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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

َحرََّم الرَِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َو{
َفَلُھ َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّھ َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَكَ ْصَحاُب النَّاِر ُھْم 

  }ِفیَھا َخاِلُدوَن

  )٢٧٥آیة : البقرة(
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  المقدمـــة

نا النعمة، وجعل الحمد هللا الذي أكمل لنا الدین، وأتم علی     
 خیر أمة، وبعث فینا رسوال منا یتلو علینا – وهللا الحمد–أمتنا

  .آیاتھ، ویزكینا ویعلمنا الكتاب والحكمة

وأشھد أن ال إلـھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده            
ورس��ولھ، أرس��لھ للع��المین رحم��ة، وف��رض علی��ھ بی��ان م��ا أن��زل       

لى اهللا علی�ھ وعل�ى آل�ھ وأص�حابھ          علینا، وخصھ بجوامع الكلم، ص    
  .صالة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسلیما

فمن المعلوم أن الناس یحتاجون في كل عصر إلى معرفة  : وبعـــد
األحكام الشرعیة للقضایا المستجدة التي تعرض لھم؛ لكي یعرف�وا          
ما ھو مشروع منھا وما ھو غیر مشروع قبل اإلقدام علیھا، وف�ي             

 معامالت خاصة بھ�ا، وص�یغ للتعام�ل        -زمانیة أو مكانیة   -كل بیئة 
تتطل��ب بی��ان أحكامھ��ا ال��شرعیة، وم��ن غی��ر الممك��ن أن نج��د ف��ي     

 حل���وال - رض���وان اهللا عل���یھم -ت���راث الفقھ���اء الم���سلمین األوائ���ل  
وأحكاما شرعیة تفصیلیة لكل ما یستجد في ھ�ذا الزم�ان، فق�د أدى              

تصادیة وتجاریة لم   التطور المادي العالمي إلى ظھور معامالت اق      
تك��ن معروف��ة عن��د الفقھ��اء الم��سلمین األوائ��ل، وھ��ذه المع��امالت       

  .متنوعة وكثیرة

وفي ھذا البحث أتعرض لصورة من ھذه المعامالت والت�ي تتعل�ق            
م إل�ى   ٢٠٠٤ لسنة   ١٤٣والمضافة بالقانون رقم    " التوریق"بنشاط  

م، كم��ا أج��از  ١٩٩٢ ل��سنة ٩٥ق��انون س��وق الم��ال الم��صري رق��م   
م ب���شأن التموی���ل العق���اري ف���ي    ٢٠٠١ ل���سنة١٤٨ون رق���م الق���ان

من���ھ  للمم���ول أن یحی���ل حقوق���ھ الناش���ئة ع���ن اتف���اق   ) ١١(الم���ادة
  ".نشاط التوریق"التمویل إلى إحدى الجھات التي تباشر 
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ب���صفة عام���ة إل���ى إعط���اء الفرص���ة   ": ن���شاط التوری���ق" ویھ���دف
للم��صارف وغیرھ��ا م��ن المؤس��سات المالی��ة لالس��تفادة م��ن دیونھ��ا  

دى المدینین، وذلك بتحویلھا إلى أموال سائلة یمكن استغاللھا في          ل
  .منح قـــــــروض جدیدة أو توظیفھا بأي طریقة أخرى

 عل��ى دی��ون - كم��ا س��نرى-ویعتم��د ن��شاط التوری��ق ب��صفة أساس��یة  
القروض طویلة األجل، سواء كانت ھذه الق�روض لمواجھ�ة تعث�ر            

ات أو عق�ارات أو  مالي لبعض المواطنین، أو لتموی�ل ش�راء س�یار       
غی��ر ذل��ك م��ن األس��باب، ول��ذا ف��إن المق��صود بال��دیون ھن��ا دی��ون      

  .القروض التي تخرجھا المصارف لعمالئھا أیا كان الغرض منھا

ف�ي أن�ھ یتعل�ق بمعامل�ة مالی�ة یترت�ب            : وتبدو أھمیة ھذا الموض�وع    
  علیھا تنشیط سوق المال من 

م�ن ناحی�ة،   خالل توفیر سیولة نقدیة للم�صارف ت�ستطیع توظیفھ�ا       
واكتت��اب الجمھ��ور ف��ي ال��سندات الناتج��ة ع��ن توری��ق ال��دیون وم��ا   

  . یترتب علیھا من عوائد من ناحیة أخرى

والتي تدور حول مدى مشروعیة ھذه    : ومن ثم تبدو مشكلة البحث    
العملیات التي قد یشوبھا الكثیر من الشبھات كما سنرى من خ�الل      

  .ھذا البحث إن شاء اهللا

وا لدراسة ھذا الموضوع قدا اھتموا بالتعریف    والكثیر ممن تعرض  
بالتوریق، وعناصره، وطرقھ وأھمیت�ھ، وتكییف�ھ بوج�ھ ع�ام، دون            

  .التطرق لكثیر من التفصیالت الفقھیة المقارنة

 لدراسة ھ�ذه العملی�ات م�ن حی�ث       - العلي لعظیم  -لذلك استخرت اهللا  
  .تكییفھا من الناحیة الفقھیة وذلك للوصول إلى حكمھا الشرعي
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التكیی�ف الفقھ�ي للتوری�ق    ( وقد تناولت ھذا الموضوع والموسوم بـ  
  :من خالل فصلین رئیسیین مختومین بخاتمة) المصرفي للدیون

  .مفھوم التوریق المصرفي للدیون وكیفیتھ: الفصل األول

  :ویشتمل على ثالثة مباحث

  .مفھوم التوریق المصرفي للدیون وأھمیتھ: المبحث األول 

  .التمییز بین التوریق وما یشبھھ من مصطلحات: المبحث الثاني

  .كیفیة التوریق المصرفي  للدیون: المبحث الثالث

  .التكییف الفقھي للتوریق المصرفي للدیون : الفصل الثاني

  ویشتمل على خمسة مباحث

  .التكییف الفقھي لألصول التي یتم توریقھا: المبحث األول

  .لتوریقالتكییف الفقھي لطرق ا: المبحث الثاني

التكیی���ف الفقھ���ي للعالق���ة ب���ین ش���ركة التوری���ق  : المبح���ث الثال���ث
  .والمستثمرین

التكیی��ف الفقھ��ي لتع��دد المع��امالت ف��ي عملی��ات     : المبح��ث الراب��ع 
  .التوریق المصرفي

  الحكم الشرعي للتوریق المصرفي للدیون: المبحث الخامس

  .وتشتمل على أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة

عز وجل أن یوفقني إلتمامھ وأن ینفع ب�ھ ك�ل م�ن یطل�ع علی�ھ م�ن             داعیا المولى   
   .أھل العلم

     الباحث                                                      



 - ١٧٩١ -

  الفصل األول

  مفھـوم التوریق المصــرفي 

  للــدیون وكیفیتھ

أتناول في ھ�ذا الف�صل مفھ�وم التوری�ق الم�صرفي لل�دیون،              : تمھید
الناحی��ة العملی��ة، وبی��ان أركان��ھ الت��ي یق��وم علیھ��ا، ث��م وأھمیت��ھ م��ن 

أمی��ز ب��ین التوری��ق وبع��ض الم��صطلحات الت��ي ت��شبھھ ویمك��ن أن   
تختلط بھ، ثم أختم ھذا الفصل ببی�ان كیفی�ة انعق�اد عملی�ات توری�ق                

  .الدیون

  :ویمكن تناول ھذه النقاط من خالل مباحث ثالثة

  .ن وأھمیتھمفھوم التوریق المصرفي للدیو: المبحث األول 

  .التمییز بین التوریق وما یشبھھ من مصطلحات: المبحث الثاني

  .كیفیة التوریق المصرفي  للدیون: المبحث الثالث

  المبحث األول

   مفھوم التوریق المصرفي للدیون وأھمیتھ

  :مفھوم التوریق

) ورق(التوریق مصدر ورق، فیقال : التوریق في اللغة: أوال
ورقھ وظھر ورقھ تاما وألقى خرج : ورقا) یرق(الشجر 
خرج ورقھ وظھر ورقھ : الشجر) أورق( و...ورقھن

. طلب الورق) استورق(أكل الورق، و: الحیوان) تورق(و..تاما،
ما تبسط وكان لھ خط ناتئ في وسطھ : من الشجر) الورق(و
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تكتنفھ حاشیتاه، والدنیا وجمال الدنیا وبھجتھا وحسن القوم 
  ..وجمالھم

كت��ب فیھ��ا، وم��ا یكت��ب فی��ھ أو یطب��ع علی��ھ م��ن       ی:  وجل��ود رق��اق 
ویق��ال اخت��بط من��ھ  . الكاغ��د، والم��ال م��ن دراھ��م وإب��ل وغی��ر ذل��ك  

أصاب منھ خیرا، وما اس�تدار م�ن ال�دم عل�ى األرض أو م�ا       : ورقا
أوراق : واحدت��ھ ورق��ة، والجم��ع  . س��قط م��ن الجراح��ة علق��ا قطع��ا   

  .ووراق

بن����ك  أوراق ی����صدرھا : ف����ي االقت����صاد ) األوراق الم����صرفیة(و
اإلصدار مشتملة على الت�زام ب�دفع مبل�غ مع�ین م�ن النق�ود لحاملھ�ا              

الكمبیال����ة وال����سند اإلذن����ي  ):األوراق التجاری����ة(و. عن����د الطل����ب 
  ).١(والشیك

للتوری��ق الم��صرفي تعریف��ات متع��ددة ق��د    : ف��ي االص��طالح : ثانی��ا
تختلف في ألفاظھا ولكنھا تتفق ف�ي معانیھ�ا، وم�ن ھ�ذه التعریف�ات               

  :لماء المعاصرونالتي ذكرھا الع

أداة مالی��ة م��ستحدثة تفی��د قی��ام مؤس��سة مالی��ة بح��شد   : تعریف��ھ بأن��ھ
والم�ضمونة كأص�ول، ووض�عھا     مجموع�ة م�ن ال�دیون المتجان�سة    

في صورة دین واحد معزز ائتمانیا، ثم عرضھ على الجمھور من      
خ��الل من��شأة متخص��صة لالكتت��اب ف��ي ش��كل أوراق مالی��ة، تقل��یال  

  ).٢(ق المستمر للسیولة النقدیة للبنك للمخاطر، وضمانا للتدف

بیع البنك بع�ض أص�ولھ الم�ضمونة        : "ومنھا ما عرفھ البعض بأنھ    
بسعر منخفض، والت�ي تك�ون ف�ي معظ�م األحی�ان س�ندات مدیونی�ة                

                                                 
  .٢/١٠٣٦مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة، : المعجم الوسیط) ١(
عجی��ل جاس��م الن��شمي، بح��ث مق��دم إل��ى ال��دورة     /د: التوری��ق والت��صكیك وتطبیقاتھم��ا ) ٢(

 اإلم�ارات، ف��ي  -لفق��ھ اإلس�المي ال�دولي، المنعق�دة بمدین��ة ال�شارقة    التاس�عة ع�شرة لمجم�ع ا   
   .٤م، ص٢٠٠٩ إبریل ٣٠-٢٦ الموافق -ھـ١٤٣٠جمادى األولى،٥ -١الفترة من
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م��ضمونة بحق��وق رھ��ن، إل��ى من��شأة متخص��صة،  والت��ي ت��صدر     
ن أوراقًا مالیة تكون غالبا بعالوة إصدار، وبقیمة تعادل قیمة الدیو         

  ).١(»محل التوریق وتطرحھا لالكتتاب العام على المستثمرین

تحویل القروض من : ما قیل بأن التوریق المصرفي ھو: ومنھا
كونھا قروضا مباشرة إلى أوراق مدیونیة متنوعة والسیما 

 تحویل دیون الشركات أو الھیئات نھ یتّمأ، ویعني ذلك )٢(السندات
إلى مقرضین ) سسة المالیةالمؤ(المقترضة من المقرض األساسي 

وھو ما یطلق علیھ التمریر ) مشترو األوراق المالیة(آخرین 
  ).٣(المالي

حشد : "ما عرف البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر التوریق بأنھ
لألصول التي غالبا ما تكون سندات مدیونیات مجمعة لبطاقات 
 ائتمانیة، أو رھون عقاریة، أو إیجارات، ومقیدة بالمیزانیة
العمومیة لشركة أو لمؤسسة تمویل وعرضھا للبیع للمستثمرین 

  )٤"(كأوراق مالیة قابلة للتداول

ویتضح من خالل ھذه التعریفات أن التوریق المصرفي         
یستلزم قیام المؤسسة أو المصرف المعني بطرح أوراق : للدیون

 مالیة في مقابل مجموعة دیون لدیھ من شأنھا أن تدر الدخل علیھ
كالدیون بضمان مختلف أنواع الرھونات، بحیث إذا ما قام 

                                                 
محم��د عب��د الحل��یم / د: وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��داولھا) التوری��ق(ال��صكوك اإلس��المیة ) ٣(

اإلسالمي الدولي، المنعقدة بمدینة  بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقھ        عمر،
 إبری�ل   ٣٠-٢٦ المواف�ق    -ھ�ـ ١٤٣٠جم�ادى األول�ى،   ٥ -١ اإلمارات، في الفترة م�ن     -الشارقة
  .١٥صم، ٢٠٠٩

): دراس��ة تطبیقی��ة للن��شاط االئتم��اني وأھ��م محددات��ھ    (اقت��صادیات االئتم��ان الم��صرفي  ) ١(
  .٤٨، ص٢٠٠٢محمد كمال خلیل الحمزاوي منشأة المعارف، بیروت، لبنان، 

 - اإلس�كندریة -طارق طھ،  ال�دار الجامعی�ة  / د: إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفیة  ) ٢(
  .١٣٢، ص ٢٠٠٠مصر 

م، ٢٠١٢خی��ر ال��دین عب�د رب��ھ الحم��ري، ع��ام  / د: إمكانی�ة اس��تخدام توری��ق الق�روض   ) ٣(
 .٥ص
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المقترضون بسداد ھذه الدیون أصال وفائدة، فإن حاملي ھذه 
األوراق یحصلون على قیمة ھذه األوراق المالیة الناجمة عن 

  .السداد

وھذا یعني تحویل القروض المصرفیة إلى أوراق مالیة قابلة 
ني بدوره باسترداد األموال للتداول، على أن یقوم المصرف المع

الناتجة عن بیع ھذه األوراق بأسواق المال، لیعود ویستخدمھا 
بمنح قروض جدیدة وتوظیفات أخرى مشابھة، وھكذا تقضي 

  عملیة التوریق إلى تحویل 

  ).١(القروض الممنوحة من أصول غیر سائلة إلى أصول سائلة

ة أو تمؤق فإن القروض المصرفیة تبدو وكأنھا قروض : ومن ثم
معبریة، أي تنتقل القروض عبرھا من صیغة القرض المصرفي 
إلى صیغة األوراق المالیة، فباالعتماد على الدیون المصرفیة 

   ).٢(القائمة یمكن خلق أصول مالیة جدیدة، وتوفیر تدفقات نقدیة 

م�ن خ�الل التعریف�ات ال�سابقة تق�وم عملی�ة          : أركان عملی�ة التوری�ق    
  : ركان رئیسیةالتوریق على أربعة أ

:   الم��صرف أو الجھ��ة أو ال��شركة المن��شئة لمحفظ��ة التوری��ق     -١
 .وھو صاحب الدین أو البائع األول لألصول

 الجھ��ة الم��صدرة أو ش��ركة التوری��ق أو المن��شئة ذات الغ��رض   -٢
م�ن ال�دائن   ) ال�دین (وھذه الجھة تعتب�ر كم�شتري األص�ول       : الخاص

 .  المستثمریناألصلي أو المؤسسات المالیة ثم تبیعھا إلى
                                                 

  .٥ص: إمكانیة استخدام توریق القروض) ١(
 -سیاسات الّتمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤّس�سات : "الملتقى الّدولي األول حول   ) ٢(

دور الّتوریق كأداة مالیة حدیثة ف�ي  : "  مداخلة بعنوان-دراسة حالة الجزائر والّدول الّنامیة 
 ٢٠ ال��صادر ف��ي ٥-٦ ق��راءة ف��ي الق��انون رق��م   -"الّتموی��ل وتط��ویر البورص��ة ف��ي الجزائ��ر   

 .م المتضّمن توریق القروض الّرھنیة٢٠٠٦فبرایر
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وھم من یقومون ب�سداد     :  المستثمرین أي حملة سندات التوریق     -٣
مقاب��ل ھ��ذه ال��سندات، وی��ستحقون العائ��د عل��ى ھ��ذه ال��سندات م��ن      

 .حصیلة محفظة التوریق في المستقبل

 یتم تح�صیل الحق�وق المالی�ة، والعائ�د علیھ�ا،            : محفظة التوریق  -٤
 مستحقات حمل�ة  وإیداع المتحصالت بحساب خاص یستخدم لسداد     

  ).١(السندات في تواریخ استحقاقھا

  :أنوع الدیون التي یشملھا التوریق

    تعتبر الدیون المولدة للدخل ھي المكون األساسي لعملیة 
التوریق، حیث تتیح للمستثمر الحصول على عائد مناسب 
الستثماره، لذلك فإن الدیون التي یراد توریقھا یجب أن تتمتع 

بیة بالنسبة للمستثمرین، من حیث نوعیتھا، بدرجة من الجاذ
ودرجـــــة تصنیفھا االئتماني وتمتعھا بسجل تاریخي جید یشھد 

 االنتظام في السداد، وبالتالي تحقیق دخل مستمرومنتظم،
  ). ٢(باإلضافة إلى تمتعھا بدرجة مقبولة من المخاطر

                                                 
 مكرر من الفصل الثالث من الباب الثال�ث م�ن ق�انون س�وق الم�ال        ٤١وقد نصت المادة    ) ١(

ویطل�ق عل�ى    (..م عل�ى    ٢٠٠٤ ل�سنة    ١٤٣م والم�ضاف بالق�انون رق�م        ١٩٩٢لسنة  ٩٥رقم  
  "الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم محفظة التوریق

یكون الوف�اء بالقیم�ة االس�میة    "مكرر من نفس القانون على أنھ )  ٢(٤١ كما نصت المادة  
للسندات التي تصدرھا شركة التوریق والعائد علیھا م�ن ح�صیلة محفظ�ة التوری�ق، ویج�وز              
أیضا أن یكون الوفاء مضمونا بضمانات أخرى اتفاقی�ة ی�تم الوف�اء منھ�ا باإلض�افة إل�ى تل�ك                  

  ) التوریق(وینظر الصكوك اإلسالمیة " الحصیلة
أخت��ر زیت��ي عب��د العزی��ز، بح��ث مق��دم إل��ى ال��دورة     / د:ولھاوتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��دا == 

 اإلم��ارات، ف��ي -التاس��عة ع��شرة لمجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي، المنعق��د بمدین��ة ال��شارقة   
  .٧م، ص٢٠٠٩ إبریل ٣٠-٢٦ الموافق -ھـ١٤٣٠ جمادى األولى،٥-١الفترة من

ف�ؤاد محم�د أحم�د    / د :وتطبیقاتھ�ا المعاص�رة وت�داولھا   ) التوری�ق (الصكــوك اإلس�المیة  ) ٢(
محیسن، ملخص دراسة مقدمة إلى الدورة التاسعة عشرة لمجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي،           

 المواف�ق  -ھ�ـ ١٤٣٠ األول�ى، جم�ادى ٥ -١ اإلمارات، ف�ي الفت�رة م�ن      -المنعقد بمدینة الشارقة  
 .٦صم، ٢٠٠٩ إبریل ٣٠-٢٦
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، وتتنوع الدیون التي یمكن أن یشملھا التوریق إلى أنواع كثیرة
  :منھا

 الدیون الناشئة عن التمویل العقاري المقدم من المصارف -١
والشركات العقاریة، وعادة ما تكون ھذه الدیون طویلة األجل 

  .ومضمونة بأصول عقاریة

 الدیون المستحقة للمصارف على عمالئھا، ومن أمثلة ذلك -٢
الدیون الناتجة عن القروض وعملیات التمویل المختلفة، كتمویل 

  ).١(یارات واألنشطة التجاریة والصناعیة وغیرھاالس

ھي الدیون : فإن المقصود بالدیون التي یتم توریقھا: ومن ثم
  .الناشئة عن القروض طویلة األجل أیا كان سببھا

  :أھمیة توریق الدیون

     تھدف عملیات توریق الدیون بصفة أساسیة إلى توفیر 
د استحقاقھا أو تصفیتھا السیولة لمالكي األصول التي تتأخر مواعی

  إلى أجل بعید، وإیجاد وسیلة جدیدة للمدخرین الستثمار 

ولذا فإن أھداف عملیة التوریق یمكن أن تتلخص فیما . أموالھم
  :یلي

 إعادة تدویر األموال المستثمرة دون الحاجة لالنتظار حتى یتم -١
 تحصیل الحقوق المالیة على آجالھا المختلفة؛ وذلك ألن التوریق

                                                 
مة ب�ن حم�ود محم�د الالح�م،     أسا/ د: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ اإلسالمي   ) ١(

  .٢/٥٠٥م، ٢٠١٢-ھـ١٤٣٣ الریاض، الطبعة األولى -دار المیمان
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یساعد على تحویل األصول غیر السائلة إلى أصول تتصف 
 ).١(بالسیولة

 یوفر التوریق للمقرضین بدیال عن اإلقراض التقلیدي خارج -٢
المیزانیة الختامیة؛ إذ یسمح لھم بتحویل الموجودات غیر السائلة 
إلى السیولة النقدیة، ثم إعادة توجیھ ھذه النقدیة لالستثمار في 

توسیع حجم األعمال دون الحاجة إلى زیادة حقوق الذمم المدینة و
  . الملكیة

 تخفیف وطأة المدیونیة، مما یساعد على تحقیق معدالت أعل�ى           -٣
 .لكفایة رأس المال

 تن��شیط س��وق الم��ال م��ن خ��الل تعبئ��ة م��صادر تموی��ل وتنوی��ع    -٤
 .المعروض فیھا من منتجات مالیة وتنشیط سوق تداول السندات

 المالیة التقلیدیة وتقلیص دورھا وذلك بعد        تفكیك دور الوساطة   -٥
انتقالھ��ا م��ن أی��دي  مؤس��سات مالی��ة كبی��رة إل��ى تل��ك الت��ي ت��ستمر     

 .األموال مباشرة لمصلحة الجمھور وحسابھ

 اللجوء إلى توری�ق ال�دین یخف�ض تك�الیف االقت�راض، وی�شجع         -٦
الم��صارف عل��ى التوس��ع ف��ي م��نح الق��روض ذات مع��دالت الفائ��دة   

ن��وع ال��ذي یف��ضلھ الم��دینون؛ إذ أن م��نح الق��روض  الثابت��ة، وھ��و ال
ذات معدالت الفائدة المتغی�رة تعرض�ھم لخط�ر مع�دل الفائ�دة، مم�ا               

  ).٢(ینشط السوق الثانوي

  

                                                 
أخت��ر زیت��ي عب��د  / د: وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��داولھا ) التوری��ق( ال��صكوك اإلس��المیة ) ٢(

  .٤-٣العزیز، ص
 للعل�وم   منى خال�د فرح�ات، مجل�ة جامع�ة دم�شق          / د:  توریق الدین التقلیدي واإلسالمي   ) ١(

 .٢٣٠م، ص٢٠١٣، العدد األول ،٢٩ المجلد –صادیة والقانونیة االقت
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  المبحث الثاني

  التمییز بین توریق الدیون 

  وما یشبھھ من مصطلحات

  : تمھید

     ق����د یخل����ط ال����بعض ب����ین مفھ����وم التوری����ق ومفھ����وم بع����ض  
تصادیة والتي یقصد منھا معنى قریب من معن�ى         المصطلحات االق 

التوریق أو بعید عن�ھ، ول�ذا أح�اول ف�ي ھ�ذه المبح�ث بی�ان العالق�ة                
ب��ین التوری��ق وأھ��م ھ��ذه الم��صطلحات، وذل��ك م��ن خ��الل مطال��ب    

  :ثالثة

  .التمییز بین التوریق والتورق: المطلب األول

  .التمییز بین التوریق والتصكیك: المطلب الثاني

التمییز بین التوری�ق واإلص�دار المباش�ر ل�ألوراق      : الثالمطلب الث 
  .المالیة

  المطلب األول

  التمییز بین التوریق والتورق

أداة مالی�ة م�ستحدثة تفی�د قی�ام مؤس�سة       ھ�و  عرفنا أن التوری�ق      
مالیة بحشد مجموعة من الدیون المتجان�سة والم�ضمونة كأص�ول،     

 عرض�ھ عل�ى   ووضعھا ف�ي ص�ورة دی�ن واح�د مع�زز ائتمانی�ا، ث�م        
خ�الل من�شأة متخص�صة لالكتت�اب ف�ي ش�كل أوراق        الجمھور م�ن 

الم�ستمر لل�سیولة النقدی�ة     مالی�ة، تقل�یال للمخ�اطر، وض�مانا للت�دفق     
الق�روض إل�ى    ول�ذلك یتمث�ل م�صطلح التوری�ق ف�ي تحوی�ل      . للبن�ك 
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المق���رض  أي تحوی���ل ال���دیون م���ن، أوراق مالی���ة قابل���ة للت���داول
  .)١(األساسي إلى مقرضین آخرین

أن یشتري ش�خص س�لعة ن�سیئة،    : " فقد عرف بأنھ   أما التورق      
ثم یبیعھا نقـدا لغیر البـائع بأق�ـل مم�ا اش�تراھا ب�ـھ، لیح�صـل ب�ذلك        

  ). ٢"(على النقد 

تحصیل النقد بشراء سلعة نسیئة ث�م بیعھ�ا   :" كما عرف  أیضا بأنھ    
  ).٣( "من غیر من اشتراھا منھ نقدا

) ٤(س�المي برابط�ة الع�الم اإلس�المي       كما عرف�ھ المجم�ع الفقھ�ي اإل       
شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ، بثمن مؤجل، ثم یبیعھا          : "بأنـھ

  )".الورق(المشتري بنقد لغیر البائع، للحصـول على النقد 

وعرفت���ھ اللجن���ـة الدائم���ة للبح���وث العلمی���ة واإلفت���اء ف���ي المملك���ة  
یعھ��ا ب��أن ت��شتري س��لعة ب��ثمن مؤج��ـل، ث��م تب  : "العربی��ة ال��سعودیة

بثمن حـال، على غیر من اشتریتھا منھ بالثمن المؤجـل، من أجـل          
  ).٥"(أن تنتفع بثمنھا

ف��ي أن الھ��دف " التوری�ق " ی��شبھ " الت��ورق" یالح�ظ أن  : وم�ن ث��م  
من كل منھما ھو الحصول على السیولة النقدیة، ولكنھم�ا یختلف�ان            

 اش��تراھا -ف��ي الوس��یلة؛ فف��ي الت��ورق یق��وم م��شتري س��لعة معین��ة     
 ببیعھ�ا إل�ى ش�خص آخ�ر     -جلة من شخص آخر أو من بنك مثال   مؤ

                                                 
  . من ھذا البحث٧-٦تعرف التوریق ص: ینظر) ١(
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة،الكویت، الطبعة : الموسوعة الفقھیة الكویتیة) ١(

  . ١١٤/١٤٧م، ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨الثانیة
 .نفس المرجع) ٢(
  .ھـ ١١/٧/١٤١٩امسة عشره ،القرار الخامس ، الدورة الخ)  ٣(
جم��ع وترتی��ب أحم��د عب��د  : فت��اوى اللجن��ة الدائم��ة لإلفت��اء بالمملك��ة العربی��ة ال��سعودیة  ) ٤(

م ، المجلد الثال�ث ع�شر، البی�وع ، فت�وى          ١٩٩٩ھـ  ١٤١٩الرزاق الدویش، دار العاصمة ،      
   .١٩٢٩٧رقم ،
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حت�ى ال ی�دخل ف�ي    (غیر بائعھا األول بثمن أقل منھ نقدًا في الحال        
لی��ستفید م��ن النق��ود الت��ي یح��صل علیھ��ا ف��ي تغطی��ة      ) بی��ع العین��ة  

  .حاجاتھ

 وھذا یختلف تماما عن المقصود من التوریق الذي یقوم بمقت�ضاه           
بالح�صول عل�ى ال�سیولة      ) سسات المالیة المصارف أو المؤ  (الدائن  

النقدیة بواسطة دیونھ التي على الغیر، وذلك ع�ن طری�ق تجمیعھ�ا      
وبیعھ��ا ) س��ندات( ف��ي محفظ��ة مالی��ة وتحویلھ��ا إل��ى أوراق مالی��ة    

للمستثمرین ع�ن طری�ق ش�ركة التوری�ق أو ال�شركة ذات الغ�رض               
  .الخاص

  المطلب الثاني

  التمییز بین التوریق والتصكیك

ل تعریف التصكیك ال بد من معرفة مفھوم الصكوك      قب
والفرق بینھا وبین غیرھا من األوراق المالیة، وذلك على النحو 

  : التالي

دفع��ھ بق��وة  : ص��كا) ص��كھ(یق��ال :   تعری��ف ال��صكوك ف��ي اللغ��ة   
لطمت���ھ ): ١)(ف���صكت وجھھ���ا: (وض���ربھ، وف���ي التنزی���ل العزی���ز 

كا ك���ان ص��ككا وص��كی  ) ص��ك (أغلق��ھ، و : تعجب��ا، والب��اب ونح��وه   
صك أحدھما اآلخر، ویق�ال اص�طكت       : الشیئان) اصطك(أصك، و 

  . من كانت أسنانھ ملتصقة): األصك(اضطربتا، و: ركبتاه وقدماه

وثیق��ة بم��ال أو نح��وه، ومث��ال مطب��وع ب��شكل خ��اص      ): ال��صك(و
یستعملھ المودع في أحد المصارف لألمر بصرف المبل�غ المح�رر        

 ت�سمى ص�كاكا، ألنھ��ا   وكان�ت األرزاق ). ٢(ص�كوك  : والجم�ع . ب�ھ 
                                                 

  ) .٢٩(آیة رقم : سورة الذاریات) ١(
  .١/٥١٩: المعجم الوسیط) ٢(
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كانت تخرج مكتوبة، ومنھ الحدیث في النھي ع�ن ش�راء ال�صكاك             
أحلل�ت بی�ع    : "؛ وفي حدیث أب�ي ھری�رة، ق�ال لم�روان          )١(والقطوط
؛ وذل��ك أن األم��راء ك��انوا یكتب��ون للن��اس ب��أرزاقھم     )٢"(ال��صكاك

وأعطیاتھم كتبا فیبیعون ما فیھا قبل أن یقبضوھا معجال ویعط�ون           
لیمضي ویقبضھ، فنھوا عن ذلك؛ ألنھ بی�ع م�ا ل�م            المشتري الصك   

  ).٣(یقبض

  :تعریف الصكوك في االصطالح

أوراق مالیة متساویة :      عرف بعض الباحثین الصكوك بأنھا
القیمة تمثل أعیانًا، ومنافع، وخدمات معًا، أو إحداھا، مبنیة على 

  ).٤(مشروع استثماري یدر دخًال

راق مالیة ذات مدة، قابلة أو:      كما عرفھا البعض بأنھا
  ).٥(للتداول، تثبت ملكیة حاملھا ألصل مولد لدخل دوري

                                                 
ال یری�ان بأس�ا ب�شرى ال�رزق، إذا أخرج�ت         "فقد روي أن ابن عمر، وزید بن ثاب�ت كان�ا          ) ٣(

أخرجھ ابن شیبة ف�ي م�صنفھ، ف�ي    "(ال تبعھ حتى تقبضھ  :القطوط، وھي الصكاك، ویقولون   
 ).٤/٣٦٣كتاب البیوع واألقضیة، باب بیع صكاك الرزق، 

م�ا فعل�ت؟ فق�ال أب�و     : فقال مروانأحللت بیع الربا،   : "فعن أبي ھریرة، أنھ قال لمروان     ) ١(
أحللت بیع الصكاك، وقد نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن بی�ع الطع�ام حت�ى       : ھریرة

فنظ��رت إل��ى ح��رس : فخط��ب م��روان الن��اس فنھ��ى ع��ن بیعھ��ا، ق��ال س��لیمان : ی��ستوفى، ق��ال
ع أخرجھ مسلم في صحیحھ، ف�ي كت�اب البی�وع،  ب�اب بط�الن بی�      )( یأخذونھا من أیدي الناس   

، والبیھقي في ال�سنن الكب�رى، ف�ي جم�اع أب�واب ال�سلم، ب�اب           ٣/١١٦٢المبیع قبل القبض،    
 .٦/٥١من سلف في شيء فال یصرفھ إلى غیره، 

 - بیروت،الطبع����ة الثالث����ة -لجم����ال ال����دین اب����ن منظ����ور، دار ص����ادر  : ل����سان الع����رب ) ٢(
  .١٠/٤٥٧ھـ،١٤١٤

  .٢/٣٠٩، ١٥مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، ع ) ٣(
محمد علي الق�ري ب�ن   /د: وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا  ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة   ) ٤(

عید، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، المنعق�دة بمدین�ة        
 إبری�ل   ٣٠-٢٦ المواف�ق    -ھ�ـ ١٤٣٠جم�ادى األول�ى،   ٥ -١ اإلمارات، في الفترة م�ن     -الشارقة
  .٢م ، ص٢٠٠٩
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یطلقون لفظ الصك كأحد :     وفى اصطالح الفكر المالى التقلیدى
األوراق المالیة؛ فلقد جاء في قانون سوق المال المصري رقم 

 أن األوراق المالیة تتكون من األسھم ١٩٩٢لسنة ) ٩٥(
، بل إن األمر وصل إلى تعمیم لفظ ...التمویلوالسندات وصكوك 

من الئحة ) ٩(الصك لیشمل كل ھذه األوراق فجاء فى المادة 
قانون سوق المال المصري لفظ صكوك األسھم، وصكوك 

  .السندات

كما شاع استخدام الصك والصكوك في العمل المالى   
ا اإلسالمي، ویعبر بھا عن الورقة المالیة التي تثبت حقًا لصاحبھ

في ملكیة شائعة لموجود أو موجودات، ومنھا التصكیك أي 
  ).١(تحویل الموجودات إلى صكوك وطرحھا للبیع

    وتتمیز الصكوك من الناحیة المالیة عن األوراق األخرى 
  :المتداولة في األسواق بأنھا

إذ أن سعرھا في ) مقارنة باألسھم( ذات مخاطر متدنیة -١
یمكن لحاملھا الحصول على السیولة التداول قلیل التغیر ولذلك 

  .من بیعھا في سوق التداول في أي وقت دون خسارة

فالدخل الدوري ) مقارنة باألسھم( أنھا ذات إیراد قابل للتوقع -٢
  الذي یتحقق لحملة الصكوك 

یكون مصدره أصل أو استثمار یولد تدفقات نقدیة ثابتة مثل 
ـون أساس إصدارھا اإلیجارات الدوریة في الصكوك التي یكــــ

أصوًال مؤجرة، أو أنواع الصكوك األخرى یكون للدخل الدوري 
  .مصادر تحقق لھ االستقرار النسبي بحیث تجعلھ قابًال للتوقع

                                                 
محم��د عب��د الحل��یم / د: وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��داولھا) التوری��ق(ال��صكوك اإلس��المیة ) ١(

 .٤عمر، ص
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 إنھا تنتھي باسترداد حامل الصك لرأسمالھ في نھایة المدة -٣
المحددة للصكوك، وفي التطبیقات الصحیحة ال یكون ذلك على 

وإنما ) ن یضمن مصدر الصكوك رأس المالأي أ(أساس الضمان
مردَّه طبیعة االستثمار وھیكل اإلصدار، ویستثنى من ذلك حاالت 

  ).١(التعدي والتفریط

  : الفرق بین التوریق والتصكیك

القروض إلى    في تحویل-  كما سبق–    یتمثل مصطلح التوریق
المقرض  أي تحویل الدیـون من أوراق مالیـة قابلة للتداول،

  .  ساسي إلى مقرضین آخریناأل

فإن التوریق المصرفي عبارة عن تحویل الحقوق : أو بمعنى آخر
المالیة التي تمثل مجموعة من الدیون إلى أوراق مالیة مضمونة 

  .قابلة للتداول، فھي في الحقیقة بیع للدیون لغیر من ھي علیھم

في األوساط المالیة " التوریق المصرفي"وقد شاع ھذا المصطلح 
في المؤسسات المالیة " التصكیك"التقلیدیة، ویقابلھ مصطلح 

اإلسالمیة، وھو وإن كان الغرض متقاربا إال أن المضمون 
  .متباین إلى حـد كبیر

عملیة تحویل جزء أو مجموعة من  ":بالتصكیك"ویقصد 
 والتي - غیر السائلة والمدرة لدخل یمكن التنبؤ بھ-األصول

مالیة قائمة على الشراكة في منافع تمتلكھا المؤسسة إلى أوراق 
  .فترة معنیة ھذه األصول خالل

أي :  فالتصكیك یعني تحویل أو تقسیم أصل أو أكثر إلي صكوك
وثائق اسمیة أو لحاملھا متساویة القیمة تمثل حقوق ملكیة شائعة 

                                                 
محم��د عب��د الحل��یم / د: وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��داولھا) التوری��ق(ال��صكوك اإلس��المیة ) ١(

  .٤عمر، ص
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في أعیان أو منافع أو خدمات، قابلة للتداول، ویشترك حملتھا في 
در وفق شروط محددة، ووفق نشرة األرباح والخسائر، تص

  .)١(إصدار

    ومن ثم فإن الفرق األساسي بین التوریق التقلیدي والتصكیك  
  :یمكن أن یتمثل في األمور التالیة

 ضرورة وجود األصول المشروعة التي تقوم علیھا عملیة -١
التصكیك والتي تدر دخال، وملكیة ھذه األصول لجماعة 

  ).٢(المستثمرین بحسب حصصھم

: فإن��ھ بالن��سبة للمع��امالت التقلیدی��ة یق��صد باألص��ول    : وعل��ى ھ��ذا 
ال��دیون القائم��ة ف��ي ال��ذمم، فالبن��ك ال��ذي أق��رض عم��الءه ل��شراء        
المنازل یمكن أن یجمع دی�ونھم ف�ي وع�اء وی�صدر مقابلھ�ا أوراق�ًا                
مالی��ة  ی��شتریھا الم��ستثمرون، وك��ذا ال��شركات الم��صدرة لبطاق��ات  

حملة البطاقات ف�ي وع�اء ث�م تبیعھ�ا     االئتمان یمكن أن تجمع دیون     
  .الخ...على صفة سندات قابلة للتداول

فالت�صكیك یت�ضمن تحوی�ل أص�ول        : أما ف�ي المع�امالت اإلس�المیة      
إل�ى أوراق مالی�ة قابل�ة للت�داول     ) ال دی�ون قائم�ة ف�ي ال�ذمم        (حقیقیة  

ال�خ، وذل�ك ع�ن      ...مثل العقارات والط�ائرات وال�سیارات الم�ؤجرة       
أو ع�ن   ) مول�د األص�ول   (ة م�ن المال�ك األول       طریق الشراء مباش�ر   

طریق استخدام األموال الت�ي ج�رى جمعھ�ا م�ن إص�دار ال�صكوك               
  ).٣(الخ...في شراء أصول جدیدة لغرض المتاجرة أو التأجیر

                                                 
 .٤عجیل النشمي، ص/ د: التوریق والتصكیك وتطبیقاتھما) ٢(
  .٢٢٩-٢٢٨منى خالد فرحات ص/ د: سالميتوریق الدین التقلیدي واإل) ١(
محم�د عل�ي الق�ري،    / د: وتطبیقاتھ�ا المعاص�رة وت�داولھا   ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة  ) ٢(

  .٣ص
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 تمثل حقوق حملة السندات ف�ي عملی�ات التوری�ق التقلیدی�ة دین�ًا               -٢
عل��ى الم��صدر، أم��ا ف��ي عملی��ات الت��صكیك فھ��ي وث��ائق یح��ق ف��ي   

  .   لكیة م

ال یتحمل حمل�ة ال�سندات   :  وأیضا في عملیات التوریق التقلیدیة -٣
أیة مخاطر من عدم قدرة المصدر على تحصیل الدیون، بینما ف�ي        
عملی��ات الت��صكیك  یتحم��ل حمل��ة ال��صكوك بالخ��سائر ف��ي حال��ة       

  ).١(تحقیق المشاركة أو المضاربة لخسائر

  المطلب الثالث

  التمییز بین التوریق 

  دار المباشر لألوراق المالیةو اإلص

األوراق ، فق�د تمث�ل      )٢(     األوراق المالیة ھي األس�ھم وال�سندات      
المالیة وثیقة بحق شائع في ملكی�ة ص�افى أص�ول ش�ركة إن كان�ت         
س��ھمًا والح��ق ف��ي الح��صول عل��ى ن��صیب م��ن ال��ربح ال��ذي تحقق��ھ   
الشركة إن وجد، أو تمثل حقا شائعا في قرض في ذمة ش�ركة م�ع           

ي الحصول على فائدة تح�سب بن�سبة م�ن قیم�ة الق�رض إن               الحق ف 
  ).٣(كانت سندا

فحینم��ا یری��د ش��خص إن��شاء م��شروع اقت��صادى فإن��ھ یحت��اج            
م���شروع "لتموی���ل یقدم���ھ م���ن مال���ھ الخ���اص وی���سمى الم���شروع   

، وحینم���ا ال تكف���ى م���وارده الذاتی���ة فإن���ھ یلج���أ للغی���ر إم���ا  "ف���ردى

                                                 
  .١٩محمد عبد الحلیم عمر، ص/ د):  التوریق( الصكوك اإلسالمیة ) ٣(
 دمشق،الطبعة - وھبة مصطفى الزحیلي، دار الفكر/ د: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ) ١(

  .٧/٥٠٣٦الرابعة،
محم��د عب��د / د: وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��داولھا) التوری��ق(ال��صكوك اإلس��المیة : ینظ��ر) ٢(

 الق��اھرة، –م�دحت ص��ادق ، دار غری�ب   / د:  ، أدوات وتقنی��ات م�صرفیة ٢الحل�یم عم�ر، ص  
  .٢٣٨ م، ص٢٠٠١عام، 
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ش��ركة "ورة للم��شاركة مع��ھ بع��دد مح��دود م��ن األش��خاص ف��ي ص��  
، وإم��ا ب�االقتراض م��ن ش��خص أو بن�ك، وحینم��ا كب��رت   "أش�خاص 

الم��شروعات بع��د الث��ورة ال��صناعیة وزاد حج��م الن��شاط ووج��دت     
صعوبة في تجمیع التمویل من عدد محدود م�ن األش�خاص ن�شأت             
ال��شركات الم��ساھمة الت��ي یق��سم رأس��مالھا إل��ى أس��ھم بقیم��ة اس��میة  

بواس�طة الجم�اھیر، وم�ن      ) ال�شراء (ثم تط�رح لالكتت�اب      ، متساویة
  .ھنا وجدت فكرة األوراق المالیة

     وأیضا فعندما تحتاج الشركات بعد قیامھا إل�ى تموی�ل إض�افي            
من غیر الم�ساھمین  تقت�رض م�ن الجم�اھیر بواس�طة ورق�ة مالی�ة           

ویطلق عل�ى عملی�ة التوج�ھ للجم�اھیر للح�صول           " السندات"اسمھا  
دیموقراطی����ة "عل����ى التموی����ل بموج����ب أوراق مالی����ة م����صطلح    

ب���االقتراض م���ن  " دیكتاتوری���ة التموی���ل "ف���ى مواجھ���ة  " التموی���ل
  .البنوك

       ویوجد طریق ثالث للحصول على التمویل وذلك في ش�ركة           
أو مؤسسة قائمة وھى أن تبیع أح�د أص�ولھا ال�ذي ی�در ت�دفقا مالی�ًا               
ف�ي ص�ورة دخ�ل ب�شكل منف�رد ع�ن ب�اقي األص�ول وھ�ذا البی��ع إن          

ــــدة فھ�و بی�ع عـــ�ـادى، وإن ت�م البی�ع للجم�اھیر              كان لجھــــة واح  
  یملك كل منھم حصـــة 

  ).١"(التوریق"شائعة في ھذا األصل بموجب ورقة مالیة فھو 

ف��إن التوری��ق یختل��ف ع��ن الط��رح األول��ي ل��ألوراق     :    وم��ن ث��م 
المالی��ة بموج��ب أس��ھم أو س��ندات للح��صول عل��ى التموی��ل ابت��داء،   

  ق مالیة للحصول على التمویل فكل منھم یقوم على طرح أورا
                                                 

ھا، تح�دیات   تعریفھ�ا، أنواعھ�ا، أھمیتھ�ا، دورھ�ا ف�ي التنمی�ة، حج�م إص�دارات               (الصكوك  ) ١(
، BDOعالء الدین زعتري، بحث مقــــــدَّم لورشة العمل التي أقامتھا شركة / د): اإلصدار

عم���ان، ) ال���صكـــــــــــــوك اإلس���المیة،تحدیات، تنمی���ة، ممارس���ات دولی���ة  (بعنـــــــــ���ـوان 
  ١٩/٧/٢٠١٠ ـ ١٨المملكة األردنیة الھاشمیة
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من الجماھیر، ولكن التوریق یسبقھ ام�تالك المؤس�سة ألص�ل م�در      
للدخل بمفرده، بینم�ا اإلص�دار األول�ي ل�ألوراق المالی�ة یك�ون م�ن                

  .أجل استخدام التمویل القتناء أصول

وللتفرق��ة أی���ضا ب��ین الح���التین حت���ى ول��و س���میتا توریق��ا أن���ھ ف���ي     
ی�ل ابت�داء یق�ال ل�ھ التوری�ق الع�ام أو             اإلصدار للحصول على التمو   

واإلص����دار بواس����طة أص����ول مقتن����اه التوری����ق غی����ر    ، المباش����ر
  ).١(المباشر

                                                 
، أدوات ٢محم���د عب���د الحل���یم عم���ر، ص  / د): التوری���ق(ال���صكوك اإلس���المیة  : ینظ���ر) ٢(

  .٢٣٨مدحت صادق ، ص/ د: وتقنیات مصرفیة
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  المبحث الثالث 

  كیفیة توریق الدیون 
  

إن عملیات توریق الدیون تحتاج إلى العدید من اإلجراءات  : تمھید
إلتمامھ���ا، كم���ا أنھ���ا تق���وم عل���ى ع���دد م���ن العناص���ر الرئی���سیة،     

لمتداخلة،  كما أنھا ال تتم بطری�ق واح�دة ب�ل یمك�ن أن               والعناصر ا 
  :تتم بأكثر من طریقة، ویمكن بیان ذلك على النحو التالي

تتلخص إجراءات توریق الدیون : إجراءات التوریق: أوال
   ): ١(المصرفیة في الخطوات التالیة

 تبیع المصارف بعض أصولھا المضمونة بسعر منخفض -١
إنشاؤھا لغرض شراء ھذه لشركة ذات غرض خاص یتم 

  .األصول التي ترغب المصارف في توریقھا

 یتم بعد ذلك نقل األصول بضماناتھا،والتي ھي عبارة عن -٢
مدیونیة على مدینین للمؤسسة المالیة مضمونة برھن أو ملكیة 

  .  لدى المؤسسة المالیة إلى المنشأة ذات الغرض الخاص

) الُمْصِدر(وتسمى  ثم تصدر المنشأة ذات الغرض الخاصة -٣
بقیمة تعادل قیمة الدیون محل التوریق للحصول على  سندات

  .المستثمرین السیولة عن طریق بیعھا على

                                                 
عبد الب�اري م�شعل،     / د: وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا  ) التوریق( الصكوك اإلسالمیة   ) ١(

بح��ث مق��دم إل��ى ال��دورة التاس��عة ع��شرة لمجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي، المنعق��دة بمدین��ة    
 إبری�ل   ٣٠-٢٦ المواف�ق    -ھ�ـ ١٤٣٠ جمادى األول�ى،   ٥ -١ترة من  اإلمارات، في الف   -الشارقة
 .٦م، ص٢٠٠٩
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  تستخدم المنشأة ذات الغرض الخاص السیولة المتحصلة من-٤
  .  بیع السندات لسداد قیمة األصول للمصارف البائعة

ق على العناصر یقوم التوری: العناصر الرئیسیة التوریق: ثانیا
  : الرئیسیة التالیة

 شخص طبیعي أو اعتباري، وقد یكون ھوو:  المقترض-١
الغرض من االقتراض ھو مواجھة التعثر المالي، أو إعادة 

أو االستعانة باألموال المقترضة للوفاء بدیون حل تاریخ ، الھیكلة
  .ستحقاقھا، وإحالل دین القرض طویل األجل محل ھذه الدیونا

یتجسد الدین في صورة سندات : ول موضوع التوریق األص-٢
  مدیونیة، واألصول الضامنة 

 ما تكون أصول ذات قیمة مرتفعة، لذلك للدین محل التوریق دائمًا
  غالبا ما تكون حقوق رھن 

رسمي للبنك على عقارات أو منقوالت یملكھا الراھن المدین  
  .للبنك

إجراء عملیة التوریق یسبق :  الخطوات السابقة لعملیة التوریق-٣
 ریداق المؤسسة المالیة أو البنك الذي یفخطوات متعددة تنتھي بات

الحصول على سیولة نقدیة سریعة لدیونھ مقابل نقل ملكیة 
األصول، وتتمثل الخطوات التمھیدیة لذلك في قیام البنك أو 
المؤسسة المالیة باستطالع رأي عمالئھ المدینین فیما ینوي عملھ 

وریق دیونھم، وفي حالة موافقتھم فإن على البنك تنظیم في شأن ت
  .تفاصیل العالقة الجدیدة بین المدینین والدائن الجدید

السعر  التقییم الواقعي لقیمة األصول، وتحدید: مھام أخرى-٤
المالئم لألوراق المالیة المزمع طرحھا لالكتتاب، والتخطیط 
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الخاصة بالتدفقات لالكتتاب، وإعداد الدراسات  لبرامج الترویج
  .إلخ... النقدیة، 

على الرغم من انتقال ملكیة األصول الضامنة : األصول  إدارة-٥
المصدرة من الذمة المالیة للمصارف  للوفاء بقیمة األوراق المالیة

العملیة أثبتت  القائمة بالتوریق إلى الدائنین الجدد، فإن الممارسـة
ف مھـــــام إدارة أنھ في معظم الصفقات یناط بھذه المصار

األصول وضماناتھا أثناء إنجاز أو تنفیذ  واستثمار محفظة ھذه
  ). ١(عملیات التوریق 

  :األطراف المتداخلة في عملیة التوریق: ثالثا

، "لبادئ أو المقرض األصلي"ویطلق علیھ مصطلح ا:  الممول-١
وھو الذي یكون لھ قروض أو دیون أو مستحقات مالیة في ذمة 

 أو مالكا لألصول محل التوریق، ودوره في عملیة اآلخرین،
التوریق تملكھ لألصل ثم بیعھ أو نقلھ لشركة التوریق، وأحیانا 
یقوم بخدمة األوراق المالیة بتحصیل المستحقات نیابة عن شركة 

  .التوریق

تعـــرف أیضا بالشركة ذات الغرض :  شـــركة التوریق-٢
لحقوق المالیة المضمونة الخاص، وھي شركة تنشأ لتحول إلیھا ا

بأصول، وتقوم بإصدار أوراق مالیة تكون مضمونة بحصیلة ھذه 
الحقوق المالیة واألصول الضامنة لھا، وھي بھذا تعتبر الشركة 

" القائمة بعملیة توریق الدیون، كما یطلق علیھا أیضا

                                                 
دور الّتوری��ق ك��أداة مالی��ة حدیث��ة ف��ي الّتموی��ل وتط��ویر البورص��ة ف��ي الجزائ��ر،  : ینظ��ر) ١(

سیاس��ات الّتموی��ل وأثرھ��ا عل��ى    : "ورق��ة بح��ث مقدم��ة إل��ى  الملتق��ى ال��ّدولي األول ح��ول      
ال�ذي نظمت�ھ كلی�ة العل�وم         "-زائر والّدول الّنامیة   دراسة حالة الج   -االقتصادیات والمؤّسسات 

م م�ن  ق�راءة   ٢٠٠٦ الجزائر، ع�ام    -جامعة محمد خیضر بسكرة   -االقتصادیة وعلوم التیسیر  
 م المت�ضّمن توری�ق الق�روض الّرھنی�ة،     ٢٠٠٦ فبرایر٢٠ الصادر في  ٥-٦في القانون رقم    

  .٣عجیل النشمي، ص/ د: التوریق والتصكیك وتطبیقاتھما: وأیضا
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ودوره یتمثل في االلتزام بسداد قیمة األصل المنشيء "المصدر
لقیمة األصلیة لھ، وإصدار األوراق بالقیمة الكاملة بمبلغ أقل من ا

  ).١(لألصل، ثم خدمة وضمان مستحقات حملة األوراق المالیة

تتطلب عملیة التوریق أن تتولى جھة :  شركة خدمة الدین-٣
معینة خدمة الدین؛ حیث تقوم باستالم المتحصالت من المدینین 

قھا، وتسلیمھا إلى الناشئة عن األوراق المالیة في تواریخ استحقا
شركة التوریق لتقوم بسداد حقوق المستثمرین في مواعیدھا، وفي 
كثیر من الحاالت یكون الممول ھو نفسھ الجھة المسئولة عن 

  .خدمة الدین

التصنیف االئتماني لألوراق المالیة : شركة التصنیف االئتماني-٤
ھو غایة في األھمیة بل ال یتصور نجاح إصدار لورقة مالیة 
بدون تصنیف، وفي بعض األسواق المالیة التصنیف شرط 
لإلدراج فیھا، ویقصد بالتصنیف قیاس الجودة االئتمانیة، أي قدرة 
المدین على الوفاء بأقساط الدین في التواریخ المحددة لھا، وتقوم 
بالتصنیف االئتماني مؤسسات متخصصة، تقوم بجمع المعلومات 

  ).٢( أو ورقة مالیة قابلة للتداول المتعلقة بمؤسسة مالیة وتحلیلھا،

 وتستطیع شركة التصنیف االئتماني حمایة المستثمرین من 
مشاكل عدم المعرفة بالمخاطر  االئتمانیة المرتبطة باالستثمار 

                                                 
 مكرر من الفصل الثالث من الباب الثالث  م�ن ق�انون س�وق الم�ال     ٤١فقد نصت المادة    ) ٢(

شركة التوریق ھي التي تزاول ن�شاط إص�دار س�ندات قابل�ة للت�داول ف�ي           ( المصري على أن    
حدود ما یحال إلیھا من حقوق مالیة ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لھ�ا ، وتع�د     

تطبی��ق أحك��ام ھ��ذا الق��انون م��ن ال��شركات العامل��ة ف��ي مج��ال األوراق     ش��ركة التوری��ق ف��ي  
  )....المالیة

وتلت�زم ش�ركة   "....مك�رر م�ن ق�انون س�وق الم�ال عل�ى أن�ھ               )  ٢(٤١ وقد نصت المادة     )١(
التوری��ق بتق��دیم ش��ھادة بالت��صنیف االئتم��اني لمحفظ��ة التوری��ق الت��ي ت��صدر ال��سندات ف��ي       

 ع���ن الم���ستوى ال���دال عل���ى الق���درة عل���ى الوف���اء    مقابلھ���ا وال���ذي ینبغ���ي أال تق���ل درجت���ھ  
ال��صكوك ( وینظ��ر أی��ضا .." بااللتزام��ات، وفق��ا للقواع��د الت��ي یقررھ��ا مجل��س إدارة الھیئ��ة  

 .٧محمد علي القري ، ص/ د: وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا) التوریق(اإلسالمیة
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في األوراق المالیة المصدرة من قبل شركة التوریق، وذلك عن 
طریق جمع المعلومات، وإعــــداد الدراسات والتحلیالت 

زمــــة، وتحدید التصنیف االئتماني المناسب لھذا اإلصدار، الال
ویؤدي التصنیف االئتماني الجید إلى توسیع قاعدة المستثمرین 

  .من خالل زیادة حجم الطلب على األوراق المالیة المصدرة 

تقوم ھذه الشركات بعملیات :  شركة الترویج وتغطیة االكتتاب-٥
داد نشرة االكتتاب أو مذكرة الطرح العام أو الخاص من خالل إع

المعلومات بعد القیام بالدراسات المستقلة للممول بھدف توفیر 
الشفافیة الالزمة لمساعدة  المستثمرین على اتخاذ قرار 

  ).١(االستثمار

إن عملیات التوریق تقوم أساسا على  :طرق التوریق: رابعا
المصرف (تحویل أو نقل األصول محل التوریق من مالكھا 

إلى شركة التوریق، ولقد تم تنظیم ھذه الطرق ) باديء بالتوریقال
وھي ، قانونا على أساس أن محل التوریق ھو القروض أو الدیون

  :على النحو التالي

  ":حوالة الحق"نقل األصول عن طریق : الطریقة األولى

     وھي إحدى صور انتقال االلتزام في القانون الوضعي، 
ائن إلى غیره مالھ من حق في ذمة أن یحیل الد: ویقصد بھا

  ). ٢(مدینة

                                                 
شور بمجل��ة  من��-ب��ن رج��م محم��د خمی��سي / د: التوری��ق وواقع��ھ عل��ى األزم��ات المالی��ة ) ١(

جامع�ة محم�د   -أبحاث اقتصادیة وإداریة بكلیة العل�وم االقت�صادیة والتجاری�ة وعل�وم التی�سیر        
 .٥٩م، ص ٢٠١٠ دیسمبر- العدد الثامن– الجزائر-خیضر

یج�وز لل�دائن أن   (  م�ن الق�انون الم�دني الم�صـــــري عل�ى أن�ھ      ٣٠٣فقـــد نصت الم�ادة     ) ٢(
ن ذل��ك ن��ص الق��انون أو اتف��اق المتعاق��دین أو  یح��ول حق��ھ إل��ى ش��خص آخ��ر، إال إذا ح��ال دو 

 ).طبیعة االلتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدین
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وھذه الطریقة ھي الطریقة الوحیدة األكثر تطبیقا فى عملیات 
التوریق في مصر حسب نص القوانین علیھا، مثل قانون سوق 

م،وقانون التمویل العقاري ١٩٩٢ لسنة ٩٥المال المصري رقم 
وطریقة استخدام حوالة الحق في ).١(م ٢٠٠١لسنة١٤٨رقم 

) المصرف مثال( أن تحیل المؤسسة البادئة للتوریق : توریقال
القیمة ونوع (حقوقھا قبل المدینین أو المقترضین من الدین بصفاتھ

وضماناتھ إلى شركة التوریق ) الفوائد واألقساط(وتوابعھ ) العملة
بمقابل أقل من قیمة الدین لتتولى توریقھ وطرح األوراق المالیة 

تنقضي عالقة الدائن األصلي المحیل بمجرد لالكتتاب العـــام، و
انعقـــــاد حوالـــــة الحــــق، فال یضمن ســـداد الدین، وال 

  یحصلــــھ إال إذا تم االتفاق على قیامـــھ بتحصیلھ 

 وبمقابل) المحال إلیھ(بصفتھ نائبًا عن شركة التوریق 
  .).٢(ألتعابھ

                                                 
  .١٢محمد عبد الحلیم عمر ، ص/ د) : التوریق(الصكوك اإلسالمیة ) ٣(
: م عل�ى أن�ھ  ٢٢٠١ ل�سنة  ١٤٨من ق�انون التموی�ل العق�اري  رق�م     ١١فقد نصت المادة   ) ١(
 حقوق��ھ الناش��ئة ع��ن اتف��اق التموی��ل س��واء عل��ى س��بیل التمل��ك أو  یج��وز للمم��ول أن ُیحی��ل"

  .."الرھن إلى الشركة أو إحدى الجھات المرخص لھا بمباشرة نشاط التوریق
م��ن الف��صل الثال��ث لق��انون س��وق الم��ال الم��صري رق��م        ) ١( مك��رر٤١كم��ا ن��صت الم��ادة   

 محفظ��ة ت��تم حوال��ة: ( م عل��ى أن��ھ٢٠٠٤ل��سنة ١٤٣م والم��ضاف بالق��انون ١٩٩٢ل��سنة٩٥
التوریق بموجب اتفاق بین المحیل وشركة التوریق المح�ال إلیھ�ا وفق�ا للنم�وذج ال�ذي تع�ده          
الھیئ��ة، ویج��ب أن تك��ون الحوال��ة ناف��ذة ون��اجزة وغی��ر معلق��ة عل��ى ش��رط وناقل��ة لجمی��ع         
الحق���وق والم���ستحقات وال���ضمانات المحال���ة ، وأن یك���ون المحی���ل ض���امنا لوجودھ���ا وق���ت  

ال ع�ن الوف�اء ب�أي منھ�ا بع�د إتم�ام الحوال�ة إل�ى ش�ركة التوری�ق،                  الحوالة، وال یك�ون م�سئو     
ویج��ب إخط��ار الھیئ��ة ب��ذلك ون��شر ملخ��ص واف التف��اق الحوال��ة ف��ي جری��دتین ی��ومیتین           

ویت��ولى المحی��ل تح��صیل . ص��باحیتین واس��عتي االنت��شار إح��داھما عل��ى األق��ل باللغ��ة العربی��ة
ریق في مواجھة الم�دینین ل�صالح      الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التو      

حملة السندات التي تصدرھا الشركة بصفتھ نائبا عنھا، فإذا تم االتفاق على غیر ذل�ك تع�ین            
على المحیل إخطار المدینین بالحقوق والمستحقات والضمانات المحال�ة بھ�ذا االتف�اق وذل�ك             

ذة ومنتج��ة وتك��ون الحوال��ة ف��ي جمی��ع األح��وال ناف��. بكت��اب م��سجل م��صحوب بعل��م الوص��ول
) التوریق(الصكوك اإلسالمیة  (:، وینظر)ألثرھا دون اشتراط موافقة المدین أو إخطاره بھا    

  .١١محمد عبد الحلیم عمر، ص/ د: وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا
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  :ید أو التنازل نقل األصول عن طریق التجد: الطریقة الثانیة

   وتعني ھذه الطریقة حلول شركة التوریق محل المصرف أو 
المؤسسة البادئة للتوریق فى ملكیة األصل، فتكون شركة التوریق 

  .ھي الدائن الجدید

بتغییر الدین، أو المدین، أو : یتجدد الحق أو االلتزام قانوناو
 إطار ، وفي عملیات التوریق فإننا نكون بال شك في)١(الدائن

الذي یصبح ھو " التجدید بتغییر الدائن"الصورة الثالثة وھي
  . المصدر بدال من المصرف البادئ للتوریق

أن یتم االتفاق بین المدین من جانب، : ویتعین في ھــــذه الصـورة
من جانب ) شركة التوریق(والمصرف الباديء للتوریق والمصدر

  .آخر، على صیرورة المصدر ھو الدائن الجدید

انقضـــاء االلتزام األصلي على عاتق :  ویترتب على التجـــدید
المدین بتوابعــــھ، ونشــــوء التزام جدید مكانھ، بحیث ال ینشأ 
االلتزام الجدید إال بانقضاء االلتزام األصلي، وال ینتقل إلى 
االلتزام الجدید التأمینات التي تكفل تنفیذ االلتزام األصلي إال 

إال إذا تبین من االتفاق أو من الظروف أن نیة بنص القانون، 
، وتبقى التأمینات العینیة التي )٢(المتعاقدین قد انصرفت إلى ذلك

  قدمھا المدین لكفالة االلتزام 

                                                 
یتج�دد االلت��زام أوال  (  م��ن الق�انون الم�دني الم��صري عل�ى أن    ٣٥٢حی�ث ن�صت الم�ادة    ) ١(

األص�لي التزام�ا جدی�دا یختل�ف عن�ھ      ان على أن یستبدال بااللتزام بتغییر الدین إذا اتفق الطرف    
بتغییر المدین إذا اتفق الدائن مع أجنبي عل�ى أن یك�ون ھ�ذا      : في محلھ أو في مصدره، ثانیا     

األجنبي مدینا مكان المدین األصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدین األصلي دون رض�ائھ ، أو إذا          
: ثالث�ا . یكون ھ�و الم�دین الجدی�د   == أجنبي قبل أن حصل المدین على رضاء الدائن بشخص   

بتغیی��ر ال��دائن إذا اتف��ق ال��دائن والم��دین وأجنب��ي عل��ى أن یك��ون ھ��ذا األجنب��ي ھ��و ال��دائن         
  ).الجدید

 یترتب على التجدید -١(من القانون المدني المصري على أنھ ٣٥٦حیث نصت المادة ) ٢(
 وال ینتقل إلى االلتزام - ٢.نھ التزام جدیدأن ینقضي االلتزام األصلي بتوابعھ وأن ینشأ مكا
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األصلي فقط إذا اتفق المدین والبنك البادئ للتوریق والمصدر 
ن وال ینتقل إلى االلتزام الجدید التأمینات التي تقدم م) ١(على ذلك 

الغیر كالكفالة العینیة أو الشخصیة أو التضامن إال برضاء 
  ).٢(الكفالء والمدینین المتضامنین

  :وبذلك تختلف ھذه الطریقة عن طریقة حوالة الحق في أمرین

إن المدین لیس طرفا في اتفاق حوالة الحق، ویكتفى :  أولھما
ي، بإعالنھ بالحوالة فقط حتى ال یستمر في السداد للدائن األصل

إن : وثانیھما. بینما ھو طرف أصلى في اتفاقیة أو عقد التجدید
المقدمة من المدین للدائن األصلي ) العینیة والشخصیة(التأمینات 

تنتقل لشركة التوریق بعقد الحوالة، أما في التجدید فال تنتقل إال 
  .باتفاق على ذلك

أنھ في حالة التوریق یكون القرض : ولكن یعیب ھذه الطریقة
  حل التوریق مع عدد كبیر من م

المتقرضین وبتطلب ذلك ضرورة موافقتھم جمیعا على تحویل 
  ).٣(الدین إلى الدائن الجدید، وفى ذلك من الصعوبة بمكان

تقوم ھذه الطریقة : المشاركة الجزئیة الفرعیة: الطریقة الثالثة
) الدائن األصلي(على اتفاق بین المؤسسة المالیة البادئة للتوریق

، یتضمن ھذا االتفاق على )البنك المشارك أو القائد(نك یسمى وب
                                                                                                                    

أو إال إذا تبین  . الجدید التأمینات التي كانت تكفل تنفیذ االلتزام األصلي إال بنص القانون
  ).من االتفاق أو من الظروف أن نیة المتعاقدین قد انصرفت إلى ذلك

 إذا كان (من القانون المدني المصري على أنھ)جـ( فقرة ٣٥٧حیث نصت المادة ) ١(
  ). جاز للمتعاقدین ثالثتھم أن یتفقوا على استیفاء التأمینات التجدید بتغییر الدائن 

ال ینتق�ل إل�ى االلت�زام    (  من القانون المدني المصري عل�ى أن�ھ        ٣٥٨حیث نصت المادة    ) ٢(
الجدید الكفالة عینیة كانت أو شخ�صیة وال الت�ضامن إال إذا رض�ي ب�ذلك الكف�الء والم�دینون                

  ).ضامنونالمت
، ١٢-١١محم���د عب���د الحل���یم عم���ر، ص / د) : التوری���ق(ال���صكوك اإلس���المیة : ینظ���ر) ٣(

 .١٤-١٣حسین فتحي عثمان، ص: التوریق المصرفي للدیون الممارسة واإلطار القانوني
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للجھة البادئة للتوریق ) قرض(قیام البنك المشارك بتقدیم مبلغ 
مقابل سندات مدیونیة على أن یسترد البنك المشارك أموالھ 
وفوائدھا عندما تستلم الجھة البادئة من المدینین أقساط الدین 

  .لمشارك وفوائدھا ثم تسلیمھا للبنك ا

فالعملیة بھذا الشكل قرض من البنك المشارك بضمان الدیون 
التى للمؤسسة البادئة على الغیر، مع الربط بین سداد ھذا القرض 
والمتحصالت من المدینین، ودون أن تكون ھناك عالقة بین 
البنك المشارك والمدینین، كما أن المؤسسة ملتزمة فقط بالسداد 

المدنین، والبنك المشارك ھو الذي یتولى عندما تستلم المبلغ من 
توریق الدین فھو مصدر أیضًا، ویتعرض البنك المشارك لخطر 

  :ائتماني مزدوج یتمثل فى اآلتي

 لو أفلست المؤسسة البادئة للتوریق وكانت لدیھا متحصالت -١
من المدینین لم یسلمھا بعد  للبنك المشارك فإن ھذه المتحصالت 

م لكل الدائنین دون تخصیصھا للبنك تدخل في الضمان العا
  .المشارك

 لو تعرض المدین إلعسار أو إفالس فإن البنك المشارك یتأثر -٢
  ). ١(بذلك لربط استالم مستحقاتھ بالتحصیل منھم

                                                 
، التوری��ق ١٢محم��د عب��د الحل��یم عم��ر، ص/ د): التوری��ق(ال��صكوك اإلس��المیة : ینظ��ر) ١(

، عملی��ة توری��ق ١٨المرج��ع ال��سابق، ص: إلط��ار الق��انونيالم��صرفي لل��دیون الممارس��ة وا 
 –رات�ول محم�د  :  الدیون كأداة مالیة مستحدثة ودورھا في صناعة وانتشار األزمات المالی�ة    

 ورق��ة بحثی��ة مقدم��ة إل��ى الملتق��ى العلم��ي ال��دولي الخ��امس ح��ول االقت��صاد –مع�زوز لقم��ان  
 - الجزائ�ر  -ز الج�امعي خم�یس ملیان�ة      االفتراضي وانعكاساتھ في االقتصادیات الدولیة، المرك     

  .٨، ص٢٠١٢ مارس ١٤و ١٣:خالل الفترة
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  الفصل الثاني 

  التكییف الفقھي

   للتوریق المصــرفي للدیــون

  : تمھید

ات التوری���ق      أتن��اول ف���ي ھ��ذا الف���صل التكیی��ف الفقھ���ي لعملی��    
الم��صرفي م��ن خ��الل تكیی��ف األص��ول الت��ي ی��تم توریقھ��ا ف��ي ھ��ذه 
العملیات والتي تتمثل  في الدیون الناش�ئة ع�ن الق�روض، ث�م أب�ین                 
تكییف الطرق التي یتم التوری�ق م�ن خاللھ�ا والت�ي تظھ�ر العالق�ة                

وب��ین ش��ركة التوری��ق، ) الم��صرف الب��اديء للتوری��ق(ب��ین ال��دائن 
القة بین شركة التوری�ق والم�ستثمرین ال�ذین         كما أتناول تكییف الع   

یقوم��ون ب��شراء س��ندات ال��دین،  وأخی��را أب��ین طبیع��ة المع��امالت     
المتع���ددة الت���ي ینط���وي علیھ���ا التوری���ق الم���صرفي، وھ���ل یمك���ن 

، أم تختلف عنھا؟ حتى یمكننا "بیعتین في بیعة"دخولھا في مسمى 
  .بعد ذلك بیان مدى مشروعیة ھذه العملیات

  :ط یمكن تناولھا من خالل خمسة مباحث رئیسیة وھذه النقا

  .التكییف الفقھي لألصول التي یتم توریقھا: المبحث األول

  .التكییف الفقھي لطرق التوریق: المبحث الثاني

التكیی���ف الفقھ���ي للعالق���ة ب���ین ش���ركة التوری���ق  : المبح���ث الثال���ث
  .والمستثمرین

 عملی��ات التكیی��ف الفقھ��ي لتع��دد المع��امالت ف��ي   : المبح��ث الراب��ع 
  .التوریق
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  .الحكم الشرعي لتوریق الدیون: المبحث الخامس

  المبحث األول

  التكییف الفقھي لألصول التي یتم توریقھا

  :األصول التي تقوم المصارف بتوریقھا

الدیون "      ینحصر محل التوریق في المصارف التجاریة في 
الناتجة عن مجموعة القروض التي تخرجھا ھذه المصارف 

ئھا أیا كان سببھا، وھذا ما یظھر جلیا في القوانین المنظمة لعمال
وھو ما یتفق مع طبیعة األصول أو ، للتوریق في دول العالم

  . الموجودات فى ھذه المصارف

فبالنظر إلى بنود ھذه الموجودات والتي تظھر في قائمة المركز 
ن المالى طبقا لمعاییر المحاسبة الدولیة والمحلیة یوجد أنھا تتكو

  : من البنود التالیة

وھذه ال یتصور أن :  مجموعة النقدیة واألرصدة لدى البنوك- أ
تكون محال للتوریق الذي یقوم بتحویل الموجودات غیر السائلة 

  .فھذه المجموعة سائلة بطبیعتھا" نقدیة"إلى موجودات سائلة 

وھذه أیضا ال :  مجموعة االستثمارات في األوراق المالیة-ب
ھذا فضًال عن ، كون محًال للتوریق ألنھا مورقة فعًالیتصور أن ت

  .وجود سوق مالي لھا یمكن للمؤسسة بیعھا فیھا 

وتستخدمھا المؤسسة في أعمالھا، :  مجموعة األصول الثابتة-ج
كما أن قیمتھا تكون قلیلة ، وال یتصور دخولھا في التوریق

  .بالنسبة لمجموع أصول المؤسسة
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وھى تمثل أكبر بند في أصول : ء مجموعة القروض للعمال-د
المؤسسات التقلیدیة؛ ألنھا تمثل النشاط الرئیسي لھا، وھى التى 
تنطبق علیھا متطلبات التوریق وبالتالي فھي البند الوحید الذي 

  ). ١(یكون محال للتوریق

ومن المعروف في عصرنا الحالي أن ھذه القروض تنطوى على 
ن محل التوریق في ھذه تحصیل فوائد من المقترضین، ولذا فإ

دیون القروض المقترنة بفوائد محددة تسدد  : العملیات یتمثل في
  .للمصر ف الدائن من المقترضین زیادة على أصل الدین

یثور التساؤل حینئذ عن مدى مشروعیة أن تكون ھذه : ومن ثم
محال للتوریق ؛ حیث " الدیون الناشئة عن القروض بفائدة"

  .ھ أن یكون مشروعایشترط في المعقود علی

ولإلجابة على ھذا التساؤل أبین فیما یلي آراء الفقھاء في حكم 
القرض الغیر مشروط بفائدة بصفة عامة ، وحكم القرض 

  :المشروط بفائدة، وذلك على النحو التالي

  :حكـــم القــــرض الغیر مشروط بفائدة: أوال

ق��د دل ف��ي ج��واز الق��رض ش��رعا، و) ٢(    ال خ��الف ب��ین الفقھ��اء 
عل��ى ج��وازه أدل��ة كثی��رة م��ن الكت��اب، وال��سنة، واإلجم��اع ، وذل��ك  

  : على النحو التالي

                                                 
محم��د عب��د الحل��یم / د: وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة وت��داولھا) التوری��ق(ال��صكوك اإلس��المیة ) ١(

 .١٦-١٥عمر، ص
 -ھـ١٣٨٨ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن قدامة ، مكتبة القاھرة، : المغني) ٢(

  .٤/٢٣٦م، ١٩٦٨
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دل عل�ى م�شروعیة الق�رض م�ن الكت�اب           : الدلیل م�ن الكت�اب    : أوال
م�ن ذا ال�ذي یق�رض اهللا قرض�ا ح�سنا فی�ضاعفھ ل�ھ                : ( قولھ تع�الى  

  ).٢)(وأقرضوا اهللا قرضا حسنا: (، وقولھ)١)(أضعافا كثیرة

دل��ت ھات��ان اآلیت��ان الكریمت��ان عل��ى الترغی��ب ف��ي    : ةوج��ھ الدالل�� 
. اإلق��راض الح��سن، وأن��ھ ی��ؤدي إل��ى م��ضاعفة الث��واب للمق��رض    

إنم�ا ھ�و اس�تدعاء إل�ى أعم�ال          : ( یقول الجصاص في اآلیة األولى    
البر واإلنفاق في سبیل الخیر بألطف الكالم وأبلغھ؛ وس�ماه قرض�ا         

رض��ا إال والع��وض تأكی��دا الستحق��ـاق الث��واب علی��ھ؛ إذ ال یك��ون ق 
  ).٣)(مستحق بھ

كم��ا ی��ستدل عل��ى م��شروعیة اإلق��راض    : ال��دلیل م��ن ال��سنة  : ثانی��ا
  :بأحادیث كثیرة، منھا

  

 ص�لى اهللا    – أن النبي  - رضي اهللا عنھ   – ما روي عن أبي رافع     -١
 صلى اهللا - استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النبي  -علیھ وسلم 
ن یق�ضي الرج�ل بك�ره،        إبل الصدقة، ف�أمر أب�ا راف�ع أ         -علیھ وسلم 

فرج��ع إلی��ھ أب��و راف��ع، فق��ال ی��ا رس��ول اهللا ل��م أج��د فیھ��ا إال خی��ارا   
  ).    ٤"(أعطھ، فإن خیر الناس أحسنھم قضاء : "رباعیا، فقال

 صلى اهللا علی�ھ   – أن النبي  - رضي اهللا عنھ     – عن ابن مسعود   -٢ 
ما م�ن م�سلم یق�رض م�سلما قرض�ا م�رتین إال ك�ان        :(  قال -وسلم  

  ).٥)(َمرًَّة كصدقتھا 

  

                                                 
  ). ٢٤٥(آیة رقم : ة البقرةسور) ٣(
  ) .٢٠(آیة رقم : سورة المزمل) ٤(
   .٦١٦/ ١ألبي بكر بن علي الرازي الجصاص، دار الفكر، : أحكام القرآن) ١(
  ٣/١٢٢٤أخرجھ مسلم في صحیحھ، في كتاب المساقاه، باب من استسلف شیئا،) ٢(
  .٢/٨١٢أخرجھ ابن ماجة في سننھ، في كتاب الصدقات، باب القرض، ) ٣(
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 صلى اهللا – قال، قال رسول اهللا- رضي اهللا عنھ –عن أنس-٣
: رأیت لیلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا ( -علیھ وسلم

الصدقة بعشرة أمثالھا، والقرض بثمانیة عشر، فقلت یا جبریل، 
  ما بال القـرض 

ألن السائل یسأل وعنده، والمستقرض : أفضل من الصـدقـة؟ قال
  ).١)(رض إال من حاجةال یستق

دلت ھذه األحادیث على الترغیب على القرض : وجھ الداللة
  .الحسن، وأن القرض لھ جزاء عظیم عند اهللا تعالى

كما أجمع المسلمون في كل مكان : الدلیل من اإلجماع: ثالثا
:" یقول ابن قدامة. وزمان على مشروعیة القرض وجوازه 

  ).٢"(وأجمـع المسلمون على جـواز القرض

  :حكم القــــرض المشروط بفائدة:ثانیا

  : مفھوم الفائدة

:  ھي الزیادة تحصل لإلنسان، وھي اسم فاعل من قولھ:في اللغة
فادت لھ فائدة فیدا، من باب باع، وأفدتھ ماال أعطیتھ، وأفدت منھ 

ما استفدت من طریفة : الفائدة ھي: وقال أبو زید، أخذت: ماال
استفاد ماال : وك أو ماشیة، وقالوامال من ذھب أو فضة أو ممل

                                                 
ق��د یق��ال أن ھن��اك  .( ٢/٨١٢أخرج��ھ اب��ن ماج��ة، ف��ي كت��اب ال��صدقات، ب��اب الق��رض،     ) ١(

تعارض��ا ب��ین الح��دیثین األخی��رین، فیج��اب ع��ن ذل��ك ب��أن الح��دیث األول أص��ح؛ ألن الح��دیث     
ال�صدقة  : الثاني  تفرد بھ خال بن زید الشامي وھ�و ض�عیف عن�د األكث�رین، وق�ال اب�ن عم�ر                 

مغن�ي  )( دق بھا، وھذا یكت�ب ل�ك أج�ره م�ا ك�ان عن�د ص�احبھ                إنما یكتب لك أجرھا حین تتص     
لشمس الدین محمد ابن أحمد الخطیب الشربیني،      : المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج     

  )٣/٢٩م، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
  .٤/٢٣٦: المغني) ٢(
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أفاد الرجل ماال إفادة إذا استفاد، : استفادة، وكرھوا أن یقال
  ).١(وبعض العرب یقولھ، والجمع الفوائد 

الثمن الذي :  عرف علماء االقتصاد الفائدة بأنھا:في االصطالح
یدفعھ المقترض في مقابل استخدام نقود المقرض، وعادة ما یعبر 

من في صورة نسبة مئویة في السنة، ویسمى معدل عن ھذا الث
الفائدة أو سعر الفائدة، وتسمى ھذه الفائدة بالفائدة البسیطة والتي 

  ).٢(مدتھا أقل من عام

 وتوجد فوائد أخرى مثل الفوائد المركبة، وھي عبارة عن الفائدة 
التي ال تحسب على المبلغ األصلي فقط، وإنما على المبلغ 

ضیفت إلیھ خالل سنوات سابقة، وفي الغالب تكون وفوائده التي أ
وھذه " الفوائد المركبة عند استثمار المال لمدة أكثر من عام

الفوائد ذات نسبة ثابتة مضمونة األداء مقدما مع ضمان استرداد 
).                                                  ٣(رأس المال المقترض دون المشاركة في الخسارة

  : آراء الفقھاء في حكم القـــرض المشــروط  بفائــدة

عل���ى أن الزی���ادة الم���شروطة ف���ي   ) ٤(    ال خ���الف ب���ین الفقھ���اء 
  .القرض حرام، وأنھا من الربا

                                                 
ب��اس أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي   ألب��ي الع: الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر  ) ٣(

   .٤٨٥ بیروت باب الفاء مع الیاء وما یثلثھما، ص –الفیومي الحموي المكتبة العلمیة 
ھـ، ١٤١٢ الطبعة الرابعة،    –حسین عمر، دار الفكر العربي    / د: الموسوعة االقتصادیة ) ١(

   .٢٠٨ص
یك��ل، دار عب��د العزی��ز فھم��ي ھ  / د: موس��وعة الم��صطلحات االقت��صـادیة واإلح��صائیة   ) ٢(

  .                             ٤٢٤م، ص١٩٨١ھـ ١٤٠١النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، 
ال�در المخت�ار م�ع ش�رح     ...)( الق�رض بال�شرط ح�رام ، وال�شرط لغ�و       : ( قال الح�صكفي    ) ٣(

) ٥/١٦٦م، ١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦لعالء الدین الحصكفي، الحلبي، الطبعة الثانیة،       : ابن عابدین 
.  
یحرم كل قرض جر منفعة ك�شرط رد ال�صحیح ع�ن الك�سر، أو الجی�د أو                : ( لنووي   وقال ا  -

ألب�ي زكری��ا  ب��ن یح�ي ب��ن ش��رف   : روض��ة الط��البین...) ( ال�رديء، وك��شرط رده ببل��د آخ�ر،  
   ).٤/٣٤النووي، المكتب اإلسالمي
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ربا " فقد  نص الشافعیة صراحة على أن من أنواع الربا
ویمكن ) ١(وھو الذي یشترط فیھ ما فیھ نفع للمقرض": القرض

                                                                                                                    
  )٤/٢٤٠: المغني..) ( كل قرض شرط فیھ أن یزیده حرام بغیر خالف: (  وقال ابن قدامة-
...) ( وال یح�ل أن ی�شترط ردا أكث�ر مم�ا أخ�ذ وال أق�ل وھ�و رب�ا مف�سوخ             : (قال اب�ن ح�زم     و -

 بی�روت  –ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندل�سي، دار الفك�ر        : المحلى باآلثار 
٠ ١/٧٧  
: نی�ل األوط�ار   ...)( وأما إذا كانت الزیادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاق�ا         :(  قال الشوكاني  -

ھـ، ١٤١٧عصام الدین الصبابطي، الطبعة الرابعة، عام  : بن علي الشوكاني، تحقیق   لمحمد  
  ).٢٧٥/ ٥دار الحدیث، 

أنھ معلوم أن ربا الجاھلیة إنما كان قرضا مؤجال بزیادة مشروطة، :(... وقال الجصاص-
  فكانت الزیادة بدال 

: ، وقال تعالى...)لكوإن تبتم فلكم رءوس أموا: (من األجل فأبطلھ اهللا تعالى وحرمھ وقال
 ٦٣٨/ ١: أحكام القرآن....) (، حظر أن یؤخذ لألجل عوض ،...)وذروا ما بقي من الربا(

.(  
وقد انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسالمیة، بالقاھرة في شھر المحرم سنة  -

م، والذي ضم ممثلین ومندوبین عن خمس وثالثین دولة ١٩٦٥ھـ الموافق مایو ١٣٨٥
  :میة، وقد قرر ھذا المؤتمرإسال

 الفائدة على أنواع القروض كلھا ربا محرم، ال فرق في ذلك بین ما یسمى بالقرض -١
  االستھالكي، وما 

یسمى بالقرض اإلنتاجي؛ ألن نصوص الكتاب والسنة في مجموعھا قاطعة في تحریم 
   كثیر - ٢. النوعین

یا أیھا الذین آمنوا :(یح في قولھ تعالىالربا وقلیلھ حرام، كما یشیر إلى ذلك الفھم الصح==
 اإلقراض بالربا محرم ال تبیحھ حاجة وال ضرورة، -٣). ال تأكلوا الربا أضعاًفا مضاعفة

وكل امرئ ...واالقتراض بالربا محرم كذلك، وال یرتفع إثمھ إال إذا دعت إلیھ الضرورة 
 اإلسالمیة، قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث. (متروك لدینھ في تقدیر ضرورتھ

المؤتمر وتوصیاتھ، الفقرة الثانیة، الشئون المالیة واالقتصادیة، ثانیا المعامالت 
  ).المصرفیة

وھو إما ربا فضل بأن یزید أحد العوضین ومنھ ربا القرض بأن : "...قال الرملي) ١(
لس العقد یشترط فیھ ما فیھ نفع للمقرض غیر نحو الرھن، أو ربا ید بأن یفارق أحدھما مج
نھایة .." (قبل التقابض، أو ربا نساء بأن یشرط أجل في أحد العوضین وكلھا مجمع علیھا،

لمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي، : المحتاج إلى شرح المنھاج
تحفة المحتاج في شرح : (وینظر) ٣/٤٢٤م، ١٩٨٤ه،١٤٠٤ بیروت، -دار الفكر

ن علي بن حجر الھیتمي، المكتبة التجاریة الكبرى ألحمد بن محمد ب:المنھاج
  ).٢/٣٦٣: ، مغني المحتاج٢/٢١: ، أسنى المطالب٤/٢٧٢م، ١٩٨٣ - ھـ١٣٥٧بمصر،
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ألنھ لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنھ ؛)١(عوده لربا الفضل
  ).٢(باع ما أقرضھ بما یزید علیھ

ومن ھؤالء ) ربا دین، وربا بیوع:(ومن الفقھاء من قسم الربا إلى
واتفق العلماء على أن الربا یوجد في : "ابن رشد؛ حیث یقول

في البیع، وفیما تقرر في الذمــــة من بیع أو سلف أو غیر : شیئین
صنف متفق : فھو صنفان: ا الربا فیما تقرر في الذمةذلك، فأم

علیھ، وھو ربا الجاھلیة الذي نھي عنھ؛ وذلك أنھم كانوا یسلفون 
وھذا ھـو "أنظرني أزدك :" بالزیادة وینظرون، فكانوا یقولون

أال وإن : (الذي عناه علیھ الصالة والسالم بقولھ في حجة الوداع
ھ ربا العباس بن عبد ربا الجاھلیة موضوع، وأول ربا أضع

وأما )... ٣(ضع وتعجل، وھو مختلف فیھ" ، والثاني)المطلب

                                                 
  :اختلف الفقھاء في تعریف ربا الفضل على النحو التالي: مفھوم ربا الفضل) ١(
 وھو الكیل زیادة عین مال شرطت في عقد بیع على المعیار الشرعي،: " عند الحنفیة ھو-

لعالء الدین أبو بكر بن مسعود :  في ترتیب الشرائعبدائع الصنائع" (أو الوزن في الجنس
  ).٧/١٠م، ١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

م�ع  : حاشیة العدوي"( الزیادة في العدد أو الوزن محققة أو متوھمة     : " وعند المالكیة ھو   -
 بی�روت،  -صر خلیل للخرشي، للشیخ علي بن أحمد ال�صعیدي الع�دوي، دار الفك�ر        شرح مخت 

٥/٥٦.(   
  ).٢/٢١:مغني المحتاج "( البیع مع زیادة أحد العوضین عن اآلخر : " وعند الشافعیة -
منتھ�ى  "( مختص بأشیاء ورد الشرع بتحریمھ�ا     .. تفاضل في أشیاء    : " وعند الحنابلة ھو   -

عب�د  : مد بن أحم�د الفت�وحي الحنبل�ي ال�شھیر ب�ابن النج�ار، تحقی�ق               لتقي الدین مح  : اإلرادات
 -ھ�����ـ ١٤١٩اهللا ب�����ن عب�����د المح�����سن الترك�����ي، مؤس�����سة الرس�����الة، الطبع�����ة األول�����ى،    

  ).١/٣٧٥:م١٩٩٩
لسلیمان بن عمر بن منصور العجیلي، المعروف بالجمل، دار الفكر، : حاشیة الجمل) ٢(
٣/٤٥. 
ازه اب�ن عب�اس م�ن ال�صحابة وزف�ر م�ن فقھ�اء           فأج� : أم�ا ض�ع وتعج�ل     :" قال اب�ن رش�د    ) ١(

األم��صار، ومنع��ھ جماع��ة م��نھم اب��ن عم��ر م��ن ال��صحابة، ومال��ك، وأب��و حنیف��ة، والث��وري،    
وجماعة من فقھاء األم�صار، واختل�ف ق�ول ال�شافعي ف�ي ذل�ك، فأج�از مال�ك، وجمھ�ور م�ن                      

ت�ھ أق�ل   ضع وتعجل، أن یتعجل الرجل ف�ي دین�ھ المؤج�ل عرض�ا یأخ�ذه، وإن كان�ت قیم         : ینكر
ألب�ي الولی�د محم�د اب�ن أحم�د ب�ن  رش�د، دار        : ونھایة المقتصد: بدایة المجتھد.."( من دینھ 
  .٣/١٦٢  -ھـ١٤٢٥القاھرة، –الحدیث
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نسیئة : الربا في البیع فإن العلماء أجمعوا على أنھ صنفان
  ).١...)(وتفاضل

ھو الزیادة على الدین مطلقا، وھذا ما : وھذا یعني أن ربا الجاھلیة    
: ب�ا نوع�ـان  الر:(؛ فقد ن�ص عل�ى أن    "الربا الجلي "یسمیھ ابن القیم    

: ح�رم لم�ا فی�ھ م�ن ال�ضرر العظ�یم، والخف�ي       : جلي وخفي، فالجلي  
حرم ألنھ ذریعة إلى الجل�ي، تح�ریم األول ق�صدا، وتح�ریم الث�اني               
وس��یلة، فأم��ا الجل��ي فرب��ا الن��سیئة، وھ��و ال��ذي ك��انوا یفعلون��ھ ف��ي     
الجاھلیة، مثل أن یؤخر دینھ ویزیده ف�ي الم�ال، وكلم�ا أخ�ره زاده                

صیر الم��ـائة عن��ده آالف��ا مؤلف��ة، وف��ي الغال��ب ال   ف��ي الم��ال حت��ى ت��
  ). ٢...)(یفعل ذلك إال معدم محتاج

فإن��ھ یت�ضح أن الفائ��دة الم�شروطة عل��ى المقت�رض حت��ى    : وم�ن ث�م  
  .یأخذ القرض ھي نوع من أنواع الربا المحرم شرعا

الفائ�دة عل�ى    ( األدلة عل�ى تح�ریم الزی�ادة الم�شترطة عل�ى الق�رض            
  ):الدین

لماء على تحریم الزیادة التي تعطى للمقرضین عل�ى             استدل الع 
م���ا دفعـــ���ـوه  نظی���ر األج���ل باعتبارھ���ا نوع���ا م���ن الرب���ا المح���رم 

  :بالكتاب، والسنة، واإلجماع، وذلك على النحو التالي

 استدل على تحـریم الفائدة على القـــرض :الدلیل من الكتاب: أوال
  :بآیات من الكتاب العزیز، منھا

                                                 
  .١٤٨ص: المرجع السابق) ٢(
لمحمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، دار الكتب : إعالم الموقعین عن رب العالمین) ٣(

وھذا ما نص علیھ ابن . ٢/١٠٣م،١٩٩١ - ھـ ١٤١١ ییروت، الطبعة األولى،–العلمیة
؛ ألن الواحد منھم كان ...ربا النسیئة ھو الذي كان مشھورا في الجاھلیة : ( حجر بقولھ

یدفع المال لغیره إلى أجل على أن یأخذ منھ كل شھر قدرا معینا ورأس المال باق لحالھ، 
الزواجر عن (الحق واألجل فإذا حل طالبھ برأس المال، فإن تعذر علیھ األداء زاد في 

  ).١/٢٢٢البن حجر الھیثمي، دار الحدیث، : اقتراف الكبائر
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  ).١)(وأحل اهللا البیع وحرم الربا: (تعالى قول اهللا -١

 في ھذه اآلیة بحرمة - عز وجل– أخبرنا المولى:وجھ الداللة
واأللف والالم ھنا للعھد، وھو ما كانت " وحرم الربا"الربا بقولھ 

إنما : العرب تفعلھ، والربا الذي كانت تعرفھ وتفعلھ العرب ھو
على مقدار ما كان قرض الدراھم والدنانیر إلى أجل بزیادة 

  ).٢...(استقرض على ما یتراضون بھ،

یمحق اهللا الربا ویربي الصدقات واهللا ال : (  وقولھ تعالى-٢ 
  ).٣)(یحب كل كفار أثیم 

 أخبرنا اهللا في ھذه اآلیة بأن المال المأخوذ على :وجھ الداللة
وجـھ الربا ال خیر فیھ وال بـركة وال ینفع صاحبھ في الدنیا 

 آكل الربا وإن توھم زیادة مالھ ظاھرا عن طریق واآلخرة، وأن
 – عز وجل–الربا فھو واھم؛ إذ الحقیقة ھي كما أخبرنا المولى

؛ وذلك لما روي عن ابن ...أنھ یمحقھ أي یذھب بركتھ في الدنیا
یمحق اهللا ( أنھ قال في قولھ تعالى – رضي اهللا عنھما–عباس
 جھادا وال صلة ال یقبل منھ صدقة وال حجا وال:" قال) الربا

)"٤.(  

)  یرب��ي –یمح��ق( فق��د جع��ل اهللا س��بحانھ وتع��الى ھـ��ـذین الفعل��ین    
بعكـس ما یظنھ الحریص الجشیع من بني آدم؛ إذ یظن الربا یغنیھ        

  وھو في الحقیقة ممحق، ویظن الصدقة تفقره، وھي 

                                                 
 ٠)٢٧٥(آیة رقم : سورة البقرة ) ١(
): تفسیر القرطب�ي ( ، الجامع ألحكام القرآن   ٦٣٥/ ١للجصاص،  : أحكام القرآن   : ینظر) ٢(

 - أحم�د البردون�ي  :ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر، شمس الدین القرطبي ، تحقیق       
م، ١٩٦٤ -ھ�ـ  ١٣٨٤ الق�اھرة، الطبع�ة  الثانی�ة،     –وإبراھیم أطف�یش، دار الكت�ب الم�صریة         

٠ ٣/٣٥٨ 
  ).٢٧٦(آیة رقم : سورة البقرة ) ٣(
  .٣٦٢المرجع السابق، ص: تفسیر القرطبي) ١(
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  ).١(في الحقیقة نماء في الدنیا واآلخرة 

اتق�وا اهللا وذروا م�ا بق�ي م�ن          یا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا        : (وقولھ تعالى -٣
  .الربا إن كنتم مؤمنین

ف��إن ل��م تفعل��وا ف��أذنوا بح��ـرب م��ن اهللا ورس��ولھ وإن تبت��ـم فلك��ـم        
  ).٢)(رءوس أموالكـم ال تظلمون وال  تظلمون

إن الزی���ادة الم���شروطة عل���ى م���ال الق���رض ب���دون  : وج���ھ الدالل���ة
الربا بنص ھذه اآلی�ة الكریم�ة، فق�د أم�ـر س�بحانھ       عوض ھي عین

وتعـالى عباده المؤمنین بتق�واه ناھی�ا لھ�م عم�ا یق�ربھم إل�ى س�خطھ             
ویبعدھم عن رضاه، ومن ذلك أكل الربا؛ حیث أمرھم بأن یتركوا         
ما لھم على الناس من الزیادة على رءوس األموال، وتوعد من لم            
یفع��ل ذل��ك وعی��دا ش��دیدا، ذل��ك أن��ھ س��یكون حینئ��ذ ف��ي ح��رب هللا        

  ).٣(ورسولھ

 ی��ا أیھ��ا ال��ذین آمن��وا ال ت��أكلوا الرب��ا أض��عافا     : ( وقول��ھ تع��الى -٤
واتق���وا الن���ار الت���ي أع���دت  . م���ضاعفة واتق���وا اهللا لعلك���م تفلح���ون 

  ). ٤)(للكافرین

                                                 
 –تف��سیر الثع��البي لعب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن مخل��وف الثع��البي، مؤس��سة األعلم��ي      ) ٢(

 .١/٢٢٥بیروت، 
   ).٢٧٩، ٢٧٨(اآلیتان رقم : سورة البقرة) ٣(
فھ�ذا تھدی�د   ..." فإن لم تفعل�وا   " ثم قال سبحانھ وتعالى   : "...قال ابن كثیر في تفسیره      ) ٤(

شدید ووعید أكید لمن استمر على تعاطي الربا بعد اإلنذار،  قال ابن جریج ق�ال اب�ن عب�اس               
یق�ال  : وع�ن اب�ن عب�اس ق�ال    ....هللا ورس�ولھ أي اس�تیقنوا بح�رب م�ن ا   " : فأذنوا  بح�رب   :" 

ف�إن ل�م تفعل�وا ف�أذنوا بح�رب م�ن اهللا         " یوم القیام�ة آلك�ل الرب�ا خ�ذ س�الحك للح�رب ث�م ق�رأ                  
فإن ل�م تفعل�وا ف�أذنوا بح�رب م�ن اهللا          " ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس          "ورسولھ

م المسلمین أن ی�ستتیبھ  فمن كان مقیما على الربا ال ینزع عنھ كان حقا على إما         " ورسولھ  
ألب�ي الف�داء إس�ماعیل اب�ن عم�ر ب�ن         : تفسیر القرآن العظیم  ..."  (فإن نزع وإال ضرب عنقھ    

   ).١/٣٣١م، ١٩٩٤-ھـ١٤١٤محمود حسن، دار الفكر، عام: كثیر، تحقیق
  ).١٣١-١٣٠(اآلیتان رقم : سورة آل عمران) ١(
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لما كان العرب في الجاھلیة یدفعون المال مدة : وجـــھ الداللـــة
  على أن یأخذوا كل شھر قدر 

 فإذا تعذر معینا، ثم إذا حـــل الـــدین طولب المدیون برأس المال،
  علیھ األداء زادوا في الحــــق  

واتقوا ( ، فخاطب اهللا سبحانھ وتعالى آكل الربا بقولھ)١(واألجل
فھي خطاب آلكلي الربا من ) ٢)(النار التي أعدت للكافرین

المؤمنین، وردعا لھم عن اإلصرار على ما یؤدیھم إلى دركات 
ارعة إلى نیل الھالكین من الكافرین وتحریضا على التوبة والمس

، فعلم بذلك أنھ )٣(الدرجات مع الفائزین مع المتقین والتائبین
یخاف علیھم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع 

  ).٤(أنھا معدة للكافرین ال لھم

كما یستدل على تحریم الفائدة المشروطة : الدلیل من السنة: ثانیا
  :منھا على القرض بأدلة من السنة النبویة، 

لعن رسول : (  قال- رضي اهللا عنھ- عن عبد اهللا بن مسعود-١
  ).٥)(اهللا صلى اهللا علیھ وسلم آكل الربا ومؤكلھ وشاھدیھ وكاتبھ 

                                                 
لنظام الدین الحسن بن محمد ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان(تفسیر النیسابوري) ٢(

 بیروت، الطبعة –الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة : القمي النیسابوري، تحقیق
  .٢/٦٠ھـ،١٤١٦األولى، 

  ).١٣١(آیة رقم : سورة آل عمران) ٣(
لشھاب الدین محمود بن عبد : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) ٤(

 بیروت، –علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة: لوسي، تحقیقاهللا الحسیني األ
 .٤/٦٤ھـ، ١٤١٥الطبعة األولى، 

لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم : دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة) ٥(
 دمشق، الطبعة الثانیة، –محمد السید الجلیند، مؤسسة علوم القرآن/ د: ابن تیمیة، تحقق

  .٢/٤٦٠ھـ، ١٤٠٤
، ٧/٢١٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب اللباس، باب من لعن المصور، ) ١(

 ٠ ٣/١٢١٩ومسلم في صحیحھ، في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكلھ ، 
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 صلى اهللا علیھ - عن النبي- رضي اهللا عنھ-عن أبي ھریرة-٢
اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اهللا وما ھن : ( قال-وسلم
، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق، الشرك باهللا: قال

وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 
  ).  ١)(المحصنات المؤمنات الغافالت

 –ق��ال النب��ي:  ق��ال - رض��ي اهللا عن��ھ- ع��ن سمـ��ـرة ب��ن جن��دب -٣
رأی�ت اللیل�ة رجل�ین أتی�اني فأخرج�اني إل�ى       : (صلى اهللا علیھ وسلم  

فانطلقنا حتى أتینا على نھ�ر م�ن دم فی�ھ رج�ل ق�ائم               أرض مقدسة،   
وعلى وسط النھر رجل بین یدیھ حج�ارة، فأقب�ل الرج�ل ال�ذي ف�ي                
النھر، فإذا أراد الرجل أن یخرج رمى الرجل بحجر في فیھ ف�رده          
حیث كان، فجعل كلما جاء لیخرج رمى في فیھ بحجر فیرجع كما   

  ).٢)( آكل الرباكان، فقلت ما ھذا، فقال الذي رأیتھ في النھر

 ت��دل ھ��ذه األحادی��ث بم��ا ال ی��دع مج��اال لل��شك عل��ى   :وج��ھ الدالل��ة
حرمـة الربا، ولعن كل من آكلھ وموكلھ، واعتباره مرتكبا إلح�دى         
الموبقات السبع المنصوص علیھا، والفائدة الزائدة على ق�در رأس         
الم�ال م��ن الرب�ا، فتك��ون محرم�ة، ویك��ون آخ�ذ ھ��ذه الفائ�دة ملعون��ا      

  .عند اهللا

                                                 
إن الذین یأكلون "أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الوصایا، باب قولھ تعالى) ٢(

، وكتاب الطب، ٤/١٢،"لون في بطونھم نارا وسیصلون سعیراأموال الیتامى ظلما إنما یأك
، وكتاب، ومسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان ، ١٧٧/ ٧باب الشرك والسحر من الموبقات، 

  .١/٩٢باب بیان الكبائر وأكبرھا، 
أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب البیوع، باب آكل الربا وشاھده وكاتبھ ) ٣(

ننھ، في كتاب البیوع ، باب ما جاء من التشدید في تحریم ، والبیھقي في س٠٠٠،٢/٧٣٤
  .٥/٤٥٢الربا، 
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 – ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم– ع��ن ف��ضالة ب��ن عبی��د أن رس��ول اهللا-٤
  ).١)(كل قرض جر نفعا فھو ربا (قال

یدل ھذا الح�دیث دالل�ة واض�حة عل�ى أن ك�ل ق�رض               : وجھ الداللة 
یترتب علیھ أیة منفعة یكون من باب الربا، وم�ن ھ�ذه المن�افع ھ�و                

  .رد رأس المال وزیادة

دل باإلجم��اع عل��ى تح��ریم    كم��ا اس��ت :ال��دلیل م��ن اإلجم��اع  : ثالث��ا
الزی��ادة الم��شترطة ف��ي عق��د الق��رض وأنھ��ا تعتب��ر م��ن قبی��ل الرب��ا    

أجمع�وا عل�ى أن     :( المحرم؛ وقد نقل ابن المنذر ھذا اإلجماع فق�ال        
الم��سلف إذا ش��رط عل��ى المست��سلف زی��ادة أو ھدی��ة، فأس��لف عل��ى   

  .)٢)(ذلك أن أخـذ الزیادة على ذلك ربا

الق��رض االس��تھالكي عن��د بع��ض  التمیی��ز ب��ین الق��رض اإلنت��اجي و 
  :المعاصرین

ذھ���ب ال���بعض إل���ى التمیی���ز ب���ین الق���رض اإلنت���اجي ال���ذي یأخ���ذه 
المقت��رض ل��سد حاجات��ھ األساس��یة م��ن الغ��ذاء والطع��ام والمل��بس       
  والدواء والسكن، والقرض االستھالكي  الذي یأخذه المقترض من 

 أج��ل اإلنت��اج واالس��تھالك  فتج��وز الفائ��دة عل��ى الق��رض اإلنت��اجي 
  ) .٣(دون االستھالكي

                                                 
/ ٥أخرجھ البیھقي في سننھ، في كت�اب البی�وع ، ب�اب ك�ل ق�رض ج�ر منفع�ة فھ�و رب�ا،            ) ١(

٣٥٠.  
  .٤/٢٤٠: المغني ) ٢(
أس��تاذ ف��ي كلی��ة ال��شریعة (ومم��ن ت��زعم ھ��ذا ال��رأي  ال��دكتور محم��د مع��روف ال��دوالیبي ) ٣(

إن ھ��ذه : "....؛ حی��ث ق��ال ف��ي محاض��رة ل��ھ ف��ي ب��اریس ع��ن نظری��ة الرب��ا   )بجامع��ة دم��شق
الق��روض الت��ي كان��ت تق��دم ب��شرط الفائ��دة ل��م تك��ن س��وى ش��كل م��ن أش��كال اس��تغالل ع��وز        
المحتاجین ال�ذین ھ�م أول�ى ب�العطف والرعای�ة، وأن�ھ ل�م یك�ن لھ�ذه الق�روض ص�فة الق�رض                         

ع االقت��صادي ق��د تغی��ر الی��وم،    المن��تج، وأنھ��ا ل��م تك��ن ص��الحة إال لالس��تھالك، وأن الوض��      
وانتشرت الشركات وأصبحت القروض أكثرھا قروض إنت�اج ال ق�روض اس�تھالك، ف�إن م�ن                  
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  :واستدلوا على ذلك بما یلي

 إن القروض التي كانت سائدة في المجتمع اإلس�المي إنم�ا ھ�ي     -١
ق��روض اس��تھالكیة ل��یس لھ��ا أي ص��فة إنتاجی��ة أو اس��تثماریة أو       
تجاری����ة، ل����ذا ف����إن رب����ا الجاھلی����ة ل����م یك����ن إال عل����ى الق����روض  

  ).١(االستھالكیة 

  :وقد أجیب عن ذلك بما یلي

 ب���ین - كم��ا س��بق  - آی��ات الرب��ا ل��م تف��رق ف���ي حرم��ة الرب��ا       إن-١
الق��روض اإلنتاجی��ة واالس��تھالكیة، ب��ل حرم��ت جمی��ع أن��واع الرب��ا 

  ).٢(مھما كان سببھ أو الغایة منھ

ی�شعر ب�أن    ) ٣) (وأح�ل اهللا البی�ع وح�رم الرب�ا        (  إن قولھ تع�الى      -٢
العرب كانت تتعامل بالربا لألغراض التجاریة، حیث كان العرب         

را، فما المانع  لھم م�ن التعام�ل بالرب�ا حینئ�ذ ف�ي التج�ارة وھ�م           تجا
  ). ٤(الذین حاولوا تشبیھ البیع بالربا زعما منھم بأن البیع مثل الربا

                                                                                                                    
الواجب النظر فیما یقتضیھ ھذا التطور في الحضارة من تطور األحكام، فیجب إذن أن یكون     
لقروض اإلنتاج حكمھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، ویج�ب أن یتم�شى ھ�ذا الحك�م م�ع طبیع�ة ھ�ذه                

نق�ال ع�ن أث�ر الرب�ا     ..." (القروض وھي طبیعة تغایر مغایرة تامة طبیعة قروض االستھالك        
  صالح العلي، / د: في القروض اإلنتاجیة واالقتصاد اإلسالمي

م، ٢٠٠٣ المجل���د التاس���ع ع���شر، الع���دد األول،    –بح���ث من���شور بمجل���ة جامع���ة دم���شق     
  ).٣٩١ص

  .٣٩٢ص: أثر الربا في القروض اإلنتاجیة ) ١(
  . نفس المرجع)٢(
 ).٢٧٥(آیة : سورة البقرة) ٣(
عم��ر س��لیمان األش��قر، دار ال��دعوة ، الطبع��ة  / د: الرب��ا وأث��ره عل��ى المجتم��ع اإلن��ساني ) ١(

خال��د عب��د : د:  ش��بھات وتبری��رات معاص��رة–، الفائ��دة والرب��ا ٧٢ھ��ت، ص١٤٠٤األول��ى، 
ال�������������������رحمن الم�������������������شعل، من�������������������شور عل�������������������ى ش�������������������بكة اإلنترن�������������������ت، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=٤٨٤٣#_

edn٢٨  
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یا أیھا الذین آمن�وا اتق�وا       (  روي عن ابن عباس أن قولھ تعالى          -٢
نزلت في بني عمرو بن عمیر ب�ن  ) ١)(اهللا وذروا ما بقي من الربا 

ف، وفي بني المغی�رة م�ن بن�ي مخ�زوم، وكان�ت بن�و               عوف من ثقی  
المغی��رة یرب��ون لثقی��ف، فلم��ا أظھ��ر اهللا تع��الى رس��ولھ عل��ى مك��ة،  
وضع یومئذ الرب�ا كل�ھ، ف�أتى بن�و عم�رو ب�ن عمی�ر وبن�و المغی�رة                    

م�ا جعلن�ا   : إلى عتاب ب�ن أس�ید وھ�و عل�ى مك�ة، فق�ال بن�و المغی�رة         
بن�و عم�رو ب�ن      أشقى الناس بالربا وض�ع ع�ن الن�اس غیرن�ا، فق�ال              

ص��ولحنا عل��ى أن لن��ا ربان��ا، فكت��ب عت��اب ف��ي ذل��ك إل��ى       : عمی��ر
  ).٢( فنزلت ھذه اآلیة- صلى اهللا علیھ وسلم -رسول اهللا 

 وھم أھل جاه ومكانة     –فال یتصور حینئذ أن یقترض بنو المغیرة        
  )٣( لكي یقتاتوا، واألرجح أن اقتراضھم كان من أجل التجارة–

 المادی���ة الت���ي أحاط���ت باالقت���صاد إن المتأم���ل ف���ي الظ���روف  -٣
الجاھلي یؤمن بأن القروض اإلنتاجی�ة كان�ت ض�رورة حیوی�ة م�ن              
ض��رورات اقت��صادھم، فالط��ائف كان��ت ت��صدر إل��ى مك��ة وق��رى      
الحج���از حاص���التھم م���ن الزبی���ب والقم���ح واألخ���شاب وغیرھ���ا،    
وكانت تستورد من مك�ة ال�سلع الت�ي ت�أتي بھ�ا ق�ریش ف�ي ك�ل م�ن                  

 ورحل�ة ال�شتاء إل�ى ال�یمن، وھ�ذا التب�ادل             رحلة الصیف إل�ى ال�شام     
إنما یتم عن طریق القروض الربوی�ة، خ�صوصا الجالی�ة الیھودی�ة             
في الطائف لم تكن لھا صناعة إال اإلقراض بالربا لنشاط الط�ائف            
وما حولھا، ومكة كانت تعتمد على التج�ارة حت�ى أص�بحت أعظ�م               

                                                 
  )٢٧٨(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، النیسابوري،  : أسباب نزول القرآن) ٣(

 الدمام، الطبعة الثانیة، –میدان، دار اإلصالح عبد المحسن الح==عصام بن : تحقیق
  .١/٩٣ م، ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢

أحمد محی�ي ال�دین   / د: أسواق األوراق المالیة وآثارھا اإلنمائیة في االقتصاد اإلسالمي       ) ٤(
أحمد سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعیة في االقت�صاد اإلس�المي، ج�دة ، الطبع�ة األول�ى،                  

  .٢١٤ م،  ص١٩٩٥
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رخین مركز تجاري في الجزیرة العربیة، فكانت ح�سب ق�ول الم�ؤ         
  .أشبھ بجمھوریة تجاریة تعیش اقتصادیا على الرحلتین

وك����ان الرب����ا ج����زء ال یتج����زأ م����ن حی����اتھم االقت����صادیة وك����ان    
المقرضون یساھمون بصفة أص�لیة ف�ي تموی�ل القواف�ل، فلم�ا ج�اء               
اإلسالم أحدث انقالب�ا ف�ي حی�اتھم االقت�صادیة؛ ب�سبب قول�ھ تع�الى                 

قت��راض ولك��ن بغی��ر   وش��جع اال) ١)(أح��ل اهللا البی��ع وح��رم الرب��ا   (
زی��ادة عل���ى رأس الم��ال، واس���تمر بع��د اإلس���الم تق��دیم الق���روض     

  . االستھالكیة واإلنتاجیة بغیر ربا بدافع اإلخاء والتعاون اإلسالمي

فإن التحریم الذي جاء ف�ي الق�رآن الك�ریم ھ�و تح�ریم لم�ا                : ومن ثم 
ك��ان س��ائدا ف��ي الع��صر الج��اھلي، وبم��ا أن الع��صر الج��اھلي ك��ان   

القروض اإلنتاجی��ة واالس��تھالكیة بنوعیھ��ا فھ��ي محرم��ة  یتعام��ل ب��
 ).٢(بنص القرآن

 إن الحكم��ة ف��ي تح��ریم رب��ا الجاھلی��ة ھ��ي اس��تغالل :ال��دلیل الث��اني
حاج���ة الفق���راء أو الظل���م، وھ���ذه الحكم���ة مت���وفرة ف���ي الق���روض    

  ).٣(االستھالكیة دون القروض اإلنتاجیة

  : وقد أجیب عن ذلك بما یلي

وض االس����تھالكیة وح����دھا ھ����ي مح����ل   إن الق����ول ب����أن الق����ر -١
االس��تغالل دون الق��روض اإلنتاجی��ة أم��ر ال ی��سلم م��ن تحك��م ف��ي       
ال��رأي؛ فاالس��تغالل ی��شمل جمی��ع الت��صرفات الت��ي ال یتحق��ق فیھ��ا   
التوازن بین طرف�ي العق�د، ف�البنوك الی�وم ت�ربح أض�عافًا م�ضاعفة                

                                                 
 ).٢٧٥(آیة رقم: رة البقرةسو) ١(
من�شور عل�ى   "، ٣٩٥ -٣٩٤لحسن محمد تق�ي الج�وھري، ص  :  الربا فقھیا واقتصادیا  ) ٢(

 ".شبكة اإلنترنت
: ، المعامالت المالیة أصالة ومعاص�رة ٣٩٨ص: أثر الربا في القروض اإلنتاجیة    : ینظر) ٣(

١١/٨٠. 
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وم��ع ذل��ك فإنھ��ا ال تم��نح المق��رض إال الق��در الی��سیر وھ��ذا أكب��ر        
  ).١(الل للمقرضاستغ

 لیس ھن�اك دلی�ل عل�ى أن م�ا ذك�ر ھ�و ك�ل الحكم�ة م�ن تح�ریم                   -٢
الربا، ولو فرض�نا أن ھ�ذا ھ�و ك�ل الحكم�ة م�ن تح�ریم الرب�ا، ف�إن                

إن األحكام تدور مع العلة ال م�ع الحكم�ة،   : القاعدة األصولیة تقول  
 من�ع الم�شقة ع�ن    -فالحكمة م�ن ق�صر ال�صالة ف�ي ال�سفر كم�ا قی�ل            

ود ھ�ذا األم�ر ف�ي غی�ر ح�االت ال�سفر ال یب�یح                المصلي، ولكن وج�   
القصر، فال یجوز للمریض قصر الصالة، ولو ك�ان إتمامھ�ا ی�شق          
علیھ أكثر من المسافر، ویباح قصر ال�صالة للم�سافر، ول�و انتف�ت              

  .المشقة كما في حالة المترفھ في سفره

ف��إن الق��ول ب��أن الحكم��ة م��ن تح��ریم الرب��ا من��ع اس��تغالل   : وم��ن ث��م
ا انتف�ى االس�تغالل ج�از الرب�ا، ھ�و تمام�ا مث�ل أن یق�ول         الفقیر، ف�إذ  

إن الحكم��ة م��ن تح��ریم الزن��ا ھ��و حف��ظ الن��سب، ف��إذا انتف��ى     : قائ��ل
  .ضیاع النسب بالزنا كما في حالة التعقیم انتفى التحریم

 إن ھذا ال�سبب لتح�ریم الرب�ا ال ی�دور وج�ودا وع�دما م�ع ك�ون                    -٣
ل الحاجة منتف   القرض الربوي قرض إنتاج أو استھالك، فاستغال      

في بعض القروض االس�تھالكیة، كم�ا ف�ي اقت�راض الرج�ل الغن�ي               
ل��شراء یخ��ت للنزھ��ة م��ثال، وھ��و ھن��ا ق��رض م��ستھلك، واس��تغالل   
الحاج���ة موج���ود ف���ي بع���ض الق���روض اإلنتاجی���ة حال���ة اقت���راض  
الحرف��ي الفقی��ر ل��شراء ورش��ة ی��ستغلھا لك��سب عی��شھ، وھ��و ھن��ا       

  ). ٢(قرض إنتاج

                                                 
ة فی���اض،  دار الن���شر عطی���/ د: س���وق األوراق المالی���ة ف���ي می���زان الفق���ھ اإلس���المي  ) ١(

  .٢٢٣م، ص ١٩٩٨للجامعات، القاھرة، الطبعة األولى، 
  .٨١ -١١/٨٠: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ١(
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ترت��ب عل��ى الق��روض اإلنتاجی��ة أن یح��صل     إن��ھ ی:ال��دلیل الثال��ث 
المقترض على عوائد وأرباح ھذه األموال، ول�یس م�ن العــــــ�ـدل           

  من عائد ) المقرض(أن یحــــرم المالك الحقیقي لھذه األمـــوال

  ).١(نظیر استفادة المقترض من ھذه األموال

بأن الربح في ھذه القروض مظنون، ول�یس  :  وقد أجیب على ذلك   
ھ، فق��د ی��ربح، وق�د یخ��سر، ودع��وى أن الم��شاریع الی��وم  مقطوع�ا ب�� 

مضمونة النتائج؛ ألنھا قائمة عل�ى دراس�ات اقت�صادیة دقیق�ة، ھ�ذه       
الدعوى یخالفھا الواقع، فل�یس ھن�اك ف�ي التج�ارة ش�يء م�ضمون،               
وعلى فرض أن الربح في المشاریع اإلنتاجیة مضمون فإن ال�ربح   

وھ��ذا یجع��ل ال��ربح   إنم��ا ھ��و ثم��رة الجھ��د ال��ذي بذل��ھ الم��ستدین،      
خالصا ل�ھ، والن�اس یتف�اوتون ف�ي ھ�ذا، فق�د یأخ�ذ الق�رض ش�خص              
ویخسر، ویأخذه آخر ل�نفس الم�شروع وی�ربح، ف�الربح بع�د توفی�ق               

  ).٢(اهللا ھو متعلق بجھد المقترض

إن الفائدة على القروض كلھا محرم�ة ال ف�رق ب�ین            : وصفوة القول 
اب وال�سنة  القرض اإلنتاجي والقرض االستھالكي، فنصوص الكت�   

جاءت عامة في تحریم الربا ف�ي الق�روض مطلق�ا دون تفرق�ة ب�ین                
  .القرض اإلنتاجي والقرض اإلستھالكي

وھ��ذا م��ا ذھ��ب إلی��ھ الم��ؤتمر الث��اني لمجم��ع  البح��وث اإلس��المیة      
ھ��ـ المواف��ق م��ایو  ١٣٨٥المنعق��د بالق��اھرة ف��ي ش��ھر المح��رم س��نة   

 دول�ة   م، والذي ضم ممثل�ین ومن�دوبین ع�ن خم�س وثالث�ین            ١٩٦٥

                                                 
 -أب�و س�ریع محم�د عب�د الھ�ادي، دار االعت�صام       / د: الربا والقرض ف�ي الفق�ھ اإلس�المي       ) ٢(

 عب��د ال��رحمن  خال��د: د:  ش��بھات وتبری��رات معاص��رة  –، الفائ��دة والرب��ا  ١٥٣الق��اھرة، ص
الم��������������������������شعل، من��������������������������شور عل��������������������������ى ش��������������������������بكة اإلنترن��������������������������ت،     
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=٤٨٤٣#_

edn٢٨  
  ،٨٣-١١/٨٢: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ٣(
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الفائ��دة عل��ى أن��واع الق��روض كلھ��ا رب��ا  :" إس��المیة، فق��د ق��رر ب��أن 
محرم، ال فرق في ذلك بین ما ی�سمى ب�القرض االس�تھالكي، وم�ا               

  یسمى بالقرض اإلنتاجي؛ ألن نصوص الكتاب 

  ).١"(والسنة في مجموعھا قاطعة في تحریم النوعین

ن   فإن محل عملیات التوری�ق یتمث�ل ف�ي مجموع�ة ال�دیو              :ومن ثم 
الت��ي للم��صارف عل��ى المقترض��ین، وھ��ذه ال��دیون مقرون��ة ب��شرط  

 ومن ثم تكون غیر جائزة شرعا - وھو الشائع في عصرنا -الزیادة
ألن تكون محال لعملیات التوریق؛ باعتبار ع�دم م�شروعیة المح�ل     

  .في ھذه الحال

                                                 
 البحوث اإلسالمیة، قرارات المؤتمر وتوص�یاتھ، الفق�رة الثانی�ة،    المؤتمر الثاني لمجمع ) ١(

  .الشئون المالیة واالقتصادیة، ثانیا المعامالت المصرفیة
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  المبحث الثاني

   التكییف الفقھي لطرق التوریق

  : تمھید

 بقیام - كما سبق بیانھ-یق المصرفي      تبدأ عملیات التور
) الدیون المتجانسة( المصرف الباديء للتوریق بنقل األصول

التي سیتم توریقھا إلى شركة التوریق، وأن الطرق المحددة لنقل 
والمشاركة ، والتجدید، حوالة الحق" ھي - كما سبق-ھذا الدین

  :الجزئیة، وذلك كما یلي

 ھو -كما سبق-وھذا الطریق: بالنسبة لطریق حوالة الحق: أوال
األكثر استخداما في مصر والمنصوص علیھ في قانون سوق 
المال المصري، وقانون التمویل العقاري، والتي بمقتضاه تحیل 
المصارف البادئة للتوریق حقوقھا قبل المدینین من الدین 
وضماناتھ إلى شركــــة التوریق بمقابل أقـــــل من قیمــة الدین؛ 

توریقھ وطرح األوراق المالیة لالكتتاب العام، وتنقضي لتتولى 
عالقة الدائن األصلي المحیل بمجرد انعقاد حوالة الحق، فال 
یضمن سداد الدین وال یحصلھ إال إذا تم االتفاق على قیامھ 

  . ألتعابھبتحصیلھ بصفتھ نائبًا عن شركة التوریق وبمقابل

مالیة بقیمة تكون أقل  فإن قیام الدائن بحوالة حقوقھ ال: ومن ثم
 ھو بمثابة بیعھ - كما سبق في تعریف التوریق-من قیمة ھذا الحق

  ، )١(للدین لغیر المدین نقدا

                                                 
محم���د عب���د الحل���یم عم���ر، / وتطبیقاتھ���ا المعاص���رة د) التوری���ق(ال���صكوك اإلس���المیة ) ١(

یدخل فیھ بیع و. معاوضة مال ثابت في الذمة بمال    : ویقصد ببیع الدین عند الفقھاء    . ١٧ص
بی�ع ال�دین   (وھذا المعنى ھو الغالب عند الفقھ�اء . ما في الذمة لمن ھو في ذمتھ وبیعھ لغیره 

  ).١/١٠١: وتطبیقاتھ المعاصرة
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فالعالقة بین ) ١(فالبیع كما یقع على العین یقع أیضا على الدین
بیع الدین "المصرف والشركة یمكن تخریجھا حینئذ على مسألة 

  "لغیر من ھو علیھ

وھو یقوم على حلول : لطریق التجدید أو التنازل بالنسبة :ثانیا
شركة التوریق محل المصرف الباديء للتوریق فى ملكیة 
األصل، وینقضي االلتزام األصلي على عاتق المدین بتوابعھ، 

وإذا كان الھدف من التوریق ھو . ونشوء التزام جدید مكانھ
التنازل الحصول على السیولة النقدیة فإن ھـــــذا التجـــدید أو 

  عن الـــدین یكون ببیع ھذا الدین بقیمة ھي أقل غالبا من 

 ولذا یمكن القول بأن ھـــذا الطریق یدخل - كما سبق-قیمة الدین
أیضا كما في الطریق " بیع الدین لغیر من ھو علیھ نقدا" في إطار

  .األول

فأساس��ھ تق��دیم ق��رض  :  بالن��سبة لطری��ق الم��شاركة الجزئی��ة  :ثالث��ا
البن��ك الم��شارك للب��ادئ ب��التوریق عل��ى أن ی��سدد مم��ا     بفائ��دة م��ن  

والبن��ك الم��شارك ف��ي ھ��ذا    یح��صلھ ال��دائن األص��لي م��ن مدینی��ھ،     
ویالح�ظ أن ھ�ذا الطری��ق   . الطری�ق ھ�و ال�ذي یت�ولى توری�ق ال�دین      

یت��ضمن قرض��ا م��ن البن��ك الم��شارك بفائ��دة ربوی��ة، وھ��ذا مح��رم      
  ).٢(- كما سبق بیانھ-شرعا

بی��ع "والث��اني للتوری�ق یقوم�ان عل�ى    ف�إن الطری�ق األول   : وم�ن ث�م  
؛ لت��وفیر ال�سیولة النقدی��ة الت�ي ھ��ي   "ال�دین لغی��ر الم�دین ب��ثمن ح�ال   

ھدف المصارف من القیام بمثل ھذه العملیات، أما الطریق الثال�ث           

                                                 
لمحمد بن  : المبسوط..." (بیع عین، وبیع دین   : وألن البیع نوعان  : "...قال السرخسي ) ١(

  .)١٣/٦٨م ١٩٩٣ -ـھ١٤١٤ بیروت، –أحمد بن أبي سھل السرخسي، دار المعرفة 
محم���د عب���د الحل���یم عم���ر، / وتطبیقاتھ���ا المعاص���رة د) التوری���ق(ال���صكوك اإلس���المیة ) ٢(

  .١٧ص
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فیقوم على القرض من البنك الم�شارك بفائ�دة للبن�ك الب�اديء، وق�د               
بی�ان معرف�ة    ول�ذا فأقت�صر فیم�ا یل�ي عل�ى           . سبق بیان ذلك تفصیال   

حكـــم التوری�ق ب�الطریق األول والث�اني م�ن خ�الل تخریج�ھ عل�ى                
وذل�ك عل�ى النح�و      " بی�ع ال�دین لغی�ر الم�دین ب�ثمن ح�ال           "بیان حكم   

  :التالي

  : حكم بیع الدین لغیر المدین بثمن حال

یتف��رع الحك��م عل��ى م��شروعیة بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین عل��ى م��دى  
ن ثم كان م�ن المھ�م أن نتع�رض    وم. اعتبار الدین ماال حقیقة أم ال     

  :آلراء الفقھاء في مالیة الدین وذلك على النحو التالي

  : آراء الفقھاء في مالیة الدین

اختلف الفقھاء ف�ي م�دى اعتب�ار الم�ال الثاب�ت ف�ي ذم�ة الغی�ر م�اال                   
  :حقیقة أم حكما على رأیین

ذھب أص�حاب ھ�ذا ال�رأي إل�ى أن ال�دین الثاب�ت ف�ي                : الرأي األول 
ومم���ن ذھ���ب إل���ى ھ���ذا ال���رأي  . دین یعتب���ر م���اال حقیق���ةذم���ة الم���
  ).٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة في الجدید)١(المالكیة

  :واستدلوا على ذلك بالمعقول، وذلك من وجوه ثالثة

                                                 
فھ��م وإن ل��م ی��ذكروا ذل��ك ص��راحة ف��ي ن��صوصھم إال أن ق��ولھم بج��واز بی��ع ال��دین لغی��ر  ) ١(

: ینظ�ر ق�ولھم بج�واز بی�ع ال�دین لغی�ر الم�دین             .( المدین یدل عل�ى أنھ�م اعتب�روه م�اال حقیق�ة           
 ). من ھذا البحث٤٨ص

لبدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھ�ادر الزرك�شي،           : المنثور في القواعد الفقھیة   : ینظر) ٢(
، حاش��یة الرمل��ي ٢/١٦٠م، ١٩٨٥ -ھ��ـ ١٤٠٥وزارة األوق��اف الكویتی��ة، الطبع��ة الثانی��ة،  

 ).٢/٢٤٠ألبي العباس أحمد الرملي األنصاري، ، دار الكتاب اإلسالمي،: الكبیر
: المغن�ي .."(ذك�ره أب�و الخط�اب     . فإن حلف ال مال لھ، ولھ دین، حنث       : "  ابن قدامة  قال) ٣(
٩/٦٠٥.( 
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إن ال��دین ال��ذي یك��ون لل��دائن عن��د الم��دین یثب��ت ب��ھ حك��م        : أولھ��ا
  ).١(الیسار، فتلزمھ نفقة الموسرین وكفارتھم وال تحل لھ الصدقة

إن ال��دین الثاب��ت ف��ي ذم��ة الغی��ر ینعق��د علی��ھ ح��ول الزك��اة،  : ثانیھ��ا
ویصح إخراجھا عن�ھ، وی�صح الت�صرف فی�ھ ب�اإلبراء، والحوال�ة،              

  ).٢(والمعاوضة عنھ لمن ھو في ذمتھ، والتوكیل في استیفائھ

إن أكثر أموال التجار دی�ون، فل�و ل�م نعتبرھ�ا م�اًال لت�ضرر             : ثالثھا
ك��اة فیھ��ا؛ألن الزك��اة ال تج��ب إال فیم��ا     الفق��راء، لع��دم وج��وب الز  

  ).٣(یعتبر ماًلا، وھذا إضرار كبیر بمصلحة الفقراء دون دلیل

إل��ى أن ) ٥(، وال��شافعیة ف��ي الق��دیم)٤(ذھ��ب الحنفی��ة: ال��رأي الث��اني
ال��دین ال یعتب��ر م��اال حقیق��ة وإنم��ا یعتب��ر م��اال حكم��ا، باعتب��ار أن��ھ    

  .یتحول إلى المال باالستیفاء

  :لك بالمعقول من وجوه ثالثةواستدلوا على ذ

إن الدین لیس بمال بل وص�ف ف�ي الذم�ة ال یت�صور قب�ضھ                : أولھا
ال���دیون تق���ضى بأمثالھ���ا، عل���ى معن���ى أن     : حقیق���ة، ولھ���ذا قی���ل  

المقب��وض م��ضمون عل��ى الق��ابض؛ ألن��ھ قب��ضھ لنف��سھ عل��ى وج��ھ   
  ).٦(التملك ولرب الدین على المدین مثلھ، فالتقى الدینان قصاصا

                                                 
 .٢/١٦٠: المنثور) ١(
 .٩/٦٠٥: المغني) ٢(
 .١/١٦٥: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ٣(
ال��دین عب��ارة ع��ن م��ال حكم��ي یح��دث ف��ي الذم��ة ببی��ع أو اس��تھالك أو  :" ق��ال اب��ن نج��یم) ٤(

لزین الدین بن إبراھیم بن نجیم، دار الكت�ب العلمی�ة ، الطبع�ة              : اه والنظائر األشب.."(غیرھما
  ).٤/٥م، ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥األولى، 

وإذا حلف باهللا مالھ مال ولھ دین عل�ى مفل�س أو عل�ى مل�ي ول�یس ل�ھ          : " وقال السرخسي  -
  ).٩/١٤: المبسوط.."( غیره لم یحنث؛ ألن الدین لیس بمال حقیقة

  .٢/١٦٠: المنثور) ٥(
ل��زین ال��دین اب��ن نج��یم ، دار الكت��اب   : ، البح��ر الرائ��ق٣/١٦٢: تبی��ین الحق��ائق: ینظ��ر) ٦(

  .٤/٤٠٤اإلسالمي، 
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بأن كون الدین وصفا ف�ي الذم�ة فھ�ذا م�ن            : ى ذلك وقد اعترض عل  
حیث تعلق المال، فھو إما أن یتعلق بالذمة، وھ�و ال�دین، أو یتعل�ق            

، وحقیقتھما واحدة؛ ألن متعلق ال�شيء  )١(بشيء معین، وھو العین 
  ).٢(غیر الشيء

  ).٤(، وتمول ما في الذمة ال یتحقق)٣(إن المال ما یتمول: ثانیھا

ب�أن ع�دم تم�ول م�ا ف�ي الذم�ة ل�یس عائ�ًدا         : وقد اعترض على ذل�ك   
إل��ى حقیق��ة ال��دین، وإنم��ا لوج��ود م��انع، كم��ا أن المرھ��ون ال یمك��ن 

 ).٥(تمولھ، وال یخرجھ ذلك عن المالیة

إن المال ما یتوصل بھ إلى قضاء الح�وائج، وم�ا ف�ي الذم�ة               : ثالثھا
باعتب��ار عین��ھ غی��ر ص��الح ل��ذلك ب��ل باعتب��ار مآل��ھ وھ��و ب��القبض،   

  ).٦(نوالمقبوض عی

ب�أن الق�ول ب�أن م�ا ف�ي الذم�ة غی�ر ص�الح               : وقد اعترض على ذلك   
لقضاء الحوائج لیس عائدا إلى حقیق�ة ال�دین، وإنم�ا لوج�ود م�انع ،           

  ).١(وھذا ال یخرجھ عن المالیة

                                                                                                                    
إذا اش�ترى ثوب�ا بع�شرة دراھ�م ص�ار الث�وب ملك�ا ل�ھ، وح�دث بال�شراء ف�ي            :  ومثال ذلك أنھ 

ذمتھ عشرة دراھم ملكا للبائع؛ فإذا دف�ع الم�شتري ع�شرة إل�ى الب�ائع وج�ب مثلھ�ا ف�ي ذم�ة                        
عشرة ب�دال ع�ن الث�وب، ووج�ب للم�شتري عل�ى       ائع دینا، وقد وجب للبائع على المشتري    الب

 ٤الب�ن نج�یم،  : والنظ�ائر == األش�باه    "(البائع مثلھا بدال عن المدفوعة إلیھ فالتقی�ا ق�صاصا         
/٥.(  
: روض�ة الط�البین  .."(المال الم�ستحق لإلن�سان عن�د غی�ره، ع�ین ودی�ن           : " قال النووي ) ١(
٣/٥١٠.(  
  .١/١٥٦:امالت المالیة أصالة ومعاصرةالمع) ٢(
: وق�ال األزھ�ري  . َوَتَم�وََّل اتخ�ذ م�اال ومول�ھ غی�ره     : " قال الفیومي في الم�صباح المنی�ر    ) ٣(

  تمول ماال اتخذه ِقْنَیًة
أي م����ا یع����د م����اال ف����ي الع����رف، والم����ال عن����د أھ����ل البادی����ة : فق����ول الفقھ����اء م����ا یتم����ول

  ).٢/٥٨٦"(النعم
  .٩/١٤: المبسوط) ٤(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: معامالت المالیة أصالة ومعاصرةال) ٥(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة: المبسوط) ٦(
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  الرأي المختار

    بع��د ع��رض آراء الفقھ��اء وأدل��تھم یت��ضح ل��ي أن م��ا ذھ��ب إلی��ھ 
ذم�ة یعتب�ر م�اال حقیق�ة     أصحاب ال�رأي األول باعتب�ار أن م�ا ف�ي ال      

ھو األق�رب للقب�ول؛ لق�وة أدل�تھم ووجاھتھ�ا؛ حی�ث إن الق�ول بع�دم                  
اعتب��ار ال��دین م��اال حقیق��ة ق��د ی��ضیع حق��وق الكثی��ر م��ن الفق��راء          
والم��ساكین؛ لع��دم احت��ساب الح��ول عل��ى ھ��ذه ال��دیون، وم��ن ث��م ال   
تجب علیھا الزكاة ولو كانت عند مل�يء غی�ر جاح�د حت�ى یقب�ضھا       

، كم�ا أن الحنفیـــ�ـة أنف�سھم اعتب�روا بع�ض الدیـــ�ـون       )٢(الـــ�ـدائن 
  مـــــــاال حقیقــــة في بعض 

األبواب، كباب المھر، فقد جعلوا الدین ماال، وأجازوا جعل�ھ مھ�را        
  ).٣(للمرأة

فإن القول باعتبار الدین ماال حقیقة فیھ توسعة على كثیر          : ومن ثم 
  .من الناس، ویحقق الكثیر من المنافع

  : الفقھاء في حكم بیع الدین لغیر المدین بثمن حالآراء 

  اختلف الفقھاء في حكم بیع الدین لغیر المدین بثمن حال على 
  :رأیین 

ذھب أصحــاب ھــــذا الـــرأي إلى أنھ ال یجوز : الـرأي األول
  وممن ذھــب إلى ھـذا . بیع الـدین لغیر المـدین بثمن حال

                                                                                                                    
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ١(
: البحر الرائق .."( وال شك أن الدین تجب الزكاة فیھ بشرط القبض        : "... قال ابن نجیم  ) ٢(
٧/٤٩.( 
شمل الدین والع�ین  ..... قولھ وأقلھ عشرة دراھم أي أقل المھر شرعا       : " قال ابن نجیم  ) ٣(

فلو تزوجھا على عشرة دین لھ على فالن صحت التسمیة؛ ألن الدین مال فإن شاءت أخذتھ         
فق�د جعل�وا ال�دین م�اال ھن�ا وأدخل�وه تح�ت قول�ھ         .. من الزوج وإن شاءت ممن علیھ ال�دین،   

  ).٣/١٥٢: البحر الرائق( }الكمأن تبتغوا بأمو{تعالى 
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  ).٤(، والظاھریــة)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة في وجھ)١(الحنفیة

ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أنھ یجوز بیع الدین : الرأي الثاني
  .لغیر المدین بثمن حال

، والحنابلة )١(، والشافعیة في وجھ)٥(وممن ذھب إلى ھذا المالكیة
  ).٢(في روایة اختارھا ابن تیمیة

                                                 
وإذا كان لرجل على رجل أل�ف درھ�م م�ن ق�رض أو غی�ره فب�اع دین�ھ                 : "قال السرخسي ) ١(

: المب�سوط ..."( من رجل آخر بمائة دینار وق�بض ال�دنانیر ل�م یج�ز وعلی�ھ أن ی�رد ال�دنانیر؛             
  ).١٥/١٤١، وأیضا ١٤/٢٢

یھ، والشراء بھا من غیر من علیھ     وأما بیع ھذه الدیون من غیر من عل       : " وقال الكاساني  -
بع�ت من�ك ال�دین ال�ذي     : إن أضاف البیع والشراء إلى الدین لم یجز ب�أن یق�ول لغی�ره         : فینظر

...."( اشتریت من�ك ھ�ذا ال�شيء بال�دین ال�ذي ف�ي ذم�ة ف�الن؛            : في ذمة فالن بكذا، أو یقول     
  ). ٥/١٤٨: ، وأیضا٥/١٨٢: بدائع الصنائع 

وال یج�وز بی�ع ال�دین م�ن غی�ر م�ن علی�ھ ال�دین عل�ى          : " الرافعيقال الشیخ أبو القاسم   ) ٢(
عل��ي محم��د : ألب��ي القاس��م الرافع��ي القزوین��ي، تحقی��ق: العزی��ز ش��رح ال��وجیز..." (األص��ح،
 لبن��ان، الطبع��ة األول��ى، – ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت  -ع��وض
 إلم��ام الح��رمین الج��ویني،   :نھای��ة المطل��ب : (وینظ��ر أی��ضا ).٤/٣٠٠م ١٩٩٧-ھ��ـ ١٤١٧
م ٢٠٠٧-ھ��ـ١٤٢٨عب��د العظ��یم محم��ود ال��ّدیب، دار المنھ��اج، الطبع��ة األول��ى،    / د: تحقی��ق

ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي، دار         : ، المجموع شرح المھذب   ٥/١٩٥
لزكری��ا ب��ن محم��د اب��ن زكری��ا     : ، أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب   ٩/٢٧٥الفك��ر،

   ).٢/٨٥ الكتاب اإلسالمي األنصاري، دار
ق�ال  .. وإن ب�اع ال�دین لغی�ر م�ن ھ�و ف�ي ذمت�ھ ل�م ی�صح،            : " قال شمس الدین بن قدامة    ) ٣(

إذا كان لك على رجل طعام قرضًا فبع�ھ م�ن ال�ذي ھ�و علی�ھ بنق�د وال تبع�ھ م�ن غی�ره                   : أحمد
  الشرح الكبیر على .."(بنقد وال نسیئة،

حم�د ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة،دار الكت�اب العرب�ي،              لشمس الدین عبد الرحمن ب�ن م      : متن المقنع 
٤/٣٤٣.(  
وال یح�ل بی�ع دی�ن یك�ون إلن�سان عل�ى غی�ره، ال بنق�د، وال ب�دین، ال                 : " وقال اب�ن ح�زم    ) ٤(

  .)٧/٤٨٧: المحلى)( بعین، وال بعرض، كان ببینة أو مقرا بھ أو لم یكن، كل ذلك باطل
 ثبت ببین�ة ف�ي ك�ل ح�ال إال      ومنع بیع دین على شخص حاضر ولو      : "قال الشیخ علیش  ) ١(

م�نح الجلی�ل ش�رح    ..." (أي یعترف الحاضر بال�دین فیج�وز بی�ع ال�دین ال�ذي علی�ھ       ... أن یقر 
م، ١٩٨٩/ھ�ـ ١٤٠٩ بی�روت،    –لمحمد بن أحمد بن محمد علیش، دار الفكر         : مختصر خلیل 

٥/٤٦(  
 یعن�ي  .فإن بیع من غیر المدین اشترط حضوره وإقراره    : "  وقال الشیخ خلیل ابن إسحاق     -

التوضیح ف�ي  ..."( فإن بیع الدین من غیر من علیھ الدین فیشترط حضور المدیان وإقراره،         
لخلیل ب�ن إس�حاق ب�ن موس�ى، ض�یاء ال�دین الجن�دي            : شرح المختصر الفرعي البن الحاجب    
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أحم��د ب��ن عب��د الك��ریم نجی��ب، مرك��ز نجیبوی��ھ للمخطوط��ات    / د: الم��الكي الم��صري، تحقی��ق 

  ).٥/٣٤٢م، ٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩ألولى،وخدمة التراث، الطبعة ا
ویصح بیع الدین بغیر دین لغیر من ھ�و علی�ھ، ك�أن ب�اع بك�ر               : "قال الخطیب الشربیني  ) ٢(

اإلقن�اع ف�ي   ."( لعمرو مائة لھ على زید بمائة كبیعھ ممن ھو علیھ، كما رجحھ في الروض�ة        
كت��ب م: ل��شمس ال��دین، محم��د ب��ن أحم��د الخطی��ب ال��شربیني،تحقیق : ح��ل ألف��اظ أب��ي ش��جاع 

   ).٢/٢٨٠ بیروت – دار الفكر-البحوث والدراسات
قلت قد صحح المصنف ھنا وفي التنبیھ جواز بیع الدین لغیر م�ن ھ�و علی�ھ       : "وقال النووي 

  ).٩/٢٧٥: المجموع..." ( وصحح الرافعي في الشرح والمحرر أنھ ال یجوز
ن الم�ستقر لغی�ر م�ن    یعني ال یج�وز بی�ع ال�دی     ). وال یجوز لغیره  (قولھ  : " قال المرداوي ) ٣(

اإلن��صاف ف��ي معرف��ة .." ( رحم��ھ اهللا-قال��ھ ال��شیخ تق��ي ال��دین. وعن��ھ ی��صح..ھ��و ف��ي ذمت��ھ
لعالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الم�رداوي، دار إحی�اء الت�راث           : الراجح من الخالف  

وم�ن  . وألن�ھ بی�ع لل�دین م�ن غی�ر م�ن ھ�و ف�ي ذمت�ھ               :" وقال ابن قدام�ة   ) . ٥/١١٢العربي،  
  )..٤/٣٦٠: المغني..(یصح: ا من قالأصحابن
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  األدلــــــــــــــة

ل أصحاب ھذا الرأي على عدم استد: أدلة أصحاب الرأي األول
جواز بیع الدین لغیر المدین  بثمن حال بأدلة من األثر، 

  :والمعقول، وذلك على النحو التالي

 استدل أصحاب ھ�ذا ال�رأي عل�ى م�ا ذھب�وا             :الدلیل من األثر  : أوال
: حدثنا زكریا، عن الشعبي، قال    : إلیھ بما روي عن وكیع، أنھ قال      

  كا فیھ ثالثة دنانیر سألت عن رجل اشترى من رجل ص

  ).١"(ال یصلح: "بثوب، قال

حدثنا سفیان عن عبد اهللا بن أب�ي        : وفي روایة أیضا عن وكیع قال     
  ).٢"(ھو غرر: "أنھ كرھھ، وقال: السفر عن الشعبي

كما استدل أصحاب ھذا الرأي : الدلیل من المعقول: ثانیا
  :وجوه ثالثةبالمعقول من 

كون  البائع  قادرا على تسلیمھ،  إن من شروط المبیع أن ی:أولھا
وما ال یقدر على تسلیمھ ال یصح بیعھ، كبیع اآلبق، والطیر في 
الھواء، والدین مال في الذمة غیر مقدور على تسلیمھ، فال یصح 

  ).٣(بیعھ 

                                                 
 أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، في كتاب البیوع واألقضیة، باب الرجل یشتري )١(

  .٤/٤٦٥الصك بالبز،
  .٤/٤٦٥:  مصنف ابن أبي  شیبة)٢(
 وال ینعقد بیع الدین من غیر من علیھ الدین؛ ألن الدین إم�ا أن یك�ون   : "قال الكاساني )  ٣(

مي في الذمة، وإما أن یكون عبارة عن فعل تملیك الم�ال وت�سلیمھ، وك�ل       عبارة عن مال حك   
ذلك غیر مقدور التسلیم في حق البائع، ولو شرط التسلیم على المدیون ال یصح أیضا؛ ألنھ            

: ب��دائع ال��صنائع..." ( ش��رط الت��سلیم عل��ى غی��ر الب��ائع، فیك��ون ش��رطا فاس��دا فیف��سد البی��ع، 
٥/١٤٨.(  
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بأنھ یكفي إمكان تسلم المشتري المبیع، : وقد اعترض على ذلك
ع المودع ؛ حیث جاز بی)١(فال یشترط القدرة على التسلیم

  ).  ٢(والمغصوب ممن یقدر على أخذه من غاصبھ

                                                                                                                    
" ئع ال یقدر على تسلیمھ حتى یستوفي، وال یدري مت�ى ی�ستوفي  وألن البا:"وقال السرخسي 

وصحح الرافع�ي ع�دم ج�وازه؛ لع�دم         : "...وقال الشیخ زكریا األنصاري   )١٤/٢٢: المبسوط(
  ).٢/٨٥: أسنى المطالب..."(القدرة على تسلیمھ، وتبعھ علیھ في المنھاج

 اآلب��ق والطی��ر ف��ي  ولن��ا أن��ھ غی��ر ق��ادر عل��ى ت��سلیمھ فل��م ی��صح، كبی��ع   :" وق��ال اب��ن قدام��ة 
  ). ٤/٣٤٣البن قدامة، : الشرح الكبیر.."( الھواء

ولیست قدرتھ ب�شرط؛ كم�ا ی�أتي ف�ي بی�ع المغ�صوب ونح�وه للق�ادر               : قال الشیخ الرملي  ) ١(
  ).٢/١١: حاشیة  شھاب الدین الرملي على أسنى المطالب..." (على انتزاعھ

المھذب في فق�ھ    ...: ( في ید غیره   والثاني یصح كما لو اشترى ودیعة     : "قال الشیرازي ) ٢(
ألب�ي إس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف ال�شیرازي، دار الكت�ب العلمی�ة           : اإلم�ام ال�شافعي  

٢/١٣٦.(  
بخالف بیع المغصوب من غیر الغاصب أنھ ینعقد موقوفا عل�ى الت�سلیم            : "  وقال الكاساني  -

  ).٥/١٤٧:بدائع الصنائع..."( حتى لو سلم ینفذ،
وجع�ل اب�ن رش�د وغی�ره بی�ع المغ�صوب م�ن غی�ر غاص�بھ عل�ى           : " إسحاق وقال خلیل ابن  -

  إن كان : ثالثة أوجھ
مقدورًا علیھ مقرًا بالغصب فھو جــــائز باتفاق، وإن كــان ممتنعًا من دفعـــ�ـھ وھ�و مم�ن             =

ال تأخذه األحكــــام مقرًا أو غیره لم یجز بیعھ م�ن غی�ره اتفاق�ًا، وإن ك�ان منك�رًا وھ�و مم�ن           
األحك���ام وعلی���ھ بالغ���صب بین���ة فق���والن، بن���اء عل���ى الق���ولین ف���ي اش���تراء م���ا فی���ھ   تأخ���ذه 

  ).٥/٢١٢: التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب...."( خصومة
وأما بیع المغصوب قبل استرجاعھ فإن بیع على غاصبھ جاز؛ ألن�ھ ف�ي              : ( وقال الماوردي  -

 البائع قادرا على انتزاع�ھ  فإن لم یكن: ، وإن بیع على غیر غاصبھ...قبضتھ وتحت قدرتھ،  
من غاصبھ وال المشتري أیضا قادر على قبضھ فبیعھ باطل كالعبد اآلبق فتع�ذر قب�ضھ، ف�إن            
كان البائع قادرا على انتزاعھ صح البیع وعلیھ انتزاعھ من ید غاصبھ وإقباضھ للم�شتري،            

ھ ص�ح البی�ع   وإن كان البائع غیر قادر على انتزاعھ لكن المشتري ق�ادر عل�ى أخ�ذه وانتزاع�      
ألب�ي الح�سن عل�ي اب�ن     : الح�اوي الكبی�ر  .." ( أیضا، فإن انتزاع�ھ ثب�ت البی�ع واس�تقر المل�ك           

 ال�شیخ  -الشیخ عل�ي محم�د مع�وض      : محمد بن محمد بن حبیب، الشھیر بالماوردي، تحقیق       
-ه  ١٤١٩ لبن�ان، الطبع�ة األول�ى،        –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت            

  ).٥/٢٣م،١٩٩٩
وال یج�وز بی�ع المغ�صوب لع�دم إمك�ان ت�سلیمھ، ف�إن باع�ھ لغاص�بھ أو          :"  وق�ال اب�ن قدام�ة   -

لقادر على أخذه منھ جاز؛ لعدم الغرر فیھ وإلمكان قبضھ، وكذلك إن ب�اع اآلب�ق لق�ادر علی�ھ            
صح كذلك، وإن ظن أن�ھ ق�ادر عل�ى اس�تنقاذه مم�ن ھ�و ف�ي ی�ده ص�ح البی�ع، ف�إن عج�ز ع�ن               

ین الفسخ واإلمضاء؛ ألن العقد صح لكونھ مظنون القدرة عل�ى قب�ضھ            استنقاذه فلھ الخیار ب   
 ).٤/٢٥:الشرح الكبیر..."( وثبت لھ الفسخ للعجز عن القبض
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 إن من شروط المبیع أن یكون ماال متقوما، والدین الذي :ثانیھا
في ذمة المدین لیس ماال متقوما في حق األجنبي، فال یجوز بیعھ 

  ).١(منھ

بأنھ مبني على الجزم بأن الدین لیس : وقد اعترض على ذلك
  ).٢(لفوا في الدین ھل ھو مال أم البمال، مع أن الفقھاء قد اخت

 إن بیع الدین ھو بیع مجھول، وما ال یدري عینھ، فیعتبر :ثالثھا
  ).٣(من بیع المعدوم وھو من أكل المال بالباطل

بعدم التسلیم بأنھ ال یصح بیع كل معدوم؛ : وقد اعترض على ذلك
  ).٤(إذ ال دلیل على ذلك

                                                 
وإذا كان لرجل على رجل ألف درھم م�ن ق�رض أو غی�ره فب�اع دین�ھ             : " قال السرخسي ) ١(

  من رجل آخر بمائة 
 ألن البی�ع ال ی�رد إال عل�ى م�ال متق�وم،      دینار وقبض الدنانیر لم یجز وعلیھ أن یرد ال�دنانیر؛      

: المب�سوط ..."( وما في ذمة زید ال یكون ماال متقوما في ح�ق عم�رو ف�ال یج�وز بیع�ھ من�ھ،                
١٤/٢٢(  

سبق بیان آراء الفقھاء في مالی�ة ال�دین وأن الق�ول ب�أن ال�دین م�ال حقیق�ة ھ�و األق�رب                ) ٢(
   )٤٤ص. (للصواب

ا باعھ من غیره فھو ال یقدر على ت�سلیمھ م�ا           وإذ (: وقال السرخسي  .٧/٤٨٧: المحلى) ٣(
لم یستوف وال یدري متى یستوفي، فإنما یبی�ع م�ا ال یق�در عل�ى ت�سلیمھ وق�د ش�رط للت�سلیم                    

  ).١٥/١٤١: المبسوط.."( أجال مجھوال وھو إلى أن یخرج، وذلك مبطل للبیع
د من ال�صحابة  فلیس في كتاب اهللا وال سنة رسولھ؛ بل وال عن أح: "... قال ابن تیمیة ) ٤(

أن بیع المعدوم ال یجوز ال لفظ عام وال معنى عام، وإنما فیھ النھي عن بی�ع بع�ض األش�یاء        
التي ھي معدومة، كما فیھ النھي عن بیع بعض األش�یاء الت�ي ھ�ي موج�ودة، ولی�ست العل�ة                   

عن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       "في المنع ال الوجود وال العدم، بل الذي ثبت في الصحیح            
، والغرر ما ال یق�در عل�ى ت�سلیمھ س�واء ك�ان موج�ودا أو مع�دوما،             "ھ نھى عن بیع الغرر    أن

كالعبد اآلبق والبعیر الشارد ، ونحو ذلك مما قد ال یقدر على تسلیمھ، ب�ل ق�د یح�صل وق�د ال              
یحصل، ھو غرر ال یجوز بیعھ وإن ك�ان موج�ودا، ف�إن موج�ب البی�ع ت�سلیم المبی�ع والب�ائع                   

 إنم�ا ی�شتریھ مخ�اطرة ومق�امرة، ف�إن أمكن�ھ أخ�ذه ك�ان الم�شتري ق�د                     عاجز عنھ والمشتري  
وإن لم یمكنھ أخذه كان البائع قد قمر المشتري، وھكذا المع�دوم ال�ذي ھ�و غ�رر          . قمر البائع 

لتق�ي ال�دین أب�و العب�اس        : مجموع الفتاوى ..." (نھى عن بیعھ لكونھ غررا ال لكونھ معدوما       
عبد الرحمن بن محمد ب�ن قاس�م، مجم�ع المل�ك فھ�د            : قأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، تحقی      

 -ھ���ـ١٤١٦ المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة،  - المدین���ة النبوی���ة-لطباع���ة الم���صحف ال���شریف 
 ).٨-٢/٧: إعالم الموقعین: (وأیضا) ٥٤٥-٢٠/٥٤٤م، ١٩٩٥
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ھ�ذا ال�رأي عل�ى أن�ھ     اس�تدل أص�حاب     : أدلة أصحاب ال�رأي الث�اني     
یج�وز بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین بأدل��ة م��ن ال��سنة واألث��ر والمعق��ول،  

  :وذلك على النحو التالي

استدل أصحاب ھذا الرأي عل�ى م�ا ذھب�وا          : الدلیل من السنة  : أوال  
  :إلیھ بأدلة من السنة، منھا

 ما روي عن عب�د اهللا ب�ن أب�ي بك�ر ع�ن عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز                   -١
) ١( قضى بالشفعة في ال�دین     -لى اهللا علیھ وسلم    ص -أن رسول اهللا  "

وھو الرجل یكون لھ الدین على رجل فیبیعھ فیكون صاحب الدین           
  ).٢"(أحق بھ

 وع��ن معم��ر ع��ن رج��ل م��ن ق��ریش أن عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز    -٢
قضى في مكاتب اشترى م�ا علی�ھ بعـ�ـرض فجع�ل المكات�ب أول�ى                

   -ھ وسلم صلى اهللا علی-إن رسول اهللا: بنفسھ، ثم قــــال

من ابتاع دینا على رجل ف�صاحب ال�دین أول�ى إذا أدى مث�ل            : "قال
  ).٣"(الذي أدى صاحبھ

یدل ھذان الحدیثان بمفھومھما على ج�واز بی�ع ال�دین           : وجھ الداللة 
لغیر المدین، ولكن بیعھ للم�دین أول�ى إذا اش�تراه بمث�ل م�ا اش�ترى                 

  .بھ الغیر

                                                 
فقال بن القاس�م ال ش�فعة ف�ي ال�دین     : واختلف أصحاب مالك في ذلك: (قال ابن عبد البر   ) ١(

وق�ال أش�ھب ھ�و أح�ق ب�ھ بال�ضرر ال�داخل علی�ھ ویأخ�ذه بقیم�ة                    . كون المدیان أحق ب�ھ    وال ی 
ألب�ي عم�ر یوس�ف    : االس�تذكار ..)( العرض إن كان الثمن عرضا أو بمثل العین إن كان عینا       

سالم محمد عطا، محمد علي مع�وض، دار الكت�ب العلمی�ة      : بن عبد اهللا بن عبد البر، تحقیق      
  ).٧/٨٨م، ٢٠٠٠ –١٤٢١ بیروت، الطبعة األولى، –
أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب البیوع، باب ھ�ل ف�ي الحی�وان أو البئ�ر أو النخ�ل           ) ٢(

  .٨/٨٨أو الدین شفعة؟ 
أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب البیوع، باب ھ�ل ف�ي الحی�وان أو البئ�ر أو النخ�ل           ) ٣(

  .٨/٨٨أو الدین شفعة؟ 
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ن أن حدیثا عمر بما ورد  عن ابن حزم م    : وقد اعترض على ذلك   
ع�ن األس�لمي وھ�و إب�راھیم ب�ن          : أحدھما: بن عبد العزیز مرسالن   

  عمن لم : أبي یحیى وھو متروك متھم، واآلخر أیضا

  .)١(یسم وال حجة في أحد دون رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم

كما استدل أص�حاب ال�رأي الث�اني عل�ى م�ا            : الدلیل من األثر  : ثانیا
 -أب�ي الزبی�ر أن�ھ س�مع ج�ابر ب�ن عب�د اهللا              ذھبوا إلیھ بما روي عن      

  ی��سأل ع��ن الرج��ل یك��ون ل��ھ ال��دین أیبت��اع ب��ھ   -رض��ي اهللا عنھم��ا
  ).٢"(ال بأس بھ: "عبدا؟ قال

 - رض�ي اهللا عن�ھ  –بأن ما سئل عنھ ج�ابر     : وقد اعترض على ذلك   
یحتمل أن یك�ون بی�ع ال�دین مم�ن ھ�و علی�ھ ویحتم�ل أن یك�ون بی�ع                    

  ).٣(ع ھذا االحتمالالدین من غیره، فال حجة فیھ م

كم�ا اس�تدلوا ب�المعقول وذل�ك م�ن وج�وه         : الدلیل من المعق�ول   : ثالثا
  :أربعة

إن األصل في العقود الصحة والجواز؛ لعم�وم األدل�ة الدال�ة            : أولھا
على مشروعیة البیع، ما لم یدل دلی�ل عل�ى خ�الف ذل�ك، ول�م ی�دل              

ى أصل دلیل على المنع من بیع الدین لغیر من ھو علیھ، فیبقى عل    
  .)٤(الجواز والصحة

                                                 
  .٧/٤٨٨:  المحلى) ١(
ھل یباع بالصك لھ على الرجل  : لرزاق في مصنفھ، في كتاب البیوع، باب      أخرجھ عبد ا  ) ٢(

  .٨/١٠٨بیعا،
 .١/٣٥٠: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ اإلسالمي) ٣(
لكن كالمنا فیما إذا باع دینًا في ذمة مقر على       :"...قال الشیخ محمد بن صالح العثیمین     ) ٤(

ائز، ألن�ھ ال دلی�ل عل�ى منع�ھ، واألص�ل ح�ل          شخص ق�ادر عل�ى اس�تخراجھ، فال�صواب أن�ھ ج�            
: ال�شرح الممت�ع عل�ى زاد الم�ستقنع        ) (وأح�ل اهللا البی�ع وح�رم الرب�ا        : (البیع لق�ول اهللا تع�الى     

ھ�ـ،  ١٤٢٨ -١٤٢٢األول�ى، : لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، الطبعة     
٨/٤٤٨.(  
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إن ال�دین ممل�وك، ف�إذا ج�ـاز اس�تبدال م�ستحقھ علی�ھ، ونف��ذ        : ثانیھ�ا 
  ).١(تصرفھ فیھ، فینبغي أن یجوز بیعھ من الغیر

إن ال��ذمم تج��رى مج��رى األعی��ان؛ حی��ث ی��صح أن ی��شترى : ثالثھ��ا
ب���ثمن ف���ي ذمت���ھ ویبی���ع فیھ���ا، كم���ا یج���وز أن ی���شترى األعی���ان       

  ).٢(ویبیعھا

ل��دین م��ستقر وثاب��ت ف��ي الذم��ة فیج��وز بیع��ھ م��ن غی��ر إن ا: رابعھ��ا
  ).٣(المدین كما یجوز بیعھ من المدین

  الرأي المختار

    بع��د ع��رض آراء الفقھ��اء وأدل��تھم ف��ي حك��م بی��ع ال��دین لغی��ر        
المدین بثمن حال یتضح أن القول بجواز البیع  في ھذه الح�ال ھ�و         

ھ���ا م���ن  األول���ى ب���القبول؛  لق���وة أدلت���ھ، وس���المتھا مم���ا ورد علی    
اعتراض��ات، وباعتب��ار أن األص��ل ف��ي العق��ود اإلباح��ة، ول��م ی��رد    

  .نص صریح یحرم ھذه الصورة من البیوع

ولكن نجد أن من أجاز ھذه الصورة من ص�ور بی�ع ال�دین اش�ترط                
بعض الشروط والضوابط التي یجب توافرھ�ا ف�ي ھ�ذا البی�ع حت�ى               

  . یكون جائزا شرعا

لتي یتم توریقھا لغیر المدین وحتى یمكن القول بجواز بیع الدیون ا 
ك���ان ال ب���د م���ن البح���ث ف���ي م���دى ت���وافر ال���شروط والقی���ود الت���ي 

  .اشترطھا ھؤالء الفقھاء لجواز بیع الدین لغیر المدین

                                                 
 .٥/١٩٥: نھایة المطلب) ١(
 .١٣/٢٠٦: المجموع) ٢(
وھو أي وبیعھ من غیره كأن اشترى عبد زی�د  : " قال الشیخ محمد بن زكریا األنصاري    )٣(

وینظ�ر  ) ٢/٨٥: أسنى المطال�ب  .." ( بمائة لھ على عمرو جائز الستقراره كبیعھ ممن علیھ        
 )٤/٣٤٣:البن قدامة: ، الشرح الكبیر٢/٢٨٠: اإلقناع: أیضا
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فأتن��اول ھ��ذه ال��شروط وم��دى توافرھ��ا ف��ي عملی��ات توری��ق   : ول��ذا
  .الدیون في المبحث التالي
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  المبحث الرابع

  شروط جواز بیع الدین لغیر المدین

  ومدى توافرھا في عملیات التوریق

    اش��ترط المجی��زون لبی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین ش��روطا ال ب��د م��ن 
توافرھ��ا ل��صحة ھ��ذا البی��ع، أب��ین ف��ي ھ��ذا المبح��ث ھ��ذه ال��شروط،   
وم��دى توافرھ��ا ف��ي بی��ع ال��دین ف��ي عملی��ات التوری��ق، وذل��ك عل��ى  

  :النحو التالي

  :قبض ما یباع بھ الدین أو تعیینھ: الشرط األول

    اش��ترط بع��ض ال��شافعیة لج��واز بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین ق��بض   
: ق�ال ال�دمیري   . الدائن البدل الذي یب�اع ب�ھ ال�دین ف�ي مجل�س العق�د              

یصح اشترط قبض أحد العوضین ف�ي المجل�س، ف�إن    : وإذا قلنا :...
  ).  ١"(تفرقا قبلھ بطل على المشھور

 ق�بض   ف�إذا ك�ان بی�ع ال�دین مظن�ة لت�أخیر قب�ضھ، اش�ترط               : ومن ثم 
  .بدل الدین في ھذه الحال وإال بطل العقد وفقا لھذا الرأي

بعدم : وقد خالف المالكیة وبعض الشافعیة ھذا الشرط فقالوا
  .اشتراط قبض البدل في المجلس ویكفي تعیینھ

فإذا كان لزید دین على عمرو فیجوز لھ بیعھ :(...قال ابن عرفة
  . )٢..)(لخالد بمعین یتأخر قبضھ أو بمنافع ذات معینة

                                                 
م�د ب�ن موس�ى ب�ن عی�سى ال�دَِّمیري،            لكمال الدین، مح  : النجم الوھاج في شرح المنھاج    ) ١(

: المجم���وع: (، وینظ���ر٤/١٦٢م،٢٠٠٤-ھ���ـ ١٤٢٥ ج���دة، الطبع���ة  األول���ى،-دار المنھ���اج
  ).٢/٨٥: ، أسنى المطالب٩/٢٧٥
لمحمد بن أحم�د ب�ن عرف�ة الدس�وقي، دار الفك�ر،             : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر    ) ٢(
٣/٦٣. 
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قال في المطلب ومقتضى كالم :"...وقال الشیخ زكریا األنصاري
األكثر یخالفھ ووافقھ السبكي واختاره وبھ صرح ابن الصباغ في 

فقال ال یحتاج فیھ إلى القبض؛ ألن الشافعي جعلھ : كتاب الھبة
  ).١.."(كالحوالة انتھى

وقد ذھب الشیخ زكریا األنصاري إلى أن األقرب ھو اشتراط 
القبض إذا كان الدین والبدل متفقین في علة الربا، أما إذا كانا 

  .وبھذا یمكن التوفیق بین الرأیین. مختلفین فال یشترط

وشرط في غیرھما أي غی�ر متفق�ي عل�ة الرب�ا            :"...لذلك نص على  
  كثوب عن دراھم تعیین لذلك 

فیھ أي في المجلس فقط أي ال قبضھ فیھ، كما لو باع ثوب�ا ب�دراھم      
لذمة ال یشترط قبض الثوب في المجلس، وھذا مقت�ضى ك�الم            في ا 

األكث���رین ف���ي بی���ع ال���دین لغی���ر م���ن ھ���و علی���ھ وب���ھ ص���رح اب���ن  
ال��صباغ،وإطالق ال��شیخین ك��البغوي اش��تراط الق��بض فی��ھ محم��ول  

  ).٢"(على متفقي علة الربا

ف�إذا ك�ان ك�ل م�ن ال�دین والع�وض غی�ر متفق�ین ف�ي عل�ة               : ومن ث�م  
أم�ا  .  ض ف�ي المجل�س ب�ل یكف�ي تعیین�ھ          الربا لم یشترط قبض العو    

إذا كان��ا متفق��ین ف��ي عل��ة الرب��ا اش��ترط ق��بض ال��دین والع��وض ف��ي  
  .المجلس

أن القصد منھا : والمالحظ في عملیات التوریق المصرفي للدیون
تحویل الدیون التي للمصرف أو المؤسسة إلى أموال سائلة، وذلك 

لما كان ببیعھا لشركة التوریق بثمن حال غیر مؤجل، وإال 

                                                 
المرج���ع : ال���نجم الوھ���اج:  وأی���ضا٨٥المرج���ع ال���سابق، ص: أس���نى المطال���ب: ینظ���ر) ١(

  .١٦٣السابق، ص
لزكری���ا األن���صاري، مطب���وع م���ع حاش���یة الجم���ل، دار الفك���ر،   : ش���رح م���نھج الط���الب) ٢(
٣/١٦٦.  
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للتوریق فائدة ھنا، لكن في ھذه العملیات یتأخر القبض بعض 
الوقت حتى تقوم شركة التوریق ببیع سندات الدین  للجمھور 

  . وسداد قیمة الدین من ثمن ھذه السندات

وسیأتي في الحدیث عن الشرط التالي بیان آراء الفقھاء في مدى 
 التي یباع بھا الدین توافر علة الربا في النقود الورقیة أو الفلوس

في عملیات التوریق، وما إذا كان یجري على الدین والبدل حكم 
  الربا أم ال؟

ی�شترط  ): ١(أال یجري بین الدین والبدل ربا النسیئة  : الشرط الثاني 
لجواز بیع الدین الربوي أن یكون البدل من غیر جنس ال�دین، أم�ا         

 ھ�ذه الح�ال، ول�و       إذا كان البدل من جنس الدین فال یجوز البیع في         
كان البدل مساویا للدین في القدر والصفـــة؛ ألن الدین في ھـــ�ـذه            
الحـــال غیر مقبوض، ألنھ مؤجل، والتقابض ش�رط ل�صحة البی�ع            
إذا جرى فی�ھ رب�ا ن�سیئة؛ ألن�ھ إذا بی�ع بجن�سھ وك�ان المبت�اع غی�ر                   

                                                 
  :اختلف الفقھاء في تعریف ربا النسیئة على النحو التالي: ربا النسیئة) ١(

لمكیل��ین بأن��ھ ف��ضل الحل��ول عل��ى األج��ل وف��ضل الع��ین عل��ى ال��دین ف��ي ا        : عرف��ھ الحنفی��ة 
والم��وزونین عن��د اخ��تالف الج��نس، أو ف��ي غی��ر المكیل��ین وغی��ر الم��وزونین عن��د اتح��اد           

  )٥/١٨٣البدائع .( الجنس
  )٢/٧٥: الفواكھ الدواني. ( التأخیر: وعرفھ المالكیة بأنھ

أن یبی�ع م�اًال     :" ، وقی�ل ھ�و    )٢/٢١:أس�نى المطال�ب   " .( البی�ع ألج�ل   " وعرفھ الشافعیة بأن�ھ   
 وسمي بھ - على ما سنذكره من بعد - كان من جنسھ أو من جنس غیره     بماٍل نسیئة، سواء  

ألحم�د ب�ن محم�د      : كفایة النبی�ھ ف�ي ش�رح التنبی�ھ        . (الختصاص أحد العوضین بزیادة الحلول    
  = بن علي األنصاري، المعروف بابن الرفعة، تحقیق

-٩/١٢٤م،٢٠٠٩مج��دي محم��د س��رور باس��لوم، دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى،     ==
١٢٥.(  

ل�یس أح�دھما   .. التأخیر في بیع كل جنسین اتفقا في علة رب�ا الف�ضل  : "وعرفھ الحنابلة بأنھ  
-لمن��صور ب��ن ی��ونس البھ��وتى، دار المؤی��د    : ال��روض المرب��ع ش��رح زاد الم��ستقنع  "(نق��دا

  ).١/٥٣٤مؤسسة الرسالة،
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حال فقد یتغیر سوقھ عند حلول�ھ بزی�ادة، ففی�ھ س�لف بزی�ادة، فمن�ع                 
  ).١.."(سھبجن

وش��رط لك��ل م��ن االس��تبدال وبی��ع : "ق��ال ال��شیخ زكری��ا األن��صاري
الدین لغیر من ھو علیھ في متفقي علة الربا كدراھم عن دنانیر أو      
عكسھ قبض للبدل ف�ي األول، وللعوض�ین ف�ي الث�اني ف�ي المجل�س         

  ). ٢.."(حذرا من الربا

ف��ال یج��وز بی��ع دی��ن ال��ذھب ب��ذھب، وال یج��وز بی��ع دی��ن  : وم��ن ث��م
لحنطة بحنطة؛ ألن ذلك من ربا النسیئة؛ ألن م�ا ف�ي ذم�ة الم�دین                ا

غیر مقبوض، فإذا ك�ان الب�دل غی�ر م�ساو لل�دین ف�ي الق�در اجتم�ع                   
  . )٣(فیھ ربا النسیئة والفضل

ومنع بیع دین میت، أي علیھ، أو على غائ�ب، ول�و            : "قال الدردیر 
ن قربت غیبتھ أو علم مالؤه وعل�ى حاض�ر ول�و ثب�ت بالبین�ة، إال أ      

یقر بھ، والدین مما یباع قبل قبضھ، ال طعام معاوضة، وبیع بغیر       
  ) . ٤"(جنسھ، ولیس ذھبا بفضة وال عكسھ

فإنھ یجوز عند المالكیة بیعھ بجن�سھ  : أما إذا كان الدین غیر ربوي    
إن ك���ان الب���دل م���ساویا لل���دین ق���درا وص���فة، وبغی���ر جن���سھ دون   

  .اشتراط المساواة

وبی�ع بغی��ر جن�سھ أو بجن�سھ وك��ان     : "...ق�ال اب�ن عرف��ة الدس�وقي   
  ).٥(مساویا ال أنقص وإال كان سلفا بزیادة وال أزید

                                                 
لعب���د الب��اقي ب���ن یوس���ف ب���ن أحم���د الزرق���اني  : ش��رح الزرق���اني عل���ى مخت���صر خلی���ل ) ١(

  .٥/١٤٨ م، ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢ لبنان، الطبعة األولى،-صري، دار الكتب العلمیة، بیروتالم
  .٣/١٦٦:شرح منھج الطالب) ٢(
 .٣١١-١/٣١٠: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة) ٣(
م��نح :  ، وینظ��ر أی��ضا ٦٣/:٣ألحم��د ب��ن محم��د ال��دردیر، دار الفك��ر،    : ال��شرح الكبی��ر ) ٤(

 .٥/٤٦: الجلیل
  .٣/٦٣: حاشیة الدسوقي) ١(
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أم��ا عن��د ال��شافعیة ف��إنھم أج��ازوا بی��ع غی��ر الرب��وي بجن��سھ ول��م         
  .یشترطوا المساواة، فأجازوا بیع الدین حینئذ بأقل من ثمنھ

أن ال یكون�ا  : إذا باع ماال بمال، فلھ حاالن، أحدھما     : " قال النووي 
أن یكون��ا، فالح��ال األول ی��شمل م��ا إذا ل��م یك��ن   : والث��اني. وبینرب��

فیھما ربوي، وما إذا كان أحدھما ربویا، وعلى التقدیرین ف�ي ھ�ذا         
الح��ال، ال تج��ب رعای��ة التماث��ل، وال الحل��ول، وال التق��ابض ف��ي       

  ).١.."(المجلس، سواء اتفق الجنس، أو اختلف

 ال�دین ال�ذي      أن مح�ل   :والمالحظ ف�ي عملی�ات التوری�ق الم�صرفي        
ی��تم توریق��ھ ف��ي المؤس��سات الم��صارف وغیرھ��ا م��ن المؤس��سات     
المالیة إنم�ا یتمث�ل ف�ي الفل�وس أو النق�ود الورقی�ة ، وأن ھ�ذا ال�دین          
یتم بیعھ ب�نفس العمل�ة الرائج�ة وفق�ا لم�ا ھ�و متع�ارف علی�ھ، وھ�ذا            
البی���ع ی���تم بع���وض أق���ل م���ن قیم���ة ال���دین كم���ا س���بق ف���ي تعری���ف  

  . تري الدین، ألنھ غیر حالالتوریق، وال یقبض المش

وم��ن ھن��ا یث��ور ت��ساؤل مھ��م ع��ن م��دى اعتب��ار الفل��وس واألوراق   
النقدیة التي ھي محل الدین من األم�وال الربوی�ة الت�ي ی�شترط ف�ي            
بیع بعضھا ببعض ق�بض الب�دلین، وأال یك�ون الب�دل أق�ل م�ن قیم�ة                  

  ).التماثل(الدین

الفقھ�اء ف�ي حك�م    ولإلجابة على ھذا التساؤل أتناول فیم�ا یل�ي آراء     
جری��ان الرب��ا ف��ي الفل��وس واألوراق النقدی��ة، وذل��ك عل��ى النح��و        

  :التالي

  :  آراء الفقھاء في حكم جریان الربا في الفلوس واألوراق النقدیة

  :  حكم جریان الربا في الفلوس: أوال

                                                 
  .٣/٣٨٠: روضة الطالبین) ٢(
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    اختلف الفقھاء  في حكم  جری�ان الرب�ا ف�ي الفل�وس عل�ى ثالث�ة         
  :لتاليآراء، وذلك على النحو ا

 ذھ��ب أص��حاب ھ��ذا ال��رأي إل��ى أن الفل��وس الرائج��ة :ال��رأي األول
تلح��ق ب��النقود الذھبی��ة والف��ضیة، فیق��ع الرب��ا ف��ي التعام��ل بھ��ا، ف��ال  

  . یجوز بیعھا نسیئة، وال بیعھا بجنسھا متفاضلة

، )٢(، والشافعیة في وجھ)١(وممن ذھب إلى ھذا محمد بن الحسن   
  ).٣(والحنابلة في روایة

 بأن الثمنیة في الفلس تثب�ت باص�طالح الك�ل،           : على ذلك  واستدلوا
  وما یثبت باصطالح الكل 

ال یبطل باصطالحھما؛ لعدم والیتھما على غیرھم�ا، فبقی�ت أثمان�ا       
  ).٤(وصار بیع الفلس بفلسین كبیع الدرھم بالدرھمین

  

ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أنھ یجوز بی�ع الفل�وس         : الرأي الثاني 
ومم���ن ذھ���ب إل���ى . یعھ���ا بجن���سھا متفاض���لةن���سیئة، كم���ا یج���وز ب

، )١(، وال���شافعیــــة)٥(ھــــــ���ـذا ال���رأي أب���و حنیف���ة وأب���و یوس���ف  
  ). ٢(والحنابلة في روایة، وھو مروي عن مجاھد وحماد 

                                                 
، ٧/٢١  لمحمد بن محمود أكمل الدین البابرتي، دار الفك�ر     :العنایة شرح الھدایة  : ینظر) ١(

  .٦/١٤٢البحر الرائق 
: المجموع شرح المھ�ذب "( وفیھ وجھ شاذ أنھ یحرم حكاه الخراسانیون: "قال النووي ) ٢(
٩/٣٩٥.( 
ك�شاف  " (ب�اع فل�س بفل�سین، وال س�كین ب�سكینتین          ال ی : ونص أحمد : "... قال البھوتي ) ٣(

 ).٣/٢٥٢لمنصور بن یونس البھوتى، دار الكتب العلمیة،: القناع عن متن اإلقناع
لمحم��د أم��ین ب��ن عم��ر،   : ، رد المحت��ار عل��ى الـــــ��ـدر المخت��ار  ٧/٢١: العنای��ة: ینظ��ر) ٤(

 .٥/١٧٥م،١٩٩٢ -ھـ١٤١٢ بیروت، الطبعة الثانیة، -الشھیر بابن عابدین، دار الفكر
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: العنایة) ١(
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ب�أن الفل�وس لی�ست أثمان�ا خلق�ة، وإنم�ا كان�ت           : واستدلوا عل�ى ذل�ك    
ثمن��ا باالص��طالح، وق��د اص��طلح المتعاق��دان عل��ى إبط��ال الثمنی��ة      
فتبط���ل، وإن كان���ت ثمن���ا عن���د غیرھم���ا لبق���اء اص���طالحھم عل���ى  
ثمنیتھ��ا، إذ ال والی��ة للغی��ر علیھم��ا، بخ��الف النق��دین، ألن الثمنی��ة    

  ).٣(فیھما بأصل الخلقة،  فال تبطل باالصطالح

  ، إلى أنھ یكره بیع الفلوس ببعضھا )٤(ذھب المالكیة: الرأي الثالث

مالكیة الكراھة ب�التحریم    وقد فسر بعض فقھاء ال    . تفاضال أو نسیئة  
  ).٥(وإن لم یصرح بالتحریم عندھم

                                                                                                                    
إذا راجت الفلوس رواج النقود لم یحرم الربا فیھا، ھذا ھو الصحیح : "قال النووي) ٢(

شرح :( ، وینظر أیضا)٩/٣٩٥: المجموع.."( المنصوص وبھ قطع المصنف والجمھور
 ).٢/٢١٢م ١٩٩٥-ھـ١٤١٥بیروت، –دار الفكر:جالل الدین المحلى على منھاج الطالبین

أخرج ابن أبي ...وكذا یجوز بیع فلس بفلسین عددا، ولو نافقة؛ : ".. قال البھوتي)  ٣(
وأخرج عن حماد " ال بأس بالفلس بالفلسین یدا بید " شیبة في مصنفھ عن مجاھد قال 

 ).٣/٢٥٢: كشاف القناع" (مثلھ 
 .١٤٣المرجع السابق، ص: البحر الرائق) ٤(
ال یصلح الفلوس بالفلوس جزافا وال وزنا مثال بمثل وال : قال مالك:" القاسمقال ابن ) ٥(

كیال مثال بمثل یدا بید وال إلى أجل، وال بأس بھا عددا فلس بفلس یدا بید، وال یصلح فلس 
. بفلسین یدا بید وال إلى أجل، والفلوس ھاھنا في العدد بمنزلة الدراھم والدنانیر في الورق

: المدونة"(  ذلك في الفلوس، وال أراه حراما كتحریم الدنانیر والدراھمأكره: وقال مالك
  ).٣/١٥٨م، ١٩٩٤-ھـ١٤١٥لمالك بن أنس، دار الكتب العلمیة،الطبعة األولى،

 ویالحظ أن منع بیع الفلوس ببعضھا متفاضلة أو نسیئة ھو على سبیل الكراھة عند -
 حصل التعامل بھا ممنوع وھو في والتفاضل في الفلوس إذا: "قال ابن نصر. المالكیة

ألبي  محمد عبد الوھاب بن : التلقین في الفقھ المالكي(الحقیقة منع كراھة ال نص التحریم 
أبي أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار : علي بن نصر الثعلبي البغدادي، تحقق

  .٢/١٥٠م، ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى : الكتب العلمیة، الطبعة
أي في بعضھا " والمنصوص كراھة التفاضل والنساء في الفلوس: "ناويقال الكش) ١(

ببعض، وحینئذ ال یحرم فیھا التفاضل والنسیئة؛ ألن الكراھة ال تنافي الجواز، لكن حمل 
بعض أئمة المذھب الكراھة على التحریم، وأرجو أن یكون ھو الراجح؛ لقول مالك في 

لفلوس بالذھب والفضة، وال بالدنانیر نظرة أي ال یجوز فلس بفلسین، وال تجوز ا: المدونة
الفلوس بالفلوس بینھما فضل : تأخیرًا، وفیھا أیضًا عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن أنھ قال

. فھو ال یصلح في عاجل بآجل وال عاجل بعاجل، وال یصلح بعض ذلك ببعض إال ھاء وھات
بالفلوس وبینھما فضل أو وفیھا أیضًا عن یحیى بن سعید وربیعة أنھما كرھا الفلوس 

وعن یزید بن أبي حبیب وعبید . إنھا صارت سكة مثل سكة الدنانیر والدراھم: نظرة، وقاال
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ب�أن الفل�وس ص�ارت ِس�كَِّة مث�ل س�كة ال�دنانیر              : واستدلوا على ذلك  
  ).١(والدراھم، فتأخذ حكمھا حینئذ

  الرأي المختار

بعد عرض آراء الفقھاء، وأدلتھم في حكم جریان الربا في الفلوس      
ول من جری�ان الرب�ا   یتضح لي أن ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األ      

ف��ي الفل��وس كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي ال��دنانیر وال��دراھم ھ��و األول��ى          
بالقبول؛ حیث أصبحت الفلوس ف�ي الوق�ت الحاض�ر ھ�ي الت�ي ی�تم        
التعام�ل بھ��ا ك��ثمن ف��ي البی��ع وال�شراء ونح��و ذل��ك، عك��س م��ا ك��ان   
علی��ھ الح��ال ف��ي ع��صر األئم��ة حی��ث ك��ان التعام��ل غالب��ا بال��دنانیر  

  .والدراھم

  : ان الربا في النقود الورقیةحكم جری

    اختلف العلم�اء المعاص�رون ف�ي حك�م جری�ان الرب�ا ف�ي النق�ود            
  :الورقیة على خمسة آراء، وذلك على النحو التالي

ذھ��ب أص��حاب ھ��ذا ال��رأي إل��ى أن النق��ود الورقی��ة    : ال��رأي األول
لیست نقودا شرعیة، وإنما ھي س�ندات ب�دیون عل�ى م�ن أص�درتھا        

لك ال تأخذ صفة الثمنیة، وتأخ�ذ أحك�ام ال�دین م�ن         وھي الدولة، ولذ  
  .عدم جواز بیعھا بدین

                                                                                                                    
وشیوخنا كلھم أنھم كانوا یكرھون صرف الفلوس بالدنانیر : اهللا بن أبي جعفر قاال

ى تأخذه إذا صرفت درھمًا فلوسًا فال تفارقھ حت: والدراھم إال یدًا بید وقال یحیى بن سعید
 –أسھل المدارك ألبي بكر بن حسن بن عبد اهللا الكشناوي، دار الفكر، بیروت .."( كلھ

  ).  ٢/٢٣٤لبنان، الطبعة الثانیة 
واختلف في الفلوس ھل حكمھا حكم العین في ربا الفضل والنسا وذلك       : "  وقال ابن ناجي   -

ا عل�ى التح�ریم فردھ�ا إل�ى       ومنھم من تأول الكراھ�ة فیھ�      ..جائز أو مكروه على ثالثة أقوال،       
لقاس�م ب�ن عی�سى ب�ن        : شرح ابن ناجي التنوخي على م�تن الرس�الة        .."(قول واحد وبھ أقول   

 م، ٢٠٠٧ -ھ���ـ١٤٢٨ن���اجي التن���وخي ، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، الطبع���ة األول���ى،       
٢/١١٥.( 
  .٢٣٣المرجع السابق، ص: ، أسھل المدارك٦المرجع السابق، ص: المدونة: ینظر) ٢(
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  ، )١(وممن ذھب إلى ھـــذا الرأي  الشیخ محمد المختار الشنقیطي

، وب�ھ  )٢(وعبد القادر أحمد بن  بدران، وأحمد بن یوسف الحسیني       
  ).٣(أفتى معظم علماء الھند وباكستان

  :عةواستدلوا على ذلك بالمعقول من وجوه أرب

 إن ھذه األوراق لیس لھا قیم�ة ف�ي ذاتھ�ا، وإنم�ا قیمتھ�ا ف�ي             :أولھا
وجود تعھ�د م�ن قب�ل الدول�ة الت�ي أص�درتھا عل�ى ك�ل ورق�ة نقدی�ة                     

  ).٤(بتسلیم قیمتھا لحاملھا عند طلبھ

بأن التعھد القاضي بتسلیم المبل�غ المرق�وم        : وقد اعترض على ذلك   
ات في مرحلة من    على الورقة والذي كان مطبوًعا على ھذه السند       

تاریخھا قد سحب ذل�ك، ول�م یع�د مطبوًع�ا، وق�د تحول�ت إل�ى نق�ود                 
  ).٥(إلزامیة ال تقبل االستبدال بذھب أو فضة

                                                 
من المعوم أن التعامل بال�ـورق ب�دال ع�ن ال�ذھب والف�ضـة أم�ر               : " قال الشیخ الشنقیطي   )١(

قد حـــدث بعد عصور األئمة األربعة، وعصور تدوین الفقھ اإلسالمي، وما انت�شرت إال ف�ي             
 رأي فیھا، ومن�ذ أن  - رحمھم اهللا-القرن الثامن عشر میالدیا فقط، ولھذا لم یكن ألحد األئمة 

: المسلمین مختلفون في تقییمھا وفي تحقیق ماھیتھا م�ا ب�ین كونھ�ا س�ندات    وجدت وعلماء   
والخ�الف ف�ي ذل�ك م�شھور، وإن ك�ان      . عن ذھب أو فضة، أو عروض تجارة، أو نقد بذاتھا      

أض��واء البی��ان ف��ي إی��ضاح الق��رآن    "(  أنھ��ا وث��ائق ض��مان - واهللا تع��الى أعل��م -ال��ذي یظھ��ر 
 لبن����ان، –ل����شنقیطي، دار الفك����ر بی����روتلمحم����د األم����ین ب����ن محم����د المخت����ار ا: ب����القرآن
  ).٨/٢٩٢ھـ١٤١٥

محمد عثمان ش�بیر، دار النف�ائس،       / د: المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي     ) ١(
  .١٨٩م، ص٢٠٠١-ھـ١٤٢٢الطبعة الرابعة،

ألبي عم�ر ُدْبَی�ان ب�ن محم�د ال�دُّْبَیان، مكتب�ة المل�ك               : المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة   ) ٢(
 .١٢/٤٤ھـ، ١٤٣٢ المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، - الوطنیة، الریاضفھد

، المع�امالت المالی�ة   ١٨٩ص: المعامـالت المالیة المعاصرة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي        : ینظر) ١(
 .١٢/٤٤: أصالة ومعاصرة

 .٤٥المرجع السابق، ص: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة: ینظر) ٢(
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 ضرورة تغطیة ھذه األوراق بذھب أو فضة، أو بھم�ا مًع�ا          :ثانیھا
  ).١(في خزائن مصدریھا

بأن ذلك أیضا  كان في مرحلة من : وقد اعترض على ذلك
د ملًحا اآلن، فلم تقم حاجة إلى تغطیتھا جمیعھا، تاریخھا، ولم یع

وإنما قد یغطى بعضھا، وال یلزم أن یكون الغطاء ذھبًا، فقد 
تغطي العملة الصادرة في میزانیة الدول بمجموع اإلنتاج العام 
كالصادرات الھامة، والعقارات وبعض المحاصیل الرئیسیة 

 الحكومي ھو كالقطن والقمح، وفي ھذه الحاالت یبقى االلتزام
الغطاء دون الذھب والفضة، وھذه التغطیة لیست نتیجة للتعھد 
الصادر من مصدریھا، ولكن حاجة االقتصاد إلى وجود غطاء 
داعم یوفر االستقرار لالقتصاد، ویدعم حركة تبادل المال ویوفر 

  ).٢(التزاًما سلطانیا بضمان قیمة النقد في حال تعرضھ للبطالن

ولة التي أصدرتھا لقیمتھا عند إبطالھا، ومنع  ضمان الد:ثالثھا
التعامل بھا، خالف الذھب والفضة فإن قیمتھما في ذاتھما، وال 

  .تلتزم الحكومة بدفع بدلھما عند ھالكھما

بأن ھذا الضمان ھو س�ر اعتبارھ�ا والثق�ة    : وقد اعترض على ذلك  
بتمولھ��ا، وت��داولھا، إذ إن قیمتھ��ا لی��ست ف��ي ذاتھ��ا، وإنم��ا ھ��ي ف��ي  

مان ال��سلطات لھ��ا؛ ول��یس ف��ي ھ��ذا دالل��ة عل��ى اعتبارھ��ا س��نًدا   ض��
  ).٣(بدین على مصدریھا

                                                 
المرج��ع ال��سابق، نف��س    : م��ـالت المالی��ة المعاص��رة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي     المعا: ینظ��ر) ٣(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة: الصفحة، المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة
، أوراق النق��ود ٤٤المرج��ع ال��سابق، ص: المع��امالت المالی��ة أص��الة ومعاص��رة : ینظ��ر) ١(

ث من�شور بمجل�ة البح�وث       ونصاب الورق النقدي لمحمد بن عل�ي ب�ن ح�سین الحری�ري، بح�              
 مجل��ة دوری��ة ت��صدر ع��ن الرئاس��ة العام��ة إلدارات البح��وث العلمی��ة واإلفت��اء         -اإلس��المیة

وال�دعوة واإلرش�اد، الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمی�ة واإلفت�اء وال�دعوة واإلرش��اد،         
٣٩/٣١٤. 

  .١٢/٤٦:المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ٢(
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 انتف��اء القیم��ة الذاتی��ة لھ��ذه األوراق، حی��ث تعتب��ر القیم��ة      :رابعھ��ا
الوضعیة للورقة؛ بدلیل التقارب في الحجم بین األوراق ذات الق�یم     

  ).١(المختلفة، فالخمسة جنیھات تقارب العشرة والعشرین، وھكذا

بأن النقد ینطبق على كل شيء یلقى قبوًل�ا   : قد اعترض على ذلك   و
عاًما، ویكون وسیًطا للتبادل، ھذا من جھة، ومن جھة أخ�رى ف�إن     
النقود المعدنیة لھا قیمة أكبر من قیمتھ�ا الذاتی�ة، وم�ع ذل�ك ل�م یق�ل        

  ).٢(أحد إن الزیادة على قیمتھا الذاتیة یعتبر سنًدا على الدولة

ب أص��حاب ھ��ذا ال��رأي إل��ى أن األوراق النقدی��ة ذھ��: ال��رأي الث��اني
ع���رض م���ن ع���روض التج���ارة  لھ���ا م���ا لع���روض التج���ارة م���ن    

  . الخصائص واألحكام، فال تأخذ ھذه األوراق صفة الثمنیة

ال یج��ري فیھ��ا ال رب��ا الف��ضل، وال رب��ا الن��سیئة، فیج��وز : وم��ن ث��م
  .بیع بعضھا ببعض متفاضًال، كما یجوز بیع بعضھا ببعض نسیئة

ن ذھب إل�ى ھ�ذا ال�رأي ال�شیخ عب�د ال�رحمن ال�سعدي وال�شیخ               ومم
یح��ي آم��ال، وال��شیخ س��لیمان اب��ن حم��دان، وال��شیخ عل��ي الھن��دي،    

  ).٣(والشیخ حسن أیوب

  :واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجوه ستة

 إن األوراق النقدیة مال متقوم یحاز ویدخر ویباع ویشترى          :أولھا
  ).١(كالسلع، فیأخذ حكمھا

                                                 
، المع���امالت ١٨٩ص:  المالی��ة المعاص���رة ف��ي الفق���ھ اإلس��المي   المعامـــ���ـالت: ینظ��ر )  ٣(

 .٤٤المرجع السابق، ص: المالیة أصالة ومعاصرة
 .٤٦المرجع السابق، ص: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ٤(
، المع�امالت المالی�ة    ١٩٠المعامالت المالی�ة المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، ص      : ینظر) ١(

ص��الح ب��ن غ��انم   / د: اة األس��ھم وال��سندات وال��ورق النق��دي  ، زك��١٢/٤٧أص��الة ومعاص��رة 
 المملكة العربیة السعودیة، الطبع�ة الثالث�ة،        -السدالن، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض     

 .٤٤ھـ، ص١٤١٧
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 بأن تسمیَة ھذه األوراق بالجنیھ أو الدینار :ض على ذلكوقد اعتر
أو الری�ال م�ثال لی��ست ت�سمیة مجازی��ة تخ�رج ب�ھ ع��ن حقیقتھ�ا م��ن       
أنھا مال متقوم لیس لھ جنس الذھب وال الف�ضة، وال غیرھم�ا م�ن               
األم��وال الربوی��ة؛ لكنھ��ا ت��سمیة حقیقی��ة عرفی��ة، والعب��رة بالحق��ائق  

 والحقیق���ة المق���صودة م���ن ھ���ذه  والمع���اني، ال باأللف���اظ والمب���اني،
  ).٢(األوراق أنھا لیست عروًضا وال تمتُّ إلى العروض بصلة

 إن حقیقة الورق النقدي لیس ذھًبا وال فضة، ال في ش�رع،             :ثانیھا
وال في لغة، وال في ع�رف، ف�ال یثب�ت ل�ھ أحك�ام ال�ذھب والف�ضة،          
وأدلة التحریم في جریان الربا إنما ھي في جنس الذھب والف�ضة،            

  .ال تتناول ھذه األوراقو

 إن ال��ورق النق��دي یخ��الف ال��ذھب والف��ضة ف��ي المعی��ار،      :ثالثھ��ا
ویخالفھا في الجنس، وأما المعی�ار ف�إن ال�ذھب والف�ضة معیارھم�ا              
الوزن، بخ�الف األوراق النقدی�ة حی�ث ال تك�ال وال ت�وزن، ف�انتفى        
إمكان المماثلة في الق�در ب�ین األوراق وب�ین ال�ذھب والف�ضة، كم�ا              

جنس ك�ل منھم�ا مختل�ف ع�ن اآلخ�ر، ف�النقود أوراق، وال�ذھب            أن  
والف��ضة مع��دن، ف��انتفى الج��امع ب��ین ال��ورق النق��دي وب��ین ال��ذھب    
والفضة من كل وجھ، وعلیھ فال یمكن اعتباره جنًسا من األجناس           
الربویة المنصوص علیھ�ا، وك�ون ال�ورق النق�دي یت�صف بالثمنی�ة        

یخ��الف النق��دین ف��ي ذات��ھ  كالنق��دین ال یكف��ي لجری��ان الرب��ا، لكون��ھ  
ومعدنھ، فال یعطى حك�م ال�ذھب والف�ضة، كم�ا أن أن�واع الج�واھر           
الثمینة ال یحكم لھا بأحكام النقدین، وإال أدخلنا في كالم الشارع ما        

  .لیس منھ

                                                                                                                    
: ، المع��امالت المالی��ة أص��الة ومعاص��رة١٩٠ص: المع��امالت المالی��ة المعاص��رة: ینظ��ر) ٢(

١٢/٤٨. 
 .٤٦المرجع السابق، ص: ت والورق النقديزكاة األسھم والسندا) ٣(
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بأن ھذا یقال لمن یق�ول إن عل�ة الرب�ا ف�ي             : وقد اعترض على ذلك   
ي مطل��ق ال��ذھب والف��ضة ال��وزن، وأم��ا م��ن ی��رى أن عل��ة الرب��ا ھ�� 

  .)١(الثمنیة فال یعترض علیھ بذلك

إن األصــل في المعامـالت الحـــل حتى یرد دلی�ل المن�ع،            : رابعھا
ول�یس عن�دنا دلی��ل یمن�ع م�ن التفاض��ل والن�ساء ف�ي تب��ادل األوراق       

  .)٢(النقدیة بعضھا ببعض

إن النق��ود الورقی��ة إذا أس��قطتھا الدول��ة وأبطل��ت التعام��ل :  خام�سھا 
  .)٣(مة لھا فعلم بالحس والمعنى أنھا لیست نقودابھا أصبحت ال قی

إن��ھ ل��و حك��م لھ��ذه األوراق  بأحك��ام ال��سندات وال��دیون       : سادس��ھا
  .)٤(لتعطلت المعامالت ووقع الناس في حرج وضیق شدیدین

                                                 
  .  ١٢/٤٨:المرجع السابق: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة: ینظر) ١(

  :على خمسة آراء) النقدین(وقد اختلف الفقھاء في علة الربا في الذھب والفضة
( .ذھب الحنفیة، والحنابلة إلى أن علة الربا في النقدین ھي الوزن مع الج�نس : الرأي األول 

، ك��شاف ٥/١١:  ، اإلن��صاف٧/٤:، العنای��ة ش��رح الھدای��ة  ٦/١٣٩: البح��ر الرائ��ق : ینظ��ر
  ).٣/٢٥١: القناع

ذھب بعض المالكیة، والشافعیة ف�ي وج�ھ إل�ى أن عل�ة الرب�ا ف�ي النق�دین ھ�ي                : الرأي الثاني 
الفواك��ھ : ینظ��ر.( وبھ��ذا تخ��رج الفل��وس المعاص��رة، ف��ال یج��ري فیھ��ا الرب��ا    . غلب��ة الثمنی��ة 

لعل�ي ب�ن أحم�د ب�ن مك�رم      : الطال�ب الرب�اني  ==، حاشیة العدوي عل�ى كفای�ة    ٢/٧٤: الدواني
 -ھ�ـ  ١٤١٤ بی�روت،  –الصعیدي العدوي ، تحقیق یوسف الشیخ محم�د البق�اعي، دار الفك�ر         

  ).٢/٢٢: ، أسنى المطالب٩/٣٩٥: ، المجموع٢/١٤٢م، ١٩٩٤
وبھ�ذا  . ي مطل�ق الثمنی�ة  ذھب بعض المالكیة إلى أن علة الربا ف�ي النق�دین ھ�            : الرأي الثالث 

المرج��ع ال��سابق، نف��س    : الفواك��ھ ال��دواني  . ( ف��إن الفل��وس المعاص��رة یج��ري فیھ��ا الرب��ا     
  ).المرجع السابق، نفس الصفحة: الصفحة، حاشیة العدوي

.( ذھب الشافعیة في وجھ إلى أن علة الربا في النق�دین كونھم�ا قیم�ا لألش�یاء            : الرأي الرابع 
  ).٥/٩١: فس الصفحة، الحاويالمرجع السابق، ن: المجموع

ذھب الشافعیة في وجھ ضعیف إل�ى أن تح�ریم الرب�ا فیھم�ا بعینھم�ا ال لعل�ة               : الرأي الخامس 
  ).المجموع المرجع السابق، نفس الصفحة.( حكاه المتولي وغیره

 . ١٢/٤٨: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة) ١(
: األسھم والسندات وال�ورق النق�دي  ، زكاة  ١٩٠ص: المعامالت المالیة المعاصرة  :ینظر) ٢(

  .٤٤ص
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: زكاة األسھم والسندات والورق النقدي) ٣(
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 ذھب أص�حاب ھ�ذا ال�رأي إل�ى  إن األوراق النقدی�ة       :الرأي الثالث 
إل��ى ھ��ذا  ومم��ن ذھ��ب . تلح��ق ب��الفلوس ف��ي ط��روء الثمنی��ة علیھ��ا  

الرأي الشیخ أحمد الخطیب والشیخ أحمد الزرقا، وال�شیخ عب�د اهللا             
البسام، والدكتور محمود الخالدي والقاض�ي محم�د تق�ي العثم�اني،            

  .)١(وغیرھم

أن األوراق النقدیة عملة : وقد استدلوا على ذلك بالمعقول، ووجھھ    
یاء رائجة ُتقوَّم بھا األشیاء، ولی�ست ذھًب�ا وال ف�ضة، وأق�رب األش�              

  ).٢(إلیھا الفلوس، فكالھما نقٌد اصطالحي فتلحق بھا

  : وقد اعترض على ھذا الدلیل من وجوه ثالثة

 إن قی��اس ال��ورق النق��دي عل��ى الفل��وس م��ن القی��اس الفاس��د   :أولھ��ا
  :لسببین

 أن یك�ون ل�ھ حك�م ثاب�ت          - األصل - إنھ یشترط في المقیس علیھ     -١
  بنفسھ، فإن لم یوجد لھ 

أو السنة، أو اإلجماع فال ی�صح جعل�ھ أص�ًلا        حكم ثابت من الكتاب     
  ).٣(یقاس علیھ، لعدم وجود حكم األصل

                                                 
لعب���د اهللا ب���ن من���صور ": دراس���ة فقھی���ة تأص���یلیة لم���ستجدات الزك���اة"ن���وازل الزك���اة ) ١(

م، ٢٠٠٩ -ھ��ـ١٤٣٠ الطبع��ة األول��ى،- ال��سعودیة، الق��اھرة -الغفیل��ي، دار المیم��ان الری��اض
 .١٥٥ص

المرج��ع : ،ن��وازل الزك��اة٥١المرج��ع ال��سابق، ص:ص��رةالمع��امالت المالی��ة أص��الة ومعا )٢(
  .السابق،نفس الصفحة

ال��شرط . وھ��و األص��ل ول��ھ ش��روط ثمانی��ة ): أي للقی��اس( ال��ركن األول:" ق��ال الغزال��ي)  ٣(
ر وال أن یكون حكم األصل ثابتا، فإنھ إن أمكن توجیھ المنع علی�ھ ل�م ینتف�ع ب�ھ الن�اظ                 : األول

أن یكون الحكم ثابتا بطریق سمعي شرعي؛ إذ        : الثاني. المناظر قبل إقامة الدلیل على ثبوتھ     
ما ثبت بطریق عقلي أو لغوي لم یكن حكما شرعیا، والحكم اللغوي والعقل�ي ال یثب�ت قیاس�ا             

ألبي حامد محمد بن محمد الغزال�ي، تحقی�ق محم�د عب�د ال�سالم عب�د                : المستصفى.."(عندنا  
 ).٣٢٤م، ص١٩٩٣ -ھـ١٤١٣ دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، الشافي،
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 إن م��ن ش��روط حك��م األص��ل أن یثب��ت بغی��ر القی��اس ف��ي أش��ھر -٢
  أقوال األصولیین، أما الحكم 

: أح�دھما : الثابت بالقیاس فال یقاس علیھ؛ الستلزامھ وجود قیاس�ین      
رع، ف���إذا اتح���د والث���اني إلثب���ات حك���م الف���. إلثب���ات حك���م األص���ل

القیاسان في العلة، فال حاجة للقیاس الث�اني، ف�الفلوس مقی�سة عل�ى              
، ال )أي النق��دین( النق�دین، وال�ورق النق�دي یج��ب أن یق�اس علیھم�ا     

  .)١(على الفلوس بجامع الثمنیة

 إن قیاس األوراق النقدی�ة عل�ى الفل�وس قی�اس م�ع الف�ارق؛            :ثانیھا
ي أم��ور عدی��دة، مم��ا یمن��ع   ألن األوراق النقدی��ة تف��ارق الفل��وس ف��  

  :إلحاقھا بھا، ومن ذلك

 إن األوراق النقدی���ة أكث���ر قبوًل���ا ورواًج���ا ف���ي المع���امالت م���ن   -أ
  .الفلوس

 إن األوراق النقدیة لیس لھا قیم�ة ف�ي ذاتھ�ا، بخ�الف الفل�وس،               -ب
  .فإنھا لو أبطلت ثمنیتھا فلھا قیمة في نفسھا كسائر العروض

ھ��ا كالنق��دین، ب��ل بع��ضھا أغل��ى    إن األوراق النقدی��ة ف��ي غالئ -ج��ـ
بكثی��ر م��ن قط��ع ال��ذھب والف��ضة، أم��ا الفل��وس فإّنھ��ا ت��ستخدم ف��ي     

  .المحّقرات لتفاھة قیمتھا
                                                 

المرج��ع ال��سابق، نف��س ال��صفحة، وق��ال   : المع��امالت المالی��ة أص��الة ومعاص��رة : ینظ��ر) ١(
أن ال یك�ون األص�ل فرع�ا ألص�ل آخ�ر ب�ل یك�ون                ): أي من شروط األص�ل    ( الرابع  : "الغزالي

ة على األرز ثم قیاس األرز على البر؛ ثبوت الحكم فیھ بنص أو إجماع فال معنى لقیاس الذر     
ألن الوصف الجامع إن كان موجودا في األصل األول كالطعم مثال فتطویل الطریق عب�ث، إذ            
لیست الذرة بأن تجعل فرع�ا ل�ألرز أول�ى م�ن عك�سھ؛ وإن ل�م یك�ن موج�ودا ف�ي األص�ل ف�بم                     

حك�م وإثبات�ھ   یعرف ك�ون الج�امع عل�ة؟ وإنم�ا یع�رف ك�ون ال�شبھ والمناس�ب عل�ة ب�شھادة ال           
على وفق المعنى، فإذا لم یكن الحكم من�صوصا علی�ھ أو مجمع�ا علی�ھ ل�م ی�صلح ألن ی�ستدل            
بھ على مالحظة المعنى المقرون بھ؛ ألن ذلك یؤدي في قی�اس ال�شبھ إل�ى أن ی�شبھ ب�الفرع                 

المرج�ع  : المست�صفى .."( الثالث رابع وبالرابع خامس فینتھي األخیر إلى حد ال یشبھ األول          
  ).ق، نفس الصفحةالساب
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 على التسلیم بإلحاق األوراق النقدیة ب�الفلوس، ف�إن العلم�اء            :ثالثھا
مختلفون في تكیی�ف الفل�وس، عروًض�ا أو أثماًن�ا، فبع�ضھم اعتب�ر                

 ھا وبین النق�دین، وبع�ضھم اعتب�ر       أصلھا وھو العروض، ففرَّق بین    
ما انتقلت إلیھ وھو النقدیة، وأثبت لھ�ا أحك�ام النق�دین، م�ن جری�ان               

  ).١(الربا ووجوب الزكاة ونحوھما، وھو األرجح لقیامھا مقامھما

 ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن النقود الورقیة تعد          :الرأي الرابع 
ص��فة الثمنی��ة،  ب��دیال نق��دیا ع��ن النق��ود الذھبی��ة والف��ضیة، وتأخ��ذ      

وت��سري علیھ��ا أحك��ام النق��ود الذھبی��ة والف��ضیة م��ن جری��ان الرب��ا     
  .بنوعیھ فیھا

وقد ذھب إلى ھذا القول جماعة من أھل العلم م�نھم ف�ضیلة ال�شیخ               
عب��د ال��رزاق عفیف��ي،  وال��شیخ ح��سنین مخل��وف، وال��شیخ محم��د      
رش���ید رض���ا  وال���شیخ یوس���ف القرض���اوي، وال���شیخ أب���و بك���ر       

  ).٢(بد اهللا منیعالكشناوي، والشیخ ع

واستدلوا عل�ى ذل�ك بأدل�ة م�ن األث�ر والمعق�ول، وذل�ك عل�ى النح�و             
  : التالي

 استدل أصحاب ھ�ذا ال�رأي عل�ى م�ا ذھب�وا             :الدلیل من األثر  : أوال
أحلل��ت بی��ع : (إلی��ھ بم��ا روي ع��ن  أب��ي ھری��رة، أن��ھ ق��ال لم��روان   

أحلل��ت بی��ع  «: م��ا فعل��ت؟ فق��ال أب��و ھری��رة    :الرب��ا، فق��ال م��روان  
، وق��د نھ��ى رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ع��ن بی��ع        ال��صكاك

فنھ�ى ع�ن    «فخط�ب م�روان الن�اس،       : ، ق�ال  »الطعام حتى یستوفى  

                                                 
  .١٥٥ص: نوازل الزكاة)  ١(
: ، المع��امالت المالی��ة المعاص��رة ١٢/٥٥: المع��امالت المالی��ة أص��الة ومعاص��رة : ینظ��ر) ٢(

  .١٩٠ص
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فنظـــرت إلى حـــــرس یأخذونھا م�ن أی�دي        : ، قال سلیمان  »بیعھا
  ).١)(الناس

المراد بالصكاك ھنا ورقـــة تخرج من ولي األمر        : وجــــھ الداللة 
تب فیھ�ا لإلن�سان ك�ذا وك�ذا م�ن طع�ام             بالــــرزق لمستحقھ، بأن یك   

أو غیره، فیبی�ع ص�احبھا ذل�ك إلن�سان قب�ل أن یقب�ضھ، ف�إذا كان�ت                
ھ��ذه ال��صكاك ق��د أخ��ذت حك��م الطع��ام، ألنھ��ا ناب��ت ع��ن الطع��ام،      
فكذلك ھذه األوراق النقدی�ة لھ�ا حك�م ال�ذھب والف�ضة؛ ألنھ�ا ناب�ت                 

دل مناب الذھب والفضة، وق�د تق�رر ش�رعًا أن الب�دل ل�ھ حك�م المب�                 
  . )٢(منھ

  : كما استدلوا بالمعقول من وجوه ثالثة:الدلیل من المعقول: ثانیا

 إن النق��ود الورقی��ة أص��بحت ثمن��ا للمبیع��ات، وتق��وم مق��ام      :أولھ��ا
  .الذھب والفضة في التعامل بھا

 إن الع��رف الع��ام اعتبرھ��ا نق��ودا ش��رعیة وأعطاھ��ا ص��فة    :ثانیھ��ا
  .)٣(الثمنیة، فقد حصلت الثقة بھا كوسیط للتبادل

 إن الدول المعاصرة اعتمدت األوراق النقدیة ف�ي التعام�ل،           :ثالثھا
فی��تم البی��ع وال��شراء بھ��ا داخ��ل ك��ل دول��ة، ومنھ��ا ت��صرف األج��ور  

  .)٤(والرواتب والمكافآت وغیر ذلك

 ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن األوراق النقدی�ة          :الرأي الخامس 
ذھب والف�ضة   نقد مستقل قائم بذاتھ، یجري علیھ ما یجري عل�ى ال�           

  .من أحكام نقدیة، ویعتبر كل نوع جنًسا مستقلا

                                                 
  .١٥ص: سبق تخریجھ) ٣(
  .١٢/٥٥: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة)  ١(
  .١٩١ص: المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي) ٢(
 .لمرجعنفس ا) ٣(



 - ١٨٦٩ -

  ، )١(وقد أفتت بھذا الـــرأي ھیئة كبار العلماء في السعــودیة

  . )٣(، ومجمع الفقھ اإلسالمي بجدة )٢(والمجمع الفقھي بمكة

باشتمال النق�ود الورقی�ة عل�ى وظ�ائف النق�ود؛           : واستدلوا على ذلك  
 وموجب لإلبراء، ومستودع للثروة یمك�ن       وذلك أنھا مقاییس للقیم،   

اختزان���ھ عن���د الحاج���ة، وثق���ة الن���اس الكبی���رة ف���ي التعام���ل بھ���ا،     
لقانونیتھ���ا وحمای���ة الدول���ة لھ���ا، فلی���ست ال���صفة النقدی���ة مخت���صة  
بالذھب والفضة، بل ھي ثابتة لك�ل م�ا یتخ�ذه الن�اس نق�وًدا وی�ؤدي         

  ).٤(وظائف النقود، ومن ذلك تلك النقود الورقیة

   المختارالرأي
                                                 

بأن الورق النقدي یعتبر نقدا قائما بذاتھ كقی�ام النقدی�ة ف�ي ال�ذھب والف�ضة      "فقد قررت   ) ١(
  وغیرھا من األثمان، 

وأن��ھ أجن��اس تتع��دد بتع��دد جھ��ات اإلص��دار بمعن��ى أن ال��ورق النق��دي ال��سعودي ج��نس، وأن  
رتب عل�ى  الورق النقدي األمریكي جنس وھكذا كل عملة ورقیة جنس مستقل بذاتھ، وأنھ یت         

  : ذلك األحكام الشرعیة اآلتیة
جریان الربا بنوعیھ فیھ�ا كم�ا یج�ري الرب�ا بنوعی�ھ ف�ي النق�دین ال�ذھب والف�ضة وف�ي                      : أوال

 مجل��ة دوری��ة ت��صدر ع��ن  -مجل��ة البح��وث اإلس��المیة...."( غیرھ��ا م��ن األثم��ان ك��الفلوس،  
 الرئاس���ة العام���ة الرئاس���ة العام���ة إلدارات البح���وث العلمی���ة واإلفت���اء وال���دعوة واإلرش���اد، 

 )١/٢٢٢إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،
یعتب�ر الــ�ـورق النق�دي نق�دا قائًم�ا بذات�ھ            : ثانًی�ا : ".....فقد قـرر المجمع الفقھي ما یل�ي      ) ٢(

كقیام النقدیة ف�ي ال�ذھب والف�ضة وغیرھم�ا م�ن األثم�ان، كم�ا یعتب�ر ال�ورق النق�دي أجناًس�ا                   
تعدد جھات اإلصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي ال�سعودي           مختلفة تتعدد ب  

جنس، وأن ال�ورق النق�دي األمریك�ي ج�نس، وھك�ذا ك�ل عمل�ة ورقی�ة ج�نس م�ستقل بذات�ھ،                      
النق��دین ==وب��ذلك یج��ري فیھ��ا الرب��ا بنوعی��ھ ف��ضًلا ون��سیئًة، كم��ا یج��ري الرب��ا بنوعی��ھ ف��ي  

مجلة المجمع الفقھي اإلسالمــي الت�ابع لرابط�ة        "( ..الذھب والفضة وفي غیرھا من األثمان     
 ).٣٣٤م،ص١٩٩٤ -ه١٤١٥ العدد الثامن، –العالم اإلسالمي، السنة السادسة 

 بالمملك�ة  –قرر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة م�ؤتمره الثال�ث بعم�ان           ) ٣(
: م ما یل�ي  ١٩٨٦ أكتوبر   ١٦-١١ الموافق   -ھـ١٤٠٧ صفر   ١٨-١٣األردنیة الھاشمیة من    

بخصوص أحكام العمالت الورقیة أنھ�ا نق�ود اعتباری�ة فیھ�ا ص�فة الثمنی�ة كامل�ة ولھ�ا                   : أوال
األحك��ام ال��شرعیة المق��ررة لل��ذھب والف��ضة م��ن حی��ث أحك��ام الرب��ا والزك��اة وال��سلم وس��ائر    

قرارا وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق من منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي             ..."(أحكامھا
 )١٣٤-١، القرارات ١٤-١رات للدو

  .١٥٦ص: نوازل الزكاة ) ١(
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      بع���د ع���رض آراء العلم���اء، وأدل���تھم، وم���ا ورد علیھ���ا م���ن    
مناقشات في حكم جریان الربا في األوراق النقدی�ة یت�ضح ل�ي أن�ھ               
لم یعد الذھب والفضة أثماًنا لألشیاء وقیًم�ا للمتلف�ات، وم�ن ث�م  ل�م                 
یصبحا نقدین في ھذه األیام، كما أصبحت العملة الورقیة ثمًنا، یتم       

بھ��ا كعمل��ة م��ستقلة  قائم��ة ب��ذاتھا كم��ا ك��ان ی��تم التعام��ل       التعام��ل 
بال��ذھب والف��ضة، وبھ��ا تق��ّوم األش��یاء ف��ي ھ��ذا الع��صر، وتطم��ئن    
النف�وس بتمویلھ�ا وادخارھ�ا، ویح�صل الوف�اء واإلب�راء الع�ام بھ��ا،        
رغم أن قیمتھا لیست في ذاتھا، وإنما ف�ي أم�ٍر خ�ارج عنھ�ا، وھ�و           

  .والتبادلحصول الثقة بھا، كوسیط في التداول 

وحیث إن ال�راجح ف�ي عل�ة جری�ان الرب�ا ف�ي ال�ذھب والف�ضة ھ�و                    
مطلق الثمنیة، وھي متحققة في العملة الورقی�ة، ف�یمكن الق�ول ب�أن      
القول بأن ھذه األوراق نقد ق�ائم بذات�ھ ل�ھ حك�م النق�دین م�ن ال�ذھب               
والف��ضة، فتج��ب الزك��اة فیھ��ا ویج��ري علیھ��ا الرب��ا بنوعی��ھ، ف��ضًلا  

ألول��ى ب��القبول ف��ي ھ��ذه الح��ال، ول��م یع��د إص��دار ، ھ��و ا)١(ون��سیئة
 -األوراق النقدی��ة وقبولھ��ا م��ستنًدا إل��ى تغطیت��ھ بال��ذھب أو الف��ضة  
 -حت��ى نق��ول إن ھ��ذه األوراق ب��دیال ع��ن النق��ود الذھبی��ة والف��ضیة   

وإنما تستمد ھذه األوراق قوتھا م�ن ق�وة اقت�صاد الدول�ة الم�صدرة                
تن�وع ثروتھ�ا، نع�م القلی�ل        لھا، وملكیتھا لمختلف وسائل اإلنت�اج، و      

منھا قد یغطى، وال یلزم أن یكون مغطى بذھب أو فضة كما سبق      
  .بیانھ

أن ال�دین ال�ذي یك�ون    : والمالحظ ف�ي عملی�ات التوری�ق الم�صرفي      
للم��صارف وغیرھ��ا م��ن المؤس��سات المالی��ة ل��دى الم��دینین وی��تم       
توریق��ھ یتمث��ل ف��ي الفل��وس أو النق��ود الورقی��ة ، ف��إذا قلن��ا ب��أن ھ��ذه   
النق��ود الورقی��ة أو الفل��وس مم��ا یج��ري فیھ��ا الرب��ا، وھ��و ال��راجح؛   
لت��وافر العل��ة فیھم��ا فإن��ھ ال یج��وز بی��ع ال��دین ف��ي ھ��ذه الح��ال لغی��ر  

                                                 
  .نفس المرجع) ٢(
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المدین؛ ألن الدین غیر مقبوض ف�ي ھ�ذه العملی�ات، وبی�ع الرب�وي               
بجن��سھ  ی��شترط فی��ھ التق��ابض، كم��ا أن ال��دین یب��اع ھن��ا بأق��ل م��ن    

  . ضل وربا النسیئة في ھذه الحالقیمتھ، فیجتمع ھنا ربا الف

وأما إذا قلنا بأن ھذه الفلوس واألوراق النقدیة غیر ربویة كما ھ�و             
عند بعض العلماء فإنھ ال یجوز عند المالكیة بیع الدین إال إذا كان             
البدل مساویا للدین في ھذه الحال أم�ا إذا ك�ان بی�ع ال�دین بأق�ل م�ن        

ذین ل�م ی�شترطوا التماث�ل ف�ي         خالفا للشافعیة ال�   . ثمنھ فإنھ ال یجوز   
  .البیع في ھذه الحال

  :أن یكون الدین مما یجوز بیعھ قبل قبضھ: الشــرط الثالث

     ال یج�وز بی�ع ال�دین لغی�ر الم�دین إذا ك�ان ھ�ذا ال�دین ال یج�وز          
  .بیعھ قبل قبضھ

فیجوز بیع الدین الذي علیھ إن كان ال�دین مم�ا           : "قال الشیخ علیش  
ت��رز بج��واز بیع��ھ قب��ل قب��ضھ م��ن طع��ام     واح... یب��اع قب��ل قب��ضھ 

  ).١.."(المعارضة

وق��د اختل��ف الفقھ��اء فیم��ا ال یج��وز بیع��ھ قب��ل الق��بض عل��ى النح��و     
  :التالي

  ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أنھ ال یج�وز بی�ع ك�ل               :الرأي األول 
  قبل قبضھ مطلقا " مطعوم"

، وسواء كان ربویا أم ال، )٢(سواء كان مكیال أو موزونا أو جزافا  
  .ا عدا المطعوم یجوز بیعھ قبل قبضھوم

  ) ٢(، والحنابلة في روایة)١(وممن ذھب إلى ھذا المالكیة
                                                 

 .٥/٤٦: منح الجلیل) ١(
  ).١/٩٩:المصباح المنیر.." (بیع الشيء ال یعلم كیلھ وال وزنھ : "الجزاف) ١(
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  :واستدلوا على ذلك بما یلي

 إن األصل في البیع الصحة والجواز؛ لعموم األدلة الدالة عل�ى            -١
مشروعیة البیع، ما لم یدل دلیل على خالف ذلك، وق�د ورد النھ�ي     

ضھ، فیبق��ى م��ا ع��داه عل��ى أص��ل  ع��ن بی��ع الطع��ام خاص��ة قب��ل قب��  
  .الجواز

 صلى اهللا   - أن النبي  - رضي اهللا عنھما   - ما روي عن ابن عمر     -٢
، وف�ي   )٣)( طعاما فال یبعھ حتى یقبضھ     ابتاعمن  ( قال   -علیھ وسلم 

  ).٤) (من ابتاع طعاما فال یبعھ حتى یستوفیھ( روایة 

ی��دل ھ��ذا الح��دیث عل��ى تخ��صیص الطع��ام بال��ذكر،    : وج��ھ الدالل��ة
ك بالنھي عن بیعھ قب�ل قب�ضھ س�واء ك�ان مك�یال، أموزون�ا، أو        وذل

  وسلم معدودا، أو جزافا؛ حیث لم یقــل  صلى اهللا علیھ 

                                                                                                                    
یعن�ي أن ك�ل ش�يء یج�وز بیع�ھ قب�ل قب�ضھ، إال مطل�ق الطع�ام ربوی�ا                : ".. قال الخرشي ) ٢(

ش��رح .."( ك��ھ الم��أخوذة بمعاوض��ة ف��ال یج��وز بیع��ھ قب��ل أن ی��ستوفیھ،   ك��ان أو غی��ره كالفوا
 بی���روت، –لمحم���د ب���ن عب���د اهللا الخرش���ي، دار الفك���ر للطباع���ة : مخت���صر خلی���ل للخرش���ي

٥/١٦٣.(  
قال آخرون ك�ل م�ا وق�ع علی�ھ اس�م طع�ام مم�ا یؤك�ل أو ی�شرب ف�ال           : ".. وقال ابن عبد البر   -

 أو ك�یال أو وزن�ا، وم�ا س�وى الطع�ام ف�ال       یجوز أن یباع حتى یقبض، وس�واء اش�ترى جزاف�ا        
وقد ذھب ھ�ذا الم�ذھب بع�ض الم�الكیین، وحك�اه ع�ن مال�ك وھ�ذا           .. بأس ببیعھ قبل القبض،     

ألب�ي عم�ر یوس�ف    : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألس�انید     .."(اختیار أبي بكر الوقار   
 الكبی�ر البك�ري، وزارة      محمد عب�د  ، مصطفى بن أحمد العلوي   : بن عبد اهللا عبد البر، تحقیق     

  ).١٣/٣٢٩ھـ،١٣٨٧ المغرب، –عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة
ونق�ل ع�ن أحم�د أن المطع�وم ال یج�وز بیع�ھ قب�ل قب�ضھ، س�واء ك�ان                 : " قال ابن قدام�ة   ) ٣(

مكیال، أو موزونا، أو لم یكن، وھذا یقتضي أن الطعام خاصة ال یدخل ف�ي ض�مان الم�شتري         
 روى عن أحمد أنھ أرخص في بی�ع م�ا ال یك�ال وال ی�وزن مم�ا ال          حتى یقبضھ، فإن الترمذي   
األصح ع�ن أحم�د ب�ن حنب�ل أن ال�ذي یمن�ع       : قال ابن عبد البر  ... یؤكل وال یشرب قبل قبضھ    

  ).٤/٨٣: المغني..."( من بیعھ قبل قبضھ ھو الطعام،
ة، أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب البی�وع ، ب�اب م�ا ی�ذكر ف�ي ب�ع الطع�ام والحك�ر                       ) ١(
  .٣/١١٦١، ومسلم في صحیحھ، كتاب البیوع، باب بطالن المبیع قبل القبض، ٣/٦٨
أخـــرجھ البخاري في صحیحــــھ، كتاب البیوع ، باب الكیــــ�ـل عل�ى الب�ائع والمعط�ي،                 ) ٢(
  .٣/١١٦٠، ومسلم في صحیحھ ، كتاب البیوع، باب بطالن المبیع قبل القبض، ٣/٦٧
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، فوج�ب أن یك�ون م�ا ع�داه م�ن حی�وان أو ع�رض                 جزافا وال كیال  
  ).١(یجوز بیعھ قبل قبضھ

  :وقد اعترض على ذلك بوجوه ثالثة

و مختل��ف ف���ي  ، وھ���)٢(إن ھ��ذا احتج���اج بمفھ��وم المخالف��ة   : أولھ��ا 
  ).٣(حجیتھ

بأن مفھوم المخالفة وإن كان ض�عیف الحجی�ة    : وقد أجیب عن ذلك   
إال أن ھذا ال ینفي صحة االحتجاج بھ إذا ل�م یعارض�ھ دلی�ل أق�وى            

  ).٤(منھ، ویتأكد ذلك إذا اعتضد بالبراءة األصلیة

إن ثبوت المنع ف�ي الطع�ام ب�النص، وف�ي غی�ره إم�ا بقی�اس                 : ثانیھا
وال أحسب ك�ل ش�يء إال   "ن ابن عباس أنھ قال   النظیر كما صح ع   

                                                 
ث��م یتأك��د م��ا : "..وق��ال القراف��ي. ٢/٧٨:  الفواك��ھ ال��دواني ،١٣/٣٢٩: التمھی��د: ینظ��ر) ٣(

أن : ع�ن بی�ع الطع�ام حت�ى ی�ستوفى، ومفھوم�ھ           - صلى اهللا علیھ وسلم      -ذكرناه بمفھوم نھیھ  
: ال�ذخیرة ..." (غیر الطعام یج�وز بیع�ھ وم�ا ال توفی�ة فی�ھ ك�ذلك فیج�وز الج�زاف م�ن الطع�ام              

 بی�روت، الطبع�ة   -دار الغ�رب اإلس�المي  لشھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س، ال�شھیر ب�القرافي،            
  ).٥/١٣٥م١٩٩٤األولى، 

إثبات نقیض حكم المنطوق للم�سكوت، وی�سمى دلی�ل الخط�اب؛            : " مفھوم المخالفة ھو  ) ٤(
: البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ     " (ألن دلیلھ من جنس الخطاب، أو ألن الخط�اب دال علی�ھ          

ادر الزركشي، دار الكتبي، الطبع�ة األول�ى،   ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد ابن عبد اهللا بن بھ    
 ).٥/١٣٢م، ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤

ال��شافعي، ومال��ك، ) مفھ��وم المخالف��ة(أثبت��ھ : ق��ال اآلم��دي: " ق��ال نج��م ال��دین الط��وفي ) ٥(
وأحم��د، واألش��عري، وجماع��ة م��ن الفقھ��اء والمتكلم��ین، وأب��و عبی��دة، وجماع��ة م��ن أھ��ل       

 أب�و بك�ر، واب�ن س�ریج، والقف�ال، وال�شاشي،         العربیة، ونفاه أبو حنیفة وأصحابھ، والقاضي     
لنجم الدین سلیمان بن عبد الق�وي ب�ن الك�ریم       : شرح مختصر الروضة  " (وجمھور المعتزلة 
عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي، مؤس��سة الرس��الة، الطبع��ة  األول��ى،   : الط��وفي، تحقی��ق

  ).١/٢٧٣: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة: وینظر). (٢/٧٢٥م، ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧
أن ال یع�ارض بم�ا یقت�ضي        : ومنھ�ا :..للقول بمفھ�وم المخالف�ة ش�روط      : " قال الزركشي ) ١(

: البح��ر المح��یط .." ( خالف��ھ، فیج��وز ترك��ھ ب��نص ی��ضاده وبفح��وى مقط��وع ب��ھ یعارض��ھ،      
بی��ع ال��دین وتطبیقات��ھ المعاص��رة، المرج��ع ال��سابق،    :(، وینظ��ر)١٣٩المرج��ع ال��سابق، ص 

  ).٢٧٤ص
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، أو بقی���اس األول���ى؛ ألن���ھ إذا نھ���ى ع���ن بی���ع  )١"(بمنزل���ة الطع���ام
الطع��ام قب��ل قب��ضھ م��ع كث��رة الحاج��ة إلی��ھ وعمومھ��ا فغی��ر الطع��ام  

  ).٢(بطریق األولى

 إن تخصیص الشيء بالــــــــذكر ال ی�دل عل�ى أن الحكـــ�ـم             :ثالثھا
   قال فیما عداه بخالفھ؛ فقــــد

، وذلك ال یدل على أن�ھ یج�وز         )٣)(فال تظلموا فیھن أنفسكم   (تعالى  
 رض�ي اهللا    -ذلك في غیر األشھر الحرم، كیف وقد قال ابن عباس         

  ).٤"(وأحسب كل شيء مثلھ: " بعد روایتھ-عنھ

بأن النھي عن بیع الطعام قب�ل الق�بض ش�رع          : وقد أجیب على ذلك   
 تعق�ل علت�ھ، وإنم�ا     محض وتعبد صرف، ال یفھم المعن�ى فی�ھ، وال         

یك���ون اإللح���اق عن���د فھ���م العل���ة، وعق���ل المعن���ى، فیرك���ب علی���ھ    
  ).٥(مثلھ

بأن األصل في األحكام التعلیل ال : وقد اعترض على ذلك
، وال یصـار فیھا )١(، خاصة فیما كان من باب العادات)٦(التعبد

                                                 
حھ، كت���اب البی���وع، ب���اب بط���الن بی���ع المبی���ع قب���ل الق���بض،  أخرج���ھ م���سلم ف���ي ص���حی) ٢(
، وأب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب البی��وع، ب��اب ف��ي بی��ع الطع��ام قب��ل أن ی��ستوفى،          ٣/١١٦٠
  .٥/٤٣٦، وأحمد في مسنده، ٣/٢٨١
 بی����روت، الطبع����ة  –دار الكت����ب العلمی����ة  : حاش����یة اب����ن الق����یم م����ع ع����ون المعب����ود   ) ٣(

 .٩/٢٧٨ھـ، ١٤١٥الثانیة،
  ).٣٦(آیة رقم : توبةسورة ال) ١(
أدلة الخصوم عامة في الطعام وغیره، والقاعدة       : "... ، وقال القرافي  ١٣/٨:المبسوط)  ٢(

 ).٥/١٣٥: الذخیرة..."(أن ذكر بعض أنواع العموم ال یخصصھ: األصولیة
لمحم��د ب��ن عب��د اهللا أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي، َدار  : الم��سالك ف��ي ش��رح موط��أ مال��ك: ینظ��ر) ٣(

، ٢/٧٨: ، الفواك��ھ ال��دواني٦/٢١ م،٢٠٠٧ -ھ��ـ١٤٢٨مي، الطبع��ة األول��ى، الَغ��رب اإلس��ال
 .١/٢٧٥..: بیع الدین وتطبیقاتھ

األصل في األحكام التعلیل، فمھما أمكن جعل الحكم معلال ال یجعل :"قال الطوفي) ٤(
لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي، : شرح مختصر الروضة"(تعبدا

-ھـ ١٤٠٧هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة  األولى ،عبد ا: تحقیق
 ).٣/٤١١م، ١٩٨٧
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، وفي النھي عن )٢(إلى القــول بالتعبد إال إذا تعــذر التعلیل
ــع الطعام قبل القبض ال یتعـــــذر التعلیل بوصف مناسب، بیــــ

بل عــلل بأكثر من وصف، فالواجب ترجیح أحد ھذه األوصاف 
  ).٣(ال المصیر إلى القول بالتعبد

رأیت :" أنھ قال- رضي اهللا عنھما- ما روي عن ابن عمر-٣
 –الذین یشترون الطعـام مجازفة یضربون على عھد رسول اهللا

  ). ٤"(أن یبیعوه حتى یؤوه إلى رحالھم- لیھ وسلمصلى اهللا ع

یدل ھذا الحدیث على أن الصحابة كانوا یؤمرون إذا : وجھ الداللة
ابتاعوا الطعام جزافا أن ال یبیعوه حتى یقبضوه وینقلوه من 
موضعھ، وقد ذكر أمر الجزاف في ھذا الحدیث عن نافع حفاظ 

فال وجھ للفرق متقنون، ورواه أیضا سالم عن ابن عمر، قالوا 
  ).٥(بین الجزاف والمكیل والموزون

 إن الفقھاء نصوا على أكثر من تعلیل لنھي الشارع عن بیع -٤
  :الطعام قبل القبض، منھا

                                                                                                                    
مشھور بن حسن آل :إلبراھیم بن موسى اللخمي الشھیر بالشاطبي، تحقیق: الموافقات) ٥(

  )٢/٥٢٣م، ١٩٩٧/ ھـ١٤١٧سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى 
 لھا علل، لكن عقولن�ا تق�صر أحیاًن�ا ع�ن إدراك     كل أحكام اهللا: (قال أبو المنذر المنیاوي ) ٦(

ل�یس لن�ا   :  یعن�ي -ھذه العلة وإذا قصرت عقولنا ع�ن إدراك ھ�ذه العل�ة، ن�سمي الحك�م تعب�دًیا                 
فیھ إال التعبد فقط، وأحیانا یلج�أ اإلن�سان إل�ى الق�ول بالتعب�د س�ًدا للب�اب، وھ�ذا ح�سن؛ یعن�ي             

ي حكمتھ�ا فھ�و أح�سن بكثی�ر م�ن محاول�ة            اللجوء إلي الق�ول بالتعب�د ف�ي الم�سائل الت�ي تخف�             
ألب��ي : ال��شرح الكبی��ر لمخت��صر األص��ول م��ن عل��م األص��ول .."( إثب��ات عل��ة ق��د تك��ون علیل��ة 

 -ھ�ـ  ١٤٣٢المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي، الطبعة األولى،          
  ).٥١٢-٥١١م، ص٢٠١١

 .٢٧٦-٢٧٥/ ١: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة) ١(
، ١٢/٢٣٦ ب��ن عم��ر رض��ي اهللا عنھم��ا،    خرج��ھ الب��زار ف��ي م��سنده، م��سند عب��د اهللا     أ) ٢(

وأخرج��ھ البخ��اري ع��ن س��الم ع��ن أبی��ھ، ف��ي كت��اب البی��وع، ب��اب م��ا ی��ذكر ف��ي بی��ع الطع��ام       
  .٣/٦٨والحكرة، 

  .١٣/٣٣٨: التمھید) ٣(
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 إن غرض الشارع من النھي عن بیع الطعـــام قبل قبضھ ھو - أ
سھــــــولة الوصول إلى الطعام؛ لیتوصل إلیھ القوي والضعیف، 

لربما خفي على الناس إمكان شرائھ من ولو جاز قبل قبضھ 
مالكھ ویتم بیعھ خفیة، فلم یتوصل إلیھ الفقیر، وألجل نفع نحو 

  ).١(الكیال والحمال

 كما قیل بأن الطعام غذاء لإلنسان، وحافظا على بنیتھ -ب
الشریفة لطاعة اهللا تعالى، وسبب العون على السعادة في الدنیا 

هللا بكثیر شروطھ، وھذا ھو واآلخرة، فكل ما شرف قدره عظمھ ا
شأن الشرع في كل ما عظم خطره، كالنكاح سبب العفاف 
واستمرار النسل والمكاثرة بھذه األمة الشریفة، فاشترط الشرع 

  ).٢(فیھ الولي والصداق وغیرھما؛ تفخیما لقدره

بأن ھذا التعلیل إنما یشكل علیھ بالقرض : وقد اعترض على ذلك
؛ )٣(وأعطیات الناس من بیت المالوالھبة والصدقة والمیراث 

حیث یجوز بیع الطعــام المستفاد من ھـــــذه األوجھ قبل قبضھ، 
ولو كانت العلة فیھ ما ذكر لكانت ھـــذه التصرفات كالبیع في 

  ).٤(الحكم

ب�أن ھ�ذه كلھ�ا اش�تركت ف�ي معن�ى اإلح�سان              : وقد أجیب ع�ن ذل�ك     
  والمعروف، فوسع الشرع فیھا 

  ).٥(وف لیكثر وقوعھتسھیال لطرق المعر

                                                 
 .٧٨/ ٢: الفواكھ الدواني) ٤(
  .٥/١٤٨: الذخیرة) ١(
  .نفس المرجع) ٢(
 .١/٢٧٨: تطبیقاتھ المعاصرةبیع الدین و) ٣(
  .٥/١٤٧: الذخیرة) ٤(
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 كما قیل بأن النھي معلل بالعینة، وھي سلف في أكثر منھ، -ج
  ).١(فیتوسلون لھ بذلك فلما كثر ذلك في الطعام نھي عنھ

أن صاحب العینة یرید أن یدفع دنانیر في أكثر منھا : "وبیان ذلك
نقدا أو إلى أجل، فإذا علم بالمنع في ذلك توصل إلیھ بأن یبیع كر 

ینار، ثم یبتاعھ بنصف دینار دون استیفاء وال قصد لبیعھ حنطة بد
وال البتیاعھ، فلما كثر ھذا وكانت األقوات مما یتعامل بھا في 
كثیر من البالد وال سیما في بالد العرب، وكان ذلك مما یقصد 
لھذا المعنى كثیرا لمعرفة جمیع الناس لثمنھ وقیمتھ ووجود أكثر 

 في صحة توالي البیع فیھا تخلل الناس لھ منع ذلك فیھا، وشرط
القبض واالستیفاء؛ ألن ذلك نھایة التبایع فیھا وإتمام العقد 
ولزومھ، ولم یشترط ذلك في سائر المبیعات؛ ألنھ لم یتكرر 
تعامل أھل العینة بھا؛ ألن ثمنھا یخفى في األغلب ویقل 

  ).٢..."(مشتریھا

ارع من بأنھ إذا كان ھذا ھو غرض الش: وقد اعترض على ذلك
النھي فیفھم منھ أنھ إذا ظھرت السالمة بأن ال یكون المتبایعان 

  ).٣(من أھل العینة جاز بیع الطعام قبل قبضھ

بأن المذھب كلھ على المنع وإن ظھرت : وقد أجیب على ذلك
  ).٤(السالمة من القصد لذلك

                                                 
 .نفس المرجع) ٥(
ألب��ي الولی�د س��لیمان ب�ن خل��ف الب�اجي، دار الكت��اب اإلس��المي،    : المنتق�ى ش��رح الموط�أ  ) ١(

  .٤/٢٨٠ الطبعة الثانیة،-القاھرة 
أن ھ��ذه عق��ود مبنی��ة  : " .. وق��ال الب��اجي. ١٤٨-١٤٧المرج��ع ال��سابق، ص: ال��ذخیرة) ٢(

وف والمواصلة دون المغابنة والمكای�سة الت�ي لم�ضارعتھا من�ع بی�ع الطع�ام قب�ل            على المعر 
استیفائھ؛ وذلك أنھ منع لمشابھتھ العینة، فإذا وقعت ھذه العقود عل�ى وج�ھ الرف�ق وعری�ت                

  )٢٨١المرجع السابق، ص: المنتقى.."(من المغابنة والمكایسة كانت مباحة كالقرض
  . الصفحةالمرجع السابق، نفس:  الذخیرة) ٣(



 - ١٨٧٨ -

 إن ھالك الطعام یحتمل قبل القبض، فینفسخ العقد، فیكون -٧
  ).١(ن عقود الغررالعقد الثاني م

بأن األصل  السالمة وبقاء الطعام وتلفھ : وقد اعترض على ذلك
  ).٢(نادر

إلى أنھ ال یجوز بیع ) ٣( ذھب المالكیة في روایة:الرأي الثاني
المطعوم قبل قبضھ إذا كان ربویا فقط، أما ما ال یجري فیھ الربا، 

  .وكذا غیر المطعومات فإنھ یجوز بیعھا قبل قبضھا

 - رضي اهللا عنھما-بما روي عن ابن عمر: وا على ذلكواستدل
من ابتاع طعاما فال یبعھ (  قال- صلى اهللا علیھ وسلم-أن النبي

  ). ٤)(حتى یستوفیھ

یدل ھذا الحدیث على أن النھي عن بیع الطعام قبل : وجھ الداللة
دون غیرھا من ) وھي مطعوم ربوي(االستیفاء خاص بالحنطة
لطعام إذا أطلقت فإنما یفھم منھا بعرف المطعومات؛ ألن لفظة ا

مضیت إلى : "اللغة الحنطة دون غیرھا، ولذلك لو قال رجل
لم یفھم منھ إال سوق الحنطة، وھذا عند من یرى " سوق الطعام

  ).٥(التخصیص بعرف اللغة 

                                                 
  .١٤٨ص: المرجع السابق)٤(
  .٥/١٤٨: الذخیرة) ٥(
أن�ھ  : إح�داھما : وأما ما ال یجري فیھ الربا فعن مالك في ذلك روایت�ان         : "... قال الباجي ) ١(

ال یجوز بیعھ قبل قبضھ وھو المشھور من المذھب،  وروى ابن وھب عن مال�ك أن�ھ یج�وز     
  ).٣/١٦٣: بدایة المجتھد: (ا، وینظر أیض)٤/٢٧٩:المنتقى.."(بیعھ قبل قبضھ

  .٧٠ص: سبق تخریجھ) ٢(
  . ٦/١١٢: المرجع السابق، نفس الصفحة، المسالك شرح موطأ مالك: المنتقى: ینظر) ٣(

ألن اس�م  :م�ن أی�ن خص�صتم القم�ح ب�ذلك دون س�ائر الطع�ام؟ قلن�ا            : فإن قیل : (وقال ابن حزم  
 ال یطل�ق ھ�ذا إال عل�ى    -لی�ھ وس�لم   ص�لى اهللا ع    -الطعام في اللغة التي بھ�ا خاطبن�ا رس�ول اهللا          
  ). ٤٧٨-٧/٤٧٧:المحلى..." (القمح وحده، وإنما یطلق على غیره بإضافة

ق�ال اب�ن دقی�ق العی�د ال�صواب التف�صیل ب�ین الع�ادة الراجع�ة إل�ى الفع�ل                : "...وقال الزركشي 
وإلى القول، فما رجع إلى الفعل یمكن أن یرجح فی�ھ العم�وم عل�ى الع�ادة مث�ل أن یح�رم بی�ع                   
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بأنھ یصح االحتجاج بھذا الحدیث أیضا : وقد اعترض على ذلك
  على عدم جواز بیع الطعام 

قبضھ سواء كان ربویا أو غیره على قول من یمنع كلھ قبل 
  ).١(التخصیص بعرف اللغة

، والحنابلة في )٢( ذھب المالكیة في روایـة:الــــرأي الثالث
أي (إلى أنھ ال یجــــوز بیع كل مطعوم بیع على التوفیة) ٣(روایة

قبل القبض، وما عدا ذلك یجوز ) مكیال أو موزونا أو معدودا

                                                                                                                    
وأم�ا م�ا   . الطعام بالطعام، وتكون العادة بیع البر، فال یخص عموم اللفظ بھذه الع�ادة الفعلی�ة     

یرجع إلى القول فمثل أن یكون أھل العرف اعتادوا تخ�صیص اللف�ظ ب�بعض م�وارده اعتی�ادا          
ی��سبق ال��ذھن فی��ھ إل��ى ذل��ك الخ��اص، ف��إذا أطل��ق اللف��ظ الع��ام فیق��وى تنزیل��ھ عل��ى الخ��اص       

اھر أن��ھ إنم��ا ی��دل ب��اللفظ عل��ى م��ا س��اغ اس��تعمالھ فی��ھ، ألن��ھ المتب��ادر إل��ى   المعت��اد؛ ألن الظ��
ال�سبكي، لب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د             تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج ال�دین      .."( الذھن

 توزی��ع المكتب��ة  –اهللا ب��ن بھ��ادر الزرك��شي، مكتب��ة قرطب��ة للبح��ث العلم��ي وإحی��اء الت��راث      
 )٢/٧٩٥ م، ١٩٩٨ -ھـ١٤١٨المكیة، الطبعة األولى، 

ال یج����وز :" وق����ال الخطی����ب البغ����دادي. ٦/١١٢:  الم����سالك٤/٢٧٩:المنتق����ى: ینظ����ر) ١(
 ف�ي ق�ول   -وإنم�ا وض�ع  ، تخصیص العموم بالعرف والعادة؛ ألن الشرع لم یوضع على العادة      

وذل�ك ال  ، وف�ي ق�ول الب�اقین عل�ى م�ا أراد اهللا ع�ز وج�ل           ، على حسب المصلحة  -بعض الناس 
ألبي بكر أحمد ب�ن عل�ي ب�ن مھ�دي الخطی�ب البغ�دادي،               : فقیھ والمتفقھ ال" (یقف على العادة  

ه، ١٤٢١ ال�سعودیة، الطبع�ة الثانی�ة،    –عادل بن یوسف الغرازي، دار ابن الجوزي   : تحقیق
١/٣١٠.(  
الطعام بكیل أو وزن أو  ..ومحل منع بیع الطعام قبل قبضھ إذا أخذ       : " قال الشیخ علیش  ) ٢(

 قبل قبضھ على األصح؛ لقب�ضھ ب�نفس ش�رائھ لع�دم التوفی�ة،       عد، فیجوز بیع المأخوذ جزافا    
حاش�یة  : ( وینظ�ر ) ٢٤٧:م�نح الجلی�ل   ..."( فلیس فیھ توالي عقدتي بیع لم یتخللھما ق�بض،        

  ).٢/٧٨: الفواكھ الدواني) ٣/١٥٢:الدسوقي
ومن اشترى مكیًال أو موزونًا لم یجز لھ بیعھ حتى یقبضھ ف�ي ظ�اھر    : "قال ابن قدامة  )  ٣(

: وع�ن أحم�د   ...  والخرقي، وما عداھما یج�وز بیع�ھ قب�ل الق�بض           - رضي اهللا عنھ   -أحمدكالم  
لموفق ال�دین   : الكافي في فقھ اإلمام أحمد    .."(أن المنع من البیع قبل القبض یخص المطعوم       

عب�د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن قدام��ة، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي دار الكت��ب العلمی��ة،  
  ).٢/١٧م، ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤الطبعة األولى، 
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سحاق، وابن حبیب، وعبد العزیز بن أبي سلمة، وبھ قال إ. بیعھ
  ).١(وربیعة

  :واستدلوا على ذلك بما یلي

ف��أوف لن��ا الكی��ل وت��صدق علین��ا إن اهللا یج��زي    : ( قول��ھ تع��الى -١
وإذا ك������الوھم أو وزن������وھم :( وقول������ھ تع������الى). ٢)(المت������صدقین

  ).٣)(یخسرون

ت��دل ھات��ان اآلیت��ان عل��ى أن االس��تیفاء والق��بض ال     : وج��ھ الدالل��ة 
  ).٤(یكون إال  بالكیل أو الوزن

 ص�لى   – أن النب�ي   - رض�ي اهللا عنھم�ا     - ما روي ع�ن اب�ن عم�ر        -٢
  من " قال -اهللا علیھ وسلم

  ). ٥"(ابتاع طعامًا فال یبعھ حتى یستوفیھ

یدل ھذا الحدیث بصریحھ على من�ع بی�ع الطع�ام قب�ل       : وجھ الداللة 
بمفھوم�ھ  قبضھ، وھذا ال یخلو م�ن كون�ھ مك�یًال أو موزون�ًا، وی�دل        

  ).٦(على حل بیع ما عداه

                                                 
كل شيء ال یكال، وال یوزن فال بأس ببیع�ھ          : وقال أبو عبید، وإسحاق   : " قال ابن رشد  ) ١(

قبل قبضھ، فاشترط ھؤالء القبض في المكیل، والموزون، وبھ قال ابن حبیب، وعبد العزیز             
: بدای��ة المجتھ��د ..."( ب��ن أب��ي س��لمة، وربیع��ة، وزاد ھ��ؤالء م��ع الكی��ل وال��وزن المع��دود        

٣/١٦٣.(  
  ).٨٨(آیة رقم : سورة یوسف) ٢(
  ).٣(آیة رقم : سورة المطففین) ٣(
  .١٣/٣٢٩:التمھید ) ٤(
 .٧٠ص: سبق تخریجھ) ٥(
  .١٣/٣٢٩: التمھید) ٦(
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 أن رس�ول    -رض�ي اهللا عنھم�ا    – ما روي عن عبد اهللا بن عمر         -٣
نھ�ى أن یبی�ع أح�د طعام�ا اش�تراه بكی�ل           "- صلى اهللا علیھ وسلم    -اهللا

  حتى 

  ).١"(یستوفیھ

یدل بمفھومھ على   " اشتراه بكیل " یدل قول ابن عمر      :وجھ الداللة 
  ). ٢(أن الجزاف بخالفھ

بأن ھذا الحدیث خاص بما تم شراؤه ك�یال  : ى ذلكوقد یعترض عل  
في أنھ ال یجوز بیعھ قبل استیفائھ، وھذا ال یدل على عدم اش�تراط    
القبض فیما عداه؛ ألن سائر الفقھ�اء ل�م یفرق�وا ب�ین الطع�ام المبی�ع                 
جزافا والطعام المبیع كیال في أن�ھ ال یج�وز لمبتاع�ھ أن یبی�ع ش�یئا               

كیال أو وزنا أن یكال عل�ى مبتاع�ھ   منھ قبل القبض، فقبض ما بیع       
أو یوزن علیھ، وقبض ما اشترى جزاف�ا أن ینقل�ھ مبتاع�ھ ویحول�ھ               

  ).٣(من موضعھ، فیكون ذلك قبضا لھ كسائر العروض

نھ�ى رس�ول   : " أن�ھ  ق�ال  - رض�ي اهللا عن�ھ  - ما روي ع�ن ج�ابر      -٤
 ع���ن بی���ع الطع���ام حت���ى یج���ري فی���ھ  - ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم-اهللا

  ).٤"(ائع، وصاع المشتريالصاعان، صاع الب

                                                 
أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب البی��وع، ب��اب ف��ي بی��ع الطع��ام قب��ل أن ی��ستوفى،           ) ١(
یع ما اشترى من الطعام بكیل ، والنسائي في سننھ، كتاب البیوع ، باب النھي عن ب      ٣/٢٨١

، والبیھقي في السنن الكبرى، كت�اب البی�وع ، ب�اب ق�بض م�ا ابتاع�ھ       ٧/٢٨٦حتى یستوفى،  
 .٥/٥١٢كیال باالكتیال، 

 .١٣/٣٢٩: التمھید) ٢(
 .٣٣٧ص: نفس المرجع) ٣(
باب النھي عن بیع الطعام قبل ما لم یق�بض،   أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب البیوع،   ) ٤(
، والبیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى،  ٣/٣٩٠، وال��دار قطن��ي ف��ي س��ننھ، كت��اب البی��وع،  ٢/٧٥٠

ث�م ال یب�رأ حت�ى      ، كتاب البیوع، باب الرج�ل یبت�اع طعام�ا ك�یال ف�ال یبیع�ھ حت�ى یكتال�ھ لنف�سھ                    
 .٥/٥١٤یكیلھ على مشتریھ، 
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ی��دل ھ��ـذا الح��دیث عل��ى أن��ھ إذا ت��م شـ��ـراء ال��شـيء   : ج��ھ الدالل��ةو
مكایلة، وتم قبضـھ، ثم باعــھ المشتري األول، لم یجــــ�ـز ت�سلیمھ            

  للمشتري الثاني بالكیل األول حتى یكیلــــھ؛ لتفادي ما 

یمكن من ال�نقص بإع�ادة الكی�ل إلذھ�اب الخ�داع، وھ�ذا دلی�ل عل�ى                  
  ).١(ھ ال یجوز بیع الجزافأن

 إن الجزاف ُیَرى فیكفي فیھ التخلیة، واالستیفاء إنم�ا یك�ون ف�ي     -٥
  ).٢(مكیل أو موزون

 إن الطعام المنھي عن بیعھ قبل قب�ضھ ال یك�اد یخل�و م�ن كون�ھ        -٦
مك��یال، أو موزون��ا، أو مع��دودا، فتعل��ق الحك��م ب��ذلك كتعل��ق رب��ا        

  ).٣(الفضل بھ

إل�ى أن�ھ م�ن    ) ٤(ة ف�ي ال�صحیح عن�دھم     الرأي الرابع ذھ�ب الحنابل�     
س�واء ك�ان مطعوم�ا أو غی�ر مطع�وم  ال             -اشترى مكیال أو موزونا   

  .یجوز لھ أن یبیعھ قبل القبض

وقد روي ھ�ذا الق�ول ع�ن عثم�ان ب�ن عف�ان، وس�عید ب�ن الم�سیب،                    
والحسن البصري، والحكم بن عتیبة، وحماد بن أبي سلیمان، وب�ھ           

  ).٥(قال إسحاق بن راھویھ

                                                 
ألحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل      : ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري   : ینظ��ر) ١(

لمحم��د ب��ن إس��ماعیل   : س��بل ال��سالم ، ٤/٣٥١، ١٣٧٩ بی��روت، - دار المعرف��ةالع��سقالني،
  .٢/١٩، الصنعاني، دار الحدیث

  .٥/١٨٨: المرجع السابق، نفس الصفحة، نیل األوطار: فتح الباري: ینظر) ٢(
  .٤/٨٣: المغني) ٣(
أن��ھ س��واء ك��ان   ) وم��ن اش��ترى مك��یال أو موزون��ا   (ظ��اھر قول��ھ  : "....ق��ال الم��رداوي ) ٤(

: اإلن��صاف "( وھ��و ص��حیح، وھ��و الم��ذھب، وعلی��ھ األص��حاب     . م��ا أو غی��ر مطع��وم  مطعو
٤/٤٦٠(  
   .١٣/٣٣٠: التمھید ) ٥(
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بالقی���اس عل���ى الطع���ام؛ حی���ث إن  الطع���ام  : وا عل���ى ذل���كواس���تدل
المنصوص علیھ في األحادیث أصلھ الكیل والوزن، فكل مكیل أو          

  ).١(موزون فذلك حكمھ 

، وأب�و یوس�ف ومحم�د ب�ن         )٢(ذھب ال�شافعیة  : الــــــــرأي الخامس 
  ، والحنابلــــــــــــــة في )٣(الحسن 

 مبی��ع قب��ل الق��بض مطلق��ا، إل��ى أن��ھ ال یجـ��ـوز بی��ع كـ��ـل ) ٤(روای��ة
س���واء ك���ـان مطعوم���ا، أو غی���ر مطع���وم، مك���یال، أو موزون���ا، أو 

  .معدودا، أو جزافا، عقارا، أو منقوال

  :واستدلوا على ذلك بما یلي

ق��ال رس��ول :  ق��ال- رض��ي اهللا عن��ھ- م��ا روي ع��ن اب��ن عب��اس-١
م���ن ابت���اع طعام���ا ف���ال یبع���ھ حت���ى   "- ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم -اهللا

  ).٥"(وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام: "بن عباس، قال ا"یقبضھ

وأح��سب ك��ل ش��يء بمنزل��ة    "  إن ق��ول اب��ن عب��اس  :وج��ھ الدالل��ة 
 –ھ��و تفق��ھ من��ھ وفھم��ھ للم��راد والمغ��زى م��ن ك��الم الن��ي  " الطع��ام

 وأن المقصود من ذلك أن�ھ ال یج�وز بی�ع أي         -صلى اهللا علیھ وسلم   

                                                 
  .نفس المرجع) ٦(
أن غی�ر الطع�ام كالطع�ام، ف�ال یج�وز بیع�ھ قب�ل قب�ضھ، ف�إن             : مذھبنا: "....قال العمراني ) ١(

 البی�ان ..."( نومحم�د ب�ن الح�س   - رض�ي اهللا عنھم�ا   –لم یصّح، وبھ قال اب�ن عب�اس     .. باعھ
قاس��م محم��د : ألب��ي الح��سین یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر العمران��ي، تحقی��ق  : ف��ي م��ذھب ال��شافعي

  ).٥/٦٨:  جدة–النوري، دار المنھاج 
وكذلك ما سوى الطعام من المنقوالت ال یج�وز بیع�ھ قب�ل الق�بض     : " ... قال السرخسي ) ٢(

ة وأب�ي یوس�ف اآلخ�ر رحمھم�ا         أما بیع العقار قبل القبض یجوز في قول أبي حنیف         ....عندنا،
-١٣/٨: المبسوط"( اهللا، وال یجوز في قولھ األول وھو قول محمد والشافعي رحمھما اهللا              

٩.(  
  ).٢/١٨:الكافي ..."(أن كل مبیع ال یجوز بیعھ قبل قبضھ: وعنھ: ".... قال ابن قدامة) ٣(
لق���بض، أخرج���ھ م���سلم ف���ي ص���حیحھ، كت���اب البی���وع، ب���اب بط���الن بی���ع المبی���ع قب���ل ا  ) ٤(
٣/١١٦٠ .  
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ع�د ھ�ذا   ، وعم�وم األحادی�ث ال�واردة ب   )١(سلعة اشتریت قبل قبضھا 
  .الدلیل تؤكد ھذا المعنى

قال رسول :  أنھ قال- رضي اهللا عنھ– ما روي عن ابن عباس-٢
إني قد بعثتك إلى :"  لعتاب بن أسید-  صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا

وأھل مكة فانھھم عن بیع ما لم یقبضوا،أو ربح ما لم ، أھل اهللا
وعن بیع ، وعن شرطین في بیع، وعن قرض وبیع، یضمنوا
  ).٢"(وسلف

 یدل ھذا الحدیث  على عدم جواز بیع أي مبیع قبل :وجھ الداللة
قبضھ سواء كان طعاما أو غیره، مكیال أو موزونا أو معدودا أو 

  :من وجھین) ٣(جزافا، عقارا أو منقوال

  ما لم ( في قـــــولھ صلى اهللا علیھ وسلم ) ما( إن كلمة :أولھما

                                                 
ألحمد بن محمد بن    :، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري     ٢/١٩: سبل السالم : ینظر) ١(

أب��ى بك��ر ب��ن عب��د المل��ك الق��سطالني، المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة، م��صر، الطبع��ة ال��سابعة،     
ألبي الفضل زین الدین عب�د ال�رحیم ب�ن     : ، طرح التثریب في شرح التقریب     ٤/٥٧ھـ،١٣٢٣

  .٦/١١٤اقي، دار إحیاء التراث العربي، الحسین العر
، أخـرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كت�اب البی�وع، ب�اب النھ�ي ع�ن بی�ع م�ا ل�م یق�بض                     ) ٢(

، والطبراني في المعجم األوسط، باب الم�یم، م�ن اس�مھ مق�دام،              ٥/٥١١وإن كان غیر طعام،   
٩/٢١.  
ن فل�یس ل�ھ أن یبیع�ھ حت�ى       وبھ�ذا نأخ�ذ، فم�ن ابت�اع ش�یئا كائن�ا م�ا ك�ا               : "قال ال�شافعي    ) ٣(

ع�ن  "یقبضھ، وذلك أن من باع ما لم یقبض فقد دخل ف�ي المعن�ى ال�ذي ی�روي بع�ض الن�اس                 
 أنھ قال لعتاب بن أسید حین وجھ�ھ إل�ى أھ�ل مك�ة انھھ�م ع�ن       - صلى اهللا علیھ وسلم-النبي  

عي، ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس بن ال�شاف      : األم"( بیع ما لم یقبضوا وربح ما لم یضمنوا       
  ).٣/٧٠م، ١٩٩٠/ھـ١٤١٠ بیروت،–دار المعرفة 
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یشمل كل شيء بیع قبل للتعمیم فیما ال یعقــل، ف) یقبضــوا
  ).١(قبضھ

 نھیھ صلى اهللا علیھ وسلم عن ربح ما لم یضمن، وبیع :ثانیھما
ما لم یضمن، وما لم یقبضھ المشتري من جمیع األشیاء كلھا 
وضاع وھلك فمصیبتھ عندھم من البائع وضمانھ منھ، وما كان 

  ).٢(ضمانھ من البائع فال یجوز لمشتریھ عندھم بیعھ قبل قبضھ 

بأن ھذا الحدیث روي عن یحي : اعترض على ھذا الحدیثوقد 
بن بكیر عن  یحي بن صالح عن إسماعیل ابن أمیة عن عطاء 

ولم یرو ھذا الحدیث عن إسماعیل ابن أمیة إال ، بن أبي رباح
یحیى ابن صالح، وال عن عطاء إال إسماعیل، تفرد بھ یحیى بن 

 األیلي وھو تفرد بھ یحیى بن صالح: وقال البیھقي).  ٣(بكیر
  ).٤(منكر بھذا اإلسناد

 صلى اهللا -عن أبیھ، عن جده أن النبي،  عن عمرو بن شعیب-٣
، نھى عن بیع وسلف، ونھى عن بیعتین في بیعة" -علیھ وسلم

  ).٥"(ونھى عن ربح ما لم یضمن 

نص ھذا الحدیث  صراحة على النھي عن ربح ما : وجھ الداللة
تري ما اشتراه قبل أن أن یبیع المش: لم یضمن، ویقصد بھ

  یقبضھ، فال 

                                                 
  .١٣/٨:المبسوط) ١(
  .١٣/٣٣٢: التمھید) ٢(
 .٩/٢١: المعجم األوسط) ٣(
  .٥/٥١١: السنن الكبرى) ٤(
أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده، م��سند عب��د اهللا ب��ن عم��رو ب��ن الع��اص رض��ي اهللا عنھم��ا،       ) ٥(

/ ٥ج��ل یبی��ع م��ا ل��یس عن��ده،  ، وأب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب البی��وع، ب��اب ف��ي الر  ١١/٢٠٣
ب�اب م�ا ج�اء ف�ي كراھی�ة بی�ع م�ا ل�یس عن�دك،               ، والترمذي في س�ننھ، كت�اب البی�وع،          ٣٦٤

٢/٥٢٥.  
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  ).١(یصح، ألنھ لم یدخل بالقبض في ضمانھ

بأن نھیھ علیھ السالم عن ربح ما لم : وقد اعترض على ذلك
یضمن إنما ھو في الطعام وحده؛ ألنھ خص بالذكر في غیره من 
األحادیث الصحاح، وال بأس بربح ما لم یضمن فیما عدا الطعام 

  ).٢(غیرهمن البیوع والكراء و

ی�ا رس�ول اهللا     :  ما روي عن حكیم بن حزام بن خویل�د أن�ھ ق�ال             -٤
صلى اهللا علیھ وسلم إني رج�ل أش�تري ھ�ذه البی�وع فم�ا تح�ـل ل�ي                   

یا ابن أخ�ي إذا اش�تریت مبیع�ا ف�ال           : "وما تحـــرم علي؟ قال   ، منھا
  ).٣"(تبعھ حتى تقبضھ

 م��ن أع��م" مبیع��ا "-إن قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم    :وج��ھ الدالل��ة 
 لم ینص فیھ على الطعام وال    - علیھ السالم  -الطعام وغیره، والنبي  

على غیره، بل عمم الحكم، فاقتضى أن ال یجوز البیع قبل القبض            
  ).٤(مطلقا

                                                 
: ألب�ي محم�د الح�سین ب�ن م�سعود ب�ن محم�د ب�ن الف�راء البغ�وي، تحقی�ق                     : شرح السنة ) ١(

 دم��شق، بی��روت، الطبع��ة   - محم��د زھی��ر ال��شاویش، المكت��ب اإلس��المي    -ش��عیب األرن��ؤوط 
 .٨/١٤٤م، ١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣یة، الثان

  .المرجع السابق، نفس الصفحة: التمھید) ٢(
، وأحم�د ف�ي م�سنده، م�سند حك�یم      ٣/٣٩٠أخرجھ الدار قطني في سننھ، كتاب البی�وع،    ) ٣(

، والن��سائي ف�ي ال��سنن الكب�رى، كت��اب   ٢٤/٣٢ب�ن ح��زام ع�ن النب��ي ص�لى اهللا علی��ھ وس�لم،     
، والبیھق�ي ف�ي ال�سنن الكب�رى، كت�اب البی�وع،             ٦/٦٠البیوع، باب بیع ما لیس عن�د الب�ائع،          

وف�ي  : " وق�ال ال�شوكاني  . ٥/٥١١باب النھي عن بیع ما ل�م یق�بض وغ�ن ك�ان غی�ر طع�ام،            
نی��ل .."( إس�ناده الع��الء ب��ن خال��د الواس��طي، وثق��ھ اب��ن حب��ان وض��عفھ موس��ى ب��ن إس��ماعیل 

  ).٥/١٨٧: األوطار
ف��ي ھ��ذا عن��دنا أن یك��ون الع��روض والنظ��ر ... ، فبھ��ذا نأخ��ذ: ق��ال أب��و جعف��ر الطح��اوي) ٤(

ألب�ي  : ش�رح مع�اني اآلث�ار   )( عل�ى م�ا ق�د ذكرن�ا ف�ي الطع�ام          ، وسائر األشیاء ف�ي ذل�ك س�واء       
 ھ��ـ، ١٤١٤ -جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن س��المة الطح��اوي، ع��الم الكت��ب، الطبع��ة  األول��ى      

نخ��ب األفك��ار ف��ي تنق��یح مب��اني األخب��ار ف��ي ش��رح مع��اني  : (، وینظ��ر أی��ضا)٤/٤١، ١٩٩٤
أب�و تم�یم یاس�ر ب�ن إب�راھیم، وزارة األوق�اف وال�شؤون        : لبدر ال�دین العین�ى، تحقی�ق      : ثاراآل

  .)١١/٥٥٥ م،٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩ قطر، الطبعة األولى، –اإلسالمیة
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ل�یس ن�صًا ف�ي العم�وم،      " مبیع�اً "بأن قول�ھ    : وقد اعترض على ذلك   
إنما أراد الطعام، ولو سلمنا بالعموم فھو قابل للتخصیص بما ورد       

  ).١(حادیث من التقیید بالطعام، ففي صحة القیاس نظرفي األ

ابتعت زیت�ا ف�ي ال�سوق،       :  قال - رضي اهللا عنھما   -عن ابن عمر  -٥
فلم��ا اس��توجبتھ لنف��سي، لقین��ي رجـــ��ـل فأعط��اني ب��ھ ربح��ا ح��سنا،  
ف��أردت أن أض��ـرب عل��ى ی��ده، فأخ��ذ رج��ل م��ن خلف��ي ب��ذراعي        

بتعت���ھ حت���ى ال تبع���ھ حی���ث ا: فالتف��ت، ف���إذا زی���د ب���ن ثاب���ت، فق��ال  
  فإن "تحـــوزه إلى رحلك، 

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم نھ�ى أن تب�اع ال�سلع حی�ث تبت�اع،                  
  ).٢"(حتى یحوزھا التجار إلى رحالھم

نھ��ى أن تب��اع (ی��دل ھ��ذا الح��دیث بعموم��ھ ف��ي قول��ھ  : وج��ھ الدالل��ة
عل��ى ع��دم ج��واز بی��ع أي س��لعة قب��ل قب��ضھا س��واء كان��ت     ) ال��سلع

  ). ٣(طعاما أو غیره 

 إن بیع المنق�ول قب�ل الق�بض ال یج�وز فك�ذا غی�ر المنق�ول؛ ألن                  -٦
  ).١(عدم القبض موجود فیھما جمیعا

                                                 
لعلي بن سلطان محمد، نور الدین المال الھروي القاري         : شرح مسند أبي حنیفة   : ینظر) ١(

الطبع�ة  األول�ى،   –الكت�ب العلمی�ة، بی�روت   ال�شیخ خلی�ل محی�ي ال�دین الم�یس، دار           : ، تحقیق 
لمحم��د ب��ن عب��د  : ، ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك  ١/١٧٨م، ١٩٨٥ -ھ��ـ١٤٠٥

 –ط��ھ عب��د ال��رءوف س��عد، مكتب��ة الثقاف��ة الدینی��ة     : الب��اقي ب��ن یوس��ف الزرق��اني، تحقی��ق   
  .٣/٤٦١م،٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤القاھرة، الطبعة األولى، 

ت��اب البی��وع، ب��اب ف��ي بی��ع الطع��ام قب��ل أن ی��ستوفي،        أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ، ك   ) ٢(
، ، والبیھقي في السنن الكبرى، كت�اب البی�وع، ب�اب ق�بض م�ا ابتاع�ھ جزاف�ا بالنق�ل                ٣/٢٨٢

 .٥/٥١٣والتحویل إذا كان مثلھ ینقل، 
ألب�ي عب�د ال�رحمن عب�د        : ، تیسیر العالم شرح عمدة األحكام     ٣٤٢/ ١٣: التمھید: ینظر) ٣(

 مكتب��ة الت��ابعین، القاھرة،الطبع��ة - الب��سام، مكتب��ة ال��صحابة، اإلم��اراتاهللا ب��ن عب��د ال��رحمن
ألبي إبراھیم ع�ز    : ، التحبیر إلیضاح معاني التیسیر    ٤٧٧م، ص ٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٦العاشرة،  

 الطبع��ة -ال��دین  محم��د ب��ن إس��ماعیل الكحالن��ي المع��روف ب��األمیر، مكتب��ة الرش��د، الری��اض   
 .٤/٣٥٠: ري، فتح البا١/٤٧٤، م٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣األولى، 
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 إن مل��ك الت��صرف ی��ستفاد ب��القبض كم��ا أن مل��ك الع��ین ی��ستفاد   -٧
بالعقد، ثم العقار والمنقول س�واء فیم�ا یمل�ك ب�ھ الع�ین وھ�و العق�د،                  

  ).٢(فكذلك فیما یملك بھ التصرف وھو القبض

ار كالمنقول ف�ي ض�مان المبی�ع عن�د ھالك�ھ؛ حی�ث  إن�ھ         إن العق  -٨
قب��ل الق��بض المبی��ع م��ضمون بغی��ره وھ��و ال��ثمن، والعق��ار ف��ي ھ��ذا 

  )٣(كالمنقول حتى إذا استحق أو تصور ھالكھ فھلك سقط الثمن

 إن القدرة على التسلیم شرط لجواز البی�ع ف�ي العق�ار والمنق�ول               -٩
ئع األول لی�ست بنائب�ة ع�ن     جمیعا، وذلك بیده أو بید نائبھ، وید الب�ا        

  ).٤(یده، فال تثبت قدرتھ على التسلیم باعتبارھا

:  إن ملك المبیع ال یستقر إال بالقبض بدلیل قولھ تعالى-١٠
  ، )٥)(وذروا ما بقي من الربا(

ففصل بین ما قبض فلم یوجب رده الستقرار ملكھ، وبین ما لم 
  ).٦(یقبض فأوجب رده لعدم ملكھ

  

إل�ى أن�ھ   ) ٧(ب أبو حنیفة وأبو یوسف ف�ي ق�ول     ذھ :الرأي السادس 
ال یجوز بیع كل شيء قبل قب�ضھ إال العق�ار فإن�ھ یج�وز بیع�ھ قب�ل                   

  .القبض

                                                                                                                    
لشھاب الدین أحم�د ب�ن محم�د ال�شِّْلِبيُّ ، مطب�وع بھ�امش تبی�ین                 : حاشیة الشلبي : ینظر) ١(

، ٤/٧٩ھ��ـ ١٣١٣ ب��والق، الق��اھرة، الطبع��ة األول��ى، -الحق��ائق، المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة 
  .٦/٥١٢العنایة شرح الھدایة ، 

 .١٣/٩: المبسوط) ٢(
   .٥/٢٢٢:، الحاوي١٣/٩: المبسوط: ینظر) ٣(
  .٢٢١المرجع السابق، ص: المرجع السابق، نفس الصفحة، الحاوي: المبسوط: ینظر) ٤(
  )٢٧٨(آیة رقم : سورة البقرة) ٥(
  .٥/٢٢١: الحاوي) ٦(
  .١٣/٩:  المبسوط) ١(
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  : واستدلوا على ذلك بما یلي

 استدلوا على عدم جواز بیع كل شيء قبل قبضھ بما استدل ب�ھ           -١
  .أصحاب الرأي الخامس

یھ بالمعقول من  أما جواز بیع العقار قبل القبض فقد استدلوا عل      -٢
  :  وجھین

إن رك��ن البی��ع ص��در م��ن أھل��ھ؛ لكون��ھ بالغ��ا ع��اقال غی��ر       : األول
محج��ور علی��ھ ف��ي محل��ھ؛ ألن��ھ مح��ل ممل��وك ل��ھ، وذل��ك یقت��ضي      
الجواز، والمانع وھو الغرر معدوم فیھ؛ ألنھ باعتبار الھالك وھ�و           
في العقار نادر فیھ، فصح العق�د لوج�ود المقت�ضي وانتف�اء الم�انع،               

المنقول فإن المانع فیھ موجود، لتوھم انفساخ العقد بھ�الك          بخالف  
  ).١(المعقود علیھ قبل القبض

                                                 
 وأب�و حنیف��ة وأب��و  : "، وق��ال السرخ��سي٤/٨٠:، تبی��ین الحق�ائق ٦/٥١٣العنای��ة: ینظ�ر ) ٢(

بض في معنى بیع المنقول بعد القبض، فیجوز كم�ا یج�وز        بیع العقار قبل الق   : یوسف یقوالن 
بیع المنقول بعد القبض؛ ألن المطل�ق للت�صرف المل�ك دون الی�د ،أال ت�رى أن�ھ ل�و ب�اع ملك�ھ              
وھو في ید مودع أو غاصب وھو مقر لھ بالملك كان البیع جائزا إال أن�ھ إذا بق�ي ف�ي المل�ك              

 ص�لى اهللا  -ع جواز التصرف لنھي النبيالمطلق للتصرف غرر یمكن االحتراز عنھ فذلك یمن     
عن بیع الغرر، وفي المنق�ول قب�ل الق�بض ف�ي المل�ك غ�رر؛ ألن بھالك�ھ ین�تقض               -علیھ وسلم 

البیع ویبطل ملك المشتري، ف�إذا قب�ضھ انتف�ى ھ�ذا الغ�رر وال یبق�ى إال معن�ى الغ�رر بظھ�ور                     
ف�ي ملك�ھ إال غ�رر    االستحقاق، وذلك ال یمكن االحتراز عن�ھ، وف�ي العق�ار قب�ل الق�بض ل�یس              

االستحقاق؛ ألنھ ال یتصور ھالكھ وانفساخ البیع بھ، وانتفاء الغرر لعدم تصور س�ببھ أص�ال           
یكون أبلغ من انتفاء الغرر إذا تصور س�ببھ ول�م یعم�ل، وإنم�ا یت�صور الغ�رر فی�ھ م�ن حی�ث            

 ).٥/٩: المبسوط.."(االستحقاق، وذلك ال یمكن االحتراز عنھ
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  :وقد اعترض على ذلك من وجوه ثالثة

 أنھ ال یصح ھذا البیع؛ ألن�ھ إذا ج�از البی�ع فی�ھ قب�ل الق�بض                 :أولھا
  صار ملكا للمشتري، وحینئــذ 

  ).١(ال یملك المشتري األول الرد

أن ذلك فیھ نظ�ر؛ ألن�ھ إن رد علی�ھ بق�ضاء             ب: وقد أجیب على ذلك   
كالمنا في غرر االنفساخ، : القاضي عاد لھ الرد، واألولى أن یقال      

، وإذا كان الھالك في العقار ن�ادرا ك�ان          )٢(وما ذكرتم غرر الفسخ   
  ).٣(غرر انفساخ العقد المنھي عنھ منتفیا 

 إن المقصود م�ن البی�ع ال�ربح، ورب�ح م�ا ل�م ی�ضمن منھ�ي                   :ثانیھا
نھ شرعا، والنھي یقتضي الفساد، وبیع العقار قبل الق�بض ب�أكثر      ع

مما اشترى فیھ ربح ما لم یضمن، فیكون البیع فاس�دا قب�ل الق�بض                
كم��ا ف��ي المنق��ول؛ ألن��ھ ل��م ی��دخل ف��ي ض��مان الم��شتري، ولھ��ذا ال   

  ).٤(یجوز إجارتھ قبل القبض

  إنھ بیع ما لم یقبضھ المشتري فوجب أن ال یج�وز ل�ھ بیع�ھ            :ثالثھا
  ).٥(كالمطعوم مع مالك، والمنقول مع أبي حنیفة

                                                 
  .٦/٥١٣: العنایة) ١(
الف�رق الخ�امس والت�سعون والمائ�ة ب�ین قاع�دة الف�سخ وقاع�دة           : ( قال محمد بن ح�سین     )٢(

أن الف�سخ فع�ل المتعاق�دین أو الح�اكم إذا ظف�روا       : وھو من جھت�ین الجھ�ة األول�ى       ) االنفساخ
أن الف��سخ س��بب ش��رعي،  : ب��العقود المحرم��ة، واالنف��ساخ ص��فة العوض��ین، الجھ��ة الثانی��ة   

وذلك أن الفسخ قل�ب ك�ل واح�د م�ن العوض�ین ل�صاحبھ،         واالنفساخ حكم شرعي مسبب عنھ      
واالنفساخ انقالب كل واح�د م�ن العوض�ین ل�صاحبھ، ف�األول م�ن مقول�ة الفع�ل، والث�اني م�ن             

لمحمد بن علي ب�ن  : تھذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقھیة    .."(مقولة االنفعال 
  )٣/٢٢٧حسین، مطبوع بھامش الفروق، عالم الكتب، 

  . المرجع السابق، نفس الصفحة: لعنایةا) ٣(
 .٥١٢المرجع السابق، ص: ، العنایة١٣/٩: حاشیة الشلبي: ینظر)  ٤(
  .٥/٢٢١: الحاوي) ١(
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 إن العق�ار ل�یس فی�ھ ق�بض، إذ ال ینق�ل وال یح�ول، كم�ا أن                    :الثاني
  ).١(العقار ال یضمن بالغضب؛ ألنھ ال ینقل وال یحول

بأن�ھ ل�وال ت�صور الق�بض ف�ي الغ�صب م�ا        : وقد اعترض على ذلك  
الق�بض  صح أن یكون ألحد بھ اختصاص، وال لھ علیھ یــــد، لكن   

  في كل شيء على قـــــــدر صفتھ، فالمنقـــــول قبضھ 

  ).٢(إتیانھ إلیك، والعقار قبضھ مشیك إلیھ

وف��ي ص��فة الق��بض عن��د ال��شافعي تف��صیل فم��ا  : "وق��ال الق��سطالني
یتن���اول بالی���د ك���الثوب فقب���ضھ بالتن���اول، وم���ا ال ینق���ل كالعق���ار       

مك��ان ال فبالتخلی��ة، وم��ا ینق��ل ف��ي الع��ادة ك��الحبوب فبالنق��ل إل��ى        
  ).٣.."(اختصاص للبائع بھ

  

  الرأي المختار

     بع���د ع���رض آراء الفقھ���اء ف���ي حك���م م���ا ال یج���وز بیع���ھ قب���ل 
القبض، وأدلتھم، وم�ا ورد علیھ�ا م�ن اعتراض�ات، یت�ضح ل�ي أن                
ما ذھب إلی�ھ ال�رأي الخ�امس م�ن أن�ھ ال یج�وز بی�ع أي ش�يء قب�ل                      

ن العل���ة قب���ضھ مطلق���ا ھ���و األول���ى ب���القبول؛ لق���وة أدلت���ھ؛ حی���ث إ 
الموجودة في الطعام والتي ذكرھ�ا بع�ض الفقھ�اء توج�د ف�ي غی�ره            

 رض��ي اهللا –م��ن ال��سلع ف��ي ع��صرنا الح��الي، كم��ا أن اب��ن عب��اس  
 فطن للمراد والمغزى من النھي ع�ن بی�ع الطع�ام قب�ل قب�ضھ          -عنھ
یؤكد ذلك، كما أن خراب     " وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام    " فقال

 ضمانة للمحافظة على األموال م�ن  الذمم انتشر، فیكون ھذا الرأي  

                                                 
  .٦/٢١: المسالك في شرح موطأ مالك) ٢(
  .٦/٢١: المسالك في شرح موطأ مالك) ٣(
  .٤/٥٨: إرشاد الساري) ٤(



 - ١٨٩٢ -

ال���ضیاع، والمحافظ���ة عل���ى الم���ال مق���صد م���ن مقاص���د ال���شریعة  
  .اإلسالمیة

أن ال�دین ال�ذي یبیع�ھ       : والمالحظ ف�ي عملی�ات التوری�ق الم�صرفي        
لشركات التوریق ل�م ی�تم قب�ضھ م�ن الم�دینین،           ) المصارف(الدائن  

ری�ق  ومع ذلك تقوم ھذه المصارف ببیعھ قب�ل قب�ضھ ل�شركات التو     
الت���ي تق���وم ب���دورھا بتحوی���ل ھ���ذا ال���دین إل���ى س���ندات وطرحھ���ا     

  .لالكتتاب للمستثمرین، فھذا من باب بیع المبیع قبل قبضھ

ال یجوز بیع ھذا ال�دین؛ ألن�ھ ال یج�وز           : وبناء على الرأي المختار   
  .بیع أي مبیع قبل قبضھ

خالفا لغیره من اآلراء األخرى التي أج�ازت بی�ع م�ا ع�دا الطع�ام؛       
  .ار أن النھي خاص بالطعام فقط باعتب

  : أن یكون الدین حاال: الشرط الرابع

، فال یجوز بیع الدین     )١(    وقد اشترط ھذا الشرط فقھاء الشافعیة     
المؤجل لغی�ر الم�دین؛ ألن ال�دائن یك�ون ع�اجزا ع�ن ت�سلیم المبی�ع                  

  .في ھذه الحال

ومحل��ھ إن ك��ان ال��دین ح��اال، م��ستقرا، والم��دین : "..ق��ال اب��ن حج��ر
ملیا، مقرا، أو علیھ بین�ة ب�ھ، ول�م یك�ن ف�ي إقامتھ�ا كلف�ة لھ�ا وق�ع،                      

  )٢"(أخذا من كالم ابن الرفعة، وإال لم یصح لتحقق العجز حینئذ

أن الھ��دف منھ��ا ھ��و : والمالح��ظ ف��ي عملی��ات التوری��ق الم��صرفي 
تحویل دی�ون الم�صارف المؤجل�ة ل�دى الم�دینین إل�ى أم�وال س�ائلة          

إذا كان��ت ال��دیون الت��ي س��یتم   :  ث��ملك��ي یمك��ن االنتف��اع بھ��ا، وم��ن   

                                                 
  .٣/٤٢٤: ، نھایة المحتاج٢/٨٥ :، أسنى المطالب٢/٤٦٦: مغني المحتاج: ینظر) ١(
  .٤/٤٠٩: تحفة المحتاج) ٢(
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توریقھا حالة فما فائ�دة التوری�ق حینئ�ذ، فھ�ذه ال�دیون مؤجل�ة عل�ى                 
  .المدین

الذي اشترطھ فقھ�اء ال�شافعیة ال   " حلول الدین"فإن شرط   : ومن ثم 
ولم یصرح فقھاء المالكیة الذین أجازوا بی�ع        . یتوافر في ھذا الحال   

  .الدین لغیر المدین بھذا الشرط

  : أن یكون الدین مستقرا: الخامسالشرط 

: ، وال�دین الم�ستقر    )١(     وقد صرح فقھ�اء ال�شافعیة بھ�ذا ال�شرط         
ھو ما ال  یحتم�ل ال�سقوط بتلف�ھ أو تل�ف مقابل�ھ، ك�ثمن المبی�ع بع�د                     

م�ا  : أم�ا ال�دین غی�ر الم�ستقر فھ�و         . القبض، والصداق بع�د ال�دخول     
ملكھ��ا یحتم��ل ال��سقوط، ك��األجرة قب��ل اس��تیفاء المنفع��ة؛ لتع��رض     

للسقوط  بانھدام الدار، بل كلما مضى زمن من الم�دة اس�تقر ملك�ھ               
عل��ى مقابل��ھ م��ن األج��رة، ومثل��ھ ال��ثمن قب��ل ق��بض المبی��ع غی��ر          

  ). ٢(مستقر

ف��إن بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین یج��وز إذا ك��ان ھ��ذا ال��دین     : وم��ن ث��م
  ).٣(مستقرا في ذمة من ھو علیھ

م��صارف  تق��وم أن ال: والمالح��ظ ف��ي عملی��ات التوری��ق الم��صرفي
ببیع دیونھا المستقرة في ذم�ة الم�دینین ب�سبب ق�رض ت�م اس�تالمھ،        
أو ثم��ن مبی��ع ت��م قب��ضھ، أو نح��و ذل��ك، وھ��ذا ال��دین یك��ون غالب��ا       
م��ضمونا بأص��ول یملكھ��ا الم��دینون ك��رھن أو نح��وه، وم��ن ث��م ال     

                                                 
المرج��ع ال��سابق، نھای��ة    : المرج��ع ال��سابق، أس��نى المطال��ب    : مغن��ي المحت��اج  : ینظ��ر ) ١(

 المرجع السابق: المحتاج
لعب���د الحمی���د  : ، حاش���یة ال���شرواني ٣/٢٤٠: المنث���ور ف���ي القواع���د الفقھی���ة   : ینظ���ر) ٢(

ت���اج، المكتب���ة التجاری���ة الكب���رى بم���صر، ع���ام    ال���شرواني، مطبوع���ة بھ���امش تحف���ة المح  
 .٥/٢٢٤: ، اإلنصاف٤/٤٠٩م ١٩٨٣ -ھـ١٣٥٧

 .٨/٤٢٢: ، كفایة النبیھ٦/٣٤: البیان: ینظر)  ٣(
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خ��الف أن ش��رط االس��تقرار یت��وافر ف��ي تل��ك ال��دیون الت��ي تق��وم         
  .المصارف بتوریقھا

  : أن یكون الدین ثابتا بإقرار المدین أو ببینة: لسادسالشرط ا

عل��ى أن��ھ یج��وز بی��ع   ) ٢(، وال��شافعیة)١(     اتف��ق فقھ��اء المالكی��ة  
الدین لغیر من ھو علیھ إذا كان المدین مقرا بالدین، واختلفوا فیم�ا         

فأج��از ذل��ك  : إذا ك��ان ھ��ذا ال��دین ثابت��ا بالبین��ة دون إق��رار الم��دین    
  . الدین بالبینة بمنزلة إقرار المدین بھالشافعیة، وجعلوا ثبوت

: ق��ال اب��ن حج��ر ف��ي بیان��ھ ل��شروط ج��واز بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین   
والمدین ملیا مقرا، أو علیھ بینة بھ، ولم یك�ن ف�ي إقامتھ�ا كلف�ة                "...

لھا وقع، أخذا م�ن ك�الم اب�ن الرفع�ة، وإال ل�م ی�صح لتحق�ق العج�ز                  
  ).٣.."(حینئذ

لغی�ر الم�دین إذا ك�ان ھ�ذا ال�دین  ثابت�ا              ولم یجز المالكیة بیع ال�دین       
  .ببینة، ولكن  المدین غیر مقر بھ؛ ألنھ شراء ما فیھ خصومة

ومنع بیع دین على شخص حاضر، ول�و    ): "...٤(قال الشیخ علیش  
أي یعت��رف الحاض��ر بال��دین ...ثب�ت ببین��ة ف��ي ك��ل ح�ال إال أن یق��ر  

  ...".  فیجوز بیع الدین الذي علیھ

وأما إن لم یق�ر ف�ال یج�وز؛ ألن�ھ م�ن ش�راء               ): "...٥(وقال الخرشي 
  ..".ما فیھ خصومة

                                                 
 .٣/٦٣: للدردیر: الشرح الكبیر) ١(
 .٣/١٦٦: ، حاشیة الجمل٢/٨٥: حاشیة الرملي: ینظر) ٢(
  .٤/٩٢ :نھایة المحتاج: ، وینظر أیضا٤/٤٠٩: تحفة المحتاج) ٣(
 .٥/٤٦: منح الجلیل) ٤(
 .٥/٧٨: شرح مختصر خلیل للخرشي) ٥(
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فإن�ھ یج�وز بی�ع ال�دین مح�ل التوری�ق إذا ك�ان ھ�ذا ال�دین                   : ومن ث�م  
 كم��ا ھ��و ع��ن  -ثابت��ا ف��ي ذم��ة الم��دین، س��واء ك��ان ذل��ك  ب��اإلقرار   

 كما ھو عند الشافعیة، وال شك أن     –الشافعیة والمالكیة، أو بالبینة     
ا المؤس�سات المالی�ة عل�ى الم�دین م�ن           جمیع الضمانات التي تأخذھ   

  إقرارات أو شھــــود 

 ثابتا في ذمة الم�دین  - محل التوریق–أو نحو ذلك تجعل ھذا الدین 
  .باإلقرار والبینة

  :أن یكون المدین ملیا: الشرط السابع

لج�واز بی�ع ال�دین لغی�ر الم�دین أن        ) ١(      اشترط فقھ�اء ال�شافعیة    
را، والم�الءة ھ�ي  ال�سعة، وذل�ك          یكون ھ�ذا الم�دین ملی�ا، أي موس�         

حتى یعلم مدى قدرة المدین على سداد الدین عن�د حل�ول أجل�ھ بع�د              
  .ذلك

أن ھ�ذا  ال�شرط ی�سھل        : والمالحظ في عملیات التوریق المصرفي    
تحقق��ھ ف��ي ھ��ذه العملی��ات؛ حی��ث ی��تم توری��ق ال��دیون الم��ضمونة        

عن�د  بأصول یملكھا المدین والتي  یستطیع الدائن أن یستوفي منھا           
  .تعذره

  : أن یكون المدین ممن تأخذه األحكام: الشرط الثامن

وق��د ) ٢(    ویق��صد بھ��ذا ال��شرط أن یك��ون الم��دین م��ن المكلف��ین     
، ومعناه أن یكـــــــون المدین    )٣(صرح بھذا الشرط فقھاء المالكیة    

مم��ن یمك��ن عـــ��ـادة اس��تخالص م��ا یحك��م ب��ھ علی��ھ، فلــــــ��ـو ك��ان  
                                                 

  .٣/١٦٦: ، حاشیة الجمل٢/٨٥: أسنى المطالب: ینظر) ١(
  .٩/١٧٧: الموسوعة الفقھیة الكویتیة) ٢(
حاشیة الصاوي على (، بلغة السالك ألقرب المسالك ٣/٦٣: الشرح الكبیر: ینظر) ٣(

بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي، دار المعارف، ألبي العباس أحمد ): الشرح الصغیر
٣/٩٩. 
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سلطان أو ال یعبأ باألحك�ام ف�ال یج�وز بی�ع           المدین صاحب نفوذ أو     
الدین الذي علیھ؛ ألن المدین إذا كان مم�ن ال یؤخ�ذ باألحك�ام ك�ان              

  ). ١(غیر مقدور علیھ، فبیعھ غرر ال یجوز

وھ��ذا ال��شرط وإن ل��م ی��نص علی��ھ فقھ��اء ال��شافعیة ص��راحة إال أن   
مقت���ضى م���ذھبھم اش���تراطھ، ف���إنھم اش���ترطوا ك���ون ال���دین ثابت���ا،  

لی��ا، وال فائ��دة م��ن ثب��وت ال��دین وم��الءة الم��دین إذا ك��ان  والم��دین م
  ).٢(المدین ممن ال تأخذه األحكام

) الم�صارف (أن الدائن : والمالحظ في عملیات التوریق المصرفي  
ال یتعام��ل إال م��ع المكلف��ین ال��ذین یمك��ن ع��ادة اس��تخالص حقوق��ھ     
منھم عند التعذر، ویأخذ كافة ضماناتھ الت�ي تكف�ل ل�ھ اس�تیفاء ھ�ذه         

  . الحقوق

  : أن یكون المدین حیا: الشرط التاسع

    وق�د اش��ترط فقھ�اء المالكی��ة ھ��ذا ال�شرط، ف��ال یج�وز بی��ع ال��دین     
لغیر المدین إذا كان ھ�ذا الم�دین میت�ا؛ ألن ھ�ذا البی�ع ی�شتمل عل�ى                 

  ).٣(غرر ال یعلم مصیره بعد ذلك

والشافعیة لم یشترطوا ھذا الشرط لجواز بی�ع ال�دین لغی�ر الم�دین،              
 قالوا بأن للمیت ذمة باقیة؛ ألنھ مل�زم بال�دین وملت�زم ل�ھ، وھ�ذا          بل

أي خرب���ت ف���ي الم���ستقبل   ..(ین���افي ق���ولھم ذم���ة المی���ت خرب���ت    
  ).٤)(خاصة

                                                 
  .٣٨٢ -١/٣٨١: بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة) ٤(
 .نفس المرجع) ١(
ألبي عبد اهللا المواق، دار الكتب العلمی�ة، الطبع�ة         : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل   : ینظر) ٢(

  .٥/٤٦للدردیر، : یر، الشرح الكب٥/٤٦: ، منح الجلیل٦/٢٣٤: م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى،
  .٢/١٥: أسنى المطالب) ٣(
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أن اشتراط ھذا ال�شرط   : والمالحظ في عملیات التوریق المصرفي    
یأخ��ذ ) الم��صارف(ال فائ��دة من��ھ ف��ي ص��فقات التوری��ق؛ ألن ال��دائن

ستطیع م��ن خاللھ��ا اس��تیفاء دیون��ھ عن��د   ال��ضمانات الكافی��ة الت��ي ی�� 
عجز أي مدین أو موتھ، لذا فإن الشافعیة لم یشترطوا ھ�ذا ال�شرط             

  .بل قالوا إن للمیت ذمة باقیة

  : أن یكون المدین حاضرا: الشرط العاشر

    وق��د اش��ترط ھ��ذا ال��شرط فقھ��اء المالكی��ة؛ وذل��ك حت��ى یمك��ن        
ل��ك الخ��تالف معرف��ة حال��ھ م��ن فق��ر أو غن��ى، إذ ال ب��د م��ن عل��م ذ   

مق��دار ع���وض ال��دین ب���اختالف ح��ال الم���دین م��ن فق���ر أو غن���ى،     
، كم�ا أن م�ن ش�روط ج�واز          )١(والمبیع ال یصح أن یكون مجھ�وال      

  .وھذا یستلزم حضوره) ٢(البیع أن یقر المدین بما علیھ من دین

یعني أنھ ال یجوز للشخص بی�ع مال�ھ عل�ى الغی�ر          :".. قال الخرشي 
  من دین سواء كان حیا، أو 

یتا ولو علم المشتري تركتھ؛ ألن الم�شتري ال ی�دري م�ا یح�صل               م
  ).٣.."(لھ بتقدیر دین آخر إال أن یكون من ھو علیھ حاضرا بالبلد

أن اش���تراط ھ���ذا :  والمالح���ظ ف���ي عملی���ات التوری���ق الم���صرفي  
ال��شرط  ال فائ��دة من��ھ؛ ألن  ال��دائن یأخ��ذ ال��ضمانات الكافی��ة الت��ي    

یستطیع من خاللھا استیفاء دیون�ھ  تثبت ھذا الدین محل التوریق، و     
عند حلول آجالھا، فل�م یع�د ھن�اك ض�رورة لح�ضور الم�دین حینئ�ذ          
لجواز بیع الدین لغیر الم�دین، ل�ذا ف�إن ال�شافعیة ل�م ی�شترطوا ھ�ذا                   

  .الشرط

                                                 
المرجع السابق، نفس ال�صفحة، م�نح       : ، التاج واإلكلیل  ٣/٦٣: حاشیة الدسوقي : ینظر) ١(

 .٥/١٤٨المرجع السابق، نفس الصفحة، شرح الزرقاني، : الجلیل
 ". بتصرف" المرجع السابق، نفس الصفحة: منح الجلیل) ٢(
  .٥/٧٧ للخرشي،: شرح مختصر خلیل) ٣(
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أال یك��ون ب��ین الم��شتري والم��دین ع��داوة،  : ال��شرط الح��ادي ع��شر
ذا ال�شرط   وقد اشترط ھ�   ): ١(وأن ال یقصد المشتري إعنات المدین     

فقھ��اء المالكی��ة، والھ��دف من��ھ حمای��ة الم��دین م��ن ق��صد إض��رار        
ف�ي وث�ائق الغرن�اطي ال یج�وز         : "..قال الشیخ علیش  . المشتري بھ 

أن ال یك��ون طعام��ا، وأن یح��ضر   : بی��ع ال��دین إال بخم��سة ش��روط  
الم��دین ویق��ر، وأن یب��اع بغی��ر جن��سھ، وأن ال یق��صد ب��البیع ض��رر 

  ). ٢.."(المدین

الشرط أنھ قد ال یكون بین المشتري والمدین عداوة         ویفھم من ھذا    
ولكن یقصد المشتري من ھذا البیع أن یشق على المدین فال یجوز 

  .البیع حینئذ

) وأن ال یق��صد الم��شتري إعن��ات الم��دین : قول��ھ: "...(ق��ال الع��دوى
وال ی��ستغنى عن��ھ بم��ا قبل��ھ وذل��ك، ألن ق��صد اإلعن��ات ال یل��زم أن   

  ).٣..."(ةیكون ناشئا عن عداوة سابق

ب���أن ھ���ذا ال���شرط یمك���ن ت���صوره ف���ي مع���امالت   : ویمك���ن الق���ول
األشخاص العادیین فیما بینھم، أما في عملیات التوریق الت�ي تق�وم     
ب��ین المؤس��سات المالی��ة الكب��رى وب��ین مجموع��ة م��ن الم��ستثمرین    
بھ��دف ال��ربح الم��ادي ف��ال یت��صور ف��ي ھ��ذه الح��ال أن تق��وم ھ��ذه       

ضرار ببعض المدینین؛ ألن ھ�ذه      المؤسسات ببیع دیونھا بھدف اإل    
المؤس��سات ت��سعى إل��ى أن تك��ون عالقاتھ��ا طیب��ة بجمی��ع عمالئھ��ا    

  .حتى یمكنھا جذب غیرھم من المستثمرین  للتعامل معھا مستقبال

                                                 
  .٧٨ص : نفس المرجع) ٤(
  .٥/٤٦: منح الجلیل) ٥(
  .٥/٧٨: حاشیة العدوي) ١(
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  المبحث الثالث

  التكییف الفقھي

   للعالقة بین شركة التوریق والمستثمرین

رین بأح��د     یمك��ن تكیی��ف العالق��ة ب��ین ش��ركة التوری��ق والم��ستثم
  :اتجاھین

 تكیف العالقة بین ال�شركة والم�ستثمرین بأنھ�ا عق�د            :االتجاه األول 
  : قرض

 عل��ى - كم��ا س��بق بیان��ھ –     حی��ث تق��وم عملی��ات توری��ق ال��دیون  
تك��وین مجموع��ات متجان��سة م��ن ال��دیون، ث��م إع��ادة تحویلھ��ا إل��ى     

تك�ون ف�ي    الم�ستثمرین ع�ن طری�ق إص�دار أوراق مالی�ة ع�ادة م�ا       
س��واء ت��م إص��دار ھ��ذه    "( ذات عائ��د دوري ثاب��ت  س��ندات"ش��كل 

األوراق م���ن المؤس���سات المالی���ة الدائن���ة بأس���لوب ال���شركة ذات     
الغرض الخ�اص أو م�ن خ�الل ش�ركة متخص�صة ب�إدارة عملی�ات                

، ویح��صل الم��ستثمر  )١)(توری��ق تق��وم ب��شراء ال��دین ث��م توریق��ھ     
عل��ى الفوائ��د الدوری��ة باإلض��افة إل��ى أص��ل مبل��غ      " حام��ل ال��سند "

، ولھ�ذا یج��ب مراع�اة أن تتواف�ق ت��واریخ اس�تحقاق ال��سندات     ال�سند 
  ).٢(وعوائدھا مع تواریخ استحقاق أقساط الدیون وفوائدھا

ص���كوك مت���ساویة القیم���ة، قابل���ة  : "وال���سندات ب���صفة عام���ة ھ���ي 
للتداول بالطرق التجاریة، تمثل قرضا جماعیا طوی�ل األج�ل یعق�د            

                                                 
 مكرر من الفصل الثالث من الب�اب الثال�ث  م�ن ق�انون س�وق الم�ال          ٤١فقد نصت المادة  ) ١(

شركة التوریق ھي التي تزاول ن�شاط إص�دار س�ندات قابل�ة للت�داول ف�ي           ( المصري على أن    
 .." مالیة ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لھاحدود ما یحال إلیھا من حقوق

عب�د الب�اري م�شعل،    / د: وتطبیقاتھا المعاص�رة وت�داولھا  ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة   ) ٢(
 .٦ص
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ت اسمیة یوق�ع    عن طریق االكتتاب العام، وتصدر في شكل شھادا       
  ).١"(علیھا عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة یعینھما  المجلس

ص�ك قاب�ل للت�داول      : "كما عرف البعض ال�سند ب�نفس المعن�ى بأن�ھ          
تصدره الشركة یمثل قرض�ا طوی�ل األج�ل یعق�د ع�ادة ع�ن طری�ق            

  )٢"(االكتتاب العام

ق�رض طوی�ل األج�ل تتعھ�د ال�شركة          : " كما عرفھ جانب آخر بأن�ھ     
   بموجبة أن تسدد المقترضة

  ).٣"(قیمتھ في تواریخ محددة

أن السند عبارة عن قرض یتقاضى ص�احبھ فائ�دة          : ومن ثم یتضح  
   سواء ربحت –ثابتة محددة

 ویعتب��ر حام��ل ال��سند دائن��ا لل��شركة أو للجھ��ة –ال��شركة أم خ��سرت
الت��ي ت��صدر ھ��ذا ال��سند، ول��صاحبھ ح��ق اس��ترداد قیم��ة س��نده عن��د   

  .حلول أجل معین

  .ا سابقا عن حكم القرض بفائدة، فال حاجة إلعادتھ ھناوقد تحدثن

ف�ال  ) ٤(أما عن حكم إصدار مث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن ال�سندات وتداول�ھ             
  خالف 

                                                 
   .٢٦٧م ، ص١٩٩٧محمد فرید العریني، / د: القانون التجاري) ١(
ی�ز ع�زت الخی�اط، دار     عب�د العز  / د: الشركات في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي     ) ٢(

  .٢/١٠٢م، ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤ عمان الطبعة الرابعة –البشیر
 .٣١٤م، ص١٩٧١راشد البراوي، دار النھضة العربیة،: الموسوعة االقتصادیة) ٣(
علما بأن العلماء المعاصرین قد اختلفوا في حكم سندات شھادات االستثمار ولیس ھذا ) ٤(

  .محل بحثنا
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وھ�و م�ا أقرت�ھ الكثی�ر م�ن      ). ١(بین العلماء  في عدم جوازه ش�رعا   
، والمجم���ع )٢(المج���امع الفقھی���ة، كمجم���ع الفق���ھ اإلس���المي بج���دة  

  :استدلوا على ذلك بما یلي، وقد )٣(الفقھي بمكة المكرمة

السندات ق�روض عل�ى ال�شركة أو عل�ى الجھ�ة الت�ي أص�درتھا           ) ١
  ألجل بفائدة مشروطة وثابتة، 

بنص القرآن الكریم، كما في قولھ      ) ٤(فھي من ربا الدیون المحـرم    
إال كم�ا یق�وم ال�ذي یتخبط�ھ         الذین ی�أكلون الرب�ا ال یقوم�ون         (:تعالى

یمح���ـق هللا الرب���ا ویرب���ي  :( ھوقول���). ٥...)(ال���شیطان  م���ن الم���س 
، وقد سبق بیان    )٦...)(الصدقات واهللا ال یحب كل كفــــــــــار أثیم      

  .حكم القرض بفائدة تفصیال في المبحث األول من ھذا الفصل

                                                 
 دم�شق، الطبع�ة   -وھبة م�صطفى الزحیل�ي، دار الفك�ر       / د:  وأدلتھ الفقھ اإلسالمي :  ینظر )١(

 –محمد یوسف موسى، المكتب الفني      / د: ، اإلسالم ومشكالتنا الحاضرة   ٧/٥٠٣٧الرابعة،  
عب��د / د: ، ال��شركات ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��انون الوض��عي ٥٨م، ص١٩٥٨ -الق��اھرة

/ د: الس�تثمار ف��ي الفق�ھ اإلس��المي  ، حك��م ودائ�ع البن��وك وش�ھادات ا  ٢/٣٢٧العزی�ز الخی�اط،   
، المع�امالت   ٦٩م، ص ١٩٩٠ الدوح�ة، الطبع�ة األول�ى،        –علي أحمد السالوس، دار الثقافة      

ھ�ـ،  ١٣٦٦، مجلة األزھر، الجزء الث�امن، ع�ام      ٢١٩محمد شبیر، ص  / د: المالیة المعاصرة 
  .١٢٩٢/ ٢مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد السادس، 

دات التي تمثل التزاما بدفع مبلغھ�ا م�ع فائ�دة من�سوبة إلی�ھ أو نف�ع                 أن السن : " فقد قرر ) ٢(
مشروط محرمة شرعا من حیث اإلصدار أو الشراء أو التداول، ألنھا قروض ربوی�ة س�واء          
أكان��ت الجھ��ة الم��صدرة لھ��ا خاص��ة أو عام��ة ت��رتبط بالدول��ة وال أث��ر لت��سمیتھا ش��ھادات أو   

ئدة الربویة الملتزم بھا ربحا أو ریعا أو عمولة     صكوكا استثماریة أو ادخاریة أو تسمیة الفا      
ھ��ـ، مجل��ة مجم��ع  ١٤١٠ ع��ام –، ال��دورة ال��سادسة ٦٢/١١/٦(الق��رار رق��م ..."( أو عائ��دا

 )١٧٢٣/ ٢الفقھ اإلسالمي، العدد السادس، 
بأن العقود العاجلة واآلجلة على س�ندات الق�روض بفائ�دة بمختل�ف أنواعھ�ا               :" فقد قرر ) ٣(

م�ن ق�رارات المجم�ع الفقھ�ي     .." ( نھ�ا مع�امالت تج�ري بالرب�ا المح�رم     غیر جائزة ش�رعا؛ أل    
  ).٥٢/٣٧١اإلسالمي، مجلة البحوث اإلسالمیة، 

: ، المحل��ى٦/٤٣٦: ، المغن��ي٤/٣٤: ، روض��ة الط��البین٥/١٦٦: ال��در المخت��ار: ینظ��ر) ٤(
١/٧٧.  
  ) .٢٧٥(آیة : سورة البقرة) ١(
  ) .٢٧٦(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
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 إن حامل السندات لیس بشریك في ال�شركة، وال تتحق�ق معن�ى              -٢
ة الشركة شرعا؛ وذلك لمشاركة حامل السند في الربح بنسبة مئوی�    

ثابتة دون الخسارة، وض�مان رأس مال�ھ ك�امال ربح�ت ال�شركة أم                
  ).١(خسرت

 تكیف العالقة بین الشركة والم�ستثمرین عل�ى أنھ�ا           :االتجاه الثاني 
  :عقد بیع

     یمكن القول بأن العالقة بین شركة التوریق وبین الم�ستثمرین          
م�ن ش�ركة التوری�ق  لغی�ر الم�دینین وھ�م             ) ٢(تقوم على بیع  ال�دین     

لمستثمرین؛ ألن الشركة تبیع لھم ما اشترتھ من الدین  وق�د س�بق              ا
  .الحدیث عن بیع الدین لغیر المدین، فال حاجة إلعادتھ ھنا

فإن العالقة بین ش�ركة التوری�ق وب�ین الم�ستثمرین ال�ذین             : ومن ثم 
یحملون سندات الدین إذا تم تكییفھا على أنھا عقد قرض فھي غیر 

أم�ا  .  م�شروعیة ال�سندات ذات الفائ�دة       جائزة شرعا؛ بناء على عدم    
إذا تم تكییف ھذه العالقة على أنھا عقد بی�ع فیث�ور ف�ي ھ�ذه الح�ال                 
الخالف في مدى مشروعیة ھذا البیع بناء على م�ا س�بق بیان�ھ ف�ي             

  . حكم بیع الدین لغیر المدین

أنھا عالق�ة ق�رض؛ حی�ث إن حام�ل ال�سند            : واألقرب إلى الصواب  
فائ��دة المح��ددة س��لفا ف��ي ت��واریخ مح��ددة   ی��سترد قیمت��ھ، وی��ستحق ال

م�سبقا م�ن قیم��ة المتح�صالت الت��ي ی�دفعھا الم��دین األص�لي، وھ��ذا      
  .أقرب إلى مضمون القرض

                                                 
وال��ربح والخ��سران عل��ى ق��در الم��الین باعتب��ار القیم��ة ال      : ( خطی��ب ال��شربیني  ق��ال ال) ٣(

األج���زاء ش���رطا ذل���ك أو ال ت���ساوي أي ال���شریكین ف���ي العم���ل أو تفاوت���ا فی���ھ ؛ ألن ذل���ك        
مغن�ي  ...) ( كما لو شرطا التف�اوت ف�ي الخ�سران          ... فسد العقد ...فإن شرطا خالفھ  ...ثمرتھا

   ).٢٢٨/ ٣: المحتاج 
  .١٨محمد عبد الحلیم عمر، ص/ د): التوریق(إلسالمیة الصكوك ا) ٤(
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  المبحث الرابع 

  التكییف الفقھي

    لتعدد المعامالت في عملیات التوریق المصرفي

  : تعدد المعامالت في عملیة التوریق

 عل���ى ع���دد م���ن  -س���بق كم���ا –عملی���ة توری���ق ال���دیون      تق���وم 
  :المعامالت الرئیسیة، وھي

یعتب��ر :   المعامل��ة ب��ین الم��صرف الب��ادئ للتوری��ق والم��دینین     -١
 كم�ا س�بق   -المقترض من العناصر الرئیسیة ف�ي عملی�ات التوری�ق         

 أیا كان سبب القرض، حیث یتطلب التوری�ق وج�ود أص�ول             -بیانھ
ھ���ي : للم���صرف یق���وم ببیعھ���ا ل���شركة التوری���ق، وھ���ذه األص���ول 

مجموع��ة ال��دیون المتجان��سة  الت��ي للم��صرف عن��د الم��دینین، بن��اء  
  على معامالت سابقة بینھما 

حیث تبیع :   المعاملة بین المصرف وشركة التوریق-٢
المصارف بعض أصولھا المضمونة بسعر منخفض لشركة ذات 

یتم إنشاؤھا لغرض شراء الدیون ) شركة التوریق( غرض خاص
قھا، ثم بعد ذلك  یتم نقل الدیون التي ترغب المصارف في توری
وقد سبق بیان أن ھذه المعاملة . بضماناتھا إلى شركة التوریق

  . یمكن تخریجھا على بیع الدین لغیر المدین

): الم��ستثمرین( المعامل��ة ب��ین ش��ركة التوری��ق وحمل��ة ال��سندات  -٣
بقیم��ة تع��ادل قیم��ة  حی��ث تق��وم ش��ركة التوری��ق  بإص��دار س��ندات 

الدیون مح�ل التوری�ق للح�صول عل�ى ال�سیولة النقدی�ة ع�ن طری�ق                 
بیعھا للمستثمرین، وقد سبق بیان أن ھذه المعاملة یمك�ن تخریجھ�ا     

  .على عقد القرض بفائدة، أو على بیع الدین لغیر المدین



 - ١٩٠٤ -

یثور التساؤل حینئذ عن طبیع�ة ھ�ذه المع�امالت المتع�ددة            : ومن ثم 
ینطب�ق علیھ�ا حك�م      : ر العق�ود المركب�ة، وم�ن ث�م        ھل تدخل في إطا   

  المنھي عنھا شرعا؟ " بیعتین في بیعة"مسألة 

بیعت�ین  "ولإلجابة على ھ�ذا الت�ساؤل أب�ین آراء الفقھ�اء ف�ي مفھ�وم             
، ومدى تطابق ھ�ذا المفھ�وم م�ع المع�امالت الت�ي ت�شتمل            "في بیعة 

  :علیھا عملیة التوریق، وذلك على النحو التالي

ال خ����الف ب����ین ": بیعت����ین ف����ي بیع����ة" ء ف����ي مفھ����ومآراء الفقھ����ا
 روي ع��ن ف��ي ع��دم ج��واز بیعت��ین ف��ي بیعــــ��ـة؛ لم��ا      ) ١(الفقھ��اء

 ص��لى اهللا -ع��ن أبی��ھ، ع��ن جــــ��ـده أن النب��ي، عمــ��ـرو ب��ن ش��عیب
  علیھ 

ونھ�ى  ، نھى عن بیع وسلف، ونھى ع�ن بیعت�ین ف�ي بیع�ة              " -وسلم
  ).٢"(عن ربح ما لم یضمن

 الصورة التي یطل�ق علیھ�ا ھ�ذا االس�م والمن�ع               ولكّنھم اختلفوا في  
 :على صور عدیدة، منھا

ھ��ي نق��دا بخم��سة، ون��سیئة    :  أن یبی��ع الرج��ل ال��سلعة فیق��ول   :أوال
  . بعشرة مثال

 - راوي حدیث النھي عن البیعتین في بیعة      -وقد فسرھا بھذا سماك   
  ). ٣(عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ 

                                                 
: ، المغن���ي٥/١١٦: ، البی���ان ٣/١٧٢،  بدای���ة المجتھ���د  ١٣/١٦: المب���سوط:  ینظ���ر) ١(
٤/١٧٦.  
  .٧٦ص: سبق تخریجھ) ٢(
لمحم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني، دار الكت��ب  : ال��دراري الم��ضیة ش��رح ال��درر البھی��ة : ینظ��ر) ٣(

لمحم�د ب�ن عل�ي ال�شوكاني، دار         : ، السیل الج�رار   ٢/٢٥٧ -ھـ١٤٠٧العلمیة، الطبعة األولى  
 .١/٥٠٥ابن حزم، الطبعة األولى 
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ھ�و أن یبی�ع     .. قال ش�ریك   -وقال أسود بن عامر أحد رواة الحدیث        
  ).١(ھذا نقد بكذا ونسیئة بكذا: الرجل بیعا فیقول

 وقد فسرھا بع�ض الفقھ�اء بالتف�سیر ال�سابق نف�سھ، لك�ن بقی�د             :ثانیا
بعت�ك  : معن�اه أن یق�ول    : االفتراق عل�ى اإلبھ�ام ب�ین الثمن�ین، فق�الوا          

ع ثم یفترقان قبل أن یلتزما بكون البی�     . ھذا نقدا بكذا، أو نسیئة بكذا     
وقد ذھ�ب إل�ى ھ�ذا       ). ٢(على أحد الثمنین، بل یفترقان على اإلبھام      

  ).٤(، والحنابلة في أحد التأویالت)٣(التفسیر الشافعیة 

بی�ع ألح�د مثم�ونین یختل�ف الغ�رض          :  وفسرھا المالكیة بأنھ�ا    :ثالثا
  فیھما، أو بأحد ثمنین كذلك 

  ).٥(لزوما ألحد عاقدیھ 

ین الثوبین بكذا عل�ى أن البی�ع        أن یقول بعتك أحد ھذ    : ومثال األول 
  . قد لزم في أحدھما

أن یق�ول بعت�ك ھ�ذا الث�وب بع�شرة نق�دًا أو بع�شرین               : ومثال الث�اني  
  ). ٦(إلى أجل على أن البیع قد لزم في أحدھما، أي أحد الثمنین

                                                 
-ھ��ـ١٤٢٠ بی��روت، الطبع��ة األول��ى، -لب��در ال��دین العین��ى، دار الكت��ب العلمی��ة   : البنای��ة) ١(

  .٨/١٨٦م ،٢٠٠٠
 -لمحم������د عب������د ال������رحمن المب������اركفورى، دار الكت������ب العلمی������ة: تحف������ة األح������وذي) ٢(

 ).٤/٣٥٨بیروت
-ھ�ـ ١٤١٠ بی�روت،  -إلسماعیل بن یحیى المزني، دار المعرفة     : مختصر المزني : نظری) ٣(

  .٢/٢١: ، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي٨/١٨٦م ١٩٩٠
ل�شمس ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا الزرك�شي،            : ، شرح الزركشي  ٤/١٧٧:المغني: ینظر) ٤(

  .)٣/٦٦٠م، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣دار العبیكان، الطبعة األولى، 
ل�شھاب  : ، الفواك�ھ ال�دواني عل�ى رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي               ٦/٢٣٨ الت�اج    :ینظر) ٥(

  .٢/٩٥م ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥الدین النفراوي، دار الفكر،
  .١/١٧٠لمحمد بن أحمد بن جزي : ، القوانین الفقھیة٢/٢٤٥:أسھل المدارك : ینظر) ٦(
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ھ�و ال�ذي   :  ذھب ابن القیم إلى أن المقصود ببیعتین في بیعة      :رابعا
فإن�ھ إذا باع�ھ ال�سلعة بمائ�ة        ...الرب�ا یكون لعاقده أوكس البیعتین أو      

مؤجلة ثم اشتراھا منھ بمائتین حالة فقد باع بیعتین ف�ي بیع�ة، ف�إن               
أخذ بالثمن الزائ�د أخ�ذ بالرب�ا، وإن أخ�ذ بالن�اقص أخ�ذ بأوك�سھما،                  

  ).١(وھذا من أعظم الذرائع إلى الربا

 كما فسرھا بعض الفقھاء بأن ی�شترط المتعاق�دان بیع�ا ف�ي       :خامسا
  . بیع

أن : الث�اني : "...وقد فسرھا بھذا الوجھ  الشافعي في تأوی�ل ؛ فق�ال           
یقول ق�د بعت�ك عب�دي ھ�ذا ب�ألف عل�ى أن تبیعن�ي دارك ب�ألف ف�إذا                

  ).٢...(وجب لك عبدي وجبت لي دارك

وأما صفقتان في صفقة "...الحنفیة؛ فنص أبو بكر العبادي    : وأیضا
 الف���رس أبیع���ك ھ���ذا العب���د ب���ألف عل���ى أن تبیعن���ي ھ���ذا: أن یق���ول

  ).٣..."(بألف

إذا ق�ال بعت�ك بك�ذا    وكذا الحنابل�ة ف�ي تأوی�ل؛ فق�د ن�صـوا عل�ى أن�ھ            
عل��ى أن آخ��ذ من��ك ال��دینار بك��ذا ل��م ینعق��د البی��ع، وك��ذلك إن باع��ھ     

فق��د أبطل��وا ھ��ذا . ب�ذھب عل��ى أن یأخ��ذ من��ھ دراھ��م ب�صرف ذك��راه  
البیع بھذه ال�صفة؛ ألن�ھ ش�رط ف�ي العق�د أن ی�صارفھ ب�الثمن ال�ذي                   

  ).٤(عقد بھ، والمصارفة عقد بیع، فیكون بیعتان في بیعةوقع ال

مدى تطابق المعامالت التي تنطوي علیھا عملیات توری�ق ال�دیون     
یتضح م�ن خ�الل ع�رض أراء الفقھ�اء          : مع مفھوم بیعتین في بیعة    

                                                 
  .٣/١١٩: إعالم الموقعین) ١(
  .٨/١٨٦: مختصر المزني) ٢(
ألب��ي  بك��ر ب��ن عل��ي العب��ادي، المطبع��ة الخیری��ة، الطبع��ة األول��ى،        :  النی��رةالج��وھرة) ٣(

  .١/٢٠٣ھـ، ١٣٢٢
  .٤/١٧٦: المغني) ٤(
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أنھ��ا عب��ارة ع��ن عق��د واح��د ق��د ی��شتمل " بیعت��ین ف��ي بیع��ة"لمفھ��وم 
 یخی�ر الب�ائع الم�شتري      على أكثر من معاملة في نف�س الوق�ت، فق�د          

على البیع معج�ال ب�ثمن، أو م�ؤجال ب�ثمن آخ�ر، وق�د تك�ون عب�ارة                   
عن اشتراط أحد المتعاقدین على اآلخر أن یبیعھ شیئا معینا مقاب�ل            
  ما باعھ لھ األول، ونحو ذلك من الصور التي ذكرھا الفقھاء التي 

ال تخ�رج ع��ن كونھ��ا عق��ود مركب��ة مرتبط��ة ببع��ضھا، یتوق��ف ك��ل  
  .نھا على اآلخرعقد م

فھ��ي : أم�ا المع��امالت الت�ي تنط��وي علیھ�ا عملی��ات توری�ق ال��دیون    
عبارة عن عق�ود مجمع�ة، ولی�ست مركب�ة؛ فك�ل عق�د ینف�صل ع�ن                  

  .اآلخر ولیس متوقفا علیھ

 فالمعامل��ة والعق��ود الت��ي ب��ین الم��صرف ال��دائن قب��ل الم��دینین ھ��ي  
ق�ود  معاملة مستقلة؛حیث إن ھ�ذه المعامل�ة ق�د وج�دت بن�اء عل�ى ع                

تسبق عملیة التوری�ق س�واء كان�ت ب�سبب ق�رض أو غی�ره، وغی�ر                 
مرتبط���ة بعملی���ات التوری���ق الت���ي ق���د تن���شا م���ستقبال عن���د حاج���ة   

  .  المصرف لسیولة نقدیة

والمعامل��ة والعق��ود الت��ي ب��ین الم��صرف الب��ادئ للتوری��ق وش��ركة    
التوری��ق م���ستقلة تمام���ا، فبمج���رد بی���ع الم���صرف األص���ول الت���ي  

ل��شركة التوری��ق تنتھ��ي عالق��ة الم��صرف     یرغ��ب ف��ي توریقھ��ا    
بال��شركة وینتق��ل ال��دین ب��ضمانتھ ل��شركة التوری��ق، ث��م تب��دأ عالق��ة  
جدی��دة ب��ین ش��ركة التوری��ق والم��ستثمرین تتمث��ل ف��ي إص��دار ھ��ذه   

  .الشركة لسندات الدین وطرحھا على جمھور المستثمرین

ف���إن ھ���ذه المع���امالت والعالق���ات ال ی���صح قیاس���ھا وال : وم���ن ث���م
على مسألة بیعتین في بیع�ة، ولك�ن ھ�ي عب�ارة ع�ن آلی�ة                تخریجھا  

حدیث���ة م���ن أدوات التموی���ل الت���ي اش���تملت عل���ى بع���ض العق���ود      
المجمع��ة، وم��ن أمثل��ة ھ��ذه العق��ود ف��ي الفق��ھ م��ا ن��ص علی��ھ اإلم��ام   
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أجرتك ھذه الدار بمائة، وبعت�ك األخ�رى        : وإن قال " الغزالي بقولھ 
ص�ح العق�دان    : حام�د قال الشیخ أب�و     ..قبلت: بعشرة، فقال المشتري  

  ).١"(جمیًعا؛ ألنھ ال تعلق ألحدھما باآلخر

                                                 
  .٥/١٤٩: البیان) ١(
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  المبحث الخامس

  الحكم الشرعي للتوریق المصرفي للدیون

    بعد بی�ان التكیی�ف الفقھ�ي لعملی�ات التوری�ق الم�صرفي لل�دیون         
  :یتضح أن ھذه العملیات یشوبھا الكثیر من الشبھات، منھا

 -حوال�ة الح�ق   : ( ون وھ�ي   إن الطرق التي یتم بھ�ا توری�ق ال�دی          -١
تق��وم عل��ى بی��ع ال��دین لغی��ر م��ن ھ��و   )   الم��شاركة الفعلی��ة-التجدی��د

علیھ، وھذه المسألة محل خالف كبیر ب�ین الفقھ�اء، حت�ى م�ن ق�ال                
بجوازھا اشترط لھا شروطا كثیرة ال تتوافر جمیعھا في بیع الدین           
من المصارف  لشركات التوریق، ومن ث�م فھ�ي ت�دخل ف�ي مج�ال               

  .الشبھات

تتضمن قرضا بفائدة من البنك " المشاركة الجزئیة"كما أن طریقة    
المشارك للبنك الب�ادئ ب�التوریق ، وال خ�الف ف�ي حرم�ة الق�رض                

  .المشروط بفائدة على رأس المال

مجموع�ة ال�دیون    إن مح�ل عق�د التوری�ق الم�صرفي یتمث�ل ف�ي       -٢
كون على الملتزمین، وغالبا ما ت) البادئة بالتوریق(التي للمصارف

ھذه الدیون مقرونة باشتراط الفائدة، وھذا مح�رم ش�رعا، وم�ن ث�م               
  .یكون التعامل علیھا ببیعھا للغیر غیر جائز شرعا

 إن الراجح لدى كثیر من العلماء أن محل الدین الذي یب�اع ف�ي               -٣
ھ�و  ) النقود الورقی�ة أو الفل�وس   (عملیات التوریق والذي یتمثل في      
تب��اع لغی��ر الم��دین بجن��سھا؛ ألن  م��ن الربوی��ات الت��ي ال یج��وز أن  

ق��بض ال��دین غی��ر موج��ود ف��ي ھ��ذه العملی��ات، كم��ا أن بی��ع ال��دین     
یكون بأقل من ثمنھ، فیجتم�ع ف�ي ھ�ذه العملی�ات رب�ا الف�ضل ورب�ا                  

  .النسیئة، وھذا محرم شرعا



 - ١٩١٠ -

 إن الدین الذي یتم توریقھ في عملیات التوریق یتم بیعھ لشركة            -٤
صلي، ومن ثم تث�ور حول�ھ ش�بھة         التوریق قبل قبضھ من الدائن األ     

وال��ذي اختل��ف فی��ھ الفقھ��اء  " بی��ع المبی��ع قب��ل قب��ضھ المنھ��ي عن��ھ "
  .اختالف بینا

 إن العالقة ب�ین ش�ركات توری�ق ال�دیون والم�ستثمرین ھ�ي إم�ا             -٥
أن تكون  عالقة ق�رض بفائ�دة وھ�ذا مح�رم ش�رعا، أو عالق�ة بی�ع                

  .الدین لغیر المدین وھي محل خالف واسع كما سبق

یمك��ن الق��ول بع��دم ج��واز مث��ل ھ��ذه العملی��ات الت��ي    :  وم��ن ث��م    
یشوبھا الربا، ولو قلنا بوج�ود بع�ض الخالف�ات الفقھی�ة ف�ي بع�ض                
عناص�ر ھ�ذه  العملی�ات ف��إن البع�د عنھ�ا احتیاط��ا ھ�و األول�ى؛ لم��ا        

: س��معتھ یق��ول : روي ع��ن ال��شعبي، ع��ن النعم��ان ب��ن ب��شیر، ق��ال   
 وأھ�وى النعم�ان   -: ق�ول سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم، ی     

  إن الحالل بین،  "-بإصبعیھ إلى أذنیھ

ال یعلمھن كثیر من الن�اس،      ) ١(وإن الحرام بین، وبینھما مشتبھات    
فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ، وعرضھ، ومن وقع في ال�شبھات    
وق��ع ف��ي الح��رام، ك��الراعي یرع��ى ح��ول الحم��ى، یوش��ك أن یرت��ع 

وإن حم�ى اهللا محارم�ھ، أال وإن      فیھ، أال وإن لك�ل مل�ك حم�ى، أال           
                                                 

ال�شبھات الت�ى    : قد اختلف العلم�اء ف�ى معن�ى ال�شبھات، فقال�ت طائف�ة             : " قال ابن بطال  ) ١(
رام؛ واس�تدلوا بقول�ھ علی�ھ    ح�رام أو ف�ى حی�ز الح�       : أشار إلیھا علیھ السالم ف�ى ھ�ذا الح�دیث         

وم�ن ل��م ی�ستبرئ لدین��ھ   : ، ق��الوا)فم�ن اتق��ى ال�شبھات فق��د اس�تبرأ لدین��ھ وعرض�ھ    : (ال�سالم 
ح�الل؛ ب�دلیل   : الشبھات المذكورة ف�ى ھ�ذا الح�دیث     : وقال آخرون . وعرضھ فقد واقع الحرام   

ول فجع�ل ال�شبھات م�ا ح�ول الحم�ى، وم�ا ح�             ) كالراعي حول الحمى  : (قولھ علیھ السالم فیھ   
الحمى غیر الحمى، فدل أن ذل�ك ح�الل وأن ترك�ھ ورع، وال�ورع عن�د اب�ن عم�ر وم�ن ذھ�ب                     

ال�شبھات ال نق�ول إنھ�ا    : وق�ال آخ�رون  . مذھبھ ترك قطعة م�ن الح�الل خ�وف مواقع�ة الح�رام         
وجع��ل ) الح��الل ب��ین والح��رام ب��ین: ( ق��ال- علی��ھ ال��سالم -ح��الل وال إنھ��ا ح��رام؛ ألن النب��ي 

بین والحرام البین، فوجب أن نتوق�ف عن�دھا، وھ�ذا م�ن ب�اب ال�ورع                 الشبھات غیر الحالل ال   
ألبي الحسن علي بن خل�ف اب�ن عب�د المل�ك، اب�ن      : شرح صحیح البخاري البن بطال   "( أیًضا

الثانی��ة، :  ال��سعودیة، الری��اض، الطبع��ة -یاس��ر ب��ن إب��راھیم، مكتب��ة الرش��د   : بط��ال، تحقی��ق
 )٦/١٩٤م،٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣
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ف��ي الج��سد م��ضغة، إذا ص��لحت، ص��لح الج��سد كل��ھ، وإذا ف��سدت،   
  ).١:(فسد الجسد كلھ، أال وھي القلب

یدل ھذا الحدیث على أن ما ی�شتبھ حكم�ھ، ف�ال یك�ون      : وجھ الداللة 
  .مقطوعا بإباحتھ أو بحرمتھ، فینبغي تركھ والورع عنھ

ك��ل م��ا تنازعت��ھ األدل��ة م��ن   أم��ا الم��شتبھات ف : "...ق��ال اب��ن بط��ال 
الكتاب وال�سنة وتجاذبت�ھ المع�اني فوج�ھ من�ھ یع�ضده دلی�ل الح�رام                
: ووجھ منھ یعضده دلیل الحالل، فھ�ذا ال�ذي ق�ال فی�ھ علی�ھ ال�سالم                

من ترك الشبھات فقد استبرأ : (، وقال فیھ  ) وبینھما أمور مشتبھة  (
ع�الم  ، فاإلمساك عنھ ورع، واإلقدام علیھ ال یقطع    )لدینھ وعرضھ 

بتحریمھ؛ ألن الحرام ما عرف بعینھ منصوًصا علیھ أو فى معنى           
  ).٢"(المنصوص

  واهللا أعلم                                                   

                                                 
، ١/٢٠ ص��حیحھ، كت��اب اإلیم��ان،  ب��اب ف��ضل م��ن اس��تبرأ لدین��ھ،  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي) ١(

  .٣/١٢١٩مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة،  باب أخذ الحالل وترك الشبھات، 
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: شرح صحیح البخاري) ٢(
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  الخاتمـــة

 - بحم��د اهللا وتوفیق���ھ -     بع��د أن انتھی��ت م���ن إتم��ام ھ��ذا البح���ث    
ل��ى أح��اول بی��ان م��ا توص��لت إلی��ھ م��ن نت��ائج وتوص��یات، وذل��ك ع  

  :النحو التالي

 إلى العدی�د م�ن النت�ائج ف�ي     - بحمد اهللا وتوفیقھ-تم التوصل : النتائج
  :ھذا البحث، أھمھا

إن توریق الدیون المصرفیة یستلزم قیام المصرف بنفسھ أو : أوال
عن طریق شركة مخصصة لھذا الغرض المعني بطرح أوراق 

الدخل مالیة في مقابل مجموعة دیون لدیھ، ومن شأنھا أن تدر 
علیھ، كالدیون بضمان مختلف أنواع الرھونات، بحیث إذا ما قام 
المدینون بسداد ھذه الدیون أصال وفائدة، فإن حاملي ھذه األوراق 
یحصلون على قیمة ھذه األوراق المالیة الناجمة عن السداد، مما 

  .یعني تحویل القروض المصرفیة إلى أوراق مالیة قابلة للتداول

  :وریق عن طریق اتباع اإلجراءات التالیةیتم الت: ثانیا

 تقوم المؤسسة المالیة ببیع بعض أصولھا المضمونة بسعر - أ
منخفض لمنشأة ذات غرض خاص یتم إنشاؤھا لغرض شراء 

  .ھذه األصول التي ترغب المؤسسة في توریقھا

 ثم یتم بعد ذلك نقل األصول بضماناتھا والتي ھي عبارة عن -ب
للمؤسسة المالیة مضمونة برھن أو ملكیة مدیونیة على مدینین 

  .  لدى المؤسسة المالیة إلى المنشأة ذات الغرض الخاص

) الُمْصِدر( ثم تصدر المنشأة ذات الغرض الخاصة وتسمى -ج
بقیمة تعادل قیمة الدیون محل التوریق للحصول على  سندات

  .المستثمرین السیولة عن طریق بیعھا على
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 لغرض الخاص السیولة المتحصلة من تستخدم المنشأة ذات ا-د
  .  بیع السندات لسداد قیمة األصول للمؤسسة المالیة البائعة

إن محل عملیات توریق الدیون یتمثل في مجموعة الدیون : ثالثا
التي للبنك على المدینین، وھذه الدیون تكون مقرونة باشتراط 
 فائدة على ھذه الدیون، وھذا محرم شرعا، لذلك كانت الدیون
المشروطة بفائدة غیر جائزة شرعا ألن تكون محال لعملیات 

  .التوریق باعتبار عدم مشروعیة المحل 

حوالة : "إن توریق الدیون یتم من خالل ثالثة طرق ھي: رابعا
وقد تم تكییف ھذه الطرق " . والمشاركة الفعلیة، والتجدید، الحق

  :على النحو التالي

أن یحیل الدائن إلى غیره : ویقصد بھا:  طریقة حوالة الحق–أ
مالھ من حق في ذمة مدینة وتكیف إن كانت بعوض على أنھا بیع 

  .الدین لغیر من ھو علیھ نقدا

وھي تقوم على حلول ش�ركة التوری�ق مح�ل         : طریقة التجدید  –ب  
المؤس��سة البادئ��ة للتوری��ق ف��ى ملكی��ة األص��ل، وینق��ضي االلت��زام     

 الت��زام جدی��د مكان��ھاألص��لي عل��ى ع��اتق الم��دین بتوابع��ھ، ون��شوء  
  .وھى أیضا تدخل في إطار بیع الدین لغیر من ھو علیھ

تق��وم عل���ى تق���دیم  :  أم��ا بالن���سبة لطریق��ة الم���شاركة الجزئی���ة  –ج 
قرض بفائدة من البك المشارك للبادئ بالتوریق على أن یسدد مما     

: خام�سا . یحصلھ ال�دائن األص�لي م�ن مدینی�ھ، وھ�ذا مح�رم ش�رعا              
 بی��ع ال��دین لغی��ر الم��دین ب��ثمن ح��ال عل��ى  اختل��ف الفقھ��اء ف��ي حك��م

أح��دھما یجی��زه ب��شروط معین��ة، واآلخ��ر یمنع��ھ ، والق��ول    : رأی��ین
بالجواز ھو األولى بالقبول؛ باعتبار أن األصل في العقود ال�صحة   

  . والجواز، ولم یوجد نصا صریحا یمنعھ
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تكی��ف المعامل��ة  ب��ین ش��ركة التوری��ق والم��ستثمرین بأح��د  : سادس��ا
بأنھ�ا  بی�ع  ال�دین م�ن       : ثانیھم�ا . ما بأنھا عق�د ق�رض     أولھ: اتجاھین

شركة التوریق  لغیر من ھو علیھ وھ�م الم�ستثمرین؛ ألن ال�شركة            
  . تبیع لھم ما اشترتھ من أصول الدین

وھذه المعاملة إذا تم تكییفھا على أنھا عقد قرض فھي غیر ج�ائزة          
ف أم�ا إذا ت�م تكیی�      . شرعا بناء على عدم مشروعیة القرض بفائدة        

ھذه العالقة بأنھا عقد بیع فیثور في ھ�ذه الح�ال الخ�الف ف�ي م�دى                 
مشروعیة ھذا البیع بناء على ما سبق بیانھ من خالف الفقھ�اء ف�ي           

أنھ�ا عالق�ة   : واألق�رب إل�ى ال�صواب   . حكم بیع الدین لغیر الم�دین    
ق��رض؛ حی��ث إن حام��ل ال��سند ی��سترد قیم��ة ھ��ذا ال��سند وی��ستحق      

اریخ مح����ددة م����سبقا م����ن قیم����ة  الفائ����دة المح����ددة س����لفا ف����ي ت����و  
المتح���صالت الت���ي ی���دفعھا الم���دین األص���لي، وھ���ذا أق���رب إل���ى     

  .مضمون القرض

عملیة توریق الدیون تقوم على عدد من المعامالت  إن :سابعا
  : الرئیسیة، ھي

  ).المدینین( المعاملة بین المؤسسة الدائنة البادئة قبل الملتزمین - أ

  . وبین شركة التوریق المعاملة بین المؤسسة البادئة-ب

 المعاملة بین شركة التوریق وحملة الورقة -ج
  ). المستثمرین(المالیة

وھذه المعامالت التي انطوت علیھا عملیات توریق الدیون عبارة 
عن عقود مجمعة، ولیست مركبة؛ فكل عقد ینفصل عن اآلخر 

  . ولیس متوقفا علیھ
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" خریجھا علىفإن ھذه المعامالت والعالقات ال یصح ت: ومن ثم
المنھي عنھا، فھي آلیة حدیثة من أدوات التمویل " بیعتین في بیعة

  .التي اشتملت على بعض العقود المجمعة

وأخی���را فإن���ھ یمك���ن الق���ول ب���أن ص���فقات توری���ق ال���دیون   : ثامن���ا
  : المصرفیة تشتمل على بعض الشبھات الشرعیة منھا

م��ا أن ، كدی��ون الق��روض الم��شروطة بفائ��دة   قی��ام التوری��ق عل��ى   
 دون أن تت�وافر     طرق التوری�ق تق�وم عل�ى بی�ع ال�دین لغی�ر الم�دین              

فیھ كل الشروط التي اشترطھا المجیزون لھ�ذا البی�ع، ویجتم�ع ف�ي       
 العملیات أیضا ربا الف�ضل والن�سیئة، وأی�ضا ف�إن ال�دین ال�ذي           ھذه

  .یتم توریقھ یتم بیعھ قبل قبضھ
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  :  التوصیات

  :      یوصي الباحث بما یلي

النظ��ر ف��ي تنظ��یم مث��ل ھ��ذه العملی��ات الت��ي ی��دخلھا      إع��ادة  -
العدی�د م�ن ال�شبھات، وذل�ك بعرض�ھا عل�ى مجم�ع البح��وث        
اإلس����المیة، وھیئ�����ة كب����ار العلم�����اء ب����األزھر ال�����شریف،    

  .والمتخصصین والباحثین في ھذا المجال

 عقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة مثل ھذه القضایا المستجدة         -
 .القانون بمشاركة رجال الفقھ واالقتصاد و

اھتمام الباحثین بالبح�ث ف�ي ك�ل م�ا ی�ستجد م�ن ن�وازل ف�ي                    -
ھذا العصر، واالجتھاد في الوصول لحكمھا الشرعي حت�ى         

  .یعلم الناس ما ھو مشروع وما ھو غیر مشروع لھم

  انتھى بحمد اهللا وتوفیقھ

  

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  مراجع ومصادر البحث

صالح العلي، / د: روض اإلنتاجیة واالقتصاد اإلسالمي  أثر الربا في الق    -١
 المجل��د التاس��ع ع��شر، الع��دد األول، –بح��ث من��شور بمجل��ة جامع��ة دم��شق 

  .م٢٠٠٣

ل��شمس ال��دین، محم��د ب��ن أحم��د     :  اإلقن��اع ف��ي ح��ل ألف��اظ أب��ي ش��جاع     -٢
 دار -مكت���ب البح���وث والدراس���ات: الخطی���ب ال���شربیني ال���شافعي، تحقی���ق

  . بیروت–الفكر

  .ألبي بكر بن علي الرازي الجصاص، دار الفكر:  القرآن أحكام-٣

ط���ارق ط���ھ، ال����دار   / د:  إدارة البن���وك ونظ���م المعلوم���ات الم���صرفیة    -٤
  .م٢٠٠٠-الجامعیة

 الق��اھرة، –م��دحت ص��ادق، دار غری��ب / د:   أدوات وتقنی��ات م��صرفیة-٥
  . م٢٠٠١عام،

 ألحم�د ب�ن محم�د ب�ن أب�ى بك�ر           :  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري     -٦
 م���صر،الطبعة -ب���ن عب���د المل���ك الق���سطالني، المطبع���ة الكب���رى األمیری���ة  

  . ھـ١٣٢٣السابعة، 

ألبي الحسن عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د الواح�دي،              :  أسباب نزول القرآن   -٧
 –ع�صام ب�ن عب�د المح�سن الحمی�دان، دار اإلص�الح            : النیسابوري،  تحقیق  

  .ھـ١٤١٢الدمام، الطبعة الثانیة،

س�الم  :  اهللا ب�ن عب�د الب�ر، تحقی�ق     یوس�ف ب�ن عب�د      ألبي عمر :  االستذكار -٨
 بی��روت، الطبع��ة –محم��د عط��ا، محم��د عل��ي مع��وض، دار الكت��ب العلمی��ة 

  .م٢٠٠٠ –١٤٢١األولى، 

 –محمد یوسف موسى، المكت�ب الفن�ي      / د:  اإلسالم ومشكالتنا الحاضرة   -٩
  .م١٩٥٨ -القاھرة
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 زكریا  لزكریا ابن محمد بن   :  أسنى المطالب في شرح روض الطالب      -١٠
  .األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي

/ د:  أسواق األوراق المالیة وآثارھا اإلنمائی�ة ف�ي االقت�صاد اإلس�المي            -١١
أحمد محیي الدین أحمد سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعیة في االقتصاد            

  .م١٩٩٥اإلسالمي، جدة ، الطبعة األولى، 

لعلمی�����ة، الطبع�����ة الب�����ن نج�����یم ، دار الكت�����ب ا:  األش�����باه والنظ�����ائر-١٢
  .م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥األولى،

لمحمد األمین بن محمد : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -١٣
  .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ لبنان، – بیروت-المختار الشنقیطي، دار الفكر

لمحمد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن             :  إعالم الموقعین عن رب العالمین     -١٤
 – إب��راھیم، دار الكت��ب العلمی��ة  محم��د عب��د ال��سالم : ق��یم الجوزی��ة، تحقی��ق 

  .ه١٤١١ییروت، الطبعة األولى، 

دراس��ة تطبیقی��ة للن��شاط االئتم��اني    ( اقت��صادیات االئتم��ان الم��صرفي   -١٥
محم��د كم��ال خلی��ل الحم��زاوي من��شأة المع��ارف، بی��روت، ): وأھ��م محددات��ھ

  .م٢٠٠٢لبنان، 

 –ف��ةألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن إدری��س ب��ن ال��شافعي، دار المعر    :  األم-١٦
  .ھـ١٤١٠بیروت،

  .خیر الدین عبد ربھ الحمري/ د:  إمكانیة استخدام توریق القروض -١٧

لع�الء ال�دین أب�و الح��سن    :  اإلن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م��ن الخ�الف     -١٨
  .علي بن سلیمان المرداوي،، دار إحیاء التراث العربي

لمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن ح��سین    :  أوراق النق��ود ون��صاب ال��ورق النق��دي  -١٩
 مجل�ة دوری�ة ت�صدر       -ري ، بحث من�شور بمجل�ة البح�وث اإلس�المیة          الحری

عن الرئاسة العامة إلدارات البح�وث العلمی�ة واإلفت�اء وال�دعوة واإلرش�اد،              
 .الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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لعالء ال�دین، أب�و بك�ر ب�ن م�سعود          :  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع     -٢٠
  .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦الكاساني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة،  أحمد بن

ل�زین ال�دین ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د،            :  البحر الرائق شرح كنز ال�دقائق      -٢١
  .المعروف بابن نجیم المصري، دار الكتاب اإلسالمي

ألب�ي عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د اب�ن             :  البحر المحیط ف�ي أص�ول الفق�ھ        -٢٢
 -ھ��ـ ١٤١٤ھ��ادر الزرك��شي، دار الكتب��ي، الطبع��ة األول��ى،      عب��د اهللا ب��ن ب 

  .م١٩٩٤

 أحمد بن محمد بن أحمد ب�ن  لمحمد بن:  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -٢٣
  .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ القاھرة، –دار الحدیثرشد، 

لب�در ال�دین العین�ى، دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة             :  البنایة شرح الھدایة   -٢٤
  .ه١٤٢٠األولى،

ألب�ي الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر        : ان في مذھب اإلمام الشافعي    البی -٢٥
  . جدة–قاسم محمد النوري، دار المنھاج : بن سالم العمراني تحقیق

أس��امة ب��ن  / د:  بی��ع ال��دین وتطبیقات��ھ المعاص��رة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي    -٢٦
-ھ��ـ١٤٣٣ الری��اض، الطبع��ة األول��ى  -حم��ود محم��د الالح��م، دار المیم��ان  

  .م٢٠١٢

ألب��ي عب��د اهللا الم��واق، دار الكت��ب   : اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل   الت��-٢٧
  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦العلمیة، الطبعة األولى، 

ألب�ي إب�راھیم ع�ز ال�دین  محم�د ب�ن        :  التحبیر إلیضاح معاني التی�سیر     -٢٨
 الطبع��ة -إس��ماعیل الكحالن��ي المع��روف ب��األمیر، مكتب��ة الرش��د، الری��اض   

  .م ٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣األولى، 

ألبي العال محم�د عب�د ال�رحمن      : األحوذي بشرح جامع الترمذي    تحفة   -٢٩
  . بیروت–بن عبد الرحیم المباركفورى، دار الكتب العلمیة 
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ألحمد بن محمد بن علي بن حجر :  تحفة المحتاج في شرح المنھاج-٣٠
  .م١٩٨٣ - ھـ١٣٥٧الھیتمي، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر،

اج الدین السبكي، لبدر الدین محمد  تشنیف المسامع بجمع الجوامع لت-٣١
بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي ، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء 

  . م١٩٩٨ -ھـ١٤١٨ توزیع المكتبة المكیة، الطبعة األولى، –التراث 

لخلیل بن :  التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب-٣٢
أحمد /د: لمصري، تحقیقإسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي ا

بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة 
  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، 

منى خالد فرحات، مجلة جامعة / د:  توریق الدین التقلیدي واإلسالمي-٣٣
  .م٢٠١٣، العدد األول ، ٢٩ المجلد –دمشق للعلوم االقتصادیة  والقانونیة

  .عجیل جاسم النشمي/د: التصكیك وتطبیقاتھما  التوریق و-٣٤

حسین فتحي :  للدیون الممارسة واإلطار القانوني التوریق المصرفي-٣٥
 .عثمان

 -ب�ن رج�م محم�د خمی�سي      / د:  التوریق وواقع�ھ عل�ى األزم�ات المالی�ة         -٣٦
 وإداریة بكلیة العلوم االقت�صادیة والتجاری�ة   منشور بمجلة أبحاث اقتصادیة  

 - الع�����دد الث�����امن– الجزائ�����ر-جامع�����ة محم�����د خی�����ضر-روعل����وم التی�����سی 
  .م٢٠١٠دیسمبر

لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي،مؤسسة : تفسیر الثعالبي-٣٧
 . بیروت–األعلمي

ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ، : تفسیر القرآن العظیم -٣٨
  م١٩٩٤-ھـ١٤١٤محمود حسن، دار الفكر، عام: تحقیق

لنظام الدین ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان(ابوري تفسیر النیس-٣٩
الشیخ زكریا عمیرات،دار : الحسن بن محمد القمي النیسابوري، تحقیق

  .ھـ١٤١٦الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
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ألبي  محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر :  التلقین في الفقھ المالكي-٤٠
ي ، دار الكتب العلمیة، أبو أویس محمد بو خبزة الحسن: الثعلبي، تحقق
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الطبعة األولى 

ألب�ي عم�ر یوس�ف ب�ن     :  التمھید لما في الموطأ من المع�اني واألس�انید      -٤١
محم�د عب�د الكبی�ر    ، م�صطفى ب�ن أحم�د العل�وي        : عبد اهللا عبد البر، تحقیق    

  .ھـ١٣٨٧ المغرب، –البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

ألبي عبد الرحمن عبد اهللا ب�ن عب�د    : عالم شرح عمدة األحكام    تیسیر ال  -٤٢
 مكتب��ة الت��ابعین، -ال��رحمن ب��ن ص��الح الب��سام، مكتب��ة ال��صحابة، اإلم��ارات  

  .م٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٦القاھرة،الطبعة العاشرة، 

ألبي عبد اهللا محمد بن ): تفسیر القرطبي(  الجامع ألحكام القرآن -٤٣
أحمد البردوني وإبراھیم :ي، تحقیقأحمد بن أبي بكر، شمس الدین القرطب

م ١٩٦٤ -ھـ١٣٨٤ القاھرة، الطبعة الثانیة، –أطفیش، دار الكتب المصریة
.  

ألب��ي  بك��ر ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الح��دادي العب��ادي      :  الج��وھرة النی��رة -٤٤
  .ھـ١٣٢٢الزَِّبیِدّي،المطبعة الخیریة، الطبعة األولى، 

عجیلي، المعروف لسلیمان بن عمر بن منصور ال:  حاشیة الجمل-٤٥
   .بالجمل، دار الفكر

ألبي العباس أحمد الرملي األنصاري، مطبوع      :  حاشیة الرملي الكبیر   -٤٦
  .بھامش أسنى المطالب شرح روضة الطالب، دار الكتاب اإلسالمي

م�ع ش�رح مخت�صر خلی�ل للخرش�ي، لل�شیخ عل�ي ب�ن         :  حاشیة الع�دوي  -٤٧
  . بیروت-أحمد الصعیدي العدوي، دار الفكر

لعل�ي ب�ن أحم�د ب�ن مك�رم          :  حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني      -٤٨
 –ال���صعیدي الع���دوي، تحقی���ق یوس���ف ال���شیخ محم���د البق���اعي، دار الفك���ر 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، 
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لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن عرف��ة    :  حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر   -٤٩
 .الدسوقي، دار الفكر

واني، مطبوع��ة بھ��امش تحف��ة   لعب��د الحمی��د ال��شر  :  حاش��یة ال��شرواني -٥٠
  .م١٩٨٣ -ھـ١٣٥٧المحتاج، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، عام 

ل��شھاب ال��دین أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ال��شِّْلِبيُّ ،      :  حاش��یة ال��شِّْلِبيُّ -٥١
 بوالق، القاھرة، -مطبوع بھامش تبیین الحقائق، المطبعة الكبرى األمیریة 

  .  ھـ١٣١٣الطبعة األولى، 

ألب�ي العب�اس أحم�د ب�ن محم�د       : ة الصاوي على الشرح ال�صغیر      حاشی -٥٢
  .الخلوتي، الشھیر بالصاوي، دار المعارف

ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب    :  الح��اوي الكبی��ر-٥٣
 الشیخ عادل أحم�د  -الشیخ علي محمد معوض: ،الشھیر بالماوردي، تحقیق  

، الطبع���ة األول���ى،  لبن���ان–عب���د الموج���ود، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت  
  .م١٩٩٩-ه ١٤١٩

عل�ي  / د:  حكم ودائع البنوك وش�ھادات االس�تثمار ف�ي الفق�ھ اإلس�المي          -٥٤
  م، ١٩٩٠ الدوحة، الطبعة األولى،–أحمد السالوس، دار الثقافة

لعالء ال�دین الح�صكفي، الحلب�ي،       :  الدر المختار مع شرح ابن عابدین      -٥٥
  .م١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦الطبعة الثانیة، 

لمحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن            : راري المضیة شرح ال�درر البھی�ة       الد -٥٦
 -ھ�ـ  ١٤٠٧عبد اهللا الشوكاني الیمن�ي، دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة األول�ى            

  . م٢٠٠٠ -م١٩٨٧

لتقي الدین أحمد بن عبد :  دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة-٥٧
 –علوم القرآن محمد السید الجلیند، مؤسسة / د: الحلیم ابن تیمیة، تحقق
  ..ھـ١٤٠٤دمشق، الطبعة الثانیة، 

 دور الّتوری�ق ك�أداة مالی�ة حدیث�ة ف��ي الّتموی�ل وتط�ویر البورص�ة ف��ي        -٥٨
سیاس�ات  : "ورقة بح�ث مقدم�ة إل�ى  الملتق�ى ال�ّدولي األول ح�ول            :  الجزائر
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 دراس��ة حال��ة الجزائ��ر   -الّتموی��ل وأثرھ��ا عل��ى االقت��صادیات والمؤّس��سات   
جامعة -الذي نظمتھ كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التیسیر" -والّدول الّنامیة

  .م ٢٠٠٦ الجزائر، عام -محمد خیضر بسكرة

ألب���ي العب���اس ش���ھاب ال���دین أحم���د ب���ن إدری���س، ال���شھیر    :  ال���ذخیرة-٥٩
 . م١٩٩٤ بیروت الطبعة  األولى، -بالقرافي، دار الغرب اإلسالمي

س��لیمان األش��قر، دار عم��ر / د:  الرب��ا وأث��ره عل��ى المجتم��ع اإلن��ساني  -٦٠
  .ه١٤٠٤الدعوة ، الطبعة األولى، 

لمحم��د أم��ین ب��ن عم��ر ب��ن عب��د  :  رد المحت��ار عل��ى الـــــ��ـدر المخت��ار-٦١
بی�روت، الطبع�ة الثانی�ة،    -العزیز عابدین، ال�شھیر ب�ابن عاب�دین، دار الفك�ر     

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

اب الدین لشھ:  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني-٦٢
علي عبد الباري عطیة، دار الكتب : محمود بن عبد اهللا األلوسي، تحقیق

  .ه١٤١٥العلمیة، الطبعة األولى، 

مؤسسة - الروض المربع لمنصور بن یونس البھوتى، دار المؤید-٦٣
  .الرسالة

ألب��ي زكری��ا ب��ن یح��ي ب��ن ش��رف الن��ووي، المكت��ب  : روض��ة الط��البین-٦٤
  .اإلسالمي 

صالح بن غانم بن عبد اهللا / د:  والسندات والورق النقدي   زكاة األسھم  -٦٥
 المملك��ة العربی��ة  -ب��ن س��لیمان ب��ن عل��ي ال��سدالن، دار بلن��سیة ، الری��اض    

  .ه١٤١٧السعودیة، الطبعة الثالثة، 

  .دار الحدیث: ط: البن حجر الھیثمي:  الزواجر عن اقتراف الكبائر-٦٦

 محمد بن یزید القزویني، البن ماجة  أبو  عبد اهللا:   سنن ابن ماجة-٦٧
 فیصل عیسى -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة : تحقیق

  .البابي الحلبي
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: ألبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني، تحقیق:  سنن أبي داود-٦٨
  محمد محیي الدین 

  . بیروت–عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 

یسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، لمحمد بن ع:  سنن الترمذي-٦٩
 بیروت، –بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي: الترمذي،تحقیق

  .م١٩٩٨عام 

ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي، :  السنن الكبرى-٧٠
 بیروت، الطبعة –حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة : تحقیق

  . م ٢٠٠١ -ھـ١٤٢١األولى،

ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر : ن الكبرى السن-٧١
 –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت: البیھقي، تحقیق

  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤لبنات، الطبعة الثالثة، 

قطن�ي البغ�دادي ،      لعلي بن عمر أبو الح�سن ال�دار       :   سنن الدار قطني    -٧٢
  .المتنبي : طم ، ونسخة ١٩٦٦-ھـ١٣٨٦، بیروت–دار المعرفة 

عطی��ة فی��اض،  / د:  س��وق األوراق المالی��ة ف��ي می��زان الفق��ھ اإلس��المي-٧٣
  .م١٩٩٨دار النشر للجامعات، القاھرة، الطبعة األولى، 

لمحم��د اب��ن عل��ي ب��ن  :  ال��سیل الج��رار المت��دفق عل��ى ح��دائق األزھ��ار  -٧٤
 .محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني، دار ابن حزم، الطبعة األولى 

لقاس��م ب��ن عی��سى ب��ن : ش��رح اب��ن ن��اجي التن��وخي عل��ى م��تن الرس��الة  -٧٥
 -ھ�ـ   ١٤٢٨ناجي التن�وخي ، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت الطبع�ة األول�ى،                

 .م٢٠٠٧

 –دار الفكر: شرح جالل الدین المحلى على منھاج الطالبین-٧٦
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥بیروت،
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ن أحم�د  لعبد الباقي ب�ن یوس�ف ب�   : شرح الزرقاني على مختصر خلیل    -٧٧
 لبن��ان، الطبع��ة األول��ى، -الزرق�اني الم��صري، دار الكت��ب العلمی��ة، بی�روت  

  . م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٢

لمحم��د ب��ن عب��د الب��اقي    :  ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك     -٧٨
 الق�اھرة،   –طھ عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدینی�ة         : الزرقاني، تحقیق 
  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤الطبعة  األولى، 

ألبي الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك،               : حیح البخاري  شرح ص  -٧٩
 ال�سعودیة، الری�اض،   -یاسر بن إب�راھیم، مكتب�ة الرش�د    : ابن بطال، تحقیق  

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة

  .ألحمد بن محمد الدردیر، دار الفكر:  الشرح الكبیر-٨٠

أحم�د ب�ن   لعبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن     :  الشرح الكبیر على متن المقنع     -٨١
قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أب�و الف�رج، ش�مس ال�دین ، دار الكت�اب             

  .العربي 

لمحمد بن عبد اهللا الخرشي، دار الفكر للطباعة        :  شرح مختصر خلیل   -٨٢
  . بیروت–

لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن الك�ریم       :  شرح مختصر الروضة   -٨٣
ن الترك��ي، مؤس��سة الرس��الة،   عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��س   : الط��وفي، تحقی��ق 
  م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الطبعة  األولى، 

: ألبي محمد الحسین ب�ن م�سعود الف�راء البغ�وي، تحقی�ق            :  شرح السنة  -٨٤
  -شعیب األرنؤوط

 دمشق، بیروت، الطبعة الثانی�ة،      -محمد زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي    
  .ھـ١٤٠٣

المة ب�ن عب�د   ألب�ي جعف�ر أحم�د ب�ن محم�د ب�ن س�       :  شرح معاني اآلثار   -٨٥
 -الملك بن سلمة األزدي المعروف بالطحاوي ،عالم الكتب، الطبعة األول�ى      

  . م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤
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ألب��ي المن��ذر  :  ال��شرح الكبی��ر لمخت��صر األص��ول م��ن عل��م األص��ول    -٨٦
محمود بن محمد بن مصطفى بن عب�د اللطی�ف المنی�اوي، الطبع�ة األول�ى،                

  .م٢٠١١-ھـ١٤٣٢

عب�د العزی�ز    / د: میة والق�انون الوض�عي     الشركات في الشریعة اإلس�ال     -٨٧
 .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤ عمان الطبعة الرابعة –عزت الخیاط ، دار البشیر 

ألبي الحسن نور الدین المال الھروي القاري،       :  شرح مسند أبي حنیفة    -٨٨
–ال��شیخ خلی��ل محی��ي ال��دین الم��یس، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   : تحقی��ق

  .م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥الطبعة  األولى، 

لمحم���د ب���ن ص���الح ب���ن محم���د  :  ال���شرح الممت���ع عل���ى زاد الم���ستقنع -٨٩
  . ھـ ١٤٢٨ -١٤٢٢العثیمین، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، 

لزكری��ا األن��صاري ،،م��ع حاش��یة الجم��ل، دار  :  ش��رح م��نھج الط��الب -٩٠
  .الفكر

: لمحمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، تحقیق:  صحیح البخـاري-٩١
األولى، :  ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعةمحمد زھیر بن

  .ھـ١٤٢٢

ألب��ي الح��سین م��سلم ب��ن الحج��اج ب��ن م��سلم الق��شیري      :ص��حیح م��سلم  -٩٢
  . بیروت -دار األفاق الجدیدة -النیسابوري، دار الجیل بیروت

/ د:وتطبیقاتھ���ا المعاص��رة وت���داولھا ) التوری��ق (  ال��صكوك اإلس���المیة -٩٣
 منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة أختر زیتي عبد العزیز، بحث 

  .  الشارقة-التاسعة عشر

/ د: وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا) التوریق(  الصكوك اإلسالمیة -٩٤
 بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الدورة عبد الباري مشعل،

  . الشارقة-التاسعة عشر
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/ د: معاص��رة وت��داولھا وتطبیقاتھ��ا ال) التوری��ق( ال��صكوك اإلس��المیة  -٩٥
محمد عبد الحلیم عمر، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلس�المي، ال�دورة        

  . الشارقة-التاسعة عشر

: وتطبیقاتھ���ا المعاص���رة وت���داولھا  ) التوری���ق( ال���صكوك اإلس���المیة  -٩٦
  محمد علي القري بن /د

 بح��ث من��شور بمجل��ة  عی��د، بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي،   
  . الشارقة-ھ اإلسالمي، الدورة التاسعة عشرمجمع الفق

وتطبیقاتھ��������ا المعاص��������رة  ) التوری��������ق( ال��������صكــوك اإلس��������المیة  -٩٧
ال�دكتور ف�ؤاد محم�د أحم�د محی�سن، بح�ث            : ملخص دراسة أع�دھا   :وتداولھا

من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ     
  . الشارقة-اإلسالمي، الدورة التاسعة عشر

ألبي الفضل زین الدین عبد الرحیم :  طرح التثریب في شرح التقریب-٩٨
بن الحسین بن عبد الرحمن بن أب�ي بك�ر اب�ن إب�راھیم العراق�ي، دار إحی�اء        

  .التراث العربي

عل�ي  : ألب�ي القاس�م الرافع�ي القزوین�ي، تحقی�ق        :  العزیز شرح ال�وجیز    -٩٩
ة،  ع�����ادل أحم�����د عب�����د الموج�����ود، دار الكت�����ب العلمی����� -محم�����د ع�����وض

  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧بیروت،الطبعة األولى، 

 عملی��ة توری��ق ال��دیون ك��أداة مالی��ة م��ستحدثة ودورھ��ا ف��ي ص��ناعة     -١٠٠
 ورق��ة بحثی��ة – مع��زوز لقم��ان –رات��ول محم��د:  وانت��شار األزم��ات المالی��ة

مقدم��ة إل��ى الملتق��ى العلم��ي ال��دولي الخ��امس ح��ول االقت��صاد االفتراض��ي      
 -ی��ة، المرك��ز الج��امعي خم��یس ملیان��ة   وانعكاس��اتھ ف��ي االقت��صادیات الدول  

  . م٢٠١٢ مارس ١٤و ١٣: خالل الفترة-الجزائر

لمحم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��ود، أكم��ل ال��دین    :  العنای��ة ش��رح الھدای��ة -١٠١
  .البابرتي، دار الفكر
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جم���ع :  فت���اوى اللجن���ة الدائم���ة لإلفت���اء بالمملك���ة العربی���ة ال���سعودیة-١٠٢
م ، ١٩٩٩ھ�ـ  ١٤١٩لعاص�مة ،  وترتیب أحم�د عب�د ال�رزاق ال�دویش، دار ا         

  .المجلد الثالث عشر

ألحم�د اب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و       :  فتح الباري شرح صحیح البخ�اري    -١٠٣
  م١٣٧٩ بیروت، -الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة 

 -وھب���ة م���صطفى الزحیل���ي، دار الفك���ر/ د: الفق���ھ اإلس���المي وأدلت���ھ-١٠٤
  .دمشق، الطبعة الرابعة

ألب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن مھ��دي الخطی��ب        : ق��ھ  الفقی��ھ و المتف-١٠٥
 –ع���ادل ب���ن یوس���ف الغ���رازي، دار اب���ن الج���وزي    : البغ���دادي ، تحقی���ق 

  . ه١٤٢١السعودیة، الطبعة الثانیة، 

 الفواكھ الدواني على رسالة ابن أب�ي زی�د القیروان�ي، ل�شھاب ال�دین                -١٠٦
  .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥النفراوي األزھري المالكي، دار الفكر، 

  .م ١٩٩٧محمد فرید العریني ، / د: قانون التجاري ال-١٠٧

ق���رارات وتوص���یات مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي المنبث���ق م���ن منظم���ة   -١٠٨
 .١٣٤-١، القرارات ١٤-١المؤتمر اإلسالمي للدورات 

لمحمد بن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین                :  لسان العرب  -١٠٩
  .ھـ١٤١٤ - الثالثة : بیروت، الطبعة-ابن منظور األنصاري ، دار صادر

لموفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محم�د    :  الكافي في فقھ اإلمام أحمد     -١١٠
بن قدامة، الشھیر بابن قدامة المقدسي دار الكتب العلمی�ة، الطبع�ة األول�ى،              

  .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤

لمنصور بن یونس بن صالح ال�دین       :  كشاف القناع عن متن اإلقناع     -١١١
 .وتى، دار الكتب العلمیةابن حسن بن إدریس البھ

ألحمد بن محمد ب�ن عل�ي األن�صاري،         :  كفایة النبیھ في شرح التنبیھ     -١١٢
  المعروف بابن 



 - ١٩٢٩ -

مج�دي محم�د س�رور باس�لوم، دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة               : الرفعة، تحقیق 
  .م٢٠٠٩األولى، 

لمحمد بن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي،                : المبسوط -١١٣
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤روت،  بی–دار المعرفة

ألبي زكریا محیي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف           :  المجموع شرح المھذب   -١١٤
  النووي، دار الفكر 

لتق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن                  :  مجموع الفت�اوى   -١١٥
عبد الرحمن بن محم�د ب�ن قاس�م، مجم�ع المل�ك فھ�د لطباع�ة         : تیمیة، تحقیق 

 المملك����������ة العربی����������ة -ة المدین����������ة النبوی����������-الم����������صحف ال����������شریف
  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦السعودیة،

 –ألب�ي محم�د عل�ي ب�ن ح�زم األندل�سي، دار الفك�ر              :  المحلى باآلث�ار   -١١٦
  .بیروت

إلس��ماعیل ب��ن یحی��ى ب��ن إس��ماعیل، أب��و إب��راھیم   :  مخت��صر المزن��ي-١١٧
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ بیروت، –المزني دار المعرفة

األصبحي، دار الكتب مالك بن أنس بن مالك بن عامر :  المدونة-١١٨
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥العلمیة، الطبعة األولى، 

ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، تحقیق محمد عبد :  المستصفى-١١٩
 -ھـ ١٤١٣السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 

  .م١٩٩٣

لمحم��د ب��ن عب��د اهللا أب��و بك��ر ب��ن   :  الم��سالك ف��ي ش��رح موط��أ مال��ك  -١٢٠
 . م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨ي، َدار الَغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، العرب

ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل :  مسند اإلمام أحمد بن حنبل-١٢١
 عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة -شعیب األرنؤوط : تحقیق

  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١،الطبعة األولى، 



 - ١٩٣٠ -

بي بكر أحمد بن عمرو أل:  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار-١٢٢
 المدینة -بن عبد الخالق بن خالد المعروف بالبزار، مكتبة العلوم والحكم

  .المنورة الطبعة األولى 

ألحمد بن محمد بن :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر-١٢٣
  . علي، المكتبة العلمیة

 حبیب: ألبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، تحقیق: المصنف-١٢٤
  .ھـ١٤٠٣ بیروت، الطبعة الثانیة، –الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي

: ألبي بكر بن أبي شیبة، تحقیق:  المصنف في األحادیث واآلثار-١٢٥
  . الریاض، الطبعة األولى–كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد 

ألبي سلیمان حمد ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن الخط�اب               :  معالم السنن  -١٢٦
 حل��ب، الطبع��ة األول��ى   –وف بالخط��ابي، المطبع��ة العلمی��ة   الب��ستي المع��ر 

  .م١٩٣٢ -ھـ١٣٥١

ألب��ي عم��ر ُدْبَی��ان ب��ن محم��د  :  المع��امالت المالی��ة أص��الة ومعاص��رة-١٢٧
 المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،    -الدُّْبَیان، مكتبة المل�ك فھ�د الوطنی�ة، الری�اض        

 .الطبعة الثانیة

محمد عثمان / د:  الفقھ اإلسالمي المعامــــالت المالیة المعاصرة في   -١٢٨
  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢شبیر، دار النفائس، الطبعة الرابعة

  .مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة:  المعجم الوسیط-١٢٩

ألب��ي محم��د موف��ق ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن  :  المغن��ي-١٣٠
ب��ة الق��اھرة، قدام�ة الجم��اعیلي المقدس��ي، ال�شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس�ي، مكت   

  .م١٩٦٨ -ھـ١٣٨٨

ل��شمس ال��دین،  :  مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج    -١٣١
محم��د ب��ن أحم��د الخطی��ب ال��شربیني دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى،     

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥



 - ١٩٣١ -

لتقي الدین محمد بن أحمد الفت�وحي، ال�شھیر ب�ابن        :  منتھى اإلرادات  -١٣٢
 بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبع�ة     عبد اهللا : النجار، تحقیق 

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى، 

ألبي عبد اهللا بدر ال�دین محم�د ب�ن عب�د            :  المنثور في القواعد الفقھیة    -١٣٣
اهللا ب����ن بھ����ادر الزرك����شي، وزارة األوق����اف الكویتی����ة، الطبع����ة الثانی����ة،   

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

ن أحمد بن محم�د عل�یش،   لمحمد ب:  منح الجلیل شرح مختصر خلیل     -١٣٤
  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، –دار الفكر 

ألب�ي إس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن       :  المھذب في فقھ اإلمام ال�شافعي   -١٣٥
  .یوسف الشیرازي، دار الكتب العلمیة

 الطبع�ة   – دار الفكر العربي   ،حسین عمر /  د : الموسوعة االقتصادیة  -١٣٦
  . م١٩٩٢ -ھـ١٤١٢الرابعة، 

 -وزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة : لفقھی��ة الكویتی��ة الموس��وعة ا-١٣٧
  .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨ الطبعة الثانیة، -الكویت

عب��د العزی��ز /  د: موس��وعة الم��صطلحات االقت��صـادیة واإلح��صائیة -١٣٨
.                             م١٩٨١ھـ ١٤٠١ دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، ،فھمي ھیكل

لتقي الدین محم�د ب�ن أحم�د الفتوحي،ال�شھیر ب�ابن            : دات منتھى اإلرا  -١٣٩
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبع�ة      : النجار، تحقیق 

  .م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩األولى، 

إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر : الموافقات -١٤٠
، الطبعة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان: بالشاطبي، تحقیق

  .ھـ١٤١٧األولى

ألب��ي الولی��د س��لیمان ب��ن خل��ف الب��اجي، دار :  المنتق��ى ش��رح الموط��أ-١٤١
  . الطبعة الثانیة-الكتاب اإلسالمي، القاھرة



 - ١٩٣٢ -

لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطی�ر اللخم�ي، أب�و        :  المعجم األوسط  -١٤٢
  .طارق بن عوض الحسیني، دار الحرمین: القاسم الطبراني، تحقیق

ألبي عبد اهللا بدر ال�دین محم�د ب�ن عب�د            : لمنثور في القواعد الفقھیة    ا -١٤٣
ھ�ـ  ١٤٠٥اهللا بن بھادر الزركشي، وزارة األوقاف الكویتیة الطبعة الثانیة،          

  .م١٩٨٥ -

راش�د الب�راوي، دار النھ�ضة العربی�ة، ع�ام         :  الموسوعة االقت�صادیة   -١٤٤
  .م١٩٧١

ن، محم�د ب�ن موس�ى ب�ن       لكمال الدی :  النجم الوھاج في شرح المنھاج     -١٤٥
  .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥ جدة، الطبعة  األولى،-عیسى الدَِّمیري، دار المنھاج

ل��شمس ال��دین محم��د ب��ن أب��ي    :  نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنھ��اج   -١٤٦
ه، ١٤٠٤ بیروت،   -العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي، دار الفكر        

  .م١٩٨٤

: لحرمین الجویني ، تحقیقإلمام ا:  نھایة المطلب في درایة المذھب-١٤٧
-ھـ١٤٢٨عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنھاج، الطبعة األولى، / د

  .م٢٠٠٧

لعبد اهللا : »دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة« نوازل الزكاة -١٤٨
  بن منصور الغفیلي، 

 المملكة العربیة السعودیة، القاھرة -دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض
  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠ریة مصر العربیة، الطبعة األولى،  جمھو-

ع��صام ال��دین  : لمحم��د ب��ن عل��ي ال��شوكاني، تحقی��ق   :  نی��ل األوط��ار -١٤٩
  .م ، دار الحدیث١٩٩٧ -ھـ١٤١٧الصبابطي، الطبعة الرابعة، عام 

لب�در  :  نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلث�ار          -١٥٠
 تم���یم یاس���ر ب���ن إب���راھیم، وزارة األوق���اف   أب���و: ال���دین العین���ى ، تحقی���ق 

 .م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩ قطر، الطبعة األولى، –والشؤون اإلسالمیة 




