )84(
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 لمترت�ة على هذا القول:اآلثار ا
دخول الر�ا المحرم علیها، وحرمة التفاضل والنساء فیها، وحتى تخرج من عقدة الر�ا عند اتحاد  .1

 الجنسین فال بد من التماثل والفور�ة في مجلس العقد؛ لداللة األحادیث السا�قة.
حق بهما النقود الورق�ة بناء على القول �أن علة الذهب والفضة (النقدین)، هي الثمن�ة فإنه یل .2

المتداولة لدینا �ونها أثمان، عن طر�ق الق�اس؛ ألن الشرع حكم �جر�ان الر�ا في الذهب والفضة ألنهما 
أثمان األش�اء، حیث هما العملة التي یتعامل بها الناس في وقتهم وهي الدراهم والدنانیر المسبو�ة 

تنا الحالي َحلَّت األوراق النقد�ة محل الذهب والفضة والمضرو�ة و�انت تقی�م السلع آنذاك بهما، وفي وق
 في التعامل وتقدیر السلع، فكان لهما حكم الذهب والفضة.

وفي أقوال العلماء ما یدل على ذلك" جاء في المدونة " ُقْلت: َأَرَأْیت إْن اْشَتَرْ�ت ُفُلوًسا ِبَدَراِهَم 
 َ�ْصُلُح َهَذا ِفي َقْوِل َماِلٍك َوَهَذا َفاِسٌد، َقاَل ِلي َماِلٌك ِفي اْلُفُلوِس: َال َخْیَر َفاْفَتَرْقَنا َقْبَل َأْن َنَتَقاَ�َض َقاَل: َال 

ٌة َوَعْیٌن َلَكِرْهُتَها َأْن ِفیَها َنِظَرًة ِ�الذََّهِب َوَال ِ�اْلَوِرِق، َوَلْو َأنَّ النَّاَس َأَجاُزوا َبْیَنُهْم اْلُجُلوَد َحتَّى َتُكوَن َلَها ِسكَّ 
ٍة َأْو َخاَتَم َذَهٍب َأْو ِتْبَر َذهَ  ٍب ِ�ُفُلوٍس َفاْفَتَرْقَناُتَ�اَع ِ�الذََّهِب َواْلَوِرِق َنِظَرًة، ُقْلت: َأَرَأْیت إْن اْشَتَرْ�ت َخاَتَم ِفضَّ

 ِألَنَّ َماِلًكا َقاَل: َال َ�ُجوُز َفْلٌس َقْبَل َأْن َنَتَقاَ�َض َأَ�ُجوُز َهَذا ِفي َقْوِل َماِلٍك؟ َقاَل: َال َ�ُجوُز َهَذا ِفي َقْوِل َماِلكٍ 
َناِنیِر َنِظَرًة" ِة َوَال ِ�الدَّ Pِ�َفْلَسْیِن، َوَال َتُجوُز اْلُفُلوُس ِ�الذََّهِب َواْلِفضَّ

)
P3384FPT

85(
33TP. 

اِلوقال ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة رحمه هللا: "َفِإنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن اْألَْثَماِن َأْن َتُكوَن ِمْعَ�اًرا ِلْألَْموَ 
ُل ِبَها إَلى َمْعِرَفِة َمَقاِدیِر اْألَْمَواِل َوَال َ�ْقِصُد اِالْنِتَفاَع ِ�َعْیِنَها، َفَمَتى ِب�َع َ�ْعُضَها بِ  َ�ْعٍض إَلى َأَجٍل ُقِصَد َیَتَوسَّ

Pِبَها التَِّجاَرُة الَِّتي ُتَناِقُض َمْقُصوَد الثمن�ة"

)
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ب وحوالن الحول: وهذا ما صدر �اجتهاد جماعي عن تدخل عل�ه أحكام الز�اة عند اكتمال النصا .3
المجمع الفقهي اإلسالمي، وما صدر عن مؤتمر ال�حوث اإلسالمّ�ة المنعقد في القاهرة في محرم 

 هـ، وما أفتت �ه هیئة ��ار العلماء في السعود�ة وغیرهما.1385وصفر سنة 
من شهر ر��ع الثاني  16-8ف�ما بین  جاء في قرار المجمع الفقهي اإلسالمي المنعقد في مكة المكرمة

فقد اطلع المجمع على ال�حث المقّدم إلى مجلس المجمع  هـ حول (العملة الورقّ�ة) ما نّصه:1402سنة 

 ).3/5مالك: المدونة ( )85(
 وما �عدها). 29/471ابن ت�م�ة، أحمد: مجموع الفتاوى ( )86(
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و�عد المناقشة والمداولة بین أعضائه قّرر في موضوع العملة الورقّ�ة وأحكامها من الناح�ة الشرعّ�ة، 
 المجمع الفقهي اإلسالمي ما �أتي:

أنه بناًء على أّن األصل في النقد هو الذهب والفّضة، و�ناًء على أّن عّلة جر�ان الر�ا فیهما هي  :أوالً 
، و�ما أّن الثمنّ�ة ال تقتصر عند الفقهاء على -في أصح األقوال عند فقهاء الشر�عة-مطلق الثمنّ�ة 

 الذهب والفّضة، و�ن �ان معدنهما هو األصل.
د أص�حت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفّضة في التعامل بها، و�ها ُتَقّوُم و�ما أّن العملة الورقّ�ة ق

األش�اء في هذا العصر، الختفاء التعامل �الذهب والفّضة، وتطمئّن النفوس بتمّولها واّدخارها، و�حصل 
ها خارج عنها، وهو حصول الثقة ب الوفاء واإلبراء بها، رغم أّن ق�متها ل�ست في ذاتها، و�نما في أمر

 كوس�ط في التداول، وذلك هو سر مناطها �الثمنّ�ة.
وحیث إّن التحقیق في عّلة جر�ان الر�ا في الذهب والفّضة هو مطلق الثمنّ�ة، وهي متحققة في 

 العملة الورقّ�ة، لذلك �ّله فإّن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي �قّرر:
الذهب والفّضة فتجب الز�اة فیها، و�جري  أّن العملة الورقّ�ة نقد قائم بذاته، له حكم النقدین من

�ما �جري ذلك في النقدین من الذهب والفّضة تمامًا، �اعت�ار الثمنّ�ة  -فضًال وَنساء-الر�ا علیها بنوع�ه 
في العملة الورقّ�ة ق�اسًا علیهما، و�ذلك تأخذ العملة الورقّ�ة أحكام النقود في �ل االلتزامات التي تفرضها 

 الشر�عة فیها.
�عتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته �ق�ام النقدّ�ة في الذهب والفّضة وغیرها من األثمان، �ما �عتبر ثان�ًا:

الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعّدد بتعّدد جهات اإلصدار في البلدان المختلفة، �معنى أّن الورق النقدي 
�ل عملة ورقّ�ة جنس مستقل بذاته، و�ذلك السعودي جنس، وأّن الورق النقدي األمر�كي جنس، وهكذا

�ما �جري الر�ا بنوع�ه في النقدین الذهب والفّضة، وفي غیرها  -فضًال وَنساء-�جري فیها الر�ا بنوع�ه 
 من األثمان.

 وهذا �ّله �قتضي ما �أتي:
فّضةال �جوز ب�ع الورق النقدي �عضه ب�عض، أو �غیره من األجناس النقدّ�ة األخرى من ذهب و  أ.

ب�ع ر�ال سعودي �عملة أخرى متفاضًال نسیئة بدون  -مثالً –أو غیرها نسیئة مطلقًا، فال �جوز 
 تقا�ض.
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ال �جوز ب�ع الجنس الواحد من العملة الورقّ�ة �عضه ب�عض متفاضًال سواء �ان ذلك نسیئة أو یدًا  ب.
ًال سعود�ًا ورقًا نسیئة أو یدًا ب�ع عشرة ر�االت سعودّ�ة ورقًا �أحد عشر ر�ا -مثالً –بید، فال �جوز 

 بید.
�جوز ب�ع �عضه ب�عض من غیر جنسه مطلقًا إذا �ان ذلك یدًا بید، ف�جوز ب�ع اللیرة السورّ�ة أو  ج.

اللبنانّ�ة بر�ال سعودي ورقًا �ان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، و��ع الدوالر األمر�كي بثالثة 
ثر إذا �ان یدًا بید، ومثل ذلك في الجواز ب�ع الر�ال ر�االت سعودّ�ة أو أقل من ذلك أو أك

السعودي الفّضة بثالثة ر�االت أو أقل من ذلك أو أكثر یدًا بید؛ ألّن ذلك �عتبر ب�ع جنس �غیر 
 جنسه، وال أثر لمجرد االشتراك في االسم مع االختالف في الحق�قة.

ى النصابین من ذهب أو فّضة، أو �انت تكمل وجوب ز�اة األوراق النقدّ�ة إذا بلغت ق�متها أدن ثالثًا:
 النصاب مع غیرها من األثمان والعروض الُمَعّدة للتجارة.

 جواز جعل األوراق النقدّ�ة رأَس ماٍل في ب�ع السَلم والشر�ات. را�عًا:
 المطلب الثاني: ر�و�ة األوراق النقد�ة المعاصرة ق�اسًا على الذهب والفضة

 لة الر�ا في الذهب والفضة عند العلماء المعاصر�ن واآلثار المترت�ة علیهاالتكی�ف الفقهي لع أوًال:
اختلف العلماء المعاصرون في التكی�ف الفقهي لعلة الر�ا في الذهب والفضة بین من اعتبرها 
سلعة �عد ص�اغتها و�عادة صناعتها، و�ین من ساوى بینها في الحكم واعتبرها أثمانًا سواء �انت خالصة 

ة، و�مكنني عرض المسألة �عد تصو�رها، و��ان الخالف الحاصل فیها، مع التعر�ج على األدلة أم مسبو�
 وذلك على النحو اآلتي.

 صورة المسألة: 
اتفق الفقهاء القدامى والمعاصرون على تحر�م ب�ع الذهب �الذهب، والفضة �الفضة متفاضًال، أو 

 السابق.نسیئة، لداللة حدیث ع�ادة بن الصامت رضي هللا عنه 
ولكن وقع االختالف في ب�ع الذهب الخالص �الذهب المصوغ �الحلي والس�ائك متفاضًال، هل 

PPهو داخل في ب�ع الذهب �الذهب أم غیر داخل؟، وهل التفاضل في مقابل الصنعة أم الص�اغة؟

 والمعاصرون في هذه المسألة منقسمون إلى فر�قین:
وما نتج عن الذهب والفضة تخرج عن �ونهما أثمان، و�التالي یرى �أن الحلي والس�ائك  الفر�ق األول:

أص�حت سلعًا وعروضًا للتجارة �جوز ب�عها متفاضًال، وتجعل الز�ادة في مقابل الصنعة والص�اغة، وهذا 
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Pالقول تبناه العدید من المعاصر�ن، منهم الش�خ عبد هللا بن من�ع وغیره

)
P3386FPT

87(
33TP استمدادًا من قول ش�خ ،

P�ةاإلسالم ابن ت�م

)
P3387FPT

88(
33TPوابن الق�م ،P

)
P3388FPT

89(
33TP  رحمهما هللا، وقیل أنه منسوب لمعاو�ة رضي هللا عنهP

)
P3389FPT

90(
33TP. 

Pوقد أفاض العالمة ابن الق�م في هذا الموضوع حیث قال

)
P3390FPT

91(
33TP وأما إن �انت الص�اغة م�احة" :

كخاتم الفضة وحل�ة النساء وما أب�ح من حل�ة السالح وغیرها فالعاقل ال یب�ع هذه بوزنها من جنسها فإنه 
ه و�ضاعة للصنعة"، والشارع أحكم من أن یلزم األمة بذلك فالشر�عة ال تأتي �ه وال تأتي �المنع من ب�ع سف

لبتة بل یب�عها �جنس آخر اذلك وشرائه لحاجة الناس إل�ه، فلم یبق إال أن �قال: ال �جوز ب�عها �جنسها 
عندهم ذهب �شترون �ه ما  ل�س وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تنف�ه الشر�عة، فإن أكثر الناس

�حتاجون إل�ه من ذلك، وال�ائع ال �سمح بب�عه ببر وشعیر وث�اب، وتكل�ف االستصناع لكل من احتاج 
إل�ه إما متعذر أو متعسر، والحیل �اطلة في الشرع، وقد جوز الشارع ب�ع الرطب �التمر لشهوة الرطب، 

لحاجة إلى ب�عه وشرائه، فلم یبق إال جواز ب�عه �ما وأین هذا من الحاجة إلى ب�ع المصوغ الذي تدعو ا
 ت�اع السلع، فلو لم �جز ب�عه �الدراهم فسدت مصالح الناس.

والنصوص الواردة عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم ل�س فیها ما هو صر�ح في المنع، وغایتها 
لجلي، إلى أن قال: " یوضحه أن تكون عامة أو مطلقة وال ینكر تخص�ص العام وتقیید المطلق �الق�اس ا

أن الحل�ة الم�احة صارت �الصنعة الم�احة من جنس الث�اب والسلع ال من جنس األثمان، ولهذا لم تجب 
فیها الز�اة فال �جري الر�ا بینها و�ین األثمان، �ما ال �جري بین األثمان و�ین سائر السلع و�ن �انت من 

مقصود األثمان وأعدت للتجارة فال محذور في ب�عها غیر جنسها، فإن هذه �الصناعة قد خرجت عن 

وأحكامه، وهو �حث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ابن من�ع، عبد هللا: الذهب في �عض خصائصه  )87(
)9/1/93-94.( 

 ).5/391ابن ت�م�ة، أحمد: الفتاوى الكبرى ( )88(
 ).2/159ابن الق�م، محمد: إعالم الموقعین ( )89(
َشْیًئا َ�ِسیًرا )، �ما ورد عند سرد المذهب األول قول ابن عبد البر: "... ِإالَّ 6/347ابن عبد البر، یوسف: االستذ�ار ( )90(

َ�ا ِفي َبْ�ِع اْلَعْیِن ِ�التِّْبِر َوَال ِ�اْلَمْصُنوعِ  َوَ�اَن ُ�ِجیُز ِفي َذِلَك التََّفاُضَل  ُیْرَوى َعْن ُمَعاِوَ�َة ِمْن ُوُجوٍه، َأنَُّه َ�اَن َال َیَرى الرِّ
َ�ا َال َ�ُكوُن ِفي التََّفاُضِل ِإالَّ ِفي ا لتِّْبِر ِ�التِّْبِر َوِفي اْلَمْصُنوِع ِ�اْلَمْصُنوِع َوِفي اْلَعْیِن ِ�اْلَعْیِن".َوَ�ْذَهُب ِإَلى َأنَّ الرِّ

 .141-2/140إعالم الموقعین  )91(
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(إما أن تقضي و�ما أن تر�ي) إال �ما یدخل في سائر السلع إذا ب�عت �الثمن  �جنسها، وال یدخلها
 المؤجل.

هذا حاصل رأي الش�خ تقي الدین وتلمیذه ابن الق�م في ب�ع الحلي من الذهب أو الفضة �جنسه 
Pقال في اإلقناع وشرحه  -�جوزوالمذهب أن ذلك ال -مع ز�ادة 

)
P3391FPT

92(
33TP فال �جوز ب�ع مصنوع من :

الموزونات لم تخرجه الصناعة عن الوزن �جنسه إال �مثله وزنا سواء ماثله في الصناعة أو ال؛ لعموم 
الحدیث، وجوز الش�خ ب�ع مصنوع م�اح االستعمال �خاتم ونحوه ب�ع �جنسه �ق�مته حاال جعال للزائد عن 

بلة الصنعة فهو �األجرة، و�ذا جوزه (أي ب�ع خاتم �جنسه �ق�مته نساء) ما لم �قصد وزن الخاتم في مقا
 كونها ثمنا فإن قصد ذلك لم �جز النسأ.

�أن الذهب الخالص، والذهب المسبوك والحلي سواء في ب�عه، �جب أن �كون مثًال  ى یر  الفر�ق الثاني:
العالمة محمد األمین بن المختار الشنق�طي �مثل، یدًا ید، سواء �سواء، وممن ذهب إلى هذا القول: 

والمفتي الش�خ محمد بن إبراه�م، والعالمة عبد العز�ز بن �از، والعالمة ابن عث�مین، رحمهم هللا 
Pجم�عاً 

)
P3392FPT

93(
33TP ،وأیَّد ذلك صدور عدد من قرارات هیئة ��ار العلماء �السعود�ة، واللجنة الدائمة لإلفتاء ،

 ه آنفًا، وهذا القول موافق ألقوال أئمة المذاهب األر�عة.ومجمع الفقه اإلسالمي التي ذ�رت
وعل�ه فإنه �جوز بناء على قول الفر�ق األول التفاضل في م�ادلة المصوغ �جنسه، من غیر 

 اشتراط التماثل، و�جعل الزائد في مقابل الصنعة، ما لم تكن الحلي ثمنًا، أو تكون الص�اغة غیر م�احة.
ضة هي الثمن�ة، فإذا �انا حل�ًا فقد أص�حا مجرد سلعة �سائر السلع، ال فعلة الر�ا في الذهب والف

 من جنس األثمان، ولهذا ال تجب فیهما الز�اة، وال �حرم ب�عهما �الدنانیر والدراهم مع التفاضل.
ولألمانة العلم�ة هناك قول آخر البن ت�م�ة یوافق ف�ه قول الجمهور من أصحاب الفر�ق الثاني، 

P)P3393FPT»و�ذا ب�عت الفضة المصنوعة �فضة أكثر منها ألجل الصنعة لم �جز«الفتاوى:  جاء في مجموع

94(
33TP .

 والمشهور عنه القول �الجواز.

 3/206�شاف القناع عن متن اإلقناع  )92(
م )، آل الش�خ، محمد: فتاوى ورسائل سماحة الش�خ محمد بن إبراه�1/179الشنق�طي، محمد األمین: أضواء الب�ان ( )93(

)، ابن عث�مین، محمد: فتاوى نور على الدرب 19/155)، ابن �از، عبد العز�ز: مجموع فتاوى ومقاالت (7/174(
)16/2.( 

 ).29/464ابن ت�م�ة، أحمد: الفتاوى الكبرى ( )94(
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و�ناًء على القول األول: �جوز ب�ع الذهب وما �شتق عنه من حلي وس�ائك �الذهب �التفاضل 
ي والس�ائك �األوراق والنسیئة، ومثله في الفضة من �اب أولى، �ما ینتج عنه جواز ب�ع الذهب والحل

النقد�ة المتداولة لدینا في الحال و�النسیئة؛ ألنهم اعتبروا الحلي والس�ائك سلعًا من السلع �الث�اب وسائر 
 العروض.

قال ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة: "و�جوز ب�ع المصوغ من الذهب والفضة �جنسه من غیر اشتراط 
P�ان الب�ع حاًال أو مؤجًال، ما لم �قصد �ونها ثمنًا"التماثل، و�جعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء 

)
P3394FPT

95(
33TP. 

: �حرم ذلك �ما ذ�رنا في قرار هیئة ��ار العلماء، وقرار -قول الجمهور- وعلى القول الثاني
 مجمع الفقهي وغیرهما. 

وغا�ة ما استند عل�ه الفر�ق األول هي أدلة عقل�ة، تصادم في ظاهرها النصوص الشرع�ة 
ار الذهب والفضة وما انبثق عنهما من حلي ومسكوك ومضروب أثمان، یدخل فیها الصر�حة في اعت�

 الر�ا، و�حرم فیها التفاضل والنساء.
 فمن األدلة التي ذ�روها:

أنه ال �قدم إنسان عاقل على ب�ع ص�اغة الذهب بوزنها؛ ألن هذا �عد سفهًا و�ضاعة للصنعة، والشارع  .1
ي �ه وال تأتي �المنع من ب�ع ذلك وشرائه إال لحاجة الناس إل�ه، ال یلزم األمة بذلك، فالشر�عة ال تأت

فلم یبق إال أن �قال: ال �جوز ب�عها �جنسها البتة بل یب�عها �جنس آخر، وفي هذا من الحرج والعسر 
والمشقة ما تتق�ه الشر�عة، فإن أكثر الناس عندهم ذهب �شترون �ه ما �حتاجون إل�ه من ذلك، وال�ائع 

�عه ببر وشعیر وث�اب، وتكل�ف االستصناع لكل من احتاج إل�ه إما متعذر أو متعسر، ال �سمح بب
والحیل �اطلة في الشرع، فلم یبق إال جواز ب�عه �ما ت�اع السلع، فلو لم �جز ب�عه �الدراهم فسدت 

Pمصالح الناس

)
P3395FPT

96(
33TP. 

ثلها من الذهب الخالص و�رد عل�ه: �أنه ال یلزم أن یب�ع التاجر المصوغ والس�ائك والحلي من الذهب �م
ل و�خرج منوأن �خسر جهده دون مقابل بل األولى له أن یب�ع الحلي المسوغ من الذهب �النقد المتداو 

لي لصادمت النصوص وهذا غیر �ما نقول �أنه لو فتح �اب االعتراض العق ر�قة الخالف الموجود.
 سائغ.

 ).5/391المرجع السابق ( )95(
 ).2/107( ابن الق�م، محمد: إعالم الموقعین )96(
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�انا حل�ًا فقد أص�حا مجرد سلعة �سائر  قالوا: أن علة الر�ا في الذهب والفضة هي الثمن�ة، فإذا .2
السلع، ال من جنس األثمان، ولهذا ال تجب فیهما الز�اة، وال �حرم ب�عهما �الدنانیر والدراهم مع 

 التفاضل.
والجواب عل�ه: أنَّ جر�ان الر�ا في الذهب والفضة ثابت �النص صراحة دون تفر�ق بین مسبوك 

أمر مستن�ط مختلف ف�ه �ما مرَّ معنا؛ ألن النص داللته قطع�ة وحلي، و�ون العلة فیهما هي الثمن�ة 
Pوالعلة داللتها ظن�ة، ثم إنَّ الر�ا �جري في س�ائك الذهب والفضة حال �ونهما س�ائك ال تعتبر من األثمان

)
P3396FPT

97(
33TP. 

وهذا دلیل على أن الثمن�ة موغلة في الذهب والفضة ال تنفك عنهما، ول�ست طارئة علیهما، سواء 
 رًا، أو عینًا، أو مصوغًا.كانت تب

أما القول �أنَّ الحلي لم تدخل في نصوص الر�ا ألنها من جنس السلع، ول�ست من جنس 
األثمان، ولهذا لم �جب فیها الز�اة. ف�قال: ل�س هناك عالقة بین الز�اة و�ین الر�ا، فالثمن�ة التي هي 

الر�و�ة، ول�ست هي العلة في وجوب  العلة في الذهب والفضة، ل�ست هي العلة في غیرها من األموال
الز�اة في األموال الز�و�ة، فال تالزم بین الز�اة و�ین الر�ا. وعدم وجوب الز�اة في الحلي ل�س راجعًا 
لكونها �الصناعة خرجت عن جنس األثمان، بل ألن من شروط الز�اة أن �كون ملك النصاب خال�ًا من 

Pات األصل�ة للنساءالحوائج األصل�ة، والحلي تعتبر من الحاج

)
P3397FPT

98(
33TP. 

و�رى ال�احث وجاهة القول األول من جهة النظر العقلي للمسألة، لكن النصوص الصر�حة 
 المتكاثرة تحجز المرء عن تجاوزها إلى غیرها، �هللا ولي التوفیق.
 ثان�ًا: اآلثار المترت�ة على علة ر�ا البیوع بین الماضي والحاضر

 لى علة ر�ا البیوع بین الماضي والحاضر مما سبق ب�انه في اآلتي:�مكنني استنتاج اآلثار المترت�ة ع
دخول الر�ا المحرم علیها، وحرمة التفاضل والنساء فیها، وحتى تخرج من عقدة الر�ا عند اتحاد  .1

 الجنسین فال بد من التماثل والفور�ة في مجلس العقد؛ لداللة األحادیث السا�قة.

ة دور�ة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات ال�حوث العلم�ة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد مجلة ال�حوث اإلسالم�ة، مجل )97(
)50/122.( 

 ).189-9/1/188المرزوقي، صالح: تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها، �حث في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ( )98(

43



هي الثمن�ة فإنه یلحق بهما النقود الورق�ة  ضة (النقدین)،بناء على القول �أن علة الذهب والف .2
المتداولة لدینا �ونها أثمان، عن طر�ق الق�اس؛ ألن الشرع حكم �جر�ان الر�ا في الذهب والفضة 
ألنهما أثمان األش�اء، حیث هما العملة التي یتعامل بها الناس في وقتهم وهي الدراهم والدنانیر 

ت تقی�م السلع آنذاك بهما، وفي وقتنا الحالي َحلَّت األوراق النقد�ة محل المسبو�ة والمضرو�ة و�ان
 الذهب والفضة في التعامل وتقدیر السلع، فكان لهما حكم الذهب والفضة.

ُقْلت: َأَرَأْیت إْن اْشَتَرْ�ت ُفُلوًسا ِبَدَراِهَم "وفي أقوال العلماء ما یدل على ذلك" جاء في المدونة 
َر ْبَل َأْن َنَتَقاَ�َض َقاَل: َال َ�ْصُلُح َهَذا ِفي َقْوِل َماِلٍك َوَهَذا َفاِسٌد، َقاَل ِلي َماِلٌك ِفي اْلُفُلوِس: َال َخیْ َفاْفَتَرْقَنا قَ 

ٌة َوَعْیٌن َلَكِرْهُتَها َأْن ِفیَها َنِظَرًة ِ�الذََّهِب َوَال ِ�اْلَوِرِق، َوَلْو َأنَّ النَّاَس َأَجاُزوا َبْیَنُهْم اْلُجُلوَد َحتَّى َتُكوَن َلَها ِسكَّ 
ٍة َأْو َخاَتَم َذَهٍب َأْو ِتْبَر َذهَ  ٍب ِ�ُفُلوٍس َفاْفَتَرْقَناُتَ�اَع ِ�الذََّهِب َواْلَوِرِق َنِظَرًة، ُقْلت: َأَرَأْیت إْن اْشَتَرْ�ت َخاَتَم ِفضَّ

َ�ُجوُز َهَذا ِفي َقْوِل َماِلٍك ِألَنَّ َماِلًكا َقاَل: َال َ�ُجوُز َفْلٌس َقْبَل َأْن َنَتَقاَ�َض َأَ�ُجوُز َهَذا ِفي َقْوِل َماِلٍك؟ َقاَل: َال 
َناِنیِر َنِظَرًة" ِة َوَال ِ�الدَّ Pِ�َفْلَسْیِن، َوَال َتُجوُز اْلُفُلوُس ِ�الذََّهِب َواْلِفضَّ

)
P3398FPT

99(
33TP. 

ْن َتُكوَن ِمْعَ�اًرا ِلْألَْمَواِلوقال ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة رحمه هللا: "َفِإنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن اْألَْثَماِن أَ 
ُل ِبَها إَلى َمْعِرَفِة َمَقاِدیِر اْألَْمَواِل َوَال َ�ْقِصُد اِالْنِتَفاَع ِ�َعْیِنَها، َفَمَتى ِب�َع َ�ْعُضَها بِ  َ�ْعٍض إَلى َأَجٍل ُقِصَد َیَتَوسَّ

Pِبَها التَِّجاَرُة الَِّتي ُتَناِقُض َمْقُصوَد الثمن�ة"

)
P3399FPT

100(
33TP. 

ه أحكام الز�اة عند اكتمال النصاب وحوالن الحول: وهذا ما صدر �اجتهاد جماعي عن تدخل عل� .3
المجمع الفقهي اإلسالمي، وما صدر عن مؤتمر ال�حوث اإلسالمّ�ة المنعقد في القاهرة في محرم 

 هـ، وما أفتت �ه هیئة ��ار العلماء في السعود�ة وغیرهما.1385وصفر سنة 
من شهر ر��ع  16-8اإلسالمي المنعقد في مكة المكرمة ف�ما بین جاء في قرار المجمع الفقهي 

فقد اطلع المجمع على ال�حث المقّدم إلى مجلس  حول (العملة الورقّ�ة) ما نّصه: هـ1402الثاني سنة 
المجمع في موضوع العملة الورقّ�ة وأحكامها من الناح�ة الشرعّ�ة، و�عد المناقشة والمداولة بین أعضائه 

 مع الفقهي اإلسالمي ما �أتي:قّرر المج

 ).3/5مالك: المدونة ( )99(
 وما �عدها). 29/471ابن ت�م�ة، أحمد: مجموع الفتاوى ( )100(

44



أنه بناًء على أّن األصل في النقد هو الذهب والفّضة، و�ناًء على أّن عّلة جر�ان الر�ا فیهما هي  أوًال:
، و�ما أّن الثمنّ�ة ال تقتصر عند الفقهاء على -في أصح األقوال عند فقهاء الشر�عة-مطلق الثمنّ�ة 

 صل.الذهب والفّضة، و�ن �ان معدنهما هو األ
و�ما أّن العملة الورقّ�ة قد أص�حت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفّضة في التعامل بها، و�ها ُتَقّوُم 
األش�اء في هذا العصر، الختفاء التعامل �الذهب والفّضة، وتطمئّن النفوس بتمّولها واّدخارها، و�حصل 

أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها الوفاء واإلبراء بها، رغم أّن ق�متها ل�ست في ذاتها، و�نما في 
 كوس�ط في التداول، وذلك هو سر مناطها �الثمنّ�ة.

وحیث إّن التحقیق في عّلة جر�ان الر�ا في الذهب والفّضة هو مطلق الثمنّ�ة، وهي متحققة في 
د قائم بذاته، له أّن العملة الورقّ�ة نق س المجمع الفقهي اإلسالمي �قّرر:العملة الورقّ�ة، لذلك �ّله فإّن مجل

�ما �جري  -فضًال وَنساء-حكم النقدین من الذهب والفّضة فتجب الز�اة فیها، و�جري الر�ا علیها بنوع�ه 
ذلك في النقدین من الذهب والفّضة تمامًا، �اعت�ار الثمنّ�ة في العملة الورقّ�ة ق�اسًا علیهما، و�ذلك تأخذ 

 امات التي تفرضها الشر�عة فیها.العملة الورقّ�ة أحكام النقود في �ل االلتز 
�عتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته �ق�ام النقدّ�ة في الذهب والفّضة وغیرها من األثمان، �ما �عتبر ثان�ًا:

الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعّدد بتعّدد جهات اإلصدار في البلدان المختلفة، �معنى أّن الورق النقدي 
لورق النقدي األمر�كي جنس، وهكذا �ل عملة ورقّ�ة جنس مستقل بذاته، و�ذلكالسعودي جنس، وأّن ا

�ما �جري الر�ا بنوع�ه في النقدین الذهب والفّضة، وفي غیرها  -فضًال وَنساء-�جري فیها الر�ا بنوع�ه 
 من األثمان.

 وهذا �ّله �قتضي ما �أتي:
اس النقدّ�ة األخرى من ذهب وفّضة �جوز ب�ع الورق النقدي �عضه ب�عض، أو �غیره من األجنال .1

ب�ع ر�ال سعودي �عملة أخرى متفاضًال نسیئة بدون  -مثالً –أو غیرها نسیئة مطلقًا، فال �جوز 
 تقا�ض.

ال �جوز ب�ع الجنس الواحد من العملة الورقّ�ة �عضه ب�عض متفاضًال سواء �ان ذلك نسیئة أو  .2
دّ�ة ورقًا �أحد عشر ر�اًال سعود�ًا ورقًا نسیئة أو ب�ع عشرة ر�االت سعو  -مثالً –یدًا بید، فال �جوز 

 یدًا بید.

45



�جوز ب�ع �عضه ب�عض من غیر جنسه مطلقًا إذا �ان ذلك یدًا بید، ف�جوز ب�ع اللیرة السورّ�ة أو  .3
اللبنانّ�ة بر�ال سعودي ورقًا �ان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، و��ع الدوالر األمر�كي بثالثة 

أو أقل من ذلك أو أكثر إذا �ان یدًا بید، ومثل ذلك في الجواز ب�ع الر�ال ر�االت سعودّ�ة 
السعودي الفّضة بثالثة ر�االت أو أقل من ذلك أو أكثر یدًا بید؛ ألّن ذلك �عتبر ب�ع جنس �غیر 

 جنسه، وال أثر لمجرد االشتراك في االسم مع االختالف في الحق�قة.
إذا بلغت ق�متها أدنى النصابین من ذهب أو فّضة، أو �انت تكمل وجوب ز�اة األوراق النقدّ�ة  ثالثًا:

 النصاب مع غیرها من األثمان والعروض الُمَعّدة للتجارة.
 في ب�ع السَلم والشر�ات.جواز جعل األوراق النقدّ�ة رأَس ماٍل  را�عًا:

 الخاتمة
والتوص�ات، على النحو  توصل ال�احث لمجموعة من النتائج -�فضل هللا ومنته-�عد ختام هذا ال�حث 

 اآلتي:
 أوًال: النتائج

، البد فیها من تحقیق التماثل األصناف الر�و�ة المذ�ورة في حدیث ع�ادة بن الصامت  .1
 والتقا�ض قبل التفرق إذا اتحد الجنس.

 حرمة الر�ا بنوع�ه الفضل والنسیئة، وال عبرة �ما خالف ذلك. .2
الراجح من أقوال أهل العلم، والخالف الواقع هو في األدلة الواردة في تحر�م الر�ا معللة على  .3

 تحدید ماه�ة العلة المستن�طة منها.
 األموال والنقود الحال�ة المتداولة بین الناس لها أحكام الذهب والفضة.  .4
ما نتج من الذهب والفضة �الحلي والس�ائك وغیرهما لها حكم الذهب الخالص، فهي ثمن (نقد)  .5

قول جمهور العلماء، وهو ما دلت عل�ه النصوص الصر�حة تجري عل�ه أحكامه، وهو 
 الصح�حة.

 الذهب والفضة هما أثمان، ول�سا عروضًا للتجارة. .6
 ال اعت�ار للسك والجودة والرداءة والصنعة في ر�و�ة الذهب والفضة. .7

 ثان�ًا: التوص�ات:
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واألوراق النقد�ة یوصي ال�احث �ق�ام الجهات اإلسالم�ة المسؤولة بتعم�م أحكام الذهب والفضة  .1
وما یتصل بها من معامالت على متاجر الذهب والفضة، ومحالت الصرافة والبنوك، وفي 

 األسواق.
كما یوصي بتعل�م هذه األحكام عبر الندوات العامة، وخطب الجمعة ل�كون الناس على علم بها،  .2

حكام �شيء من وحبذا لو ُجِمع تجار الذهب في ندوة خاصة مع أحد المفتین وتعلموا هذه األ
 التفصیل.

 المصادر والمراجع
 لقرآن الكر�ما •

 .)7(أ�حاث هیئة ��ار العلماء: هیئة ��ار العلماء �المملكة العر��ة السعود�ة، عدد األجزاء  .1
م، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 1995ابن ت�م�ة، أحمد بن عبد الحل�م،  .2

 الشر�ف، المدینة النبو�ة، المملكة العر��ة السعود�ة. مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف
بیروت، مع  -ه، ـفتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري، دار المعرفة 1379ابن حجر، أحمد بن علي،  .3

 تعل�قات العالمة: عبد العز�ز بن عبد هللا بن �از.
 بیروت. -ابن حزم، علي بن أحمد، (د.ت)، المحلى �اآلثار، (د.ط)، دار الفكر .4
 ، دار �عرب.1م، تحقیق: عبد هللا الدرو�ش، ط2004هـ 1425خلدون، عبد الرحمن بن محمد  ابن .5
م، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري، تحقیق: محمود عبد  1996ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد،  .6

 .1المدینة النبو�ة، ط -د وآخرون، مكت�ة الغر�اء األثر�ةالمقصو 
 القاهرة، د.ط. –ا�ة المجتهد ونها�ة، دار الحدیث م، بد 2004ابن رشد، محمد بن أحمد،  .7
ر الغرب اإلسالمي ابن رشد، محمد بن أحمد، الب�ان والتحصیل، حققه: د محمد حجي وآخرون، دا .8

 م.1988، 2بیروت ط
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 .1بیروت، ط –معوض، دار الكتب العلم�ة
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 المستخلص
ضة على األحكام الشر�عة الثابتة بهما بناء على أنهما فإّن الفقهاء ال �قبلون أثر تغیر الذهب والف
ال �مكن فیهما، أّما هذه الورقة فهي تجّدد النظر في  ثمنان من قبل الشارع و�ناء على أن وقوع التغیر

نقدّیتهما من قبل الشارع وتصل إلى أنهما ما �انا نقدین من قبل الشارع، بل أنهما �ان نقدین من قبل 
�التالي أنها تذ�ر أنهما �انا نقدین؛ ألن وظائف النقد�ة �لها �انت توجد فیهما في أفراد المجتمع، و 

الماضي، ولكن اآلن أن هذه الوظائف �ّلها قد انتهت منهما، لذلك انتهت نقدّیتهما في عصرنا الحاضر 
نجّدد أحكام كما �انت تنتهي نقدّ�ة الفلوس في الماضي، في الجملة �عد دراسة هذه الورقة سیتمّكن لنا أن 

 المعامالت المال�ة المؤجلة الثابتة بهما.
 : الكلمات المفتاح�ة

 المقا�ضة، النقود السلع�ة، الذهب، الفضة، الدراهم، الدینار.
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Abstract 
The jurists do not accept the effect of changing value of gold and silver 

on the jurisprudential rulings. Because they think that the value of gold and 
silver currency does not change. This concept is based on the belief that gold 
and silver were created for the purpose of currency by God. As for this paper, 
firstly it denies this idea with augments and comes to the conclusion that people 
used them as a currency before Islam. Furthermore, it describes the functions of 
currency and concludes that they were used as a currency because all these 
functions existed in them in the past. But now all these functions are finished 
from them. So therefore, they do not remain currencies in the modern era. After 
studying this paper, we will be able to find the solutions of a lot of 
jurisprudence problems which were described by them in the past but now 
condition has been totally changed. 

Keyword 
Gold, silver, currency, barter system.
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 المدخل
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على رسوله الكر�م، أما �عد! فإن اإلنسان مدني �ط�عه 
فال �ستط�ع أن �ع�ش وحده وأ�ضا أنه ال �ستط�ع أن ینتج �ل ما �حتاج إل�ه، لذلك أنه أجاد وس�طة 

ام الت�ادل من بدا�ة ح�اته نظام الت�ادل عندما أحتاج إلى ما عند غیره، وأنه استخدم أش�اء �ثیرة في نظ
حتى أنه وصل إلى إ�جاد النقود المعدن�ة (الذهب والفضة)، ثم عندما جاء اٍإلسالم فأقّرهما ثمنین على 
حالهما، من هناك وقع التصور فیهما �أنهما ثمنان من قبل الشارع، �عد ذلك عندما وقعت التغیرات 

قهاء إجراء نفس التغیرات فیهما؛ ألنهم زعموا أنهما ثمنان الف �أنواعها المختلفة في النقود المختلفة فأنكر
من قبل الشارع، ثم بناء على هذا االعتقاد فیهما لم یتمّكن لنا في عصرنا الحاضر أن نقّدم حول المسائل 

الشارع و�ذلك أنه یبّین �أن ال  هما ثمنان من قبلالفقه�ة التي قّدرت بهما؛ ألن هذا االعتقاد فیهما یبّین �أن
نتكّلم حول قبول أثر تغیرهما على األحكام الثابتة بهما؛ لذلك وقعت الحاجة إلى التجدید الفقهي في �قاء 

إن شاء هللا - نقد�ة النقدین �عد فقدان وظائف النقد�ة منهما في عصرنا، أّما هذه الورقة فنسعى فیها
 في عصرنا الحاضر. حول إدراك تصور نقدیتهما من قبل الشارع وحول �قاء نقدّیتهما -تعالى

 أهم�ة ال�حث
اعتبروا الذهب والفضة ثمنین �اعت�ار الخلقة؛ ألن �ل وظائف النقد�ة �ان  إن الفقهاء القدامى قد

یوجد فیهما، ثم �عد ذلك زعم �ثیر من الفقهاء المعاصر�ن �أنهما ثمنین من قبل الشارع حتى انتشر هذا 
أبدا، أّما في زمننا الحالي �عد ترك الناس المعاملة بهما و�عد التصور �لّ�ا، وقالوا: إن ثمنیتهما ال ت�طل 

فقدان وظائف النقد�ة منهما فوقعت الحاجة إلى ال�حث عن التجدید الفقهي في �قاء نقدیتهما �عد فقدان 
 وظائف النقد�ة منهما.

 أهداف ال�حث:
والفضة من قبل ال�حث عن التجدید الفقهي في نظر�ة اإلسالم حول تحدید النقد�ة في الذهب  •

 الشارع.
 ال�حث عن التطور التار�خي في نقد�ة الذهب والفضة، أي أنهما ��ف صارا ثمنین؟ •
 ال�حث عن الوظائف واألوصاف التي �انت توجد فیهما وأنهما �انا ثمنین �سبب هذه الوظائف، •

 عصرنا الحاضر. هذه الوظائف فیهما في �قاء عن و�ذلك ال�حث
 یهما في عصرنا الحاضر �عد فقدان وظائف النقد�ة منهما.ال�حث عن �قاء النقد�ة ف•
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 ه�كل ال�حث: 
 تشتمل خطة ال�حث على الم�حثین وخاتمة، وهي �التالي:

األّول: التجدید الفقهي في نظر�ة اإلسالم حول تحدید النقد�ة في الذهب والفضة من قبل  الم�حث
 وهذا �شتمل على مطلبین:، الشارع

 نقود لغة واصطالحاً المطلب األول: تعر�ف ال
 وهذا �شتمل على أر�عة فروع:المطلب الثاني: مراحل تطور النقود إلى الذهب والفضة، 

 الفرع األّول: انحصار الناس على جهودهم الذات�ة
 الفرع الثاني: مرحلة المقا�ضة

 الفرع الثالث: مرحلة النقود السلع�ة
 الفرع الرا�ع: مرحلة النقود المعدنّ�ة

، هذا �شتمل على التجدید الفقهي في �قاء نقد�ة الذهب والفضة في عصرنا الحاضر ي:الم�حث الثان
 المطلبین:

 المطلب األّول: الوظائف التي تجعل الشيء نقداً 
 التجدید الفقهي في عدم �قاء نقد�ة الذهب والفضة في عصرنا الحاضر المطلب الثاني:

 التي توصل إلیها ال�احثان. وهي تشتمل على أهم نتائج ال�حث والتوص�اتالخاتمة: 

اإلسالم حول تحدید النقد�ة في الذهب والفضة من قبل  الم�حث األّول: التجدید الفقهي في نظر�ة
 الشارع

إن المشهور في الذهب والفضة �أنهما ثمنان خلقة، ثم �عد ذلك �قع السؤال هل أنهما ثمنان من 
منان في عصرنا الحاضر أم انتهت ثمنّیتهما؟ لل�حث قبل الشارع؟ وأ�ضا �قع السؤال الثاني، هل أنهما ث

عن الحل حول هذه القض�ة ال بّد لنا أن نعرف تعر�ف النقود وتطورها التدر�جي واألش�اَء التي استعملت 
 في محل النقد�ة حتى �سهل لنا أن نصل إلى مقصودنا، لذلك نأتي إلى تعر�ف النقود أوال.

 صطالحاالمطلب األول: تعر�ف النقود لغة وا
النقود جمع نقد، ولفظ النقد قد �ستعمل للحاضر المعجل، وهو مضاد النسیئة والمؤجل، و�ذلك 
یذ�ر النقد والتنقاد ِلتمیز الدراهم و�خراج الز�وف منها، و�ذلك یذ�ر النقد إلعطاء النقود إلى اآلخر أو 
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نتقد فالن الدراهم �معنى ق�ضها من اآلخر، �ما تقول: نقدت الرجل الدراهم �معنى أعطیته و�قال: ا
100Fق�ضها

1. 
 تعر�ف النقود اصطالحاً 

 تعددت تعر�فات النقود و�مكن لنا أن نقّسم هذه التعر�فات إلى ثالث اتجاهات:
101Fذهب الفر�ق األّول إلى أن النقد�ة منحصرة في الذهب والفضةاالتجاه األول: 

، ولكن ل�س المراد هناك 2
مضرو�ُة فقط، بل النقُد هناك شامل المضرو�َة وغیر المضرو�ة �النقد�ة الذهُب المضروب أو الفضُة ال

102Fكما أنهم بّینوها: "وهو (النقد) الذهُب والفضة و�ن لم �كونا مضرو�ین"

هوالء الفقهاء النقود  ، �عني عند3
 وهي الذهب أو الفضة سواء �انا مضرو�ین أو لم �كونا �ذلك.

فأقّرهما على  –صلى هللا عل�ه وسّلم–ون بهما في زمن النبي إنهم استدّلوا �أن الناس �انوا یتعاملأدّلتهم: 
103Fحالهما، فهذا یدّل على تحدید النقد�ة فیهما من قبل الشارع �السنة التقر�ر�ة

4. 
و�ذلك أنهم استدّلوا أن األحكام الشرع�ة قد قّدرت بهما، فهذه األحكام تدّل على تحدید النقد�ة فیهما من 

104Fقبل الشارع

5. 
ستدّلوا أن اآل�ات الكر�مة في القرآن المجید قد جاءت في ذ�رهما، مثال �ما قال هللا و�ذلك أّنهم ا

ِة"-ت�ارك وتعالى- َهَواِت ... اْلَقَناِطیِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ ، و�ذلك قال هللا 105F6: "ُز�َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َة": "َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذَّ -ت�ارك وتعالى قد ذ�ر: "َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن  -ت�ارك وتعالى –، و�ذلك أنه 106F7َهَب َواْلِفضَّ

، 668، مكت�ة لبنان ناشرون، بیروت، ط ط�عة جدیدة، تحقیق: محمد خاطر، ص مختار الصحاحینظر: الرازي: ) 1(

 .425، ص 3، ج1، دار صادر، بیروت، طلسان العربوأ�ضًا ینظر: ابن منظور األفر�قي: 

 -، �ار خانه تجارت �تب خانهاألحكام العدلّ�ة مجّلة ) الجنة المكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمان�ة:1(

 .130، المادة: 130كراتشي، ص

 .433، 104 ،98، ص 3، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ج نها�ة المحتاج) الشافعي الصغیر: 2(

، 272، ص6، بیروت، لبنان، دار األمة للط�اعة والنشر والتوز�ع، طاالقتصادي في اإلسالم النظام) ینظر: النبهاني: 3(
273. 

 ) مثال أحكام الز�اة، أحكام الر�ا وغیرهما.4(
 .14) سورة آل عمران: 5(
 .34) سورة التو�ة: 6(
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، في الجملة أنهم قالوا أن هذه اآل�ات تدّل على تحدید النقد�ة فیهما من قبل 107F8َ�ْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة"
 الشارع.

ضا یدّل على أنهما خلقا و�ذلك أنهم �ستدّلون بناء على أن استعمالهما محّرم على الرجال فهذا أ�
108Fللنقد�ة، حتى ولو لم �خلقا للنقد�ة لكان استعمالهما حالال لهم

9. 
 في الجملة أنهم ذ�روا أن هذه األدّلة تدّل على أن النقد�ة منحصرة فیهما من قبل الشارع.

ط، أما : ذهب الفر�ق الثاني إلى أن النقود وهو الذهب المضروب أو الفضِة المضرو�ة فقاالتجاه الثاني
غیر المضرو�ة فال تأتي تحت النقوِد، �ما ذ�ر الّنووي والّرافعّي: النقد "وهو الدنانیر والدراهم 

109Fالمضرو�ة"

10. 
إن الفر�ق الثاني قد استدّلوا من نفس األدّلة التي ذ�رتها الفر�ق األّول على تحدید النقد�ة في  أدّلتهم:

ألن سكتهما تخرجهما  أو الفضة المضرو�ة نقدان؛ الذهب والفضة، غیر أنهم قالوا أن الذهب المضروب
 من السلعة إلى النقد�ة، لذلك أنهما �صیران نقدین �عد المضرو�ة، أّما غیر المضرو�ة فهو ل�س بنقد.

ذهب الفر�ق الثالث إلى أن النقود ل�س منحصرا في الذهب والفضة، بل أن النقد وهو االتجاه الثالث: 
ا من قبل أفراد المجتمع سواء �ان هذا الشيء ذه�ًا أو فضة أو ملحًا أو الشيء الذي یلقى قبوًال عام

جلودًا، �عني المقصود وهو أن �كون وس�طًا للت�ادل العام، مق�اسًا للق�م، ومستودعًا للثروة بدون النظر 
110Fإلى مادتها

11. 
“Money must serve as a measure of value, as a medium of exchange, and as 
a store of wealth”P111F

12
P. 

 مستودعًا ِللثروِة).ًا لألسعاِر، وس�طًا ِللت�ادِل و (أّما النقد فالبّد له أن �كون مق�اس :الترجمة

 .20یوسف: ) سورة 7(
) قد سئل هذا السؤال في المؤتمر: االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنم�ة: قراءة في جهود النقد والتجدید، في جامعة قطر، 1(

 =s4615GYQSpiaYuQ&t=2https://www.youtube.com/watch?vینظر على الموقع اآلتي: 
، 12، دار الفكر، ج فتح العز�ز، الرافعي: 117، ص5، المكتب اإلسالمي، بیروت، جروضة الطالبین) النووي: 2(

 .5ص

 .173، ص41، جالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة، 18، ص 2، طالنقديالورق ) عبد هللا بن سل�مان بن من�ع: 3(
12 - An Outline of Money by Geoffery Crowther, Thoms Nelson and Sons Ltd, p 35. 
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 أدّلتهم:
 إن الفر�ق الثالث استدّلوا �األدلة اآلت�ة:

قد ذ�ر: "هممُت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل، فقیل  -رضي هللا عنه–إن عمر بن الخطاب 
112F�عیر، فامسك"له: إذا ال 

، فهذا یدّل على أن معاملة النقد�ة منحصرة إلى أفراد المجتمع، أي إذا حصل 13
 اتفاقهم على جعل أّي شيء نقدا فإنه �صیر نقدا لهم.

قد صرح: "ولو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى  -رحمه هللا تعالى- و�ذلك أن اإلمام مالك
113Fهب والورق"تكون لها سكة وعین لكرهتها أن ت�اع �الذ

، فهذا أ�ضا یدّل على أن معاملة النقد�ة 14
 منحصرة إلى أفراد المجتمع.

قد ذ�ر: "كل شيء �جوز ب�عه فهو ثمن صح�ح لكل  -رحمه هللا تعالى-و�ذلك أن ابن حزم 
شيء �جوز ب�عه، �إجماعكم مع الناس على ذلك، وال ندري من أین وقع لمعكم االقتصار �التثمین على 

114F، وال نص في ذلك، وال قول أحد أهل اإلسالم؟ وهذا خطأ في غا�ة الفحش"الذهب والفضة

، �عني أن 15
 النقد�ة ل�ست منحصرة فیهما، بل أن معاملة النقد�ة منحصرة إلى أفراد المجتمع.

"أّما الدرهم والدینار فما ُ�عرف له حدٌّ ط�عيٌّ وال شرعيٌّ  :-رحمه هللا تعالى–و�ذلك ذ�ر ابن ت�مّ�ة 
115Fإلى العادة واالصطالح" بل مرجعه

، �عني أن نقد�ة الذهب والفضة �انت من قبل العرف، ال من قبل 16
 الشارع.

في الجملة أّنهم ذ�روا أن معاملة النقد�ة غیر منحصرة فیهما، بل الشيء �صیر نقدا إذا حصل 
 له اتفاق عامة أفراد المجتمع على جعِله نقدًا.

 المناقشة والترج�ح
هذه القض�ة �ظهر لنا أن الرأي الراجح وهو الرأي الثالث؛ ألن الدلیل ال �عد إمعان النظر في 

یوجد على تحدید النقد�ة فیهما، أّما األدّلة التي ذ�رتها الفر�ق األّول والثاني على تحدید النقد�ة فیهما فإنها 

 .456، دار الكتب العلم�ة، بیروت، لبنان، ص فتوح البلدانالبالذري: ) 13(

 .5، ص 3لم�ة، بیروت، لبنان، ج، دار الكتب العالمدونة الكبرى اإلمام مالك بن أنس: ) 14(

 .477، ص8ر األفاق الجدیدة، بیروت، ج ، داالمحلى ابن حزم:) 15(

 .251، ص19، دار الوفاء، ج مجموع الفتاوى ابن ت�م�ة الحراني: ) 16(
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سنة التقر�ر�ة، ولكن ال تدّل على تحدید النقد�ة فیهما، مثال أنهم استدّلوا على تحدید النقد�ة فیهما من ال
عندما نمعن النظر فیهما من هذه الناح�ة فال �حصل لنا أن نقد�ة الذهب والفضة ثبتت �السنة التقر�ر�ة؛ 

116Fِألن هذا الثبوت ل�س من سنن الهدى

، ِلذلك ال �أثم من یتعامل �غیرهما، ولو �ان هذا الثبوت من سنن 17
لى أن حق النقد�ة ثابت ألفراد المجتمع ال للشارع، لذلك ما الهدى َألِثم، بل أن هذه السنة التقر�ر�ة تدّل ع

نقد�ة الذهب والفضة التي �انت ثابتًة من قبل أفراد المجتمع قبل بدء  -صلى هللا عل�ه وسلم–غّیر النبي 
الشر�عة، فهذا هوا الدلیل على حق النقد�ة ألفراد المجتمع، حتى ولو �ان الحق للشارع في جعل النقد�ة 

یر النقد�ة التي �انْت موجودة من قبل أفراد المجتمع في شكل الدراهم والدنانیر،  في الجملة أن لجعلها غ
 استداللهم على نقد�ة الذهب والفضة من قبل الشارع غیر صح�ح بناء على هذا الدلیل.

أن �جعل النقود من جلود اإلبل ف�ظهر من إرادته �أن  -رضي هللا عنه-و�ذلك عندما أراد عمر
117Fع ما جعلهما ثمنینالشار 

18. 
ثم �ذلك استدّل الفر�ق األّول والثاني على تحدید النقد�ة فیهما بناء على أن األحكام الشرع�ة قد 
قّدرت بهما، فذ�روا أن تقدیر األحكام الشرع�ة بهما فهي تدّل على تحدید النقد�ة فیهما من قبل الشارع، 

ف�ظهر لنا أن األحكام الشرع�ة قد قّدرت �الجمل  ولكن عندما نمعن النظر في تقدیر هذه األحكام بهما
والشاة وغیرهما، ولكن أنهما ل�سا بنقدین، و�هذا ثبت أن االستدالل على تحدید النقد�ة فیهما من قبل 

 الشارع بناء على هذا االستدالل ضع�ف جّدا، لذلك ال نختاره في تحدید النقد�ة فیهما.
د�ة فیهما من قبل الشارع بناء على أن اآل�ات الكر�مة قد ثم �ذلك أنهم استدّلوا على تحدید النق

جاءت في ذ�رهما، ولكن عندما نمعن النظر في هذه اآل�ات الكر�مة ف�ظهر لنا أنها ال تدّل على تحدید 
قد ذ�ر األمثلة بهما للناس؛ ألن الناس �انوا یتعاملون بهما  -ت�ارك وتعالى –النقد�ة فیهما؛ ألن هللا 

نذاك، حتى أنها ال تجعل علینا أن نجعل النقد�ة منهما، لذلك أن االستدالل على تحدید و�عرفونهما آ
 النقد�ة فیهما من قبل الشارع بناء على هذه اآل�ات الكر�مة ضع�ف جّدا.

و�ذلك أنهم �ستدّلون �أن استعمالهما محّرم على الرجال، فهذا یدّل على أنهما خلقا للنقد�ة، حتى 
�ة لكان استعمالهما حالال لهم، اآلن عندما نعمن النظر في هذا االستدالل ف�ظهر لنا ولو لم �خلقا للنقد

 وهي ما �كون إقامتها تكمیال للدین.) 17(

 .456، ص فتوح البلدانالبالذري: ) 18(
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أن هذا االستدالل على تحدید النقد�ة فیهما ضع�ف جّدا؛ ألننا �ما نرى أن الحر�ر أ�ضا محّرم على 
118Fالرجل

 للنقد�ة.، فهل �مكن لنا أن نقول بناء عل�ه أن الحر�ر قد خلق للنقد�ة؟ �ّال ال، أنها ما خلق 19
و�ذلك ال �صّح استداللهم على تحدید النقد�ة فیهما بناء على أن الفقهاء قد قبلوا أثر تغیر 
الفلوس على المعامالت المال�ة المؤجلة الثابتة بها، ولكن أنهم ما قبلوا أثر تغیر المعدنین على المعامالت 

في زمنهم، �ما صرح �ه ابن عابدین عندما المال�ة المؤجلة الثابتة بهما؛ ألن التغیر ما �ان �طرأ علیهما 
(من �الم الفقهاء الذین  "ولم �ظهر ذ�ر اختالف الفقهاء في قبول أثر تغیر الفلوس على األحكام الفقه�ة:

حكم النقود الخالصة أو المغلو�ة الغش �أنهم لم  ذ�روا حكم تغیر الفلوس على األحكام الثابتة بها)
درة انقطاعها أو �سادها ولكن �كثر في زمننا (أي في زمن عابدین) یتعرضوا لها (الذهب والفضة) لن

غالؤها ورخصها (أي غالء ورخص الذهب والفضة) ف�حتاج إلى ب�ان الحكم فیها ولم أر من ن�ه علیهما 
119Fمن الشراح"

، في الجملة أن استداللهم على تحدید النقد�ة فیهما من قبل الشارع من هذه الناح�ة غیر 20
 صح�ح.

ملة تبّین لنا من هذه المناقشة أن األدّلة ال توجد على تحدید النقد�ة فیهما من قبل الشارع، في الج
بل أن النقد وهو الشيء الذي یلقى قبوًال عامًا من ِقبل أفراد المجتمع سواء �ان ملحا أو ذه�ا أو فضة أو 

 غیرها.
  الطلب الثاني: مراحل تطور النقود إلى الذهب والفضة

المطلب األّول �أن النقود ل�س منحصرا في الذهب والفضة، بل �صیر الشيء نقدا  كما عرفنا في
�سبب قبول�ة عامة أفراد المجتمع، اآلن نأتي إلى تار�خ النقود المختلفة من بدا�ة مرحلتها إلى الوصول 

 إلى نقد�ة الذهب والفضة لكي نعرف �أنهما ��ف صارا نقدین؟
عل�ه اآلن في عصرنا الحاضر ما �انت موجودة في البدا�ة  اآلن �ما نرى أن �ل األش�اء ما هي

وِرة، بل تغّیرت خالل تار�خها الطو�ل، مثًال البنوك ما هي عل�ه اآلن ما �انت في البدا�ة  في هذه الصُّ
البدا�ة، في  هكذا، وأ�ضًا المدارس والجامعات ما هي عل�ه اآلن ما �انت موجودة في هذه الصورة في

اء �لها تغّیرت بتطورها التدر�جي، وهكذا مّرت النقود خالل تار�خها التدر�جي �صوٍر األش� الجملة أن

، رقم 160، ص8، ج2، مكتب المطبوعات اإلسالم�ة، حلب، طنن النسائيسینظر: أحمد بن شعیب النسائي: ) 19(
 .5147الحدیث 

 .60، ص 2، الناشر غیر موجود، ج تنب�ه الرقود على مسائل النقودینظر: ابن عابدین، ) 20(
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وأشكاٍل مختلفٍة إلى أن وصلْت ما هي عل�ه اآلن، لذلك نذ�ر تطورها التدر�جي حتى نصل إلى نقد�ة 
 الذهب والفضة من خالل هذا التار�خ لها، وهي �التالي:

 م الذات�ةالفرع األّول: انحصار الناس على جهوده
إن الناس �انوا ینحصرون إلش�اع حاجتهم على جهودهم الذات�ة فقط قبل بدا�ة النقد�ة، ثم �عد 

، ومن هناك بدأ نظام الت�ادل (وس�طة الت�ادل). 120F21ذلك أنهم احتاجوا إلى السلع التي ینتجها اآلخرون 
 الفرع الثاني: مرحلة المقا�ضة

في معنى واحٍد وهو ت�ادل السلع بین األفراد �صورة إن المقا�ضة في اللغة واالصطالح تستعمل 
، أي 122F23، ثم أن المقا�ضة تعّد من أول صورة الت�ادل التي عرفها اإلنسان121F22م�اشرة بدون استخدام النقود

إذا �ان یر�د اإلنسان أن �أخذ من اآلخر السلعَة في الماضي �ان یدفع إل�ه السعلَة مقابَل هذه السلعة 
مثًال إذا �ان یر�د اإلنسان أن �أخذ الشاة من اآلخر فحینئٍذ �ان یدفع إلى اآلخر اإلبل و�أخذ منه السلعَة، 

أو الفرَس مقابَل هذه الشاة، وهكذا بدأْت المقا�ضُة بین الناس، ولكن نفس الوقت أن الناس قد اطلعوا على 
نس�ة  ، صعو�ة تحدید123F24صعو�ات المقا�ضة، وهي مثال: صعو�ة التوافق في رغ�ات المت�ادلین

، وصعو�ة إ�جاد وسیلة للمدفوعات 126F27صعو�ة تخز�ن السلع ،125F26، صعو�ة تجزئة السلع124F25الت�ادل

 .1، جامعة اإلسكندر�ة، صالنقود والفوائد والبنوكد عبد الرحمن �سرى أحمد: ) 21(

مقدمة في ، محمد بن علي القري: 122، المادة: مجلة األحكام العدل�ة، 224، ص7، جلسان العربابن منظور: ) 22(

 .6، مكت�ة دار جدة، شارع عبد هللا السل�مان، صالنقود والبنوك

، شارع ز�ر�ا 84، الدار الجامعة قضا�ا إسالم�ة معاصرة في النقود والبنوك والتمو�لد. عبد الرحمن �سري أحمد: ) 23(

 .1غن�م، ص

 .7، جامعة دمشق، صالنقود والمصارفنظر: د. �مال شرف ود. هاشم أبو عراج: ی) 24(

، مصر، القاهر، المعهد العالمي للفكر تغیر الق�مة الشرائ�ة للنقود الورق�ةینظر: هایل عبد الحف�ظ یوسف داؤد: ) 25(

 .22اإلسالمي القاهرة، ص

 .6ص ،لب على النقود في الجزائرنمذجة ق�اس�ة اقتصاد�ة ِلمحددات الطینظر: �ش�كر عابد: ) 26(

 .29-26: رؤ�ة معاصرة، مكت�ة الشقري للنشر والتوز�ع، صاقتصاد�ات النقود والبنوكد. محمود عبد العز�ز توني: ) 27(
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، في الجملة �عد االطالع على هذه المشاكل جعل الناس یتفكرون أن یتخّلصوا عن نظام 127F28اآلجلة
 المقا�ضة ألجل هذه الصعو�ات.

 الفرع الثالث: مرحلة النقود السلع�ة
�ضة ما �انت خال�ة عن الصعو�ات، ِلحلِّ هذه الصعو�ات جعل الناُس عرفنا أن نظام المقا كما

یتفّكرون أن ی�حثوا عن أفضل طر�ق الم�ادلة �النس�ة إلى المقا�ضة حتى اهتدوا إلى السلعة المعینة التي 
 الت�ادل جعلوها وس�طة الت�ادل بینهم، فجعلوا السلعَة المعّینَة نقودًا ِلمنطقة معینة، و�هذا الطر�ق سّهل نظامُ 

 بین الناس في منطقٍة معّینٍة، ولكن �قي مشاكل المقا�ضة األخرى �ما �انت هي سا�قة، مثًال:
إذا �ان یر�د اإلنسان أن ی�ادل السلعة من الشخِص الذي ل�س من منطقها فحینئٍذ ما �ان نظام 

اآلجلة ما �انت خال�ة عن  دفوعاتوأ�ضًا الم الت�ادل سهًال لهما؛ ِألن السلعة المعّینة نقودًا ِلمنطقة معّینة.
وأ�ضًا النقود السلعّ�ة ما �انت قابلة للتجزئة ِلشراء  الصعو�ات المذ�ورة التي �انت توجد في المقا�ضة.

، من هناك بدؤوا 128F29وأ�ضا �انت توجد صعو�ة التخز�ن والحمل في النقود السلعّ�ة �عِض السلِع الصغیرة.
 �النس�ة إلى السلعة المعینة. التفكیر عن أفضل نظام الت�ادل بینهم
 الفرع الرا�ع: مرحلة النقود المعدنّ�ة

كما عرفنا من قبُل أن السلعة المعّینة أ�ضًا ما �انت خال�ة عن �عض الصعو�ات التي ُذكرْت من 
قبُل، ِلالجتناب عن هذه الصعو�ات جعل اإلنساُن یتفّكر أن ی�حث عن أفضل طر�ق الم�ادلة من السلعة 

تى اهتدى إلى النقود المعدن�ة، بهذا الطر�ق جعل الناس المعادن نقودًا واستعملوا ِلذلك أوالً  المعّینة ح
129Fالنحاس أو الرصاص

والحدید وغیرها من المعادن، ولكن هذه المعادن أ�ضًا ما �انت خال�ة عن �عض  30
لف والحرق وغیرها، ثم الصعو�ات مثًال التخز�ن ِلمدة طو�لٍة، االنتقال من مكان إلى مكان آخر، إمكان الت

مرة أخرى جعل اإلنسان یتفّكر أن ی�حث عن أفضلها حتى وصل إلى جعل الذهب والفضة نقودًا أخیرا، 

 .29-26ینظر: المرجع السابق، ص) 28(

الم�ة، الجامعة ، مجمع ال�حوث اإلسالوظائف االقتصاد�ة للدولة في اإلسالمینظر: أحمد بن یوسف الدر�و�ش: ) 29(

 .375 ،374، ص1اإلسالم�ة العالم�ة، إسالم آ�اد، �اكستان، ج

 .1051، مكت�ة دار القرآن، صفقه الب�ع واالستیثاق والتطبیق المعاصرد. على أحمد السالوس: ) 30(
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بهذا الطر�ق حّلت الصعو�ات التي توجد في �ق�ة المعادن، ثم انقسمت مرحلة النقود المعدن�ة أ�ضًا إلى 
 ثالثة مراحل:

الناس النقود على شكل قطع ذات أوزان مختلفة، و�انوا : في هذه المرحلة استخدم المرحلة األولى .1
130Fیتعاملون �الذهب والفضة في هذه المرحلة �اعت�ار الوزن �عد اخت�ار الجودة

، وهكذا �ان ُ�فعل في 31
: "ثّم قال َأتب�ع جملك -رضي هللا تعالى عنه-�ما یبین حدیث جابر  زمن النبي صلى هللا عل�ه وسلم،

131Fَأن یزن له ُأوِق�َّة فَوَزَن لي بالل" ِ�ُأوق�َّة... فَأمر بالالً ُقْلُت نعم فاشتراه مني 

، أي أعطاه بالل الدراهَم 32
 الوزن. �عد الوزن، �عني أن الناس �انوا یتعاملون �الذهب والفضة في هذه المرحلة �اعت�ار

ل واحد،عرف الناس أن اخت�ار الجودة من الغّش والوزن ل�س عمًال سهًال لك : لماالمرحلة الثان�ة .2
وِلهذا السبِب قامْت الدولة �إصدار النقود المعدن�ة، في هذه المرحلة �ان ُیتعامل �النقود �اعت�ار العد 

132Fال �الوزن 

33. 
 السعر : في هذه المرحلة صارت النقود المعدن�ة ملزمة �قوة القانون، وأ�ضًا ظهرالمرحلة الثالثة .3

133Fهذه المرحلةِ  ة فيعلى عملة صغیر  �بیرة وظهرت ق�مة القانوني للعملة،

34. 
�عد ذ�ر هذا الكالم تبّین لنا �أن الشارع لم �جعلهما ثمنین بل أن الناس جعلوهما ثمنین قبل بدء 

 -صلى هللا عل�ه وسلم-لمقا�ضة نقدا، وعندما جاء النبيالشر�عة �ما أنهم جعلوا السلعة المعینة أو ا
وزان في الجاهل�ة، فدخل اإلسالم فأقّرت على ما فأقرهما على حالهما �ما ذ�ره البالذري: "كانت ِلقر�ش أ

كانت عل�ه �انت قر�ش تزن الفضة بوزن تسم�ه درهمًا، وتزن الذهب بوزن تسم�ه دینارًا... فكانوا 
، 134F35مكة فأقّرهم على ذلك" -صلى هللا عل�ه وسلم- یت�ا�عون �التبر على هذه األوزان، فلما قدم النبي

: "أنه قال: �ان الناس وهم أهل �فر قد عرفوا - تعالى عنهرضي هللا-وهكذا �ظهر من �الم الحسن
، وأ�ضًا ولو �ان 135F36موضع هذا الدرهم من الناس فجودوه وأخلصوا فلما صار إل�كم غششتموه وأفسدتموه"

 .378، ص 1، جالوظائف االقتصاد�ة للدولة في اإلسالمالدر�و�ش: ) 31(

 .2097، رقم الحدیث: 81، ص3، دار الشعب، القاهرة، جال�خاري  صح�حمحمد بن إسماعیل ال�خاري: ) 32(

 .378، ص1، جالوظائف االقتصاد�ة للدولة في اإلسالمالدر�و�ش: ) 33(

 المرجع السابق.) 34(

 .45، صفتوح البلدانالبالذري: ) 35(

 ینظر: المرجع السابق.) 36(
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أني أردت أن أجعل  -رضي هللا عنه -الدلیُل على نقدّیتهما من ِقبل الشارع لما ذ�ر عمر بن الخطاب
، وأ�ضا ما قال اإلمام مالك أن الناس لو بدؤوا المعاملة 136F37�ما مّر نّصه في السابق الدراهم من الجلود

، وهكذا صرح ابن ت�م�ة �أن الدلیل ال یوجد على 137F38َألكره �أن ت�اع �الذهب والفضة �ما مّر نصه �الجلود
ینهما نقودا حتى ، و�الغ ابن حزم في عدم تعی138F39في السابقِ  تعیینهما نقودًا من ِقبل الشارع �ما مّر �الُمه

، وهكذا ذ�ر ابن من�ع: "أن 139F40أنه قال من ظّن أنهما نقودا من جانب الشارع فهو في الخطأ �ما مّر نصه
القول �أن الذهب والفضة خلقا للثمن�ة: قول �فقد مقومات اعت�اره من الناح�ة الشرع�ة، ومن الناح�ة 

هذا الكالم �أن الشارع ما جعل الذهب والفضة ، في الجملة تبّین لنا من 140F41اللغو�ة، والناح�ة التار�خ�ة"
ثمنین بل أنهما �انا ثمنین �سب قبول عامة أفراد المجتمع قبل بدء الشر�عة وعندما جاء اإلسالم فأقّرهما 

 على حالهما.
 الم�حث الثاني: التجدید الفقهي في �قاء نقد�ة الذهب والفضة في عصرنا الحاضر

الشارع ما جعل الذهب والفضة ثمنین بل أنهما �انا ثمنین من كما عرفنا في الم�حث السابق �أن 
قبل أفراد المجتمع قبل بدء الشر�عة، اآلن نأتي إلى أهم الوظائف التي �انت توجد فیهما وأنهما �انا �عّدان 
ثمنین �سبب هذه الوظائف، ولكن قبل ذلك ال بد لنا أن نعرف أهم وظائف النقد�ة التي تجعل الشيء 

 �التالي:نقدا، وهي 
 المطلب األّول: الوظائف التي تجعل الشيء نقداً 

 إذا وجد ف�ه وظائف النقد�ة التال�ة: إن الشيء �صیر نقداً 
141Fالوظ�فة األولى: وس�ط للت�ادل

 الشيء : هو اتفاق عامة أفراد المجتمع (البنك المر�زي) على جعل42
ن �ق�ة الوظائف تحصل منها، �عني أن أل )، وهذه الوظ�فة هي أقدم وظ�فة للنقود؛(نقداً  للت�ادل وس�طاً 

للت�ادل  ) فحینئٍذ �صیر هذا الشيء وس�طاً للت�ادل (نقوداً  أفراد المجتمع إذا اتفقوا على جعل الشيء وس�طاً 

 ینظر: المرجع السابق.) 37(
 .5، ص3، جنة الكبرى المدو ینظر: اإلمام مالك بن أنس: ) 38(
 .251، ص19، جمجموع الفتاوى ینظر: ابن ت�م�ة: ) 39(
 .477، ص 8، جالمحلىابن حزم:  ینظر:) 40(
 .21، صالورق النقديابن من�ع: ) 41(
 .29، ص: مقدمة في النقود والبنوكینظر: محمد بن علي القري ) 42(
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للت�ادل (نقدًا) بینهم، �ما أنهم اتفقوا على  بینهم، وأ�ضًا إذا تر�وا المعاملة �ه فال ی�قى هذا الشيء وس�طاً 
المعینة في الماضي حتى صارت السلعة المعینة نقدًا لهم، ثم �عد ذلك �مرور الزمن لما نقد�ة السلعة 

تر�وا المعاملة بها، ما �قیت نقدًا لهم، و�ذلك استمر هذا العمل إلى وقتنا الحاضر، �عني عندما �جد أفراد 
المعاملة بها و�ذهبون المجتمع (البنك المر�زي) المشاكل في النقود المتداولة في أي زمٍن �انوا یتر�ون 

 إلى غیرها.
142Fالوظ�فة الثان�ة: مق�اس للق�م أو وحدة للحساب

 الشخص : ال بد للنقد�ة أن تكون مق�اسا للق�م؛ ألن43
النقد�ة فإّنه یدّخرها للحاجة ولو لم توجد هذه الوظ�فة فیها لوقعْت المشاكل فیها، �ما نرى أن  الذي یدّخر

�اس ِألسعار السلع والخدمات، ولكن �عد ذلك �سبب النقود حّلت هذه في نظام المقا�ضة ما �ان یوجد مق
الصعو�ة، وُجعلت النقود مق�اسًا ِألسعار السلع والخدمات في الت�ادل، مثًال الذهب والرو��ات مق�اس 

أن مشترك ِألسعاِر السلع �القمِح واألرِز وأ�ضًا ِألسعار الخدمات �أجرة المنزل والس�ارة، أي البّد ِللنقود 
 �كون مق�اسا ِلألسعار ووحدًة للحساب.

143Fالوظ�فة الثالثة: مخزن ِلألسعار أو مستودع للق�مة

: هذه الوظ�فة ثانوّ�ة ومهمٌة جدًا للنقوِد؛ ِألن44
الشخص الذي �حصل على النقود �عد دفع السلع، قلما یر�د أن ینفق في نفس الوقت بل غال�ا یر�د أن 

و�ر�د أن یّدخر هذه النقود للمستقبل، وِلهذا السبِب ال بّد أن �كون النقود الینفق هذه النقود في نفس الوقت 
 مستودعًا للقّوة الشرائ�ة التي �مكن في المستقبل.

144Fوسیلة ِللدفع اآلجل الوظ�فة الرا�عة:

كما نعرف أن �عض المعامالت التي تثبت �النقود ال تتم في : 45
ال بّد أن �كون النقود وسیلة للدفع اآلجل، وهذه الوظ�فة ما  الحال بل أنها تتمُّ في المستقبل، ِلهذا السبب

من قبل، ِلهذا السبب �ان �خسر أحد  كانت توجد في المقا�ضة والسلعة المعینة في الماضي �ما عرفنا
 الفر�قین في الدفع اآلجل حتى عندما جعلوا الذهب والفضة ثمنین حّلت هذه الصعو�ة.

 .60، صاقتصاد�ات النقود والبنوكینظر: د. محمود عبد العز�ز توني: ) 43(

 .62-61ینظر: المرجع السابق، ص) 44(
، إداره تحق�قات إسالم�ة، الجامعة أثرات ےک زر افراط پر ںمؤخر ادائ�گیوینظر: د. محي الدین هاشمي: ) 45(

 .26اإلسالمي، إسالم آ�اد، �اكستان، ص 
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ن نأتي إلى الوظائف التي �انت توجد في الذهب والفضة حتى أنهما عرفنا أهم وظائف النقود، اآل كما
 صارا ثمنین �سبب هذه الوظائف وهي �التالي:

 .قبولیتهما عند عامة أفراد المجتمع •
 .عدم قابلیتهما للتلف •
 .دخارسهولة التخز�ن واإل •
 .سهولة نقلهما من مكان إلى مكان آخر •
 .ق�مةقابلیتهما للتجزئة من غیر فقدان شيء من ال •
451Fإمكان�ة تحو�لهما من مسكو�ات إلى س�ائك و�العكس دون ض�اع في الق�مة •

أن هذه ، �عني 46
الوظائف �ّلها �انت توجد في الذهب والفضة وأنهما �انا ثمنین �اعت�ار الخلقة �سبب هذه 

 الوظائف.
لنا شيء مهٌم للنقود، و�ذلك هناك تبّین  اآلن تبّین لنا من هذا الكالم �أن هذه الوظائف مهمة جداً 

)، أي إذا للت�ادل بینهم (نقوداً  وهو اتفاق عامة أفراد المجتمع (البنك المر�زي) على جعل الشيء وس�طاً 
للت�ادل بینهم (نقودًا) و�ن لم یوجد ف�ه �ق�ة  حصلت هذه الوظ�فة ِلشيء فحینئذ س�صیر هذا الشيء وس�طاً 

�سبب قبول�ة عامة أفراد المجتمع،  تستعمل نقوداً  األوصاف، �ما نرى أن المقا�ضة والسلعة المعینة �انت
توجد فیهما، وأ�ضًا إذا اتفق عامة أفراد  تهذه الوظائف المذ�ورُة ُ�لُّها ما �ان ذلك أن من على الرغم

) بینهم فال للت�ادل (نقوداً  (البنك المر�زي) �أنفسهم أو �طاقة القانون على ترك الشيء وس�طاً  المجتمع
نقودًا لهم، مثًال هذه الرو��ة التال�ُة �انت نقودًا في المجتمع ال�اكستاني، ولكن اآلن ما ی�قى هذا الشيء 

لهم، ما هو السبب؟ إن السبب وهو عدم �قاء اتفاق عامة أفراد المجتمع (البنك المر�زي) ِلهذه  �قیت نقداً 
 الورقة.

 .377-375، ، صالوظائف االقتصاد�ة للدولة في اإلسالمینظر: الدر�و�ش: ) 46(
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الشيء نقدًا حتى تحصل له قبول�ُة في الجملة أن هذه الوظائف �لُّها مهمٌة ِللنقوِد، ولكن ال تجعل 
عامة أفراد المجتمع (البنك المر�زي)، ولكن إذا حصلت قبول�ُة عامة أفراد المجتمع (البنك المر�زي) على 

للت�ادل بینهم فحینئذ س�صیر هذا الشيء نقدًا لهم و�ن لم یوجد ف�ه �ق�ُة الوظائف،  جعل الشيء وس�طاً 
ألش�اء استعملت في محل النقود من بدا�ة مرحلتها إلى وقتنا الحاضر من ا مثال �ما نرى هناك أن �ثیراً 

تبّین لنا �أن هذه الوظائف �لُّها إذا  على الرغم ذلك أن هذه الوظائف �لها ما �انت توجد فیهن، وأ�ضاً 
 ُوجدْت في شيء وحصلْت لها قبول�ة عامة أفراد المجتمع (البنك المر�زي) �مكن لنا أن نسمِّى هذا الشيءَ 

�سبب وجود هذه الوظائف  �ما جعلنا الذهب والفضة في الماضي ثمنین خلق�اً  ، مثالً ) خلق�اً ثمنا (نقوداً 
 كلها فیهما.

 في عدم �قاء نقد�ة الذهب والفضة في عصرنا الحاضر التجدید الفقهي الثاني: المطلب
نقدین من قبل  كما عرفنا أن النقد�ة غیر منحصرة في الذهب والفضة و�ذلك عرفنا أنهما �انا

أفراد المجتمع قبل بدء الشر�عة و�ذلك عرفنا أن وظائف النقد�ة �لها �انت توجد فیهما في الماضي حتى 
ذهب الفقهاء إلى أنهما نقدان �اعت�ار الخلقة، اآلن ن�حث عن هذه الوظائف فیهما في عصرنا الحاضر 

اء نقدیتهما في عصرنا الحاضر، وهي �عنى هل أنها �قیت فیهما أم انتهت؟ حتى �مكن لنا أن نعرف �ق
 كالتالي:
إن الناس �انوا �قبلون الذهب والفضة في الماضي في المعامالت المال�ة بینهم، أي �ان الذهب •

والفضة وس�طة للت�ادل بینهم آنذاك، ولكن اآلن ال �قبلونهما والسّ�ما أنهم ال �قبلون الفضة، مثًال 
أن �أخذ أجرة هذا العمل في صورة الفضة، أي فاتْت لو عمل شخص في الجامعة لن یرض قطُّ 

، �عني إذا كي �صیر الشيء نقداً ل هذه الوظ�فة منهما، و�ما عرفنا أن هذه الوظ�فة مهمة جداً 
، و�ذلك إذا انعدمت هذه الوظ�فة من الشيء فإنه حصلت هذه الوظ�فة لشيء فإنه �صیر نقداً 

هذه الوظ�فة منهما فثبت أن نقدیتهما قد انتهت،  دمتانع�خرج من النقد�ة إلى السلعة، اآلن لّما 
ح �ه الد�تور أحمد بن یوسف أي زال اسم الثمن منهما ودخل فیهما اسم المب�ع، هكذا صرّ 

الدر�و�ش: "فإن الشيء لكي �عد نقودًا ال بّد أن یتمتع �صفة القبول من ِقبل أفراد المجتمع وس�طًا 
146Fیتكون منها أو حالته التي �كون علیها"للت�ادل من غیر اعت�ار المادة التي 

47. 

 .393، ص1، جالوظائف االقتصاد�ة للدولة في اإلسالمش: الدر�و�) 47(
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و�ذلك أن ق�م األش�اء �انت تعرف �الذهب والفضة أي �ان سعُرهما ال یتغّیر تغّیرًا فاحشًا في  •
الماضي، ولكن اآلن ما �قیْت هذه الوظ�فة فیهما، بل یتغّیر سعرهما یومًا فیومًا، مثال �ما نرى 

أضعافًا أو  8.448إلى اآلن تقر��ا  -عل�ه وسلمصلى هللا -أن سعر الفضة قّل من زمن النبي
147Fأضعافاً  8.12

هذه الوظ�فة منهما فثبت أنهما ما �ق�ا نقدین في عصرنا  اآلن لّما انعدمت، 48
الحاضر، بل أنهما صارا سلعتین، �ما صرح �ه ابن الق�م: "فإن الدراهم والدنانیر أثمان المب�عات، 

عرف تقو�م األموال، ف�جب أن �كون محددًا مضبوطًا ال والثمن (النقود) وهو المع�ار الذي �ه �
یرتفع وال ینخفض، إذ لو �ان الثمن (النقود) یرتفع و�نخفض �السلع لم �كن لنا ثمن (نقد) نعتبر 

148F�ه المب�عات"

، ظهر من هذا النّص أنهما ما �ق�ا ثمنین في زمننا الحاضر، بل أنهما صارا 49
 .یوماً ف سلعتین؛ ِألن سعرهما یتغّیر یوماً 

"فمن  و�ذلك من �ان �ملكهما في الماضي �ان �ملك �ل األش�اء، �ما صرح �ه اإلمام الغزالي: •
149F�من ملك ثو�ًا، فإنه لم �ملك إال الثوب" ملكهما (الذهب والفضة) فإنه �من ملك �ل شيء، ال

50 ،
ا في �عني �انت توجد هذه الخاص�ة فیهما في الماضي، ولكن اآلن ال توجد هذه الخاص�ة فیهم

عصرنا الحاضِر، حتى لو ملك أحٌد الفضة في الحال فإنه ال �ملك �ل شيء، بل �ملكهما فقط، 
أي أنهما صارا �الخبز والثوب في عصرنا الحاضر، وهما مب�عان؛ ِألن الناس ال یرَضون أن 

قابلة �م ی�ادلوا السلع �مقابلة هذه الفضة �ما أنهم ما �انوا یرَضون في الماضي أن ی�ادلوا السلع
انعدمت منهما، لذلك ال �مكن لنا أن نعّدهما  الخبِز والثوب، في الجملة أن هذه الوظ�فة أ�ضاً 

 ثمنین في عصرنا الحاضر.
و�ذلك �ان الذهب والفضة مع�ارًا للمدفوعات اآلجلة؛ ِألن سعرهما �ان مستقًال في الماضي،  •

فیوما، ِلهذا السبِب أنهما  هما یه�ط یوماً ولكن اآلن ما �ق�ا مع�ارًا في المدفوعات اآلجلة؛ ِألن سعر 
 ما �ق�ا ثمنین؛ ألن هذه قد فاتْت منهما في الحال.

تعیین مقدار نصاب ز�اة عروض التجارة والرو��ات �عد نقص سعر الفضة: دراسة فقه�ة تحلیل�ة اسرار خان: ) 48(
، 1، ج40م، العدد 2019��ة، (ر�س)، التر  والتر�و�ة ، مجلة العلوم االجتماع�ة166-159، صللمجتمع ال�اكستاني

 .166-159ص
 .156، دارا لجیل، بیروت، ص إعالم الموقعینابن الق�م الجوز�ة: ) 49(

 .91، ص4، دار المعرفة، بیروت، جأح�اء علوم الدینالغزالي: ) 50(

70



وأ�ضًا �ان الغرض منهما وهو الت�ادل دون االنتفاع بنفسهما أي �انا �ستعمالن في محل الثمن  •
أّوال المعاملة ال  �ما صرح �ه ابن رشد: "المقصود منهما (الذهب والفضة) دون المب�ع،

150Fالنتفاع"ا

 ، لكن اآلن نرى أن هذه الوظ�فة أ�ضا ما �قیت فیهما في عصرنا الحاضر.51
في الجملة أن نقد�ة الذهب والفضة قد انتهت في عصرنا الحاضر؛ ألن وظائف النقد�ة �لها قد  •

151Fانعدمت منهما في عصرنا الحاضر؛ ِألن "الحكم یدور مع عّلته وجودًا وعدمًا"

، و�ذا انعدمت 52
 الحكم.العلة انعدم 

لكن هناك ال ُ�فهم من هذا الكالم عدُم جر�ان الر�ا فیهما؛ ِألن الر�ا �جري في األش�اء  التنب�ة: •
152Fاألخرى التي ما �انت ثمنًا، مثًال الملح والتمر وغیرهما

53 .
 الخاتمة

 توصلنا إلى أهم نتائج ال�حث، وهي �التالي:
وهو الشيء الذي یلقى قبوًال عامًا من إن النقد�ة غیر منحصرة في الذهب والفضة، بل أن النقد  .1

 ِقبل أفراد المجتمع سواء �ان ملحا أو ذه�ا أو فضة أو غیرها.
إن الشارع ما جعل الذهب والفضة ثمنین بل أن الناس جعلوهما نقدین �عد اإلطالع على  .2

 المشاكل التي �انت توجد في �ق�ة أنواع النقود قبل بدء الشر�عة.
ول عامة أفراد المجتمع قبل بدء الشر�عة وعندما جاء اإلسالم فأقّرهما إنهما �انا ثمنین �سب قب .3

 على حالهما.
 إنهما �انا ثمنین �اعت�ار الخلقة؛ ألن وظائف النقد�ة �لها �انت توجد فیهما في الماضي. .4
إن أهم وظائف النقد�ة التي �انت توجد فیهما في الماضي وأنهما �انا نقدین �سبب هذه الوظائف  .5

 منهما في عصرنا الحاضر. قد انتهت
إنهما ما �ق�ا ثمنین في عصرنا الحاضر �عد فقدان وظائف النقد�ة، بل أنهما صارا في حكم  .6

 السلعة في عصرنا الحاضر.

 .251، ص1، ج4، مط�عة مصطفى ال�ابي وأوالده، مصر، طبدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصدابن رشد: ) 51(

 .395، ص1، جوالضوا�ط الفقهّ�ة موسوعة القواعدد. على أحمد الندوى: ) 52(

 .4147، رقم الحدیث 44، ص5، دار الجیل بیروت، جصح�ح مسلمینظر: مسلم بن الحجاج القشیري: ) 53(
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ن الر�ا �جري في األش�اء األخرى التي ما �انت عدم �قائهما نقدین؛ أل �عد إن الر�ا �جري فیهما .7
 ، مثًال: الملح والتمر وغیرهما.نقداً 

 لتوص�اتا
ال بد لنا أن نجّدد أحكامهما �عد عدم �قائهما ثمنین في عصرنا الحاضر، مثال أن نجّدد أحكام 
الصرف فیهما، و�ذلك ین�غي لنا أن نجّدد علة الر�ا فیهما و�لى غیر ذلك، حتى نصدر الفتوى الجماعي 

 في أحكامهما �عد المناقشة.
 هذه الورقة العلم�ة.على إكمال  -ت�ارك وتعالى –أخیرا، نحمد هللا 
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 "تار�خ التعامل �الذهب والفضة وخصائِصهما وأس�اب تداُوِلِهما
 ، فلسطینجامعة الخلیل ،ماجستیر في القضاء الشرعي، مآب معاو�ة ناشف الطال�ة:

 ، فلسطینالبرنامج المشترك لجامعات الخلیل والقدس والنجاح، وطال�ة د�توراه في الفقه وأصوله

53Tmaab.moaawiah@hotmail.com53T 
 ملخص ال�حث

حاولت الدراسة من خالل تمهید وثالثة م�احث اإلجا�ة عن أس�اب تمیز الذهب والفضة عما 
سواهما من المعادن النف�سة، وما الذي �جعلهما مع�اًرا للق�مة والثمن�ة، على اختالف العصور واألزمان، 

ات في الفقه اإلسالمي، سالًكا المنهَج الوصفي مع االستفادة من المنهج االستقرائي. فخلص إلى أن و�الذ
الذهب والفضة حظ�ا �ارت�اط وثیٍق �مفهوم النقد منذ القرن األول للهجرة وحتى انتهاء الخالفة العثمان�ة، ثم 

ة �ختصان �خواّص فیز�ائ�ة م، �ما خلص إلى أّن الذهب والفض1970استمر هذا االرت�اط لغا�ة عام 
و��م�ائ�ة تمیزهما عن غیرهما من المعادن، �السرعة في الس�ك مع ُحسن الرونق، وخلوهما من الروائح 
الردیئة، و�قائهما، وث�ات السمات التي تحفظهما من الغش والتدل�س، وعدم التأثر �العوامل الخارج�ة. 

نة من التضخم، والث�ات النسبي مقابل العمالت و�قاء �اإلضافة إلى أنَّ من أهم أس�اب تداولهما الحصا
الحاجة بتعدد االستخدامات الصناع�ة، وأثبتت الدراسة في نهایتها توص�ة خبراء االقتصاد �التوجه إلى 

 االستثمار في الذهب والفضة، والعودة للعامل بهما في النظام النقدي �بدیل للعمالت الدول�ة.
 تداول الذهب، تداول الفضة، ثمن�ة، نقود).(كلمات مفتاح�ة: ذهب، فضة، 

Abstract 
The study answered, through an introduction and three studies, the 

reasons for distinguishing gold and silver from other precious metals, and the 
reason for their being a criterion of value and value, in different ages and times, 
especially in Islamic jurisprudence, taking the descriptive approach while taking 
advantage of the inductive approach. 

So it concluded that gold and silver had a close connection with the 
concept of money from the first century of migration until the end of the 
Ottoman caliphate, then this link continued until the year 1970. It also 
concluded that gold and silver have physical and chemical properties that 
distinguish them from other metals, such as speed in casting with good luster, 
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And their survival and the stability of the features that protect them from fraud 
and fraud, and not affected by external factors. 

90TThe study also proved that one of the most important reasons for their 
circulation is immunity from inflation, relative stability in exchange for 
currencies and the survival of the need for them, and it recommended that the 
investment of gold and silver be directed and returned to deal with them in the 
monetary system as an alternative to international currencies. 

 مقدمة
عما�ة  الحمد � لذي أنقذنا بنور العلم من ظلماِت الَجهالة، وهدانا �االست�صار �ه عن الوقوع في

أعلى َعَلٍم وأوضح داللة، و�ان ذلك أفَضَل ما َمنَّ �ه من النِّعِم  الّضاللة، وَنَصب لنا من شر�عِة محمِد 
 الجز�لة والِمَنح الجلیلِة وأناَله. 

ذهب والفضة من أعظم المعادن النف�سة على مر العصور وأكثرها َرواًجا، حیث برزا ف�عتبر ال أما �عد؛
 �اعت�ارهما العملتین األساسیتین والمق�اس األوحد للِق�م الشرائ�ة منذ عهٍد قد�م إلى زمٍن ل�س �ال�عید.

 : لدراسةأهم�ة ا
في عصرنا الحالي؛  لم �عودا وس�طین في الم�ادلة -�حد ذاتهما-�الرغم من أن الذهب والفضة 

إّال أنَّ الذهب ما زال یتمتع �أهم�ة �الغة في الحل�ة االقتصاد�ة واالستثمار�ة؛ وذلك الرت�اطه �استقرار 
الدول اقتصادً�ا وصناعً�ا وطبً�ا، حتى �اتت �برى دول العالم تحسب ق�مة عمالتها �مخزون الذهب،

�مخزون الذهب في البنوك المر�ز�ة العالم�ة،  لیرت�َط سعُر صرف العمالت �مجملها في نها�ة المطاف
 األمر الذي من شأنه أن ُتشن �سب�ه الحروب بین الدول وتقتتَل عل�ه النفوس.

وحیث إن الذهب والفضة هما أصل األموال، فقد حظ�ا في الفقه اإلسالمي ب�الغ األهم�ة، األمر 
ما، وتحر�م الر�ا فیهما، وتحر�م اتخاذهما الذي �ظهر في �ثیٍر من أبواب الفقه، �وجوب الز�اة في أصوله

 أوانَي للطعام والشراب، حفاًظا على مع�ار الثمن�ة والنقد فیهما.
قبل المستثمر�ن، والتوجه العالمي  من نس�ة تداول الذهب والفضة ارتفاع إثر وتتأكد أهم�ة الدراسة

 عملة عالم�ة موحدة. لي، واعت�ارهمامن خبراء االقتصاد �الرجوع إلى ر�ط ق�مة النقود �مخزون الذهب الدو 
 مشكلة الدراسة:

 األمر النف�سة، یدور فلك هذه الدراسة حول أس�اب تمیز الذهب والفضة عما سواهما من المعادن
 .ما الذي �جعلهما مع�اًرا للق�مة والثمن�ة على اختالف العصور واألزمان، و�الذات في الفقه اإلسالمي
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أسئلة الدراسة: 
 طرحت الدراسة عدة تساؤالت: دن مشكلة الدراسة فقولإلجا�ة ع

ك�ف تطور استعمال الذهب والفضة �اعت�ارهما أمواًال ومع�اًرا للثمن�ة؛ بدًءا �العصور القد�مة، ومروًرا  .1
 �عهد الدولة اإلسالم�ة، ثم انتهاًء �عصرنا الحدیث من القرن الحادي والعشر�ن؟

 الذهب والفضة؟ما هي المعاییر المال�ة التي �متاز بها  .2
 �أيِّ خواص فیز�ائ�ة و��م�ائ�ة یتمیز الذهب والفضة عن غیرهما من المعادن؟ .3
 لماذا یتوجه المستثمرون وعلماء االقتصاد على تداول الذهب والفضة حتى عصرنا الراهن؟ .4

 لم تطلع ال�احثة على دراسة تجمع الم�احث التي شملها هذا ال�حث وموضوعاته. الدراسات السا�قة:
 تم اعتماد المنهَج الوصفي مع االستفادة من المنهج االستقرائي.هج الدراسة: من

وقد انتظم عقد الدراسة �عد هذه المقدمة في تمهید وثالثة م�احث وخاتمة وفهرسین، على النحو 
 التالي:
 أهم�ة الدراسة ومشكلتها وأسئلتها والدراسات السا�قة ومنهج الدراسة وخطتها. وفیها: مقدمة،

 في أهم�ة الذهب والفضة في الفقه اإلسالمي.د: تمهی
 الم�حث األول: في تار�خ التعامل �الذهب والفضة �أثمان، وف�ه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: تار�خ التعامل �الذهب والفضة في العصور القد�مة.  .1
 المطلب الثاني: تار�خ التعامل �الذهب والفضة في العهد اإلسالمي.  .2
 ار�خ التعامل �الذهب والفضة في العصور الحدیثة. المطلب الثالث: ت .3

 ، وف�ه مطل�ان:الم�حث الثاني: في خصائص الذهب والفضة
  .المطلب األول: خصائص الذهب .1
 .المطلب الثاني: خصائص الفضة .2

 ، وف�ه مطل�ان:الم�حث الثالث: في أس�اب تداول الذهب والفضة
 .المطلب األول: أس�اب تداول الذهب .1
 .ي: أس�اب تداول الفضةالمطلب الثان .2

 ، وفیها أهم النتائج وتوص�ة.الخاتمة
 وفیها: ثبت المصادر والمراجع، وثبت الموضوعات.الفهارس، 
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 تمهید
 مكانة الذهب والفضة في الفقه اإلسالمي

�عتبر الذهب والفضة في الفقه اإلسالمي أصل المال؛ وذلك �الرغم من ظهور المعادن النف�سة 
 إال أن الذهب والفضة �ظالن في المرت�ة األولى في تقر�ر عنصر المال�ة والق�مة.والعمالت النقد�ة، 

�قول ابن قدامة: "وال خالف في أنه �جوز جعل رأس المال الدراهم والدنانیر، فإنهما ق�م األموال 
33PTإلى زمننا من غیر نكیر" وأثمان الب�اعات، والناس �شتر�ون بها من لدن النبي 

)
153F

1(
33TP. 

"الدراهم والدنانیر أثمان المب�عات، والثمن هو المع�ار الذي ُ�عرف �ه تقو�م  �م:و�قول ابن الق
 .)154F2(األموال"

و�قول العالمة ابن خلدون: "إّن هللا تعالى خلق الحجر�ن المعدنّیین من الّذهب والفّضة ق�مة لكّل 
عض األح�ان فإّنما هو لقصد متمّول، وهما الّذخیرة والقن�ة ألهل العالم في الغالب، و�ن اقتنى سواهما في �

تحصیلهما �ما �قع في غیرهما من حوالة األسواق التي هما عنها �معزل، فهما أصل المكاسب والقن�ة 
 .)155F3(والّذخیرة"

33PTالذهب والفضة �عدة أحكام وقد خص النبي 

)
156F

4(
33TP:منها ، 

أنه قال:  ه تحر�م استعمالها �أواٍن للطعام والشراب، توفیًرا الستخدامهما �أثمان؛ حیث صح عن .1
33PT"ال تشر�وا في آن�ة الذهب والفضة"

)
157F

5(
33TP. 

تحر�م استعمال الذهب �حلّي، إال للنساء لحاجة التز�ن، وذلك حفاًظا على ثمنیته. وهو ما صح  .2
33PT�الذهب" -أو عن تختُّمٍ –: أنه: "...نهانا عن خوات�م عن النبي 

)
158F

6(
33TP. 

 م.1968، مكت�ة القاهرة، 13، ص5جالمغني، ه)، 620ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد هللا بن أحمد (ت )1(
(تحقیق:  ،105، ص2جإعالم الموقعین عن رب العالمین، ه)، 751كر (تابن الق�م، شمس الدین محمد بن أبي � )2(

 م.1991 ، بیروت: دار الكتب العلم�ة،1محمد عبد السالم إبراه�م)، ط
دیوان المبتدأ والخبر في تار�خ العرب والبر�ر ومن ه)، 808ابن خلدون، ولي الدین ابو ز�د عبد الرحمن بن محمد (ت )3(

 م.1988، بیروت: دار الفكر، 2، (تحقیق: خلیل شحادة)، ط478، ص1جكبر، عاصرهم من ذوي الشأن األ 
، منظمة 5، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، عدد2738، ص2جالنقود وتقلب ق�مة العملة، األشقر، محمد،  )4(

 م.1988مجمع الفقه اإلسالمي،  –المؤتمر اإلسالمي
واللفظ  113، ص7"آن�ة الذهب والفضة"، ج ، �تاب "األشر�ة"، �اب3563. رواه ال�خاري في صح�حه برقم متفق عل�ه )5(

 .1638، ص3، �تاب "الل�اس والز�نة"، �اب "تحر�م استعمال إناء الذهب والفضة"، ج2076له. ومسلم برقم 
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ذاب على من لم �خرج ز�اتهما، إشارة أنه أوجب الز�اة فیهما إذا بلغا نصاً�ا، ورتب استحقاق الع .3
 �ا{ عز وجل: إلى الحث على تحر�كهما، و�ال أكلتهما الز�اة بتعاقب السنین. وفي ذلك �قول هللا

ِبیلِ سَ  َعنْ  وَ�ُصدُّونَ  ِ�اْل�اِطلِ  النَّاسِ  َأْموالَ  َلَ�ْأُكُلونَ  والرُّْه�انِ  اَألْح�ارِ  ِمنَ  َ�ِثیراً  ِإنَّ  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها
 َِّ� {َّ)159F

7(. 
أنه حّرم الر�ا فیهما، وهو ب�ع الذهب �جنسه متفاضًال أو الفضة �جنسه متفاضًال ولو مع الحلول،  .4

"ال تب�عوا الذهب �الذهب إال مثال �مثل، وال تشفوا �عضها على  :و��ع الذهب �الفضة نسیئة، فقال 
شفوا �عضها على �عض، وال تب�عوا منها غائً�ا�عض، وال تب�عوا الوِرق �الوِرق إال مثًال �مثل، وال ت

(بناجز"
160F

33PT: "اْلَوِرُق ِ�الذََّهِب ِرً�ا، ِإالَّ َهاَء َوَهاَء"، وقال )8

)
161F

9(
33TP. 

 الم�حث األول: تار�خ التعامل �الذهب والفضة
 المطلب األول: تار�خ التعامل �الذهب والفضة في العصور القد�مة

م �اعت�ارهما أثماًنا في عدة مواضع، �ستدل الناظُر فیها ورد ذ�ر الذهب والفضة في القرآن الكر�
عز أنَّ الذهَب والفضة �انا أثماًنا منذ عصوٍر قد�مة تسبق المیالد �أكثر من ألف عام، من ذلك قول هللا 

 أَْعَلمُ  َر�ُُّكمْ  قاُلوا َیْومٍ  َ�ْعَض  َأوْ  َیْوًما ناَلِبثْ  قاُلوا َلِبْثُتمْ  َ�مْ  ِمْنُهمْ  قاِئلٌ  قالَ  َبْیَنُهمْ  ِلَیَتساَئُلوا َ�َعْثناُهمْ  َوَ�ذِلكَ {: وجل
َوال َوْلَیَتَلطَّْف  ِمْنهُ  ِبِرْزقٍ  َفْلَ�ْأِتُكمْ  َطعاًما َأْزكى َأیُّها َفْلَیْنُظْر  اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى هِذهِ  ِبَوِرِقُكمْ  َأَحَدُكمْ  َفاْ�َعُثوا َلِبْثُتمْ  ِ�ما

P33T{)162Fَأَحًدا ِ�ُكمْ  ُ�ْشِعَرنَّ 

10(
33TP33: الفضة-�كسر الراء أو سكونها- ق لورِ ، واPT

)
163F

11(
33TP وقد نقل الطبري عدة روا�اٍت ،

عاش فیها فت�ة الكهف؛ فذهب جماعٌة من السلف إلى أنهم �انوا على شر�عة ع�سى  حول الفترة التي

. ومسلم في 113، ص7، �تاب "الل�اس"، �اب "خوات�م الذهب"، ج5633. رواه ال�خاري في صح�حه برقم متفق عل�ه )6(
 . واللفظ له.1635، ص3، �تاب "الل�اس والز�نة"، �اب "تحر�م استعمال إناء الذهب والفضة"، ج2066صح�حه برقم 

 .34سورة التو�ة، اآل�ة:  )7(
. ومسلم 74، ص3، �تاب "البیوع"، �اب "ب�ع الفضة �الفضة"، ج2177. رواه ال�خاري في صح�حه برقم متفق عل�ه )8(

 .1208، ص3"المساقاة"، �اب "الر�ا"، ج، �تاب 1584في صح�حه برقم 
 .1209، ص3، �تاب "المساقاة"، �اب "الصرف و��ع الذهب �الورق نقًدا"، ج1586رواه مسلم برقم  )9(
 .19سورة الكهف، اآل�ة  )10(
(تحقیق: سامي  ،146، ص5ج تفسیر القرآن العظ�م (تفسیر ابن �ثیر)، ه)،774(ت ابن �ثیر، إسماعیل بن عمر )11(

 م.2002دار طی�ة،  مة)،السال
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  في الفترة بینه و�ین محمٍد وفي قول جماعٍة أخرى أنهم أَوْوا إلى الكهف قبل �عثة ع�سى ،  ثم
33PTرقدتهم �عد ما ُرفع، وأنه �ان قد أخبر قومه �أمرهمقاموا من 

)
164F

12(
33TP. 

P33T{ )165Fالزَّاِهِدینَ  ِمنَ  ِف�هِ  َوَ�اُنوا َمْعُدوَدةٍ  َدَراِهمَ  َ�ْخسٍ  ِبَثَمنٍ  َوَشَرْوهُ { وجل عزومن ذلك قول هللا 

13(
33TP یدل ،

بن نوح  ، و�ان الملك یومئٍذ الر�ان بن الولید من ولد سامكذلك على التعامل �الفضة في زمن یوسف 
33، وهو من العمالیقPT

)
166F

14(
33TP 33الذین عرفوا �اسم الهكسوس أو ملوك الرعاةPT

)
167F

15(
33TP والذین حكموا مصر بین ،

33PTقبل المیالد 1580و 1730العام 

)
168F

16(
33TP. 

33PTإذ �قول اإلمام الغزالي ،�أصل الخلقةومن العلماء من �عدُّ الذهب والفضة أثماًنا 

)
169F

17(
33TP  :في ذلك

ر األموال بهما، ذلك أنَّ "خلق هللا تعالى الدنانیَر والدراهَم حاك َمْین ومتوسَطْین بین سائر األموال حتى ُتقدَّ
األع�اَن ال �مكن أن تتساوى وال تتناسب عند المقا�ضة والم�ادلة، �من �شتري داًرا بث�اب أو دق�ًقا �ُخف، 

ان وفي ذلك تعذٌُّر لكثیٍر من المعامالت، فاحت�ج إلى وس�ٍط �كون ثمًنا لكل ما ُ�شترى من األع�
33PTوالمقدَّرات"

)
170F

18(
33TP33، و�النظر إلى ث�ات ق�مة الذهب والفضة فقد اتخذهما الناس نقوًداPT

)
171F

19(
33TP. 

 ،7-6، ص2جتار�خ الرسل والملوك (المعروف بتار�خ الطبري)، ه)، 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جر�ر (ت )12(
 القاهرة: دار المعارف.، 2(تحقیق: محمد إبراه�م)، ط

 .20سورة یوسف، اآل�ة  )13(
 .336، ص1جتار�خ الطبري، الطبري،  )14(
 م.2000، بیروت: المكتب اإلسالمي، 8ط، 67، ص1جالتار�خ اإلسالمي، ه)، 1436(تشاكر، أبو أسامة محمود  )15(
 م.2012، مصر: مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة، 112، ص4ج موسوعة مصر القد�مة،حسن، سل�م،  )16(
ي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، اإلمام الحجة ال�حر، الّطوسي، الشافعي، صاحب التصان�ف، ألف ف )17(

األصول والفقه والكالم والحكمة، من مصنفاته: "ال�س�ط" و"الوس�ط" و"الوجیز" و"الخالصة" و"اإلح�اء" و"المستصفى" 
 ).346-322، ص19جسیر أعالم النبالء، ه. (الذهبي، 505و"المنخول" و"الل�اب"، توفي سنة 

، ر�ع، بیروت: دار المعرفة91، ص4ج إح�اء علوم الدین،ه)، 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت )18(
 .المنج�ات، �تاب الصبر والشكر

جامعة �ابل، مجلة  ،505صتطو�ع االلتزام النقدي ت�ًعا لتقلب ق�مة العملة دراسة مقارنة، الخفاجي، محمد جعفر،  )19(
 م.2009، 3، عدد 17العلوم اإلسالم�ة، مجلد 
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33PTكما �عتقد المقر�زي 

)
172F

20(
33TP  وفي مختلف البلدان؛  منذ عهٍد قد�مأن الذهب والفضة قد الزما اإلنسان

إلى أن حدثت  إذ �قول: "وأما الًفلوس، فإنه لم تزل سنة هللا في خلقه وعادته المستمرة منذ �ان الُملك،
الحوادث والمحن �مصر سنة ست وثمانمائة في جهات األرض �لها عند �ل أمٍة من األمم... أن التي 
تكون أثماًنا للمب�عات وِق�م األعمال إنما هي الذهب والفضة فقط. وال ُ�علُم في خبٍر صح�ٍح وال سق�ٍم عند 

أبًدا في قد�م الزمان وال حدیِثه نقًدا غیرهما، إال أّمٍة من األمم، وال طائفٍة من طوائف ال�شر أنهم اتخذوا 
أنه لما �انت في المب�عات محقَّراٌت تقّل عن أْن ُت�اع بدرهم أو �جزٍء منه، احتاج الناس من أجل هذا في 

33PTالقد�م والحدیث من الزمان إلى شيٍء سوى الذهب والفضة"

)
173F

21(
33TP. 

الدراهم، حیث ینقش الملوُك والسالطین أن ُتَسّك الدنانیر و  قبل اإلسالموقد �ان ُعرف الدول 
علیها الصوَر والكلماِت والتماثیل، �عد تقدیر ع�ار النقد والوزن المصَطَلح عل�ه بین الناس، ف�كون التعامل 
بها �عد ذلك عدًدا ال وزًنا، و�ذلك یتمیز الخالص من المغشوش في النقود عند المعامالت، و�ضمن 

لملك أو السلطان علیها بتلك النقوش المعروفة، ولم یزل ذلك عند العجم الناس سالمَتها من الغش �ختم ا
33PTإلى آخر أمرهم

)
174F

22(
33TP. 

 المطلب الثاني: تار�خ التعامل �الذهب والفضة في العهد اإلسالمي
ألفى الناَس یتعاملون بدنانیر الفرس ودراهمهم �الوزن ال �العدد، إلى أْن تفّشى  لما جاء اإلسالم

33PTولة عن ذلكالغش فیها لغفلة الد

)
175F

23(
33TP ،و�ان الدینار الذهبي �ساوي عشر�ن قیراًطا من الذهب الخالص ،

عیٍر من الذهب الخالص. أما الدراهم  والقیراط: خمس َشعیرات، أي أن الدیناَر �ان �ساوي مائة ح�ِة شَّ

مدة المؤرخین وعین المحدثین، حنفي، �عل�كي األصل، ولد هو أبو الع�اس تقي الدین أحمد بن علي المقر�زي، ع )20(
ه، ولَي حس�ة القاهرة أكثر من مرة، له مصنفات �ثیرة، منها: "إمتاع األسماع في ما 845�مصر وعاش ومات فیها سنة 

ن واألك�ال من الحفدة والمتاع" و"درر العقود الفر�دة في تراجم األع�ان المفیدة" وشذور الذهب" و"األوزا =  = لنبيل
المنهل ه)، 874الشرع�ة" و"المقاصد السن�ة في معرفة األجسام المعدن�ة". (أبو المحاسن، یوسف بن تغري بردي (ت

 ، (تحقیق: محمد أمین)، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب).420-415، ص1ج الصافي والمستوفى �عد الوافي،
(تحقیق: رمضان البدري وأحمد  ،173صائل المقر�زي، رسه)، 845أبو الع�اس، تقي الدین أحمد بن علي (ت )21(

 ، القاهرة: دار الحدیث.1قاسم)، ط
(تحقیق: عبد هللا  ،46 صمقدمة ابن خلدون، ، ه)808، ولي الدین عبد الرحمن بن محمد (تابن خلدون  )22(

 م.2004، دمشق: دار �عرب، 1ط الدرو�ش)،
 .447، صالمقدمةابن خلدون،  )23(
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 ، فكان �عُضها �الذهب؛ عشر�نوزمن أبي �كٍر وعمر  الفض�ة فكانت متفاوتة الوزن في عهد النبي 
قیراًطا من الفضة الخالصة، و�عضها اثنتي عشر قیراًطا، و�عضها عشرة، فلما وقع التنازع أخذ عمر بن 

من �ل نوٍع، فخلطه وقّسمهما إلى دراهم متساو�ة، فخرج �ل درهٍم أر�عَة عشَر قیراًطا، أي  الخطاب 
33PTس�عَة أعشاِر الدینار، و�ذ�ُر المرغینانيّ 

)
176F

24(
33TP ش�ه �النواة، ثم صارا على عهِد عمر أن الدرهم والدینار �انا أ

 "رْ�ِن منقوًشا علیهما: "ال إله إال هللا، محمٌد رسول هللا 33PTمدوَّ

)
177F

25(
33TP. 

ثم �ان أوُل عهِد ضرِب الدراهم والدنانیر وسكِّها في اإلسالم سنَة أر�ٍع وس�عین للهجرة، وقیل:  
لى ما نقَل سعیًد بن المسیَّب وأبو ع–خمٍس وس�عین؛ حیث أمر الخل�فُة عبُد الملِك بن مروان الحّجاَج 

�ضرِب الدراهم وتمییز المغشوش من الخالص، ثم أمر �صرفها في سائر النواحي سنة سٍت  -الزناد
َمدُ  �َُّ ) 1( أحد �َُّ  ُهوَ  ُقلْ {وس�عین و�تَب علیها:  33PT})3( ُیولد َوَلمْ  َیِلدْ  َلمْ ) 2( الصَّ

 )
178F

26(
33TP إلى أن َوِلَي ،

33PTابن ُهَبْیرةَ 

)
179F

27(
33TP 33لعراَق أ�ام یز�د بن عبد الملكاPT

)
180F

28(
33TP  كة، وقیَل إن أول من ضرب الدراهم والدنانیر فجّود السِّ

، حنفّي، ومن المجتهدین م برهان الدین أبو الحسن علي بن أبي �كر، من أوالد أبي �كر الِصّدیق هو ش�خ اإلسال )24(
في المذهب، صاحب "الهدا�ة" و "بدا�ة المبتدي" و"كفا�ة المنتهي" و "عدة الناسك في عدة من المناسك" وغیرها، ت 

، مراجعة: فضل 259-248، صالفقهاء، الهادي إلى ر�اض الفقه و ه. (بنت المفتي مجیب الرحمن الدیروي 593
 الشاهبوري، �اكستان: مكت�ة اإلمام أبي عبد هللا محمد بن الحسن الشی�اني).

(وفي حاشیته منحة  ،244، ص2ج ال�حر الرائق شرح �نز الدقائق،ه)، 970ابن ُنج�م، ز�ن الدین بن إبراه�م (ت )25(
 لكتاب اإلسالمي.، دار ا2ط، الخالق البن عابدین وفي آخره تكملة الطوري)

 .3-1سورة اإلخالص، اآل�ة:  )26(
هو أبو خالد یز�د بن عمر بن هبیرة الفزاري، أمیر العراَقْین، �ان شجاًعا فص�ًحا خطیً�ا، �ان من المؤ�دین لبني أم�ة،  )27(

سیر أعالم ، ه. (الذهبي132وروي أن السّفاح ألح على أخ�ه أبي جعفر �قتله، فولى قتله الهیثَم بن شع�ة فقتله سنة 
 ).208-207، ص6جالنبالء، 

هو یز�د بن عبد بن الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أم�ة، الخل�فة األموي الملقب بیز�د الثاني، ولد سنة  )28(
 ه، ثم عهد �الخالفة من �عده لولده الولید بن یز�د، وتوفي 101ه، وولي الخالفة �عهٍد من أخ�ه سل�مان بدمشق سنة  71

، 154-150، ص5جسیر أعالم النبالء، ه)، 748ه. (الذهبي، أبو عبد هللا شمس الدین محمد بن أحمد (ت195سنة 
م). 1985، مؤسسة الرسالة، 3(تحقیق: مجموعة محققین �إشراف شعیب األرناؤوط)، ط
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33PTهو مصعُب بن الز�یر

)
181F

29(
33TP  العراق سنة س�عین �أمر أخ�ه عبد هللا لما َوِلَي الحجاز و�تَب على أحد�

ر الوجهین: "بر�ة هللا"، وفي اآلخر: "اسم هللا"، ثم غیرها الحجاج �عد ذلك �سنة و�تب  علیها اسمه، وقدَّ
PT33)182Fوزنها على ما �انت قد استقرت عل�ه أ�ام عمر بن الخطاب 

30(
33TP. 

وقد ظل الذهب والفضة في الفقه المالي اإلسالمي مرت�طین ارت�اًطا وث�ًقا �مفهوم النقد والثمینة، 
تین، على الرغم من اختالف الدالالت اللفظ�ة للنقود. وقد استقرت تعر�فات الفقهاء للنقود على مدرس

األولى تعّرفها م�اشرًة �أنها الذهب والفضة، والثان�ة �اعت�ار الوظ�فة التي تؤدیها وهي دورها �وس�ط في 
من مجلة األحكام العدل�ة:  130الم�ادالت، ومن تعر�فات المدرسة األولى: تعر�ف الحنف�ة في المادة 

33PT"النقود جمع نقد، وهو ع�ارة عن الذهب والفضة"

)
183F

31(
33TP. 

 ث: تار�خ التعامل �الذهب والفضة في العصور الحدیثةالمطلب الثال
 استقرت العالقة بین الذهب والعملة على الصعید العالمي على ثالثة مراحل:

وهي ارت�اط العملة �الذهب ارت�اًطا م�اشًرا، �حیث تقوم الدول بتحدید ق�مة أوًال: مرحلة نظام الذهب: 
غطاة �الذهب غطاًء تاًما، وقد استمر هذا النظام حتى عمالتها �مخزون الذهب لدیها، وتكون العملة م

ثالثین�ات القرن العشر�ن، في أعقاب أزمة الكساد في نظام الذهب ثم ظهور نظام الصرف عند نها�ة 
33PTالحرب العالم�ة الثان�ة

)
184F

32(
33TP. 

وهو نظام نقدي عالمي �قوم على أساس ر�ط الدوالر األمر�كي ثانً�ا: مرحلة سعر الصرف الثابت: 
دوالًرا لألوق�ة الواحدة، وجعل الدوالر عملة رئ�س�ة في العالم یتحدد  35ذهب �حیث �كون سعر صرفه �ال

ه، 32سدّي قرشّي، ولد سنة هو أبو ع�سى مصعب بن الصحابي الز�یر بن العوام، وأخو الخل�فة عبد هللا بن الز�یر، أ )29(
ه في معر�ة ضد 72كان أمیًرا على العراق في خالفة أخ�ه عبد هللا، و�ان سخً�ا �ر�ًما حتى ُلقب �آن�ة النحل، وقتل سنة 

 ).143-140، ص4جسیر أعالم النبالء، عبد الملك بن مروان. (الذهبي، 
 .447، ص المقدمةابن خلدون،  )30(
مجلة المال واالقتصاد، بنك ، 22صسعر الصرف، الذهب ه�ة �اق�ة وسنة ماض�ة، قصة قاضي، إیهاب أحمد،  )31(

 م.2009، 61ف�صل السوداني اإلسالمي، عدد 
 .9739، ص2جالنقود وتقلب ق�مة العملة، األشقر،  )32(

81



على أساسها سعُر صرف العمالِت األخرى، وقد نشأ هذا النظام في مؤتمر بر�تون وودز في الوال�ات 
33PTم1944المتحدة األمر�ك�ة عام 

)
185F

33(
33TP. 

33PTبثالًثا: مرحلة فك االرت�اط بین الدوالر والذه

)
186F

34(
33TP :في رأت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة حیث 

العشر�ن أن نظام قاعدة الصرف �الذهب �ات یثقل �اهل اقتصادها، وذلك نت�جة  الستین�ات من القرن 
لعدم �فا�ة مخزون الذهب لتلب�ة طل�ات تحو�ل الدوالر إلى ذهب، �اإلضافة إلى ظهور قوى اقتصاد�ة 

�ة وال�ا�ان، ونت�جة لذلك بدأ النظام األمر�كي الذي توصل إل�ه مؤتمر كبرى منافسة لها مثل ألمان�ا الغر�
بر�تون وودز �االنه�ار، وقررت الوال�ات المتحدة أن تجعل دوالرها عملة عالم�ة مستقلًة بذاتها دون أن 

33PTم1970�كون مرت�ًطا �الذهب، وهو ما ُعرف �اسم "حقوق السحب الخاصة" عام 

)
187F

35(
33TP .

لخارج�ة وتوسع العالقات التجار�ة الدول�ة، والحاجة للتمو�ل العسكري نت�جة ومع تطور التجارات ا 
التوسعات االستعمار�ة، وحیث لم تعد �م�ة الذهب في البنوك المر�ز�ة �اف�ة لتغط�ة حجم الت�ادل 
التجاري، لجأت الدول األخرى إلى فرض سعر إلزامي لعمالتها، ولم تعد مرت�طة �الذهب بل أص�حت هي 

33PTتمثل الق�مةذاتها 

)
188F

36(
33TP. 

�الرغم من هذا إال أنه ُ�شاهد في اآلونة األخیرة عودة االهتمام �استثمار الذهب واإلق�ال الشدید 
على اقتنائه من ِقبل الدول والمستثمر�ن وأصحاب الصناعات الكبرى، وذلك لما ف�ه من خصائص جمة، 

اعت�اره مخزًنا مضموًنا للق�م ووس�ًطا  تجعله المالذ اآلمن في األزمات االقتصاد�ة والحروب، فضًال عن
للت�ادل. و�ؤ�د خبراء االقتصاد على أهم�ة العودة لالعتماد على الذهب لالستثمار والتخز�ن بدًال من 
العمالت التي أثبتت األزمات االقتصاد�ة العالم�ة ضعف ق�متها وتعرضها للكساد واالنه�ار نت�جة 

33PTلظروف مختلفة

)
189F

37(
33TP .

 .23صقصة سعر الصرف، قاضي،  )33(
، 3، عدد55، مجلة القافلة، مجلد3ص الذهب،. وعط�ة، عبود، 9739، ص2جالنقود وتقلب ق�مة العملة، األشقر،  )34(

 م.2006
 .23صقصة سعر الصرف، قاضي،  )35(
 عمان: دار ال�ازوري العلم�ة، ،26-25صالنقود والبنوك والمصارف المر�ز�ة،  الحالق، سامي والعجلوني، محمد، )36(

 م.2009
 .23صقصة سعر الصرف، قاضي،  )37(

82



لم تحَظ بهذه الق�مة التي حظي بها الذهب على مستوى البنوك الدول�ة وأنظمة  فإنها أما الفضة،
الصرف العالم�ة، فقد ارتفعت أسعار الذهب في القرن العشر�ن �شكل أسرع �كثیر من أسعار الفضة 

لصالح الذهب، في حین �قیت الفضة تتمتع برواج اقتصادي �قتصر على  1:50بنس�ة تصل إلى 
 امات التكنولوج�ة.الصناعات واالستخد

ثم ارتفعت أسعار الفضة في بدا�ة القرن الحادي والعشر�ن �سبب ز�ادة الطلب علیها من قبل 
المستثمر�ن والقطاعات الصناع�ة واإللكترون�ة، إال أن الطلب ال یزال أعلى من اإلنتاج، وال زالت الودائع 

اسات تشیر إلى توقُّع عدم قدرة هذه الحكوم�ة تحتفظ �الفضة �كم�ات قلیلة وتغذي النقص، لكن الدر 
33PTالودائع على موازنة السوق لفترة طو�لة �سبب عجز مخازنها على مواك�ة الطلب واإلنتاج

)
190F

38(
33TP. 

 الم�حث الثاني: خصائص الذهب والفضة
�معاییر ق�مّ�ة جعلتهما على مدار قروٍن عدیدة من الزمن عملتین، ول�سا  �ختّص الذهب والفضة

عال�ة، وهي تلك الخصائص والوظائف التي تمتاز بها النقود والعمالت �شكل عام،  مجرد سلعة ذات ق�مة
الث�ات و�قاء الحاجة ه) في "اإلح�اء" فحصرها في صفتین هما: 505وقد تكلم عنها اإلمام الغزالي (ت

�د أن فإن من یر  بین الجم�ع، ولما �ان الذهب والفضة بهذه الصفات فقد ُسّكت منهما العملة فقال:" إلیها
�شتري طعامًا بثوب فمن أین یدري المقدار الذي �ساو�ه من الطعام �م هو؟ والمعاملة تجري في أجناَس 
مختلفة �ما ُی�اع ثوٌب �طعاٍم وحیواٌن بثوب، وهذه أموٌر ال تتناسب، فال بد من حاكٍم عْدٍل یتوسط بین 

Pوال، ثم �حتاج إلىالمت�ا�عین �عدل أحدهما �اآلخر فُ�طلب ذلك العدل من أع�ان األم

 
P طول �قاؤه مال�

33PTوأ�قى األموال المعادن فاُتخذت النقوُد من الذهب والفضة والنحاس"P P،ألن الحاجة إل�ه تدوم

)
191F

39(
33TP. 

ف�ما سواها من - وأما أبو الفضل الدمشقي فقد تحدث عن أس�اب اتخاذ الناِس الذهَب والفضةَ 
سرعة المواتاة في الس�ك خصائص، هي: " أثماًنا في سائر التعامالت الختصاصهما �عدة -المعادن

)38( /https://www.arabprices.org، "لماذا االستثمار في الفضة بدًال من الذهب." 
 ر�ع المهلكات، �تاب ذم الدن�ا. ،228-227، ص3ج إح�اء علوم الدین،الغزالي،  )39(
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والطرق والجمع والتشكیل، حسن الرونق عدم الرونق والطعوم الردیئة، و�قائهما على الدفن، وقبولهما 
33PT"العالمات التي تصونهما وث�ات السمات التي تحفظهما من الغش والتدل�س

)
192F

40(
33TP. 

 رمًزا للمال.تجعلهما و�تمیز �ل من هذین المعدنین �خصائص فیز�ائ�ة وأخرى ��م�ائ�ة 
 المطلب األول: خصائص الذهب

، و�تواجد في Au�عتبر الذهب رمز المال من المعادن، وُ�رمز له في الجدول الك�م�ائي �الحرفین 
الطب�عة على شكل حبی�ات المعة داخل الصخور أو في ق�عان األنهار على شكل رواسب منقولة. تتم 

وائب واألتر�ة بواسطة ت�ارات مائ�ة قو�ة، أو بواسطة الزئبق الذي عمل�ة استخالص الذهب وتنقیته من الش
33PT�عمل على إذا�ة الذهب، دون األتر�ة والشوائب المصاح�ة له

)
193F

41(
33TP. 

 :خواّص فیز�ائ�ة و��م�ائ�ة، أهمهاو�ختص الذهب عما سواه من المعادن �عدة 
ضوء، أما صفائحه فتبدو الذهب ع�ارة عن فلز أصفر بّراق على هیئة �تل �إمكانها عكس الاللون:  .1

خضراء أو زرقاء، أما الذهب المقطع تقط�ًعا دق�َقا فیتمیز �اللون المعدني، وتوجد أنواع أخرى من 
 الذهب یتدرج لونها بین ال�اقوتي واألرجواني.

�عتبر الذهب من أقوى المعادن توصیًال للكهر�اء والحرارة، حیث التوصیل الكهر�ائي والحراري:  .2
اعة االلكترون�ات والدوائر الكهر�ائ�ة لضمان درجات توصیل شدیدة الدقة وخال�ة من ُ�ستخدم في صن

33PTالشوائب والتشو�ش

)
194F

42(
33TP. 

�حتمل الذهُب الطرَق والسحَب بنس�ة هائلة جًدا، حیث �مكن طرقة الدقة وقابل�ة الطرق والسحب:  .3
�م�ة قدرها  �لم من 100سم، �ما �مكن تشكیل سلًكا ذهبَ�ا طوله 0.000013إلى أن �صل إلى 

33PTغرام ذهب 29

)
195F

43(
33TP. 

اإلشارة إلى الدمشقي، أبو الفضل جعفر بن علي (مجهول تار�خ الوفاة وهو من علماء القرن السادس الهجري)،  )40(
، بیروت: دار صادر، 1ط، (عنا�ة وتقد�م وتعلیق: محمود األرناؤوط) ،17ص المدلسین فیها، ن التجارة وُغشوشمحاس

 م.1999
)41( https://mawdoo3.com" ،خواّص الذهب." 
)42(https://mawdoo3.com،  و "،الذهب خواّصhttps://sites.google.com، " الذهب، التعر�ف والخواص

 ".الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة
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یتمیز الذهب �اعت�اره معدًنا خامًال جًدا، حیث ال یتفاعل مع الماء أو التأثر �العوامل الطب�ع�ة:  .4
33PTالهواء أو �الرطو�ة أو �الحرارة وال یتأثر �أي منها

)
196F

44(
33TP وال یذوب �الحوامض المعدن�ة المر�زة أمثال ،

ك والنتر�ك، إال أنه یذوب في مز�ج یدعى �الماء حامض الهیدرو�لور�ك والكبر�ت�ك والفوسفور�
33PTالملكي، وهو مز�ج مكون من تر�یز عاٍل من حامضّي الهیدرو�لور�ك والنیتر�ك

)
197F

45(
33TP. 

33PT�متاز الذهب بلمس غا�ًة في النعومة والصال�ة في الوقت ذاته الملمس: .5

)
198F

46(
33TP حیث تبلغ صالبته ،

33PTعلى مق�اس الصالدة 2.5

)
199F

47(
33TP. 

 2856درجة مئو�ة، و�غلي لدرجة  1064لذهب بدرجة حرارة عال�ة ینصهر ااالنصهار والغل�ان:  .6
33PTدرجة مئو�ة

)
200F

48(
33TP. 

ع�ارة عن -أو األونصة-وُ��اع �الغرام، واألوق�ة  -األونصة–یوزن الذهب �األوق�ة الوزن:  .7
غراًما. و�قاس ع�ار الذهب �القیراط، والقیراط هو وحدة ق�اس نقاوة الذهب، إذ �عّبر  31.1034768

ل�س ذهً�ا صافً�ا بنس�ة  24قیراط، والحق�قة أن الذهب ذي الع�ار  24لصافي �ع�ار عن الذهب ا
% غرام في الكیلوغرام من الذهب وما ت�ّقى فهو 99.9%؛ حیث تصل نس�ة الذهب ف�ه 100

 ُنحاس.

لح �امل لالقتصاد اإلسالمي، أ�حاث دورة االقتصاد ، القاهرة: مر�ز صا4صالنقود والنظام النقدي،  یوسف، یوسف، )43(
 .8صالذهب، م. وعط�ة، 2012النقود والمؤسسات المصرف�ة،  –للشرعیین 

 .8صالذهب، عط�ة،  )44(
�ان جابر بن ح�ان أول من اهتم �الك�م�اء التطب�ق�ة، وأول من قام بتحضیر المواد الك�م�ائ�ة، وقد سمى حامض  )45(

، وحامضّي النتر�ك �ماء النار، وحامض الهیدرو�لور�ك �ماء النار، ومز�ج حامضّي الهیدرو�لور�ك الكبر�ت�ك بز�ت الزاج
والنتر�ك �الماء الملكي، �ما أنه �ان أول من توصل إلى فصل الذهب عن الفضة �الخل بواسطة الحامض، وهي الطر�قة 

 ،177ص�ة في فلسفة العلم والتم�ة الحضار�ة، ، رؤى إسالمالمستخدمة حتى اآلن في تقدیر ع�ارات الذهب (�اشا، أحمد
 ).دار روا�ط للنشر وتقن�ة المعلومات ودار الشقیري 

 .4صالنقود والنظام النقدي، یوسف،  )46(
�مكن تحدید ق�مة الصالدة لمادة معینة بواسطة التأثیر علیها �مادة أخرى لمعرفة مدة مقاومة المادة للخدش والتآكل أو  )47(

وثمة مقای�س أخرى لفحص الصالدة منها مق�اس ف�كرز أو صل�ة ما على خدش مادة أقل صال�ة منها، �فحص قدرة مادة 
 ).https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9( رو�و�ل

 .8صالذهب، عط�ة،  )48(
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. وُتعرف نس�ة الذهب في �ل من هذه 14و 18و 21و 22ومن أشهر ع�ارات الذهب: ع�ار 
 1000، ثم ُ�ضرب الناتج بـِ 24حساب�ة �س�طة، هي: الع�ار مقسوًما على  الع�ارات بواسطة عمل�ة

 750= 1000*0.75=18/24هي:  18(فمثًال: نس�ة الذهب الصافي في الذهب ذي الع�ار 
33PTغراًما في الكیلوغرام ذهً�ا)

 )
201F

49(
33TP. 

 المطلب الثاني: خصائص الفضة
وهو من المعادن  Agلك�م�ائي �العنصر تعتبر الفضة معدًنا �ر�ًما ثمیًنا، وُ�رمز له في الجدول ا

. یتواجد في الطب�عة على عدة أشكال منها الفلز النقي على شكل معدن، وعلى 47االنتقال�ة وعدده الذري 
33PTشكل �لور�د الفضة، و�وجد عادًة مختلًطا مع فلزات أخرى �الذهب والنحاس والرصاص

)
202F

50(
33TP ، و�ختص

 �عدة خواّص فیز�ائ�ة و��م�ائ�ة، أهمها:
تفوق الفضة �افة الفلزات والمعادن األخرى في القدرة على  وصیل الحراري والكهر�ائي:الت .1

التوصیل الحراري والكهر�ائي، ولذلك فهي تستخدم في اإللكترون�ات واألجهزة الكهر�ائ�ة لضمان 
33PTقدرة عال�ة على التوصیل

)
203F

51(
33TP. 

33PT�مق�اس موس 2.7و 2.5تتراوح صالدة الفضة ما بین  الصالدة: .2

)
204F

52(
33TP دة، و�هذا فإنها للصال

33PTتعتبر أكثر صالدة من الذهب

)
205F

53(
33TP. 

33PTالفضة في وضعها الطب�عي لونها أب�ض المع و�تمیز بدرجة عال�ة من البر�ق اللون: .3

)
206F

54(
33TP. 

)49( price.html-https://goldprice.org/ar/gold. 
)50( /https://www.marefa.org "الفضة." 
ماذا سقف من فضة لم. ووز�ري، حسن، 2012، 6، عدد61، مجلة القافلة، مجلد 3"، صالفضةعط�ة، عبود، " )51(

م. 2006، 25، الهیئة العامة لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، عدد 18-17، صالفضة؟
 ".فضةموسوعة العلوم العر��ة، " www.arabsciencepedia.orgو
، و�تم ذلك �فحص قدرة مادة صل�ة على هو مق�اس �ستخدم للداللة على قدرة المواد المختلفة على مقاومة الخدش )52(

 م على ید عالم المعادن األلماني فر�در�ك موس.1812خدش مادة أقّل صال�ة منها. وضع هذا المق�اس عام 
)hardness-https://www.britannica.com/science/Mohs ،ssMohs hardne.( 
)53( https://ejaaba.com" ،معلومات عن معدن الفضة." 
معلومات عن ، "https://ejaaba.com. و18ص ،سقف من فضة لماذا الفضة؟ ووز�ري، .3"، صالفضةعط�ة، " )54(

 ". معدن الفضة
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درجة مئو�ة،  962تنصهر الفضة في درجة حرارة عال�ة جًدا تصل إلى  االنصهار والغل�ان: .4
33PTدرجة مئو�ة 2212وتغلي عند درجة حرارة 

)
207F

55(
33TP .

تعتبر الفضة مقاوًما جیًدا لل�كتیر�ا لذلك فهي تستخدم في مجاالت طب�ة عدیدة  �كتیر�ا:مقاومة ال .5
كحشوات األسنان وعالجات أمراض السكري والمراهم العالج�ة، نظًرا النخفاض سعرها مقارنًة 

33PT�معادن ثمینة أخرى 

)
208F

56(
33TP. 

في حامض  ال تذوب الفضة �األحماض المخففة، ولمنها تذوب التأثر �العوامل الطب�ع�ة: .6
الكبر�ت أو حمض النتر�ك المرّ�ز، وال تتفاعل مع األكسجین وال الماء في درجات الحرارة 

33PTالعاد�ة

)
09F2

57(
33TP. 

 الم�حث الثالث: أس�اب تداول الذهب والفضة
 المطلب األول: أس�اب تداول الذهب

 الحصانة من التضخم: .1
أدت الخسائر الماد�ة تعود قض�ة التضخم المالي إلى نها�ات الحرب العالم�ة األولى؛ حیث 

والصناع�ة إلى الحاجة لط�اعة األموال على نطاق واسع من أجل سداد الدیون المترت�ة على هذه 
الخسائر، و�ذلك لم تعد الدول مرت�طة �شكل �امل �المعاییر الذهب�ة خالل هذه األزمة، ثم عادت أكثر 

33PTارت�اًطا �الذهب مع بدا�ة الكساد والحرب العالم�ة الثان�ة

)
210F

58(
33TP. 

لكن أزمة ط�اعة األموال ما زالت مستمرة إلى یومنا هذا مع ارتفاع تكال�ف الح�اة، �الرغم من أن 
مالیین المالیین من العمالت الورق�ة التي تتم ط�اعتها ل�ست سوى ط�اعة افتراض�ة لمواجهة الكم�ات 

التضخم المالي، ما لم  الهائلة من السلع والمنتجات والخدامات، األمر الذي من شأنه أن یز�د من نسب
تتدارك البنوك المر�ز�ة وتس�طر على السیولة الهائلة �سحب النقد من األسواق، وهو األمر الذي تست�عد 

)55( https://ejaaba.com" ،معلومات عن معدن الفضة." 
)56( www.gbl.co.il" ،والفضة الصاف�ة "https://ejaaba.com" ،معلومات عن معدن الفضة." 
)57(ejaaba.com//https:" ،معلومات عن معدن الفضة." 
، جامعة القاهرة: �ل�ة االقتصاد والعلوم، مجلة 124صعملة عالم�ة واحدة: نقود الذهب والفضة، حسان، حامد،  )58(

أس�اب تشجع تداول  6، "مدونة المستثمر�ن https://www.ambroker.comم. و2006، 1، عدد10النهضة، مجلد 
 ".وزنها ذهب –الذهب الیوم 
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الدول اإلت�ان �ه لسینار�وهات س�اس�ة مختلفة. �اإلضافة إلى حاجة الدول للتخلص من الدیون الهائلة 
فع األسعار ثم الدفع �أموال أرخص في وقٍت المتجددة، والتي تضطرها إلى خفض ق�مة عمالتها ور 

 .)211F59(الحق، �معنى آخر السماح لق�مة عمالتها �التضخم
في حین �عتبر الذهب المعدن األكثر حما�ة من التضخم؛ حیث إن ق�مته تزداد تناسً�ا مع ارتفاع 

ق�ة تتعرض للتراجع تكال�ف الح�اة، و�النظر إلى تار�خ السوق األمر�كي فإن الق�م الصناع�ة والعمالت الور 
 .)212F60(في أوقات التضخم المرتفع في الوقت الذي ترتفع ف�ه ق�مة الذهب أو ت�قى ثابًتة في أسوأ الحاالت

 اإلنتاج�ة المحدودة: .2
سهلة التنقیب واإلنتاج، �النفط مثًال وتزاید اآل�ار، إال أن  -غیر الذهب-تعتبر السلع األخرى 

صعو�ة إنتاجه؛ حیث إن التنقیب عنه �حتاج إلى عمل�ات �حث  الذهب ما زال محافًظا على ق�مته �سبب
على مستوى  )213F61(معقدة، و�التالي محدود�ة إنتاجه وعلو ق�مته بناًء على ارتفاع نس�ة العرض والطلب

. )214F62(الدول
33PTعدم التأثر �األزمات الجیوس�اس�ة .3

)
215F

63(
33TP: 

لعمالت والموارد تؤثر األزمات الجیوس�اس�ة �شكل �بیر على األسواق العالم�ة وأسعار ا
الطب�ع�ة، فعلى سبیل المثال تشیر الدراسات إلى أن األزمات الجیوس�اس�ة هي السبب الوحید وراء 

 .)216F64(م2019ارتفاعات النفط في األشهر األخیرة من العام 

)59(https://www.ambroker.com " ،وزنها ذهب–أس�اب تشجع تداول الذهب الیوم 6مدونة المستثمر�ن." 
)60( https://arab.dailyforex.com" ،أهم خمس أس�اب–تداول الذهب، موقع دیلي فور�كس." 
مع الطلب دمة للشراء في فترة زمن�ة معینة، و�مثل العرض هو إجمالي الكم�ة المتوفرة من سلعة أو خ العرض: )61(

هو مدى رغ�ة المشتر�ن في اقتناء سلعة أو خدمة معینة لدى سعر معین في فترة  والطلب:ر، المحددات الرئ�س�ة للسع
.زمن�ة معینة، و�عتبر الطلب مع العرض هما المحددان الرئ�س�ان لألسعار

)dictionary-https://www.arabictrader.com/ar/economic، قاموس المصطلحات" المتداول العر�ي، موقع.(" 
)62( https://www.stbtrfx.com" ،الذهب وخمسة أس�اب تحمسك للتداول، مدونة الفور�س." 
هذه  "هو علم دراسة تأثیر األرض برِّها و�حِرها وثرواتها وموقعها على الس�اسة في مقابل مسعى الس�اسة لالستفادة من )63(

الممیزات"، و�معنى آخر: هو مصطلح �عني تأثیر العوامل الجغراف�ة على الس�اسة الدول�ة، وتشمل هذه العوامل المساحة 
 ").تعر�ف ومعنى جیوس�اسي، "https://www.almaany.comوالموقع والموارد الطب�ع�ة (
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والذهب أقل الموارد تأثًرا �األزمات الجیوس�اس�ة، بل و�عتبر المالذ اآلمن لالستثمار في ظل هذه 
 .)218F66(، �ما �عتبر المستفید األول من أزمة ارتفاع النفط)217F65(والتغیراتاألزمات 

 التار�خ والمكانة مقابل العمالت: .4
تشیر الدراسات حول تار�خ الذهب في السنوات السا�قة إلى أنه �حافظ على مكانته مقابل الدوالر 

ن ق�مة العمالت �مئات بل آالف السنین، فإ )219F67(األمر�كي والعمالت األخرى حتى قبل عصر الفور�س
وأسواق األسهم العالم�ة تستمر �التغیر صعوًدا وهبوًطا بل وانه�اًرا بناًء على معاییر ومتغیرات �ثیرة، في 
حین أثبت الذهب على مدار آالف السنین حفاظه على ق�مته �شكل ش�ه ثابت، وفي حال تعرض الذهب 

 .)220F68(�فتأ أن �عود إلى ق�مته السا�قة أو یرتفع لتغیر طف�ف في ق�مته فإن هذا التغییر ال یدوم طو�ًال وال
33PTتنو�ع المحفظة االستثمار�ة .5

)
221F

69(
33TP: 

�عتبر تنو�ع العمالت دأَب المستثمر�ن في أسواق المال واألسهم، وذلك لحما�ة رصیدهم حال 
ارتفاع وتدّني ق�م العمالت واألسهم والسندات والعقود. ومن المهم جًدا لحفظ استثمار آمن أن ُ�ضاف 

�ق�مة أساس�ة لحفظ وتنو�ع المحفظة االستثمار�ة، حیث إنه ولجم�ع ما تقدم من أس�اب �عتبر  الذهب
 .)222F70(الذهب أكثر األموال حفاًظا على ق�مته

)64( https://tradecaptain.com، " ،المخاطر الجیوس�اس�ة هي السبب الوحید وراء ارتفاعات التقار�ر االقتصاد�ة
 ".النفط

)65( https://www.alarabiya.net، " ،جیوس�اس�ةأسعار الذهب تتلقى دعًما من التوترات الاألسواق العر��ة". 
)66( https://tradecaptain.com، " ،المخاطر الجیوس�اس�ة هي السبب الوحید وراء ارتفاعات التقار�ر االقتصاد�ة

 ".النفط
حجم التداول أكثر  هو سوق صرف أو ت�ادل العمالت األجنب�ة، و�عتبر من أكبر األسواق المال�ة في العالم، حیث یبلغ )67(

").ما هو الفور�س؟-تعلم تجارة الفور�س للمبتدئین" ،http://www.forexsouq.comتر�لیون دوالر یومً�ا. ( 2من 
تداول ، موقع دیلي فور�كس، "https://arab.dailyforex.com. و124، صعملة عالم�ة واحدةحامد، حسان،  )68(

 ".الذهب وخمسة أس�اب تحمسك للتداول، مدونة الفور�س، "https://www.stbtrfx.com"، وأهم خمس أس�اب-الذهب
سندات في  تثمار�ة هي تول�فة من األدوات االستثمار�ة  وما �متلكه الفرد أو المؤسسة من أسهم أوالمحفظة االس )69(

، جامعة عین شمس، �ل�ة 101ص المحفظة االستثمار�ة،. (شاكر، مروة، شر�ات مختلفة، تتكون من أصلین أو أكثر
 م).2017، 1التجارة، المجلة العلم�ة لالقتصاد والتجارة، عدد

)70( https://arab.dailyforex.com" ،أهم خمس أس�اب –تداول الذهب، موقع دیلي فور�كس." 

89

https://tradecaptain.com%D8%8C/
https://www.alarabiya.net%D8%8C/
https://tradecaptain.com%D8%8C/
http://www.forexsouq.com/
https://arab.dailyforex.com/forex-articles/2013/11/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8/26232
https://www.stbtrfx.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%885-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%B3%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-stbtrfx/
https://arab.dailyforex.com/


–وألهم�ة إدخال الذهب إلى المحفظة االستثمار�ة فإن ذلك لم �عد �قتصر على المستثمر�ن 
اصٍة الدول النام�ة منها؛ حیث تسعى إلى ملء بل �ات نهًجا اقتصادً�ا مت�ًعا لدى الدول، و�خ -فحسب

خزائنها �ما هو أكثر أماًنا من السندات والعمالت الورق�ة التي تزداد خطورة في الدول ذات الس�ادة والقوة، 
 .)223F71(�المائة من المعروض الجدید للذهب �ل عام 10وتشیر تقدیرات البنوك المر�ز�ة إلى شراء 

 الحما�ة من الضرائب: .6
هب معفً�ا من الضرائب في العدید من الدول، ولهذا �عتبره المستثمرون الحل لالستثمارُ�عد الذ

 .)224F72(الناجح والر�ح المضمون 
 المطلب الثاني: أس�اب تداول الفضة

؛ بل لها استخدامات -فحسب–على خالف الذهب؛ فإن الفضة ال یتم تداولها �عملة مال�ة 
 تداولها ألس�اب عدیدة، أهمها: صناع�ة عدیدة، ولذلك یلجأ المستثمرون إلى

  الحما�ة من التضخم: .1
�الرغم من أن أسعار الفضة متقل�ة أكثر من الذهب؛ إال أن تداولها یوفر حما�ة من التضخم 

 .)225F73(وتقل�ات السوق 
 السعر القلیل مقارنًة �الذهب: .2

ة، ولهذا ُ�طلق �عتبر سعر الفضة �معدن ثمین �متناول ید الكثیر مقارنًة �غیره من المعادن الثمین
 .)226F74(علیها: "ذهب الفقراء"، وهو الذي �شجع المستثمر�ن لالستفادة من هذه المیزة لتداول الفضة

 تعدد االستخدامات الصناع�ة: .3
% من استخدام الفضة ع�ارة عن استخدامات صناع�ة �اإللكترون�ات 50تشیر الدراسات إلى أن 

، فعلى سبیل المثال: تم تفصیل الطلب العالمي على )227F75(والحواسیب واأللعاب وال�طار�ات والمك�فات

)71( https://www.ambroker.com " ،وزنها ذهب –أس�اب تشجع تداول الذهب الیوم 6مدونة المستثمر�ن." 
)72( /https://www.arabprices.org" ،لماذا االستثمار في الفضة بدًال من الذهب." 
 ".ك�ف یتم تداول الفضة" ،https://www.thinkmarkets.com/. و124صعملة عالم�ة واحدة، حامد،  )73(
 ".ك�ف یتم تداول الفضة، "https://www.thinkmarkets.com/. 7ص الفضة، عط�ة، )74(
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 248طًنا للمجوهرات و 8801طًنا، مقابل  25561�ما �عادل  2007الفضة لألغراض الصناع�ة عام 
طًنا لصنادیق المؤشرات المتداولة. األمر الذي یز�د من القوة الشرائ�ة  2147طًنا للعمالت المعدن�ة و

الثمین، و�جعله ملجًأ آمًنا لالستفادة منه في العدید من الصناعات إذا ما  وز�ادة نس�ة الطلب لهذا المعدن
. )228F76(تعرض سوق االستثمار ألي انه�ار

 عدم ارت�اط الفضة �مخزون الدول: .4
على خالف الذهب؛ فإن الفضة متواجدة �شكل أكثر �متناول أیدي الناس، �عود ذلك إلى أن 

ذهب وتوِدع في بنو�ها �م�ات هائلة منه، أما الفضة فال یتم الدول تر�ط ثرواتها �مخزون احت�اطي من ال
االحتفاظ بها إلى حد �بیر في الودائع الحكوم�ة والبنوك الدول�ة، لذا فهي متواجدة في أسواق العمالت 

 .)229F77(والصناعات �شكل منتشر و�سهل تداولها �شكل أكبر لصغار المستثمر�ن
 سرعة ارتفاع األسعار: .5

األسواق �سرعة هائلة، فعلى سبیل المثال: �ان سعر األونصة من الفضة ینمو سعر الفضة في 
دوالًرا، ما �عني أنه ارتفع في  18و 17متراوًحا بین  2010س�عة دوالرات، ثم صار في عام  2005عام 

 .)230F78(% وأكثر100غضون خمس سنوات بنس�ة 
 الخاتمة

 وفیها أهم النتائج وتوص�ة:
 النتائج:
 ن أن اإلنسان منذ عهٍد قد�م �عتمد الذهب والفضة �عملة أساس�ة.�عتقد عدٌد من المؤرخی .1
ارت�ط الذهب والفضة في الفقه المالي اإلسالمي ارت�اًطا وث�ًقا �مفهوم النقد والثمینة، وذلك منذ  .2

 القرن األول للهجرة وحتى انتهاء الخالفة العثمان�ة.

 .6ص الفضة،عط�ة،  )75(
)76(/https://www.thinkmarkets.com، "والفضة یتم تداول ك�ف ،"/https://www.arabprices.org، " لماذا

  ".االستثمار في الفضة بدًال من الذهب
)77( /https://www.arabprices.org، "لماذا االستثمار في الفضة بدًال من الذهب." 
 ".لماذا االستثمار في الفضة بدًال من الذهب" ،https://www.arabprices.org/. و4ص الفضة،عط�ة،  )78(
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ك لغا�ة الثالثین�ات من القرن العشر�ن، ظلت العمالت الدول�ة مرت�طة �الذهب ارت�اًطا م�اشًرا وذل .3
ثم انتقلت إلى نظام سعر الصرف الثابت وذلك �جعل الدوالر عملة رئ�س�ة مع �قاء ارت�اطه 

 م، ثم انتهى األمر �فك االرت�اط بین الدوالر والذهب.1970�الذهب لغا�ة عام 
من التضخم، عدم  من أهم أس�اب تداول الذهب أنه �ختص �مزا�ا مال�ة عال�ة مثل الحصانة .4

التأثر �األزمات الجیوس�اس�ة، المكانة مقابل العمالت، تنو�ع المحفظة االستثمار�ة، الحما�ة من 
 الضرائب.

أما الفضة فأهم أس�اب تداولها: الحما�ة من التضخم، السعر القلیل مقارنًة �الذهب، تعدد  .5
 ارتفاع األسعار.االستخدامات الصناع�ة، عدم ارت�اط الفضة �مخزون الدول، سرعة 

لم ترت�ط العمالت �الفضة ارت�اًطا وث�ًقا في العصور الحدیثة، إال أنها تحظى في القرن الحادي  .6
والعشر�ن �إق�ال شدید من ِقبل أر�اب الصناعات والمجاالت اإللكترون�ة، وال زال الطلب علیها 

 یزداد.
الدقة في قابل�ة السحب  �ختص الذهب والفضة �عدة خواّص فیز�ائ�ة و��م�ائ�ة من أهمها: .7

والطرق، وعدم التأثر �العوامل الطب�ع�ة، والتوصیل الحراري، واللمعان، وُحسن اللون والرونق، 
 والث�ات في الق�مة، مما جعلهما الوس�ط األكثر نجاعًة في الت�ادل.

 توص�ة
ما في النظام النقدي یوصي خبراء االقتصاد �التوجه إلى االستثمار في الذهب والفضة، والعودة للعامل به

كبدیل للعمالت الدول�ة، وذلك ألس�اب عدة؛ أهمها: الحما�ة من التضخم، وعدم تعرضهما للكساد 
واالنه�ار، وعدم التأثر �األزمات الجیوس�اس�ة، وز�ادة الطلب علیهما مع تقدم الصناعات، والحما�ة من 

 الضرائب.
 ثبت المصادر والمراجع

ن علي (مجهول تار�خ الوفاة وهو من علماء القرن السادس الدمشقي، أبو الفضل جعفر ب .1
الهجري)، اإلشارة إلى محاسن التجارة وُغشوش المدلسین فیها، (عنا�ة وتقد�م وتعلیق: محمود 

 م.1999، بیروت: دار صادر، 1األرناؤوط)، ط
 .ه)، إح�اء علوم الدین، بیروت: دار المعرفة505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت .2
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عّلة ر�وّ�ة الذهب
 جمیلة "محمد ت�سیر" صالح

 ، فلسطینجامعة الخلیل ،طال�ة د�توراة في الفقه وأصوله
jamilasalah0@gmail.com 

 ُملخَّص ال�حث
مة، وثالثة م�احث، وخاتمة،  تناوَل هذا ال�حث موضوع (ِعّلة �ا في الّذهب)؛ حیُث جاء في مقدِّ الرِّ

أحكاِمه ونفوذها، فالمجتمع  و�ان الهدف العاّم منه تعمیق مقصد احترام الّتشر�ع اإلسالمّي؛ وذلك �س�ادة
ُبهات؛   قد ألّنهاالمسلم �جب أْن یتقیَّد في �اّفة معامالته �أحكام الشر�عة اإلسالم�ة، وأْن یبتعَد عن الشُّ

 تؤّدي إلى الحرام.
�ا، وأقسامه، والِحكمة من  وقد جاء الم�حث األول في ثالثة مطالب، حیث تناول تعر�ف الرِّ
تحر�مه، وجاء الم�حث الثاني في أر�عة مطالب، فتناَول التعر�ف �الِعّلة، وخصائص الّذهب، وَعْرض 

ا، ثّم جاء الم�حث الثالث في مطلبْین، تناول فیهما أقوال الفقهاء في ِعّلة ر�و�ة الّذهب وأدّلتهم ومناقشته
أثر الِخالف في ِعّلة ر�وّ�ة الّذهب على النقود وعلى المعادن، وأخیًرا تضّمنْت خاتمة ال�حث أهّم النتائِج 

ل إلیها، ولعّل أهم تلك النتائج اعت�ار ُمطَلق الّثمن�ة ِعّلَة ر�وّ�ِة الّذهب، وا لتي والتوص�ات التي تّم التوصُّ
�ا في النقود الورق�ة، وعدم جر�انه في المعادن.  یترتَّب علیها جر�اُن الرِّ

Abstract 
      This research deals with (The Cause of Usury in Gold), as it came in an 
introduction, three sections, and a conclusion. The general goal is to deepen the 
purpose of respecting Islamic legislation; through the supremacy and influence 
of its rulings. The Muslim community must adhere in all its dealings to the 
foundations and rulings of Islamic Law, not be negligent to the forbidden, and 
to stay away from suspicions that may lead to committing the forbidden. 
       The first study came in three requests: the definition of usury, its divisions, 
and the wisdom of its prohibition. The second study came in four requests: the 
definition of the cause, the characteristics of gold, and presenting the jurists 
sayings on the usurious cause of gold with their evidence and discussion. The 
third study came in two requests: the impact of the disagreement on the usurious 
cause of gold on money and on metals. Finally the conclusion of the research 
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included the most important findings and recommendations that were reached, 
the most important result is considering the absolute value as the usurious cause 
of gold, which results in the occurrence of usury into paper money, and the lack 
of usury occurrence into metals.  

مة  المقدِّ
الحمد � ربِّ العالمین الذي هدانا وعلَّمنا ووّفقنا، نحمُده ونستعیُنه ونستهد�ه، ونعوُذ �ه من شرور 
 أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، والّصالة والّسالم على سّیدنا محمد وعلى آله وأصحا�ه والتا�عین، أما �عد،،،

م المجتمَع، و�ان من أعظم مقاصدها حفُظ نظام األّمة، فقد جاءت الشر�عة اإلس الم�ة لتنظِّ
واستدامة صالح أفرادها، و�نَّ من أبرز خصائصها شمولّیَتها لكاّفة مجاالت الح�اة من عقائَد وأخالٍق 

 وع�اداٍت ومعامالت.
عن الرِّ�ا وقد قام فقه المعامالت على أساس قواعد عامة �لّ�ة �وجوب العدل، والرِّضا، والّنهي 

وغیرها، و�ان على علماء العصور المختلفة ب�اُن األحكام الشرعّ�ة المتعلقة �المعامالت المال�ة، وال�حث 
ُبهات. ات؛ لتطمئنَّ القلوب �الُ�عد عن الحرام والشُّ  في أحكام الوقائع والمستجدَّ
ة أمور ة أحكام نظًرا لتمیُّزه في عدَّ ث�ات ق�مته، وعدم تأثره  مثل-وقد خصَّ اإلسالم الّذهب �عدَّ

، و�ّن من أهّم تلك األحكام تحر�َم المرا�اة ف�ه؛ فقد اّتفق الفقهاء على ثبوت الرِّ�ا -�المؤثرات الجو�ة وغیرها
 في الّذهب، ولكّنهم اختلفوا في عّلته.

 مشكلة ال�حث
 تكمن مشكلة ال�حث في اآلتي:

�ا في الّذهب مقتِصر عل�ه، أم أنّ  .1   هذا الّنهَي ُمعلَّل �ِعّلة؟هل الّنهي عن الرِّ
 هل اّتفق الفقهاء على هذه الِعّلة؟ .2
�ا فیها؟ .3  هل ُتقاس النقود الّرائجة على الّذهب في إث�ات ُحكم الرِّ
�ا في الحدید والنحاس وغیرهما من المعادن؟ .4  هل �جري الرِّ

 أهمّ�ة ال�حث:
 ن أهم�ة ال�حث في النقاط اآلت�ة:تكم

 مرت�طٌة �التعامل �الّذهب ارت�اًطا وث�ًقا، وال �خلو أحد غالً�ا من ذلك. عموم الحاجة؛ فح�اة الناس .1
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�ا وعّلته من أدّق الموضوعات الفقه�ة؛ فهو جدیٌر �ال�حث والعنا�ة؛ لخطورة  .2 دراسة موضوع الرِّ
�ا، وتساُهل �ثیٍر من الناس، ف�ه إّما لجهلهم أو لفساد ذممهم.  الوقوع في الرِّ

 :سبب اخت�ار موضوع ال�حث
 الدولي جاءت الكتا�ة في هذا الموضوع رغ�ًة من ال�احثة في تقد�م �حٍث علميٍّ مفید للمؤتمر

 ".أحكام الّذهب والفّضة ومستجداتها المعاصرة" بـ: السا�ع في جامعة الخلیل، والموسوم
 ال�حث إلى تحقیق األمور اآلت�ة: یهدف :أهداف ال�حث

 ه �مرونته وشمولیته.احترام الّتشر�ع اإلسالمي واستشعار عظمت .1
�ا) و��ان الحكمة من تحر�مه. .2  تعر�ف مصطلح (الرِّ
 الّتفر�ق بین ر�ا الفضل ور�ا النسیئة. .3
 الّتعر�ف �الِعّلة. .4
 ب�ان خصائص الّذهب. .5
�ا في الّذهب. .6 ل إلى الرأي الراجح لِعّلة الرِّ  التوصُّ

 منهج ال�حث:
دراستي المنهج الوصفي مع االستفادة من  سأعرض في ،وتحق�ًقا للغا�ة المرجّوة ،ائدةإتماًما للف

 ستنتاجّي َوفَق الخطوات اآلت�ة:المنهجین: االستقرائّي واال
الرُّجوع إلى أّمهات المصادر لجمع المادة العلم�ة، سواٌء من المكت�ات العامة أو من المكت�ة  .1

 الشاملة اإللكترون�ة.
 ا إلیهم عمًال �األمانة العلمّ�ة.وعْزُوه ،و قول للعلماء من �تبهم المعتمدةذ �ل رأي أأخ .2
 ذ�ر اسم الكتاب ومؤلفه ومعلومات عنه، وذ�ر رقم الجزء ورقم الصفحة. .3
 توثیق اآل�ات القرآن�ة بذ�ر اسم السورة واآل�ة. .4
عزو األحادیث الّنبوّ�ة الشر�فة إلى مصادرها والُحكم على �ل حدیث في غیر ال�خارّي  .5

 لتي حكم علیها األل�انّي.ومسلم، مع االستعانة �ط�عات السنن ا
 االستعانة ب�عض المواقع على ش�كة اإلنترنت، وتوثیق المعلومات منها. .6

 الدراسات السا�قة:
 وجدُت الدراسات اآلت�ة المتعلِّقة �موضوع ال�حث واستفدُت منها:
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�ا والمعامالت المصرف�ة في نظر الشر�عة اإلسالم�ة، للش�خ الد�تور عمر بن )1  كتاب �عنوان: الرِّ
عبد العز�ز المترك، جاء في تمهید وثالثة أبواب وخاتمة، وقد تكلَّم ال�احث في موضوع (األموال 
الر�وّ�ة والِعّلة فیها) في الم�حث الثالث من ال�اب األول في الفصل الثاني، وجاء هذا الم�حث في 

�ا في األصناف الستة المذ�ور  ة في السّنة النبو�ة خمٍس وثالثین صفحًة، بّین ف�ه ال�احث ِعّلة الرِّ
 الشر�فة، والتي �ان الّذهب من ضمنها.

�ا في الّذهب. أما �حثي، فقد اقتصَر على  دراسة ِعّلة الرِّ
�ا، للد�تور رفیق المصري، جاء في فصل تمهیدي وس�عة  )2 كتاب �عنوان: الجامع في أصول الرِّ

�ا في ال�اب الثالث، بیّ  �ا في أبواب وخاتمة، وجاء الحدیث في ِعّلة الرِّ ن ف�ه ال�احث ِعّلة الرِّ
الّذهب والفّضة وفي �اقي األصناف المذ�ورة في الحدیث الشر�ف، و�ان ذلك في حدود الثالثین 

 صفحة.
�ا في الّذهب ومناقشتها �شكل �شيء من الشرح والّتفصیل.  وافترق �حثي عنه �عرض األدلة في ِعّلة الرِّ

لألستاذ الد�تور عبد هللا بن الم�ارك آل س�ف، وهو  ِعّلة ر�ا الفضل في النقدین، �حث �عنوان: )3
، وهو �حث دقیق جمع ف�ه ال�احث األدلَة الكثیرَة www.alukah.netمنشور على موقع األلو�ة 

 لكل قول من األقوال.
�ا في الّذهب.وافترق عنه �حثي �المطالب األخرى الزائدة ذات العناو�ن المتعلِّقة �  ِعّلة الرِّ

 :محتوى ال�حث
مُت ال�حث إلى مقدمة، وثالثة  م�احث، وخاتمة على النحو اآلتي: قسَّ

وحَوت على مشكلة ال�حث، وأهمیته، وسبب اخت�ار موضوعه، وأهدافه، ومنهجه، والّدراسات  :المقدمة
 الّسا�قة.

�االم�حث األول  : الرِّ
�ا لغًة المطلب األول  واصطالًحا: تعر�ف الرِّ
�االمطلب الثاني  : أقسام الرِّ
�ا والحكمة من تحر�مه: المطلب الثالث  مفاسد الرِّ

�ا في الّذهب الم�حث الثاني:  ِعّلة الرِّ
 : التعر�ف �الِعّلة المطلب األول
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 : خصائص الّذهبالمطلب الثاني
�ا في الّذهبالمطلب الثالث  : أقوال الفقهاء في ِعّلة الرِّ
 مناقشة األقوال والترج�ح بینها: المطلب الرا�ع

 ر الخالف في ِعّلة ر�وّ�ة الّذهبأث الم�حث الثالث:
�ا في األوراق النقد�ة؟: هل �المطلب األول  جري الرِّ
�ا في المعاالمطلب الثاني  دن؟: هل �جري الرِّ

 والتي ستتضّمن النتائج والتوص�ات إْن شاء هللا تعالى. الخاتمة:
 الم�حث األول: الرِّ�ا

�ا لغًة واصطالًحاا  لمطلب األول: تعر�ف الرِّ
ْ�وة والرُّْ�وة والرِّْ�وة والرَّ�اوة والراب�ة  �ْو والرَّ الر�ا لغًة: من رَ�ا الشيء یر�و ُرُ�و�ا وِر�اًء: زاد ونما، والرَّ

Pوالر�اة: �لها ما ارتفع من األرض

1
231FP{َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة رَّاِبَ�ًة} :وفي قول هللا تعالى ،P

2
232FP ْي: زائدةأP

3
233FP :قولنا� ،

Pأر�ْیُت إذا أخذُت أكثر مما أعطیت

4
234FP ا، ور�َّْیته تر��ة وترّ�ْیته: أي� ، وأرَ�ْیته: نمَّْیته، والُمر�ي: الذي �أتي الرِّ

Pغذْوته، وهذا لكل ما یْنمى �الولد والزرع ونحوه

5
235FP. 

، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، (دار الكتب العلم�ة، المحكم والمح�ط األعظمالمرسي، أبو الحسن علي بن إسماعیل: ) 1(
 ، مادة (ر ب و).327، ص10ج م)2000، 1بیروت، ط

 .10رة الحاّقة: سو ) 2(
، ، تحقیق: یوسف الش�خ محمد، (المكت�ة العصر�ةمختار الصحاحالرازي، ز�ن الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي �كر: ) 3(

 ، مادة (ر ب ا).117م) ص1999، 5صیدا، ط ،الدار النموذج�ة، بیروت
منهم، انظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن والمراد �األخذة الراب�ة: إهالك االستئصال، أي ل�س في إهالكهم إ�قاء قلیل 

 .122، ص29م) ج1984، (الدار التونس�ة، تونس، التحر�ر والتنو�رمحمد: 
، تحقیق: أحمد البردوني و�براه�م الجامع ألحكام القرآن= تفسیر القرطبيالقرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد: ) 4(

 .315، ص3ج م)1964، 2أطف�ش، (دار الكتب المصر�ة، القاهرة، ط
، مادة 307 -304، ص14ج هـ)1414، 3، (دار صادر، بیروت، ط: لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم) 5(

 (ر�ا).
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236Fقابلة �الجنس"�أّنه: "الز�ادة المشروطة في العقد عند الم الحنفّ�ةوأما اصطالًحا فعرَّفه 

، وهو 6
237Fأ�ًضا: "عقد فاسد �صفة، سواء ُوِجدت ز�ادة أم لم توجد"

"الز�ادة التي �ستز�دها  �أّنه: لمالكّ�ة، وعّرفه ا7
Pالُمر�ي في دینه لتأخیره �ه إلى أجل"

8
238FP أّنه: "مقابلة عوض �آخر مجهول التماثل في  الّشافعّ�ة، وعرَّفه�
239Fفي العوضین أو أحدهما"مع�ار الشرع حالة العقد، أو مع تأخیر 

، فهو عندهم �قع على وجهین؛ الز�ادة 9
240Fوالنسيء

241FPالز�ادة في أش�اء مخصوصة"�أّنه: " الحنابلة، وعرَّفه 10

11
P. 

وعّرفته مجلة مجمع الفقه اإلسالمي �أّنه: "ز�ادة في أحد البدلْین المتجانسْین من غیر أن �قابل 
242FPهذه الز�ادة عوض"

12
P. 

 .30، ص2م) ج1937، (مط�عة الحلبي، القاهرة، االخت�ار لتعلیل المختارالموصلي، عبد هللا بن محمود: ) 6(
، 1هـ) ج1322، 1، (المط�عة الخیر�ة، طة على مختصر القدوري الجوهرة النیر ال�مني، أبو �كر بن علي بن محمد: ) 7(

م) 2000، 1، (دار الكتب العلم�ة، بیروت، طالبنا�ة شرح الهدا�ة، انظر: العیني، أبو محمد محمود بن أحمد: 212ص
 .260، ص8ج

سد أو ممنوع شرًعا، انظر: وهذا التعر�ف للر�ا �المعنى األعم، وُ�طَلق على �ل ز�ادة في المال أو األجل، وعلى �ل ب�ع فا
 .33م) ص2010، 2، (دار القلم، دمشق، طفي فقه المعامالت المال�ة والمصرف�ةحّماد، نز�ه: 

: "لما نزلت اآل�ات األواخر من سورة ال�قرة في الر�ا خرج -رضي هللا عنها–و�دّل على هذا المعنى من الر�ا قول عائشة 
، الجمع بین الصح�حینلتجارة في الخمر". انظر: الحمیدي، محمد بن فتوح: فتالهّن في المسجد وحرَّم ا رسول هللا 

 )،3293، حدیث (167، ص4م) ج2002، 2تحقیق: علي البواب، (دار ابن حزم، بیروت، ط
، التحر�ر والتنو�رفظاهره أن تحر�م التجارة في الخمر �ان عمًال �آ�ة النهي عن الر�ا، فهو ب�ع فاسد، انظر: ابن عاشور: 

 .88، ص3ج
، تحقیق: محمد حجي، (دار الغرب اإلسالمي، المقدمات الممهداتابن رشد (الجد)، أبو الولید محمد بن أحمد: ) 8(

 .8، ص2م) ج1988، 1بیروت، ط
، فتح القر�ب المجیب في شرح ألفاظ التقر�ب= شرح ابن القاسم على متن أبي شجاعابن الغرابیلي، محمد بن قاسم: ) 9(

 .164م) ص2005، 1للط�اعة والنشر، دار ابن حزم، ط (الجفان والجابي
، تحقیق: قاسم النوري، (دار المنهاج، الب�ان في مذهب اإلمام الشافعيال�مني، أبو الحسین �حیى بن أبي الخیر: ) 10(

 .162، ص5م) ج2000، 1جدة، ط
 .3، ص4م) ج1968 (مكت�ة القاهرة، المغني،ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد: ) 11(
 .571، ص2، (منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة) العدد: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) 12(
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243FPد�ان السماو�ة، وهو من ��ائر الذنوبوالرِّ�ا محرَّم في جم�ع األ

13
P ّنة ٌم �القرآن والسُّ ، ومحرَّ

244FPواإلجماع

14
Pِِّه َفانَتَهَى َفَلُه َما� ن رَّ َ�ا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ ، فقد قال هللا تعالى: {َوَأَحلَّ ّ�ُ البْ�ع َوَحرََّم الرِّ

P َأْصَحاُب النَّاِرُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن}َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى ّ�ِ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـِئكَ 

15
245FP ،"لعن رسول هللا و  ا� آكل الرِّ

246FPومو�َله وشاهد�ه و�ات�ه"

16
P247، وأجمع الفقهاء على أّن الرِّ�ا محرَّمFP

17
P فمْن استحّله فقد �فر؛ إلنكاره معلوًما ،

248FPمن الدین �الضرورة، أّما مْن تعامل �ه دون أن �كون ُمستِحال� له فهو فاسق

18
P. 

 طلب الّثاني: أقسام الرِّ�االم
�ا على: ِر�ا الّنسیئة الذي نزلْت في شأنه اآل�ات القرآن�ة في أواخر سورة ال�قرة، وعلى ِر�ا  ُ�طَلق الرِّ

ّنة النبوّ�ة الشر�فة 249FPالبیوع الذي ثبت تحر�مه في السُّ

19
Pوالفرق بینهما أّن ِر�ا البیوع �جري في أموال ر�وّ�ة ،

250FPن ف�جري في األموال الر�وّ�ة وفي غیرهاخاصة، وأّما ِر�ا الدیو 

20
P. 

 الَفرع األول: ِر�ا الّنسیئة
�ا الذي �ان مشهوًرا متعارًفا عل�ه في الجاهلّ�ة 251FPوهو الرِّ

21
Pا َال�َ ، فقال هللا تعالى: {الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الرِّ

ْ�َطاُن ِمَن اْلمَ  َ�ا}َ�ُقوُموَن ِإالَّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخ�َُّطُه الشَّ Pّسِ َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما البْ�ع ِمْثُل الرِّ

22
252FPفقد جاء ،

253FPالب�ان ف�ه واضًحا قاطًعا

23
P. 

ّنة،التو�جري، محمد بن إبراه�م: ) 13( (دار أصدار المجتمع، المملكة العر��ة  مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسُّ
 .725م) ص2010، 11السعود�ة، ط

 .3699-3698، ص 5) ج4، (دار الفكر، دمشق، طالفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي، وه�ة مصطفى) 14(
 .275سورة ال�قرة: ) 15(
، تحقیق: �شار معروف، (دار الجامع الكبیر= سنن الترمذيأخرجه الترمذي، انظر: الترمذي، محمد بن ع�سى: ) 16(

الر�ا، قال الترمذي: الحدیث  )، �اب ما جاء في آكل1206، حدیث (503، ص2م) ج1988الغرب اإلسالمي، بیروت، 
 حسن صح�ح.

، (دار الكتب العلم�ة، مراتب اإلجماع في الع�ادات والمعامالت واالعتقاداتابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد: ) 17(
 .391، ص9، (دار الفكر) جالمجموع شرح المهذبالنووي، أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف: /89بیروت) ص

 .51، ص22، دار السالسل) ج2(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمّ�ة، الكو�ت، ط ،�ة الكو�ت�ةالموسوعة الفقه) 18(
 .20، صفي فقه المعامالت المال�ة والمصرف�ة المعاصرةحّماد: ) 19(
ب�ان، أبو عمر ُدب�ان بن محمد: ) 20( ، 2، (مكت�ة الملك فهد الوطن�ة، الر�اض، طالمعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةالدُّ

 .63، ص11هـ) ج1422
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254FPو�سّمى أ�ًضا بِر�ا الدیون، أو ِر�ا القروض

24
P(ابن الق�ِّم) 255، وقد عّبر عنهFP

25
P  ا الجلّي، فكان� �الرِّ

إال ُمعَدم محتاج، فیر�و المال عل�ه من غیر تحر�مه قصًدا؛ ِلما ف�ه من الضرر العظ�م، فال �قع ف�ه غالً�ا 
نفع �حصل عل�ه، و�ز�د مال الُمرابي من غیر نفع �حصل منه ألخ�ه، ف�أكل المال �ال�اطل، و�حصل 

، ولم �جئ مثل هذا أخوه على غا�ة الّضرر؛ ولذلك آذَن هللا تعالى َمْن لم یَدعه �حر�ه وحرِب رسوله 
َن ّ�ِ َوَرُسوِلِه}-جّل في عاله- الوعید في �بیرٍة غیره، فقال هللا P: {َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِ�َحْرٍب مِّ

26
256FP ولهذا ،

257FPكان من أكبر الك�ائر

27
P. 

و�قع ِر�ا الجاهلّ�ة في ثالث صور؛ أّما الصورة األولى، فهي الز�ادة في الحّق مقابل تأخیر األجل 
ْین، فقد �ان الرجل إذا حّل  أجل الّدْین �قول الغر�م لصاحب الحّق: زدني في األجل حتى إذا حّل موعد الدَّ

أز�دك في المال، أو �قول صاحب الحّق للمدین إذا حّل األجل: أتقضي أم ُتر�ي؟ فإْن قضى أخَذ دْینه، 
َر عنه في األجل، وأّما الصورة الّثان�ة، فتقع عند عقد القرض، أي �كون قرًضا  و�ال زاده في حقِّه وأخَّ

�ا في ثمن المب�ع �الّنسیئة إذا حّل أجله عند مؤّجًال ب ز�ادة مشروطة، وأّما الصورة الّثالثة، فهي أن �قع الرِّ
ْین �قول للمدین: تقضیني أو تز�دني؟ فإْن �ان عنده  تأخیره إلى أجٍل آخر، فكان الرجل إذا حّل أجل الدَّ

، 3، (دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، طمفات�ح الغیب=التفسیر الكبیرالرازي، أبو عبد هللا محمد بن عمر: ) 21(
 .72، ص7ج هـ)1420

 .275سورة ال�قرة: ) 22(
 .372، ص2، (دار الفكر العر�ي، القاهرة) جالتفسیر القرآني للقرآنالخطیب، عبد الكر�م یونس: ) 23(
، مع مجموعة أ�حاث في �تاب "�حوث فقه�ة في قضا�ا الرِّ�ا وأثره على المجتمع اإلنسانيألشقر، عمر سل�مان: ا) 24(

 .590 -589، ص2م) ج1998، 1اقتصاد�ة معاصرة"، (دار النفائس، عّمان، ط
ن قّ�م الجوز�ة، لم ابن القّ�م هو الش�خ اإلمام العّالمة محمد بن أبي �كر الزرعي شمس الدین الحنبلي، المعروف �اب 25

�خُلف الش�خ العّالمة تقّي الدین ابن ت�م�ة مثله، من تصان�فه: زاد المعاد في هدي الع�اد، إعالم الموقِّعین عن رّب العالمین 
، تحقیق: أحمد الوافي �الوف�اتهـ، انظر: الصفدي، صالح الدین خلیل بن أی�ك: 751عام  -رحمه هللا–وغیرها... توفي 

 .197 -195، ص2م) ج2000ر�ي مصطفى، (دار إح�اء التراث، بیروت، األرناؤوط وت
 .279سورة ال�قرة: ) 26(
، تعلیق: أبو عبیدة آل سلمان، (دار ابن الموقعین عن رّب العالمینابن القّ�م، أبو عبد هللا محمد بن أبي �كر: إعالم ) 27(

 .397، ص3هـ) ج1423، 1الجوزي، المملكة العر��ة السعود�ة، ط
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ن التي فوق ذلك: إْن �انت  258FP(ابنة مخاض)شيء �قتض�ه قضى، و�ال حّوله إلى السِّ

28
P  ،جعلها ابنة لبون�

259FPثّم حّقة، ثّم جذعة، ثّم ر�اع��ا وهكذا

29
P. 

 الَفرع الّثاني: ر�ا الُبیوع
ّنة النبوّ�ة  وهو ب�ع الّنقود �الّنقود مع الز�ادة، أو الطعام �الطعام مع الز�ادة، وقد ثبت تحر�مه �السُّ

260FPالمطهرة

30
Pتعمل الّنبّي ، فقد ثبت أّن تحر�مه �ان في غزوة خیبر، فقد (اس  رجًال على خیبر، فجاء بتمٍر

جنیب، فقال: "أُكلُّ تمر خیبر هكذا؟" قال: إّنا لنأخذ الصاع �الصاعْین، والصاعْین �الثالثة، فقال: "ال 
261FPتفعل، ِ�ْع الجمع �الّدراهم ثم اْبتع �الّدراهم جنیً�ا")

31
P ومعنى الجنیب: أي الجّید، ودّل الحدیث الشر�ف أّن ،

مع االختالف في الجودة ال �صح، والطر�ق البدیل لذلك هو ب�ع الّتمر الرديء ثم شراء الجید  ب�ع الّتمر
Pبثمن الرديء

32
262FP. 

263FPوعن (ع�ادة بن الصامت)

33
P –أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه  قال: "الّذهب �الّذهب، والفّضة

الملح، مثًال �مثل، سواًء �سواء، یًدا بید، �الفّضة، والُبرُّ �الُبّر، والّشعیر �الّشعیر، والّتمر �الّتمر، والملح �
264FPفإذا اختلفت هذه األصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یًدا بید"

34
P ا في هذه األصناف� ، فثَبَت جر�ان الرِّ

265FPالستة

35
P. 

البنة المخاض هي: أنثى اإلبل التي أتمت سنة، واللبون: التي أتّمت سنتین، والحّقة: التي أتّمت ثالث سنین، ا) 28(
م) 2008، (جامعة القدس المفتوحة، )2فقه ع�ادات (والجذعة: التي أتّمت أر�ع سنین، انظر: مجموعة من المؤلفین: 

 .52ص
 .23 -22، صلمعاصرةفي فقه المعامالت المال�ة والمصرف�ة احّماد: ) 29(
 .472، ص3م) ج2009، 1، (بیت األفكار الدول�ة، طموسوعة الفقه اإلسالميالتو�جري، محمد بن إبراه�م: ) 30(
 ).2236، حدیث (56، ص3، جالجمع بین الصح�حینمتفٌق عل�ه، انظر: الحمیدي: ) 31(
 .818-817، ص3هـ) ج1425رة، ر�ي، القاه، (دار الفكر العخاتم الّنبّیینأبو زهرة، محمد بن أحمد: ) 32(
ع�ادة بن الصامت: أحد الصحا�ة الك�ار، ُ�كّنى أ�ا الولید، شهد المشاهد وشهد البْ�عتین �العق�ة األولى والّثان�ة، ) 33(

في بیت المقدس سنة أر�ع وثالثین  -رحمه هللا–على الصدقات، و�ان �علِّم أهل الصّفة القرآن، توفي  استعمله الّنبّي 
عادل العزازي،  ، تحقیق:معرفة الصحا�ةاثنتین وس�عین سنة، انظر: األصبهاني، أبو نع�م أحمد بن عبد هللا:  وهو ابن

 .1919، ص4ج م)1998، 1(دار الوطن، الر�اض، ط
 ).671، حدیث (417، ص1، جالجمع بین الصح�حینمتفق عل�ه، انظر: الحمیدي: ) 34(
 .7443، ص5ج ،الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي: ) 35(
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�ا الجلّي؛  وهذا النوع من الرِّ�ا عّبر عنه ابن القّ�م �الرِّ�ا الخفّي، و�ان تحر�مه ألنه ذر�عة إلى الرِّ
ا للذرائع، فإّن ب�ع الّدرهم �الّدرهمْین أي ُحرِّ  للتفاوت بْین النوعین في الجودة، أو في الثقل، أو في –م سد�

یؤدي إلى أْن یتدرَّج الشخص �الر�ح المعّجل فیها إلى الر�ح المؤخر، وهو عْین ر�ا  -الّسكة أو غیر ذلك
الذر�عة ومَنع ب�ع الّدرهم �الّدرهمْین نقًدا أو  الّنسیئة، وهذه ذر�عة قر��ة جًدا؛ فمن حكمة الشارع أْن سّد هذه

266FPنسیئًة، فهذه حكمة معقولة تُسدُّ �اب المفسدة

36
P. 

َص ف�ه عند (الحاجة) ا لذر�عة ِر�ا الّنسیئة، ُرخِّ 267FPولّما �ان تحر�م ِر�ا البیوع سد�

37
P  والمصلحة

268FPالّراجحة، فإّنه ُ�غتَفر في الوسائل ما ال ُ�غتَفر في المقاصد

38
P. 

269FPلبیوع قسمان: ِر�ا فضٍل وِر�ا َنساءوِر�ا ا

39
P ؛ أّما ِر�ا الفضل فهو: ب�ع مال ر�وّي �جنسه حاال� مع

ز�ادة أحد العوضین على اآلخر، �ب�ع درهم بدرهمین نقًدا، أو صاع من قمح �صاع ونصف منه مع 
جنسه إذا اتفقا في  التقا�ض، وأّما ِر�ا الّنساء فهو: تأخیر أحد البدلْین في بْ�ع مال ر�وّي �جنسه أو �غیر

270FP(ِعّلة)

40
P ا� 271FPالرِّ

41
P. 

تة   إلى  -المذ�ورة في حدیث ع�ادة بن الصامت-وقد اّتفق الفقهاء على تقس�م األصناف السِّ
فئتین: فئِة الّذهب والفّضة، وفئِة القمِح والّشعیر والّتمر والملح، وهم متفقون على أّن م�ادلة متجانسین 

أي صنفین واقعین – ال �جوز فیها فضل وال نساء، أّما م�ادلة متقار�ین كالّذهب �الّذهب، أو الملح �الملح:

 .399-397، ص3، جإعالم الموقعینابن القّ�م: ) 36(
المثال على ذلك: جواز ب�ع العرا�ا، وهي ب�ع الرطب خرًصا �الّتمر �یًال ف�ما دون الخمسة أوسق، فاألصل في الشرع ) 37(

، أّما العرا�ا -�الّتمر �یًال وهي ب�ع الّتمر خرًصا –أن الّتمر �الّتمر ال بّد ف�ه من التساوي والتقا�ض، ولذلك ُحرِّمت المزابنة 
فقد جازت على سبیل الرخصة واالستثناء من أحكام المزابنة ور�ا الفضل، وذلك لحاجة الّناس ألكل الرطب في موسمه مع 

الدار الشام�ة،  -، (دار القلم، دمشقالجامع في أصول الرِّ�اعدم امتالكهم للنقود لشرائها. انظر: المصري، رفیق یونس: 
 .105م) ص1991 ،1بیروت، ط

 .30-27، صفي فقه المعامالت المال�ة والمصرف�ة المعاصرةحّماد: ) 38(
 .591، ص2، جالر�ا وأثره على المجتمع اإلنسانياألشقر: ) 39(
 سأتكلم عن مفهوم الِعّلة في الم�حث الالحق.) 40(
 .46-44، صفي فقه المعامالت المال�ة والمصرف�ة المعاصرةحّماد: ) 41(
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أي صنفْین �لٌّ -�الّذهب �الفّضة: ف�جوز فیها الفضل دون النساء، وأّما م�ادلة مختلفین  -في نفس الفئة
P�الّذهب �الحنطة: ف�جوز فیها الفضل والنَّساء -منهما في فئة

42
272FP. 

�ا، وا  لِحكمة من تحر�مهالمطلب الّثالث: مفاسد الرِّ
�ا و(الغَرر) 273FPتدور المعامالُت المحّرمُة على ثالثة أش�اء؛ الرِّ

43
P والظُّلم، فكّل معاملة اشتملت على ،

274FPأحدها فهي حرام، وما عداها فهو حالل؛ ألّن األصل في المعامالت الِحّل واإل�احة

44
P. 

�ا �قتضي أخذ مال اإلنسان من غیر عوض، و�ّن لمال المسلم ُحر  مًة عظ�مًة �ما قال رسول فالرِّ
275FP: "حرمة مال المسلم �حرمة دمه"هللا 

45
P ا �منع� ، فأْخذ الّدرهم الزائد ال �خلو من ضرر، �ما أّن الرِّ

�ا من تحصیل الّدراهم  الّناس من االشتغال �المكاسب؛ ألّن صاحب الّدرهم إذا تمّكن بواسطة عقد الرِّ
كاد یتحّمل مشّقة الكْسب والتجارة والصناعاِت الشاّقة، ما الزائدة خّف عل�ه اكتساب وجه المع�شة، فال �

276FPیؤدي إلى انقطاِع منافِع الخْلقِ 

46
P. 

�ا إلى قتل مشاعر الشفقة في اإلنسان، فإّن الُمرابي ال یترّدد في تجر�د المدین  و�ذلك ُ�فضي الرِّ
إضافًة ِلما ُ�سّب�ه الرِّ�ا من من أمواله، وهذا یتنافى مع تعال�م اإلسالم الحن�ف التي تُحّض على التعاون، 

ِم ثرواِت األغن�اِء على حساب الفقراء  العداوِة وال�غضاِء والخصوماِت بین األفراد؛ �سبب تضخُّ
277FPالكادحین

47
P278، وما �سّب�ه أ�ًضا من انقطاع المعروف بین الّناس من القرضFP

48
P. 

 .25، صفي فقه المعامالت المال�ة والمصرف�ة المعاصرةحّماد:  /105، صالجامع في أصول الرِّ�ا المصري:) 42(
الموسوعة الفقه�ة الغرر من التغر�ر، وهو الخطر والُخدعة، وهو ما �كون مجهول العاق�ة ال ُیدَرى أ�كون أم ال، انظر: ) 43(

 .138، ص31مصر) ج -، مطا�ع دار الصفوة1، (وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمّ�ة، الكو�ت، طالكو�ت�ة
 .725، صمختصر الفقه اإلسالميالتو�جري: ) 44(
رواه البّزار وأبو �على، ف�ه محمد بن دینار، وّثقه ابن حّ�ان وجماعة، وضّعفه جماعة، و�ق�ة رجال أبي �على ثقات، ) 45(

، تحقیق: حسام الدین القدسي، (مكت�ة ن�ع الفوائدمجمع الزوائد ومانظر: الهیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي �كر: 
 ).6865، حدیث (172، ص4م) ج1994القدسي، القاهرة، 

صح�ح الجامع الصغیر والحدیث حّسنه األل�اني، انظر: األل�اني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح: 
 ).3140، حدیث (601، ص1، (المكتب اإلسالمي) جوز�اداته

 .55، ص22، (دار السالسل) جسوعة الفقه�ة الكو�ت�ةالمو ) 46(
، (مكت�ة األسدي، مكة المكرمة، توض�ح األحكام من بلوغ المرامال�سام، أبو عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن: ) 47(
 .369، ص4م) ج2003، 5ط
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�ا واحد من األعمال التي ُتعمِّق في اإلنسان االنحراَف عن ا لمنهِج السوّي؛ ذلك أّن الُمرابي إّن الرِّ
�ستعبده المال، فهو �سعى للحصول عل�ه �كّل الطرق المتاحة، فیدوس على الِق�م، و�تجاوز الحدود، 

279FPو�عتدي على الُحُرمات، و�فضي إلى إن�ات الجشع، والُ�خل، والقسوة في نفسه

49
P وقد ُ�عرِّض ح�اته ،

280FPمُّل نتائجهاللخطر �سبب دخوله في مغامرات ل�س �استطاعته تح

50
P. 

�ا �كون مآُله �ثیًرا من المضاّر االقتصاد�ة، أهّمها: الّتضخُّم  وعلى المستوى االقتصادّي؛ فإّن الرِّ
االقتصادّي، وقّلة اإلنتاج، وال�طالة، وضعف فاعل�ة االستثمار، وتعطیل �ثیر من المشروعات الضخمة 

�ا تحّولت من أداة ذات الفائدة الكبیرة العاّمة، وحدوث �ثیر من األزمات  االقتصاد�ة؛ ذلك ألّن الّنقود �الرِّ
281FPُتعین على إش�اع حاجات الّناس إلى سلعة، وغیر ذلك من مضارّ 

51
P. 

و�ْكفي أْن نعلَم أّن هللا تعالى ال ُ�حرِّم وال یْنهى إال عن �ّل ما ف�ه ضرٌر ومفسدٌة خالصة، أو ما 
282FPكان ضرُره ومفسدُته أكثَر من نفِعه وفائدته

52
P. 

�ا في الّذهبال  م�حث الّثاني: ِعّلة الرِّ
المطلب األول: التعر�ف �الِعّلة 

283FPالِعّلة لغًة تعني: المرض

53
P284، وهذا ِعّلة لهذا أي: سببFP

54
P وأّما الِعّلة في اصطالح األصولیین ،

فهي: الوصف الّظاهر المنض�ط الذي یناسب الُحكم بتحقیق مصلحة الّناس، إّما �جلب منفعة أو دفع 
یت ِعّلة؛ ألّنها غیَّرت حال المحّل، أخًذا من ِعّلة المر�ض؛ ألنها اقتضت مَضّرة، ف هي مناط الُحكم، وُسمِّ

285FPتغییر حاله

55
P. 

 .55، ص22، (دار السالسل)، جالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة) 48(
 .609-608، صره على المجتمع اإلنسانيالرِّ�ا وأثاألشقر: ) 49(
 .369، ص4، جتوض�ح األحكام من بلوغ المرامال�سام: ) 50(
، (�حث مقّدم للكنجرس العالم�ة االقتصاد اإلسالمي في مواجهة األزمات االقتصاد�ة العالم�ةحسین مطاوع:  الترتوري،) 51(

 .15-13م) ص2011للنظم اإلسالمّ�ة، اّتحاد الجامعات المالیز�ة، 
 .369، ص4، جتوض�ح األحكامال�سام: ) 52(
 ، مادة (علل).216، صمختار الصحاحالرازي: ) 53(
 ، مادة (علل).471، ص11، جلسان العربابن منظور: ) 54(
، (مؤسسة الرّ�ان، روضة الناظر وجّنة المناظر في أصول الفقهابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد: ) 55(
 .144، ص2م) ج2002، 2ط
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وقد اسُتعِمل مصطلح (الِعّلة) استعماالٍت مختلفة، و�ان االستعمال األصلّي له هو ما ُ�عبَّر �ه 
الوصف الظاهر المنض�ط الذي ُتناط  ، ثّم غلَب استعماله ف�ما �عد �معنى-الحكمة–عن مقصود الشارع 

ل  �ه األحكام الشرعّ�ة، على أساس أّن الحكمة ترت�ط غالً�ا بذلك الوصف الظاهر المنض�ط الذي �سهِّ
286FPإحالة الّناس عل�ه في تعرُّفهم ألحكام الشارع الحك�م

56
P. 

لُحكم وجوًدافالفرق بین الِعّلة والحكمة أّن الِعّلة وصٌف ظاهٌر منض�ط، حیث رَ�ط الشارع �ه ا
وعدًما، بناًء على أّنه مظّنة لتحقیق المصلحة المقصودة للشارع من تشر�ع الُحكم، وأّما الحكمة فهي 

287FPالمصلحة نفسها، ولذلك فإّنها تتفاوت درجاتها في الوضوح واالنض�اط

57
P. 

288FPوالِعّلة (ر�ن)

58
P (الق�اس) 289من أر�انFP

59
P فهي الجامعة بین األصل والَفرع، ولها شروط عدیدة ،

290FPمعتَبرة جمعها (الّشو�اني)

60
P أي – في أر�عٍة وعشر�ن شرًطا، وأهم هذه الشروط: أْن تكون مؤثرة في الُحكم

، أي أّنه �غلب على ظّن المجتهد أّن الُحكم حاصل عند ثبوتها ألجلها دون شيٍء سواها، -أّنها مناس�ة
291FPومن الشروط أ�ًضا أْن تكون سالمة ال یرّدها نّص وال إجماع وغیر ذلك

61
P. 

 .10م) ص1992، 2، (الدار العالم�ة للكتاب اإلسالمي، طعند اإلمام الشاطبي نظر�ة المقاصدالر�سوني، أحمد: ) 56(
، 5م) ج1991، 1، (مكت�ة الرشد، الر�اض، طالمهّذب في علم أصول الفقه المقارن النملة، عبد الكر�م بن علي: ) 57(

 .2116ص
ومن وجوده الوجود مع �ْونه داخًال في ماهّ�ة الشيء، و�تفق مع السبب من حیث  الر�ن: هو ما یلزم من عدمه العدم) 58(

أّن �ال� منهما یؤثر �طرفي الوجود والعدم، و�خالفه من حیث أّن السبب خارج عن الماهّ�ة، انظر: المروزي، أبو المظفر
م) 1999، 1كتب العلم�ة، بیروت، ط، تحقیق: محمد حسن الشافعي، (دار ال: قواطع األدّلة في األصولمنصور بن محمد

 .101، ص1ج
الق�اس: هو إث�ات مثل ُحكم أصل لفرع، �سبب اّتحاد األصل والَفرع في ِعّلة ُحكم األصل ال �سبب آخر، انظر: ) 59(

 .1833، ص4، جالمهّذب في علم أصول الفقه المقارن النملة: 
�من من أهل صنعاء، ولَي قضاءها ومات حاكًما بها، له هو محمد بن علي الشو�اني: فق�ه مجتهد من ��ار علماء ال) 60(

هـ، انظر: الزر�لي، 1250عام  -رحمه هللا–مؤلًفا منها: نیل األوطار، والبدر الطالع، وفتح القدیر وغیرها، توفي  114
 .298، ص6م) ج2002، 15، (دار العلم للمالیین، ط: األعالمخیر الدین بن محمود

، تحقیق: أحمد عنا�ة، (دار الكتاب إرشاد الفحول إلى تحقیق الحّق من علم األصول: الشو�اني، محمد بن علي) 61(
 .112-109، ص2م) ج1999، 1العر�ي، ط

 .113-111�مكن الرجوع إلى تلك الشروط من �تاب إرشاد الفحول للشو�اني، من ص
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 المطلب الّثاني: خصائص الّذهب
Pالّذهب معدٌن ثمین، وشيء ُمَذهَّب أي ُمَموَّه �الّذهب

62
292FP :تسّمى القطعة منه ذه�ة، وأْذَهب الشيء ،

293FPطاله �الّذهب

63
P294، والِتْبر: قطع الّذهب والفّضة قبل أْن ُتضَرب وُتطَ�ع دراهم أو دنانیرFP

64
P. 

295FPمن ِدنَّار في الروم�ةوالّدینار اسم للمسكوك من الّذهب، وهو ُمعرَّب 

65
P و�رادف الّدینار المثقال ،

في ُعرف الفقهاء، ف�قال نصاب الّذهب عشرون مثقاًال، والّدینار الذي ضر�ه عبد الملك ابن مروان هو 
، (ووزنه-رضوان هللا عنهم– والصحا�ة الّدینار الّشرعّي، لمطا�قته لألوزان المكّ�ة التي أقَّرها رسول هللا 

296FPون حّ�ة شعیر)اثنتان وس�ع

66
P  َّر وُقطع من طرفْیها ما امتّد، وأقر من الحّ�ات المتوّسطة التي لم ُتقشَّ

لُف الصالح دینار عبد الملك وت�ا�عوا �ه، ومقداره ( 297FP) غم من الّذهب4.25السَّ

67
P. 

یتمیَُّز الّذهب عن غیره من المعادن �العدید من الخصائص الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة؛ فیتمیَّز 
ة، واللمعان، وقّلة التآكل، والقابلّ�ة للّسحب والطَّرق والّتشكیل، وعدم تفاعله مع الهواء أو الماء أو�النعوم

298FPالحرارة أو الرُّطو�ة

68
P وقد وصَفه ابُن القّ�م �أّنه: ز�نُة الّدن�ا، ومقوِّي الّظهور، وسّر هللا في أرضه، وهو ،

 .113، صمختار الصحاحالرازي: ) 62(
 .394، ص1، جلسان العربابن منظور: ) 63(
 .352، ص3، ج: تفسیر القرطبيقرطبيال) 64(
 .286، ص3، جالتحر�ر والتنو�رابن عاشور: ) 65(
اختلف الحنفّ�ة مع الجمهور من (المالكّ�ة والّشافعّ�ة والحنابلة) في وزن المثقال من الّذهب، فذَهب الحنفّ�ة إلى أنه) 66(

أر�عة وعشرون قیراًطا، و�ساوي اثنتْین وس�عین ح�ة عشرون قیراًطا و�ساوي مائة حّ�ة شعیر، أّما الجمهور فعندهم المثقال 
ابن رشد (الجد)، أبو الولید /215، ص2، (دار الفكر) جالعنا�ة شرح الهدا�ةمن الّشعیر، انظر: ال�ابرتي، محمد بن محمد: 

 ،2م) ج1988، 2مي، بیروت، طمحمد حجي وآخرون، (دار الغرب اإلسال ، تحقیق:الب�ان والتحصیلمحمد بن أحمد: 
المروزي، إسحاق بن /332، ص2ج م)1995 ، (دار الفكر،حاش�ة ال�جیرمي الُ�جْیرمي، سل�مان بن محمد:/495ص

المنورة،  ، (عمادة ال�حث العلمي، الجامعة اإلسالمّ�ة، المدینةمسائل اإلمام أحمد بن حنبل و�سحاق بن راهو�همنصور: 
اإلنصاف في معرفة الراجح من علي بن سل�مان:  المرداوي، عالء الدین أبو الحسن/2759، ص6م) ج2002، 1ط

 .131، ص3) ج2، (دار إح�اء التراث العر�ي، طالخالف
 .29-27، ص21، (دار السالسل) جالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة) 67(
 م).2016أكتو�ر، omwww.mawdoo3.c ،3 ، (موقع موضوع على اإلنترنت،خواص الّذهبقابوق، ز�نة: ) 68(
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طت �األدو�ة نفعت في عّدة مجاالت، وله خاصّ�ٌة أعدل المعادن على اإلطالق وأشرفها، وُ�رادته إذا ُخلِ 
299FPعجی�ٌة في تقو�ة الّنفوس، فهو معشوقها

69
P. 

و�ّن أهمَّ ما �میِّز الّذهب ث�اُته النسبّي من حیث قوُته الّشرائّ�ُة على مدار التار�خ، فعندما نقارن
ّ�ة في عصرنا الحاضر، نكاد ال نجد و�ین قوته الّشرائ بین القّوة الّشرائّ�ة للّنقد الّذهبي في عصر الّنبّي 

فرًقا �بیًرا ُیذَ�ر، ونجد استقراًرا في سعر الّذهب على مدى العصور، وهذا ما جعلُه ثمًنا ِخلقة؛ أي أّن له 
300FPق�مًة ذات�ة، فقد ُخِلق ل�كوَن ثمًنا، أي ِمق�اًسا للق�م

70
P. 

لّذهب لتكون أثماًنا وق�ًما وقد جرى الُعرف ال�شري العام على اتخاذ المسكو�ات الّنقدّ�ة من ا
301FPلألش�اء؛ وذلك ِلما یتمّتع �ه هذا المعدن من ث�ات في الق�مة، وصالٍح للوساطة بین اإلنسان وحاجاته

71
P ،

فالّثمن هو المع�ار الذي ُ�عَرف �ه تقو�م األموال، ف�جب أْن �كوَن محدوًدا مضبوًطا ال یرتفع وال ینخفض؛ 
302FP�كن لنا ثمٌن نعتبر �ه المب�عاتفلْو �ان �الّسلع یرتفع و�نخفض لم 

72
P و�الّتالي �ان الّذهب أكثر األثمان ،

303FPإ�غاًال في الّثمنّ�ة

73
P. 

 المطلب الّثالث: أقوال الفقهاء في ِعّلة الرِّ�ا في الّذهب
304FPاتفق الفقهاء على جر�ان الرِّ�ا في الّذهب

74
P(علته) 305، واختلفوا فيFP

75
P :على النحو اآلتي 

مكت�ة المنار، الكو�ت، ، ، (مؤسسة الرسالة، بیروتزاد المعاد في هدي خیر الع�ادابن الق�م، محمد بن أبي �كر: ) 69(
 .285، ص4ج م)1994، 27ط
ة ، مع مجموعة أ�حاث في �تاب �حوث فقه�ة في قضا�ا اقتصاد�الّنقود وتقلُّب ق�مة العملةاألشقر، محمد سل�مان: ) 70(

 .274-271، ص1م) ج1998، 1معاصرة، (دار النفائس، عّمان، ط
وقد ذ�ر الد�تور األشقر عدة أمثلة تؤ�د ث�ات سعر الّذهب منذ عصر النبّوة إلى عصرنا الحاضر، وذلك في الصفحات 

من الكتاب. 271-272
 .148م) ص1999، 1، (دار القلم، دمشق، طالمدخل إلى نظر�ة االلتزام العامةالزرقا، مصطفى أحمد: ) 71(
 .105، ص2، ج: إعالم الموقعینابن الق�م) 72(
 .52، ص9، العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) 73(
، (دار الكتب التاج واإلكلیل لمختصر خلیلالمواق، محمد بن یوسف: /4، ص7، جالعنا�ة شرح الهدا�ةال�ابرتي: ) 74(

علي  ، تحقیق:: الحاوي الكبیرن علي بن محمدالماوردي، أبو الحس/126 -125، ص6م) ج1994، 1العلم�ة، ط
(دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط ، 4، جالمغنيابن قدامة: /81، ص5م) ج1999، 1معوض وعادل عبد الموجود،

 .401، ص7، (دار الفكر، بیروت) جالمحّلى �اآلثارابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد: /4ص
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إلى أّن ِعّلة ر�ا الفضل في الّذهب  -عندهم في المشهور–الحنابلة : ذهب الحنفّ�ة و القول األول
هي الوزن مع الجنس، وِعّلة ر�ا الّنسیئة هي إحداهما إّما الوزن و�ّما اّتحاد الجنس، واستدّلوا على ذلك 

306FP�األدّلة اآلت�ة

76
P: 

 أوًال: من القرآن الكر�م
َزُنوُهْم  .1 307FPُ�ْخِسُروَن}قول هللا تعالى: {َوِ�َذا َ�اُلوُهْم َأو وَّ

77
P. 

إلى أّن أحكام الرِّ�ا مقصورة على األصناف الستة المذ�ورة في  -عقیل كقتادة وابن–ذهب الظاهر�ة و�عض الفقهاء ) 75(
حدیث ع�ادة بن الصامت، وهي: الّذهب، والفّضة، والُبر، والّشعیر، والّتمر، والملح، فال �جوز الق�اس علیها وال تتعّدى إلى 

�ا إلى ما ِسوى هذه  -ةمن الحنفّ�ة والمالكّ�ة والّشافعّ�ة والحنابل–ما سواها، وأّما جمهور الفقهاء  فذهبوا إلى تعد�ة أحكام الرِّ
التوض�ح في شرح المختصر الَفرعي الجندي، خلیل بن إسحاق: /5-4، ص7، جالعنا�ةاألصناف الستة، انظر: ال�ابرتي: 

، 5، جالحاوي الكبیرالماوردي: /254، ص5م) ج2008 ،1ز نجیبو�ه، ط، تحقیق: أحمد نجیب، (مر�البن الحاجب
الواضح ابن عقیل، أبو الوفاء علي بن عقیل: /401، ص7، جالمحّلىابن حزم: /4، ص4، جلمغنيقدامة: اابن /81ص

 .208، ص2م) ج1999، 1، تحقیق: عبد هللا التر�ي، (مؤسسة الرسالة، بیروت، طفي أصول الفقه
خبیر، والق�اس فیها ثابت، لكن یتم والراجح أّن الّشر�عة اإلسالمّ�ة �العموم ال تفرِّق بین متماثلین؛ ألنها محكمة من حك�م

ذ�ر هذه األصناف فعلى سبیل التمثیل؛ ألنه هذا  حصر العلة على أضیق نطاق؛ ألن األصل الحّل، و�ْون الرسول 
هـ) 1428، 1، (دار ابن الجوزي، طالشرح الممتع على زاد المستقنعالذي �ان موجوًدا، انظر: العث�مین، محمد بن صالح: 

 .395، ص8ج
ادة هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي ال�صري، �ان تا�عً�ا وعالًما �بیًرا، توفي عام س�ع وعشرة ومائة، انظر: وقت

، 1، تحقیق: إحسان ع�اس، (دار صادر، بیروت، طوف�ات األع�انابن خلكان، أبو الع�اس شمس الدین أحمد بن محمد: 
 .85، ص4م) ج1971

بن عقیل، من أع�ان الحنابلة و��ار شیوخهم، توفي عام ثالث عشرة وخمس مائة، انظر:  وابن عقیل هو: أبو الوفاء علي
 .218، ص21، جالوافي �الوف�اتالصفدي: 

الكاساني، عالء الدین أبو /116، ص12م) ج1993معرفة، بیروت، ، (دار الالم�سوطالسرخسي، محمد بن أحمد: ) 76(
: الموصلي/187 -184، ص5م) ج1986، 2لم�ة، ط، (دار الكتب العع: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائ�كر بن مسعود

، القاهرة، ، (المط�عة الكبرى األمیر�ةتبیین الحّقائق شرح �نز الدقائقالز�لعي، عثمان بن علي: /30، ص2، جاالخت�ار
، مقنعالمبدع في شرح الابن مفلح، إبراه�م بن محمد: /6-5، ص4، جالمغنيابن قدامة: /86، ص4هـ) ج1313، 1ط

 .129-126، ص4م) ج1997، 1�ة، بیروت، ط(دار الكتب العلم
 .3سورة المطففین: ) 77(
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308FPقوله تعالى: {َوَ�ا َقْوِم َأْوُفوْا اْلِمْكَ�اَل َواْلِمیَزاَن ِ�اْلِقْسِط َوَال َتْ�َخُسوْا الّناس َأْشَ�اءُهْم} .2

78
P. 

 ٱْلُمْسَتِق�مِ  ِ�ٱْلِقْسَطاسِ  َوِزُنواْ  ﴾١٨١﴿ٱْلُمْخِسِر�نَ  ِمنَ  َتُكوُنواْ  َوَال  ٱْلَكْیلَ  َأْوُفواْ { قوله تعالى: .3
﴿١٨٢﴾{309FP

79
P 

�ا �الموزون، ونهى عن الّتطف�ف في الكْیل والوزن ف 310FPقد جعَل هللا تعالى حرمَة الرِّ

80
P. 

ّنة النبوّ�ة الُمَطهَّرةثانً�ا: م  ن السُّ
"الّذهب �الّذهب، والفّضة �الفّضة، والُبّر �الُبر، والّشعیر �الّشعیر، والّتمر  :قول رسول هللا  .1

ید، فمن زاد أو استزاد فقد أْر�ى، اآلخذ والمعطي ف�ه �الّتمر، والملح �الملح، مثًال �مثل، یًدا ب
311FPسواء"

81
P. 

312FP: "في المیزان ِمثل ذلك"قول رسول هللا  .2

82
P. 

ل فمثل ذلك، فإذا اختلف : "ما ُوِزن مثًال �مثل إذا �ان نوًعا واحًدا وما �یقول رسول هللا  .3
313FPفال �أًسا �ه" ،الّنوعان

83
P. 

314FP: "في �ل ما ُ�كال أو ُیوزن"قول رسول هللا  .4

84
P. 

 .85سورة هود: ) 78(
 .182، 181سورة الشعراء: ) 79(
 .184، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني: ) 80(
، تحقیق: م= صح�ح مسلالمسند الصح�ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا مسلم، مسلم بن حجاج: ) 81(

)، �تاب المساقاة، �اب 1584، حدیث (1211، ص3محمد فؤاد عبد ال�اقي، (دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت) ج
 الصرف و��ع الّذهب �الورق نقًدا.

وسننه وأ�امه= صح�ح  الجامع المسند الصح�ح المختصر من أمور رسول هللا ال�خاري، محمد بن إسماعیل: ) 82(
)، �تاب الو�الة، �اب 2302، حدیث (98، ص3هـ) ج1422، 1مد الناصر، (دار طوق النجاة، ط، تحقیق: محال�خاري 

 الو�الة في الصرف والمیزان.
، تحقیق: سامي بن محمد وعبد العز�ز تنق�ح التحقیق في أحادیث التعلیقعبد الهادي، شمس الدین محمد بن أحمد: ) 83(

نن، 2309، حدیث (16، ص4م) ج2007، 1بن ناصر، (أضواء السلف، الر�اض، ط )، وهذا الحدیث غیر ُمخرَّج في السُّ
وف�ه الر��ع بین صب�ح، قال أحمد: ال �أس �ه، رجل صالح، وضّعفه �حیى بن معین والنسائي، وقیل عنه أ�ًضا: ش�ٌخ 

 صالح، صدوق، ضع�ف.

113



315FP: إّن الحكم متعلِّق �الوزن في األحادیث الشر�فة األر�عة وجه الّداللة

85
P وقد اعتبر الشارع الحك�م ،

316FP�الوزن، فمْن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور �ه المساواة في الموزونات

86
P. 

ف (الّذهب �الّذهب)، �عني ب�ع الّذهب �الّذهب، و�ّن مالّ�ة الّذهب ُتعرَ  و�ّن قول رسول هللا 
�الوزن، فصارت صفة الوزن ثابتًة �مقتضى الّنّص، فكأّنه قال: الّذهُب الموزون �الّذهب، والصفة من اسم 

317FPالعَلم �جري مجرى الِعّلة للحكم، وما ثبت �مقتضى الّنّص فهو �المنصوص

87
P. 

 ثالًثا: من المعقول
318FPالوزن و(الكْیل)�قتضي البْ�ع التساوي في البدلْین، و�ّن المؤثر في تحقیق المساواة هو 

88
P

319FPوالجنس، فإّن الوزن والكْیل �سوِّي بینهما صورًة، والجنس �سوِّي بینهما معنى، فكانا ِعّلة

89
P. 

320FP(ابن رشد) وقد بیَّن       

90
P  من المالكّ�ة أّن العدالة تؤ�ِّد هذا القول؛ فالعْدل في المعامالت إّنما هو

321FPم متعلًِّقا �الوزن أو الكْیلمقار�ة الّتساوي، وهذا ال یتحّقق إال إذا �ان الُحك

91
P. 

إلى أّن ِعّلة ر�ا  -في قول–، والّشافعّ�ة، وأحمد -في المشهور–ذهب المالكّ�ة  القول الّثاني: 
الفضل في الّذهب هي جوهر الّثمنّ�ة (أوغل�ة الّثمنّ�ة) مع اّتحاد الجنس، وِعّلة ر�ا الّنسیئة هي جوهر 

، د من أقوال الصحا�ة والتا�عینسلسلة اآلثار الصح�حة أو الصح�ح المسنآل زهوي، أبو عبد هللا الداني بن منیر: ) 84(
 )، والحدیث إسناده حسن.270، حدیث (257، ص1هـ) ج1424، 1مراجعة: عبد هللا العبیالن، (دار الفاروق، ط

 .30، ص2، جاالخت�ارالموصلي: ) 85(
 .128، ص4، جالمبدعابن مفلح: ) 86(
 .116، ص12ج الم�سوط،السرخسي: ) 87(
واألرز والّشعیر، وأّما الوزن فهو في الموزونات �الّذهب والفّضة، انظر: ال�ابرتي:  الكْیل متعلق �المكیالت �الحنطة) 88(

 .15-14، ص7، جالعنا�ة
 .6 -5، ص4، جالمغنيابن قدامة: /184، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني: ) 89(
قه والطب وعلوم الكالم ابن رشد هو: أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي، حفید العّالمة ابن رشد الفق�ه، درَس الف) 90(

سنة خمس وتسعین  -رحمه هللا–والفلسفة، له مؤلفات �ثیرة، مثل تهافت التهافت ومنهاج األدّلة في األصول وغیرها، توفي 
 .82-81، ص2، ج: الوافي �الوف�اتوخمس مائة، انظر: الصفدي

 .152، ص3م) ج2004ار الحدیث، القاهرة، ، (دبدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصدابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد: ) 91(

114



322FPالّثمنّ�ة

92
P323الّذهب والفّضة، فال تتعّداهما إلى غیرهما ، أْي أّن الِعّلة قاصرة علىFP

93
P وتصلح هذه الِعّلة سواء ،

324FPأكاَن الّذهب تبًرا، أم مضروً�ا، أم ُحل��ا، أم أواني

94
P. 

325FP�األدّلة اآلت�ة واستدّل أصحاب هذا القول

95
P: 

326FPَلما جاَز إسالمهما في غیرهما -والفّضة–أوًال: لو �انت الِعّلة معنى یتعّدى الّذهب 

96
P ّ�ة ، فالّنقد

327FPفي الشرع مختّصة �الّنوعْین

97
P. 

، سواٌء �انت ثابتًة بنّصٍ أو إجماٍع، -أْي المختّصة �األصل–ثانً�ا: صّحة الّتعلیل �الِعّلة القاصرة 
أو �انت مستن�طًة، والّدلیل على ذلك حصول الّظّن للمجتِهد المستنِ�ط للِعّلة �أّن الحكم ألجلها، فإذا 

328FPصّح التعلیل بهاحصل الّظّن �أّن الحكَم ألجلها 

98
P. 

 .5، ص4، جالمغنيابن قدامة: /393، ص9، جالمجموعالنووي: /254، ص5، جالتوض�حالجندي: ) 92(
 .393، ص9، جالمجموعالنووي: ) 93(
 ،لشاو�ش، (المكتب اإلسالمي، بیروت، تحقیق: زهیر ا: روضة الطالبینالنووي، أبو ز�ر�ا محیي الدین بن �حیى) 94(

 .380، ص3م) ج1991، 3عّمان، ط ،شقدم
 /34، ص3م)، ج1986، 1، تحقیق: محمد مظهر �قا، (دار المدني، السعود�ة، طب�ان المختصراألصفهاني: ) 95(

، تحقیق: علي معوض وعادل عبد العز�ز شرح الوجیزالرافعي، عبد الكر�م بن محمد: /254، ص5ج، : التوض�حالجندي
أسنى المطالب في شرح األنصاري، ز�ر�ا بن محمد: /74، ص4م) ج1997، 1بیروت، طم�ة، الموجود، (دار الكتب العل

حاش�ة اإلمام الشرواني على تحفة المحتاج الشرواني، عبد الحمید:  /22، ص2، (دار الكتاب اإلسالمي) جروض الطالب
 .279، ص4م) ج1983، (المكت�ة التجار�ة، مصر، للهیتمي

 .22ص ،2، جأسنى المطالباألنصاري: ) 96(
م) 1999، 1، (دار الكتب العلم�ة، بیروت، طنها�ة السول شرح منهاج الوصولاإلسنوي، عبد الرح�م بن حسن: ) 97(

 .352ص
 .351، صنها�ة السولاإلسنوي:  /35، ص3ر، ج: ب�ان المختصاألصفهاني) 98(
ّ�ة إلى صحة التعلیل �العلة القاصرة إذا ومسألة التعلیل �العلة القاصرة أجازها جمهور الفقهاء خالًفا للحنف�ة، فذهب الحنف 

كانت ثابتة بنص أو إجماع، أّما العلة القاصرة المستن�طة، �تعلیل حرمة الر�ا في الّنقدین �ِعّلة الّثمنّ�ة: فهي فاسدة، انظر: 
ي: المروز  /315، ص3، (دار الكتاب اإلسالمي) ج�شف األسرار شرح أصول البزدوي ال�خاري، عبد العز�ز بن أحمد: 

 .116، ص2، جقواطع األدّلة في األصول

115



329FPثالًثا: نظًرا لعّزة الّذهب وشرفه و�ْونه ثمًنا �أصل خلقته

99
P فهو أصل لألثمان غالً�ا، ولذلك ال ،

�ا في الفلوس 330FPیدخل الرِّ

100
P331(الّذهب والفّضة) أّي شيء آخر ، وال ُ�قاس على غیرFP

101
P والقول �أنهما أصل ،

332FPِعّلة فیلحق �هلألثمان غالً�ا تعني أنه رّ�ما حدث ما �شارك األصل في ال

102
P. 

�ا في الّذهب هي صالح الّتنم�ة الغال�ة، فال تتعّدى الفلوس النتفاء الّتنم�ة  را�ًعا: إّن ِعّلة الرِّ
333FPالغال�ة

103
P. 

إلى أّن  -في قول–، وأحمد -في قول–: ذهب محمد بن الحسن من الحنفّ�ة، ومالك القول الّثالث
اّتحاد الجنس، وِعّلة ر�ا الّنسیئة مطلق الّثمنّ�ة، وهذا ِعّلة ر�ا الفضل في الّذهب هي مطلق الّثمنّ�ة مع 

334FPالقول اخت�ار ش�ِخ اإلسالم ابِن ت�م�َة وتلمیِذه ابِن القّ�م

104
P335، واستدّل أصحا�ه �األدّلة اآلت�ةFP

105
P: 

336FPأوًال: إّن الّثمنّ�ة ع�ارة عن وصف شرف للّذهب؛ إْذ �ه تقوم األموال، فاقتضى التعلیل ذلك

106
P. 

337FPوصاف الُعرف�ة �الّشرف المناسب للتعظ�م واإلكرامف�جوز الّتعلیل �األ

107
P. 

إّن المناس�ة بْین الّثمنّ�ة و�ین الّتحر�م ظاهرة؛ فإّن الّذهب ُ�عدُّ ثمًنا للمب�عات، والّثمن هو  ثانً�ا:
المع�ار الذي �ه ُ�عَرف تقو�م األموال؛ ولذلك �جب أن �كون محدوًدا مضبوًطا ال یرتفع وال ینخفض، �ْي 

�السلع، و�ّن حاجة الّناس إلى ثمن �عتبرون �ه المب�عات حاجة ضرور�ة عامة، وهذا ال �كون إال ال �كون 

 .279، ص4، جحاش�ة اإلمام الشرواني على تحفة المحتاجالشرواني: ) 99(
 .254، ص5، جالتوض�حالجندي: ) 100(
 .15، ص3م) ج1990، (دار المعرفة، بیروت، األمالشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدر�س: ) 101(
 .394، ص9، ج: المجموعالنووي ) 102(
 .74، ص4، جالعز�ز شرح الوجیزافعي: الر ) 103(
ابن ت�م�ة، تقي /127، ص4، جالمبدعابن مفلح: /254، ص5، جالتوض�حالجندي: /21، ص7، جالعنا�ةال�ابرتي: ) 104(

دینة المنورة، ، تحقیق: عبد الرحمن بن قاسم، (مجمع الملك فهد، الممجموع الفتاوى الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م: 
 .401، ص3، ج: إعالم الموقعینابن الق�م/471، ص29م) ج1995

، 29: جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة: /127، ص4، جالمبدعابن مفلح: /185، ص5، ج: بدائع الصنائعالكاساني) 105(
 .401، ص3، جإعالم الموقعینابن الق�م: /471ص

 .127، ص4، جالمبدعابن مفلح: ) 106(
م) 1987، 1، تحقیق: عبد هللا التر�ي، (مؤسسة الرسالة، طالروضة شرح مختصرالطوفي، سل�مان بن عبد القوي: ) 107(
 .441، ص3ج

116



ل بها إلى  م �ه األش�اء و�ستمّر على حالة واحدة، فاألثمان ال ُتقَصد ألع�انها، بل ُ�قَصد التوسُّ بثمن ُتقوَّ
338FPالسلع، وهذا القول �ختّص �الّنقود ال یتعّدى إلى الموزونات

108
P. 

لع هي المقصودُة من األثمان، فال ُی�اع ثمٌن بثمٍن إلى أجٍل، �ما ال ُی�اع (كالئ ثالثً  ا: ألّن السِّ
339FP�كالئ)

109
P340؛ ِلما في ذلك من الفساِد والظُّلِم المنافي لمقصود الّثمنّ�ة ومقصود العقودFP

110
P. 

ر بها مال�ة -�اإلضافة إلى الفّضة–را�ًعا: إّن الّذهب  األع�ان،  ع�ارة عن أثمان، وهي ما ُتَقدَّ
341FPوهذا �حصل في غیرهما �الفلوس، فكانت الفلوس أثماًنا

111
P. 

 المطلب الّرا�ع: مناقشة األقوال والترج�ح بینها
 الَفرع األول: مناقشة أدّلة القول األول

؛ ألّن -كالحدید والّنحاس وغیرهما–إّن عّلة الوزن �طلْت �جواز إسالم أحد الّنقدْین في الموزون  
342FPإحدى عّلتي ر�ا الفضل �حُرم الّنساء فیهما كلَّ شیئین شملهما

112
P. 

343FPوهذا ب�ُع موزون �موزوٍن إلى أجل، فلْو �انت الِعّلة الوزَن لم �ُجز هذا 

113
P و�انت اإلجا�ة من ،

 عّدة وجوه:
: ثّمة فرٌق بین الّنقدْین و�ین �ق�ة الموزونات؛ فالّنقدان ال یتعّینان �الّتعیین، والموزونات مّما الوجه األول

344FPیَّن �الّتعیین، فجاَز إسالمهماتتع

114
P قد خرجت �الّصفة عن حّد  -الحدیدك-، والّسبب أّن الموزونات

، و�ّنما ثبت �اصطالح الّناس، وما ثبت �اصطالح -كما في الّذهب–الوزن؛ فالوزن لم یثبت �الشرع 

 .402-401، ص3، جإعالم الموقعینابن الق�م:  /472 -471، ص29، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة: ) 108(
فإذا ’ ي طعام إلى أجلب�ع الكالئ �الكالئ: هو ب�ع الّنسیئة �الّنسیئة، أو ب�ع الّدْین �الّدْین، �ما لو أسلم رجل دراهم ف) 109(

، (دار : الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ةحّل األجل �قول الذي عل�ه الطعام: ل�س عندي طعام ولكن �عني إ�اه إلى أجل، انظر
 .176، ص9السالسل)، ج

 .472، ص29، ج: مجموع الفتاوى ابن ت�م�ة) 110(
 .185، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني: ) 111(
، تحقیق: الحبیب بن طاهر، (دار ابن اإلشراف على نكت مسائل الخالفالوهاب بن علي:  ال�غدادي، أبو محمد عبد) 112(

، تحقیق: أحمد الك�سي، (مط�عة شفاء الغلیلالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: /532، ص2م) ج1999، 1حزم، ط
 .126، ص4، جالمبدعابن مفلح: /6، ص4، جالمغنيابن قدامة: /360م) ص1971، 1إلرشاد، �غداد، طا
 .471، ص29، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة: ) 113(
 .11، ص7، جالعنا�ة، انظر: ال�ابرتي: 186، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني: ) 114(

117



خرج عن حّد الوزن الّناس ی�طل �اصطالٍح آخَر منهم، فقد �اعوها عدًدا وتر�وا وزنها مع إمكان الوزن، ف
345FPوصار عدًدا، فهو عددّي �موزون، ف�جوز متساوً�ا ومتفاضًال 

115
P.

إلى أّن تلك الموزونات ال �جري فیها الرِّ�ا  -في الصح�ح من المذهب–ذهَب الحنابلة  الوجه الّثاني:
346FPللصناعة فیها، فال معًنى لثبوت الحكم مع انتفاء الِعّلة

116
P. 

347FPات في الّنقود جاز للحاجة؛ ألّن أحدهما ثمن واآلخر ُمثّمنإّن إسالم الموزون الوجه الّثالث:

117
P وأّن ذلك ،

لم 348FPمستثًنى لكْي ال ینسدَّ أكثر أبواب السَّ

118
P. 

 عّدة وجوه: واعُتِرَض على ذلك من
ال �جوز تخص�ص الِعّلة إْن لم ُیبیَّن دلیل شرعّي یوِجب تعلیق الحكم للِعّلة المذ�ورة،  الوجه األول:

349FPخص�ص �معنى �منع ثبوت الحكم، و�ال �انت الِعّلة فاسدةواختصاص صورة التّ 

119
P. 

350FPإّن األصل في الموزونات الوزن؛ فال �خرج �الصناعة عنه الوجه الّثاني:

120
P. 

351FPإّن الّتعلیل �الوزن ل�س ف�ه مناس�ة، فهو طرد محض الوجه الّثالث:

121
P وأّما التعلیل �الّثمنّ�ة فهو تعلیل ،

مان أْن تكون مع�اًرا یتوّسل بها إلى معرفة مقادیر األموال ال بوصف مناسب؛ ألّن المقصود من األث
352FPاالنتفاع �عْینها

122
P. 

 الَفرع الّثاني: مناقشة أدّلة القول الّثاني
إّن الّثمنّ�ة ُتنِبُئ عن شّدة الحاجة، فال تصلح أْن تكون ِعّلًة للُحرمة؛ ألّن تأثیر الحاجة إنما  الوجه األول:

353FPرمة�كون في اإل�احة ال في الحُ 

123
P. 

، تحقیق: عبد الكر�م الجندي، المح�ط البرهاني في الفقه النعمانيال�خاري، أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد: ) 115(
 .223-222، ص7م) ج2004، 1ت، ط(دار الكتب العلم�ة، بیرو 

 .8-7، 4، جلمغنيابن قدامة: ا) 116(
 .127، ص4، جالمبدعابن مفلح: ) 117(
 .139، ص6) ج2، (دار الكتاب اإلسالمي، طال�حر الرائق شرح �نز الدقائقابن نج�م، ز�ن الدین بن إبراه�م: ) 118(
 .471، ص29، جمجموع الفتاوى ابن ت�م�ة: ) 119(
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354FP: إّن هذا القول �جعل الِعّلة قاصرًة ال تتعّدى إلى الُفروعالوجه الّثاني

124
P و�ّن الّتعلیل �الِعّلة القاصرة ال ،

�جوز لعدم فائدته؛ ألّن فائدة الّتعلیل إنما هو إث�ات الحكم، وهو غیر حاصل لثبوته �الّنّص في األصل، 
انتَفت الفائدة في التعلیل بها استحال وروده من الشارع؛ ولعدم وجود الِعّلة في غیره؛ ألنها قاصرة، و�ذا 

355FPألّن الشارع الحك�م ال �فعل العبث

125
P. 

وُأجیَب عن ذلك �عدم الّتسل�م �انحصار الفائدة في إث�ات الحكم، بل لها فوائد أخرى، منها معرفة 
356FPكْون الحكم على وفق المصلحة والحكمة لتكوَن النفُس إلْ�ه أمَیل

126
Pة أ�ًضا �أّنه رّ�ما حدث ، وتظهر الفائد
357FPما �شارك األصل في الِعّلة فیْلحق �ه، و�ذلك عدم الّطمع في الق�اس

127
P. 

ُنِقضت هذه الِعّلة طرًدا �الفلوس؛ ألنها أثمان وال ِر�ا فیها، وُنِقضت عكًسا �الحلّي؛ لجر�ان  الوجه الّثالث:
�ا فیها 358FPالرِّ

128
P. 

لّذهِب جنَس األثمان غالً�ا، ول�ست الفلوس �ذلك، فإنها و�ْنوُأجیب عنه �أّن الِعّلة في الرِّ�ا هي �ْوُن ا
359FPكانت ثمًنا في �عض البالد، فل�َسْت من جنس األثمان غالً�ا

129
P. 

إّن صاحب الشرع الحن�ف نّص على األش�اء السّتة وعطف �عضها على �عض، فین�غي أْن  الوجه الّرا�ع:
لّثمنّ�ة والطُّعم، �خالف التعلیل �القْدر والذي یتضّمن الكْیل تكون الِعّلة في الكّل واحدة؛ إْذ ال موافقَة بین ا

�ا إنما �كون �المساواة في القْدر،  والوزن، ف�ستِقم عطف األش�اء الّسّتة على �عضها، و�ّن الخالَص من الرِّ
360FPوذلك ال ُ�عَرف إال �الكْیل والوزن 

130
P. 

 .120، ص12، جالم�سوطالسرخسي: ) 124(
 .351، صنها�ة السولاإلسنوي: ) 125(
 .352-351، ص: نها�ة السولاإلسنوي ) 126(
 .394، ص9، جلمجموعالنووي: ا) 127(
، تحقیق: عبد هللا تر�ي، (مؤسسة الفروع ومعه تصح�ح الفروع للمرداوي ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد: ) 128(

 .294، ص6ج م)2003، 1الرسالة، ط
 .394، ص9، جلمجموعالنووي: ا) 129(
 .120، ص12، جالم�سوطالسرخسي: ) 130(
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 الَفرع الّثالث: مناقشة أدّلة القول الّثالث
ة على دلیل وجود الّثمنّ�ة في الفلوس: �أّن قول (إّن الفلوس أثماٌن) غیر صح�ح؛ ألّن رّد الحنف�ّ 

361FPثمنّیتها قد �طلت قبل البْ�ع؛ فالبْ�ع صادفها، وهي سلع عدد�ة ف�جوز ب�ع الواحد �االثنین

131
P فالّثمنّ�ة في ،

362FPالفلوس اصطالح�ة

132
P. 

؛ ألّن ثمنّیتها ثبتْت �اصطالح الكل، وألّن وُ�ناقش ذلك �أّنه ال �جوز للمتعاقدْین أْن ی�طال ثمنیتها 
ر له مقصود صح�ح، فهي مرغو�ة لثمنیّتها، فكانت ق�متها الّثمنّ�ة أكبر �كثیر من ق�متها  اإل�طال ال ُیتَصوَّ
الذات�ة، فلْو تصالَح المتعاقدان على إ�طال ثمنّیتها ال �كون ذلك إال حیلًة مصطنعًة لتحلیل الّتفاضل، وهذا 

363FPشرًعا غیر مقبول

133
P. 

 الَفرع الّرا�ع: الّترج�ح بْین األقوال
�ا في الّذهب هي (مطلق الّثمنّ�ة)؛ وذلك لألس�اب اآلت�ة:  تمیل ال�احثة إلى أّن ِعّلة الرِّ

إّن الّتعلیل �الوزن ضع�ف؛ ألّنه ل�س إال وسیلة تقدیر �ختلف �اختالف الُعرف، فهو أمر ال  أوًال: 
عندما ذ�ر الّذهب في أحادیث، لم �كْن یهدف إلى الموزونات، وال  هللا ینض�ط شرًعا، و�بدو أّن رسول 

إلى �ْون الّذهب ذا فائدة نقد�ة،  -�هللا أعلم–إلى المعادِن الموزونة أو المعادِن الثمینة، و�ّنما �ان ینظر 
ّثان�ة هي �انت الّنقود ع�ارًة عن قطٍع ذهب�ٍة أو قطٍع فضّ�ٍة، األولى هي الّدنانیر وال ففي عصره 

الّدراهم، ولم ُتضَرب العملُة اإلسالمّ�ُة إال في عهد الخل�فة األموّي عبد الملك بن مروان، فقد قال رسول 
364FP: "ال تب�عوا الدینار �الدینارْ�ن، وال الّدرهم �الّدرهمْین"هللا 

134
P فإًذا عندما �قول ،  ذهب أو فضة فإّنما

365FPا بواسطة الوزن �عني العملة التي �ان یتّم تداولها وت�ادله

135
P. 

 .185، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني: ) 131(
 .34، ص12، جالمال�ة أصالة ومعاصرة المعامالتالدب�ان: ) 132(
 .33، ص12المرجع السابق، ج) 133(
 )، �تاب المساقاة، �اب الرِّ�ا.1585، حدیث (1209، ص3، جصح�ح مسلم) 134(
 .112-111، صالجامع في أصول الرِّ�االمصري: ) 135(
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�ا في الفلوس أو في األوراق الّنقدّ�ة،  ثانً�ا: إّن التعلیل �غلَ�ة الّثمنّ�ة سیؤّدي إلى عدم جر�ان الرِّ
366FPوهذا س�فتح �اب الرِّ�ا على مصراعْ�ه

136
P ر �ا في الّنقود ألّدى ذلك إلى قّلتها، فیتضرَّ ، ولْو لم ُ�مَنع الرِّ

367FPالّناس

137
P. 

ب والفّضة �الذِّكر �ْونهما أثماًنا في عصر النبّوة، وهذا الوصف یوجد �ان تخص�ُص الّذه ثالًثا:
�ا ق�اًسا على  ف�ما اتخذه الّناس سّكة بینهم وراج رواج الّنقدْین وأص�ح مع�اًرا لتقو�م الّسلع، ف�جري ف�ه الرِّ

لّظلم الذي من أجله ُحرِّم جر�انه في الّنقدْین؛ ألنه �معناهما وله الوظ�فة نفسها التي یؤّدیها الّنقدان، و�ّن ا
�ا في الّذهب والفّضة واقٌع ف�ما حّل محّلهما وقام مقامهما 368FPالرِّ

138
P. 

�ا في الّذهب هو األظهر دلیًال، واألقرب إلى  را�ًعا: إّن القول �اعت�ار مطلق الّثمنّ�ة ِعّلة الرِّ
369FPمقاصد الّشر�عة اإلسالمّ�ة

139
P. 

 الّذهب الم�حث الّثالث: أثر الخالف في ِعّلة ر�وّ�ة
�ا في العمالِت الورق�ِة   �ظهر أثر الخالف بین الفقهاء في ِعّلة ر�وّ�ة الّذهب في جر�ان الرِّ

�ا في المعادن �الحدید، والّنحاس، والماس وغیرها.  المعاصرة، وفي جر�ان الرِّ
�ا في األوراق الّنقدّ�ة؟  المطلب األول: هل �جري الرِّ

370FP�ًطا للت�ادل، ومخزًنا للق�م، ومق�اًسا لألسعار"الّنقود هي: "ما اّتخذه الّناس وس

140
P فالمرجع فیها ،

371FPإلى العادة واالصطالح، وهي غیر مقصودة لذاتها، بل وسیلة إلى التعاُمل بها

141
P. 

وُتعدُّ األثمان والفلوس من األلفاظ التي ُتطَلق على الّنقود، فاألثمان ُتطَلق في اصطالح الفقهاء 
لفّضة لكْونهما یتصفان �الّثمنّ�ة، وأّما الفلوس، فهي ما ُضِرب من المعادن من على الّنقدْین من الّذهب وا

372FPغیر الّذهب والفّضة سّكة، وصار نقًدا في التعامل ُعرًفا، وثمًنا �اصطالح الّناس

142
P. 

 .166، ص11، جالمعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةالدب�ان: ) 136(
 .65، ص22، (دار السالسل)، جكو�ت�ةالموسوعة الفقه�ة ال) 137(
 .111، (دار العاصمة) صالر�ا والمعامالت المصرف�ة في نظر الّشر�عة اإلسالمّ�ةالمترك، عمر بن عبد العز�ز: ) 138(
أبو د�س، -، (المكت�ة العلم�ة ودار الطیب للط�اعة والنشر، القدسفتاوى �سألونكعفانة، حسام الدین بن موسى: ) 139(
 .199، ص14هـ) ج1420، 1ط
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وقد مّرت الّنقود �مراحَل عدیدٍة منذ فجر التار�خ، فكانت المرحلُة األولى ت�ادٍل للسلع والخدمات 
نظام المقا�ضة، ثّم �ان نظام (الوس�ط في الت�ادل) ل�كون ذلك الوس�ط مق�اًسا للق�م، وخزانًة عن طر�ق 

للّثروة، وقوًة شرائّ�ًة مطلقة، ثّم ساَد الّتعامل �الذهب والفضة فترة من الّزمن على شكل س�ائَك وقطٍع غیر 
لى شكِل قطٍع معدنّ�ٍة، لكّل منها مسكو�ة، ثّم �انت مرحلة إصدار والة األمور للّنقود، وأْن �كون ذلك ع

وزٌن وع�اٌر معلومان، ومختوم �ختم یدّل على مسؤولّ�ة الحاكم عن الوزن والع�ار، ثم �انت مرحلة إصدار
P143-أو الّنقود الورقّ�ة-العمالت الورقّ�ة 

373FP. 
وا بینهموقد أشار اإلمام مالك إلى إمكانّ�ة اّتخاذ الّنقود من الورق، فقال: "لْو أّن الّناس أجاز 

374FPالجلود حتى تكوَن لها ِسّكة وعْین لكرهتها أْن ُت�اع �الّذهب والفّضة نِظرة"

144
P وقد ُعِرف التعامل �األوراق ،

375FPالّنقدّ�ة قد�ًما �ما �ان سائًدا في بالد الصین

145
P. 

 وتسّمى األوراق الّنقدّ�ة أ�ًضا �األوراِق المال�ِة أو العمالِت الورق�ة، وقد أصدرت �لُّ دولة عملةً 
خاصًة بها، تختلف ق�مُتها وقوتُّها وفئاُتها من بلد آلخر، یتعامل بها الّناس ف�ما بینهم في الداخل والخارج، 
وُ�صَرف �عضها ب�عض حسب االّتفاق بین دول العالم، وهذه األوراق: الّر�ال، الّدینار، الجن�ه، الفرنك، 

376FPالّدوالر وغیرها

146
P. 

احل مختلفة؛ فكانت ق�متها في الطَّْوُر األوُل مرت�طًة �الّذهب مّرت األوراق الّنقدّ�ة �أطواٍر ومر 
ارت�اًطا �امًال، و�ان الّطْور الّثاني حینما أخذْت �عُض الّدوِل تصدر عملًة ورق�ًة ل�س لها غطاء ذهبي، 

األوراق خال�ًة من  ثّم �ان الّطْوُر الّثالث والذي اعُتِبرت ف�ه الورقُة الّنقدّ�ة عملًة قائمًة بذاتها، فصَدَرْت تلك
377FPالتعهُّد �شيء، و�ذلك أص�حْت ال ضا�َط لها من حیُث الق�مة

147
P. 

م) 2007، 6، (دار النفائس، عّمان، طالمعامالت المال�ة المعاصرة في الفقه اإلسالميشبیر، محمد عثمان: ) 142(
 .150-149ص

، مع مجموعة من األ�حاث في �تاب �حوث في االقتصاد اإلسالمي، ةاألوراق الّنقد�ّ المن�ع، عبد هللا سل�مان: ) 143(
 .183-180م) ص1996، 1(المكتب اإلسالمي، ط

 .5، ص3م) ج1994، 1، (دار الكتب العلم�ة، طالمدونةاألص�حي، مالك بن أنس: ) 144(
 .177-176، ص41) ج2، (ط�ع الوزارة، طالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة) 145(
 .29، ص3، جة الفقه اإلسالميموسوعالتو�جري: ) 146(
 .270-269، صالّنقود وتقلُّب ق�مة العملةاألشقر: ) 147(
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�ا في الّنقود الورق�ة، فإّنه �جري فیها ِر�ا القرض قوًال واحًدا؛ ألّن ِر�ا  أّما �النس�ة إلى جر�ان الرِّ
ها الُمقِرض من القرض ال �ختّص �مال دون آخر، بل إّن �ّل منفعٍة مشروطٌة أو متعارٌف علیها �أخذ

الُمقتِرض: فهي من ر�ا الجاهلّ�ة الُمجَمع على تحر�مه، وأّما ِر�ا البیوع، فقد اختلف الفقهاء المتأخرون في 
378FPجر�انه فیها

148
P والسبب في ذلك هو اختالفهم في تكی�ِف األوراق الّنقدّ�ة، وقد �انت هذه التكی�فات على ،

 النحو اآلتي:
وهي مؤّسسة الّنقد –قدّ�ُة ع�ارة عن سندات بدیون على جهة إصدارها : األوراُق النّ التكی�ف األول

379FP-أو البنك المر�زي 

149
P إال أّن هذا القول غیُر مسّلٍم �ه؛ ألّن األوراق الّنقدّ�ة أص�حت عملة قانون�ة ،

380FPتصدر بدون غطاء ذهبي، وال تلتزم الدولة بدفع ق�متها من الّذهب أو الفّضة

150
P. 

ُق الّنقدّ�ة ع�ارة عن عرض من عروض الّتجارة، لها ما للعروض من : األوراالّتكی�ف الّثاني
381FPالخصائص واألحكام

151
P وهذا القول غیر مسلَّم �ه؛ ألّن الّدوَل المعاصرة اعتبرت األوراُق الّنقدّ�ُة نقوًدا ،

ا ومع�اًرا للّسلع والخدمات، وألزَمْت الّتعامل بها، وتلّقاها الّناس �الَقبول، وحَرصوا على اقتنائه
382FPواّدخارها

152
P. 

383FP: األوراُق الّنقدّ�ة ُملَحقة �الفلوس في طروء الّثمنّ�ة علیهاالّتكی�ف الّثالث

153
P وهذا من الق�اس  ،

ّنة أو اإلجماع، وأْن یثبت  الفاسد؛ ألّن األصل أْن �كوَن المق�س عل�ه له حكم ثابت من الكتاب أو السُّ
مق�سة على الّنقدین، فال ُ�قاس الورق الّنقدي حكمه �غیر ق�اس في أشهر أقوال األصولّیین، فالفلوس 

384FPعلیها، إضافًة إلى الفروق العدیدة بین األوراق الّنقدّ�ة والفلوس

154
P. 

 .43، ص12، جالمعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةالدب�ان: ) 148(
 .45، ص12ج، المصدر السابق) 149(
 .165، ص: المعامالت المال�ة المعاصرةشبیر) 150(
 .202-201المصدر السابق، ص) 151(
 .166، صالمال�ة المعاصرةالمعامالت شبیر: ) 152(
 .205-204، صاألوراق الّنقدّ�ةالمن�ع: ) 153(
 .320-319، ص39، العدد مجلة ال�حوث اإلسالمّ�ة) 154(
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385FP: األوراق الّنقدّ�ة بَدٌل عن الّذهب والفّضة، ف�أخذ البدل حكم الُمبَدل منهالّرا�ع الّتكی�ف

155
P وُ�ؤخذ ،

قدّ�ة مغّطاًة �الّذهب أو �الفّضة، وهذا خالف الواقع، فهي على هذا القول أّنه مبنيٌّ على �ْون األوراق النّ 
رِة لها وتنوُّع ثرواِتها، ول�س بالزٍم أْن تسلِّم مؤسسُة الّنقد ذهً�ا أو  تستمّد قّوتها من قّوة اقتصاِد الّدولِة المصدِّ

386FPفضة لحامل األوراق الّنقدّ�ة مقابل ما فیها، فهذا غیر موجود حق�قة

156
P. 

، إال أّنها : األوراق الّنقدّ�ة عملٌة قائمٌة بذاتها، فُتعاَمل معاملَة الّذهب والفّضةالّتكی�ف الخامس 
رة لها، فالّدوالرات  ،ل�ست ذهً�ا وال فضةً  وال قائمًة مقامهما، بل هي أجناس أخرى �حسب الّدولة المصدِّ

ث وهكذا، وهو القول الّسائد األمر�ك�ة جنس، والّدنانیر األردنّ�ة جنس ثاٍن، والّر�االت الّسعود�ة جنس ثال
اآلن في األوساط اإلسالمّ�ة الملتزمة، ودَرَج عل�ه غالب�ة المسلمین في التعامل، والدلیل عل�ه الق�اس على 

387FPالّذهب والفّضة �جامع الّثمنّ�ة

157
P ،م األش�اء ، فللورق الّنقدّي خصائص الّذهب والفّضة �أّنه ثمن، و�ه ُتقوَّ

له و  اّدخاره، و�كوُن من الظُّلم اّتخاذه ِسَلًعا ُت�اُع وُتشَترى �ما �حصل الظلم في اتخاذ وتطمئّن الّنفوس بتموِّ
388FPالّنقدین سلًعا ُت�اع وُتشَترى 

158
P. 

و�هذا القول صدَرْت فتوى هیئة ��ار العلماء في المملكِة العر��ِة السعود�ة، وأّنه یترّتب عل�ه 
�ا بنوعْ�ه في األوراق الّنقدّ�ة، فال  �جوز ب�ع �عضه ب�عض أو �غیره من األجناس الّنقدّ�ة األخرى جر�اُن الرِّ

من ذهٍب أو فضة أو غیرهما نسیئًة مطلًقا، وال �جوز ب�ع الجنس الواحد مع �عضه �عًضا متفاضًال سواء 
كان ذلك نسیئة أو یًدا بید، و�جوز ب�عه ب�عضه من غیر جنسه مطلًقا إذا �ان ذلك یًدا بید، �ما یترّتب 

لم والشر�ات، ووجوب الز�اة فیها إذا بلغت على هذا ال قول جواز جعل األوراق الّنقدّ�ة رأس مال في السَّ
ق�متها أدنى الّنّصابْین ذهً�ا أو فّضة، أو �انت ُتكمل الّنّصاب مع غیرها من األثمان والعروض الُمعّدة 

 .56-54، ص12، جالمعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةالدب�ان: ) 155(
 .58-57، ص12، جالمعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةالدب�ان: ) 156(
 .184، ص1، جب ق�مة العملةالّنقود وتقلُّ األشقر: ) 157(
 .211، صاألوراق الّنقدّ�ةالمن�ع: ) 158(
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389FPللّتجارة إذا �انت مملو�ة ألهل وجو�ها

159
Pع الفقهي اإلسالمي �مّكة ، و�ان هذا القول أ�ًضا قرار المجم

390FPالمكّرمة

160
P. 

ومتى زالت الّثمنّ�ة عن األوراق الّنقدّ�ة أص�حت مجّرَد قصاصاٍت ورق ال تساوي �عد إ�طالها شیًئا
391FPمّما �انت تساو�ه قبل إ�طالها

161
P فِمَن المعروف أّن الحكم یدور مع عّلته وسب�ه وجوًدا وعدًما، فإذا ،

392FPفإْن زالْت زال الُحكم بزواِلها وانتهى �انتهاِئهاُوِجَدت الِعّلة ثبَت الحكم بها، 

162
P. 

 المطلب الّثاني: هل �جري الرِّ�ا في المعادن؟
393FPالمعادن هي ما خلَقه هللا تعالى في األرض یوَم خلَق األرض

163
P وهي ما ال �خرج من األرض ،
394FPإال �عمل ومؤنة، �الّذهب، والفّضة، والّنحاس، والحدید، والّرصاص وغیرها

164
P. 

�ا، فَمن قاسها على وأّما  �ا فیها، فمختلف ف�ه عند الفقهاء نظًرا الختالفهم في ِعّلة الرِّ جر�ان الرِّ
395FPالّذهب والفّضة �جامع ِعّلة الوزن: قالوا بر�و�ّیتها، وهؤالء هم الحنفّ�ة والمشهور عند الحنابلة

165
P وَمن ،

�ا فیها، وهؤالء ذهب من الفقهاء إلى أّن ِعّلة الرِّ�ا هي غل�ة الّثمنّ�ة أو مطلق ا لّثمنّ�ة: قالوا �عدم جر�ان الرِّ
396FPهم المالكّ�ة والّشافعّ�ة وروا�ة عند الحنابلة

166
P. 

�ا في المعادن من الحدید، والّنحاس، والرصاص وغیرهم، ف�جوز البْ�ع مع  والّراجح عدم جر�ان الرِّ
397FPالتفاضل وعدم الّتقا�ض

167
Pالم الّذهب والفّضِة في ، ومّما یدّل على ذلك اّتفاق العلماء على جواز إس

 .167-166، صالمعامالت المال�ة المعاصرةشبیر: ) 159(
المعامالت المال�ة أصالة الدب�ان: /479، ص3، (المكت�ة الشاملة) جفقه المعامالتمجموعة من المؤلفین: ) 160(

 .59، ص12، جومعاصرة
 .198، ص14، ج: فتاوى �سألونكعفانة) 161(
 .195، ص3م) ج2003، 1، (مؤسسة الرسالة، بیروت، طموسوعة القواعد الفقه�ةالغزي، محمد صدقي بن أحمد: ) 162(
 .1855، ص3، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي: ) 163(
 .251، ص2، (دار السالسل)، جالموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة) 164(
الكافي في فقه اإلمام ة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد: ابن قدام/85، ص4، ج: تبیین الحّقائقالز�لعي) 165(

 .32، ص2م) ج1994، 1، (دار الكتب العلم�ة، طأحمد
 /163، ص5، جالب�ان في مذهب اإلمام الشافعيال�مني: /532، ص2، جاإلشراف على مسائل الخالفال�غدادي: ) 166(

 .397، ص8ج ،الشرح الممتعالعث�مین: /32، ص2، جالكافيابن قدامة: 
)167 ( www.islamweb.net  153963الفتوى رقم. 
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، فلْو �انت تلك الموزوناُت من األموال الر�وّ�ة لم �ُجز ب�عها إلى -كالحدید والّنحاس وغیرها–الموزونات 
398FPأجل �الّنقود

168
P. 

�ا في الّذهب،   وهذا ما تمیل إل�ه ال�احثة؛ نظًرا ِلما تقّدم من ترج�ِح �ْون مطلق الّثمنّ�ة ِعّلة الرِّ
وجودة في المعادن، �ما أّن الّشر�عة اإلسالمّ�ة قصدْت رفَع الحرِج عن المكّلفین، و�ّن وهذه الِعّلة غیر م

 القوَل �جر�ان الرِّ�ا في المعادن ف�ه من الحرج والمشقة على الّناس.
 الخاتمة

 أوًال: الّنتائج
�ا الجليّ –كان تحر�م ِر�ا الّنسیئة  • �م ِر�ا البیوع قصًدا، ِلما ف�ه من الّضرر العظ�م، و�ان تحر  -الرِّ

�ا الخفيّ – َص ف�ه عند الحاجة والمصلحِة  -الرِّ �ا الجلّي، ولذلك ُرخِّ ا للذرائع؛ ألّنه ذر�عٌة إلى الرِّ سد�
 الّراجحة، فإّنه ُ�غتَفر في الوسائل ما ال ُ�غتَفر في المقاصد.

 ِخلقًة، �خالف و ثمنٌ یتمیَّز الّذهب بث�اته النسبّي من حیُث قوتُّه الّشرائ�ة على مدار الّتار�خ، فه •
 إْذ الُمالَحظ فیها الهبوُط والسقوُط المستمرُّ لقّوتها الّشرائ�ة. ،الّنقود الورق�ة

�ا في الّذهب، وذهَب الّظاهر�ة و�عُض الفقهاء  •  -كقتادَة وابن عقیلٍ –اّتفق الفقهاء على جر�ان الرِّ
ّتة، والتي م  ن بینها الّذهب، فال ُ�قاس علیها.إلى أّن أحكام الرِّ�ا مقصورٌة على األصناف السِّ

ّتة،  • �ا إلى ما ِسوى األصناف السِّ ذهَب جمهور الفقهاء في المذاهِب األر�عِة إلى تعد�ة أحكام الرِّ
�ا ُمعلَّل �ِعّلة، لكّنهم لم یّتفقوا على هذه الِعّلة.  أْي إّن حكم الرِّ

�ا في الّذهب هي الوزن مع: إلى أّن ِعلّ -في المشهور عندهم–ذهَب الحنفّ�ُة، والحنابلُة  • ة الرِّ
: إلى أّن ِعّلة الرِّ�ا ي قولف–، والّشافعّ�ة، وأحمد -في المشهور عندهم–الجنس، وذَهب المالكّ�ة 

–، وأحمد -في قول–في الّذهب هي غَلَ�ة الّثمنّ�ة مع الجنس، وذهَب محمد بن الحسن، ومالك 
 ِعّلة هي مطلق الّثمنّ�ة مع الجنس.، وابُن ت�م�ة، وابُن القّ�م: إلى أّن ال-في قول

الّراجح أّن ِعّلة ر�وّ�ة الّذهب هي مطلق الّثمنّ�ة، فالمناس�ة بین الّثمنّ�ة  و�ین الّتحر�م ظاهرة، و�ّن  •
 الّتعلیل �الوزن ضع�ف؛ لكْونه وسیلة تقدیر تختلف �اختالف الُعرف، فال ینض�ط شرًعا.

، (وزارة األوقاف الفصول في األصولانظر: الجصاص، أحمد بن علي: /401، ص3، جإعالم الموقعینابن الق�م: ) 168(
 .247، ص4م) ج1994، 2الكو�ت�ة، ط
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�ا في المجتمع اإلسالمي الملتِزم �منهج هللا  إّن الّتعلیل �غلَ�ة الّثمنّ�ة سیؤّدي إلى • فتح أبواب الرِّ
�ا ومستنقعاته، و�ّن على المسلم الُ�عد  وشر�عته، والذي یرفض وقوع أفراده ومؤسساته في وْحل الرِّ

بهات وقع في الحرام"عن الشبهات، �ما قال رسول هللا  399FP: "ومن وقع في الشُّ

169
P. 

�ا في الّذهب، و�ناًء على اعت�اِر الّنقود الورق�ة عمالٍت بناًء على اعت�اِر مطلق الّثمنّ�ة  • ِعّلة الرِّ
ِلها  م األش�اء، وتطمئّن الّنفوس بتموُّ �ا �جري فیها، فهي أثماٌن، بها ُتقوَّ قائمًة بذاتها: فإّن الرِّ

 واّدخاِرها، وال ُتتََّخذ ِسلًعا ُت�اع وُتشَترى.
�ا في المعادن بناًء  •  على اعت�ار مطلق الّثمنّ�ة ِعّلَة ر�وّ�ِة الّذهب.الراجح عدم جر�ان الرِّ

 الّتوص�ات
�ا �شكٍل عام، وأحكامه في الّذهب �شكٍل خاّص، وذلك  • عقُد ورشاِت عمٍل وندواٍت حْول أحكام الرِّ

 في المؤسساِت المالّ�ِة والمصرفّ�ِة، وشر�ات الّتأمین، ومحّالِت بْ�ِع الّذهب.
جوع إلى اّتخاذ الّنقود الّذهب�ة أو الفض�ة �ِعمالت رسم�ة، �ما بذُل الُجهد والعمل على فكرة الر  •

 كان عل�ه العمل سا�ًقا، ِلما في ذلك من تحقیِق العْدِل المقصوِد في الّشر�عِة اإلسالمّ�ة.
 :المراجع والمصادر

 .القرآن الكر�م •
ة، بیروت، اإلسنوي، عبد الرح�م بن حسن: نها�ة السول شرح منهاج الوصول، (دار الكتب العلم� .1

 م).1999، 1ط
�ا وأثره على المجتمع اإلنساني، مع مجموعة أ�حاث في �تاب "�حوث  .2 األشقر، عمر سل�مان: الرِّ

 م).1998، 1(دار النفائس، عّمان، ط فقه�ة في قضا�ا اقتصاد�ة معاصرة"،
ه�ة األشقر، محمد سل�مان: الّنقود وتقلُّب ق�مة العملة، مع مجموعة أ�حاث في �تاب "�حوث فق .3

 م).1998، 1في قضا�ا اقتصاد�ة معاصرة"، (دار النفائس، عّمان، ط
 م).1994، 1األص�حي، مالك بن أنس: المدونة، (دار الكتب العلم�ة، ط .4
األصبهاني، أبو نع�م أحمد بن عبد هللا: معرفة الصحا�ة، تحقیق: عادل العزازي، (دار الوطن،  .5

 م).1998، 1الر�اض، ط

 )، �تاب المساقاة، �اب أخذ الحالل وترك الشبهات.5991، حدیث (1219، ص3، جصح�ح مسلم) 169(
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 "علة الر�ا في الذهب والفضة"
 أیوب المشني رو�دة

 فلسطین ،جامعة الخلیل، ماجستیر في القضاء الشرعي، محام�ة شرع�ة
motamashni@icloud.com 

 ملخص ال�حث
على مقدمة وتمهید س�كون هذا ال�حث مخصًصا في ب�ان علة الذهب والفضة و�هذا تضمن 

وثالث م�احث وخاتمة. الم�حث األول فصلت ف�ه أقوال الفقهاء في علة الر�ا وخصصت الحدیث في هذا 
الم�حث �عرض أقوال العلماء وأدلتهم في علة الر�ا في الذهب والفضة الوزن ومناقشتها. وجاء الم�حث 

غل�ة الثمن�ة ومناقشتها. والم�حث الثاني لعرض أقوال العلماء في أن علة الر�ا الذهب والفضة هي 
علة الر�ا �الذهب والفضة هي مطلق الثمن�ة ومناقشتها والرأي الراجح. ومن أهم أن  الثالث: أقوال القائلین

علة الر�ا في الذهب والفضة هي مطلق الثمن�ة وذلك لوجاهة هذا النتائج التي خلص إلیها ال�حث أن 
الثمن�ة تعلیل بوصف مناسب ومناط جامع ألجزاء ما �جري ف�ه  القول وضعف ما سواه إذ التعلیل �مطلق

الر�ا �خالف التعلیل �الوزن أو غل�ة الثمن�ة. 
Abstract 

This study will be devoted to explaining the cause of gold and silver, and 
thus it includes an introduction, an introduction, three discussions and a 
conclusion. 90TThe first topic detailed the sayings of the jurists on the reason for 
usury, and the hadith in this study was devoted to presenting the sayings of the 
scholars and their evidence for the reason for interest in gold and silver weight 
and discussing it.90T 90TThe second study came to present the scholars ’sayings that 
the reason for usury, gold and silver, is the predominance of valuables and 
discusses them.90T 90TAnd the third topic: the sayings of those who say that the cause 
of usury, gold and silver, is the absolute price, its discussion and the most 
correct opinion.90T 90TOne of the most important findings of the research is that the 
reason for usury in gold and silver is the absolute value of the value, because of 
the relevance of this saying and the weakness of what is equal, as the reasoning 
in the absolute value of the value is an explanation with a suitable description 
and a context that collects the parts of what is usury in other than the reasoning 
by weight or the predominance of value. 

135

mailto:motamashni@icloud.com


 المقدمة
ٌم َمَواعیَده ِبَلَواِزِم ُشْكِره، وُأَصلِّي َوُأَسلُِّم َعَلى َرُسو  ِل هللا الَحْمُد ِ� ُمَوفٌِّق عبیَده لَمَغاِنم ِذْ�ِره، ُمَتمِّ

ْ�َك َ�ا َسیِّدي َ�االُمْرَتَضى، َوَنِب�ِّه الُمْصَطَفى النِّْعَمُة الُمْسَداة والرَّْحَمُة الُمْهَداة، َصَلواُت َر�ِّي َوَسالُمه َعلَ 
ْین ُ�لِّه، َجاِمُع الِعْلم والَقَلم ، والِهَداَ�ة َرُسوَل هللا، َ�ا َمْن َأْرَسَلَك ُهللا �الُهَدى َوِدْیِن الَحقِّ ِلُ�ْظِهَرُه عَلى الدِّ

َجى وُرُجوم الِعدَ  ة، وعَلى آِلَك َوَصْحِ�َك َأْجَمِعْین ُنُجوِم الُهَدى َمَصاِبْ�ح الدُّ .ىوالُحجَّ
فلقد حذر القرآن الكر�م أشد التحذیر من الر�ا في مواضع �ثیرة، وأكد أن عقو�ة المرابي في الدن�ا 

ومن أشد أنواع التحذیر  )،276(سورة ال�قرة، اآل�ة  "َ�ْمَحُق �َُّ الرَِّ�االمحق والهالك، �قول هللا عز وجل: "
َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِ�َحْرٍب أن هللا عز وجل قد أذن �الحرب على آكل الر�ا إذا �قول في �تا�ه العز�ز: "

َن �َِّ َوَرُسوِلهِ  من هنا تتبین أهم�ة ال�حث في علة الر�ا، ألن معرفة العلة . )280(سورة ال�قرة، اآل�ة  "مِّ
، وهو موضوع �حرص -والع�اذ �ا�-فضة تحمي من الوقوع في حرمة إحدى أشد الك�ائر في الذهب وال

الكثیر من التجار على السؤال ف�ه، و�نبني عل�ه �ل المسائل المستجدة المعاصرة المتعلقة بب�ع الذهب 
 والفضة والتجارة بهما.

نهم ودن�اهم، ولذلك لم كما ولقد حرصت السنة النبو�ة منذ بدء التشر�ع على صالح الناس في دی
تدع �ا�ًا من األبواب إال �ان لها ف�ه أفضل التوجیهات والتنظ�م. و�ان لها في الر�ا وما یتقاطع مع 
مدلوله وأحكامه �شكل عام دوٌر �بیٌر، و�كاد ال �خلو �اب من أبواب الفقه إال �ان للر�ا منه الحظ 

 والنصیب.
 مشكلة ال�حث: 

الر�ا في الذهب والفضة هل هي الوزن، أم غل�ة الثمن�ة، أم مطلق تتلخص مشكلة ال�حث في علة 
 الثمن�ة؟ تفرع عنه مجموعة من االسئلة:

 ؟ما تعر�ف الر�ا )1
 ما االدلة على حرمة الر�ا؟ )2
 ما أقوال العلماء في علة الر�ا في الذهب والفضة؟  )3
 الفضة؟دلة التي استدل بها الفقهاء على أقوالهم في علة الر�ا �الذهب و ما هي األ )4

 أهداف ال�حث:
 التعر�ف �الر�ا واألدلة على حرمته. )1
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ِة َواِحَدٌة، َوِعلََّة اْألَْعَ�اِن اْألَْرَ�َعِة )2 ب�ان أن العلماء متفقون َعَلى َأنَّ ِعلََّة الذََّهِب َواْلِفضَّ
 .َواِحَدٌة، ُثمَّ اْخَتَلُفوا ِفي ِعلَِّة ُ�لِّ َواِحٍد ِمْنُهَما

علة الذهب والفضة هل هي الوزن، غلب�ة الثمن�ة، أم مطلق ب�ان اقوال العلماء في  )3
 .الثمن�ة

 ب�ان أدلة العلماء ألقوالهم في علة الر�ا في الذهب والفضة. )4
 أهم�ة ال�حث:

 واقع�ة الموضوع في ح�اة الناس وجهل أغلب الناس في علة الر�ا في الذهب والفضة. )1
ضة على معرفة الحكم الشرعي في �ساعد هذا ال�حث التجار الذین یتعاملون �الذهب والف )2

تعامالتهم وفي معرفة أحكام الشرع عندما �كون لدیهم اطالع على علة الر�ا في الذهب 
والفضة ذلك مما �جنب الكثیر الوقوع في الحرام. 

 منهج�ة ال�حث: 
ات�عت في هذا ال�حث المنهج الوصفي مستفیدًة من المنهجین االستن�اطي واالستقرائي وذلك من 

ل جمع المعلومات من �طون الكتب والدراسات التي تتحدث عن موضوع علة الر�ا في الذهب والفضة خال
 كما هو الحال في معظم الدراسات الشرع�ة.

 الدراسات السا�قة: 
من خالل دراستي واطالعي على �تب الفقه االسالمي وجدت مفردات هذا الموضوع متناثرة في 

ت أن أدرس هذا الموضوع وأجمعه في �حث مستقل �عط�ه حقه و�كون �طونها و�ین ثنا�ا صفحاتها فأحبب
جامعًا لجم�ع أقوال الفقهاء في علة الر�ا في الذهب والفضة وجامعًا لكل ما استدل عل�ه الفقهاء بتدع�م 

 أقوالهم ومناقشة هذه األدلة و��ان ما ترجح لدي في هذه المسألة، وهناك �عض الدراسات منها:
م من ال�احث صدام عبد 2011مقدمة لكل�ة الشر�عة �الجامعة األردن�ة سنة رسالة ماجستیر   )1

القادر عبد هللا حسین، وعنوانها ب�ع الذهب والفضة وتطب�قاته المعاصرة، تطرق ف�ه ال�احث إلى 
 عرض علة الر�ا في الذهب والفضة.

ع الترتوي، م، من ال�احث الد�تور حسین مطاو 2020�حث منشور في مجلة جامعة الخلیل سنة   )2
وعنوانه علة ر�و�ة الذهب والفضة وأثرها في التعامل بهما، تطرق ف�ه ال�احث إلى عرض علة 

الر�ا في الذهب والفضة. 
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خطة ال�حث: 
 جاء هذا ال�حث في مقدمة وتمهید وثالث م�احث وخاتمة.

 �قة.شملت على أهداف هذا ال�حث وأهمیته ومشكلة وأسئلة ال�حث والدراسات السا المقدمة:
 عرضت ف�ه تعر�ف الر�ا واألدلة على حرمته من القرآن الكر�م والسنة النبو�ة واإلجماع. التمهید:

رض أقوال : فصلت ف�ه أقوال الفقهاء في علة الر�ا وخصصت الحدیث في هذا الم�حث لعالم�حث األول
 العلماء وأدلتهم في علة الر�ا في الذهب والفضة الوزن ومناقشتها.

 أقوال العلماء في أن علة الر�ا الذهب والفضة هي غل�ة الثمن�ة ومناقشتها.  ني:الم�حث الثا
أقوال العلماء أن علة الر�ا في الذهب والفضة هي مطلق الثمن�ة ومناقشتها والرأي  الم�حث الثالث:

 الراجح.
شملت على أهم النتائج.  الخاتمة:
 التمهید

دلة على حرمته تعر�ف الر�ا واأل
 تعر�ف الر�ا لغًة واصطالحًا: ل:المطلب األو

400Fهو الز�ادة، تقول: ر�ا الشيء إذا زاد :في اللغة الر�ا

﴿َوَما آَتْیُتْم ِمْن ِرً�ا ِلَیْرُ�َو ِفي  :، ومنه قول هللا تعالى1
401Fَأْمَواِل النَّاِس َفَال َیْرُ�و ِعْنَد ِهللا﴾ 

2. 
 :تعر�ف الر�ا في اصطالح الفقهاء

 لتعر�ف بین ر�ا الفضل ور�ا النسیئة.فرق الحنف�ة في ا الحنف�ة:
402Fفر�ا الفضل: "هو فضل عین مال على المع�ار الشرعي، وهو الكیل أو الوزن عند اتحاد الجنس"

3 .
وأمـا ر�ـا النسیئة أو النَّساء فهو: "فضل الحلول على األجل وفضل العـین علـى الـدین فـي المكیلـین 

403Fر المكیلین َوغیر الموزونین ِعْند اتَِّحاد اْلِجْنسوالموزونین عند اختالف الجنس َأو ِفي غی

4. 

 .14/304، دار صادر، بیروت، 1ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط) 1(
 39سورة الروم، ) 2(
م، دار الكتـب 1985ــ ه1405، الط�عـة األولـى، الفقهاء) (تحفة، هـ539ت، أحمد أبي بن احمد بن محمد السمرقندي،) 3(

 .25، ص2بیروت، جالعلم�ة، 
 . 25المرجع السابق، ) 4(
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404Fهو ب�ع ر�وي �أكثر منه من جنسه ألجلالمالك�ة: 

5. 
هو عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل في مع�ار الشـرع حالة العقد، أو مع  الشافع�ة:

405Fتأخیر البدلین أو أحدهما

6. 
406Fهو الز�ادة في أش�اء مخصوصة الحنابلة:

7 .
 الثاني: االدلة على حرمة الر�ا:المطلب 

 لقد ثبتت حرمة الر�ا في القرآن الكر�م، والسنة، واإلجماع، والمعقول.
 من القرآن الكر�م:

407F﴿َوَما آَتْیُتْم ِمْن ِرً�ا ِلَیْرُ�َو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَال َیْرُ�و ِعْنَد ِهللا﴾ )1

8. 
َ�ا َال َ�ُقوُموَن إِ  )2 ْ�َطاُن ِمَن اْلَمّسِ َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما(الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الرِّ الَّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخ�َُّطُه الشَّ

�ِِّه َفانَتَهَى َفلَ  ن رَّ َ�ا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مِّ َم الرِّ َ�ا َوَأَحلَّ ّ�ُ اْلَبْ�َع َوَحرَّ َلى ّ�ُِه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إِ اْلَبْ�ُع ِمْثُل الرِّ
408Fَوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن)

 وغیرها من اآل�ات. .9
 من السنة الشر�فة:

�ا  قال: "اجتنبوا الس�ع المو�قات"، قلنا، وما هن أن رسول هللا  في ما رواه أبو هر�رة  قوله ) 1
النفس التي حرم هللا إال �الحق، وأكل الر�ا، وأكل مال الیت�م،  رسول هللا؟ قال: "الشرك �اهللا والسحر وقتل

409Fوالتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات"

10. 

علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (نس�ة إلى بني عدي، �القرب من منفلوط)  ،العدوي، أبو الحسن) 5(
هـ)، حاش�ة العدوي على شرح �فا�ة الطالب الر�اني، یوسف الش�خ محمد ال�قاعي، دار الفكر، بیروت، بدون 1189(ت

 .2/132 م،1994-هـ1414ط�عة، 
حاش�ة ال�جیرمي على شرح المنهج التجر�د لنفع العبید، مصطفى ال�ابي الحلبي، سنة  ال�جیرمي، سل�مان ال�جیرمي،) 6(

 . 2/190 لبنان،-، دار الفكر للط�اعة والنشر، بیروت1345النشر: 
القناع عن متن  هـ)، �شاف1051البهوتى، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدر�س الحنبلى (ت) 7(

 .2/106الناشر: دار الكتب العلم�ة، . اإلقناع
 .39سورة الروم، ) 8(
 .275 سورة ال�قرة:) 9(
، دار ابـن ٣م) الجـامع الصـح�ح المختصر، تحقیق: د. مصطفى دیب ال�غـا، ط1987ال�خاري، محمد بن إسماعیل () 10(

هـ)، المسند الصح�ح 261الحسن القشیري الن�سابوري (ت، مسلم، بن الحجاج أبو 3/1017 كثیـر، ال�مامـة، بیـروت،
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ینهى عن ب�ع الذهب �الذهب، والفضة  هللا فقد قال: "سمعت رسول  حدیث ع�ادة بن الصامت ) 2
لملح �الملح، إال سواء �سواء، عینًا �عین، فمن �الفضة، والبر �البر، والشعیر �الشعیر، والتمر �التمر، وا

410F، فقد أر�ى"زاد، أو ازداد

11. 
هللا عل�ه وسلم آكل الر�ا ومو�له "لعن رسول هللا صلى  قال: ما رواه مسلم في صح�حه عن جابر ) 3

411Fو�ات�ه وشاهد�ه وقال هم سواء"

12. 
اإلجماع: 

ى تحر�مه، فمن ذلك ما ذ�ره النووي وأما اإلجماع: فقد حكى غیر واحد من العلماء اإلجماع عل
412Fفي المجموع قائال: "أما األحكام: فقد أجمع المسلمون على تحر�م الر�ا"

، وابن قدامة ذ�ر في المغني 13
Pعلى أن الر�ا محرم" فقال: "وأجمعت األمة

14
413FP.  وممن صرح �اإلجماع على تحر�م الر�ا محمد ابن أبي ز�د

414Fحر�مه) قال شارحه: أي تحر�م الر�ا)القیرواني فقال: (وانعقد اإلجماع على ت

. والز�لعي قال: (وأجمعت 15
415Fاألمة على تحر�مه)

16. 
تحر�ر محل النزاع: 

َ�ا ُیوَجُد ِفي َشْیَئْینِ  مَِّة ِمْن َبْ�ٍع، َأْو َسَلٍف،  :اتََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ الرِّ َر ِفي الذِّ ِفي اْلَبْ�ِع، َوِف�َما َتَقرَّ
مَِّة َفُهَو ِصْنَفانِ  .َأْو َغْیِر َذِلكَ  َر ِفي الذِّ َ�ا ِف�َما َتَقرَّ اْلَجاِهِل�َِّة الَِّذي ُنِهَي  ِصْنٌف ُمتََّفٌق َعَلْ�ِه، َوُهَو ِرَ�ا :َفَأمَّا الرِّ

َ�اَدِة َوُ�ْنِظُروَن، َعَلْ�ِه-َوَهَذا ُهَو الَِّذي َعَناُه  ِزْدَك،َأْنِظْرِني أَ  :َفَكاُنوا َ�ُقوُلونَ  َعْنُه، َوَذِلَك َأنَُّهْم َ�اُنوا ُ�َسلُِّفوَن ِ�الزِّ

المعروف في صح�ح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد ال�اقي، دار إح�اء  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 
 .3/64)، دار الجیل بیروت، 1593التراث العر�ي، بیروت، �اب ب�ع الطعام مثال �مثل، رقم الحدیث (

 .  4145سلم، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدا، رقم صح�ح م) 11(
 . 5/50صح�ح مسلم، مرجع سابق، ) 12(
 . 9/375النووي، �حیى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بیروت، ) 13(
 . 495ابن قدامة، موفق الدین عبد هللا، المغنـي، مكتبـة القاهرة، ) 14(
، 2عـدوي علـى شرح �فا�ة الطالب الر�اني، تحقیق: یوسف الش�خ محمد ال�قاعي، جالعدوي، علي الصعیدي، حاش�ة ال) 15(

 .180دار الفكر، بیروت، ص
 .4/854الز�لعي، عثمان بن علي، تبیین الحقـائق شـرح �نز الدقائق، المط�عة الكبرى األمیر�ة، بـوالق، القـاهرة، ) 16(
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َال  َالُة َوالسَّ ِة اْلَوَداعِ   م الصَّ ُل ِرً�ا َأَضُعُه ِرَ�ا اْلَع�َّاِس ْبِن  :ِ�َقْوِلِه ِفي َحجَّ "َأَال َوِ�نَّ ِرَ�ا اْلَجاِهِل�َِّة َمْوُضوٌع، َوَأوَّ
416Fَعْبِد اْلُمطَِّلِب"

17. 
ل" َوالثَّاِني: َوُهَو ُمْخَتَلٌف ِف�ِه، وهذا ل�س غرضنا هنا إن نتعرض لذ�ر الخالف، و�نما اإلشارة " َضْع َوَتَعجَّ

 إلى أنواع الر�ا لتحر�ر محل النزاع.
َ�ا ِفي اْلَبْ�ِع َفِإنَّ اْلُعَلَماَء َأْجَمُعوا َعَلى َأنَُّه ِصْنَفانِ  417Fَنِسیَئٌة، َوَتَفاُضلٌ : َأمَّا الرِّ

18. 
حدیث دیث واإلجماع فقد اختلف الفقهاء ف�ما إذا �ان النهي في ومع ما تقدم من اآل�ات واألحا

ینهى عن ب�ع الذهب �الذهب، والفضة �الفضة،  فقد قال: "سمعت رسول هللا  ع�ادة بن الصامت 
والبر �البر، والشعیر �الشعیر، والتمر �التمر، والملح �الملح، إال سواء �سواء، عینًا �عین، فمن زاد، أو 

418Fر�ى"ازداد، فقد أ

19. 
قاصرا على هذه األصناف أم أنه یتعداها إلى غیرها؟، و�ذا �ان متعد�ا فما هي العلة أو العلل 

 التي یدور معها التحر�م وجودا وعدما؟
الذهب، والفضة، والبر، والشعیر، والتمر،  فاألجناس التي نص على تحر�م الر�ا فیها ستة وهي:

 والملح.
419Fقول �مقتضى هذه الستةقال القرطبي: أجمع العلماء على ال

20 .
والناظر في �تب الفقه �جد أن العلماء متفقین على مقتضى حدیث ع�ادة جملة ألنه ال أحد منهم 
�جیز ب�ع دینار بدینار�ن نقدا وال نسیئة، وال أحد منهم �جیز أن ی�اع مد من الشعیر �مدین من الشعیر؛ 

فإذا ب�ع مال ر�وي  ن، فمن زاد أو استزاد فقد أر�ى"،بین لهم فقال: "إال سواء �سواء عینا �عی ألن النبي 
�حنطة �حنطة، وسكر �سكر، وفضة �فضة، �شترط في هذا الب�ع شرطین ل�خرج  -والعلة واحدة -�جنسه

ولتر بلتر، ووزًنا في  �مد عن �ونه عقدا ر�و�ا، وهي المماثلة في البدلین: �یًال في المكیالت �مد
 غرام �كیلو غرام، وعددا في العدد�ات، �خمسة �خمسة ونحو ذلك.الموزونات �رطل برطل، و�یلو 

 .4/39صح�ح مسلم، مرجع سابق، ) 17(
 .2/128بن أحمـد، بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصد، دار الفكر، بیروت، بن رشد، محمد ) 18(
 .  4145صح�ح مسلم، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدا، رقم ) 19(
 .3/349(د.ت) الجامع ألحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة،  القرطبي، محمد بن أحمد) 20(
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كما و�شترط التقا�ض في مجلس العقد بدون دخول األجل: �أن �ق�ض �لُّ من المتعاقدین البدل من 
 .اآلخر قبل أن یتفرقا �أبدانهما من مجلس العقد

مدین من الشعیر؟ لكن إذا قلنا هل �جوز ب�ع رطل من األرز برطلین منه، أومد من الحنطة �
فإننا سوف نجد العلماء �ل أخذ رأ�ا ال یوافقه اآلخرون عل�ه و�ن إتفق الجمهور على المنع لكنهم �ختلفون 
في سبب المنع، فالعلماء مجمعون على تحر�م التفاضل، و�ذلك على تحر�م النسیئة في هذه األصناف 

ذلك لما جاء مصرحا �ه في حدیث ع�ادة بن الذهب، والفضة، والبر، والشعیر، والتمر، والملح و  :الستة
الصامت المتقدم ألنه صر�ح في منع التفاضل، وصر�ح �ذلك في منع التأخیر فیها و�ذلك أ�ضا �عتبر 

 حدیث ع�ادة صر�حا في منع ر�ا النساء في هذه األش�اء الستة إذا اختلفت أصنافها.
لة وقصورها ومختلفون �ذلك في تحدید فتراهم متفقین على هذا القدر لكنهم مختلفون في تعدي الع

فتبین لنا أن سبب  العلة التي من أجلها وقع التحر�م سواء �ان تحر�م التفاضل أو تحر�م التأخیر فقط.
 الخالف بینهم هو اختالفهم في وجود العلة من جانب، و�ذلك اختالفهم في العلة نفسها من جانب آخر.

لى ب�ان علة الر�ا في الذهب والفضة وأقوال العلماء وفي هذا ال�حث إن شاء هللا سوف اقتصر ع
 فیها ومناقشتها وعرض ما ترجح لدي.

 ك جاء هذا ال�حث فعرضت ف�ه أقوالفاختلف العلماء في علة الر�ا في الذهب والفضة ولذل
العلماء في علة الذهب والفضة و�عد ذلك تطرقت إلى ب�ان األدلة التي استندوا علیها ومن ثم مناقشتها 

ِة َواِحَدٌة، َوِعلََّة اْألَْعَ�اِن اْألَْرَ�َعِة َواِحَدةٌ و��ان الراجح  ، ُثمَّ اْخَتَلُفوافاتََّفَق اْلُمَعلُِّلوَن َعَلى َأنَّ ِعلََّة الذََّهِب َواْلِفضَّ
420Fِفي ِعلَِّة ُ�لِّ َواِحٍد ِمْنُهَما

 ب والفضة.. وفي هذا ال�حث إن شاء هللا سوف نبین آراء العلماء في علة الذه21
 ولقد اختلف العلماء في علة الذهب والفضة على ثالثة أقوال:

421Fذهب الحنف�ة القول األول:

422Fوالحنابلة في المعتمد 22

أن علة الر�ا في الذهب والفضة الوزن، ف�جري  23
 الر�ا في �ل موزون �الحدید والنحاس والقطن والكتان.

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن) 21(
 . 4/5هـ)، المغني، مكت�ة القاهرة، الط�عة: بدون ط�عة، 620الشهیر �ابن قدامة المقدسي (ت

، هـ)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع587الكاساني، عالء الدین، أبو �كر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت) 22(
 . 5/185 م،1986-هـ1406، 2ر الكتب العلم�ة، طدا
 . 3/251البهوتى، �شاف القناع عن متن اإلقناع، ) 23(
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423Fذهب المالك�ة القول الثاني:

424Fوالشافع�ة 24

425Fأحمدوروا�ة عند  25

، أن علة الر�ا في الذهب والفضة هي 26
غل�ة الثمن�ة. 
426Fذهب اإلمام مالك القول الثالث:

427Fواإلمام أحمد 27

428Fواختاره ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة وابن الق�م 28

، أن علة 29
 الر�ا في الذهب والفضة مطلق الثمن�ة، ف�جري الر�ا في �ل ما یتخذه الناس ثمنًا.

 لتهم في علة الر�ا في الذهب والفضة الوزن ومناقشتهاأقوال العلماء وأد: الم�حث األول
429Fذهب الحنف�ة

430Fوالحنابلة في المعتمد 30

أن علة الر�ا في الذهب والفضة الوزن، ف�جري الر�ا في  31
 كل موزون �الحدید والنحاس والقطن والكتان.

 القول:  واستدل أصحاب هذا

 . 2/142العدوي، حاش�ة العدوي على شرح �فا�ة الطالب الر�اني، یوسف الش�خ محمد ال�قاعي، ) 24(
زهیر الشاو�ش،  هـ)، تحقیق:766روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي (ت) 25(

 .3/380 م،1991هـ/1412، 3عمان، ط، دمشق، المكتب اإلسالمي، بیروت
هـ)، المبدع في شرح 884ابن مفلح، إبراه�م بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین (ت) 26(

 .4/128م، 1997-هـ1418، 1لبنان، ط ،المقنع، دار الكتب العلم�ة، بیروت
 .2/142العدوي، حاش�ة العدوي على شرح �فا�ة الطالب الر�اني، ) 27(
هـ)، شرح الزر�شي، دار العب�كان، 772الزر�شي، شمس الدین محمد بن عبد هللا الزر�شي المصري الحنبلي (ت) 28(
الجماعیلي  ، بن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة3/417م، 1993-هـ1413، 1ط

 اإلمام أحمد، دار الكتب العلم�ة.هـ)، الكافي في فقه 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر �ابن قدامة المقدسي (ت
. 2/32 م،1994-هـ1414، 1ط
هـ)، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد 728ابن ت�م�ة، تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م بن ت�م�ة الحراني (ت) 29(
بو�ة، المملكة العر��ة لرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف، المدینة النا

عن رب العالمین، محمد بن أبي �كر بن أیوب بن  ، إعالم الموقعین29/472م، 1995هـ/1416عام النشر:  السعود�ة.
الط�عة: ، ییروت ،سالم إبراه�م، دار الكتب العلم�ةد الهـ)، تحقیق: محمد عب751سعد شمس الدین ابن ق�م الجوز�ة (ت

 . 2/105 م،1991-هـ1411األولى، 

، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع هـ)،587الكاساني، عالء الدین، أبو �كر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت) 30(
 . 5/185 م،1986-هـ1406، 2دار الكتب العلم�ة، ط

 . 3/251لقناع عن متن اإلقناع، البهوتى، �شاف ا) 31(
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 أوًال: من القرآن الكر�م:
 َوَال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِر�َن. َوِزُنوا ِ�اْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِق�ِم. َوَال َتْ�َخُسوا النَّاَس قال تعالى: "َأْوُفوا اْلَكْیلَ  )1

431FPَأْشَ�اَءُهْم َوَال َتْعَثْوا ِفي اْألَْرِض ُمْفِسِدیَن"

32
P. 

َوِ�َذا َ�اُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم  قال تعالى "َوْ�ٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن. الَِّذیَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َ�ْسَتْوُفوَن. )2
432FPُ�ْخِسُروَن"

33
P. 

ْوا ِفي قال تعالى: "َوَ�ا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَ�اَل َواْلِمیَزاَن ِ�اْلِقْسِط َوَال َتْ�َخُسوا النَّاَس َأْشَ�اَءُهْم َوَال َتْعثَ  )3
433FPاْألَْرِض ُمْفِسِدیَن"

34
P. 

ا هي الكیل والوزن، إذ أمرت �الوفاء في المك�ال أشارت هذه اآل�ات إلى أن علة الر� ووجه الداللة:
ِدیَد ِ�التَّْطِف�ِف ِفي اْلَكْیلِ والمیزان، و  434Fَأْلَحَقت اْلَوِعیَد الشَّ

35 .
فاآل�ات جاءت �األمر  ،ونوقش االستدالل �اآل�ات الكر�مة �أنه استدالل خارج عن محل النزاع

وره الجل�ة التطف�ف في المیزان, والتالعب في والذي من ص ،والنهي عن الخداع والغش ،�الوفاء والعدل
المك�ال, أما المسألة موضع الخالف فهي اتفاق الطرفین على التفاضل من غیر تالعب وال غش أو 

435FPخداع منهما أو أحدهما

36
P. 
 ثان�ًا: من السنة النبو�ة:

َثَنا ُسَلْ�َما) 1 َثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َقْعَنٍب، َحدَّ ُن َ�ْعِني اْبَن ِبَالٍل، َعْن َعْبِد اْلَمِجیِد ْبِن ُسَهْیِل ْبِن َعْبِد َحدَّ
َثاُه، َأنَّ رَ  ُث َأنَّ َأَ�ا ُهَرْ�َرَة، َوَأَ�ا َسِعیٍد، َحدَّ َ�َعَث َأَخا  ُسوَل ِهللا الرَّْحَمِن، َأنَُّه َسِمَع َسِعیَد ْبَن اْلُمَسیِِّب، ُ�َحدِّ

َأُكلُّ َتْمِر َخْیَبَر : «، َفاْسَتْعَمَلُه َعَلى َخْیَبَر، َفَقِدَم ِبَتْمٍر َجِنیٍب َفَقاَل َلُه َرُسوُل ِهللا َبِني َعِديٍّ اْألَْنَصاِريَّ 

 .183-181 سورة الشعراء، آ�ة) 32(
 . 3-1سورة المطففین، آ�ة ) 33(
 . 85سورة هود، آ�ة ) 34(
 .5/184الكاساني، بدائع الصنائع، ) 35(
. 56البوطي، محمد سعید رمضان، محاضرات في الفقه المقارن، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان،) 36(
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اَعْیِن ِمَن اْلَجْمِع، َفَقاَل َرُسوُل ِهللا » َهَكَذا؟ اَع ِ�الصَّ : "َال َقاَل: َال َ�ِهللا َ�ا َرُسوَل ِهللا ِإنَّا َلَنْشَتِري الصَّ
436Fَعُلوا، َوَلِكْن ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َأْو ِب�ُعوا َهَذا َواْشَتُروا ِبَثَمِنِه ِمْن َهَذا، َوَ�َذِلَك اْلِمیَزاُن"َتفْ 

37. 
نص الحدیث على جر�ان الر�ا في الموزونات �لها وذلك أن قوله �ذلك في المیزان �قصد  ووجه الداللة:

ن أموال الر�ا، فدل على أن علة الر�ا في الموزون �ه الموزون �طر�ق الكنا�ة، و�ال فنفس المیزان ل�س م
437Fكله، الثمن والمطعوم وغیره وهي الوزن 

38. 
 ونوقش هذا االستدالل:

438FPموقوفًا عل�ه ،ذ�ر البیهقي أن قوله "كذلك المیزان" من �الم أبي سعید  .1

39
P. 

، لتقدیرفإن المیزان نفسه ال ر�ا ف�ه فال بد من اإلضمار وا ،إن ظاهر الحدیث غیر مراد �اتفاق .2
إذ هو تعم�م بدون  ،عام ودعوى العموم في المضمرات ال تصح وهو ،وأضمرتم ف�ه الموزون 

439FPدلیل.

40 
: و��انه قوله ، ن األدلة: "و�ذلك المیزان" مجمل�حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بی .3

440FPوزنًا بوزن" ،والفضة �الفضة ،الذهب وزنًا بوزن "الذهب �

41
P. 

المسند الصح�ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  هـ)،261جاج أبو الحسن القشیري الن�سابوري (تمسلم، بن الح) 37(
بیروت، �اب ب�ع  ،المعروف في صح�ح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد ال�اقي، دار إح�اء التراث العر�ي رسول هللا 

 . 3/1215)، 1593( الطعام مثال �مثل، رقم الحدیث
هـ)، الحاش�ة: شهاب الدین أحمد بن محمد 743بن محجن ال�ارعي، فخر الدین الز�لعي الحنفي (تعثمان بن علي ) 38(

ْلِبيُّ (ت ، عثمان 1021بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ ْلِبيِّ هـ)، تبیین الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشِّ
ـ)، الحاش�ة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن ه743بن علي بن محجن ال�ارعي، فخر الدین الز�لعي الحنفي (ت

ْلِبيُّ (ت هـ، 1313بوالق، القاهرة، الط�عة: األولى، ، هـ)، المط�عة الكبرى األمیر�ة1021یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ
 . 5/184. الكاساني، بدائع الصنائع، 4/86
هـ)، السنن الكبرى، 458دي الخراساني، أبو �كر البیهقي (تالبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجر ) 39(

 .5/469 م،2003-هـ1424، الط�عة: الثالثة، نلبنا ،المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم�ة، بیروت
هـ)، المجموع شرح المهذب ((مع تكملة الس�كي 676النووي، أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي (ت) 40(

 .9/394مط�عي))، الناشر: دار الفكر، وال
 .9/394النووي، المجموع، ) 41(
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، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َعْن َأِبي َسِعیٍد الْ  .4 َال َتِب�ُعوا الذََّهَب ِ�الذََّهِب، َوَال اْلَوِرَق ِ�اْلَوِرِق، ِإالَّ «َقاَل:  ُخْدِريِّ
441F»َوْزًنا ِبَوْزٍن، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َسَواًء ِ�َسَواءٍ 

42. 
ِةالذََّهُب ِ�الذََّهِب َوْزًنا : «وَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا  .5 ُة ِ�اْلِفضَّ ِبَوْزٍن، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َواْلِفضَّ

442F»َوْزًنا ِبَوْزٍن، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َفَمْن َزاَد َأِو اْسَتَزاَد َفُهَو ِرً�ا

43.
یَناَرْ�ِن َیْوَم َخْیَبَر، ُنَ�اِ�ُع اْلَیُهوَد اْلُوِق�ََّة الذَّ  َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد، َقاَل: ُ�نَّا َمَع َرُسوِل ِهللا  .6 َهَب ِ�الدِّ

443F»َال َتِب�ُعوا الذََّهَب ِ�الذََّهِب، ِإالَّ َوْزًنا ِبَوْزنٍ : «َوالثََّالَثِة، َفَقاَل َرُسوُل ِهللا 

44. 
 ،ب�ع الذهب �الذهبالمماثلة في الوزن في  : شرط النبي وجه الداللة في هذه األحادیث

 إذ ،ف�كون هو العلة ،مع اتحاد الجنس �م الوزن فدل ذلك على أن االعت�ار في التحر  ،والفضة �الفضة
 و�تحقق الر�ا.، �فقده تنتفي المماثلة المشروطة

ِعیَرِة  قال السرخسي: الذََّهُب ِ�الذََّهِب. َفاِالْسُم َقاِئٌم ِ�الذَُّرِة َوَال َیِب�ُعَها َأَحٌد، َوِ�نََّما ُتْعَرُف َماِلیَُّتَها ِ�اْلَوْزِن َ�الشَّ
. َفَكَأنَُّه َقاَل: الذََّهُب اْلَمْوُزوُن ِ�الذََّهِب، َواْلِحنْ َوَنْحِو َذِلكَ  َطُة  َفَصاَرْت ِصَفُة اْلَوْزِن َثاِبَتًة ِ�ُمْقَتَضى النَّّصِ

َفُة ِمْن اْسِم اْلَعَلِم َ�ْجِري َمْجَرى اْلِعلَِّة ِلْلُحْكِم َ�َقْوِلِه  اِئَمِة : "ِفي َخْمٍس مِ اْلَمِكیَلُة ِ�اْلِحْنَطِة، َوالصِّ ِبِل السَّ ْن اْإلِ
 ."َشاةٌ 

444Fَوَما َثَبَت ِ�ُمْقَتَضى النَّّصِ َفُهَو َ�اْلَمْنُصوصِ 

45. 
�أن غا�ة ما فیها أنها أمرت  ،حادیث اآلمرة �المماثلة في الوزن �أن األ ونوقش هذا االستدالل:

 ،ي تقدیرهاتخدم فالتي تس ألن الوزن هو األداة  ،وزن عند ب�ع الذهب والفضة �جنسها�المماثلة في ال
والدرهم  ،"الدینار �الدینار اهم المضرو�ة:في الدنانیر والدر  لذلك قال النبي  ،فالمقصود هو المماثلة

وال یلزم من �ون  ،و�ذا الدرهم مع الدرهم. ولم یذ�ر الوزن لتحقق المماثلة بین الدینار والدینار ،�الدرهم"
 الوزن مع�ارًا أن �كون علة.

 . 3/1209)، 1584أخرجه مسلم في �تاب البیوع، �اب الر�ا، برقم () 42(
 . 3/1212)، 1588( أخرجه مسلم في �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدا، برقم) 43(
 3/1216)، 1591 اْلِقَالَدِة ِفیَها َخَرٌز َوَذَهٌب، برقم (أخرجه مسلم، �تاب المساقاة، �اب َبْ�عِ ) 44(
 ،دار المعرفة هـ)، الم�سوط، الناشر:483مة السرخسي (تالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئ) 45(

 . 12/116 م،1993-هـ1414الط�عة: بدون ط�عة، تار�خ النشر: . بیروت
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لتساوي للكیل والوزن في األحادیث لب�ان ما یتحصل �ه ا "وال �خفاك أن ذ�ره قال الشو�اني: 
فك�ف �ان هذا الذ�ر سب�ًا إللحاق سائر األجناس المتفقة في الكیل  ،في األجناس المنصوص علیها

 ،ي مناط استفید منهماوأ ،وأي تعد�ة حصلت �مثل ذ�ر ذلك ،هذه األجناس الثابتة في األحادیثوالوزن ب
445FPالعلم أن الغرض من ذ�رها هو تحقیق التساوي �ما قال: "مثًال �مثل سواء �سواء"مع 

46
P. 

إذا �ان نوعًا  ،قال: "ما وزن مثًال �مثل عن ع�ادة وأنس بن مالك رضي هللا عنهما أن النبي  .7
446Fفإذا اختلف النوعان فال �أس" ،وما �یل فمثل ذلك، واحداً 

47. 
ألنه حكم على �ل وذلك ، جري في �ل مكیل وموزون دل الحدیث على أن الر�ا � وجه الداللة:

فأشعر �أن ب�ع الجنس �جنسه من المكیل والموزون ، أنه مثل �مثل ،و�ذلك المكیل ،موزون ب�ع بنوعه
447Fموجب لتحر�م التفاضل لعموم النص

48. 
قدر وهذا قال الز�غلي: "وجه التمسك �ه أنه عل�ه الصالة والسالم رتب الحكم على الجنس وال

عَل�ة مأخذ االشتقاق  لما عرف أن ترتیب الحكم على االسم المشتق ینبئ عن ،ى أنهما علة الحكمنص عل
448Fف�كون تقدیره: المكیل والموزون مثًال �مثل �سبب الكیل والوزن مع الجنس ،لذلك الحكم

49. 
ف�ه اختالف واضطراب في السند  ،وال تقوم �ه حّجة ،�أنه ضع�ف الل:دونوقش هذا االست

ي اللفظ، فقد رواه الدارقطني عن ابي �كر بن ع�اش عن الر��ع بن صب�ح عن الحسن عن واختالف ف
ع�ادة وأنس بن مالك ثم قال: لم یرو هذا الحدیث غیر أبي �كر عن الر��ع هكذا، وخالفه جماعة فرووه 

449Fعن الر��ع عن ابن سر�ن عن ع�ادة وأنس بلفظ غیر هذا اللفظ

50. 

هـ)، السیل الجرار المتدفق على حدائق 1250د هللا الشو�اني ال�مني (ت، محمد بن علي بن محمد بن عبالشو�اني) 46(
 .1/507األزهار، دار ابن حزم، الط�عة األولى، 

 الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار ال�غدادي الدارقطني) 47(
ه: شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللط�ف حرز هـ)، سنن الدارقطني، حققه وض�ط نصه وعلق عل�385(ت

 هللا، أحمد برهوم.
). 2853، برقم (3/407 م،2004-هـ1424لبنان، الط�عة: األولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت

 .4/130، ابن مفلح، المبدع، 47 البوطي، محاضرات في الفقه المقارن،) 48(
 . 4/86ح �نز الدقائق، تبیین الحقائق شر  الز�علي،) 49(
 . 10/67النووي، المجموع شرح المهذب، ) 50(
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َثَنا َأُبو َ�ْكٍر َأْحمَ  .8 ُد ْبُن ُسَلْ�َماَن اْلَفِق�ُه، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَ�اَدَة، ثنا َح�َّاُن ْبُن َحدَّ
ْرِف، َفَقاَل: َ�اَن اْبُن َع�َّاٍس َرِضَي �َُّ عَ  ، َقاَل: َسَأْلُت َأَ�ا ِمْجَلٍز َعِن الصَّ ِ اْلَعَدِويُّ ْنُهَما، َال ُعَبْیِد �َّ

َ�ا ِفي النَّسِ َیَرى ِ�ِه �َ  یَئِة ْأًسا َزَماًنا ِمْن ُعْمِرِه، َما َ�اَن ِمْنُه َعْیًنا، َ�ْعِني َیًدا ِبَیٍد، َفَكاَن َ�ُقوُل: ِإنََّما الرِّ
َ�ا؟ َأَما َفَلِقَ�ُه َأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِريُّ َفَقاَل َلُه: َ�ا اْبَن َع�َّاٍس َأَال َتتَِّقي �ََّ؟ ِإَلى َمَتى َتَو�ُِّل النَّاَس  الرِّ

 ِ َقاَل َذاَت َیْوٍم َوُهَو ِعْنَد َزْوَجِتِه ُأمِّ َسَلَمَة: ِإنِّي " َألَْشَتِهي َتْمَر َعْجَوٍة، َفَ�َعَثْت  َبَلَغَك َأنَّ َرُسوَل �َّ
َمْتُه َصاَعْیِن ِمْن َتْمٍر ِإَلى َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَجاَء َبَدَل َصاَعْیِن َصاٌع ِمْن َتْمٍر  َعْجَوٍة، َفَقاَمْت َفَقدَّ

 ِ ، َفَلمَّا َرآُه أَْعَجَ�ُه، َفَتَناَوَل َتْمَرًة، ُثمَّ َأْمَسَك، َفَقاَل: "ِمْن َأْیَن َلُكْم َهَذا؟" َفَقاَلْت ُأمُّ ِإَلى َرُسوِل �َّ
اُع اْلَواِحُد، َسَلَمَة: َ�َعْثُت َصاَعْیِن ِمْن َتْمٍر ِإَلى َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، َفَأتَ  اَنا َبَدَل َصاَعْیِن َهَذا الصَّ

وُه َال َحاَجَة ِلي ِف�ِه التَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِحْنَطُة ِ�اْلِحْنَطِة، «َوَها ُهَو ُ�ْل َفَأْلَقى التَّْمَرَة َبْیَن َیَدْ�ِه َفَقاَل:  ُردُّ
ِعیِر، َوالذََّهُب ِ�الذََّهِب، َواْلِفضَّ  ِعیُر ِ�الشَّ ِة، َیًدا ِبَیٍد، َعْیًنا ِ�َعْیٍن، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َفَمْن َزاَد َوالشَّ ُة ِ�اْلِفضَّ

َفَقاَل اْبُن َع�َّاٍس: َجَزاَك �َُّ َ�ا َأَ�ا َسِعیٍد اْلَجنََّة،» َكَذِلَك َما ُ�َكاُل َوُ�وَزُن َأْ�ًضا«ُثمَّ َقاَل: » َفُهَو ِرً�ا
450F َنِسیُتُه َأْسَتْغِفُر �ََّ َوَأُتوُب ِإَلْ�ِه. َفَكاَن َیْنَهى َعْنُه َ�ْعَد َذِلَك َأَشدَّ النَّْهِي.َفِإنََّك َذكَّْرَتِني َأْمًرا ُ�ْنتُ 

51 
في قوله: "و�ل ما �كال أو یوزن" فهو واضح الداللة على جر�ان الر�ا �كل مكیل وموزون  وجه الداللة

 وزون.والوزن في الم ،وهذا نص على أن العلة في الكیل هي المكیل
 ونوقش هذا االستدالل:

 ،أن قوله: "و�ل ما �كال و�وزن" ضع�ف تفرد �ه ح�ان بن عبید هللا العدوي وال �حتج �ه إذا انفرد )1
وقال ابن عدي �عد ذ�ر هذا ، وذ�ر الصلت منه االختالط ،قد ضعفه الذهبي والعقیلي وغیرهماو 

451FPنفرادات یتفرد بها"الحدیث: "تفرد �ه ح�ان.... ول�س �الكثیر وعامة ما یرو�ه ا

52
P. 

قال:  ،�ما بین ذلك البیهقي وعلى فرض صحة هذه اللفظة فإنها من �الم أبي سعید الخدري  )2
"و�ستدل عل�ه بروا�ة داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعید الخدري في احتجاجه على 

الحاكم، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدو�ه بن ُنع�م بن الحكم الضبي الطهماني الن�سابوري ) 51(
 ،ر الكتب العلم�ةدا هـ)، المستدرك على الصح�حین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،405المعروف �ابن الب�ع (ت
 ). 2282، برقم (2/49 ،1990–1411 بیروت، الط�عة: األولى،

ابن عدي، االمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، المحقق: عادل أحمد عبد ) 52(
 .3/347الموجود، علي محمد معوض، دار النشر: دار الكتب العلم�ة، البلد: بیروت، 
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ثم  ،عة�سل : أر�یت؟ إذا أردت ذلك ف�ع تمركابن ع�اس �قصة التمر قال: فقال رسول هللا 
، حق أن �كون ر�ا أم الفضة �الفضةقال أبو سعید فالتمر �التمر أ، اشتر �سلعتك أي تمر شئت"

�عض الرواة رواه  إال أن ،ضة على التمر الذي روى ف�ه القصةفكان هذا ق�اسًا من أبي سعید للف
452FPو�عضهم رواه مجمًال موصوًال �هللا أعلم" ،مفسرًا مفصوالً 

53
P. 

�قوله �عد  ك أ�ضًا أنه في الروا�ة الثان�ة فصل هذه اللفظة عن �الم النبي ومما �شیر إلى ذل
453FP: ثم قال: "و�ذلك ما �كال و�وزن"ذ�ر �الم النبي 

54
P. 

َن َقاَل: "اْلَعْبُد َخْیٌر ِمَن اْلَعْبَدْیِن، َواْلَ�ِعیُر َخْیٌر ِمَن اْلَ�ِعیَرْ�ِن، َوالثَّْوُب َخْیٌر مِ َعْن َعمَّاِر ْبِن َ�اِسٍر،  .9
َ�ا ِفي النَِّسِأ، ِإالَّ َما ِ�یَل َوُوِزنَ  454FPالثَّْوَ�ْیِن، َال َ�ْأَس ِ�ِه َیًدا ِبَیٍد، ِإنََّما الرِّ

55
P"455FP

56
P.

إذا منع التفاضل في �ل مكیل وموزون في  ،أن علة الر�ا هي الوزن والكیل بین عمار وجه الداللة:
 جنسه.

َال َ�ْخُلو َقْوُلُه: إالَّ َما ِ�یَل َأْو ُوِزَن ِمْن َأْن َ�ُكوَن اْسَتْثَناُه  ِألَنَّهُ ، �أنه خالف مذهبهم ونوقش هذا االستدالل:
َال َسِبیَل إَلى َوْجٍهِمْن النََّساِء الَِّذي ُهَو ِرً�ا، َأْو َ�ُكوَن اْسَتْثَناُه ِممَّا َقاَل: إنَُّه َال َ�ْأَس ِ�ِه َما َ�اَن َیًدا ِبَیٍد، وَ 

اُل َتْثَناُه ِمْن النََّساِء الَِّذي ُهَو ِرً�ا، َفُهَو ِضدُّ َمْذَهِبِهْم َعْیًنا، َوُموِجٌب َأنَُّه َال ِرَ�ا إالَّ ِف�َما ُ�كَ َثاِلٍث، َفِإْن َ�اَن اسْ 

 ). 10520، برقم (5/469، السنن الكبرى، البیهقي) 53(
هـ)، المحلى �اآلثار، 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (ت) 54(

 .7/422بیروت، الط�عة: بدون ط�عة و�دون تار�خ،  ،الناشر: دار الفكر
الكتاب  هـ)،235اه�م بن عثمان بن خواستي الع�سي (تأخرجه أبو �كر بن أبي شی�ة، عبد هللا بن محمد بن إبر ) 55(

كتاب 1409الر�اض، الط�عة: األولى، ، مكت�ة الرشد، المحقق: �مال یوسف الحوتالمصنف في األحادیث واآلثار، 
 ).20427( ـ برقم4/304البیوع، 

مسعود بن النعمان بن  رواه الدارقطني مرسال، سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن) 56(
شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  حققه وض�ط نصه وعلق عل�ه: هـ)،385دینار ال�غدادي الدارقطني (ت

 م، �تاب البیوع،2004-ه1424لبنان، الط�عة: األولى، ، د برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروتاللط�ف حرز هللا، أحم
هـ)، 179وطأ، انظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�حي المدني (ت). رواه مالك في الم2834( برقم 3/400

، أبو ظبي ،المحقق: محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نه�ان لألعمال الخیر�ة واإلنسان�ةالموطأ، 
( 4/918البیوع، �اب ب�ع الذهب �الذهب تبرا وعینا،  م، �تاب2004-هـ1425اإلمارات، الط�عة: األولى،  ). 2340برقم

 رواه من قول سعید ولم یرفعه.
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 َوُموِجُب: َأنَُّه َالمْ َأْو ُیوَزُن ِفي النَِّسیَئِة، َفِإْن َ�اَن اْسَتْثَناُه ِممَّا َال َ�ْأَس ِ�ِه َیًدا ِبَیٍد، َفُهَو َأْ�ًضا ِضدُّ َمْذَهِبهِ 
456Fَ�ُجوُز َما ِ�یَل ِ�َما ُوِزَن َیًدا ِبَیدٍ 

57. 
ٍة. َأْو َما ُ�َكاُل، َأْو ُیوَزُن. ِممَّا ُیؤْ  .10 َ�ُل، عن َسِعیَد ْبَن اْلُمَسیَِّب، مرفوعًا: "َال ِر�ًا ِإالَّ ِفي َذَهٍب، َأْو ِفضَّ

457FPَأْو ُ�ْشَرُب"

58
P. 

 یل والوزن في الر�ا.وهذا الحدیث واضح الداللة في عل�ة الك
 وهو غیر حجة. ،�أنه حدیث مرسل ونوقش هذا االستدالل

َوِ�نََّما ُهَو َقْوُلقال الز�علي: َقاَل َعْبُد اْلَحقِّ ِفي َأْحَكاِمِه َرَواُه اْلُمَ�اَرُك ْبُن ُمَجاِهٍد، َوَوَهَم َعَلى َماِلٍك ِفي َرْفِعِه، 
َسْت َهِذِه ِعلَُّتُه، َوِ�نََّما ِعلَُّتُه َأنَّ اْلُمَ�اَرَك ْبَن ُمَجاِهٍد َضِع�ٌف، َوَمَع َضْعِفِه َفَقْد َسِعیٍد، َقاَل اْبُن اْلَقطَّاِن: َوَل�ْ 

ِرَفِة ِمْن َطِر�ِق اْنَفَرَد َعْن َماِلٍك ِبَرْفِعِه، َوالنَّاُس َرَوْوُه َعْنُه َمْوُقوًفا، اْنَتَهى. ُقْلت: َرَواُه اْلَبْیَهِقيُّ ِفي اْلَمعْ 
اِفِعيِّ َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس ِ�ِه َمْوُقوًفا َعَلى اْبِن اْلُمَسیِِّب. َوَلْم َیَتَعرَّْض الْ   َبْیَهِقيُّ ِلَرْفِعِه َأْصًال.الشَّ

عي من وعد التفاضل فیها على المع�ار الشر  ،ثلة في ب�ع األصناف الستة �جنسهاأوجب الشارع المما .11
�مكن التحرز منه في عقد ه فضل مال خال عن العوض لكون ،الكیل والوزن في الجنس ر�ا

 ،م�ادلة تقتضي التساوي في البدلینوحق�قة هذه ال ،ب�ع لغًة وشرعًا م�ادلة مال �مالفال ،المعاوضة
الدینار مثل و  ،انب األخر�حیث �قابل �ل جزء من البدل في الجانب األول جزء من البدل في الج

 ،لصورة فألنهما متماثالن في القدرأما ا ،بر مثل صاع البرو�ذلك صاع ال، الدینار صورة ومعنى
وصاع ، فإذا �ان الدینار مثل الدینار ،األموال ع�ارة عن تقارب المال�ة وأما المعنى فإن المجانسة في

 ،�مكن التحرز عنه في عقد المعاوضة�ان الزائد فضل مال خال عن العوض  ،البر مثل صاع البر
458FPومكیل �جنسه، یوجد �ل موزون �جنسههذا المعنى و ، فكان ر�ا

59
P. 

 ابن حزم، المحلى. ) 57(
هـ)، نصب الرا�ة ألحادیث الهدا�ة مع 762الز�لعي، جمال الدین أبو محمد عبد هللا بن یوسف بن محمد الز�لعي (ت) 58(

ش�ة: عبد العز�ز حاشیته �غ�ة األلمعي في تخر�ج الز�لعي، قدم للكتاب: محمد یوسف الَبُنوري، صححه ووضع الحا
الدیو�ندي الفنجاني، إلى �تاب الحج، ثم أكملها محمد یوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الر�ان للط�اعة 

 . 4/37 م،1997هـ/1418السعود�ة، الط�عة: األولى، ، جدة، القبلة للثقافة اإلسالم�ة لبنان/دار، بیروت ،والنشر
 . 5/184الكاساني، بدائع الصنائع، ) 59(
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�أن تعلیل حرمة الر�ا �كونه مال خال عن العوض �مكن التحرز عنه في عقد  ونوقش استداللهم
المعاوضة �عارض جعل الكیل والوزن علة في األصناف الستة ألنه ال تالزم بین هذا التعلیل و�ین 

لتحقیق المماثلة وال�عد عن المفاضلة ولهذا قال كونهما علة إذ المقصود من الكیل والوزن ض�ط المقدار 
459FPوض�ط المقدار �ما �كون �الكیل والوزن �كون �غیرهما �العد والذرع.، "مثًال �مثل سواء �سواء النبي 

60 
 ،ألنه طر�قة ض�طها عندهمالكیل والوزن �مع�ار للمماثلة في األصناف الستة  وذ�ر النبي 

والدراهم  الدنانیر ض�ط یؤ�د ذلك أن النبي  ،ة األر�عة �الكیلفالذهب والفضة �ض�طان �الوزن و�ق�
460FP�الدینار والدرهم �الدرهم...." الدینار : المضرو�ة �العدد �قوله

61
P، وذلك ألن العدد طر�قة ض�طها ،

 لتحقق المماثلة �ه.
 �ما في حدیث ،و�ض�ط المقدار ،حادیث �معنى ما �حقق المماثلةو�دل أ�ضًا ورود الوزن في األ

، َقاَل: َسَأْلُت اْبَن َع�َّاٍس َعْن َبْ�ِع النَّْخِل، َفَقاَل: "َنَهى َرُسوُل ِهللا ابن ع�اس:  َعْن َبْ�ِع  َعْن َأِبي اْلَ�ْخَتِريِّ
461F: َحتَّى ُ�ْحَزرَ النَّْخِل َحتَّى َ�ْأُكَل ِمْنُه، َأْو ُیْؤَ�َل، َوَحتَّى ُیوَزَن"، َقاَل: َفُقْلُت: َما ُیوَزُن؟ َفَقاَل َرُجٌل ِعْنَدهُ 

62.
462FP"وأما تفسیره یوزن ب�حزر َفَظاِهٌر ِألَنَّ اْلَحْزَر َطِر�ٌق ِإَلى َمْعِرَفِة َقْدِرِه و�ذا الوزن" قال النووي:

63
P. 

وقال الكمال بن الهمام منتقدًا جعل المماثلة المطلو�ة في األموال الر�و�ة متعلقة �الكیل والوزن 
في الكیل والوزن أجازوا ب�ع ما ال یدخل تحت الكیل مجازفة فأجازوا  فقط: إال انهم لما حصروا المعرف

ب�ع التفاحة �التفاحتین والحفنة من البر �الحفنتین لعدم وجود المع�ار المعرف للمساواة فلم یتحقق الفضل 
ولهذا �ان مضمونًا �الق�مة عند اإلتالف ال �المثل وهذا غیر الجوز من العددي المتقارب، والصح�ح 

وت الر�ا وال �سكن الخاطر إلى هذا بل �جب �عد التعلیل �القصد إلى ص�انة أموال الناس تحر�م التفاحة ثب
�التفاحتین والحفنة �الحفنتین أما أن �انت مكاییل أصغر منها �ما في د�ارنا من وضع ر�ع القدح وثمن 

ج�ات المال�ة �الكفارات القدح المصري فال شك و�ون الشرع لم �قدر �عض المقدرات الشرع�ة في الوا

م، 1993 1الجعید، ستر بن ثواب، أحكام األوراق النقد�ة والتجار�ة في الفقه اإلسالمي، مكت�ة الصدیق، الطائف، ط) 60(
 .128ص

 ). 1588، برقم (3/1212رواه مسلم، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدًا، ) 61(
 ). 1537برقم ( 3/1167ثمار قبل بدو صالحها �غیر القطع، رواه مسلم، �تاب البیوع، �اب النهي عن ب�ع ال) 62(
هـ). المنهاج شرح صح�ح مسلم بن الحجاج، ، دار 676النووي، أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي (ت) 63(

 . 10/181، 1392بیروت، الط�عة: الثان�ة،  ،إح�اء التراث العر�ي
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وصدقة الفطر �أقل منه الصاع ال �ستلزم إهدار التفاوت المت�قن بل ال �حل �عد ت�قن التفاضل مع ت�قن 
463FPتحر�م إهداره ولقد أعجب غا�ة العجب من �المهم هذا

64
P. 

صل و�هذا یتبن أن المقصود من ذ�ر الكیل والوزن هو تحقیق المماثلة وال�عد عن المفاضلة وأن ذلك �ح
 �غیرهما ف�طل �ونهما علة.

ألن هذا المع�ار هو المخلص من الر�ا فك�ف ، كیل والوزن مع�ارًا أن �كون علةثم ال یلزم من �ون ال
464FP�كون هو العلة

65
P. 

 أقوال العلماء في أن علة الر�ا الذهب والفضة هي غل�ة الثمن�ة ومناقشتها: الم�حث الثاني
465Fذهب المالك�ة

466Fوالشافع�ة 66

467Fأحمدوروا�ة عند  67

 ، أن علة الر�ا في الذهب والفضة هي غل�ة الثمن�ة.68
 واستدل أصحاب هذا القول:

من المقرر في األصول الشرع�ة أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما ولم �قس  )1
علیهما غیرهما فالز�اة لما تعلقت بهما لم تتعد إلى غیرهما من الموزونات �النحاس والحدید... 

شرب في أواني الذهب والفضة اختص النهي بهما دون سائر األواني من غیرهما ولما حرم ال

السیواسي، شرح فتح القدیر، الناشر دار الفكر، مكان النشر بیروت،  السیواسي �مال الدین محمد بن عبد الواحد) 64(
7/9 . 
 .9/403النووي، المجموع شرح المهذب، ) 65(

علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (نس�ة إلى بني عدي، �القرب من منفلوط)  ،العدوي، أبو الحسن) 66(
بیروت، الط�عة:  ،، یوسف الش�خ محمد ال�قاعي، دار الفكرهـ)، حاش�ة العدوي على شرح �فا�ة الطالب الر�اني1189(ت

 . 2/142 م،1994-هـ1414بدون ط�عة، 
هـ)، تحقیق: زهیر الشاو�ش، 676روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي (ت) 67(

 .3/380 م،1991هـ/1412 ،3عمان، ط ،دمشق ،المكتب اإلسالمي، بیروت
هـ)، المبدع في شرح 884بن مفلح، إبراه�م بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین (تا) 68(

 .4/128م،  1997-هـ1418، 1لبنان، ط ،المقنع، دار الكتب العلم�ة، بیروت
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فكذلك وجب أن �كون الر�ا المعلق علیهما مختصًا بهما وأن العلة فیهما غیر متعد�ة إلى 
468Fغیرهما

69. 
التعلیل �علة قاصرة على الذهب والفضة ال تتعدى إلى غیرهما وهما األصل الذي  ونوقش هذا االستدالل:

�طت منه العلة فال فائدة من التعلیل بها فهي ال تثمر مؤ�دًا في الحكم وال تفید شیئًا في التكل�ف فإن استن
حكم األصل قد عرفناه �النص والمقصود من العلة أن یلحق �األصل غیره لذلك ال �صح التعلیل �العلة 

469Fالقاصرة وهو اخت�ار أكثر أهل العلم

70. 
 جهان:لشافع�ة في العلة القاصرة و وعند ا

 عدم صحة التعلیل بها. .1
فكانت الثمن�ة منتقضة بوجود العلة المتعد�ة وهي ، التعلیل بها ولكن المتعد�ة أولى�صح  .2

470Fالوزن 

71. 
وعلى القول �صحة التعلیل �العلة القاصرة یتعین أن �كون الوصف للمدعى مشعرًا �الحكم مناس�ًا 

موجود �الثمن�ة الغال�ة إذ إنها غیر مشعرة له مظهرًا لمحاسن الشرع�ة وشرط ذلك اإلخالة وهذا غیر 
بتحر�م ر�ا الفضل فقد خرجت عن �ونها حكمة مستفادة ومسلكًا من محاسن الشر�عة ولم یتعلق بها حكم 

471Fزائد على مورد النص

72. 
وذلك �عدم التسل�م ب�طالن العلة القاصرة والكالم عل�ه في علم األصول ولكن نقول: "العلل أعالم 

الى لألحكام فر�ما أراد ب�عضها التعدي فجعلها علمًا عل�ه ور�ما أراد ب�عضها الوقف على نصبها هللا تع

هـ)، الحاوي 450تالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ال�صري ال�غدادي، الشهیر �الماوردي () 69(
الش�خ عادل أحمد  ،الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الش�خ علي محمد معوض

 .5/92 م،1999-هـ1419لبنان، الط�عة: األولى،  ،عبد الموجود، دار الكتب العلم�ة، بیروت
 .9/393، النووي، المجموع، 12/119السرخسي، الم�سوط، ) 70(
 .9/393النووي، المجموع،  )71(
الجو�ني، عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد الجو�ني، أبو المعالي، ر�ن الدین، الملقب �إمام الحرمین ) 72(

لبنان، الط�عة:  ،هـ)، البرهان في أصول الفقه، المحقق: صالح بن محمد بن عو�ضة، دار الكتب العلم�ة بیروت478(ت
. 2/39 م،1997-هـ1418الط�عة األولى 
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حكم النص فجعلها علمًا عل�ه و�ما أنه جعل المتعد�ة تارة عامة وتارة خاصة �ذلك جعلها تارة واقفة وتارة 
472Fمتعد�ة"

73. 
تتعدى إلى غیرها فال نطمع  كما وأن القاصرة لها فائدتان: العلم �أن الحكم مقصور علیها وأنها ال
473Fفي المق�اس، الثان�ة: أنه ر�ما حدث ما �شارك األصل في المعنى فیلحق �ه

74. 
والقول �أن المتعد�ة أولى من القاصرة مسلم ما لم ت�طل المتعد�ة بنقض أو معارضة وقد �طلت 

نعة من الموزونات غیر علة الوزن �جواز إسالم النقدیین �الموزونات أو عدم جر�ان الر�ا ف�ما دخلته الص
474Fالنقدیین إذا ب�ع �موزون وغیر ذلك

75. 
الثمن�ة الغال�ة معنى مناسب للحكم جدیر �االهتمام والتضییق من الشارع �إ�جاب التقا�ض  )2

475Fوالمماثلة عند اتفاق الجنس و��جاب التقا�ض وحده عند اختالفه

76. 
والعكس أما انتقاضه �الطرد فلوجود العلة  : التعلیل �الثمن�ة الغال�ة منتقض �الطردونوقش هذا االستدالل

وتخلف الحكم عنها �ما في الفلوس واألوراق النقد�ة فإنها أثمان وال ر�ا فیها على هذه العلة أما انتقاضه 
�العكس فلوجود الحكم وتخلف العلة �ما في الحلي وأواني الذهب والفضة فإنه �حرم الر�ا فیها مع أنها 

476Fل�س أثماناً 

77. 
وذلك ألنها جنس األثمان غال�ًا فالفلوس  لة سالمة من النقض �الطرد والعكس�أن الع و�رد عل�ه

ل�ست نقدًا غال�ًا وال جنس لألثمان فهي ثمن في �عض البالد دون �عض فلم توجد العلة ولم یوجد الحكم 
ت العلة فسلمت من الطرد والحلي واألواني الذهب�ة والفض�ة من جنس األثمان وأن لم تكن ثمانًا فوجد

477Fووجد الحكم فسلمت من العكس

78. 

 .5/92الماوردي، الحاوي الكبیر، ) 73(
 . 5/92، الماوردي، الحاوي الكبیر، 9/394النووي، المجموع، ) 74(
 .5/92، الماوردي، الحاوي الكبیر، 9/394النووي، المجموع، ) 75(
 . 148جعید، أحكام األوراق النقد�ة، ) 76(
هـ)، اإلنصاف في  885لمرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (تعالء الدین أبو الحسن علي بن سل�مان ا المرداوي،) 77(

 .5/12بدون تار�خ،  ،معرفة الراجح من الخالف، دار إح�اء التراث العر�ي، الط�عة: الثان�ة
 .5/92، الماوردي، الحاوي الكبیر، 9/394النووي، المجموع، ) 78(
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التعلیل �غل�ة الثمن�ة هو األوفق �قوانین الشرع وذلك ألن الشارع اعتبر الثمن�ة في �ثیر من  )3
478Fاألحكام �وجوب التقا�ض في المجلس

79. 
المشهور عند العلماء تعلیل الر�ا في الذهب والفضة �الثمن�ة الغال�ة �ما هو مذهب الشافع�ة  )4

المعتمد أو الوزن �ما هو مذهب الحنف�ة والحنابلة فإذا انتقضت علة الوزن لم یبق والمالك�ة في 
إال الثمن�ة الغال�ة وقد انتقضت علة الوزن �اإلجماع على جواز إسالم الذهب والفضة في غیرهما 
من الموزونات فلو �ان الوزن علة لما جاز ذلك و�ذا �جواز ب�ع ما دختله الصنعة من 

�عضه ب�عض متفاضًال ولو �انت العلة الوزن لما جاز ذلك  -لذهب والفضةالموزونات غیر ا
479Fأ�ضاً 

80. 
لقد جعل هللا تعالى الذهب والفضة أثمانًا للناس ورتب علیهما األحكام الشرع�ة وخصهما  )5

�خصائص لم توجد في غیرهما وجعل لهما مكانة ینفردان بها فقضت حكمة هللا تعالى أن �كونان 
�ن قصرت خبرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتش�ه �خلق هللا إ�اها مع معدنین نف�سین عز�ز 

شدة حرصهم و�لوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم �ظفروا �سوى الصنعة ولو مكنوا أن 
�صنعوا مثل ما خلق هللا من ذلك لفسد أمر العالم واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى 

عطل المصلحة التي وضعها ألجلها و�انت �ثرتهما جدًا سبب صار �السعف والفخار و�انت تت
تعطل االنتفاع بهما فإنه ال ی�قى لهما ق�مة و��طل �ونهما ق�مًا لنفائس األموال والمعامالت 

فلو أغنى  ،�عض إذ �صیر الكل أر�اب ذهب وفضةوأرزاق المقاتلة ولم یتسخر �عض الناس ل
�امتهانها في الصنائع التي ال قوام للعالم إال بها  خلقه �لهم ألفقرهم �لهم فمن یرضى لنفسه

فس�حان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم �جعلهما في العزة �الكبر�ت األحمر الذي ال 
یوصل إل�ه فتقوت المصلحة �الكل�ة بل وضعهما وآنیتهما في العالم �قدر اقتضت حكمته ورحمته 

» الشاه ولي هللا الدهلوي «م بن منصور المعروف بـ الدهلوي، أحمد بن عبد الرح�م بن الشهید وج�ه الدین بن معظ) 79(
-هـ1426لبنان، الط�عة: األولى، سنة الط�ع:  ،هـ)، حجة هللا ال�الغة، المحقق: السید سابق، دار الجیل، بیروت1176(ت

 . 2/166 م،2005
. 9/393، النووي، المجموع شرح المهذب، 5/91الماوردي، الحاوي الكبیر، ) 80(
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ى اقتضت عزة هذین الجوهر�ن وقلتهما �النس�ة إلى ومصالح ع�اده والمقصود إن حكمة هللا تعال
480Fالنحاس والحدید والرصاص لصالح أمر الناس

81. 
وما خلقت الدراهم والدنانیر لز�د خاصة وال لعمرو خاصة إذ ال غرض لآلحاد في أع�انهما  وقال الغزالي:

رفة المقادیر مقومة فإنهما حجران و�نما خلقا لتتداولها األیدي ف�كونا حاكمین بین الناس وعالمة مع
481Fللراتب

82. 
الثمن�ة الغال�ة وصف شرف فاألثمان رؤوس األموال وق�م المتلفات، فناسب ذلك أن تكون هي  )6

482Fالعلة

83. 
التعلیل �غل�ة الثمن�ة یثبت الحكم على  ،�غل�ة الثمن�ة منتقض �فساد الوضع�التعلیل  ونوقشت األدلة

الحاجة إلیها من أشد الحاجات وأهما فهي أساس�ة في مخالفة األصول فالثمن�ة من أعظم وجوه المنافع و 
سیر الح�اة واستقرار المعامالت وسنة هللا تعالى في مثل هذا التوسعة واإلطالق دون الشدة والتضییق 
لذلك جاءت األصول والقواعد الشرع�ة قاض�ة بتأثیر الحاجة ف�ه اإل�احة والتوسعة ال في الحرمة والشدة 

أكل المیتة عند الضرورة فالتعلیل �غل�ة الثمن�ة یوجب التضییق واألصول الشرع�ة ومن أمثلة ذلك إ�احة 
قاض�ة �التوسعة واإلطالق لما �حتاج إل�ه الناس فتعلیل ما یوجب التوسعة على التضییق من فساد 

483Fالوضع

84. 
حققه من و�رد على ذلك �أن مواطن الحاجة متنوعة فمنها ما �كون تأثیر الحاجة فیها في اإل�احة لما ت

الحاجة ف�ه �الحرمة لما  مصلحة �إ�احة أكل المیتة للمضطر لمصلحة حفظ النفس ومنها ما �كون تأثیر
تحققه من مصلحة �ما في النقود فإن المصلحة فیها تقتضي التقیید والتضییق لمصلحة استقرار 

ل فیها والحفاظ علیها المعامالت ومنع استغالل حاجة الفقراء �أخذ الر�ا فض�ط األثمان وتنظ�م التعام
كمع�ار �قوم بوظ�فته على أتم وجه وأكمله �حصل المقصد الشرعي منها القائم على المصلحة و��عد 

هـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور 751مد بن أبي �كر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ق�م الجوز�ة (تابن ق�م، مح) 81(
 . 1/221بیروت،  ،وال�ة العلم واإلرادة، دار الكتب العلم�ة

 . 4/91بیروت، ، ، إح�اء علوم الدین، دار المعرفةهـ)505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت) 82(
 .3/257الفروق،  لقرافي،ا) 83(
، 12/119السرخسي، الم�سوط، ) 84( ْلِبيِّ  . 4/88، الز�علي، تبیین الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشِّ
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الحرج والمشقة التي قد تصیب الناس في أموالهم بل وح�اتهم �سبب التالعب في أثمانهم وهذا من 
484Fالتوسعة

85. 
 الفضة هي مطلق الثمن�ة ومناقشتها والرأي الراجحأدلة القائلین أن علة الر�ا �الذهب و : الم�حث الثالث

ذهب اإلمام مالك واإلمام أحمد واختاره ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة وابن الق�م، أن علة الر�ا في 
 .الذهب والفضة مطلق الثمن�ة، ف�جري الر�ا في �ل ما یتخذه الناس ثمناً 

 أدلة القول الثالث:
: "ال تب�عوا الدینار �الدینار�ن وال الدرهم قال أن رسول هللا  عن عثمان بن عفان  )1

485F�الدرهمین"

86. 
�شعر �أن العلة هي  ،ار �الدینار�ن والدرهم �الدرهمینعن ب�ع الدین واضح نهى النبي  وجه الداللة

 الثمن�ة.
: َ�ا َأَ�ا َعْبِد الرَّْحمِن، ِإنِّي َعْن ُمَجاِهٍد؛ َأنَُّه َقاَل: ُ�ْنُت َمَع َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر، َفَجاَءُه َصاِئٌغ. َفَقاَل َلهُ  )2

ْيَء ِمْن ذِلَك ِ�َأْكَثَر ِمْن َوْزِنِه. َفَأْسَتْفِضُل ِمْن ذِلَك َقْدَر َعَمِل َیِدي . َفَنَهاُه َأُصوُغ الذََّهَب. ُثمَّ َأِب�ُع الشَّ
ُد َعَلْ�ِه اْلَمْسَئَلَة.  اِئُغ ُیَردِّ َوَعْبُد ِهللا َیْنَهاُه. َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى َ�اِب َعْبُد ِهللا، َعْن ذِلَك. َفَجَعَل الصَّ

یَناِر، وَ  یَناُر ِ�الدِّ ْرَهِم. اْلَمْسِجِد. َأْو ِإَلى َدا�ٍَّة ُیِر�ُد َأْن َیْرَكَبَها ُثمَّ َقاَل َعْبُد ِهللا ْبُن ُعَمَر: الدِّ ْرَهُم ِ�الدِّ الدِّ
486Fْیَنا. َوَعْهُدَنا ِإَلْ�ُكمْ َال َفْضَل َبْیَنُهَما. هَذا َعْهُد َنِبیَِّنا ِإلَ 

في هذا الحدیث إشارة إلى أن وجه الداللة: .87
العلة هي الثمن�ة فقد سأل الصائغ عبد هللا بن عمر عن ب�ع المصوغ �غیر المصوغ من الذهب 
فأجا�ه �قوله: "الدینار �الدینار والدرهم �الدرهم" إشارة الستواء المصوغ وغیر المصوغ في �ونه 

 .F48788جوا�ه للنبي ثمنًا ورفع 
قضت األدلة الشرع�ة �جر�ان الر�ا في الذهب والفضة ول�س ذلك ألع�انهما بل لمعنى فیهما فهما  )3

أثمان المب�عات وق�م المتالفات وأصل المكاسب والقن�ة والذخیرة ح�اهما هللا تعالى �خصائص 

 . 151الجعید، أحكام األوراق النقد�ة، ) 85(
 ). 1585( برقم 3/1209رواه مسلم، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، ) 86(
 )31، برقم (2/633یوع، �اب ب�ع الذهب �الورق، رواه مالك في الموطأ، �تاب الب) 87(
هـ)، اإلشراف على 422ابن نصر ال�غدادي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ال�غدادي المالكي () 88(

 .2/527 م،1999-ه1420نكت مسائل الخالف، المحقق: الحبیب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، الط�عة: األولى، 
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بل هو موجود في �ل وممیزات جعلتهما النقد الجاري بین الناس وهذا المعنى ل�س حكرًا علیهما 
ش�خ -ما یتخذه الناس نقدًا لهم �الفلوس الرائجة في القد�م والنقود الورق�ة في العصر الحدیث قال

ابن ت�م�ة: والتعلیل �الثمن�ة تعلیل بوصف مناسب فإن المقصود من األثمان أن تكون  -اإلسالم
النتفاع �عینها فمتى ب�ع �عضها مع�ارًا لألموال یتوصل بها إلى معرفة مقادیر األموال وال �قصد ا

 هو والتقا�ض فیها ب�عض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمن�ة واشتراط الحلول
تكمیل لمقصودها من التوصل بها إلى تحصیل المطلوب فإن ذلك إنما �حصل �ق�ضها ال 

ع ثمن بثمن إلى أجل فإذا بثبوتها في الذمة ومع أنها ثمن من طرفیین فنهى الشارع الحك�م إن ی�ا
488Fصارت الفلوس أثمانًا صار فیها المعنى فال ی�اع ثمن إلى أجل

89. 
التعلیل �مطلق الثمن�ة مناط جامع ألجزاء ما �جري ف�ه الر�ا ومتفق مع الحكمة من جر�ان الر�ا  )4

اة في الذهب والفضة فهو شامل لكل ما یتخذه الناس ثمنًا �النقود الورق�ة التي صارت عمدة الح�
النقد�ة في هذا العصر إذ هي النقد الوحید في العالم تستخدم وس�طًا في الت�ادل ومع�ارًا للق�م 
ووحدة للحساب وهي الكنز المدخر وجم�ع معامالت الناس منحصرة بها تقر��ًا ومن غیر الممكن 

ا المتعلقة القول �عدم جر�ان الر�ا فیها لما یترتب على ذلك من فساد أمر الناس بوقف أحكام الر�
489F�األثمان واإلجماع قائم على جر�ان الر�ا ف�ما �ان یتخذه الناس ثمنًا وهو الذهب والفضة

90 .
والحكمة من تحر�م الر�ا في األثمان الذهب�ة والفض�ة واضح جل�ة في األثمان الورق�ة بل ر�ما تكون ف�ه 

490Fأظهر وذلك الرتفاع الق�مة النقد�ة ل�عض فئات النقود الورق�ة

91. 
491Fمن�ة وصف شرف إذ �ه قوام األموال فأقتضت الحكمة التعلیل بهاالث )5

92. 

المحقق: عبد  هـ)، مجموع الفتاوى،728حل�م بن ت�م�ة الحراني (تة، تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الابن ت�م�) 89(
الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف، المدینة النبو�ة، المملكة العر��ة 

 29/472 م،1995هـ/1416السعود�ة، عام النشر: 
 90م، ص 1971بد هللا بن سل�مان، الورق النقدي تار�خه حق�قته ق�مته حكمه، مطا�ع الر�اض، ابن من�ع، ع) 90(
 .90ابن من�ع، الورق النقدي، ص) 91(
، ابن مفلح، إبراه�م بن محمد بن عبد هللا بن محمد 4/6. ابن قدامة، المغني، 29/472بن ت�م�ة، مجموع الفتاوي، ) 92(

لبنان، الط�عة:  ،هـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلم�ة، بیروت884(ت ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین
 . 4/127 م،1997-ه1418األولى، 
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 الترج�ح:
األقوال ومناقشتها �أن علة الر�ا في الذهب والفضة هي مطلق  والذي یترجح لدي �عد عرض

وذلك  الثمن�ة وهو ما ذهب إل�ه اإلمام مالك واإلمام أحمد واختاره ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة وابن الق�م
لقول وضعف ما سواه إذ التعلیل �مطلق الثمن�ة تعلیل بوصف مناسب ومناط جامع ألجزاء لوجاهة هذا ا

 ما �جري ف�ه الر�ا �خالف التعلیل �الوزن أو غل�ة الثمن�ة.
فالتعلیل �مطلق الثمن�ة  مناط جامع ألجزاء ما �جري ف�ه الر�ا ومتفق مع الحكمة من جر�ان الر�ا 

یتخذه الناس ثمنًا �النقود الورق�ة التي صارت عمدة الح�اة النقد�ة في الذهب والفضة فهو شامل لكل ما 
في هذا العصر إذ هي النقد الوحید في العالم تستخدم وس�طًا في الت�ادل ومع�ارًا للق�م ووحدة للحساب 
وهي الكنز المدخر وجم�ع معامالت الناس منحصرة بها تقر��ًا ومن غیر الممكن القوم �عدم جر�ان الر�ا 

ا لما یترتب على ذلك من فساد أمر الناس بوقف أحكام الر�ا المتعلقة �األثمان واإلجماع قائم على فیه
 جر�ان الر�ا ف�ما �ان یتخذه الناس ثمنًا وهو الذهب والفضة.

والحكمة من تحر�م الر�ا في األثمان الذهب�ة والفض�ة واضح جل�ة في األثمان الورق�ة بل ر�ما 
492Fرتفاع الق�مة النقد�ة ل�عض فئات النقود الورق�ةتكون ف�ه أظهر وذلك ال

93. 
 الخاتمة

 أهم النتائج:
 ،اآل�ات الكر�مة التي استدلوا بها �أن علة الر�ا هي الوزن هذا استدالل خارج عن محل النزاع .1

والذي من صوره الجل�ة ، والنهي عن الخداع والغش، فاآل�ات جاءت �األمر �الوفاء والعدل
 .والتالعب في المك�ال ،التطف�ف في المیزان

موقوفًا عل�ه �ما و�ن ظاهر الحدیث  ،في الحدیث قوله "كذلك المیزان" من �الم أبي سعید  .2
وأضمرتم ف�ه ، مار والتقدیرفإن المیزان نفسه ال ر�ا ف�ه فال بد من اإلض ،غیر مراد �اتفاق

أضف أنه  .دلیل إذ هو تعم�م بدون  ،ودعوى العموم في المضمرات ال تصحعام  وهو ،الموزون 
:  و��انه قوله ،ین األدلة: "و�ذلك المیزان" مجمل�حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا ب

 وزنًا بوزن". ،والفضة �الفضة ،"الذهب �الذهب وزنًا بوزن 

 90ابن من�ع، الورق النقدي تار�خه حق�قته ق�مته حكمه، ص ) 93(
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وزن عند ب�ع �أن غا�ة ما فیها أنها أمرت �المماثلة في ال ،اآلمرة �المماثلة في الوزن  األحادیث .3
 ،المماثلة فالمقصود هو، ي تقدیرهاألن الوزن هو األداة التي تستخدم ف ،�جنسها الذهب والفضة
ولم یذ�ر  ،والدرهم �الدرهم" ،"الدینار �الدینار في الدنانیر والدراهم المضرو�ة:  لذلك قال النبي

مع�ارًا وال یلزم من �ون الوزن  ،و�ذا الدرهم مع الدرهم ،ق المماثلة بین الدینار والدینارالوزن لتحق
 .أن �كون علة

ي اللفظ، ف�ه اختالف واضطراب في السند واختالف ف، وال تقوم �ه حّجة، حدیث ع�ادة ضع�ف .4
بي �كر بن ع�اش عن الر��ع بن صب�ح عن الحسن عن ع�ادة وأنس بن أفقد رواه الدارقطني عن 

أن  فرووه ع مالك ثم قال: لم یرو هذا الحدیث غیر أبي �كر عن الر��ع هكذا، وخالفه جماعة
وقد  ،�وزن" ضع�ف تفرد �ه ح�ان بن عبید هللا العدوي وال �حتج �ه إذا انفردقوله: "و�ل ما �كال و 

 .ة وأنس بلفظ غیر هذا اللفظن الر��ع عن ابن سر�ن عن ع�ادع ضعفه الذهبي والعقیلي وغیرهما
 وهو غیر حجة. ،حدیث مرسلحدیث سعید  .5
خال�ًا عن العوض �مكن التحرز عنه في عقد المعاوضة  التعلیل �أن حرمة الر�ا �كونه ماالً  .6

�عارض جعل الكیل والوزن علة في األصناف الستة ألنه ال تالزم بین هذا التعلیل و�ین �ونهما 
 علة إذ المقصود من الكیل والوزن ض�ط المقدار لتحقیق المماثلة وال�عد عن المفاضلة.

كس أما انتقاضه �الطرد فلوجود العلة وتخلف الحكم التعلیل �الثمن�ة الغال�ة منتقض �الطرد والع .7
عنها �ما في الفلوس واألوراق النقد�ة فإنها أثمان وال ر�ا فیها على هذه العلة أما انتقاضه �العكس 
فلوجود الحكم وتخلف العلة �ما في الحلي وأواني الذهب والفضة فإنه �حرم الر�ا فیها مع أنها 

 .ل�س أثماناً 
ذهب والفضة هي مطلق الثمن�ة وذلك لوجاهة هذا القول وضعف ما سواه إذ علة الر�ا في ال .8

التعلیل �مطلق الثمن�ة تعلیل بوصف مناسب ومناط جامع ألجزاء ما �جري ف�ه الر�ا �خالف 
 .التعلیل �الوزن أو غل�ة الثمن�ة

المصادر والمراجع 
 القرآن الكر�م. •
 هـ)،456األندلسي القرطبي الظاهري (تابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  )1

 بیروت، الط�عة: بدون ط�عة و�دون تار�خ.، محلى �اآلثار، الناشر: دار الفكرال
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ابن عدي، االمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، المحقق:  )2
 البلد: بیروت. عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار النشر: دار الكتب العلم�ة،

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم  )3
هـ)، المغني، مكت�ة القاهرة، الط�عة: 620الشهیر �ابن قدامة المقدسي (ت الدمشقي الحنبلي،

 بدون ط�عة.
، مفتاح دار السعادة هـ)751ابن الق�م، محمد بن أبي �كر بن أیوب بن سعد شمس الدین (ت )4

 بیروت. ،دار الكتب العلم�ة ومنشور وال�ة العلم واإلرادة،
ابن مفلح، إبراه�م بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین  )5

-هـ1418، 1لبنان، ط، دار الكتب العلم�ة، بیروت هـ)، المبدع في شرح المقنع،884(ت
 .م1997

 بیروت.، ، دار صادر1مكرم، لسان العرب، طابن منظور، محمد بن  )6
ابن من�ع، عبد هللا بن سل�مان، الورق النقدي تار�خه حق�قته ق�مته حكمه، مطا�ع الر�اض،  )7

 م.1971
 هـ)،235أبو �كر بن أبي شی�ة، عبد هللا بن محمد بن إبراه�م بن عثمان بن خواستي الع�سي (ت )8

الر�اض،  ،مكت�ة الرشد، �مال یوسف الحوت المحقق:الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، 
 .1409الط�عة: األولى، 

إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي �كر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ق�م  )9
الط�عة:  ییروت ،هـ)، تحقیق: محمد عبد السالم إبراه�م، دار الكتب العلم�ة751الجوز�ة (ت

 م.1991-هـ1411 األولى،
التجر�د لنفع العبید، تحقیق حاش�ة ال�جیرمي على شرح المنهج =سل�مان ال�جیرمي، ال�جیرمي،  )10

 1345مصطفى ال�ابي الحلبي، سنة النشر: 
م) الجـامع الصـح�ح المختصر، تحقیق: د. مصطفى دیب ١٩٨٧( ال�خاري، محمد بن إسماعیل )11

 دار ابـن �ثیـر، ال�مامـة، بیـروت. ،٣ال�غـا، ط
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، مجموع هـ)728لحل�م بن ت�م�ة الحراني (تأبو الع�اس أحمد بن عبد ا ابن ت�م�ة، تقي الدین )12
الناشر: مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف  الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،

 م.1995هـ/1416الشر�ف، المدینة النبو�ة، المملكة العر��ة السعود�ة، عام النشر: 
 .دار الفكر، بیروت جتهـد ونهایـة المقتصد،ابن رشد، محمد بن أحمـد، بدایـة الم )13
ثم  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي )14
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 "ِفي الِفْقِه اإلْسالِمي ُحْكُم ِإَجاَرِة الّذهب والفّضة الُمْنَتِهَ�ُة �الّتمل�ك"
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 الملخص
هدف ال�حث الحالي إلى استجالء الموقف الفقهي الّراجح في مسألة إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة 

هذه المسألة من المستجّدات الفقهّ�ة، مما �عني الحاجة إلى تعر�ف ال�احثین وطّالب �الّتمل�ك، �اعت�ار أن 
في ظلِّ ما �ختص �ه هذان المعدنان من ا، وصورها، وضوا�طها الّشرع�ة، العلم والمختّصین �أحكامه

، وقد انبنى من أر�عة م�احث، �ان األول في تعر�ف اإلجارة وأنواعها ومشروعیتها، شروط وضوا�ط
والثاني في تعر�ف الّذهب والفّضة ووظائفهما وتار�خ تداولهما، والثالث في حكم إجارة الّذهب والفّضة، 

في حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك. وألجل معالجة مفرداته والوصول إلى النتائج  والرا�ع
االستقراء واالستن�اط والّتحلیل، من خالل تتّ�ع  القائم على المرجّوة منه استخدم ال�احث المنهج الوصفي

سات المعنّ�ة والفتاوى ذات الّصلة، األقوال الفقهّ�ة وأدّلتها وقرارات المجامع والملتق�ات العلم�ة والمؤسّ 
ودراستها وتحلیلها في محاولة للوصول إلى الرأي الذي یدعمه الّدلیل. وقد خلص ال�حث إلى جملة من 
النتائج لعّل أبرزها أن إجارة الذهب والفضة جائزة، سواء أكانت األجرة من جنسهما أم من غیر جنسهما، 

 والفضة تأجیًرا منتهً�ا �الّتمل�ك وفق ضوا�ط شرعّ�ة. وأن هناك صوًرا �جوز فیها تأجیر الذهب
 : إجارة، الّذهب والفّضة، المنته�ة �الّتمل�ك، الفقه اإلسالمي.الكلمات المفتاح�ة
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Abstract 
The Judgment on the Leasing of Gold and Silver Ending 

 with Possession in Islamic Fiqh 

The current research aims to clarify the predominant position of Fiqh with 
respect to the matter of leasing gold and silver that ends with possession, being 
one of the recent developments in Fiqh which calls for the need to introduce 
researchers, students, and experts to its forms, governing rules and Shari’a-
related specifications, in keeping with what is exclusive to these minerals as of 
rules and specifications. The current research, as such, is divided into four 
sections: the first concerns the definition of leasing, its types and its legality; the 
second highlights the definition of gold and silver, their functions and the 
history of their exchange; the third section, however, looks into the judgment on 
leasing gold and silver; while the fourth section examines the judgment on 
leasing gold and silver that ends with possession. To process the particulars of 
this topic and to arrive at the desired results, the researcher employed the 
descriptive method based on deduction, induction and analysis, by 
investigating; studying; and analyzing the jurisprudential opinions and their 
presented proofs and the decisions of the ecumenical councils, scientific 
confluences and concerned institutions along with the related Fatwas, in an 
attempt to arrive at the opinion that is supported by proof. The research 
concludes with a number of results the most important of which could be that 
the leasing of gold and silver is permitted –whether leasing fees are paid in 
gold, in the case of gold, or silver, in the case of silver or not in gold or silver in 
either case and that there are ways, through which, leasing gold and silver 
ending with possession is permissible, according to a set of Islamic legal rules.   
Key Words: Leasing, Gold and Silver, Ending with Possession, Islamic Fiqh. 
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 المقدمة
وجنده، وحز�ه إلى یوم  ،حمد � رب العالمین، والصالة والسالم على محمد بن عبد هللا، وعلى آلهال

الّدین، و�عد: 
�عتبر الّذهُب والفّضُة من المعادن النف�سة والمهّمة عند جم�ع األمم والّشعوب في العالم، لما لهما 

د المتعاملین بهما، �اعت�ارهما ثمًنا لجم�ع من الخصائص والممّیزات الكثیرة، التي أضفت علیهما الثقة عن
األش�اء، والمالك لهما �عدُّ مالًكا لكل شيء، وقد اهتّم اإلسالم بهذین المعدنین النف�سین اهتماًما �بیًرا، 

َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبنِ  حیث ورد ذ�رهما في القرآن الكر�م �قول هللا تعالى: یَن {ُز�َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َواْألَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلحَ  ْنَ�ا َ��َُّ ِعْنَدُه َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الّذهب والفّضة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ َ�اِة الدُّ

ِ {َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الّذهب والفّضة وَ  ]، و�قوله تعالى:14 [آل عمران: ُحْسُن اْلَمآِب} َال ُیْنِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل �َّ
ْرُهْم ِ�َعَذاٍب َأِل�ٍم} �ما ورد ذ�رهما في عدد من الّنصوص الّنبو�َّة الّشر�فة، ومن ذلك قول ]، 34 [التو�ة: َفَ�شِّ

تحّدث  وقد]، 2/757 [سنن ابن ماجة، الذََّهُب ِ�الذََّهِب ِرً�ا، ِإالَّ َهاَء َوَهاَء"النبي صلى هللا عل�ه وسلم:" 
عنهما الفقهاء، وأهل المال �اعت�ارهما وسیلة لتحصیل الّسلع والمقتن�ات المختلفة، وحاجة الناس إلیهما 
حاجة ضرور�ة عاّمة، وفّصلوا �ذلك في األحكام الفقهّ�ة التي تتعّلق بهما، ومن ذلك م�ادلتهما، وز�اتهما، 

ّلما استجّدت مسألة تصّدوا لها �الّتوض�ح و��ان والّتحّلي بهما، و�جارتهما، ...الخ، وشأن الفقهاء أنه �
 األحكام.

واحدًة من المستجّدات الفقهّ�ة المتعّلقة �معدني الّذهب  وتعدُّ إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك
والفّضة في عصرنا الحاضر، مما أوجب على الفقهاء المعاصر�ن التصّدي لها لب�ان حكمها، وصورها 

 رع�ة.وضوا�طها الشّ 
�سعى ال�احث من خالل هذا ال�حث إلى إبراز الرأي الفقهي الّراجح في حكم إجارة الّذهب والفّضة 
المنته�ة �الّتمل�ك، وتوض�ح صورها، في ظلِّ ما �ختص �ه هذان المعدنان من شروط وضوا�ط على 

ة، �اعت�ار أن أقساط رأسها التقا�ض في المجلس وعدم التأجیل، مما ال یتحّقق في هذا النوع من اإلجار 
 اإلجارة تكون منّجمة �أقساط یتم االتفاق على مقدارها وعددها ووقت أدائها. 

 مشكلة ال�حث
تتمّثــل مشــكلة ال�حــث الحــالي فــي حاجــة ال�ــاحثین وطــالب العلــم والعــاملین فــي مجــال تجــارة الــّذهب  

لـّذهب والفّضـة إجـارة منته�ـة �الّتمل�ـك والفّضة والمعنّیین، إلى ب�ان الموقف الفقهي الـّراجح فـي حكـم إجـارة ا
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و��ـــان صـــورها، وذلـــك مـــن خـــالل جمـــع أقـــوال الفقهـــاء، واألدلـــة الشـــرع�ة المختلفـــة، والفتـــاوى ذات الّصـــلة، 
ــص مشــكلة هــذا ال�حــث هــو: مــا حكــم إجــارة الــّذهب والفّضــة  ودراســتها وتحلیلهــا، والّســؤال الــرئ�س الــذي یلخِّ

المي؟ وتتفّرع عنه األسئلة اآلت�ة: المنته�ة �الّتمل�ك في الفقه اإلس
 ما تعر�ف اإلجارة في اللغة واالصطالح؟ .1
 ما أنواع اإلجارة؟ .2
 ما مشروع�ة اإلجارة؟ .3
ما تعر�ف الّذهب والفّضة ووظائفهما وتار�خ تداولهما؟  .4
 ما حكم إجارة الّذهب والفّضة؟ .5
 ما تعر�ف اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك ومتى نشأت؟  .6
 رة المنته�ة �الّتمل�ك؟ما سبب نشأة اإلجا .7
 ؟ما حكم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وأهمّیتها وصورها .8
 ما حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك؟ .9

 أهداف ال�حث
یهدف ال�حث الحالي إلى تعر�ف ال�احثین وطّالب العلم والعاملین في حقل الّذهب والفّضة 

إجارة منته�ة �الّتمل�ك، و��ان صور هذه اإلجارة وحكمها، �سین النفوالمعنّیین �حكم تأجیر هذین المعدنین 
 من خالل عرض وتحلیل ومناقشة المفاه�م واألمور األساس�ة اآلت�ة:

 تعر�ف اإلجارة في اللغة واالصطالح. .1
 أنواع اإلجارة. .2
 أدّلة مشروع�ة اإلجارة. .3
 تعر�ف الّذهب والفّضة ووظائفهما وتار�خ تداولهما.  .4
 ب والفّضة.حكم إجارة الّذه .5
 تعر�ف اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك ونشأتها. .6
 سبب نشأة اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك. .7
 .حكم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وأهمّیتها وصورها .8
 حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك. .9
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 أهم�ة ال�حث
املین فــي مجــال تجــارة الــّذهب تظهــر أهمّ�ــة هــذا ال�حــث فــي �ونــه �قــّدم لل�ــاحثین وطــالب العلــم والعــ

والفّضـــة والمعنّیـــین األحكـــام الفقه�ـــة التـــي تخـــصُّ مســـألة إجـــارة الـــّذهب والفّضـــة إجـــارة منته�ـــة بتمل�كهمـــا 
للمستأجر، فهو محاولة جاّدة تعني �ل الحر�صین على الحكم الشرعي في تعامالتهم مـع هـذین المعـدنین، 

حیث إنه یبّین لهم خالصة فقهّ�ة واضحة، من خـالل حشـد و�خاصة في التجارة بهما أو استخدامهما، من 
األقوال الفقه�ة وأدّلتها وقرارات المجامع الفقه�ة والملتق�ات العلم�ة والفتاوى ذات الّصلة، ودراستها وتحلیلهـا 

ومناقشتها للوصول إلى الموقف الفقهي الذي �قو�ه الدلیل، و�كون مستنًدا لهؤالء. 
 الدراسات السا�قة

ث أهـــل العلـــم فـــي �حـــوثهم ودراســـاتهم عـــن موضـــوع إجـــارة الـــّذهب والفّضـــة المنته�ـــة �الّتمل�ـــك، تحـــدَّ 
الســتجالء الموقــف الفقهــي فــي هــذا النــوع مــن اإلجــارة، ل�كــون المســلم علــى �صــیرة مــن أمــره فــي موضــوع 

ّشرع�ة ال قـّدر األحكام الّشرع�ة في المعامالت المال�ة اإلسالم�ة �عیًدا عن خطر االنزالق في المخالفات ال
 هللا، ومن هذه ال�حوث والدراسات ما یلي:

دراسة �عنوان:" األحكام الفقه�ة لنوازل الّذهب والفّضة فـي المعـامالت المال�ـة"، لل�احـث ناصـر بـن  )1
عبد الكر�م بن عبد هللا البر�اتي، وهي ع�ارة عن رسالة ماجستیر، قدمت إلى جامعة اإلمام محمد 

علـى شـ�كة  -فقـط-م، وهـي موجـودة �ملخـص 2008ر�ـاض فـي العـام بن سعود اإلسـالم�ة فـي ال
، /https://www.alukah.net/libraryعلى موقع األلو�ة: ، PDFاإلنترنت، على شكل ملف 

لموضـوع إجـارة الـّذهب والفّضـة  -وفق ما ذ�ـر فـي ملّخصـه-وقد تعّرض ال�احث في هذه الدراسة 
ان نوازل الّذهب والفّضـة المتعّلقـة �اإلجـارة والشـر�ة، المنته�ة �الّتمل�ك في الفصل الثاني تحت عنو 

حیــث بــّین معنــى اإلجــارة المنته�ــة �الّتمل�ــك وحق�قتهــا، وذ�ــر صــورها وتكی�فهــا الفقهــي، و�ــّین حكــم 
 إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك.

بــد العز�ــز خل�فــة دراســة �عنــوان:" اإلجــارة مــع وعــد �الّتمل�ــك للــّذهب والفّضــة"، لألســتاذ الــد�تور ع )2
م، 2007القصار، من �ل�ة الشـر�عة فـي جامعـة الكو�ـت، وهـي مقدمـة إلـى مـؤتمر شـورى الثـاني، 

، علــى موقــع شــورى نفســه، الــرا�ط: PDFوهــي موجــودة علــى شــ�كة اإلنترنــت، علــى شــكل ملــف 
http://shura.com.kw/PortalFiles/Conference/3112017194712704.pdf ،

ـــب األول عـــن معنـــى اإلجـــارة وأدّلـــة  ـــى خمســـة مطالـــب تحـــدَّث فـــي المطل ـــم ال�احـــث دراســـته إل قّس
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ـــث  ـــص المطلـــب الثال ـــة �الّتمل�ـــك، وخصَّ ـــاني اإلجـــارة المنته� مشـــروعیتها، وعـــرف فـــي المطلـــب الث
�ــك، وتنــاول فــي المطلــب الرا�ــع حكــم إجــارة الــّذهب والفّضــة، لعــرض صــور اإلجــارة المنته�ــة �الّتمل

 وذ�ر في المطلب الخامس حكم تأجیر الّذهب والفّضة إجارة منته�ة �الّتمل�ك.
"نصــوص الفقهــاء فــي وظ�فــة الــّذهب والفّضــة (الــدنانیر والــدراهم)"، للــد�تور نــا�ف  دراســة �عنــوان: )3

م، وهي موجـودة علـى 2007الشرع�ة الثاني العجمي، وهي مقدمة إلى مؤتمر شورى لالستشارات 
ـــــــــــت، علـــــــــــى شـــــــــــكل ملـــــــــــف  ـــــــــــع شـــــــــــورى نفســـــــــــه، الـــــــــــرا�ط: PDFشـــــــــــ�كة اإلنترن ـــــــــــى موق ، عل

http://shura.com.kw/conferenceDesc.asp?pageID=21&confID=21 ، وقـــــــــــــــــــــد
جــاءت فــي ثالثــة م�احــث، تحــدَّث ال�احــث فــي الم�حــث األول عــن حق�قــة الــّذهب والفّضــة وحكــم 

في الم�حـث الثـاني لموضـوع إجـارة الـّذهب والفّضـة، وخصـص الم�حـث الثالـث  م�ادلتهما، وعرض
 لتأجیر الّذهب والفّضة إجارة منته�ة �الّتمل�ك. 

و�تمّیز ال�حث الحالي عما سبق من الدراسات �حشد ال�احث جم�ع المفـردات المتعّلقـة �إجـارة الـّذهب 
وتنظ�مهــا، وعرضــها فــي صــورة أقــوال واضــحة منســو�ة والفّضــة المنته�ــة �الّتمل�ــك، وترتیــب اآلراء الفقهّ�ــة، 

إلـــى أصـــحابها مـــع أدّلتهـــا، وتحلیـــل األدّلـــة ومناقشـــتها، ووضـــع ذلـــك �لـــه بـــین أیـــدي المعنّیـــین، �مـــا تتمّیـــز 
 �عرض جم�ع الّصور المتعلقة بهذا النوع من اإلجارات المسموح منها والممنوع.

 منهج ال�حث
الوصـول إلـى النتـائج المرُجـوَّة منـه، اسـتخدم ال�احـث المـنهج في سبیل معالجة ُمفردات هذا ال�حث، و 

، القائم على االسـتقراء واالسـتن�اط والّتحلیـل، وذلـك بتت�ـع األقـوال الفقه�ـة وأدّلتهـا وقـرارات المجـامع  الوصفيَّ
ي الفقه�ة والمتلق�ات العلم�ـة والفتـاوى ذات العالقـة، ودراسـتها وتحلیلهـا �غـرض الوصـول إلـى الموقـف الفقهـ

 الذي �قو�ه الّدلیل.
 حدود ال�حث

الحدُّ الموضوعي لهذا ال�حث اقتصاره على معالجة موضوع إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك 
في الفقه اإلسالمي، من خالل جمع األقوال الفقه�ة واألدلة المختلفة وقرارات المجامع الفقه�ة والملتق�ات 

ها ودراستها وتحلیلها، واإلفادة من ذلك �ّله في تكو�ن المحتوى العلمي العلم�ة، والفتاوى ذات الصلة و�سط
 الذي �قوم عل�ه ال�حث.
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 خطة ال�حث
 اشتملت خّطة هذا ال�حث على مقدمة، وأر�عة م�احث، وخاتمة، على النحو اآلتي:

، وحـــدوده، المقدمـــة، وقـــد تضـــمَّنت مشـــكلة ال�حـــث، وأهدافـــه، وأهمیَّتـــه، والدراســـات الســـا�قة، ومـــنهج ال�حـــث
 وخّطته، وقد جعلها ال�احث في أر�عة م�احث وخاتمة �ما یلي:

 تعر�ف اإلجارة وأنواعها ومشروعیتها. الم�حث األول:
 : تعر�ف اإلجارة وأنواعها.المطلب األول
 : مشروعّ�ة اإلجارة.المطلب الثاني
 : تعر�ف الّذهب والفّضة ووظائفهما وتار�خ تداولهما.الم�حث الثاني

: تعر�ف الّذهب والفّضة. األولالمطلب 
 : وظائف الّذهب والفّضة.المطلب الثاني
 : تار�خ تداول الّذهب والفّضة.المطلب الثالث
 : حكم إجارة الّذهب والفّضة.الم�حث الثالث
: حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك. الم�حث الرا�ع
�ك ونشأتها وسببها تعر�ف اإلجارة المنته�ة �الّتمل :المطلب األول
 حكم اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك وأهمیّتها وصورها.: المطلب الثاني
 حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك.: المطلب الثالث

 وتضّمنت النتائج والّتوص�ات. الخاتمة:
تعر�ف اإلجارة وأنواعها ومشروعیتها : الم�حث األول

 ة وأنواعهاالمطلب األول: تعر�ف اإلجار 
Pالفرع األول: تعر�ف اإلجارة في اللُّغة

)
493F

1(
P اإلّجاَرة في اللُّغة ِمْن َأَجر َ�ْأِجُر، َوجمُعُه ُأجور، واَألْجُر هو :

 ُقوُل:اْلَجَزاُء َعَلى اْلَعَمِل. واِإلجاَرة واُألْجَرُة واُألَجاَرة: َما أَعطیَت ِمْن َأْجر ِفي َعَمٍل، واُألْجَرُة: اْلِكَراُء. تَ 
استْأجرُت الّرجَل َفُهَو �ْأُجُرني، َأي َ�ِصیُر َأجیري، َوِفي التَّْنِز�ِل اْلَعِز�ِز على لسان ُشَعْیب لموسى علیهما 

، مادة 382، مادة (أجر). والفیروزآ�ادي، محمد، القاموس المح�ط، ص11-4/10) ابن منظور، محمد، لسان العرب، (1
 ، مادة (أجر).7-1/6(أجر). ومجمع اللغة العر��ة، المعجم الوس�ط، 
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Pالّسالم: {إني ُأِر�ُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى ابنتي َهاَتْیِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج}

)
494F

2(
P أي �شرط أن تكون ،

Pِسنین َأِجیًرا لي ثماني

)
495F

3(
P ،واَألْجر: الثََّواُب؛ َوَقْد َأَجَره �َُّ �ْأُجُره، و�ْأِجُره َأْجرًا، وآَجَره ِإ�جاًرا: أي َأثا�ُه ،

 وأَعَطاُه اَألجَر َواْلَجَزاَء، و�ذلك آَجَره ُیْؤِجُره، َقاَل َتَعاَلى في حقِّ إبراه�م عل�ه السالم: {َوآَتْیناُه َأْجَرُه ِفي
ْن�ا} Pالدُّ

)
496F

4(
P ، ِأي ثواَ�ه �الّثناء الَحَسنP

)
497F

5(
P . َق َوَطَلَب اَألْجَر. َوِفي حدیث اَألضاحي قول وْأتََّجَر الّرجُل: َتَصدَّ

ِخُروا وْأتَِّجروا النبي صلى هللا عل�ه وسلم: P"ُكُلوا وادَّ

)
498F

6(
P"P)499F

7(
P :ُقوا َطاِلِبیَن اَألْجَر ِبَذِلَك. وَأْجُر المرأَة ، َأي َتَصدَّ

}َمْهُرها؛ َوِفي التَّنْ  ِتي آَتْیَت ُأُجوَرُهنَّ Pِز�ِل: {َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ

)
500F

8(
P َّتي آتیَتهن ، أي الالَّ

، وقال تعالى: Pأي آتوهن ُمهوَرُهنَّ فر�ضة استمتعتم ِ�ِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِر�َضًة}، {َفَما ُمهوَرُهنَّ

)
501F

9(
P .

ر: الَجْبُر، ومنه َجْبُر الّعظم، فُأْجَرة العاِمل �أنَّها شيٌء ُ�ْجُبُر �ه حاُلُه ف�ما لِحَقُه من َ�دٍّ ف�ما واألج
Pعمله

)
502F

10(
P .

واضح مما سبق أن الّلغو�ین عندما عّرفوا اإلجارة ذ�روا أنها تأتي هي ومشتقاتها �معنى الجزاء 
والَمْهر، والَجْبر، وجاء في المعجم الوس�ط عند على العمل، وما أعطي من أجر، والِكراء، والّثواب، 

َجاَرة) اْألُْجَرة على اْلَعَمل، َوعقد یرد على اْلَمَناِفع ِ�عَوض"(" تعر�ف اإلجارة القول: Pاْإلِ

)
503F

11(
P فذ�روا �عد ،

 ) من سورة القصص.27) اآل�ة رقم ((2
. 2/396) الصابوني، محمد، صفوة التفاسیر، (3
 ) من سورة العنكبوت.27) اآل�ة رقم ((4
 . 2/420) الصابوني، محمد، صفوة التفاسیر، (5
ف�ه: "اتَِّجروا" �اإلدغام؛ َألن الهمزة ال ُتْدغم في التاء، و�نما هو من األجر، ال من التجارة". قال ابن األثیر: "وال �جوز ) (6

 . 1/25ابن األثیر، الم�ارك، النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر، 
)، قال المحّققون: 20723، برقم: (34/234) ابن حنبل، أحمد، المسند، مذیل بتحقیق شعیب األرناؤوط وآخر�ن، (7

 سناده صح�ح على شرط مسلم"."إ
 ) من سورة األحزاب.50) اآل�ة رقم ((8
 . 1/247) الصابوني، محمد، صفوة التفاسیر، (9

 . 63-1/62) ابن فارس، أحمد، معجم مقای�س اللغة، (10
 ، مادة (أجر).7-1/6) مجمع اللغة العر��ة، المعجم الوس�ط، (11
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Pالقول: وعقد یرد على المنافع �عوض، �لمة (ُمحَدثة)

)
504F

12(
P،P 

P على اعت�ار أن دخولها في المعاجم العر��ة
  معنى الواسع الذي یتضّمن العقد على منافع األع�ان ِ�ِعَوٍض أمر مستحدث.بهذا ال

اإلجارة بتعر�فات تلتقي �مجموعها في المعنى  عّرف الفقهاء الفرع الثاني: تعر�ف اإلجارة في االصطالح:
P"عقد على المنافع ِ�عَوٍض" العام لها، فقد عّرفها الحنف�ة �أنها:

)
505F

13(
P:ِل�ُك َمَناِفِع َتمْ " ، وهي عند المالك�ة

ًة َمْعُلوَمًة ِ�ِعَوٍض" Pَشْيٍء ُمَ�اَحٍة ُمدَّ

)
506F

14(
P:َعْقٌد َعَلى َمْنَفَعٍة َمْقُصوَدٍة َمْعُلوَمٍة َقاِبَلٍة ِلْلَبْذِل " ، وعند الشافع�ة

َ�اَحِة ِ�ِعَوٍض َمْعُلوٍم" Pَواْإلِ

)
507F

15(
P:ًة َمْعُلوَمًة، ِهَي َعْقٌد َعَلى َمْنَفَعٍة ُمَ�اَحٍة " ، وعّرفها الحنابلة �قولهم َمْعُلوَمٍة، ُمدَّ

مَِّة، َأْو َعَمٍل َمْعُلوٍم ِ�ِعَوٍض َمْعُلوٍم" Pِمْن َعْیٍن ُمَعیََّنٍة، َأْو َمْوُصوَفٍة ِفي الذِّ

)
508F

16(
P. 

ول�س من غرض ال�حث الحالي الخوض في شرح هذه التعر�فات ومناقشتها والّترج�ح من بینها، 
هذا العقد، وهي �ونه عقًدا على المنفعة �عوض، �اعت�اره مدخًال  و�نما الذي �عن�ه هو الفكرة العامة عن

للوصول إلى موضوع ال�حث الرئ�س، وهو حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك في الفقه 
اإلسالمي، وهو ما جاء في تعر�فات المذاهب جم�عها �ما هو واضح، على الرُّغم �أن التعر�ف األخیر 

 تعر�فات وأجمَعها. كان أوضَح هذه ال
تنقسم اإلجارة عند الفقهاء إلى نوعین: األول: اإلجارة على منافع األع�ان، الفرع الثالث: أنواع اإلجارة: 

َر عیٌن مملو�ة لمن ینتفع بها في مقابل ِعَوٍض معلوم، وتكون في األع�ان المنقولة، �وسائل  �أن تؤجَّ
عقارات واألراضي. والثاني: اإلجارة على العمل، وتكون على النقل مثًال، وفي األع�ان غیر المنقولة، �ال

ا؛ �أن �عمل لدى شخص آخر أو مؤّسسة،  عمل معلوم في مقابل أجرة معلومة، وقد �كون األجیر خاص�
Pوقد �كون مشترً�ا، �من �عمل لعامة الناس، �الخ�اط، ونحوه

)
509F

17(
P .

طالق منها إلى اإلجارة المنته�ة واإلجارة على المنافع هي التي تخصُّ ال�حث الحالي، لالن
�الّتمل�ك، وحكم إجارة الّذهب والفّضة على وفق هذا النوع من اإلجارة. 

 .1/7) المصدر السابق نفسه، (12
 .3/230. والمرغیناني، علي، الهدا�ة، 101مد، مختصر القدوري، ص) القدوري، أح(13
 .  2/321. والكشناوي، أبو �كر، أسهل المدارك، 4/2) الدردیر، محمد، الشرح الكبیر، (14
 .3/438. والشر�یني، محمد، مغني المحتاج، 11/202) ابن الرفعة، أحمد، �فا�ة النب�ه، (15
 .2/381. والبهوتي، منصور، الروض المر�ع، 3/64ات، ) ابن النجار، محمد، منتهى اإلراد(16
 .121 -120) علي، أحمد، البنوك اإلسالم�ة في مواجهة األزمات العالم�ة، ص(17
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 المطلب الثاني: مشروع�ة اإلجارة 
اإلجارة مشروعة في الجملة، وأدّلة مشروعّیتها القرآُن، والّسنُة، واإلجماُع، والمعقوُل، فمن القرآن 

}{َفِإْن َأْرَض  قول هللا تعالى: Pْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

)
510F

18(
P أي فإن أرضعت لكم زوجاتكم المطلقات ال�ائنات ،

ة الحّق في أن تمتنع عن اإلرضاع Pفادفعوا لهن أُجورهن، حیث إن للمطلقة �عد انقضاء الِعدَّ

)
511F

19(
P وقوله ،

َتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِمیُن، َقاَل ِإنِّي ُأِر�ُد َأْن ُأْنِكَحَك تعالى: {َقاَلْت ِإْحَداُهَما َ�ا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اسْ 
Pِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْیِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك}

)
512F

20(
P فشعیب عل�ه السالم ،

مقابل أن �عمل موسى أجیًرا له في رعا�ة عَرَض على موسى عل�ه السالم أن یزّوجه إحدى ابنت�ه في 
غنمه، مما یدل على مشروع�ة اإلجارة، وهو و�ن ورد في شرع من قبلنا فهو شرع لنا، إْذ لم یرد في شرعنا 

Pما ینسخه

)
513F

21(
P:ِعْنَد َرُسوِل ِهللا  كنَّا" ، وروى ابن ماجة في سننه عن عت�ة بن النَُّدر رضي هللا عنه، قال

Pَقَرَأ: َطسمصلى هللا عل�ه وسلم فَ 

)
514F

22(
P:َة ُموَسى، َقاَل َالُم آَجَر َنَفَسُه  ، َحتَّى إَذا َبَلَغ ِقصَّ إنَّ ُموَسى َعَلْ�ِه السَّ

Pَثَماِنَي ِحَجٍج، َأْو َعْشًرا، َعَلى ِعفَِّة َفْرِجِه، َوَطَعاِم َ�ْطِنِه"

)
515F

23(
P وفعُل موسى عل�ه الّسالم یدّل على أن ،

َجَدا ِفیَها ِجَداًرا ُیِر�ُد َأْن َیْنَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو ِشْئَت التََّخْذَت َعَلْ�ِه اإلجارة مشروعة، وقوله تعالى: {َفوَ 
Pَأْجًرا}

)
516F

24(
Pحیث دّلت اآل�ة الكر�مة على جواز أخذ األجرة على إقامة الجدار .P

)
517F

25(
P مما �عني أن اإلجارة ،

هللا عل�ه وسلم َوَأَ�ا َ�ْكٍر رضي  مشروعة. ومن السنة، حیث روى ال�خاري في صح�حه أن رسول �َّ صلى
�ًتا یِل َهاِدً�ا ِخرِّ Pهللا عنه، اْسَتْأَجَرا َرُجًال ِمْن َبِني الدِّ

)
518F

26)(
519F

27(
P وروى ال�خاري في صح�حه أ�ًضا عن أبي ،

 ) من سورة الطالق.6) اآل�ة رقم ((18
 .8/175) ابن �ثیر، إسماعیل، تفسیر القرآن العظ�م، (19
 ) من سورة القصص.26) اآل�ة رقم ((20
 .5/325. وابن قدامة، عبد هللا، المغني، 5/294شرح الزر�شي على مختصر الخرقي،  ) الزر�شي، محمد،(21
 ) إشارة إلى سورة القصص التي وردت فیها هذه اآل�ات.(22
، �تاب الصدقات، �اب إجارة األجیر على طعام 2/814) ابن ماجة، محمد، سنن ابن ماجة، مذیل �أحكام األل�اني، (23

ا".)، قا2444�طنه، حدیث رقم: (  ل األل�اني:" ضع�ف جد�
 ) من سورة الكهف.77) اآل�ة رقم ((24
 .5/321) ابن قدامة، عبد هللا، المغني، (25
َیهتدي لمْثل َخْرِت اإلْبرة  ) اْلِخرِّ�ُت: هو اْلَماِهُر الَِّذي َیْهَتدي ِألَْخَراِت اْلَمَفاَزِة، َوِهَي ُطُرُقها الخف�َّة وَمضا�ُقها. َوِقیَل: ِإنَّهُ (26

. 2/19ِمَن الطَِّر�ِق. ابن األثیر، الم�ارك، النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر، 
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: َثَالَثٌة " هر�رة رضي هللا عنه: َأَنا َخْصُمُهْم َیْوَم َأنَّ َرُسوَل �َِّ صلى هللا عل�ه وسلم  َقاَل: َقاَل �َُّ َعزَّ َوَجلَّ
ْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُیَوفِِّه اْلِقَ�اَمِة؛ َرُجٌل أَْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َ�اَع ُحر�ا َفَأَكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجیًرا َفاْستَ 

Pَأْجَرُه"

)
520F

28(
P�ه حّقه، فالحدیث یدل على عظ�م إثم من �ستأجر أجیًرا ثم �ظلمه �أن ال یوّفP

)
521F

29(
P مما یدل على ،

Pمشروع�ة اإلجارة. وقد أجمع العلماء

)
522F

30(
P إال ما �ذلك على أن اإلجارة مشروعة، وأنها من العقود الجائزة ،

عّلق ابن ، وال یلتفت إلى قول األَصم؛ لمخالفته نصوص الكتاب والسنة، وقد یروى عن أبي �كر األَصمّ 
عقاد اإلجماع الذي سبق في األعصار وسار في �منع ان ال وهذا غلط؛" قدامة على ذلك �القول:

Pاألمصار"

)
523F

31(
P وأما المعقول فهو حاجة الناس إلى اإلجارة، إذ إن الحاجة ماّسة إلى المنافع �ما هي .

Pماّسة األع�ان، فلما جاز العقد على األع�ان، وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع

)
524F

32(
P:قال ابن قدامة ، 

ِمْن اْلَحاَجِة إَلى َذِلَك، َفِإنَُّه َلْ�َس ِلُكلِّ َأَحٍد َداٌر َ�ْمِلُكَها، َوَال َ�ْقِدُر ُ�لُّ ُمَساِفٍر َعَلى َ�ِعیٍر  َوَال َ�ْخَفى َما ِ�النَّاسِ "
نَ َأْو َدا�ٍَّة َ�ْمِلُكَها، َوَال َیْلَزُم َأْصَحاَب اْألَْمَالِك إْسَكاُنُهْم َوَحْمُلُهْم َتَطوًُّعا، َوَ�َذِلَك َأْصَحاُب ا اِئِع َ�ْعَمُلوَن لصَّ

َجاَرِة ِلَذِلَك، بَ  ْل َذِلَك ِممَّا َجَعَلُه �َُِّ�َأْجٍر، َوَال ُ�ْمِكُن ُ�ّل َأَحٍد َعَمُل َذِلَك، َوَال َ�ِجُد ُمَتَطوًِّعا ِ�ِه، َفَال ُبدَّ ِمْن اْإلِ
َناِئعِ  ْزِق، َحتَّى إنَّ َأْكَثَر اْلَمَكاِسِب ِ�الصَّ P)525F"َتَعاَلى َطِر�ًقا ِللرِّ

33(
P. 

 تعر�ف الّذهب والفّضة ووظائفهما وتار�خ تداولهما: الم�حث الثاني
المطلب األول: تعر�ف الّذهب والفّضة 

Pالفرع األول: تعر�ف الّذهب

)
526F

34(
P : الذََّهُب هو الَمْعدُن المْعروُف، والذَّهُب: التِّْبُر، والقطعة منه َذَهَ�ٌة، وهو

ر؛ ألنه من الجمع الذي ال � فارقه مفرده إال �الهاء، وفي حدیث أبي سعید الخدرّي رضي هللا یؤنَّث و�ذ�َّ
"َ�َعَث َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب رضي هللا عنه ِإَلى َرُسوِل �َِّ صلى هللا عل�ه وسلم ِمَن الَ�مِن  عنه، قال:

 ).2144، برقم: (2/790) ال�خاري، محمد، صح�ح ال�خاري، (27
 ).2150، برقم: (2/792) المصدر السابق، (28
 . 6/398) ابن �طال، علي، شرح صح�ح ال�خاري، (29
. والمط�عي، محمد، تكملة 4/5. وابن رشد، محمد، بدا�ة المجتهد، 4/174) الكاساني، عالء الدین، بدائع الصنائع، (30

 .5/321. وابن قدامة، عبد هللا، المغني، 15/5المجموع، 
 .322-5/321) ابن قدامة، عبد هللا، المغني، (31
 ) المصدر السابق نفسه.(32
 ) المصدر السابق نفسه.(33
 ة (ذهب).، ماد396-1/394) ابن منظور، محمد، لسان العرب، (34
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Pِبُذَهْیَ�ِة"

)
527F

35(
P ر الحّق في ، مؤنَّث، وهي تصغیر َذَهَب، وُأدخلت الهاُء فیها؛ ألن المؤّنث الثالثي إذا ُصغِّ

على ن�ة القطعة منها، فصّغروها على  هو تصغیر َذَهَ�ة، تصغیره الهاء، نحو ُفَوْ�ِسَقة وُشَمْ�َسة، وقیل:
لفظها، والجمع اإلْذَهاب، والذُّهوب، و�جمع الّذهب على ِذْهَ�ان، َ�َبَرق وِ�ْرَقان، وقد ُ�جمع �الّضم ُذْهَ�ان،

يَء:كَحَمل وُحْمالن، وَأْذَهَب  يُء المْطِليُّ �الذََّهِب، وُأْذِهَب: الشَّ إذا موَِّه  َطالُه �الذََّهِب، والُمَذهَُّب: الشَّ
إذا َطلیته �الذََّهِب، وأهل الحجاز �قولون هي الذََّهِب، وُ�قال أنه بلغتهم نزل قول �الذهب، وأْذَهْبت الشيء،

ْرُهْم ِ�َعَذاٍب َأِل�ٍم }هللا تعالى: {َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الّذهب والفّضة  ِ َفَ�شِّ Pَوَال ُیْنِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل �َّ

)
528F

36(
P وسائر ،

العرب �قولون هو الذََّهب. 
وللّذهب أسماء عدیدة منها: النَُّضار؛ ِلُصفرته، والَعْسَجد؛ ِلُحمرِة لوِنه، والتِّْبر؛ ألنه ِقَطٌع من صغار 

ام؛ أي األْحَمر، والِعْق�َ  ر�ف، ومنه اشتق اسم و��ار، والسَّ ان، والِهْبِرِزّي، (وأصله �العجم�ة ِإْبِر�ز)، والصَّ
رَّاف، والُخْلُد؛ ِل�قاِئه، والَجَلُد؛ لَصالبته، والزَّْ�ن، ِلُحْسِنهِ  Pالصَّ

)
529F

37)(
530F

38(
P  .

، 79 وعدُده الّذري هو ،196.96ي هو الّذري على َوْفق الجدول الّدور  والّذهب عنصر فلّزي، َوزنه
Pغم للسنتمتر المكّعب الواحدP19.3P يو�ثافته ه

)
531F

39(
P مئوّ�ة،  1063، و�نصهر الّذهب عند درجة حرارة

Pدرجة مئو�ة 2807 حواليوأما درجة غل�انه فهي عند 

)
532F

40(
P. 

ةُ  Pالفرع الثاني: تعر�ف الِفضَّ

)
533F

41(
P : ُة Pالِفضَّ

)
534F

42(
P  اْلَجَواِهِر المْعُروَفٌة، وهي عنصٌر َأب�ُض، َقابٌل للّسحِب من

ِة. والّطرِق والّصق ٌع ِ�اْلِفضَّ ِة، َأو ُمَرصَّ ٌض: أي ُمَموَّه ِ�اْلِفضَّ ُة على ِفَضٍض، وشيٌء ُمَفضَّ ِل، َوُتْجَمُع الِفضَّ

). 4094، برقم: (4/1581) ال�خاري، محمد، صح�ح ال�خاري، (35
 ) من سورة التو�ة.34) جزء من اآل�ة رقم ((36
 .72-71) الهمداني، الحسن، �تاب الجوهرتین العت�قتین، ص(37
ت عن وضع ) لم �عثر ال�احث على تعر�ف اصطالحي للّذهب، ولعّل الشهرة التي یتمتع بها هذا المعدن النف�س أغن(38

 حدٍّ أو تعر�ف له.
 . وموقع موسوعة و�یبید�ا الحرة، 1/317) مجمع اللغة العر��ة، المعجم الوس�ط، (39
/https://ar.wikipedia.org/wiki 

 https://mawdoo3.com/) عن الموقع اإللكتروني موضوع �وم: (40
 ، مادة (فضض).7/208) ابن منظور، محمد، لسان العرب، (41
 ل�احث على تعر�ف اصطالحي للفّضة، ولعّل شهرتها أغنت عن وضع حدٍّ أو تعر�ف لها.) لم �عثر ا(42
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ْضت، وقال هللا تعالى واِصًفا قوار�رَ  ِة، َأراد َتَفضَّ ْیُت ِمَن اْلِفضَّ Pَوَحَكى ِسیَبَوْ�ِه: َتَفضَّ

)
535F

43(
P:َقَواِر�َر ِمْن  الجنة}

ُروَها تَ  ٍة َقدَّ Pْقِدیًرا}ِفضَّ

)
536F

44(
P ،ِة ، َأي أنها َتُكوُن َمَع َصفاء َقَواِر�ِرَها آِمنة ِمَن اْلَكْسِر، َقاِبَلًة ِلْلَجْبِر ِمْثَل اْلِفضَّ

ِة َوَصَفاِء اْلَقَواِر�ر. وُ�طلق على معدن الفّضة  وَقاَل َ�ْعُض أَهل اْلِعْلِم: َمْعَناُه َأوانَي ُزجاج ِفي َبَ�اِض اْلِفضَّ
) وهو االسم الّالتیني لها؛ ألن أول اكتشاف لها في العصر الحدیث argentumsم)، (اسم (ارجنتینیو 

Pكان في دولة األرجنتین، حیث تّم العثور على �مّ�ات �بیرة منها في تلك البالد

)
537F

45(
P ما ُ�طلق علیها اسم� ،

ق اسم �قع على الّدَراهماللَُّجْین، بلغة ِحْمَیر والعرب العاِرَ�ة، و�طلق علیها الَوِرق، واألْوَراق، والَورِ 
Pمنها

)
538F

46)(
539F

47(
P .

، وعدُده 107.86والوزن الّذّري لمعدن الفّضة على َوْفق الجدول الّدوري للعناصر الك�م�ائ�ة هو 
Pغم للسنتمتر المكّعب الواحد 10.49، و�ثافته هي 47الّذّري هو 

)
540F

48(
P وتنصهر الفّضة عند درجة تقارب ،

 P2162ند مئو�ة، وأما درجة غل�انها فتكون ع 960
Pدرجة مئو�ة تقر�ً�اP

)
541F

49(
P. 

 المطلب الثاني: وظائف الّذهب والفّضة
الّذهب والفّضة �عدد من الخصائص التي جعلتهما یدخالن في وظائف عدیدة: معدنا یتمّیز 

فالّذهب من المعادن الّثمینة، وهو یتمّیز بلونه الّساحر الخّالب، وال یتأّثر �العوامل الخارج�ة �الّشمس 
وال یتآكل �الّصدأ، وهو سبب في تقو�ة النفوس، وال تتغّیر ق�مته على أي شكل �ان، �ما أن قوته  والهواء،

الشرائ�ة ال تتغّیر �شكل �بیر �ما �حدث في العمالت الورق�ة، وتتمّیز الفّضة هي األخرى �أناقة لونها، 
و�مكن  طو�لة، رهما ألزمنةأنه �مكن ادخا المهّمة لهذین المعدنین و�أشكالها المتمّیزة. ومن الخصائص

استخدامهما في أ�ام المحن الشدیدة واألزمات، ولهذین المعدنین النف�سین وظائف �ثیرة، علًما �أن الوظ�فة 

ًة.  ) القوار�ر: جمع القاُرورة، وهي ِمَن الزُّجاج، والَقاُروُر: َما َقرَّ ِف�ِه الشراُب َوَغْیُرُه، َوِقیَل: َال َ�ُكوُن ِإال ِمنَ (43 الزَُّجاِج َخاصَّ
 ، مادة (قرر).5/87ابن منظور، محمد، لسان العرب، 

 ) من سورة اإلنسان.16) اآل�ة رقم ((44
 https://ar.wikipedia.org/wiki) عن موقع موسوعة و�یبید�ا الحرة، /(45
غراًما. قلعجي، وقنیبي، محمد، وحامد،  2، 979دوانق=  6الدراهم واحدها الدرهم: وهو قطعة نقد�ة من الفضة وزنها ) (46

 .208معجم لغة الفقهاء، ص
 .72لهمداني، الحسن، �تاب الجوهرتین العت�قتین، ص) ا(47
 https://www.thaqfya.com /والموقع:  https://ar.wikipedia.org/wiki) عن موقع موسوعة و�یبید�ا الحرة، /(48
 https://mawdoo3.com/) عن الموقع اإللكتروني موضوع �وم: (49
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هي الّنقد�ة، حیث إنهما وسیلة مهّمة للوصول إلى المقاصد، وهما مع�ار �عرف �ه تقو�م  األساس�ة لهما
Pما �المالك لجم�ع األش�اءاألموال، وهما ثمن جم�ع األش�اء، ومالكه

)
542F

50(
P. 

ومن الوظائف التي تتعّلق �الّذهب أنه یدخل في تر�ی�ات األدو�ة المختلفة لعالج األمراض، 
ومستحضرات الّتجمیل، وأطقم المجوهرات، وعالم ال�صر�ات، و�ستخدم محلوله في عالج أمراض 

وماتیزم والتها�ات العظام المختلفة، �ما �ستخدم الذَّهب ال مِشعُّ في عالج أنواع عدیدة من الّسرطانات، الرُّ
وأمراض أخرى �ثیرة، �ما �ستخدم ماؤه في طالء الّساعات والثر�ات، وغیرها، وتستخدمه النساء في مجال 
الز�نة، �األساور، واألطواق، والخوات�م،...الخ، و�دخل في زخارف الث�اب، وفي الخشب في أسقف 

Pلشراب، حیث تستخدم في �عض المشرو�ات والحلو�اتالبیوت، وتدخل أوراقه في الطعام وا

)
543F

51(
P ما� ،

�ستخدم في أجهزة دعم الح�اة، وطبِّ األسنان، حیث تصنع منه الَحْشوات، وُجسور األسنان؛ �سبب أّنه 
على  تخز�نه �قاوم التآكل، و�متاز �اللیونة، وألّنه خامل ��م�ائ��ا �ستخدمه الناس في االّدخار، من خالل

واستخدامه في الضغوطات االقتصاد�ة والحروب، و�ستخدم الّذهب �ط�قة عاكسة على  شكل س�ائك،
ْلب، �ما �ستخدم مع الزُّجاج، لعكس اإلشعاع الّشمسي للداخل أو  األسطوانات، و�ذا في ِلَحام الصُّ

جهزةالخارج، مما �عمل على برودة الم�اني في الص�ف، ودفئها في الشتاء، و�ستخدم في اإللكترون�ات، وأ
Pالحاسوب، واألعمال الفضائ�ة، و�ذلك في الجوائز العالم�ة؛ ألنه المعدن األعلى تقدیًرا حول العالم

)
544F

52(
P .

وأما الفّضة فهي �ذلك من المعادن المفّضلة لدى الجنسین منذ قد�م األزل؛ ومن وظائفها أنها 
طبّ�ة، حیث تدخل في تدخل في صناعة األواني، وأنواع المال�س، وتدخل �ذلك في االستخدامات ال

ضمادات الجروح، والكر�مات للمعالجة، حیث وجد أن لها دوًرا في التئام الجروح المختلفة، �ما أنها 
مضاد حیوي للّطالء في األجهزة الّطب�ة، و�مكن استخدام ِطالئها في أنابیب الّتنفس في داخل القص�ة 

رت�ط �أنابیب التنفس الصناعي، وتستخدم الفّضة الهوائ�ة، حیث تقّلل من اإلصا�ة �االلتهاب الّرئوي الم

والن�سابوري، الحسن، غرائب القرآن، . 21، 18-17ا، ص) المطیري، فهد، اتخاذ الّذهب والفّضة واالتجار بهم(50
 .2/105وابن الق�م، محمد، إعالم الموقعین،  .2/123

 )استخدام الذهب والفضة في هذه األمور �عد نوًعا من اإلسراف الذي �جب تجن�ه، �هللا أعلم.(51
اني، الحسن، �تاب الجوهرتین . والهمد21، 18-17) المطیري، فهد، اتخاذ الّذهب والفّضة واالتجار بهما، ص(52

 https://mawdoo3.com/. والموقع اإللكتروني موضوع �وم: 164-162العت�قتین، ص
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Pالُغروّ�ة

)
545F

53(
P ما تعمل ، لتطهیر األمعاء، وتعز�ز الجهاز المناعي، وتعتبر �ذلك من مضاّدات الم�كرو�ات�

على تنظ�م حرارة الجسم ودورة الّدم، ولدیها القدرة �ذلك على الحما�ة من األشعة الكهرومغناط�س�ة، التي 
�ما تستخدم في نقل الكهر�اء والحرارة بین المحمولة، واألجهزة اإللكترون�ة األخرى، تصدرها التل�فونات 

المعادن، أضف إلى ذلك أنها تستخدم من قبل النساء �حلي للّز�نة، و�زخارف في الث�اب ، و�ل�سها 
Pالّرجال على شكل خوات�م

)
546F

54(
P .

 المطلب الثالث: تار�خ تداول الّذهب والفّضة
الّذهب والفّضة منذ فجر الّتار�خ �ما تشیر المصادر، لكنهم لم �كونوا في بدا�ة عَرَف الناس معدني 

األمر �حاجة إلى استخدامهما في الّتداول للحصول على الّسلع والمنتجات التي �حتاجونها، ألن ح�اتهم 
المل�س وقتئذ �انت تتسم �ال�ساطة والّسهولة وال�سر، فكل أسرة ُتنتج ما یلزمها من المأكل والمشرب و 

والّسالح واألدوات المختلفة، و�سبب الّتطور الذي حصل لدى المجتمعات والّشعوب واألمم، ومن ثم تزاید 
الّطلب على االحت�اجات واألدوات المختلفة، وعدم قدرة �ل جماعة على توفیر �ّل ما تحتاجه، مّست 

Pلجأوا إلى أسلوب الُمقاَ�َضةالحاجة إلى إ�جاد وسیلة یتّم من خاللها ت�ادل الّسلع ف�ما بینهم، ف

)
547F

55(
P حیث ،

یتّم وفق هذا األسلوب ت�ادل الّسلع بین الُمتقاِ�َضْین، لكن هذه الوسیلة لم تدم طو�ًال؛ �سبب عدم توافق 
رغ�ات الُمتقا�ضین، فحاجات ال�شر مختلفة، فقد �حتاج اإلنسان إلى ما في ید اآلخر مع رغ�ة الّطرف 

ال تمّكن الناس من اّدخار القّوة الشرائّ�ة؛ ألن الّسلع والمنافع ال �مكن  اآلخر عنه، وألن هذه الّطر�قة
اّدخارها إلى وقت الحاجة، �خالف الّنقود، �ما أن اإلنسان قد �حتاج إلى ما في ید غیره، وتكون الّسلعة 

أقّل مما لدى هو التي �ملكها أغلى من التي یر�دها، فال �ستط�ع دفعها إل�ه، أو تكون الّسلعة التي �ملكها 

) الفضة الغرو�ة: وهي ع�ارة عن محلول یتكون من جز�ئات فضة صغیرة جًدا معلقة في سائل، والغروان�ة هي سائل (53
 https://sotor.comئات معینة داخله. عن الموقع سطور: /یوزع �التساوي جز�

 https://sotor.com. وموقع سطور: /https://ar.wikipedia.org/wiki) عن موقع موسوعة و�یبید�ا الحرة، /(54
والموقع المرسال:  63https://www.algamal.net/articles/345وعن موقع الجمال:

http://www.almrsal.com/post/264617 والموقع :
https://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktba=2810 سن، �تاب الجوهرتین والهمداني، الح

 .165-164، 162العت�قتین، ص
الُمقا�ضة في لغة الفقهاء: أن ت�اع الّسلعة �سلعة أخرى ال بنقد. قلعجي وقنیبي، محمد، وحامد، معجم لغة الفقهاء"، ) (55
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اآلخر، فال �قبل اآلخر بتسل�مها له دون مقابل، حیث أّدى هذا الوضع إلى ال�حث إل�جاد وسیلة شرائّ�ة 
جدیدة تَسَلُم من هذه العیوب، فتّم الّتوصل إلى اتخاذ المعادن وسیلًة للّت�ادل، �الحدید والّنحاس والبرونز 

ْبق من بین تلك المعادن التي تم استخدامها، وذلك والّذهب والفّضة، وقد حاز الّذهب والفّضة قصَب  السَّ
لما یتمّیزان �ه من صفات نادرة؛ �صغر الحجم، وتماثل األفراد، و�ذلك لما یتمّتعان �ه من عّزة في 
ذواتهما، وقّلة في وجودهما، وسهولة حملهما، وقابلّیتهما للّتجزئة، أضف إلى ذلك سهولة اّدخارهما لوقت 

مّر استعمال الّذهب والفّضة �وسیلة شرائ�ة تمّكن من الحصول على المنافع والّسلع الحاجة، وقد است
Pوالخدمات إلى أن قامت الّثورة الصناعّ�ة

)
548F

56(
P  الحدیثة، حیث لم یتمّكن الّذهب والفّضة من مقاومة هذا

دة، حیث الّطلب المتزاید على الحاجات المختلفة، مما دفع الناس إلى الّتفكیر في وسیلة شرائّ�ة جدی
Pظهرت األوراق الّنقد�ة الحدیثة

)
549F

57(
P. 

 حكم إجارة الّذهب والفّضة: الم�حث الثالث
�ختلف حكم إجارة الّذهب والفّضة بناء على �ون األجرة من غیر جنسهما، أو من جنسهما، فإذا 
كانت األجرة من غیر جنسهما �أن یتّم تأجیر الّذهب �الفّضة، أو الفّضة �الّذهب، فال خالف بین 

Pالفقهاء

)
550F

58(
P في جواز هذه اإلجارة، مستدّلین �عموم األدّلة القاض�ة �جوازP

)
551F

59(
P  اإلجارة في الُجملة، إذ لم

تفّرق تلك األدّلة بین تأجیر سلعة وأخرى، ومعلوم �أن �ل ما تصّح المعاوضة عل�ه، تصّح اإلجارة ف�ه، 
Pو�دخل الّذهب والفّضة في ذلك

)
552F

60(
P .

قرن الثامن عشر ) یراد �الثورة الصناع�ة انتقال الصناعة الیدو�ة إلى الصناعة �الماكینات، وقد بدأت �عد منتصف ال(56
 https://www.alyaum.com/articlesالمیالدي تقر�ً�ا. عن الموقع اإللكتروني االقتصاد الیوم، /

. وحسین، صدام، ب�ع الّذهب والفّضة وتطب�قاته 20-18) المطیري، فهد، اتخاذ الّذهب والفّضة واالتجار بهما، ص(57
 .21 -13المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص

. ولجنة من العلماء برئاسة البلخي، نظام الدین، الفتاوى الهند�ة، 4/257، عالء الدین، بدائع الصنائع، ) الكاساني(58
. وابن قدامة، عبد هللا، 5/270. والرملي، محمد، نها�ة المحتاج، 2/11. واآلبي، صالح، جواهر اإلكلیل، 4/453

 .5/403المغني، 
 ول من ال�حث نفسه.) تنظر أدلة مشروع�ة اإلجارة في الم�حث األ(59
 .22) العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة الّذهب والفّضة، ص(60
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الّذهب �الّذهب والفّضة �الفّضة، فللفقهاء في  ، �أن یتّم تأجیروأما إذا �انت األجرة من جنسهما
Pذلك ثالثة أقوال �عرضها ال�احث �ما یلي

)
553F

61(
P: 

Pالقول األول: تجوز إجارة الّذهب �الّذهب والفّضة �الفّضة، وهو قول للحنف�ة

)
554F

62(
P  إذا �ان المقصود من

Pذلك الوزن فقط، و�ه قالت المالك�ة

)
555F

63(
Pلشافع�ة، وهو أصّح الوجهین عند اP

)
556F

64(
P إذا �ان المقصود من ذلك ،

الوزن، أما إذا ُأطلق فال تصّح اإلجارة عندهم، و�ذا إن ُصّرح �أن ذلك للّز�نة، وهو المذهب عند 
Pالحنابلة

)
557F

65(
P  إذا �ان المقصود هو الوزن أو الّتحّلي، أما إذا ُأطلق فال �صّح. واستدلوا لجواز إجارة الّذهب

ارات، �جامع أن �ال� منهما عین �مكن االنتفاع بها منفعة م�احة مقصودة والفضة �الق�اس على سائر اإلج
مع �قائها، أضف إلى ذلك أن المعقود عل�ه في عقد اإلجارة هو المنفعة، والمنفعة ال ر�ا فیها، و�نما �كون 

ث إنه �مكن الّر�ا في حالة ب�ع الّنقد �الّنقد، وهو غیر موجود هنا، �ما استدلوا �الق�اس على الُحلّي، حی
Pاالنتفاع �ه مع �قاء عینه

)
558F

66(
P واستدّل الّشافع�ة للقول �منع إجارتهما إذا �ان القصد من ذلك التزّ�ن، �أن ،

الّدراهم والّدنانیر ال تراُد في العادة للجمال، ومن ثم �ان بذل العَوض فیها نوًعا من الّسفه، وأخذ العَوِض 
و منهي عنه، أضف إلى ذلك أن منفعة الّتز�ین غیر عنها من قبیل أكل أموال الناس �ال�اطل، وه

مقصودة في الغالب، بدلیل أن غاصبها ال �ضّمن أجرتها، وألن منفعة الّتز�ین �الّنقد غیر متقّومة، ومن ثم 
Pفال تقابل �مال، وهذا �خالف إعارتها للّز�نة

)
559F

67(
P. 

Pل ل�عض فقهاء الحنابلةالقول الثاني: ُتكره إجارة الّذهب �الّذهب والفّضة �الفّضة، وهو قو 

)
560F

68(
P وقد قالوا ،

 �ه خروًجا من خالف من قال �عدم جواز هذه اإلجارة.

 .25-22) استفاد ال�احث هذا من: العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة الّذهب والفّضة، ص(61
 .4/257) الكاساني، عالء الدین، بدائع الصنائع، (62
 .3/438�حي، مالك، المدونة، . واألص2/11) اآلبي، صالح، جواهر اإلكلیل، (63
. 3/446. والشر�یني، محمد، مغني المحتاج، 4/252. وله، روضة الطالبین، 6/46) النووي، �حیى، المجموع، (64

 .5/270والرملي، محمد، نها�ة المحتاج، 
 .6/18. والمرداوي، علي، اإلنصاف، 6/143) ابن قدامة، عبد هللا، المغني، (65
. والبهوتي، منصور، �شاف 6/143. وابن قدامة، عبد هللا، المغني، 4/257ن، بدائع الصنائع، ) الكاساني، عالء الدی(66

. 4/412. وابن مفلح، إبراه�م، المبدع، 3/556القناع، 
 .3/446) الشر�یني، محمد، مغني المحتاج، (67
 .3/356. والبهوتي، منصور، �شاف القناع، 6/18) المرداوي، علي، اإلنصاف، (68
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Pالقول الثالث: ال �جوز تأجیر الّذهب �الّذهب وال الفّضة �الفّضة، وهو قول الحنف�ة

)
561F

69(
Pوالّشافع�ة ،P

)
562F

70(
P  في

Pأحد الوجهین، والحنابلة

)
563F

71(
P یؤّدي إلى ذهاب أجزاء  في روا�ة، واستدّلوا �أن استعمال الّذهب والفّضة

منهما من خالل االحتكاك �سبب االستعمال، حتى لو �ان الذاهب �سیًرا، مما �عني حصول األجر في 
Pمقابلتها، ومقابلة االنتفاع بها، ف�فضي إلى ب�ع الّذهب �الّذهب وشيء آخر

)
564F

72(
P وألن المنع من تأجیر ،

P�االّذهب والفّضة �جنسهما هو الَحَذُر من الوقوع في الرّ 

)
565F

73(
P. 

والراجح عند ال�احث أنه �جوز إجارة الّذهب والفّضة �أجرة من جنسهما، لقّوة األدلة التي استند إلیها 
القائلون بذلك، وألن هذه اإلجارة تدخل في األصل العام في المعامالت، وهو اإل�احة، أما القول �الكراهة 

عنه �أن الكراهة حكم شرعي �فتقر إلى واستدالل الحنابلة �أنه من �اب الخروج من الخالف، فُ�جاب 
دلیل، ثم إن التعلیل �الخالف ال �جوز اعت�اره دلیًال إلث�ات األحكام الشرع�ة، وأما القول أنه �االستعمال 
ة شيء ولو �سیر، فتكون األجرة في مقابلة الذاهب ومقابلة االنتفاع، فُیؤّدي إلى  یذهب من الّذهب والفضَّ

فُ�جاب عنه �أن الذاهب �االحتكاك إن حصل فهو شيء �سیر ال �قابل  ب�ع ذهب بذهب وشيء آخر،
�عوض، إذ إنه ال �كاد �ظهر عند الوزن في المیزان، ولو ظهر فإنه ال یؤّثر، ألن األجرة إنما هي في 
مقابلة االنتفاع، ول�س في مقابلة الشيء الذاهب، ولو اعُتبر هذا لما جازت إجارة أحد النقدین �اآلخر، 

ُیؤّدي إلى التفّرق قبل الق�ض، أما القول �أن عدم جواز هذه اإلجارة حذًرا من الوقوع في الّر�ا، ألنه 
فُ�جاب عنه �أن محّل العقد في اإلجارة هو المنفعة، وهي ال یدخلها الر�ا، ألن العقد �كون على المنفعة

Pول�س على العین، والّر�ا �قع في م�ادلة النقد �النقد

)
566F

74(
P .

. ولجنة من العلماء برئاسة البلخي، نظام الدین، الفتاوى الهند�ة، 4/257اني، عالء الدین، بدائع الصنائع، ) الكاس(69
4/453. 

 .6/46) النووي، �حیى، المجموع، (70
 .6/18. والمرداوي، علي، اإلنصاف، 5/403) ابن قدامة، عبد هللا، المغني، (71
 ) المصدران السا�قان.(72
 .5/403. وابن قدامة، عبد هللا، المغني، 6/46موع، ) النووي، �حیى، المج(73
. 6/46. والنووي، �حیى، المجموع، 25، 24، 23) العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة الذهب والفضة، ص(74

 .5/404وابن قدامة، عبد هللا، المغني، 
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ت اإلجارة تختّص �حلي الّذهب والفضة، فهي موضع خالف، ولالجتهاد الفقهي فیها أما إذا �ان
Pثالثة أقوال �ما یلي

)
567F

75(
P: 

القول األول: تجوز إجارة ُحلي الّذهب والفّضة، سواء أكانت األجرة من جنسهما أم من غیر جنسهما، وهو 
Pقول عند المالك�ة

)
568F

76(
Pوالشافع�ة ،P

)
569F

77(
Pوالحنابلة ،P

)
570F

78(
P ُلّي عین �مكن االنتفاع بها منفعة ، �اعت�ار أن الح

 م�احة مقصودة مع �قاء عینها �األراضي.
القول الثاني: تجوز إجارة ُحلي الّذهب والفّضة إذا �انت األجرة من غیر جنسهما، أما إذا �انت األجرة 

Pمن جنسهما فال �جوز، وهو قول الحنابلة

)
571F

79(
P ل، في روا�ة، واستدلوا �حصول االحتكاك في أثناء االستعما

مما یؤّدي إذا ذهاب أجزاء منه و�ن �انت �سیرة، فتحصل األجرة في مقابلتها وفي مقابلة االنتفاع، فیؤّدي 
 ذلك إلى ب�ع ذهب بذهب وشيء آخر.

القول الثالث: تكره إجارة ُحلي الّذهب والفّضة، سواء أكانت األجرة من جنسهما أم من غیر جنسهما، وهو 
Pقول عند المالك�ة

)
572F

80(
Pلة، والحنابP

)
573F

81(
P  في روا�ة، مستدّلین �أن إجارة الُحلي ل�ست من أخالق الناس، وز�اة

الُحلي إعارته، فال �ستق�م أن ُیؤّجر، وألن الُحلّي ینقص �االستعمال، و�كون قد أخذ في مقابله نقًدا، 
نها خروجف�صیر �أنه نقد في مقابلة نقد و�ینهما تفاضل، وقالوا �أن �راهة تأجیر الحلي ُینظر إلیها على أ

 من خالف من قال �عدم الجواز.  
والراجح عند ال�احث هو القول �جواز تأجیر ُحلي الّذهب الفّضة لقّوة األدلة التي استند إلیها 
القائلون بذلك، أما دلیل القول الثاني، فُ�جاب عنه �أن األجرة المدفوعة هنا تكون في مقابل االنتفاع ال في

زت إجارة أحد النقدین �اآلخر، ألن ذلك �فضي إلى التفّرق قبل حصول مقابلة الّذهب، و�ال لما جا

 .26-25ة، ص) استفاد ال�احث هذا من: العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة الّذهب والفّض (75
 .5/400. والقرافي، أحمد، الذخیرة، 5/359) الدسوقي، محمد، حاش�ة الدسوقي، (76
 .5/270) الرملي، محمد، نها�ة المحتاج، (77
 .6/18. والمرداوي، علي، اإلنصاف، 4/412) ابن مفلح، إبراه�م، المبدع، (78
 .6/18 . والمرداوي، علي، اإلنصاف،4/412) ابن مفلح، إبراه�م، المبدع، (79
. والقرافي، أحمد، الذخیرة، 2/11. واآلبي، صالح، جواهر اإلكلیل، 5/359) الدسوقي، محمد، حاش�ة الدسوقي، (80

5/400. 
. والبهوتي، منصور، �شاف القناع، 6/18. والمرداوي، علي، اإلنصاف، 4/412) ابن مفلح، إبراه�م، المبدع، (81

3/556. 
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Pالق�ض

)
574F

82(
P وأما أدلة القول الثالث ف�مكن الّرد على األول منها �أن إجارة الُحلّي تختلف �اختالف عوائد ،

الناس، فقد �عد هذا الفعل في بلد أمًرا مقبوًال ال غضاضة ف�ه، وقد �كون في بلد آخر من األعمال غیر 
المقبولة عرًفا، ومن ثم فإن القول �أنه ل�س من أخالق الناس على إطالقه أمر ال �ستق�م، أضف إلى ذلك 
أن هذا القول �صطدم �األصل العام في أمور المعامالت وهو أن األصل فیها الحل، ومعلوم �أن الحلي 

ثاني، ف�جاب عنه �أن محل عین تجوز فیها المعاوضة، ومن ثم فتجوز إجارتها بال �راهة، وأما الدلیل ال
العقد في هذه اإلجارة هو االنتفاع �الُحلي ال عین الُحلي، ومن ثم فإن العَوض المأخوذ �كون في مقابلة 
االنتفاع، مما �عني أنه ال أثر لنقص العین في موضوع العقد، وأما الدلیل الثالث فیناقش �أن التعلیل 

Pاألحكام الشرع�ة�سبب الخروج من الخالف ضع�ف، وال تثبت �ه 

)
575F

83(
P هللا تعالى أعلم �الصواب، و�ل�ه� ،

 المرجع والمآب.
 حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك: الم�حث الرا�ع

 تعر�ف اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك ونشأتها وسببها  المطلب األول:
 الفرع األول: تعر�ف اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك: 

تعدُّ اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك أحَد العقود  ة المنته�ة �الّتمل�ك في االصطالح الفقهي:أوًال: تعر�ف اإلجار 
 Ventالتي ظهرت في العصر الحاضر، وهي تْرَجمة للعقد الذي عرف في القانون الفرنسي �اسم (

location ٌّومعناها إ�جار َبْ�عي ،(P

)
576F

84(
Pعّرض ، وغالب�ة من تكّلم عنها من الفقهاء المعاصر�ن لم یت

اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في " خالد الحافي في رسالته العلم�ة:لتعر�فها، وممن تناولها �الّتعر�ف ال�احث 
ر ف�ه أحدهما آلخر سلعة معّینة " المي، حیث جاء في تعر�فه �أنها:ضوء الفقه اإلس عقد بین طرفین ُیؤجِّ

محّددة، تنتقل �عدها ملك�ة الّسلعة للمستأجر  على أقساط خالل مّدة مقابل أجرة معّینة یدفعها المستأجر
Pعند سـداده آلخر قسط �عقد جدید"

)
577F

85(
P وممن عّرفها �ذلك محمد الفاتح محمود �شیر المغر�ي في �حثه .

تمل�ك منفعة من عین " الموسوم بــ: "اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك بین النظر�ة والتطبیق"، حیث جاء ف�ه:

 .3/556. والبهوتي، منصور، �شاف القناع، 5/403) ابن قدامة، عبد هللا، المغني، (82
 .26 -25) العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة الّذهب والفّضة، ص (83
 .1) الدب�ان، دب�ان، اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، ص(84
 .59) الحافي، خالد، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في ضوء الفقه اإلسالمي، ص(85
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Pه تمل�ك العین على صفة مخصوصة �عَوض معلوم"معلومة مّدة معلومة، یت�ع

)
578F

86(
P وعّرفتها هیئة .

رة العین بتمل�ك الوعد بها �قترن  إجارة" المحاس�ة والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة �أنها: إلى  الُمؤجَّ
Pار"المع� المبّینة في الّتمل�ك �إحدى الطرق  و�تم في أثنائها، أو اإلجارة مّدة نها�ة الُمستأِجر في

)
579F

87(
P.P

عقد �صفه" : عّرفها الد�تور توفیق حسین فرج �أنها:ثانً�ا: تعر�ف اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في القانون 
ة معّینة ینقلب العقد المتعاقدان �أنه إ�جار، و�ّتفقان على أن �قوم الُمستأِجر في هذه الحالة بدفع أجرة لمدّ 

Pقساط ثمًنا للب�ع، وتعتبر األجرة التي ُدفعت على أاً �عدها ب�ع

)
580F

88(
P العقد " محمد حسنین �قوله:. وعّرفها

رة مقابل دفعه راً االذي یبدأ إ�ج ر والُمستأِجر، حیث ینتفع الُمستأِجر �العین الُمؤجَّ ، و�تّم إبرامه بین الُمؤجِّ
ر، المتمّثل في المتعّهد �الترق�ة العقار�ة، ثم �عد إتمام سداد �ل أق ساط األجرة، لبدل اإل�جار لصالح الُمؤجِّ

ینقلب إلى عقد ب�ع بین المشتري والمتعّهد �الترق�ة العقار�ة، فتنتقل الملك�ة للمشتري، �حیث �عدما �ان 
ر وُمستأِجر أص�حا �ائًعا ومشترً�ا" Pطرفا العقد ع�ارة عن ُمؤجِّ

)
581F

89(
P:وعّرفها رمضان أبو السعود �قوله . 

ساط الثمن �أقساط اإلجارة، ثم یّتفق على أنه إذا أوفى الب�ع الذي یبدو ف�ه الُمشتري �ُمستأِجر، وتبدو أق"
ر المب�ع �مجّرد وفائه آلخر قسط منها، بدون  الُمستأِجر المشتري أقساط األجرة �املة تمّلك الشيء الُمؤجَّ

Pأن یتحّمل أي مبلغ إضافي"

)
582F

90(
P .

نقلب ب�ًعا، أو وقد ُ�طلق على هذا العقد تسم�ات أخرى مثل: الب�ع اإل�جاري، أو اإل�جار الذي ی
Pاإل�جار الّساتر للب�ع، أو اإل�جار المقترن بوعد �الب�ع

)
583F

91(
P. 

وقــد تحّفـــظ �ثیـــر مـــن الفقهـــاء المعاصـــر�ن علـــى تســـم�ة هـــذا العقـــد �اإلجـــارة المنته�ـــة �الّتمل�ـــك؛ ألن 
یتحّقـق اإلجارة ف�ه ال تنتهي تلقائ��ا إلى تمل�ـك العـین المـؤّجرة، بـل هـي �حاجـة إلـى تـوّفر عقـد آخـر مسـتقّل 

من خالله نقل الملك، إما �الب�ع أو �اله�ة، فتسم�ة عقـد اإلجـارة المنته�ـة �الّتمل�ـك بهـذه التسـم�ة ُتشـ�ه إلـى 
حدٍّ �بیر مفهوم هذا العقد عند فقهاء القانون، �أنه إ�جار مع الوعد �الّتمل�ـك، حیـث �صـفه المتعاقـدان �أنـه 

 .8رة المنته�ة �الّتمل�ك بین النظر�ة والتطبیق، ص) المغر�ي، محمد، اإلجا(86
 .270)، ص9) هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشرع�ة، المع�ار رقم ((87
 .43) فرج، توفیق، عقد الب�ع والمقا�ضة، ص(88
 . 15) حسنین، محمد، عقد الب�ع في القانون المدني الجزائري، ص(89
 .59السعود، رمضان، شرح العقود المسماة في عقدي الب�ع والمقا�ضة، ص ) أبو(90
 .15. والحسون، فهد، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في الفقه اإلسالمي، ص27)ةفرج، توفیق، عقد المقا�ضة والب�ع، ص(91
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ّدة معّینة، ثم ینقلب العقد �عد انتهائهـا ب�ًعـا، علـى اعت�ـار عقد إ�جار، على أن �قوم الُمستأجر بدفع أجرة لم
Pأن األجرة التي ُدفعت على شكل أقساط تعدُّ ثمًنـا للمب�ـع

)
584F

92(
P لكـن �مكـن أن ُیـدفع هـذا االعتـراض �اعت�ـار .

Pأن المقصود أن یؤول العقد إلى تمل�ك العین �عقد آخر

)
585F

93(
P. 

  سببها:الفرع الثاني: نشأة اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك و 
�عود تار�خ نشأة اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك إلى منتصف القرن  أوًال: نشأة اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك:

م، تحت 1846التاسع عشر تقر�ً�ا، حیث ظهر هذا العقد الجدید وألّول مّرة في بر�طان�ا، وذلك في العام 
�ات المتحدة األمر�ك�ة في العام هر في الوالثم ظ ،(Hire purchase)مسّمى (الهایر�یر شاس) 

وذلك في  (Credit Bail)، ثم ظهر في فرنسا تحت اسم  (Leasing))م، تحت اسم (الّل�سنج1953
م، ثم انتقل هذا النوع من العقود إلى الدول اإلسالم�ة، من خالل المصارف والمؤّسسات 1962عام ال

االستثمار�ة األساس�ة التي  عماللّتمل�ك واحدًة من األالمال�ة اإلسالم�ة، التي جعلت من اإلجارة المنته�ة �ا
Pتقوم بها

)
586F

94(
P ومن المؤّسسات اإلسالم�ة التي طّ�قت هذا النوع من العقود بنك مالیز�ا اإلسالمي، حیث ،

أنشأ شر�ة متخّصصة في التعامل �اإل�جار المنتهي �الّتمل�ك، ومنها �ذلك بنك مصر إیران للّتنم�ة، حیث 
، وشر�ة (مانوفا �تشورز ل�سنج) على تأس�س شر�ة متخّصصة مع هیئة الّتمو�ل الّدول�ةعمل �الّشراكة 

في اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في مصر، ومن ذلك أ�ًضا بیت الّتمو�ل الكو�تي في دولة الكو�ت، �ما جعل 
عملّ�ات االستثمار�ة البنك اإلسالمي للّتنم�ة ومقّره الرئ�س جّدة اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك جزًءا من ال

ه، وقد استفاد من هذا العقد عدد �بیر من 1397األساسّ�ة التي �قوم بها، حیث طّبق هذا العقد في العام 
Pالدول اإلسالم�ة، �ما انتشر تطب�قه في دول أخرى عدیدة

)
587F

95(
P. 

منته�ــة �الّتمل�ــك لعــّل الّســبب فـي نشــأة عقــد اإلجــارة ال ثانً�ــا: الســبب فــي نشــأة اإلجــارة المنته�ــة �الّتمل�ــك:
بدا�ة �كمن في تالفي تلك المخـاطر التـي �مكـن أن یتعـّرض لهـا ال�ـائع نت�جـة البیـوع االئتمان�ـة أو اآلجلـة، 
ر، والمشـتري فـي صـورة  فیلجـأ إلـى إظهـار الب�ـع فـي صـورة عقـد إجـارة، �حیـث �ظهـر هـو فـي صـورة المـؤجِّ

ائمــة �شــكل مــا، حتــى �فــي المشــتري �االلتزامــات الُمســتأجر، و�شــترط ال�ــائع أن ت�قــى ملكّیتــه فــي المب�ــع ق

 .6ل�ك للذهب والفضة، ص. والقصار، عبد العز�ز، اإلجارة مع وعد �الّتم43) فرج، توفیق، عقد المقا�ضة والب�ع، ص(92
 .6) القصار، عبد العز�ز، اإلجارة مع وعد �الّتمل�ك للذهب والفضة، ص(93
 .64 -61) الحافي، خالد، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في ضوء الفقه اإلسالمي، ص(94
  .64) المصدر السابق، ص(95
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المترّت�ة عل�ه، و�كـون لـه الحـّق فـي منـع المشـتري مـن تفو�ـت المب�ـع موضـع العقـد، واسـترجاع المب�ـع عنـد 
عـــدم وفـــاء المشـــتري فـــي الوقـــت المحـــّدد، والحصـــول علـــى مقابـــل انتفـــاع المشـــتري �الـــّذات فـــي حالـــة عـــدم 

Pالب�ع

)
588F

96(
P. 

 جارة المنته�ة �الّتمل�ك وأهمّیتها وصورهاحكم اإلالمطلب الثاني: 
Pذهـــب جمهـــور الفقهـــاء المعاصـــر�نحكـــم اإلجـــارة المنته�ـــة �الّتمل�ـــك:  الفـــرع األول:

)
589F

97(
P  إلـــى أن اإلجـــارة

المنته�ة �الّتمل�ك جائزة �ضـوا�طها الشـرع�ة، وقـد صـدر القـول �جوازهـا مـن عـّدة هیئـات شـرع�ة منهـا علـى 
)، وهیئــة المحاســ�ة والمراجعــة 4/12( 110مي الــدولي فــي القــرار رقــم ســبیل المثــال: مجمــع الفقــه اإلســال

-7للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة في ال�حر�ن، و�یـت الّتمو�ـل الكـو�تي فـي النـدوة الفقه�ـة األولـى فـي الفتـرة 
Pم، والهیئـــــــــــة الشـــــــــــرع�ة �مصـــــــــــرف الراجحـــــــــــي11/3/1987

)
590F

98(
P ) ـــــــــــار�خ: 95فـــــــــــي الفتـــــــــــوى رقـــــــــــم )، بت

هـ.   31/10/1411
تعـــّد اإلجـــارة المنته�ـــة �الّتمل�ـــك واحـــدة مـــن األســـالیب  الثـــاني: أهمّ�ـــة اإلجـــارة المنته�ـــة �الّتمل�ـــك:الفـــرع 

والوسـائل االســتثمار�ة الجدیـدة والمهّمــة التـي تســتخدمها المؤّسسـات المال�ــة اإلسـالم�ة فــي تعامالتهـا، حیــث 
ضـطر إلـى اقتنـاء الّسـلع، ممـا یز�ـد إن المؤّسسة المال�ة اإلسالم�ة على وفق هذا األسلوب االسـتثماري ال ت

علیهـا فــي تكال�فهـا المال�ــة، و�نمـا تقــوم بدراسـة الّســوق، والتأكـد مــن وجـود الحاجــات والّرغ�ـات المختلفــة، ثــم 
تقـوم �الّشـراء اسـتجا�ة لطلــب الّز�ـون، وتتمّلـك الّســلعة، ثـم تقـوم بتأجیرهــا مـع وعـد منهــا بتمل�ـك هـذه الّســلعة 

. 43. وفرج، توفیق، عقد الب�ع والمقا�ضة، ص27–26) أبو اللیل، إبراه�م، الب�ع �التقس�ط والبیوع االئتمان�ة، ص(96
 .15والحسون، فهد، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك في الفقه اإلسالمي، ص

) هناك عدد من الفقهاء المعاصر�ن من ذهب إلى عدم جواز اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، ومن هؤالء: الش�خ ابن عث�مین، (97
، الصادر عن هیئة ��ار العلماء في 198در �ه �األغلب�ة القرار رقم و�كر أبو ز�د، �محمد المختار الشنق�طي، وص

. ول�س 5، 2ه. العنزي، مرضي، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، ص6/11/1420المملكة العر��ة السعود�ة، بتار�خ: 
حجم غرض ال�حث الحالي الخوض في األدلة ومناقشتها حرًصا على أال �خرج عن موضوعه الرئ�س، ولئال �خرج ال

 المسموح �ه. 
. ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه 5) العنزي، مرضي، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، ص(98

. وهیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشرع�ة، 226-225، 224اإلسالمي الدولي، ص
هیئة الشرع�ة �مصرف الراجحي، قرارات الهیئة الشرع�ة �مصرف الراجحي، . وال261 -253)، ص9الع�ار رقم (

1/163-164. 
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لجائزة من صور اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، و�هذا األسـلوب االسـتثماري ال ت�قـى للمستأجر �إحدى الّصور ا
رة فــي ملك�ــة المؤّسســة المال�ــة اإلســالم�ة �عــد نها�ــة مــّدة اإلجــارة، �مــا هــو الحــال فــي اإلجــارة  الّســلع الُمــؤجَّ

Pالتشغیل�ة

)
591F

99(
Pجدیـد مسـتقلٍّ عـن عقـد  ، و�نما تنتقل هذه الّسلع المؤّجرة إلـى ملكّ�ـة الُمسـتأِجر مـن خـالل عقـد

اإلجــارة نفســه، وتحتســب المؤّسســة المال�ــة اإلســالم�ة األجــرة اإلجمال�ــة بنــاء علــى تكلفــة الّســلع إضــافة إلــى 
Pنســ�ة الــّر�ح

)
592F

100(
P ر والُمســتأِجر، فهــي ، فاإلجــارة المنته�ــة �الّتمل�ــك �مــا �ظهــر تلّبــي حاجــة لكــلٍّ مــن المــؤجِّ

رة، �ما ت�عدها عن الّدخول فـي صـ�غ االسـتثمار الّر�و�ـة، تعمل على توفیر رأس مال ثابت للمؤّسسة ال ُمؤجِّ
وهــــي �ــــذلك تتــــ�ح للُمســــتأِجر االســــتفادة مــــن منفعــــة العــــین الُمســــتأَجرة، مــــن دون أن �ضــــطر إلــــى تقــــد�م 
الضمانات المختلفة؛ �الّرهن والكفالة، أضف إلى ذلك أنه �ستغني بها عن تكال�ف شراء الّسـلع والمعـّدات، 

Pح للمؤّسسة المال�ة اإلسالم�ة إجارة العین مع االحتفاظ �ملكّیتها إلى حین انتهاء المّدةوهي �ذلك تت�

)
593F

101(
P ،

ثم تقوم بتمل�كها للُمستأِجر َوْفق واحدة من الّصور الجائزة شرًعا �ما سوف یتّضح في الفرع التالي. 
ك صور عدیدة، منها ما هو مقبول لإلجارة المنته�ة �الّتمل� الفرع الثالث: صور اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك:

شرًعا، ومنها ما هو غیر مقبول، وف�ما یلي عرض مـوجز ألبـرز هـذه الّصـور مـع ب�ـان حكمهـا، وعلـى هللا 
 التُّْكالن:

رة إلــى الُمســَتأجر تلقائ��ــا فــي الّصــورة األولــى : وتكــون مــن خــالل عقــد إجــارة یــؤول إلــى تمل�ــك العــین الُمــؤجَّ
الل مـّدة اإلجـارة المحـّددة مـن دون إبـرام عقـد جدیـد، ومـن دون دفـع شـيء غیـر مقابل ما دفعـه مـن أجـرة خـ

Pأقســاط اإلجــارة التــي دفعهــا، وهــذه الّصــورة غیــر جــائزة عنــد الفقهــاء المعاصــر�ن

)
594F

102(
P وهــو مــا أّكــده مجمــع ،

595F(P)4/12( 110الفقه اإلسالمي الّدولي فـي قـراره رقـم 

103(
P وهـو مـا نّصـت عل�ـه هیئـة المحاسـ�ة والمراجعـة ،

) اإلجارة التشغیل�ة هي: اإلجارة التي ال �س�قها وعد �التمل�ك فهي إجارة ال تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة. (99
، 8ع�ة، المع�ار المحاسبي اإلسالمي رقم هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشر 

. 304، 268ص
 .2) القصار، عبد العز�ز، اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة، ص(100
 .3، 1) المومني، محمد، اإلجارة المنته�ة �التمل�ك بین النظر�ة والتطبیق، ص(101
 .31) العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في الذهب والفضة، ص(102
 .224ه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص) مجمع الفق(103
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Pمؤسســات المال�ــة اإلســالم�ةلل

)
596F

104(
P اعت�ــار أنــه �جتمــع فــي هــذه الّصــورة عقــدان علــى عــین واحــدة، ممــا� ،

�فضي إلى الّتحر�م، ألننا أمام عقدین اجتمعا في وقت واحد على عین واحدة، وقد نّص الفقهـاء علـى منـع 
Pوالموج�ـات الجمع بین عقـدین مختلفـین فـي األحكـام والشـروط إذا ترتّـب علـى ذلـك تضـاد فـي اآلثـار

)
597F

105(
P ،

وهذا متحّقق فـي هـذه الّصـورة، مـن حیـث ورود عقـدین علـى محـل واحـد فـي وقـت واحـد، مـع أن أحكامهمـا 
Pمختلفــة متضــادة، �ــالجمع بــین إجــارة الشــيء و��عــه

)
598F

106(
P وألن العقــد غیــر مســتقرٍّ علــى أحــد العقــود، فقــد ،

مــا دفعـه أجــرة فــي مقابـل إجــارة، و�التــالي ُ�كمـل الُمســتأِجر األجـَرة، ف�كــون العقــد ب�ًعـا، وقــد ال �كمــل ف�كـون 
P�كون الَغَررُ 

)
599F

107(
P  قد حصل، حیث یترّدد العقد بین عقدین ال ُ�عرف علـى أّیهمـا س�سـتقّر، أضـف إلـى ذلـك

أنه یترّتب على ذلك جهالة الثمن واُألجرُة، �سبب هذا الترّدد، إذ قد �ستقّر العقد على الب�ع، ومن ثم تنقلـب 
قّر على اإلجارة في حال التخّلف عن السداد، فتصیر األقساط التي ُدفعت أجرة عن األقساط ثمًنا، وقد �ست

المّدة السا�قة، وهو َغَرٌر مؤّثر في صّحة العقـد أ�ًضـا، �مـا أن هـذا ُیـؤّدي إلـى أكـل أمـوال النـاس �ال�اطـل، 
ل�ه الـثمن، وألن فقد یتأّخر الُمستأِجر عن دفع األقساط أو �عجز عن ذلك فینفسخ العقد، ومن ثم ف�ض�ع ع

األمــر هنــا أن العقــدین قــد وردا علــى عــین واحــد، والواقــع یــدل علــى أن العقــد ب�ــع ولــ�س إجــارة، حیــث إن 
ر Pالّص�انة والّضمان على الُمستأِجر، ومعلوم أنه في عقد اإلجارة �كون الّضمان على المالك الُمؤجِّ

)
600F

108(
P .

) ضـــمن صـــور 4/12( 110ولي فـــي قـــراره رقـــم وقـــد ذ�رهـــا مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي الـــد الّصـــورة الثان�ـــة:
اإلجــارة المنته�ــة �الّتمل�ــك الممنوعــة، وهــي تكــون �إجــارة عــین لشــخص �ــُأجرة معلومــة، ولمــّدة معلومــة، مــع 
عقد ب�ع له معّلـق علـى سـداد جم�ـع األجـرة المّتفـق علیهـا خـالل المـّدة المعلومـة، أو مضـافة إلـى وقـت فـي 

Pالمســتقبل

)
601F

109(
Pعهــا هیئــة المحاســ�ة والمراجعــة للمؤّسســات المال�ــة اإلســالم�ة، فــي ، وهــو مــا نّصــت علــى من

 .254)، ص9هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشرع�ة، المع�ار رقم ( )(104
تك داري هذه ) وقد ورد في ع�ارات الفقهاء ما یدل على المنع، ومن ذلك ما جاء في �شاف القناع: "فإن قال �ع(105

وأجرتكها شهرا �ألف فالكل �اطل ألن من ملك الرق�ة ملك المنافع فال �صح أن یؤاجر منفعة ملكها عل�ه". البهوتي، 
 .3/179منصور، �شاف القناع، 

 .32-31) العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في الذهب والفضة، ص(106
 .161". الجرجاني، علي، التعر�فات، ص) الَغَرر هو"ما �كون مجهول العاق�ة ال ُیدرى أ�كون أم ال(107
. والدب�ان، دب�ان، اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، 32 31) العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في الذهب والفضة، ص(108

 .4ص
 .225) مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص(109
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، حیـــث جـــاء ف�ـــه:" ال �جـــوز الّتمل�ـــك �ـــإبرام عقـــد الب�ـــع 8/7)، الفقـــرة 9المعـــاییر الشـــرع�ة، المع�ـــار رقـــم (
Pمضاًفا إلى المستقبل مع إبرام عقد اإلجارة

)
602F

110(
P.P

ــ الّصــورة الثالثــة: ) ضــمن الّصــور 4/12( 110ي قــراره رقــم وقــد ذ�رهــا مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي ف
ر، و�كـون مـؤجًال إلـى  الممنوعة أ�ًضا، وهي عقد إجارة حق�قـي، اقتـرن �ـه ب�ـع �خ�ـار الشـرط لصـالح الُمـؤجِّ

Pأجل طو�ل محّدد هو آخر مدة عقد اإل�جار

)
603F

111(
P. 

ة المــّدة، وتكــون مــن خــالل عقــد إجــارة علــى عــین، مــع وعــد بب�ــع العــین المــؤّجرة فــي نها�ــ الّصــورة الرا�عــة:
حیث یتّم ص�اغة العقد على أنه عقد إجارة، یتمّكن الُمستأِجر على وفقه من االنتفاع �العین المؤّجرة خالل 
ر الُمستأجَر �أنه إذا  المّدة المتفق علیها، في مقابل األجرة المحّددة المّتفق علیها أ�ًضا، على أن �عَد الُمؤجِّ

المحّددة أنه سیب�عه العین المؤّجرة في نها�ـة العقـد �مبلـغ معـّین، وهـذه ما أتّم سداد أقساط اإلجارة في المّدة 
Pالّصــورة جــائزة

)
604F

112(
P حیــث 4/12( 110، وقــد نــّص علــى جوازهــا مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي القــرار رقــم ،(

عقد إ�جار مع إعطاء المالك الخ�ـار للُمسـتأِجر �عـد االنتهـاء  -2جاء ف�ه:" ثالًثا: من صور العقد الجائزة: 
ن وفاء جم�ع األقساط اإل�جار�ة الُمستحّقة خالل المّدة في شراء العین المأجورة �سعر الّسوق عند انتهـاء م

عقد إجارة �مّكن الُمسـتأِجر  -3)، في دروته الخامسة. 6/5( 44مّدة األجرة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 
رة  مــن االنتفــاع �ـــالعین المــؤّجرة مقابـــل أجــرة معلومـــة فــي مــّدة معلومـــة، واقتــرن �ـــه وعــد بب�ـــع العــین الُمـــؤجَّ

Pللُمستأِجر �عد سداد �امل األجرة بثمن یّتفق عل�ه الّطرفان"

)
605F

113(
P .

وتكون من خالل عقد إجارة على عین محّددة، مع وعد به�ـة هـذه العـین فـي نها�ـة مـّدة  الّصورة الخامسة:
عقـد إجـارة ینتهـي بتمل�ـك الُمسـتأِجر اإلجارة ودفع جم�ع أقساطها، وُ�صاغ العقد في هـذه الّصـورة علـى أنـه 

رة �عد نها�ة مّدة اإلجارة ودفـع جم�ـع أقسـاطها، مـن خـالل عقـد ه�ـة مسـتقلٍّ عـن عقـد اإلجـارة،  العین المؤجَّ
رة منظوًرا إل�ه من خالل األقساط التي تُـدفع �ـأجرة فـي أثنـاء سـر�ان عقـد اإلجـارة،  و�كون ثمن العین الُمؤجَّ

. 255)، ص 9سات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشرع�ة، المع�ار رقم () هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسّ (110
 .225) مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص(111
. والعجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة 6) القصار، عبد العز�ز، اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة، ص(112

 .34والفّضة، ص الّذهب
 .226-225) مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص(113
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Pلعدم المحظور الشرعي فیها وهذه الّصورة جائزة �ذلك

)
606F

114(
P وهذا العقد و�ن ُعّلـق علـى سـداد �امـل أقسـاط ،

إذ إن اله�ة تقبل التعلیق، فقد أرسل النبي صلى هللا عل�ه وسلم إلى النجاشي ه�ة وهي اإلجارة فإنه جائز، 
Pمعّلقة على وجوده ح��ا حال وصول من هي معه إل�ه

)
607F

115(
P. لفقـه وقد نّص على جواز هذه الّصورة مجمع ا

عقـد  -1)، حیـث جـاء ف�ـه:" ثالًثـا: مـن صـور العقـد الجـائزة: 4/12( 110اإلسالمي الّدولي فـي قـراره رقـم 
إجارة ُ�مّكن الُمسـتأِجر مـن االنتفـاع �ـالعین المـؤّجرة مقابـل أجـرة معلومـة، فـي مـّدة معلومـة، واقتـرن �ـه عقـد 

، أو وعــد �اله�ــة �عــد ســداد �امــل ه�ــة العــین للُمســتأِجر ُمعلًَّقــا علــى ســداد �امــل األجــرة وذلــك  �عقــد مســتقلٍّ
P، في دروته الثالثة"13/1/3األجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع �النس�ة لله�ة رقم 

)
608F

116(
P. 

وتكــون مــن خــالل عقــد إجــارة علــى عــین محــّددة، �مّكــن الُمســتأِجر مــن االنتفــاع بهــذه الّصــورة الّسادســة: 
ر للُمسـتأِجر فـي نها�ـة العین في مقابل أجرة محّددة في مّدة  محّددة یـتّم االتفـاق علیهـا، مـع وعـد مـن المـؤجِّ

 المّدة �أنه له الحّق في ثالثة أمور �ما یلي:
أن یتمّلك العین في مقابل ثمن یراعـى فـي تحدیـده الم�ـالغ المال�ـة التـي سـبق لـه أن دفعهـا �أقسـاط  )1

 سعر الّسوق عند انتهاء عقد اإلجارة.إجارة، وهذا الثمن محّدد عند بدا�ة إبرام عقد اإلجارة، أو �
 �حّق للمستأجر مدُّ مّدة اإلجارة إلى فترة زمن�ة أخرى. )2
 أن �عید العین المؤّجرة إلى المالك المؤّجر. )3

وهــذه الّصــورة أ�ًضــا جــائزة، وال محظــور فیهــا، حیــث إنهــا تتســاوى مــع صــورة اإلجــارة المقترنــة بوعــد 
ستأِجر، إذ تمّكنه من اخت�ار واحد من الخ�ارات الثالثـة �عـد انتهـاء �الب�ع، بل إنها أكثر مرونة في حق المُ 

Pعقد اإلجارة

)
609F

117(
P. 

)، في دورته الثان�ة على عّدة 4/12( 110وقد نصَّ المجمع الفقهي اإلسالمي في قراره السابق رقم 
Pضوا�ط ال بّد من مراعاتها للقول �جواز اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، وهي �ما یلي

)
610F

118(
P: 

. والعجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة 6) القصار، عبد العز�ز، اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة، ص(114
 .34الّذهب والفّضة، ص

 ).5114، برقم: (516-11/515بن ح�ان، ) ینظر: ابن ح�ان، محمد، صح�ح ا(115
 .225) مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص(116
 . 7) القصار، عبد العز�ز، اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة، ص(117
 .225-224، ص) مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(118
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عقــدین منفصــلین �ســتقلُّ �ــل منهمــا عــن اآلخــر زماًنــا، �حیــث �كــون إبــرام عقــد الب�ــع �عــد عقــد وجــود  )1
 اإلجارة، أو وجود وعد �الّتمل�ك في نها�ة مّدة اإلجارة، والخ�ار ُیوازي الوعد في األحكام.

 أن تكون اإلجارة فعل�ة، ول�ست ساترًة للب�ع. )2
رة على المالك ال  )3 ر ما یلحق العین أن �كون ضمان العین الُمؤجَّ على الُمستأِجر، و�ذلك یتحمَّل الُمؤجِّ

 من غیر ناشئ من تعّد المستأجر أو تفر�طه، وال ُیلزم الُمستأِجر �شيء إذا فاتت المنفعة.
رة ف�جـــب أن �كـــون التـــأمین تعاون��ـــا إســـالم��ا، ال تجار��ـــا،  )4 إذا اشـــتمل العقـــد علـــى تـــأمین العـــین الُمـــؤجَّ

ر، ول�س الُمستأِجر.و�تحّمله المالك المُ   ؤجِّ
�جب أن تطّبـق علـى عقـد اإلجـارة المنته�ـة �الّتمل�ـك أحكـام اإلجـارة طـوال مـّدة اإلجـارة، وأحكـام الب�ـع  )5

 عند تمّلك العین.
ر، ال على الُمستأِجر طول مّدة اإلجارة. )6  تكون نفقات الّص�انة غیر التشغیل�ة على الُمؤجِّ

لمحاس�ة والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة جملة من القواعد وقد ورد �ذلك في معاییر هیئة ا       
Pالتي �جب مراعاتها في مسألة اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، �حسن إیرادها هنا ألهمّیتها، وهي �ما یلي

)
611F

119(
P: 

الوعد �الّتمل�ك ملزٌم لمن صدر منه، و�جب أن �قتصر الوعد الملزُم على طرف واحد، أما الطرف  )1
ممنوعة، ألنها حینئذ تش�ه العقد.كون مخیًرا، تجنً�ا للمواعدة الملزمة للّطرفین الاآلخر ف�

في جم�ع حاالت الّتمل�ك عن طر�ق الوعد �اله�ة أو �الب�ع، ال بّد من إبرام عقد الّتمل�ك �ص�غة  )2
 جدیدة عند تنفیذ الوعد، وال تنقل ملكّ�ة العین تلقائ��ا �مجّرد وث�قة الوعد األولى.

ل اقتران عقد اإلجارة �عقد ه�ة معّلق على شرط سداد جم�ع األقساط اإل�جار�ة في مواعیدها، في حا )3
وذلك بوث�قة منفصلة، تنتقل ملك�ة العین للُمستأِجر إذا تحّقق الشرط دون الحاجة ألّي إجراء تعاقدي 

ه الملكّ�ة، لعدم آخر، أما إذا تخّلف الُمستأِجر عن الّسداد في الموعد، ولو لقسط واحد فال تنتقل ل
 تحّقق الشرط.

إذا �انت العین الُمؤجَّرة مشتراًة من الُمستأِجر قبل إجارتها إل�ه إجارة منته�ة �الّتمل�ك فال بد لتجّنب  )4
رة أو ق�متها ما بین عقد اإلجارة وموعد ب�عها إلى  عقد الِعیَنة من مضي مّدة تتغّیر فیها العین الُمؤجَّ

 الُمستأِجر.

-253)، ص9) هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشرع�ة، المع�ار الشرعي رقم ((119
255. 
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ر بتمل�ك �جب تطبیق أحك )5 ام اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك، وهي التي �صدر فیها وعد من الُمؤجِّ
رة، وال �صح أي مخالفة لتلك األحكام �حّجة أن العین اشتر�ت بناء على وعد  الُمستأِجر العین الُمؤجَّ

ه أقساط من الُمستأِجر �الّتملك، أو أنها ستؤول إل�ه، أو أنه ملتزم �أقساط تز�د عن أجرة المثل وتش�
 الب�ع، أو أن القوانین الوضع�ة أو معاییر المحاس�ة التقلید�ة �عتبرها ب�ًعا �األقساط مع تأّخر الملك�ة.

 ال �جوز الّتمل�ك �إبرام عقد الب�ع مضاًفا إلى المستقبل مع إبرام عقد اإلجارة. )6
رة أو تعّذر )7 ن دون تسّبب من الُمستأِجر عقد اإلجارة إلى نها�ة مّدته م استمرار إذا هلكت العین الُمؤجَّ

في الحالتین، فإنه یرجع إلى أجرة المثل، و�ردُّ إلى الُمستأِجر الفرق بین أجرة المثل واألجرة المحّددة 
في العقد إذا �انت أكثر من أجرة المثل، وذلك دفًعا للّضرر عن الُمستأِجر الذي رضي بز�ادة األجرة 

 ا�ة مّدة اإلجارة.عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له في نه
 حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�كالمطلب الثالث: 

�كون حكم إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك ت�ًعا لنوع الّصورة المطّ�قة، وقد سبق الحدیث عن 
عـرض حكـم ست ُصور لهذا النوع من اإلجارة، ثالث منها ممنوعـة شـرًعا، وثـالث منهـا جـائزة، وف�مـا یلـي 

ـــدى المصـــارف  ـــة ل ـــّذهب والفّضـــة المنته�ـــة �الّتمل�ـــك وفـــق الّصـــور الُمجـــازة، وهـــي الّصـــور المطّ�ق إجـــارة ال
 والمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة، و�ا� التوفیق:

حیـث یـتّم فـي هـذه الّصـورة تـأجیر عقـد إجـارة العـین مـع الوعـد بب�عهـا فـي نها�ـة المـّدة،  الّصورة األولى:
ة، و�عد سداد جم�ع أقساط األجـرة مـن خـالل  الّذهب والفّضة رة في نها�ة المدَّ مع الوعد بتمل�ك العین الُمؤجَّ

، وهــو مبنــيٌّ علــى القــول �جــواز إجــارة الــّذهب والفّضــة، وهــو مــا رّجحــه ال�احــث �مــا  عقــد ب�ــع جدیــد مســتقلٍّ
رة فـي هـذا سبق في الم�حث الثالث، لكن اإلشكال في إجارة الّذهب والفّضة هنـا �كـون فـي أن  العـین الُمـؤجَّ

العقد ت�قى في ید الُمستأِجر، ومن شروط ب�ع األجناس الّر�و�ة �عضها ب�عض أن یتّم التقا�ض في مجلـس 
العقــد مــع الُحلــول، و�ن �انــا مــن جــنس واحــد فبز�ــادة شــرط الّتماثــل، و�ن اختلــف الجــنس جــاز التفاضــل مــع 

ر، ومـن ثـّم یـتّم شرط التقا�ض والُحلول، و�التالي فال بّد من إرجـا ع الـّذهب والفّضـة فـي هـذه الّصـورة للُمـؤجِّ
الب�ـع، شـر�طة أن یـتّم التقـا�ض بـین ال�ـائع والمشــتري، أمـا إذا حصـل الب�ـع مـن دون وجـود الـّذهب والفّضــة 
فإن ذلك �عتبر من قبیل ر�ا الید، وهو ممنوع شرًعا، حیث إن التقا�ض فـي مجلـس العقـد شـرط مـن شـروط 
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Pس الّر�و�ــةصــّحة ب�ــع األجنــا

)
612F

120(
P :الــذََّهُب ِ�الــذََّهِب، " �مــا هــو معلــوم، لحــدیث النبــي صــلى هللا عل�ــه وســلم

ـِعیِر، َوالتَّْمـُر ِ�ـالتَّْمِر، َواْلِمْلـُح ِ�ـاْلِمْلحِ  ـِعیُر ِ�الشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبـرُّ ِ�ـاْلُبرِّ ُة ِ�اْلِفضَّ ، ِمـْثًال ِ�ِمْثـٍل، َسـَواًء ِ�َسـَواٍء، َواْلِفضَّ
Pَیٍد، َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اْألَْصـَناُف، َفِب�ُعـوا َ�ْ�ـَف ِشـْئُتْم، ِإَذا َ�ـاَن َیـًدا ِبَیـٍد"َیًدا بِ 

)
613F

121(
P جـاء فـي المجمـوع للنـووي ،

ــا علــى هــذا الحــدیث: فــان �اعــه �غیــر جنســه نظــرت: فــان �ــان ممــا َ�حــُرم الّر�ــا فیهمــا لعّلــة واحــدة؛ " تعل�ًق
Pف�ه التفاضل، وَحُرم ف�ه الّنساء والّتفرق قبل التقا�ض" كالّذهب والفّضة والشعیر والحنطة جاز

)
614F

122(
P  .

حیـث یـتّم فـي هـذه الّصـورة تـأجیر  الّصورة الثان�ة: عقد إجـارة العـین مـع الوعـد بهبتهـا فـي نها�ـة المـدة:
الــّذهب والفّضــة مــع وعــد بتمل�ــك العــین المــؤجرة �عــد انتهــاء مــدة عقــد اإلجــارة، ودفــع أقســاط اإلجــارة، وهــذا 

قـد مبنــيٌّ �ـذلك علــى القــول �جـواز إجــارة الــّذهب والفّضـة، وجــواز إجارتهمـا مــع الوعــد �الّتمل�ـك، وهــو مــا الع
اختــاره ال�احــث �مــا ســبق، فــإذا مــا انتهــى عقــد إجــارة الــّذهب والفّضــة ُتنقــل العــین ه�ــة إلــى الُمســتأِجر، وال 

ر رة إلى الُمؤجِّ ، �ما في الّضورة السا�قة، إذ هناك فرق بـین �شترط في هذا العقد أن یتّم إرجاع العین الُمؤجَّ
Pعقود المعاوضات

)
615F

123(
Pوعقـود الّتبرعـات ،P

)
616F

124(
P حیـث ال �شـترط فـي عقـود الّتبرعـات مـا �شـترط فـي عقـود ،

الُمعاوضـــات، حیــــث إن عقــــود الّتبرعــــات مبنّ�ــــة علــــى المســــامحة �خــــالف عقــــود المعاوضــــات، وقــــد نــــصَّ 
Pالفقهاء

)
617F

125(
P الّتبرعـات، فـذ�روا أنـه ُ�غتفـر فیهـا مـا ال ُ�غتفـر فـي عقـود  في �تا�اتهم على الت�سـیر فـي عقـود

المعاوضــات، وعقــد اله�ــة مــن عقــود الّتبرعــات، فــال ُ�شــترط ف�ــه الشــروط الواجــب توافرهــا فــي ب�ــع األجنــاس 
Pالّر�و�ة من حیث التقا�ض والحلول، ألنه ال عوض في مقابلها

)
618F

126(
P .

 .15-14اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة، صالقصار، عبد العز�ز، ) (120
 ). 4086، برقم: (5/44رواه مسلم في صح�حه، ) (121
 . 9/403جموع شرح المهذب، النووي، �حى، الم) (122
المعاوضات جمع ُمعاوَضة، من اعتاض، ومنه: أخذ الِعوِض، أي: البدل. وعقد المعاوضة هو: عقد �عطي �ل ) (123

قلعجي . و 7/192ابن منظور، محمد، لسان العرب، طرف ف�ه نفس المقدار من المنفعة التي �عطیها الطرف اآلخر. 
 .438هاء، صوقنیبي، محمد، وحامد، معجم لغة الفق

عقود التبرعات: هي تلك العقود التي �كون الّتمل�ك فیها على جهة التبّرع من غیر عوض. المناوي، عبد الرؤوف،  )(124
 .342التوق�ف على مهمات التعار�ف، ص

 .31/154) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، الكو�ت، الموسوعة الفقه�ة، (125
 .15وعد �التمل�ك للذهب والفضة، ص اإلجارة معالقصار، عبد العز�ز، ) (126
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الـــّذهب والفّضـــة مـــّدة زمنّ�ـــة محـــّددة فـــي مقابـــل أجـــرة حیـــث یـــتم فـــي هـــذه الّصـــورة تـــأجیر  الّصـــورة الثالثـــة:
ر للمسـتأجر فـي أن �جعـل لـه الحـّق فـي أن یتمّلـك الّسـلعة مـن خـالل عقـد ب�ـع  معلومة، مع وعد من المـؤجِّ
رة إلـى الجهـة  مستقل، أو أن �كون له الحّق في مّد مّدة اإلجارة لفترة زمن�ة أخرى، أو أن �عیـد العـین المـؤجَّ

 المالكة لها.
Pوحكــم هــذه الّصــورة ینــدرج فــي إحــدى الّصــور الســا�قة، ومــن ثــم فهــو جــائز

)
619F

127(
P إذا مــا تــّم مراعــاة ،
)، فــي 4/12( 110ضــوا�ط اإلجــارة المنته�ــة �الّتمل�ــك، والتــي وردت فــي قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي رقــم 
620F(P)9ع�ــار رقــم (دورتــه الثان�ــة عشــرة، وهیئــة المحاســ�ة والمراجعــة للمؤّسســات المال�ــة اإلســالم�ة فــي الم

128(
P

 كما سبق، �هللا تعالى أعلم.

 .16، صالمصدر السابق) (127
. وهیئة المحاس�ة 225-224) مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرارات وتوص�ات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ص(128

 .255-253)، ص9والمراجعة للمؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعاییر الشرع�ة، المع�ار الشرعي رقم (
 مصادر والمراجعقائمة ال

* القرآن الكر�م. 
 اآلبي، صالح، (د.ت)، جواهر اإلكلیل شرح مختصر خلیل، (د.ط)، دار المعرفة، بیروت. .1
م)، النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود 1979-هـ1399ابن األثیر، الم�ارك، ( .2
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النفس�ة ذات الخصائص الممّیزة وهما یدخالن في عدد �بیر من الّذهب والفّضة من المعادن  .1
 الوظائف.

إجارة الّذهب والفّضة إذا �انت األجرة من غیر جنسهما، �ما لو ُأّجر الّذهب اّتفق الفقهاء على جواز  .2
 �الفّضة أو �غیرها من أنواع النقود، أو أجرت الفّضة �الّذهب أو �غیره من أنواع النقود.

إجارة الّذهب والفّضة إذا �انت األجرة من جنسهما، �ما لو أّجر الّذهب ء في حكم اختلف الفقها .3
 �الّذهب، أو الفّضة �الفّضة، فمن المانع، أو الكاره، أو المجیز، واختار ال�احث القول �الجواز. 

والفّضة ما بین مانع، و�اره، ومجیز، واختار ال�احث اختلف الفقهاء في حكم إجارة ُحلي الّذهب  .4
 القول �الجواز.

عقود اإلجارة المنته�ة �الّتمل�ك �صورتها التقلید�ة (أي التي ال ُتراعى فیها األحكام الشرع�ة) غیر  .5
 جائزة، إذ هي في الحق�قة عقود ب�ع ال عقود إجارة. 

عقد إجارة الّذهب والفّضة المنتهي �الّتمل�ك �صورته التي تجري في المؤّسسات التقلید�ة عقد غیر  .6
 ألنه عقد ب�ع الِعَوُض ف�ه ُمقّسط، وهذا مخالف لشرط الّتقا�ض في المجلس.جائز، 

 �جوز تأجیر الّذهب والفّضة تأجیًرا منتهً�ا �الّتمل�ك في عدد من الّصور وفق ضوا�ط شرعّ�ة ُمحّددة. .7
الّتمل�ك  اإلجارة المنته�ة �التمل�ك �الّصور التي تجر�ها المؤّسسات المال�ة اإلسالم�ة جائزة، إذا ما تمّ  .8

، تجنً�ا من اشتراط عقد �عقد.  �عد انتهاء مّدة اإلجارة �عقد جدید مستقلٍّ
إجارة الّذهب والفّضة المنته�ة �الّتمل�ك إذا ما تّمت �ضوا�طها هي إجارة حق�ق�ة تترّتب علیها جم�ع  .9

 األحكام واآلثار المتعّلقة �اإلجارة في الفقه اإلسالمي.
نتهي �التمل�ك بهدف الوصول إلى تملُّكهما إذا تّم بواحدة من صور استئجار الّذهب والفّضة الم .10

الَتملك المعتبرة من خالل عقود مستقّلة ومنفصلة عن عقد اإلجارة، أمر مشروع. 
 في ضوء ما سبق من نتائج یوصي ال�احث �ما یلي: ثانً�ا: التوص�ات:

سة �ّل ُمستجّد في موضوع الّذهب عقد المز�د من الّندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمّ�ة لدرا .1
 والفّضة، في ظّل ما �ختص �ه هذان المعدنان الّثمینان من شروط وضوا�ط.

دعوة الجهات المختّصة في وزارة األوقاف �اإل�عاز إلى األئمة والخط�اء والوّعاظ بتخص�ص دروس  .2
والفّضة، و�جارتهما وخطب ومحاضرات تز�د من وعي الناس وثقافتهم الشرعّ�ة في حكم إجارة الّذهب 

 المنته�ة �الّتمل�ك، وغیرها من مسائل الّذهب والفّضة ومستجّداتها الفقهّ�ة. 
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دعوة نقا�ة الّصاغة واالتحاد العام للمعادن الّثمینة ومن خالل الّتنسیق مع فقهاء الشر�عة إلى إعداد  .3
بّینة من أمرهم �أحكام هذین وط�اعة نشرات فقهّ�ة توعوّ�ة �أحكام الّذهب والفّضة، ل�كون الناس على 

 المعدنین والمستجّدات المتعّلقة بهما.
ضرورة ق�ام نقا�ة الّصاغة واالتحاد العام للمعادن الّثمینة و�الّتنسیق مع فقهاء الشر�عة بتنظ�م  .4

محاضرات ولقاءات توعوّ�ة دورّ�ة للعاملین في مجال صناعة الّذهب والفّضة وتجارتهما لضمان أن 
 هم وفق األحكام الشرع�ة، �عیًدا عن االنزالق في خطر المحظور.تسیر معامالت
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 "تمو�ل الحصول على حلي الذهب والفضة �ص�غة اإلجارة المنته�ة �التمل�ك"
 أ.د. جمال أحمد ز�د الكیالني

 عمید �ل�ة الشر�عة، جامعة النجاح الوطن�ة، فلسطین 
shar@najah.edu  

 عمار �مال محمد مناع .أ
 ماجستیر فقه وتشر�ع، طالب د�توراة جامعة النجاح الوطن�ة، فلسطین

mannaa.ammar@gmail.com 
 ملخص ال�حث

ــذهب والفضــة �صــ�غة اإلجــارة هــذا ال�حــث الــذي �حمــل عنــوان: ( ــى حلــي ال ــل الحصــول عل تمو�
) جاء في م�حثین ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصـ�ات، تحـدثنا فـي الم�حـث ل�كالمنته�ة �التم

األول عن مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، مع ذ�ر صورها وتكی�فها الفقهي، و�ینا أن أفضل صورها هي 
 .اإلجارة المقترنة بوعد الب�ع أو وعد اله�ة عند نها�ة األقساط التأجیر�ة

لثــاني تكلمنــا عــن حكــم إجــارة الــذهب والفضــة، و�مكان�ــة الحصــول علیهــا مــن خــالل وفــي الم�حــث ا
ص�غة اإلجارة المنته�ة �التمل�ـك، وعرضـنا المخـاطر الناتجـة عـن هـذه المعاملـة، والتـي تخشـاها المصـارف 
 والمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة، واضعین لها الحلول الشرع�ة المناس�ة، �اشـتراط الضـمان علـى المسـتأجر،

 أو تأمین هذه الحلي لدى شر�ات التأمین التعاوني.
و�ان من أهم نتائج ال�حث أن ص�غة اإلجارة المنته�ة �التمل�ك تعتبر ص�غة تمو�ل�ة جائزة، �مكـن 
من خاللها الحصول على حلي الذهب والفضة، و�مـا �سـمح للمصـارف اإلسـالم�ة اعتمادهـا و�عـداد العقـود 

 ن أو التأمین على المستأجر، لحمایتها من المخاطر المحتملة.الالزمة لذلك، مع اشتراط الضما
 إجارة، إجارة منته�ة �التمل�ك، إجارة الذهب والفضة. الكلمات الدالة:
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Abstract 
This research, entitled: (Financing the Possession of Gold and Silver 

Jewelry in the Form of Lease Ending in Ownership), includes two chapters, 
introduction and conclusion. The conclusion discussed the most important 
results and recommendations.  

The first chapter discussed the concept of Lease ending in ownership, its 
forms and jurisprudential adaptation. The chapter shows that the best forms of 
lease is the lease associated with the promise of sale or the gift contact 
suspended on the conditions of paying all the rental installments. 

The second chapter discussed the ruling on gold and silver leasing, the 
possibility of obtaining it through the form of Lease ending in ownership and 
the risks resulting from this transaction that the Islamic banks and financial 
institutions fear. This chapter also included appropriate legal solutions for these 
risks such as a warranty requirement on the tenant or securing these jewelries 
with cooperative insurance companies. 

One of the most important results of the research is that, the form of Lease 
ending in ownership is a legitimate legal financing formula, through which gold 
and silver jewelry can be obtained, allowing Islamic banks to approve this form 
of lease and prepare the necessary contracts for purpose, with Warranty 
requirement on the tenant or securing these jewelries protect them from 
potential risks. 

Key words: Lease, Lease ending in ownership, Gold and Silver Lease. 
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 المقدمة
 الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على رسوله األمین، وعلى آله وصح�ه أجمعین، و�عد:

تشتد حاجة الناس إلى شراء حلي الذهب والفضة خاصة عند الزواج، ودفع المهور، و�عتبر عقد ب�ع 
اء بهاء، و�ال حلي الذهب والفضة من قبیل عقد الصرف، �شترط ف�ه التقا�ض في المجلس، یدا بید وه

 كانت من ر�ا النسیئة.
 وقد ال تتوفر لل�عض القدرة على شرائها، ودفع أثمانها نقدا، مما استدعى تطو�ر ص�غ تمو�ل�ة

 تمكنهم من اقتنائها، وتكفل الحصول علیها �طرق شرع�ة و�دفعات وأقساط مر�حة.
تتعامل بها المصارف اإلسالم�ة،  وتعتبر " اإلجارة المنته�ة �التمل�ك " من ص�غ التمو�ل الهامة التي

وتتعدد صورها وآل�اتها، ولكن أغلب تعلقها �كون في السلع المتعارف على استئجارها، �العقارات 
والس�ارات، وهذا لم �منع من ال�حث في إمكان�ة استخدامها �ص�غة شرع�ة لتمو�ل الحصول على حلي 

 الذهب والفضة.
في مثل هذه المعاملة عندما یتعلق األمر بب�ع وشراء الحلي، وتبرز هنا إشكال�ة المخاطرة العال�ة 

�خالف العقار والسلع الظاهرة األخرى، یتعلق �عقار أو سلعة ظاهرة، حیث إن ید المستأجر تعتبر ید 
أمانة ال ید ضمان، مما یت�ح المجال الدعاء سرقتها أو هالكها، مما جعل المصارف تحجم عن استخدام 

 سبب، فكانت الحاجة ملحة إل�جاد حل شرعي للتقلیل من هذه المخاطرة.هذه الص�غة لهذا ال
 مشكلة ال�حث:

شكلت الحاجة الملحة للحصول على حلي الذهب والفضة دافعا قو�ا لل�حث عن طرق مشروعة 
لتمو�ل شرائها �ما �خفف عن الناس وال یوقعهم في الر�ا، فهل �مكن استخدام عقد اإلجارة المنته�ة 

 آل�ة شرع�ة لهذه الغا�ة؟�التمل�ك �
ما هي الصور  في هذا ال�حث سنحاول اإلجا�ة على �عض األسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، منها:

الشرع�ة لعقد اإلجارة المنته�ة �التمل�ك؟ وهل �مكننا من خاللها تمو�ل الحصول على حلي الذهب 
الم�ة التقلیل من تمو�ل هذه والفضة؟ وهل �جوز إجارة الذهب والفضة؟ و��ف �مكن للمصارف اإلس

 المعاملة؟
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 الدراسات السا�قة:
هناك العدید من ال�احثین الذین �تبوا في مسألة اإلجارة المنته�ـة �التمل�ـك، �صـ�غة مـن صـ�غ التمو�ـل فـي 

 : المصارف اإلسالم�ة، ومن أهمها
ســطل، �ل�ــة الشــر�عة فــي ســالة ماجســتیر �عنــوان "اإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك" مــن إعــداد فــراس محمــد األ* ر 

 م.2002غزة، سنة-الجامعة اإلسالم�ة
رسالة ماجستیر �عنوان "عقـد اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك مـن التطب�قـات المعاصـرة لعقـد اإلجـارة فـي الفقـه * 

نـابلس، سـنة ، اإلسالمي"، من إعداد محمد یوسف الحاج محمد، �ل�ـة الشـر�عة فـي جامعـة النجـاح الوطن�ـة
 م.2003

عـــة �حـــوث مقدمـــة إلـــى مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي، التـــا�ع لمنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي، فـــي دورتـــه مجمو * 
 م، ومنها:2000-ه1421م، و�ذلك في دورته الثان�ة عشرة، سنة 1988-ه1409الخامسة، سنة 

 اإل�جار المنتهي �التمل�ك، حسن علي الشاذلي.. 1
 .�هاإل�جار الذي ینتهي �التمل�ك، عبد هللا محفوظ بن ب. 2
 والوفاء �الوعد، محمد علي التسخیري.-اإلجارة �شرط التمل�ك. 3
 اإل�جار المنتهي �التمل�ك وصكوك التأجیر، محمد المختار السالمي.. 4
 اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وصكوك األع�ان المؤجرة، منذر قحف.. 5
 یي الدین القرة داغي.اإلجارة وتطب�قاتها المعاصرة (اإلجارة المنته�ة �التمل�ك)، علي مح. 6
 اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، شوقي أحمد دن�ا.. 7

وفي اسـتخدام اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك لتمو�ـل الحصـول علـى حلـي الـذهب والفضـة وجـدنا مجموعـة 
تشـر�ن  25-24من أوراق العمل مقدمة للمؤتمر الفقهي الثـاني للمؤسسـات اإلسـالم�ة المنعقـد فـي الكو�ـت 

 م، ومنها:2007الثاني 

 "اإلجارة مع وعد �التملك للذهب والفضة"، لعبد العز�ز خلفة القصار. .1

 "حكم إجارة الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك"، لعمر سل�مان األشقر. .2

 "إجارة الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك"، لنا�ف العجمي. .3
إلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك ومــدى وجــاء هــذا ال�حــث إســهاما فــي هــذا المجــال، مر�ــزا ف�ــه علــى صــور ا
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إمكان�ــة اســتخدامها لتمو�ــل الحصــول علــى حلــي الــذهب والفضــة، وامتــاز عــن غیــره بوضــع حــل إلشــكال�ة 
 المخاطرة الناتجة عن ضمان الحلي والخش�ة من ادعاء سرقتها أو ض�اعها.

 منهج ال�حث وخطته:
 ات�عنا في هذا ال�حث المنهج العملي التالي:

 تمثل في تت�ع صور اإلجارة المنته�ة �التمل�ك.االستقرائي: و� .1

اإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك وال�حــث فــي تكی�فهــا الفقهــي، لمعرفــة  النقــدي: و�تمثــل فــي عــرض صــور .2

 مدى توافقها مع الشرع و�مكان�ة استخدامها في تمو�ل الحصول على حلي الذهب والفضة.

 �الدلیل األقوى. دعوماالستنتاجي: و�تمثل في التوصل إلى الرأي الراجح الم .3
 وقد انبنى ال�حث �عد المقدمة على م�حثین وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوص�ات، على النحو اآلتي:

 الم�حث األول: مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وصورها.
 : تعر�ف اإلجارة.المطلب األول
 : مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك.المطلب الثاني
 : صور اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وتكی�فها الفقهي.ثالمطلب الثال

 الم�حث الثاني: اإلجارة المنته�ة �التمل�ك لحلي الذهب والفضة.
 : حكم إجارة الذهب والفضة.المطلب األول
 : اإلجارة المنته�ة �التمل�ك لحلي الذهب والفضة.المطلب الثاني
 التمل�ك للذهب والفضة.: الضمان في ص�غة اإلجارة المنته�ة �المطلب الثالث

 الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوص�ات.
نسأل هللا تعالى أن �كون قد وفقنا في هذا ال�حث، فإن أصبنا فمن فضل هللا و�رمه، وله الحمد 

 والمنة، و�ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الش�طان، ونسأل هللا السداد والغفران، والحمد � رب العالمین.
 مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وصورها: ألولالم�حث ا

 المطلب األول: تعر�ف اإلجارة.
 لتوض�ح مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، �ان ال بد من تعر�ف اإلجارة ابتداء.
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(فاإلجارة لغة
621F

: مشتقة من األجر، وهي ما أعطیت من أجر في عمـل، فهـي اسـم لألجـرة، وعقـد یـرد )1
 على المنافع �عوض.

 طالحا: عرفها الفقهاء بتعر�فات عدیدة، منها:واص

(عند الحنف�ة  .1
622F

 ».عقد على منفعة معلومة، �عوض معلوم، إلى مدة معلومة: «)2

(وعنــد المالك�ــة  .2
623F

عقــد معاوضــة علــى تمل�ــك منفعــة، �ائنــة ومجعولــة فــي نظیــر عــوض أمــدا : «)3

 ».معلوما، أو قدرا معلوما

(وعرفها الشافع�ة  .3
624F

 .»دة معلومة قابلة للبذل، واإل�احة �عوض معلومعقد على منفعة مقصو : «)4

(وأما الحنابلة فقالوا  .4
625F

هي عقد علـى منفعـة م�احـة معلومـة، مـدة معلومـة، مـن عـین معینـة، أو : «)5

 ».موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم �عوض معلوم
موصـوف فـي و�الحظ أن أشمل التعر�فات وأجمعها تعر�ف الحنابلة لتضمنه إجارة األع�ان واألشـخاص وال

 الذمة.
فاإلجــارة عقــد معاوضــة �جــري عل�ــه مــا �جــري علــى ســائر عقــود المعاوضــات مــن أحكــام، وأر�انهــا: 

ه.  1414، 3بیروت، ط–، دار صادر4/10ابن منظور، محمد أبو الفضل جمال الدین األنصاري، لسان العرب، ) 1(
 ، دار الدعوة.1/6إبراھیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، 

-، دار الفكر6/4روفة "حاشیة ابن عابدین"، ) ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار والمع2(
م. الزیلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق 1992-ھـ 1412، 2بیروت، ط

 ه.1313، 1بوالق، القاھرة، ط -، المطبعة الكبرى األمیریة 5/105وحاشیة الشلبي، 
لغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح ) الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، ب3(

 ، دار المعارف.2/263الصغیر، 
، 1، دار الكتب العلمیة، ط3/438) الشربیني، محمد بن الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، 4(

 م.1994 -ھـ 1415
، عالم 2/350لمنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، ) البھوتي، منصور بن یونس، دقائق أولي النھى لشرح ا5(

، دار الكتب 3/546م. البھوتي، منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، 1993 -ھـ 1414، 1الكتب، ط
 العلمیة.
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Pالص�غة والعاقدان والمنفعة

)
626F

6(
P. 

وهـــي مشـــروعة فـــي الكتـــاب والســـنة واإلجمـــاع والعقـــل، واألصـــل فـــي عقـــدها عنـــد الجمهـــور اللـــزوم ال 
Pینفسخ إال برضا الطرفین

)
627F

7(
P. 

 وم اإلجارة المنته�ة �التمل�كالمطلب الثاني: مفه
أفادت المؤسسات المال�ة اإلسالم�ة من تشر�ع اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، واتخذته �ص�غة من 
ص�غ التمو�ل في نشاطها االقتصادي، فقننتها ونظمتها، وتماش�ا مع التطور االقتصادي المعاصر، �ما 

(یتالءم مع حاجة الناس والسوق 
628F

8(. 
  ة لإلجارة المنته�ة �التمل�ك، ومنها:وهناك تعر�فات �ثیر 

عرفت الندوة الفقه�ة األولى لبیت التمو�ل الكو�تي اإلجارة المنته�ة �التمل�ك �أنها: عقد على انتفاع * 
المستأجر �محل العقد �أجرة محددة موزعة على مدة معلومة على أن ینتهي العقد �ملك المستأجر 

(للمحل
629F

9(. 
اجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة فقد آثرت تعر�ف اإلجارة المنته�ة �التمل�ك أما هیئة المحاس�ة والمر * 

(من خالل تعداد حاالتها العمل�ة
630F

10(. 
وعرفها علي القرة داغي �قوله: أن یتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معینة �أجرة معلومة قد تز�د * 

، 12) السالمي، محمد المختار، اإلیجار المنتھي بالتملیك، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، في دورتھ الثانیة عشرة، ع6(
 م.2000-ھـ 1421، 330، ص1ج

، طبع 2ه، ط1427، 254-1/253) وزارة األوقاف والشئون الكویتیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مادة اإلجارة، 7(
 الوزارة.

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الفقھي الثاني 6) القصار، عبد العزیز، اإلجارة مع وعد بالتملیك للذھب والفضة، ص8(
 م.2007تشرین الثاني  25-24سالمیة المنعقد في الكویت للمؤسسات اإل

) قحف، منذر، اإلجارة المنتھیة بالتملیك وصكوك األعیان المؤجرة، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، في دورتھ الثانیة 9(
 م.2000-ھـ 1421، 358، ص1، ج12عشرة، ع

)، اإلجارة واإلجارة المنتھیة 9ر الشرعي رقم () ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعیا10(
 م.2002بالتملیك، 
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(جرعلى أجرة المثل، على أن تنتهي بتمل�ك العین المؤجرة للمستأ
631F

11|(. 
وجاء تعر�ف الص�غة الشرع�ة منها، �أنها عقد بین طرفین یؤجر ف�ه أحدهما آلخر سلعة معینة مقابل * 

أجرة معینة یدفعها المستأجر على أقساط خالل مدة محددة، تنتقل �عدها ملك�ة السلعة للمستأجر عند 
(سداده آلخر قسط �عقد جدید

632F

12(. 
ارة عـــن عقـــد إجـــارة یـــتم ف�ـــه تمل�ـــك منفعـــة عـــین معلومـــة مـــدة وعل�ـــه: فاإلجـــارة المنته�ـــة �التمل�ـــك ع�ـــ

(معلومة، یت�عه تمل�ك العین على صفة مخصوصة، وسواء أكان التمل�ك عن طر�ق عقد ب�ع أم ه�ة
633F

13(. 
(المطلب الثالث: صور اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وتكی�فها الفقهي

634F

14(: 
قتــه، وهــو �شــ�ه ب�ــع التقســ�ط مــن حیــث إن اإل�جــار المنتهــي �التمل�ــك لــ�س عقــدًا جدیــدًا فــي حق�

المقصد الخاص للمتعاقدین ولكنه مختلف عنـه تمامـًا، ألنـه یتكـون مـن عقـدین عقـد اإلجـارة وعقـد الب�ـع أو 
 الوعد �الب�ع أو اله�ة.

ر �عــد  وهــو صــ�غة ال �قصــد بهــا االســتمرار فــي عقــد اإلجــارة، أو عــودة العــین المــؤجرة إلــى المــؤجِّ
علیها، �ما هو الحال في عقـد اإلجـارة العاد�ـة، و�نمـا یـراد مـن خاللهـا تملـك المسـتأجر انتهاء المدة المتفق 

 العین المؤجرة �عد مدة اإلجارة م�اشرة.
ثــم إنــه حتــى لــو �ــان عقــدًا جدیــدًا فــال مــانع منــه شــرعًا مــا دام ال �صــطدم مــع نــص شــرعي مــن 

ط هـــو اإل�احـــة، ولـــ�س هنـــاك مـــانع الكتـــاب أو الســـنة أو اإلجمـــاع، وذلـــك ألن األصـــل فـــي العقـــود والشـــرو 
شـــــرعي مـــــن إحـــــداث أي عقـــــد جدیـــــد �شـــــرط واحـــــد وهـــــو أن ال �خـــــالف نصـــــًا مـــــن الكتـــــاب أو الســـــنة أو 

) القرة داغي، علي، اإلجارة وتطبیقاتھا المعاصرة (اإلجارة المنتھیة بالتملیك)، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، في 11(
 م.2000-ھـ 1421، 477، ص1، ج12دورتھ الثانیة عشرة، ع

، بحث مقدم الستكمال متطلبات 58تملیك في ضوء الفقھ اإلسالمي، ص) الحافي، خالد، اإلجارة المنتھیة بال12(
 الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الملك سعود، السعودیة.

 .6) القصار، اإلجارة مع وعد بالتملیك للذھب والفضة، ص13(
تھي بالتملیك، مجلة مجمع . الشاذلي، اإلیجار المن7) ینظر: القصار، اإلجارة مع وعد بالتملیك للذھب والفضة، ص14(

م. قحف، اإلجارة المنتھیة 1988-ھـ 1409، 2651-2612، ص4، ج5الفقھ اإلسالمي، في دورتھ الخامسة، ع
. دنیا، شوقي، التأجیر المنتھي بالتملیك أداة تجاریة تمویلیة مقبولة شرعا، مجلة مجمع الفقھ 371-362بالتملیك، ص

م. القرة داغي، اإلجارة 2000-ھـ 1421، 579-576، ص1، ج12اإلسالمي، في دورتھ الثانیة عشرة، ع
 .492وتطبیقاتھا المعاصرة، ص
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 ).635F15اإلجماع(
فهـــو نـــوع مـــن التطـــو�ر الـــذي اهتـــدت إل�ـــه المؤسســـات المال�ـــة لالســـتفادة منـــه �وســـیلة مر�حـــة أقـــل 

المتعـاملون معهـا لشـراء تلـك المعـدات فـي  مخاطر لتمو�ل المشـروعات والصـناعات والمعـدات �سـتفید منهـا
 المستقبل عبر عقد اإلجارة.

ولقد تعددت صور اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك، و�مكـن تحدیـدها مـن واقـع مـا عرضـه رجـال القـانون 
 الوضعي، ومن أهمها:

ــالب�ع، ومنهــا �صــاغ العقــد علــى أنــه عقــد  الصــورة األولــى: الب�ــع اإل�جــاري، أو اإل�جــار المقتــرن �
جــارة ینتهــي بتملــك الشــيء المــؤجر مقابــل ثمــن یتمثــل فــي الم�ــالغ التــي دفعــت فعــال �أقســاط إ�جــار لهــذا إ

 الشيء المؤجر.
وفـي هـذه الصـورة تنتقـل ملك�ـة العـین المــؤجرة إلـى المسـتأجر �شـكل تلقـائي �مجـرد انتهـاء األقســاط 

ها هو ب�ـع �التقسـ�ط، و�ن تسـم�ة التأجیر�ة، دون الحاجة إلجراء عقد جدید، وتكی�ف هذه الصورة في حق�قت
العقـــد �اإلجـــارة مـــا هـــو إال حیلـــة وتســـتر علـــى العقـــد األصـــلي وذلـــك لكـــي �ســـتط�ع العاقـــدان الخـــروج عـــن 

 مقتضى عقد الب�ع.
وهذه الصورة ع�ارة عن عقدین في عقد على نفس العین في وقت واحد، فتكون األقساط المدفوعة 

و�عد انتهاء اإلجارة تنقلب لتص�ح ثمنا للعین، وهذا ال �صح،  -وفي نفس الوقت  -هي أجرة بدل المنفعة 
)، حیـــث ذ�رهـــا �ـــأول صـــورة مـــن الصـــور 636F16كمـــا قـــرر مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي فـــي دورتـــه الثان�ـــة عشـــرة(

الممنوعة، ونـص علیهـا صـراحة �قولـه: "عقـد إجـارة ینتهـي بتملـك العـین المـؤجرة مقابـل مـا دفعـه المسـتأجر 
 حددة، دون إبرام عقد جدید، �حیث تنقلب اإلجارة في نها�ة المدة ب�عا تلقائ�ا".من أجرة خالل المدة الم
عقد إجارة �مّكن المستأجر من االنتفاع �العین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في  الصورة الثان�ة:

بلـغ مدة محددة على أن �كون للمستأجر الحق في تملك العین المؤجرة فـي نها�ـة مـدة اإلجـارة مقابـل دفـع م

) القرة داغي، علي، التأصیل الشرعي لإلجارة المنتھیة بالتملیك، مقال على موقعھ الرسمي، منشور على الرابط 15(
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=166 

)، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة الثانیة عشرة 4/12( 110) قرار رقم: 16(
أیلول  28 – 23ھـ، الموافق 1421رجب  1-جمادى اآلخرة  25بالریاض في المملكة العربیة السعودیة، من 

 م.2000
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 معین.
وهذه الصورة یتفرع عنها صورتان: إحداهما أن �كون الثمن المحدد لب�ع السلعة ثمنا رمز�ـا، و��فـه 
فقهــاء القــانون الوضــعي �أنــه عقــد ب�ــع بــثمن مقســط، وفــي الفقــه اإلســالمي ال �جــوز ذلــك لوجــود الصــ�غة 

له، �أن �كون عقد ب�ـع �شـترط  الصر�حة لعقد اإلجارة المترتب عل�ه أحكامه وآثاره، و�مكن أن �صاغ بدیل
ف�ــه عــدم التصــرف فــي المب�ــع �ــأي نــوع مــن أنــواع التصــرفات _معاوضــة أو ب�عــا_ حتــى یــتم ســداد جم�ــع 

 ).637F17األقساط على الوجه المتفق عل�ه(
والثان�ـــة أن �كـــون الـــثمن حق�ق�ـــا، وهنـــا �عتبـــر هـــذا العقـــد فـــي بدایتـــه عقـــد إجـــارة تترتـــب عل�ـــه �ـــل 

د اإلجارة یبدأ عقد الب�ع المعلق على تحقق الشرط الـذي اقتـرن �عقـد اإلجـارة، وهنـا أحكامه، و�عد انتهاء عق
�جتمــع عقــدان _إجــارة و��ــع_، �مــا أنــه ب�ــع معلــق علــى شــرط، وهــو ممــا اختلــف ف�ــه العلمــاء، حیــث أخــذ 
مجمــع الفقــه اإلســالمي بــرأي المــانعین، فــذ�ر هــذه الصــورة ضــمن الصــور الممنوعــة، ونــص علیهــا �قولــه: 

رة عین لشخص �أجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد ب�ـع لـه معلـق علـى سـداد جم�ـع األجـرة المتفـق "إجا
علیهــا خــالل المــدة المعلومــة، أو مضــاف إلــى وقــت فــي المســتقبل"، وهــو الــرأي الــذي تبنتــه هیئــة المحاســ�ة 

 ).638F18( والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة
عقد الب�ع واإلجارة، وتعلیق عقد الب�ع على شـرط، فـذهب لكن هناك من العلماء من أجاز اجتماع 

): "أما اجتماع عقدین في عقد (عقد اإلجارة وعقـد الب�ـع) فقـد رجحنـا 639F19( حسن الشاذلي إلى جوازها �قوله
جــوازه �مــا ســبق أن بینــا، وأ�ضــا تعلیــق عقــد الب�ــع علــى هــذا الشــرط �مكــن القــول �جــوازه، وأمــا تكی�ــف هــذا 

�عتبر في بدایته عقد إجارة تترتب عل�ـه �ـل أحكـام هـذا العقـد وآثـاره التـي قررهـا الشـرع  االتفاق فال شك أنه
الحك�م، و�عد انتهاء عقد اإلجارة یبدأ عقد الب�ع المعلق علـى تحقـق الشـرط الـذي اقتـرن �عقـد اإلجـارة، وهـو 

قبلــت" ومــا فــي هنــا فــي هــذه الصــورة ال �حتــاج إلــى صــ�غة جدیــدة مــا دام تــم �قولــه "�عــت"، وقــول اآلخــر "
معناهما ممـا یـدل علـى الجـزم، ولـم یـرد فـي الصـ�غة مـا یـدل علـى أنـه وعـد �ـالب�ع أو وعـد �الشـراء أو وعـد 

 بهما من الطرفین".

 .2647، ص4، ج5) الشاذلي، اإلجار المنتھي بالتملیك، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ع17(
)، اإلجارة واإلجارة المنتھیة 9) ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعیار الشرعي رقم (18(

 بالتملیك.
 .2647، ص4، ج5) الشاذلي، اإلجار المنتھي بالتملیك، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ع19(
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اقتران عقد اإلجارة بوعد �الب�ع، حیث ینتفع المسـتأجر �منفعـة العـین المـؤجرة مـدة  الصورة الثالثة:
للمســتأجر بب�عــه العــین المــؤجرة عنــد االنتهــاء مــن تســدید  معینــة �ــأجرة معینــة، مــع وجــود وعــد مــن المــؤجر

 األقساط التأجیر�ة، وقد �كون الثمن رمز�ا أو حق�ق�ا.
وهــي صــورة شــبیهة �ــالتي قبلهــا، إال أنهــا فــي الصــورة الســا�قة تقتــرن �عقــد ب�ــع، وهنــا تقتــرن بوعــد 

ا ضـمن الصـور الجـائزة، و�ینهـا �الب�ع، وهو ما دفع مجمع الفقه اإلسـالمي إلـى القـول �جوازهـا حیـث أوردهـ
): "عقــد إجــارة �مكــن المســتأجر مــن االنتفــاع �ــالعین المــؤجرة، مقابــل أجــرة معلومــة فــي مــدة 640F20( كــاآلتي

 معلومة، واقترن �ه وعد بب�ع العین المؤجرة للمستأجر �عد سداد �امل األجرة بثمن یتفق عل�ه الطرفان".
ل�ك عن طر�ق اله�ة، وتطبق هذه الصورة �أن یتم إبرام عقد اإلجارة المنته�ة �التم الصورة الرا�عة:

 عقد اإلجارة مقترنا بوعد من المؤجر به�ة العین المستأجرة، �عد إتمام دفع األقساط اإل�جاري.
وهــذه الصــورة جــائزة؛ لعــدم وجــود محظــور شــرعي فیهــا، وهــي مــن أفضــل الصــور، البتعادهــا عــن 

نـص مجمـع الفقـه اإلسـالمي علـى جوازهـا فـي معـرض حدیثـه ص�غة الب�ع الصوري في نها�ة اإلجارة، وقد 
): "عقد إجارة �مكن المستأجر من االنتفاع �العین المؤجرة، مقابل 641F21عن صور العقد الجائزة، فذ�ر منها(

أجرة معلومة في مدة معلومـة، واقتـرن �ـه عقـد ه�ـة العـین للمسـتأجر، معلقـا علـى سـداد �امـل األجـرة وذلـك 
 اله�ة �عد سداد �امل األجرة.�عقد مستقل، أو وعد �
 عقد إجارة في نها�ة مدة اإلجارة �كون للمستأجر الحق في ثالثة أمور:  الصورة الخامسة:

األول: تملك هذه األع�ان المؤجرة مقابل ثمن یراعى فـي تحدیـده الم�ـالغ التـي سـبق دفعهـا �أقسـاط 
 عند نها�ة العقد.إ�جار، وهذا الثمن محدد عند بدا�ة التعاقد، أو �أسعار السوق 

 الثاني: مد مدة اإلجارة لفترة أو فترات أخرى.
 الثالث: إعادة األع�ان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها

 ).642F22( وهذه الصورة التي نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي على جوازها، �اعت�اره بدیال م�احا
)، ولخصـتها هیئـة 643F23( لفقـه اإلسـالميومما سبق یتبین وجود صور متفق علیها، أجازهـا مجمـع ا

 )4/12( 110) قرار مجمع الفقھ اإلسالمي رقم: 20(
 )4/12( 110ر مجمع الفقھ اإلسالمي رقم: ) قرا21(
-1)، بشأن اإلیجار المنتھي بالتملیك، مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة الخامسة، المنعقدة في الكویت، 6) قرار رقم (22(

 م.1988كانون األول  15-10 -ھـ 1409جمادى األولى، 6
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): "�جـب فـي 644F24المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة في المع�ار التاسع، حیث قررت اآلتي(
اإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك، تحدیــد طر�قــة تمل�ــك العــین للمســتأجر بوث�قــة مســتقلة عــن عقــد اإلجــارة، و�كــون 

 �إحدى الطرق اآلت�ة:
 ثمن رمزي، أو بثمن حق�قي، أو بتعجیل أجرة المدة ال�اق�ة، أو �سعر السوق.(أ) وعد �الب�ع ب

 (ب) وعد �اله�ة.
 (ج) عقد ه�ة معلق على شرط سداد األقساط.

وفي حاالت إصدار وعد �اله�ـة أو وعـد �ـالب�ع أو عقـد ه�ـة معلـق �مسـتندات مسـتقلة ال �جـوز أن 
 �التمل�ك".یذ�ر أنها جزء ال یتجزأ من عقد اإلجارة المنته�ة 

 اإلجارة المنته�ة �التمل�ك لحلي الذهب والفضة: الم�حث الثاني
 المطلب األول: حكم إجارة الذهب والفضة.

قبـل الشـروع فــي ب�ـان حكــم إجـارة حلــي الـذهب والفضــة إجـارة منته�ــة �التمل�ـك، ال بــد مـن الحــدیث 
 عن حكم إجارتها ابتداء، وهو مما اختلف ف�ه الفقهاء.

) إلـــى جـــواز إجــــارة 647F27( ) والحنابلـــة646F26( ) والشـــافع�ة645F25( فقهـــاء مـــن الحنف�ـــةفـــذهب جمهـــور ال
الذهب والفضة، واعتبروا أن العقـد فـي اإلجـارة وارد علـى المنفعـة ولـ�س علـى العـین، والتـز�ن منفعـة ل�سـت 

 من جنس الذهب أو الفضة، لذا فاألجرة ل�ست من جنس االنتفاع، فال �خشى من الوقوع في الر�ا هنا.

 )4/12( 110) قرار مجمع الفقھ اإلسالمي رقم: 23(
)، اإلجارة واإلجارة المنتھیة 9ة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، المعیار الشرعي رقم () ھیئة المحاسب24(

 بالتملیك.
م. البلخي، لجنة علماء 1993-ھـ1414بیروت،  ،، دار المعرفة15/170) السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، 25(

 ه.1310، 2ر، ط، دار الفك468 /4برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الھندیة، 
، دار 3/533) الجمل، سلیمان العجیلي، فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل، 26(

-ھـ1415بیروت،  ،، دار الفكر3/69الفكر. القلیوبي وعمیرة، أحمد سالمة وأحمد البرلسي، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، 
 م.1995

عبد ،علي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقیق عبد هللا التركي) المرداوي، عالء الدین أبو الحسن 27(
البھوتي،  م.1995-ھـ1415، 1جمھوریة مصر العربیة، ط ،، ھجر للطباعة والنشر، القاھرة6/18الفتاح الحلو، 

 .2/244شرح منتھى اإلرادات، 
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): "ال �أس �أن �ستأجر الرجل حلي الذهب �الذهب وحلـي الفضـة �الفضـة 648F28( الم�سوطجاء في 
 و�ه نأخذ فإن البدل �مقابلة منفعة الحلي دون العین وال ر�ا بین المنفعة و�ین الذهب والفضة".

) ذهبــوا إلــى عــدم جــواز إجــارة الــذهب 650F30( ) وروا�ــة عــن أحمــد649F29(وفــي وجــه ضــع�ف للشــافع�ة
ه، واحتجــوا لــذلك �أنهــا تحتــك �االســتعمال، فیــذهب منهــا أجــزاء و�ن �انــت �ســیرة، والفضــة �شــيء مــن جنســ

 ).651F31( ف�حصل األجر في مقابلتها، ومقابلة االنتفاع بها، ف�فضي إلى ب�ع ذهب بذهب وشيء آخر
): "ومـا ذ�ــروه مــن نقصــها �االحتكــاك ال �صــح؛ ألن ذلــك 652F32( وأجـاب ابــن قدامــة عــن ذلــك �قولــه

وال �كــاد �ظهــر فــي وزن، ولــو ظهــر فــاألجر فــي مقابلــة االنتفــاع، ال فــي مقابلــة  �ســیر، ال �قابــل �عــوض،
األجـزاء؛ ألن اآلخــر فــي اإلجــارة، إنمــا هـو عــوض المنفعــة، �مــا فــي سـائر المواضــع، ولــو �ــان فــي مقابلــة 
الجزء الذاهب لمـا جـاز إجـارة أحـد النقـدین �ـاآلخر؛ إلفضـائه إلـى الفـرق فـي معاوضـة أحـدهما �ـاآلخر قبـل 

 لق�ض".ا
) إلى �راهة 654F34( )، واختاره المتأخرون من الحنابلة653F33( وذهب المالك�ة في المشهور من مذهبهم

 إجارة الذهب والفضة.
ووجه الكراهة أن الحلي الم�اح ل�س ف�ه ز�اة، وعللوا عدم وجوب الز�اة ف�ه �أن إعارته لمن یتز�ن 

). و�ما قال مالك ف�مـا سـبق: لـ�س 655F35( �كرى �ه ز�اته، و�ذا �ان �ذلك صارت منفعته معدة لإلعارة، فال 
(كراء الحلي من أخالق الناس
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36(. 

 .15/170) السرخسي، المبسوط، 28(
 ، دار الفكر.6/46ى بن شرف، المجموع شرح المھذب، النووي، أبو زكریا محیي الدین یحی) 29(
 م.1968-ھـ1388، مكتبة القاھرة، 5/403) ابن قدامة، أبو محمد عبد هللا الجماعیلي، المغني، 30(
-ھـ1418، 1لبنان، ط، ، دار الكتب العلمیة، بیروت4/412) ابن مفلح، أبو إسحاق إبراھیم، المبدع في شرح المقنع،31(

 م.1997
 .5/403دامة، المغني، ) ابن ق32(
 بیروت. ،، دار الفكر للطباعة7/18ر خلیل، ) الخرشي، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا، شرح مختص33(
 .6/18) المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 34(
، 2یة، الریاض، ط، مكتبة الملك فھد الوطن9/395) الدبیان، أبو عمر دبیان، المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة، 35(

 ه.1432
 م.1994-ه1415، 1، دار الكتب العلمیة، ط3/428) مالك، مالك بن أنس األصبحي، المدونة، 36(
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وخالصـة األمـر، یتــرجح ممـا ســبق جـواز اســتئجار حلـي الـذهب والفضــة، لقـوة أدلــة القـائلین �ــه، وألن 
األصل جواز اإلجارة لكل عین �مكن االنتفاع بها منفعة م�احة مشروعة مقصودة مع �قاء عینها، وهنـا ال 

 ى المنع.دلیل عل
 المطلب الثاني: اإلجارة المنته�ة �التمل�ك لحلي الذهب والفضة

�عد أن ترجح لدینا جواز إجارة الذهب والفضة سنعرض ألهم صور اإلجارة المنته�ـة �التمل�ـك المتفـق 
علیهــا، وهــي اقتــران عقــد اإلجــارة بوعــد للب�ــع أو �عقــد ه�ــة، وســن�حث فــي مــدى إمكان�ــة اســتخدامها لتكــون 

 تمو�ل الحصول على الذهب والفضة.ص�غا ل
فمن خالل الحدیث عن صور اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك وتكی�فهـا الفقهـي، تبـین أن الفقهـاء المجیـز�ن 
لهــا ��فوهــا �أنهــا عقــد إجــارة مســـتقل یت�عــه عقــد نقــل ملك�ــة، ســـواء أكــان �اله�ــة أم �ــالب�ع بــثمن رمـــزي أو 

، وما یتعلق بها من أحكام أثناء فترة اإلجارة، و�عد انتهاء حق�قي، ف�حسب تطبیق أحكام اإلجارة وشروطها
 عقد اإلجارة یتم النقل للملك�ة �عقد مستقل.

فإذا تم إسقاط ما ذ�ره جمهور الفقهاء من جواز تأجیر الذهب والفضة على هذه الصـور، یتبـین عـدم 
نها�ة عقد اإلجارة مشروع وال  وجود ما �منع منها، فإجارة الذهب والفضة مع وجود وعد �الب�ع أو اله�ة في

محظور ف�ه، وال �خشى من خالله الوقوع في الر�ا، ففي نها�ـة عقـد اإلجـارة یـتم إبـرام عقـد الب�ـع بنـاء علـى 
 الوعد السابق، وتنتقل ملك�ة الذهب والفضة بهذا العقد الجدید، أو تنتقل �عقد اله�ة.

 وقد یرد هنا اعتراضان، هما:
دید �شترط ف�ه التقا�ض لكونه عقد صرف، و�مكن تجاوز هذا االعتراض وتالف�ـه أن عقد الب�ع الج األول:

من خالل اعت�ار الق�ض هنا ق�ضا حكم�ا، أو من خالل اشتراط تسل�م الذهب أو الفضة المـؤجرة لمالكهـا، 
مهـا ثم یتم التقا�ض في المجلس بناء على عقد الب�ع المبرم �عد اإلجارة، أو اعت�ار الذهب سلعة وتأخذ حك

ال حكم الذهب �ما ذهب ابن ت�م�ة وابن الق�م، مع مالحظة أن هذا االعتـراض ال یتصـور فـي حالـة اله�ـة 
 �عد اإلجارة.

و�جب التن�ه إلى ضرورة أن تكون المواعدة �الب�ع عنـد إنشـاء عقـد اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك غیـر 
، فالوعــد الملــزم للطــرفین إنمــا هــو ب�ــع ملزمــة للطــرفین، ألن هــذا یــؤدي إلــى ب�ــع أحــد النقــدین بــثمن مؤجــل

مؤجل في حق�قته، وهو هنـا ال �جـوز الشـتراط تقـا�ض البـدلین فـي مجلـس العقـد، أمـا إذا �ـان الوعـد ملزمـا 
 ألحدهما فقط، فینتفي هذا المحظور وال �صیر الوعد عقدا.
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الفضــة، إن حق�قــة المــراد مــن هــذه الصــ�غة هــو عــدم تعجیــل العــوض فــي م�ادلــة الــذهب و  الثــاني:
وتجاوز شرط التقا�ض في المجلس في عقود الصرف، واتخاذ اإلجارة هنا �عتبـر حیلـة محرمـة سـاترة للب�ـع 

 دون تقا�ض.
و�جـــاب عـــن ذلـــك �ـــأن هـــذا �عتبـــر مـــن الحیـــل الشـــرع�ة ول�ســـت المحرمـــة، فالمعاملـــة هنـــا حق�ق�ـــة 

�التمل�ــك هــي إجــارة حق�ق�ــة، ول�ســت صــور�ة، و�جــارة المســتأجر للــذهب والفضــة فــي عقــد اإلجــارة المنته�ــة 
تترتــب علیهــا جم�ــع أحكامهــا وآثارهــا، یتوصــل مــن خاللهــا إلــى تملــك الــذهب والفضــة �عقــود مســتقلة �أحــد 

 ص�غ التملك الواردة ت�عا للوعد �الب�ع أو اله�ة.
"والمحظــور �مــا ال �خفــى إنمــا �كــون فــي إجــراء عقــود صــور�ة للوصــول إلــى تــرك الواجــب أو فعــل 

المعنى غیر متحقق في مسألتنا هذه، فكون العاقـد المسـتأجر ال �قصـد اإلجـارة انتهـاء، و�نمـا  المحرم، وهذا
�قصــد تملــك العــین عنــد انتهــاء المــدة ال �جعــل العقــد صــور�ا، و�التــالي ال تكــون المعاملــة ر�و�ــة، وذلــك أن 

لالحــق قصــد تملــك العاقــد فــي عقــد اإلجــارة الســابق قــد قصــد تملــك المنفعــة حق�قــة، وفــي عقــد تملــك العــین ا
(العین حق�قة"
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37(. 
والخالصــة أن إجــارة الــذهب والفضــة إجــارة منته�ــة �التمل�ــك إذا أبرمــت �إحــدى هــذه الصــور المتفــق 
علیها _من وعد �الب�ع أو �اله�ة_ أص�حت معاملة جائزة م�احة، فالعاقد استأجرها، ثم تملكها �عقد ب�ـع أو 

 ه�ة مستقل ومنفصل عن عقد اإلجارة السابق.
 المطلب الثالث: الضمان في ص�غة اإلجارة المنته�ة �التمل�ك للذهب والفضة.

إن المصارف والمؤسسات المال�ـة اإلسـالم�ة ال تخفـي تخوفهـا مـن إجـراء هـذه المعاملـة، وذلـك �سـبب 
المخاطرة الكبیرة المترت�ة علیها، إذ من أحكـام اإلجـارة �ـون یـد المسـتأجر یـد أمانـة ال یـد ضـمان، و�التـالي 
ال �ضــمن إال فــي حالــة التعــدي أو التقصــیر، وهــذا یتــ�ح المجــال الدعــاء المســتأجر ســرقة أو تلــف الــذهب 
والفضــة بــال تقصــیر منــه، و�التــالي عــدم ضــمانها، وهــذا یــدخل المصــرف اإلســالمي فــي مخــاطرة و�شــكال�ة 

قل اهتمامـا فـي محاولة التأكد من صحة ادعاء المستأجر، �ما أن ذلك �جعل المستأجر�ن للذهب والفضة أ

، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الفقھي الثاني 40) العجمي، نایف، تأجیر الذھب والفضة إجارة منتھیة بالتملیك، ص37(
 م.2007الثاني  تشرین 25-24للمؤسسات اإلسالمیة المنعقد في الكویت 
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(حفظها
658F

38(. 
إن هـذه المخــاطرة ال بــد مــن أخــذها �عــین االعت�ــار، و��جــاد الحلــول الشــرع�ة لتــدار�ها والحما�ــة منهــا، 

 وهذا �مكن من خالل أمر�ن:
(الحل األول: اشتراط الضمان على المستأجر في عقد اإلجارة

659F

39(. 
الوقــوع فــي المخــاطرة، ولكــن  إن اشــتراط الضــمان علــى األمــین فــي عقــد اإلجــارة �حمــي المصــرف مــن

 هل �صح اشتراط ذلك؟ وهل تنقلب ید األمانة إلى ید ضمان �الشرط؟
األصــل المقــرر عنــد الفقهــاء أن یــد المســتأجر یــد أمانــة ول�ســت یــد ضــمان، �مــا قــرروا أن المســتأجر ال �ضــمن 

:" والعـین المسـتأجرة أمانـة فـي یــد العـین المسـتأجرة إال فـي حالـة التعـدي والتفــر�ط والتقصـیر، وفـي هـذا �قـول ابـن قدامــة
(المستأجر، إن تلفت �غیر تفر�ط لم �ضمنها"

660F

40(. 
وهنــاك مــن الفقهــاء مــن أجــاز تضــمین یــد األمانــة �الشــرط، واعتبــروا الشــرط صــح�حا، وهــو قــول قتــادة 

ي، وعثمان البتي وعبید هللا العنبري وداود الظـاهري وروا�ـة عـن اإلمـام أحمـد، وانتصـر لهـذا القـول الشـو�ان
(وقالوا: �جوز أن �ضمن المستأجر العین المؤجرة إذا شرط المؤجر عل�ه ذلك

661F

41(. 
(جــاء فــي المغنــي

662F

:"فــإن شــرط المــؤجر علــى المســتأجر ضــمان العــین، فالشــرط فاســد، ألنــه ینــافي )42
مقتضى العقد، وهل تفسد اإلجارة �ه؟ ف�ه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في الب�ع، قال أحمـد: ف�مـا إذا 

ط ضــمان العــین: الكــراء والضــمان مكــروه. وروى األثــرم �إســناده عــن ابــن عمــر قــال: ال �صــلح الكــراء شــر 
�الضــمان. وعــن فقهــاء المدینــة أنهــم �ــانوا �قولــون ال نكتــري �ضــمان. إال أنــه مــن شــرط علــى �ــري أنــه ال 

ما حمل في ذلك ینزل متاعه �طن واد أو ال �سیر �ه لیال مع أش�اه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف شيء م

) عبد الحافظ، محمود حفظي، المراقب الشرعي لمصرف الصفا، مقابلة في مقر اإلدارة العامة لمصرف الصفا_رام 38(
 م.12/1/2020هللا، بتاریخ 

) بحث ذلك باستفاضة مع ذكر اآلراء وأدلتھا ومناقشتھا د.نزیھ حماد، ینظر: حماد، نزیھ، مدى صحة تضمین ید 39(
 ه.1420، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، 53، بحث رقم 56-46، صاألمانة بالشرط

 .5/396) ابن قدامة، المغني، 40(
. عفانة، حسام الدین، اشتراط الضمان على مستأجر السیارة، 45) حماد، مدى صحة تضمین ید األمانة بالشرط، ص41(

 .http://iswy.co/ev6odموقع طریق اإلسالم، مقال منشور على الرابط 
 .397-5/396) ابن قدامة، المغني، 42(
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التعدي فهو ضامن، فأما غیر ذلك فال �صح شرط الضـمان ف�ـه، و�ن شـرطه لـم �صـح الشـرط، ألن مـا ال 
�جب ضمانه ال �صیره الشرط مضـمونا، ومـا �جـب ضـمانه ال ینتفـي ضـمانه �شـرط نف�ـه، وعـن أحمـد أنـه 

جو�ـه �شـرطه لقولـه سئل عن ذلك فقال: المسلمون على شروطهم وهـذا یـدل علـى نفـي الضـمان �شـرطه وو 
(صلى هللا عل�ه وسلم: "المسلمون على شروطهم"

663F

43(. 
(وقال ابن ت�م�ة

664F

األصل في العقـود والشـروط: الجـواز والصـحة وال �حـرم منهـا و��طـل إال مـا دل : ")44
 الشرع على تحر�مه و��طاله نصا أو ق�اسا عند من �قول �ه"، وقول أحمد السابق یتفق مع هذا التأصیل.

لمحافظـــة علـــى أمــوال النـــاس مـــن المصــالح الشـــرع�ة المعتبـــرة، وأنــه فـــي حالـــة اســـتئجار وال شــك أن ا
الذهب والفضة �صعب إث�ات عدم التعدي والتفر�ط، ألن المستأجر �غیب بهـا عـن نظـر المـؤجر، واإلجـارة 
هنــا تكــون لمــدة طو�لــة فــي الغالــب، فــالقول بتضــمین المســتأجر محقــق للمصــلحة، �مــا فــي مســألة تضــمین 

P)665F-أصحاب الحرف-اع الصن

45(
P. 

Pقال د. نز�ه حماد

)
666F

46(
P ما ذ�ره ابن رشد في مسألة تضمین الصناع �قوله "ومن ضمنه فـال دلیـل لـه" :

إال النظـــر إلـــى المصـــلحة وســـد الذر�عـــة" أي إلـــى تضـــی�ع أمـــوال النـــاس و�تالفهـــا، وعلـــى ذلـــك فـــإذا �انـــت 
عل ید األمین ضـامنة جبـرا �غیـر رضـاه؛ "المصلحة العامة وص�انة أموال الناس" قاعدة معتبرة شرعا في ج

فــألن تعتبــر ضــامنة برضــاه واخت�ــاره عنــد اشــتراطه ذلــك علــى نفســه فــي العقــد أو اشــتراطه عل�ــه وقبولــه �ــه 
أولـــى، وال أدل علـــى أن فـــي اشـــتراط الضـــمان علـــى األمـــین حاجـــة معتبـــرة ومصـــلحة راجحـــة مـــن أمـــر�ن: 

ون إل�ـه، إذ لـوال حـاجتهم إل�ـه لمـا فعلـوه، فـإن اإلقـدام أحدهما: أن هذا االشتراط عمل مقصود للناس �حتـاج
علــى الفعــل مظنــة الحاجــة إل�ــه، وحیــث لــم یثبــت تحر�مــه بــنص، فإنــه یلــزم القــول �إ�احتــه وصــحته، رفقــا 
�النـاس وت�سـیرا علــیهم؛ اعت�ـارا لعمومــات الكتـاب والســنة والقاضـ�ة برفـع الحــرج عـن الع�ــاد فـي معــامالتهم، 

 یوسف �قول دائما: (ما �ان أرفق �الناس فاألخذ �ه أولى، ألن الحرج مرفوع)".وقد �ان اإلمام أبو 

) رواه البخاري معلقا بصیغة الجزم: البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا، الجامع المسند الصحیح المختصر من 43(
أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ "صحیح البخاري"، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار 

 .3/92ه، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، 1422، 1طوق النجاة، ط
، مجمع 29/132) ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد، مجموع الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 44(

 م1995ھـ/1416الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
 ضمان على مستأجر السیارة.) عفانة، اشتراط ال45(
 .53-52) حماد، مدى صحة تضمین ید األمانة بالشرط، ص46(
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الحل الثاني: تأمین الذهب والفضة في عقد اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، مع �ون نفقة التأمین علـى 
 المستأجر

لطــرف فالتـأمین التعــاوني القــائم علــى التبــرع �مكــن اشــتراط نفقتــه علــى المســتأجر، ألنهــا اشــتراط تبــرع
ثالث، حتـى لـو لـم تكـن معلومـة عنـد العقـد، ألن دفـع القسـط فـي هـذا التـأمین �كـون علـى سـبیل التبـرع، وال 

P�أس أن یتبرع غیر المالك، وأن �شترط المتبرع لغیره االشتراك معه في المنفعة

)
667F

47(
P. 

ب �مكـن فالحل الذي �مكن تقد�مه هـو النظـر إلـى مـا یهـم المـؤجر مـن خدمـة التـأمین، ألن هـذا الجانـ
تحدیــده ومعرفتــه بدقــة �الغــة، فاألخطــار المــؤمن علیهــا تشــمل الفقــدان أو الســرقة، أو الهــالك التــام والجزئــي 
و�ل تعیب یؤدي إلى فوات المنافع، وخدمـة التـأمین هـذه ممـا �مكـن وصـفه و��انـه بدقـة �بیـرة �حیـث تحـدد 

 ).668F48المخاطر المحتملة و�التالي التأمین علیها(
عناصــر خدمــة التــأمین فــي األجــرة، فتكــون األجــرة مؤلفــة مــن مبلــغ نقــدي وخدمــة  و�هــذا �مكــن إدخــال
Pعین�ة هي خدمة التأمین

)
669F

49(
P. 

�هللا تعالى أعلم 
 والحمد � رّب العالمین

 الخاتمة وأهم النتائج التي توصل إلیها ال�احثان مع التوص�ات
 أوال: نتائج ال�حث:

قننتهـا ونظمتهـا المصـرف�ة اإلسـالم�ة، واتخـذتها �آل�ـة  تعتبر اإلجارة المنته�ة �التمل�ك صـ�غة جدیـدة .1

 لتطو�ر نشاطها االقتصادي.

اإلجارة المنته�ة �التمل�ـك عقـد إجـارة یـتم ف�ـه تمل�ـك منفعـة عـین معلومـة لمـدة معلومـة، یت�عـه تمل�ـك  .2

 العین على صفة مخصوصة، سواء أكان التمل�ك عن طر�ق عقد ب�ع أم ه�ة.

 �ة �التمل�ك، فمنها ما هو جائز، ومنها ما هو غیر جائز.تعددت صور اإلجارة المنته .3

 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إجارة الذهب والفضة. .4

 .374) قحف، اإلجارة المنتھیة بالتملیك، ص47(
 .372) قحف، اإلجارة المنتھیة بالتملیك، ص48(
 376) قحف، اإلجارة المنتھیة بالتملیك، ص49(

224



اإلجارة المنته�ة �التمل�ك تعتبر ص�غة تمو�ل�ة شرع�ة جائزة، �مكن من خاللها الحصول علـى حلـي  .5

 الذهب والفضة.

جـارة المنته�ـة �التمل�ـك لشـراء الـذهب �مكن ا�جاد حلـول شـرع�ة لتـدارك المخـاطر المترت�ـة صـ�غة اإل .6

والفضة من خـالل اشـتراط الضـمان علـى المسـتأجر فـي عقـد اإلجـارة، أو تـأمین الـذهب والفضـة مـع 

 كون نفقة التأمین على المستأجر.
 ثان�ا: التوص�ات:

أن تقوم المصارف اإلسالم�ة �اعتماد ص�غة اإلجارة المنته�ة �التمل�ك للحصحول على حلي الذهب  .1

فضة، تسهیال على الناس في الحصـول علـى الـذهب والفضـة لسـد حاجـاتهم خصوصـا فـي مهـور وال

 الزواج.

إعــداد العقــود الالزمـــة لمثــل هـــذه الصــ�غة، �مـــا �ضــمن عــدم الوقـــوع �الر�ــا، و�مـــا �حمــي المصـــارف  .2

 اإلسالم�ة من المخاطر المحتملة من خالل اشتراط الضمان أو التأمین على المستأجر.
 راجعالمصادر والم

 إبراه�م مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العر��ة �القاهرة، المعجم الوس�ط، دار الدعوة. .1

ال�خــاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد هللا، الجــامع المســند الصــح�ح المختصــر مــن أمــور رســول هللا  .2

صــلى هللا عل�ــه وســلم وســننه وأ�امــه "صــح�ح ال�خــاري"، تحقیــق محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، دار 

 هـ.1422، 1النجاة، ط طوق 

 هـ.1310، 2البلخي، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الهند�ة، دار الفكر، ط .3

البهوتي، منصور بن یونس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف �شرح منتهى اإلرادات، عـالم  .4

 م.1993 -هـ1414، 1الكتب، ط

 عن متن اإلقناع، دار الكتب العلم�ة.البهوتي، منصور بن یونس، �شاف القناع  .5

225



ابـن ت�م�ــة، تقـي الــدین أبــو الع�ـاس أحمــد، مجمــوع الفتـاوى، تحقیــق عبـد الــرحمن بــن محمـد بــن قاســم،  .6

مجمــــــع الملــــــك فهــــــد لط�اعــــــة المصــــــحف الشــــــر�ف، المدینــــــة النبو�ــــــة، المملكــــــة العر��ــــــة الســــــعود�ة، 

 م.1995هـ/1416

ضــ�ح شــرح مــنهج الطــالب المعــروف �حاشــ�ة الجمــل، الجمــل، ســل�مان العجیلــي، فتوحــات الوهــاب بتو  .7

 دار الفكر.

الحـافي، خالــد، اإلجــارة المنته�ــة �التمل�ـك فــي ضــوء الفقــه اإلسـالمي، �حــث مقــدم الســتكمال متطل�ــات  .8

 الماجستیر، �ل�ة الدراسات العل�ا، جامعة الملك سعود، السعود�ة.

، المعهـــد اإلســـالمي لل�حـــوث 53حمـــاد، نز�ـــه، مـــدى صـــحة تضـــمین یـــد األمانـــة �الشـــرط، �حـــث رقـــم  .9

 هـ.1420والتدر�ب، 

 بیروت. ،الخرشي، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا، شرح مختصر خلیل، دار الفكر للط�اعة .10

الـدب�ان، أبــو عمــر دب�ــان، المعـامالت المال�ــة أصــالة ومعاصــرة، مكت�ـة الملــك فهــد الوطن�ــة، الر�ــاض،  .11
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 ملخص

ــــــك، �عــــــالج هــــــذا ال�حــــــث ح ــــــة �التمل� ــــــي منهــــــا إجــــــارة منته� ــــــد الُحل ــــــذهب والفضــــــة و�التحدی كــــــم إجــــــارة ال
�حیـــــث یـــــتم التمهیـــــد لـــــذلك بب�ـــــان مفهـــــوم اإلجـــــارة وحكمهـــــا، ثـــــم ب�ـــــان عالقـــــة الحاجـــــة والتـــــرخ�ص بهـــــا، 
ـــذي تخالفـــه اإلجـــارة واســـتثنیت منـــه، مـــع ب�ـــان نـــوع المنـــع فـــي األصـــل ونـــوع  ـــان األصـــل ال مـــن خـــالل ب�

لتـــــــرخ�ص، و�الطر�قـــــــة نفســـــــها یـــــــتم ب�ـــــــان مفهـــــــوم اإلجـــــــارة المنته�ـــــــة �التمل�ـــــــك الحاجـــــــة  وقوتهـــــــا فـــــــي ا
ــــان حكــــم  ــــم ب� ــــذهب والفضــــة، ث ــــي ال ــــان حكــــم إجــــارة ُحل ــــة الحاجــــة والرخصــــة بهــــا، ثــــم ب� وحكمهــــا وعالق
إجـــــارة ُحلـــــي الـــــذهب والفضـــــة إجـــــارة منته�ـــــة �التمل�ـــــك، مـــــع ب�ـــــان تـــــأثیر الحاجـــــة والرخصـــــة فیهـــــا، وقـــــد 

لحاجـــــة والتـــــرخ�ص لهـــــم تـــــأثیر واضـــــح علـــــى القـــــول �جـــــواز تـــــأجیر ُحلـــــي خلـــــص هـــــذا ال�حـــــث إلـــــى أن ا
 الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك.

 اإلجارة، اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، الذهب، الفضة، الحاجة، الترخ�ص. الكلمات المفتاح�ة:
Abstract 

This research discusses the judgment of leasing gold and silver 
particularly jewelry, leasing ending with conveyance. Starting with explanation 
of the concept of leasing and its rule, then state the relationship of need and its 
allowance through stating the asset which leasing disagree with and excludes 
from, and stating type of ban in asset and need and its strength in allowance. In 
the same method the concept of leasing ending with conveyance is being 
explained, then state the rule of leasing gold and silver jewelry, then lease 
ending with conveyance with stating the need and allowance. The research 
concluded the need and allowance have clear effect on the saying of permissible 
leasing of gold and silver jewelry ending with conveyance.  

Key words: leasing, lease ending with conveyance, gold, silver, need, 
allowance. 
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ُمــقـدمــــةال  
 الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على الم�عوث رحمة ونورًا وض�اء للعالمین، و�عد،،،

من أهم مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة التي شهدت لها النصوص، رفع الحرج والت�سیر على الناس، سواء فـي 
مال�ـــة و�ن �ـــان فـــي تطب�قهـــا الع�ـــادات أو المعـــامالت، لـــذلك جـــاءت الشـــر�عة بتجـــو�ز �عـــض المعـــامالت ال

�عض المخالفات لقواعد وأحكام الدین العامة، ومن ذلك اإلجارة التـي تنطـوي علـى �عـض الغـرر والجهالـة، 
 ولكن حاجة الناس الماسة لها �انت األساس المهم في جوازها.

ون وفــي هـــذا العصــر ظهـــرت �عــض المعـــامالت المال�ـــة التــي �حتاجهـــا النــاس فـــي تعــامالتهم وتســـو�ة شـــؤ 
ح�ـــاتهم األساســـ�ة، ومـــن ذلـــك اإلجـــارة المنته�ـــة �التمل�ـــك، والتـــي تعـــددت صـــورها ومـــن ثـــم أصـــ�ح الحكـــم 
والخالف فیهـا یرجـع إلـى هـذه الصـور المتنوعـة، ثـم ظهـرت معاملـة جدیـدة منبثقـة عـن هـذه اإلجـارة ولكنهـا 

ته�ـــة �التمل�ـــك، وهـــو أكثـــر دقـــة وحساســـ�ة الرت�اطهـــا �النقـــدین، وهـــي إجـــارة حلـــّي الـــذهب والفضـــة إجـــارة من
 موضوع هذا ال�حث.

 أهم�ة الموضوع
ـــــك مـــــن  ـــــه إجـــــارة منته�ـــــة �التمل� ـــــد الُحلـــــي من هـــــذا ال�حـــــث �عـــــالج حكـــــم إجـــــارة الـــــذهب والفضـــــة و�التحدی
ـــــى أســـــاس أن أصـــــل اإلجـــــارة جـــــاء  جهـــــة، ومـــــدى ارت�اطهـــــا �الحاجـــــة والرخصـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، عل

ته�ـــة �التمل�ــــك تــــدور حــــول حاجــــة النــــاس فــــي هــــذا لحاجـــة النــــاس، ثــــم �انــــت آراء مــــن جــــوز اإلجــــارة المن
ــــى مــــدى تــــأثیر الحاجــــة والتــــرخ�ص فــــي إجــــارة  العصــــر لهــــذه المعاملــــة، ومــــن ثــــم ســــنحاول الوقــــوف عل

 ُحلي الذهب والفضة أ�ضًا، و�ا� التوفیق.
 مشكلة ال�حث

ل بهــــا تكمــــن مشــــكلة هــــذه الدراســــة فــــي أن المســــألة تتعلــــق �النقــــدین الــــذهب والفضــــة ومــــا �كتنــــف التعامــــ
مــــن شـــــروط خاصــــة، �مـــــا أن اإلجــــارة المنته�ـــــة �التمل�ــــك تخـــــالف أصــــل اشـــــتراط عقــــد فـــــي عقــــد آخـــــر، 
و�ضــــاف إلـــــى ذلـــــك أن اإلجـــــارة فــــي األســـــاس تخـــــالف أصـــــل ب�ـــــع المعــــدوم وجـــــاء جوازهـــــا اســـــتثناًء مـــــن 

 هذا األصل، وهذه الدراسة تحاول ب�ان �ل ذلك، والوقوف على �ل هذه االشكال�ات.
 ةالدراسات السا�ق

 الدراسات السا�قة التي استطعت الوقوف علیها خالل �تا�ة هذا ال�حث هي �اآلتي:
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األحكــام الفقه�ــة لنــوازل الــذهب والفضــة، ناصــر بــن عبــد الكــر�م بــن عبــدهللا البر�ــاتي، رســالة ماجســتیر ) 1
 مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة.

تمل�ـــك، أ. د عمـــر ســـل�مان األشـــقر، �حـــث مقـــدم لمـــؤتمر حكـــم إجـــارة الـــذهب والفضـــة إجـــارة منته�ـــة �ال) 2
 شورى الفقهي الثاني في الكو�ت.

نصوص الفقهاء في وظ�فة الذهب والفضة (الدنانیر والـدراهم)، د. نـا�ف العجمـي، �حـث مقـدم لمـؤتمر ) 3
 شورى الفقهي الثاني في الكو�ت.

�فــة القصــار، �حــث مقــدم لمــؤتمر شــورى اإلجــارة مــع وعــد �التمل�ــك للــذهب والفضــة، أ. د عبــدالعز�ز خل) 4
 الفقهي الثاني في الكو�ت.

اتخــاذ الــذهب والفضــة واالتجــار بهــا، فهــد بــن خلــف المطیــري، رســالة ماجســتیر مقدمــة لجامعــة اإلمــام ) 5
 محمد بن سعود اإلسالم�ة، ولم أقف سوى على خطة الرسالة.

المنته�ـة �التمل�ـك حیـث أجازهـا �عضـهم ورغم أن جم�ع هـذه الدراسـات عالجـت حكـم إجـارة الـذهب والفضـة 
ومنعها آخرون �ما س�ظهر معنا خالل ال�حث �إذن هللا، فإنَّ هذه المسألة ما زالت معاصـرة وتحتـاج مز�ـدًا 
مـن ال�حــث، مــع تر�یــز هــذا ال�حــث علــى ُحلــي الز�نــة مــن الــذهب والفضــة، �مــا أن هــذا ال�حــث یتمیــز عــن 

حاجــة والتــرخ�ص فــي اإلجــارة ابتــداًء، واإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك الدراســات الســا�قة مــن جهــة �حــث تــأثیر ال
 ثان�ًا، وصوًال إلى تأثیر الحاجة والرخصة على إجارة ُحلي الذهب والفضة المنته�ة �التمل�ك، �هللا الموفق.

راسة منهج  الدِّ
.  �قوُم ال�حُث على المنهِج االستقرائيِّ التَّحلیليِّ االستنتاجيِّ

 خطة ال�حث 
 وخاتمة، على النحو اآلتي: مل ال�حث على مقدمة، وتمهید، وثالثة مطالب،اشت

 وفیها أهم�ة الموضوع، ومشكلة ال�حث، والدراسات السا�قة ومنهج ال�حث وخطته. المقدمة: •
: معنـــى الرخصـــة والحاجـــة، و��ـــان العالقـــة بینهمـــا، و��ـــان العالقـــة بـــین الرخصـــة ومقاصـــد تمهیـــد •

 الشرع.
 اإلجارة وحكمها و��ان مدى الحاجة والترخ�ص فیها. مفهوم المطلب األول: •
 : إجارة ُحلّي الذهب والفضة.المطلب الثاني •
 : مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وحكمها و��ان مدى الحاجة والترخ�ص فیها.المطلب الثالث•
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 علیها. إجارة ُحلّي الذهب والفضة المنته�ة �التمل�ك، وتأثیر الحاجة والترخ�ص المطلب الرا�ع: •
 وفیها أهم ما توصل إل�ه ال�احث من نتائج، وتوص�ات. خاتمة:ال •

 تمهیدلا
المقصود من التمهید ب�ان معنى الرخصة والحاجة، و��ان العالقة بینهما، و��ان العالقة بین الرخصة      

 ب�انًا مختصرًا على النحو اآلتي:ومقاصد الشرع، الرت�اطها �مسائل ال�حث، 
 رخصة.أوًال: تعر�ف ال

ٍة، َوِمْن َذِلَك  الرخصة في اللغة: التسهیل والت�سیر فأصلها (َرَخَص) َأْصٌل َیُدلُّ َعَلى ِلیٍن َوِخَالِف ِشدَّ
(الرُّْخُص: ِخَالُف اْلَغَالِء. َوالرُّْخَصُة ِفي اْألَْمِر: ِخَالُف التَّْشِدیِد.

670F

1(

و�رى ال�احث ر في تعر�ف الرخصة، تلفت ع�ارة األصولیین على مر العصو الرخصة في االصطالح: اخ
الحكم الثابت على خالف الدلیل «�قوله إّن الرخصة هي:  ي أنسب هذه التعر�فات ُهَو تعر�ف الب�ضاو 

671F(»لعذر

 ، لوضوح داللته على معنى الرخصة، �هللا أعلم.)2
 ثان�ًا: تعر�ف الحاجة.

ْيِء. (الحاجة في اللغة: اِالْضِطَراُر ِإَلى الشَّ
672F

3( 
االصطالح: هي األمُر الذي ُ�فَتَقُر إل�ِه من حیُث رفُع الّضیِق المؤدي في الغالِب ِإلى الحرِج، الحاجة في 

(لكنَُّه ال یبلُغ درجَة الفساِد، �ما في الضرورة.
673F

4(

 ثالثًا: العالقة بین الرخصة والحاجة
لة لها وتحوم حولها، الحاجة تأتي في المرت�ة الثان�ة �عد الضرورة من حیث أثرها في األحكام، فهي ُمكمِّ 

وهي من أهم أس�اب التخف�ف والترخ�ص، حتى إنها قیٌد ضا�ٌط للتخف�فات التي �كون سببها الضرورة، 
 فالترخص �سبب الضرورة ُ�قیَّد �قدر الحاجة.

)، 3/1041( الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العر��ـــة ،)، الجـــوهري 2/500( معجـــم مقـــای�س اللغـــة) ُینظـــر: القزو�نـــي، 1(
 ).849 /1( موسوعة �شاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، 

 )33(ص: نها�ة السول شرح منهاج الوصول) اإلسنوي، 2(
 ).2/500) ُینظر: القزو�ني، معجم مقای�س اللغة (3(
 ).2/21( الموافقات) ینظر: الشاطبي، 4(
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 را�عًا: العالقة بین الرخصة والمقاصد.
ــیهم دیــنهم « قــال الغزالــي: ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن �حفــظ عل

674F(»ومـــالهم

المعـــاني والحكـــم الملحوظـــة للشـــارع فـــي جم�ـــع أحـــوال « �أنهـــا: المقاصـــد عـــرف ، وابـــن عاشـــور)5
675F(»التشر�ع أو معَظِمها

6(. 
ومن خالل هذه التعار�ف للمقاصد تظهر العالقة الوطیدة بین الرخص الشرع�ة والمقاصد الشرع�ة، فإذا 

ملحوظة للشارع في جم�ع أحوال التشر�ع حفظ المصالح �مراتبها الضرور�َّة كان من أهمِّ الحكم والمعاني ال
(والحاج�َّة والتحسین�َّة

676F

، فِإنَّ الرخص الشرع�َّة ترد على هذه المصالح، بل و�مكن القول إنَّ الرخص )7
الشرع�ة إحدى الوسائل التي تحافظ أو ترعى هذه المصالح �مراتبها، وذلك من خالل إعطاء المكلف 

مًا شرع�ًا ُمخفَّفًا عن الحكم األصلي للحیلولة دون وقوعه في المشقة أو العنت أو الحرج في �عض حك
 األحوال.

فالرخصـــة الشـــرع�ة إذًا تتفـــق مـــع المقاصـــد الشـــرع�ة فـــي مبـــدأ الُ�ســـر ورفـــع الحـــرج والعنـــت عـــن المكلـــف، 
 ومراعاة مصالح الع�اد ودرء المفاسد عنهم.

 المطلب األول
 وحكمها و��ان مدى الحاجة والترخ�ص فیهامفهوم اإلجارة 

 الفرع األول: مفهوم اإلجارة
اإلجارة لغة: ِمْن َأَجر َ�ْأِجُر، َوُهَو َما أَعطیت ِمْن َأْجر ِفي َعَمٍل، وهي اْألُْجَرة على اْلَعَمل َوعقد یرد على 

33اْلَمَناِفع �عوض.

)8
677F

(
PT

(».للبذل واإل�احة ِ�ِعَوٍض معلومعلى منفعة مقصودة معلومة قابلة  عقد« اإلجارة اصطالحًا:
678F

9(

 ).174(ص:  المستصفىحمد، أبو حامد م ) الغزالي،5(
 ).2/21( ، مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة) ابن عاشور6(
) المقصد العـام مـن التشـر�ع هـو حفـظ المصـالح ودرء المفاسـد، وتنقسـم المصـالح �اعت�ـار آثارهـا فـي قـوام أمـر األمـة إلـى 7(

 ).231+3/194( ، مقاصد الشر�عة اإلسالم�ةثالثة أقسام: ضرور�ة، وحاج�َّة، وتحسین�ة، ابن عاشور
 ).1/7، (المعجم الوس�ط)، 4/10، (لسان العرب) ابن منظور، 8(
)، ابـن 5/371، (الـذخیرة، القرافـي، )5/105(تبیـین الحقـائق  )، و�نظر: الز�لعـي،3/438(مغني المحتاج ) الشر�یني، 9(

 ).2/169( الكافي في فقه اإلمام أحمدقدامة، 
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 الفرع الثاني: حكم اإلجارة
(اتفق الفقهاء

679F

Pعلى جواز اإلجارة، واستندوا إلى أدلة، أهمها )10

)11
680F

(
P: 

تَ��ۡیِن َعلَ��ٰىٓ أَن آ�ــات مــن الكتــاب العز�ــز، مثــل قولــه تعــالى:  :أوالً  ﴿قَ��اَل إِنِّ��ٓي أُِری��ُد أَۡن أُنِكَح��َك إِۡح��َدى ٱۡبنَتَ��يَّ َھٰ
﴾تَۡأجُ  نَِي ِحَجٖجۖ (َرنِي ثََمٰ

681F

682F(﴾اتُوُھنَّ أُُج�وَرُھنَّ  �، وقولھ تعالى: ﴿فَإِۡن أَۡرَضۡعَن لَُكۡم فَ )12

، وقول�ھ تع�الى: ﴿فََوَج�َدا )13
(فِیَھا ِجَداٗرا یُِریُد أَن یَنقَضَّ فَأَقَاَمھُۥۖ قَاَل لَۡو ِشۡئَت لَتََّخۡذَت َعلَۡیِھ أَۡجٗرا﴾

683F

14(. 
: هذه اآل�ات دلیـٌل علـى جـواز اإلجـارة، وألنهـا إذا جـازت فـي هـذه الحـاالت جـازت فـي غیرهـا، وجه الداللة

15(وما َقصَّ هللا علینا من شرائع من قبلنا من غیر نسخ �صیر شر�عة لنا.
684F

( 
P

ــاً  ــالَ  صــلى هللا عل�ــه وســلم: عــن أبــي هر�ــرة، عــن النبــي ثان� ــاَل �َُّ َتَع ــْوَم قــال: ((َق ــا َخْصــُمُهْم َی ــٌة َأَن ى: َثَالَث
َفى ِمْنـُه َوَلـْم ُ�ْعِطـِه الِقَ�اَمِة، َرُجٌل أَْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َ�اَع ُحر�ا َفَأَكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجیًرا َفاْسَتوْ 

()).َأْجَرهُ 
685F

16(

�كـون ِإال علـى شـيء مشـروع، فـدلَّ علـى  : أنَّ هللا توعَّد من ال ُ�عطي األجیر حقَّه، والوعیـد الوجه الداللة
 جواز اإلجارة. 

صـلى هللا ، قالـت: ((اْسـَتْأَجَر َرُسـوُل �َِّ صـلى هللا عل�ـه وسـلم: َأنَّ عائشة رضي هللا عنها، زوج النبـي ثالثاً 
�ًتـــاعل�ـــه وســـلم یِل َهاِدً�ـــا ِخرِّ (، َوَأُبـــو َ�ْكـــٍر َرُجـــًال ِمـــْن َبِنـــي الـــدِّ

686F

ـــاِر ُقـــَرْ�شٍ  ، َوُهـــَو َعَلـــى ِدیـــنِ )17 ، َفـــَدَفَعا ِإَلْ�ـــِه ُ�فَّ
( َثَالِث َلَ�اٍل ِبَراِحَلَتْیِهَما ُصْ�َح َثَالٍث)).َراِحَلَتْیِهَما، َوَواَعَداُه َغاَر َثْوٍر َ�ْعدَ 

687F

18(

، »ال �جوز ذلـك ألنـه غـرر �عنـي أنـه �عقـد علـى منـافع لـم تخلـق«م أنه قال: ن عبدالرحمن بن األصع) نقل ابن قدامة 10(
 ).6/5( المغني، ابن قدامة، »وهذا غلط ال �منع انعقاد اإلجماع«ثم قال: 

المقــدمات )، القرطبــي، 2/50( االخت�ــار لتعلیــل المختــار)، الموصــلي، 174 /4(بــدائع الصــنائع  ) ُینظــر: الكاســاني،11(
)، 2/169( الكـافي)، ابـن قدامـة، 7/389( الحاوي الكبیر)، المـاوردي، 26 /4( األمالشافعي،  )،2/165( الممهدات

 ).11/32(تفسیر القرطبي) (الجامع ألحكام القرآن )، القرطبي، 6/5( المغنيابن قدامة، 
 .27) القصص: 12(
 .6) الطالق: 13(
 .77) الكهف: 14(
ــــدائع الصــــنائع ) ُینظــــر: الكاســــاني،15( ــــرآن رطبــــي، )، الق4/173( ب ــــذخیرة)، القرافــــي، 11/32(الجــــامع ألحكــــام الق  ال

 ).6/5( المغني)، ابن قدامة المقدسي، 4/26( األم)، الشافعي، 5/371(
الجــامع المســند ]، ال�خــاري، 2270) رواه ال�خــاري فــي �تــاب اإلجــارة، �ــاب إثــم مــن منــع أجــر األجیــر رقــم الحــدیث [16(

 ).3/90(صح�ح ال�خاري) ( الصح�ح ...
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مـن اسـتئجار مـن یـدلُّهم علـى الطَّر�ـِق، هـو  صـلى هللا عل�ـه وسـلم: أنَّ أقلَّ ما ُ�ستدلُّ من فعلـه وجه الداللة
 جواز اإلجارة.

(: اإلجماع على جواز اإلجارة، وقد نقله ُ�لُّ من یهتمُّ �اإلجماع من العلماء.را�عاً 
688F

19( 
 الفرع الثالث: عالقة الحاجة والترخ�ص �اإلجارة

في هذا الفرع س�قف ال�احث �إذن هللا على مدى تأثیر قوة الحاجة والرخصـة فـي اإلجـارة مـن خـالل النقـاط 
 :اآلت�ة

 أوًال: ب�ان المسألة األصل
(الفقهاءاألصل الذي خالفته اإلجارة ب�ع المعدوم "كوَن المنفعة معدومًة عند العقد"، وقد اتفق 

689F

على عدم  )20
(جواز ب�ع المعدوم لما ف�ه من الغرر.

690F

21(

 ثان�ًا: ب�ان ُمستندها
ـــع المعـــدوم، ونكتفـــي بـــذ�ر أقواهـــا ثبوتـــًا،  ـــرة فـــي النَّهـــي عـــن ب� ـــى أحادیـــث �ثی تســـتند المســـألة األصـــل عل

 وأوضحها داللًة، �اإلضافة إلى اإلجماع، و��ان ذلك على النحو اآلتي:

 ).2/30، (لسان العربالِخرِّ�ت: الماهر الذي یهتدي لنها�ات المفاوز، وهي طرقها الخف�فة ومضا�قها، ابن منظور،  )17(
 ).3/89]، صح�ح ال�خاري (2264) رواه ال�خاري في �تاب اإلجارة، �اب إذا استأجر أجیرا ل�عمل له... رقم الحدیث [18(
رة مــن زمــن جمعــت علــى ذلــك قبــل وجــود األصــم حیــث �عقــدون عقــد اإلجــاوأمــا اإلجمــاع فــإن األمــة أ«) قــال الكاســاني: 19(

بـدائع  ، الكاسـاني،»إلـى یومنـا هـذا مـن غیـر نكیـر، فـال �ع�ـأ �خالفـه إذ هـو خـالف اإلجمـاع الصحا�ة رضي هللا عـنهم
، طـان، ابـن الق»�ـل مـن نحفـظ مـن أهـل العلـم -اإلجـارة-واتفـق علـى إجازتهـا «: )، وقال ابن القطان4/174( الصنائع

، مواهـب الجلیـل، الحطاب، »جائزة إجماعاً  -اإلجارة-وهي «)، وقال الحطاب: 2/159، (اإلقناع في مسائل اإلجماع
)، وقــال ابــن 4/27( األم، الشــافعي، »الخبــر و�جمــاع الفقهــاء �إجــازة اإلجــارة ثابــت عنــدنا«)، قــال الشــافعي: 5/389(

 ).6/5( المغني، ابن قدامة، »واز اإلجارةوأجمع أهل العلم في �ل عصر و�ل مصر على ج«: قدامة
)، ابــن قــ�م 20/542( مجمــوع الفتــاوى ) شــ�خ اإلســالم نفــى عــدم جــواز ب�ــع المعــدوم، وتا�عــه ابــن القــ�م، ابــن ت�م�ــة، 20(

 ).2/7( إعالم الموقعین عن رب العالمینالجوز�ة، 
بدا�ـة  )، القرطبـي،5/279( رح �نـز الـدقائق، ال�حر الرائق ش)، ابن نج�م5/138( بدائع الصنائع ) ُینظر: الكاساني،21(

)، 9/258( المجموع شرح المهـذب )، النووي،2/80( الفواكه الدواني)، النفراوي، 3/189( المجتهد ونها�ة المقتصد
، العـدة شـرح )، البهاء المقدسـي2/7( الكافي)، ابن قدامة المقدسي، 9/36( كفا�ة النب�ه في شرح التنب�هابن الرفعة، 

 ).240ص:( العمدة
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َعـْن َبْ�ـِع اْلَحَصـاِة،  صـلى هللا عل�ـه وسـلم، قال: ((نهـى َرُسـوُل هللا  عنهرضي هللاحدیث أبي هر�رة  .1
()).َوَعْن َبْ�ِع اْلَغَررِ 

691F

22(

ــة: ، والنهــُي �قتضــي التحــر�م، و��ــع المعــدوم یــدخل فــي الحــدیث ظــاهٌر فــي النهــي عــن الغــرر وجــه الدالل
(الغرر.

692F

23(

، َنَهى َعْن َبْ�ِع َحَبِل صلى هللا عل�ه وسلم: ((َأنَّ َرُسوَل �َِّ رضي هللا عنهحدیث عبد هللا بن عمر  .2
()).الَحَبَلةِ 

693F

24(

اللة: أنَّ المنع في هذا الحـدیث، مـن جهـة َأنَّـه ب�ـُع معـدوم، ومجهـول، وغیـر مقـدور علـى تسـل�مه،  وجه الدَّ
(فیدخل في بیوع الغرر.

694F

25(

(ب�ع المعدوم �اطل �اإلجماع ونقل ابن المنذر«اِإلجماع، قال النووي:  .3
695F

وغیره إجمـاع المسـلمین  )26
(».على �طالن ب�ع الثمرة سنتین

696F

27(

)، �تاب البیوع �اب �طالن ب�ـع الحصـاة، 1513) رقم (3/1153.... (صح�ح مسلم) ( المسند الصح�ح ) رواه مسلم،22(
 والب�ع الذي ف�ه غرر.

 ).5/175( نیل األوطار )، الشو�اني،156 /10( شرح النووي على مسلم) ُینظر: النووي، 23(
)، رواه 3/70)، صـح�ح ال�خـاري (2143ر وحبـل الحبلـة رقـم الحـدیث () رواه ال�خاري في �تـاب البیـوع، �ـاب ب�ـع الغـر 24(

 ).3/1153)، صح�ح مسلم (1514(ُمسلم في �تاب البیوع، �اب ب�ع الغرر وحبل الحبلة رقم الحدیث 
 ).4/358، (، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ) ُینظر: ابن حجر25(
م) فق�ــه مجتهــد، مــن الحفــاظ، 931-856هـــ= 319-242، أبــو �كــر، () هــو محمــد بــن إبــراه�م بــن المنــذر الن�ســابورىّ 26(

"اإلشــراف علــى "األوســط فــي الســنن واإلجمــاع واالخــتالف" ووكــان شــ�خ الحــرم �مكــة، لــه مصــنفات، منهــا "الم�ســوط"، 
 ).5/294، (، األعالم، الزر�لي، توفي في مكة"تفسیر القرآن""اختالف العلماء" ومذاهب أهل العلم" و

 ).9/258( المجموع شرح المهذب ) النووي،27(
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 ثالثًا: ب�ان المسألة المـُستثناة (الرخصة).
�عـد أن اتفـق الفقهـاء علـى المسـألة األصـل، اتفقـوا علـى اسـتثناء اإلجـارة مـن هـذا األصـل، ومـْن ثـمَّ جوازهـا 
ومشــروعیتها، وصـــرَّح جمــٌع مـــن الفقهــاء �ـــأنَّ جـــواز اإلجــارة، جـــاء رخصــًة، أو اســـتثناًء مــن األصـــل علـــى 

(خالف الق�اس.
697F

28(

 ا�عًا: ب�ان وجه الرخصة وسببها ونوعها.ر 
 أنَّ اإلجارة قد استثنیت من أصل الغرر، و��ع المعدوم المنهيِّ عنه. وجه الرخصة:
مراعاة حاجة الناس؛ فال �خفى ما للناس من حاجة إلى ذلـك؛ فـال �ملـك جم�ـع النـاس دورًا  سبب الرخصة:

ـنائِع للسكنى، وال وسـیلة للسـفر، وال َیْلـَزُم أصـحاَب األْمـ الِك إْسـكاُنهم وَحْمُلهـم َتَطوًُّعـا، و�ـذلك أصـحاُب الصَّ
َ�عمُلون �ـأْجر، وال َ�سـتط�ُع �ـلَّ أَحـٍد الق�ـام بتلـَك الصـنائع ِبنفسـه، وال َ�ِجـُد ُمَتَطوًِّعـا �ـه، فـال بـد مـن اإلجـارة 

نائع. (لذلك، بل ذلك مما جعله هللا طر�قًا للرزق حتى ِإنَّ أكثر المكاسب �الصَّ
698F

29(

 هي رخصة نص�ة �النظر إلى األدلة التي ذ�رها الفقهاء استدالًال على مشروعیتها. وع الرخصة:ن
 خامسًا: ب�ان المنع في المسألة األصل.

(المنُع في المسألة األصل سب�ه سدُّ الذر�عة، ألنَّ ب�ع المعدوم من أنواع الغرر المنهيِّ عنه
699F

، فب�ع )30
لى المنازعة، وهذا ُ�خاِلف المقصد العامَّ من تشر�ع المعامالت المعدوم یؤدي إلى الغرر الذي ُ�فضي إ

 التي ُشِرَعْت لتحقیق مصالح الع�اد.

علـــى خـــالف الق�ـــاس، ألن المنـــافع معدومـــة، و��ـــع المعـــدوم ال �جـــوز، إال أنـــا  -أي اإلجـــارة-وهـــي «) قـــال الموصـــلي: 28(
األصــل �قتضــي منــع اإلجــارة؛ «صــاري: )، وقــال األن2/50( االخت�ــار لتعلیــل المختــار ، الموصــلي،»جوزناهــا لحاجــة النــاس

)، وقــال البهــوتي: 3/342، (، الغــرر البه�ــة فــي شــرح البهجــة الورد�ــة، الســن�كي»ألنهــا ب�ــع معــدوم و�نمــا جــوزت للحاجــة
، »اإلجــارة والمســاقاة والمزارعــة والعرا�ــا والشــفعة والكتا�ــة ونحوهــا �الســلم مــن الــرخص المســتقر حكمهــا علــى خــالف الق�ــاس«

 ).2/241، (اإلرادات رح منتهىشالبهوتى، 
 ).6/5( المغني ) ابن قدامة المقدسي،29(
الب�ان في مذهب اإلمام  )، العمراني،3/189(بدا�ة المجتهد  )، القرطبي،5/138( بدائع الصنائع ) ُینظر: الكاساني،30(

 ).2/8( الكافي)، ابن قدامة، 5/65( الشافعي
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ة؟ -سبب الترخ�ص-ب�ان الحاجة سادسًا:   أهي عامَّة أم خاصَّ
الحاجة التي ذ�رها الفقهاء في الترخ�ص حاجٌة عامة، ألن �ثیـرًا مـن الّنـاس علـى َمـرِّ العصـور ال �ملكـون 

لســكنى أو وســیلًة للنقــل، وفــي العصــر الحــدیث اشــتدَّت الحاجــة أكثــر لإلجــارة، �ســبب تطــّور الح�ــاة، مكانــًا ل
 وعدم قدرة �ثیر من الناس على تملُّك أمور أساس�َّة في الح�اة، وِ�نما �قدرون على استئجارها.

�الحاجـة العامـة وال  مـا یتعلـق«وقد َمثـل أغلـُب الفقهـاء علـى الحاجـة العامـة �اإلجـارة، �قـول إمـام الحـرمین: 
ینتهــي إلــى حــد الضــرورة، وهــذا مثــل تصــح�ح اإلجــارة فإنهــا مبن�ــة علــى مســ�س الحاجــة إلــى المســاكن مــع 

(القصور عن تملكها وضنة
700F

701F(»مالكها بها على سبیل العار�ة فهذه حاجة ظاهرة )31

32(. 
 ب�ان هل تقوى الحاجة �مجردها على إث�ات الترخ�ص؟سا�عًا: 

م تبیَّن ثبوت الرخصة في اإلجارة، فقد جاءت أدلـة خاصـة �اسـتثنائها مـن أصـل المنـع، �عد التأمل ف�ما تق دَّ
وما �ان ذلك إّال لحاجة الناس إلیها، فدلَّ ذلك على اعت�ار الحاجـة فـي التـرخ�ص، لكـنَّ التـرخ�ص هـا هنـا 

 ال ُ�ضاف إلى مجرد الحاجة، حیث جاءت �ه األدلة، �هللا اعلم.
 المطلب الثاني

 ُحلّي الذهب والفضةإجارة  
إن هــذا الموضــوع یــرت�ط �عقــد اإلجــارة وهــي مــن العقـــود المال�ــة المهمــة التــي ال َ�ْســتغني عنهــا �ثیــر مـــن 

(النــاس، �مـــا أنـــه یـــرت�ط �الـــذهب والفضــة وهـــي مـــن األع�ـــان
702F

التـــي ال ُ�ســتغنى عنهـــا و�الـــذات مـــن ِقبـــل  )33
صـادي والمـادي لـدى �عـض النـاس مـع النساء، ومن ثم قـد تظهـر الحاجـة فـي حـاالت ضـعف الوضـع االقت

 ارتفاع ثمنها إلى استئجار هذه األع�ان بدل شرائها.

نَّة: اِإلمساك والُ�ْخل، ابن منظو 31(  ).13/261( لسان العربر، ) الضِّ
)، السـیوطي، 2/24( المنثـور فـي القواعـد الفقه�ـة)، وُ�نظـر: الزر�شـي، 2/79( البرهان في أصول الفقه) الجـو�ني، 32(

).88(ص:األش�اه والنظائر
عینّ�ــا  �قــال: اشــتر�تال الحاضــرة نقــدًا �انــت أو غیــره، ) أكثــر اســتعمال الفقهــاء لألع�ــان ف�مــا �قابــل الــدیون، وهــي األمــو 33(

 ).1/239، (معجم المصطلحات واأللفاظ الفقه�ةمحمود عبد الرحمن،  �عین: أي حاضرا �حاضر، عبد المنعم، د.
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 الفرع األول: صور إجارة الذهب والفضة
(ومن صور إجارة الذهب والفضة التي تحدث عنها الفقهاء في �تبهم

703F

34(: 
 إجارة الذهب والفضة �دنانیر ودراهم. .1
 إجارة الذهب والفضة من أجل استخدامها وزنًا. .2
 إجارة الذهب والفضة �حلي للز�نة. .3

ومــن ثــم فــإن الحاجــة مــن وجهــة نظــر ال�احــث قــد تتحقــق فــي هــذا العصــر فــي الصــورة الثالثــة، وهــي إجــارة 
الذهب والفضة المستخدم �حلي للز�نة، ألن الذهب لم �ُعد أداة للوزن في هـذا العصـر، ولـم �عـد الـذهب وال 

ر ودراهم في عصرنا الحالي، وعلى ذلك فإن ال�احث سـ�حاول الفضة �ستخدمان وس�طًا في الم�ادلة �دنانی
الوقوف على حكم الصورة الثالثة فقط، فـإن الحاجـة واضـحة فـي هـذا العصـر فیهـا مـن أجـل الز�نـة لمـن ال 

 �ملك ثمنها.
 الفرع الثاني: حكم إجارة حلي الذهب والفضة

ة نجــد لهــم ثالثــة أقــوال علــى النحــو عنــد النظــر فــي آراء الفقهــاء فــي حكــم إجــارة الحلــي مــن الــذهب والفضــ
 اآلتي:

جواز إجارة الحلي من الذهب والفضة دون تفر�ق بین �ون اإلجارة �أجرٍة من جنسـها أو مـن  القول األول:
(غیر جنسها، وهو قول الجمهور من الحنف�ة

704F

(، وقول لإلمام مالك)35
705F

(، والشافع�ة)36
706F

، وروا�ـة عـن اإلمـام )37
(أحمد وهو المذهب عند الحنابلة

707F

(، وقد استدلوا على ذلك �األدلة اآلت�ة)38
708F

39(: 
أنَّ ُحلي الذهب والفضة عیٌن ینتفع بها، ومنفعٌة م�احة مقصودة مع �قاء عینها فأشـبهت سـائر مـا  )1(

)، ابــن قدامــة، 3/446(، مغنــي المحتــاج )، الشــر�یني5/400( الــذخیرة)، القرافــي، 15/170( ، الم�ســوط) السرخســي34(
 ).6/143( المغني

ْغدي35(  ).15/170( ، الم�سوط)، السرخسي2/570( وى النتف في الفتا ) ُینظر: السُّ
 ).5/400( الذخیرة)، القرافي، 3/428( المدونة) ُینظر: مالك، 36(
 �حـر المـذهب فـي فـروع المـذهب الشـافعي )، الرو�ـاني،8/197( نها�ـة المطلـب فـي درا�ـة المـذهب) ُینظر: الجـو�ني، 37(
 ).3/446( ، مغني المحتاج)، الشر�یني7/181(
 ).3/556، (كشاف القناع)، البهوتى، 14/294( اإلنصاف )، الَمْرداوي،6/143( المغنيقدامة،  ) ُینظر: ابن38(
)، ابــن 6/143( المغنــي)، ابــن قدامــة، 8/197( نها�ــة المطلــب)، الجــو�ني، 15/170( ، الم�ســوط) ُینظــر: السرخســي39(

 م.1997-هـ1418)، دار الكتب العلم�ة، الط�عة األولى، 4/412، (، المبدع في شرح المقنعمفلح
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 تجوز إجارته.
هللا تعالى امتن بها أن المنفعة المتحصلة من إجارة الحلي وهي الز�نة من المقاصد األصل�ة، فإن  )2(

َم ِز�َنَة �َِّ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَ�اِدهِ ُقْل مَ : ﴿علینا �قوله 709F(﴾ْن َحرَّ

40(. 
أن هللا ت�ارك وتعالى أ�اح من التحلي والل�اس للنساء مـا حرمـه علـى الرجـال لحـاجتهن إلـى التـز�ن  )3(

و�خاصة لألزواج، �ما أسقط الز�اة عن حلیهن معونة لهن على اقتنائه، وهذه الحاجة قد ال تت�سر �الشراء 
 قها �اإلجارة.و�مكن تحق�

عدم جواز إجـارة الحلـي مـن الـذهب والفضـة إذا �انـت اإلجـارة �ـأجرة مـن جنسـها، وهـو وجـٌه  القول الثاني:
(عند الشافع�ة

710F

(، وروا�ة عند الحنابلة)41
711F

 تي:، وقد استدلوا على ذلك �اآل)42
(استدل الشافع�ة على هذا الوجه عندهم �منع إجارته حذرًا وخوفًا من الوقوع �الر�ا. )1(

712F

43(

(ونوقش من عدة أوجه
713F

44(: 
 �أنه ال ر�ا بین الذهب ومنافع الذهب. .1
كما أن عقد اإلجارة ال یدخله الر�ا، ولو جاز أن �منع مـن إجـارة حلـي الـذهب �الـذهب خـوف الر�ـا  .2

 لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الر�ا، وقد أجمعوا على جوازه فدل على فساد هذا االعت�ار �هللا أعلم.
إلى جوهر الحلي، و�لى األجرة المذ�ورة، فإن األجـرة فـي مقابلـة منفعـة الحلـي، ال فـي  أنه ال ُینظر .3

 مقابلة جوهره، فال یثبت شيٌء من أحكام الر�ا على هذا الوجه.
ــیلهم �ــأّن الحلــي تحتــك �االســتعمال فیــذهب منهــا أجــزاء و�ن �انــت �ســیرة،  )2( الحنابلــة عبــروا عــن دل

(نتفاع بها، ف�فضي إلى ب�ع ذهب بذهب وشيء آخر.ف�حصل األجر في مقابلتها ومقابلة اال
714F

45(

 .32) األعراف: 40(
 ).6/46(المجموع  )، النووي،7/181(�حر المذهب  )، الرو�اني،3/279( الحاوي الكبیر) ُینظر: الماوردي، 41(
 اإلنصـاف )، الَمـْرداوي،4/412( المبـدع فـي شـرح المقنـع )، ابن مفلح،6/143( المغني) ُینظر: ابن قدامة المقدسي، 42(
)14/294.( 
 ).6/46( المجموع شرح المهذب )، النووي،3/279( الحاوي الكبیرالماوردي، ) ُینظر: 43(
)، 7/181(�حر المـذهب  )، الرو�اني،8/197( نها�ة المطلب )، الجو�ني،3/279( الحاوي الكبیر) ُینظر: الماوردي، 44(

 ).6/46( المجموع شرح المهذب النووي،
، �شــاف )، البهــوتى4/412( المبــدع فــي شــرح المقنــع ن مفلــح،)، ابــ6/143( المغنــي) ُینظــر: ابــن قدامــة المقدســي، 45(

 ).3/556( القناع
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(ونوقش من وجهین
715F

46(: 
أن ذلــك الــنقص �ســـیر ال ُ�قابــل �عـــوض وال �كــاد �ظهـــر فــي وزن، ولـــو ظهــر فـــاُألجرُة فــي مقابلـــة  .1

 االنتفاع ال في مقابلة الّذاهب.
بلـة الجـزء أن األجر في اإلجارة إنما هو عوض المنفعة �ما في سائر المواضـع، ولـو �ـان فـي مقا .2

 الذاهب لما جاز إجارة أحد النقدین �اآلخر إلفضائه إلى الفرق في معاوضة أحدهما �اآلخر قبل الق�ض.
(: �راهة إجارة حلي الذهب والفضة، وهو قول المالك�ة وقوٌل آخر لإلمام مالكالقول الثالث

716F

سواء �انـت  )47
(األجرة من جنس الحلي أو من غیر جنسه، وروا�ة عند الحنابلة

717F

 إذا �انت األجرة من جنس الحلي. )48
ألن أخذ األجـرة علـى ذلـك لـ�س مـن مكـارم األخـالق، و�نمـا تكـون ز�ـاة الحلـي �إعارتـه لمـن یتـز�ن  )1(

(�ه، و�ذا �ان �ذلك فصارت منفعته معدة لإلعارة فال ُ�كرى.
718F

49(

زواج وأســقط �ــأن هللا تعــالى أ�ــاح التحلــي للنســاء مــا حرمــه علــى الرجــال لحــاجتهن إلــى التــز�ن لــأل ونــوقش:
(الز�اة عن حلیهن معونة لهن على اقتنائه.

719F

50(

(أن القول �الكراهة ف�ه خروج من خالف القائلین �عدم الصحة. )2(
720F

51( 
�أن الكراهة حكم شرعي �فتقر إلى دلیل، والتعلیل �الخالف ال �صح أن �كـون دلـیًال ال تثبـت ف�ـه ونوقش: 
(األحكام.

721F

52(

لمستأجر، وقد أخذ ر�حـه فـي مقابلتـه نقـدًا، فكأنـه نقـد فـي وألن إجارته تؤدي إلى نقصه �استعمال ا )3(

 ) ُینظر: المصادر السا�قة.46(
 ).7/485، (منح الجلیل شرح مختصر خلیل)، عل�ش، 5/400( الذخیرة)، القرافي، 3/428( المدونة) ُینظر: مالك، 47(
 ).3/556( ناع، �شاف الق)، البهوتى14/294( اإلنصاف ) ُینظر: الَمْرداوي،48(
منح  )، عل�ش،7/18، (، شرح مختصر خلیل)، الخرشي5/400( الذخیرة)، القرافي، 3/428( المدونة) ُینظر: مالك، 49(

 ).7/485( الجلیل
 ).6/143( المغني) ُینظر: ابن قدامة، 50(
 ).3/556( ، �شاف القناع) ُینظر: البهوتى51(
، �حـث مقـدم لمـؤتمر 26، صالذهب والفضة (الـدنانیر والـدراهم) نصوص الفقهاء في وظ�فة) ُینظر: العجمي، نا�ف، 52(

، األحكـــام الفقه�ـــة لنـــوازل الـــذهب والفضـــةم، البر�ـــاتي، ناصـــر بـــن عبـــد الكـــر�م، 2007شـــورى الفقهـــي الثـــاني فـــي الكو�ـــت
 م، رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة.2008 –ه1429، 144ص
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(مقابلة نقد، و�نما لم �حرم؛ ألنه ل�س محققًا فإن هذا �قتضي �راهة إجارته.
722F

53(

ـــي مـــن الجامـــدات فـــال یـــؤثر ف�ـــه  نـــوقش: ـــأن الـــنقص غیـــر محقـــق، وهـــو �ـــالم غیـــر معقـــول؛ ألن الحل �
(االنتفاع.

723F

54(

(، ول�س ذلك من المقاصد األصل�ة.أن المقصود من إجارة الحلي هو الز�نة )4(
724F

55( 
أن الز�نة وهي المنفعة المتحصلة من إجارة الحلي من المقاصد األصل�ة فإن هللا تعالى امتن بها  ونوقش:

َم ِز�َنَة �َِّ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَ�اِدهِ علینا �قوله: ﴿ 725F(﴾ُقْل َمْن َحرَّ

56(.)726F

57(

ى جـواز إجـارة الحلـي إذا �انـت األجـرة مـن جـنس الحلـي أو أن جمهور الفقهاء علـخالصة اآلراء السا�قة: 
مــن غیــر جنســها، �اســتثناء �راهــة المالك�ــة إجــارة الحلــي �ــالمطلق، ومنــع الشــافع�ة فــي وجــه والحنابلــة فــي 

 .روا�ة إجارة الحلي إذا �انت األجرة من جنس الحلي فقط
جـارة ُحلـي الـذهب والفضـة هـو الـراجح، یـرى ال�احـث َأنَّ مـا ذهـب إل�ـه جمهـور الفقهـاء مـن جـواز إ الراجح:

سواء �انت اإلجارة �أجرة من جنسها أو مـن غیـر جنسـها، وذلـك بنـاًء علـى أصـل جـواز اإلجـارة لكـل عـین 
 ُ�مكن االنتفاع بها منفعة م�احة مشروعة مع �قاء عینها.

��ــــار علمــــاء و�ــــرأي الجمهــــور أفتــــى الــــد�تور حســــام الــــدین عفانــــة، والموســــوعة الفقه�ــــة الكو�ت�ــــة، وهیئــــة 
(السعود�ة، ونص عل�ه مع�ار الذهب في المعاییر الشرع�ة (أیوفي).

727F

58(

رقـاني علـى مختصـر خلیـل )، الزرقـاني،7/18( رح مختصـر خلیـلشـ ) ُینظر: الخرشي،53(  )، الدسـوقي،7/34، (شـرح الزُّ
 ).3/556( ، �شاف القناع)، البهوتى4/17، (حاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیر

رقاني على مختصر خلیل )، الزرقاني،7/18( شرح مختصر خلیل ) ُینظر: الخرشي،54(  ).7/34( شرح الزُّ
 ).6/143( المغنيیل ابن قدامه عن اإلمام مالك، ابن قدامة، ) نقل هذا الدل55(
 .32) األعراف: 56(
 ).6/143( المغني) ُینظر: ابن قدامة، 57(
فتـاوى اللجنـة  ،)11/276، (، الموسـوعة الفقه�ـة الكو�ت�ـة)11/125، (فتاوى �سألونكحسام الـدین، ، ) ُینظر: عفانة58(

) مع�ـار 5/3/1، الفقـرة رقـم (المعـایر الشـرع�ة)، أیـوفي، 19750فتـوى رقـم ( )15/80، (الدائمة لل�حوث العلم�ـة واإلفتـاء
.1335)، ص57رقم (
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 المطلب الثالث
مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وحكمها  

 و��ان مدى الحاجة والترخ�ص فیها
 الفرع األول: مفهوم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك

ون عنهـــا، ولـــذا فـــإن تعر�فهـــا جـــاَء مـــن العلمـــاء هـــي مـــن المســـائل المعاصـــرة التـــي لـــم یـــتكلم الفقهـــاء األقـــدم
ًة ُمعیَّنــة مــن الــزمن، �ـــُأْجرة «المعاصــر�ن علــى أنهــا:  تمل�ــك منفعــة �عــض األع�ــان �الــدور والمعــدات، ُمــدَّ

معلومة تز�د عادة عن أجرة المثل، على َأْن ُ�ملَّك المؤجر العـین المـؤجرة للمسـتأجر، بنـاء علـى وعـد سـابق 
ــــة  ــــِع ُمســــتحّقات األجــــرة أو أقســــاطها، وذلــــك �عقــــد بتمل�كهــــا، فــــي نها� المــــدة أو خاللهــــا، �عــــَد ســــداِد جم�

(».جدید
728F

59(

(ولإلجارة المنته�ة �التمل�ك صور �ثیرة، من أهمها
729F

60(: 
 اِإلجارة المنته�ة بتملك العقار مع آخر قسط من اُألجرة. .1
 اط.اِإلجارة مع وعد �الشراء �مبلغ (حق�قي، أو رمزي) �عَد سداد جم�ع اَألقس .2
عقد إ�جار مـع الوعـد به�ـة العـین المسـتأجرة عنـد االنتهـاء مـن وفـاء جم�ـع أقسـاط اإلجـارة، وتكـون  .3

 اله�ة �عقد ُمنفِصل.
عقــد اِإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك عــن طر�ــق عقــد واحــد یتضــمَّن اِإلجــارة والب�ــع المـــُعلَّق علــى شــرط  .4

 سداد جم�ع أقساط اإلجارة.
 نته�ة �التمل�كالفرع الثاني: حكم اإلجارة الم

كمــا أشــرت فــي الســطور الســا�قة، فــإنَّ اِإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك لهــا صــوٌر �ثیــرة، وال یتَّســع المقــام لب�ــان 
جم�ــع الصــور والوقــوف علــى آراء العلمــاء فیهــا، لــذا ســیتم ذ�ــر آراء الفقهــاء �الصــورة الـــُمط�َّقة فــي البنــوك، 

ـــة المعاصـــرةوه�ـــة،  ،) الزحیلـــي59( ـــامالت المال� ـــد، ، )، وُ�نظـــر: الحـــافي394(ص: المع ـــكخال ـــة �التمل�  اإلجـــارة المنته�
 ).48(ص:

ــــه االســــالمي) ُینظــــر: 60( ــــع الفق ــــي، )، الزحی494-492ص/1ج/12(ع مجلــــة مجم ــــة المعاصــــرةل ــــامالت المال�  المع
، اإلجــارةعبــد الســتار، ، )، أبــو غــدة200-195(ص:ب�ــع التقســ�ط وأحكامــه، )، التر�ــي، ســل�مان، 408-405(ص:
).119135(ص:
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تم تمل�ك العین المؤجرة �عقد ُمستقل، إما ب�عًا أو ه�ـة، ومـْن ثـمَّ والتي تم ب�انها في التعر�ف سا�قًا، �حیث ی
 فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم اإلجارة المنته�ة �التمل�ك على النحو اآلتي:

(منع اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك، وهـو رأي مجموعـة مـن العلمـاء وال�ـاحثین القول األول:
730F

، مسـتندین إلـى )61
 األدلة اآلت�ة:

: أنهــا عقــد جــامٌع بــین عقــدین علــى عــین واحــدة غیــر مســتقر علــى َأحــدهما وهمــا مختلفــان فــي الحكــم، أوالً 
 متناف�ان ف�ه، وقد سبق ذ�ر أدلة منع ذلك.

: أنَّ هذه العقد قد اشتمل على تزو�ر وغـش ومخادعـة، فـال �صـحُّ أْن ُیوَصـف �أنَّـه عقـد ب�ـع، أو عقـد ثان�اً 
 إجارة �حال من األحوال.

: َأنَّ هذا الب�ع قد تضـمَّن شـرًطا �جعـل العقـد �ـاطًال؛ ألنَّ الب�ـع �التقسـ�ط مـع االحتفـاظ �الملك�ـة لل�ـائع ثالثاً 
 إلى أن �سدد جم�ع األقساط مخالف لمقتضى العقد.

 أن هذا العقد ف�ه غرر بیٌِّن من وجهین: :را�عاً 
فعـــه مـــن ثمـــن أن المشـــتري لـــو تخلَّـــف عـــن تســـدید قســـط مـــن األقســـاط ضـــاع عل�ـــه جم�ـــع مـــا د .1

م �ان أجرة، ول�س ثمًنا، وأنَّ شرط التملُّك لم یتحقَّق وهذا غرر بیِّن.  للسلعة، �حجة أنَّ ما قدَّ
د بـین الب�ـع واإلجـارة، وقـد �حصـل الب�ـع  .2 عدم ظهور ماه�ة العقد إّال �عد آخر دفعة، فالعقد ُمتـردِّ

 وقد ال �حصل، وهذا غرر بیِّن.
، علـى سـبیل جـواز اإلجـارة الم القول الثاني: نته�ـة �التمل�ـك، �حیـث یـتم تمل�ـك العـین المـؤجرة �عقـد ُمسـَتِقلٍّ

اله�ة، أو الب�ع بثمن حق�قي أو رمزي، وهو رأي مجموعة من الُعلماء وال�احثین المعاصر�ن، مستندین إلى 
(األدلة اآلت�ة

731F

62(: 

) المنعقـدة فـي الر�ـاض 52) من الذین قـالوا بـذلك مجلـس هیئـة ��ـار العلمـاء فـي المملكـة العر��ـة السـعود�ة فـي دورتـه (61(
)، والش�خ سـل�مان بـن 146(ص: فقه المعامالت المال�ة المعاصرهـ، نقل القرار الخثالن، سعد، 29/10/1420بتار�خ 

ب�ـع التقسـ�ط تر�ي التر�ي، الـذي لـم ُ�جـزه فـي �عـض الصـور، وتوقـف فـي �عضـها دون أن یتـرجح لـه الجـواز، التر�ـي، 
ـــان، 200-195(ص: وأحكامـــه ْبَ�اِن، ُدْبَ� ـــدُّ ـــاَمَالُت الَما)، وال ـــَرةالُمَع ـــُة َأَصـــاَلة َوُمَعاَص )، والمن�عـــي، 538-9/523، (ِل�َّ
ــــة �التمل�ــــك،محمــــد،  ــــة مجمــــع الفقــــه االســــالمي)، والشــــ�خ عبــــد اللط�ــــف الفرفــــور، 13/84(ع اإلجــــارة المنه�  مجل

 ).650ص/1ج/12(ع
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 َأنَّ األصل في العقود اإل�احة والحلُّ حتى َیِرَد الحاظُر والـُمحرِّم. )1
نَّ الحاجة داع�ة إلى اِإلجارة المنته�ِة �التمل�ِك؛ لما فیها من توسـعة علـى النـاس فـي هـذا الزمـان، أَ  )2

 فقد زادت حوائجهم، ولم َ�ُعْد أحٌد ُ�قِرض اآلخر�ن، لفساد ذمة الناس ومماطلتهم.
عقـدان  َأنَّ هذه اإلجارة ال تشتمل على إجارة و��ع في آن واحـد، وهـو المنهـيُّ عنـه شـرعًا، بـل همـا )3

 ُمنفِصالن، اإلجارة ابتداًء، والب�ع أو اله�ة في نها�ة اإلجارة، عمًال بوعد سابق ُملِزم.
تخر�جها على رأي ُمتأخري الحنابلة �حر�ة التعاقد أو االشتراط، و�ون األصل في ذلك اإل�احة ما  )4

(لم �صادم الشرع، أو ینقض الحكم األصلي للعقد.
732F

63(

لعــین المــؤجرة قبــل العقــد أو َأثنائــه ال �ضــرُّ أيَّ عقــد شــرعًا؛ وال ُ�ِخــلُّ أن وجــود وعــد ُملــِزم بتمل�ــك ا )5
  �مشتمالت العقد.

: یتبیَّن أنَّ جمهور العلماء وال�احثین المعاصر�ن ال یرون جواز الصورة اَألصل�ة لإلجارة المنته�ة الخالصة
، دون إبرام عقـد جدیـد، واختلفـوا فـي �التمل�ك، وهي َتَملُُّك المستأجر العقد عند سداد آخر قسط من اإل�جار

 الصور األخرى.
ـــة لهـــذه المعاملـــة فـــي هـــذا  الـــراجح: یـــرى ال�احـــث َأنَّ القــول الثـــاني هـــو الـــراجح، وذلـــك لحاجـــة النــاس الماسَّ

ــوا�ط التــي وضــعها الفقهــاء، �حیــث تكــون المعاملــة شــرع�ة، ومــع ضــرورة  العصــر، ولكــن مــع األخــذ �الضَّ

)، 4/12(110ه، قــرار رقــم: 1421) مــن الــذین قــالوا بــذلك مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي دورتــه الثان�ــة عشــر �الر�ــاض 62(
المعــامالت المال�ــة المـــُعاصرة فــي الفقــه محمــد عثمــان، ، )، وشـبیر697ص/1ج/12(ع مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي

ـــة المعاصـــرة)، ود. وه�ـــة الزحیلـــي فـــي �تا�ـــه 325، (ص:االســـالمي ـــد 413-394(ص: المعـــامالت المال� )، ود. خال
المعـامالت المال�ـة المعاصـرة محمد رواسي، ، عه جي)، وقل202-95(ص: اإلجارة المنته�ة �التمل�كالحافي في �تا�ه 

-123(ص: اإلجـارة)، أبـو غـدة، 273، (ص:صكوك اإلجـارة)، میرة، حامد، 89-86، (ص:في ضوء الفقه والشر�عة
ابـراه�م الـدبو، والشـ�خ محمـد المختــار  هللا ابـراه�م، ود. عبـد هللا بــن ب�ـه، ود. حسـن الشـاذلي، والشـ�خ عبـد د. )، و 140

)، والشـ�خ 2734-4/2607ج/5(ع مجلة مجمع الفقه اإلسالميود.صدیق الضر�ر، من خالل �حوثهم فـي  السالمي،
 مجمـــــــع الفقـــــــه اإلســـــــالمي مجلـــــــةمحمـــــــد علـــــــي التســـــــخیري، ود.علـــــــي القـــــــره داغـــــــي، مـــــــن خـــــــالل �حـــــــوثهم فـــــــي 

 ).409،429ص/1ج/12(ع
إن قـال �عتـك علـى أن تنقـدني الـثمن إلـى فـ«تحـت عنـوان اشـتراط ال�ـائع الخ�ـار إن لـم �قـ�ض الـثمن:  :) قال ابن قدامـة63(

 ).4/129( ئكصغضى، ابن قدامة، »ثالث أو مدة معلومة و�ال فال ب�ع بیننا فالب�ع الصح�ح نص عل�ه
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فقــط إلتمــام هــذه المعاملــة، والتأكــد ِمــْن أن �كــون هــذا البنــك لــه مرجع�ــة وهیئــة التعامــل مــع بنــك إســالميٍّ 
 شرع�ة تراجع جم�ع ُمعامالِته.

 المنه�ة �التمل�ك الفرع الثالث: عالقة الحاجة والترخ�ص �اإلجارة
 أوًال: ب�ان المسألة األصل

د عقـدین متناقضـین فـي �ختلف أصل هذه المسألة �اختالف صورها، ولكـنَّ أوضـح أصـل تخالفـه، هـو ورو 
الحكــم علــى محــلٍّ واحــد، ومثــال ذلــك: أْن یــرد عقــد الب�ــع واِإلجــارة علــى عــین، فحكــم عقــد اِإلجــارة هــو �قــاء 
العین ملكًا للمؤجر، وحكم عقد الب�ع هو انتقال العین إلى ملك المشتري، وهما حكمـان متضـادان موردهمـا 

(عقد في عقد، لما ف�ه من الغرر والجهالة عیٌن واحدة، والجمهور ُمتَّفقون على منع اشتراط
733F

، ووجه َأنَّهـا )64
من قبیل اشتراط عقد في عقـد، �ـون الب�ـع أو اله�ـة مشـروطة �انتهـاء اِإلجـارة وتسـدید �امـل أقسـاطها التـي 

ل إلى ثمن.  تتحوَّ
 ثان�ًا: ب�ان ُمستندها

تستند المسألة األصل إلى مجموعة من األحادیث، منها: 
65().(َال َ�ِحلُّ َسَلٌف َوَ�ْ�ٌع، َوَال َشْرَطاِن ِفي َبْ�عٍ : هللا عل�ه وسلم صلىحدیث الرسول  )1

734F

(
P 

َعــْن َبْ�َعَتــْیِن ِفــي  صــلى هللا عل�ــه وســلم، قــال: (َنَهــى َرُســوُل �َِّ رضــي هللا عنــهوحــدیث أبــي هر�ــرة  )2

 تبیـین الحقـائق )، الز�لعـي،13/16، (، الم�سـوط) وهم الحنف�ة و�عض المالك�ة والشافع�ة والحنابلة، ُینظـر: السرخسـي64(
 المغنــيابــن قدامــة،  )،3/438(، مغنــي المحتــاج )، الشــر�یني9/314( ع شــرح المهــذبالمجمــو  )، النــووي،5/126(
 ).11/230(اإلنصاف  )، الَمْرداوي،4/314(
و�جـوز اجتمـاع الب�ـع واإلجـارة «أما المالك�ة فإنهم ُ�جیزون الجمع بین الب�ع واالجارة في الصح�ح عندهم، قال القرافي:      

 .)5/415( الذخیرة، القرافي، »دون الجعل
الجـامع الصـح�ح  )، والترمـذي،6671)، رقم الحـدیث (11/253، (مسند اإلمام أحمد بن حنبل) أخرجه اإلمام أحمد، 65(

) 1234)، فــي �تــاب البیــوع، �ــاب مــا جــاء فــي �راه�ــة ب�ــع مــا لــ�س عنــدك، رقــم الحــدیث (3/527( (ســنن الترمــذي)
)، �تــاب البیــوع، �ــاب شــرطان فــي ب�ــع، رقــم 7/340، (ى الســنن الكبــر  ، والنســائي،»هــذا حــدیٌث حســٌن صــح�ح«وقــال: 

، الحــاكم الن�ســابوري، »هــذا حــدیث علــى شــرط جملــة مــن أئمــة المســلمین صــح�ح«)، وقــال الحــاكم: 4630الحــدیث (
 ).2/21، (المستدرك على الصح�حین
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().ْ�َعةٍ بَ 
735F

66(

األحادیـث ظـاهرة فـي النهـي عـن االشـتراط فـي العقـد، وعلـى جمـع عقـدین فـي عقـد، واإلجـارة  وجه الداللة:
، ف�شـملها هـذا النَّهـي، والنَّهـُي المنته�ة �التمل�ك تشمل عقدین فـي عقـد، وفـي �عـض صـورها عقـد مـع شـرط

 �قتضي التَّحر�م.
َعـْن َبْ�ـِع  صـلى هللا عل�ـه وسـلمأنَّ في مثل هذه الصورة تقع الجهالة والغـرر، وقـد (نهـى َرُسـوُل هللا  )3

736F()اْلَحَصاِة، َوَعْن َبْ�ِع اْلَغَررِ 

، والنهي �قتضي التحر�م. )67
 ثالثًا: ب�ان المسألة المـُستثناة (الرخصة).

ظهرت في العصر الحدیث �ثیر من المعامالت المال�ة الحدیثة، ومن هذه المعامالت مـا ُ�سـّمى �اإلجـارة  
رة مـــن المــــَُؤِجر إلــــى المنته�ـــة �التمل�ـــك، وهـــي فـــي صـــورها المتعـــددة تهـــدف إلــــى نقـــل ملـــك  العـــین الــــُمؤجَّ

المـــُستأِجر، ورغــم أن هــذه المعاملــة فیهــا مخالفــٌة لألصــل لمــا فیهــا مــن وروٍد  لعقــدین علــى محــلٍّ واحــد، أو 
اشتراط عقد في عقد، فِإنَّ �ثیرًا من العلماء المعاصـر�ن ذهبـوا إلـى جـواز هـذه المعاملـة، �حیـث �قـوم البنـك 

العقار مع وعـد بتمل�كـه للمسـتأجر �عـد سـداد جم�ـع أقسـاط االجـارة، وذلـك إمـا علـى اِإلسالمي مثًال بتأجیر 
د، وذلك مراعاة لحاجة الناس ِإلیها.  سبیل اله�ة أو الب�ع �مبلغ ُمحدَّ

 را�عًا: ب�ان وجه الرخصة وسببها ونوعها.
 استثناء اِإلجارة المنته�ة �التمل�ك من أصل منع اشتراط عقد في عقد.وجه الرخصة: 
مراعاة حاجة الناس والت�سیر علیهم؛ فال �خفى ما للنـاس مـن الحاجـة إلـى ذلـك؛ فـال �ملـك  سبب الرخصة:

جم�ــع النــاس دورًا للســكنى، وال وســیلة للســفر، وال ُیلــزم أصــحاب األمــالك إســكانهم وحملهــم تطوعــا، وأ�ضــًا 

)، 2444الحــدیث ( )، �تــاب البیــوع، �ــاب النهــي عــن ب�عتــین فــي ب�عــة رقــم4/957، (، الموطــأ) أخرجــه اإلمــام مالــك66(
)، والترمذي في سننه، �ـتاب البیوع، �اب ما جـاء في النهـي 9584) رقم الحدیث (15/358( مسندهواإلمام أحمد في 

حدیث أبي هر�ـرة حـدیث حسـن صـح�ح، والعمـل علـى «)، وقال: 1231)، رقم الحدیث (3/525عن ب�عتین في ب�عة (
)، رقـــم الحــدیث 7/259البیــوع، �ــاب فــ�من �ــاع ب�عتــین فــي ب�عـــة ( ، وأخرجــه النســائي فــي �تــاب»هــذا عنــد أهــل العلــم

عــن حــدیث بــن عمــر  صــلى هللا عل�ــه وســلمهــذا الحــدیث مســند متصــل عــن النبــي «)، وقــال ابــن عبــد البــر: 4632(
)، وصـححه اإلمـام األل�ـاني 6/448، (االستذ�ار ، ابن عبد البر،»وحدیث بن مسعود وحدیث أبي هر�رة و�لها صحاح

 )، المحقق: محمد ناصر الدین األل�اني.2/867، (مشكاة المصاب�حكاة المصاب�ح، التبر�زي، في مش
 ).7) رواه مسلم، سبق تخر�جه (ص:67(
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تضـرر ال�ـائع فـي ب�ـع التقسـ�ط اللجوء إلى اإلجارة طوال العمر ف�ه هدٌر لألمـوال دون ملـك، وفـي المقابـل ی
ر المشتري في الوفـاء �األقسـاط، ومـن هنـا التقـت حاجـة ال�ـائع  ِإذا انتقل المب�ع من ملكه، ثم ماطل أو تعسَّ
ل�قاء المب�ع في ملكه لحین اسـتالم �افـة الـثمن، مـع حاجـة النـاس للتملـك، واإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك تلبـي 

 حاجة الطرفین.
 صة اجتهاد�ٌة ُمعاصرة.هي رخ نوع الرخصة:
 وعالقة ذلك �الترخ�ص. ،دلیل المسألة األصل من جهة ثبوتهخامسًا: ب�ان 

�ــالنظر إلــى أدلــة المســألة األصــل، وهــي مــن األحادیـــث النبو�ــة الشــر�فة، یتبــین قوتهــا مــن جهــة الثبـــوت، 
 ى التجوز ف�ه.فاألحادیث جم�عها صح�حة، و�ه یتبین أنه غیر مدخول علیها من جهة الثبوت، یؤدي إل

 سادسًا: ب�ان دلیل المسألة األصل من جهة داللته, وعالقة ذلك �الترخ�ص.
مــن خــالل اســتعراض أدلــة المســألة األصــل، مــن جهــة قطع�ــة أو ظن�ــة داللتهــا، نجــد أن األحادیــث النبو�ــة 

ث النهـي عـن ضع�فة الداللة على المسألة األصل، فقد ذ�ر الفقهاء تفسیرات �ثیرة لها، وهي َأحدها، وحدی
الغرر قطعي الداللة؛ ألنه نصَّ على ذلك، ولكنَّ المقصود �ه الغرر العـام الـذي لـه أسـ�اب ُمتعـددة، و�ـون 
اِإلجـــارة المنته�ـــة �التمل�ـــك تنطـــوي علـــى غـــرر، هـــو أمـــٌر �حتـــاج إلـــى تحقیـــق، و�ـــه یتبـــین أن أدلـــة األصـــل 

 جوز فیها.مدخول علیها من جهة الداللة، على نحٍو �مكن أن یؤدي إلى الت
 سا�عًا: ب�ان المنع في المسألة األصل.

المنُع في المسألة األصل سب�ه سـدُّ الذر�عـة، فجمـع عقـدین فـي عقـد واحـد یـؤدي إلـى الجهالـة والغـرر الـذي 
ُ�فضـــي إلـــى المنازعـــة، وهـــذا ُ�خـــاِلف المقصـــد العـــام مـــن تشـــر�ع المعـــامالت التـــي ُشـــِرَعْت لتحقیـــق مصـــالح 

 الع�اد.
 أهي عامة أم خاصة؟ -سبب الترخ�ص -لحاجة ثامنًا: ب�ان ا

عامـة، فـإن �ثیـرًا مـن النـاس علـى مـد العصـور ال �ملكـون  الحاجة التي ذ�رها الفقهاء في الترخ�ص حاجـةٌ 
مكانــًا للســكنى أو وســیلة للنقــل، وحتــى فــي العصــر الحــدیث الــذي اشــتدت الحاجــة ف�ــه أكثــر، �ســبب تطــور 

لنـاس علـى تملـك أمـور أساسـ�ة فـي الح�ـاة، وفـي المقابـل لـم �عـد أحـد الح�اة وتقدمها، وعدم قدرة �ثیر من ا
ـت �ثیـرًا مـن النـاس، وقـد �ـان جـواز اإلجـارة  یلجأ إلى اإلقـراض، وفـي هـذه المعاملـة تلب�ـة للحاجـة التـي مسَّ

 لحاجة الناس العامة لها، واآلن فإن اإلجارة المنته�ة �التمل�ك تلبي الحاجة العامة نفسها للناس.
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 ب�ان هل تقوى الحاجة �مجردها على إث�ات الترخ�ص؟ تاسعًا:
م أنَّ أدلة المسألة األصل قو�ة من جهة الثبوت، ولكنَّها ضع�فة من جهة الداللـة، ممـا یـؤدي  تبین ف�ما تقدَّ
ـــة �التمل�ـــك للحاجـــة، �ظهـــر أنَّ  ـــة التجـــوز فیهـــا، وعلـــى مـــذهب القـــائلین �جـــواز اِإلجـــارة المنته� إلـــى إمكان�

ذلك هو الحاجة، وهم و�ْن عضدوها �أدلة أخرى، فِإنَّها أدلة اجتهاد�ة ال تخلـو مـن إیـراد، و�ـه مستندهم في 
�ظهر أن الحاجة عمدتهم في التَّـرخ�ص، ولكـن هـذه الحاجـة لـم تكـن �مجردهـا ُمسـتند التـرخ�ص؛ ألنَّ أدلـة 

ل، فــإذا مــا اعتضــد المنــع فــي األســاس ضــع�فٌة مــن جهــة داللتهــا، فــالتجوز �ــان هاهنــا أساســًا لضــعف الــدلی
 �الحاجة الظاهرة أمكن الترخ�ص �اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، �هللا أعلم.

 لمطلب الرا�عا
 إجارة ُحلّي الذهب والفضة المنته�ة �التمل�ك 

 وتأثیر الحاجة والترخ�ص علیها
المعاصر�ن  �عد أن اتضح حكم إجارة الذهب والفضة �حلي في المطلب السابق، و�ما أن �ثیرًا من الفقهاء

أجازوا �عـض صـور اإلجـارة المنته�ـة �التمل�ـك، �حـاول ال�احـث فـي هـذا المطلـب الوقـوف علـى حكـم إجـارة 
 حلي الذهب والفضة المنته�ة �التمل�ك.

 الفرع األول: حكم إجارة حلي الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك
رة التي لـم �قـف علیهـا الفقهـاء قـد�مًا ومـن ثـم من المعلوم أن اإلجارة المنته�ة �التمل�ك من المسائل المعاص

فإن محاولة الوقوف على حكم إجارة الحلي إجارًة ُمنته�ة �التمل�ك تكـون مـن خـالل النظـر فـي أراء الفقهـاء 
 وال�احثین المعاصر�ن، و�مكن القول إنَّ لهم ثالثة أقوال في ذلك على النحو اآلتي:

فضــة إجــارة منته�ــة �التمل�ــك، وهــو قــول مجموعــة مــن ال�ــاحثین جــواز إجــارة ُحلــي الــذهب وال القــول األول:
(المعاصــر�ن

737F

ومــنهم مــن قیــد ، ســواء �انــت صــورة هــذه اإلجــارة �عقــد ب�ــع جدیــد �عــد انتهائهــا أو �اله�ــة، )68
 الجواز �شروط منها:

اشــترط �عضــهم أن تكــون المواعــدة عنــد إنشــاء عقــد اإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك علــى أحــد العقــود   .1

األحكــام الفقه�ــة لنــوازل ، البر�ــاتي، 15، صاإلجــارة مــع وعــد �التمل�ــك للــذهب والفضــة) القصــار، عبــدالعز�ز خل�فــة، 68(
 ).41(ص نصوص الفقهاء في وظ�فة الذهب والفضة)، العجمي، 159-157(ص الذهب والفضة
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(ة غیر ملزمة، أما إذا �انت ملزمة فإن المعاملة ال تجوز.السا�ق
738F

69( 

: �أن جمهور المعاصر�ن قالوا �أن الوعد ملزٌم قضاًء ألحـد طرفـي العقـد، وال معنـى السـتثناء حلـي و�ناقش
(الذهب من ذلك وال دلیل عل�ه.

739F

70(

الـــذهب اشــترط �عضــهم فـــي صــورة تـــأجیر الــذهب والفضـــة مــع وعــد �التمل�ـــك �عقــد الب�ـــع، إرجــاع  .2
(والفضة للمؤجر ثم یتم الب�ع �التقا�ض للثمن والمثمن بین المشتري (المستأجر) و�ین ال�ـائع (المـؤجر)

740F

71( ،
(أما في حالة وعد التمل�ك �اله�ة فال ُ�شترط إرجاع العین المؤجرة �عد انتهاء اإلجارة.

741F

72( 

 آلتي:إجارة منته�ة �التمل�ك �ا واستند من قال �جواز إجارة حلي الذهب والفضة
أن في َتمُلك المستأجر ُحلي الذهب والفضة �عد انتهاء اإلجارة �عقد ب�ـع منفصـل و�ـثمن رمـزي أو  )1(

 حق�قي ف�ه مراعاًة لشروط الصرف المتفق علیها بین الفقهاء، ومن أهمها شرط التقا�ض في مجلـس العقـد،
وهـــو  –، وال�ـــائع قـــد قـــ�ض الـــذهب أو الفضـــة محـــل العقـــد �ـــالق�ض الســـابق -وهـــو المســـتأجر–فالمشـــتري 

33قد ق�ض الثمن المتفق عل�ه في عقد الب�ع الالحق. –المؤجر

)73
742F

(
PT

) ألن االتفاق السابق بین العاقدین على الوعد الملزم یؤدي إلى ب�ع أحد النقدین بثمن مؤجل، وهذا ال �جوز، لعدم تحقق 69(
في وظ�فـة الـذهب  قهاءنصوص الفشرط من شروط صحة م�ادلة النقدین، وهو تقا�ض البدلین في مجلس العقد، العجمي، 

 ).159(ص األحكام الفقه�ة لنوازل الذهب والفضة)، البر�اتي، 42(ص والفضة
، مع�ـار الـذهب وضـوا�ط العمـل �ـه، الفقـرة المعایر الشرع�ة)، أیـوفي، 5/1599( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) ینظر: 70(

ــــار رقــــم (8رقــــم ( ــــة1340)، ص57) مع� ــــار اإلجــــارة واإلجــــارة المنته� ــــرة رقــــم ( ، ومع� ــــم (8�التمل�ــــك الفق ــــار رق )، 9) مع�
الوعد وحكـم اإللـزام �الوفـاء �ـه ، ابن من�ـع، 1193)، ص49) مع�ار رقم (5، ومع�ار الوعد والمواعدة الفقرة رقم (253ص

 ).5/80( �سألونك عن المعامالت المال�ة المعاصرة)، عفانة، 160-36/157، مجلة ال�حوث اإلسالم�ة (د�انة وقضاء
ــ71( ه �عــد انتهــاء عقــد اإلجــارة یــتم نقــل ملك�ــة ُحلــي الــذهب والفضــة �عقــد الب�ــع، مــع أن هــذا الحلــي المســتأجر (العــین ) ألن

المــؤجرة) فــي یــد المســتأجر ولــ�س المالــك، ومــن شــروط ب�ــع األجنــاس الر�و�ــة �عضــًا بــ�عض التقــا�ض فــي مجلــس العقــد مــع 
 ).15(ص اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضةالحلول، القصار، 

) ألن اله�ة من عقود التبرعات، و�شـترط فـي عقـود المعاوضـات مـا ال �شـترط فـي عقـود التبرعـات، وال �شـترط فـي اله�ـة 72(
اإلجــارة مــع وعــد مــا �شــترط فــي ب�ــع األجنــاس الر�و�ــة مــن حیــث التقــا�ض والحلــول؛ ألنــه ال عــوض فــي مقابلتهــا، القصــار، 

).16(ص �التمل�ك للذهب والفضة
ــذهب والفضــة، ) العجمــي73( ــذهب )، البر�ــاتي، 42-41(ص نصــوص الفقهــاء فــي وظ�فــة ال ــوازل ال ــة لن األحكــام الفقه�

 ).159(ص والفضة
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أن إجارة الحلي من الذهب والفضة مع وعد �التمل�ك عن طر�ق اله�ة �عد انتهـاء اإلجـارة ال یوجـد  )2(
(ف�ه أي محظور شرعي، فاله�ة من عقود المعاوضات وال �شترط فیها ما ُ�شترط في المعاوضات.

743F

74(

اع الحلي إلى المالك �عد انتهـاء اإلجـارة ثـم الب�ـع مـع التقـا�ض والحلـول تطب�قـًا لشـروط أن في إرج )3(
(ب�ع األجناس الر�و�ة.

744F

75( 

نــص علــى جــواز أن �شــتري  و�ن�غــي أن نشــیر أ�ضــًا إلــى أنَّ مع�ــار الــذهب فــي المعــاییر الشــرع�ة (أیــوفي)
(المستأجر الذهب من المؤجر لكن بثمٍن حالٍّ ُیتفق عل�ه في حینه

745F

، وقد �كـون فـي هـذا إشـارة إلـى جـواز )76
إجــارة الــذهب إجــارة منته�ــة �التمل�ــك إذا تــم االتفــاق علــى الــثمن لحظــة عقــد الب�ــع، ولــم ُ�شــر المع�ــار إلــى 

 ضرورة إعادة الذهب المستأجر إلى ید المؤجر قبل ب�عه.
قــول �عــض ال�ــاحثین عــدم جــواز إجــارة ُحلــي الــذهب والفضــة إجــارة منته�ــة �التمل�ــك، وهــو  القــول الثــاني:

(المعاصر�ن
746F

 ، وقد عللوا مذهبهم هذا �اآلتي:)77
أن عقد اإلجارة المنته�ة �التمل�ك غال�ًا یؤول إلى الب�ع والتمل�ك للعین المؤجرة، والذهب والفضة ال  )1(

(�جوز ب�عها نسیئة
747F

(�ما یوافقها في العلة. )78
748F

79(

لمؤجر و�تم عقد الب�ع �عدها، �ما �مكن : �ما اشترطه ال�عض من ضرورة إعادة الحلي إلى ملك او�ناقش
 أن یتم التمل�ك عن طر�ق اله�ة �عد انتهاء اإلجارة.

ألن المشـــتري �كـــون عنـــد حلـــول الب�ـــع ســـبق لـــه أن دفـــع ثمنهـــا فـــي حـــال اســـتئجاره لحلـــي الـــذهب  )2(
ـــد�م وال  والفضـــة، واألدلـــة قاطعـــة علـــى اشـــتراط دفـــع ثمـــن الـــذهب والفضـــة فـــي مجلـــس العقـــد مـــن غیـــر تق

 نصـوص الفقهـاء فـي وظ�فـة الـذهب والفضـة)، العجمـي، 16(ص اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة) القصار، 74(
 ).159(ص األحكام الفقه�ة لنوازل الذهب والفضة)، البر�اتي، 41(ص

 ).15(ص اإلجارة مع وعد �التمل�ك للذهب والفضة) القصار، 75(
ـــتأجر الــذهب مــن المــؤجر بــثمٍن حــالٍّ ُیتَّفــُق 5/3/2) فــي الفقــرة رقــم (57) نــص المع�ــار رقــم (76( ): "�جــوز أن �شــتري المسـ

.1336)، ص:57، مع�ار رقم (المعایر الشرع�ةعل�ه في حینه"، أیوفي، 
إجـارة الحلـي وأحكامهـا ، المخلفـي، أحمـد، 14، صجارة الـذهب والفضـة إجـارة منته�ـة �التمل�ـكحكم إ) األشقر، عمر، 77(

 .263، صفي الفقه اإلسالمي
 ).3/416( معجم المصطلحات واأللفاظ الفقه�ة) النسیئة: ب�ع الشيء �التأخیر، عبد المنعم، 78(
 .263، صإجارة الحلي وأحكامها في الفقه اإلسالمي) المخلفي، 79(
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(تأخیر.
749F

80(

 : �مثل ما قیل في الدلیل السابق.و�ناقش
أن أكثر الذهب والفضة ال تجوز إجارته؛ ألنه ال منفعة ف�ه تجیز استئجاره، �استثناء المعد للز�نـة  )3(

(وهو الُحلي، وحتى هذه الصورة �رهها اإلمام مالك واإلمام أحمد في روا�ة
750F

81(.)751F

82( 

لجمهور �ما اتضح معنا سا�قًا، وهـذه المسـألة خاصـة �أن إجارة الحلي من المسائل التي جوزها ا و�ناقش:
 �إجارة الحلي من الذهب والفضة المنته�ة �التمل�ك، ول�س الذهب والفضة �العموم.

: جواز إجارة ُحلي الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك فقـط إذا �انـت ُأجـره الحلـي مـن غیـر القول الثالث
لعلــة، فــإن الحكــم فــي هــذه الحالــة یبنــى علــى جــواز عقــد اإلجــارة النقـود ممــا ال �شــارك الــذهب والفضــة فــي ا

(المنته�ة �التمل�ك أو عدم الجواز
752F

، ومـن الواضـح أن مسـتند هـذا القـول هـو أنـه فـي هـذه الحالـة ال �كـون )83
 العقد بین األجناس الر�و�ة و�التالي ال �شترط التقا�ض والحلول.

ا، وهــو قــرار مــؤتمر شــورى الفقهــي الثــاني فــي دولــة و قــول آخــر فــي المســألة وهــو التوقــف عــن الحكــم فیهــ
م، حیـــث �ـــان موضـــوع (إجـــارة الـــذهب والفضـــة إجـــارة منته�ـــة �التمل�ـــك) مـــن محـــاور 2007الكو�ـــت عـــام 

المؤتمر الذي خُلـص إلـى عـدم جـواز إجـارة الـذهب والفضـة إجـارة منته�ـة �التمل�ـك، َأمـا إجـارة الحلـي إجـارة 
(جیل الموضوع لمز�د من ال�حث والدراسة.منته�ة �التمل�ك، رأى المؤتمر تأ

753F

84(

 ).14(ص حكم إجارة الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�كاألشقر، ) 80(
 ).3/556( ، �شاف القناع)، البهوتى3/428( المدونة) ُینظر: مالك، 81(
 ).14(ص حكم إجارة الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك) األشقر، 82(
 .263، صإجارة الحلي وأحكامها في الفقه اإلسالمي) المخلفي، 83(
 اني للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة:ي القرارات والتوص�ات الصادرة عن المؤتمر الفقهي الث) جاء ف84(

 ال �جوز إجارة الذهب والفضة إجارة تشغیل�ة أو منته�ة �التمل�ك. .1
 �جوز إجارة الحلي الصالح لالستعمال إجارة تشغیل�ة �ضوا�طها الشرع�ة. .2
تأجیل الموضوع لمز�د من ال�حث والدراسة في مؤتمر قـادم. موقـع إجارة الحلي إجارة منته�ة �التمل�ك، رأى المؤتمر  .3

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى لالستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع�ة:
http://shura.com.kw/conferenceDesc.asp?pageID=21&confID=21 

252

http://shura.com.kw/conferenceDesc.asp?pageID=21&confID=21


 الراجح
یــرى ال�احــث َأنَّ الــراجح هــو القــول �جــواز تــأجیر ُحلــي الــذهب والفضــة إجــارة منته�ــة �التمل�ــك عــن طر�ــق 
اله�ــة، أمــا إذا �انــت اإلجــارة منته�ــة �التمل�ــك عــن طر�ــق الب�ــع �عقــد منفصــل �عــد انتهــاء اإلجــارة، فُیــرجح 

ة إعــادة ُحلــي الــذهب والفضــة إلــى ملــك المــؤجر ثــم التقــا�ض فــي مجلــس عقــد الب�ــع، ال�احــث القــول �ضــرور 
والقول �الجواز ین�غي أن �كون خاضعًا للحاجـة إلـى هـذه المعاملـة، فـال �كـون علـى إطالقـه، و�كـون الوعـد 

 ملزمًا في هذه المعاملة وعلى الناكل التعو�ض للطرف المتضرر.
ــوا�ط التــي وضــعه ا الفقهــاء لإلجــارة المنته�ــة �التمل�ــك، �حیــث تكــون المعاملــة شــرع�ة، و�ن�غــي األخــذ �الضَّ

ومع ضرورة التعامل مع جهة أو مؤسسة إسالم�ة فقط إلتمام هذه المعاملة، والتأكد ِمـْن أن لهـذه المؤسسـة 
 مرجع�ة وهیئة شرع�ة تراجع جم�ع ُمعامالِتها.

لــزم د�انــًة إال لعــذٍر، وهــو ملــزٌم قضــاًء ألحــد وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جمهــور المعاصــر�ن قــالوا �ــأن الوعــد م
طرفي العقد إذا �ان ُمعلقًا على سبٍب ودخل الموعود فـي �لفـٍة نت�جـة الوعـد، ومـنهم مـن یـرى بلـزوم الوفـاء 

(�الوعــد مطلقــًا ســواء أكــان للوعــد ســبٌب أم لــم �كــن لــه ســببٌ 
754F

، إذا نكــل الواعــد عــن وعــده، ولحــق ضــرٌر )85
(، لزمه أن یدفع للموعود مقـداَر الضـرر الفعلـي الـذي لحـق �ـالموعود�الموعود �سبب نكول الواعد

755F

، وهـذا )86
 ال شك أنه ینطبق على إجارة الحلّي إجارة منته�ة �التمل�ك من أجل حفظ الحقوق وعدم ض�اعها.

 الفرع الثاني: مدى تأثیر الحاجة والترخ�ص في حكم إجارة حلي الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك. 
لحاجة والترخ�ص لها تأثیر واضح في حكم إجـارة الحلـي إجـارة منته�ـة �التمل�ـك، و�مكـن توضـ�ح ذلـك إنَّ ا

 �اختصار �النقاط اآلت�ة:

 ).36/160، مجلة ال�حوث اإلسالم�ة (ء �ه د�انة وقضاءالوعد وحكم اإللزام �الوفا) ابن من�ع، 85(
ه، وقـرار 1409لعـام  مـن جمـادى األولـى 6-1�الكو�ت مـن  ) هو قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الخامس86(

م، 1403ه، والمــؤتمر الثــاني للمصــرف اإلســالمي عــام 1399المــؤتمر األول للمصــرف اإلســالمي المنعقــد فــي دبــي عــام 
، مع�ـار الـذهب وضـوا�ط العمـل �ـه، الفقـرة رقـم المعـایر الشـرع�ة)، أیـوفي، 5/1599( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي: ینظر

، 253)، ص9() معی�ار رق�م 8بالتملی�ك الفق�رة رق�م ( ، ومع�ار اإلجـارة واإلجـارة المنته�ـة1340)، ص57) مع�ار رقم (8(
الوعــد وحكــم اإللــزام �الوفــاء �ــه د�انــة ، ابــن من�ــع، 1193)، ص49) مع�ــار رقــم (5ومع�ــار الوعــد والمواعــدة الفقــرة رقــم (

 ).5/80( �سألونك عن المعامالت المال�ة المعاصرة)، عفانة، 160-36/157، مجلة ال�حوث اإلسالم�ة (وقضاء
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أصل جواز اإلجارة �مـا ظهـر معنـا سـا�قًا هـو الحاجـة لهـا رغـم أنهـا تخـالف أصـل منـع ب�ـع المعـدوم،  أوًال:
ٌع من الفقهاء �أنَّ جوازها جاء رخصـًة، أو اسـتثناًء وقد استثنى الفقهاء اإلجارة من هذا األصل، وصرَّح جم

87(من األصل على خالف الق�اس.
756F

(
P

أن القائلین �جواز اإلجارة المنته�ة �التمل�ك استندوا إلى حاجة الناس الداع�ة إلـى هـذه المعاملـة؛ لمـا  ثان�ًا:
ُ�قِرض اآلخـر�ن، لفسـاد ذمـة  فیها من توسعة على الناس في هذا الزمان، فقد زادت حوائجهم، ولم َ�ُعْد أحدٌ 

(الناس ومماطلتهم، فكانت هذه المعاملة استثناء من أصل منع اشتراط عقد في عقد.
757F

88(

من أدلة القائلین �جواز ُحلي الذهب والفضة حاجة النساء لها �ما سبق ب�انه، جاء في المغني عند  ثالثًا:
 تعالى من التحلي والل�اس للنساء ما حرمه عرض أدلة المجیز�ن إلجارة ُحلي الذهب والفضة :"وأ�اح هللا

(إلى التز�ن لألزواج، وأسقط الز�اة عن حلیهن معونة لهن على اقتنائه". لحاجتهنعلى الرجال 
758F

89(

النظر في البواعث واألس�اب وراء ظهور معاملة إجـارة ُحلـي الـذهب والفضـة إجـارة منته�ـة �التمل�ـك،  را�عًا:
ع الرئ�سي وراء ذلك، فإن الحاجة إلى اقتناء ُحلي الذهب والفضة واضحة یوصلنا إلى أن الحاجة هي الداف

و�الــذات فــي هــذا العصــر الــذي أصــ�ح ف�ــه الحلــي جــزءًا أصــیًال فــي مهــر أي زوجــة �صــعب التنــازل عنــه، 
وأ�ضًا حاجة النساء للتز�ن بهذا الُحلـي واضـحة أ�ضـًا، ومـع هـذه الحاجـة �ظهـر العجـز المـادي أ�ضـًا عنـد 

، ومـع عـدم جـواز شـراء الحلـي �التقسـ�ط، فكـان الملجـأ لسـد هـذه الحاجـة هـو اإلجـارة المنته�ـة �عض النـاس
 �التمل�ك.
ثبـــت للقـــارئ الكـــر�م أن نـــوع الحاجـــة فـــي جـــواز اإلجـــارة واإلجـــارة المنته�ـــة �التمل�ـــك هـــي الحاجـــة  خامســـًا:

المنته�ــة �التمل�ــك هــي حاجــة العامــة، �مــا أن الحاجــة إلــى إجــارة الحلــي ســواء اإلجــارة العاد�ــة أو اإلجــارة 

علــى خـــالف الق�ـــاس، ألن المنـــافع معدومــة، و��ـــع المعـــدوم ال �جـــوز، إال أنـــا  -أي اإلجـــارة-وهـــي «) قــال الموصـــلي: 87(
األصـل �قتضـي منـع اإلجـارة؛ : «ρ)، وقال األنصاري 2/50( االخت�ار لتعلیل المختار ، الموصلي،»وزناها لحاجة الناسج

اإلجــارة والمســاقاة والمزارعــة «)، وقــال البهــوتي: 3/342(، الغــرر البه�ــة ، الســن�كي»ألنهــا ب�ــع معــدوم و�نمــا جــوزت للحاجــة
، شرح منتهى اإلرادات ، البهوتى،»ن الرخص المستقر حكمها على خالف الق�اسوالعرا�ا والشفعة والكتا�ة ونحوها �السلم م

)2/241.( 
 ).21) ُینظر: وجه الرخصة في اإلجارة المنته�ة �التمل�ك من هذا ال�حث (ص:88(
 ).6/143( المغني) ابن قدامة، 89(
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عامة؛ ألنها ال تخـتص ناسـًا دون نـاس، وال ُقطـرًا دون ُقطـٍر، و�نمـا تتحقـق �ـالنظر لسـائر النـاس فـي سـائر 
ةِ «األقطار  ُروَرِة اْلَخاصَّ 759F(»واْلَحاَجُة اْلَعامَُّة ُتْنِزُل َمْنِزَلَة الضَّ

90(. 
واز اإلجـارة أوًال واسـتثنائها مـن أصـل منـع ب�ـع و�هذا یتضح أن الحاجة العامة �انت سب�ًا رئ�س�ًا فـي جـ

المعدوم، ثم �انت الحاجة العامة أ�ضًا سب�ًا رئ�س�ًا في جواز اإلجارة المنته�ة �التمل�ك ثان�ـًا واسـتثنائها 
من أصل منع اشتراط عقد فـي عقـد، والحاجـة العامـة أ�ضـًا مـن أدلـة جـواز إجـارة ُحلـي الـذهب والفضـة 

اجة الناس إلجارة ُحلي الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك مرت�طـٌة بتـرج�ح القـول ثالثًا، وأخیرًا فإن ح
 �جواز هذه المعاملة، �هللا أعلم.

 الخاتمة
 قد توصلت �ه إلى نتائج من أهمها:الحمد � أوًال وآخرًا على ِإتمام هذا ال�حث، و 

دلة خاصة �استثنائها من اتفق الفقهاء على جواز اإلجارة، وثبوت الرخصة فیها، فقد جاءت أ .1
 .أصل المنع، وذلك لحاجة الناس إلیها، فدلَّ ذلك على اعت�ار الحاجة في الترخ�ص بها

جمهور الفقهاء على جواز إجارة الحلّي من الذهب والفضة إذا �انت األجرة من جنس الحلي  .2
 أو من غیر جنسها، �استثناء �راهة المالك�ة إجارة الحلّي �المطلق.

ز اإلجارة المنته�ة �التمل�ك وفق ضوا�ط وشروط، واألساس في جواز هذه المعاملة الراجح جوا .3
 هو الحاجة الماسة لها.

الراجح هو القول �جواز تأجیر ُحلي الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك عن طر�ق اله�ة، أما  .4
لذهب والفضة إذا �انت عن طر�ق الب�ع �عقد منفصل �عد انتهاء اإلجارة، فین�غي إعادة ُحلي ا

 إلى ملك المؤجر ثم التقا�ض في مجلس عقد الب�ع.
جمهور المعاصر�ن قالوا �أن الوعد ملزم د�انًة إال لعذٍر، وهو ملزٌم قضاًء ألحد طرفي العقد،  .5

 و�ذا نكل الواعد عن وعده، لزمه أن یدفع للموعود مقداَر الضرر الفعلي الذي لحق �الموعود.
واضح في حكم إجارة الحلي إجارة منته�ة �التمل�ك، حیث إّن الحاجة والترخ�ص لها تأثیر  .6

الحاجة �انت سب�ًا رئ�س�ًا في جواز اإلجارة، واإلجارة المنته�ة �التمل�ك أ�ضًا، وهي من أدلة 
جواز إجارة ُحلي الذهب والفضة، ومن ثم �انت الحاجة السبب الرئ�سي في ترج�ح القول 

).2/24) الزر�شي، المنثور في القواعد الفقه�ة (90(
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 ة منته�ة �التمل�ك، �هللا أعلم.�جواز إجارة ُحلي الذهب والفضة إجار 
 التوص�ات

یوصي ال�احث لجنة المؤتمر �اتخاذ قرار یتعلـق �حكـم إجـارة ُحلـي الـذهب والفضـة إجـارة منته�ـة �التمل�ـك، 
 من أجل حسم الخالف في هذه المسألة.

 فهرس المراجع والمصادر
 القرآن الكر�م. •
التنب�ه، دار الكتب العلم�ة، الط�عة ابن الرفعة، أحمد بن محمد نجم، �فا�ة النب�ه في شرح  .1

 م.2009األولى، 
ابن القطان، علي بن محمد الحمیري، اإلقناع في مسائل اإلجماع، الفاروق الحدیثة للط�اعة  .2

 م.2004-هـ1424والنشر، القاهرة، الط�عة األولى، 
 م.2005-هـ1426ابن ت�م�ة، أحمد بن عبد الحل�م، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، الط�عة الثالثة،  .3
ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري، دار المعرفة، بیروت،  .4

 ه.1379
ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة، المحقق: محمد الحبیب ابن الخوجة،  .5

 م.2004 -هـ1425وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، قطر، 
ري القرطبي، االستذ�ار، دار الكتب العلم�ة، بیروت، الط�عة األولى، ابن عبد البر، یوسف النم .6

 م.2000-ه1421
ابن قدامة المقدسي، موفق الدین عبد هللا بن أحمد،  المغني، دار الفكر، بیروت، الط�عة األولى  .7

 ه.1405
ب ابن قدامة المقدسي، موفق الدین عبد هللا بن أحمد، الكافي في فقه اإلمام أحمد، دار الكت .8

 م.1994-هـ1414العلم�ة، الط�عة األولى، 
ابن ق�م الجوز�ة، محمد بن أبي �كر، إعالم الموقعین عن رب العالمین، دار ابن الجوزي،  .9

 هـ.1423السعود�ة، الط�عة األولى، 
ابن مفلح، إبراه�م بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلم�ة، بیروت، الط�عة األولى،  .10

 .م1997-هـ1418
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 المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت. ابن منظور، لسان العرب، دار .11
ابن من�ع، عبدهللا بن سل�مان، الوعد وحكم اإللزام �الوفاء �ه د�انة وقضاء، مجلة ال�حوث  .12

 م.1992)، 36/160اإلسالم�ة (
ة الرائق شرح �نز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، الط�ع ابن نج�م، ز�ن الدین بن إبراه�م، ال�حر .13

 الثان�ة، د.ت.
 م.19998-ه1419غدة، د. عبد الستار، اإلجارة، مجموعة دلة البر�ة، الط�عة األولى،  أبو .14
اإلسنوي، عبد الرح�م بن الحسن، نها�ة السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلم�ة، بیروت،  .15

 م.1999-هـ1420الط�عة األولى، 
جارة منته�ة �التمل�ك، �حث مقدم لمؤتمر األشقر، عمر سل�مان، حكم إجارة الذهب والفضة إ .16

 م.2007شورى الفقهي الثاني للمؤسسات اإلسالم�ة في الكو�ت، 
 م.2001-ه1421اإلمام أحمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الط�عة األولى،  .17
 اإلمام مالك، بن أنس بن مالك الموطأ، مؤسسة زاید بن سلطان آل نه�ان لألعمال الخیر�ة .18

 م.2004-هـ1425الط�عة األولى،  واإلنسان�ة، اإلمارات،
 م.1994-هـ1415اإلمام مالك، بن أنس بن مالك، المدونة، دار الكتب العلم�ة، الط�عة األولى،  .19
والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة، المعایر الشرع�ة، النص الكامل  المحاس�ة هیئة أیوفي، .20

 م.2017نوفمبر –ه1439دها حتى صفر للمعاییر الشرع�ة التي تم اعتما
صلى هللا ال�خاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصح�ح المختصر من أمور رسول هللا  .21

وسننه وأ�امه (صح�ح ال�خاري) (صح�ح ال�خاري)، دار طوق النجاة، الط�عة األولى،  عل�ه وسلم
 هـ.1422

م، 2008–ه1429ازل الذهب والفضة، البر�اتي، ناصر بن عبد الكر�م، األحكام الفقه�ة لنو  .22
 رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة.

البهاء المقدسي، أبو محمد عبد الرحمن بن إبراه�م، العدة شرح العمدة، دار الحدیث، القاهرة،  .23
 م.2003هـ 1424د.ط، 

-ه1414ة األولى، البهوتى، منصور بن یونس، شرح منتهى اإلرادات، عالم الكتب، الط�ع .24
 م.1993

257



 البهوتى، منصور بن یونس، �شاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلم�ة، د.ط، د.ت. .25
التبر�زي، محمد بن عبد هللا، مشكاة المصاب�ح، المحقق: محمد ناصر الدین األل�اني، المكتب  .26

 م.1985اإلسالمي، بیروت، الط�عة الثالثة، 
التقس�ط وأحكامه، دار اشبیل�ا، الر�اض، الط�عة األولى،  التر�ي، سل�مان بن تر�ي، ب�ع .27

 م.2003-ه1424
مط�عة مصطفى ال�ابي الحلبي،  الترمذي، محمد بن ع�سى، الجامع الصح�ح (سنن الترمذي)، .28

 م.1975-هـ1395مصر، الط�عة الثان�ة، 
د.علي  التهانوي، محمد بن علي الفاروقي، موسوعة �شاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقیق: .29

 م.1996دحروج، مكت�ة لبنان ناشرون، بیروت، الط�عة األولى، 
عبدالسالم شاهین، دار الكتب العلم�ة،  أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، المحقق: الجصاص، .30

 م.1994هـ/1415بیروت، الط�عة األولى، 
العلم للمالیین، الجوهري، إسماعیل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ة، دار  .31

 م.1987-هـ1407بیروت، الط�عة الرا�عة 
الجو�ني، أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، المحقق: صالح عو�ضة، دار الكتب العلم�ة،  .32

 م.1997-هـ1418بیروت، الط�عة الط�عة األولى 
ة األولى، أبو المعالي، نها�ة المطلب في درا�ة المذهب، دار المنهاج، بیروت، الط�ع الجو�ني، .33

 .م2007-هـ1428
الحافي، خالد بن عبدهللا، اإلجارة المنته�ة �التمل�ك، مكت�ة الملك فهد الوطن�ة، الر�اض، الط�عة  .34

 م.1999-ه1420األولى، 
الحاكم الن�سابوري، أبو عبد هللا محمد، المستدرك على الصح�حین، دار الكتب العلم�ة، بیروت  .35

 م.1990 –ه1411الط�عة األولى، 
اب، أبو عبد هللا الطرابلسي، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، دار عالم الكتب، الحط .36

 م.2003-ه1423
فقه المعامالت المال�ة المعاصر، دار الصم�عي، الر�اض، الط�عة  بن تر�ي، سعد د. الخثالن، .37

 م.2012-ه1433الثان�ة، 

258



یر�ة، الط�عة الثان�ة، الخرشي، محمد بن عبد هللا، شرح مختصر خلیل، المط�عة الكبرى األم .38
 ه.1317

 الدسوقي، محمد بن أحمد، حاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، د.ط، د.ت. .39
المذهب في فروع المذهب الشافعي، دار الكتب العلم�ة،  عبد الواحد بن إسماعیل، �حر الرو�اني، .40

 م.2009الط�عة األولى، 
-ه1427رة، دار الفكر، دمشق، الط�عة الثالثة، الزحیلي، د. وه�ة، المعامالت المال�ة المعاص .41

 م.2006
رقاني على مختصر خلیل، دار الكتب العلم�ة، بیروت،  .42 الزرقاني، عبد ال�اقي بن یوسف، شرح الزُّ

 م.2002-هـ1422الط�عة األولى، 
الزر�شي، محمد بن عبد هللا بن بهادر، المنثور في القواعد الفقه�ة، الناشر: وزارة األوقاف  .43

 م.1985-ه1405�ت�ة، الط�عة الثان�ة، الكو 
 م.2002الزر�لي، خیر الدین بن محمود، األعالم، دار العلم للمالیین، الط�عة الخامسة عشر،  .44
، المط�عة الكبرى  فخر الز�لعي، .45 ْلِبيِّ الدین الحنفي، تبیین الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشِّ

 هـ.1313بوالق، القاهرة، الط�عة األولى،  ،األمیر�ة
 م.1993 -ه1414السرخسي، محمد بن أحمد، الم�سوط، دار المعرفة، بیروت،  .46
ْغدي، .47 علي بن الحسین، النتف في الفتاوى، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عّمان، بیروت،  السُّ

 م.1984-ه1404الط�عة الثان�ة، 
المط�عة الم�من�ة، السن�كي، أبو �حیى ز�ر�ا بن محمد، الغرر البه�ة في شرح البهجة الورد�ة،  .48

 د.ط، د.ت.
 -هـ1411السیوطي، جالل الدین، األش�اه والنظائر، دار الكتب العلم�ة، الط�عة األولى،  .49

 م.1990
الشاطبي، إبراه�م اللخمي، الموافقات، المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،  .50

 م.1997هـ/1417الط�عة األولى، 
 م.1990-هـ1410بیروت، د.ط،  دار المعرفة، محمد بن إدر�س، األم، الشافعي، .51
شبیر، د.محمد عثمان، المعامالت المال�ة المـُعاصرة في الفقه االسالمي، دار النفائس، األردن،  .52

259



 م.2007-ه1427الط�عة السادسة، 
الشر�یني، محمد بن أحمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب  .53

 م.1994-هـ1415ة األولى، العلم�ة، الط�ع
الشو�اني، محمد بن علي ال�مني، نیل األوطار، دار الحدیث، مصر، الط�عة األولى،  .54

 م.1993-ه1413
عبد المنعم، د.محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقه�ة، دار الفضیلة، د.ط،  .55

 د.ت.
یر والدراهم)، �حث مقدم العجمي، نا�ف، نصوص الفقهاء في وظ�فة الذهب والفضة (الدنان .56

 .م2007لمؤتمر شورى الفقهي الثاني في الكو�ت
-1427فلسطین، الط�عة األولى، -عفانة، حسام الدین، فتاوى �سألونك، مكت�ة دند�س، الخلیل .57

 ه.1430
عفانة، حسام الدین، �سألونك عن المعامالت المال�ة المعاصرة، بیت المقدس، فلسطین، الط�عة  .58

 م.2017-ه1438األولى، 
-هـ1409عل�ش، محمد بن أحمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، د.ط،  .59

 م.1989
أبو الحسین �حیى بن أبي الخیر، الب�ان في مذهب اإلمام الشافعي، المحقق: قاسم  العمراني، .60

 م.2000-هـ1421محمد النوري، دار المنهاج، جدة، الط�عة األولى، 
المستصفى، تحقیق: محمد عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب الغزالي، أبو حامد محمد،  .61

 م.1993-هـ1413العلم�ة، الط�عة األولى، 
فتاوى اللجنة الدائمة لل�حوث العلم�ة واإلفتاء، جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدو�ش، رئاسة  .62

 اإلدارة العامة للط�ع، الر�اض.-إدارة ال�حوث العلم�ة واإلفتاء
 م.1994د بن إدر�س، الذخیرة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، الط�عة األولى، أحم القرافي، .63
(تفسیر القرطبي)، دار الكتب  محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن القرطبي، .64

 م.1964-هـ1384المصر�ة، القاهرة، الط�عة الثان�ة، 
اإلسالمي، بیروت، الط�عة  القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد، المقدمات الممهدات، دار الغرب .65

260



 م.1988-ه1408األولى، 
القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، دار الحدیث، القاهرة، د.ط،  .66

 م.2004-هـ1425
م.القصار، 1979-هـ1399أحمد بن فارس، معجم مقای�س اللغة، دار الفكر، د.ط،  القزو�ني، .67

د �التمل�ك للذهب والفضة، �حث مقدم لمؤتمر شورى الفقهي عبدالعز�ز خل�فة، اإلجارة مع وع
 م.2007الثاني في الكو�ت 

قلعه جي، د. محمد رواسي، المعامالت المال�ة المعاصرة في ضوء الفقه والشر�عة، دار النفائس،  .68
 م.2002-ه1423بیروت، الط�عة الثان�ة، 

ائع، دار الكتب العلم�ة، الط�عة الكاساني، عالء الدین الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشر  .69
 م.1986-ه1406الثان�ة، 

الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي، دار الكتب العلم�ة،  .70
 م.1999-هـ1419بیروت، الط�عة األولى، 

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي �جدة، المؤلف: تصدر عن منظمة .71
 المؤتمر االسالمي �جدة.

المخلفي، أحمد بن حمود، إجارة الحلي وأحكامها في الفقه اإلسالمي، �حث في مجلة العلوم  .72
 م.2017الشرع�ة، جامعة القص�م،

الَمْرداوي، عالء الدین، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (المطبوع مع المقنع والشرح  .73
 م.1995-هـ1415واإلعالن، القاهرة، الط�عة األولى، الكبیر)، هجر للط�اعة والنشر والتوز�ع 

مسلم، أبو الحسین الحجاج الن�سابوري، المسند الصح�ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  .74
 (صح�ح مسلم)، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، د.ط، د.ت. صلى هللا عل�ه وسلم رسول هللا

-ه1425، مكت�ة الشروق الدول�ة، الط�عة الرا�عة، المعجم الوس�ط، مجمع اللغة العر��ة �القاهرة .75
 م.2004

المن�عي، د.محمد بن ُسل�مان، في �عنوان اإلجارة المنه�ة �التمل�ك، �حث منشور في مجلة العدل  .76
 ه.1422بتار�خ 

-ه1356الموصلي، عبد هللا بن محمود، االخت�ار لتعلیل المختار، مط�عة الحلبي، القاهرة،  .77

261



 م.1937
القاهرة، الط�عة األولى، -ن حسن، صكوك اإلجارة، دار الم�مان، الر�اضمیرة، حامد ب .78

 م.2008-ه1429
-ه1421النسائي، أحمد بن شعیب، السنن الكبرى، مؤسسة الرسالة، بیروت، الط�عة األولى،  .79

 م.2001
 م.1995-هـ1415النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني، دار الفكر، د.ط،  .80
ي الدین، شرح النووي على مسلم، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، النووي، أبو ز�ري محی .81

 ه.1392الط�عة الثان�ة، 
 النووي، أبو ز�ر�ا محیي الدین، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، د.ط، د.ت. .82
ْبَ�اِن، ُدْبَ�اِن بن محمد، الُمَعاَمَالُت الَماِل�َُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، مكت�ة الملك فهد، .83 الر�اض، الط�عة  الدُّ

 هـ.1432الثان�ة، 
 هـ.1427-1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة، الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة، الكو�ت،  .84

262



 الثالثةالعلمیة الجلسة 

 األستاذ الدكتور محمود السرطاوي رئیس الجلسة:

 (األردن)

البنك االسالمي ، رئیس ھیئة الرقابة الشرعیة

 االسالمیةاألردني والتأمین 

263
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 ملخص ال�حث
فتها، و��ان مفهوم الر�ط الق�اسي وتوض�حه هذه الدراسة للتعر�ف �النقود الورق�ة ووظ� تهدف

، الدولة في الحد من ظاهرة التضخم ودور ،على الحقوق وااللتزامات المؤجلة أنواعه، وأثر التضخم و��ان
أو  غالًء، تغیرًا مقبوالً  والتغیر في ق�مة العملة رخصًا أو، من�ة النقود الخلق�ة واالصطالح�ةثم ال�حث في ث

 .لى الحقوق وااللتزامات المؤجلةع فاحشًا، وأثر ذلك
أن العملة االصطالحّ�ة تتأثر �الُرخص والغالء، إذا  قد توصل ال�حث لنتائج عدیدة، من أهمها:

كان فاحشًا؛ لذا �جب أن تؤدى الحقوق وااللتزامات الثابتة في الذمة عند حلول األجل �ق�متها، التي �انت 
 .ن االستقرار النسبيلما یتمتع �ه الذهب م ق�اس الّذهب؛وفق م -قبل الرخص أو الغالء الفاحش- علیها

Abstract 
This study aims to define paper money and its function, clarify standard 

information and its types, comment on financial rights and the postponed 
obligations, the role of the government has to reduce the phenomenon of 
inflation, and search for ethical and conventional money then modify the value 
of insurance and traditional, change in the value of the adjustment, or the high 
price, or the acceptable or disgraceful change, And the impact of this on 
deferred rights and the postponed obligations. 

The research has reached to many results one of the most important of 
them is that the conventional currency is affected by cheapness and high prices 
if it is do so, therefore, the rights and obligations fixed in the liability must be 
performed at the time of term at their value that they had before the licenses or 
the exorbitant high prices- according to the gold standard, because of the 
relative stability of gold 
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 المقدمة
ولین واآلخر�ن لسالم على الم�عوث رحمة للعالمین، سید األالحمد � رب العالمین، والصالة وا

 و�عد:  .وعلى آله وصح�ه أجمعین ،محمد بن عبد هللا
فإن من أهم سمات هذه الشر�عة أنها تقوم على العدل واإلنصاف وتحقیق مصالح الع�اد، فهي 

 عدل �له، والمعاد وهيكما �قول ابن الق�م: "مبناها وأساسها على الِحَكم ومصالح الع�اد في المعاش 
. فنظام االقتصاد اإلسالمي جزء من هذه الشر�عة الغراء، �قوم "، وحكمة �لهااومصالح �له ورحمة �لها،

و�رفع الظلم من إجراءات وتشر�عات  ،و�ل ما �فضي للعدل ،"على قاعدة ر�ان�ة "ال َتظلمون وال ُتظلمون 
 .أو قاعدة ثابتة محكما، �خالف نصا ألنه من مقاصدها، مالم ،ترحب �ه الشر�عة وقوانین،

غیر أن العمالت الورق�ة  ،والزالت حتى زماننا ،وأداة للت�ادل ،ر النقود منذ القدم مق�اسا للق�موتعتب
عم هو الهبوط المستمر في وسرعة التغیر في الق�مة، والغالب األ في الوقت الحاضر تمتاز �عدم الث�ات،

 �ة وخاصة الذهب �الث�ات النسبي في الق�مة، مما �جعل الذهب مق�اساً ، بینما تمتاز النقود الخلقق�متها
 للسلع والخدمات والحقوق اآلجلة. حق�ق�اً 

وهذا التعامل أدى لظهور  ،د الخلق�ة و�نما �النقود الورق�ةوالیوم لم �عد التعامل موجودا �النقو 
إذ تؤدي إلى فقدان العمالت  ،دامىنا القوهي مشكلة اقتصاد�ة لم تكن معروفة لدى فقهائ ،التضخممشكلة 

زامات التي منشؤها الورق�ة ق�متها الحق�ق�ة مع مرور الزمن، فما أثر هذا الهبوط على الحقوق وااللت
، و�ن وعقود العمل الممتدة أو حتى على العقود المتراخ�ة التنفیذ �عقد التور�د، والمقاولة، ،مداینات سا�قة

وهل التعدیل �كون في  ،أم التغیر الفاحش فهل �عتبر التغیر ال�سیر؟ ؟ملة�مة العكان هناك اعت�ار لتغیر ق
االلتزامات وهل �صح ر�ط هذه الحقوق و  ؟�ذلك العقود المتراخ�ة التنفیذ المداینات السا�قة، أم �شمل

و�ناء على ما  أم �المستوى العام لألسعار، أم ب�عض العمالت المستقرة نسب�ا؟ ،المؤجلة �مق�اس الذهب
بق �انت هذه الدراسة �عنوان "الر�ط الق�اسي للحقوق وااللتزامات المؤجلة �الذهب". س

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
العمالت المحل�ة ما تفقد  و�ثیراً  ،خاصة في دول العالم الثالث إن مشكلة التضخم تزداد اتساعاً 

مما  ،االستهالك أكثر من اإلنتاجم على �سبب الس�اسات الحكوم�ة الخاطئة التي تقو  ؛ق�متها الحق�ق�ة
�ستدعي �حث هذا الموضوع �شكل أوسع وأعمق، لوضع الحلول وفق الضوا�ط الشرع�ة، للحد من مشكلة 
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هذا الموضوع  ولوحظ أن جهود ال�احثین والدراسات في .م على االلتزامات والحقوق اآلجلةالتضخ
 وال تجیب على �ثیر من التساؤالت. ،محدودة

 اإلجا�ة على التساؤالت التال�ة: ثو�حاول ال�ح
 الحد منها؟ ماهو األسلوب األمثل لمعالجة ظاهرة التضخم أو .1
 ؟سي �الذهب أن �عالج ظاهرة التضخمك�ف �مكن للر�ط الق�ا .2
 ؟للحقوق وااللتزامات اآلجلة حق�ق�اً  هل �مكن اعت�ار الذهب واعتماده مق�اساً  .3
�حیث �مكن ر�طه �الذهب؟  أو فاحشاً  ،�سیراق�مة العملة  ما هو الضا�ط العت�ار التغیر في .4

 أهم�ة الدراسة: وتتجلى أهم�ة الدراسة من خالل أهم�ة الموضوع الذي تتناوله:
لقطاع �بیر من الناس، والتي تحتاج لبذل الوسع والجهد لدراستها  من المسائل المعاصرة والمهمة .1

 .وق وااللتزامات اآلجلةا على الحقوأثره مسألة تغیر ق�مة األوراق النقد�ة، و�حثها
ومؤخر  ،یر من الحقوق وااللتزامات �القرضالهبوط المستمر لق�مة األوراق النقد�ة یؤثر على �ث .2

 .وعقود العمل الممتدة الصداق،
وهي مشكلة  ،برز المشاكل االقتصاد�ة المعاصرةوتهدف هذه الدراسة إلى تسل�ط الضوء على أ .3

   .ورق�ة، واإلجا�ة على �عض التساؤالت المتعلقة بهذا الموضوعالهبوط في الق�مة الشرائ�ة للنقود ال
 :أهداف ال�حث

والفرق بینها، ووظائف �ل  ،الورق�ةو  یهدف ال�حث التعرف إلى على طب�عة النقود الخلق�ة، .1
 منهما.

 .وااللتزامات اآلجلةیهدف ال�حث التعرف إلى على مشكلة التضخم، وأثرها على الحقوق  .2
ب�ان أن الر�ط الق�اسي للحقوق وااللتزامات اآلجلة �الذهب وفق الضوا�ط یهدف ال�حث إلى  .3

لظاهرة التضخم، أو �خفف منها  ف�ضع حداً  "،ظلمون وعلى قاعدة "ال َتظلمون وال تُ  الشرع�ة،
 .ب من االستقرار النسبي في الق�مةعلى األقل؛ لما یتمتع �ه الذه

 :خطة الدراسة
مة وثالثة م�احث وعدد من المطالب وخاتمة على النحو وجاءت هذه الدراسة في تمهید ومقد

 التالي اآلتي:
 .لتعر�ف �النقود الورق�ة ووظ�فتهاا التمهید:
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: مفهوم الر�ط الق�اسي وأنواعه وأثر التضخم على الحقوق وااللتزامات وف�ه ثالثة مطالب. الم�حث األول
 .سي: مفهوم الر�ط الق�االمطلب األول
 .ع الر�ط الق�اسي: أنوا المطلب الثاني
 .على الحقوق وااللتزامات المؤجلة أثر التضخم :المطلب الثالث
 الثمن�ة في الذهب والفضة والعمالت الورق�ة وف�ه مطل�ان: :الم�حث الثاني
الثمن�ة في الذهب والفضة  المطلب األول:
الثمن�ة في غیر الذهب والفضة  المطلب الثاني:
 ود ومشروع�ة الر�ط الق�اسي للحقوق وااللتزامات ثالثة مطالب:تغیر ق�مة النق الم�حث الثالث:
 .وآراء الفقهاء في أثر هذا التغیرتغیر ق�مة النقود االصطالح�ة  المطلب األول:
 .�ة وأثره على الحقوق وااللتزاماتتغیر ق�مة النقود الورق :المطلب الثاني
 .للحقوق وااللتزامات �الذهبآراء الفقهاء في مشروع�ة الر�ط الق�اسي  :المطلب الثالث

 التمهید
 النقود الورق�ة المعاصرة ماهیتها وعوامل نشأتها

 المطلب األول: تعر�ف النقود لغة واصطالحا:
، وروي أن و�خراج الز�ف منها ،ل النقد والتنقاد: تمییز الدراهموقیالمسكوك من الذهب والفضة  :النقد لغة

لیین �انوا �صورون على الدراهم رأس النقد، وهو نوع من الغنم سبب تسم�ة قطع النقود �النقد؛ أن األو 
: وع �انت والنقدان في عرف الفقهاءمن أي ن لط�ف الجسم نح�فه، ثم أطلقت الكلمة على األموال جم�عها

(أو الدنانیر والدراهم الذهب والفضة،
760F

1(. 
ت�ادل ومق�اس للق�مة وأداة �وس�ط لل عاماً  قبوالً  : هي أي شيء �كون مقبوالً تعر�ف النقود اصطالحا

(لالدخار
761F

2(

�ـاب الـدال  -مـادة نقـد -هـ، لسـان العـرب1401،دار الجیل، 466ص، أحمد الشر�اصي ،لمعجم االقتصادي اإلسالمي) ا1(
 ).3/425فصل النون (

عبد هللا بن ، الورق النقدي حق�قة وحكما، 149ص، بیروت، دار الفكر ،وه�ة الزحیلي، المعامالت المال�ة المعاصرة )2(
 5ط، را�طة العالم اإلسالمي، سالميمجلة المجمع الفقهي اإل ،لفقه اإلسالمي�حث مقدم لمجمع ا ،سل�مان بن من�ع

 .83ص، 1ع، م2005، هـ1424
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 المطلب الثاني: تعر�ف النقود الورق�ة وأنواعها:
هي قطع من ورق خاص، تز�ن بنقوش خاصة، وتحمل أعدادا صح�حة، �قابلها  :تعر�ف النقود الورق�ة

لها في العادة رصید معدني بنس�ة خاصة، �حددها القانون، وتصدر إما من الحكومة، أو من هیئة تب�ح 
 الحكومة إصدارها، لیتداولها الناس عملة.

وتعتبر النقود الورق�ة �النقود المعدن�ة في أن �ًال منهما واسطة للت�ادل، ومع أن الورق�ة ل�ست إال تعهدا 
�الدفع إال أننا نجدها تستخدم، �النقود المعدن�ة في وفاء الدیون والحصول على ما �حتاج إل�ه اإلنسان من 

(دماتأمتعة وسلع وخ
762F

3(. 
(وتنحصر النقود الورق�ة في ثالثة أنواع

763F

4(: 
ع رصید �امل لها وهي التي ال تصدر في نطاق الدولة المحل�ة إال �عد إیدا  :النقود البدیلة أو النائ�ةأوال: 

 .من الذهب والفضة، وهي تعد صكو�ا بدین على الدولة
أن یدفع لحاملها عند الطلب مبلغا  : هي صكوك تحمل تعهدا من الموقع علیهاثان�ا: النقود الوث�قة

معینا، ومن هذا النوع أوراق النقد المصرف�ة البنكنوت التي تصدرها بنوك اإلصدار �إذن من الحكومة، 
ولها رصید معدني تحتفظ �ه البنوك، وتحرص على النس�ة التي �حددها القانون بینها و�ینه، لتظل هذه 

 ف والجمهور واالقتصاد العام.النقود مضمونة مأمونة، تنتفع بها المصار 
 وهي غیر قابلة للصرف �الذهب أو الفضة وهي نوعان: ثالثا: النقود الورق�ة اإللزام�ة: 

رئ�سة ولكنها  : نقود ورق�ة حكوم�ة تصدرها الحكومات في أوقات غیر عاد�ة، وتجعلها نقوداً النوع األول
تمد قوتها من القانون الذي فرضها عملة وتس ال تستبدل �المعدن النف�س وال �قابلها رصید معدني،

 للتداول.
 ،تصدرها البنوك التجار�ة �الش�كات: نقود ورق�ة مصرف�ة وهي األوراق التجار�ة التي النوع الثاني

لمناولة إذا ، و�ان�ة، وأص�حت هذه األوراق متداولة �التظهیر إذا �انت الورقة إذوالسند اإلذني والكمب�الة،
 ، فصارت تقوم مقام النقود.اكانت الورقة لحامله

 .293–292ص ،21ط ،هـ1414، القاهرة ،مكت�ة وه�ة ،یوسف القرضاوي ، فقه الز�اة )3(
عدنان خالد ، م، الس�اسة النقد�ة والمصرف�ة في اإلسال151ص ،وه�ة الزحیلي، المعامالت المال�ة المعاصرة )4(

 .71–70ص ،م1988 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،التر�ماني
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ألنها تحمل ق�مة سلع�ة، ولهذا تفقد  ،ال من ذاتها اإللزام�ة تستمد ق�متها من إرادة المشرع وهذه النقود
ق�متها إذا ألغي الت�ادل بها، أما النقود التي تقبل الصرف �المعدن، فتجمع بین ق�متها القانون�ة وق�متها 

كسلعة. 
 نقود في االقتصاد الحدیث:المطلب الثالث: وظائف ال

ذ�ر علماء االقتصاد أن النقود جاءت لتؤدي عددا من الوظائف المهمة في االقتصاد المعاصر وهي 
(على النحو التالي

764F

5( :
النقود �وس�ط للم�ادلة وتحقیق الرغ�ات:  -1

 �ضطر عاًما لدى أفراد المجتمع؛ إذ عن طر�ق النقود ال تعني هذه الوظ�فة أن النقود تلقى قبوالً 
التي یرغب في  الفرد للتضح�ة �جزء من سلعته عندما ال یوجد تناسب في الق�مة بینها، و�ین السلعة

التي تحقق لهم  و�ستط�ع األفراد في ظل استخدام النقود الحصول على أفضل السلع، الحصول علیها
 أقصى إش�اع ممكن.

ب السلع إذ �ستط�ع �ل من وفي ظل استخدام النقود أص�ح من الممكن ت�ادل الخدمات �جان
 یؤدي خدمة في المجتمع أن �حصل على أجر نقدي �ستبدله سلعا.

 وهذه الوظ�فة من وظائف النقود هي الوظ�فة األولى والتي على أساسها أمكن اشتقاق �عض
یر الوظائف األخرى. وق�ام النقود بهذه الوظ�فة �اعت�ارها وس�ًطا في الم�ادالت �ستدعي أن تتوافر فیها �ث

في المجتمع حتى �ستخدمها الجم�ع �وس�ط في  عاماً  من خصائص النقود إذ �جب أن تلقى قبوالً 
 الم�ادالت، وأن تكون سهلة الحمل و�ذلك تجزئتها إلى وحدات صغیرة �ي �سهل تداولها.

أي أنها وحدة مع�ار�ة لق�اس ق�م السلع والخدمات في  النقود وحدة للق�اس، أو مع�ار للسلع: -2
 �ادل.الت
 النقود مستودع للثروة أو أداة الختزان الق�م: -3

دار الكتـب ، محمد عبـد المـنعم الجمـال، ، موسوعة االقتصاد اإلسالمي152ص، الزحیلي، ) المعامالت المال�ة المعاصرة5(
، بنـوكوال ، مقدمـة فـي اقتصـاد�ات النقـود20 -17ص، ، استبدال النقود والعمـالت468-467ص ،هـ1400اإلسالم�ة 

دار ، مجــدي شــهاب، ، اقتصــاد�ات النقــود والمــال18ص ،مصــر، دار الجامعــات المصــر�ة، عبــد الــرحمن ز�ــي إبــراه�م
 .8ص، مصر، اإلسكندر�ة، الجامعة الجدیدة
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، و�حتفظ نسان ما یز�د عن حاجته من السلع، حیث یب�ع اإلأي أنها مستودع سهل لق�م السلع
وهذا �شرط احتفاظ النقود �ق�متها ، التي �حتاج إلیها في فترات الحقة�النقود الستعمالها في شراء السلع 

 النسب�ة لفترة طو�لة.
 النقود أداة للمدفوعات المؤجلة وتسو�ة الدیون وااللتزامات:  -4

ؤجلة، ولكن تغیر ق�مة النقود للق�م الحاضرة والمدفوعات الم واألصل في النقود أن تكون مق�اساً  
نخفاض، جعلها غیر صالحة في حساب ق�مة المدفوعات المؤجلة، وقد أدى ذلك �عد رتفاع أو اإل�اإل

من الدول واألفراد رفضوا اعت�ارها مق�اسا في المدفوعات المؤجلة،  ى إلى أن �ثیراً الحرب العالم�ة األول
واستعملوا الذهب والفضة أو أ�ة وحدات أخرى ذات ق�مة ثابتة، مثل األسهم والسندات والعقارات من دور 

 وأراض ونحوها.
تزاماتالم�حث األول: مفهوم الر�ط الق�اسي وأنواعه وأثر التضخم على الحقوق واالل

 وف�ه مطالب:
 المطلب األول: مفهوم الر�ط الق�اسي 

الر�ط الق�اسي: هو عمل�ة ر�ط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، وذلك �أن �حدد مقدار ما �سدد 
(وفاء لاللتزام المؤجل، ط�ًقا للتغیر �المؤشر المناسب للقوة الشرائ�ة للنقود

765F

، وهذا المؤشر یبنى على )6
لة من ال�ضائع أو على أساس مادة واحدة مثل الذهب؛ ألن التضخم ینقص الق�مة الحق�ق�ة أساس س

 لألوراق النقد�ة التي تم االلتزام بها. 
سم�ة ألي مدفوعات مؤجلة �مؤشر مناسب للقوة الشرائ�ة للنقود. و ع�ارة عن "نظام لر�ط الق�مة االأو ه

(ة من السلع مثل الرقم الق�اسي لسلع االستهالك"وقد �كون المؤشر سلعة واحدة مثل الذهب، أو سل
766F

7(. 
أما تعر�فه عند الفقهاء فإن هذا المصطلح غیر معروف لدیهم إال من جهة االقتصادیین، ولذلك 

(فإن الر�ط الق�اسي الذي یتكلم عنه الفقهاء ال �خرج عما هو معروف لدى االقتصادیین
767F

8( .

، ةجــد، لمعقــودة فــي مقــر المعهــد اإلســالميوقـائع النــدوة ا، منــذر قحــف ،اللتزامــات اآلجلــة بتغیــر األســعار) ر�ـط الحقــوق وا6(
 .16ص 1421ط، 1407

، جدة، لمعقودة في مقر المعهد اإلسالميمنور إق�ال وقائع الندوة ا، ) مزا�ا ر�ط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار7(
 ).73(ص 1421ط، 1407

 .212ص ،www.almosleh.com، خالد بن عبد هللا المصلح، تضخم النقدي في الفقه اإلسالمي) ال8(
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 لمستخدمة لق�اس التضخم:المطلب الثاني: أنواع األرقام الق�اس�ة ا
في العدید من اقتصاد�ات الدول المتقدمة  ،وتطب�قاته أمًرا شائع االستعمال ُ�عدُّ الر�ط الق�اسي

 القطاع الخاص، وهو من أهم الوسائل المستخدمة في اتقاء أو اقتصادً�ا، سواء في القطاع الحكومي،
صاد لما رأوا ما یترتب على التضخم النقدي عن التضخم النقدي، فإن علماء االقت االضطرا�ات الناشئة

من اختالل �بیر في معامالت الناس وعقودهم والتزاماتهم، سعوا في ال�حث عن الوسائل التي �قاس بها 
التضخم النقدي؛ ل�عرف قدر النقص الحاصل من جراء انخفاض ق�مة النقود الشرائ�ة الت�ادل�ة الذي تسبب 

سلع والخدمات، فوجدوا في األرقام الق�اس�ة أداة علم�ة مالئمة لق�اس في رفع المستوى العام ألسعار ال
 .)768F9(معدل التضخم النقدي، وتغیرات ق�مة النقود الشرائ�ة الت�ادل�ة

وقد استعمل االقتصادیون عدة مؤشرات ومعاییر لتثبیت المدفوعات المؤجلة: �الدیون، وااللتزامات 
(التعاقد�ة الممتدة، وأبرز هذه المؤشرات

769F

10( :
 الر�ط �مستوى األسعار. أوًال:
 الر�ط �الذهب. ثانً�ا:
 الر�ط �عملة أو سلة عمالت. ثالًثا:
 الر�ط �سعر الفائدة. را�ًعا:

وف�ه مسائل: المراد �التضخم المالي وأثره ودور الدولة في الحد منه  :المطلب الثالث
 المسألة األولى: تعر�ف التضخم المالي: 

(في االقتصاد): ز�ادة النقود أو وسائل الدفع األخرى على حاجة : التضخم جاء في المعجم الوس�ط
(المعامالت

770F

11( .

حمــزة بــن ، ول المقترحــة لعــالج آثــار التضــخم، التأصــیل الشــرعي للحلــ310ص، ي الفقــه اإلســالميالنقــدي فــ ) التضــخم9(
التضــخم  ،107-106ص، م2004 -هـــ1425 ،جــدة، را�طــة العــالم اإلســالمي، مجلــة المجمــع الفقهــي ،حســین الفعــر

حــث مقــدم لنــدوة قضــا�ا � ،شــوقي دن�ــا والــر�ط الق�اســي دراســة مقارنــة بــین االقتصــاد الوضــعي واالقتصــاد اإلســالمي د.
 ،م1993-ه1413، جـدة، معهـد اإلسـالمي لل�حـوث والتـدر�بال ،د والبنـوك والمسـاهمة فـي الشـر�اتمعاصرة فـي النقـو 

 .54ص، قتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالميالتضخم والر�ط الق�اسي دراسة مقارنة بین اال تحر�ر د.منذر قحف.
التضـخم والـر�ط الق�اسـي دراسـة مقارنـة بـین  ،107-106آثـار التضـخم ص ) التأصیل الشـرعي للحلـول المقترحـة لعـالج10(

 .54ص ،االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي
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: التصاعد أو االرتفاع في المستوى العام لألسعار فترة �عد فترة. أو هو وعرفه علماء االقتصاد �أنه
وهذا �عني أن  التغیر الفاحش في ق�مة النقود، �حیث تنخفض قوتها الشرائ�ة في مقابل السلع والخدمات،

التضخم ظاهرة عامة �متد تأثیرها إلى �ل أفراد المجتمع على اختالف بینهم في نوع هذا التأثیر، قوة 
(وضعفا، سل�ا و��جا�ا

771F

12( .
 المسألة الثان�ة: دور الدولة في استقرار العملة ومنع التضخم: 

لمجتمع، بتحقیق المصالح تتحمل الدولة أو الحكومة في اإلسالم مسؤول�ة �بیرة في الحفاظ على ا
له ودرء المفاسد عنه، ومن ذلك إقامة میزان العدل بین الناس، والمال عصب الح�اة في المجتمعات 
اإلنسان�ة والمحافظة عل�ه مقصد من مقاصد الشر�عة الكل�ة، والحكومة أول من �طالب بذلك، فالبد أن 

ة والخارج�ة على ما �كفل الث�ات النسبي تحرص في س�اساتها المال�ة وتصرفاتها في الشؤون الداخل�
للعملة، لذا ین�غي على من یتولى أمر المسلمین أن �حافظ على المصالح العامة لهم ومن هذه المصالح 
المحافظة على استقرار أسعار النقود من االنخفاض؛ لئال �حصل بذلك غالء األقوات والسلع و�نتشر 

بث�ات ق�م ما حصلوه من النقود �جهدهم وسعیهم واكتسابهم؛ لئال  الفقر، ولتحصل الطمأنینة للناس �التمتع
 .)772F13(و�قع الخلل والفساد تذهب هدراً 

وقد شدد ابن الق�م رحمه هللا على مسألة وجوب استقرار العملة فقال: "الدراهم والدنانیر أثمان 
، ال یرتفع مضبوطاً  داً المب�عات، والثمن هو المع�ار الذي �ه �عرف تقو�م األموال، ف�جب أن �كون محدو 

�ه المب�عات، بل الجم�ع  ینخفض؛ إذ لو �ان الثمن یرتفع و�نخفض �السلع لم �كن لنا ثمن نعتبر وال
سلع، وحاجة الناس إلى ثمن �عتبرون �ه المب�عات حاجة ضرور�ة عامة، وذلك ال �مكن إال �سعر تعرف 

 �اب الضاد. )1/536القاهرة (، دار الدعوة ،تحقیق: مجمع اللغة العر��ة، إبراه�م مصطفى وآخرون ، ) المعجم الوس�ط11(
�حـث مقـدم لنـدوة قضـا�ا معاصـرة ، محمـد انـس الزرقـا ،الفقـه واالقتصـاد ) ر�ط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بـین12(

تحر�ــر:  ،م1993-هـــ1413جــدة ، معهــد اإلســالمي لل�حــوث والتــدر�بال ،د والبنــوك والمســاهمة فــي الشــر�اتفــي النقــو 
ع مجلـة المجمـ، حمـزة بـن حسـین الفعـر، آثـار التضـخم، التأصیل الشرعي للحلول المقترحة لعـالج 97ص، منذر قحف

 .105ص، 17ع، م2004-هـ1425، جدة، را�طة العالم اإلسالمي ،الفقهي
 .129–128ص، ول المقترحة لعالج آثار التضخم) التأصیل الشرعي للحل13(

272



تمر على حالة واحدة، وال �قوم هو �غیره؛ إذ �ه الق�مة، وذلك ال �كون إال بثمن تقوم �ه األش�اء، و�س
 .)773F14(�صیر سلعة یرتفع و�نخفض، فتفسد معامالت الناس، و�قع الخلف، و�شتد الضرر"

وهذا �الم نف�س من ابن الق�م یؤ�د ف�ه على ضرورة �قاء ق�مة النقود ثابتة ث�اًتا نسبً�ا حتى ت�قى 
نها مق�اس تقوم �ه األش�اء، والمق�اس �جب أن �كون ال یز�د وال ینقص، أل تؤدي وظ�فتها، فتكون مع�اراً 

من ط�اعة النقود الورق�ة إذا خضعت لضوا�ط  ، �مق�اس الطول والكیل والوزن. وال مانع شرعاً منض�طاً 
ولهذا �منع إصدار نقود تؤدي إلى  ،)774F15(تمنع إنزال الضرر �الناس لحدیث "ال ضرر وال ضرار"

. والمالحظ )775F16(وال للحكومات أن تفعل هذا األمر للقاعدة الشرع�ة الفوضى والتضخم، فال �جوز لألفراد
وسداد ما علیها  للخروج من أزماتها االقتصاد�ة، ،ا تلجأ إلى إصدار العملة الورق�ةم أن الحكومات غال�اً 
، و�ال عد )776F17(، فاألصل أن �كون اإلصدار �القدر الكافي ل�قاء مستوى األسعار ثابتامن دیون لشعو�ها

حیث تفقد هذه األوراق النقد�ة ق�متها الحق�ق�ة  ،ة المنظمة تقوم بها هذه الحكوماتوًعا من السرقهذا ن
�النس�ة للذهب والفضة، و�النس�ة لسائر السلع، وهذا األمر �عد في الفكر االقتصادي اإلسالمي من 

سالم ابن ت�م�ة: "وال الظلم، واإلسالم ینهى عن ظلم المسلمین �كسر سكتهم و�فساد أموالهم، �قول ش�خ اإل
وال �أن �حرم علیهم الفلوس  ،أن �شتري نحاسا ف�ضر�ه فیتجر ف�هیتجر ذو السلطان في الفلوس أصال؛ �

التي �أیدیهم و�ضرب لهم غیرها؛ بل �ضرب ما �ضرب �ق�مته من غیر ر�ح ف�ه؛ للمصلحة العامة 
من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم و�عطي أجرة الصناع من بیت المال، فإن التجارة فیها �اب عظ�م 

�ال�اطل؛ فإنه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضا وضرب لهم فلوسا أخرى: أفسد ما عندهم من 
 .)777F18(وظلمهم فیها �صرفها �أغلى سعرها" ،موال بنقص أسعارها ف�ظلمهم فیهااأل

مكت�ة الكل�ات ، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، محمد بن أبي �كر ابن ق�م الجوز�ة، )2/175( ) إعالم الموقعین14(
م. 1968-هـ1388 ،األزهر�ة، القاهرة

 �اب القضاء في المرفق.، �تاب األقض�ة، عمرو بن �حیى المازني عن أب�ه عن ،2758) 4/1078) الموطأ (15(
والتـي عقـدت ، 19نـدوة رقـم ،االلتزامـات اآلجلـة بتغیـر األسـعار) تعقیب األستاذ عبد هللا ولد ب�ه إثنـاء نـدوة ر�ـط الحقـوق و 16(

 . 203ص ،تاب ر�ط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعارضمن � ،جدة ،في مقر البنك اإلسالمي للتنم�ة
 ،األردن ،دار النفــائس ،محمــد ســل�مان األشــقر ،ضــمن �حــوث فقه�ــة فــي قضــا�ا اقتصــاد�ة ،) النقــود وتقلــب ق�مــة العملــة17(

 ).1/270(م 1998-هـ1418 ،1ط
ـــ�م ابـــن ت�م�ـــة الحرانـــي، تحقیـــقأحمـــد بـــن عبـــد ال ،مجمـــوع الفتـــاوى  )18(  ،3ط ،دار الوفـــاء، عـــامر الجـــزار، ال�ـــازأنـــور ، حل

 م.2005-هـ1426
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ت التي یترتب او�مكن في النظر الشرعي أن تتحمل الدولة نت�جة أخطائها في �عض الس�اس
فیتعین علیها في هذه الحالة  ،الحد الذي یؤدي إلى تآكل الثرواتأو ز�ادته إلى  ،علیها حدوث التضخم

في تطبیق الحلول الشرع�ة لمعالجة  حازماً  تعو�ض من تضرر �سبب ذلك، ولذا فإن علیها أن تنهج نهجاً 
أن تؤدي ما یلزمها  ،حال التضخم معامالت فإن علیها فيفي �عض ال آثار التضخم، و�ذا �انت طرفاً 

 .)778F19(ح�ال المتضرر�ن
 أثر التضخم على الحقوق وااللتزامات المؤجلة: المسألة الثالثة

(النقود وتقلب ق�مة العملة"بین فضیلة الد�تور محمد سل�مان األشقر في �حث �عنوان 
779F

أن  ،")20
التقلب؛ ألن التقلب أن ینقص ثم حق�قة ما �حصل للعملة الورق�ة هو التدهور والسقوط المستمر، ول�س 

یز�د ثم ینقص ثم یز�د وهكذا، أما حق�قة العملة الورق�ة هو النزول المستمر، وما �شاهد أح�انا من ز�ادة 
هو مجرد ز�ادة محدودة بنسب تافهة،  ق�مة العملة �النس�ة للسلع عند رخص األسعار في �عض الفترات،

و الهبوط المستمر إلى األسفل و�برهن على مدى هبوط القوة وفي فترات قلیلة، ولكن االتجاه العام ه
الشرائ�ة للعمالت الورق�ة مع ث�ات القوة الشرائ�ة للذهب والفضة �أمثلة في غا�ة األهم�ة، فمن المعروف 
أن العمالت الورق�ة دخلت البالد العر��ة والخالفة العثمان�ة في تر��ا �عمالت رسم�ة لها �عد الحرب 

ولى �قلیل، و�ان �ل من الجن�ه الفلسطیني والجن�ه المصري واللیرة التر��ة الورق�ة �أمثلة العالم�ة األ
مر ) فلننظر إلى ما آل إل�ه األغرامات ذهب�ة صاف�ة تقر��اً 7للموضوع �ساوى �ل منهما جنیهاً ذهب�ا (

 اآلن �خصوص العمالت الورق�ة:
الذي حل محل الجن�ه الفلسطیني و�ان �ساو�ه  (وهو أردن�اً  دیناراً  33الجن�ه الذهبي �ساوى اآلن  .1

 في الق�مة).
 .مصر�اً  جنیهاً  190الجن�ه الذهبي �ساوى اآلن  .2
 لیرة تر��ة ورق�ة. 45000الجن�ه الذهبي �ساوى اآلن  .3

 فقط للعمالت الورق�ة الثالث �ما یلي: ومعنى ذلك أن القوة الشرائ�ة ه�طت في مدى ستین عاماً 
من ق�متها األصل�ة، أي هبوط  جزءاً  33�ة األردن�ة إلى جزء واحد من ه�طت ق�مة العملة الورق

 .تقر��اً  % سنو�اً 5�معدل نس�ة 

 .129ص ،) التأصیل الشرعي للحلول المقترحة لعالج آثار التضخم19(
). 274-1/273األشقر(، ) النقود وتقلب ق�مة العملة ضمن �حوث فقه�ة في قضا�ا اقتصاد�ة معاصرة20(
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من ق�متها األصل�ة، أي  جزءاً  190وه�طت ق�مة العملة الورق�ة المصر�ة إلى جزء واحد من 
 .تقر��اً  % سنو�اً 8.4�معدل نس�ة 

من ق�متها األصل�ة أي  جزءاً  45000ن وه�طت ق�مة العملة الورق�ة التر��ة إلى جزء واحد م
 .)1(% سنو�اً 16.4�معدل نس�ة 

الكو�ت في المي في دورته الخامسة المنعقدة األشقر لمجمع الفقه اإلس هذا ال�حث قدمه الد�تور
فلو قمنا �مقارنة لب�ان مدى هبوط ق�مة العملة الورق�ة وث�ات  2020م ونحن اآلن نع�ش سنة 1988 سنة

 إحدى وعشر�ن سنة لتبین لنا مدى الهبوط الفاحش لهذه األوراق النقد�ة. ق�مة الذهب �عد
�الجن�ه الذهبي أمام الجن�ه المصري فالدراسة تقول أن سعر الجن�ه الذهبي  ولنضرب لذلك مثاالً 

 )780F21(، أما اآلنجنیها مصر�اً 190م �ساوي 1988غم من الذهب الصافي �ان في سنة 7الذي �ساوي 
مصرً�ا، ولو ضر�نا هذا الرقم في س�عة على  جنیهاً  780�ساوي  24 صافي ع�ارفسعر غرام الذهب ال

فلو نظرنا  ،مصر�اً  جنیهاً  5460اعت�ار أن الجن�ه المصري �ان �ساوي س�ع غرامات من الذهب فالنت�جة 
م وسعره أمام الجن�ه 1988إلى الفرق الشاسع بین سعر الجن�ه الذهبي مقابل الجن�ه المصري سنة 

مدى الهبوط الفاحش للجن�ه المصري، وهذا له تأثیر م�اشر على الحقوق  م لتبین لنا2020سنة  المصري 
 وااللتزامات اآلجلة �الدیون، وعقود العمل الممتدة، وعقود التور�د، ومؤخر الصداق.

 الم�حث الثاني: الثمن�ة في الذهب والفضة واألوراق النقد�ة وف�ه مطالب:
 الذهب والفضة المطلب األول: الثمن�ة في 

لألش�اء في المب�عات وغیرها، وهما أثمان  اتفق فقهاء المسلمین على �ون الذهب والفضة أثماناً 
�الخلقة عند الحنف�ة، وعند �عض الفقهاء هما أثمان �العرف واالصطالح، والمعنى الثاني أسلم وأصوب؛ 

 .)781F22(ألن الثمن�ة اصطالح
بتة الق�مة على الزمن وأن التقلب �االرتفاع، أو الهبوط والنقود الذهب�ة والفض�ة تتمیز �أنها ثا

من  ؛ لذا فهما �حافظان على ق�متهما وقوتهما الشرائ�ة، والشارع الحك�م ر�ط �ثیراً بنس�ة ضئیلة جداً 

 .2/2/2020 ) في21(
 .154ص ،الزحیلي ،) المعامالت المال�ة المعاصرة22(
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األحكام المتعلقة �ضمان ق�م المتلفات �الذهب والفضة و�ذا تحدید نصاب الز�اة �كون �الذهب والفضة، 
 .)782F23(وق وقطع ید السارق �الذهب والفضةوتقوم ق�مة المسر 

 المطلب الثاني: تحدید الثمن�ة في غیر الذهب والفضة:
 وأما ما عدا الذهب والفضة من األش�اء التي تداولها الناس، وتعاملوا بها قبل اإلسالم �الفلوس،

في هل �شترط  هو:فقد جاء اإلسالم وأقر التعامل بها، واختلفت أقوال الفقهاء في ثمنیتها، وسبب الخالف 
، أم أن الرواج هو ؟أن تكون ثمنیتها �الوضع والخلقة �الذهب والفضة ،األثمان العت�ار �ونها أثماناً 

�الذهب والفضة؟ وهذا ما  اصطالح الناس على التعامل بها وتداولها بینهم، �كفي العت�ارها أثماناً 
 سأوضحه من خالل عرض أقوال الفقهاء في ثمن�ة الفلوس: 

أنها أثمان ر�و�ة �النقود؛ ففیها  ل األول: وهو قول المالك�ة �محمد من الحنف�ة وقول عند الحنابلةالقو
(الز�اة و�قع الر�ا في معامالتها، فال �جوز ب�عها نسیئة وال ب�عها �جنسها متفاضالً 

783F

ألن الناس تعارفوا ؛ )24
حتى تكون لها سكة وعین لكرهتها أن  دقال اإلمام مالك "لو أن الناس أجازوا بینهم الجلو  ،على أنها نقود

(ت�اع �الذهب والورق نظرة"
784F

، فالمرجع عند المالك�ة في النقود إلى اصطالح الناس وعرفهم وما )25
(یرتضونه ف�ما بینهم، فالفلوس لما صارت لها سكة مثل سكة الدنانیر والدراهم ألحقت بهما

785F

26(. 
إلى أن الفلوس ل�ست  والحنابلة في روا�ة ثان�ةالقول الثاني: ذهب الشافع�ة والش�خان من الحنف�ة 

أثمانا ر�و�ة، وأنها �العروض وال تلحق �النقود الذهب�ة والفض�ة؛ فال تجوز فیها الز�اة إال إذا أعدت 
 ألن الذهب والفضة جنس األثمان غال�اً  ؛جل �ذلكللتجارة، و�جوز ب�ع �عضها ب�عض متفاضال والى أ

ن الفلوس وغیرها من سائر العروض، ولذا فالفلوس إذا راجت لم �حرم �أصلها ووضعها، وهي منتف�ة ع
(الر�ا فیها

786F

27(. 

 م.1499، 1ط، دار النفائس ز،ع�اس أحمد ال�ا، ود والعمالت في الفقه اإلسالميأحكام صرف النق )23(
 .144ص 
 ،)، شرح منتهـى اإلرادات3/517بیروت. ( ،ط دار الفكر ،محمد بن عرفة الدسوقي ،حاش�ة الدسوقي حاش�ة الدسوقي )24(

 ).2/32( 1996 ،بیروت ،عالم الكتب ،منصور بن یونس البهوتي
 ).3/396بیروت (، دار صادر، دونة الكبرى مالك بن أنس األص�حي) الم25(
 .100ص، ) استبدال النقود والعمالت26(
المغنـــي  ،)2/170حاشــ�ة قلیـــو�ي وعمیــرة ( ،)2/25بیـــروت ( ،الفكــر دار ،المحتـــاج محمــد بـــن أحمــد الشـــر�یني ) مغنــي27(
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 الترج�ح:
والراجح هو القول األول؛ ألن الثمن�ة في غیر الذهب والفضة تثبت �االصطالح علیها والتعامل 

لتقادیر، وتقوم لألموال �قصد بها معرفة ا ، ومع�اراً بها، ورواجها بین الناس �كون سب�ا في جعلها أثماناً 
مقام الذهب والفضة، �قول ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة " وأما الدرهم والدینار فما �عرف له حد ط�عي وال 
شرعي بل مرجعه إلى العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه في األصل ال یتعلق المقصود �ه؛ بل الغرض أن 

سها بل هي وسیلة إلى التعامل بها، ولهذا والدراهم والدنانیر ال تقصد لنف ،لما یتعاملون �ه �كون مع�اراً 
األموال فإن المقصود االنتفاع بها نفسها؛ فلهذا �انت مقدرة �األمور الط�ع�ة  ؛ �خالف سائركانت أثماناً 

أو الشرع�ة، والوسیلة المحضة التي ال یتعلق بها غرض ال �مادتها وال �صورتها �حصل بها المقصود 
787F("ك�فما �انت

28(. 
ة في غیر الذهب والفضة تثبت �أحد أمر�ن أو �لیهما؛ فإما أن تثبت الثمن�ة وعل�ه فالثمن�

�الوضع واعت�ار الشارع لها، و�ما أن �كون ثبوت الثمن�ة بتعارف الناس، أو انتشار التعامل بها سواء ورد 
الشرع.  عن الشارع ما یدل على ثمنیتها أم لم یرد، فإن العادة محكمة بین الناس، ما دام أنها ال تخالف

والواقع �سندها فهي  ،وأقوى حجة ،في حال رواجها ونفاقها أعمق فهماوعل�ه فالقائلون بثمن�ة الفلوس 
أثمان تلقى قبوال عاما بین الناس، �وس�ط للت�ادل �ما یلقاه النقدان الذهب والفضة، وما القول �عرض�ة 

 .)788F29(الفلوس إال مسلك ظاهري ظاهر ف�ه ال�عد عن روح التشر�ع وأسراره
 المطلب الثالث: الموقف الشرعي وآراء الفقهاء المعاصر�ن في ثمن�ة النقود الورق�ة:

لم تعرف النقود الورق�ة إال في العصر الحاضر فال نطمع أن �كون لعلماء السلف فیها حكم، فلما 
ون,ورأىهذه النقود الورق�ة في البالد اإلسالم�ة، وجرى التعامل بها �حثها الفقهاء المعاصر  انتشرت

والد�توروه�ة الزحیلي، والد�تور  ،الزرقاومنهم الد�تور یوسف القرضاوي والد�تور مصطفى -غالبیتهم 

 ،بیـروت، دار الكتـاب العر�ـي، عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبیر ة و�حاش�ة المغنيقدام عبد هللا بن، والشرح الكبیر
 ).109-4/108( 2ط

 ).252-19/251)  مجموع الفتاوى (28(
المعـامالت  ،م79ص، هــ1404، 2ط، عبد هللا بـن سـل�مان بـن من�ـع ،) انظر: الورق النقدي حق�قته تار�خه ق�مته حكمه29(

أحكـــام صـــرف  ،151ص ،م2007 ،6ط، دار النفــائس ،عثمــان شـــبیر محمـــد ،المال�ــة المعاصـــرة فــي الفقـــه اإلســالمي
 .147-146ص ،م1499 ،1ط ،دار النفائس ،ع�اس أحمد ال�از ،النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي
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لما استع�ض عنه من النقود الذهب�ة والفض�ة وتأخذ  �أن النقود الورق�ة تعد بدیالً -سل�مان بن من�ع وغیرهم
ود الذهب�ة والفض�ة من جر�ان الر�ا بنوع�ه صفة الثمن�ة، وأنها نقد قائم بذاته، و�سري علیها أحكام النق

فیها، فال �جوز م�ادلتها متفاضلة عند اتحاد الجنس، و�ذا اختلف الجنس في العملتین �ر�ال، ودوالر جاز 
التفاضل وحرم الَنَساء، و�جوز جعلها رأس مال السلم، وتجب فیها الز�اة إذا بلغت النصاب، واستدلوا �ما 

(یلي
789F

30(: 
 قد�ة أص�حت ثمنا للمب�عات، وتقوم مقام الذهب والفضة في التعامل بها.أن األوراق الن .1
فقد حصلت على الثقة بها  ،وأعطاها صفة الثمن�ة، شرع�ة أن العرف العام اعتبرها نقوداً  .2

 و�قدر ما �متلك المرء منها �عتبر غناه. كوس�ط للت�ادل،
ة الوحیدة التي یتعامل بها الناس أن الورق النقدي الذي تصدره الدولة الیوم هو العملة النقد� .3

فإخراجه عن حكم  ،ولم �عد یرى الناس العملة الذهب�ة وال الفض�ة ،محل�ا ودول�ا، في العالم
 النقدین اللذین �مثلهما �فتح ذر�عة سهلة لهدم قاعدتي فر�ضة الز�اة وتحر�م الر�ا القطعیتین.

والشراء داخل �ل دولة، ومنها تصرف إن الدول المعاصرة اعتمدتها �التعامل فبها یتم الب�ع  .4
 أجور العمال ورواتب الموظفین والمكافآت وغیر ذلك.

(وهذا القول أخذ �ه المجمع الفقهي اإلسالمي التا�ع لرا�طة العالم اإلسالمي عن منظمة في جدة
790F

31(،
(و�ذلك هیئة ��ار العلماء في السعود�ة

791F

32(. 
لرخص وأثره على الحقوق وااللتزامات تغیر ق�مة النقود �الغالء أو ا الم�حث الثالث:

 وف�ه ثالثة مطالب:
 المطلب األول: أحكام تغیر ق�مة النقود الذهب�ة والفض�ة �الغالء أو الرخص.
ضة عند الفقهاء هو ارتفاع المقصود �غالء النقود ورخصها: غالء النقود الخلق�ة من الذهب والف

 .)792F33(وأما رخصها فهو نقصانها ،ق�متها

المــدخل إلــى نظر�ــة االلتــزام العامــة فــي الفقــه  ،155ص ،)، المعــامالت المال�ــة المعاصــرة296-1/295( ) فقــه الز�ــاة30(
 .154-153ص ،اإلسالمي

مجلــة المجمــع ، هـــ، حــول العملــة الورق�ــة1402عــام  ) قــرار المجمــع الفقهــي اإلســالمي فــي دورتــه الخامســة المنعقــدة فــي31(
194-1/193ع، م2003-هـ1424، 5ط ،اإلسالمي الفقهي

. 45ص/1ع ،مجلة ال�حوث اإلسالم�ة) 32(
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قهاء المذاهب األر�عة الحنف�ة والمالك�ة والشافع�ة والحنابلة على أنه ال �جب في حال وقد اتفق ف
. و�بدو أن الفقهاء )793F34(غالء النقود الخلق�ة من الذهب والفضة أو رخصها إال ما ثبت في الذمة منها

تازان �الث�ات ألنهما �م لمسألة غالء النقدین أو رخصهما ولم یتوسعوا فیهما؛ القدامى لم یتعرضوا �ثیراً 
 .غال�اً 

 المطلب الثاني: تغیر ق�مة النقود االصطالح�ة:
(أوال: المراد �النقود االصطالح�ة ما یلي

794F

35(: 
 د المعدن�ة من غیر الذهب والفضة.الفلوس، وهي النقو  .1
 .، والغش فیها غال�اً الدراهم الغال�ة الغش، وهي ما �ان ما فیها من الفضة مغلو�اً  .2
غلب استعمالها في العصر الحدیث، حتى حلت مكان النقود الذهب�ة والفض�ة، النقود الورق�ة: وقد  .3

وأخذت وظ�فتهما في التعامل في عامة بلدان العالم، وقد أشار إلى إمكان اتخاذ النقود من الورق 
اإلمام مالك، من �اب افتراض وقوع ما لم �قع و��ان حكمه، فقال: لو أن الناس أجازوا بینهم 

(ن لها سكة وعین لكرهتها أن ت�اع �الذهب والورق نظرةالجلود حتى تكو 
795F

36(. 
الذهب والفضة في القمة، وقاسوا تغیر النقود  -رحمهم هللا-: مفهوم تغیر ق�مة النقود: وضع الفقهاء ثان�ا

االصطالح�ة �النس�ة إلیها، فالرخص والغالء في النقد الورقي والفلوس إنما ینسب إلى الذهب والفضة، 
(المق�اس الذي تقدر �النظر إل�ه أثمان األش�اء وق�مها و�عدان ثمنا �الخلقة�اعت�ارهما 

796F

37(. 
 المطلب الثالث: غالء النقد ورخصه:

 ).1/108بیروت (، دار الكتب العلم�ة ،لحسینيتحقیق وتعر�ب: فهمي ا ،) درر الحكام شرح مجلة األحكام علي حیدر33(
)، 3/225( م.1991-ه1411، بیروت، دار الفكر ،م البلخي وجماعة من علماء الهندالش�خ نظاالفتاوى الهند�ة ) 34(

حاش�ة الرهوني على شرح )، 4/142( هـ.1313 ،دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، عثمان بن علي الز�لعي ،تبیین الحقائق
)، 2/226( .شرح منتهى اإلرادات )5/11( هـ.1393بیروت،  ،دار الفكر ،محمد بن أحمد الرهوني ،ي لمتن خلیلالزرقان
 ).4/396( م.1969، 1ط ،القاهرة ،مكت�ة القاهرة ،المغني، عبد هللا بن قدامة المقدسي المغني

 ).177-41/176ط وزارة األوقاف ( ،) الموسوعة الكو�ت�ة35(
 ).3/396(، ) المدونة الكبرى 36(
، مجلـة دور�ـة تصـدر عـن الرئاسـة العامـة إلدارات ال�حـوث العلم�ـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد، ) مجلة ال�حوث اإلسالم�ة37(

 .311ص، 40ع، هـ1395 ،الر�اض
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. و�عبر الفقهاء عن ذلك بـ )797F38(وذلك �أن تز�د ق�مة النقد أو تنقص �النس�ة إلى الذهب والفضة
�النس�ة  مة النقد غالء أو رخصاً "الغالء و"الرخص". فالمسألة التي نتعرض لها هنا هي إذا تغیرت ق�

أو ثمن مب�ع أو أجرة عمل وقبل أدائه فللفقهاء في  للذهب والفضة �عد ثبوته في ذمة المدین قرضاً 
 المسألة ثالثة أقوال:

(حن�فة ألبي :األول القول
798F

(عندهم المشهور في والمالك�ة )39
799F

(والشافع�ة )40
800F

(والحنابلة) 41
801F

وهو أن  ،)42
دیًنا في الذمة، دون ز�ادة أو نقصان،  النقد المحدد في العقد، والثابت هو نفس الواجب على المدین أداؤه

 ول�س للدائن سواه. وقد �ان القاضي أبو یوسف یذهب إلى هذا الرأي أوًال ثم رجع عنه.
جاء في "حاش�ة الشلبي" وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد، ولكن غلت ق�متها أو رخصت فعل�ه 

 .)802F43(ق�ض من العدد مثل ما
مثل إن �انت -"المغني": وأما رخص السعر فال �منع ردها، سواء �ان �ثیًرا  وقال ابن قدامة في

أو قلیًال؛ ألنه لم �حدث فیها شيء، إنما تغیر السعر، فأش�ه الحنطة  –عشرة بدانق فصارت عشر�ن بدانق
 .)803F44(إذا رخصت أو غلت"

وهي یومئذ مائة فلس  ه دراهم فلوساً وجاء في "مختصر خلیل" وشرحه لعل�ش: "و�ذلك إن اقرضت
 .)804F45("بدرهم ثم صارت مائتي فلس بدرهم فإنما یرد إل�ك مثل ما أخذ ال غیر ذلك

�قــول العالمــة علــي حیــدر فــي "درر الحكــام": "وقــد اعتبــر الــذهب والفضــة همــا المق�ــاس الــذي تقــدر �ــالنظر إل�ــه أثمــان ) 38(
شــ�اء وق�متهــا، و�عـــدان ثمًنــا. أمـــا النقــود النحاســـ�ة واألوراق النقد�ــة "البنكنـــوت" فتعــد ســـلعة ومتاًعــا، فهـــي فــي وقـــت األ

 ).1/101رواجها تعتبر مثل�ة وثمًنا، وفي وقت الكساد تعد ق�م�ة وعروًضا". درر الحكام شرح مجلة األحكام: (
 ).143 ،4/142تبیین الحقائق ( )39(
 ).5/121( حاش�ة الرهوني )40(
 .)9/282( بیروت ،دار الفكر ،محیي الدین �حیى بن شرف، المجموع) 41(
 ).2/226( شرح منتهى اإلرادات )42(
 ).4/142تبیین الحقائق ( )43(
 ).4/396( المغني) 44(
 ).2/434( بیروت ،دار صادر ،محمد بن أحمد عل�ش ،شرح منح الجلیل) 45(
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(ألبي یوسف، وعل�ه الفتوى عند الحنف�ةوالقول الثاني: 
805F

وهو أنه �جب على المدین أن یؤدي ق�مة  )46
د رائج، ففي الب�ع أو اإلجارة تجب النقد الذي طرأ عل�ه الغالء أو الرخص یوم ثبوته في الذمة من نق

(الق�مة یوم العقد، وفي القرض یوم الق�ض
806F

47(. 
: وجه عند المالك�ة، وهو أن التغیر إذا �ان فاحًشا، ف�جب أداء ق�مة النقد الذي طرأ عل�ه والقول الثالث
المشهور بلزوم �قول الرهوني معلًقا على قول المالك�ة  ص أما إذا لم �كن فاحًشا فالمثل.الغالء أو الرخ

أو نقص: "قلت: و�ن�غي أن �قید ذلك �ما إذا لم �كثر ذلك جًدا، حتى �صیر  المثل ولو تغیر النقد بز�ادة
( القا�ض لها �القا�ض لما ال �بیر منفعة ف�ه، لوجود العلة

807F

(التي علل بها المخالف" )48
808F

49(. 
 لتزامات اآلجلة مع ب�ان الراجحتغیر ق�مة األوراق النقد�ة وأثره على الحقوق واال  الم�حث الرا�ع:

 �الغالء أو الرخص: معتاداً  النقود الورق�ة تغیراً  المطلب األول: تغیر ق�مة
و�كون في حس�ان  : هو التغیر الطب�عي الذي �حصل للنقود االصطالح�ة،ونعني �التغیر المعتاد

في القوة  اً هبوط اً �ا النوع من النقود، مما �سبب غالنه أص�ح خاص�ة من خصائص هذأالجم�ع، حتى 
 الشرائ�ة لها مع مرور الزمن.

والذي أراه في هذه الحالة دفع المبلغ الثابت في الذمة والمتفق علیها في العقد، دون أن �كون النخفاض 
 ذلك لألس�اب اآلت�ة:و  ،اء أي أثرق�مة هذه النقود أو ارتفاعها وقت الوف

 دم استقرار التعامل بین الناس،ة العقود، وعإن الرجوع إلى الق�مة في �ل دین یؤدي إلى زعزع .1
هبوًطا أو صعوًدا، قلیًال أو �ثیًرا، مما  ذلك �سبب التغیر الدائم والمستمر في ق�مة النقود الورق�ةو 

 ینتج عنه غرر شدید، �جعل طرفي العقد ال �عرفان ما �جب لهما أو علیهما.
متوقع لهما، ومادام األمر �ذلك فهذا �عني إن هذا التغیر داخل �اعت�ار العاقدین عند التعاقد، و  .2

أن رضاهما �العقد قائم عل�ه، و �ع�ارة أخرى إن هبوط ق�مة العملة مع مرور الزمن أمر متوقع و 

 ).2/60،61نب�ه الرقود (قاله ابن عابدین، ت )3/94درر الحكام () 46(
 ).3/94درر الحكام () 47(

(48) و�قصد العلة التي استدل بها أصحاب القول المقابل للمشهور في مسألة �ساد النقد، وهي أن الدائن قد دفع شیئا 
).5/12، فال �ظلم �إعطائه ما ال ینتفع �ه، حاش�ة الرهوني (منتفعا �ه ألخذ منتفع �ه  

 .)5/120المرجع السابق ( )49(
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معلوم لطرفي العقد، وقبوله مع ذلك �التأجیل؛ یدل على رضاه بنقصان هذه الق�مة، لذا فإنه ال 
 فان والتزماه.وجه للقول �عد ذلك �غیر ما تراضى عل�ه الطر 

إن القول �الق�مة دائًما �جعل في األمر حرًجا شدیًدا، و�ؤدي إلى الخالف والشقاق بین أطراف  .3
التعاقد؛ مما �عني أن القضاء سیتدخل في �ل عقد أو تعامل لحل هذا النزاع، وتقدیر الواجب في 

 ذلك.
(حنابلة وقول أبي حن�فةهذا القول ق�اسا على قول جمهور الفقهاء من المالك�ة والشافع�ة وال .4

809F

50(. 
و�نما یلزم المدین  ،لنقود على الدین الثابت في الذمةأنه ال أثر لالرتفاع أو االنخفاض في ق�مة ا

برد مثل ما أخذ، وأنه ال أثر لالرتفاع أو االنخفاض في ق�مة النقود االصطالح�ة على الحقوق الثابتة في 
 الذمة.

 حشا:: متى �عتبر الهبوط فاالمطلب الثاني
األصل هو اعت�ار الق�مة في التغیر الفاحش وعدم اعت�ارها في التغیر ال�سیر، وذلك  )1

 العت�ار�ن:
أن التغیر ال�سیر مغتفر ق�اًسا على الغبن ال�سیر والغرر ال�سیر المغتفر�ن شرًعا في عقود أحدهما: 

امالت �الكل�ة، ولغرض المعاوضات المال�ة؛ من أجل رفع الحرج عن الناس نظًرا لعسر نفیهما في المع
تحقیق أصل تشر�عي مهم، وهو استقرار التعامل بین الناس، �خالف الغبن الفاحش والغرر الفاحش فإنهما 

 ممنوعان في أبواب البیوع والمعامالت.
(أن التغیر ال�سیر مغتفر تفر�ًعا على القاعدة الفقه�ة الكل�ة أن "ما قارب الشيء �عطى حكمه"والثاني: 

810F

51( 
(لتغیر الفاحش، فإن الضرر ف�ه بین، والجور ف�ه محقق�خالف ا

811F

52(. 

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي، دار  ،)، الشـــرح الكبیـــر9/282)، المجمـــوع (5/121حاشـــ�ة الرهـــوني () 50(
 ).4/142،143)، تبیین الحقائق (4/358( دمشق ،الكتاب العر�ي

 ).1/113م (1991-هـ1411، 1ط ،دار الكتب العلم�ة ،تاج الدین الس�كى، ) األش�اه والنظائ51(
تغیرات  )،11/117( ه1430 ،1ط، المكت�ة العلم�ة ودار الطیب للط�اعة والنشر ،سام الدین عفانةح ،) �سألونك52(

�حث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي  ،فضیلة الد�تور نز�ه �مال حماد ،النقود واألحكام المتعلقة بها في الفقه اإلسالمي
 ).2/1880( 3ع-1986، المنعقدة �األردن ،التا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

282



عن رجل متزوج من أكثر من أر�عین سنة و�ر�د أن �عطي  وقد سئل فضیلة الد�تور حسام الدین عفانة
ألن ق�مة العملة قد  دینار مهرها وقدره مئتا دینار أردني ولكن زوجته ترفض أخذ المئتي زوجته مؤخر

األصل المقرر في قضاء الدیون �أمثالها ال  فأجاب فضیلته: �أن فما قولكم أفیدونا؟اختالفًا �بیرًا  اختلفت
رة في السؤال طو�لة (أر�عون و�ما أن المدة المذ�و  ،ان التغیر في ق�مة العملة �بیراً �ق�متها، إال إذا �

جب على الزوج أن فال شك أن ق�مة العملة األردن�ة قد اختلفت اختالفًا �بیرًا خالل هذه المدة، ف� ،سنة)
أي نسأل الصاغة  والمرجع في تقدیر الق�مة هنا الذهب، ،ال عددها �عطي زوجته ق�مة المئتي دینار

والصرافین عن المئتي دینار �م �ان �شترى بها غرامات ذهب؟ ف�عطي الزوجة ق�مة ذلك الذهب في 
 .سنة، فظلم واضحالوقت الحاضر. وأما أن �عطیها ما �تب لها في عقد الزواج منذ أر�عین 

ه ال إن الفقهاء األقدمین لم یلتفتوا للضرر ال�سیر الذي �مكن أن یلحق �أحد طرفي العقد؛ ألن )2
قد جرت العادة �مثله في العقود. بینما نجدهم على العكس من �مكن التحرز منه أو ض�طه، و 

�جنب طرفي العقد  ذلك في حالة الضرر الكبیر أو ال�الغ؛ إذ جعلوا له اعت�اًرا في أحكامهم �ما
(الوقوع �ه أصال، أو رفعه و التخف�ف منه إذا وقع �ما في وضع الجوائح

812F

53(. 
�مكن اعت�ار المع�ار في التفرقة بین الهبوط الفاحش وال�سیر هو حد الثلث، وهو ما قال �ه  )3

بین  المالك�ة و�عض الحنابلة في مسألة وضع الجوائح، حیث قالوا: إن الثلث هو حد التفرقة
("الثلث والثلث �ثیر" لیل والكثیر لحدیث المصطفى صلى هللا عل�ه وسلمالق

813F

54(. 

�سماوي، ، �ل شيء ال �ستطاع دفعه لو علم �ه) والجائحة عند الفقهاء �ما قال ابن القاسم من المالك�ة وت�عه أكثرهم: 53(
تطاع دفعه و�كون ؛ ألنه �سكالبرد والحر، ومثل ذلك ر�ح السموم، والثلج، والمطر، والجراد، أو غیر سماوي وج�ش

نا�ة آدمي، �ر�ح ومطر حنابلة �أنها �ل ما أذهب الثمرة أو �عضها �غیر جوعرفها الشافع�ة وال .جائحة عند غیرهم
 اإلكلیل )ط دار الفكر، وجواهر3/185( الدسوقي وحر، وعطش ونحوها، انظر: وثلج، و�رد، وجلید، وصاعقة،

ى، )ط، األول233 ،4/232ط الحلبي، المنتقى ()2/173الطالب مع حاش�ة العدوي ( )ط دار المعرفة، �فا�ة2/63(
 ).4/234المغني (

صح�ح (�اب رثى النبي صلى هللا عل�ه وسلم خزامة بن سعد  ،�تاب الجنائز، 1233، )1/435) صح�ح ال�خاري (54(
 .4296 ،)5/71( �اب الوص�ة �الثلث ،بیروت ،دار الجیل بیروت ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  ،مسلم
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قال ابن قدامة "قال أحمد: إنهم �ستعملون الثلث في س�ع عشرة مسألة، وألن الثلث في حد الكثرة وما  
ا على سلم في الوص�ة: "الثلث والثلث �ثیر"؛ فیدل هذبدلیل قول النبي صلى هللا عل�ه و دونه في حد القلة 
(أنه آخر حد الكثرة"

814F

55(. 
 المطلب الثالث: حالة تغیر ق�مة النقود الورق�ة تغیًرا مفاجًئا فاحشا �الغالء أو الرخًص:

و�قصد �التغیر المفاجئ هو التغیر الذي لم �كن �الحس�ان وغیر متوقع لطرفي العقد، والفاحش 
ن القول إن أغلب العمالت قد أصابها تغیرات هو الذي �سبب ضرًرا �الًغا أو بّیًنا �أحد طرفي العقد. و�مك

، وغیرها من العمالت العر��ة واإلسالم�ة واللیرة السور�ة قي،العرا كبیرة مثل: الجن�ه المصري، والدینار
(واألجنب�ة، و�ن �انت بنسب متفاوتة، وآثار هذا التغیر تشمل جم�ع الحقوق وااللتزامات المؤجلة

815F

56( .
�مة األوراق النقد�ة �أن انخفضت انخفاًضا شدیًدا، أو ارتفعت ارتفاًعا ؛ فإذا تغیرت قو�ناء عل�ه

نت�جة لظرف اقتصادي أو س�اسي  -وهذا أمر یندر حدوثه في النقود الورق�ة والمعدن�ة المعاصرة– فاحًشا
 طارئ لم �كن �الحس�ان، فالذي أراه في مثل هذه الحالة:

الذمة عند حلول األجل �الق�مة: �القروض،  أن تؤدى الحقوق وااللتزامات الثابتة في :أوال
والصداق المؤّجل، وعقود المداینات: �البیوع اآلجلة، و�ذلك العقود المستمرة الممتدة: �اإلجارة الطو�لة، 

 والتور�د، وغیرها.. ،والتعهدات وعقود المقاوالت،
وفق مق�اس الذهب؛ لما : أن یتم تعدیل االلتزامات والحقوق �حیث تراعى الق�مة قبل االنخفاض ثان�ا

وأما مع�اُر التقو�م في تقدیر  :الدین عفانة�قول الد�تور حسام و یتمتع �ه الذهب من االستقرار النسبي.
ین في عت�اُر سعر الذهب یوَم العقد فقطق�مة العملة، فالراجح من أقوال العلماء هو ا  ، أي یوم ثبوت الدَّ

ین في یوم ثبوته، �م �انالذمة، على الراجح من أقوال العلماء، فُ�س أل الصاغُة والصرافون عن مبلغ الدَّ
؟ فیدفُع المدین ق�مة ذلك في یوم القضاء. وهذا القول أولى من التقو�م �سلة ذهبُ�شترى �ه غرامات 

 .العمالت الصع�ة �الدوالر والیورو أو سلة السلع �الحنطة والشعیر واللحم واألرز

 ). 4/234) المغني (55(
الد�تور علي محیي الدین القره  ،ي الحقوق وااللتزامات اآلجلة وموقف الفقه اإلسالمي منه) أثر التضخم والكساد ف56(

 )2/18321( 9ع، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،�حث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ،داغي
)https://www.facebook.com/DrHusamAlDeenAfanahFans(،  َُوْهَ�ة بن ، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّته

 .)2/760(ج-4ط، دمشق، سور�َّة، دار الفكر طفى الزَُّحْیِلّي،مص
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، ألن الذهب �قي محافظًا عملة اعت�ار سعر الذهب هو األرجحال إن مع�ار التقو�م في تقدیر ق�مة
على سعره إلى وقتنا الحاضر مع اختالٍف �سیٍر، حیث إن القوة الشرائ�ة للذهب في زمن رسول هللا صلى 

 %) مما هي عل�ه اآلن ال أكثر.120-%100هللا عل�ه وسلم �انت تساوي (
قال  .نظرًا لث�اته �شكل عام الورق�ة مقوٌم �الذهب؛كما أن نصاب ز�اة العروض التجار�ة والنقود 

"و�جب اعت�اُر النصاب الحالي �ما هو �ان في أصل الشرع، دون النظر إلى تفاوت  د. وه�ة الزحیلي:
السعر القائم بین الذهب والفضة، وتقدُر األوراق النقد�ة �سعر الذهب، وألنه هو األصل في التعامل، وألن 

هب، وألن المثقال �ان في زمن الرسول صلى هللا عل�ه وسلم، وعند أهل مكة هو غطاء النقود هو �الذ
عملة المحل�ة الرائجة في �ل أساس العملة وهو أساس تقدیر الد�ات، و�سأل الصراف عن سعر الذهب �ال

 ".بلد
 :وذلك لما �أتي

العدل؛ فإنه �قول ابن ت�م�ة" واألصل في العقود جم�عها هو  ،إن األصل في العقود هو العدل .1
(�عثت �ه الرسل وأنزلت الكتب"

816F

َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب ، قال تعالى: ﴿)57 َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِ�اْلَبیِّ
817F(﴾َواْلِمیزَاَن ِلَ�ُقوَم النَّاُس ِ�اْلِقْسطِ 

 وعل�ه فالقول �إ�جاد الق�مة أقرب إلى العدل ومنطق التعامل. )58
(اسا على قول ألبي یوسفإن هذا القول ق� .2

818F

(، و�عض علماء المالك�ة)59
819F

وعدد من العلماء ، )60
(المعاصر�ن منهم الد�تور علي القره داغي

820F

(والد�تور نز�ه حماد )61
821F

(والد�تور وه�ة الزحیلي )62
822F

63(

وقد رجح الد�تور نز�ه حماد: رأي - الذین قالوا �الق�مة في حال تغیر ق�مة النقود االصطالح�ة
 الق�مة في التغیر الفاحش وعدم اعت�ارها في التغیر ال�سیر. الرهوني �اعت�ار

 ).20/510) مجموع الفتاوى (57(
 ].25[) سورة الحدید: 58(
 .)3/94) درر الحكام (59(
 ).5/12) حاش�ة الرهوني (60(
 م.2001، 1دار القلم دمشق ط، 504ص ،قضا�ا فقه�ة معاصرة في المال واالقتصاد، ) حماد نز�ه61(
، م2002-ه1423، 1ط، بیروت، دار ال�شائر اإلسالم�ة ،الد�تور علي القره داغي ،االقتصاد اإلسالمي) �حوث في 62(

 .33ص
 .155ص ،) المعامالت المال�ة المعاصرة63(
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أن هذا ما �قتض�ه إعمال نظر�ة الظروف الطارئة التي تضافرت نصوص الشر�عة وقواعدها  .3
العامة على اعت�ارها، بهدف تحقیق العدالة في العقود، ورفع الغبن منها، وهو ما وقع تطب�قه 

 األعذار في عقد اإل�جار و�عرف في �ما ،ب الفقه�ةاألخذ �ه جلً�ا في مختلف المذاه وظهر
 لم یرض وهو "یلحقه �ضرر العقد، إال موجب في المضي عن العاقد �أنه: "عجز العذر الحنف�ة

823F("للضرر دفعا اإلجارة فسخ فله �ه

 الحنابلة عند والثمار الزروع و�ذلك في الجوائح في .)64
 والمالك�ة.

 رهن ب�قاء ذلك أن الرضائ�ة، إال لمبدأ إعماال للعقد الملزمة القوة احترم اإلسالمي، و�ن فالفقه
 �ه ضارا الجانبین أو أحد �حق مجحفا االلتزام تنفیذ وأص�ح تغیرت إذا حتى العقد فیها تم التي الظروف

 اآلخر �جوز للمتعاقد وال العقد�ة االلتزامات تعدیل یتم العقد، أو �العقد، فسخ لیلتزمه �كن لم ضررا
�غیره،  اإلضرار إلى هنا یؤدي لحقه استعماله ألن االلتزام؛ تنفیذ طلب في �العقد المكتسب �الحق التمسك
(المتعاقد العقد، و�لزام هذا العدل تنفیذ مقتضى من ول�س  أوغیرها كانت اقتصاد�ة-الظروف  لتغیر

824F

65(. 
من �اب أولى في  و�ن إعمال نظر�ة الظروف الطارئة حال تغیر ق�مة النقود الورق�ة تغیرا فاحشا

زماننا. و�رى فضیلة الش�خ مصطفى الزرقا أن رأي الرهوني یتفق تمام االتفاق مع ما هو مقرر في نظر�ة 
(الظروف الطارئة

825F

66(. 
، إذا األوراق النقد�ة تأخذ حكم الفلوسیرى العالمة علي حیدر شارح مجلة األحكام العدل�ة أن  .4

لفضة هما المق�اس الذي تقدر �النظر إل�ه أثمان فقدت ق�متها حیث �قول "وقد اعتبر الذهب وا
، د�ة (البنكنوت) فتعد سلعة ومتاعااألش�اء وق�متها و�عدان ثمنا، أما النقود النحاس�ة واألوراق النق

دار الكتب  ،تحقیق: عبد اللط�ف محمد عبد الرحمن ،) االخت�ار لتعلیل المختار عبد هللا بن محمود الموصلي الحنفي64(
 ).2/62(، م2005-هـ1426 ،3ط ،بیروت ،العلم�ة

 139، ص1997 ،2ط ،بیروت، مؤسسة الرسالة ،الد�تور محمد فتحي الدر�ني تقییده في الدولة سلطان ومدى الحق )65(
 .32ص ،1987 3ط ،بیروت، الرسالة مؤسسة، الد�تور وه�ة الزحیلي ،الشرع�ة الضرورة نظر�ة

�حث  ،الد�تور مصطفى أحمد الزرقا ،ي وأثره �النس�ة للدیون السا�قةانخفاض ق�مة العملة الورق�ة �سبب التضخم النقد )66(
 ).2/18293( 9ع، إصدار المجمع التا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، مجلة المجمع ،مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي
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(فهي في وقت رواجها تعتبر مثل�ة ثمنا، وفي وقت الكساد تعد ق�م�ة وعروضا"
826F

، و�ؤخذ مما )67
 سبق ما �أتي:

  الورق�ة على الفلوس، وهو قول أبي یوسف في الفلوس إذا تغیرت ق�متها. أنه قاس النقودأوال: 
: أن النقود الورق�ة والنحاس�ة هي نقود اصطالح�ة ومثلیتها مرت�طة برواجها وق�متها الشرائ�ة، فإذا ثان�ا

 اهتزت مثلیتها وثمنیتها تص�ح سلًعا ق�م�ة، ینظر إلیها �اعت�ار الق�مة ال �اعت�ار المثل.
 أن المق�اس في الق�مة یرجع ف�ه إلى الذهب والفضة؛ ألنهما أثمان خلقة. :ثالثا

جاء في توص�ات مجمع الفقه اإلسالمي أن التضخم إذا �ان �بیرا وضا�طه ثلث مقدار الدین  .5
اآلجل، فإن القول �سداد المثل یلحق ضررا �الدائن، ف�جب رفعه تطب�قا للقاعدة الفقه�ة "الضرر 

 )68ین الطرفین، فإن تعذر الصلح فالحل إما عن طر�ق التحك�م أو القضاء(یزال "إما �الصلح ب
 الخاتمة

 وقد تضمنت أهم ما وصلت إل�ه من نتائج:
 .راق النقد�ة و�ین النقود الخلق�ةوجود فوارق جوهر�ة بین األو  .1
 .انط�اق سائر أحكام النقدین علیهاق�اس األوراق النقد�ة على النقود الذهب�ة ال �قتضي  .2
 بینما النقود الخلق�ة وخاصة الذهب ،لنقد�ة الهبوط المستمر في الق�مةأبرز سمات األوراق ا من .3

 .�متاز �الث�ات النسبي في الق�مة
الس�اسات الحكوم�ة الخاطئة في الدول النام�ة التي تقوم على �ثرة االستهالك وقلة اإلنتاج تؤدي  .4

 .ستمرق�مة األوراق النقد�ة �شكل ملظاهرة التضخم، وهبوط 
ین�غي على من یتولى أمر المسلمین أن �حافظ على المصالح العامة لهم، ومن هذه المصالح  .5

 المحافظة على استقرار أسعار النقود من االنخفاض.
الثمن�ة في غیر الذهب والفضة إما أن تثبت �الوضع واعت�ار الشارع لها، و�ما أن �كون ثبوت  .6

مل بها، سواء ورد عن الشارع ما یدل على ثمنیتها، أم لم انتشار التعا الثمن�ة بتعارف الناس، أو
 یرد، فإن العادة محكمة بین الناس.

 ).1/102درر الحكام ( )67(
 .504ص ،قضا�ا فقه�ة معاصرة في المال واالقتصاد )68(
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الحنف�ة والمالك�ة والشافع�ة والحنابلة على أنه ال �جب في حال غالء  اتفق فقهاء المذاهب األر�عة .7
 النقود الخلق�ة من الذهب والفضة أو رخصها إال ماثبت في الذمة منها.

ال أثر له في  -و�كون في حس�ان الجم�ع-ي الذي �حصل للنقود االصطالح�ة التغیر الطب�ع .8
 .سداد الحقوق وااللتزامات اآلجلة

�مكن اعت�ار المع�ار في التفرقة بین الهبوط الفاحش وال�سیر هو حد الثلث،  وهو ما قال �ه  .9
لتفرقة بین المالك�ة و�عض الحنابلة في مسالة وضع الجوائح، حیث قالوا: إن الثلث هو حد ا

 القلیل والكثیر.
تع یتم تعدیل االلتزامات والحقوق �حیث تراعى الق�مة قبل االنخفاض وفق مق�اس الذهب لما یتم .10

 ، وذلك في حال �ان الهبوط فاحشا وغیر متوقع.�ه الذهب من االستقرار النسبي
ثل یلحق ضررا أن التضخم إذا �ان �بیرا وضا�طه ثلث مقدار الدین اآلجل فإن القول �سداد الم .11

 �الدائن ، ف�جب رفعه تطب�قا للقاعدة الفقه�ة" الضرر یزال" إما �الصلح بین الطرفین فإن تعذر
 الصلح فالحل إما عن طر�ق التحك�م أو القضاء.

 التوص�ات
ووضع  أوصي �اعتماد التحك�م الشرعي في المنازعات المال�ة المتعلقة بتعدیل االلتزامات العقد�ة، .1

للتفرقة بین الهبوط ال�سیر والهبوط الفاحش لألوراق النقد�ة ، ور�طها �مق�اس معاییر واضحة 
 .یتمتع �ه الذهب من استقرار نسبي الذهب في حال �ان الهبوط فاحشا على اعت�ار ما

رع�ة، ووضع الحلول  .2 أوصي �إقامة النَّدوات والمحاضرات التَّوعو�ة التي تهتم ب�حث المسائل الشَّ
اآلجلة، والتأكید على  ظاهرة التضخم، ومن تأثیرها على الحقوق وااللتزاماتالمناس�ة للحد من 

 وذلك �المحافظة على استقرار النقود من االنخفاض المستمر. الدولة تجاه مصالح الناس، مسؤول�ة
 قائمة المصادر والمراجع

 :أوال: الحدیث الشر�ف وعلومه
 ،دار ابن �ثیر، ال�مامة، دیب ال�غا تحقیق: د. مصطفى ،محمد بن إسماعیل ،صح�ح ال�خاري  .1

 .3ط ،بیروت
 .بیروت ،دار الجیل بیروت، سلم بن الحجاج بن مسلم القشیري م، صح�ح مسلم .2
 المعاجم اللغو�ة: :ثان�ا
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 هـ.1401، الجیل دار، 466ص، أحمد الشر�اصي، االسالمي المعجم االقتصادي .1
 .القاهرة ،دار الدعوة ،غة العر��ةتحقیق: مجمع الل ،إبراه�م مصطفى وآخرون ، المعجم الوس�ط .2
: �تب فقه المذاهب ثالثا

 الفقه الحنفي:
عبد اللط�ف محمد عبد  تحقیق: ،د هللا بن محمود الموصلي الحنفيعب، االخت�ار لتعلیل المختار .1

 م. 2005-ه1426، 3ط ،بیروت ،دار الكتب العلم�ة ،الرحمن
 هـ.1313، اإلسالمي، القاهرة الكتابدار ، عثمان بن علي الز�لعي، تبیین الحقائق .2
دار الكتب ، تحقیق وتعر�ب: فهمي الحسیني ،علي حیدر ،شرح مجلة األحكام الحكام درر .3

 بیروت. ،العلم�ة
-هـ1411،بیروت، دار الفكر ،م البلخي وجماعة من علماء الهندالش�خ نظا، الفتاوى الهند�ة .4

 م.1991
 الفقه المالكي:

 .بیروت، دار الفكر ط ،الح عبد السم�ع اآلبيص، جواهر اإلكلیل شرح مختصر خلیل .1
 بیروت.، ط دار الفكر ،محمد بن عرفة الدسوقي، حاش�ة الدسوقي .2
بیروت، ، دار الفكر ،محمد بن أحمد الرهوني، ني على شرح الزرقاني لمتن خلیلحاش�ة الرهو  .3

 هـ.1393
ت. بیرو ، دار الفكر، ن محمد الدردیرالشرح الكبیر مع حاش�ة الدسوقي أحمد ب .4
 .بیروت، دار صادر، محمد بن أحمد عل�ش، شرح منح الجلیل على مختصر خلیل .5
 .بیروت، دار صادر، مالك بن أنس األص�حي، المدونة الكبرى  .6

 الفقه الشافعي:
 مصر. ، ط ع�سى الحلبي أحمد سالمة القلیو�ي ،حاش�ة القلیو�ي .1
 هـ.1405 ،ط ،بیروت ،ط المكتب اإلسالمي ،�حیى بن شرف النووي  ،روضة الطالبین .2
 بیروت.  ،دار الفكر ،محیي الدین �حیى بن شرف، المجموع شرح المهذب .3
 بیروت. ،دار الفكر ،محمد بن أحمد الشر�یني ،مغني المحتاج .4

 الفقه الحنبلي:
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هـ تحقیق: طه عبد 751 محمد بن أبي �كر ابن ق�م الجوز�ة ،إعالم الموقعین عن رب العالمین .1
م. 1968هـ/1388-القاهرة ألزهر�ة،مكت�ة الكل�ات ا ،الرؤوف سعد

 دمشق.، مة المقدسي، دار الكتاب العر�يعبد الرحمن بن محمد بن قدا، الشرح الكبیر .2
 .م1996، بیروت ،عالم الكتب ،منصور بن یونس البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات .3
منصور بن یونس البهوتي، تحقیق: هالل مصیلحي مصطفى  ،كشاف القناع على متن اإلقناع .4

 هـ.1402، 3ط ،بیروت ،دار الفكر ،لهال
 م.1969 1ط ،القاهرة ،مكت�ة القاهرة، المغني ،عبد هللا بن قدامة المقدسي ،المغني .5
عبد الرحمن بن ، عبد هللا بن قدامة و�حاش�ة المغني الشرح الكبیر ،المغني والشرح الكبیر .6

 .2ط ،بیروت ،دار الكتاب العر�ي ،قدامة
 ة معاصرة:ا: �تب اقتصاد�ة وفقه�را�ع

الد�تور علي ، أثر التضخم والكساد في الحقوق وااللتزامات اآلجلة وموقف الفقه اإلسالمي منه .1
 .9ع ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،�حث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ،محیي الدین القره داغي

 ،1ط ،دار النفائس ،ع�اس أحمد ال�از ،أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي .2
 م.1499

 مصر. ،اإلسكندر�ة، دار الجامعة الجدیدة ،مجدي محمود شهاب ،اقتصاد�ات النقود والمال .3
الد�تور ، قةانخفاض ق�مة العملة الورق�ة �سبب التضخم النقدي وأثره �النس�ة للدیون السا� .4

 إصدار المجمع التا�ع، مجلة المجمع ،�حث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ،مصطفى أحمد الزرقا
 .9ع ،لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

، 1ط ،بیروت، دار ال�شائر اإلسالم�ة، الد�تور علي القره داغي، �حوث في االقتصاد اإلسالمي .5
 .م2002-هـ1423

مجلة المجمع ، حمزة بن حسین الفعر ،ل المقترحة لعالج آثار التضخمالتأصیل الشرعي للحلو  .6
 .17ع، م2004-هـ1425 ،جدة ،را�طة العالم اإلسالمي ،الفقهي

شوقي  دراسة مقارنة بین االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي د. والر�ط الق�اسي التضخم .7
معهد ال ،�حث مقدم لندوة قضا�ا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشر�ات ،دن�ا

 منذر قحف. تحر�ر د. ،م1993-هـ1413 ،جدة، اإلسالمي لل�حوث والتدر�ب
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 .)www.almosleh.com، (خالد بن عبد هللا المصلح ،فقه اإلسالميالتضخم النقدي في ال .8
�حث  ،فضیلة الد�تور نز�ه �مال حماد ،تغیرات النقود واألحكام المتعلقة بها في الفقه اإلسالمي .9

 .3ع ،1986 ،االردن�المنعقدة ، لتا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسالميمقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ا
�حث مقدم ، محمد انس الزرقا ،ر�ط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقه واالقتصاد  .10

المعهد اإلسالمي لل�حوث  ،لندوة قضا�ا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشر�ات
 .منذر قحف تحر�ر: ،م1993-هـ1413جدة  ،والتدر�ب

وقائع الندوة المعقودة في مقر  ،منذر قحف ،اآلجلة بتغیر األسعارر�ط الحقوق وااللتزامات   .11
 .1421ط -1407، جدة، المعهد اإلسالمي

 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده الد�تور محمد فتحي الدر�ني  .12
 م.1997 ،2ط

 ،بیروت، الرسالة مؤسسة ،عدنان خالد التر�ماني ،الس�اسة النقد�ة والمصرف�ة في اإلسالم  .13
 .م1988

 م.1973-هـ1393 ،2ط، بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الد�تور یوسف القرضاوي  ،فقه الز�اة  .14
 م.2001، 1ط، دمشق ،دار القلم ،نز�ه حماد، ه�ة معاصرة في المال واالقتصادقضا�ا فق  .15
، دمشق، لقلمدار ا، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظر�ة االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي  .16

 .1ط
منور إق�ال وقائع الندوة المعقودة في مقر ، مزا�ا ر�ط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار  .17

 .1421ط-1407، جدة، المعهد اإلسالمي
ضمن �تاب قضا�ا معاصرة في النقود  ،س�ف الدین إبراه�م ،مسألة ر�ط األجور والمستحقات  .18

 ،م1993-هـ1413 ،جدة ،عهد اإلسالمي لل�حوث والتدر�بالم، والبنوك والمساهمة في الشر�ات
 منذر قحف. تحر�ر د.

 بیروت.، دار الفكر ،وه�ة الزحیلي ،المعامالت المال�ة المعاصرة  .19
 ،6ط ،دار النفائس، محمد عثمان شبي، في الفقه اإلسالميالمعامالت المال�ة المعاصرة   .20

 .م2007
 ،دار الجامعات المصر�ة ،د الرحمن ز�ي إبراه�ممقدمة في اقتصاد�ات النقود والبنوك، د.عب  .21
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 .مصر
 هـ.1400دار الكتب اإلسالم�ة  ،محمد عبد المنعم الجمال ،موسوعة االقتصاد اإلسالمي  .22
ال�حوث العلم�ة  تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات مجلة دور�ة، مجلة ال�حوث اإلسالم�ة  .23

 .1ع ،هـ1395 ،الر�اض، واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
الكو�ت  ،دار السالسل ،الكو�ت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة ،الموسوعة الفقه�ة الكو�ت�ة  .24

هـ. 1404 2ط
 م.1987 3ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الد�تور وه�ة الزحیلي ،نظر�ة الضرورة الشرع�ة  .25
دار  ،قرمحمد سل�مان األش ،ضمن �حوث فقه�ة في قضا�ا اقتصاد�ة ،النقود وتقلب ق�مة العملة  .26

 م.1998-هـ1418 ،1ط ،األردن ،النفائس
�حث مقدم لمجمع الفقه  ،83ص ،عبد هللا بن سل�مان بن من�ع ،الورق النقدي حق�قة وحكما  .27

 ،م2005-هـ1424 ،5ط ،را�طة العالم اإلسالمي، مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، اإلسالمي
 .1ع
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 "تأصیل�ة دراسة فقه�ة حكم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط"
د. محمد بن را�ح رماش  

 د�توراه، أصول الفقه، جامعة غردا�ة را�عةسنة 
 الجزائر، لوال�ة سك�كدة واألوقاف مدیر�ة الشئون الدین�ة، إمام خطیب
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 ملخص ال�حث
في الم�حث األول من هذه الدراسة إلى ب�ان مفهوم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط، ثم  تطرقت

عرجت في الم�حث الثاني على مشروع�ة التجارة �الذهب والفضة، وشروط ب�عهما، �ما قمت بتوض�ح 
نة بین مذاهب الفقهاء في حكم ب�ع الذهب صوره. وأما الم�حث الثالث فخصصته للدراسة الفقه�ة المقار 

والفضة �التقس�ط. فحررت محل الخالف، ثم بینت اآلراء الفقه�ة حول هذه المسألة، وأدلة �ل فر�ق، و�عد 
لتنب�ه على وجاهة قول المناقشة والتمعن فیها، توصلت إلى ترج�ح مذهب القائلین بتحر�مه، مع ا

 المخالفین.
 النتائج والتوص�ات.وفي األخیر ختمت بذ�ر أهم 

Abstract: 
In the first section of this study, I dealt with explaining the concept of 

selling gold and silver in installments. Then, in the second section, I discussed 
the legality of trading in gold and silver, and the conditions for selling them, as I 
clarified its pictures. As for the third topic, I devoted it to the jurisprudence 
study comparing the schools of jurisprudence regarding the ruling on selling 
gold and silver in installments, So I edited the dispute topic, then I explained the 
jurisprudential opinions on this issue, and the evidence of each team, and after 
discussion and consideration of it, I reached out to the doctrine of those who say 
that it is forbidden, alerting the importance of the opinion of the other team. 

In the end, I concluded by mentioning the most important findings and 
recommendations. 
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 مقدمة
إن الحمد � نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ �ا� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده 

وأشهد أن محمدا هللا فال مضل له ومن �ضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له 
 عبده ورسوله، أما �عد:

فإن من خصائص شر�عتنا اإلسالم�ة الغراء أنها شر�عة �املة شاملة، اعتنت بتوطید عالقة الخلق 
بر�هم و�ارئهم، �ما اهتمت بتنظ�م شئونهم في ح�اتهم ودن�اهم، فكانت �فیلة بب�ان الشرائع والنظم واألحكام 

ام بوظ�فة االستخالف في األرض أحسن ق�ام وأكمله، وذلك من خالل التي تمّكن الكائن ال�شري من الق�
 تشر�ع منظومة فقه�ة محكمة، مؤسسة على أصول رصینة وقواعد متینة.

من أعظم أنواع الفقه التي تمّس حاجة المسلم إلى إدراكها والتفقه  و�عتبر "فقه المعامالت المال�ة"
تي جاءت الشر�عة لتقر�رها مقصد من المقاصد الكل�ة الو  ،لك ألن المال عصب الح�اة وقوامهافیها، وذ
وعلى رأس هذه المعامالت نجد موضوع  ،قهاؤنا �الكشف عن أحكامه و��انهاولذلك اعتنى ف ،وحفظها

ومن تلكم البیوع المهمة "ب�ع الذهب والفضة" ، وازدهارهاالبیوع الذي هو أساس ق�ام الح�اة االقتصاد�ة 
 نوازل متعددة. هة، وتنزل �ساحتالذي تعتر�ه أحكام مختلف

، التي تحتاج إلى مز�د من الدراسة والعنا�ة والفضة ومن الجوانب الشرع�ة المتعلقة بب�ع الذهب
من طرف علماء وفقهاء الشر�عة؛ مسألة ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط، فارتأیت تسل�ط الضوء علیها، 

 جتماع�ة المعاصرة.لدراسة حكمها، خاصة في ضوء التطورات االقتصاد�ة واال
 أهم�ة الموضوع:

 :�كتسي ال�حث في هذا الموضوع أهم�ة �بیرة، تتجلى ف�ما یلي
العالقة الوطیدة لهذا الموضوع �مقاصد الشر�عة الضرور�ة، وخاصة مقصد حفظ الدین وحفظ  •

 المال.
ة وأنها ذات خاص، المهمة الجدیرة �الدراسة�عتبر ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط من المسائل الفقه�ة  •

 أ�عاد دین�ة، واقتصاد�ة، واجتماع�ة �الغة االعت�ار.
وفقا لدراسة ، ها�التقس�ط یؤ�د على ضرورة ب�ان الحكم الشرعي ل والفضة انتشار معاملة ب�ع الذهب•

 وهادفة إلى تحقیق المقاصد العامة للشر�عة. ،على قواعد الفقه اإلسالمي وأصولهفقه�ة مؤصلة 
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وقدرتها على مواك�ة  ،عة اإلسالم�ة لجم�ع مناحي الح�اةلى شمول�ة الشر�تؤ�د هذه الدراسة ع •
و��ان أحكامها التي تتوافق مع روح الشر�عة، وتلبي ، مستجدات المعامالت المال�ة المعاصرة

 متطل�ات العصر.
 إشكال�ة ال�حث:  

 یلي: ما في تدور هذه الدراسة في فلك ال�حث عن إجا�ة شاف�ة لإلشكال�ة الرئ�س�ة المتمثلة،
 ما موقف الشر�عة اإلسالم�ة من ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط؟  •

 التال�ة: الفرع�ة حاول اإلجا�ة عن التساؤالتسأ�اإلضافة إلى هذا، 
 ما مفهوم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط؟  •
 ما مدى مشروع�ة ب�ع الذهب والفضة عموما؟ وما هي شروطه وضوا�طه؟ •
 �التقس�ط؟ ما هي صور ب�ع الذهب والفضة •
 هل ص�اغة الذهب والفضة تنقلهما من الثمن�ة إلى السلع�ة؟ •
 ما هي مذاهب الفقهاء في حكم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط؟ •
 وما هي أدلتهم؟ وما هو المذهب الراجح؟ •

 خطة ال�حث (العناو�ن الرئ�س�ة):  
 الموضوع، اإلشكال�ة، ... أهم�ة مقدمة:

 والفضة �التقس�ط:مفهوم ب�ع الذهب الم�حث األول: 
 تعر�ف الب�ع. المطلب األول:
 تعر�ف التقس�ط. المطلب الثاني:
 تعر�ف الب�ع �التقس�ط. المطلب الثالث:

 التأصیل الشرعي للتجارة �الذهب والفضة:الم�حث الثاني: 
 مشروع�ة التجارة �الذهب والفضة.المطلب األول: 
 شروط ب�ع الذهب والفضة.المطلب الثاني: 

 صور ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط.ثالث: المطلب ال
 الم�حث الثالث: حكم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط:

 تحر�ر محل الخالف.المطلب األول: 
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 مذاهب العلماء في حكم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط.المطلب الثاني: 
 أدلة �ل مذهب على حكم ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، ومناقشتها.المطلب الثالث: 

 سبب الخالف مع الترج�ح. ب الرا�ع:المطل
 النتائج والتوص�ات.الخاتمة: 

 الدراسات السا�قة:
أما ف�ما یتعلق �الدراسات السا�قة التي لها عالقة م�اشرة �الموضوع، فمما عثرت عل�ه، أذ�ر ما یلي: 

 وهو ع�ارة عن �حث، نشر في العدد التاسع من مجلةأحكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة،  •
رفیق، أعده الد�تور: م1997-ه1417معة الملك عبد العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، سنة جا

وهي دراسة ق�مة في �ابها، إال أن توسعها في ذ�ر أحكام مختلفة لتجارة حلي  یونس المصري،
 الذهب والفضة، حال دون التفصیل والتأصیل الفقهي الوافي والكافي لموضوع ال�حث.

فضة �التقس�ط، وهو دراسة ُنشرت في مجلة اإلصالح الجزائر�ة، في حكم ب�ع حلي الذهب وال•
من إعداد الد�تور فؤاد عطاء هللا،  م،2008-ه1428العددین الثاني عشر والثالث عشر، عام: 

ال�احث، إال أنه أغفل ب�ان مفهوم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط، ولم ین�ه على حكم  وقد أبدع ف�ه
ما أنه لم �شر إلى ثمن�ة العمالت الورق�ة والمعدن�ة المعاصرة، ثم إنني لم الب�ع  �التقس�ط عموما، �

 أعثر على هذه الدراسة، إال عندما أوشكت على نها�ة �حثي. 
 �اإلضافة إلى هذه ال�حوث والدراسات وغیرها مما تعذر علي الوصول إل�ه، فإنه قد تناول الفقهاء

ال�احثون في ثنا�ا رسائلهم  ق إلى ب�ع الذهب �التقس�طوتطر  ب�ع الذهب نسیئة في مدوناتهم الفقه�ة،
 الجامع�ة.

 منهج ال�حث:
ات�عت في دراستي هذه المنهج االستقرائي المفید في جمع المادة العلم�ة، والمنهج الوصفي المت�ع 
في تصو�ر المسائل، والمنهج التحلیلي المساعد على إدراك مآخذ اآلراء الفقه�ة ومناقشتها، والمنهج 

لمقارن المعتمد في الترج�ح بین األقوال، وذلك وفقا لدراسة أكاد�م�ة مؤصلة في إطار أصول الفقه ا
 وقواعده.
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 مفهوم ب�ع الذهب والفضة �التقس�طالم�حث األول: 
أجل تصور صح�ح لموضوع ال�حث، ین�غي إدراك المعاني اللغو�ة واالصطالح�ة لكلماته  من

"الب�ع"، و"التقس�ط" �ال على حدة، ثم أبین التعر�ف اللقبي للب�ع  المفتاح�ة، ولهذا فسأقوم بتعر�ف
 .�التقس�ط، وفق منهج�ة علم�ة أكاد�م�ة

 تعر�ف الب�ع: :المطلب األول
الب�ع؛ من �اع الشيء، إذا أعطاه غیره بثمن، و�طلق على الشراء �ذلك، فهو من ألفاظ أوال: لغة: 

Pاألضداد

)
827F

1(
P .

 المذاهب في تعر�ف الب�ع، أذ�ر منها ما یلي:  اختلف فقهاءثان�ا: اصطالحا: 
"م�ادلة المال المتقّوم �المال المتقّوم تمل�كا الب�ع �أنه:  -من الحنف�ة-عرف الشر�ف الجرجاني  •

Pوتملكا"

)
828F

2(
P"وعرفته مجلة األحكام العدل�ة �أنه: "م�ادلة مال �مال، و�كون منعقدا وغیر منعقد ،P

)
829F

3(
P. 

�أنه: "عقد معاوضة، على غیر منافع، وال متعة لذة، ذو مكا�سة، أما ابن عرفة المالكي، فعرفه  •
Pأحد عوض�ه غیر ذهب وال فضة، معین غیر العین ف�ه"

)
830F

4(
P. 

Pمقابلة مال �مال على وجه مخصوص"" �أنه: -من الشافع�ة- وعرفه ز�ر�اء األنصاري  •

)
831F

5(
P. 

(لغرض التملك" وعند الحنابلة عرفه ابن قدامة المقدسي، �قوله: "هو م�ادلة المال �المال •
832F

6(. 
وعند النظر في هذه التعر�فات یالحظ أن تعر�ف المالك�ة أجمع وأمنع من غیره، إال أنه خالف 

 وصف اإل�جاز الذي �عتبر في الحدود.
 المطلب الثاني: تعر�ف التقس�ط:

. ابن منظور، لسان العرب، مادة (ب�ع)، 327ص/01معجم مقای�س اللغة، مادة (ب�ع)، ج ینظر: ابن فارس، )1(
 .79. مجمع اللغة العر��ة، المعجم الوس�ط، ص23ص/08ج
 .49الشر�ف الجرجاني، التعر�فات، ص )2(
 .34، ص105مجلة األحكام العدل�ة، المادة: أحمد جودت وغیره،  )3(
 . 326ع، شرح حدود ابن عرفة، صنقال عن: محمد األنصاري الرصا )4(
 .02ص/02ز�ر�ا بن محمد بن ز�ر�ا األنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج )5(
 .151صعبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشی�اني،  )6(
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ه التقس�ط مصدر من مادة "قسط" التي تدل على معنیین متضادین؛ األول: العدل، ومنه قولأوال: لغة: 
ْحِت " تعالى:  ُتْعِرْض  َوِ�نْ  ۖ◌  َعْنُهمْ  أَْعِرْض  َأوْ  َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َجاُءوكَ  َفِإنْ  ◌ۚ َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّ
وكَ  َفَلنْ  َعْنُهمْ  ]، ٤٢[المائدة:  "ینَ اْلُمْقِسطِ  ُ�ِحبُّ  �ََّ  ِإنَّ  ◌ۚ  ِ�اْلِقْسطِ  َبْیَنُهمْ  َفاْحُكمْ  َحَكْمتَ  َوِ�نْ  ۖ◌  َشْیًئا َ�ُضرُّ

والثاني: الَقْسُط؛ وهو الجور ضد العدل. ومن المعنى األول: الِقسط؛ وهو الحصة والنصیب، والتقس�ط: 
(هو تفر�ق الشيء مطلقا، أو تفر�قه إلى حصص متساو�ة، وقد یرد �معنى: التقتیر

833F

، والمعن�ان األول�ان )7
 للتقس�ط، هما المقصودان في �حثنا هذا.

�أنه: "تأجیل أداء الدین  -)57في مادتها رقم (-عرفت مجلة األحكام العدل�ة التقس�ط طالحا: ثان�ا: اص
Pمفرقا إلى أوقات متعددة معینة"

)
834F

8(
P ،والمالحظ أن هذا التعر�ف عّمم التقس�ط في جم�ع أنواع الدیون ،

 .سواء التقس�ط في أداء القروض، أو التقس�ط في أداء الدین الناجم عن ب�ع بثمن مؤجل
 المطلب الثالث: تعر�ف الب�ع �التقس�ط: 

الب�ع �التقس�ط من البیوع التي عرفها الفقهاء األوائل تحت مسم�ات أخرى، فمنهم من �سم�ه "ب�ع 
Pالنسیئة"

)
835F

9(
P ومنهم یدرجه تحت مسمى "التنج�م"، ومنهم من �طلق عل�ه اسم "ب�ع األجل". ومن التعر�فات ،

 الواردة في ب�انه أذ�ر ما یلي:
�عجل ف�ه المب�ع ، و�تأجل الثمن، �له أو �عضه، على  ب�ع فه رفیق یونس المصري �أنه: "عر  •

P) معلومة، آلجال معلومة"أقساط (= نجوم

)
836F

10(
P. 

"عقد على مب�ع حال بثمن مؤجل، یؤدى مفرقا على أجزاء سل�مان بن تر�ي التر�ي �أنه: وعرفه  •
Pمعلومة، في أوقات معلومة"

)
837F

11(
P. 

كادان �كونان متطا�قین، إال أن األول عبر �الب�ع والثاني �العقد، و�الهما أراد و�الحظ أن التعر�فین �
 إخراج الوعد �الب�ع ألنه ل�س بب�ع.

. ابن منظور، لسان العرب، مادة (قسط)، 68-85ص/05ینظر: ابن فارس، معجم مقای�س اللغة، مادة (قسط)، ج )7(
 .377ص/07ج
 .37، ص157مجلة األحكام العدل�ة، المادة: أحمد جودت وغیره،  )8(
 ، ص 06رفیق یونس المصري، ب�ع التقس�ط: تحلیل فقهي واقتصادي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد: ینظر:  )9(
 06واقتصادي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد:  رفیق یونس المصري، ب�ع التقس�ط: تحلیل فقهي )10(
 .34صسل�مان بن تر�ي التر�ي، ب�ع التقس�ط وأحكامه،  )11(
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 التأصیل الشرعي للتجارة �الذهب والفضةالم�حث الثاني: 
وا َال َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمنُ "�قول:  -عز وجل-من المسلمات في الفقه اإلسالمي إ�احة التجارة، فا� 

نُكْم  ِ�ُكمْ  َ�انَ  �ََّ  ِإنَّ  ◌ۚ  َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َوَال  ◌ۚ َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِ�اْلَ�اِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ
َ�ا َال َ�ُقوُموَن ِإالَّ : -س�حانه-]، وقال ٢٩[النساء:  اَرِح�مً  ْ�َطاُن "الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الرِّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخ�َُّطُه الشَّ

ِلكَ  ◌ۚ ِمَن اْلَمّسِ  َ�ا ذَٰ مَ  اْلَبْ�عَ  �َُّ  َوَأَحلَّ  ◌ۗ  ِ�َأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْ�ُع ِمْثُل الرِّ َ�ا َوَحرَّ  مِّن َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  َفَمن ◌ۚ  الرِّ
�ِّهِ  ِئكَ  َعادَ  َوَمنْ  ۖ◌  �َِّ  ِإَلى هُ َوَأْمرُ  َسَلفَ  َما َفَلهُ  َفانَتَهىٰ  رَّ یَها َخاِلُدوَنفِ  ُهمْ  ۖ◌  النَّارِ  َأْصَحابُ  َفُأولَٰ

وترك درعه مرهونة عند یهودي �ان یب�ع و�شتري، ومات " -عل�ه الصالة والسالم- ]، والنبي٢٧٥[ال�قرة:
Pعلى ثالثین صاعا من شعیر"

)
838

12
F

(
Pطع�ا.، واألمة اإلسالم�ة أجمعت على مشروعیتها إجماعا ق 

لما  -ب�عا وشراء-لكن المقصود في هذا الم�حث هو الحدیث عن جواز التجارة �الذهب والفضة، 
 لهما من الخصوص�ة التي تمیزهما على غیرهما.

 المطلب األول: جواز التجارة �الذهب والفضة:
 تنوعت وتضافرت األدلة الشرع�ة على جواز التجارة �الذهب والفضة، وف�ما یلي أذ�ر �عضها:

 ُذِكر الذهب والفضة في القرآن الكر�م بلفظ صر�ح في موضعین: أوال: من القرآن الكر�م: 
َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب األول: قوله تعالى:  • ُز�َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ

َمِة وَ  ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ ِلكَ  ◌ۗ اْألَْنَعاِم َواْلَحْرِث َواْلِفضَّ ْنَ�ا اْلَحَ�اةِ  َمَتاعُ  ذَٰ ُحْسُن اْلَمآِب  ِعنَدهُ  َ��َُّ  ۖ◌  الدُّ
 ].١٤[آل عمران: 

وهذه اآل�ة فیها أن حب المال "تارة �كون للفخر والخیالء والتكبر على الضعفاء، والتجبر على الفقراء، 
لة األرحام والقرا�ات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح فهذا مذموم، وتارة �كون للنفقة في القر�ات وص

Pمحمود عل�ه شرًعا"

)
839F

13(
P فهذه اآل�ة ل�س فیها داللة واضحة على إ�احة تجارة الذهب والفضة، و�ن �ان ،

الب�ع والشراء؛ من أهم السبل للحصول علیهما، لتلب�ة حاجة الناس إلیهما، �قول الد�تور رفیق المصري: 
الستعماالت الجائزة لحلي الذهب والفضة، والمطلو�ة من المستهلكین والمنتجین، تعد "وعل�ه فإن هذه ا

 .456ص/04، ج2724أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مسند عبد هللا بن ع�اس، رقم الحدیث: رواه:  )12(
 .19ص/02إسماعیل بن �ثیر، تفسیر القرآن العظ�م، ج )13(
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�مثا�ة إشارة منهم لق�ام صناعة وتجارة تلب�ان طل�اتهم وأذواقهم ومیولهم المختلفة. وهذه الصناعة وتلك 
Pشك أنهما جائزتان، وهذا ل�س عل�ه خالف" التجارة ال

)
840F

14(
P. 

َن اْألَْحَ�اِر َوالرُّْهَ�اِن َلَ�ْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِسَ�ا َأیُّ والثاني: قوله تعالى: • َها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنَّ َ�ِثیًرا مِّ
 ِ وَن َعن َسِبیِل �َّ ةَ  الذََّهبَ  َ�ْكِنُزونَ  َوالَِّذینَ  ◌ۗ ِ�اْلَ�اِطِل َوَ�ُصدُّ �َِّ  َسِبیلِ  ِفي ُینِفُقوَنَها َوَال  َواْلِفضَّ

ْرُهم ِ�عَ  ]. ٣٤[التو�ة: َذاٍب َأِل�ٍم َفَ�شِّ
Pحرمة جمع المال و�نزه وعدم اِإلنفاق منه"فدلت هذه اآل�ة على "

)
841F

15(
P ومن الِحَكم الظاهرة من النهي عن ،

كنز الذهب والفضة؛ الوقا�ة مما یؤدي إل�ه ذلك من تعطیل االستثمار، وتعر�ض الحر�ة االقتصاد�ة 
 االتجار بهما. للر�ود. وهذا ف�ه إشارة واضحة إلى الحث على

الدالة على جواز التجارة،  -اآلنفة الذ�ر-یندرج حكم تجارة الذهب والفضة تحت النصوص العامة  •
 وحل الب�ع والشراء، إذ هي فرد من أفراد تلك النصوص العامة، ولم یرد ما یدل على تخص�صها.

 الفضة، منها:وردت أحادیث �ثیرة تدل على جواز تجارة الذهب و ثان�ا: من السنة النبو�ة: 
: "ال تب�عوا الذهب -صلى هللا عل�ه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-حدیث أبي �كرة  •

�الذهب إال سواء �سواء والفضة �الفضة إال سواء �سواء و��عوا الذهب �الفضة والفضة �الذهب 
Pك�ف شئتم"

)
842F

16(
P. 

: "الذهب �الذهب والفضة -صلى هللا عل�ه وسلم-عن ع�ادة بن الصامت قال: قال رسول هللا  •
�الفضة والبر �البر والشعیر �الشعیر والتمر �التمر والملح �الملح مثال �مثل سواء �سواء یدا بید فإذا 

Pاختلفت هذه األصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یدا بید"

)
843F

17(
P .

 یدالن بوضوح على إ�احة التجارة �الذهب والفضة إذا استوفیت شروطها. وهذان الحدیثان

رفیق یونس المصري، أحكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز، االقتصاد اإلسالمي،  )14(
 .40، ص09العدد: 

 .364ص/02أبو �كر جابر الجزائري، أ�سر التفاسیر، ج )15(
 .47ص/03، ج2175�اب: ب�ع الذهب �الذهب، رقم الحدیث: ، �تاب: البیوعرواه ال�خاري في صح�حه،  )16(
، 1587، رقم الحدیث: الصرف و��ع الذهب �الورق نقدارواه مسلم في صح�حه، �تاب: المساقاة، �اب:  )17(

 .1210ص/03ج
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و�لى یومنا هذا، على  -عل�ه الصالة والسالم-أجمعت األمة اإلسالم�ة، من عهد النبي  ثالثا: اإلجماع:
 جواز االتجار �الذهب والفضة، والعمل بذلك.

�ستدل على إ�احة تجارة الذهب والفضة، �جملة من القواعد األصول�ة را�عا: القواعد األصول�ة والفقه�ة: 
 والفقه�ة، منها:

(األصل في العقود اإل�احة"قاعدة: " •
844F

الذهب والفضة من جملة العقود التي تندرج وعقد ب�ع : )18
تحت هذه القاعدة، فی�اح ب�عهما، وشراؤهما، ورهنهما، وغیر ذلك من التصرفات والمعامالت 

 المال�ة.
Pقاعدة: "ما �جوز اتخاذه واقتناؤه للملك �جوز ب�عه"•

)
845F

19(
P : والذهب من جملة األمور التي �جوز

ها واتخاذها، فكان لزاما جواز ب�عها وشرائها، �قول ابن العر�ي المالكي: "كل ما جاز اقتناؤه ملك
Pوانتفع �ه صار ماال وجاز بذل العوض منه"

)
846F

20(
P. 

 المطلب الثاني: شروط ب�ع الذهب والفضة:
 لب�ع الذهب والفضة شروط عامة، وشروط خاصة: 

شروط العامة للب�ع التي استن�طها وقررها الفقهاء؛ �خضع ب�ع الذهب والفضة للأوال: الشروط العامة: 
وهي شروط في العاقدین، وشروط في الثمن، وشروط في المثمن، وشروط تتعلق �الص�غة، وهذه الشروط 

 قد �فانا الفقهاء مؤنة التفصیل فیها ههنا. 
ب�عض الشروط  �متاز الذهب والفضة �غیرهما من األصناف التي یدخلها الر�ا،ثان�ا: الشروط الخاصة: 

 التي نصت علیها أحادیث صح�حة صر�حة، وهي �التالي:
حدیث أبي وهذا في حالة ب�ع الذهب �الذهب، أو الفضة �الفضة، ففي شرط التماثل والتقا�ض:  •

: "ال تب�عوا الذهب �الذهب إال سواء -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-�كرة 
P سواء �سواء"�سواء، والفضة �الفضة إال

)
847F

21(
P داللة صر�حة على اشتراط المساواة إذا ب�ع الذهب ،

. مصطفى 60. جالل الدین السیوطي، األش�اه والنظائر، ص56ینظر: ابن نج�م الحنفي، األش�اه والنظائر، ص )18(
 .115ص/02البورنو، موسوعة القواعد الفقه�ة، ج. محمد صدقي 1085ص/02الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج

 .635ص/01محمد الزحیلي، القواعد الفقه�ة وتطب�قاتها في المذاهب األر�عة، ج )19(
 .278ص/02عارضة األحوذي �شرح سنن الترمذي، ج ابن العر�ي المالكي، )20(
 .74ص/03، ج2175یث: �اب: ب�ع الذهب �الذهب، رقم الحد، �تاب: البیوعرواه ال�خاري في صح�حه،  )21(
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رضي هللا-�الذهب، أو الفضة �الفضة، وأما اشتراط التقا�ض، فورد في حدیث أبي سعید الخدري 
قال: "ال تب�عوا الذهب �الذهب إال مثال �مثل وال تشفوا  -صلى هللا عل�ه وسلم-أن رسول هللا  -عنه

ال تب�عوا الورق �الورق إال مثال �مثل وال تشفوا �عضها على �عض وال تب�عوا على �عض و  �عضها
Pمنها غائ�ا بناجز"

)
848F

22(
Pصلى هللا عل�ه -ع�ادة بن الصامت قال: قال رسول هللا  حدیث ، وفي

: "الذهب �الذهب والفضة �الفضة والبر �البر والشعیر �الشعیر والتمر �التمر والملح �الملح -وسلم
Pاء �سواء یدا بید فإذا اختلفت هذه األصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یدا بید"مثال �مثل سو 

)
849F

23(
P ،

عل�ه الصالة -ف�اإلضافة إلى شرط المساواة والتماثل، فقد نص على شرط التقا�ض، وهذا في قوله 
�قول ابن عث�مین: "إذا ب�ع حلي الذهب بذهب فال بد من أمر�ن : "إذا �ان یدا بید"، -والسالم

Pوي في الوزن، والق�ض قبل التفرق"التسا

)
850F

24(
P. 

إذا تم ب�ع الذهب �الفضة، أو الفضة �الذهب ف�جوز التفاضل، و��قى شرط شرط التقا�ض:  •
"الذهب  :-صلى هللا عل�ه وسلم-ففي حدیث ع�ادة بن الصامت قال: قال رسول هللا التقا�ض، 

تمر والملح �الملح مثال �مثل سواء �الذهب والفضة �الفضة والبر �البر والشعیر �الشعیر والتمر �ال
P�سواء یدا بید فإذا اختلفت هذه األصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یدا بید"

)
851F

25(
P والشاهد من .

: "فإذا اختلفت هذه األصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یدا -عل�ه الصالة والسالم-الحدیث قوله 
لتقا�ض ثابت �إجماع فقهاء وهذا صر�ح في اشتراط التقا�ض في مجلس العقد، وا بید

Pالمسلمین

)
852F

26(
P. 

 .74ص/03، ج2177�اب: ب�ع الذهب �الذهب، رقم الحدیث: ، �تاب: البیوعرواه ال�خاري في صح�حه،  )22(
، 1587، رقم الحدیث: الصرف و��ع الذهب �الورق نقدارواه مسلم في صح�حه، �تاب: المساقاة، �اب:  )23(

 .1210ص/03ج
�التقس�ط، الموقع محمد بن صالح العث�مین، حكم شراء الذهب  )24(

 . 03/01/2020، یوم: http://binothaimeen.net/content/12766الرسمي،
، 1587، رقم الحدیث: الصرف و��ع الذهب �الورق نقدارواه مسلم في صح�حه، �تاب: المساقاة، �اب:  )25(

 .1210ص/03ج
سعدي أبو جیب، موسوعة . 192ص/04 بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه اإلمام أحمد، جعبد هللاینظر:  )26(

 .623اإلجماع في الفقه اإلسالمي، ص
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�كل ما لم تتوفر ف�ه علة الثمن�ة، �ب�ع  والفضة وهذا في حالة ب�ع الذهب انتفاء الشرطین معا: •
Pالذهب والفضة �الطعام، أو �العقارات، أو �الدواب، ونحو ذلك

)
853F

27(
P. 

 المطلب الثالث: صور ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط:
فضة �التقس�ط على حسب نوع الثمن، وف�ما یلي أحاول حصر الحاالت تختلف صور ب�ع الذهب وال

 الممكنة:
وصورة هذه المسألة أن �شتري المشتري ذه�ا و�دفع أوال: ب�ع الذهب �الذهب أو الفضة �الفضة تقس�طا: 

، أو �شتري فضة و�دفع مقابلها فضة لكن على أقساط، وهذه الصورة �انت قد�ما -كذلك-مقابله ذه�ا 
غال�ا في عمل�ة صرف الذهب غیر المسكوك �الذهب المسكوك، أو الفضة غیر المسكو�ة �الفضة تظهر 

فهي تظهر  -�عد غ�اب التعامل �الدنانیر الذهب�ة والدراهم الفض�ة-المسكو�ة، وأما في زماننا المعاصر 
 أو العكس.، غال�ا في استبدال الحلي المستعمل �الحلي غیر المستعمل

وصورة هذه المسألة أن �شتري المشتري ذه�ا و�دفع مقابله فضة، لكن �الفضة تقس�طا:  ثان�ا: ب�ع الذهب
 على أقساط، أو العكس.

وصورة هذه المسألة أن �شتري المشتري ذه�ا و�دفع مقابله ثالثا: ب�ع الذهب والفضة �الفلوس تقس�طا: 
 فلوسا، لكن على أقساط، أو العكس.

وصورة هذه المسألة أن �شتري ل�ة عن علة الثمن�ة تقس�طا: را�عا: ب�ع الذهب والفضة �سلعة خا
 المشتري ذه�ا و�دفع مقابله سلعة من السلع، لكن على أقساط.

 الم�حث الثالث: حكم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط:
ب�ع الذهب �التقس�ط من مسائل المعامالت المال�ة الشائكة، التي ین�غي إرساء حكمها الشرعي، 

 ها على طر�قة الفقه المقارن.من خالل دراست
 : المطلب األول: تحر�ر محل الخالف

أجمع فقهاء المسلمین على تحر�م ب�ع الذهب �الذهب، أو الفضة �الفضة تقس�طا، ألنه اختل شرط  •
: �ان ر�ا من -كذلك-التقا�ض في المجلس، ف�كون من ر�ا النسیئة، فإذا اختل شرط التماثل 

: "أجمع المسلمون على أنه ال �جوز -رحمه هللا-قال ابن هبیرة  وجهین؛ ر�ا نسیئة، ور�ا فضل،

، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، أحكام ب�ع وشراء الذهب والفضةرفیق یونس المصري، ینظر:  )27(
 .56، ص09م
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ب�ع الذهب �الذهب منفردا، أو الورق �الورق تبرها ومضرو�ها وحلیها إال مثال �مثل، وزنا بوزن، یدا 
Pبید، وأنه ال ی�اع شيء منها غائب بناجز"

)
854F

28(
P والسنة المجتمع -رحمه هللا-. وقال ابن عبد البر" :

�اع شيء من الذهب عینا �ان أو تبرا أو مصوغا أو نقرا أو جیدا أو ردیئا �شيء من علیها أنه ال ی
Pالذهب إال مثال �مثل یدا بید"

)
855F

29(
P أجمع العلماء على أن ب�ع الذهب : "-رحمه هللا-. وقال ابن رشد

�الذهب والفضة �الفضة ال �جوز إال مثال �مثل یدا بید، إال ما روي عن ابن ع�اس ومن ت�عه من 
(كیین فإنهم أجازوا ب�عه متفاضال ومنعوه نسیئة فقط"الم

856F

30(. 
تحر�م النسیئة وهو : "-رحمه هللا-وأجمعوا على تحر�م ب�ع الذهب �الفضة تقس�طا، قال النووي  •

حرام في الجنس والجنسین إذا �ان العوضان جم�عا من أموال الر�ا �الذهب �الذهب والذهب 
ر وذلك مجمع عل�ه بین المسلمین وممن نقل اإلجماع عل�ه �الفضة والحنطة �الحنطة والحنطة �التم

Pصر�حا الش�خ أبو حامد"

)
857F

31(
P ب�ع الذهب �الفضة إلى أجل حرام  :-رحمه هللا-قال ابن ت�م�ة ، و"

P�إجماع المسلمین"

)
858F

32(
P فإن العلماء متفقون على أن ب�ع الذهب �الفضة نسیئة -رحمه هللا-، وقال" :

Pال �جوز"

)
859F

33(
P. 

�سلعة خال�ة عن علة الثمن�ة، �ب�ع الذهب  -تقس�طا-ب�ع الذهب والفضة  واتفقوا على جواز •
رحمه-�التمر، أو �الث�اب، أو الكتب، أو األثاث، أو سائر المب�عات الم�احة، �قول ابن عث�مین 

: "أن �شتري الذهب �غیر الدراهم، مثل أن �شتر�ه �قمح فتقول المرأة: اشتر�ت منك هذا الحلي -هللا
قمح �ل شهر عشرة أصواع فال �أس؛ ألن الب�ع هنا وقع بین شیئین ال �حرم �مائة صاع 

Pبینهما"

)
860F

34(
P .

 . 358ص/01مد بن هبیرة الشی�اني، اختالف األئمة العلماء، جالوز�ر �حیى بن مح )28(
 .634ص/02یوسف بن عبد هللا بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، ج )29(
م، 1995-ه1415ابن رشد الحفید، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، ت: خالد العطار، دار الفكر، بیروت،  )30(

 .158ص/02ج
 .68ص/01ف النووي، المجموع شرح المهذب، ج�حیى بن شر  )31(
 .516ص/29أحمد بن عبد الحل�م بن ت�م�ة، مجموع الفتاوى، ج )32(
 .515ص/29أحمد بن عبد الحل�م بن ت�م�ة، مجموع الفتاوى، ج )33(
محمد بن صالح العث�مین، حكم شراء الذهب �التقس�ط، الموقع الرسمي،  )34(

http://binothaimeen.net/content/12766 :03/01/2020، یوم. 
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واختلفوا في ب�ع الحلي �النقود أو الدراهم أو الفلوس تقس�طا، فذهب جمهور العلماء إلى المنع منه،  •
 ورجح �عضهم جوازه.

�ارها البدیل وسأقتصر في هذا ال�حث على دراسة حكم ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، �اعت
 المتعامل �ه في هذا العصر الذي حّل محّل النقود والدراهم. 

 المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا:
Pمما ین�غي التنب�ه عل�ه أن المقصود �الفلوس في هذا المطلب؛ هي العمالت الورق�ة

)
861F

35(
P  والمعدن�ة

Pالمستجدة في عصرنا هذا

)
862F

36(
Pذ�ر أنه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي �أنها "نقود اعت�ار�ة ، وجدیر �ال

فیها صفة الثمن�ة �املة، ولها األحكام الشرع�ة المقررة للذهب والفضة من حیث أحكام الر�ا والز�اة والسلم 
Pوسائر أحكامهما"

)
863F

37(
P :و�ل�ه ذهبت هیئة ��ار العلماء �المملكة العر��ة السعود�ة، فقد ورد في نص قرارها .

"فإن هیئة ��ار العلماء تقرر �أكثر�تها: أن الورق النقدي �عتبر نقدا قائما بذاته �ق�ام النقد�ة في الذهب 
Pوالفضة وغیرها من األثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار"

)
864F

38(
P و�قول الش�خ الد�تور محمد ،

اتها، لها صفُة الثمن�ة �املة، وتجري "العملة الورق�ة هي عملٌة نقد�ٌة قائمٌة بذ -حفظه هللا- علي فر�وس
َلم والز�اة وما إلى ذلك ِمْن �ق�َّة األحكام،  َ�ا والسَّ ة ِمْن جهِة الرِّ رة للذهب والفضَّ فیها األحكاُم الشرع�ة المقرَّ

لمعرفة تار�خ نشأة وتطور العمالت الورق�ة، ینظر: اللجنة الدائمة لل�حوث واإلفتاء، حكم األوراق النقد�ة، أ�حاث هیئة  )35(
لعملة، �حوث فقه�ة في قضا�ا اقتصاد�ة . محمد سل�مان األشقر، النقود وتقلب ق�مة ا58-56ص/02ك�ار العلماء، ج

 .270-269ص/01معاصرة، ج
، مجلة الجامعة -دراسة فقه�ة مقارنة-أ�من عبد الحمید البدار�ن، المضار�ة �األثمان المعاصرة (الفلوس) ینظر: ) 36(

-342م،  ص2010فلسطین، یونیو -، جامعة الخلیل02، العدد: 18اإلسالم�ة، (سلسلة الدراسات اإلنسان�ة) المجلد: 
343   . 

، 03، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد: 03/07/86د  09مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرار رقم:  )37(
.1965ص/03ج
ه، أ�حاث هیئة ��ار العلماء، 14/04/1393) حول األوراق النقد�ة، بتار�خ: 10هیئة ��ار العلماء، القرار رقم: () 38(

 .92ص/02ج
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وَدَرج عل�ه غالب�ُة المسلمین الُملتِزمین �الشر�عة في معامالتهم  -حال��ا-وهذا القول هو السائد 
Pالمال�ة"

)
865F

39(
P .

ولقد اختلف العلماء والفقهاء المعاصرون في حكم ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، فذهب الجمهور إلى 
 القول بتحر�مه، وذهبت طائفة من العلماء إلى القول �جوازه.

على القول �جواز  -أساسا-وال �فوتني التنب�ه على أن �حثي لمسألة حكم ب�ع الذهب �التقس�ط قائم 
 .-موماع-الب�ع �التقس�ط 

فإن �ان الب�ع �التقس�ط دون ز�ادة في الثمن مقابل التأخیر في أجل الدفع؛ فهو جائز �الكتاب: في 
 َ�اِتبٌ  بَّْیَنُكمْ  َوْلَ�ْكُتب ◌ۚ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَینُتم ِبَدْیٍن ِإَلٰى َأَجٍل مَُّسم�ى َفاْكُتُبوُه ": -عز وجل-قول هللا 

ُ�ْمِلِل الَِّذي َعَلْ�ِه اْلَحقُّ َوْلَیتَِّق �ََّ َر�َُّه َوَال َولْ  َفْلَ�ْكُتْب  ◌ۚ  �َُّ  َعلََّمهُ  َ�َما َ�ْكُتبَ  َأن َ�اِتبٌ  َ�ْأبَ  َوَال  ◌ۚ  لِ ِ�اْلَعدْ 
 َوِل�ُّهُ  َفْلُ�ْمِللْ  ُهوَ  ُ�ِملَّ  َأن عُ َ�ْسَتِط� َال  َأوْ  َضِع�ًفا َأوْ  َسِفیًها اْلَحقُّ  َعَلْ�هِ  الَِّذي َ�انَ  َفِإن ◌ۚ َیْ�َخْس ِمْنُه َشْیًئا 

َهَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّن َواْمَرَأَتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْینِ  َ�ُكوَنا لَّمْ  َفِإن ۖ◌ ِن ِمن رَِّجاِلُكْم َشِهیَدیْ  َواْسَتْشِهُدوا ◌ۚ  ِ�اْلَعْدلِ   الشُّ
َهَداءُ  َ�ْأبَ  َوَال  ◌ۚ  اْألُْخَرىٰ  ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّرَ  ِإْحَداُهَما َتِضلَّ  َأن َصِغیًرا  َتْكُتُبوهُ  َأن َتْسَأُموا َوَال  ◌ۚ  ُدُعوا َما ِإَذا الشُّ

ِلُكمْ  ◌ۚ َأْو َ�ِبیًرا ِإَلٰى َأَجِلِه  َهاَدةِ  َوَأْقَومُ  �َِّ  ِعندَ  َأْقَسطُ  ذَٰ  َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  َأن ِإالَّ  ۖ◌  َتْرَتاُبوا َأالَّ  َوَأْدَنىٰ  ِللشَّ
 َوِ�ن ◌ۚ  َشِهیدٌ  َوالَ  َ�اِتبٌ  ُ�َضارَّ  َوالَ  ◌ۚ وا ِإَذا َتَ�اَ�ْعُتْم َوَأْشِهدُ  ◌ۗ  َتْكُتُبوَها َأالَّ  ُجَناحٌ  َعَلْ�ُكمْ  َفَلْ�َس  َبْیَنُكمْ  یُروَنَهاُتدِ 

]، و�السنة٢٨٢[ال�قرة:  "َعِل�مٌ  ْيءٍ شَ  ِ�ُكلِّ  َ��َُّ  ◌ۗ  �َُّ  َوُ�َعلُِّمُكمُ  ۖ◌  �ََّ  َواتَُّقوا ◌ۗ  ِ�ُكمْ  ُفُسوقٌ  َفِإنَّهُ  َتْفَعُلوا
"جاءتني بر�رة فقالت: �اتبت أهلي على تسع أواق في �ل الصح�حة: فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

Pعام أوق�ة"

)
866F

40(
P،  قال ابن �طال: الشراء �النسیئة جائز -رحمه هللا-و�إجماع األمة: قال ابن حجر" :

P�اإلجماع"

)
867F

41(
P. 

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-لي فر�وس، الموقع الرسمي، في حكم ب�ع الذهب نسیئة، محمد ع )39(
 .03/01/2020، یوم: 99

، 2168رواه ال�خاري في صح�حه، �تاب: البیوع، �اب: إذا اشترط شروطا في الب�ع ال تحل، رقم الحدیث:  )40(
.73ص/30ج
 .302ص/04ابن حجر أحمد بن علي، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري، ج) 41(
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Pابل األجل فجمهور العلماء من المذاهب األر�عة وغیرهم على جوازهوأما إذا ز�د في الثمن مق

)
868F

42(
P ،

] الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته السا�ع 1)[2/7( 64 وهو ما ورد في القرار رقم:
أ�ار (مایو)  14–9الموافق  1412ذي القعدة  12-7�جدة في المملكة العر��ة السعود�ة من 

869F(م1992

43(. 
 ول: القول بتحر�م ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا:المذهب األ 

قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء �المملكة هذا المذهب هو الذي نصرته الكثیر من دور اإلفتاء، فقد 
ال �جوز ب�ع الذهب �الذهب، وال الفضة �الفضة إال مثال �مثل یدا بید، سواء �ان العر��ة السعود�ة: "

د أم �ان أحدهما مصاغا واآلخر من النقود، وسواء �ان العوضان من العوضان من المصاغ أم من النقو 
 ورق البنكنوت أم �ان أحدهما من ورق بنكنوت واآلخر مصاغا أم من النقود.

و�ذا �ان أحد العوضین ذه�ا مصوغا، أو نقدا، و�ان اآلخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل 
ع التقا�ض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك جاز التفاوت بینهما في القدر، لكن م -األخرى 

Pفي هذه المسألة فهو ر�ا"

)
870F

44(
P. 

ال �جوز ب�ع الذهب �األوراق النقد�ة إال مع وهو ما أفتت �ه لجنة اإلفتاء األردن�ة، فقالت: "
(التقا�ض في مجلس العقد، وال �جوز ب�ع أو شراء الذهب �التقس�ط؛ حذرا من الوقوع في الر�ا"

871F

45( .
�لى القول بتحر�م ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، ذهب جمهور الفقهاء المعاصر�ن، فقال سماحة و 

: "ال �جوز ب�ع الذهب أو غیره من الٌعَمل إلى أجل، ال �جوز هذا -رحمه هللا-الش�خ عبد العز�ز بن �از 
لك أو �العملة السعود�ة ر�ا، فإذا �اع ذه�ا بدوالر أو �جن�ه إسترلیني أو بدینار أردني أو عراقي أو غیر ذ

 .173-172ص/05ینظر: محمد بن علي الشو�اني، نیل األوطار، ج )42(
، یوم: html/aifi.org-http://www.iifa.1849ینظر: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الموقع الرسمي، )43(

05/01/2020. 
 .484ص/13فتاوى اللجنة الدائمة لل�حوث العلم�ة واإلفتاء، جاللجنة الدائمة لإلفتاء،  )44(
لجنة اإلفتاء األردن�ة، الموقع الرسمي لدار اإلفتاء، حكم ب�ع وشراء الذهب مع تأخیر دفع الثمن،  )45(

https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3200#.XhCvFOa6bZ4،  :04/01/2020یوم. 
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Pنسیئة أو مع التفرق من غیر ق�ض هذا هو الر�ا

)"
872F

46(
P رحمه هللا-، وقال الش�خ محمد بن صالح العث�مین-

: "شراء الذهب �التقس�ط على نوعین؛ النوع األول: أن �شترى �الدراهم فال بد من التقا�ض في مجلس 
 بد أن تسلم خمسة آالف ر�ال في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حلي ذهب �خمسة آالف ر�ال فال

Pالعقد، وال �جوز أن تشتر�ه �التقس�ط"

)
873F

47(
P رحمه هللا-، وهذا ما ذهب إل�ه الش�خ عط�ة سالم، حیث قال- :

مهما �انت صورة الذهب تبرًا، نقدًا، صاف�ًا، مصوغًا، خالصًا أو مغشوشًا، فجنس ذهب بذهب إذا ب�ع "
ادة، وال تأخیر. فالذهب �الذهب �حرم ف�ه الز�ادة، و�حرم ف�ه التأخیر، هذا بهذا ال �مكن أن تكون هناك ز�

P�عني: �حرم ف�ه ر�ا الفضل، ور�ا النسیئة"

)
874F

48(
P،  وممن رجح هذا القول الش�خ محمد علي فر�وس، فقد

ة أو العكس أو ب�َعها �الورق النقديِّ �جوز التفاضُل بینهما على اشتراط  قال: "إنَّ شراَء الذهِب �الفضَّ
ِمْن ِرَ�ا النسیئة في البیوع؛ ذلك ألنَّ الوصف  -إذا َوَقع-التقا�ض في المجلس الواحد، وُ�َعدُّ عدُم التقا�ض 

ة واألوراق النقد�ة هو الثمن�ة" P)875F الجامع بین الذهب والفضَّ

49(
P حسام الدین موسى ، و�هذا أفتى الد�تور
شراء الذهب �العمالت الورق�ة وال شراء  عفانة، حیث قال: "ال �جوز ب�ع الذهب �العمالت الورق�ة وال

الذهب بها إال إذا �ان یدًا بید و�ذا �ان هنالك تأجیل ألحد البدلین فإن ذلك حرام شرعًا ألنه �اب من 
Pأبواب الر�ا"

)
876F

50(
P. 

 المذهب الثاني: القول �جواز ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا:
-ن أشهرهم ش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز ب�ع الحلي �التقس�ط، م

قوله: "وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي الم�اح، بل و�جوز األجل ف�ه  ، وهذا ثابت عنه في-رحمه هللا
Pإذا لم �قصد إال االنتفاع �الحل�ة، ولم �قصد �ونها ثمنا"

)
877F

51(
P رحمه هللا-، وهو ما نقله عنه ابن مفلح- 

عبد العز�ز بن �از، حكم ب�ع الذهب �الدین مع التقس�ط، الموقع الرسمي،  )46(
https://binbaz.org.sa/fatwas/3252/ :03/01/2020، یوم. 

لرسمي، محمد بن صالح العث�مین، حكم شراء الذهب �التقس�ط، الموقع ا )47(
http://binothaimeen.net/content/12766 :03/01/2020، یوم. 

 .197عط�ة سالم، شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، الدرس  )48(
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-محمد علي فر�وس، الموقع الرسمي، في حكم ب�ع الذهب نسیئة،  )49(

 .03/01/2020، یوم: 99
 .02/342حسام الدین عفانة، �سألونك، ج) 50(

 .632ابن ت�م�ة أحمد بن عبد الحل�م، تفسیر آ�ات أشكلت، ص )51
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Pو�ذا نساء ما لم �قصد �ونها ثمنا" ،اح �ق�مته حاالفقال: "وجوز ش�خنا ب�ع المصوغ الم�

)
878F

52(
P و�عتبر ابن .

من أكبر تالمیذه انتصارا لهذا المذهب، فقد قال ما نصه: "الحل�ة الم�احة صارت  -رحمه هللا-الق�م 
�الصنعة الم�احة من جنس الث�اب والسلع ال من جنس األثمان، ولهذا لم تجب فیها الز�اة، فال �جري 

ها و�ین األثمان �ما ال �جري بین األثمان و�ین سائر السلع و�ن �انت من غیر جنسها، فإن هذه الر�ا بین
�الصناعة قد خرجت عن مقصود األثمان وأعدت للتجارة فال محذور في ب�عها �جنسها، وال یدخلها إما أن 

أن هذا قد �قع  تقضي و�ما أن تر�ي إال �ما یدخل في سائر السلع إذا ب�عت �الثمن المؤجل، وال ر�ب
Pفیها، لكن لو سد على الناس ذلك لسد علیهم �اب الدین وتضرروا بذلك غا�ة الضرر"

)
879F

53(
P .

وأما من المعاصر�ن فنجد من القائلین بذلك: الد�تور علي جمعة، حیث قال: "ال مانع شرًعا من 
Pب�ع الذهب المصوغ �التقس�ط، وال �جب دفع الق�مة نقًدا عند الب�ع"

)
880F

54(
Pش�خ حمد بن عبد هللا ، و�قول ال

فعل�ه �جوز ب�ع الذهب المصوغ �الذهب و��ع الفضة المصوغة �الفضة مع التفاضل، قال الحمد: "
صاحب اإلنصاف: "وعل�ه عمل الناس"، والنسیئة �ذلك جائزة لما تقدم، وقیده ش�خ اإلسالم �قید ظاهر 

لى سنة �أر�عین ألفا، وقصد الثمن�ة وهو أال �كون �قصد ثمنیتها، فإن اشترى رجل من آخر ذه�ا مصوغا إ
Pفال �جوز، وأما إن قصد �ونها حل�ا فال �أس"

)
881F

55(
P ،وهو الرأي الذي نصره الد�تور رفیق یونس المصري ،

فقد قرر �أن: "الم�ادلة بین األثمان (ذه�ا �انت أو فضة أو نقودا ورق�ة...) وهذه الحلي م�ادلة غیر 
Pر�و�ة، أي �جوز فیها الفضل والنَّساء"

)
882F

56(
P. 

 المطلب الثالث: أدلة �ل مذهب على حكم ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، ومناقشتها:
 أوال: أدلة القائلین بتحر�م ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا:

 واستدل الجمهور لمذهبهم هذا �جملة من األدلة، أذ�ر منها مایلي:

 .294ص/06مرداوي، جمحمد بن مفلح، الفروع، ومعه تصح�ح الفروع لعالء الدین علي بن سل�مان ال) 52(
 .160ص/02محمد بن أبي �كر، إعالم الموقعین عن رب العالمین، جابن الق�م  )53(
arhttp://www.d-علي جمعة محمد، موقع دار اإلفتاء المصر�ة، ب�ع الذهب �التقس�ط،  )54(

alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12001&LangID=1&MuftiType=0 :04/01/2020، یوم. 
 .-بترق�م الشاملة: اإلصدار الثالث- 138ص/13حمد بن عبد هللا الحمد، شرح زاد المستقنع، ج )55(
، 09اد اإلسالمي، م، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز: االقتصأحكام ب�ع وشراء الذهب والفضةرفیق یونس المصري،  )56(

 .63ص
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من القرآن الكر�م:  .1
َ�ا َال َ�ُقوُموَن ِإالَّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخ�َُّطُهالَّذِ "استدلوا �آ�ات الر�ا، �قول هللا تعالى:  یَن َ�ْأُكُلوَن الرِّ

ْ�َطاُن ِمَن اْلَمّسِ  ِلكَ  ◌ۚ الشَّ َ�ا ِإنَّ  َقاُلوا ِ�َأنَُّهمْ  ذَٰ مَ  اْلَبْ�عَ  �َُّ  َوَأَحلَّ  ◌ۗ َما اْلَبْ�ُع ِمْثُل الرِّ َ�ا َوَحرَّ  َجاَءهُ  َفَمن ◌ۚ  الرِّ
�ِّهِ  مِّن َمْوِعَظةٌ  ِئكَ  َعادَ  َوَمنْ  ۖ◌  �َِّ  ِإَلى َوَأْمُرهُ  َسَلفَ  َما َفَلهُ  َفانَتَهىٰ  رَّ  ِفیَها ُهمْ ۖ◌ النَّارِ  َأْصَحابُ  َفُأولَٰ
َدَقاِت ": -عز وجل-]، وقول هللا ٢٧٥[ال�قرة:  "َخاِلُدونَ  َ�ا َوُ�ْرِ�ي الصَّ ُ�لَّ  ُ�ِحبُّ  َال  َ��َُّ  ◌ۗ َ�ْمَحُق �َُّ الرِّ

َ�ا ِإن  " :-جل شأنه-]، وقوله ٢٧٦[ال�قرة: " َأِث�مٍ  َكفَّارٍ  َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا �ََّ َوَذُروا َما َ�ِقَي ِمَن الرِّ
ْؤِمِنینَ  ووجه الداللة من هذه اآل�ات الم�ار�ات؛ دخول مسألة ب�ع الحلي  ]،٢٧٨[ال�قرة:  "ُكنُتم مُّ

ختالل شرط التقا�ض، مما یؤدي إلى ر�ا النسیئة، واختالل شرط �التقس�ط، في عموم هذه اآل�ة، ال
(التماثل في حالة اشتراط الز�ادة مقابل األجل، والذي یؤدي إلى ر�ا الفضل

883F

57(. 
 من السنة النبو�ة: .2

 وأما من السنة النبو�ة فاستدلوا �أحادیث �ثیرة، منها:
قال: "ال تب�عوا  -ى هللا عل�ه وسلمصل-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-أبو سعید الخدري ما رواه  •

الذهب �الذهب إال مثال �مثل، وال تشفوا �عضها على �عض، وال تب�عوا الورق �الورق إال مثال 
P�مثل، وال تشفوا �عضها على �عض، وال تب�عوا منها غائ�ا بناجز"

)
884F

58(
P ووجه الداللة من الحدیث؛ ،

جز، ف�كون ر�ا نسیئة. �قول الش�خ محمد أن ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، من ب�ع الغائب �النا
ب�ع الذهب �األوراق النقد�ة المعاصرة جائٌز، وتلحق �ه جم�ع أحكام ب�ع الذهب فر�وس: "علي 

ة لعلٍَّة جامعٍة وهي الثمن�ة؛ ألّن األوراق النقد�ة نقوٌد اعت�ار�ٌة فیها صفة الثمن�ة �املٌة، لذلك  �الفضَّ
P)885F".ُ�شترط فیها التقا�ض في المجلس الواحد �جوز فیها التفاضل والجزاف، لكن

59(
P. 

عن الصرف  -رضي هللا عنهم-أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وز�د بن أرقم حدیث  •
عن  -صلى هللا عل�ه وسلم-فكل واحد منهما �قول هذا خیر مني فكالهما �قول: "نهى رسول هللا 

 .486-484ص/13ینظر: اللجنة الدائمة لإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة لل�حوث العلم�ة واإلفتاء، ج )57(
 .74ص/03، ج2177 رواه ال�خاري في صح�حه، �تاب: البیوع، �اب: ب�ع الذهب �الذهب، رقم الحدیث: )58(
دي، الموقع الرسمي، محمد علي فر�وس، في شرط ب�ع الذهب �الورق النق )59(

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-612 :07/01/2020، یوم. 

310

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-612


Pب�ع الذهب �الورق دینا"

)
886F

60(
Pث؛ أن ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا، من بیوع ، ووجه الداللة من الحدی

الدین، و��ع الذهب والفضة َدینا �عتبر من ر�ا النسیئة. 
 -مهما �ان نوعهما-نقل �ثیر من العلماء اإلجماع على حرمة ب�ع الذهب والفضة اإلجماع:  .3

و�دخل ": -رحمه هللا-�غیرهما من األثمان نسیئة، و��ع الحلي �التقس�ط أحد صوره، قال ابن حجر 
في الذهب جم�ع أصنافه من مضروب ومنقوش وجید ورديء وصح�ح ومكسر وحلي وتبر وخالص 

Pومغشوش ونقل النووي ت�عا لغیره في ذلك اإلجماع"

)
887F

61(
P في  -رحمه هللا-. وقال القاضي ع�اض

م : "ال تب�عوا الذهب �الذهب، وال الورق �الورق...": "الحدیث عا-عل�ه الصالة والسالم-شرحه لقوله 
Pفي جم�ع أجناسها من مشكول، ومصنوع، وتبر وجید، ورديء، وال خالف في هذا"

)
888F

62(
P. 

 ثان�ا: أدلة القائلین �جواز ب�ع الحلي �الفلوس تقس�طا:
 ب�عض الحجج والشواهد، أذ�ر منها: لب�ع الحلي �الفلوس تقس�طااحتج المجیزون 

لذهب والفضة هي الثمن�ة، فلما أقوى ما یتمسك �ه أصحاب هذا الرأي، أن علة الر�ا في ب�ع ا •
دخلته الصناعة؛ انتفت عنه هذه العلة، وصار سلعة من السلع، ومن جملة عروض التجارة، �قول 
األستاذ رفیق المصري: "هذا المذهب له وجه قوي، خصوصا عند من یذهبون إلى علة الثمن�ة في 

Pج الر�وي عن ر�و�ته"الذهب والفضة، و�لى أن الصناعة، ال س�ما إذا �انت جوهر�ة، تخر 

)
889F

63(
P ،
-و�قول الد�تور علي جمعة: "أمَّا الذهب والفضة المصوغان فإنَّهما خرجا بذلك عن �ونهما أثماًنا 

وانتفت عنهما علة النقد�ة التي توجب لهما �ونهما ر�و�ین، و�ترتب علیها تحر�م  -وس�ًطا للت�ادل

 .75ص/03، ج2180رواه ال�خاري في صح�حه، �تاب: البیوع، �اب: ب�ع الورق �الذهب نسیئة، رقم الحدیث:  )60(
 .380ص/04، ج1379ني، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري، دار المعرفة، بیروت، أحمد بن علي بن حجر العسقال )61(
 .262ص/05جالقاضي ع�اض ال�حصبي، إكمال المعلم شرح صح�ح مسلم،  )62(
، 09، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، مأحكام ب�ع وشراء الذهب والفضةرفیق یونس المصري،  )63(

 .64ص
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عٍة من السلع التي ت�اع وتشترى �الَحالِّ ب�ع الجنس منهما �مثله أو �اآلخر آجًال، فصارا �أي سل
Pواآلِجِل؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم یدور مع علته وجوًدا وعدًما"

)
890F

64(
P. 

ن �الم ابن االعتماد على مقصد الشر�عة في الت�سیر على الناس ورفع الحرج عنهم، وهذا ظاهر م •
وتضرروا بذلك غا�ة  ن،لكن لو سد على الناس ذلك، لسد علیهم �اب الدی: "-رحمه هللا-الق�م 

Pالضرر"، �اإلضافة إلى أنه �حل للتجار مشكالت ثالث: النساء، والصنعة، وفصل الفصوص

)
891F

65(
P. 

المناقشة: 
�جاب على تفر�قهم بین الذهب المصوغ والمسكوك، �أن هذا تحكم في النص �غیر دلیل،  •

وقد -من العلماء وتخص�ص لعموم األدلة بدون مخصص، ثم هو نقض لإلجماع الذي نقله الكثیر 
على أن الر�ا �جري في الذهب �جم�ع أنواعه؛ تبره ومضرو�ه ومصوغه، واإلجماع  -سبق ذ�ره

دلیل ال �جوز نقضه �عد انعقاده. �اإلضافة إلى أن �عض العلماء صرحوا �أن "الذهب والفضة 
�ائك الذهب�ة �عتبران أثمانا �الخلقة والطب�عة، سواء في ذلك مسكو�هما وس�ائكهما بدلیل أن الس

Pكانت تستعمل نقدا قبل سكها نقودا وقد �ان تقدیر ثمنیتها �الوزن"

)
892F

66(
P. 

أما نس�ة القول �جواز ر�ا النسیئة في مصوغ الذهب البن ت�م�ة، فقد شكك ف�ه �عض ال�احثین،  •
�عدم الجواز،  القول -كذلك-، لكن �شكل عل�ه أنه ثبت عنه -كما مر آنفا-والحق أنه ثابت عنه 

عن امرأة �اعت أسورة ذهب بثمن معین إلى أجل معین، هل �جوز؟ أم ال؟  -رحمه هللا-ل فقد سئ
فأجاب: إذا ب�عت بذهب أو فضة إلى أجل لم �جز ذلك �االتفاق، بل �جب رد األسورة إن �انت 

(�اق�ة أو رد بدلها إن �انت فائتة"
893F

ائد : "هل �جوز ب�ع الح�اصة بنسیئة، بز -رحمه هللا-، وسئل )67
: أما الح�اصة التي فیها ذهب أو فضة، فال ت�اع إلى أجل �فضة أو ذهب، لكن نها؟ فأجابعن ثم

 حمد، موقع دار اإلفتاء المصر�ة، ب�ع الذهب �التقس�ط،علي جمعة م )64(
alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12001&LangID=1&MuftiType=0 -http://www.dar :یوم ،

04/01/2020. 
، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، أحكام ب�ع وشراء الذهب والفضةمصري، رفیق یونس الینظر:  )65(
 .64، ص09م
 .09عبد هللا بن سل�مان بن من�ع، الذهب في �عض خصائصه وأحكامه، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد:  )66(
 .232ص/29ابن ت�م�ة أحمد بن عبد الحل�م، مجموعة الفتاوى، ج) 67(
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(ت�اع �عرض إلى أجل. �هللا أعلم"
894F

. فال �مكن تقد�م أحد قول�ه على اآلخر، إال �معرفة أیهما )68
 آخر أقواله، وهذا ما لم أوفق إل�ه �عد.

وق ومحجوج �اإلجماع على تحر�م فإنه مسب -إن سلمنا �ه-إضافة إلى أّن قوله �الجواز  
 .النسیئة في ب�ع الذهب والفضة �جم�ع أنواعهما

وأما النص المنقول عن ابن الق�م، فعند التأمل وقرائته في س�اقه ومراعاة الس�اق واللحاق، فإننا نكاد  •
أي  قصد إ�احة التفاضل بین مصوغ الذهب ومسكو�ه، ولم ی�ح التأجیل؛ -رحمه هللا-نجزم أنه 

حكمة تحر�م ر�ا النساء في الجنس والجنسین ور�ا الفضل في الجنس : "-رحمه هللا-یئة، قال النس
الواحد وأن تحر�م هذا تحر�م المقاصد وتحر�م اآلخر تحر�م الوسائل وسد الذرائع ولهذا لم ی�ح شيء 

Pمن ر�ا النسیئة"

)
895F

69(
Pحوال، ، فتحر�م ر�ا النسیئة من �اب تحر�م المقاصد فال ی�اح �أي حال من األ

�خالف ر�ا الفضل؛ فإن تحر�مه من �اب تحر�م الوسائل وسد الذرائع، فی�اح للحاجة أو للمصلحة 
الراجحة، وهذا ما یؤ�ده �قوله: "وأما ر�ا الفضل فأب�ح منه ما تدعو إل�ه الحاجة �العرا�ا، فإن ما 

یرها فالعاقل ال حرم سدا للذر�عة أخف مما حرم تحر�م المقاصد...وما أب�ح من حل�ة السالح وغ
یب�ع هذه بوزنها من جنسها فإنه سفه و�ضاعة للصنعة والشارع أحكم من أن یلزم األمة بذلك 

Pفالشر�عة ال تأتي �ه وال تأتي �المنع من ب�ع ذلك وشرائه لحاجة الناس"

)
896F

70(
P وهذا ما یؤ�ده الش�خ .

هل العلم ومنهم ش�خ ، حیث قال: "فقد اتجه �عض المحققین من أ -رحمه هللا-عبد هللا بن من�ع 
اإلسالم ابن ت�م�ة وتلمیذه ابن الق�م وغیرهما إلى جواز التفاضل في ب�ع الذهب �جنسه والفضة 
�جنسها إذا �ان أحد العوضین مما أخرجته الصنعة �الحلي، مع �قاء الحكم بوجوب التقا�ض في 

Pالنسیئة فیهما" مجلس العقد رعا�ة للنص الخالي عما �صرفه عن الحكم العام في جر�ان ر�ا

)
897F

71(
P. 

وأما االحتجاج �مقصد الشر�عة في الت�سیر ورفع الحرج، فهذا ال �كون على حساب الرجوع على  •
ول�س ف�ما استحسنته عقول ال�شر، ثم  -عز وجل-النصوص �اإل�طال، فال�سر ف�ما شرعه هللا 

 .233ص/29ابن ت�م�ة أحمد بن عبد الحل�م، مجموعة الفتاوى، ج) 68(
 .159ص/02محمد بن أبي �كر، إعالم الموقعین عن رب العالمین، جابن الق�م  )69(
 -�حذف �سیر-. 159ص/02محمد بن أبي �كر، إعالم الموقعین عن رب العالمین، جابن الق�م  )70(
 .09ائصه وأحكامه،  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد: عبد هللا بن سل�مان بن من�ع، الذهب �عض خص )71(
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ة، بل أقصى ما كما هو معلوم فإن التحلي �الذهب ل�س من الضرور�ات التي تتوقف علیها الح�ا
�قال عنه أنه من جملة التحسین�ات.  

 المطلب الرا�ع: سبب الخالف مع الترج�ح:
 أوال: سبب الخالف:

 إن الناظر في اجتهادات الفقهاء المعاصر�ن �جد أن سبب اختالفهم ال �خرج عن األمور التال�ة:
وهل تعمم على مصوغ  اختالفهم في مدى تأثیر دخول الصنعة على الذهب والفضة في ثمنیتهما، •

الذهب والفضة ومسكو�هما، وسائر األثمان، أم أن علة الثمن�ة ال تكون مالزمة إال لمسكوك 
 الذهب والفضة وغیرهما من األثمان.

اختالفهم في مراعاة مقصد الشر�عة في الت�سیر ورفع الحرج، وتنز�له على مسألة ب�ع الذهب  •
 والفضة �التقس�ط.

ع آثار السلف واجتهادات اإلمامین ابن ت�م�ة وابن الق�م التي قد �فهم منها اختالفهم في التعامل م •
 إ�احة ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط.

 ثان�ا: الترج�ح:
�عد إمعان النظر، في مذاهب الفقهاء وآرائهم في حكم ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط، والتأمل في 

-مستعینا �ا� عز وجل-لعامة، �مكنني القول أدلتهم وحججهم، والنظر في قواعد الشر�عة ومقاصدها ا
 أن: 

مذهب القائلین بتحر�م ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط هو أرجح المذاهب تأصیال وأقواها دلیال، وذلك 
 لألمور التال�ة:

إال یدا  -مطلقا-تمسكهم �ظواهر النصوص الصح�حة الصر�حة، الناه�ة عن ب�ع الذهب �الذهب   •
 �ة تنص على أنه: ال �عدل عن ظاهر النص إال بدلیل.بید، والقاعدة األصول

: -عل�ه الصالة والسالم-مالءمة مذهبهم لقاعدة الشر�عة في األخذ �األحوط، والعمل �قول النبي  •
"إن الحالل بین و�ن الحرام بین و�ینهما مشتبهات ال �علمهن �ثیر من الناس فمن اتقى الشبهات 

Pبهات وقع في الحرام "استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الش

)
898F

72(
P. 

 .1219ص/03، ج1599رقم الحدیث:  أخذ الحالل وترك الشبهات،رواه مسلم في صح�حه، �تاب: المساقاة، �اب:  )72(
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-، وعلى تجار الحلي-عموما-مذهب المخالفین حتى و�ن �ان في العمل �ه ت�سیر على الناس  •
، إال أن حججه ال تقوى على معارضة األدلة الصح�حة الصر�حة، التي استدل بها -خصوصا

 .-مطلقا-القائلون بتحر�م النسیئة في ب�ع الذهب والفضة 
 .-�هللا أعلى وأعلم-ه المسألة المهمة، هذا ما تبین لي في هذ
 الخاتمة: النتائج والتوص�ات:

الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد � حمدًا یلیق �جالل وجهه وعظ�م سلطانه، وأصلي  
وأسّلم على عبده المصطفى ونب�ه المجتبى محمد بن عبد هللا وعلى آله وصح�ه ومن استّن �سنته واهتدى 

  ى یوم الدین، أما �عد:بهد�ه إل
فهذا ما مّن هللا �ه علّي وأعانني عل�ه، فإن �كن صوا�ا فمن هللا الكر�م المنان، و�ن �كن ف�ه من  

 .-جل شأنه-خطأ، أو نقص، فتلك سنة هللا في بني اإلنسان، فالكمال � وحده 
 أوال: النتائج:

ر لي التوصل إلیها في هذا ال�حث، ، و�س-عز وجل-أما ف�ما �خص أهم النتائج التي وفقني هللا 
  فهي:
األصل في تجارة الذهب والفضة الحل واإل�احة، بداللة الكتاب والسنة، وهذا ما أجمعت عل�ه  .1

 األمة.
�شترط في ب�ع الذهب �الذهب، أو الفضة �الفضة التماثل والتقا�ض، أما إذا ب�ع الذهب أو  .2

 شرط التقا�ض.  الفضة �غیرهما من األثمان جاز التفاضل مع �قاء 
ذهب �عض أهل العلم إلى أن دخول الصنعة على الذهب سبب لفقده علة الثمن�ة وتحوله إلى  .3

 سلعة �غیره من السلع. 
�عتبر ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط من صور ب�ع الذهب والفضة نسیئة، أو إلى أجل، الذي ذ�ره  .4

 الفقهاء األوائل في �تبهم ومدوناتهم الفقه�ة.
مهما �ان -ة الفقه�ة رجحت عندي �فة القائلین �حرمة ب�ع الذهب والفضة �التقس�ط �عد الدراس .5

 ، مع التنب�ه على وجاهة قول المخالفین.-نوعهما
 ثان�ا: التوص�ات: 

 أهم التوص�ات التي �مكن إیرادها في هذا المقام، هي �التالي:
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معامالت المال�ة، حتى ال ضرورة إطالع التجار على أحكام الشر�عة الغراء، وضوا�ط وشروط ال .1
 �جر�مة الر�ا وأكل أموال الناس �ال�اطل. في مط�ات عظ�مة، ومخالفات �بیرة،�قعوا 

أهم�ة نشر الوعي االقتصادي في أوساط طالب علوم الشر�عة، وفقهائها، حتى یتسنى لهم  .2
وقواعدها،  التصور الصح�ح لهذه النوازل الشائكة، ومن َتمَّ معالجتها �ما یوافق أصول الشر�عة

 و�ما �حقق أهدافها ومقاصدها. 
ضرورة تكو�ن طل�ة علم وفقهاء متمكنین من فقه المعامالت المال�ة المعاصرة، وقادر�ن على  .3

 تبل�غها إلى عوام المسلمین �ما یوافق مدار�هم وفهومهم.
وتكامل  الحرص على اإلكثار من هذه الملتق�ات العلم�ة التي تعتبر م�ادین خص�ة لتالقح األفكار .4

العلوم، وفرصا سانحة لتحر�ك عجلة ال�حث العلمي، واالستفادة من خبرات واجتهادات علماء 
 األمة وفقهائها.

وأخیرًا أسأل هللا الكر�م رب العرش العظ�م أن �جعل عملي خالصًا لوجهه، وأن �جعله نافعا، 
  إّال أنت أستغفرك وأتوب إل�ك.م�ار�ا، وذخرا لي یوم الق�امة. هذا، وس�حانك الّلهم و�حمدك أشهد أالّ 

 المصادر والمراجع:
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 ملخص:
، �ونه من المواض�ع "ب�ع الذهب �التقس�ط في الفقه اإلسالمي"یتناول هذا ال�حث موضوع 

س وتثیر تساؤالتهم حولها لضمان شرع�ة معامالتهم و�عدها عن الر�ا. الح�ات�ة التي تالمس ح�اة النا
و�هدف ال�حث إلى ب�ان حكم الب�ع �التقس�ط عمومًا، و�هدف �ذلك إلى ب�ان حكم ب�ع الذهب �التقس�ط 

، و��ان حكم التقس�ط على وجه الخصوص، وقد جاء مقسمًا إلى ثالثة م�احث، األول: تناول ب�ان مفهوم
 والذهب المصنوع (الحلي)، ، والثاني: تناول ب�ع الذهب �التقس�ط بنوع�ه: الذهب الخالص،ب�ع التقس�ط

والثالث: تناول نوع الثمن المبذول في شراء الذهب و��عه، وقد تم استخدام المنهج الوصفي إضافة إلى 
إلى جواز المنهجین االستقرائي واالستن�اطي في عرض األدلة وتحلیلها. وخلص هذا ال�حث في نتائجه 

ب�ع التقس�ط عمومًا، وعدم جواز ب�ع الذهب �التقس�ط إذا �ان ذه�ًا خالصًا مقابل ذهب مثله أو عملة 
نقد�ة، بینما خلص إلى جواز التقس�ط في ثمنه إذا �ان على شكل حلي العت�ار الصنعة ف�ه و�ونه سلعة 

 ینطبق علیها حكم �ق�ة السلع.
Abstract 

This research deals with the topic (selling gold by installments in Islamic 
jurisprudence), as it is one of the life topics that touch the lives of people and 
raise their questions about it. This ensures the legitimacy of their transactions 
and their distance from interests. in addition, the research aims to explain the 
ruling on selling by installments in general, and also in particular. This study 
was divided into three sections: the first deals with explaining the concept of 
installments, and the sale of installments. The second deals with selling gold in 
installments of both types: pure gold and gold. And the third deals with the type 
of price expended in buying and selling gold. The descriptive approach was 
used in addition to the inductive and deductive approaches in presenting and 
analyzing evidence. This research concluded in its results that it is permissible 
to sell by installments in general, and that it is not permissible to sell gold in 
installments if it is pure gold in exchange for gold like it or a cash currency, 
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while it concluded that it is permissible to pay installments in its price if it is in 
the form of jewelry in consideration and being a commodity to which the ruling 
applies to other commodities. 

 مقدمة:
لطانه، والصالة والسالم على الرحمة المهداة الحمد � حمدًا �ثیرًا �ما ین�غي لجالل وجهه وعظ�م س      

 للعالمین سیدنا محمد صلى هللا عل�ه وسلم وعلى آله وصح�ه ومن اهتدى بهد�ه إلى یوم الدین، أما �عد، 
فأحكام الب�ع والشراء في الشر�عة اإلسالم�ة قد تّم ض�طها بتشر�عاٍت بینٍة من الكتاب والسنة، �ما      

اد، ودفع التنازع، وضمن قواعد العدل ومراعاة التوثیق، و�ذلك دفع أي جهالة �كفل تحقیق مصالح الع�
وغرر في �ل ما یتّم ب�عه أو شراؤه، وجاءت السنة النبو�ة الشر�فة بب�اٍن مفصٍل شمل �ل ما �جوز ب�عه 

 والفضة، الذهب أحكام ب�ع و�ینت وص�غته ومحله، ب�ان الشروط الخاصة �أطراف الب�عوما ال �جوز، وت
ضوا�ط وأحكامًا لخصوصیتها في ح�اة الناس، واستعمال الناس لهما �أثمان لألش�اء، حتى  لها ووضعت

أنه أطلق علیهما اسم (النقدین)، ومن هنا �انت الشر�عة الغراء حر�صة �ل الحرص على ض�ط التعامل 
�ا المنهي عنه، بهما، ووضع قواعد واضحة في حال ب�عهما أو شرائهما، �ما �ضمن عدم الوقوع في الر 

وتجنیب الناس الظلم والغبن، و�قامة میزان العدل والحق في ح�اة الناس، ولما �ان موضوع الب�ع المؤجل 
على أقساط قد شاع وانتشر بین الناس، وصار أمرًا اعت�اد�ًا عندهم، حتى أن ال�عض منهم أص�ح یتعامل 

عرف على الحكم الشرعي في ذلك، والوقوف �ه في ب�ع وشراء الذهب والفضة، �ان ال بّد من وقفٍة للت
على األدلة الشرع�ة الواردة في مسائل ب�ع الذهب والفضة، وآراء الفقهاء في ذلك، ومحاولة التعرف على 
الراجح منها، ومن هنا جاء اخت�ار �حث هذه المسألة وتسل�ط الضوء علیها حتى یتبین الحالل من الحرام، 

ي ب�عه وشرائه في مسائل الذهب والفضة، وقد تمت عنونة هذا ال�حث و�طمئن المرء إلى صحة تعامله ف
، �هللا أسأل التوفیق والسداد، وأن �كون في هذا ال�حث "ذهب �التقس�ط في الفقه اإلسالميحكم ب�ع ال" ـبِ 

ا المتواضع ما �فید القارئ، و�ض�ف إلى جهود من س�قونا �الكتا�ة والتأل�ف، وأن �علمنا هللا تعالى و�رزقن
 ه في میزان حسناتنا یوم الق�امة.تقواه، وأن ینفعنا �ما علمنا و�جعل

 مشكلة ال�حث
نظرًا لشیوع ب�ع التقس�ط في وقتنا الحاضر، وتوجه الناس الى هذا النوع من البیوع، فقد �ثرت التساؤالت 

 حول ذلك، ومنها:
 هل الب�ع �التقس�ط جائز؟
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 عجیل ثمنها أو تأجیله؟هل �جوز أن یتغیر ثمن السلعة �النظر الى ت
 هل �جوز شراء الذهب �التقس�ط؟

 هل یؤثر نوع الذهب من حیث �ونه مصوغًا أو غیر مصوٍغ في حكم ب�عه وشرائه؟
 أهم�ة ال�حث

مهمًا �مس ح�اة الناس، وهو حكم التعامل �الذهب ب�عًا وشراًء، وجوانب الحل  أنه جاء ل�عالج موضوعاً 
 الحكم الشرعي ف�ه �شكل جلي. والحرمة في هذا التعامل، لیوضح

 أهداف ال�حث
 أهداٍف عدة أهمها: یهدف هذا ال�حث إلى

 التعر�ف �األحكام الشرع�ة المتعلقة �حكم الب�ع �التقس�ط على وجه العموم. .1
 ب�ان حكم ب�ع الذهب �التقس�ط على وجه الخصوص. .2
 على شكل حلي. توض�ح الفرق في الحكم الشرعي بین ب�ع الذهب الخام و��ع الذهب المصوغ .3
 ب�ان نوع الثمن المبذول مقابل شراء الذهب، وحكمه في الشرع اإلسالمي. .4

 الدراسات السا�قة
لقد احتوت الكتب القد�مة على شذرات متناثرة تتناول هذا الموضوع، وجاء الحدیث عنه في س�اق البیوع 

و�عضهم �حث ف�ه في س�اق عام،  والحدیث عن موضوع الر�ا فیها، بینما �تب ف�ه المعاصرون 
عام وموسع: (المعامالت المال�ة المعاصرة)  تخص�صًا، ومن الكتب التي تناولت الموضوع �شكل

للد�تور رفیق المصري، ومن  للعالمة: وه�ه الزحیلي، (و�حوث في فقه المعامالت المال�ة المعاصرة)،
فضة في الفقه اإلسالمي األ�حاث العلم�ة التي تناولت هذا الموضوع: (أحكام التعامل �الذهب وال

و�حث آخر �عنوان: (أحكام ب�ع التقس�ط في الفقه اإلسالمي)  وتطب�قاتها المعاصرة) للد�تور حسین ر�ان،
التي تناولت هذا  وغیرها من الكتب والدراسات لل�احثین: الد�تور عبد هللا أبو وهدان، والد�تور أحمد نوفل،

تص بتناول ب�ع الذهب و��ع الحلي �التقس�ط �شكل مستقل عن الموضوع، أما هذا ال�حث فقد امتاز أنه اخ
غیره من المعامالت، وامتاز �طر�قة ترتی�ه ألحكام ب�ع الذهب �التقس�ط �حیث تّم تقس�م األحكام على 
عناو�ن جدیدة تجمع شذرات أطرافه لتجمع بین موضوع ب�ع الذهب �جنسه و�غیر جنسه، و�ین أنواع 

�ونه خام، و�أسلوب �جمع بین نظرة العلماء القدامى ونظرة العلماء الذهب من حیث صناعته أو 

323



المعاصر�ن، ل�خرج بنت�جة وسط�ة تعالج الواقع وتخفف على الناس ضمن أحكام الشرع ومقاصده. بترتیب 
 وتلخ�ص �سهل الفهم على القارئ �إذن هللا تعالى.

 منهج ال�حث
ت ال�احثة المنهج الوصفي، مستفیدة من المنهجین للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا ال�حث استخدم

 االستن�اطي واالستقرائي، �ما هو الحال في ال�حوث المتعلقة �الدراسات الشرع�ة.
 خطة ال�حث

�عد استقراء أقوال الفقهاء في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وتحلیل آرائهم، فقد توجهت ال�احثة لتقس�م 
 ة م�احث، وخاتمة، وذلك على النحو اآلتي:هذا ال�حث إلى مقدمة، وثالث

 مفهوم ب�ع التقس�ط في علم الفقه، وحكمه الشرعي عند الفقهاء، وف�ه مطل�ان: األول: الم�حث
 مفهوم ب�ع التقس�ط في اللغة، وفي اصطالح الفقهاء، وحكمه في العموم. المطلب األول:
 غاتها.حكم الز�ادة في الثمن ألجل التقس�ط ومسو  المطلب الثاني:
 حكم ب�ع الذهب �التقس�ط، وف�ه مطل�ان: الم�حث الثاني:
. هب الخالصحكم ب�ع التقس�ط في الذ المطلب األول:
 (الحلي).حكم ب�ع التقس�ط في الذهب المصنوع  المطلب الثاني:
 :مطالب نوع الثمن المبذول في الب�ع �التقس�ط، وحكمه، وف�ه ثالثة الم�حث الثالث:
 .الثمن من جنس الذهب كم الب�ع �التقس�ط إذا �انح المطلب االول:
 .من غیر جنس الذهب مع اتفاق العلةحكم الب�ع �التقس�ط إذا �ان الثمن  :المطلب الثاني

 حكم الب�ع �التقس�ط إذا �ان الثمن من غیر جنس الذهب واختلف معه في العلة. المطلب الثالث:
 ال، وهو المرتجى في قبول األعمال.�هللا هو المستعان، و�ل�ه المآل، وعل�ه االتك

 وحكمه عند الفقهاء، وف�ه مطل�ان الم�حث األول: مفهوم ب�ع التقس�ط في اللغة، واالصطالح الفقهي،
ال �كاد �خفى على أحد ما یتعامل �ه الناس في ب�عهم وشرائهم من تأجیل في دفع أثمان السلع،      

ادت طرق الب�ع وتنوعت مع تقدم العصر ومتطل�اته، وجعل الثمن على أقساط وآجال محددة، وقد ازد
وأغلبها �حفز الناس على الشراء من خالل التقس�ط علیهم في الثمن، فما معنى ب�ع التقس�ط؟ وما حكم 

 ب�ع التقس�ط؟ هذا ما سیدور الكالم عنه في الم�حث األول من هذا ال�حث.
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 الح الفقهي، وحكمه الشرعي عند الفقهاء.: مفهوم ب�ع التقس�ط في اللغة وفي االصطالمطلب األول
قبل الخوض في أي حكم شرعي ألي موضوع �ان، ال بّد من التعرف على معناه عند أهل اللغة 

 ومن ثّم عند أهل االختصاص من علماء الفقه.
 التقس�ط لغة: 

الشر�اء  : أخذ �ل واحٍد من، وهو أ�ضًا الحصة والنصیب، �قالمن الِقْسط: المیزان، والقسط: العدل
899Fقسطه، أي حصته، وتقّسطوا الشيء بینهم: تقّسموه على العدل والسواء،

900Fوقّسَط الشيء: فّرقه. 1

2

، ومنه: 901F3والقسط الحصة والنصیب: �قال: تقسطنا الشيء بیننا أي أخذ �ٌل حصته ونصی�ه
 902F4أخذت قسطًا من الراحة، ومنه أ�ضا �اع سلعته على أن �كون الثمن أقساًطا.

هو: نوٌع من الب�ع المؤجل، �قسط ف�ه الثمن أقساطًا متعددة،  في اصطالح الفقهاء و��ع التقس�ط
ومن المعاني التي �مكن اعت�ارها ب�اًنا   903F5كل قسٍط له أجٌل معلوم، وقد �ثر انتشاره في عصرنا هذا.

مؤجلة أو أن یب�ع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فوًرا �سعر، و  للمراد بب�ع التقس�ط في المفهوم الشرعي:
 904F6مقسطة الثمن �سعٍر أعلى.

، والثمن المقسط هو ما 905F7ف�فهم مما سبق أن التقس�ط: تأجیل أداء الّدین مفرًقا إلى أوقات معینة
 906F8اشترط أداؤه أجزاء معلومة في أوقات معینة.

  7/377، 3م) ط1994-ه1414) ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، (دار صادر، بیروت، 1(

  ).7/378السابق، () المرجع 2(

، ) الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، (دار العلم للمالیین3(
 ).3/1152، (4م) ط1987-هـ1407بیروت، 

 )363، (ص2م)، ط1988-هـ1408لط�اعة والنشر والتوز�ع، ) قلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، (دار النفائس ل4(
على  ) مجموعة من المؤلفین، نتائج ال�حوث وخوات�م الكتب، (هذه نتائج وخوات�م رسائل علم�ة لعدد من المؤلفین) (الناشر: موقع الدرر السن�ة5(

 )dorar.net ) ،(4/210اإلنترنت،
سنة وأدلته وتوض�ح مذاهب األئمة، وعل�ه تعل�قات فقه�ة معاصرة للش�خ األل�اني، والش�خ ابن �از، ) سالم، �مال السید (أبو مالك)، صح�ح فقه ال6(

 ).320، (ص1) ط2003وابن عث�مین، (المكت�ة التوف�ق�ة، 
ْبَ�اِن، أبو عمر ُدْبَ�اِن بن محمد، الُمَعاَمَالُت الَماِل�َُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، تقد�م: مجموعة من ا7( لمشا�خ الش�خ: د. َعْبُد ِهللا ْبن َعبد الُمْحِسن) الدُّ

ُد ْبُن َناِصر الَعبُّوِدي الش�خ: َصاِلُح ْبن َعْبد الَعِز�زِ  ْ�ِخ، (مكت�ة الملك فهد  الّتر�ّي الش�خ: د. َصاِلُح بن َعبد هللا ْبن َحمید الش�خ: ُمَحمَّ آَل الشَّ
 ).3/251، (2)، طهـ1432الوطن�ة، الر�اض، المملكة العر��ة السعود�ة، 
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اللغوي واالصطالحي، وأنهما  المعنى بین االرت�اط الوثیق ظهر جل�ًا مما سبق من المعاني وقد
أن  یبدو للناظر في هذه المعانيان في التقس�م إلى حصص وأنص�ة، وتجزئة الشيء إلى أجزاء، �ما یلتق�

الشرعي: هو ب�ع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، على أن �كون دفع  ب�ع التقس�ط من المنظور
 ذلك الثمن مفرًقا إلى أجزاء معینة، وتؤدى في أزمنٍة محددٍة معلومة.

 الفقهاء ف�هقس�ط عمومًا، وآراء حكم ب�ع الت
قبل الدخول في موضوع حكم ب�ع الذهب �التقس�ط، من الجید التعر�ج على الحكم الشرعي لب�ع 

 .التقس�ط عمومًا، فما �عده یبنى عل�ه، وتأصیل القاعدة ضرورة قبل الحدیث عن الفروع
أو مؤجل  (یًدا بید،) (معجل الَبَدَلْین من المالحظ أن الب�ع في الفقه اإلسالمي قد �كون 

ل المب�ع 907F9وهو ب�ع الكالئ �الكالئ) البدلین ل الثمن وُأجِّ ، (أو أحد بدل�ه معجًال واآلخر مؤجًال)، فإن ُعجِّ
وعلى هذا فإن البیوع المؤجلة تشتمل  .فهو ب�ع (الَسَلم)، (و�ن عجل المب�ع وأجل الثمن) فهو ب�ع (النسیئة)

 الهما.لفًظا على ما تأجل أحد بدل�ه أو �
و��ع التقس�ط ع�ارة حادثة لمعاملة قد�مة، فهو ل�س إال لونًا من ألوان ب�ع النسیئة، إنه ب�ع �عجل 

معلومة، آلجاٍل معلومة، وهذه األقساط قد تكون  ف�ه المب�ع، و�تأجل الثمن �له أو �عضه على أقساطٍ 
�ة المبلغ أو متزایدة أو منتظمة المدة، في �ل سنة مثًال قسط، أو غیر ذلك، �ما قد تكون متساو 

908Fمتناقصة.

10

أو �ع�ارة  هذا وال �قصد بب�ع التقس�ط أن التقس�ط هو المب�ع، بل إن التقس�ط هو طر�قة الب�ع،
 .طر�قة سداد ثمن الب�ع أدق:

درر الحكام شرح مجلة ")، وقد صّرح بنقله عن :320) سالم، صح�ح فقه السنة وأدلته وتوض�ح مذاهب األئمة، (ص8(
، 1949)، (مط�عة العاني 280)، وشرح المجلة"، منیر القاضي، الجزء األول، (ص3/110)، (157األحكام"، المادة (
 https://almaktaba.org/book/33062/1849#p7، انظر: الرا�ط:1وزارة المعارف) ط

ابن األثیر، مجد الدین أبو السعادات الم�ارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكر�م الشی�اني الجزري، ) أي النسیئة �النسیئة، انظر: 9(

 .)4/194( ،م) تحقیق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي1979-هـ1399(المكت�ة العلم�ة، بیروت، 

 ) (حسب ترق�م المكت�ة الشاملة الحدیثة).186) منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد السادس، (ص10(
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وقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب األر�عة إلى القول �جواز الب�ع ألجل أو ب�ع 
 مشروعیته �الكتاب والسّنة والمعقول:، واستدلوا على  909F11التقس�ط

ُ ٱۡلبَۡیعَ { من الكتاب الكر�م: قوله تعالى: أوًال: ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َال { ، وقوله تعالى:910F12}َوأََحلَّ ٱ�َّ یَٰ
نُكمۚ  َرةً َعن تََراٖض ّمِ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إِالَّ لَُكم بَۡینَُكم بِٱۡلبَٰ ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓواْ إِذَا { ، وقوله تعالى:911F13}تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ یَٰ

{ ى فَٱۡكتُبُوهُۚ َسّمٗ فقد ذ�رت اآل�ة األولى حل الب�ع �العموم، بینما أشارت اآل�ة  ،912F14تَدَایَنتُم بِدَۡیٍن إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ
مؤجل �كتب، وهذا في الثان�ة الى شرط التراضي في البیوع والتجارة، ثم بینت اآل�ة الثالثة أن الدین ال

البیوع وغیرها، فدّلت هذه اآل�ات �مفهومها على جواز ب�ع األجل، ألن اآل�ات على إطالقها ولم تقید، فدل 
ذلك على جواز ب�ع التقس�ط، ألنه نوع من أنواع البیوع یؤخر ف�ه الثمن، وال یوجد ما �منع ذلك، ألن 

 913F15األصل في المعامالت اإل�احة.
 الشر�فة: السّنةثان�ًا: من 

(اشترى رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم من یهودي طعامًا  رضي هللا عنهاــ قالت:عن عائشة ــ .1
914Fبنسیئة، ورهنه درعه).

16

بدون  م)1993 -هـ1414محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة، الم�سوط، (دار المعرفة، بیروت،  ) السرخسي:11(
هاب الدین أحمد بن إدر�س بن عبدالرحمن: الذخیرة، (دار الغرب اإلسالمي، )، والقرافي، أبو الع�اس ش12/152( ط�عة،

المجموع شرح ، أبو ز�ر�ا محیي الدین �حیى بن شرف النووي ). والنووي، 224-223ص/5، (ج1م) ط1994بیروت، 
). 9/399، ()المهذب (مع تكملة الس�كي والمط�عي)، (دار الفكر، بیروت)، (ط�عة �املة معها تكملة الس�كي والمط�عي

-هـ1388وابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبدهللا بن أحمد بن محمد الجماعیلي، المغني، (مكت�ة القاهرة، مصر، 
 ).4/177)، بدون ط�عة، (م1968

 275) سورة ال�قرة: آ�ة 12(

 29) سورة النساء: آ�ة 13(
 282) سورة ال�قرة: آ�ة 14(
مد بن عبد هللا الشو�اني ال�مني، فتح القدیر، (دار ابن �ثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، محمد بن علي بن مح، ) انظر: الشو�اني15(

محمد بن جر�ر بن یز�د بن �ثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، جامع الب�ان عن تأو�ل آي )، والطبري، 1/526، 1/339، (1هـ) ط1414
ن التر�ي �التعاون مع مر�ز ال�حوث والدراسات اإلسالم�ة بدار هجر الد�تور عبد السند حسن القرآن، تحقیق: الد�تور عبد هللا بن عبد المحس

   ).6/526، 5/72، 5/43، (1م)، ط2001-هـ1422�مامة، (دار هجر للط�اعة والنشر والتوز�ع واإلعالن، 
، �تاب 1ه) ط1422الناصر، (دار طوق النجاة، ) ال�خاري، محمد بن اسماعیل أبو عبدهللا: صح�ح ال�خاري، تحقیق محمد زهیر بن ناصر 16(

 ).3/62)، (2096البیوع، �اب شراء اإلمام الحوائج بنفسه، رقم (
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قالت: (توفي رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم ودرعه مرهونة عند  وعن عائشة رضي هللا عنهاـ .2
915Fیهودي، بثالثین صاعًا من شعیر).

17

قال: (من أسلف في شيء، ففي �یٍل معلوم، ووزٍن معلوم،  -همارضي هللا عن-عن ابن ع�اس  .3
916Fإلى أجٍل معلوم).

18

اِمِت ــعَ  .4 ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم: (الذََّهُب ــ َقاَل: َقاَل َرُسوُل رضي هللا عنهْن ُعَ�اَدَة ْبِن الصَّ
 ، ِة، َواْلُبرُّ ِ�اْلُبرِّ ُة ِ�اْلِفضَّ ِعیِر، َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح، ِمْثًال ِ�الذََّهِب، َواْلِفضَّ ِعیُر ِ�الشَّ َوالشَّ

917Fا ِبَیٍد).ِ�ِمْثٍل، َسَواًء ِ�َسَواٍء، َیًدا ِبَیٍد، َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف، َفِب�ُعوا �ْ�َف ِشْئُتْم، ِإَذا �اَن َیدً 

19 
ــ ُیثبتان أن الب�ع ألجل، فحدیثا عائشة ــرضي هللا عنهاواز فقد دلت األحادیث السا�قة على ج

ــ یدل على جواز الب�ع م اشترى ألجل، وحدیث ابن ع�اس ــرضي هللا عنهماالرسول عل�ه الصالة والسال
ألنه عكس السلم، فهذا تعجیل الثمن وتأجیل المب�ع، وذاك تعجیل المب�ع وتأجیل الثمن، وال فرق  ألجل،
 بینهما.

ــ فیدل على جواز الب�ع ألجل في غیر األصناف اث ع�ادة بن الصامت ــرضي هللا عنهوأما حدی
 .الستة المذ�ورة في الحدیث، ألن لفظ (یدًا بید) خاص بهذه األصناف ال غیر، �ما یدل الحدیث الشر�ف

ل بب�ع والتعام على رعا�ة مصالح ال�شر وحاجاتهم،وأما دلیل المعقول: ف�ما أن التشر�ع �قوم  ثالثًا:
التقس�ط أمر �حتاجه الناس �ثیرًا ال س�ما في زمننا الحاضر، فالقول �جوازه یتسق مع مقاصد الشرع 
الحن�ف، و�سهل على الناس شراء ما �حتاجونه من السلع دون االضطرار للجوء إلى االقتراض، ومنهج 

 .هاالت�سیر والتخف�ف ال یتعارض مع أحكام هللا ت�ارك وتعالى، بل هو من مقاصد
 في الثمن ألجل التقس�ط ومسوغاتهاالمطلب الثاني: حكم الز�ادة 

تبین لنا ف�ما سبق أن الراجح هو القول �جواز ب�ع التقس�ط، لكن هذا الب�ع ألجل غال�ًا ما یترافق 
معه ز�ادة في ثمن السلعة �سبب تجزئة الثمن على أقساط مؤجلة، وهذا شرط �شترطه �ثیر من التجار، 

) 2916) ال�خاري: صح�ح ال�خاري، �تاب الجهاد والسیر، �اب ما قیل في درع النبي صلى هللا عل�ه وسلم، رقم (17(
)4/41.( 
 .)3/85)، (2240لم في وزن معلوم، رقم () ال�خاري: صح�ح ال�خاري، �تاب السلم، �اب الس18(

) أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري الن�سابوري: صح�ح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدال�اقي، (دار إح�اء التراث العر�ي، 19(

 ).3/1211)، (1587بیروت) بدون ط�عة، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدًا، (رقم 
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الز�ادة في المب�ع �سبب الب�ع ألجل على أقساط؟ وما هي مسوغاتها؟ اختلف الفقهاء على  فما حكم هذه
 قولین:

 أوًال: المجیزون للز�ادة في الثمن في ب�ع التقس�ط وأدلتهم: 
(الحنف�ة والمالك�ة والشافع�ة والحنابلة) ز�ادة الثمن  أجاز جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب األر�عة

وقالوا إن لألجل ز�ادة، والسلعة �ختلف سعرها إذا �ان نقدًا أو ألجل، ومع  918F20قس�ط)،في ب�ع األجل (الت
اختالف ع�ارات فقهاء المذاهب في التعبیر عن المسألة إال أنها تتفق أن الز�ادة في الثمن جائزة، وأن 

المعاصر�ن، األجل له حصة من ثمن المب�ع ز�ادًة ونقصانًا، �ما قال �الجواز معظم الفقهاء وال�احثین 
منهم: وه�ة الزحیلي، وعلي القره داغي، ورفیق المصري، وعادل عید، �محمد الس�حي، وعبد الستار أبو 

919F).الكو�ت�ة، ومجمع الفقه اإلسالمي غّدة، �محمد عقلة، وأصحاب الموسوعة الفقه�ة

21

دة في الثمن وقد استدلوا �عموم األدلة السا�قة التي بینت مشروع�ة ب�ع التقس�ط على جواز الز�ا
ألجل التقس�ط، ومنها اآل�ات التي دّلت على جواز الز�ادة في الب�ع ألجل (التقس�ط)، حیث جاءت على 
إ�احتها األصل�ة، وعلى إطالقها دون قید من القیود، واألصل في المعامالت اإل�احة، فدل ذلك على 

ِلَك {عر�ي في تفسیر قوله تعالى: قال ابن ال 920F22.الجواز ما لم یثبت دلیل �منع هذه الز�ادة �شكل واضح ذَٰ
بَٰواْۚ  َم ٱلّرِ ُ ٱۡلبَۡیَع َوَحرَّ بَٰواْۗ َوأََحلَّ ٱ�َّ َم،  ":921F23}بِأَنَُّھۡم قَالُٓواْ إِنََّما ٱۡلبَۡیُع ِمۡثُل ٱلّرِ َوَقْد �اَنْت اْلَجاِهِل�َُّة َتْفَعُلُه �َما َتَقدَّ

َ�اَدُة ِعْنَد ُحُلوِل اْألََجِل آِخًرا َفَتِز�ُد ِزَ�اَدًة َلْم ُ�َقاِبْلَها ِعَوٌض، وَ  َ�ا) َأْي: إنََّما الزِّ �اَنْت َتُقوُل: (إنََّما اْلَبْ�ُع ِمْثُل الرِّ
َم َما اْعَتَقُدوُه َحَال  ِل اْلَعْقِد؛ َفَردَّ �َُّ َتَعاَلى َعَلْیِهْم َقْوَلُهْم، َوَحرَّ ُأوِضَح َأنَّ ًال َعَلْیِهْم، وَ ِمْثُل َأْصِل الثََّمِن ِفي َأوَّ

ي ُأْنِظَر إَلى اْلَمْ�َسَرِة َتْخِف�ًفا،... َوَالَِّذي َأَراُه َأنَّهُ   إَذا َوَقَع َعْن ِعْلِم اْألََجَل إَذا َحلَّ َوَلْم َ�ُكْن ِعْنَدُه َما ُیَؤدِّ

محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشو�اني ال�مني، تحقیق: عصام الدین الص�ا�طي، (دار الحدیث،  الشو�اني،) 20(
) وما �عدها، وانظر: رفیق 4/176)، ابن قدامة، المغني (5/181نیل األوطار، ( ،1م) ط1993-هـ1413مصر، 

)، 29/499، تقي الدین أحمد، مجموع الفتاوى، ()، وانظر: ابن ت�م�ة23المصري، �حوث في فقه المعامالت المال�ة، (ص
)، وانظر أقوال 5/461، (4بدون ط�عة، الزحیلي، وه�ة بن مصطفى، الفقه االسالمي وأدلته، (دار الفكر، دمشق)، ط

 ).6/206المذاهب في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، (
 )6/206) مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، (21(
عبدهللا أبو  )، وانظر أ�ضًا: مجلة جامعة النجاح لأل�حاث (العلوم االنسان�ة)، ال�احثان: د.5/3461اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، ( ) انظر: الزحیلي، الِفْقهُ 22(

 ).434)، (ص2013)، (2، ع27(المجلد  أحمد نوفل، "أحكام ب�ع التقس�ط في الفقه اإلسالمي" وهدان، ود.
 .275) سورة ال�قرة: آ�ة 23(
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ٓ أَن  ْوَقاِت، َوُهَو َداِخٌل َتْحَت َقْوله َتَعاَلى:{اْلُمَتَعاِقَدْیِن َفِإنَُّه َحَالٌل َماٍض؛ ِألَنَُّهَما َ�ْفَتِقَراِن إَلى َذِلَك ِفي اْألَ  إِالَّ
َرةً َعن تََراٖض  نُكمۚۡ  تَُكوَن تَِجٰ 922F24.(923F25 }ّمِ

"الب�ع بنسیئة ل�س �محرم اتفاقًا وال �كره. فإذا تم االتفاق في الحال على شراء  قال ابن قدامة في المغني:
كر في جاز الب�ع و�ن ذُ  ، مع أن سعرها النقدي ألف،هذه اآللة أو السلعة �ألف ومئة ألجل أو �التقس�ط

أما لو قال في عقد  .سعر للنقد وسعر للتقس�ط، ثم تم الب�ع في نها�ة المساومة تقس�طاً  ن:المساومة سعرا
قبلت، ولم �حدد نوع القبول الصادر  :فقال المشتري  �عتك السلعة �ألف نقدًا، و�ألف ومئة تقس�طًا، واحد:

ید مراده أو عدم تعیین أي صفقة یر�د، �ان العقد �اطًال عند الجمهور، فاسدًا عند الحنف�ة مبهمًا دون تحد
26�حرم ب�ع الشيء �أكثر من سعر یومه، ألجل النَّساء" :وقال �عض الز�د�ة .�سبب الجهالة

924FP. 
ة وعل�ه تجوز الز�ادة في ثمن السلعة ألجل التأجیل أو التقس�ط، �أن یب�عه سلعة ق�متها مائة حالَّ 

�مائة وعشر�ن مؤجلة َألَجٍل واحد، أو آجال محددة، �شرط أّال تكون الز�ادة فاحشة، أو �ستغل 
المضطر�ن، والب�ع إلى أجل أو �التقس�ط �كون مستح�ًا إذا قصد �ه الرفق �المشتري، فال یز�د في الثمن 

الر�ح والمعاوضة، فیز�د في  ألجل األجل، و�ذلك یثاب ف�ه ال�ائع على إحسانه، و�كون م�احًا إذا ُقصد �ه
د على أقساط معلومة، آلجال معلومة، لكن ال �جوز لل�ائع أن �أخذ من  الثمن ألجل األجل، و�سدَّ

 المشتري ز�ادة على الدین إذا تأخر في دفع األقساط؛ ألن ذلك ر�ا محرم، لكن له رهن المب�ع حتى
925F�ستوفي دینه من المشتري.

ّوغات للز�ادة في الثمن في ب�ع األجل ، وقد نص المجیزون على عدة مس27
926F(التقس�ط):

28 

 .29ة ) سورة النساء: آ�24(

) ابن العر�ي، القاضي محمد بن عبدهللا أبو �كر المعافري اإلشبیلي المالكي، أحكام القرآن، (دار الجیل، بیروت، 25(
 ).1/242، (3ه) ط١392

 ).5/180وانظر أ�ضًا: نیل األوطار:  ()،4/177) انظر: المغني: (26(

قه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة، (دار أصداء ) التو�جري، محمد بن إبراه�م بن عبد هللا التو�جري، مختصر الف27(
 ).716-715، (ص11م) ط 2010-هـ1431المجتمع، المملكة العر��ة السعود�ة 

)، 24-23، (ص2م) ط2009هـ/1430) رفیق المصري، �حوث في فقه المعامالت المال�ة، (دار المكتبي، دمشق، 28(
مجلة جامعة النجاح لأل�حاث (العلوم االنسان�ة المجلد  "فقه اإلسالميوانظر: أبو وهدان، ونوفل، "أحكام ب�ع التقس�ط في ال

 ).437) (ص2013،( 2،ع27
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الزمن: حیث تكون الز�ادة في الثمن في ب�ع األجل (التقس�ط) لألجل نفسه، وهذا ما قاله الفقهاء  .1
 ن للزمن حصة من الثمن.الذین أجازوا ب�ع التقس�ط �ما سبق حیث بینوا أ

أن �ص�ح الدْین معدومًا، أو تقل�ات  أو المخاطرة: وتكون المخاطرة من خالل التأخر عن السداد، .2
 .األسعار، التي قد تتسبب �ضرر لل�ائع في ب�ع األجل، أو غیر ذلك

وتكال�ف  أن الدیون تحتاج إلى تدو�ن، ومحاس�ة، ومتا�عة قانون�ة أح�انًا، العمل: والمقصود بذلك، .3
 أخرى قد یتكبدها ال�ائع.

ل�ائع استثمار أمواله في تجارة أخرى، ف�حرمه ذلك و�ذلك فإن الب�ع لألجل (التقس�ط) ُ�فّوْت على ا .4
من أر�اح �مكن أن �جنیها من خالل تشغیل أمواله وتنمیتها، فالز�ادة تكون نوعًا من جبر هذا 

927Fالضرر.

29

 ثان�ًا: المانعون للز�ادة في الثمن في ب�ع التقس�ط وأدلتهم:  
أجیل، هم: ز�ن العابدین علي بن الحسین، ذ�ر الشو�اني أّن من قال بتحر�م الز�ادة في الثمن عند الت

والناصر والمنصور �ا�، والهادو�ة، واإلمام �حیى، لكن الشو�اني و�ن نقل عنهم ذلك إال أّنه ال یوافقهم، 
928Fبل إّنه �جیز الز�ادة في الثمن في ب�ع األجل،

منعوا الز�ادة في ب�ع األجل:  ومن المعاصر�ن الذین 30
929Fن عبد الخالق، والش�خ األل�انيمحمد أبو زهرة، وعبد الرحم

، وأهم ما استدل �ه المانعون على عدم 31
 ز�ادة في الثمن في ب�ع التقس�ط:جواز ال
"من �اع ب�عتین في  حدیث أبي هر�رة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: .1

930Fب�عة فله أو�سهما

931F."أو الر�ا 32

33

مجلة جامعة النجاح لأل�حاث (العلوم االنسان�ة) المجلد  ") أبو وهدان، ونوفل، "أحكام ب�ع التقس�ط في الفقه اإلسالمي29(
 )437)، (ص2013،(2، ع27

، �تاب 1هـ)، ط1413ن عبدهللا، نیل األوطار، تحقیق عصام الدین الص�ا�طي، (دار الحدیث، مصر، ) الشو�اني، محمد بن علي بن محمد ب30(
 ).5/181) ،(٢١٨٠البیوع، �اب ب�عتین في ب�عة، حدیث رقم (

)، وعبد الخالق، 37) انظر: أبو زهرة، محمد: �حوث في الر�ا، �تّیب، (دار الفكر العر�ي، القاهرة) بدون ط�عة، (ص31(
). 16-7هـ) بدون ط�عة، (ص 1405من عبد الخالق، القول الفصل في ب�ع األجل، (مكت�ة ابن ت�م�ة، الكو�ت، عبد الرح

 ).5/426، (1هـ) ط1416واألل�اني، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث الصح�حة، (مكت�ة المعارف، الر�اض، 
 )5/220ب الحدیث واألثر، () أي أنقصهما، انظر: ابن األثیر، أبو ال�سعادات، النها�ة في غر�32(
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بن مسعود عن أب�ه قال: "نهى النبي صلى هللا عل�ه وسلم  وحدیث سماك عن عبد الرحمن بن عبد هللا
932Fعن صفقتین في صفقة". قال سماك: هو الرجل یب�ع الب�ع ف�قول: فهو بنسأ �ذا وهو بنقد �كذا و�ذا".

34 
إن الحدیثین یدالن على أن المقصود من النهي عن ب�عتین في ب�عة هو أن �قول ال�ائع في  وجه الداللة:

933Fكذا، وألجل �كذا، فهذا ب�عتان في ب�عة وهو من البیوع المنهي عنها.هذه السلعة نقدا �

35

لكن نوقش هذا الكالم �أنه غیر ُمَسّلم �ه، ألن �ثیرًا من العلماءمثل العالمة ابن الق�م وغیره فّسروا 
"أنه نهى عن َبْ�عتین في ب�عة، وهو  الحدیثین على غیر ما تقدم ذ�ره، فقد قال العالمة ابن الق�م:

الب�عتین أو الر�ا في الحدیث، وذلك سًدا  شرطان في الب�ع في الحدیث اآلخر، وهو الذي لعاقده أْوَ�ُس ال
�ا؛ فإنه إذا �اعه السلعة �مئتین مؤّجلة ثم اشتراها منه �مئة حالَّة فقد �اع ب�عتین في ب�عة، فإْن  ،لذر�عة الرِّ

كلَّ  �أو�سهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الر�ا، وأ�عدَأَخَذ �الثمن الزائد أخذ �الر�ا، و�ن أخذ �الناقص أخذ 
ر�ا وال جهالة وال َغَرر وال  الُ�عد من حمل الحدیث على الب�ع �مئة مؤجلة أو خمسین حالَّة، ول�س هنا

ِجْستاني، سنن أبي داود، المحقق: 33( ) أبو داود، سل�مان بن األشعث بن إسحاق بن �شیر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
�تاب البیوع، �اب ف�من �اع ب�عتین في ب�عة، محمد محیي الدین عبد الحمید، (المكت�ة العصر�ة، صیدا، بیروت) 

األل�اني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ظر: ). وان3/274)،(3461(رقم
األشقودري األل�اني، التعل�قات الحسان على صح�ح ابن ح�ان وتمییز سق�مه من صح�حه، وشاذه من محفوظه مؤلف 

ي، الُ�ستي، ترتیب: األمیر أبو األصل: محمد بن ح�ان بن أحمد بن ح�ان بن معاذ بن َمْعبَد، التم�مي، أبو حاتم، الدارم
الحسن علي بن بل�ان بن عبد هللا، عالء الدین الفارسي الحنفي، (دار �اوز�ر للنشر والتوز�ع، جدة، المملكة العر��ة 

)، قال االل�اني: حدیث 7/290)، (4974، �تاب البیوع، �اب الب�ع المنهي عنه، رقم (1) طم2003-ه1424السعود�ة، 
 .حسن

بل الشی�اني، ابو عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد، مسند االمام احمد بن حنبل، تحقیق: ) ابن حن34(
)، قال شعیب االرنؤط: صح�ح لغیره . 6/324، (1هـ) ط1421شعیب االرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، (مؤسسة الرسالة، 

 .وهذا إسناد ضع�ف لضعف شر�ك
 ).22القول الفصل في ب�ع األجل، (ص ) انظر: عبد الرحمن عبد الخالق،35(
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هذا �أ�عَد من تخییره �عد الب�ع بین  ِقمار وال شيء من المفاسد؛ فإنه َخیَّره بین أي الثمنین شاء، ول�س
934F."إلمضاء ثالثة أ�اماألخذ وا

36 
ال شك أّن من قال �منع الز�ادة في الثمن في ب�ع التقس�ط قاله بدافع الحرص على الناس، من  الترج�ح:

ـ إّال أّن ما قّدموه من أدّلة ال تقوى على إث�ات ر�اخالل إ�عادهم قدر اإلمكان عن أّ�ة معاملة قد �شو�ها ال
أدّلة المجیز�ن، ومن هنا، ال �خفى أّن أدّلة الجمهور فیها من ما راموا إل�ه، �ما ال تقوى على مواجهة 

البراهین ما یؤ�د قولهم، وفیها من اإلث�ات ما �جعل قولهم هو األرّجح من جواز ز�ادة الثمن في ب�ع 
التقس�ط (األجل)، فإذا ذ�ر ال�ائع في ب�ع التقس�ط للمشتري ثمنین: أحدهما عاجل واآلخر آجل أكثر منه، 

935Fلمشتري واحدًا منهما �عینه قبل التفرق من مجلس العقد؛ فإن هذا الب�ع �كون جائزًا شرعًا.ف�ختار ا

37 
 الم�حث الثاني: حكم ب�ع الذهب �التقس�ط �النظر إلى نوع الذهب، وف�ه مطل�ان:

 المطلب األول: التقس�ط في ثمن الذهب الخالص.
 المطلب الثاني: التقس�ط في ثمن الذهب المصنوع (الحلي).

عد أن تحدثنا على حكم ب�ع التقس�ط وترجح لدینا جوازه، سیتناول هذا الم�حث تسل�ط الضوء �
على حكم ب�ع الذهب �التقس�ط، مع التعر�ج على نوع الذهب إن �ان ذه�ًا خالصًا غیر مصوغ، أم أنه 

 مصوغ ومصنوع على شكل حلي، ومن ثم ب�ان الحكم الشرعي لكل منهما.
 .في ثمن الذهب الخالصول: التقس�ط المطلب األ 

أبو عبد هللا محمد بن أبي �كر بن أیوب المعروف �ابن ق�م الجوز�ة، إعالم الموقعین عن رب العالمین،  ) ابن الق�م،36(
قدم له وعلق عل�ه وخرج أحادیثه وآثاره: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخر�ج: أبو عمر أحمد عبد هللا 

 ).5/42، (1ه) ط1423د، (دار ابن الجوزي للنشر والتوز�ع، المملكة العر��ة السعود�ة، أحم
مجلة جامعة النجاح لأل�حاث (العلوم االنسان�ة)، المجلد  ") أبو وهدان، ونوفل، أحكام ب�ع التقس�ط في الفقه اإلسالمي37(

)، وانظر: مجلة مجمع الفقه 3/265كتب ()، وانظر أ�ضًا �تاب: نتائج ال�حوث وخوات�م ال434)، ص2013، (2) ع27
). وانظر �ذلك: المقدم، 249/3-245)، وانظر أبو عمر ُدْبَ�اِن، الُمَعاَمَالُت الَماِل�َُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة (6/134اإلسالمي، (

ا موقع محمد أحمد إسماعیل المقدم، دروس الش�خ محمد إسماعیل المقدم، مصدر الكتاب: دروس صوت�ة قام بتفر�غه
درسا)،  106الكتاب مرقم آل�ا، ورقم الجزء هو رقم الدرس،  )http://www.islamweb.netالش�كة اإلسالم�ة (

)19/10 .( 
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اتفق فقهاء المذاهب األر�عة ومعهم الظاهر�ة على عدم جواز ب�ع الذهب �الذهب أو غیره من األوراق 
936Fالنقد�ة نسیئة أي �التقس�ط، 

 ك �أدلٍة منها:واستدلوا على ذل  38
ما أخرجه مسلم عن ع�ادة بن الصامت مرفوعا: (الذهب �الذهب والفضة �الفضة والبر �البر  .1

شعیر �الشعیر والتمر �التمر والملح �الملح مثال �مثل سواء �سواء یدا بید فإذا اختلفت هذه وال
937Fاألصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یدا بید)

39. 
وفي الصح�حین عن ز�د بن أرقم والبراء بن عازب: (نهى رسول هللا عن ب�ع الذهب �الورق  .2

938Fدینا)

40. 
: (ال تب�عوا الذهب �الذهب إال  عل�ه وسلم قالسول هللا صلى هللاوعن أبي سعید الخدري أن ر  .3

939Fمثال �مثل وال تشفوا �عضها على �عض وال تب�عوا منها غائ�ا بناجز).

41 
على هذا ال �جوز ب�ع الذهب �غیره أو �الفلوس من أي عملة �انت �التقس�ط، والب�ع �اطل ألنه و 

ومرتكب ذلك واقع في �بیرٍة ومتوعٌد  من ر�ا النسیئة ور�ا الفضل سواء �ان ذلك لقسط واحد أو أكثر،
�عذاب وحرٍب من هللا تعالى، و�ناًء عل�ه فال �جوز دفع �عض الثمن أو دفع عر�ون للذهب الذي یر�د 
شراءه، بل �جب دفع جم�ع الثمن قبل التفرق من مجلس الب�ع، و�جب تسل�م جم�ع الذهب المراد ب�عه قبل 

ابن )، 10/68)، النووي، المجموع شرح المهذب، (5/349)، القرافي، الذخیرة، (5/215) الكاساني، بدائع الصنائع، (38(
المحلى أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، ) ابن حزم، 4/10قدامة، المغني، (

 ).7/447( ، (دار الفكر، بیروت) بدون ط�عة،�اآلثار
) أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري الن�سابوري، المسند الصح�ح المختصر بنقل العدل عن العدل 39(
لى رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد ال�اقي، (دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت) بدون ط�عة، إ

). وأخرجه ال�خاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا ال�خاري الجعفي، 3/1211)، (1587كتاب المساقاة، �اب الر�ا، برقم (
ل هللا صلى هللا عل�ه وسلم وسننه وأ�امه = صح�ح ال�خاري، المحقق: الجامع المسند الصح�ح المختصر من أمور رسو 

هـ، 1422محمد زهیر بن ناصر الناصر، (دار طوق النجاة (مصورة عن السلطان�ة �إضافة ترق�م محمد فؤاد عبد ال�اقي)، 
 ).3/74)، (2175، من حدیث أبي �كرة في �تاب البیوع، �اب ب�ع الذهب �الذهب، برقم (1ط
)، وأخرجه مسلم في المساقاة 3/75)، (2180جه ال�خاري، �تاب البیوع، �اب ب�ع الورق �الذهب نسیئة، برقم () أخر 40(

 ).3/1212)(1589�اب النهي عن ب�ع الورق �الذهب دینًا، رقم (
) وأخرجه مسلم، صح�ح 3/74) (2177) ال�خاري، صح�ح ال�خاري، �تاب البیوع، �اب ب�ع الفضة �الفضة، برقم (41(

 ).3/1208)، (1584لم، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، (مس
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ر الب�ع حتى یتمكن من دفع المبلغ �امًال، أو أنه �شتري ذه�ًا التفرق، ومن �ان ال �ملك جم�ع الثمن أخّ 
 �قدر ما معه من الفلوس.

أما إن اشترى �غیر العملة الورق�ة و�غیر الذهب و�غیر الفضة فال �أس �ه، �أن �شتري طعامًا 
و�ین بذهٍب أو فضة، أو �شتري بذهٍب س�ارة مثًال، فإنه ال حرج ف�ه ألنه ال ر�ا بین الذهب والفضة 

أما إذا اشترى الذهب �التقس�ط أو �عملة  المطعومات، وال ر�ا بین الذهب والفضة و�ین المصنوعات،
ورق�ة أو بذهب أو �فضة فإن ذلك حرام، لألحادیث التي وردت آنفًا، ومنها قوله عل�ه الصالة والسالم 

ر والملح �الملح مثال �مثل سواء (الذهب �الذهب والفضة �الفضة والبر �البر والتمر �التمر والشعیر �الشعی
940F�سواء فإذا اختلفت هذه األصناف فب�عوا ��ف شئتم إذا �ان یدًا بید).

42 
ف�ظهر من خالل األحادیث السا�قة أنه ال بّد من تحقق شروط حتى �جوز ب�ع الذهب �الذهب: 

رط ف�ه التقا�ض التساوي وزنا، والتقا�ض في مجلس العقد، وأما ب�ع الذهب �فضة أو �أوراق عملة ف�شت
 في مجلس العقد قبل التفرق، وال �شترط التساوي في الوزن أو المقدار.

 نقله ابن عبد البر وغیره. بل هو إجماع صر�ح �ما وقد نقل ذلك عن أكثر أهل العلم �ما تقدم،
قال اإلمام أبو عمر ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعینه ال �جوز التفاضل 

شيء منه، و�ذلك الفضة تبرها وعینها، ومصنوع ذلك �له ومضرو�ه، ال �حل التفاضل في شيء في 
941Fمنه".

43

قال اإلمام ابن حجر رحمه هللا: "قوله: (الذهب �الذهب) یدخل في الذهب جم�ع أصنافه؛ من و 
ر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش". 942Fمضروب ومنقوش، وجید ورديء، وصح�ح وُمكسَّ

44

"اتفقوا أن ب�ع الذهب �الذهب بین المسلمین نسیئة حرام، وأن ب�ع الفضة  الفاسي:قال ابن القطان 
 943F".45�الفضة نسیئة بین المسلمین حرام

) أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري الن�سابوري: صح�ح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدال�اقي، (دار إح�اء التراث العر�ي، 42(

 ).3/1211)، (1587بیروت) بدون ط�عة، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدًا، (رقم 

أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، االستذ�ار، تحقیق:  ) ابن عبدالبر،43(
 ). 6/347( ،1) ط2000 –ه1421سالم محمد عطا، محمد علي معوض، (دار الكتب العلم�ة، بیروت، 

الشافعي، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري، (دار المعرفة، بیروت،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ) ابن حجر العسقالني،44(
ه) رّقم �ت�ه وأبوا�ه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد ال�اقي، قام �إخراجه وصححه وأشرف على ط�عه: محب الدین الخطیب، عل�ه تعل�قات 1379

 ).4/380، (العالمة: عبد العز�ز بن عبد هللا بن �از
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سواٌء في -وقال اإلمام ابن قدامة: "والجید والرديء، والتبر والمضروب، والصح�ح والمكسور 
944Fلعلم، منهم: أبو حن�فة والشافعي".جواز الب�ع مع التماثل، وتحر�مه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل ا

46 
وذ�ر الدلیل على صحة ما ذهب إل�ه أكثر العلماء، وهو قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم: 

945F(الذهب �الذهب مثًال �مثل، والفضة �الفضة مثًال �مثل)

، وما رواه أبو داود من حدیث ع�ادة بن 47
(الذهب �الذهب تبرها وعینها، والفضة  الصامت رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم قال:

�الفضة تبرها وعینها، والُبرُّ �البر ُمْدٌي �مدي، والشعیر �الشعیر مدي �مدي، والملح �الملح مدي �مدي، 
946Fفمن زاد أو ازداد فقد أر�ى).

48 
"التبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتط�ع دراهم ودنانیر، واحدتها تبرة،  قال الخطابي:

947Fالمضروب من الدراهم والدنانیر، والمدي: مك�ال �عرف في بالد الشام". والعین:

49 
تخلص ال�احثة مما تقدم من األحادیث النبو�ة ومن تعقیب أهل العلم علیها أنه ال �جوز شراء 

948Fالذهب أو الفضة �التقس�ط؛ لما في ذلك من ر�ا النسیئة؛

روى مسلم عن ع�ادة بن الصامت أن النبي  50
وسلم قال: (الذهب �الذهب، والفضة �الفضة، والبر �البر، والشعیر �الشعیر، والتمر صلى هللا عل�ه 

949F�التمر، والملح �الملح، مثًال �مثل، یًدا بید، فمن زاد أو استزاد فقد أر�ى، اآلخذ والمعطي ف�ه سواء).

51 

ي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان، اإلقناع في عل) ابن القطان الفاسي، 45(
، 1م) ط2004 -هـ1424مسائل اإلجماع ،المحقق: حسن فوزي الصعیدي، (الفاروق الحدیثة للط�اعة والنشر، 

)2/228.( 
 ).4/8) ابن قدامة، المغني، (46(
شیري الن�سابوري: صح�ح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدال�اقي، (دار ) أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق47(

)، 1587إح�اء التراث العر�ي، بیروت) بدون ط�عة، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدًا، (رقم 
)3/1211.( 
 ) وقال األل�اني: حدیث صح�ح.3349) األل�اني، صح�ح أبي داود، رقم الحدیث (48(
أبو سل�مان حمد بن محمد بن إبراه�م بن الخطاب ال�ستي، معالم السنن، (وهو شرح سنن أبي داود)، (المط�عة العلم�ة، حلب،  ) الخطابي،49(

 ).3/68، (1) طم1932هـ، 1351

  )468–467)، ص(2298)، فتوى رقم: (13) فتاوى اللجنة الدائمة، (ج: 50(
 6BybQs5mxhttps://www.alukah.net/sharia/0/136668/#ixzzرا�ط: 

 ).3/1211)، (1584) أخرجه مسلم من حدیث أبي سعید بهذه الز�ادة، حدیث رقم: (51(
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د�ة و�ن و�ذلك ال �جوز شراء الذهب مقابل األوراق النقد�ة �التقس�ط، ألن الذهب واألوراق النق
كانا جنسین مختلفین إال أنهما اتحدا في العلة الر�و�ة، وهي الثمن�ة، ف�جب عند شراء الذهب �األوراق 
النقد�ة التقا�ض في المجلس، التحاد العلة في �ل من هذین المالین. ول�س أدل على ذلك من حدیْث 

اِمِت المتقدم، فهو یدل على جواز الب�ع ألجل ف ي غیر االصناف الستة المذ�ورة في ُعَ�اَدَة ْبِن الصَّ
950Fالحدیث، ألن لفظ (یدًا بید) خاص بهذه األصناف ال غیر، �هللا تعالى أجّل وأعلم

52. 
 )المطلب الثاني: التقس�ط في ثمن الذهب المصنوع (الحلي

 أو �التقس�ط أوًال: حكم ب�ع الحلي �الذهب نسیئة
هم النصوص الشرع�ة ومدلوالتها، وذلك على اختلف العلماء في هذه المسألة ت�عًا الختالفهم في ف

 قولین:
 .أنه ال �جوز ب�ع شيء من الذهب، تبرًا �ان، أو مضرو�ًا، أو مصوغًا بذهب نسیئة :القول األول

وهو مذهب الجمهور �ما تقدم، وحكاه �عضهم إجماعًا، �ما تقدم من �الم ابن عبد البر وغیره، وذ�ر 
Pاإلجماع ابن المنذر �ذلك.

53
951FP قول القد�م البن ت�م�ة، وحكى في فتاو�ه اتفاق أئمة المذاهب على وهو ال

952Fذلك.

54

 :واستدلوا �األدلة التي تقدمت في المطلب األول من هذا الم�حث، ومنها: قوله عل�ه الصالة والسالم
953F�ما في حدیث أبي �كرة في صح�ح مسلم ".. بید یداً " وفي �عض ألفاظ الحدیثب".. الذهب �الذه"

55 
.. وغیره

954Fكما في الصح�حین من حدیث أبي سعید. "وال تب�عوا غائ�ًا منها بناجز وفي �عضها:

56 
نهى عن ب�ع الذهب �الورق دینًا، �ما في حدیث البراء بن عازب وز�د بن أرقم في  وفي �عضها:

955Fال�خاري.

57 

 ).13/466)، (1599) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم (52(
ز أبو �كر محمد بن إبراه�م بن المنذر الن�سابوري، اإلقناع ، تحقیق: الد�تور عبد هللا بن عبد العز�) انظر:ابن المنذر، 53(

 ).6/347)، وابن عبد البر، االستذ�ار (1/256، (1ه)، ط1408الجبر�ن، ( 
 .29/425) الفتاوى، ابن ت�م�ة، 54(
 ).3/1211)، (1587) أخرجه مسلم، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقدًا، (رقم 55(

) وأخرجه مسلم، صح�ح 3/74) (2177() ال�خاري، صح�ح ال�خاري، �تاب البیوع، �اب ب�ع الفضة �الفضة، برقم 56(
 ).3/1208) ، (1584مسلم، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، (
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 .سیئة في ذلكوتحر�م الن ،�ع الناجز من غیر نظرة وال تأجیلهذه األلفاظ متقار�ة، ومعناها جواز الب و�ل
أنه �جوز ب�ع الحلي المصوغ من الذهب أو الفضة �غیره من الذهب أو النقود نسیئة، وقال  ي:القول الثان

956F�ه �عض الصحا�ة مثل: معاو�ة بن أبي سف�ان

957F، ونسب لطلحة بن عبیدهللا أ�ضًا.58

59

بي، وسف�ان الحسن ال�صري، و�بره�م النخعي، والشع المتقدمین الذین أجازوا ذلك: ومن العلماء
، وابن أبي شی�ة في مصنفه، أنهم �انوا ال یرون �أسا في ابت�اع ري؛ فقد نقل عبد الرزاق في مصنفهالثو 

958Fالس�ف ف�ه الحل�ة، والمنطقة، والخاتم، �أكثر أو أقل وزنه أو نسیئة.

60

ابن ت�م�ة؛ �ان یرى جواز ب�ع المصوغ من الذهب  :ومن العلماء المتأخر�ن رحمة هللا علیهم
الفضة �جنسه من غیر اشتراط التماثل، و�جعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء �ان الب�ع حاًال أو مؤجًال و 

959Fما لم �قصد �ونها ثمنًا،

، و�ذلك ابن ق�م الجوز�ة؛ �ان یرى أن المصوغ ص�اغة م�احة من الذهب 61
ا التفاضل والفضة من جنس عروض التجارة �الث�اب والسلع، ال من جنس األثمان، ف�جوز فیه

960Fوالتأجیل.

62

وهذا صر�ح في جواز النسأ أو التأجیل، ما دامت الفضة أو الذهب حل�ًا أو نحوه، ول�ست أثمانًا 
 .أو ق�مًا لألش�اء

 وا بها:ومن األدلة التي استدل
یِن ِمْن َحَرجٍ ﴿ ل:قول هللا عز وج .1 63﴾َوَما َجَعَل َعَلْ�ُكْم ِفي الدِّ

961FP

)، وأخرجه مسلم في المساقاة �اب النهي عن ب�ع الورق 3/75)، (2180) أخرجه ال�خاري، �تاب البیوع، �اب ب�ع الورق �الذهب نسیئة، برقم (57(
 ).3/1212)، (1589�الذهب دینًا، رقم (

 ) وما �عدها.6/347ابن عبد البر، االستذ�ار، ( ) انظر:58(

) رفیق یونس المصري: أحكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة،مجلة جامعة الملك عبد العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، 59(
 ). 18-16م) (ص1997ه،1417،( 9عدد 

 ).18)، وانظر: المرجع السابق، (ص10/68) النووي، المجموع، (60(
 ).5/391ي الدین أحمد بن ت�م�ة، الفتاوى الكبرى، (دار الكتب العلم�ة، بیروت)، بدون ط�عة، () ابن ت�م�ة، تق61(

) و�عدها. 2/108) ابن الق�م، إعالم الموقعین عن رب العالمین، (62(
 .78) سورة الحج، آ�ة 63(
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تاجون إلى شراء الذهب والفضة المصوغ، وال وسیلة لهم إلى ذلك إال أن الناس مح :ووجه الداللة منها
�الز�ادة في مقابل الصنعة، وذلك أن الصائغ العاقل ال یب�ع المصوغ من الذهب والفضة �جنسه وزنًا، ألنه 

 .سفه و�ضاعة للصنعة، والشارع قد نفى الحرج عن هذه األمة، والقول �منعها یلزم منه ذلك
وما أب�ح من حل�ة السالح  كخاتم الفضة وحل�ة النساء،-وأما إن �انت الص�اغة م�احة م: قال ابن الق�

962F.فإنه سفه و�ضاعة للصنعة ال یب�ع هذه بوزنها من جنسها؛ فالعاقل-وغیرها

64 
 :و��ان ذلك: أن الصائغ إذا صاغ حل�ًا وأراد ب�عه فال �خلو

�ستحق عل�ه أجرًا في العادة فصار من أكل ألزمناه بب�عه �جنسه متساو�ًا هضمنا حقه وجهده الذي  إن
مال المسلم �ال�اطل، و�لزامه �التبرع �الص�اغة للناس مجانًا قول لم �قل �ه أحد من العلماء، �ما إن إلزام 

و�لزامه �الب�ع �جنس  .الناس بتعلم الص�اغة ل�غنوا أنفسهم عن الصاغة قول لم �قل �ه أحد من العلماء
إذ ل�س �ل الصاغة یرضى �البر والشعیر ثمنًا، ثم إذا صار المبلغ �بیرًا  ر؛آخر ال �خلو من ضرر ظاه

فكم �حتاج من الجهد والوقت لحمل هذه األثمان، و�ذا لم یرض الصائغ �الجنس اآلخر تضرر �فوات 
963Fمقصوده من شراء المصاغ ونحوه.

65

على  ختلف فیها العلماءوحكم الز�ادة في ثمن الذهب ألجل الصنعة (أي مقابل جهد التصن�ع) مسألة ا
 قولین: فمنهم من اعتبر أجرة وجهد التصن�ع، ومنهم من لم �عتبر ذلك، والتفصیل �ما یلي:

964Fاألول: قول جمهور الفقهاء الذي تقدم �عدم الجواز مع أدلتهم الصر�حة على التحر�م. القول

66 
هللا بن عمر، فجاء روى اإلمام مالك عن حمید بن ق�س المكي عن مجاهد أنه قال: (كنت مع عبد 

من ذلك �أكثر من وزنه، فأستفضل صائغ، فقال له: أ�ا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أب�ع الشيء 
من ذلك قدر عمل یدي، فنهاه عبدهللا عن ذلك، فجعل الصائغ یردد عل�ه المسألة  -أي: آخذ ز�ادة-

 ).2/140) ابن الق�م، إعالم الموقعین، (64(
 https://www.alukah.net/sharia/0/64497/#ixzz6oMRvljwMرا�ط الموضوع: 

را�ط الموضوع: م، 29/12/2013) د. عبدهللا بن م�ارك آل س�ف، ب�ع المصوغ الم�اح �ق�مته حاال، �حث منشور على األلو�ة بتار�خ 65(
https://www.alukah.net/sharia/0/64497/#ixzz6oMV4MkS8 

)، ابن 10/68)، النووي، المجموع شرح المهذب، (5/349)، القرافي، الذخیرة، (5/215) الكاساني، بدائع الصنائع، (66(
 ).7/447(، المحلى �اآلثار ) ابن حزم،4/10قدامة، المغني، (
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یر�بها، ثم قال عبدهللا بن عمر: الدینار  وعبدهللا ینهاه، حتى انتهى إلى �اب المسجد أو إلى دا�ة یر�د أن
965F�الدینار، والدرهم �الدرهم، ال فضل بینهما، هذا عهد نبینا إلینا، وعهدنا إل�كم).

67 
والقول الثاني: وهو قول �عض الصحا�ة رضوان هللا علیهم، ومنهم: معاو�ة بن أبي سف�ان؛ فإنه �ان 

966Fاغة، �جیز التفاضل بین التبر والمصوغ لمكان ز�ادة الص�

ومنهم أ�ضًا: عبد هللا بن ع�اس؛ فقد �ان  68
967Fیرى جواز ب�عه متفاضًال ولم یر �ه �أسًا، و�ان �أمر �ه.

ـوروي أن أسامة بن ز�د، �ان یرى جواز ب�ع  69
968Fالدرهم �الدرهمین حاال،

عن أسامة بن  -أي ابن عمر وابن ع�اس-وروي مثل قولهما “ وقال الشو�اني: 70
ن أرقم، وسعید بن المسیب، وعروة بن الز�یر، واستدلوا على جواز ر�ا الفضل ز�د، وابن الز�یر، وز�د ب

969F».إنما الر�ا في النسیئة«�حدیث أسامة عند الش�خین وغیرهما بلفظ: 

71 
970Fقال ابن قدامة: "قال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمین؛ أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له".

72 
 ذهبوا إلى جواز ب�ع الذهب المصوغ متفاضال:الذین  ومن العلماء المعاصر�ن

971Fالش�خ الد�تور سلمان العودة، وله في ذلك مقال جید، موجود على الش�كة العنكبوت�ة،

ونسب القول  73
972F�الجواز �ذلك إلى الش�خ عبدهللا بن من�ع في ورقة قدمها للدورة التاسعة لمجمع الفقه اإلسالمي.

74

هـ)، الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحادیثه 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�حي المدني (المتوفى:  الك،) م67(
)، 31)، �تاب البیوع، (حدیث: م1985-هـ1406وعلق عل�ه: محمد فؤاد عبد ال�اقي، (دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، 

 ) و�سناده صح�ح.2/633(
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر �ابن )، ابن رشد القرطبي (6/347ار،() انظر:ابن عبد البر، االستذ�68(

)، واإلقناع في مسائل 3/212) ب.ط، (م2004-هـ1425، (دار الحدیث، القاهرة، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصدهـ) ، 595رشد الحفید (المتوفى: 
 .وغیرهم )2/226اإلجماع البن قطان الفاسي (

 )3/211)، و�ذلك بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، (4/3) انظر: المغني البن قدامة (69(
 ) .3/69) انظر:الخطابي، معالم السنن (70(

)، ومسلم في المساقاة �اب ب�ع 3/75) أخرجه الش�خان، ال�خاري، �تاب البیوع، �اب ب�ع الدینار �الدینار نسیئة، (71(
 .1596الطعام مثال �مثل رقم 

 ).4/9) ابن قدامة، المغني (72(
 :م)، را�ط الموقع2010هـ=د�سمبر 1432) العودة، سلمان، مقال في أرش�ف ملتقى أهل الحدیث (تم تحمیله في: المحرم 73(

http://www.ahlalhdeeth.com 191، ص81(ج.( 

 ) وما �عدها.56) ابن من�ع، الورق النقدي، (ص74(
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ي جواز ب�ع الحلي �التقس�طـــ إضافة الى ما تقدم من فحوى ومما استدل �ه أصحاب هذا القول ـــأ .1
هي  اختالف العلماء في علة تحر�م الذهب والفضة، وعدم وجود اإلجماع أن العلة أقوالهم:

الثمن�ة، بدلیل أن �ثیرًا من الفقهاء ال یرى وجوب الز�اة في الحلي، �اعت�ارها سلعة ول�ست ثمنًا. 
وفي هذا إلحاق الحرج  ف�ة النصوص دون التوسع في مدلولها،كما أن المانعین استدلوا �حر 

و�ن ذ�ره �عض العلماء الك�ار، فالمثبت للخالف �الناس في معامالتهم، وأن اإلجماع المذ�ور 
973Fمقدم على النافي له، وَمن عِلم حجة على من لم �علم ، فقد وقع ف�ه خالف قد�ما وحدیثا.

75 
 –رضي هللا عنهم-حیث ال �عرف عن أحد من الصحا�ة االستدالل �إجماع الصحا�ة السكوتي:  .2

النهي عن ب�ع الحلي إال إذا ب�ع �غیر جنسه أو ب�ع بوزنه، والنهي الوارد عنهم إنما هو في 
 .الصرف وهو ب�ع األثمان �عضها ب�عض مقصودًا بها الثمن ال الحلي أو المصوغ

أنه نهى أنه ی�اع الحلي إال �غیر جنسه أو قال ابن الق�م: یوضحه أنه ال �عرف عن أحد من الصحا�ة    
974Fبوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف. 

76

 لة والترج�حمناقشة األد
لقد استشكل �عضهم االختالف بین �الم الش�خ ابن ت�م�ة الذي �قضي �الجواز، و�ین �المه في 

موافقته لقول الجمهور)، وقالوا (كما سبق في  الفتاوى حیث ورد إل�ه سؤال حول هذه المسألة فأفتى �المنع،
 إنه حكى اإلجماع هنا فك�ف ینقضه هناك؟

أما حكا�ة  والصواب: أن الش�خ رحمه هللا رجع عن هذا القول �التحر�م، إلى القول �الجواز،
اإلجماع فلعله اعتمد فیها على نقل ابن المنذر أو غیره ثم ظهر له أن في نقل اإلجماع نوعًا من 

 .علمالتساهل، �هللا أ 
ولعله ر�ن في القول �الجواز إلى ما روي عن الحسن و�براه�م والشعبي، ولخصه النووي في 

ال �أس �الس�ف ف�ه الحل�ة والمنطقة والخاتم �أن  :قالوا �لهم "وعن الحسن و�براه�م والشعبي، المجموع:
 975F77.یبتاعه �أكثر مما ف�ه، أو �أقل، أو نسیئة

)، وانظر مقال مفید للد�تور بنكیران، د. رشید 16) المصري، رفیق، أحكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة، (ص75(
 ).2019مارس  31بنكیران، مقال على الش�كة العنكبوت�ة، الرا�ط هو هو�ة بر�س، (

 ).2/142) ابن الق�م، إعالم الموقعین، (76(
 ).10/935) النووي، المجموع، (77(
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ألن �المهم  أعني ب�ع الحلي �الذهب نسیئة، توسع وتسامح،وقد �كون في نس�ة هذا القول لهم، 
لكنه مبني على أنهم لما أخرجوا الحل�ة عن  ،وهذه مسألة مختلفة ،رهالمنقول هو في الذهب المخلوط �غی

 .أصل الحكم، فكأنهم أجازوا فیها التفاضل والنسأ معًا، �هللا أعلم
الجمهور على التحر�م، لكن �النظر إلیها نجد وال �خفى على القارئ قوة األدلة التي استدل بها 

أنها عامة �مكن تخص�ص ب�ع الحلي من عموم التحر�م المتعلق بب�ع الذهب �الذهب ألجل، والقول الثاني 
على ذلك، �اإلضافة لألدلة األخرى التي استدل بها أصحاب القول المجیز فهي أدلة معتبرة  �مكن حمله

یر على الناس ورفع الحرج عنهم ما �سوغ األخذ بها، مع التأكید أن ومنطق�ة أ�ضًا، وفیها من الت�س
التعامل هو بن�ة أنها سلع مصنوعة ول�ست أثمانًا، وهذا مما �حتاج إلى ض�ط الن�ة في التعامل بها، �هللا 

 تعالى أعلم �الصواب.
 حكم ب�ع الحلي من الذهب أو الفضة �الورق النقدي نسیئة أو �التقس�ط: ثان�ًا:

فرق بین هذه المسألة والتي قبلها، أن هذه المسألة خاصة �كون الثمن ورقًا نقد�ًا، من جنس وال
الر�االت أو الدوالرات أو غیرهما، أما التي قبلها فالثمن فیها ذهب أو فضة، تبرًا �ان أو مضرو�ًا أو غیر 

 .ذلك
 :ثالثة أقوالوفي هذه المسألة 

الفضة �الورق النقدي مطلقًا، ال نقدًا وال نسیئة، وذلك  أنه ال �جوز ب�ع الذهب أو :القول األول
�حجة أن الورق النقدي هو ع�ارة عن سند بذهب أو فضة، ف�كون الب�ع ف�ه غائ�ًا بناجز، حتى مع تسل�م 

وهذا النظر، الذي هو توص�ف للورق النقدي وتكی�ف  -حسب قولهم–لورق النقدي، الذي هو سند بدین ا
 .فضة �عتمد على ما هو مكتوب علیها من التعهد بدفع ق�متها لحاملها عند الطلب له �أنه سنٌد بذهب أو

شيء رمزي ال حق�قة له، وال أحد �طلب، وال أحد یدفع، وال یلزم أن �كون لها  –عند وجوده–هذا و 
 .مقابل

، واختاره الش�خ أحمد الحسیني 976F78ومع ذلك فقد أخذت بهذا التكی�ف مش�خة األزهر في السابق
 977F79."بهجة المشتاق " ا�هفي �ت

 8/11/2012) �خالف قولهم في اإلفتاء الحدیث حیث أجازوا ذلك، انظر موقع دار اإلفتاء المصر�ة، فتوى بتار�خ 78(

 ).46، (ص2ط م)،1984ه،1404) ابن من�ع، عبدهللا بن سل�مان، الورق النقدي، (79(
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وال یلزم من هذا القول طرد منع الم�ا�عة الناجزة بذهب أو فضة، فقد �خرج القائلون �ه من هذا 
 .اإللزام �مخرج الضرورة أو غیرها

قال الد�تور سلمان العودة حفظه هللا: "وهذا قول غر�ب، وال سند له من الواقع، و�ترتب على 
 978F80".�هللا أعلمالقول �ه حرج عظ�م على األمة، 

 .القول بتحر�م ب�ع الحلي من الذهب أو الفضة �الورق النقدي نسیئة :القول الثاني
أنها أثمان وق�م لألش�اء،  :أي و�عتمد هذا القول على تعلیل الر�ا في الذهب والفضة �الثمن�ة،

قال �ه جمهور  -ماً أعني التعلیل �الثمن�ة وتحر�م ب�ع الحلي �التقس�ط شأنه شأن الذهب تما-وهذا القول 
 979F81الفقهاء الذین تقدم ذ�رهم في المطلب السابق.

كما أن تحر�م ب�ع الحلي �الورق النقدي نسیئة هو طرد رأي القائلین �أن الورق النقدي نقد مستقل 
وعل�ه جرت  980F82الذهب�ة أو الفض�ة، قائم بنفسه مثله في ذلك مثل الدراهم والدنانیر وغیرها من الُعَمل

 981F83یئة ��ار العلماء �السعود�ة.الفتوى من ه
أما األدلة فهي ذاتها التي استدل بها من منع ب�ع التقس�ط في الذهب والفضة �ما بیناها في 

 982F84المطلب السابق.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال یلزم من القول �أن العلة هي الثمن�ة المطلقة، تحر�م ب�ع الحلي �الورق 

رى أن الحلي ال یدخل في العلة، بل هو قد صار �الصنعة سلعة النقدي نسیئة، �اعت�ار أن هناك من ی
(ابن ت�م�ة،  ولذلك �ان اخت�ار الش�خین: .من السلع، من جنس الث�اب واألثاث وغیرها، فال یدخله الر�ا

م) را�ط2010ه=د�سمبر 2143) العودة، سلمان، مقال في أرش�ف ملتقى أهل الحدیث، تم تحمیله في: (المحرم 80(
 ).191-187ص 81(ج http://www.ahlalhdeeth.comالموقع: 

 ).29/425)، والفتاوى، ابن ت�م�ة، (6/347)، وابن عبد البر، االستذ�ار (1/256(اإلقناع، ) انظر: ابن المنذر، 81(

 ).65) ابن من�ع، الورق النقدي، (ص82(
مجلة ال�حوث اإلسالم�ة، مجلة دور�ة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات ال�حوث  مجموعة من المؤلفین، :) انظر83(

العلم�ة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد المؤلف: الرئاسة العامة إلدارات ال�حوث العلم�ة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عدد األجزاء: 
عبدهللا بن من�ع، �ما في �تا�ه: (الورق النقدي)، و�حثه متطابق مع �حث ) وانظر: ابن من�ع: 31/374( جزءا، 95

 ).125–123الهیئة، (ص 
 من هذا ال�حث. 11-9) انظر األدلة المشار إلیها في ص84(
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 وابن الق�م) ومن وافقهم جواز ب�ع الحلي �الذهب نسیئة، مع أن مذهبهم أن العلة في النقدین هي الثمن�ة
.983F85

 .أنه �جوز ب�ع الحلي من الذهب والفضة �الورق النقدي نسیئة :الثالثالقول 
فهو مؤدى قول من �قول  .وهذا القول هو فحوى اخت�ار جماعة من العلماء متفرقین في تعلیلهم

ذهب إل�ه  �أن الورق النقدي �الفلوس من عروض تجارة، ول�س ذه�ًا وال فضة، وال جنسًا ر�و�ًا، �ما
والقول �الجواز هو رأي �عض القائلین �إلحاق العملة النقد�ة �الفلوس،  984F86،صر�ن�عض العلماء المعا

 985F87وطردهم هذا �أنه ال �جري فیها الر�ا بنوع�ه.
وهو أخیرًا رأي القائلین �قصر الر�ا على األصناف الستة المذ�ورة في الحدیث، وعدم تعدیته إلى 

ل من الحنابلة، والصنعاني �ما في رسالة له وهذا مذهب أهل الظاهر وابن عقی .ما �ماثلها في العلة
986F88.مستقلة مطبوعة، وجماعة من العلماء المتقدمین والمتأخر�ن، �هللا أعلم

و�لحظ في هذا القول أنه �قول �ه طوائف من أهل العلم، لكن �ل طائفة تقول �ه مراع�ة العت�ار 
 .غیر ما تراع�ه الطائفة األخرى 

أن األمر ال �خلو من أحد احتمالین:  ما �ستأنس �ه لهذا القول،"وم قال الد�تور سلمان العودة:
إما أن تكون علة الذهب والفضة هي الثمن�ة، ف�خرج الحلي، ألنه ل�س ثمنًا، و�نما سلعة �غیره من "

وعلى ذلك فإن الورق النقدي  –وهي علة قاصرة ضع�فة–ًا أو فضة و�ما أن تكون العلة �ونه ذه� السلع،
فإما أال تحقق العلة في الحلي، ألنه خرج عن الثمن�ة، و�ما أال تتحقق في  .فضة قطعاً ل�س ذه�ًا وال 

 987F89الورق النقدي؛ ألنه ل�س ذه�ًا وال فضة و�ٌل �خطئ و�صیب، ولكل مجتهد نصیب، �هللا أعلم".
 الترج�ح

 ) وما �عدها.2/108) ابن الق�م، إعالم الموقعین عن رب العالمین (85(
 ).68-65) ابن من�ع، عبدهللا بن من�ع، الورق النقدي، (ص86(
)، وانظر: ر�ان، د. حسین ر�ان، أحكام التعامل �الذهب والفضة في الفقه 31/374) انظر: مجلة ال�حوث اإلسالم�ة، (87(

 ).310-309)، (ص2007( 2اإلسالمي وتطب�قاتها المعاصرة، المجلة األردن�ة للعلوم التطب�ق�ة، المجلد العاشر، ع
 ).191-187، ص81) أرش�ف ملتقى أهل الحدیث، (ج88(
م)، را�ط 2010هـ=د�سمبر 1432) العودة، سلمان، مقال في أرش�ف ملتقى أهل الحدیث، تم تحمیله في (المحرم 89(

 ).191، ص81(ج http://www.ahlalhdeeth.comالموقع: 
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 وترى ال�احثة أن القول الثاني الذي �قضي بتحر�م ب�ع الحلي �الورق النقدي نسیئة قول قوي 
منهج الشر�عة اإلسالم�ة في التخف�ف والتسهیل، واألخذ �مقاصد الشر�عة ومعالجة الواقع  ومعتبر، إال أن

االقتصادي لألمة عامة وللش�اب المقبلین على الزواج خاصة، والتوجه نحو ت�سیر الزواج، �قتضي منا 
صنوع �التقس�ط، إضافة إلى ما تم مسایرة الواقع واألخذ برأي األئمة الذین أجازوا ب�ع الحلي أو الذهب الم

مناقشته من أدلة في المطلب السابق والتأكید على أن الحلي المصنوع سلعة ول�س ثمنا، فهذا �له �قوى 
 الرأي المجیز في المسألة، �هللا تعالى أعلم.

 التقس�ط وحكمه: وف�ه ثالثة مطالبالم�حث الثالث: نوع الثمن المبذول في ب�ع الذهب �
یتم دفعه في مقابل شراء الذهب، وهذا الثمن إما أن �كون من نفس جنس الذهب، هنالك ثمن 

و�ما أن �كون من غیر جنس الذهب إال أنه یتفق معه في علة الثمن�ة، وقد �كون هذا الثمن من غیر 
جنس الذهب وال �شبهه في علة الثمن�ة، ولكل من هذه األنواع في األثمان حكم ومقال، وهذا ما سیتم 

 ف�ما یلي.�حثه 
 المطلب األول: ما �ان ف�ه الثمن من جنس الذهب

تقدم معنا أن ب�ع الذهب �التقس�ط إذا �ان الثمن ذه�ًا غیر جائز �اتفاق العلماء، و�ینا األدلة التي 
استدلوا بها، والتي أظهرت أن ب�ع الذهب �غیره من الذهب سواء �ان تبرًا أم مكسورًا أم مختلفًا في جنس 

م، فال داعي لتكرار األدلة واألقوال هنا، فقد أخذ العلماء من حدیث ع�ادة بن الصامت وغیره الع�ار محر 
 :قواعد یتبین بها أحكام ب�ع األجناس الر�و�ة، ومن ذلك 988F90من األحادیث التي تقدمت 

جوز (أنه إذا اتحد الجنس ُ�شترط التقا�ض والتماثل؛ مثل: ب�ع الذهب �الذهب أو ب�ع التمر �التمر، فال �
جرامات ذهب بال  10جرامات ذهب بـ  10في ب�ع الجنس �جنسه النسیئة وال التفاضل، مثل أن یب�ع 

جرام ذهب مستعمل أو یب�ع صاع تمر �صاع تمر بال  12جرامات ذهب جدید بـ  10تقا�ض أو یب�ع 
فهو  تقا�ض، أو یب�ع صاع تمر جید �صاعین تمر رديء، فكل هذا ر�ا محرم، فإن لم �حصل التقا�ض

ر�ا نسیئة، و�ن لم �حصل التماثل فهو ر�ا فضل، و�ن لم �حصل التقا�ض وال التماثل فهو ر�ا نسیئة 
وفضل، و�ل هذه البیوع محرمة �اطلة، حتى و�ن رضي المت�ا�عان؛ ألنها مخالفة لشرع هللا، ورضا 

989Fالمت�ا�عین ال �حل ما حرم هللا ورسوله).

91

 ها.من ال�حث، فقد تم سرد مجموعة من األحادیث المشار إلی 10-9) انظر ص90(

 ).81-5/80) انظر: الماوردي، الحاوي الكبیر، (91(
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 غیر جنس الذهب مع اتفاق العلة. المطلب الثاني: ما �ان ف�ه الثمن من
 وتمثله قاعدة أخرى مستفادة من حدیث ع�ادة رضي هللا عنه السابق وهي: 

(إذا اتحدت العلة واختلف الجنس ُ�شترط التقا�ض فقط، وال ُ�شترط التماثل، مثل: ب�ع الذهب �الفضة، 
جرام فضة مثًال  100ت ذهب بـ جراما 5فعلتهما واحدة وهي الثمن�ة، لكنهما جنسان مختلفان، ف�جوز ب�ع 

صاعًا بر یدًا بید، وال  50أصواع تمر بـ  10لكن ال بد من التقا�ض یدًا بید، و�جوز ب�ع التمر �البر مثًال 
و�ذلك األمر إذا �ان الثمن أوراقًا نقد�ة ف�شترط التقا�ض التحادهما في  .�جوز التأخیر في ق�ض أحدهما

990Fعلة الثمن�ة).

92 
 ذهب مقابل الش�كات؟وهل �جوز شراء ال

991F"�جوز شراء الذهب والفضة �الش�كات المصدقة على البنوك �شرط أن یتم التقا�ض �مجلس العقد".

93 
أما حكم حجز الذهب وذلك بدفع �عض ق�مته (العر�ون) مع �قاء الذهب عند صاحب المحل حتى �سدد 

وفي هذه الحالة �ص�ح الذهب المشتري الق�مة �املة فهذا ال �جوز؛ لعدم التقا�ض في نفس المجلس، 
ملًكا لصاحب المحل، فإذا حضر المشتري ومعه الثمن �امًال، یبدأ عقًدا جدیًدا و�تم التقا�ض في مجلس 

992Fالعقد.

94

 المطلب الثالث: ما �ان ف�ه الثمن من غیر جنس الذهب ومن غیر علته.
 لثة وهي: و�دل على هذا نفس الحدیث المتقدم (حدیث ع�ادة) فتستفاد منه قاعدة ثا

إذا اختلفت العلة ال ُ�شترط التقا�ض وال التماثل، مثل ب�ع الذهب �التمر أو ب�ع الفضة �البر، فالعلة في (
إحدى السلعتین الثمن�ة، والعلة في السلعة األخرى الطُّعم مع الكیل أو الوزن، فال ُ�شترط التماثل وال 

ُبر بال تقا�ض، واألوراق النقد�ة مثل الذهب،  أك�اس 10جرامات ذهب بـ  5التقا�ض، ف�جوز مثًال ب�ع 

 ).5/81) الماوردي، الحاوي الكبیر، (92(

م)، 1995إبر�ل  6-1ه الموافق 1415ذي القعدة  6-1) فتوى مجمع الفقه اإلسالمي في دورته المنعقدة من (93(
ه اإلسالمي وتطب�قاتها المعاصرة، )، وانظر: ر�ان، د. حسین ر�ان، أحكام التعامل �الذهب والفضة في الفق9/2189(

 ).311)، (ص2007( 2المجلة األردن�ة للعلوم التطب�ق�ة، المجلد العاشر، ع
 .)491، 476، ص: 13) فتاوى اللجنة الدائمة، (ج: 94(
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ف�جوز مثًال ب�ع ��س بر �خمسة آالف من العملة الورق�ة ال�من�ة مثًال بال تقا�ض الختالف العلة، فالعلة 
993F).هي الطُّعم مع الكیل، والعلة في العملة الورق�ة هي الثمن�ة أي القمح في الُبر

95 
 الخاتمة

صالحات، والحمد � الذي هدانا لهذا الدین وشر�عته السمحاء المرنة الشاملة الحمد � الذي بنعمته تتم ال
التي تتفاعل مع �ل صغیرة و�بیرة في ح�اة الناس ومعامالتهم، وتضع الحلول المناس�ة لكل ما یواجههم 
من قضا�ا ومسائل ح�ات�ة، وأرجو من هللا العلي العظ�م أن �كون هذا ال�حث المتواضع من السبل 

صلة لكشف اللثام وتوض�ح األحكام المتعلقة بب�ع الذهب والحلي وشرائهما، وأن �كتب لنا األجر المو 
والثواب ف�ما أصبنا ف�ه، و�غفر لنا إن زللنا أو أخطأنا، وأن یتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكر�م، وف�ما 

 التي انتهى إلیها هذا ال�حث: النتائجیلي خالصة ألهم 
 ط أمر جائٌز عند جمهور الفقهاء وغالب�ة أهل العلم من القدامى والمعاصر�ن.ب�ع السلع �التقس� .1
الز�ادة في الثمن ألجل التقس�ط أجازها غالب�ة العلماء، �ضوا�ط ومسوغات محددة، بینما حرمها  .2

 ال�عض اآلخر.
ى ب�ع الذهب الخالص �مثله أو �األوراق النقد�ة عن طر�ق التقس�ط غیر جائز �إجماع العلماء عل .3

 ذلك، لصراحة األدلة التي دلت على التحر�م، ووجود الر�ا في هذا الب�ع.
من المسائل التي اختلف فیها العلماء، فذهب أكثرهم الى عدم الجواز لتوفر  ب�ع الحلي �التقس�ط .4

ونظروا إلیها �سلعة  علة الثمن�ة فیها �ما في الذهب الخالص، بینما أجاز ذلك ال�عض اآلخر
أدلة معتبرة وتتوافق مع منهج الت�سیر، مما دعا ال�احثة إلى ترج�ح قولهم  یز�ن، وعند المجت�اع

 �الجواز.

علوم ) ر�ان، د حسین ر�ان، أحكام التعامل �الذهب والفضة في الفقه اإلسالمي وتطب�قاتها المعاصرة، المجلة األردن�ة لل95(
 . وانظر أ�ضًا مقال للد�تور محمد بن علي المطري في األلو�ة311)، ص2007( 2التطب�ق�ة، المجلد العاشر، ع

  https://www.alukah.net/sharia/0/128475/#ixzz6BVwn4dpgرا�ط الموضوع:

347

https://www.alukah.net/sharia/0/128475/#ixzz6BVwn4dpg


الثمن المبذول لقاء الذهب إن �ان ذه�ًا مثله فال بد من التماثل والتقا�ض، الشتراكهما في العلة،  .5
و�نو�ن �ان أوراقًا نقد�ة فال بد من التقا�ض دون التماثل، التحاد العلة واختالف الجنس، 

 اشتراط التقا�ض والتماثل. اختلف الثمن والجنس ف�جوز الب�ع دون 
 التوص�ات

 وفي الختام توصي ال�احثة �ما یلي:
ضرورة التوع�ة المجتمع�ة �أحكام ب�ع الذهب والفضة عن طر�ق الخط�اء والمنشورات المطبوعة  .1

 ووسائل التواصل االجتماعي �حیث تكون موجهة للناس �عامتهم.
ات واأل�حاث والتعمق في المسائل الخالف�ة ودراسة األدلة للوصول الى الحكم عمل الدراس .2

، ومسألة الز�ادة في الثمن ألجل الحلي �التقس�ط خاصة ف�ما یتعلق �حكم ب�ع األصوب فیها،
 التقس�ط.

التوسع ال�حثي ف�ما استجد من معامالت وطرق حدیثة في الب�ع والشراء من غیر اجتماع األبدان  .3
 وال�طاقات االئتمان�ة وغیرها. اإللكتروني معامالت الشراء من المجلس،واتحاد 

 عقد ندوات تستهدف التجار و�ل من له عالقة بب�ع الذهب وتسو�قه، و�ذلك وأصحاب البنوك، .4
مستجدات الفتاوى الشرع�ة، بهدف تصو�ب مسارهم المهني، و�ضفاء الشرع�ة  على و�طالعهم

 عل�ه.
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 "شرع�ة المؤثرة في اختالف الفقهاءلفضة نسیئة والقواعد الب�ع ُحلي الذهب وا"
 سمیر محمد العواودةاألستاذ 

 )جامعة القدس، البرنامج المشترك للفقه وأصوله( طالب في مرحلة الد�توراه، ماجستیر الفقه واألصول
 ، فلسطینجنوب الخلیل، معّلم في وزارة التر��ة والتعل�م

samawawdi@gmail.com 
 الملخص

ب�ع ُحلي الذهب والفضة نسیئة والقواعد الشرع�ة المؤثرة في "ـ انبنى هذا ال�حث الموسوم ب
" من مقدمة وم�حثین وخاتمة، ففي المقدمة أورد ال�احث المنهج العلمي والدراسات السا�قة اختالف الفقهاء

النقود، حق�قتها، " األول الذي جعلت له عنواًنا بـ �ة، وفي الم�حثوسبب اخت�ار الموضوع والخطة التفصیل
وعّلتها، فذ�ر في مطل�ه األول تعر�ف النقود وتطّورها، أما المطلب الثاني فناقشت نقد�ة الذهب والفضة 
والخالف في ذلك، أما المطلب الثالث فاحتوى الخالف القد�م بین الفقهاء في عّلة ر�و�ة الذهب والفضة 

لة �ل فر�ق، وفي المطلب الرا�ع أورد ال�احث التكی�فات الفقه�ة لألوراق النقد�ة المعاصرة، وفي وأد
حكم ب�ع الذهب والفضة المصوغین نسیئة والقواعد الشرع�ة المؤثرة في " الم�حث الثاني الذي عنونته بـ

ن آجل، وأدلة �ل فر�ق بّینت في المطلب األول الحكم الشرعي في ب�ع ُحلي الذهب والفضة بثم" فقد ذلك
و��ان الراجح من أقوالهم، وفي المطلب الثاني ذ�رت أمثلة على القواعد الشرع�ة المؤثرة في خالف ابن 

 ت�م�ة ومن وافقه مع الجمهور في الموضوع، واختتم ال�حث �خاتمة شملت أهم النتائج والتوص�ات.
 الكلمات المفتاح�ة: ُحلي الذهب، نسیئة، القواعد الشرع�ة.

Abstract 
This research entitled “Selling gold and silver jewelry is a 'transposing' 

and the legal rules affecting the difference of opinions between jurists” was 
based on an introduction, two parts and a conclusion. In the introduction, the 
researcher mentions the scientific method, literature review, the reason for 
choosing the topic and the detailed plan. The first topic is entitled "Money, its 
truth, and its cause”. The researcher mentions the definition of money and its 
development. Whereas in the second requirement, I discussed gold and silver as 
money (cash) and the disagreement regarding that. The third requirement 
contains the old disagreement between the jurists regarding the reason for the 
prohibition of gold and silver and the evidence of each team, and in the fourth 
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requirement the researcher mentions the jurisprudential adaptations of 
contemporary banknotes. 
As for the second topic, it was titled “The ruling on selling gold and silver- as 
jewelry- in transpose, terms and the Shari’a rules affecting that.” In his first 
demand, it is explained the Shari’a ruling on selling gold and silver jewelry at a 
deferred price, showing the evidence of each team and elicitating the most 
correct statement of their statements. As for the second requirement, I have 
mentioned examples of the legal rules affecting Ibn Taymiyyah's disagreement 
and those who agreed with among the majority of jurists on the subject. The 
research concludes in the most important findings and recommendations. 

 المقدمة
الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسّید المرسلین، وأشهد أن ال إله إال 

 هللا وحده، وأن محمدًا عبد هللا ورسوله و�عد:
ر�عة اإلسالم�ة مبنّ�ة على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن أعظم هذه  مما ال شك ف�ه أن الشَّ

لى حفظها؛ مصلحة حفظ المال، لذا جاءت الشر�عة �سّد جم�ع الوسائل المصالح التي عملت الشر�عة ع
الموصلة إلى أكل أموال النَّاس �ال�اطل، فحّرمت �ل المعامالت التي تتضمن الغرر والِغشِّ والّر�ا 
واالحت�ال، وقررت مجموعة من القیود التي تنظم معامالت الناس؛ ومن ذلك ما جاء في القرآن الكر�م 

بو�ة الشر�فة من نصوص رسمت األبواب الم�احة لتعامل الناس �الذهب والفضة ب�عًا وشراًء، والسنة الن
وغیر ذلك من العقود، ونظًرا النتشار ب�ع الذهب المصوغ دیًنا و�التقس�ط، فمن العلماء من أ�اح ذلك 

اس �األبواب �إطالق، ومنهم من منع ذلك واعتبره من أبواب الر�ا المحّرم، ونظًرا لقلة علم �عض الن
الم�احة في تعاملهم �الذهب والفضة، فقد وقع �عضهم في مخالفات شرع�ة، وأودى بنفسه في مهالك 

ك وأكثرها ر�و�ة دون علمهم بذلك أح�انًا، والتفافهم على األحكام الشرع�ة أح�انًا أخرى، ومن تلك المهال
 .-ب�ع الذهب �التقس�ط والدَّین-انتشارًا بین الّصاغة

 ار الموضوعسبب اخت�
في  -ولو �جهد الُمقلِّ -ورغبتي في المساهمة  ،یتمثل في ز�ادة حصیلتي العلم�ة في هذا ال�اب الفقهي

إ�ضاح التصّور الفقهي لهذه المعاملة متسّلحًا بنصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشر�عة واجتهادات 
شرع�ة المؤثرة في سیئة والقواعد الب�ع ُحلي الذهب والفضة ن" الفقهاء، لذلك جاء هذا ال�حث الموسوم بـ

 ."اختالف الفقهاء
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 منهج�ة ال�حث
استخدم ال�احث منهج االستقراء التحلیلي المتمثل في تت�ع واستقراء المسائل المتعلقة �معامالت الذهب من 
كتب الفقه، والرسائل الجامع�ة والمنشورات العلم�ة ذات الصلة �الموضوع، �ما استخدم ال�احث منهج 

ارنة لغرض مقارنة ومناقشة مذهب ابن ت�م�ة، وابن الق�م مع مذهب الجمهور؛ لتحلیل اآلثار التي المق
 تترتب على تطبیق آراء ابن ت�م�ة، وابن الق�م المخالفة للجمهور.

 الدراسات السا�قة
ة لم أجد من أفرد الموضوع دراسة و�حًثا �استحضار القواعد الشرع�ة الناظمة للخالف الفقهي في مسأل

 ال�حث، وُجّل ما وجدته دراسات عامة ومنها:
�حث للد�تور رفیق یونس المصري �عنوان "أحكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة" منشور في مجلة 
جامعة الملك عبد العز�ز، و�حث �عنوان "الذهب في �عض خصائصه وأحكامه" للش�خ عبد المن�ع منشور 

مّیز �ه هذا ال�حث الدراسة المقارنة مع استحضار القواعد ، وما ت9/1في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 
 الفقه�ة المؤ�دة لرأي ابن ت�م�ة ومن وافقه.

تبرز أهم�ة ال�حث من حیو�ة موضوعه و�ثرة التساؤل حوله، خصوًصا في الوقت الذي  أهم�ة ال�حث:
ر من الش�اب أص�ح توفیر المصاغ الذهبي للزوجة من متطل�ات الزواج، وأص�ح ذلك عق�ة أما �ثی

المقبلین على الزواج، وتزداد أهم�ة الموضع حینما یتم طرحه على طاولة ال�حث العلمي الرصین دونما 
 تعّصب لقول دون آخر.

 أهداف ال�حث
 �سعى ال�حث لتحقیق األهداف االت�ة:

 ب�ان أس�اب اختالف الفقهاء في ب�ع ُحلي الذهب والفضة نسیئة. .1
 والمحدثین في المسألة.إبراز أقوال الفقهاء القدامى  .2
 توج�ه األقوال الفقه�ة ور�طها �مقاصد الشر�عة. .3
 ذ�ر أمثلة من القواعد الفقه�ة الداعمة للقول �جواز ب�ع ُحلي الذهب والفضة نسیئة. .4

 الخطة التفصیل�ة
 اقتضت طب�عة ال�حث أن تكون خطته على النحو اآلتي:

 وسبب اخت�ار الموضوع والخطة التفصیل�ة.المقدمة، وتشمل المنهج العلمي والدراسات السا�قة 
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 : النقود، حق�قتها، وعّلتها، و�شمل المطالب اآلت�ة:الم�حث األول
 : تعر�ف النقود، وتطّورها.المطلب األول
 : نقد�ة الذهب والفضة.المطلب الثاني

 عّلة الر�ا في الذهب والفضة. المطلب الثالث:
 نقد�ة.التكی�ف الفقهي لألوراق ال المطلب الرا�ع:

والقواعد الشرع�ة المؤثرة في ذلك، و�شمل  الم�حث الثاني: حكم ب�ع الذهب والفضة المصوغین نسیئة
 المطالب اآلت�ة:
 : حكم ب�ع ُحلي الذهب والفضة بثمن آجل.المطلب األول

 القواعد الشرع�ة المؤثرة في خالف ابن ت�م�ة ومن وافقه مع الجمهور. المطلب الثاني:
 .النتائج والتوص�ات وتشمل: الخاتمة
 تمهید

من الواجب على �ل مسلم معرفة ما ال تستق�م الح�اة إال �معرفته، و�جب على المسلم معرفة 
األحكام الفقه�ة التي تتعلق �ح�اته، ومن ذلك یتوجب على التاجر المسلم أن �عرف أحكام المعامالت 

 لقات مهنته وح�اته، ل�كون في مأمٍن منالمال�ة من ب�ع ورهن و�جارة وو�الة و�فالة وغیر ذلك من متع
الحرام والوقوع في الشبهات، ومن هنا نضجت قاعدة ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب، فمعرفة ما 
یتوقف عل�ه الواجب واج�ة، وترك ما �قوم عل�ه الحرام واجب، وقد أص�ح من الدارج على ألسنة العلماء 

ن �الضرورة، وال ُ�عذر المسلم �الجهل ف�ه، ومن هذه المعلومة في أن من األحكام ما �ات معروًفا من الدی
الدین �الضرورة معرفة أحكام البیوع والر�ا، وقد اهتم السلف �ضرورة معرفة األحكام الفقه�ة المرت�طة 

سوقنا إال من قد في ی�ع "ال  �األسواق وما فیها من معامالت، فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:
994Fالدین" تفقه في

وقد حرص الشارع الحك�م في �ثیر من النصوص والتوجیهات على سّد مداخل الر�ا  ،1
و�غالق الُسُبل الموصلة إل�ه، ألن �ل الوسائل المحرمة والغا�ات المحّرمة سواء في میزان الشارع، فكل ما 

ض أهل العلم ُ�فضي للحرام حرام، وُ�عتبر �اب الر�ا و�ل ما یوصل إل�ه من أشكل األبواب على �ع

م، أبواب الوتر، �اب الصالة 1975، 2مذي، محمد بن ع�سى، سنن الترمذي، تحقیق أحمد شاكر وآخرون، طالتر ) 1(
، وحكم عل�ه المحققون �أنه حدیث حسن غر�ب، وحكم عل�ه األل�اني �أنه صح�ح 487، برقم 375، ص2على النبي، ج

 اإلسناد، مكت�ة ومط�عة مصطفى ال�ابي الحلبي، مصر.
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"ثالث وددت أن رسول هللا صلى  الشرعي، وقد وصل األمر �عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن قال:
995Fهللا عل�ه وسلم عهد إلینا فیهّن عهًدا ننتهي إل�ه: الِجد والكاللة وأبواب من الر�ا"

، وال �خفي على �ل 2
من أضرار دنیو�ة وأخرو�ة، �أخذ مال مسلم عارف �اإلحكام الشرع�ة وطامع في الجنة ما ینتج عن الر�ا 

 اإلنسان من غیر عوض، ومنع الناس من االشتغال �المكاسب الم�احة، وانقطاع المعروف بین الناس.
 الم�حث األول: النقود، حق�قتها، وعّلتها.

 المطلب األول: تعر�ف المال.
�ل ما تمّلكه اإلنسان من  للوصول إلى تصّور عن النقود �ستلزم ب�ان المقصود �المال، وهو في اللغة

كل ما یتمّلكه الناس من دراهم أو دنانیر أو ذهب أو فضة " األش�اء، وصار ُ�عرف في االصطالح �أنه
المضروب  حنطة أو شعیر أو خبز أو حیوان أو ث�اب أو سالح أو غیر ذلك، (والمال العین) هو أو

33PTوغیره من الذهب والفضة سوى 

"
33TP

3
996Fهو " س �افة أو �عضهم، وقال ابن العر�ي:، وتثبت المال�ة بتمّول النا

997Fما تمتّد إل�ه األطماع، و�صلح عادة وشرًعا لالنتفاع �ه"

وقد قّسم الفقهاء المال �النظر إلى اتّصافه  4
�النقد�ة إلى قسمین: 

األول: النقود، وهي جمع نقد، و�شمل الذهب والفضة، وعلى ذلك نّصت مجلة األحكام العدل�ة على أن 
"ع�ارة عن الذهب والفضة، سواء �انا مسكو�ین أو لم �كونا �ذلك، وُ�قال للذهب والفضة: النقد هو: 

998Fالنقدان"

 ، وُ�لحق �الذهب والفضة في الحكم األوراق الرائجة في العصر الحاضر.5
999Fالثاني: العروض، وهي جمع عَرض، وهو �ل ما ل�س بنقد من المتاع

6. 
ان من صور المال العیني، المتداول في التعامل التجاري، و�ناًء على ما سبق فالذهب والفضة هما صورت

وذلك العت�ارهما ق�مة وثمًنا لألش�اء، ولكن �ات من الواضح تغّیر مع�ارهما وق�متهما المعاصرة عّما �ان 
 عل�ه األمر سا�ًقا.

، 176، ص12، ج1بن أحمد، اإلحسان في تقر�ب صح�ح ابن ح�ان، تحقیق شعیب األرنؤوط، ط ابن ح�ان، محمد) 2(
 وحكم عل�ه المحقق �أن إسناده صح�ح، مؤسسة الرسالة، بیروت.

 ، دار الكتاب العر�ي، بیروت.499الخوارزمي، ناصر بن عبد السید، المغرب، بدون ط�عة و�دون تار�خ، ص) 3(
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.107، ص3م، ج2003، 3بد هللا، أحكام القرآن، طالعر�ي، محمد بن عابن ) 4(
 .من مجلة األحكام العدل�ة 130المادة ) 5(
 ، دار الفكر، بیروت.30، ص2، ج2ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ط) 6(
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 المطلب الثاني: تعر�ف النقود وتطورها.
Pل على بروز الشيء: النقود لغة، جمع نقد، وهي أصل صح�ح یدالفرع األول

7
1000FP ما ُتطلق �لمة النقود� ،

Pخالف النسیئةالنقود لآلخر أو ق�ضها من اآلخر إعطاء ( لغة على اآلتي:

8
1001FP والعملة من الذهب أو ،

Pالفضة أو غیرهما مما تعارف عل�ه الناس على التعامل �ه

9
1002FP1003، تمییز الدراهم و�خراج الز�ف منهاF

10.( 
، و�انوا �ستعملون أطلقها الفقهاء األقدمون للتعبیر عن األثمان : أما النقود اصطالًحا، فقدالفرع الثاني

النقدین) و�ان لكل �لمة من الكلمتین معناها الخاص بها، فاستعمل الفقهاء �لمة (النقد) كلمتي (النقد) و(
�معنى الثمن الحاّل، وهو خالف النسیئة والمؤجل، و�ذلك یتفق هذا المعنى مع المعنى اللغوي، �ما 

الفقهاء �لمة (النقدین) لُ�عّبروا بها عّما �ان منتشًرا في زمنهم من أنواع النقود وهي الذهب استعمل 
النقود في الوقت الذي ظهرت ف�ه الفلوس( النقدین) حتىدام هذا المصطلح(والفضة، واستمّروا في استخ

هب والفضة فقط، بل النقود) ال تقتصر على الذولّما أص�حت �لمة ( النحاس�ة) ولم ُیلِحقوها �النقدین،
 تشمل أنواًعا أخرى؛ �النقود الورق�ة في عصرنا الحاضر، أص�ح الفقهاء المعاصرون �ستعملون مصطلح

 قها الفقهاء على المعاني اآلت�ة:(النقود) للداللة على جم�ع األثمان �غّض النظر عن نوعها، لذا أطل
Pالذهب والفضة المضرو�ین فقط .1

11
1004FP. 

Pرو�ین أو غیر مضرو�ینالذهب والفضة سواء �انا مض .2

12
1005FP. 

التجار�ة، وم�ادالتهم المال�ة، وفي ذلك  الذهب والفضة و�ل ما �قوم مقامهما في معامالت الناس .3
P"لو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى تكون لها سكة قال اإلمام مالك:

13
1006FP وعینP

14
1007FP لكرهتها أن ،

، دار الفكر، 468، ص5م، مادة نقد، ج1979ون، ابن فارس، أحمد، معجم مقای�س اللغة، تحقیق عبد السالم هار ) 7(
 بیروت.

 ، مادة نقد، دار صادر، بیروت.147، ص1، ج3ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط) 8(
 �القاهرة، دار الدعوة. ، مجمع اللغة العر��ة944، ص2ج إبراه�م أن�س وآخرون، المعجم الوس�ط، )3(
 .542، ص3ج ابن منظور، لسان العرب،) 10(
الدسوقي، محمد بن أحمد، حاش�ة الدسوقي على الشرح  .124، ص3ج ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار،) 11(

 ، دار الفكر.28، ص3الكبیر، بدون ط�عة و�دون تار�خ، ج
، ط) 12( ْلِبيِّ  القاهرة. ، المط�عة الكبرى،288، ص1، ج1الز�لعي، عثمان، تبیین الحقائق شرح �نز الدقائق وحاش�ة الشِّ

 .، دار الكتب العلم�ة، بیروت416، ص3الشر�یني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج
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P15.ت�اع �الذهب والوِرق نِظرًة"
1008FP ناس درهًما وتعاملوا �ه تكون أحكامه وأضاف ابن ت�م�ة:" ما سّماه ال

أحكام الدرهم من وجوب الز�اة ف�ما یبلغ مائتین منه، والَقطع �سرقة ثالثة دراهم منه إلى غیر ذلك 
Pمن األحكام، قّل ما ف�ه من الفضة أو �ثر"

16
1009FP و�ناًء عل�ه فإن هذا االتجاه الذي أخذ �ه ابن ت�م�ة ،
أ�حاثهم ودراساتهم للنقود، لذلك فالنقد (كل ما نال ثقة  هو ما سار عل�ه �ثیر من فقهاء العصر في

كل شيء یلقى " و�ع�ارة أخرى فإن النقود هي: الناس في التعامل �ه، وأص�ح ثمًنا ومع�اًرا لألموال)،
Pقبوًال عاًما �وس�ط للت�ادل، مهما �ان ذلك الشيء، وعلى أي حال"

17
1010FP. 

ع علماء االقتصاد في تعر�ف �لمة النقود، فأطلقوها على أما النقود عند علماء االقتصاد، فقد توسّ  ثانً�ا:
جم�ع ما تتعامل �ه الشعوب من دنانیر ذهب�ة ودراهم فض�ة وفلوس نحاس�ة وحتى أوراق نقد�ة، وعّرفها 

1011Fأي شيء �كون مقبوًال قبوًال عاًما �وس�ط للت�ادل ومق�اس للق�مة"" علماء االقتصاد �أنها

، و�ذلك یلتقي 18
ماء االقتصاد، الذین �عتبرون أن النقود (أ�ة وسیلة أو واسطة متداولة من أجل الت�ادل، الفقهاء مع عل

19وتكون مقبولة على نطاق واسع، �مع�ار ومق�اس لق�مة األش�اء).
1012FP

كل شيء طاهر ُینتفع �ه شرًعا، " ف الذي �ختاره لمعنى النقود هو:و�رى ال�احث أن التعر�
وس�ًطا للم�ادلة بینهم، ومع�اًرا لتقی�م األش�اء" وذلك الحتواء هذا و�حظى �قبول عام بین الناس؛ ل�كون 

التعر�ف على معاییر النقد الشرعي، �أن �كون طاهًرا في أصله، فال نستخدم من الخنز�ر ما ُیتداول بین 
ط الناس �الجلد، وأن �حظى هذا النقد �قبول عامة الناس ول�س لفئة معینة، و�قوم هذا النقد �الدور الُمنا

 �ه من حیث الم�ادلة �ه وتقی�م السلع والمتلفات �ه.
 الفرع الثالث: األطوار التار�خ�ة للنقود.

السكة هي حدیدة منقوش علیها �تا�ات أو رسومات. ابن سیده، علي بن إسماعیل، المخصص، تحقیق خلیل جفال، ) 13(
 ، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت.298، ص3، ج1ط
 .305، ص13العین ُتطلق على النقد والدینار. ابن منظور، لسان العرب، مادة عین، ج) 14(
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.5، ص3، ج1مالك بن أنس، المدونة، ط) 15(
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.372، ص5، ج1ابن ت�م�ة، أحمد بن عبد الحل�م، الفتاوى الكبرى، ط) 16(
 .18، ص2لورق النقدي تار�خه حق�قته ق�مته حكمه، طابن من�ع، عبد هللا، ا) 17(
 .، دار الجامعات المصر�ة، مصر14، ص2عوف، النقود والمصارف في النظام اإلسالمي، ط الكفراوي،) 18(
 .360غطاس، معجم مصطلحات االقتصاد والمال و�دارة األعمال، ص ) 19(
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 أوًال: النقود من فجر اإلسالم حتى نها�ة العصر األموي. 
 ُ�عث النبي صلى هللا عل�ه وسلم و�ان الناس یتعاملون بنقود الروم والفرس، وفي ذلك قال ابن خلدون:

یتعاملون �الذهب والفضة وزًنا، و�انت دنانیر الفرس ودراهمهم بین أیدیهم یرّدونها  -أي العرب–"و�انوا 
1013Fفي معاملتهم إلى الوزن، و�تصارفون بها بینهم إلى أن تفاحش الغّش في الدنانیر والدراهم

"، و�عد وفاة 20
لفارس�ة، وفي نفس النبي صلى هللا عل�ه وسلم استمّر الخلفاء الراشدون في استعمال نفس النقود الروم�ة وا

الوقت �انوا �فّكرون في تغییر هذه العمالت، حیث جرت محاوالت إلضفاء ص�غة إسالم�ة على النقود 
المتداولة؛ �إضافة اسم هللا علیها، أو اسم عمر بن الخطاب، وفي عهد عبد الملك بن مروان قام �ضرب 

اإلسالم�ة ف�ما �عد تحت إشراف  هجري، وتوالى ضرب النقود 76الدنانیر والدراهم اإلسالم�ة سنة 
 السلطان.

 ثانً�ا: النقود في االقتصاد الحدیث، الناظر للتطّور التار�خي للنقود �جد أنها مّرت في أطوار عدة:
ونعني بذلك أن تكون سلًعا معینة یتعارف علیها الناس، وُتستعمل هذه السلع  النقود السلع�ة، األول:

Pكوس�ط ت�ادلي في معامالتهم

21
1014FPلك �المواشي �أنواعها، أو الحبوب �أنواعها، أو المعادن �أنواعها ، وذ

نقوًدا سلع�ة للت�ادل التجاري، وقد تكون هذه السلع هي من أوائل ما استعمل في الت�ادل التجاري بین 
 الناس.

اري ، وهي القطع المعدن�ة المتعارف علیها بین الناس �أداة وس�طة للت�ادل التجالثاني: النقود المعدن�ة
 بینهم، وقد امتازت النقود الذهب�ة أو الفض�ة �أنها األكثر شهرة بین المعادن.

وهي ع�ارة عن أوراق خاصة، یتم طرحها في  -النائ�ة واإللزام�ة والتوث�ق�ة-الثالث: النقود الورق�ة،
Pاألسواق المال�ة للتداول، وتكون وس�ًطا في المعامالت المال�ة بین الناس

22
1015FPه األوراق، و�انت بدا�ة هذ

 المال�ة مغّطاة �الذهب أو الفضة؛ من أجل إث�ات قوتها وتعز�ز ثقة الناس بها، فلذلك �انت هذه األوراق
النقد�ة نائ�ة عن الذهب والفضة، ثم أص�حت الدول العظمى تط�ع مز�ًدا من األوراق النقد�ة دون تغطیتها 

من ثقة الناس بها، ول�س من مقابلها الذهبي أو �الذهب والفضة، ثم آلت هذه النقود الورق�ة لتستمد قوتها 

 الفكر، بیروت.، دار 1988، 2ابن خلدون، المقدمة، تحقیق خلیل شحادة، ط) 20(
 ، دار النهضة للط�اعة والنشر والتوز�ع.34قر�صة، ص�حي، النقود والبنوك والعالقات االقتصاد�ة الدول�ة، ص) 21(
 .223غطاس، معجم مصطلحات االقتصاد والمال و�دارة األعمال، ص ) 22(
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م، حینما أوقفت الحكومة 1971الفضي، ووصل األمر لفك االرت�اط بینها و�ین الذهب والفضة عام 
 األمر�ك�ة التزامها تحو�ل الدوالر إلى ذهب.

تي تكون قابلة وهي تلك الودائع المصرف�ة ال النقود الخطّ�ة)( نقود الودائع)( النقود المصرف�ة، الرا�ع:
للسحب من المصرف �طرق مختلفة، حیث تكون هذه النقود ودائع تحت الطلب، وتنتقل ملك�ة هذه 

 الودائع إلى شخص آخر بواسطة الش�كات.
 الفرع الرا�ع: أصناف النقود.

 بناًء على هذه األطوار السا�قة �مكن تقس�م النقود إلى صنفین:
Pنقود التي لها ق�مة في ذاتها، وهي الالصنف األول: النقود الَخلق�ة

23
1016FP ومن األمثلة علیها: القمح ،

Pوالشعیر والذهب والفضة، و�ان الذهب والفضة هما األشهر بین الناس عبر التار�خ

24
1017FP وهو ما ُ�فّسر ،

 ذهاب أهل العلم للقول �أن الذهب والفضة ُخلقا ل�كونا أثماًنا لألش�اء.
رف الناس على استخدامها وس�ًطا للت�ادل التجاري، وهي ما تعا الصنف الثاني: النقود االصطالح�ة،

Pول�س لق�متها العین�ة أو الذات�ة أثر في هذا الت�ادل

25
1018FP وهي تش�ه الفلوس التي �ان الناس �ستعملونها ،

قد�ًما، حیث �انت هذه الفلوس هي المستعملة في زمانهم، و�دخل في هذا الصنف النقود االئتمان�ة 
 النقود السلع�ة. والورق�ة والمعدن�ة من غیر

 المطلب الثاني: نقد�ة الذهب والفضة.
Pذهب �عض العلماء إلى أن الذهب والفضة ُخلقا ل�كونا أثماًنا لألش�اء

26
1019FP وقصر �عضهم النقود الخلق�ة ،

Pعلى الذهب والفضة دونما سواهما

27
1020FP في حین ال ترى الدراسات التار�خ�ة التي �حثت تطّور النقود ذلك؛ ،

 المكت�ة العر��ة، الر�اض.، 361، ص1التغّیرات في ق�مة النقود و��ف�ة معالجتها، ط ع�سى، موسى آدم، آثار) 23(
، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز. السبهاني، عبد الج�ار، النقود 18المصري، رفیق یونس، اإلسالم والنقود، ص ) 24(

 :، مجلة جامعة الملك عبد العز�ز على الرا�ط20، ص10اإلسالم�ة �ما ین�غي أن تكون، عدد 
s/aluda/Downloads/Sffile:///C:/User 

 ، دار ابن الجوزي، الر�اض.658، ص1النقدي في الفقه اإلسالمي، طالمصلح، خالد، التضّخم ) 25(
 ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، أمر�ك�ا.122داود، هایل، تغیر الق�مة الشرائ�ة للنقود الورق�ة، ص) 26(
 ، مؤسسة عین للدراسات. 138، ص 1�رم فرحات، ط المقر�زي، أحمد، إغاثة األمة �كشف الغمة، تحقیق) 27(
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للذهب والفضة �ان نت�جة التطّور في النظام النقدي بینهم، وال دلیل من القرآن الكر�م ألن استعمال الناس 
 وال من السنة النبو�ة على اقتصار الثمن�ة على الذهب والفضة.

وأما الدرهم والدینار فما ُ�عرف له حّد ط�عي وال شرعي، بل مرجعه إلى " وفي هذا الس�اق قال ابن ت�م�ة: 
ذلك ألنه في األصل ال یتعلق المقصود �ه، بل الغرض أن �كون مع�اًرا لما العادة واالصطالح؛ و 

Pیتعاملون �ه"

28
1021FPل الدراهم من جلود اإلبل، فقال:، �ما أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أراد أن �جع 

Pهممت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل، فقیل له: إًذا ال �عیر، فأمسك""

29
1022FP و�ذلك یرى ال�احث أن عمر ،

كن یرى أن تنحصر النقد�ة في الذهب والفضة فقط، و�بدو �هللا أعلم أن العرب �انوا ال �فّرقون في لم �
 الذهب والفضة بین ما �ان مضروً�ا منه ومسكوً�ا، و�ین ما �ان مصوًغا.

 علة الر�ا في الذهب والفضة. المطلب الثالث:
 الفرع األول: تحر�ر محل النزاع.

Pاتفق الفقهاء

30
1023FP رضي هللا ر�ا في األصناف الستة، المذ�ورة في حدیث ع�ادة بن الصامت على جر�ان ال

، واتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة مشتر�ة، وأن العلة في األصناف األر�عة ال�اق�ة مشتر�ة، عنه
Pوأجمع الفقهاء على أن العلة متعد�ة

31
1024FPفي حین ذهب الظاهر�ة ،P

32
1025FP  أن العلة قاصرة على هذه األصناف

 تتعدى لغیرها. الستة وال
 وسبب اختالف الفقهاء في ب�ان علة الر�ا في األصناف الستة ما �أتي:

 .  251ن ص19ابن ت�م�ة، الفتاوى الكبرى، ج) 28(
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.496، ص2، ج1الصنعاني، عبد الرازق، تفسیر عبد الرزاق، تحقیق محمود عبده، ط) 29(

، المكت�ة التجار�ة، 955ش عبد الحّق، صالثعلبي، عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدینة، تحقیق حم�) 30(
مصطفى أحمد ال�از، مكة المكرمة. ابن حزم، علي بن أحمد، مراتب اإلجماع في الع�ادات والمعامالت واالعتقادات، ص 

 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت. 84
، 3م، ج 2004م . ابن رشد، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، ط�عة عا84، ص4الز�لعي، تبیین الحقائق، ج) 31(

، 10، دار الحدیث، القاهرة. النووي، �حیى بن شرف، المجموع شرح المهذب مع تكملة الس�كي والمط�عي، ج150ص
 ، مكت�ة القاهرة. 35، ص4م، ج1968، دار الفكر، بیروت. ابن قدامة، المغني، بدون رقم ط�عة، 91ص

 الفكر، بیروت. ، دار468، ص8ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى �اآلثار، ج) 32(
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االختالف في تعلیل النُّصوص، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ األصل في الع�ادات التوق�ف،  .1
ك �ظواهر النصوص وعدم تعلیلها،  وفي المعامالت التعلیل، أما الظاهر�ة: فیذهبون إلى التمسُّ

رّتب على ذلك اختالف الفروع الفقه�ة؛ ومن ذلك جر�ان الر�ا في غیر األصناف الستَّة مما یُ 
امت   .رضي هللا عنهالواردة في حدیث ع�ادة بن الصَّ

استن�طها  وقد االختالف في علَّة الر�ا والتي هي مناط الحكم؛ ألنَّ العلة غیر منصوص علیها، .2
في تحدید علَّة الر�ا، ت�ًعا الختالفهم في االجتهاد  العلماء من النصوص �االجتهاد، ولهذا اختلفوا

Pوالنظر.

33
1026FP

 .-المذ�ورة في الحدیث- الفرع الثاني: علة األصناف الر�و�ة الستة
 اختلف الفقهاء في ب�ان علة األصناف الستة على النحو اآلتي:

Pاألول: ذهب الحنف�ة القول

34
1027FP والمشهور عند الحنابلةP

35
1028FP الوزن قدین هي إلى أن علة ر�ا الفضل في الن

 ، وهو ما �فید جر�ان الر�ا في �ل صنفین إذا �انا یوزنان.مع اتحاد الجنس
Pالقول الثاني: یرى اإلمام مالك

36
1029FP والشافع�ةP

37
1030FP وروا�ة عن أحمد بن حنبلP

38
1031FP  أن العلة في النقدین هي

تتعداهما جوهر الثمن�ة، وهذا �فید أنهما من جنس األثمان غالً�ا، و�عني أن العلة قاصرة علیهما ال 
لغیرهما، وتشمل �ل ما هو من جنس الذهب والفضة، �أن �كونا مسبو�ین أو غیر مسبو�ین، مكسور�ن 

 أم غیر مكسور�ن.

 https://www.alukah.net/sharia/: على الرا�ط عبد الناصر أبو ال�صل، مناقشة مسألة علة الر�ا عند الفقهاء،) 33(
 دار الكتب العلم�ة، بیروت.، 183، ص5، ج2الكاساني، أبو �كر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ط) 34(
 .9، ص4ابن قدامة، المغني، ج) 35(
، دار الفكر، 72، ص2م، ج1995النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ز�د القیرواني، بدون ط�عة، ) 36(

 بیروت.
، المكتب 038، ص3، ج3النووي، �حیى بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق زهیر الشاو�ش، ط) 37(

 اإلسالمي، بیروت.
 .  54، ص6ابن قدامة، المغني، ج) 38(
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Pالقول الثالث: ذهب �حیى بن سعید واللیث بن سعد والزهري 

39
F1032P  ،إلى أن العلة في النقدین هي َغَل�ة الثمن�ة

فهو لفظ  عني أن �ل ما �ان ثمًنا فإنه �جري ف�ه الر�ا،وقیل مطلق الثمن�ة من غیر تقیید �الغل�ة، وهذا �
عام یدخل في أفراده الفلوس والذهب والفضة، وأي شيء ُجعل ثمًنا، ولكنه ُ�خرج ما لم ُ�عّد ثمًنا، �الذهب 

، و�كمن سبب االختالف بین الفقهاء في فهم الثمن ف�ه سلعة ال ُ�قصد والفضة إذا أص�حا ُحل�ة أو أص�حا
 اردة في �اب الر�ا، واختالفهم في استن�اط العلة من هذه النصوص.النصوص الو 

 الفرع الثالث: أدلة الفقهاء.
 ) �اآلتي:-الصنف -هي الوزن مع اتحاد الجنساستدّل الفر�ق األول (العلة 

Pُمْسَتِق�ِمَأْوُفوا اْلَكْیَل َوَال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِر�َن*َوِزُنوا ِ�اْلِقْسَطاِس الْ " قول هللا تعالى: .1

40
1033FP"  ووجه

أنها جعلت تحر�م الر�ا في �ل موزون أو مكیل، وال اشتراط غیر هذین  الداللة من اآل�ة
Pالوصفین، فدّل ذلك على أنهما العلة

41
1034FP وأجاب اآلخرون على هذا االستدالل: �أن ُجّل ما في ،

 المال�ة بین الناس. اآل�ة الكر�مة األمر �الوفاء، والعدل في المواز�ن والمكاییل؛ لض�ط المعامالت
1035Fاستعمل رجًال على خیبر، فجاءه بتمر جنیب صلى هللا عل�ه وسلمما ُروي أن النبي  .2

، فقال 42
أكلُّ تمر خیبر هكذا؟"، قال: ال �هللا �ا رسول هللا، إنا لنأخذ " :صلى هللا عل�ه وسلمرسول هللا 

ل، �ع الجمع �الدراهم، ثم ال تفع" والصاعین �الثالثة، فقال الرسول: الصاع من هذا �الصاعین،
Pابتع �الدراهم جنیً�ا"

 43
1036FP لما �عث أخا بني  صلى هللا عل�ه وسلموفي روا�ة مسلم بروا�ة "أن رسول

أكلُّ تمر خیبر " عدي األنصاري، فاستعمله على خیبر، فقدم بتمر جنیب، فقال له رسول هللا:
"ال  ن من الجمع، فقال رسول هللا:ال �هللا �ا رسول هللا إنا لنشتري الصاع �الصاعی قال: هكذا؟"

 .396، ص3مالك، المدونة، ج) 39(
 .182، 181سورة الشعراء، اآلیتان رقم ) 40(
 . 184، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 41(
 اث، بیروت.، دار إح�اء التر 21، ص11، ج2نوع من التمر من أعاله. النووي، المنهاج شرح صح�ح مسلم، ط) 42(
، �تاب البیوع، �اب إذا أراد ب�ع تمر 1ال�خاري، محمد بن إسماعیل، صح�ح ال�خاري، تحقیق محمد زهیر الناصر، ط) 43(

  ، دار طوق النجاة، مصر.2201، برقم 77، ص3�خیر منه، ج
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Pتفعلوا، ولكن مثًال �مثل، أو ب�عوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، و�ذلك المیزان"

44
1037FP  ووجه االستدالل

من الحدیث أن ز�ادة مسلم (و�ذلك المیزان) تدل على أن �ل موزون �جري ف�ه الر�ا. وُأجیب 
وأن ال�خاري لم �خرج هذه الز�ادة، وقد على هذا االستدالل: �أن الحدیث موقوف على أبي سعید، 

45تر�ها اإلمام مسلم في روا�ة أخرى.
1038FP 

P46.أن التماثل ال یتحقق إال �الكیل أو الوزن، ف�كون علة الحكم والمؤثر ف�ه، و�ه تتحقق العدالة .3
1039FP

 واستدّل الفر�ق الثاني (العلة هي: جوهر الثمن�ة) �ما �أتي:
ا األموال، فهما أثمان المب�عات غالً�ا، و�هما تتقّوم ُ�عتبر الذهب والفضة نف�سان، فتقّدر بهم .1

Pالمتلفات، لذلك تنحصر العلة فیهما

47
1040FP وُ�جاب على هذا االستدالل: �أن األواني الذهب�ة وُحلي ،

48الذهب �جري فیهما الر�ا، وهما ل�ستا أثماًنا.
1041FP

ا الثمن�ة التي جواز م�ادلة الذهب والفضة في الموزونات دلیل على أن العلة ل�ست الوزن، و�نم .2
Pتناسب التعلیل بها

49
1042FP و�ما أن الفقهاء اتفقوا على جر�ان الر�ا في الذهب والفضة، فت�قى العلة ،

 هي الثمن�ة، وت�طل علة الوزن.
 َغَل�ة الثمن�ة أو مطلق الثمن�ة) �اآلتي: واستدّل الفر�ق الثالث (العلة هي:

لة وث�اتها؛ حتى تكون مضبوطة، وهذا إن حكمة جر�ان الر�ا في الذهب والفضة هي استقرار العم .1
والتعلیل �الثمن�ة تعلیل " �كون في الثمن�ة، ول�ست في الوزن، یوّضح ذلك ابن ت�م�ة �قوله:

ل بها إلى معرفة  بوصف مناسب، فإن المقصود من األثمان أن تكون مع�اًرا لألموال، یتوسَّ
P50.مقادیر األموال، وال ُ�قصد االنتفاع �عینها"

1043FP

، 3م مثًال �مثل، جة، �اب ب�ع الطعامسلم بن الحجاج، صح�ح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد ال�اقي، �تاب المساقا) 44(
 ، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت.1593، برقم 1215ص

 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.454، ص5، ج3أحمد بن الحسین، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط البیهقي،) 45(
 ، دار المعرفة، بیروت.114، ص12ج  م،1993السرخسي، محمد بن أحمد، بدون ط�عة، ) 46(
 . 51، ص6ج المغني،ابن قدامة، ) 47(
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.128، ص4، ج1ابن مفلح، إبراه�م بن محمد، المبدع في شرح المقنع، ط) 48(
عن رب العالمین، تحقیق  . ابن الق�م، محمد بن أبي �كر، إعالم الموقعین47، ص29ابن ت�م�ة، الفتاوى الكبرى، ج) 49(

 دار الكتب العلم�ة، بیروت.، 105، ص2، ج1محمد عبد السالم إبراه�م، ط
 .47، ص29ابن ت�م�ة، الفتاوى الكبرى، ج) 50(
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لذهب والفضة من �اب األغلب األعم، ول�س فیها ما �میزهما عن غیرهما، إال إذا إن تخص�ص ا .2
، و�التالي هذا الوصف یوجد في �ل ما تعارف الناس صلى هللا عل�ه وسلمكانا أثماًنا زمن النبي 

 على أنه ثمن، وأص�ح مع�اًرا للتقو�م.
51م األش�اء �غیر الذهب والفضة.إن األثمان ما تقّدر بها مال�ة األع�ان، وفي وقتنا الحاضر تقوّ  .3

1044FP

�میل ال�احث إلى أن علة الر�ا في النقدین هي مطلق الثمن�ة؛ لموافقته ألصول الشر�عة، الترج�ح: 
مع مقاصد التشر�ع، فالحكم لم ُ�عّلق �الذهب والفضة لذاتهما، و�نما العت�ارهما مع�اًرا لتقو�م  وتماشً�ا

الفضة ُ�سقط الكثیر من األحكام الفقه�ة عن النقود الورق�ة السلع، والقول �قصر العلة على الذهب و 
52.-�هللا أعلم-والمعدن�ة

1045FP

 المطلب الرا�ع: التكی�ف الفقهي لألوراق النقد�ة المعاصرة.
 اختلف الفقهاء في تكی�ف األوراق النقد�ة على ثمان�ة أقوال، وهي �اآلتي:

P: األوراق النقد�ة �الفلوسالقول األول

53
1046FP س تلك العمالت المضرو�ة التي �ان الناس ، ونعني �الفلو

Pیتعاملون بها من غیر الذهب والفضة

54
1047FP فاألوراق النقد�ة هي عملة رائجة في عصرنا من غیر الذهب ،

والفضة، و�ها تقّوم األش�اء، والقاسم المشترك بینها و�ین الذهب والفضة أّن �لیهما نقد اصطلح الناس 
P55.�انت ُتستعمل في محقرات األش�اء علیها، ولكن الفارق بینهما أن الفلوس

1048FP

 .105، ص2ابن الق�م، إعالم الموقعین، ج) 51(
، 13، ج1فتاوى اللجنة الدائمة لل�حوث العلم�ة واإلفتاء، جمع أحمد عبد الرازق الدو�ش، شر�ة العب�كان للط�اعة، ط) 52(

 ، دار السالم للط�اعة.146، ص1المال�ة، ط ، الر�اض. أیوب، حسن، فقه المعامالت443ص
، الرئاسة العامة لهیئة ��ار العلماء، 69، ص1، ج5األمانة العامة لهیئة ��ار العلماء، أ�حاث هیئة ��ار العلماء، ط) 53(

ة، الر�اض. والفلوس هي نقود �انت ُتصنع من الفضة والمعادن الرخ�صة، أو النحاس، وُتستعمل في شراء األش�اء ال�س�ط
 والسلع منخفضة الق�مة.

�طال، محمد، النَّْظُم الُمْسَتْعَذُب ِفي تْفِسیر غر�ِب أْلَفاِظ المَهّذِب، تحقیق مصطفى عبد الحف�ظ َساِلم، ط�عة عام ) 54(
 ، المكت�ة التجار�ة، مكة المكرمة.266، ص1، ج1988

 عرفة، بیروت.، دار الم22، ص12م، ج1993السرخسي، محمد بن أحمد، الم�سوط، ط�عة ) 55(
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Pاألوراق النقد�ة هي نقد قائم بذاته مستقّل وخاص القول الثاني:

56
1049FP فال تأخذ أحكام الذهب والفضة، وال ،

أحكام الفلوس، و�نما لها أحكام تناسبها، وهي تشترك مع الذهب والفضة في ثمنیتها، وال ُتلَحق �الذهب 
P57.ذهب والفضة هما �ائنان من �ل شيء، ال ُ�قاس علیهما غیرهما""ال والفضة، وفي ذلك قال الشافعي:

1050FP 
Pاألوراق النقد�ة نقد قائم بذاته القول الثالث:

58
1051FP  ومستقّل، لكنه ل�س خاًصا، فتجري عل�ه أحكام الذهب

Pوالفضة، وهذا ما أفتت �ه هیئة ��ار العلماء في السعود�ة

59
1052FP وأخذ �ه مجمع الفقه اإلسالمي �مكة ،

Pالمكرمة

60
1053FPع الفقه اإلسالمي �جدة، ومجمP

61
1054FP. 

و�ذلك یّتفقان في أن األوراق النقد�ة تؤدي وظ�فة الذهب والفضة في �ونهما أثماًنا، والنقد�ة فیهما متعد�ة 
عن الذهب والفضة، وتختلف عن الذهب والفضة �أن ق�مة األوراق النقد�ة اصطالح�ة، أما ق�مة الذهب 

 ق�متها متغیرة، بینما ق�مة الذهب والفضة ثابتة نسبً�ا.والفضة فهي ذات�ة، �ما أن األوراق النقد�ة 
Pاألوراق النقد�ة بدیل عن الذهب والفضة القول الرا�ع:

62
1055FP،وهذا حینما �كون غطاؤهما ذهً�ا أو فضة ،

ومن هذا الغطاء �كتس�ان الق�مة، لكن هذا الغطاء ُألغي منذ زمن �عید، وأص�حت األوراق النقد�ة تستمد 
 س بها.قوتها من ثقة النا
Pذهب �عض أهل العلم أن األوراق النقد�ة عروٌض تجار�ة القول الخامس:

63
1056FP فهي أع�ان مال�ة متقّومة ،

كسائر ما ُ�عرض للب�ع والشراء، فتأخذ حكمها، وذلك ألن األوراق النقد�ة ل�ست ذهً�ا وال فضة، وهي أ�ًضا 
 ل�ست مكیلة أو موزونة.

P64ناألوراق النقد�ة سندات بدی القول السادس:
1057FP مّثله الرقم المكتوب علیها، حیث تتعهد الجهة المصدرة� ،

 لهذه األوراق بدفع ق�متها من الذهب والفضة.

 .187القرة داغي، علي، قاعدة المثلي والق�مي في الفقه اإلسالمي، ص) 56(
 ، دار المعرفة، بیروت.99، ص3م، ج1990الشافعي، محمد بن إدر�س، األم، بدون ط�عة، ) 57(
 دن.، دار النفائس، األر 190، ص6شبیر، محمد عثمان، المعامالت المال�ة المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ط) 58(
 .376، ص31مجلة ال�حوث اإلسالم�ة، عدد ) 59(
 .334، ص8مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، العدد) 60(
 .3/3/1650مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،) 61(
 .96ابن من�ع، الورق النقدي، ص) 62(
ماجستیر من ، أصل الكتاب رسالة 156الجعیدي، ستر، أحكام األوراق النقد�ة والتجار�ة في الفقه اإلسالمي، ص) 63(

 هـ.1406جامعة ام القرى، أجیزت عام 
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Pأن األوراق النقد�ة هي سندات بدین خاص القول السا�ع:

65
1058FP وهذا �ختلف عن سا�قه �أنه ال ینطبق ،

دام في ذمة المدین، أما  عل�ه حق�قة الدین وشروطه المعروفة عند الفقهاء، وذلك أن الّدین ال ینمو ما
P66.األوراق النقد�ة فإنها تنمو وُ�نتفع بها

1059FP

Pمستندات ودائع هي األوراق النقد�ة القول الثامن:

67
1060FP وذلك بناًء على أن غطاء األوراق النقد�ة من ،

الذهب والفضة ود�عة لدى الجهات المصدرة لألوراق النقد�ة، ولكن هذا الغطاء ُألغي، فأص�ح المصدر 
68لنقد�ة یتصرف في الغطاء تصّرف المالك لها، ول�س تصرف الود�ع.لألوراق ا

1061FP

 و�ناًء على هذه التكی�فات �مكننا تقس�مها إلى مجموعتین:
األولى: تكی�فات زال القول بها؛ لتطّور األوراق النقد�ة، وتشمل التكی�فات اآلت�ة: (السند�ة بدین، السند�ة 

 لة عن الذهب والفضة).بدی بدین خاص، مستند بودائع، عروض تجار�ة،
الثان�ة: تكی�فات �مكن تخر�ج األوراق النقد�ة علیها �عد تطّورها، وتشمل التكی�فات اآلت�ة: (الفلوس، أنها 

 نقد خاص، أنها نقد قائم بذاته)
و�نني �عد هذا العرض الموجز أمیل إلى هذا التكی�ف الثالث، وهو أن األوراق النقد�ة (نقدٌّ قائم  الترج�ح:

ه مستقّل لكنه ل�س خاًصا) وذلك ألن العرف العام اعتبرها نقوًدا وأثماًنا، والعرف معتبر في النقود، بذات
"لو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى �كون لها سّكة وعین لكرهتها أن  كما دّل عل�ه قول اإلمام مالك:

1062Fُت�اع �الذهب والَوِرق نِظرة"

 �هللا أعلم. 69
 ُحلي الذهب والفضة نسیئة، والقواعد الشرع�ة المؤثرة في ذلك. الم�حث الثاني: حكم ب�ع

 المطلب األول: حكم ب�ع الذهب والفضة المصوغین نسیئة.

. والسند" صّك قابل للتداول �مّثل قرًضا ُ�عقد عادة بواسطة االكتتاب العام، وُتصدره 162المرجع السابق، ص) 64(
ة محددة، الحكومات والشر�ات، وُ�عتبر حامل السند دائًنا للجهة المصّدرة له وال ُ�عّد شر�ًكا فیها، حیث یتقاضى فائدة ثابت

 سواء ر�حت الجهة المصدرة أم خسرت.
 .96ابن من�ع، الورق النقدي، ص) 65(
 .72المصلح، التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي، ص) 66(
 .222الجعید، أحكام األوراق النقد�ة والتجار�ة ص) 67(
 .64، ص8مجلة ال�حوث اإلسالم�ة، العدد ) 68(
 .5، ص3، ج1مالك بن أنس، المدونة، ط) 69(
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 الفرع األول: تحر�ر محل النزاع.
 اتفق الجمهور على:

عدم اعت�ار الصفة والصنعة في الذهب والفضة، لذلك �حّرمون تأجیل أحد البدلین، �غّض النظر  .1
والفضة مضرو�ین للنقد، أم �انا للز�نة، وهؤالء الفقهاء �ختلفون في سبب علة  عن �ون الذهب

 الر�ا.
اتفق الجمهور مع ابن ت�م�ة ومن وافقه على صحة األحادیث الشر�فة الواردة في معامالت  .2

 الذهب والفضة، ولكنهم اختلفوا في توجیهها.
 اتفقوا على أن أحكام الر�ا في الذهب والفضة معللة. .3
 فوا مع ابن ت�م�ة وَمن وافقه في:هور الفقهاء اختللكن جم
 اعت�ار الصفة والصنعة. .1
 الحكم المعلول یدور مع علته وجوًدا وعدًما"." التزام �ل طرف �قاعدة .2
 تكی�ف األوراق النقد�ة. .3
 اقتصار الر�ا على األصناف الستة فقط. .4

Pوأما اعت�ار الصفة والصنعة فقد ذهب جمهور العلماء من الحنف�ة

70
1063FP 1064لمالك�ة والشافع�ةواF

1065Fوالحنابلة 71

72 
إلى أنه ال بّد من المماثلة في القدر والفور�ة بین الذهب والذهب، والفضة والفضة، و�حُرم التفاضل 
والنَّساء فیهما، دون اعت�ار للصنعة أو الجودة أو الص�اغة عموًما؛ ألن األدلة الشرع�ة اشترطت 

 الق�مة، و�ناًء على القول �ان علة الذهب والفضة المماثلة، ولم تتعّرض للوصف الذي �سبب اختالف
هي الثمن�ة فإنه یلحق بهما النقود الورق�ة المتداولة بین الناس �ونهما أثماًنا، و�ذلك �ل األوراق  (النقدین)

 النقد�ة من �اب الق�اس. 
 الفرع الثاني: سبب اختالف الفقهاء.

إلى غ�اب النصوص الشرع�ة، فهي معلومة لدى إن سبب الخالف في ب�ع ُحلي الذهب والفضة ال �عود 
 العلماء جم�ًعا مع االتفاق على ثبوتها، و�نما سبب الخالف في المسألة �عود إلى:

 .154، ص11السرخسي، الم�سوط، ج) 70(
.  11، ص10النووي، شرح النووي على صح�ح مسلم، ج) 71(
 .29، ص4ابن قدامة، المغني، ج) 72(
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 فهم المراد من النصوص الشرع�ة الكر�مة من حیث العموم أو الخصوص. .1
 ، أم أنها اجتهاد�ة؟-توق�ف�ة-هل علة الثمن�ة في الذهب والفضة منصوص علیها .2
 لة التحر�م المستن�طة من األحادیث النبو�ة المتعلقة بب�ع الذهب والفضة.تعیین ع .3

، �خالف ما -ألجل الز�نة والل�اس-تردد ُحلي الذهب والفضة بین أصلین مختلفین، فالحلي ُ�قصد لذاته 
Pألجل أن ُتَقّوم �ه السلع و�كون أثماًنا لعروض التجارة �الدینار والدرهم-كان ُ�قصد لغیره 

73
1066FP- انقسم قد ، و

 العلماء في حكم هذه المسألة إلى فر�قین:
Pالفر�ق األول: وهم جمهور الفقهاء

74
1067FP الذین ذهبوا إلى تحر�م ب�ع الذهب والفضة نسیئة، ولو �انا غیر ،

 مضرو�ین �الحلي، واستدل هؤالء �األدلة اآلت�ة:
َة َوَال ُینْ " :تعالى قول هللا .1 ْرُهْم ِ�َعَذاٍب َوالَِّذیَن َ�ْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ ِفُقوَنَها ِفي َسِبیِل �َِّ َفَ�شِّ

Pَأِل�مٍ 

75
1068FP"  وموضع االستدالل من اآل�ة الكر�مة أنها نهت عن �نز الذهب والفضة، دون تفر�ق بین

 الذهب المصوغ وغیره، ومعلوم أن النهي عام عن �نز �ل ذهب، نقدي أو مصوغ.
هب �الذهب إال مثًال �مثل، وال تشّفوا �عضها على ال تب�عوا الذ" :صلى هللا عل�ه وسلمقول النبي  .2

وال تب�عوا الوِرق �الوِرق إال مثًال �مثل، وال تشّفوا �عضها على �عض، وال تب�عوا منها  �عض،
P76"غائً�ا بناجز

1069FP  ووجه االستدالل من الحدیث أن ف�ه نهً�ا عن ب�ع الذهب �الذهب والفضة
 .�الفضة عام، ول�س ف�ه تخص�ص �الذهب النقدي

ما رواه اإلمام مالك عن معاو�ة بن أبي سف�ان رضي هللا عنهما أنه �اع إناًء من ذهب أو َوِرق  .3
نهى عن مثل هذا إال  صلى هللا عل�ه وسلم�أكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء: إن رسول هللا 

الخطاب  مثًال �مثل، فقال له معاو�ة: ما أرى �مثل هذا �أًسا، فشكاه أبو الدرداء إلى عمر بن

 ، دار الحدیث، القاهرة.11، ص2م، ج2004ابن رشد، محمد، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، بدون ط�عة، ) 73(
. ابن 257، ص2. النووي، روضة الطالبین، ج89، ص3ج . مالك، المدونة،191، ص2السرخسي، الم�سوط، ج) 74(

 . 60، ص6قدامة، المغني، ج
 .34سورة التو�ة، آ�ة ) 75(
. وأخرجه مسلم في 2175، برقم 74، ص3أخرجه ال�خاري في صح�حه، �تاب البیوع، �اب ب�ع الذهب �الذهب، ج ) 76(

 .1584، برقم، 1208، ص3صح�حه، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، ج 
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P، فكتب إل�ه عمر أال یب�ع مثل ذلك إال مثًال �مثل وزًنا بوزن"رضي هللا عنه

77
1070FP  وموضع

االستدالل من هذا األثر أن عمر بن الخطاب أجرى على إناء الذهب حكم المضروب من النقود 
في منع التفاضل بین صنفي الذهب، وهو ما یدّل على وجود صفة النقد�ة في جنس الذهب 

 والفضة.
جاء في صح�ح مسلم عن أبي قال�ة، قال: �نت �الشام في حلقة فیها مسلم بن �سار، فجاء  ما .4

أبو األشعث، قال: قالوا: أبو األشعث، أبو األشعث، فجلس، فقلت له: حّدث أخانا حدیث ع�ادة 
بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاو�ة، فغنمنا غنائم �ثیرة، فكان ف�ما غنمنا 

من فضة، فأمر معاو�ة رجًال أن یب�عها في أعط�ات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ  آن�ة
ینهى عن ب�ع " :صلى هللا عل�ه وسلمع�ادة بن الصامت، فقام، فقال: إني سمعت رسول هللا 

، والشعیر �الشعیر، والتمر �التمر، والملح �الملح،  الذهب �الذهب، والفضة �الفضة، والبرُّ �البرِّ
"، فرّد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك  سواًء �سواًء، عیًنا �عین، فمن زاد، أو ازداد، فقد أر�ىإال

أحادیث صلى هللا عل�ه وسلممعاو�ة فقام خطیً�ا، فقال: أال ما �ال رجال یتحدثون عن رسول هللا 
لنحدثّن " قد �نا نشهده ونصح�ه فلم نسمعها منه، فقام ع�ادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال:

ما أ�الي أن ال أصح�ه  -أو قال: و�ن رغم-و�ن �ره معاو�ة  عل�ه وسلم�ما سمعنا من رسول هللا 
Pفي جنده لیلة سوداء"

78
1071FP  ووجه االستدالل أنه صار ب�ع اإلناء الذي وزنه عشرون درهًما بثالثین

ذلك اإلناء درهًما ألجل ص�غته، والناس رغبوا في ذلك ألنه إلى العطاء مؤّخر عنهم، و�أخذون 
79م�اشرة، و�نتفعون بها، فأنكر ذلك ع�ادة.

1072FP

الذهب " قال: صلى هللا عل�ه وسلمأن رسول هللا  رضي هللا عنهما رواه ع�ادة بن الصامت  .5
P�الذهب تبرها وعینها

80
1073FP والفضة �الفضة تبرها وعینها، والبرُّ �البرِّ مدي �مدي، والملح �الملح ،

 ، دار القلم، دمشق. 173، ص11، ج1الكاندهلوي، محمد ز�ر�ا، الموطأ �شرح أوجز المسالك، ط )77(
 .1587، برقم 1210، ص3ج أخرجه مسلم في صح�حه، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقًدا،) 78(
 ، مكت�ة الرشد، السعود�ة.608، ص1ابن ت�م�ة، أحمد، تفسیر آ�ات ُأشكلت، تحقیق عبد العز�ز الخل�فة، ط ) 79(
 ، المط�عة العلم�ة، حلب.68، ص3، ج1العین: الذهب والفضة المضرو�ین نقوًدا. الخطابي، محمد، معالم السنن، ط) 80(
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Pى"مدي �مدي، فمن زاد أو ازداد فقد أر�

81
1074FP  وجه االستدالل من الحدیث أن ف�ه تساوً�ا بین الذهب

 المضروب والمصوغ، فلهما نفس الحكم.
نقل �عض أهل العلم اإلجماع على ذلك، منهم ابن عبد الَبر والقاضي ع�اض والنووي  .6

P82.وغیرهم
1075FP

فقه استدلوا �أن النقود المعاصرة قد أخذت صفة الثمن�ة عند المعاصر�ن، وهو ما أفتى �ه مجمع ال .7
�خصوص أحكام العمالت الورق�ة المؤتمر اإلسالمي، حیث نّص على "اإلسالمي التا�ع لمنظمة 

أنها نقود اعت�ار�ة فیها صفة الثمن�ة �املة، ولها �امل األحكام الشرع�ة المقررة للذهب والفضة 
لم وسائر أحكامه" Pمن حیث أحكام الر�ا والز�اة والسَّ

83
1076FP. 

لُ�سقط بذلك  ساوى بین أنواع وهیئات الذهب، صلى هللا عل�ه وسلمالرسول وُ�ستفاد من أدلة الجمهور أن 
الق�مة الذات�ة للنقود المضرو�ة، فالذهب والفضة �انا هما النقدین السائدین زمنه، ومعلوم أن النقود هي 

 اییر.معاییر األثمان، وال بّد أن تكون المعاییر ثابتة، فإذا حصل التفاضل بین هیئات الذهب تعددت المع
الُحلي) عن غیره، فأجازوا ب�عه إلى التمییز بین الذهب المصوغ ( ذهب �عض الفقهاء الفر�ق الثاني:

P84،نسیئة ومتفاضًال، ومنهم معاو�ة بن أبي سف�ان
1077FP وطلحة بن عبید هللاP

85
1078FPوعبد هللا بن ع�اس ،P

86
1079FP ،

Pوأسامة بن ز�د

87
1080FP وجاء ذلك في روا�ة عند الحنابلةP

88
1081FP  ابن ت�م�ةوذ�ر ذلكP

89
1082FP لق�موابن اP

90
1083FP،  والحسن

، 5، �تاب البیوع، �اب الصرف، ج 1سل�مان بن األشعث، سنن أبي داود، تحقیق شَعیب األرنؤوط، ط أبو داود،) 81(
 ه المحقق �أن إسناده صح�ح، دار الرسالة العالم�ة، بیروت.، وحكم عل�3349، برقم 237ص

، 6، ج2. ابن �طال، علي، شرح صح�ح ال�خاري، تحقیق �اسر إبراه�م، ط84ابن حزم، مراتب االجماع، ص) 82(
   .357، ص10النووي، المجموع، ج ، مكت�ة الرشاد، الر�اض.300ص

 .5، عدد 1650، ص3م، ج1987مي، سنة مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسال) 83(
 ).3/212( .212، ص3ج ابن رشد، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد،) 84(
 .84ابن حزم، مراتب اإلجماع، ص) 85(
 .  13، ص4المغني، جابن قدامة، ) 86(
 . 69، ص3الخطابي، معالم السنن، ج) 87(
 . 60، ص6ابن قدامة، المغني، ج) 88(
بد الحل�م، المستدرك على مجموع فتاوى ش�خ اإلسالم، جمعه ورت�ه وط�عه على نفقته: محمد ابن ت�م�ة، أحمد بن ع) 89(

 .17، ص4، ج 1بن عبد الرحمن بن قاسم، ط
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Pال�صري، و�براه�م النخعي، والشعبي، وسف�ان الثوري 

91
1084FP ومن العلماء المعاصر�ن الد�تور سلمان ،

Pالعودة

92
1085FPمن�ع 1086F، والش�خ عبدهللا بن

، والد�تور رفیق المصري، األستاذ في مر�ز أ�حاث االقتصاد 93
Pاإلسالمي، �ل�ة االقتصاد في جامعة الملك عبد العز�ز

94
1087FPفتوى المصر�ة، والد�تور ، و�ذلك أفتت دار ال

م، ومفتي حلب الد�تور محمود عكام، والد�تور أحمد محمود �ر�مة من جامعة 2006علي جمعة عام 
الذین مّیزوا بین الذهب ( وقد استدل هؤالءاألزهر، وأخذ بذلك المجلس اإلسالمي الوطني المالیزي، 

 النقدي والمصوغ) �األدلة اآلت�ة:
Pإنما الر�ا في النسیئة" :رضي هللا عنهحدیث أسامة  .1

95
1088FP"،  وروا�ة ابن ع�اس "ال ر�ا ف�ما �ان یًدا

P96.بید"
1089FP

إن علة الر�ا في الذهب والفضة هي الثمن�ة، وهذه العلة تتحقق إذا �انا ثمنین لألش�اء �الس�ائك  .2
ال الذهب�ة، أما إذا �انا ُحلً�ا فقد أص�حا سلعة ��ق�ة السلع، وال ُ�قبل التعامل بهما �أثمان، فاألمر 

 �خلو من أحد احتمالین:
 (أ) إما أن تكون علة الذهب والفضة هي الثمن�ة، ف�خرج الُحلي، ألنه ل�س ثمنًا، و�نما سلعة.

وعلى ذلك فإن الوِرق النقدي  –وهي علة قاصرة ضع�فة–(ب) و�ما أن تكون العلة �ونه ذه�ًا أو فضة 
 ل�س ذه�ًا وال فضة قطعًا.

الذهب والفضة متفاضًال على أن �كون الفضل مقابل الصناعة، وال إن م�ادلة الحلي المصوغ من . 3
یوجد عاقل ُ�عطي ص�اغته وصناعته بدون مقابل، وال تجیز الشر�عة أن تكون الص�اغة بدیلها ذهب، 

 .141، ص2ابن الق�م، إعالم الموقعین، ج) 90(
لخاتم، �أكثر أو قد نقل عبد الرزاق في مصنفه أنهم �انوا ال یرون �أسا في ابت�اع الس�ف ف�ه الحل�ة، والمنطقة، وا) ف91(

، �تاب البیوع، �اب الس�ف 2عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقیق حبیب الرحمن األعظمي، ط .أقل وزنه أو نسیئة
 ، المكتب اإلسالمي، بیروت.14344، برقم 69، ص8المحّلى، ج

 http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=10733 :على الرا�ط) 92(
 .94-9/1/93 لذهب في �عض خصائصه وأحكامه، �حث منشور، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) ا93(
 على موقع منتدى التمو�ل اإلسالمي.  "أحكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة" مقالة منشورة له �عنوان) 94(
 . 1596، برقم 1218، ص3�تاب المساقاة، �اب ب�ع الطعام مثًال �مثل، ج مسلم، صح�ح مسلم، ) 95(
 .1596، برقم 1218، ص3مسلم، صح�ح مسلم، �تاب المساقاة، �اب ب�ع الطعام مثًال �مثل، ج) 96(
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و�نما �كون البدیل نقًدا من جنس آخر؛ لرفع المشقة عن الناس، وت�سیًرا على الصانع، وُ�قاس على ذلك
 ب لشهوة الناس للرطب بداعي الحاجة، والحاجة لشراء الذهب المصوغ متحققة �ذلك.ب�ع التمر �الرط

إن أ�ا حن�فة الذي �قول �منع ب�ع الذهب المصوغ نسیئة یرى أنه ال �أس بب�ع ما تدخله الصنعة من . 4
Pسهاألموال الر�و�ة، ومما �ان أصله منع الر�ا ف�ه، مثل الخبز �الخبز؛ ألنه قد خرج �الصنعة عن جن

97
1090FP ،

P98.وذهب ابن مفلح الحنبلي أن ما خرج عن القوت �الصنعة فل�س بر�وي 
1091FP

�انت النساء یتخذّن الذهب حلً�ا للز�نة، و�ّن یتصدقّن �ه في المواقف الداع�ة لذلك، فقال صلى هللا . 5
1092Fُحِل�ِّكّن"من ولو "تصدقن  عل�ه وسلم للنساء:

ا لعدم ، ومن المعلوم أنها �انت ُت�اع، ولكن ل�س �جنسه99
تحقق الغرض من ذلك، فالخاتم أو األسورة ال ُت�اع لُیؤخذ بدًال منها خاتًما آخر، و�نما لشراء سالح أو 

 خیل أو غیر ذلك من مستلزمات الحرب.
لم ُ�عرف عن أحد من الصحا�ة أنه نهى عن ب�ع الحلي �غیر جنسه، بل ُنقل عنهم الصرف في . 6

100ذلك.
1093FP

Pفیهما الز�اة �مجرد بلوغ النصاب، وذلك �اتفاق الفقهاء إن الذهب والفضة نقدان تجب. 7

101
1094FP أما الُحلي ،

Pفال ز�اة فیهما عند جمهور الفقهاء ما لم ُتتخذ للتجارة -المعّدة لالستعمال -من الذهب والفضة

102
1095FP ،

103الذي یرى وجوب الز�اة في الُحلي. -من الفقهاء األر�عة –�استثناء أبي حن�فة 
1096FP

في النهي عن م�ادلة الذهب �الذهب مثًال �مثل ل�ست صر�حة في تناولها  النصوص الكر�مة الواردة. 8
 للمصوغ منه، بل هي في الدنانیر والدراهم، وما استعمل في التجارة والثمن�ة.

تردد ُحلي الذهب والفضة بین أصلین مختلفین، فالحلي ُ�قصد لذاته ألجل الز�نة والل�اس، وهو أصل . 9
ُ�قصد لغیره، ألجل أن ُتَقّوم �ه السلع و�كون أثماًنا لعروض التجارة،  مستقل بنفسه، �خالف ما �ان

 . 157، ص3ابن رشد، بدا�ة المجتهد نها�ة المقتصد، ج) 97(
 .127، ص4ابن مفلح، المبدع، ج) 98(
 .1466، برقم 121، ص2�خاري، �تاب الز�اة، �اب الز�اة على الزوج واألیتام، جال�خاري، صح�ح ال) 99(
 .625ابن ت�م�ة، أحمد عبد الحل�م، تفسیر آ�ات ُأشكلت، ص) 100(
 ، دار المسلم للنشر والتوز�ع.46، ص1ابن المنذر، محمد، اإلجماع، تحقیق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط) 101(
 .255، ص1. بدا�ة المجتهد، ج410، ص1سوقي جالدسوقي، حاش�ة الد) 102(
 .16، ص2. الكاساني، بدائع الصنائع، ج277، ص 1الز�لعي، تبیین الحقائق، ج) 103(
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كالدینار والدرهم، والذي ُ�منع ف�ه التفاضل والنسیئة، وهذا أصل آخر مستقل بنفسه، و�ّن تردد الُحلي بین 
هذین األصلین س�كون له �ذلك أثر في أحكام ب�عه في �اب الصرف، فالحلي �ص�اغته خرج عن هیئته 

صل�ة، والتي هي التبر أو المضروب، وعن القصد من إ�جاده والذي هو أن �كون رؤوًسا لألثمان األ
وق�ًما للمتلفات، فإن الحلي ُیرغب ف�ه لذاته ألجل التزّ�ن والل�اس، وال �مكن أن �كون أبًدا رؤوًسا لألثمان 

P104.وق�ًما للمتلفات
1097FP

الصنعة الم�احة من جنس الث�اب والسلع، ال من "الحل�ة الم�احة صارت � نّص ابن القّ�م على أن:. 10
تحت ما �ان معروًفا جنس األثمان، ولهذا لم تجب فیها الز�اة، فال محذور في ب�عها �جنسها، وال تدخل 

"إما أن تقضي و�ما أن تر�ي" وأضاف أنه لو أغلقنا على الناس  في الجاهل�ة من قول الدائن للمدین:
Pوتضرروا بذلك غا�ة الضرر ذلك، ُألغلق علیهم �اب الدین،

105
1098FP. 

أجاب ابن القّ�م على استدالل الجمهور �حدیث معاو�ة بن أبي سف�ان رضي هللا عنهما �أن إنكار . 11
ع�ادة بن الصامت على معاو�ة ألنه یتضمن مقابلة الص�اغة المحرمة �األثمان، فاألمر ال یتعلق �حليٍّ 

ذ األواني من الذهب والفضة ممنوع شرًعا، ولهذا �ان مصوغ، و�نما یتعلق �آن�ة من ذهب أو فضة، واتخا
Pاإلنكار، ول�س لشبهة الر�ا

106
1099FP و�لى هذا ذهب الش�خ ابن من�ع، فأجاز ب�ع الذهب �الق�مة نسیئة إذا ،

107كان مصوًغا، وأجاز ب�عه بوزن أكثر منه، وتكون الز�ادة مقابل الص�اغة والعمل.
1100FP

ب والفضة المصوغین نسیئة فغیر صح�ح، حیث اختلف أما اّدعاء اإلجماع على تحر�م ب�ع الذه. 12
نقل الخالف العلماء منذ عهد الصحا�ة في هذه المعاملة، ووقع الخالف بین المتقدمین والمتأخر�ن، فقد 

فإن حكم الر�ا یتعلق �عین الذهب " ونسیئة ابن العر�ي فقال:حلي الذهب والفضة متفاضًال في ب�ع 
أي الدینار والدرهم)، فإن �ان حلً�ا فقد ا ذهب والفضة المضروب منهموالفضة، وال خالف ف�ه (عین ال

P108.اختلف علماؤنا ف�ه، هل تجري ف�ه أحكام الر�ا �لها �ما تجري في الذهب والفضة أم ال"
1101FP

 الفرع الثالث: الترج�ح.

 .8com/%Dhttp://howiyapress: على الرا�ط جائز ل�س �حرام، ومؤجًال  د. بنكیران، ب�ع حلي الذهب متفاضًال ) 104(
 . 407، ص3ج ابن الق�م، إعالم الموقعین،) 105(
 .407، ص3المرجع السابق، ج) 106(
 .67، ص9ابن من�ع، عبد هللا، الذهب في �عض خصائصه وأحكامه، مجلة المجمع الفقه اإلسالمي، عدد ) 107(
 غرب اإلسالمي.، دار ال820، ص1ابن العر�ي، محمد، الق�س في شرح موطأ مالك، تحقیق محمد ولد �ر�م، ط) 108(
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 النبو�ة دیثو�مناقشة أقوال الفقهاء والنظر في أدلتهم �جد ال�احث منها ما �عود إلى فهم المراد من األحا
أو الخصوص، فهي عند تأّملها �مكن أن نصنفها  الذهب والفضة من حیث العموم بب�ع المتعلقة الشر�فة

  إلى صنفین �اعت�ار داللتها:
، تشمل جم�ع أنواع الذهب والفضة من جهة العموم، التبر والمضروب والُحلي، ول�س أوًال: نصوص عامة

1102Fلوم أن (العام ظني الداللة)فیها نّص محكم في الُحلي �عینه، ومع

�ما هو مقرر في األصول، وما  109
ثبت من أحادیث شر�فة تتعلق �الذهب المصوغ فلها تأو�لها الخاص بها، ومنها حدیث أبي سعید الخدري 

الذهب �الذهب، والفضة �الفضة، والبر �البر، والشعیر " قال: صلى هللا عل�ه وسلمالذي رواه عن رسول 
التمر، والملح �الملح، مثًال �مثل، یًدا بید، فمن زاد، أو استزاد، فقد أر�ى، اآلخذ �الشعیر، والتمر �
P110."والمعطي ف�ه سواء

1103FP 
ثانً�ا: نصوص خاصة، ذ�رت نوًعا من أنواع الذهب والفضة، ومنها حدیث عثمان رضي هللا عنه أن 

P111"�الدرهمینال تب�عوا الدینار �الدینار�ن وال الدرهم " قال: صلى هللا عل�ه وسلمرسول 
1104FP وحدیث ع�ادة ،

الذهب �الذهب تبرها وعینها، والفضة �الفضة تبرها " :صلى هللا عل�ه وسلمالذي قال ف�ه رسول هللا 
P112"وعینها، فمن زاد أو ازداد فقد أر�ى، وال �أس بب�ع الذهب والفضة یًدا بید، وأما نسیئة فال

1105FP فمن ،
ذ�ر أفراد الخاص وال یراد �ه التخص�ص،  غّلب جانب العموم، حمل حدیث ع�ادة على أنه من �اب

فی�قى حكم النهي في الذهب والفضة على عمومه في جم�ع أنواعه؛ عینه وتبره ومصوغه، والذي هو 
المشهور من مذاهب العلماء، ومن استثنى الُحلي من عموم النهي حمل حدیث أبي سعید الخدري على 

الذهب والفضة في �عض األحادیث، وهو یر�د بهما أنه من العام الذي یراد �ه الخاص، فأطلق الشرع 
P113.الدینار والدرهم) �ما في حدیث ع�ادة بن الصامت فقط( العین

1106FP

 ، دار الخیر، دمشق.58، ص2م، ج2006، 2الزحیلي، محمد، الوجیز في أصول الفقه اإلسالمي، ط) 109(
 .1584، برقم 1211، ص3صح�ح مسلم، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب �الورق نقًدا، ج) 110(
 .1585، برقم 1209، ص3صح�ح مسلم، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، ج) 111(
، وحكم عل�ه المحقق �أن إسناده 3349، برقم، 237، ص5بو داود، سنن أبي داود، �تاب البیوع، �اب الصرف، جأ) 112(

 صح�ح.
)113 (  http://howiyapress.com 
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�میل ال�احث إلى جواز األخذ �قول ابن ت�م�ة ومن وافقه من الفقهاء القدامى والمعاصر�ن في  الترج�ح:
صوغ نسیئة، خصوًصا في الحاالت الحاالت التي تقتضي ذلك، �أن تكون الحاجة داع�ة لب�ع الذهب الم

التي �كون شراء الذهب المصوغ نقًدا عق�ٌة أمام المقِبلین على الزواج، و�التالي یلزم تحقیق مناط لكل 
حادثة، وال ُ�فتى بذلك على إطالقه، ألن األمر منوط �الحاجة الداع�ة لذلك، و�ؤ�د ما ذهب ال�احث إل�ه 

 ما �أتي:
اج ُت�اع بنظام التقس�ط، فت�قى عمل�ة شراء ُحلي الزوجة هي أص�حت غالب�ة مستلزمات الزو  .1

العق�ة أمام المقبلین على الزواج، وخصوًصا إذا �ان الشاب محدود الدخل المادي، ف�عجز عن 
 توفیر المبلغ المطلوب لشراء ُحلي زوجته نقًدا.

ة، قال ابن إن الساعي لمراعاة حاجات الناس �جد �عض العلماء أ�اح ذلك للضرورة أو الحاج .2
P114"�الفضة الذهب �الذهب والفضة" :صلى هللا عل�ه وسلم"وُحمل قوله  رجب:

1107FP على الدراهم دون
المصاغ ص�اغة م�احة، فإنه �الص�اغة خرج عن دخوله في إطالق الذهب والفضة وصار سلعة 

�ع ع�ادة على ما �انت ص�اغته محرمة ألنه إنما أنكر ب من السلع �الث�اب ونحوها، وُحمل إنكار
P115.األواني ال الُحلي الم�اح"

1108FP

إن الفقه الحق�قي یتمثل في الرخصة من العلماء الثقات، ومن واجب العلماء تصح�ح معامالت  .3
 الناس إذا �ان لها وجه معتبر شرًعا.

كل ما احتاج إل�ه الناس، ول�س ف�ه ظلم ألحد ُیتصّور تحر�مه شرًعا، ذلك وأن ب�ع حلي الذهب  .4
ه معاملة الناس، فقّلما تجد شاً�ا إال ووقع في مشقة �بیرة لتوفیر مصاغ والفضة �التقس�ط جرى �

 الذهب للزوجة.
 فقد �انت تلك المعاملة منتشرة بین الناس قد�ًما. ،ل�ست المسألة مقتصرة على أهل هذا الزمان .5
إن مخالفة �عض العلماء لما اتفق عل�ه جمهور العلماء، لم �كن لجهلهم بهذا الحكم، بل إن  .6

بیق العملي لمذهب الجمهور ف�ه من العسر أو التشدید على الناس، دون مصلحة جدیرة التط
 علیهم.�االعت�ار، وف�ه شيء من الضرر والتضییق 

 . 1587، برقم 1210، ص3أخرجه مسلم في صح�حه، �تاب المساقاة، �اب الصرف و��ع الذهب ورًقا، ج) 114(
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.122، ص1جب الحنبلي، عبد الرحمن، أحكام الخوات�م وما یتعلق بها، طابن ر ) 115(
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نحن أمام معاملة مال�ة، األصل فیها أنها معقولة المعنى، فهي ل�ست ع�ادة، ال ُیلتفت فیها إلى  .7
في تطب�قه جلب مصلحة ظاهرة أو دفع المعاني، وما �ان �ذلك �صعب التزامه إذا لم �كن 

 مفسدة ظاهرة.
على سبیل اإلجمال یرى ال�احث أن التمّسك �قول الجمهور یؤدي �الناس إلى الوقوع في الحرج  .8

 .قة، و�ال األمر�ن في الشرع مذمومالذي نفته الشر�عة، أو ارتكاب الحیل؛ لیتجاوزوا بها المش
فمثل هذه  ،فتحها �ذلك من صم�م الشرع ومقاصده تقرر في الشر�عة مبدأ سد الذرائع، إال أن .9

المعامالت إذا عمل بها الناس وانتشرت بینهم ف�جب على الفق�ه الثقة أن �فتح الذرائع، ل�جد 
"إذا  مسلًكا شرعً�ا یتوافق مع الواقع، وال �خالف نًصا صر�ًحا صح�ًحا، وفي ذلك قال ابن سراج:

ن لإلنسان مختار غیره، فال ین�غي له أن �حمل جرى الناس على شيء وله مستند صح�ح، و�ا
Pالناس على مختاره فیدخل علیهم شغً�ا في أنفسهم وحیرة في دینهم"

116
1109FP، ض �الًما وللقاضي ع�ا

"ال ین�غي لآلمر �المعروف والناهي عن المنكر أن �حمل الناس على  :قر�ً�ا من ذلك، فقد قال
P117.لى إنكاره و�حداثه"اجتهاده ومذه�ه، و�نَّما �غیِّر منه ما اجتمع ع

1110FP 
إن ب�ع ُحلي الذهب أو الفضة متفاضًال أو نسیئة مما اختلف فیها العلماء قدً�ما وحدیًثا، والقول  .10

 �الجواز هو األقرب إلى مقاصد الشرع من حیث الت�سیر على الناس.
جز قد ُ�فهم منه عألن نجعل لذلك األمر مخرًجا شرعً�ا �اسم الشر�عة خیر من التوّقف على رأي  .11

 .الشر�عة من توفیر حلول للناس ومعالجة الواقع وحاجات الناس
ما أمكن، أخًذا  دعوة الناس عموًما وتّجار الذهب على وجه الخصوص إلى العمل برأي الجمهور .12

�األحوط لهم، للخروج من الخالف الفقهي التار�خي، أو التقلیل منه، و�ذلك الستح�اب العمل 
 �قول الجمهور.

 لبیوع (الفضل أو النَّساء) قد ُحّرم سّدا للذر�عة الموصلة إلى ر�ا القرض.إن تحر�م ر�ا ا .13
 تضاؤل الدور النقدي للذهب والفضة، وما غلب علیهما من السلع�ة ال الثمن�ة. .14
إذا ُقصد من ُحلي الذهب والفضة اتخاذهما ثمًنا(نقًدا) �قصد االّدخار والحفاظ على القوة الشرائ�ة  .15

ضة تفاضًال أو َنساًء عندئذ �عود إلى أصلهما �جر�ان الر�ا، وال ینطبق فإن م�ادلة الذهب والف

 ، دار المعرفة.140، ص1عل�ش، محمد، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، بدون ط�عة، ج) 116(
 الوفاء، مصر. ، دار289، ص1ج ،1طعّ�اض،ع�اض موسى، إكمال المعلم �فوائد مسلم، تحقیق �حیى إسماعیل، ) 117(
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الم�اح المصوغ ب�ع ش�خنا وجّوز " افقه، وذ�ر ابن مفلح ذلك �قوله:علیهما رأي ابن ت�م�ة ومن و 
P�ق�مته حاًال، و�ذا نساء ما لم �قصد �ونها ثمًنا"

118
1111FP. 
إلى علة الثمن�ة في الذهب والفضة، و�لى أن  هذا المذهب له وجاهة وقوة، خصوًصا عند من یذهبون 

 الصناعة ال س�ما إذا �انت جوهر�ة، ُتخرج الر�وي عن ر�و�ته.
 ابن ت�م�ة ومن وافقه مع الجمهور. القواعد الشرع�ة المؤثرة في خالف المطلب الثاني:

یئة، و�ان استخدام تعددت القواعد الشرع�ة التي �انت مثار مستند الفقهاء في ب�ع ُحلي الذهب والفضة نس
هذه القواعد من المؤ�دات التي استند علیها الفر�ق القائل �الجواز (ابن ت�م�ة وَمن وافقه) وهذه القواعد على 

 النحو اآلتي:
P119"ما ُحّرم لسّد الذر�عة ُأب�ح للمصلحة الراجحة" القاعدة األولى:

1112FP حول هذه القاعدة قال ابن ت�م�ة:، و 
ان لسد الذر�عة، وما ُحّرم لسّد الذر�عة ُأب�ح للمصلحة الراجحة، �الصالة �عد إن تحر�م ر�ا الفضل إنما �"

الفجر والعصر، لما ُنهي عنها لئال یتش�ه �الكفار، الذین �عبدون الشمس و�سجدون للش�طان، ُأب�ح 
ة، فُأب�ح للمصلحة الراجحة، فُأب�ح صالة الجنازة، ور�عتا الطواف، والنظر لألجنب�ة ُحّرم سًدا لذر�عة الشهو 

ُأب�ح  ب�ع التمر �الرطب)یر�د خطبتها، �ذلك ب�ع العرا�ا (للمصلحة الراجحة، �الخاطب ینظر لمن 
P�الخرص مراعاة للحاجة"

120
1113FP فُ�قاس على ذلك ب�ع الذهب المصوغ �النقود اآلجلة، فال �أس بذلك للحاجة ،

ف الق�مة الشرائ�ة للنقود، الماّسة للمقبلین على الزواج، خصوًصا في ظل ارتفاع أسعار الذهب، وضع
وتآكل مدخوالت الموظفین والعاملین، وحیث یتراوح وزن الُحلي الذي ین�غي على الشاب وأهله توفیره 
للمخطو�ة قبل الدخول ما بین مائة غرام إلى ثالثمائة غرام، وهذا یتطلب ما بین أر�عة آالف دینار أردني 

 لخاطب ومشقة �بیرة وحرج شدید للمقبلین على الزواج.إلى عشرة آالف دینار أردني، وفي ذلك إرهاق ل
و�ما أنه ال نّص شرعي صر�ح صح�ح �فید بتحر�م ر�ا الفضل تحر�م مقاصد، و�نما تفید النصوص �أن 
تحر�م ر�ا الفضل هو تحر�م وسائل، لئال یتوّصل الناس �ه إلى ر�ا النسیئة، وذلك ق�اًسا على منع سّب 

فالنهي �ان لمنع سّب معتقدات المسلمین �َردة فعل من المشر�ین، وذلك في معتقدات وأصنام المشر�ین، 
ُأمٍَّة  َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن �َِّ َفَ�ُسبُّوا �ََّ َعْدًوا ِ�َغْیِر ِعْلٍم َ�َذِلَك َز�َّنَّا ِلُكلِّ " قول هللا تعالى:

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.294، ص6م، ج2002، 1بن مفلح، محمد، الفروع، تحقیق عبد هللا التر�ي، ط) 118(
 ، دار الفكر، دمشق.783، ص2، ج1الزحیلي، محمد مصطفى، القواعد الفقه�ة وتطب�قاتها في المذاهب األر�عة، ط) 119(
 .632كلت، صابن ت�م�ة، تفسیر آ�ات ُأش) 120(
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P121"َ ِجُعُهْم َفُیَنبُِّئُهْم ِ�َما َ�اُنوا َ�ْعَمُلون َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َر�ِِّهْم َمرْ 
1114FPووجه االستدالل من اآل�ة أن النهي الوارد في

سّب آلهة المشر�ین إنما �ان سًدا لذر�عة سّب إله المسلمین، و�التالي �جلب مفاسد على المسلمین، ولو 
لفارق؛ ألن الجواز في العرا�ا قیل إن ق�اس إ�احة ب�ع الذهب المصوغ نسیئة على ب�ع العرا�ا ق�اس مع ا

كان �مقدار الحاجة، ُ�جاب على ذلك �أن هذا الضا�ط �مكن تطب�قه على ب�ع حلي الذهب والفضة، 
فتنض�ط العمل�ة �إجازة ب�ع حلي الذهب الذي تندفع �ه الحاجة، و�القدر المتعارف عل�ه بین أهل البلد، وال 

ئة، وقد استدل من استعمل هذه القاعدة، واعت�ار أن تحر�م �جوز ب�ع حلي الذهب الزائد عن الحاجة نسی
ال تب�عوا الدینار �الدینار�ن، وال " :صلى هللا عل�ه وسلمر�ا الفضل إنما �ان تحر�م وسائل �قول الرسول 

ماء ، والرَّماء هو الر�ا، فقام إل�ه رجل الدرهم �الدرهمین، وال الصاع �الصاعین، فإني أخاف عل�كم الرَّ
ال �أس إذا �ان یًدا �ا رسول هللا: أرأیت الرجل یب�ع الفرس �األفراس، والنجی�ة �اإلبل؟ فقال: فقال: 

P122"بید
1115FP إني أخاف عل�كم الرَّماء" " صلى هللا عل�ه وسلم، ووجه االستدالل من الحدیث أن قول الرسول

ا النسیئة، وذلك �عني أن تحر�مه �ان تحر�م وسائل، ومنع ر�ا الفضل �ان مخافة على المسلمین من ر�
أنهم إذا �اعوا درهًما بدرهمین تدّرجوا في الر�ح المعّجل على الر�ح المؤجل، وهذا عین ر�ا النسیئة، ومعلوم 

Pأنه ال �حصل م�ادلة درهٍم بدرهمین إال الختالف في الجودة أو الوزن أو غیر ذلك

123
1116FP وضا�ط الحاجة ،

أعظم من المفسدة التي تترتب  -ر�ا الفضل-البیوع على التعامل بر�ا في ذلك أن تكون المصلحة المترت�ة
Pعلى ذلك

124
1117FP:أجمعت األمة على أن المفسدة المرجوة مغتفرة مع المصلحة " ، وفي ذلك قال القرافي

Pالراجحة"

125
1118FP عن اّدخار لحوم األضاحي فوق  صلى هللا عل�ه وسلم، ومن ذلك ما �ان من نهي الرسول

Pافة التي دّفت، فكلوا واّدخروا وتصّدقوا"إنما نهیتكم من أجل الدّ " ثالث، حیث قال:

126
1119FP  ووجه االستدالل أن

 .108سورة األنعام، آ�ة ) 121(
، وحكم عل�ه 5885، برقم 125، ص10، ج1أحمد بن حنبل، المسند، تحقیق شعیب األرنؤوط وآخرون، ط) 122(

 المحققون �أن إسناده ضع�ف، مؤسسة الرسالة، بیروت.
 لم، دمشق.، دار الق30، ص1حماد، نز�ه، في فقه المعامالت المال�ة المعاصرة، قراءة جدیدة، ط) 123(
 .31المرجع السابق، ص) 124(
 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.322، ص13، ج1القرافي، أحمد، الذخیرة، تحقیق محمد حجي وآخرون، ط) 125(
 .1971، برقم 1561، ص3صح�ح مسلم، �تاب األضاحي، �اب النهي عن أكل حوم األضاحي �عد ثالث، ج) 126(
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�ان لحاجة ألّمت �المسلمین، ولفقٍر أحاط بهم، فلما زالت علة المنع عاد  صلى هللا عل�ه وسلممنع النبي 
 الحكم لإل�احة. 

P127""الحكم المعلول �علة یزول مع علته القاعدة الثان�ة: قاعدة
1120FP أصول  وهذه من القواعد المقررة في

ب�ع –الفقه، وتفید أن الحكم المرت�ط �علة یزول بزوال هذه العلة، و�تطبیق هذه القاعدة على مسألة ال�حث 
فإن المذاهب الثالثة �استثناء الحنف�ة اعتبروا أن علة الر�ا في الذهب والفضة  -حلي الذهب والفضة نسیئة

علة منع التفاضل أو الب�ع نسیئة بین ُحلي  هي الثمن�ة، و�ما أن الُحلي ل�س من األثمان، هذا �عني أن
الذهب واألوراق النقد�ة المعاصرة منعدمة، وما یؤ�د ذلك أن صندوق النقد الدولي �اعت�اره السلطة العل�ا 

م �منع الدول من استعمال الذهب �عملة نقد�ة 1978في العالم عن الس�اسات النقد�ة قد أصدرت عام 
قع القانوني الحالي ال یؤ�د قول الجمهور، و�كاد یتفق الناس الیوم أن الذهب لت�ادل السلع والخدمات، والوا

P128.والفضة المصوغة أص�حت سلعة من السلع التجار�ة لزوال علة الثمن�ة
1121FP

P129"�حسب تغّیر األزمنة واألمكنة واألحوال والن�ات والعوائد الفتوى  تغّیر الثالثة: القاعدة
1122FP  و�عّبر عنها

P130"ر تغّیر األحكام بتغّیر الزمانال ُینك" ال�عض �القول:
1123FP  وُ�ستفاد من هذه القاعدة أن الظروف الزمن�ة

والس�اسات النقد�ة التي جرت في ظّلها المعامالت المذ�ورة في األحادیث النبو�ة تختلف تماًما عن تلك 
لة بین الظروف في زمن ابن ت�م�ة وابن الق�م، ناه�ك عن الس�اسات النقد�ة في زماننا، فال تكاد تجد ص

�ختلف عن الواقع  صلى هللا عل�ه وسلمالذهب والفضة والنقود المعاصرة، ثم إن الواقع الذي عاشه النبي 
�ان �مثا�ة العین، سواء �ان مضروً�ا للنقد  صلى هللا عل�ه وسلمالحالي للمسلمین، فالذهب زمن الرسول 

 أو غیر مضروب �الحلي.
وتشا�ه الظروف هو الذي جعلهم  صلى هللا عل�ه وسلملنبي لذلك فإن ُقرب رأي جمهور الفقهاء بزمن ا

یرّجحون عدم جواز ب�ع الذهب �الذهب متفاضًال أو نسیئة، فقد �ان الذهب ثمًنا �ما الفضة، فكان الذهب 
 والفضة عملتین نقدیتین وزًنا ال عدًدا.

، دار ابن حزم للط�اعة والنشر 150عة في أصول الفقه المهمة، صالسعدي، عبد الرحمن، رسالة لط�فة جام) 127(
 ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة �الكو�ت.115، ص5، ج2الزر�شي، محمد، ال�حر المح�ط، ط والتوز�ع، بیروت

 .50حكام ب�ع وشراء حلي الذهب والفضة، صأالمصري، رفیق، ) 128(
 .41، ص1ابن الق�م، إعالم الموقعین، ج) 129(
 ، مط�عة الغرب اإلسالمي.149، ص1ج الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقه�ة،) 130(

377



P"كل ما عّمت بلیته خفت قضیته القاعدة الرا�عة:

131
1124FP".(عموم البلوى) 

الحالة أو الحادثة اّلتي تشمل �ثیرًا من الّناس و�تعّذر االحتراز " :�ارات الفقهاء أّن المراد بذلكع و�فهم من
ة، أو حاجة الّناس Pعنها، وعبَّر عنه �عض الفقهاء �الّضرورة العاّمة، و�عضهم �الّضرورة الماسَّ

132
1125FP وجاء ،

Pإلى معرفته" "ومعنى قولنا تعمُّ �ه البلوى أن �لَّ أحٍد �حتاج في ال�حر المح�ط:

133
1126FP ومن األدلُة على ،

اعت�ار هذه قاعدة "عموم البلوى" ما جاء عن داود بن صالح بن دینار التمار، عن أمه أن موالتها أرسلتها 
بهر�سة إلى عائشة رضي هللا عنها، فوجدتها تصّلي، فأشارت إلي أن ضعیها، فجاءت ِهرة فأكلت منها، 

إنها ل�ست " قال: صلى هللا عل�ه وسلمقالت: إن رسول هللا فلما انصرفت أكلت من حیث أكلت الهرة، ف
Pیتوضأ �فضلها صلى هللا عل�ه وسلم" وقد رأیت رسول هللا بنجس، إنما هي من الطّوافین عل�كم

134
1127FP ،

صلى هللا فوجود القطط في البیوت ومالمستها لألغراض والمأكوالت مما تعمُّ �ه البلوى، فشبهها النبيُّ 
ذین �خدمون الناس في منازلهم، فال �مكن أن یتحّرزوا منها، فجاء التخف�ف، و�شمل �الخدم ال عل�ه وسلم

 ذلك ما �أتي:
 وما ال �مكن االحتراز منه، أو ما �صیب الث�اب من طین الشوارع. صعو�ة التخلص من الشيء، .1
ن تكرار األمر على الشخص في ح�اته الیوم�ة مع المشقة، وُ�عتمد في ذلك على العرف إذا لم �ك .2

 هناك نٌص شرعي �حدد الشيء الكثیر والقلیل.
 انتشار الشيء �حیث �صعب على الناس ال�عُد عنه النتشاره وتفاقم الحاجة إل�ه. .3

و�مثل له الفقهاء قد�مًا: �اختالط الناس �الهرة، ولو قیل بنجاسة ما تالمسه الهرة لشقَّ ذلك على الناس،  
تجار للدفاتر في إث�ات حقوقهم، فلو لم تعتبر تلك الدفاتر حجة و�مّثل لذلك في الفقه المعاصر: استخدام ال

 في إث�ات الدیون لشّق ذلك علیهم؛ إذ سیؤدي ذلك إلى ض�اع حقوقهم.
�حیث �صعب على الشخص التعامل معه في الظروف االعت�اد�ة  كثرة الشيء وامتداد زمانه، .4

 بول، أو الدم...ونحوها.ف�أخذ حكمًا من �اب التخف�ف، �األشخاص الذین �عانون سلس ال

 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.72، ص1ابن نج�م، إبراه�م، األش�اه والنظائر على مذهب ابي حن�فة النعمان، ط) 131(
عة الفقه�ة الكو�ت�ة، . وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة، الموسو 206، ص1ابن عابدین، حاش�ة ابن عابدین، ج) 132(
 ، دار السالسل، الكو�ت.31، ص3، ج2ط
 .258، ص6الزر�شي، ال�حر المح�ط في أصول الفقه، ج) 133(
 ، وهو حدیث صح�ح.76، برقم 57، ص1أبو داود، سنن أبي داود، �تاب الطهارة، �اب سؤر الهرة، ج) 134(
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135تفاهة الشيء وقلته. .5
1128FP

 الخاتمة
أحمد هللا رب العالمین الذي وّفق وأعان عبده الفقیر لما سّطره في هذا ال�حث، و�رغم ما خّطه 

لة من العلماء األجّالء في هذا الموضوع قد�ًما، وما صّرح �ه علماء العصر، فقد توّصل ال�احث لُجم
 النتائج، على النحو اآلتي:

 النقود ُتطلق على المضروب من المعادن قد�ًما وحدیًثا. .1
 مّرت النقود في أطوار تار�خ�ة أر�عة. .2
 ُتقسم النقود إلى نقود خلق�ة وأخرى اصطالح�ة. .3
 �عض العلماء قصَر الثمن�ة على الذهب والفضة، و�عضهم زاد في ذلك. .4
 ، ولكل فر�ق أدلته.علة الر�ا في الذهب والفضة استن�اط�ة، واختلف الفقهاء في ب�انها .5
اختلف الفقهاء في تكی�ف األوراق النقد�ة على ثمان�ة أقوال، ورّجح ال�احث أنها نقد قائم بذاته  .6

 مستقّل لكنه ل�س خاًصا.
اختلف الفقهاء في حكم ب�ع ُحلّي الذهب والفضة نسیئة إلى قولین، و�میل ال�احث إلى القول  .7

ال�حث قواعد شرع�ة اعتمد علیها أصحاب القول  الثاني �ضوا�طه، وقد أثبت ال�احث في ثنا�ا
 الثاني.

و�وصي ال�احث �مواصلة ال�حث لتقر�ر ضوا�ط للحاجة التي تؤخذ �عین االعت�ار عند الفتوى 
 �جواز ب�ع ُحلي الذهب والفضة نسیئة.

وما �ان من صواب فمن هللا وحده، وما �ان غیر ذلك فمن الش�طان، ومن نفس ال�احث العاجزة، 
 ل هللا المغفرة والتوفیق.وأسأ

 والحمد � و�فى، وسالٌم على ع�اده الذین اصطفى
 المراجع والمصادر

 القرآن الكر�م •
 إبراه�م أن�س وآخرون، المعجم الوس�ط، مجمع اللغة العر��ة �القاهرة، دار الدعوة. .1

 http://yasaloonak.netالد�تور حسام الدین عفانة، موقع �سألونك ) 135(
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 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.1أحمد بن حنبل، المسند، تحقیق شعیب األرنؤوط وآخرون، ط .2
 ، دار السالم للط�اعة.1یوب، حسن، فقه المعامالت المال�ة، طأ .3
، دار طوق النجاة، 1ال�خاري، محمد إسماعیل، صح�ح ال�خاري، تحقیق محمد الناصر، ط .4

 مصر.
 ، مكت�ة الرشاد، الر�اض.2ابن �طال، علي، شرح صح�ح ال�خاري، تحقیق �اسر إبراه�م، ط .5
ي تْفِسیر غر�ِب أْلَفاِظ المَهّذِب، تحقیق مصطفى سالم، ط�عة �طال، محمد، النَّْظُم الُمْسَتْعَذُب فِ  .6

 ، المكت�ة التجار�ة، مكة المكرمة.1988عام 
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.3أحمد بن الحسین، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط البیهقي، .7
 م، مكت�ة1975، 2الترمذي، محمد ع�سى، سنن الترمذي، تحقیق أحمد شاكر وآخرون، ط .8

 مصطفى الحلبي، مصر.
 ، دار الكتب العلم�ة، بیروت.1ابن ت�م�ة، أحمد عبد الحل�م، الفتاوى الكبرى، ط .9
، مكت�ة الرشد، 1ابن ت�م�ة، أحمد عبد الحل�م، تفسیر آ�ات ُأشكلت، تحقیق عبد العز�ز الخل�فة، ط .10

 السعود�ة.
عبد الحّق، المكت�ة  الثعلبي، عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدینة، تحقیق حم�ش .11

 التجار�ة، مكة المكرمة. 
الجعیدي، ستر، أحكام األوراق النقد�ة والتجار�ة في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستیر من جامعة  .12

 أم القرى.
، مؤسسة 1ابن ح�ان، محمد، اإلحسان في تقر�ب صح�ح ابن ح�ان، تحقیق شعیب األرنؤوط، ط .13

 الرسالة، بیروت.
 د، المحلى �اآلثار، دار الفكر، بیروت.ابن حزم، علي بن أحم .14
ابن حزم، علي، مراتب اإلجماع في الع�ادات والمعامالت واالعتقادات، دار الكتب العلم�ة،  .15

 بیروت. 
 ، دار القلم، دمشق.1حماد، نز�ه، في فقه المعامالت المال�ة المعاصرة، قراءة جدیدة، ط .16
 ، حلب.، المط�عة العلم�ة1الخطابي، محمد، معالم السنن، ط .17
 ، دار الفكر، بیروت.1988، 2ابن خلدون، المقدمة، تحقیق خلیل شحادة، ط .18
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الخوارزمي، ناصر بن عبد السید، المغرب، بدون ط�عة و�دون تار�خ، دار الكتاب العر�ي،  .19
 بیروت.

، دار الرسالة، 1سل�مان بن األشعث، سنن أبي داود، تحقیق شَعیب األرنؤوط، ط أبو داود، .20
 بیروت.

 یل، تغیر الق�مة الشرائ�ة للنقود الورق�ة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، أمر�ك�ا.داود، ها .21
الدسوقي، محمد بن أحمد، حاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیر، بدون ط�عة و�دون تار�خ، دار  .22

 الفكر.
، دار الكتب العلم�ة، 1ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن، أحكام الخوات�م وما یتعلق بها، ط .23

 ت.بیرو 
م، دار الحدیث، 2004ابن رشد، محمد بن أحمد، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، دون ط�عة،  .24

 القاهرة.
، دار الفكر، 1الزحیلي، محمد مصطفى، القواعد الفقه�ة وتطب�قاتها في المذاهب األر�عة، ط .25

 دمشق.
 م، دار الخیر، دمشق.2006، 2الزحیلي، محمد، الوجیز في أصول الفقه اإلسالمي، ط .26
 الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقه�ة، مط�عة الغرب اإلسالمي. .27
، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة 2الزر�شي، محمد، ال�حر المح�ط في أصول الفقه، ط .28

 �الكو�ت.
 ، المط�عة الكبرى األمیر�ة، القاهرة.1الز�لعي، عثمان، تبیین الحقائق شرح �نز الدقائق، ط .29
، مجلة جامعة الملك عبد 10ود اإلسالم�ة �ما ین�غي أن تكون، عدد السبهاني،عبد الج�ار، النق .30

 العز�ز 
 م، دار المعرفة، بیروت.1993السرخسي، محمد بن أحمد، الم�سوط، ط�عة  .31
 السعدي، عبد الرحمن، رسالة لط�فة جامعة في أصول الفقه المهمة، دار ابن حزم، بیروت. .32
 ، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت.1ابن سیده، علي، المخصص، تحقیق خلیل جفال، ط .33
 م، دار المعرفة، بیروت.1990الشافعي، محمد بن إدر�س، األم، بدون ط�عة،  .34
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، دار النفائس، 6شبیر، محمد عثمان، المعامالت المال�ة المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ط .35
 األردن.

 .لكتب العلم�ة، بیروتالشر�یني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار ا .36
، دار الكتب العلم�ة، 1الصنعاني، عبد الرازق، تفسیر عبد الرزاق، تحقیق محمود عبده، ط .37

 بیروت.
 ، دار الفكر، بیروت.2ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ط .38
 بیروت. م، دار الكتب العلم�ة،2003، 3العر�ي، محمد بن عبد هللا، أحكام القرآن، ط ابن .39
، دار الغرب 1ابن العر�ي، محمد، الق�س في شرح موطأ مالك، تحقیق محمد ولد �ر�م، ط .40

 اإلسالمي.
 عل�ش، محمد، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، بدون ط�عة، دار المعرفة. .41
لعر��ة،، المكت�ة ا1ع�سى، موسى آدم، آثار التغّیرات في ق�مة النقود و��ف�ة معالجتها، ط .42

 الر�اض.
 م، دار الفكر، بیروت.1979ابن فارس، أحمد، معجم مقای�س اللغة، تحقیق عبد السالم هارون،  .43
، 1فتاوى اللجنة الدائمة لل�حوث العلم�ة، جمع أحمد الدو�ش، شر�ة العب�كان للط�اعة، ط .44
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، 1ماعیل، طالقاضي عّ�اض، ع�اض بن موسى، إكمال المعلم �فوائد مسلم، تحقیق �حیى إس .45

 دار الوفاء، مصر.
م، مكت�ة القاهرة. 1968ابن قدامة، المغني، بدون رقم ط�عة،  .46
 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.1القرافي، أحمد، الذخیرة، تحقیق محمد حجي وآخرون، ط .47
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ة في عقد التَّور�د"  "أحكام ب�ع الذَّهب والفضَّ
 فاطمة "محمد هیثم" أبو منشاراألستاذة 

 جامعة الز�تونة، تونس ،طال�ة د�توراه
fatimaabumunshar@gmail.com 

 الُمَلخَّص
ـة مـن خـالل عقـد التَّور�ـد، إْذ هـو المحـور  قصد هذا ال�حث إلى دراسـة حیث�ـات ب�ـع الـذَّهب، والفضَّ
ـــى اشـــتراطها،  ـــروط المخصوصـــة المنصـــوص علیهـــا، والمتَّفـــق عل ـــد تـــمَّ تحـــرِّي الشَّ ـــه المـــدار، فق الـــذي عل�

ى ب�ـان حق�قـة عقـد التَّور�ـد مـن خـالل توصـ�فه، وقـد ووجو�ها، وهـي: التَّقـا�ض، والحلـول، والتماثـل، ثـمَّ جـر 
ــائعة،  آثــرُت الــذَّهاب إلــى الجمــع بــین أقــوال العلمــاء المــانعین، و�ــین أقــوال العلمــاء الُمجیــز�ن لصــورته الشَّ
فذهبُت إلى جـواز العمـل �عقـد التَّور�ـد �صـورته العامَّـة عنـد تحقـق الحاجـة الملحـة، ووجـوب العمـل �البـدائل 

ــرع�َّة لعقــد التَّور�ــد ف�مــا دون ذلــك، وهــذا �شــكل عــام، ثــمَّ عمــدُت إلــى تب�ــان حق�قــة عقــد تور�ــد الــذَّهب،  الشَّ
ـة،  ة من خالل توص�فه، و��ان ُصوِره، ومسائله وقد انتهیُت إلى عدم جواز عقد تور�ـد الـذَّهب والفضَّ والفضَّ

ـروط  ائعة، أو �أّي صورٍة من صور البدائل؛ النتفـاء الشُّ هـت إلـى �صورته الشَّ المخصوصـة فیهمـا، وقـد َتوجَّ
ة في حالة واحدة، وهي: �ون التَّور�د على سبیل الوعد الملزم لطرف، ثم  جواز اتفاق�ة تور�د الذَّهب، والفضَّ

 حصول عقد الب�ع �شروطه المخصوصة في مجلس العقد.
Abstract 

This research intends to study the merits of selling gold and silver 
through supply contract. Specific stipulated and agreed upon conditions are 
studied with their requirements and obligations, including: receiving upon 
contract and exchange. Then, supply contract was explained and described, and 
I preferred to combine the opinions of scholars who forbid it and those who 
permit it.  

It can be concluded that supply contract is permitted in urgent cases, and 
is prohibited in all the other cases.  

Moreover, I clarified the supply contract of gold and silver in terms of 
description, forms, cases and types. I concluded that supply contract of gold and 
silver is not permissible in its common form, or in any other alternative form; 
because of the absence of its special conditions. 
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الُمَقِدَمة 
الة وا ـالم علـى سـیِّد المرسـلین، سـیدنا ُمحمـد صـلى هللا عل�ـه وسـلم، الحمد� ربِّ العالمین، والصَّ لسَّ

ین، و�عد:  وعلى آله، وأصحا�ه أجمعین، وَمن َت�عهم �إحسان إلى یوم الدِّ
فقد غدت المعـامالُت التِّجار�ـُة الُمعاصـرُة تنمـو ِبـوتیرٍة متزایـدٍة، و�طـرق مت�اینـٍة؛ وذلـك تسـهیًال لح�ـاة األفـراد 

ب بـــذل الجهـــد فـــي دراســـة هـــذه التَّعـــامالت المســـتجدة دراســـًة فقه�َّـــًة، مـــن خـــالل اعت�ـــار الماد�َّـــة، ممـــا یتطلَّـــ
ـــرع�َّة ومراعاتهـــا فـــي شـــتى مجـــاالت الح�ـــاة، و�ـــاألخص فـــي المجـــال االقتصـــادي، ومـــن هـــذه  األصـــول الشَّ

ــةاألصــول الك ــر�عة اإلســالم�َّة، تحــر�م التَّعامــل �الر�ــا �أنواعــه وأنمال�َّ طــه جم�عهــا، فهــو ، المشــهورة فــي الشَّ
ــ�ع الُمو�قــات؛ لكونــه �ســ�ًا حرامــًا، والكســب الحــرام مــدعاٌة لغضــب هللا، وعــدم َقبــول العمــل،  معصــ�ة مــن السَّ
�ــا، وجــب  ـة مــن األجنــاس التــي �جـري فیهــا الرِّ ــد هللا تعــالى آكلــُه �حـرٍب منــه، و�ــون الــذَّهب، والفضَّ وقـد توعَّ

ُز عنــد المعاملــة بهــا، ودراســة التعــا مالت الطارئــة علیهــا، دراســًة واســعًة، مستف�ضــًة، دق�قــًة، وهــذا مــا التَّحــرُّ
ة في عقد التَّور�د".  سیتمُّ �حثه تحت عنوان: "أحكام ب�ع الذَّهب، والفضَّ

 أهم�َّة ال�حث
ــر�عة اإلســالم�َّة، مــن أوالً  ــِة فــي عقــد التَّور�ــد ألصــول الشَّ : ب�ــان مــدى مطا�قــة معاملــة ب�ــع الــذَّهِب، والفضَّ

 عدمه.
ـــرع�َّة ان�ـــاً ث ین، وذلـــك مـــن خـــالل االلتـــزام �األحكـــام الشَّ ـــر�عة اإلســـالم�َّة فـــي حفـــظ الـــدِّ : تحقیـــق مقاصـــد الشَّ

ة في عقد التَّور�د.  المتعلقة ِبَب�ع الذَّهب والفضَّ
رع�َّة التي �مكن الوقوع فیها ممَّن �عمل، و�ستثمر في هذا المجال التِّجاري.ثالثاً   : تجنُّب المخالفات الشَّ

ــة فــي عقــد التَّور�ــد مــن خــالل ا�عــاً ر  : إظهــار االهتمــام �المســتجدات المعاصــرة التــي منهــا ب�ــع الــذَّهب والفضَّ
رعي فیها؛ ل�كون مرجعًا للعاملین، والمهتمین في هذا الحقل على وجه  دراستها، وتحلیلها، و�براز الحكم الشَّ

 الخصوص.
 أهداف ال�حث: 

ة في بأوالً  روط الخاصَّ ة، وتحلیُلها، وحصُرها.: معرفة الشُّ  �ع الذَّهب، والفضَّ
: توض�ح معنى عقد التَّور�د، مـن خـالل تحلیـل عناصـره التـي �قـوم علیهـا، ثـم الوصـول إلـى توصـ�فه، ثان�اً 

ـة  بب�ان تكی�فه الفقهي، واألر�ان التي ال �قوم إالَّ بها، تمهیدًا للوصول إلى حكـم عمل�َّـة ب�ـع الـذَّهب، والفضَّ
 من خالله.
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ـــة فـــي عقـــد التَّور�ـــد مـــن خـــالل النَّظـــر فـــي حیث�ـــات هـــذه ثـــاً ثال ـــارع فـــي ب�ـــع الـــذَّهب، والفضَّ : ب�ـــان حكـــم الشَّ
 المعاملة، والرَّ�ط بین أطرافها، والموازنة بین مصالحها، وغوائلها.

ــة فــيرا�عــاً  ــص أحكــام ب�ــع الــذَّهب، والفضَّ : إعــداد �حــث فقهــي، ُمقــارن، ُمتخصــص، ُیثِبــت، و�كشــف، وُ�محِّ
 قد التَّور�د.ع

ظهرت هـذه القضـ�َّة الفقه�ـة نت�جـًة؛ التسـاع رقعـِة التعـامالِت المال�َّـِة لألفـراد، والمؤسسـات، مشكلة ال�حث: 
�اإلضافة إلى ارتفاع مسـتوى المتطل�ـات االقتصـاد�ة علـى جم�ـع األصـعدة، ف�ظهورهـا اسـتلزم اإلجا�ـة عـن 

ـة مـن خـالل عقـود التَّور�ـد؛ للخلـوص إلـى اإلشكاالت، والتساؤالت، التي حصلت بوقوع ب�ـع الـذَّ  هب، والفضَّ
ـرعي مـن خـالل المحافظـة علـى  عدد من األحكام الفقه�َّة؛ إلحكام هذه المعاملة، و��قائها ضمن اإلطار الشَّ

ر�عة اإلسالم�َّة، من خالل اإلجا�ة على عدد من التساؤالت، منها:  األصول الكلَّ�َّة في الشَّ
روط الخاصَّ  .1 ة؟ما هي الشُّ  ة في ب�ع الذَّهب، والفضَّ
 ما ه�ة عقد التَّور�د، وقوامه، و�واعثه؟ .2
 ما هو توص�ف عقد التَّور�د، وتكی�فه الفقهي؟ .3
ة من خالل عقد التَّور�د �صورته العامَّة؟ .4  هل �صح ب�ع الذَّهب، الفضَّ
ة من خاللها؟ .5  ما هي الصورة التي �مكن ب�ع الذَّهب والفضَّ

ــنهج ال�حــث، و�جراءاتــه:  ، مســتفیدًة مــن المنهجــین ام ت�عــُت فــي دراســة موضــوع ال�حــث المــنهج الوصــفيَّ
راســـات، واأل�حـــاث الفقه�َّـــة االســـتقرائي، واالســـتنتاجي، َوْفـــَق الخطـــواِت العلم�َّـــة، المعلومـــة، الُمتَّ  �عـــة فـــي الدِّ

رع�َّة، من منهج جمع المعلومات، و�تابتها، وتحر�رها، ومناقشتها، حتى توث�قها، وَعزْ  ِوها إلى أصـولها، الشَّ
 ومظانِّها.

ا�قة:  راسات السَّ ثمََّة دراساٌت علم�َّـٌة، موضـوعها عقـد التَّور�ـد، سـواء أكانـت رسـائَل ماجسـتیر، أو أ�حاثـًا الدِّ
ور�َّــة، فــي المملكــة العر��َّــة الســعود�َّة، أوأ�حاثــًا أخــرى منشــورة فــي  منشــورة فــي مجلَّــة ال�حــوث اإلســالم�َّة الدَّ

�ـــا واألجنـــاس الر�و�ـــة، وثالثـــة مجلَّـــة مجمـــع  الفقـــه اإلســـالمي، فـــي جـــدة، أو غیرهـــا، وأخـــرى موضـــوعها: الرِّ
موضوعها ب�ع الذهب والفضة وتطب�قاته المعاصرة، ولكن لم یـتم إفـراد هـذه الجزئ�ـة فـي دراسـة مسـتقلٍَّة، أو 

األحكــام الفقه�ــة لنــوازل " :األولــىمنحهــا القــدر الكــافَي مــن ال�حــث، والنَّظــر، إالَّ فــي رســالتین انتثــین، همــا 
ة" ، للمؤلف: ناصر بن عبد الكر�م البر�اتي، رسالة ماجستیر، جامعة اإلمام محمد بن سعود الذَّهب والفضَّ

صكوك عقود التَّور�د، دراسة مقارنة بین الفقه : "الثَّان�ةم، و2008اإلسالم�ة، المملكة العر��ة السعود�ة، 
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كوكاإلسالمي والتَّشر�عات األردن�َّة  "، للمؤلف: "محمد علي" یوسـف الهواملـة، رسـالة د�تـوراه، النَّاظمة للصُّ
م، َتطرَّق ال�احثان إلى الحدیث عن موضوع هـذا ال�حـث 2015جامعة العلوم اإلسالم�َّة العالم�َّة، األردن، 

مســـائل �إ�جـــاز، وذلـــك ت�عـــًا الخـــتالف طب�عـــة الرَّســـائل العلم�َّـــة عـــن ال�حـــث المتخصـــص أوًال، واخـــتالف ال
 والفروع الفقه�َّة المتناولة ثان�ًا، �اإلضافة إلى االختالف في ص�اغة، المسائل الفقه�َّة وعرضها ثالثًا.

مت هذا ال�حث إلى خطة ال�حث:  : ذ�رُت فیها أهم�َّة، ال�حـث وأهدافـه، وُمشـكلته، �اإلضـافة إلـى مقدمةقسَّ
راسات ا�قة، أمَّا الم�احث فهي على النحو التالي: المنهج واإلجراءات المتَّ�عة ف�ه، ثم ذ�رُت الدِّ  السَّ

ة، روط الَمخصوصة في ب�ع الذَّهب، والفضَّ  وف�ه: الم�حث األول: الشُّ
 شرط التَّقا�ض. المطلب األول:

 : تعر�ف التَّقا�ض لغًة، واصطالحًا.الفرع األول
 : وقت تمام التَّقا�ض.الفرع الثَّاني
 ض.: ��ف�َّة التَّقا�الفرع الثَّالث

 : شرط الُحلول.المطلب الثَّاني
 : تعر�ف الحلول لغًة، واصطالحًا.الفرع األول
 : وقت الحلول.الفرع الثَّاني

 : شرط التَّماثل.المطلب الثَّالث
 : تعر�ف التَّماثل لغًة، واصطالحًا.الفرع األول
 : ف�َم ُ�شترط التَّماثل.الفرع الثَّاني

ة عقد تور�د الذَّهب، الم�حث الثَّاني:  ، وف�ه: والفضَّ
 : تعر�ف عقد التَّور�د لغًة.المطلب األول
 : توص�ف عقد التَّور�د.المطلب الثَّاني

 : صورة عقد التَّور�د، وعناصره، وفكرته، و�واعثه.الفرع األول
 : أقوال الفقهاء المعاصر�ن في عقد التَّور�د.الفرع الثَّاني

ة.: توص�ف عقد تور�د الذَّهب، و المطلب الثَّالث  الفضَّ
ة وصوره.الفرع األول  : أنواع تور�د الذَّهب والفضَّ
 : المواعدة �الصرف.الفرع الثَّاني
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ة، وعناصرها.الفرع الثَّالث  : الصورة التي �صح بها تور�د الذَّهب والفضَّ
 : وفیها النتائج، والتَّوص�ات الُمتعلِّقة �ال�حث.الخاتمة

روط الَمخصوصة في ب�ع ة. الم�حث األول: الشُّ  الذَّهب، والفضَّ
ـرع�َّة علـى الوقـائع، والمسـتجدات، هـو تصـورها؛  إنَّ األصل الذي ال بـدَّ منـه فـي إ�جـاب األحكـام الشَّ
ــــرع عــــن تصــــوره، والعلــــم �حقــــائق  ــــيء َف لتطبیــــق األحكــــام علیهــــا �مــــا یتوافــــق، وواقعهــــا، فــــالحكُم علــــى الشَّ

تصورها، فمـن المعلـوم وجـود شـروط َتحُكـم عقـد الب�ـع، إذ المعامالت، والوعُي �معانیها ُ�عدُّ َمدخًال أساس�ًا ل
هـو مـن العقـود األساســ�َّة التـي ُتحِكـم التَّصـرفات المال�َّــة بـین األفـراد؛ فـإلدراك الغا�ــة مـن التَّصـرف المتمثــل 
ــًة، �جــب علــى األطــراف المتعاقــدة االلتــزام �شــروط الب�ــع عمومــًا، وشــروط ب�ــع  ــة خاصَّ بب�ــع الــذَّهب، والفضَّ

ــة خصوصــًا، ابتــداًء مــن شــروط االنعقــاد، وانتهـاًء إلــى شــروط اللــزومالـذَّ  (هب، والفضَّ
1129F

ــروط هــي )1 ، فهــذه الشُّ
ــارع  لهــا، فــإذا خولــف أي شــرط، اختلَّــت المعاملــة، وُســِلب الوصــف  -ســ�حانه-شــروط منوطــة �اعت�ــار الشَّ

�ــا، ــرعي منهــا، أو �عضــه، واكتســب وصــفًا آخــَر غیــَر شــرعّي، أال وهــو الرِّ َم فقــد  الشَّ َأَحــلَّ �َُّ اْلَبْ�ــَع َوَحــرَّ
َ�ا )1130Fالرِّ

ـرط األوسـع الـذي )2 روط المخصوصة، فهي موضـوع هـذا الم�حـث، و�مكـن القـول: إنَّ الشَّ ، وأمَّا الشُّ
روط المخصوصة (�عبِّر عن الشُّ

1131F

�ا، وشبهِته، إذا �ان أحـد البـدلیِن مـن  )3 جم�عها هو أْن َ�خلو العقد من الرِّ
(�و�ةاألجناس الرِّ 

1132F

4(. 
 : شرط التَّقا�ض.المطلب األول

: تعر�ف التقا�ض لغًة، واصطالحًا.  الفرع األول

ـروط، والتقسـ�م الـذي ذ�ـرت هـو تقسـ�م الحنف�َّـة، فعنـدهم شـروط انعقـاد، وشـروط صـحة، ثـم  )1( اختلف الفقهـاء فـي تقسـ�م الشُّ
ر الُمختار ابن عابدین، شروط نفاذ، فشروط لزوم.  ).504\4، (ردُّ الُمحتار على الدُّ

 ).275سورة ال�قرة، اآل�ة: ( )2(
ــرف فـي الفقــه اإلســالمي)، روزي، 355-350\62، (الموســوعة الفقه�َّـةینظـر: لجنـة،  )3( )، 74-54، ص: (أحكــام الصَّ

ــة وتطب�قاتــه )، حســین، 81-41، ص: (أحكــام صــرف النُّقــود والعمــالت فــي الفقــه اإلســالميال�ــاز،  ب�ــع الــذَّهب والفضَّ
أحكـــام ). بــدوي، 27-24، ص: (عالقـــة القــ�ض �ـــالعقود وصـــوره قــد�مًا وحـــدیثاً )، متــولي، 120-64، ص: (المعاصــرة

رف اإللكتروني في الفقه اإلسالمي  ). 24-20، ص: (الصَّ
 ).40، ص: (عقد الب�عینظر: الزرقا،  )4(
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ـيء: أخـذهأوالً  (: تعر�ف التَّقا�ض لغًة: هو مصدر للفعل ق�ض، ف�قال قـ�ض الشَّ
1133F

، والقـ�ُض: جمـع )5
ــــيء (الكــــف علــــى الشَّ

1134F

ــــيء فــــي ق�ضــــك، )6 ــــيء، وق�ضــــت عل�ــــه بیــــدي، وقــــد صــــار هــــذا الشَّ ، وق�ضــــت الشَّ
(وق�ضتك، إذا صار في ملكك

1135F

(، و�قال هو: ما ُق�ض من أموال النَّاس)7
1136F

8(. 
(: تعر�ف التَّقا�ض اصطالحاً ثان�اً 

1137F

: لم تختلف تعبیرات الفقهاء في ب�ان ماه�َّـة القـ�ض �ثیـرًا، فهـم )9
ــيء، والقــدرة علــ ى متفقــون علــى ماهیَّتــه �المجمــل، فــال خــالف بیــنهم علــى أنَّ القــ�ض هــو الــتَّمكن مــن الشَّ

 ).246، ص: (مختار الصحاحالرازي،  )5(
 ).214\7، (لسان العربابن منظور،  )6(
). 354\1، (جمهرة اللغةابن در�د،  )7(
 ).1100\3، (الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ةالجوهري،  )8(
قیل أنَّه لم �كن للفقهاء تعر�ف خاص �حد الق�ض، وقد اتجهت نظرتهم في ب�انه إلى الطر�قة التي یـتمُّ بهـا القـ�ض، وقـد  )9(

ا الذي أقوله فإنَّ ال�احثین أصحاب هذه المقولة ل�سوا دق�قین،  مت أقوال الفقهاء إلى اتجاهین في تحدید حق�قة الق�ض، أمَّ ُقسِّ
القـ�ض وأثـره فـي ). صـوص، 417-405\6، (لقـ�ض: صـوره، و�خاصـة المسـتجدة منهـا، وأحكامهـااالقره داغـي،  ینظر:
). بلع�ــاس، 28-20، ص: (التَّقــا�ض فــي الفقــه اإلســالمي وأثــره علــى البیــوع المعاصــرة). الجنكــو، 8-4، ص: (العقــود

 ).32-30، ص: (قاعدة التَّقا�ض في العقود المال�َّة وتطب�قاتها في الفقه اإلسالمي
كما وأظن أنهم قد نقلوا هذه النُّصوص من �حث الد�تور علي القره داغي في معـرض وصـوله إلـى حق�قـة القـ�ض فـي �حثـه 

فقـد قـال: "...لكنـه ثـار الخــالف  -مـع عـدم إشـارتهم إل�ـه-م، 1990المنشـور فـي مجلـة المجمـع الفقهـي العـدد السـادس لعـام 
المختلفة في ��ف�ة تمـام القـ�ض. ثـم إنَّ أكثـر الفقهـاء لـم �كـن فـي ُخْلـدهم  بین الفقهاء في تحدید مفهومه ت�عًا لوجهات نظرهم

القــ�ض: صــوره، القــره داغــي،  أْن �ضــعوا تعر�فــًا جامعــًا لجم�ــع أقســام القــ�ض، و�نَّمــا بینــوه مــن خــالل أنواعــه...". ، ینظــر:
 ).405\6، (و�خاصة المستجدة منها، وأحكامها

كتور علـي أ فـه �أنَّــه: ومـع أنَّـي أرى أنَّ الـدُّ �ضـًا غیـر دقیــق فـي بدا�ـة حدیثـه، إالَّ أنَّـه فـي نها�ــة تحق�قـه فـي معنـى القـ�ض عرَّ
ن مــن التَّســلم بــال مــانع، وال حائــل حســب العــرف".  القــره داغــي، ینظــر: "التخل�ــة بــین العاقــد والمعقــود عل�ــه علــى وجــه یــتمكَّ

 ).417\6، (الق�ض: صوره، و�خاصة المستجدة منها، وأحكامها
فــه الحنف�َّــة، �اإلضــافة إلــى وجــود تعر�فــات  فهــذا التَّعر�ــف هــو عْینــه تعر�ــف الكاســاني للقــ�ض، فــإذًا هنــاك تعر�ــف جــامع عرَّ

أخـرى عنـد المـذاهب ال تفتـرق عنــه �ثیـرًا و�ن �انـت بب�ـان طر�قــة القـ�ض، فقولـه مـردود  �الــذي ورد فـي �تـب الفقهـاء �الــذي 
ا ثان�اً  : قوله أنَّهم اختلفوا في تحدیـد مفهومـه أ�ضـًا غیـر مسـلم فقـد ظهـر اتفـاقهم أنَّ القـ�ض هـو أوردته في المتن هذا أوًال، أمَّ

، أمَّا قوله: إنَّ أصل الخالف هـو اخـتالفهم فـي -والد�تور أورد هذه النقطة في معرض ب�ان التَّعر�ف–التَّمكن من التَّصرف 
صـت طر�قـة -لقائمتمام الق�ض فهو غیر صح�ح؛ ألنَّ تمام الق�ض اعتبروه �العرف ا ـرع�َّة إْن َخصَّ مع مراعاة النُّصـوص الشَّ

ا�ط واحد في تحدید تمام الق�ض.-للق�ض في نوع معیَّن، فهي قطعًا مقدمة على العرف  ، فالضَّ
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التَّصــرف ف�ــه، واالســتیالء عل�ــه، �غــض النَّظــر عــن ��ف�َّــة ق�ضــه، أو �ــون القــ�ض تامــًا أو ناقصــًا، وهــذا 
ظــاهر مــن ع�ــارات الفقهــاء فــي �تــبهم، والتَّــالي �عــض نصوصــهم فــي القــ�ض، فقــال الحنف�َّــة: إنَّ القــ�ض: 

("هــو التَّمكــین، والتَّخلــي، وارتفــاع الموانــع ُعرفــًا، وعــادًة حق�قــة" 
1138F

ــا المالك�َّــة فقــالوا: "قــ�ض العقــار... )10 ، أمَّ
(�التَّخل�ــة بینــه، و�ــین المشــتري، وتمكنــه مــن التَّصــرف ف�ــه بتســل�م المفــات�ح"

1139F

، وفــي موضــع آخــر، عرَّفــوا )11
(التَّخل�ة �أنَّها: "التَّمكین من الق�ض، والتَّصرف..."

1140F

افع�َّة، فقالوا: "َقَ�ْضتُّ الدار واألرض والعبد )12 ، أمَّا الشَّ
(وال�عیـــر، یر�ـــدون بـــذلك االســـتیالء، والـــتَّمكن مـــن التَّصـــرف"

1141F

، والحنابلـــة قـــالوا: "القـــ�ض فـــي �ـــل شـــيء )13
(�التَّخل�ة مع التَّمییز؛ ألنَّه خلَّى بینه و�ین المب�ع من غیر حائل، فكان ق�ضًا له..."

1142F

14( .
 : وقت تمام التَّقا�ض.الفرع الثَّاني

ة، وهذا ما نقله ابن أجمع أهل العلم على وجوب تقا�ض البدلیْ  ن قبل االفتراق في ب�ع الذَّهب، والفضَّ
ـــرف فاســـد" (المنـــذر فقـــال: "أجمعـــوا أنَّ المتصـــارفین إذا تفرقـــا قبـــل أْن یتقا�ضـــا فـــإنَّ الصَّ

1143F

، إذًا ال �جـــوز )15
االفتــراق قبــل التَّقــا�ض، ولكـــن اختلــف الفقهــاء فــي القـــ�ض هــل هــو علــى الفـــور، أو علــى التَّراخــي، علـــى 

 ، هما: فر�قین
(: جمهــور الفقهــاء مــن الحنف�َّــةالفر�ــق األول

1144F

ــافع�َّة)16 (، والشَّ
1145F

(، والحنابلــة)17
1146F

، قــالوا �عــدم اشــتراط )18
الفور�َّــة فــي القــ�ض، بــل إنَّــه �صــح علــى التَّراخــي فــي أي وقــت قبــل االفتــراق، فــالمعتبر هــو ق�ــام المجلــس 

 ودوامه، قبل التَّفرُّق.
(: المالك�َّةالفر�ق الثَّاني

1147F

لوا �عدم صحة الب�ع إذا �ان التَّقا�ض غیـَر نـاجز، فـوَر ب�ـع الـذَّهب، ، قا)19
ة، فاشترطوا إذًا الفور�ة في التَّقا�ض، فقد قاسوا تأُخر الق�ض عن العقد، على االفتراق قبل القـ�ض،  والفضَّ

 ).148\5، (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني،  )10(
رح الكبیر على مختصر خلیلالدردیر،  )11(  ).145\3، (الشَّ
 ).221\2، (أسهل المداركناوي، الكش )12(
 ).106، ص: (اإلشارة إلى اإل�جاز في �عض أنواع المجازالعز بن عبد السالم،  )13(
 ).85\4، (المغنيابن قدامة،  )14(
 ).97، ص: (اإلجماعابن المنذر،  )15(
 ).81\3، (الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتدي). المرغیناني، 3\14، (الم�سوطینظر: السرخسي،  )16(
افعيینظر: الِعمراني،  )17(  ).404\9، (المجموع شرح المهذَّب). النووي، 176\5، (الب�ان في مذهب اإلمام الشَّ
 ).41\4، (المغنيینظر: ابن قدامة،  )18(
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ر الق�ض عن العقد �حكم عدم الق�ض �االفتراق (�جامع عدم حصوله، فجعلوا حكم تأخُّ
1148F

أجازوا، ولكنَّهم )20
(التأخیر ال�سیر في قول

1149F

یِن ِمْن َحَرجٍ ؛ لقول هللا تعالى: )21 )1150Fَوَما َجَعَل َعَلْ�ُكْم ِفي الدِّ

، وأجازوا االفتراق )22
(قبل التَّقا�ض في قول

1151F

 ؛ للغل�ة.)23
أمَّا الذي أدَّى أوًال إلى اختالف �لمة الفقهاء في هذه المسألة هو اخـتالفهم فـي المـراد مـن لفـظ "هـاء 

(وهــاء"
1152F

فــي األصــل الــذي ُرِوي: عــن ابــن ِشــَهاب، عــن ماِلــك بــن َأْوس، أخبــره: َأنَّــُه الــَتَمَس َصــْرفًا ِ�ِماَئــِة  )24
ِ، َفَتَراَوْضــَنا (ِدیَنــاٍر، َفــَدَعاِني َطْلَحــُة ْبــُن ُعَبْیــِد �َّ

1153F

ــي، َفَأَخــَذ الــذََّهَب ُ�َقلُِّبَهــا ِفــي َیــِدِه، ُثــمَّ  )25 َحتَّــى اْصــَطَرَف ِمنِّ
ِ َال ُتَفاِرُقُه َحتَّى َتْأُخـَذ ِمْنـُه، َقـَقاَل: حَ  ِ تَّى َ�ْأِتَي َخاِزِني ِمَن الَغاَ�ِة، َوُعَمُر َ�ْسَمُع َذِلَك، َفَقاَل: َ��َّ اَل َرُسـوُل �َّ
ـ ـِعیِر ِر�ـًا ِإالَّ َهـاَء َوَهـاَء، : "الذََّهُب ِ�الذََّهِب ِر�ًا ِإالَّ َهاَء َوَهاَء، َوالُبرُّ ِ�اْلُبرِّ ِر�ًا ِإالَّ َهـاَء َوَهـاَء، َوالشَّ ِعیُر ِ�الشَّ

(َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر ِر�ًا ِإالَّ َهاَء َوَهاَء"
1154F

26(. 

ــرح الكبیــر علــى مختصــر خلیــل). الـدردیر، 304\4، (مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختصــر خلیــلینظـر: الحطَّــاب،  )19( ، الشَّ
)3\158.( 
 ).386\12، (الجامع لمسائل المدونة: ابن یونس، ینظر )20(
 ).303\4، (مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیلینظر: الحطَّاب،  )21(
 ).78سورة الحج، اآل�ة: ( )22(
 ).303\4، (مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیلینظر: الحطَّاب،  )23(
 ).321\3، (بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصدینظر: ابن رشد الحفید،  )24(
ین العینــي،  )25( عمــدة القــاري شــرح صـــح�ح ُ�َقــال: فــالن ُیــراوض فالنــًا علــى َأمــر �ــَذا، َأي: یدار�ــه لُیدخَلــه ف�ـــه. بــدر الــدِّ

 ).293\11، (ال�خاري 
ــعیر، (، صــح�ح ال�خــاري ال�خــاري  )26( ــعیر �الشَّ )، وهنــاك روا�ــة 2174)، رقــم الحــدیث: (74\3، �تــاب البیــوع، �ــاب ب�ــع الشَّ

َراِهَم؟ َفَقـاَل َطْلَحـُة ْبـُن ُعبَ  أخرى: عن ابن ْیـِد شهاب، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، َأنَُّه َقـاَل: َأْقَبْلـُت َأُقـوُل َمـْن َ�ْصـَطِرُف الـدَّ
، َ�ِهللا : َأِرَنا َذَهَ�َك، ُثمَّ اْئِتَنا، ِإَذا َجاَء َخاِدُمَنا، ُنْعِطَك َوِرَقَك، -ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  َوُهوَ  -ِهللا  َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّـاِب: َ�ـالَّ

ــُه، َفــِإنَّ رســول هللا  ــِه َذَهَ� نَّ ِإَلْ� ــاْلُبرِّ ِر�ــًا، ِإالَّ َهــاَء َلُتْعِطَینَّــُه َوِرَقــُه، َأْو َلَتــُردَّ ــَوِرُق ِ�الــذََّهِب ِر�ــًا، ِإالَّ َهــاَء َوَهــاَء، َواْلُبــرُّ ِ� َقــاَل: "اْل
ِعیُر �ِ  ِعیِر ِر�ـًا، ِإالَّ َهـاَء َوَهـاَء، َوالتَّْمـُر ِ�ـالتَّْمِر ِر�ـًا، ِإالَّ َهـاَء َوَهـاَء". مسـلم، َوَهاَء، َوالشَّ ، �تـاب المسـاقاة، �ـاب صـح�ح مسـلمالشَّ

رف و��ع الذَّهب �الورق نقدًا، (  ).79)، رقم الحدیث: (1209\3الصَّ
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ـة ر�ـا إالَّ مـا  اللة: یدل هذا الحدیث �منطوقـه علـى شـرط�َّة القـ�ض، فكـلُّ ب�ـٍع للـذَّهب، والفضَّ وجه الدَّ
(كان ف�ه التَّقا�ض حاضرًا، أمَّا قوله هاء

1155F

َأو: هات، فعندما �قول أحدهما: خذ، �قول اآلخـر: ، أي: ُخذ، )27
(هات، والمَراد َأنَّهما یتقا�ضان في اْلمْجلس قبل التَّفرُّق 

1156F

28(. 
: هـذا اللفـظ لـه ُمـرادان، األول:  افعي في معرض معرفة المراد من لفظ "هاء وهـاء" إنَّ قال اإلمام الشَّ

اني: حـدوث التَّقـا�ض قبـل التَّفـرُّق، وقـد احتمـل الفور�ة في الق�ض أي األخذ مـع العطـاء فـي آن واحـد، والثَّـ
ــافعي المعنــى الثَّــاني بنــاًء علــى: اعت�ــاره تفســیر  ــواء، فقــد رجــح اإلمــام الشَّ اللفــظ هــذین المعنیــین علــى  السَّ

(الرَّاوي 
1157F

(للحدیث )29
1158F

االفتـراق  ؛ فالمعتبر هو المعنى الذي حمله عل�ه الرَّاوي، فعدم قبـول سـیدنا عمـر )30
(التَّقا�ض هو حمل للفظ علـى المعنـى الثَّـانيقبل تمام 

1159F

ـافعي )31 ـا ثان�ـًا: فقـد احـتج اإلمـام الشَّ ، وهـذا أوًال، أمَّ
لمــا رجحــه �اعت�ــار مصــلحة الع�ــاد فــي الحاجــة إلــى التَّ�ســیر والقــول �الفور�ــة هــو قــول �المشــقَّة، والتَّكل�ــف، 

ارع (وهذا ممتنع من أن �كون مرادًا للشَّ
1160F

32(. 

�ا رجُل، وللرَُّجَلْین: هاؤما، وللرِّجال: هاؤم...، وهاء: حـرٌف لغة: "ها �معنى: ُخْذ، ف�ه لغاٌت للعرب معروفٌة، وُ�قال: ها  )27(
�ســـتعمل فـــي الُمَناَوَلـــة، تقـــول: هـــاء، وهـــاك، ... وتقـــول للّرجـــل هـــاَء، وللمـــرأة هـــائي، ولالثنـــین مـــن الرِّجـــال والّنســـاء: هاؤمـــا، 

...". الفراهیدي،   ).102\4، (كتاب العینوللرِّجال: هاؤم، وللنِّساء: هاؤنَّ
ین العیني، بد )28(  ).252\11، (عمدة القاري شرح صح�ح ال�خاري ر الدِّ
ــافع�َّة عــدم اعت�ــار تفســیر الــرَّاوي، عنــد احتمــال الخبــر أمــر�ن؛ لرؤ�تــه أنَّــه أظهــر فــي أحــدهم؛  )29( مــع إنَّــه مــن أصــول الشَّ

ك، أمَّا الحتمال أْن �كون ما ذهب إل�ه عن دلیل، أو مجرد شبهة، فال یؤخذ بتفسیره �صرف الخبر عن ظا هره؛ لحصول الشَّ
إنَّـــه �قبـــل ذلـــك؛ ألنَّـــه أعـــرف �معنـــى الخطـــاب. ینظـــر: ، قیـــل إذا احتمـــل اللفـــظ أمـــر�ن احتمـــاًال واحـــدًا، فصـــرفه إلـــى أحـــدهما

 ).37، ص: (اللمع في أصول الفقهالشیرازي، 
 ).10\4، (المغنيینظر: ابن قدامة،  )30(
عــدم االفتــراق مــا لــم یــتم القــ�ض فــي روا�ــة ســماك بــن حــرب، عــن ســعید بــن  وُ�ظــن أنَّ هــذا التَّوجــه ُیــدعم �ــالنَّص علــى )31(

جبیر، عن ابن عمر، قال: �نت أب�ع اإلبل �ال�ق�ع فأب�ع �الدنانیر، وآخذ الدراهم وأب�ـع �الـدراهم وآخـذ الـدنانیر، آخـذ هـذه مـن 
ــي أب�ــع اإلبــل ، وهــو فــي بیــت حفصــة فقلــت: �ــا رســول هللا، هــذه وأعطــي هــذه مــن هــذه فأتیــت رســول هللا  رو�ــدك أســألك إنِّ

�ال�ق�ع فأب�ع �الدنانیر، وآخذ الـدراهم وأب�ـع �الـدراهم، وآخـذ الـدنانیر آخـذ هـذه مـن هـذه وأعطـي هـذه مـن هـذه، فقـال رسـول هللا 
 ،ـاب فـي اقتضـاء الـذَّهب، مـن سـنن أبـي داود: "ال �أس أْن تأخذها �سعر یومها ما لـم تفترقـا و�ینكمـا شـيء". أبـو داود� ،
الغلیــل فــي تخــر�ج أحادیــث  إرواء)، قــال األل�ــاني: هــذا حــدیث ضــع�ف، وقــد بــیَّن علَّتــه. ینظــر: األل�ــاني، 150\3لــورق، (ا

 ).174\5، (منار السبیل
 ).78\5، (الحاوي الكبیرینظر: الماوردي،  )32(
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فرجَّحوا المعنى األول، فال �حتمـل هـذا اللفـظ سـوى األخـذ المت�ـادل الحاصـل مـن طرفـي  أمَّا المالك�َّة
ر اللفظ (العقد؛ لهذا ُ�رِّ

1161F

، َفَحَصر اإلمام مالك ب�ع الـذَّهب �األخـذ، والعطـاء فـي حضـرة الب�ـع دون تـأخیر )33
(بناًء على اعت�اره تفسیر راوي الحدیث أ�ضاً 

1162F

عن عبد هللا بن عمـر؛ ، في روا�ة اإلمام مالك، عن نافع، )34
أنَّ عمـر بــن الخطَّــاب، قــال: ال تب�عـوا الــذَّهَب �الــذَّهب، ِإالَّ ِمــْثًال ِ�ِمْثـٍل، َوَال ُتِشــفُّوا َ�ْعضــها علــى َ�ْعــٍض، وال 

الــذََّهِب، َأَحــُدُهَما تب�ُعــوا الــَوِرَق ِ�ــاْلَوِرِق، ِإالَّ ِمــْثًال ِ�ِمْثــٍل، وال ُتِشــفُّوا َ�ْعَضــها علــى �ْعــٍض، وال َتِب�ُعــوا اْلــَوِرَق �ِ 
َمـاُء ُهـَو -َمـاَء، َغاِئٌب، َواْآلَخُر َناِجٌز، َوِ�ِن اْسَتْنَظَرَك ِإَلى َأْن َیِلَج َبْیَتُه، َفَال ُتْنِظْرُه، ِإنِّـي َأَخـاُف َعَلـْ�ُكُم الرَّ  َوالرَّ

َ�ا 1163F«-الرِّ

اهد "و�ْن اْسَتْنَظَرَك ِإَلى َأْن َیِلَج َبْیَتُه، َفَال تُ »35  ْنِظْرُه...".، والشَّ
ــا األصــل الثَّــاني الــذي أدى إلــى اخــتالفهم فــي هــذه المســألة هــو مفهــوم التَّفــرق المعتبــر فــي ب�ــع  وأمَّ

ــة عنــد الفــر�قین، فــالفر�ق األول «الــذَّهب، والفضَّ
1164F

�عــّد التفــرق تفــرق األبــدان مــن مجلــس العقــد �حیــث ال  »36
ـا الفر�ـق الثَّـاني «�ضر �ه سوى مفارقة المجلـس �البـدن، أمَّ

1165F

�عتبـر التَّفـرُّق �كـل أمـر ُ�ظـنُّ ف�ـه اإلعـراض  »37
 عن الب�ع واالشتغال �غیره، ف�ضر �ه طول المجلس �عد التَّعاقد وقبل الق�ض.

أمَّا الـذي �ظهـر لـي هـو القـول �مـذهب المالك�َّـة فهـو قـوٌل �ـاألتقى، واألسـلم وهـو األصـل فتقـوى هللا، 
ـد فـي تـرك  ـة، هـي تطبیـق ومخافته، واالبتعاد عـن الحمـى، یتجسَّ ـبهة، والمنـاجزة فـي ب�ـع الـذَّهب، والفضَّ الشُّ

ــة هنــاك حاجــة أدَّت إلــى تــأخیر التَّقــا�ض فــي  ــا فــي حــال ثمَّ العقــد علــى أكمــل وجــه، وفــي أحســن صــوِره، أمَّ
العقد؛ فإنَّه ُ�صار إلى القول �إمكان�َّة تأخیر الق�ض في المجلس قبل التَّفرُّق، �ما جاء في أحد القولین في 

 مذهب. ال
 : ��ف�َّة التَّقا�ض.الفرع الثَّالث

ْرقاني،  )33( ْرقاني على مختصر خلیلینظر: الزُّ  ).73\5، (شرح الزُّ
 ).30\3، (المدونة، ینظر: اإلمام مالك )34(
 ).719\4، �تاب ب�ع الذَّهب �الورق، عینًا، وتبرًا، (الموطأاإلمام مالك،  )35(
الب�ـان فـي )، الِعمرانـي، 81\3، (الهدا�ة فـي شـرح بدا�ـة المبتـدي)، المرغیناني، 3\14، (الم�سوطینظر: السرخسي،  )36(

افعي  ).41\4، (المغني)، ابن قدامة، 404\9، (ذَّبالمجموع شرح المه). النووي، 176\5، (مذهب اإلمام الشَّ
 ).92\5، (مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیلینظر: الحطَّاب،  )37(
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ـة، والـذَّهب  ـة �الفضَّ اختلف الفقهاء في الك�ف�َّة التي یتم بها الق�ض عنـد ب�ـع الـذَّهب �الـذَّهب، والفضَّ
ـة، والعكــس، فقـال الجمهــور (�الفضَّ

1166F

(قــال الحنف�َّـةو �اشـتراط القــ�ض الحق�قــي �الیـد،  )38
1167F

�اشــتراط حصــول  )39
 ص الید.الق�ض �الفعل ال �خصو 

،  وذلـك یرجـع إلـى اخـتالفهم فـي تأو�ـل لفـظ "یـدًا بیـد" فـي األصـل المـروي عـن، ـِل النَّــاِجيُّ َأُبـي اْلُمَتَو�ِّ
، َقاَل: َقاَل َرُسـوُل ِهللا  ـِعیَعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ ، َوالشَّ ـِة، َواْلُبـرُّ ِ�ـاْلُبرِّ ـُة ِ�اْلِفضَّ ُر : "الـذََّهُب ِ�الـذََّهِب، َواْلِفضَّ

ـــَتَزادَ  ـــْن َزاَد، َأِو اْس ـــًدا ِبَیـــٍد، َفَم ـــٍل، َی ـــاْلِمْلِح، ِمـــْثًال ِ�ِمْث ـــُح ِ� ـــُر ِ�ـــالتَّْمِر، َواْلِمْل ـــِعیِر، َوالتَّْم ـــى، اْآلِخـــُذ ِ�الشَّ ، َفَقـــْد َأْرَ�
(َواْلُمْعِطي ِف�ِه َسَواٌء"

1168F

40( .
 اللفظ �حتمل معنیـین، فقال الحنف�َّة �إجماع على أنَّ الید المخصوصة ل�ست هي المقصودة، بل إنَّ 

(األول: "ق�ضــًا �قــ�ض؛ ألنَّ القــ�ض �كــون �الیــد"
1169F

ــد القــ�ض بلفــظ الیــد؛ لالحتــراز عــن التَّخل�ــة، )41 ، وقــد قیَّ
رط هو الق�ض �الفعل ال خصوص الید، فالوضـع �ـالكف، أو الجیـب هـو قـ�ض (فالشَّ

1170F

، واسـتدلوا �حـدیث )42
ابق الذ�ر الذي ُذكر ف�ه عدم اإل سیدنا عمر  (نظار، دون الق�ضالسَّ

1171F

43(. 
1172F("،"عینًا �عین؛ ألنَّ التَّعیین �كون �اإلشـارة �الیـد الثَّاني:

، فهـي آلتـه، فـالتَّعیین �كـون �ـالق�ض مـن )44
فــي -یــد الغیــر، فلــو �ــان التَّعیــین لــ�س هــو المــراد لقــال مــن (یــد إلــى یــد)، ولكــنَّهم عــدلوا عــن هــذا المعنــى

شـــارة، فاقتضـــى ذلـــك القـــول �ـــالمعنى األول؛ لتحقـــق التَّعیـــین، ال ؛ ألنَّ النقـــوَد ال تتعـــیُن �اإل-الصـــرف فقـــط
(لنفس الق�ض �الید

1173F

45(. 

ــةینظــر: ابــن جــزي الكلبــي،  )38( )، ابــن قدامــة، 69\10، (المجمــوع شــرح المهــذَّب)، النــووي، 165، ص: (القــوانین الفقه�َّ
 ).36\4، (المغني

ردُّ ).ابـن عابـدین، 219\5، (بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع)، الكاسـاني، 111\12( الم�سـوط،ینظر: السرخسي،  )39(
ر الُمختار  ).258\5، (الُمحتار على الدُّ

رف و��ع الذَّهب �الورق نقدًا، (صح�ح مسلممسلم،  )40(  ).80)، رقم الحدیث: (1211\3، �تاب المساقاة، �اب الصَّ
 ).111\12، (الم�سوطالسرخسي،  )41(
ر الُمختارابن عابدین،  ینظر: )42(  ).258\5، (ردُّ الُمحتار على الدُّ
 ).111\12، (الم�سوطینظر: السرخسي،  )43(
 ).111\12، (الم�سوطالسرخسي،  )44(
 ).219\5، (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع). الكاساني، 111\12، (الم�سوطینظر: السرخسي،  )45(
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ـا الجمهــور فقــد حملــوا اللَّفـظ علــى الحق�قــة وهــو القـ�ض �الیــد (أمَّ
1174F

، ولــن أتطــرق إلـى أكثــر مــن هــذا )46
ة رد في نص المع�ـار ، وهذا ما و -األثمان-القدر؛ ألنَّ الفقهاء متفقون على الك�ف�َّة في ب�ع الذَّهب، والفضَّ

ـــرع�َّة للمؤسســــات المال�ــــة اإلســـالم�َّة (18رقـــم ( ()، القــــ�ضAAOIFI) مــــن المعــــاییر الشَّ
1175F

، وفــــي نــــص )47
( )، الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه57المع�ار رقم (

1176F

48(. 
: شرط الُحلول. المطلب الثَّاني

 : تعر�ف الحلول لغًة، واصطالحًا.  الفرع األول
(ًة: مــن الحــال وهــو "نها�ــة الماضــي، و�دا�ــة المســتقبل: تعر�ــف الحلــول لغــأوالً 

1177F

، فهــو اآلن، الــذي )49
(هو حدٌّ مشترٌك بین زمانْي الماضي، والمستقبل"

1178F

50(. 
: تعـرف الحلـول اصـطالحًا: ال یوجـد َمعًنـى محـدد عنـد الفقهـاء لهـذا المصـطلح؛ لوضـوح معنـاه ثان�اً 

(عندهم، فالحلول �قابل األجل، والنَّسیئة، والتَّأخیر
1179F

، ف�مكن القول إنَّ الحلول: هو الوقت اآلني الذي یتمُّ )51
 �ه تسل�م األبدال عند العقد.

 : وقت الحلول.الفرع الثَّاني
(إنَّ شــرط الحلــول مــن لــوازم شــرط التَّقــا�ض

1180F

، فیلــزم مــن القــول �شــرط�َّة التَّقــا�ض ضــرورة القــول )52
(�شـــرط الحلـــول

1181F

ـــابق علـــى اشـــت)53 راط التَّقـــا�ض؛ لمـــا جـــاء فـــي النُّصـــوص ، فبنـــاًء علـــى إجمـــاع الفقهـــاء السَّ

ــةالقــوانین الفقهینظــر: ابــن جــزي الكلبــي،  )46( )، ابــن قدامــة، 69\10، (المجمــوع شــرح المهــذَّب)، النــووي، 165، ص: (�َّ
 ).36\4، (المغني

رعي رقم: (AAOIFIقد ورد في مع�ار ( )47( ـة والنقـود 18) الشَّ ) القـ�ض، مـا یتحقـق �ـه القـ�ض فـي التَّعامـل �الـذَّهب والفضَّ
رع�َّة للمؤسسات المال�ة اهو یدًا بید في المجلس،   ).309)، ص: (7\3(18، المع�ار رقم: إلسالم�َّةالمعاییر الشَّ

ــرعي رقــم: (AAOIFIقــد ورد فــي مع�ــار ( )48( المعــاییر ) الــذَّهب وضــوا�ط التَّعامــل �ــه، �اعت�ــار الحلــول والتأجیــل، 57) الشَّ
رع�َّة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّة  ).1330)، ص: (2\3(57، المع�ار رقم: الشَّ

�یدي،  )49(  ).374\28( لعروس من جواهر القاموس،تاج امرتضى الزَّ
 ).3\2،(دستور العلماءالقاضي عبد النبي،  )50(
). 210\6، (شـرح مختصـر خلیـل للخرشـي). الخرشـي، 219\5، (بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائعینظر: الكاساني، ) 51(

 ).247، ص: (العدة شرح العمدة). بهاء الدین المقدسي، 239\15، (الحاوي الكبیرالماوردي، 
). 273\4، (تحفة المحتاج في شرح المنهاج). ابن حجر الهیتمي، 69\10، (المجموع شرح المهذَّبینظر: النووي،  )52(
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ة في  الحدیث�َّة المذ�ورة عندها، فإنَّ ذلك �قتضي إجماعهم على اشتراط حلول البدلین من الذَّهب، أو الفضَّ
مجلـس العقـد، وقــد اشـترطوا الحلــول، فـإنَّ اشـتراط التَّأجیــل مـن أحــد العاقـدین أو �لیهمـا، هــو اشـتراط منــاٍف 

ــرط المــأمور �ــه، فــال  �صــح، �مــا أنَّ اشــتراط التَّأجیــل �قتضــي عــدم حصــول القــ�ض المــأمور �ــه قبــل للشَّ
ة.  التَّفرُّق، فإذًا ال �صح اشتراط األجل في عقد ب�ع الذَّهب، أوالفضَّ

(فاتفق الفقهاء
1182F

 على تحر�م اشتراط األجل المطلق، سواء أكان قلیًال، أم �ثیرًا؛ لألدلة اآلت�ة: )54
ِ . عن َماِلٌك، َعْن َنـاِفعٍ 1 َقـاَل: "َال َتِب�ُعـوا  ، َعـْن َأِبـي َسـِعیٍد الُخـْدِريِّ َرِضـَي �َُّ َعْنـُه: َأنَّ َرُسـوَل �َّ

(الذََّهَب ِ�الذََّهِب ِإالَّ ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َوَال ُتِشـفُّوا َ�ْعَضـَها َعَلـى َ�ْعـضٍ 
1183F

، َوَال َتِب�ُعـوا الـَوِرَق ِ�ـالَوِرِق ِإالَّ ِمـْثًال ِ�ِمْثـٍل، )55
(َال ُتِشفُّوا َ�ْعَضَها َعَلى َ�ْعٍض، َوَال َتِب�ُعوا ِمْنَها َغاِئً�ا ِبَناِجٍز"وَ 

1184F

 ، والشاهد "َوَال َتِب�ُعوا ِمْنَها َغاِئً�ا ِبَناِجٍز".)56
اللة: أنَّ هـذا الـنَّصَّ صـر�ح فـي منـع األجـل (وجه الدَّ

1185F

، فقولـه "غائ�ـًا" لفـظ عـام �شـمل �ـل مـا �ـان )57
ًال، ل�س حاضرًا في المجلس مط لقًا، سواًء أكان مؤجًال، أو حاًال، فال �جوز الب�ع إذا �ان أحد البدلیِن مـؤجَّ

(أو غائب عن المجلس
1861F

58(. 
َقـَم . عن َحِبیِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َقاَل: َسِمْعُت َأَ�ا الِمْنَهاِل، َقاَل: َسـَأْلُت الَبـَراَء ْبـَن َعـاِزٍب، َوَزْ�ـَد ْبـَن َأرْ 2

ِ َرِضــَي �َُّ َعــْنهُ  ــي، َفِكَالُهَمــا َ�ُقــوُل: "َنَهــى َرُســوُل �َّ ــْرِف، َفُكــلُّ َواِحــٍد ِمْنُهَمــا َ�ُقــوُل: َهــَذا َخْیــٌر ِمنِّ ْم َعــِن الصَّ

ـاِرِع إَذا َوَرَدْت ِمْنـ )53( : َأْلَفـاَظ الشَّ ِزِم اهــ. َوُ�ْمِكـُن َأْن ُ�َجـاَب ِ�ـَأنَّ اْلَغاِلـِب ِف�ـِه َواْألُُمـوُر  ُه ُتْحَمـُل َعَلـىو"َقْد ُ�َقاُل َال َیْلَزُم إَراَدُة الـالَّ
 ).273\4، (حاش�ة اإلمام عبد الحمید الشروانيالنَّاِدَرُة َال ُتْحَمُل َعَلْیَها"، الشرواني، 

ــَمْرقندي، 11\14، (الم�ســوطینظــر: السرخســي،  )54( الكــافي فــي فقــه أهــل )، ابــن عبــد البــر، 28\3، (تحفــة الفقهــاء)، السَّ
، المجمــوع شــرح المهــذَّب)، النــووي، 212\3، (بدا�ــة المجتهــد ونها�ــة المقتصــدحفیــد، )، ابــن رشــد ال635\2، (المدینــة

). ابــن 54، ص:(عمـدة الفقـه). ابــن قدامـة، 273\4، (تحفـة المحتــاج فـي شـرح المنهـاج). ابـن حجـر الهیتمـي، 69\10(
 ).534\2، (موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي). مجموعة، 436\7، (المحلى �اآلثارحزم، 

ــف الز�ــادة، و�طلــق أ�ضــًا علــى النُّقصــان، فهــو مــن األضــداد، ُ�قــال شــف الــدرهم �شــف إذا زاد و�ذا  )55( ــلوا، والشَّ أي: ال تفضِّ
 ).1584)، رقم الحدیث: (1208\3، �اب الر�ا، (صح�ح مسلمنقص، ینظر: تعلیق محمد عبد ال�اقي، مسلم، 

ــة، (، �تـــاب البیــوع، صـــح�ح ال�خـــاري متفــق عل�ـــه، ال�خــاري،  )56( ـــة �الفضَّ ). 2157) رقـــم الحـــدیث: (74\3�ـــاب ب�ــع الفضَّ
 ).2174)، رقم الحدیث: (1208\3، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، (صح�ح مسلممسلم، 

 ).69\10، (المجموع شرح المهذَّبینظر: النووي،  )57(
ذخیـرة العقبـى فـي شـرح  )، محمـد اإلتیـو�ي،380\4، (فتح ال�اري شرح صـح�ح ال�خـاري ینظر: ابن حجر العسقالني،  )58(

 ).370\34، (المجتبى
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ــا" ــالَوِرِق َدْیًن ــذََّهِب ِ� ــِع ال ــِه َوَســلََّم َعــْن َبْ� (َصــلَّى ُهللا َعَلْ�
1187F

ــًا" أي غیــر حــالٍّ حاضــر عنــد )59 ــاهد هنــا "دین ، والشَّ
(مجلس العقد

1188F

ابق.  ،)60 اللة �شكل عام هو عینه الذي في الحدیث السَّ ووجه الدَّ
ا�قة التي ذ�رُتها في شرط التَّقا�ض3 (. األحادیث السَّ

1189F

، فلفظـة "هـاء وهـاء" تقتضـي الحلـول وعـدم )61
(األجل

1190F

(، ولفظة "یدًا بید" لن �كون لها َمعًنى، إال إذا امتنع التَّأجیل)62
1191F

63(. 
ـــرع�َّة للمؤسســـات المال�ـــة اإلســــالم�َّة 57وهـــذا مـــا ورد فـــي نـــص المع�ـــار رقـــم ( ) مـــن المعـــاییر الشَّ

)AAOIFIالذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه ،( )
1192F

64(. 
 : شرط التَّماثل.المطلب الثَّالث

 : تعر�ف التَّماثل لغًة، واصطالحًا.  الفرع األول
ـيء، وذاتـه"األول (: تعر�ف التَّماثل لغًة: مـن الِمثـل، وهـو: "نفـس الشَّ

1193F

ـْ�ه ، وهـو ال)65 (شِّ
1194F

، والتَّماثـل )66
(�كون بین الذَّوات، التي هي أخصُّ األوصاف

1195F

67( .
: تعر�ــــف التَّماثــــل اصــــطالحًا: ال یوجــــد معنــــى �عینــــه عنــــد الفقهــــاء لهــــذا المصــــطلح؛ وذلــــك الثَّــــاني

والمقصود هنا -لوضوحه في المعنى، و�مكن القول إنَّ التَّماثل: هو التَّساوي وزنًا عند اتحاد الجنس الر�وي 
ة فقط؛ الختالف الفقهاء في العلَّة 1196F(-الذَّهب، والفضَّ

68(. 

 ).2180)، رقم الحدیث: (75\3، �تاب البیوع، �اب ب�ع الورق �الذَّهب نسیئة، (صح�ح ال�خاري ال�خاري،  )59(
ني، ینظر:  )60( ، صـح�ح ال�خـاري تعلیق مصطفى ال�غا، ال�خاري،  )،81\4، (إرشاد الساري لشرح صح�ح ال�خاري الَقْسَطالَّ

 ).75\3ع، �اب ب�ع الورق �الذَّهب نسیئة، (كتاب البیو 
 ).69\10، (المجموع شرح المهذَّب)، النووي، 11\14، (الم�سوطینظر: السرخسي،  )61(
)، 635\2، (الكافي في فقه أهل المدینـة). ابن عبد البـر، 81\3، (الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتديینظر: المرغیناني، )62(

 ).69\10(، المجموع شرح المهذَّبالنووي، 
 ).77ص: (أحكام صرف النُّقود والعمالت في الفقه اإلسالمي، ال�از،  )63(
ــرعي رقــم: (AAOIFIقــد ورد فــي مع�ــار ( )64( المعــاییر ) الــذَّهب وضــوا�ط التَّعامــل �ــه، �اعت�ــار الحلــول والتأجیــل، 57) الشَّ

رع�َّة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّة  ).1330)، ص: (2\3(57، المع�ار رقم: الشَّ
 ).336، ص: (القاموس الفقهي لغة واصطالحاً أبو جیب،  )65(
�یدي،  )66(  ).379\30( تاج العروس من جواهر القاموس،ینظر: مرتضى الزَّ
 ).481، ص: (معجم الفروق اللغو�ةینظر: العسكري،  )67(
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 : ف�َم ُ�شترط التَّماثل.الفرع الثَّاني
ــز بــین مــا ُ�شــترط ف�ــه التَّماثــل، و�كــون الفضــل معــه ر�ــًا �ــاطًال، و�ــین مــا ال  إنَّ الضــا�ط الــذي ُ�میِّ

 الفه.ُ�شترط ف�ه التَّماثل، و�كون معه الفضل صح�حًا، هو اتحاد الجنس، أو اخت
(: قد اتفق الفقهاءفأوًال 

1197F

على اشتراط التَّماثل في الوزن عند ب�ع ذهبین ب�عض، أوفضتین ب�عض،  )69
(وعدم جواز التَّفاضل

1198F

كر ذهاب الفقهـاء أ�ضـاً )70 (، ومن الجدیر �الذِّ
1199F

علـى إسـقاط اعت�ـار اخـتالف أنـواع  )71
ـنعة، أو �ونـه خا مـًا؛ ألنَّ الجـنس أعـمُّ مـن النَّـوع، ف�جتمـع الجنس الواحد فال اعت�ـار لجـْودة الـذَّهب، أو الصَّ

(تحته أنواع �ثیرة ذات أصل واحد، فینسحب الحكم علیهم
1200F

لفظ �فید العموم في �ل ما  -مثالً –، فالذَّهب )72
(�صدق عل�ه

1201F

73( .

قائقینظر: ابن نج�م،  )68( )، 634\2، (في في فقه أهل المدینةالكا)، ابن عبد البر، 530\3، (النَّهر الفائق شرح �نز الدَّ
افعي،   ).32\2، (الكافي في فقه اإلمام أحمد)، ابن قدامة، 33\3، (األماإلمام الشَّ

)، القاضـــي عبـــد 61\3، (الهدا�ـــة فـــي شـــرح بدا�ـــة المبتـــدي)، المرغینـــاني، 10\14، (الم�ســـوطینظـــر: السرخســـي،  )69(
المهـذَّب ). الشیرازي، 634\2، (الكافي في فقه أهل المدینةعبد البر،  )، ابن149\2، (التَّلقین في الفقة المالكيالوهاب، 

ــافعي ــة اإلمــام الشَّ ــر))، الرَّافعــي، 28\2، (فــي فق ــرح الكبی ــز شــرح الوجیز(الشَّ ــه)، ابــن قدامــة، 65\4، (العز� ، عمــدة الفق
موسوعة اإلجماع فـي  ). مجموعـة،436\7، (المحلى �اآلثار. ابن حزم، )412\3، (شرح الزر�شي)، الزر�شي، 54ص:(

 ).534\2، (الفقه اإلسالمي
ومن ت�عه من الصحا�ة، في قصر الر�ا على النسیئة، إالَّ أنَّه قد ُحكي رجوعـه عـن  إالَّ ما ُنقل عن سیدنا ابن ع�اس )70(

 ).955، ص: (المعونة على مذهب عالم المدینةهذا القول. ینظر: القاضي عبد الوهاب، 
)، القاضي عبد الوهاب، 61\3، (الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتدي)، المرغیناني، 10\14�سوط، (ینظر: السرخسي، الم )71(

المهذَّب فـي فقـة )، الشـیرازي، 634\2، (الكافي في فقه أهل المدینة)، ابن عبد البر، 149\2، (التَّلقین في الفقة المالكي
ـافعي ــ)، الرَّافعــي، 28\2، (اإلمـام الشَّ )، 54، ص:(عمـدة الفقــه)، ابـن قدامــة، 65\4، (رح الكبیـر)العز�ـز شـرح الوجیز(الشَّ

 ).412\3، (شرح الزر�شيالزر�شي، 
 ).55، ص: (أحكام صرف النُّقود والعمالت في الفقه اإلسالمي). ال�از، 54، ص:(عمدة الفقهینظر: ابن قدامة،  )72(
 ).51\2، (سبل السالمینظر: الصنعاني،  )73(
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(: اتفقـــواثان�ـــاً 
1202F

علـــى انتفـــاء شـــرط التَّماثـــل عـــن األجنـــاس المختلفـــة، وجـــواز التَّفاضـــل مـــع اشـــتراط  )74
ـِة �ـالنُّقود الورق�َّــة القـ�ض، والحلـو  ل علیهـا فـي هــذا العصـر، فب�ـُع الــذَّهِب، والفضَّ ل، وهــذه الحالـة هـي المعــوَّ

هو من أبرز التَّطب�قاِت الحاصلِة، وأكثرها، على اعت�ار الذَّهب جنسًا، والنُّقود الورق�َّة جنسًا آخر. 
ا�قة مستندة إلى نصوص حدیث�َّة �ثیرة، منها  :و�انت اتفاقاتهم السَّ

ـاِمِت، َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل ِهللا 1 ـُة . َعْن َأِبي اْألَْشَعِث، َعْن ُعَ�ـاَدَة ْبـِن الصَّ : "الـذََّهُب ِ�الـذََّهِب، َواْلِفضَّ
ـِعیِر، َوالتَّْمـُر ِ�ـالتَّْمِر، َواْلِمْلـُح ِ�ـاْلِمْلِح، ِمـْثًال ِ�مِ  ِعیُر ِ�الشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبرُّ ِ�اْلُبرِّ ٍل، َسـَواٌء ِ�َسـَواٍء، َیـًدا ِبَیـٍد، ْثـِ�اْلِفضَّ

(َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف، َفِب�ُعوا َ�ْ�َف ِشْئُتْم، ِإَذا َ�اَن َیًدا ِبَیٍد"
1203F

75(. 
2 ِ �ُعـوا َقـاَل: "َال َتبِ  . عن َماِلك، َعْن َنـاِفٍع، َعـْن َأِبـي َسـِعیٍد الُخـْدِريِّ َرِضـَي �َُّ َعْنـُه: َأنَّ َرُسـوَل �َّ

الَّ ِمـْثًال ِ�ِمْثـٍل، َوَال الذََّهَب ِ�الـذََّهِب ِإالَّ ِمـْثًال ِ�ِمْثـٍل، َوَال ُتِشـفُّوا َ�ْعَضـَها َعَلـى َ�ْعـٍض، َوَال َتِب�ُعـوا الـَوِرَق ِ�ـالَوِرِق إِ 
(ُتِشفُّوا َ�ْعَضَها َعَلى َ�ْعٍض، َوَال َتِب�ُعوا ِمْنَها َغاِئً�ا ِبَناِجٍز"

1204F

76(. 
اللــة : أنَّ هــذه النُّصــوص ســ�قت أصــالًة لب�ــان الك�ف�َّــة التــي �جــب ات�اعهــا فــي ب�ــع األجنــاس وجــه الدَّ

ـرع�َّة عـن الرِّ�و�ة عند اتحادهـا، واختالفهـا؛ لتكـون هـذه المعاملـة صـح�حة معتبـرة، َفـُ�فهم إذًا نفـي صـفة الشَّ
ــة إذا لــم تكــن بهــذه الصــورة، �طلـب تــرك أّي ب�ــع لهــذه األجنــا ــروط، ب�ـع الــذَّهب والفضَّ س ال �كــون بهــذه الشُّ

 وذلك من خالل األمر �الب�ع بهذه الك�ف�َّة.
فهــذه النُّصــوص دلیــل علــى تحــر�م التَّفاضــل فــي األجنــاس الُمتَّحــدة مــن خــالل الــنص، والتَّأكیــد علــى 

�ــــادة ــــف، أي الزِّ (لفــــظ ســــواٌء �ســــواء، ومــــثًال �مثــــل، وعــــدم الشَّ
1205F

، و��احتــــه فــــي األجنــــاس المختلفــــة �شــــرط )77
 ا�ض.التَّق

). القاضي عبد الوهاب، 61\3، (الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتدي)، المرغیناني، 10\14ینظر: السرخسي، الم�سوط، ( )74(
المهذَّب فـي فقـة )، الشـیرازي، 634\2، (الكافي في فقه أهل المدینة)، ابن عبد البر، 149\2، (التَّلقین في الفقة المالكي

افعي ـرح ال العز�ز شـرح الـوجیز)، الرَّافعي، 28\2، (اإلمام الشَّ )، 54، ص:(عمـدة الفقـه)، ابـن قدامـة، 65\4، (كبیـر)(الشَّ
 ).412\3، (شرح الزر�شيالزر�شي، 

رف و��ع الذَّهب �الورق نقدًا، (صح�ح مسلممسلم،  )75(  ).1584)، رقم الحدیث: (1208\3، �تاب المساقاة، �اب الصَّ
ــصــح�ح ال�خــاري متفــق عل�ــه، ال�خــاري،  )76( ــة �الفضَّ )، 2180)، رقــم الحــدیث: (74\3ة، (، �تــاب البیــوع، �ــاب ب�ــع الفضَّ

 ).1584)، رقم الحدیث: (1208\3، �تاب المساقاة، �اب الر�ا، (صح�ح مسلممسلم، 
 ).50\2، (سبل السالمینظر: الصنعاني،  )77(

399



ـــاً  ـــة الـــذَّهب ثالث ـــة الفقهـــاء مـــن عـــدم جـــواز م�ادل : قـــرر المجمـــع الفقهـــي: "تأكیـــد مـــا ذهـــب إل�ـــه عامَّ
ـ�اغة،  الَمُصوغ، بذهٍب مصوٍغ أكثـر مقـدارًا منـه؛ ألنَّـه ال عبـرة فـي م�ادلـة الـذَّهب �الـذَّهب �ـالجودة، أو الصِّ

كــون هــذه المســألة لــم یبــق لهــا متَّســٌع فــي لــذا یــرى المجمــع عــدم الحاجــة للنَّظــر فــي هــذه المســألة؛ مراعــاة ل
التطبیـــق العملـــي؛ لعـــدم التَّعامـــل �ـــالعمالت الذَّهب�ـــة �عـــد حلـــول العمـــالت الورق�ـــة محلهـــا، وهـــي إذا ُقو�لـــت 

(�الذَّهب تعتبر جنسًا آخر"
1206F

78(. 
ـرع�َّة للمؤسسـات المال�ـة اإلسـال57: وهذا ما ورد في نص المع�ـار رقـم (را�عاً  م�َّة ) مـن المعـاییِر الشَّ

)AAOIFIالذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه ،( )
1207F

79(. 
ة  .الم�حث الثَّاني: عقد تور�د الذَّهب، والفضَّ

إنَّ عقــد التَّور�ــد هــو مــن الوســائل التِّجار�ــة التــي ظهــرت الحاجــة إلیهــا فــي العصــر الحــدیث؛ التســاع 
جم�ـــع المجـــاالت التِّجار�ـــة، المتطلَّ�ـــات االقتصـــاد�َّة علـــى جم�ـــع األصـــعدة، فقـــد اعُتمـــِدت هـــذه العقـــود فـــي 

ـــناع�ِّة، والخدمات�َّـــة، والزراع�َّـــة، وغیرهـــا مـــن القطاعـــات، و�مـــا أنَّ التِّجـــارة وســـیلة مـــن وســـائل الكســـب والصِّ
وَن ِتَجاَرًة َعنَ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِ�اْلَ�اِطِل ِإالَّ َأن َتكُ المشروع؛ لعموم قول هللا تعالى:

نُكمْ  )1208Fَتَراٍض مِّ

ـة إذًا مشـروعة لـدخولها فـي عمـوم الـنَّص، ولكـن ثبـت أنَّهـا ل�سـت )80 ، فتجارة الذَّهب، والفضَّ
راء إالَّ بها، وقد  ة تخضع إلى ضوا�َط ال �ستق�م الب�ع والشِّ على العموم؛ ألنَّ عمل�َّة االتِّجار �الذَّهب والفضَّ

�ـــا فـــي قـــول هللا تعـــالى: ثبـــت هـــذا مـــن خـــالل الـــنَّّصِ  ـــا علـــى تحـــر�م الرِّ �َ َم الرِّ ـــَع َوَحـــرَّ  )1209Fَأَحـــلَّ �َُّ اْلَبْ�

81( ،
ا�قة الك�ف�َُّة التي �صحُّ بهـا بـ�عهم،  ة من األجناس الر�و�ة فجاء في النُّصوص الحدیث�َّة السَّ والذَّهب، والفضَّ

ــ ة، و�ونهمــا محكــومین �شــروط تضــ�ط التَّعامــل لعــدم الوقــوع فــي الر�ــا المحــرَّم، فلخصوصــ�َّة الــذَّهب والفضَّ
رع�ة الثَّابتة، ثـم ب�ـان حكـم  بهما، فإنَّه یتوجب دراسة حیث�ات هذا العقد، ومدى مطا�قته لألصول الكل�َّة الشَّ

ة عن طر�قه، وذلك من خالل دراسة الجزئ�ات اآلت�ة في هذا الم�حث.  التَّعامل بب�ع الذَّهب، والفضَّ

ولي، قرار رقم:  )78( رع�ة الجتماع الصرف والحوا)1/9( 84مجمع الفقه اإلسالّمي الدُّ  لة.، �شأن تجارة الذَّهب، الحلول الشَّ
رعي رقم: (AAOIFIقد ورد في مع�ار ( )79( ) الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه، �اعت�ار التساوي والتفاضـل (االخـتالف 57) الشَّ

ــرع�َّة للمؤسســات المال�ــة اإلســالم�َّةفــي المقــدار) الحــاالت التــي �جــوز بهــا الب�ــع،  )، 1\3(57، المع�ــار رقــم: المعــاییر الشَّ
 ).1329ص: (

 ).29، اآل�ة: (سورة النساء )80(
 ).275سورة ال�قرة، اآل�ة: ( )81(
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 ر�ف عقد التَّور�د لغًة.: تعالمطلب األول
(تعر�ـــف التَّور�ــــد لغــــةً 

1210F

أصـــله َوَرَد: وَوَرَد َیــــِرُد �الكســــر، ُوُرودًا: َحَضـــَر، وَأْوَرَدُه غْیــــُره، واْســــَتْوَرَده:  :)82
(َأْحَضَره

1211F

ـلعَة ونحَوهـا: جَلبهـا، )83 ، واستورَد �ستورد، اسـتیرادًا، فهـو ُمسـتوِرد، والمفعـول ُمسـتوَرد، واسـتورد السِّ
(ا من خارج البالدأو أحضره

1212F

84( .
إنَّ المعنى اللغوي للتَّور�د هو المعنى األعم من المعنى االصطالحي لعقـد التَّور�ـد، فهـو مطلـق عـن 
التَّقیید؛ ألنَّ عقد التَّور�د هـو صـورة معینـة مـن صـور اإلحضـار التـي �شـملها المعنـى اللغـوي، فعقـد التَّور�ـد 

ــد بنــوٍع مــن اإلح ضــار، وهــو اإلحضــار النــاتج عــن معاوضــة الخاضــغ لشــروٍط �ــالمعنى االصــطالحي ُمقیَّ
(معینةٍ 

1213F

ـيء �ـأبرز  )85 وهذا ما س�أتي ب�انه، وُسمِّي بذلك لكونه أبرز مهام الُمورِّد وذلـك مـن �ـاب تسـم�ة الشَّ
(ما ف�ه

1214F

86(. 
 : توص�ف عقد التَّور�د.المطلب الثَّاني

ة ال یتأتَّى إالَّ من خال ل دراسة عقـد التَّور�ـد وتوصـ�فه مـن خـالل وتوص�ف عقد تور�د الذَّهب والفضَّ
 الفروع التَّال�ة:

 : صورة عقد التَّور�د، وعناصره، وفكرته، و�واعثه.الفرع األول

رأیت أنَّه ال �صح وضع تعر�ف اصطالحي لعقد التَّور�د بدا�ة قبل معرفة حق�قته، وتوص�فه، وحكمه؛ لعدم اإلسهام في  )82(
، و�ـذلك تكو�ن تصور خاطئ، و�ث�ات صورة عقـد التَّور�ـد الحاصـلة التـي فیهـا أصـًال أخـذ ورد علـى أنَّهـا تعر�ـف اصـطالحي

ٍة ُتحقـق مثـل الـذي �حققـه هـذا العقـد، �عقـود متفـق علـى شـرعیَّتها، �مـا أننـي لـْن أنقـل أي  لإلشارة إلى وجود بدائَل شرع�ٍَّة جمَّ
تعر�ف من تعر�فات الفقهاء المعاصر�ن؛ ألنَّ أغلب تعر�فاتهم �انت بناًء على تخر�جاتهم لعقد التَّور�ـد لجعلـه شـرع�ًا، و�ْن لـم 

 انت �الصورة الحال�َّة التي نقلتها عن المجمع في المطلب التَّالي. تكن �ذلك �
�یدي، 336، ص: (مختار الصحاحالرازي،  )83(  ).292\9( تاج العروس من جواهر القاموس،)، مرتضى الزَّ
 ).2423\3، (معجم اللغة العر��ة المعاصرةعمر،  )84(
  ).11، ص: (عقد التَّور�د وأثر الغش ف�هینظر: ال�ا�س،  )85(
 ).7، ص: (عقد التَّور�د في الفقه اإلسالميینظر: دراغمه،  )86(
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(صــورة عقــد التَّور�ــد المتعامــل بهــا أوًال:
1215F

ــد �مقتضــاه طــرٌف أول �ــأْن ُ�ســلِّم ســـلعًا )87 : هــو "عقــد یتعهَّ
ــــه أو معلومــــًة، مؤجلــــًة، �صــــفٍة دور�ــــٍة، خــــالل فتــــرة معینــــ ة، لطــــرف آخــــر، مقابــــل مبلــــٍغ معــــیٍن مؤجــــٍل �لُّ

(�عُضه
1216F

88( ")
1217F

 ، هذه الصورة هي الجوهر العام لعقد التَّور�د.)89
لطرفــي العقــد �مــا تحتو�هــا مــن إجــراءات، وشــروط،  صــ�غة ُملزمــة: عناصــر عقــد التَّور�ــد: هــو ثان�ــاً 
وهو البدالِن: عیٌن  ،المعقود عل�ه المؤجَّلیتمتعان �أهل�ٍة قانون�ٍة تخولهما إبراَم العقد، و عاقدینومواعید، و

ــفات �شــكٍل دقیـــٍق فــي صــ�غة العقــد، وثمـــن العــین، أو المنفعــة ومـــا  منقولــٌة، أو منفعــٌة، و�كــون محـــّدد الصِّ
 یت�عهم من مصار�َف، ومتطل�اٍت.

أو �مال�ة  : فكرة عقد التَّور�د: إنَّ فكرة عقد التَّور�د قائمٌة على ضمان توفیر حاجة، أو ضرورة،ثالثاً 
ـل فـي  متجددة خالل فترة في المستقبل من سـلٍع، أو منـافَع، أو خـدماٍت، وذلـك �ارتكازهـا علـى الـزَّمن الُمؤجَّ

رع�َّة المعتبرة؛ ألنَّ الَمجمع الفقهي ال �جیز  )87( وقلت إنَّها صورة عقد التَّور�د الُمتعامل بها، ولم أقل التَّعر�ف أو الصورة الشَّ
كل المنصوص عل�ه في هذه الصورة.  عقد التَّور�د بهذا الشَّ

ال�احث الهواملة على هذا التَّعر�ف عـدد مـن االعتراضـات، وهـي: أنَّ لفـظ "تسـل�م سـلع" و"مقابـل مبلـغ معـین"، لفـظ  أورد )88(
مشكل؛ ألنَّه یدخل ف�ه مثًال: "أجرة للتسل�م، ثمن سـلع، جعالـة "سمسـرة"، بـدل و�الـة �ـأجر" فـال ُ�عـّد تعر�فـًا جامعـًا مانعـًا لعقـد 

ال �شـــمل جم�ــع صـــور التَّور�ـــد وأنواعـــه، فأح�انــًا ال �كـــون هنـــاك تأجیـــل فــي تســـل�م المب�ـــع، وهـــذا التَّور�ــد، وأنَّ هـــذا التَّعر�ـــف 
، ص: صـكوك عقـود التَّور�ـدالهواملـة،  التَّعر�ف �قتصر على ب�ع السلع فقط، وال یدخل ف�ه تور�د الخدمات والمنافع، ینظر:

)14.( 
ن؛ ألنَّ لفظ المجمـع هـو لفـظ جـامع؛ ألنَّـه إْن فعـل وخصـص، فإنَّـه و�عد النَّظر أظن أنَّ ال�احث غیر دقیق في أول اعتراضی

إذًا أخرج من المعنى مـا ال �خـرج منـه إذ �مكـن أْن یتضـمن المبلـغ المـدفوع أجـرة تسـل�م مـثًال، وغیـره مـن المـدفوعات، والـثَّمن 
ني، فـال �سـتق�م إْذ إنَّ فكـرة عقـد التَّور�ـد قائمـة هو ما �قابل السلعة وحدها، فالتَّعبیر �المبلغ المعیَّن أصح، أمَّا االعتراض الثَّـا

ـا االعتـراض الثَّالـث  على تَّأجیل البدلین، وعدم التأجیل صـورة نـادرة، والنَّـادر ال حكـم لـه، فـالتَّعر�ف تـمَّ بنـاًء علـى الغالـب، أمَّ
 فهو صح�ح.

مة سواٌء �ان   عینـًا منقولـة، أم منفعـة، بـثمن حـال أو متوافـق مـع ثم عرَّف عقد التَّور�د �أنَّه: "عقد على ب�ع موصوف في الذِّ
 ).17-16، ص: (صكوك عقود التَّور�دالهواملة،  األداء، �صفة دور�ة، خالل فترة "، ینظر:

مـثًال،  -إجـارة-وأزعُم أنَّ هذا التَّعر�ف ل�س دق�قـًا، فقولـه "ب�ـع" أخـرج بهـذه اللفظـة �ـون عقـد التَّور�ـد علـى تـوفیر أیـدي عاملـة
�م تعبیره �كلمة (ب�ع)، وال تعلیله �ـأنَّ التَّور�ـد عقـد �قصـد �ـه الب�ـع، �اإلضـافة إلـى أنَّ هـذا التَّعر�ـف هـو تكی�ـف لعقـد فال �ستق

 التَّور�د؛ إللحاقه �العقود القد�مة.
ولي، قرار رقم:  )89(  ) �شأن موضوع عقود التَّور�د والمناقصات.1/12( 107مجمع الفقه اإلسالّمي الدُّ

402



عنصـــري المعاملـــة وتطـــو�عهم لتحقیـــق الحاجـــة، أوالضـــرورة، أو الكمال�َّـــة المطلو�ـــة، وهـــم: العنصـــر األول: 
 ل.المعقود عل�ه المؤجل، والعنصر الثَّاني: الثَّمن المؤج

: ال�اعــث الــذي اســُتحدث عقــد التَّور�ــد مــن أجلــه: یتمثَّــل فــي الفائــدة الحاصــلة �المحافظــة علــى را�عــاً 
مستوى معین یتوافق ف�ـه العـرض والطلـب، ل�حصـل التَّـوازن فـي األسـواق المنتجـة، أو المسـتهلكة، و�تحقـق 

ب�ــع  ال�ــائع، �حیــث �ضــمن هــذا التوافــق عــن طر�ــق أطــراف المعاملــة، وهــم: ال�ــائع، والمشــتري، والمســتهلك
السلع المنتَجة، فال �ساد لها؛ ألنَّه یوفرها �عـد الطلـب، ف�كـون العـرض متوافقـًا مـع الطلـب، فـال خسـارَة لـه، 

ـــا  د إیراداتـــه مـــن خـــالل تحدیـــد الـــثَّمن عنـــد العقـــد، أمَّ ف�ضـــمن حصـــوله علـــى الســـلعة  المشـــتري و�ـــذلك ُ�حـــدِّ
ــثَّمن لمــا �انــت الحاجــات المطلو�ــة تســتلزم المطلو�ــة فــي الوقــت المحــدد، دون تــأخیر �ســب ب عــدم تــوفر ال

أمــواًال ل�ســت �حــوزة المســتورد �املــة، �مــا أنَّ حاجتــه ال تســتدعي التنفیــذ وقــت العقــد بــل علــى فتــرات فــي 
المستقبل، فاحتاج المشتري إلى ضمان حصوله على سلعة مؤجلة، بثمن مؤجل، في وقت معین، �قلل بها 

مخــاطره علــى الســلع إذا اشــتراها قبــل الموعــد، عــدا عــن تعیــین الــثَّمن ومعرفتــه عنــد مــن نفقــات التَّخــز�ن، و 
ـلعة فـي  المسـتهلكالعقد؛ فإنَّهـا ُتسـهم فـي تحدیـد التَّكـال�ف التـي سـتترتَُّب علـى عاتقـه، ثـمَّ  �حصـل علـى السِّ

(وقت حاجتها، ودون الوقوع تحت خطر إمكان�ِّة الوجود، والعدم لهذه الحاجة
1218F

90(.
ـــا  ـــد فـــي المجـــاالِت االقتصـــاد�ِة، أمَّ ـــد اعتبـــروا الحاجـــة لهـــذا العق ال�اعـــث الظـــاهر، فهـــو الحاجـــة، فق

ـــحِة، والمواصـــالِت، واالتصـــاالِت،  والصـــناع�َِّة، والتِّجار�َّـــِة، والزراع�َّـــة، والقطاعـــات الخدمات�َّـــة، �قطـــاِع الصِّ
ــًة، أي حكوم�َّــًة، أو أ ــةً ســواٌء �انــت أطــراف المعاملــة، أطرافــًا إدار�َّ (طــراف فرد�ــًة، أو مؤسســات�ًَّة خاصَّ

1219F

؛ )91
(لعدم تحقیق العقود اإلسـالم�َّة �صـ�غها القد�مـة، حاجـة النَّـاس

1220F

، التسـاع رقعـة التَّعـامالت فـي مجاالتهـا، )92
(وتزایدها في هذا العصر

1221F

93(. 
 : أقوال الفقهاء المعاصر�ن في عقد التَّور�د.الفرع الثَّاني

ـــو ســـل�مان،  )،786\12( ،عقـــود التَّور�ـــد والمناقصـــاتلمصـــري، ینظـــر: ا )90( ، عقـــد التَّور�ـــد دراســـة فقه�ـــة تحلیل�ـــةأب
 ).672\12، (عقود التَّور�د والمناقصةالعثماني،  )،701\12(
 ).754\12، (عقود التَّور�د والمناقصاتینظر: الجواهري،  )91(
 ).48ص: (، عقد التَّور�د في الفقه اإلسالميینظر: دراغمه،   )92(
ولكنني أخالف هذا السبب؛ ألنَّ العقود اإلسالم�َّة عقود متنوعـة، و�ثیـرة، وتفـي �الحاجـة المنشـودة، وهـذا مـا سـیتم إث�اتـه  )93(

 في قسم تكی�فات عقد التَّور�د.
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ـا�قة: �مكـن القـول: إنَّهـم متفقـون علـى حداثـة عقـد التَّور�ـد أقوال الفقهاء فـي عقـد التَّور�ـد � صـورته السَّ
ا�قة (�صورته السَّ

1222F

(، ثمَّ اختلفوا �عدها في منع هذا العقد، أو إجازته)94
1223F

، فانقسموا إلى فر�قین: )95
(الفر�ــق األول

1224F

(: قــالوا إنَّ عقــد التَّور�ــد بهــذه الصــورة هــو عقــد غیــر جــائز مطلقــاً )96
1225F

؛ لوقوعــه فــي )97
فاٍت متفق على عدم جوازها في اإلسالم، وهي �ونه: من العقود المستقبل�َّة، وف�ه ب�ع الكالئ �الكالئ، مخال

(أو ف�ـــه ب�ـــٌع لمعـــدوم، أو ب�ـــٌع لمـــا ال �ملـــك
1226F

؛ لجلعلـــه فـــي صـــورٍة فـــي إلحاقـــه �عـــدد مـــن العقـــود، فشـــرعوا )98
بهات السا�قة الممكنة الحصول �سبب غ�اب البـدلیِن عـن مجلـس العقـد،  صح�حٍة شرع�ٍَّة، وقد استدلوا �الشُّ

 المأخوذه من األحادیث النبو�ة اآلت�ة:
(َعـْن َبْ�ـِع اْلَحَصـاِة، َوَعـْن َبْ�ـِع اْلَغـَرِر" َعِن اْألَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة، َقاَل: "َنَهى َرُسوُل ِهللا . 1

1227F

99( .
(نـه، أو �أجلـه"والغرر هو: "المخاطرة...، والمـراد �ـه فـي الب�ـع: الجهـل �ـه، أو بثم

1228F

، وقـد دلَّ النَّهـي فـي )100
هــذا الحــدیث علــى تحــر�م ب�ــع الغــرر، فــإذًا �ــّل عقــد �قــع ف�ــه الغــرر، فهــو �اطــل، وقــد اســُتثني منــه الغــرر 

(ال�سیر للحاجة، فهذا الحدیث أصٌل من أصول البیوع، و�دخل ف�ه مسائل �ثیرة غیر منحصرة
1229F

101(. 

ـــا الفقهـــاء اآلخـــرون فـــُ�فهم ذلـــك ضـــمن�ًا مـــن  )94( خـــاللُ�فهـــم هـــذا االتفـــاق مـــن خـــالل نـــص �عـــض الفقهـــاء علـــى حداثتـــه، أمَّ
 أ�حاثهم، في محاولتهم تكی�فه، �اإلضافة إلى عدم قبولهم �صورته الحال�َّة.

أمَّا سبب اختالف �لمة الفقهاء في عقد التَّور�د بین إجازته، أو منعه فهـو: اخـتالفهم فـي فهـم األحادیـث التـي نهـت عـن  )95(
الجزاءات والضمانات فـي تَّور�د. ینظر: أبو جزر، ب�ع الكالئ �الكالئ، و��ع ما ال�ملك اإلنسان، وتطب�قها على صور عقد ال

 ).22، ص: (عقد التَّور�د
 ).673\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )96(
ــم �قولــوا صــراحة �عــدم جــوازه عــدا القاضــي العثمــاني، و�نَّمــا فهمتــه مــن خــالل اجتهــادهم فــي إلحاقــه �عقــد مــن العقــود  )97( ل

رع�َّة، فلو �ان ج رع�َّة التي قالوا بها، وأوجبوا عند التَّعامل �ـه مراعـاة الشَّ ائزًا �صورته القائمة لما أنزلوه، منزلة أحد العقود الشَّ
أحكــام العقــد الُمخــرَّج عل�ــه �صــورته األصــل�َّة، وهــذا �عنــي تقر�ــرهم أنَّ الصــورة التــي جــاء بهــا عقــد التَّور�ــد هــي صــورة غیــر 

 د �صورته هو عقد �اطل.مقبولة شرعًا، فإذًا عقد التَّور�
 ).673\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )98(
 ).1513)، رقم الحدیث: (1153\3، �تاب البیوع، �اب �طالن ب�ع الحصاة، والب�ع الذي ف�ه، (صح�ح مسلممسلم،  )99(
 ).162\1، (فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ابن حجر العسقالني،  )100(
 ).105\6، (طرح التَّثر�ب في شرح التَّقر�بفظ العراقي وابنه، ینظر: الحا )101(
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ــِع اْلَكــاِلِئ ِ�اْلَكــاِلِئ"  النَِّبــيَّ َعــِن اْبــِن ُعَمــَر, َأنَّ  ،َعــْن َنــاِفعٍ . 2 ( "َنَهــى َعــْن َبْ�
1230F

، والكــالئ �الكــالئ )102
ین، والنســـیئة �النَّســـیئة، �حیـــث �كـــون التَّأجیـــل فـــي الطَّـــرفین ین �الـــدَّ (هـــو: الـــدَّ

1231F

، وقـــد دلَّ النَّهـــي فـــي هـــذا )103
یِن، فــإذا حصــل �كــون �ــاطًال، وقــد أجمــع  یِن �الــدَّ ین الحــدیث علــى تحــر�م ب�ــع الــدَّ الفقهــاء علــى أنَّ ب�ــع الــدَّ

ین ال �جوز (�الدَّ
1232F

104( )1233F

105(. 
3.  ِ َفُقْلُت: َ�ْأِتیِني الرَُّجـُل َ�ْسـَأُلِني  َعْن ُیوُسَف ْبِن َماَهَك، َعْن َحِك�ِم ْبِن ِحَزاٍم َقاَل: َأَتْیُت َرُسوَل �َّ

ــوِق، ُثــمَّ  (َأِب�ُعــُه؟ َقــاَل: "َال َتِ�ــْع َمــا َلــْ�َس ِعْنــَدَك" ِمــَن الَبْ�ــِع َمــا َلــْ�َس ِعْنــِدي، َأْبَتــاُع َلــُه ِمــَن السُّ
1234F

. ومــا لــ�س)106
عندك هو: ما ل�س في ملكك وقدرتك، و"ما ل�س حاضرًا عندك، وال غائ�ًا في ملكك، وتحـت حوزتـك، قـال 

1235F(".ال�غوّي: النهي في هذا الحدیث عن بیوع األع�ـان التـي ال �ملكهـا

ـفات)107 (، ال عـن بیـوع الصِّ
1236F

، وقـد )108
 هي في هذا الحدیث على تحر�م هذا الب�ع بهذه الصورة.دلَّ النَّ 

 ثم انقسم هذا الفر�ق إلى قسمین في االعت�ار الذي �صح �ه تقو�م هذا العقد، على النَّحو اآلتي: 
: ذهبــوا إلــى أنَّ عقــد التَّور�ــد هــو وعــد �المعاوضــة، أو اتفــاق یــؤوُل إلــى معاوضــة، أي القســم األول

(هــذا مــا ذهــب إل�ــه القاضــي العثمــانيانتهــاًء ولــ�س ابتــداًء، و 
3712F

، فقــال: "إنَّ اتفاق�َّــة التَّور�ــد ال تعــدو مــن )109
رع�ة أْن تكون تفاهمًا ومواعدة مـن الطـرفین، أمـا الب�ـع الفعلـي" (النَّاح�ة الشَّ

1238F

"یـتمُّ فـي حینـه علـى أسـاس  )110

ـــدارقطنيالـــدارقطني،  )102( )، قـــال األل�ـــاني: ضـــع�ف. األل�ـــاني، 3060)، رقـــم الحـــدیث: (40\4، �تـــاب البیـــوع، (ســـنن ال
 ).873، ص: (ضع�ف الجامع الصغیر وز�ادته

 ).243\5، (نیل األوطارینظر: الشو�اني،  )103(
 ).96، ص: (اإلجماعمنذر، ینظر: ابن ال )104(
 ).61\2، (سبل السالم). الصنعاني، 37\4، (المغنيینظر: ابن قدامة،  )105(
)، قــال األل�ــاني: صــح�ح. األل�ــاني، 526\3، �ــاب مــا جــاء فــي �راه�ــة ب�ــع مــا لــ�س عنــدك، (ســنن التِّرمــذيالتِّرمـذي،  )106(

 ).1209\2، (صح�ح الجامع الصغیر وز�ادته
 ).184\5، (وطارنیل األ الشو�اني،  )107(
 ).184\5، (نیل األوطارینظر: الشو�اني،  )108(
 ).673\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )109(
 ).673\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )110(
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(اإل�جـــاب والقبـــول، أو علـــى أســـاس التَّعـــاطي، واالســـتجرار
1239F

111(" )1240F

إل�جـــاد صـــورة  ، وهـــذه أول محاولـــة)112
شـــرع�َّة لعقـــد التَّور�ـــد لســـلعة ال تحتـــاج صـــنعة، وهـــي مواعـــدة ملزمـــة لطرفـــي العقـــد، غیـــر �اتَّـــة �ـــالب�ع فـــي 
ـــفة، والقـــدر، �مـــا ینفـــي الجهالـــة عـــن المب�ـــع  المســـتقبل، وال تكـــون ملزمـــة إالَّ إذا �ـــان البـــدالن محـــّددي الصِّ

(وثمنه
1241F

(، ولكن واجه القاضي إشكاالن في هذه الّص�غة)113
1242F

114(: 
: عــدم جــواز إلــزام الوعــد لطرفــي العقــد عنــد أكثــر الفقهــاء القــدامى، فأجــاب عــن هــذا اإلشــكال األول

ــة 1243F( اإلشـكال، �إمكان�ــة، وجــواز الصــیرورة إلـى القــول بلــزوم المواعــدة للطَّـرفین فــي مواقــع الحاجــة العامَّ

115( ،
في عدد من النِّقاط التَّال�ة: 

ِ َأْن َتُقوُلـوا  ٱلَّـِذیَن َءاَمُنـوْا ِلـَم َتُقوُلـوَن َمـا َال َتْفَعُلـوَن*�ََٰٓأیَُّها  :. تفسیر قول هللا 1 َ�ُبـَر َمْقتًـا ِعْنـَد �َّ
)1244Fَما َال َتْفَعُلونَ 

، فقد أورد الجصاص أنَّ هذه اآل�ة ُ�حتّج بها على لزوم وفـاء اإلنسـان �مـا أوج�ـه علـى )116
عودًا، أم عقودًا، فإْن لم �فعل، فقد صدق ف�ه قوله: إنَّه نفسه، أ�ًا �ان سواٌء أكانت ع�اداٍت، أم قر�اٍت أم و 

(�قول ما ال �فعل، وقد ذمَّ هللا س�حانه فاعل ذلك
1245F

117(. 
. قــاس قولــه �جــواز لــزوم الوعــد لطرفــي المعاملــة علــى قــول �عــض الفقهــاء القــدامى �جــواز الوعــد 2

مــا لــم �كــن الزمــًا فــي  هــاء ألزمــواالملــزم لطــرف فــي ب�ــع الوفــاء؛ �جــامع حاجــة النَّــاس واضــطرارهم لــه، فالفق
 األصل؛ للحاجة، فكذا هو.

. إنَّ القـــول �جـــواز المواعـــدة هـــو قـــول؛ لنفـــي الحـــرج، والحفـــاظ علـــى أطـــراف المعاملـــة مـــن خطـــر 3
الـنَّقض، ووقــوع الضـرر علــى ال�ــائع نت�جـة إنفــاق األمـوال، والوقــت، والجهــد فـي ســبیل إتمـام هــذه المواعــدة، 

ـا المالك�َّـة ف�سـمونه بب�عـة أهـل المدینــة، والحنابلـة �عبِّـرون عنـه )111( "�مـا ینقطـع �ـه السـعر". ینظــر:  هـذا مصـطلح حنفـي، أمَّ
 .ب�ع االستجرار (أخذ الحوائج من الب�اعین ومحاسبتهم �الثمن �عد أجل)الجر�دان، 

 ).678\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )112(
 ).678\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )113(
 ).678-674\12، (ناقصةعقود التَّور�د والمینظر: العثماني،  )114(
مما �عني أنَّه ال �جیز الوعد الملزم لطرفي العقـد إالَّ عنـد وقـوع الحاجـة العامـة، فمتـى أمكـن العـدول عـن هـذه المواعـدة  )115(

الملزمـــة وجـــب التـــرك والعـــدول عنهـــا لغیرهـــا، وال ُ�قـــال إنَّـــه أجـــاز المواعـــدة الملزمـــة مطلقـــًا �مـــا ورد فـــي �عـــض الـــردود علـــى 
 تخر�جه. 

 ).3-2سورة الصف، اآل�ة: ( )116(
 ).591\3، (أحكام القرآنینظر: الجصاص،  )117(
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حصـوله علـى مطلو�ـه فـي الوقـت المتفـق عل�ـه، فـإْن لـم �كـن هـذا الوعـد ملزمـًا،  وعلى المشتري نت�جة عـدم
 لتحقق هذا الخطر ووقعت الخسائر من دون أدنى احتمال، لكال الطرفین.

: ترتـــب بنـــاًء علـــى القـــول �ـــإلزام المواعـــدة للطـــرفین، فأصـــ�ح �ـــالب�ع المضـــاف إلـــى اإلشـــكال الثَّـــاني
جـوازه، فأجـاب عـن هـذا اإلشـكال، �ـالتَّفر�ق بـین العقـد، والمواعـدة،  المستقبل الـذي أجمـع الفقهـاء علـى عـدم

(في النقاط اآلت�َّة
1246F

118(: 
(. المواعدة هي: "موافقـة الطَّـرفین علـى إنجـاز العقـد فـي تـار�خ الحـق"1

1247F

فـال تحتـاج إلـى إ�جـاب  )119
 وقبول حینها، أمَّا العقد ف�حتاج إلى اإل�جاب، والقبول في حینه؛ النعقاده.

عقد عندما �قترن ف�ه اإل�جاب �القبول؛ فإنَّـه تترتـب عل�ـه، آثـاره، وأحكامـه، مـن نقـل ملك�ـة، . إنَّ ال2
مة، وغیرها، فإنجاز العقد ینقل محله من ذمَّة إلى ذمَّة، أمَّا المواعدة فـال یترتـب علیهـا  أو التزام دین في الذِّ

 أي التزام، �حیث ال ُتنشئ دینًا في ذمة أحد الطَّرفین.
بــر أحــد أطــراف المواعــدة علــى إنجــاز العقــد، أو دفــع تعــو�ض، ف�جــوز ألحــدهما، أو�لیهمــا . ال ُ�ج3

ـا فـي عقـد الب�ـع المضـاف إلـى المسـتقبل فإنَّـه، ال �جـوز  التَّراجع وترك المواعدة حال وجـود عـذر مقبـول، أمَّ
 الفسخ تلقائ�ًا، و�نَّما تحصل إقالٌة �التَّراضي.

ن أثر إنجاز العقد، فاألولى �مكن أْن �جازى طرف حال حصـول . أثر المواعدة الُملزمة �ختلف ع4
ــا أثــر إنجــاز العقــد، فهــو  خلــل بــدفع مقابــل للضــرر المــالّي الفعلــّي الــذي حصــل لآلخــر، بواســطة الحــاكم، أمَّ

 ینقل المعقود عل�ه من ذمَّة إلى ذمَّة. 
فـي یـد ال�ـائع، ال �كـون عر�ونـًا؛  . أمَّا ما ُ�مكن أْن ُ�طلب ضمانًا إلث�ات جد�َّة المواعدة فهو أمانة5

 ألنَّ العر�ون ُ�حتسب من ثمن السلعة، وهذا ل�س عقد ب�ع، بل مواعدة.
ـــلعة للمشـــتري، ولـــ�س القســـم الثَّـــاني : ذهبـــوا إلـــى أنَّ عقـــد التَّور�ـــد عقـــُد معاوضـــة ینتهـــي بتمل�ـــك السِّ

(وعــداً 
1248F

ــلم، أو االستصــناع ، وقــد قــالوا �إلحــاق عقــد التَّور�ــد �أحــد العقــود المســماة، وهــم:)120 ( السَّ
1249F

، وذلــك )121

 ).677\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )118(
 ).677\12، (عقود التَّور�د والمناقصةینظر: العثماني،  )119(
عقــود التَّور�ــد ومقــاوالت األشــغال )، المصــري، 701\12، (عقــد التَّور�ــد دراســة فقه�ــة تحلیل�ــةینظــر: أبــو ســل�مان،  )120(

 )، 754\12، (عقود التَّور�د والمناقصات)، الجواهري، 728\9، (العامَّة
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لعة: فإذا �انت �حاجة إلى صنعة، فهو استصناع، ُتطبَّق عل�ـه جم�ـع أحكامـه (�حسب السِّ
1250F

ـا إن لـم )122 ، أمَّ
ـــــع أحكامـــــه، وهـــــذا رأي مجمـــــع الفقـــــه  ـــــه جم� ـــــلعة �حاجـــــة إلـــــى صـــــنعة، فهـــــو ســـــلم، تطبـــــق عل� تكـــــن السِّ

(اِإلسالمي
1251F

(الش�خ عبد هللا بن من�ع، والش�خ سـعود الثبیتـي، واختاره مجموعة من العلماء، منهم: )123
1252F

124( ،
(والد�تور نز�ه حماد

1253F

(، والد�تور محمد عثمان شبیر)125
1254F

126(. 
ــا الــد�تور أبــو ســل�مان (أمَّ

1255F

فــذهب إلــى أنَّ الصــ�غة الفقه�َّــة التــي �مكــن تنز�ــل عقــد التَّور�ــد علیهــا  )127
ـفات؛ التفاقهــا معـه فـي الحق�قــة، وفـي أخــص صـفاته (هـي: عقـد ب�ــع الصِّ

1256F

، بنـاء علــى تحقـق المقتضــى )128
ــرع�َّة  المتمثــل فــي اعت�ــار أنَّ األصــل فــي المعــامالت اإل�احــة، واعت�ــار الحاجــة الواقعــة، وانتفــاء الموانــع الشَّ

 المتمثلة �خلو هذا العقد من الر�ا، والغرر، وغیرها.

من خالل دراستي لهذا القول رأیت انتقـاداٍت، وردودًا �ثیـرة علـى هـذا التَّوجـه �عـرض الفروقـات بـین عقـد التَّور�ـد و�ـاقي  )121(
 )، ینظـر:30-24، ص: (عقـد التَّور�ـد وأثـر الغـش ف�ـهنظـر: ینظـر: ال�ـا�س، العقود المذ�ورة، لالستزادة ومعرفـة الفـروق یُ 

 ).22، ص: (صكوك عقود التَّور�دالهواملة، 
فأقول لتصح�ح الفهم: إنَّ هذه العقود ُذكرت بدیًال لعقد التَّور�د، ولم تذ�ر �تكی�ـف لـه، فمـن الطب�عـي وجـود اختالفـات جمـة، 

ــة بیــنهم، �اإلضــافة إلــى أنَّ صــور عقــد التَّور�ــد التِّجــاري �ثیــرة ال تكــاد ُتحصــى، وغیــر ُمحــددة، ومنهــا مــا هــو  وأح�انــًا جوهر�َّ
�س�ط، ومنها ما هو معقد، والصورة المذ�ورة سا�قًا هي الصورة غال�ة الحدوث ول�ست الوحیدة، وهذا �قتضـي إمكان�َّـة دخـول 

فة، أواالستجرار و  لم، أواالستصناع، أوالب�ع على الصِّ غیرها من العقود المذ�ورة سا�قًا تحت مظلَّة عقد التَّور�د �كونها عقد السَّ
 أحد صورها، إذا تقدم الثَّمن، أوتزامن مع التسل�م �شكل مقسط، أو �امل، أو تأجل �عد التَّسل�م وغیرها.

 ).673\12( ،عقود التَّور�د والمناقصةوهذا ما ذهب إل�ه القاضي العثماني في هذه الجزئ�ة. ینظر: العثماني،  )122(
ولي، قرار رقم:  )123(  ) �شأن موضوع عقود التَّور�د والمناقصات.1/12( 107مجمع الفقه اإلسالّمي الدُّ
ب�ان،  )124(  ).482\8، (المعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةینظر: الدُّ
 ).943\10، (العقود المستجدة ضوا�طها ونماذج منهاینظر: حماد،  )125(
). و�جـب اإلشـارة إلـى أنَّ الـد�تور 136، ص: (الفقهي للوقـائع المسـتجدة وتطب�قاتـه الفقه�ـة التَّكی�ف ،ینظر: شبیر )126(

 شبیر قال �جواز تأجیل البدلین للحاجة العامة أو الخاصة في تكی�ف التَّور�د على أنَّه سلم. ینظر: المصدر نفسه.
ــةینظــر: أبــو ســل�مان،  )127( ــد دراســة فقه�ــة تحلیل� ــد التَّور�ــد ینظــر: شــو�دح، وأبــو هر�یــد،  ).691\12، (عقــد التَّور� عق

 ).1250-1247، ص: (والمقاولة
 ).692\12، (عقد التَّور�د دراسة فقه�ة تحلیل�ةینظر: أبو سل�مان،  )128(
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ب�ان (وذهــب الــد�تور الــدُّ
1257F

عقــد علــى ب�ــع إلــى أنَّ عقــد التَّور�ــد لــ�س عقــد ب�ــع محــض، و�نَّمــا هــو  )129
مــة، فبنــاء علــى هــذا التخــر�ج �جــوز تأجیــل البــدلین عــن مجلــس  مــة، وعلــى عمــل فــي الذِّ موصــوف فــي الذِّ

انتهـــاء العمـــل،  العقـــد، وهـــذا �شـــ�ه عقـــد االستصـــناع، واألجیـــر المشـــترك، حیـــث ال ُتســـتحق األجـــرة إالَّ �عـــد
 ِن.والعمل وقت العقد یتعلق في ذمَّة األجیر، وهذا �عني تأخیر البدلی

(ومنهم 
1258F

ـراء المسـتمر،  )130 راء مـن دائـم العمـل، أو الشِّ من ش�َّه عقد التَّور�د �صور فقه�َّة قد�مة �الشِّ
المسمى بب�ع أهل المدینة. 

(الفر�ق الثَّاني
1259F

: قالوا إنَّ عقد التَّور�د بهـذه الصـورة هـو عقـد جـائز مطلقـًا؛ علـى اعت�ـار أنَّـه عقـد )131
ـــرع�َّ  (ة، و�ـــان هـــذا رأي �عـــض العلمـــاء، وهـــمجدیـــد خـــاٍل مـــن الموانـــع الشَّ

1260F

عبـــد الســـم�ع إمـــام، والشـــ�خ  :)132
(مصــطفى الزرقــا

1261F

ــت فــي النَّــاس، ف"الحاجــة تنــزل منزلــة )133 ، الصــدیق الضــر�ر؛ العت�ــار الحاجــة التــي عمَّ
(الضــرورة عامــة �انــت أو خاصــة"

1262F

، وقــد قــال ابــن قــ�ِّم الجوز�ــة: "وفــي المنــع ممــا �حتــاجون إل�ــه [أي)134
ـر�عة النَّاس] من ال ب�ع ضرر أعظُم من ضرر المخاطرة؛ فال یز�ل أدنى الضرر�ن �أعالهما، بـل قاعـدة الشَّ

(ضــد ذلــك، وهــو دفــع أعلــى الضــرر�ن �احتمــال أدناهمــا"
1263F

ــامل الــذي جــرى )135 ، و�ــذلك العت�ــار العــرف الشَّ
(عل�ه التَّعامل بین النَّاس بهذا العقد �عد تقر�ر القوانین له

1264F

136( .
ها�ـة عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم، فـإنَّ المسـألة ال تحتـاج إلـى تـرج�ح �قـدر مـا أمَّا الذي أقولـه فـي ن

تحتــاج إلــى ب�ــان مــدى عظمــة النِّظــام اإلســالمي، وقدرتــه علــى إ�جــاد حلــول و�ــدائل شــرع�َّة، ألي مســألة 
عوة إلـى إعـادة توج�ـه القـوانین التـي تعتبـر الشـر�عة اإلسـالم�َّ  ة مصــدرًا مسـتجدة، �مـا وتحتـاج أ�ضـًا إلـى الـدَّ

مــن مصــادر التَّشــر�ع إلــى مســارها الصــح�ح، و�عمــال القــوانین بنــاًء علــى أحكــام اإلســالم الحن�ــف وقواعــده 

ب�ان،  )129(  ).497\8، (المعامالت المال�ة أصالة ومعاصرةینظر: الدُّ
 ).1250-2471، ص: (عقد التَّور�د والمقاولةینظر: شو�دح، وأبو هر�ید،  )130(
 )797\12، (عقود التَّور�د والمناقصاتینظر: المصري،  )131(
 ).797\12، (عقود التَّور�د ومقاوالت األشغال العامَّةینظر: المصري،  )132(
 ).243ص: ( فتاوى الزرقا،ینظر: الزرقا،  )133(
 ).88، ص: (األش�اه والنظائرالسیوطي،  )134(
 ).6\2، (رب العالمین إعالم الموقعین عنابن قّ�م الجوز�ة،  )135(
 ).243ص: ( فتاوى الزرقا،ینظر: الزرقا،  )136(

409



وأصــوله، ال اســتحداث عقــود لمجــرد مجــارات األنمــاط االقتصــاد�َّة العالم�َّــة، ولكــي ال �كــون الحــدیث �عیــدًا 
ـبهات ألنَّـه  ـرع�ة، عن الواقع فإنَّ الذي أمیل إل�ه هو اتقـاء الشُّ األصـل، وذلـك بتفعیـل البـدائل اإلسـالم�َّة الشَّ

والعمل بها ما أمكن على جم�ع المستو�ات، سواء في المعامالت الخاصة، أو اإلدار�ة، إْذ إنَّ عقد التَّور�د 
ـا فـي حـال عجـز األطـراف المتعاملـة، وتعـذُّر العمـل �أحـد  �مكن تصح�حه فهو ل�س ذي طب�عـة محـددة، أمَّ

ــر  ــة والتعامــل �ــه �صــورته الحال�ــة، خصوصــًا فــي البــدائل الشَّ ع�ة، فُ�صــار إلــى النُّــزول عنــد الحاجــة الُملحَّ
ْول�ة، وما ُ�سمَّى �عقود اإلذعان.  التَّعامالت الدَّ

ة.المطلب الثَّالث  : توص�ف عقد تور�د الذَّهب، والفضَّ
ة وصوره.الفرع األول  : أنواع تور�د الذَّهب والفضَّ

(تَّور�د: أنواع عقد الأوالً 
1265F

: تنقسم عقود التَّور�دات إلى عدد من األقسام �حسب االعت�ارات التَّال�ة: )137
مـدى حر�ــة المتعاقــدین فـي قبــول العقــد، أو رفضــه إلـى: عقــوِد تور�ــٍد موحــدٍة، وحـرٍة، و�اعت�ــار طب�عــة العقــد 

صناع�ٍَّة. إلى عقود تور�د إدار�ة، وخاصة، و�اعت�ار عمل المورِّد إلى عقوِد تور�ٍد عاد�ٍة، و 
ة ثان�اً  ة التي �مكن أْن تكون مِحال� لعقد التَّور�د: ممكن أْن �كون ذه�ًا، أو فضَّ : أنواع الذَّهب، والفضَّ

ـة  خامًا �حاجة إلى تصن�ع، أو س�ائك، أو ُحلّي ومجوهراٍت، أو أواٍن، أو �ل ما یدخل ف�ه الـذَّهب أو الفضَّ
(�شكل مؤثر

1266F

المهم التَّنب�ـه إل�ـه إنَّ �ـل مـا ُذكـر ال �خرجـه عـن �ونـه جنسـًا أ�ًا �ان نوعهـا أو شـكلها، فـ )138
(�جري ف�ه الر�ا؛ لثمنیته وهذا ما اجتمع عل�ه الفقهاء

1267F

، فقال ابن عبد البر: "والسنَّة المجتمـع علیهـا أنَّـه )139
هب إالَّ مـثًال ال ُی�اع شيء من الذَّهب عینًا �ان أو تبرًا أو مصوغًا أو نقرًا أو جیدًا أو ردیئًا �شيء مـن الـذَّ 

ـة عینهــا ومصـوغها وتبرهـا والســوداُء منهـا والب�ضـاُء والجیــدُة والردیئـُة ســواٌء، ال  �مثـل یـدًا بیــد، و�ـذلك الفضَّ

، الجـزاءات والضـمانات فـي عقـد التَّور�ـدأبـو جـزر،  )،20-18، ص: (عقد التَّور�د وأثـر الغـش ف�ـهینظر: ال�ـا�س،  )137(
 ).30-29، ص: (صكوك عقود التَّور�دالهواملة،  )،25-24ص: (

) الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه، أنواع الذَّهب الذي �عتبر ذه�ًا �اعت�ار 57رعي رقم: () الشَّ AAOIFIقد ورد في مع�ار ( )138(
ــرع�َّة للمؤسســات المال�ــة اإلســالم�َّةصــفة خلطــه. ینظــر: هیئــة،  -1331)، ص: (3\3(57، المع�ــار رقــم: المعــاییر الشَّ

1332.( 
)، القاضـــي عبـــد 61\3، (ح بدا�ـــة المبتـــديالهدا�ـــة فـــي شـــر )، المرغینـــاني، 10\14ینظـــر: السرخســـي، الم�ســـوط، ( )139(

المهـذَّب ). الشیرازي، 634\2، (الكافي في فقه أهل المدینة)، ابن عبد البر، 149\2، (التَّلقین في الفقة المالكيالوهاب، 
ــافعي ــة اإلمــام الشَّ ــر))، الرَّافعــي، 28\2، (فــي فق ــرح الكبی ــز شــرح الوجیز(الشَّ ــهعمــدة الف)، ابــن قدامــة، 65\4، (العز� ، ق

 ).412\3، (شرح الزر�شي)، الزر�شي، 54ص:(
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ی�ــاع �عضــها بــ�عض إالَّ ِمــثًال �مثــل یــدًا بیــد فمــن زاد أو نقــص فــي شــيء مــن ذلــك �لــه أو أدخلــه نظــرة فقــد 
فـــي جم�عـــه، و�جـــوز ب�ـــع الـــذَّهب �ـــالورق ��ـــف شـــاء  أكـــل الر�ـــا و�ْن تـــأخر قـــ�ض �عـــض ذلـــك �طـــل الب�ـــع

(المت�ا�عان إذا �ان یدًا بید؛ ألنَّهما جنسان"
1268F

روِط الخاصـِة فـي ب�ـع )140 ، ف�جب عند ب�عهم مراعاُة جم�ع الشُّ
ة مـن تقـا�ض، وحلـول، وتماثـل لألجنـاس الواحـدة، وذلـك بنـاًء علـى األدلـة التـي سـ�قت سـا�قًا  الذَّهب والفضَّ

(ول، وهذا ما ذهب إل�ه مجمع الفقه اإلسالميفي الم�حث األ
1269F

) مـن المعـاییر 57، ونص المع�ار رقم ()141
رع�َّة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّة ( ( )، الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �هAAOIFIالشَّ

1270F

142(. 
(ولكن خالف ابن ت�م�ة وتلمیذه ابن الق�ِّم

1271F

، فـي هـذه المسـألة، فقـال: إنَّ الصـ�اغة ُتخـرج الـذَّهب)143
�ــا، فقــالوا: "جــّوز شــ�خنا ب�ــع المصــوغ الم�ــاح  ــة مــن علتــه الر�و�ــة ف�صــ�ح ســلعة، وال �جــري ف�ــه الرِّ والفضَّ

(�ق�مته حاًال، و�ذا نسـاًء، مـا لـم �قصـد �ونهـا ثمنـًا"
1272F

، أي اعت�ـار الـذَّهب سـلعًة ول�سـت ثمنـًا �جـري ف�ـه )144
ز ب�ــع الــذَّ  ــة دون شــروط إذا �ــانوا ســلعًا، الر�ــا، لعــدم قصــد المشــتري أن �كــون ثمنــًا، فبــذلك جــوَّ هب والفضَّ

 وألغى شروط ب�ع الذَّهب والفضة إذا �انت ن�ة المشتري عند شرائه عدم اعت�اره ثمنًا بل سلعة.
ـة فهـي ذاتهـا صـور عقـد التَّور�ـد ثالثاً  ـة: وأمَّـا صـور تور�ـد الـذَّهب والفضَّ : صور تور�د الـذَّهب والفضَّ

تي قال �جوازها �عض الفقهاء وقال �عضـهم اآلخـر �عـدم جوازهـا، وقـالوا �شكل عام، وهي الصورة العامَّة ال
 بتخر�ج عقد التَّور�د على عدد من العقود، و�تمامًاللفائدة سأبین �ل صورة على حدة في النقاط التَّال�ة:

ــى ــرف المــورِّد بتور�ــد عــدد الصــورة األول ــائعة: �تعهــد الطَّ : عقــد تور�ــد الــذَّهب والفضــة �صــورته الشَّ
عین من الس�ائك الذَّهب�ة �صفات، ونوع�ات محددة في وقت مؤجل، بثمن معلوم ومعـیَّن مؤجـل �امـل أو م

مقسط على فترات في المسـتقبل، فهـذا العقـد �اطـل ال �جـوز؛ ألنَّ الـذَّهب جـنس، والـثَّمن نقـود جـنس آخـر، 

 ).643\2، (الكافي في فقه أهل المدینةابن عبد البر،  )140(
ولي، قـــرار رقـــم:  )141( ـــرع�ة الجتمـــاع الصـــرف )1/9( 84مجمـــع الفقـــه اإلســـالّمي الـــدُّ ، �شـــأن تجـــارة الـــذَّهب، الحلـــول الشَّ

 والحوالة.
ــرعي رقــم: AAOIFIقــد ورد فــي مع�ــار ( )142( ) الــذَّهب وضــوا�ط التَّعامــل �ــه، �اعت�ــار الحلــول والتأجیــل، �أنَّــه ال 57() الشَّ

تــه، وِقدمــه،  ــرع�َّة للمؤسســات المال�ــة اإلســالم�َّة�ختلــف الحكــم �ــاختالف ع�ــار الــذَّهب (درجــة نقائــه) أو ِجدَّ ، المعــاییر الشَّ
 ).1330)، ص: (2\3( 57المع�ار رقم: 

 ).108\2، (موقعین عن رب العالمینإعالم الینظر: ابن قّ�م الجوز�ة،  )143(
 ).468\1، (االخت�ارات الفقه�ة لش�خ اإلسالم ابن ت�م�ةابن جاد هللا،  )144(
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العقـد عنـد اقتـران اإل�جـاب  و�ما سبق فإنَّ ب�ع الجنسین المختلفین �جب ف�ـه الحلـول والتَّقـا�ض فـي مجلـس
ـــرط المــأمور �ـــه، فـــال  �ــالقبول، فـــإنَّ اشـــتراط التَّأجیــل مـــن أحـــد العاقــدین أو �لیهمـــا، هـــو اشــتراط منـــاٍف للشَّ
�صح، وتكون المعاملة ر�و�ة، فمدار ر�ا النسیئة، هو التَّأخیر والتَّأجیل فـي القـ�ض فـي عقـد ب�ـع األجنـاس 

ائعة غیر جائزة.الر�و�ة، فإذًا عقد تور�د الذَّهب  ة �صورته العامَّة الشَّ  والفضَّ
ـفات: و�صـدق علـى عقـد التَّور�ـد الصورة الثَّان�ة ـة علـى أنَّـه مـن بیـوع الصِّ : عقد تور�د الذَّهب والفضَّ

ــا�قة، فهــو ُ�شــترط ف�ــه تأجیــل البــدلین، أو أحــدهما و�ــذلك �كــون عقــد  بهــذا التَّخــر�ج مــا قیــل فــي الصــورة السَّ
 الصورة �اطًال.التَّور�د بهذه 

ـة علـى أنَّـه سـلم: ذهـب الفقهـاءالصورة الثَّالثة (: عقد تور�د الـذَّهب والفضَّ
1273F

ـلم  )145 إلـى عـدم جـواز السَّ
ة  ة، أو الفضَّ ة، أو الذَّهب �الفضَّ ة �الفضَّ لم في الذَّهب �الذَّهب، أو الفضَّ ة سواٌء أكان السَّ في الذَّهب والفضَّ

ـة �ـالنقود؛ الشـتراط الحلـول والتَّقـا�ض فـي  �الذَّهب، أي �جنسیهما، أو أحدهما �اآلخر، أو الذَّهب، أو الفضَّ
هذه الب�عات لكونها أجناسًا ر�و�ة �جري فیها ر�ا النسیئة، ور�ا الفضل في الحالة األولـى، وعل�ـه فـال �جـوز 

ة بتخر�جه على أنَّه سلم.  عقد تور�د الذَّهب والفضَّ
ة على أنَّه استصناع: وقد س�قت اإلشارة إلى جواز تأجیل  : عقد تور�د االذَّهبالصورة الرَّا�عة والفضَّ

البدلین في عقد االستصناع إذا �انت السلعة تحتاج إلى صنعة، و�مكان�َّة تقس�ط الثمن �عـد الّتأجیـل، وهـذا 
ـة علـى  ـة المنصـوص علیهـا، فـإذًا ال �صـح عقـد تور�ـد الـذَّهب والفضَّ یتنافى مـع شـروط ب�ـع الـذَّهب، والفضَّ

فــــي األحادیــــث التــــي تشــــترط الحلــــول  أنَّــــه استصــــناع، وقــــد ُ�ظــــنُّ حصــــول تعــــارض بــــین أقــــوال النبــــي 
ِ  والتَّقا�ض، و�ین فعـل النبـي   فـي الحـدیث َعـْن َنـاِفٍع، َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َرِضـَي �َُّ َعْنُهَمـا: َأنَّ َرُسـوَل �َّ

ــُه ِفــي َ�ــاِطِن َ�فِّــِه، َفَصــَنَع النَّــاُس َخــَواِت�َم، ثُــمَّ ِإنَّــُه َجَلــَس  اْصــَطَنَع َخاَتًمــا ِمــْن َذَهــٍب َوَ�ــاَن َیْلَ�ُســُه، َفَ�ْجَعــُل َفصَّ
ُه ِمـْن َداِخـٍل" َفَرَمـى ِ�ـِه  ِ َال َعَلى الِمْنَبِر َفَنَزَعُه، َفَقاَل: "ِإنِّي ُ�ْنُت َأْلَ�ُس َهَذا الَخاِتَم، َوَأْجَعُل َفصَّ ثُـمَّ َقـاَل: "َ��َّ

(َأَبـًدا" َفَنَبـَذ النَّـاُس َخـَواِت�َمُهمْ َأْلَ�ُسـُه 
1274F

�حملـه  ، ولكـن تـمَّ الجمـع بـین األدلـة مـن خـالل تأو�ـل فعـل النبـي )146

)، النــووي، 524\4، (مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختصــر خلیــل)، الحطَّــاب، 72\7، (فــتح القــدیرینظــر: ابــن الهمــام،  )145(
  ).174\4، (في شرح المقنع المبدع). ابن مفلح، 27\4، (روضة الطالبین وعمدة المفتین

) 133\8كتاب األ�مان والنذور، �اب مـن َحَلـف علـى الشـيء و�ن لـم ُ�حلَّـف، ( ،صح�ح ال�خاري متفق عل�ه، ال�خاري،  )146(
)، رقــم الحــدیث: 1655\3، �تــاب الل�ــاس والز�نــة، �ــاب طــرح خــاتم الــذَّهب، (صــح�ح مســلم)، مســلم، 5867رقــم الحــدیث: (

)2091.( 
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ــنع �ــان علــى أســاس نــوع مــن التبــرع, فــال �كــون استصــناعاً  (علــى أنَّ الصُّ
1275F

اصــطنع  ، أو أنَّ النبــي )147
(الخاتم قبل نزول آ�ات تحر�م الر�ـا، ثـم نبـذه �عـد نزولهـا

1276F

لـم یـدفع الـثمن مقـدمًا، و�نَّمـا  نَّ النبـي ، أو أ)148
ر ذلك وتم التقا�ض بین البدلین في مجلس العقد، فال لزوم لالستصناع إالَّ �عد حضـور المصـنوع علـى  أخَّ

(الصفة المشروطة فانتفى الر�ا بذلك
1277F

149( .
) 57ر رقـم (وهذا ما ُ�فهم �النس�ة لصورتي عقد التَّور�د على أنَّه سلم، أو استصناع من نص المع�ا

رع�َّة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّة ( ( )، الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �هAAOIFIمن المعاییر الشَّ
1278F

150(. 
و�مكــن القــول إنَّ �ــل عقــد ُ�شــترط ف�ــه تأجیــل أحــد البــدلین، أو �لیهمــا، فهــو عقــد ال �صــحُّ ف�ــه ب�ــع 

ة؛ لفوات شرط الحلول، والتَّقا�ض الذي ُنصَّ  كر، واتفق الذَّهب، والفضَّ عل�ه في األحادیث النبو�ة سا�قة الذِّ
ــة عقــدًا صــح�حًا شــرعًا،  الفقهــاء علــى اشــتراطها �الك�ف�َّــة التــي وردت بهــا؛ لُ�عتبــر عقــد ب�ــع الــذَّهب، والفضَّ

ـرع�َّة للمؤسسـات المال�ـة اإلسـالم�َّة (1وهذا ما جاء في نـص المع�ـار رقـم ( )، AAOIFI) مـن المعـاییر الشَّ
(العمالتالمتاجرة في 

1279F

151( .
 : المواعدة �الصرف.الفرع الثَّاني

ـــرف: ال �خفـــى أنَّ هـــذا مصـــطلح مر�ـــب، مـــن مصـــطلحین، المواعـــدة، أوالً  : تعر�ـــف المواعـــدة �الصَّ
رف.  والصَّ

المواعـــدة لغـــة: أصـــلها وعـــد: والوعـــد ُ�ســـتعمل فـــي الخیـــر والشـــر، والم�عـــاد، والمواعـــدة: وهمـــا الوقـــت 
(والموضـــع

1280F

1281F( هـــو "إخ�ــــاٌر عـــن إنشـــاء الُمخبــــر معروفـــًا فــــي المســـتقبل"، فالوعـــد اصــــطالحًا: )152

ــــا )153 ، أمَّ

 ).226\1، (فقه المعامالتوعة، ینظر: مجم )147(
 حكم استصناع الذَّهب. ). عفانة،178\2، (اإللمام �شرح عمدة األحكام ینظر: األنصاري، )148(
ـةینظـر: دار اإلفتـاء الفلسـطین�ة،  )149( حكـم استصـناع )، عفانـة، 171\1، قـرار رقـم: (حكـم االستصـناع فـي الـذَّهب والفضَّ

 .الذَّهب
ـرعي رقــم: (AAOIFIقـد ورد فـي مع�ــار ( )150( ) الـذَّهب وضــوا�ط التَّعامـل �ـه، الحــاالت التـي �جــوز أْن �كـون فیهــا 57) الشَّ

ــلم، واالستصــناع، وهــي خارجــة عمــا ُذكــر فــي المــتن. ینظــر: هیئــة،  ــرع�َّة الــذَّهب أحــد البــدلین فــي عقــدي السَّ المعــاییر الشَّ
 ).1335)، ص: (2\5(57، المع�ار رقم: للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّة

رع�َّة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّةینظر: هیئة، ) 151(  ).4)، ص: (1\2(1، المع�ار رقم: المعاییر الشَّ
�یدي، 342، ص: (مختار الصحاحینظر: الرازي،  )152(  ).308\9( تاج العروس من جواهر القاموس،)، مرتضى الزَّ
 ).254\1، (فتح العلي المالكعل�ش،  )153(
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المواعـــدة اصـــطالحًا: فهـــي "إعـــالن صـــادر مـــن شخصـــین یتضـــمن توافـــق رغبتیهمـــا علـــى إنشـــاء عقـــد فـــي 
(المسـتقبل تعـود آثــاره علیهمـا" 

1282F

ـا تعر�فــه �اعت�ـاره مصــطلحًا )154 ــرف قـد أشــرت إلـى تعر�فـه ســا�قًا، أمَّ ، والصَّ
1283F("ول: إنَّه "اتفاق بین طرفین على صرف بدلین �ملكانه في المستقبلواحدًا �مكن الق

155(. 
(: مدى لزوم المواعدة لألطرافثان�اً 

1284F

: ذهب الفقهاء في مـدى لـزوم المواعـدة وعـدم التخلـف عنهـا )156
 إلى أر�عة أقوال:

عمـا  : ذهبـوا إلـى اسـتح�اب الوفـاء �الوعـد، فـال یلزمـه قضـاؤه، وال �جـب عل�ـه التَّعـو�ضالقول األول
ترتب أثره؛ ألنَّ الوعد معروف محض، وألنَّـه إذا أفلـس الواعـد مـثًال، ال �كـون للموعـود حـق �حـق الغرمـاء، 

(وال �كون حقه الزمًا �لزوم حقوق الغرماء، وقیل عل�ه إجماع أهل العلم 
1285F

157(. 
1286F(ءً : ذهبوا إلى وجوب الوفاء �الوعد، فیلزمه قضاؤه، ف�جب تحق�قه د�انة، وقضاالقول الثَّاني

158(. 
(: ذهبوا إلى القول بوجوب الوفاء �الوعد د�انة، وعدم وجو�ه قضاءً القول الثَّالث

1287F

، وهذا ما ذهب )159
(إل�ه مجمع الفقه اإلسـالمي علـى أنَّـه األصـل

8128F

) مـن المعـاییر 49، وجـاء أ�ضـًا فـي نـص المع�ـار رقـم ()160
ـــرع�َّة للمؤسســـات المال�ـــة اإلســـالم�َّة ( 1289F(ة)، الوعـــد، والمواعـــدAAOIFIالشَّ

، بـــین آراء الفقهـــاء فـــي لـــزوم )161
ل في أحكامها، فورد ف�ه أ�ضًا أنَّ األصل وجوب لـزوم الوعـد د�انـة، وال �جبـر علـى  الوعد والمواعدة، وفصَّ

 ).835\1( ،فقه المعامالتمجموعة،  )154(
رف اإللكتروني في الفقه اإلسالميبدوي،  )155(  ).28، ص: (أحكام الصَّ
 ).23-14، ص: (الوعود في العقودینظر: الدغثیر،  )156(
ــي ). الشــنق�طي، 115\11، (الجــامع ألحكــام القــرآن)، القرطبــي، 25\4، (الفــروق ینظــر: القرافــي،  )157( ــان ف أضــواء الب�

المبــدع فــي شــرح )، ابــن مفلــح، 390\5، (روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــینلنــووي، )، ا438\3، (إ�ضــاح القــرآن �ــالقرآن
 ).93\11، (المقنع

، المحلـى �اآلثــار)، ابـن حـزم، 254\1، (فـتح العلـي المالــك)، علـ�ش، 133\3، (إح�ـاء علـوم الــدینینظـر: الغزالـي،  )158(
)7\36 .( 
 ).254\1، (فتح العلي المالك، عل�ش، )61ص: (التماس السعد في الوفاء �الوعد، ینظر: السخاوي،  )159(
ولي، قرار رقم:  )160(  ) �شأن المواعدة والمواطأة في العقود.6/17( 157مجمع الفقه اإلسالمي الدُّ
ــــرعي رقــــم: (AAOIFIقــــد ورد فــــي مع�ــــار ( )161( ــــة )، الوعــــد والمواعــــدة، 49) الشَّ ــــرع�َّة للمؤسســــات المال� المعــــاییر الشَّ

 ).1190-1189)، ص: (2(49، المع�ار رقم: اإلسالم�َّة
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تنفیذه قضاًء، وورد أنَّه في حال تحقق ضـرر لطـرف مـن أطـراف المواعـدة فـإنَّ الوعـد ال یلـزم، ولكـن �جـب 
رر عن طر�ق التَّعو   ، وهذا القول الذي أمیل إل�ه. �ض �قدرهقضاًء دفع الضَّ

: ذهبوا إلى وجوب الوفـاء �الوعـد قضـاًء إذا ارتـ�ط �سـبب، ودخـل الموعـود �سـبب الوعـد القول الرَّا�ع
�شـيء، مثــل أْن �قــول شــخص آلخـر: إهــدم بیتــك، وأنــا أسـلفك مــا تبنــي �ــه؛ ألنَّـه ال �حــق للمســلم أْن �ضــر 

(�أخ�ه المسلم
1290F

162(. 
هـــاء القــدامى فـــي جـــواز المواعــدة �الصـــرف، أو عدمـــه: اختلفــت آراء الفقهـــاء الـــذین : أقــوال الفقثالثـــاً 

وا (نصُّ
1291F

رف �سعر معین، في المستقبل على أقوال: )163  على حكم تواعد شخصین على الصَّ
(: ذهب المالك�َّة في قولالقول األول

1292F

رف مطلقـًا؛ لعـدم تقـا�ض البـدلین،  )164 إلى منع المواعدة �الصَّ
ل وقوعه؛ فإنَّه ُ�فسخ، إذ إنَّ من أصول المالك�َّة منع المواعـدة ف�مـا ال �صـح وقوعـه فـي وتأجیلهم، وفي حا

(الحـال؛ ســدًا للذَّر�عـة
1293F

ـرف ُتفضــي إلــى عقـد یــؤول إلـى محظــور، فهـذه وســیلة للوصــول )165 ، فالمواعــدة �الصَّ
(إلى الغا�ة المحرمة، فقالوا �منعها

1294F

166( .

، فـــتح العلـــي المالـــك)، علـــ�ش، 115\11، (الجـــامع ألحكـــام القـــرآن)، القرطبـــي، 25\4، (الفـــروق ینظـــر: القرافـــي،  )162(
)1\254 .( 
ـرف، وتـمَّ بنـاء هـذا  )163( لم ینص الحنف�َّة على هذه المسألة في �تبهم، فقیل إنَّ مقتضى قواعدهم �حكـم بـ�طالن الوعـد �الصَّ

أحكــام صــرف ) مــن مرشــد الحیــران لقــدري �اشــا. ینظــر: ال�ــاز، 257، 334، 233ى المفهــوم مــن المــواد رقــم (التخــر�ج علــ
 ). 117-116، ص: (النُّقود والعمالت في الفقه اإلسالمي

ة  وأظـن أنَّ هــذا التَّخـر�ج هــو تحمیـل للــنص مـا ال �حتمــل، فـالمواد ال ُ�فهــم منهـا أنَّ الوعــد �اطـل، بــل تتحـدث عــن عـدم صــحَّ
) التـي ذ�رهـا جـاء فیهـا: "مـا ال �مكـن 233علیق البیوع على المستقبل، وهنا الحدیث عن الوعد ول�س الب�ع، بل إنَّ المادة (ت

قــدري، تمل�كــه فــي الحــال، ومــا �ــان مــن اإلســقاطات، واإلطالقــات، وااللتزامــات �صــح إضــافته علــى الزمــان المســتقبل...". 
والوعــد مــن االلتزامــات إذًا �صــح و�مكــن إضــافته إلــى المســتقبل، ). 38ص: (، مرشــد الحیــران إلــى معرفــة أحــوال اإلنســان

: "صـ�غة االسـتق�ال التـي هـي �معنـى الوعـد المجـرد مثـل: سـأب�ع م العدل�ـة) من مجلـة األحكـا171و�ذلك قد ورد في المادة (
رف، ). ف�ما أنَّه ال ی35، ص: (مجلة األحكام العدل�َّة وأشتري ال ینعقد بها الب�ع"، لجنة، نعقد بها عقد الب�ع، فمثله عقد الصَّ

ــرف، فــال یترتــب عل�ــه مــا ال �جــوز، فالمواعــدة إذًا  تصــح؛ لعــدم  فــإذًا المواعــدة �الصــرف جــائزة؛ ألنَّــه ال ینعقــد بهــا عقــد الصَّ
رف، وهذا الذي أراه موافقًا لمذهب الحنف�َّة.  ترُتب أي أثر علیها من آثار الصَّ

 ).136\6(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، )، المواق، 18\2، (مقدمات الممهداتالینظر: ابن رشد الجد،  )164(
 ).138\5، (الذخیرةینظر: القرافي،  )165(
 ).79\44، (الموسوعة الفقه�َّةینظر: لجنة،  )166(
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(: ذهــب المالك�َّــة فــي قــولالقــول الثَّــاني
1295F

ــرف؛ ألنَّ فیهــا شــبهة تــأخیر،  )167 إلــى �راهــة المواعــدة �الصَّ
 فإْن وقعت المصارفة �عد الوعد فال ُتفسخ.

(: ذهــب المالك�َّــة فــي قــولالقــول الثَّالــث
1296F

ــافع�َّة)168 (، والشَّ
1297F

ــرف مطلقــًا، )169 ، إلــى إجــازة المواعــدة �الصَّ
ـرف؛ ألنَّ التَّواعـد لـ�س ب رف إذا س�قه وعد �الصَّ (ب�ـعوعدم �طالن عقد الصَّ

1298F

، �حیـث تترتـب علـى العقـد )170
(آثاره من وقت عقده ال من وقت المواعدة

1299F

171(. 
ــرف، أو �جیزهــا، هــو تحقــق العقــد، فــإذا  و�مكــن القــول إنَّ الحــد الــذي �منــع مــن جــواز المواعــدة �الصَّ

عـدة تحقق وقوع العقد، ولم یتم التَّقا�ض، فإنَّ العقد ال �صح، و�ْن لـم یتحقـق وقـوع العقـد، و�انـت مجـرد موا 
ـا�قة، فالصـورة هـي  على إجراء العقد في المستقبل، فهي جائزة، فال أكـاد أرى اختالفـًا جل�ـًا بـین األقـوال السَّ

ألنَّه إْن �انت ملزمة للطرفین أص�حت عقدًا، وهذا ال �صح؛ ألنَّه �حتاج إلـى -إجراء المواعدة غیر الملزمة
(العقــد مســتقبالً ثــم إجــراء العقــد والتَّقــا�ض فــي مجلــس  -تقــا�ض ولــم �حصــل

1300F

، وهــذه الصــورة ال�ســ�طة )172
 القد�مة.

ـرف، أو عـدمها: ذهـب الفقهـاء المعاصـرون ثالثاً  : أقوال الفقهاء المعاصر�ن في جواز المواعـدة �الصَّ
رف، إلى فر�قین:  في حكم المواعدة �الصَّ

(الفر�ق األول
1301F

عقـد عنـد : ذهبوا إلى جواز الصرف بناًء على وعد فـي المسـتقبل، ف�كـون إنشـاء ال)173
االســـتالم، والتســـل�م، الـــذي اتُّفـــق عل�ـــه عنـــد الوعـــد، �حیـــث �كـــون الوعـــد ملزمـــًا لطـــرف واحـــد مـــن أطـــراف 
عر الذي ُیتفق عل�ه، أمَّا إذا تخلَّف الواعد ف�حّق للموعود المطال�ة بدفع الضرر الناتج عـن  المعاهدة، و�السِّ

 ).136\6(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، )، المواق، 18\2، (المقدمات الممهداتینظر: ابن رشد الجد،  )167(
 ).136\6(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، )، المواق، 18\2، (المقدمات الممهدات: ابن رشد الجد، ینظر )168(
افعي،  )169(  ).32\3، (األمینظر: اإلمام الشَّ
 ).513\8، (المحلى �اآلثارابن حزم،  )،177\6( الب�ان والتَّحصیل،ینظر: ابن رشد الجد،  )170(
 .)835\1، (فقه المعامالتینظر: مجموعة،  )171(
رف في الفقه اإلسالميینظر: روزي،  )172(  ).198، ص: (أحكام الصَّ
 ).127-123، ص: (أحكام صرف النُّقود والعمالت في الفقه اإلسالميینظر: ال�از،  )173(
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ــرع�َّة للمؤسســات المال�ــة 57(التخلُّــف عــن التَّنفیــذ، وهــذا مــا جــاء فــي نــص المع�ــار رقــم  ) مــن المعــاییر الشَّ
( )، الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �هAAOIFIاإلسالم�َّة (

1302F

174(. 
(الفر�ــق الثَّــاني

1303F

ــرف؛ ألنَّ هــذه المواعــدة مــا هــي إالَّ عقــد الزم )175 ة المواعــدة �الصَّ : قــالوا �عــدم صــحَّ
نَّ طب�عــة الوعــد القاضــ�ة �عــدم لــزوم �جــب تنفیــذه عنــد حلــول أجلــه فــي المســتقبل �ســعر محــدد مســ�قًا؛ إذ إ

الوفاء تتنافى مع الصـورة األساسـ�ة التـي قـالوا بلزومهـا ولـو لطـرف، فیترتـب علـى المواعـدة مـا یترتـب علـى 
العقــد، فتكــون �اطلــة لمــا فیهــا مــن محظــورات، وهــذا مــا إل�ــه ذهــب مجمــع الفقــه اإلســالمي إلــى عــدم جــواز 

رف لطرف واحد، وعدم جواز المواعدة الملزمة لطرفي العقد على إجـراء عقـد صـرف فـي  الوعد الملزم �الصَّ
(یوم مستقبلي محدد

1304F

 ؛ ألنَّها تص�ح عقدًا، و�كون ب�عًا للكالئ �الكالئ.)176
ـرع�َِّة التـي  رف؛ النتفاِء الموانِع الشَّ ل�م اقتفاء خطا الفقهاء المجیز�ن للوعد �الصَّ وقد رأیت أنَّه من السَّ

ـا ثان�ـًا: فلقـوة أدلـتهم وسـالمتها مـن المعارضـة، وظهـور داللتهـا �مكن أْن تعتري هذه المعا ملـة وهـذا أوًال، أمَّ
على المراد منها، وثالثًا: إنَّ الحكم ب�طالن هـذه المعاملـة تعطیـل لمصـالح، وحاجـات ضـرور�ة، ورا�عـًا: إنَّ 

سُینشــأ فــي المســتقبل العقــد لــم �حــدث عنــد الوعــد، فب�ســاطة لــم یتعلَّــق �ــه أي أثــر مــانع مــن الجــواز، فالعقــد 
مستوف�ًا الشروط، أمَّا الوعد، فهو مجرد من مقومات العقد، وآثاره، وحیث�اته، فهو جـائز، مـا دام هنـاك فقـه 

�حمله فال ضیر إن شاء هللا. 
ة، وعناصرها.الفرع الثَّالث  : الصورة التي �صح بها تور�د الذَّهب والفضَّ

رف، إذًا الصورة التي �صح بها عقد تور�د الذَّ  ة هي الوعد �الب�ع، أو �مكن التَّعبیر �الصَّ هب، والفضَّ
ــة، وهــذا مــا ســیتم توضــح�ه، فــي  ــرعي لصــورة عقــد التَّور�ــد العامَّ ــل�م، والبــدیل الشَّ فهــي المخــرج الفقهــي السَّ

 النِّقاط التَّال�ة:
ـــد طـــرف �ـــأْن �ُ أوالً  ـــرع�َّة: هـــي تعهُّ ـــة الشَّ ـــة : صـــورة اتفاق�ـــة تور�ـــد الـــذَّهب، والفضَّ ســـلِّم ذه�ـــًا، أو فضَّ

فات خالل فترة معیَّنة في المستقبل، على أْن یتم إنشاء عقد �الب�ع یوم التَّسل�م.  معلومة القدر، والصِّ

رعي رقم: (AAOIFIقد ورد في مع�ار ( )174( المعـاییر ) الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه، الوعد والمواعدة فـي الـذَّهب، 57) الشَّ
 ).1340)، ص: (1\8(57، المع�ار رقم: رع�َّة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�َّةالشَّ 

 ).129-127، ص: (أحكام صرف النُّقود والعمالت في الفقه اإلسالميینظر: ال�از،  )175(
ولي، قرار رقم:  )176(  ، �شأن عمل�ات التحوط في المؤسسات المال�ة اإلسالم�ة.)9/24( 238مجمع الفقه اإلسالمي الدُّ
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ــة مــن ثان�ــاً  ــة الشــرع�َّة: تتكــون اتفاق�َّــة تور�ــد الــذَّهب، والفضَّ : عناصــر اتفاق�َّــة تور�ــد الــذَّهب، والفضَّ
، فهو الوعد �التَّور�د یتكـون مـن العناصـر التَّال�ـة: اإلطار األولية، أمَّا إطار�ن، و�ل إطار له حیث�ات معیَّن

لطـرف مـن أطـراف الوعـد، وتصـ�ح ملزمـة قضـاًء إذا تخلَّـف الواعـد، وتضـرر الموعـود  ص�غة ُملزمـة د�انـة
له، �حیث یلزم الواعد دفع قـدر الضـرر الـذي تسـبب �ـه للموعـود لـه، و�مكـن أْن ُ�قـتص مقـدار الضـرر مـن 

، همــا وطرفــا الوعــدمش الجد�َّــة الــذي �جــوز أْن یدفعــه الواعــد وقــت الوعــد؛ للتأكــد مــن القــدرة المال�ــة لــه، هــا
راء وهو المستورد، والموعود �الب�ع وهو المورِّد، ، وهو البدالن: الذَّهب، أو والموعود �ه المؤجل الواعد �الشِّ

فات �شكل دقیق في ص�غة الو  ة، �حیث �كون محدد الصِّ د �االتفاق یوم العقدالفضَّ (عد، وثمن �حدَّ
1305F

177(. 
ـرع�َّة اإلطار النهائيثم  ـروط الشَّ ـة الـذي �جـب أْن تتـوفر ف�ـه جم�ـع الشُّ ، وهو عقد ب�ع الذَّهب والفضَّ

رع�َّة المخصوصة التي ُ�سطت في مطلع هذا ال�حث. روط الشَّ  العامَّة، والشُّ
ــة ا ــة، بیــد أنَّ كمــا أنَّ فكــرة اتفاق�َّــة تور�ــد الــذَّهب، والفضَّ لشــرع�َّة هــي عینهــا فكــرة عقــد التور�ــد العامَّ

رع�َّة قائمة على وعد شـرعي ُ�سـمح ف�ـه مـا ال ُ�سـمح �العقـد؛ �حیـث تـمَّ تصـح�ح الصـورة  اتفاق�ة التور�د الشَّ
وفكرتهــا علــى هــذا االعت�ــار، هــذا �اإلضــافة إلــى أنَّ ال�اعــث علــى اســتحداث عقــد التَّور�ــد هــو ذاتــه ال�اعــث 

ة.على اس  تحداث هذه الصورة الشرع�َّة لتور�د الذَّهب والفضَّ
 الخاتمة

 : النتائج:أوالً 
تمَّ التَّوصل إلى جمع فقه هذه المسـألة �جزئ�اتهـا مـن خـالل لـمِّ شـمل الموضـوع وترتیـب مسـائله،  .1

 و�زالة مشكالته، وتوض�ح المبهم من أحكامه �شكل �سیر وُمتسلسل.
روط المخصوصة في2 ة هي شروط مجمع علیها من لدن رسول هللا  . إنَّ الشُّ  ب�ع الذَّهب والفضَّ

 فال مخالف فیها. 
ــائعة 3 ــة �صــورته الشَّ . وجــوب االستعاضــة عــن عقــد التَّور�ــد فــي المعــامالت التجار�ــة والبیــوع العامَّ

ــلم، واالستصــناع، وغیرهــا فــي جم�ــع المعــامال ــرع�َّة �عقــد السَّ ت التِّجار�ــة إذا والعمــل والتَّعامــل �البــدائل الشَّ
كانت الحاجة ُتقضى بهم. 

ـرعي رقـم: AAOIFIو�جوز تعلیق تنفیذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشر محـدد وهـذا قـد ورد فـي مع�ـار ( )177( ) الشَّ
ـرع�َّة للمؤسسـات المال�ـة اإلسـالم�َّة) الذَّهب وضوا�ط التَّعامل �ه، الوعد والمواعدة في الـذَّهب، 57( ، المع�ـار المعـاییر الشَّ

 ). 1340ص: ( )،2\8(57رقم: 
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. جواز التَّعامل �عقد التَّور�د �صـورته العامَّـة إذا �انـت الحاجـة ُملحـة وال �مكـن تحق�قهـا �ـأي بـدیل 4
 شرعي، أو إذا �ان من عقود اإلذعان.

ـــرع5 ـــائعة، أو �ـــأي بـــدیل مـــن البـــدائل الشَّ ـــة �صـــورته الشَّ �َّة التـــي . تحـــر�م عقـــد تور�ـــد الـــذَّهب والفضَّ
 ذ�رتها في المتن.

ـة إالَّ مـن خـالل المواعـدة الملزمـة لطـرف واحـد ثـم إجـراء عقـد الب�ـع 6 . ال �صح تور�د الذَّهب والفضَّ
ة المخصوصة.  في المستقبل مع مراعاة جم�ع شروط ب�ع الذَّهب والفضَّ

 : التَّوص�ات: ثان�اً 
رع�ة أوصي �عقد النَّدوات واللقاءات العلم�َّة والمحاضرا. 1 ت التَّوعو�ة التي تهتم ب�حث المسائل الشَّ

ـــة �األجنـــاس الرِّ�و�ـــة وأهمهـــا  ـــرع�ة الخاصَّ ـــة لألفـــراد وخصوصـــًا التجار�ـــة منهـــا؛ لتعمـــ�م األحكـــام الشَّ العمل�َّ
ـرع�َّة المتاحـة، وعـدم اإلسـهام فـي طمسـها مـع قـوة حضـور التَّعـامالت  ة، و�ظهار البدائل الشَّ الذَّهب، والفضَّ

التِّجار�ة، فهذا العصر هو عصر التَّساهل في �ثیر من التَّعامالت التِّجار�ة، وذلك ال �مكن إتمامه الغر��ة 
إالَّ مـن خـالل توج�ـه الجهـات المتنفـذة متعـددة المنـابر إلـى هـذا الموضـوع، �ـوزارة األوقـاف، والوصـول إلـى 

 أصحاب هذه المهنة من خالل نقابتهم. 
�س المعـــامالت المال�َّـــة المعاصـــرة مـــن منظـــور إســـالمي؛ . أوصـــي �طـــرح تخصصـــات ُتعنـــى بتـــدر 2

لخلق فئة متخصصة قادرة على الخوض في غمار هذه المسائل، والتَّصدي للمستجدات ممكنـة الحصـول، 
 في سبیل إ�جاد منظومة فكر�ة شرع�َّة متأصلة مؤهلة موثوقة.

 المصادر والمراجع
 القرآن الكر�م.  •
، إشراف: زهیر ء الغلیل في تخر�ج أحادیث منار السبیلإروااألل�اني، محمد ناصر الدین،  .1

 .هـ1405، 2الشاو�ش، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط:
 ، المكتب اإلسالمي، دون ط.صح�ح الجامع الصغیر وز�ادتهاألل�اني، محمد ناصر الدین،  .2
ین،  .3  ، المكتب اإلسالمي، دون ط. ضع�ف الجامع الصغیر وز�ادتهاألل�اني، محمد ناصر الدِّ
 هـ.1392، 2األنصاري، إسماعیل، اإللمام �شرح عمدة األحكام، مط�عة السعادة، مصر، ط:  .4
ال�از، ع�اس أحمد، أحكام صرف النُّقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطب�قاته المعاصرة،  .5

 م.1999، 1دار النفائس، األردن، ط: 

419



ح�ح الُمختصال�خاري، محمد بن اسماعیل،  .6  ر من أمور رسول هللا الجامع الُمسند الصَّ
 هـ.1422، 1: محمد زهیر بن ناصر، دار طوق النجاة، ط: وسننه وأ�امه، تحقیق

ین العیني، محمود بن أحمد،  .7 ، دار إح�اء التراث عمدة القاري شرح صح�ح ال�خاري بدر الدِّ
 العر�ي، بیروت، دون ط.

رف اإللكتروني في الفقه اإلسالميبدوي، عاصم أحمد،  .8 رسالة ماجستیر، الجامعة  ،أحكام الصَّ
 م2010اإلسالم�َّة، فلسطین، 

، دار الحدیث، القاهرة، دون العدة شرح العمدةبهاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراه�م،  .9
 ط.

، تحقیق: أحمد محمد شاكر، �محمد فؤاد عبد سنن التِّرمذيالتِّرمذي، محمد بن ع�سى،  .10
، 2ومط�عة مصطفى ال�ابي الحلبي، مصر، ط: ال�اقي، و�براه�م عطوة عوض، شر�ة مكت�ة 

 هـ.1395
، تحقیق: عبد السالم شاهین، دار الكتب العلم�ة، أحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي،  .11

 هـ.1415، 1 بیروت، ط:
زاق،  .12 ین بن عبد الرَّ التَّقا�ض في الفقه اإلسالمي وأثره على البیوع الجنكو، عالء الدِّ

 م.2004، 1ألردن، ط: ، دار النَّفائس، االمعاصرة
، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التا�ع لمنظمة عقود التَّور�د والمناقصاتالجواهري، حسن،  .13

املة.  المؤتمر اإلسالمي، جدة، المكت�ة الشَّ
، تحقیق: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ةالجوهري، إسماعیل بن حماد،  .14

 .هـ 1407، 4ط:  عطار، دار العلم للمالیین، بیروت،
، دار االخت�ارات الفقه�ة لش�خ اإلسالم ابن ت�م�ة لدى تالمیذهابن جاد هللا، سامي بن محمد،  .15

هـ. 1435، 1عالم الفوائد للنشر والتوز�ع، المملكة العر��ة السعود�ة، ط: 
 ، المكت�ة الشاملة، دون ط.القوانین الفقه�َّةابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد،  .16
، رسالة الجزاءات والضمانات في عقد التَّور�د في الفقه اإلسالميمحمد یوسف،  أبو جزر، .17

 م.2011ماجستیر، الجامعة اإلسالم�َّة، فلسطین، 

420



، 2، دار الفكر، دمشق، ط: القاموس الفقهي لغة واصطالحاً أبو جیب، سعدي أبو جیب،  .18
1408. 

ة وتطب�قاته احسین، صدام عبد القادر،   .19 ، لمعاصرة في الفقه اإلسالميب�ع الذَّهب والفضَّ
 م.2003رسالة ماجستیر، الجامعة األردن�ة، األردن، 

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العقود المستجدة ضوا�طها ونماذج منهاحماد، نز�ه �ماد،  .20
املة.  التا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، المكت�ة الشَّ

طرح التَّثر�ب مله ابنه: أحمد بن عبد الرح�م، الحافظ العراقي وابنه، عبد الرح�م بن الحسین، أك .21
 ، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، دون ط. في شرح التَّقر�ب

، تحقیق: عبد السالم محمد تحر�ر الكالم في مسائل االلتزامالحّطاب، محمد بن محمد،  .22
 هـ. 1404، 1الشر�ف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط: 

، دار مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیلعبد الرحمن، الحطَّاب، محمد بن محمد بن  .23
 ه.1412، 3الفكر، ط: 

، تحقیق: محمد فؤاد فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي،  .24
عبد ال�اقي، تصح�ح: محب الدین الخطیب، عل�ه تعل�قات: عبد العز�ز بن �از، دار المعرفة، 

 ه.1379بیروت، 
، المكت�ة التجار�ة تحفة المحتاج في شرح المنهاجمي، أحمد بن محمد، ابن حجر الهیت .25

 هـ. 1357الكبرى، مصر، د. ط، 
 ، دار الفكر، بیروت، د. ط.المحلى �اآلثارابن حزم، علي بن أحمد،  .26
، دار الفكر للط�اعة، بیروت، د. شرح مختصر خلیل للخرشيالخرشي، محمد بن عبد هللا،  .27

 ط.
، رسالة ماجستیر، التَّور�د في الفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة" عقددراغمه، نمر صالح،  .28

 م.2004جامعة النَّجاح، فلسطین، 
رح الكبیر على مختصر خلیل وحاش�ة الدُّسوقيالدردیر، أحمد الدردیر،  .29 ، دار الفكر، د. الشَّ

 ط.
 ، �حث علمي، د. ط.الوعود في العقودالدغثیر، عبد العز�ز،  .30

421



، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، سنن أبي داود شعث،أبو داود، سل�مان بن األ .31
 المكت�ة العصر�ة، بیروت، د. ط.

رف في الفقه اإلسالميروزي، عادل محمد،  .32 ، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، أحكام الصَّ
 م.1996المملكة العر��ة السعود�ة، 

محمد، المكت�ة العصر�ة، ، تحقیق: یوسف الش�خ مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي �كر،  .33
 هـ.1420، 5بیروت، ط: 

، تحقیق: علي العز�ز شرح الوجیز المعروف �الشرح الكبیرالرافعي، عبد الكر�م بن محمد،  .34
 م.1997، 1محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط: 

وج�ه والتعلیل لمسائل الب�ان والتَّحصیل والشرح والتابن رشد الجد، محمد بن أحمد،   .35
 هـ.1408، 2، تحقیق: محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط: المستخرجة

، تحقیق: الد�تور محمد حجي، دار المقدمات الممهداتابن رشد الجد، محمد بن أحمد،  .36
 هـ.1408، 1الغرب اإلسالمي، بیروت، ط: 

، دار الحدیث، القاهرة، مقتصدبدا�ة المجتهد ونها�ة الابن رشد الحفید، محمد بن أحمد،  .37
 هـ. 1425

، دار القلم، دمشق، ط: العقود المسماة في الفقه اإلسالمي عقد الب�عالزرقا، مصطفى أحمد،  .38
 م.2012، 2

رقاني، عبد ال�اقي بن یوسف،  .39 رقاني على مختصر خلیلالزُّ ، تحقیق: عبد السالم شرح الزُّ
 هـ.1422، 1محمد أمین، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط: 

 هـ. 1413، 1، دار العب�كان، ط:شرح الزر�شيالزر�شي، محمد بن عبد هللا،  .40
تحقیق: عبد هللا الخم�س، ، التماس السعد في الوفاء �الوعد، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن .41

 هـ.1417، 1مكت�ة العب�كان، الر�اض، ط: 
 م.1993، دار المعرفة، بیروت، د. ط، الم�سوطالسرخسي، محمد بن أحمد،  .42
َمْرقندي، محمد بن أحمد بن،  .43  1414، 2، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط: تحفة الفقهاءالسَّ

 هـ.
 .1، دار الكتب العلم�ة، ط:األش�اه والنظائرالسیوطي، عبد الرحمن بن أبي �كر،  .44

422



، مجلة مجمع الفقه عقد التَّور�د دراسة فقه�ة تحلیل�ةأبو سل�مان، عبد الوهاب إبراه�م،  .45
املة.اإلسال  مي التا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، المكت�ة الشَّ

, دار القلم, سور�ا, التَّكی�ف الفقهي للوقائع المستجدة وتطب�قاته الفقه�ةشبیر, محمد عثمان,  .46
 م.2014، 2ط: 

عقد التَّور�د والمقاولة في ضوء التحد�ات االقتصاد�ة شو�دح، وأبو هر�ید، أحمد، وعاطف،  .47
م. 2007ث علمي، الجامعة اإلسالم�َّة، فلسطین، ، �حالمعاصرة

افعي، محمد بن ادر�س،  .48  ، دار المعرفة، بیروت، د. ط.األماإلمام الشَّ
، في �تاب ابن حجر حاش�ة اإلمام عبد الحمید الشروانيالشرواني، عبد الحمید الشرواني،  .49

ة التجار�ة الكبرى، ، المكت�تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهیتمي، أحمد بن محمد بن علي، 
 هـ. 1357مصر، د.ط، 

، دار الفكر أضواء الب�ان في إ�ضاح القرآن �القرآنالشنق�طي، محمد األمین بن محمد،  .50
 هـ.1415للط�اعة والنشر والتوز�ع بیروت، د. ط، 

 م. 2003، 2، دار الكتب العلم�ة، ط: اللمع في أصول الفقهالشیرازي، إبراه�م بن علي،  .51
افعيه�م بن علي، الشیرازي، إبرا  .52  ، دار الكتب العلم�ة، د. ط.المهذَّب في فقة اإلمام الشَّ
، رسالة ماجستیر، جامعة النَّجاح الق�ض وأثره في العقودصوص، منصور عبد اللط�ف،  .53

 م.2000الوطن�َّة، فلسطین، 
 ، دار الحدیث، المكت�ة الشاملة، دون ط. سبل السالمالصنعاني، محمد بن إسماعیل،  .54
، عرب ع�اراته الفارس�ة: حسن هاني دستور العلماءعبد النبي بن عبد الرسول، القاضي  .55

 ه.1421، 1فحص، دار الكتب العلم�ة، لبنان، ط: 
، تحقیق: محمد بو التَّلقین في الفقة المالكيالقاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي،  .56

 .1خبزة، دار الكتب العلم�ة، ط:
، تحقیق: المعونة على مذهب عالم المدینةبن علي، القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب  .57

 حم�ش عبد الحّق، المكت�ة التجار�ة، مكة المكرمة، د. ط.
 ، دار المعرفة، د.ط.فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالكعل�ش، محمد بن أحمد،  .58
 هـ.1429، 1، عالم الكتب، ط: معجم اللغة العر��ة المعاصرةعمر، أحمد مختار،  .59

423



، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، المكت�ة عقود التَّور�د والمناقصةاني، محمد تقي، العثم .60
املة.  الشَّ

، اإلشارة إلى اإل�جاز في �عض أنواع المجازالعز بن عبد السالم، عز الدین عبد العز�ز،  .61
 المكت�ة العلم�َّة �المدینة المنورة، المملكة العر��ة السعود�ة، د.ط.

، تحقیق: بیت هللا ب�ات، مؤسسة النشر معجم الفروق اللغو�ةن عبد هللا، العسكري، الحسن ب .62
 هـ.1412، 1اإلسالمي، ط: 

، تحقیق: قاسم محمد النوري، الب�ان في مذهب اإلمام الشافعيالِعمراني، �حیى بن أبي الخیر،  .63
 ه. 1421 ،1دار المنهاج، جدة، ط: 

ر المختارردُّ المحتار على ابن عابدین، محمد أمین بن عمر،  .64 ، 2، دار الفكر، بیروت، ط:الدُّ
 هـ.1412

، تحقیق: محمد ولد ماد�ك الكافي في فقه أهل المدینةابن عبد البر، یوسف بن عبد هللا،  .65
 هـ.1400، 2المور�تاني، مكت�ة الر�اض الحدیثة، الر�اض، ط:

مة مع اإلفداد، الع�اشي،  .66 فة للعین الغائ�ة وما یثبت في الذٍّ شارة إلى الب�ع على الصٍّ
، �حث علمي، المعهد اإلسالمي لل�حوث والتَّدر�ب، التطب�قات المعاصرة في المعامالت المال�َّة

 ه.1420البنك اإلسالمي للتنم�ة، 
، تحقیق: مهدي المخزومي، و�براه�م السامرائي، دار كتاب العینالفراهیدي، الخلیل بن أحمد،  .67

 ومكت�ة الهالل، د. ط. 
، المط�عة الكبرى األمیر�ة، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان قدري، محمد قدري �اشا، .68

 هـ.1308، 2ط: 
 ، عالم الكتب، د. ط.أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي، أحمد بن إدر�س،   .69
، تحقیق: محمد حجي، سعید أعراب، محمد بو خبزة، دار الذخیرةالقرافي، أحمد بن إدر�س،  .70

 ن ط.الغرب اإلسالمي، بیروت، دو 
، تحقیق: أحمد البردوني، و�براه�م أطف�ش، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،  .71

 .ه1384، 2دار الكتب المصر�ة، القاهرة، ط: 

424



، مجلة الق�ض: صوره، و�خاصة المستجدة منها، وأحكامهاالقره داغي، علي محیي الدین،   .72
 مي، جدة.مجمع الفقه اإلسالمي التا�ع لمنظمة المؤتمر اإلسال

، تحقیق: أحمد محمد عزوز، المكت�ة العصر�ة، دون عمدة الفقهابن قدامة، عبد هللا بن أحمد،  .73
 هـ.1425ط، 

، 1، دار الكتب العلم�ة، ط: الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة، عبد هللا بن أحمد،   .74
 هـ.1414

 م.1968، مكت�ة القاهرة، دون ط،المغنيابن قدامة، عبد هللا بن أحمد،  .75
، تحقیق: مشهور آل إعالم الموقعین عن رب العالمینابن قّ�م الجوز�ة، محمد بن أبي �كر،  .76

 هـ.1423، 1سلمان، شارك في التخر�ج: أحمد عبد هللا، دار ابن الجوزي، السعود�ة، ط: 
، دار الكتب العلم�ة، ط: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني، عالء الدین بن مسعود،  .77

 هـ.1406، 2
 ، دار الفكر، بیروت، د.ط.أسهل المداركالكشناوي، أبو �كر بن حسن،  .78
ین البلخي،  .79  .هـ1310، 1، دار الفكر، ط: الفتاوى الهند�ةلجنة علماء برئاسة نظام الدِّ
املة، د.ط. الموسوعة الفقه�َّةلجنة،   .80 ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة، الكو�ت، المكت�ة الشَّ
 م. 2012 ،1، دار الفضیلة، الر�اض، ط: إلجماع في الفقه اإلسالميموسوعة الجنة،  .81
 ه.1415، 1، دار الكتب العلم�ة، ط: المدونةاإلمام مالك، مالك بن أنس،  .82
، تحقیق: محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زاید بن الموطأاإلمام مالك، مالك بن أنس،  .83

 م2004، 1مارات، ط: سلطان آل نه�ان لألعمال الخیر�ة واإلنسان�ة، أبو ظبي،اإل
 ، د.ط.عالقة الق�ض �العقود وصوره قد�مًا وحدیثاً متولي، لم�اء محمد،  .84
 ، المكت�ة الشاملة، د.ط.فقه المعامالت (موسوعة فقه المعامالت)مجموعة من المؤلفین،   .85
، دار المعراج الدول�ة للنشر، ذخیرة العقبى في شرح المجتبىمحمد اإلتیو�ي، محمد بن علي،  .86

آل بروم للنشر والتوز�ع، د.ط. ودار 
ح�ح الُمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا مسلم، مسلم بن الحجاج،  .87 ، الُمسند الصَّ

 تحقیق: محمد فؤاد عبد ال�اقي، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت، د. ط.

425



افعيالماوردي، علي بن محمد،   .88 علي  ، تحقیق:الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشَّ
 ه.1419، 1الكتب العلم�ة، بیروت، ط:محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار 

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، عقود التَّور�د ومقاوالت األشغال العامَّةالمصري، رفیق یونس،  .89
املة.  جدة، المكت�ة الشَّ

مي التا�ع لمنظمة مجلة مجمع الفقه اإلسال، عقود التَّور�د والمناقصاتالمصري، رفیق یونس،  .90
املة.  المؤتمر اإلسالمي، جدة، المكت�ة الشَّ

 .هـ1416، 1، الكتب العلم�ة، ط: التاج واإلكلیل لمختصر خلیلالمواق، محمد بن یوسف،  .91
، تحقیق: طالل یوسف، دار الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتديالمرغیناني، علي بن أبي �كر،  .92

 اح�اء التراث العر�ي، بیرو، دون ط.
، تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر اإلجماعالمنذر، محمد بن إبراه�م،  ابن .93

 ه.1425، 1والتوز�ع، ط: 
، تحقیق: زهیر الشاو�ش، المكتب روضة الطالبین وعمدة المفتینالنووي، �حیى بن شرف،  .94

 .هـ1412، 2اإلسالمي، بیروت، دمشق، عمان، ط: 
 ، دار الفكر، دون ط.ح المهذَّبالمجموع شر النووي، �حیى بن شرف،  .95
قائقابن نج�م، إبراه�م بن محمد،  .96 ، تحقیق: أحمد عزو عنا�ة، دار النَّهر الفائق شرح �نز الدَّ

 هـ.1422، 1الكتب العلم�ة، ط: 
رع�َّة للمؤسسات المال�ة هیئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال�َّة اإلسالم�َّة،  .97 المعاییر الشَّ

 ط. ، د.اإلسالم�َّة
صكوك عقود التَّور�د دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي الهواملة، "محمد علي" یوسف،" .98

 م.2015"، رسالة د�توراه، جامعة العلوم اإلسالم�َّة، األردن، والتَّشر�عات األردن�َّة 
 ، دار الفكر، د. ط.فتح القدیرابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  .99

، �حث علمي، ش�كة عقد التَّور�د وأثر الغش ف�ه ال�ا�س، هیلة بنت عبد الرحمن، .100
 األلو�ة.

، معهد ال�حوث العلم�ة و�ح�اء الجامع لمسائل المدونةابن یونس، محمد بن عبد هللا،  .101
 .هـ 1434، 1التراث اإلسالمي، دار الفكر، ط:

426



 الرابعةالعلمیة الجلسة 

الدكتور عبد الباري مشعل (أمریكا) رئیس الجلسة: 

ئات الرقابة الشرعیة في عدد من رئیس وعضو ھی

 البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة

427



ناِعَ�ِة" ِب َوالِتْكنولوْج�ا الصِّ ِة ِفي الطِّ  "أْحكاُم اْستْخداِم الذََّهِب والِفضَّ
 ، فلسطینجامعة القدس المفتوحة، أ.د محمد محمد الشلش
.edumshalash@qou 

 ملخص ال�حث
 الحمد � والصالة والسالم على رسوله و�عد: 

فإن الذهب معدن نادر نف�س، استخدمه ال�شر منذ آالف السنین في مجاالت متعددة �الطب والز�نة 
وقد اشتدت الحاجة إلى  ثمین معروف منذ القدم، معدنمن المعادن الكر�مة، وهي  والفضةوالصناعات. 

مجاالت استعمالهما مع ازد�اد أعداد الناس، والتقدم التكنولوجي الهائل في جم�ع  الذهب والفضة وتعددت
المجاالت والصناعات التي قد یدخالن في تكو�نها، �األجهزة االلكترون�ة والكهر�ائ�ة، وغیر ذلك، �ما 

وعالج �عض األمراض،  وشّد األسنان، اشتدت الحاجة إلیهما في المجال الطبي، �زراعة األعضاء،
وهدفت الدراسة إلى توض�ح معنى الذهب والفضة، وأهمیتهما، وتار�خ استعمالهما، و�ذلك أحكام 

الطب والتكنولوج�ا الحدیثة، وما یرت�ط بها من صناعات مختلفة، وترّ�زت مشكلة ال�حث  استخدامهما في
الحدیثة؟ وقد انبنى في اإلجا�ة عن السؤال التالي: ما حكم استخدام الذهب والفضة في الطب والتكنولوج�ا 

ال�حث من ثالثة م�احث: تناول ال�احث في أولها معنى الذهب والفضة، وخصائصهما، وأهمیتهما، وتار�خ 
ألحكام استخدام الذهب والفضة في مجال الطب، و�ان الم�حث األخیر  استعمالهما وفي الثاني تعّرض

�ة، وخلص ال�احث إلى جواز استخدام في أحكام استخدام الذهب والفضة في مجال التكنولوج�ا الصناع
(الذهب والفضة) في الطب والتكنولوج�ا الحدیثة عند الحاجة والضرورة وعدم وجود البدائل  النقدین

 األخرى، وقد ذ�ر ال�احث في خاتمة ال�حث ما توّصل إل�ه من نتائج وتوص�ات.
 ج�ا، الصناع�ة.الكلمات المفتاح�ة: أحكام، استخدام، الذهب، الفضة، الطب، التكنولو 

Abstract 
"Provisions use of gold and silver in industrial medicine and technology" 

Gold is a rare and scarce metal, Humans have used gold and silver for 
thousands of years in various fields such as medicine, decoration, and 
industries, Silver is a precious metal known from ancient times, The need for 
gold and silver has increased, and their fields of use have multiplied with the 
number of people doubling, and tremendous technological progress in all areas 
and industries, Such as electronic and electrical devices, etc., which exist In 
them, They are most needed in the medical field, such as organ transplantation, 
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dental ligation, and treatment of some diseases, The study aimed to clarify the 
meaning of gold and silver, their importance and history of their use, as well as 
the provisions of their use in medicine and modern technology and the 
associated various industries, The research problem focused in answering the 
following question: What is the ruling on using gold and silver in medicine and 
modern technology? The research consisted of three topics: The researcher dealt 
first with the meaning of gold and silver, their characteristics, and their 
importance, and history of their use. In the second, the researcher explained the 
provisions of using gold and silver in the field of medicine. The last topic in the 
provisions of the use of gold and silver in the field of industrial technology, The 
researcher concluded that it is permissible to use the two currencies (gold and 
silver) in medicine and modern technology when needed and necessary, and 
there are no other alternatives, The researcher mentioned in the conclusion of 
the research the findings and recommendations. 
Key words: provisions, use, gold, silver, medicine, technology, industrial. 

 مقدمة
النف�سة، استخدمهما ال�شر منذ آالف السنین في  من المعادن الكر�مة والفضة فإن الذهب

وتعّددت مجاالت استعمالهما مع  وقد اشتدت الحاجة إلیهما، متعّددة �الطب والز�نة والصناعات، مجاالت
قد یدخل  ازد�اد أعداد الناس، وحصول التقدم التكنولوجي الهائل في جم�ع المجاالت والصناعات التي

الذهب والفضة في تكو�نها، �ما اشتدت الحاجة إلیهما في المجال الطبي �زراعة األعضاء، وشّد 
 األسنان، وغیر ذلك.

إّن أهم�ة الذهب والفضة وتعّدد استعماالتهما في مجاالت  وسبب اخت�ارها: الدراسة أهم�ة
ة، تحتاج إلى تأصیل شرعي ضرور�ة �الطب والصناعات الحدیثة قد نجم عنه مسائل فقه�ة متعّدد

هذه المسائل ومنها:  وتوض�ح و��ان، وتأتي أهم�ة هذه الدراسة في ب�ان �عض األحكام الفقه�ة ل�عض
أحكام استخدام الذهب والفضة في المجال الطبي، وأحكام استخدامه في المجال التكنولوجي و�عض 

 الصناعات الحدیثة التي یدخل الذهب والفضة في تكو�نها.
 تهدف الدراسة إلى تحقیق األهداف التال�ة:اف الدراسة: أهد

 توض�ح معنى الذهب والفضة وأهمیتهما وتار�خ استعمالهما. .1
 التعرف إلى أحكام استخدام الذهب والفضة في المجال الطبي. .2

429



 .ب�ان أحكام استخدام الذهب والفضة في المجال التكنولوجي والصناعي .3
في التأصیل الشرعي لحكم استخدام الذهب والفضة في مجال  ةالدراس مشكلة تتر�زة: الدراس مشكلة

الصناعات الحدیثة والطب الحدیث، �زراعة �عض األعضاء ال�شر�ة التي تتعّرض ألمراض وحوادث 
خطیرة تستدعي بترها، وهذا األمر یتطّلب من ال�احث تكی�ف هذه األحكام وتأصیلها من خالل النصوص 

شر�عة اإلسالم�ة، والقواعد الفقه�ة الكل�ة، وتحقیق مقاصد الشر�عة، و�ث�ات الشرع�ة، والمصادر الت�ع�ة لل
ما حكم  وستجیب الدراسة عن السؤال التالي: قدرتها على تحقیق مصالح الع�اد في المعاش والمعاد.

 استخدام الذهب والفضة في المجال الطبي والتكنولوجي والصناعي؟
ك ال�احث المنهج الوصفي االستقرائي، واستفاد من المنهج لتحقیق أهداف الدراسة سلمنهج الدراسة: 

االستن�اطي والتطب�قي ل�عض المسائل والنوازل المعاصرة التي تحتاج إلى توض�ح و��ان، وهذا المنهج 
 مالئم لمثل هذه الدراسات الشرع�ة.

ة بدراسته �عد االطالع وال�حث عثر ال�احث على �عض الدراسات التي لها عالق الدراسات السا�قة:
 ومنها:

دراسة �عنوان: "مسائل الذهب دراسة تطب�ق�ة في �عض نوازله في الطب والز�نة" لل�احث األستاذ  .1
الد�تور فضل بن عبد هللا مراد األستاذ في جامعة قطر، ودراسته ع�ارة عن �حث منشور في مجلة 

�احث دراسته في ثالثة م، وقد جعل ال2015جامعة الناصر، العدد السادس، المجلد األول، د�سمبر 
مطالب: تناول في األول االستعماالت الطب�ة للذهب والفضة، وتعّرض في المطلب الثاني ألحكام 

 الز�نة في الذهب ونوازلها، و�ان الم�حث الثالث في الممّوه �الذهب وأحكامه. 
ال�احث فهد  دراسة �عنوان: "اتخاذ الذهب والفضة واالتجار بهما". وهي رسالة ماجستیر من إعداد .2

هـ، و�انت دراسته من فصلین: 1418المطیري قّدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة عام 
األول في اتخاذ الذهب، تناول ف�ه مسألة شّد األسنان �الذهب والفضة من بین مسائل أخرى تحّدث 

 علق بهما من أحكام.عنها في رسالته، وأما الفصل الثاني فكان في االتجار �الذهب والفضة وما یت
دراسة �عنوان: "التداوي �الذهب"، وهي دراسة لل�احث ماجد الكردي، تناول فیها الذهب في القرآن  .3

ودخوله في عالج �عض األمراض، والحكم  وفي السنة الشر�فة، وحكم التداوي �الذهب الكر�م
 والشرائح االلكترون�ة.وأجهزة الكمبیوتر  الشرعي ألسنان الذهب أو حشوها واستخدامه في األسنان
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ومّما تمیزت �ه دراستي عن الدراسات السا�قة أنها تناولت �عض المسائل الفقه�ة التي لم یتناولها ال�احثان 
السا�قان مثل استخدام الذهب في الغذاء، �ما أضافت مسائل جدیدة في أحكام استخدام الذهب والفضة 

 في المجال التكنولوجي والصناعي.
 جعل ال�احث دراسته في مقّدمة وثالثة م�احث وخاتمة.خطة الدراسة: 

تناول في المقّدمة أهم�ة الدراسة، وأس�اب اخت�ارها، وأهدافها، ومشكلة الدراسة، ومنهجه فیها، والدراسات 
 السا�قة، وخّطة الدراسة. و�انت م�احث الدراسة �ما یلي:

 وتار�خ استخدامهما، وف�ه مطل�ان:الم�حث األول: معنى الذهب والفضة، وخصائصهما، وأهمیتهما، 
 : معنى الذهب والفضة وخصائصهما وأهمیتهما.المطلب األول
: تار�خ استخدام الذهب والفضة. المطلب الثاني

 ثالثة مطالب: الم�حث الثاني: استخدام الذهب والفضة في المجال الطبي، وف�ه
 : حكم استخدام الذهب والفضة في عالج األمراض.المطلب األول
 : حكم استخدام الذهب والفضة في طب األسنان.المطلب الثاني

 حكم استخدام الذهب والفضة في العمل�ات التجمیل�ة وزراعة األعضاء. المطلب الثالث:
 وف�ه ثالثة مطالب: والصناعات، استخدام الذهب والفضة في التكنولوج�ا الم�حث الثالث:
 ألجهزة اإللكترون�ة.: حكم استخدام الذهب والفضة في االمطلب األول
 : حكم استخدام الذهب والفضة في الصناعات غیر اإللكترون�ة.المطلب الثاني
 : حكم استخدام الذهب والفضة في الصناعات الغذائ�ة.المطلب الثالث

 وفي الخاتمة �انت النتائج و�عض التوص�ات.
 مهمامعنى الذهب والفضة وخصائصهما وأهمیتهما وتار�خ استخدا: الم�حث األول

 المطلب األول: معنى الذهب والفضة وخصائصهما وأهمیتهما
هو المعدن المعروف، والقطعة ِمْنُه َذهَ�ٌة، والمذّهب: الّشيء الَمْطلي  الذهبأوًال: معنى الذهب والفضة: 

P�ماء الذَّهب.

)1
1306F

( 
Pإن الذهب سّمي �الذهب؛ ألنه سر�ع الذهاب، �طيء اإل�اب إلى األصحاب، وقیل:  وقیل

 ).4/40). الفراهیدي، الخلیل، العین، (6/142الهروي، محمد، تهذیب اللغة، () 1(
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2(من رآه في المعدن بهت له، و�كاد عقله یذهبألّن 
1307F

(
P

 
P:ُة والجمع ِفَضٌض،  الجواهِر معروفٌة، من والِفضَّ

ِة. ٌض ُممَّوه �الِفضَّ Pوشيٌء ُمَفضَّ

)3
1308F

(
P

یرجع تار�خ الذهب �معدن ثمین ونف�س آلالف السنین، خصائص الذهب والفضة وأهمیتهما:  ثانً�ا:
العال�ة عن �اقي المعادن هو �ثرة الطلب مقابل ندرة  والسبب الرئ�س الذي ظل �عطي الذهب ق�مته

العرض، فعلى الرغم من التطّور العلمي الهائل واالكتشافات التي ما �انت تخطر على �ال �شر، ظل 
أنواع الذهب �أنه من أكثر وُ�عرف الذهب محافًظا على هیبته بوصفه �نًزا �سعى الجم�ع إلى نواله

�شر، وأوسعها انتشاًرا وتداوًال، فهو یدخل في صناعة �ثیر من المنتجات المعادن استخداًما من قبل ال
(والصناعات.

1309F

4(

وللذهب خواص جمال�ة، فهو ذو لون أصفر جمیل، و�ر�ق معدني أّخاذ؛ لهذا استعمله الناس في 
ینات و�عود استخدامه ألغراض الز�نة إلى العصور القد�مة الضار�ة في التار�خ؛ ففي ثمان الز�نة والجمال

العصر على مشغوالت ذهب�ة في مقبرة �هف�ة تعود إلى بالد الشام القرن العشر�ن، عثر في منطقة 
(النحاسي.

1310F

5(

والّذهب معدن یتفاخر الناس �ح�ازته، و�ت�اهون �اقتنائه، وقد �شف القرآن الكر�م هذه الطب�عة 
َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنیَن "ُز�َِّن ِللنَّ  ال�شر�ة ومیولها نحو هذا المعدن النف�س، قال تعالى: اِس ُحبُّ الشَّ

َمِة َواْألَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَ  ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ ْنَ�ا َ��َُّ ِعْنَدُه َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ اُع اْلَحَ�اِة الدُّ
(ُحْسُن اْلَمآِب".

1311F

(لى شّدة الحرص على الجمع والطلب.وف�ه إشارة إ )6
1312F

رضي هللا-وعن َأَنُس ْبُن َماِلكٍ  )7
ِ -عنه َلْو َأنَّ ِالْبِن آَدَم َواِدً�ا ِمْن َذَهٍب َأَحبَّ َأْن َ�ُكوَن َلُه«َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -، َأنَّ َرُسوَل �َّ

(».َراُب، َوَ�ُتوُب �َُّ َعَلى َمْن َتابَ َواِدَ�اِن، َوَلْن َ�ْمَألَ َفاُه ِإالَّ التُّ 
1313F

ذم الحرص على  والمراد من الحدیث )8

 ).101ص:( ، الجماهر في معرفة الجواهر،البیروني، أبو الر�حان) 2(
 ).8/161) ابن سیده، علي، المحكم والمح�ط األعظم، (3(
)4(khaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%https://al  
  https://www.startimes.com/?t=3343244 الموقع: ).82ز�ي، أحمد، مواد التصن�ع، (ص: )5(
  ]14 آل عمران:[) 6(
 ).7/37) الرازي، محمد، التفسیر الكبیر، (7(
 .6439)، �تاب الرقاق، �اب ما یتقى من فتنة المال. حدیث رقم: 8/93�ح ال�خاري، () ال�خاري، محمد، صح8(
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(الدن�ا والَشره على االزد�اد.
1314F

وهو دلیل على أهم�ة هذین المعدنین لإلنسان وشّدة التعّلق بهما. �قول ابن  )9
دن�ا بینهم، "والفضة سر من أسرار هللا في األرض، وطلسم الحاجات، و�حسان أهل ال ق�م الجوز�ة:

(وصاحبها مرموق �العیون بینهم معظم في الّنفوس، ُمصّدر في المجالس، ال تغلق دونه األبواب".
1315F

10 (

(ووصفهما أ�ًضا �قوله: "الجوهران اّللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة".
1316F

وُ�صّنف الذهب مالًذا ) 11
وقد ورد ُذكر الذهب في  لة من الّركود الحاد.آمًنا أثناء األزمات، مع اتجاه االقتصاد العالمي نحو مرح

(القرآن الكر�م ثماني مّرات في ست سور
1317F

لإلشارة إلى اكتناز الثروة وحب المال في الح�اة الدن�ا أو في )12
Pفي الح�اة اآلخرة. الجّنةوصف ما أعّد هللا ألهل 

)13
1318F

(
P.وذ�رت الفضة ست مّرات في أر�ع سور)

1319F

14(

ألول�ائه یوم یلقونه أر�ع: جنتان من ذهب، وجنتان من فضة، آنیتهما  -وجلعز -والجنان التي أعّدها هللا 
(وحلیتهما وما فیهما.

1320F

عجل في أكثر من موضع، من بینها قّصة  العهد القد�مكما ورد ذ�ر الذهب في ) 15
في " رؤ�ا یوحّنافورد ذ�ره في سفر " العهد الجدیدأّما في  والتابوت الذهبي، والشمعدان الذهبي الذهب

(صف مدینة ما سّموه "أورشل�م الجدیدة"، ��ف أّن شوارعها مصنوعة من الذهب الخالص.و 
1321F

وقد جاء )16
أو  الفّضة كانت النقود یومئذ قطًعا من َوَزن إبراه�م لِعفرون الفّضة،في اإلصحاح الثالث والعشر�ن: (

1322F(.الّذهب، ُتزان �المیزان، إذ لم تكن الَمسكو�ات معروفة)

17( 
�ائ�ة و��م�ائ�ة، فهو أحد العناصر القلیلة ذات العدد الذّري المرتفع والمتوّفرة وللذهب خواص فیز 

ذي لوٍن أصفٍر مائل إلى الحمرة، و�ثافته فلز طب�عً�ا في نفس الوقت، و�وجد في الطب�عة على شكل
ن ومتعارف بین أهل المعرفة �الط�ائع أ مرتفعة، وهو مقاوم للك�م�ائ�ات، و�سهل شغله �سبب لیونته،

 ).9/250) القسطالني، أحمد، إرشاد الساري، (9(
 ). 264) ابن الق�م، محمد، الطب النبوي، (ص:10(
 ).2/5) ابن الق�م، محمد، زاد المعاد، (11(
 لزخرف.) وهي: آل عمران، والتو�ة، والكهف، والحج، وفاطر، وا12(
سات مر�ز اإلشعاع اإلسالمي للدرا"كم مرة ذ�رت �لمة الذهب في القرآن الكر�م؟"،  الكر�اسي، صالح، مقالة �عنوان: )13(

 https://ar.wikipedia.org. وال�حوث اإلسالم�ة، على الموقع: 
 ) وهي: آل عمران، والتو�ة، والزخرف، واإلنسان. 14(
 ). 4/321) ابن الق�م، محمد، زاد المعاد، (15(
 .g/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8https://ar.wikipedia.or) على الموقع: 16(
 .]23اإلصحاح:[) مارش، ول�م، الّسنن القو�م في تفسیر أسفار العهد القد�م، 17(

433

http://web.archive.org/web/20180926075402/http:/www.islam4u.com:80/ar/daily-questions/%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%9F
http://web.archive.org/web/20180926075402/http:/www.islam4u.com:80/ar/daily-questions/%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%9F
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8


الفضة تصدأ وتنتن في أ�ام �سیرة، وأن الذهب ال �صدأ وال یتغیر، و�مكن تشكیله على أ�ة هیئة مطلو�ة؛ 
1323F(.لهذه األس�اب فإنه �حتفظ �عد تشكیله ببر�قه الالمع

18(

العال�ة، و�صفه العلماء �أنه لّین قابل للسحب؛ وذلك إلمكان�ة  �قابل�ة الطرق و�متاز الذهب أ�ًضا 
مساحتها حوالي متر مرّ�ع واحد من  ش�ه شّفافة صف�حةالك رق�قة، إذ �مكن تشكیل سح�ه في شكل أس

األشّعة ذهب ذات قدرة مرتفعة على عكس مجّرد غرام واحد من الذهب؛ وهذه الصفائح ش�ه الشّفافة من ال
، مّما �جعلها مناس�ة لالستخدام في صناعة واق�ات الوجه في البدالت المقاومة للحرارة، تحت الحمراء

1324F(.بدالت الفضاءو�ذلك األمر في صناعة خوذ 

19 (

متناه�ة الصغر التي  مرتفعة، حیث �ستخدم في الموصالت و�هر�ائ�ة ناقل�ة حرار�ةوللذهب 
ّمنها األجهزة اإللكترون�ة من أجل الت�ارات المنخفضة في هذه األجهزة دون خوف عل�ه من التآكل، تتض

(�خالف المعادن التقلید�ة التي تتعّرض للتآكل �سهولة.
1325F

20(

وال تؤّثر أغلب األحماض المعروفة في الذهب؛ ولذلك فهو ینتمي إلى المعادن النف�سة، فهو ال 
وال یتفاعل مع الهواء أو الماء أو الحرارة أو الرطو�ة،  حمض النتر�ك،أو  حمض الكبر�ت�ك یتفاعل مع 

1326F(.یتأكسد وال األكسجین،وال یتفاعل مع 

21(

الفضة فتوجد حّرة في الطب�عة، �ما توجد على هیئة خامات، وهي معدن أب�ض على درجة  وأما
المعادن  فإن الفضة من أكثرعال�ة من البر�ق و�مكن صقله وتلم�عه بدرجة عال�ة، و�استثناء الذهب، 

القابلة للسحب والطرق، ومن ناح�ة توصیلها للحرارة والكهر�اء فإنها تتفّوق على �ل المعادن األخرى، ولها 
(نفس تمّدد النحاس األصفر، وقد یتغّیر لونها إلى الّسواد.

1327F

22(

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8 ).83(ص: ) ز�ي، أحمد، مواد التصن�ع،18(
 ).83ز�ي، أحمد، مواد التصن�ع، (ص: )19(
). 83. ز�ي، أحمد، مواد التصن�ع، (ص:)94(ص: م،1983، 81) مجلة الف�صل، العدد20(

(21) مجلة الف�صل، العدد81، 1983م، (ص:94). قابوق ، ز�نة، مقالة �عنوان:" خواص الذهب" على الرا�ط: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8. 

 (22) ز�ي، أحمد، مواد التصن�ع، (ص:81).
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الذهب ألّول مّرة، ال ُ�عرف �التحدید متى اكُتشف المطلب الثاني: تار�خ استخدام الذهب والفضة: 
ولكن من الواضح أن ال�شر�ة منذ القدم قد َقّدرت ما للذهب من ق�مة، ولقد اقترن اسمه �اآللهة عند �عض 

وقد عثر اإلنسان القد�م على الذهب في الطب�عة واقتناه؛ لخواّصه التي الشعوب، وحظي �مكانة خاصة. 
علماء اآلثار على �ؤوس ومجوهرات ذهب�ة،  �ما عثر تلك الخواص التي رفعت ق�مته، ،ذ�رتها سا�ًقا

) قبل المیالد، صنعها أهل الحضارات القد�مة في العراق 3500یرجع تار�خ صنعها إلى سنة (
Pر.ومص

)23
1328F

(
P  ،واشتهر السومر�ون �مهارتهم في صناعته، فصنعوا األساور والخواتم والقالئد واألقراط

Pل�حر األب�ض المتوسط.واكتشفه الفن�قیون في تالل إس�ان�ا و�الد حوض ا

)24
1329F

( 
Pاألورو�یون �استغالل  واهتم

Pالذهب في البالد التي فتحوها، مّما أّدى إلى انتعاش أورو�ا، وازد�اد النشاط الصناعي والزراعي فیها.

 )25
1330F

( 

Pالك�م�ائیون العرب في العصور الوسطى �ال�حث عنه، وأّلفوا في خواصه مؤّلفات ومصنفات  واشتهر
البن زهر األندلسي"، و"رسالة في الجواهر" ألحمد الجوهري، و"الجواهر والخواص"  منها: "خواص األش�اء

26(لمحمد بن ز�ر�ا الرازي.
1331F

( 
P

فأص�ح التنقیب عنه صناعة رئ�سة خالل منتصف القرن التاسع ، وتطّور التنقیب عن الذهب 
ّكر في هذه الدول. وما عشر المیالدي في �ثیر من دول العالم، وقد ساعد التنقیب عنه في االستقرار الم�

زال الذهب �جذب المنّقبین بتلك اآلمال نفسها التي راودت المنّقبین األوائل أثناء التهافت عل�ه في القرن 
27(.التاسع عشر المیالدي

1332F

( 
P

، حث �ان الت�ادل التجاري  واستخدم اإلنسان الذهب والفضة �نقود سلع�ة تستخدم ألغراض
الحر�ر والتوابل والجواهر الكر�مة، وقد أطلق المؤرخون على حضارة المصر�ون �قا�ضون الذهب وغیره �
P)28 مصر الفرعون�ة اسم حضارة الذهب.

1333F

(
P  ولقد �انت الفكرة األولى لنشوء العملة الورق�ة)anknoteB( 

)23( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8. م، 1983، 81الف�صل، العدد مجلة
 ).95(ص:

 ).96م، (ص:1983، 81مجلة الف�صل، العدد) 24(
 ).99المرجع نفسه، (ص:) 25(
 ).97المرجع السابق، (ص:) 26(
)27(ubid=396http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=17&p 
 ).96م، (ص:1983، 81مجلة الف�صل، العدد) 28(
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قد ولدت بین التجار الذین یتنّقلون من بلد إلى بلد و�حملون معهم نقودهم الذهب�ة والفض�ة، فكانت عرضة 
والسرقة، فاستعاضوا عنها بوثائق خّط�ة ُتثبت مقدار ملكیتهم، فكانت تمّثل البدیل الورقي البدائي  للض�اع

أضف إلى ذلك  .للنقدین (الذهب والفضة)، وشهادة �قدرة حاملها على دفع المقدار المثّبت على متنها
ا في األسواق لسهولة األوراق لتحل محلهم المشاكل المتعّلقة بتكلفة تخز�ن ونقل هذه النقود، فظهرت

تخز�نهما وحملهما، ثّم تطّورت األوراق النقد�ة بتطّور النقد، فأص�حت ق�متها ل�ست نا�عة من القدرة على 
و�هذا أص�حت  المصّدرة لها، الحكومات من ضمان تحو�لها إلى نقود سلع�ة، بل أص�حت تستمد ق�متها

29((النقود القانون�ة). تدعى
1334F

( 
P

ساللة  كانت أول بلد ط�ع العملة الورق�ة، وذلك في عهد الصین إلى أن �خ�ةالتار  وتشیر الدراسات
، ولم تتطّور إلى القرن الرا�ع عشر سوى في أورو�ا إلى ولم تصل النقودم)، 907-618"تانج" من عام (

أورو�ي �صدر العملة الورق�ة  مصرف ، فكان أولالقرن السا�ع عشر ما �ش�ه وظ�فتها الحال�ة سوى في
"اسكوتلندا" �إصدار العمالت  مصرف م بدأ1669م، وفي عام 1660"ستو�هولم" في عام  رفمص هو

30(الورق�ة، وال یزال حتى اآلن �قوم بهذه المهمة بنجاح.
1335F

( 
P

 استخدام الذهب والفضة في المجال الطبي: الم�حث الثاني
ب ومرّ��اته إن استخدام الذهالمطلب األول: حكم استخدام الذهب والفضة في عالج األمراض: 

منذ أكثر من خمسة آالف سنة، حیث تناول المصر�ون الذهب لصحة العقل ألغراض طّب�ة �ان معروًفا 
استخدامه الطّبي في �ت�ه. أّما في القرون الوسطى فكان ینظر  د�سقور�دوس""ووصف والجسد والتطهیر، 

للذهب أنه مفید للصّحة، وله قّوة شفائ�ة. وفي القرن التاسع عشر �ان الذهب �ستخدم لمحاولة معالجة 
(والتّوحد االكتئاباالضطرا�ات العصب�ة والنفس�ة مثل 

1336F

والصرع والشق�قة، �اإلضافة إلى مشاكل الغدد  )31
 ،أن الذهب �صدر إشعاًعا یز�د هرمون الخصو�ة والضعف الجنسي، فقد ثبت انقطاع الح�ضمثل 

)29( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8  شاكر، محمود، التار�خ اإلسالمي العهد
 ).195األموي، (ص:

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8) على الرا�ط: 30(
 (31) العراقي، فاطمة، ماذا تعرف عن الطفل المتوحد؟، (ص:92). 

436

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8


الجدري وقرحة الجلد، �ما استخدم  استخدم األط�اء الصینیون الذهب الخالص لعالج حاالت مثلو 
(الرومان القدماء أ�ًضا المرهم الذهبي لعالج مشاكل ال�شرة.

1337F

32(

مضادات األكسدة التي تمنع ظهور الش�خوخة الم�كرة، �ما  و�حتوي الذهب على نس�ة عال�ة من
لصحة الفم،  وله عّدة فوائد صح�ة �ساعد على حما�ة الجسم، والتخّلص من العدید من األمراض الجلد�ة،

("المنخول�ا" كإزالة الرائحة الكر�هة منه، �ما �ستخدم في عالج مرض
1338F

األمراض المزمنة  من وغیرها )33
(األخرى �الثعل�ة والنقرس،

1339F

و�ذلك �عمل على  تنش�ط الجهاز العصبي، و�عالج أمراض العین،  )34
ن الذهب میًال وأد�م التكّحل �ه و�ن اتخذ معن "أرسطاطال�س" أنه قال عنه: " و�ساعد في تقو�تها، فقد ورد

كوى  تلتحم، و�ذا الذهب لم و�ن ثقب األذن �إبرة من و�دخاله في العین جال العین، وحّسن النظر وقّواه،
(".و�برأ سر�ًعا ،موضعه �الذهب لم یتنقط

1340F

�ما �ستخدم الذهب �قناع لعالج �عض مشاكل ال�شرة  )35
فراعنة خل�ط الذهب مع �عض المراهم التجمیلّ�ة لصنع أقنعة وأهّمها تغط�ة مسامات ال�شرة، وقد استخدم ال
(لل�شرة �ما صنعوا قناع "توت عنخ أمون".

1341F

التي  مضادة لاللتهابول�عض أمالح الذهب خواص  )36
كم�ات قلیلة منه لعالج مشكلة  استخدام یتم تستخدم في ُحقن لعالج أمراض المفاصل والروماتیزم، بینما

(عمل�ات التشخ�ص. المشع من أجل تسهیل الذهب جفون، �ما یتم حقنعدم القدرة على إغالق ال
1342F

37 (

، �اإلضافة إلى ذلك تستخدم والت�جان الجسورو�ناء  للترم�موتستخدم س�ائك الذهب في طّب األسنان 
(تغل�ف األدو�ة. وفي العالج الك�م�ائيالذهب في تر�یب عقاقیر  معّقدات�عض 

1343F

وقد توّصل ال�احثون  )38
ن �جامعة "كال�فورن�ا" إلى أن جز�ئ�ات الذهب النانون�ة تساعد في اكتشاف الخال�ا �مر�ز السرطا

 .e/52212.htmlhttps://palweather.ps/ar/nod) على الموقع: 32(

ْوَداء مرض َعْقِلي من مظاهره َفَساد التفكیر ینشأ من تغلب أحد األخالط اْألَْرَ�َعة َوِهي :) الَمَلْنخول�ا33( م َوَذِلَك  السَّ ِفي الدَّ
 ).  8/156ال�ستاني، �طرس، مح�ط المح�ط، (لعجز الطحال َعن امتصاصها ِمْنُه. 

)34(-%D9%88-https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8 
 ).63) إبراه�م، حسن، �تاب األحجار المنسوب الى أرسطاطال�س، (ص:35(
)36(. %D8%A7%D9%82%D8%https://alkhaleejonline.net/ 
 ).50-49) عبدهللا، علي، الخل�ة واإلنسان، (ص:37(

)38(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8. 
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السرطان�ة، وعند تسخینها �مكنها تدمیر هذه الخال�ا، وهو ما �عرف �العالج �الضوء الحراري 
(االنتقائي.

1344F

39(

ة النافعة من الهم والغم وفي فائدة العالج �الفضة قال ابن ق�م الجوز�ة: "وهي من األدو�ة المفرح
والحزن، وضعف القلب وخفقانه، وتدخل في المعاجین الك�ار، وتجتذب �خاصیتها ما یتولد في القلب من 

(األخالط الفاسدة، خصوًصا إذا أض�فت إلى العسل المصفى والزغفران".
1345F

و�ذا خلطت سحالة الفضة ) 40
ة، وسحالتها تنفع من ال�خر مع أدو�ته، ومن �األدو�ة نفعت من الرطو�ات اللزجة، وهو جید للجرب والحكّ 

(الخفقان مع أدو�ته، ولعسر البول، ومع الزئبق تنفع البواسیر طالًء.
1346F

41(

وأما �النس�ة لحكم استخدام الذهب والفضة في العالج فال یوجد نص صر�ح على تحر�م الّتداوي 
ل �حرمة التداوي بهما قاسه على �الذهب والفضة وقد تحّدث العلماء عن فوائدهما في العالج، ومن قا

حرمة األكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وحرمة ل�س الذهب على الرجال للز�نة، وسبب اختالفهم 
في المسألة هو اختالفهم في حكم الّتداوي �المحّرمات �الخمر، فمن أجاز التداوي �المحّرمات عند انعدام 

بهما، ومن لم �جز الّتداوي �المحّرمات حّرم الّتداوي بهما، وهذه  ما �قوم مقامها من األدو�ة أجاز الّتداوي 
 آراؤهم في المسألة:

(ال �صح الّتداوي �المحّرمات �الخمر، وهو ما ذهب إل�ه جمهور الحنف�ة، الرأي األول: 
1347F

42(

(والمالك�ة،
1348F

(والشافع�ة في األصح، )43
1349F

(والحنابلة. )44
1350F

داوي (وال �جوز التّ  قال ابن قدامة في "المغني": )45
(�محّرم، وال �شيء ف�ه محّرم).

1351F

 واستدلوا على ذلك �الكتاب والسنة: )46

 ).50-49) عبدهللا، علي، الخل�ة واإلنسان، (ص:39(
 ).265النبوي، (ص:) ابن الق�م، محمد، الطب 40(
 ).3/44) ابن مفلح، عبدهللا، اآلداب الشرع�ة والمنح المرع�ة، (41(
 ).6/389، (رد المحتار). عابدین، محمد، 1/122) ابن نج�م، ز�ن الدین، ال�حر الرائق، (42(
 ).2/287) النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني، (43(
 )5/518ي، محمد، مغني المحتاج، (). الشر�ین8/14) محمد، الرملي، نها�ة المحتاج، (44(
 ).9/423) ابن قدامة، عبدهللا، المغني، (45(
 ) المرجع نفسه. 46(
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ُم َعَلْیِهُم اْلَخَ�اِئَث}.{ من الكتاب قوله تعالى: .1 (َوُ�ِحلُّ َلُهُم الطَّیَِّ�اِت َوُ�َحرِّ
1352F

والمحّرم من الخ�ائث  )47
 ال �صح التداوي �ه.

ْرَداِء، َعِن النَِّبيِّ  من السنة استدلوا �جملة من األحادیث، منها ما جاء عنْ  .2 َصلَّى ُهللا -ُأمِّ الدَّ
َواَء، َفَتَداَوْوا، َوَال َتَتَداووا ِ�َحَرامٍ «َقاَل:  -َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  اَء َوالدَّ (».ِإنَّ َهللا َخَلَق الدَّ

1353F

والذهب �حرم  )48
ِ استخدامه للرجال لغیر ضرورة، و�ذلك التداوي �ه. وعن ُسَوْ�َد ْبَن َطاِرٍق َسَألَ  - َرُسوَل �َّ

ِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  -َعِن اْلَخْمِر َفَنَهاُه َعْنَها َأْن َ�ْصَنَعَها، َفَقاَل: ِإنََّها َدَواٌء، َفَقاَل َرُسوُل �َّ
(».ِإنََّها َلْ�َسْت َدَواًء، َوَلِكنََّها َداءٌ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 

1354F

الخمر ل�ست  ف�ه التصر�ح �أن )49
(بدواء، ف�حرم التداوي بها �ما �حرم شر�ها، و�ذلك سائر األمور النجسة أو المحّرمة.

1355F

50(

وأجیب عن هذین الحدیثین وغیرهما �أنها محمولة على  الخمر والتداوي �الحرام من غیر 
(ضرورة أو حاجة، �أن �كون هناك دواء غیره �غني عنه، و�قوم مقامه من الّطاهرات.

1356F

51(

قال �ه �عض الحنف�ة، و�عض العلماء المعاصر�ن �ابن �از، والش�خ خالد الرفاعي، وغیرهما  الثاني: الرأي
(حیث أجازوا التداوي �محّرم �الذهب إذا أخبره طبیب مسلم أن ف�ه شفاًء، ولم �جد م�اًحا �قوم مقامه.

1357F

52(

غیر الخمر فهو جائز، سواء وقصره الشافع�ة على غیر الخمر. قال الشیرازي: (وأما التداوي �النجاسات 
(ف�ه جم�ع النجاسات غیر المسكر، هذا هو المذهب).

1358F

ومّما یدل على جواز التداوي �الذهب عند  )53
�عض الشافع�ة قولهم: لو اتخذ الرجل أو المرأة میًال من ذهب أو فضة فهو حرام، وتجب ز�اته، إّال أن 

 ]157) [األعراف: 47(
. قال الهیثمي: رجاله ثقات. الهیثمي، علي، مجمع 649)، حدیث رقم 24/254) الطبراني، سل�مان، المعجم الكبیر، (48(

 ).5/86الزوائد ومن�ع الفوائد، (
. الحدیث 2140)، �تاب األشر�ة، َ�اُب َلْ�َس ِفي اْلَخْمِر ِشَفاٌء. حدیث رقم 2/1331، عبدهللا، سنن الدارمي، () الدارمي49(

 ). 8/711صح�ح اإلسناد، رجاله ثقات. ابن الملقن، عمر، البدر المنیر، (
 ).8/234) الشو�اني، محمد، نیل األوطار، (50(
 ).10/251عون المعبود وحاش�ة ابن الق�م، (محمد، ، العظ�م آ�ادي ).8/234) الشو�اني، محمد، نیل األوطار، (51(
خالد    https://binbaz.org.sa/fatwas/6862). موقع ابن �از الرسمي:6/389، (رد المحتارعابدین، محمد،  )52(

 . https://ar.islamway.net/fatwa/78022: العالج الوهمي الرفاعي: حكم
 ).9/50) النووي، �حیى، المجموع شرح المهذب، (53(
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(استعمال الذهب في ر�ط سنه.�ستعمل على وجه التداوي لجالء عینه، ف�كون م�اًحا، �
1359F

واستدلوا على ) 54
َم َعَلْ�ُكْم ِإال َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْ�ِه}. ذلك �َقْوله َتَعاَلى: َل َلُكْم َما َحرَّ ({َوَقْد َفصَّ

1360F

فأ�اح في حال الضرورة ما  )55
(َوْواأنَّ َناًسا ِمْن ُعَرْ�َنَة اْجتَ  -َرِضي هللا عنهُ -حرم جملة. �ما استدلوا �حدیث أَنٍس 

1361F

الَمِدیَنَة، فَرخََّص َلُهْم  )56
َدَقِة فَ�ْشَرُ�وا ِمْن أْلَ�اِنَه َوأْبَواِلَها، فَقَتُلوا الرَّاِعي، َواْسَتاُقوا  -صلى هللا َعَلْ�ِه َوسلم-رسوُل هللا  أْن �أُتوا إِبَل الصَّ

(الذَّْودَ 
1362F

فَقطََّع أْیِدَیُهْم ِوأّرُجَلُهْم، وَسَمَر أْعُیَنُهْم،  َفُأِتَي ِبِهمْ  -صلى هللا َعَلْ�ِه َوسلم-، فأْرَسَل رسوُل هللا )57
وَن الِحَجاَرَة. (وَتَرَكُهْم ِ�الَحرَِّة َ�َعضُّ

1363F

(ف�ه إ�احة شرب أل�ان اإلبل للتداوي. )58
1364F

59(

والذي أختاره في هذه المسألة هو جواز التداوي �الذهب والفضة عند الحاجة والضرورة، وعدم وجود بدیل 
 مهما؛ ألن الضرورات تب�ح المحظورات، وقد أجازت الشر�عة أكل لحم المیتة وهي محّرمةعالجي �قوم مقا

ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�ِر... َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصةٍ   َغْیَر عند االضطرار؛ لقوله تعالى: {ُحرَِّمْت َعَلْ�ُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّ
ْثٍم َفِإنَّ �ََّ َغُفورٌ  ( َرِح�ٌم}.ُمَتَجاِنٍف ِإلِ

1365F

وأما ق�اس الذهب على الخمر في حرمة التداوي �ه فهو ق�اس مع  )60
الفارق فالخمر مسكرة، وفي شر�ها ضرر على العقل والبدن، والضرر ال �عالج �الضرر، �خالف الذهب 
 والفضة، فال ضرر فیهما على العقول واألبدان، فكان العالج بهما عند الضرورة جائًزا، وال یترّتب عل�ه
ضرر، وقد أ�احت الشر�عة للضرورة ل�س الحر�ر لمن �ه حّكة أو جرب، وفي الحرب، مع وجود نص 
َثُهْم "َأنَّ  صر�ح �حرمة ل�سه على الرجال؛ لما ف�ه من البرودة، �ما جاء في الحدیث َعْن َقَتاَدَة َأنَّ َأَنًسا َحدَّ

ٍة َ�اَنْت َرخََّص لِ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  َ�ْیِر ِفي َقِم�ٍص ِمْن َحِر�ٍر ِمْن ِحكَّ َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوالزُّ
(ِبِهَما.

1366F

كما أجازوا العالج �أبوال اإلبل مع حرمة التداوي �النجاسات، إذا �ان �ذلك فإن التداوي �الذهب  )61

 ).9/50) المرجع نفسه، (54(
 ]119) [األنعام: 55(
) اجتوى المدینة: إذا َ�رَه نزوَلها، و�ْن �انت موافًقة لجسمه. األن�اري، محمد، الزاهر في معاني �لمات الناس، 56(
)1/458.( 
 ).8/55ْود: من اِإلِبل من الثالث إلى العشر. الفراهیدي، الخلیل، العین، () الذَّ 57(
)، �تاب الز�اة، �اب استعمال إبل الصدقة وأل�انها ألبناء السبیل، حدیث 2/130) ال�خاري، محمد، صح�ح ال�خاري، (58(

 .1501رقم: 
 ).3/83) القسطالني، أحمد، إرشاد الساري، (59(
 ] 3 ) [المائدة:60(
 .2919) �تاب الجهاد والسیر، �اب الحر�ر في الحرب، حدیث رقم: 4/42�خاري، محمد، صح�ح ال�خاري، (ال )61(
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على ما سبق إذا قّرر األط�اء والفضة مع عدم وجود نص صر�ح �حرمة ذلك جائز �طر�ق األولى. و�ناًء 
نفعه للمر�ض، ولم �جدوا بدیًال له للقضاء على المرض جاز العالج �ه؛ فتحر�م الذهب مقتصر على 
استعماله في الل�اس والز�نة للرجال، واألكل والشرب في أواني الذهب والفضة؛ لما في ذلك من السرف 

هذا التحر�م على التداوي بهما. وعل�ه فإن إلحاق سائر والتبذیر والتنّعم والّترف المنهي عنه، وال ینسحب 
(االستعماالت بهما ق�اًسا ال تتم ف�ه شرائط الق�اس؛ ألن النص لم یرد إال في األكل والشرب.

1367F

وأّما ما ) 62
ذهب إل�ه �عض العلماء من تحر�م سائر االستعماالت في الذهب والفضة واّدعاء ثبوت ذلك �اإلجماع، 

عاني صاحب �تاب "سبل السالم" �قوله:" والحق ما ذهب إل�ه القائل �عدم تحر�م غیر فقد أجاب عنه الصن
األكل والشرب فیهما، إذ هو الثابت �النص، ودعوى اإلجماع غیر صح�حة، وهذا من شؤم تبدیل اللفظ 

رةالنبوي �غیره، فإنه ورد بتحر�م األكل والشرب فقط، فعدلوا عن ع�ارته إلى االستعمال وهجروا الع�ا
(النبو�ة، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم".

1368F

63(

وقد استخدم العرب الفضة قد�ًما في تنق�ة الماء؛ نظًرا لقدرة الفضة الفائقة على قتل ال�كتیر�ا 
اة، وُ�مأل ما َ�ْقُرب  والكائنات الدق�قة والطحالب؛ حیث �ان الماء یوضع في الِقَرب المصنوعة من ِجْلد الشَّ

ها �الماء، وال�اقي هواء، وُ�وضع في الماء ِقطع معدن�ة من عمالت الفضة، وفي أثناء من ثالثة أر�اع
الرحالت طو�لة المسافات تهتز الِقْرَ�ة، فتحتكُّ القطع ب�عضها ال�عض؛ مما ینتج عنه ذو�ان جزء �س�ط 

ي إلى قتل (ال�كتر�ا) وتطهیر الم (اء.من الفضة في الماء في صورة مسحوق فائق النعومة، یؤدِّ
1369F

64(

استخدم الذهب في طب األسنان منذ المطلب الثاني: أحكام استخدام الذهب والفضة في طب األسنان: 
ما �قارب ثالثة آالف سنة، حیث ذ�ر استخدام المعدن في رقع األسنان المتسّوسة في أول �تاب منشور 

عن طب األسنان �عنوان:
)Artzney Buchlein(  م.1530سنة)

1370F

 األسنان الذهب من أجل حشوات األسنان، أط�اء و�ستخدم )65
وشد األسنان المتحّركة، �ما �ستخدم في أجهزة تقو�مها، و�رجع السبب في  والت�جان، الجسورو�ناء 

 ).1/40) الصنعاني، محمد، سبل السالم، (62(
 ) المرجع نفسه.63(
 ).188) ادر�س، عبد الفتاح، حكم التداوي �المحرمات، (ص:64(
)65( le/1068460https://www.addiyarcomcarloscharlesnet.com/artic.  ،لجنة من العلماء، فقه النوازل

 ).172(ص:
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�صدأاستخدام الذهب إلى �ون جز�ئاته خاملة ��م�ائً�ا ال تسبب الحساس�ة، وال تتفاعل داخل الجسم، وال 
الذهب وال یتآكل، �عكس �اقي المعادن �الحدید والفضة، وال یؤدي إلى النتن والعفن في الفم، وتسهل 

(جزئ�اته العمل على طبیب األسنان، دون نس�ان شكله الجمالي مقارنة مع الحدید.
1371F

وسأتناول في هذا  )66
 المطلب المسائل التال�ة:

اختلفت أنظار العلماء في حكم شد السن والفضة:  المسألة األولى: حكم شد السن المتحر�ة �الذهب
 المتحر�ة �الذهب والفضة على قولین:

�حل شد السن المتحر�ة إن خاف سقوطها �الفضة، وال �حل �الذهب إّال للضرورة، قال �ه  القول األول:
(اإلمامان أبو حن�فة، وأبو یوسف في روا�ة

1372F

ة، وقد زالت ، ووجه قولهم: إن استعمالهما حرام إّال للضرور )67
�األدنى وهو الفضة، فال حاجة إلى األعلى وهو الذهب، ف�قي على األصل، وهو الحرمة، والضرورة ف�ما 

(روي لم تندفع �الفضة حیث أنتنت، فأب�ح دفعها �غیرها �الذهب.
1373F

وروى الحسن عن أبي حن�فة أنه  )68
في األنف �ره ذلك، قال: ألن فّرق بین السن واألنف، فقال في السن: ال �أس �أن �شّدها �الذهب، و 

األنف شيء ظاهر، فكان اتخاذ ذلك راجًعا إلى الز�نة، فكان �استعمال الحر�ر واتخاذ الخاتم من الذهب، 
وأما السن فشيء �اطن، فلم �كن اتخاذ ذلك راجًعا إلى الز�نة، فصار �مسمار الذهب في فص 

(الخاتم.
1374F

69(

( وقال المالك�ة، القول الثاني:
1375F

(ة،والشافع� )70
1376F

(والحنابلة، )71
1377F

�محمد من الحنف�ة وأبو یوسف في  )72
(روا�ة

1378F

ة للرجل والمرأة. قال اإلمام أحمد: )73 : �حل شد السن التي تتحّرك �الذهب َوِ�ن أمكن شّده �الفضَّ

)66(. https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8% 
 ).4/367، علي، الهدا�ة، (المرغیناني )67(
 ).12/122الرحمن، مجمع األنهر، ( ). ش�خي زاده، عبد2/539) العیني، محمود، البنا�ة، (68(
 ).5/350) ابن مازة، عمر، المح�ط البرهاني، (69(
). الدردیر، أحمد، الشرح الكبیر 1/99). الخرشي، محمد، شرح مختصر خلیل، (1/58) عل�ش محمد، منح الجلیل،(70(

 ). 1/63وحاش�ة الدسوقي، (
 ).123محمد، غا�ة الب�ان، (ص: ). الرملي،4/442) النووي، �حیى، المجموع شرح المهذب، (71(
 .)1/209). البهوتي، منصور، الروض المر�ع، (3/46) المغني، ابن قدامه، عبدهللا، (72(
 ).4/367) المرغیناني، علي، الهدا�ة، (73(
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1379F(.(ر�ط األسنان �الذهب إذا خشي علیها أن تسقط قد فعله الناس، فال �أس �ه عند الضرورة)

وقال  )74
(ال �أس أن یر�طها �الذهب؛ ألنه ل�س ل�س ذهب، و�نه موضع ضرورة).و ( :اإلمام الشافعي

1380F

وأجاز  )75
(الشافع�ة شد األنملة

1381F

ور�طها �خ�ط ذهب وشّدها ولو ألكثر من أص�ع  ق�اًسا على السن؛ ألنه أقل من  )76
(األنف المنصوص عل�ه.

1382F

وقال المالك�ة: ال �جوز ر�ط األنملة واإلص�ع �الذهب أو الفضة؛ ألن  )77
(ص أشعرت �اقتصاره على األنف والسن.النصو 

1383F

واستدل الجمهور على جواز شد السن �الذهب �السنة  )78
 واألثر والمعقول.

(أن جّده َعْرَفَجَة بن أسعدٍ  من السنة عمدتهم حدیث عبِد الرحمن بن طَرَفةَ :أوالً 
1384F

ُقِطَع أنُفه یوم  )79
(الُكالب

1385F

(فاتخذ أنًفا من َوِرٍق، )80
1386F

فاتخذ أنًفا من  -صلَّى هللا عل�ه وسلم-النبي فأنتَن عل�ه، فأمَرُه  )81
(ذهب.

1387F

�ر�ط األسنان �ه،  قال الخطابي: (ف�ه إ�احة استعمال ال�سیر من الذهب للرجال عند الضرورة، )82
(وما جرى مجراه مّما ال �جري غیره ف�ه مجراه).

1388F

عل�ه الصالة -ورّد المانعون �قولهم: �حتمل أنه  )83

 ).3/46) ابن قدامه، عبدهللا، المغني، (74(
 ).1/71) الشافعي، عبدهللا، األم، (75(
 ). 3/91أص�ع غیر اإلبهام ثالث أنامل. الرملي، محمد، نها�ة المحتاج، ( ) األنامل: أطراف األصا�ع وفي �ل76(
 ).123. الرملي، محمد، غا�ة الب�ان، (ص:)4/442) النووي، �حیى، المجموع، (77(
 ).1/63) الدردیر، أحمد، الشرح الكبیر وحاش�ة الدسوقي، (78(
 -د الكالب، فأصیب أنفه، ثم أسلم، فأذن له النبّي ) هو عرفجة بن أسعد السعدي، �ان من الفرسان في الجاهل�ة، وشه79(

ابن حجر، أحمد  .أن یتخذ أنًفا من ذهب، أخرج حدیثه أبو نع�م، وهو معدود في أهل ال�صرة -صلى �َّ عل�ه وسّلم
 ).4/400اإلصا�ة في تمییز الصحا�ة، (

ة من وقائعهم. والُكالب: اسم ماء بین الكوفة ) قال الخطابي: یوم الُكالب یوم معروف من أ�ام الجاهل�ة، ووقعة مذ�ور 80(
 ).4/215). الخطابي، حمد، معالم السنن، (6/287وال�صرة، سنن أبي داود (

ُة. ابن منظور، محمد، لسان العرب، (81(  ).10/375) الَوَرُق: اْلِفضَّ
. قال 4232هب، حدیث رقم: )، �تاب الخاتم، �اب في ر�ِط األسنان �الذ4/92) سل�مان، أبو داود، سنن أبي داود، (82(

). وقال 2/387ابن حجر، َذَكَر اْبُن اْلَقطَّاِن اْلِخَالَف ِف�ِه َوِفي َوْصِلِه و�رساله. ابن حجر، أحمد، التلخ�ص الحبیر، (
 ).3/308األل�اني: َحِدیٌث َحَسٌن. األل�اني، محمد، إرواء الغلیل، (

 ).4/215) الخطابي، حمد، معالم السنن، (83(
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ا خص الز�یر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بل�س الحر�ر ألجل خّص عرفجة بذلك، �م -والسالم
(الحّكة في جسمهما.

1389F

84(

 من األثر استدلوا �ما یلي: :ثان�اً 
ِ ْبِن ُعَمرَ  .1 َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه  -َأنَّ َأَ�اُه َسَقَطْت َثِنیَُّتُه، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ -رضي هللا عنهما -َعْن َعْبِد �َّ

َها ِبَذَهٍب.أَ  -َوَسلَّمَ  (ْن َ�ُشدَّ
1390F

85( 
َ�ُطوُف ِ�ِه َبُنوُه  -َرِضَي ُهللا َعْنهُ -وعن ُمَحمَُّد ْبُن َسْعَداَن، َعْن َأِب�ِه، َقاَل: َرَأْیُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك  .2

وا َأْسَناَنُه ِبَذَهٍب. (َحْوَل اْلَبْیِت َعَلى َسَواِعِدِهْم، َوَقْد َشدُّ
1391F

86(

ِ َقْد َشدَّ َأْسَناَنُه ِ�الذََّهِب َفَذَكْرُت َذِلَك َوَعْن َحمَّاِد ْبِن َأِبي سُ  .3 َلْ�َماَن َقاَل: َرَأْیُت اْلُمِغیَرَة ْبَن َعْبِد �َّ
ْبَراِه�َم، َفَقاَل: َال َ�ْأَس. (ِإلِ

1392F

87( 
(وعن واقد بن عبد هللا التم�مي عّمن رأى عثمان َضبَّبَ  .4

1393F

(َأْسَناَنُه ِبَذَهٍب. )88
1394F

89( 
طلحة، وأبي جمرة الض�عي، وأبي رافع ثابت البناني، و�سماعیل بن وروى األثرم عن موسى بن  .5

ز�د بن ثابت أنهم شّدوا أسنانهم �الذهب. وروى ذلك ابن قانع في معجم الصحا�ة عن عبد هللا بن 
أبي بن سلول، �ما رواه ابن سعد في الط�قات عن عبد الملك بن مروان والزهري وعبد هللا بن 

 ). 6/16�لعي، عثمان، تبیین الحقائق، (الز  )84(
قال األرنؤوط: َلْم َیْرِو َهَذا اْلَحِدیَث َعْن ِهَشاِم  .8305)، حدیث رقم: 8/171) الطبراني، سل�مان، المعجم األوسط، (85(

مَّاُن ضعفه غیُر واحد، وقال �عضهم: متروك. ابن ح�ان، محمد،  ِ��ِع السَّ صح�ح ابن ح�ان محقًقا، ْبِن ُعْرَوَة ِإالَّ َأُبو الرَّ
)12/ 277.( 
. قال الهیثمي: ف�ه من لم أعرفه. الهیثمي، علي 667). حدیث رقم: 1/241( ) الطبراني، سل�مان، المعجم الكبیر،86(

 ).5/151مجمع الزوائد ومن�ع الفوائد، (
ِح�ح. الهیثمي، علي . قال الهیثمي: ِرَجاُلُه ِرجَ 20276). حدیث رقم: 33/401ابن حنبل، أحمد، المسند، ( )87( اُل الصَّ

 ).5/151مجمع الزوائد ومن�ع الفوائد، (
) المضبب: إناء من نحو خشب �كسر فیلحم �سلك فضة أو ذهب. وَضبَّْبُت الَخَشَب َوَنْحَوُه: َأْلَ�ْسته الَحدیَد. لسان ابن 88(

 ).2/309). النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني، (1/541منظور، محمد، لسان العرب، (
. قال األرنؤوط: ف�ه راٍو لم �سم، و�ق�ة 17447. حدیث رقم: 539). حدیث رقم: 1/553) ابن حنبل، أحمد، المسند،89(

 رجاله ثقات. المرجع نفسه.
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(والنخعي. عون. �ما رّخص ف�ه الحسن،
1395F

وقد روى غیر واحد من أهل العلم أنهم شّدوا أسنانهم ) 90
(�الذهب.

1396F

 وظاهر اآلثار یدل على جواز شد األسنان �الذهب عند الحاجة. )91
من المعقول حیث قالوا: قد روى غیر واحد من أهل العلم أنهم شّدوا أسنانهم �الذهب، وجاز ذلك  :ثالثاً 

(ذلك �األولى؛ ألنه ال �صدأ وال �فسد المنبت.�الذهب و�ن أمكن �الفضة الجائزة ل
1397F

وألن الفضة والذهب  )92
من جنس واحد، واألصل فیهما الحرمة، فإذا حّل الشد والتضبیب �أحدهما حّل �اآلخر؛ وألنه ت�ع للسن، 

(والت�ع حكمه حكم األصل.
1398F

�أن االستدالل �حرمة شّده �الفضة ألنها والذهب في  وأجیب عن ذلك )93
(ال على السواء غیر سدید للتفاوت بین الحرمتین.حرمة االستعم

1399F

و�سبب هذا التفاوت جاز استعمال  )94
الفضة في شّد السن للضرورة والحاجة و�ن �ره استعمالها في غیر ذلك �األكل والشرب عند اإلمام أبي 

 حن�فة.
اإلمام أبي  �عد عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة تبّین لي رجحان قول الجمهور على قولالترج�ح: 

حن�فة، یدل على ذلك و�عّززه النصوص العامة والقواعد الفقه�ة الدالة على التخف�ف والت�سیر ورفع الحرج، 
یِن ِمْن َحَرٍج". منها قوله تعالى: ("َوما َجَعَل َعَلْ�ُكْم ِفي الدِّ

1400F

"َما ُیِر�ُد �َُّ ِلَ�ْجَعَل َعَلْ�ُكْم ِمْن  وقوله تعالى: )95
(َحَرٍج".

1401F

("الضرورات تب�ح المحظورات". ن القواعد الفقه�ة الدالة على ذلك قاعدة:وم) 96
1402F

 وقاعدة: )97
("المشقة تجلب الت�سیر".

1403F

رضي هللا  -�ما اشتهر جواز ذلك واستفاض عن عدد �بیر من السلف )98
.، فمجموع هذه النصوص یدل داللة أش�ه ما تكون �القطع�ة على جواز استخدام الذهب للضرورة-عنهم
ول المانعین �أن النبي عل�ه الصالة والسالم خّص عرفجة بذلك �ما خّص الز�یر بن العوام وعبد أما ق

 ). 3/46المغني، ابن قدامه، عبدهللا، ( )90(
 ). 3/293) الترمذي، محمد، سنن الترمذي، (91(
 ).1/379، ز�ر�ا، أسنى المطالب، (األنصاري ). 3/293) الترمذي، محمد، سنن الترمذي، (92(
 ).16/6). الز�لعي، عثمان، تبیین الحقائق، (5/132) الكاساني، عالء الدین، بدائع الصنائع، (93(
 ).5/132) الكاساني، عالء الدین، بدائع الصنائع، (94(
 ] 78) [الحج:95(
 ]6) [المائدة:96(
 ). 6/447) الشاطبي، إبراه�م، الموافقات، (97(
 ).3/169الزر�شي، محمد، المنثور في القواعد الفقه�ة، ( )98(
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ألجل الحّكة في جسمهما فال دلیل عل�ه، فی�قى العام على عمومه،  الرحمن بن عوف بل�س الحر�ر
 ودعوى التخص�ص �حاجة إلى دلیل، �هللا تعالى أعلم.

تلب�س األسنان هو غطاء على شكل وتغل�فها �الذهب والفضة: المسألة الثان�ة: حكم تلب�س األسنان 
السن یوضع عل�ه ل�غّط�ه، و�ساعد على استعادة شكل الّسن وحجمه وقّوته والحصول على المظهر 

(المطلوب. وقد أفتى العلماء المعاصرون �ابن �از
1404F

(وابن عث�مین )99
1405F

�جواز تغل�ف السن وتلب�سها  )100
ر لونها لسواد أو غیره، أو �ان بها خلل من �سر أو ثقب ونحو ذلك، �الذهب والفضة، �تغط�ة سن تغیّ 

�شرط الحاجة والضرورة، وعدم وجود بدیل صناعي لذلك، وأن ال �كون ذلك للز�نة والتجّمل والتفاخر 
المنهي عنه. وهذا ما أفتت �ه اللجنة الدائمة لل�حوث العلم�ة واإلفتاء �السعود�ة في الفتوى رقم 

واستدلوا على ذلك �حدیث عرفجة السابق، و�ما جاء عن �عض )، 2387(الفتوى رقم )، و 16205(
(السلف أنهم ر�طوا أسنانهم �الذهب، فدّل ذلك على استثنائه من المنع.

1406F

101(

كما صدرت فتوى عن دار اإلفتاء المصر�ة �جواز استعمال الذهب والفضة في حشو األسنان 
(رة.واألضراس أو غطائها أو ر�طها للضرو 

1407F

�ما �جوز اتخاذ وصالت أو مسامیر من هذین المعدنین  )102
تشد بهما العظام المكسورة عند الحاجة إلى ذلك، وأشار طبیب عدل ثقة حاذق، ولم یترّتب على اتخاذها 

(ضرر �المر�ض.
1408F

103(

وف�ه المسائل المطلب الثالث: حكم استخدام الذهب والفضة في العمل�ات التجمیل�ة وزراعة األعضاء: 
 لتال�ة:ا

آل حامد، خالد، اخت�ارات ابن �از الفقه�ة . 29/9أسئلة نور على الدرب، مجموع فتاوى ومقاالت الش�خ ابن �از،  ) من99(
   2219/4. وآراؤه في قضا�ا معاصرة،

 ). 1/75( ) ابن عث�مین، محمد، الشرح الممتع،100(
 ).24/71، جمع وترتیب: الدو�ش، أحمد، (1ة الدائمة) فتاوى اللجن101(
 ).189) ادر�س، عبد الفتاح، حكم التداوي �المحرمات، (ص:102(
 ).188) المرجع نفسه، (ص:103(
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(ذهب الجمهور�الذهب أو الفضة:  زراعة األنف والسن: أوالً 
1409F

إلى جواز زراعة وتعو�ض أنف  )104
مجدوعة أو سن ساقطة �مثلها من الذهب و�ن تعّددت، و�ن أمكن اتخاذه من فضة؛ لحدیث عبِد الرحمن 

-من َوِرٍق فأنتَن عل�ه، فأمَرُه النبي  فاتخذ أنًفا أن جّده َعْرَفَجَة بن أسعٍد ُقِطَع أنُفه یوم الُكالب، بن طَرَفةَ 
(فاتخذ أنًفا من ذهب. -صلَّى هللا عل�ه وسلم

1410F

وللّضرورة والحاجة إل�ه؛ لئال ینتن، فهو من �اب  )105
(التداوي.

1411F

فإن الذهب ال یتأكسد وال �صدأ، وال یتفاعل مع األطعمة �خالف المعادن األخرى التي  )106
(ر �الجسم.تتفاعل، فینتج عن هذا التفاعل سموم تض

1412F

107(

وقال الحنف�ة: ال �حل تعو�ض أنف أو سن وزراعته �الذهب إّال للضرورة؛ ألن األنف ینتن 
(�الفضة، فال بد من اتخاذه من ذهب، فكان ف�ه ضرورة، فسقط اعت�ار حرمته.

1413F

108(

اختلف الفقهاء في حكم زراعة وتعو�ض غیر األنف زراعة غیر األنف والسن �الذهب أو الفضة:  :ثانً�ا
والسن �الید واإلص�ع والكّف والقدم واألذن وغیرها �مثیلها من الذهب والفضة، فمنهم من أجازه �الذهب 
والفضة، ومنهم من أجازه �غیر الذهب، ومنهم من أجازه في �عض هذه األعضاء ومنعه في غیرها، 

 ومنهم من منع ذلك في غیر األنف والسن، وهذه أقوالهم في المسألة: 
و�ه قال الحنف�ة، حیث قالوا: إذا خلع غیر أنفه �أذنه، فأراد أن یتخذ أذًنا من ذهب أو  القول األول:

فضة، جاز له أن یّتخذ ذلك من الفضة دون الذهب، وخالف محمد بن الحسن، فأجازه من الذهب أ�ًضا. 
رضي هللا-بٍ حّجتهم أن الشرع حّرم استعمال الذهب على الرجال من غیر فصل، فعن َعِليَّ ْبَن َأِبي َطالِ 

ِ  -عنه َحِر�ًرا ِ�ِشَماِلِه، َوَذَهً�ا ِبَ�ِمیِنِه، ُثمَّ َرَفَع ِبِهَما َیَدْ�ِه، َفَقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -قال: َأَخَذ َرُسوُل �َّ

). المواق، التاج واإلكلیل، 5/350). ابن مازة، عمر، المح�ط البرهاني، (4/367، علي، الهدا�ة، (المرغیناني) 104(
، ز�ر�ا، األنصاري ). 3/91). الرملي، محمد، نها�ة المحتاج، (1/99رح مختصر خلیل، (). الخرشي، محمد، ش1/181(

). المغني، ابن 2/366المبدع، ( إبراه�م،). ابن مفلح، 4/442). النووي، �حیى، المجموع، (1/379أسنى المطالب، (
 ).222/، فتاوى نور على الدرب، (ابن عث�مین ).45-46-/3قدامه، عبدهللا، (

 سبق تخر�جه. )105(
 ). 1/99) الخرشي، محمد، شرح مختصر خلیل، (106(
 ).184) ادر�س، عبد الفتاح، حكم التداوي �المحرمات، (ص:107(
 ).12/122). ش�خي زاده، عبد الرحمن، مجمع األنهر، (2/539) العیني، محمود، البنا�ة، (108(
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َناِثِهمْ « (».ِإنَّ َهَذْیِن َحَراٌم َعَلى ُذُكوِر ُأمَِّتي، ِحلٌّ ِإلِ
1414F

حاجة خارج عن الّتختم غیر أن االستعمال ل )109
المحّرم، والحاجة تندفع �الفضة، وحكمه أقل، فال ی�اح الذهب �ما في الّتختم، وأما حدیث عرفجة فأجیب 

(عنه �أن الحاجة في حّقه ال تندفع �الفضة حیث أنتن، فجاز له التعو�ض �غیرها �الذهب.
1415F

110(

(وقال المالك�ة، القول الثاني:
1416F

(والشافع�ة في األصح، )111
1417F

(لحنابلة في األظهروا )112
1418F

ال �جوز لمن  :)113
قطعت غیر أنفه �إص�عه أو �ّفه أو قدمه أو غیرها أن یّتخذهما و�عّوضها من ذهب أو فضة. وفي روا�ة 
ثان�ة للشافع�ة والحنابلة: �جوز، ذ�ره القاضي حسین وغیره، وحصر �عض الحنابلة اإل�احة ب�سیر 

(الذهب.
1419F

ء ال �عمل �عد زراعته من الذهب، ف�كون تر�ی�ه لمجرد وعّلة المنع هي أن مثل هذه األعضا )114
 الز�نة �خالف السن واألنملة.

واختلفوا في زراعة األنملة، فقال الحنف�ة: �جوز �الفضة وال �جوز �الذهب إال للّضرورة، �قولهم في 
(زراعة األنف.

1420F

(وقال المالك�ة )115
1421F

ود : ال �جوز تعو�ض غیر األنف والسن �األنملة واألص�ع؛ لور )116
(النصوص في األنف والسن دون غیرهما.

1422F

(وقال الشافع�ة،) 117
1423F

(والحنابلة )118
1424F

: �جوز تعو�ض أنملة )119
مقطوعة �أنملة من ذهب، وال �حوز تعو�ض أنملتین من أص�ع من ذهب وال فضة؛ ألنها ال تعمل، 

تعو�ض األنملة وقال األذرعي: و�جب أن �قّید جواز   ف�كون لمجرد الز�نة، �خالف السن واألنملة الواحدة.

، ِ�َتاُب اللَِّ�اِس، َ�اُب ُلْ�ِس اْلَحِر�ِر َوالذََّهِب 3595)، حدیث رقم: 2/1189د، سنن ابن ماجه، () ابن ماجه، محم109(
 /1ِللنَِّساِء. قال ابن المدیني: حدیث حسن، ورجاله معروفون. وقال األل�اني: صح�ح. ابن الملقن، عمر، البدر المنیر، (

643.( 
 ).8/212). ابن نج�م، ز�ن الدین، ال�حر الرائق، (5/350) ابن مازة، عمر، المح�ط البرهاني، (110(
 ).1/99). الخرشي، محمد، شرح مختصر خلیل، (1/181) المواق، محمد، التاج واإلكلیل، (111(
 ). 1/379، ز�ر�ا، أسنى المطالب، (األنصاري  ).4/442) النووي، �حیى، المجموع، (112(
  .)2/366المبدع، ( إبراه�م،ابن مفلح،  ).3/542) النجدي، عبد الرحمن، حاش�ة الروض المر�ع، (113(
 ).9/176). ابن قدامة، عبدهللا، المغني، (4/442) النووي، �حیى، المجموع، (114(
 ).5/350) ابن مازة، عمر، المح�ط البرهاني، (115(
 ).1/63). الدردیر، أحمد، الشرح الكبیر وحاش�ة الدسوقي، (1/181) المواق، محمد، التاج واإلكلیل، (116(
 ).1/181). المواق، محمد، التاج واإلكلیل، (1/99) الخرشي، محمد، شرح مختصر خلیل، (117(
 ).9/176ابن قدامة، عبدهللا، المغني، ( ).4/442) النووي، �حیى، المجموع، (118(
   ).3/254). النجدي، عبد الرحمن، حاش�ة الروض المر�ع، (2/366المبدع، ( إبراه�م،ابن مفلح،  )119(
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(�ما إذا �ان ما تحتها سل�ًما دون ما إذا �ان أشل، �ما أرشد إل�ه تعلیلهم �العمل.
1425F

و�ؤخذ منه عدم  )120
جواز زراعة أنملة سفلى ووسطى �عدم جواز زراعة اإلص�ع؛ لما ذ�ر، و�ؤخذ منه أن األنملة الزائدة إن 

(ها.عملت حّلت و�ّال فال؛ ألنها حینئذ تكون للز�نة المنهي عن
1426F

121( 

 �النس�ة لزراعة األنف والسن واألنملة وتعو�ضها �الذهب أو الفضة ف�جوز �شروط: أماالترج�ح: 
َل َلُكْم َما  ولقوله تعالى: أن �كون لضرورة أو حاجة؛ ألن الضرورات تب�ح المحظورات؛ .1 {َوَقْد َفصَّ

َم َعَلْ�ُكْم ِإال َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْ�ِه}. (َحرَّ
1427F

ضرر على المكّلف من تلف نفس أو فعند حصول ال )122
(عضو ی�اح له المحظور.

1428F

وال �جوز زراعتها لمجرد التجّمل والز�نة والتفاخر والت�اهي؛ ألن  )123
األحادیث نهت الرجال عن التز�ن والتجّمل �الذهب واتخاذه لغیر ضرورة، فَعْن َعْبِد ِهللا ْبِن 

َرَأى َخاَتًما ِمْن َذَهٍب ِفي َیِد  -لَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -، َأنَّ َرُسوَل ِهللا -رضي هللا عنهما -َع�َّاسٍ 
(».َ�ْعِمُد َأَحُدُكْم ِإَلى َجْمَرٍة ِمْن َناٍر َفَ�ْجَعُلَها ِفي َیِدهِ «َرُجٍل، َفَنَزَعُه َفَطَرَحُه َوَقاَل: 

1429F

�ما نهت  )124
والسرف والخیالء  األحادیث عن األكل والشرب في أواني الذهب والفضة؛ لما ف�ه من التنعم

َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه -، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل ِهللا -رضي هللا عنها-و�سر قلوب الفقراء، فعن ُأمِّ َسَلَمةَ 
ٍة، َفِإنََّما ُ�َجْرِجُر ِفي َ�ْطِنِه َناًرا ِمْن َجَهنَّمَ «: -َوَسلَّمَ  (».َمْن َشِرَب ِفي ِإَناٍء ِمْن َذَهٍب، َأْو ِفضَّ

1430F

125(

یَ�اَج، َوال«َ�ُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -ْ�َفَة َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ وعن ُحذَ  َال َتْلِ�ُسوا اْلَحِر�َر، َوال الدِّ
ْنَ�ا، َولنا في  ِة، َوال َتْأُكُلوا ِفي ِصَحاِفَها، َفِإنََّها َلُهْم ِفي الدُّ َتْشَرُ�وا ِفي آِنَ�ِة الذََّهِب، َواْلِفضَّ

(».َرةِ اآلخِ 
1431F

126(

 ).1/379، ز�ر�ا، أسنى المطالب، (نصاري األ) أسنى 120(
 ).3/92) الرملي، محمد، نها�ة المحتاج، (121(
 ]119)[األنعام: 122(
) مراد، فضل، "مسائل الذهب دراسة تطب�ق�ة في �عض نوازله في الطب والز�نة"، مجلة جامعة الناصر، العدد 123(

 ).216م، (ص:2015السادس، المجلد األول، 
 .2090)، �تاب اللَِّ�اِس َوالزِّ�َنِة، َ�اُب َطْرِح َخاَتِم الذََّهِب، حدیث رقم: 3/1655مسلم، صح�ح مسلم، ( )124(
ْرِب َوَغْیِرِه 3/1635مسلم، صح�ح مسلم، ( )125( ِة ِفي الشُّ )، �تاب اللَِّ�اِس َوالزِّ�َنِة، َ�اُب َتْحِر�ِم اْسِتْعَماِل َأَواِني الذََّهِب َواْلِفضَّ

 .2065َساِء، حدیث رقم: َعَلى الرَِّجاِل َوالنِّ 
 .5426)، �تاب االطعمة، �اب األكل في إناء مفضض، حدیث رقم: 7/77) ال�خاري، محمد، صح�ح ال�خاري، (126(
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أّال �جد بدیًال عن الذهب والفضة، و�ناء على ذلك فإن من فقد عضًوا له، وأراد زرع غیره  .2
وتعو�ضه، وأنه س�عمل �عد ذلك، وس�ستعین �ه على قضاء حاجاته، ووجد بدیًال �مكن أن �قوم 

ء مقام الذهب والفضة مّما �ستخدمه أهل الطب في وقتنا الحاضر، حیث ینقلون من �عض أجزا
الجسم شیًئا �ضعونه على األنف، ف�كون �األنف الطب�عي من اللحم أو مواد أخرى، فإن أمكن 
ذلك فإنه ال �جوز تعو�ضه من الذهب والفضة؛ ألن استخدام الذهب والفضة للضرورة والضرورة 
تقّدر �قدرها، و�ذا َركََّب شخص عضًوا من ذهب مع وجود البدیل عنه، و�ان یتضّرر �خلعه، فال 

لزمه إزالته دفًعا للضرر، فإنه ال ضرر وال ضرار. ومن انكسر سّنه أو تحّرك واحتاج إلى ر�طه ی
وشّده أو سقط من مكانه، وأراد زرع غیره ووجد بدیًال عن الذهب والفضة لم �جز بهما، خاصة 

(في زماننا، فإن بدائل ذلك �ثیرة وهي أقرب إلى السن الطب�عي من سن الذهب والفضة.
1432F

127(

ا زراعة غیر األنف والسن واألنملة �القدم واألذن والید واإلص�ع فالراجح عدم جواز تعو�ضها وأمّ 
بذهب أو فضة إلمكان�ة تعو�ض مثل هذه األعضاء ببدائل صناع�ة حدیثة أكثر جماًال وهیئة و�فاءة، 

، وض�اًعا وأقل �لفًة. ف�كون التعو�ض عنها بذهب أو فضة في هذه الحالة لمجرد الز�نة المنهي عنها
 للمال في غیر محله.

 استخدام الذهب والفضة في التكنولوج�ا والصناعات: الم�حث الثالث
 وف�ه المسائل التال�ة:المطلب األول: حكم استخدام الذهب والفضة في األجهزة اإللكترون�ة، 

و�عود ارتفاع  ة،یتمّیز الذهب �أنه موصل عالي الكفاءاستخدام الذهب والفضة في الهواتف الذ��ة:  :أوًال 
للذهب إلى ارتفاع نس�ة وجود اإللكترونات في الحّیز الحجمي، وهي تبلغ  الموصل�ة الكهر�ائ�ة

5.91×10 P22
PسمP

3−
P لألكسدة ، وال �فوقه في ذلك من الفلّزات سوى الفّضة والنحاس، �ما یتمّیز �مقاومته

ك�ماو�ات في أغلب الظروف المح�طة، ؛ و�ذلك لمقاومته للاألكسجینل؛ ألنه ال یتفاعل مع والتآك والصدأ
غیر القابلة للتآكل في الحواسیب  الوصالت الكهر�ائ�ةومن أهّم تطب�قاته في الصناعة استخدامه في إنتاج 

واألجهزة اإللكترون�ة، والهواتف المحمولة، واآلالت الحاس�ة والمساِعدات الرقم�ة، ونظام تحدید المواقع، 
اص مع اإللكترون�ات التي تستخدم ت�ارات فولت�ة منخفضة للغا�ة، فإن وتظهر أهم�ة استخدامه �شكل خ

أدنى تآكل في نقاط التالمس س�عّطل تدفق الت�ار؛ لذلك یتم استخدام الذهب لموثوقیته؛ ولنقله السر�ع 

). 6/117) ابن عث�مین، محمد، الشرح الممتع، (127(
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وقد �شفت األ�حاث التي أجراها مجلس الذهب العالمي  والدقیق للمعلومات الرقم�ة من خالل الكمبیوتر،
هاتف الواحد �مكن أن �حتوي على ما �صل إلى خمسین مل�جراًما من الذهب، أو ما �عادل نصف أن ال

دوالر من هذا المعدن النف�س، و�ذا علمنا أنه یتم إنتاج مل�ار هاتف محمول سنوً�ا، فهذا �عني أن ما 
1433F(.ق�مته خمسمائة ملیون دوالر سنوً�ا تستهلك من الخام الموجود من الذهب

 عال�ة. وهذه نس�ة )128
مصدًرا ضخًما للذهب، إذ �ساوي الذهب  الخردة و�سبب انتهاء صالح�ة �ثیر من األجهزة تعتبر

المالیین من هذه األجهزة تساوي ثروة، وهو ما دفع  في �ل جهاز حوالي خمسین سنًتا، وهو ما �عني أن
شر�ة "آبل" إلطالق برنامج استرجاع هواتف "آ�فون" من المستخدمین �عد انتهاء صالحیتها؛ من أجل 

(استخراج جز�ئات الذهب التي تحتوي علیها.
1434F

والسؤال: هل �جوز استخدام الذهب والفضة في مثل  )129
 هذه األجهزة ؟

ذه المسألة، وسبب االختالف: هل �قاس استعمال الذهب والفضة في هذه اختلف العلماء في ه
األجهزة واآلالت على تحر�م األكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ فمن قال �الق�اس ذهب إلى 

 الحرمة، ومن لم �قل �ه، أجاز استعمال الذهب والفضة في مثل هذه األجهزة واآلالت.
(ذهب الجمهور القول األول:

1435F

(عض العلماء المعاصر�ن �ابن �ازو�) 130
1436F

إلى عدم جواز استعمال  )131
(الذهب والفضة في غیر األكل والشرب من االستعماالت �المیل والمكحلة والمرآة والمجمرة

1437F

والملقط،  )132
واالدهان، والتطّیب، ونحو ذلك، و�ذا اللجام والسرج والكرسي والسر�ر والسكین والخنجر والملعقة، وسائر 

م ذلك على الرجال والنساء؛ لعموم النص فیهما، ووجود معنى التحر�م في حّقهما، و�نما أب�ح اآلالت. و�حر 
التحّلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزّ�ن للزوج، والتجّمل عنده، وهذا �ختص الحلي، فتختص اإل�احة 

. t/2017/05/07/21485-mnw/https://nn.ps/news/)على الرا�ط: 128(

  المرجع نفسه. )129(
). المغني، ابن قدامه، عبدهللا، 2/309). النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني، (12/70) العیني، محمود، البنا�ة، (130(
 ).6/41). النووي، �حیى، المجموع، (1/57(
آل حامد، خالد، اخت�ارات ابن �از . 29/9أسئلة نور على الدرب، مجموع فتاوى ومقاالت الش�خ ابن �از،  ) من131(

   2219/4. الفقه�ة وآراؤه في قضا�ا معاصرة،
 ). آل حامد، خالد، اخت�ارات ابن �از4/144) المجمرة: الَِّتي ُیوَضُع ِفیَها الَجْمُر. ابن منظور، محمد، لسان العرب، (132(

   2219/4. الفقه�ة وآراؤه في قضا�ا معاصرة،
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(�ه.
1438F

ألقالم المطل�ة وحسب قول الجمهور یدخل في التحر�م األدوات األخرى �الساعات والنظارات وا )133
�الذهب أو الفضة، وسائر األجهزة اإللكترون�ة والتكنولوج�ا الصناع�ة مّما ال �قصد �ه التحل�ة والتزّ�ن. 
و�نما خّص األكل والشرب �الذ�ر؛ ألنهما أظهر وجوه االستعمال وأغلبها. والنصوص و�ن وردت في 

أنه زي المتكبر�ن وتنّعم المترفین، وأنه منهي  الشرب فال�اقي في معناه؛ الستوائهم في االستعمال، والجامع
(عنه، ف�عم الكل.

1439F

و�ناًء على ما سبق إذا فرض وجود الذهب والفضة المعروفین في آلة ما �الهاتف  )134
المحمول، فإنه �حرم استعمالها على الرجال والنساء عند من �قول �أنه �حرم استعمال الذهب في غیر 

ي جواز اقتنائه من دون استعمال، وجهان عند الشافع�ة: أحدهما: أنه وف .األكل والشرب، وهم الجمهور
(�جوز؛ ألن الشرع ورد بتحر�م االستعمال دون االتخاذ.

1440F

(وهو قول مرجوح عند الحنابلة. )135
1441F

والثاني:  )136
(ال، وهو األصح؛ ألن ما ال �جوز استعماله ال �جوز اتخاذه. وهو الراجح عند الحنابلة.

4421F

137(

إذا اتخذ قندیًال، أو نعلین، أو ِمْجمرًة، أو اخت�ار أبي الحسن التم�مي حیث َقاَل: ( وهو القول الثاني:
(ِمْدخنًة من النقدین �ره ولم �حرم).

1443F

138( 
(وقال الشو�اني، القول الثالث:

1444F

(والصنعاني، )139
1445F

والش�خ ابن عث�مین: االتخاذ واالستعمال في غیر  )140
نهى عن شيء مخصوص وهو األكل  -عل�ه وسلمصلى هللا -األكل والشرب ل�س �حرام؛ ألن النبي 

والشرب، ولو �ان المحّرم غیرهما لكان النبي وهو أبلغ الناس، وأبینهم في الكالم ال �خص شیًئا دون 
شيء، بل إن تخص�صه األكل والشرب دلیل على أن ما عداهما جائز؛ ألن الناس ینتفعون بهما في غیر 

بي بتكسیرها، �ما �ان النبي ال یدع شیًئا ف�ه تصاو�ر إّال �سره أو ولو �انت حراًما مطلًقا ألمر الن. ذلك
(هتكه؛ ألنها إذا �انت محّرمة في �ل الحاالت ما �ان ل�قائها فائدة.

1446F

واستدلوا على ذلك �حدیث  )141

 ).1/57) المغني، ابن قدامه، عبدهللا، (133(
 ).4/159) الموصلي، عبدهللا، االخت�ار لتعلیل المختار، (134(
 ).134، محمود، تحقیق المطالب، (ص:المن�اوي ). 1/30) الشیرازي، إبراه�م،  المهذب، (135(
 ).1/46، (المبدعابن مفلح، إبراه�م،  )136(
 ).1/46، (المبدعابن مفلح، إبراه�م،  )137(
 ).1/46، (المبدعابن مفلح، إبراه�م،  )138(
 ).1/91) الشو�اني، محمد، نیل األوطار، (139(
 ).1/63) الصنعاني، محمد، سبل السالم، (140(
 ). 1/75) ابن عث�مین، محمد، الشرح الممتع،(141(
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ِ ْبِن َمْوَهٍب، َقاَل: َأْرَسَلِني أَْهِلي ِإَلى ُأمِّ َسَلَمَة ِ�َقَدٍح مِ  (ْن َماٍء، َوَقَ�َض ِإْسَراِئیلُ ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد�َّ
1447F

َثالَث  )142
ٍة ِف�ِه َشَعٌر ِمْن َشَعِر النَِّبي ، َوَ�اَن ِإَذا َأَصاَب اإلْنَساَن َعْیٌن، َأْو -صلى هللا عل�ه وسلم-َأَصاِ�َع ِمْن ُقصَّ

(َشيٌء َ�َعَث ِإَلْیَها ِمْخَضَ�هُ 
1448F

(، َفاطََّلْعُت ِفي اْلُجْلُجلِ )143
1449F

(ٍت ُحْمًرا.، َفَرَأْیُت َشَعَرا)144
1450F

وهذا استعمال في  )145
(غیر األكل والشرب.

1451F

ِغیر من اْلفضة ِفي  قال الكرماني: )146 َناء الصَّ أَجاز جَماَعة من اْلعلَماء اْسِتْعَمال اْإلِ
(غیر اْألكل.

1452F

وعلى هذا القول، فال �ضر لو �ان الهاتف من ذهب أو �ه ذهب، و�ذلك الحاسب؛ ألن  )147
  .ما بداخلهما من الذهب مستور

والتي تحتوي على نس�ة  التي تقوم بتشغیل آالت أو دوائر إلكترون�ة إذا استغني عن المعالجاتالترج�ح: 
قلیلة من الذهب �معالجات السل�كون أو النحاس أو األلمونیوم، فاألفضل االقتصار على استخدامها، 

ال �قصد منها الز�نة  واالستغناء عن الذهب خروًجا من الخالف، و�ّال فال حرج في استخدامها �ونها
والم�اهاة والتفاخر و�سر قلوب الفقراء، �ما هو الحال في أواني الذهب والفضة، وما یتخذ منها للز�نة 
والت�اهي. وأما القول �أن األحادیث الصح�حة نهت عن األكل والشرب في أواني الذهب والفضة، و�قاس 

ص�ص األكل والشرب �الذ�ر خرج مخرج على ذلك سائر االستعماالت، فال حجة لهم ف�ه؛ ألن تخ
الغالب؛ ألنهما أظهر وجوه االستعمال وأغلبها، �تخص�ص ذ�ر تحر�م الر�ی�ة التي في حجر زوج أمها 
المدخول بها عل�ه، مع أن الر�ی�ة التي في غیر الحجر �شملها النص وداخلة ف�ه، و�نما خّص الر�ی�ة 

{َوَرَ�اِئُ�ُكُم الالِتي ِفي ُحُجوِرُ�ْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالِتي ال تعالى:التي في الحجر؛ ألن الغالب أن تكون �ذلك. ق
(َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْ�ُكْم}.

1453F

قال الجصاص: قوله: ("في حجور�م" �الم  )148
().هذه الصفة شرًطا في التحر�م ل�ستخرج على األعم األكثر من �ون الر�ی�ة في حجر الزوج، و 

1454F

149(

 ).22/48القاري، () هو الرَّاِوي اْلَمْذُكور. العیني، محمود، عمدة 142(
 ).10/353) ُهَو ِمْن ُجْمَلِة اْآلِنَ�ِة. ابن حجر، أحمد، فتح ال�اري، (143(
) ش�ه الجرس وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فیوضع ف�ه ما �حتاج إلى ص�انته. ابن حجر، أحمد، فتح ال�اري، 144(
)10/353.( 
 . 5426�اب ما یذ�ر في الشیب، حدیث رقم:  )، �تاب الل�اس،7/160) ال�خاري، محمد، صح�ح ال�خاري، (145(
 ). 1/75) ابن عث�مین، محمد، الشرح الممتع، (146(
 ).22/49) العیني، محمود، عمدة القاري، (147(
 ].23) [النساء:148(
 ).3/72) الجصاص، أحمد، أحكام القرآن، (149(
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وال شك أن أحادیث ال�اب تدل على تحر�م األكل والشرب وأما سائر االستعماالت وقال اإلمام الشو�اني:(
(فال، والق�اس على األكل والشرب ق�اس مع فارق).

1455F

والحاصل أن األصل الحل، فال تثبت الحرمة إال  )150
(بدلیل.

1456F

151(

جهزة التي تحتوي على �م�ات �سیرة من الذهب والفضة أن  أ�ا ومّما �شعر �جواز استعمال األ
(حن�فة

1457F

أ�اح األكل والشرب في اإلناء المضّبب �الذهب والفضة، وهو ما �كسر من األواني، فیلحم  )152
�سلك فضة أو ذهب، و�ن �ان �ثیًرا ألنه صار تا�ًعا للم�اح، فأش�ه المضّبب �ال�سیر. وأجاز 

(المالك�ة
1458F

جل وجلد المصحف �الفضة أو الذهب، وأ�اح جماعة من السلف الحلقة من تحل�ة س�ف الر  )153
الذهب والفضة تكون في القدح والتضبیب في َشَفته. وسئل اإلمام مالك عن الذي �جعل في فص خاتمه 
مسمار الذهب، فكره ذلك، قیل له: ف�خلط �ح�ة، أو حبتین من ذهب لئال �صدأ، فكره ابن رشد مسمار 

(، �العلم من الحر�ر في الثوب فإن مالك �كرهه.الذهب في الخاتم
1459F

�ما أجاز الشافع�ة استعمال المیل  )154
(من الذهب على وجه التداوي لجالء عینه، ف�كون م�اًحا �استعمال الذهب في ر�ط سنه.

1460F

أجازوا �ما )155
(استعمال أواني الذهب والفضة للضرورة.

1461F

(وأجاز الحنابلة) 156
1462F

فإن  التضبیب ب�سیر الذهب أو الفضة، )157
كان �ثیًرا فهو محّرم �كل حال؛ ذهً�ا �ان أو فضة، لحاجة أو لغیرها. وقال أبو �كر من الحنابلة: ی�اح 

(ال�سیر من الذهب والفضة؛ ألنه ال یوجد ف�ه المعنى المحّرم.
1463F

وقد �شفت األ�حاث التي أجراها  )158
مسین مل�غراًما من الذهب، مجلس الذهب العالمي أن الهاتف الواحد �مكن أن �حتوي على ما �صل إلى خ

 ).1/91) الشو�اني، محمد، نیل األوطار، (150(
 ) المرجع نفسه.151(
 ).5/132الء الدین، بدائع الصنائع، () الكاساني، ع152(
) وأما س�ف المرأة ف�حرم تحلیته ولو �انت تجاهد؛ ألنه ال ی�اح للمرأة إال الملبوس. النفراوي، أحمد، الفواكه الدواني، 153( 
)2/309 .(
 ).1/128) الحطاب، محمد، مواهب الجلیل، (154( 
 ).1/27، ز�ر�ا، أسنى المطالب، (ي األنصار ). 6/41) النووي، �حیى، المجموع شرح المهذب، (155(
 ).24) الحضرمي، عبدهللا، المقدمة الحضرم�ة، (ص:156(
 ).1/57) المغني، ابن قدامه، عبدهللا، (157( 
 ) المرجع نفسه.158( 
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أو ما �عادل نصف دوالر من هذا المعدن النف�س، وهي �م�ة �سیرة جًدا ال توجب تحر�م االتخاذ 
 واالستعمال، ومعنى اإلسراف والتنعم والت�اهي فیها �عید.

% من المنتجات 60تم إدخال الذهب في صنع حوالي : المطل�ة �الذهباستخدام الوصالت  :ثانً�ا
(المطل�ةوتستخدم الوصالت ون�ة في ال�ا�ان والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، اإللكتر 

1464F

في إنتاج  �الذهب )159
 الطائراتطالء محر�ات األجهزة الكهر�ائ�ة مرتفعة الثمن المستخدمة في التطب�قات الخاّصة مثل 

اعة ، �ما �ستخدم في صنوالصوار�خ �الذهب، حیث �ساعد على عكس الحرارة والمر��ات الفضائ�ة
واألقمار االصطناع�ة إذ �عمل على عكس  الط�قات العاكسة في التجهیزات الفضائ�ة مثل التلسكو�ات

األشعة تحت الحمراء، و�ساعد على استقرار درجة الحرارة في هذه اإلشعاع الكهرومغناط�سي مثل 
و�حسب  الصناعات، فبدون الذهب تتعّرض أجزاء المراكب إلى خطر امتصاص درجات حرارة مرتفعة،

و�الة "ناسا" فإن الذهب �سهم في حما�ة رواد الفضاء، إذ ُتطلى الخوذات وواق�ات الوجه في مال�س 
الفضاء المستخدمة من قبل الرواد �ط�قة ذهب�ة تحت الط�قة الخارج�ة؛ لحما�ة الرواد من األشعة الشمس�ة 

1465F(.الضارة

ضاء ال�عید دون مخاطر. �ما یدخل �ما �ضمن استدامة واستقالل�ة للسفینة أثناء عبورها الف )160
، إذ أّن إزالة الجلیدالذهب في تر�یب واجهات �عض أنواع الطائرات، وذلك إّما �ط�قة عاكسة أو من أجل 

الط�قات الرق�قة من الذهب ش�ه شّفافة وناقلة للكهر�اء، وعند تمر�ر تّ�ار عبرها تسخن �حیث تمنع تشّكل 
المطل�ة �الذهب في الكمبیوتر، وأجهزة االتصاالت، واألجهزة الوصالت  الجلید علیها، �ما تستخدم

1466F(.المنزل�ة، مثل التلفز�ونات والغساالت وغیرها

161( 
فحكمها حكم المطلي �الذهب أو  المطل�ة والممّوهة �الذهبأّما �النس�ة لحكم استخدام الوصالت 

(الفضة، وقد أجازه الجمهور
1467F

عرض على النار؛ النتفاء إن لم �حصل منه شيء یدخل في المیزان �ال )162

على  الذهب یتم ف�ه وضع ترسیب ط�قة رق�قة من الطلي الكهر�ائي هو شكل خاص من أشكال الطلي �الذهب )159(

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%على الرا�ط:  .الفضة أو النحاس آخر مثل فلز أو سب�كة سطح

 .https://www.mobtada.com/details/603233) مقالة �عنوان: "استخدامات الذهب" على الرا�ط:160(

 ) المرجع نفسه.161(

الغرر  السن�كي، ز�ر�ا،). 1/101). الخرشي، محمد، شرح مختصر، (6/213) ابن نج�م، ز�ن الدین، ال�حر الرائق، (162(
 ).1/52)، البهوتي، منصور، �شاف القناع، (1/76البه�ة، (
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(العّلة إذ العین لقّلتها مستهلكة ال �حصل منها شيء. ومنهم من أجازه و�ن حصل منه شيء.
1468F

وقال  )163
الحنابلة في الراجح: المطلي �الذهب أو الفضة �حرم اتخاذه واستعماله في أكل وشرب وغیرهما؛ لما ف�ه 

دین، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي من السرف والخیالء، و�سر قلوب الفقراء، وتضییق النق
(وضعت ألجلها من ق�ام مصالح بني آدم.

1469F

والراجح جواز استعماله مطلًقا للحاجة والضرورة؛ النتفاء  )164
العّلة وهي السرف والخیالء، وهو مستعمل ف�ما �فید الناس في أمور ح�اتهم، و�رفع عنهم المشّقة والحرج. 

((والظاهر أن المطلي �الذهب ال �حرم؛ ألنه تا�ع للفضة). لكبیر":"الشرح ا قال الدردیر في
1470F

165(

في العدید  الذهب یدخلحكم استخدام الذهب والفضة في الصناعات غیر اإللكترون�ة:  المطلب الثاني:
 ومنها: غیر اإللكترون�ة الصناعات من

لون أحمر : �ستخدم الذهب في صناعة الزجاج، ف�فضله �مكن الحصول على صناعة الزجاج .1
النوافذ  زجاج ممّیز عند خلطهما، �ما أنه عنصر هام لض�ط الحرارة في الم�اني، إذ �إضافته إلى

أو المغّلفات على سطحه �عكس وهج وحرارة أشعة الشمس إلى الخارج، و�ساعد على ترك المكان 
�الداخل �ارًدا في الص�ف، �ما تعكس الحرارة الداخل�ة إلى الداخل، مّما �جعل المكان دافًئا في 

(فصل الشتاء.
1471F

166(

أص�ح الحبر الذهبي شائًعا �شكل متزاید لدى شر�ات الط�اعة؛ نظًرا ألن الصور  الط�اعة: آالت .2
المطبوعة �الذهب �مكن أن تنتج صوًرا عال�ة الجودة وطو�لة األمد، و�مكن لألقراص المضغوطة 

) المطل�ة �الذهب أن تقاوم الخدوش، وتستمر لفترة أطول، وفي اآلونة األخیرة، DVDوأقراص (
اتجاه متزاید الستخدام الذهب في الط�اعة ثالث�ة األ�عاد مّما �شّكل نقلة نوع�ة في هذا هناك 

(المجال.
1472F

167(

مثل التلفز�ونات والغساالت  تتطّلب آالف األجهزة الكهر�ائ�ة المستخدمة یومً�ا األجهزة الكهر�ائ�ة: .3
لة, فمعدن الذهب �عتبر استخدام الذهب؛ لتحقیق األداء الفعال لمدة زمن�ة طو� والثالجات وغیرها

 )1/101شرح مختصر خلیل، ( ) الخرشي، محمد،163(
 ). 15) البهوتي، منصور، الروض المر�ع، (ص:164(
 ).1/64) الدردیر، أحمد، الشرح الكبیر وحاش�ة الدسوقي، (165(
 .ls/603233https://www.mobtada.com/detaiمقالة �عنوان: "استخدامات الذهب" على الرا�ط:  )166(
  .http://palweather.ps/ar/node/52212.html على الموقع: )167(

456

https://www.alaraby.co.uk/culture/2017/4/10/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/culture/2017/4/10/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-1
https://www.mobtada.com/details/603233
http://palweather.ps/ar/node/52212.html


من المعادن القابلة إلعادة التصن�ع و�متاز �عدم تأثره إلى حد �بیر �الماء والهواء واألو�سجین، 
كما أنه ال �فقد بر�قه وال �صدأ وال یتآكل، هذه الخصائص الفر�دة جعلت من الذهب مكوًنا حیوً�ا 

(ام.في المعدات الطب�ة الصناع�ة واألجهزة الكهر�ائ�ة �شكل ع
1473F

وحكم دخول الذهب والفضة  )168
في مثل هذه الصناعات الجواز ق�اًسا على الممّوه (المطلي) والمضّبب بهما، عند عدم وجود 

 .البدیل المؤدي للغرض
لم أكن أتصّور استخدام الذهب المطلب الثالث: حكم استخدام الذهب والفضة في الصناعات الغذائ�ة: 

ن �عض المطاعم الراق�ة تستخدم أوراق الذهب الصالحة لألكل في في الطعام، لكن الواقع �شیر إلى أ
أو قشور، أو  ،رقائق و�ضاف الذهب على شكل .تز�ین �عض وج�اتها، خاصة الحلوى �اهظة الثمن

ألغراض الز�نة و�شكل خاّص في الحلوّ�ات  الفاخرة مسحوق على �عض األط�اق واألطعمة
وذلك �مظهر من مظاهر الغنى  إلى القرون الوسطى، وتعود هذه العادة في أورو�ا والمشرو�ات،

(والترف.
1474F

169(

وأّما عن حكم استخدام الذهب والفضة في الصناعات الغذائ�ة، فقد قاسوه على األواني المطل�ة أو 
الممّوهة أو المطّعمة �الذهب، فمن أجاز استعمالها أجاز أكله، ومن حّرمها ومنعها لم �جز ذلك. ومذهب 

اني الممّوهة �ماء الذهب والفضة الذي ال �خلص منه شيء ال �أس �االنتفاع بها في الجمهور أن األو 
األكل والشرب وغیر ذلك، وأّما إذا �ثر �حیث �حصل منه شيء یدخل في المیزان �العرض على النار 

(ف�جب حینئذ اعت�اره؛ ِألَن الممّوه َال �خفى وال یلت�س �الِتْبر�ن؛ فال �ظهر معنى الخیالء.
1475F

قال و  )170
الحنابلة في الراجح: المطلي �الذهب أو الفضة �حرم اتخاذه واستعماله في أكل وشرب وغیرهما؛ لما ف�ه 

(من السرف والخیالء، و�سر قلوب الفقراء، وتضییق النقدین.
1476F

ح�ح أن  )171 قال ابن عث�مین: (والصَّ
رب ل�س �حرام؛ ألن النبيَّ  نهى عن شيء  -هللا عل�ه وسّلمصّلى -االتِّخاذ واالستعمال في غیر األكل والشُّ

  .properties/#.XiK0K0_XK1t-oday.com/4766/goldt-prices-http://www.gold على الرا�ط: )168(
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8#cite_noteو�كیبید�ا: على موقع  )169(
). الخرشي، 6/213). ابن نج�م، ز�ن الدین، ال�حر الرائق، (5/133عالء الدین، بدائع الصنائع، ( ) الكاساني،170(

). البهوتي، منصور، الروض المر�ع، 1/137الشر�یني، محمد، مغني المحتاج، ( ).1/101محمد، شرح مختصر، (
 ). 15(ص:

). 15) البهوتي، منصور، الروض المر�ع، (ص:171(
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رب، وهذا دلیل على أن ما عداهما جائز؛ ألنَّ النَّاس ینتفعون بهما في غیر  مخصوص وهو األكل والشُّ
(ذلك).

1477F

172(

وقد تحّدث �عض العلماء المعاصر�ن عن هذه المسألة، ووجهت لهم عّدة أسئلة منها: انتشرت في 
ب�عي على شكل رذاذ أو قشرة رق�قة، صالح لألكل، غیر ضار، اآلونة األخیرة حلو�ات مزّ�نة �الذهب الط

ول�س �اهظ الثمن، فهل حالل أم حرام أكله؟ و�انت اإلجا�ة: فإن �انت تلك الز�نة الذهب�ة �سیرة القدر، 
�حیث لو عرضت على النار لم �خلص منه شي فال حرج في أكلها، �ما ال �حرم األكل في األواني 

ا النحو إذا �ان الطالء من القّلة �حیث لو عرض على النار لم یتمّیز منه شيء، المطل�ة �الذهب على هذ
حینئذ معفو عنه، أّما إن �انت تلك الز�نة لها قدر محسوس �حیث لو  بل �ستهلك في مادة اإلناء، فهو

م عرضت على النار تحصل منها شيء، فال �جوز أكل الحلوى المذ�ورة، فإن الممّوه أو المطلي أو المطعّ 
(�الذهب �أخذ حكم الذهب نفسه.

1478F

173(

وفي سؤال آخر عرض على الش�خ عبد الرحمن البراك: ما حكم تناول �عض أنواع الحلو�ات التي 
)، حیث تحتوي هذه الحلو�ات varksweetsوالتي �طلق علیها ( تقّدم في �عض الدول �الهند وغیرها

ورقة رق�قة بهدف تز�ینها، وتعتبر هذه  على الفضة أو الذهب، �حیث توضع على الحلو�ات على هیئة
وقال: المهم  .ال حرج في ذلك دون سرف وال مغاالة، إذا لم �كن ف�ه ضرر الورقة صالحة لألكل؟ فقال:

، و�ان ینفُع، و�ز�ُد في الذَّكاِء و�ز�ُد في الّصحِة والقوِة، وُ�قوّي  أنَّ األصَل اإل�احُة إذا �اَن ال َ�ُضرُّ
(الَعضالت.

1479F

174(

 ).1/75) ابن عث�مین، محمد، الشرح الممتع، (172(
 على الموقع: ،423373رقم الفتوى: أكل الحلوى المز�نة �الذهب الطب�عي رؤ�ة شرع�ة أخالق�ة"، " ) فتوى �عنوان:173(

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/233734 :هـ.1435صفر 25. منشورة بتار�خ 
حكم أكل الحلو�ات التي تحتوي على رقائق الفضة أو الذهب في اإلسالم"، على الموقع: سؤال ) فتوى �عنوان: "174(

، رقم السؤال https://islamqa.info/ar/answers/2179315وجواب �إشراف محمد صالح المنجد، على الموقع: 
 .2014-07-06، بتار�خ 217931
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المجیزون: إذا استحالت ز�نة الذهب �المعالجة إلى مادة أخرى، فال حرج في أكل الحلوى وقال 
(المزّ�نة بها طالما انتفى الضرر واإلسراف، إذ إن األصل في األطعمة هو الِحل.

1480F

والذي تمیل إل�ه  )175
 النفس عدم جواز األطعمة واألشر�ة المزّ�نة �الذهب لألس�اب التال�ة:

عن  م ب�اًنا2016سنة  الهیئة األورو��ة لسالمة األغذ�ة مردود، فقد نشرتقولهم ال ضرر ف�ه  .1
، وذلك بناًء على مخاوف احتمال�ة اإلضافات الغذائ�ة إعادة تقی�م فكرة وجود الذهب من ضمن
في خال�ا الثدی�ات، وذلك في تجارب  سّم�ة جین�ة كون جس�مات الذهب النانو�ة ذات

(في المختبر. أجر�ت
1481F

 وال ضرار في اإلسالم.وال ضرر  )176
عدم الفائدة منه في الغذاء، حیث ال یوجد للذهب مذاق حّسي، و�ما أّن الذهب خامل ��م�ائً�ا  .2

ضمن جسم اإلنسان، فال توجد له أي ق�مة غذائ�ة، وهو �طرح من الجسم دون أن تطرأ عل�ه 
( أّ�ة تغّیرات

1482F

سر قلوب الفقراء، فإن �ان ال فائدة منه، فهو نوع من اإلسراف والتبذیر و� )177
َوُ�ُلوا َواْشَرُ�وا َوال ُتْسِرُفوا ِإنَُّه ال ُ�ِحبُّ وقد نهینا عن اإلسراف في الطعام والشراب، قال تعالى: {

(}.اْلُمْسِرِفینَ 
1483F

وقال ابن ع�اس: "كل ما شئت، وال�س ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف،  )178
(أو مخیلة".

1484F

179(

 على الموقع: ،233734رقم الفتوى: "، لذهب الطب�عي رؤ�ة شرع�ة أخالق�ةالحلوى المز�نة �ا أكل" ) فتوى �عنوان:175(
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/233734 . :هـ.1435صفر 25منشورة بتار�خ 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8#cite_noteو�كیبید�ا: على موقع  )176(
 .المرجع السابق )177(
 ]31) [األعراف:178(
 ).7/140) ذ�ره ال�خاري تعل�ًقا. صح�ح ال�خاري: (179(
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سبیل هللا، وسد حاجات الفقراء والمحتاجین بدل أن تنفق األولى أن تنفق مثل هذه األموال في  .3
 للترف والت�اهي والخیالء في غیر مصلحة شرع�ة.
 خاتمة

 :وقد تضّمنت النتائج والّتوص�ات، أّما النتائج فیوجزها ال�احث في النقاط التال�ة
 .للذهب خواص جمال�ة وفیز�ائ�ة و��م�ائ�ة جعلت له مكانة عال�ة بین المعادن األخرى  .1
الـــراجح جـــواز التـــداوي �الـــذهب والفضـــة عنـــد الحاجـــة والضـــرورة، وعـــدم وجـــود بـــدیل عالجـــي �قـــوم  .2

 مقامهما.
 �حل شد السن المتحّركة إن خاف سقوطها �الفضة، وال �حل �الذهب إّال للضرورة. .3
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�جوز زراعة األنف والسن واألنملة وتعو�ضها �الذهب أو الفضة �شرط أن �كون لضرورة أو حاجة  .4
 �جد بدیًال عنهما.وأّال 

الراجح عدم جـواز تعـو�ض غیـر األنـف والسـن واألنملـة �القـدم واألذن بـذهب أو فضـة؛ لعـدم عمـل  .5
 هذه األعضاء �عد تعو�ضها.

�جــوز اســتخدام الــذهب والفضــة فــي الصــناعات اإللكترون�ــة �الهــاتف المحمــول، و�ذا اســتغني عــن  .6
و النحـاس أو األلمونیـوم، فاألفضـل االقتصـار �معالجات السـل�كون أالتي تقوم بتشغیلها  المعالجات

 على استخدامها.
�صح استخدام الذهب والفضـة فـي الصـناعات غیـر اإللكترون�ـة �الزجـاج وآالت الط�اعـة واألجهـزة  .7

 الكهر�ائ�ة عند الحاجة. 
حكمهـا حكـم الممـّوه �الـذهب، وقـد  في إنتاج األجهزة الكهر�ائ�ـة�الذهب  المطل�ةاستخدام الوصالت  .8

 زه الجمهور.أجا
ال �جوز استخدام الـذهب والفضـة فـي الصـناعات الغذائ�ـة؛ ألنـه نـوع مـن اإلسـراف والتـرف المنهـي  .9

 عنه.
 وأما التوص�ات فیوصي ال�احث �ما یلي:

 ضرورة التزام شرع هللا تعالى ف�ما یتعلق �استخدام الذهب والفضة واستعمالهما. .5
المحاضــرات التــي تتنــاول مــا �ســتجد مــن أحكــام عقــد مز�ــد مــن المــؤتمرات والّنــدوات وورش العمــل و  .6

 الذهب والفضة. 
ت�صــیر النــاس �أحكــام هــذین المعــدنین والمســتجّدات المتعّلقــة بهمــا عبــر وســائل اإلعــالم المختلفــة،  .7

 وحث الخط�اء على الحدیث عن ذلك من خالل المنابر. 
والمســتجّدات المتعّلقــة تشــج�ع ال�ــاحثین علــى الكتا�ــة والتــأل�ف ف�مــا �خــص أحكــام هــذین المعــدنین  .8

 بهما.
تعز�ـز العالقـة وت�ـادل المعرفـة بـین أهـل الفقـه والطـب والصـناعات ف�مـا یتعلـق �اسـتخدامات الــذهب  .9

 والفضة خاصة في المجال الطبي والتكنولوجي.
المجالین الطبي والتكنولـوجي، و�بـراز �سـر  التأكید على جواز استخدام الذهب والفضة في .10

 درتها على مواجهة المستجدات الطارئة في �ل عصر.الشر�عة اإلسالم�ة وق
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 المستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة"
 "ب�ع الذهب والفضة في البورصة نموذجا

 دراسة فقه�ة مقارنة
 )، مصراألزهر والطائف(جامعتي: �األستاذ المشارك ، سعاد محمد عبد الجواد بلتاجيالد�تورة 

beltagy78@hotmail.com 
 الملخص

إلقاء الضوء على قض�ة ب�ع الذهب والفضة في  تهدف ال�احثة من خالل هذه الدراسة إلى
فیها، �غ�ة الوصول إلى الرأي الراجح فیها.  الواردةالبورصة، من خالل ب�ان اآلراء واألدلة 

المقارن. : التحلیلي، المنهجى وقد اعتمدت ال�احثة في هذه الدراسة عل
 ، والتي من أهمها ما یلي:النتائجتوصلت الدراسة إلى العدید من 

 �جوز ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة، وال مانع من ذلك. .1
إذا �ان الشراء في البورصة العاجلة �كامل الثمن فإن العقد صح�ح متى �ان الذهب والفضة  .2

 ذلك �جوز ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة.موجودا وقت التعاقد، وعلى 
ال �جوز ب�ع الذهب والفضة �جزء من الثمن في البورصة العاجلة؛ الشتماله على علل صر�حة  .3

 في المنع.
إن التعامل اآلجل �الذهب والفضة في البورصة محرم؛ لدخول الر�ا في هذا التعامل، وألنه نوع  .4

 من أنواع المقامرة.
Abstract 

Through this study, the researcher aims to shed light on the issue of 
selling gold and silver on the stock exchange, by stating the opinions and 
evidence contained therein, in order to arrive at the most correct opinion on it. 

In this study, the researcher relied on the analytical and comparative 
approach. 

The study reached many results, the most important of which are the 
following: 

1. It is permissible to sell gold and silver on the spot exchange, and there is
no objection to that. 
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2. If the purchase is made on the urgent stock exchange at the full price,
then the contract is valid whenever gold and silver were present at the 
time of the contract, and accordingly it is permissible to sell gold and 
silver in the urgent stock exchange. 

3. It is not permissible to sell gold and silver for a part of the price on the
spot exchange; because it contains explicit reasons for the prohibition. 

4. Forward dealing in gold and silver on the stock exchange is prohibited.
To enter into usury in this dealings, and because it is a type of gambling. 

 مقدمة
الحمد � ذي الجالل واإلكرام، الذي منَّ علینا بنعمة اإلسالم، و�ین لنا معالم حدود األحكام، 
وفرق بین الحالل والحرام، وأشهد أن ال إله إال هللا، الواحد األحد، الفرد الصمد، وأشهد أن سیدنا ونبینا 

هللا عل�ه وعلى آله وأصحا�ه في �ل وقت وأمد،  محمدا عبده ورسوله، الذي �ختم النبوة قد انفرد، صلى
 و�عد..

فمع توسع النشاط التجاري وز�ادة حجم التعامالت المال�ة �أنشطتها المختلفة، ومع انفتاح واقع 
السوق المعاصر؛ حیث لم �عد مقتصرا على األنشطة المحل�ة، بل ظهرت البورصة لتوسع حجم التجارة 

، ولز�ادة فرصة التعامل فیها �سلع مختلفة ما بین أوراق مال�ة وعقود من مضمونها المحلى إلى العالمي
اخت�ارات ومستقبل�ات وعقود آجلة، ومنها ب�ع الذهب والفضة من خاللها، وهو أحد مستجدات المعامالت 

، و��ع الذهب والفضة من البیوع الجائزة التي تخضع لشروط عقد الب�ع وأحكامه، الذهب فیها الحدیثة
یزاالن �حظ�ان �المكانة واالهتمام؛ لكونهما أصل التعامالت النقد�ة على مر العصور  انا وماوالفضة �

وهما میزان الثروات والمدخرات ودعم العمالت، ومن ثم فالحاجة ماسة لتداولهما ب�عا وشراء، إال أن لهما 
 صورا �ثیرة ظهرت واستحدثت.

، فما من اهتماماالقد�مة والحدیثة رعا�ة و  وال شك أن التشر�ع اإلسالمي أولى جم�ع المعامالت 
(نازلة إال ولها ف�ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

1485F

؛ حیث ال �منع استحداث ما ف�ه مصلحة )1
ِ  فِي َوَجاِھدُوا" للمسلمین من معامالت تدفع عنهم الحرج والضیق، قال تعالى:  اْجتَبَاُكمْ  ُھوَ   ِۚجَھاِدهِ  َحقَّ  �َّ

ینِ  فِي َعلَْیُكمْ  َجعَلَ  اَومَ  اُكمُ  ُھوَ   ۚإِْبَراِھیمَ  أَبِیُكمْ  ِملَّةَ   َۚحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ ذَا َوفِي قَْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمینَ  َسمَّ  ِلیَُكونَ  َھٰ
ُسولُ  َالةَ  فَأَقِیُموا  ۚالنَّاِس  َعلَى ُشَھدَاءَ  َوتَُكونُوا َعلَْیُكمْ  َشِھیدًا الرَّ َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ِ  َواْعتَِصُموا الزَّ   ۖ َمْوَالُكمْ  ُھوَ  بِا�َّ

 ) اقت�اس من عنوان �تاب اإلمام ابن الق�م : الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي.1( 
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1486F("النَِّصیرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولَىٰ  فَنِْعمَ 

لكن �ما ال ینافي أحكام الشرع وقواعده وضوا�طه ونصوصه العامة، فكان  ،)2
ال بد من معرفة حكم الشرع في ب�ع الذهب والفضة من خالل التعامالت التي تتم في البورصة، بوصفها 

 �ة حدیثة تحتاج إلى ب�ان حكمها والتعو�ل علیها.نازلة فقه
 أس�اب اخت�ار الموضوع:

 یرجع اخت�ار هذا الموضوع إلى عدة أس�اب، منها ما یلي:
 ب�ان الحكم الشرعي في ب�ع الذهب والفضة في البورصة �اعت�ارها نازلة فقه�ة حدیثة. .1
 �المعالجة و��ان األحكام.على مواجهة المستجدات الحدیثة  صالح�ة الشر�عة وقدرتها ب�ان .2
، بوصفها الذهب والفضةحاجة الناس لمعرفة الحالل والحرام من معامالت البورصة الخاصة � .3

 صورة حدیثة.
 مشكلة ال�حث

إن مسألة ب�ع الذهب والفضة في البورصة من المستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة، 
 ي فیها.فكان من الواجب على ال�احثین ب�ان الحكم الفقه

 سئلة ال�حثأ
بناء على مشكلة ال�حث فإن هذا ال�حث مبني على سؤال واحد: ما حكم ب�ع الذهب والفضة في 

 البورصة؟ 
 أهداف ال�حث:

 ب�ان حكم ب�ع الذهب والفضة في البورصة. .1
 إعانة المتعاملین �الذهب والفضة في البورصة على االلتزام �أحكام الشر�عة. .2

 :الدراسات السا�قة
الذهب والفضة وتطب�قاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي، صدام عبد القادر حسین، رسالة ب�ع  .1

 م.2003ماجستیر، �الجامعة األردن�ة، 

 78) سورة الحج من اآل�ة، رقم :2( 
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، �حث تكمیلي لنیل درجة ب والفضة (في المعامالت المال�ة)األحكام الفقه�ة لنوازل الذه .2
ي، جامعة اإلمام محمد بن الماجستیر في الفقه المقارن، إعداد: ناصر بن عبد الكر�م البر�ات

 م.2008هـ، 1429سعود، 
ا أحكام وهاتان الدراستان تناولتا أحكام الذهب والفضة على جهة العموم، ومن األحكام التي تناولته

، ولكن �شيء من اإل�جاز الشدید ضمن العدید من المسائل األخرى الذهب والفضة في البورصة
في البورصة وحدها، والجدید في هذا ال�حث أنه �ختص  المتعلقة �أحكام الذهب والفضة عموما ال

 بب�ع الذهب والفضة في البورصة �التفصیل لجم�ع أحواله وأحكامه.
 منهج ال�حث

سلكت في هذا ال�حث المنهج: التحلیلي، المقارن؛ حیث قمت �عرض آراء الفقهاء وتحلیلها ونقدها 
المسألة موضوع ال�حث، مع اإللتزام �الطرق والمقارنة بینها؛ �غ�ة الوصول إلى الرأي الراجح في 

 واإلجراءات المتعارف علیها في ال�حوث العلم�ة.
 :خطة ال�حث

 وفي ضوء هذا المنهج قسمت ال�حث إلى مقدمة وم�حثین وخاتمة:
 .وخطته: وتشتمل على أهم�ة الموضوع وأس�اب اخت�اره، ومنهج ال�حث، المقدمة
و��ف�ة ب�ع الذهب والفضة في  وعمل�اتها،، ع البورصاتتعر�ف البورصة، وأنوا األول: الم�حث

 البورصة.
 وف�ه أر�عة مطالب:

 : تعر�ف البورصة.المطلب األول
 : أنواع البورصات.المطلب الثاني
 العمل�ات التي تجرى في البورصة. :المطلب الثالث
 : ��ف�ة ب�ع الذهب والفضة في البورصة.المطلب الرا�ع

 .لب�ع الذهب والفضة في البورصةشرعي الم�حث الثاني: الحكم ال
 وف�ه مطل�ان:
 : الحكم الشرعي لعمل�ات ب�ع الذهب والفضة العاجلة في البورصة. المطلب األول
 : الحكم الشرعي لعمل�ات ب�ع الذهب والفضة اآلجلة في البورصة. المطلب الثاني
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 : وتشتمل على أهم النتائج والتوص�ات.الخاتمة
ن �ان من توفیق ف�فضل هللا وتوف�قه، و�ن �انت األخرى فحسبي أني �شر مني ، فهذا جهدي، فإو�عد

 الزلل والنس�ان، �َهللا أسأُل العفو والغفران.
1487F( "ِبِا�َّ  إِالَّ  تَْوفِیِقي َوَما"

3(

وعمل�اتها، و��ف�ة ب�ع الذهب والفضة في  ،تعر�ف البورصة، وأنواع البورصاتالم�حث األول: 
 ةالبورص

 ول: تعر�ف البورصةالمطلب األ 
 البورصة في اللغة: 

(ُبرصة: �الضم المْصفق
1488F

، لفظ مفرد، والجمع: ُبْرصات وُ�َرص، والُبوْرصة، سوق ُتعقد فیها)4
فقات الّتجارّ�ة وتسعیر الُعمالت واألسهم المالّ�ة عن طر�ق المضار�ة، مثل: "ُبْرَصة الُقطن األوراق، الصَّ

(المحاصیل الزراعّ�ة". ،المال�َّة
1489F

5(

 البورصة في اصطالح االقتصادیین:
تجدر اإلشارة إلى أن البورصة ولیدة السوق، ووجه الش�ه بینهما عظ�م، فكل منهما محل للب�ع 
والشراء واألخذ والعطاء، إال أن البورصة تتمیز عن السوق �كونها سوقا منظمة تحكمها لوائح وقوانین 

البورصة بینما ال تنسحب البورصة على السوق، فال وأعراف وتقالید، ولذلك تنسحب �لمة السوق على 
مكان اآلخر عند اإلشارة إلى هذا الك�ان الذي عرف  -السوق أو البورصة-مانع من استخدام اللفظین 

منذ القرون الوسطى �البورصات، وصار هذا اللفظ عند الناس مألوفا، ولدى الخاصة والعامة في الح�اة 
(العمل�ة أكثر شیوعا.

1490F

6(

، فمنهم من اختلفت تعار�ف علماء االقتصاد لمصطلح (البورصة) نظرا العت�ارت متعددةوقد 
عرفها �اعت�ار المكان الذي تنعقد ف�ه الصفقات، أو االجتماعات التي تقام أو العمل�ات التي تجرى في 

أجله، البورصة، و�النظر في تعار�ف البورصة نجد أنها تعددت واختلفت ت�عا لالعت�ار الذي عرفت من 

  88سورة هود، من اآل�ة:  (3)
) 53) معجم الدخیل في اللغة العر��ة الحدیثة ولهجاتها (ص: 4(
 ) 1/190ة () معجم اللغة العر��ة المعاصر 5(
 ).29) أسواق األوراق المال�ة، د. سمیر رضوان (ص6(
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وقد اتفقت التعار�ف على أن البورصة سوق تقام �غرض إجراء الصفقات التجار�ة، قد �كون على سلع وقد 
 �كون على أوراق مال�ة، وفق لوائح وقوانین تنظم طرق التعامل.

"فالبورصة تمثل أهم أجهزة السوق المال�ة، فهي تنظ�م یتم من خالل التقاء العرض �الطلب 
تصال المألوفة، و�جراء التعامل �أوراق مال�ة معینة تتوافر فیها شروط محددة وفقا بوسیلة من وسائل اال
( لقواعد ونظم معینة."

1491F

7(

ومن أشمل التعار�ف التي حددت مفهوم البورصة �طر�قة شاملة ما نقله الد�تور شع�ان البرواري 
جتمع ف�ه المتعاملون عن الد�تور محسن الخضیر حیث �قول: "فالبورصة مكان معلوم ومحدد مس�قا، �

�غرض الق�ام �عمل�ات ت�ادل ب�عا وشراء.. و�توفر فیها قدر مناسب من العالن�ة والشفاف�ة، �حیث تنعكس 
آثارها على جم�ع المتعاملین وعلى معامالتهم، فتجدد بناء علیها األسعار صعودا أو هبوطا أو ث�اتا، �ما 

التي تطرأ على حر�ة التعامل �سهولة و�سر، و�التالي یتم خاللها رصد ومتا�عة المتغیرات والمستجدات 
�مكن ق�اس أثرها ومعرفة اتجاهاتها، وتحلیل هذه االتجاهات، والتنبؤ �ما �مكن أن تكون عل�ه في 

المال�ة، والقانون�ة، واالقتصاد�ة، من  المستقبل، ثم في النها�ة �مكن إتمام حر�ة المعامالت �جوانبها:
الت�ادل بین طرفي الم�ادلة (ال�ائع والمشتري)، وت�سیر عمل�ة نقل الملك�ة  حیث ت�سیر إتمام عمل�ة

والتسجیل القانوني لعمل�ة الب�ع أو للشيء الم�اع، و�تمام عمل�ة نقل الح�ازة، وتحقیق االنتفاع في األصل 
(الذي تم ب�عه." 

1492F

8(

 المطلب الثاني: أنواع البورصات.
األسهم في وتتعلق �التعامل المال�ة، األوراق بورصة :أحدهما :البورصات من نوعین العالم عرف

 .والصناع�ة الزراع�ة على المنتجات فیها التعامل و�قتصر التجارة، بورصة: واألخرى  والسندات،

) سوق األوراق المال�ة بـین النظر�ـة والتطبیـق" دراسـة حالـة سـوق رأس المـال اإلسـالمي فـي مالیز�ـا"،  نبیـل خلیـل سـمور 7( 
 ) .28(ص

��ــف تــتعلم البورصــة فــي  ، نقــال عــن)26، 25مي، د.شــع�ان البــرواري (ص) بورصــة األوراق المال�ــة مــن منظــور إســال8( 
 ) .10ساعة، د.محسن الخضیري (ص 24
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 بورصة تنشئها الحكومة مثل: أن فإما ،أنواع إلى تار�خ�ا إنشائها حیث من البورصات تقس�م و�مكن
 األمر�ك�ة، المتحدة والوال�ات في مصر وحدها، �ما المهن�ة الهیئات تنشئها أو فرنسا، في المال�ة األوراق

( فرنسا. في ال�ضائع في بورصة كما والتجار�ة العامة السلطات تنشئها أو
9314F

9( 

 وتتنوع البورصة إلى األنواع التال�ة، مختلفة ت�عا العت�ارات مختلفة:
 یلي:ندرج تحت هذا النوع مایها، و�النوع األول: أنواع البورصة �حسب السلعة المتداولة ف

: ال�ضائع بورصة .1
 االستهالك الطب�ع�ة ذات �المنتوجات التجار�ة الخاصة الم�ادالت فیها تتمر�ز منظمة سوق  وهي

العقود، وتعتبر أقدم عهد من البورصات األخرى؛  بورصات أو التجار�ة البورصات علیها الكبیر، و�طلق
 فیها �جري  حیث ،)1494F10(ة التجارة في المكان الذي تتواجد ف�هإذ إنها تؤسس تسییر من طرف غرف

 .)1495F11( حاصالت معینة على التعامل
( بورصة القطع (العمالت): .2

1496F

12(

، على شكل أزواج من �ل عملتین و�تم بها الب�ع والشراء )1497F13(و�تم فیها ت�ادل العمالت العالم�ة
فهي البورصة التي  )1498F14( اول،من خالل وسطاء عبر اإلنترنت فقط عن طر�ق ما �سمى �منصة التد

( تكون التجارة فیها �النقود ذاتها، حیث تتم فیها ت�ادل العمالت عن طر�ق الصرف العاجل واآلجل.
1499F

15(

 :النف�سة المعادن بورصة .3

 ).14 ،13ر�مة جفالي (ص المال�ة، إعداد: فاطمة األوراق لبورصة الجنائ�ة ) الحما�ة9( 
 .)123ل العالمي، یوسف حسن یوسف (ص) األسواق المال�ة وسوق الما10( 
 .)24حسن ( العز�ز عبد أمین المال�ة، نقال عن األسواق ) ،11البورصة، (ص ) عمل�ات11( 
مـرة مـن حجـم  30) �عتبر سوق العمـالت (الفـور�س) مـن أكبـر األسـواق المال�ـة فـي العـالم؛ إذ یبلـغ حجـم التـداول ف�ـه 12( 

سـاعة فـي الیـوم.  24أسواق األسهم األمر�ك�ة �افة مجتمعـة و�تمیـز بوجـوه االفتراضـي علـى شـ�كة االنترنـت علـى مـدار 
 .)14صسوق المال العالمي یوسف حسن یوسف ((یراجع: األوراق المال�ة و 

 .)156ون، إشراف: یوسف محمد (ص، إبراه�م الضر�ر وآخر المالي المعاصر (معامالت السوق) ) مصطلحات الفقه13( 
) احتراف�ـــــــــة التحلیـــــــــل الفنـــــــــي فـــــــــي الســـــــــوق الســـــــــعودي، منشـــــــــور علـــــــــى موقـــــــــع نـــــــــادي خبـــــــــراء المـــــــــال:14( 

https://my.mec.biz/t71411.html 
 ).37صة األوراق المال�ة من منظور إسالمي، د.شع�ان البرواري (ص) بور 15( 
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من  وغیرها والبالتین والفضة الذهب من النف�سة المعادن ت�ادل فیها یتم التي البورصة وهي
 )1500F16( ت�ادل هذه السلع �ما تت�ادل العمالت.العال�ة، وت الق�مة ذات المعادن
 بورصة الخدمات: .4

وهي بورصة ذات خدمات �ثیرة التنوع لتعدد المجاالت التي �مكن استخدامها فیها، وأهمها 
(الس�احة والفنادق، و�ورصة التأمین، و�ورصة النقل، وتأجیر السفن.

1501F

17(

 بورصة األفكار: .5
ر األشخاص الخاصة، �ب�ع عرض و��ع أفكاوهي من أحدث أنواع البورصات التي تتعلق �

 )1502F18( وطرحها. -عالمات التجار�ة، ونظم المعلوماتمثل براءات االختراع، وال-الحقوق 
 بورصة األوراق المال�ة: .6

 الخاص، نظامها لها هیئة علیها واإلشراف یتولى إدارتها ثابت، مكان في تقام منظمة "سوق  وهي
االستثمار  في الراغبین من والسندات األسهم في المتعاملون  د، یؤمهاوأعراف وتقالی وقوانین لوائح تحكمها

 المالیون  الوسطاء �قوم حیث یوم�ا، المقصورة في جلساتها األسعار، تنعقد تقل�ات من والناشدون االستفادة
( والمشتر�ن." ال�ائعین أوامر بتنفیذ

1503F

19(

 إلي قسمین:وتنقسم بورصة األوراق المال�ة من حیث الوظ�فة التي تؤدیها 
هى السوق التى یتم فیها طرح األسهم والسندات ألول مرة، أى األوراق المال�ة الجدیدة  السوق األول�ة:

التى لم یتم تداولها من قبل ولذلك، �كون ال�ائع فى هذه السوق هو الشر�ة المصدرة لألوراق. وُتعرف هذه 
 السوق أ�ضًا �اسم "سوق اإلصدارات الجدیدة".

)، عمل�ــات 24مال�ــة المعاصــرة أحمــد الســعد (صاألســواق ال ،)345) فقــه االقتصــاد اإلســالمي محمــد یوســف �مــال، (16( 
 .)14البورصة (ص

 ) .37) بورصة األوراق المال�ة من منظور إسالمین د.شع�ان البرواري (ص17( 
احتراف�ـة التحلیـل الفنـي فـي السـوق السـعودي،  ،)14المال�ة وسوق المال العالمي یوسف حسن یوسـف ( ص ) األوراق18( 

https://my.mec.biz/t71411.html منشور على موقع نادي خبراء المال:                
) 27) األوراق المال�ة وأسواق المال، د.سمیر رضوان (ص19( 
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هى السوق التى �جرى فیها التعامل على األوراق المال�ة التى سبق إصدارها فى السوق  و�ة:السوق الثان
(األول�ة

1504F

، و�معنى آخر یتم التعامل فى هذه السوق على األوراق المال�ة بین المستثمر�ن، وال عالقة )20
اسم "سوق للشر�ة بذلك؛ إذ سبق أن �اعتها فى السوق األول�ة، ولذلك �طلق على هذه السوق أ�ضًا 

(التداول".
1505F

21(

 ثان�ا: أقسام البورصات من حیث مدى التعامل الجغرافي:
 من حیث هذا االعت�ار إلى قسمین: تنقسم البورصات

 : وهي التي ال تمتد معامالتها دول�ا، ونشاطها محدود للغا�ة.بورصة محل�ة .1
ضخمة  وهي التي تمتد معامالتها إلى الدول المختلفة، وهي بورصات :بورصات دول�ة .2

(ومتوسطة الحجم.
1506F

22(

 المطلب الثالث: العمل�ات التي تجرى في البورصة.
�قصد �عمل�ات بورصة األوراق المال�ة تلك اإلجراءات والقواعد التي یتم �موجبها عقد صفقات ب�ع 

( وشراء األوراق المال�ة، وهي أنظمة متعددة ومتداخلة تحكمها أنظمة وقوانین البورصة.
1507F

23(

(آجلة وعمل�ات -نقد�ة أو فور�ة-عاجلة عمل�ات إلى المال�ة األوراق سوق  عمل�ات وتنقسم
1508F

24(: 
 النقد�ة":" العاجلة العمل�ات

،  للمشتري  المال�ة ال�ائع األوراق �سلم تمامها �عد والتي المال�ة، األوراق وشراء ب�ع عمل�ات هي
المال�ة؛  األسواق أغلب في عةسا 48 تتجاوز ال وجیزة مدة خالل أو حاال لل�ائع الثمن المشتري  و�سلم
 العمل�ات هذه أن أ�ضا، و�ما خسارتها و�تحمل أر�احها من و�ستفید المال�ة �األوراق المشتري  �حتفظ حیث

 فإن السوق، وموظفي عدا السماسرة بدخولها للمتعاملین �سمع وال �البورصة، التداول قاعة في تتم

ل فیهــا األوراق المال�ـة �عـد إصــدارها،أي �عـد توز�عهـا بواســطة بنـوك االسـتثمار (یراجــع: ) �قصـد بهـا الســوق التـي تتـداو 20( 
 ) 94األوراق المال�ة وأسواق المال، د. منیر هندي، (ص

و�راجـع: األوراق ، )30عصـام أبـو النصـر، (ص .د.) أسـواق األوراق المال�ـة (البورصـة) فـي میـزان الفقـه اإلسـالمي، أ21( 
 .)94، 84األوراق المال�ة وأسواق المال، د. منیر هندي، (ص ،)37ل، د.سمیر رضوان (صالمال�ة وأسواق الما

 .)38إسالمین د.شع�ان البرواري ( ) بورصة األوراق المال�ة من منظور22( 
 .)164سالمین د.شع�ان البرواري (ص) بورصة األوراق المال�ة من منظور إ23( 
 ).216رضوان (ص) األوراق المال�ة وأسواق المال، د.سمیر 24( 
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 وترسل والمشتري)، (ال�ائع المتعاقدین عن �صفة الو�یل هذه والشراء الب�ع صفقات �إتمام تقوم البورصة
(علیها. للتوق�ع للطرفین علیها التعامل تم التي األوراق

1509F

25(

یتم تنفیذ العقد بتسل�م السلع مقابل ق�متها، غیر أنه �مكن  ففي األسواق العاجلة النقد�ة (أو الفور�ة):
محدد یتفق عل�ه �موجب العقد في حال �ون عندئذ أن یتم تسل�م السلعة في هذه الحالة في تار�خ 

الصفقات �بیرة مثال، أو أن المسافة التي تفصل بین ال�ائع والمشتري �عیدة، أو أن الزمن الذي تستغرقه 
عمل�ة اإلنتاج طو�لة؛ ولذلك فقد تكون هناك فترة زمن�ة بین موعد إبرام العقد وموعد تسل�م ال�ضاعة أو 

ة تص�ح ملزمة للطرفین �مجرد توق�ع العقد، وفي مثل هذه الصفقات ل�س تسدید ق�متها، إال أن الصفق
(هناك مجال (للخ�ار) على اإلطالق حتى ولو لم تتم عمل�ة الت�ادل الفعلي �صورة فور�ة.

1510F

26(

 اآلجلة: العمل�ات .1
 �ة،التصف یوم �سمى معین یوم الثمن إلى ودفع التسل�م تأجیل على الطرفان فیها یتفق التي العمل�ات هي
 بین الفرق  ق�مة �مثل المضارب �أخذه على ر�ح الحصول العمل�ات هذه عقد من األساسي الغرض وأن

(التصف�ة. یوم السعر و�ین العمل�ة �ه عقدت الذي السعر
1511F

27(

 الشرط�ة (االخت�ارات): العمل�ات .2
ط إما تحدید وهي العمل�ة التي یتوقف تنفیذها على شرط یتفق ومصلحة أحد العاقدین و�راد بهذا الشر 

ق�مة الخسارة على أحدهما بدفعه مبلغا معینا �طلق عل�ه "تعو�ض"، و�ما ز�ادة أر�احه إذا جاءت تقل�ات 
األسعار �ما یوافق مصلحته، وهي تختلف عن العمل�ات الثابتة أو العاد�ة �أن ر�حها غیر محدود، 

فإن ر�حه  -أي التعو�ض- وخسارتها تقف عند حد التعو�ض المدفوع، أما الذي �ق�ض هذا المبلغ
(مقصور عل�ه، وخسارته غیر محدودة؛ لتوقفها على تقل�ات األسعار.

1512F

28(

التزاما)، في ب�ع أو شراء شيء معین،  (ول�س حق لحامله �عِطي : عقدواالخت�ارات أو الخ�ارات
ذلك الشيء  �سعر معین (سعر التعاقد أو الممارسة) خالل فترة زمن�ة محددة، و�لزم �ائعه بب�ع أو شراء

، 177القـادر (ص عبـد متغیـر، متـولي عـالم فـي والنقد�ـة المال�ـة نقـال عـن: األسـواق ،)50البورصـة (ص ) عمل�ـات25( 
178 (

 ) 47/87) مجلة ال�حوث اإلسالم�ة (26( 
 ) .332) األوراق المال�ة وأسواق المال، د.سمیر رضوان ( ص27( 
 ) 248(ص) أسواق األوراق المال�ة، د. سمیر رضوان 28( 
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�السعر المتفق عل�ه خالل الفترة الزمن�ة، مقابل مبلغ محدد یدفعه مشتري العقد، �سمى �عالوة الصفقة 
(الشرط�ة. 

1513F

29(

 :االنتقاء �شرط اآلجلة العمل�ات  .3
 التصف�ة �أي موعد في الصفقة إبرام في الخ�ار حق لهما والمشتري  ال�ائع �كون  العمل�ات هذه في

 بهذه األدنى، فالمتعاملون  �السعر الب�ع أو األعلى، �السعر الشراء في الخ�ار املوللمتع السعر�ن، من
 هذه �ائعو بینما هبوطًا، أو المال�ة ارتفاعاً  األوراق أسعار في كبیر تغیر س�حدث أنه �عتقدون  العمل�ات
 .ئةهاد ست�قى السوق  أن كبیر، بل یرون  تغیر أي علیها �طرأ لن األسعار أن �عتقدون  األوراق
 :والوض�عة المرا�حة  .4

 التصف�ة الالحق، موعد حتى الصفقة تسو�ة موعد تأجیل طلب في الخ�ار المتعاملین لكال و�كون 
 نظراً  التي عقدوها؛ الصفقة تنفیذ �ستط�عوا لن �أنهم السوق  في المتعاملون  �شعر عندما ذلك و�حدث
 عندما ال�ائع أن والوض�عة تعني الوض�عة،و  المرا�حة إلى ، فیلجئون  خالفًا لتقدیراتهم األسعار لتطور
 وحینئذ الصفقة، تنفیذ �طلب تأجیل التصف�ة موعد في األسعار ارتفاع �سبب �خسر سوف أنه �عرف
 التصف�ة، موعد في منه األسهم، ف�شتر�ها من النوع ذات �ملك السوق  في متعامل عن ی�حث أن ین�غي

(الي.الت التصف�ة موعد أساس على أخرى  مرة و�ب�عها
1514F

30(

 المطلب الرا�ع: ��ف�ة ب�ع الذهب والفضة في البورصة.
التعامل �الذهب والفضة في البورصة �كون عن طر�ق الو�الء أو الوسطاء، وهم المصارف أو   

الشر�ات المال�ة، فإذا أراد شخص االتجار �الذهب في البورصة یذهب إلى أحد المصارف المتعاملة بها 
وحساب �الذهب، و�تفق مع المصرف على  -و�سمى حساب المتعاملین -والرو�فتح حسابین، حساب �الد

 ولها حالتان:طر�قة الشراء، 

 ) 222) بورصة األوراق المال�ة من منظور إسالمي، د.شع�ان البرواري ( ص29( 
 .)54صالبورصة، ( )، عمل�ات77، 76) سوق األوراق المال�ة بین النظر�ة والتطبیق"، نبیل خلیل سمور (ص30( 
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: أن یدفع �امل الثمن، ف�ضع في حساب الدوالر ق�مة الذهب الذي یر�د أن �شتر�ه في الحالة األولى
() أونصة100البورصة، فإذا أراد أن �شتري (

1515F

ضع في ) و 36.900من الذهب، ولنفرض ثمنها ( )31
) أونصة، والمصرف �عطي 100) دوالرا، وعل�ه (36.900حساب الدوالر �امل ق�مة الذهب، ف�كون له (

 العمیل فوائد ر�و�ة على حساب الدوالر، و�أخذ منه فوائد ر�و�ة على حساب الذهب.
أن یدفع جزءا من الثمن، و�سمى التعامل �الهامش، ف�ضع في حساب الدوالر  :الحالة الثان�ة

من ق�مة الذهب الذي یر�د أن �شتر�ه، و�قید المصرف �اقي الثمن دینا عل�ه، و�دفع عل�ه العمیل % 25
) دوالرا وضع في حساب 36.900) أونصة من الذهب ثمنها (100فوائد ر�و�ة، فإذا أراد أن �شتري (

عل�ه،  ) دوالرا دینا27675) دوالر، و�كون �اقي الثمن وهو (9.225( من الق�مة، أي %25الدوالر 
فرق الهبوط – و�دفع عل�ه فوائد ر�و�ة للمصرف، فإذا ه�ط سعر الذهب �طلب من العمیل أن �غطى الفرق 

% من 25ف�ضع في حساب الدوالر ما �ساوي نس�ة هبوط الذهب، �حیث �حافظ على نس�ة  -في السعر
 ق�مة الذهب المشترى في حساب الدوالر.

بورصة، فإذا أراد الب�ع أمر المصرف بذلك م�اشرة أو فالعمیل یراقب تحر�ات أسعار الذهب في ال
ساعة) لیوقع على أمر الب�ع  24عن طر�ق التل�فون، وفي هذه الحالة یراجع العمیل المصرف خالل (

) 25,0و�أخذ المصرف عمولة على الب�ع والشراء مقدارها ( فینفذ المصرف عمل�ة الب�ع، و�ذلك الشراء،
(دوالر.

1516F

32(

 لحكم الشرعي لب�ع الذهب والفضة في البورصةالم�حث الثاني: ا
 المطلب األول: الحكم الشرعي لعمل�ات ب�ع الذهب والفضة العاجلة في البورصة. 

 في المخازن  فعل�ا والموجودة الجاهزة الحاضرة هي ال�ضائع العاجلة: السوق  تقدم أن موضوع
1517F( .م�اشرة �ائع بتسل�مهاال یلزم الذي التحمیل رهن التجار�ة، المرافق وفي والمستودعات

33(

حـدات الق�ـاس وتسـاوي هي إحـدى وحـدات ق�ـاس الكتلـة، وهـي مسـتخدمة فـي عـدد مـن األنظمـة المختلفـة لو  ) األونصة31( 
جــــرام.  31,1034768فتســــاوي  المعــــادن النف�ســــة لكــــن �النســــ�ة لألونصــــة �وحــــدة ق�ــــاس .جــــرام 28,349523125

 https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة:                        
 ).164، 163سالمي، صدام عبد القادر حسین، (ص: ) ب�ع الذهب والفضة وتطب�قاته المعاصرة في الفقه اإل32( 
 الجزائـر، و�ورصـة البورصـة )،79الصیرفي (ص محمد نقال عن:  البورصات، ،)13، 12البورصة، (ص ) عمل�ات33( 

 . )20شمعون، (ص  شمعون 
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 و��ان الحكم الشرعي لهذه المسألة یتناول حالتین:
 عقد الب�ع على ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة. صحةمدى انط�اق شروط  :الحالة األولى
 (الشراء �الهامش). : شراء الذهب والفضة �كامل الثمن أو �جزء منهالحالة الثان�ة

 ى النحو التالي:و��ان حكم الحالتین عل
 الحالة األولى: مدى انط�اق شروط صحة عقد الب�ع على ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة.

ولب�ان حكم هذه الحالة البد من ذ�ر الشروط التي اعتبرها الفقهاء لصحة عقد الب�ع، وهي على النحو 
 التالي:

 أر�ان الب�ع: -أوالً 
�انه، وقد اختلف الفقهاء في تحدید األر�ان في الب�ع وغیره ال �صح عقد الب�ع إال إذا توافرت أر 

(من العقود، هل هي الص�غة (اإل�جاب
1518F

(والقبول )34
1519F

)، أو مجموع الص�غة والعاقدین (ال�ائع والمشتري) )35
والمعقود عل�ه، أو محل العقد (المب�ع والثمن). 

Pفذهب جمــــهور الفقــهاء: من المالكــ�ة

)
1520F

36(
Pوالشـافعــیـــة ،P

)
1521F

37(
Pوالحنابلـــــــة ،P

)
1522F

38(
Pوالظاهـــــر�ـــة ،P

)
1523F

39(
P،  إلى أن

Pأر�ان الب�ع ثالثة:

P)1524F.الر�ن األول: الص�غة

40(
P  وهو اللفظ الصادر أوًال، مثل قول ال�ائع: �عتك أو اإل�جابوهي :

: هو اللفظ الصادر ثانً�ا، وقول المشتري: اشتر�ت أو تملكت أو ابتعت والقبولأعطیتك، أو ملكتك �كذا. 
Pقبلت، وش�ه ذلك.أو 

 )
1525F

41(

 عمـل إذا وثبـت، و�قـال: أوجـب الرجـل لـزم وجوً�ا: أي �جب الب�ع ألزم، ووجب أوجب، �معنى ) اإل�جاب لغة: مصدر34( 
مـادة:  2/1012، المعجـم الوسـ�ط 1/740، مختـار الصـحاح 1/793النـار. (لسـان العـرب  أو الجنـة لـه یوجـب عمـال

"وجب") 
 الهد�ـة �قـال: قبـل .إل�ـه الـنفس ومیـل �ـه والرضـا محبتـه الشيء رض�ه، وقبول قبوال، إذا الشيء قبل ) القبول لغة: من35( 

مـادة:  2/712، المعجـم الوسـ�ط 11/534الـدعاء: اسـتجا�ه. (لسـان العـرب  هللا الخبـر: صـدقته، وقبـل ونحوهـا، وقبلـت
 "قبل") 

 1/163، القوانین الفقه�ة 4/228، مواهب الجلیل 2/180) حاش�ة العدوي 36( 
 3/3، إعانة الطالبین 2/276، اإلقناع للشر�یني 9/140) المجموع 37( 
 2/4، شرح الزر�شي 1/252، المحرر في الفقه 2/3) الكافي في فقه ابن حنبل 38( 
 8/365، المحلى  8/350)المحلى 39( 
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 ، و�راد بهما: ال�ائع، والمشتري.الر�ن الثاني: العاقدان
P، وهو شیئان: الثمن، والمثمن وهو: السلعة التي ست�اع.المعقود عل�ه الر�ن الثالث:

)
1526F

42( 

؛ ألن الر�ن عندهم: ما توقف عل�ه وجود الشيء وتصوره عقًال، فاألر�ان عند الجمهور ثالثة
ن حق�قته أم لم �كن، ووجود الب�ع یتوقف على العاقدین والمعقود عل�ه، و�ن لم �كن سواء أكان جزًءا م

P)1527F هؤالء جزًءا من حق�قته

43(
P. 

الداالن على ت�ادل اْلِمْلَكْیِن بین  أما الحنف�ة فیرون أن للب�ع ر�ًنا واحًدا، وهو اإل�جاب والقبول
، اإل�جاب والقبول، واألخذ واإلعطاء. ال�ائع والمشتري من قول أو فعل، و�عضهم �قول: إن له ر�نین

)1528F44( 
فالر�ن في عقد الب�ع وغیره عند الحنف�ة: هو الص�غة فقط. أما العاقدان والمعقود عل�ه فمما 

 �ستلزمه وجود الص�غة، ول�س من األر�ان.
 شروط الب�ع: -ثانً�ا

�غة والعاقدین أئمة المذاهب الفقه�ة على قدر �بیر من االتفاق في ذ�ر الشروط التي تشمل الص
والمعقود عل�ه، غیر أن هذه الشروط قد تقل عند �عضهم أو تكثر عند ال�عض اآلخر ت�ًعا لإلجمال أو 

 التفصیل في ذ�ر الشروط، حسب ما یراه �ل مذهب.
ولعل ما �عنینا من شروط عقد الب�ع مما ذ�ره الفقهاء هي شروط المعقود عل�ه؛ لكونه محل العقد 

 وُل�ه.
عراض مذاهب الفقهاء في شروط المعقود عل�ه یتبین أنهم على قدر �بیر من ومن خالل است

 :ص الشروط التي ذ�رها الفقهاء هياالتفاق في ذ�ر شروط المعقود عل�ه، ومخل
 أن �كون المب�ع موجوًدا، فال ینعقد ب�ع المعدوم، وال ب�ع ما هو في حكم المعدوم، �ب�ع الحمل. .1

 2/180) حاش�ة العدوي 40( 
 4/188، اإلنصاف 3/336، روضة الطالبین 166/  9، المجموع 3/4) الشرح الكبیر للدردیر 41( 
ر�یني ، اإلقنـــاع للشـــ9/140، المجمـــوع 1/163، القـــوانین الفقه�ـــة 4/228، مواهـــب الجلیـــل 2/180) حاشـــ�ة العـــدوي 42( 

 2/4، شرح الزر�شي 1/252، المحرر في الفقه 2/3، الكافي في فقه ابن حنبل 3/3، إعانة الطالبین 2/276
 3/4) بلغة السالك 43( 
 4/504) حاش�ة ابن عابدین 44( 

482



للمتعاقد، فال �صح ب�ع المجهول سواء جهلت ذاته أو صفته أو أن �كون المب�ع والثمن معلومین  .2
 جهل قدره.

 أن �كون مملوً�ا للعاقد أو له عل�ه وال�ة. .3
 أن �كون المب�ع ماًال متقوًما شرًعا. .4
 .ن �كون طاهًرا، منتفًعا �ه شرًعاأ .5
 .ل�مهأن �كون غیر منهي عن ب�عه، مقدوًرا على تس .6

 والفضة في البورصة العاجلة:مدى تحقق هذه الشروط في ب�ع الذهب 
�عد عرض الشروط التي اعتبرها الفقهاء في المعقود عل�ه لصحة عقد الب�ع على عمل�ة ب�ع 
الذهب والفضة �اعت�ارهما سلعة ت�اع في البورصة العاجلة، و�عد أن اتضح انط�اق هذه الشروط علیهما، 

 عقد شروط ؛ ألنوال مانع من ذلك نستط�ع القول �جواز ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة،
(العمل�ات تلك على تنطبق عل�ه والمعقود وشروط العاقدین وقبول إ�جاب من والشراء الب�ع

1529F

وقد ، )45
إن العقود العاجلة على " نص مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي على جواز ذلك؛ حیث ورد في قراره:

ا الق�ض ف�ما �شترط له الق�ض في مجلس العقد السلع الحاضرة الموجودة في ملك ال�ائع التي �جري فیه
شرًعا هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوًدا على محرم شرًعا. أما إذا لم �كن المب�ع في ملك ال�ائع، ف�جب 

(أن تتوافر ف�ه شروط ب�ع السلم، ثم ال �جوز للمشتري �عد ذلك ب�عه قبل ق�ضه."
1530F

46(

 لثمن أو �جزء منه (الشراء �الهامش).الحالة الثان�ة: شراء الذهب والفضة �كامل ا
 الثمن: �كامل الشراء .1

 زمن�ة فترة هناك �كون  ثمنها وقد مقابل السلع بتسل�م الب�ع عقد تنفیذ العمل�ة هذه خالل من یتم
 للطرفین ملزمة الصفقة وتص�ح ثمنها، دفع أو (تسل�م ال�ضاعة) التسل�م وموعد العقد إبرام موعد بین

(.اإلطالق على للخ�ار مجال هناك ول�سالعقد،  توق�ع �مجرد
1531F

47(

 ) .72) سوق األوراق المال�ة بین النظر�ة والتطبیق، نبیل خلیل سمور (ص45( 
) مــــن دورتــــه األولــــى، لعــــام 123مي التــــا�ع لرا�طــــة العــــالم اإلســــالمي (ص) قــــرارات مجلــــس المجمــــع الفقهــــي اإلســــال46( 

  م.1985هـ، 1405م، مكة المكرمة، را�طة العالم اإلسالمي، 1405هـ، حتى الدورة الثامنة عام 1398
) ، أحكـام التعامـل فـي األسـواق المال�ـة، م�ـارك 22غـزال، (ص  سـل�م، ز�ـاد ) ینظر: حكم الشرع فـي البورصـة، فتحـي47( 

) 682آل سل�مان (ص
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الثمن ق�ام العمیل �سداد ق�مة صفقاته نقدًا، والحصول على ق�مة مب�عاته  �كامل ف�قصد �الشراء
(نقدًا؛ وذلك على النحو المتعارف عل�ه في المعامالت األخرى.

1532F

48(

(وحكم هذا النوع إذا �ان الشراء �كامل الثمن فإن العقد صح�ح
1533F

-لمعقود عل�ه �ان ا متى )49
 موجودا وقت التعاقد. -الذهب والفضة

فهذا العقد جائز، واألدلة على جوازه ، وعلى ذلك �جوز ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة
 من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول.هي أدلة جواز ومشروع�ة الب�ع 

 الكتاب: -أوال
 ها:�ستدل على جواز الب�ع ومشروعیته �آ�ات �ثیرة من

بَا یَأُْكلُونَ  الَِّذینَ "قول هللا تعالى:  .1 ِلكَ   ۚاْلَمّسِ  ِمنَ  الشَّْیَطانُ  یَتََخبَُّطھُ  الَِّذي یَقُومُ  َكَما إِالَّ  یَقُوُمونَ  َال  الّرِ  ذَٰ
بَا ِمثْلُ  اْلبَْیعُ  إِنََّما قَالُوا بِأَنَُّھمْ  ُ  َوأََحلَّ   ۗالّرِ مَ  اْلبَْیعَ  �َّ بَا َوَحرَّ  فَلَھُ  فَاْنتََھىٰ  َربِّھِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  نْ فَمَ   ۚالّرِ

ِ  إِلَى َوأَْمُرهُ  َسلَفَ  َما ئِكَ  َعادَ  َوَمنْ   ۖ�َّ 1534F( "َخاِلدُونَ  فِیَھا ُھمْ   ۖالنَّارِ  أَْصَحابُ  فَأُولَٰ

50(. 
لتجارةَأَحلَّ األر�اح في ا -جل ثناؤه-دلت هذه اآل�ة الكر�مة على أن هللا وجه الداللة من اآل�ة: 

(والشراء والب�ع.
1535F

وقال الشو�اني: "إن هللا أحل الب�ع، وحرم نوًعا من أنواعه وهو الب�ع المشتمل على  )51
(الر�ا".

1536F

52(

 تََراٍض  َعنْ  تَِجاَرةً  تَُكونَ  أَنْ  إِالَّ  بِاْلبَاِطلِ  بَْینَُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأُْكلُوا َال  آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا" قوله تعالى: .2
َ  إِنَّ   ۚأَْنفَُسُكمْ  تَْقتُلُوا َوَال   ْۚنُكمْ مِ  1537F("َرِحیًما بُِكمْ  َكانَ  �َّ

53(. 
هذه اآل�ة عامة في إطالق سائر التجارات و��احتها، وهذا العموم �قتضي وجه الداللة من اآل�ة: 

رة �شمل عقود إ�احة سائر البیوع إال ما خصه التحر�م؛ ألن اسم التجارة أعم من اسم الب�ع؛ ألن اسم التجا
(اإلجارات واله�ات الواقعة على األعواض والب�اعات.

1538F

54(

) 22/219) الشراء �الهامش وأحكامه الشرع�ة، خالد بن إبراه�م الدع�جي، منشور �مجلة الب�ان (48( 
 ).22غزال (ص  سل�م، ز�اد ) حكم الشرع في البورصة، فتحي49( 
  275) سورة ال�قرة، من اآل�ة: 50( 
 2/50، البرهان في علوم القرآن 1/298و�ل ، ل�اب التأ3/357، تفسیر القرطبي 3/103) تفسیر الطبري 51( 
 1/295) فتح القدیر 52( 
  29) سورة النساء، من اآل�ة: 53( 
 3/131) أحكام القرآن للجصاص 54( 
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فا� تعالى قد نهى عن أخذ مال �ل واحد إال برضاه على وجه التجارة، وعند عدم التجارة وجب أن ی�قى 
(على أصل الحرمة

1539F

(، وخص التجارة �الذ�ر؛ ألن أس�اب الرزق أكثرها متعلق بها.)55
1540F

56(

َ  فَاْذُكُروا َعَرفَاتٍ  ِمنْ  أَفَْضتُمْ  فَإِذَا  َۚربُِّكمْ  ِمنْ  فَْضًال  تَْبتَغُوا أَنْ  ُجنَاحٌ  َعلَْیُكمْ  لَْیسَ " وقوله تعالى: .3 َّ�

الِّینَ  لَِمنَ  قَْبِلھِ  ِمنْ  ُكْنتُمْ  َوإِنْ  َھدَاُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ   ۖاْلَحَرامِ  اْلَمْشعَرِ  ِعْندَ  1541F( "الضَّ

57(

ت هذه اآل�ة على إ�احة الب�ع والشراء؛ ألن معنى ابتغاء الفضل من دلَّ وجه الداللة من اآل�ة: 
هللا: التماس رزق هللا �التجارة، وذلك أنهم �انوا إذا حجوا �فوا عن التجارة وطلب المع�شة في الحج فلم 
�شتروا ولم یب�عوا حتى تمضي أ�ام حجهم؛ ألنها أ�ام ذ�ر، فجعل هللا تعالى لهم رخصة في ذلك، فأعلمهم 

( أن لهم التماس فضله �الب�ع والشراء. -جل ثناؤه-
1542F

58(

"ففي اآل�ة دلیل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء الع�ادة، وأن القصد  قال القرطبي:
( إلى ذلك ال �كون شر�ا، وال �خرج �ه المكلف عن رسم اإلخالص المفترض عل�ه".

1543F

59(

 السنة: -ثان�ا
ثیرة، منها ما هو قول، ومنها ما هو فعل:  �ستدل على جواز الب�ع �أحادیث �

 أما األقوال فمنها ما یلي:
ُجِل بیده، َوُ�لُّ َبْ�ٍع «: أيُّ اْلَكْسِب أطیب؟ َفَقاَل: عن سعید بن عمیر قال: ُسِئَل الَنِبيُّ  .1 َعَمُل الرَّ

(».َمْبُرورٍ 
4154F

60(

، ل�ــاب التأو�ــل فــي معــاني 5/151، تفســیر القرطبــي 1/185، أحكــام القــرآن للجصــاص 12/178) التفســیر الكبیــر 55( 
 1/512التنز�ل 

 3/241، تفسیر ال�حر المح�ط 1/218) تفسیر النسفي 56( 
 198) سورة ال�قرة، من اآل�ة: 57( 
 1/212، زاد المسیر 2/282، تفسیر الطبري 1/159 ) تفسیر السمرقندي58( 
 2/413) تفسیر القرطبي 59( 
�تــاب البیــوع واألقضــ�ة، فــي الكســب،  23083، حــدیث 4/554 -واللفــظ لــه –) أخرجــه ابــن أبــي شــی�ة فــي مصــنفه 60( 

، والحاكم 3798حدیث 9/259، 3731حدیث  9/183، والبزار في مسنده 17304حدیث  4/141ي مسنده وأحمد ف
�تاب البیوع، وقال: هذا حـدیث صـح�ح اإلسـناد،  2160 –2158أحادیث  13، 2/12في المستدرك على الصح�حین 

راقـي: "رواه أحمــد مـن حــدیث ولـم �خرجـاه، وأقــرَّه الـذهبي. قلــت: الحـدیث ورد مــن عـدة طــرق، فـي �عضــها مقـال. قــال الع
رافــع بــن خــد�ج، ورواه البــزار والحــاكم مــن روا�ــة ســعید بــن ع�مــر عــن عمــه، قــال الحــاكم: صــح�ح اإلســناد. قــال: وذ�ــر 
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بلت عل�ه الط�ائع من �سب في هذا الحدیث دلیل على إ�احة الب�ع، وما جوجه الداللة من الحدیث: 
 المكاسب، و�نما سئل عن أطیبها، أي أحلها وأبر�ها. 

هو ما خلص عن ال�مین الفاجرة لترو�ج السلعة، وعن الغش في المعاملة، وأن  ومعنى الب�ع المبرور:
( �كون مقبوال في الشرع �أن ال �كون فاسدا وال خبیثا، أو مقبوال عند هللا �أن �كون مثا�ا �ه.

1545F

61(

( ».ِإنََّما اْلَبْ�ُع َعْن َتَراضٍ : «وله ق .2
1546F

62(

َدلَّ هذا الحدیث على جواز الب�ع، وعلى أن الب�ع الجائز الصح�ح شرعا الذي  وجه الداللة من الحدیث:
(یترتب عل�ه أثره هو ما وقع عن تراض من المتعاقدین.

1547F

63(

، وال اتفق العلماء ال رسوله عنه، و  –عز وجل-راض من المت�ا�عین لم ینه هللا فكل ب�ع �ان عن ت
(عل�ه، فجائز.

1548F

64(

َهَداءِ : «وقال  .3 �ِقیَن َوالشُّ دِّ ُدوُق اَألِمیُن َمَع النَِّبیِّیَن َوالصِّ 1549F(»التَّاِجُر الصَّ

65(

�حیـــى بـــن معـــین أن عـــم ســـعید: البـــراء بـــن عـــازب، ورواه البیهقـــي مـــن روا�ـــة ســـعید بـــن عمیـــر مرســـال، وقـــال: هـــذا هـــو 
وحكــاه عــن ال�خــاري، ورواه أحمــد والحــاكم مــن روا�ــة جم�ــع بــن عمیــر، عــن  المحفــوظ، وخطــأ قــول مــن قــال: عــن عمــه،

، البــدر المنیــر 4/60، و�نظــر: مجمــع الزوائــد 1/418خالــه أبــي بــردة، وجم�ــع ضــع�ف". (المغنــي عــن حمــل األســفار 
 ) 3/3، تلخ�ص الحبیر 2/50، خالصة البدر المنیر 441–6/439

 1/547، ف�ض القدیر 1/166، الت�سیر �شرح الجامع الصغیر 6/26، مرقاة المفات�ح 3/4) سبل السالم 61( 
�تــاب البیــوع، �ــاب الب�عــان �الخ�ــار مــا لــم �فترقــا، وابــن أبــي  14264حــدیث  8/50) أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصــنفه 62( 

�تاب الب�ع واألقض�ة، �اب في الرجل �شتري الشيء وال ینظر إل�ه من قال:  19976حدیث  4/268شی�ة في مصنفه 
�تـاب التجـارات، �ـاب ب�ـع  2185حـدیث  3/305و �الخ�ار إذا رآه إن شاء أخذ، و�ن شاء ترك، وابن ماجه في سننه ه

�تاب البیوع، ذ�ر العلـة التـي مـن أجلهـا زجـر عـن هـذا الب�ـع،  4967حدیث  11/341الخ�ار، وابن ح�ان في صح�حه
مــا جــاء فــي ب�ــع المضــطر و��ــع المكــره. قــال �تــاب البیــوع، �ــاب  11075حــدیث  6/29والبیهقــي فــي الســنن الكبــرى 

 : هذا إسناد صح�ح، رجاله ثقات.3/17البوصیري في "مص�اح الزجاجة" 
 2/358، ف�ض القدیر 1/358) الت�سیر �شرح الجامع الصغیر 63( 
 6/540) االستذ�ار 64( 
ب مــا جــاء فــي التجــار ، �ــا�تــاب أبــواب البیــوع عــن رســول هللا  1209حــدیث  3/507) أخرجــه الترمــذي فــي ســننه 65( 

إ�اهم، وقال الترمذي: هذا حدیث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من حدیث الثوري عـن أبـي حمـزة،  وتسم�ة النبي 
�تاب البیوع،  2581حدیث  3/1653وأبو حمزة: اسمه عبدهللا بن جابر، وهو ش�خ �صري. وأخرجه الدارمي في سننه 

�تــاب البیــوع، والطبرانــي فــي المعجــم  2813، 2812حــدیث  3/387ي ســننه �ــاب فــي التــاجر الصــدوق، والــدارقطني فــ
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َدلَّ هذا الحدیث على مشروع�ة التجارة، وأن من تحرى الصدق واألمانة �ان وجه الداللة من الحدیث: 
(یین والصد�قین.في زمرة األبرار من النب

1550F

66(

التي عقدها بنفسه، وهي �ثیرة، فمن ذلك ما روى َعْن َأِبي  ف�ستدل منها ببیوع النبي وأما األفعال: 
 ِ ِ، َقاَل: اْشَتَرى َرُسوُل �َّ َ�ْیِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد �َّ (ِمْن َرُجٍل ِمَن اَألْعَراِب ِحْمَل َخَ�طٍ  الزُّ

1551F

، َفَلمَّا )67
ِ َوَجبَ  : َعْمَرَك �ََّ َب�ًِّعا»اْخَتْر : « اْلَبْ�ُع، َقاَل َرُسوُل �َّ (، َفَقاَل: اَألْعَراِبيُّ

1552F

68( .)
1553F

69( 
َأَتاَناوعن سماِك بن َحْرٍب، َعْن ُسَوْ�ِد ْبِن َقْ�ٍس َقاَل: َجَلْبُت َأَنا َوَمْخَرَمُة اْلَعْبِديُّ ِثَ�اً�ا ِمْن َهَجَر. َقاَل: فَ 

(».ِزْن َوَأْرِجحْ «َفَساَوَمَنا ِفي َسَراِو�َل، َوِعْنَدَنا َوزَّاُنوَن َیِزُنوَن ِ�اَألْجِر، َفَقاَل ِلْلَوزَّاِن:   َرُسوُل �َِّ 
1554F

70(

َد ِ�ـِه: َ�ِثیـُر ْبـُن ِهَشـاٍم،  7394حدیث  7/243األوسط  وقال: لـم یـرو هـذا الحـدیث عـن أیـوب إال ُ�ْلثُـوُم ْبـُن َجْوَشـٍن، َتَفـرَّ
هـذا �صـري قلیـل الحـدیث، ولـم �تـاب البیـوع، وقـال: �لثـوم  2142حـدیث  2/7والحاكم في المستدرك على الصـح�حین 

 �لثوم بن جوشن ضعفه أبو حاتم، وأخرجه غیرهم. �خرجاه، وله شاهد في مراسیل الحسن، وقال الذهبي:
 4/335) تحفة األحوذي 66( 
) (ِحْمــَل َخــَ�ٍط): الحمــل: مــا �ــان علــى ظهــر أو رأس، والخــ�ط: اســم مــن الخــ�ط، وهــو ضــرب الشــجر �العصــا لیتنــاثر 67( 

، هامش سنن 1/348لورق الساقط فُهَو اْلَورق المخبوط، وهو من علف اإلبل. (الفائق في غر�ب الحدیث ورقها، واسم ا
) 3/305ابن ماجه تحقیق األرنؤوط 

ــالُ 68( ــاْلَفْتِح: الُعْمــر، َوال ُ�َق ــر ِ� َ َتْعِمیــرك َوَأْن ُ�ِطیــل ُعْمــَرك. والَعْم ــ) (َعْمــَرَك َهللا َب�ِّعــا): َأْي َأْســَأُل �َّ ــالفتح، ِف ي الَقســم إال �
)3/298و�ّ�عا: منصوب على التمیز: َأْي َعْمَرَك َهللا ِمْن َب�ِّع. (النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر 

�تــاب التجــارات، �ــاب ب�ــع الخ�ــار، وقــال شــعیب األرنــؤوط فــي  2184حــدیث  3/304) أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه 69( 
ــد بــن مســلم بــن تــدُرس المكــي-إال أن أ�ــا الز�یــر  الهــامش: حســن لغیــره، وهــذا إســناد رجالــه ثقــات ُمــدلَّس وقــد  -وهــو محمَّ
وقال: لم یرو هـذا الحـدیث  6388حدیث  6/270، 3552حدیث  4/38عنعن، وأخرجه الطبراني في المعجم األوسط 

حــدیث  415، 3/414عــن ابــن جــر�ج إال �حیــى بــن أیــوب، تفــرد �ــه: موســى بــن أعــین، وأخرجــه الــدارقطني فــي ســننه 
�تـاب  2306، 2305حـدیث  2/56�تاب البیوع، وقال: ُ�لُُّهـْم ِثَقـاٌت، والحـاكم فـي المسـتدرك علـى الصـح�حین  2867

البیوع، وقال في األول: تا�عه ابن وهب، عن ابن جر�ج، وأقره الذهبي فقال: تا�عه ابن وهب عن ابـن جـر�ج علـى شـرط 
 مسلم ولم �خرجاه، وأخرجه غیرهم. مسلم، وقال الحاكم في الثاني: هذا حدیث صح�ح على شرط

�تـــاب  2220حـــدیث  3/334، وابـــن ماجـــه فـــي ســـننه 19098حـــدیث  445، 31/444) أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده 70( 
�تــاب البیــوع، �ــاب فــي الرجحــان فــي  3336حــدیث  5/225التجــارات، �ــاب الرجحــان فــي الــوزن، وأبــو داود فــي ســننه 

، �ـاب مـا جـاء �تاب أبـواب البیـوع عـن رسـول هللا  1305حدیث  3/590الوزن، والوزن �األجر، والترمذي في سننه 
�تــاب  4592حــدیث  7/284فــي الرجحــان فــي الــوزن، وقــال: حــدیث ســو�د حــدیث حســن صــح�ح، والنســائي فــي ســننه 
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، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبيَّ  (َ�اَع َقَدًحا وَعْن َأِبي َ�ْكٍر اْلَحَنِفيِّ
1555F

(َوِحْلًسا )71
1556F

(ِف�َمْن َیِز�ُد. )72
1557F

73(

واشترى م�اشرة  -عل�ه الصالة والسالم-الناس یت�ا�عون فأقرهم عل�ه، وقد �اع  قد �عث النبي و 
( وتو�یال.

1558F

74(

 ِ َقاَل: ُ�ْنُت َأِسیُر َعَلى َجَمٍل ِلي َفَأْعَ�ا، َفَأَرْدُت َأْن ُأَسیَِّ�ُه، َقاَل: َفَلِحَقِني  فعن َجاِبِر بن عبد �َّ
ِرْجِلِه، َوَدَعا َلُه، َفَساَر َسْیًرا َلْم َ�ِسْر ِمْثَلُه، َوَقاَل: "ِ�ْعِن�ِه ِبُوِق�ٍَّة "، َفَكِرْهُت َأْن َأِب�َعُه، َفَضَرَ�ُه بِ  َرُسوُل ِهللا 

(َقاَل: "ِ�ْعِن�ِه"، َفِ�ْعُتُه ِمْنُه، َواْشَتَرْطُت ُحْمالَنُه ِإَلى أَْهِلي
1559F

: "َظَنْنَت ِحیَن ، َفَلمَّا َقِدْمَنا َأَتْیُتُه ِ�اْلَجَمِل، َفَقالَ )75
(َماَكْسُتكَ 

1560F

( َأْن َأْذَهَب ِ�َجَمِلَك، ُخْذ َجَمَلَك َوَثَمَنُه، ُهَما َلَك. )76
1561F

77(

�تــاب البیــوع، وقــال: هــذا حــدیث صــح�ح  7407حــدیث  4/213البیــوع، الرجحــان فــي الــوزن، والحــاكم فــي المســتدرك 
 م �خرجاه، وأقره الذهبي، وأخرجه غیرهم.اإلسناد ول

) القــدح: واحــد األقــداح، مــن اآلن�ــة التــي للشــرب، َوَقــَدْحُت اْلِقــْدَر: غرفــت مــا فیهــا. والقــدح مــن اآلن�ــة مــن هــذا؛ ألن �ــه 71( 
مادة: "قدح")  1/394، الصحاح 5/68، مقای�س اللغة 746ُ�ْغَرُف الشيء. (مجمل اللغة البن فارس/

ـْرج، َوِهـَي ِ�َمْنِزَلـِة الِمرَشـ ) الِحْلُس 72( ا�َّـِة َتْحـَت الرَّْحـِل والَقتَـِب والسَّ حة َتُكـوُن َتْحـَتوالَحَلُس: �لُّ َشْيٍء َولَي َظْهَر اْلَ�ِعیِر َوالدَّ
 مادة: "حلس")  6/54، لسان العرب 3/190، المحكم والمح�ط األعظم 4/181اللِّْبِد. (تهذیب اللغة 

، �تــاب التجــارات، 2198حــدیث  3/316، وابــن ماجــه فــي ســننه 11968حــدیث  19/31نده ) أخرجــه أحمــد فــي مســ73( 
�تــاب الز�ــاة، �ــاب مــا تجــوز ف�ــه المســألة، وقــال شــعیب  1641حــدیث  3/81�ــاب ب�ــع المزایــدة، وأبــو داود فــي ســننه 

وهـي قولـه: "إن المسـألة األرنؤوط في تعل�قه عل�ه: إسناده ضع�ف؛ لجهالة حال أبي �كر الحنفي، وللقطعة األخیرة منـه 
، �ـاب �تـاب أبـواب البیـوع عـن رسـول هللا  1218حـدیث  3/514شواهد تصح بها. وأخرجه الترمذي في سننه  ... "

ما جاء في ب�ع من یز�د، وقال: هذا حدیث حسن، ال نعرفه إال من حدیث األخضر بن عجالن. وعبد هللا الحنفي الذي 
�تــاب البیــوع، الب�ــع فــ�من یز�ــد، وفــي  4508حــدیث  7/259نســائي فــي ســننه روى عــن أنــس هــو أبــو �كــر الحنفــي، وال

 �تاب البیوع، الب�ع ف�من یز�د، وأخرجه غیرهم. 6054حدیث  6/23السنن الكبرى السنن الكبرى للنسائي 
 2/3) االخت�ار لتعلیل المختار 74( 
 ) 8/110بن �طال ) أي أنه �اع الجمل واشترط ر�و�ه إلى أهله. (شرح صح�ح ال�خارى ال75( 
ـــْیَن المت�ـــاَ�عین. (النها�ـــة فـــي غر�ـــب الحـــدیث وا76(  ـــَذُة َب ـــِع: اْنتقـــاُص الـــثََّمِن واْســـِتْحطاُطه، والُمناَب ألثـــر ) الُمَماَكَســـُة ِفـــي اْلَبْ�

 مادة: "مكس")  16/514، تاج العروس 6/220، لسان العرب 4/349(
حـــدیث  3/62، وال�خـــاري فـــي صـــح�حه 14195حـــدیث  107، 22/106 -واللفـــظ لـــه–) أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده 77( 

�تــاب البیــوع، �ــاب شــراء الــدواب والحمــر، و�ذا اشــترى دا�ــة أو جمــال وهــو عل�ــه، هــل �كــون ذلــك ق�ضــا قبــل أن  2097
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( �قوله وفعله. ففي هذه األحادیث دلیل على جواز الب�ع، وقد أ�احه النبي 
1562F

78( 
 اإلجماع: -ثالثا

قد اشتغلوا �الب�ع  وأصحا�ه أجمع الفقهاء على جواز الب�ع، ومشروعیته، وقد ثبت أن النبي 
( ومارسوه.

1563F

79(

قال الماوردي: "وأما إجماع األمة: فظاهر فیهم من غیر إنكار �جملته، و�ن اختلفوا في ��فیته 
وصفته، حتى أن �براء الصحا�ة ارتسموا �ه وندبوا نفوسهم له، فمنهم من تفرد �جنس منها، ومنهم من 

(فدلَّ مما ذ�رنا أن الب�ع م�اح".  - عنهمارضي هللا-جلب في جم�ع صنوفها �عثمان وعبد الرحمن 
1564F

80( 

( وقد نقل ابن قدامة هذا اإلجماع �قوله: "وأجمع المسلمون على جواز الب�ع في الجملة ".
1565F

81(

 المعقول:  -را�عا
 و�ستدل �ه من ثالثة وجوه:

والشراب  أن الحاجة ماسة إلى شرعیته، فإن الناس محتاجون إلى األعواض والسلع والطعام الوجه األول:
الذي في أیدي �عضهم، وال طر�ق لهم إال الب�ع والشراء، فإنَّ ما جبلت عل�ه الط�اع من الشح والضنة 

( وحب المال �منعهم من إخراجه �غیر عوض، فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن �شرع دفعا لحاجته.
1566F

82(

جه الرضا، وذلك مفض إلى أن من حكمة مشروعیته الوصول إلى ما في ید الغیر على و  الوجه الثاني:
(عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخ�انة والحیل وغیر ذلك.

1567F

83(

 109حـدیث  3/1221�تاب الرضـاع، �ـاب اسـتح�اب نكـاح ال�كـر،  715حدیث  2/1089ینزل، ومسلم في صح�حه 
 عیر واستثناء ر�و�ه، وأخرجه غیرهم.كتاب المساقاة، �اب ب�ع ال�

 5/3، و�راجع: الحاوي الكبیر 5/282، نیل األوطار 3/8) سبل السالم 78( 
، التــاج واإلكلیــل 4/2، تبیــین الحقــائق 2/3، االخت�ــار 1/432، تحفــة الفقهــاء 12/108) ینظــر: الم�ســوط للسرخســي 79( 

، �فا�ـــــة األخ�ـــــار 1/257، المهـــــذب 5/3وي الكبیـــــر ، الحـــــا3/3، األم 2/359، التلقـــــین 3/4، بلغـــــة الســـــالك 4/208
، المغنــي 2/3، الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل 1/406، مختصــر اإلنصــاف والشــرح الكبیــر 2/4، شــرح الزر�شــي 1/232
، 2/306، التــاج المــذهب 4/289، ال�حــر الزخــار3/2اإلمــام أحمــد المرتضــى -، شــرح األزهــار 8/350، المحلــى 4/3

 8/5، شرح النیل 12/195اب�ع الفقه�ة ، الین10/5تذ�رة الفقهاء
 �اختصار. 5/3) الحاوي الكبیر 80( 
 ) 4/3) المغني (81( 
 3/3، سبل السالم 4/3، المغني 2/3) االخت�ار لتعلیل المختار 82( 

489



أن من حكمة مشروع�ة الب�ع الرفق �الع�اد والتعاون على حصول المعاش، ولهذا �منع من  الوجه الثالث:
(احتكار ما �ضر �الناس.

1568F

84(

 دلیل یوجد وال و�غیرها من الوسائل الحدیثة جائزا فإن �ان الب�ع �الكتا�ة بین الغائبین و�ناء على ما سبق:
ف�جوز ب�ع  شرعا، جائزة السلع بورصة الثمن) في العمل�ات العاجلة (الشراء �كامل فإن �منعه، شرعي

(الذهب والفضة فیها بنفس الطر�قة.
1569F

85(

 ).Margin(الشراء �الهامش  الثمن: �جزء من الشراء
جزء من ق�متها نقدًا، بینما �سدد ال�اقي �قرض، �شرط ضمان فالشراء �الهامش: شراء السلعة �سداد 

 األوراق محل الصفقة.
 وُ�ستخدم في األسواق المال�ة نوعان من الهامش:

 النوع األول: الهامش المبدئي:
والمراد �ه: الحد األدنى الذي �شترط أن یدفعه المشتري من ماله الخاص عند إرادة الشراء، وغال�ًا 

 من ق�مة الصفقة.% 60ال یز�د عن 
 النوع الثاني: هامش الوقا�ة:

�حتفظ بیت السمسرة �األسهم التي اشتراها لعمیله، مسجلة �اسمه، إلى أن �قوم هذا العمیل �سداد 
ق�مة القرض، وتمثل رهنًا لد�ه یتمكن من ب�عه إذا لم �قم المقترض �الوفاء، ولكن نظرًا للتقل�ات التي قد 

م، مما �عرض ق�مة تلك األسهم لالنخفاض إلى أقل من مبلغ القرض؛ فقد تتعرض لها ق�مة تلك األسه
جرت العادة بتحدید هامش آخر غیر الهامش المبدئي، �سمى هامش الوقا�ة؛ �حیث إذا انخفضت الق�مة 

یلزم  السوق�ة لتلك األسهم في وقت ما، وترتب على ذلك أن الهامش الفعلي قلَّ عن هذا الهامش، فإنه
مبلغًا إضاف�ًا، أو أن یب�ع جزءًا من األسهم؛ وذلك  -خالل مدة محددة-یدفع للسمسار المقترض أن 

 بهدف ز�ادة نس�ة الهامش الفعلي ل�صل إلى مستوى هامش الوقا�ة. 
 الحد األدنى الذي �شترط أن ال تقل عنه حقوق الملك�ة. و�مكن تعر�ف هامش الوقا�ة �أنه:

 3/3، بلغة السالك 1/449) شرح م�ارة 83( 
 ) 5/3) شرح مختصر خلیل (84( 
 ) بتصرف.23زال، (صغ سل�م، ز�اد ) حكم الشرع في البورصة، فتحي85( 
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(فرق بین الق�مة السوق�ةاستخراج الحد األدنى: ال والقاعدة في
1570F

لألسهم محل الصفقة المرتهنة، و�ین  )86
(.المبلغ الذي اقترضه المستثمر

1571F

87(

 ) ال �خلو من حالتین:والشراء �جزء من الثمن (الهامش
 الحالة األولي: أن �شتمل القرض على فائدة.

 الحالة الثان�ة: أن �خلو القرض من الفائدة.
 الي:و��ان حكم �ل حالة على النحو الت

 حكم الحالة األولي: أن �شتمل القرض على فائدة.
الشراء �الهامش إذا اشتمل الشراء ف�ه على القرض �فائدة، فقد ذهب �ثیر من العلماء 

(المعاصر�ن
1572F

(منه �أكثر القرض رد إلى القول بتحر�مه؛ لتضمنه شرط )88
1573F

 السمسار كان كما أنه إذا ،)89

) المــراد �الق�مــة الســوق�ة: ق�مــة الســهم فــي الســوق المــالي �حســب العــرض والطلــب، والمضــار�ات والظــروف الس�اســ�ة 86( 
ــــذي �ســــود ســــوق ســــلعٍة مــــا أو خدمــــٍة مــــا. (موســــوعة المصــــطلحات  واالقتصــــاد�ة. و�اختصــــار هــــو الســــعر الجــــاري ال

، 298، المعجــم االقتصــادي، د. جمــال عبــد الناصــر ص: 532ص:  االقتصــاد�ة واإلحصــائ�ة، د. عبــد العز�ــز فهمــي
 )200المعامالت المال�ة المعاصرة في الفقه اإلسالمي، د. محمد عثمان شبیر ص: 

  ) 219/22) الشراء �الهامش وأحكامه الشرع�ة، خالد بن إبراه�م الدع�جي، منشور �مجلة الب�ان (87( 
قـرة داغـي فـي أسـواق األوراق المال�ـة فـي میـزان الفقـه اإلسـالمي، مجلـة مجمـع ) ممن ذهب إلـى هـذا القـول: د. علـى ال88( 

د. عط�ـــة ف�ــاض فـــي  ،)63، د. محمــد القـــري فــي �تا�ـــه األســواق المال�ــة (ص1/164الفقــه اإلســالمي، العـــدد الســا�ع 
اق األوراق المال�ة د. أحمد محي الدین في �تا�ه أسو  ،ص)312( سوق األوراق المال�ة في میزان الفقه اإلسالميكتا�ه: 

د. ، )271د. صــبري هــارون فــي �تا�ــه أحكــام األســواق المال�ــة) ص ،)248وآثارهـا اإلنمائ�ــة فــي االقتصــاد اإلســالمي (
و�تا�ه األسواق المال�ة من منظور  ،)2/695م�ارك آل سل�مان في �تا�ه أحكام التعامل في األسواق المال�ة المعاصرة (

د. شــــع�ان البـــرواري فـــي �تا�ــــه  ،)330فــــي �تا�ـــه أســـواق األوراق المال�ـــة (ص د. ســـمیر رضـــوان ،)77إســـالمي (ص
غـزال فـي �تابیهمـا: حكـم الشـرع فـي  سـل�م، د. ز�ـاد ) ، د. فتحـي194بورصة األوراق المال�ة مـن منظـور إسـالمي (ص

د.عصـام  ،)74سمور في رسالته سوق األوراق المال�ة بین النظر�ة والتطبیق" (ص طه خلیل ) ، نبیل24البورصة (ص
د. دب�ــــان الــــدب�ان فــــي �تا�ــــه ، )124فــــي میــــزان الفقــــه اإلســــالمي (ص أبــــو النصــــر أســــواق ألوراق المال�ــــة (البورصــــة)

) 13/453المعامالت المال�ة أصالة ومعاصرة (
) 24غزال (ص سل�م، د. ز�اد ) حكم الشرع في البورصة د. فتحي89( 
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محرم معاوضة (السمسرة)، وذلك (القرض) وعقد رعتب عقد �كون قد جمع بین فإنه المقرض، هو
(شرعا

1574F

(�اتفاق الفقهاء.) 90
1575F

91(

 على حرمة ذلك �األدلة المتضافرة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول. واستدلوا
 الكتاب، و�ستدل منه �اآل�ات اآلت�ة: -أوالً 
بَا یَأُْكلُونَ  الَِّذینَ "قوله تعالى:  .1 ِلكَ   ۚاْلَمّسِ  ِمنَ  الشَّْیَطانُ  یَتََخبَُّطھُ  الَِّذي یَقُومُ  َماكَ  إِالَّ  یَقُوُمونَ  َال  الّرِ  ذَٰ

بَا ِمثْلُ  اْلبَْیعُ  إِنََّما قَالُوا بِأَنَُّھمْ  ُ  َوأََحلَّ   ۗالّرِ مَ  اْلبَْیعَ  �َّ بَا َوَحرَّ  فَلَھُ  فَاْنتََھىٰ  َربِّھِ  ِمنْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءهُ  فََمنْ   ۚالّرِ
ِ  إِلَى َوأَْمُرهُ  َسلَفَ  َما ئِكَ  َعادَ  َوَمنْ   ۖ�َّ 1576F( "َخاِلدُونَ  فِیَھا ُھمْ   ۖالنَّارِ  أَْصَحابُ  فَأُولَٰ

92(

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا"وقوله تعالى:  .2 بَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوذَُروا �َّ 1577F( "ُمْؤِمنِینَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  الّرِ

93( 
بَا تَأُْكلُوا َال  آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا"وقوله تعالى:  .3 َ  َواتَّقُوا  ُۖمَضاَعفَةً  أَْضعَافًا الّرِ 1578F( تُْفِلُحوَن" لَعَلَُّكمْ  �َّ

94(

على حرمة الر�ا. والقرض الذي اشترطت ف�ه  -جملة وفرادى-دلت هذه اآل�ات  وجه الداللة من اآل�ات:
1579F( .هيالفائدة الزائدة هو من الر�ا، فكان حراما؛ لدخوله في عموم الن

95(

(یتناول �ل ما نهي عنه من ر�ا النسیئة -في اآل�ات-قال ابن ت�م�ة: "لفظ الر�ا
1580F

(، ور�ا الفضل)96
1581F

97( ،
(".والقرض الذي �جر منفعة، وغیر ذلك، فالنص متناول لهذا �له

1582F

98(

) ، الشــراء �الهــامش وأحكامــه الشــرع�ة، خالــد بــن 77ك آل فــواز (صم�ــار  ) األســواق المال�ــة مــن منظــور إســالمي د.90( 
) 219/22إبراه�م الدع�جي، منشور �مجلة الب�ان (

) 14/40) الم�سوط للسرخسي (91( 
  275) سورة ال�قرة، من اآل�ة: 92( 
  278) سورة ال�قرة، من اآل�ة: 93( 
  130) سورة آل عمران، من اآل�ة: 94( 
 بتصرف. –1/300، تفسیر الخازن 3/412، تفسیر القرطبي 1/343 ) تفسیر ال�غوي 95( 
) ر�ـا النســیئة: هــو المـأخوذ ألجــل تــأخیر قضـاء دیــن مســتحق إلـى أجــل جدیــد، سـواء أكــان الــدین ثمـن مب�ــع أم قرضــًا. 96( 

 ) 5/3699، الفقه اإلسالمي وأدلته للزحیلي 5/183، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 2/25(تحفة الفقهاء 
) ر�ا الفضل: هو الب�ـع مـع ز�ـادة أحـد العوضـین علـى اآلخـر، و�كـون فـي أصـناف سـتة هـي الـذهب والفضـة والحنطـة 97( 

، الفقـه 5/183، بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائع 2/25، تحفة الفقهاء 2/21والشعیر والملح والتمر. (أسنى المطالب 
 ) 5/3699اإلسالمي وأدلته للزحیلي 

 19/284، �تب ورسائل وفتاوى ابن ت�م�ة في الفقه 1/155برى ) الفتاوى الك98( 
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 السنة، و�ستدل منها �األحادیث التي تدل على حرمة الر�ا، وهي �ثیرة، منها: -ثان�اً 
(».َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُهَو ِرً�اُكلُّ : «قوله  .1

1583F

99(

َدلَّ هذا الحدیث على حرمة القرض الذي �جر للمقترض نفعًا؛ ألنه نوع من  وجه الداللة من الحدیث:
(أنواع الر�ا.

1584F

"كل قرض جر منفعة إلى المقرض فهو ر�ا، أي في حكم الر�ا، ف�كون عقد  :قال المناوي  )100
(".قرض من نحو ز�ادة قدر أو صفة �طلما �جلب نفعا إلى المالقرض �اطال، فإذا شرط في عقده 

1585F

101(

ال َ�ِحلُّ َسَلٌف َوَ�ْ�ٌع، َوال «أنه قال:  و�ستدل أ�ضًا �ما ورد عن عبد هللا بن عمرو عن النبي  .2
(».َشْرَطاِن ِفي َبْ�ٍع، َوال ِرْ�ُح َما َلْم ُ�ْضَمْن، َوال َبْ�ُع َما َلْ�َس ِعْنَدكَ 

1586F

102( 
عن ر�ح ما لم ُ�ْضَمْن على العموم في �ل شيء، ومعناه: ما  نهى النبي الحدیث:  وجه الداللة من

كان في ضمان غیره فل�س له أن یب�عه؛ ألن المعنى أنه نهي عن ب�ع ما لم �ضمن، فصار الر�ح وغیر 
(الر�ح في ذلك سواء.

1587F

فدل ذلك على عدم جواز اشتراط فائدة أو جزء من الر�ح؛ ألن هذا من قبیل  )103
 المنهي عنه. ر�اال

 53، وأبـو الجهـم العـالء بـن موسـى فـي جـزءه ص: 437حـدیث  1/500) أخرجه الحارث بن أبـي أسـامة فـي مسـنده 99( 
) عـن إسـناد أبـي الجهـم: هـذا إسـناٌد سـاقٌط، وسـوار هـو: 4/108، وقال ابن عبد الهادي فـي (تنقـ�ح التحقیـق 92حدیث 

) : رواه ابن أبي أسامة من روا�ة 2/78ن مصعب، وهو متروك الحدیث، وقال ابن الملقن في (خالصة البدر المنیر اب
) : هـذا إسـناد ضـع�ف، لضـعف سـوار بـن مصـعب 3/380علي �إسناد ضـع�ف. وقـال البوصـیري فـي (إتحـاف الخیـرة 

َ�ــا ُكــلُّ َقــْرضٍ «الهمــداني. ولــه شــاهد موقــوف علــى فضــالة بــن عبیــد، ولفظــه:  ، رواه »َجــرَّ َمْنَفَعــًة َفُهــَو َوْجــٌه ِمــْن ُوُجــوِه الرِّ
 الحاكم في المستدرك، والبیهقي في سننه الكبرى واللفظ له.

 بتصرف �سیر. -5/350) نیل األوطار 100( 
 5/28 ) ف�ض القدیر101( 
ـــو داود فـــي ســـننه 6671حـــدیث  11/253) أخرجـــه أحمـــد فـــي المســـند 102(  ـــاب  3504حـــدیث  364، 5/363، وأب �ت

�تاب أبواب البیوع عن رسول هللا  1234حدیث  3/527البیوع، �اب في الرجل یب�ع ما ل�س عنده، والترمذي في سننه 
  7/288�اب ما جاء فـي �راه�ـة ب�ـع مـا لـ�س عنـدك، وقـال: هـذا حـدیث حسـن صـح�ح. وأخرجـه النسـائي فـي سـننه 

ب�ـع مـا لـ�س عنـد ال�ـائع، والحـاكم فـي المسـتدرك  �تـاب البیـوع، 6160حـدیث  6/59وفي السـنن الكبـرى  4611حدیث 
�تــاب البیــوع، وقــال: هــذا حــدیث علــى شــرط جملــة مــن أئمــة المســلمین صــح�ح، وأقــره الــذهبي،  2185حــدیث  2/21

 وأخرجه غیرهم.
، الكـــافي البـــن 6/439، االســـتذ�ار 11/154، الم�ســـوط للسرخســـي 6/262) شـــرح صـــح�ح ال�خـــاري البـــن �طـــال 103( 

 1/367عبدالبر 
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والب�ع، وجم�ع شراح الحدیث على هذا  -القرض–كما أن في الحدیث نهي عن الجمع بین السلف 
(المعنى.

1588F

104(

اإلجماع:  -ثالًثا
 أجمع الفقهاء على تحر�م اشتراط المنفعة أو الفائدة في القرض، على ما یلي:

ز�ادة أو هد�ة فأسلف على ذلك أن  : "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلفقال ابن المنذر
1589F( أخذ الز�ادة على ذلك ر�ا."

: "و�ل ز�ادة في سلف أو منفعة ینتفع بها المسلف وقال ابن عبد البر )105
(فهي ر�ا ولو �انت ق�ضة من علف، وذلك حرام إن �ان �شرط". 

1590F

106(

 و�ستدل �ه من جوه: المعقول: -را�ًعا
(قر�ةأولها: أن موضوع عقد القرض: اإلرفاق وال

1591F

، فإذا شرط المقرض ف�ه الز�ادة لنفسه خرج )107
(عن موضوعه، فمنع صحته؛ ألنه �كون بذلك قرضا للز�ادة ال لإلرفاق والقر�ة.

1592F

108(

؛ ألنها فضل ال �قابله عوض، والتحرز عن حق�قة الر�ا الثاني: أن الز�ادة المشروطة تش�ه الر�ا
1593F( وعن شبهة الر�ا واجب.

109(

 ،ومقداراً  محددة زمناً  ثابتة �فائدة المشروطة القروض على �قوم هامش�ال التعامل أن الثالث:
1594F( .بدون خالف البیوع من النوع هذا �حرمة القول هذا على فیترتب

110(

، ووجود ذلك ی�طل العقد، وال أنه یتضمن في صل�ه قرضا ر�و�ا �قدمه السمسار للمشتري  الرا�ع:
 تصور ق�ام عقد الشراء هذا دون وجود قرض ر�وي. �قال �صح العقد و�فسد الشرط الر�وي، فال �مكن

 ، وهي حرام شرعا.هذا الشراء یدخل �اعتراف خبرائه في میدان المراهنة والمقامرة الخامس:

)، 9/247عــون المعبــود وحاشــ�ة ابــن القــ�م ( ،)24/384) یراجــع: التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانید (104( 
) 7/288حاش�ة السندي على سنن النسائي (

 )2/197)، اإلقناع في مسائل اإلجماع (99) اإلجماع البن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: 105( 
 1/359) الكافي البن عبدالبر 106( 
 : "واتفقوا على أن القرض فعل خیر."1/94) قال ابن حزم  في مراتب اإلجماع 107( 
 2/156، الروض المر�ع 3/317، �شاف القناع 4/360، الشرح الكبیر البن قدامة 4/211) المغني 108( 
 7/395) بدائع الصنائع 109( 
 ).330ة، د. سمیر رضوان (ص) ، أسواق األوراق المال�271) أحكام األسواق المال�ة د. صبري هارون (ص110( 
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، سواء على �عض السادس: هذا الشراء �اعت�ار ما ینجم عنه ومآالته یولد المز�د من المخاطر
 حدثه من هزات اقتصاد�ة عن�فة تلحق أبلغ األضرارأطرافه أو على المجتمع �كل، وذلك من خالل ما �

 �االقتصاد القومي، و�ذلك �صیر مرفوض شرعا.
، وما یؤدي إلى الحرام السا�ع: إن الشراء �الهامش �عد مدخال لعقود مرفوضة لما تولده من أضرار

 فهو حرام.
ة على المعص�ة واإلعان الثامن: أنه �عین على تصرفات محرمة من قبل السمسار ومن قبل البنك

 حرام شرعا.
التاسع: إن الشراء �الهامش �ما �حدثه من تقل�ات حادة وسر�عة في األسعار �غیر مبرر 

وراء مصالح خاصة فإنه یدخل في الممارسات المرفوضة شرعا والتي فیها ب�ع  ، و�نما جر�اموضوعي
هو غالب حاالته ب�ع صوري النجش والب�ع الصوري و�خس الناس أموالهم، وال شك أن الشراء �الهامش 

1595F( أو مظهري، وهو تماما ما عبر عنه الحدیث الشر�ف �النجش.

111(

بر�ا، وعلى  القرض وهو محرم، على عقد الشتماله محرما؛ �الهامش الشراء �كون  ذلك على و�ناء
(.اجتماع الب�ع والقرض في عقد واحد وهو محرم أ�ضا

1596F

112(

 ة.الحالة الثان�ة: أن �خلو القرض من الفائد
 اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الشراء �الهامش إذا خال القرض من الفائدة، على قولین:

، وهو ما رجحه الد�تور محمد القول األول: ال �جوز الشراء �الهامش حتى لو خال من الفائدة
(القري 

1597F

(، والد�تور دب�ان الدب�ان)113
1598F

(غزال ز�اد والد�تورسل�م  فتحي ، والد�تور)114
1599F

ور �اسر ، والد�ت)115
(الخضیري 

1600F

116( .

 ).17،18) المتاجرة �الهامش د. شوقي دن�ا (ص111( 
 ) بتصرف.77) األسواق المال�ة من منظور إسالمي د.م�ارك آل سل�مان (ص112( 
 ).63) في �تا�ه األسواق المال�ة (ص113( 
 ).454 /13) في �تا�ه المعامالت المال�ة أصالة ومعاصرة (114( 
 ).24البورصة (ص  شرع في) في �تابیهما: حكم ال115( 
 ).267) في �تا�ه المتاجرة �الهامش في األسواق المال�ة (ص116( 
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وهو ما ذهب إل�ه الد�تور محمد القرى، القول الثاني: �جوز الشراء �الهامش إذا خال من الفائدة، 
(في قول ثان له

1601F

والد�تور شع�ان البرواري، حیث قال: "ونرى أن علة وجود القرض �فائدة ثابتة في  )117
لى طب�عة التعامل نفسه، فلو أقرضه السمسار التعامل �الهامش هي التي جعلته محرما، وال تعود الحرمة إ

المبلغ المطلوب بدون فائدة ألص�ح التعامل جائزا، و�ن تحدید نس�ة الهامش ال �أس بها؛ ألنها تحد من 
(المضار�ات الحادة، و�ذلك تحد من ز�ادة حجم التعامل �الدین، وألنها تساعد على استقرار السوق" 

1602F

118( ،
(والد�تور م�ارك آل سل�مان. 

1603F

119(

 الترج�ح:
�عد عرض األقوال الواردة في هذه المسألة، فإن الذي یبدو لي رجحانه هو عدم جواز الشراء 

 �الهامش حتى و�ن خال القرض من الفائدة؛ لما یلي:
وهو (الب�ع  معاوضة وعقد القرض)، وھ(و تبرع عقد بین جمع أن القرض و�ن �ان بدون فائدة، قد

  والشراء)، وهو ممنوع.
في إجراء عمل�ة الشراء �الهامش عن طر�ق البنك أو السمسار المقرض منفعة ظاهرة، فهو كما أن 

�أخذ عموالت على عمل�ات الب�ع والشراء، ومن المعلوم أن �ل قرض اشترطت ف�ه منفعة للمقرض فهو 
 ر�ا، فقد اشتملت عمل�ة الب�ع �الهامش على منفعة أصل�ة للمقترض في مقابل منفعة إضاف�ة للمقرض،

 وهي غیر جائزة. 
وعلى ذلك، فال �جوز للسمسار أن �شترط أخذ أجرة المثل في مقابل ق�امه �السمسرة، أما إذا لم �كن 
ذلك مشترطا في العقد وال مقصودا ف�ه، ف�جوز للسمسار أخذ أجرة المثل فقط؛ النتفاء علة النهي من 

(لثمن من أجل القرض.الجمع بین سلف و��ع، وهي التحایل على الر�ا، والمحا�اة في ا
1604F

120(

 الخالصة:

 ).45) التجارة �الهامش (ص117( 
 ).194) بورصة األوراق المال�ة من منظور إسالمي (ص118( 
 ).2/704) في �تا�ه أحكام التعامل في األسواق المال�ة المعاصرة (119( 
) ، نقـال عـن: أحكـام منـافع قـروض شـر�ات 271ق المال�ـة، د. �اسـر الخضـیري (ص) المتاجرة �الهـامش فـي األسـوا120( 

منفعـــــة القــــــرض، د. عبـــــد هللا العمرانــــــي ( ،)14الوســـــاطة المال�ــــــة، د. محمـــــد الســــــحی�اني، د. عبـــــدهللا العمرانــــــي (ص
 ).357ص
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بناء على ما سبق ترج�حه من عدم جواز الب�ع والشراء �جزء من الثمن (الهامش) سواء اشتمل 
فإنه ال �جوز ب�ع الذهب والفضة �جزء من الثمن في البورصة القرض على فائدة أو لم �شتمل، 

الب�ع على فائدة ر�و�ة، أو �جتمع  وهي إما أن �شتملالعاجلة؛ الشتماله على علل صر�حة في المنع، 
 سلف و��ع في عقد واحد، وقد ذ�رُت علل المنع في الترج�ح، فال داعي لتكرارها، �هللا أعلم.

 المطلب الثاني: الحكم الشرعي لعمل�ات ب�ع الذهب والفضة اآلجلة في البورصة.
 نموذج�ة غیر ضائع� على قائمة التزامات مضمونها ثنائ�ة عقود اآلجلة: موضوعها السوق  أما

(العمل�ة. تصف�ة لدى السعر فرق  بدفع منها التخلص و�مكن فعل�ا، موجودة
1605F

121(

و�تم ب�ع وشراء الذهب أو العمالت �طر�قة العمل�ات اآلجلة، وذلك بتحر�ر عقود �تاب�ة یت�ادلها 
ض للذهب أو العمالت الطرفان، یتم فیها االتفاق على أسعار هذه العمل�ة عند التعاقد، بینما ال یتم التقا�

 المت�ادلة إال في وقت الحق في المستقبل، تكون األسعار ف�ه قد تغیرت غال�ا.
وهناك توار�خ تكاد تكون ثابتة للعمل�ات اآلجلة، وهي لمدة شهر، وشهر�ن، وثالثة شهور، وستة 

 شهور، وسنة.
أما العقود التي تز�د  والعمل�ات التي تقل عن ستة شهور هي األكثر تداوال، وسوقها دائمة نشطة،

(عن ذلك أي لمدة سنة فهي األقل. 
1606F

122(

 وحكم هذا النوع من العمل�ات محرم شرعا، وال �جوز التعامل �ه، واألدلة على ذلك ما یلي:
 فهذه ف�ما �عد، والتسل�م الدفع یتم أن على والشراء الب�ع فیها یتم العمل�ات اآلجلة إن هذه .1

 الثمن، �ق�ض ال للسلعة ال�ائع �الدین، وذلك أن الدین  ب�عما هي إال للسلع اآلجلة العمل�ات
 عل�ه، دیناً  ال�ضاعة ی�قي وال�ائع عل�ه، دیناً  الثمن فالمشتري ی�قي ال�ضاعة، �ق�ض ال والمشتري 

( الدین �الدین. ب�ع عین وهذا
1607F

123(

�ورصـةو  البورصـة ،)79الصـیرفي (ص محمـد نقـال عـن:  البورصـات،، )13، 12البورصـة، ( ص ) عمل�ـات121( 
 ).20شمعون، (ص شمعون  الجزائر،

 ).59إعداد: ناصر بن عبد الكر�م البر�اتي، (ص ،) األحكام الفقه�ة لنوازل الذهب والفضة (في المعامالت المال�ة)122( 
 ) بتصرف.27 غزال (ص سل�م، ز�اد البورصة، فتحي ) حكم الشرع في123( 
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َنَهى َعْن « ن النبي والدلیل على حرمة هذا النوع من الب�ع األدلة الواردة في السنة المطهرة، ومنها: أ
(».َبْ�ِع اْلَكاِلِئ ِ�اْلَكاِلئِ 

1608F

124(

أي ب�ع النسیئة �النسیئة، وهو ب�ع الشيء المؤخر �الثمن  »َنَهى َعْن َبْ�ِع اْلَكاِلِئ ِ�اْلَكاِلئِ « وجه الداللة:
فیب�عه المؤخر، �أن �شتري شیًئا إلى أجل، فإذا حل ولم �جد ما �قضي �ه �قول: �عته �أجل آخر بز�ادة، 

 بال تقا�ض، ومنه ب�ع الدین �الدین �قال: �أل الدین �لًوا فهو الكالئي إذا تأخر.
( وف�ه دلیل على عدم جواز ب�ع الدین �الدین.

1609F

( وتحر�م ذلك و�ذا وقع �ان �اطال. )125
1610F

126( 
ْ�ٍع، َوَال ِرْ�ُح ما لم َال َ�ِحلَّ َسَلٌف َوَ�ْ�ٌع، َوَال َشْرَطاِن في بَ «: �الدین قوله  الدین ب�ع حرمة على والدلیل

(».ُ�ْضَمْن، َوَال َبْ�ُع ما ل�س ِعْنَدكَ 
1611F

127(

) 11/393ب البیـــوع ، والبیهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى () �تـــا3060) حـــدیث (4/40) أخرجـــه الـــدارقطني فـــي ســـننه (124( 
ـَلُف َحتَّــى َیـدَفَع الُمسـِلُف َثَمــَن مـا َســلََّف ف�ـه، والحــاكم فـي المســتدرك 11219حـدیث ( ) �تـاب البیــوع، �ـاب: ال َ�جــوُز السَّ

قـره) �تاب البیوع، وقال: هذا حدیث صح�ح على شرط مسـلم ولـم �خرجـاه، وأ2342) حدیث (2/65على الصح�حین (
 الذهبي في التلخ�ص. 

قال ابن حجر: رواه الحاكم والدارقطني ... وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راو�ه موسـى بـن عبیـدة الر�ـذي 
 ال موسى بن عق�ة.

قــال البیهقــي: والعجــب مــن شــ�خنا الحــاكم ��ــف قــال فــي روایتــه: عــن موســى بــن عق�ــة، وهــو خطــأ، والعجــب مــن شــ�خ 
دارقطني حیث قال فـي روایتـه: "عـن موسـى بـن عق�ـة" وقـد حـدثنا �ـه أبـو الحسـین بـن �شـران، عـن عصره أبي الحسن ال

علي بن محمَّد المصري ش�خ الدارقطني ف�ه، فقال: "عـن موسـى". غیـر منسـوب . ثـم رواه المصـري أ�ًضـا �سـنده فقـال: 
 عن أبي عبد العز�ز الر�ذي، وهو موسى بن عبیدة.

 دراوردي، عن موسى بن عبیدة، وقال: تفرد �ه موسى بن عبیدة.وقد رواه ابن عدي من طر�ق ال
وقال أحمد بن حنبل: ال تحل عندي الروا�ة عنـه، وال أعـرف هـذا الحـدیث عـن غیـره. وقـال أ�ًضـا: لـ�س فـي هـذا حـدیث 

جـزم: أهل الحدیث یوهنون هذا الحـدیث. وقـد �جوز ب�ع دین بدین. وقال الشافعي�صح، لكن إجماع الناس على أنه ال 
الدارقطني فـي "العلـل" �ـأن موسـى بـن عبیـدة تفـرد �ـه، فهـذا یـدل علـى أن الـوهم فـي قولـه: "موسـى بـن عق�ـة" مـن غیـره. 

 )1798، 4/1797التلخ�ص الحبیر (
) 3/359مطالع األنوار على صحاح اآلثار ( ،)10/572التنو�ر شرح الجامع الصغیر ( ،)5/186) نیل األوطار (125( 
 ) 2/62) سبل السالم (126( 
 ) سبق تخر�جه. 127( 
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ببناء الفعل للمفعول: هو أن یب�ع ما اشتراه قبل أن ینتقل إلى ضمانه  »َوَال ِرْ�ُح ما لم ُ�ْضَمنْ «: فقوله
ائع؛ ألنه لو �الق�ض، فما ر�ح من ذلك الب�ع، فهو حرام؛ ألنه ر�ح مب�ع لم �ق�ضه، بل �قي في ضمان ال�

( هلك في تلك الحال، فإنه �كون على ضمانه، ال على ضمان المشتري.
1612F

128(

 فال�ائع ألحد المت�ا�عین، قطعا ر�ح ف�ه �الدین الدین ب�ع ألن ذلك �الدین؛ الدین ب�ع حرمة فهو دلیل على
 غیر يءش عن نتج الر�ح وهذا ر�ح، عن الصفقة فنتج ال�ضاعة، �ق�ض لم والمشتري  الثمن، �ق�ض لم

 ال�ائع فكال طب�ع�ة، �كوارث أو فاعل �فعل سواء العیب، أو مسؤولیته �الهالك یتحمل أي مضمون،
 »َوَال ِرْ�ُح ما لم ُ�ْضَمنْ « قوله عل�ه الصالة والسالم: فإن هذا وعلى، السلعة أو الثمن �ضمنا والمشتري لم

(.�الدین الدین ب�ع تحر�م في صر�ح نص
1613F

129(

 �الدین، على ما یلي: الدین لى عدم جواز ب�عوقد أجمع العلماء ع
( قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن ب�ع الدین �الدین ال �جوز."

1614F

130(

( و�قول ابن هبیرة: "واتفقوا على أن ب�ع الكالئ �الكالئ �اطل".
1615F

131(

: أن مطلوب الشرع صالح ذات البین، وحسم مادة الفساد والحكمة في النهي عن ب�ع الدین �الدین
و�ذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتین توجهت المطال�ة من الجهتین، فكان ذلك سب�ًا لكثرة  لفتن،وا

(الخصومات والعداوات، فمنع الشرع ما �فضي لذلك."
1616F

132( 
وتكون عملیتا الب�ع  -غیر موجودة عند ال�ائع- في الغالب تتم العمل�ات اآلجلة على سلع وهم�ة .2

رواق المال�ة والسلع، وتنتقل من ید إلى ید على الورق فقط، دون والشراء صور�تین؛ حیث ت�اع األ
(أن �كون لها وجود فعلي.

1617F

133(

 .)35/127) ذخیرة العقبى في شرح المجتبى (128( 
 .) بتصرف27غزال (ص سل�م، ز�اد البورصة، فتحي ) حكم الشرع في129( 
 .)96) اإلجماع البن المنذر (ص: 130( 
 ).1/302) اإلفصاح" (131( 
 .)1/299) األحادیث الواردة في البیوع المنهي عنها (132( 
�حث منشور �مجلة مجمع الفقـه اإلسـالمي الـدورة السادسـة،  ،محمد عبد الغفار الشر�ف المال�ة، د. ) أحكام األسواق133( 

م. 1990-ه1410) 2/1306العدد السادس: (
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وهم غال�ًا ال یر�دون الب�ع والشراء حق�قة، بل المراد المضار�ة على ارتفاع األسعار وانخفاضها فقط، وذلك 
 من الم�سر الذي حرمه هللا عز وجل.

(َغَررِ َعْن َبْ�ِع الْ  نهي الرسول  ودلیلهم:
1618F

(عن ب�ع اإلنسان ما ل�س عنده  ونه�ه ،)134
1619F

135(. )1620F

136(

(وجاء في قرار المجمع الفقهي اِإلسالمي التا�ع لرا�طة العالم اإلسالمي
1621F

"إن العقود اآلجلة �أنواعها  :)137
التي تجري على المكشوف: أي على األسهم والسلع التي ل�ست في ملك ال�ائع �الك�ف�ة التي تجري في 

(البورصة) غیر جائزة شرعًا؛ ألنها تشتمل على ب�ع الشخص ما ال �ملك، اعتماًال على أنه  السوق المال�ة
ال «أنه قال:  س�شتر�ه ف�ما �عد، و�سلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرًعا؛ لما صح عن رسول هللا 

1622F(»َتِ�ْع َما َلْ�َس ِعْنَدكَ 

وِق، َفَلمَّا اْسَتْوَجْبُتُه ، و�ذلك ما ورد َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: اْبَتْعُت )138 َزْ�ًتا ِفي السُّ

) �تاب البیوع، �اب �طالن ب�ع الحصاة والب�ع الذي ف�ه 1513( ) حدیث3/1153) أخرجه مسلم في صح�حه (134( 
 غرر، وأخرجه غیره.

. »ال َ�ِحلُّ َسَلٌف َوَ�ْ�ـٌع، َوال َشـْرَطاِن ِفـي َبْ�ـٍع، َوال ِرْ�ـُح َمـا َلـْم ُ�ْضـَمْن، َوال َبْ�ـُع َمـا َلـْ�َس ِعْنـَدكَ « : ) �ما في قوله135( 
20499حـدیث  4/311أخرجـه ابـن أبـي شـی�ة فـي مصـنفه . »ال َتِ�ـْع َمـا َلـْ�َس ِعْنـَدكَ «سبق تخر�جه. و�ما فـي قولـه: 

، 15311حـدیث  24/25رجـل �سـاوم الرجـل �الشـيء وال �كـون عنـده، وأحمـد فـي المسـند ، فـي الكتاب البیوع واألقضـ�ة
�تــاب التجــارات، �ــاب النهــي عــن  2187حــدیث  2/737، وابــن ماجــه فــي ســننه 15573حــدیث  24/341، 15312

�تــاب البیــوع، �ــاب فــي الرجــل یب�ــع مــا لــ�س عنــده،  3503حــدیث  5/362ب�ــع مــا لــ�س عنــدك، وأبــو داود فــي ســننه 
، �اب مـا جـاء فـي �راه�ـة ب�ـع مـا لـ�س �تاب أبواب البیوع عن رسول هللا  1232حدیث  3/526الترمذي في سننه و 

 7/289عنــدك، وقــال: حــدیث حكــ�م بــن حــزام حــدیث حســن، قــد روي عنــه مــن غیــر وجــه، وأخرجــه النســائي فــي ســننه 
، وأخرجــه 3099حــدیث  3/194الكبیــر �تــاب البیــوع، ب�ــع مــا لــ�س عنــد ال�ــائع، والطبرانــي فــي المعجــم  4613حــدیث 

، وقـال شـعیب 3/11، وابـن حجـر فـي التلخـ�ص الحبیـر 6/448غیرهم. والحدیث صححه ابن الملقن فـي البـدر المنیـر 
األرنؤوط في تعل�قه على روا�ة أحمد: حدیث صح�ح لغیره، وهذا إسـناد ضـع�ف النقطاعـه، یوسـف بـن ماهـك لـم �سـمع 

متصــًال مــن روا�ــة حســن بــن موســى األشــیب عنــد أحمــد. و�ق�ــة رجالــه ثقــات رجــال  مــن حكــ�م بــن حــزام، وقــد ورد �ــذلك
 )24/26الش�خین. (ینظر: مسند أحمد، تحقیق: شعیب األرنؤوط 

�حـث منشـور �مجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدورة السادسـة،  ،) أحكام األسواق المال�ة، د.محمد عبد الغفار الشر�ف136( 
 م. 1990-هـ1410 )2/1306العدد السادس: (

) الب�ــان الختــامي والتوصــ�ات للنــدوة 546، 1/545) مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدورة الســا�عة، العــدد الســا�ع: (137( 
م. 1991نوفمبر  27-25هـ 1412جمادى األولى  21-19الثان�ة لألسواق المال�ة المنعقدة بدولة ال�حر�ن، في الفترة 

 ) سبق تخر�جه قر��ا.138( 
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ْلِفي ِبِذَراِعي ِلَنْفِسي، َلِقَیِني َرُجٌل َفَأْعَطاِني ِ�ِه ِرْ�ًحا َحَسًنا، َفَأَرْدُت َأْن َأْضِرَب َعَلى َیِدِه، َفَأَخَذ َرُجٌل ِمْن خَ 
، َفِإَذا َزْ�ُد ْبُن َثاِبٍت، َفَقاَل: َال َتِ�ْعُه حَ  َنَهى َفِإنَّ َرُسوَل �َِّ «ْیُث اْبَتْعَتُه، َحتَّى َتُحوَزُه ِإَلى َرْحِلَك، َفاْلَتَفتُّ

اُر ِإَلى ِرَحاِلِهمْ  َلُع َحْیُث ُتْبَتاُع، َحتَّى َ�ُحوَزَها التُّجَّ 1623F(»َأْن ُتَ�اَع السِّ

139(. )1624F

140(

رتب عل�ه آثاره، أن هذه العمل�ة حرام، والعقد المذ�ور فیها عقد �اطل، ال �عتد �ه شرعا، وال تت .3
ِة، « :لفقدان شرط من شروط الصرف؛ وهو التقا�ض، فقد قال  ُة ِ�اْلِفضَّ الذََّهُب ِ�الذََّهِب، َواْلِفضَّ

ِعیِر، َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح، ِمْثًال ِ�ِمْثٍل، َسَواءً  ِعیُر ِ�الشَّ ، َوالشَّ ًدا ِبَیٍد،ِ�َسَواٍء، یَ  َواْلُبرُّ ِ�اْلُبرِّ
(».َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف، َفِب�ُعوا َ�ْ�َف ِشْئُتْم، ِإَذا َ�اَن َیًدا ِبَیدٍ 

1625F

141(

فهذه العمل�ات ال یتم فیها تسل�م المعقود عل�ه، ال الثمن وال المثمن، بل �شترط تأجیلهما، وعلى هذا فإن 
تسل�م العوضین أو أحدهما، وال �جوز اشتراط تأجیل هذه العمل�ة ال تجوز؛ ألن شرط صحة العقود أن یتم 

( االثنین.
1626F

142(

 إن هذا النوع من التعامل �الذهب والفضة في البورصة محرم لسببین: .4
دخول الر�ا في هذا التعامل، فالعمیل �فتح حسا�ا �الدوالر في المصرف أو الشر�ة المال�ة  األول:

، و�أخذ  المصرف منه فوائد ر�و�ة على حساب الذهب، المتعاملة في البورصة، و�أخذ عل�ه فوائد ر�و�ة
هذا إذا دفع العمیل �امل ق�مة الذهب المشترى، أما إذا دفع العمیل جزءا من الق�مة و�ان ال�اقي دینا 

 فإن المصرف �أخذ منه فوائد ر�و�ة على ذلك الدین. -التعامل �الهامش  -عل�ه

) �تــاب البیــوع، �ــاب فــي ب�ــع الطعــام قبــل أن ُ�ســَتوَفى، وقــال 3499) حــدیث (5/358بــو داود فــي ســننه () أخرجــه أ139( 
حدیث صح�ح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح �السماع عند  شعیب األرنؤوط في تعل�قه عل�ه:

فـي المسـتدرك علـى الصـح�حین عـن ز�ـد بـن أحمد في "المسند" وغیره، فانتفت شبهة تدل�سه، وقد تو�ع. وأخرجـه الحـاكم 
) وقال: هذا حـدیث صـح�ح 2270)، �تاب البیوع، وأخرج قبله نحوه عن ابن عمر برقم (2271) حدیث (2/46ثابت (

على شرط مسلم ولم �خرجاه، وعند محمد بن إسحاق ف�ه إسناد آخر، ثم ذ�ـر حـدیث ز�ـد بـن ثابـت، وسـكت عنـه، وأقـره 
) �تــاب البیــوع، �ــاب قــ�ض مــا 10692) حــدیث (5/513ه البیهقــي فــي الســنن الكبــرى (الــذهبي فــي التلخــ�ص. وأخرجــ

والتحو�ل إذا �ان مثله ینقل.  ،ابتاعه جزافا �النقل
 ) 12/186) المعامالت المال�ة أصالة ومعاصرة (140( 
نقــدا،  ) �تـاب المســاقاة، �ـاب الصــرف و��ـع الــذهب �ـالورق 1587) حــدیث (3/1211) أخرجـه مسـلم فــي صـح�حه (141( 

 وأخرجه غیره.
) 150) فقه التاجر المسلم وآدا�ه، د.حسام الدین عفانه (ص: 142( 
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اع المقامرة، فالذهب الذي �شتر�ه العمیل ل�س حق�ق�ا، أن التعامل ببورصة الذهب نوع من أنو  الثاني:
�معنى أنه ال �ستط�ع الحصول عل�ه، وال �ستط�ع أن �ق�ض معدن الذهب الذي اشتراه، و�ل ما في األمر 

، و�ذا أراد الب�ع یب�ع ما قید في حسا�ه من –حساب الذهب-أنه �شتري أونصات الذهب في حسا�ه 
ناك معدن ذهب �شتر�ه العمیل و�ق�ضه، و�نما �قوم المتعاملون أونصات الذهب، وهكذا، فل�س ه

( �المضار�ة على فروق األسعار ارتفاعا وهبوطا؛ حتى یر�حوا فارق السعر.
1627F

143( 

 الخاتمة
الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على الم�عوث �الرحمات، سیدنا محمد صلى هللا 

فقد �شفت هذه الدراسة عن عدد من  ،عهم �إحسان إلى یوم الدین. و�عدمن ت�عل�ه وعلى أهله وصح�ه و 
 النتائج والتوص�ات، نجملها ف�ما یلي:

 أوال: النتائج: 
 من والشراء الب�ع عقد شروط �جوز ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة، وال مانع من ذلك؛ ألن .1

 العمل�ات. لكت على تنطبق عل�ه والمعقود وشروط العاقدین وقبول إ�جاب
إذا �ان الشراء في البورصة العاجلة �كامل الثمن فإن العقد صح�ح متى �ان الذهب والفضة موجودا  .2

وقت التعاقد، وعلى ذلك �جوز ب�ع الذهب والفضة في البورصة العاجلة، واألدلة على جوازه هي أدلة 
 جواز ومشروع�ة الب�ع من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول.

لب�ع �الكتا�ة بین الغائبین و�غیرها من الوسائل الحدیثة جائزا وال یوجد دلیل شرعي �منعه، إن �ان ا .3
فإن العمل�ات العاجلة (الشراء �كامل الثمن) في بورصة السلع جائزة شرعا، ف�جوز ب�ع الذهب 

 والفضة فیها بنفس الطر�قة.
وعلى اجتماع الب�ع والقرض في  الشراء �الهامش حرام؛ الشتماله على عقد محرم، وهو القرض بر�ا، .4

 عقد واحد وهو محرم أ�ضا.
الراجح عدم جواز الشراء �الهامش حتى و�ن خال القرض من الفائدة؛ ألنه قد جمع بین عقد تبرع  .5

(وهو القرض)، وعقد معاوضة (وهوالب�ع والشراء)، وهو ممنوع. 

 ) .164) ب�ع الذهب والفضة وتطب�قاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي، صدام عبد القادر حسین (ص143( 
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شتماله على علل صر�حة في ال �جوز ب�ع الذهب والفضة �جزء من الثمن في البورصة العاجلة؛ ال .6
 المنع، وهي إما أن �شتمل الب�ع على فائدة ر�و�ة، أو �جتمع سلف و��ع في عقد واحد.

العمل�ات اآلجلة للسلع ما هي إال ب�ع الدین �الدین، وذلك أن ال�ائع للسلعة ال �ق�ض الثمن،  .7
ی�قي ال�ضاعة دینًا عل�ه، والمشتري ال �ق�ض ال�ضاعة، فالمشتري ی�قي الثمن دینًا عل�ه، وال�ائع 

 وهذا عین ب�ع الدین �الدین.
وتكون عملیتا الب�ع  -غیر موجودة عند ال�ائع-على سلع وهم�ة  -غال�ا–تتم العمل�ات اآلجلة  .8

والشراء صور�تین؛ حیث ت�اع األرواق المال�ة والسلع، وتنتقل من ید إلى ید على الورق فقط، دون 
 أن �كون لها وجود فعلي.

لمذ�ور في العمل�ات اآلجلة عقد �اطل، ال �عتد �ه شرعا، وال تترتب عل�ه آثاره، لفقدان شرط العقد ا .9
 من شروط الصرف؛ وهو التقا�ض.

إن التعامل اآلجل �الذهب والفضة في البورصة محرم؛ لدخول الر�ا في هذا التعامل، وألنه نوع من  .10
�معنى أنه ال �ستط�ع الحصول عل�ه، وال  أنواع المقامرة، فالذهب الذي �شتر�ه العمیل ل�س حق�ق�ا،

 �ستط�ع أن �ق�ض معدن الذهب الذي اشتراه.
 ثان�ا: التوص�ات:

 ضرورة تحري الحالل والحرام في تعامالت البورصة عموما وتعامالت الذهب والفضة خصوصا. .1
یها تشدید الرقا�ة على تعامالت البورصة؛ حتى تنض�ط �الضوا�ط الشرع�ة، و�راعي المتعاملون ف .2

 الحالل والحرام.
إصدار نشرات دور�ة للتعر�ف �ما �حل وما �حرم من تعامالت البورصة؛ إلعانة المتعاملین �الذهب  .3

 والفضة وغیرهما في البورصة على االلتزام �أحكام الشر�عة.
 ضرورة مراجعة ما �ستجد من تعامالت في البورصة لدراسته و��ان الحكم الشرعي ف�ه. .4

، والصالة والسالم على خیر الورى، محمد الم�عوث رحمة للعاملین، وعلى آله آخراوالحمد � أوال و 
 وأصحا�ة الطیبین، وعنا معهم برحمتك �ا أرحم الراحمین.

 فهرس أهم المصادر والمراجع
أ�حاث معاصرة في االقتصاد االسالمي والمعامالت المال�ة المصرف�ة، د.على سید إسماعیل، دار  .1

 السكندر�ة.التعل�م الجامعي، ا
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"أثر انتشار النقود الرقم�ة المشفرة على منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ة في إطار أحكام 
 یدان�ة" دراسة م -الشر�عة االسالم�ة

 د. محمد سالم أبو یوسف
 أستاذ المحاس�ة والمراجعة المساعد، جامعة االسراء �غزة، فلسطین
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 د. خلیل محمد قنن 

 أستاذ الشر�عة االسالم�ة المساعد، الجامعة االسالم�ة �غزة، فلسطین
khganan@gmail.com 

 ملخص ال�حث
إلى دراسة طب�عة النقود الرقم�ة المشفرة وأسواق الذهب والفضة اإللكترون�ة هدف ال�حث 

ومال�سات ظهورها وتوض�ح أحكام الشر�عة اإلسالم�ة فیها وق�اس مدى تأثیر انتشار النقود الرقم�ة 
 .لفضة االلكترون�ة في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ةالمشفرة على حر�ة أسواق الذهب وا

ولتحقیق أهداف ال�حث فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي وخلص ال�حث إلى أن النقود 
الرقم�ة المشفرة أص�حت واقعًا ملموسًا و�حفها الكثیر من الغموض من جهة الحصول والتداول وتخالف 

الوضوح رغم تقاطعها معها في مقصدي التداول والرواج في الشر�عة اإلسالم�ة في مقصدي الحفظ و 
للنقود الرقم�ة المشفرة على حر�ة منصات تجارة الذهب األموال و�لى وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة 

 والفضة االلكترون�ة في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة.
ء للذمم و�لى إعادة تقی�م وقد أوصى ال�حث بتبني آل�ة النقود الرقم�ة المشفرة �وسیلة دفع وابرا

التشر�عات والقوانین الفلسطین�ة المتعلقة �النقود الرقم�ة المشفرة وأسواق الذهب والفضة االلكترون�ة ومتا�عة 
مستجدات العلوم وتكنولوج�ا المعلومات وتحدیث المنظومة النقد�ة في إطار الشر�عة االسالم�ة الغراء 

 �ة المشفرة ونظامها من المحظورات الشرع�ة.وتنق�ة آل�ات التعامل �النقود الرقم
 أسعار الذهب والفضة, المعادن النف�سة. ،كلمات مفتاح�ة: النقود الرقم�ة
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Abstract 
The aim of the research is to analyze the 0Tcrypto-currency0T and its 

emergence as well as the electronic gold and silver markets, then it clarifies the 
provisions of Islamic Sharia upon there, also measures the impact of the spread 
of 0Tcrypto-currency0T on the movement of gold and silver electronic markets under 
Islamic Sharia provisions. 

The study used the analytical descriptive approach, the results revealed 
that there was a statistically significant effects of 0Tcrypto-currency0T on the 
movement of gold and silver e-platforms under Islamic Sharia, 0TCrypto-currency0T 
has become a tangible reality; however, it has a lot of uncertainty in terms of 
access and circulation, as it intersects Islamic Sharia in terms of circulation and 
money buoyancy, but it may run counter to it in terms of conservation and 
clarity. 

The study recommended that the 0Tcrypto-currency0T mechanism can be 
adopted, reassessing Palestinian legislation and laws on crypto-currency, gold 
and silver electronic markets, following up on developments in science and 
information technology, last but not least, It needs the purification of the 
mechanisms for dealing with 0Tcrypto-currency0T and its system from legitimate 
prohibitions, and their control in order to ensure the interests of the people and 
to pay for them. 
Keywords: Virtual money, Gold and Silver prices, Precious metals 

مقدمة ومشكلة ال�حث: 
مناحي الح�اة وأثرت �شكل �بیر على أنماطها �سود العالم الیوم ثورة تقن�ة شاملة امتدت لكافة   

المختلفة، االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، ولقد ساهمت في إ�جاد مجموعة من الظواهر الجدیدة مثل 
التجارة اإللكترون�ة، ووسائل الدفع اإللكترون�ة؛ �النقود اإللكترون�ة �أنواعها المختلفة األمر الذي أدى إلى 

لتمو�ل الت�ادل التجاري تقوم على استخدام وسائل الدفع اإللكترون�ة من خالل ش�كة ظهور وسائل جدیدة 
المعلومات العالم�ة (اإلنترنت) و�تعاون وتسهیل من البنوك التجار�ة، والمنظمات والش�كات المال�ة 

 .الدول�ة
الساحة ما  ولم �قف التطور عند هذا الحد، بل استمرت األفكار واالبتكارات النقد�ة حیث ظهر على

�سمى �النقود الرقم�ة المشفرة؛ �أحد أشكال النقود االفتراض�ة الجدیدة، فهي عملة إلكترون�ة تتداول عبر 
اإلنترنت فقط من دون وجود ��ان مادي ملموس لها، وال توجد سلطة أو هیئة مر�ز�ة تقوم �إصدارها ومع 
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ت أو تحو�لها إلى أي من العمالت الحكم�ة هذا �مكن استخدامها في عمل�ات الشراء والب�ع عبر اإلنترن
 األخرى.

و�التوازي مع ذلك فقد شاعت عبر الش�كة العنكبوت�ة (االنترنت) العدید من المنصات التي تعرض 
وتتاجر في الذهب والفضة عبرها ورغم شیوع النقود االفتراض�ة المشفرة عبر الش�كة العنكبوت�ة (االنترنت) 

ى وجه التحدید ما إذا �انت هذه المنصات سوف تتعامل في المستقبل القر�ب فإنه ال �عرف حتى االن عل
 مع النقود الرقم�ة المشفرة �نقود حكم�ة قادرة على ابراء الذمم المال�ة.

األمر الذي دفع ال�احثین لل�حث في طب�عة هذه النقود االفتراض�ة وق�اس أثر تفشیها وانتشارها على 
ن�ة في البیئة العر��ة وحیث أن ال�احثین سوف �قومان بدراسة ذلك من تجارة الذهب والفضة االلكترو 

وجهة نظر المستثمر المسلم المتأثر والمستجیب ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة الغراء وحیث أنه من الواجب 
على المسلم معرفة ما یلزم من أحكام الحالل والحرام في هذا النوع من التعامالت المال�ة لما تتمیز �ه 

ارة الذهب والفضة من أنها تختص �األثمان المتخذة من الذهب والفضة سواء �انت هذه األثمان على تج
 هیئة الحلي أو �انت مسكو�ة على هیئة النقود.

وعل�ه فإن مشكلة ال�حث تتمثل في معرفة وق�اس أثر انتشار النقود الرقم�ة المشفرة �وسیلة دفع 
التقلید�ة على حر�ة تجارة الذهب والفضة عبر المنصات  مبتكرة وجدیدة ومختلفة عن وسائل الدفع

االلكترون�ة المتخصصة وذلك في إطار أحكام الشر�عة اإلسالم�ة الغراء. 
 فرض�ة ال�حث:

) ≥α 0.05( "ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى  تتمثل فرض�ة ال�حث الرئ�سة �التالي
رة الذهب والفضة االلكترون�ة وذلك في ظل أحكام الشر�عة للنقود الرقم�ة المشفرة على حر�ة منصات تجا

 االسالم�ة.
 والتي یتفرع منها الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:

) لمعرفة المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة ≥α 0.05ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى (. 1
 ي ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة.المشفرة على ب�ع وشراء الذهب والفضة عبر االنترنت وذلك ف

) لثقة المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة ≥α 0.05ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى (. 2
 المشفرة على ب�ع وشراء الذهب والفضة عبر االنترنت وذلك في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة.

510



) لتوافر وسطاء مالیین مختصین �النقود ≥α 0.05ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى (. 3
 الرقم�ة المشفرة على ب�ع وشراء الذهب والفضة عبر االنترنت وذلك في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة.

 متغیرات ال�حث:
 .النقود الرقم�ة المشفرةالمتغیر المستقل:  •
 .أسواق الذهب والفضة االلكترون�ةالمتغیر التا�ع:  •
 �عة االسالم�ة. متغیر وس�ط: أحكام الشر  •

 هدف ال�حث:
یهدف ال�حث �شكل رئ�س إلى دراسة وتحلیل طب�عة النقود الرقم�ة المشفرة ومال�سات ظهورها 
و�ذلك أسواق الذهب والفضة االلكترون�ة ومناقشة وتوض�ح أحكام الشر�عة اإلسالم�ة فیهما ومن ثم ق�اس 

اق الذهب والفضة االلكترون�ة في ظل أحكام مدى تأثیر انتشار النقود الرقم�ة المشفرة على حر�ة أسو 
 الشر�عة االسالم�ة.

 أهم�ة ال�حث:
 تأتى أهم�ة الدراسة على المستوى العلمي والتطب�قي �ما یلي:

 األهم�ة العلم�ة: . 1
 مسایرة هذا ال�حث للتطورات العالم�ة الحدیثة في مجال التجارة االلكترون�ة.  •
تطرقت لموضوع النقود الرقم�ة المشفرة مقارنة �الدراسات  قلة الدراسات وال�حوث العر��ة التي •

 االجنب�ة.
 التوجهات العلم�ة العالم�ة الرقم�ة الحدیثة.  •
ندرة الدراسات وال�حوث العر��ة التي تطرقت لموضوع النقود الرقم�ة المشفرة واألسواق االلكترون�ة  •

 طار اقتصادي وشرعي.إللذهب والفضة في 
 ت�ة الفقه�ة �أ�حاث علم�ة محكمة متخصصة في هذا الموضوع.العمل على إثراء المك •

 األهم�ة التطب�ق�ة: . 2
شهدت األعوام األخیرة توجهًا ملحوظًا ودینام�ك�ًا نحو اعتماد التقن�ات الرقم�ة في �افة مناحي  •

 الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة.
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صدار إرقم�ة مشفرة بدیال عن  صدار نقودإتلو�ح الحكومة الفلسطین�ة إلى إمكان�ة تبني فلسفة  •
صدار العملة الوطن�ة الرسم�ة لعدم القدرة الس�اس�ة على إالعملة الرسم�ة في ظل استمر تعذر 

 ذلك.
التزام المجتمع االسالمي �أحكام الشر�عة والرغ�ة الحثیثة لدى المستثمر�ن نحو معرفة احكام  •

والفضة ومیله نحو تجنب شبهة الوقوع  بف�ما یتعلف �مستجدات التعامل �الذهالشر�عة اإلسالم�ة 
 في المعامالت المحرمة.

محاولة إعانة المتاجر�ن �الذهب والفضة عبر منصات التجارة االلكترون�ة على االلتزام �أحكام  •
 الشر�عة ف�ما یتعلق �استخدام النقود الرقم�ة المشفرة.

 الدراسات السا�قة:
ه �عنوان النقود االفتراض�ة مفهومها وأنواعها وآثارها ) في دراسته لAl-Bahooth ،2017( ال�احثیرى 

االقتصاد�ة �أنه الزال غالب�ة المتعاملین �النقود االفتراض�ة رغم انتشارها غیر ملمین �خصائص ومزا�ا 
ومخاطر استخدامات هذه النقود �وسیلة دفع حدیثة و�خلص إلى أن هناك ضعفا في البن�ة التحت�ة لهذه 

قد �عرضها لهزات حادة عند مواجهة األزمات و�وصى �ضرورة ص�اغة قوانین منظمة  النقود االمر الذي
سراع مؤسسة النقد السعودي �إصدار نشرات توعو�ة �شأنها وهذا ما یتفق معه ال�احثان من إلها وضرورة 

 حیث حداثة ظهورها وعدم وضوح معالمها تماما �النقود الرسم�ة وهو ما دفع ال�احثان من خالل ال�حث
الحالي لب�ان حق�قتها وانواعها وتحلیل آثار استخداماتها �وسیلة دفع مستحدثة في أسواق التجارة �المعادن 

) في Al-Shemry ،2019النف�سة و�رى ال�احثان �أهمیتها المرتق�ة وهذا ما ذهب إل�ه أ�ضا الشمري (
 المهمة تراض�ة تعد من المسائلاالف دراسته �عنوان التأصیل الفقهي للعمالت االفتراض�ة من أن العمالت

 ال�احثالنقد�ة واتفق مع  العمالت أنواع من جدید تتعلق بنوع المعاصرة �ونها المال�ة المعامالت في الیوم
رواجها  الغرر إال أنه أشار إلى أنه إذا حصل من تخلو نها الأالمصدر وخلص إلى  في �ونها مجهولة

السلع فإنها تأخذ احكام األوراق النقد�ة وتص�ح بدیال  ق�م ستقا للت�ادل و�ها الوس�ط المعتمد وأص�حت
) (Al-Sheikh, 2019عنها وتعطى نفس األحكام التي أعطیت لها وهذا ما ذهب له ال�احثان اما الش�خ 

فقد ذهب لتحر�م التعامل �أشهر أنواع النقود االفتراض�ة وهي عملة البتكو�ن في ظل وضعها ونظامها 
ى أنه توقع أن یتم صدور نقود افتراض�ة مقبولة من الناح�ة الشرع�ة في قابل األ�ام وشروطها الحال�ة إل

وأوصى العلماء المعاصر�ن �التفكیر مل�ا والعمل لتنق�ة نظامها من المخالفات الشرع�ة من الشوائب �ما 
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 لمنته�ةا واإلجارة �الشراء لآلمر المرا�حة مثل اإلسالم�ة المصارف في التمو�ل لص�غ حدث �النس�ة
صدار إ) في دراسته �عنوان ضوا�ط عمل�ة Sumairan ،2019وغیرها و�تفق معه سمیران ( �التمل�ك

ن النقود االفتراض�ة من المستجدات المعاصرة أدراسة تحلیل�ة نقد�ة من حیث  –النقود والعمالت الرقم�ة
فیها لغموضها بین مؤ�د دت إلى ت�این وجهات النظر أوالتي جاءت ولیدة التقدم التكنولوجي الهائل 

صدار النقود المت�عة إنه �مكن اعت�ارها واعتمادها إذا تقیدت بتعل�مات وضوا�ط أومعارض وخلص إلى 
ن هناك تطورا متسارعا في التعامل مع النقود أمن قبل الجهات الرسم�ة وهذا ما یتفق معه ال�احثان من 

ادة هندستها وتهذیبها �ما یتوافق مع الشر�عة االفتراض�ة في المجتمعات االسالم�ة سوف �فضي إلى إع
االسالم�ة و�حترم خصوصیتها في المستقبل األمر الذي دفع ال�احثان لدراسة آثارها المستقبل�ة على حر�ة 

 .منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ة وذلك في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة
 منهج ال�حث:

اسة قام ال�احثان �استخدام المنهج الوصفي التحلیلي والذي �قوم على لتحقیق فهم أعمق للظاهرة محل الدر 
دراسة الواقع القائم نظرا لغ�اب مفهوم واحكام وضوا�ط النقود االفتراض�ة وعمال �ما هو مت�ع في جل 

 األ�حاث والدراسات الشرع�ة واالنسان�ة التي تعالج األحداث والظواهر الجدیدة.
 خطة ال�حث:

تقس�م ال�حث إلى أر�عة م�احث رئ�س�ة ومن ثم اختتامه �النتائج والتوص�ات على النحو قام ال�احثان ب
 التالي:

 .نشأة النقود الرقم�ة المشفرة وحق�قتها ول:الم�حث األ 
 .: منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ةالم�حث الثاني

 .قود الرقم�ة المشفرةالحكم الشرعي في ب�ع وشراء الذهب والفضة بواسطة الن الم�حث الثالث:
: ق�اس أثر انتشار العملة الرقم�ة المشفرة على عمل�ات تجارة الذهب والفضة عبر الم�حث الرا�ع

 المنصات االلكترون�ة في إطار احكام الشر�عة االسالم�ة.
 الخاتمة وتحتوي النتائج والتوص�ات.
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 نشأة النقود الرقم�ة المشفرة وحق�قتها :ولالم�حث األ 
القتصادیون على توس�ع مفهوم النقود حیث اعتبروا أن النقود هي جم�ع األش�اء التي أجمع ا

تتمتع �القبول العام في سداد الدیون وسداد ق�م السلع والخدمات والتي تستخدم �شكل عام �وس�ط في 
ن أي وس�ط للت�ادل ف�ما أ) و�التالي �مكن اعت�ار Al-Assar & Al-Halby ،2010( عمل�ة الت�ادل

ن �كون هذا الوس�ط قادرا على أداء الوظائف أین سلعتین أو خدمتین أو أكثر �مثا�ة نقود �شرط ب
) وتتمثل Al-Shamry ،2009ن �حظى �قبول عام لدى أطراف الت�ادل (أالتكمیل�ة األخرى للنقود و 

ار وأداة الوظائف التكمیل�ة للنقود في قدرتها على توفیر مق�اس للق�مة ووس�ط للت�ادل وأداه لالدخ
ن هناك مجموعة من المواصفات الواجب توافرها في النقود أ) و Shamea ،2002( للمدفوعات اآلجلة

والتي من أشهرها التعمیر �معنى القدرة على الث�ات الزمني نسب�ا وسهولة الحمل وسهولة التجزئة وان 
ن تتمتع �السیولة الحاضرة أتخضع لعامل الندرة النسب�ة �حیث ال �كون من السهل التوسع في إصدارها و 

)Jaber ،2002ذهب القانونیون إلى تضییق ذلك بوضع تعر�ف قانوني خالص تمثل في شرط  ) بینما
 أن تحدد النقود من خالل القانون و�التالي فإن قوة النقود وقبولها العام نشأت �موجب تعز�ز القانون لها.

ة هذا الموضوع مشتقة من التعر�فات ولقد جاءت �عض التعر�فات في األدب�ات االسالم�ة جه
السا�قة حیث عرف ابن خلدون النقود �ما یتفق مع المدرسة القانون�ة �أنها السكة أي الختم على الدنانیر 

) و�ذلك فإن قض�ة األوراق النقد�ة من القضا�ا Ibnkhaldoun ،2008والدراهم المتعامل بها بین الناس(
القتصاد والشر�عة اإلسالم�ة والمصادر والمراجع فیها قلیلة إلى حد ما التي لم ت�حث �ثیرا من قبل علماء ا

ومن الناح�ة الواقع�ة فإن فقهاء المسلمین األوائل لم �عرفوا النقود الورق�ة �ونها قد ظهرت في الثالثینات 
) Samhan & Yamen،2011( من القرن الماضي عقب الكساد الكبیر ثم أص�حت على مستوى العالم

ل�احثان إلى اتجاه المدرسة االقتصاد�ة الموسع والتي تمیز بین العمالت والنقود إذا تعتبر النقود و�میل ا
 أكثر اتساعا وتتجاوز ما �مكن وصفه �العمالت التي �شترط في صدورها سلطة القانون ورقا�ة الدولة.

قود الرقم�ة وفي هذا االتجاه وتحت وطأة وتطورات التكنولوج�ا فقد بدأت عمل�ة طرح فكرة الن
"، Satoshi Nakamoto"ساتوتشي ناكاموتو  المشفرة من طرف مبرمج استعمل اسم مستعار عرف بـ

) وعّرفها �أنها نظام نقدي جدید للدفع Nakamoto ،2008، (2008وقدمها في �حث نشره في عام 
، دون االعتماد على اإللكتروني، و�أن التعامل بها وتحو�لها �كون م�اشر بین مستخدمین �طر�ق الند للند

طرف وس�ط وهذه العملة ترتكز على التشفیر بین طرفین، وتبنى على نظام مجهول�ة المعامالت 
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اإللكترون�ة، وذلك بهدف االبتعاد عن مر�ز�ة البنوك الكبرى، فهي ال تخضع لرقا�ة من قبل البنوك 
 �أنواعها المختلفة والهیئات وال تخضع لقوانین البنوك.

العلم�ة تعرف النقود االفتراض�ة المشفرة �أنها تمثیل رقمي للق�مة، �صدر بواسطة ومن الناح�ة 
مطور�ن خاصین �اعت�اره وحدة حساب، و�مكن الحصول عل�ه وتخز�نه والوصول إل�ه والتعامل �ه 

)IFM ،2008إلكترون�ا، و�ستخدم لمجموعة متنوعة من األغراض عند اتفاق طرفین على استعماله (
أخرى فهي تمثیل رقمي لق�مة نقد�ة ل�ست صادرة عن بنك مر�زي أو عن سلطة عامة، ومن ناح�ة 

ول�ست مرت�طة �الضرورة �العملة الورق�ة، ولكنها مقبولة لدى أشخاص طب�عیین أو اعت�ار�ین �وسیلة 
 ) و�التالي فهي نقود افتراض�ة تعملEBA ،2014للدفع، و�مكن نقلها وتخز�نها أو تداولها إلكترون�ا (

خارج نظام النقد الرسمي، �ونها تمثیًال رقم�ًا للق�مة النقد�ة صادر عن جهة غیر البنك المر�زي 
 Deutscheوالمؤسسات االئتمان�ة، وتستمد ق�متها من الثقة الكائنة في القبول الطوعي لها (

Bundesbank ،2014�� ان مادي ) وعل�ه �خلص ال�احثان إلى أن النقود االفتراض�ة المشفرة ل�س لها
ملموس أو وجود فیز�ائي وهي منتجة بواسطة برامج حاسو��ة وال تخضع للس�طرة أو التحكم فیها من 
جانب بنك مر�زي أو أي إدارة رسم�ة دول�ة، یتم استخدامها عن طر�ق اإلنترنت في عمل�ات الشراء والب�ع 

 ها.  أو تحو�لها إلى عمالت أخرى، وتلقى قبوال اخت�ار�ا لدى المتعاملین فی
تعد من أحدث أشكال النقود الرقم�ة، والتي شاع  و�خلص ال�احثان إلى أن النقود الرقم�ة المشفرة

وانتشر استخدام التعامل بها في العقدین األخیر�ن، في �ثیر من الدول نظرا النخفاض تكلفتها، وسهولة 
، وهي عمالت ُتنشأ بواسطة استعمالها، وسرعتها حیث یتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أ�ة وسائط أخرى 

 نظام متكامل تقن�ا، بواسطة فرد، أو مجموعة، أو شخص�ة معروفة، أو بال هو�ة.
 منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ة: الم�حث الثاني

�عد الذهب والفضة سلعتین مهمتین للجنس ال�شري منذ بدء الخل�قة، وهما من السلع التي ز�نها 
الناس، لذلك فهي مرغو�ة ومتداولة �كثرة �ونها من الز�نة و�ونها �انت النقد  هللا تعالى وحببها إلى

 األموال فیها منذ ظهور المستخدم حتى زمن قر�ب مضى وأحد أهم السلع التي �مكن استثمار
والتسوق عبر اإلنترنت فقد �ان من الطب�عي أن یتم تداول الذهب والفضة عبر  التجارة اإللكترون�ة مجال

درج السوق المر�زي لبورصة الذهب العالم�ة تحت سوق الس�ائك أي أن بورصة الذهب حیث ین اإلنترنت
العالم�ة جزء أصیل من سوق الس�ائك والتي توفر عقود بورصة الذهب العالم�ة إمكان�ة تداوله من خالل 
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) و�تم تداول بورصة Bullion Market ،2014منصات تداول وعقود مقابل فروقات ومنتجات أخرى (
العالم�ة من خالل سوق الس�ائك وهو سوق یتداول من خالله ال�ائعون والمشترون الذهب والفضة  الذهب

والمشتقات المرت�طة بهما وفي لندن ُ�عرف سوق الس�ائك �أنه منصة تداول سوق الس�ائك العالم�ة الرئ�سة 
�ائك المصدر للذهب والفضة و�عرف سوق الس�ائك عموًما �سوق تداول الذهب والفضة و�عد سوق الس

الرئ�س ألسعار تداول الذهب والفضة على مدار الیوم وتوجد أسواق متعددة للس�ائك في جم�ع أنحاء 
العالم في نیو�ورك وطو�یو وز�ورخ ولندن وتتمیز أسواق الس�ائك عادًة عن األسواق المعاكسة �ما أن 

م إلكترونً�ا أو عبر الهاتف و�مكنتداوالت سوق الس�ائك لدیها معدل دوران مرتفع من المعامالت التي تت
أح�اًنا استخدام الذهب والفضة المتداوالن في سوق الس�ائك �استثمار آمن أو تحوط من التضخم الذي قد 

) Mitchell ،2019یؤثر على ق�مة التداول، و�عد سوق الس�ائك في لندن أكبر سوق للس�ائك في العالم (
العالم�ة والطر�قة الرئ�سة تكون من خالل العقود اآلجلة التي وهناك عدة طرق للتداول في بورصة الذهب 

هي ع�ارة عن اتفاق لب�ع أو شراء شيء ما مثل الذهب في تار�خ مستقبلي، وشراء العقود اآلجلة للذهب 
ال �عني امتالك الذهب �شكله المادي و�قوم المتداول الیومي �إغالق جم�ع الصفقات �شكل یومي، 

) Folger ،2019ًة بناًء على الفرق بین سعر الشراء وسعر الب�ع أو العكس(و�حقق ر�ًحا أو خسار 
و�لكترون�ا یتم تداول الذهب من خالل منصات التداول االلكتروني الیومي للذهب حیث یتم في حر�ة 
سعر�ة على المدى القصیر، وعند تداول الذهب ال یتم االستحواذ عل�ه أو التعامل معه فعلً�ا، بل یتم 

الذهب عن طر�ق المعامالت اإللكترون�ة واألر�اح أو الخسائر هي فقط التي تنعكس على حساب تداول 
 التداول.

اما �خصوص الفضة فإنها �ختلف تداولها عن الذهب، حیث ال یتم تداول الفضة فقط �أصول 
 مال�ة حیث أن هذا المعدن الثمین له استخدامات صناع�ة واسعة ومع ذلك، فإن معظم المستثمر�ن
یتحولون إلى تداول الفضة إلمكان�ة االستفادة من تقل�ات األسعار و�طلق على الفضة في أغلب األح�ان 
اسم ذهب الفقیر وعلى الرغم من اختالف أساس�ات الفضة عن الذهب، إال أن هناك ارت�اًطا قوً�ا بین 

ن وتسببت األزمة سعر الذهب وسعر الفضة حیث یتم تداول المعادن الثمینة من قبل نفس المستثمر�
في منح الذهب تقدًما واضًحا على الفضة  )ThinkMarkets ،2019( 2008المال�ة العالم�ة في العام 

و�سرعة حذت أسعار الفضة حذو أسعار الذهب �مز�د من التقل�ات وطالما استمر تداول المعدنین في 
 .أسعارهما قائًمالق�متهما النقد�ة، فمن المتوقع أن �ظل االرت�اط بین  الغالب نظًرا
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 الحكم الشرعي في ب�ع وشراء الذهب والفضة بواسطة النقود الرقم�ة المشفرة: الم�حث الثالث
�متاز التشر�ع اإلسالمي �السعة والمرونة مما �جعله قادرًا على التجاوب مع المستجدات 

جتمعات اإلنسان�ة، وقد والحوادث والتطورات التي تلحق �المسائل الفقه�ة، �ما �حقق مصالح األفراد والم
أفردت الشر�عة مساحة �بیرة من المرونة في �اب المعامالت على وجه الخصوص إذ األصل فیها 
الجواز، واألصل في الشروط والوسائل التي تعقد بها العقود الجواز أ�ضا وهذا قول جمهور الحنف�ة، وقول 

-Ibn Taymiah ،1422h،( )Ibn Nujaim ،1999( ،)Alللمالك�ة، والشافع�ة، والحنابلة، (
Thakherah ،1994(، )Al-Seuty ،1990(، )Al-Hanbly ،non و�هذا تكون قد تر�ت المجال (

رح�ا لإلبداع واالبتكار، سواء في العقود نفسها من حیث إنشاء عقود جدیدة لم تكن في الصدر األول، أو 
لقواعد العامة والضوا�ط التي تحكم اإلفادة من النتاج ال�شري عند اآلخر�ن ما دام لم �صطدم هذا �ا

) وال شك أن وسائل االتصال الحدیثة أحدث نقلة نوع�ة وفر�دة في Mohammed ،2006المعامالت (
مسألة التعاقدات، �ونها قادرة على تقصیر المسافات واختصار األوقات وتوفیر الجهود واألموال، و�التالي 

وتجاو�ت معه ما لم یؤِد هذا إلى الضرر أو الغرر، أو  فقد تعاطت الشر�عة اإلسالم�ة مع هذا التقدم
 ).Mohammed،et al ،2006یتعارض مع  مقصد من مقاصد الشرع التي من أجلها شرع هذا العقد (

ومسألة ب�ع الذهب والفضة عبر المنصات اإللكترون�ة من المسائل التي ألقت �ظاللها على 
من العلماء ودور اإلفتاء والمواقع االلكترون�ة المعن�ة طاولة ال�حث وقد تصدى لهذه المسألة العدید 

�الفتوى، وقد تعددت اآلراء واألفهام في هذه المسألة ولعل سبب الخالف یرجع إلى عدم إمكان�ة التقا�ض 
 مما قد �فضي إلى ر�ا النسیئة، وف�ما یلي یناقش ال�احثان الموضوع على النحو التالي:

 لذهب�ة والفض�ة.أوًال: ب�ع وشراء المشغوالت ا
 ،یرى �عض الفقهاء مشروع�ة ب�ع وشراء المشغوالت الذهب�ة والفض�ة عبر المنصات االلكترون�ة

وقد اكتفى ال�احثان �العرض لهذا الرأي دون تناول القول الشائع �عدم مشروع�ة ذلك إال من خالل -
�ون الذهب والفضة المصنعین  ؛-الو�یل أو المواعدة �الب�ع �ون الحدیث في النقطة التال�ة سیتضمنها

أص�حا �التصن�ع جنسًا آخر فهو أقرب إلى سائر السلع، ولم یبق جنسًا ر�و�ًا وانتفت عنه علة الثمن�ة 
�انتفائها في المعكرونة المصنعة من الدقیق، و�التالي ال �شترط التقا�ض،  الموجودة في الس�ائك الذهب�ة،

وابن الق�م، وفي شأن ذلك �قول ابن ت�م�ة: (والعلة في تحر�م ر�ا وقد تصدى لهذا القول قد�مًا ابن ت�م�ة 
الفضل الكیل أو الوزن مع الطعم، وهو روا�ة عن أحمد، و�جوز ب�ع المصوغ من الذهب والفضة �جنسه 
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من غیر اشتراط التماثل، و�جعل الزائد في مقابلة الصنعة ل�س بر�ا وال �جنس بنفسه، فی�اع خبز بهر�سة 
ومما سبق  �ظهر لنا رجحان هذا القول،  )Ibn Taymiah ،1987(، وسمسم �شیرج) وز�ت بز�تون 

النتفاء الثمن�ة الموج�ة للمنع، ولحاجة الناس لذلك ورفع الحرج والمشقة عنهم، ولتفو�ت الفرصة على 
الشارع ب�ع الرطب  وألن الشر�عة راعت ف�ما دون ذلك، فقد قال ابن الق�م: (قد جوز إضاعة الصنعة،

لتمر لشهوة الرطب، وأین هذا من الحاجة إلى ب�ع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى ب�عه وشرائه؟ فلم �ا
، Al-Jawzyaیبق إال جواز ب�عه �ما ت�اع السلع؛ فلو لم �جز ب�عه �الدراهم فسدت مصالح الناس) (

1428.( 
 ثان�ًا: ب�ع وشراء الس�ائك الذهب�ة والفض�ة.

حدیثًا على ضرورة حصول التقا�ض في ب�ع الذهب والفضة التقت �لمة الفقهاء قد�مًا و 
، َوالشَّ  ِة، َواْلُبرُّ ِ�اْلُبرِّ ُة ِ�اْلِفضَّ ِعیُر الخالصین؛ لقول رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: (الذََّهُب ِ�الذََّهِب، َواْلِفضَّ

ِعیِر، َوالتَّْمُر ِ�التَّْمِر، َواْلِمْلُح ِ�اْلِمْلِح، ِمْثًال �ِ  ِمْثٍل، َسَواًء ِ�َسَواٍء، َیًدا ِبَیٍد، َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اْألَْصَناُف، ِ�الشَّ
) 3/1211( )،1587َفِب�ُعوا َ�ْ�َف ِشْئُتْم، ِإَذا َ�اَن َیًدا ِبَیٍد) والذي أخرجه االمام مسلم في صح�حه برقم (

 ِ)Al-Nasabory ،2006رون�ة �الطر�قة ) ولذلك ال �صح ب�ع الذهب عن طر�ق المنصات االلكت
المعهودة ما لم �حصل التقا�ض منعًا للر�ا، إال أنه �مكن القول �مشروع�ة ب�ع الذهب الخالص و�ذلك 
المشغوالت الذهب�ة عند الفقهاء الذین قالوا �عدم انتفاء الثمن�ة عن طر�ق المنصات االلكترون�ة �الطرق 

 التال�ة وهي على غیر سبیل الحصر.
صورة مواعدة و�ستلم ثمن الذهب �صورة أمانة وال یتم العقد إال عند استالم  أن �كون األمر على. 1

 ).Al-Demshqy ،2015المشتري للذهب، والذهب �قید للمشتري و��قى بید ال�ائع �أمانة (
�جوز ب�ع الذهب والفضة على االنترنت �شرط �التقا�ض الفوري بین ال�ائع والمشتري، �حیث �حول . 2

ى حساب ال�ائع م�اشرة، و�قوم ال�ائع بتسل�م الذهب أو الفضة للمشتري عن طر�ق و�یله، المشتري الثمن إل
 ).Moshwaqa ،2018وهذا ما أفتت �ه المعاییر الشرع�ة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة (

اسم أن �كون الذهب مملو�ًا لل�ائع وموجودًا لد�ه، و�ذا قام العمیل �شرائه �قوم ال�ائع �فرزه، وتسجیله �. 3
العمیل الخاص، سواء عن طر�ق رقم السب�كة، أو غیر ذلك من الطرق التي یتم من خاللها تعیین وتمییز 
ذهب هذا العمیل عن غیره ففي هذه الحال ال حرج من شراء الذهب من خالل المنصة االلكترون�ة، 

 ).Demshqy-Al،et al  ،2015( و�كون هذا التقیید والفرز �مثا�ة الق�ض الحق�قي
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 الثًا: النقود الرقم�ة المشفرة.ث
تعددت أراء الفقهاء المعاصر�ن في حكم مشروع�ة التعامل �النقود الرقم�ة المشفرة بین الرفض والقبول 

 على النحو التالي:
 الرأي األول: عدم مشروع�ة التعامل �النقود الرقم�ة المشفرة

وفتوى دار اإلفتاء ، )Allam ،2017وهو قول األغلب�ة و�ه صدرت فتوى دار اإلفتاء المصر�ة (
 دلة أصحاب هذا الرأي:أوف�ما یلي أهم ، الفلسطین�ة

یرى أصحاب هذا الرأي أن إصدار النقود الرقم�ة المشفرة ف�ه تعدي على السلطة المر�ز�ة  .1
و�عتر�ه االفت�ات؛ ألن المخول في إصدار النقود األمام وحده، وال بد له من تفو�ض من �قوم 

یتمیز الخالص من المغشوش في المعامالت، و�تقى الغش فیها �ختم السلطان بهذه الوظ�فة ل
جاء في اإلقناع (ین�غي للسلطان  وقد )Ibn Taymiah, et al, 1987( علیها �النقش المعروف

 .(Abunnaja, 2015)أن �ضرب لهم فلوسا تكون �ق�مة العدل في معامالتهم من غیر ظلم) 
بدوره رة محفوف �المخاطر الكبیرة، ومنها تقلب األسعار الذي یؤديالتعامل �النقود الرقم�ة المشف .2

الى عدم االستقرار النسبي في ق�متها، مما یترتب عل�ه فساد معامالت الناس وشیوع الضرر، 
وفي هذا �قول ابن الق�م: (والثمن هو المع�ار الذي �ه �عرف تقو�م األموال، ف�جب أن �كون 

ینخفض؛ إذ لو �ان الثمن یرتفع و�نخفض �السلع لم �كن لنا ثمن محدودا مضبوطا ال یرتفع وال 
نعتبر �ه المب�عات، بل الجم�ع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن �عتبرون �ه المب�عات حاجة ضرور�ة 
عامة، وذلك ال �مكن إال �سعر تعرف �ه الق�مة، وذلك ال �كون إال بثمن تقوم �ه األش�اء، 

وم هو �غیره؛ إذ �صیر سلعة یرتفع و�نخفض، فتفسد معامالت و�ستمر على حالة واحدة، وال �ق
الناس، و�قع الخلف، و�شتد الضرر، �ما رأیت من فساد معامالتهم والضرر الالحق بهم حین 
اتخذت الفلوس سلعة تعد للر�ح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنا واحدا ال یزداد وال 

 .Al-Jawzya, 1987)یرها لصلح أمر الناس) (ینقص بل تقوم �ه األش�اء وال تقوم هي �غ
مجهول�ة إصدار النقود الرقم�ة المشفرة �خالف أصال من أصول الشر�عة وهو النهي عن الغرر  .3

)Al-Najdy ،1998( ،.وال ر�ب أن جهالة المصدر والضامن تفضي الى غرر فاحش ومتحقق 
-Alعدم التر�ح والتمو�ل (فلسفة إصدار النقود الرقم�ة المشفرة �خالف مقصد الشر�عة في  .4

Jumaily, 2019(،  فاإلصدار �الدرجة األولى یهدف الى مراعاة حال الناس وتحقیق مصالحهم
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(وال یتجر ذو السلطان في الفلوس أصال؛ �أن �شتري نحاسا  :وفي شأن ذلك �قول ابن ت�م�ة
ا؛ بل �ضرب ما ف�ضر�ه فیتجر ف�ه وال �أن �حرم علیهم الفلوس التي �أیدیهم و�ضرب لهم غیره

�ضرب �ق�مته من غیر ر�ح ف�ه؛ للمصلحة العامة و�عطي أجرة الصناع من بیت المال فإن 
التجارة فیها �اب عظ�م من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم �ال�اطل؛ فإنه إذا حرم المعاملة بها 
حتى صارت عرضا وضرب لهم فلوسا أخرى: أفسد ما عندهم من األموال بنقص أسعارها 

Pظلمهم فیها وظلمهم فیها �صرفها �أغلى سعرها) (ف�

 
PIbn Taymiah, et al, 1987(،  و�عزز

ابن الق�م ذلك ف�قول: (و�منع من إفساد نقد الناس وتغییرها، و�منع من جعل النقود متجرا، فإنه 
بذلك یدخل على الناس من الفساد ما ال �علمه إال هللا، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال، 
یتجر بها، وال یتجر فیها، و�ذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من االختالط �ما أذن في المعاملة 

 .Ibn Alqaem,1991)�ه (
الرأي الثاني: جواز التعامل �النقود الرقم�ة المشفرة، وممن قال �ه الد�تور نا�ف الجمعي، والد�تور 

 .)Mohamdy, 2019سالم ابراه�م سو�لم (
 القول جواز التعامل �النقود الرقم�ة المشفرة وف�ما یلي أهم األدلة التي استدلوا بها.یرى أصحاب هذا 

 ).Al-Seuty,1990إن األصل في األش�اء اإل�احة (. 1
�حكم ما آلت إل�ه في الواقع من أنه �متلك بها غیرها من  إن النقود الرقم�ة المشفرة مال متقوما شرعا؛. 2

 ).Sheikh,2019-Al( العمالت والسلع والخدمات
إن النقود الرقم�ة المشفرة تقوم في الجملة رغم عدم إصدارها من جهة حكوم�ة وال یوجد حد اقتصادي . 3

 ).Sheikh, et al ,2019-Al( أو شرعي للنقود �منع من ذلك
تخضع العملة لسلطان العرف وفي ذلك �قول اإلمام مالك: (ولو أن الناس أجازوا بینهم الجلود حتى . 4
 .   Al-Seuty, et al, 1990)ون لها سكة وعین لكرهتها أن ت�اع �الذهب والورق نظرة) (تك

و�عد النظر ف�ما سبق �ستخلص ال�احثان إلى أن النقود الرقم�ة المشفرة أص�حت واقعا ملموسا �حاكي 
تحقق وال �جزم ب ،تطور الح�اة ال�شر�ة إال أنه �حفها الكثیر من الغموض من جهة الحصول والتداول

وفي حین  ،الغرر الفاحش من عدمه لعدم الوقوف على آل�ات العمل في النقود الرقم�ة المشفرة المتجددة
أن النقود الرقم�ة المشفرة تتقاطع مع الشر�عة اإلسالم�ة في مقصدي التداول والرواج في األموال ولكنها 

د الرقم�ة المشفرة �اتت حاضرة قد تخالفها في مقصدي الحفظ والوضوح و�خلص ال�احثان إلى أن النقو 
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�قوة في ح�اتنا المعاصرة وهذا یتطلب ضرورة العمل على تنق�ة آل�اتها ونظامها من المحظورات الشرع�ة، 
 وض�طها �ما �كفل تحقیق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم.

 الدراسة المیدان�ة: الم�حث الرا�ع
ت شراء و��ع الذهب والفضة عبر االنترنت في ق�اس أثر انتشار العملة الرقم�ة المشفرة على عمل�ا

 إطار احكام الشر�عة االسالم�ة
 :النظري للدراسة المیدان�ة اإلطارأوًال: 
 :منهج�ة الدراسة )1(

استخدم ال�احثان المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهدف إلى توفیر الب�انات والحقائق عن المشكلة 
 ا.موضوع الدراسة لتفسیرها والوقوف على دالالته

 :طرق جمع الب�انات )2(
اعتمد ال�احثان لتحقیق أهداف الدراسة المیدان�ة واخت�ار فروضها على نوعین من الب�انات هما الب�انات 
األول�ة المتمثلة بدراسة الجانب المیداني بتوز�ع قائمة استقصاء لدراسة �عض مفردات الدراسة وحصر 

لثانو�ة المتمثلة �الكتب والدور�ات والمنشورات وتجم�ع المعلومات الالزمة في موضوعها والب�انات ا
الخاصة المتعلقة �الموضوع قید الدراسة. 

 :مجتمع وعینة الدراسة )3(
) مجتمع الدراسة المتمثل في مكاتب الصرافة المعتمدة في المحافظات 3یبین جدول رقم (

(سلطة النقد  01/01/2020مكت�ا وفقا لسلطة النقد الفلسطین�ة بتار�خ  55 الجنو��ة من فلسطین وعددها
) و�بین �ذلك العینة المستردة من مجتمع الدراسة و�ذلك النس�ة المئو�ة لالسترداد 2020 ،الفلسطین�ة

حیث استخدم ال�احثان طر�قة المسح الشامل وتم توز�ع قائمة االست�انة على جم�ع أفراد مجتمع الدراسة 
رض�ة وتمكن ال�احثان من االعتماد علیها في % وهي نس�ة م69.09و�صفة عامة بلغت نس�ة االسترداد 

 فهم وتحلیل الدراسة.
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 )3جدول رقم (
مجتمع الدراسة 

 الفئة .م
عدد

 المجتمع
عدد المسترد 
 من المجتمع

النس�ة المئو�ة

 %00.00 0 2 مكاتب الصرافة في محافظة شمال غزة 1
 %82.75 24 29 مكاتب الصرافة في محافظة غزة 2
 %50.00 3 6 افة في محافظة الوسطىمكاتب الصر  3
 %71.43 10 14 محافظة خانیونسمكاتب الصرافة في  4
 %25.00 1 4 مكاتب الصرافة في محافظة رفح 5

 %69.09 38 55 المجموع

 من اعداد ال�احثین بناًء على نتائج التحلیل االحصائي
ظرا لتحقق الشروط المطلو�ة و�عد تفحص قوائم االست�انة المستلمة لم یتم است�عاد أي منها ن

 قائمة استقصاء. 38لإلجا�ة علیها، و�ذلك �كون عدد قوائم االست�انة الخاضعة للدراسة 
 :أداة الدراسة(4) 

 تم إعداد قائمة استقصاء وتقس�مها إلى جزأین �ما یلي:
المحافظة ول فقط على ب�ان نظرا لحساس�ة عمل مكاتب الصرافة فقد اقتصر الجزء األ الجزء األول:* 

 التي �عمل بها المكتب دون التطرق ألي ب�انات أخرى.
�ق�س أثر النقود الرقم�ة المشفرة على حر�ة منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ة  الجزء الثاني:* 

وذلك في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة و�شتمل على ثالثة محاور تغطي أ�عاد المتغیر المستقل من 
ن في ظل اطالعهما على أدب�ات الموضوع وتمثلت في المعرفة �النقود الرقم�ة المشفرة وجهة نظر ال�احثی

فقرات معبرة  5ومن ثم ثقة المستثمر�ن المالیین بها وتوافر وسائط تداولها �حیث یتكون �ل محور من 
ون�ة و�ذلك محور را�ع یتعلق �المتغیر التا�ع المتمثل في حر�ة منصات تجارة الذهب والفضة االلكتر 

فقرات أ�ضًا وقد �انت اإلجا�ات على �ل فقرة من فقرات قائمة االست�انة وفق مق�اس ل�كرت  5مكون من 
 ) التالي:4الخماسي حسب جدول رقم (
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 )4( جدول رقم
 مق�اس اإلجا�ة على الفقرات

 التصن�ف
موافق 
 تماما

 غیر موافق محاید موافق
غیر موافق

 مطلقا

 1 2 3 4 5 الدرجة

 ال�احثین بناًء على مق�اس ل�كرت الخماسيمن اعداد 

 صدق وث�ات أداة الدراسة. (5)
 صدق فقرات قائمة االست�انة:) 1

 تم التأكد من صدق فقرات قائمة االست�انة �طر�قتین وهما:
 الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمین): •

مین من أعضاء الهیئة قام ال�احثان �عرض أداة الدراسة في صورتها األول�ة على مجموعة من المحك
التدر�س�ة في �ل�ات االقتصاد واالدارة في الجامعات الفلسطین�ة من المتخصصین في المحاس�ة 

واإلحصاء والمجاالت ذات العالقة. 
 صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االست�انة: •

 30غ حجمها تم حساب االتساق الداخلي لفقرات قائمة االست�انة على عینة دراسة استطالع�ة بل
مفردة وذلك �حساب معامالت االرت�اط بین �ل فقرة والدرجة الكل�ة للمحور التا�عة له وتبین أن معامالت 

 rوق�مة  0.05)، حیث أن الق�مة االحتمال�ة لكل فقرة أقل من 0.05االرت�اط دالة عند مستوى داللة (
تعتبر فقرات قائمة االست�انة صادقة لما  ، و�ذلك0.392الجدول�ة والتي تساوي  rالمحسو�ة اكبر من ق�مة 

 وضعت لق�اسه.
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:) 2

تبین أن معامالت االرت�اط بین معدل �ل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات 
 rوق�مة  0.05، حیث إن الق�مة االحتمال�ة لكل فقرة اقل من 0.05االست�انة دالة عند مستوى داللة 

 .0.392الجدول�ة والتي تساوي  rمن ق�مة  أكبرالمحسو�ة 
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 ث�ات فقرات أداة الدراسة. )5(
أجرى ال�احثان خطوات الث�ات على العینة االستطالع�ة نفسها �طر�قتین هما طر�قة التجزئة النصف�ة 

 ومعامل ألفا �رون�اخ.
 : Split-Half Coefficientطر�قة التجزئة النصف�ة  .أ
مل ارت�اط بیرسون بین معدل األسئلة الفرد�ة الرت�ة ومعدل األسئلة الزوج�ة الرت�ة لكل �عد تم إ�جاد معا

-Spearmanمعامل ارت�اط سبیرمان براون للتصح�ح ( االرت�اط �استخدامتصح�ح معامالت  وقد تم
Brown Coefficient 77( المعادلة التال�ة) حسبTEisinga, A, 201277T :(

االرت�اط وقد تبین أن هناك معامل ث�ات �بیر نسبً�ا لفقرات االستب�ان  معامل الث�ات= حیث ر معامل
 مما �مكن ال�احثان على استخدام قائمة االست�انة �كل طمأنینة. 0.799حیث بلغ 

 :Cronbach’s Alpha�رون�اخ طر�قة ألفا   .ب
 ,77TRitteerالث�ات ( استخدم ال�احثان طر�قة ألفا �رون�اخ لق�اس ث�ات االست�انة �كل �طر�قة ثان�ة لق�اس

N, 201077T وقد تبین أن معامالت الث�ات وجدت مرتفعة سواًء لالست�انة �كل او في �ل محور من (
بینما بلغت  0.787فقرات على حدا حیث بلغت معامالت الث�ات لالست�انة �كل  5محاورها المكون من 
 0.755�لغت في المحور الثاني المتعلق �المعرفة �النقود الرقم�ة المشفرة و  0.791في المحور األول 

المتعلق بتوافر وسائط تداولها بینما  0.791المتعلق بثقة المستثمر�ن المالیین و�لغت في المحور الثالث 
المتعلق �المتغیر التا�ع وهو حر�ة منصات تجارة الذهب والفضة  0.812كانت في المحور الرا�ع 

 مة االست�انة �كل طمأنینة.االلكترون�ة مما �مكن ال�احثان على استخدام قائ
 ثان�ًا: التحلیل االحصائي للب�انات واخت�ار فرض الدراسة

 :اخت�ار التوز�ع الطب�عي) 1
لمعرفة مـدى ات�ـاع  )(Sample K-S -1)سمرنوف  - (كولومجروفاستخدم ال�احثان اخت�ار 

مـة االحتمال�ـة لكـل محـور ن الق�أ) نتـائج االخت�ـار حیـث 5الب�انات للتوز�ع الطب�عي و�وضح الجدول رقم (
) وهذا یدل على أن الب�انات تت�ع التوز�ع الطب�عي و�التالي أمكن استخدام .sig< 0.05( 0.05اكبر من 

 .العلم�ةاالخت�ارات 
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 )5جدول رقم (
 )Sample Kolmogorov-Smirnov-1اخت�ار التوز�ع الطب�عي (

 المحورعنوان  المحور
عدد 
 الفقرات

 Zق�مة 
الق�مة 

مال�ةاالحت

 األول
معرفـــــــة المســـــــتثمر�ن المـــــــالیین �ـــــــالنقود الرقم�ـــــــة 

 المشفرة
5 1.059 0.252 

 0.192 1.062 5 ثقة المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة المشفرة الثاني

 الثالث
تــوافر وســطاء مـــالیین مختصــین �ــالنقود الرقم�ـــة

 المشفرة
5 0.959 0.219 

 0.212 1.059 5 نتتجارة الذهب والفضة عبر االنتر  الرا�ع

 0.142 0.979 20 جم�ع الفقرات

 من إعداد ال�احثین بناًء على نتائج التحلیل االحصائي المصدر:
 التحلیل االحصائي لفقرات قائمة االست�انة.. 2

) لتحلیـل فقـرات قائمـة االسـت�انة، وتعتبـر One Sample T testللعینـة الواحـدة ( Tتـم اسـتخدام اخت�ـار 
 tالمحســو�ة أكبــر مــن ق�مــة  tق�مــة ة �معنــى أن أفــراد العینــة یوافقــون علــى محتواهــا إذا �انــت الفقــرة ا�جاب�ــ

%  60والـــوزن النســـبي أكبـــر مـــن  0.05(أو الق�مـــة االحتمال�ـــة اقـــل مـــن  1.98الجدول�ـــة  والتـــي تســـاوي 
�معنـى أن ")، وغیر ذلك الفقرة سوف تكون غیر ا�جاب�ـة 3كبر من المتوسط المحاید "أوالمتوسط الحسابي 

 أفراد العینة ال یوافقون على محتواها.
 جا�ات الم�حوثین على فقرات قائمة االست�انة:إوف�ما یلي تحلیل 
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 )6جدول رقم (
تحلیل فقرات أ�عاد المتغیر المستقل 

معرفة المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة المشفرة  األول:المحور   

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

الن
ا

ف 
حرا ي  ر
ع�ا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
ة  

ق�م
t  ة
ق�م

ال
ل�ة

تما
الح

ا
ب  

رتی
الت

بي
نس

ال

1 
ــــــــود  ــــــــوفرة عــــــــن النق المعلومــــــــات المت

لخدمــــــــــة  المشــــــــــفرة �اف�ــــــــــةالرقم�ــــــــــة 
 احت�اجات المستخدم العادي لها.

4.20 0.655 84.29 18.331 0.001 4 

2 

یتـــــوافر عبـــــر االنترنـــــت منصـــــات 
ــــات  ــــوفیر معلوم ــــي ت متخصصــــة ف

حول تطورات النقود دق�قة وموثوقة 
 الرقم�ة المشفرة.

4.24 0.537 81.53 19.255 0.000 1 

3 
طـــرق تعـــدین النقـــود الرقم�ـــة المشـــفرة

 معروفة للمستثمر�ن المالیین.
4.22 0.610 83.15 18.509 0.000 2 

4 
ــــــة  ــــــود الرقم� ــــــع النق طــــــرق شــــــراء و��
ــــــــــــــة للمســــــــــــــتثمر�ن  المشــــــــــــــفرة معروف

 المالیین.
4.22 0.710 81.24 18.408 0.000 2 

5 
بورصــــات تـــــداول النقــــود الرقم�ـــــة 

 المشفرة معروفة ومشهورة.
4.01 0.756 81.32 17.656 0.015 5

 0.000 20.351 82.31 0.654 4.18 جم�ع الفقرات
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 المحور الثاني: ثقة المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة المشفرة

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ي  ر
ع�ا

الم
 

وز
ال

ن  بي
نس

ال
ة  

ق�م
t  ة
ق�م

ال
ل�ة

تما
الح

ا
ب  

رتی
الت

بي
نس

ال

1 
التعامــــل �ــــالنقود الرقم�ــــة المشــــفرة 

 مقبول في البیئة المحل�ة.
2.20 0.777 80.39 01.330 0.071 5 

2 
ال یوجــد مخــاطرة �بیــرة عنــد التعامــل

 �النقود الرقم�ة المشفرة.
3.02 0.774 81.94 13.210 0.022 4 

3 
ــــــــود الرقم ــــــــة المشــــــــفرة تســــــــتخدم النق �

ـــــــــــــــــة  لتغط�ـــــــــــــــــة التحـــــــــــــــــو�الت المال�
 لالستثمارات القانون�ة.

3.82 0.776 80.52 14.956 0.018 2 

4 
ــــة المشــــفرة  ــــود الرقم� ســــتكون النق
بــــــدیال عــــــن العمــــــالت التقلید�ــــــة 

 مستقبال.
3.92 0.750 80.26 16.308 0.001 1 

5 
�عتبر استخدام النقود الرقم�ة المشفرة 
ـــــــــــــــــة  لتغط�ـــــــــــــــــة التحـــــــــــــــــو�الت المال�

 لالستثمارات القانون�ة آمنا.
3.04 0.685 80.52 13.285 0.020 3 

 0.019 15.551 81.53 0.575 3.20 جم�ع الفقرات

 المحور الثالث: توافر وسطاء مالیین مختصین �النقود الرقم�ة المشفرة

 الفقرات م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ي  ر
ع�ا

الم
ن  

وز
ال

بي
نس

ال
ة  

ق�م
t  ة
ق�م

ال
ل�ة

تما
الح

ا
ب  

رتی
الت

بي
نس

ال

 5 0.022 15.310 82.95 0.864 3.12الوصـــــــول للوســـــــطاء الطب�عیـــــــون  1
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 المحور الثالث: توافر وسطاء مالیین مختصین �النقود الرقم�ة المشفرة
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ــــــالنقود االفتراضــــــ�ة  المتعــــــاملون �
 المشفرة یتم �طرق سهلة و�س�طة.

2 
الوصــــــــــول للمنصــــــــــات االلكترون�ــــــــــة 
لتداول النقود االفتراض�ة المشـفرة یـتم 

 �طرق سهلة و�س�طة.
3.20 0.657 83.59 17.330 0.010 3 

3 
لوصول للوسطاء المتعـاملین �ـالنقود ا

االفتراضـــــ�ة المشـــــفرة رغـــــم صـــــعو�ته 
 ممكن.

3.88 0.678 81.54 18.856 0.008 2 

4 
ـــةیوجـــد  ـــة  منصـــات الكترون� خارج�

ــود االفتراضــ�ة  ــل النق ــة لتحو� معروف
 المشفرة لنقود قانون�ة.

4.01 0.776 82.62 19.856 0.001 1 

5 

المنصـــــــــــات اإللكترون�ـــــــــــة المتاحـــــــــــة 
النقــــود االفتراضــــ�ة المشـــــفرة  لتحو�ــــل

لنقــود قانون�ــة تتمتــع �مواصــفات امــن 
 المعلومات.

3.14 0.777 80.53 16.185 0.011 4 

 0.008 16.351 82.85 0.750 3.47 جم�ع الفقرات

 .1.98" تساوي 154" ودرجة حر�ة "0.05الجدول�ة عند مستوى داللة "  tق�مة
 .ائج التحلیل االحصائيالمصدر: من إعداد ال�احثین بناًء على نت

) والذي یبین آراء أفراد عینة 6للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم ( tتم استخدام اخت�ار 
�معرفة المستثمر�ن المالیین اخت�ار المتغیر المستقل وهو النقود الرقم�ة المشفرة المتمثلة  في محاورالدراسة 

 ى توافر وسطاء مالیین لتداولها.�النقود الرقم�ة المشفرة وثقتهم بها ومد
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 وف�ما یلي نتائج التحلیل على النحو التالي:
�خصوص معرفة المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة المشفرة فقد وجد ال�احثان أن أعلى درجات التأثر . 1

في یتوافر عبر االنترنت منصات متخصصة  %"81.53") والتي عكست بوزن نسبي بلغ 2كانت في الفقرة (
بلغت أدنى درجات التأثیر في الفقرة  " بینماتوفیر معلومات دق�قة وموثوقة حول تطورات النقود الرقم�ة المشفرة

بورصات تداول النقود الرقم�ة المشفرة معروفة ومشهورة"  %"82.31"عكست بوزن نسبي بلغ  ) والتي5رقم (
 فشي ظاهرة التكنولوج�ا وآثارها اال�جاب�ة.و�الهما درجتي ارت�اط مرتفعتان وهذا األمر انعكاس طب�عي لت

و�صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم�ع فقرات اخت�ار المحور (معرفة المستثمر المالي �النقود . 2
"، واالنحراف المع�اري �ساوي 3"المحایدة المتوسطة  من الق�مةوهي أكبر  4.18 الرقم�ة المشفرة) تساوي 

المحسو�ة  t%" وق�مة 60% وهي أكبر من الوزن النسبي المحاید "82.32ي والوزن النسبي �ساو  0.654
 0.000تساوي ، والق�مة االحتمال�ة 1.98تساوي الجدول�ة والتي  tوهي أكبر من ق�مة  20.351تساوي 

هناك معرفة للمستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة المشفرة عند مستوى  على أنمما یدل  0.05وهي أقل من 
 ).≥0.05α( داللة
�خصـوص ثقـة المسـتثمر�ن المــالیین �ـالنقود الرقم�ـة المشــفرة فقـد وجـد ال�احثــان أن أعلـى درجـات التــأثر . 3

سـتكون النقـود الرقم�ـة المشـفرة بـدیال عـن  %"80.26“) والتي عكست بوزن نسـبي بلـغ 4كانت في الفقرة (
) والتـي عكسـت بـوزن نسـبي 1الفقـرة رقـم ( بینما بلغت أدنى درجـات التـأثیر فـي "العمالت التقلید�ة مستقبال

ولـى ا�جاب�ـة " وحیـث أن الفقـرة األالتعامل �النقود الرقم�ة المشفرة مقبول في البیئة المحل�ـة %"80.39"بلغ 
وتنســجم مــع تطلعــات وتوقعــات المســتثمر�ن �شــان تطــورات التكنولوج�ــا والنقــود الرقم�ــة المرت�طــة بهــا امــا 

 مر م�كرا.�ارها بدیال مطلقا عن النقود القانون�ة فما زال األ�خصوص الفقرة المتعلقة �اعت
و�صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم�ع فقرات اخت�ار المحور (ثقة المستثمر المالي �النقود . 4

"، واالنحراف المع�اري �ساوي 3المتوسطة المحایدة " من الق�مةوهي أكبر  3.20 الرقم�ة المشفرة) تساوي 
 t%" وق�مة 60" النسبي المحاید من الوزن % وهي أكبر 81.53لوزن النسبي �ساوي وا 0.551

، والق�مة االحتمال�ة 1.98 الجدول�ة والتي تساوي  tوهي أكبر من ق�مة  15.551المحسو�ة تساوي 
مما یدل على أن هناك ثقة للمستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة  0.05أقل من  وهي 0.019 تساوي 

 ).≥0.05αند مستوى داللة (المشفرة ع
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�خصوص توافر وسطاء مالیین للتعامل �النقود الرقم�ة المشفرة فقد وجد ال�احثان أن أعلى درجات . 5
الكترون�ة خارج�ة  یوجد منصات "%82.62") والتي عكست بوزن نسبي بلغ 4التأثر �انت في الفقرة (

بینما بلغت أدنى درجات التأثیر في الفقرة رقم  ة."معروفة لتحو�ل النقود االفتراض�ة المشفرة لنقود قانون�
%" یوجد منصات الكترون�ة خارج�ة معروفة لتحو�ل النقود 82.95") والتي عكست بوزن نسبي بلغ 1(

تطورات التكنولوج�ا  �شأناالفتراض�ة المشفرة لنقود قانون�ة" وهذا ینسجم مع تطلعات وتوقعات المستثمر�ن 
 ة بها.والنقود الرقم�ة المرت�ط

و�صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم�ع فقرات اخت�ار المحور (ثقة المستثمر المالي �النقود 
"، واالنحراف المع�اري �ساوي 3"المحایدة الق�مة المتوسطة  وهي أكبر من 3.47 الرقم�ة المشفرة) تساوي 

 t%" وق�مة 60ید "الوزن النسبي المحا % وهي أكبر من82.85والوزن النسبي �ساوي  0.750
، والق�مة االحتمال�ة 1.98 الجدول�ة والتي تساوي  tوهي أكبر من ق�مة  15.551المحسو�ة تساوي 

وسطاء مالیین للتعامل �النقود الرقم�ة المشفرة  على وجودمما یدل  0.05أقل من  وهي 0.008 تساوي 
 ).≥0.05αعند مستوى داللة (

 )7جدول رقم (
ا�ع تحلیل فقرات المتغیر الت

 المحور الرا�ع: تجارة الذهب والفضة عبر االنترنت
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1 
تداول الذهب والفضـة عبـر االنترنـت 

 وسیلة استثمار عصر�ة مناس�ة.
4.22 0.677 80.39 17.205 0.000 3

2 
ــــــداو  ــــــر یــــــتم ت ــــــذهب والفضــــــة عب ل ال

االنترنت بنفس سهولة تـداول األسـهم 
 في البورصة.

4.42 0.564 81.94 17.210 0.000 2 

3 
ــــــذهب  ــــــى ال ــــــب عل ــــــرض والطل الع
 والفضة عبر االنترنت دائم ومتجدد.

4.51 0.576 83.52 18.956 0.000 1
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 المحور الرا�ع: تجارة الذهب والفضة عبر االنترنت
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4 

ـــــداول صـــــنادیق االســـــتثمار  ـــــة ت عمل�
ـــذهب والفضـــةمـــن المشـــكلة  ســـهلة  ال

ــــــــــا ــــــــــة فــــــــــي التف وض �النســــــــــ�ة لغالب�
 المستثمر�ن.

3.98 0.687 80.22 16.675 0.011 4 

5 
تــداول صــنادیق االســتثمار المكونــة 
من الذهب والفضة �حقق مسـتو�ات 

 عال�ة من العوائد.
3.76 0.670 80.20 16.315 0.018 5 

 0.000 17.361 81.25 0.597 4.18 جم�ع الفقرات

 .1.98" تساوي 154" و درجة حر�ة "0.05" الجدول�ة عند مستوى داللة   tق�مة 
 المصدر: من إعداد ال�احثین بناًء على نتائج التحلیل االحصائي

فقد وجد ال�احثان أن أعلى درجات التأثر �انت في الفقرة  تجارة الذهب والفضة عبر االنترنت�خصوص 
عبر االنترنت دائم العرض والطلب على الذهب والفضة %" 83.52") والتي عكست بوزن نسبي بلغ 3(

%" 80.20") والتي عكست بوزن نسبي بلغ 5بینما بلغت أدنى درجات التأثیر في الفقرة رقم ( "ومتجدد
" وهذا ینسجم مع  تداول صنادیق االستثمار المكونة من الذهب والفضة �حقق مستو�ات عال�ة من العوائد

وتأثیر التكنولوج�ا علیها والتي انعكست تطور تجارة الذهب والفضة  �شأنتطلعات وتوقعات المستثمر�ن 
 على شكل توافر منصات الكترون�ة.

و�صفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجم�ع فقرات اخت�ار المحور (تجارة الذهب والفضة عبر 
"، واالنحراف المع�اري �ساوي 3المحایدة "وهي أكبر من الق�مة المتوسطة  4.18االنترنت) تساوي 

 t%" وق�مة 60النسبي المحاید " من الوزن % وهي أكبر 81.25النسبي �ساوي والوزن  0.597
، والق�مة االحتمال�ة 1.98 الجدول�ة والتي تساوي  tوهي أكبر من ق�مة  17.361المحسو�ة تساوي 
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مما یدل على انتشار تجارة الذهب والفضة عبر االنترنت عند  0.05أقل من  وهي 0.000تساوي 
 .)≥0.05α(مستوى داللة 

 تحلیل أثر المتغیر المستقل على المتغیر التا�ع:
 0.05تتمثــل فرضــ�ة ال�حــث الرئ�ســة �التــالي "ال یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتوى داللــة (

α≤ ( للنقــود الرقم�ــة المشــفرة علــى حر�ــة منصــات تجــارة الــذهب والفضــة االلكترون�ــة وذلــك فــي ظــل أحكــام
قـــد تـــم اســـتخدام تحلیـــل االنحـــدار ال�ســـ�ط الخت�ـــار أثـــر أ�عـــاد المتغیـــر " ولق�ـــاس ذلـــك فالشـــر�عة االســـالم�ة

 ) �ما یلي:8المستقل مجتمعة على المتغیر التا�ع والنتائج موضحة في جدول رقم (
 )8جدول رقم (

 )حر�ة منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ةتحلیل االنحدار الخطي ال�س�ط (المتغیر التا�ع: 

 المتغیر المستقل
مالتمعا

 االنحدار
الخطأ 
 المع�ار

معامالت 
االنحدار 
 المع�ار�ة
Beta 

 tق�مة 
الق�مة 
 االحتمال�ة

sig. 

دال /غیر 
 دال

 0.000 5.214 0.290 1.510 الثابت
دال عند
0.05 

 0.005 8.712 0.565 0.070 0.609 النقود الرقم�ة المشفرة
دال عند 
0.05 

 ANOVAتحلیل الت�این 
 0.008الق�مة االحتمال�ة=   F =76.911ق�مة اخت�ار 

 R  =0.576 معامل االرت�اطق�مة 
P2 معامل التفسیرق�مة 

PR =0.242 

 من إعداد ال�احثین بناًء على نتائج التحلیل االحصائ�ة المصدر:
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 وهــي أقــل 0.008تســاوي والق�مــة االحتمال�ــة  76.911المحســو�ة تســاوي  Fتبــین النتــائج ان ق�مــة 
حر�ـة منصـات تجـارة الـذهب والفضـة علـى  النقـود الرقم�ـة المشـفرةان هنـاك أثـر مما یدل علـى  0.05من 

 .االلكترون�ة
ممــا یــدل  0.242ومعامــل التحدیـد �ســاوي  0.576وتبـین النتــائج ان ق�مــة معامـل االرت�ــاط تســاوي  

بنســــ�ة  حر�ــــة منصــــات تجــــارة الــــذهب والفضــــة االلكترون�ــــةعلــــى  النقــــود الرقم�ــــة المشــــفرةأ�ضــــا علــــى ان 
 .% وال�اقي یرجع إلى متغیرات غیر داخلة في النموذج24.2

 الخاتمة
 :النتائج
للنقـود الرقم�ـة المشـفرة علـى حر�ـة ) ≥α 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللـة ( )1(

 منصات تجارة الذهب والفضة االلكترون�ة وذلك في ظل أحكام الشر�عة االسالم�ة. 
علقة �الذهب والفضة نت�جة لمـا فرضـته تكنولوج�ـا ونظـم المعلومـات تنامي التجارة االلكترون�ة المت )2(

 الرقم�ة الحدیثة.
یوجـــد معرفـــة �اف�ـــة و�تـــوفر مواقـــع إلكترون�ـــة متخصصـــة �ـــالتعر�ف �ـــالنقود الرقم�ـــة المشـــفرة لـــدى  )3(

 المستثمر�ن المالیین.
الحـواالت المال�ـة  یوجد ثقة لدى المستثمر�ن المالیین �النقود الرقم�ة المشفرة وتسـتخدم فـي تسـو�ة  )4(

 القانون�ة المتعلقة بتجارة الذهب والفضة االلكترون�ة.
یوجــد منصــات تحو�ــل ووســطاء مــالیون معروفــون لــدى المســتثمر�ن مختصــین فــي تحو�ــل النقــود  )5(

 الرقم�ة المشفرة لنقود قانون�ة.
ــ )6( د �مكــن القــول �مشــروع�ة ب�ــع الــذهب الخــالص والفضــة الخالصــة و�ــذلك المشــغوالت الذهب�ــة عن

جمهــور الفقهــاء الــذین قــالوا �عــدم انتفــاء الثمن�ــة عــن طر�ــق المنصــات االلكترون�ــة �ــالطرق غیــر 
 المعهودة والتي یتحقق معها التقا�ض.

أص�حت النقود الرقم�ة المشفرة واقعا ملموسا �حاكي تطور الح�اة ال�شر�ة إال أنه �حفها الكثیر  )7(
اطع مع الشر�عة اإلسالم�ة في مقصدي من الغموض من جهة الحصول والتداول مع �ونها تتق

 ولكنها قد تخالفها في مقصدي الحفظ والوضوح. ،األموالالتداول والرواج في 
 :التوص�ات
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 على ضوء ما اسفرت عنه نتائج ال�حث النظر�ة والدراسة المیدان�ة فإن ال�احثان یوص�ان �ما یلي:
ة دفع وابراء للذمم في النشاط االقتصادي یوصي ال�احثان بتبني آل�ة النقود الرقم�ة المشفرة �وسیل )1(

 لما لذلك من آثار ا�جاب�ة �بیرة في تنش�ط حر�ة أسواق الذهب والفضة اإللكترون�ة. 
یوصي ال�احثان �إعادة تقی�م التشر�عات والقوانین الفلسطین�ة المتعلقة �النقود الرقم�ة المشفرة  )2(

م مصالح المستثمر�ن والدولة في إطار وأسواق الذهب والفضة االلكترون�ة وتحدیثها �ما �خد
 الشر�عة االسالم�ة الغراء.

یوصي ال�احثان �العمل المستمر على متا�عة مستجدات العلوم وتكنولوج�ا المعلومات وتبني  )3(
االسالیب العصر�ة وتوفیر أدوات ودعائم تطبیق ما تطرق إل�ه ال�احثان من إجراءات وتوص�ات 

 ة.متعلقة بتطو�ر المنظومة النقد�
یوصي ال�احثان �ضرورة تنق�ة آل�ات التعامل �النقود الرقم�ة المشفرة ونظامها من المحظورات  )4(

الشرع�ة، وض�طها �ما �كفل تحقیق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم. 
 المراجع:
أحمد بن محمد  .حققه وخرج أحادیثه: د الفقه�ة،هـ). القواعد النوران�ة 1422أحمد. ( ت�م�ة،ابن  •

 الط�عة األولى.    ،الجزء األول السعود�ة،المملكة العر��ة  الجوزي،دار ابن  الخلیل،
مصطفى عبد -تحقیق محمد عبد القادر عطا  الكبرى،). الفتاوى 1987أحمد. ( ت�م�ة،ابن  •

 الط�عة األولى. العلم�ة،دار الكتب  بیروت، عطا،القادر 
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 الشارقة،المؤتمر الدولي الخامس عشر لكل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة �جامعة  نقد�ة،

 العمالت االفتراض�ة في المیزان.
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 الت الرقم�ة المشفرة نظرة شرع�ة واقتصاد�ة""الغطاء الذهبي للعم
 مجاهد برهان شدید

 �احث حاصل على درجة الد�توراة في االقتصاد اإلسالمي، فلسطین
mojahed_sh@yahoo.com 

 الملخص
لیها العمالت الرقم�ة أدى التقدم التكنولوجي المتسارع إلى ظهور شكل جدید من العمالت أطلق ع

المشفرة، فظهر �عد انتشارها خالف بین ال�احثین حول شرعیتها، فاتجه �عضهم إلجازتها واتجه آخرون 
لمنعها، إال أن انطالق نوع من العمالت الرقم�ة ُمغطًى �الذهب دفع ال�احث نحو دراسة هذا النوع من 

نظر شرع�ة فیها، �اإلضافة ل�عض اآلثار  العمالت، وتوض�ح ماهیتها، ومسوغات وجودها، و��ان وجهة
االقتصاد�ة المترت�ة على التعامل بها. وات�ع ال�احث في سبیل تحقیق ذلك المنهج الوصفي التحلیلي. 
وتوصل إلى أن العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب تتسم �استقرارها وعدم تذبذبها، �اإلضافة إلى ق�امها 

  قائمًا بذاته.بوظائف النقود، وهي بذلك تعد نقداً 
Abstract 

Accelerated technological progress led to the emergence of a new form of 
currencies called crypto-currencies, and appeared after the spread of 
disagreement among researchers about its compatibility with Islamic law, some 
of them  went to pass it and others went to prevent it, but the launch of a type of 
digital currencies backed with gold pushed the researcher to study this type of 
currencies, clarify In order to achieve this, the researcher followed a Descriptive 
analytical method. It found that gold-backed cryptocurrencies are stable and 
non-volatile, in addition to performing the functions of money, and thus stand-
alone cash. 

 المقدمة
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور شكل جدید من أشكال العمالت أطلق عل�ه العمالت الرقم�ة 

)، إذ تت�ح هذه التقن�ة بناَء Blockchain( المشفرة، والتي تعتمد في بنائها على تقن�ة تدعى سالسل الكتل
قاعدة ب�انات ال مر�ز�ة �شترك فیها األطراف الفاعلون في نظام العملة، وتسمح لهم بتسجیل المعلومات 
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المتعلقة بنقل ملك�ة العمالت الرقم�ة من شخص آلخر (ندًا لند) داخل �تل، على أن یتم التحقق من 
). وتعتبر minersن خالل األعضاء الفاعلین وهم المعدنون (صحة الب�انات المسجلة في هذه الكتل م

عملة البتكو�ن أولى هذه العمالت وأكثرها شهرة، وتتصف �عدم مر�ز�تها؛ فال تس�طر علیها هیئة أو 
سلطة مر�ز�ة، �ما ُتستخدم في عمل�ات الت�ادل بال وساطات، وُ�عد ��انها ��انًا رقم�ًا غیر ملموس. ولم 

)، 1628F1عملة ( 2411بل تعددت أنواعها ووصلت إلى حوالي  ،وحدهلرقم�ة على البتكو�ن تقتصر العمالت ا
فظهر منها ما هو مغطى بذهٍب حق�قّي �ستط�ُع مالكها الحصول عل�ه واستبدال ق�متها �ه، وهو ما 

 ستتطرق له الدراسة الحال�ة وتوضح جوان�ه.
 مشكلة الدراسة

بین ال�احثین حول شرعیتها ومدى توافقها مع أحكام أثار ظهور العمالت الرقم�ة المشفرة جدًال 
الشر�عة اإلسالم�ة؛ فذهب �عضهم إلى منعها، وذهب آخرون إلى جوازها، إال أن تأس�س �عض الشر�ات 
لمشار�ع متعلقة �عمالت رقم�ة مغطاة �الذهب، واعت�ارها عمالت متوافقة مع أحكام الشر�عة اإلسالم�ة، ثم 

ر، دفع ال�احث نحو دراسة هذا النوع من العمالت الرقم�ة المشفرة، للوقوف عرضها للب�ع أمام الجمهو 
 على حق�قتها، ومعرفة ماهیتها، وال�حث في مدى شرعیتها �اإلضافة إلى �عض آثارها االقتصاد�ة.

 أسئلة الدراسة
عن األسئلة  یتطلع ال�احث إلى ب�ان حق�قة العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب، وذلك �اإلجا�ة     

 التال�ة:
ما المقصود �العمالت الرقم�ة المشفرة؟ وما أنواعها؟ وما هي وجهات النظر الشرع�ة المتعلقة  .1

 بها؟
ما هي ماه�ة العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب؟ وما الفرق بینها و�ین غیرها من  .2

وما هي أهم آثارها  العمالت الرقم�ة؟ وما مسوغات طرحها؟ وما وجهة النظر الشرع�ة بها؟
االقتصاد�ة؟ 

 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى تحقیق التالي:     

 :coinmarketcap.com/all/views/all//https/ینظر الرا�ط التالي:  )1(
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 ب�ان المقصود �العمالت الرقم�ة المشفرة، وأنواعها، و��ان مدى شرعیتها. .1
توض�ح ماه�ة العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب ومسوغات طرحها، و��ان الفرق بینها  .2

آثارها �اإلضافة لب�ان أهم والوصول لوجهة نظر شرع�ة بها، الرقم�ة،و�ین غیرها من العمالت 
 االقتصاد�ة.

 أهم�ة الدراسة
تكمن أهم�ة الدراسة �اعت�ارها من أولى الدراسات التي تتناول موضوع الغطاء الذهبي للعمالت 

مستقرة تكون الرقم�ة المشفرة في حدود اطالع ال�احث، وتن�ع أهمیتها �ذلك من الحاجة الماسة لعملة 
مالذًا آمنًا للمستثمر�ن في عمل�ات الت�ادل، وتتمتع �خصائص العمالت الرقم�ة، خصوصًا مع انتشار هذا 

النوع من العمالت، واعتمادها من �عض الدول، واهتمام دول أخرى بتطو�ر تقن�اتها. 
 منهج الدراسة

فبین من خالله المقصود اعتمد ال�احث في دراسته للموضوع على المنهج الوصفي التحلیلي؛ 
�العمالت الرقم�ة المشفرة وتلك المغطاة �الذهب، و�ین آراء ال�احثین في شرعیتها، وأشار إلى �عض 

 اآلثار االقتصاد�ة الناجمة عن تداولها.
 الدراسات السا�قة

تطرقت العدید من الدراسات للعمالت الرقم�ة المشفرة و�ینت �عض جزئ�اتها، وأبدى �ثیٌر من 
للحدیث عن  -في حدود اطالع ال�احث-ها وجهات نظر شرع�ة فیها، لكن لم تتطرق أيُّ دراسة معدی

العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب، فارتأى ال�احث الحدیث عنها في الدراسة الحال�ة. ومن 
 الدراسات التي تحدثت عن العمالت الرقم�ة المشفرة ما یلي:

، الذي عقد في �ل�ة "العمالت االفتراض�ة في المیزان" ر:دراسات أُعدت �مشار�ات في مؤتم .1
 الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة �جامعة الشارقة.

تناولت معظم الدراسات في المؤتمر تأصیل العمالت االفتراض�ة وضوا�طها الشرع�ة، وتحدثت 
ا، وأظهرت عن واقعها وآثارها، وأطرها القانون�ة، و�ینت مخاطرها والجرائم التي تقع من خالله

�عضًا من آثارها االقتصاد�ة. لكن لم تتحدث أي من الدراسات عن العمالت الرقم�ة المغطاة 
 �الذهب، وهو ما سیتناوله ال�احث في دراسته الحال�ة.
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، (المدینة المنورة: )Bitcoin( األحكام الفقه�ة المتعلقة �العمالت اإللكترون�ةعبد هللا العقیل،  .2
 ادة ال�حث العلمي).الجامعة اإلسالم�ة، عم

تحدثت الدراسة عن العمالت اإللكترون�ة وتار�خها، واالستعماالت المعاصرة لها، وممیزاتها 
ومخاطرها، وتناولت التكی�ف الفقهي لها واألحكام الشرع�ة المتعلقة بها. ولم تشر الدراسة للعمالت 

 ال�ة. الرقم�ة المغطاة �الذهب، والتي سیتناولها ال�احث في الدراسة الح
، (جدة: تداول العمالت اإللكترون�ة و��ف�ة تحدید ال�ائع والمشتري )، 2019عبدال�اري مشعل ( .3

 ).2019سبتمبر  11-9مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ندوة العمالت اإللكترون�ة 
ل تناول ال�حث التصور الفني للعمالت الرقم�ة المشفرة، وآل�ة عملها، والتحد�ات التي تقف أمام مستقب

البتكو�ن، وتحدث عن �عض االعت�ارات الشرع�ة لهذا النوع من العمالت. لكن لم یتناول ال�حث 
العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب، وتناولها ال�احث في دراسته الحال�ة. 

 خطة الدراسة
 احتوت خطة الدراسة األموَر التال�ة:

 الرقم�ة المشفرة والمغطاة �الذهب.اشتمل على مقدمات متعلقة بتطور النقود، والعمالت  تمهید:
: تضمن الحدیث عن العمالت الرقم�ة المشفرة؛ تعر�فها ونشأتها وأنواعها، واآلراء الشرع�ة الم�حث األول

 .حولها
تناول األوصاف الفن�ة للعمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب، و�ین وجهة نظر  الم�حث الثاني:

 االقتصاد�ة. شرع�ة بها، مع توض�ح أهم آثارها
 تمهید

تعتبر النقود تحوًال هامًا في التار�خ ال�شري، إذ ظهرت مع انعدام قدرة نظام المقا�ضة على إتمام 
الت�ادل �كفاءة عال�ة؛ نظرًا لتنامي األنشطة االقتصاد�ة وازد�اد تعقیدها في ظل اتساع نطاق  عمل�ات

إلى استخدام أش�اء �عینها �أداة للت�ادل، فاستخدم الم�ادالت وتعدد السلع موضوع الت�ادل، فتحول اإلنسان 
الحیوانات والحبوب وغیرهما، إال أن عدم مرونة هكذا أمور في تلب�ة حاجات أصحابها، والصعو�ة التي 
تكتنف تجزئتها، دفع الناس إلى تبني المعادن �وحدات نقد�ة؛ فاسُتْخدم النحاس والذهب والفضة وأخذها 

بها وقبلوها، ومع مرور الوقت تطورت النقود فحلت األوراق النقد�ة محل العمالت الناس �اطمئنان ووثقوا 
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(مؤتمر بر�تون وودز-1944في العام -المعدن�ة، وأص�حت نائ�ة عنها منا�ة تامة حتى ُعقد 
1629F

الذي تم  )2
�حیث  االتفاق ف�ه على طرح الدوالر �عملة احت�اط�ة مر�وطة �الذهب ُتر�ط بها العمالت الورق�ة األخرى،

یلتزم البنك الفدرالي األمر�كي بتحو�ل الدوالرات المتواجدة في المصارف المر�ز�ة للدول األعضاء في 
إلى ذهب في أي وقت، مع مراعاة تحدید سعر  -�اعت�ارها غطاء لعملتها المحل�ة-صندوق النقد الدولي 

دوالرًا 35وي أونصة الذهب صرف العمالت المحل�ة في هذه الدول إما �الذهب أو الدوالر على أن تسا

 -دولة في فندق في غا�ات بر�تون وودز 44موفد لـ  730�اجتماع  1944یولیو  22یولیو إلى  1) انعقد المؤتمر من 2(
Bretton Woods في نیوهام�شر- New Hampshire .وُ�عد �ًال من االقتصادي األمر�كي  �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

مهندسا  John Maynard Keynes -واالقتصادي البر�طاني جون مینارد �ینز Harry Dexter White-هینري وایت
هذا المؤتمر. نجحت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من خالل المؤتمر في تمر�ر وجهة نظرها لحل المشاكل االقتصاد�ة التي 

ثلت وجهة نظرها في طرح الدوالر �عملة احت�اط�ة كانت تعاني منها الدول المشار�ة في المؤتمر �عد الكساد العظ�م، تم
ت االتفاق�ة  مر�وطة �الذهب، �حیث یلتزم الفدرالي األمر�كي بتحو�ل الدوالرات لذهب أليَّ بنك مر�زي في أيَّ وقت. وقد نصَّ

 على اآلتي: 
هب أو �الدوالر �حیث �كون �مكن ألي بلد عضو في صندوق النقد الدولي أن �حدد سعر صرف العملة المحل�ة إما �الذ -    
 دوالر لكل أونصة من الذهب. 35
من الذهب، أي  0.888671تلتزم الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �قابل�ة تحو�ل الدوالر الورقي إلى ذهب (كل دوالر=  -    

 دوالر لألوق�ة).   35ما �عادل 
منها: وقد حاول هذا المؤتمر تكر�س مجموعة من األفكار وتحقیق أهداف هامة 

 ضمان حر�ة التحو�ل بین عمالت الدول المختلفة، ووضع نظام ألسعار الصرف �منع التقل�ات العن�فة ف�ما بینها. -    
 النظر في موضوع االحت�اطات الدول�ة لتوفیر السیولة الدول�ة.   -    
 تحقیق التوازن في مواز�ن المدفوعات.   -    

 قدي العالمي الجدید.اإلدارة الدول�ة للنظام الن -
 ینظر الرا�ط اآلتي: 

-https://political
%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D8%A4

D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2   تم
 م.11/3/2021االطالع عل�ه بتار�خ:
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)
1630F

حتى أعلنت االنفكاك عن الذهب وأص�حت النقود الورق�ة  1971. ثم ما لبثت الوال�ات المتحدة عام )3
�عد هذا العام غیر مغطاة �الذهب وتستمد صالحیتها من ُمصدرها؛ وهو حكومة البلد الس�اد�ة �اعت�ارها 

فع أنواعًا أخرى من النقود للظهور؛ فظهرت النقود محل ثقة واطمئنان. إال أن التطور التكنولوجي د
 اإللكترون�ة، والبنوك اإللكترون�ة، �اإلضافة إلى خدمات الدفع عبر الجوال.

شكل آخر من النقود ُعرف �النقود  -حدیثاً -لم یتوقف تطور النقود عند هذا الحد فقد تطور      
إذ اكتسب البتكو�ن شهرته من تمتعه �الالمر�ز�ة؛ فال  الرقم�ة المشفرة، و�عد البتكو�ن أولها وأكثرها شهرة،

ُتصدره سلطات مر�ز�ة، �ما یلغي وساطة البنوك بین ال�ائعین والمشتر�ن في عمل�ات الت�ادل اإللكترون�ة، 
فتتم هكذا عمل�ات ندًا لند بین ال�ائع والمشتري. ومع ظهوره ظهر خالف بین ال�احثین متعلق �الحكم 

ا النوع من النقود؛ فذهب �عضهم إلى جوازه وذهب آخرون إلى منعه وتحر�مه، لكن الشرعي في مثل هذ
ما یهمنا هنا في مثل هذا النوع من العمالت هو ظهور من ینادي بتبني هذا النوع من العمالت على 

(طر�قة النقود النائ�ة
1631F

بتخص�ص غطاء ذهبي لها، واعت�ارها متوافقة مع أحكام الشر�عة اإلسالم�ة؛ )  4
 Goldx و One Gram Coinفإطالق عملتیهما  HelloGoldو OneGramقامت �ل من شر�ة ف

، �ذلك Peyman) عملتها الرقم�ة المدعومة �الذهب 2019على التوالي، �ما أطلقت إیران بدا�ة العام (
) على هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس للمال اإلسالمي في I-DINARُأطلقت عملة آي دینار (

في المقابل هناك عمالت رقم�ة مشفرة ال تخضع ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة وُتغطى �أرصدة قطر. 
 إحداها. DGXحق�ق�ة من الذهب، وتعد عملة 

و�ناء على ما سبق یرى ال�احث أن ظهور عمالت رقم�ة مشفرة مغطاة �الذهب یتطلب �حثًا �جلي      
نها و�ین العمالت الرقم�ة األخرى، مع استعراض �عضًا من جوانبها؛ �توض�ح المقصود بها، والفرق بی

)3 (History of the International Economy: The Bretton Woods Isaac O.C. Igwe (2018), 
System and its Impact on the Economic Development of Developing Countries, ( 

Athens: Athens Journal of Law - Volume 4, Issue 2 – PP 105-126), p113         
) النقود النائ�ة: هي نقود ورق�ة �صدرها البنك المر�زي �فئات مختلفة، و�تعهد فیها بدفع ما �قابلها، أو ق�مة ما تمثلها من 4(

، (القاهرة: جامعة القاهرة، �ل�ة النقود والبنوك والتجارة الدول�ة)، 2018السید ( نقود سلع�ة عند الطلب. ینظر: سامي
 . 54االقتصاد والعلوم الس�اس�ة)، ص
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ل�عض نماذجها، ثم ب�ان التكی�ف الشرعي لها وما یت�عه من مستلزمات، �اإلضافة إلى توض�ح �عض 
 اآلثار االقتصاد�ة المترت�ة على التعامل بها.

 وأنواعها وتكی�فها الفقهي الم�حث األول: حق�قة العمالت الرقم�ة المشفرة
ث في ثالثة مطالب إلى حق�قة العمالت الرقم�ة من ناح�ة تعر�فها ونشأتها سیتطرق ال�اح

 وتطورها، ثم الحدیث عن أنواعها، ثم استعراض �عض وجهات النظر المتعلقة بتكی�فها وحكمها الشرعي.
 المطلب األول: حق�قة العمالت الرقم�ة

الرقم�ة المشفرة المغطاة  تعد دراسة حق�قة العمالت الرقم�ة مقدمة مهمة للتعرف على العمالت
�الذهب، فكان ظهور األخیرة تال�ًا لألولى ومشابهًا لها في مبدأها العام المعتمد على تقن�ة البلو�شین. 

 واآلتي تعر�ف �سلسلة الكتل أو البلو�شین، والعمالت الرقم�ة من حیث تعر�فها ونشأتها.
 أوًال: سلسلة الكتل أو البلو�شین

اطه بدفتر حسا�ات عام عالمي �حتوي على جم�ع العمل�ات التي تم تنفیذها یتمیز البتكو�ن �ارت�
�استخدام هذه العملة، و�ضم هذا الدفتر سلسلة تسمى �تًال، وتحتوي �ل �تلة على قائمة من العمل�ات 
المشفرة والموقعة رقم�ًا، فضًال عن ارت�اط �ل �تلة جدیدة �سا�قتها، و�تم توز�ع سلسلة الكتل على �ل 

)، وعل�ه فإن جم�ع العقد في ش�كة Nodsحواسیب التي ُتشّغل بروتو�ول البتكو�ن والتي تسمى عقدًا (ال
من صحة  البتكو�ن تخزن نسخة من �ل العمل�ات المنفذة �الكامل، و�تحقق المشار�ون في هذا النظام

ي �تلة جدیدة في العمل�ات الجدیدة �تلًة �تلة، من خالل إجماع ال مر�زي على إدراج أو عدم إدراج أ
 ).1632F5سلسلة الثقة(

یبدأ عمل تقن�ة سلسلة الكتل أو البلو�شین  �إرسال معاملة ما (تحو�ل عملة بتكو�ن مثًال) إلى 
المسماة "السجالت الموزعة"  ش�كة واسعة من أجهزة الحواسیب المتصلة �ش�كة بلو�شین البتكو�ن

)Distributed Ledger،(  الش�كة عبر تحمیل البرنامج الخاص بذلك و�إمكان األشخاص الدخول لهذه
ف�ما بینها  -في الش�كة-، و�عد دخول الحوالة للش�كة تتنافس جم�ع األجهزة bitcoin.orgمن موقع 

لقبول هذه الحوالة عبر حل التشفیر الرقمي الخاص بها، وأول من �قوم �حلها �حصل على مكافأة مكونة 
مكافأة تحفیزًا لهم للتحقق من العمل�ات المرفوعة للش�كة بهدف من أجزاء من عملة البتكو�ن، وتعد هذه ال

، (األردن: دار النفائس العمالت االفتراض�ة المشفرة: دراسة اقتصاد�ة شرع�ة محاسب�ة)، 2019) أحمد هشام النجار (5(
 .53)، ص1للنشر والتوز�ع، ط
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ضمان صحتها، ولهذا أطلق مصطلح المعدنین على �ل من �ساهم �حل التشفیر الرقمي ألي معامالت 
).  1633F6على ش�كة بلو�شین البتكو�ن أو غیرها من الش�كات(

 ثان�ًا: تعر�فها
النقود الرقم�ة المشفرة إلى تعر�فات المؤسسات أشار العدید من ال�احثین في استعراضهم لتعر�ف 

الدول�ة واجتهادات ال�احثین، ومنهم من عرفها انطالقًا من وجهة نظره وفهمه لها، واآلتي ذ�ر ل�عض 
 التعر�فات:

عرفها البنك المر�زي األورو�ي على أنها: تمثیل رقمي للق�مة، ال تصدر عن بنك مر�زي أو  .1
Pإلكترون�ة، و�مكن استخدامها �بدیل للمال في �عض الحاالت مؤسسة ائتمان أو مؤسسة نقود 

)
1634F

7.(

عرفها العقیل استنادًا إلى موقع إلكتروني و�لى األسئلة الشائعة في الموقع الرسمي للبتكو�ن على  .2
أنها: "وحدة الت�ادل التجاري التي ال تتواجد إال �الهیئة اإللكترون�ة، وهي مشفرة، غیر مر�ز�ة 

للند"، یتم إدارُتها �الكامل من قبل مستخدمیها بدون أي سلطة مر�ز�ة أو  تعمل بنظام "الند
كالجوال والتابلت -وسطاء، عبر الوسائط اإللكترون�ة فقط مثل الكمبیوترات واألجهزة الذ��ة 

P، لشراء سلع عین�ة أو منافع مختلفة"-ونحوها

)
1635F

8(
P. 

مادي ملموس أو وجود فیز�ائي)  وعرفها ال�احوث �أنها: "عملة رقم�ة افتراض�ة (ل�س لها ��ان .3
منتجة بواسطة برامج حاسو��ة وال تخضع للس�طرة أو التحكم فیها من جانب بنك مر�زي أو أي 
إدارة رسم�ة دول�ة، یتم استخدامها عن طر�ق اإلنترنت في عمل�ات الشراء والب�ع أو تحو�لها إلى 

P )1636F.عمالت أخرى، وتلقى قبوًال اخت�ار�ًا لدى المتعاملین فیها"

9(

 .54السابق، ص ) المرجع6(
(7) see: European Central Bank (2015), Virtual Currency Schemes-a further analysis, 

.February, p 4
، (المدینة المنورة: الجامعة اإلسالم�ة، وحدة ال�حوث األحكام الفقهّ�ة المتعلقة �العمالت اإللكترون�ةعبد هللا العقیل،  )8(

.9-8والدراسات العلم�ة) ، ص
، (القاهرة: جامعة عین شمس، النقود االفتراض�ة: مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصاد�ة) ، 2017عبد هللا ال�احوث ( )9(

.22-21، ینایر) ، ص1كل�ة التجارة، المجلة العلم�ة لالقتصاد والتجارة، العدد
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 ثالثًا: نشأتها وتطورها
) David chaumُتنسب اللبنة األولى في بناء العمالت الرقم�ة إلى العالم األمر�كي د�فید شوم (     

م �عنوان: "البر�د اإللكتروني الذي ال �مكن تعق�ه، وعناو�ن اإلرجاع، 1981الذي نشر �حثًا في العام 
( فكرة تشفیر المحادثات والمحافظة على الخصوص�ة واألسماء المستعارة الرقم�ة"، وتناول ف�ه

1637F

، ثم أت�ع )10
م َصّمَم ف�ه شكًال جدیدًا من أشكال التشفیر �سمح �إ�جاد نظام 1983ال�حث السابق ب�حث آخر في العام 

( دفع تلقائي ال �سمح ألي طرف ثالث �االطالع عل�ه
1638F

. من جهة أخرى تعتبر تقن�ة البلو�شین األساس )11
ل�ه النقود الرقم�ة المشفرة واألخیرة إحدى تطب�قاتها، إذ ظهرت فكرة هذه التقن�ة عندما قام �ل الذي تقوم ع

م 1991) في العام W. Scott Stornetta) وسكوت ستورنیتا (Stuart Haberمن ستیوارت هابر (
فرة وتخز�نها بنشر ورقة �حث�ة تضمنت حًال علم�ًا وعمل�ًا یتم �موج�ه ختم المستندات الرقم�ة �طر�قة مش

(في سلسلة �تل مرت�ة حسب وقت تخز�نها لتحمیها من التالعب واإل�طال
1639F

-. ثم أضافا للفكرة السا�قة )12
) في Merkle treeفكرًة تقوم على دمج شجرة میر�ل ( -) Dave Bayerو�التعاون مع د�ف �ایر (

(حدةتصم�مهم ل�جعله أكثر �فاءة من خالل السماح �جمع عدة وثائق في �تلة وا
1640F

، إال أن براءة )13
م. 2004االختراع هذه لم تستغل وانتهت في عام 

P/Papers/Theory/MIXes.pdf2http://www.lix.polytechnique.fr/~tomc/P ینظر الرا�ط التالي: )10(
)11(  . (Boston: Blind Signatures for Untraceable PaymentsDavid Chaum (1983). 
.203-Springer, Advances in Cryptology). pp199

(12) Stuart Haber; W. Scott Stornetta, (1991). How to Time-Stamp a Digital Document. 
(Journal of Cryptology, January 1991, Volume 3, Issue 2), pp 99–111.  

(13)  Dave Bayer; Stuart Haber; W. Scott Stornetta, (March 1992). Improving the 
Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping. Sequences. 2. pp. 329–334   
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" والتي proofs of work) خوارزم�ة إث�ات العمل "Adam Backم اخترع آدم �اك (1997في عام 
(استخدمت ف�ما �عد من أجل التحقق من صحة الب�انات �طر�قة اإلجماع 

1641F

 Wei. ثم جاء وي داي ()14
Dai أسس نظامًا نقد�ًا إلكترون�ًا ال مر�ز�ًا ومجهول الهو�ة ال �مكن تت�عه َأطلق عل�ه م و 1998) في العام

money-B)1642F

P) عند تأس�سه لعملة البتكو�نSatoshi Nakamoto، وقد أشار له ساتوشي ناكاموتو ()15

)
1643F

16(
P) ما جاء ن�ك زابو� .Nick Szabo" في ذات العام �فكرة مماثلة لنقود رقم�ة مشفرة أطلق علیها (it b

gold "P

)
1644F

17(
P عالم التشفیر هال فیني (. أماHal Finney م على حل مشكلة 2004) فعمل في العام

) مسجلة على خادم موثوق تم تصم�مه Tokensمن خالل الحفاظ على ملك�ة الرموز ( اإلنفاق المزدوج
وأطلق على للسماح للمستخدمین في جم�ع أنحاء العالم �التحقق من صحتها ونزاهتها في الوقت الفعلي، 

Reusable Proof Of Work( )1645Fذلك إعادة استخدام نظام العمل (

. وعل�ه �انت مساهمة هال فیني )18
 خطوة مهمة في التمهید النطالق العمالت الرقم�ة.

م على ید شخص 2008في أواخر عام  -كأول نقد رقمي مشفر-�انت بدا�ة مشروع البتكو�ن       
، ووضحها في الورقة الب�ضاء Bitcoin.orgوشي فكرته على نطاق ُیدعى ساتوشي ناكاموتو، أطلق سات

)14(    Measure. P1. -A Denial of Service Counter -Hashcash Adam Back (2002), 
      http://www.hashcash.org/hashcash.pdfavailable at:  

�كن على اطالع سابق حول ما نشره �احثون آخرون من أفكار تشا�ه أشار الكاتب في الصفحة األولى من �حثه أنه لم 
فكرته التي طرحها وتعالج �عض اإلشكال�ات التي حلها 

)15(    http://www.weidai.com/bmoney.txt. White Pap., 1998” money proposal,-B“W. Dai, 
(16) see: Satoshi Nakamoto (2008), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 

.p2
https://unenumerated.blogspot.com/2005/12/bit-ینظر مدونة ن�ك زابو من خالل الرا�ط التالي:   )17(

gold.html
والرا�ط التالي:  https://nakamotoinstitute.org/finney/rpow/ الرا�ط التالي:ینظر  )18(

blockchain-of-https://www.binance.vision/ar/blockchain/history  :تم االطالع علیهما بتار�خ
م.31/12/2019
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)White paperالتي نشرها على ذات النطاق في العام نفسه ( )
1646F

، قامت الفكرة على إ�جاد نظام نقدي )19
) �سمح �إرسال المدفوعات عبر اإلنترنت من طرف Peer to Peerإلكتروني قائم على مبدأ الند للند (

في الشهر األول  -من قبل ساتوشي-ر مؤسسة مال�ة. وُط�قت هذه الفكرة عمل�ًا آلخر دون المرور عب
) وحصل مقابلها على Genesis Blockم الذي تم ف�ه استخراج أول �تلة بتكو�ن (2009من عام 

( منها إلى مبرمج الحاسوب وعالم التشفیر هال فیني 10بتكو�ن قام بتحو�ل  50مكافأة قدرها 
1647F

20.(

 أنواع العمالت الرقم�ة المشفرة المطلب الثاني:
�مكن تقس�م العمالت الرقم�ة إلى نوعین رئ�سیین تندرج تحتهما جم�ع أشكال العمالت والرموز      

 الرقم�ة المشفرة على اختالف خصائصها ووظائفها وهما:
): وهي العمالت التي تأسست بناء على تقن�ة بلو�شین خاص بها، Coinالعمالت الرقم�ة ( .1

حتى �تا�ة -�شكل مستقل دون الحاجة الستضافتها على بلو�شین آخر، و�لغ عددها وتعمل 
Coins(P )عمالت ( 910حوالي:  -السطور

1648F

21(
P . وهي تنقسم حسب استضافتها للعمالت

 إلى:  -أي �اعت�ارها منصات إلطالق العمالت األخرى – الرقم�ة األخرى 
: وهي العمالت التي َصمَّمت )Protocolsعمالت تعمل �منصات النطالق عمالت أخرى (توفر . 1

وَ�رمجت تقن�ة البلو�شین الخاص بها �طر�قة تستط�ع من خاللها استضافة العمالت األخرى؛ فلو أرادت 
عملة ما االنطالق دون الحاجة إلى بناء تقن�ة بلو�شین من الصفر فإنها تستط�ع االتفاق مع عملة توفر 

یها، ومثال ذلك عملة اإلثیر�وم �اعت�ارها األشهر في هذا المجال؛ لها هذه التقن�ة الستخدامها والبناء عل
استخدام البروتو�ول الخاص  -إن أرادت-فهي تمتك تقن�ة بلو�شین خاص بها وتستط�ع أي عملة جدیدة 

عملة اإلثیر�وم  Protocolsبها للبناء عل�ه واستخدامه. ومن األمثلة على العمالت التي استخدمت 
وغیرها من UNUS SED LEO (LEO)، Chainlink (LINK)، Huobi Token (HT)اآلتي: 

 العمالت.

ps://bitcoin.org/bitcoin.pdfhttللمز�د حول الورقة الب�ضاء ینظر الرا�ط التالي:  )19(
تم االطالع  blockchain-of-https://www.binance.vision/ar/blockchain/history ینظر الرا�ط التالي: )20(

م.2/1/2020عل�ه بتار�خ: 
، تم االطالع عل�ه بتار�خ:  https://coinmarketcap.com/tokens/views/all/) ینظر الرا�ط التالي: 21(

 م.20/10/2019
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): وهي العمالت التي Protocolsعمالت ال تعمل �منصات النطالق عمالت أخرى (ال توفر . 2
صممت بروتو�ول البلو�شین الخاصة بها �طر�قة ال تت�ح ألي عملة استخدامه، و�التالي ال تستط�ع 

ناء بلو�شین خاص بها أن تتخذ من بلو�شین هذه العملة منصة لالنطالق. ومثال العمالت التي ال تر�د ب
 وغیرها. Bitcoin (BTC)، XRP, Litecoin (LTC)هذا النوع: 

 وتنقسم �حسب مراعاتها للخصوص�ة إلى:
عمالت تت�ح خصوص�ة �املة للمتعاملین بها؛ فال تسمح �إمكان�ة تت�ع هو�ات األشخاص الذین . 1

ل�ات التحو�ل من خاللها، و�ذلك �م�ات األموال المحولة أو المحفوظة، وتعد هذه العمالت �قومون �عم
 Moneroوسیلة سهلة للتهرب من الضرائب �إخفائها لمكان تخز�ن المال و�میته، ومن أمثلتها: 

(XMR)، Zcash (ZEC)، DASH (DASH)، PIVX (PIVX)، Verge (XVG)،Particl 
)PART(،(BTCP)Bitcoin Private  ،PZcoin (XZC)  )1649F

22(
P.وغیرها من العمالت 

عمالت تت�ح قلیل من الخصوص�ة �سماحها �معرفة عناو�ن محافظ من �قومون �التحو�الت و�م�ات . 1
تحو�التهم، و�ذلك �ستط�ع أي شخص تت�ع حر�ة األموال الداخلة والخارجة من و�لى محفظة معینة �كل 

 ,Bitcoin (BTC)، Ethereum (ETH)، XRP: سهولة، لكن دون معرفة هو�ة صاحبها، مثل
Litecoin (LTC)، Binance Coin (BNB)، Bitcoin Cash (BCH) .وغیرها من العمالت 

: وهي العمالت التي ال تمتلك بلو�شین خاص بها، وتعتمد في بنائها )Tokensالرموز الرقم�ة (. 2
ذا النوع من العمالت (شر�ات) إلى وانطالقها على تقن�ة بلو�شین قائمة وموجودة، و�هدف مطلقو ه

الحصول على التمو�ل الالزم النطالق مشار�عهم التي ُتعنى بها هذه العمالت، و�تم ذلك من خالل 
 Initial Coin(ICO) وعرضها أمام المستثمر�ن عبر ما �عرف بـ Tokensإصدارهم لرموز العملة (

Offering وتكون عمل�ة الـ ،(ICO  مبلغ محدد من المال، و�عد ذلك تستخدم  محدودة بوقت معین أو�
الشر�ة األموال التي حصلت علیها لتبدأ العمل على مشروعها، أما التو�نات فتعد �النس�ة لمالكیها �مثا�ة 
أسهم في هذه الشر�ة لكن دون أن تخولهم حق المساهمة في اإلدارة أو الحصول على أر�اح. وتعد �ًال 

https://coinswitch.co/news/10-) للمز�د حول العمالت الرقم�ة التي تتمتع �الخصوص�ة ینظر الرا�ط التالي: 22(
review-latest-2019-in-coins-privacy-best  20/10/2019، تم االطالع عل�ه بتار�خ. 
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وغیرهما من األمثلة على مثل هذا النوع من الرموز  Chainlink (LINK) ،Tether (USDT)من: 
Pرمزًا  1501حوالي:  -حتى �تا�ة السطور-الرقم�ة والتي یبلغ عددها 

)
1650F

23.(

 المطلب الثالث: اآلراء الفقه�ة في تكی�ف العمالت الرقم�ة المشفرة
واستدلوا لذلك �آراء الفقهاء  للنقود على أنها أيُّ شيء یتعارف عل�ه الناس، أشار العدید من ال�احثین     

( القدامى أمثال اإلمام مالك
1651F

( وابن ت�م�ة) 24
1652F

( وابن الق�م) 25
1653F

الذین صرحوا بوضوح أن النقود أي شيء )26
یتعارف عل�ه الناس، و�صلح وس�طًا في الم�ادلة، سواء �ان خزفًا أو جلدًا أو نحاسًا أو غیره، وهم بذلك 

للنقود الذي �عرف النقود على أنها أي شيء یتمتع �قبول عام في اقتر�وا من تعر�ف االقتصادیین الشائع 
( الم�ادلة أو الوفاء �االلتزامات

1654F

27(. 
ومع ظهور النقود الرقم�ة المشفرة ثار خالف بین ال�احثین حول مشروعیتها وت�اینت تكی�فاتهم الفقه�ة 

 حولها و�مكن إ�جاز أقوالهم �اآلتي:
( ، وتبناه أغلب ال�احثین: واحتج من قالوا بذلك �اآلتيولكنها أقرب إل�ه ،نقداً أنها ل�ست  .1

1655F

28:( 
إن مرّد النقد�ة في البتكو�ن (�اعت�اره أشهر النقود الرقم�ة المشفرة) إلى العرف، وُض�ط هذا  .1

العرف �مجموعة معاییر، وهي توافر القبول والق�ام بوظائف النقد، وما زال البتكو�ن �عیدًا عن 
( تحقیق وظائف النقد

1656F

29(. 

) ُینظر الرا�ط التالي: Token) لالطالع على أنواع أخرى من التو�ن (23(
/https://coinmarketcap.com/tokens/views/all :20/10/2019. تم االطالع عل�ه بتار�خ. 
 .5، ص3، ج1، دار الكتب العلم�ة، طالمدونة)، 1994) مالك بن أنس (24(
الرحمن بن محمد بن  ، تحقیق: عبدمجموع الفتاوى )، 1995) ابن ت�م�ة، تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م (25(

 .472)، ص29قاسم، (المدینة المنورة: مجمع الملك فهد لط�اعة المصحف الشر�ف، ج
، تحقیق: محمد عبد السالم إبراه�م، (بیروت: دار الكتب إعالم الموقعین عن رب العالمین)، 1991) ابن ق�م الجوز�ة (26(

 .155)، ص2، ج1العلم�ة، ط
)، 2، (جدة: مر�ز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العز�ز، طإلسالم والنقودا)، 1990) ینظر: رفیق المصري (27(

 .20-19، صالورق النقدي: حق�قته، تار�خه، ق�مته، حكمه)، 1984. و�نظر: عبد هللا بن من�ع (95ص
، ودالعمالت الرقم�ة اإللكترون�ة بین الحّل والتحر�م، بین الواقع والمشه)، 2018) ینظر: علي القرة داغي (28(

 .24، 19)، صI-FIKR(كوااللمبور: إسرا، خزانة المعرفة في المال�ة اإلسالم�ة 
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 إصدار النقود حق للدولة أو من تأذن له، وق�ام غیرها �ه �عد افتئاتًا علیها. .2
 االضطراب الكبیر والتذبذب الفاحش في أسعارها ی�عدها عن �ونها عملة. .3

 ، واستندوا في نت�جتهم هذه إلى عدة اعت�ارات، منها:في المقابل اعتبرها �احثون آخرون من النقود
ئف النقود، فهي وس�ط لت�ادل السلع والخدمات، ومق�اس للق�مة أنها أموال مستقلة، تحمل وظا .1

)
1657F

30(. 
ال یوجد أي نص شرعي ینص على تحر�م إصدار النقود من غیر السلطان، �ما أن النقود  .2

الرقم�ة المشفرة تخطت حاجز المال�ة والتقوم وأص�حت مؤهلة للق�ام بوظائف النقود، فاإلق�ال 
امه �مجمل وظائف النقود، وقد استخدم �الفعل �بدیل على التعامل �البتكو�ن �عزز من ق�

Pللعمالت الحكوم�ة

 )
1658F

31(
P. 

إن التقل�ات الحال�ة للبتكو�ن تعد من األمور الطب�ع�ة في ظل اتساع سوقه وز�ادة عدد الدول  .3
التي تعترف �ه، �ما �عتبر البتكو�ن خ�ارًا جذا�ًا �مخزون للق�مة �فضل ما یتمتع �ه من ندرة 

Pصارمة 

)
1659F

32(
P. 

 ست من السلع أو الخدمات.ل� .2
فال �مكن االنتفاع بها في أحد أغراضها من المأكل والمشرب والمل�س والسكن ونحوها، و�رجع عدم  

( اعت�ارها سلعة لمجموعة من األس�اب
1660F

33(: 
جهة إصدار وتطو�ر هذه البرمج�ات أرادت لها أن تكون عملة للت�ادل في الب�ع والشراء وغیر ذلك  .1

 ارها سلعة.ولذا ال �جوز اعت�

، (عمان: دار اإلفتاء النقود الرقم�ة من منظور اقتصادي إسالمي البتكو�ن أنموذجاً )، ٢٠١٩) حمزة عدنان مشوقة (29(
 .155، تموز)، ص١، العدد ١د العام في المملكة األردن�ة الهاشم�ة، مجلة الفتوى والدراسات اإلسالم�ة، المجل

 .53مرجع سابق، ص األحكام الفقهّ�ة المتعلقة �العمالت اإللكترون�ة،) ینظر: عبد هللا العقیل، 30(
، (جدة: مجمع الفقه تداول العمالت اإللكترون�ة و��ف�ة تحدید ال�ائع والمشتري )، 2019) ینظر: عبدال�اري مشعل (31(

 .21)، ص2019سبتمبر  11-9ت اإللكترون�ة، اإلسالمي الدولي �جدة، ندوة العمال
 .20) المرجع السابق، ص32(
، (الشارقة: المؤتمر الدولي الخامس الحكم الشرعي للتعامل �العمالت االفتراض�ة)، 0192) أسامة أسعد أبوحسین (33(

 .119عشر لكل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة �جامعة الشارقة، العمالت االفتراض�ة في المیزان)، ص
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 ل�س لها ق�مة في ذاتها المجردة �خالف السلعة.  .2
تعارف الناس على أنها عملة وتداولهم لها �الب�ع والشراء، وأنها وسیلة للت�ادل التجاري، وهذا عرف  .3

 خاص یؤخذ �ه، فالنقد لكي یؤدي وظ�فة ین�غي أن �حظى �القبول ولو في مجموعة معینة من الناس.
ملیون ساتوشي، وعل�ه �مكن أن �كون ثمنًا  ١٠٠مثال البتكو�ن الواحد �ساوي أنها قابلة للتجزئة ف .4

 لألع�ان على تفاوت �خالف السلع والتي �صعب تجزئتها.
و�ذلك ل�ست خدمة من الخدمات، بل ال یدعي ذلك أحد، حتى الذي أصدرها، والمتعاملون بها، فهم  .5

( �عتبرونا عملة
1661F

34(. 
�قصد منها المتاجرة  البتكو�ن أقرب ما �كون إلى سلعةفي المقابل یرى �عض ال�احثین أن 

والمضار�ة، فال ُ�طلب لذاته �اعت�اره وس�طًا في الت�ادل التجاري، وهو بهذا التوص�ف نوع من القمار 
(المحرم شرعًا والذي یدخل في مسألة المتاجرة �المؤشرات

1662F

35(. 
(ل�ست �مال وال تتوافر بها أر�ان المال�ة  .3

1663F

إلى اعت�ار تقومها أمرًا واقعًا ال جدل  ، وأشار آخرون )36
(وال شيء �منع من ذلك شرعًا  وأنها تخطت فعًال حاجز اعت�ار المال�ةف�ه، 

1664F

37(. 
ل�ست حقًا مال�ًا: فالحق هو اختصاص أقره الشرع نصًا أو استن�اطًا، وتكتسب الحقوق المال�ة  .4

ق�ة، في حال توافرت الشروط الشرع�ة أو اإلرث، أو القضاء، أو التقادم واألس� ،الشروط�العقود، أو 
الخاصة �كل سبب مكسب للحق. والنقود الرقم�ة ال تمثل أصًال من األصول من الموجودات 

( المعتبرة من األع�ان والحقوق، و�التالي ال �مكن اعت�ارها حقًا مال�اً 
1665F

38( .

، مرجع العمالت الرقم�ة اإللكترون�ة بین الحّل والتحر�م، بین الواقع والمشهود)، 2018) ینظر: علي القرة داغي (34(
 .24سابق، ص

، �حث حكمها –آل�ة التعامل بها  –النقود االفتراض�ة (البتكو�ن نموذجًا): مفهومها )، 2018) أنس إبراه�م جاموس (35(
 .24، ص19/11/2018م االقتصاد اإلسالمي بتار�خ: مقدم إلى جامعة الشارقة قس

، مرجع العمالت الرقم�ة اإللكترون�ة بین الحّل والتحر�م، بین الواقع والمشهود)، 2018) ینظر: علي القرة داغي (36(
 .24-21سابق، ص

رجع سابق، ، متداول العمالت اإللكترون�ة و��ف�ة تحدید ال�ائع والمشتري )، 2019) ینظر: عبدال�اري مشعل (37(
 .21ص

 .24) المرجع السابق، ص38(
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وق�م المتلفات، وهي أنها نقود خاصة: أي یتم تداولها في مجتمع محدود على أنها أثمان المب�عات  .5
بذلك نقودًا وأثمانًا عند من رضیها وتعامل بها دون غیره، ومما �صلح مستندًا لهذا الرأي فتوى علماء 
الحنف�ة في بالد ما وراء النهر التي تنص على وجوب ز�اة الدراهم المغشوشة (الغطارفة والعدالي) 

أعز النقود فینا �منزلة الفضة فیهم، ونحن  وعدم جواز ب�عها �جنسها متفاضًال، و�انوا �قولون هي من
(أعرف بنقودنا

1666F

39(. 
أما الحكم الشرعي في التعامل �النقود الرقم�ة فذهب �عضهم إلى تحر�مها تحر�م الوسائل ال 
تحر�م المقاصد والذات. و�ناء عل�ه فإن شراء العمالت الرقم�ة المشفرة والتعامل بها محرم ألنه یراد لها أن 

ملة مع أنها ال تتوافر فیها شروط العملة، وأما المضار�ة بها فهي أكثر حرمة ألنها تصل تقوم بدور الع
( إلى حّد المقامرة التي حّرمها هللا تعالى لذاتها

1667F

40(. 
في المقابل قال آخرون �مشروع�ة التعامل �البتكو�ن والعمالت الرقم�ة المشفرة، وأكدوا على 

م التعامل بها سواء ما تعلق منها �مجموعات التعدین أو ضرورة فحص العقود واالتفاق�ات التي تنظ
المنصات اإللكترون�ة أو مواقع اإلنترنت وذلك للتأكد من خلوها من المحاذیر الشرع�ة والتغر�ر والخداع 

( �المتعاملین
1668F

41( .
 الم�حث الثاني: األوصاف الفن�ة للعمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب والتكی�ف الفقهي لها

ناول ال�احث في هذا الجزء من الدراسة األوصاف الفن�ة للعمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب، ت
واستعرض تار�خ نشأتها وأنواعها ومسوغات طرحها، و�ین وجهة نظر شرع�ة بها، مع توض�ح أهم آثارها 

 االقتصاد�ة.

، ورقة مقدمة لمر�ز التمیز ال�حثي في فقه القضا�ا النقد االفتراضي بتكو�ن أنموذجاً ) إبراه�م بن أحمد بن محمد �حیى، 39(
 .18المعاصرة، ص

، ولذلك ی�اح عندما ال ) المقصود بتحر�م الوسائل أن الحرمة راجعة إلى أن ذلك الشيء وسیلة وذر�عة إلى المحرم لذاته40(
یؤدي إلى تلك الغا�ة المحرمة، وأما المحرم تحر�م المقاصد، فهو المحرم لذاته مطلقًا، ولذلك ال �جوز إّال عند الضرورة. 

مرجع سابق، العمالت الرقم�ة اإللكترون�ة بین الحّل والتحر�م، بین الواقع والمشهود، )، 2018ینظر: علي القرة داغي (
 .28ص

، مرجع سابق، تداول العمالت اإللكترون�ة و��ف�ة تحدید ال�ائع والمشتري )، 2019ر: عبدال�اري مشعل () ینظ41(
 .24ص
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 المطلب األول: ماه�ة العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب
 أوًال: تعر�فها

حدات رقم�ة مشفرة ُتبنى اعتمادًا على تقن�ة البلو�شین، وَتْصدر ألول مرة �طرحها في هي: و 
) مقابل عمالت قانون�ة أو نقود رقم�ة، و�تكفل مطلقوها بتغطیتها �الذهب، ICOمرحلة العرض األولي (

، أو وُتعرض للتداول على منصات خاصة بها دون تحكم حكومي، الستخدامها في عمل�ات الب�ع والشراء
 في الغرض الذي أسست من أجله.

 ثان�ًا: تار�خها ونشأتها
م، إذ بدأت قصتها 1996تعود االنطالقة األولى للعمالت الرقم�ة المدعومة �الذهب إلى العام 

الذي آمن بتفوق النقود الذهب�ة على الورق�ة، فبدأ ببرمجة  Douglas Jacksonمع الطبیب األمر�كي 
، أخذت E-Goldي مر�زي مدعوم �الذهب والفضة والبالتین، أطلق عل�ه اسم و�نشاء نظام عملة إلكترون

م 2004م، لكن واجهت في العام 2003هذه العملة �االنتشار مع مرور الوقت ووصلت لذروتها في العام 
م، و�قي غطاؤها من مختلف 2007مشاكل قانون�ة وأُغلقت الشر�ات التا�عة لها �أمر القضاء في العام 

 ) .1669F42ودعًا في خزائن �عض المصارف المتواجدة في لندن ودبي(المعادن م
ومع ظهور البتكو�ن والعمالت الرقم�ة المشفرة األخرى ظهرت محاوالت عدیدة لتأس�س عمالت 

�خالف ال�عض  -حسب ما أفاد مؤسسوها-مشفرة مدعومة �الذهب، خضع �عضها للتدقیق الشرعي 
 Xaurum (XAUR)، وعملة 2014نها�ة عام  DGX اآلخر، ومن أشهر العمالت التي أطلقت عملة

، 2017فانطلقن عام  Goldxو OneGram (OGC)و Zengold (ZGC)، أما 2015عام 
م وغیرها من العمالت. 2019في عام  AurusGOLD (AWG)و

 ثالثًا: الفرق بینها و�ین العمالت الرقم�ة غیر المغطاة
الرقم�ة المدعومة �الذهب وغیرها من العمالت في بین العمالت  -من وجهة نظر ال�احث-�كمن الفرق 

 األمور اآلت�ة:
لتقل�ات في أسعارها صعودًا  -غال�اً -العمالت الرقم�ة السائدة غیر المدعومة �الذهب تتعرض  .1

وهبوطًا، وال حد لهبوطها. في المقابل تتمتع العمالت الرقم�ة المدعومة �الذهب �االستقرار 

 م.8/2/2020تم االطالع عل�ه بتار�خ   gold-https://www.wired.com/2009/06/e/) ینظر الرا�ط التالي: 42(
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سعر العملة عن سعر الذهب الحق�قي، بینما من الممكن أن النسبي، فال �مكن أن ینخفض 
(یرتفع إلى مستوى أعلى من سعر الذهب في حال �انت العملة قو�ة 

1670F

43.(

ال �حتاج الدخول في سوق العمالت الرقم�ة المشفرة إلى رأس مال �بیر، إذ تستط�ع شراء �م�ات  .2
�عكس العمالت المغطاة �الذهب كبیرة من �عض أنواع هذا النوع من العمالت ب�ضعة دوالرات، 

 التي �كون سعرها مقرونًا �الذهب والذي �كون مرتفعًا عادًة.
العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب ق�متها مصانة وتستمد قوتها من الذهب الذي تمثله، و�ستط�ع  .3

مالكها الحصول على ما �قابلها من الذهب الحق�قي، �عكس العمالت الرقم�ة األخرى التي ال 
 ثل سوى أرقام مشفرة.تم

المطلب الثاني: أنواع العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب ومسوغات طرحها 
 أوًال: أنواع العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب وطر�قة عملها

 تنقسم العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب إلى:     
منها (رمز/عملة) �غرام  عمالت مغطاة �ل�ًا �الذهب: وهي العمالت التي یتم دعم الوحدة الواحدة -

(كل عملة أو رمز �قابله غرام واحد  OneGramواحد من الذهب. ومن أمثلة هذا النوع من العمالت: 
(من الذهب) 

1671F

44،( DGX )(كل رمز من هذه العملة �مثل جرامًا واحدًا من الذهبP

 )
1672F

45(
P. 

الواحدة منها عمالت مغطاة جزئ�ًا �الذهب: وهي العمالت التي �كون الغطاء الذهبي للوحدة  -
أو الر�ع أو النصف أو غیرها من النسب. ومن األمثلة علیها عملة  ،�الثلث(رمز/عملة) بنس�ة محددة 

Gold Bits Coin  تقر��ًا من ق�مة العملة من الذهب66والتي تغطي ما نسبته % )
1673F

46(. 
عمل العمالت الرقم�ة أما ف�ما یتعلق �الطر�قة التي تعمل بها هذه العمالت فإنها قر��ة من طر�قة      

غیر المغطاة ف�ما عدا تغطیتها �غطاء ذهبي، إذ تعمل الشر�ات المؤسسة لهذه العمالت على عرض 

 م.8/2/2020تم االطالع عل�ه بتار�خ:  https://onegram.org/whitepaperر: ) ینظ43(
 م.8/2/2020تم االطالع عل�ه بتار�خ:  https://onegram.org/whitepaper ) ینظر: 44(
 م.9/2/2020، تم االطالع عل�ه بتار�خ: https://digix.global/dgxالتالي: ) ینظر الرا�ط 45(
 Young marketing team�عنوان:  Linkedin) ینظر: قام ال�احث �حسابها من خالل فیدیو تعر�في على ش�كة 46(

members..... https://www.linkedin.com/company/goldbitscoin/?feedView=videos  تم االطالع
م. 9/2/2020عل�ه بتار�خ 
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)، وتتكفل بتغط�ة �ل رمز منها �غطاء ذهبي ICOالرموز الخاصة بها للب�ع في العرض األولي لها (
د من الذهب �ستطع حامله ) �غرام واحOGCتحدده هي؛ فمثًال غطت عملة ون غرام رمزها المشفر (
P) في أي وقتGoldGuardاستبداله �ما �ساو�ه من الذهب الفعلي من خالل منصة (

)
1674F

47(
P بینما غطت ،

واحدة من الذهب، إذ تحتفظ هذه   �أونصة تروي  XAUt رمزها المشفر) Tetherعملة شر�ة تیثر (
(الشر�ة �غطائها الذهبي لدى شر�ة متخصصة في سو�سرا

1675F

48 (. 
 غات طرحهاثان�ًا: مسو 

 یرى ال�احث أن مسوغات طرح عمالت رقم�ة مدعومة �الذهب �مكن في اآلتي:
التقلب الكبیر في أسعار العمالت الرقم�ة األخرى وعدم استقرارها دفع نحو إ�جاد عملة قلیلة  .1

( التقلب ومستقرة، فكانت الفكرة �إ�جاد عمالت مغطاة �الذهب
1676F

49(. 
ج�ا المتعلقة بها إلى ظهور واقع جدید متعلق بها و�التجارة أدى ظهور العمالت الرقم�ة والتكنولو  .2

اإللكترون�ة. �فرض هذا الواقع إ�جاد وسائل وأدوات الستغالله �طر�قة تتغلب على الخالف 
الحاصل في شرع�ة العمالت الرقم�ة المشفرة ومنعها من قبل الغالب�ة العظمى من ال�احثین، 

واضطراب ق�متها وجهالة ُمصدرها، فكان الحل �إ�جاد عمالت الذین عللوا منعهم لها �كثرة تقلبها 
 رقم�ة مستقرة الق�مة ال تشو�ها الجهالة وذلك من خالل تغطیتها �الذهب ور�ط ق�متها �ه.

أنها ل�ست مجرد أرقام مشفرة، و�نما لها ق�مة ذات�ة ممثلة �غطائها الذهبي تدعمها وتسندها،  .3
 من ذهب وامتالكه. ف�ستط�ع مالكها الحصول على ما تمثله

المطلب الثالث: وجهة نظر شرع�ة في العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب، و��ان أهم آثارها 
 االقتصاد�ة

 وجهة نظر شرع�ة في العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهبأوًال: 
ف�عني هذا اتسامها بدا�ة �مكن القول إن النقود أداة تراد لوظائفها، فإن أدت وظائفها �شكل صح�ح 

P�الكفاءة، وحتى تتمتع �الكفاءة فأول ما یلزم لها استقرار ق�متها. ومن وظائفها

 )
1677F

50(
P: 

م. 10/2/2020�ه بتار�خ: . تم االطالع علhttps://onegram.org/whitepaper)ینظر الرا�ط التالي: 47(
 .8) ُینظر الورقة الب�ضاء الخاصة �المشروع، مرجع سابق، ص48(
. 4) ینظر الورقة الب�ضاء لعملة تیثر، مرجع سابق، ص49(

https://gold.tether.to/Tether%20Gold%20Whitepaper.pdf . 
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أق�ام السلع موضوع الت�ادل من خالل ما �عرف �األسعار،  أنها أداة لق�اس الق�مة، ف�النقود تؤشر .1
ت�ادل. وحتى �كون وهي بلغة الغزالي الوسیلة التي تحدد بها المراتب، مراتب السلع موضوع ال

المق�اس صادقًا ین�غي أن �كون منض�طًا ثابتًا مستقرًا ال یز�د وال ینقص، فإن �ان األمر �ذلك 
 فإن الكفاءة تتحقق ت�اعًا في هذه الوظ�فة وفي وظائف النقد األخرى.

سلعة أنها وس�ط للت�ادل، وحتى تكون النقود وس�طًا ذا �فاءة في الت�ادل ین�غي أّال �شعر �ائع ال .2
�القلق على ق�مة ما في یده من النقد، فالثقة في �ون النقود ُتحرز األش�اء ب�سر دون خسارة 

 شرط لحسن أدائها.
أما وظ�فة النقود الثالثة فتتمثل في �ونها مخزنًا للق�مة، ف�ستخدمها األفراد الدخار وتخز�ن الق�م  .3

ى شكل نقود، فإن تناقصت ق�مة التي �حوزونها، فمثًال �عمل المزارع على تخز�ن محصوله عل
 هذه النقود فمعنى ذلك أن جهد المزارع قد تآكل أ�ضًا نت�جة الخلل في هذا الوعاء النقدي.

أنها أداة لتسو�ة الدیون، فتأتي هذه الوظ�فة لتؤ�د على ضرورة ث�ات ق�مة النقد واستقراره، فحتى  .4
�ضًا عما أصابهم من أضرار، ال بد أن یرضى الناُس �النقود بدیًال عما في ذمم اآلخر�ن، أو تعو 

�ًا لشراء نظیر المال �كون هذا النقد مستقرًا غیر مضطرب، معبرًا عما �ان في ذمم اآلخر�ن، �اف
 المتلف.

تعقی�ًا على السابق �مكن القول إن توفر هذه الوظائف في نقد ما ال تكفي لجعلها مقبولة 
ها وقبلوها، وقد اختلف في سر اعت�ار النقد قابًال للتداول بین أیدي الناس، إال إن وثق الناس ب

للتداول العام على ثالث نظر�ات، هي: المعدن�ة؛ وترى أن النقد مادة ذات ق�مة ذات�ة جعلتها 
قابلة للتداول، والسلطان�ة؛ التي تشیر إلى أن ق�مة النقد مستمدة من تشر�ع الدولة وسلطانها، 

الشيء الذي تطمئن النفس إلى اعت�اره قوة شرائ�ة مطلقة  والنفسان�ة؛ التي تقول �أن النقد هو
P

)
1678F

51(
P ل�ست ناتجة عن  -من حیث هو نقد في الجملة-. وعل�ه یرى المن�ع أن "القابل�ة العامة للنقد

و�نما هي الثقة العامة �ه �قوة ق�مة ذات�ة في النقد، وال عن وازع سلطاني �فرض التعامل �ه 

، (جدة: مجلة جامعة الملك عبد النقود اإلسالم�ة، �ما ین�غي أن تكون )، 1998) ینظر: عبد الج�ار السبهاني (50(
 .21-13)، ص38-3، ص ص10العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، المجلد

 .43-39، ص الورق النقدي: حق�قته، تار�خه، ق�مته، حكمه)، 1984) ینظر: عبد هللا بن من�ع (51(
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لثقة صادرة عن تغطیتها �المعدن النف�س، أو عن االنق�اد إلى ، سواء �انت هذه اشرائ�ة مطلقة
Pحكم سلطاني �اعت�ارها، أو عن أي اعت�ار آخر �ضمن هذه الثقة"

)
1679F

52.(

Pأما الفقهاء فقد انقسموا في تحدید ما �صلح أن �كون نقودًا أو أثمانًا إلى فر�قین 

)
1680F

53(
P: 

 نقسم هذا الفر�ق إلى قسمین:الفر�ق األول: یرى أن النقود محصورة في الذهب والفضة. وا
Pاألول یرى حصره في المضروب من الذهب والفضة، وهو قول جمهور الحنف�ة .1

 )
1681F

54(

Pوالشافع�ةP

)
1682F

55(
P. 

أما الثاني فیرى أنه عام فیهما سواء أكانا مضرو�ین أم غیر مضرو�ین، وهو قول جمهور  .2
 ى إلى غیرهما.المالك�ة والحنابلة. وقد عللوا ذلك �أنهما أثمان �أصل الخلقة وال تتعد

الفر�ق الثاني: یرى إطالق النقود على الذهب والفضة، وعلى �ل ما �قوم مقامهما في معامالت الناس، 
Pوم�ادالتهم من أي نوع �ان، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

)
1683F

56(
Pوروا�ة عن اإلمام مالك ،P

)
1684F

57(
Pوما رجحه ابن ت�م�ة ،P

 )
1685F

58(
P .

ي النظام االقتصادي اإلسالمي تتمتع �االستقرار ال�عید عن التذبذب، نستنتج مما سبق أن النقود ف     
وال تتخذ شكًال محددًا، فحصر الثمن�ة في الذهب والفضة فقط ال �سنده أي دلیل شرعي، إذ لم یرد نص 

ه في القرآن الكر�م أو السنة النبو�ة �قید الثمن�ة بهما، بل تعترف الشر�عة اإلسالم�ة بثمن�ة ما یتعارف عل�
الناس وفق ضوا�ط معینة. ونستذ�ر هنا الخالف الذي حصل بین ال�احثین حول تكی�ف العمالت الورق�ة 

 .44السابق، ص ) المرجع52(
دراسة  -وظائف وشروط النقود ومدى تحققها في العمالت االفتراض�ة )، 2019) ینظر: مراد رایق رشید عودة (53(

، (الشارقة: �تاب وقائع المؤتمر الدولي الخامس عشر لكل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة �جامعة الشارقة، العمالت فقه�ة
 .196االفتراض�ة في المیزان)، ص

)، ص 3، ج3، (بیروت: دار الفكر، ط حاش�ة ابن عابدین )،1992) ابن عابدین، محمد أمین بن عبد العز�ز (54(
124. 

 .389)، ص1، ج1، (دار الكتب العلم�ة، طمغني المحتاج)، 1994) الشر�یني، محمد بن أحمد الخطیب (55(
)، 1یق: سهیل ز�ار، (بیروت: دار الفكر، طتحق البلدان وفتوحها وأحكامها،)، 1992) البالذري، أحمد بن �حیى (56(

 .515ص 
 .5، مرجع سابق، صالمدونة)، 1994) مالك بن أنس (57(
 .472، مرجع سابق، صمجموع الفتاوى )، 1995) ابن ت�م�ة، تقي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م (58(
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والذي انتهى �جعلها ثمنًا قائمًا بذاته مقبوًال لدى الناس لثقتهم بها �قوة شرائ�ة مطلقة �عیدًا عن أس�اب 
مسجل علیها بتسل�م حاملها محتواها حصول الثقة؛ �فرضها �سلطة القانون و�لزام الناس بها، أو التعهد ال

Pعند الطلب، أو تغطیتها جم�عها بذهب أو فضة

 )
1686F

59.(
P  وقد تبنى هذا الرأي مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

Pوأصدر قرارًا �ه

 )
1687F

60(
P من هنا یرى ال�احث أن العمالت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب تعد نقدًا قائمًا .

 ة المتعلقة �النقود، وتتلخص أس�اب ذلك �اآلتي:بذاته، تنطبق علیها األحكام الشرع�
تتسم هذه العمالت �االستقرار وعدم التذبذب؛ نظرًا الرت�اط سعرها �سعر الذهب، فقد است�عد عدد  .1

 من مطلقیها انه�ارها، وتحدثوا �أن أدنى سعر ممكن أن تصل له هو سعر الذهب.
إمكانه الق�ام بوظائف النقود المتمثلة بناء على النقطة السا�قة؛ فإن هذا النوع من العمالت � .2

 �كونها مق�اسًا للق�م، ومخزنًا لها، ووس�طًا في الت�ادل، وأداة لتسو�ة الدیون.
تستند هذه العمالت في ق�متها إلى الغطاء الذهبي الذي �مثلها والمحفوظ في مخازن طرف ثالث،  .3

 والذي عادة ما �كون شر�ة متخصصة بهذا المجال.
معلومة الهو�ة والعنوان والهدف، وتتسم �ما تتسم �ه العمالت الرقم�ة المشفرة  تصدر عن شر�ات .4

غیر المغطاة من اعتمادها على تقن�ة البلو�شین وال مر�ز�تها، إال أنها تطلب إث�ات هو�ة في 
�عض الحاالت التي ینص علیها نظام الشر�ة. 

 قابلیتها للتجزئة إلى وحدات صغیرة. .5
 قتصاد�ة المترت�ة على إصدارها والتعامل بهاثان�ًا: أهم اآلثار اال

یرى ال�احث أن هناك عددًا من اآلثار االقتصاد�ة المترت�ة على إصدار العمالت الرقم�ة المغطاة 
 �الذهب، منها:

تعمل على تسهیل عمل�ات التجارة اإللكترون�ة وتقلل تكال�فها، فتلغي الحاجة إلى وساطة الطرف  .1
في عمل�ات الب�ع والشراء اإللكترون�ة، نظرًا  -كالبنوك اإللكترون�ة-الثالث �اعت�اره ضامنًا 

التصاف نظامها �الالمر�ز�ة و��كاله مهمة التحقق من صحة المعاملة لمجتمع العملة ذاته. 

)، 1، (دمشق: دار الفكر، طمتها وأحكامهااألوراق النقد�ة في االقتصاد اإلسالمي: ق�)، 1999) ینظر: أحمد حسن (59(
. و�نظر: عبد 114، صالورق النقدي: حق�قته، تار�خه، ق�مته، حكمه)، 1984. و�نظر: عبد هللا بن من�ع (211ص

 .22، مرجع سابق، صالنقود اإلسالم�ة، �ما ین�غي أن تكون )، 1998الج�ار السبهاني (
 .1895-1893، ص3، الجزء3الدورة الثالثة، العدد)، 1987( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) ینظر: 60(
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تساهم العملة في تسهیل عمل�ات التحو�ل المال�ة فتقلل الزمن الالزم لوصول الحواالت، �ما تقلل  .2
 لى عمل�ة التحو�ل. العموالت المترت�ة ع

من المحتمل أن تساهم العملة في تسهیل عمل�ات التجارة الدول�ة من ناح�ة تسهیل عمل�ات الدفع  .3
 ف�ما لو تم تبنیها من قبل البنك المر�زي للدولة أو البنوك المحل�ة فیها.

ن شخص انعدام عمل�ة تولید النقود من خاللها، نظرًا النتقالها م�اشرة من محفظة إلى أخرى وم .4
 آلخر دون مرورها �الوسطاء.

 الخاتمة
 استنادًا إلى ما سبق تناوله في م�حثي الدراسة توصل ال�احث إلى النتائج اآلت�ة:

أغلب ال�احثین �میل إلى عدم اعت�ار العمالت الرقم�ة المشفرة نقدًا، وقلة من ال�احثین من �عتبرها  .1
 نقدًا قائمًا بذاته.

وحدات رقم�ة مشفرة ُتبنى اعتمادًا شفرة المغطاة �الذهب على أنها: ُتَعّرف العمالت الرقم�ة الم .2
) مقابل ICOعلى تقن�ة البلو�شین، وَتْصدر ألول مرة �طرحها في مرحلة العرض األولي (

عمالت قانون�ة أو نقود رقم�ة، و�تكفل مطلقوها بتغطیتها �الذهب، وُتعرض للتداول على منصات 
تخدامها في عمل�ات الب�ع والشراء، أو في الغرض الذي خاصة بها دون تحكم حكومي، الس

 أسست من أجله.
تتصف العمالت الرقم�ة المغطاة �الذهب �استقرارها وعدم تذبذبها، �اإلضافة إلى ق�امها بوظائف  .3

 النقود المتمثلة �كونها مق�اسًا للق�م، ومخزنًا لها، ووس�طًا في الت�ادل، وأداة لتسو�ة الدیون.
ت الرقم�ة المشفرة المغطاة �الذهب نقدًا قائمًا بذاته تنطبق علیها األحكام الشرع�ة تعتبر العمال .4

 المتعلقة �النقود.
 المراجع العر��ة

، ورقة مقدمة لمر�ز التمیز النقد االفتراضي بتكو�ن أنموذجاً إبراه�م بن أحمد بن محمد �حیى،  .1
 ال�حثي في فقه القضا�ا المعاصرة.

، (دمشق: دار الفكر، ق النقد�ة في االقتصاد اإلسالمي: ق�متها وأحكامهااألورا)، 1999أحمد حسن ( .2
 ).1ط
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، (الشارقة: المؤتمر الحكم الشرعي للتعامل �العمالت االفتراض�ة)، 2019أسامة أبو حسین ( .3
الدولي الخامس عشر لكل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة �جامعة الشارقة، العمالت االفتراض�ة في 

 المیزان).
آل�ة التعامل  –النقود االفتراض�ة (البتكو�ن نموذجًا): مفهومها )، 2018نس إبراه�م جاموس (أ .4

 .19/11/2018، �حث مقدم إلى جامعة الشارقة قسم االقتصاد اإلسالمي بتار�خ: حكمها –بها 
، النقود الرقم�ة من منظور اقتصادي إسالمي البتكو�ن أنموذجاً )، 2019حمزة عدنان مشوقة ( .5

، 1: دار اإلفتاء العام في المملكة األردن�ة الهاشم�ة، مجلة الفتوى والدراسات اإلسالم�ة، المجلد (عمان
 ، تموز).1العدد 

، (جدة: مر�ز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العز�ز، اإلسالم والنقود)، 1990رفیق المصري ( .6
 ).2ط

اهرة: جامعة القاهرة، �ل�ة االقتصاد ، (القالنقود والبنوك والتجارة الدول�ة)، 2018سامي السید ( .7
 والعلوم الس�اس�ة).

، (القاهرة: النقود االفتراض�ة: مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصاد�ة)، 2017عبد هللا ال�احوث ( .8
 ، ینایر)،1جامعة عین شمس، �ل�ة التجارة، المجلة العلم�ة لالقتصاد والتجارة، العدد

، (المدینة المنورة: الجامعة ة المتعلقة �العمالت اإللكترون�ةاألحكام الفقه�ّ عبد هللا العقیل،  .9
 اإلسالم�ة، وحدة ال�حوث والدراسات العلم�ة).

 .الورق النقدي: حق�قته، تار�خه، ق�مته، حكمه)، 1984عبد هللا بن من�ع ( .10
، (جدة: تداول العمالت اإللكترون�ة و��ف�ة تحدید ال�ائع والمشتري )، 2019عبدال�اري مشعل ( .11

 ).2019سبتمبر  11 - 9جمع الفقه اإلسالمي الدولي �جدة، ندوة العمالت اإللكترون�ة، م
، (جدة: مجلة جامعة الملك النقود اإلسالم�ة، �ما ین�غي أن تكون )، 1998عبد الج�ار السبهاني ( .12

 ).38-3، ص ص10عبد العز�ز: االقتصاد اإلسالمي، المجلد
اإللكترون�ة بین الحّل والتحر�م، بین الواقع  العمالت الرقم�ة)، 2018علي القرة داغي ( .13

 ).I-FIKR، (كوااللمبور: إسرا، خزانة المعرفة في المال�ة اإلسالم�ة والمشهود
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 - وظائف وشروط النقود ومدى تحققها في العمالت االفتراض�ة)، 2019مراد رایق رشید عودة ( .14
عشر لكل�ة الشر�عة والدراسات ، (الشارقة: �تاب وقائع المؤتمر الدولي الخامس دراسة فقه�ة

 اإلسالم�ة �جامعة الشارقة، العمالت االفتراض�ة في المیزان).
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المؤتمر توصیات 
عدم إصدار الفتاوى المتعلقة �أحكام ب�ع الذهب والفضة من غیر المتخصصین، لدقة  )1

 األمر وخطورته.
ضرورة التوع�ة المجتمع�ة �أحكام ب�ع الذهب والفضة عن طر�ق الخط�اء والمنشورات  )2

 ئل التواصل االجتماعي.المطبوعة ووسا
الحرص على االستثمار في الذهب والفضة، والتعامل بهما في النظام النقدي �قلل من  )3

 .نس�ة التضخم، وعدم تعرض النقد للكساد واالنه�ار
علَة الر�ا في الذهب والفضة الثمن�ُة، و�ترتب على ذلك تحر�ُم ب�ع الذهب �الذهب، أو  )4

تلفت الجودُة، أو تفاوتت الصنعُة، مع اإلشارة الفضة �الفضة مع التفاضل و�ن اخ
بوجود اجتهاد مرجوح قال �ه ابن ت�م�ة وابن الق�م �فید تحول الذهب إلى سلعة �عد 

صنعته. 
ال �جوز ب�ع الذهب �الفضة نسیئة. وال �جوز ب�عهما �األوراق النقد�ة أي �الدین  )5

 المؤجل.
 السالم�ة.ا الشر�عة أحكام وفق البورصة تعامالت ض�ط ضرورة )6
سّن التشر�عات والقوانین المتعلقة �النقود الرقم�ة المشفرة وأسواق الذهب والفضة  )7

 اإللكترون�ة وفق أحكام الشر�عة اإلسالم�ة.
�جوز تأجیر ُحلي الذهب والفضة إجارة منته�ة �التمل�ك، وفق إجراءات وضوا�ط   )8

 محددة.
لوج�ا الصناع�ة وفق ضوا�ط �جوز استخدام الذهب والفضة في مجال الطب، والتكنو  )9

الشر�عة اإلسالم�ة. 
ة �ص�غة عقد التور�د العامة، و�مكن تعدیله  )10 وفق إجراءات ال �صحُّ ب�ع الذَّهب، والفضَّ

وضوا�ط �حددها علماء الشر�عة. 
وضع معاییر واضحة للتعو�ض عن الهبوط الفاحش في ق�مة النقود، و�مكن حل   )11

 للتعو�ض. النزاعات �جعل ق�مة الذهب مع�ارا
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تأخذ األوراق النقد�ة حكم الذهب والفضة من حیث؛ جر�ان الر�ا، و�خراج الز�اة، و�ق�ة  )12
األحكام. 

عقد مز�د من المؤتمرات والّندوات وورش العمل والمحاضرات من متخصصین، �حیث  )13
 الذهب؛ لضمان سیر معامالتهم وفق األحكام الشرع�ة. �سفید منها المتعاملون في

 رب العالمین.والحمد � 
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570


	بيانات الكتاب
	ملخص البحث
	المقدمة
	الحَمْدُ للهِ مُوَفِّقٌ عبيدَه لمَغَانِم ذِكْرِه، مُتَمِّمٌ مَوَاعيدَه بِلَوَازِمِ شُكْرِه، وأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الله المُرْتَضَى، وَنَبِيِّه المُصْطَفَى النِّعْمَةُ المُسْدَاة والرَّحْمَةُ المُهْدَاة، صَلَواتُ رَبِّي وَسَلامُه عَلَيْك...
	مشكلة البحث:
	أهمية البحث:
	1) واقعية الموضوع في حياة الناس وجهل أغلب الناس في علة الربا في الذهب والفضة.
	2) يساعد هذا البحث التجار الذين يتعاملون بالذهب والفضة على معرفة الحكم الشرعي في تعاملاتهم وفي معرفة أحكام الشرع عندما يكون لديهم اطلاع على علة الربا في الذهب والفضة ذلك مما يجنب الكثير الوقوع في الحرام.
	منهجية البحث:
	الدراسات السابقة:
	خطة البحث:
	التمهيد
	المطلب الأول: تعريف الربا لغةً واصطلاحاً:
	المطلب الثاني: الادلة على حرمة الربا:

	المبحث الأول: أقوال العلماء وأدلتهم في علة الربا في الذهب والفضة الوزن ومناقشتها
	المبحث الثاني: أقوال العلماء في أن علة الربا الذهب والفضة هي غلبة الثمنية ومناقشتها
	المبحث الثالث: أدلة القائلين أن علة الربا بالذهب والفضة هي مطلق الثمنية ومناقشتها والرأي الراجح
	الخاتمة
	المصادر والمراجع
	 القرآن الكريم.
	1) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت456هـ)، المحلى بالآثار، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
	2) ابن عدي، الامام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار النشر: دار الكتب العلمية، البلد: بيروت.
	3) ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.
	4) ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت751هـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت.
	5) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت884هـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ-1997م.
	6) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت.
	7) ابن منيع، عبد الله بن سليمان، الورق النقدي تاريخه حقيقته قيمته حكمه، مطابع الرياض، 1971م.
	8) أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت235هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، 1409.
	9) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت الطبعة: الأولى، 1411هـ-1991م.
	10) البجيرمي، سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج =التجريد لنفع العبيد، تحقيق مصطفى البابي الحلبي، سنة النشر: 1345
	11) البخاري، محمد بن إسماعيل (١٩٨٧م) الجـامع الصـحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغـا، ط٣، دار ابـن كثيـر، اليمامـة، بيـروت.
	12) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728هـ)، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.
	13) ابن رشد، محمد بن أحمـد، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصد، دار الفكر، بيروت.
	14) ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ- 1994م.
	15) ابن نصر البغدادي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422هـ)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، المحقق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1420هـ-1999م.
	16) البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى (ت1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية.
	17) البوطي، محمد سعيد رمضان، محاضرات في الفقه المقارن، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان.
	18) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت458هـ)، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424هـ-2003م.
	19) الجعيد، ستر بن ثواب، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي، مكتبة الصديق، الطائف، ط1 1993م.
	20) الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ)، البرهان في أصول الفقه، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى 1418ه-1997م.
	21) الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1411–1999.
	22) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت385هـ)، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لب...
	23) الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ «الشاه ولي الله الدهلوي» (ت1176هـ)، حجة الله البالغة، المحقق: السيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1426هـ-2005م.
	24) الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت772هـ)، شرح الزركشي، دار العبيكان، ط1، 1413هـ-1993م.
	25) الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي (ت743هـ)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (ت1021هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدي...
	26) الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت762هـ)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها...
	27) الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقـائق شـرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية، بـولاق، القـاهرة.
	28) السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت483هـ)، المبسوط، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ-1993م.
	29) السمرقندي، محمد بن احمد بن أبي أحمد، ت 539هـ، (تحفة الفقهاء)، الطبعـة الأولـى، 1405هــ1985م، دار الكتـب العلمية، بيروت.
	30) السيواسي كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، الناشر دار الفكر، مكان النشر بيروت.
	31) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت1250هـ)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.
	32) العدوي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (ت1189هـ)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 1414هـ-1994م.
	33) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505هـ)، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت.
	34) القرطبي، محمد بن أحمد (د.ت) الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة.
	35) الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ-1986م.
	36) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت179هـ)، الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425هـ.
	37) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ا...
	38) المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.
	39) مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ( المعروف في صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم الحديث (1593)، دار ا...
	40) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1392.
	41) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط3، 1412هـ/1991م.
	42) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، الناشر: دار الفكر.
	الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد شندي
	جامعة القدس المفتوحة،فلسطين
	ishindi@qou.edu
	ملخص البحث
	المقدمة
	مشكلة البحث:
	الدراسات السابقة:
	منهج البحث وخطته:

	المبحث الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك وصورها
	المطلب الأول: تعريف الإجارة.
	المطلب الثاني: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك
	المطلب الثالث: صور الإجارة المنتهية بالتمليك وتكييفها الفقهي(634F ):
	المطلب الأول: حكم إجارة الذهب والفضة.
	المطلب الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك لحلي الذهب والفضة
	المطلب الثالث: الضمان في صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك للذهب والفضة.

	الخاتمة وأهم النتائج التي توصل إليها الباحثان مع التوصيات
	المصادر والمراجع
	أهمية الموضوع
	مشكلة البحث
	الدراسات السابقة
	منهج الدِّراسة
	خطة البحث
	أولاً: تعريف الرخصة.
	ثانياً: تعريف الحاجة.
	ثالثاً: العلاقة بين الرخصة والحاجة
	رابعاً: العلاقة بين الرخصة والمقاصد.
	قال الغزالي: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم»(674F )، وابن عاشور عرف المقاصد بأنها: «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظَمِها»(675F ).
	الفرع الثاني: حكم الإجارة
	الفرع الثالث: علاقة الحاجة والترخيص بالإجارة
	أولاً: بيان المسألة الأصل
	ثانياً: بيان مُستندها
	ثالثاً: بيان المسألة المـُستثناة (الرخصة).
	رابعاً: بيان وجه الرخصة وسببها ونوعها.
	خامساً: بيان المنع في المسألة الأصل.
	سادساً: بيان الحاجة -سبب الترخيص- أهي عامَّة أم خاصَّة؟
	سابعاً: بيان هل تقوى الحاجة بمجردها على إثبات الترخيص؟

	الفرع الأول: صور إجارة الذهب والفضة
	الفرع الثاني: حكم إجارة حلي الذهب والفضة
	المطلب الثالث  مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمها  وبيان مدى الحاجة والترخيص فيها
	الفرع الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك
	الفرع الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
	الفرع الثالث: علاقة الحاجة والترخيص بالإجارة المنهية بالتمليك
	أولاً: بيان المسألة الأصل
	ثانياً: بيان مُستندها
	ثالثاً: بيان المسألة المـُستثناة (الرخصة).
	رابعاً: بيان وجه الرخصة وسببها ونوعها.
	خامساً: بيان دليل المسألة الأصل من جهة ثبوته، وعلاقة ذلك بالترخيص.
	سادساً: بيان دليل المسألة الأصل من جهة دلالته, وعلاقة ذلك بالترخيص.
	سابعاً: بيان المنع في المسألة الأصل.
	ثامناً: بيان الحاجة - سبب الترخيص- أهي عامة أم خاصة؟
	تاسعاً: بيان هل تقوى الحاجة بمجردها على إثبات الترخيص؟

	الفرع الأول: حكم إجارة حلي الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك
	الفرع الثاني: مدى تأثير الحاجة والترخيص في حكم إجارة حلي الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك.

	أولاً: الإطار النظري للدراسة الميدانية:
	(1) منهجية الدراسة:
	(2) طرق جمع البيانات:
	(3) مجتمع وعينة الدراسة:
	(4)أداة الدراسة:
	(5) صدق وثبات أداة الدراسة.
	(5) ثبات فقرات أداة الدراسة.
	ثانياً: التحليل الاحصائي للبيانات واختبار فرض الدراسة
	الخاتمة
	النتائج:

	الملخص
	المقدمة
	مشكلة الدراسة
	أسئلة الدراسة
	أهداف الدراسة
	أهمية الدراسة
	منهج الدراسة
	الدراسات السابقة
	خطة الدراسة
	تمهيد
	المبحث الأول: حقيقة العملات الرقمية المشفرة وأنواعها وتكييفها الفقهي
	المطلب الأول: حقيقة العملات الرقمية
	ثانياً: تعريفها
	ثالثاً: نشأتها وتطورها

	المطلب الثاني: أنواع العملات الرقمية المشفرة
	المطلب الثالث: الآراء الفقهية في تكييف العملات الرقمية المشفرة

	المبحث الثاني: الأوصاف الفنية للعملات الرقمية المشفرة المغطاة بالذهب والتكييف الفقهي لها
	المطلب الأول: ماهية العملات الرقمية المغطاة بالذهب
	أولاً: تعريفها
	ثانياً: تاريخها ونشأتها
	ثالثاً: الفرق بينها وبين العملات الرقمية غير المغطاة

	المطلب الثاني: أنواع العملات الرقمية المغطاة بالذهب ومسوغات طرحها
	أولاً: أنواع العملات الرقمية المغطاة بالذهب وطريقة عملها
	ثانياً: مسوغات طرحها

	المطلب الثالث: وجهة نظر شرعية في العملات الرقمية المشفرة المغطاة بالذهب، وبيان أهم آثارها الاقتصادية
	أولاً: وجهة نظر شرعية في العملات الرقمية المشفرة المغطاة بالذهب
	ثانياً: أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على إصدارها والتعامل بها


	الخاتمة
	المراجع العربية
	المراجع الأجنبية
	المواقع الإلكترونية




