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إىل خري الربية ومعلمها، سيد اخللق أمجعني،  وخامت النبيني واملرسلني،  حبييب وقدوتي رسول 
ا e وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين و من واالهم بإحسان إىل يوم الدين  

وأرشدني إىل طريق  ، الذي رباني صغرياًالدكتور أمحد،إىل والدي العزيز الكريم
  اً أمد ا يف عمره وجزاه ا خري، و وهبين  عز وجل، كبرياً اخلري

  وجعل صربها يف ميزان حسناهتاعمرها  احلنونة،  أمد ا يف الغالية إىل أمي احلبيبة
خريا ،من جهدها ووقفت جبانيبَ إىل زوجيت احلبيبة أم امحد،  اليت ما خبلت علي فجزاها ا  

إىل  قرة عيين ومهجة قليب،  ابين احلبيب أمحد،  الذي اسأل ا عز وجل أن جيعله من عباده 
  وعمل اخلريالنافع  العلم   طلب يفة علو اهلموص اإلخال وأن يرزقه   ،اخلاشعني الصاحلني

الذي اسأل ا عز  ،شيماء الغاليةوحممد وحامت وأخيت  عماد وعمرو إخواني األعزاءإىل 
  جيعلهم من عباده الصاحلنيأن  و وجل أن يرزقهم السعادة يف الدنيا واآلخرة

اخلري   إىل كل من أحبين  يف ا عز وجل ومتنى يل َّ
  رمحهم ا  مجيعاً وأسكنهم فسيح جناته ،ميةإىل شهداء األمة اإلسال

  العاملني على رفع كلمة التوحيد يف كل مكاناملوحدين  الصاحلني إىل 
  وعمل بعلمه وكان من الصاحلني عز وجل خلص النية أإىل كل طالب علم 
|J  
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  ...وبعدe على رسول اهللا  محمد  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم

رب َأوزِعني َأن َأشْكُر نعمتَك الَّتي َأنْعمتَ علَي وعلَى واِلدي وَأنU }  انطالقاً من قول اهللا 
يناِلحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخَأدو اهضاِلحاً تَرَل صم1(} َأع(.  

ـ "  :eفيما ثبت عنه في الحديث الصحيح قـال   eوجيه النبي ثم امتثاالً لت  من ـ ال ي ر كُشْ
، فأرى أنه من الواجب أن أقدم جزيل شكري وتقديري، لكل من أوالنـي  )2("َ اهللا ركُشْال ي اسالنَّ

شـيخي،  ألسـتاذي و معروفاً بتوجيه أو نصح أو إرشاد خالل إنجازي لهذا البحـث، والسـيما   
  

ن تفضال، وتكرما، وقبال مناقشة هذه ذيلكما وأتوجه بالشكر والتقدير ألستاذي الكريمين، ال
الرسالة، وإبداء ما فيها من المآخذ والعيوب مما ال يسلم منه البشر، مما يدل على رغبة صادقة 

  .أبعد عن النقد، وأكثر إشراقاً، وأعظم فائدةفي جعل الرسالة 

  .عميد كلية الشريعة والقانون ماهر حامد الحولي: الدكتور ستاذألا فضيلة

  .عميد كلية الشريعة والقانوننائب  يماهر أحمد السوس: فضيلة الدكتور

  .فجزاهما اهللا عني خير الجزاء، ورزقهما اهللا طول العمر مع حسن العمل

ذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لمنارة الهدى، صرح اإلسالم الشامخ وال يسعني في ه
  . الجامعة اإلسالمية ممثلة في مجلس أمنائها والعاملين فيها كل باسمه ولقبه

كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية الشريعة والقانون، الذين 
  .لومهم طيلة حياتي الدراسيةتتلمذت على أيديهم، ونهلت من ع
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لبـاني فـي   ، وصـححه األ )4811 في شكر المعـروف ح  :األدب، باب :كتاب(أخرجه أبو داود في سننه  )2(
   .المصدر نفسه
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كما وأتوجه بالشكر إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة، وساهم في إخراج هذا البحث، 
   :ومراجعته، وتصحيحه، وأخص بالذكر منهم

  .على ما قدمه من نصح وإرشاد أثناء كتابة هذا البحث :فضيلة الدكتور

وتنسيق الذي ساهم في تنقيح   :األخ الحبيبوالفاضل األستاذ و
  .هذا البحث، وإخراجه بهذه الصورة األنيقة

 :واألستاذ الفاضل الشيخ       هذا البحث  قام بتنقيحالذي
  .جعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامةو، مفبارك اهللا له، وتصحيحه
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له وصحبة آوعلى ، والسالم على المبعوث رحمة للعالمين العالمين، والصالة الحمد هللا رب
  أجمعين، وبعد،،،

هو عبارة " لكتروني في الفقه اإلسالميأحكام الصرف اإل"فهذا البحث الذي يحمل عنوان 
 الماجستير في الفقه المقارن بكليةالحصول على درجة لمتطلبات  عن رسالة قدمت استكماالً

  . غزةبفي الجامعة اإلسالمية  لقانونالشريعة وا

تكلمت في المقدمة عن منهجي في البحث ، وخاتمة ،ومقدمة ،وقد جاءت في ثالثة فصول
أما بالنسبة للفصول فقد أعطيت ، من حيث جمع المعلومات وتوثيقها والتنسيق الذي اعتمدته فيها

حقيقة الصرف والصرف "، بعنوانأما الفصل األول فكان وفيه عدة مباحث  لكل فصل اسماً
، وأدلة مشروعيته ،وحكمه، تحدثت فيه عن تعريف الصرف اللغوي والشرعيو ،"لكترونياإل

في  الذي هو شكل من أشكال التطور لكترونيوأنهيته بتعريف الصرف اإل، وأركانه وشروطه
كما  حيث يتم الصرف فيه عن طريق وسائل االتصال الحديثة ،باب المعامالت المالية المعاصرة

  . أنواعهعن و تحدثت عن مزاياه

تحـدثت فيـه   ، "لكتروني المباشر وحكمهصور الصرف اإل"فكان بعنوان، أما الفصل الثاني 
عن صور الصرف التي تتم مباشرة بين المتعاقدين من غير أن تكون لهـا عالقـة بمعـامالت    

  .الحكم الشرعي للصرف الذي يتم عبر هذه الصور مبيناً ،البورصة

 ،"لكتروني عبـر البورصـة وأحكامـه   صور الصرف اإل"، بعنوان فكانل الثالث أما الفص
وتعريـف التـداول   ، وطرق تداول الصرف فيهـا  ،وأنواعها ،تحدثت فيه عن تعريف البورصة

وعن الفوركس ، وعن الصرف بنظام الهامش وحكمه، وأحكامها ،وصورها ،لكتروني للعمالتاإل
  . وحكمه

والتحليـل   ،بعـد الدراسـة   ،أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا   أما الخاتمة فقد دونت فيها 
تسهم في حل بعض المشكالت التي قد توقع فـي   قد التوصيات التي ىإل ةباإلضاف، للموضوعات

أن  Uفاسـأل اهللا  ، برز الموضوعات التي تحدث بها في هـذه الرسـالة  أوهذه هي أهم و، الربا
وأن يزدنـي   ،يعلمني ما ينفعني وأنبما علمني  ينفعنيوأن ، يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي

  . والحمد هللا رب العالمين ربي علماً،
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Abstract 
 

 This research  which is titled  "Conditions of Electronic Exchange in 
the Islamic Grasp" is a thesis given as a fulfillments for M.A requirements  
in the  comparative jurisprudence. 

 

 The thesis includes three sections, an introduction, an a conclusion. 
The introduction talks about my methodology in writing this thesis from 
recollecting and documenting the information. Also, I gave each section     
a specific name which contains many chapters. 

 

The first section is about the fact of electronic exchange, also it talks 
about the definition of legal and lingual exchange, it's dispensatory, the 
evidences of  it's legitimacy, and it’s basics and conditions. Finally I 
finished it with the definition of electronic exchange which is a form of 
development in modern finance treatments part. And talks about it’s 
features and types. 

  

      The second one is about pictures  of direct electronic exchange, it's 
dispensatory , and it's  types that are done directly between contractors  
with out having  any relationship  with boorsa. 

                             

     The third section is about the ways of electronic exchange through 
boorsa, and I clarified the definition for the usage of currencies with it's 
types and conditions. Finally, I wrote about the exchange through margin 
system and the condition of forex. 

 

In the conclusion, I wrote dawn the results which I reached after 
studying and analyzing for the subjects. Also, I wrote the recommendations 
that could help in setting dawn people financial problems.   
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 إال إله ال أن وأشهد الظالمين، على إال عدوان وال للمتقين، والعاقبة العالمين، رب هللا الحمد
 محمداً أن وأشهد واألرضين، السماوات وقيوم واآلخرين، األولين إله له، شريك ال وحده اهللا

 اهللا إلى وداعياً ،ونذيراً بشيراً كافة الناس إلى أرسله وحيه، على وأمينه ،وخليله ،ورسوله عبده
 الدعوة في طريقته على ساروا الذين وأصحابه آله وعلى ،عليه اهللا صلى ،منيراً وسراجاً بإذنه
 كره ولو كلمته وأعلى دينه، بهم اهللا أظهر حتى فيه وجاهدوا ذلك، على وصبروا سبيله، إلى

  :بعدو كثيراً تسليماً وسلم المشركون،

وجعلت له الضوابط التي تحمي ، الليسرت الشريعة اإلسالمية طرق الكسب الحفقد 
 تَْأكُلُوا ال آمنُوا الَّذين َأيها يا {: فقال تعالى، وتصون المجتمع المسلم من النزاع وعدم الرضا

الَكُموَأم نَكُميِل باطِإال بِالْب َأن ةً تَكُونارجت ناضٍ عتَر نْكُمال متَقْتُلُوا و كُمَأنْفُس ِإن اللَّه كَان بِكُم 
ومن أجل ذلك نهت عن كل معاملة تؤدي إلى إشعال فتيل الفتنة والبغضاء بين  ،)1(} رحيما
  .الناس

 اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا {: قال تعالى، والربا هو من المعامالت المحرمة والمنهي عنها 
وا اللَّهذَرا وم يقب نا مبِإ الرن كُنْتُم يننْؤميجهل  الذي يدخل فيه الربا وباب الصرف، )2(} م

ن من يعمل في الصرف يصعب عليه التخلص من الربا إلذا ف، أحكامه وشروطه كثير من الناس
وهذا ما جعل بعض العلماء القدامى ، بالشروط والضوابط عالماً، زاهداً تقياً إال إذا كان ورعاً

 العلم ينقصهم المجال هذا في يعملون ممن كثيراً ألن ؛مل في الصرفرحمهم اهللا يكرهون الع
  .حرمملالربا ا في انزالقهم إلى يؤدي مما فيه، يتورعون ال أو ،بأحكامه

مما جعله ، جديدة وأشكاالً اًومع التطور الكبير في وسائل االتصاالت أصبح للصرف طرق
نوا أحكامه للناس ويعرفوهم ين أن يبيمن األمور المستجدة التي تحتاج من العلماء المعاصر

  .الحالل منه والحرام

فهو أحد ، إال من هذا القبيل" لكتروني في الفقه اإلسالميأحكام الصرف اإل"وما هذا البحث 
 انكباب الناس عليهأحببت أن أبحث فيه لخطورته، ولذا ، أبواب المعامالت المالية المعاصرة

وتضبطه بعيداً عن  صله،ؤين فيه من الناحية الشرعية التي تانتشاره في أيامنا، وقلة الكاتبو
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أحسنت فمن  فإن، أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة U المولى سائالً ،األهواء والشهوات
  .  وأعوذ باهللا من ذلك، ن أسأت فمن نفسي والشيطانإو، اهللا وحده

 
  :في األمور اآلتية) ي الفقه اإلسالميلكتروني فالصرف اإل( بع أهمية الموضوعنت

الذي يتعلق بمقصد ، أحد المستجدات المعاصرة) لكترونيالصرف اإل(يعتبر موضوع  .1
 .هتمامواالنه يستوجب الدراسة والبحث إلذا ف، أساسي من مقاصد الشريعة وهو المال

ى والتي تمارس عل، المعاصرةالمالية حد أبواب فقه المعامالت أكون هذا الموضوع  .2
لمعرفة األحكام الشرعية  منها المستجدة وأشكاله صورهحتاج إلى بيان لذا فإنه ي، نطاق واسع

 . لها

 
إلى دعتني  يالتباإلضافة إلى ما سبق ذكره من أهمية للموضوع، فإن هناك بعض األسباب 

  :، منهااختياره

 .الفقه والتشريع والبحث في مسائلاالشتغال رضا الرحمن من خالل  نيل .1

ويجمع شتاته في مؤلف  ،عدم وجود بحث مستقل يتناول هذا الموضوع في جميع جوانبه .2
 .واحد

معرفة األحكام في اقتصاديين وطلبة علم تسهيل مهمة الباحثين في المعامالت المالية من  .3
 .لكتروني من منظور إسالميالمتعلقة بالصرف اإل

  
وجدت مجموعة من األبحاث نترنت، إلحث والتنقيب في المكتبات المتنوعة وعبر ابعد الب

  :والدراسات المتعلقة بالموضوع منها

 أحمدعباس ل"  أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة .1
 ".الباز

قتصاد مقارنة بين االقتصاد الوضعي واال على العملة دراسة الصرافة والمضاربات .2
 ".محمد رشدي إبراهيم مسعود ل"  اإلسالمي
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خالد محمد ل"، أحكام الصرف دراسة تطبيقية في البنوك اإلسالمية ومؤسسات الصرافة .3
 ".قائد عبد اهللا

 ".لبشر محمد موفق لطفي" لكتروني للعمالت طرقه الدولية وأحكامه الشرعية التداول اإل" .4
فبعضها تحدث عن  ،ىع من ناحية دون أخرعالجت الموضوولكن هذه األبحاث والدراسات 

وبعضها تحدث ، منها في الشريعة اإلسالمية ولم يتحدث عن صوره المستجدة وصوره الصرف
عبر البورصة دون التحدث عن صوره التي تتم مباشرة من دون  يتمعن صور الصرف الذي 

  .ث مستقلجمعه في بحأأحببت أن لذا فإني ،  ،البورصةمعامالت يكون له عالقة ب أن



  
 

  ط ط 

 
  :اشتملت على مقدمة، وثالثة فصول وخاتمة وذلك على التفصيل اآلتي

  الفصل األول
  لكترونيحقيقة الصرف والصرف اإل 

 

 
 

  .تعريف الصرف :المطلب األول  
 .حكم الصرف وأدلة مشروعيته :المطلب الثاني  

 
 

  .أركان الصرف وشروطه العامة :المطلب األول  
  . الشروط الخاصة للصرف :المطلب الثاني  

 
 

  .الصرف الناجز :المطلب األول  
  .الصرف بالمواعدة :المطلب الثاني  
  . الصرف في الذمة :المطلب الثالث  

 
 

  .لكترونيتعريف الصرف اإل :المطلب األول  
  .لكترونياإلالصرف  مزايا :المطلب الثاني  
  . لكترونياإلأنواع الصرف  :المطلب الثالث  

  
  



  
 

  ي ي 

  الفصل الثاني
  لكتروني المباشر وأحكامهصرف اإلصور ال 

 
 

 
  . صور الصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل اللفظ :المطلب األول  
  . لفظحكم الصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل ال :المطلب الثاني  

 
 

  .صور الصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل المكتوب :المطلب األول  
  .حكم الصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل المكتوب: المطلب الثاني  

 
 

  .وصور الصرف فيها يلكترونأنواع بطاقات الدفع اإل :المطلب األول  
  .لكترونيحكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن اإل: المطلب الثاني  
  .لكترونية وصور الصرف فيهاحقيقة النقود اإل :المطلب الثالث  
  .لكترونيةبواسطة النقود اإل حكم الصرف :المطلب الرابع  

  الفصل الثالث
لكتروني عبر البورصة وأحكامهالصرف اإل صور  

 

 
 

  .تعريف البورصة: المطلب األول  
  . الصرف فيهاأنواع البورصات وطرق تداول  :المطلب الثاني  

 



  
 

  ك ك 

 
  .لكتروني للعمالتتعريف التداول اإل :المطلب األول  
  .لكتروني للعمالتعقود التداول اإل صور :المطلب الثاني  
   .للعمالت لكترونياإلأحكام عقود التداول  :المطلب الثالث  
 

 
  .حقيقة الصرف بنظام الهامش :المطلب األول   

  .الصرف بنظام الهامشحكم  :المطلب الثاني  
 

 
  .حقيقة الفوركس :المطلب األول  
  .حكم الفوركس :المطلب الرابع  

 
  .، والفهارسوالتوصيات، نتائج البحث على أهم شتملوت

 
المـنهج الوصـفي    ، وهـو Uسلك الباحث إلعداد هذا البحث منهجاً ميسـوراً بـإذن اهللا   

  :على النحو اآلتيوكان  ،التحليلي االستقرائي

اطلعت في ما كتب عن الموضوع في كتب الفقه المعتمدة، مـع أخـذ المعلومـة مـن      .1
 .صلية ما استطعت إلى ذلك سبيالًمصادرها األ

وذلك بـذكر مـواطن االتفـاق إن     ،قمت ببسط المسائل الفقهية مبيناً خالف العلماء فيها .2
وجدت ثم مواطن الخالف، ثم قمت بسرد أقوال الفقهاء، ثم بسرد أدلة األقوال في حدود مـذاهب  

  .الفقهاء األربعة غالباً

  .أرقام اآلياتاآليات القرآنية إلى سورها، مع ذكر  وتعز .3



  
 

  ل ل 

األحاديث النبوية من مصادرها األصلية مع بيان الحكم عليها إن لم تكـن فـي    تخرج .4
 يـت كتفاإلى ذلك سبيالً، فإذا كان الحديث فيهما، أو في أحـدهما،   تعالبخاري، ومسلم، ما استط
  .بذكره من غير حكم عليه

 تاسم الكتاب، ثم ذكـر بذكر  يتاسم الشهرة للمؤلف، وثنّ تعند توثيق المعلومات، ذكر .5
 .بذكر رقم الصفحة يتالجزء والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء، وإال اكتف

في ترتيب المصادر، والمراجع تقديم كتب التفسير وعلوم القرآن، ثـم الحـديث،    يتراع .6
بعدها المذاهب الفقهيـة وفـق السـبق     توالشروح، إن وردت مشتركة في حاشية واحدة، ورتب

 .كتب المعاصرين إن وجدت تتب الحنفية على غيرها، ثم ذكرك تالزمني، فقدم

ها من مصادرها األصلية، حتـى  تفي بيان بعض معاني الكلمات الغريبة، واقتبس تاجتهد .7
 .يسهل على القارئ فهم المراد
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  تعريف الصرف

  : الصرف في اللغة
  :الصرف في اللغة له عدة معاني منها

ومنه قـول اهللا  ، إذا رده صرفه يصرفه صرفاً :يقال :أو إبداله بغيره رد الشيء عن وجهه
حد ثُم انْصـرفُوا صـرفَ   ما ُأنْزِلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم ِإلَى بعضٍ هْل يراكُم من َأ ِإذَاو { :تعالى

 مهقُلُوب بأنهاللَّهونفْقَهال ي مقَو تصريف منه و، أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه، )1(} م
  . )2(الرياح صرفها من حال إلى حال

  .)3(في األمر احتال وتقلب فيه نالومنه تصرف ف :لحيلةا
من َأحدثَ فيها حدثاً َأو آوى محدثاً ": المدينة فقال ذكر eوفي الحديث َأن النبي  :)4(النافلة

ال يقبل منـه توبـة وال   : وقيل، أي ال يقبل منه نافلة وال فرضاً، )5(" ال يقبل منه صرفٌ وال عدٌل
  .)6(فدية

والصرف فضل الدرهم على  ،لهذا صرف على هذا َأي فضل وزيادة :يقال :الزيادة والفضل
وهـو صـراف   ، صيرفي وصراف والصيرف بمعني واحد :ويقال، ر على الدينارالدرهم والدينا

وبين الدرهمين صـرف أي   صرفت الدراهم بالدنانير :ويقال ،والجمع صيارفة، الدراهم ونقادها
  . وهذا المعني هو األقرب لمراد البحث، )7(فضل لجودة فضة أحدهما

                                                
  ).127(اآلية : سورة التوبة) 1(
التعـاريف  : المنـاوي ، )513ص (المعجم الوسيط : وآخرون، أنيس، )4/2434(لسان العرب : ابن منظور) 2(
  ).454ص (
تاج العروس : الزبيدي، )513ص (المعجم الوسيط : خرونوآ، أنيس ،)4/2434(لسان العرب : ابن منظور) 3(
)24/11.( 

 ).24/11(تاج العروس : الزبيدي، )375ص (مختار الصحاح : الرازي، )5/71(الصحاح : الجوهري) 4(

وأخرجه مسـلم  ، )1870ح  3/20حرم المدينة : باب، فضائل المدينة: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 5(
 ).3389ح  4/114، فيها بالبركة eفضل المدينة ودعاء النبي: باب، جالح: كتاب(في صحيحه 

: وقيـل ، الصرف التوبة والعـدل الفديـة  : فقيل، اختلف العلماء في معنى الصرف والعدل في هذا الحديث) 6(
، الصرف الوزن والعدل الكيـل : وقيل، الصرف التطوع والعدل الفرض: وقيل، الصرف النافلة والعدل الفريضة

، )4/86(فـتح البـاري   : ابن حجـر ، الصرف الدية والعدل الزيادة: وقيل، الصرف القيمة والعدل المثل :وقيل
 ).9/141(شرح صحيح مسلم : النووي

تـاج العـروس   : الزبيـدي ، )375ص (مختار الصـحاح  : الرازي، )4/2434(لسان العرب : ابن منظور) 7(
)24/13.( 
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  :الصرف في االصطالح
  :تيكاآلاألول لجمهور العلماء والثاني للمالكية وهو  ،للعلماء في تعريف الصرف منهجان

  :)الحنفية والشافعية والحنابلة( تعريف جمهور العلماء: أوالً

كلها تدل علي أن مفهـوم  ، بتعريفات متقاربة في المعنىالصرف عرف الجمهور في كتبهم 
  :ذا بيان ذلكوه، اختلفا أمسواء اتحدا في الجنس  ،امببعضه النقدين بيع ىالصرف ينطبق عل

  . )1("بيع األثمان بعضها ببعض": بأنهاألحناف  هعرففقد 

  ، )3("وغيره جنسه من )2(النقد بيع: "بأنه وعرفه الشافعية

  .)4("بيع نقد بنقد" :بأنهالحنابلة  وعرفه

 :تعريف المالكية: ثانيا

ـ   ،فقط ين عند اختالف الجنسالصرف على بيع النقدمعنى صر المالكية ق رف فعرفـوا الص
  .)5("بيع الذهب بالفضة" :بأنه

  :بالمراطلة أو بالمبادلة م يسمونهنهإفن من جنس واحد االنقدكان  إن أما

  .)7("وزناً بمثله نقد بيع" :بأنهحيث يعرفونه ، )6(مراطلةن كان البيع وزنا سمي إف

  .)9("عدداً بمثله العين عبي" :بأنهويعرفونه  ،)8(مبادلة ن كان البيع بالعدد سميإو

                                                
 ).5/257( حاشية: ابن عابدين، )6/209( لبحر الرائقا: ابن نجيم، )14/2( المبسوط: السرخسي) 1(

 النقد طلقكما ي منها، الزيف وإخراج الدراهم تميز علىكما يطلق  النسيئة، خالف وهو الحلول :هو النقد) 2(
: الزبيدي، )6/4517(لسان العرب : ابن منظور، الناس بها يتعامل التي والدنانير الدراهم من ضرب ما به ويراد

 ).9/230(وس تاج العر

 ).2/25( مغني المحتاج: الشربيني) 3(

 ).2/121(اإلقناع : الحجاوي، )2/73( شرح منتهي اإلرادات: البهوتي) 4(
 ).3/35( حاشية الدسوقي: الدسوقي) 5(

: الرازي، والرطل بفتح الراء وكسرها نقول رطل ورِطل وهو ما يكال به، مفاعله من الرطل: مراطلة هي) 6(
 ).29/78(تاج العروس : الزبيدي، )267ص (ح مختار الصحا: الرازي

 ).3/35(بلغة السالك : الصاوي )7(

 ).1/44(وآخرون، أنيس ،منه أخذ ما مثل أعطاه، مبادلة بادله: يقال ،من أبدل بمعنى غير: المبادلة هي )8(

 ).3/35(بلغة السالك : الصاوي، )3/2(حاشية الدسوقي : الدسوقي )9(
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  :التعريف المختار وشرحه

هو المعنى اللغوي في تعريف الصرف  المالكية يجعلون أننجد  ةالسابق من خالل التعريفات
وبيـع الـذهب   ، عن وجهه وتغييره يءالش ليالصرف في لغة العرب يراد به تحو ألن ؛الظاهر

الفضة  أوالفضة بيع الذهب ب إذا أما، وجههالفضة بالفضة ليس فيه تحويل للشيء عن  أوبالذهب 
  .)1(التبديل والتحويل المراد وهو فقد حصل، بالفضة

التعريف اللغوي للصرف مخالف لما جـاءت بـه األحاديـث     ىوتعريف المالكية المبني عل
 وأفـي الجـنس   ت األثمان سواء اتحـد الصرف إذا أطلق أريد به بيع  بأنالتي تقضي  ،النبوية
الـذَّهبe"   : قال رسول اهللا : قال tادة بن الصامت عب ىما رو األحاديثومن هذه ، )2(تاختلف

لْملْحِ مثْالً بِمثْـٍل  بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر والشَّعير بِالشَّعيرِ والتَّمر بِالتَّمرِ والْملْح بِا
دا بِيدي اءوبِس اءوس ذفَِإذَا اخْتَلَفَتْ هدا بِيدي ِإذَا كَان ْئتُمفَ شوا كَينَافُ فَبِيعاَألص وهذا مـا  ، ")3(ه

، ذهب إليه الجمهور في تعريفاتهم للصرف فقد شملت تعريفاتهم على جميع أنواع بيـع األثمـان  
  .سواء كان من جنسه أو من غير جنسه

   .الراجح ومفهوم الصرف عند الجمهور ه الباحث يرى أن نإما سبق ف ىوبناء عل

وذلك  ؛"بيع األثمان بعضها ببعض" :هوللصرف الذي  تعريف الحنفية الباحث ختاراقد و
، من خالل شرح مفردات التعريف يبينه الباحثوهذا ما س، شمل من لفظ النقدألفظ األثمان  ألن

  : يأتيحيث يقصد بمفرداته ما 

  :"بيع" قولهم

ن لفظ بيع جنس يدخل فيه جميع أنواع البيـع  إحيث  ،)4(يمبادلة مال بمال بالتراض يقصد به
   .والتي منها الصرف

                                                
 ).26ص ( قود والعمالتأحكام صرف الن: الباز) 1(
األحكام المتعلقة بالمراطلة والمبادلة في كتب المالكية سنجدها هـي ذات األحكـام المتعلقـة     ىلو نظرنا إلو) 2(

: الدسـوقي ، االختالف بين الجمهور والمالكية هو في المسميات واأللفـاظ فقـط  الظاهر من هذا أن ف، بالصرف
 ).6/8(مواهب الجليل : الحطاب، )3/35(لك بلغة السا: الصاوي، )3/2(حاشية الدسوقي 

، )4147ح  5/44الصرف وبيع الـذهب بـالورق نقـدا    : باب، المساقاه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 3(
  ).22779ح  5/320(وأخرجه اإلمام احمد في مسنده 

 ).5/277( البحر الرائق: ابن نجيم) 4(
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  :"األثمان" قولهمو
كالـدنانير   الـثمن يشـمل المسـكوك   ن إحيـث  ، وهما الذهب والفضة ،ةيما خلق للثمنأي 
المصوغ بسبب ما اتصل به من الصـنعة  ف ،)2( تبروال ،)1(كاألساور والقالئد والمصوغ ،والدراهم

  .)3(للثمنيةخلق  هألن ؛مع ذلك بيعه صرفو حاًصري لم يبق ثمناً

لفظ النقد إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار  ألن ؛شمل من لفظ النقدأولفظ الثمن 
 ألن ؛الصرف حكميشمل التبر والمسكوك والمصوغ وكله يدخل في  أنهأما الثمن ف، )4(والدرهم
 مدى بِالْبر والْبر وعينُها تبرها بِالْفضة والْفضةُ وعينُها اتبره بِالذَّهبِ الذَّهب": يقول eالنبي 
 فَمن بِمدىٍ مدى بِالْملْحِ والْملْح بِمدىٍ مدى بِالتَّمرِ والتَّمر بِمدىٍ مدى بِالشَّعيرِ والشَّعير بِمدىٍ
ادَأوِ ز ادداز ى فَقَدب5("َأر(.  

 األوراق النقدية يدخل فيهبل  ،نحصر في الذهب والفضة فقطيعد يلم كما أن لفظ الثمن 
     .)6(وغيرها والشيكل كالدوالر والدينارالمعاصرة 

  ":بعضها ببعض" قولهمو

بيع األثمان بغيرها كبيع الذهب أو خرج لي يقصد به بيع األثمان بعضها ببعض هذا اللفظ قيد
  .اًليس صرف فهذا، لسيارات أو العقاراتوبيع الذهب أو الفضة با، قمح مثالالفضة بال

 

                                                
 .)60ص (أحكام الثمن في الفقه اإلسالمي : شحادة) 1(
 ما :هو التبر: وقيل، وفضة ذهب فهما صيغا فإذا يصاغا أن قبل والفضة الذهب من الفتات: لتبريقصد با) 2(

 ).1/416( لسان العرب: ابن منظور، عين فهو دنانير ضرب فإذا ،مضروب غير الذهب من كان
 ).5/257( حاشية: ابن عابدين) 3(

 ).19ص ( أحكام صرف النقود والعمالت: الباز )4(

وصححه اإلمام األلباني في ، )3351ح  3/254في الصرف: باب، البيوع: كتاب(أخرجه أبو داود في سننه  )5(
 ).2/339( صحيح سنن أبي داود

 ).17ص (وسيأتي تفصيل حكم األوراق النقدية في هذا البحث ) 6(
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  حكم الصرف وأدلة مشروعيته

  :حكم الصرف
واألحاديث  الكريمة وهذا ما دلت عليه عموم اآليات ،الصرف نوع من أنواع البيوع الجائزة

لربوية بعضها بـبعض عنـد اتحـاد    أجاز بيع األموال ا eالنبي  أنومن ذلك ، النبوية الشريفة
  .)1(بيد كان يداً بأن، ولو مع التفاضل هماأو عند اختالف ،الجنسين مع المماثلة

  :أدلة مشروعية الصرف
  :من الكتاب: أوالً

مشـروعية  ى وثبتت مشروعيته بعموم النصوص الدالة عل ،Uالصرف مشروع بكتاب اهللا 
  :  ذه النصوصومن ه، الصرف نوع من أنواع البيع ألن ؛البيع

  .)2(} وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الرباَ  {:Uقوله 
 عـن  تجـارةً  تَكُون َأن ِإال بِالْباطِل بينَكُم َأموالَكُم تَْأكُلُوا ال آمنُوا الَّذين َأيها يا { :Uقوله 

  .)3(} منْكُم تَراضٍ
  :من اآليتين وجه الداللة

وحيث إن الصـرف نـوع مـن    ، إباحة البيع المطلق ىعل النتدم اآليتين السابقتين أن عمو
  .)4(ع البيوع فيشمله الحكم والمشروعيةاأنو

  :من السنة :ثانياً
  :وردت أحاديث كثيرة تدل علي مشروعية الصرف منها

الْفضـة  الذَّهب بِالـذَّهبِ والْفضـةُ بِ  " e: رسول اهللاقال : قال tعن أبي سعيد الخدري  -1
دا بِيدثٍْل يثْالً بِملْحِ مبِالْم لْحالْمرِ وبِالتَّم رالتَّميرِ وبِالشَّع يرالشَّعو ربِالْب رالْبو  ادتَزَأوِ اس ادز نفَم

اءوس يهى فطعالْمذُ وى اآلخبَأر 5("فَقَد(. 

                                                
 ).219ص (أحكام المعامالت : موسى، )5/3660(الفقه اإلسالمي وأدلته : الزحيلي) 1(

  ).275(من اآلية : سورة البقرة) 2(
  ).29(اآلية : سورة النساء) 3(
  ).2/306(الجامع ألحكام القران : القرطبي) 4(
، )4148ح  5/44الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا : باب، المساقاه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(

  ).11947ح  3/97(وأخرجه اإلمام احمد في مسنده 
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الَ تَبِيعوا الذَّهب بِالـذَّهبِ ِإالَّ مـثْالً بِمثْـٍل والَ    " e:قال رسول اهللا : قال أيضا t وعنه - 2
بعضـها علَـى    )1(بِمثٍْل والَ تُشفُّواتُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ والَ تَبِيعوا الْورِقَ بِالْورِق ِإالَّ مثْالً 

 .)2( "بعضٍ والَ تَبِيعوا منْها غَاِئبا بِنَاجِزٍ

 بِسـواء  سواء ِإال بِالذَّهبِ الذَّهب تَبِيعوا ال" e: قال رسول اهللا: قال tي بكرة بن أوع -3
 .)3("شْئتُم كَيفَ بِالذَّهبِ والْفضةَ بِالْفضة الذَّهب وبِيعوا بِسواء سواء ِإال بِالْفضة والْفضةَ

الْورِقُ بِالـذَّهبِ رِبـا ِإالَّ هـاءe: "    سول اهللا قال ر: قال أنه tعن عمر بن الخطاب و -4
لتَّمرِ رِبـا ِإالَّ  وهاء والْبر بِالْبر رِبا ِإالَّ هاء وهاء والشَّعير بِالشَّعيرِ رِبا ِإالَّ هاء وهاء والتَّمر بِـا 

اءهو اء4("ه(.  

ينَار بِالدينَارِ الَ فَضَل بينَهما والدرهم بِالدرهمِ الد" :قال eعن النبي  tعن أبي هريرة و - 5
 .)5(:"الَ فَضَل بينَهما

  :من األحاديث وجه الداللة

إذا تـوفرت فيهـا    جواز بيع األثمان بعضها بـبعض  ىعل بقةأفادت عموم النصوص السا
سـألت البـراء بـن     :الق t المنهال يفي الصحيح عن أبف ،وهذا هو الصرف، شروط صحته

 e فسألنا رسول اهللاe عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقاال كنا تاجرين على عهد رسول اهللا 

وهذا نص ظاهر في )  6("ِإن كَان يدا بِيد فَال بْأس، وِإن كَان نَساء فَال يصلُح: "عن الصرف فقال
   .شروطالتوفرت فيه  إذا مشروعية الصرف

                                                
 وهو والنقصان الزيادة بالكسر الشف، وفاقه فضله إذاعليه  أشف: يقال تفضلوا، ال أي" فُّواتُش ال: " eقوله )1(

  ).23/521(تاج العروس : الزبيدي، )1/139(فتح الباري : ابن حجر، األضداد من
ومسلم في ، )2177ح  3/74، بيع الفضة بالفضة: باب، البيوع: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 2(

  ).4138ح  5/42 الربا: باب، المساقاة: كتاب(صحيحه 
 ).21752ح  3/74بيع الذهب بالذهب : باب، البيوع: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه  )3(

، )4147ح  5/44الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا : باب، المساقاه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 4(
وأخرجه اإلمام احمد ، )1243ح  2/524(ي الصرف ما جاء ف: باب، البيوع: كتاب(وأخرجه الترمذي في سننه 

  ).22779ح  5/320(في مسنده 
  ).4153ح  5/45الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا : باب، المساقاه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(
  ).2062ح  3/55الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا : باب، المساقاة: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 6(



              
 

 99  

  :من المعقول :ثالثاً
نزل منزلة الضرورة توحاجات الناس  ،بحاجة الناس إليه ،ويستدل على مشروعية الصرف

وذلك لقضاء ، ن الصرف يحقق مصالح العباد ويعمل على تيسير معامالتهمأو ،)1(في التعامل
جري ي كما أن الصرف، )2(فقد يكون شخص بحاجة إلى ذهب وليس معه إال فضة، حاجاتهم

، وذلك لكثرة تنقل الناس بين البلدان، وال غنى عنه في عصرنا الحاضر يومياً آالف المرات
فال يستطيعون ، األصلية فيحتاجون إلى عملة البلد المستضيفة لهم مانهبلدفربما يكون معهم عملة 

.الشراء وال قضاء حوائجهم إال بمبادلة العمالت بعضها ببعض وهذا هو الصرف 

 

 

                                                
  ).219ص (أحكام المعامالت : سيمو) 1(
  .)105ص ( في الفقه اإلسالمي ثر األجل في عقد البيعأ: بشارات) 2(
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  وشروطه العامة أركان الصرف
فالصرف بهذا التعريف دخل ، بيع األثمان بعضها ببعض: بأنه لقد عرفنا الصرف سابقاً

والعقد البد له من أركان ، عقد هوهو متعارف عليه عند العلماء والبيع كما ، تحت أنواع البيوع
 ،ركان الصرف هي أركان البيعأف، وال بد لهذه األركان من شروط حتى يصح العقد، حتى يوجد

  .الصرفبذلك يقصد  ،)1("فما هو ركن كل بيع فهو ركنه" :كما قال ابن نجيم

قول  ذا هووه، لصيغة والمعقود عليهالعاقدان وا: أركان الصرف ثالثة وهي نإفهذا  ىوعل
وعن وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المطلب ، )2(جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

  :كاآلتيوهو شروط كل ركن التي هي شروط عامة للصرف 
  :العاقدان :أوالً

ائع البف ،ومان بمباشرته برغبة منهما وتراضالبد لكل عقد من العقود من طرفين يق
  :يأتيفيهما ما ويشترط بعضها ببعض  األثمان النيتبادمن  في الصرف هما والمشتري

فمن صح بيعـه  ، يحسن التصرف بالمال، عاقالً يكون كل واحد منهما بالغاً بأن :هليةاأل -1
وال يصح كذلك صرف المحجور  ،مميز والمجنونالفال يصح صرف الصبي غير  ،صح صرفه

                                                
  )6/209( البحر الرائق: ابن نجيم) 1(
المالكية والشافعية (مذهب جمهور العلماء  :المذهب األول :اختلف العلماء في أركان العقد إلي مذهبين هما) 2(

مذهب  :المذهب الثاني، العاقدان والصيغة والمعقود عليه :ان العقد ثالثة وهيذهبوا إلى أن أرك، )والحنابلة
وما عداها فيعتبر من لوازم وجود ، مل على اإليجاب والقبولتوتش، عندهم ركن العقد هو الصيغة فقط، األحناف

ما توقف عليه : "فهو عند الجمهور أنه، اختالفهم في مفهوم الركن: هو وسبب الخالف، الصيغة ال من األركان
 أما عند الحنفية، "منهءا سواء كان جزءا منه أم كان مختصا به وليس جزوجود الشيء وتصوره في العقل 

وعلى هذا فان أركان العقد عند الجمهور هي ، "ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا منه: "فالركن هو
لصيغة عندهم فقط هي التي تعتبر جزءا من عقد بينما األحناف فان ا، مجموع الصيغة والعاقدين والمعقود عليه

  .البيع وما عداها يعتبر خارجا عنها

 ألنوذلك ، أركان العقد ثالثة بأنهو ما ذهب إليه جمهور العلماء القائل  :يراه الباحث راجحاًوالذي 
كن هي الر بأنفقد اعتبر األحناف ، أثرالخالف بين الجمهور واألحناف خالف ظاهري ال يترتب عليه أي 
وهو ، عقد البيع ال يتم إال بالثالثة معاً بأنالصيغة بينما العاقدين والمعقود عليه من لوازم العقد وهذا معناه عندهم 

ألنه يستوعب ما يقوم عليه العقد سواء كان منه أم  أشملفرأي الجمهور ، الذي ذهب إليه الجمهور نفسه المعني
: الشربيني، )6/31( مواهب الجليل: الحطاب ،)5/133( دائع الصنائعب: الكاساني، الثالثة أركان معا وهي، ال

، )1/229( أدب المفتي والمستفتي: الشهروزي، )2/5( شرح منتهي اإلرادات: البهوتي، )2/276( اإلقناع
  ).2/12( أصول السرخسي: السرخسي
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رفع الْقَلَم عن ثَالَثَة عنِ النَّاِئمِ حتَّى يستَيقظَ وعنِ الْمبتَلَـى  " e:لنبي وذلك لقول ا ،)1(عليه لسفه
  .)2("حتَّى يبرَأ وعنِ الصبِى حتَّى يكْبر

 مذهبين ىفقد اختلف العلماء في صحة عقوده وتصرفاته من عدمها إل الصبي المميزأما 
   :هما
فعندهم أن الصبي المميز تصـح عقـوده    :)والمالكية والحنابلة الحنفية( جمهور الفقهاء  - أ

حتـى ولـو    ،محضاً وال تصح عقوده وتصرفاته الضارة ضرراً ،محضاً وتصرفاته النافعة نفعاً
وبالتالي يصح عقد الصرف من الصبي المميز إن كان هذا التصـرف   ،)3(أجازها وليه أو وصيه

  .فيه النفع
وبالتـالي ال   ،)4(م يشترطون في العاقد الرشدهألن، فاتهال تصح عقوده وتصر: الشافعية  -  ب

  . أم ال يصح عقد الصرف من الصبي سواء كان مميزاً
لـذا  ، عقد البيع المطلق لىعقد الصرف فيه زيادة شروط ع أن :راجحاً يراه الباحثو الذي 

 صرفصح ي نهإف عليه وبناء ،من الوقوع في الربا يحتاج إلي زيادة في الدقة والنباهة خوفاً نهإف
 الـذي  صرفهصح يوال  ،وتمرس عليها علم شروط الصرفو ،ذن وليهإكان بإن  الصبي المميز

  .ينتج عنه الضررلم يكن بإذن وليه و
أي أن يشتري ويبيع بمحض إرادته  :للتعاقد مريداً أن يكون كل واحد منهما مختاراً -2

  :ودليل ذلك، وحريته

 عـن  تجارةً تَكُون َأن ِإال بِالْباطِل بينَكُم َأموالَكُم تَْأكُلُوا ال آمنُوا نالَّذي َأيها يا {: Uقول اهللا 
  .)5(} رحيما بِكُم كَان اللَّه ِإن َأنْفُسكُم تَقْتُلُوا وال منْكُم تَراضٍ

  : من اآلية وجه الداللة

 ،والتـي منهـا عقـد الصـرف    ، )6(التجارةفي  اشتراط الرضا عموماً ىاآلية نصت عل أن
  . فيشترط فيه الرضا

                                                
  ).2/4( ح الزركشيشر: الزركشي، )9/149( المجموع: النووي، )5/135( بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
، )4400 ح 4/243المجنون يسرق أو يصيب حدا : باب، الحدود: كتاب(أخرجه أبو داوود في سننه ) 2(

  ).279 ح 2/4( وصححه اإلمام األلباني في إرواء الغليل
 اإلرادات ىشرح منته: البهوتي، )6/31( مواهب الجليل: الحطاب، )5/135( بدائع الصنائع: الكاساني )3(
)2/7.(  
  ).9/158( المجموع: النووي) 4(
  ).29( اآلية: سورة النساء) 5(
  .)175ص (تيسير الكريم الرحمن  :السعدي، )3/444(تفسير ابن كثير : ابن كثير) 6(
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  )1("ِإنَّما الْبيع عن تَراضٍ": e رسول اهللا قال: قال أنهt  الخدري سعيد يأب ما روي عن

  :من الحديث وجه الداللة

يه غيره من العقود والتي لفيقاس ع ،)2(أن البيع يشترط فيه الرضا ىأن الحديث فيه نص عل
  .منها عقد الصرف

، أم وكيالً فال يصح عقد صرف من طرف واحد سواء كان أصيالً: )3(تعدد طرفي العقد -3
وكان الوكيل يملك ذلك الذهب فليس له أن ، بشراء جرام من الذهب مثالً كل أحداًوعلى هذا لو و

  .  يشتريها من نفسه لموكله

  :تيكاآلاختلف العلماء في صحة بيع األعمى من عدمها إلى فريقين : البصر -4

ومن  ،)4(يصح بيع األعمى أنه :إلى )الحنفية والمالكية والحنابلة(  ذهب جمهور العلماء  - أ
 .)5(} وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا {: ومن أدلتهم قول اهللا تعالى

  : من اآلية وجه الداللة

بـين  إباحة البيع من دون تفريـق   ىقد نصت علف ،)6(ًجاءت عامة ولم تخص أحداأن اآلية 
  .األعمى والبصير

 )7(يكون بصيراً بأنواشترطوا في العاقد  ،عدم صحة بيع األعمى :ذهب الشافعية إلى  -  ب
  :واستدلوا بأدلة منها

وهذا ما عبر عنه الماوردي حيـث  ، فيه غرر أم مشترياً أن عقد األعمى سواء كان بائعاً - 1
    بيع الغرر ففي الحديث عن eوقد نهى رسول اهللا  ،)8( "وعقد الضرير من أعظم الغرر": قال

                                                
وأخرجه ابن حبان في ، )2185 ح 3/538الخيار بيع :باب، التجارات: كتاب( أخرجه ابن ماجه في سننه) 1(

وصححه اإلمام ) 4967 ح 11/341البيع هذا عن زجر أجلها من التي العلة ذكر: باب، البيوع :كتاب( صحيحه
  ).  1283 ح5/125( األلباني في إرواء الغليل

     .)3/4( سبل السالم: الصنعاني) 2(
  ).5/135( بدائع الصنائع: الكاساني، )5/278( البحر الرائق: ابن نجيم )3(
  ).  4/298( المغني: ابن قدامه، )6/250( ليلمنح الج :عليش، )3/34(الهداية : المرغيناني) 4(
  ).275( اآليةمن : سورة البقرة) 5(
  ).   1/372( المحرر الوجيز: ابن عطية) 6(
  ). 9/149(المجموع : النووي، )5/339( الحاوي الكبير: الماوردي) 7(
   ).5/339( الحاوي الكبير: الماوردي) 8(
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  . )2("وعن بيعِ الْغَررِ )1(عن بيعِ الْحصاةe نَهى رسوُل اللَّه " :قال tعن أبي هريرة 

فعـن أبـي   ، )3(منه بيع الضرير أسوأ حاالًن إحيث  ،بيع المالمسة عن نهى e أن النبي - 2
َأما الْمالَمسةُ فََأن يلْمس كُلُّ واحد منْهمـا   ،والْمنَابذَة نُهِى عن بيعتَينِ الْمالَمسة" :قال tهريرة 

ظُر واحد منْهما ثَوب صاحبِه بِغَيرِ تََأمٍل والْمنَابذَةُ َأن ينْبِذَ كُلُّ واحد منْهما ثَوبه ِإلَى اآلخَرِ ولَم ينْ
بِهاحبِ ص4("ِإلَى ثَو(.   

وعلمنا أن  ،ومما سبق نرى أن العلماء اختلفوا في حكم بيع األعمى وشرائه بشكل عام
في حكم عقد  م اختلفوا أيضاًبأنهومن هذا المبدأ نستطيع القول ، الصرف يدخل تحت البيع

  .انهبيمذهبين كما سبق  ىصرف األعمى إل

ذي ال يميز في الهو عدم صحة عقد الصرف من األعمى : راجحاً يراه الباحثوالذي 
أما إذا كان األعمى يستطيع أن يزيل ، ون بهريغرفيصرف عند من ال يعرفهم  بأن، صرفه

من من يرافقه ويثق به ويمكنه يكون معه  أن أو، يصرف عند من يثق بهم بأن، الغرر عنه
ويكون هذا المرافق بمثابة العين  ،فنستطيع القول بجواز الصرف ،معاينة عملية الصرف بدقة

صرف األعمى يأخذ وفي هذه الحالة  ،عنه ورفع الغرر تي بينت ووضحت له ما كان مخفياًال
  . علمأواهللا تعالى  ،البصير ألن الغرر زال عنه حكم صرف

  :الصيغة :ثانياً
 ،إرادتهما ورغبتهما في تعاقد الصرف ىويدل عل ،وهي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين

مثل قول  )5(ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا ،القبولاإليجاب وعلى مل هذه الصيغة توتش

                                                
وهى من بيع أهل الجاهلية ومن ، في الثمن أو المبيع من الجهالةن بيع الحصاة يشمله الغرر لما ألوذلك ) 1(

هو أن يبيعه من أرضه قدر ما : وقيل، ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم: أن يقول: صورها
أي شاة أصابتها فهي لك : هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول: انتهت إليه رمية الحصاة وقيل

شرح مشكل اآلثار : الطحاوي، )3/15(سبل السالم : الصنعاني، )10/156(شرح صحيح مسلم : النووي، بكذا
)14/85.(  
، )3881ح  5/3بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر : باب، البيوع: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 2(

  ).4530ح  7/301الحصاة : باب، البيوع: كتاب(أخرجه النسائي في سننه 
  ).5/339(الحاوي الكبير : الماوردي) 3(
  ). 3878ح  5/2إبطال بيع المالمسة والمنابذة : باب، البيوع: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 4(
، )3/8(الوسيط في المذهب : الغزالي، )4/435(منح الجليل : عليش، )5/133(بدائع الصنائع : الكاساني) 5(

  ).3/9(مطالب أولي النهي : الرحيباني
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فيقول المشتري قبلت أو اشتريت أو  ،أو أصرفتك ،بالدراهم التي معك بعتك هذه الدنانير، البائع
  .أو نحو ذلك ،صرفت

  :ناو لإليجاب والقبول عند العلماء معني
  :)المالكية والشافعية والحنابلة(عند جمهور العلماء  -1

ما يصدر ممن : والقبول، صدر ممن يكون منه التمليك و إن جاء متأخراً ما :اإليجاب
  .)1(يصير له الملك و إن صدر أوالً

  :عند الحنفية -2

سواء كان البائع أم المشتري  ،من كالم المتعاقدين ما يصدر أوالً ىيطلق عل: اإليجاب
  .)2(حد المتعاقدينأمن كالم  ما يصدر ثانياً :القبولو

 هو ما ذهب إليه الحنفية من أن اإليجاب هو ما صدر من كالم :راجحاً حثيراه الباوالذي 
ى لما فيه تيسير عل ،والقبول ما صدر من العاقد الثاني، اًأو مشتري سواء كان بائعاً األول العاقد
  . الناس

ن يأخذ المشتري المبيع أأما إذا كان البيع الذي منه الصرف من دون إيجاب وال قبول ك
ففي ، فيدفع له اآلخر ثمنه من غير تكلم وال إشارة ،أو يدفع البائع المبيع ،للبائع ويدفع الثمن

    :كاآلتيفي ذلك ومذاهبهم ، ببيع المعاطاةوهذا ما يسميه العلماء  ،انعقاده اختالف عند العلماء

ـ  )3(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية  - أ جـواز  : ىإل
والبيـع   ،عن إرادة كل من المتعاقدين الرضا معبراً ىعل داالً عاطاة متى كان هذا معتاداًالبيع بالم

  .الرضا ىيصح بكل ما دل عل

فال يصح بيع  ،يشترط للبيع التلفظ باإليجاب والقبول أنه: المشهور من مذهب  الشافعية  -  ب
  .)4(التراضي وهذا ال يعرف إال بالتلفظ ىقائم عل هألن المعاطاة مطلقاً

 ،في ذلك آراءهم واستشهدوا لها مع الترجيح اعن بيع المعاطاة وأبدو لقد تكلم العلماء كثيراًو
بالمعطاة الصرف فهل يصح الصرف  ىولكن الذي يهمنا من عرض هذه المذاهب هو إنزالها عل

 ؟ أم ال

                                                
  ).3/342(المبدع : ابن مفلح، )9/166(المجموع : النووي، )3/3(حاشية الدسوقي : الدسوقي) 1(
  ).5/283(البحر الرائق : ابن نجيم) 2(
، )9/162(المجمـوع  : النـووي ، )2/181(حاشـية العـدوي   : العدوي، )5/291(البحر الرائق : ابن نجيم) 3(

  ).2/5(اإلقناع : الحجاوي
  ).9/162(المجموع : النووي، )1/257(المهذب : الشيرازي، )3/375(تاج نهاية المح: الرملي) 4(
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، بيع الصرف يختلف عن البيع المطلق في بعض الشـروط  أن :راجحاً الباحث راهيالذي و
ن كـان النـاس قـد    إف ،زيادة في الشروط والضوابط حتى ال نقع في الربا ىيحتاج إل فالصرف

فالبـائع فـي   ، م لم يعتادوا عليه في الصرفأنهعتقد أف وحديثاً البيع بالمعاطاة قديماً ىاعتادوا عل
المشتري ربما يعطي البائع قطعة من الذهب فـال   ألن، ال يفهم مقصود المشتري الصرف غالباً

أو ، فهل يريد أن يبيعها من جنسها أم جنس آخر كالفضة مـثالً  بائع مراده إال إذا تلفظ،يعرف ال
، ؟ دنانير أم دراهم أم غيـر ذلـك   هافهل يريد اًكانت نقودوإن  ،؟ اًمنها نقود يريد أن يأخذ بدالً

ـ  ،؟ هذا أم ال ىوهل يوافق المشتري عل رضـاهما   ىفكل هذا ال يعرف إال باللفظ الذي يدل عل
  .غبتهما في الصرفور

ال يصح الصرف إال إذا تلفظ كـل واحـد منهمـا     أنه رىن الباحث يإف ما سبقوبناء على 
  .يصح الصرف بالمعاطاة واهللا اعلموبهذا ال ، بمراده في الصرف

  :وللصيغة شروط هي

 ،فإن اختلف لم ينعقد، اإليجاب والقبول في مجلس واحد يكون بأنوذلك  :اتحاد المجلس -1
وكذلك لو طال الفصل بين اإليجاب  ،اإليجاب في مجلس والقبول في مجلس آخرن يكون أك

 .)1(فال ينعقد الصرف، يفهم منه اإلعراض وعدم الرغبة ،كسكوت طويل أو كالم أجنبي، والقبول

 :فقال المشتري ،بعتك الدينار بخمسة دراهم :فلو قال الصراف :موافقة القبول لإليجاب -2
  .)2(لعدم التوافق بين اإليجاب والقبول ،قد الصرفقبلت بخمسة جنيهات ال ينع

  :المعقود عليه: ثالثاً
ويجب أن يكونا ، وهو عبارة عن البدلين المتبادلين بعقد الصرف، بمحل العقد ىوهو ما يسم

 ويلحق به أيضا األوراق النقدية ،الصرف بيع الثمن بالثمن ألن ؛من النقدين وهما الذهب والفضة
ويشترط لمحل العقد شروط عامة وشروط خاصة وهو ما  ،)3(روالدينا رالمعاصرة كالدوال
  :أما الشروط العامة فمنها ،سنتكلم عنه الحقاً

ودليل ذلك ما روي عن  ،)4(فال يجوز بيع ما هو معدوم :عند العقد أن يكون موجوداً -1
عندي ما يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس  :قلت يا رسول اهللا :قال أنه tحكيم بن حزام 

                                                
   .)9/169( المجموع: النووي، )3/6( بلغة السالك: الصاوي، )5/279( البحر الرائق: ابن نجيم) 1(
  ).2/276(اإلقناع  :الشربيني، )5/136( بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
  ).17ص (اق النقدية المعاصرة بعضها ببعض في هذا البحث سيأتي تفصيل الحكم الشرعي لبيع األور )3(
  .)5/279( البحر الرائق: ابن نجيم) 4(
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يستدل من هذا حيث ، )1(" تَبِع ما لَيس عنْدكال" :eبتاعه من السوق؟ فقال أثم  ،أبيعه منه
 .الحديث على حرمة بيع ما ليس مملوكا للبائع

تسليم المبيع أو  ىفال يصح صرف عاقد غير قادر عل :تسليمه ىعل أن يكون مقدوراً -2
شرط الصرف التقابض في  ألن ؛يد غاصبهأو مغصوب في ، كذهب ضائع، الثمن وقت العقد

  .)2(الحال

كأن ، فال يصح الصرف إذا كان المعقود عليه فيه جهالة: )3(للعاقدين أن يكون معلوماً -3
فربما وقع ، من ذهب بأي خاتم آخر موجود مع مجموعة من الخواتم ال يتم تعيينه يصرف خاتماً

عن   eالنبي ىوقد نه في ذلك غرراً ألنو، اقل منه فكان ربأأو  ،االختيار على خاتم أكثر وزناً
عن بيعِ الْحصاة وعن بيعِ eنَهى رسوُل اللَّه ": قال tبيع الغرر ففي الحديث عن أبي هريرة 

 .)4("الْغَررِ

  :أقوال العلماء المعاصرين في النقود الورقية

فهل تقـوم  ، هب أو الفضةوبعدما ذكرنا أن المعقود عليه في الصرف يجب أن يكون من الذ
 تزين بنقوش خاصة وتحمل أعـداداً ، قطع من ورق خاص:" التي هي الورقية المعاصرةالنقود 

، وتصدر إما من الحكومة، صحيحة يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحدده القانون
الدوالر والدينار ها ومن أمثلت، )5("أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها ليتداولها الناس عملة

  ال؟ أمالصرف عليها أحكام بمعنى هل يجري ، األردني والجنيه المصري مقام الذهب أو الفضة؟

  :قولين هما إلى اختلف العلماء المعاصرون في ذلكفقد 

وتحل محلها في كل شيء وتنطبق عليها ن النقود الورقية لها حكم الذهب والفضة إ: القول األول
   .)6(أحكامها

                                                
، )4400 ح 4/243المجنون يسرق أو يصيب حدا  :باب، الحدود: كتاب(أخرجه الترمذي في سننه  )1(

  ).279 ح2/4( األلباني في إرواء الغليل اإلمام وصححه
، )9/149( المجموع: النووي، )4/268( التاج واإلكليل: العبدري، )5/279( البحر الرائق: ابن نجيم) 2(

  ). 1/209( الروض المربع: البهوتي
  ).1/210( الروض المربع: البهوتي، )9/149( المجموع: النووي) 3(
  ).14ص (سبق تخريجه ) 4(
  ).1/269( فقه الزكاة: القرضاوي) 5(
  ).1/276( المرجع السابق )6(
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  :للوا ذلك بما يليوع

وبما ، )1(في النقد هو الذهب والفضة وعلة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية األصل نإ
وبما أن ، ن كان معدنهما هو األصلإو الثمنية ال تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة أن

ا تقوم األشياء في وبه، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها العملة الورقية قد أصبحت ثمناً
ويحصل الوفاء ، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، هذا العصر الختفاء التعامل بالذهب والفضة

وإنما هو أمر خارج عنها وهو حصول الثقة ، واإلبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها
ن الربا في الذهب ن جرياإوحيث ، بها كوسيط في التداول والتبادل وهو سر مناطها بالثمنية

فكل ذلك يؤكد على أن األوراق ، والفضة هو مطلق الثمنية وهو متحقق في األوراق النقدية
  .)2(النقدية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة

فال ينطبق عليها  ،ن األوراق النقدية ما هي إال عرض من عروض التجارةإ :القول الثاني
  .)3(الصرف أحكام

  :)4(وا ذلك بما يليوعلل

ا ورق فال تدخل في هألن، على الذهب والفضة ااألوراق النقدية ال يجوز قياسه نإ •
منصوص الذهب والفضة لعدم الجمع بين الورق النقدي والنقد المعدني ال في الجنس وال في 

 .القدر

                                                
والثمن في ، وجمعها أثمان وأثمن، ما استحق به ذلك الشيء: وثمن الشيء، هي من الثمن :غةالثمنية في الل) 1(

وقد اختلف الفقهاء في العلة التي حرمت بها الربا في ، "بالذمة ويتعلق للمبيع بدال يكون ما"االصطالح هو
 .مع اتحاد الجنس إلى أن علة الربا في النقدين هي الوزن ذهب الحنفية :النقدين على ثالثة أقوال هي

قولهم غلبة الثمنية أي ما غلب كونه ثمنا في  ومعنى، أن علة الربا هي غلبة الثمنية ذهب المالكية والشافعية
 .وهو الذهب والفضة المبيع

و قولهم هذا يعم النقدين ، ن علة الربا في النقدين هي مطلق الثمنيةأب، والحنابلة، وذهب مالك في رواية عنه
استند عليه ورجحه أصحاب القول األول  الظاهر الذيوهو ، نه ثمنأما اصطلح عليه الناس على والفلوس وكل 

: حيدر، النقود الورقية لها حكم الذهب والفضة وتحل محلها في كل شيء وتنطبق عليها أحكامها بأن: القائلين
المجموع : النووي، )3/40(بلغة السالك : الصاوي، )5/185(بدائع الصنائع : الكاساني، )1/123(درر الحكام 

  ).34/334(تاج العروس : الزبيدي، )3/251(كشاف القناع : البهوتي، )11/240(
الفقهية  موسوعة القضايا :السالوس، هـ1402الدورة الخامسة سنة ، قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي )2(
  ).370ص (ة لمعاصرا
  ).156ص ( استبدال النقود والعمالت: السالوس) 3(
  ).157ص ( أحكام صرف النقود والعمالت: الباز )4(
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من والجنيه هو  رما كتب على هذه األوراق من تقدير قيمتها وتعيين اسمها كالدينا نإ •
ا مال متقوم ليس من جنس الذهب والفضة وال أنهفال تخرج به عن حقيقتها من ، قبيل المجاز

  .غيرها من األموال الربوية

القول  للباحثوبعد عرض أقوال العلماء المعاصرين يترجح  أنه: راجحاً الباحث راهيوالذي 
لذا  ،قام الذهب والفضة قديمان األوراق النقدية أصبحت اليوم تقوم مأوذلك لقوة تعليلهم و، األول

  :تيةاآلن لها األحكام إف

 لها حكم الذهب والفضة وسائر األثمان في جريان الربا فيها بنوعيه ن األوراق النقديةإ •
فال يجوز بيع الجنس الواحد من العملة ، )1(فيشترط فيها أحكام الصرف -الفضل والنسيئة –

ببعض من ه ويجوز بيع بعض، بيد نسيئة أو يداًسواء كان ذلك  ،الورقية بعضه ببعض متفاضالً
 .)2(بيد إذا كان يداً غير جنسه مطلقاً

 

تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب أو أكملت النصاب مع غيرها من األثمان أو  •
  .)3(العروض العادية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).161ص ( أحكام صرف النقود والعمالت: الباز) 1(
الفقهيـة   موسـوعة القضـايا   :السـالوس ، هـ1402الدورة الخامسة سنة ، قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي )2(
  ).371ص (ة لمعاصرا
  ).154ص (المعامالت المالية المعاصرة : شبير )3(
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  صرفللالخاصة شروط ال 

وهذه الشروط ، ليها في غيره من البيوع األخرىبشروط ال يحتاج إ الصرفاختص عقد لقد 
  :هي
  :تقابض البدلين قبل االفتراق: أوالً

سواء كان  ،حد المتصارفين لآلخرأيشترط في عقد الصرف تقابض البدلين قبل مفارقة 
، أو كان بيع جنس بغير جنسه ،والفضة بالفضة ،الصرف بيع جنس بجنسه كبيع الذهب بالذهب

  .)1(كبيع الذهب بالفضة
جمعوا أن المتصارفين أو: "شرط القبض في الصرف فقال ىوقد نقل ابن المنذر اإلجماع عل

  .)2(أن الصرف فاسد ،إذا تفرقا قبل أن يتقابضا
  :ييأتومن األدلة علي شرط التقابض ما 

الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضةe : " قال رسول اهللا: قال tعن عباده بن الصامت  •
ووبِس اءوثٍْل سثْالً بِملْحِ مبِالْم لْحالْمرِ وبِالتَّم رالتَّميرِ وبِالشَّع يرالشَّعو ربِالْب رالْبدا بِيدي فَِإذَا  اء

 دا بِيدي ِإذَا كَان ْئتُمفَ شوا كَينَافُ فَبِيعاَألص هذ3(اخْتَلَفَتْ ه(".  
ن إحجة للعلماء كافة في وجوب التقابض و" يدا بِيدe : هقولأن : ديثمن الح وجه الداللة

  .وهذا ما قاله النووي رحمه اهللا عند شرحه للحديث )4("اختلف الجنس
الَ تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ ِإالَّ مثْالً " e: رسول اهللا قال: قال t يعن أبي سعيد الخدر •

ضعفُّوا بالَ تُشثٍْل وا بِمهضعفُّوا بالَ تُشثٍْل وثْالً بِمِإالَّ م رِقرِقَ بِالْووا الْوالَ تَبِيعضٍ وعلَى با عه
  .)5( "علَى بعضٍ والَ تَبِيعوا منْها غَاِئبا بِنَاجِزٍ

أي ال  ،"والَ تَبِيعوا منْها غَاِئبا بِنَاجِزٍ" في نهاية الحديث: eقوله  :من الحديث وجه الداللة
 ،)6(والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً، تبيعوا الحاضر منها بالمؤجل
  .وهذا دليل علي شرط التقابض

                                                
، )5/77( الحاوي الكبير: الماوردي، )3/212( بداية المجتهد: ابن رشد، )6/209( البحر الرائق: ابن نجيم) 1(

  ).1/333( منار السبيل: ابن ضويان
  ).133ص ( اإلجماع: ابن منذر) 2(
    ).5ص (سبق تخریجھ ) 3(
  ). 11/14( شرح صحيح مسلم: النووي) 4(
  ).8ص (سبق تخریجھ ) 5(
  .)4/380( الباري فتح: ابن حجر) 6(



              
 

 2121  

الْورِقُ بِالذَّهبِ رِبا ِإالَّ هاء وهاءe  " :قال رسول اهللا: قال أنه  tوعن عمر بن الخطاب •
ا ِإالَّ هرِب ربِالْب رالْبو اءا ِإالَّ هرِ رِببِالتَّم رالتَّمو اءهو اءا ِإالَّ هيرِ رِببِالشَّع يرالشَّعو اءهو اء

اءه1("و(. 

في  eأن الحديث فيه كناية عن التقابض وهذا مأخوذ من قوله  :من الحديث وجه الداللة
ي الصرف سواء اتفق الجنس فالتقابض شرط ف ،)2(خذ وأعط :هاء وهاء ومعناها: آخر الحديث

  .أم ال
  :)3(هذا وينقسم القبض إلى

حيث يكون ، مناولة يهو الذي يدرك بالحس كما في حالة األخذ باأليد: القبض الحقيقي
  .البدالن في عقد الصرف موجودين حاضرين في مجلس العقد

  .)4(هو القبض التقديري الذي ال يدرك بالحس كالتخلية: القبض الحكمي
 ،)6(المجمع على تحريمه النسيئة )5(أن اإلخالل بهذا الشرط ينتج عنه ربا شارة هناوتجدر اإل

   .)7(بمعنى التأخير في اللغة ن النسيئةإحيث  ،)6(تحريمه
                                                

  ).8ص (سبق تخریجھ ) 1(
وهي كلمة تستعمل عند ، بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون وحكي القصر بغير همز: هاء )2(

 ،}هاُؤم اقْرءوا كتَابِيه{: ومنه قوله تعالى، هاء يا رجل، وهاؤما يا رجالن، وهاؤهم يا رجال: ويقال، المناولة
 صحيح البخاري: ابن بطال ،ا امرأة مكسورة الهمزة بال ياء، وهاؤما يا امرأتان، وهاؤن يا نسوةوهاء ي

  .)4/378( فتح الباري: ابن حجر، )6/298(
  )50 ص(لكتروني للعمالت التداول اإل: لطفي، )45ص (التقابض في الفقه اإلسالمي : الجنكو )3(
وهـذا مـا   ، وعرفـاً  يد صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاًوقد ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي إلى تحد) 4(

  ). 52ص (تفصيله في هذا البحث  سيأتي
في االصطالح عرف بتعريفات  و ربا الشيء إذا زاد ونما: يقال، موالفضل والزيادة والن :الربا في اللغة) 5(

 ربوي بيع": فه المالكية بأنهوعر، "بمال مال معاوضة في عوض بال مال فضل" :فقد عرفه الحنفية بأنه، عديدة
 معيار في التماثل معلوم غير مخصوص عوض على عقد" :وعرفه الشافعية بأنه، "ألجل جنسه من منه بأكثر

، بجنسه كمكيل أشياء  في تفاضل": بأنه وعرفه الحنابلة "أحدهم أو البدلين في تأخير مع أو العقد حالة الشرع
، بأشياء مختص جنسه غير من ولو بموزون وموزون، بمكيل يلكمك، أشياء في ونساء، بجنسه موزون أو

مطالب أولي : الرحيباني، )4/85( تبيين الحقائق: الزيلعي" بتحريمها الشرع ورد والموزونات المكيالت وهي
لسان : ابن منظور، )2/180( حاشية العدوي: العدوي، )2/21( مغني المحتاج: الشربيني، )3/157( النهى

  .)3/1572(العرب 
، )2/21( مغني المحتاج: الشربيني، )2/25( تحفة الفقهاء: السمرقندي، )5/183( بدائع الصنائع: الكاساني )6(

  ).2/71( شرح منتهى اإلرادات: البهوتي
 لسان العرب: ابن منظور، ، واالسم النسيئةنسأ اهللا في أجله وأنسأ أجله أي أخره :يقال، النساء من نسأ) 7(
)6/4403.(  
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بيع المال الربوي بمال ربوي آخر فيه نفس العلة ": بأنهويعرف ربا النسيئة في االصطالح 
  .)1("إلى أجل

  .eمحرم في كتاب اهللا وسنة نبيه ال )2(الرباوربا النسيئة هو نوع من أنواع 

 يتَخَبطُه الَّذي يقُوم كَما ِإال يقُومون ال الربا يْأكُلُون الَّذين { :فقوله تعالى :أما الكتاب
طَانالشَّي نم سالْم بأنه ذَِلكا قَالُوا مِإنَّم عيثُْل الْبا مبلَّ الرَأحو اللَّه عيالْب مرحا وبالر نفَم هاءج 
 فيها هم النَّارِ َأصحاب فَُأولَِئك عاد ومن اللَّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه فَانْتَهى ربه من موعظَةٌ
ون3(} خَاِلد(.  

 السبع وااجتَنبe" :قال رسول اهللا : قال أنه tفعن أبي هريرة  :وأما السنة النبوية
وبِقَاتا قَالُوا الْموَل يسا :اِهللا رمو نقَاَل ه: كبِاِهللا الشِّر رحالسقَتُْل وي النَّفْسِ والَّت مرِإال اُهللا ح 

  .)4("تالْغَافال الْمْؤمنَات اتالْمحصنَ وقَذْفُ الزحف يوم والتَّولِّي الْيتيمِ ماِل وَأكُْل الربا وَأكُْل بِالْحقِّ
  .)4("تالْغَافال

  .)5(كبيرة من الكبائر أنهحرمة الربا و ىجمع العلماء علأوقد 

 :األجل اشتراط عن أن يكون عقد الصرف خالياً: ثانياً

فال يجوز للعاقدين أو ألحدهما اشتراط ، حالَّينِ النالبديشترط في عقد الصرف أن يكون 
قبض البدلين مستحق قبل االفتراق، واألجل  ألن ؛د الصرفالتأجيل، فإن اشترط التأجيل فس
                                                

  ).2/21( مغني المحتاج: بينيالشر) 1(
ويتفرع منه ربا الفضل وربا النسـيئة ويزيـد   ، ويختص ببيع األموال الربوية :ربا البيوع: هما انللربا نوع) 2(

دون اشـتراط  ، أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة"حيث يعرفونه بأنه  آخر هو ربا اليد الشافعية نوعاً
ربـا   أيضاًويعرف  :ربا القرضو ، "دحدهما عن مجلس العقأبض البدلين أو ولكن يحصل التأخير في ق، اجل

 قولك ،التأجيل مقابل الدين في الزيادة" :ويعرف بأنه ،ن أهل الجاهلية كانوا يتعاطون بهالدين وربا الجاهلية؛ أل
، )5/303( الـذخيرة : القرافـي  ،محرم بإجمـاع األمـة   هوو، "الدين في أزدك األجل في زدني الدين عليه من

 :ابـن منـذر  ، )4/461( المغنـي : ابن قدامه، )1/301( المهذب: الشيرازي، )2/21( مغني المحتاج: الشربيني
  ).136( اإلجماع

  )275( اآلية: سورة البقرة) 3(
ومسلم في ، )6857ح8/175، رمي المحصنات: باب، الفرائض: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه ) 4(

 وبق :يقال المهلكات :، والمقصود بالموبقات)272ح 1/64، بيان الكبائر وأكبرها: باب، اإليمان: كتاب(صحيحه 
: النووي، أهلكه :أي غيره وأوبق هلك إذا يوبق الباء وكسر الواو بضم ووبق بكسرها يبق الباء بفتح الرجل

  .)2/84( شرح النووي
: ابن قدامه، )1/270( المهذب :الشيرازي، )1/495( الثمر الداني: اآلبي، )6/136( البحر الرائق: ابن نجيم) 5(

  ).4/133( المغني: قدامه
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ولو دخل األجل في الصرف ولو بغير زيادة ، ، فيفسد العقديفوت القبض المستحق بالعقد شرعاً
  . )1(ويعرف بربا النساء ،أصل المال كان ربا ىعل

 

أال أن شرط عقد الصرف  ىمن األحاديث السابقة التي تدل علذكره ما سبق  :ودليل ذلك
يدا  إال :eكقوله ، أو حاالً يباع منها حاضر في المجلس بغائب عن المجلس سواء كان مؤجالً

دوقوله ،بِي e: "ٍا بِنَاجِزا غَاِئبنْهوا مالَ تَبِيعو".  

  :عن خيار الشرط أن يكون عقد الصرف خالياً: ثالثاً
شرط الخيار في الصرف ال  إلى أن من الحنفية والمالكية والشافعية ذهب جمهور الفقهاء

حكم العقد  ىخيار الشرط يدخل عل بأن :وعللوا ذلك ،وهو مبطل للعقد والشرط معاً، يصح
وهذا مخالف لشرط التقابض في ، بهذا الشرط مما يمنعه من ثبوت الملك أو تمامه فيجعله متعلقاً
 . )2(عقد الصرف

شتراط الخيار فيه، فيصح العقد الصرف ال يبطل با نإ :وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا
  . )3(ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط

إذا اقترن هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الصرف ال يصح : ًراجحا الباحث راهيوما 
  .وذلك لقوة تعليلهم، بخيار الشرط

 :التماثل عند اتحاد الجنس: رابعاً
، هب بالذهب أو الفضة بالفضةكبيع الذفي الجنس  النالبد اهذا الشرط خاص فيما إذا اتحد

وهذا  وال عبرة بالصناعة والصياغة ،ن اختلفا في الجودةإيجب التماثل بينهما في الوزن و نهإف
 أما إن اختلفا في جنسيهما كبيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما إذا كان يداً، باتفاق العلماء

  .)4(بيد
ذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر ال" :قال أنه  eما روي عن النبي :ودليل ذلك

دا بِيدي اءوبِس اءوثٍْل سثْالً بِملْحِ مبِالْم لْحالْمرِ وبِالتَّم رالتَّميرِ وبِالشَّع يرالشَّعو  هذفَِإذَا اخْتَلَفَتْ ه
  .)5( "ذَا كَان يدا بِيداَألصنَافُ فَبِيعوا كَيفَ شْئتُم ِإ

                                                
، )10/388( المجمـوع : النـووي ، )2/182( حاشية العـدوي : العدوي، )3/28( تحفة الفقهاء: السمرقندي) 1(

  ). 3/264( كشاف القناع: البهوتي
  ). 5/31( الذخيرة: القرافي، )2/24( مغني المحتاج: الشربيني، )14/39( المبسوط: السرخسي) 2(
   .)2/73( شرح منتهى اإلرادات: البهوتي) 3(
: ابن قدامـة ، )3/211(بداية المجتهد : ابن رشد، )4/56(األم : الشافعي، )2/198(البحر الرائق : ابن نجيم) 4(

   ).4/141(المغني 
  ).5 ص(سبق تخریجھ ) 5(
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  .)1( "الَ تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ والَ الدرهم بِالدرهمينِ":  eهوقول

إذا كان التماثل في  أنهعلى  النيدأن الحديثين السابقين  :من الحديثين ووجه الداللة
  .سواء بِسواءe: وهذا مأخوذ من قوله ، حرم التفاضل بينهما، الجنسين

 وتجدر اإلشارة هنا أن اإلخالل بشرط التماثل عند اتحاد الجنس ينتج عنه ربا الفضل
في ويعرف ربا الفضل ، )2(ن الفضل في اللغة بمعنى الزيادةإحيث  ،المجمع على تحريمه

 أو الكيل وهو الشرعي المعيار على البيع عقد في شرطت مال عين زيادة: "بأنه حاالصطال
إذا اتحدا ، اآلخر على العوضين أحد زيادة مع البيع" :بأنهوعرف أيضا ، )3(الجنس في لوزنا

  .)4("في الجنس
  

في أحاديث كثيرة تحرم التفاضل في  eعن النبي  يما ور :ودليل تحريم ربا الفضل
 :eوالتي منها قوله ، وقد مر معنا جزء من هذه األحاديث، اتحدا في جنسيهماا إذالصرف 

"االدمنَهيَل بمِ الَ فَضهربِالد مهرالدا ومنَهيَل بينَارِ الَ فَضبِالد 5( "ينَار(.  
  
  

                                                
  ).4142ح  5/43الربا  : باب، المساقاه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(
  ).30/171(تاج العروس : الزبيدي )2(
   ).5/183(بدائع الصنائع : الكاساني )3(
   ).3/251(كشاف القناع : البهوتي) 4(
  ).8ص (سبق تخریجھ ) 5(
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  الناجز الصرف

، الناجزوهي الصرف ، تدور معظمها حول ثالثة، قسم العلماء الصرف إلى أنواع متعددة
أما ، وفي هذا المطلب نتحدث عن الصرف الناجز، )1( والصرف في الذمة، والصرف بالمواعدة

  .الحقاًالنوعان اآلخران فنتحدث عنهما 
  :تعريف الصرف الناجز

  .)2(بيد وتعجيل بتعجيل ويقال ناجز بناجز أي يداً ،بمعنى الحاضر :في اللغة الناجز

وهو المأخوذ من ، بيد يداً وفي الحال الفور ىالصرف الذي يتم عل :والصرف الناجز يقصد به
    .)4(أي ال تبيعوا حاضر بغائب ،)3("والَ تَبِيعوا منْها غَاِئبا بِنَاجِزٍ" :e النبي قول

والتي منها التقابض ، )5(بشروطه المعتبرة فيه، جواز صرف المناجزة ىولقد اتفق الفقهاء عل
  . بيد يكون يداً بأنالتقابض في الحال 

  :ماللصرف الناجز حالتان هو
 :حالة اتحاد الجنس -1

، أو الدوالر بالدوالر، أو الفضة بالفضة ،كالذهب بالذهب، مبادلة جنس بجنسه :ويقصد بها
  .)6(ي الحالفي مجلس العقد وف، الدينار بالدينارأو 

ومن أدلة ذلك ما رواه ، )7(والتماثل في الحال عند اتحاد الجنس التقابض للصرفويشترط 
 والْفضةُ بِمثٍْل مثْالً بِوزنٍ وزنًا بِالذَّهبِ الذَّهبe " :قال رسول اهللا: قال أنه tهريرة  وأب

ةضنًا بِالْفزنٍ وزثْالً بِوثٍْل مبِم نفَم زَأوِ اد ادتَزاس وا فَه8("رِب(  
                                                

  ).26/355(الموسوعة الفقهية : وزارة األوقاف الكويتية) 1(
  ). 6/71(العين : الفراهيدي، )1/688(مختار الصحاح : الرازي) 2(
  ).8ص (ه سبق تخريج) 3(
  )11/10(شرح النووي : النووي) 4(
، )5/139(الحاوي الكبير : الماوردي، )2/183(حاشية العدوي : العدوي، )4/141(تبين الحقائق : الزيلعي) 5(

  )4/141(كشاف القناع : البهوتي
فالثالثة ، ر في الشروطولكنهم لم يختلفوا مع الجمهو، مراطلة أو مبادلة، بيع النقد بجنسه، انفرد المالكية بتسمية) 6(

  )2/183(حاشية العدوي : العدوي، يشترطون فيها التنجيز
  .)20 ص(هذا البحث في الشروط الخاصة للصرف راجع ) 7(
  ).4152ح  5/45الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا : باب، المساقاه: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 8(
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  :حالة اختالف الجنس -2
أو الدينار  ،)1(أو الفضة بالذهب، بيع الذهب بالفضةك، مبادلة جنس بغير جنسه :اويقصد به

  .يكون البيع في الحال أن ىعل، دوالربال

  .)2(وال يشترط التماثل، في الحال ويشترط للصرف عند اختالف الجنس التقابض
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).5/77(الحاوي الكبير : الماوردي، )6/209( البحر الرائق: ابن نجيم) 1(
  )20 ص(هذا البحث  فيشروط الصرف الخاصة راجع ) 2(
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  الصرف بالمواعدة

  .)2(بمعنى معاهدة، )1(هي من وعد: المواعدة في اللغة
فمن  ،هم للمواعدةفين وهذا ما أكده الفقهاء عند تعريتكون بين اثن :والمواعدة في االصطالح

  :تعريفاتهم

  .)3(حدهما باآلخرأما كانت بين اثنين لوثوق : تعريف األحناف
  ).4(ا مفاعلة ال تكون إال من اثنينهألن، يعد كل واحد منهما صاحبه بأن :وعرفها المالكية

  :الصرف بالمواعدة في االصطالح

، ةحد ىو إنما عرفوا مفرداته عل، لفظ مركب أنه ىلم يعرف الفقهاء الصرف بالمواعدة عل
، الصرف بالمواعدةعرف يلتعريف الصرف وتعريف المواعدة يمكن أن  الباحث ومن خالل فهم

  "في المستقبل انهيملكصرف بدلين على اتفاق بين طرفين " :اأنه ىعل
  :حكم الصرف عن طريق المواعدة 

وفي  ،وإنما يشترط فيه التقابض في الحال، إن الصرف من العقود التي ال يجوز فيه التأجيل
  .لذا اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف، مجلس العقد

األساس الذي  ىالمواعدة بالصرف إل ىفهم في الحكم عليرجع سبب اختال: منشأ الخالف
ومنهم ، أن الوفاء بالوعد الزم ىفمنهم من رأ، فهل يلزم الوفاء به أم ال؟، قامت عليه وهو الوعد

مذاهب اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف إلى ثالثة  فقد لذا .)5(مستحب أنهمن رأى 
    :هي

  :ا جائزةنهإ - 1

فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية ، رف اقترن به وعدفال يبطل عقد ص
وهذا ما ذهب اإلمام الشافعي وابن حزم وبعض ، من وقت العقد ال من زمن المواعدة عليه

                                                
  ).8/222(منح الجليل : عليش، "إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل": الوعد في االصطالح )1(
  ).6/4872(لسان العرب : ابن منظور) 2(
  ).4/308(البحر الرائق : ابن نجيم) 3(
  ).3/412(اإلكليل التاج و: العبدري) 4(
أما المالكية فالمشهور عندهم ، أن الوفاء بالوعد مستحب وغير الزم ىذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إل) 5(

، )4/451(روضة الطالبين : النووي، )5/366(الذخيرة : القرافي، بدائع الصنائع: الكاساني، وجوب الوفاء بالوعد
  ). 8/28(المحلى : ابن حزم
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، لم يأت نص يمنع المواعدة في الصرف أنهكما ، التواعد ليس ببيع بأن :وقد عللوا ذلك ،المالكية
المواعدة في الصرف من  بأنولم يذكر ، حكيم الحالل والحرامفقد بين لنا الشارع ال

  .)1(المحرمات

 النالرجالصرف فال بأس أن يشتري  النالرجإذا تواعد ": فقد قال اإلمام الشافعي رحمه اهللا
  .)2("ا عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءأنهالفضة ثم يقر

ع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة والتواعد في بي: "بن حزم رحمه اهللاوقال 
 ألنبعد ذلك، أو لم يتبايعا؛  بالفضة، وفي سائر األصناف األربعة بعضها ببعض جائز تبايعا

  . )3("التواعد ليس بيعا

  :ا مكروههنهإ - 2

التقابض في  عقد الصرف مشروط فيه بأن: وعللوا ذلك ،و به قال اإلمام مالك رحمه اهللا
  .)4(فتكره لذلك، فيها شبهة التأخير والمواعدة، الحال

 : جائزة غيرا نهإ -3

الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد،  بأن: وعللوا ذلك ،و به قال بعض المالكية
  .)5( فيه تأجيل للتقابض وهذا مخالف لشروط الصرف، وأن التواعد

ال  عقداً لو حصل التأخير بمواعدة منهما بالصرف أي جعلهاأنه " وجاء عند المالكية
أخذتها منك كل عشرة  اذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداًـغيره ك )6(يأتنفان

  .)7("بدينار فتحرم
 النوالبط، بعد المواعدة فهي جائزة جديداً إذا استأنفا عقداً أنه هذافيبدو من كالمهم 

وال ، صرف زمن المواعدةال ىفكيف يتفقان عل، بعد المواعدة جديداً مصروف إذا لم يستأنفا عقداً
وهذا في حقيقته ال يخالف ما ذهب إليه الشافعية ، ذلك للمستقبل النيؤجفي الحال بل  انهينفذ

  .وابن حزم
                                                

  )8/513(المحلى : ابن حزم، )4/58(الشافعي : األم، )5/138(الذخيرة : القرافي) 1(
  ).4/58(األم : الشافعي) 2(
  ).8/513(المحلى : ابن حزم) 3(
  ).3/212(بداية المجتهد : ابن رشد، )4/309(التاج واإلكليل : العبدري) 4(
  )6/139(مواهب الجليل : الحطاب) 5(
ابن ، والمراد هنا يجددان، أنف الشيء إذا ابتدئه: يقالف، نفأوهما من  ،يأتنفان ويستأنفان بمعنى واحد)  6(

  ). 1/152(لسان العرب : منظور
  ).4/496(منح الجليل : عليش) 7(
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لنا أن  نييتب ،ومن خالل ما سبق من أقوال الفقهاء وأحكامهم على المواعدة في الصرف
  :يقع في صورتين هما فيها الصرف

  

فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع ، المستقبلالصرف في  ىأن يتواعد اثنان عل •
 .ال عالقة له بالمواعدةاصطرفا بعقد جديد ، والشراء

  

البيع  على فإذا تمت الموافقة بينهما، الصرف في المستقبل ىأن يتواعد اثنان عل •
زمن  من اتفاق ما تم بينهما ىعل بناء نبل يصطرفا، جديداً عقداً نما ال ينشئانهإف، والشراء
  .المواعدة

  

المواعدة أصبحت  ألن، في طبيعتها ال تخالف شرط التقابض في الحال ىوالصورة األول
   .والمواعدة فيها غير ملزمة للطرفين ،وال عالقة لها به، مجردة عن العقد

الملزمة للطرفين فهي مخالفة لشرط ، عن المواعدة فالعقد أصبح ناشئاً، أما الصورة الثانية
 .)1(ا تدخل في بيع الدين بالدين الذي اتفق علي تحريمهأنهكما  ،التقابض في الحال

واهللا ، وعدم جواز الثانية، ىالقول بجواز الصورة األول للباحث يمكن ى ما سبقعل وبناء
  .علمأ

  :ن في فتواهميوقد أكد هذا بعض العلماء المعاصر

يث حددت ضوابط ح، )18( فقد جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البالد السعودي رقم
تحرم المواعدة في المتاجرة بالعمالت إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان "الصرف والتي منها 

  .)2("ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة

  

  .ا جائزة واهللا اعلمنهإالمواعدة إن كانت غير ملزمة للطرفين ف أنفالظاهر من هذا 
  

  
  
  

  

                                                
جمعوا أن بيع الدين بالدين أ: "قال ابن منذر، بيع الدين بالدين هو من البيوع التي اجمع العلماء عل حرمتها) 1(

  ) . 132ص (ع اإلجما: ابن منذر، "ال يجوز
، )18(قــرار الهيئــة الشــرعية رقــم    ، الضــوابط الشــرعية للصــرف  : بنــك الــبالد ) 2(

http://www.bankalbilad.com.sa/ar/filesdownload.asp  

http://www.bankalbilad.com.sa/ar/filesdownload.asp
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  )2(...)1(الصرف في الذمة

 ما ىقد يقع الصرف عل أنهإال ، من شروط عقد الصرف التقابض في المجلس قبل االفتراق
  :وهي )3(صور وله، بالصرف في الذمة عند العلماء وهذا ما يعرف، أو أحدهما في ذمة العاقدين

  :)4(اآلخرمن  النقدينحد أاقتضاء : األولىالصورة 
  .)5(وأخذته قبضته أي عليه لي ما اقتضيت :يقال، األخذ: وفاالقتضاء في اللغة ه

  )6("القابض غير ذمة في ما قبض" :في االصطالح ووه

 عليه كانت أو دنانير، منه فتأخذ دراهم آخر على لك أن يكون :وتتمثل هذه الصورة في
  .)7(يومها بسعر دراهم منه فتأخذ دنانير

  :لة على قولين هماأوقد اختلف العلماء في هذه المس

وهذا هو قول جمهور ، بشرط قبض البدل في المجلس النقدينحد اقتضاء أيجوز  نهإ - 1
  .)8( والحنابلةوالمالكية والشافعية الحنفية العلماء من 

في بيت  e النبي أتيت: قال أنهبن عمر رضي اهللا عنهما اما روي عن ب: وقد استدلوا
 بالدنانير فأبيع بقيع،بال اإلبل أبيع إني، أسألك رويدك اهللا رسول يا: فقلت، رضي اهللا عنها حفصة

                                                
ومن ذلك يسمى أهل العهد أهل الذمـة   ،له ذمة َأي حقوفالن ، العهد والكفالة وجمعها ذمام :الذمة في اللغة) 1(

التعـاريف  : المنـاوي ، )3/1517(لسـان العـرب   : ابن منظور، وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم
)1/350.(  
لم تكن الذمة  الصرف على الذمةإن : فيقولون، والصرف علي الذمة،  يفرق المالكية بين الصرف في الذمة) 2(

بشيء قبل الصرف والصرف هو الذي أحدث شغلها بخالف صرف ما في الذمة فإن الذمة مشغولة فيه مشغولة 
  ).3/30(حاشية الدسوقي : الدسوقي، قبل الصرف

الموسوعة الفقهيـة  : وزارة األوقاف الكويتية، )4/186(المغني : ابن قدامه، )3/27(بلغة السالك : الصاوي) 3(
)26/364.(  
  ).4/178(ي المغن: ابن قدامه) 4(
  ).5/3666(لسان العرب : ابن منظور) 5(
  ).4/336(التاج واإلكليل : العبدري) 6(
  ).73ص (القبض وأثره : صوص) 7(
  ).4/178( المغني: ابن قدامه، )2/93( البهجة في شرح التحفة: التسولي، )4/60( األم: الشافعي )8(
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 فقال هذه، من هذه وأعطي هذه، من هذه وآخذ، الدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع الدراهم، وآخذ
 .)1("يءش وبينَكُما تَفْتَرِقَا لَم ما يومها بِسعرِ تَْأخُذَها َأن بْأس الَ" :e اهللا رسول

ن أو، )2("الذمة في الثابت الثمن عن بدالاالست جواز على يدل هأن :من الحديث وجه الداللة
  .ما في الذمة كالحاضر

أن شرط القبض  :وعللوا ذلك، ابن عباس وذهب إليه بعض العلماء منهم ،ال يجوز نهإ -2
  .)3(في الصرف لم يتحقق بما في الذمة

  :راجحاً الباحث راهيوالذي 
وبه ، لبدل في المجلسما في الذمة كالحاضر إن قبض ا ألن ؛وذلك، هو قول جمهور العلماء

  .يتحقق شرط الصرف
  : )4(تطارح الدينين صرفا :الصورة الثانية

عليه دراهم  لرجل في ذمة رجل ذهب ولآلخر أن يكون :وتتمثل هذه الصورة في
  .")5(فاصطرفا بما في ذمتهما

   :هما لة على قولينأهذه المساختلف العلماء في قد ف

 .)6(ز الصرف في هذه الحالةعدم جوا ىإل :الشافعية والحنابلةذهب  -1

فعن ابن  ،حرمة بيع الدين بالدين ىبيع دين بدين واإلجماع قائم عل بأنه: واستدلوا على ذلك
  .)7("بِالْكَاِلِئ الْكَاِلِئ بيعِ عن نَهى" eأن النبي  tعمر 

 فحلت دنانير عليه وللرجل لرجل دراهم عليه كانت من: "الشافعي رحمه اهللا يقول هذا يوف
 .)8("بدين دين ذلك ألن؛ يجوز فال، صرفاً فتطارحاها تحل لم أو

                                                
خرجه وأ، )3356ح  3/255ء الذهب من الورقاقتضا: باب، البيوع: كتاب(أخرجه أبو داود في سننه ) 1(

اإلمام األلباني في  ضعفهو، )4506ح  7/324اخذ الذهب من الورق: باب، البيوع: كتاب( في سننه النسائي
  ).5/173(إرواء الغليل

  ).2/70(مغني المحتاج : الشربيني) 2(
   ).4/186( المغني :ابن قدامة) 3(
   ).75ص (القبض وأثره : صوص) 4(
  ).4/186( المغني :ن قدامةبا) 5(
   ).4/186(المغني : ابن قدامة، )3/30(المجوع : النووي) 6(
اإلمام األلباني في  ضعفهو، )3061ح  4/40255الجعالة : باب، البيوع: كتاب(في سننه  يالدارقطنأخرجه  )7(

  ).5/220(إرواء الغليل في 
   ).4/188(المغني : ابن قدامه، )4/60(األم : الشافعي) 8(
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  .)1(هذا النوع من الصرف جواز إلى :الحنفية والمالكية وذهب - 2

، الثابت في الذمة مقبوض حكماً أنالذمة الحاضرة كالعين الحاضرة و بأن :واستدلوا على ذلك
 وبينَكُما تَفْتَرِقَا لَم ما يومها بِسعرِ ْأخُذَهاتَ َأن بْأس الَ "، السابق e وهذا مأخوذ من حديث النبي

 )2("ءيش

 ؛جواز تطارح الدينين صرفاًبعدم القائل  الشافعية والحنابلةقول هو  :راجحاًالباحث راه يوالذي 
  .تحقق شرط التقابض في مجلس العقديألنه لم  وذلك

  

                                                
  .)3/31(حاشية الدسوقي : الدسوقي، )4/310(التاج واإلكليل : العبدري) 1(
  ).32ص (سبق تخريجه ) 2(
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  لكترونيتعريف الصرف اإل

  

لكترونية نتج عنه ظهـور الكثيـر مـن العقـود     إن التطور الكبير في مجال االتصاالت اإل
 حـداً  تشـار الناحيث بلغت من ، لكترونيةالتي من أهمها ما بات يعرف بالتجارة اإل ،)1(تجدةالمس

  .)2(فاق كل التوقعات
ـ ، ةلكترونيلكتروني ما هو إال شكل من أشكال هذه التجارة اإلوالصرف اإل  ىالتي تعتمد عل

لـذهب  وا، مـالت العفي عملية بيع وشراء ، ترنتنإلوالكترونية الحديثة مثل الهاتف الوسائل اإل
  .التي تتم في لحظات برغم بعد المسافة بين طرفيه، الفضةو

يجب أن نقف علي معرفـة  ، المركب من لفظين لكترونياإلتعريف الصرف  ىوللوصول إل
  :وفيما يلي بيان ذلك، آحاد ألفاظه

  تعريف الصرف: أوالً

ـ ولكن ي، )3(لقد سبق وأن عرفنا الصرف في اللغة و في االصطالح الشرعي علينـا أن   ىبق
  .نذكر المراد من الصرف في علم االقتصاد المعاصر

شـراء وبيـع العمـالت    : "فالصرف في االقتصاد المعاصر عرف بتعريفات كثيـرة منهـا  
  .)4("األجنبية

  .)5("ىعملة أخر ىتحويل عملة ما إل: "بأنهوعرف أيضا 

  .)6("أجنبية بعملة وطنية عملة مبادلة: "بأنهوعرف أيضا 
  

  :اآلتينالحظ  االقتصاديينالتعريفات السابقة للصرف عند  ومن خالل
  

وإنما هي ، في علم االقتصاد المعاصر صرفاً ىن مبادلة عملة بأجزائها ال يسمإ •
  .استرجاع نفس العملة ألجزائها بالقيمة نفسها

                                                
غير أنها بوسائل وإجراءات ، القضايا المالية التي استحدثها الناس أو كانت مألوفة": لعقود المستجدة هيا )1(

  ).41ص (في الفقه اإلسالمي  لكترونيةالتجارة اإل :أبو مصطفى، "ولم يرد بها نص شرعي خاص،  جديدة
: أمـداح ، "لكترونية إلي غاية إتمامهكل عقد تجاري يتم عن بعد عبر الوسائل اإل" :لكترونية هيالتجارة اإل )2(

  ).25ص (التجارة اإللكترونية من منظور الفقه اإلسالمي 
  ).3ص (راجع من هذا البحث  )3(
  ).303ص (وسوعة المصطلحات االقتصادية م :هيكل )4(
  ).303ص (الموسوعة االقتصادية : الهموندي، عبد المهدي )5(
  ).1/513(المعجم الوسيط : وآخرون، أنيس )6(
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الذهب  ىم ينظرون إلهألن، كذلك ن مبادلة العملة بالذهب أو بالفضة ال يسمي صرفاًإ •
الناس لم تعد تتداول الذهب والفضة في البيع والشراء كما  ألن ؛وذلك، لع ال كنقودوالفضة كس

 .)1(كان ذلك يحدث في العصر القديم

حيث تقوم ، من ضروب المتاجرة بين الدول ن الصرف عند االقتصاديين يعد ضرباًإ •
م بين تجارية تت سلعةكأي  تماماً، أساس مبادلة العمالت بعضها ببعض ىهذه المتاجرة عل

 .)2(التجار

مخالف لما االقتصاد المعاصر  الحديث في بمعناه الصرف أنق يتبين للباحث بومن خالل ما س
مبادلة العملة بالذهب أو و، مبادلة عملة بأجزائها اإلسالمية؛ وذلك ألنالشريعة في  هو عليه
، ة اإلسالميةال يعتبر صرفا في االقتصاد المعاصر وهذا مخالف تماما ألحكام الشريع بالفضة

  .شمل من مفهومه في االقتصاد المعاصرأفمفهوم الصرف في الشريعة اإلسالمية 
مبادلة العملة بعملة أخرى تتم علي أساس عالقة سعرية تربط  بأن، وتجدر اإلشارة هنا

أساسه يجري  ىالسعر أو المعدل الذي عل" :و يقصد به، وهو ما يسمى بسعر الصرف، بينهما
  . )3( "ة بعملة أخرىتبادل عملة معين

  :اإللكترونيتعريف : ثانياً
 وهي عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جداً، تعتبر كلمة اإللكترون من الكلمات المعربة

لكترونيات في وقد استخدمت اإل، دائمة الحركة حول جسم هو النواة الذي هو جزء من الذرة
ثم ، لكترونيةذي يستقبل هذه الموجات اإلالتصنيع ودخلت في كثير من المجاالت فظهر الراديو ال

التي تعمل عن طريق  ترنتنإلواالتلفزيون والهاتف والفاكس والحاسب اآللي  ظهر
  .)4(لكترونياتاإل

  :في االصطالح االقتصادي المعاصر لكترونيتعريف الصرف اإل
 شامالً لذلك يصعب أن نجد له تعريفاً، لكتروني هو مصطلح حديثمصطلح الصرف اإلإن 
وتعريف ، ولكن من خالل التعريفات السابقة للصرف عند الفقهاء وعند االقتصاديين، يدل عليه
في االصطالح االقتصادي  لكترونيعرف الصرف اإليأن للباحث يمكن ، لكترونيكلمة اإل
بعضها  النقدينمبادلة أو  ،النقدينب مبادلتهاأو  ،العمالت بعضها ببعض مبادلة" :بأنه المعاصر

   ."الحديثةاالتصال وسائل طريق ن ع ،ببعض

                                                
  ). 29ص (أحكام صرف النقود والعمالت : الباز )1(
  ).325ص (القواعد األساسية في االقتصاد الدولي : آل جاسم )2(
  ).306ص ( موسوعة المصطلحات االقتصادية :هيكل )3(
  ). 9ص (اإللكترون وأثره في حياتنا : نيدك، )1/24(المعجم الوسيط : وآخرون ،أنيس )4(



              
 

 3737  

  :شرح التعريف
ا تشمل مبادلة العمالت بعضها ببعض في حالة نهإف: "العمالت بعضها ببعض مبادلة" -1

كمبادلة الدوالر  عملةأو مبادلتها في حالة اختالف الجنس ، اتحاد الجنس كمبادلة الدوالر بالدوالر
  .باليورو

دلتهما في وتشمل مبا، الذهب والفضة النقديند بويقص: "بعضها ببعض النقدينمبادلة أو " -2
أو مبادلتهما في حالة اختالف ، أو الفضة بالفضة، حالة اتحاد الجنس كمبادلة الذهب بالذهب

 .أو الفضة بالذهب، الجنس كمبادلة الذهب بالفضة

خرج عمليات الصرف أفهذا قيد في التعريف : "الحديثة االتصال وسائلعن طريق " -3
والهاتف وغيرها من الوسائل  ترنتنإلايت عمليات الصرف التي تتم عن طريق وبق، اليدوية

 .الحديثة لكترونيةاإل

  :تعريف الصرف اإللكتروني في االصطالح الشرعي
 ،تصنف بحسب الحالة التي تتم بها، الحديثة معامالت الصرف طور الذي دخل علىتإن ال

 هذه الشروط بعضها ال يوافقو ،ه جائزالتعامل بفبعضها يوافق شروط الصرف الشرعية فيكون 
التعريف إلى  ما يجعل معاملة الصرف جائزة إضافة لذلك يمكن، فيكون التعامل به غير جائز

  :كاآلتيتعريف الصرف اإللكتروني في االصطالح الشرعي ليصبح  السابق
   
عند ، ببعضأو مبادلة النقدين بعضها ، أو مبادلتها بالنقدين، مبادلة العمالت بعضها ببعض"

  "عن طريق وسائل االتصال الحديثة، تحقق شروط الصرف المعتبرة شرعاً
  

من شروط  كل ما اعتبره العلماء قديماً وحديثاً ًبالشروط المعتبرة شرعا يقصد الباحثحيث 
  .)1(نه يقوم مقام القبض الحقيقيأوجواز اعتبار القبض الحكمي في الصرف  منهاالصرف والتي 

 

                                                
  ).52ص (وسيأتي صور القبض الحكمي في هذا البحث  )1(
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  لكترونيالصرف اإل مزايا

 تعاملفي  كانت سبباًيجابية إ مزايا ىحيث تنقسم إل، يتصف بها مزايا لكترونياإلللصرف 
  :كاآلتي يوه، األحيانفي الكثير من  ه محرماًتفيه وجعل أثرتسلبية  مزاياو، الناس به وانتشاره

  :)1(لكترونييجابية للصرف اإلاإل المزايا: أوالً
والتي من ، يتم من خالل شبكات االتصال الحديثة لكترونياإلالصرف  البيع والشراء في -1

بل العالقة تتم من ، ال يوجد عالقة مباشرة بين البائع والمشتري نهإلذا ف، ترنتنإلاأهما شبكة 
 .خالل شاشة الكمبيوتر أو سماعة الهاتف مما يجعل عملية الصرف تتم بسرعة فائقة

لذا ، بين اثنين قد تبعد المسافة بينهما مسيرة أيام يتم لكترونياإلالتعاقد في الصرف  -2
 .للصرف فلم تعد المسافة عائقاً، يخترق كل المسافات ويقرب كل بعيد لكترونياإلفالصرف 

العالمية  المصارفوكذلك لموظفي ، يوفر الجهد للمستثمر لكترونياإلالصرف  -3
ر يدير المعاملة من منزله أو كل مستثم ألن ؛فال داعي للذهاب إليها، والشركات االستثمارية

 . لسرعة إجراء عمليات الصرف بين المتعاقدين، ا توفر الوقتأنهكما ، مكتبه

المصارف في الصرف يخفض من التكاليف الكبيرة التي تتحملها  اإن استخدام التكنولوجي -4
 .  والشركات االستثمارية عند إجرائهم لعمليات الصرف

القدرة  االتي يقصد به، بما يعرف بالسيولة العالية لكترونياإلتتمتع عمليات الصرف  -5
ويرجع ، من يشتري منه سيجد دائماً هألن على بيع العمالت في أي وقت يراه المستثمر مناسباً

 . ذلك إلى ضخامة سوق العمالت وضخامة عدد المشاركين فيه

ريد التعاقد فالصارف له الحرية المطلقة في اختيار الطرف الثاني الذي ي، حرية االختيار -6
 .أو غير ذلك مصرفاًأو  سواء كان شركةً، معه

  

                                                
: الشـرقاوي ، )84ص (في الفقه اإلسـالمي   ةالتجارة اإللكتروني: أبو مصطفى، )58ص (الفوركس : جالل )1(

األعمال المصرفية اإللكترونية بـين   بحث مقدم إلي مؤتمر، يقاتهامفهوم األعمال المصرفية اإللكترونية وأهم تطب
  ).1/18(الشريعة والقانون 
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  :)1(لكترونيالسلبية للصرف اإل المزايا :ثانياً
وذلك لطبيعة العقود التي تجري ، غالباًيتم فيه تأخير قبض البدلين  لكترونياإل الصرف -1

ال  لكترونياإلأن الكثير من صور الصرف  ىباإلضافة إل، ةلكترونياإل عن طريق الوسائل
 . تتناسب مع شروط الشريعة اإلسالمية 

من الغش والخداع  لكترونياإلال توجد ضمانات كافية لحماية المتعاقدين بالصرف  -2
معلومات غير تعطي فقد ، لكترونياإالتي تتعامل شركات الالمضللة من قبل بعض  اتالنواإلع

 .صحيحة لتضليل المتعاقدين

، كل كبير بين المتعاقدين في جميع أنحاء العالمبش لكترونياإلإن انتشار عمليات الصرف  -3
مما يجعل الدخول في الصرف ، أو انخفاضاً ارتفاعاً، له تأثير كبير علي تغير أسعار الصرف

 .يحتاج إلي المجازفة غالباً لكترونياإل

فقد ، معرض لسرقة بعض المتربصين ترنتنإلاالذي يتم عن طريق  لكترونياإلالصرف  -4
لمستخدم ورقم المرور الخاص بالمصارف الذي يتصارف من خالل كلمة ا ىيحصلون عل
 .فيقومون بالمصارفة عنه وبدون علمه، شركات الوساطة ىحدإبرنامج تقدمه 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
من منظـور   ةالتجارة اإللكتروني: أمداح، )40ص (أحكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي : الزهراني )1(

  ).  89ص (في الفقه اإلسالمي  ةالتجارة اإللكتروني: أبو مصطفى، )32ص (إسالمي 
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  لكترونيأنواع الصرف اإل

تنقسم عمليات الصرف التي تجري من خالل وسائل االتصال الحديثة كالهاتف والفاكس 
  :نوعين هما إلى، ترنتنإلوا

  :وليس عن طريق البورصةيتم بوسائل االتصال الحديثة الذي صرف ال: أوالً

وليس ، وهذا الصرف يكون بين طرفين مباشرة دون تدخل طرف ثالث في عملية الصرف
الثاني  دن يتصل العاقد األول بالعاقأك، كالصرف الذي يتم من خالل الهاتف، له عالقة بالبورصة

  .)1(فاألول يصدر منه اإليجاب والثاني يصدر منه القبول، رف معه مباشرةطيصلهاتف لعبر ا

كالصرف الذي يتم من خالل الوسائل التي تنقل اللفظ والكالم  كثيرةولهذا الصرف صور 
ال  أنبشرط ، ترنتنإلواأو الوسائل التي تنقل المكتوب كالفاكس ، كالهاتف والتلفاز والمذياع
  .بورصة وال شركاتهاتكون مرتبطة بعمليات ال

 لكترونياإلكما يلحق بهذا القسم عمليات الصرف التي تتم من خالل وسائل دفع الثمن 
المتعلقة بعمليات المتاجرة  األثمانلكترونية التي ال تستخدم لدفع والنقود اإل، كبطاقة االئتمان

  .بالبورصة

وهو ، المباشر رونياإللكتالصرف  اسم ومن خالل ما سبق يمكن أن نطلق على هذا النوع
  .إن شاء اهللا ما سنتحدث عن صوره وأحكامه في الفصل الثاني

  :البورصة عبرصرف يتم بوسائل االتصال الحديثة : ثانياً

المتعاقدون الذين يريدون المتاجرة  إليهاحيث يلجأ ، وهذه تكون مرتبطة بالبورصة
، بوجود طرف ثالث هو السمسار إالفال يتم الصرف فيها بين العاقدين ، والمضاربة بالبورصة

وخاصة فيما يتعلق بالتداول ، ترنتنإلامن خالل وسيلة  وهي تتم غالباً، شركة الوساطة المالية أو
  .)2(للعمالت كالفوركس والمتاجرة بالهامش لكترونياإل

  .إن شاء اهللا ما سنتحدث عن صوره وأحكامه في الفصل الثالث ذاوه

 
                                                

  ).316ص (أحكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي : الزهراني )1(
، )42ص (للعمالت  اإللكترونيالتداول : لطفي ،)35ص (حكم الشرع في البورصة : وغزال، سليم )2(

  ).316ص (أحكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي : الزهراني
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  لفظاالتصال التي تنقل ال لصور الصرف عبر وسائ

، وسائل اتصال لنقل اللفظ ووسائل لنقل المكتوب ىتنقسم وسائل االتصال الحديثة إل
  .وسنتحدث في هذا المبحث عن النوع األول وصور الصرف من خاللها

الوسائط وقنوات االتصال التي تنقل األلفاظ "ا بأنهتعرف وسائل االتصال التي تنقل اللفظ و
تخدام الوسائل المختلفة سواء كانت سلكية أو ال سلكية حيث يتم باس، بين المرسل والمستقبل

أي أن االتصال يتم من  ،الوسائل المسموعة والمرئية ىحيث يشمل هذا االتصال عل، أو ضوئية
  .)1("بعيد بواسطة الهاتف والمذياع والتلفاز

  :صور الصرف عبر هذه الوسائل التي تنقل اللفظهذا بيان لو

  :الصرف عبر الهاتف: أوالً
  )2("مكان ىجهاز كهربائي ينقل األصوات من مكان إل": وهو عبارة عن 

فينقل اإليجاب للموجب ، حيث يمتاز الهاتف بنقل كالم كل من المتعاقدين لآلخر بدقة ووضوح 
  . )3(حدهما اآلخرأينقل القبول للموجب دون أن يرى  أنهكما ، له

  :اآلتيفي الهاتف  عبرويمكن تصور الصرف الذي يتم بين العاقدين 

 . كبيع الدوالر باليورو أو العكس، بيع وشراء العمالت بعضها ببعض -1

من ذهب عبر  اًن يشتري شخص من آخر خاتمأك، شراء الذهب أو الفضة بالعمالت -2
  . الهاتف

 .سواء اتفقا في جنسيهما أم اختلفا ،بيع وشراء الذهب والفضة بعضها ببعض -3

  :الصرف عبر المذياع: ثانياً
وهي طريقة نقل األصوات بواسطة موجات ، ةعرف باإلذاعة الالسلكيجهاز ي"وهو 

  .)4("كهربائية مغناطيسية تنطلق في الفضاء وتسير بسرعة الضوء

                                                
  ).163ص (ة والتطبيق مجلس العقد بين النظري :إبراهيم )1(
  ).1/87(المعجم الوسيط  :وآخرون، أنيس )2(
  ).93ص (في الفقه اإلسالمي  التجارة االلكترونية :مصطفى بوأ )3(
  ).1/426(المعجم اإلعالمي : حجاب )4(
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المذياع عن طريق عرض شخص من خالله بيع نوع  عبرويمكن تصور الصرف الذي يتم 
ن ولفيجيب المتص، المعروض يءمعين من الذهب أو الفضة مع ذكر مواصفات ذلك الش

  . برغبتهم بالشراء

  : الصرف عبر التلفاز: ثالثاً
 بواسطة أجهزة وقنوات، وهو جهاز يستطيع من خالله الرؤية عن بعد بالصوت والصورة

   .االتصال

  .)1("جهاز لنقل الصور واألصوات بواسطة األمواج الكهربائية: "بأنهويعرف التلفاز 

ذهب أو  -رنامج بعرض سلع الصرفالتلفاز عن طريق قيام مقدم الب عبرويتم الصرف 
المراد بيعها مع بيان أوصاف المبيع وبيان األسعار الجاري التعامل بها بحيث  -فضة أو عمالت

بالبرنامج مع إرسال  يقوم المشاهد للتلفاز والراغب بالشراء بطلب السلعة بواسطة االتصال هاتفياً
للعميل ليتم خصم الثمن من حسابه  )2(بنكيشيك بالمبلغ المحدد أو تقديم الرقم الخاص بالكارت ال

 .عند استالم السلعة أو أن يدفع الثمن الحقاً، )3(لمصرفبا

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
  ).1/87(المعجم الوسيط : وآخرون، أنيس )1(
وهذه ، حاجياته من البضائع ىها الحصول علوهي تخول حامل، ويعرف بالبطاقة البالستيكية :الكارت البنكي )2(

السلع والخدمات من محالت وأماكن معينة عنـد تقديمـه    ىيصدرها المصرف لعميله تمكنه الحصول عل البطاقة
لهذه البطاقة ويقوم بائع السلع والخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر االئتمان فيسـدد  

معجـم  : بـدوي  ،بإجمال القيمة لتسديدها أو لحسمها مـن حسـابه   ف للعميل كشفا شهرياًويقدم المصر، قيمتها
  ).62ص (المصطلحات التجارية والتعاونية 

  ).165ص (مجلس العقد بين النظرية والتطبيق : إبراهيم )3(
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  حكم الصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل اللفظ

له في الفقه اإلسالمي ما يمكن أن ، إن ظهور وسائل االتصال الحديثة كالهاتف والتلفاز
حيث ال يعد ، الحكم الشرعي في إبرام العقود من خالل هذه الوسائل ىعلنسترشد من خالله 

، وإنما الوسيلة التي يتم من خاللها التعاقد هي وسيلة مستحدثة، مستحدثاً التعاقد من خاللها عقداً
، والتعبير عنه، لذلك نجد أن القاعدة األساسية في إبرام العقود هي تحقيق الرضا لكال العاقدين

 هو والمعنى المراد، المعنى تحصيل إلى وسيلة هو إنما اللفظف، )1(أية وسيلة مفهمهوإظهاره ب
  .)2(المقصود

شرعية التعاقد بوسائل  ىولقد جاء في أقوال العلماء ما يمكن أن نستدل من خالله عل
 لو تناديا وهما متباعدان" :حيث قال اإلمام النووي رحمه اهللا، االتصال الحديثة التي تنقل اللفظ

فالعقد هنا كالعقد بين شخصين بعيدين ال يرى أحدهما اآلخر ، )3("وتبايعا صح البيع بال خالف
  .ولكنه يسمعه

وهذا ما ، فعقد البيع من خالل الهاتف وغيره من وسائل االتصال التي تنقل اللفظ جائزة
وهما في إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد " :حيث جاء في قراره، قرره المجمع الفقهي

بين  ن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداًإف، يوينطبق هذا على الهاتف والالسلك، مكانيين متباعدين
  .)4("وتطبق على هذه الحالة األحكام األصلية المقررة لدى الفقهاء، حاضرين

ن لنا أن إجراء عقود البيع بشكل عام من خالل وسائل االتصال التي يومن خالل ما سبق يتب
وأن مجلس العقد من خالل هذه الوسائل يمكن تكيفها ، فظ له من الشريعة ما يؤيده ويجيزهتنقل الل

  .بحيث تتناسب مع طبيعة هذه الوسائل المستحدثة

حتى ، يختلف عنه بشروط ال بد من توافرها أنهإال ، ورغم أن الصرف من جملة عقود البيع
  .من خالل هذه الوسائل، يصح بيع األثمان بعضها ببعض

شرط ب فيها إخالالً أنسوف نالحظ ف، ذا تأملنا طريقة إجراء الصرف عبر هذه الوسائلوإ
  .أو هما معاًالبدلين  أحد تأجيل شرط التقابض وذلك عن طريق من شروطه أال وهو

                                                
  ).98ص (في الفقه اإلسالمي  لكترونيةالتجارة اإل :بو مصطفىأ )1(
  ).2/138(الموافقات : الشاطبي )2(
  ).9/181(المجموع : يالنوو )3(
  )2/1267( 6العدد، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )4(
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، ز الصرف عبر الهاتف والتلفاز والراديواجو عدم الباحث يرى نإبناء على ما سبق فو
شرط  من ألن ؛وال يترتب عليه أحكامه ،يثة التي تنقل اللفظوغيرها من وسائل االتصال الحد
الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة ": فقد قال عليه الصالة والسالم، المصارفة التقابض بمجلس العقد

حِ مثْالً بِمثٍْل يدا بِيد فَمن زاد َأوِ استَزاد والْبر بِالْبر والشَّعير بِالشَّعيرِ والتَّمر بِالتَّمرِ والْملْح بِالْملْ
اءوس يهى فطعالْمذُ وى اآلخبَأر 1("فَقَد(. 

  :حكم المواعدة بالصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل اللفظ

يصطرفا من بعضهما  بأن، الصرف عبر الهاتف أو التلفاز أو الراديوى إذا تواعد اثنان عل
 إن حصلت المواعدة وكان العقد مقدماً نظر الباحث هةمن وج ن ذلك ال يجوزإف، عضالب

لعدم تحقق القبض  ؛والقبض بعد مدة زمنية معينة وبسعر الصرف الذي سبق االتفاق عليه وذلك
  .)2(في مجلس العقد

يتواعد اثنان ن أك، أما إن حصلت المواعدة عبر تلك الوسائل وكانت غير ملزمة للطرفين
اصطرفا بعقد جديد ال ، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، ي الصرف في المستقبلعل

ال فرق بين المواعدة التي تكون  هألن ؛من وجهة نظر الباحث فهذا جائز، عالقة له بالمواعدة
د ما دام الصرف يتم بعقد جدي، مباشرة بين العاقدين وبين المواعدة التي تكون عبر تلك الوسائل

  .ويتم التقابض في المجلس

  :حكم الصرف في الذمة عبر وسائل االتصال التي تنقل اللفظ

هي اقتضاء  ىفالصورة األول، في الفصل األول صورتين للصرف في الذمة الباحث لقد ذكر
 الباحث وقد رجح ،كأن يكون لرجل على آخر دراهم فيأخذ منه دنانير ،أحد النقدين من اآلخر

   .)3(لفقهاء وأدلتهم جواز هذه الصورة بشرط تقابض البدل في المجلسبعد عرض أقوال ا

من اآلخر عبر وسائل االتصال  النقدينحد أز اقتضاء اجو الباحث يرى عدم نإف، وبناء عليه
  .لعدم تحقق التقابض في المجلس ؛التي تنقل اللفظ

ة رجل آخر ذهـب  كأن يكون لرجل في ذم، تطارح الدينين صرفاً، الصورة الثانية فهي أما
  .جواز هذه الصورةعدم  الباحث وقد رجح، ولآلخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما

الباحث يـرى   نإيه فلوبناء ع، البدلين في ذمة العاقدين ألن ؛الصورة ليس فيها قبض وهذه 
  .علمأواهللا تعالى ، عبر وسائل االتصال التي تنقل اللفظ ز تطارح الدينين صرفاًاجوعدم 

                                                
  ).7ص (سبق تخريجه ) 1(
  ).28ص (راجع حكم المواعدة للصرف من هذا البحث ) 2(
  ).31ص (من هذا البحث حكم الصرف في الذمة راجع ) 3(
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  ال التي تنقل المكتوبصور الصرف عبر وسائل االتص

حيث ، الكتابة وإن األساس الذي تقوم عليه وسائل نقل المكتوب بين المرسل والمستقبل ه
وهذا يتم ما ، أي مكان يريده خالل لحظات بسيطة جداً ىنقل ما كتبه إل سانإلناأصبح بمقدور 

  .ترنتنإلادام لديه وسائل مثل الفاكس أو 

عبر وسائل نقل المكتوب  - لكترونيتي منها الصرف اإلوال – لكترونيةوتعرف التجارة اإل
المتعاقدين  أحد من مكتوبةلكترونية بنقل رسالة إالصفقات التي يتم إبرامها عبر وسائل : "ابأنه

  .)1("لآلخر

  :تيكاآلوسنتحدث في هذا المطلب عن صور الصرف من خالل هذه الوسائل 
  :ترنتنإلاالصرف عبر : أوالً

شبكة  ىأصبح يؤول مباشرة إل - لكترونيالتي منها الصرف اإل - لكترونيةإن لفظ التجارة اإل
  .)2(لكترونية الحديثةوذلك لالعتماد الكبير عليها في ممارسة التجارة اإل، العالمية ترنتنإلا

غير سلكية توصل بطريقة خاصة بين عدد من  شبكة سلكية أو"عبارة عن  ترنتنإلوا
  .)3("دون لقاء مباشر، دموها من تبادل المعلومات ونحوهابحيث يتمكن مستخ، أجهزة الكمبيوتر

  :اآلتيمن خالل  ترنتنإلا عبرويتم الصرف 

      :الصرف عبر شبكة الويب العالمية -1

حول  ترنتنإلاشبكة  ىمجموعة من الصفحات عل: "ابأنهحيث تعرف شبكة الويب العالمية 
  :)4(تنظيم ما أو موضوع خاص

تعرض فيها ما تشاء من ، صمم من قبل شركات متخصصةوشبكة الويب عبارة عن مواقع ت
 كتالوجاتكما تتخذ شبكة الويب لعرض المنتجات عبر شاشات عرض أو ، معلومات وبيانات

إلجراء محدد كتوريد بعض المعلومات مثل االسم وعنوان  يستطيع المستهلك أن يتعاقد معها طبقاً
إرادته في إبرام العقد  النبإعك بعد مفاوضات هذه الحالة يقوم المستهل يوف، لكترونيالبريد اإل

                                                
     .)102ص (في الفقه اإلسالمي  ةلكترونيالتجارة اإل: أبو مصطفى )1(
  .)53ص (من منظور إسالمي  ةالتجارة اإللكتروني: أمداح )2(
  ).17ص (نترنت في التسوق تطبيقات اإل: العالق )3(
  ).34ص (مشكالت التعاقد : مومني )4(



     
 

 4949  

ويكون ما صدر منه هو إيجاب بالتعاقد ويقوم البائع بإرسال قبوله ، بإرسال البيانات المطلوبة
   )1(بذلك

  :اآلتيمن خالل ويمكن تصور الصرف من خالل شبكة الويب العالمية 

 هذه في، عبر شركة الشحن، نعند استالم البدلي من خالل شبكة الويب ثم الدفع نقداً البيع •

  عنوان إلى بإرسالها العالمية الشبكة عبر من الذهب أو الفضةسلعته  باع الذي البائع يقوم الحالة

اللجوء  حيث يتم ،المشتري من المبلغ نقداً تحصيل عن مسئولة الشحن شركة المشتري، وتكون
أداء  لدى الطمأنينة من أكبر اًقدر المشتري ينال للطرفين، إذ مصلحة لوجود الطريقة هذه ىإل

  .)2(الدفع قبل سالمتها من السلعة، والتأكد رؤية من سيتمكن ذاته الوقت في وهو، الثمن

وهذا ، لكترونيةكبطاقة االئتمان والنقود اإل، لكترونيمن خالل وسائل دفع الثمن اإل البيع •
  .ما سنتحدث عنه في المطلب الثالث والرابع من هذا الفصل

 :لكترونيإلر البريد االصرف عب -2

 لكتروني على تبادل الرسائل اإللكترونية، والملفات والرسوم والصوروم فكرة البريد اإلتق
   . )3(المستقبلعن طريق إرسالها من المرسل إلى ، كان حجمها أياً، والبرامج والمطبوعات

سل لكتروني من خالل إرسال رسالة من المرويمكن تصور الصرف من خالل البريد اإل
، أو بمبادلة الذهب أو الفضة بعضها ببعض، المستقبل برغبته بمبادلة عملة بعملة أخرى معه ىإل

  .فيرد المستقبل بالقبول، أو مبادلتها بالعمالت

  :ىلكتروني إلوتنقسم الرسالة المرسلة من خالل البريد اإل

رف األول لكترونية تبدأ إحداها من الطرسالة مرسلة بالكتابة من خالل الرسائل اإل -1
  . فيرد الطرف اآلخر برسالة أخرى وتمثل القبول، وتمثل اإليجاب

ن رؤية احيث يستطيع الطرف، رسالة مرسلة تكون مرئية من خالل االتصال الفيديوي -2
كما يستطيع أن يتكلم ، جهاز الكمبيوتر ىالرقمية المثبتة عل ابعضهما البعض بواسطة الكامير

 ىبواسطة جهاز إدخال الصوت الرقمي المثبت عل مع بعضهما البعض مباشرة فانالطر

                                                
  ).128ص (لكترونية أحكام عقود التجارة اإل: برهم )1(
  ).301ص (لكترونية في الفقه اإلسالمي أحكام التجارة اإل: الزهراني )2(
  ).45ص (نترنت عالم اإل ىرحلة إل: أبو عباس )3(
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وبذلك أتيح للكمبيوتر إمكانية استخدامه كجهاز هاتف مرئي يرى كل من الطرفين ، الكمبيوتر
 .)1(ن اللقاء حاصل في مكان واحدأوك، اآلخر في اللحظة نفسها

  :الصرف عبر الفاكس: ثانياً
نقل معلومات الرسائل عبر خطوط لكتروني ميكانيكي يقوم بإجهاز "هو ن الفاكس إحيث 
يقوم جهاز الفاكس من طرف المرسل بتحويل ف، "سطح األرض ىأي نقطة عل ىالهاتف إل

يقوم في لالجهاز المطلوب  ىلكترونية يرسلها عبر خطوط الهاتف إلإإشارة  ىالمعلومات إل
للصورة المرسلة  صورة مطابقة تماماً ىلكترونية المستقبلة إلطرف المستقبل بتحويل اإلشارة اإل

  .)3(فالفاكس ينقل صورة المكتوب نفسه، )2(لة كتابية أو بخط اليدآسواء كانت مكتوبة ب

لكتروني التي تكون من البريد اإل عبرالفاكس تشبه صوره الصرف  عبروصورة الصرف 
، حيث تحتاج الصورتان إلى رسالة من المرسل وتمثل اإليجاب، لكترونيةخالل الرسالة اإل

    . أخرى من المستقبل وتمثل القبول ورسالة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).93ص (، )70ص (نترنت لكتروني عبر اإلالتعاقد اإل: الرومي )1(
  ).3ص (أجهزة الفاكس استخدام وصيانة : تنبيالم )2(
  ).171ص (لكترونية أحكام عقود التجارة اإل: برهم )3(
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  حكم الصرف عبر وسائل االتصال التي تنقل المكتوب

 حيث ثار قديماً، ختلف عن التعاقد بالكتابةيإن التعاقد بوسائل االتصال التي تنقل المكتوب ال 
واء كانت بين حاضرين أم االعتداد بالكتابة كتعبير عن اإلرادة س ىخالف بين الفقهاء في مد

  .غائبين
كما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية  مطلقاً اًوسواء كان التعاقد بالكتابة صحيح

، )1(أو كان ال يصح إال للعاجزين كما ذهب إليه آخرون، والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة
  .غيره من البيوعلف عن بذاته وذلك لوجود شروط تجعله يخت مستقالً اًإال أن للصرف حكم

شرط التقابض في الحال غير متوفر  بأنوإذا تأملنا صورة الصرف عبر الفاكس فسنجد 
ز الصرف اجوإن الباحث يرى عدم ولهذا ف، وذلك لعدم وجود المتعاقدين في مجلس واحد، فيه

   .)2(من خالل الفاكس

لتنوع صور الصرف فيه  زيادة في التأمل وذلك ىفيحتاج إل ترنتنإلاأما حكم الصرف عبر 
  :في اآلتي الباحث جملهايحيث يمكن أن 

إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد اإللكتروني  -1
لعدم توفر شرط  ؛فالعقد غير صحيح، المباشر سواء كان العقد بالرسالة أو باالتصال الفيديوي

 .التقابض في الحال

ينظر في  نهإعند التسليم ف ثم كان الدفع نقداً، ل شبكة الويبإذا تم الصرف من خال -2
، ملزمة للطرفينالفإذا كان الصرف الذي تم عبر شبكة الويب علي سبيل المواعدة غير ، الحكم

أما إذا كان العقد ملزما ، ال اعتبار بالعقد األول هألن ؛فالعقد صحيح، ثم جدد العقد عند التسليم

                                                
  :لي ثالثة مذاهب هياختلف الفقهاء في حكم إجراء العقود بالكتابة إ )1(

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء مـن  ، سواء كان بين حاضرين أم غائبين، ن العقد يصح بالكتابة مطلقاًإ -1
  ، واستثنوا من ذلك عقد النكاح لخصوصيته، المالكية والشافعية في الراجح والحنابلة

 وهو مذهب الحنفية، ن التعاقد بالكتابة صحيح للغائبين دون الحاضرينإ -2

 الفتـاوى الهنديـة   :نظـام  ،ةوهو مذهب بعض الشافعي، ال يصح التعاقد بالكتابة إال للعاجزين فقط نهإ -3
   ).3/148(كشاف القناع : البهوتي، )9/185(المجموع : النووي ،)3/3( حاشية الدسوقي: الدسوقي، )3/9(
صال التي تنقل اللفـظ  وعن حكم الصرف في الذمة عبر وسائل االت، وما ذكرته عن حكم المواعدة بالصرف )2(

راجع ، ن كليهما يتفقان على عدم وجود العاقدين في مجلس واحدعلي الوسائل التي تقل المكتوب أل ينطبق أيضاً
  ).46ص (من هذا البحث 
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 ؛فالعقد ال يصح، ن يتم في وقت الحق عن العقد من خالل شركة الشحنوتسليم البدلي، للطرفين
 .  لتأجيل التقابض في مجلس العقد

إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالميـة أو البريـد اإللكترونـي     -3
 المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطـرفين إلـى  
اآلخر عن طريق الشيك المصرفي أو النقود اإللكترونية أو غير ذلك من الوسائل والطرق التـي  

التقـابض لـيس    ألنوذلـك   ؛العقد صـحيح  تجعل التقابض متحققاً في الحال بين الطرفين فإن
مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمـي كالقيـد   

 .)1(المصرفي ترنتنإلا في حساب العميل بطريقة الحوالة المصرفية أو المصرفي
 

ويؤيد هذا ما ذهب إليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن القبض وصوره المسـتجدة حيـث   
  :)2(أتيينص على أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما 

  

 :آلتيةاحاالت القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في ال -1
 

 .إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية •

إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى  •
 .لحساب العميل

مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في ، إذا اقتطع المصرف بأمر العميل •
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة ، غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر  المصرف نفسه أو

ال  أنهالتي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على 
يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خالل المدة المغتفرة إال بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي 

 .التسليم الفعليبإمكان 

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجـزه   -2
 .من قبل المصرف

، وفعـالً  حسـاً  ن لم يكن متحققاًإالتقديري واالعتباري و:"بأنهحيث يعرف القبض الحكمي 
قـي للضـرورة   حيث يقام عند الفقهاء مقام القبض الحقيقي ويترتب عليه آثار القـبض الحقي 

  .)3("للحرج والتيسير على الناس ورفعاً

                                                
مـؤتمر األعمـال المصـرفية     بحث مقـدم إلـي  ، لكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنةالعقود اإل :الناصر )1(

  ). 5/2136( يعة والقانونلكترونية بين الشراإل
  ).1/453( 6العدد، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) 2(
  ).68ص ( القبض وأثره في العقود: صوص )3(
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  لكتروني وصور الصرف فيهابطاقات دفع الثمن اإل

 لنجاح الزاوية حجر تمثل الدفع وسائل أصبحت وانتشارها اإللكترونية التجارة ظهور مع

 استحداث تم االتصاالت تكنولوجيا على طرأ الذي التطور فمع،  التجارة من هذا النوع وتطور

 والذي الشامل بمفهومها اإللكترونية التجارة لطبيعة ومتطلبات مالءمة أكثر جديدة تعد وسائل

  .اإللكترونية الحديثة باستخدام الطرق التجارية المعامالت أنواع كافة إجراء يتضمن

لكترونية المأمونة والسريعة لنقل األموال الدورة اإل" :ابأنهلكتروني تعرف اإلووسائل الدفع 
  .)1("من المشتري إلى البائع عبر المؤسسات المالية بأقل تكلفة ممكنة

لكتروني يتم من خالل وسائل عديدة كالبطاقات ودفع الثمن من خالل وسائل دفع الثمن اإل
  .لكترونية وغيرهاوالنقود اإل، بطاقة االئتمانك المصارفالتي تصدرها 

وهما بطاقات الدفع ، وسنتحدث في هذا المبحث عن أهم هذه الوسائل وأكثرها انتشاراً
، وسنبين صور الصرف الذي يتم بواسطتها ،ىسنبدأ باألولو، لكترونيةلكتروني والنقود اإلاإل

  :ىلكتروني إلحيث تتنوع بطاقات الدفع اإل

  :بطاقات االئتمان: أوالً
 مستوى العالم انتشاراً ىلكتروني التي انتشرت علة االئتمان هي إحدى وسائل الدفع اإلبطاق

 المصارفالتي تقدمها ، )2(لكترونيةحيث أصبحت من أنشطة الخدمات المصرفية اإل، واسعاً
ويتعامل بها مئات الماليين من األفراد لشراء احتياجاتهم من ، طائلة رباحاًأوتجني وراء ذلك 

  . )3(خدمات وسحب مبالغ نقدية بموجبها دون الحاجة إلي حمل نقود معهمالسلع وال

  :تعريف بطاقة االئتمان
من بطاقة يصدرها المصرف لعميله تمكنه " :عرفت بطاقة االئتمان بتعريفات كثيرة منها

السلع والخدمات من محالت وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة ويقوم بائع  ىالحصول عل
                                                

  ).53ص ( لكترونيةالمخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة اإل :البحطيطي )1(
ية التقليدية أو المبتكرة من خالل تقديم البنوك الخدمات المصرف: "لكترونيةيقصد بالعمليات المصرفية اإل )2(

تحددها  التيلشروط العضوية  لكترونية تقتصر صالحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقاًإ اتصالشبكات 
مفهوم األعمال المصرفية : الشرقاوي، "العمالء التصالالبنوك، وذلك من خالل أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة 

  ).1/19( لكترونية بين الشريعة والقانونمؤتمر األعمال المصرفية اإل ىبحث مقدم إل، تهاهم تطبيقاألكترونية واإل
 بـين الشـريعة والقـانون    لكترونيـة اإلمؤتمر األعمال المصـرفية  بحث مقدم إلى ، بطاقة االئتمان: عمر )3(
)2/659.(  
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لخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر االئتمان فيسدد السلع وا
  .)1("بإجمال القيمة لتسديدها أو لحسمها من حسابه شهرياً ويقدم المصرف للعميل كشفاً، قيمتها

 اعتباري طبيعي، أو لشخص مصدره يعطيه )2(مستند" :ابأنهوعرفها مجمع الفقه اإلسالمي 

 التزام الثمن حاالً، لتضمنه دفع المستند، دون يعتمد ممن، الخدمات أو لع،الس شراء من يمكنه

  .)3("بالدفع المصدر

عقد أو اتفاقية بينهمـا يلتـزم    ىمستند يعطيه مصدره لشخص بناء عل" :ابأنهكما عرفت 
فيها المصدر بدفع قيمة مشتريات حامل البطاقة من التجار المتعاقدين مع بنك عضو في إصدار 

ثـم  ، ودفع مسحوباته النقدية من البنوك، بقبول البيع وتأدية الخدمات بموجبها ة مسبقاًالبطاق
  .)4("رجوع المصدر علي حامل البطاقة فيما بعد الستيفاء هذه المدفوعات

الهدف األساسي من بطاقة االئتمان هو  أنب للباحث ومن خالل التعريفات السابقة يتبين
  . )5(لع والخدمات من غير دفع الثمن نقداًتمكين حاملها من الحصول على الس

  :أنواع بطاقات االئتمان
  ):Debit Card(بطاقة الخصم الفوري -3

المصدر للبطاقة  المصرف ىوهي بطاقة يتم إصدارها عندما يقوم العميل بفتح حساب لد 
مصدر البطاقة أن يخصم منه ما يحصل عليه حامل  المصرفويوضع فيه رصيد يستطيع 

وال يسمح له باستعمال ، لحامل هذه البطاقة ال يقدم قرضاً والمصرف، استعمالهاالبطاقة عند 
وتستخدم هذه البطاقة في الحصول على السلع ، المصرفالبطاقة إال في حدود رصيده في 

   .)6(كما تستخدم في السحب النقدي، والخدمات والنقد
                                                

  ).62ص (معجم المصطلحات التجارية والتعاونية : بدوي )1(
، ن يكون مصنوعا من البالستيكأك، الصك الذي يتميز بمواصفات خاصة: "في هذا التعريفيقصد بالمستند  )2(

كما يمكن إدخاله في جهـاز  ، وتاريخ منحه ونهاية صالحيته، ورقم خاص، ويحمل اسم الشخص، أو ممغنطا
ى مقدم إل بحث ،البطاقات المصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها: الموسي ،"أو سحب النقود، خاص عند الشراء

  ).5/1994(بين الشريعة والقانون  لكترونيةاإلمؤتمر األعمال المصرفية 
  ).3/675( 12العدد، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )3(
 بـين الشـريعة والقـانون     لكترونيـة اإلمؤتمر األعمال المصـرفية   ىبحث مقدم إل ،بطاقة االئتمان: عمر )4(
)2/664.(  
 بـين الشـريعة والقـانون    لكترونيةاإلمؤتمر األعمال المصرفية  ىبحث مقدم إل، بطاقات االئتمان: الضرير )5(
)2/637.(  
 بـين الشـريعة والقـانون    لكترونيـة اإلمؤتمر األعمال المصـرفية   ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: عمر )6(
)2/665.(  
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  :)1(في اآلتيهذا ويمكن أن نجمل أهم ميزات هذه البطاقة 
  .المصرفا ال تصدر إال لمن له رصيد في أنه •
  .ال تسمح بالصرف إال ضمن رصيد حاملها •
  .ا تصرف بدون مقابلأنه •
  .أو بالتحويل إليه، يتم الخصم فور استخدامها عند استالم المبلغ •

  :)Charge Card( بطاقة الدفع المؤجل -2

نة، ولزمن معين، المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معي المصرفهي التي يمنح فيها 
يجب عليه تسديده كامالً في وقت محدد متفق عليه عند اإلصدار، ويترتب على حاملها عند 

جل الحصول علي هذه أن العميل يدفع من إذلك ف ىإل ةباإلضاف، تأخير السداد زيادة مالية ربوية
  .)2(ورسوم تجديد، البطاقة رسوم اشتراك

  :Credit Card)( بطاقة االئتمان القرضية -4

أو الشركة المصدرة لهذه  لمصرفا تختلف عنها في أن اأنهإال ، وهي تشبه النوع السابق
أن يتم دفع جزء من  ىحق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، علالبطاقة تمنح العميل 

وقد ، وقد تكون الدفعات منتظمة، ذلك ىخذ فائدة ربوية علأدفعات مع  ىالمال  ويقسط الباقي عل
ى وفوائد عل، ورسوم تجديد، كما أن حاملها يلزم بدفع رسوم اشتراك، غير منتظمة تكون

  .)3(التأخير ىوفوائد عل، اإلقراض

  :)Internet Card( ترنتنإلابطاقة : ثانياً
، فهي تمكن العميل من شراء أي سلعة يريدها ترنتنإلاوهي بطاقة خاصة بالتسوق عبر 

ومن أمثلة هذه البطاقة بطاقة ، التعامل بمثل هذه البطاقةيقبل  ترنتنإلاشبكة ى من أي موقع عل
  .)4(كارد كارد و بطاقة الفيزا الماستر

   

                                                
 بـين الشـريعة والقـانون    لكترونيـة اإلمؤتمر األعمال المصرفية  ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: الحربي )1(
)5/2159.(  
 بـين الشـريعة والقـانون    لكترونيـة اإلمؤتمر األعمال المصـرفية   ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: عمر )2(
)2/665.(  
 بـين الشـريعة والقـانون    لكترونيـة اإلمؤتمر األعمال المصرفية  ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: الحربي )3(
)5/2159.(  
  ).85ص (من منظور إسالمي  ةجارة اإللكترونيالت: أمداح )4(
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  :يأتيو يتميز هذا النوع من البطاقات بما 

ا ال تستخدم في عملية الشراء المباشر في األسواق العادية، وإنما يقتصر استخدامها أنه •
 .نترنتاإلعلى الشراء أو التسوق عبر 

، مما يقلل المخاطر التي يتحملها نوع من البطاقات محدد بمبلغ صغير نسبياًهذا ال •
 .صاحبها في حال تم التعرف على رقم البطاقة و استخدامها دون إذنه

تقدم خدمة مشابهة للخدمة التي تقوم  نترنتاإلويالحظ أن هناك بعض المواقع على شبكة  •
، وفيها يقوم العميل بفتح )لشخصية مسبوقة الدفعالحسابات ا(بها هذه البطاقة، ويسمى ذلك النظام 

حساب خاص له على أحد هذه المواقع، وبعد أن يتم قبول العميل ويتم تسجيله ضمن عمالء 
الموقع، يحدد العميل لنفسه اسم لالستخدام و كلمة السر و يمنح رقم حساب خاص به من 

ستطيع شراء أي سلعة أو خدمة ماستركارد وتاريخ انتهاء العمل به، وباستخدام كل منهما ي
  )1(يقبل التعامل ببطاقات ماستركارد، نترنتاإليريدها من أي موقع على شبكة 

هذه البطاقة تتفق مع بطاقة الخصم الفوري في أن  بأنللباحث  ومن خالل ما سبق يتبين
  . الذي شحنت بهما را ال يتم استخدامها إال بالمقدامكليه

  :)Smart Cards(البطاقة الذكية :ثالثاً 
عبارة عن بطاقة بالستيكية تحتوي على خلية إلكترونية يتم عليها تخزين  البطاقة الذكية

أسلوب الصرف، والمصرف المصدر، والعنوان، وجميع البيانات الخاصة بحاملها مثل االسم، 
   .) 2(المبلغ المنصرف وتاريخه، وتاريخ حياة العميل المصرفية

 شريحة ذات بطاقة وهي،  (Mondex Card)بطاقة المندكس أمثلة البطاقات الذكيةومن 

 يعطيها مما البطاقة تحمله صغير كمبيوتر بمثابة وتعد المعلومات، تخزين على قادرة إلكترونية

  .)3(االستخدام في كبيرة مرونة
 :)4(أتييوتتميز البطاقة الذكية بما 

  .للرغبة العمي يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقاً •

                                                
  ). 136ص ( نترنتلكتروني عبر اإلالتعاقد اإل :الرومي )1(
  .)140ص (لكترونية التجارة اإل: حماد )2(
  ).48ص (لكترونية عالم التجارة اإل: رضوان )3(
  ).26ص (اقتصاديات النقود والبنوك : وعزت، راضي )4(
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يمكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر من الرصيد  بحيث ال سهولة إدارتها مصرفياً •
 .للبطاقةلكترونية المدون على الشريحة اإل

أمان االستخدام لوجود ضوابط أمنية محكمة في هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة   •
 .لكترونيةاإل

صيد بطاقة أخرى من خالل آالت الصرف إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إلى ر  •
 .الذاتي أو أجهزة التليفون العادي أو المحمول

وإضافة القيمة إلى رصيد  مصرفيمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري بال  •
 .البطاقة من خالل آالت الصرف الذاتي أو أجهزة التليفون العادي أو المحمول

  :لكترونيصور الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن اإل
، لكترونييتم تسويتها من خالل بطاقات الدفع اإل ترنتنإلاإن أكثر المعامالت التجارية عبر 

حيث يستطيع ، وال سيما بطاقة االئتمان التي تعتبر من أشهر وأكثر هذه البطاقات استعماالً
شبكة المنتجات التي يرغب بها والمعروضة عبر  ىالعميل من خالل هذه البطاقات أن يحصل عل

  .)1(أو الذهاب إلي المحالت التجارية، للنقود دون أن يكون حامالً ترنتنإلا

  :)2(اآلتيكوطريقة استخدام هذه البطاقات تتم 
يتوجه  نهإلكتروني فبطاقات الدفع اإل ىحدإ ىعندما يرغب شخص ما في الحصول عل •

 وبناء ،في هذه المعاملةالشروط العامة  ىويتم االتفاق معه عل، مصدر البطاقة الذي يريدها ىإل
 .عليه تصرف له هذه البطاقة

المصرف اسم : بيانات خاصة بها وهيكل بطاقة شريحة إلكترونية تحمل  وتوجد في •
 .اسم صاحب البطاقةو ،المبلغ المودع في البطاقةو، رقم حساب العميلو، الصادرة منه البطاقة

السلع التي يرغب بها من  ىدحإوشراء  نترنتاإلوعندما يرغب العميل في التسوق عبر  •
وتاريخ  ،رقم البطاقةو، اسمه إرسالا تطلب منه نهإالمواقع التي تتعامل مع هذه البطاقات ف ىحدإ

يسمى رقم ( وبعض المواقع تطلب مفتاح البطاقة ،بطاقةالوالمعلومات الالزمة للدفع ب االنتهاء
 .كنوع من الحماية مأرقا أربعة إلىثالثة ويوجد خلف البطاقة مكون من ) التوقيع

                                                
أسـاليب تنفيـذ التجـارة    : أبو رحمة، )286ص (كترونية في الفقه اإلسالمي لإلأحكام التجارة ا :الزهراني )1(

  ).38ص (لكترونية اإل
مـؤتمر األعمـال المصـرفية     ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: الحربي، )12ص (بطاقة االئتمان : عرفات )2(

  . )5/2163( بين الشريعة والقانون كترونيةلاإل
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يتم خصم مبلغ الشراء  نهإف، لكترونيعملية البيع من الموقع اإل ىوبعدما تتم الموافقة عل •
 فإما أن يتم خصم المبلغ كامالً، صدر له البطاقةأالذي  المصرففي المودعة  من أموال العميل

نوع  ىهذا يرجع إلو، دفعات ىمن الرصيد أو يتم خصم جزء منه والباقي يقوم العميل بسداده عل
  .البطاقة المستخدمة في هذه العملية

 . الجهة التي قامت بالبيع ىل األموال التي خصمت منه إليبتحو المصرفيقوم  •

منها الذهب والتي ، ترنتنإلاتستخدم لشراء السلع عن طريق  وهذه البطاقات كما ذكرنا سابقاً
ولذلك يمكن أن نقسم صور الصرف من  ،ىكما يتم من خاللها مبادلة عملة بعملة أخر، والفضة

  : ىلكتروني إلخالل بطاقات الدفع اإل

 :لكترونيصرف العمالت بواسطة بطاقات الدفع اإل -1

يتم الصرف بواسطة هذه البطاقات من خالل مبادلة عملة موجودة في رصيده المعتمد بعملة 
الصرف يتم من خالل  أن أو ،بعملة أخرى المعتمد حسابه الدوالر من مبادلة يطلب ، كمنىأخر
أن تكون هذه المواقع  ىعل، واليورو، لكترونية كالدوالرشراء عملة من إحدى المواقع اإل طلب

  .)1(لكترونيتسمح بالتعامل بإحدى بطاقات الدفع اإل

ام شخص بشراء سلعة أو الحصول على خدمة بعملة تختلف عن يق عند أن الصرف يتمكما 
ن المصدر يسدد المبلغ المستحق على حامل البطاقة إعقد البطاقة ف العملة المقررة التعامل بها في

  .)2(فهذه العملية هي من قبيل الصرف، ثم يرجع على حاملها بالعملة المحلية

  لكترونيشراء الذهب أو الفضة بواسطة بطاقات الدفع اإل -2

هب حيث يستطيع العميل شراء ما يشاء من السلع بواسطة هذه البطاقات بما في ذلك الذ
  . )3(والفضة

  
  
  

                                                
  ).316ص ( في الفقه اإلسالمي كترونيةلإلاأحكام التجارة  :الزهراني )1(
  ).114ص (بطاقة االئتمان : عرفات )2(
  ).160ص (قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد : حماد )3(
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  لكترونيحكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن اإل

، قبل الحديث عن حكم الصرف من خالل هذه البطاقات ال بد أن نذكر الحكم الشرعي لها
وهذا  ،)1(الحكم الشرعي للبطاقات كونها مغطاة أو غير مغطاة ىفقد اعتمد العلماء في فتواهم عل

  :بيان ذلك

  :البطاقات المغطاة :أوالً

حيث تعطى هذه ، )2(هذه البطاقات ال تواجه اعتراضات من قبل الفقهاء المعاصرين
بحيث ال ينقص رصيد حسابه ، البطاقات للشخص الذي لديه حساب في المصرف مصدر البطاقة

فهي ، لتسديد قيمة فاتورة مشترياته نقدياً فالرصيد يعد ضماناً، عن المبلغ الذي تؤمنه البطاقة
 بأنكما يعتبر التاجر ، تمكن حاملها من شراء ما يريد من السلع والخدمات دون دفع مبلغ نقدي

ومن األمثلة علي هذا النوع ، البطاقة هي وسيلة دفع بمجرد تأكده من سالمة البطاقة المقدمة
  .)3(بطاقة الخصم الفوري

والتعامل بها إذا لم تتضمن وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي جواز إصدار البطاقات المغطاة 
  .)4(شروطها دفع الفائدة عند التأخير في السداد

  :مغطاةالالبطاقات غير  :ثانياً

 مالياً وهي التي ال يشترط فيها المصرف على العميل عند إصدارها أن يودع بحسابه مبلغاً
من البطاقات في هذا النوع  المصرفوقد يعطي ، الستخدام البطاقة حيساوي الحد األعلى المسمو

ثم يطالب حاملها بتسديد سحوباتها خالل مدة معينة وفي حال المماطلة يترتب عليه  ائتمانياً خطاً
ال يحدد مدة الدفع بمدة زمنية وإنما يقسط المبلغ المطلوب من  المصرفأو أن ، فوائد التأخير

                                                
  .)79ص (بطاقة االئتمان : عرفات )1(
ـ  )2( ، ل الحوالـة فقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن التكييف الفقهي لعقد البطاقة المغطاة إنما هو من قبي

 -المحال عليـه -المصدر على -المحال-يحيل التاجر-المحيل–ن حامل البطاقة أفيها بحيث يمكن تصوير الحوالة 
، الصديق محمد األمين رومن العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك البروفسو، -المحال به-بالدين الناتج عن شراء السلعة

  ).3/603( 12العدد، الميمجلة الفقه اإلس، )80ص (بطاقة االئتمان : عرفات
 لكترونيـة بـين الشـريعة والقـانون    مؤتمر األعمال المصرفية اإل ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: ىالموس )3(
)5/1996( .  
  ).3/459( 12العدد، مجلة الفقه اإلسالمي )4(
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لدفع المؤجل ومن بطاقة ا، ومن أنواع هذه البطاقات، العميل على دفع شهرية مع فوائد ربوية
 ومن أمثلتها بطاقة فيزا وماستر، وبطاقة االئتمان القرضية، سكسبريإميركان أأمثلتها بطاقة 

  . )1(دكار

وقد قرر مجمع ، )2(وهذا النوع من البطاقات محظور شرعي لوجود التعامل الربوي فيه
بها إذا كانت  مغطاة وبعدم جواز التعاملالالفقه اإلسالمي عدم جواز إصدار البطاقة غير 

على السداد ضمن فترة السماح  مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى لو كان طالب البطاقة عازماً
  .)3(المجاني

أما إذا كانت ال تشترط على حاملها أخذ زيادة ربوية إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق 
يجوز إصدار "، جاء فيهحيث ، وهذا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي، )4(يجوز إصدارها نهإعليه ف

  .)5("البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن زيادة ربوية على أصل الدين

  :يأتيويمكن أن نجمل الحكم الشرعي للبطاقات فيما 
إن العلماء خلصوا إلى عدم جواز استعمال تلك البطاقات إذا كانت غير مغطاة وتتضمن "

ي تمت استفادتها لتلبية احتياجات حامل استعمالها فرض فائدة ربوية تضاف إلى المبالغ الت
خذ رسوم إلصدار أويجوز في الحالتين ، أما استعمالها بدون فرض تلك الفوائد فجائز، البطاقة

تلك البطاقة ويجوز فرض نسبة خصم لصالح مصدر البطاقة من قبل التاجر شرط أال يؤثر ذلك 
 ،ي حالة استعمال بطاقة مغطاةوهذا هو الحكم ف، على العميل حامل البطاقة بزيادة الثمن

والبطاقة غير المغطاة شرط أال تتضمن استعمالها فرض أية فائدة ربوية ألداء الثمن في تجارة 
وال يجوز ذلك عندما تكون غير مغطاة وتضمن استعمالها فرض فائدة ربوية مهما ، ترنتنإلا

  .)6"(قلت

                                                
مـال المصـرفية   مؤتمر األع ىبحث مقدم إل، بطاقة االئتمان: الموسى، )109ص (بطاقة االئتمان : عرفات )1(

  .)5/1996( لكترونية بين الشريعة والقانوناإل
  .)109ص (بطاقة االئتمان : عرفات )2(
  ).3/676( 12العدد، مجلة الفقه اإلسالمي )3(
  ).289ص ( لكترونية في الفقه اإلسالميأحكام التجارة اإل :الزهراني )4(
  ).3/676( 12العدد ،مجلة الفقه اإلسالمي )5(
  ).279ص ( لكترونية في الفقه اإلسالميأحكام التجارة اإل :الزهراني )6(
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 وذَروا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها اي { :حرم الربا أشد تحريم فقال Uأن اهللا : ودليل ذلك 
 تُبتُم وِإن ورسوِله اللَّه من بِحربٍ فَْأذَنُوا تَفْعلُوا لَم فَِإن & مْؤمنين كُنْتُم ِإن الربا من بقي ما

فَلَكُم وسءر اِلكُموال َأم ونمال تَظْلو ون1(}تُظْلَم(.  

حكم الصرف بالبطاقات  ىن ذلك ينقسم إلإأما عن حكم الصرف من خالل هذه البطاقات ف
  :آلتيكامغطاة وهو الالمغطاة و حكم الصرف بالبطاقات غير 

  :حكم الصرف بواسطة البطاقات المغطاة: أوالً

  :قولين هما ىاختلف العلماء المعاصرون في جواز الصرف بالبطاقة المغطاة إل 

ال يجوز بحال من األحوال استخدام هذه البطاقات المغطاة في شراء النقود أو  نهإ :ولالقول األ
  الذهب أو الفضة 

 ألن ؛هذه البطاقة ال يصح بحال من األحوال استخدامها في شراء النقود بأن: وعللوا ذلك
  .)2(هذه البطاقات من قبيل القبض الحكمي وال يعتبر القبض الحكمي في قضايا النقود

  .يجوز شراء جميع األعيان بالبطاقة المغطاة حتى لو كانت من النقود نهإ :ول الثانيالق

فقد اعتبر القبض الحكمي في مسائل ، ما يحصل بالبطاقة هو قبض حكمي بأن :وعللوا ذلك
ونحو ذلك فما المانع من اعتبار الدفع بالبطاقة في ، أخرى منها مسالة التحويالت وشراء الشيكات

باب التعامل  ألغلق حقيقياً كما أن الدفع إذا اعتبرناه دفعاً، حكمياً أموال نقدية دفعاًالحصول على 
  .)3(في أوجه كثيرة

لذلك ، مصرفبال لها رصيد ألن ؛ويتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد بالبطاقة المغطاة
  . )4(يجوز الصرف بواسطتها

قول الثاني بجواز الصرف ما ذهب إليه أصحاب ال هو :ًراجحاالباحث  راهيوالذي 
، المصرفوذلك لتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد لوجود رصيد في ، بالبطاقات المغطاة

يقوم  ترنتنإلباكما يتحقق ذلك عند تحرير البطاقة علي الجهاز اآللي أو على الكمبيوتر المتصل 
اسب اآللي في وتوصيل هذه المعلومات إلى الح، على الفور بقراءة شريط المعلومات فيها

                                                
  ).289، 278(اآلية : سورة البقرة )1(
  ).1/651( 7العدد ،مجلة الفقه اإلسالمي )2(
  ).1/672( 7العدد، مجلة الفقه اإلسالمي، )160ص (قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد  :حماد )3(
  .)3ص (بطاقة االئتمان : عرفات )4(
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حساب العميل وتحويل المبلغ إلى حساب  ىوالذي يتولى في الحال قيد المبلغ عل، المصرف
  .)1(التاجر

وبطاقة ، يجوز الصرف ببطاقة الخصم الفوري نهأللباحث  ومن خالل ما سبق يتبين
  .والبطاقة الذكية إذا توفرت فيهم شروط البطاقة المغطاة نترنتاإل

  :مغطاةالالبطاقات غير حكم الصرف ب: ثانياً

، مغطاةالذهب العلماء إلى عدم جواز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت بالبطاقة غير 
فال يتحقق  المصرفوذلك لعدم وجود رصيد في ، )2(وهذا ما جاء به قرار مجمع الفقه اإلسالمي

  . واهللا أعلم، أي نوع من أنواع القبض في مجلس العقد فال يصح الصرف

ز الصرف ببطاقة الدفع المؤجل وكذا ببطاقة االئتمان اجوفإن الباحث يرى بعدم ليه ع وبناء
  .لعدم تحقق التقابض فيهما ؛القرضية

  

 

 

 

 

 

                                                
  .)160ص (قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد : حماد )1(
  ).3/459( 12العدد، مجلة الفقه اإلسالمي )2(
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  لكترونية وصور الصرف فيهاحقيقة النقود اإل

إحدى الوسائل الحديثة للتعامل التجاري  )Electronic Money( ةلكترونيتعتبر النقود اإل
لكترونية إا عملة أنهغير  اوهي تشبه النقود التقليدية في معظم خصائصه ترنتنإلاشبكة  عبر

  .)1(بدال من الورق أو المعدن

  :لكترونيةتعريف النقود اإل

 وسيلة الكترونية مدفوعة مقدماً ىقيمة نقدية مخزنة عل " :ابأنه لكترونيةالنقود اإل عرفت
وتستعمل كأداة ، اسع من غير من قام بإصدارهاوتحظى بقبول و، وغير مرتبطة بحساب بنكي

  .)2("أغراض مختلفةللدفع لتحقيق  

لكترونية يتم انتقالها إلكترونية عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات والنقود اإل
القرص الصلب لجهاز  ىوتخزن عل، حساب شخص آخر ىبطريقة معينة من حساب شخص إل

بحيث يمكن استخدام هذه الوحدات في إتمام ، لكترونيةفظة اإلالمح ىالكمبيوتر في مكان يسم
بما في ذلك شراء المستلزمات اليومية ودفع  ترنتنإلاالتعامالت المالية والتجارية عبر شبكة 

  .)3(لكترونيةثمنها في شكل وحدات من النقود اإل

  : )4(يأتيلكترونية بما ومن خالل ما سبق يمكن تحديد عناصر النقود اإل

وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل  ىلكترونية علمل النقود اإلتحيث تش: يمة النقديةالق •
 .أو خمسون جنيها، مائة دوالر

 ىلكترونية علإحيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة  :لكترونيةإوسيلة  ىالتخزين عل •
 . القرص الصلب لكمبيوتر الشخص المستهلك ىبطاقة بالستيكية أو عل

                                                
األعمال المصـرفية   مؤتمر ىبحث مقدم إل، هم تطبيقاتهاألكترونية ومفهوم األعمال المصرفية اإل: الشرقاوي )1(

  ).1/27( بين الشريعة والقانون اإللكترونية
األعمـال المصـرفية    مؤتمر ىبحث مقدم إل، اإللكترونيةثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اآل: الشافعي )2(

  ).1/134(بين الشريعة والقانون  اإللكترونية
األعمال المصـرفية   مؤتمر ىبحث مقدم إل، هم تطبيقاتهاأو اإللكترونيةمفهوم األعمال المصرفية : الشرقاوي )3(

  ).1/29(والقانون  بين الشريعة اإللكترونية
األعمـال المصـرفية    مؤتمر ىبحث مقدم إل، اإللكترونيةاآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود : الشافعي )4(

  ).1/134( بين الشريعة والقانون اإللكترونية
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وهذا ما يميزها عن بطاقات  :أخذ عمولة مقابل الخدمات التي تقدمها ا ال تشترطنهإ •
الذي  المصرف ىلد لكتروني كبطاقات االئتمان التي تشترط للمتعامل بها أن يفتح حساباًالدفع اإل

والتي تمكنهم من القيام بدفع أثمان السلع أو الخدمات التي يشترونها مقابل ، يقوم بإصدارها
لكترونية هي عبارة عن استحقاق حر أو فالنقود اإل، مقدم هذه الخدمة مصرفللعمولة يتم دفعها 

 .خاص أو مؤسسة مالية أخرى وغير مرتبط بأي حساب خاص مصرفعائم على 

  :)1(اآلتيوالنقود االلكترونية تتشابه مع األموال الحقيقية في 

تي تصدرها أو من ن استخدام هذه النقود ال يحتاج إلى إذن مسبق من المؤسسة المالية الإ -1
طرف ثالث فالمستهلك يمكنه استخدام هذه النقود بصورة مباشرة كما يستخدم أمواله الحقيقية 

 .تماماً

أي ، يمكن استخدام هذه النقود للوفاء بقيمة السلع والخدمات والمنتجات التي يشتريها -2
  .كما يستخدم أمواله الحقيقية هيستخدم هذه األموال في الوفاء بالتزامات

حيث يمكن استخدام هذه النقود دون أن تحمل اسم صاحب ، ةتصف هذه النقود بال اسميت -3
وبمعنى آخر ال تحمل هذه ، الكارت المحملة عليه بحيث ال يمكن تتبع هذه النقود في حركتها

 . وذلك كما يحدث في حالة الوفاء بأمواله الحقيقية، النقود هوية الشخص الذي يستخدمها

  :ةلكترونيالنقود اإلصور الصرف بواسطة 
  :)2(لكترونية وهماهناك صورتان للصرف بواسطة النقود اإل

 ىإل، قرصه الصلب ىوهذا يتم من شخص يملك قيمة نقدية عل، التحويل بين العمالت •
 .آخر يملك قيمة مختلفة عنها

أي سلعة يرغب بها بواسطة  ترنتنإلايستطيع المستهلك أن يشتري من خالل شبكة  •
وهذا يتم من خالل خصم ثمن السلع التي اشتراها المستهلك مباشرة من القيمة ، ترونيةلكالنقود اإل

ومن السلع التي ، )3(القرص الصلب للكمبيوتر الخاص به ىلكترونية المخزنة علالنقدية اإل
 . لكترونية الذهب والفضة وهذا هو الصرفيستطيع أن يشتريها المستهلك بالنقود اإل

                                                
بـين   ترونيةاإللكاألعمال المصرفية  مؤتمر ىبحث مقدم إل، رؤية مستقبلية اإللكترونيةمحفظة النقود : غنام )1(

  ).1/116( الشريعة والقانون
مفهوم األعمال المصـرفية  : الشرقاوي، )311ص ( في الفقه اإلسالمي اإللكترونيةأحكام التجارة  :الزهراني )2(

  ).1/35( بين الشريعة والقانون اإللكترونيةاألعمال المصرفية  مؤتمر ىبحث مقدم إل، واهم تطبيقاتها اإللكترونية
األعمـال المصـرفية    مؤتمر ىبحث مقدم إل، اإللكترونيةآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود ا: الشافعي )3(

  ).1/138( بين الشريعة والقانون اإللكترونية
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  لكترونيةلصرف بواسطة النقود اإلحكم ا
لكترونية التي تستخدم في الوفـاء عبـر   أن هذه الوحدات اإل ىاتفق العلماء المعاصرون عل

  . )1(يتوفر فيها خصائص النقود العادية وتقوم بوظائف النقود العادية ترنتنإلا

ـ قرصه الصـلب   ىوهذا معناه أن عملية تحويل النقود من شخص يملك قيمة نقدية عل  ىإل
 .آخر يملك قيمة مختلفة هي عقد صرف

ـ عقد صرف بواسطة هذه النقود هي أيضاً ترنتنإلاكما أن شراء الذهب والفضة عبر  إذا ، ف
ال يتم مبادلة األموال فيهـا   أنهبعملية الشراء سنجد ولكترونية تأملنا في طريقة استخدام النقود اإل

بوجـود   إالال يتم شراء الذهب أو الفضة  أنهكما ، إال بوجود قيمة نقدية في محفظة طرفي العقد
وهذا هو مـن قبيـل   ، قيمة نقدية في محفظة القرص الصلب للمشتري فيتم خصم القيمة مباشرة

  .القبض الحكمي

كما أن هذه العملية تشبه في عملها طريقة استخدام البطاقات المغطاة التي يشـترط وجـود   
خذ عمولة مقابـل مـا تقدمـه مـن     أال تشترط  لكترونيةغير أن النقود اإل، المصرففي  رصيد
  .خدمات

، )2(لكترونيـة ال مانع شرعي من استخدام النقـود اإل  أنهب للباحثومن خالل ما سبق يتضح 
  .واهللا أعلم، وأن الصرف بواسطتها جائز

  
  
  

                                                
 بين الشريعة والقانون اإللكترونيةاألعمال المصرفية  مؤتمرى بحث مقدم إل، اإللكترونيةمحفظة النقود : غنام )1(
)1/119(  
  ).313ص (، )294ص ( في الفقه اإلسالمي اإللكترونيةأحكام التجارة  :نيالزهرا )2(
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  تعريف البورصة

تعـرف  ، من خـالل أسـواق خاصـة بهـا    في كثير من األحيان لكتروني يتم الصرف اإل
ون العـرض  علـى قـان   وفيها يتحدد سعر العمالت أو سعر الذهب أو الفضة بناء، بالبورصات

والتي يزيد المعروض منها عن الطلـب  ، فالسلعة التي يزيد الطلب عليها يرتفع سعرها، والطلب
  .)1( ينخفض سعرها

  :البورصة في اللغة
ويرجع سبب إطالق لفظ البورصة على السوق ، البورصة كلمة فرنسية تعني كيس نقود

التجار الذين كانوا يأتون إلى السوق  التي تعقد فيها الصفقات إلى أكياس النقود التي كان يحملها
  .)2(المخصص للتجارة

  :أما تعريف البورصة في االصطالح االقتصادي
االجتماع الذي يعقد ألجل القيام بعمليات بيع : "فقد عرفت البورصة بتعريفات كثيرة منها

  .)3("وشراء البضائع واألوراق المالية
لون بغرض القيام بعمليـات تبـادل بيعـاً    مكان يجتمع فيه المتعام: "اأنهكما عرفت على 

ثارهـا علـى جميـع    آية والشفافية بحيث تعكـس  النويتوفر فيه قدر مناسب من الع ،وشراء
  .)4("المتعاقدين وعلى معامالتهم

ن الذي يقوم بالعمليات التجارية في البورصة هم إحيث ، فالبورصة ليست كاألسواق العادية
غير موجودة فقد  تكونكما أن السلع في البورصة ، ق العاديةالوسطاء والسماسرة بخالف األسوا

والثمن الذي يدفع في األسواق ، ا غير منتجةأنهبمعنى ، وقد تكون غائبة أصالً، توجد في مخازن
     )5(معامالت البورصةفي العادية بعد معاينة السلعة غير موجود 

                                                
 ).  69ص (الفوركس : جالل، )200ص ( االستثمار واألسواق المالية: معروف) 1(

البلجيكية التي كانت تمتلك فندقا يلتقـي   "فان دي بورص" أصل كلمة بورصة يعود إلى اسم عائلةن أويقال ب) 2(
القرن الخامس عشر حيث أصـبح هـذا الفنـدق فيمـا بعـد رمـزا لسـوق         الصفقات في فيه التجار وتتم فيه

قائمة بأسعار  حيث بدأ فيه نشر، األموال، ويمكن اعتبار هذا الفندق أول ظهور لما يعرف اآلن بالبورصة رءوس
بورصـة  : البـرواري ، )23ص (كيف تـتعلم البورصـة   : الخضيري، م1952السلع المتداولة ألول مرة عام 

  ). 24ص (ألوراق المالية ا
  ). 82ص (االستثمار في األوراق المالية : نوفل) 3(
  ). 10ص (كيف تتعلم البورصة : الخضيري) 4(
  ). 107ص (ثر األجل في عقد البيع في الفقه اإلسالمي أ: بشارات) 5(
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  أنواع البورصات وطرق تداول الصرف فيها

لكترونـي البـد مـن معرفـة أنـواع      تم بها عمليات الصرف اإلتعرفة البورصات التي لم
  :)1(لها أنواع مختلفة هي إن حيث، البورصات العالمية

 حصص رأس المال ىوهي أسواق يتم التداول فيها عل: بورصة األوراق المالية -1
 .وتشتمل على األسهم والسندات

حيث يجري فيها بيع وشراء ، ةوتعرف أيضا ببورصة التجار: بورصة البضائع -2
 .مثل السكر والقطن والمطاط والبترول، المنتجات الصناعية والزراعية

حيث ال تكون البضائع ، عقود الصفقات ىوفيها يتم التداول عل :بورصة العقود -3
على تسمية لصنف متفق عليه  وإنما تجري المبادالت إما وفقاً لنماذج معينة أو بناء ،حاضرة

ذه تباع فيها عقود الصفقات التجارية للسلع غير الحاضرة بسعر بات أو بسعر معلق مسبقاً، وه
أي يسمح فيها بالبيع  ،على سعر البورصة في تصفية محددة، ويكون البيع فيها على المكشوف

على قدرته على تسليمها حين حلول أجلها، بفضل استمرارية السوق لمن يملك السلعة بناء. 

: مثل ،حيث يتم التداول فيها على السلع المعدنية النفيسة :فيسةبورصة المعادن الن -4
 .الذهب والفضة والبالتين و األلماس

حيث يتم تبادل العمالت فيها عن ، عوتعرف أيضا ببورصة القطَ: بورصة العمالت -5
 .طريق الصرف العاجل أو الصرف اآلجل

 ،ي بورصة العمالتالبورصات التي يتم فيها الصرف ه بأنن يمن خالل ما سبق يتبو
  . بورصة المعادن النفيسة إذا تم الشراء والبيع فيها على الذهب أو الفضةكذلك و

  : أما عن طرق تداول الصرف في البورصة
  :فان هناك طريقتين للتداول هما

 :Exchange)(بورصات التداول المباشر -1

ام في أماكن وهي عبارة عن أسواق تق ،والسوق الرسمية، وتعرف أيضا بالسوق المنظمة
ويتم التعامل ، حضور المتعاقدين للمكان أو من يقوم عنهم اويشترط فيه، معينة وأوقات معينة

                                                
: هـارون ، )23ص (كيـف تـتعلم البورصـة    : الخضـيري ، )3ص ( بورصة األوراق الماليـة : شلبي )1(

  ).26ص ( أحكام األسواق المالية
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وهي موجودة في مدينة ، بورصة نيويورك، ومن أمثلتها، فيها وفق نظم ثابتة ولوائح محددة
  .)1(نيويورك

   ):Over the counter (OTC)(بورصات التبادل عبر شبكات االتصال -2

ا ال بأنهوتتميز هذه البورصات ، رسميةالوالسوق غير ، منظمةالليها بالسوق غير ويطلق ع
، تتبع أنظمة وأساليب بورصات التداول المباشر فيما يخص قواعد أو ساعات أو أماكن التعامل

، ن هذه البورصات تتوالها بيوت السمسرة والشركات والتي تعرف بشركات الوساطةإحيث 
حيث يتم االتصال بين المتعاقدين من خالل شبكة كبيرة من ، ء العالمالمنتشرة في جميع أنحا

أو غيرها  ترنتنإلاطراف الحاسب اآللي أو شبكات أأجهزة االتصال القوية كالخطوط الهاتفية أو 
وبفضل هذه البورصات أصبح المتاجر يبيع ويشتري أي نوع من ، من وسائل االتصال السريعة
وهذا ما يفسر الكم الهائل من العقود ، تاجرة بها من أي بورصة شاءأنواع السلع التي يرغب بالم

  .)2(التي تدار من خاللها

صات التي تقوم على أساس التعامل عبر شبكة رواحدة من البو وتعتبر بورصة العمالت
سيتعامل مع هذا  نهإها في البورصة الدولية فئفعندما يبدأ المتاجر ببيع العمالت وشرا، االتصال
بشكل  ترنتنإلاأي بورصة التبادل عبر شبكة االتصال وعبر شبكة ، من البورصاتالنوع 
  .)3(خاص

كما أن غالبية عمليات الصرف األجنبي تجري وفق ترتيبات مؤسسية وخاصة فيما بين 
والوسطاء والمتعهدين المهتمين بتبادل العمالت األجنبية حيث تسود بشكل ، المصارف الكبرى

والتي ال تتبع أنظمة أو أساليب األسواق المعروفة ، (OTC)يةر النظامرئيس أسواق الجملة غي
  .)4(ا تقوم على وسائل االتصاالت المتاحةنهإبل ، فيما يخص قواعد أو ساعات  أو أماكن التعامل

ا ال تمتلك آليات للحد من بأنهبورصات التبادل عبر شبكة االتصال  ىولكن يؤخذ عل
، األسعار الذي يحدث نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب الحاد في خفاضالنااالرتفاع أو 

  .)5(بخالف ما هو عليه الحال في بورصات التداول المباشر

                                                
  ).51ص ( الفوركس: جالل، )94ص ( األوراق المالية وأسواق رأس المال: هندي )1(
  ).51ص ( الفوركس: جالل، )201ص (االستثمارات واألسواق المالية : معروف )2(
  ).52ص (الفوركس : جالل) 3(
  ).201ص (االستثمارات واألسواق المالية : معروف) 4(
أساسـيات  : هنـدي ، )51ص (الفـوركس  : جالل، )106ص (األوراق المالية وأسواق رأس المال : يهند) 5(

  ).44ص (االستثمار وتحليل األوراق المالية 
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وذلك بسبب طبيعة العمل ، كما أن القبض للعمالت وغيرها في هذه البورصات يتم تأخيره
روني من خالل لكتوهذا ما يجعل الصرف اإل، شبكات االتصال ىعتمد علتبهذه البورصات التي 

لعدم توفر شرط القبض في الحال وذلك لتأخر استالم البدلين  ؛هذه الشبكات يواجه مشكلة حقيقية
  .فيها

لكتروني يكون في بورصات التبادل طريقة تداول الصرف اإل أنومن خالل ما سبق يتبين 
  .بالعمالت سواء كان التداول بالذهب أو الفضة أو كان التداول، عبر شبكات االتصال غالباً
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  لكتروني للعمالتإلتعريف التداول ا

والذي يتم فيـه مبادلـة   ، لكترونيأحد أنواع الصرف اإل تللعمال يلكترونيعتبر التداول اإل
فيـتم   مبادلة الجنس من العمالت بجنسـه  ىمل عمليات التداول علتحيث تش، ىعملة بعملة أخر

ة الريال القطري من فئة العملة الورقية بريال مبادلة العملة بفئات مختلفة من العملة نفسها كمبادل
بالجنيـه   رأو مبادلة جـنس العمـالت بجـنس آخـر كالـدوال      ،قطري من فئة العملة المعدنية

  .)1(اإلسترليني

  :تعريف التداول في اللغة
 النـاس  بـين  األيـام  اهللا داول :يقالف ،لهؤالء تارة و لهؤالء تارة تجعل أي ،هي من داول

 األيـدي  تداولتو ،)2(} النَّاسِ بين نُداوِلُها ياماَأل وتلْك { :العزيز التنزيل وفي ،وصرفها أدارها
  .)3(مرة وهذه مرة هذه أخذته يءالش

  :لكتروني في االصطالح االقتصاديتعرف التداول اإل

لكترونية وفق مؤشرات أسعارها في تعاقب بيع العمالت باستخدام الوسائل اإل: "بأنهعرف 
  .)4("رصة الدوليةالبو

التداول للعمالت يكون فـي البورصـات الدوليـة وليسـت      بأنومن خالل التعريف يتضح 
سـعر   ألن، وأن األساس الذي يقوم عليه التداول هو معرفة مؤشرات أسعار العمـالت ، المحلية

 :والـذي يقصـد بـه   ، وهذا ما يعرف بسعر الصرف، البيع والشراء يتحدد وفق هذه المؤشرات
  . )5("أساسه يجري تبادل عملة معينة بعملة أخرى ىأو المعدل الذي عل السعر"

والتـي يقصـد    ،)6(وعمليات التداول ما هي إال عمليات للمتاجرة والمضاربة عبر البورصة
ويبيع عنـد توقـع انخفـاض     ،فيشتري المضارب عند توقع ارتفاع السعر، منها تحقيق األرباح

  .)7(السعر

                                                
  ).46ص (لكتروني للعمالت التداول اإل: لطفي) 1(
 ). 140(اآلية من  :سورة آل عمران) 2(

 ).1/304( المعجم الوسيط: وآخرون، أنيس) 3(

  ).43ص (للعمالت  اإللكترونيتداول ال: لطفي) 4(
  ).306ص ( موسوعة المصطلحات االقتصادية :هيكل )5(
  ).78ص ( في هذا البحثبتعريف المضاربة في البورصة وبيان حكمها  يقوم الباحثس) 6(
  ).2/678(أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة : آل سليمان )7(
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  لكتروني للعمالتالتداول اإل صور عقود

 عبرلكتروني تتم إالعمالت هي في حقيقتها عمليات صرف  ىلكتروني علإلالتداول ا
حيث يلجأ إليها بهدف تعويض الخسارة  ،وتعرف بعقود المضاربة على العمالت، البورصة

ر الصرف ال يمكن تثبيت أسعا هألنالناتجة من عمليات التجارة الفعلية نتيجة تغير سعر الصرف 
السريع لرؤوس األموال بين الدول دون عوائق أو  تقالالناكذلك يعمل هذا النشاط على ، عالمياً

  .)1(قيود عليها

 : ىلكتروني علي العمالت إلإلوتتنوع صور عقود التداول ا

 ):SPOT( العقد الفوري للعمالت: أوالً

كون أمام شاشات األسعار ي بأنحيث تستلزم من المضارب ، يةآلنابالمضاربة  ويعرف أيضاً
كما يمكنه من إجراء عدد كبير من ، دائما لكي يتمكن من إجراء البيع والشراء للعمالت بسرعة

ويعمد إلى مثل هذا العقد من توقع أن الثمن في السوق سيرتفع فهو  ،العمليات في اليوم الواحد
 ألن ؛وتستخدم في العمالت ،ثم إذا حصل توقعه باع وحصد الربح ،يشتري بالثمن السائد حالياً

  .)2(أسعارها ال يستقر لها حال مما يولد فرص الحصول على الربح خالل ساعات الدوام

ن اوهذ، ولكن يتم االستالم والتسليم للعمالت بعد يومين من تاريخ إنشاء عقد الصرف
والجمعة ، السبت و األحد في أوربا اعطلة رسمية للبورصات الدولية وهما يوم ان هما يومااليوم

  .)3(والسبت في الشرق األوسط

  :)FORWARD(العقد اآلجل للعمالت : ثانياً
اتفاقيـة بـين طـرفين    " وهـو ، أو عقد الصرف األمامي، ويسمى بعمليات الصرف اآلجلة

أو ورقـة ماليـة   ، واآلخر بائع بغرض شراء أو بيع سلعة معينة أو عملة معينة حدهما مشترٍأ
وبسعر متفق عليـه  ، حق يعرف بتاريخ التصفية أو تاريخ التسويةمعينة في تاريخ مستقبلي ال

  .)4("عند إنشاء العقد

                                                
   ،المضاربة علي العمالت: محمد) 1(

-Arabic-http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone
Namah/NMALayout&cid=1177155906919.  

  ).11ص (ارة الهامش تج: القري) 2(
  ).19ص (التعامل في أسواق العمالت الدولية : عبد العظيم) 3(
  ).488ص (المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر : حسن) 4(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone
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وسبب لجوء العاقدين إلى الصرف اآلجل هو ، بين شهر إلى ستة أشهرالمدة تتراوح حيث 
فإذا ارتفعت األسعار كان ، الحصول على الربح الناتج من الفرق بين سعري التعاقد ويوم التسوية

وإذا انخفضت كان الرابح هو المشتري و الخاسر هو  ،والخاسر هو المشتري، ائعالرابح هو الب
  .)1(البائع

ال يترتب على العقد تمليك وال تملك وال تسليم وال تسلم  أنهويستفاد من التعريف السابق 
  .)2(إلى يوم التصفية نفالثمن والمثمن مؤجال

  :)FUTURE(العقد المستقبلي للعمالت : ثالثاً

حدهما أن يسلم اآلخر وبواسطة أيفرض على ، لتزام قانوني متبادل بين طرفينا: "وهو
في مكان محدد وزمان محدد وبموجب  ،سلعة معينةكمية محددة من  ،وهو الوسيط طرف ثالث
  . )3("سعر محدد

أصل الهيكلية  فهما يتفقان في، هذا العقد ال يختلف في حقيقته عن عقد الصرف اآلجلو
العقود المستقبلية هي عقود نمطية بمعنى أن شروطها غير قابلة للتفاوض من  إال أن، والتأجيل

تتميز بالمرونة حيث يتم تشكيلها باالتفاق بين العميل  أما العقود اآلجلة فهي عقود، قبل العاقدين
  .)4(المستثمر وبين شركة الوساطة

  :)SWAPS(عقد مبادلة العمالت : رابعاً
عقد يتم ": بأنهوعرف  ،أو بالعقد الموازي للعمالت، التويعرف أيضا بعقد مقايضة العم

بين طرفين لشراء مبالغ محددة من العمالت األجنبية بعضها من بعض على أساس السعر 
  .)5("وبيع نفس المبالغ على أساس السعر اآلجل، يآلنا

ئها عقد بين طرفين، لبيع عملة بعملة أخرى بيعا حاالً، ثم إعادة شرا" :بأنهوعرف أيضا 
بالعملة األخرى نفسها، بشرط تأجيل تسليم العملتين إلى وقت الحق، بسعر صرف متفق عليه 

  .)6("وقت العقد، مماثل لسعر الصرف في العقد األول، أو مختلف عنه

                                                
لكترونـي للعمـالت   التداول اإل: لطفي، )204ص (بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي : البرواري) 1(
  ).19ص (في أسواق العمالت الدولية  التعامل: عبد العظيم، )72ص (
  ).488ص (المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر : حسن) 2(
  ).272ص (إدارة االستثمارات : مطر) 3(
  ). 79ص (لكتروني للعمالت التداول اإل: لطفي) 4(
  ).284ص (األسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة : حبش) 5(
    ). 2/1107(لتعامل في األسواق المالية المعاصرة أحكام ا:آل سليمان) 6(
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وقد ،  سعر الصرف في العقدين قد يكون واحداً ألن ؛والتعريف الثاني أشمل من األول
ا عقود كما ذكرنا هألنن اي يضعها العاقدتالشروط ال ىهذا إل ويرجع، يختلف عنه في العقد الثاني

  . سابقا غير نمطية

  :عقدين هما ىمل علتهذه المعاملة تش بأنومن خالل هذين التعريفيين يتضح 

في ) اليورو( بعملة أخرى مثل، مثالً) الدوالر(حيث يتم شراء عملة  :عقد صرف فوري •
  .الحال وبسعر الحاضر لهما

بالعملة ، )اليورو( حيث يتم شراء العملة المباعة في العقد األول :عقد صرف آجل •
 .على أن يتم االستالم والتسليم في وقت الحق، )الدوالر( األخرى

  :)(OPTIONSالعقد االختياري للعمالت : خامساً
وهو نوع يعتمد على خطط معينة لدخول السوق والخروج منها، ويتم تحديد نسبة الخسارة 

يتم تجهيز الخطط والدخول  أنهلها قبل بدء المضاربة، وأهم ما يميز هذا النظام التي يمكن تحم
وفي هذه النوعية من  ،بها إلى السوق، ويكون المضاربون في هذا المجال من الشركات الكبرى

مثل أسعار النفط أو أسعار الذهب  ،المضاربات يتم الربط بين أسعار الصرف ومتغيرات أخرى
  .)1(مثل القمح وغيره ،لعأو أسعار إحدى الس

قيام المشتري باالتفاق مع المصرف على العمالت تتمثل في  ىوصورة العقد االختياري عل
ويحق له أن يشتري العملة خالل هذه ، حق خيار عملة معينة وبسعر معين وخالل فترة معينة

ار ال يقع على فعقد الخي، بغض النظر عن السعر السائد في السوق ،الفترة بالسعر المتفق عليه
فالمعقود عليه هو االختيار ، وإنما هو حق مجرد يخول المشتري البيع والشراء، عين معينة

  .)2(نفسه

                                                
  ،المضاربة على العمالت: محمد) 1(

-Arabic-ArticleA_C&pagename=Zonehttp://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
9Namah/NMALayout&cid=117715590691  

  ).88ص (لكتروني للعمالت التداول اإل: لطفي) 2(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c
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  لكتروني للعمالتأحكام عقود التداول اإل

والمضاربة في البورصة تختلف ، لكتروني في حقيقته عقد مضاربة في البورصةالتداول اإل
كـب  نرت " :الموقع العالمي لالقتصاد اإلسالميولقد جاء على ، ه اإلسالميعن المضاربة في الفق

ـ  وبـين المضـاربة   ،عندما نخلط بين مفهـوم المضـاربة برسـمها الفقهـي     فادحاً خطًأ ي ف
عند غيـر   استخدام ذات التعبير في عمليات البيع في البورصة أحدث إشكاالً فعند ،)1("البورصة

يبحثون عن شروط عقد المضـاربة فـي الفقـه اإلسـالمي     المتخصصين الذين بدورهم راحوا 
  .)2( فهي المعروقليحاكموا عملية ال تمت بنوع صلة للمضاربة برسمها الف

ولتوضيح ذلك نذكر تعريف المضاربة في االصطالح الفقهي ثم تعريف المضاربة في 
  .ولكن قبل ذلك نذكر تعريفها في اللغة، البورصة

  :تعريف المضاربة في اللغة

ومنه ، )3(للتجارة  األرض إذا سار فيها ضرب في :فيقال، مفاعلة من ضربلمضاربة ا
  . )4( } ةالصال من تَقْصروا َأن جنَاح علَيكُم فَلَيس رضِاَأل في ضربتُم وِإذَا { :قوله تعالى

  :تعريف المضاربة في االصطالح الفقهي

  :ة نذكر منهاعرف العلماء المضاربة بتعريفات كثير

 الربح فيكون ،شرطا ما على بينهما الربح ويكون فيه ليتصرف غيره إلى المال دفع" :اأنه
  .)5("الربح لوجود تسبب أنه باعتبار وللمضارب ملكه نماء هألن ماله بسبب المال لرب
     

  .)6("بينهما مشترك والربح فيه ليتجر آخر بيد ماله بجعل مالك وكيلت: "ابأنهوعرفت أيضا 
  

اتفاق بـين طـرفين يبـذل    : "اأنهويمكن إجمال مفهوم المضاربة في الفقه اإلسالمي على 
على أن يكون ربح ، حدهما فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه في االتجار والعمل بهذا المالأ

و إذا لم تربح الشـركة  ، ذلك بينهما على حسب ما يشترطان من النصف أو الربع أو غير ذلك
                                                

  http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2048   : الموقع العالمي لالقتصاد اإلسالمي )1(
     .السابق نفسھ عجالمر )2(
 .)3/251( تاج العروس :الزبيدي، )4/2566( لسان العرب: ابن منظور )3(

 .)101(ية اآلمن  :سورة النساء )4(

 ).5/52( تبين الحقائق: الزيلغي )5(

 ).2/341( اإلقناع :الشربيني) 6(

http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2048
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الشـركة بينهمـا فـي     ألنصاحب المال غير رأس المال وضاع على المضارب جهده لم يكن ل
ا تكون على صاحب المال وحده وال يتحمل عامل المضاربة أنهأما إذا خسرت الشركة ف، الربح
  .)1("منها مقابل ضياع جهده وعمله شيئاً

  : (SPECULATION)تعريف المضاربة في البورصة

، إلى معنى واحد وهو التنبؤ والتوقـع  تصادي تنصرف أساساًإن المضاربة في المفهوم االق
ومن ثم تقدير فرص الكسب الغتنامها ، عملية التنبؤ ابتداء" :اأنهولذلك عرفت المضاربة على 

  .)2("واحتماالت الخسائر لتجنبها

بغيـة  ، هي المخاطرات بالبيع والشراء بناء على التنبؤ بتقلبات األسعار": وقد عرفت أيضا
  .)3("صول على فارق األسعارالح

المتعاملين في سوق الصـرف  حد أ ن كانإف ،ويطلق على الذي يعمل بالمضاربة بالمضارب
يتوقع ويتنبأ انخفـاض السـعر للعملـة التـي      أنهن ذلك يعني إاألجنبي مضارب على الهبوط ف

  .)4(يتوقع ارتفاعها  هنإمضارب على الصعود ف أنه أو، يضارب عليها

المضاربة في البورصة ما هي إال مخاطرة في عملية البيـع   بأنسبق يتضح ومن خالل ما 
  .ا تعتمد على التنبؤ والتوقعهألن ؛والشراء

هـذه  ، فالمضاربة في البورصة عبارة عن عملية بيع  أو شراء مبنية علي مخاطرة كبيـرة 
 بـأن فإذا توقع  ،المخاطرة ناتجة عن التوقع والتنبؤ الذي يبني عليه المضارب في شرائه أو بيعه

توقعـه  فإذا أصاب ، فربما يصيب توقعه وربما يخيب، فاشترى كميات منها، العملة مثال سترتفع
أمـا  ، بعد عمليه الشراء عملية بيع لهذه العمالت حتى يتحقق الربح لديه من فارق األسعار احتاج

  .طها الغرر الكبيرولهذا فالمضاربة هنا يحي، ن ذلك يؤدي إلي الخسارة حتماًإإذا خاب توقعه ف

  :قولين هما ىولذلك فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المضاربة في البورصة إل

هو ، ا من البيوع الفاسدةأنهو، عدم جواز المضاربة في البورصة ىذهب أصحابه إل: القول األول
  .)5(قول عدد كبير من العلماء المعاصرين

                                                
 .)19ص ( المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة :األمين) 1(

  ).37ص (المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر  :حسن )2(
 .)20ص ( المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة :األمين) 3(

 ).37ص ( المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر :حسن )4(

 ).65 ص( سواق العمالت الدوليةالتعامل في أ: عبد العظيم) 5(
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  :  )1(يأتيوعللوا ذلك بما 

لوجود القرائن التي تكشف ، في البورصة تدخل ضمن العقود الصورية ن المضاربةإ •
، أن اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين ال تتجه نحو انجاز عقد بيع حقيقي من آثاره التملك والتمليكب

وأن من هذه ، للسلع ففيها يتم السماح بالبيع وعقد الصفقات دون أن يكون المضارب مالكاً
وإنما ، يال يجري فيها تسليم أو تسلم حقيق هألن، حقيقياً وال شراء قياًالصفقات ما ليس بيعا حقي

 .فهي من البيوع الفاسدة، لة كلها تنحصر في قبض أو دفع فروق األسعارأالمس

والمقصود في عقود ، يبانوالمن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ إ •
أي مقصود بها التعاقد على المخاطرة ، ماليةالمضاربة بيع وشراء الخطر وليست األصول ال

 . الشديدة أو التراهن والقمار

ن جاءت في صورة بيع إمن المقامرة و ن المضاربة بهذه الصورة ال تعدو كونها نوعاًإ •
 .فصورة المضاربة هذه تنكرها الشريعة وال ترضاها، ا تعتمد على الصدفة والحظهألن ؛وشراء

مثل النجش والذي هو  ،من عدة أمور غير شرعيةن المضاربة في البورصة تتضإ •
ودليل تحريمه ما ،  )2("الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع ال ليشتريها بل ليغر بذلك غيره"

ن إحيث ، )3("النَّجشِ عن نَهىe  اللَّه رسوَل َأن: "روى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
 وكذلك النقصان بقصد الخداع أو التغرير ، الخداع والتغريرالنجش فيه زيادة في السلعة بقصد 

ثم التحكم في السوق برفع ، ن المضاربين في البورصة يقصدون حصر السلع في أيديهمإ •
، وهذا هو االحتكار المحرم شرعاً، وتحقيق األرباح الطائلة لهم والخسارة على غيرهم ،األسعار

، )4("خرها بقصد تحقيق الربح نتيجة تقلب األسعارأن يشتري السلع ويد:"حيث إن االحتكار هو
فهذه المضاربة ال ، )5("خَاطٌئ فَهو احتَكَر منِ" :قال أنه eودليل تحريمه ما روي عن النبي 

 .تجوز شرعاً

                                                
، )20ص ( المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة: األمين، )2/338( المجتمع اإلسالمي وفلسفته: العفيفي) 1(
 ).38ص ( المتاجرة بالهامش: شبير ،)593ص ( أسواق األوراق المالية: حمدأ

 ).39ص ( المتاجرة بالهامش: شبير )2(

مسـلم  أخرجه و، ) 6963ح  9/24ما يكره من التناجش : باب، الحيل: كتاب(حه أخرجه البخاري في صحي) 3(
 ).3893ح  5/5 سومه على وسومه أخيه بيع على الرجل بيع تحريم :باب، البيوع :كتاب(في صحيحه 

 ).39ص ( المتاجرة بالهامش: شبير )4(

 ).4206ح  5/56 األقوات في راالحتكا تحريم باب: باب، المساقاة: كتاب(أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(
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  .)1(جواز المضاربة في البورصة ىذهب أصحابه إل :القول الثاني
   :)2(يأتيوعللوا ذلك بما 

ن بين المضارإا تعد ضرورة اقتصادية حيث هألن ؛ة مشروعةالمضاربة في البورص نإ •
لكل مشروع  السبب الرئيس ألن ؛فيه يءوهذا ال ش، ال يهدفون سوى تحقيق األرباح الشخصية

 .  على اختالف األسعار والذي يعتمد دائماً، الربح هو اقتصادي والمحرك لكل عملية إنتاج

على معلومات صحيحة  نخفاض األسعار بناءها بارتفاع واالمضاربة التي يتنبأ صاحب إن •
هي مضاربة مشروعة ، ويؤدي خدمة نافعة في السوق ليستفيد شخصياً ،وحسابات وتحاليل دقيقة

 ؛تستند إلى حسابات ودراسات صحيحة وتعتمد على الصدفة والحظعالقة ال بالمقامرة التي ال  ال
على الحظ وحده دون أي خبرة سابقة أو  عقد الصفقات اعتماداً" بأنهالقمار يمكن تعريفه  ألن

 . )3("دراسة تحليلية

وفي ، االقتصاد اإلسالمي يأخذ في اعتباره وجود المخاطرة في المعامالت ويجيزه إن •
 كل تحريم يوجب ما الشرعية األدلة في فليس المخاطرة وأما" :ذلك يقول ابن تيمية رحمه اهللا

فالمخاطرة التي تشملها عمليات ، )4( "مخاطرة كل ايحرم لم ورسوله اهللا أن علم قد بل مخاطرة؛
 .األصل في التجارة المخاطرة ألن ؛المضاربة في البورصة ليست محرمة

وبعد هذا العرض لحكم المضاربة في البورصة وبيان آراء  أنه: راجحاً الباحث راهيوالذي 
في  بالعمالت المضاربة بأنالقول  الباحث ستطيعي، ن وحججهم فيما ذهبوا إليهيالعلماء المعاصر

، ا من العقود الصوريةهألنوذلك ، هي من العقود المحرمة وغير الجائزة شرعاً، البورصة
ا عدم تحقق شرط الصرف وهو هوتدخل فيها الكثير من المخالفات الشرعية والتي من أهم

  .والغرر والقمار، واالحتكار، ال يملك وبيع ما، التقابض في الحال

                                                
التعامل فـي أسـواق العمـالت    : عبد العظيم، )221ص ( تنظيم عقود االختيار في األسواق المالية: سودة) 1(

 ).48ص ( الدولية

بورصة األوراق المالية من منظور : البرواري، )221ص ( تنظيم عقود االختيار في األسواق المالية: سودة) 2(
 ).48ص ( التعامل في أسواق العمالت الدولية: ظيمعبد الع، )182ص ( إسالمي

 ).48ص ( التعامل في أسواق العمالت الدولية: عبد العظيم)3(

 ).532ص ( مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية: البعلي )4(
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 ألن ؛العمـالت  ىالذهب أو الفضة هو نفس حكم المضاربة عل ىاربة علكما أن حكم المض
  .)1(جميعها يتحقق به الصرف

المخالفات الشرعية التي تقع فيهـا   الباحث سيذكر حرمة هذه العقود فإن ىولزيادة التأكيد عل
   :آلتيكاوهو 
  :)2(الفوري علي العمالتالعقد  :أوالً

عبر البورصة ال يتحقق فيهـا القـبض    العمالتارة العمليات الفورية في تج أنالواضح من 
فـي   آلنايوجد حتى  حيث ال، يحتاج إلى يومين حتى يستطيع قبض المبلغ فعلياً فالمتاجرالفوري 

 أوض لمـدة يـومين   ابتسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد بل يتأخر التق أوض بالبورصة تقا
لمدة يومين يعني أن التقـابض الفـوري غيـر    تأخر التقابض الفعلي في عملية الصرف و، أكثر

  .)3(البورصة عبرموجود في العمليات الفورية 
يعتبر من العقود المحرمة وال يجوز صرف العمالت مـن   هذا العقدفإن  ما سبق وبناء على

  .التقابض في المجلسمن  وذلك لخلوه ؛خاللها
  :اآلجل للعمالتالعقد : ثانياً

هذا العقد فيه عدة أمور محرمـة والتـي    بأنعمالت يتضح من خالل تعريف عقد اآلجل لل
  :منها
  .)4(وهذا هو بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه، يتم فيه تأجيل الثمن والمثمن أنه •
ن تأجيل التقابض هو السمة إهذا العقد فيه إخالل بشرط التقابض في الحال حيث  •

  .)5(ريمهوهذا هو الربا المجمع على تح، الرئيسة لهذه العقود

                                                
وهذا الذي يرجحه الباحث هنا ال ينطبق على المضاربة على األسهم والسندات وغيرها من السلع األخرى  )1(

وهو ، وهو ما يحتاج إلى دراسة وزيادة بحث، فقد أجازها بعض العلماء وحرمها آخرون، الذهب أو الفضةغير 
 .ليس من مجال هذا البحث

 - علي العمالت ةالفوريالمضاربة عقد  - بجواز المضاربة في البورصة بجواز هذا العقد ونوقد ذهب القائل )2(
ن امتداد التقابض إلى يومين هو إ: وحجتهم في ذلك، خرىمع أنهم يحرمون عقود المضاربة على العمالت األ

ولكن يمكن الرد ، ألنه من قبيل العرف الدولي المستقر لمعنى الفورية، الحكمي لمجلس العقد دمن قبيل االمتدا
نه ال يخلو من ممنوعات شرعية كصورية العقد أفي نظرهم إال  ن كان العقد جائزاًإبأنه و، على ما ذهبوا إليه

  .البورصة سابقاالعمالت في  ىرها من األمور التي بيناها في سلبيات المضاربة علوغي
  ).35ص ( حكم الشرع في البورصة: غزال، سليم) 3(
  ).132ص (اإلجماع : ابن المنذر )4(
حكم الشرع في : غزال، سليم ،)966ص ( أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة :آل سليمان )5(

  ).35ص (البورصة 
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مما يجعل المدة ، هذه العقود تعطى للعاقدين حق تأجيل موعد التصفية إلى موعد آخر •
 أنه tأبي هريرة لما روي عن  عنه؛ والغرر منهي، )1(مجهولة وغير معلومة وهذا فيه غرر

  .)2("عن بيعِ الْحصاة وعن بيعِ الْغَررِ eنَهى رسوُل اللَّه ": قال

  : المستقبلي للعمالتلعقد ا: ثالثاً

في عدم الجـواز   نفسه ا تأخذ الحكمنهإلذلك ف، هذه الصورة شبيهه بالتي قبلها كما بينا سابقاً
  . )3(علمأواهللا 
  :مبادلة العمالتعقد : رابعاً
  :يأتيما  ىوذلك الشتماله عل ؛إن هذا العقد من العقود المحرمة 

 .لبدلين في العقد الثانيوذلك من خالل تأجيل استالم ا، ربا النسيئة •

وذلك من خالل بيع العملة المشتراه في العقد األول ، المجمع على تحريمه، بيع دين بدين •
حدهما ما باعه في العقد أأن يشتري  ىالعاقدين دخال فيه عل ألن ؛آجالً بالعملة األخرى بيعاً

 .األول بيعا آجالً

 ألن ؛لثاني شرط في العقد األولالعقد ا بأنن يومن خالل بيان صورة هذا العقد يتب •
وهذا ، آجالً حدهما من اآلخر ما باعه في العقد األول بيعاًأالعاقدين دخال فيه على أن يشتري 

: eوقد قال رسول اهللا، )4(لما دخله من الربا وبيع الدين بالدين ؛الشرط محرم لمخالفته كتاب اهللا
 كتَابِ يف لَيس شَرط من كَان ما اللَّه كتَابِ يف لَيستْ شُروطًا ونيشْتَرِطُ َأقْوامٍ باُل فَما بعد َأما "

اللَّه زلَّ عجو وٌل فَهاطب ِإنو اَئةَ كَانم طشَر تَابك قُّ اللَّهطُ َأحشَرو ثَقُ اللَّه5(." َأو( 

  :االختياري للعمالتالعقد : خامساً
  :تيوذلك لآل، عقود االختيار للعمالت من العقود المحرمة ىلمضاربة علا بأنمما سبق يتضح 

 .وهذا مخالف لشرط التقابض في الصرف، بل وتأجيل العقد نفسه، فيه تأجيل البدلين •

ن فيه اشتراط الخيار للصرف وهذا مخالف لشرط الصرف الذي يقضي بخلو الخيار إ •
 .عن الصرف

                                                
  ).204ص (بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي : البرواري)  1(
  )14ص (سبق تخريجه ) 2(
  ).35ص (حكم الشرع في البورصة : غزال، سليم، )80ص (للعمالت  يلكترونالتداول اإل: لطفي )3(
  ).1110ص ( أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة :آل سليمان) 4(
 ).2852ح 4/214  ،إنما الوالء لمن اعتق: باب، العتق: كتاب(في صحيحه أخرجه مسلم  )5(

  



     
 

 8484  

وليس علي سلعة  حق مجرد لشراء أو بيع،عن في هذا العقد عبارة  المعقود عليهن إ •
وقد نهى ، ال يملك ما سانإلناوهذا فيه بيع ، ن العمالت المذكورة إنما هي رمز فقطإو، معينة

 من يسألني الرجل يأتيني فقلت e اهللا رسول أتيت :قال حزام بن حكيم نفع،  ذلك eرسول اهللا 
  )1("عنْدك لَيس ما تَبِع ال :"الق أبيعه ثم السوق من له أبتاع عندي ليس ما البيع

                                                
  ).17ص (سبق تخريجه ) 1(
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  حقيقة الصرف بنظام الهامش 

انتشرت نتيجة لتوسع  والتي، البورصةمعامالت معاملة من تعتبر المتاجرة بالهامش 
العالمية والشركات االستثمارية والسماسرة في جميع  المصارفلكتروني بين عمليات االتصال اإل

  .أنحاء العالم

ال بد من معرفة حقيقة المتاجرة ، لكتروني بنظام الهامشولمعرفة حقيقة الصرف اإل
  :يتآلكاوهذا ما سنتحدث عنه ، بالهامش أوالً

  ):Trading on The Margin(تعريف المتاجرة بالهامش : أوالً
 يفالتعرف على المعنى الكل، والهامش، المتاجرة بالهامش تتكون من كلمتين هما المتاجرة

  .ةمعرفة كل كلمة على حد ىللمتاجرة بالهامش يحتاج إل
 :معنى المتاجرة

، ويقصد بها البيع والشراء، تاجرةتاجر م :فيقال، مصدر من الفعل تاجر :المتاجرة في اللغة
  .)1(والتاجر هو الذي يبيع ويشتري

  

  .)2(فهي تقليب المال لغرض الربح: أما في االصطالح
  

  Margin) :  (معنى الهامش
  )3(هو حاشية الكتاب: الهامش في اللغة

  

  :عرف بتعريفات كثيرة منها :والهامش في اصطالح المعامالت المعاصرة

المستثمر ويقرر استثماره كجزء من كامل مبلغ يرغب في استثماره  المبلغ الذي يملكه"
  .)4("حيث سيقوم باقتراض المبلغ الذي يحتاجه من المؤسسات التمويلية أو البنوك

حد أواقتراض ما ينقصه من ، نسبة المبلغ الذي يدفعه المستثمر من حجم الصفقة:"أو هو
  . )5("البنوك

                                                
  ).10/278(تاج العروس : الزبيدي) 1(
  ).1/160(التعاريف : المناوي) 2(
  ).7/466(تاج العروس : الزبيدي) 3(
  ).49ص (مبادئ االستثمار : حردان) 4(
  ).65ص (مبادئ االستثمار : صيام) 5(
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الذي يضعه المستثمر على أساس أن يقترض المبلغ المبلغ النقدي " :بأنهوعرف أيضا 
  .)1"(اإلضافي إلكمال العملية من المصادر الخارجية

أو  المصرف ىالهامش هو مبلغ يضعه المستثمر لد بأنومن خالل ما سبق يتضح 
ويتوقف عليه القرض الذي سيقترضه إلكمال المبلغ الذي يحتاجه للمتاجرة فربما ، السمسار

  .)2(غ الموضوع أو ضعفين أو أكثر من ذلك يقترض ضعف المبل

  : تعريف المتاجرة بالهامش
  :عرفت المتاجرة بالهامش بتعريفات كثيرة منها

من المال واقتراض جزء آخر منه من السمسار الذي يتعامل معه  دفع المشتري جزءاً"
اق المالية مقابل فائدة شهرية عليه لشراء كمية أكبر من األوراق المالية ثم رهن هذه األور

  .)3("لدى السمسار كضمان للقرض ةالمشترا

اقتراض مبلغ من المال من أحد البنوك أو مؤسسات االقتراض : "ابأنه أيضا توعرف
بهدف المضاربة ، المتخصصة إلكمال ما ينقص المستثمر لشراء األسهم أو السندات أو العمالت

  .)4("ليستفيد من ارتفاع األسعار
  :رة بالهامشأركان المتاج: ثانياً

  :للمتاجرة بالهامش أركان البد من اجتماعها كي تتم هذه المعاملة وهي
  ): العميل(المستثمر -1

 :بأنهوقد عرف ، المستثمر هو الذي يقوم بعملية الشراء

الذي يملك مبلغا من النقود ويرغب في استثماره مع مبلغ آخر مقترض من السمسار أو "
  .)5("ى بقصد تعظيم الربحالبنك أو أية مؤسسة استثمارية أخر

  :)6(هي والمستثمر في المتاجرة بالهامش يجب عليه القيام بخطوات لكي تتم عملية المتاجرة
  

                                                
  ).250ص (االستثمار باألسهم والسندات : جابر) 1(
  ).8ص (المتاجرة بالهامش : السعيدي) 2(
  ).188ص (بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي : البرواري) 3(
  ).65ص (مبادئ االستثمار : صيام) 4(
ـ  : الخضيري، )30ص (التكييف الفقهي للوقائع المستجدة : شبير) 5( ي األسـواق الماليـة   المتاجرة بالهـامش ف
  ).79ص(
  ).17ص (األحكام الشرعية لتجارة الهامش : الشريف) 6(
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  . حساب الهامشن يقوم بفتح حساب لدى السمسار أو البنك ويسمى أ •

ها عن طريق ئشرافي أن يقوم بإيداع جزء من قيمة العقد أو العقود التي يرغب  •
حيث تختلف هذه النسب من نوع آلخر ومن شركة سمسرة  ،المتفق عليهالسمسار بحسب النسب 

  .ألخرى

  :المؤسسة الممولة -2
وهي التي تقوم بعملية اإلقراض للمستثمر من خالل الوسيط أو السمسار حيث يكون هذا   
أو  ،تقليدياً مصرفاًًوقد تكون المؤسسة الممولة ، كبر من المبلغ الذي يدفعه المستثمرأالقرض 
  .  )1(وقد تكون شركة أو مؤسسة استثمارية، اًإسالمي

 ):الوسيط المالي(السمسار  -3

وهو عنصر رئيس لربط المستثمر ، يتميز عقد المتاجرة بنظام الهامش بوجود السمسار
ويقوم بتنفيذ ، حيث يعتبر السمسار وسيط بين صاحب السلعة وبين المستثمر، بالمؤسسة الممولة

مقابل  ترنتالناعن المستثمر عن طريق الهاتف أو الفاكس أو أوامر البيع والشراء الصادرة 
و يشترط السمسار على المستثمر بقبول القرض الالزم إلتمام عملية المتاجرة ، عمولة محددة
  .)2(بعدما يضع المستثمر عنده رصيد محدد يعرف بحساب الهامش، بنظام الهامش

                                                                                                                                                                      :الهامش -4
  :)3(ن همايويبقى أن نذكر أن للهامش نوع، سبق لنا تعريف الهامش

الحد األدنى الذي يشترط أن يدفعه المشتري من ماله الخاص عند  وهو: الهامش المبدئي
بة معينة كأربعين في المائة أو الشركات بنس المصارفويحدد هذا الهامش لدى ، إرادة الشراء

  .ويدفع هذا الهامش المبدئي قبل تنفيذ الصفقة، ًمثال

أو السمسار من العميل لتغطية النقص في  المصرفوهو ما يطلبه  :الهامش الوقائي
   .الهامش االبتدائي في حال نزوله عن النسبة المقررة

                                                
   .)5ص (تجارة الهامش : القري، )18ص (المتاجرة بالهامش في األسواق المالية : الخضيري) 1(
ص (المتاجرة بالهامش في األسـواق الماليـة   : الخضيري، )106ص (التداول االلكتروني للعمالت : لطفي) 2(

18 .(  
، )14ص (المتاجرة بالهامش : السعيدي، )2/688(أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة : آل سليمان) 3(

  ).7ص (األحكام الشرعية لتجارة الهامش :الشريف
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  :القرض -5
عن طريق السمسار لكي يتمكن من  وهو مبلغ من المال تقدمه المؤسسة الممولة للمستثمر

كبر من أويكون القرض ، وربما تقوم شركات السمسرة بتقديم هذا القرص، المتاجرة بالهامش
  .)1(الهامش المبدئي غالباً

  :الرهن -6
حيث يقوم السمسار برهن هذه السلع حتى ، مر كضمانثهو رهن السلع التي اشتراها المست

ففي كال الحالتين يجب عليه أن يدفع ، ستثمر وقد يخسرفقد يربح الم، تنتهي الصفقة بالكامل
أما في ، ولكن في حال الربح يقوم السمسار برد ما بقي للمستثمر من رصيد، العمولة المشترطة

ن لم يتم ذلك يقوم السمسار ببيع ما رهنه إيطالب المستثمر بتعويض الخسارة ف نهإحالة الخسارة ف
  .  )2(وبدون إذن المستثمر

 :)األجرة( ،العمولة -7

فكل عملية ، ويقصد بها األجرة التي يأخذها الوسيط من المستثمر مقابل قيامه بمعاملة معينة
فقد تأخذ العمولة ، بيع أو شراء تتم يأخذ عليها الوسيط أجرة محددة  تختلف من شركة ألخرى

من وسيط  و هذا يختلف، كمبلغ مستقل همن المستثمر كنسبة محددة من قيمة الصفقة أو قد تأخذ
  .)3(ةإلى آخر تبعا للسياسة المالية التي يتبعها كل وسيط على حد

  

هناك أجرة أو عمولة يأخذها الوسيط أو الشركة الممولة على تبيت العقود إذا أن كما 
أو المؤسسات االستثمارية تفرض  المصرففان ، استمرت الصفقة ألكثر من يوم واحد ولم تغلق

  .)4(دعمولة على هذا البيات للعق
  

تتنوع حيث ، صور الصرف بنظام الهامشوبعد عرض حقيقة المتاجرة بالهامش نذكر 
  :ىصور الصرف فيها إل

                                                
  ).11ص ( المتاجرة بالهامش: السعيدي، )100ص ( المتاجرة بالهامش في األسواق المالية: الخضيري) 1(
  ).17ص ( كام الشرعية لتجارة الهامشاألح: الشريف) 2(
  ). 33ص (المتاجرة بالهامش : شبير) 3(
  ،تجارة العمالت بنظام الهامش :السبهاني )4(
-80fb-4d24-e7a2-spx?pg=1a1e21a1http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.a

84173cbbeea7  

http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.a
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  :الصرف بالعمالت بنظام الهامش -1

والجزء اآلخر يدفع من قبل ، أساس دفع جزء من قيمتها نقداً ىشراء العمالت الدولية عل"
ليرتفع سعرها  تظارالناذي عليه المستثمر ال ىالسمسار أو المؤسسة الممولة كقرض عل

  ."ليستفيد من فرق السعرين

   :وأهم العمالت الدولية التي تستخدم في هذه المتاجرة هي
والجنيه اإلسترليني البريطاني ، )EUR(واليورو األوروبي ، )USD(األمريكي الدوالر

)GBP( ، والفرنك السويسري)CHF( ، يبانالياوالين )JPY( ،ًعامل بغير هذه ما يتم الت وقليال
  .العمالت

أو العكس أي شراء الفرنك ، يتم شراء الدوالر األمريكي بدفع الفرنك السويسري فمثالً
ويتم الربح باستغالل الفروق الطفيفة بين أسعار ، السويسري بدفع الدوالر األمريكي مقابله

هائلة عندما  ولكنها تتحول إلى أرباح ،تاوقغلب األأوهي فروق طفيفة بسيطة بين ، العمالت
وهذا ما يفسر اندفاع الكثير لشراء كميات كبيرة من ، يتم بيع وشراء كميات كبيرة من العمالت

  .)1(العمالت وبيعها بنظام الهامش
  :الصرف بالذهب أو بالفضة بنظام الهامش -2

هذا وقد يتم المتاجرة بالذهب أو الفضة بنظام الهامش بنفس طريقة المتاجرة بالعمالت بنظام 
قل من المتاجرة بالعمالت وتعرف أا تحدث هذه المتاجرة في البورصة بنسب نهإحيث ، امشاله
  :ابأنه

والجزء اآلخر يدفع من ، أساس دفع جزء من قيمتها نقداً ىشراء الذهب أو الفضة عل"
ليرتفع سعرها  تظارالناالمستثمر الذي عليه  ىقبل السمسار أو المؤسسة الممولة كقرض عل

  .)2("ق السعرينليستفيد من فر
أو على الذهب أو الفضة بنظام الهامش ، العمالت ىويمكن أن نجمل صورة المتاجرة عل

  :يأتيبما 
 ،أو غير ربوي، جزء منه بقرض ربويأو الذهب أو الفضة بثمن ممول ، شراء العمالت

 حيث يدفع المشتري جزءاً، أو من غيره، يحصل عليه المشتري من السمسار الوكيل في الشراء
على  ويكون قرضاً، والباقي يدفعه السمسار أو غيره من ماله، وهو المسمى بالهامش، من ماله
  .)3("المشتري

                                                
  ). 17ص (المتاجرة بالهامش : شبير، )57ص (الفوركس : جالل) 1(
  .)12ص (األحكام الشرعية لتجارة الهامش : الشريف، )18ص (المتاجرة بالهامش : شبير) 2(
  ).2/694(أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة : آل سليمان) 3(
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  حكم الصرف بنظام الهامش

أو على ، العمالت ىالمتاجرة عل بعد عرضنا السابق لحقيقة المتاجرة بالهامش ولصورة
الصرف بنظام الهامش هو من العقود  أنبللباحث  يتبين، الذهب أو الفضة بنظام الهامش

األستاذ الدكتور حمزة بن : منهم نيالعلماء المعاصركثير من  وهذا ما ذهب إليه، االمحرمة شرع
، )3(واألستاذ الدكتور محمد عثمان شبير، )2(والدكتور شوقي احمد دنيا، )1(حسين العفر الشريف

  . )4(لدين القرة داغيالدكتور أحمد محي الدين أحمد والدكتور على محي ا

  :وأهم المخالفات التي تقع في هذه العقود هي
 

، )5(يقدمه السمسار للمشتري ووجود ذلك يبطل العقد ربوياً يتضمن في صلبه قرضاً نهإ -1
قرض، والسمسار يستفيد من هذا  أنهأن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على : ووجه ذلك

 :)6(القرض فائدة مشروطة من جهتين

يشترط على العميل أن يكون شراء العمالت وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار  أنه  :ىاألول
  .من عموالت البيع والشراء

العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من  ىيبيع العملة إل أنه :والثانية
  .فروق األسعار بين البيع والشراء

العمالت يقدم السمسار القرض لتمويل شراء عمالت بيع  فيف، خلوه من القبض الفوري -2
للعميل، بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها  هذا القرضأجنبية، وهو ال يسلم 

  مؤجل، وهذا بقرضعمالت أخرى، فيكون على أحسن األحوال كما لو باعه العملة األجنبية 
 .)7(ينافي شرط التقابض في الصرف

                                                
  .)26ص (األحكام الشرعية لتجارة الهامش : شريفال) 1(
  ).18ص (المتاجرة بالهامش : دنيا) 2(
  ).53ص (المتاجرة بالهامش : شبير) 3(
  )1/164( 7العدد، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) 4(
  ).18ص (المتاجرة بالهامش : دنيا) 5(
  .المرجع السابق نفسه) 6(
  http://www.shubily.com/index.php?news=46، المتاجرة بالعمالت: الشبيلي) 7(

http://www.shubily.com/index.php?news=46
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ضة ووعقد معا، تبرع وهو القرض ين هما عقدعقدهامش تجمع بين ن المتاجرة بنظام الإ -3
عن عبـد اهللا  فقد ورد ، )1(وهذا منهي عنه ،فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهو البيع والشراء

 وال وبيـع  سـلَفٌ  يحـلُّ  ال" :eقال رسول اهللا : قال أنه بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
وقد علـل الفقهـاء حرمـة    ، )2("عنْدك لَيس ما بيع وال، يضمن لَم ما رِبح الو، بيعٍ في شَرطَانِ

مـن البيـع فـال    ثالزيادة في القرض الممنوعة قد تستتر في زيادة  بأن، الجمع بين السلف والبيع
، )3(مع أن المقصود فيها الزيادة في ثمن القـرض ، تظهر مرتبطة بالقرض وإنما تربط بثمن البيع

ـ  والبيع؛ السلف بين الجمع e النبي حرم:"وهذا المعنى ذهب إليه ابن تيمية رحمه اهللا فقال  هألن
  .)4("القرض ألجل البيع في حاباه وباعه أقرضه إذا

الذي هو زيـادة   رسوم التبييت وذلك من خالل، مل على الربا الصريحتهذه العقود تش نإ -4
 .)5(  }الربا وحرم الْبيع اللَّه وَأحلَّ { :وتعالى انهسبحفقد قال ، على مبلغ القرض

ن هذه المعاملة تؤدي إلى التغرير بكثير من البسطاء وقليلي الخبرة بقصد جـذبهم إلـى   إ -5
فيقبلون على هذه المعاملة ، التعامل والتحايل على مدخراتهم بالدعاية المضللة واألساليب الملتوية

عون فريسة للمضاربين الماهرين فتسلب أموالهم وتزيد آالمهم فيق، مدفوعين بوهم الكسب السريع
 .)6(وحسرتهم

وهذا معناه أن المتاجرة ، )7(ن جوهر التعامل بالمتاجرة بالهامش مضاربة عبر البورصةإ -6
المتاجرة بالهامش تأخذ نفس حكم المضاربة في البورصة من عدم الجواز لوجود أمور مخالفـة  

 .ال يملك وبيع ما، للشرع كصورية العقد

يولد المزيد من المضار والمخـاطر سـواء    هن هذا الشراء باعتبار ما ينجم عنه ومآالتإ -7
وذلك من خالل ما يحدثه من هزات اقتصادية عنيفـة   ؛على بعض أطرافه أو على المجتمع ككل

ــغ األضــرار باالقتصــاأتلحــق    .)8(شــرعا القــومي وهــو بــذلك يصــير مرفوضــاً دبل
                                                

  ).2/695(أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة : آل سليمان) 1(
، )1234ح 2/515ما جاء في كراهية بيع ما لـيس عنـدك   : باب، كتاب البيوع(أخرجه الترمذي في سننه ) 2(

  ).2/146(وحسنه اإلمام األلباني في مشكاة المصابيح ، )6671ح 2/178(حمد في مسنده أاإلمام  وأخرجه
  ).23ص (تجارة الهامش : القري) 3(
  ).29/334(مجموع الفتاوى : ابن تيمية) 4(
  ).275ص (اآلية من : سورة البقرة) 5(
  .)31ص (األحكام الشرعية لتجارة الهامش : الشريف) 6(
  ).428ص (ق األوراق المالية أسوا: حمدأ) 7(
  ).18ص (المتاجرة بالهامش : دنيا) 8(
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FOREX)1(حقيقة الفوركس 

م عندما فشل نظام تثبيت سعر صرف الدوالر مقابل 1973العام  ىيرجع سوق الفوركس إل
السماح لسعر  ىبمعن، ر الصرفنظام تعويم سع ىوالذي جعل الكثير من الدول تتوجه إل، الذهب

 المصارفمع االحتفاظ بإمكانية تدخل  ،الصرف العملة أن يتغير حسب العرض والطلب
ونتيجة لتعويم ، اقتصاد الدولة ىالعملة إذا أصبحت تحركاتها خطيرة عل ىالمركزية للسيطرة عل

بح سعر للعرض والطلب وأص سعر صرف العمالت أصبحت العملة سلعة تتحدد قيمتها طبقاً
 يتيجة للتطور الكبير فون، مستوي الدولة االقتصادية والنمو القائم بها ىصرفها يعتمد عل

تكنولوجيا االتصاالت في العقدين األخيرين أصبحت مهنة تاجر العمالت التي كانت تحاط بهالة 
ترنت الذي ساعد على انضمام مضاربين نإلفي متناول الجميع خاصة مع ظهور ا، من السرية

 ىعل د من جميع أنحاء العالم إلى سوق العمالت بعدما كان االتجار في العمالت مقصوراًجد
  .)2(االحتكارية المصارف

   :تعريف الفوركس
  :الفوركس في اللغة

eign Forجـاءت مـن الحـروف األولـى مـن      جليزيةالناالفوركس كلمة أصلها باللغة 

change MarketEx ، 3( سوق العمالت األجنبيةوتعنى(.  

   :لفوركس في االصطالحا

وإنما ، للفوركس في االصطالح االقتصادي المعاصر اًومانع شامالًً اًتعريف يجد الباحثلم 
والتي تختصر ، معظم التعريفات هي تعريفات ناتجة عن الترجمة الحرفية للجملة السابقة

  .التعريف على سوق العمالت

                                                
ن ولك، وذلك للتشابه الكبير بينهما، لقد أطلق بعض الباحثين اسم الفوركس على المتاجرة بنظام الهامش) 1(

  : اآلتية فضل فصل كل واحد منهما في مطلب مستقل وذلك لألسباب الباحث
وخاصة الفوركس الذي كثر تلفظ الناس ، وكثرة سؤال الناس عنهما أهمية كل منهما في ظل انتشارهما -1

 .به والسؤال عن حكمه لكثرة دعايته اإلعالمية

ألنه يشتمل على التداول باألسهم والسندات والعمالت  ؛ن المتاجرة بالهامش أشمل من الفوركسإ -2
  .العمالت غالباًأما الفوركس فقد اقتصر التداول به على ، والذهب والفضة وغيرها من السلع

  ).32ص (الفوركس خطوة بخطوة : المتداول العربي) 2(
  ).4ص (تعرف على الفوركس بسهولة : الدليل السريع لتجارة الفوركس) 3(
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لخاصة بالفوركس وبعض الكتب لكترونية االمواقع اإل ىعل الباحث ومن خالل اطالع
  :بأنهالتي تصدرها هذه المواقع يمكن تعريف الفوركس  لكترونيةاإل

 االتصـال  العمالت في بورصاتها الدولية بنظام الهامش من خـالل وسـائل  بالمضاربة "  
  "لكترونيةاإل

هذا وتتم المضاربة بالعمالت في بورصة العمالت األجنبية والتي تعرف أيضا بسوق 
ليس لديه مركز وليس لديه مكان معين تمارس فيه  نهإحيث ، س أو سوق تداول العمالتالفورك

، أو الهاتف حول العالم ترنتنإلامئات المواقع المتصلة فيما بينها بشبكات  نهابل مك، المتاجرة
كما يعد سوق الفوركس ، )OTC(مباشرالأي أن الفوركس يتم من خالل بورصات التداول غير 

حيث ، )1(بثالثة تريليون دوالر في العالم حيث يقدر حجم التداول فيه يومياً سرع نمواًاألكبر و األ
فيبدأ التداول فيه يوم  ،ولمدة خمسة أيام في األسبوع ساعة يومياً )24(تتم المضاربة فيه خالل 

األحد الساعة العاشرة مساء 2( .وينتهي يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء(   

 :بالمتاجرة بالهامشعالقة الفوركس 

المتاجرة بالعمالت تحتاج إلى مبالغ كبيرة لتحقيق الربح فيها من خالل االستفادة من فروق 
لذلك حرصت ، وهذه المبالغ قد ال تتوفر لدى المستثمر، األسعار عند بيع أو شراء العمالت

اجر بخمسة فمن أراد أن يت، شركات الفوركس على توفير هذه المبالغ من خالل نظام الهامش
وال تتوفر لديه هذه المبالغ فمن خالل نظام الهامش يستطيع أن يودع مائة ، ماليين دوالر مثالً

  .على المستثمر على أن يعتبر الباقي ديناً، ألف دوالر فقط

ال يمكن  أنهالمتاجرة بالهامش هي إحدى أنظمة الفوركس و بأنومن هنا يمكن القول 
  .وركساالستغناء عنها لدى شركات الف

  :)3(وينقسم الهامش في الفوركس إلى
  :) (Used marginهامش مستخدم

المبلغ المقتطع من حساب المستثمر والذي يقدم وهو ، ويعرف أيضا بالهامش المحجوز
فإذا انتهت الصفقة تقوم ، من الصفقة تهاءالنالشركة الوساطة كعربون مسترد ليتم حجزه حتى 

  .اب المستثمر سواء ربحت الصفقة أم خسرتالشركة بإرجاع هذا المبلغ إلى حس
  

                                                
ويبدو ذلك االختالف لعدم وجود إحصائيات رسمية  ، تريلون وقبل غير ذلك) 5(وقيل إن حجم التداول فيه ) 1(

  .http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/details/45 ،الفوركس سوق العمالت: المتداول العربي، لحجم التداول
  ). 48ص (الفوركس : جالل) 2(
  ).31ص (المرجع السابق نفسه ) 3(

http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/details/45
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  :)Usable margin(الھامش المتاح 

وهو أقصى ، وهو المبلغ الذي يتبقى في حساب المستثمر بعد اقتطاع الهامش المستخدم منه 
  .مبلغ يسمح بخسارته في الصفقة
هامش ويبقى ال، الخسارة ال يتم خصمها إال من الهامش المتاح بأنومن خالل ما سبق يتبن 

ولكنه يعود لحساب ، غير موجود أصالً أنهبل سيخرج من حساب الصفقة و ك، المستخدم كما هو
  .تهاء من بيع السلعةنالالمستثمر بعد ا

   :)1(مثال ذلك
فسيتم الدخول ، دوالر مثالً) $1000(لدى شركة الوساطة بقيمة اًفلو وضع المستثمر رصيد

دوالر  ). $000,100(ويضاف إليها، مستخدم دوالر فقط كالهامش) $100(في أول صفقة بـ
  .دوالر كهامش متاح) $900(ويبقى في حسابه ، من قبل شركة الوساطة كقرض

  :ولذلك وضعت معادلة تعبر عن ذلك وهي

  .)2(الهامش المستخدم –الرصيد = الهامش المتاح 

  .)3(طريقة المتاجرة بالفوركس
حيث يمكن ، أو الهاتف ترنتنإلابشبكة المتاجرة بالفوركس تعتمد علي اتصال المستثمر 

  :يأتيتلخيص طريقة المتاجرة بما 
  . يقوم المستثمر باختيار شركة وساطة تتناسب مع أهدافه وإمكانيات التعاقد معها -1

  

، ثم يقوم بتسجيل معلوماته الشخصية، تلك الشركة ىثم يقوم المستثمر بفتح حساب لد -2
  .من المال ليقوم باستثماره ويودع مبلغاً

وبعضها ال يسمح بإيداع مبلغ  ، دوالر فقط) $100(الشركات تسمح بإيداع  فبعض
 ) $2000(أقل

وهذا عن ، باقي المبلغ الذي يحتاجه إلتمام الصفقةتتكفل الشركة بإقراض المستثمر  -3
ويعرف نسبة القرض الذي تقدمه تلك الشركات ، طريق نظام الهامش الذي تحدثنا عنه سابقاً

  ).Leverage(ة بالرافعة المالي
وأراد المستثمر أن يودع مبلغ ) 1:100 (تقدم رافعة مالية بمقدار ابأنهفإذا أعلنت الشركة  

  ). $000,100(أن الشركة ستقرضه مبلغ: فهذا يعني، )1000$(
  

                                                
  ).93ص (الفوركس : جالل) 1(
  ). 32ص (الفوركس : جالل، )110ص (ي للعمالت لكترونالتداول اإل: لطفي) 2(
  ).41ص (الفوركس خطوة بخطوة : المتداول العربي، )53ص (الفوركس : جالل) 3(
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 حد البرامج المتخصصة على حاسوبه أيقوم المستثمر بمتابعة حركة األسعار عن طريق  -4

بإعطاء أوامر البيع أو الشراء لشركة الوساطة عن طريق برنامج ثم يقوم  ترنتنإلباوالمتصل 
ن االتصال بين المستثمر وبين شركة الوساطة يتم عن طريق برنامج خاص إحيث ، المتاجرة

 .ويتم الدخول على هذا البرنامج عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل مستثمر

كبيرة والسريعة للعمالت يحتاج من المستثمر وهذا ما يميز المتاجرة بالفوركس فالتغيرات ال
يقوم بشراء كميات  نهإقد يرتفع ف فعندما يتوقع أن الدوالر مثالً، متابعة حركة األسعار باستمرار

السعر  بأنأما إذا توقع ، ليبيعها فيتحقق له الربح من ذلك ثم ينتظر حتى يرتفع السعر فعالً، منها
 .من حصول الخسارة خوفاً ال يقوم بالشراء أصالً أنهسينخفض ف

، )9890,0(وقام ببيعه بسعر ، )9850,0(المستثمر اليورو مقابل الدوالر بسعر ىفلو اشتر
  .فكيف يتم تحديد الربح والخسارة بذلك؟

إن تحديد الربح والخسارة يتم من خالل معرفة فارق النقاط ما بين سعر الشراء وسعر 
  :وهو ما تعبر عنه هذه المعادلة، البيع

  

  10000×)سعر الشراء-سعر البيع=(فارق النقاط

   40=10000×)9850,0 - 9890,0=(ففي المثال السابق فارق النقاط 

أما إذا كانت سالبة ، اإلشارة بالموجب ألن، ربحاً )40(ففارق النقاط في هذا المثال يساوي 
  .   فتكون الصفقة خاسرة

وأي أرباح أو خسائر سيتم  ،ستقوم الشركة بتنفيذ أوامر المستثمر من بيع وشراء -5
  .إضافتها أو سحبها من حسابه

 . ويمكن للمستثمر سحب أمواله من الشركة أو اإلضافة عليها في أي وقت يشاء  -6

  :آلتيكاوهو  )1(و يمكننا أن نجمل النقاط السابقة في مثال واحد
شركات الوساطة التي تستخدم رافعة  ىحدإ ىلد، )$000,100( قام مضارب بوضع مبلغ

ن الشركة ستعطيه إف، )/ JPY USD(ويريد أن يشتري عقد من زوج عمالت ، )1:100(مالية 
بعدما يعطيها كامل المعلومات التي ، وكلمه سر ورقم مرور خاصة به، برنامج التداول الخاص

  .تتطلبها منه
  .أمر شراء في برنامج التداول ىسيقوم بالضغط عل نهإفإذا أراد الشراء ف

                                                
  ).32ص (الفوركس خطوة بخطوة : المتداول العربي) 1(
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من حساب المستثمر وهو الهامش ) $1000(بحجز مبلغ ساطة تلقائياًوستقوم شركة الو
  .المحجوز

 .وهو الهامش المتاح) $9000(ويقوم بشراء العقد ويبقي في حسابه مبلغ

وأراد أن يغلق الصفقة فيجب عليه أن يضغط ، )$1000( فإذا فرضنا أن المضارب ربح
، )$1000( جاع الهامش المحجوزوسيقوم الوسيط بإر، علي أمر إغالق في برنامج التداول

  .)$000,11(قيمة الربح ليصبح رأس ماله هو ىباإلضافة إل
أمر إغالق  ىسيضغط عل نهإف، ويريد إغالق الصفقة، )$500( خسر مبلغ أنهولو فرضنا 

فيقوم الوسيط بخصم الجزء الذي خسره من الهامش المحجوز وإرجاع ، في برنامج التداول
  ).$9500(أس مالهالباقي للمضارب ليصبح ر

بإغالق  سيقوم الوسيط تلقائياً، )$9000(الهامش المتاح علىوفي حالة زيادة الخسارة 
بنداء  ىوهذا ما يسم، في حساب المضارب هو الهامش المحجوز فقط ىوكل ما يتبق، الصفقة
  ).Margin Call(الهامش

  :أنواع الفوركس

  :تقدم شركات الوساطة نوعين من الفوركس هما

  :س العاديالفورك -1

، من نظيره إن معظم شركات الوساطة تقدم هذا النوع من الفوركس وهو أكثر انتشاراً
 :يأتيويتميز الفوركس العادي بما 

خذ فائدة مشروطة على القرض الذي تقدمه شركات الوساطة للمستثمر عند التعامل أ •
  .بالهامش

 اءإنهالمستثمر أمر  فكلما استمر عقد الصرف ولم يعط، خذ رسوم على تبييت العقودأ •
 .لهذه الصفقة كلما زاد الرسوم عليها

أما في حالة الخسارة فليس  ،وبعض الشركات تأخذ من المستثمر نسبة مئوية من قيمة الربح
  . لهذه الشركات أي عالقة

 :)1(الفوركس اإلسالمي -2

                                                
  تجارة العمالت بنظام الهامش،: السبهاني) 1(
 -80fb-4d24-e7a2-http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=1a1e21a1

84173cbbeea7.  

http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=1a1e21a1
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حاولت بعض الشركات إظهار الشرعية للفوركس حتى أطلقت عليها باسم الفوركس 
 :يأتيوتتميز بما ، لجذب المسلمين للتعامل مع هذه الشركات وفتح حسابات لديهم، مياإلسال

 .الصفقة تهولم تن عدم أخذ فوائد على القروض حتى لو استمر القرض أياماً •

على  م ال يأخذون رسوماًنهإف، إلغاء رسوم التبييت عندهم حتى لو استمرت الصفقة أياماً •
  .ذلك

 شركة وسطاء المال العربقدم حسابات الفوركس اإلسالمية ومن أمثلة الشركات التي ت

(AFB)  موقعها ىحيث جاء عل:  
  

ا متوافقة مع المعتقـدات  أنهحسابات الفوركس اإلسالمية أو المتوافقة مع الشريعة تفيد "
حـد  أوبالرجوع للشريعة اإلسالمية، فان أي عمليه تجاريـه يسـتفيد   ، في الشريعة اإلسالمية

  .)1("المحددة مسبقا من الطرف اآلخر، ممنوعة) الربا(دة أطرافها بالفائ

 :وجاء أيضا على نفس الموقع

اسم الحسابات الخالية من الفوائد،  ن حسابات الفوركس اإلسالمية يطلق عليها أيضاًإ"
في هذا النوع من الحسابات ال يتم اقتطاع أو إضافة الفوائد الربوية أو رسوم التبييت  نهإحيث 

وتم إتاحة حسابات الفوركس اإلسالمية للمتداولين وبالخصوص للمتداولين ، مفتوحةللمراكز ال
حيث تتيح الحسابات ، المسلمين حيث إن الفوائد الربوية تتعارض مع معتقداتهم الدينية

معينه أو أية  ةاإلسالمية ألصحابها أن يحافظوا على جميع مراكزهم في السوق بدون تحديد مد
  .)2("رسوم إضافية

  :المخاطر التي تشملها عمليات الفوركس 

للمخاطر الخارجية  من أكثر العمليات تعرضاً ترنتنإلاتعتبر عملية المتاجرة بالعمالت عبر 
كون السوق الذي تعمل به هذه المضاربات شديدة الحساسية للعديد من العوامل الداخلية 

ي يجعل عملية المتاجرة بالعمالت على السوق، األمر الذ وإيجاباً والخارجية والتي تنعكس سلباً
 :)3(آلتيةاتتعرض للمخاطر  ترنتنإلاعبر 

 ،التقلب الشديد في أسعار صرف العمالت وصعوبة التنبؤ الدقيق لحركة هذه التقلبات •
مما تتطلب  المضاربة في الفوركس المتابعة المستمرة لحركة أسعار الصرف العالمية وكون هذه 

                                                
  http://afb.com.kw/ar/pages/195.html :موقع شركة وسطاء المال العرب )1(
  .نفسه المرجع السابق) 2(
  .c.biz/risk_management.php-e-http://forex.m :نادي خبراء المالموقع ، )289ص (الفوركس: جالل) 3(

http://afb.com.kw/ar/pages/195.html
http://forex.m
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من الضروري أن يبقى المضارب على اتصال  نهإا فاعة يوميس )24(السوق تعمل على مدار 
 .مستمر مع السوق لمتابعة أية تقلبات في األسعار التي قد تطرأ في أية لحظة

فإفالس الشركات ، ال تتكفل شركات الوساطة بدفع تعويض للمضاربين في حال إفالسها  •
وهذا نتيجته ، تلك الشركات ىممكن أن يسبب للمضارب خسارة ما يملكه من مال في حسابه لد

 .يرجع إلي طبيعة سوق الفوركس غير المنظم وغير مركزي

وجود العديد من الشركات الوهمية والتي يصعب التمييز بينها وبين الشركات الحقيقية  •
 .مسجلةال

فعند عقد ، ترنت في المضاربة بالفوركسنإلاستعمال ا ىهناك عدة مخاطر ترجع إل •
فال يستطيع المضارب إغالق الصفقة التي تتغير أسعارها ، باإلنترنتل الصفقات قد يفشل االتصا

  .مما يؤدي إلي الخسارة غالبا، بسرعة

المضاربة في الفوركس فيها مخاطرة كبيرة فقد اتجهت الكثير من شركات الفوركس  ألنو
 ولذلك جاءت ،تنبيه المضاربين لهذه المخاطر إلخالء مسؤولياتهم عند حدوث أي خسارة ىإل

  :العبارة التالية في الكثير من مواقع هذه الشركات

يعتبر االستثمار في سوق العمالت العالمية باستخدام الهامش أو الروافـع الماليـة مـن    "
المجاالت االستثمارية عالية الخطورة والتي تستلزم وضع العديد من األسس العلميـة الكفيلـة   

س بالضرورة أن تكون هذه المتاجرة متوافقـة  جاح العمليات االستثمارية في هذا السوق ولينإب
مـن الدرايـة    عالياً مع كل المستثمرين، و بالتالي فإن االستثمار في هذه السوق يتطلب قدراً

  .)1( "بمخاطره وتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الشراء والبيع

  :أهم التحليالت التي يعتمد عليها المضاربون في الفوركس    
، التنبؤ والتوقع في عمليات البيع والشراء للعمالت ىوركس تعتمد علالمضاربة في الف ألن

، األسعار الحقيقية للعمالت ىالتي قد توصلهم إل، من التحليالت ن المضاربين يستخدمون أنواعاًإف
األحداث السياسية واالقتصادية للدول ، وانخفاضا  بأمور كثيرة من أهمها التي تتأثر ارتفاعاً
  :يأتيومن أهم هذه التحليالت ما ، ىاالقتصادية الكبر

   Technical Analysis):(التحلیل الفني 
وبصرف النظر عن أسبابها لتوقع ، هو أسلوب لدراسة حركة السعر الماضية كما هيو

  .اتجاهات المستقبل استنادا لفرضيات معينة
                                                

موقع ، post_08.html-09.blogspot.com/2008/04/blog-forex-http://start :يوا فوركس موقع )1(
  http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/details/55: المتداول العربي

http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/details/55
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باستخدام ويتم التحليل الفني باستخدام رسوم بيانية تظهر حركة العمالت لفترات ماضية و
حسب قوة احتماله  ىأساس هذا التوقع وعل ىتقنيات معينة يمكنه توقع األسعار في المستقبل وعل

  .هائسيتخذ المضارب قرارات بيع هذه العملة أم شرا

التحليل الفني قد يمكن المضارب من فهم حالة السوق العامة في الوقت  بأنويمكن القول 
 . )1(نبؤ بتغيرات األسعار في المستقبل القريبالت ىوبمؤشرات عدة تساعد عل، الحالي

    (Fundamental analysis):  التحليل اإلخباري 

دراسة المؤثرات االقتصادية والسياسية  ىوهو يعتمد عل، بالتحليل األساسي ويعرف أيضاً
  .حركة سعر عملة ما ىوتوقع انعكاساتها عل

تحليل  ىن التحليل اإلخباري يقوم علإف، حركة السعر فقط ىفإذا كان التحليل الفني يقوم عل
 . أسباب هذه الحركة

ولكي يستفيد المضارب من التحليل اإلخباري عليه متابعة األخبـار االقتصـادية وخاصـة    
وعليـه متابعـة   ، واالتحـاد األوروبـي   بانواليامثل الواليات المتحدة األمريكية  ،للدول الكبرى

هـذه األخبـار    ألن ؛سياسية واالقتصادية لهذه الدولالتصريحات اإلخبارية الخاصة باألوضاع ال
  .)2(والتصريحات تؤثر بشكل مباشر في أسعار العمالت الخاصة بكل دولة

   (Psycho analysis): التحليل النفسي

يقصد به قراءة تلك العوامل والمؤثرات التي تغير بدورها من اتجاه النفسيات وقناعاتها و
  .تجاه أسعار العمالت

قق التحليل النفسي فال بد من متابعة سلوكيات كبار المضاربين في السوق وحالتهم ولكي يتح
حد من المحللين أو الخبراء يستطيع توقع أسلوب ترجمة هذه أفال ، النفسية وتوقعاتهم وتخوفاتهم

فترة التداول يتخللها أيضا إشاعات وأخبار مباشرة تؤثر في  ألن ؛النفسيات إال أثناء السوق
 ىولهذا يمكن أن يستفيد المضارب من تحليل نفسيات كبار التجار الراجعة إل، لناستوجهات ا

 .)3(تأثرهم بأسعار العمالت

                                                
  ).38ص (وة بخطوة الفوركس خط: المتداول العربي) 1(
  ).257ص (الفوركس : جالل) 2(
  . omlat.com/forex.php-http://www.tejara:موقع تجارة العمالت )3(

http://www.tejara
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 حكم الفوركس

، بنظـام الهـامش   الصـرف ا ال تختلف عن حقيقية بأنهلو نظرنا في حقيقة الفوركس سنجد 
الفوركس هـو   بأن الباحث د ذكروق، من خالل تعريف الفوركس في االصطالح انهبيوهذا سبق 

ـ  الباحـث  رجح قدو، نوع من أنواع المضاربات على العمالت التي تحدث في البورصة ا ال بأنه
  .تجوز لوجود المخالفات الشرعية فيها

بنظام الهامش في  الصرفحكم الفوركس ينطبق على حكم  نأالباحث يرى ب نإوبناء عليه ف
  .واهللا تعالى أعلم )1(حرمة شرعاًا من المعامالت المأنهعدم الجواز و

  :يأتيفيما  الفوركس اإلسالمي فإن الباحث سيبينهأما عن حكم 

كبر عدد ممكن من المستثمرين المسلمين ألقد حاولت بعض شركات الفوركس باستقطاب 
حيث نظرت هذه الشركات في ، فأطلقت ما أسمته بالفوركس اإلسالمي، للمضاربة من خاللها

لتظهر المعاملة ، لتي اعترض عليها علماء الفقه المعاصرون وحاولوا إلغاءهاا ءأكثر األشيا
 .ا إسالمية بحتهأنهوك

أخذ  ىلغأوبعضها قد  تبعض هذه الشركات قد ألغت رسوم التبيي بأن سابقاً الباحث ولقد بين
  .ةوكل ذلك محاولة منها إلظهار المعاملة باإلسالمي ،الزيادة على القرض المقدم من السمسار

، وحقيقة الفوركس والفوركس اإلسالمي، بنظام الهامشالصرف ومن خالل عرضنا لحقيقة 
وذلك لعدة ، ما يقال عنه بالفوركس اإلسالمي هو من المعامالت المحرمة بأن للباحثيتبين 
  :تيلخصها باآليأسباب 

بة من عمليات المضار اًال يعدو كونه جزء -العادي واإلسالمي –الفوركس بكل أنواعه  •
ما أصاب عمليات المضاربة في  بأنوهذا معناه ، على العمالت التي تحدث في البورصة

اإلضرار باالقتصاد لما : والتي منها، يصيب الفوركس كذلك نهإالبورصة من مخالفات شرعية ف
عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على األطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل،  تشتمل

ا تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما هألن ،لمجتمع بصفة عامةوعلى اقتصاد ا
تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة لألسعار، 
بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات اآلخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من 

شطة االقتصادية الحقيقية ألنضافة إلى تحويل األموال في المجتمع من اقبيل أكل المال بالباطل، إ

                                                
  ).91ص (من هذا البحث  حكم المتاجرة بالهامش راجع) 1(
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، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً
 .)1(فادحة اًبالمجتمع خسائر وأضرار

 قدين هما ععقديجمع بين  نهإن الفوركس اإلسالمي لم يسلم من محذور شرعي حيث إ •
وهذا ، فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهو البيع والشراءضة ووعقد معا، تبرع وهو القرض

 .منهي عنه

ن الشركات التي تقدم الفوركس اإلسالمي والتي تقدم المال للعميل على هيئة قرض إ •
بدون فائدة، تشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خاللها ، وهي تستفيد بذلك عمولة عن كل 

 هألن ؛وهذا محرم شرعاً، بيع وشراء يقوم بها العميل ، فضال عن فرق سعر البيع والشراء عملية
 ؛للمقرض منفعة جر قرض كل وقد أجمع العلماء على تحريم، )2(اشتراط للنفع مقابل القرض

  .)3(ربا هألن

                                                
   http://www.islamqa.com/ar/ref/125758  :موقع اإلسالم سؤال وجواب )1(
 :المضاربة على العمالت: محمد )2(
-Arabic-monline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnlinehttp://www.isla

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1172072080928   
المغني : ابن قدامه، )4/164(المدونة : مالك، )1/304(المهذب : الشيرازي، )14/62(المبسوط : السرخسي )3(
)4/390.(  

http://www.islamqa.com/ar/ref/125758
http://www.isla
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سبحانه وتعالى أن  وأساله ،الحمد هللا رب العالمين على ما يسر لي من إتمام هذا البحث

ذكر بعد ذلك أثم ، وفيما يلي أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليها، لكاتبه وقارئه يجعله نافعاً
  :يأتيبعض التوصيات التي أرى أنها جديرة باالهتمام وذلك فيما 

 
  :وتتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خالل البحث فيما يأتي

ال توجد في غيره  شروطاًاشترط فيه قد و، من المعامالت المالية المشروعة لصرفان إ .1
  .وذلك ألن ورود الربا عليه أشد ؛من العقود األخرى

 -األوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة وسائر األثمان في جريان الربا فيها بنوعيه نإ .2
ع الجنس الواحد من العملة الورقية فال يجوز بي، فيشترط فيها أحكام الصرف -الفضل والنسيئة

ويجوز بيع بعضه ببعض من غير ، بيد سواء كان ذلك نسيئة أو يداً، بعضه ببعض متفاضالً
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب أو أكملت النصاب مع ، بيد إذا كان يداً جنسه مطلقاً

 .غيرها من األثمان أو العروض العادية

وتم التقابض بعد مدة معينة عند ، كانت ملزمة للطرفين أو ألحدهما المواعدة بالصرف إذا .3
وتم العقد والتقابض ، أما إذا كانت غير ملزمة لهما، حلول األجل المتفق عليه فهذا ال يجوز

 .نه يجوزإيوم العقد ف يبالسعر الحال

ر لكترونية التي ظهرت نتيجة للتطولكتروني هو أحد أشكال التجارة اإلاإل الصرف نإ .4
 .الكبير في مجال االتصاالت االلكترونية

غيرها من وسائل االتصال الحديثة التي  و الراديو وأالتلفاز  وأالصرف عبر الهاتف  نإ .5
  .غير متحقق شرط التقابض بمجلس العقد ألن ؛وال يترتب عليه أحكامه، غير جائز تنقل اللفظ

بأن يصطرفا من بعضهما ، لراديوالصرف عبر الهاتف أو التلفاز أو ا ىا تواعد اثنان علإذ .6
وذلك لعدم ، ألحدهما أولطرفين  ملزماًال يجوز إن حصلت المواعدة وكان العقد  فذلك، البعض

 .فهذا جائز ،أما إن حصلت المواعدة وكانت غير ملزمة للطرفين، تحقق القبض في مجلس العقد

وع صور الصرف زيادة في التأمل وذلك لتن ىنترنت يحتاج إلن حكم الصرف عبر اإلإ .7
  :فيه حيث يمكن أن نجملها في اآلتي
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ü  إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد اإللكتروني
فالعقد غير صحيح لعدم توفر شرط ، المباشر سواء كان العقد بالرسالة أو باالتصال الفيديوي

 .التقابض في الحال

ü إعند التسليم ف ثم كان الدفع نقداً، إذا تم الصرف من خالل شبكة الويبنظر في نه ي
، سبيل المواعدة غير الملزمة للطرفين ىفإذا كان الصرف الذي تم عبر شبكة الويب عل، الحكم

 أما إذا كان العقد ملزماً، ألنه ال اعتبار بالعقد األول، فالعقد صحيح، ثم جدد العقد عند التسليم
، فالعقد ال يصح، قت الحق عن العقد من خالل شركة الشحنوتسليم البدلين يتم في و، للطرفين

 .  لتأجيل التقابض في مجلس العقد

ü  إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد اإللكتروني
المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطرفين إلى 

طريق الشيك المصرفي أو النقود اإللكترونية أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي اآلخر عن 
وذلك ألن التقابض ليس . العقد صحيح تجعل التقابض متحققاً في الحال بين الطرفين فإن

  .مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمي 

وذلك لتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد لوجود ، ة جائزبالبطاقات المغطا الصرف .8
  .نترنت والبطاقة الذكيةوبطاقة اإل، فيجوز الصرف ببطاقة الخصم الفوري، المصرفرصيد في 

وذلك لعدم وجود ، مغطاةالعدم جواز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت بالبطاقة غير  .9
ض في مجلس العقد فال يجوز الصرف ببطاقة رصيد في البنك فال يتحقق أي نوع من أنواع القب

 .الدفع المؤجل وكذا ببطاقة االئتمان القرضية

نترنت وهي إحدى الوسائل الحديثة للتعامل التجاري عبر شبكة اإل ةلكترونيالنقود اإل تعتبر .10
، من الورق أو المعدن لكترونية بدالًإغير أنها عملة  اتشبه النقود التقليدية في معظم خصائصه

وأنه ال مانع شرعي من ، د صرفنترنت بواسطتها تعتبر عقشراء الذهب والفضة عبر اإل وأن
 .استخدامها وأن الصرف بواسطتها جائز

هي من العقود المحرمة ، بالعمالت أو بالذهب أو بالفضة في البورصة المضاربة إن .11
المخالفات  وتدخل فيها الكثير من، وذلك ألنها من العقود الصورية، وغير الجائزة شرعاً

، ال يملك وبيع ما، ا عدم تحقق شرط الصرف وهو التقابض في الحالهالشرعية والتي من أهم
 .والغرر والقمار، واالحتكار

أو الذهب أو الفضة بثمن ممول ، شراء العمالت: يقصد بعملية الصرف بنظام الهامش .12
، وكيل في الشراءيحصل عليه المشتري من السمسار ال، أو غير ربوي، جزء منه بقرض ربوي
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والباقي يدفعه السمسار ، وهو المسمى بالهامش، من ماله حيث يدفع المشتري جزءاً، و من غيرهأ
  .على المشتري ويكون قرضاً، أو غيره من ماله

وذلك الشتماله على ، بنظام المتاجرة بالهامش هو من العقود المحرمة شرعاً الصرف .13
 :أهمهاالكثير من المخالفات الشرعية والتي من 

ü يقدمه السمسار للمشتري ووجود ذلك يبطل العقد ربوياً نه يتضمن في صلبه قرضاًإ . 

ü بيع العمالت يقدم السمسار القرض لتمويل شراء  حيث إن في، خلوه من القبض الفوري
للعميل، بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري  هذا القرضعمالت أجنبية، وهو ال يسلم 

  .بها عمالت أخرى

ü ضة ووعقد معا، تبرع وهو القرض ين هما عقدعقدن المتاجرة بنظام الهامش تجمع بين إ
  .وهذا منهي عنه ،فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهو البيع والشراء

ü الذي هو زيادة  رسوم التبييت وذلك من خالل، هذه العقود تشتمل على الربا الصريح نإ
  .على مبلغ القرض

ü التغرير بكثير من البسطاء وقليلي الخبرة بقصد جذبهم إلى  ن هذه المعاملة تؤدي إلىإ
أن هذا الشراء باعتبار و، التعامل والتحايل على مدخراتهم بالدعاية المضللة واألساليب الملتوية

يولد المزيد من المضار والمخاطر من خالل ما يحدثه من هزات اقتصادية  هما ينجم عنه ومآالت
  .القومي دالقتصاعنيفة تلحق أبلغ األضرار با

نه ال يمكـن االسـتغناء عنهـا لـدى     أهي إحدى أنظمة الفوركس و بالهامشالمتاجرة  نإ .14
،  والكثير من البـاحثين ال يفرقـون بـين الفـوركس والمتـاجرة بالهـامش      ، شركات الفوركس

  .فالفوركس يأخذ نفس حكم المتاجرة بالهامش في عدم الجواز

ا من العقود المحرمة الشتماله على الكثير من يسمى بالفوركس اإلسالمي هو أيض مان إ .15
 :المخالفات الشرعية والتي من أهمها

ü عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على األطراف  اإلضرار باالقتصاد لما تشتمل
ألنها تقوم على التوسع في  ،المتعاملة، وخصوصاً العميل، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة

  .ة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجشالديون، وعلى المجازف

ü وهو البيع والشراءضة ووعقد معا، تبرع وهو القرض ين هما عقدعقدنه يجمع بين إ ،
  .وهذا منهي عنه، فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع
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ü ن الشركات التي تقدم الفوركس اإلسالمي والتي تقدم المال للعميل على هيئة قرض إ
بدون فائدة، تشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خاللها، وهي تستفيد بذلك عمولة عن كل 

ألنه ، وهذا محرم شرعاً، عملية بيع وشراء يقوم بها العميل ، فضال عن فرق سعر البيع والشراء
ألنه ، للمقرض منفعة جر قرض كل وقد أجمع العلماء على تحريم، اشتراط للنفع مقابل القرض

  .ربا

 
 -حفظهم اهللا جميعاً - العلماء وأصحاب الفتوىو ،الباحثين هانوإخو هنفس الباحث صييو - 1

إال بعد دراسة الموضوع دراسة كاملة ومن  ،بعدم اإلفتاء في باب المعامالت المالية المعاصرة
الكثير من يها فالكثير من العقود المالية المعاصرة التي ينتجها الغرب  ألن ؛جميع جوانبه

  .الكثير من البحث والتأمل ىوتحتاج إل، وعدم الوضوح في تصورها ،الغموض

في الجامعة  - جميعاً حفظهم اهللا–وأصحاب الشأن  العلماء هومشايخ هأساتذت يوصي الباحث - 2
تخريج علماء أفذاذ في هذا  ىاإلسالمية في غزة بفتح كلية خاصة باالقتصاد اإلسالمي والعمل عل

 .المجال

في وخاصة في قطاعنا الحبيب  ؛وأصحاب السلطة، والقادة، أولياء األمر الباحث يوصي - 3
وتتالعب بعقول  ،U كل شركة مالية تخالف شرع اهللا ىيأخذوا بيد من حديد عل بأن، غزة هاشم

 .المجتمع ىلما لها من أضرار جسيمة عل، لفوركسا كشركات ،الناس

لتزم فيها بالقواعد ي عالمية سالميةمالية إ أسواقبالعمل على إيجاد  يوصي الباحث - 4
 .eوسنه النبي محمد  Uوالضوابط الشرعية النابعة من كتاب اهللا 

وأخيراً، فهذا هو جهد المقل، الذي بذلت فيه غاية جهدي، آمالً أن أكون قد أوفيته حقه، 
هللا حتى خرج إلى النور بهذه الصورة المتواضعة، فالكمال المطلق هللا وحده، فإن أصبت فمن ا

U وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.  

  .أن يتقبله عمالً صالحاً في ميزان حسناتي يوم القيامة Uراجياً المولى 
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  فهرس اآليات القرآنية
  مكان ورودها  رقم اآلية   اآلية الكريمة  م
 v سورة البقرة     
  92-22- 7  275   }... وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الرباَ { 
  62- و  278  } ......بقي ما وذَروا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا { 
 } فَِإن لُوا لَمبٍ فَْأذَنُوا تَفْعربِح نم اللَّه وِلهسر62  279   }...و  
 v سورة آل عمران     
 } لْكتاَأل واما ياوِلُهنُد ني74  140  }.......................النَّاسِ ب  
 v سورة النساء     
 } الَكُمونُوا ال تَْأكُلُوا َأمآم ينا الَّذها َأي12-7- و  29  }.................ي  
  78  101 }..............وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم { 
 v سورة التوبة     
  3  127   }..هْل بعضٍ ِإلَى بعضهم نَظَر سورةٌ ُأنْزِلَتْ ما ِإذَاو { 
 v سورة الحاقة     
 } اُؤموا هءاقْر هتَابِي21ح            19   }...............ك  
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  فهرس األحاديث  النبوية
  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

  22  صحيح  ومسلم، البخاري  .... الْموبِقَات السبع اجتَنبوا
  83  صحيح  مسلم  ...شُروطًا يشْتَرِطُون َأقْوامٍ باُل فَما بعد َأما
وَل َأنسر اللَّه  e ىنَه نشِ ع80  صحيح  البخاري، مسلم  ...النَّج  

ْأسفَال ب دا بِيدي كَان 8  صحيح  البخاري  ِإن  
تَر نع عيا الْب13  صحيح  وبن حبان، ابن ماجه  اضٍِإنَّم  

  24-8  صحيح  مسلم  ..الدينَار بِالدينَارِ الَ فَضَل بينَهما
ببِ الذَّها بِالذَّههربا تنُهيعةُ وضالْف6  صحيح  أبو داود  ...و  

ربِالْب رالْبو ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه ب23-20-5  صحيح  مدمسلم واح  .الذَّه  
ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه ب46-7  صحيح  مسلم واحمد  ............الذَّه  

ببِ الذَّهنًا بِالذَّهزنٍ وز26  صحيح  مسلم   ....بِو  
  12  صحيح  أبو داوود  ....رفع الْقَلَم عن ثَالَثَة عنِ النَّاِئمِ

  33-32  ضعيف  النسائي، أبو داود  ...يومها بِسعرِ تَْأخُذَها َأن بْأس الَ
كنْدع سا لَيم 84-16  صحيح  الترمذي  ال تَبِع  

مهرالَ الدنِ ويينَاربِالد ينَاروا الد24  صحيح  مسلم  ...الَ تَبِيع  
  8  حصحي  البخاري  ....بِسواء سواء ِإالَّ بِالذَّهبِ الذَّهب تَبِيعوا ال

  26-20-8  صحيح  ومسلم ، البخاري  ....الَ تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ ِإالَّ مثْالً بِمثٍْل
  92  حسن  واحمد، الترمذي  .... وبيع سلف يحل ال

  80  صحيح  مسلم  خَاطٌئ فَهو احتَكَر منِ
  3  صحيح  البخاري، مسلم  ...من َأحدثَ فيها حدثاً َأو آوى محدثاً ال

 وُل اللَّهسى رنَه eاةصعِ الْحيب ن14  صحيح  مسلم  ...ع  
  32  ضعيف  الدارقطني  بِالْكَاِلِئ الْكَاِلِئ بيعِ عن نَهى

ذَةنَابالْمو ةسالَمنِ الْمتَيعيب نع 14  صحيح  مسلم  نُهِى  

اءهو اءا ِإالَّ هبِ رِبرِقُ بِالذَّهترمذيوال، مسلم  الْو ،
  21-8  صحيح  واحمد
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  فهرس المعاني والمصطلحات
  مكان ورود معناها  الكلمة

  31  االقتضاء في االصطالح
  31  االقتضاء في اللغة
  36  اإللكترون في اللغة

  69  البورصة في االصطالح االقتصادي
  69  البورصة في اللغة

  2ح8  التبر في اللغة
  74  اديالتداول االلكتروني في االصطالح االقتص

  74  التداول في اللغة
  48  تعريف االنترنت

  36  تعريف الباحث لمصطلح الصرف االلكتروني
  2ح35  تعريف التجارة االلكترونية

  48  تعريف التجارة االلكترونية عبر وسائل نقل المكتوب
  44  تعريف التلفاز

  35  تعريف الصرف في االقتصاد المعاصر
  1ح35  تعريف العقود المستجدة

  50  عريف الفاكست
  21  تعريف القبض الحقيقي
  52  تعريف القبض الحكمي

  87  تعريف المتاجرة بالهامش
  43  تعريف المذياع

  64  تعريف النقود االلكترونية
  43  تعريف الهاتف

  54  تعريف بطاقة االئتمان
  48  تعريف شبكة الويب العالمية

  43  تعريف وسائل االتصال التي تنقل اللفظ
  54  سائل الدفع االلكترونيتعريف و



 املعاني واملصطلحاتفهرس                 العامة  

    
113

  1ح18  الثمن في االصطالح
  1ح18  الثمنية في اللغة
  1ح31  الذمة في اللغة

  24  ربا الفضل في االصطالح
  22  ربا النسيئة في االصطالح

  5ح21  الربا في االصطالح
  5ح21  الربا في اللغة

  28  الصرف بالمواعدة في االصطالح
  4  الصرف في االصطالح

  3  للغةالصرف في ا
  24  الفضل في اللغة

  94  الفوركس في االصطالح
  94  الفوركس في اللغة

  4  المبادلة في االصطالح
  86  المتاجرة في االصطالح

  86  المتاجرة في اللغة
  4  المراطلة في االصطالح

  6ح4  المراطلة في اللغة
  78  المضاربة في االصطالح الفقهي

  79  المضاربة في البورصة
  78  ي اللغةالمضاربة ف
  2ح6  معنى التبر

  26  معنى الصرف الناجز
  2ح54  معنى العمليات المصرفية االلكترونية

  2ح55  معنى المستند
  36  معنى سعر الصرف 

  1ح8  معنى ال تشفوا
  21  معنى هاء

  28  المواعدة في االصطالح
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  28  المواعدة في اللغة
 26 الناجز في اللغة

  21  النسيئة في اللغة
  2ح4  في اللغةالنقد 

  86  الهامش في اصطالح المعامالت المعاصرة
  86  الهامش في اللغة

  1ح28  الوعد في االصطالح
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  فهرس المصادر والمراجع
 

 
 
/   عبد الرحمن بن ناصر 

، قيق عبد الرحمن بـم معـال اللويحـق   تح :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .1
  .مؤسسة الرسالة، هـ1420الطبعة األولى 

/   هـ 546ت (أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي:( 

،  م، دار الكتب العلمية، لبنـان 1993هـ 1413 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .2
 .عبد السالم عبد الشافي محمد: تحقيق

/  هـ 671ت (اهللا محمد بن أحمد األنصاري  أبو عبد:( 

م، دار الحديث القاهرة مصر، راجعـه وضـبطه   2002هـ 1423 :الجامع ألحكام القرآن .3
  .وخرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمان، الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، وعلق عليه
/   هـ 774ت (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.(  

  .هـ، مؤسسة قرطبة ـ الجيزة1412الطبعة األولى  :تفسير القرآن العظيم .4
 

 
 

/   هـ 241ت (أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني:(  
  .لبنان تحقيق شعيب األرنؤوط، القاهرة، قرطبة المسند، .5

/   م1999(محمد ناصر الدين :(  
م، المكتب 1985هـ  1405الطبعة الثانية،  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .6

 .اإلسالمي، بيروت

  .ـ الرياض م، مكتبة المعارف1998ـ  هـ1419الطبعة األولى :صحيح سنن أبي داود .7
/   هـ  256ت (أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة.(  

تحقيق محمد زهيـر بـن ناصـر    ، هـ1422دار طوق النجاة، ، لطبعة األولىا :الصحيح .8
 الناصر

/ محمد بن عبد اهللا الخطيب 
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 لبنـان،  بيـروت  –المكتب اإلسالمي  م1985 هـ1405الطبعة الثالثة  :مشكاة المصابيح .9
  .محمد ناصر الدين األلباني :تحقيق
/ : هـ 279ت (ي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلم:( 

بشار : تحقيق، دار الجيل ودار العرب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثانية :سنن الترمذي .10
 .عواد معروف

/   هـ  354ت ( محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي.(  
،مؤسسـة  1993هــ   1414الطبعـة الثانيـة،    :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .11

 .حقيق شعيب األرناؤوطالرسالة، بيروت، لبنان، ت

/    هـ  385ت ( أبو الحسن علي بن عمر البغدادي.(  
، م2004هــ  1424الطبعة األولـى   :المغني على الدارقطنيالسنن، وبذيله التعليق  .12

  .بيروت، تحقيق شعيب األرنؤوط ومجموعة من العلماء، مؤسسة الرسالة
/   هـ 275ت (سليمان بن األشعث السجستاني األزدي:(  

 دار الكتاب العربي :سنن أبي داود .13

14. :  هـ 273ت (أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني :(  
تحقيـق بشـار عـواد    ، بيروت، دار الجيل، 1998هـ 1418، الطبعة األولى :سنن ابن ماجة

 .معروف

/   هـ 261ت (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:( 

  .دار الجيل الجديد ودار اآلفاق الجديدة بيروت :الصحيح .15
/  هـ 303ت (أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني:(  

 .هـ، دار المعرفة بيروت1420الطبعة الخامسة  :سنن النسائي .16

/   هـ 676ت (يحيي بن شرف النووي  محيي الدينأبو زكريا:(  
 .دار إحياء التراث العربي بيروت، هـ 1392الطبعة الثانية  :شرح صحيح مسلم .17

:  
/  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي: 

 الريـاض  ،م مكتبـة الرشـد  2003هـ 1423 الطبعة الثانية، :شرح صحيح البخارى .18
  .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق
/  هـ 852ت ( ن أحمد العسقالنيأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ب:(  

 .محب الدين الخطيب: هـ، دار المعرفة ـ بيروت، لبنان، تحقيق1379، :فتح الباري .19

/   هـ 1182ت (محمد بن إسماعيل األمير الكحالني:( 
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 . مكتبة مصطفى البابي الحلبي، م1960هـ 1379، الطبعة الرابعة :سبل السالم .20

/   هـ 321ت (مد بن سالمة حمد بن محأأبو جعفر(. 

، لبنـان، شـعيب   بيـروت  مؤسسة الرسـالة، ، م1987هـ 1408: شرح مشكل اآلثار .21
 .األرنؤوط

 
 
/  : علي 

 المحـامي  :بيروت تحقيـق  العلمية الكتب دار الناشر :األحكام مجلة شرح الحكام درر .22
 .الحسيني فهمي

/   هـ  743ت ( عثمان بن علي فخر الدين.(  
هـ، بـدون   1313دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، : شرح كنز الدقائق :تبيين الحقائق .23

 .ذكر رقم الطبعة

/   هـ  490ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل.(  
 .دار الفكر، بيروت، م2000هـ 1421، الطبعة األولي :المبسوط .24

/ : هـ539ت ( سمرقنديال الدين عالء ( 

  . بيروت العلمية الكتب دار 1984 – 1405 :الفقهاء تحفة .25
/  : هـ 1252ت (محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين الدمشقي.(  

دار  م، 2000هــ   1421 :األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية .26
  .الفكر، بيروت
/  هـ  587ت ( ن مسعود أبو بكر عالء الدين ب.( 

 .دار الكتاب العربي، بيروت، م1982 :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .27

/  : هـ 970ت (زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر:(  
 .دار المعرفة ـ بيروت :البحر الرائق شرح كنز الدقائق .28

/  المرغيـاني  لرشـداني ا الجليـل  عبـد  بن بكر أبي بن علي الحسن أبي 
 )هـ593 -هـ511(

 .اإلسالمية المكتبة :المبتدى بداية شرح الهداية .29

/  الهند علماء من وجماعة ،نظام الشيخ. 

ـ 1411: النعمان حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى .30 ، م1991 - هـ
 .لبنان، دار الفكر، بيروت
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/  :سميع األزهريصالح عبد ال.  

 الثقافيـة  المكتبة :القيرواني زيد أبى ابن رسالة شرح المعاني تقريب في الداني الثمر .31
 .لبنان ،بيروت

/  التسولي السالم عبد بن علي الحسن أبو 

 .الدار البيضاء الرشاد الحديثة ، دار ، هـ 1412 :التحفة شرح في البهجة .32

/  :هـ  954ت ( بن عبد الرحمن المغربي  شمس الدين أبو عبد اهللا محمد.(  
م، دار عـالم   2003هـ،  1423الطبعة األولى،  :مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .33

 .الشيخ زكريا عميرات: الكتب، تحقيق

/   هـ  1230ت ( محمد بن أحمد بن عرفة.(  
 .عليشمحمد : دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .34

/  : هـ  595ت ( محمد بن أحمد بن محمد القرطبي األندلسي.(  
م، دار الحديث، القاهرة، تحقيـق   2004هـ، 1425 :بداية المجتهد، ونهاية المقتصد .35

 .فريد عبد العزيز الجندي

/ :أحمد 

 .بيروت، العلمية الكتب دار، م1995 - هـ1415 :المسالك ألقرب السالك بلغة .36

/    هـ  897ت ( محمد بن يوسف بن أبي القاسم.(  
الطبعـة الثانيـة، دار الفكـر، بيـروت لبنـان،       :التاج واإلكليل شرح مختصر خليل .37
 .هـ1398

/   هـ  1189ت ( علي بن أحمد بن مكرم اهللا الصعيدي.(  
، هـ، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان   1412 :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني .38
 .يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق

/  محمد 

  .بيروت، الفكر دار، م1989 - هـ1409 :الجليل نحشرح م .39
/  : هـ  684ت ( شهاب الدين أحمد بن إدريس.(  

الـدكتور  محمـد   : م، دار الغرب، بيروت لبنان، تحقيق1994الطبعة األولى  :الذخيرة .40
  .حجي

/  هـ179ت( نيالمد األصبحي عامر بن مالك بن أنس بنا( 

 .عميرات زكريا :، تحقيقلبنان ،بيروت العلمية الكتب دار :المدونة الكبرى .41
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/      شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الـدين الشـهير

  ).هـ  1004ت (  بالشافعي الصغير
  .فكر بيروت لبناندار ال .م1984هـ 1404 :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .42
/    هـ  204ت ( محمد بن إدريس.(  

الـدكتور  : م، دار الوفاء، المنصورة، تحقيـق  2001هـ،  1422الطبعة األولى،  :األم .43
 .رفعت فوزي عبد المطلب

/    هـ  977ت ( شمس الدين محمد بن محمد الخطيب.(  
  .يروتهـ دار الفكر ب1415  :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .44
  دار الفكر، بيروت :مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .45
/   هـ  476ت ( أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف( 

 .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية المهذب .46

47.  505 -450( حامد أبو محمد بن محمد بن محمد( 

  تامر محمد، إبراهيم محمود أحمد :يقتحق ، القاهرة،السالم دارم، 1417: المذهب في الوسيط
/  ت ( البغـدادي  البصـري  حبيـب  بـن  محمد بن محمد بن علي الحسن أبو

 ).هـ450

 .، بيروتالعلمية الكتب دار ،1994 - هـ1414الطبعة األولي،  :الحاوي الكبير .48

/   هـ  676ت ( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري.(  
 .مكتبة اإلرشاد، جدة لمهذبالمجموع شرح ا .49

 .، بيروتالعلمية الكتب دار :روضة الطالبين .50

 
/ هـ777ت (  الحنبلي علي بن محمد اهللا عبد أبو الدين بدر.( 

 ، القـيم  ابـن  دارهــ،  1986 – م1406 :تيميـة  البـن  المصرية الفتاوى مختصر .51
 .السعودية

/    هـ  1051ت ( إدريس منصور بن يونس بن.(  
  .لبنان، بيروت شر،والن للطباعة الفكر دار :الروض المربع بشرح زاد المستنقع .52
 .لبنان ،بيروت، م عالم الكتب 1996الطبعة األولى: شرح منتهى اإلرادات .53

  .، بيروتالفكر دارهـ، 1402 :اإلقناع متن عن القناع كشاف .54
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/  ت ( د الحليم بن عبد السـالم الحرانـي  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عب
  ).هـ 728

م، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر،    2005هــ  1426الطبعة الثالثة  :مجموع الفتاوى .55

 .أنور البازو ،عامر الجزار: القاهرة، تحقيق
/ : هـ960ت ( النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف(. 

 .بيروت ،المعرفة دار :حنبل بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع .56

/   هـ 1243ت ( مصطفى السيوطي.( 

 . المكتب اإلسالمي، دمشق. م1961سنة النشر  :مطالب أولي النهى في غاية المنتهى .57

/  هـ  772ت ( عبد اهللا شمس الدين محمد بن عبد اهللا  أبو(. 

دار م،  2002هــ،   1423الطبعة األولـى،   :كشي على مختصر الخرقـي رشرح الز .58
 .عبد المنعم خليل إبراهيم :الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق

/  هـ1353 ت( سالم بن محمد بن إبراهيم(. 

، اإلسالمي المكتب، م1989-هـ 1409 ،السابعة الطبعة :الدليل شرح في السبيل منار .59
  .الشاويش زهير :تحقيق ،سوريا دمشق،
/  هـ  630ت ( د بن محمد المقدسي أبو محمد عبد اهللا بن أحم.(  

 .هـ، دار الفكر، بيروت 1405الطبعة األولى،  :المغني على مختصر الخرقي .60

/  : هـ  884ت ( برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد.(  
 .الرياض، عالم الكتبدار  ،م2003هـ 1423 :المبدع شرح المقنع .61

 
/  ت ( الظـاهري  القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو

 .)هـ456

  .، بيروتوالتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار :المحلى .62

 
/   هـ  490ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل.(  

 ،العلميـة، بيـروت   ، دار الكتـب 1993هـ  1414الطبعة األولى : أصول السرخسي .63
.لبنان 

/  هـ790ت ( الغرناطي ياللخم محمد بن موسى بن إبراهيم(. 
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 عبيـدة  أبـو  :، تحقيقعفان ابن دار، م1997 -هـ1417 األولى الطبعة :الموافقات .64
 .سلمان آل حسن بن مشهور
/  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان.  

 ،الكتـب  عالم ،والحكم العلوم هـ مكتبة1407الطبعة األولى  :أدب المفتي والمستفتي .65
  .موفق عبد اهللا عبد القادر: تحقيق، بيروت

 
 .الدين أحمد محي :أحمد /

ـ 1417الطبعة األولي،  :أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالمي -هـ
  .جامعية في االقتصاد اإلسالميسلسلة صالح كامل للرسائل ال ،مجموعة البركة م،1995
 .محمد علي رضا :آل جاسم /

-م، مطبعـة بغـداد  1967الطبعـة الثانيـة،    :القواعد األساسية في االقتصاد الدولي .66
 .التضامن

  .مبارك بن سليمان بن محمد :آل سليمان /

م، 2005-هــ  1426الطبعة األولـى،   :أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة .67
 .للنشر والتوزيع، السعودية كنوز اشبيليا 

 .حسن :األمين /

ـ 1421الطبعة الثالثة،  :المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة .68 م، المعهـد  2000-هـ
  .اإلسالمي للتنمية، السعودية

 .دعباس أحمد محم:الباز /
الطبعة الثانية  :أحكام صرف النقود والعمالت في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة .69
 . األردن، عمانم، دار النفائس، 1999-هـ1420

 .أحمد زكي :بدوي /

م، دار النهضـة العربيـة،   1984-هـ1404 :معجم المصطلحات التجارية والتعاونية .70
 .بيروت

 .نضال إسماعيل :برهم /

 .م، دار الثقافة، عمان2005الطبعة األولي،  :أحكام عقود التجارة اإللكترونية .71

 .شعبان محمد إسالم :البرواري /

الطبعـة األولـى،     :اق المالية من منظور اإلسالم دراسة تحليلية نقديةبورصة األور .72
 .م، دار الفكر المعاصر، بيروت2003-هـ 1423
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  .محمد صالح :جابر /

 .الكويت ،مؤسسة الخليج للطباعة والنشر: االستثمار باألسهم والسندات .73

 .أحمد :جالل /

 .مصر، رةالقاه، دار الكتب العلمية، م2007، الطبعة األولي :الفوركس .74

 .عالء الدين بن عبد الرازق :الجنكو /

ـ 1423الطبعة األولي،  :التقابض في الفقه اإلسالمي وأثره في البيوع المعاصرة .75 -هـ
 .م، دار النفائس، األردن2004

 .محمد محمود :حبش /

مؤسسة الـوراق   م ،1998الطبعة األولى  :األسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة .76
 .األردن، عمان،

 .محمد منير :جابح /

 . دار الفجر، القاهرة م،2004الطبعة األولي،  :المعجم اإلعالمي .77

  .طاهر حيدر :حردان /

 .عمان، ، دار المستقبل للنشر والتوزيعم1997 :مبادئ االستثمار .78

  .سمير عبد الحميد رضوان :حسن /

المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسـة الماليـة فـي صـناعة      .79
 .مكتب الكتب العربية :واتها، دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشرعية اإلسالميةأد

 .طارق عبد العال :حماد /

 .م، دار الجامعية، اإلسكندرية2003 :ةالتجارة االلكتروني .80

 نزيه :حماد /

ـ 1421الطبعة األولي،  :قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد .81 م، دار 2000-هـ
 .القلم، دمشق

 محسن أحمد  :الخضيري /

 .القاهرة –م، دار ايتراك 1996الطبعة األولى، : ساعة24كيف تتعلم البورصة في  .82

 :الفوركس لتجارة السريع الدليل /

 :Easy Forex:م، الناشـر 2006طبعـة أكتـوبر    :تعرف على الفـوركس بسـهولة   .83

Trading Plat Form . 

 .عبد المنعم، فرج :عزت، راضي /

 .مصر، م، البيان للطباعة والنشر، اإلسكندرية2001 :وكاقتصاديات النقود والبن .84

 .رأفت :رضوان /
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 .م، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر1999 :عالم التجارة اإللكترونية .85

 .محمد أمين :الرومي /

م، دار المطبوعات الجامعيـة،  2004، ىالطبعة األول :عبر االنترنت يالتعاقد االلكترون .86
 .اإلسكندرية

 .هبةو: الزحيلي /

 .سوريا، دمشق ،الفكر دار :اإلسالمي وأدلته الفقه .87
 .علي أحمد :السالوس /

 .، مكتبة الفالح، الكويتىالطبعة األول :استبدال النقود والعمالت .88

ـ 1428، الطبعة الحاديـة عشـر   :موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة .89 ، م2008-هـ
ومكتبـة الترمـذي   ، مصـر ، قرانومكتبة دار ال، الدوحة، ودار الثقافة، بيروت، مؤسسة الريان

 .عباس عبد العزيز: إشراف، القاهرة

 .محمد عثمان :شبير /

 ، دار النفـائس، م1998-هـ 1418: المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي .90
 .األردن، عمان

 . دمشق، دار القلم، م2004، الطبعة األولى :التكييف الفقهي للوقائع المستجدة .91

 .علي غريب :شلبي /

 .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةىالطبعة األول :رصة األوراق الماليةبو .92

 .أحمد زكريا :صيام /

م، دار المناهج للنشـر والتوزيـع،   2001-هـ1422، الطبعة الثانية: مبادئ االستثمار .93
 .عمان

 .أسامة محمود :أبو عباس /

 .م، جامعة اليرموك، أربد، األردن1999 :عالم االنترنت ىرحلة إل .94

  .حمدي: ظيمعبد الع /

م، المعهـد  1996 -هــ  1417الطبعة األولـى   :التعامل في أسواق العمالت الدولية .95
 .مصر، القاهرة، العالمي للفكر اإلسالمي

 .حسن، عادل :الهموندي، عبد المهدي /

 .لبنان، بيروت، دار بن خلدون، م1980: الطبعة األولى :الموسوعة االقتصادية .96

 .محمد صادق :العفيفي /

 .م، مكتبة الخانجي، القاهرة1980 :سالمي وفلسفته المالية واالقتصاديةالمجتمع اإل .97
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 .بشير عباس :العالق /

 .، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانىالطبعة األول :نترنت في التسوقتطبيقات اإل .98

  .شوكت محمد :عليان /

م، مطبعـة النـرجس،   2000-هـ1421الطبعة األولي،  :النظام االقتصادي اإلسالمي .99
 .ضالريا

 . زياد، فتحي :غزال، سليم /

ـ 1428الطبعة الثانية،  :حكم الشرع في البورصة .100 م، دار الوضـاح للنشـر   2008-هـ
 .، عمانوالتوزيع

 يوسف  :القرضاوي /

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت1973-هـ1393الطبعة الثانية،  :فقه الزكاة .101

 .بشر محمد موفق :لطفي /

ـ   :حكـام الشـرعية  التداول اإللكتروني للعمالت طرقـه الدوليـة وأ   .102  ىالطبعـة األول
 .م، دار النفائس، األردن2009-هـ1429

  .قسم الخدمات التعليمية :المتداول العربي للخدمات المالية والتدريب /

 .Arabic.Trader.LLC: خطوة بخطوة الفوركس .103

 .نذير :يبالمتن /

ـ   :أجهزة الفاكس استخدام وصـيانة  .104 م، مركـز الموسـوعة   1994، ىالطبعـة األول
 .نية، دمشقاإللكترو

 محمد :مطر /

 .عمان ،م، مؤسسة الوراق1999عة الثانية، الطب :إدارة االستثمارات .105

 .  هوشيار :معروف /

م، دار الصفاء للنشر 2003 -هـ1424الطبعة األولى  :االستثمارات واألسواق المالية .106
 .عمان ،والتوزيع

  .كامل :موسي /

 .بيروت ة الرسالة،م، مؤسس1994-هـ1415طبعة الثانية، ال :أحكام المعامالت .107

 .بشار طالل :مومني /

ـ  :نترنتمشكالت التعاقد عبر اإل .108 ـ 1425، ىالطبعة األول م، عـالم الكتـب   2004-هـ
 . األردن الحديثة، إربد،

 .حسن صبري :نوفل /
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كتاب األهرام ، م1996 :االستثمار في األوراق المالية مقدمة للتحليل الفني واألساسي .109
 .االقتصادي

  .جين :نيدك /
 . مصر، دار المعرف، م1957: وأثره في حياتنااإللكترون  .110

 .محمد صبري :هارون /

 .م، دار النفائس، عمان1999، ىالطبعة األول :أحكام اٍألسواق المالية .111

  .منير إبراهيم :هندي /

 .منشأة المعارف، اإلسكندريةم، 1995 :األوراق المالية وأسواق رأس المال .112

م ، منشـأة  2006نيـة ،  الطبعـة الثا  :أساسيات االستثمار وتحليـل األوراق الماليـة   .113
 .اإلسكندرية ،المعارف

 .عبد العزيز فهمي: هيكل /

 .لبنان، بيروت، دار النهضة العربية: موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائية  .114

 .مجموعة من العلماء :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية /

 ،م، طباعـة ذات السالسـل  1983هــ   1404الطبعة الثانية،  :الموسوعة الكويتية الفقهية
 .الكويت

 
/  ومحمد خلـف اهللا  ، وعطية الصوالحي، وعبد الحليم منتصر، إبراهيم

  .حمدأ
  .مجمع اللغة العربية :تحقيق، دار الدعوة :المعجم الوسيط .115
/   هـ393(إسماعيل بن حماد(  
 دار العلم للماليين بيروت ، م1990، الطبعة الرابعة: الصحاح .116

  ).هـ 721ت (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  الرازي /
محمـود  : م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، تحقيـق 1995هـ  1415 :مختار الصحاح .117
  .خاطر
/  اق الحسينيد بن عبد الرزد بن محمأبو الفيض محم. 
 .مجموعة من العلماء :تحقيق، ايةدار الهد :من جواهر القاموس تاج العروس .118

/   هـ393(حمد أأبي عبد الرحمن الخليل بن( 
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والـدكتور إبـراهيم   ، الدكتور محمـد المخزومـي  : تحقيق، دار ومكتبة الهالل :العين .119
 .السامرائي

/  محمد عبد الرءوف.  
 ،اصـر دار الفكـر المع ، هـ 1410الطبعة األولى،  :التوقيف على مهمات التعاريف .120
 .محمد رضوان الداية: لبنان، تحقيق ،بيروت ،ودار الفكر، دمشق

/   هـ 711ت (محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري.(  

محمد أحمد حسـب  و ،عبد اهللا علي الكبير: دار المعارف، القاهرة، تحقيق :لسان العرب .121
 .هاشم محمد الشاذليو ،اهللا

 
/  هـ318ت (أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري :المنذر.( 

، رأس الخيمـة ، ومكتبة مكة الثقافية، عجمان، مكتبة الفرقان ، الطبعة الثانية: اإلجماع .122
 أبو حماد صغير حنيف رالدكتو :تحقيق

 
 .باسم محمد سرحان :إبراهيم /

، إشراف الدكتور جمال الكيالني، رسالة ماجستير :بيقمجلس العقد بين النظرية والتط .123
 .م2006، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية

 .إياد زكي محمد :أبو رحمة /

رسـالة   :أساليب تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية ونظم التسوية المحاسـبية عنهـا   .124
ـ 1430نفلسـطي ، غزة، الجامعة اإلسالمية، إشراف األستاذ الدكتور سالم حلس، ماجستير  -هـ

 .م2009

  .سليمان عبد الرازق :أبو مصطفى /

إشراف األستاذ الدكتور ماهر ، رسالة ماجستير :لكترونية في الفقه اإلسالميالتجارة اإل .125
 .م2005 -هـ1425فلسطين، غزة، الجامعة اإلسالمية، الحولي

 .أحمد: أمداح /

ـ ، رسالة ماجسـتير  :لكترونية من منظور الفقه اإلسالميإلالتجارة ا .126 راف الـدكتور  إش
 .م2006الجزائر ، جامعة الحاج لخضر، صالح بوبشيش

 .فؤاد محمود محمد :بشارات /
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إشراف الـدكتور جمـال   ، رسالة ماجستير أثر األجل في عقد البيع في الفقه اإلسالمي .127
 .م2005-هـ1426 فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، الكيالني

 .مبارك جزاء: الحربي /

لكترونية بـين الشـريعة   إلمؤتمر األعمال المصرفية ا ىإلبحث مقدم  :بطاقة االئتمان .128
 .م2003، هـ142، والقانون

 .ياسر بن إبراهيم بن محمد :الخضيري /

إشـراف  ، رسـالة ماجسـتير  ، )دراسة فقهية(في األسواق الماليةالمتاجرة بالهامش  .129
، اإلسـالمية د محمد بن سعو اإلمامجامعة ، والدكتور محمد السيحباني، الدكتور عبد اهللا العمراني

 .هـ1429 ،السعودية

 .مدأح يشوق: دنيا /

الـدورة الثامنـة عشـر للمجمـع الفقهـي       ،م2005 -هـ1426 :المتاجرة بالهامش .130
 .اإلسالمي، جدة

 .عدنان بن جعان بن محمد :الزهراني /

حمزة ، إشراف الدكتور، دكتوراهرسالة  :أحكام التجارة اإللكترونية في الفقه اإلسالمي .131
  .السعودية، م القرىجامعة أ، العفر

 .عبد اهللا بن محمد بن حسن: السعيدي /

الدورة الثامنة عشر  ،م2005 -هـ1426): دراسة تصويرية فقهية(المتاجرة بالهامش .132
 .للمجمع الفقهي اإلسالمي، جدة

  .زاهرة يونس محمد :سودة /

ة تنظيم عقود االختيار في األسواق المالية من النواحي القانونية والفنيـة والضـريبي   .133
جامعة النجـاح  ، والدكتور حسن حسن، إشراف الدكتور غسان خالد، ماجستير رسالة :والشرعية

 .م2006، فلسطين، الوطنية

 .محمد إبراهيم محمود: الشافعي /

مؤتمر األعمال  ىبحث مقدم إل: لكترونيةاآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإل .134
 .م2003هـ 142، انونالمصرفية االلكترونية بين الشريعة والق

 .محمد عثمان: شبير /

ـ 1426: المتاجرة بالهامش واألحكام المتعلقة بها في الفقه اإلسـالمي  .135  ،م2005 -هـ
 .الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي، جدة

 .حسن محمد حسن: شحادة /
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شراف الدكتور عبد المنعم جـابر  إ، رسالة ماجستير :أحكام الثمن في  الفقه اإلسالمي .136
 .م2006 ،فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، أبو قاهوق

 .محمد احمد إبراهيم :الشرقاوي /

مؤتمر األعمـال   ىبحث مقدم إل: هم تطبيقاتهاألكترونية ومفهوم األعمال المصرفية اإل .137
 .م2003، هـ142، لكترونية بين الشريعة والقانونالمصرفية اإل

 .حمزة بن حسين العفر: الشريف /

الدورة الثامنة عشر للمجمـع   ،م2005 -هـ1426 :لتجارة الهامشاألحكام الشرعية  .138
 .الفقهي اإلسالمي، جدة

 .منصور عبد اللطيف منصور :صوص /

جامعـة  ، إشراف الدكتور جمال الكيالنـي ، رسالة ماجستير :القبض وأثره في العقود .139
 .م2000، فلسطين، النجاح الوطنية

 .نالصديق محمد األمي :الضرير /

لكترونية بـين الشـريعة   إلمؤتمر األعمال المصرفية ا ىحث مقدم إلب: بطاقة االئتمان .140
 .م2003، هـ142، والقانون

 .فتحي شوكت مصطفي :عرفات /

إشراف الـدكتور  ، رسالة ماجستير م،2007 :بطاقة االئتمان البنكية في الفقه اإلسالمي .141
 .م2007، جامعة النجاح الوطنية، جمال الكيالني

 .محمد عبد الحليم: عمر /

، ت االئتمان ماهيتها والعالقات الناشئة عن استخدامها بين الشـريعة والقـانون  بطاقا .142
 .م2003، هـ142، لكترونية بين الشريعة والقانونإلمؤتمر األعمال المصرفية ا ىبحث مقدم إل

 .شريف محمد :غنام /

مؤتمر األعمال المصـرفية   ىبحث مقدم إل :لكترونية رؤية مستقبليةإلمحفظة النقود ا .143
 .م2003، هـ142، ونية بين الشريعة والقانونلكترإلا

 .محمد علي :القري /

الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسـالمي،   ،م2005 -هـ1426 :تجارة الهامش .144
 .جدة

 .علي محمد الحسين: الموسى /

ـ : البطاقات المصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها .145 مـؤتمر األعمـال    ىبحث مقدم إل
 .م2003، هـ142، الشريعة والقانون لكترونية بينإلالمصرفية ا

 .عبد اهللا إبراهيم عبد اهللا: الناصر /
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مؤتمر األعمـال المصـرفية    ىبحث مقدم إل، لكترونية دراسة فقهية مقارنةإلالعقود ا .146
 .م2003، هـ142، لكترونية بين الشريعة والقانونإلا

 :  : 

 .عبد الرحيم شحات :البحطيطي /

كأحـد التحـديات التـي     ةلكترونيإللمخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة اا .147
م، مجلة جامعـة الملـك عبـد العزيـز     2007-هـ1428الطبعة الثانية  :تواجه النظم الصرفية

 .لالقتصاد واإلدارة

 :مجمع الفقه اإلسالمي /

   .12، 7، 6العدد : مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  .148
 :يرابطة العالم اإلسالم /

 .مكة المكرمة: اإلسالمي يقرارات المجمع الفقه .149

 .عبد الجبار :السبهاني /

 :الهامش بنظامالعمالت  تجارة .150
-4d24-e7a2-http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=1a1e21a1

84173cbbeea7-80fb.  
  .  يوسف بن عبد اهللا :الشبيلي /

 http://www.shubily.com/index.php?news=46 :بالعمالت المتاجرة .151

  .حسام الدين :محمد /

 :علي العمالت المضاربة  .152
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagena  

Namah/NMALayout&cid=1177155906919-Arabic-me=Zone 
  :سؤال وجواب اإلسالمموقع  /
153.   http://www.islamqa.com/ar/ref/125758 
 :البالد بنكموقع  /

 ،)18(قــرار الهيئــة الشــرعية رقــم    :الشــرعية للصــرف  الضــوابط  .154
phttp://www.bankalbilad.com.sa/ar/filesdownload.as 

 :موقع تجارة العمالت /
155. .phpforexomlat.com/-http://www.tejara  
   :موقع فوركس واي /
156. post_08.html-og09.blogspot.com/2008/04/bl-forex-http://start 
  (AFB): وسطاء المال العرب شركة موقع /

http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/default.aspx?pg=1a1e21a1
http://www.shubily.com/index.php?news=46
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagena
http://www.islamqa.com/ar/ref/125758
http://www.bankalbilad.com.sa/ar/filesdownload.as
http://www.tejara
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157. http://afb.com.kw/ar/pages/195.html     
 :العالمي لالقتصاد اإلسالمي الموقع /
158.   rum/showthread.php?t=2048http://isegs.com/fo  
  :موقع المتداول العربي /

 :الفوركس سوق العمالت .159
 http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/details/45 

 :موقع المتداول العربي /

   :المالية ونظام المتاجرة بالهامش لرافعةا .160
/55detailshttp://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/ 

  :المال خبراءموقع نادي  /
161.  c.biz/risk_management.php-e-http://forex.m 

 

 

http://afb.com.kw/ar/pages/195.html
http://isegs.com/fo
http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/details/45
http://www.arabictrader.com/portal/ar/kb/
http://forex.m
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  س الموضوعاتفهر
  

 

  الصفحة  الموضوع
  أ  اإلهداء

  ب  شكر وتقدير
  د  ملخص البحث

Abstract ه  
  و  المقدمة

  ز  أهمية الموضوع
  ز  أسباب اختيار الموضوع

  ز  الجهود السابقة في الموضوع
  ط  خطة البحث
  ك  منهج البحث

v لكترونيحقيقة الصرف والصرف اإل: ألولالفصل ا  
  2  رف وحكمه وأدلة مشروعيتهتعريف الص: المبحث األول
  3  تعريف الصرف: المطلب األول

  3   الصرف في اللغة
  4  الصرف في االصطالح

  5  التعريف المختار وشرحه
  7  حكم الصرف وأدلة مشروعيته: المطلب الثاني
  7  حكم الصرف

  7  أدلة مشروعية الصرف 
  7  من الكتاب: أوالً
  7  من السنة: ثانياً
  9  ول من المعق: ثالثاً

  10   أركان الصرف وشروطه: المبحث الثاني
  11  وشروطه العامة أركان الصرف: المطلب األول

  11  العاقدان: أوالً
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  14  الصيغة: ثانياً
  16  المعقود عليه: ثالثاً

  17  النقود الورقيةالعلماء المعاصرين في أقوال 
  20  الشروط الخاصة للصرف: المطلب الثاني

  20  لين قبل االفتراقتقابض البد: أوالً
  22  عن األجل أن يكون عقد الصرف خالياً :ثانياً
  23  عن خيار الشرط أن يكون عقد الصرف خالياً: ثالثاً

  23  التماثل عند اتحاد الجنس : رابعاً
  25  أنواع الصرف: المبحث الثالث
  26  الصرف الناجز: المطلب األول

  26  تعريف الصرف الناجز
  26  التانوللصرف  الناجز ح

  26  حالة اتحاد الجنس -1
  27  حالة اختالف الجنس -2

  28  الصرف بالمواعدة: المطلب الثاني
  28  المواعدة في اللغة 

  28  المواعدة في االصطالح
  28  الصرف بالمواعدة في االصطالح 
  28  حكم الصرف عن طريق المواعدة 

  31  الصرف في الذمة: المطلب الثالث 
  31  حد النقديين من اآلخرأاقتضاء  :الصورة األولي
  32  تطارح الدينين صرفاً: الصورة الثانية
  34  لكترونيحقيقة الصرف اإل: المبحث الرابع
  35  لكترونيتعريف الصرف اإل: المطلب األول

  35  تعريف الصرف: أوالً
  36  لكترونيتعريف اإل: ثانياً

  36  معاصرفي االصطالح االقتصادي ال لكترونياإلتعريف الصرف 
  37  في االصطالح الشرعي لكترونيتعريف الصرف اإل

  38  لكترونياإلالصرف  مزايا: المطلب الثاني
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  38  لكترونياإلااليجابية للصرف  مزاياال: أوالً
  39  لكترونياإلالسلبية للصرف  المزايا: ثانياً

  40  لكترونياإل أنواع الصرف: المطلب الثاني
ائل االتصال الحديثة وليس عـن طريـق   الصرف الذي يتم بوس: أوالً

  البورصة
40  

  40  صرف يتم بوسائل االتصال الحديثة عبر البورصة: ثانياً
v لكتروني المباشر وحكمهصور الصرف اإل: الفصل الثاني  

التي تنقل اللفظ  لصور الصرف عبر وسائل االتصا: المبحث األول
  42  وحكمه

  43  صال التي تنقل اللفظصور الصرف عبر وسائل االت: المطلب األول
  43  تعريف وسائل االتصال التي تنقل اللفظ

  43  الصرف عبر الهاتف: أوالً
  43  الصرف عبر المذياع: ثانياً
  44  الصرف عبر التلفاز: ثالثاً

  45  التي تنقل اللفظ لحكم الصرف عبر وسائل االتصا: المطلب الثاني
  46  ي تنقل اللفظحكم المواعدة بالصرف عبر وسائل االتصال الت

  46  حكم الصرف في الذمة عبر وسائل االتصال التي تنقل اللفظ
التـي تنقـل    لصور الصرف عبر وسـائل االتصـا  : المبحث الثاني

  47  المكتوب وحكمه

التـي تنقـل    لصور الصرف عبر وسـائل االتصـا  : المطلب األول
  48  المكتوب 

  48  نترنتالصرف عبر اإل :أوالً
  48  ة الويب العالميةالصرف عبر شبك -1
  49  لكترونياإلالصرف عبر البريد  -2

  50  الصرف عبر الفاكس: ثانياً
  51  التي تنقل المكتوب لحكم الصرف عبر وسائل االتصا: المطلب الثاني
صور الصرف بواسطة وسائل دفع الثمن االلكتروني : المبحث الثالث

  وحكمه
53  

  54  وصور الصرف فيهاروني لكتاإل بطاقات دفع الثمن: المطلب األول
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  54  بطاقات االئتمان: أوالً
  54  تعريف بطاقة االئتمان
  55  أنواع بطاقات االئتمان

  Charge Card(  55(بطاقة الخصم الفوري  -1
  Charge Card(  56(بطاقة الدفع المؤجل  -2
  Credit Card  56)(بطاقة االئتمان القرضية  -3

  Internet Card(  56( بطاقة االنترنت: ثانياً
  Smart Cards(  57(البطاقة الذكية : ثالثاً

  58  صور الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن االلكتروني 
  59  صرف العمالت بواسطة بطاقات الدفع االلكتروني -1
  59  شراء الذهب أو الفضة بواسطة بطاقات الدفع االلكتروني -2

  60  لكترونيع اإلحكم الصرف بواسطة بطاقات الدف: المطلب الثاني
  60  البطاقات المغطاة: أوالً
  60  البطاقات غير مغطاة :ثانياً
  62  حكم الصرف بواسطة البطاقات المغطاة: أوالً
  63  مغطاةالحكم الصرف بواسطة البطاقات غير : ثانياً

  64  وصور الصرف فيها  ةلكترونياإلحقيقة النقود : المطلب الثالث
  64  لكترونيةتعريف النقود اإل
  64  لكترونيةعناصر النقود اإل

  65  ةلكترونياإلصور الصرف بواسطة النقود 
  66  حكم الصرف بواسطة النقود االلكترونية: المطلب الرابع
v لكتروني عبر البورصة وأحكامهصور الصرف اإل: الفصل الثالث  

  68  تعريف البورصة وأنواعها وطرق تداول الصرف فيها: المبحث األول
  69  تعريف البورصة: ألولالمطلب ا

  69  :البورصة في اللغة
  69  :البورصة في االصطالح االقتصادي

  70  أنواع البورصات وطرق تداول الصرف فيها: المطلب الثاني
  70  طرق تداول الصرف في البورصة

  Exchange  70)(بورصات التداول المباشر -1
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 Over the counter(بورصات التبادل عبـر شـبكة االتصـال    -2

(OTC)(  71  

  73  لكتروني للعمالتعقود التداول اإل: الثانيالمبحث 
  74  لكتروني للعمالتتعريف التداول اإل: المطلب األول

  74  تعريف التداول في اللغة
  74  لكتروني في االصطالح االقتصاديتعريف التداول اإل

  75  للعمالت لكترونياإلصور عقود التداول : المطلب الثاني
  SPOT(  75( العقد الفوري للعمالت :أوالً
  FORWARD(  75( العقد اآلجل للعمالت: ثانياً
  FUTURE(  76( العقد المستقبلي للعمالت: ثالثاً
  SWAPS(  76( عقد مبادلة العمالت: اًرابع

  OPTIONS) (  77 العقد االختياري للعمالت: خامساً
  78  تللعمال لكترونياإلأحكام عقود التداول : المطلب الثالث

  78  تعريف المضاربة في اللغة
  78  تعريف المضاربة في االصطالح الفقهي 

  79   (SPECULATION)تعريف المضاربة في البورصة
  79  حكم المضاربة في البورصة

  82  المخالفات الشرعية التي تقع في عقود التـداول االلكتروني للعمالت
  82  العقد الفوري للعمالت: أوالً
  82  قد اآلجل للعمالتالع: ثانياً
  83  العقد المستقبلي للعمالت: ثالثاً
  83  عقد مبادلة العمالت: اًرابع

  83  العقد االختياري للعمالت: خامساً
  85  الصرف بنظام الهامش : الثالثالمبحث 

  86  حقيقة الصرف بنظام الهامش: المطلب األول
  Trading on The Margin(  86(بالهامش المتاجرة تعريف : أوالً

  86  معنى المتاجرة
  86  معنى الهامش

  86   الهامش في اللغة
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  86  الهامش في اصطالح المعامالت المعاصرة
  87   تعريف المتاجرة بالهامش

  87  أركان المتاجرة بالهامش: ثانياً
  87  المستثمر -1
  88  المؤسسة الممولة -2
  88   )الوسيط المالي(السمسار -3
  88  الهامش -4
  89  رضالق -5
  89  الرهن -6
  89  )األجرة( العمولة -7

  89  صور الصرف بنظام الهامش
  90  الصرف بالعمالت بنظام الهامش  -1
  90  الصرف بالذهب أو الفضة بنظام الهامش -2

  91  حكم الصرف بنظام الهامش: المطلب الثاني
  91  أهم المخالفات التي تقع في هذه العقود

  93  حكمهالفوركس و: الرابعالمبحث 
  94  حقيقة الفوركس: المطلب األول

  94  الفوركس في اللغة
  94  الفوركس في االصطالح

  95  عالقة الفوركس بالمتاجرة بالهامش
  95  أقسام الهامش في الفوركس
  96  طريقة المتاجرة بالفوركس

  98  أنواع الفوركس
  98  الفوركس العادي -1
  98  الفوركس اإلسالمي -2

  99  شملها عمليات الفوركسالمخاطر التي ت
  100  أهم التحليالت التي يعتمد عليها المضاربون في الفوركس

  100  التحليل الفني
  101  التحليل اإلخباري
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  101  التحليل النفسي
  102  حكم الفوركس: المطلب الثاني

  104  الخاتمة
v الفهارس العامة  

  105  هم النتائجأ: أوالً
  108  التوصيات: ثانياً

  109  س العامةالفهار
  110  فهرس اآليات القرآنية

  111  فهرس األحاديث النبوية
  112  فهرس المعاني والمصطلحات

  115  فهرس المصادر والمراجع
  131  فهرس الموضوعات

 
 

 


