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رأي "املعايري الشرعية" يف حكم استخدام بطاقة االئتمان واحلسم الفوري
يف شراء حلي الذهب والفضة
حترير وتوجيه
The Opinion of “Shari'ah Standards” On the Ruling
of the Usage of Credit Card and Debit Card
in Buying Gold and Silver Jewelries
Analysis and Evaluation
إعــداد:
د .ياسر عجيل النشمي
األستاذ املساعد بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت

dr.ynashmi@hotmail.com
الربيد االلكرتوين:
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املستخلص
هذا حبث بعنوان "رأي "املعايري الشرعية" يف حكم استخدام بطاقة االئتمان واحلسم
الفوري يف شراء حلي الذهب والفضة :حترير وتوجيه"يسعى إىل حل تساؤالت :هل نصوص
املعايري الشرعية منضبطة مقيدة خمصصة أو يوجد فيها ما حيتاج إىل ذلك لتتسق األحكام يف
مسألة حكم استخدام بطاقة االئتمان وبطاقة احلسم الفوري يف شراء حلي الذهب أو
الفضة؟ هل ميكن أن ختتلف أفهام املتخصصني يف املعامالت املالية اإلسالمية يف فهم بعض
نصوص املعايري الشرعية يف مسألة البحث؟ وهل ميكن إجياد حلول شرعية جديدة وسط
احملاذير الشرعية؟
وقد سلكت عدة مناهج حبثية للوصول إىل اإلجاابت؛ وهي املنهج االستقرائي؛ حيث
تتبعت اجلزئيات ،كما استخدمت املنهج الوصفي التحليلي بربط وتفسري املعلومات ،كما
استعنت ابملنهج االستداليل ابالنتقال من قضااي مسلمة إىل قضااي أخرى تنتج عنها
ابلضرورة .وكان من نتائج البحث :إضافة تقييدات وخمصصات مهمة التساق األحكام
الشرعية يف املعايري الشرعية املرتبطة مبسألة حكم استخدام بطاقة االئتمان وبطاقة احلسم
الفوري يف شراء حلي الذهب أو الفضة ،واقرتاح بعض احللول الشرعية ملا مت انتقادي له من
مواد املعايري ،وحترير وتنقيح بعض مناطات بعض األحكام الشرعية.
الملاات الدالة:
(املعايري الشرعية ،حكم الشراء ،حلي ،الذهب والفضة ،بطاقة االئتمان ،بطاقة احلسم
الفوري)
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Abstract
This is a research work titled: “The Opinion of “Shari'ah Standards”
on the Ruling of the Usage of Credit Card and Debit Card in Buying Gold
and Silver Jewelries Analysis and Evaluation”. It seeks to solve the
following questions: Are the provisions of the Shari'ah Standards precise,
restricted and specific, or there is a need for some provisions therein to be
modified for consistency in the rulings regarding the issue of the ruling of
the usage of credit card and debit card in buying gold and silver jewelries?
Is it possible that the concepts of the specialists in Islamic financial
transactions may differ in their understanding of some provisions of the
Shari'ah Standards on the foregoing issue? And is it possible to find new
Islamic solutions amidst the Shari'ah cautions?
I followed diverse research methodologies in fetching the answers,
they are; the inductive method in scrutinizing the minor issues. I also used
the descriptive analytical approach in relating and interpreting the
information. Also, I used the deductive approach to switch from settled
issues to other issues that necessarily emanate from them.
The findings of the research include: Adding important restrictions
and specifications for the consistency of Shari'ah rulings in the Shari'ah
Standards regarding the issue of the ruling of using credit card and debit
card in buying gold and silver, and suggesting some Shari'ah solutions to
what I criticized in the provisions of the Standards, and clarifying the
effective cause of some Shari'ah rulings.
Key words:
(Shari'ah Standards, Ruling, buying, jewelry, gold and silver, credit
card, debit card)
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املقدمة:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،ومن وااله ،وبعد:
فإن من املسائل اليت شغلت عقول العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ردحا من
الزمن "حكم استخدام العمالء بطاقة االئتمان وبطاقة احلسم الفوري يف شراء حلي الذهب
أو الفضة من التجار " ،وحيث إن العمل اليوم جار على ما اعتمدته هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية يف "املعايري الشرعية" احلاكمة لالقتصاد اإلسالمي ومعامالته؛
فإين اعتمدت على ما قررته املعايري يف هذا الشأن ليكون حمل النظر واالهتمام.
وقد دعاين إىل التنقيب يف هذه املعايري ما ملسته  -من واقع جتربيت كمراقب شرعي مث
مدير إلدارة الرقابة الشرعية مث عضو بعض هيئات الفتوى  -من تباين يف تفسري أو قراءة
املعايري الشرعية يف موضوعنا ،ما بني من يفهم منها جواز شراء الذهب أو الفضة أو
العمالت ببطاقة االئتمان سواء أكانت مغطاة أم غري مغطاة ،ومن يفهم تقييد اجلواز ابملغطاة
دون غري املغطاة ،وما بني من يفهم اجلواز يف غري املغطاة بال قيد ،و من حيمله على قيد
"عدم وجود أجل" ،وما بني من جيري صور القبض احلكمي على مجيع السلع مبا فيها
الذهب أو الفضة أو العمالت بال شرط ،ومن يشرتط عدم األجل إن كانت السلعة ذهبا أو
فضة أو جتارة ابلعمالت ،وكل ذلك بسبب اإلطالق يف موضع ،والتقييد يف موضع آخر،
ورمبا العموم طورا مع اإلحالة إىل القيد ،والتخصيص طورا مع العموم؛ فلهذه األسباب ألفيتين
مضطرا للولوج يف متحيص مواد املعايري الشرعية ذات االرتباط مبوضوعنا ،فجمعتها ،حماوال
قراءهتا ،وفهمها ،وحتريرها على وجهها املراد من الصياغة ،ومجع قيودها إن وجدت ،مث بيان
رأي املعايري على وجهه الصحيح  -فيما يظهر يل  -مع عرض الداللة احملتملة األخرى اليت
قد حيمل عليها الكالم ،ومناقشة ذلك فقهيا على ضوء املعايري الشرعية ذاهتا ،واقرتاح صيغة
شرعية أكثر اتساقا وتوافقا مع سياق األحكام الشرعية لقضية البحث .وأسأل هللا التوفيق.
مشكلة البحث:
تدار مشملة البحث على عدة أسئلة:
 .1هل نصوص املعايري الشرعية منضبطة مقيدة خمصصة أو يوجد فيها ما حيتاج إىل ذلك
لتتسق األحكام يف مسألة شراء الذهب أو الفضة ببطاقة االئتمان وبطاقة احلسم الفوري؟
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 .2هل ميكن أن ختتلف أفهام املتخصصني يف املعامالت املالية اإلسالمية أو العاملني يف
حقل االقتصاد اإلسالمي يف فهم بعض نصوص املعايري الشرعية يف مسألة شراء
الذهب أو الفضة ببطاقة االئتمان وبطاقة احلسم الفوري؟
 .3هل ميكن إجياد حلول شرعية جديدة وسط احملاذير الشرعية يف مسألة شراء الذهب أو
الفضة ببطاقة االئتمان وبطاقة احلسم الفوري؟
 .4هل اجلانب الفين اإلجرائي أو اآليل أو القانوين وتطوره أو تغريه له أثر يف تغيري بعض
مواد املعايري الشرعية؟
هذه هي مشكالت البحث اليت أروم التنقيب عن إجاابهتا ،لعلنا نكون أسبااب يف
دعم وتطوير تقنني املعامالت املالية عرب مفخرة العصر "املعايري الشرعية".
الدراسات السابقة:
ال توجد دراسة على املعايري الشرعية حمل البحث  ،سوى ما تقوم به هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من خالل اجمللس الشرعي وجلاهنا املتخصصة من
مراجعات ،وتعديالت دورية ،حسب تطورات الصناعة االقتصادية اإلسالمية ،وتقدم
التقنيات ،واآلالت ،وتغري اإلجراءات ،وهو توجه يشكرون عليه ،ويليق هبذا التقنني الفذ،
مفخرة العصر "املعايري الشرعية".
وروافد األحكام الصادرة عن املعايري الشرعية حمل البحث اثنان:
األول :قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل؛ املتعلقة ابلبطاقات املصرفية ،وبتجارة
الذهب ،والقبض.
الثاين :دراسات املعايري الشرعية؛ وهي األوراق البحثية املعمقة اليت تسبق صدور
املعيار ،وتكون الركيزة وقطب رحى النقاش؛ فقد تناول اجلزء األول منها  -وهو أربعة أجزاء
 دراسة املتاجرة يف العمالت للدكتور عبد الستار أبو غدة ،واألستاذ الدكتور علي حمييالدين القره داغي ،ودراسة البطاقة االئتمانية لألستاذ الدكتور عمر سليمان األشقر ،وتناول
()1

( )1توجد بعض الدراسات على بعض املعايري الشرعية على غري حمل البحث كمقاالت د .عبدالباري
مشعل ،اسرتجعت بتاريخ 2019/9/م.)https://www.facebook.com/dr.abdulbarimashal ( ،
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اجلزء الثاين دراسة القبض للدكتور نزيه كمال محاد.
ومن جهة أخرى وجدت كتااب يف "بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه
اإلسالمي" لصدام عبد القادر عبد هللا ـ طبعة دار النفائس2006 ،م ـ
تناول يف مبحث منه موضوعنا ابختصار ودون اعتماد على املعايري الشرعية املتعلقة
ابملوضوع كما هو حال حبثنا ،كما اطلعت على كتاب يتقاطع مع موضوعنا بشكل عام،
وهو بعنوان " حلقة نقاش :التعامل ابألجل يف جتارة حلي الذهب" ،لكنها مل تتعرض للشراء
ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل ،وبطاقة احلسم الفوري.
جديد البحث:
أتى البحث كاحاالة مخواضعة إلضواء عدة إضاءات ةد تمو لبنة يرتقيها
الباكثو أا ياورها املخدصصو  ،امن ذلك:
 .1إضافة تقييدات وخمصصات مهمة التساق األحكام الشرعية يف املعايري الشرعية املرتبطة
مبسألة شراء الذهب أو الفضة ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل وبطاقة احلسم الفوري.
 .2اقرتاح بعض احللول الشرعية وسط احملاذير الشرعية يف مسألة شراء الذهب أو الفضة
ببطاقة االئتمان وبطاقة احلسم الفوري.
 .3حترير وتنقيح بعض مناطات بعض األحكام الشرعية يف املسائل املبحوثة.
 .4جتلية فهم بعض نصوص املعايري الشرعية جبمع النصوص وقراءهتا جمتمعة مما يظهر
األحكام بصورة أوضح وأكمل.
منهجي يف البحث:
لقد سلكت عدة مناهج حبثية؛ وهي املنهج االستقرائي؛ حيث تتبعت اجلزئيات
املرتبطة بشراء الذهب ،والفضة ،وقبضهما ،وبطاقة االئتمان ،وبطاقة احلسم الفوري،
املنصوص عليها يف املعايري الشرعية ،وانتقلت من اجلزء إىل الكل ،والوصول إىل االستنتاج
القائم على أساس املالحظة .كما استخدمت املنهج الوصفي التحليلي بربط وتفسري
املعلومات ،وبيان نوعية عالقتها ،واستخالص النتائج .كما استعنت ابملنهج االستداليل
ابستخراج املعرفة من املعارف األخرى املقررة املرتبطة ببعضها البعض ،واالنتقال من قضااي
مسلمة إىل قضااي أخرى تنتج عنها ابلضرورة.
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خطة البحث:
يخمو البحث من مقدمة ـ اةد سبقت ـ امبحثني:
املبحث األال :الخعريف أبه مصالحات عنوا البحث:
افيه أرطعة ماالب:
املالب األال :التعريف بـ "املعايري الشرعية".
املالب الثاين :التعريف بـ "احلكم" و"احللي".
املالب الثالث :التعريف بـ "بطاقة االئتمان"
املالب الراطع :التعريف بـ "بطاقة احلسم الفوري".
املبحث الثاين :رأي املعايري الشرعية "دراسة  ي اسخددام طااةة ائاتخاا اطااةة
اسحم الووري  ي شراء كلي الذهب االوضة".
افيه أرطعة ماالب:
املالب األال :توصيف رأي املعيار الشرعي رقم ( :)2بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان
واحلسم اآلجل ،ورقم ( :)57الذهب وضوابط التعامل به.
املالب الثاين :توصيف رأي املعيار الشرعي رقم ( :)1املتاجرة يف العمالت.
املالب الثالث :توصيف رأي املعيار رقم ( )18القبض.
املالب الراطع :الدراسة الفقهية لرأي املعايري يف حكم شراء الذهب أو الفضة ببطاقة
االئتمان واحلسم اآلجل وبطاقة احلسم الفوري.
نخاتج اتوصيات البحث.
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املبحث األول :التعريف بأهم مصطلحات عنوان البحث:
افيه أرطعة ماالب:
املطلب األول :التعريف بـ "املعايري الشرعية".
قبل التعريف بكتاب املعايري الشرعية البد من التعريف هبيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية اليت أصدرت املعايري؛ فقد أتسست هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية
اإلسالمية بتاريخ  1صفر 1410ه املوافق  26فرباير 1990م ،يف اجلزائر ،وقد مت تسجيل
اهليئة يف  11رمضان 1411ه املوافق  27مارس 1991م ،يف دولة البحرين بصفتها هيئة
عاملية ذات شخصية ،معنوية مستقلة غري هادفة للربح.
وهتدف اهليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ونشر
ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق :التدريب ،وعقد الندوات ،وإصدار النشرات الدورية،
وإعداد األحباث ،وغري ذلك من الوسائل ،وإعداد ،وإصدار ،وتفسري ،ومراجعة ،وتعديل
معايري احملاسبة واملراجعة لتلك املؤسسات ،وذلك مبا يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية اليت هي التنظيم الشامل جلميع مناحي احلياة ،ومبا يالئم البيئة اليت تنشأ فيها تلك
املؤسسات ،وينمي ثقة مستخدمي القوائم املالية ابملعلومات اليت تصدر عنها ،وتشجعهم
على االستثمار واإليداع لديها واالستفادة من خدماهتا.
ورأت اهليئة أن تصدر معايري شرعية على طراز املعايري احملاسبية ،حىت تكون مرجعا
للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف التقيد ابلشريعة الغراء يف تعامالهتا ومنتجاهتا،
وللتقريب بني الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية .وللحصول على هذا الغرض،
أنشأت اهليئة "اجمللس الشرعي" يف السنة اهلجرية 1419ه املوافقة للسنة امليالدية 1999م،
مكون من العلماء ذوي االختصاص يف فقه املعامالت ،وخباصة يف اجملال املصريف اإلسالمي.
وقد استطاع اجمللس بتوفيق هللا سبحانه وتعاىل أن يصدر أكثر من أربعة ومخسني معيارا حىت
اآلن ،وقد غطت هذه املعايري كثريا مما حتتاج إليه املؤسسات املالية اإلسالمية من أحكام
الشريعة الغراء يف تعامالهتا املالية.
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وقد اختذ اجمللس ما يف وسعه من احلَْيطة واحلذر قبل أن تصدر هذه املعايري ،فإن
الطريق املعمول به أنه يستكتب أحد الباحثني املختصني يف املوضوع املقصوِد إصدار املعيار
فيه ،فيعِ ُّد دراسة ضافية تستوعب املسائل املتعلقة به يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الشريفة
ومذاهب الفقه املتبوعة مع بيان أدلتها وذكر املسائل املستجدة مع بيان آراء العلماء
املعاصرين فيها ،كما يعِ ُّد مسودة مقرتحة للمعيار املطلوب إصداره .وإن هذه الدراسة
ومسودة املعيار تعرض أوال على جلنة فرعية للمجلس تتكون من بعض أعضاء اجمللس وعدة
من العلماء اآلخرين املختصني من اخلارج .وقد كون اجمللس هلذا الغرض أربع جلان جتتمع
لرتاجع مسودة املعيار وتعِده للعرض على اجمللس الشرعي الذي كان جيتمع أسبوعا يف مكة
املكرمة وأسبوعا آخر يف املدينة املنورة ،وإن املسودات املقرتحة من قبل اللجان تناقش بندا
بندا يف اجتماعات اجمللس مناقشة حرة ومستفيضة ،إىل أن يقر املعيار إما ابتفاق اآلراء أو
أبغلبيتها .مث تعقد اهليئة جلسة لالستماع يعرض فيها املعيار املقرتح على علماء وفنيني من
ذوي الشأن ،ليتمكنوا من إبداء آرائهم فيه ،فرمبا يقرتحون حذفا أو إضافة أو تعديال .وإن
هذه اآلراء تعرض مرة أخرى على اجمللس يف اجتماعه الالحق ،فتناقش هذه اآلراء ،كما أنه
جيد فرصة أخرى للنظر األخري يف ذلك املعيار قبل إصداره ،فيحذف أو يضيف أو يعدل
حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة .وبعد هذه اخلطوات يصدر املعيار رمسيًّا(.)1
املطلب الثاني :التعريف بـ "احلكم" و "احللي".
أائاا :الخعريف طـ "اسحم ":
ص َدر
اسحم  ي اللغة :احلكم هو القضاء ابلعدل ،ويقال :أحكم األمر :أتقنهَ .وه َو َم ْ
ِ
وح َك َم لَه َو َح َك َم َعلَْي ِه(.)2
ص َدر قَـ ْول َ
َي :قَ َ
َح َك َم َْحيكم .واحلكْمَ :م ْ
ضىَ ،
كَ :ح َك َم بـَْيـَنـه ْم َْحيكم؛ أ ْ
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية"( .ط ،1الرايض :دار امليمان،
1437هـ).17-16 ،
( )2حممد بن مكرم بن منظور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ)130:12 ،؛
الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدي" ،القاموس احمليط" .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف
مؤسسة الرسالة ،إشراف :حممد نعيم العرقسوسي( ،ط ،8بريوت ،لبنان :مؤسسة الرسالة للطباعة
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اسحم اصاالكا" :خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو
التخيري"(.)1

اثني ا :الخعريف طـ "اسحلي":
اسحَلْي  ي اللغة:
ِ
ِ
ِ ٍ
اس ٌم لِك ِل َما
وحنوهَ ،و ْ
اجلَ ْمع حل ٌّي...ه َو ْ
"احلَْلي ك ُّل ح ْلية َحلَيت هبَا امرأَة أَو َسْيـفا َ
ِِ ِ
الذ َه ِ
ص ِاغ َّ
ب َوالْ ِفض َِّة"(.)2
يـتَـَزيَّن به م ْن َم َ
وال خيرج املعىن املراد عن املعىن اللغوي ،ومقصودن يف البحث هو التزين ابلذهب أو
الفضة.
املطلب الثالث :التعريف بـ "بطاقة االئتمان".
أائاا :تعريف البااةة:
صغِ َريةٌ يـثْـبَت فِ َيها ِم ْقدار
البااةة  ي اللغة :أصلها من بطق ،والبِطاقة:
الورقة أو رقْعة َ
َ
ِ
فوزنه أَو َع َددهَ ،وإِ ْن َكا َن َمتَاعا ِفقيمته(.)3
َما َْجت َعل ف ِيه ،إِ ْن َكا َن َعْيـنا ْ
البااةة اصاالكا " :قطعة من البالستيك ،تستخدم استخدامات كثرية ،فقد تكون
إلثبات الشخصية ،أو رخصة للسري ،أو أداة للدخول إىل أماكن العمل ،أو لسحب األموال
من املصارف"(.)4
=

والنشر والتوزيع1426 ،هـ 2005 -م).1095:1 ،
( )1عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي" ،هناية السول شرح منهاج الوصول"( .ط ،1بريوت ،لبنان :دار
الكتب العلمية1420 ،هـ1999 -م)16:1 ،؛ وحسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي،
"حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع"( .دار الكتب العلمية).66:1 ،
( )2ابن منظور" ،لسان العرب"195 :14 ،؛ وأبو احلسن علي بن سيده املرسي" ،احملكم واحمليط"،
441:3؛ والفريوزآابدي" ،القاموس احمليط".1276:1 ،
( )3ابن منظور" ،لسان العرب"21:10 .؛ والفريوزآابدي" ،القاموس احمليط".868:1 ،
( )4عمر سليمان األشقر" ،البطاقة االئتمانية ضمن دراسات املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة
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اثنيا :ائاتخاا :
ائاتخاا  ي اللغة :أصله من أمن ،واألَمان واألَمانة ِمبَْعىنَ .وقَ ْد أ َِمْنت فأَن أ َِم ٌن،
اخلو ِ
ف ..واألَمانةُّ :
وآمْنت َغ ِْريي ِم َن األ َْمن واألَمان .واأل َْمنُّ :
ضد اخلِيانة .وا ِإلميان:
َ
ضد َْْ
ِ ()1
الث َقة .
ائاتخاا اصاالكا" :منح دائن لشخص قرضا مؤجل السداد أو إحداث دين مؤجل
الدفع ذي عالقة ببيع البضائع والسلع وتقدمي اخلدمات"(.)2
اثلثا :تعريف طااةة ائاتخاا ابعخبارها علاا:
مل تعرف املعايري الشرعية البطاقة االئتمانية ،رمبا لتعدد أنواعها وتنوع تفاصيلها ،لكنها
ذكرت خصائصها اليت تكشف عن ماهيتها؛ وعليه سأذكر أمهها تباعا على النحو التايل(:)3
 .1هذه البطاقة أداة ائتمان يف حدود سقف معني لفرتة حمددة ،وهي أداة وفاء أيضا.
 .2تستعمل هذه البطاقة يف تسديد أمثان السلع واخلدمات ،ويف احلصول على النقد.
 .3ال يتيح نظام هذه البطاقة تسهيالت ائتمانية متجددة حلاملها ،حيث يتعني عليه
املبادرة بسداد مثن مشرتايته خالل الفرتة احملددة عند تسلمه الكشوف املرسلة إليه من
املؤسسة.
 .4ال تتقاضى املؤسسة املصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على املشرتايت
واخلدمات ،ولكنها حتصل على نسبة معينة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته أو
خدماته اليت متت ابلبطاقة(.)4
=

للمؤسسات املالية اإلسالمية "( .طبعة ،1الرايض :دار امليمان1437 ،ه 115 ،)،بتصرف.
( )1ابن منظور" ،لسان العرب"12:13 ،؛ والفريوزآابدي" ،القاموس احمليط".1176:1 ،
( )2األشقر" ،البطاقة االئتمانية" ،116 ،نقال عن رفعت أابدير "بطاقة االئتمان" ،جملة الفتوى والتشريع
الكويتية1984( ،4 ،م).10 ،
( )3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية :املعيار الشرعي رقم (:)2
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان"( .ط ،1الرايض :دار امليمان1437 ،هـ).79:78 ،
( )4كما أهنا أتخذ مبلغا مقطوعا على كل عملية سحب.
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 .5تلتزم املؤسسة يف حدود سقف االئتمان (وابلزايدة املوافق عليها) للجهة القابلة للبطاقة
بسداد أمثان السلع واخلدمات ،وهذا االلتزام بتسديد أمثان املبيعات واخلدمات
شخصي ومباشر بعيدا عن عالقة اجلهة القابلة للبطاقة حبامل البطاقة.
 .6للمؤسسة املصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة يف اسرتداد ما
دفعته عنه ،وحقها يف ذلك حق جمرد ومستقل عن العالقة الناشئة بني حامل البطاقة
واجلهة القابلة هلا مبوجب العقد املربم بينهما.
 .7إذا أتخر حامل البطاقة يف تسديد ما عليه بعد الفرتة املسموح هبا يرتتب عليه فوائد
ربوية أما املؤسسات فال ترتب فوائد ربوية.
اميمننا تعريوها أبه خصاتصها املذكورة  ي املعيار طقولنا" :أداة وفاء وإقراض يف
حدود سقف معني لفرتة حمددة تستعمل يف تسديد أمثان السلع واخلدمات ،ويف احلصول
على النقد مع التزام املؤسسة للجهة القابلة للبطاقة بسداد أمثان السلع واخلدمات ،وترجع
على حامل البطاقة يف اسرتداد ما دفعته عنه ،فإن أتخر عن السداد ترتتب عليه فوائد ربوية
أما املؤسسات اإلسالمية فال"( ،)1وهذا التعريف خاص ابلبطاقة االئتمانية غري املغطاة اليت
تصرف إليه داللة املصطلح عند اإلطالق(.)2
هذا اإ للبااةة ائاتخاانية نوعني مشهورين؛ امها:
األاىل :بطاقة االئتمان غري املغطاة  -وهي اليت يصرف إليها اللفظ عند اإلطالق -
وهي " :مستند يعطيه مصدره (البنك املصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة)
بناء على عقد بينهما ميكنه من شراء السلع ،أو اخلدمات ،ممن يعتمد املستند (التاجر) دون

( )1عرفها قاموس أكسفورد أبهنا" :البطاقة الصادرة من بنك أو غريه ختول حاملها احلصول على حاجاته
من البضائع دينا" ،عمر األشقر" ،البطاقة االئتمانية".177 ،
( )2لقد تنوعت آراء أهل العلم املعاصرين يف تكييف بطاقة االئتمان غري املغطاة؛ منها :أهنا وكالة وكفالة،
حوالة أو وكالة أبجر ،كفالة فقط ،وكالة كفالة وقرض ،حوالة وضمان .راجع صدام عبد القادر
عبد هللا" ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي"( .ط ،1عمان :دار النفائس،
2006م).
- 148 -

رأي "املعايري الشرعية"  ي كم اسخددام طااةة ائاتخاا ااسحم الووري  ي شراء كلي الذهب االوضة حترير اتوجيه ايسر عجيل النشاي

دفع الثمن حاال لتضمنه التزام املصدر ابلدفع ،ويكون الدفع من حساب املصدر ،مث يعود
على حاملها يف مواعيد دورية"(.)1
اميمن أ نماي هذه البااةة " البااةة اإلةراضية" كما مساها الدكتور عبد
الوهاب أبو سليمان يف عنوان كتابه "البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املباشر من
الرصيد"(.)2
الثانية :طااةة ائاتخاا املغااة:
"مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما ميكنه من
شراء السلع واخلدمات ممن يعتمد املستند ،ويكون السحب أو الدفع مبوجبها من حساب
حاملها يف املصرف وليس من حساب املصدر"(.)3
املطلب الرابع :التعريف بـ "بطاقة احلسم الفوري".
أائاا :تعريف اسحم  ي اللغة :أصل احلسم من " َح َس َم :واحلَ ْسم :الْ َقطْعَ ،ح َس َمه
ِ َّ ِ
ِ
يل َدمه"( ،)4وال خيرج
َْحي ِسمه َح ْسما ْ
فاحنَ َس َم :قَطعهَ .
وح َس َم الع ْر َق :قَطَ َعه مثَّ كواه لئَال يَس َ
املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي.
اثنيا :تعريف الووري:
أائاا :تعريف الووري  ي اللغة :فار الشيء :جاش ،واشتد ،وهاج ،ويقال :فعلت أمر
كذا وكذا من فوري ،أي :من ساعيت .والفور :الوقت( ،)5وال خيرج املعىن االصطالحي عن
( )1جممع الفقه اإلسالمي" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل"( .ط ،1الدوحة :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية2002،م) ،القرار رقم.)12:2( 108 :
( )2عبد الوهاب أبو سليمان" ،البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املباشر من الرصيد".
(ط ،1دمشق :دار القلم1998 ،م)؛ وعمر األشقر" ،البطاقة االئتمانية ضمن دراسات املعايري
الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ".117:1 ،
( )3جممع الفقه اإلسالمي" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،القرار رقم.219 ،)15:1( 63 :
( )4ابن منظور" ،لسان العرب "134:12 ،؛ والفريوزآابدي"،القاموس احمليط".1094:1 ،
الزبيدي" ،اتج العروس من جواهر القاموس" .احملقق :جمموعة من احملققني( ،ط،1
( )5حممد بن حممد َّ
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املعىن اللغوي ،ومقصودن :السرعة يف الوقت.

اثلثا :تعريف طااةة اسحم الووري ابعخبارها علاا:
مل تعرف املعايري الشرعية بطاقة احلسم الفوري ،لكنها ذكرت خصائصها اليت تكشف
عن ماهيتها؛ وعليه سأذكر أمهها تباعا على النحو التايل(:)1
 .1تصدر هذه البطاقة من املؤسسة ملن له رصيد يف حسابه.
 .2ختول هذه البطاقة حلاملها السحب أو تسديد أمثان السلع واخلدمات بقدر رصيده
املتاح ،ويتم احلسم منه فورا ،وال ختوله احلصول على ائتمان.
 .3تتقاضى بعض املؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أمثان املشرتايت أو اخلدمات.
اميمننا تعريوها أبه خصاتصها املذكورة  ي املعيار طقولنا ":أداة تصدر من املؤسسة
ملن له رصيد يف حسابه وختول حلاملها السحب أو تسديد أمثان السلع واخلدمات بقدر
رصيده املتاح ،ويتم احلسم منه فورا ،وال ختوله احلصول على ائتمان" (.)2
واملقصود ابحلسم الفوري هو احلسم الفوري من حساب صاحب البطاقة وليس
التحويل الفوري إىل حساب قابل البطاقة.
=

مصر ،:دار اهلداية)352:13 ،؛ وابن منظور" ،لسان العرب".67:5 ،
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية :املعيار الشرعي رقم (:)2
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان".79 :78 ،
( )2عمر األشقر" ،البطاقة االئتمانية ضمن دراسات املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية " .132 :128 ،125:1 ،وقد اختلف يف تكييفها ،فقد جاء يف قرار جممع الفقه
اإلسالمي الدويل" :بعد أن نظر اجملمع يف جمموعة من التكييفات الشرعية للودائع يف احلساب
اجلاري ومنها :تكييفها على أهنا وديعة حقيقية مضمونة ابالستعمال ،أو أنه عقد جديد مستقل،
أو منظومة تعاقدية تنتظم عددا من العقود ،خلص إىل التأكيد على قراره رقم  )9:3( 86بشأن
الودائع املصرفية يف (احلساب اجلاري) والذي نص فيه على أن الودائع حتت الطلب (احلساابت
اجلارية) سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض ابملنظور الفقه ،قرار رقم:
 ،(6:23) 222وسيأيت تعليقنا على حقيقة احلسم وفوريته يف واقع املصارف اليوم.
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املبحث الثاني :رأي املعايري الشرعية "دراسة يف استخدام بطاقة االئتمان وبطاقة
احلسم الفوري يف شراء حلي الذهب والفضة".
ملعرفة ما اعتمدته املعايري الشرعية يف هذا املوضوع ال بد من مجع املعايري ذات الصلة،
وقد حتصل من حبثي أن املعايري تناولت هذا املوضوع يف عدة معايري هلا عالقة مباشرة أو غري
مباشرة يف املسألة ،فكانت النتيجة على النحو التايل :املعيار الشرعي رقم ( :)2بطاقة احلسم
وبطاقة االئتمان( ،)1املعيار الشرعي رقم ( :)57الذهب وضوابط التعامل به( ،)2املعيار
الشرعي رقم ( :)1املتاجرة يف العمالت( ،)3املعيار الشرعي رقم ( :)18القبض(.)4
اسأتنااهلا  ي أرطعة ماالب:
املطلب األول :توصيف رأي املعيار الشرعي رقم ( :)2بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان
واحلسم اآلجل ورقم ( :)57الذهب وضوابط التعامل به.
سأعرض يف هذا املطلب املعيارين ،وأوضح رأي املعايري فيما حيتاج إىل توضيح على
النحو التايل:
أوال :توصيف رأي املعيار الشرعي رقم ( :)2بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان.
أجاز املعيار شراء الذهب أو الفضة أو النقود (العمالت) ببطاقة احلسم الفوري
مطلقا ،وبكل جزم( ،)5وعلل اجلواز بتحقق الشرط الشرعي وهو التقابض يف بيع الذهب
ابلذهب أو الفضة ابلفضة  -وما قيس عليهما  ،-واعتربه قبضا حكميا معتربا شرعا خترجيا
على قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص على أن القيد املصريف يعترب قبضا حكميا
أما شراؤها ببطاقة االئتمان فأجازه بشرط إمكان املؤسسة املصدرة دفع املبلغ إىل قابل البطاقة
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية".73 ،
( )2نسخة صادرة من هيئة احملاسبة والراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،واملوقع االلكرتوين ،وستدرج
يف الطبعة التالية للمعايري.1341 ،
( )3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية".51 ،
( )4هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية".493 ،
( )5وسيأيت تعليقنا على حقيقة احلسم وفوريته يف واقع املصارف اليوم.
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(التاجر) بدون أجل فيتحقق الشرط الشرعي وهو التقابض ،وإبعمال مفهوم املخالفة يف
الشرط فإن الشراء مع وجود أجل جيعله حمرما؛ الختالل شرط التقابض ،ومل تذكر املعايري
جواز الشراء هبا يف حالة القبض احلكمي أو عدمه كما صرحت به خبصوص بطاقة احلسم
الفوري! وإمنا تركته دون مستند مكتفية بنص املادة ":كما جيوز ذلك ببطاقة االئتمان واحلسم
اآلجل يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل"(.)1
اثنيا :توصيف رأي املعيار الشرعي رقم ( :)57الذهب وضوابط التعامل به.
أجاز املعيار دفع مثن الذهب ببطاقة احلسم أو ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل ،وأحال
على املعيار الشرعي رقم ( :) 2بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان ،يف إشارة إىل أخذ التفاصيل
والقيود والضوابط من ذا املعيار(.)2
اابلنظر إىل هذين املعيارين يوه منهاا الخايل:
 .1أن حكم شراء الذهب أو الفضة أو النقود (العمالت) ببطاقة احلسم الفوري جائز.
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعيار الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)2
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان 87،حيث نص على التايل:
 4/4شراء الذهب والفضة والنقود ابلبطاقات:
جيوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة احلسم الفوري ،كما جيوز ذلك ببطاقة االئتمان
واحلسم اآلجل يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل".
ملحق (ب) :ممخند األكمام الشرعية" :إن الشراء ببطاقة احلسم الفوري فيه تقابض حكمي
معترب شرعا ،فإذا تسلم املشرتي الذهب أو الفضة أو العمالت املشرتاة ،واستخدم البطاقة ووقع
على قسيمة الدفع حلساب اجلهة القابلة للبطاقة حصل القبض احلكمي؛ خترجيا على قرار جممع
الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص على أن القيد احلسايب يعترب قبضا حكميا .وبذلك يتحقق
الشرط الشرعي للتعامل ابلبطاقة يف شراء الذهب أو الفضة أو العمالت ،وهو التقابض".
( )2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)57
الذهب وضوابط التعامل به ،1341 ،وهذا نصه فيما يتعلق ببحثنا:
 4:10جيوز دفع مثن الذهب ببطاقة احلسم أو ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل أو ببديل مشروع
لبطاقة االئتمان املتجدد ،حىت وإن كان ابئع الذهب هو البنك املصدر للبطاقة .ينظر املعيار
الشرعي رقم ( )2بشأن بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان".
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 .2أن حكم شراء الذهب أو الفضة أو النقود (العمالت) ببطاقة االئتمان له حالتان:
أ -اجلواز يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل.
ب -التحرمي يف احلالة اليت ال ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة
بدون أجل.
املطلب الثاني :توصيف رأي املعيار الشرعي رقم ( :)1املتاجرة يف العمالت:
إن هذا املعيار يتناول حكم املتاجرة يف العمالت ،وأجرى عليها حاالت القبض
احلقيقي واحلكمي ،وأحكامهما ،وعدد صورا من القبض احلكمي املعترب التايل:
(أ) القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت اآلتية:
 .1إذا أودع يف حساب العميل مبلغا من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.
 .2إذا عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبني املؤسسة يف حال شراء عملة بعملة
أخرى حلساب العميل.
 .3إذا اقتطعت املؤسسة  -أبمر العميل  -مبلغا من حساب له لتضمه إىل حساب
آخر بعملة أخرى يف املؤسسة أو غريها لصاحل العميل أو ملستفيد آخر ،وعلى املؤسسة
مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية .ويغتفر أتخري القيد املصريف  -ابلصورة اليت
يتمكن املستفيد هبا من التسليم الفعلي  -إىل املدة املتعارف عليها يف أسواق التعامل ،على
أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد
املصريف إبمكان التسليم الفعلي.
ايالكظ هنا التنصيص على "مراعاة قواعد عقد الصرف" ،واغتفار أتخري القيد
املصريف حسب املدد املتعارف عليها يف أسواق التعامل ،على أنه ال جيوز للمستفيد أن
يتصرف يف العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف إبمكان التسليم
الفعلي.
(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب ابلعملة املكتوب هبا عند
استيفائه ،ومت حجز املؤسسة له.
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(ج) تسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة االئتمان (املشرتي) يف احلالة
اليت ميكن فيها للمؤسسة املصدرة للبطاقة أن تدفع املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل.
ويالحظ هنا التنصيص على اعتبار قسيمة الدفع قبضا حكميا يف حالة واحدة فقط؛
وهي احلالة اليت ميكن فيها للمؤسسة املصدرة للبطاقة أن تدفع املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل.
ومستند كل هذه الصور ابعتبارها قبضا حكميا مبنزلة القبض احلقيقي؛ هو أن الشرع
مل حيدد طريقة معينة للقبض ،فريجع فيه إىل ما تعارف عليه الناس مما حيصل به التمكن من
التصرف الذي هو الغرض من القبض ،ويتعلق به الضمان ،كما أكد ذلك قرار جممع الفقه
اإلسالمي الدويل رقم .)1()6/4( 53
اابلنظر إىل هذا املعيار فياا خيص موضوعنا يوه منه الخايل:
 .1إن مما يعترب قبضا حكميا هو تسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة
االئتمان (املشرتي) يف حالة واحدة فقط؛ وهي احلالة اليت ميكن فيها للمؤسسة املصدرة
للبطاقة أن تدفع املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل ،وإبعمال مفهوم املخالفة يف الشرط فإن
املؤسسة املصدرة للبطاقة يف احلالة اليت ال ميكنها دفع املبلغ إىل قابل البطاقة إال ابألجل فإن
تسليم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة االئتمان لن تكون قبضا حكميا
ابلضرورة.
 .2إن مما يعترب قبضا حكميا هو القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل إذا
اقتطعت املؤسسة  -أبمر العميل  -مبلغا من حساب له لتضمه إىل حساب آخر بعملة
أخرى يف املؤسسة أو غريها لصاحل العميل أو ملستفيد آخر ،وعلى املؤسسة مراعاة قواعد
عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية :وأمهها :التقابض فقط إذا اختلفت األجناس ،والتقابض
والتماثل إذا احتد اجلنس.
ويغتفر أتخري القيد املصريف  -ابلصورة اليت يتمكن املستفيد هبا من التسليم الفعلي -
إىل املدة املتعارف عليها يف أسواق التعامل ،على أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة
( )1جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،قرار رقم،)6:4( 53 :
.418:183
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خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف إبمكان التسليم الفعلي؛ الذي يعين
وجود أجل لن يستطيع فيه العميل التقابض بنوعيه احلقيقي واحلكمي لكنه أجل مغتفر
شريطة عدم تصرف املستفيد يف العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد
املصريف إبمكان التسليم الفعلي.
املطلب الثالث :توصيف رأي املعيار رقم ( )18القبض:
 .1إن التقابض املشرتط يف عقد الصرف (التعامل ابلذهب والفضة والنقود) هو التسليم
والتسلم يف جملس العقد (يدا بيد) ،وهو القبض احلقيقي ،وأحال إىل املعيار الشرعي
رقم ( )1بشأن املتاجرة يف العمالت؛ البند ( )6/2الذي فصل حاالت القبض
احلكمي ،وقد سبق بيانه.
 .2يعد من القبض احلكمي الدفع ببطاقة االئتمان ،ومستند ذلك هو العرف املصريف،
وأحال إىل املعيار الشرعي رقم ( )2بشأن بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان البند ()4/4
الذي يقيد اجلواز يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل
البطاقة بدون أجل.
املطلب الرابع :الدراسة الفقهية لرأي املعايري يف حكم شراء كلي الذهب أو الفضة
ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل وبطاقة احلسم الفوري:
خالصة رأي املعايري  ي كم شراء كلي الذهب أا الوضة طبااةة ائاتخاا
ااسحم اآلجل اطااةة اسحم الووري:
من خالل ما تناالناه ابلخحليل مما نصت عليه املعايري الشرعية  ي ممألخنا ،أجدين
أةرر رأي املعايري على النحو الخايل:
()1
أائاا :إ كم شراء كلي الذهب أا الوضة طبااةة اسحم الووري :جاتز مالقا .
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)2
بطاقة احلسم وبطاقة االئتمان ،73 ،واملعيار الشرعي رقم ( ،)57الذهب وضوابط التعامل
به ،1341،واملعيار الشرعي رقم ( ،)1املتاجرة يف العمالت  ،51واملعيار الشرعي رقم (،)18
القبض.493 ،
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اثنيا :إ كم شراء كلي الذهب أا الوضة طبااةة ائاتخاا له كالخا :
أ -اجلواز يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون
أجل ،ويكون القبض فيها حكميا بتسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة
االئتمان (املشرتي) (.)1
ب -التحرمي يف احلالة اليت ال ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة
بدون أجل ،مطلقا؛ سواء تسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة االئتمان
(املشرتي) أو ال(.)2
المن يشمل على ما توصلت إليه من رأي للاعايري أمرا ةد يوه منهاا كو
القبض اسحماي معخربا الو مع اجود األجل  ي الصور املذكورة فياا يخعلق طشراء كلي
الذهب أا الوضة:
األمر األال :ما ورد يف ملحق (ب) يف املعيار الشرعي :املتاجرة يف العمالت (:)1
مستند األحكام الشرعية:
"القبض احلكمي :القبض احلكمي  -يف الصورة املذكورة يف املعيار  -مبنزلة القبض
احلقيقي؛ ألن الشرع مل حيدد طريقة معينة للقبض ،فريجع فيه إىل ما تعارف عليه الناس مما
حيصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض ،ويتعلق به الضمان ،وذلك
كالصور املشار إليها يف املعيار ،وقد صدر بشأن عدد من صور القبض احلكمي قرار جممع
الفقه اإلسالمي الدويل( ،)3وأحلقت هبا بعض هيئات الفتوى صورا أخرى منها قسيمة بطاقة
االئتمان" ،مث ذكر  ي اهلامش :نصت الفتوى  6/12من ندوة الربكة الثانية عشرة على ما
أييت " :قسيمة الدفع املوقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك ،بل هي أقوى منه،
كما أفاد الفنيون ،ألهنا ملزمة للتاجر ،وتربأ هبا ذمة حامل البطاقة من الدين حاال ،وليس له
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية".493 ،
( )2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية".493 ،
( )3جممع الفقه اإلسالمي" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،رقم  ،)6:3( 53وجملة
اجملمع2007( ،6 ،م).785:2 ،
- 156 -

رأي "املعايري الشرعية"  ي كم اسخددام طااةة ائاتخاا ااسحم الووري  ي شراء كلي الذهب االوضة حترير اتوجيه ايسر عجيل النشاي

االعرتاض على الوفاء بقيمتها"(.)1
الخعليق :قد يفهم منها أن قسيمة الدفع املوقعة من حامل البطاقة تعترب قبضا حكميا
مطلقا؛ سواء يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون
أجل أو أبجل ،وليس األمر كذلك كما بينا ،فإن قسيمة الدفع املوقعة من العميل ليست
قبضا حكميا معتربا يف حال وجود األجل ملخالفته النص الشرعي يف وجوب التقابض بال
أجل ،وإمنا تعترب قبضا حكميا معتربا بدون األجل فيما خيص شراء حلي الذهب أو
الفضة( ،)2أو فيما ال يشرتط لصحته التقابض بدون األجل؛ وهو عموم السلع األخرى؛
ولذلك جند صياغة القرار السابق مل جتعل قرار ندوة الربكة من ضمن النص قصدا ،وإمنا
أشارت إىل تضعيفه أبن بعض هيئات الفتوى أحلقت بصور القرار صورا أخرى مل يعتمدها
القرار ،واكتفى ابلتمثيل هلا يف اهلامش كمثال تطبيقي ليس ابلضرورة موافقا عليه يف القرار؛
واألمر ذاته يف معيار املتاجرة يف العمالت؛ حيث نص على اعتبار" قسيمة الدفع املوقعة من
حامل بطاقة االئتمان (املشرتي)" قبضا حكميا بشرط وهو" :يف احلالة اليت ميكن فيها
للمؤسسة املصدرة للبطاقة أن تدفع املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل"أما إن وجد األجل -
وهذا خاضع للتقنيات املصرفية وتطورها  -فال اعتبار لقسيمة الدفع( ‘ )3على عكس رأي
ندوة الربكة؛ فليتأمل.
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)1
املتاجرة يف العمالت .67 : 66
( )2عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".
(ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ 1986 -م)183:5 ،؛ وحممد بن أمحد بن عرفة
الدسوقي املالكي" ،حاشية على الشرح الكبري"( ،ط ،1بريوت :دار الفكر)28:3 ،؛ ومشس الدين
حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م)364:2 ،؛ منصور بن يونس بن صالح الدين
ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى" ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى
اإلرادات"( .ط ،1بريوت :دار عامل الكتب1414 ،هـ 1993 -م).64:2 ،
( )3الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والدسوقي" ،حاشية على الشرح الكبري"،
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األمر الثاين :ما ارد  ي ملحق (ب) :ممخند األكمام الشرعية:
"مستند اعتبار القبض احلكمي يف بيع سبائك الذهب ابلنقود؛ هو أن قبض شهادة
الذهب ابلصفات املبينة يف املعيار يف قوة القبض الفعلي للذهب من حيث اآلاثر القانونية،
وانتقال املخاطر ،والنماء ،والتمكن من التصرف ،ال سيما أن سبائك الذهب يف هذا العصر
حتفظ يف خمازن خاصة مرخصة ،هلا أنظمة تضبط التعامل ،وتكون اجلهات القائمة على
املخازن مبثابة الوكيل عن حامل الشهادة يف حيازة سبائك الذهب ،وحفظها ،والتأمني عليها،
وغري ذلك"(.)1
الخعليق :أن هذا وإن كان خاصا بسبائك الذهب لكنه يف السياق نفسه ،فقد يفهم
منه جواز شراء حلي الذهب أو سبائكه ،واعتبار شهادة الذهب قبضا حكميا ولو مع وجود
األجل ،وهذا ما يظهر يف احلقيقة من النص ،فوجب تقييده يف احلالة اليت ميكن فيها تسليم
الذهب بدون أجل ،وتعترب شهادة الذهب  -حينها  -قبضا حكميا معتربا ،خترجيا على قرار
جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )6/4( 53الذي نص على أن القيد املصريف يعترب قبضا
حكميا أما يف احلالة اليت ال ميكن تسليم الذهب بدون أجل فيحرم التعامل هبا لعدم التقابض
احلقيقي واحلكمي(.)2
اإ كا رأي املعايري  ي هذا اما ةبله – اهو رأي طعض الزمالء -اعخبار ةمياة
دفع مثن كلي الذهب أا الوضة املوةعة من كامل البااةة ،اشهادة الذهب أا الوضة -
اما شاهبها من مماتل  ي صور القبض اسحماي  ي شراء كلي الذهب أا الوضة أا
=

28:3؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"364:2 ،؛ والبهويت" ،دقائق أويل
النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات".64:2 ،
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)57
الذهب وضوابط التعامل به.1348 ،
( )2الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والدسوقي" ،حاشية على شرح الكبري"،
28:3؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"364:2 ،؛ والبهويت" ،دقائق أويل
النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات".64:2 ،
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العاالت  -حتقق الخقاطض الو مع اجود األجل فهذا فيه نظر احتوظ لعدة اجوه:
الوجه األال :أنه مصادم للنص الصريح الصحيح الذي رواه عبادة بن الصامت
رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ":الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة -
إىل أن قال  -مثال مبثل ،سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يدا بيد"()1؛ اجه الدئالة :قوله ":يدا بيد" ظاهر يف وجوب التقابض بال
أجل ،واألصل محل الكالم على ظاهره إال بدليل صارف ،وال دليل(.)2
الوجه الثاين :أنه مصادم ملا روي عن َعْب ِد هللاِ بْ ِن ع َمَر رضي هللا عنه ،أ َّ
َن ع َمَر بْ َن
ِ
الذهب ِاب َّلذه ِ ِ ِِ
اخلَطَّ ِ
ض َها َعلَى
ْ
اب رضي هللا عنه قَ َ
ب إَِّال مثْال مبثْ ٍلَ ،وَال تش ُّفوا بـَ ْع َ
الَ" :ال تَبِيعوا َّ َ َ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ض َها َعلَى بَـ ْع ٍ
بـَ ْع ٍ
ضَ ،وَال تَبِيعوا الْ َوِر َق
ضَ ،وَال تَبِيعوا الْ َوِر َق ِابلْ َوِرق إَِّال مثْال مبثْ ٍلَ ،وَال تش ُّفوا بـَ ْع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِاب َّلذ َه ِ
َخاف
استَـْنظََرَك إِ َىل أَ ْن يَل َج بـَْيـتَه فَ َال تـْنظ ْره إِِين أ َ
بَ ،و ْاآل َخر َنجٌزَ ،وإِن ْ
ب ،أ َ
َحدمهَا َغائ ٌ
الراب"( ،)3ومصادم ملا روي َعن مالِ ِ
س
الرَماءََ ،و َّ
َعلَْيكم َّ
ك بْ ِن أ َْو ٍس أ ْ
ْ َ
الرَماء ه َو َِ
َخبَـَره " :أَنَّه الْتَ َم َ
ِ
ف ِم ِين ،فَأ َ َّ
ب
اصطََر َ
ص ْرفا مبِِائَِة ِدينَا ٍر ،فَ َد َع ِاين طَْل َحة بْن عبَـْيد هللاِ ،فَـتَـَرا َو ْ
ضنَا َح َّىت ْ
َ
َخ َذ الذ َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :وهللا َال تـ َفا ِرقْه
ك ،فَـ َق َ
يـ َقلبـ َها ِيف يَده مثَّ قَ َ
الَ :ح َّىت َأيِْيتَ َخاِزِين م َن الْغَابَةَ ،وع َمر يَ ْس َمع َذل َ
ِ
الذ َهب ِاب َّلذ َه ِ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َو َسلَّمَّ :
ب ِراب إَِّال َهاءَ َوَهاءَ،
َح َّىت َأتْخ َذ ِمْنه ،قَ َ
ال َرسول هللا َ
َ
ِ ِ ِ َِّ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
ِ ِ ِ َِّ
َوالْبـُّر ابلْبـر راب إال َهاءَ َوَهاءََ ،والشَّعري ابلشَّعري راب إال َهاءَ َوَهاءََ ،والت َّْمر ابلت َّْمر راب إال َهاءَ
()4
ِ
استَـْنظََرَك إِ َىل أَ ْن يَلِ َج بـَْيـتَه فَ َال تـْن ِظ ْره"،
َوَهاءَ"  ،اجه الدئالة من األثرين :قولهَ " :وإِن ْ
()1
()2

()3

()4

مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري" ،صحيح مسلم"( .ط ،1بريوت :دار اجليل1334 ،هـ)،
( )43:5برقم( )1587( :كتاب البيوع  ،ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا).
الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والدسوقي" ،حاشية على الشرح الكبري"،
28:3؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"364:2 ،؛ والبهويت" ،دقائق أويل
النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات".64:2 ،
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري" ،صحيح البخاري"( .ط ،1بريوت :دار طوق النجاة،
1422هـ) )68:3( ،برقم( )2134( :كتاب البيوع ،ابب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة)؛ "صحيح
مسلم" )43:5( ،برقم( )1586( :كتاب البيوع ،ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا).
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري" ،صحيح البخاري" )68:3( .برقم( )2134( :كتاب
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الَ :ح َّىت َأيِْيتَ َخ ِازِين ِم َن الْغَابَِة"،
وقولهَ " :وهللاِ َال تـ َفا ِرقْه َح َّىت َأتْخ َذ ِمْنه "عندما قال له" :قَ َ
ظاهر يف الداللة على وجوب التقابض بال أجل حىت مع أمانة البائع ،وتوظيفه خلازن ألمواله،
وعزل اخلازن املبلغ املستحق لصاحبه ،كل ذلك ال جيدي؛ فاملشكلة هي يف االفرتاق وبينهما
األجل ،وليس جمرد القيد أو تسليم قسيمة الدفع أو شهادة الذهب أو عزل اخلازن أو
املصرف الثمن يف حساب صاحب املال :يعترب قبضا حكميا معتربا ،فاإلشكال يف أتخر
حتول الثمن إىل حساب قابل البطاقة ،وعدم وضع يد املتعاقدين على املعقود عليه؛ األمر
الذي يعين عدم حصول التقابض احلقيقي أو احلكمي املعترب يف خصوص شراء حلي الذهب
أو الفضة؛ لوجود األجل.
الوجه الثالث :أنه معارض لقرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص صراحة على
التايل" :رابعا :ال جيوز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت النقدية ابلبطاقة غري املغطاة" (‘)1
ونص يف قراره بشأن حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة" :إن القواعد السابقة ال تشمل
النكاح؛ الشرتاط اإلشهاد فيه ،وال الصرف؛ الشرتاط التقابض ،وال السلم؛ الشرتاط تعجيل رأس
املال"(.)2
الوجه الراطع :األعراف املصرفية أو التجارية أو القانونية أو غريها ،معتربة حسبما ورد
يف القواعد الفقهية ونصوص املذاهب والعلماء ،ولكن ال يصح إسقاطها يف مورد النص ،فال
اعتبار هلا مع خمالفة النص؛ وهو ما نصت عليه املعايري يف ملحق (ج) يف املعيار الشرعي
(" )18القبض"( ،)3فالتخلية هي اليت يدخلها العرف ،وما تلته من أدلة يف املعيار تؤيده،
=

البيوع ،ابب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة)؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" )43:5( ،برقم)1586( :
(كتاب البيوع ،ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا) .ولالطالع على مزيد من األدلة ميكن
الرجوع إىل حبث يوسف الشبيلي" ،التعامل ابألجل يف جتارة حلي الذهب"( .ط ،1الرايض :دار
امليمان2019 ،م) 23 ،وما بعدها.
( )1جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،قرار رقم.)12:2( 108 :
( )2جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،قرار رقم.)6:3( 52 :
( )3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)18
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وكذلك قبض الذهب والفضة والعمالت ولكن طال أجل فاصل على اجه اخلصوص فيهاا.
الوجه اخلامس :إن فرز الذهب أو الفضة ابالسم أو قيد احلساب ابسم فالن(،)1
ليس من ابب التخلية اليت بين عليها القبض احلكمي عند الفقهاء حىت يكون معه متكني
العاقد من تسلم املعقود عليه دون مانع ،ويتصرف فيه تصرف املالك( ،)2اةد ارد  ي امللحق
(ج) من املعيار الشرعي رة ( )1املخاجرة  ي العاالت" :التخلية يف القبض احلكمي:
هي متكني العاقد من تسلم املعقود عليه دا مانع" ( ،)3اجاء  ي معيار القبض (  )18ي
ملحق (ب)" :إن تسليم الشيء يف اللغة معناه جعله ساملا خالصا ال يشاركه فيه غريه ،وهذا
حيصل ابلتخلية ،وأبن من وجب عليه التسليم ال بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما
وجب عليه ،والذي يف وسعه هو الخدلية ارفع املوانع"( ،)4ووجود األجل ،وانتظار أثر القيد
يعارض التخلية املذكورة وهو مبثابة اعتبار العادة يف مدة ومسافة قوله يف األثر السابقَ " :ح َّىت
َأيِْيتَ َخ ِازِين ِم َن الْغَابَِة" ،كما نالحظ هنا أن نصوص املعيار السالفة ال جتيز االغتفار الوارد
يف املعيار الشرعي ( )1املتاجرة يف العمالت ،يف تعداده صور القبض احلكمي ":القيد
=

()1

()2
()3
()4

القبض.515 ،
والشيك املصريف املصدق كذلك ،مع أن جممع الفقه اإلسالمي الدويل واملعايري الشرعية أجازا شراء
الذهب والفضة والعمالت به ولو مل يقبض الثمن إال بعد حني" :أ -جيوز شراء الذهب والفضة
ابلشيكات املصدقة ،على أن يتم التقابض ابجمللس" ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات
وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،قرار رقم ،(9:1( 84 :وذلك اعتمادا على أن الشيك  -قانونيا
 يف عداد النقود التقديرية كالعمالت.الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"179:4 ،؛ والدسوقي" ،حاشية على الشرح الكبري"،
145:3؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج".467:2 ،
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)1
املتاجرة يف العمالت.70 ،
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)18
القبض.508 ،
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املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل إذا اقتطعت املؤسسة  -أبمر العميل  -مبلغا من
حساب له لتضمه إىل حساب آخر بعملة أخرى يف املؤسسة أو غريها لصاحل العميل أو
ملستفيد آخر ،اعلى املؤسمة مراعاة ةواعد عقد الصرف  ي الشريعة اإلسالمية .ويغتفر
أتخري القيد املصريف  -ابلصورة اليت يتمكن املستفيد هبا من التسليم الفعلي  -إىل املدة
املتعارف عليها يف أسواق التعامل ،على أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة خالل
املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد املصريف إبمكان التسليم الفعلي"( ،)1األمر الذي
يعين وجود أجل لن يستطيع فيه العميل التقابض بنوعيه احلقيقي واحلكمي لكنه أجل اغتفر!
شريطة عدم تصرف املستفيد يف العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد
املصريف إبمكان التسليم الفعلي ،وأحالوا املدة إىل املتعارف عليه يف أسواق العمل ،فعلى هذا
االستثناء واإلطالق الذي فيه لو تعارفت أسواق العمل على أتخري القيد ثالثة أايم أو أسبوع
فال ضري! وهذا العرف ابتداء مصادم للنص الشرعي الصحيح الصريح " يدا بيد" فال اعتبار
للعرف هنا ،وال لالغتفار(.)2
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التخلية هنا ال تتحقق يف هذه الفرتة؛ إذ من
شرطها التمكني من التصرف وال متكني ،وال "رفع للموانع" كما نص املعيار ،ويؤيده قرار
جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم" :)6/4( 53 :قبض األموال كما يكون حسيا يف حالة
األخذ ابليد ،أو الكيل أو الوزن يف الطعام ،أو النقل والتحويل إىل حوزة القابض ،يتحقق
اعتبارا اكما ا ابلخدلية مع الخامني من الخصرف ولو مل يوجد القبض حسا .وختتلف كيفية
قبض األشياء حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضا هلا"( ،)3وما ذكر يف شأن
( )1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم (:)1
املتاجرة يف العمالت.57 ،
( )2الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والدسوقي" ،حاشية على الشرح الكبري"،
28:3؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"364:2 ،؛ والبهويت" ،دقائق أويل
النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات".64:2 ،
( )3جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،رقم.184 :183 ،)6:4( 53 :
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االغتفار مناقض لنص املعيار يف ذات البند الذي نص على" :وعلى املؤسسة مراعاة قواعد
عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية" ،وأهم هذه الشروط :التقابض فقط إذا اختلفت
األجناس ،والتقابض والتماثل إذا احتد اجلنس .فما الذي يبقى من املراعاة هبذا االستثناء؟
الذلك جند األسخاذ الدكخور عبد المخار أطو ددة علق على هذا ائادخوار طقوله" :وهذا
الشرط حمل جدل بني املصرفيني ومعهم الشرعيون؛ ألنه هبذا يفقد القبض احلكمي أثره،
ومفعوله ،وجيعله خاليا من املضمون"(.)1
اأشري إىل أ ما ذكر  ي ائادخوار ميمن اعخباره  ي أدلب البيوع  ي الملع
األخرى ،أما العاالت االذهب االوضة فال ،اهذا كله إذا مل يمن معىن القيد املصر ي
كجز املبلغ  ي كماب العايل مع تقييد اإثبات زايدة كماب الداتن أا حتويل مثله
مباشرة إىل الداتن من كماب املصرف ،اهذا هو الخعريف األشهر للقيد املصر ي فقد
"ورد يف حبث أعد من قبل إدارة البحوث العملية نقال عن الدكتور علي البارودي ما نصه:
"عملية التحويل املصريف تتم بواسطة قيود جيريها البنك ،مضموهنا أنه جيعل حساب عميل
معني مدين مببلغ معني لكي جيعل حساب عميل آخر دائنا بذات املبلغ أو هي نقل من
حساب حلساب آخر مبجرد قيود يف احلسابني ،وتبدأ هذه العملية عندما تنشأ عالقة مديونية
بني شخصني لكل منهما حساب يف البنك فبدال من أن يقوم املدين منهما بسحب مبلغ
من حسابه فيويف به لآلخر الذي يلجأ إىل البنك مرة أخرى ليودعه يصدر العميل املدين أمرا
إىل البنك أبن ينقل من حسابه إىل حساب دائنه مبلغا يعادل قيمة الدين فيجري البنك
القيود الالزمة مث خيطر العميل الدائن أبنه أضاف إىل حسابه هذا املبلغ نقال من حساب
ماداي من العميل اآلمر إىل
مدينه ،ومتام العملية على هذا الوجه يغين عن استعمال النقود ًّ
( )1واقرتح شيخنا اجلليل املنع يف املهملة املصرفية عن التداول فقط مع بقاء احلق يف أداء الديون أو
االلتزامات وما شابه .انظر :د .عبد الستار أبو غدة" ،أحكام التعامل ابلذهب" .8 ،حبث غري
منشور .وانظر حول القبض احلكمي :حبث نزيه محاد" ،القبض وأحكامه وصوره ضمن دراسات
املعاير الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية"( .ط ،1الرايض :دار امليمان،
1437ه) ،1041:2 ،وما بعدها.
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دائنه العميل املستفيد عن طريق مناولة يدوية من جانب البنك املتوسط  . . .لذلك اجته
أغلب القانونيني إىل تكييف النقل املصريف أبنه عملية مادية شكلية تساوي يف نظر القانون
عملية تسليم مادية ملبلغ من النقود ،بل قد أطلقوا عليها والتعبري موفق إىل أبعد حد أهنا نقود
قيدية ،فالعميل املستفيد قد تسلم نقودا ابلفعل من العميل اآلمر كل ما هناك أن طريقة
التسليم طريقة مصرفية حديثة"()1ـ
الوجه المادس :أن قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل اخلاص ابلقبض  -احلقيقي
واحلكمي  -ومعيار املتاجرة يف العمالت يف بيان صور القبض احلكمي مت التنصيص على أن
القيد املصريف يعترب قبضا حكميا يف حالتني مطلقا؛ ومها:
 .1إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.
 .2إذا عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبني املؤسسة يف حال شراء عملة بعملة
أخرى حلساب العميل(.)2
ومل تشرتط – املعايري الشرعية -شيئا؛ ألن املبلغ يتحول مباشرة إىل حساب العميل
بال أجل ،فيتحقق القبض احلكمي .ولكن القرار ملا ذكر الصورة الثالثة من صور اعتبار القيد
املصريف قبضا حكميا اشرتط فيها حتقيق شرط مهم؛ ولنذكر الصورة وشرطها:
"إذا اقتطعت املؤسسة – أبمر العميل – مبلغا من حساب له لتضمه إىل حساب
آخر بعملة أخرى يف املؤسسة نفسها أو غريها لصاحل العميل أو ملستفيد آخر ،وعلى
املؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية"(.)3
نالحظ أن القرار هنا نص على تطبيق قواعد الصرف – على عكس احلالتني
( )1سعود بن مسعد الثبييت" ،القبض صوره ،وخباصة املستجدة منها" .جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
475:6ـ
( )2جممع الفقه اإلسالمي الدويل "قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،رقم:183 ،)6:4( 53 :
184؛ وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،املعيار الشرعي رقم
( :)1املتاجرة يف العمالت.51 ،

( )3جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،رقم.184 :183 ،)6:4( 53 :
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السابقتني  -ألن وجود األجل وارد وحاضر هنا ،يف إشارة واضحة إىل أن القبض احلكمي
هنا متحقق يف احلالة اليت ليس فيها أجل ،وغري متحقق يف احلالة اليت فيها أجل  -وهذا
خاضع للتقنيات املصرفية وتطورها.
ولذلك اشرتط القرار العتبار" قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة االئتمان
(املشرتي)" قبضا حكميا قوله" :يف احلالة اليت ميكن فيها للمؤسسة املصدرة للبطاقة أن تدفع
املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل"( ،)1أما إن وجد األجل– وهذا خاضع للتقنيات املصرفية
وتطورها  -فال اعتبار لقسيمة الدفع على عكس رأي ندوة الربكة.
األمر الثاين :إ كم شراء كلي الذهب أا الوضة طبااةة اسحم الووري كاا  ي
املعايري :جاتز مالقا  ،سواء يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل
البطاقة بدون أجل أو أبجل "( ،)2وقد سألت جمموعة من الفنيني املتخصصني يف ذلك،
منهم األستاذ ماهر حممد علي مدير أول بطاقات يف بنك وربة يف دولة الكويت ،واألستاذة
مها أمحد الشهيب رئيسة وحدة حماسبة البطاقات يف البنك األهلي املتحد يف دولة الكويت،
واألستاذ طالل عبدهللا العبيد مدير منتجات بطاقة االئتمان يف بيت التمويل الكوييت ،فقد
أكدوا يل أن بطاقة احلسم الفوري قد حيسم منها مبلغ العملية البيعية مباشرة ،وقد حيجز دون
حسم مباشر ،ويف كال احلالني ال يتحول املبلغ – غالبا  -إىل قابل البطاقة إال بعد يوم عمل
أو يومي عمل ويستثىن من ذلك حالة ما إذا كان العميل ،والتاجر ،وجهاز نقطة البيع
مجيعها حتت مظلة البنك نفسه فإنه يتحول مباشرة – حسب إفادة األخري  ،-وهذا كله
خاضع للتفاوت التقين والفين الواقعي الذي يوجب إعادة النظر الشرعي يف املسألة بني فينة
وأخرى ،وعليه فإنه ال جيوز شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة احلسم الفوري – ابستثناء
احلالة آنفة الذكر -الختالل شرط التقابض بدون أجل املنصوص عليه يف احلديث ( ،)3فإن
( )1جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،رقم.184 :183 ،)6:4( 53 :
( )2األشقر" ،حبث البطاقة االئتمانية ضمن دراسات املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ".134:1،
( )3الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والدسوقي" ،حاشية على الشرح الكبري"،
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املبلغ ال حيول إىل قابل البطاقة إال بعد يوم عمل .وعليه جيب التنبه إىل وجوب حتقق شرط
انعدام األجل ليصح القبض احلكمي يف خصوص شراء حلي الذهب أو الفضة هبا إال يف
احلالة اليت حيول فيها الثمن مباشرة فيجوز .كما أفاد الفنيون املتخصصون أن بطاقة االئتمان
حيجز فيها مبلغ العملية البيعية وال حيسم مباشرة ،وأيخذ يومي عمل لتتم عملية التحويل إىل
قابل البطاقة وهذا فرق من الفروق بني بطاقة احلسم الفوري وبطاقة االئتمان.
واملخرج الشرعي املقرتح لشراء حلي الذهب أو الفضة أو العمالت ببطاقة االئتمان
واحلسم اآلجل أو بطاقة احلسم الفوري على النحو التايل:
احلالة األوىل :إذا كان حلي الذهب أو الفضة حاضرا أمام املشرتي:
الصورة األوىل :الشراء ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل :يتم التعاقد ابتداء بني التجار
واملؤسس ات املصدرة للبطاقة بعقد وكالة؛ يوكل فيه التاجر املؤسسة بقبض مبالغ الصفقات
اليت جيريها  -لصاحل عمالئها  -يف حلي الذهب أو الفضة أو العمالت ،وعليه :فبعد متام
عملية البيع ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل  -غري املغطاة  -يسلم البائع حلي الذهب
للمشرتي ،ومبجرد إمرار البطاقة على اجلهاز تسجل احلركة آليا يف املؤسسة املصدرة للبطاقة
فتكون إشارة لتفعيل عقد الوكالة؛ فيوكل البائع مصرف املشرتي (املؤسسة املصدرة للبطاقة)
بقبض الثمن مباشرة ،حيث إن املبلغ يف حوزهتا؛ ويتسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من
حامل بطاقة االئتمان (املشرتي)  -زايدة يف التوثيق  -فيتحقق التقابض احلكمي؛ البائع
أصالة عن نفسه ابئعا ،واملشرتي أصالة عن نفسه مشرتاي ،و مصرف املشرتي املصدر للبطاقة
وكيال عن البائع يف قبض الثمن؛ دون أجل ،فبعقد الوكالة أصبح البائع قابضا حكما؛ ألن
قبض الوكيل قبض للموكل ،فيتم التقابض املشروط شرعا؛ قال يف دقائق أويل النهى:
ِ
ض ِيف صر ٍ
ِ ِ
ِ
َح ِد ِمهَا بـَ ْع َد َع ْق ٍد ِ(يف قَـْب ٍ
ف َوَْحن ِوهِ) َك ِربَ ِو ٍي
"(ويَص ُّح التـ َّْوكيل) م ْن الْ َعاق َديْ ِن أ َْو أ َ
َْ
َ
س الْع ْقدِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
(ما َد َام موكله ابلْ َم ْجل ِ
بِ ِربَو ٍي َو َسلَم َويـَقوم قَـْبض َوك ٍيل َم َق َام قَـْب ِ
َي َْجمل ِ َ
س) أ ْ
ض م َوكله َ
َ
=

28:3؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"364:2 ،؛ والبهويت" ،دقائق أويل
النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات".64:2 ،
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س َإىل قَـْب ٍ
لِتَـ َعلُّ ِق ِه بِِه َس َواءٌ بَِقي الْوكِيل ِابلْ َم ْجلِ ِ
ض ؛ ِألَنَّه َك ْاآللَِة فَِإ ْن
ض أ َْو فَ َارقَه مثَّ َع َاد َوقَـبَ َ
َ َ
(.)1
فَ َار َق م َوكِ ٌل قَـْبـلَه بَطَ َل الْ َع ْقد"
الصورة الثانية :الشراء ببطاقة االئتمان املغطاة أو بطاقة احلسم الفوري يف احلالة اليت
يتأخر فيها الدفع :بعد متام عملية البيع ابإلجياب والقبول يسلم البائع حلي الذهب
للمشرتي ،مث يعقد عقد وكالة مباشرة؛ يوكل البائع فيه املشرتي بقبض الثمن مباشرة ،حيث
إن املبلغ يف حساب املشرتي وحتت تصرفه؛ مث يستخدم املشرتي بطاقة االئتمان املغطاة أو
بطاقة احلسم الفوري ،ويتسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل البطاقة (املشرتي) -
زايدة يف التوثيق  -فيتحقق التقابض احلكمي؛ البائع أصالة عن نفسه ابئعا ،واملشرتي أصالة
عن نفسه مشرتاي ،و وكيال عن البائع يف قبض الثمن دون أجل ،فبعقد الوكالة أصبح البائع
قابضا حكما؛ ألن قبض الوكيل قبض للموكل ،فيتم التقابض املشروط شرعا.
الصورة الثالثة :الشراء ببطاقة االئتمان املغطاة أو بطاقة احلسم الفوري يف احلالة اليت
يدفع فيها الثمن مباشرة :هذه أفضل صورة  -بعد صورة التقابض احلقيقي  -لشراء حلي
الذهب أو الفضة أو العمالت ،حيث يتم فيها التقابض احلكمي يف ذات الوقت ،فيتسلم
املشرتي احللي حقيقة ،ويقبض التاجر الثمن حكما؛ بدخول الثمن يف حسابه ولو مل يقبضه
بيده.
احلالة الثانية :إذا كان حلي الذهب أو الفضة غري حاضر أمام املشرتي:
بعد متام عملية البيع ،وتسليم املشرتي الثمن للبائع نقدا أو ببطاقة احلسم الفوري أو
بطاقة االئتمان املغطاة يف احلالة اليت يتحقق فيها دفع الثمن بدون أجل :يعقد عقد وكالة
مباشرة؛ يوكل املشرتي فيه البائع يف قبض حلي الذهب أو الفضة الذي هو يف حيازته يف
خمازنه  ،ويتسلم املشرتي من البائع شهاد الذهب أو الفضة أو ما شابه  -زايدة يف التوثيق -
فيتحقق التقابض احلكمي ،املشرتي أصالة عن نفسه مشرتاي ،والبائع أصالة عن نفسه ابئعا،
( )1البهويت" ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات"64:2 ،؛ والكاساين،
"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
املنهاج".364:2 ،
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و وكيال عن املشرتي يف قبض احللي؛ دون أجل ،فبعقد الوكالة أصبح املشرتي قابضا حكما؛
ألن قبض الوكيل قبض للموكل ،فيتم التقابض املشروط شرعا.
فإ ةيل  ي مجيع ما سبق   -ي اةرتاح الوكالة كال" :-إ الخعاةد ددا صوراي"،
فاجلواب عليه من أرطعة أاجه:
الوجه األال :أن توكيل املشرتي للبائع بقبض حلي الذهب سيرتتب عليه متكن
املشرتي من التصرف يف احللي يف سداد ديونه أو هبته أو غري ذلك مما يثبت متلكه له ،كما
ينتقل الضمان إىل املشرتي ،وتصبح يد الوكيل يد أمانة؛ فإذا هلك احللي جراء جائحة سوقية
فال يطالب البائع بشيء ،وتكون مصيبتها على املشرتي ،مما يؤكد حقيقة التوكيل ال صوريته،
ويؤيده قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي نص على التايل" :القبض احلكمي  -يف
الصورة املذكورة يف املعيار  -مبنزلة القبض احلقيقي؛ ألن الشرع مل حيدد طريقة معينة للقبض،
فريجع فيه إىل ما تعارف عليه الناس مما حيصل طه الخامن من الخصرف الذي هو الغرض
من القبض ،ايخعلق طه الضاا "( ،)1فقد حتقق متكن املشرتي من التصرف ،وتعلق به
الضمان ،فتحقق القبض ،وحتقق امللك احلقيقي ال الصوري؛ وما قيل هنا يقال يف حالة تسلم
العميل للحلي ،وتوكيله للبائع بقبض الثمن؛ قال يف دقائق أويل النهى(" :وي ِ
ص ُّح التـ َّْوكِيل) ِم ْن
ََ
ِ
ض ِيف صر ٍ
َح ِد ِمهَا بـَ ْع َد َع ْق ٍد ِ(يف قَـْب ٍ
ف َوَْحن ِوهِ) َك ِربَ ِو ٍي بِ ِربَ ِو ٍي َو َسلَ ٍم َويـَقوم قَـْبض
الْ َعاق َديْ ِن أ َْو أ َ
َْ
وكِ ٍيل م َقام قَـب ِ ِِ ِ
َي َْجملِ ِ
(ما َد َام موكِله ِابلْ َم ْجلِ ِ
س الْ َع ْق ِد لِتَـ َعلُّ ِق ِه بِِه َس َواءٌ بَِق َي
َ َ َ ْ
س) أ ْ
ض م َوكله َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َإىل قَـْب ٍ
الْوكِيل ِابلْ َم ْجل ِ
ض ؛ ألَنَّه َك ْاآللَة فَإ ْن فَ َار َق م َوك ٌل قَـْبـلَه بَطَ َل
ض أ َْو فَ َارقَه مثَّ َع َاد َوقَـبَ َ
َ
(.)2
الْ َع ْقد"
الوجه الثاين :يسند اقرتاحنا أنه قياس بنفي الفارق بينه وبني ما أجازته املعايري الشرعية

( )1جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي" ،رقم  ،)6:3( 53وجملة
اجملمع.785 :2 ،6 ،
( )2البهويت" ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات"64:2 ،؛ والكاساين،
"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والشربيين" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
املنهاج".364:2 ،
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من شراء الوكيل لنفسه ما سبق أن اشرتاه ملوكله بشرط ختلل مدة لتحقق الضمان ،فشراء
الوكيل للسلعة هو شراء من املوكل ،وشراؤه من نفسه وكيال لنفسه أصيال هو شراء
صحيح( ،)1ومل يعترب صوراي ،والسبب هو ترتب اآلاثر مباشرة من حتقق الضمان ،وانتقال
امللك فلو تلف املبيع يف الشراء األول فهي مصيبة حلت ابملوكل ،ولو تلفت ابلشراء الثاين
فهي مصيبة حلت ابلوكيل؛ فانتفت الصورية ،فكذا هنا ،وال يقال" :إنه قياس مع الفارق فما
حنن فيه حلي الذهب أو الفضة واملعايري الشرعية يف السلع األخرى"؛ ألن اجلامع هنا هو
حتقق الضمان وانتقال امللك ابلوكالة كأثر للوكالة بعيدا عن نوع السلعة.
الوجه الثالث :أن القول ابلصورية يف حالة الوكالة هو عود على أصل أحكام وآاثر
عقد الوكالة ابإلبطال ،وقد تضافرت األدلة على مشروعيتها(.)2
الوجه الراطع :أن اجلواز مرهون ابحلاجة ،فعلى املشرتي أن يشرتي بقبض حقيقي
أوال ،فإن مل يستطع فبالقبض احلكمي ،فإن مل يستطع فيوكل شخصا غري البائع ،فإن مل
يستطع فيوكل البائع ،وذلك أضعف اإلميان.

( )1وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية" ،معيار الوكالة وتصرف
الفضويل ،625 ،4/1/6 ،ومعيار املراحبة .210 ،5/1/3
( )2الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"183:5 ،؛ والدسوقي" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين
ألفاظ املنهاج"364:2 ،؛ والبهويت" ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى
اإلرادات".64:2 ،
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نتائج البحث والتوصيات:
بعد هذا التطواف يف نصوص املعايري الشرعية فيما خيص حكم شراء حلي الذهب أو
الفضة ببطاقة االئتمان أو بطاقة احلسم الفوري نصل إىل بيان الثمرات وأهم النتائج
والتوصيات على النحو التايل:
 .1رأي املعايري يف حكم شراء الذهب أو الفضة ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل وبطاقة
احلسم الفوري:
أائاا :إ كم شراء الذهب أا الوضة طبااةة اسحم الووري :جاتز مالقا ،سواء
يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون أجل أو أبجل.
اثنيا :إ كم شراء الذهب أا الوضة طبااةة ائاتخاا له كالخا :
اجلواز يف احلالة اليت ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون
أجل ،ويكون القبض فيها حكميا بتسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة
االئتمان (املشرتي).
التحرمي يف احلالة اليت ال ميكن فيها دفع املؤسسة املصدرة املبلغ إىل قابل البطاقة بدون
أجل ،مطلقا؛ سواء تسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامل بطاقة االئتمان (املشرتي) أو ال.
 .2إن كان رأي املعايري اعتبار قسيمة دفع مثن حلي الذهب أو الفضة املوقعة من حامل
البطاقة ،وشهادة الذهب أو الفضة  -وما شاهبها من مسائل يف صور القبض
احلكمي يف شراء حلي الذهب أو العمالت  -حتقق التقابض ولو مع وجود األجل
فهذا فيه نظر لوجوه عدة.
 .3جيوز شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة احلسم الفوري يف احلالة اليت يتم فيها حتويل
الثمن مباشرة إىل حساب التاجر ،وهذا واقعيا قليل احلدوث ،وال جيوز يف احلالة اليت
يتأخر فيها التحويل؛ الختالل شرط التقابض بدون أجل املنصوص عليه يف احلديث،
فإن املبلغ ال حيول إىل قابل البطاقة إال بعد يوم عمل يف واقع احلال – غالبا ،-
فيجب التنبه إىل وجوب حتقق شرط انعدام األجل ليصح القبض احلكمي يف خصوص
شراء حلي الذهب أو الفضة ببطاقة احلسم الفوري.
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 .4احلكم الشرعي لشراء حلي الذهب أو الفضة ابلبطاقات املصرفية مبين على حصول
التحويل املباشر أو عدمه ،وهذا متعلق بتطور التقنيات والتكنولوجيا املصرفية ،فإن تطور
حبيث يتم حتويل الثمن مباشرة فتجوز املعاملة وإال فال.
 .5املخرج الشرعي املقرتح لشراء حلي الذهب أو الفضة أو العمالت ببطاقة االئتمان
واحلسم اآلجل أو بطاقة احلسم الفوري على النحو التايل:
اسحالة األاىل :إذا كا كلي الذهب أا الوضة كاضرا أمام املشرتي:
الصورة األاىل :الشراء طبااةة ائاتخاا ااسحم اآلجل :يتم التعاقد ابتداء بني
التجار واملؤسسات املصدرة للبطاقة بعقد وكالة؛ يوكل فيه التاجر املؤسسة بقبض مبالغ
الصفقات اليت جيريها  -لصاحل عمالئها  -يف حلي الذهب أو الفضة أو العمالت ،وعليه:
بعد متام عملية البيع ببطاقة االئتمان واحلسم اآلجل  -غري املغطاة  -يسلم البائع حلي
الذهب للمشرتي ،ومبجرد إمرار البطاقة على اجلهاز تسجل احلركة آليا يف املؤسسة املصدرة
للبطاقة فتكون إشارة لتفعيل عقد الوكالة؛ فيتحقق التقابض احلقيقي أو احلكمي.
الصورة الثانية :الشراء طبااةة ائاتخاا املغااة أا طااةة اسحم الووري  ي اسحالة
اليت يخأخر فيها حتويل الثان :بعد متام عملية البيع ببطاقة االئتمان املغطاة أو بطاقة احلسم
الفوري يسلم البائع حلي الذهب للمشرتي ،يعقد عقد وكالة مباشرة؛ فيتحقق التقابض
احلقيقي أو احلكمي.
الصورة الثالثة :الشراء طبااةة ائاتخاا املغااة أا طااةة اسحم الووري  ي اسحالة
اليت يدفع فيها الثان مباشرة :هذه أفضل صورة  -بعد صورة التقابض احلقيقي  -لشراء
حلي الذهب أو الفضة أو العمالت ،حيث يتم فيها التقابض احلكمي يف ذات الوقت،
فيتسلم املشرتي احللي حقيقة ،ويقبض التاجر الثمن حكما؛ بدخول الثمن يف حسابه ولو مل
يقبضه بيده.
اسحالة الثانية :إذا كا كلي الذهب أا الوضة دري كاضر أمام املشرتي :بعد متام
عملية البيع ،وتسليم املشرتي الثمن للبائع نقدا أو ببطاقة احلسم الفوري أو بطاقة االئتمان
املغطاة يف احلالة اليت يتحقق فيها دفع الثمن بدون أجل :يعقد عقد وكالة مباشرة؛ يوكل
املشرتي فيه البائع يف قبض حلي الذهب أو الفضة ،فيتحقق التقابض احلقيقي أو احلكمي.
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 .6إن جواز شراء حلي الذهب أو الفضة بطريقة الوكالة املقرتحة مرهون ابحلاجة ،فعلى
املشرتي أن يشرتي بقبض حقيقي أوال ،فإن مل يستطع فبالقبض احلكمي ،فإن مل
يستطع فيوكل شخصا غري البائع ،فإن مل يستطع فعليه أن يوكل البائع.
 .7املخرج الشرعي املقرتح لشراء حلي الذهب أو الفضة أو العمالت ببطاقة االئتمان
واحلسم اآلجل أو بطاقة احلسم الفوري ،وكذلك ما سبقه من نتائج ال يتغري بتنوع آراء
الفقهاء املعاصرين يف تكييف بطاقة االئتمان أو بطاقة احلسم الفوري إمجاال.
 .8صور القبض احلكمي املنصوص عليها يف املعيار الشرعي ( )18القبض ،وقرار جممع
الفقه اإلسالمي الدويل  )6/4( 53ميكن حتققه يف أغلب البيوع واملعامالت ،مبا فيها
الذهب والفضة والعمالت لكن شريطة عدم وجود أجل فيها على وجه اخلصوص.

الخوصيات:
أوصي الباحثني بتقوى هللا مث التايل:
 .1عمل دراسات على املعايري الشرعية املنشورة ،وحتليلها ،وحتريرها ،فرمبا قيد مطلق حقه
التقييد ،أو خصص عام حقه التخصيص ،فتكون إضافة نوعية يف أروع تقنني
للمعامالت املالية املعاصرة.
 .2متابعة الواقع العملي والفين للمعامالت اليت بنيت على الواقع الفين املتغري مث عرض
املعايري الشرعية عليها وتغيري ما احتاج إىل تغيري مبقتضى األحوال.
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املصادر واملراجع
صدام ،عبد القادر عبد هللا" ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي".
(طبعة دار النفائس2006 ،م).
الشبيلي ،عبد هللا بن يوسف" ،التعامل ابألجل يف جتارة حلي الذهب ،ضمن حلقة نقاش
بيع حلي الذهب ابألجل"( .طبعة دار امليمان 2019م).
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،دراسات املعايري الشرعية"( .مطبعة دار
امليمان1437 ،هـ).
جممع الفقه اإلسالمي الدويل" ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي"( .ط ،1الدوحة:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية2002 ،م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه).
الثبييت ،سعود بن مسعد" ،جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل" .العدد السادس ،القبض
صوره ،وخباصة املستجدة منها.
ابن تيمية ،تقي الدين أيب العباس" ،جمموع الفتاوى" .حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم.
(جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية،
عام النشر1416 :هـ1995/م).
اخلطايب ،أبو داود أيب سليمان" ،معامل السنن ،وهو شرح سنن"( .ط ،1حلب :املطبعة
العلمية1351 ،هـ 1932 -م).
"هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،املعايري الشرعية"( .البحرين :مطبعة
دار امليمان1437 ،هـ).
الشربيين ،مشس الدين حممد" ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1دار
الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م).
ابن سيده ،أبو احلسن علي" ،احملكم واحمليط األعظم" .حتقيق :عبد احلميد هنداوي [ت:
458هـ]( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ 2000 -م).
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الفريوزآابدى ،جمد الدين أبو طاهر" ،القاموس احمليط" .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف
مؤسسة الرسالة ،إشراف :حممد نعيم العرقسوسي( .ط ،8بريوت :مؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزيع1426 ،هـ 2005 -م).
الكاساين ،عالء الدين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،8دار الكتب العلمية،
1406هـ 1986 -م).
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة" ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري"( .دار الفكر).
البهويت ،منصور بن يونس" ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى
اإلرادات"( .ط ،1دار عامل الكتب1414 ،هـ 1993 -م).
اإلسنوى ،عبد الرحيم بن احلسن" ،هناية السول شرح منهاج الوصول"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1420 ،هـ1999 -م).
العطار ،حسن بن حممد" ،حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع"( .دار
الكتب العلمية).
الزبيدي ،حممد بن حممد" ،اتج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق :جمموعة من احملققني.
َّ
(دار اهلداية).
األشقر ،عمر سليمان" ،البطاقة االئتمانية ضمن كتاب دراسات املعايري الشرعية"( .طبعة
دار امليمان1437 ،هـ).
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