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 ملخص البحث: 

يعنى هذا البحث بدراسة اإلشكاليات التي ترد عىل التمويل بواسطة زيت النخيل، ويقوم عىل 

املنهج التحلييل املقارن، وهيدف إىل تسليط الضوء عىل هذه اإلشكاليات وبيان حكمها، وأهم ما 

، أن التعامل يف بورصة زيت النخيل يف ماليزيا، هي من قبيل التورق املنظم من النتائج هو:خلصت إليه 

ذا كان إوالراجح فيه هو املنع منه، والقائمون عىل بورصة زيت النخيل بامليزيا قد أخذوا بقول من جييزه 

وله أن يقبض  وكيللتالعميل يوكل البائع بعد قبضه للسلعة قبضًا حكمياً، وبالتايل ال يكون ملزما ًبا

بنفسه، لكن تطبيق ذلك يف الواقع العميل بعيد جداً، وأن العينة حمرمة رشعاً، لكن وضعت هلا بورصة 

زيت النخيل يف ماليزيا حالً يمنع من رجوع السلعة إىل البائع األول، وأن زيت النخيل يعترب من 

-وهو بعيد-مل نعتربه من املطعومات املطعومات، وبالتايل حيرم بيعه قبل القبض إمجاعاً، وحتى لو

فالصحيح أن حيرم بيعه قبل القبض، والطريقة احلالية لقبض زيت النخيل يف البورصة ثم بيعه ال تصح 

عىل رأي مجهور أهل العلم، ولذلك ينبغي للقائمني عىل البورصة إجياد حل هلذه اإلشكالية، جتنباً للوقوع 

الرشعية لذلك، وأن من أبرز اإلشكاليات الواردة عىل صفقات  يف املحرم، والعمل عىل إجياد املخارج

التمويل يف أسواق السلع العاملية بشكل عام، هو قيام مورد السلع ببيع السلعة الواحدة أكثر من مرة يف 

نفس الوقت، وهذا األمر من الناحية الرشعية معلوم البطالن، والعمل الذي جيري حالياً يف البورصة 

ون ع التي يتم تنفيذها، تنعكس مبارشة يف نظام البورصة، وبالتايل يتم خصمها من املخزأن صفقات البي

املسّجل للبائع يف النظام، وعليه فال يستطيع البائع أن يقوم بعرض الكمية التي سبق أن باعها عىل 

 املشرتين مطلقاً.

 زيت، نخيل، تورق، قبض، عينة. الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

 This research is concerned with studying the problems that 

are encountered on financing by palm oil, and is based on the 

comparative analytical method, and aims to shed light on these 

problems and explain their judgment, and the most important 

conclusions are: dealing in the palm oil exchange in Malaysia, it 

is the from organized tawarruq, and the more likely is prevented 

from it, and the responsible for the palm oil stock exchange in 

Malaysia they took who says it is permissible if the client 

authorize the seller after receive the commodity airtight  receive, 

and therefore is not obliged to the authorization and has the right 

to receive it himself, but implementation of this in reality 

practical is very far, and that palm oil is considered a foods, and 

therefore it is forbidden to sell it before receive in consensus, 

and even if we do not consider it as foods- and it is far - it is true 

that it is forbidden to sell it before received, and the current way 

to receive oil palm in the stock market and then sell it is not true 

on the opinion of the knowledgeable public, and the work that is 

currently taking place in the stock exchange that the sale 

transactions that are executed, , are reflected directly in the stock 

exchange system, and therefore deducted from the stock 

registered to the seller in the system, and therefore the seller 

cannot to display the quantity he has sold it to buyers never. 

Keywords: oil, palm, tawarruq, receive 
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 مقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده 

اهلل فال مضل له، ومن يضلل فلن جتد له وليًا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

 بعد:ه وسلم   أما له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل علي

بأن املعامالت املالية والتجارية يف الوقت املعارص قد تطورت كثريًا،  فإنه ال خيفى

وأصبحت رشيانًا رئيسيًا يف حياة الناس، ومل تقترص هذه املعامالت عىل األفراد فقط، بل 

 .كبري تضخمت بشكلتطورت إىل الرشكات واحلكومات، وبالتايل 

هو أيضًا،  وقد تطوراملستجدات الفقهية، يعترب من التعامل املرصيف املعارص وال شك بأن 

وأصبحت حاجة الناس إليه ماسة، مما يستدعي معرفة األحكام الرشعية املتعلقة بمسائله، 

ل التي ما يتعلق بعمليات التمويومن ضمن املسائل املهمة املرتبطة بالتعامالت املرصفية، 

والتي  ،ية، ويكون التعامل فيها مع أسواق وبورصات السلع العامليةجتري يف املصارف التجار

من ضمنها بورصة زيت النخيل بامليزيا، والشك بأنه البد أن حيصل يف هذا التعامل بعض 

ث يتحدث ستعنت اهلل يف كتابة بحااألمور التي قد يعتربها البعض إشكاالً رشعيًا، وبالتايل 

ت عىل التمويل بزي الواردة اإلشكاليات الرشعية "ه بـ املسألة وعنّونت عام يتعلق هبذه

 ."النخيل

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره: 

تعلقه باملجال املرصيف الذي يقوم بدور كبري يف احلياة التجارية، وخصوصًا فيام  .1

يتعلق باجلانب التموييل، والذي يعترب من أهم األدوات التي تؤثر يف االقتصاد سلبًا 

 وإجيابًا، وهذا يزيد احلاجة إىل البحث وبيان احلكم الرشعي يف املسائل املتعلقة به. 

، وما يتعلق بام تقوم به من أعامل، ال يزال جماالً خصبًا أن الكتابة عن املصارف .2

حيتاج إىل مزيد من اإلثراء؛ بسبب جتدد اخلدمات التي تقدمها املصارف، وتنوع 

 املنتجات التي تطرحها. 



 

 

أن يف تسليط الضوء عىل اإلشكاليات الرشعية املتعلقة باملوضوع، مسامهة يف إجياد  .3

 نب هذه اإلشكاليات.احللول والطرق التي تساعد عىل جت

توافق الرغبة الشخصية يف البحث بموضوع يتعلق باملعامالت مع حاجة املكتبات  .4

 إىل إثراء هذا النوع من املواضيع احلية املعارصة.

 أهداف املوضوع :

 -هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل عدة أمور أمهها :

ان وثة ، واستقصاء اجتاهاهتم ، وبيمجع آراء أهل العلم املعارصين حول املسائل املبث .1

 أدلتهم تسهيال للوصول إليها .

السعي إىل إبراز احلكم الرشعي للمسألة وذلك بالرتجيح بني أقوال أهل العلم،  .2

 وفقًا ألصول الرتجيح املعروفة.

تسهيل الوصول للمعلومة وتوضيحها ملن حيتاجها من طلبة العلم وعموم املهتمني  .3

 هبذا الشأن.

كل ماله عالقة باإلشكاليات الرشعية التي قد ترد عىل التمويل بواسطة استيعاب  .4

 زيت النخيل مما حيتاج فيه إىل بيان للحكم الرشعي حول ذلك.

 الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقيص وسؤال املختصني، والبحث يف قاعدة بيانات مراكز البحوث،  

  أجد من بحث هذا املوضوع بصورته املتكاملة. واجلامعات، مل

 لكن وجدت بعض البحوث والدراسات التي تتكلم عن املوضوع من بعض جوانبه مثل:

التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم، تقويم دور بورصة سوق السلع املاليزية، 

 حممد الرشي  ن عوايللصابر أمحد وعارف عيل، وتطبيقات التورق يف سوق السلع املاليزية، لب

 وعزمان حممد نور.

إال أن هذه البحوث مل تركز عىل ما خيص اإلشكاالت الرشعية، وإنام أشارت لبعضها دون تفصيل 

 يف إجياد احلل الرشعي هلا. ذلك هلا وهو ما حرصت عليه يف البحث؛ حتى يساعد



 

 

 منهج البحث:  

 راستها .بيان حكمها ليتضح املقصود من دتصوير املسألة املراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل  -1

من  ثيق االتفاقإذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع تو -2

 مظانه املعتربة

 إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ، فأحرص عىل أن أتبع ما ييل : -3

ذكر األقوال يف املسألة وبيان من قال هبا من أهل العلم، ويكون عريض للخالف  -أ

 حسب االجتاهات الفقهية. 

 االقتصار عىل املذاهب املعتربة، مع توثيق األقوال من مصادرها األصلية.  -ب

استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما  -ت

 كان وأن يذكر ذلك بعد الدليل مبارشة.  جياب به عنها إن

 الرتجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت .  -ث

االعتامد عىل أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج  -4

 واجلمع . 

 جتنب ذكر األقوال الشاذة .  -5

 ترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة بالشكل .  -6

مصادرها األصلية وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها  ختريج األحاديث من -7

 حينئذ فأكتفي كذلك كانت فإن – أحدمها أو الصحيحني يف تكن مل إن –

  بتخرجيها منهام أو من أحدمها 

 ختريج اآلثار من مصادرها األصلية ، واحلكم عليها .  -8

 العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء ، وعالمات الرتقيم .  -9

 تكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.  -11

 خطة البحث

قائمة خامتة وو مل عىل مقدمة وأربعة مطالبتوكانت خطتي يف هذا البحث تش



 

 

 وتفصيلها عىل النحو التايل:باملراجع، 

 مل عىل أمهية املوضوع وسبب اختياره.تمقدمة: وتش

 التعري  بزيت النخيل واستخداماته. املطلب األول:

 التعري  ببورصة زيت النخيل واملتعاملون هبا. املطلب الثاني:

 جراءات عمل بورصة زيت النخيل.طريقة إ املطلب الثالث:

 اإلشكاليات الواردة عىل التمويل بواسطة زيت النخيل. املطلب الرابع:

 :وفيه ستة فروع

 التورق من حيث األصل. الفرع األول:

 التورق املنظم. الفرع الثاني:

 العينة. :الفرع الثالث

 القبض وما يتعلق به. الفرع الرابع:

 تكرار بيع نفس الزيت يف وقت واحد. الفرع اخلامس:

 تأجيل البدلني. الفرع السادس:

 خامتة فيها أهم النتائج.

 قائمة بأهم املراجع.

هذا وأسأل اهلل جل وعال أن ينفع هبذا البحث وجيعله خالصًا لوجهه الكريم، إنه سميع جميب 

  .هلل رب العاملني وصحبه أمجعني، واحلمد آلةللدعاء، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل 

 

  



 

 

 

 .تهواستخداما التعريف بزيت النخيل

املعمرة، وموطنها األصيل دول غرب إفريقيا، ثم تعترب شجرة نخيل الزيت من األشجار 

زراعتها إىل بعض الدول يف قارة آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا ثم أمريكا الشاملية  انتقلت

  .اجلنوبية وأمريكا

ًا وهلا يف رأسها أوراق طوهلا مرت 35ذع واحد يصل ارتفاعها إىل وهي أشجار طويلة بج

امرها وتبدأ شجرة نخيل الزيت يف إنتاج ث، التمر املعروفوهي تشبه نخيل  سبعة أمتار حوايل

سنة، ويستغرق نضج  25ملدة تصل إىل  أعوام من زراعتها، وتستمر يف عطائها 3بعد حوايل 

 .أشهر منذ بدء التلقيح 6إىل  5الثامر من 

يصل وزن -عنقود ًا  12وتنتج هذه األشجار سنويًا، حيث تنتج النخلة الواحدة حوايل 

، ثمرة من ثامر نخيل الزيت 1511، وحيتوي عىل ما يقّدر ب -كجم 21الواحد إىل  دالعنقو

 .وثمرة نخيل الزيت شكلها بيضاوي، ومتاثل يف حجمها حجم ثمرة اخلوخ

ة وحيدة بداخلها بذرووتتكون الثمرة من طبقة خارجية غنية بالزيوت والدهون النباتية، 

 ثمرهتا.مثل  اً أيضبالزيت  ةغني   وهي ()نواة

النخيل يف األغراض الغذائية، حيث يمكن استخدامه يف إعداد  عادة زيت يستخدمو

بديل يمكن استخدامه ك، كام الطهي والقيلكذلك و ،واحللويات ،والكيك، اخلبز، والبسكويت

وغريها من األغراض الغذائية،  ،استخدامه يف مبيضات القهوة ويمكن ،عن زبدة الكاكاو

 .من استخداماته % 91النخيل يف األغراض الغذائية إىل أكثر من  زيت وتصل نسبة استخدام

اعة صن يف ، فيستخدماألغراض غري الغذائية أما بالنسبة الستخدامات زيت النخيل يف

الصناعية، واحلرب، ومواد الطالء،  املنظفاتكذلك والصابون، ومستحرضات التجميل، 

 .وغري ذلكوالبالستيك، وبدائل بعض زيوت املحركات، 



 

 

 ،العناية بأشجار نخيل الزيتوملا سبق بيانه يف استخدامات هذا الزيت، فقد زادت 

زداد إنتاج زيت النخيل ليصبح اإلنتاج الثاين يف الزيوت النباتية األكثر أمهية بعد زيت فول وا

  .الصويا يف سوق عامل الزيوت

ه ة مصانع لعرص وتكرير هذوقد اهتمت دولة ماليزيا هبذا الزيت كثريًا، بحيث تم إقام

 عل دولة، مما جإىل زيادة إنتاج زيت النخيل بشكل كبري بطبيعة احلال أدت والتيالزيوت 

 .(1)ماليزيا أكرب منتج ومصدر لزيت النخيل يف العامل

  

                                 
يف (، نخيل الزيت، مقال منشور 16-12(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص1)

 جملة زراعة العرب



 

 

 .ملتعاملون بهاوا التعريف ببورصة زيت النخيل

ل منظمة للتعامل ببيع ورشاء زيت النخييمكن تعري  بورصة زيت النخيل بأهنا سوق 

 بورصة وتتبع الكرتونية، منصة خالل من السلع تداول طريق وذلك عن بغرض التمويل،

م 2119ماليزيا سنة  ها دولةأطلقت، والتي اإلسالمية للخدمات ماليزيا لبورصة النخيل زيت

ق سوق عن طري أول مرشوع للبنوك اإلسالمية لتشغيل عمليات التورق يف زيت النخيل،ك

السلع املاليزية، وهو أول مرشوع يف العامل لتشغيل عمليات التورق والغرض من هذا املرشوع 

 االبتعاد عن العمليات الصورية وإجياد حل للتمويل اإلسالمي.

اليزية، ا يف البورصة املهبومرشوع زيت النخيل من أهم السلع األولية التي يتم التعامل 

 ومركز ،وهيئة األوراق املالية املاليزية ،تعاون مع البنك املركزي املاليزيوبدأ هذا املرشوع بال

كام أن هناك دعم من وزارة الزراعة والصناعة عن طريق جملس زيت  ،العاملية بامليزيا املالية

  .النخيل املاليزي

ملية عوهناك اآلن ثالثة وسبعون بنًكا حمليا وأجنبيا مسجلة يف البورصة املاليزية، وتتم 

البيع يف البورصة املاليزية كل يوم، وقد بلغ حجم التعامالت اليومية يف سوق السلع املاليزية 

 % 95، وتتبادل فيها تسع سلع حملية؛ ولكن مليون رينغت 1663حجم  2114ديسمرب  8يف 

 منها هي زيت النخيل، وهي أهم السلع األولية التي يتم التعامل هبا.

إلسالمية يف ماليزيا إىل عمل بورصة السلع املاليزية لتشغيل وقد اطمأنت املصارف ا 

ومعظم عمليات البنوك اإلسالمية يف البورصة املاليزية  النخيل،عمليات التورق يف زيت 

 .جتري وفق صيغ التورق املنظم؛ ألنه أداة مالية إسالمية لتوفري السيولة

التي  -قدر اإلمكان-رشعيةبورصة سوق السلع املاليزية جتنب األخطاء ال وقد حاولت

بورصة لندن، وعيّنت لتحقيق هذا الغرض هيئة  وقعت فيها املنصات العاملية مثل منصة

تكون متوافقة مع ل ؛املتداولة فيها ط التعامالتبضتقلة، لترشف عىل أعامهلا وتقوم برشعية مس



 

 

ود وج أمهها؛من والضوابط والرشوط التي وضعها العلامء الذين أجازوا التورق املرصيف، 

، ومتلك السلعة، والقدرة عىل الترصف فيها، ثم املواصفات السلعقي السلعة، ومتيزها عن با

ذلك أن كقابلة للبيع والرشاء، وتكون  أن، بللتداول صالحيتها حيث منالرشعية للسلعة 

 .(1)وغري ذلك ،هبا ويمكن أن ينتفعتنقل وقابلة للقبض، قابلة للتكون 

ماليزيا للخدمات اإلسالمية تصنيفات للمتعاملني مع البورصة، وقد وضعت بورصة 

 :(2)تقسيم املتعاملني بالشكل التايليمكن و

 . البورصة التي تقوم بإدارة عمليات البيع والرشاء والتسليم وغريها.1

بورصة  يف تصني  مم من يقوم بتزويد البورصة بالزيت، ويطلق عليه. املوردون: وه2

 السلع. تزويد يف مشارك ماليزيا:

. املمولون: وهم البنوك واملؤسسات املالية سواء كان تعاملهم مبارشة مع البورصة 3

خالل مرصف  أو من ،السلع جتارة يف مشارك :يف تصني  بورصة ماليزيا مويطلق عليه

 السلع. تنفيذ يف مشارك :بورصةاليف تصني   موسيط، ويطلق عليه

األفراد والرشكات الذين يشرتون الزيت من املصارف . املتمولون: وهم العمالء من 4

 التورق. لغرض

  

                                 
(، تقويم دور بورصة سوق السلع املاليزية، 3( ينظر : دراسة حتليلية للتورق املرصيف، لسعيد بوهراوة،)ص1)

(، تطبيقات التورق يف سوق السلع املاليزية، لبن عوايل حممد 91لصابر أمحد وعارف عيل، )ص

 (18يل، لطارق األطرم،)ص(، التمويل بواسطة زيت النخ221الرشي  وعزمان حممد نور، )ص

( ، التمويل www.bursamalaysia.com)(  ينظر : قواعد بورصة ماليزيا للخدمات اإلسالمية .2)

 (26بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص

 

http://www.bursamalaysia.com/


 

 

 يل.جراءات عمل بورصة زيت النخطريقة إ 

 يقوم عمل بورصة زيت النخيل عىل إتاحة بيع ورشاء زيت النخيل للمتعاملني يف البورصة،

 :(1)النحو اآليت علىويمكن ترتيب إجراءات عمل بورصة زيت النخيل 

 ل.اخلطوة األوىل: بيع املورد لزيت النخي

يقوم املورد بعرض زيت النخيل اخلام يف نظام البورصة بالكمية )الطن(، ثم يقوم النظام بعد 

ذلك بعرض زيت النخيل بعملة الرنجت املاليزي، وفيها تفاصيل الزيت من حيث الكمية 

 بورصة من بنوكاملني بالواجلودة واملوقع، بعدها تظهر هذه املعلومات عىل شاشة املتع

 املتعاملون يف البورصة بتقديم طلبات الرشاء. ومؤسسات مالية، ثم يبدأ

  خيل.اخلطوة الثانية: شراء املصرف لزيت الن

يطلب الرشاء ويقوم املرصف باختيار أحد املوردين املوجودين يف املوقع اإللكرتوين للبورصة، 

وبني  -خيل زيت الناملسجل يف سوق بورصة  -تتم عملية البيع بني املرصف  منه، ثم بعدها

قوم بورصة سوق ، وتاملرصفامللكية مبارشة إىل  وتنتقل ،املورد، ثم يدفع املرصف املبلغ نقداً 

 تصدروالتسوية، ثم بعد ذلك  للتداول اإللكرتوين النظام نات العقد يفاالسلع بتقييد كل بي

 وقت املشرتي، البائع، الشهادة، رقم وتتضمن ما ييل : ،االلكرتونية لكيةامل شهادةالبورصة 

 للزيت اإلمجالية الكمية اإلمجايل، الثمن للوحدة، الثمن املبيع، مواصفات الزيت الصفقة،

 وأماكنها. الزيت كميات معلومات املبيع،

 مها.يف حال عدم قدرة املورد عىل تسلي  هذه املرحلة تسليم السلعة للمرصفوتضمن البورصة يف

                                 
(، منتجات www.bursamalaysia.com(  ينظر : قواعد بورصة ماليزيا للخدمات اإلسالمية .)1)

(، تقويم دور بورصة 18سوق النقد بني املصارف اإلسالمية ألحسن حلساسنة وفيصل شياد )ص 

(، التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق 93سوق السلع املاليزية، لصابر أمحد وعارف عيل، )ص

  ( 27األطرم،)ص



 

 

 .زيت النخيلل املصرفبيع  الثالثة:اخلطوة 

رتي، سواء الزيت عىل العميل املش ببيع-النخيلزيت يف سوق بورصة  املسجل-املرصفيقوم 

 النخيل،زيت مرصف آخر غري مسجل يف سوق بورصة أو  عبارة عن فردالعميل  هذا كان

 يف زيت النخيلن للمشرتي بيع مك  البورصة، وبعد ذلك ي  البيع خارج نظام  ويكون هذا

 .البورصة إذا طلب ذلك وفق اجراءات معينة حددهتا بنفسه السوق أو تسلمها

 .زيت النخيل يف السوقل: بيع العميل اخلطوة الرابعة

 احلالة األوىل: وله حالتان:

ون يف السوق بنفسه، وذلك بأن يك ه بيع الزيتال يمكن الذي اشرتى الزيت إذا كان العميل

يبيع  نأ يف الذي باعه الزيت يف البورصة، فإنه يوكل املرصف مسجل ًا غريفردًا أو مرصف

 نيابة عنه يف سوق البورصة. الزيت

 احلالة الثانية:

نفس  ليكون باخليار، إما أن يوك حينئذ   يف السوق بنفسه، فإنه الزيتيمكنه بيع  ممن إذا كان العميل 

 بنفسه يف سوق البورصة. الزيتع يقوم ببي وإما أن الزيت،منه  ىالذي اشرت املرصف

إىل بورصة  الزيتالعميل، فتنتقل ملكية  من هذاالزيت  البورصة ويف كال احلالتني تشرتي

 .ل عن هذه العملية يف حساب العميلزيت النخيل، وي ودع املبلغ املحص

 املوردين. عىل النخيل زيت بيع اخلامسة:اخلطوة 

، واألسعار الكمية بيان مع السوق يف زيت النخيل بعرض البورصة تقوم يوم يف هناية كل

املسجلني يف بورصة زيت  املوردين أحد قبل من عشوائية بصورة أخرى مرة رشاؤها ويتم

النخيل، وذلك من أجل تفادي رجوع الزيت إىل البائع األول، ثم بعد رشاء املورد للزيت من 

 السوق، فإنه يكون باخليار إما أن يبيعها مرة أخرى يف السوق أو حيتفظ هبا لنفسه.

  



 

 

 ة زيت النخيل.اإلشكاليات الواردة على التمويل بواسط

ملا بدأت املصارف اإلسالمية بالتعامل مع أسواق وبورصات السلع العاملية، كاملعادن وزيت 

يف عمليات التمويل الكبرية،  احلاجة املاسة هلذه األسواقوذلك من أجل -، النخيل وغريها

، ظهرت بعض اإلشكاليات الرشعية التي توق  -والتي ال تتحملها عادة األسواق املحلية

عندها بعض أهل العلم، مما جعلهم خيتلفون يف حكم التعامل هبا، وفيام ييل عرض ألبرز 

 رصة زيت النخيل بامليزيا.اإلشكاليات التي وقفت عليها مما يتعلق بخصوص بو

 .: التورق من حيث األصلالفرع األول

أن غالب تعامالت الناس اليوم فيام خيص عمليات التمويل التي جترهيا املصارف  من املالحظ

 التجارية، وغريها من املؤسسات املالية، إنام تكون عن طريق عملية التورق.

أن يشرتي شخص سلعة بأجل، ثم يقوم ببيعها يف احلال ولكن عىل  معلوم:وصورهتا كام هو 

 .(1)طرف ثالث غري البائع الذي اشرتى منه السلعة

ه ف بينهم يف حكمها، وملخصهذه املسألة ليست حمل اتفاق بني أهل العلم، بل حصل خال و

 العلم اختلفوا فيها عىل ثالثة أقوال هي: أن أهل

 القول األول:

به املجامع  ما أخذت، وهو (3)، واحلنابلة(2)بال كراهة، وهذا هو مذهب الشافعية التورق جائزأن 

، وهيئة املحاسبة (5)، واملجمع الفقهي اإلسالمي(4)املعارصة، كمجمع الفقه اإلسالمي الفقهية

                                 
 (186/ 3لقناع )(، كشاف ا26/ 2(  ينظر : رشح منتهى اإلرادات )1)

 (155/ 11(، املجموع رشح املهذب )288/ 5(  ينظر : احلاوي الكبري )2)

 (186/ 3(، كشاف القناع )26/ 2(  ينظر : رشح منتهى اإلرادات )3)

 ( بشأن التورق: حقيقته، أنواعه )الفقهي املعروف واملرصيف املنظم(5/19) 179(  قرار رقم 4)

ق(: بشأ5/15) 87(  قرار رقم: 5)  ن حكم بيع التورُّ



 

 

 .(1)واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 :أدلتهم

 الدليل األول:

مَ  يعَ لبَ ٱ هللَّ  ٱيف عموم البيع الذي أباحه اهلل يف قوله تعاىل ﴿ َوَأَحلَّ أن هذه املسألة داخلة   َوَحرَّ

َبٰوا  ٱ  [ 275﴾]البقرة:لرِّ

 الدليل الثاني:

أن األصل يف املعامالت هي احلل واإلباحة حتى يرد ما حيرمه، وليس يف هذه املعاملة ما يوجب 

 التحريم.

 :القول الثاني

 .(4)، وابن القيم(3)اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية (2)رواية عند احلنابلة، وهذه التورق حمرمأن 

 :ودليلهم

أن يف هذه املعاملة حتايالً عىل الربا املحرم رشعًا، ففي حقيقة األمر ومؤداه أن طالب التورق 

 يلة،قد أخذ نقدًا حارضًا يف مقابل نقد مؤخر أعىل منه، وإنام دخلت السلعة بينهام من باب احل

 وهذا أشد من الربا الرصيح.

 نوقش:

أن هذا يصح فيام لو كانت احليلة ظاهرة كام يف بيع العينة حيث أن السلعة فيها ترجع إىل البائع 

  . (5)األول، أما يف التورق فإن احليلة منتفية ألهنا ال ترجع إىل بائعها األول

 

                                 
 4(: التورق البند 31(  املعيار الرشعي رقم )1)

 (337/ 4(  ينظر : اإلنصاف )2)

 (439/ 29(  ينظر : جمموع الفتاوى )3)

 (157/ 3(  ينظر : إعالم املوقعني )4)

 (14(  ينظر : التورق املرصيف عن طريق املعادن، خلالد املشيقح)ص5)



 

 

 القول الثالث:

 .(2)واملالكية، (1)، وهذا هو مذهب احلنفيةأن التورق مكروه

 :ودليلهم

ة املحتاج الً لصاحب احلاجأنه لوجود شبهة التحايل عىل الربا يف هذه املعاملة، وألن فيه استغال

 ، فإن هذا كله يثبت الكراهة.للنقد

 ميكن أن جياب:

اجة استغالل صاحب احل وأما أنه ال وجود للشبهة كام سبق مادام أن السلعة ال ترجع للبائع، 

فهذا غري مؤثر، كام لو ركب انسان دين أو احتاج ماالً للنفقة فباع سلعته برخص مل يكن هذا 

 .(3)مؤثرًا يف صحة البيع

 الرتجيح:

الراجح واهلل أعلم هو القول األول ملا ذكروه من أدلة، وحلاجة الناس للتورق يف هذا العرص 

 رض احلسن وغريه.مع صعوبة احلصول عىل بديل مثل الق

 التعليق على هذه اإلشكالية. 

يف احلقيقة أردت أن أذكر هذه اإلشكالية يف البداية، حتى ال يظن ظان مع كثرة تعامل الناس 

بالتورق، وانتشار ذلك يف غالب عمليات التمويل، واعتياد الناس عىل ذلك، بأن هذه املسألة 

هي مسألة حصل فيها اخلالف، واخلالف فيها مفروغ منها، والعلامء جممعون عىل صحتها، بل 

قوي، وحجة من يرى حتريمها ليست بالضعيفة، وإن كان الذي يرتجح هو القول بجوازها، 

وعليه غالب الفتوى يف هذا الزمن، لكن ينبغي أن يكون هذا األمر معلومًا، وحارضًا يف 

يف   بيانهاملنظم كام سيأيت الذهن، خصوصًا عند احلديث عن اإلشكالية املتعلقة بمسألة التورق

 واهلل أعلم ،الفرع الثاين

  

                                 
 (326/ 5(، حاشية ابن عابدين )212/ 7(  ينظر : فتح القدير )1)

 (89/ 3( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )414/ 4(  ينظر : مواهب اجلليل )2)

 (15(  ينظر : التورق املرصيف عن طريق املعادن، خلالد املشيقح)ص3)



 

 

 التورق املنظم. 

بعد قبض العميل لشهادة متلك زيت النخيل التي تصدر من بورصة زيت النخيل، يكون 

العميل خمريًا بني طلب تسلم السلعة، أو توكيل املرصف ببيعها له يف البورصة، وذلك مثل أي 

 جتري يف املصارف التجارية.عملية تورق 

 وتوكيل العميل للمرصف ببيع السلعة يف التورق له يف العادة صورتان:

 الصورة األوىل: 

أنه عندما يطلب العميل رشاء سلعة من املرصف يف عملية التورق، فإنه يقدم مع طلب الرشاء: وكالة 

 يل.ويبيعها عىل العممسبقة للمرصف ببيع السلعة يف السوق بعد أن يشرتهيا املرصف 

 الصورة الثانية: 

أنه عندما يطلب العميل رشاء سلعة من املرصف يف عملية التورق، ويقوم بعدها املرصف 

ها يوكل العميل )اآلمر بالرشاء( املرصَف دبرشاء السلعة، ثم بيعها عىل العميل باألجل، عن

العميل مل  ها، أي أن توكيلبعد متلك العميل للسلعة وقبض شهادة ملكيت ، وذلكببيع السلعة

 حيصل إال بعد متلك العميل للسلعة وقبض شهادة ملكيتها وليس قبل ذلك.

يمكن و وهذه العملية هبذا الشكل قد اصطلح عىل تسميتها يف الوقت املعارص بالتورق املنظم

أن ي عّرف بأنه: قيام البائع برتتيب عملية التورق للمشرتي، بحيث يبيع سلعة عىل املتورق 

بثمن آجل، ثم ينوب البائع عن املشرتي ببيع السلعة نقدًا عىل طرف آخر، ويسلم الثمن 

 .(1)النقدي للمتورق

 ان لذلك:يام ييل بيوقد اختل  الفقهاء املعارصون يف حكم هذه املسألة عىل ثالثة أقوال، وف 

 

 

                                 
 (9(  ينظر : التورق املرصيف عن طريق املعادن، خلالد املشيقح)ص1)



 

 

  األول:القول 

، وهو ما صدر به قرار جممع (1)أن التعامل بالتورق املنظم حمرم ، وقال به بعض املعارصين

 .(3)،وكذلك قرار املجمع الفقهي اإلسالمي(2)الفقه اإلسالمي

 القول الثاني : 

 .(4)أن التعامل بالتورق املنظم جائز ، وقال به بعض املعارصين

 الثالث:القول 

التفصيل: حيرم التورق املنظم إن كان العميل يوكل البائع ببيع السلعة عند طلبه للرشاء، 

وقبل متلكه للسلعة، وجيوز إن كان العميل يوكل البائع بعد قبضه للسلعة قبضًا حكميًا، 

وبالتايل ال يكون ملزما ًبالتوكيل، وهو ما أخذت به هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

 .(8)، واإلنامء(7)، والبالد(6)، واهليئة الرشعية يف مرصف الراجحي(5)الية اإلسالميةامل

 أدلة القول األول:

 الدليل األول:

، فالعميل الذي يريد التورق مضطر إىل النقد وال جيد (9)القياس عىل بيع املضطر املنهي عنه

                                 
( 38( التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،)ص761، لعبداحلليم حممد،)ص(  ينظر : التورق املرصيف1)

 (68التورق املرصيف عن طريق املعادن، خلالد املشيقح)ص

 ( بشأن التورق: حقيقته، أنواعه )الفقهي املعروف واملرصيف املنظم(5/19) 179(  قرار رقم 2)

 صارف يف الوقت احلارض ((: ) التورق كام جتريه بعض امل2/17) 98(  قرار رقم: 3)

( التورق 29( التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،)ص761(  التورق املرصيف، لعبداحلليم حممد،)ص4)

 (75املرصيف عن طريق املعادن، خلالد املشيقح)ص

 .4/7(: التورق البند 31( املعيار الرشعي رقم )5)

 ه7/4/1433( وتاريخ 972( انظر: القرار رقم )6)

 ه.28/1/1426( يف 11انظر القرار رقم ) (7)

 ه.26/6/1431( يف 198( انظر: القرار رقم )8)

 (255/ 3املضطر) بيع يف باب البيوع، كتاب سننه يف داود أبو (، ورواه252/ 2مسنده) يف أمحد االمام (  رواه9)



 

 

 .(1)من يقرضه، ولذلك يبيع سلعته بثمن أقل للحصول عىل الثمن

 نوقش من وجهني:

 .(2)أن احلديث ضعي  الوجه األول:

أن املعنى الذي م نع من أجله بيع املضطر ال يظهر يف التورق املنظم، ألن بيع  الوجه الثاين:

 املضطر يكون من وجهني، األول: أن يضطر إىل العقد عن طريق اإلكراه عليه، والثاين: أن

د يده بالوكس من أجل الرضورة، وهذا غري موجو يضطر لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما يف

 . (3)يف التورق املنظم

 الدليل الثاني:

إن التورق املنظم حيلة ووسيلة إىل الربا، وبيان ذلك أن اهلل حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها 

إىل أجل ملا يف ذلك من رضر املحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا املعنى موجود يف هذه الصورة 

 .(4)وإنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى

 نوقش:

ذلك أن الربا عقد يتم بني طرفني املريب  الربا،ال نسلم لكم أن التورق املنظم حيلة إىل 

مشرتي ، واملتورق، واملرصف طرف،  قائمة بني أكثر من واملحتاج، ويف مسألتنا العالقة 

 .(5)بعضها مكتملة الرشوط واألركانالسلعة اآلخر، وكلها عقود منفصلة عن 

 الدليل الثالث:

 قياس التورق املنظم عىل بيع العينة الذي منعه مجهور الفقهاء، وبيان ذلك أن املرصف هو

                                 
 (134/ 3(  ينظر : إعالم املوقعني )1)

 (161/ 9املجموع رشح املهذب )(، 511/ 7(  ينظر : املحىل باآلثار )2)

 (83/ 3(  ينظر : النهاية يف غريب احلديث واألثر )3)

 (213(، التورق كام جتريه املصارف، لعبداهلل السعيدي،)ص434/ 29(  ينظر : جمموع الفتاوى )4)

 (762(  ينظر : التورق املرصيف، لعبداحلليم حممد،)ص5)



 

 

 الذي يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من ثمنها نقدًا، وهو الذي يتوىل بيعها ملن يشاء نقداً 

فرق حينئذ  بني هذا وما لو اشرتاها املرصف لنفسه، وبأقل من ثمنها الذي باعها هو به، فال 

 .(1)ألن املرصف يتوىل كل يشء يف التورق املنظم وليس عىل العميل سوى بيان مبلغ التمويل

 نوقش :

أنه قياس مع الفارق ألن العينة البد فيها من رجوع العني إىل البائع األول بخالف التورق فهو 

 .  (2)شاء ولذلك يبيعها عىل طرف ثالثترصف من املشرتي يف ملكه كي  

 الدليل الرابع: 

إن مسألة التورق املرصيف فيها كلفة وخسارة للمحتاج للنقد ، وذلك ألنه يشرتي سلعة بثمن 

 . (3)أعىل نسيئة ، ثم يبيعها بثمن عاجل أقل من األول

 نوقش:

خص، بل عه برال يسلم بأن املحتاج للنقد خيرس، أو أنه ال حيصل عىل مصلحة بسبب بي

 . (4)يستفيد بحصوله عىل النقد العاجل، وهي مصلحة معتربة رشعاً 

 الدليل اخلامس:

إن العميل مل يتحمل خماطرة السلعة أو ضامهنا، فهي مل تدخل يف ضامنه، فلو ربح يف بيعها يكون 

وال ،كام جاء يف احلديث: )ال حيل سل  وبيع، (5)ذلك داخالً يف ربح مامل يضمن املنهي عنه

 .(6)رشطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك(

 

                                 
 (43التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،)ص(، 92/ 3(  ينظر : إعالم املوقعني )1)

 (739(  ينظر : التورق املرصيف، لعبداحلليم حممد،)ص2)

 (157/ 3(  ينظر : إعالم املوقعني )3)

 (56(  ينظر : التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،)ص4)

 (767(  ينظر : التورق املرصيف، لعبداحلليم حممد،)ص5)

 (528/ 3( والرتمذي يف سننه )283/ 3 سننه )(  رواه أبو داود يف6)



 

 

 الدليل السادس:

إن هذا العقد يؤدي إىل العينة الثالثية وهي حمرمة، ففي السلع املحلية كالسيارات مثال،  

يشرتي البنك السيارة من املعرض ثم يبيعها عىل العميل باألجل ثم يوكل العميل املعرض 

عها املعرض عىل البنك وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها عىل عميل آخر، وهكذا تدور ببيعها ثم يبي

أوراق السيارات مرات عديدة بني البنك والعميل واملعرض، والسيارة ما تزال يف مكاهنا مل 

 .(1)تتحرك

 أدلة القول الثاني:

 الدليل األول:

مَ  لَبيعَ ٱ هللَّ  ٱ﴿ َوَأَحلَّ قوله تعاىل :  َبٰوا  ٱ َوَحرَّ [  فهذا الدليل يتناول بعمومه 275]البقرة: ﴾ لرِّ

 .(2)التورق املنظم

 نوقش:

بأن التورق املنظم خرج من هذا العموم ألنه اشتمل عىل حمظورات رشعية أخرجته من اإلباحة 

 .(3)إىل التحريم، حيث اشتمل عىل الصورية يف البيع، والتحايل عىل الربا

 الدليل الثاني:

 _لمصىل اهلل عليه وس_ريض اهلل عنهام )أن رسول اهلل _وملا جاء عن أيب سعيد، وأيب هريرة 

أكل ": _صىل اهلل عليه وسلم_استعمل رجالً عىل خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اهلل 

قال: ال واهلل يا رسول اهلل، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، والصاعني  "متر خيرب هكذا؟

رت  ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، ثم اش": _صىل اهلل عليه وسلم_الثة، فقال رسول اهلل بالث

 .(4)( "بالدراهم جنيباً 

                                 
 (767(  ينظر : التورق املرصيف، لعبداحلليم حممد،)ص1)

 (86(  ينظر : التورق املرصيف وحكمه، للطيب مربوكي،)ص2)

 (86(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص3)

/ 3البيوع، باب إذا أراد بيع التمر بتمر خري منه ) (  متفق عليه، رواه البخاري من حديث أيب هريرة، كتاب4)



 

 

وجه الداللة: أن احلديث دل عىل أن البيع إذا تم بصيغة جائزة رشعًا بعيدًا عن صيغ الربا فال 

 .(1)بأس به ولو كان املقصود هو حتصيل السيولة املحتاج هلا

 نوقش:

احلديث توجيه واضح للصحايب إىل تغيري حقيقة املعاملة نفسها ال تغيري لشكلها، فهو توجيه 

 بتغيريها من معاملة مرفوضة قائمة عىل الغبن إىل معاملة قائمة عىل مساواة حقيقية تؤدي فيها

 .(2)الدقيقة وفروقها السلعة من املتعددة األنواع عن الكش  يف دورها النقود

 الثالث:الدليل 

َا ﴿عموم قوله تعاىل :  ََٰٓأهيُّ ينَ ٱَيٰ ا   لَّذ  َٰٓ  ب َدين   َتَداَينت م إ َذا َءاَمن وَٰٓ َسمّ  أََجل إ ىَلٰ  ىمُّ

 [281﴾]البقرة:كت ب وه  ٱَف 

أن التورق املنظم ال خيرج عن باب املداينات، واآلية جاءت بتقرير جواز  وجه الداللة:

 .(3)املداينات وذلك باألمر بكتابتها واإلشهاد عليها

 نوقش:

أن العملية ليست من املداينة بيشء يف الواقع، فالبائع هو مصدر السيولة للمشرتي، ألن النقد 

د احلارض التورق املنظم لعلمه بأن البائع سيدبر له النق واملشرتي إنام َقب لعن طريقه وبواسطته، 

الحقًا، فحاصل العملية أن املرصف يقول للعميل: أوفر لك مائة نقدًا مقابل أن تكون مدينًا 

 يف العلم يل بامئة وعرشين مؤجلة، وهذه الصورة ال تدخل يف الصور التي ذكرها أهل

 .(4)املرشوعة املداينات

                                 
(، ورواه مسلم من حديث ابن عباس، كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثالً بمثل 2211( رقم)78

 (1593( رقم )1215/ 3)

 (13(  ينظر : التورق املرصيف املنظم، لعادل عيد،)ص1)

 (91(  ينظر : التورق املرصيف وحكمه، للطيب مربوكي،)ص2)

 (86(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص3)

 (63(  ينظر : التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،)ص4)



 

 

 الدليل الرابع:

األصل يف املعامالت هي احلل واإلباحة حتى يقوم الدليل عىل املنع، ومن مجلة ذلك أن 

 .(1)التورق املنظم

 نوقش:

، لكن قامت األدلة الواضحة عىل حتريم هذه من حيث األصلاستدالل صحيح  أن هذا

 .(2)ةاملعاملة، السيام أدلة حتريم احليل، وأدلة حتريم العينة وحتريم بيع ورشط وبيعتني يف بيع

 دليل القول الثالث:

األصل أن العميل يف هذه املعاملة يبيع السلعة بنفسه؛ جتنبًا للمحذورات الرشعية التي 

 يمكنه بيع السلعة بنفسه، فال مانع أن يوكل املرصف إذا احتاج ، ولكن إن ملذكرها املانعون

كنه من وبعد مت إىل ذلك، وكون هذا التوكيل يقع بعد قبض العميل للسلعة قبضًا حكميًا،

الترصف فيها، وليس حني يطلب من املرصف رشاء السلعة، فإنه هبذا الشكل يبعد هذا العقد 

 .(3)عن الصورية والتحيل عىل الربا

 الرتجيح:

الذي يرتجح واهلل أعلم هو ما ذهب إليه أصـــحاب القول األول من عدم جواز 

ها،  لة التي ذكرو بالتورق املنظم لألد مل  عا لة الت ـــة التي وردت عىل أد ناقش وامل

ســتورق، بني املمول وامل املخالفني، وألن التعامل هبذه الطريقة التي يكون فيها تواطؤ  

، لتحصــيل النقد احلارض بأكثر منه يف الذمة، فإنه يف هناية  رصاحة أو ضــمناً أو عرفاً

 األمر سيؤدي إىل الربا املحرم.

 التعليق على هذه اإلشكالية.

ال شــك بأن التعامل يف بورصـة زيت النخيل يف ماليزيا، هي من قبيل التورق املنظم الذي ســبق 

بيان حكمه، وأن الراجح فيه هو القول باملنع منه، فاملرصــف التجاري يف بورصــة زيت النخيل هو 

                                 
 (35(  ينظر : التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،)ص1)

 (92(  ينظر : التورق املرصيف وحكمه، للطيب مربوكي،)ص2)

 (15النخيل، لسليامن العليان، )ص (  ينظر : التورق باملعادن وزيت3)



 

 

ــتطيع العميل طالب التمويل أن يبي  عالذي يقوم بعملية بيع الزيت الذي ملكه العميل منه، وال يس

 الزيت بنفسه، بل البد أن يقوم املرصف املسجل يف البورصة بعملية البيع.

بتعد عن التورق املنظم بحيث ال يوجد توكيل  عىل أن هناك حالة واحدة يمكن فيها أن ي 

بالبيع، وذلك فيام لو كانت عملية التورق قد متت بني مرصفني كالمها م سجل  يف بورصة 

 كام ترى حالة نادرة جدًا ال حيكم من خالهلا.، وهذه احلالة (1)زيت النخيل

م بورصة زيت النخيل بامليزيا قد أخذوا بالقول الثالث يف مسألة التورق املنظ علىفالقائمون 

واعتمدوا عليه، وبالتايل ال يكون توكيل العميل املتورق إال بعد متلك الزيت وقبضه قبضًا 

 قبض السلعة لنفسه.حكميًا، وال يكون ملزمًا بالتوكيل بل له أن ي

 فإنه يف الواقع العميل أن خيار عدم التوكيل وقبض السلعة ،لكن حتى لو أخذنا بالقول الثالث

بعيد جدًا؛ للكلفة العالية التي سيتحملها العميل من جراء ذلك، ولذلك مل حيصل أن طلب 

 إذا تأكد إالعميل قبض الزيت يف الواقع، بل إن العميل ال يريد أن يدخل يف عملية التورق 

 .(2)من وجود التوكيل وإال ملا دخل يف هذه املعاملة

ولذلك ينبغي عىل القائمني عىل بورصة زيت النخيل يف ماليزيا أن جيدوا حالً رشعيًا ملشكلة 

توكيل املمول للعميل الذي يطلب املال؛ حتى ال تكون عملية التمويل داخلة يف مسألة التورق 

 ته عىل القول الراجح .املنظم الذي سبق بيان حرم

صصة تكون عن توكيل املرصف املمول برشكات متخ يستغنىوقد اقرتح بعض الباحثني بأن 

وسيطة بني البورصة وعمالء املصارف، فيبيع العميل بنفسه ما اشرتاه من املرصف بعد قبضه 

لشهادة ملكية الزيت، عن طريق هذه الرشكة الوسيطة، أو يمكن أن يتيح نظام البورصة 

 .(3)ونيًا عىل البورصةمعرفات خاصة باألفراد، تتيح هلم بيع الزيت بأنفسهم الكرت

  

                                 
 (27(  ينظر : التورق باملعادن وزيت النخيل، لسليامن العليان، )ص1)

 (99(  ينظر : تقويم دور بورصة سوق السلع املاليزية، لصابر أمحد وعارف عيل، )ص2)

 (116(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص3)



 

 

 العينة. 

إذا ملك العميل زيت النخيل، وقبض شهادة متلكه التي تصدر من بورصة زيت النخيل، فإنه 

يكون خمريًا بني طلب تسلم السلعة، أو توكيل املرصف ببيعها له يف البورصة كام سبق بيانه، 

 الزيت يف البورصة، فاشرتى املرصف ذلك الزيتففي حال ما إذا وّكل العميل  املرصَف ببيع 

قد ف، فهذه الصورة هي بيع العينة املعروفة عند الفقهاء، وفيام ييل بيان هلذه املسألة، لنفسه

 يف هذه املسألة عىل قولني مها : -رمحهم اهلل–اختل  أهل العلم 

 القول األول:

 .(3)، واحلنابلة(2)واملالكية، (1)أن بيع العينة حمرم وهو مذهب اجلمهور من احلنفية

 القول الثاني: 

 .(5)، وهناك وجه عند متأخري الشافعية بكراهتها(4)أن بيع العينة جائز وهو مذهب الشافعية

 أدلة القول األول: 

 الدليل األول:

، _هاريض اهلل عن_ما جاء عن أيب إسحاق السبيعي عن امرأته العالية، أهنا دخلت عىل عائشة 

أم ولد زيد بن أرقم األنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم فدخلت معها 

املؤمنني إين بعت غالمًا من زيد بن أرقم بثامنية نسيئة، وإين ابتعته بستامئة درهم نقدًا، فقالت 

قد  _ه وسلمصىل اهلل علي_هلا عائشة: )بئسام اشرتيت، وبئسام رشيت، إن جهاده مع رسول اهلل 

  أن يتوب(.بطل إال

                                 
 (326/ 5(، حاشية ابن عابدين )163/ 4ق )(  ينظر : تبيني احلقائ1)

 (96/ 5( رشح خمترص خليل للخريش )392/ 4(  ينظر : مواهب اجلليل )2)

 (186/ 3( كشاف القناع )25/ 2(  ينظر : رشح منتهى اإلرادات )3)

 (155/ 11(، املجموع رشح املهذب )288/ 5(  ينظر : احلاوي الكبري )4)

 (41/ 2( أسنى املطالب )477 /3(  ينظر : هناية املحتاج )5)



 

 

أفرأيت إن أخذت رأس "ويف رواية قالت أم ولد زيد بعدما سمعت قول عائشة هذا: )

 .(1)("ال بأس، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سل .."، قالت عائشة: "مايل

قالت بإحباط عمل زيد من أجل هذا األمر وهو  -ريض اهلل عنها-وجه الداللة: أن عائشة

يذكرها الفقهاء وهذا مما ال يسوغ فيه االجتهاد، فهي إنام قالته عن توقي ،  بصورة العينة التي

 .(2)فدل ذلك عىل حرمة العينة

 نوقش:

 . (3)بأن هذا احلديث ضعي  االسناد فال يثبت

 أجيب :

 .(4)أن احلديث له طرق يقوي بعضها بعضًا، وبالتايل فيصح االستدالل به

 الدليل الثاني: 

م بالعينة، إذا تبايعت":  -صىل اهلل عليه وسلم–عن النبي  _ريض اهلل عنهام_ما جاء عن ابن عمر 

وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد سلط اهلل عليكم ذالً ال ينزعه حتى 

 .(5)"ترجعوا إىل دينكم

 نوقش:

 .(6)بأن هذا احلديث ضعي  االسناد فال يثبت

 أجيب:

د حيث رواه بسنده عن األعمش عن عطاء بن أيب رباح عن ابن أنه يتأيد برواية أخرى عن أمح

                                 
 (541/ 5( والبيهقي يف سننه )185/ 8( وعبد الرزاق يف مصنفه )478/ 3(  رواه الدارقطني يف سننه )1)

 (16/ 4(  ينظر : نصب الراية )2)

 (551/ 7(، املحىل باآلثار )477/ 3(  ينظر : سنن الدارقطني )3)

 (16/ 4(  ينظر : نصب الراية )4)

 (274/ 3داود سننه )(  رواه أبو 5)

 (154/ 11(، املجموع رشح املهذب )17/ 4(، نصب الراية )48/ 3(  ينظر : التلخيص احلبري )6)



 

 

إذا ضن الناس بالدينار "يقول:  _صىل اهلل عليه وسلم_عمر قال: )سمعت رسول اهلل 

والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل اهلل أنزل اهلل هبم بالًء 

 .(1)فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم(

 . (2)الروايتان يقوي بعضها بعضا صحح أهل العلم هذه الرواية، فهاتان وقد

 الدليل الثالث:

عن ربح ما مل يضمن، كام جاء يف احلديث: )ال حيل سل  وبيع،  _صىل اهلل عليه وسلم_هنيه 

 .(3)وال رشطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك(

والذي "وقد استدل به الفقهاء، ومحلوا النهي يف حديث العالية عليه، كام جاء يف فتح القدير: 

 ألن وهذا.. .ضامنه يف ليس ما اسرتبح أنه – العالية أم حديث يف يعني –عقل من معنى النهي 

له بعض  يوبق بعينه، عنه زال الذي امللك إليه عاد فإذا القرض، قبل ضامنه يف يدخل ال الثمن

 .(4)"الثمن، فهو ربح حصل ال عىل ضامنه، من جهة من باعه

 الدليل الرابع:

أن هذا البيع ذريعة إىل الربا، ومعلوم من مقاصد الرشيعة تضييق مسالك الربا، ومنع ما أدى 

 (5)جر نفعاً الذي  السل إىل احلرام، فيمنع لتهمة 

 أدلة القول الثاني:

 الدليل األول:

مَ  لبَيعَ ٱ هللَّ  ٱ﴿ َوأََحلَّ قوله تعاىل :  بَٰوا  ٱ َوَحرَّ  .(6)فهذا الدليل يتناول بعمومه بيع العينة  [275﴾ ]البقرة: لرِّ

                                 
 (441/ 8(  رواه أمحد يف مسنده )1)

 (17/ 4(، نصب الراية )48/ 3(  ينظر : التلخيص احلبري )2)

 (528/ 3( والرتمذي يف سننه )283/ 3(  رواه أبو داود يف سننه )3)

 (435/ 6(  فتح القدير )4)

 (96/ 5( رشح خمترص خليل للخريش )392/ 4(  ينظر : مواهب اجلليل )5)

 (288/ 5(  ينظر : احلاوي الكبري )6)



 

 

 نوقش:

 .(1)يف أدلة القول األول وهي ما سبقبأنه دليل عام خرجت منه العينة ملخصص خيرجها، 

 الدليل الثاني: 

 _لمصىل اهلل عليه وس_ريض اهلل عنهام )أن رسول اهلل _وملا جاء عن أيب سعيد، وأيب هريرة 

أكل ": _صىل اهلل عليه وسلم_استعمل رجالً عىل خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اهلل 

قال: ال واهلل يا رسول اهلل، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، والصاعني  "متر خيرب هكذا؟

رت  ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، ثم اش": _صىل اهلل عليه وسلم_الثة، فقال رسول اهلل بالث

 .(2)( "بالدراهم جنيباً 

: بيعوا قال له _صىل اهلل عليه وسلم_وموضع الداللة من هذا احلديث أن النبي "قال النووي: 

ىل أنه غريه، فدّل عهذا، واشرتوا بثمنه من هذا، ومل يفرق بني أن يشرتي من املشرتي، أو من 

 .(3)"ال فرق

 نوقش:

 صورة يف به عمل فإذا يشيع، ولكن يشمل ال واملطلق أمر مطلق،يف احلديث بأن األمر بالبيع 

 .(4)عداها فيام به سقط االحتجاج

 الدليل الثالث: 

 .(5)أن كل سلعة جاز بيعها من غري بائعها بثمن، جاز بيعها من بائعها بذلك الثمن كالعرض

                                 
 (  ينظر : العينة وصورها املعارصة، لعبد اهلل السعيدي، بحث منشور يف االنرتنت1)

/ 3وع، باب إذا أراد بيع التمر بتمر خري منه )(  متفق عليه، رواه البخاري من حديث أيب هريرة، كتاب البي2)

(، ورواه مسلم من حديث ابن عباس، كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثالً بمثل 2211( رقم)78

 (1593( رقم )1215/ 3)

 (155/ 11( وينظر : املجموع رشح املهذب )21/ 11(  رشح النووي عىل مسلم )3)

 (411 /4(  ينظر : فتح الباري البن حجر )4)

 (288/ 5(  ينظر : احلاوي الكبري )5)



 

 

 نوقش:

 .(1)بأنه احتجاج يف موضع النزاع، وهو غري مسلم عىل إطالقه 

 الدليل الرابع: 

أن لكل واحد من العقدين حكم نفسه، فهو يصح بالرتايض، ويبطل باإلكراه، وإذا انفرد كل 

 .(2)واحد منهام بحكم نفسه، مل جيز اعتبار أحدمها باآلخر

 نوقش:

منهام حكم نفسه، لو استقل عن اآلخر، أما عند عدم بأنا ال نسلم ذلك، فإنام يكون لكل واحد 

 . (3)االستقالل فال، فإن العقود قد يثبت هلا عند اجتامعها ما ال يثبت هلا عند انفرادها

 الرتجيح:

القايض بحرمة هذه املعاملة لقوة ما استدلوا به وملا ورد  الراجح واهلل أعلم هو القول األول

من مناقشات عىل أدلة القول الثاين، وبالتايل لو حصل أن اشرتى املرصف الذي وّكله العميل 

 ببيع الزيت لنفسه فإن العملية تكون حمرمة وغري جائزة ألنه هي العينة بنفسها.

 العينة الثالثية.

ا وّكل العميل  املرصَف ببيع الزيت يف البورصة، أن يقوم املرصف يف حال ما إذوقد حيصل بأنه 

ببيع الزيت عىل البائع)املورد(األول، فيكون الزيت قد عاد يف األخري إىل البائع األول، وهذه 

هذه الصورة  ، فالذي جييز العينة كالشافعية فإنه جييزالصورة تسمى عند الفقهاء بالعينة الثالثية

مل جيز العينة من مجهور أهل العلم، فقد اختلفوا يف ذلك، فمن رأى أن هذه  من باب أوىل، ومن

 (4)املعاملة فيها حيلة عىل الربا كالعينة منعها؛ بسبب وجود احليلة واملواطأة وهم املالكية

                                 
 (  ينظر : العينة وصورها املعارصة، لعبد اهلل السعيدي، بحث منشور يف االنرتنت1)

 (288/ 5(  ينظر : احلاوي الكبري )2)

 (  ينظر : العينة وصورها املعارصة، لعبد اهلل السعيدي، بحث منشور يف االنرتنت3)

 (81/ 5(، منح اجلليل )4/394(  ينظر : مواهب اجلليل )4)



 

 

سالم ابن تيمية منعها ، وشيخ اإل(2)، ومن مل ير أن فيها حيلة فقد أجازها كاحلنفية(1)واحلنابلة

، والذي يرتجح واهلل أعلم هو منع هذه الصورة إن وقعت بمواطأة وحيلة (4)(3)مل تكن بحيلةو ول

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات  وهو كام سبق قول املالكية واحلنابلة، وهو ما أخذت به

وجوب أن يكون بيع السلعة )حمل التورق( إىل غري البائع الذي "املالية اإلسالمية ونصه : 

اشرتيت منه باألجل )طرف ثالث(، لتجنب العينة ملحرمة، وأن ال ترجع إىل البائع برشط أو 

  .(5)"مواطأة أو عرف

 التعليق على هذه اإلشكالية.

عل جيمن أبرز اإلشكاليات الواردة عىل صفقات التمويل بشكل عام وجود إجراء أو نظام 

مجيع املتعاملني يف البورصة يف هناية األمر يقومون بإعادة السلع إىل البائعني األصليني، وهذا 

 يشكل رشعًا؛ ألنه داخل يف مسألة العينة التي سبق بيان حرمتها.

 زيت النخيل يف ماليزيا حالً يف بداية األمر، وذلك بأن ورصةباإلشكالية وضعت هلا  هذهلكن 

 يوجد عشوائيًا، بحيث ال يف البورصة املشاركني عىل املورديننظام البيع والرشاء  جعلت

ل السلعة إىل بائعها األول إن حص ترتيب ي لزم بعود الزيت إىل نفس املورد، وعليه فرجوع

 .(6)فليس متفقًا عليه بني األطراف

                                 
 (.3/186(، كشاف القناع )4/337(  ينظر : اإلنصاف )1)

 (55/ 4( تبيني احلقائق )126/ 13(  ينظر : املبسوط )2)

 (29/431( و )28/74(  ينظر : جمموع الفتاوى )3)

 (18(  ينظر : التورق باملعادن وزيت النخيل، لسليامن العليان، )ص4)

 .4/5(: التورق البند 31ي رقم )(  املعيار الرشع5)

(  ينظر : تطبيقات التورق يف سوق السلع املاليزية، لبن عوايل حممد الرشي  وعزمان حممد نور، 6)

 (223)ص



 

 

ن ذكر بعض الباحثني بأنه يمكن للمورد عندما ت عرض عليهم السلع يف البيع العشوائي ولك

 السلع كمية من خالل وذلك ،أن يعرف بأن هذه السلعة هي نفس سلعته التي قد باعها من قبل

 .(1)املعروضة

وبعد ورود مثل هذه املالحظات إىل إدارة بورصة زيت النخيل، قامت بعمل إجراء وتعديل 

 لبائع)املورد(األولا البيع والرشاء عىل املوردين املشاركني يف البورصة، حيث يستثنى نظاميف 

 يف البيع عىل املوردين العشوائي النظامزال  امف وبالتايل،املوردين عند عرض السلع مجلة من 

 .(2)األول البائع خيتار لن ولكنه باقيًا،

فإذا كان واقع األمر هبذا الشكل، فحينها ال يمكن أن تقع صورة مسألة العينة سواًء الثنائية أو 

 الثالثية، وعليه فال يظهر مانع رشعي من هذه الناحية. واهلل أعلم.   

  

                                 
 (29(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص1)

 (111)ص(  ينظر : تقويم دور بورصة سوق السلع املاليزية، لصابر أمحد وعارف عيل، 2)



 

 

 القبض وما يتعلق به.

ة ملكية الزيت شهادبعد تنفيذ بورصة زيت النخيل أمر رشاء املرصف للزيت، ت صدر البورصة 

باسم املرصف، حتتوي عىل) رقم شهادة امللكية، اسم البائع، اسم املشرتي، تاريخ ووقت 

الرشاء، نوع السلعة، وزهنا بالطن، رقم احلاوية، سعر البيع،...( وهبذه الشهادة يعترب املرصف 

 لبورصةمالكًا للزيت، ويمكنه طلب تسلمه من البورصة عن طريق هذه الشهادة، كام أن ا

 ختصم من سجالهتا الكمية املباعة للمرصف بعد إصدار هذه الشهادة.

 يريد املرصف بيع الزيت عىل العميل فإنه هذا ما حيدث عند رشاء املرصف من املورد، وعندما

، ويسجل يف هذا العقد بيانات الزيت املباع، بهبورصة العميل ال عالقة لليوقع عقدًا مع 

ود ا املرصف عادة يف عقالسداد، وعدد األقساط، والرشوط التي يضعه وكميته، وسعره، ومدة

وبعد توقيع العميل لعقد الرشاء وموافقته عليه، يطلب املرصف من بورصة زيت بيع السلع، 

اسم املالك يف شهادة امللكية لتكون باسم عميل املرصف، فتصدر شهادة ملكية  النخيل تغيري

أما ووبذلك يكون العميل مالكًا للزيت،  ي للزيت،فيها اسم عميل املرصف املشرت ىأخر

 .(1)الزيت املباع فإنه يبقى يف احلاويات املرقمة حتى ينتهي وقت التداول يف البورصة

والبد يف البداية من الكالم حول مسألتني: األوىل: حكم بيع املبيع قبل قبضه، والثانية: ضابط 

 .ما حيصل به القبض

 

  

                                 
 (79،81(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص1)



 

 

 بل قبضهحكم بيع املبيع ق املسألة األوىل:

 فقد اختل  أهل العلم فيها عىل مخسة أقوال هي:

سواء كان مطعوًما أو غري مطعوم :القول األول ضه،   أنه ال جيوز بيع املكيل واملوزون قبل قب

فًا فيجوز بيعه  ، وهذا مذهب مطلقاً  فيجوز بيعه املكيل واملوزون، وما عدا إال إن بيع جزا

 .  (1)احلنابلة

ضه :القول الثاني ضه، وأما الطعام فال جيوز بيعه قبل قب  أن ما عدا الطعام جيوز بيعه قبل قب

 (2)، وهذا مذهب املالكيةإال إن بيع جزافاً 

من  هفيجوز بيعه قبل قبضــ عدم جواز بيع املبيع قبل قبضــه إال إذا كان عقاراً  :القول الثالث

 . (3)البائع أو غريه، وهو مذهب احلنفية

بل قبضـــه :الرابعالقول  نه ال جيوز بيع املبيع ق قاً  أ كان مطل ًنا أو غريمها،  مكياًل  أو موزو

 . (4)وسواء من البائع أو من غريه، هو مذهب الشافعية

أنه ال جيوز بيع املبيع قبل قبضــه مكياًل كان أو موزوًنا أو غريمها إال من  :القول اخلااامس

 (5)اإلسالم ابن تيمية وابن القيم بائعه، وهي رواية عند احلنابلة اختارها شيخ

  :أدلة القول األول

 الدليل األول:

 (6)"من اشرتى طعاًما بكيل أو وزن فال يبعه حتى يقبضه": مرفوًعا-اهلل عنهام  ريض-عن ابن عمر 

                                 
 (241/ 3(، كشاف القناع )86/ 4(  ينظر: املغني البن قدامة )1)

 (483/ 4( مواهب اجلليل )423/ 6(  ينظر: التاج واإلكليل )2)

 (79/ 4( تبيني احلقائق )181/ 5(  ينظر: بدائع الصنائع )3)

 (85-84/ 4( هناية املحتاج )519/ 3الطالبني )(  ينظر: روضة 4)

 (.127(، االختيارات)ص466/ 4(، اإلنصاف )84/ 4(  ينظر: املغني البن قدامة )5)

(، 281/ 3(، وأبو داود يف سننه باب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف )139/ 11(  أخرجه أمحد يف مسنده )6)



 

 

  ونوقش من وجهني:

أن يف سنده عند أيب داود رجاًل جمهواًل، ويف سنده عند أمحد رجاًل ضعيًفا، فال يصح   األول:

 .(1)االحتجاج به هلذا

أن الصحابة فهموا العموم من هذا احلديث وأمثاله، ومل خيصوه بالكيل والوزن ولذا  الثاين:

 .(2)"وال أحسب كل يشء إال بمنزلة الطعام "قال ابن عباس:

  الدليل الثاني:

نه ابن عمر ريض اهلل عنه ما روي عن بدل  أ نأخذ  لدراهم ف با بالبقيع  نا نبيع اإلبل  قال: ك

الدراهم الدنانري، ونبيعها بالدنانري فنأخذ بدهلا الدراهم فسألنا النبي صىل اهلل عليه وسلم عن 

ضه وهو  تصرررررر  ،فهذا (3)"ذلك فقال: ال بأس إذا تفرقتام وليس بينكام يشء يف الثمن قبل قب

   د العوضنيأح

  :وجهنيونوقش من 

 . (4)أن احلديث ضعي ، فال حيتج به لضعفه :األول

ــور أن  :الثاين لذمة وال يتص فالثمن يثبت يف ا أن قياس املبيع عىل الثمن قياس مع الفارق، 

 .(5)يتل ، بخالف املبيع، وعلة النهي منتفية يف الثمن بخالف املبيع

 

                                 
 (285/ 7ىف )والنسائي يف سننه باب بيع الطعام قبل أن يستو

 (176/ 5(  ينظر: إرواء الغليل )1)

(، وأخرجه النسائي 1525(  أخرجه مسلم يف كتاب البيوع،باب بطالن بيع املبيع قبل قبضه حديث رقم)2)

 (285/ 7يف سننه باب بيع الطعام قبل أن يستوىف )

ي سنن باب ما جاء يف (، والرتمذ251/ 3(  أخرجه أبو داود يف سننه باب يف اقتضاء الذهب من الورق)3)

 (283/ 7(، والنسائي يف سننه باب أخذ الورق من الذهب )535/ 2الرصف )

 (173/ 5(  ينظر: إرواء الغليل )4)

 ( 5/134(، هتذيب السنن)136/ 3(  ينظر: معامل السنن )5)



 

 

  الدليل الثالث :

ضه، كاملنافع يف اإلجارة، فإن التصررررررررر  أنه أحد نوعي املعقود عليه فجاز  ه جيوز فيه قبل قب

 .)1(تأجري املنفعة قبل قبضها

  :ونوقش من وجهني

ــتيفاؤها  :األول أنه قياس مع الفارق؛ ألن املنافع وإن كانت متلك بالعقد لكن ال يمكن اس

 . )2(دفعة واحدة، ألهنا تستوىف شيًئا فشيًئا

ــور تلفه يف الغالب،  :الثاين أن الثمن ال يقاس عىل املثمن؛ ألن الثمن يثبت يف الذمة وال يتص

 .(3)بخالف املبيع

  الدليل الرابع:

 .)4(أن املبيع ال يتعلق به حق توفية فكان من مال املشرتي كغري املكيل واملوزون

  :ونوقش

يل واملوزون عليهام أوىل من العكس،  ياس غري املك يل أن ق بل ال جيوز بيع غري املك قال  في

 .(5)واملوزون قياًسا عليهام

  :أدلة القول الثاني

  الدليل األول:

صىل اهلل عليه وسلم قال:  ستوفيه"حديث ابن عمر أن  ويف  "من ابتاع طعاًما فال يبعه حتى ي

 . ،فخص الطعام بالنهي، فدل عىل جواز ما عداه(6)"يقبضه"رواية 

                                 
 (87/ 4(  ينظر: املغني البن قدامة )1)

 (6/311ة لعدة باحثني )(  ينظر: اختيارات شيخ االسالم ابن تيمية الفقهي2)

 (5/134(، هتذيب السنن)136/ 3(  ينظر: معامل السنن )3)

 (83/ 4(  ينظر: املغني البن قدامة )4)

 (6/311(  ينظر: اختيارات شيخ االسالم ابن تيمية الفقهية لعدة باحثني )5)

(، 2124حديث رقم )(  متفق عليه، فقد أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ، باب ما ذكر يف األسواق ، 6)



 

 

  :ونوقش من وجهني

أن الصحابة فهموا العموم من هذا احلديث وأمثاله، ومل خيصوه بالطعام، ولذا قال ابن  األول:

  .(1)"وال أحسب كل يشء إال بمنزلة الطعام "عباس:

شرتي جاز الترصف فيه عندهم،  الثاين: ضامن امل ضامن، فام كان من  أهنم ربطوا الترصف بال

 .(2)فليس كل ما كان مضمونا عىل شخص كان له الترصف فيه مسلم،وهذا غري 

  الدليل الثاني:

 .(3)اتفاق العلامء عىل أن من اشرتى عبًدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز، فالبيع كذلك

أنه قياس مع الفارق؛ ألن الشــارع يتشــوف إىل العتق ولذا رتب عليه من األحكام  :ونوقش

 .(4)غريهاخلاصة به ما ال يوجد يف 

  :أدلة القول الثالث

  الدليل األول:

املنقول عرضــة للهالك قبل القبض، وإذا هلك  إنام خص العقار من عموم أدلة النهي؛ ألن

شرتي من  سخ البيع، وهذا غرر يمنع امل ضه، بخالف يف املبيع املنقول قبل قب التصررررررر  انف

ألنه  ؛فجاز ترصف املشرتي فيه قبل قبضه العقار فليس عرضة للهالك ؛ ألن اهلالك فيه نادر،

 (5)ال غرر فيه

                                 
 (1527-1526ومسلم يف كتاب البيوع ، باب بطالن بيع املبيع قبل قبضه حديث رقم )

(، وأخرجه النسائي 1525(  أخرجه مسلم يف كتاب البيوع،باب بطالن بيع املبيع قبل قبضه حديث رقم)1)

 (285/ 7يف سننه باب بيع الطعام قبل أن يستوىف )

 (411/ 29(  ينظر : جمموع الفتاوى )2)

 (349/ 4(، فتح الباري البن حجر )136/ 3(  ينظر: معامل السنن )3)

 (349/ 4(  ينظر: فتح الباري البن حجر )4)

 (11-9/ 13( املبسوط )513/ 6(  ينظر: فتح القدير )5)



 

 

  :ونوقش من وجهني

ــه، فإن  األول: ــوص، التي تنهى عن الترصــف يف املبيع قبل قبض أنه معارض لعموم النص

 .(1)عمومها يتناول العقار

سخ املبيع هبالكه، وال  الثاين: ضه جزافًا، فقد أمن ف شرتى طعاماً كياًل، وقب أنه ينتقض بمن ا

 (2)جيوز بيعه قبل كيله

  الدليل الثاني:

 .)3(القياس عىل الشفعة حيث تثبت الشفعة للشفيع قبل قبض املشرتي وهذا خاص بالعقار

  :ونوقش

فجاز قبل  فلم يفتقر ثبوهتا إىل جواز الترصف ،ال نسلم هبذا القياس ألن الشفعة تستحق جربا

فلم جيز قبل  التصرررررررررر   وهذا بخالف البيع فإنه عقد تراض يفتقر ثبوته إىل جواز  ،القبض

  .(4)القبض

 :أدلة أصحاب القول الرابع

  الدليل األول:

عموم أحاديث النهي عن بيع املبيع قبل قبضه ولذا فهم منه ابن عباس العموم كام سبق، وفهم 

 .)5(الصحايب معترب

 . (6)رص عليهتمن الروايات فيق بورود لفظ الطعام يف كثري :ونوقش

                                 
 (  ينظر: الترصف يف املبيع قبل قبضه، لدبيان الدبيان، بحث منشور يف االنرتنت1)

 (222/ 5لكبري )(  ينظر: احلاوي ا2)

 (11-9/ 13( املبسوط )513/ 6(  ينظر: فتح القدير )3)

 (223/ 5(  ينظر: احلاوي الكبري )4)

 (6/314(  ينظر: اختيارات شيخ االسالم ابن تيمية الفقهية لعدة باحثني )5)

 (5/133(  ينظر: هتذيب السنن )6)



 

 

 : وأجيب

 .(1)أن لفظ الطعام إنام خرج خمرج الغالب، فال خيتص احلكم به

  الدليل الثاني:

ضموًنا قبل القبض عىل البائع األول؛ فإذا بيع  ضامنان؛ فإن املبيع يكون م قالوا: لئال يتواىل ال

 . (2)الضامنانقبل أن يضمنه املشرتي صار مضموًنا عليه، فيتواىل عليه 

  الدليل الثالث:

ــرتى منه ديناًرا بدينارين، ومثاله: أن  ــبهة الربا؛ ألنه يؤدي إىل أن يش أن العلة يف النهي هي ش

يشــرتي منه طعاًما بدينارين إىل أجل، ثم يــــبيعه قبل أن يقبضــه بدينار، فصــار كبيع دينار 

 .(3)بدينارين

  الدليل الرابع:

من بيع الطعام قبل قبضه مع حاجة الناس املاسة إليه فغريه من باب قياس األوىل ألنه إذا منع 

  (4)أوىل

  :أدلة القول اخلامس

  الدليل األول:

سليمه، فإذا كان املبيع  شرتي عن ت ضه إنام هي عجز امل أن العلة يف النهي عن بيع املبيع قبل قب

 .(5)يف يد بائعه، فتكون العلة حينئذ  منتفية

  الدليل الثاني:

                                 
 (6/314باحثني )(  ينظر: اختيارات شيخ االسالم ابن تيمية الفقهية لعدة 1)

 (519/ 29(  ينظر: جمموع الفتاوى )2)

 (351-349/ 4(، فتح الباري البن حجر )137/ 3(  ينظر: معامل السنن )3)

 (5/133(  ينظر: هتذيب السنن )4)

 (127(،االختيارات )ص513/ 29(  ينظر: جمموع الفتاوى )5)



 

 

 .(1)القياس عىل اإلقالة، بل هي يف معناها فكأنه أقاله يف املبيع؛ ألن السلعة يف يده، واإلقالة جائزة

 :الرتجيح

ــافعية)وهو املنع مطلقًا( وقول احلنابلة)وهو  الذي أراه أن الراجح مرتدد بني قول الش

ــة عىل  ،(2)ألخرىاألدلة ا املنع فيام احتاج إىل توفية( لقوة أدلتهم التي ذكروها، وورود املناقش

 واهلل أعلم. 

 

  

                                 
 (513/ 29(  ينظر: جمموع الفتاوى )1)

فإن مؤدامها واحد فيام خيص قبض زيت النخيل كام سيأيت عند التعليق عىل هذه  (  وعىل كال القولني2)

 اإلشكالية.



 

 

 ضابط ما حيصل به القبض.

املبيع ال خيلو إما أن يكون عقارًا أو منقوالً وقد ذكر الفقهاء طريقة قبض كل  منهام، وفيام ييل 

 بيان لبعض كالمهم:

 .(1)"واملشرتي بالتخلية يصري قابضا "قال يف املبسوط:

ية : وجاء يف جملة األحكام عدل ملادة  "ال يد 274)ا ها ل بإعطائ ــليم العروض يكون  ( : تس

 .(2)"املشرتي أو بوضعها عنده أو بإعطاء اإلذن له بالقبض بإراءهتا له

ــية ابن عابدين : ــله: أن التخلية قبض حكام لو مع القدرة عليه بال "وجاء يف حاش وحاص

 .(3)"كلفة

باملناولة يف  "وقال يف الذخرية: العروض أو النفوذ وبالوزن والكيل يف املوزون واإلقباض 

 .(4)"واملكيل وبالتمكني يف العقار واألشجار

فينظر، إن كان مما ال ينقل كاألرض والدور، فقبضه بالتخلية بينه "وقال يف روضة الطالبني: 

، ةوبني املشرتي.... وإن كان املبيع من املنقوالت، فاملذهب واملشهور: أنه ال يكفي فيه التخلي

 .(5)"بل يشرتط النقل والتحريك

ستقنع: صربة  "وجاء يف زاد امل صل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك ويف  وحي

 .   (6)"وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغريه بتخليته

                                 
 (177/ 13(  املبسوط )1)

 (56(  جملة األحكام العدلية )ص: 2)

 (562/ 4(  حاشية ابن عابدين )3)

 (121/ 5(  الذخرية للقرايف )4)

 (517/ 3(  روضة الطالبني )5)

 (117(  زاد املستقنع )ص: 6)



 

 

بأن املبيع إذا كان عقارًا، فضــابط القبض فيه يكون  قد اتفقوا  ــبق يتبني أن الفقهاء  ومما س

 بتخليته للمشرتي، أما إذا كان املبيع منقوالً، فاحلنفية يقولون بأن القبض يكفي فيه التخلية.

وهذا خالف ما ذهب إليه اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة، فإن التخلية ال حيصل هبا  

 ضالقبض بل ال بد من أمر زائد، وخيتل  هذا بحسب نوع املنقول، عىل اختالف بينهم يف بع

 التفاصيل لكن هذا هو الضابط العام عندهم.

وال: أ نأيت للحديث حول زيت النخيل نفسه، ونحاول أن نطبق عليه ما سبق، ذلكوبعد بيان 

سبق بيانه يف  ضه؟ بناًء عىل ما  رشعية لقب من أي أنواع املبيعات هو؟، ثانيا: ما هي الطريقة ال

 ذكر ضوابط ما حيصل به القبض عند الفقهاء.

ــتخرج من الثمرة يكون زيتاً خاماً يف البداية،  إذافزيت النخيل ن ناحية نوع الزيت، أما م اس

  املعاجلة ختتل  صفته واستخداماته.التكرير ووبعد 

ياً عند صــح مأمون-املعالجغري – أن زيت النخيل اخلام التي أثبتت الدراســات فهناك بعض

ــتخدام املقاييس الغذائية التقليدية ــهولة  اس اهلضــم، ودرجة االمتصــاص، والكفاءة مثل س

سم عىل صاص الفيتامينات وحيافظ عىل صـحة اجللد  الغذائية والنمو، كام أنه يسـاعد اجل امت

احلرارة العالية مثل  لذلك يســتخدم عند درجات والشــعر، كام أن له درجة عالية من الثبات،

 قيل الطعام.

منه يف الطعام، إما عىل  % 91ســتخدم أما بعد معاجلة زيت النخيل وتكريره وتصــنيعه، فإنه ي

ــتفاد منها يف طبخ  ــناعات الغذائية املختلفة، أو زيوت يس ــاف إىل الص هيئة زيوت نباتية تض

 .(1)الطعام ونحو ذلك

                                 
 (32-31(  ينظر : التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص1)



 

 

 "املطعومات إذا كان صــاحلًا لألكل، جاء يف مواهب اجلليل:  من والفقهاء يعتربون الزيت

، وإن طعامال كان منها يؤكل يف العادة فهو عىل حكمفام ....ربوي اتفقوا يف كل زيت يؤكل أنه

 .(1)"دخل يف غري منفعة األكل

شك، وال خيرج يف احلقيقة عن كونه  وأما من ناحية طريقة القبض، فالزيت من املنقوالت بال 

نًا، ف ما أن يكون مكيالً أو موزو عات، من جنس املكيالت،  أن نعتربهيمكن إ ملائ نه من ا أل

 " يف دليل الطالب: ، وقال(2)"كل مائع مكيل  "كيالً، قال يف كشاف القناع : واملائع يعترب م

  .(3)" فاملكيل: كسائر احلبوب واألبازير واملائعات

بأن حتديد من جنس املوزونات أيضـــًا،  ويمكن أن نعتربه هل العلم  ناًء عىل قول لبعض أ ب

ه فهو مكيل، وما اعترب أن يف بلد معنيفام اعترب أنه مكيل ، (4)عرف البلدل املكيل واملوزون مرده

ــواًء اعتربناه  نات، وس يت من املوزو جلاري اآلن هو أن الز موزون فهو موزون، والعرف ا

 .مكياًل أو موزونًا فال فرق بينهام يف احلكم املقصود

 التعليق على هذه اإلشكالية.

ــبق فإن زيت النخيل إن اعتربناه طعاماً بناًء  ات التي بعض الدراســ علىوبعد بيان كل ما س

وهذا  -، وإن مل نعتربه طعاماً (5)تثبت ذلك، فإنه بإمجاع أهل العلم ال جيوز بيعه قبل أن يقبض

بذلك بعيد جدًا ومل أر قال  ملالكية يف جواز بيع ما عدا  -أحدًا  ناًء عىل قول ا نه جيوز بيعه ب فإ

ــحيح أن زيت النخيلالطعام قبل قبضــه من املطعومات،  ، ولكن ال أرجح ذلك؛ ألن الص

 نيوحتى لو مل نعتربه طعاماً فإن الراجح يف مسألة بيع املبيع قبل قبضه مرتدد يف نظري بني قول

                                 
 (352/ 4(  مواهب اجلليل )1)

 (316/ 3(  كشاف القناع )2)

 (132(  دليل الطالب )ص: 3)

 (361/ 5(  منح اجلليل )4)

 (86/ 4(، املغني البن قدامة )51/ 6(  ينظر : اإلرشاف البن املنذر )5)



 

 

ــافعية)وهو املنع مطلقًا(، وقول احلنابلة)وهو املنع فيام احتاج إىل توفية( وزيت  مها قول الش

ــبق يعترب من املكيالت أو املوزونات، وعليه فيحرم بيعه  النخيل مما حيتاج لتوفية ألنه كام س

  قبل قبضه عىل كال القولني.

 .يكيفية قبض زيت النخيل يف الواقع العمل

صة إىل الطريقة املعمول هبا يف بو فينظر اآلن -قبض قبل البيعوهو وجوب ال-إذا تقرر هذا ر

ــهادة امللكية وال يتم  ــليم ش ــبق بأن طريقتهم يف ذلك هو تس زيت النخيل يف القبض، وقد س

تســليم وإقباض الزيت بنفســه، بل يبقى الزيت يف احلاويات، وبالتايل ال يوجد قبض حقيقي 

 هادة امللكية.للزيت، وإنام هو قبض حكمي يكون بتسليم ش

ــبق ال يتم القبض عندهم إال إذا كان قبضــًا حقيقيًا، وبالتايل فقبض  ومجهور الفقهاء كام س

 عىل قول اجلمهور. شهادة امللكية ال يعترب قبضًا عندهم، وعليه فيحرم بيعه حينئذ  

صل بالتخلية، وعليه  سألة قبض املكيل واملوزون، وأنه حي وحتى لو قلنا بمذهب احلنفية يف م

القبض ، فإن هذا القبض يعترب عندهم قبضاً ناقصًا، ويعترب قبض شهادة امللكية قبضاً حكمياً ف

الناقص عندهم ال جييز للمشــرتي الترصــف فيه قبل القبض احلقيقي، وإنام ينقل الضــامن له 

هادة  ،(1)فقط ــ نه حيرم بيع زيت النخيل بمجرد قبض ش فإ وعىل هذا فحتى عىل قول احلنفية 

 امللكية، بل البد من القبض احلقيقي للزيت.

صح عىل رأي مجهور  صة ال ت سبق أن الطريقة احلالية لبيع زيت النخيل يف البور صل ما  فحا

هل العلم، ــبق، أ ية كام س قائمني عولذلك ي وكذلك عىل الرأي املنفرد وهم احلنف ىل نبغي لل

ــكالية، جتنبًا   والعمل عىل إجياد املخارجللوقوع يف املحرم، البورصــة إجياد حل هلذه اإلش

 الرشعية لذلك.

  

                                 
 (245/ 5ع )(  ينظر : بدائع الصنائ1)



 

 

 تكرار بيع نفس الزيت يف وقت واحد.

من أبرز اإلشكاليات الواردة عىل صفقات التمويل يف أسواق السلع العاملية بشكل عام، هو 

سلعة الواحدة أكثر من مرة يف نفس الوقت، فلو أن خمزون البائع من قيام مورد  سلع ببيع ال ال

 مخسامئة طن يف نفس اللحظة؛ اعتامداً عىل أن املتعاملني عادة فإنه يبيع السلع هو مائة طن مثالً 

سلعة صول عىل نفس ال سوق ال يريدون احل سية هووإنام  ،يف ال سا ص رغبتهم األ ول عىل احل

 النقد فقط.

سلع العاملية مثل بورصة لندن وشيكاغو وغريمها، سواق ال  وهذا كام ذكرنا حيصل عادة يف أ

ماليزيا بأن هذا األمر حيصــل حتى بورصــة زيت النخيل يف  باحثني  ، (1)لكن ذكر بعض ال

 .(2)والبعض اآلخر قال بأن هذا يمكن أن حيصل ومل جيزم بوقوع ذلك

يع قد متت العمليات املكررة للب تبطالن، فإن كانمعلوم ال الشرر ع  وهذا األمر من الناحية 

ــلعة ال يملكها البائع ــلعة واحدة، فإن العمليات املكررة تكون قد متت عىل س ألهنا  ؛عىل س

ــرتي فالعمليات ال ،خرجت عن ملكه بعملية البيع األوىل وانتقلت إىل املش الحقة وبالتايل 

باع ملك غريه، وهذا مبطل للبي يف احلقيقة يكون ع ع؛ ألن من رشوط البيع أن يكون البيقد 

 .من مالك أو من يقوم مقامه كالوكيل

ــلعة بعينها، وإنام كان البائع يبيع اعتامداً عىل  وإن كانت العمليات املكررة للبيع مل تكن عىل س

أن السلع يمكن أن يوفرها بعد ذلك، فهذا من بيع اإلنسان ما ال يملك، وقد اتفق الفقهاء عىل 

ــحة  ، وهذا االحتامل يف احلقيقة بعيد يف الواقع؛ ألن البائع إذا أراد البيع (3)هذا البيععدم ص

 البد أن حيدد رقم السلعة وبيانتها التي تعرف هبا.

                                 
 (7(  ينظر : دراسة حتليلية للتورق املرصيف، لسعيد بوهراوة،)ص1)

 (19(  ينظر : التورق باملعادن وزيت النخيل، لسليامن العليان، )ص2)

(، كشاف 412/ 3(، هناية املحتاج )241/ 3(، الفروق للقرايف )146/ 5(  ينظر : بدائع الصنائع )3)



 

 

 التعليق على هذه اإلشكالية.

ــكالية جدير باالهتامم، وهو حمتمل الوقوع وليس ببعيد  ،ما أثاره الباحثون حول هذه اإلش

سلع العاملية،  لكن ربام الذي جعلهم سواق وبورصات ال يقولون ذلك أن هذه هي العادة يف أ

ــات األخرى، لوجود  ــة زيت النخيل يف ماليزيا مثل حال البورص فظنوا أن احلال يف بورص

 الشبه الكبري يف طريقة التعامل، وعمليات التمويل التي جتري فيها.

ــحيحاً عند بداية عمل بورصــة زيت  النخيل بامليزيا، فإنه من أو ربام كان كالمهم هذا ص

 يتم تداركها بعد ذلك.املعلوم أنه قد حتصل أخطاء واشكاليات يف بداية األمر، ولكن 

والعمل الذي جيري حالياً يف البورصــة أن صــفقات البيع التي يتم تنفيذها، تنعكس مبارشة 

، وعليه فال (1)يف نظام البورصــة، وبالتايل يتم خصــمها من املخزون املســّجل للبائع يف النظام

ذا يتبني أن عىل املشرتين مطلقًا، وهب التي سبق أن باعهايستطيع البائع أن يقوم بعرض الكمية 

 هذه اإلشكالية ال وجود هلا يف بورصة زيت النخيل بامليزيا.

  

                                 
 (157/ 3القناع )

 (112التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،)ص(  ينظر : 1)



 

 

 تأجيل البدلني.

سبق بياهنا، شكالية حتقق القبض التي  شكالية مرتبط بإ هلذا لن أطيل و الكالم حول هذه اإل

 الكالم فيها، وإنام أردت أن أشري إليها لينتبه هلا.

بعد أن يشــرتي املرصــف الزيت من البورصــة، فإن املرصــف يقوم ببيع معلوم مما ســبق بأنه 

شهادة امللكية هلذا الزيت املباع، بناًء  سليم العميل  الزيت عىل العميل بثمن مؤجل، ثم يقوم بت

 للزيت املباع بأجل.امللكية هو قبض حكمي  عىل أن قبض العميل لشهادة

شهادة امللكية حيصل به القبض  طلوب، فال يوجد امل الشررررر ع وعىل هذا لو اعتربنا أن قبض 

اشــكال رشعي، وال ترد مســألة تأجيل البدلني ألن الثمن مؤجل لكن الســلعة مقبوضــة يف 

 جملس العقد.

شهادة امللكية هو القبض  شكالية املطلوب، فنقع حينه ع الشرررررررررر أما إذا مل نعترب قبض  ا يف ا

بالكالب  كالب  عة مل تقبض، وهذا داخل يف بيع ال ــل بدلني ألن الثمن مؤجل والس تأجيل ال

 .(1)املجمع عىل حتريمه

بأن مســألة القبض وما يتعلق هبا، من أهم األمور واملســائل التي تبنى عليها  وهبذا يتبني 

ضبطها وإيقاعها عىل الوجه  نباً للوقوع يف جت الشررررررررررر ع األحكام املتعلقة بالتمويل، فينبغي 

 املعامالت املحرمة رشعًا.

  

                                 
 (37/ 4(، املغني البن قدامة )44/ 6(  ينظر : اإلرشاف البن املنذر )1)



 

 

 اخلامتة

 ا ييل:ويف ختام هذا البحث فإن أهم النتائج التي توصلت إليها هي م

بورصــة زيت النخيل هي: ســوق منظمة للتعامل ببيع ورشاء زيت النخيل بغرض  .1

 .الكرتونية منصة خالل من السلع تداول طريق وذلك عن التمويل،

ــة زيت النخيل يف ماليزيا، هي من قبيل التورق املنظم، والراجح  .2 التعامل يف بورص

ــة زيت النخيل بامليزيا قد أخذوا بقول من جييزه  ذا إفيه هو املنع منه، والقائمون عىل بورص

ضاً حكميًا، وبالتايل ال يكون ملزما ًبالتوكيل سلعة قب ضه لل  كان العميل يوكل البائع بعد قب

 بنفسه، لكن تطبيق ذلك يف الواقع العميل بعيد جدًا. وله أن يقبض

ــفقات  .3 ــكاليات الواردة عىل ص الراجح أن العينة حمرمة رشعًا، وتعد من أبرز اإلش

ــعت هلا بورصــة زيت النخيل يف ماليزيا حاًل يمنع من رجوع  التمويل عمومًا، لكن وض

 السلعة إىل البائع األول.

ى وبالتايل حيرم بيعه قبل القبض إمجاعًا، وحتأن زيت النخيل يعترب من املطعومات،  .4

يد-لو مل نعتربه من املطعومات قة -وهو بع بل القبض، والطري عه ق ــحيح أن حيرم بي فالص

صح عىل رأي مجهور أهل العلم، ولذلك  صة ثم بيعه ال ت احلالية لقبض زيت النخيل يف البور

، والعمل عىل اً للوقوع يف املحرمينبغي للقائمني عىل البورصة إجياد حل هلذه اإلشكالية، جتنب

 إجياد املخارج الرشعية لذلك.

من أبرز اإلشكاليات الواردة عىل صفقات التمويل يف أسواق السلع العاملية بشكل عام، هو 

سلعة الواحدة أكثر من مرة يف نفس الوقت، وهذا األمر من الناحية  سلع ببيع ال قيام مورد ال

م معلوم البطالن، والعمل الذي جيري حالياً يف البورصة أن صفقات البيع التي يت الشررر ع  

تنفيذها، تنعكس مبارشة يف نظام البورصة، وبالتايل يتم خصمها من املخزون املسّجل للبائع 

شرتين  سبق أن باعها عىل امل ستطيع البائع أن يقوم بعرض الكمية التي  يف النظام، وعليه فال ي

 مطلقًا.



 

 

 راجعامل

  ــالم ابن تيمية، للبعيل، حتقيق : حممد ــيخ اإلس تاوى ش ية من ف يارات الفقه االخت

 بريوت-الفقي، دار املعرفة 

  ــبيليا، الطبعة باحثني، دار اش ــالم ابن تيمية الفقهية، لعدة  ــيخ االس اختيارات ش

 هـ 1431األوىل

 ــبيل، ملحمد نارص الدين األلباين )املتوىف :  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الس

ــ(، إرشاف: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي 1421   بريوت، الطبعة: الثانية –هـ

 م1985 -هـ  1415

  أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين

 هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي926الدين أبو حييى السنيكي )املتوىف: 

 ىل مذاهب العلامء، ملحمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف : اإلرشاف ع

هـ(، املحقق : صغري أمحد األنصاري أبو محاد، النارش: مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة 319

 م 2114 -هـ 1425اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل،  -

  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين إعالم املوقعني عن رب العاملني، ملحمد بن أيب

هـ(،حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، النارش: دار الكتب 751ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

 م1991 -هـ 1411، الطبعة: األوىل، يريوت –العلمية 

  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن

هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، 885احلنبيل )املتوىف: املرداوي الدمشقي الصاحلي 

 الطبعة: الثانية.

  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين

 م1986 -هـ 1416هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587احلنفي )املتوىف: 

  ملخترص خليل، ملحمد بن يوس  بن أيب القاسم بن يوس  العبدري التاج واإلكليل



 

 

هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: 897الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق املالكي )املتوىف: 

 م1994-هـ1416األوىل، 

  ،لعثامن بن عيل بن حمجن البارعي ، ل ب يِّ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

بوالق،  -هـ(، النارش: املطبعة الكربى األمريية  743لدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: فخر ا

 هـ 1313القاهرة، الطبعة: األوىل، 

 الترصف يف املبيع قبل قبضه، لدبيان الدبيان، بحث منشور يف االنرتنت 

  تطبيقات التورق يف سوق السلع املاليزية، لبن عوايل حممد الرشي  وعزمان حممد

 37عدد 19بحث منشور يف جملة التجديد املجلدنور، 

  تقويم دور بورصة سوق السلع املاليزية، لصابر أمحد وعارف عيل، بحث منشور يف

 م2118جملة الرشيعة والقانون بامليزيا 

  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد

هـ(، حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، 852)املتوىف: بن أمحد بن حجر العسقالين 

 م .1995 -ه 1416مرص، الطبعة األوىل،  -مؤسسة قرطبة 

 املاجستري درجة لنيل تكمييل التمويل بواسطة زيت النخيل، لطارق األطرم،بحث 

 املقارن باملعهد العايل للقضاء  الفقه يف

 شاكر وحممد الفقي، دار  هتذيب السنن، البن قيم اجلوزية، حتقيق أمحد

 هـ1411املعرفة،

  التورق املرصيف تكييفه الفقهي وحكمه الرشعي، لعبداحلليم حممد،بحث منشور عىل

 االنرتنت

  التورق املرصيف عن طريق املعادن، خلالد املشيقح، بحث منشور يف جملة البحوث

 اإلسالمية

  رسالة  مربوكي،بحث مستل منالتورق املرصيف وحكمه يف الفقه اإلسالمي، للطيب



 

 

 دكتوراه نوقشت يف كلية العلوم اإلسالمية،جامعة املدينة العاملية

  التورق باملعادن وزيت النخيل، لسليامن العليان، بحث مقدم ضمن متطلبات مقرر

)قضايا مالية معارصة( يف الدراسة املنهجية ملرحلة الدكتوراه يف كلية الرشيعة بجامعة اإلمام 

 عود اإلسالميةحممد بن س

   التورق حقيقته وأنواعه، هلناء احلنيطي،بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي يف دورته

 التاسعة عرش 

  التورق كام جتريه املصارف يف الوقت احلارض، لعبداهلل السعيدي،بحث منشور يف جملة

 ه1425، 18املجمع الفقهي اإلسالمي،العدد 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه  اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور

وأيامه)صحيح البخاري(، ملحمد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،املحقق: حممد 

 هـ1422زهري بن نارص النارص،النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي

 هـ(، النارش: دار الفكر1231توىف: )امل

  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أليب احلسن عيل بن حممد بن حممد بن

هـ(، املحقق: الشيخ عيل حممد 451حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 

، لبنان –ت الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريو -معوض 

 م 1999-هـ  1419الطبعة: األوىل، 

  دراسة حتليلية للتورق املرصيف يف التطبيق املعارص، لسعيد بوهراوة،بحث منشور

 عىل االنرتنت

  دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، ملنصور بن يونس

هـ(،النارش: عامل الكتب، 1151ىف: بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل )املتو

 م1993 -هـ 1414الطبعة: األوىل، 



 

 

  دليل الطالب لنيل املطالب، ملرعي بن يوس  بن أبى بكر بن أمحد الكرمى املقديس

هـ(،املحقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، النارش: دار طيبة للنرش 1133احلنبىل )املتوىف: 

 م2114هـ / 1425، والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل

  الذخرية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري

 1994بريوت، الطبعة: األوىل،  -هـ(، النارش: دار الغرب اإلسالمي684بالقرايف )املتوىف: 

 م.

  ابدين عرد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز

هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -هـ(، النارش: دار الفكر1252الدمشقي احلنفي )املتوىف: 

 م1992 -

  ،زاد املستقنع يف اختصار املقنع، ملوسى بن أمحد احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي

هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن عيل بن حممد العّسكر، 968رشف الدين، أبو النجا )املتوىف: 

 الرياض -نارش: دار الوطن للنرش ال

  سنن أيب داود، أليب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو

تاين )املتوىف:  س 
ج  هـ(، املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة 275األزدي السِّ

 بريوت -العرصية، صيدا 

  رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو سنن الرتمذي، ملحمد بن عيسى بن َسو 

 –هـ(، املحقق: بشار عواد معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي 279عيسى )املتوىف: 

 م 1998، سنة النرش: بريوت

  ردي اخلراساين، أبو بكر ج  و  َ السنن الكربى، ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخل رس 

نان، لب -هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 458قي )املتوىف: البيه

 م . 2113 -هـ  1424الطبعة الثالثة، 

  :رشح خمترص خليل للخريش، حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف



 

 

 بريوت -هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة 1111

 عارصة، لعبد اهلل السعيدي، بحث منشور يف االنرتنتالعينة وصورها امل 

  فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين

 ه1379بريوت،  -الشافعي، النارش: دار املعرفة 

  فتح القدير، لكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم

 : دار الفكر.هـ(،النارش861)املتوىف: 

  الفروق، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري

 هـ(، النارش: عامل الكتب684بالقرايف )املتوىف: 

 . قواعد بورصة ماليزيا للخدمات اإلسالمية       

(www.bursamalaysia.com) 

  القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن كشاف

 هـ(، النارش: دار الكتب العلمية1151إدريس البهوتى احلنبىل )املتوىف: 

  :املبسوط، ملحمد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف

 م1993-هـ1414، تاريخ النرش: بريوت –هـ(،النارش: دار املعرفة 483

 ملجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن ا

هـ(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، النارش: مكتب 313عيل اخلراساين، النسائي )املتوىف: 

 1986 - 1416، الطبعة: الثانية، حلب –املطبوعات اإلسالمية 

  وفقهاء يف اخلالفة العثامنية،املحققجملة األحكام العدلية، للجنة مكونة من عدة علامء :

 نجيب هواويني، النارش: نور حممد، كارخانه جتارت  كتب، آرام باغ، كراتيش

  :املجموع رشح املهذب، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف

 هـ(، النارش: دار الفكر 676

http://www.bursamalaysia.com/


 

 

 الظاهري  األندليس القرطبيحممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم  ، أليباملحىل باآلثار

 .بريوت –دار الفكر  ،هـ(456)املتوىف: 

  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد

عادل مرشد، وآخرون، النارش:  -هـ(،املحقق: شعيب األرنؤوط 241الشيباين )املتوىف: 

 م 2111 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

  املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه

هـ(، 261وسلم)صحيح مسلم(، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت -املحقق: حممد فؤاد عبد الباقني النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 بن  يب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيماملصن  يف األحاديث واآلثار، أل

 -هـ(، حتقيق: كامل يوس  احلوت، مكتبة الرشد 235عثامن بن خواستي العبيس )املتوىف: 

 ه .1419الرياض، الطبعة األوىل، 

  :املصن ، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين )املتوىف

 -اهلند، املكتب اإلسالمي  -حبيب الرمحن األعظمي، املجلس العلميهـ(، حتقيق: 211

 ه .1413بريوت، الطبعة الثانية، 

  معامل السنن، أليب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف

 -هـ  1351، الطبعة: األوىل حلب –هـ(، النارش: املطبعة العلمية 388باخلطايب )املتوىف: 

 م 1932

  املغني، أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس

هـ(، النارش: مكتبة القاهرة، 621ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس )املتوىف: 

 م1968 -هـ 1388تاريخ النرش: 

  ياد، شمنتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية، ألحسن حلساسنة وفيصل

 م2114بحث منشور يف جملة إرسا الدولية للاملية اإلسالمية، املجلد اخلامس،



 

 

  منح اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي

 م، 1989هـ/1419ن تاريخ النرش: بريوت –هـ(، النارش: دار الفكر 1299)املتوىف: 

 ج، ملحيي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىفاملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجا :

 1392، الطبعة: الثانية، بريوت –هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 676

 نخيل الزيت، مقال منشور يف جملة زراعة العرب 

  نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، جلامل الدين

هـ(، املحقق: حممد عوامة، النارش: مؤسسة 762عبد اهلل بن يوس  بن حممد الزيلعي )املتوىف: 

، السعودية –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  -الريان للطباعة والنرش 

 م1997هـ/1418األوىل،  الطبعة:

  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة

هـ(، النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة: 1114شهاب الدين الرميل )املتوىف: 

 م1984هـ/1414

 يالنهاية يف غريب احلديث واألثر، ملجد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزر 

م، حتقيق: 1979 -هـ 1399بريوت،  -هـ(،النارش: املكتبة العلمية 616ابن األثري )املتوىف: 

 حممود حممد الطناحي -طاهر أمحد الزاوى 


