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أنوأشهد ؤيرصى، ربنا يحب كما فيه ماركا طيبا كثيرأ حمدأ ف الحمد 

افصلى ورسوله عبده محمدأ أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا إله لا 
كثيرأ.تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه 

تيعد أما 

نريعنهوجعل ه رسله حاتم على كتبه آخر أنزل تعالى اف فإل 
كلمن كاملة الشريعة هذه فجاءت لها، ناسخه عليها حاكمه الشرائع، أحر 

قالكما دنياهم، وأحكام دبمهم أمور في الناس يحتاجه ما بكل داب نواحيها 
ي.ةهألأن؛تم P ن;بش ته ئولإ نمحق ؛ق؟؛ P اكك ؤ؛مح؛ ص: 
.]٣

اضيحلنا ولم الحوادث بأحكام رامحيطة حاءت أن الشريعة هد0 كمال ومن 
وافيةكافية والموصى كلها الأحكام بنن قد بل ثباص، ولا رأي على ورسوله 

ولاتحدث حادثة من فما للنموءساأآ،، مْلا؛ق حق ، ل انمحح والماس بها، 
يكشفما الوحيين من ه رسوله على افه أنزل وفيما إلا بالمسلمين تنزل نازلة 
ءثشأرلثا آنآ يجن اطه: كتاب في ذللث، مصداق حكمها، ؤنبين عنها 

فإن، &؛؛ القيم ابن كلام ادل، في المنفي القياس عن يختلف، هذا المثبت، القثاس )١، 
علىالمعمد نهر المتقي أما لشروطه، المتوقي المعح القياس مر المثبت، القتاس 

التموصى.بمادم ما  Ulpالذي الحض الرأي 
.٣٣٧ا/القيم لأبن الموقين، اعلأم )٢( 



.4محشى محم دوطرك نبمثة داه ي، لُك نير بمك ألخبمب 
وهدىتننا أوكتب هك ُؤورلا تعالى؛ ونال [، ٥١لالعنك-وت; 

وآثرلآت ئد ألئاس اؤكآت؛آ ونال [، ٨٩]المحسل: انث1لأيذو؛ه وبنرئ ؤنبمنث 
[.٥٧ليونس: .4 هثكبخ؛ ونمه وئدى ألقدوو ؤ، لنآ وثما» زذهأ تن منبملة 

معرفهمن ليتمكنوا الخالق؛ رحمة إلا الصورة بهذه الشرمة اض جعل وما 

واسقنتهالأم، هذا الماس من كين وفهم نفوسهم، ويزكي أحوالهم بملح ما 
محصورالض أن وعلموا بنورها، وامتفاووا الشريعة، معين من ننهلوا قلوبهم 

الأزمان.مر على حواديث، من استجد مهما قيها 

فيوبذلوا ترعنا، في المنة هده والياحنين العلماء من كير عرفح وفد 
إلا. اض شاء إن - مأحورأ منكورآ حهل.آ الأحكام واصتنبامحل الصوص نهم 

فيالباحثين بعص فتقع جديدة بمماينتح نص قد الحديثة المحامحلأين، بعض أن 
الجديد.الأمم ٠لاهر على ساء ترعي بحكم عليها يحكم أن يريد حين الخنأ 

والحقانق،الأحكام تبديل يوجسؤ لا والخور الأسماء تبديل أن والواقع 
طاتفةتثرب حتى والأيام الليالي ندهب، "لا أمامة؛ أبي حديث، ني ر. قال كما 
عباس؛ابن حل.يثح فى جاء وكما ، اسمها؛؛ بغير ويمونها الخمر أمتير مر 

الخمرتحلون يأشياء؛ بخمسة أشياء ة خمفيه يسّتحل زمان الماس علير لاياتير 
والربابالكاح، والزنا بالرهبة، والقتل بالهيئة، حتإ والإياه، مونها ييامم 

ادء'ُ".

إصنادهرني اسمها، بنير يجرنها الخمر باب الأشربة، كتاب في ماجه ابن أحرجه )١( 
الىيها يرتقي كثيرة نواهد للحديث لكن صعيف، وهو القدرس عبر بن اللام عبد 

مدطفما المصحة السلسلة ز ه ١^>، الشيخ ذكرها الصحة 
كلرفي علبها وثقت التي والصحاح والمانيد والسن المصنفات كل في عنه بحثت )٢( 

!الألبانيالشيخ فال لكن حبرآ له أجد فلم يدي تحت وم للأحاديث نهرس 
عنالمبارك ابن عن، مريد عن ( ١/٤٢)قالحدبن،"»غري_، نيرالخعل١بي، *رب 

منولكنه أمام ثقة الأرم.اعي صعيفح، معقل إسناد وهذا نلته: مرنوعا. الأوزاعير 
نيمهمر هو كما الضعيف الحديث، ام أنمن والمعمل معضل نحل.يثه التابعين أتباع 

.المصطلحء 



الريااستحلال فان حق، ْاوهدا الحديث^ هدا على معلقأ القيم ابن نال 
حميمةوحميمتها البح صورة صورتها التي الربوية كالحيل ظاهر البيع باسم 
أنفهب واسمه، لصورته لا رممسدته لحقيقته حرم إنما الربا أن ومطوم الربا، 

٠نمها عن وماهيته حقيقته يحرج لا فذلك بيعا ومماه ربا يمه لم المرابي 
فيقل ظهر يكن لم ما الربا مسميات من هذا عصرتا في ظهر وفد 

سرعيةبأسماء سميت كثيرة أنواع المحرمة العقود مجن وظهرت السابقة، الأزمان 
كذلك.ليت وهي 

للعبادةوحده المستحق وهو وموحدهم، الناس حالق هو تعالى راق 
وحكموهيث٠رعه أخذوا إذا إلا أمرهم يصّلح ولن الحكم؛ وحد0 وله والتعنليم، 

أعلمتعالى الخالق لأن ء؛ نبيه وسة كتابه مقتضى على وساروا ا بينهم فيما 
أوأحكاما، لليثر يسنوا أن الماس بعض حاول ومهما مخلوقه، أمر يصلح بما 

صحيحةلتتائج الوصول في JنLلحوا لن فإنهم اض، سلع تخالف تجارية أعرافا 
ابتدعرهاطريقة عالي ساروا كالما أنهم دلك ومصداق الناس، أمر عليها يستقيم 

مجنتهلبيقها عن ينتج ّ ؛ وتعديلها تغييرها قي فيسارعون يسيرآ إلا يلبثوا لم 
المجتح.بامر تخل عظيمة مفاسد 

التجاريةالمعاملات على المتزايد الإئبال ذلك أسباب من ولعل 
ذلكعلى ساعد اّدية، المكاسب من ممكن قدر أكبر لمحقيق المحتلمة، 

كلسعى أساسأ هدفا الاقتصاد من جعل الذي المعاصر التجاري الانفتاح 
هذافي تتنافس الشعوب هذه وأصبحت فيه، المتائج أفضل لمحفيق الشعوب 

المضمار.

بينهم،فيما بها الماس يتعامل حديدة صورآ يولد أن كله ذللئ، شأن ومن 

عنالقيم ابن قال ولكن اليوم، ومشاهد وايع الحديث معنى أن إلى الشيخ أشار تم 
مات ندا لم ا من وله بالاتفاق، بٌ للاعتضاد صالح فإنه مرسلا كان ؛اوإن الحديث،ت 

عندالعينة أن المعلوم من فإنه العينة، تحريم على الدالة الأحاديث وهي له، يشهد 
٠٣٥٢ا/ اللهفان إغاثة يعا« يسيها إنما مستحلها 

.١٢٨/٣اJوسنإعلام 
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المعاصرة،المعاملات لهده الشرعية الأحكام لازلا|ث، تبعا يعرفوا أن فاحتاجوا 
وبذلواونقبوا كتبوا الذين العاصرين والباحثين الفقهاء من عدد لذلك غانبرى 
أنهمإلا المعاصرة، المعاملات أحكام نوصح مجال في مشكورا جهدآ 

اآ:أقلأثن إلى ذلك حيال موا انق
بحضحقيقة إلى يممطن ولم - لي يغلهر فيما - التساهل إلى ماد م ق

مأجورونفهم كل وعلى شرعية، محاذير على تنهلوي التي العاصرة المعاملات 
بالغ- تعالى اض شاء إن قليل دهم - بعضهم أن إلا اجتهادهم- على اف ثاء إن 

عقباه.تحمد لا ما إلى وحؤج الجانبا هذ-ا فى 

'■فأرقي نلتوت الشخ يقول الباحشن من الفئة هذه وعن 
علىوتخريجها الحديثة، اكرفات بممحح المولعين الباحثين بعض ررإن 

يجدواأن يحاولون التفكير وعمق ؛التجديد لتعرفوا إسادمى؛ فقهى أساس 
صناديقأو المارق، في بها التعامل وقع التي الربوية للعاملأت تخريجا 
إلى— . . ذللئ،. إلى سل الويلتمسون نحوها، أر الحكومية نيات الأو التوفير، 

تبريرأو اش، حرم ما إباحة بها يراد محاولة كل أن ت القول وحلاصة - قال أن 
أوالحديثة للأوضاع المجاورة بدافع التبرير، أنواع من نؤع بآي ارتكابه، 
وتقولاغ، على جرأة هي إنما الإسلامية، الشخصية من والانخلاع الغربية، 

،•امح®لفي وتزلزل الدين، في وصعق علم، بمر عله 
الأول،الشمم لأصحاب المقابل تا الجانفي موضعه أحذ ت الثاني المم 

ومنوبصيرة تأمل غير من المحيلة، المعاملات صور وحرم جديل-، كل فمنع 
عيرهم،إلى بالفلر قليلة فئة وهم ومقاصده، الث-ؤع أدلة على صحيح تْلبيق غير 

الأصللأن الأولى؛ الفئة من الموات عن أبعد - لي يبدو فيما - وهزلأم 
بدليلذللخ، ، حلافيثبت، لم ما الحل على مثنية أنها المعاملات في المعروف 
صحح.

الإسلام••حكم في نقاله ، ص\،"ا؛ شاكون، للثيخ الأولى، الثرة الأجزاء ير نق
.٧٧ص زعيتر الرحمن لعيد 
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وطلبوهالعلم، في أقدامهم رسخت الذين العلماء من فئة ت الثاك والصم 
المعاملأت،هذه أحكام ني بالدل وأحذوا فنوسهلوا المحيح، وجهه من 

الدليلأثر وافتقوا الشرعية، والمقاصد الصحيحة الأصول فاعتروا الجديدة، 
عليهميعول، الذين الأمة هذه حبين غرة هم وهؤلاء واستتباظ، إثباتا الصحيح 

الأحكام.معرفة في 

ثركاتوالمشرين الحادي القرن في نشأت التي التجارية بل الومن 
بينوانتشارهما نيات واللأسهم ا وحوي بالضرورة تعني التي اهمة، الم

الدول.اقتصاديات في المدارة مكان الشركات هل0 تثوأيت، وفيق الناس، 

الناسإقبال ازداد الأسهم بعض حققته الن.ي والنجاح الزمن تقدم ومع 
وبيعا.مراء بالأسهم الأمتث.ء،ار على 

مجنالخال أسواق وتعتبر المال، أسواق في تتداول نيات والوالأسهم 
لأنهاالاقتصاد؛ عالم في حساما' ذ تبوأت التي الماليأن الوساطة مؤّات 

علىوحولها أهمية او. تعتم.ولل.لالئ، دية، فتما لا ا الكفاءة لتحقيق نل ومحا  ١٠تعتبر 
مقياسهي الاقتصادي النمو معدلات أصحت، عمحر وفي إليه، تودي ما أهمية 
جمعمعيشة توى م في مستمر ارتفّاع تحقيق ومجار الشحوب،، بين ة الناق

لأمواقتصح المجتمعات كل في إليها الوصول صرورة على متفق غاية الأفراد 
العامرة®الاقتصادية الحياة ني أساسية وظائف، ونودي بالغة أهمية المال 

فيهالأكتب، عليها احتياري لغ المثابة بهذه نيات والالأسهم كانتط ولما 
الفقهني وأحكامها والمندات اأالآ>سهم ت بعنوان الدكتوراْ مرحلة في بحثا 

إلىللحاجة فيه؛ أكتس، أن الفضلاء بعمى من إشارة أصله وكان الإسلامي®، 
أنووجدت أهميته، لي ظهرت الموصؤع تأملت، فلّا الموصؤع، هذا درامة 

لتسجيلهصدري رح فامالماسي، واقع في انتشرت ند والسندان مهم ألا 
والمداد.التوفيق المولى صاتلأ فيه، والكتابة 

اخمادةإمخمة(صآا.)دراصات ذ؛ن )١( 
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Iاختياره وأسياب الموصؤع أهمية 0
التالية؛التقاط في المرصؤع أهمية تتجلى 

ودراسةالحديثة، النوازل من صوره من كثير ني يعتبر الموصؤع هذا أن - ١ 
الشريعة*حفظ أبواب من عظيم باب فيها والتفقه النوازل 

تبحثمتخصصة درامة بايجاد الفقهية البحوث في فراغ سل في الساهمة — ٢ 
انلهامستايت، تجمع والسندارث،أأ، لأمهم ررا في المختلفة الجوانب 
بحثاأو مؤلفا _ علمي حسب - أحد لم إل ؛ أحكامها وتشرح وتنظمها 

فيموجودة أقرائه بعض كانت ؤإن الخطة، في المذكورة المائل ينتظم 
مطبوعة*بحوث أو مؤلفات 

للتشرحأساما وجعله الإسلامي، الفقه إلى للرحؤع الدعوة في الإسهام ِ ٣ 
الأنتصادي،الموصؤع لهذا فقهية دراسة بتقديم الإسلامية، البلاد في 

دلك،أراد لخن أحكامه معرفة تسهل 

حسبالموصؤع هذا في كتب لخن أوهام أو أخطاء من يقع قد ما بيان - ٤ 
والدراسة.الح،ث، بحد لي، يفلهر ما 

وأنومكان، زمان 3كل صالحة الشريعة هذ0 أن على عملي بشكل التدلياى - ٥ 
تطورتمهما الحوادث أحكام يبين ما المامة ونصوصها قواعدها في 

ستجل.ت.وا 

بينالبلوى به تعم لما دراسة مسائله من كثير في الموصؤع هذا بحتبر - ٦ 
الأسهم.في والشراء للبيع الماس ملابسة لكثرة الماس؛ 

واضفيه، والكتابة الخوصؤع على للاقبال حفزتني مجتمعة الأسباب فهذه 
الكريم.لوجهه خالصة الدراسة هذه تكون أن الخسوول 

Iالبحث طة حه 
وخاتمة!وبابين وتمهيد مقدمة إلى الحث، هذا مادة قمن، 

البحثوخطة وأهميته الموصؤع اختيار أسباب وتتضمن المقدمة؛ 
ومنهجه.



حث؛ما ثلاثة ويتضمن التمهيد؛ 

بينها.والفرق والمالية والجارية القدية الأوراق تعريف الأول؛ المبحث 

الأسهموعائلة )البورصة( المالية الأوراق وق بالعريف الأاني؛ البحث 
.بها والدات 

والدات.لأمهم ا ظهور تاريخ اكالث؛ المبحث 
نمول؛ثلاثة وفيه والسندان. الأمهم حقيقة الأول; لباب ا٠ 

مباحث:ثلاثة وفيه الأسهم. حقيقة الأول؛ القمل 
مطلبان؛وليه لأسهم؛ ا تعريف الأول؛ المبحث 

لغة.الأمهم تعريف الأول؛ الطلب 
١اصعنادحا الأسهم تعريف إ الثاني المهللب 

مطالب؛تة م وفيه الأمهم؛ أنواع الثاني؛ البحث 
الشريك.يدنمها اكي الحصة حث من انواعيا الأول؛ المعللب 
الثكل.حيث من أنواعها الثاني؛ المهللب 
الأسهم.أصحاب حقوق حيث من أنواعها اكاك؛ الطلب 
وعدمه.الاستهلاك حيث من أنواعها الراح؛ المعللب 
القيمة.حيث من أنواعها الخامس؛ المهللب 
اك1ول.حيك من أنواعها السادس: المهللب 

مهللبان؛وفيه الأسهم. وحقوق حمانص الثالث؛ المبحث 
•الأمهم حمانص الأول؛ المهللب 
الأمهم-حقوق الثاني؛ المعللب 

مباحث؛ثلاثة وفيه المدان. حقيقة اكاتي؛ القمل 
مهللبان؛وفيه السندات. تحريف الأول؛ البحث 

ّلغه السندات تعريف الأول؛ الخهللب 



اصطلاحا.نيات السرق الثاني؛ انمللب 
مطالب؛سعة رب . نيات الأنواع ■ ال؛اتي المحث 

الإصدار.حيث من أنواعها الأول؛ انمللب 
الثكل.حيث من أنواعها الثاني؛ الطالب 
.الفمان حث من أنواعها ؛ الثالث انمللب! 
الإطفاء.أو للاسدعاء القابلة حنث من أنواعها الرابع؛ الطالب 
الاسترداد.حث مجن أنواعها الخاص؛ الطلب 
الأجل.حيث من أنواعها السائس؛ انمللب 
الجديدة.المنكرة أنواعها ؛ الماح انمللب 

معليان؛ونيه . نيات الوحقوق حماممس الثالث،؛ المعث، 

نيات.الحمانص الأول؛ الطالج، 
نيات.الأصحاب حقوق الثاني؛ انملل؛، 

بحثان؛ونيه والنيات. الأسهم بين مقارنة ؛ ااث١لح٠ القمل 
نيات.والالأسهم ين الثب أوجه الأول؛ المحث، 
نيات.والالأسهم ين الاختلاف أوجه ت الثاني المحث، 

فصلان؛وفيه . والنيات الأسهم أحكام الثاني؛ يابر ا٠ 
؛مباحث، أربعة وفيه الأسهم. أحكام الأول؛ القمل 

؛ءهلال_، وأربعة تمهيد وفيه التأسيس. أسهم أحكام الأول؛ المحث، 
الأصل.حيث، من الأسهم ش الاشتراك حكم في اكهيدت 
الماحة.الأعمال ذات الشركات أسهم الأول؛ ايطلم، 
المحرمة.الأعمال ذات الشركات أسهم الثاني؛ اس، 
الأصلفي المشروعة الأعمال ذات الشركات أسهم الئالث،؛ الطالب، 

أحيانا.بالحرام تتعامل أنها إلا 

١٢



إمحلاميت.إلى تحويلها بغرض كاملة شركات شراء الراع؛ المطاو_، 
مطالب;أربعة ونه . أنواعهاحث من الأمهم أحكام الثاني: المحث 

الحصة.حث من أنواعها أحكام الأول: انميالب 
الشكل.حث محن أنواعها أحكام الثاني: انمللب 
الحقوق.حث من أنواعها أحكام الثالث،: المطلم، 
القيمة.إرجاع حث من أنواعها أحكام الراح: المهلال_، 

مهللبا:عثر ة وحمتمهيد وب بالأمهم. التعامل أحكام الثالث،: المحث، 
المهم.تكييمح في تمهيد: 

المعللج،

اJطلمؤ

انمللم،

المطالجا

الطلم،

انمللمه

اس،

الم،

انمللمه

انمللمه

اس،

انمللم،

انمللم،

اس؟،

الملل

الفورية.العاحلة العمليات حكم الأول: 
الأجلة.العملات حكم الثاني: 

الائيازات.أو الخيارات بيوع حكم الثالث،: 
.١٠٧٢^العقود في الدفع طريقة الراح: 

الأسهم؟إقراض حكم الخاص: 
الأسهم.رهن حكم المادص: 

الأسهم.في الإصدار صمان حكم الماح: 
الأسهم.ة نيسداد فيط حكم الثاهن: 
الأسهم.ني المم حكم اكا-ح: 
الأسهم.ني الحوالة حكم العاشر: 
إصداررمحوم مع أسهم إصدار حكم مسر: الحائي 

بالأسهم.المغاربة حكم عشر: الثاني 
الأسهم.شراء الشركاء صمان حكم عشر: الثالث، 
الأسهم.وتف، حكم حر: الرائح 

بالأسهم.الوصية حكم عشر: الخاص 
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مطالب:أربعة وفه الأسهم. زكاة أحآكام ت الراح المبحث 
الأسهم.زكاة كب الأول: انملف 
ميةوالاّالمرنة نمتها إلى بالفلر الأسهم زكاة حكم اكانىت الطلب 

والحميمة.

الزكاة.إخراج عليها الواجب الجهة الثالث: المطلما 
الأسهم.زكاة في متفرقة أحكام الراح: الطالب 

مباحث:ثلاثة وفيه نيات. الأحكام التاز: الفصل 
محقنالب:حمسة وفيه باليات. التعامل حكم الأول: البحث 

أ.-اّيباليات التعامل حكم الأول: الطلب 
المدان.وثراء بيع حكم الثاني: الطلب 
المدان.رهن حكم الثالث: العللب 

باليات.المضاربة حكم ت الراح العللب 
المدان.في الحوالة حكم الخامس: المعللب 

وفيهباليات. الحرمة للمعاملات القترحة البدائل في الثاني: المبحث 
مهنال:وثلاثة تمهيد 

.وفوائدهاالشرعية البدائل أهمية في التمهيد: 
كعقدالضاربة عقد على تعتمد الي المالية الأوراق الأول؛ المعللمه 

الحرمة.المدان عن بديل شرعي 

كعقدالإجارة عقد عر تعتمد الخي المالية الأوراق الثاني: الطلب 
المحرمة.المدان عن بديل ترعي 

للبداتل.وتعقيب خاتمة الثالث؛ الطلب 

مطالب:ثلاثة وفه الخدان. زكاة ني الثالث: المبحث 
الدين.زكاة فى الفقهاء خلاف الأول: الطلب 
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)المالالشرعية الطريقة بغير المكتب المال زكاة حكم الثاني؛ المطف 

المرات.زكاة الثالث: الطلب 

والتوصات.النتاج أهم وفيها اتمة؛ خ٠ 

تالحث نهج مه 
يلي؛فثما المنهج تثن 

منالفموي ليتضح حكمها؛ بيان قبل بحثها الراد المسالة أصور ِ ١ 
دراستها.

لهاوجد إن بدليلها، حكمها فأذكر الاتفاق مواضع من المسألة كانت إذا _ ٢ 
المنةأو اوكتاب من لها دليل ذكر في أ-بمهد غإسى ؤإلأ منصوص، دليل 

منالمعتبرة من الاتفاق توثيق ْع أحدها، من أو المحيح المفلر أو 
مواضعلميان أصلا صنفت التي أو الاتفاق، بذكر تعنى المى الراحم 
الاتفاق.

؛لي:مافأتع الخلاف، مسائل من المسألة كانت إذا . ٣ 
حائفمحل المسألة صور بعض تا كانإذا الخلاف، محل تحرير _ أ 

اتفاق.محل وبعضها 

ويكونالملم، أهل من بها قال من وبيان المألة، في الأقوال ذكر - ب 
بذكرتاريخيا ترتيبها مراعيا الفقهية، الاتجاهات حب الخلاف عرض 
بهافاسلك، ما مده، في المسالة على أقف لم ؤإذا فالأقدم. الأقدم 

التخرج.مللاط م
يردوما بادلمه قول كل وأتبع منها الراحح أقدم الأنوال ذكر عتر _ ج 

ررويمكنفأقول عندي من المناقئة أو الدليل كان وإذا مناقشة، من عليها 
١يناقش'؛ أن أو؛رويمكن ي<ستاول" أن 

تيسرما يذكر المناية مع الأربعة الفقهية الدام، على الائتمار - د 
المالح.لف، الأقوال من عليه الوقوف 



ه.نفالمذهب أهل كب من الأنوال توثيق — ٥
منعليها يرد ما وذكر الدلالة، رجه ييان ُع الأقوال، أدلة اسقماء - و 

رجيت.إن عنها به يجاب وما مناقشات، 

فيمراعيآ وجدت، إن الخلاف ثمرة وذكر سبه، سان مع الترجيح، - ز 
الأدلة.قوة سمر التشريعر مقاصد الترجيح 

والتوثيقالتحرير في الأصلية والمرا-؛سمر المصادر أمهات على الاعتماد - ٤ 
المعاصرةتجدة الماتل الممن سألة المكانت ؤإن والجمع، والتخريج 

منحولها كتب ما جمع في فأجتهل السابقون الفقهاء عليها يتكلم لم التي 
المعاصرة.المصادر 

الاسطراد.وتجنب البحث مرصؤع عل التركيز - ٥ 
للمسألة.الموصحة الأمثلة بقرب العناية - ٦ 

قبلالمراد وتبين المقصود توصح توطثة المثاحثا بعض يدي بين جعلتا - ٧ 
تحتاجالتي المباحث، على واقتصرُت، المباحث، تللت، أحكام في الدحول 

.شل ذللثط إلى 

الشاذة.الأقوال ذكر تجثح، ٨- 

أراهاالتي الأمور من المعاصرين الباحثين بعض فيه وقع ما على نبهتا - ٩ 
لى.ظهر  ١٠حسبا الصواب تخالف، 

بالثححج.واصحة محالة له بما القضايا من جد ما بدراسة العناية - ١ • 

.صورها وبيان والور الأيات ترقيم —  ١١
فيتكن لم إن درجتها، في الشأن أهل ذك7ّْ ما وبيان الأحاديث، تخريج -  ١٢

.بتخريجها حينثد نأكتفي كيلك كانت، فإن أحدهما، أو الصحيحين 
أحيانا.عليها أزد وقد المتة الكتب على التخريج في اقتمريت، -  ١٣
الأصيلة.مصائرها من الأثار تخرج -  ١٤
النرسثؤ.وصؤح بالممطلحات التعريف، —  ١٥
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الترفم.وعلامات والإملاء الرئة اللغة بقواعد انماية -  ١٦
عماواضحة فكرة يعطى للرسالة، مالخمس عن عبارة الخاتمة تكون —  ١٧

النتاج.أهم إبراز *ع الرسالة، نقمته 
منلكل أترحم بأن ذلك، وضبهلت، البحث( في الواردين للاعلأم ترجمت، -  ١٨

ذلك،ضب3ل إلى معيأ الأربعة والأئمة الأربعة الخلناء عدا ذكرْ ورد 
أترحمولم النظر، وجهات نبه تختلمإ بي نأمر الشهرة إن حيث، 

.منها لهم يترجم أن يمكن التي المصائر توفر لعدم للمعاصرين 
ملحقت والثاني التراحم. ملحق الأول؛ ؛ ميحقين الثحثؤ آحر وضعن، -  ١٩

نيات.والالأمهم نماذج 
وهى؛عليها، ( المتعارفالفنية ؛الفهارس الرسالة أنعت، —  ٢٠

القرآنية._فهرسالآات 
دالاثار•الأحاديث هرس ن- 
والمصادر.المراجع هرس ف- 
الوضوعات.هرس ف- 

كنت،فان الرسالة، اتل مبحثج في عليه وسرت المنهج هذا احترت وند 
؛ذلت،فقد أوفق لم ؤإن والشكر، الحمد وحده فلله وتطيقه احتياره في وفقتإ 

.وسعها إلا نفا اش يكلف، ولا وسعي في ما 
صحيحقول إلى خلافية مسألة كل في أحلمف أن جاهدأ حاولت، ونل هدا 

الحقأصبت كنتا فإن ومقاصده، التشرح حكمة مع ينجم الثه، لشؤع موافؤا 
ت،كانؤإن وتوفيقه، اش فمل محص هو إنما قوة ولا لي حول فلا نلان، في 

والشيءلان.نفي من هو قاتما الأحرى 

الحثعويات ص0 
حيثجص بمكان المعوية س المنجد المعاصر المرضؤع هدا مثل دراسة - ١ 

محماوالباحثين اكلماء مجن فيه الكتابة قلة حيثف ومن مسانله، تمرر 

دتدير•تأمل زيادة يتيم 
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سيوأهل مجيب، سمح ربي إن -، مقبول صالح عمل لكل ورممه عمره في 
اضوفمهم والكتابة، ليحح، ا'احواء أحن تهينه في الأثر أكم لهم كال ففد 
طاعتع.فى عي والمرصاتا، لنيل 

العضالء،المشايخ من الثحث، هدا ظهور في ساعد من كل وأشكر كما 
والبنوكالإسلامية، والبنوك العامة، والمكتثات، البحوث، ومراكز العلم، وأهل 

Jالداءت،وأشكر الثحن،، هدا إنجاز في أعان مجن وكل المال، وأموال التجارية، 
البحوثومركز المصرفية، الراححي شركة في الأسهم نداول وحدة إدارة 

يجدة.العزيز عبد المالك، لجامعة التاع الاقتصادية 
وعلىإبرامم على صليتا كما محمد آله وعلى محمد على صل اللهم 

وعلىإبراهيم على باركتا كما محمد آل وعلى محمد على وبارك إبراهيم، آل 
•مجيد حميد إنللما أبراهتم آل 

الخليلمحمد بن احمد د. 
عتيزة- القسم 

.٦٣٦٢٢٧٧٤قاضى: 

آ/راحمي. (، ٤٨١ال»عروف)ا شكر ني باب ، لأدب، I كتاب في داود وأبو (، ١٩٥٤)
دمالماص يشكر لم من باب الأدب، م، والمخارتم، ، ١٨٢ا"/ دالميهني ، ٢٠٨

صحح.حديث هال.ا الترماوي؛ تال صحح، ؤإصنادْ (، ٢١٨)
راسة.رحة اف، رحم،، أ/آآأاه آآ/ ني الوالد توفي ثم 

٩





/

همهمي

ماحث؛ثلاثت ؤيتضمن 

والماليةوالتجارJة التقدية الأوراق تعريف ت الأول البحث« 
بجما•والمرق 

)البورصة(المالية الأوراق سوق التعريف الثاني؛ البعث، 
يها.والدات، الأمهم وملاقة 

.والداته الأسهم ظهور تؤخ • ال؛الث، الميحث، 





الأولالمبحث 

وهجاوهالتقدية الأوراق تعريف 
صوالفرق 

اليوم،الناس بها يتعامل التي والمالي النقدي للورق أنواع ثلاثة يوجد 
وهي:

القدة.الأوراق - ١ 

التجارية.الأوراق ِ ٢ 

اJاJة.الأوراق ٣. 

ماب بحباحتمار منها واحد بكل للتعريمج مخممة القفرة وهده 
ا..اكمهأيتناصّب 

القدة:الأوراق - ١ 
ذكركما العصور في معروفا النقيق بالأوراق التعاشل يكن لم 

ْنلنمها تنتج بما تكتفي حماعه أو قبيلة كل كانت إنما الباحثين، أغلب دلالئ، 
والحاجات.السالحإ في تبادل هناك يكن ولم والملبس، والممكن الخطعم 

فاحتاجالناس، عدد وكثر حاجاتها، وتنوعت المجتمعات، تهلورت يم 
تزيدمما وهي لديه، تتوفر مما ليت أحرى سلع إلى مجتمع كل أو فرد، كل 
الناساحتاج هنا ومن ٠ للاحرين بالمة الحال وكدللتا الأحرين، حاجة عن 
باسميعرف ما الهلريمة هده فكانت المالع، تبادل حلالها من يتم حلريفة إلى 

يبعفى.بعضها الملمآ تبادل وهي رالمقايضة(، 
أوالاستمرار تمنع ومشكلات، صعوبات الطريقة هدم على ترتب مم 

علىيمكن أسهل، وسيلة إلى الناس حاجة فنشأت الهلريقة، هذه في التوصع 
٢٣



النقودأحينثذ فعرفت والحاجات، السني تبادل أسامها 
النقودفي كتبوا الذين الباحثين أكثر نررها التأربخية التحليلة النظرة وهدم 

فترةوجود من فتعجبت التاربخى، ل اكلهذا تأملت وند -، علمي ب ح- 
عقلي،تحليل أنه لعندي الناس، بجن البائل من نوع أي فيها بتم لا تاريب 

نظامإلى المقايضة  ٢١١٥من التطور كان ؤإن يسنده، تاريخي دليل يوجد لا ربما 
نفل-امحتى فيها يوجد لا اكي الفترة في الإشكال إنما فيه، إشكال لا النقود 

المقاصة.

لوحودتقريرأ يكون أن يشبه منع بن ض ا عبد للشيخ كلاما وحدت يم 
وهواف حلمه منذ الإنسان أن شلث، »لأ فيه: نال نديم، من المقايضة ننلام 

بدونالعن هلع يلا نهو ه، جنببني كر ه، بنمقلل يعلبعه، مجدم^ 
معونتهم.

كانفقد الأولى، العصور إبان حياته ني التامة البساطة محن فثالرغم 
الحرثأدوات إلى محتاج نهو مزارعا كان فإن الأخرين؛ عند ما إلى محتاجا 

الحثوب،بعض إلى محتاج فهو أغنام راعي أو صيادأ كان ؤإن والصناع، والري 
عندهما ببذل يفن الغالب، ني فريق كل أف شلث، ولا المزارعين، من والثمار 
لحواملوتحقيقأ عوض، مقابلة في البذل ذللت، يكن لم محا غيره، لحاجة 

الأنعاممستنتج أو الصياد أن بمعنى يسمى؛المقايضة، ما لديهم نشأ الاحتياج 
وجلود، وأصوافلحوم محن بملكه مما الزراعي، الإنتاج من حاجته يشتري مثلا 

وأثم\ى.

دارط. ، ١ ص؟ الحس حن احد د• الأهلب، الشريعة فوء ني التوي تعلرر )١( 
محمدد. الغزالي، المحميد عبد د. والبنوك، اكود س ممدئ -، ٠١٤١'ال.ني، 

زكيد. والبرك، الطود ثي متيمة الحديثة، القامرة مكتبة ط. ،  ١٢صْ برمي حلثل 
.٢١٩٦٤المرية، الهمة دار ط. ^١، شالمي 

الكتبطّ ، ١٨•، ص٩٧١ منيع بن اث صد للشيخ الاقممادالإّلامي، ني بعوث، )٢( 
ط.والممارف، الطود محابه في الشمري نافلم الدكتور وكانلك  ٧٠١٤١٦الإملامي، 

ات،لرصبمآ.المقايضة،  ٢٧٠من،القود نثاة ابتداء جل ، ٣١٩٨٨الكتب،، دار مديرية 





اثاية؛ش انتقد .مهوم 

إبرازعلى يدل صحح، أصل والدال والقاف ®الموز مارس ابن نال 
دبردزْ"الأ،■الشيء 

منالجيدة الدنانير أو الدراهم تمييز I اللغة ني نقد كلمة ومعنى 
الرلأ-

ءالمقدآبائي; الفيروز نال الحلول، بمعنى; أيضا نقد كلمة وتستعمل 
المضروبلأن والفضة؛ الذهب من المضروب على وتهللق ، الميتة* حلاف 
الممباحلفي ذلكا ذكر القد، هو والعن العن، هو منهما 

بموضوعنا.لها علاقة لا أحر معان النقل ولكلمة 

االاصطلاح فئ انتقد ميف ت٠ 

أشياء;ثلاثة على عموما الفقهاء عند المال يطلق 

ونحوها.كالدار )العرض(; الأعيان - ١ 
.وغيرهاالسكنى من الدار كمنافع المنافع; - ٢ 

)النقيان(.وهما المضروبتان والدراهم الدنانير وهي المن■ ~ ٣ 
فهوالحاجات؛ ؤاثباع مباشرة، به الانتفاع المال من المقصود كان فاذا 

فيإلا مقمودأ مباشرأ انتفاعا به ينتفع لا المال كان ؤإذا والمتاع. العرض 
بهالانتفاع المال من المقصود كان ؤإن القدّ فهو منفعة؛ أو ملحة تحصيل 

■ام*دضامام ؛ ١١
،^.١٣٩٩الققر، دار ط. ؛، nv؛،/اللغثمقايس معجم )٢( 
T/المرب لسان ؟•؛؛ه، الرسالة، ة مز٢ّ، ط. صأ؛أ، ابل الناموس )٣( 

مادة، ٢٠١٩٨٣الهلال، دار محل. ، ص٥م١٦الصحاح مختار النكر، دار حل. ، ٤٢٥
الجمح.في د* ق، ارن 

.ص٢١٤المحيهل القاموس )٤( 
المكتبةط. ، TYN'_Jزا ى اع ومادة ، _xiر، ب رايتح مائة المنير الممباح )٥( 

م\اأاه.العصرية، 
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بالأمورمقدرة كانت يلهيا شمها، بها الانتفاع المقصود فإن الأموال، محمائر 
ولابمادتها لا غرض، بها يتعلق لا التي المحفة والوسيلة الشرعية، أو الطعية 

لكنت((كيفما المقصود بها يحصل JصورJه١ 

التوصلبها يقصد يل لأعيانها، تقصد لا ءالأنمان ظه,' القيم ابن وقال 
وهداالناس، أمر فسد لأعياتها تقصد سالعة نفسها قي صارت فإذا المسلمر، إلى 

الوزوناتأاصائر إلى يتعدى لا بالنقود يخمحى معقول معنى 

—تعالى ض ا شاء إن — كفاية يكر وفيما مطولة، مباحث وللنقود هدا، 

غترْ-ومحن ينه للتفريف 

التجارة:٢-الأوراق 
نقديا،حقا تمثل التجارية، بالهلرق للتداول قابلة ثابتة، صكوك هي 

علىالحرف ويجرى قصير، أحل بعد أو عليها، الاطلاع بمجرد الدغ وتستحق 
القودص.من يدلأ لاوئء كأداة نولها 

منمعين بح دح موصوعه شحصبا حقا يمثل صك التجارية لورقة فا إدأ 
خاصةهيئة على مكتوب لكنه صك فهي النقود، 

والتسليم.التظهير I لتعريف ا في الذكورة التجارية بالطرق والقمود 
الظهرإلى المظهر من التجارية الورقة ملكية نقل بالتنلهيرت والمقصود 

أوالشيكات في ؛التظهير اليوم الناس يتعامل ما وكثترا بالقض، توكيله أو إليه، 
شيوعا.أكثر الشيكات في التفلهير كان ؤإن التجارية، الأوراق من غيرها 

لحاملها.الورقة كانت إذا المناولة هوت والتسليم 

ارا/اه\.الفتاوى )١( 
Y٠١٣٧/المونمن إعلام )٢( 
ةمرم، _U طه كمال لخصطفى - والإفلاس ١لتجارية الأوراق - التجاري الم١نوjا )٣( 

دارط. صسآ، عباس حسني لمحمد التجاره الأوراق ، ٢١٩٨٢الجامعية، الثقافة 
٠٢١٨٦٧الأروية، النهضة 

ص؟.عباس حسني لمحمد التجارية الأوراق )٤( 
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وهونثأتها في الب إلى نظرأ الامحم بهذا التجارا الأوراق وسمتت 
أداةاليوم أصبحت لكنها التجارن، معاملاتهم تسهيل في إليها التجار حاجة 
عملياتلتسوية سواء التجار وغير التجار يستخدمها للائتمان وأداة للوفاء 

مدتينعمليات لتسوية أو  4jjنجا 

وايسدات!الأسهم وبين بينها اثتجايية الأؤداق صانص ح٠ 
وهىبها المراد وتحدد غيرها عن تميزها حمانص الجاؤية للأوراق 

لكم:
بهدهوهى بالديون، والوفام الالتزامات أداء فى النقود بوفليفة قيامها — ١ 

أحرى،حمانص لها قالأمهم نيات والالأمهم عن تختلف الوظيفة 
ذلك،ونحو الإدارة، مجلس في والمشاركة الأرباح، تحصيل منها 

المدينيستطيع فلا معينة، فترة كل توحد نقدية، قواني تستحق نيات وال
نيات.والالأسهم طريق عن الديون من عله ما يوفي أن مثلا 

بمجردأو قصير، أحل بعد الأداء يستحق حقا تمثل التجاره الأوراق - ٢ 
الأجلجهة من عنها ح ذتختالف-نيات والالأسهم أما عليها. الاطلاع 

الهمصاحب وحقوق طويل، أجل بعد غالبا يستحق ند فالوالحقوق، 
مجلسفي التصويت حق مثلا فيملك _، ميأتي كما - ذلك، عن تختلف، 
الإدارة.

التجارية^.بالمرق لاتداول قابلة التجارية الأوراق - ٣ 

اصايية،الأؤداق نواع أ٠ 
ير:كما هي أنواع ثلاثة التجارية للأوراق 

البحت.هذا مجن ص\ّآ الائتمان تعريف انظر )١( 
حل.، صلوا" التررى حمين د• المصرفي، والتشامحل المصرنية نيات الفي دررس )٢( 

التعاون.دار مؤسسة 

٦•ص عباس حني لمحمد التجاريت الأوراق )٣( 
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\.\دىس\لأآ

أمرأيتضمن القانون، أوجبه معين لشكل وفقا محرر ارصك ;أنها؛ وتعرف 
قابلأو معين، مبلغ بدفع عليه المسحوب، مي يآحر نخص إلى الماحستا من 

أوللنحليد قابل أو محدد، تاريخ في الصلثا لحامل أو المتقيد لأمر التعث؛را 
،.الأ٠للأعاا١ بمجرد 

•أْلرافا ثلاثة بين تجمع تجاريه ورقة فهي 
الكمبيالة.ومحرر الأمر مصدر وهو الماحيا هو ت الأول 

بالكمبيالة.ال؟الح بدفع الأمر إليه يتوجه من وهو عليه المحوبا الثاني• 
اح_طاليكون وأحيانا الكمبيالة لمبلغ القابض وهو المستفيد •' الثالث، 

المتقيد.هو ه نف

سحبحسد أو ممتجة، نمى قد الكمبيالة وهدم 

\الإإث*قا٠فتسند ٠ يا 

وهذانلحامله، أو بالذايت،(، لشخص رأي لأمر يكون قد نل• الوهذا 
الإذني.المني نوعا هما 

ارالمدوهو؛ النوعين يثمل نعريمط الاقتصادية الموموعق في وجاء 

تاريخفي أو الملف، عند ممن مبلغ بدفع المقترض من كتابي تعهد الإذني■ 
لحامله.أو بالذات؛ شخص إلى معين 

الدينءأم.على المستحقة الماممة حر لذكرأ الإذني الند يتضمن ونل- 
والكمبيالة،الند بين وحقيقته الأمر واقع في فرق لا أنه لي بمدو والن"ي 

الكمبيالةأن مبق وقد ءلرفان، فيه ناّ. اابينما ثلاثة، الكمبيالة ؛ أطرافأن إلا 

،١٩٨١النهقة، دار محل. i  ١٦٦ص \ذ2دو؛ي سميحة د. التجاري، المانوذا مبادئ )١( 
ص\ا.محله لممهلقى التجاري ١لقامزا 

,ص٦١محله لمصهلفى التجاري آلقانورأ )٢( 
.٣١٩٧١العربية النهضة دار ٠ ؤل صهلّآ، البراري رامي الاتتمادية، المرصرعة )٣( 
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الثانيالمبحث 

))البورصة((؛المالية الأوراق بسوق ااتميف 
بهاوالسندان الأسهم وعلاقة 

مهياد!ته 

الخامسالقرن في الرومان هم الخالة الأسواق غزف من أول أن يمال: 
فيالخالية الأوراق وثراء بيع مركز وحد حض بمراحل مزت ثم الخيلاد، فبل 

واتسعالأسواق، هذه تدرحت يم _، يارص ا فرنفي عثر الناصع القرن 
الأزرعليها هي التي بالصورة أصبحت حتى نهلافها 

فيالتجار كان فمد يالجيكا، من حرجت فقد )بورصة( كلمة أما 
بلدةفي ويقع )بورصيه(، عائلة نمر أمام الصفقات لتبادل يجتمعون بلخيكا 

أنإلى التجار بين مستمرة بصورة متداولا الأمرة هده اسم وأصبح )بروج،، 
بورصةكلمة إذا ،. الاJة١ الأوراق صوق على تهللق )بورصة( كلمة صارت 
.عريه ليت 

I)البورصة( الخال موق عريف ته 

اتبودبمات<أو البماتية لأسواق ا٠ 
وسنداتأمهم من الخالية الأوراق في للتعامل منغلمة سوق هي 

وبلتزمالبورصة، في للتداول القابلة الخكومية المدان وكدا الشركات، 
فيها،التعامل تنغلم اش واللوائح القوانين يمراعاق البورصة في التعاملون 

المرنة.دار ٍل. ، Y٣٩٣/المثرين القرن سارق، دائرة )١( 
•١ صرو الجهتي مسعرد عيد ئ. عودي، ل١ المرق في لأمهم يا الاستثمار )٢( 

٣٤



القوانينهذه تنفيذ على الإشراف تتولى هيثة البورصة إدارة على وتقوم 

أوثانفى معين، مكان فى تنعقد منظمة، ءسوق ؛ يانها تعرف أن ويمكن 
الأوراقبمختلف وثراء ييعا للتعامل دوؤية، 

فيتقام منظمة، محرق ه ؛ أنهاوهو زائدأ تفصيلا يعهلي آخر تعريف وهناك 
بيعاالمتعاملين بين يومية تكون أن  V.-J-KJ، محددة أونايت، وني معينة، أماكن 
والوزنيالكيل مقاديرها تتعين التي وبالمثليات المالية، الأوراق بمختلف وشراء 

والشروط-ماد المعا نواعد تحدد وننلم نوانين بموجب ودللئ، العد، أو 
الخت«ص.والالتاش في توافرئ الواجب 

مدلولاتعهلى وهى بالألفاظ، تختلف تكاد متقاربة التعريفات وهذه 
الأسواقعن بها تنفرد صفات لها خاصة، سوق السوق هدْ أن على واضحا 

الاعتياديةوالأسواق السوق هانْ بين الفروق أهم يلي رقيما المعروفة، 
المعروفة.

)اتبؤدصة(،اثيال وأسواق اث4عروفة< اتسؤق بين تفؤوى ا٠ 

فىتتغير لا معينة، وثروط خاصة، أنفلمة وفق التعاقد يكون البورصة فى - ١ 
عنمستقلة صفقة كل إذ السوق، في يتم ما بعكس وهذا العقود، كل 

•غرها 

فانهالبورصة في أما السالح، أنواع جمح على يتم السوق في التعامل أن - ٢ 
إجماليمكن معينة، وبثروط خاصة، ملع أو سلعة على إلا يتم لا 

•يرأ يما أهمها 

البحوثإدارة إعداد سامة، المالشركات خدمة غي واييتها المالية الأوراق بورصة  ٢١)
١•ص١ الرياض ني المناب التجارية الغرفة ني 

ص؟.كاظم مراد المالية، الاستثمارات تجاح في الطرق أقمل البورصة  ٢٢)
،٣١٩٣٣العلوم، معلبعة ط. ، ١ ص؟ المتعال، عجي زكي د• الهامي، الأتتماد )٣( 

معهراكخيط،حل. العلا أبر إبراهيم واشلن، المالية الأوراق بورصات 
.٢١٩٦•
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تالف.بدون طويلة مدة والتخزين للبناء هابلن السلعة تكون أن - ١

.الين. أو الوزن أو بالكيل مقاديرها تتعين مثلية لعق التكون أن - ب 
والمعادنكالنفط.، الأساسية العالمية السلع من الملمعة تكون أن - ج 

*القمح.الثمة، 
ا

أمامومحنغلورة موجودة والسلع بالبائع، المثتري رق الفي يجتمع - ٣ 
عليهاالمتعاقد والسير يتم والشراء البئر فان البورصة ني أما المتعاملين. 

المعينينوالومعناء السماسرة بواطة الصفقات تتم ؤإنما موجودة، غير 
الحواسيب.طريق عن أو الغرض لهذا )البورصة( المال سوق في 

فيأما فورا، ثمنها ويدبع غالبا بالحال وق الفي السلعة ليم تيتم — ٤ 
إنل، الصفقة، عفد عن عادة متاحرأ الثمن ودفع النبض فتكون البورصة 

دفع،ولا نبض هناك يكون لا الاجلمة العقود بورصات في 
أجلين.العوصان يكون بل للأتمان، 

غالتامتحمحة غير التجار، من ة يد عال طوائف العامة الأسواق فى يوجد — ٥ 
منبتؤع طائفة كل تتخصص البورصة في بينما التجارة، من معين بنؤع 

التجارة.

بعكسوهذا الأسعار، على توثر ومتكررة كثيرة صفقات ؛البورصة تعقل. - ٦ 
ومتفرقةقليلة صفقات فيه تعقد حيث، السوق 

اثبوارصات|نواع أ٠ 
نمعننة، على بناء فتها التعاملر يتم اكي وْي، • الحاصرة الماعت بورصة - ١ 

التحامليجرى أو اكساليم، عند والباقي التعاقد، عند الثمن غالب يدفعر 
فترةحلال معلق أو بات سعر على موجل بثمن حاصرة سلع على فيها 

معينة.

أوالمختلفان، الشركات أمهم فيها تباع التي وهي \و\وة: الأوراق بورصة - ٢ 

٠الكب عالم دار ط• صرإا*ا'ه، اللريريس أحمد د• الرق، أحكام 
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معين،بتاريخ محددة تصفية في البورصة، سعر أو يايتح، بسعر السندات 
الأي المكشوف، على تكون ومحي ، صرئ حا تكوف فد الأوراق وهدم 

.يائعيايملكها 

لعللمها المع يتم التي وهي )الكرضاتات(: بورصة أد العقود بورصة - ٣ 
فىالبورصة صعر على معلق سعر أو بالمف، عر بحاصرة غير غائبة 
الثلممقدور مع أي المكشوف، على فيها لبح ا لنكون ا محددة تصفية 

الحال١١/في لا المقل في 
مكانوهى المالية، الأوراق بورصة هي صات البور هذه من يعبا والذي 
للامهمأل يغلهر هنا ومن والمدائن،، لأمهم ا في التجارية المعاملات 
وثراءبيع مكان هي إذ عنها، تنفلث، لا بالمورصات قوية علاقة والنيات 

لأسهمبا المتعلمة المعاملات ، ومختلفالأسعار وحديد والمدائن، الأسهم 
الأسهمفيه وتشترى ناع الذي الوحيد المكان هي لمث، والورصة والدات، 
البنوك،في المنتشرة انمواميثإ ثيكات حلال، من دللثح يتم ففد والنيات، 

المالية.للاءوراق صات بور يعد فيها تنشأ لم التي اكولا في لاسيما 

٠٠٠

حل.لألأ، ص الجندي الشحامت، م،حمد د. الإسلامية، الشريعة ني البورصة معاملأرتج )١( 
٠١٣٢ص* ج٢، الإسلأميعآُ، الفقه مجمع مجلة العربية، النهضة دار 
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الأ1لثالمبحث ؛ؤي 

دوالمسدات الأسهم ظهور اريخ ت ■

قديم— شركة في أو شيء في نمسج أنه أي - الأصلي بمعناه السهم 
لكلفيكون معين، متاع أو صل في شركة بينهم يكون الناس زال فما حدآ، 
الشركة.هده قي سهم واحد 

عليهيستند المدين، على للدائن حقا يثبت صك أنه بمعنى السند وكيلك 
تحملورقة فكل نديم، أيضا المعنى بهيا هو به، الطالبة أو حقه إثبات عند 

الناس،بين نديم وهذا المعنى، بهذا مند هي آخر على شخص حق إثبات 
معلوم.هو كما لينهم معروف 

يديبين فيها أجد فلم المعاصر الاصهللاحي بمعناهما هم والند الأما 
علىيدل ما وجدت أنى إلا ظهورهما، تاريخ نماما يحدد ما المراجع من 

يدلالتاريخي والشلل المال، أسواق وجود قبل موجودة يالهلع فهي قدمها، 
دخلتانم والمالية، التجارية الأوراق بورصة قبل كانت البقاع بورصة أن على 
سابقةالتجارية الأوراق بورصة وكانت والمالية، التجارية الأوراق بورصة معها 
والحوباتالكمبيالأت - التجارية الأوراق تداول عرفا ما فأول المالية، على 

العملية،هذه تنغليم أجل ومن فرنسا، في عثر الثالث القرن في كان - الإذئية 
الصرفسم-اسرة مهنة الأسمر( رفيليب فرنا ملك أرجي 

أسهمهاوطرحتج الشرقية الهند ركة ث تأت  ٢١٥٩٩عام قي مم 
التبادلتمول التي الائتمان سندات في التعامل بدأ  ٢١٦٨٨عام وفي للتداول، 

للنشر،الرشيد دار حل. ، ص٦٦ جابر صالح محمد نيات والبالأسهم الأسثمار 
٣١٩٨٢.

٣٨



حينعثر السادس القرن قي المالية لأوراق جديدة مرحلة بدأت يم التجاري، 
عنالاقتراض إلى الشركات ولجأت الجماهير، س تقترض الحكومات أحدت 

نيات.الإصدار ؤلريق 

كانتالقرض نيات بالتعامل تسهيل في والهامة الأولى الخعلوة أن إلا 
القرضسندات حول قرارأ م  ١٦٩٣عام في الناJث،( )وليم المالك، أصدر عندما 

لأيعنه التنازل في الحق القرض صلن، ماللئ، فيه منح قبل، من أصدرها التي 
سيولةلتحقيق لأولى ا الخملوة ،ات وهكذا ، مرائه فى يرغمب، محمر 

الاستثمار.صلن، فى الحق حوالة بإقرار الاستثمارات 

حضالتجاؤية والأوراق المالية الأوراق بين التعامل فى التداخل واستمر 
وفيباريس بورصة أن المصادر تذكر حيث المالية، الأوراق أسواق قيام بعد 
الماليةوالأوراق باؤنس بلدبن سدات على عمالياتها تقمر كانت،  ٢١٧٢٤عام 

بهاخامة أسواق المالية للأوراق ذللا، ؛،b- أصحن، ثم والكمييالأت. 
نلءاتوالالأسهم أن يتضح أن يمكن التاريخي التدرج هذا حلال ومن 

عندماالواسع الحقيقي الفلهور ؤلهورهما كان المعاصر حي لامهللا ا بمعناهما 
السائسالقرن فى الحكومات أحذت وعندما العامة همة المسا الشركات تلهرت 

.هير الجما من تقترصر عر 

٠٠٠

والبورصايتط،والأسواق ، ص٦٦ جابر صالح محمد نلّاتا، والبالأسهم الاستثمار )١( 
الدينمحي ئ. اّلية، الأوراق وأسواق الكتب،، دار ٠ ط. ، ١١ص؟ جميعي مقبل 

اوركثادلة.صا'،طا
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واسدفالأسمهم تتقيقد 

فصول;ثلاثة وب 

الأّهم.حقيقة الأول: النمل 
السندات.حقيقة الثانى; النمل 

والنيات.الأسهم سن مقارنة الثالث: النمل 

a





مباحثثلاثة ونه 

الأولالمحث 

الثانيالمبحث 
الأسهم.تعرف 

•الأسهم أنولع 
الأسهموحقوق حمانص الثالث؛ المبحث 

الههرِ





الأولالمبحث 

الأسهمتعريف 

مطيان;وفيه 

لغة.الأسهم ممرف ت الأول المهللب 
اصعللاحا.الأسهم تعريف الثاني؛ المطلب 

٥٥٥٥٥٥

أيكالمطفالآول حنق 

/غةالأسمحم د تم 
علىيارل أحدهما ن! أصاد والسم والهاء ين ل I١٠ ظه فارس ابن قال 

أشياء.من وشيء ونصيب حفل على والأخر لون، ني تنثر 
النهمة.من وذلك اقترعا، إذا الوحادن، أنهم ويقال النصب، فالثّهمة! 

ءؤما،زلمتعالى! اض قال يصيبه، بما منهما واحد كل يفوز أن والنصي،، 
[.١٤١]الما3ات; ا.(ه 'ألمدحمين بى ثكاى 

منيج نميكانه هام، المن الواحد هم المى حمذلك على حمل )م 
حفلوفل.من وحهل ء أنصا 

وقولهمالرحم، اتصال من حفل لأنها ذاك؛ من وهو القرابة، والنهمة؛ 
هم.بيشه منه حعل كل لأن ؛ذللا، محمي ؤإنما ، مخثلط. أي منهم، وو'ئ 

وذلك؛؛، 41؛تغير، إذا ارحل وجه ^!؛^١، ؛ قفوله،؛الأخر الأصل وأما 

الربان يني كما بالفح الحقق فبلها عكدا 

٤٥



ينغمحتى المحيض وهج من ان الأتبمحسب ما وهو الئهام، من مشتق 
لونه«لن.

الذينالأصلين إلى حميعها نرجع كثيرة معان العرب لغة ني هم ولل
يوصح، يه له دخل لا ما ومنها بموصوعنا يتعلق ما فمنها ت فارس ابن ذكرهما 

يأتي:ما ذلك 
والساهمةاقترعا، أي الرجلان يقال الانراع. هم: المعاني من 
المهارعة.

وءيرْ•النل من الهام واحد ت النقم ومنها 
به.الذي القدح اسم والنهم: 

الوجه•عخمس واللمهوم؛ 
والنصجل،.القرابة بالضم: واليهنه 
والحفل.المحبب. والنهم: 

و)محهنة(و)،سهام( )نهمان( الهيب< بمعنى الذي هم الوجمع 

•ث*واوحلأصةا

الرادالأمطلاحي هم العلى نمدق لا الأول الأربعة العاني أن 
ينترككان وإن فقهل، المحيث، اللغوي: معناه بل المبحث،. هذا في لغة تعريفه 

المعنى.اشتقاق أصل في الأحرى العاني ْع 

ا1حهمظة ع❖ 

كما- المقارعت اللغة فى والمساهمة المساهمة، شركا;1، يقال أن الأن يكثر 

)ا(سمذايساسما\ا.
٠ا"/خمآا الأزهري أحمد بن محمد ممرر لأبي اللغة تهذيب المعاني- هذه في اذُنر )٢( 

٠:آت؛ ص آبادي للفيررز المحيط، رالقامرس والحكم، العلوم ط.  الضر،رالممباح ١ 
الرازيبكر أبي بن لمحمد الصحاح، ومختار ءسما، الغيرمي محمد بن لأحمد 

صآا-ا.

٤٦



أيسهمآ، أحد أي ) ئاممه ت ساهمه  ٠١ت الوسيط المعجم ني حاء لكن - ، ل صبى 
المساهمةفهي ساهم من كاك ؤإذا . اّهمةاا شركة ومنه! معه، نميثأ 
بالكر.المساهمة ت، وليبالفتح 

كثكاكاي المطالب ظنت 

انها:الأسهم رهت، ع0 
يتمثلوالتي التجارية، بالطرق للتداول وقابلة القيمة، متساوية صكوك ١١

الأرإح"عر الحصول في حقه سئما لا الشركة، في المساهم حق فيها 
يأتها؛تعريفها اكعريم، هذا من ةرس_ا و0 

وثانيتمثلها للتجزئة، نابالة غير الشركة، مال رأس س متساوية أقسام ١١
التداول«ل؛أ.

يمثلما هي لأمهم ١٠٠فيقول! الصيب هذا نؤع ار نالئ، تعرف ويتعرض 
أكانت،محواء الشركة، مشرؤع في المساهمة عند الشركاء يقدمها الي الحمص 
الأسهم®هلْ من المال رأس ؤيتكون عينية، أم نقدية حمما 

هو ٠١فيقول؛ تا المصيأو الحصة يرل0 إثثامتج طريقة رائع ا تحريفويبين 
حصةيقابل وهو الشركة، في المساهم به يشترك الذي هم( ال)أي الصيب 
لكيللمساهم يعطى صك في هم الؤيتمثل الأشخاص، شركات في الشريك 

الشركة؛في حقوقه إثبات في وسلة يكون 

ص\•؛.انظر )١( 
الإمحلأب.الكة ط. ا/أ<هإ، الوسط المجم )٢( 
■م ١  ٩٨٣المرئي، الغكر دار . تل ، ١ • >_A رفوان 3يد أيو د. المسامة، شركات )٣( 
رضوانزبد أبو د• السامة، شركات انظر ، ١ • ٤ المائة اللبناني التجاري القانون )٤( 

•محسشفقصة؟ا د. ىح[ضر\تإ )٥( 
المربجب-النكر دال ًل■ ، ص٩٣٥يونس حن علي د. التجاري، الشركات )٦( 

٤٧



منهامسارآ المعاريف، هذ0 بين الترجيح إلى الباحثين بعض ويمل 
ترجيميبرر ما احد ولم الترجيح، سيب منها شينا رجح من يذكر للم واحدأ، 
الزياداتبعض عدا مطابقا يكون يكاد مفهوما تعطي لأنها بعض؛ على بعمها 

•بعض دون بعضها ني تكون التي 
فريماالتعاريف، هذ0 عناصر من تشتت ما يجمع تعريف نشئ ا إدا أما 

تيلي كما تعريف محي دلك جمع حاولت وقد مقبولا، هدا كان 
قابلالشركة، مال رأس في تفديا أو منيا نصيبا يمثل صك ١١ت المهم 

٠خاصةآ، حقوقا مالكه بمر للتداول، 

وتتضمنهم، ا للمنمطي مسنقالة وثيقة السهم يمثل تقدم ما على وبناء 
وجنسيتها،مالها رأس ومقدار الشركة، اسم مثل لشركة يا الخاصة المعلومات 

ّهماكان إن صاحبه واسم الاسمية، وقيمته السّهم ورقم الرئيسي، ومركزها 
لحاماهأا،آآ،.أنه فه كتِح  ٠١اّما، 

معنسن:على يطلق الهم أن إلى الإنارة السائقة التعريفات ونى 
الشركة.في المساهم أو الشريلئ، ونصيب حق — ١ 
الحق.لهدا الس الكوب الصك - ٢ 

ومقداركاملا، اسمه فيها يبين اسمية، مؤقتة شهادة للمكتتب، ويعتلى 
بهاويستبدل القيمة، كامل تسدد أن إلى منها لفحه مجا ومقدار وقيمتها، أسهمه 

السهم.صك، 
بالقيلمالكيته وتنتقل صاحبه، اسم يحمل ألدى روهو اسميا الهم ويبقى 

مامقدار السهم صلئ، في ويبين كاملا، يقيمته الوفاء حين إر الشركة( دفاتر في 
(٣)الهمآ"آا.صك بها يتبدل أن إلى اسمية المونتة النهاية تبقى وكيلك منه، دفع 

للواتلالعلمية الموا حل. ،  ١٧٨ص بابلملي محمد محمود د. التجارية، الشركات )١( 
اكيمية.

صءمُا.الملحقات في الماهمة ثركات أهم من مهم وئقة محررة انظر  ٢٢١
الشركات، liajمن  ٩٩المائة ، ١٧٩صواأاللي محمد محمود د. التجارية، الشركات )٣( 

عودين.الالعربية الملكة في التجارية 

٤٨



الثانيالمبحث .

I الإسهمنواع أ

مطالب:حمت وفيه 

الشريك.يدنمها التي الحصة حيث من أنواكها الأول؛ المعللب 
الثكل.حيث من أنوائها الثاني: الطلّ، 
الأسهم.أصحاي، حقوق حيث من أنواعها الثالث،؛ المهلل-، 
وعدمه.الاسهلأك حيث، من أنواعها الراح؛ المعللبر 
القيمة.حيث، من أنواعها الخامس؛ الطلي، 

٥٥٥٥٥٥

تثكامح'ول اكطالب، ظنت 

يلفهمااثني اسة حيث س سٌإ الأ أنواع 
منونمورها الأنواع هذه ومعرفة متعددة، باعت—ارامحتح أنواع هم لل
لتنؤعتبعا الأحكام ، تختلغقد إذ لها صحيح حكم لاعمناء بمكان الضرورة 

الأ-همكاسأنىلأ،.

■جدأ مهضن ا'كين ُإر عنا اكب س بد لا  ٢١'
الأسهمأنواع بحث، ني المن.كور؛ القانونية والأحكام الأنواع هذه أن ت الأولى 

منماحوذ الثاني ولأن عودي؛ والالمصري التجاري المظام من مأخوذة وخمانمها 
بنصالح ن. المرئي، التغلام ني اّهة شركامته يرة)انفلر بأشياء إلا الأول، 

المصري.القانون عن والفصل فالكلام ١( >صا »_U، المرزوقي زابن 
،١٠ذكرعند أخذتها أين محن فأبين الممريى القانرن بغير تختص أحكاما ذكرُت، ؤإذا 

)انغلرتغاصيلهّا، من كثير في تتشابه المربية الل.ول في التجارية القوانين بأن علما 

٤٩



التيالحصة طثيعة ب بحأي اهم المحصة نؤع إلى النظر هم وال
أنواعثلاثة له الشريك يقدمها 

نقدية.أسهم - ١ 
•عتب أمهم - ٢ 
٠التأسيس حصمن — ٣ 

لها:بيان يأتي رنيما 

ماوية؛آسهم ٠ ١ 
تمثلنهي نقدأ، لممتها دفئهم بعد أصحابها اطتكها التي الأسهم وعي 

الاسميةقيمتها برع الرغاء ؤيجب المساهمة. سركة مال رأس ني نقدية حصصا 
حلالبالكامل الاسمية القيمة يئ نأن على الشركة، اّ؛س عند الأنل على 
الشركة.تأسيى نائح من سنوات عشر على تزيد لا مئة 

أداءتل النقدية الأسهم بتداول الخاصة القواعد التفيدية اللائحة وتحدد 
نيالأسهم هده وحقوق والمشتري، الباع من كل والتزامات بالكامل، قيمتها 

(.١١٣، ١١٢، ص١١١رضوان زد أو د. المايان، ثركاّت، 
الو،دلؤا لايجوز، ^ا أن محهم الفل حض التجارة التوانين ني اJاحضن ذم اكاية: 
اسمأي أو النظام أر القانون أو التثرع ني وأنه ذلك، ونحو بجم،، وعاوا يمح، 
الإلزام،سيل عار< به يأتون وهدا التجارية، بالمعاملامتج حاصة أحكام يوحد يه يمونه 

هن.هأن ومعلوم ٠ عقوبامته مخالفته، على يرتبون بل وفقه، على الممل من يد لا رأته 
ولمأنمهم عنل. من البشر وصمها ؤإنما الإسلامية، الشريعة بها تامتؤ لم توانين 

والأuدبث٠والآا<ت، ا. مهالعلماء لاسباطات، ولا للمنة ولا لمابذ لا يخضموئ 
منالله شرع غير تحكيم أن على دالة وعى معلومة، كشرة الله شرع تحكيم وجوب، ني 

لإعطائهاهي كما دراستها من بد لا لكن اه• لشمع مضاد رم اتجار المنكرات 
ماسلا ما والأننلمة القوانين بهذه أنمي ولمت الراتع. يواتق صحيحا فقهيا حكما 

العمل،انضباط على تساعد التي الإدايثة رالترنيات الأسواق تتعلمان نحر بالشيع له 
أنالماب الحلول رمن ٠ ومحب قوانين مجن المنمية الوصب التشرمات انمد بل 

٤٠٢٠٠١١مع يتوافق مجا بإبتاء تنقيحها تتولكا شرعية لجان عالي التشري١رات تلك تعرضي 
,عداء محا ؤإلغاء 



من٧>؛مهم النظامية ا'لآحكام هذه بعض تختالف وقد ، والتصويت الأرباح 
لأخرى.شركت ومن لأخرى، دولة 

عينية!أسهم — ٢ 
الأسهمهذه وتحضع الشركة، مال رأس ني عينية حصصا تمثل التي وهي 

لأتيه!ا الأمور عدا فيما النقدية الأسهم على ترى التي القواعد لفس 
كاملة.قيمتها الوفاء يجب أنه - أ 

العينية.الأسهم مخ قل صحيحا تقديرأ العينية الحصص تقدير يجب أنه - ب 
•نابي تاريخ من تين مضي نل تداولها يجرز لا أنه - ج 
التاسسى؛حصمحن — ٣ 

فاتواعنيات، واللالأمهم نسما التأميص حصص الباحثين بعفر يذكر 
عندهم iJLJlالأوراق 
•آسهم - ١ 
سيان.— ٢ 

٠تاسئم حصصر — ٣ 

الأسهم،أنواع أحد أنها على الباحثين من م نيذكرها من في 
الهم.حمن أنواع إر بالهنر الهم يم تقفي ثالثا نما ؤيجعنوها 

اثياسيس!صم، ح٠ 

قمةلهط' ولير الشركة، تحقنها التي الأرباح من جز، في حق هي 
فيالحصمم هذه وتداول الحكومة، من امتٍاز أو اخراع مقابا وتعطى اسمية، 
كة؛انر أرباح من شيبها صافي أساس علمى المالية الأوراق بورصة 

الشركةتمنحها مائي، مردود ذات خاصة صكوك هي أخرق: وبعبارة 

._AI" طه مصطفى الأموال، شركات التجاري، القانون )١( 
از.انالمصدر )٢( 

.٣١٩٦٢النهضة مكتبة ط. ص ثلبي علي المالية، الأوراق بررصة )٣( 

٥١



منأو الدولة من عليه حمل كان حاصأ امتيازأ أو اختراع، براءة لها يقدم لمن 
يةنفي الحق لهم منحت محن المكوك هذْ تخول بحث عام اعتباري نخص 

ولاالشركة، مال رأس من حزءأ الحمص هذه نمر لا ولكن الشركة أرباح من 
الحمصوهذه . إدارتهافي أو الشركة، مداولامحت، في الحق لأصحابها يكون 
ينهلبقما عاليها وينهلبق لالتاJاول قابالة وهى ، لحاملها أو اسمية تكون أن يمكن 
تخصإلا الشركة مواجهة في يتملكها ولا التداول. في الشركة أمهم على 
الأسهم.في كما واحد 

الشركةإنشاء فيها يتم الش الفترة على التأصيص حمص إصدار يقتصر ولا 
يكونأن شربملة ذلك، بعار يصدر أن يجوز ؤإنما الحممى، هذه امحم يوهم كما 

ذللئ،أا،.يجيز الشركة تفنام 
حمصاعتبار أن لي يفلهر فالذي التأسيس ؛ءحمّص ، التعريفوبعد 

التأسيسي،حممر حميمة باعتبار الأرجح هو الأسهم أنواع أحد التاسيمي 
كماهم الحصة أنواع إلى بالنظر هم اليم تقفي ما فجعلتها ولذللث، 

 .()٢
س

ألكداكاق المطلب دظت ِ

ا/قفلحيث س الاممم أنورع 
يسمحثكلا يتخذ أن فيجب للتداول، قائل أنه الهم نمى حصا من 

يلي!كما وأشكال أنواع ولذلك بسهولة، بتداوله 

اسميةأسهم - ١ 
المساهماسم يقيد مالكيته وتثبت صاحبه، اسم يحمل الذي السهم وهمو 

الشركة.سجل في 

٠٢٠صربابللي محمد • د التجايية، الشركات )١(  ٠
انفلرص.ه.)أ(

٥٢



تلحاملها أمهم - ٢
لحامله،الهم أن فيه يذكر ؤإنما صاحبه اسم يحمل لا الذي الهم وهو 

علىدليلا حيازته فتصبح الشركة، نفلر ني المالك هو الهم حامل يعتبر أر 
.٢١اللكيةر

بهيتعامل ولا تماما، احتفى فد يكون أن يوثلئ، الأسهم من النؤع وهذا 
الأسهمحميع نكون أن العربية التجارية القوانين بعض فضت بل اليوم- الناس 

لحاملهاأسهما تكون أن يجوز ولا اسمية، 

الأحذإلى تميل التشريعات من الكثير أن ®^^1. الثاحئثءزت بعض قال 
بعضإن بل لحامله، بالأمهم الأحذ إلى ميلها من أكثر الاسمية بالأسهم 

يستلزمورى الوالقانون الكويتي، والقانون المعري، القانون مثل التشريعات 
الأسهمإصدار وتحغلر اصمية، أسهما فيها اهمة المسركات أسهم تكون أن 

تا-اولعلى رقابة فرص فى المثؤع رغبة المؤنق، هذا وراء كان وربما لحاملها، 
وهوأجانب، يل- في المساهمة ثركات أمهم وقؤع على السبيل وقْلمر الأسهم، 

.لحاملهاالأسهم كانت إذا مهاد يبدو الدي الأمر 

لحاملها،أسهم إصدار في تمانع لا الأحرى التشريعات بعض أن غير 
اللبناني،والقانون العراقي القانون مثل ؛شرمحل، يتم أن يجب ذلك، كان ؤإن 

،.الأJاني«١٣والقانون القرني القانون عن فقاد 
هذاوعلى • نيمتها كل دفعت، إذا إلا نمير أن يمكن لا لحاملها والأسهم 

نمنالأكتتاب عند النقدية أسهمها قيمة كل دفع الشركة ت2لال، لم إذا الأساس 

يونسحن ليلك، والشركات، ، ص؟''اا يابللي معد د. التجارية، الثرتمامحت، )١( 

القانونص  ٩٧والمادة المرى،  ٢١٩٦١سة ( ١١١)رنم  j^UJlص ]لأولى الا0- )٢( 
العاملاتئي كما الأردني الشركات نانون ثي الحال وكدللته ^٢، الورى التجاري 

•تسر محمد د. ا  ١٦٥٠٠٣المالية 
١. ١٦، ١ ص٥١ رضوان زد أبو د. ازصة، شرلكت )٠١( 

٥٣



قيمتها.بكل الوعاء سم حتى الاسمي اسكل في لأمهم ا نمدر أن الواجب 
دتLترفي القيد بطريق إلا -سداول لا الأمية الأسهم أن ذلك في والحكمة 
واصمابقين، ن١ الم-تنازأين أمماء معرفة ْن يمكنها الذي الأمر الشركة، 
قيمةمن الباني بأداء المطالبة إليه توجه أن فتستطيع الأخير، إليه المتنازل 

الشركةتطبع تلا بحيحج اسليم. بهلريق فيتداول لحامله هم الأما هم. ال
الذيالشخص اسم ولا يل المهم، تداولوا الذبن الأثخاص أسماء معرفة 

٧يمة بالقإلا الأرباح توزع عند المساهم لأيتقل.م قد إذ يحمله، 

للأمر:أمهم - ٣ 
كساثرالتغلهبر طربق وتتداول )لأمر(، عبارة تتضمن أسهم وهى• 

الأمرشرط تحمل اش السندات 

الأخيرة.ندرة مع لحاملها الأسهم من حتى أم ز نادرة وهي 
)لأمريعبارة موقا الحق صاحب اسم كتب إذ ٠ لإذني ا السهم هو وهذا 

أولإنن(لم.

ءييد__الخالث المطالب .تظن 

الأسممآمذب حقوق حيث ص الأسهم أنواع 
أنهإلا . وية متا بحقوق همة لما ١ ثركة أسهم حمببمَ تتمتع أن صل ألا 

الحقوق،حيث ين الأسهم لأ التفرقة من نؤع إقامة على العمل يجري ما كثترأ 
هذاوعلى الأحرى؛؛،. ؤادمهم تخول لا امتيازات الأسهم لبعض فتعطى 
تلأتي كا األأمهم يم تقيمكن الأساس 

زابنبن صالح د. اهمة، الموثركة ، ١ ^٨٩ ٠٥ثنيق معم' د. محاصرات، )١( 
الإمام.جامعة ط. حس؛هّآ، المرزوقي 

السائم.دار ط. لعاليسنيوسص»؛ه، والشركات، الخياط د. الشركات، )٢( 
.١١٥ص رضوان زيد أبه د■ اهمة، المسءكات )٣( 
.١ صرما١ رصوان زيد أب د• المساهمة، سأكات )٤( 

؛0



عاديةأسهم — ١
فهياوئة، منحفوقآ المساهمض وتخول قمتها، في تتساوى التي وهي 

امتاراهمت،أي دون للماهم المرتبة الحقوق حاملها تعطي 

'•امتياز أمهم — ٢ 
قبضفي أولوية على الحصول حق أصحابها تخول التي لأمهم ا تللن، هي 

أوالتصممة، عند المال رأس من دفع ما استرداد في أولوية أو معين، ربح 
لأمهما لأصحاب تتوفر لا مما ٢ أحرى مرية أية أو معا، الأمرين ني أولوية 

الخدJة.

لهاتكون حديدة أمهم إصدار يجرز فلا ممتازة أمحهم هناك كان ؤإذا 
الممتازةالأسهم أصحاب من مكونة خاصة جمعية يموافقة إلا عليها، الأولوية 

حميعمن مكونة ، ل عامة جمعية وبموافقة الإصدار، هذا من يمارون الذين 

الجهيصد د. بالأمهم، والاضار \'، n/Yالخاًل د. الشركات، )١( 
 )Y( ،بابلرسد د. الشركات
رقى، هنا بها التعريف المناسب من لعل ولذلك العامة الجمعيات ذكر معنا سيتكرر )٣( 

;يأتي فيما يانها العموب للجمعيات أنواع ثلاثة المساهمة الشركات 
تالتأسيسية العمومية الحمعية س ١ 

الواجبي، لمبا يا والوفاء المال، رأص ش الأكتثاب إجراءات من الموصين انتهاء عند 
جميعتقم تأسيسية، جمعية عقد إلى الدعوة يوجهوا أن ذلك بعد نعليهم دفعها 

النظاميالقاتون على التصديق أجل من وذلك حصصهم، نؤع كانت مهما المساهمين، 
أعمالمن كذلك تأسيسها. في اتبعت التي الإجراءات صحة على والوقوف للشركة، 

أولالمؤسسون يعين أن كثيرأ ويحصل ٠ للثركة إدارة مجلس أول نعتين الجمعية هذه 
والىالتأسيسية، العمومية الجمعية لمصادتة حاصعا الأمر ؤيظل للشركة، إدارة مجلس 

,وتأسيسها الشركة إنشاء في لجهودهم تقديرا سون لمؤا قرره مجا على توافق ما غالبا 
وبورصة، ٣٥١- ٣٥ص• يونس حس على د• التجارية، الشركات فى الوسيئل انفلر 

المالة،>،نليصاأ-الأوراق 
تالعادية العمومية الحمعية — ٢ 

حضورحق له من يبين أن الشركة لنظام لكن المساصين، جمح الأصل في وأعضاومحا 
الأقلمرة اهمين للمالعمومية الجمعية تنعقد أن ؤيجب للمساصين. العامة الجمعيات 

مجلستقرير لماع وذلك النفنام، يعينهما الذين والزمان المكان في منة، كل في 

٥٥



ذلك١غير على الشركن نظام ينص لم ما اهمين، المفثات 

الأسياز!أسهم إصدار بب س٠ 

سسن!لأحد الأمتار أمحمهم تصدر 
منالنؤع هدا فتصدر مالها، رأس لزيادة الثّركة تحتاج أل ت أولهما 

تكونما وغالبا الجدبدة، الأسهم محي الاتحتاب على الجمهور لحث الأسهم 
الأسهممن النؤع هذا إلى فت-لجأ الجمهور، عند مقبولة غير الشركة أعمال 

المشاركة.على لهم وحثا للجمهور ترغيا الممتازة 
لهمة فا مكا يعضهم( )أو القديمة الأسهم لحمالة ١متيارارنا قديم ت ت

إلىالعادية أسهمهم بتحويل وذللثح الشركة، إنجاح سبيل في بدلوه ما على 
نمصلمجةا لهده مراعاه امتيازا أسهم 

تكونند أو حديد من نمير قد رة لمتا ١ الأصجم أن يتبين سبق ومما 
الامتياز.إلى وتحول اعتياديق أسهما 

امتيازارت<تمن هم للما تعطيه ما دحّبح أُواع الممتازة وللأسهم 

الأرباححممر وتحديد المرانسب وتقرير المالي، ومركزها انركة محل نشا عن لإدارة ا ً
واتخاذالشركة سير على الإشراف بها ياط فهي . هذاونحو الماهمتن على توزع التي 

الشركاتفي الوبل انظر الإدارة. مجلس اختماص عن تخرج التي القرارات 
.٢٤٨٩^يونس حن على د. التجارية، 

تالعادية غير العمومية الجمعية — ٣ 

فهيولهذا الوحيد. اختصاصها هو وهزا الشركة، نظام تعديل تتولى التي الجمعية وهي 
تعديللأن عادية؛ غير وهي التعديل، هزا إجراء إلى الحاجة دعمتح إذا إلا تنعقد لا 

خاصة.حلروف نقضته ولكن دارجا، إجراء ليس الشركة نذالام 
وبورصة، ٤٩٣، يونس حس علي، د* ١لتجارية، الشركات ني الرمنهل انظر 

.٤٢، ص١٤شلي علي المالية، الأوراق 
صهخ'ا•ثاثللي، محمد د' الشركات، )١( 
زابنبن صالح د. المساهمة، وشركة ،  ١٨٥ص؛ما، يايللي محمد د. الشركات، )٢( 

•ص٨٥٣المرزرش 

٥٦



فنيي،آمتياز شهم ١— 
يلي؛كما أنواع على وهي 

كانأصافي، ربح على الحصول في أولوية صاحبها تخول الخي الأسهم - أ 
يتبقىوما قيمتها، من ه./ عن تقل لا الأرباح في بحصة مثلا تختص 

الممتازة.الأسهم ومنها ياكاوي، حميعا الأسهم على يونع 
موحوداُت،من سهمه قيمة استيفاء في أولوية صاحبها تخول اكي الأسهم - با 

اهميزلالمباقي قبل التصفية محي الشركة 
لبعضثابتة سنوية فانية على الحصول صاحبها تخول التي الأولوية أسهم - ج 

حرتأو الشركة ر؛حتا مواء أصحابها على تولع الأسهم، 
الأكتتابفي الأولوية حق القدامى المساهمين تخول اش الأولوية أسهم - د 

المالرأس زيادة تقرير محل 

الأولوية.الامتياز لأسهم أنواع أربعة فهدم 
أصحالب،مع اشتركوا قل. الممتازة الأسهم أصحاب أن  lju،مجن ويعلم 

أنمع زائدة، بحقوق أر زاني، بربح عليهم وامتازوا بالربح، اّدية الأسهم 
جميعا.إليهم بالظر واحدة الاسمية الهم قيمة 

أنبشرط أولوية، أسهم تصدر أن اكجاري القانون بحسب للثركة ويجوز 
الأمر،من بينة على المساهمون يكون حتى الشركة، نغلام في ذلك على ينص 

نميرأن للثركة فليس الثان هذا في نمأ الشركة نظام يتضمن لم إذا أمحا 
نافدأالقرار يكون ولا الحادية، غير العامة الجمعية محن بفرار إلا أولوية أسهم 

العديلبها يتعلق التي الفئة أسهم حملة ثلثي بموافقة إلا 

.٧٤^v، د ممطس د. الأموال، شركات )١( 
.TTir/Tالخياط الشركات، )٢( 
الخياطد. الشركات، ، ٢١٩٤٩ط. ، Y١٤٠/صالح محمد د. الماسة، شركات )٣( 

.٧٤، _rUد مهطفى د. الأموال، شركات )٤( 

٥٧



\ذممدذ>*\ضوت ذ\ت \ةره؟ — ب
الجمعياتفي واحد صوت من أكثر حاملها تعطي التي الأسهم وهي 

العامة.

فيكثرة تتعللب أهاءاف تحقيق في غالبا نخدم يالتصويت وامتياز 
يفرركأن المال، رأس حمص اوي نمع المرارات اتخاذ عند الأصوات 

الأغلبيةلهم تكون حتى الأحاب من مساهمون بها التي الشركات ني للوطنين 
ذلك،يفرر أن أو المال. رأس أغلية لهم تكن لم ولو العامة، الجمعيات ني 

يطلبهّاند التي الخعليرة الإجراءات معارصة لهم ر يتيحتى الشركة ي لمومح
منرؤعمؤخ غير س المديرين كعرل الحاليون المساهمون 
١()٣• المادة في كما عودي الفي ممنؤع الامتياز س النؤع وهدا 

فيها؛حاء فقد منه 

متعلد٥ااأصواتا تعطي أمحهم إصدار يجوز ررولأ 

Itbb  اكع١^^ المطلب
وعدؤهاالآستهuلآك حيث ص الاممم أنواع 

ونلالشركة حياة حلال للماهم قيمتها رد هو الأسهم استهلاك 
حقص لأن قاتمة؛ الشركات دامح، U نهلك لا الأسهم أن والأصل انقمالها، 

فيصروريا يبدو الأسهم استهلاك فإن نلالئ، ومع الشركة، في البقاء الثريلنج 
تواليمع الخلف يالحقه مما الشركة ممتلكات كان، إذا كما الحالات، بعض 

منامتياز على حاصلة الشركة كانت، أو والمحاجر، المناجم كشركات الزس، 
بعدهاتصبح معينان، لمدة لها يمنح العامان، الهينات م.ن غيرها أو الحكومة 

الكهرباءكشركات مقال، بلا للامجتياز الخانحان للهيثة ماص الشركة موجودات 
رالماْ.

صأم\ؤد ممعلفى د. الأموال، محركات )١( 
٠٣٦١ص*أم، المرزوقي زابن بن صالح ئ. المساهمة، محركة )٢( 

٥٨



ستصللا حتى حياتها، أثناء الأسهم ياسهلأك الشركات هده تقوم نم ومن 
الدىالمساهم منح مع ، حلها عند أسهمهم قيمة على الحصول اّهمين على 

.الستهلك المال رأس سهم من بدلأ - سيأتي كما — تمح سهم سهمه استهللئ، 
تجاهحما مدينة ليت الشركة لأن إحباريأ؛ ليس الأسهم واستهلأك 

الشركة.حل عند إلا الأسهم بقيمه المساهمين 
وتعينوالثالث كالريع الأسهم بعفى باستهلاك الاستهلاك عملية تتم وقد 

الوفاءيتم بحبث الاستهلاك عملية وتنظم القرعة، بطريق تستهلك التي الأسهم 
الشركة.انقضاء عند الأسهم قيمة يكل 

تدريجيا،استهلاكا حبا الأسهم استهلاك طريقة إلى الشركة تلجأ وفد 
-ستهلكحض أمهمهم، قيمة من حزءأ المساهمين إلى منة كل ترد بأن وذلك 
الما الساهمين يئن العدل من هدا وفي ،، \وشرلأ أحل نهاية في معا جميعا 
يخفى•

ؤإعدامها، وتعدمها ، لأسهمها الشركة رلو.شراء الاستهلاك يكون وقد 
جمعياتمداولات في أصوات تشتريها التي للاسهم يكون ألا يقتضي 

المساهميزلأى.

امأنبيان يمكن يه يتعلق وما الاستهلاك لمعنى الإيضاح هذا وبعد 
للأسهلاك.يالمبة الأسهم 

المال:رأس أمهم - ١ 
الشركة،نسخ عند إلا إليه تعود ولا للشوكة، الساهم يقدمها المي ُوم، 

الأنقضاءأالأسائح من صبب بأي انقضائها أو 

محمدد. الشركات، '٧، - ص٩٦ طه ممعلنى د. الأموال، شركات )١( 

صاآ-*آ.صالح د. همت، ألما ثركة )٢( 
المرزوقيزين بن صالح د• المساهمة، شركة )٣( 

٥٩



تالتمع أسهم — ٢
بعبارةأو — سهمه يستهلك أل يعد المساهم عليها يحصل التي وهي 

منالأسهم استهلاك كان ولما -، قيمتها استهلكت التي الأسهم هي أحرى 
لمنعوجه قالا الأستهازك، من المال رأس ينمص أن يجوز ولا الأرئاح، 
وسهمتمتغ، أسهم فيعطى الشركة، في حقه من المستهلكة الأسهم صاحب 

سهمفيعطي الصفة، بهذه المتصلت والحقوق الشريك صفة صاحبه يمح التمغ 
نريه،لا الأرباح في وحما العامة، الجمعيات في التصويتح حق التمع 
لمالتي الأسهم أصحاب استيفاء بعد تصفيتها عند الشركة موجودات قي وحقا 

التمتعأسهم بين الشبه أوجه هي الحقرق وهده الشركة، من حقوقهم ستيلك 
المالرأس دأّهم 

إعطاءعلى العادة في بنص الشركة نظام أن فهي الاختلاف أوجه أما 
ماوهر ، مثلا( قيمتها من )ه./ الأرباح من معينة سبة المال رأس أسهم 

المالرأس أمهم بين اوي يالتالربح فائض يوزع ثم الثابت، بالرح مي ب
،.المتعلوأمهم 

الشركةمرحودات مة قفي يشتركون لا التمتع أمهم أصحاب أن كما 
نفلراأسهمهم، قيمة المال رأس أمهم أصحاب توفي يأن بعد إلا حلها عند 
قيل.س دفعت قد المغ لأمهم الاسمية القيمة لأن 

أمهمقيمة ص أقل البورصة في التمنع أمهم قيمة أن هذا من ويخلص 
ال.الرأس 

٧.ص١ طه مصعلفى د. الأموال، شركات ، ١ _UA ال١االي محمود د. التجارية، الشركات ( )١ 
د.، .كانإذا الريح جمح استغرقت ربما ولذلك الاسمية، الهم قيمة محن أي )٢( 

.٣٦٩ص

صام\.طه مصطفى د. الأموال، شركات )٣( 
١اJللىمحعاو د. التجارية، الشركات ، ٧٢طه مصطفى د. الأموال، شركات )٤( 

^٥١٨٧.



تكعظنت 

امؤةحيث س الأسمم أنواع 
به؛يعتبر ما بحسب تختلف فم هم لل

تللهم الاسمية القيمة _ أ 
تشكللأسهم ا لمجمؤع محمية لا ا والقيمة الصك، في المبينة القيمة وهي 

الشركة.مال رأس 

الإصدارقيمة — ب 
محنبافل الهم إصدار يجوز ولا الهم، بها بمدر التي القيمة "وهي 

رأسلأن المال؛ رأس نيادة عنل. أو الشركة تامحير عند محواء الامحهّية، تيمته 
يجوزولا الحالة، هذْ في بالكامل فيه مكتب غير يكون )المصدر( المال 
الخيوبالشروْل الأحوال في إلا الاسمية قيمته ص أعلى بقيمة الهم إصدار 

قيمةبين الفرق عن الناجمة الزيادة تضاف أن ووج,_، التنفيال.ية، اللائحة تحددها 
للشركقا^١،.القازني الاحتياْلي إلى الاسمية والقيمة الإصدار 

تالحقيقية القيمة — ج 
حممبعد الشركة أموال صافي في الهم تحفه يالذي النميت، دهم، 

قيمةارتنعن، احتياؤلية أموال لها وأصح الشركة ر؛حن، فإذا والتزاماتها، ديونها 
القيمةهدم تتبلور ولا الاسمية. القيمة س أعلى وأصحت الحقيقية، هم ال

,حا عند مياسة مة تم نيا دمع مة وته الدكة، نهقة عند الأ مماسا ة الفعال

مثلا.ااشرك١ت، 1^ عند ظاية أو الشركة، 
رأستعادل أصولها فان ديون الشركة على يكن لم إذا أنه هدا س ويعلم 

لامحمية.١ لقيمؤته صماؤمة للهم الحقيقة لقيمة ١ وتكون ، مالها 

السوقية؛القيمة — د 
للتقلبامتإ،عرضة وهم، المالية، الأوراق سوق في تتحدد التي القيمة هي 

._anطي كمال سلني د. الأموال، شركات )١( 
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للنرئالمالي المركز سلامة مدى منها كثيرة، لعوامل بعأ وانخفاظ ارتفاعا 
•مشردعها لنجاح 

لقيمتهمماثلة تكون أن يفترصر رقية القيمته أو البورصة في الهم وليمة 
الذيللمبلغ اوى معادل بثمن بباع أن يجب الهم أن بمعنى الحقيقية، 

هناكأن بيد . الثراء بعد مباشرة النركة انحلت لو فيما الهم عليه يحمل 
تمنحهاالتي الأرباح مقدار أهمها البورصة، ني الهم قيمة على ترنر ظروفا 

ثةبالالمتقبل وامحمالأت أصولها، قيمة في الحاصل والارتفاع الشركة، 
والاقتصاديةالمياصية والنلروف والطلب، المرض وقانون الشركة، لمشاريع 

النزولأو المعود على والفارباين، للدولة، 

ءثف__المادس المطالب تظن 

الاتداولحيث س الأسمم أنواع 
نوعان!الاعتبار بهيا وللامهم 

ثصمان أسهم - ١ 
الماهمةالشركة إدارة مجلي عفو يقدمها للتداول قابلة غير أسهم وهي 

العضو،وكالة مدة تنتهي أن إلى لأمحّهم ا تداول يجوز ولا إدارته، لضمان 
يأعمالهفيها قام مالية سنة آخر ميزانية على ؤيصدق 

تالتداول أسهم - ٢ 
بيعاالأسهم تداول فيجوز الضمان، أمحهم عدا الأسهم حميع وتشمل 

التداول.أتنلمة ب وثراء 

توشركا ، ١١صزآ رصران زقي أبو د* المساهمة، شركات •' السهم لتم في انغلر )١( 
.٩٥الخياط د. والشركات، ، ص٤٦طه مصطفى د• الأموال،، 

صزادطه كمال مصعلمى د• الأموال، شركات )٢( 
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الثالثانمبحث و

الأسهموحقوق خصائص 

مطايان؛وب 

الأسهم.خصائص الأول: العللب 
الأسهم.حقوق الثاني: المْللب 

٥٥٥٥٥٥

نكتيانمطلب ظنت 

االآ/،ام
أوصحتوند ٠ غيرها عن تميزها حمانمى الماهمة مركات لأسهم 

يلي:كما الحصاتصر ^٥ المساهمة مركات يامهم الخاصة التجاؤية القوانين 

الهم؛قيمة اوي ن— ١ 
فيوتشكل القيمة، في الماهمة مركات أمهم اوى متتأن يجس، 

أعلىحدأ التجارية القوانين وصعت.صض وند الشركة. مال رأس مجموعها 
أنيج—، لأحله الذي والهدف، . يهايصدر الي الاسمية الهم لقيمة أدنى وحذ\ 

الأرباح،توز؛ع عملية هيل وتالشركة، عمل تسهيل هو الأسهم قيمة تتساوى 
فيهم المعر وتنفليم للثركة، العامة الجمعيات في الأغلبية تقدير وتسهيل 

البورصة.

يرىلا من عند إلا محددة، قيمة بدون أمهم إصدار يمح لا ذللث، وعلى 
والبلجيكى.والكدى الأمريكي الفلام في كما التحديد 

التيالحقوق بالضرورة تتساوى أن الأسهم في القيمة اوي نويعني 
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فيالتساوي هذا أن إلا واحد، نؤع من دامت ما سين للمسا الأسهم تمنحها 
تصدرفقد الأسهم، أنواع محب يحتلم، قد السهم يمنحها التي، الحقوق 
تعهليهاالتي تلك من أكبر مزايا أو حقوقا تعهلي الأسهم من نوعا الشركة 
ألأسهما أنواع على الكلام عند عنها الحديث محبق وقد العادية، الأسهم 
،٠والواجبات الحقوق محي واحد نؤع من التي الأسهم تتساوى أن والمهم 

تالمرلكء مسؤولية ناوي ء ٢ 
فالاالسهم، قيمة بي بحعلميهم مقسمة الشركاء مسؤولية تكون أن أي 

ديونبلغت، مهما يملكها، التي أسهمه يحسب إلا الشركة ديون عن سال، 
.رنها حسا أو الشركة 

يوج:السهم ئابلية عدم - ٣ 
ملكيةانتقلت، فادا الشركة. أمام السهم مالكو يتعدد أن يجوز لا أي 

ؤإنالتجزئة هذه فإن وصمة أو هبة أو لإريث، نتيجة شخصن من أكثر إلى المهم 
أنهؤلاء على ويتعين الشركة. تجاه تقبل لا أنها إلا هؤلاء بين صحيحة كانّت، 

الهمفي الشركاء باقي اعتبر ؤإن الشركة، عند يمثلهم واحدآ مخصا يختاروا 
الملكية.هده عن الناجمة الالتزامات عن مؤولين 

وأداءالحقوق مباسرة سهيل اليم تجزئة عدم من الفائدة ولعل 
والترلأ،.الماهم ين المائلة الواحات 

ليداول:المهم قاية - ٤ 
نظامفي تفريعان من به يتعلق وما الأسهم، تداول على الكلام من بد لا 
عندالهم يبقى أن يندر أنه الوقت هدا ني الأمر واقع لأن المساهمة؛ شركات 
٠وثراء بيعا لأمهم ١ في العم-ليات تتمر يل فقط، أرياحه ليأحد صاحبه 

انظرصإ0.)١( 

٠٦٤ص حله مصهلفى . د لأمرال، ١ وثركات ، ١١١ص رمحوان نيد أبر . د لماهمة، ١ ثركات ا ٢ ) 
هرر'ُااا٠رضوان نيد أيو د. المساهمة، ثركامحت، )٠١( 
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الأسهم،تداول سى ٠
.وهكذالأخر ماهم من الأشخاص ين ملكتها انممال 
فيالجوهرية الخصائص من التجارية باليلرى للتداول الأسهم قابية وتعتر 

شركاتين للتفرقة قبولأ الأكثر المعيار هو التداول إن بل الساهمة، الشركات 
أوالأساسي الشركة نظام في نص إذا بحسث الأموال، وشركات الأشخاص 

عنالتنازل تحريم ينقمن بما اهمين للمالعمومية الجمعية من فرار صدر 
شركاتمن لتصبح اهمة مكنركة صنتها تفند الشركة فإن الأسهم 

،.الأشخاصل 
حقوقمن هو هم العن التنازل حق فإن الأخرى الناحبة محن انه كما 
يمعلا ذلك أن غير منه، حرمانه يجوز ولا العام، بالنظام المتعلقة المساهم 

الحزرآ،.هدا على اتفاقية قيود وضع من 
فيالضخمة الأموال رووس جمع رن يالك، همب للتداول والقابلية 

ينقصولا الاجتماعية. الهلبقات كل ين الأسهم وانتشار ،، المساهمةأ شركات 
السهمه يبتع الذي المساهم لأن الشركة؛ دائني حقوق من هم التداول 
المالرأس فيفلل آخر، شخص محله يحل ؤإنما الشركة، س قيمته على يحمل 

١^١نتينحقوق لقمان نابتا 

اتتداول،ؤشر ت٠ 

أسهمتقدم أن للشركات القانونية المواد ت، أوحبالتداول يتوافر لكي 
علىسنة خلال العام الأكتتاب ؛هلريق نمير التي ومنياتها اهمة المشركات 

لتقيدالمالية الأوراق بررصات حميع إلى الأكتتاب باب نفل تاريخ من الأكثر 

٠١١صن؛ رصوان نيد أيو د- المساهمة، شركات )١( 
الخاطد. والنركات، ، ١ ص٤١ رضوان ود أبو د. الساهمة، شركات )٢( 
الهممعر انخفاض بسب المجتمع طقات ب، لغالالأسهم اقتناء صهرلة إلى يالإضافة )٣( 

نه.الأن الحث، لأن الداول ذكرت ؤإنما الواحد. 
.»_nUد مصلاي د. الأموال، شركات )٤( 





مامرةالأحد بواسعلة إلا الجدول، ذللث، خارج أم الرسمي الأمحعار 
المسممةتتم الذي ار مالؤيكون المالية. الأوراق ببورصات المقيدين 

يتمتعامل كل _ القانون بحكم - باطلا ويفر البحر• لأمة لصامتا بواسهلته 
ماليةبغرامه القانون هدا أحاكام حالف محن كل وبعاق ذلك،، حلاف، على 

آلافي مقدرة 

الأسهم!تداول مق ْ• 
فيالقيد بهلريق يتم عنه والتنازل تداوله فإن اسميا، هم الكان إذا — ١ 

ينالهم عن التنازل ينتم - ذاته الهم على القيد ؛هل-ا ريونر الشركة، مجل 
علىأو الشركة على بالتنازل الاحتجاج يجوز لا ولكن بالاتفاق، المتعاقدين 

هوإليه التنازل اعتبر القيد تم ومتى الشركة. سجل في فيدم تارخ من إلا انمر 
قيمةمحن المدفؤع غير بالجزء مْلالبته لها ويكون . الشركة نغلر في المساهم 

التنازلبعد ستجد التي الأرباح في الميؤ، إليه للتنازل يكون كما • هم ال
العامة.الجمعيايت، في التصويت، في والحق 

يدمن ليمه بتيتم عنه التنازل فإن لحامله هم الكان ؤإذا - ٢ 
لأ>ى■

الأسهم!تداول *صيات يود ق٠ 
ت،ليالحرية هذه أن إلا حامحة، بطرق للتداول قابلا كان ؤإن المهم 

وهذهالساهمة. لشركايت، القانوني ني القيود بعض عليها يرد بل مطلقة، 
عليهمنصوص شرط ني مذكورة أو المبيع، الهم نؤع على تكون أن إما القيود 

,طي:U ذلك ينين الاتفاقية، في 

*مإسسخى \لرهوالعساليه؟ — ١ 
الأسهمولا العينية، الحصص مقابل نملى التي الأمهم تداول يجوز لا 

الأرباحاب وحالميزانية، نثر قبل الشركة مرسسو فيها ب، يكتتالٌي، 

.٧٧، ص٦٧شلبي عر ت، ال١Jالأوراق، بورصة )١( 
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كلتقل لا لكملتن، مالتين سنتين عن بها الملحهة الوثائق وسائر والخساترئ 
الشركة.تاسس تاريخ من هرأ ش عشر اش عن منهما 

كبارنالاعب من المدخرين جمهور حماية القيد هدا من والهدف 
منالشركة مجالس في بنفوذه يتمكن ثم عينية، حصة يقدم فقد ين، المرم 

نمذلك، اوي يبجا عينية أسهم على يحمل نم قيمتها، من بأكثر تقديرها 
الأمر.انكشاف قيل للبح الأسهم هذْ يعرض 

*٥^٥،، و\ئرهم \لغممتاد_، سهاذحت — ١ 
عليهايءحمل مؤقتة، شهادات )وهى الأكتتاب، شهادات تداول يجوز لا 

ولاإصدارها(، بمجرد الأسهم سلم ني حقهم وتثبت، الأكتتاب،، عند المكتتبون 
-الاقتضاء عند - إليها مضافا بها صدرت التي القيمة من يأزيد النقدية الأسهم 

التجاريالجل في قيدها على السابقة الفترة في ، U؛Liالإصدار، نفقات مقابل 
نشرحتى القيد لتاريخ التالية الفترة في أو الأكتتاب،، شهادات إلى ية بالن

النقدية.للامهم بالنسبة كاملة مالية سنة عن والحائر الأرباح حاب، 
الشركةتأسيس عند يقومون ين الموم بعقس أن القيد هذ.ا من والهدف 

شهاداتيهلرحون نم وغاياتها، الشركة أغراض في ؤييالغون مغرية، بدعاية 
قيمتهامن إكثر وتباع المكتتبون، عليها فيقبل الوق، في الأسهم أو الأكتتاب، 
فتنهارالشركة أعمال نتيجة بنشر الحقيقة تتضح ثم الدعاية، تايير تحت، الحقيقية 

هدْفي والأسهم الأكتتاب، شهادات تداول الفلام يجز لم ولذللئ، الأسهم. قيمة 
الإصدار.نفقات مقابل إليها مضافا فقعل، بها صدرت التي بالقيمة إلا الفترة 

الضماياآشهم ٢— 
لضمانالمساهمة ثركة إدارة مجلس عضو يقدمها التي، لأمهم ا وهمي 

العفو،وكالة مدة تنتهي أن إلى للتداول قابلة غير الأسهم وهدم إدارته، 
باعماله.فيها قام مالية سنة آحر ميزانية على ويمدق 

وقاJالمساهمة، لشركات القانوني التءلام في توحد المسابقة القيود وطْ 
ردويمكن الشركة، نفثام من مصدرها اتفاقية وهي النفئام، حايج من قيود توجد 
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ينمرّبين الشركة تتكون ففد مختلفة، اءتساراات، إلى الاتفاقية القيود هدم 
ربمهم يحفلون لا أشخاص لحول مغ في ويرغبون ، ؛*aL بعضهم يعرف 

هؤلاءعزل منع في ويرغبون الشركة مديري المومحون يختار وقد الشركة، 
الشركة،لإدارة الاستقرار تحميق بقمل العامة الجمعيات، بمعرفة المديرين 

رودسمنع المؤسسون ويريد وؤلنية، أموال ب,ِؤوس الشركة توص وفد 
الأسهمعن التنازل بتحريم الشركة في الدخول من الأجنبية الأموال 

للأجانب.

الأسهم:يداول اثيميده الأيقاهية امذيسات تشرإوْد ا٠ 

آماهماى >كلحة \ي،سنذ\ذ سوط س \ 

إلىسهمه بيع ني يرغب الذي اهم المعلى يجب أنه بمي الشرط وهدا 
والثمنالمشتري امم بيان مع ليثا، بل. الشركة يخبر أن اهمين المغير 

عادل.بثمن معينة مدة حلال الهم شراء حق آخر مساهم ولأي المعروض، 
 _X لُكازه••-محلى حهبميحه \ي،سنده سرط\

المرغوبغير اهمين المبعض بخمج أن الإدارة لمجلس مح يوهو 
لمصلحةأو الشركة لمصلحة إما أسهمهم استرداد طريق عن الثركة من فيهم 

رأسمن الاسرداد يجوز ولا الشركة، في الأول محل يحل آخر شخص 
الأرباح.من أو الاحتياطي س يكون أن بد لا بل المال، 

ازذ\آآح\اذ* ق \لاسرد\ذ -م _ ٢ 

؛قصدالمساهم وفاة حالة في السهم استرداد حق للثركة أن يعني وهو 
الشركة.دخول من الورثة مغ 

•*\ث،يودا سرط _ ا 

العامةالجمعية أو الإدارة مجلس موافقة هم البيع لمحة يشترط أي 
بشرطغالبا القبول شرط ؤيقترن مهم، ملكية عن تنازل كل في اهمين للم

مشتريايقترح أن بل فلا معين مشتر على الإدارة مجلس اعترض ؤإذا الاسترداد، 
عائل.بثمن الهم هر يشتري أو آخرآ 
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٠معيني ةنمخ\مإ \انسه؟ يح منح سرط — ٥
ةمناغتعتم تجارة أو صناعة يزاولون الذين الأشخاص أو كالأجانب 

.،١^^

التاميس;حصص صائص خه 

الاحثينابعض عند الأسهم أنواع من تعسر التامس حمص ن أض 
لأنهاالأسهم؛ من خاصا نوعا اعتبرتها وقد لأحم، ١ بعضهم عند للأمحهم وقيما 

كالأتي:الخآسس حمص وخمانص الهم. في كما أرباحا صاحبه يمنح صك 
لأنالشركة، مال رأس من جزء أي تمثل لا التأسيس حمص أن - أ 

خدماتأدى بل المال، رأس في تقديق حصة أية يقدم لم الحصة صاحب 
الالحصة هاو0 فإن عينية حصة قدم ؤإذا معنوية، حقوقا قدم أو ، للشركة 

حصةت1حتالف وبهيا المال، رأس من حزءا تكون ولا بالمقود تقوم 
تكوينفي لحالت، عينية أو نقدية حصة يمثل الذي الهم عن التأسيس 

الخال.رأس 

حصةصاحمسا وحق الأرباح• ْن نصا صاحبها تحول التأستس حصة أن - ب 
حاملوبدلك صافية أرباح وجود على هطق الأرباح هم، التأسيس 

فيالحق له للشركة داتنا يعتبر الذي ند الحامل عن التأسيس حصة 
اعتبارالخلمأ مجن أنه يبين وهذا . أرباحا الشركة تحقق لم ولو نابتة فانية 
الباحثينيعص إليه ذهب كما للشركة دائنا التأسيس حممي حب، ها 

يحددؤإنما اسمية، قيمة له ليست، التأسيس حصة يمثل الذي الصلث، أن — ج 

القانونيمواد من مأحرذة الأسهم في التداول لعمليات والتفريعات الأحكام هذء )١( 
مصطفىد. الأموال، شركات التجاري، القانون ينغلرت الخامة، لشركة التجاري 

_U^رزوفي J١زابن ين صالح د. الماصة، وشركة مدها، فا د كال 
.١٨٥، ص٢٨١ بايلر محمد د. التجارية، والنركات مدها، فا 

١^،الفكر دار ط. ^•إ، يونس ءالىص د.الشركات، ني الوط انفر )٢( 
•بعض عن قل سد 
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حزءفي الحق يععلى أنه على نيه ينص كأن الأرياح، في الحصة متب 
علىوذلك التأسي، حمص لأصحاب المخممة الأرباح من معين 
الاسمية.تيمته فيه شد الذي المهم عكسي 

علىالشركة، إدارة نى التدخل صاحبها تخول، لا التأسيس حصة أن - د 
فيوالتصويست، الشركة إدارة حق المساهم يخول الذي هم العكس 

العام4رالجمعياُت، 

حيث،محن وهدا ، لحاملبا تكون أن ؤيمكن امحمبة، التأسيس حصص أن ه- 
.الأمهم الجهة هد0 من تثبه وهي مالكها، اسم 

تداولفى الشركايت، لنفنام ونما تداولها ؤيكون للتداول، نابلة أنها - و 
تماما.الأسهم بهذا تشبه وهم، تفصيله، سيق وقد الأسهم، 

تفصيلّمق كما - الأسهم ؛هن.ا تشبه وهى التجزنة، تقبل لا أنها - ز 
أحفقإدا اتر الخمن سيثا يتحملون لا التأسيس حممر أصحاب أن — ح 

الممُع'"■

ءك__اكافي اسملب،ظنت 
الأسممحقوق 

حرمانهيجوز فلا سريكا، بمقته مختلفة حقوقا لماحبه هم اليعطى 
فىالأغلبية تصوره بقرار أو الشركة، نظام فى بنص بها اس المأو منها، 

تكالتالي وهي ،، ^١ ٠١٠١١الجم<ريارت، 
لأنالشركة، من اهم مأي نصل يجوز فلا الشركة، في البقاء حق - ١ 

برءاْلإلا ملكيته ننع يجوز ولا الشركة، في المساهم 

٠.١ »_A طه مصعلفى د. ، الأموال، ثرلكت )١( 
ص'آ'يونس حض عر د• اكجايين، الشركات ني الوبل )٢( 
.٨٨. _UA طه مصطفى د. الأموال، شركات )٣( 
١.• • Y/ الخياط المزين عد ئ. الشركات، )٤( 
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إلىهم ا لم١ مسل وهر ا لعمومية ا الجمعية في التصويت حق — ٢
لغيرهعنه التنازل له يجوز حق وهو الثركة، إدارة ني الاشتراك 

١)المادة نصت وند  الحقهذا على السعودي الشركات نننام من ( ٠٧
وفقاالخاصة او العامة الجمعيات في التموين حق الساهم بقولها 

الشركة.ننلمام لأحكام 
حدوا صوت الماهمين جمعيات حضور حق له الد.ى للماهم ويكون 

التيالأصوات لمدد أقصى حدأ الشركة نفنام يحدد أن ويجوز الأقل، على 
أسهما؛عدة يحوز لمن تكون 

نؤعيحب يختلفا المساهمين جمعيات حضور في ألهم صاحتا وحق 
يحملكان ولو يحضرها أن اهم ملكل يحق التأسيسية فالجمعية الجمعية. 

واحدآ.سهمآ 

علىالشركة، نظام لقدير متروك فيها الحضور حق فتفرير العامة الجمعية أما 
يحقالشركة أن أي مهما، عشرين على حائزأ يكون من حضورها من .يرأ لا أن 
ولوالجمعية هدم حمور لمتالكها يحق التي الأمهم عدد jفلامها في تقرر أن لها 

عشرينيحمل من حضور نمتع أن لها يجوز لا لكن سهما، ٢( )٠ من أنل كان 
،؛اا٠امة١ الجمعية طاولأت حضور له يحق من أمّهم عاد رفعتا إذا فيما مهما 

والاحيتاطات.الأرباح من نصبيه على الحصول ني الساهم حق - ٣ 
يصحفلا الربح، أجل من المال رأس في حصته يقدم الساهم لأن وذللثح 

التكونالاحتيامحلي من أو المحققة، الأرباح توزع عند الحق هذا من حرمانه 
•سالأذطاعاتسالأرباحن 

بلالثرئ، إدارة ني حزني اشتراك وهو ، ١ • •Y/ الخياط المزيز عد دء اكرلكت،، )١( 
اكرلكت،.س كبر ني صوئيا أصح 

.ص١٩١يابللي محمد اكجارية، اكرلكمت١ )٢( 
المبقصاا<ا.الممدد )٣( 
الخاطآ/ا-\.د.اكرلكدذ،)أ(
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،.المصرف ني باسمه تودعها ؤإنما 
لأنتصفيتها؛ عند الشركة موجودات من نصيبه على المحصول حق - ٤ 

نيمتعلقا حقه كان الشركة صفيت فإذا المال، رأس في حصته ندم ند الخامحم 
الاللرأص نماء لأنه موجوداتها؛ 
لأنالشركة؛ تحققها الي الأرباح اقتسام في لحقه طبعية شجة الحق وهدا 

عرواجبا كان التي الأرباح من يعتبر uليتها وكزن الشركة. لدى تجمع ما كل 
التصفيةل٣،.يوم محي عليه أبقته الذي بالشاكل لها احياجها لولا توزيعها الشركة 

الئركة.أعمال على الرقابة حق - ٥ 

الأرباحاب وحالشركة، ميزانية بمراجعة وذللت، مساهم، لكل وهو 
\ذثؤوكت^ا.بأمور يمملق ما وكل الإدارة، مجلس ومانير والخساتر، 

الإدارة.مجلس أعضاء على المسؤولية دعوى رفع حق - ٦ 
مجلستصرفات من تبين إذا الشركة على بالتفتيش الأمر طلب حق - ٧ 

ضرورةعلى يوافق بأن المحق هذا يقيد لكن الربمة، إلى يدعو ما الإدارة 
أ.أدنى؛ كحل الشركة أمهم ص هّ/ * يملكون الساهمين س عدد امتعماله 
أسهمأن باعتبار هبة، أو بيعا أو تنارلأ لأمهم ا في ، التصرفحق — ٨ 
الأمهم.تداول أحكام تفصيل مبق وقد للتدول، قابلة الساهمة شركات 

الأكتتاب.في الأولوية ٩-حق 
تكونالأكتتاب في فالأولوية uلها رأس في تزيد أن الشركة أرادت فإذا 

محاوودة،لمدة وذللث، الشركة، فى أولأ ساهموا الدين الأساسيين للماهمين 

.ص٢٩١بابللي محمد • د ١لنجارئة، ١لشركات ( ١ ) 
الغاطد. الشركات، عن نقلا ا/خهآ، د عمعلفى د. التجاري، القانون ني الوج؛ز )٢( 

.١ وس"آه |ابلالي . محماد. التجارية، الشركات )٣( 
أ/الخامل د.الشركات، )٤( 

.حنالدين محي أحمل ئ العالمة، الأوراق أصواق  ٢٠)
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الجددهمن ا للمالمجال شح مم 

التأسيس:حصص قوق ح0 
منمع أنها باعتبار التاسيسل حصتس حماننس عن الكلام أفرد أن محسق 

حصئسأصحاب حقوق عن الكادم سيكون هنا فكذلك . الأسهم أنراع 
يلي؛كما وهي التأيس 

حقوقالطام في ليس أنه ١( ١ المائة)٤ ني المودى الشركات نفل١م بنن 
الجمبقرار أو الثركة، ظام يحدد ؤإنما التأسيس، حمص لأصحاب، محددة 
لهاالةررْ الخئوق التأرّيس لخصص المنثئ العامة 

الالصافية الأرباح من به نالخصص هزه تمنح أن يجوز أنه الظام وذكر 
رأسمن ْ/' عن يقل لا الساهمين على نصب توزيع بعد ■/'، ١ 'على تزيد 

فيالذكورة ية بالنأولوية التمنية عند تمنح أن يجوز كما المدفؤع، المال 
ديونمن عليها ما دال يعد الشركة موجودات من الغايقص استرداد 

الذيهو الشركة نظام فإن المصري، التجاري القانون في الأمر وكدللث، 
التأسيسحصص أسهم أصحاب، حقوق يحدد 

الماءلصا«ا.د.اكركاُتج،)\(

•صُا'آ با;لاي محمد د. التجارية، الشركات )٣( 
ص^'^■ابللي محمد د• التجارة، الثركات، )٤( 
•٤ ٠ صاُ يرس حن عر د• التجارية، الشركات ر الوسيط )٥( 
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اسدا؛ه

ثلاثتوب 

الأولالمحث 

الثانيالمحث 
المدان.تعرشا 

المدان.أنولع 
الممنيات,وحقوق خصامحؤر ت الثالث المحث 

ءم





11ايسدات تعوبفا ٠

ت•طليان رنه 

لغة.النيات مريق ت الأول المهللب 

اصطلاحا.النيات ممريف ت الثاني الطلب 
٥٥٥٥٥!^

_ءكق١^^ اسلب طتت ِ

sl،4استدان تعريف 
يأتيلأنه ه؛ فارس ابن بكلام السند تعريف في البدء المناسب من 

ه:تال ذلك، عن مع فما بمملرد ثم الكلام، مض بأصل 
إلىالشيء انضمام على يدل واحد، أصل والدال والنون ين ال• ارسد 

الشيء.

الاiةوالتناد: اسنادآ، وأسند سودأ، أسد الشيء إلى سدت ت يمال 
أتبلما والثني: - نال نم - قوى، شيء إلى فلهرها من ابنين كأنها القوية، 
سدأن الحديث،: ني والإسناد الئمح. عن علا إذا وذلالث< الجل، من علمك 

الماس«لاأ.ذلك وهو قائله، إلى 

،.٢١١١مندفهو شبا إليه أمندن، شيء ®وكل الجوهري؛ ونال 

.١ • ٠ م/ غارس ن أجمد الحين لأي اللغة مقامحس معجم )١( 
أا/دآ'*آ.لJجومي انلتة تهذيب )٢( 
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ورقةوأنه السند، معنى بيان في العموم صيغة عاليه تظهر ، التعريفوهذا 
آحر.على لثخص دين نشت 

غيذكر ولذللثح الإطلاق، هذا من أحص تعريفه أريد الذي السند أن بيد 
•تعريفها في ونال الدين، إسناد وسامحا الخاص، المؤع هذا الأنممادى القاموس 

عنووثيقة بدين، التزاما المؤسسات أو الدولة تصدرها مالية أوراق أرمحي 
لحلعلى الحصول حق مالكيها نيات الهدم تعطي لها، الممنوح الفرض 
محددا،

يمثلالشركة، تمدر0 للتداول، نابل ارصلثإ ت بأنه أيضا ند الويعرف 
العامااالأكتتاب، طريق عن عادة يعقد الأجل، طويل قرصا 

تتعهدالأجل، طويل ارنرض ;-انه؛ الاقتمادية الموسوعة في وعرف 
محددة'؛توارخ في قيمته نيئ أن بموجبه المقترضة النركة 

قروضا،تمثل ااصكوك ؛ بأنهانيات العودي الالشركات نظام وعرف 
للتجزنةقابلة وغير للتداول، وقابلة القيمة، متساوية الشركة، تعقدها 

قابلمحلئ، منهما كل إذ هم، المن يقنرب، التحاريف بهذه ند وال
لاكجزئةلْ،.قابل وعتر للتداول، 

جوهرية،فروق محناك بل جدا، متقاربان أو متطابقان أتهما هذا يعنى ولا 
بينهما.الفروق مبحث، في - اض شاء إن _ متأتي 

.٢٦ص•الدباص ممعلخى الأستاذ الورمية عن عربه الاثممادى، الناموس ١( 
الخ؛اْلآ/آ«ا.د.الثركات،،؛ا(
!٩٧١. العوبية الهمان دار ط. صأا'م، الواوي راشد الاثممادة، اووّرء،ت ٣( 
صأ"غمآ.اJرزوفى زابن ين صالح د. الساعمة، شركة ٤( 
٠١ن رمحوا زيد أبو ئ- المساصة، شركة ٥( 
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II  فايسدات أنواع

مطالب;بة وب 

الإصدار.حيث من المدان أنوغ ت الأول العللم؟، 
•الشكل حث من المدان أنولع الثاني؛ الطالب 
الضمان.حيث من المدان أتولع الثالث؛ المطالب 
.الإطقاء أو للاصتدعاء القايلية حيث من المدان اتونع ت الراح الطلج، 
الاسترداد.حيث من المدان ائولع الخامس؛ المعللب 
•الأجل حيث من المدان أنولع السادس؛ المعللب 
الخليين.السكرة المدان أنولع الساع؛ المعللب 

j=djCالأول الطف ظئت 

الإصدادحيث س أسندات أنواع 
أنواع!ثلاثة الحشة هاوْ عن المدان 

الإتالممية:المتثلمان ،تدان . ١ 
والمعمّر،للانثاء الدولي كالمك دولية هيئات من المؤع هذا ؤيصدر 

مناريعهاتمويل في الممترصة الأموال وتستخدم 

.ص'ااها الإملار، الث مجمع مجلة ■٠^^١;<، الس محي د. بحث ]١( 
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الحكومة:المدان . ٢
وهىالحكومة، ذمة فى مفمونأ دينآ تمثل القيمة، متساوية صكوك وهي 

طرحهاويتم ومعلومة، محدودة آجال، ولها ثابتا، بكون ما غالبا عاندا تغل 
الجاريةلبانملرق وداولها الخام لأكتت١ب 

الخزانة،شهادايتج الخزينة، سدامت، الحكومة: مسندات أنواع ومن 
أجنبيةبعملات حكومية محتدات البلدية، نيات ال

المسابق،الخام ، التعريفعليها وينهلثق جوهرها، في تتفق الأنواع وهدم 
الفانية،نسبة وفى ند، المدة فى مثال فتختلف، تنغليمية، أمور فى تختلفط إنما 

بها،تدفع التي الملة وفي اكخل، فريبة من بعضها أرباح إعفاء وش 
أجال<ل'آ،.محن أصدرت الذي والخرض الالا، رأس بها دئ بالتي والشروط 

الشرلكتؤ:ّا_سدات 

الخدمات،وشركات التجارية الشركات من تصدر التي نيات الوهم، 
؛بلهم، كما تتنوع وهم، 

اتءاديأاأسناو - أ 

يعهلىكاملة، ايكتتثإ يدفعها محددة، امسمية بقيمة يمار صلثا وهو 
ندالصاحب، يقتضى الأجل حلول، وحين عادة، مرتفعة ثابتة فوائد صاحبه 

■نصيرة عادة السند مدة وتكون نمته، 

,ص٢٩٦رصوان صمير د. المالية، الأوراق، أسواق، )١( 
وأحاكام، ١٥٩٣ص، ج٢ ع٦، ١لإمحلأمي، الفقه مجع مجلة ١لقرتم،، محمد • د بعثج ر٢( 

بماأا،و.الناس، دار محل. صرأم؟، هارون برى ص محمد د. المالية، الأسواق، 
للنكرالخالخي الخعهد ط.  ٢٩٣صآا'آ، رضوان سمتر د. الخالية، الأوراق، أسواق، )٣( 

،ج١ ع٧، الإمحلامي، الفته مجمع مجلة داغي، المرء د. وبعث، الإمحلامي، 
،ص٦٣٢هارون محمد د. الخالية، الأسواق وأحكام صرر*ما، 

ئ.والشركامت،، ، ٤١صره يوتر حن همليه د' ١لتجارية، الشركاّتح ني الوسيعل )٤( 
.١٤١صرإمرضوان زيد أبو ح. الخاهة، وشركات ، y١٠٥/الخيامحل 
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بعلأوةاتوفاء امحستحق اثستد ب. 

المكتتبدفعها التي القيمة من أعلى اممية يقيمة يصدر الذي المني وهو 
حممه,

نقطيدفع المكتب ولكن ؤيالا، ين حمالاسمية قيمته مثلا فتكون 
إصدار.علاوة يهى القيمتين بين والغرق ريالا، أربعين 

ند،الؤيتداول النواند، تحسب المرتفعة الاسمية القيمة أماس وعلى 
النؤعهدا فواتي. تكون ما وعادة أيضا، الاسمية قيمته ترد السند مدة انتهاء وعتل• 

عندسند الصاحب ياحدها التي العلاوة ذلك فى تراعى كأنما ، منخفضة 
الوفاءلآ؛ؤ

•اثنميب سدات - ج 

القيمة،بيات فيها ؤيكتتسا محددة، اسمية بقيمة نمير سندات وهي 
يانميس،فيها يجرى ذللئ، ُع لكن ثابتة، سوية قواني انتفاء صاحبها وتكس، 
فوائدهعن زاني مبلغ على الحصول حق نبه الفاتنين يعطي سوى، 

فيوذللت، الحكومة، إذن من نيات المن النؤع هذا لإمحدار بد ولا 
المب؛،لأالتجارية القوانين أغل، 

اأض4انأسندت - د 

أنهّاإلا ثابته، استحقاق ولها الاسمية، بقيمتها صادرة سندات وهي 
تقدمهاالتي الكفالة الشخصي الضمان رمن ، ^^؛، أو ثخصي بضمان مضمونة 

رهنايكون ند العيني والفمان نيات، اللحملة الشركات إحدى أو الحكومة 
الحيارىالرهن أن غير وموحوداتها، الشركة أعيان بعض على رسميا أو حيانيا 

ص\ا\.رضوان ند أبو د. الم—اعمة، وشركايت، ، ١ • T/٠ الغاط د. الشركات، )١( 
١٤١٩صيونس حن علي د. التجاؤية، الشركات ز الومْل )٢( 
إالمساهمة وشركات ، ٤١^٠٠٩ يونس حن عالي ٠ د التجاؤية، الشركات ني الوّيءل )٣( 

صمإاّرضوان أبوزيد د. 
١١  ٤٨٧٥رضوان نيد أبو ئ. المساهمة، شركات )٤( 
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بهمرفق كوبون شكل في فهر السند، عن فمله يمكن 

الأست4ار1شهادات ز_ 

ثلاتنولها انمري، الأهاي ابك بمدرق 
متزايدة؛فمت ذات استثمار شهادات ؛ تأ[ المجموعة 

للمالكيجور ولا سنوات(، )عثر طويلة لمدة تمر تشهادات وهى 
وفيتصاعدية، زيادة على صاحبها ويحصل ا مدتها نهاية قبل قيمتها استزحاع 

منتراكم ما ح الاسمية القيمة على الشهادة أو الند للث، ما يحصل المدة نهاية 
عليهاص.المممق بالمسة الفوا'د 

حاري؛عائد ذات شهادات ]تء؛ المجموعة 

كلعنها الناتجة الفوائد على الحصول، حق صاحبها تعملي شهادات وْي 
القيمةسترم المدة لهاية ني ثم الإصدار، شروحي حِح أشهر ستة كل أو ستة 

الدر؛/أو للشهادة الاسمية 

معالسحب عليها يجري ا متزايدة قيمة دان شهادات • تجء المجموعة 
الفوائد.

الشهاداتحملة أعضرر ليفوز دورية، سحمبا عملية عليها يتم شهادات وهي 
ذللث،مع أصحابها يأحذ وند ا)الامج_،،، طريقة على اعتمادا مابة، بجوانز 

شبيهةفتكون الشهادات لحملة نواتي عليها ب، يترتلا وند نابتة، نوائد 
ثابتةسنوية فوالد صاحبها تكب، المسب، سندات أن إلا ، ر المسب، نيات ب

حال.كل عر 

أا.صاا"حنني الغفار مد د• البورصات، )١( 
المكس،ط. ، ص٢٥١ الهمثرى ممعلفى والإسلام، الممرنية الأعمال انظر )٢( 

دارط. ، > »_UUتثير ضان محمد د. انماصر؛، ; ULJIوالساملأت الإسلامي، 
.١٥٩٩صج؛آ، ، ٦٤٠المجمع، مجلة القرى، محمد د. وبحنر أا؛اه، النقاش، 

التاس.المادر )٤( _. IJ1المادر )٣( 
ص؛دعيها الكلام سق التي )٦( السابقة. المصائر )٥( 
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Ithb  أيكال4طابادوافي

ا/قخلحيث س اسندات أنواع 

Iلحامله المني - ١ 

له؛مالكا عليه الحائز ؤيعتير الدائن، اسم ذكر بدون بمدر صني ومحو 

 _-Y:الأس
هذامحي مشيه وهي رالدائن، صاحبه اسم ليه ؤيدكر يصدر الذي الند وهو 

\بم!لأمهم 
)م؛ا*قامحمية نيات النكرن أن الجديد الممرى القانون وندأوجب 

لمة ١٥٩

ءك___١^١^ الطلب تتق ِ

اامْاداحيث س اسندات أنواع 
وبالإرادات،بالأصل مضمونة نيات التكون أن ؛ عناالفمان معنى 

يكونوند حيازى، برهمن الضمان يكون وقد جديدة، إصداران صد ومحمية 
عجزتفإذا وغيرها، وآلات ومصانع عقار من الشركة، ممتلكات جمح الرهن 

هذابح المشرفة فللجية ندات للالاسمية القيمة أو الفوائد دسر عن الشركة 
عرالش بالالزامات والوظء الرهن، 

نوعانالاعتيار بهذا والنيات 

صأاّآ٠رصران سمير د، المالية، الأوراق أسواق )١( 
. ١٠٦/٢الخياط .د الشركات، )٢( 
ًىماها•رصوان زيد أبو د• المساهمة، صركات )٣( 

،١٥٩١، ١٥٩٠ءس ا ٢ ب  ٠٦٤,الفقه،مجمع مجنة ٠ لفرى ا محمد . د بعمحنؤ نظر ١ ( ٤ ) 
وأحكام، ٣١٩٨٢ط١، ، ٢ ٥ ٤ آُ/ الإملامية للبنوك رالعملية ألعلمجة نمموسرعن وا 

uررلممحمد د. ^، JUIالأسواق 

٨٧



تْضسهونة صتدات — ١

ولاالمخاطر، من وحالية آخر، نؤع أي من أثل دائما يكون وعائدها 
,عناية إلى تحتاج 

هاتحء.ونة!همر ستدامحا ~ ٢ 

للمستثمريد ولا مخاؤنرة، وفيها مرتفعة، فالفائدْ الأولى، يعكس وهى 
يالمعنىالمضمونة غير — نيات الهذه في الضمان ويعتبر أكبر، عناية من فيها 

،٠بهار ^١^^^ ٠٠١١وثقة الشركة سمعة هو -، السائق 

ءك١^^ المطلب ظظ 

أوإلإوإ[ئءالإ،سدطء حيث س استدان أنواع 
سدادفرصة ند للالمصادرة الجهة يععلى شرط هو الإطفاء! أو الاستدعاء 

السندمدة تكون عندما الشركة تستعمله الشرط وهذا المدة، نهاية نبل القرضى 
.، طويالةل أر محددة غير 

نوعان!الأعشار يهذا والتدامث، 

!للا،سدعاء ئايالة سندات — ١ 

ارتفاعوت في تطفئه ربما الشركة لأن متدنيا؛ عاليها الإقبال ويكون 
تلعيهتربما أر الاستدعاء، ّرط حب الاسمية بالقيمة تستدعيه وهى سعره، 

فىالسائدة نالك من أعلى عليه الثابتة الفانية أسعار تكون حين الشركة 
اوُق"<.

للاسدعاء:ئابلة غير سندات - ٢ 

أحلهل٤،.حلول قبل القرض قيمة محياي الشركة تستهلح لا التي وهي 

_.UIالمادر )٢( المابمة. الممادر )١( 
السائقة.المصادر )٤( الصادراو-امة. )٣( 

٨٨



كثكالخامس المطلب تظن .

الاستردادحيث س السندات أنواع 

تمعينة مادة بانقضاء استهلاكها يتم لا سندات — ١ 
يجريالفانية نإن ولهذا محدد، استحقاق ناريي ب ليس نيات الوهذه 

أدياسدادها 

تالأّتمرارية صفة لها سندات — ٢ 
أيأو الاستحقاق ياؤيح ني للاصتهلأك تقديمها حق لحاملها ويكون 

.عواندها من متقيدا لاحق، تارخ 

تالمطالقة بإرادته تيمتها استرداد ني الحق لحاملها تخول صندات — ٣ 
رهنايكون هنا والأمر للاصتهلأك، محدد تاريخ نيات اللهذه ليس 

يشاءما ونت، ند القيمة فيترد المقترصى، يمثيئة 

ءثك__^السادس المحللب طظ 

الامملحيث س السندات أنواع 

الأحل:نصيرة سندات - ١ 
ناقلسنوات حمس أو واحدة سنة مدتها تتجاوز لا التي السندات وهى 

درجةانخفاض يببا يولة المن عالية بدرجة وتتمتع المهدر، ب، بح
سنداتأمثلتها ومحن بيا، نمنخفضة نائية بمعدلأت تهدر لذا المخاطرة، 
اد•

السامة.رالممادر ص؟هآ، رضوان سمير د. المالية، الأوراق أسواق )١( 
الصادر)٢( 

المعارف،متشاة ط. ، _Y'Yهندي منير ئ. المال،، رأس وأسواق المالية الأوراق )٣( 
\/U\\الجارحي معبا. د. الإسلام، ماديء ضر. لي المالية والأسواق الإسكندرية، 

ص*لأأا.uرون محمد د. المالية، الأسواق أحكام نى مل ، ١١٨
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الأجل:محوط ٢-المدان 
أوأعرام ٧ يتجاوز ولا عام عن أجلها يزيد الني نيات الوهي 

أعلىعليها الفانية معدلات ونكرن المما.ر، بحسب سنوات  ١٠_ ٥ بين ما 
الأحلُاأ،.نميرة المدان عر الي -لك من 

الأجل:طرطة المدان ٣- 
عاما،*٢ إر تمتد وند أعوام، ٧ عن أحلها يزيد التي المدان دهم، 

ومنالأجل متومهلة أو نميرة المدان من أعلى فانية بمعدلأت ونمير 
المارة١٢/المدان امثلتها 

ءكاكائ المطالب، __دظت 
1وجديدةاااوأبتمة استدان أنواع 

متغيرة:وشروط ثابتة بفائدة سادامحت، _ ١ 
القيمةبنفس أحرى سندات إلى للتحويل قابل المدان من نؤع وهو 

الاحتقاخلمع أنل( أو )أءلولا الأور عن تختلف، استحقاق بفترة لكن الاسمية 

امتحقاقتاريخ حلرل نبل استثماره سحب المستثمر ستهفر وبهيا 

٠الحصوم متدايثا — ٢ 
منأنل فانية عر وبالأسمِية القيمة من أقل عر يالمدان هده تباع 

فيالماب والأسواق ، _Y'Yهندي ض د. 1^، رأس وأّواق المالية الأوراق )١( 
المالية،الأسواق وأحكام ، ١١٨-ا/باا الجارحى معبد ئ. الإسلام، مباديء صوء 

ُحماوئرونب؛بد.
المادرالماقة.)٢( 
محمدد. نقدّ صلى، تيجاني آمال د. الدولية، المالية الأسواق نى والتجديد الأذكار )٣( 

\.o\Ufy، ٦٤٠الإسلامي، الفقه لجمع بحثه في جراية الصب، 

٩٠



تكلفةمن أقل نيات المن النؤع هذا وتكلفة وق الفي للفاتدة السائد السعر 
.الادىرا،السنال

]السسرمص^ المستدات ء ٣ 
فترةكل يعد الاسمية القيمة امترجاع في الحق لحامله ند الهدا ويعهلي 

يهنالبعندما ومحنة جديدة شروطا المقترض يقدم الحالة هدم وني محددة، 
الاسميةقيمته باسترجاع ند الحامل 

عائمة؛بقانية نيات ال— ٤ 

فتراتعلى دوريا يتغير فانية عر يالأجل طويلة أو متوسطة سندات وهي 
•، صعر أو هامش زاني معين أساسي نائية سعر أساس على 

Iحق بثهادة سندات — ْ 

فيالحق تثمر المتٌطكا حق سهاد؛ بها ٌرفق لكن عادية متدان وما 
٢.بقال حممحدد عر ويمعينة زمنية فترة طيلة مالية أوراق سراء 

٠٠٠

سابق.الالمصدر )١( 
السابق.المدر )٢( 
ال؛ق.المدر )٣( 
السابق.المدر )٤( 



الخالثالمبحث س

السداتوحقوق خصائص 

تمطئان رنيه 

نيات.الخصائص ت الأول المعللب 
المدان.أصحاب حقوق ت الثاني المعللب 

٥٥٥٥٥٥

تككالمطلب حنق 

أسنداتخصافص 
وهيالأ'مى' الصكوك عن بها تتميز حمانص للمندات 

جماعي:قرض نيات المرض - ١ 
الإجماليالمبلغ قدار ٠Jفتصدر المقترصين، مجمؤع مع تتعاقد فالشركة 

نياتالقيمة اوي نويقصي القيمة، اؤية متنيات المن عددآ للمرضى 
الشركةإزاء واحل. إصدار سندات حمالة حقوق ين المساواة 

جرتلكن هم، القي فعل كما نل. اللقيمة أدنى حل.آ يضع لم والقانون 
،.الناJات١٢قيمة Jارتفااع العادة 

للتداول^:قابل صك المني .٢ 
لحاملهكان ؤإن الشركة، مجلات في القيد بملريق فتداوله اسميا كان فان 

Iلم التفيهلريق 

.٩٣- 'ضرآه طهمصطفى د؟ الأموال، شركات، )١( 
الخاطآ/مها.د. الشركات، )٣( ازبق. المدر )٢( 

٩٢



المساهمةالشركات تندم أن القانون أوجب نيات التداول مبرأ ولتحقيق 
بابمقل تاريخ من الأكثر على سنة حائل الاكتئاب بهلريق الحائرة سنداتها 

وأوضاعلشروط طبقا الأسعار جداول في لتقيد البورصة، جميع إلى الأكتتاب 
البورصة^،.لواتح 

يكونولا اعمين، للماّمة الجمعيات في ند الحامل يشترك لا _ ٣ 
التعاند،تعدل أن للؤمعية يجوز فلا المني، حامل شأن في تأثير أي لقراراتها 

الفوائداستحقاق ميعاد تغير أن ولا 

إلىسنوات عشر بين غالبا مدته تتراوح الأجل، طويل ند المرض - ٤ 
ثلأوينس|تة.

حاملمركز فيتأنر الشركة، ظروف تتغير قد الهلويلة المدة هذه حلال وفى 
.لدلالث، نحا المني 

 .()٣ حقهاستيفاء عدم لخلر يتعرض فقد مثلا المركة إدارة ساءت فإذا 

تفحم،باعمال هامت، أو أفلت، فإذا المركة، على دينا الند يمثل - ٥ 
صاحب،واشترك الدين، أحل سقعل ند اللحامل الممنوحة الخاصة التأمينات 

الداتينباني مع الند 

١diC^^٠ المطف .تظن 

أسنداتأصحاب حفوق 
ندالمحصدر أوصاع كانت، مهما ثابتة، فائدة في الحق المني لالاائ، _ ١ 

عليهاانمفق المواعيد في يتقاضاها والحارة، الريح مجن 

.٤٣١. يونسحن علي د. التجارة، اكركات في الوبل )١( 
١.الخاءلآ/م> د.اكركات،، ^١( 
.ص٣٩طه ممعلنى د. الأموال، شركات، )٣( 
ا.:ا/اآ'الخامل د.اكركات،، )؛(
٠١اآ/آ• الخياط د.اكركات،، )٥( 

٩٣



حابإلى الأرباح في اثترالك حامليها تخول محتدات الشركة در نم وفد 
شركفلا للشركة، كدانن السند حامل صمة من ذلك يغير ولا اكابنتة، الفانية 

١^١،.إدارة في له دخل ولا الخائر، ني 
على— عليها المنفق والمائدة الأرباح محي — ند النميب يريد ألا ويشترمحل 

الفائلةأ٢،.لسعر الأقصى الحد 
نيات.الامحتهلأك او ند القيمة اسرداد في الحق - ٢ 

المنفقالميعاد ني لدْ الاسمية القيمة اسرداد في الحق ند اللحامل 
عليه.

فانالشركة، على يتعدر نل واحدة دفعة نيات الكل بقيمة الوفاء كان ولما 
عام،كل منها محدد عدد استهلاك طريق عن تدريجيا نلءات القيمة ترد الشركة 

.التدريجي١٣٢الاستهلاك >يق عن الرد أن الإصدار عند الدائن عر وتشترط 
عدمحالة في يجوز أنه إلا الأرباح، من بجزء بكون السند وامحتهلأك 

علىذللئ، في خهلر ولا المال، رأس من السند تهاللثا يأن أرباح تحميل 
مقدارفي مماثل نقص يقابله الاستهلاك بت، بالمال رأس نقمان لأن الدانتتن؛ 
•،١^٤

منشرائها طريق عن سنداتها بقيمة الوفاء إلى الشركات بعض تلجأ وند 
سندالقيمة كانت، إذا للثركة مفيدة الطريقة هدْ وتكون المالية، الأوراق أسواق 

الأسميةأْ،.قيمته س أقل البورصة في 
أسهمإلى نيات التحويل ؤلريق عن الند بممة الوفاء بتم أن ويمكن 

الديونمحياي عن عجزها عند اصعلرارآ هذا إل الشركة اصعلرت إذا ما حالة في 

طه•مطفى د. الأموال، شركات )١( 
،ص٩٩_ UIانمدر )٣( ازبق. المدر )٢( 
السابق.المصدر )٤( 

•صا"اا يونس حن علي د• التجارية، الشركاصت، ثي الوبل  ٢٥)

٩٤



المدانتحويل نائلة شروؤل تنقمن الإصدار نشرة تكون أن بد لا لكن 
أّءملا،•إل 

ثبلالتممة عد المني فمان استيفاء في الأولوية حق الند لحامل - ٣ 
السهمص.

باللرقتداوله ؤلريق عن الند عن التنازل ني الحق الند لحامل - ٤ 
،.ااتجاريأن١٣

المدان،حمالان هيئة نمى هيئة المدان حملة مجموعة من تتكون - ٥ 
امالمانثات كل ني للاشتراك للثركة العامة الجمعيات حضور لمثليها يحق 
لهؤلاءيحق ولا ألماهمتن، تدعو كما تدعوهم أن الشركة وعلى فيها، تدور 

إذللنركان، الخامة الهيئة اجتماعات ني التصويت المدان لحملة المثلين 
دونالمانثات في بالاشتراك حقهم يقتصر ؤإنما اهمين، للمحق الممرن 
الةراراتر٤،.عر الممرت 

لصيانةالتحفغلية التدابير حميع يتخذوا أن الهيثة هده لمثلي يحق - ٦ 
النياتحملت حقوق 

المابق.المصدر )١( 
الخياطد. الشركات، )٢( 
ًيىماها•رصران نيئ أبو د• المساصة، شركات )٣( 
المنهلمكنة ط. ، ص٢١٢العكيلي عزيز د. الكوض، القانرن شرح في الموجز )٤( 

المحوثمعهد ا ١ ص٢١ حرا حسن الأردن، ني الشركات ونانرن —، ٥١٣٩٨

٩٥









^س~ًً^ًَم
الأولالمبحث ؛ق 

II  والسدات الأسهم بين الشبه أوحهII

تمصيلأتوني منهما، كل حقيقة في أساسية نروق والسند السهم بين 
التقاءنقاط من الأم يخلو لا ذلك مع أنه إلا والشرعية. القانوشة أحكامها 

تيلي كما ذلك وبيان العامة، الخصائمى في سئما لا سهما، وتشابه 

متساوية.بقيم يصدر منهما لكد أن والنيات الأسهم حصاتصى في سبق — ١ 
فيالتجزنة يقبل لا منهما كلأ أن في والسندات الأسهم تتشابه - ٢ 

منيختاروا أن يجب فإنهم سهما أو سندأ جماعة ورث فلو • الشركة 
.١^^١١٢سمر التعامل في بمثلهم من ينهم 

وتتداوللها، المثبت، JالمالئV تندمج حقوقا يمثل هم والند المن كل - ٣ 
التجاريةلبالطرق بتداوله 

،.المقولة بالمم نمى التي المعنوية الخقولأيت، محن يعتبران أنهما - ٤ 
دوريار؛،.لحلا صاحبهما على يدران ألهما - ٥ 
اشتراكأو نرض أماس وعلى العام، الأكتتاب، طريق عن يصدران ألهما - ٦ 

.مستقلا دينا صني أو مهم كل يمثل ولا واحد، 

.T'AU»_المرزرني زابن بن صالح ئ. الماهمة، شركة )١( 
٢•١ ص■؟ العملي عزيز د• الكدض، الثانون نرح في الموجز  ٢٢)

السابق.المدد )٣( 
السندوصّاحب للخطر، يتعرض معلوم رئح له الهم صاحبا أن إلا السابق. المصدر )٤( 

.نابتة فانية له 

٠٠١ حرا حس الأردن، قي الشركات تانون )٥( 

٩٩



كاملصاحبه مداد حين إلى اسميا ؤيبقى اسميا، منهما كل يصدر - ٧
لمته

اسمية.قيمه متهما لكل — ٨ 

.السوق قى ومعر اممية قيمة له متهما كل - ٩ 

الاختلاف.أرجه يلي وفيما يتهما التيه أوجه من جمعه اسمملحت ما هذا 

محوه ه 

المرزوثيزابن ين صالح د• المساهمة، شركة )١( 



ًَتء
اكاشالمبحث ؛هي 

لوارسدد السهم بين الاختلاف وجه أ ل

الهميثكل فحين أصلي• واحتلاف ظاهر تمايز والسند الهم بين 
فصاحبالشركة؛ عاتق على دينا ند اليشكل الشركة، مال رأس في نصيبا 
ولهذاكبير، فرق، والدائن الشريلئا وبين دائن، نل• الوصاحب ثريلثا الهم 
•يلمح، كما جوهرية فروق نيات والالأسهم محن وجدت 

أصدرته.التي للشركة دائن ند الحامل أن - سبق كما - امي الأمالفرق - ١ 
أصدرته.التي الشركة في مريلث، الهم وحامل 

التأسيسبعد دائما ند اليصدر ييتما غالبا. التأسيس قبل الهم يصدر — ٢ 
٠،١١الأء٠اللتوسع 

لشركةيكون أن المرورك، من وليس أسهم• ب مساهمة سركة كل - ٣
٠محتدات المسايه 

الشركة،تحقئها التي الأرباح نب بحب رح على يحصل السهم حامل - ٤ 
شيء.على يحصل فلا أرباحا تحقق لم فإذا 
الشركةريحت محواء المحدد الموعد في ثابتة فانية فله السند حامل أما 

أدمت"ء.
علىوالرئاية فتها، والتصويت العامة، الجمعيات حضور حق للماهم - ٥ 

الإدارة.مجلس أعمال 
إدارةفي التدخل ولا الجمعيات، حضور حق له ليس السند وصاحب 

الهمثرىمصطفى د. رالإمحلأم، المصرفية الأعمال )١( 
اواس.المدر )٢( 
.٢١ص؛ العكيلي عزيز د. اكجارةامموض، قارن رح ش لموجز السابق، المصدر )٣( 



وصطُاا،.الشرئ 
حالةعدا فبما قائمة، الشركة دامت، ما فيضه ترد بلا السهم حامل - ٦ 

يليالتركف، صلته تنقطع فلا مهمه اك، امتهالفإذا الأسهم، استهلاك 
الشركة.في حقوقا يخوله تمح سهم على يحمل 

،عليه المتمق لميعاد ١ في قيمته امتيماء في الحق فله لمد ١ حامل ا م١ 
١اكركةل٢،.صلته فتنقطع 

عندالمستحقة والفوائد الدائن، قيمة ترد بأن المد صاحب حق محن - ٧ 
٢.أ،همهمأ نمة الأسهم أصحامذ ترد بأن نبل الشركة حل 

اكركة.عن شدر الأسهم ٨- 
إصدارث؛؛،.للأفراد يجوز بل المولة، أو المركة عن ضير ففد المدان، أط 

وفاءعن نوقت إذا الشركة إفلاس إشهار طلب يمكنه المني حامل - ٩ 

١.٢^،^ بهذا يتمتع لا المهم وحامل ديونها، 
الأسهميعكس الاسمية، اك لقيمة أعلى أو أدنى حد يوحد لا - ١ ٠ 
بأقلاله.■ ر يمد بينما ٠ الاسمة قيمتته من بأقل هم الإصل.ار يمكن لا — ١ ١ 

إصداربعلأوة الصادر السند فى كما الاسمية، تيمته من 

منهما،كل إليها يتمم التي الأنواع حيث من والسندات الأسهم تختلف . ١٢
.وازات٩٢الأسهمّ أنواع تفصيل سق وقد 
فيمّاثر تأسر الفروق ولهزه والمواهمتؤ، الأسهم بين الفروق جملة هذ.0 

تعالى.اممه ثاء إن التالية، والماحث، الفصول في سيأتي كما المرعية، الأحكام 

,ص٦٩طه مصطفى د. الأعوال،، سرلكيت، ١( 
ابقّالالمدر )٣( س. الممدد ٢( 
.٢١ص؛،المكر عزيز د. الكويتي، التجارة نانون شرح ني الموجز ٤( 
المايق.المدر )٦( الماض- المدر ٥( 
\.١UT_Sلهمشرى مصهلنى والإسلام، الممرنين الأعمال ٧( 
_\A.انظر )٩( مرا؛. انظر ٨( 

١٠٢







'ماحث أربعة وب 
التآمسى.أسهم أحكام الأول! الم؛حث 
أنوامها.حيث من الأسهم أحكام الثاني! المحث 
بالأسهم.المحال أحكام الثالث: المحث 
الأسهم.زكاآ أحكام الراح; المحث 

ov





الأولالمبحث .
I التأسيس أسهم أحكام  11 I

مطالب;وأريعة تمهيد وئيه 

•الأصل حث من الأسهم ز الاشراك حكم ني ت التمهيد 
الماحة.الأعمال ذات الشركات أسهم الأول: انملف 
المحرمة.الأعمال ذات الشركات أمحهم الثاني: المعللب 

إلاالأصل في المشروعة الأصال ذات الشركات أمحهم الثالث: المطلب 
أحيانا.بالحرام نتعامل أنها 

إسلامية.إلى تحويلها بغرض كاملة محركات شراء الراح: المطالب 
-[ههههها

توؤلئة ته 
الماليةالأوراق أهمية فمع الثحث، في باب أهم الياب هذا يعتبر 

المعيدعلى الأهمية في المدارة لها بالذات الأسهم فإن المساهمة، لثركات 
فهيبها، الناس وتعامل انتنارها وسعة معاملاتها لكثرة والمنهي؛ الاقتصادي 

كمايعتثر ا'لأحير هذا أن على التأسيس، حممي أر نيات المن تعامالآ أكثر 
الأسهم.أنواع من نوعا سبق 

تناولواالذين والاقتعاديين والباحثين الفقهاء أن إليه التنبيه يحن ومما 
ولماالأسهم. أحكام وبحثا فئة لما مختلفة ؤلرئا يتخذون الأسهم أحكام 
التيوهي تدرحا، وا'لأكثر الأب أنها رأين، ؤلريفة احترت ذلالئ، في نفلرت 

٠الحث، حهلة فى أثبتها 
التيبالشركات بدأ مل ١لموصوع في كتبوا الذين الباحثين من فمثلا، 

١ ٠٧



تفبيةأحكاما يناقش أخذ منها فيغ فلما قيه، وتتمحص بالحرمة تتعامل 
حيثمن الأسهم لحكم بنعرض لم وبهذا بالحرام، تتعامل لا التي للامهم 

بحبأحكام من الأصل هذا على يطرأ عما النظر بغض فيها المشاركة أصل 
نشأةعند الفقهاء بين خلاف المسألة هذه قي وقع أنه مع المعاملات، ؤلمعة 

الشركات.هذه 

مفصلامحيأتي كما الإمكان، حبؤ متدرحا محيرا أمحير أن حاولنؤ وهكذا 
التوفيق.ولي واف - تعالى - اف ثاء إن التالية الماحئ، في ومبينا 

٠٠٠

٨



سس=>نغ^ء====
الأصلحبش من الأسهم قى الاشتراك حكم قى 

فيالطر مي الأمل حيث ص الأسهم ني الاشتراك حكم في المفر 
يشكلالأسهم في )الأكتتاب( الاشتراك لأن السامة؛ شركة إنشاء حكم 
الأثتصادينتأحد يقول المسامة، شركة تأسيس مراحل من مرحلة 

-اميسفي الأساسية المراحل من اuل رأس في الأكتاب مرحلة »نمر 
هذهمال رأس من الأكبر الجرء كجمح الأداة هو الأكتتاب أن يحسب الشركة، 

فىثمة عاليه يقدمون الدين المدخرين جمهور مخاطبة طريق عن الشركة، 

موصسيهأأرفي المشرؤع 

حكمإلا هو ما الأصل حيث من الأسهم في الاشتراك حكم فاذأ 
الأكتاب.

هذافإن المسامة شركة إنشاء مراحل أحد إلا هو ما الأكتاب كان وإذا 
يصدئه.أنا ما وهو همة لما ا سركة حكم في الخلاف يكر يستلزم 

لكلتعريفا أذكر أن الساسة شركة حكم ني الخلاف ذكر نجل ويحس 
فيها.لاكنتاب، وا الخامة سركة من 

المساصة؛شركة عريف ته 

تداولهايمكن القيمة، رئة ا متأسهم إلى مالها رأس م ينقشركة راهي 
قيمةأداء على الساهم مسؤولية وتقتصر القانون، في المبين الوجه علمي 

صّآه،رصوان زيد أبو د• المساهمة، شركات 

١٠٩



اكتتبما حدود في إلا الشركة ديون عن يال ولا فيها، اكتتب التي الأسهم 
أسءم"لا،•س ب 

السايز؛للتعرش مقارب آخ تعريف وفي 
وهابلةالقيمة، متساوية أسهم إلى مالها رأس يقم التي الشركة ررهي 

ديونعن مموولأ فيها المساهم الشريك، يكون ولا بالوفاة، والانتقال للتداول 
الشركاء«لى.احد باسم -مون ولا بملكها، الي الأسهم عدد بقدر إلا الشركة 

تالمساية شركة ش الأكتتاب عريف ته 
تحتلشركة ا إلى المكتتب انضمام بمقتضاء يتم إداري، ُرعمل هوت 
الأسهممن معين بعدد الشركة مال رأس ني الإسهام مقابل ، التأسيس 

رأسفي للاسبام صلفا محددين غير صر أشحا ألي توجه دعوة وهو المطروحة، 

الماهمة!شركات، كم ح0 
قولين؛على المسالة هده قى المعاصرون والياحترن الفقهاء احتلم، وقد 

الأول،ثقول ا٠ 
علىومنهلبق أصله، فى حائز المساهمة سركة أسهم في الاشتراك أن 
أسهمها،محي والاشتراك الشركات هذه قيام بين ماناة فلا الشرعية، القراعد 

سالغفير الجم ذهب القول هذا ؤإر الفقهية. الأحكام أو الإسلام شرائع وبتن 
المسالة.هده فى تكلموا الدين المتاحرين والياحثين العلماء 

الشيخوسماحة W هزك إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة إليه فدهب، 

السابق,المصدر )١( 
ص؛.حله كمال مصعلفى د. الأموال، شركايت، )٢( 
اكأسس.تمت، اش أي )٣( 

.٥٥صن ن رصر١ زيد أير . د ٠ الماهمة محركات ( ٤ ) 
.٤٢، U٤١/ إبرامم بن محمد الشح ورسائل فتاوى )٥( 



والشيح، عميفي الرزاق عيد العلامة والشخ ،، <؛^ ٤٥ياز بن الزيز عيد 
الوهابعيد والشيخ منح، بن الثم عبد والشيخ ،، العثيميزأ محمد العلامة 
والأستاذ، مرمى يوسما محمد ود. ، شالتوت مجحمرد والشخ ،، حلاف؛ 

•ود ، القرصاوى يرمحن، ود. ، الخيامحل العزيز عبد ود. ،، ل الخفيف عر 
الد؛نأآا،.محي أحمد ود. ، ٢١المرزورل صالح 

أماالساهمة. الشركة أسهم ني الاشتراك أصل ني ص إنما الحكم ومحيا 
فهذاأحرى، مخالفات أو اكعاملأت، ني ريا من الأصل هنّا على يطرأ ند ما 

_ااش ثاء إن _ بعد فيما تأتي مباحث، له سيصمى 

تالشركة مشروعية أصل 
هناومحن الشرمة، ني الشركة عقد تحت، ياوحل إنما الأسهم ني الاشتراك 

أبينثم المقام، ينام، بما - الشركة - العقد ط! مشروعية أصل بيان أحببت، 
ؤالثروعة الشركة تحت، تندرج المامحمة شركة أن 

والإحماع.والمنة، الكتاب، الشركة مشروعية عر دل وذو 

الراض.المارق، ُص ، ٢٧٧، ٢٧٦آ/إملأب ناري )١( 
.٢٧٧، ٢٧٦/٢إّلأمة ناري )٢( 
•٢.. صا'\ الربا وحكم الأسهم حول )٣( 
^.١٣٩٨القلم، دار ط. ، ص٧٣٢الفئه أصول )٤( 
الشروق.دار ط. ءس0ْ. الفتاوى )ه( 
.١٨٦. \ 0A/rالخياط د. الشركات، ني ^ صمْ، الخاضرة وذكلأتا الإسلام )٦( 
٠١٦•r/ الخياط د. الشركات، ني نقله ، ٩٧الإسلاص الفقه ني الشركات )٧( 
•>—؛>، ٤١٤١٤، ط. أ/آ'آ، الوضعي والقانون الإسلامية الشريعة في الشركات )٨( 

الرسالة.
الم.اهمةصآهأا)'•ا(شركة. الزكاةنقه )٩( 

البركة.دله ط. صهْا، الآمة الإّالاضار شركات صل ( ١١)





[.٢٤لءس: سنه ْق بمثمم ني آلللز ثق هأ ءة تعالى - قوله - ٣
على،االأءاوطاء• معنى حمل إذا اكركة، لعقد ساهد نمها الأية وهدم 

وهاواالأصحاب،، الخاإaلاء معنى أن وهو آخر، وجها للأية أن إلا . التركاء 
فيهاكركاء على الخلمهناء يره; نفنى فقال القرطبي صححه الأخير 

وهداشركاء. إلا الخيياء يكون لا ؛ وعمناء طاووس ونال ، ...يعد. 
خشيةمجمع بين يفرق ولا متفرق بين يجمع •لا ه■' قوله وهو الجمر، خلان، 

وروي، باكوية١٠ بينهما يتراجعان فانهما حلثطين من كان وما الصدقة، 
\ذثوك\ءهبين الفضل لتراي مرصع ولا ، الفضل١١يترادان افإنهما 

١۶،^ورد وند اكركة، عقد مشروعية إلى أثارُت، الي الأيامتح بعض هدم 
دللث،.فى واصحة السنة نصوصر ان إلا سبق، كما امت، مناي

ومنها:كثترة وهي المن، من - ب، 
المرق،عن ، المنهال أبا محاك قال؛ لم مأبي بن سليمان عن - ١ 

بنالبراء فجاءنا يئة، ونبيد يدأ نيئا لي وثريلث، أنا اراشترينط فقال: بيد، يدأ 
الضوالما ، ٨٣بن زيد وشريكي أنا فعلت، فقال: ذألاْ، ٧، عازب 

،.فردوءال يثة نكان وما ، فخذوْ بيد يدأ كان اما فقال: ذللث، عن 

التراجم.ملحق انفلر )٢( (• ١^١٢٠طحت، انظر ، ١١
ابينهيتراجعان ا فإنهحليطين من كان ما باب، الزكاة، كتاب، ني البخاري أحرجه )٣( 

٠الزكاة كتابه في والترمذي (، ١٤٥١، ١٤٥٠)برقم اللام، دار ط. ٢ صردق بالرئة 
زكاةفي بابج الزكاة، كتاب، في داود وأبو ، ٦٢١والغنم الإبل زكاة في جا، ما باب، 

.١٨٠٥الغنم صدفة بابه الزكاة، كتاب، في ماجه وابن (، ١٥٦١)^السائمة 
القرطيالقرآن، لأحكام الجامع )٤( 

التراجم.ملحق انظر )٦( التراجم• شق انظر ، ٥١
التراجم.ملحق انظر )٨( التراجم- طحن، انظر ١^١( 
فيهيكون و1 والقفة الدم، في الاشتراك باب، الثركة، كتاب، ني الممحاري اخرحه )٩( 

عنالهي بابط الساقان،، كتاب، في سلم وم(، ٢٤٩٨، ٢٤٩٧برقم)مرأو؛ الصرف، 
يثةن؛الذهب، القفة بح بابإ اليؤع، في اتي والم(، ١٥٨٩)دينا ؛اكهّبإ الورق بع 
 /U(.٤٥٧٥)، ٢٨٠

١١٣



اش،ينول ه؛ اف رمول نال قال؛ أنه ظه هريرة أبي عن ~ ٢
حرجتحان نإن صاحبه، أحدهما يخن لم ما الشريكين، ثالث أنا -I عالى ت- 

يينهما\آا.من 

عرالحث، نبه ل الشركان، مشروعية عر ظاهرة دلالة الحاوين، هذا وني 
الحقوق.وحفظ الارنة على نانمة الشركة دامت ما الاشتراك 

مملوكني له شركا أمحق »من تال: الني. أن ، عمرأابن حديث - ٣ 
ؤيعطيعدل قيمة يمام نمنه، ندر مال له كان إن كله يعتق أن عليه وجب 

•، المعتذ،ألسمل ليخر حصتهم شركاوه 
مستافيما ومعد ، وعماررأنا اراشتركت، ت قال عود مابن عن - ٤ 

؛~ك،ءلأين•وعمار أنا أجئ للم بأمثرين سعد فجاء تال؛ بدر، يوم 

يهوانفرد (، ٣٣٨٣يرتم) ٣٦٧٧;الشارئ ش باب اليوع، مماب، ش داود ابر اخوجه )٢( 
،T٥٢/والحكم برثم والدارتيي المعة، الكتي، اصحاب بين من داود أبو 

الحافظذكر، الدارقيي، ناله الإرسال، ءاك4 _،، حدبث، ومو ، ٧٨٨واليهأني 
اسصز،

(،٢٥برنم)٣•ص٧٩٤ الرفيق في الثركة باب الشركة، كاب في اخرحه )٤( 
كابفي داود وابر (، ١٥•)١ عبد في له شركا أعتق من باب الأيمان، في لم وم

امحقمن باب انمق، في ماجة وابن (، ٣٩٤)• ينعي لا انه روى فيمن باب الخق 
(.٢٥٢٨)مد فى له شركا 

اكراجم.طحق انفلر )٦( التراجم- يض انغر ره< 
التراحم.يض انظر )٧( 
برقمالمال رأس غير على الشركة في باب البيؤع، كاب في داود أبر احرجه )٨( 

مختمراه. أبيهء من يمع لم ميدة أبا فإن مقطع، اروهو المدري؛ قال (، ٣٣٨٨)
أبيه،من مع يلم ييدة أبا أن على متفقون والأئمة ، ٥٣ه/للمنن.رى داود أبي منن 

ابنقال الحديث، صعق يوجب لا الانقطاع هذا لكن ، ٦ ١ / ١ ٤ ل لكما ١ تهذيب ظر نا 
أحاديثهأن إلا أبيه من يمع لم ؤإن عبيدة ®وأبو ؛ U٣٤٢/ الباري فتح في هءئ رحب 

ألمدينيابن ناله أبيه، بحديث العارفين الثقات بيته أهل عن تلقاها صحيحة عنه 
.٥٤٤ا/ رحب لابن . العل1 شرح أيضأ وانظر وغترْاأا 



الثوريسفسان مذيب ني صحيحة الأمدان اثركة الخعوابي:لأ، قال 
محتجل،بن أحمد به احتج وند لهم، حجة الحديث وعدا الرأي، وأصحاب 

الأدان«١ى.ثركة وابن، 
إذاأئه الراد م، غيرها، أو الأبدان ثركة عن الكلام الغرض وليس 

وعرالشركة، مشروعية أصل بون على دليل ، i-U-Uالشركة أنواع من نؤع بت 
الأحاديث.هذه من المراد 

ج-الإجماع:
نيهو إنما الإجماع وهذا الشركة، عقد مشروعية على العلماء أحمع 

.وتفاصلهاوأحكامها أنواعها بعض في حلاف بيتهم وغ وند الجملة، 
علىلمون المءأحمع ال٠قدميل٣، ندامة ابن ذللن، نفل وممن 

افثاء إن - نبينها منها، أنواع في احتلنوا ؤإنما الجملة، ني الشركة جواز 
ر١٠ت

لمالملماء من أحدأ فإن الإجماع ®وأمأ -ت الثانية التكملة - المجمؤع وفي 
•، جوازهارني يخالمه 

الشركةأن على أجمعرا ،: U'jlJaابن؛ JU'حجورآك ابن ونال 
الحتى ذلك يخلطا ثم صاحبه، أحرج *ا مثل واحد كل يخرج أن ت الصحيحة 

ه،نفمقام الأحر منهما واحو كل يقيم أن إلا جميعا، يتمرنا نم يتميز، 
جا5زة«ّ.والدنانير بالدراهم الشركة أن على وأجمعوا 

ضاكراحم.Juانظر ١( 
>.١١٤• المالمة المكب ٢. ط. ، ٦٨١-ا/الخطابي المتن، معالم ٢( 
اكراجم.ملحق انظر ٣( 
٠١٤١١٢مجر دار ، ١٢ط. 'ل ٩١٧المقدسي ندائ ابن اسي، ٤( 
النكر.دار ط. ، ٦٣؛ا/ المهيب شرح المجمؤع ٠( 
انءلرملصاكراجمر.٦( 
.التراجم طحق انظر ٧( 
.٠٥١٤٠٧الريان، دار ط. ه/بمها، حجر ابن الباري، فع ٨( 



ومماالجائزة، العهود من وأنها الشركة، عقد مشروعية تنضح وبهذا 
إذبعض؛ إلى يعفهم الناص يحتاج ما وكثيرأ وحلفا. ملفا الملمون يه تعامل 

الشركةعقد في فيجدون الأحر، عند ليس ما منهم واحل كل يد ني يكون نل 
ثرعه.كمال، على الحمد فله للحرج، ورفعا لهم توصعة 

فيهاوما المساهمة شركة أن بيان بقي ٌثروع، عقد الشركة أن بيان وبعد 
المشروعية،ص سق ما تحن، ندحل ثرعا، شركة هي الأسهم في الاشتراك من 

يلي!كما مختمر بشكل الشرعية الشركة حقيقة بيان من بد لا ولذللث، 

تحتهاالمساهمة شركة لحول ووجه الشركة عريقا ته 
التعريف،هدا أن سنجد ، الفقهاء عند هى حيث من الشركة عرفنا إدا 

التالي;النحو على المساهمة ثركة على ينهلبق 

Iأنها الأحناف عند السركاة، ميف ت٠ 

،■دالربح"ل المال رأس في المتثاركن ين عقد عن ااعارْ 

ههتيأاتماممة عند اتشركة تميف ما أ٠ 
ببدنهأو ماله ني يتصرف، أن في حثه لما المتشاركين مجن واحد كل ®إذن 

أنفسهجاهأآ،,تصرفهما مع ولصاحبه له 

هيأهناممركات امماضية عند ما أ٠ 

اكثوع"أم•جهة علمح، فأكثر لألمن الم، "نوت 
المحناباة،عند اتشركات و٠ 

تصرفأو استحقاق في الاجتماع هي 

>.١٣٩٩الفكر، دار ط. ، ٣٦٤/٣ض ابن المءتار، رد )١( 
،;.١٤ ١٦العالمة، الكتب، دار ، ٦ ما/٤ ب، الحهلحلل، مختمر لشرح الجلل مواهب ، ٢١
,٦١٢؛ا/النووي المهذ,مب،، شرح المجمؤع ، ٣١

ايننمائب/ه-ل.اوغنى،)؛(



مامنها، الراجح وتقرير الشركة، تعريفات مناقشة هنا المراد وليس 
أندلك وجه المشروعة. الشركة عن تخرج لا المساهمة سركة أن ييان المراد 
فأكثراثنين بين عقد عن عبارة فهي التعريفات، هده على منهلبقة المساهمة شركة 

الإدارةذمجالس تصرف، أو استحقاق ني اجتماع وهي والريح، المال رأس في 
الإدارةومجلس المال، رأس تكوين في يساهمون همون والمسا بالعمل، يقوم 

وسيأتيوالعمل، الخال رأس في شاركوا فهم الساهمين، من أعضاؤه كان إن 
اششاء إن . يعد فيما المسألة يرد0 تحرير 

وجهةتختلف فد لكن الشرعية، الشركة مضمون عن تخرج فلا كل وعلى 
المختلفة.الشركة عقود على تنزيلها فى النفلر 

شركةنمثل فهي بها الاشتراك وكيفية الأسهم، حمقة إلى بالنظر أما 
وهواعتباري شخص من والعمل المساهمين، جهة من فاّل الضارية؛ 

الشركة.

عادةيكون مالها في رروانمل فيقول• الخفيف علي الشيخ ذهب هذا إلى 
هذهفي الغراض نيل من تعذ فهي ولذلك نيها، الأموال أراب لغير 

ومفارية،عنان أو يحته، عنان سركه أنها إلى المرزوقي - ئ لهب ييتما 
المحرمةوالشروط الربا من الخالية المساهمة ءوسرتة ؛ الصدد هدا في ؤيقول 

بحته،عنان ثركة إما وهي العنان، شركة نواعد عليها وتنْلبق شرعا، جانز 
ومضاربهءر؛،.عنان ؤإما 

.الماننة نى ذك تحرير وسيأتي 

الرسالة.ءالْ عن ١ »_A١ انظر )١( 
نيالمرزوقي د. نمله، ، ٩٦ص الخفيف علي الشيخ الإسلامي، الفقه غي الشركامحت، )٢( 

.٣١ص• الماصة شركة 
حقيقي.لا مجازي مونثآ والشركة المدر في هكل.1 )٣( 
صبمبمآّالمرزوقي د.ال_اسة، شركة )٤( 
الرسالة.،محذ. من ١ ص٨١ انظر )٥( 

١٧



شركةأسهم ئي الاشزاك بجواز القاتل الأول لأقول الأول الألل ،ناقشة ٠
الأصل:ني الماصة 

صحةيمنع الذي الثاني للقول الأول الدليل يعينها هي الدليل هذا متاننة - أ 
منانثته.مم أب هناك وهو المساهمة، مركة 

عنانأو مقاربة هي هل الساهمة، لثركة الفقهي التكييف ني النفلر بقي - ب، 
اغشاء إن - ذلك في الصعحح وبيان كادهما؟ أو 

مختصر:بشكل والمضاربة العنان شركة معنى بيان من بد فلا وعليه 
انمان:ركة ش- 

والربحيابيانهما فيهما يعملا أن على بماليهما، ن رجال يشترك أن هي 
بينهما

تالمضارة ركت شّ 

الربممن , حما ما أن على نبه، له ينجر آحر إلى ماله رجل يدفع أن 
ةيشترطا ما حسب بينهما 

حشهم همة لما ا ص تكطن , شمك^ لماح٠حس ا يشح لنص ا هدأ عد يو 

ِش:ى لها الشرعية الشركة نوع تعيين 
تالساهمة شركة ورة صّ 

غيرهم،به لهم ليتجر مالأ ينعوا اهمون ميوحد المساهمة مركة في 
فقط.مالأ دفعوا شركاء قهم فيهم إشكال لا وهرلأء 

القاتمونوهم الإدارة أعضاء — المساهمة مركة في أي — وفيها 
فقطلهم الشركاء عن وكلاء أو وعمل، مال محنهم شركاء هم هل لكن بالعمل، 

معلوم؟.أحن 
بكونأن يجب، الإدارة مجالس إن : نلتارافإن المرزوقي: الدكتور يقول 

كانت،الربح من نسبة مكافأته ويأحذ حولي، الالنغل١م شرط هو كما اهما ع

.١٣٢ايننمائv/انمي، )٢(  Arrfvدائ آن الغي، 

١١٨



مننصيب مقابل ني بالعمل مستكمل الإدارة مجلس لأن ومضاربه؛ عنانا 
نذلكاحدهما صاحب وبدن مالأن اشترك ؤإن المغنى! نى حاء الربم، 

ماهمايكون ولا محكاناة أو أجرة ياحد الإدارة مجلس إن ! نلناؤإن 
جمحعن بالوكالة يعمل حينثذ الإدارة مجلي لأن بحته؛ عنان شركة تكون 

حائزة«لآ،.بالأجر والوكالأ الشركاء، 
يلي؛كما التقرير هذا •ع ومانف المسالة، المرزوني الدكتور زر هكذا 

الصورةفهذه وعاملا اهما مالإدارة مجلس كان إذا الأولى انمور؛ ني 
تجعشركة أنها الصورة هذه قي والصواب أحدهما، صاحب ويدن مالأن فيها 
الإنصاف!صاحب، هال، والمضاربة، العنان شركة بين 

المالين،ني أحدهما من العمل أن على اشتركا فإن التلخيص! ني *ونال، 
أ.وءمار؛ةاال عتانآ ؤيكون صح 

افهذات أحدهما صاحب، وبدن مالأن اشترك إذا فتما ندامة ابن وقال، 
صءحار؛أ.وهو ومجضاربة، شركة يجمع 

أنحسثا نمن ومقاربة، شركة تجع الشركة *هذه ! الزركشي وقال، 
يعملأحدهما أن حينا ومن العنان، شركة تشيه المال،! يجع منهما واحد كل 
ُماربةلآ،•م، الرح• من جزء هم، محاب ُال هما 

الزركشيهذا أوضح وقد والمضاربة، الحنان بين تجمع صورة هي إذأ 
التلخيصوصاحب قدامة وابن هو واختاره السابق، كلامه في الإيضاح غاية 

تجعشركة لأنها المعنى؛ حيث من ثوي ُلاهر قول وهو سما، كما والشارح 

.١٣٤اينقوا0يم المش، )؛(
*م.المرزوفىص'د. او—اهمت، نركت)٢( 
اه. ٤٠٦العربي، التراث إحياء دار حل. . ٤ ٠ ه/٨ المرداري الإنصاف،، )٣( 
اظ.دضاكراجم.)ْ(. ١٣٤/٧تيامن ابن اسي، )؛(
ه.١ ٤ ١ ٠ ، ١ ط ،  ٠١٣ ؛/ الخرني ض صر الزركثي شرح )٦( 

١١٩



واحد،جانب من العمل لوحول والمضارة المالين، لوحول العنان معنى بين 
٠ومقاربة عنان شركه فأصبحت 

ومننمهل، العمل منه الإدارة مجالس كان إذا الثانية الصورة ني أما 
التعميم.من إليه ذهب فيما المرزوقي الدكتور أوافق فلغ المال، المساهمين 
ستحمهما لصرفح بهما يعمل طريقتان توحد الشركاُت، نفنام في أنه ت ذللث، 

كماحكم الطريقتين من واحدة ولكل عملهم؛ نظير الإدارة مجلس أعضاء 

ويبينبالملكغأة، مي يإدارته نظير أجرأ يممانحى الإدارة مجلس نعفر 
الإدارة.يجش أعفاء مكافأة تحديد طريقة الشركة نظام 

الطرقبإحدى المكافاة هذه وتحدد 

إلىيودى الجلسات، عن حضور بدل أو تح، نابراتب تعيين الأولى• 
.حاترهاأو الشركة أرباح إلى نظر دون العضو 

الإدارة،لمجلس المالية الأرباح من معينة ية نتخصيص هي والثانية! 
الأرباح.ونيادة الشركة إدارة بحن الأعضاء يهتم حتى 

معالا،.الاشين باظريقتين الكافأة تكون أن والثالثة: 
أنيصح الإدارة مجلس أعضاء مكاناه تحديد كيفية من الأول النؤع غفي 

الماللأن عنان؛ شركة نهي الشركاء، عن عملهم نغلير معلوم، أجر إنه نقول،؛ 
مقابلأجرأ يكون الإدارة مجلس أعضاء يعهر وما الشركاء، جميع من والعمل 
وحينئدالشركاء، مجمؤع اماحرهم والذي تماما، والأجير كالوظف، عملهم 

جرة.بأ وكيلا نجعله أن بحاجة تا فل
فهيالإدارة، مجلس أعضاء مكافاة تحدياو كيفية من الثانية! الصورة أما 

يةنولهم بالمال، يعملون لإدارة ا مجلس أعضاء لأن واضحة؛ مضاربة صورة 
الضاربة.عي وهذه الربح، من معلومة 

ءسهآا.طه كمال محمعلنى د. الأموال، شركات ]١( 

١٢٠



لهيكون بحيث الطر المكافأة حددت إذا وهي الثالئت الصورة وأما 
راتباأو  Izjljأجرآ بمر هذا ومع اكانية، الصورة في كما الربح من معلوم جزء 

قدروتخصيص المضاربة بين تجمع صورة فهيئ الأور، الصورة في كما معلوما 
.المفاريه يبطل مما وهو المال، من معين 

دراهمء.فضل الشركاء محن لأحد يجعل أن يجوز 'ولا ؛ الخرني نال 
أحدهمايئترمحل الذي القراض على 'روأجمعوا ؛ المنذر ابن نال 

معلومة،دراهم ه لتفكلاهما أو 
القهماء إن — الحكم يكمل الممميل وبهيا 

م!لآكتدآي بمآهلآب"ستذلآظا ممغ هغ ا؛محمحوا ثدثة ا* 
هءتئ\قمصج 

علىيدل شرعا، مفروض بالعمود والوفاء العقود، في أصل التراضي أن 
وقوله١[، ]المائدة; ألثقوده _ت تعالى - كقوله الشرعية، الأصول ذللئ، 

[؛؛،.٢٩: ٠٧١]نفؤإ4 ويق عن ءثذنْ أن عار ن- 
ماالاتفاق، بعد وملزم جائز فهو الشرومل من الملون عليه تعارفه ما ثم 

والملحشروتلهم، عند ®الملمون نال.I كما ، ١^٠٤مقتضى يخالفؤ لم 
وقولهحلألألأى، >م أو حراما أحل صلحا إلا الملمين، بين جائز 

حرا4ا،لأ"،.احل أو حلالا حرم ثرظ إلا ثروؤلهم على *الملمون 

التراجم.يض انظر )٢( التراجم. ملحق انفلر )١( 
.الثناب الكتِه ة مؤّط. ، ١١١ص المذر لاين الإحاع ( ٣) 

الغامحلد. الشركات، في نقله ، ٢ ' »_A للخالصي واللام، المائة سيل الإسلام )٤( 
.١٥٨آ/

،٤ ٤ المرة اجر بابه الإجارة، كتاب، في الجزم يمينة معلقا البخاري أحرجه )٥( 
حديث،وهو ، XU/rرالدارممي ، TTX/Xواحمد ^ا^لأإ والمهقي ؟/ا،؛، والحاكم 

ٍيرته.بمجمؤع التحسين يحتمل 
فيه اض ر*ول عن ذكر ما باب، الأحكام، كتاب، ني ١لترطي اللففل بهيا أحرجه )٦( 

المالحئي باب، الأنفية، كتاب، ني داود وأبو (، ١٣٥٢)يرمم الناس بتن الملح 



مشروطوذللئ، المسامة، شركة جواز على تدل الشرعية الأصول فهذه 
،•الربارمن بمتلرها 

الدللتاممة .* 
يلي:كما وهي عدة،ناتشات، عله وردت 

يحددلم لكنه الربا، من تخلو أن لجوازها شرط الدليل هدا صاحب ن أ —
.فيها ررا0 الذي المحرم الربا 

قيمة،وللمهم اللمند يقول؛ نهو نيات، بالالتعامل جواز كلامه اهر ظ -
كماالربا من وهي ، يشاءا وبما شاء متى يبدلهما أن حاملهما بتهلح 
-نأتي•

الساهمتل'ُأ،.شركة على الشرعية القواعد انملباق كيفية يبين لم 
أوجهالة، توجد كأن الربا، غير الحرمة الأحرى للأسباب يتعرض لم 

فامدة١شروط أو غرر، 
الناتشة؛هد0 عر لجوابر ا— 

يقدحلا هذا أن إلا صحيحة، الباحثين يعص ذكرها التي الإيراداُ—، هن"ْ 
التيهذه ألتنا جملأن والقواعد؛ النصوصرإ مجن ذكر بما الاستدلال صحة في 

؛عفيالساهمة، شركة في الشركة عقد مشروعية أصل في هي إنما فيها نتكلم 
محيتاقشهذا لأن ممنوعة؛ أو محرمة تجعلها صفات من عليها يْلرأ عما النْلر 

عليه.اكبيه سق كما التالية العلالب ني 
صحةيمع من الناس ص إذ المقد؛ هذا مشروعية أصل على هتا فالكلام 

،٧٩٨ز الشرط باب واو؛هقيفيىاباب، (، ٣٥٩٤^) ١٩؛/
ايق.ايالحديث نواهد وهومحن (، ٢٣٥٣)الملح باب الأحكام، كتاب قي ماحه وابن 

الشركات!ني الغاط د. نقله، ، ٢ * _A الخالصي واللام، عادة السل الإسلام )١( 

الخياط.د. نقله، الخالمي للشيخ والكلام ، ١٦٧، ١٦٦آ/ا/ها، الخياط الشركات!، )٢( 
.١٦٧، ١٦٦، ١٥٨٨الخياط الشركات، )٣( 
م،ا"ا'ا•المّندتي د• الماصة، مِن )٤( 
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بينوالخلط شرعا، المحدورة والشروط الربا عن حاليا كان ولو العقد، هدا 
يصح.لا المسألتين هاتين 

قالالتحريم، على دليل يقم لم ما الإباحة، والشروط العقرد في الأصل 
منالناس على يحرم لا أنه هدا في "والأصل ؛ تيميةابن الإسلام ثيح 

الكما تحريمه، على والسنة الكتاب، دل، ما إلا إليها يحتاجون التي المعاملأيث، 
علىوالسنة الآكتاب دل1 مجا إلا اغ إلى بها يتقربون التي العبادان، من لهم يشئ 

اغ،ذمهم الدين بخلافح الله، حرمه ما والحرام افه، شرعه ما الدين إذ شرعه، 
،الهلانا ّبه ينرل لم ما به وأثركوا القه، يحرمه لم ما افه دين من حرموا حيث 

محاالحلال، نجعل لأن وفقنا اللهم الله، يه يأذن لم ما الدين محن لهم وشرعوا 
ثرءتها١ما والدين حرمته، ما والحرام حللته، 

أنأيضا! القاعدة افإن بالشروط; يتعلق فيما أحر موضع في ٠^^٠ ونال، 
فان. . . حلاقه. على الدليل دل ما إلا واللزوم، الصحة الشروط في الأصل 
ولكنوالنكث،، الغدر وذم والعهود، بالعقود الوفاء على دلا ند والسنة الكتاب 

مخالفاالمشروط كان فإذا وشرطه، الأو4 لكتاب مخالفا المشروط يكن لم إذا 
الشرط؛اطلأ«لم.كان وشرطه افه لكتاب 

الحقودفي الأصل أن على الفقهاء جمهور ررإن ه! ، ^ ٣٢٥١اابن وقال 
الصحيح،هو القول، وهذا عنه، نهى أو الشارع أبطاله ما إلا الصحة والشروط 

ماإلا حرام لا أنه ومعلوم والتأثيم، بالتحريم حكم ببطلانها الحكم فإن 
فاءلهالْ،.به ورسوله اممه أنم ما إلا تأثيم ولا ورسوله، اممه حرمه 

شركةفي الإسهام حكم في به لث، نتمفنحن الأصل، هو هذا كان فإذا 

اكرامءملحق انظر )١( 
.٣٨٦/YAيب ابن الإ،سلأم شخ فتاوى مجموع )٢( 
.٣٤٧^٦إ٦^Tإ تيميث ابن الإسلام شخ ناري مجموع )٣( 
.٣٤٤; ١١٢^ابن الونمن، إعلام )٥( الراجم. ملحق انظر )٤( 
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الجواز،الحديثة المعاملة هده فى الأصل وأن بموجبه، ونقول اهمة، الم
الشرعية.الموصى من أي مع تعارض فيها دلس 

الدليل:هدا مناتثة ؛؛:- 
والشرومحلالعقود في الأصل أن القاعدة! بأن الدليل هدا يناقش أن يمكن 

المساهمةوشركة محرما، تتضمن أو الشريعة، أحكام مع تتعارض لم ما الحل، 
محرمة.فتكون النصوص، يخالفؤ ما تنقمن 

:هده عن لجواب ا- 
فعليهالمعاملات، في الجواز أصل مغ من بأن ذللت، عن يجاب أن ويمكن 

بالصحة؛الحقد هذا على الحكم وبين الموص، بين الممارض وجه يبين أن 
بينالعارض على يدل بما يأتوا لم وهم الجواز، وهو الأصل على سقى 

المحرمين.أدلة مناقشة فى ميأش كما والموصى العقل.، هذ.ا 
ص،؛'ص 

تقليمفيها بل الركة، عقد مقتضى يتثافى ما الماهمة محركة فى لمن 
الإسلامية.الشريعة في المعاملأت، فقه مقاصد من وهو ،، لالحرجأورغ وتيسير 

ثقووا٠ 

ذلائإعلى وبناء وجوم' عدة من المنروعة الشركة تخالف، الشركة هد0 أن 
،البهاني الشخ ذلل؛، إلى ذهن، مشروعة عير فائدة شركة بأنها عليها حكمرا 

عباو0عيي ود* 

ايثدوُمحة**يعدج \،ئتاذذبدآ ؛ذ، ق٠ 
،،>همحبمؤ.

بدلا شرعا والعقد فأكثر، شخصين بين عقدآ ليت، اهمة المشركة أن 
والقبول.الإيجاب حلال من فاكثر بتن يكون أن 

.٦٦ص ج٢، ، ع؟ داغي، القرْ الدين محني علي ئ- الفقهي، المجمع مجلة )١( 
آا/آا-االخامل د. سو\م£\تا المها;يصأ"ال، الللامالأذممادىفيالإّلأم، )٢( 
/\\ص.الأور، اللعة الاعتصام، دار مل. ،  ١٩، الشرعيةالعقود )٣( 
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يطلأنهإعرفنا — والقبول الإيجاب أي — منهما اهمة المشّركة حلت فلما 
علىواحد طرف يوافق أن اّهمة شركة فى يحصل ما وحقيقة ا ذلك من 

بذلكفيصح عليه، يول صك طريق عن ا الشركة نفنام في المبينة الشروط 
العملأجريا طرفان فيه يوحد لم أنه واصح وهذا شريكا، 

الدليل:هذا نائشة ٠4 
ير:بما الأول الدليل بماض 
فالمومسونواصح، بشكل والقبول الإيجاب صورة فيها المساهمة شركة 

صدرالدين الوانع ر فهم الاس، على وْلرحوها الشركة نكرة بينوا الدين هم 
معنىيحقق ما الاكتئاب إلى الناس ين الموّدعوة نمي الإيجاب، منهم 

يحققما أمهمها ومراء الشركة صكوك على الخماهمين تونيع ور الإيجاب، 
القبول.

الأموال،شركات وانع ر النغلر نمعن *وحنن الخباهل؛ الدكتور يقول 
آحرفدعا أولا، شخص ذهن ر بت، الشركة تأسيس أن نجد اهمة الموثركة 

الشركة،اميى إلى دعا ممن الإيجاب فكان معه، الاشتراك إلى آحرين أو 
الشركةنأميس ينم ويخلك لدعوته، استجابوا الأين الأحرين من والقبول 
ونول®؛بإيجاب 

طريقعن الشركة ر المساهمة عند كتابة ونع والقبول الإيجاب وهذا 
الأو اللفظ، من فيه بد لا والقبول الإيجاب أن هدا على يرد ولا الأكتتاب. 

بليلزم، لا هدا نإن نبلت<، يقول والأحر ثاركتلثا نحو ممن، لفظ من فيه بد 
ؤإيرادته.انعقادْ على يدل ما بكل العقد يتم 

الألفانل،فيها أوجب من الناس من ءوالعقود؛ ؛ الإسلامثيخ نال 
العقودر المرمع جعلوا المدينة وأهل ذلك، ونحو والقبول الإيجاب وتعاقب 

نهوإجارة عدوه وما بح، نهو بيعا الناس ءدْ فما وعادتهم، الناص عرف إر 

.١٦٦م الخامل د. الشركات، . ص٤٣١المهاني الإسلام، ني الاثممادى الثلام )١( 
\.UA/Yالخامل د. الشركات، )٢( 
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الأسماءفإن واعدل، والسنة بالكتاب أشبه وهزا هبة، فهو هبة عدوه وما إجاره، 
كالصلاةفي حد له ما ومنها والقمر، كالشمس اللغة في حد له ما منها 

العرف،إر يرجع ل الترع، في ولا اللغة في لا حد له لتس ما ومنها والحج، 
بحدهالم الباب هذا ني والهبة والإحارة البيع اسم أن ومعلوم كالقبض، 

وعرفهم،الناص عادات وحِا ذلل؛، يتنؤع بل اللغة، في حد لها ولا الثاؤع، 
احارةالنهو اجارة ءدوْ وما هة، فهو هبن عدوه وما بع، فهو بيعا عدوه فما 

إلىاسعلرد ثم الإجارة، عفد عن ذلك من نحوأ وطه الميم ابن وذكر 
منلمظ بأي انعمدت المقمود عرفا إن المتعاقد^ أن ءوالتحميق فمال؛ غيرْ 

فانالعهود، لحمح شامل حكم وهدا مقصودهما، المتعاقدان به ، عرفالألفاظ 
بماالمقود تنعقد فكما مطالقة، ذكرها يل حدأ، المقود لألفاظ نحد لم الثاؤع 

منعليها يدل بما فانعقادها والتركية، والرومية الفارسية الألفاظ من عليها يدل 
جمهورنولر وهذا وغيره، النكاح بين فرق ولا وأحرى، أور العرمحة الألفاظ 
تشيخنا قال أحمد، مدهما فى القولين أحد وهو حنيفة، وأبى كمالك، العلماء 

اكولأال٢،.هذا على إلا تدل لا أحمد نصوص بل 

عمل.أو نول من عليها يدل ما بكل تنعقد العقود أن يظهر وبهذا 
نييكون أن يشترمحل ولا التراصي، ْع بمح والقبول الإيجاب فإن وأيفأ 

يبدأمم الأكتتاب، عن فيعلن المساهمة، شركة في يقع وهكدا واحد" ونتج 
حملةذلك كل يع أن يشترمحل ولا ، فشيثا شيثا المس-اهمين اشتراك وهو القبول 
واحد.ونتح قى لموصن وا المساهمين من واحدة 

أومتعاقب من هبة أو بيعا الناس عده مجا روكل ت الإسلام شيخ نال 
آ.والهيهءل اليع يه انعقد فعل أو نول من متراخ، 

القراعدفي هدا ص نحن كلام ول ، rio/r•تنمية ابن الإسلام شخ فتاوى مجموع )١( 
.١٢٧،١٢٦صالوراية 

Y/؛.القيم ابن المونمن، إعلام )٢( 
الماصمت.دار ط. البعلى الفقهية، الاختيارات )٣( 
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الصواب؛م ومحيا التراحي، مع حش ذلك جزز بل المورة، يشزط نلم 
عليه.يدل دليل إلى يحتاج ذلك اشترامحل لأن 

يمح،فلا ؤإلأ المجالس في يكون أن للشول يشترط أنه الفقهاء ذكر وقد 
دلتل•إلى يحتاج لأنه ذكريه؛ ما حلاف الراجح لكن 

بعدولو النكاح قي يصح اوعنه ،1 البركاتل ابر الدين مجد نال 
كانولو الكاح قي التبول يمح أنه رواية أحد الإمام وعن أي ،، 

،طالب أبو عنه رواما أحمد، الإمام عن صحيحة رواية وهذه المجلس، بعد 
البيع.وعقد الكاح عقد ين فرق ولا الدلل توافق ام وعي 

إنت يقال أن اؤيجوز ايقتت الاحمد رواية على معلقا الإسلام ثيح تال 
عنالقبول تراحي جاز غانا كان ؤإن موله، آعتر حاصرأ كان إن الأحر العاتي 

القضاءلأ؛،.ولاين في قفا كما المجلس، 
يحفرونلا امحمين المجمهور فإن اهمة، المشركة ش يحصل ما وهدا 

زمتآ.اكتابهم يستغرق بل يوم، أول من الأكتاب مجلس 
وصورةالمائع، المشترى كاتب، إذا هذا مثل أيما الفقهاء ذكر وقد 
لاJاغ.المشتري مكانية تشبه المسامة 

إنيراسله أو فكاتبه المجالس، عن خاب' كان أوإن الإقناع: ني قال 
صح،مل، المر بالغه فلما بكيا، داري فلأنا بعنا أو بعتلث،، 

الإيجاب،عن إعراصه على يدل لا المشتري غيبة مع التراحي لأن ونلالث، 
،.حاصرأ١٦كان لو U خلاف 

اكراحم.ملحق اننلر )١( 
المعارف،.كيأن ط. ل/\اه'ا، البركات أيي الدين لجد المحرر، )٢( 
مجر.دار ط. •:ا/ه'ل، الكر الشرح مع الإuف )٣( 
ومر، ٢٥٩ا/مملح ابن الدين شص المحرر، مشكل عالي نية الوالغواتت. النكت، )٤( 

المحرر.حاشية زي مطوع 
اع.٤١٨عجر، دار ط. آ/م\ه، الحجاري موص الدين شرف الإتتاع، )٥( 
٤اُ. ٠٣الكتب،، ،  ١iA/rالبهوتي كثاف!لتناع، )٦( 

١٢٧



الدليلالأحفل أنه إلا الفقهاء، أكثر كلام ظاهر يخالف كان ؤإن وهدا 
المعاملاتلأن النظر؛ جهة من أصح وهو يالمغ، دليل يأت لم أنه ذلك، والنغلر؛ 
أنكما للناس، توصعة القول هدا وفي لحاجاتهم، ونقاء للناس تسهيلا شرعت 

لحاجاتينعا العقود اث نّؤع ونل الناس، على وحرجا تضييقا الأحر القول ني 
مافكل مشروعة، يهلريق أغراضهم على الناس لحصول ومحيله ولتكون الناس، 
مشروعيةمن الحكمة يناغي مما فهر صحيح دلل غير من الل هذا يميهم، 

المعنى.هدا في كيرأ كلاما العلماء من والمحققون الفقهاء ذكر وقد العقود، 
وقت،؛كل في قاتم الإيجاب، إن السألة: أصل في يقال أن يمكن ثم 

طريقعن للأكتتاب، ين المومحيعوم هو الماهمة محركة في الإيجاب، لأن 
يريدفعندما لها، المساهم محراء عند موجودة وهي اهمة، للملمهد<ه ١ المكول 

بكلينعقد الإيجاب، أن ومحيق الكتابة. حلال من إيجاب، يوجد الثراء اهم الم
السهم.مشتري من نم فقل. القبول أما عليه، يدل ما 

باللفغل.عقدأ المساهمة محركة عقد كان إذا هدا 
بالمعاظاة،الفقهاء عنه يعبر ما أو بالفعل، عقد هو يقال؛ أن ويمكن 

بصحةوالقول بالفعل، أو القبول( )الإيجاب،، باللفغل تنعقد أن يمكن فالحقود 
حنيفةأبا أن إلا ٢، _ر وأحما، ومحالالن،أ ، حنيفة؛ أبى محيهب، هو بالمعاطاة العقد 
ذلكؤمنع ممن فهو الشافعي وأما الأشياء، من ؛المحقرات ذللث، يقيد 

الأحرى:الثلاثة اJاJام، مع والدليل 

ادعا1ْاةايصحان اتقول دتة أ٠ 

القبضفي كما العرف،، إلى فيه فيرجع كيفبه، يبين ولم البيع أحل اف إن - ١ 

والدرهم"ااه، الحلبي، البابي ممعلغى مكتبة . ءلّ iWw/oالهمام ابن القدير، فتح )١( 
>.١٢٩٩الفكر، دار ط. ، ١ ١ أ/ ٠،^ ابن المختار، 

\.T/"Xالحطاب اش عبد أبو الجليل، مواهب، )٢( 
U/1.ندامة ابن الخي، )٣( 
المهيب،ثرح والمجموع ه، ١٣٩٩المعرفة، دار . طّ، ١٣٢/١الغزالي الوجيز، )٤( 

بم/آا"ا.الودتم، 
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المسلمونزال ما إذ الماطاة؛ صحة على دل والمرق والأحرار- 
Jالمعاطاةوأسواقهم بيوعهم في يتعاملون 

بالبيعمعاملاتهم كثرة مع ه أصحابه عن ولا ه المي عن ينقل لم - ٢ 
نقلاإلينا لنقل ذلك اسعمالوا ولو والقبول، الإيجاب امتعمال والشراء 

ءعروناُلى.ظا٠رأ 
أكثرو3كات ذلك، لشق او؛ع عقد في شرطا والقبول الإيجاب كان لو - ٣ 

فامدةالمين المعقود 

علىيدل والتعاطي الراضي، على الدلالة والقبول الإيجاب من المغمود - ٤ 
مقامهما١فيقوم الراضي 

ضعيفا،المساهمة شركة مشروعية يعدم للقائلين الأول الدليل يكون وبهذا 
سيق.كم|ا طريقه من بأكر عليه والرد يشته منا ؤيمكن 

بمهذثمئ،٥^^ ؛؛■،^ ٠١ 
بالإرادةالتمرن، ضروب مجن ضرب المساهمة شركة في الالتزام أن 

لأنهشرعا؛ باطل الواحدة بالإرادة الشركة وعقد بجائزة، كالوعد المنفردة، 
ا،المتزموزأ تعدد مهما واحد حاسبح من مالي مئرؤع في ؛الساهمة الزام 

المنفردةبإرادته ماهمّا فيكون الأسهم في يكتتب، فالماهم 
الدليل:هدا ناقشة مه 

لقدالمحيح القمري عن بعبد نول بأنه دليلهم ينافس أن يمكن 
جهتانأو طرفان فيها المساهمة شركة لأن ذللثظ؛ يوضح ما محبي وفيما الشركة، 

أوالمشاركون الثاني ه والْنرفالمؤسسون، الأول الطرف، نماما، منفصلتان 

٨.٩، ، U/nوالمش ا-/*أا، الجلل مواهب، )١( 
.المدرينانظر )٣( انفلرالممدر؛نالماتي. )٢( 
المصدصالماقين.انظر )٤( 
.١٦٣، r١٦٢/الخاٍل د. والنركاّت،، ، اJهانيص٥٣١الفلامالأضادىفىالإّلأم، )٥( 
٠٣٢١ص المرزوتي • د الماهمة، وشركة ، ١ ٩ ، ١  ٨٠٠٣عيده عسى ٠ د الشرعية، العقود )٦( 
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عنتصدر قوليه تصرفات وهى الشرعية، الممبمرفات من تصرف الملك وتنمية 
عنهاتصدر رئة عتبا ا شحصبة المساهمة لشركة اعنبرت وقد الشحصن، 
شحءسودون الشريك، يدن دون المتصرف هو وحده المال فيكون التصرفات، 

فالمتصرفللشركة، الإسلام لظرة مخالف وهذا التصرف، حق يملك، متصرف 
أحدأيستاحر أن ولا التصرف، فى يوكل أن له يجوز ولا الشريك، هو فيها 

الشركة،أعمال ني يأنمهم الشركاء يقوم أن يتعين بل الشركة، بأعمال ليقوم 
الوص أموالهم، عن لكل ص ل الشركاء، عن وكتلا بمض لا الإدارة ومجلس 

أساب:لثلاثة التركة ني الصرف بمالك 

المساهمللشريك يجوز ولا اهمين، المعن بوكالة يتصرف أنه أولها• 
يتشاركمن يوكل أن يجوز فلا ذاته، على وقت الشركة لأن عنه؛ يوكل أن 

محه.

يجوزفلا الشركاء، عن لا الأموال، عن موكل الإدارة مجلس أن ثانيها• 
عنهم.التصرف له 

وشريكيدن، شركاء وليسوا نقتل، أموال شركاء المساهمين أن ت ثالثها 
فإنهذا وعلى التوكل، يملك، فلا اّل، في التصرف يمللث، لا اّل 

يعتبرنمها للأسباب، الختدب المدير تصرف ومثله الإدارة، مجلس تصرف 
طلالا،.يا 

الدليل:هدا تانشة •* 

نقاط:ثلاث في دليلهم تلخيص بكن 

،.مكلفغير من تمرق أنه — ١ 

٠المعنوية الشخصية شرعية عدم — ٢ 

•بالعمل يقوم لمن استئجاره أو الثريلث،، توكيل جواز عدم - ٣ 

١٦٥، الخاطص٤٦١د. رالثركات،، المهازه؛، اكلامالأضادىفيالإا>؛م، )١( 
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الأول:الأم ص -الجراب 
وليسالشركاء، هم المساهمة شركة في المتصرف أن بيان مرارأ مبق 

حقيقةفالمتحرف مقبول، غير هذا بل والمال، المعنوية بالشخصية خاصا 
هؤلاءلمجمؤع فيها، مساهمين شركاء مع الشركة هدم بتأسيس ناموا أشخاص 
مجلسفي أعضاء كانوا إن هم بأنفالشركة، بأعمال المتصرفون هم الشركاء 
استئجارا.أو وكالة، بغيرهم أو الإدارة، 

المساهمة.ألشركة حقيقة عن بعيد المال هو المتصرف، أن والقول 

فهمالتصرف، أهلية لهم سبق، ما وح._، الشركة يديرون الدين وهؤلاء 
■علبها غار لا صحيحة، وثراوهم وبيعهم فتمرفاتهم المكلفين، من 

•اكاني الأُر عن لجواب ا~ 
مابلغي ولا يطلها، لا المساهمة شركة في المعوية الشخصية اعتبار أن 

وعمل-مال من فيها 

فاندقيق؛ ولا صحيح، عير المعنوية الشخصية بهللأن أو ال بقوالقول 
الثخصةمعنى أن إلا بعينها، التسمية هذه يعرف لا كان ؤإن الإسلامي الفقه 

وجعلواالجهات لعض حقرقا أثبتوا فقد لمين، المفقهاء عند معروف المعنوية 
منفملة.ذمة لها 

مواردالمال فلجيتا المعنوية، للشخصية واصحة صورة المال بيت ف- 
هوعليه القائم نحم تماما، تقالة ممالية ذمة وله معروفة، وممارف تملة، م

أجرةالمال ييت، على وتجب، الإمام. ذمة عن تقلة مالمال بين، ذمة لتكن الإمام، 
حاجة.هناك كانت إذا المال بيتح على يقترض أن عليه وللقنم باعماله، يقوم من 

JJLi ،^معه،يمارم، أن أو المِال، بت من يقترض أن ان الإنتطيع ي
فيتقلة ممعنوية شخصية فهو وهكن.ا مرتهنا، المال بيسح يكون أن ويمكن 

.معاملاتها
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ماليةذمة فله واضح، بشكل المعنوية الشخصية يمثل يالوقف، وأيفا _
هوكان ؤإن الوقف، نافلر ذمة عن تخالف، وذمه والمصادر، الموارد في متقلة 
عليه.القائم 

عليه، يوقنأن فيمكن يملك، الذي الثخمى بمنزلة المجد يعل وكذللئ، 
*يوهب وأن 

قبل،من ومعروفه ثابتة تبدو المعنوية الشخصية فكرة فان ذلك، على بناء 
عليهابناء المساهمة ثركة تصحيح من محيور فلا 

الثالث،:الأم عن -الجواب، 
الأحكامعن وبعيد حقا، غريب، بالتحريم القانلين من الاعتراض وهذا 

لهيجوز لا الشريلئ، إن يقولوزت - المانعون أي - فهم للشركايث،. ذكرت، التي 
وهذاعنه، ليعمل أحدآ يتاجر ولا الشركة، بأعمال ليقوم عنه، أحدأ يوكل أن 

الهلرفينمن العمل كان سواء وكالة، فيها الشركة أن من الفقهاء قرره ما نقيص 
كالمضاربة.واحد ؤلرفط من أو العنان، كشركة 

واحدكل لأن والأuنة؛ الوكالة على منية العنان )اوشركة قدامة: ابن قال 
ومنوكاله، التصرفح في له وبإذنه أمنه، صاحبه إلى المال بدفع قام منهما 
التصرف<اأآ،.فى لصاحبه منهما واحد كل يأذن أن صحتها شروحل 

ذلك،،لمع الحقيقة في وجه فلا ،، محروقكثير ذللا، في الفقهاء وكلام 
عنبالزكالة إلا يتصرفج لم العامل لأن الوكالة؛ على مناها الشركة أن تقرر فقد 

نللأ،أ؟.بالتحريم القائلون مع أماس أي على أدري لا لكن شريكه، 

الخفيفعلي للشيخ الإسلامي الفقه ني الشركات، السوية: الشخصية في انفلر )١( 
ركائ،وث مآآ■؟، الرزناء للشيخ العامة، الإلتزام نتلرية إلى والمدخل ص؛آ، 

دار، ١ محل ١، ١ محرا المرمى إبراهيم لمحمد والقانون، الشريمة بين الأشخامحي 
العربية،النهقة دار حل. ،  ١٩٤١٢٥الجندي محمد د. البورصة، رمعاملامت، العاصمة، 
آ>أاه.

\.Y>\/Uقيامة ابن المغني، )٢( 
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ميما\٠

شرعا،الجاتزة العهود من نالشركة \ذشو؛أ.I يخالف دائمة الشركة كون إن 
معواسمرارما الشركاء، أحد من الفخ أو الجنون أو الحجر أو رالموُت، تطل 

،.يعتبر الحالاتر هذ0 مثل وجود 
الدليل:سا انشة م٠ 

إذبلزم؛ لا بما إلزام فهو السابق، دليلهم جنس من السائس دليلهم 
الشركةلقواعد مافض الشركة ودوام دائمة، المساهمة الشركة إن : قالوا

الشرعية.

.متقوضوهدا 

بلوضحها، أصل في الدائمة الشركات من المساهمة ثركة ت، ليفأولا: 
الشركةلإنهاء وجعلوا الانقضاء، ممكنة أنها على يدل ما مها ^١١نفس في 

وهومقتل، الاستدلال من الشق فهدا الشركة، حل كيفية تنظم وقوانين قواعد 
•دليلهم ؛إمقاط- وحلْ كفيل 

الشرعيةالقواعد ؤ يخالفومستمر يانم الشركة عقد وقؤع أن القول • ثانيا 
الوأنه الشركة، استمرار جواز من الفقهاء قرره ما مع يتفق ولا صحيح، غير 

الشركة.فيه تنهي ونت وصع يشترط 

الشركة،توقيت، يجوز هل : ناحتلفوا^ا، من أبعد إلى الفقهاء ذهب بل 
،-بجوز؟للا أد تتهي؛علْ ونت لها يجعل أن يمعك، 

يخالفؤلا مستمر بشكل الشركة عقد ونؤع أن واصحة، دلالة يعهلي وهن.ا 
عاليه،دليل لا حكما هذا إن أيضا: نقول أن تهليع ونالفقهاء، قرره ما 

د.الخامة، وثرئ ص•؛؛، المهاني الإسلام، ني الأنمادي النظام )١( 

الملمة،الكسؤ دار ط. ، Y'1/lخليل عر والخرشي ■Y/؛؛"؛، ئ؛لين ابن حاشا )٢( 
منتهىرثرح العالمية، الكتب، دار حل. ا/\آ"ّآ، مفالح ابن والمبيع، -، ٠١٤١٧

الفكر.دار ط. رالمحلى الفكر، دار أ/ا'أ"ا، الإرادات، 
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ذاتالشركات نتكرن الإسلامي، القنه أحكام من لشيء معارصتها وعدم 
ومشروعة.حائزة المباحة الأعمال 

العلماءبين فيها مختلف مجالات في الشركة أعمال كانت إذا أما 
بينفيها المختلف ائل المسائر شأن شأنها فهده ونحويا والتؤرق كالمرابحة، 

عندتجور ولا المعاملات، هده جوار يرى من عند المشاركة فتجور العلماء، 
٠ألة المحقيقة عن حاؤج أمر وهو ، تحريمها يرى مجن 

—Ithzi  ءكاكاق المطلب

امححرؤةالاممهاو دان اا،ثخمكات أسٌر 

أصلا،المحرمة الأعمال مزاولة لقصد أنشئت( التي الشركات بهذا وأعش 
ذللئ،.شابه وما الربا، أو الخنزير، لحم بيع أو الخمور، تمنح مثل 

حالفاأحدأ أحد ولم والقبح، التحريم واضح الشركات من النؤع وهدا 
تعالى.الله لشؤع مقالة تحليله ثي لأل يوحد؛ أظنه ولا تحريمه ني 

أولليهودي لم الممشاركة حكم سياق في ه قيامة ابن ذكر وقد 
أوالشركة بمال الخمر من أوالنصراني اليهودي أويبيعه يشتريه ما ®أل ت النصراني 
الوالمسلم للموكل، يقع الوكيل عقد لأن الضمان؛ وعليه .آ، فاّاويع الضاربة 

بالرباعامل أو ميتة به اشترى لو ما فأشبه والخنزير، الخمر على ملكه يثبت 

مالهحميع أن يعلم من مبايعة يجوز لا أنه الشافعي ، ااثيرازيلوذكر 

مالهاجميع أن يحلم الخمر أو الخنزير بح في تتمحض التي والشركة 
منمثايحة يجوز لا كان ؤإذا الحرام، هدا في متحمرة تجارتها لأن حرام؛ 

بمشاركته؟.فكيفا حرام ماله حميع أن يعلم 

التراحم.ملحق انظر )٢( . ١١١، U١١٠/ندامة ابن المني، )١( 
الهدبشرح المجموع )٣( 
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اثماامذا أدلة ٠
مج زلا أش ثتؤز يوأ ي  Ip:أون وكل، -: تعالى - فول - ١ 

طم^١ رربم>نا 5تي ين ئنة يئ«توث أ-إرام أ'لدك ولا؛محت ألثكت زلا أثدى ولا 
دتاومأسدرا أن أفرايّ أنسجد عي( مدوًكم آن زب شنئان عممهم ري ،أن«عاادرأ 

.هأيدا"-، ثديي أق إة اثأ وأقموأ وألتدزن ألأم عز هتاُ؛دأ ولا وأقثوئ أبز هل 
٢[.]ازئدة: 

الإثمعلى المعاون أكبر من الشركات من المؤع هذا في والمساهمة 
الكريمة.لأية ا بهدم محرم فهر والعدوان، 

اليهوديمشاركة عن ه اف رسول ُذهى نال؛ ء-هلاء عن روي ما - ٢ 
.٢١١المطلم«بيد رالبح المراء يكون أن إلا والمراتي، 

الريافى يقعون اليهود أن بب يالنهى أن محنه والشاهد 
يجلبجادا رجال إن ت عباس لابن ءانلت ت قال حمزة أبى عن - ٣ 

ولانصرانيا ولا يهوديا يشارك لا ت قال واJنصراتي اليهودي ليشارك ؤإنه الغنم 
يحل«رئ.لا والربا يربون لأنهم قال; لم؟ قات: قال: مجوسيا 

_،أعلم با - بمع لم الخلال تماب ، ١ ١ ٠ U/ المغز ر ذم0 يا الخلال رب )١( 
إستاده،عن للمحشف عليه الوقوف لي يتهيأ قلم ١كمثح كتب في إصنادْ عن بحثت وند 
منأصعق المرسلات ني ليس أنه أحمد الإمام واختار عطاء، مراسيل من وهو 

V/يعلى أبي للماصى العدة، انظر الحلل• في الخلال نقله والحس، عطاء مرملات 
رجبلأبن الترمدتم،، علل ثرح انظر • فقفي القطان معيد بن يحنى احتيار وهو ، ٩٢٠

.orr/\

الراحم.ملحق انظر )٣( ايننما،تيم>ا١. المش، )٢( 
التراحم.ملحق انفلر )٤( 
رالنصرانياليهودي مشاركة ياب، فى والأتضية، البيؤع كتاب، فى ثيية أبى ابن أحرجه )٥( 

منماله أكثر من مائعة كراعية باب، نى  ٣٣٠ه/واييهقى (، ١٩٩٨٠برقم)
عظاءأبى بن عمران حمزة أبى عن عشتم عن ممرر بن معيد طريق من كلأهما الربا 
حاويثآلم مله وأحرج صدوق، نهو ■عمتاء أبى ابن عمران إلا ثقامت، ورحاله يه، عنه 

تالكما التدليس كثير هشيما أن وعى علة، وللاثر ،  A١٣٥/ التهذيب، انظر واحدأ، 
عنا.عتعن وند  ٣١٣٨طبقاته نى صعد ابن 
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والمصرانياليهودي مشاركة عن ينهى ماس ابن أن الأثر هذا من يفهم 
شكلا الريا؟ في عمله ينحصر بمن سيقول فماذا ا بالربا يقعون أنهم بسبب 

٠وتحريما نهيا أشد سيكون 

للاحر،عمل هو الشريكين أحد من عمل أي أن تقتفى الشركة أن - ٤ 
أنولا والخنزير، كالخمر يالمحرمات وينتري ييع أن له يجوز لا والمسلم 

محرمةأعمال في المشاركة حوار عدم ذلك س وينج يراثي، 
فيبجدة السابع مؤتمره دورة ني الإسلامي الفقه مجمع نرار في وجاء 

لأ.آ\إ\\إإ'\1\يرطوو:
محرم،الأساسي غرصها شركات في الإسهام حرمة في حلاف *لا 
٢.بها،ال الماحرة أو المحرمات، إنتاج أو بالربا، كالتعامل 

1اتيكالخاك المطلب ظنت 

ااْشروئالامميال ذات ا/ثركان أسٌر 
أماهبا/حرام مماض أنها إلا الأم في 

فتكونالشركات، واقع في وحودأ الأكثر هو الشركات من النؤع هذا 
البنوكفي إيداع س بالحرام تتعامل لكنها حلألأ، أصلها في الشركة أعمال 

معاملةأو بفوائد، صمانات أحذ أو بفائدة، امتقراصى أو الفائدة، أحذ •ع 
كماالشركات هذه حكم فى الباحثون احتلم، وند ذلك،. ونحو فاسدة بعقود 

يرث

الأول،ثقول ا٠ 

إلاالماحة الأعمال في أعمالها أصل التي الشركات في الاشتراك أن 
•يجوز لا إءْلاء أو أحذأ الربوي بالقرض تعامل أنها 

١.U/• المش ني إل )ا(يىر 
.٧١ص١ ، ج١ ، ٧٤٠المنهي، المجمع عجلة  ٢٢)
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يجوزولا أوكثيرا، الربا كان قليلا مراب، هو ترابي شركة في والماهم 
الوكالة،عار باها الشركة أن ذلك بيان فل. ولو الربا قي ستمر أن الم للم

ببعضههو أريقوم به، شريكه يوكل أو بالعمل، بنفسه هو يقوم أن إما فالمصاهم 
أومراب ناكماهم المساهمة ثركة حملت، صورة أي وعلى ؛الباني، شريكه ؤيوكل 
•الخماية عن مندوحة وله صاهم، لما يرض لم لو إذ ، ؛ذلك، راصيا يرابي من موكل 

نجدةؤإليلث، الملم، أهل بين معرون، الوكالة على مبناها الشركة وكون 
■المذاهب قميء عاد سن سسرة 

تحدثثم ركنها، نذكر العقود، شركة القدير® ®نح في الهمامل١ا ابن ذكر 
قابلاالشركة عقد عليه المعقود التمرن، يكون أن • ٠وشروط" فقال؛ شرطها عن 

بينهما®مشتركا ؛التمرف، يتماد ما ليكون للوكالة؛ 

يكوناأن الشركة عاقدي صحة في ٠يشترط ازلكي; الحهلابل"آ، وقال 
امتلُاضم'ُ"■سمس 

ثلاثة:®وأركاُها الشركة: عن كلامه أثناء ني الشافعي الغزاليلْ، وقال 
واحدكل فان والتوكل، التوكيل أهلة إلا فيهما يشترط ولا اّقاوان، الأول: 

بإذنه®صاحبه ومجال نمه مال فى متصرف، 

كلشرف اينفد الخان: شركة عن كلامه في الحنبلي قيامة ابن وقال 
شريكه®نمب—، في والوكالة نميبه في المللثج بحكم فيهما، منهما واحد 

علىمثناها الشركة أن تبين الأربعة الأئمة محداهتح من نموص فهذه 

فيداود وأبر (، ١٢٠٦)برنم  ٤٦٨الربا اكل في حاء ما ياب، البيرع في واكرمدي 
باباكجاران، في  o-uوابن (، ٣٣٣٣)برثم ب\0 وموكك الربا ييآكل باب \ض 

 L(.٥١الذرشمات،)٣• باب النية في واكاتي (، ٢٢٧٧)، ٢٧٦٤; اكدفلفيار
الراحم.ملحق انئلر 
•النكر دار ط. ، ٥٨آ/المناع ؛اواتع م ومثاله ، ١٠٥أ/الهمام ابن المدير، ثع 

■^٦٦الحطاب الجلل، موام، )٤( التراجم. ملحق اننلر 

اللب.\ّ' دأ، ، ١٦٣٨اوتد-ي ندامة ابن الدين موفق الحع، 



كطوكالة أو اصالأ الشركاء جمع بها القائم يعتر الشركة أعمال وأن الوكالة، 
ض•

أسالهمني معهم ضر نبها شريك فكل ترابي الشركة كانت إذا إذأ 
أعلم.واش الربا، تحريم بأدلة الاستشهاد وصح الدليل نتم الربوية، 

•4••يأتدزن آلإف عد سام؛ ولأ ثألنثدئ ألإ عل ُؤدةماومأ نالي؛ نوله 
[xUl :;.]٢

نيوتقدم الربا، نهو الإثم، أعظم من الشركات، هده في الذي والإثم 
■الربا فب، الشركة مع الساهمين تعاون وجه الأول الدليل 

ؤإذافاجبوه، شيء عن نهيتكم "إذا هريرة؛ أبي حدث ض . موله 
اصتهلعتمءما فأتمروا بأمر أمرتكم 

الريا،لاسيما ؛الكلية، وتركه اجتنابه فالواجب.، . عته نهى شيء فكل 
ين،الحل هدا فمقتضى المساهمة، الشركانؤ في موجود والربا الكبائر، من فهو 

■الربامن، فيها لما فيها؛ المشاركة عن الهي، 

أنإلا والنمارى اليهود مشاركة عن ه اف رسول "نهى نال؛ عطاء عن 
٠لم المبيد والبيع الشراء يكون 

بالريايتعامل من كل مشاركة عن نهي فهو بالربارم، معامجلتهم الهي وعلة 
لاعالة.نظرا 

(،٧٢٨٨)برتم س الّك، بسنن الاقتداء ثاب الاعتصام، كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
وجربباب الج في والناني (، ١٣٣٧)يرتم . توتيره باب الفضائل، في ومسلم 
،٣/١. ^ ٥١رسول، صة ابلع باب المقيئ في ماجه وابن (، ٢٦١٩)١ ١ ٠ ه/ الحج 
مقاربة.بألفاظ ( ٢٥٠٨)حزيمة وابن وأجمد )١(، 

١.قوامة ان العي، )٣( تخريجه يق  ٢٢١

١٤٣



الدليل:هذا ماقشة ٠

به.الاحتجاج يملح لا مرسل حدث أنه 

ؤإنهالغنم يجلب جلأيا رحلا إن عباس: لابن ُنلت قال: حمزة أبي عن 
مجوساولا نصرانيا ولا يهوديا يشارك لا نال: والنصراني اليهودي ليشارك 

يحل«را،.لا والربا يربون، لأنهم قال: لم؟ نك: قال: 
لكلنصأد ص نهو يرامح،، من مشاركة جواز بعدم تمرح الأثر هذا فمي 

سأكا.م فى 

الدليل:هذا ئاتشة م* 

تخريجه.فى دلك، بيان ومبق صعيمؤ، حديثي أنه 

المصالحباناء وهي، بالمع القول على المترتبة المصالح إلى النغلر وهو 
٠الجواز على المترتبة 

.الربامقاصد من التخلص وهى المنصوصة، المصلحة ذلك، فمن 

مماالربا، ني تقع التي الشركامحت، مشاركة س لمين الممغ أن ذللا، ومن 
مشروعةءلر3ا إيجاد ومحاولة الربا، نثن. على المالية والبنوك المومات، يثحع 

نيالاستثمار عن لمين المامتناع يرون حين فإنهم الأموال، رزوص لأستثمار 
فتحذللا، نتائج من سيكون الإسلامية، الأموال رووس إلى بحاحة وهم الربا 
,المشري للأسثمار آحر باب 

أعمالهتقية على يحرصن مستثمر كل على المسالمين إثيال هذا يؤيد ومما 
بنوك.أو شركات كانت صراء الممنوعة، المعاملات شوائب من 

تخربسق )١( 



مه.•ه،ئ ٠

منالفقهاء وذكر ،. الءحرامأ غالب والحرام الحلال احتمع إذا أنه ناعية 
التصرففيحرم حلال بدراهم حرام درهم احتاإْل إذا أنه القاعدة هده فرؤع 

منحصرغير كان فان التمييز يمكن لم ؤإن تمييزه، أمكن إن بمتزْ حتى ا فيه
الكان فإن محصورأ كان ؤإن ينحصر، لا حرام البالي في احتالعل كاذا فعفو، 
احياطأوى.الحرام غلب بالحرام إلا الماج اسمممال إر يوصل 

احتلاطفي القاعدة هده يستعملون الفقهاء أن التمثيل هذا عن ويفهم 
.مسألتنا وهم، الحلال، بالدراهم الحرام الدرهم 

المصالح.حلب على •قدم أو أولى المفاسد درء أن قاعدة 
دفعقدم ومصالحة ية منتعارصت، إذا أنه على تدل القاعدة وهده 

رالمأموراات<لاعتنائه من أشد بالمنهياُتإ اكارع اعتناء لأن غالبا؛ المف.ة 
هذا،على الشركات، من المؤع هذا فى المساهمة الة متخرج أل ليمكن 

والعمودالربا هنا وهى المنهيات، بارتكاب الحاصلة ية المندرء فيقال 
ذللن،من فينتج الشركات، هاوْ على المترتية المصالح جلب من أولى النامية، 

الشركات.مجن الؤع هاJا مشروعية عدم 

*هذلأم؛نمآ..

فيمشاع ؛الربا المكوب المحرم المال أن وحار٠نا الشركات هذ0 إلى نظرنا إذا 
نمهلآأعئلى ولو حتى بالحرام ة متلببجعلها الشركة مال في الحرام وررشيؤع مالها 

.الحرام،؛؛، فيه ينتشر الذي الشركة مال ببقية مخلوطا ماله يغلل حيث، الربا، من 

فيالمثور "ا«أ؛ُ، العلمية، الكتب، دار ط. صه'ا، ليوش والفلائر، الأنباء )١( 
ه'؛اه.الكويتية، الأرتان، وزار؛ ٠ »ل ، ١ ٢ ٥ / ١ للزركثس التواعد، 

.١٢٠؛/الزركشي التواعد، م المثور )٢( 
،>.١٤١٤القلم، دار محل. ، ٢ ٠ صء 4 الزرتاء صحد أحد الثهح الفقهية، القواعد شرح )٣( 
الشخهماواهينلأاعب،جا،الإملامجي، النته مجمع مجلة )٤، 



امماتي.اثقوو ٠

نظامهابنص لم ما وبيعها أسهمها بشراء الشركات هذه مع التعامل إباحة 
علىلحل الذي الحرام العنصر تقدير اشتراتل مع بالريا، تعاملها على الأمامي 
بهالانتفاع وعدم المختلفة الخير أوجه ني بصرفه واستبعاده الأمهم عانيات 

الاثفاع.أشكال من شكل بأي 
بناف عبد والشيخ ،، العتيم؛نأ محمد العلامة الشيح القول هدا واحتار 

سالمأحمد ود. ، الخالق عيد داتو ود• ، داعي نره علي ود• ، منيع 
،.المهرفية١٦الراححي لشركة الشرعية الهينة به واحن.ت ،، محمدر 

امماني«اص دتات أ٠ 
^^••ك ه٠ 

وهىاستقلألأ®، يجوز لا ما تبحا ُدجوز ؛قاءل-ْ بالجواز القاتلون امتدل 
العبدبيع جواز أمثلتها ومن ،، متعلدةل ألفاظ ولها المعروفة، الشؤع نواعد من 
له،ناع فهو العباس مال وأما العبد، ثمن هو معلوم بثمن ميلءه فيبيعه ماله، •ع 

المعروفة.المرنح بثّروؤل إلا بيعه يمح لم للمن. نابحا ليس المال هدا كان ولو 
يجوزلا الحمل أن مع حيوانا، أو أمة أكانتا مواء الحامل بح جواز ومثله 

بالبح.المقصودة لأمه تبعا هنا بيعه جاز ولكن امتئلألأ، بيعه 
يتعاملشركة في المهم بيع فيجوز المركات، في يقال أن يماكن وهكدا 

الإملاميالأتمماد ني بحوث )٢( ص•٢. الريا وحكم الامهم حول )١( 
صxs.ج١، ، ٧٤٠الغنه، مجمع مجلة  ٢٣١

الإّلاميالمالف اممأ، المثركات امهم في الشائكة 'حكم نا-ر؛ في منل-م يحث ( ٤١
.للثمة 

الإعلاميالماث، ةا ا،رالثركات امهم ني العثاركة احكم نائية ني منا-م بحث  ٢٥١
لكمية.

ي/-ا/ااأاهّني ( ١٨٢رنم)الهبة قرار )٦( 
طّ،  ١٢١صنجم لأبن والنلماتر والأشباْ ص-أ، لليوطي ر١لننلاتر الأشباه انتلر )٧( 

٠١٢٧٦مآ/للزركشي التواصي قي والخثور اه، ٤١٣العلمة، الكتب، دار 

١٤٦



ذاتالشركة حجم في ومغمور بسير ذلك لأن المشرؤع؛ بغير إدارتها مجلس 
ومامباحة، بهلرق الامثمار الشركات هدم على الغالب، إذ المباحة، الأغراض 

الما تبعا فيجوز ومغمور، قليل فهو بالربا اسقراض أو إقراض من فيها حمل 
اثلألأزا،.يجوز 

الدليل:هذا تاتشة ه٠ 

شبها عمل معروفة، قاعدة استقلألاه يثت لم ما تبعا رايثت قاعدة 
فيبها الاستدلال هو الخءلا أن إلا سبق، كما الفقهية الأبواب من كثير 
منشركة أمحهم ثراء هي حولها الكلام يدور التي فالمالة الموضع، هدا 

كانؤإن فامدة، وعقود بمعاملات أر بالربا تتعامل الماهمة شركات 
يشتريحين المساهم أن الصورة هدْ في ونجد الحل، أعمالها في الأصل 
يباحلا والربا الربا، ومنها الشركة، أعمال كل في شرك فهو سهما 

تبعايجوز حتى فقتل هم الشراء عند الحال به ينتهي لا هم والمسا مهللقا، 
أعمالفي مشاركا هم الشرائه حين من سيكون بل لأ، استقلا يجوز لا ما 

قلياد؟الربا كان إذا يرايي أن لأحد يجوز فال: فهل الر؛ا، ومها الشركة، 
امقالآلأ؟ألا تبعا كان إذا بالربا الخحامل في يضر أن لأحد يجوز هل أو 
عقودعلى القاعدة هدم تنزل إط معللقا، يجوز لا ؛الربا التعامل أن شلث، لا 

حينئدفيجوز المباح، لهذا تابع ومحذور مباح ء محي على تشتمل منتهية، بائة 
الأمثلةحلال من ذللثح يتشح المقد، هذا بانتهاء المسالة وتنتهي الشراء، 

ومنها،، الأول^ الدليل في أمثلة القاعدة لهذه وسبق الفقهاء، ذكرها التي 
التالية:الأمثلة كذللث، 

تبعاوتثبت، الأصالة، بطريق والأشجار الأبنية في تثبت، لا الشفعة أن 
معهالييمت، إذا للأرض 

|_UTمنع ين اش عبد الشخ الإسلامي، الاثصاد ئي بحوث )١( 

Tvn/rالقواءاد، ني ١لمثور انثلر )٣( 

١٤٧



يالبحيقرئان ولا معا، الأرض بح يي يدخلان والطريق الشرب أن ومنها -
شالآمحُ".

الحريمباع نلو تبعا، الأصح ني الحريم ملك، حريم، له شيئا أحيا و ل -
.، ل يصح لم ال٠اللئk دون 
هازْأن يشح الأول، الدليل ني الذكورة والأمثلة الأمثلة هذْ نفي 

الومعم، الأسمرار علها تترتب عقود في لا ستهي،، عقود م، ت—تعمل القاعدة 
الشرعي.المحدور ني 

.الخاصة((الضرورة منزلة تنزل العامة ،رالحاجة بقاعدة الأحد 

العامةللحاجة العرايا بح جواز منها كثيرة، أمثلة لها شرعية قاعدة وهي 
التماثل.تحقيق غير من ه بجنربوتما مال، بح العرايا أن مع 

بيعجاز كما بدونها، يجوز لا ما للحاجة اريجوز الإسلام! شيخ نال 
؛اكرا<ص.المرايا 

إذاللتحريم المقتفية الممدة أن على مثنية جميعها لشريعة  ١٠ا،قفي! ونال 
المحرم®أبح راجحة حاجة عارضتها 

حقني الخاصة الضرورة منزلة تنزل الخامة ءالحاجة الزركثي! ونال 
الناسلأى.آحاد 

القاعية!يهد، الاستدلال جه و~ 

وذلكالشركات؛ من الموع هذا في الإسهام تقتفي الماس حاجة إن 
لقلةوذلك فيه؛ الاستثمار في الاستقلال تمليعون يلا فيما أموالهم لأستثمار 

ايننج؛مص*آ؛.والiااJر، الأشثاء )١( 
صي؛ا.الخور الأشاءوالطاتر، )٢( 
.٤٨•T/ ٩ الإسلام شخ فتاوى ٌجموع  ٢٣١

الإّلأمشخ ناوي مجموع ( ٤١
.٢٤الزدكثي^ الدين بدر التواعد، في التوي )٥( 

١٤٨





والحاجة،الضرورة حقيقة بين المعنوي الاختلاف وجود ذلك ويقوي 
ؤيمكنالأخر، إلى أحوهما حكم تعدية يصالح فلا يخصه، معنى له منهما فكل 

.منهما كل تعريف خلال مجن أكثر ذلك يتضح أن 
الممنؤعيتناول لم إن حدآ بلوغه لاهي ت بقوله الضرورة الزركشي عرف 

/١١ئارباأو هلك 
أوعلما الهلاك من نفس على رالخوف ت إنها أيضا تعريفها غي وقيل 

ظأ«ص.

.هدا حول تدور العلماء وتعاريف 

ثفقال بالمثال الزركثى عرفها الضرورة، من أنل نهى الحاجة أما 
جهدفي يكون أته غير يهلك لم يأكل ما يجد لم لو الذي كالجاح ءالحاجةت 

الم-حرمأايبتج لا وهدا ومشقة، 

الالحاجة أن أبرزها من والضرورة، الحاجة بي»* جوهرية فروق يوجد إذا 
وأيضامحيق، فيما الزركشي ذلك على نبه كما الضرورة، بخلاف المحرم، تبح 

الحرجبوجود فيها يكتفى الحاجة بينما التلف، خوف من فيها بد لا الضرورة 
الهلاك.خوف يوجد لم ؤإن والمشقة، 

المضهلرعلى ينعين أن الضرورة ط ونحوا شروط من أن ذلك إلى أصف 
الضررلدني أحرى وسيله يوجد ألا بمعنى الشرعية، والنواهي الأوامر مخالفة 

للحاجة.بالب شرط لا وهدا اكرعةل؛أ، الممحاك إلا 
.ا الضرورة؟ منزلة الحاجة تنزل كيف الفروق هدم ومع والأن 
أحكاماوالضرورة الحاجة من لكل أن إلى العلماء من الأكثر ذهب لذلك 

العامةالحاجة كانت ؤإن حاصة، أو عامة الحاجة كانت مواء . تخمهار 

صه\مح.اليوطي واJفلاتر، الاثباْ وطه آ/ا<امآ، الزرممي النوايد، ش المثري )١( 
يجر.دار محل. ، ١ ١ V/٥ الدردير امير، الثرح )٢( 
.ومةالزحايص٩٦د. الضرورة، نئرية )٤( ٣. ١ ٩ آ/ الزركثي العوائد، ئي الخثور )٣( 
ا/ي\اآ.الشاض الجرهزي اه يطل الشح الهية، الفرائد ثرح المنة الواهب )٥( 



لمالفقهاء أن كما الضرورة. عن يختلف منهما كلأ أن إلا الخاصة، من أنوي 
لهذ.0المذكورة المرامع ني كما القاعدة، هده على الكلام عند بينهما يفرقوا 

المسألة.

التلاعبلجاب فتحا واستعمالها الناعية هده تصحيح في يكون ند ثم 
والخاحةالمحدورات، تبيح الضرورة أن بحجة الشرعية ؛المحل.ورات والتهاون 

أعلم.تعالى وافه كبيرة، مفاسد ذللن، على فتنبني الضرورة، متزلة تتزلر 
الضوا؛ءلمن لها - بها بالأحد القول عر - القاعدة هذه أن ت الثاني الوجه 

بالرباتتعامل شركات، ني المساهمة بجواز القول معها يمكن لا ما رالشرومحل 
٠إءهلائها أو الربوية الفاممة بأحد 

يجوزما أن اروالذلاهر ت الفقهية القواعد رح ث في الزرقاء أحمد الشح قال 
شيءفيه يرد لم أو تعامل، أو يجوزه، نص فيه ورد فيما يجوز إنما للحاجة 
يمكن\ذثو-آ في نغلير له وكان بخصوصه، يمتعه نص فيه يرد لم ولكن منهما، 
،.فيه،ال واردأ نفليره في ورد ما وجعل به، إلخاقه 

فيهالجواز فعدم بخمرصه يمنعه نص فيه ورد ما ءوأما I أيضا وقال 
،.وعم٠٠ل حينثد لأنها مملحة؛ فيه محلنتا ولو واضح، 

التقييدات،بهذه تقيد ؤإنما إطلأنها، على بها يوحد لا الئاعدة فهده 
١ وأبرزحاصى، نمس تحريمه في ورد فيما القاعدة استعمال عدم وأهمها بقة،  ١١

أننجد ولدللنا بجوازه، السنة حاءنا ما الضرورة بمنزلة الخاجة تنزيل صرر 
ذك;ومن المرص، به جاءت، مما هي الفقهاء ذكر اش الأمثلة 

السلم.عقد وجواز الإجارة، عقد واز ج —
،.والخكةل القمل دير لخاجة الخرير ولبس الإناء، تضيب، جواز و -

١٢١٠صالزرناء أ>1- ١لشخ ١لفقهية، القواعد ثرح )١( 
٢١ص الزرتاء ١حمد الشيخ ا الفقهية القواعد ثرح )٢(  ٠.
،٢٨٥٠صرالجرهزي ان ماليين اش عبد للشخ البهية، الفرائد ترح نية الالمواهب )٣( 

٢٨٦.



٠النصوص يه وردت مما المائل هده وكل 

أصلإلى ترجع لكنها عليها، المنصوص غير من أمثلة يذكرون ونل 
يلي:ما ذك ومن خاص، نص معها ني يوحد ولا معتبر، نرعى 

أنيرون فهدا كدا، مائة كل نى له أن على السمسار استئجار جويز ت —
إليه.الناس لحاجة جار لكنه يمتعه، القياس 

استحقاقعند للمثتري الثمن صمان عن عبارة وهو الدرك، صمان جويز ت —

الإجماعحاز ولكن القياس، حلاف على عندهم نهو المح، 
تحريمه،على المصوص ني بها يعمل لا القاعدة هذ0 أن والخلاصة 

فهذامعلوم، هو كما الذنوب كبار من عر ل تحريمه، على منصوص والربا 
واففيها، القاعدة هذْ لتطبيق تصلح لا يالربا تتعامل التي ١لشركالت، من النؤع 
أعلم.

القليلهو الحرام الجزء كان إذا المخيل، اسل، في التصرف جواز 
الأدلة.وتعضد0 العلماء، أكثر يه أحذ الحكم وهذا الكثير، هو والمباح 

تنوعان فهذا يالحلال، احتالهل إذا رالحرام ت تيمية ابن الإسلام شح نال، 
حرمابالميتة المذكي انب فإذا كالميتة، لمنه محرما يكون أن ت أحدهما 

حميما.

واليسر،كالربا محرمة بعقود القيرصن أو غمسا، لكونه حرم مجا ت الثاني 
هذا'ندر من هذا ندر بمتن بل الجمع، يحرم لم بغيرْ واحتلهن اشتبه إذا فهذا 

٠تحْنهء مإلى وهذا متحقه، إلؤ، هدا فيصرف 

أكثرأو حرام درهم ازل، حالعل إذا وأنه هذا، من نحوآ القيم ابن وذكر 
كراهة،بلا الباقي له ؤيحل الحرام، مقدار يخرج فإنه لعينه لا لكبه محرم لهو 

١صن الزرتاء احمد الشخ الفقهية، القواعد ثرح )١( 
.٣٢/•٢٩الخاوي مجموع )٢( 

،٠٢



؛،،٠إلا الخلق مصالح تنوم ولا النؤع، هذا في الصحيح هو اروهاjا نال! ثم 
السلأملمد بن والعز ، تجيمل؛،ل وابن اللكسانيلآ،لم ذلك مثل وذكر 

الحرامأكثر أو الدرهم احتلهل إذا أنه المعنى، هذا حميعا ذكروا والزركثيل'ا،، 
•والمع الثراء فيجور يتميز، ولم الكثتر بالحلال 

فيالحرام هو يسيرأ جزءأ فإن ذلك، على المهم تداول مسألة وتخرج 
أوازبوبة هيلأت التأحذ من جاءت الحرمة وأصل مباح، والافي مهم ألا 

،.إءءلائها١٨

الدليل:هذا ناتئة •* 

منسن فرق أنه ذلك محلها، غير في نزك الش الأدلة من أبقا وهذا 
منوبين الشركة، هذه في ثريكا الشراء بهذا فيصبح ثركة، في مهما يشتري 
بالحرام،الحلال ماله في امحلهل شخص من سقي يمارف أر سلعة، يثتري 
مختلفتان.صورتان فهاتان الحلال، من وغالبه 

مالهاحتلهل من معامله صحة وهو المبل.أ، هذا ذكروا الذين الفقهاء وكلام 
•الأولى دون الثانية الصورة في يستعمل لعينه لا لكبه المحرم القليل بالحرام 

الحراميخرج أن أراد من وبين ثركة، في الساهم بين فرق أيضا كذلك 
المالفي التصرف فجواز الحرام، الكب، عن توبة له، ليملسبح ماله من 

■الأولى دون الثانية اكررة في يصح المختلعل 
بهمااستدل الذين القيم وابن الإسلام شيح كلام من يفهم الذي هو وهذا 

فيعرفهذا، ندر من هذا قدر ءيميز يقول! الإسلام نثيح بالجواز، القاتل 

الفكر.دار ط. ، T0U/Y■القيم ابن الفواثد، )١( 
الكاانىه/؛؛ا.اكنانع،بيانع )٣( التراحم. ملحق انظر )٢( 
ا؛نتجيمصْآا.الأشباْوالظاتر،)ه(اكراجم. ملحق انظر )؛(
yr\إ اللام عبد بن الم الأحكام، هواعد )٦( 
أ/مهآ.الزركني القواعد، ني المترر )٧( 
•ص٦٣٦مح بن اش همد الثيح الإسلأس، الاثتماد غي بحوث )٨( 

١٥٣



الحراممقدار ءايخرج ت مول القيم وابن ؛، مستحقه^ إلى وهدا مستحقه إلى هدا 
فإذابموب، أن أراد شخص ني امملأم فهدا كراهة\ى، بلا \و\تي له حل ير

فىمستمر شخص ني الكلام وليس ماله، باني له ليطيب يفعل فهكذا ذلك أراد 
نوخشبه أو سوينا هذا كان ؤإلأ الكب، طرق من يجوز لا بما اكيامل 

منالقيم وابن الإسلام رسيخ . منها اكخالمن طرق ببيان الفاسدة للمكاسب 
محله.غير على كلامهما تنزل من هذا جاء لكن هذا، عن الناس أبعد 

اخيلإذا ءانه ت يقول فهو ذلك على يدل ما الزركشي كلام نى وكذلك 
والباقيله، هو لمن وصرفه الحرام، ندر فصل حلال بدراهم حرام درهم 

هذاأن سك لا المحرمة؟ يالمعاملة مستمر سختس فى هذا يتصور فهل ، له^ 
التائب.حق نى الكلام ؤإنما مرادآ، ليس 

أفدهشيء ُلكل يقول* نهو هذا، على يدل ما الكامانى كلام ني وأيضا 
يبيعه٠بأس فلا الحلال عله والغالب الحرام 

نتجوزالبلد، في والحرام الحلال احتلقل ءاذا أنه ،، ابن نال ومثله 
بيؤعفي هو أيضا الكلام فهذا Jعينهاا، محرم هذا أن يعلم أن إلا الثراء، 

*مسهة 

بجوازيقولون لا الفقهاء أن له ظهر تأمله حق الموصح هذا تأمل ومن 
معاملةجوار يريدون إنما للشريعة، مخالفة معاملألتا في لم الماستمرار 

بانتهاءينتهي الأمر كان إذا ماله في بالحرام الحلال احتلهل ممن لغيره لم الم
أعلم.وافه المعاملة، 

,عفوا(فهو عنه التحرز يمكن لا ررما بقاعدة حذ ألا 
عنالعفو ت منها الفرؤع، من عددا القاعدة هذ0 على الفقهاء مع وند 

.٢٥٧/٣اكمابن الفواند، بيانع )٢( الفتاوى مجموع )١( 
١٤٤/0اوكاا;يانماتع، يانع )٤( . ٢٥٣/٢الإبجالقواس، ر المثور )٣( 
ص0آا.نجم ابن والنظاثر، الأشباْ )٥( 

٥٤





الربوى،والاقتراض الإمراض يالحاح بضرورة التسلم بجري ارفلن الساسة 
ع0<االا،.مناص ولا منه، بد ولا عنه، غنى لا ما بصغة وصبغهما 
امح"نموا\، ٠

إلىيودي الشركايت، محن النؤع هذا في المساهمة بتحريم القول أن 
لمينالمغير بها لينفرد المجتمع محي لامتمادية ا الحياة من لمين المانسحاب 

ةIU١الثرلأحكام مراحماة دون فريرونها الملمين، ماق أو 

حدأ،ئيل الربا عر القائم التمويل عر تمحمد لا اش الثركات، عدد أن 
الماليةيالمومحامحت، الضرر إلحاق إلى يودي الأسئ٠ارية القرصي ومحدودية 

الإّلأءيةص.

الماليةامحتج المرملدى امتمار بدون الأموال مجن كثير فامحمى وحوي 
محهال؛،.الاشئة التممة لتحْالها الضرر؛ بها يالخق الإسلامية 
والاع:والمدس الخامس الأدلة نائشة م* 

وجمن؛من وهما 

والمفاسد،الممالح مراعاة على تقوم الأدلة هذه أن الأول؛ الوجه 
علىتزبد الشركات هدم في الاشتراك متع ممامد إن يقول بها يالمستدل 
بأوحهوذلك المفاسد، من أكثر الاشتراك مصالح القابل وني الص-الح، 

الأدلة.هذه في المدكورة المصلحة 
الخروجمأمحاولة أو والنامي، الصالح بين مقارنة المسألة كانت ؤإذا 

تونع، هدا ،  ٦٣ص السمي محمد علي المساهمة، الشركات أسهم حول، مناهمة )١( 
>.١٤١٣الجربى، 

صي\ُ'ما.ج٢، ١لفقهيع٦، المجمع مجلة محمود، حن صاعي د. بحث )٢( 
ص؛.الخالق عبد داتو د. ألماهمة، الشركات مال رأس في المساهمة )٣( 
المابق.المدر )٤( 



سوىعلينا ما فحينثد مو، لمنا يا الصاني فيها اختلطت ماله في صحيح برأي 
والصالح.المفاسد بين تقارن أن 

ماعلتها بالجوار القول بني التي الفاسد يقم أو المصالم حلب فخلاصه 

يرث

الشركاتإدارات من الملمين اق فأو الملمين غير تمكن نع م ~
ية.المسا 

الاستثمارمن منعها عند الإسلامية الخالية والخؤسسات اللاحق الضرر ع م —
الرئوي.التمويل على تعتمد لا شركات •ع 

استثمارمن منعها عند الإسلامية الخالية لمؤسسات يا اللاحق الضرر ع م —
الأموال.من الفائض 

نيالعملي التامل مصدرها مسبلة، ممالح أنها لايخفى المصالح وهذه 
نصوصعلى مستندة الصالح هل.ه أن يزعم أن لأحد وليس الشركات، دام 

حاصة.

يةمنوهما إ عنه المنهي الربا ني الومع ذهي< بالجواز القول مفسدة أما 
النولعند متحقنة مفسدة أنه ني للنقاش مجال لا مجنموصة لكنها واحدة، 

بالجواز•

هيبالجواز القول على المترتبة المصالح وأن ، كاوللن، الأمر كان فإذا 
نطعيالنون نطهم، دلل، مقابلة في وهي عليها، منمرص غير مسبلة مصالح 

بالصالحللأحد اشترؤلوا _ اض رحمهم - انملماء أن المعلوم من فإنه الدلالة، 
ملغاة،فهي ترعيا نما تمائم الملحة كانت إذا أما النصوص، تعارض ألا 
علىالفقهاء أجمع بل الفقهاء، من وغيره ، الغزالي١١قرره كما لها اعتبار ولا 

الدلالةقطعي لنص معارضة كانت إذا المصلحة اعتبار عدم على أتم( ذلانا، 
أيضالكنه الملحة، عارض إذا الثلمي النص في احتلمفوا نعم والثبوت، 

•> ١٣٢٢سولاق،، ١^ اسة ط. . _jUرما \ا^٣\ المممض )١( 

١٥٧





المعروفةالشركات عن تختلف وصفات حمانمى فيها فإن المشاركات، نبيل 
الطابعسبب هم المالك صلاحيات تفازل حث من وذلك الفقهاء، عند 

موكلأنه - يالكالية - عليه مدق فلا والقرارات للتمرفات والأغلى الجماعي 
عىإذ تصرفاته، يلغى أو يعزله أر الوكالة فى يقره بحيث الشركة، يدير لمن 

.الوكالة أحكام سائر عليها يطق لا متحديث، نؤع من وكالة 
الدلل:*ذا اتشة ئ٠ 

ثلجرم ما وهما 

.المشاركات. قبيل من أنها من ،روبالرغم نوله: الأول: الوجه 
فيبقىالفقهاء عند المعروفة الشركات عن تختلما أنها سالمنا لو 

؛،JUJl،صرح كما الوكالة على مثناها فان تنوءّتا مهما الشركات أن 
الفقهاءُاى.

ارفلاقفوله: دليل بلا دعوى أنه الدليل هذا على يصدق ت الثاني الوجه 
نؤعمن ءوكالة ت ونوله الشركهء، يدير لمن موكل أنه الكلية عليه يصدق 

فيولسس عاليه، تنبني سرعي مستند إلى تحتاج الدعاوى هدم مستحدثه، 
المرونة.الولكلأ إلا ١^ 

تصرفاته((،يلغي أو يعزله أو الوكالة ني يقرْ ت نوله الثالث؛ الوجه 
ألابستيليع لكنه الشركة يدير من عزل تهلح يلا المساهم فإن صحيح نهدا 

المستدليكره وما يالحرام، أحيانا تتعامل شركة في يستشمر لا بأن أصلا يوكله 
الصرورة الشركات هده في الاشتراك كان لو يصح أن يمكن الجواز على 
*كدلل، لأمر ا ولى مني لمستمر مبخ^،د 

يخرجما بثعلر خيبر أهل عامل ه الله رسول أن ها عمر ابن احدبثا 

^^٩.الكريتي التمويل ليت الخامة الفقهية للندوة الختامي البيان )١( 
ساُةي/مآالأن والغي سلابيمأأ، الخليل ومواهب ، oA/nالضالع بدالع )٢( 

١٥٩



„)ا( •١ زرع" أو ثم من مها 
الاسدلأل:جه و- 

المساقاة.طريق عن ، المنا باب من خيبر أهل ه النبي معاملة أن 
منمشاركة جواز على ذلك ندل بالربا، يتعاملون الذين اليهود من حثبر وأهل 

يمماملباربا•

الدليل:ط! *ناتشة ءو 

فييشاركهم لم المب. لأن الزاع؛ محل مر في استدلال هذا أن 
معاملاتهمني يرابون كونهم أمحا صرف، متاح عمل في بل ربا فيه ماح عمل 

جوازهعلى دلل والحديث، آخر شيء فهذا و. الرمول مع التي غير الأحرى 
معاملاتفي يرابي كان ؤإن مباح عمل في اليهودي مشاركة جواز على أي 

.جوا3هاعلى فيه دلالة فلا ألتا مأما فيه، المشترك العمل غير أحرى 

التالث!لقول ا٠ 

كالتالي:تفصيل وفيه 

أسهمهاتداول يكون فهذه محرما، نشاطها موضع يكون التي الشركات 
٠ونحوها والخنزير الخمر كشركات ودلك شرعا، جاتز غير واستتمارآ وبيعا شراء 

الباحة،الأمور في تجارتها وتكون التجارة، إلى ف تهن. التي والشركات 
فهذهصرعا، المنوعة المعاملات من هذا ونحو تقترصى؛الربا كاننن، إدا فهنْ 

الصغار.التثمرين على أسهمها تداول مغ أي منعها، يمكن 

(،٢٢٨٠)أحدهما فات، أرضا اتاجر إذا باب الإحارة، محاب ني الخاوي أخرجه )١( 
رنمحاويث المزرؤع الثمر من يجزء والمعاملة المسائاة باب اتاْ، المحاب لم جم
وأبو(، ١٣٨٣) ٠٩أ/المرارية ني ذكر ما باب الأحكام، ني والرطى (، ١٥٥١)

ماجهوابن •٣(، )٨• صا'آ(، خيبر ارض حكم في حاء ما باب الخراج، في داود 
المزارعة،غي وال—اثي (، ٢٤٦١)^ص٣٥٣ والكرم الخل معاملة باب الأحكام، في 

.٣٩٢٩ iOT/Uالمزارية ر المأتور الألخاظ ؤ اخلأنباب 
.القيمابن المعاد، زاد )٢( 



صروريةخدمات تودي التي العامة، الخدمات دان الشركات أما 
الناسعلى يحجر لا الشركات فهدم بنمها، الدول، بعض عنها تعجز للمجتمع 

بطريقةالرئوية المواتي يفرزوا أن عليهم ولكن ؤيمتلكوها، أسهمها يتداولوا أن 
ونالأموالهم عن ويخرحوها بالفالس التام التدفق ينترؤل ولا تقريسة، حسابية 

الزرناءمصعلفى الشخ به 

اههتا.•ئ م ٠

الكهرباءكئركات عامة خدمات أداء الشركات هده عمل موضع إن 
التجارية،الشركات بخلاف قاتمة، صرورة نمثل وهي ونحرها، والفل والمياه 
مرتفعةالمشروعات هذه وتكاليم، ، بدونها بنشاطه المجتمع تمر يأن فيمكن 

عصرنافي الدول من كثير عنه يعجز مما كبيرة أموال رووس إلى وتحتاج حدآ، 
البلدانمحن كثير في الخامة الخدمات معظم واليوم النامية، انمول لاسيما هذا 

لمالشركات هده بمع قيل ؤإذا الساهمة، الشركات أساس على تقوم النامية 
متخالفأالبلد بقي ؤإلأ عنها، الاستغناء إلى مثيل ولا الخدمات، تللث، تتحفق 

اتجرةالمرام، أهم قمح، 
الثالث،:القول دليل مناقشة أو 

الأول،للقول والسابع والسادس الخامس الدليل جواب عين هو جوابه 

،٦٩٧ا ص٦٩٦، ج١ ، ٧٤٠، الزرقاء ممطفى الشح الإسلامي، الفقه مجمع مجلة )١( 
وتال، ١ ٠ ص الكويتي التمويل لبيت ة الخامالفشهية للندوة الختامي اليان وانظر 

المساهمةشركة ني المساهمة جواز ب ثرر كلام بعد مرسى يوسف محمد الدكتور 
منوكان - المساهمة أى - ممكنا هذا يكن لم افإن ذلك؛ يعد ثال تفصيل يدرن عموما 

ثرعالها كان محها، للأمة ض لا التي بأعمالها ناتمة الشركات تفلل ان الضروري 
٠،الأرباح• من تينع مضمونة بقانية سندات إصدار  هدا،غير وسيلة لا دام ما ٠ 
ومشكلاتناالإسلام . للامهء ضروريا ويمارها وجودها دام وما البقاء، لها تضمن 

محمدد. كان فإذا ٣■ ٠ صر؛م المساهمة وسركة المرزوقي، د• عن نقلا الحاصرة، 
الشركاتستكون أولى باب نمن الأمة، حاجة لأجل بقانية الاستثمار يجوز مرسى 

عند0.جاتزة الأن عتها أتكلم التي 
٦٩٦١٠سمsهلفىاررتاء،ع٧،ج١، المخ الإسلامي، الفقه مجمع مجلة )٢(  ٠٦٩٧، ٠٣



وجودعلى بالجواز قوله ني يعتمد الثاني القول صاحب أن نجد التأمل فحين 
فيوسق العامة، يالخدمات تعنى الش الشركات هدم نيام ني الكييرة المالحة 

علىاعتمادأ Jالجواز القول منانثة والسابع والسادس الخامس الدليل جواب 
المميحق.

هدهتتونف فلن ربا، نه فيما الاشتراك عن الناس امتغ لو أيضا يقال ثم 
إلىالشركات هده على يقوم من سيلجأ بل المتاع، هده تتعملل ولن الخدمات، 

ولاتأمله، لمن ظاهر وهذا الحرام، عن يخيه ما الحلال في وسيجد آحر، حل 
عنامتنعوا إذا مواصلات وسائل أو كهرباء بلا سيبقون الماس أن يتمور 
.ربوية نروصى فته فيما والأّتثمار التعاون 

ثتوجتح،ا٠ 

يقولونالأين أن نجد نالمسألة هذه ني الفقهاء أنوال في نغلرنا إذا 
فيأعضائها من عضو كل داخل بصنيعه، آثم الإدارة مجلس أن يرون بالجواز 
وشاهدهوموكله الر؛ا آكل افه »لن نال: حينما ذكرها. المي اللمنة 

وكانهءرا،.

آكلنهو الربا، إءaلاء أو لأحد الإدارة مجلس ني صوته يعهلي عفو نكل 
للريارأد

صوتهيعط لم الذي العضو في ترون نما بالجوازت للهاتين ؤيقال 
هلالريا؟ أحد تؤيد الأكثرية لكون لصوته؛ ينظر لم لكنه ماح يل بالإيجاب، 

ينفصل؟أو معدور لأنه يستمر 

تيقول تعالى اش أن وحدنا والسنة الكتاب نصوص فى نظرنا إذا 
[.٦٨]الأنuم: ءن؛زءه ثديي ير ثئ تم »اثثا ؤآ بموموة آق؛بم تآثث 

•١ ١ صْ تخريجه مق )١( 
.٢٤٢٠۶٥مح ين  ٥١صد المخ الإّلأم،، الائمماد ش بحوث )٢( 

٦٢



يكر.؛cأف ؛زنت شمغم إدا آن أاك؛ف 4 عأهًقم ئزد ُاؤوثن تعالى؛ ويقول 
حايعأس إة ظهم ١، إقؤ ء؛ورء •ثلثي 4 بموثوا ■ثئ ، ٠٣معدوأ ئلأ ئنا ويمنأ 
[.١٤•،; ]١٧.ه يثا ثيم 4 دأ'ةنين ألقمحن 

المعاصيأرباب محع الماء يجور لا أته على تدل المحكمة لايات ا نهده 
فيبل ،، نهيه؛ إلى ؤينقادوا يستمعوا ولم لم المعليهم أنكر إذا والمكفرات، 

والحكم.الإثم في مثلهم أنهم النساء آية 
لوحتى فيه يبقى أن الإدارة مجلس لعفو يجوز لا أنه على يدل وهذا 

.جاريابار؛ا العمل دام ما الربا، على يعترض كال 

الإدارةس مجلبين نرق لا أنه الأول الفول أدلة فى بينت وند 
الشراكة،بصفة الشركة أعمال جمثع في ثريلث، المساهم لأن اهمين؛ والم
,مفصلا هالا وسبق بالأعمال، وكلهم أنه القفية ؤإنما 

فيالمشاركة تحريم أرجح ومناقشاُت، أدلة من سق وما كله لهذا 
الأصلفي أعمالها كاك ولو إءعلاء، أو أحذأ بالريا تتحامل التي، الشركاُت، 

الأول،القول أدلة في ذكر٠ت، ومزايا مصالح من فيه ما المغ هذا وفى مباحة، 
أعلم.تعالى واش 

ئكالرابع انمطف ظنت 

إسلأبأثمي تحويلما بغرض كابملة شدكان شراء 
غالبةتة نثراء او كاملة ثركايت، ثراء إلى تثمرين المبعمى يتجه ند 

استثماريةأداة لكون المحرمة العقود أو الربا ثواب من تنقيتها بغرخى فيها 
٠مشروعه 

لبعضفتاوى إلا إيجابا ولا مليا لا المسألة هذه في كتب، من أحد ولم 

دار؟ ط.، ١٦١٤، ١٦١٢ه/الناص الدين جال الشام علامة المأؤيل، محاسن ؛١( 
الربتة•الكتب إحياء 

!٦٣



الثروطأ الفتاوى تلك دعذس واشترطت الثراء، أجازت المالية المؤسسات 
وهى!الثراء، لصحة منها بد 

الشركةأعمال، لتغيير عمومية جمعيات ثالث عن الانتقالية الفترة تزيد ألا — ١ 
تحديدأن إلا جملته، ني صحيح ثرط وهو . مثروعة أعمال، إلى 

هيئةإلى يوكل أل، والأولى الحال،، ت، بح، يختلففد الانتقالية الفترة 
مأمونة.عالمة 

قبلالشركة معاملات تعديل إمكانية عن كاملة دراسة إجراء يشترط _ ٢ 
شرانهاص.

معمتواض، مثرؤع عمل هذا وأن الفتوى، هذْ صحة لى يغلهر والذي 
يلى:ما ذلك، على يدل الشرعية، الأصول 

-تذع-الما - نوله ني ;ه المأمور والتقوى البر على التعاون من هذا أن - ١ 
المعاصىمنع البر من فانه ٢[، ]الماندة: رألنثوئ؟اا ألإ عز 

إسلامية.ثركات إلى تعاملها حيث، من الحرمة الشركات بتحويل 

وتقليلها،الفاسد ؤإعدام وتكميلها، المصالح بتحميل جاء أن — ٢ 
١الفاسد ودفع المالح جلب من العمل هذا في، ما يخفهم( ولا 

بأّبابإلا إليها يتوصل لا القاصد كانت، ءلما ه: القيم ابن قال - ٣ 
قوساتلبها، معتبرة لها، نابحة وأسبابها طرفها كاننإ إليها، تفضى وطرثا 

غايتهاإلى إقفالها ؛حج، منها والخغ كراهتها في، والمعاصي الحرمات 
•بها وارتاطاتها 

إلىإففاتها ب، ؛حفيها والإذن محبتها ني والقربان الهلاعات ووسائل 
مقصودلكنه مقمرد، وكلأهما للمقصود تابعة المقصود فوسيلة غاياتها، 

الكوضاك٠ويل لبيت الأنمادة المائل ني الشرب اكاوى )١( 
انايق.المدر )٢( 

البرى،دلة لمجموعة الأتتماب اكاوى، ،  ١٣٩أ/المريل لبيت، الشرعية اكادتم، )٣( 
•)٥( ينم الفتوتم، 









القدية:الأّّهم أولا: 0
نقدأ.لممتها دفعهم بعد أصحابها امتلكها التي الأسهم وهي 

رأس- والقمة الأهب - النقيين جعل جواز فى الفقهاء بين حلاف ولا 
JU  ١^١٢في.

لهبذاته قائم نمن النقدي فالورق النقيين، حكم لها النقدية والأوراق 
فيهايجوز فلا العمل، وحرى الأمر استقر هدا وعلى ٢، ل والفضة الخه_، حكم 
القفة,أو الأهب، نماب قيمة بلغتا إذا فيها الزكاة وتجب، الربا، 

لمإذا بها المشاركة جواز في إيكال لا الفدية فالأسهم ذللئ، على ويناة 
أخر.شرعي محذور على تمملو 

اس:الأسهم 0ىنيا: 
الشركة.مال رأس في عينية حصصا تمثل الي، وهي، 
لأننديم؛ حلاف وهو الفقهاء، بين حائق محل الأسهم س النؤع وهذا 

الشركةمن الخينية والأسهم بالروض، الشركة جواز في احتلموا الفقهاء 
أقوال!ثلاثة على المسألة هل.ه في والخلاف بالعروض، 

الأول،ممول ا٠ 

أحمد،عن ورواية ، المالكية مذما وهو الروض، فى الشركة جواز 
نمسةسآوا؛ن ااخطابرْ،لا، وأبو بكرل؛، أبو أصحا'؛ه من ١ختارها 

وادرداولأ،.

١.ب• المدر لاين الإحماع ، U/"؛Y؛ تداُن ابن الغني، )١( 
معين اض عد الثّخ الإسلامي، الاثمماد في بحوّث، )٢( 
التراحم.ملحق انثلر )٤(  U٠٧٤/الجلل ُواما انفلر )٣( 
التراجم.ملحق انفلر )٦( . ١٦٣آ/المع ، U١٢٣/الشي )٥( 
.عاكرحاعرإا/أا،الإنماف)٨( . ٩١تمة ابن الإملأم شخ ذاوى، )٧( 
التراحم.ملحق انثلر )٩( 

١٦٨







أحدهمامال بح يجوز فلا أحدهما، ملعة تهللتج وقد الأحر، دون أحدهما 
لمعتى١ هدا يؤمن المختلعل وفى سنهما، 

الدلل:هدا ناتشة ،* 

حقيقةفي بالنم ليس العروض في الشركة من لازما جعلوْ ما أن 
عنأحدهما يتميز لا بحيحح المقومة العروصن نخلهن لم ؤإن لأنه الأمر؛ 
فىينظر أنه بمعنى الأموال، هده قيمة فى متكون الشركة أن إلا الأخر، 

طالشركة عقد عند القيمة هدم تج يحالشركة تكون ثم عرض، كل قيمة 
الإشكالاتجمح تزول وبهذا للشركة، ملكا ذلك بعد ه نفالمرض ؤيكون 

العروضأو العرض يبيعان مة القوعند بالعروض، الشركة على المترتبة 
ثيابنى مثال ثتركا ١ فلو العقد. عند العرض قيمة يحب المال ويقسمان 

الأخرثياب وقيمة ريال مائة أحدهما ثياب قيمة — المّتقومات من هى و— 
الشركةتخلو وبهيا الثاني، صعق الأول ياخذ القسمة فعند لأ ريا رن خم

المحدورات.من بالعروض 

ثواجح،ا٠ 

جوازيرى الدى الأول القول هو - أعلم والله - الأقوال ُن0 أرجح 
هذانرك ولا الجواز، الأصل ولأن أيلمه؛ لقوة أولا بالعروض، الشركة 
إله•يركن دلل بالمخ القول مع دلتس ظاهر، بدلل إلا الأصل 

أمرالشاؤع تيسير من عرفط ما مع يتمشى بالجواز القول وأيضا 
فييوجد لا أنه بق ومحمرعي، محذور فيها يكن لم ما عباده على المعاملات 

بالعروضالمركة جواز رجحتا فلهذا صحنتها، يمح محذور بالعروض المركة 
أعلم•. واش 

فيعينية حمما يندم أن للماعم يجوز فإنه الرامح القول هذا على بناء 
المساهمة,ثركة مال رأص 

اه.٤  ١٨العلب، دارالكنس، ط. . ١٩٨محمدالغوي؛/لأبي الناسي، نقه يي اكيلب_، )١( 

١٧١



اكأسيس:حصص ثالثا: 0
تخولالحكومة من امتياز أو اختراع، براءة مقابل تعطى حمص وهمي 

الشركة.مال رأس س وليست ا الأرباح من نبت صاحبها 

اث،اسااس{تحممى ءث^هي ا ٠

أصحابهاتحول أنها ، التأسيس حصمن حصائهى على الكلام عند سبق 
الشركة،مال رأس من الحصص هده تعتبر أن دون لكن الشركة، في أرباحا 
إعدادفي ولا إدارتها، في ولا الشركة، مداولات في الحق لأصحابها وليس 

المساهمين.جمعيامت في ولا الحايامتا، 

إلاالفقهية، التاسس حصص حفيقة حول كلام المابقين للفقهاء وليس 
التأسيسحصمر حقيقة فهم محاولة قي القانونيون كتبه مما الاستفادة يمكن أنه 

الفقهية.والمصهللحات الشرعية المفاهيم على وتنزيلها 

حمةصاحب صفة تحدباو في القانون أهل بتن كثير حلاف وقع وقد 
منجعله من ومنهم الربح، من بنهب للئركة دالنا جعله من قمتهم التأسيس، 

،.الثركاء١٢
صفاتمن لت أنها عرف الحمص هذه حمانص نى نظر ومن 

ندالأشياء فأسماء ربحا، المال من يعطى ما ّمى ؤإن، حمائمه، أو الشريك 
.حقائقهاعن تختلف 

ريحأحن. عند إلا مطلقا الشركة في له يحل لا من شريكا يكون فكيف 
الشركة؟ني تمرآ ميلأ ولا مالأ يقدم ولم الأرباح، صرفط عند له يصرف 

عملأو الشركة مال رأس بعفى يكون محال منه يكون أن بد لا رالشريل—، 
الوانعفي فليس مال؛ ولا عمل التأسيس حمص صاحب، س يكن ولم مستمر، 

ديأ.يكون لا معنويا حقا أعطاها لأنه للشركة؛ دائنآ وليس ،، لثركاءأاس 

لأأْ.يرض حس >، النرلكت، )٢( انم،• مدا س ص'ما انظر < ١١
.Y٢٣/•الخياط د.الشركات، )٣( 

١٧٢



حقيقةأن النانونيين الباحثين بمض رجحه ما هو لى يظهر الذي لكن 
نمنيكون أن ارتضى الذي الباغ مركز في أنه التأسيس، حصمى صاحب 

عامكل أرباح بشكل البابع يتقاصاه المقدار، محدد غير احتماليا حقا المبح 
.^/^١٢٢دفعها اش المموه الحقوق .قابل 

فهوتماما، الفقهية الحقيقة هى التأسيس لحممى القانونية الحقيقة وهذه 
حبمحا محع ففد الدفع. زمن جهة ومن المقدار جهة من الثمن مجهول بيع 

الشركاتنظام في إذ الأرباح شقطع وفت أي في حصته اكأصس حصص 
التأسيس.حصصي تداول يجوز 

اثتأسيس،ثحصص الشرعي تذتم ا٠ 
ومعالثمن، مجهول مع أنه - لي يفلهر فيما - المحيح التخريج ذ أض 

منوأنها التأسيس، حمص إصدار جواز بعدم الجزم يمكن الجهالة هده 
التشريعقواعد وفق اكحرمة الخاملأت 
جوازعدم لي يظهر الذي فكن.لك صحح، غير التخرج هدا اعترنا وإذا 

فأصحابهاحينثن■، الشرعية العقود من شيء على تطق لا لأنها الحصص؛ هذه 
الشرعية.العقود من عفي. على تخريجها يمكن ولا _، مبق كما — شركاء لبوا 

الوصعيةالقوانين ؛حمى أن الحمص هل.ْ مثل إصدار حطأ على يدل ومما 
عدلت،، - ورى والواللبناني القرني كالقانون - والعربية، الغربية البلدان في 
تطبيقأثناء الخامد من لهم ظهر ما ثب، ؛الحمص؛ هذه مثل إصدار إلغاء إلى 

هدْاستخدام أو الشركاء، باقي ظلم في تتمثل والتي الحصص، هده ننل-ام 
الأنه سئما لا المعنوية، الجهات يعص عند ومحوبيات كرثاوي الحصمى 

كماالشركة تأسسى فيها يتم التي الفترة على التأسيس حصمن إصدار يقتمر 

صا'أء•يونى حن علي الثركايت،، )١( 
المايق.الخدر )٢( 

.٣٨٢ص'\ام، \دو}وو د. الخاصة، شركة انظ )٣( 
٠١• U/Tالخياط د. والشركاتؤ، ، ١ »_U■ ض كال دّ الأموال، شركات )٤( 

١٧٣



الأ>صمحريهذ0 اسم يوهم 

ذريعةالتاّسس حصّتس اتحدوا لموسسمن ا أن عن التجربة كنفت وة 
خدمةمن أدوه وما يتناسب لا الأرباح ْن كبير جانب على لأنفهم للحصول 

همتنالمسا بين النازعات من لة ّلوهمؤع إلى بدوره أدى وهذا • -ركةلأ لوث،
الشركة.حل إلى كيره أحيان في تتتهكب التأسيس، حصص وأصحاب 

وهوالأول الأمر عدا ١^٥٠^^، هذه لتحريم تكفي وغيرها المفاط فهده 
الصورمن أي مع التأسيس حصص وعدم للتحريم، المفضية الجهالة 
للمعاملات.الشرعية 

بينالفرق لأل الهبة؛ عقد على التأسيس حمص تخريج يصح ولا 
تّرععقد الشريعة في فالهبة حقيقتهما. إلى بالفلر كبير والهبة التأسيس حصص 
عقدفهو الحقيقة، هذْ عن بعيدة التأسيس حصص بينما فيه، معاوصة لا محص 

حمصةصاحب أل نجل لا وليلك، فيه. فناهرة المعاوصة وصفة معاومة، 
لكلمعاوصة عقد هو بل كتبؤع، معه تتعامل له المانحة الشركة أو التأسيس 

فيهاشرمحل إذا فالهبة عوض فيها شرحل هبة إنها قيل إذا أما مقرر، عوخى طرف 
العلمسرط ذلك، من ، البح في يشترط ما فيها يشترط يع عقل تصح عوسمي 

التأسيسحصحي تخرج يمح ولا تفصيله. سبق كما هنا مجهول وهو بالثمن، 
العوضوهنا ،، معلوما مالأ الجعل يكون أن يشترط لأنه الجعالة؛ عقد على 
.نللث، يصح فلا مجهول، مال 

امحممح!ثبديل ا٠ 

لكنالمفاسد، مجن كثير على ثلوي الحالي بوصعيا التأسيس حصص 

باشئ.سود الحارة، اكركان، )١( 
١.عله د.كال الأمواد. دركاذ،)٢( 
للهوتيآ/بماْ.الإرادات،، متهى شرح )٣( 
ليهونيالإرادات،، متهى وشرح ، ١٤١٦هجر دار ط. ، Y١٠٣٣/قيامة ابن الكاس، )٤( 

٤٦٨٨.

١٧٤



الثلاثالصور بإحدى صحيحة التأسيس حصص لتكون ذلك تعديل يمكن 
اكالة:

الأولى:لصورة ا- 
للشركةتهيلية حدمات أو ، اسمآ أو اختراع، براءة قدم من يعتبر 

تقديميكون وند -، سبق كما العمل أو بالمال نكرن والشركن - بالعمل، شريكا 
مثلايحمل كما الشركة، ني العامالين من كشر أعمال من أهم الأشياء هذه مثل 
أكثرأرباحها وتنمية التجارJة اعمالها ني بها تطع نالشركة الاختراع، براءة ني 
لديهامختصة لجنة بوضع ذلكا ؤيضبعل الشركة، في العاملين ببعض تنتفع مما 
حمميأصحاب يقدمه ما به تقوم ما العملية والخبرة العلمي الرصيد من 

كرشاوياستخدامها عن تماما تبتعد حتى للشركة، مختلفة خلمحادت٠ من التأمبس 
كبانىشريكا، التأسيس حصص صاحب، يكون ذلل؛، وعلى ومححربيات، 

الواجبات.من عليهم ما وعله الحقوق من لهم ما له الشركاء 

الثانيةلصورة ا— 

للشركةتهيلية خدماُت، أو تجاريا، اسما أو اختراع، براءة ندم من يعتبر 
تكوينني يدخل معين حر بالخدمة هذْ تقوم بأن وذللتا المال، برأس مشاركا 

يحسباالأسهم من ؤيعهلون عينية، حصص قدم س معاملة فيعامجلون المال رأس 
.الخدعة هذه قيمة 

-الصورة

•الوجوم شركة صور ُن صورة عر اكأب، حصص تخرج 
بأنهاالوجوه محركة عرفت، فقد 

فدمإذا يقال أن فيمكن ريحهأ١،. من بجزء الخامل مال الوجيه سح أن 
سحزء له شريلث، فهو نحوعا أر اختراع براءة أو نجاليا اسما للشركة شخص 
لهييعها الأسواق ني معروف وجثه نخص إر سلعته يبع كمن ؤيض الربح• 

.\ _UAللغزالي والوجز، ، ١ • ٣ U/ الجلل، مواهِ، )١( 
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ووجاهتهمهرته وهي المسلية ب لماح خدمة قدم الوجيه فهدا الثمن. من بجزء 
حصلما وهو بيعها، وسرعة السلعة قيمة ارتفاع على يساعد مما السوق ني 

الخدمات.من نحوه أو تجاريآ اسما قدم لمن بالنسبة 
أعلم.غ،و والته تطيقها، يمكن صحيحة الثلاث الصور هن.ْ من وكل 

أيكالثاق المطلب اتط1ا1 

اثمقفلحيث س الأسمم أنواع أحكام 
١^^١ثلاثة ومي 

.^.٢٠١أمهم س أ 
.لحاملهاأمهم - ب 

َلأم•ج-أّهم

تاسمية أسهم ولأت أ0 
المساماسم بقيد ملكيته وتثبت صاحبه، اسم يحمل الذي السهم وهو 

اسمتحمل التي الأمهم من المؤع هذا إصدار في ترعا حرج دلا 
مبلغايينع فالماهم المساهمين، بين المعروف المتبادر المؤع وهو صاحبها، 

المبلغ.هذا مقابل الأمهم من لعدد ملكيته يثتت، ما ويأحذ المال، من 

لحا٠الها!أسهم !  0
همالأن قيه يذكر ا ؤإنصاحبه، امم يحمل لا الذي هم الوهو 

دليلاحيازته فتمبح الشركة، نظر في الاللئ، هو الهم حامل يعتبر أو لحامله، 
اللكة.على 

عدمب، ببوالغرر، الجهالة من فيه ما يخفى لا الأسهم من النؤع وهذا 

الحث.هدا محن انظر 
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يوديبدوره وهذا المساهمة، شركة في شريكا مسكون الذي المشتري تحديد 
خاصةعناية له الحكيم والشارع الملمين، بين والتنافر النزاع ومع إلى دائما 

المطلمين.بين واليغضام لعداوة إيقاع شأنه من ما كل ياب بسد 
صاعت،أو الأمّهم هذه سرقت فإذا الحقوق، إصاعة إر أيضا يودي وهو 

المهملأن الشركة؛ في شريكا يصح الذي فهو مغتصب، عليها استولى أو 
أهلميةمن التأكد يمكن لا أنه كما صرر، فيه ما كل عن نهى والناهمع لحامله 

.حاملهاص للامهم \و\]ك بل ماص، يعرف لا الهم لأن اسرىلا،، 
بجرولا والضرر والغرر الجهالة من ب بما الأسهم من النؤع لهذا 

القيمةنرد أن فاما الأسهم، يهلْ نامية الشركة وتعتبر مرعا، إصداره 
ثرعارأ،.نامية فالتركت ؤإلأ اممة، أمهم إر تحول أر للمشرك، 

تصحبحيتا الأسهم، هذه تعديل يمكن أنه إلى الباحثين بعض وذهب 
الشركة،مكانس، في إلا يتم ولا التداول، يعتبر لا بأن وذللث، شرعا، مقبولة 

دفاترفي محاكه ورقم اسمه ويجل للامهم، الماللث، أهلية من التأكد وبعد 
اكرك؛تص.

الأمهمحفيقة عن وحرجت اسمية، أصبحتا ألها التعديل هدا وحقيقة 
.لحاملها 

لأر:الأسهم 0ثالثأ: 
السنداتكسائر التفلهير بطرق ونتداول )الأمر(، عبارة تتضمن أمهم وهي 

الأمر.مرمحل تحمل الي 
ملكيةنقل إمكانية فيها زيد ألها إلا الاسمية، الأمهم هي الأسهم وهده 

منمرعي محذور يوحد ولا كلمة)لأمر(، بعد اسمه يكتس، آخر لشخص الهم 
ندالشركاء اباني وأن ميما لا آخرين، على حمصهم الشركاء بعض بيع 

]بد. الشركات، )٢( الخاط د. الشركات، )١( 
صاأ"ا.الدين محي أحمد د. العالمية، السرق، نى الإسلامية الاستثمار شركات عمل )٣( 
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٢.يتح الذي النركت ظام عر بموانمنهم الثاني شركة ارتموا 
.بهاواكُامل الأسهم، س التهمع هذا إصدار شرعا نجوز 

ئكال4ط1باووالث ظنت 

1وطنوقصث ص الأسمم آنواع احقام 
^٢،:٠٢در 

عادية.أمهم ا_ 
امتياز.أسهم - ب 

عاديت:أمهم ولا: أ0 
فهيمتساوية، حمونا الساهمين وتخول نيمتها، في ادى تنأمهم ور 

امتيازات.أي دون للماهم المترتية العادية الحقوق حاملها تحملي 
شريكالعادي هم الفصاحب إصدارها، ؤيجوز مشروعة، أمهم ور 

؟فيها محن.رر لا شرعية، يعيريقة 

امتياز:آمهم انيا: ث٠ 
فيكأولوية مرية، عر الحصول حق أصحابها تخول التي الأسهم ور 

أرالممنية، عد المال رأس من دفع ما استرداد ر أولوية أو معين، ربح بض 
العادية.الأسهم لأصحاب تتوفر لا أحرى مزية أية 

الهملصاحب الممنوحة الحقوق يحسب أتولع الممتازة الأسهم ولبذْ 
ير:كما الشرعية، أحكامها الأنواع،ع هاز0 وسأذكر الممتاز، 

أنواع!أربمات ومي أوثُيات اسياز أسهم - ا 
٠

فتخصمىالأرباح، عر الحصول ر أولوية أصحابها تخول التي الأسهم 

البحت.سا ص صأ0 اطر )٢( الخاط ئ. الشركات، 
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المساهمين،على )المرية الأرباح باقي بونع ثم الأرباح، ْن /٠ ٥ سبة مثلا 
الخمتارة.لأّهم ا أصحاب ومنهم 

الشركاء.لأحد الربح زيادة مسالة على حكمه ينبني الأسهم مءن النؤع وهذا 
يجوزلا - مال أو عمل من - مقال يدون الشركاء لأحد الربح وزيادة 

بعدأحد ولم -، سيأتي كما - والظاهرية الأربعة المذاهب فقهاء من أحد عند 
أوالأربعة المذاهب فقهاء من أحدأ والومع الطاقة حب الفقه كتب في البحث 
فقهيا.إحماعا نكرن ان تثبه أو إجماع فهي الجواز، يرى غيرهم 

٠النبة بحب المال رأس قدر على الربح يكون الأحناف فعند 
أنبشرط لكن الخال، رأس ساوى مع الربح صل يتفا أن عندهم ويجوز 

؛. الحما زيادة مقابل في تكون الزيادة لأن ؛ أحدهم،ا على أو عليهما العمل يكون 
الربحفي الزيادة فيستحق للعمل، وأتذن أحذق الشريكين أحد يكون قد لأنه 

الالزيادة هذ0 لأن الربح، في الزيادة نجوز لا الأحوال هزه غير وفي لذلك، 
.^١١٢أو بمال إلا نمض 

أنهبمعنى ، المابق التفصيل في الأحناف مع يتفق الحنابلة ومذهب 
العماى.في الحذق زيادة أر العمل قي زيادة قابل الربح في الزيادة يجوز 

الأحنافس ممالكا أنمق فهم رالظاهربمْا والشابءا المالكية^ أما 
فيالتفاضل يجوز ولا المالن، ندر على الربح يكون أن يشترطون لأنهم والحنابلة 

الشركة.أطراف أحد من عمل زيادة وجد ولو المال، رأس ني التساوي •ع الربح 

وبمدانعا-/1م\ا، الهمام لاين التدبر، رفح ، ٣١٢عابدين،/ابن حاشية انقلي )١( 
.٦٩٤;للكاساني الصانع، 

لابنالنهى، أولي ومعونة ،/a®"؟، مفلح لأبن دالمدع، ■< ١٣٨٣المغني انظر )٢( 
>.١٤١٦حفر، دار ، ٦٩١الجار؛/

؛؛.T/0رشد لابن ابؤ، دوت ، Air/Uاسل صاب )٣( 
المهيبثرح ؤع والمج ، الغويمحمل• لأبي النافعي، ث في ااثهال.ي_، )٤( 

حزملاين المٍر، )٥( 
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استرطاهما ب حالريح أن على يدل ما الحنا كتب بعض وفى 
ثىومقبد مفصل الكب هذه فى أطلق ما لأن مراد؛ غير هذا لكن مهللقا، 
الأحرى.الحناه مراجع 

والعماالمال تساوي مع الربح ني الزيادة أن السابق المحث وحلاصة 
زيادةإلا هو ما الممتازة الأسهم من الأول والؤع الفقهاء، عند نجوز لا منهما 

فلاعمل. أو مال زيادة من مقابل ^ المم-تازة الأسهم لأصحاب الربح في 
،.الم٠تازةل الأسهم من النؤع هدا إصدار يجوز 

آ.*ه٠ 

أصحابهاتخول التي الأسهم هي الأولوية الامتياز أسهم من اكاني النؤع 
حرت.أم الشركة ربحت سواء ثابتة، سنوية فائدة على الحصول 

بل، الرح محن محماة دراهم استراط تحريم في الفقهاء بين حلاف ولا 
المالمن مثلغا يستحق لأنه افه؛ شؤع مخالفة في أعظم لأسهم ا من النؤع هذا 
العدلعن أبعد نيء ولا المال، رأس س ذللث، يكون فالشركة، ترح لم ولو 

ص\أق٠ 

الأسهمقيمة استعادة اصحابها تخول التي الأسهم هي الثالث النؤع 
اهمين.المسائر قيل الشركة تصفية عند بكامجلها 

لأنمرعا؛ محرم وهو إم_ل.اره، يجرز لا الأسهم من النؤع وهذا 
بعضهمإعطاء يجوز فلا والعمل المال رأس في اؤين متكانوا إدا اهمين الم
العدل.ينافى هذا لأن للاحرين؛ ليس ما لحقوق اس 

.٣٥٤ا/الركات لأيي المحرد، انخلر )١( 
اشة.ض إر وانيى مضرة بحثها ، TTY/Tساط الشركات، انفلر )٢( 
٤I U/٥ قوامة لابن والمغني، ؛، ta/1الشرير ريح ، ١٢صرة المنير لابن الإجماع، )٣( 
آ/مآآ.للخياط الشركات انظر )٤( 
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المالرأس أمهم أولأ'ت 0
فخعند إلا اليه تعود ولا الشركة، إلى المسامم يقدمها المي وهى 

الانقضاء.أسارّا من ب باي انقضاثها أو الشركة 
إطلاقمن الحائرة هي بل الأسهم، ص النؤع هذا جواز في تردد ولا 

امفائها.حين إلى التركة في اّهم بقاء الأصل لأن الأسهم 

التمع!أمهم ت انيا ث0 
أسهمه.وس،تهلان، أن بعد المساهم عليها يحصل التل، هم الأّّرهم، 

وقبلالشركة حياة خلال قيمتها على الحصول الأسهم امتهادك وُعنى 
منوله الثّرياائ<، صفّة صاحبها نمنح التمتع أمهم أن وسبق انقّضاتبا، 

المال.رأس أسهم أصحاب مثل الحقوق 
منالنؤع هذا حكم في المعاصرين الباحثين نظر وحهاُت، احتلمت، وقد 

إملتز،على الأسهم 

الأوو،ص ا٠ 

عندللشريلث، أعطيت التي القيمة كانت، إن ت بلي كما تفصل وب 
أعهليإذا لأنه ترعا؛ حائز غير فهو للسهم الحقيقية القيمة هي الأّتهلأك 

محننصيبه أحذ لأنه انتهت،؛ قل يالشركة صلته تكون هم للالحقيقية القيمة 
تحقيالربح لأن الشركة ربح من شنئا ذللث، بعد تحق يفلا كاملا، الشركة 
التمتعمهم يمح لا وعليه عمل ولا مال لا الأن منه وليس العمل أو بالمال 

العمومية.الجمعية في الاشتراك له يحق ولا الصورة هذه في 
الأسهمقيمة من أقل الاستهلاك عند أعطي التي الضمة كانت، ؤإن 

١الشراك، علاقة فإن الحقيقية  حقله يبقى لأنه قاتمة؛ تظل بالشركة هم  ١١
الشركةأرباح من يأخذ أن فيستحق مالها رأس وفي الشركة موجودات ني 

استحقهوالربح أمهمهم تتهللث، •م الذين اولئلث، أرباح من أنل كان دلو 

.٥٥ص اطر 
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دره.^، ٧١بازل 

اثناني<ممول ا٠ 
الصوري استهلاك الراتع في عر إنم-ا المختلمت ؛أنواي، الاسهلأك أن 
منهاأحزاء متابل أو أمهمهم مقابل ني المساهمون ياحذْ الذي لأن حقيقي؛ 

ولمسصاحبه، ملك على يفلل هم والآحر، متئا وليس الربح ني حقهم عو 
نمىأن إلى لأصحابه نيبقى سقطأ، أر مبيعأ لاعتباره مرعي طريق هناك 

اكرئ.

وهيواحدة صورة ني إلا تجوز لا الاستهلاك أنواع قكز ذلك وعلى 
بينالمساواة مبدأ تحمق لأنها الأسهم؛ جمح قيمه من معينة ية ناستهلاك 

.الماهمين 

سهموجود الاستهلاك على برتب أن الحالة هذه في يجوز لا أنه إلا 
المساهم.حقوق كامل له عاديا اهمأ ميبقى إنما تمغ، 

الامتهلأكأو الأسهم بعض استهلاك وهي الأحرى ؛الْلرق والامتهلأك 
لماصرعا؛ تجوز لا للاصتهلأك الهلرق هل.ه كل وإءانامبا للامهم الشركة بشراء 

إيلي 
يإلأبيعأ' تصوره يمكن لا الربح من جزء مقابل في الاستهلاك أن - ١ 

الربحمجن حزء أحذه الذي المال لأن ماله؛ عين من الثمن أحذ قد الباغ كان 

فلاالأخرين الشركاء إلى الشركاء بعض من الاستهلاك كان ؤإن . ٢ 
الشركةكانت فإن الآحرين، لمميية الشركاء ببعض إصرار لأنه أيضا؛ يجوز 
فهوحاسرة الشركة كانت ؤإن التهلكة، الأسهم بأصحاب إصرار نهو رابحة 
المال.رأس أمهم بأصحاب إصرار 

الأرباحتونيع يجوز ولا تمتع، أمهم إنشاء يجوز لا أنه بق مما وبين 

.٢٢٦الخاط د. \خم )١( 
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حقيقية،أمهم التمع أسهم لأن التمتع؛ وأمهم المال رأس أمهم بض يالتفاوت 
أنسق رند الرج، ني خموم عن نقمهم الظلم ضن شرعي، ض لأصحابها 

شركاءزالوا لا التمتع أٌمهم فأصحاب حقيقي، لا صرري ئانرني الاستهلاك 
يهوقال مبق كما الحقوق من المال رأس أسهم لأصحاب ما لهم عاديين، 

،.الخرزوزي١١صالح د. 

ثترجيح،ا٠ 

هذينين وسطا أحب نولأ احترت وند الطر، ص حظ القولين من لكل 
يلي؛كما القرلن، 

٠

بشرطين؛الأسهم بعفس الشركة تستهلك أن يجوز 
الأّبن.لا للامهم الخشن بالقيمة الاستهلاك يكون أن الأول; 
الأحرينالشركاء أرباح من لأمهم ا هده استهلاك نمن يكون أن الثاني• 

استهلاكهاالراد الأسهم لأصحاب يينع أن ؛معنى أسهمهم، تستهللئ، لم الدين 
لنالتي الأسهم أرباح من الاستهلاك نمن إليه مضافا أسهمهم، أرباح كل 

الاستهلاك،منع من ذكره الذي المحدور محن تتخلص الشرؤل وبهذا تهالك، ت
ماله*عين س اكمن أحد الباح كون وهو 

إصكالولا للاحرين، الشركاء بعض من بيعا الصورة هذه حقيقة وتكون 
الشرحل.بهيا الصورة هده حوار محي 

فيهللاحرين الشركاء بعمى من الاستهلاك أن وهو الثاني المحدور أما 
لأنغريب؛ إيراد فهدا حرت، إن وللمثعتري الشركة، ربحت إن للباغ إصرار 

فينصيب بيع كان سواء المعتادة، البع صور من كثير في سيقع الإيراد هذا 
لعلرفالربح والشراء بالبيع التجارة ثان من لأن شيء؛ أي بيع أو الشركة 

الأحر.للملرف والحارة 

.٣٦٨، rnU_،iالمر3وفى د• الساية، شركت 

١٨٤



حقولا محالسركه المستهلكة الأسهم أصحاب صلة تنتهي الحالة هذه وفي 
فيحق لها تمع أسهم هزلأء إعطاء من الشركات تفعله فما الأرباح، ني لهم 

لأصحابوليس العمل، أو بالمال يستحق الربح لأن رعا؛ ث يجوز لا الأرباح 
عمل.ولا مال التيذكة الأسهم 

.•ي٠ 
بشرطالحقيقية، قيمتها من باثل لأمهم ١ بعفن الشركة تهلك، تأن يجور 

يبقىرهنا الاحرين، الشركاء أرباح من الأسهم هذه استهلاك شمن يكون أن 
قيمةمن الباقي وهو بمال ساهموا لأنهم الربح؛ في حق الأسهم لأصحاب 

الاستهلاك.في ذكرت التي لأمهم ا بعفر باعوا فكأنهم الحقيقية، الأسهم 
تونعأن الحالة هذه في يجوز لا ولكن لهم، الباقي المال ربح ويكون 

يونعنم أولأ المال رأس أسهم أصحاب على المال رأس أسهم قيمة ص ية ن
منيعامل بل _، الشركات ؛ iLJaJفي الحال هو كما ِ الجميع على الباقي 

اط لأن المال؛ س نصيبه بقدر الشركاء مءن كغيره مال له وبقى أسهمه استهللث، 
العدل.هر 

انة.•ق٠ 

الشركاءثراء يمثابة لأنه حقيقة؛ ولا له معنى لا الأسهم جمح استهلاك 
الشركاءباقي عن نائب وهو الإدارة مجلس هو المشتري فإن هم أنفمن 

صحيحمرعي عقد على تنزيله يمكن ولا وارد، غير وهذا بالوكالة، 

•أعلم هو واه المسألة، هذه في لي ظهر ما هذا 
غيرأسهم الشركات في الراهن بوصعها التمتع أسهم أن سبق مما ويفهم 

الاستهلاكتنزيل بها يمكن التي الشرعية بالفوابهل يأحذون لا لأنهم شرعية؛ 
■صحتح شرعتما عقد علتم، 

يعطىبحيثا المال، رأس وأسهم التمتع أسهم بين يفاصلون هم م ن_ 

.٦٦الأسهملجميع الشركة ثراء حكم عن ممردأ الكلام انغلر )١( 

١٨٥



الربحباني يونع ثم لأسهمهم الاسمية القيمة من مصة ية نالمال رأس أسهم 
الجمع.على 

ظلموهن.ا كل، الربح ترعب ت ا ربية النهده لأن يجوز؛ لا وهدا 
وغرر•

يحققبما الأمهم أنواع أحكام اتضحت ند نكرن أن أرجو وبهذا 
أعلم.ه واف المقصود، 

٠٠٠

١٨٦





٠سيد ه

تالسهم تكييف ي ق0 
أحكامعلى م لكاد ا عند منه بد لا أمر بدثة وتحديده السهم تكيبف 

هذهأقرئ أحدأ أحد ولم ٠ تصوره عن فيح الشيء على الحكم لأن السهم؛ 
فهاوالتوصل يستها ومنا لة المسسأ ُت ستا جمع ولتح حا لكنى ، ببحت أله الم

صحيح.لرأى 
تمنها اصطلاحية تعاريف عدة للهم ت الاصطلاحى السهم تعريف 
قابلالشركة، مال رأس في نقديا أو عينيا نصا يمثل ارصك ت السهم 

آ.حاصةآأر حقوقا مالكه يعطي للتداول، 
تأمرين إلى يشير أنه فسنجد الاصطلاحي السهم تعرف إلى نظرنا إذا 

■السركه موممداتح^ فى السرالا وصسمب • ١ 

الحق.لهدا الشت الكوب )الورقة( الصك - ٢ 

تنصرفوالاصطلاحية الالغر؛ةلآ، حقشه لكن المعنين على يهللق هم فال
الأول.العني إلى أساسي يشكل 

هذهفي ؤيثتري يبيع الناس من كثير أصبح المعاملات تطور مع لكن 
موجوداتفى الأسهم هذه تمثله عما النفلر يعفى ونية القيمتها باعتبار الأسهم 

لأمهما حقيقة في المعاصرين الباحثين بين حلاف نشأ هنا ومن الشركة، 
كالأتى:

الأول،ثقول ا٠ 
منالأسهم هده تهثله ما إلى ينفلر ولا تجاؤية عروضا الأسهم اعتبار 

حادوالشيخ ، مأمون حن الشيح به وثال الشركة، أموال في حصمى 

صه"اه.يونس حن علي الثرلكت انظر )١( 
ابث.ط؛ من ص٥٤ انظر )٢( 
ءسا/ا'ا. iJU\الأوراق أسواق عن نقلأ الأنمادة، القفاا ني الإسلأمة الفتاوى )٣( 

١٨٨



المصرية.الديار مفتى الحق 

لآذذ،.•\٠ 

المعمها يتجر ومن أسواقها ولها للتجارة اتخذت أموال الأسهم أن - ١ 
يخرأو منها يكب لد والشراء 

نهيالمالية الأسواق في التجارية قيمتها هو فيها التعامل مناؤل أن - ٢ 
العروض^.من بهيا 

اتثاذء،<ممول ا٠ 
الشركة.موحود١ارت، في الشريك نمسب يمثل هم الأن 

تياغي الفره علي، د• يقول الماحتين، يعص كلام من يفهم القول وهدا 
ررالأمهمويقول: المقودلأ،. من وحزء الأصول من جزء بيع بحي المهم رابيع 

ؤإندهي وموجوداتها، أصولها تقابل وأجزاء الشركة، حصص هي حقيمتها قي 
يقابلها،؛ما بها يعي لكنها مكتوية صكوكا كانت 

كمارلوالهم يقول: مهر الدين محي أحمد د. كلام من أيضا ويفهم 
ورغم ١٠ؤيمول: ٠ المساهم،؛ حصة قيمة على يدل محك إلا هو مجا أثرنا 

نعنيهما وهو غيره إلى لحصته المساهم بتع صحة جوار حول الرؤيا وصؤح 
،..؛؛١٧.المالية.الأوراق بتداول 

لي،.*ذ٠ 

يحملإنما فالشريك الهم، حقيقة هو ط؛ بأن لهؤلاء يستاول أن يمكن 
الشركة.موجودات من محدد لصبب ملكه على له دليلا ليكون )الصك( 

١لمايق٠المصدر )١( 
القضاياني الإّلامية ]الغتارى الحق حاد الشيح المرية الديار لمقتي فتوى من )٢( 

صخاّا.المالّت الأوراق أمواق عن نقلا الاثمادية[، 
١٢١٢٠٠٣الجندي محمد البورصة، معاملات )٣( 
المابق.المدر )٥( ص٩٦٠ ج؛؟  ٩٤٠الفقه، مجيع مجلة )٤( 
صد،ا/اؤالمابق الصدر )٧( ر ص٣٨١المالتة الأوراق أسواق )٦( 

ا،ارا



الواجح!٠

بحسببه القول من مغر لا أنه أرى ناك نول رجحانه لي يظهر الذي 
-الورمان - الأسواق في ويشترى يباع الذي هم الأن وهو الأسهم والمع 
واحد:ونت في نشن يمثل 

)وهومطلوباتها ومن الشركة، موجودات من المساهم نمي_، الأول؛ 
الماهمين(.حقوق صافي من نميبه 

معهكالخارجية السوق بمؤثرات المعتبرة السوقية الهم قيمة والثاني: 
الأشياء،هالْ ونحو نلهما أو والطلب، العرض وكثرة المستثمرين وحال الشركة 

نقلة.ممالية ورقة هو الثاني الاعتبار بهذا هم فال
المشتريأن الأمرين هذين من يتشكل الهم كون صحة على بدل 

جديدآ.ثريكا وصار إشكال بلا الشركة من البانع حصّن له انتقلت، ند للامهم 
قيمةمن أقل أو أرفع يكون ند وق الفي هم السعر فإن دبالمفابل 

شيئايمثل لا هم الأن هذا من فنتج الشركة موجودات في المساهم حصة 
بالصواب.أعلم §قو واف الراد، وهو واحدآ، 

تقدمة مه 

الكلاموسيكون المالية الأسواق في كثيرة وعمليات صور الأمهم لبيع 
حدة.على كل الأنواع هذْ عن 

أنواعها،بحسّّتط يالعماليات الييؤع هذه سمية على الاقتصاديون يلج وند 
للتسميةمجوافئنا لخدكور ١ الشرعي الحكم ليكون سمية؛ التهد0 وفق ومحأسير 

فيللختعاصلين ية بالنالشرعي الحكم بيان في أوضح ذللئ، لأن الدارجة؛ 
الأسهم.أسواق 

امالأنإلى م تنقالمالية الأوراق بورصة في نتم التي والممليايت، 
،:التالة١١

٠٢_A؟جميعي منل ئ. والبورهات، الأصواق 

١٩٠



،.الفورة١١العاحلأ انملأت , ١
الاجالأ.آ_انملأت 

الأتازات.أو الخيارات يوع - ٣ 
سيأتي.كما يخصها يمعللب منها واحدة كل أقرئت وند 

•كالأتي دمر الماجالة الأسواق يئن أساصيت زوق ومناك 
العقد.من الغرض حيث مجن - ١ 

الثمناليم وتاوسالعة استلأم العقد من الغرض الفورية الأسواق في 
الأسعار.تقلب على المخاؤلر، منها فالمقصود الأحلة الأسواق بخلاف 

٠كلاهما أو التماندين أحد الكاسب - ٢ 
لعةالمعر ارتفاع عند والمشتري الباغ يكب أن يمكن الفورية وق الفي 

القمار.في كما واحد ْلرف إلا فتها الريح يحقق فلا الأجلة السوق في أما 
صفقاتتوحد لا بينما ، الآحلةأ الأسواق في حيار صفقات وجود - ٣ 

الفدريأ'لم•الموع في حار 

يلي!كما بيانها صفات، الفورية الأسواق ولهذْ )١( 
الثمن.عقابل للضاعة الفعلي التسليم الحقد عن النصي أن - ١ 
ويهد،لاحق، مجوعي في أو فورأ إما قيمتها وتديي البضاعة تسليم يتم أن يمكن - ٢ 

٠للتلم العقد في محدد تارخ تحديد يتم الحالة 
بينالاتفاق حب مجستقبالآ اليضاعة اصتلأم مجقابل حالا القيمة نديي يتم أن يمكن - ٣ 

والمثترى.اليانع 
العقد.توقيع عند مقدمة كدفعة البضاعة تيمة من حزء نديي يتم ما نادرا - ٤ 
يندمأن منه يهللب العقود بعض في أنه إلا ضمانه. دع ١لاتع من يطلب لا عادة - ٥ 

بالكامل.العقد ثرومحل تتقيد لضمان البضاعة قيمة من معينة نبة ضمانه 
الأحرللهلرف فيحق التعاقدية. التزاماته تنفيد الطرفين أحد على تعدر إذا - ٦ 

الناجمة.الأضرار عن يالتعويض 
الشيخسماحة إلى مجرسلة البورصة مجعامجلأت عن السعودي النقد مجزسة مجن مجدكرة 

٠١_U• محه باز بن العزيز همد 
السابق.المصدر )٣( العار صفقات شرح سمأتي  ٢٢١



ءيك__اسالبامحول ظتت ِ

ا1فودي4اسات حئم 

العادية!\ذقووو4 أو العاجالة لعماليات اه 
بنمالغالب وفي القيمة وفض هم المحع فيها يتم التي العمليات وهي 

قبيلمن عماليات وهي الأكثررا،، على ساعة  ٤٨حلال في أو فورأ، ذللث، 
عادية.عمليات مى نالغ؛ من المهم لغير المعروفة البتؤع 

شرعاالعمليات هده كم ح0 
كالأتي!المسألة هذه في المعاصرون الباحثون احتك 

الأوو،ص ا٠ 

قولوهو الفورية. أو المادية المليان ني الأسهم وثراء بيع جواز 
نمحمد الشيخ ّماحة إليه فيهج، المعاصرين والفشهاء الباحثين حماهير 
الملامةوالشيح ، هقفي باز بن المزين عبد الشيخ وسماحة ، إبراهيم 

والشيخ، المثيمين محمد الملامة والشيخ ا، عقيقي الرزاق عبد 
يرسفمحمد ود■ ، ثسلترت محمود والشيخ ، حلاف الوهاب عبد 

يوشود. ، الخياؤل المزين عبد ود. ،، ر الخفيف على والأستاذ ،، موسيرآ 
،.الديزأ محي أحمد ودّ ،، ١٢الرزونيلصالح ود. ٢، القرصاوي؛ 

.١ اكجار.ية الغرفة في البحوث إدارة إعداد المالية الأوراق بورصة )١( 
١٤٢، v٤١/ إبراهيم بن محمد الشخ ررمائل فتاوى )٢( 
'ا/>آ.ذاوىوملأبآ/هبآ،)٤( . ٢٧٧، ٢٧٦آ/إ-لأمة كاري )٢١( 

.ص٧م١٢الفته 1مول )٦( •٢. ، ١ مسرآ الربا وحكم الأّهم حولر )٥، 
_A>،.الحاضرة رمثكلأتا الإسلام )٨( الفتادى )٧( 
.٩٧الإسلام الفض في الثركات، )٩( 

.٢٠٦أ/الوضعي والتازن الإسلامية الثريعة في )•)(الشركات 
الم-ام»ةصههألأ)أا(نركةا/هأأ. )اا(ففايكاة

الإسلاميةالأستار شركات عل ( ١٣)

١٩٢



هدذ،\لمدلأثد.•
تحتيدخل الهم وبيع ائوا4 تثث؛ اتئ اسُ س تعالى: قوله - ١ 

الأية.عموم 
الهموبثع ، لأجبي أر لشريكه حمته الشريك بيع جواز الأصل - ٢ 

•لأجنبي أو آحر لشريك الشركة من صاحيه لنهيسؤ بح هو 
استمرارهافي تتمثل لانرئ، مميمة يحقق بالجواز القول أن ِ ٣ 
يخرجأن الشركاء أحد أراد كلما والاصهلراب للزعزعن تعرصها وعدم وبقائها 

عليهحجر أر شريك، توفي أو الشركة، من 
تصبح- وأراض ومثان آلأيت، - ثابتة أصول في المرءلفة الأموال أن ِ ٤ 

إلىالحاجة دون وثن،، أي في جزئيا أو كليا سائلة أموالا التداول هدا بمقل 
.٢٣١الثاذةالأصول هالْ منة 

ثقووا٠ 

الفورية.أو العادية العمليات في وشرائها لأمهم ا بيع جواز عدم 
اهمةالممحركة مشروعية أنكر من محوي القول لهدا قائل على أقف ولم 

قائلبلا ذكرته القول هدا ذكرت الي والمراجع ،، أصلهاأمن 
هاتذ،'لأمدلأث\يىآ

ومشتريرؤية، أو بوصف للمشتري معلوما يكون أن المبح في يشترهد أنه 

.١٦٧\إ ، YA\</\،لفووى \سع )١( 
ولخاءلأ/-ا٢.الشركات )٢( 
الأوراقأسواق عن نقلا صا/آا، الرسول عد طي الإسلام، ني الأنمادة المادئ )٣( 

•الدين محيى أحمد د. المالة، 
ص:آأا.اكهاتي الإسلام، في الاتحادي اJفلام )٤( 
ذيأوبعوث صه؟ا، الدين محي أحمد د. الإسلأمبة، الأثمار ثركات عمل )٥( 

ص'اآأ.مع بن عداش الشح الإسلامي، الاتحاد 

١٩٣



نييجل وما تفصيليا، عالما أسهم من اثتراْ ما يعلم أن يستطيع لا الأسهم 
،.الاسأ غالب لكمله إدراك عن يعجز قد وصنا من المساهمة شركات، ميزانية 

الدليل:هدا تاتثان م٠ 

منيعلم أن تطع يللامهم والمشتري بحبه، ء شي كل في اللم أن 
أوأرباح من نج وما الشركة نجاح مقدار نشرانط مجن الشركة تصدره ما حلالآ 

.وغيرهاومكاتن عقارانا من تمازكه وما خسائر، 

وحرجا.مشقة نبه لأن بلازم؛ فليس الدقيقة الجزئياتا معرفة أمجا 
أنانملماء محمح قد ثم ، التسسيراا تجلم، رلالخشقة أن المقررة والقاعدة 

الجهالةمن جهالها الدقيقة الجزتيارا هذه ومثل تغتفرا؛، اليسيرة ٠االجهالة 
اليسيرةص.

؛؛١

بشرطهإلا يمح لا النقد؛نقد< وبح نقودأ، الشركات، هده في أن 
الدليل:هدا تا3ثان م* 

محن.ورفانتفى مستقل حكم لها فليس مقصودة، غير تابعة هنا النقود أن 
يوبرأن بعد نخلا باع ررمن : مرفوعاعمر ابن حديث•، ذللئ، على ل يل• الربا' 

للباتعفماله مال وله عبدأ باع ومن الميتاع، يشترمحل أن إلا باعها لليي فثمرتها 
المتاعلأْ،.يثترْل أن إلا 

شركاتوعمل ، _YYYمع بن اض عبد الشخ الإملاص، الاقمماد ني بحوث انظر )١( 
*١٦٥صر^الدين محيي أحمد د• الاصتثمار، 

 )Y( للسيرظي رالظائر، رالأثساْ للزركشي القواعد، في المثررnU_،
تجتملاين والأشباه، 

شركاتوعمل ،  ٤٢'، U٤٢/ طه إبراهيم بن محمد الشخ سماحة ورسائل فتاوى انظر )٣( 
.١٦٦صالدين ٌحثي أحمل د• الاستثمار، 

سماحةورسائل وفتاوى صرإهآ"ا، الدين محيي أحمد د. الاستثمار، شركات عمل ؤء( 
.٤٣؛، Y/Uطه إبراهيم بن محمد الثيح 

فيأو حائط في شراب أو ممر له يكون الرجل باب المساقاة، في البخاري أحرجه  ٢٥)



تايعةكانت لما لكن يجوز، لا صلاحها بدو قبل الثمرة بح ان فبين 
بالقدرا،.متقلة كانت لو يخمر لا ما فها اغتفر لأملها 

♦ههاس<..

مننسهل المبيعان المهام تلك وعلى الغير، ذمم ني ديونا للثركة أن 
شردرآ،.عليه هو لمن إلا يجوز، لا الذمم ني الدين ربح الديون، 
الدليل:هذا تاكان ،* 
ذلكودليل بحكم، نستقل لا المي التابعة الأشياء من أيضا هدا أن 

السابق.عمر ابن حدي٠٠ثا 

ثراجح،ا• 
الأسهمبيع بجواز القول رجحان لي يفلهر الماشة المنايثامتح بعد 
شرعا.ونافي صحح الح محيا وأن العادية(، العاجلة )العمليا>تا 

الألأت،عليها يخل—، الشركة موجودامحت، تكون أن الح لمحة ينترط- لكن 
سبق.كما للغالب، الحكم لأن نقابة؛ أموال معها ولوكان والمتوجان، والأدوارث٠ 
بيعكان أو الندية، الأموال عليها يخلب، الثركة موجودايت، ت، كانلو أما 
يكونلا البيع فإن آ، نشاؤلهار بممارسة البدء ونبل الشركة نيام بعد الأسهم 
بنقدنقد بيع حيتثد يكون لأنه الصرف؛ عقد شروحل فيه توانرُت، إذا إلا صحيحا 

أنواععن التنلر يخض ذاتها، بحد وناظْ صحيحة العاجلة العماليات، وهدم 

(،١٥٤٣برتم)تمر، عليها نخلا باع من باب، الموع، ني لم وم(، ٨٣١برتم)٩^نخل 
آ/هآه،عال ول والبد التأبير يعان النخيل ابتاع ني حاء مجا باب، اييؤع، في ءّالترّذتم، 

عاجهوابن (، ٣٤٣٣)ُالول يياع انمد ر بامحح اليوع، ني داود وأبو (، ١٢٤٤)
(،٢٢١١)ص٧١٣ ال له عبدأ أو موبرأ نخلا باع ممن جاء مجا ؛اب، التجاراتغ، ني 

(.٤٦٣٦)، U٢٩٧/اسريمال ياعوحني انمد ؛اب، البيوع، والماثيني 
ؤ ٤٣، U٤٢/ظفأ إبراهيم بن عحمل. الشيح سماحة ورصاتل فتاوى انثلر )١( 
.٤٣،  U٤٢/ إبراهيم؛قلب بن محمل. الشخ سماحة ورسائل فتاوى )٢( 
الشركات،أسهم تداول 'حكم بعنوان ، ص١٧٣الكتاب، أحر الملحق؛ي البحث، انغلر )٣( 

التأسيس'٠حديثة 
المكتي.دار ط. ، ص٢١الزحيلي وهبه د• الأسهم، بيع )٤( 

١٩٥



تفصيله.محبق كما حكمه نؤع فلكل وناع، تشترى التي لأمهم ١

!كداكاي المطلب تظت ِ

ااع1ْاياتحئم 

:١^١٢سميان ا0 
والتسليمولكن الأن، فيها الصفقة عقد يتم التي العمليات تلك هي 

لالممنية موعد مى نمسيئا، محددة فترة يعد يتمان 
فرقمن الربح على الحمرل الأحلة العمليات محن الأساصي والغرض 

الممميةل"آ،.يوم وبين الصفقة عقد يوم يين السعر 
عملياتنوى حيث، واحدة، مرة شهر كل في عادة الممنية هذه وتجرى 

هدايختلف، وفد ٢، الماليةر الأوراق وتسليم الثمن دفع يغتم نهايا والثراء البيع 
فيمحنرفج لكل ويمكن بورصة، كل أنفلمة حب أحرى إلى بورصة من الموعد 
السعربين الفرق دسر ؤلريق عن والتسليم الدير في التزامه من يتحلل أن الصفقة 
•، الأجللحلول حين والسعر عليه المتفق 

الملعا تبع أن للبائع مح تأنها الأحلة للعمليات الأولى والميزة 
الملحا يشترى أن يممليهر المشترى وكذلالثؤ العقد، يوم فى أى الأن، يملكها 

،.الآن١٦ي٠الالثجنمها

لالإّلأس، الفقه ني المروق الأجل عو العلات، عدْ ني الخمود الأجل ولبى )١( 
والأنواعالتعاؤيف من ظاهر هر كما معأ، لعن والالثمن تأحير هنا به د المقمر
العنوان.حت الذكورة 

نجاحني الألرزا أفضل والبورصة ءسأأ، أفتوح م. د• الورصة، الثروة؛ إلى ايلريهم، )٢، 
١٠ ٠ ٦ ص كاظم ُراد د• الخالية الأسمارات 

سميرالمالية، الأوراق أسواق عن كامل، فائق البورصة، أعمال فير التجارة محلرق )٣( 
وصوان

كاظممراد د. البورصة، )٥( كاظم مراد د. ايورصة، )٤( 
١ذتوحص٤٤٠د.م. البورصة، )٦( 

١٩٦



o 1^;انمليات أنوع
تهماأساسيين، نوعين إلى لأجلت ا العمليات تنقم 

)عقودالمهلب الباتة الآحلة العميان أو الأجل المحدودة العمليات - ١ 
المسقبلياُت،.

اتالع٠LJأو مشرومحل، لأجل العمليات - ٢ 

اثباتة.الأجل)اثتضيات( اسدودة اسات ولأ، ا٠ 
ليمرالتالدفع يتم أن على نورا، رالشراء اليع فيها يتم عمليات وهي 

التعغية،أو التسوية موعد مي يثان، بموعد تنميها يحدد أي بعد، فيما 
تنقبيعن الرحؤع لل٠تعاذ١ين يمكن لا بحث قطعية، الع٠الياات، هذْ وتكون 

.٢١١الثل

الصفقةإجراء يمكن التي المالية للأوراق، الأدنى الحل يحدد أن بد ولا 
السعرلكن إذا إلا المتعاملن، أحد حارة إلى الثالت، البيع تنفيد ؤيودي عليها، 

اليعرألسعر معادلا الممنية يوم 
الخسارة،تهلور إيقاف، في يسارعان والبائع المشترى أن الغالس، ولكن 

منكمية ثراء إلى ايع يفاته الارتفاع إلى الأسعار حركة أن البائع رأى فإذا 
المشترىأما ارة، الحمن ليقلل الأجل؛ حلول، عند ليبيعها الأوراق، هده 

فإذاالحق، بهذا وحده يتمع وهو الأجل، عن التنازل حيار يثترْل أن فيستعليع 
موعدنبل البائع من الأوراق، هذه بطلتا ايع يفإنه الأسحار بهبوهل سعر 

إلىيودى مما السوق، من الأوراق هذه ثراء إلى البائع فيفهلر التصفية، 
المعرأم.هبوحل حركة وفقط الأمل على أو ، ١٠معرارتفاع 

،١ ■ ءسا كافلم مراد د. والبورصة، ، ص٩٨١ حنفي الغمار عبد د. البورصات، )١( 
ه•؛.

•٦.١ •١، صء كاظم مراد د. البورصة، )٢( 
سابق.المدرال)٣( 

٩٧





الآجلات|س«ليات الشرعي الصنم •

عليهتترتب ولا ثرعا، يجوز لا الماشة مقته البات الأجل البح أن 
صالحين محمد شيخنا هدا إلى ذهب وقواعدها، الشريعة نصوص وتآياْ آثاره، 

سميرود. ،، داغيأ التره علي ود• الار"ين محي أحمد ود• ، العثيمين 
ومرغاته:الرأي هذا أدلة يلي وفما رصواذل؛،. 

الهي،ودليل عته، •-تهي، وهر الدين؛الدين بح من ايات الأجل الح أن 
الدينأي - بالت5الئ الكالئ بيع عن نهى - . النبي( ُرأن عمر ابن حديث 
صعيفاكان ؤإن الحديث، وهدا ، البيهقي رواه ُاني ير نفوهذا ، بالديزُ 

معناه.على الإجماع وقع فقد 

علىالناس إجماع لكن يمح، حدين، هل-ا في ٌليس أحمدت الإمام فقال، 

صJفي^٦إ'\إ^^^\ُ.جوي و )١( 
الإّلأب،الاحار شركات عمل )٢( 
.صXo١الترْداءي،عماجا •جالةمأبمعاكه، )٣( 
.TUV_ ،aJLJIالأسواق )٤( 
فيكما دالبزار، ، ٢٩•ه/ واJيءني ، ٧١م رالدارنيي ؛،، U/Tالخاتم أخرجه )٥( 

الشانص:فال الأحديثا، ضعف على العلم أهل كلمة واتفمتج (، ١٢٨٠)الأستار كثّف 
ولهيصحء، حدسثج هال.ا ني اليس أ-حمد: وتالآ الحديث،ا، هّن.ا يوهنون الأحدينإ ءأهل 

عالتان:

عنه،الرواية عندي تحل لا أحد: قال، ضعيف، وهر ءييا.ه بن موس إستاده ني - ١ 
،٢١٢أ/"الاعتدال ميزان بشيء. ليس معين؛ ابن ونال ، ضعيف، ائي؛ النوقال 

■آ/ا-أ.حجر لأبن والتلخيص 
عنالخدين، هذا رف ولا نقال؛ أحمد الإمام بتفرده ومرح به، موسى تفرد - ٢ 

•م٦٢ حجر لأبن التلخص اننلرت العلل• في ال-ارنطي يتفردْ صرح لكذا غرْ، 
عقبة،ابن هدا موسى فجعلا تدرك المفي والحاكم نن الفي الدارفطنى وهم قل• و— 

منالوهم هذا دنؤع من وتعجب بل ، ٢٩•ْ/ المنن نى المهني دهمهما وببن 

التراجمّملحق انفلر )٧( التراجم. يض انفر )٦( 
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الملمأا،1عقد ض اممقد مذا تضج حكم ٠
التالية:للاماب السالم عقد على تخريجه يمح لا 

التفرق،نل العقد مجلس في الثمن تسليم لم العقد ني يشترمحل - ١ 
البيؤع.ءانْ في يحصل لا ما وهذا 

يحصلوهنا فيها، لم المالسلعة تعيين عدم اللم عقد في يشترحل — ٢ 
•، لمعية شركة أسهم في بد ولا سيكون لأنه التميز؛ 

السالم.عقد على تهليقه صحة عدم لي خلهر المتن ولهدين 
الاصتصناع؟عقد على الأجلة اليؤع هذْ تخريج يمكن ألا نيل• فإن 

تيلي لما الاصتصناع عقد على تخريجه يمح لا انه فالجواب؛ 
أنه!تعريفه أجمعها من متقاربة، تعريفايث، بعدة يعرف الاصتصناع عقد 

سلعةصناءة هو هنا والممل ، الخ٠لال فيه شرط الذمة، في بح على اعقد 
انإنيقول، أن ءهي الأستصناعت صورة بيان في الكاماني يقول حام، مجادة من 

نحاسأو أديم من آنية أو حقا لي اعمل • غيريا أو صفار أو حفاف لصانع 
نعم®الصاع! فيقول وصفته، قدره يعمل محا نؤع ويبين كذا، بثمن عندك من 

الكاصاتي،به صرح كما العمل، الأستصناع في يشترط أنه هذا من ويفهم 
يكونلا الممل فيه يشترط لم فما الصنع، طلب ءالامتمناع يقول! نهو 

.< l<J^يند الأصم مأحذ فكان امتمناط، 
صلعتسليم فيها ليس بل الصنع، لمعنى عمل فيها ليس الأحلة واليؤع 

نهايةعند لعة الوسلمت فرض ولو الثاني• الدليل في يأتي كما لمن واستلأم 
نيشرط وهو صنع فيها كن لم إذ شيء؛ في الأستصناع من فليس الأجل 

المالةالأوراق أسواق )١( 
عد.بن القرى محمد د. ج'!؟ ^٤٦ الفقهي، المجمع مجلة )٢( 
صا1،البدران كاب د. الامضاع، عقد اننلر ه/*ا، الكاساني الصانع، بيانع )٣( 

>.١٤٠٤صالح، دار ٢، ط. 
الساض.المصدّ انغلر )٤( 

٢٠٢





أ.العقوداا١ هذه مثل في متوقع غير أمر - الأسهم 
العنصروهو ، المخاطرة على يقوم ر والمجرا ميمعاملة فهي إذآ 
المجردالأصعار تفاوت على يخاطر فالمشارب الأحلة، البيؤع في الأصلي( 

.وانخفاصا ارتفاعا 

أهلهعلى الرحل يخاطر الجاهلية في الرجل ءاكان ءباست ابن فال 
وأهلهء.بماله ذهب صاحبه فمر فائهما وماله، 

.٢٣١((عليه الناس يتخاطر ما القمارت مجر  ١١ماس: الإمام وقال 
فيهشيء كل الميسر: أن ا وعطاءر ، ومجاهدر ، محيرين١ ابن نال وكدك 

حصر)٧(1  .

ولاتعب ولا عناء غير من الكسب،، على مخاطرة فيه محا هو الميسر إذا 
بيسرالرحل مال أحذ لأنه اليسر؛ من أنه الميسر اشتقاق في نيل ولدك عمل، 

ا.نم1،ل ولا كد غير ص وسهولة، 
أنه:الميسر تعريف في ، الجصاص١٩وقال 

عقودرطالآن ني أصل وهر قال ثم - المخاطرة، على المال تمليك ١٠
إذاونحوها البيؤع وعقود والميقات كالهبات الأخطار، على الواقعة التمليكات 

خرجإذا لك وهبنه زيد، قدم إذا بعتلث، ينول: بأن الأخطار، على علقت 
الجزورمن امتحق، سهمه خرج ص يقول: أن الجزور إيسار معنى لأن عمرو؛ 

،.الخطراار على معلقا منه السهم لدك استحقاقه فكان كدا، 

.٦٤، ص"ا\ هندي، مير د. الماليه، الأوراق 
الّنه.مكتة ط. ءسخمآ؛. تبمية ا،ن الإملأم نح النورانية، القواعد 

,^.١٣٧٣المرية. الكتب، دار ط. . ٥٣،  T٥٢/ النرطي شر 
الراحم.ملحق انفلر )٥( التراجم- ملحق ام 
الراجم.ملحق انفلر 

٤.١ • ٥ ِ الفكر دار ط. - ٤٦!/الرازمح، ير نف
الراحم.ملحق انظر )٩( - ٥٥١م/الناص تر نف

العربي.الكتاب دار ط. . ٤٦٥آ/للجماص القرآن، حكام أ ا

٢٠٤



وانخفاضارتفاع ني المخاطرة على تقوم البيؤع أن يتضح وبهيا 
وثراءبيع هو بل الحقيقي، والثراء البيع أو للتمللث، إرادة بلا الأسعار، 

يحصللا الأجل حلول عند ولدللث، التجارة، لا الميسر باب من نهو صوري، 
شلالأسعار فروق للأخر المشتري أو البائع يعطي إنما مالية، أوراق تسليم 

لصالحه.الأسعار اتجاه يكون من بءحسح 

علىالميسر تحريم يخفى فلا ر، المجمن الأحلة البيؤع كانت ؤإذا 
-^٤٠إيإ يبئآ ض وآمحإر ألنم مت تعالى؛ نال كما ملم، 

[.٢١٩]البقرة: ينبذا؟٠ من ^ ٤٠١ؤإهثهنآ لثةو< ومثبع 

محزنن نثأا .برأ'لآوقم د!لآنتاب وألسن أ-دص أثآ ^١ ،١٣؛٧ ؤقأ.لإاتعار؛ وقال 
•٩[.^؛: Iji]وه سمث تئتؤ ،أشو• ألثيلن 

هقثآ.•٥،^ ^٠ 

المكثسوذحلا،،البيع على أحوالها ب، غالفي تقوم الأجلة الحملياُتط أن 
٢•صحءأ غم بح مهو تملكها قل الأسهم بح وهو 

ص..*ص 

كثيرؤيشوبها محددة غبر العملياُنتح من النؤيع هذا في والحقوق الالتزامات؛ 
الشريكهر المشتري يكون أن الأسهم بيع مقتفى لأن والجهالة؛ الغرر من 

والتزامات،واجبات من عليهم ما وعليه حقوق من للماهمين ما له الجديد، 
حمىالبالع المساهم عاتق ني تبقى المسؤولية أن إذ حقيقة، يحدت لا ما وهدا 
الثتريم؛ن.إلى السهم انتقال موعد 

صسّرخوان ّمير ، ٧٧١الأوراق أسواق )١( 
خاص؛حث المكثرفا على ُاليح عقد سثنرد )٢، 
١٠  AWص الدين محي أحمد د• الاستثمار، شركات عمل ، ٣١

بحوثهمعلى وقمتر الدين الباحثين جمّع ترنا هو الآجلة العمليات جواز بميم القرل، )٤( 
محمدد. رهو بالجواز، نقال واحد باحث وشد مبق، فيما مراجعهم وذكرت 

٢٠٥



Iشرمآ و\3و»قوهاوة رابحا؛، اله ذكم ٠

فهواطل على بني وما البات، الأجل المع عر منثة والوصبة المرابحة 
تأحرى محاذير تحتوي والوصيعة المرابحة أن عر باطل• 

الممولفكان ، التأجيل مقابل مائدة نرض أنها العاملة هذه فحقيقة 
أحلإلى أنرصه المرابحة في المشتري وهر الستثمر أو الضارب أقرضر 
.التسميات اختلاف يحسب الربح من سبة أو التأجيل عوصن وهو برادة 

ممالمسلمة يشتري لمول فا المحرمة، الخينة صورة تشبه الصورة وهذه 
فيسلع توجد لا الرابحة وفي سلمة توجد الميتة ر أنه إلا يربالة، يبيعها 

الأحوال.عامة 

نيادةمقابل للباغ قرض فهو الوصيعة، ر للباغ بالمبة الحال وكدك 
التأجيل.مقدار ْع تتناسب فائدة أو 

علىواعتمد الإسلامية، الشريعت في البورصة معاملات كتابه في الجندي لشحات ا —
إلىباكيه اكمميت المعتبر الخلاف إلى يرقى لا دليله رلتكو0 جدأ، صعيف دليل 
المسائلكسائر خلافية المسالة جعل من أور هدا أن ورأيت الخاشية، ني توله 

الخلافية.

شخصباع لو فيما الأجل، البيع تجيز الأربعة المدامب ان الخدي محمد د. دليل 
فالعملياتذلك على وبناء معلومة، مدة إلى الثمن اجل أر وأخر معينة سلعة آخر عر 

جائزة.البورصات فى الأجالة 
دليله:على الجواب 

شراءعند الثمن وتاجيل الوهم، نبيل من - ر يبدو فيما - الدليل بهيا الاستدلال أن 
فيه.محدرر ولا جوازء في إشكال لا ملعة 
الأوراقبورصات في بالأسهم الخاصة الأجالة الملميات عن تماما يختلف لكنه 

منالمعتادة الصورة عن تعريفها فى مبق كما تختلف العمليات هذء نحقيتة المالية، 
الخالاصرق في الأجلة العماليات ففي معتاد، بيع في معلوم أجل إلى سلعة تمن تأجيل 
فعيهالجندي، د. إليه أشار الذي الخكم بخلاف معا التسالمم ؤيتاجل الثمن يتأجل 
بالدين،الدين يبع •ن دلس الثمن تأجل جواز في إشكال ولا ثل، الثمن تاجل 

.٢٥٩٢;المالوس ئي د. الإ-لأس، الاضاد )١( 
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اش\دي،\زكا/•\ت خي\د\لممت\ء، \ت لأ،مشآ\يبم س\ت ٢- 
منترأ،أو بانعا ه نفيعتبر أن في الحق المضارب نملي عملينح وهي 

مقابلله، المكاسب، من قدر أكبر يحفق أنه يرى ما حب العقد ينخ أو 
.مقدما يدفع تعويض 

الشرطةالعمليات، من بكثير أكبر وامتيازات، حيارات، أو حقوقا نملي مهي 
مشتريا،كان لو لأمهم ا صعر اتحمفى مواء ، ب، يكمأن تهلح يفهو يهلة، الب
ذلك،في رأى إذا أصله محن القد بفخ أو بائعا، كان لو سعرها ارتنع أو 

له.أكبر مصالحة 

العادةفي يكون الءماياتإ من النؤع هدا في غ يل الدى فالتعويض ولدللن، 
البيهلة.العمليات، فى التعويض صعق 

تمض نإل الخار من النوع هدا وينغم 
والمع.الثراء ممعر نيه يتحد مركب، حيار عقد — أ 

•البح سم على الثراء صّعر فيه يريد مكب حنار عقد — ب 

متح\عذهآ\ذءمد\ت ٠ ا 

تعاندالتي لعن الكمية مضاعفة نى الحق المضارب تحول عمليات وهى 
مضمونالربح أن المضارب رأى فإذا العقد، عند عليه المتفق بالممعر عليها 
منلؤع ا هد إلى فيلجأ باعها، أو امحمتراها التي الكمية زيادة فسيهللب وكبير 

المرادالكمية باحتلأف يختلف مناسب تعويض مقابل وذلك العمليات، 
عليهيحصل الدي الرح مقدار ْع متتاسا ليكون ؛ زيادتها 

سربمأ(|)ايفياؤية اثمشرطيات الآج1ة السود ذتام أ٠ 
.حكمهابيان التي الأحلة العقود عن فرع الشرٍلية الاجلة العقود 

عننقلا ص؛ا"ا كامل فائق ء البورصة أعمال في التجارة طرق الأنواع هدْ في انظر ، ١١
سميرد. المالية، الأوراق رأسواق ص'"آا، الجندي محمد د. البورصة، معاملالت، 

١٠ ٦ ١ ٤ صن ع٦ج٢ القرى، محمد د. الفقهي، المجمع ومجلة ا ٣ صري٤ رضوان 
انفلرصأ-ا'ا.)٢( 

٢٠٨



أدلافي مل  Uiمسمن. فالحقيقة وإلا الشرط، بهذا إلا طيها تزيد لا فهي 
منجملة بها امرن الشرطين الآحالة العمود أن إلا هنا، يقال، تلك تحريم 

العقردبهذه الملحقة الشروط، تللثؤ مناقشة في هنا الكلام وسيكون الشروط 
الاجلة.

تاوسطأن الشرطة أو التميص بشرط ؛(؟■حالة العماليات ولأ'ت أ0 
المعاصرين.الفقهاء بين حلاف، فيها وقع وند 

المربونبح في الفقهاء حلاف أذكر أن الخلاف ذكر تبل يحن ولمل 
بيعفي الفقهاء احتلف وقد عليه، حرجت، الشرطية الاجالة المليان؛ لكون 

•مل؛ر،علمح، الربون 

الأوو،مموو ا٠ 

وابنهصر عن وروي أحمد، الإمام مذهب وعو مشروع، العربون بح أن 
أ-امراألبن وزيد سترين وابن ومجاهد 

البيع،في العربان عن اض. رسول، سئل أنه أسلم: بن زيد عن 

الدليل:هذا *.ناتشة 
علتان:وله ،، وءيرْأالبرل عبد ابن صعقه صعيمإ، حديئ، بأنه يناقش 

انفلر.دضاكراجم.)\(
الحديث.دار ط. \. or/oالأوطار ونيل ، ٦٣٣١;تداُة ابن المني، )٢( 
وبحثتمهنغه، ني الرزاق عبد إلى ْ/آْا الأوطار ونيل الحبير التلخيص ني ءزا>؛ )٣( 

١ذه أحده نلم الأبواب من مظاته وفي المنن، فهارس في 
التراحم.ملحق اظر )٤( 
ه/الأوطار ونيل >، ١٣٨٧ثرية، مزّت ط. البر عبد ابن الممهيد، )٥( 

١٥٣.
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مرمل•أنه - أ
صعيف١١/رص يحنى، أبي بن إبرامم إسناده *ي - ب 
ك،سؤا.'ه٠ 

بأربعةجن الدار لعمر اشترى رأته الحارث عبد بن نافر عن روي ما 
لمؤإن نانذأ، البع كان عمر رمحي فإن ، أمية بن صفوان من درهم آلاف 
درهم،أرسانه نلصموان يرض 

♦هجلأهأ؛ة..

الحل.الماملأت في الأصل أن 

..(٤)شروطهم*؛؛،.على ارالملمون نوله 

اثتاتي،اممول ٠

والمالكيةالحتمية من الجمهور قول وهو صحيح، غير عقد أنه 
والشانمةرْا.

هدذ،لأمقلأث\تيأ

أنجيم عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن عنده الثقة عن ماللث، رواه ما 
المربان؛؛"،.بح عن نهى اض. رسول، 

).or/oنل ص.ما، الكامل من الاتطآ التراجمر انللر )١( 
التراجم.ملحق انفلر )٢( 
سننهفي مها الإرث لجريان دمائ٠ا يكة لود بح ش جاء ها باب التهمع ر اليهتي أحرجه )٣، 

.٨٣٣١ اسي يي كما احد الإمام يه راحتج ، ١^١١ A/ المش ني حزم وابن ، ٨٣٤
٠١٢١ص تخريجه سبق ، ٤١
٩/المهذب شرح الخجمؤع البازا عياص ط. ، ص٨٥٢جري لأبن الفقهية، القوانين ، ٥١

.n٣٣١/المخي ، ٣٦٨
•انظر ، ٦٠٩آ/الربان بيع ني حاء ما باب البيؤع، ني الموطأ ني مالك رواه ، ٦١





او1طلأا،.الأس لأموال أكلا المربون في أن 
الدلل:يدا ناتشة ،٠ 

الملمةحبس مقابل هو بل بالباطل، الماس لأموال أكلا لمس أنه بماض 
منجاء لو بيعها من الملمة صاحب حرمان ومقابل العربون، صاحب على 

■١٧ٍ بثمن ولو بمللها 

تراجح!ا٠ 

الأحذدفي الثاذي، الفول أدلة من لي يبدو فيما أرجح الأول القول أدلة 
والشروط■المعاملاينا في والأصل صرر، بلا مصالح تحصيل العربون ببيع 

يدلمحالم معارض يوحد لم رهنا المنع، على واضح للبل يقم لم ما الحل، 
الأصل.على فنقى المنع، على 

منوهو الصحابة، عاليه بمكر ولم ه، الخ1؛لابح بن عمر قول هو ثم 
أحمدتللأمام لأثرم ا قال لما ولهدا منتحة، سنة له ممن الراشدين الخالفاء 
،.٣١٠٠عمر هدا أقول، شيء أي قال: عمر( أثر )أي إليه ااتده_ا 

فيالمقود شرْل يخرج أن فيمكن المربون بح جواز هو الراجح كان فإذا 
عليه.الشرطية الأجلة المؤع 

التميض:يشرط الآجالة العمليات كم ح0 
يرجعذللئإ في الراجح وبيان لمربون بيع ني الفقهاء حلاقط بيان وبعد 

العويص،بشرط الأجالة المليان حكم وهي الأصلية المسألة إلى الكلام 
قوليزتعلى فيها المعاصرون واحتلف 

الفكر.دار ط. . T٢٠١/ للزرناني الوطأ نرح )١( 
التراث.إحياء دار ط. . ١ • ١ T/ نهورى الالرزاق مد د. الحق مصائر )٢( 
.٣٣١/٦المش )٣( 

٢١٢





لحاجةالسنة حوزته وإنما غرر، أصله البيع ني ®الخيار ت رند ابن ئال، 
،يختبرْ أل إلى فيحتاج ايتاع، ما يحن لا ند المبتاع لأل ذلك؛ إلى الناس 
فتجملغيرْ، رأي إلى ذلك في يحتاج رفد لا، أم له بملح كال إن ويعلم 
إه((رأ،.رمما الخيار 

ؤإنمالدلك، تقمحّد فلم لأحلة ا العمود في الموجودة الشروحل هذه أما 
فينميلصاحله الأسعار تطور بكرن هل الشرط صاحب برى لكي وصعت 

قصدمحع تتعارض لهي العقد، نسخ فيختار صالحه لغير تكون أم الصفقه؟ 
نصيهيكون أن المكلف من ءرقصد وند الشرط، خيار إباحة من 

الشرعءص؛،.في لضدْ ُوافقا انمل في 
الدليل:هدا تانشة •٠ 

يلي:بما الدليل هدا ينافس 
ليرىأي فمهل، الغرض لهذا الخيار شمّع إنما الثاؤع أن لم يلا - 
للمشترييتبين ولكي لهدا شمع يل لا؟ أو السلعة له تملح هل الخيار صاحست، 

وهذانيتا؟ ورالها من يكب، لن أو السلعة هلْ من مكاسب، له سيحصل هل 
وهوالمختلفة، السالح في ؤينترون يبيعون الذين التجار مقصد هو ب، الغالفي 

الماص.من لكثير مقصد أيضا 
بإبالعر الخيال مشروعية من الحكمة نمر على يدل، نص يألت، ولم 

كلفي عام وهذا لحاجتهم، وصدأ ؛الماس رفقا ثؤع أته يه المقعلؤع بل الأول،، 
الخيار.شرمحل مع لأجلها الماس يتبايع التي، الحاحايتإ أنواع 

تراجح،ا٠ 

ماالمخالف، يذكر ولم بالأصل، ولتمكهم أدلتهم، لقوة الأول، القول، 
الأصل.بهذا الأخذ يمنع 

.00U/Y . \ xij\ين الفدان، )٢( المرام. ملض اننلر )١( 
الحديثة.الرياض مة .ل. . T٣٣١/ للشاطي اورانتا>ت، )٣( 
.•/١٢، ص٩٦٢الدين محيي احمد الاصتتمار، شركات عل انغلر )٤( 



البسيطةالشرطين الآحااة ^١ت ٠٠٠١١ني الشروهل  aJlfjذلك على وبناء 
كلهاالأجل البح أنواع أن مق لأنه ذاتها يحد نلت ؤإنما ذاتها، بحد صحيحة 

ييانهسق لدليل تجوز لا 

تالانتقاء حيار أو المركية الشرطة العمليات I انيا ثه 
فاحشا،غررأ فيه لأن الشروتل؛ من التؤع هذا جوان عدم لي يظهر الذي 

٢.مشتري،؛١ أم يانع أهو العمد حين المتعاهد يدري لا أن من أكثر غرر لا *إذ 
الومشتر، باغ وجود مقتضاْ لأن المقل؛ مقتضى ينافي شرط أنه كما 

•باتحا أو منتريا يكون أن بين متردد *ر ُن وجود 

الزيادةيشرط البيع أو المضاعفة الممليات الثا ث0 
عليها،العقود الزيادة في للجهالة الشرومحل؛ من النؤع هذا أيضا يجوز لا 

به.إلا يمح لا التي البع ثروؤل من بالميع واللم 

أتيكالواك اكطك-،تتق .

الاؤتيازاتأو ^ ٧٣بيوع حكم 
التالة:الأنام إر القوي هذه وتقم 

تالشراء حيار أو امتياز عقد — ١ 
حقمشتريه يخول معين، مبالغ ينع مقابل يمنح للتداول، قابل عقد وهو 

عروبيوما، *٩ تكون ما غالبا معينة، زمنية لفترة لأمهم ا من معين عدد شراء 
)٣(

■ممل، 

موصؤعللأوراق والهللب، المرض على الشراء في الحق هذا مبلغ ؤيعتمد 

'آ.انفلرص-)١( 
.٢٧٥^،محيي أحمد د. الاستثمار، شركات عمل )٢( 
رفرافسمير د. المالية، الأوراق وأسواق ص؛؟؛، حنمي الغفار عيد المورمات، )٣( 

صإاا'ا.ج؟ التري،^٤٦ يصد د. الفقهي، المجمع ومجلة ، ٣٠ص• 

٢١٥



للهمالسومة القيمة من ./ ١ ٥ - ١ • ين ما عادة ويتراوح الصفقة، 

'البح حيار أو امتياز عقد — ٢ 
فيالأمتان مضي ض مقابل المال، من معين ملغ دفع على عقد *وهو 

المسمىعر بالممن تاريخ فى معينة، مالية ورنة من معينا عددا لباتحه سح أن 
تياش■'".
السوقيةالقيمة ان1>ماض مخاطر من نفسه المستثمر يحمى أن منه والهدف 

يمطمارم/الية لأوراق 

تييهازات٠ 

الخاصةالتنظيمات فى بعض عن البورصات بعض نختلف ند الأول! 
بينالامتيازات أو الاختيارات عقود فى نرق هناك فمثلا البورصة، يسرق 

حاملمارس إذا أنه بينهما الرنيس والخلاف والأوروبية، الأمريكية البورصات 
الامتيازكان الامتياز فترة حلال ونت، أي في حقه الاختيار أو الامتياز 
انقضاءتاريخ وهو فقط، التصفية يوم ستعمل الامتياز حق كان إذا أما أمريكيا، 
أورويار؛،.الامتياز كان الأجل، 

الباحثينبعفى فم البورصات لأمراق التنظيمية الفروق بعض ولوحود 
معظمار ملكن وامتيازات، اختيارات، أسواق ت نوعين إلى الاجانة العماليات 
الأمر،توحيد إلى البحث، حواشي في مصادرهم إلى أشرت الذين الباحثين 

تكرار.بلا المملات أنواع وذكر 
العلريقوأاس واحدة، الخمليات هذه حقيقة لأن اخترته؛ الذي هو وهذ.ا 

ءس\/-آأ.الدين محص احمد انالة، الأوراق امواق )١( 
صأه"ل.رفوان ممر د. المالة، الأوراق أمواق )٢( 
.٥٩٠٠٢هنيدي منير ئ. المال. رأس وأسواق المالية الأوراق )٣( 
.٥٨صرإهنيدي منير د. المال، رأص وأسواق المالية الأوراق )٤( 
ص؟؛؟.رضوان صمير ئ. المالية، الأوراق أصراق )٠( 

٢١٦



العمليةلكيفية تكرار مجرد الأمر لكان الامتيازات ذكرت لو ولذللث، واحدة، 
الشرعي.الحكم على يوثر جوعرى غارق بلا الأمم، بمر 

افنمِ، مزدوج امتياز عقد باسم الامتيازات عمود من نوعا ذكر ذم؛الآ 
الشرمحليةالعمليات عقد عن بشيء يختلف لا وحدته وتأملته النؤع هذا قرأت 

ماهيته.وبيان شرحه مبق الدي الانتقاء خيار أو المركبة، 
نظمكتاب أكثر سالكها التي الطريفة على سرث، أني والخلاصة: 

من.بمالعقد فيها يتكرر لا والتي البورصات، 

الحقصاحب على التنفيذ لازمة غير المابفة الاحلمة العقود هذه الثاني: 

والعل٢،•؛الثراء إلزاما ولص بح، أو سراء حق فهو 
تنفيذها.ون يقماللا الأدوات من النؤع هذا ني المستمرين فإن ولذللن، 

ارتفعالعند في التي السلعة لمن ارتفع وكلما • ورانها من التربح يقصدون ولكن 
صحيح؛والعكس الخيار، أو الحق هذا لمن 

الخيارات:من أحرى نولع أ٠ 
أنإلا الثراء، خيار كبير حد إلى تنبه الخيارات من الأنواع وهذْ 
يوحدوأيضا ، الشراء خيار أهداف عن ، تختلفأخرى أهدافا لإصدارها 

افشاء إن - 1تي كما العقد حقيقة في اختلاف 

امتأقأجألأسهم اثلاحق اممراء صعوثى - ١ 

عددشراء فى الحق لحاملها تسلي المنثات، بحض تهدرها صكوك وهي 

مشتريا،أر يانعا يكون أن في الحق لحامله يصح يمقتفاه عقد أته تعريفه؛ في فقال )١( 
الثّراء.امتياز أر البح امتنان عقد صعق فثمنه ولذلك مصلحته، حب 

الحديث،المصري المكتب محومآ، "، ١٧صى؛ بلول محمد محتار د. نيات، والالأسهم )٢( 
١٩٩٢^

د.المالية، الأوراق وأسواق ، ص٥٧١ بلرل محمد مختار د. والدات، الأسهم )٣( 
٠٢ص؟؛ رصوان سمتر 

هتيديمير د. المال، رأس رأسواق المالية الأوراق )٤( 

٢١٧



تمتدئد المدة وهد0 التنمد، سم سمى مسقأ يعلن بسعر مستقيلا، أسمهما من 
ففترتهالشراء، خيار أو حق بخلاف أبدية، تكون قد بل سنوات، عدة إلى 

أشهررا،.تسعة إلى ثلاثة من تراوح 

اتهدراء،كبار خيار - ٢ 

وهو. المدواء كبار من لديها العاملين لبعض الشركة تمنحه خيار وهو 
فيالشركة أمهم من عدد ثراء في حق أنه في تماما، السابقة الصكوك يطابق 

والهدفالغالب، نى محددة تكون لكنها طويلة، لفترة معين، سعر تقبل، الم
السعرفي زيادة كل لأن الحمل؛ في التفاني على المؤولين أولثلث، تشجح منه 

غالياالشركة أسهم شراء في حقهم لأن لهم؛ ربحا تشكل الشركة هم لالسائد 
.٢٢اتدرايالسعر من أقل حر بيحدد ما 

الأسهم,حطات خيار - ٣ 
الحقلهم ويكون أسهمها، لحامالي الشركة تمنحه الذي الخيار وهو 

،iJالسائل السعر من أنل عر يأصدرت جديدة أسهم ثراء في بموجبه  jL;J،
الأسهممن غالبة حصة شراء يريد من منع الخيار هذا من والهدف الأسهم، 
أكثرالحاليين افلأك يجعل الإجراء هدا لأن الشركة؛ على للسيطرة المداولة 

.بأسهمهم تمسكا 

شرعا؛الامتيازايت، أو الخيارات عقود حكام أ0 
١^١أو اممراء حق( )أو خيار ولار أ٠ 

يمكنمالأ المح يكون أن البح ثروط من لأن شرعا؛ باطل عقد وهو 
^٤،.الانتفاع 

السائق.المصدر )١( 
.١ ٦ ٠ ج'آ  ٦٤٠الفقهي، المجمع مجلة )٢( 
.انابق المدر امملر )٣( 
الجليلومواهب ببرلاق، الأميرية الخفية ط. ، ؛/٢٧الحعائق، تبيين )٤( 

٢١٨



ماوثراء والبيع، الثراء في حق مجرد هو بل به، ينتفع مالأ ليس وهذا 
اJالأم من مالأ وليس به بتفع لا 

الشفعة؟عر الشراء حق قياس بملح هل نيل: فان 

عليهاالشراء حق قياس في فليس ، تباع لا أيضا الشفعة أن ) فالجواب،
البح.حق أو الثراء حق ثراء جواز عدم النتيجة وتبقى فائدة، كثير 

اثهنشاة.لأسهم اتلاحق اتقراء صكوك I انيا ي٠ 

<نديها اتعاعلين تبعض تمتحم خيار اثثاأ ذ٠ 

الخيارهدا من والغرض الحقيقة، نفى لهما الخيار من النوعان هذان 
حينني العمل إتقان على التشجيع أو أحيانا، المكافأة ل المعاوصة ليس 
اللأنه التثرعان،؛ عقود من هو بل المعاوصان،، عقود من ليس فهو آحر، 

لهأن ني ما شخص لصالح الشركة من تمع بوجل بل وطرفان، عقد يوحد 
السلعةماللئ، يعطيه حق فهو محدد، زمن في الأسهم من عدد ثراء في الحق 

ذللثح.في الحق له السلعة وماللئؤ للاحرين، 

قدمهاحدمات، على ما لشخص كمكافأة الحق هذا اعتناء كان إذا لكن 
قبيلمن كان، ؤإلأ قرصا، ئكون ألا الخدمانح هازْ في فيشنرًل للشركة، 

شرعامحرم وهو نفعا، حر الذي القرض 

ليسالشراء حق أن سبق لأنه ييعه؛ أن الحق هذا احب لم يجوز لا و- 
وشراره.بيعه بمح متقوما مالأ 

الكتب،،عالم ط. مفلح؛/٨، لابن الفريع، ، ١ ٤ آ/٩ للنوري رالمجعؤع، ، ٦  ٤/٦ًً 

الجاولا-/اأ.ُرامتج)ا(
يباعمالأ ليس الحق هذا لأن باؤلل؛ ُلإنه - ونال،العثتمين محمد شيخنا أفتى وبهيا )٢( 

<r-i *تما.■

ء٢٦٣/٢J،وبداةاسا٤١٤/٩القدير فح )٣( 
•اسمعاممقهي،عيجلصخآآ مجلة)٤( 

٢١٩





وررمنالشركة، اللاحق الصرر رفع الشفعة مشروعية حكم من أن - ٢
نقلمن الشرإك هذا يمكن لا الشاؤع أن له تبين ومواردها الشريعة مصادر تأمل 

منهأزيد أو عليه، كان ما مثل الضرر من يه يلحق وأن صريكه، غير إلى نصيبه 
ذلكأأفي له مصلحة لا أنه ْع 

ثالث،شريك إدحال آخر شريك إلى الشركاء أحد حق نقل معنى وفي 
ويمكنالأسهم، في الشفعة يصح وبهذا حديدة، أسهم إصدار صورة في كما 

الشفعة.على الخيار هذا تخرج 

Itbn  ءكالرابع اسلب

اثمهقودفي ا(دهغ طريقة 
الأسة;الأنواع حب الأجلة العقود ني الثمن ينع ؤلرق تختلف 

باللكز;١-الدفع 
العازوهدا المالية، الورقة في الطلوب الملغ لكمل يدفع أن ومعناه 

.١^^٢٢ي والغالب أسواق في قليل 

بامما٠لاللدفع الشرعي لذكم ا٠ 

المحتاد.١^^ نيل من وهي الدفع، في الهلريقة هذه جواز في إشكال، لا 

بالحدالشراء أو بالهامش الشراء أو الجزثي الدفع - ٢ 
المال،من معين ببغ أسهما المميل يشتري أن المليان بهده ويقصد 

ميياليتم، )وهو الأسهم هده قيمة من جزءأ إلا بملك لا أنه حين في 
ؤيكونبقاندة، المار محن يقترصه والباقي ار، للمّيدفعه ، الهامس( 

برقم•٣ ١ U/ المشاع يع باب الموع كتاب ني ائي والن(، ٣٣٧٠برتم)الشفعة باب 
(٤٦٤٦.)

ء١٢٣آ/المم ابن المونمن، ايلأم )١( 
١١ ٧ ١ صى بلول، يحمد مختار د. نيات، والالأسهم )٢( 

٢٢١



ينانوةالبنك من أيضا اقترصه قد ار السم

يثكلوهو الأسهم، صراء عند نفدآ المدفؤع المبلغ يالهأمش يقصد • إذآ 
ولوائحقواعد يحب النسبة هده وتختلف الأسهم، قيمت كامل من معينة نسبة 

رهنآأيضا( ياسمه مسجالآ رويكرن المسار حيازة فى السهم ؤيبفى بورصة، كل 
الجمعيةفى التصويت حق يمارس أن للمشتري يحق لكن ، دال اللضمان 

أرياحمن يتحقق قد ما على يحصل وأن العمومية، 
السوقيةقيمتها تزيد سندات أو أسهما لمستري ا من المار ياخذ وأحيانا 

،٠الم٠يلر ديون مجموع عن الاقتراض وقت 
١قيمتها سهم، ١ ٠ ٠ يشتري أن سخمر يريد فمثلا  ٠ ٠ الوهو نيال، ٠ 

الشراءحلريق عن الأسهم يشتري أن الشخص هدا نيستهبي ريال، ٥ ٠ إلا* يملك 
قيمةمن ه/ ٠ نسبة وتشكل الهامش، وهي ريال ٥ ٠ ٠ يدفع بأن بالهامش، 

المسار.من القيمة باني ويقترضر الأسهم، 

شرعأ{بام1عش اثشراء كم ذ٠ 
الرياصميم مجن لأنها التعاملات من النؤع هدا تحريم في إصكال لا 

.عليها متفق ثايتة بفائدة المار من مالأ يقترخى لمشتري فا 
فيجدا ترتفع المالية الأوراق أسعار على والمراهنة المخاطرة نسبة إن نم 

القمار.صورة من تقترب بحتث الصورة هده 

أحدلبيؤخ ١ من لنؤع ١ لاهيا يعتبر فمثلا عفليمة، أضرار هدا عن ويتتج 
مءار ١٩٨٧سنة الكبير الكساد أرمة أسباب 

الأوراقربررصّة صأ*ّآا، هنئيى منير د. المال، رأس وأسواق المالية الأوراق )١( 
٠٤١ص^ثلي علي الماليت، 

هنيديمنير د. المال، رأس وأسواق المالية الأوراق )٢( 
.١٦٠صرا ج؟  ٦٤٠الجمع مجلة )٣( 
'٤٢٥٠٠٢الدين محص أحمد د• المالية، الأوراق أسواق )٤، 
٠٣٢صاٌ رصوان سمتر المالية، الأوراق أسواق )٥( 

٢٢٢



صررمن الصورة هذه من يالمغ كفيلة وحدها والمفاسد الأصرار فهده 
المال.أسواق ني الأسهم بح 

تالقصير البيع عمليات أو المكشوف، عر البيع عمليات — ٣ 
التارتيالشكل ؤيتم للاسهم، القي الأمصار عكس وص 
تنخفص،سوف الشركات من سركة أسهم أن المستثمرين يظن 

يكون— الأسهم هذه من عددآ منه وفسفرصرإ سرة، لمما ا أحد إلى فيعمي 
بنك،مجن قيمتها مستقرض أو الهامس، على بح في كرهن أخذها — السمسار 

ويأخذلأ، حا السوق في المستثمر هذا يبيعها فم _، عنده رائدة تكون أو 
الأسهم.هذه لإعادة كضمان الأسهم هذه يمن السمسار 

لممركها هذه أصسهم أسعار فحمصست وا لمسسممر ١ هذا فلن صدى فادا 
والبيع.الثراء سعر بين الفرق كسب ند ويكون للسمسسار ؤيعيدها فيشتريها 

بمقداريحسر فوف الأسهم هذء أمعار لم إدا أنه المتبادر ومحن 
الارتفاع.

يستقرصهاأن قبل الأسهم — لمكمسوف ا على لبا ا — المستمر سع وقد 
لمإدا الحالة هد0 وفي استقرصها، التسليم موعد حاء إذا يم ار، الممن 

إلىيضطر قد فانه السماسرة من الأسهم هذه على الحصول المستثمر يستهلمر 
الاتجاهكان إدا محاصة محارة، يحمله قد مما لموق، ا من الأسهم هذه سراء 

الأسعار.فى صعوديا 

اث4؛هقوفاعلى اتسع ثعبملية قال ع٠ 

سعرهالذي مثلا )_( سركة سهم أن يقلن المستثمرين أحد أن نفرض 
الكشوفعلى يبح فإنه القادمة، الزمنية الفترة خلال مينخفض نيال  ١٥ن ألا 

إلىالحر وانخفض دقيقة، توقعاته كانت فإذا ريالا،  ١٥بسعر سهم ١ ٠ ٠ مثلا 
بالمهرالمرق من الأسهم ذات بثراء نفه يغطي فإنه الواحد، للهم ريالا  ١٢

فيكونباعها، لض ا الأسهم تللث، منه قترضي ا الذي للسمار ؤيعطيها نخففرغ، لا 
٢٢٣



٣٠مقداره ربحا حقق ند  ريال٠ 

الزمنيةالمدة بحب يعتر لا الطويل أو القصير البح أن يعرف مبق ومما 
فالوصعالاستثمار، من بالهدف مرتبطة علاقته ولكن التسمية، من يتبادر كما 

؛يعهاأو الربح، على للحصول بها والاحتفاظ الأسهم بشراء يتعلق الطويل 
فيتيلقالمصير الوصع أما أسعارها، في الرأسمالية الزيادة على للحصول 
لهامالك غير أو مالكا المستثمر كان سواء أسعارها، انخفاض على بالمقامرة 

،.١^١٢ممد إنشاء ونت ني 

المكشوفعر البح لعمليات الشرعي لحكم ا٠ 
يملكهلا لما بح لأنه شرعا؛ تجوز لا الصورة هد0 أن لي يغلهر الذي 

يملكه.لا ما الإنسان يع عن الحكيم نهى وقل الاتع 
،لاه; اق رسول قال قال; حده عن أبيه عن شعيب بن عمرو فعن 

لسما بح ولا يقمن، لم ما ربح ولا بح، ءي شرطان ولا وبح، سلف بمحل 
ئدك<اص.

الما بح المكشوف على البح يسمون الرأسمالين الغربيين حتى بل 
الذيالمع بائه المكشوف على البع الأمريكية الخوسوعة عرفت فقد يملك، 
بعديملكه لا ما شخص يبيع عندما يحدث 

والأوراق، ص٣٥ حنفي الغفار عبد د• البورصات، المكشوف! على البح في انظر )١( 
٠١ص؟؛ هندي منتر د• المال، رأس وأسواق المالية 

ج١ ٦٤٠الفقهي، المجيع مجلة )٢( 
برتمءنلْ ليس ما يبيع الرجل ني باب والإجارات، اقرع ني داود أبو أحرجه )٣( 

عندكلمى ما بح كرامة قي جاء ما باب رالإجارات، المؤع في والترمدي (، ٣٥٠٤)
ماجهواثن •، ٦٦٨لأر وبيع صلف باب والإجادات، البيؤع في والنائي (، ١٢٣٤)برقم 

وصححه، ١٧/٢والحاكم عندك، لس ما بح عن النهي باب اكجارات، في ( ٢١٨٨)
والحاكم.الترمذي 

مزآآآرضوان سمير د• المالية، الأوراق أسواق ( ٤١
المكرمةيملكن الإسلامي المالم لرابطة الإسلامي الفقهي المجمع توصيات صمن جاء )٥( 

٢٢:



يقرصىالمار أن دهى أحرى، علة التعامل من المسورة هده ولتحريم 
فييولع أن عليه اشتراطه وهي بفائدة، الكشوف على الباغ أو المقارب 

يولعأو لأمهم، ١ قيمة يعادل المال من مبلغا — المار اب حأي — حابه 
علىحفاخلآ البائ الأسهم نمة 

٢.العلهاءر اجماع محرم فهو نفعا حر إذا والقرض 

هتتسما

الفهنا تقرمها، يأن ونبل يملكها أن نل الأسهم المقارب باع ذا إ- 
١لمايق.بالكلام المقصود وهو تحريمه، في إشكال 

بعثسفي يحصل كما - أولا لأمهم ا المقارب امنقرض إذا كن ل- 
يملكالمرض لأن به؛ باس لا فهذا الكشوف على باعها لم —، الثورمحات 

يالثحبه يتصرف أن له فيجوز تاما، ملكا المقارب فيملكه ، لافتراصى يا 
إذاالأمهم يبح أن للفارب يجوز يقال؛ أن يمكن فهنا التمرفات. من وغيره 

مابح من تكون ولا مثلها، ذمته في وثبت له، ملكا أتبحنح لأنها افترضها؛ 
لايمللث،.

فإذاسق، كما نفعا جر فرصا الكشوف على البع فى أن مبقى لكن 
شرعي.مانع وجود لعاوم فتجوز؛ منه أيضا العاملة حلتا 

الكشوفعلى تجرى اكي بانواعبا الأجلة العقود أن . ٠١٤•٤ ّّة المائة الدورة 
وقالني تجري التي بالكيب الباتع، ملك ني لمت التي لع راللأمهم ١ على أي 

أتهعلى اعتمادا ي،اللئ، لا ما الثخصى يع على تشتمل لأنها شرعا؛ جائرة غير المالية 
.لوعاو ١ ش ه الؤيبعد فيا صتشتريه 

لخفه١ مجمع رمجلة ، ١ ٤ ٣^٨ هندي منير د. المال، رأس وأسواق المالية الأوراق )١( 
,٣١٦٠ مؤ ع٦ج٢ عيد، ين العري محمد د. الإلامي، 

ص0\.المدر لاين الإجماع، انفلر: )٢( 
وردصة،  ٢٣٢ه/ والخرثي ،  U٥٨٣/ المناع وبدانع ،  ١٧٣؛/ المحتار رد حاشية )٣( 

القناعوكناف ، ٠٣١ ا/ رالمهدب ، ١٤٠٥الإملامي، الكتب، ٍل. ، ٣٥إ/ الملمالين 
iT'\fT .والباوع؛/آ«آ
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عكالخاص المطلب ظتت ِ

اسمم(قداض حكم 
إقراصها،يجوز التي والأموال الأعيان معرفة على نبي المالة هذه 
علىالمسألة هذه ني الفقهاء اختلف وقر إنراصها، يجوز لا التي والأعيان 

الخالي:المحو 

الأول،ثقول ا٠ 

تماوتاحادها ا تتفاوت التي القيميات أما المثليات، اصن إنر يمح أنه 
إقراصها،يصح فلا ذللئ، ونحو والجواري والعقار كالحيوان قيمتها، به تختلفا 

الأحن١فلمذم، وهو 

يوديلأنه القيمة؛ رد إيجاب إلى ولا المن، رد إيجاب إلى ميل نه'لا أ" 
يكونأن نتعمن المقومين، تقويم باختلاقط القيمة لاختلاف الخانعة؛ إلى 

مثلله بما جوازه نيختص الخل، رد فيه الواحسا 

الدليل:هذا *.ناتشة 

فاسد؛وهو الفقه، أيوات كل في القيمة اعتبار باب إغلاق إلى يفضي هذا أن 
مفسدةدفع يمكن يم وغيره المتلفامتا مان ص ني القيمة إلى يحتاج فإنه 

وعندعليهم، المعتمد الثقات يذكرها التي القيمة على بالاعتماد الأختلأفا 
أنالخرجتح في وسيأتي العدل، يعحقق وهذا أقوالهم، من بالوسهل يؤخذ الاختلاف 

بهم•للارفاق مشروع وهو القرض، في الناس على التضخ، إلى ِ>دي القول هدا 

اثثائي،ثقول ا٠ 

بالصفات،ينضيهل لا مجا أما فيه، الملم يجوز ما كل إقراض يجوز أنه 

،٢ ٣ ٢ / ٥ رالخرثي ، ٥ ٨ ١ U/ للكااني الصتاغ، تع ريي١ ، ١ ٧ ١ / ٤ لمحتار ١ رد حاثية )١( 
،;.١٤ ٠٧العلميان، الكب دار ط. '٦. ؛/ الطحاوى الأثار، معاني وشرح 

.٦٤٣٤! اسي انفلر: )٣( . ٥٨٢-  U٥٨١/ الصانع بيانع )٢( 
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والنانمةالمالكية مذهب وهو ايراصه، يصح فلا فيه لم اليجوز ولا 

شهم.•ذ٠ 
ردسر يتعأو يتعذر بالوصف يفيهل لا وما المثل، رد يقتضي المرصن أن 

صورةمثاله رد المتقوم في الواجب إدمثله، 
الدليل:هذا انثة ئ٠ 
الأول.القول دليل مناقشة بمثل الدليل هذا فش يا 

الثاتث!ثقول ا٠ 

كانوسواء مثليا أو نيميا كان سواء بيعها' يجوز عتن كل إقراض يجوز أنه 
يباع،مما كان إذا إنراصه يجوز ذللت، كل كالجواهر، ، لا أم نبه لم اليجوز 

عندالمعتمد القول معنى وفي ' للحنابلة وهو • الرنيق ذللئ، من واستننوا 
تخصيص،بلا تباع عين كل إقراض عندهم فيجوز الذلاهرية قال الحنابلة 

.سيئا تثتوا يفلم الذلاهرية وأما سق، كما الرفيق استثناء الحنابلة عند والمشهور 
لهم••ذ٠ 

علىلرجل *كان نال؛ هريرة أبي حديث من انمحمن في ثت ما - ١ 
يجدوافلم صنه فطلبوا آعتلوْ، فقال: يتقاصا0، فجاء الإبل، محن محس ه الني 

صلىالني نقال ;لث،' اف أوفى أوفيتني فقالت ، أءءلو0 ت فقال فوفها، سنا إلا 
.٢ قضاهءر أحنكم حيركم إن ت وسلم وآله عليه اممه 

دارط. ، آ/٥٧الأزهري الإكليل، وجواهر ، ٥٢٨/٦الحطاب الجليل، مواهب )١( 

، ١٦٨/١٣الثانيت( )اصلأ المهيب شرح والمجموع ، ٣٢؛/ النووي روضة'الطالين، )٢( 
.٥٤٦، ٥٤٥م/الغوي محمد لأيي الثانص، نقه في واكهازس_، 

ير.٤١٣•الأمرة، المطعة ط. . ٤٤ْ/المحتاج وتحفة ، ٣١•ا/ المهذب )٣( 
٣;اكاع وكشاف والميي ، ٢٢٥آ/الهوتي منصور الإرادات،، مثهى شرح )٤( 

٠٣١٤

.A/٢٨الحر )٠( 
يطمح،هل( باّب وهم، الإبل،، اثراض باّب هم، الاثراض، كتاب، ني الخاوي أ-؛مجه )٦( 
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يعفلممها كونه مع ألحيوان، قرض جواز على الصحيحة السنة دكا ررففد 
التبرعهدا مانعا التفاومت، عفلم لجعل وجه لا أنه على ذللئ، لدل التفاوت، فيه 

عمومعلى دل ما تسثعس اذعى من على الدليل كان وإن الدليل، ب
أ،المشروعيه 

مال.دون مالأ يعين ولم فيه ورغس< الفرض ضع تعالى انله أن - ٢ 
(٢) ^٢؛.بلا المحكم من ذلك لمحييي 

ثترجيح،ا٠ 
عندهمالمعتمد في الحنابلة إليه ذمي، ما - لي بظهر فيما — الراجح 

بالصفةتميط مما ك1نتا مواء بيعها، يجور عين كل قرهمي يجور أته والفلاهرية، 
كيلك،.تكن لم أو الملم، فيها ؤيجوز 

منالمدد، هذا في جدأ نفيى كلام ، وااشوك-اذيأ ، ح-زمأ ولابن 
.هنا إيراده جدآ المناسب 

والدوروانمواد_، والمييد الجواري في جائز اروالمرض حزم: ابن نال 
مسثشهأسفي إقآ ييغ ثدايغم ؤإدا تعالى: نوله لعموم ذللئ،، وغير والأرصين 

بالرأيذللئ، في التحسس يجوز فلا يخص، ولم فحم [، ٢٨٢]البقرة: 
،.ستةاال ولا قرآن بغير الفاط 

فاعله،أجر وتعغليم فيه بالترءي>ِءا المنة وردت ياب، ررهدا الثوكاني: وقال 
الالمشروعية وعموم الترغيب، وهال.ا مشروعيته، في المسالمين بين ، خلافولا 

منباب، الماتاة، في وسلم (، ٢٣٩٢، ٢٣٩٠)برقم تارة، الناقل نحه، من أتمر 
حاءما يابط البيؤع كتاب، والترمذي ، ٣٩٣آ/وأحمل. (، ١٦٠١برقم)اات.لم،صا، 

انحلانؤباب، البيوع ني والنتاش (، ١٣١٦)برتم ، ٥٨٣آ/اوعّر انقراض ني 
القضاءحن باب الحالدارتج في ماجه وابن (، ٤٦١١رنم)^واتقراصه، الحيران 

ر،تريرة.حدث من  ro\/oواJبمبي (، ٢٤٢٣رقم)ص٦٤٣ 
١٠١٤٢/٣لجراراJل )٢( ألشوكانيمأإا. الجرار اليل )١( 
اكراجم.ملحق انظر )٤( الراجم. ملحق انظر )٣( 
•A٨٢ حزم لامح، اص، )٥( 
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بدليلإلا فرصه، ني الأحر وبمللبون الناس به ينممع ما بعض على نمره يبني 
لمذلك على دليل يقم لم فان العمومات، تخصيهص ويمتضى دلك، على يدل 
وجعلهلعباده، الله فتحه بابا ويد هيه، ليس ما ١^٣^٤ على يتقول أن لأحد يجز 
،٠المقرصناأر للأغنياء وأحرآ المستقرصين، بج للمحا نفعا 

المهم:إقراض كم ح0 
الآنى:بالتفصيل الهم إراض حكم سن 
التركة،موجودات نى فينظر شل، المثليات إقراض يجوز إنه القول: على 

فلا.ؤإلأ ترصها، فيجوز المثليات عليها يغلب أو المثليات من كانت فإن 

إنفينفلر فيه، لم اليجوز ما إلا نرض يجوز لا إنه القول على كدللق، و- 
فلا.ؤإلأ فرصها، فيجوز فيه السالم يجوز مما الشركة موجودات كانت 

فيإشكال لا بيعه يجوز ما كل إقراض يجوز أنه الراجح القول ءر و- 
•يعهايجوز لأنه الأسهم؛ إقراض جواز 

الشّركةموحودايت، كانت سواء أي — كان مهما الهم إن القول ويمكن 
٠٥ اقترض إذا تهليع ب الإنسان لأن ، مثلي، ذاته بحد فهو ~ نيمية أو مثلية 
ويكونالشركة، طْ أمحهم من محبما ٥ ■ يرد أن ت، كانمحركة أي من مثلا سهما 

الفقهاءعند الأمحهم إقراض يجوز التقرثر يدا وعلم، تماما، أحذ ما مثل رد قد 
الامحار.بهذا جميعأ 

فيوالواجب، بيعها، يجوز لأنه الأمحجم؛ إقراض يجوز أنه والخلاصة: 
ذمته.برئتا فقد ردها فإذا الأسهم، من اقترض ما مثل المقترض ذمة 

الواجبةفهي السوقية، المهم لقيمة هو الاقتراض أن الباحثين بعض ذكر 
تتغيرلم وفية الهم القيمة ت، كانفإن الأجل حل فإذا المقترض، ذمة في 

الجرارالسل )١( 
اكهي،ع؟جاصآهأ.المجمع مجلة )٢( 
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وفيةالهم القيمة تغيرت إذا أما المقترض، لذمة مبرئا يكون الهم رد فمجرد 
المقرضوقبل الضان المنير كان إذا إلا الأولى، الموقنة القيمة رد فالواجب 

بالزيادةالتغير كان إذا يجوز وكذإلئ، حفه، بعض عن متنازلا ويعتبر يجوز فإنه 
القرضبرئ رصي المقترض كان إذا وذلك، معروف، أو مكتوب ثرط غير من 

سبقرأكما الثرط عدم مع وزيادة 
لمىالموقية هم اللقيمة هو إنما الاقتراض اعتبار أن لي يبدو والذي 

والأسهملقيمي. القرض كان إذا المقترض ذمة في نجمت، القيمة لأن بصحيح؛ 
الراجحيثركة أسهم من عددا قترخى ١ إذا المقترضى لأن مثلية؛ بل قيمية لمت، 

أما. تماماأحذ ما مثل رد فقد الراححي ركة ث من المدد نفس رد ثم مثلا 
أسعارهاتحتلما قد المثلية الأعيان جميع لأن له؛ أثر فلا الهم مححر اختلاف، 

محعرْاختلف، ولو دائما مثله رد المثلي في فالواجت، ذلك، ومع 

انخفاضيتوقع من يفترض أن الدارج فمن دلكا، على يدل، والرف، 
وانخفضتانوغ ما حصل إذا نم الحالي. بالمر ؤيبيعها معينة أسهما الأسعار 
٠الحرين بين الفرق ويكسمت، الأقل بالثمن الأسهم تللاط يشترى فانه الأسعار 

مثلية.الأسهم أن التجار بين عليه التعارف، أن على لأسل1 وهذا 

تثكدالماطال،باسمدس ظظ 

اسممزص حكم 
ومثهروعيته.بتعريفه التقديم ممللم، المهم رهن حكم معرفة 

•الرص ريف حته 
تعذرإن شمنه من ليستوفى بالدين وثيقة يجعل الذي المال، هو• ١لرهن 

عليههو ممن استيفاؤْ 

١٠ A_5 القرير الصديق ئ. الكويتي، التمويل لمت، الثالثة الفقهية الدرة أءم١ا، )١( 
أ/ماا.اسي )٣( ؤ ١٩٧/٤والمدع ؛/•ل«آ، الفروع )٢( 
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والإجماع.والسنن بالكتاب مشرؤع الرهن ت ثرومته 
أ.الكاب:

.[ ٢٨٣: ijiJ)]منن كاتثا ثعدوأ ول؛! ثثر عك جيما'قتم •' تعار نوله 
تالستة س ب 

يهوديامن اشترى اض رسول ءان هئا عائشة حديث من حاء ما 
درعه«راآ،ورهنه طعاما، 

ج-الإجماع:
يدامةوابن ، المنذررابن إ الرهن مشروعية على العلماء احماع نقل 

شل.مجاهد إلا الحفر رهن في يخالف لم أنه إر وأثارا 
الإجماعأ؛ا•مراب في حرم ابن الغر رهن على الإجماع لنقل 

رهنها:يجوز الش لأعيان ا0 
^يجوز ما كل رهن جواز على الفقهاء اتفق 

:٢٦٢١رهن كم ح0 
ليظهر فالذي ذلك على وبناء بيعه، يجوز ما كل رهن يجوز أنه بق 

•بيعها يجوز مما لأنها الأسهم؛ رهن جواز 
وهناك• رهنها يجوز لا بيعها يجوز لا التي لأمهم ا أن هذا من ويفهم 

المساقاةفي ومسلم (، ٢٠٦٨بالميتة)النيئ. ثراء باب البثؤع في البخاري اخوجه )١( 
الرجلباب افيؤع في ائي دالنوالمفر)؟•ا"ا(، الحضر في رحوازْ الرهن باب 

أبيبن بكر أبد حدثنا باب الرعون في ماجه وابن ■< ٦٥٢لأ!أجل إلى العلعام يشتري 
أ/آأ.احد رالإُام (، ٢٤٣٦)ب 

Mihاسي )٣( الإجماع )٢( 
حزم.ابن دار ط. •١. مرخ الإجماع مراتب )٤( 
والني، ١٩٨/١٣رالخجمرع ، ٥٣٨/٦الجلل مرام، ^ا^٦ف للمرفاني الهداة )٥( 

.٤٥٥/n

الخالة.هلاْ في كتب أحدأ أجد لم )٦( 
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أرالممتازة الأسهم أنولع كبعض ، بها التعامل يجوز لا لأمهم ا من أنواع 
الخمورشركات أو الرئوية كالموك المحرمة الأعمال ذات الشركات أسهم 

سبق.ما على بناء رهنها يجوز لا الأسهم فهده ونحوها. 
والا.انالامتثاق الرهن ررمنضود إذ الأسهم رهن من الرهن حكمة وتتحقق 

الراهن"ذمة من اّتماوْ تعدر إن الرهن ثمن من استنانه إلى للتوصل 

يمثلهلما رهن هم الورهن الدين، منه ويتونى يباع أن يمكن والهم 
حيثمن هدا بيعها، يجور التي الأعيان من الشركة، موجودات من المهم 

أيالسوقية لقيمته رهن الحقيقة ني هو السهم رهن أن الرائي لكن الأصل* 
لأنالشركة. موجودات من يمثله ما باعتبار لا السوقية قيمته باعتبار له رهن 

سعهاستهيع لن لأنه الشركة موجودات من حقه استيفاء من يتمكن لن المرتهن 
المساهمة.سركات نظام حسب 

إلاوللبنوك، البعض لبعضهم الأسهم يرهنون فالناس هذا، على والعمل 
ألاذلك يتم لا بل آحر، إلى عمل من الأسهم برهن مح تلا النوك بعض أن 

نتجما بسب وذلك ؛ مثلا سيولة إلى العميل احتاج إذا والعميل البنك بين 
الحاص إجراء وهو والمرتهن، الراهن بين والاختلاف المانع من هذا عن 

الشرعي.بالحكم له علاقة 

ءكالمطلب اظتإ1 

الأسايمفى الإصدار ضْافي 

الأسهم:هي الإصدار صمان عض م0 
عندأسهمها ويق نالمساهمة ثركة تطيع نلا الأحوال من كثير في 
الأوراقوموزعي لمماسرة، التسويقية بالخدمات الأستع.انة بدون الإصل.ار 

المباحثفي ذلك تفميل سق وتد )١( 
اينتدا.ة^هه؛.المغي، )٢( 
الأسهم.مها نتداول الش البنوك نيارات من العلومات عن.ء اطين )٣( 
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يبذل،أن بد لا الذي الجهد لصعوبة وذلك الامحتنمار؛ وممرنى المالية، 
فانهولذا حرين؛ بالمد الخماهمة تركات تتلافى حتى اللازم الونن، وكذلك، 

لتكوينوالماسرة، الوكلاء هؤلاء خدمات، الأمهم توزيع ني يستعان ما غالبا 
اللازمة.المهيلات وتقديم لأمهم ا لهده سوق 

العامالأكتتات انتهاء حين إلى الأنتفلار في الشركة ترغب لا فد ولكن 
عنالناتجة المخاطرة تتحمل أن تريد لا لأنها أو الأموال، إلى لحاجتها 
ماليةجهة مع تتفق وحينند الجديدة، الأسهم تونيع أثناء الأسعار انخفاض 

ماوهر لصالحها، الإصدار هي وتتولى ، متفقا مبلغا للشركة لتدنع أحرى 
مء ء٠ 

آس•

تكونوقد الأكتتاتء، تغهلية ضمان أو الأسهم، في الإصدار ®ضمان 
الجهةهو البنك، يكون ما وغالبا ،- المدرةر الأسهم محن لجزء التغهلية هده 

الشركات.معها تفق التي المالية 

مدوارأثلاث الإصاوار مممان و٠ 

عمولةنظير للجمهور ويعها الأسهم بمرؤيح النك يقوم أن الأدر؛ 
.ب يكتتب، مهم لكل معينة 

فيهاالأكتتاب الشركة نريد التي اصة كل بثراء البالث، يقوم أن اكانية: 
والدعايةالإعلان طرق من مستفيدا للجمهور بعرضها بدوره هو بقوم نم 

المختلفة.

عريويبع لاسمّية ا القيمة من أنل عر ي، البنلبستري الحالة هد0 وفي 
يكونالحالة هدم وفي ٢، وايح الشراء معر ين الفرق نكب الاسمية القيمة 
فيها.الم، الأسهم لكل صاما ١^٧، 

يتملم التي الأسهم جميع يشتري أن ملزما البنك، يكون أن ت الثالثة 

عآجآص1مها.اسه، مجمع مجلة )١( 
._V"AYالهمثرى ممعلنى والإسلام، ال٠م.رذة الأءمال )٢( 
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الأّهمرا،.س ض u الثراء صمان يقدم قافك نها، الأكتاب 

الإصدار!صهان مؤد اممرص سأم ا٠ 

الأولى؛الصورة 
الأسهمسويق معينة مالية جهة تقوم أن - لي بغلهر مما - يجوز 

إجارةلأنه معين؛ أجر مقابل وللمشترى للشركة هيلأت التوتقديم الجديدة، 
بضمان.وليس التسويق وهو معلوم عمل عر 

تالثانية الصورة 

بالضمانالمتعهدة الجهة تشترى بأن يتم الإصدار صمان كان إذا أما 
معرنرق من تقيدة مللجمهور تبيحها ئم لحسابها، الجدياة الأسهم جميع 
؛y؛>،عر المعاصرين الباحشن محن خلاف محل لهذا الح، وسعر الشراء 

الأول،ثقول ا٠ 

فيالفقهي الجمع مجالس ذم، ؤإلمه الإصدار، ضمان جواز عدم 
.؛^11الما؛ودورته قراراته 

٠

يراعىأن فيجب نقدية، أموالأ تمثل الشركة من شراتها يعد الأمهم أن 
الصورة؛هذه ر موجودأ وليس التساوي، ومنها المرق، أحكام بيعها عند 
ذللئ،.عر بتاء الصورة هدْ تجوز فلا استرى، مما بأكثر مييح الينلئ، لأن 

اثتاني!تتوو ا٠ 

الهمشرىل٣،،محمهلفى تاذ الأمإليه وذم، الصورة، مده جواز 
الهبى؛؛،•الرزال، عد ود• 

ص؛م؛*آ.الهي الرزاق عد دء والتيق، الفلرية بض الإ-لأب المارق )١( 
صآ؛م\.ج؛  ٧٤٠بجدة، المائعة دورته ؛ي الغنه مجمع مجلي قرارات  ٢٢١
.Uju;،فا »_UAT والإّلأم ١^^' الأعال )٣( 
الإملأبالسارق، )٤( 
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بهوالرصا العلم حصل الذي القدر هو لأنه للغير؛ النية المعلن مالها رأس 
؛.١١بالشركأنلتاملين اس 

الثانية:

الشركةعل وسير المال رأس واستقرار الأكتتاب يعد الشبل يكون أن 
الشركةس نصيبه بح أراد الشركاء بحض أن حقيقته نهدا العتاد، الوجه على 

ترعاجانز ومحو امل، أنشكل على ^٠^ النميب هدا لمن يكون أن ورصي 
والمشتريدانا اليانع فثكون المعروف، اٍد الأنبيع س فهو - لي يغلهر با ن- 

.يدفئه لم الذي يالقدر مدينا 
الشالمالية الخؤسسات من الشركة كانت إذا تجور لا الصورة هذ0 ان إلا 

القثصفيها فيلزم الصرف س محيا أن سبق لأنه نقدية؛ أموالا فيها الأسهم تمثل 
التأجيل.يعنى والتقبل والشاوي 

اككاتص انممالف،تظت _

الأسممفي اسم حكم 
وسروحلهومشروعيته بتعريفه التقديم تتطلب، الأسهم في السلم حكم معرفة 

كايلي:

نعريمهنه 

مجلسفي مقبوض، بثمن مرجل، الذمة، في موصوف على عقد هو 
الشروطفي الفمهاء اختلاف بحسب تختلف أحرى ^٧ ١٠^وله ،. المقدر

•الجملة ني التعريف هذا مضمون عن تخرج لا كانت ؤإن فيه، المعتثرة 

٠الملم شروعية مه 
والإجماع.والمنة، بالكتاب، مشرؤع ومحو 

•ص٢١٧ج؛  ٧٤٠الإسلام، الفته مجع مجله )١( 
.XU1/T-_Iكشاف )٢( 

٢٣٧



أ_الك؛اب:
محسأجم إلآ يدمغ ثداتتم إدا ^١ ١٠قى ؤكأKنا ت الى عته ٠—ول
[.٢٨٢: ijLi}]ةْفمحث4 

،.الديوزأ من نؤع واللم الدين، أياحن، فالأية 
السنة!من — ب 

الثمار،ني سلفون وهم المدينة فدم اف رسول، أن عباس اين رواه ما 
معلومكيل ني فليسلمج ثيء ني أسلم، ُمن ت فقال، والثلأيث،، والسنتين المنة 
أجلإل سترم للزن 

الإجماع؛ج- 
نيصاحبه الرجل لم بأن الجائز لم الأن راوأجمعوا ؛ المنذر ابن نال، 

٢.ل وأوصافه الملم شراممل وذكر .٠، . معلوم. يام 
Iاللم مروحل حم0 

معأيضا وينترمحل ، البح من نؤع لأنه التع؛ ثروحل لم الفي ينترؤل 
الخالية:الشروط ذلل؛، 

آمميوار احتلاه باختلافها اتسلم يختلن، ام صماتم اتصباط، - ١ 
المنازعةإلى فيفضي كثيرأ، ؤ يختلفصفاته ضب3ل يمكن لا ما لأن دليله: 

.٣٨٤اوغنىا•/)ا(
إلىلم ال;اب، رفي معلوم، وزن ني السلم باب، لم، المحاب في البخاري أحرجه )٢( 

برنملم الباُبف في الساناة، محاب، ني وملم (، ٢٢٤•، ٢٢٣٩)برنم معلوم أجل 
وابن(، ٣٤٦٣رنم) rn/yالملف باب ني البيوع، محاب في داود وأبو (، ١٢٢٧)

معلوماجل إلى ُعلوم لوزن معلوم كل ني لف الباب اكجادات،، في ماجه 
واكرمذى(، ٤٦١٦) U٢٩٠/ الخمار في الملف باب البيوع، في ائي واك(، ٢٢٨)•

(.١٣١١)الطعام ني لف الفي جا، U باب البيوع، في 
.٦٣٨٤; راسي ، ١ • ص٦ الذر لاين الإجماع )٣( 
.y\w/\yوالإضاف، م مع آا/ياآ، الكمر الشرح انفلر )٤( 
\إوالمهوب ، ٢٩٢/٤ماللن، موطأ ثرح واJظيى لخرحي المرط، )٠( 

٠١٧١المقغ؛/شرح والمبلخ ، ٢٩٧

٢٣٨



عدمهارا،.والمطلوب والثانة، 

اتثض*به يخلف وصف وص والنؤع اتجتس شه اتبمسلم يذكوض أن - ٢ 
كالمثمن،به الخلمم نانمرط الذمة، في وثست، عرض لم اللأن دليله: 

الوصفنتمن ممتغ فالأول الصفة، أو الروية وطريقه 

لكنان وبامنن مكيلا، كان ان باثكيل فيه المسلم هور يذكر أن - ٣ 
مذىومأأكان إن واJاءدرع عؤيوتأ، 

ووزنمعلوم كيل في فليلق ١١وفيه'• المايق عباس ابن حديث، دليله: 
معلوم،(رم.

عندهميجوز رواية؛ في وأحمد والشافعية الحنفية من الفقهاء وجمهور 
المستعملةهي تكن لم ولو تضيهله قياسية وحدة بأية فيه الملم فدر تحديد 

والجهالة.اكانع يمع بما نيره معرفة هو الغرض لأن النبوة زس في للتحديد 
الوزنانتراؤل من الحنابلة عند للمشهور حلافا اض ثاء ان الأقرب هو وهذا 

كيلا.موزون في ولا وزنا مكل في عندهم يجوز ولا للمكتل والكل للموزون 

اثمن!في وي ثه سلومأ أجلا ته يشترط أن . ٤ 
يلي:كما حلاف الشرط هذا وفي 

الأول،لقول ا٠ 

والمالكية، الأحنّاف،لمزهب، وهو لم، الفي الأجل يثترط أنه 
؛.والحنابالة١٦

(،>).

 )Y( المجهد وبداة ، ٢٩٤؛/الموطأ عر والخض ، ^١٢٢١المجؤرطY-،/Y ،وشرح
.١٧٥المئغ؛/شرح رالمدع الإرادات، متهى 

.١Y٤/١Yلدرحسالبوط،)٤(. YY^-تخريج ص )٣( 
>. ١٤٠٦المعرة، دار ط. ، Y-Y-/Yرشد لأبن الجهد، بدايت )٥( 
الإرادات،حهى شرح )٦( 

٢٣٩



٢•^٢٠١ ءلأجل ^، ٧١ماس ابن حدث ش ما - أ "
فإذابالأجل، إلا الرفق يحمل ولا بالماس، لمرفق حاذ لم الأن - ب، 

.ومعناْ اسمه عن يخرجه الحلول إذ الرفق، انتفى الأجل انتفى 
لمالمويتاحر المال رأس يتقدم أن وهو لقف، المعناه لم اللأن — ج 

•ذللثج عن أحرجه ما مغ فوجبا فيه 
الملمكون أن الفناهر لأن النازعة؛ إلى يفضى الحال الملم لأن - د 

،.المفالمى١٢يع المم لأن فته؛ الملم تسليم عن عاجزأ إليه 
الثاني،لقول ا• 

المامدهب وهو وموجلا، حالأ لم الصحة 
يلى:4ا ودليلهم 

أبعدوهو أولى، باُبا من حالأ يجوز فلأن موجلا لم الجاز إذا أنه - أ 
،•الغررل عن 

كالح١جيل التا صحتها ثرؤل س يكن فلم محعاوصة، اللم أن - ب 
لترجيح!ا٠ 

فيهيكر المص لأن المأجيل؛ يشترط أنه الأول القول صحة لي يبدو الأي 
بيعا،يكون أن غايته المانى القول إن نم . لم الفي مراد أنه يدل مما الأجل 

لهالمح، من أحص عقدا لم الؤيكون سالخا، لا بيعا فليكن صحيح، وهذا 
.وأحكامه شروطه 

هالإسلام شخ إلى الأجل اشتراط بعدم القول الإنصافءا"، ني ب، ون

.^٨٣٢تخريجه مّق )١( 
 )٢( ،_uالصانع يانع وانظر الراجع؛/o٣١٠.
.TU؛/١^ )٤( . TU>/انهذب )٣( 
؛/؟آماووطأشرح المثنى )ْ( 
.٢٦١الكسر والشرح المنع *ع الإنمان، انغلر )٦( 



مايريد وهذا بيعا، يكون لأ حا لم الصح إذا أنه الأصحاب بعمى عن يكر يم 
الأجل.من نه بد لا اللم أن فتحمل لم، الغير والبع بح، أنه سابقا ذكرته 

عننقلا ونال الفرؤع، اى هالأجل من بمد لا أنه رجح وممن 
يممذربملكه، لا مجهولا باع لأنه السلم؛ يجوز لا أنه »الأصل الأصحاب: 

يدلإنما وهذا القدرة، مع حاجة ولا المفلس، لحاجة فيه فرحص تسليمه، 
الجمالة«أا،.ني الحاجة اعتار عر 

ارفمنفقال: الجرار السل ني الشوكار الأجل محن بد لا أنه رجح رممن 
وردبما الاستدلال ينفعه ولا دليل، بغير الث، تمنفد حاصر في يمح أنه زعم 

لفظهوأيضا المقيد، على يحمل المطلق لأن التأجيل؛ ذكر غير مجن السلم ني 
حاصرألأم.كان ما عر يطلق فلا ذلك بجدس 

4أطهاض اتوجود عام فيه اثبمسلم يمن أن - ٥ 
ربلأ،: الإنماففي ونال حلافا*، نبه نعلم *لا الكبير: الشرح في قال 

أشبهوجوبه، محي غالبا تسليمه بمكن نم كدللث، يكن لم إذا لأنه ،؛ نزاع"؛ 
فلاللحاجة، الغرر من أنواع فيه احتمل اللم لأن أور؛ عو ل الآ؛را بح 

،•آحرأ رد ب يحتل 

مابيع نبه يجوز اللم أن وعر مهم، شيء إر أشار رند . ١٨١أ/ مملح ابن الفرؤع، )١( 
نإذاتيل:منالح. ابن تال كما رحمة ذلك جاز ر؛نم اللم، عند حال الإنسان يملكا لا 

نتحملان، الإنيملك، لا ما بح نيه يجوز لا فالح بيعا؛ محنكون حالأ اللم يجوز 
ننيالإسلام، شيخ هذا إلى تنبه رند • اليع عن يختلن.، م لالأن ا هن. من 

ا،و.نلأ. ؤإلأ لكه ز موحودأ ب لم المكان؛ إن حالأ لم الويصح الاحشارات،: 
ليسأيضا هوا ولكن منكه. ر نيه المسلم يكون أن باشتراثل الإيراد محيا يمغ فهو 

حالمملوكا فيه لم الميكون أن فيه بشنريل لا اللم لأن أرقا؛ غيما - بمحيح 
البيع.إل اللم عن العقد حرج الترثل محيا انترثل فإذا العقد، 

ظا،ار.هو كما اللفج لنقل والمراد المعلبؤع، في محكيا )٢( 
،،؛.U/T■الجرار البل )•١( 
بيناى واع' 'بلا بتوله؛ ييريد أا/أماأ، والإنصاف، الكبر الشرح ح المقنع انغلر )٤( 

؛قفن.أحمد الإمام أصحابم، 
٠١٨٥ا/والمثيع السابق المصدر )٥( 

٢٤١



قبلووممه قدره اممقد عجيس في المال رأس يقبض أن - ٦
التفر،يى|

تيلي كما حلاف الشرط هدا دش 

الأول،لقول ا٠ 
الحنمةمذهب وهو العقد، مجلي فى المال رأس نبض اشتراط 

.٢١١والمابلةوالثانمة 

^٠٧١دمحم ذ٠ 
أمحلف؛امن _ت لام والالصلاة عليه - نوله من الشافعي امحتنبعله - ١ 

حشفيه لف الامحم يقع لا الأنه قال: يبايع، يقل ولم فليسل، أي: فلسلفااا 
١^٢،.. أمالفه،اس يفارقه أن قبل ملفه ما يعطه 

الكالئبيع س أصح العقد مجلس في المال رأس لم بلم إذا ولأنه - ٢ 
.محه؛الإحماع١٣٢نهى وقد يالزجر، المؤ-م وهو بالكالئ، 
فلاالمعللق، العوض تأحير شرط فيه يجوز لا معاوصة، عقد ولأنه - ٣ 

كالصرفل٤،.القبض نبل فيه التفرق يجوز 

الثاني.لقول ا٠ 

المالكيةرمذهب وهو ثلاثة، أو يومض المال رأس مض تأحثر جواز 

 ٢٠٢^٠^
•الكالئ بح ني يدخله لا عنه، معفر بتر تأخير أنه 

.TY>/Tالإرادات متهى وشرح مآ/ها،، والأم 0ا\'ك المتانع يانع )١( 
iا٦^^رالمدع يرون، المرة، دار ط. ؟، o/vللثاض الأم )٢( 
صه"ا'ا.الإسلام لشيخ المد، نفلريآ )٣( 
اكشا-/ه-أ.)٤( 
٠ه ص٦١ رمد لاين الممهدات، المتيمات )٥( 
•٠/٤Tالوءلاثرح المتقى )٦( 

٢٤٢



اثتوحيح!٠

تيلي لما أرجح الأول القول أن - أعلم واض - لي يظهر الذي 
ثلاثة.أو يومين الثمن نليم يعد الحاصل الغرر عن أبعد ذك أن - أ 

الثمن.بتاحير حدوثه التويع النزاع عن أبعد ذك أن - ب 
ناحرؤإذا المني، مجلس في والإعطاء التقديم هر الآف الإّأن - ج 

محميلم والالملف، معنى هو الذي التقدم هذا يحمل لم ثلاثة أو يومين 
المال.رأس لسليم محلما 

وجوازهالثلاثة، الأثمة عند الخيار جواز عدم الشرط هذا على 
الثلاثةالأئمة أما عنده. ثلاثة أو يومين القبض تاحير جواز على بناء ماك عند 
الملك،،في إلا للقبض صحة ولا القبض يشترطون لأنهم عندهم؛ خيار فلا 

،.القثضأ صحة فيمغ الللث،، ثبوت يمع الشرط- وخيار 

1امم4ات ض يسلم أن - ٧ 

تلغ،ربما لأنه مهين؛ نيء في لم اليجوز فلا • اكئهاء ين عليه مممن، وهو 
.، أ فيه الملم إلى حاجة فلا الحال في بيعه يمكن المعين ولأن ليمه؛ ن— أوان نبل 

صح،حاصره العين كانت، ءإن ت الواصح عن الإنصاف، في جاء لكن 
،٠^٢١١١ ١١بلفنل بيعا ويكون 

ممدلما لأنه بمحققه؛ بل المابق الشرط يعارض لا - لي يفلهر فيما - وهذا 
مننوعا كان ؤإن الملم أن وسبق البيع، إلى لم المن الحقل- حرج المرط هذا 

ّالمروطّ ؛هل-ه منه أخص أنه إلا البيع 

٦إ^\•\.الإرادات متهى وشرح 0إ{<\ك الصنائع بيانع انفلر )١( 
U/للمني الهداية، نرح ني والمائة الاتفاق، حكاة ومه  ٢٠١أ/ المجتهد بداية )٢( 

متنعن المناع ركثاف ، ٦ ؛/ اللالمن وروضة م،  ١٤١١الغكر، دار ط. ، ٤٤١
•آ/مآآ.الامحنذكار ني البر عد ابن الإجماع حكى وممن  X'0/Tالأناع 

الكبيراكرح مع الإنماثج )٤( المشع مع الكسر اكرح )٣( 

٢٤٣



تطبيقيأتي وشروطه، لم الحقيقة بيان وبعد الملم، شروط جملة هدم 
الأسهم.عر العقد هذا 

الأسهم!محي اللم كم ح0 
فياللم أن لي ينلهر والذي المألة، هذه في كتب أحدآ أحد لم 
•الأتي التفصيل في حكمه يتضح الأمهم 

الأسهم.إلى الفلرة بحب نمن إلى لأمهم ا في لم الينقم 
يباعالمهم أن بمعنى تجارة عروض باعتبارْ المهم إلى نطر فإن - أ 

موحودامحتمن يمثله ما إلى التاغ أو الخستري نظر بدون قيمته، بحٌب ؤيسترى 
تلتعين ا عدم مرط عدا ما المهم مروط عليه تنطبق المهم فهدا الشركة، 

المنطمة:الشروط ولا'؛ أ0 
أحيانفى يغني الأمهم امحم إطلاق بل بدقة، رصفه ويمكن معلوم، الهم 

١في م؛الآ أملم فإذا ومعرفته، لشهرته الوصف كثرة عن كثيرة  ٠ أمهممن مهم ٠ 
مثلا،محددة مدة يعد القبض أن على الشركات هن غيرها أو صافولأ أو سابك 

أيالعقد محل ني الأسهم هده وحول والغالب الحقل، مجلس في الثمن لم وي
الأسهم،سوق من مهم يفقد أن يقع لا أو جدأ يندر لأنه التسليم؛ حلول، زمن 
الأعم.الغالب، في موجودة فهي الأسهم أما الأسعار، وتنخفض ترتفع إنما 

الأسهم؛في يتحقق لم رط ش0 
لأنمعينه؛ تكون فالشركات من ثركة أسهم مميت إذا لأمهم ١ أن وهو 

محددة.كثرت مهما وأسهمها معينة، الركة 

فيهالملم يكون وألا الذمة، في لم اليكون أن لم المروط ومن 
بدايةنى رصد ابن الاتفاق حكى الشرط، هذا على الفقهاء اتفق وقد محعينأ، 

ال٠جتهدل١،.

•٢.آ/؛الجيد بدان ;١( 





المالية؛ات كالزمنفودأ الشركة موجودات تأكون لا أن أيضا ويشرمحل 
•الربا ش يو؛ع فيها لم اللأ'ن 

ثخلاصات!ا٠ 

شروطمن ثرط لتخلف يجوز لا الأسهم في لم الأن سبق مما علم 
أوالشركة، موجودات في المساهم نميكا يمثل هم الاعتبرنا مواء ٠ لم ال

أعلم.تعالى والق الجارة، عروض من اعترناه 

تقكال«مللباسشر ظظ 

الأنمٌ؛في اوحواا4 حكم 
ومئروعيتهابتعريمها التقديم تتهللم، الأسهم في الحوالة حكم معرفة 

بإيجاز■رثرائطها 

Iالحوالة عريم، ت0 
لعليه المحال ذمة إلى الحيل ذمة من الدين نقل ت عي الحوالة 

تالحوالة شروعية م0 

Iوالإجماع بالمنة، صحيحة ءّم، 
ظلم،الغني ارمطل نال؛ . البي، أن همريرة أبي، حدبث ت السنت من ن- 

فليتع<الى.مليء على أحدكم انع يإذا 
ابنفال المحرالة، صحة عالي العلماء أجمع ففد الإج٠اع! أما و— 

.٣٨١م/القاع رمحتاف، ،  fxالإرادان، متهى نرح )١( 
الحوالة،ني يرجع لعل الحوالة، ثي باب الحوالأت، محاب ني البخاري أحرجه )٢( 

الحوالةرصحة الغني معلل تحريم باب المساءاةا كتاب في ومسلم (، ٢٢٨٧)يرقم 
(،٣٣٤٥برقم)المطل، ني باب ا'بيوع، كاب في داود وأبو (، ١٠٦٤برقم)

)ع«ما<،برنم »لالم، انه القي معلل ني جاء ما باب المع، كتاب ني والترمذي 
بابالمدنالت! ني ماجه وابن الغني مطل باب اييهمع، قي دالنسائب، 

.A'T/Xالحوالة 

٢٤■





ودنه؛ونوله بماله مليثا عليه المحال كان إذا المحتال رصي يشترحل ولا 
3لتع«لا،.مليء على أحدكم انع »وإذا لقوله 

الوفاء.على فادرأ كان إذا بماله: ملثا عليه المحال ويكون 

^.١٠٠يكون لا بأن ويقوله• 
الحكمرمجلس حضورْ بإمكان وببدنه; 

يه.المحال الخال صايط الة: مه 
تمحلم ؤإلأ فيه السالم يصح معا يكون أن به المحال المال ني وينترؤل 

المنان،متض3ل به المحال المال يكون أن بد فلا وعليه به، الحوالة 
المم^.المترقي الانضاًل 

الأمهم:قي الحوالة كم حه 
فيالخوالة أن لي يفلهر والذي المسألة، هد0 في كتب أحدأ أحد لم 
يجزلم ؤإنما لم، الفي المعتبرة بالمفات تنفبط لأنها صحيحة؛ الأسهم 

الأسهم.في اللم يحث في يق آحر لمض فيها لم ال
الأسهمني الكلام يكون فالديون، في إلا تمح لا الحوالة أن وسق 

لشخصالدمة في ثبنت، الأسهم تكون بان يتهور وذللث، الدين، بصورة التي 
التيالأسهم مع تممهم، أسهم يي ثالث على ت-ين أيضا له الأحر وهذا آحر، على 

ذمه.في 

وهو- الدين له من يحل أن - المحل وهو - الدين عليه لن يمكن فهنا 
متىصحيحة حوالة وتكون عليه، الحال على ل التي لأمهم يا - الحال 

يمعما الأسهم في وليس الحوالة، لأصل اللازمة المابفة الشروط استكعلت، 
أعلم.ء والله الأصل حيث من يها الحوالة 

\T/lالزركثي ثرح )٢( صآ"اآ• تندم  ٢١)
.٤٢٥٤;والمدع لكرازى؛/س، المهيب،  ٢٣)

٢٤٨





1ككعشر التاي ال4طاب تظن 
الأسمما1ْصاؤبا،ن حكم 

ولذلكالمقاربة، أحكام معرفة على تنبي بالأمهم المضاربة حكم معرفة 
وشرائطها:ومشروبها بتعريفها ندت 

تالمضارة عريف ته 

ر؛حهلا،•من معلوم بجزء فه يتجر لمن ندرْ معلوم محض مال لغ هم، 
الضارة!شروعية م0 

والإجماع.والسنة، الكتاب،، المضاربة مثروعٍة على دل 
محزثن يبعوف آ'لأربج، ؤ، ^٤١، ؤو،لإوث تعالى•' نوله الكتاب نمن - ١ 

'آأ[.أسهلاوزمل:

اض-قفل من ببغي الأرض ني يضرب والضارب 
فلمالمحسحة المولية أما بها، الإقرارية جاءت قفل• السنت من أما — ٢ 

اث،.

القرآنفي أصل وله إلا باب فيها ليس الفقه أبواب ركل حزم• ابن نال 
البتة،فيهما أصلا له وجا•نا فما التراض، حاشا الحمد وف نعلمه المنة أو 

سالحم، عم ني كان أنه ، ءليه١٢نقطع واليتم، مجرد، صحتح إجماع ولكنه 
جازلأم.ما ذللث، ولولا فأقرْ، وعمله 

عنالآ'نر بعض ذكر أن بعد الثوكاني قال فقد الإجماع أما - ٣ 

بانيوني الإرادات مثهى شرح من التعريف يمدا ، ٣٢٧٨الإرادات مص شرح )١< 
القريوانيرمالة شرح الرباني والفتح ْ/آه، للربلعي الحقاتن، محن نحوء، المراجع 

.١٢٨٢;رالمهذب ، ٠١٣٩٩النكر، دار ط. ، ؟/٧٧
Ynv/oالأرطار نل في حزم لأبن الص هدا النوكاني ونقل المعلبوع، غي مكيا  ٢٢)

به•.نقطع •والذي وفيه؛ 
صآا"\.حزم لابن الإجماع، مراتب )٣( 

٢٥



يتعامالونالصحابة كان المقاربة أن على تدل الاثار ارفهدْ ! فيهانه، الصحابة 
الجوازاال١،.على مهم إجماعا ذلك دكان نكير، غير من بها 

،.الجملة١٢في المضاربة جواز على العلم أهل إجماع المنير ابن ونقل 

Iالمضارة روط م0 

وفدبالخروض، المقاربة تجوز فلا التهود، من المال، رأس يكون أن — ١ 
بالموض١الشركة جواز ونصحح الشرمحل، هذا في الخلاف، مبق 

أنجاز الشركة مال رأس يكون أن جاز روما المجير• الشرح في نال 
فملنا؛ما على هنا، يجوز لا نم يجوز لا وما المضاربة، محال رأس يكون 
معناها«ل؛/في لأنها 

جهالةإلى ردي المال رأس جهالة لأن معلوما؛ المال رأس يكون أن - ٢ 
الخفاربت١لمحة نرحل معلوما الرج وكون الربح 

دط.لا عط المال رأس يكون أن - ٣ 

أنيجوز لا أنه الحلم أهل محن عنه نحففل من كل ®أجمع المدر؛ ابن نال 
مضار؛ةلأأ،.رجل على دبه الرجل يجعل 

المدرابن نقله وما الفقهاء، بين حلافا الشرحل هذا في أن الواقع لكن 
يلي؛كما والخلاف صحيط، ليس الإجماع من 

الأول،ثقول ا٠ 

مبق.كما إجماعا حكى بل الفقهاء، جمهور قول وهو الشرؤل، هدا اعتبار 

ص؛؛؛.المذر لأبن الإجماع، )٢( ْ/يا"آ• للنوكاني الأو٠لاد، نل )١( 
الكبيرالمح )ا(انفلرصمآاساس. 0(
نزارط. الميل؛/ا•؛. ومار ؛؛، r/vالجليل وراب \ا0\\ا المانع بيانع )٥( 

لأبنالإجماع كتاب من المعلمؤع ني اجا.ْ ولم ، /١٧؛ا الكبير الشرح في نمله )٦( 
اليارودي.اش عبد تحقيق المنذر، 

٢٥١



ذدهمآ٠
ولمبتبضه لغريمه يصير ؤإنما له، عليه من يد في الذي المال أن 

يوحد

اتثاتي:مموو ا٠ 

أحمدأالإمام مذهب في غول وهر الشرط، هدا اشتراط عدم 
٠٢٠٢٥٠'

دينآ.المال رأس جعل من يمع ُا الشرعية الأدلة في ليس أنه 
ثواجح،ا٠ 

القولعن ه القيم ابن يقول الثاني، القول - لي يفلهر فيما - الراجح 
جوازمن يميع ما الشرعية الأدلة في وليس الدليل، ني الراجح ُوءو ؛الجواز؛ 

فيوقوعا ولا الشؤع، قواعد من ناعية مخالفة تجويز،، شمي ولا ذللت،، 
فلاما، بوحه ذلالنخ في دة مفولا غرر، بيع ولا نمار، ولا ربا، مجن محدور 

ا.ومقتضاها١ محاسنها من وتجويزه منه، الغ الشريعة بمحاسن يليق 
يصح؛لم المالين، هذين بأحد المال رب نال فان معينا، يكون أن — ٤ 

للجهالةأ'أ.

والضارب.المال لرب مشاعا معلوما الرج من الشروط يكون أن - ْ 
أوأحدهما يشترط الذي القراصى ا؛هلال على اروأحمعوا ت النذر ابن قال 

معلومةدراهم ه لتفكلأهما 

لأنمقدر؛ بربح أحدهما يخصى أن يجوز ءلأ حه الإسلام شيح نال 

،rvYالمشع؛/نرح والمدع  iiir/Uالجليل رمواهب ا"/هآ؛، المنانع بيانع )١( 
\\أ\ير.الخلب، الكتب دار ط. 

.٣٥١م إءلأمالمرنمن )•آ(. ٣٥م/؛المونمن إعلام )٢( 
.WfT'0اكاع وكناف ، ٣٦٨؛/والمدع ، ٤٠١ا/الميل مناد )٤( 
.١١ص؛ المنذر لأن الاحماع )٥( 

٢٥٢





الأوو،اص ٠
ومالكحنيفة أبى النلأنة الألمة مذهب وهو الترمحل؛ هذا اعتبار 
واكاضل١؛.

•*شمم ذ٠ 
فلايدم ني أمانة المال رأس ولأن المال، في العمل س العامل ليتمكن 

إلا— الريح وهو — المقاربة مجن المقصود تحقيق يمكن ولا ليم، يالتإلا يمح 
٢.والثراءأ يالبح المال في المقارب يحمل 

الثانيiلقول ا٠ 

الحنابلةمدهب وهو المقارب؛ إلى المال رأس تسليم اشترامحل عدم 
٢١٢٥٠■•

ربحه،س مناع بجزء غيره عال ني التصرف إطلاق تقتفي المقاربة لأن 
ولنصح، مقاربة اثنين إلى مال دفع لو ولهذا المال، ليم تنقنقي ولا 

أحدهماإلى ليمه تبمحمل 

لترجيحاا٠ 

تيلي لما أرجح الحنابلة مذهب أن لي يبدو الذي 
علىفنبقى الشرط، هذا اشتراط على يدل صحيح نص يوحد لا — ١ 
الجواز.وهو المعاملات، ني الأصل 

لأنالضاربة؛ بعقد إحلال الشرط بهذا الأحذ عدم على يترتب لا - ٢ 
أحذْشيء إلى احتاج كلما الخامل أن يقولون الشرط هذا يشترطون لا الذين 

المحدددون أحذ فإذا مسبقا، المقدار محدد المال رأس ؤيكون ، بالتدرج 
المال.رأس فهو ليمه تتم فما 

١٨ه/الطالين ورومحة ، ٤ ٤ ٢ الجليل ومواهب الصنائع بيانع )١( 
الخامة.الخمائر )٢( 
.rvT/iوالخدع ، ٧٥؛ا/الكب الشرح )٣( 
.o\i/rالهى أولي طألب )٥( ازيمن. المدرين )٤( 

٢٥٤



بالأسهم!المضاربة حكم ه
التعريفمن سق ما صوء وعلى الة، المهذه في كتب أحدأ احد لم 

تنوعين على تكون الأسهم المقاربة إن يقال؛ أن يمكن الشرعية بالخفاربة 

ولا،أ٠ 

أصولمن تمثله عما الفلر بغض تجارة عروض بياتها الأمهم اعتبرنا |ذا 
وهو— المال لرب مها الخامل يقارب أن يمح فحينئد الشركة ومحوحودات 

يشترؤللا وأنه بالعروض، المقاربة جواز الصحح أن باعتار -، لأمهم ا مالك 
القد.من المال رأس يكون أن 

ربحتماذا الربح، بقصد بها ويشتري ؤيبح لأمهم ا هذه الخامل قيأحد 
الشيؤع،سيل على مسبقا المحدد نصيبه المال ورب الخامل من واحد كل أحد 
الشرويلني سق كما 

موافقةصحيحة تجارة عروض ياعتتارها بالأسهم المضاربة أن والخلاصة! 
أعلم.تعالى واش - لي ينلهر فيما - الشرعية للأصول 

اشا،ث٠ 

أصولمجن شائعة حصة أو نصيبا تمثل أنها على الأمهم إلى نفلرنا إذا 
مع— لي ينلهر فيما — تتعارض الاعتبار بهيا بها فالفاربة الشركة، ومحوجوداُتح 

التالي؛التفصيل على التقدمة، الشرومحل بعض 
عروضالشركة موجودات، كانت، إذا الأول الشرمل مع تتعارض - ١ 
الشرط.^ا صحة عدم الصواب أن سبق لكن تجارة، 

رأستسليم يشترطون والشافعي ومالكا حنيفة أبا الأئمة أن مبق — ٢ 
يسلمأن الأسهم لاللث، يلمكن لا المساهمة الشركات وفي الخامل، إلى المال 

تصرف،تحت، لأنها الخامل؛ إلى الشركة موجودات من الأسهم هذه تمثله ما 
شل.الشركة إدارة مجلس 

املاثلأذاتفلرصأه؛آ

٢٥٥







والتأمل.الفلر بعد المسألة هده حكم لي ظهر هكذا 
أعالم. واف المسألة، بحث - عاليه اطنم، فيما - أحدأ احد ولم 
بالصواب.

Ittbi  أكوضر ١^^ المطالب

الامحمروقئ حكم 
Iوشرائطه وحروعيته بتعريفه التقديم تتهللب لأمهم ا ونف حكم معرفة 

تالوص عريف ت٠ 
الخفعةااوتميل الأصل تحبيس ®هو 

فياختلافهم بحسب الأربعة الذاهب في مختالمة تعريفات وللونفا 
بالأسهم.علاقة له ما ذكر ها والغرض وأحكامه. شروطه 

شروعيته:م0 

الأتيةتالنهوص الوقف منروعية على دل، 
بخبر،أرصا ظيئه عمر أصاب ت نال ظلثه عمر بن اف عبد حديمث، — ١ 

لمبخيبر أرصا أصبن، إني اض رسول يا ت فمال فيها، تأمره يه النبي فأتى 
ب،شنت، ®إن فقال: فيها؟ تأمرني فما منه، عندي انفس محالا قئل أصب، 
يورث*أم•ولا يوهب ولا يتاع ولا آصالها ساع لا أنه غير بها وتصدقت أصلها 

.r-v/Yدائ لأن اسغ را(
iTlflحمرنت لأبن الجليل، سح ونرح للرخي وًل، المبانظر: )٢( 

.٦١٩١١١المهاوب شرح رالمجمؤع 
رمطلم(، ٢٧٣٧)برقم الونمح، ني الشروثل باب الشروثل، كتاب غي البخاري أحرجه )٣( 

Uباب الوصايا، محاب ني داود رأبو (، ١٦٣٢)يرنم الونف، باب الوصب، كتاب في 
الوتفحفي باب الأحاكام، في والترمذي (، ٢٨٧٨)يرقم الوتمح، يونفح الرحل ني حاء 

فيماجه وابن ،  ١٩١ ١٦المس يكتب، كيف، باب الأماس، في اثي والن(، ١٣٧٥)
,١٦ ١٦المني في أحمد والإمام ، ٨ ٠ ١ y/ وتف، من باب الصدفامته، كتاب 

٢٥٨





للوقف.ئابلة العن تكون أن - ٤
ير:كما الفقباء ين حلاف الشرط هذا وني 

الأوو'تقوو ا٠ 
،والنافعية ، المالكية مذهب هو والمقول، العمار ونف صحة 
والخابالة١■١،.

 ٠•٠١^^

الصدنة،على عمر ه اف رسول بعث ت قال )ههلء هريرة أبي عن - ١ 
فناله، المي عم والعباس الوليد، بن وحالي جميل، ابن منع ت شل 
وأماتعالى، اش فأغناه ففيرأ كان أن إلا جميل ابن ينقم ءما اض رسول 
.اض. سبيل ني وأصاد، أدراعه احتبس ممد حالدأ، تذلال<ون فإنكم حالي: 

محنوهي وأعتاده، أدراعه احتبس )جهنه الوليد بن خالد أن منه الشاهد 
المقولأُت،.

الأصلتحبيس )غهى اإخءلاب بن عمر اش. رسول أمر ّ ولأنه - ٢ 
بهؤيضر يتقى محا كل ، وقفجواز عر ذلك؛ دل الثمرة وتسبيل 

هذافي تدخل فالمقولأات، الوقف، مشروعية على الأدلة عموم - ٣ 
العموم.

كالعقاروحد، ونفه فصح ، غرْ هع المقول وقف، يمح ولأنه - ٤ 

اثثاتي،ثقنول ا٠ 
تكونأن إلا الخقولأيت، وفقط يمح ولا العمار، غير وثق، يجوز لا أنه 

أوقفهأى.العرف جرى أو به الأثر ورد أو للعقار تابعة 

.٤٤ا/•اوهدب، )آ(حاشةاو>ثىيم؛آم. )\(
•٦٦ص'/i تخريجه سمق  ٢٤). ٥٨٣، ٥٨٢/٤سلح لاين امرع  ٢٣)
.٤٤ل/•المهذب )٦( 'سبذاحربمجهفىصآْأ•  ٢٥)

ا-/آ-اأّالقدير نح )٨( . ٣٧١الإضافأل/ح اكرحامر )٧( 

٢٦٠



آذلل، ٠

العقارغير ينابد ولا التأبيد، الشرعي الوص حكم أن _ ١ 
لناقشة;اء 

نيعقلي دليل هو ثم بحميه، ثيء كل ونابيي يتأبد، العقار غير أن 
به.يوحذ فلا السنة مقابلة 

تراجح،ا٠ 
حديثاالباب في ولأن المانع، الدليل لعدم الفقهاء؛ جمهور مدهت، 

التفريق.على دليل ولا مثله، وغيره والعتاد، السلاح ونم، في صحيحا 

Iالأسهم ومحق كم ح0 
الهموقف مسألة تخرج أن ؤيمكن المسألة، هذْ ني كتب أحدأ أحد لم 

المشاع.وقف، على 

اوقفجواز في ، ل الحن بن محمد وحالفا النفهاءرأ،، محي حاض وهو 
صحته.بعدم نقال( مة، القيقبل الذي المشاع 

ينبغيلا التي المريحة المنة ومعهم الجمهور، مدهت، للصواب والأقرب 
كالأتي؛بيانها حلاف( معها يكون أن 

سهمالمائة *إن ت قوله هي الخيناب ين عمر حار.يثا ألفافل بعض في _ أ 
،•٤١٠•• بحمر•لي الحم، 

'عليهأقره وند القمة، يقيل الذي المشاع وقف، في صريح فهذا 

المابق.١لمصدر ا ر١ 

معالكسر والشرح ، ٧٤٤١؛/, ٣٦٦ fwالخرشي حاب ، ٢١ا/• القدير نح )٢( 
n٠٣٧٢/الإضاف، 

اكدنات،،ثي ماجه وابن ، I٢٣٢/المشاع ص باب، الأحاص، ز المار أحرجه )٤( 
(.٢٣٩٧)بزنم ونقح، من ياب، 

٢٦١



.المشاعأ،حس اراب ؛ بقول الحديث هذا على وطه النسائي ئوب ولذلك 

بنيرربا فقال؛ المسجد ببناء . النبي أمر ت نال خهته أنس عن - ب 
اض«لأ،.إلى إلا نمه نطلب لا واث لا : قالواهذا، بحائطكم الجار 

ولذلكف بينهم مئساع نهو النجار بنو يملكه الحاتط لأل مشاع* وقف فهذا 
أرصاجماعة وقف إذا أرباب بقوله؛ الحديث هذا على البخاري ترحم 
حائزه.فهو مشاعا 

أنتوبتي من إن ض وصول يا نك: قال: خهض مالك بن كعب ج-عن 
بعضءا!ّلئ، ، iL»؟،نال: ه، رسوله ؤإلى اض إلى صدنة مالي مءن أنخلع 

بخيبرالذي سهمى لثج أمفإُي ■ قلت لك® حير فهو مالك 

بإحراجأمره في فناهر فانه مالكا'، بعض علك الث، ارأمقوله: منه الشاهد 
مشاعا،أو مقوما يكون أن بين تفصيل عير من ماله بعفى اك ؤإمماله .صض 

،•١^^ دليل إلى المشاع ونف مغ من فتحتاج 
الذيممهمي راأمااسلئ، نوله؛ من لمسااع لونف يسسدل أن ويمكن 

اكبامأمر0 الرسول أن لولا الهم هذا سيوقف >غخبم كان ممد ، بخسرأ؛ 
وقفمشروعية على فدل العموم، حيث من عزمه على وأقره ماله بمحض 

المشاع.

منمشاعة أحزاء لأنها الأمهم؛ وقف يجوز سق ما على بناء 
معتتعارض لا ولأنها السوقية، القيمة من تمنله ما مع الشركة موحودايتن، 

منمهم وقف، بصحة ظإب أحمل الإمام صرح وقد الوقف،، شروط مجن شيء 
ح،■

--بقفىصا'ْآ•، ١١
أورقيقه يعفى أر ماله بعض رتق، أر تصدق إذا باب الوصايا، في البخاري أحرجه )٢( 
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ءثك__ثر الخامس انمطلب تظن 

باو،مرأ|وه،؛ة حكم 
وشروطومنروعيتها تعريفها معرفة تطلب بالأسهم الوصية حكم معرفة 

به)الموصى 

تالوصية عريف ته 

الموتبعد به اكرع هي• بالخال الوصية 

لإ-جماع.وا والمنة الكتاب مشروعيتها عر ؤيدل 

إ0آلموئ آ-دئأ حثر ^١ ٤؛^^؛ ؤ'آسب ت تعالى نوله ت الكتاب فمن - أ 
[.١٨•ألنبتةه حيوا رق 

هاض رسول جاءني قال: وناص أبي بن سعد عن المنة: ومن - ب 
بىند؛ل اض، رسول يا فقلت؛ بى اشتد وجع من الوداع حجة عام يعودني 

مالي؟بثلثي أفأتمدق ابنة، إلا يرثني ولا مال، ذو وأنا ترى، ما الوجع من 
الثلث،قال: فبالثالث؟ فلت: لا، قال: اض؟ رسول يا فبالشطر نلت: لا، قال: 

ينكففونعالة تدعهم أن من حير أغنياء ورثتك ^ر أن إيلئ، كثير، والثلث، 
المس«ص.

وجوازهاالوصية مشروعية على الفقهاء وأجمع _ ج 

(،١٢٩٥)برقم خولة، بن سعد ه الهك، رثى باب الجنائز، ني البخاري ا-محرجه )٢( 
بابالوصايا، ني داود وأبو (، ١٦٢٨)يرقم الوصية؛الثننه، ؛اب، الوصية، ني رميم 

ماباب الجناتر، في والترمذي (، ٢٨٦٤)برتم ماله، في للموصي يجور ا فيجاء ما 
الوصيةباُب، الوصايا، في رالماني (، ٢١١٦برقم)والربع، بالثالمثؤ الوصية في جا٠ 

i(yU-Aبرقم)ث،، الوصية؛الثالباب الوصايا، ني ئح4 وابن (، ٢٦٢٦برقم)بالثالث،، 
.٧٦/١المحي في وأحمد 

 )٣(J٣٩٠/٨غني١.
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تيه الموصى شروط 0
بدليل، فأنل الثلث من بكرن أن المال من يه الموصى ني يشترط 

السابق.>غهض وقاص أبي بن معد حديث 

الأسهمالوصية كم ح٠ 
الوصيةحكم أن لي يثلهر والدي المسالة، هده فير كب أحدأ أحد لم 

؛الأّهمكام:
موجوداتمن المساهم نحقه يمجا تمثل فهي الأموال، من الأسهم 

الإنسانيوصي أن يجوز هدا على بناء وفية، الالقيمة من تمثله ما مع شركة ل١ 
بهاالوصية يمغ ما يوجد ولا أقل، أو ماله ثالث تكون أن بشرط يملكها يامهم 

بأنماله ثلث أكثرمن الموصي محوت حين الأسهم قيمة كانت فان ثرعا. 
إجازةعالي الباقي ويوقف الثالث ني لم اليمح فحينئذ الأسعار ارتفعت 

أعلم.واش الثلث، ونفد الزايو بملل ؤإلأ أجازوه فإن الورثة، 

٠٠٠

y/iوالكاس ، ٤٥•ا/ راJهJب آ/هم، ١^١ بداية )١( 





العشر،نصف أو العشر فالواحب - مثلا - زراعية الشركة كانت فإذا 
دونالزراعة من الناتج في واجبة وهي لا، أو كلمة إلى يحتاج كونه تا بح

والثمار.الزرؤع زكاة بأحاكم يتعلق فيما وهكذا الأرض، عين 
فليسوالأدوية والجبس الإرسم.نّتا كشركاا>ت، صناعية الشركة كانت، ؤإن 

الأموالزانيا أرباحها، صافي عر الزكاة تكون بل زكاة، الثابتة الأصول على 
العشر.رع لنسيه الساتلة 

واستيرادأوثراء بيعا ااسالح تداول اختصاصها JجارJة الشركة كانت ؤإن 
تكونبل زكاة، الثابتة الأصول على فليس والتجارية الإسلامية رف لمصا كا 

والاحتياطاتوالأرباح، الأموال روومحى على التجارة عروض في كما الزكاة 
العشر.رع سة 

فإذاالأنعام، بهيمة زكاة أحكام فتأخذ مواشي شركة الشركة كانت ؤإن 
الزكاةفتجب الممتة، من أكثر البراري ني ونموم والنسل، للدر مشتراة كانت 

الأنعام.بهيمة لزكاة التفصيلية الأحاكم يحسب فيها 
تأخذتجارة، عروض فهي والدر للشل لا بها للتجارة مشتراة كانت ؤإن 

التجارة.عروض زكاة أحكام 
استثمارهابقمسد الأصسهم اشترى فيمن كله السسابق التفصيل وهذا 
سق.كما فيها والاستمرار 

الحقيقية.السهم قيمة يحب الزكاة وتكون 

فيوسراءآ بيعا فيها المتاجرة يقصد الأسهم استرى المساهم كان إن أما 
تكونفهدم السلع، سائر وتشترى تباع كما — البررصات — المالية الأسواق 

أوتجارية الأسهم هذه شركات كانت سواء تجارة، عروصى زكاة فيها الزكاة 
بدونالموفية السهم قيمة هو الزكاة إحراج ني والمعتبر غيرها، أو صناعية 

سبق.كما تجارة عروض لأنها منها؛ شيء حصم 
أنباعتبار سوية ميزانية كل صدور عند الزكاة تخرج الشركة كانت ؤإدا 

يلي!كما المساهم قمرهم، زكاتها بيسر يلزمها الصادر الشركة 
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الأموالزاندأ أرباحها صافي من زكاتها فتخرج صناعية الشركة كانت إن 
يملكهايفصد كان إذا للازدواحية منعا بذلك المساهم ويكض المانلة 

المتاجرةسيل على إياها تملكه كان ؤإن الدوري• لعائدها ترصدآ والاستمرار 
لبدهوفية الالقيمة في راجية الزكاة أن القول بق سفقد وصراء بيعا بها 

.منها الشركة تخرج ما مقدار منها ويخمم زكاته بخرج فهو ولذلك الأسهم، 
فنخرجزراعية الشركة كانت، فإذا الشركاينح، ني با في التفميل نفس وهكذا 
تملكهاكان إن ؛ذلك، يكتفي اهم والموالثمار الحبوب زكاة في كما زكاتها 

القيمةب، ؛حالزكاة فعليه فيها للمناجرة ت٠pلكها كان ؤإن • فيها الاستمرار بقصد 
كانت،ؤإذا الشركة. أحرجته ما بقدر ويخصم زكاته فيخرج وفية ال

وليسوالأحتياءلا'تح والأرباح الأموال رووس على الزكاة فتخرج تجارية الشركة 
،؛ذللئ، فبكتمي الاستمرار يقصد كان إن اهم والمزكاة، الثابتة الأصول على 
منويخصم وفية الفيمنها بح بحأسهمه زكاة فيخرج بها التجارة قصا وإن 

بن، ٥١عبد الشيخ الفول ا هل• إلى وذهب، الشركة. أحرجته ما مقدار ذللئ، 
كردىأحمد . د ١ وأ ، متح 

لآذذ،آا٠ 

الاستمراربقصد اشتراها لن بالممة الأسهم زكاة كبقية دليل أولا: 
الموية!الأرباح من والاستفادة 

علىتجب، والزكاة الشركامحتج، في مانعة حمّص عن عبارة الأسهم ن أ- 
وحيث،الشركاتج، تلك لأجزاء المثلة الأسهم هذه في واجبة فهي الشركات،، 

نصحسبما به حمن، استثماري مجال منها واحدة لكل المساهمة محركامحتط إن 
وجوبحيث من حكمه الاستثماري المال لهن.ا فإن الأساسي، نظامها عليه 

لأ.الزكاة 

-،٠١٤١٧المعاصرة، الزكاة لفضايا السايعة الندرة ني متع ين طه ا عبد الشيخ بحث )١( 

.١ ٨ _A -، ٠١٤١٧صرة، العا لزكاة ١ لقضايا المايعة الندرة ني كردي أحمد ٠ ٠ د ا. بحث )٢( 
ميعبن اطه مد الشح لازكاة، المايقة اJاJرة )٣( 
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فيهاالمتاجرة بمصي اشتراها لمن ية بالنالأسهم زكاة كيفية دليل ثانيا؛ 
"وشراء بيعا 

وتشترى،تباع اش التجارة عروض من أصبحت القصد بهذا الأسهم ن أ- 
أحكامبهيا فتأخد الملر، كسانر وأسعارها وأنواعها بها الخاصة أسواقها فلها 

التجارةعروض 

الثانئ>تقول ا٠ 

فإنثركة، كل نشامحل _، ؛عالزكاة ني الشركات أمهم بين التفريق 
نجارياعملا تمارس لا بحيثا محفة، صناعية مركة الماهمت الشركة كاننا 

أسهمها،في الزكاة تجب، فلا ونحوها، الطيران وتركامحت، التبريد كشركات 
الشركةكانت ئإن المال. زكاة يزكى لأمهم ا لهده ربحا ينتج ما لكن 

عملياتإجراء بدون وتيعها الضاخ تشترى محفة، تجارية شركة اهمة الم
الشركاتوهى تجارية، صناعية سركة كانت، أو لامنيراد، ا كركات تحويلية 

يمتحويلية عمليات عليها تجرى يم تشتريها أو الخام المواد تخرج تالتمح، 
تجب،فهذه ونحوها، يج والنالغزل أو البترول شركات مثل فيها، تتجر 
ؤيخرجالحالية، الأسهم قيمة فتقدر تجارة، عروض زكاة أسهمها في الزكاة 
الملوكهوالألأت الباني حمم بعد وذللئ، )ه,أ/(، العشر ربع محنها 

عملاالشركة ممارسة الشركات أمهم في الزكاة وجوب، فدار للنركة. 
ذللنؤفي فيراعى زراعية الشركة كانت، وإن لا. أم صناعة معه سواء تجاريا 

قي.التؤ حالعشر نصم، أو العشر فتكون الزراعية، الزكاة أحكام أيضا 
،،الزحيالي١ وهبة ود. ،، ر العيي الرحمن عبد الشيخ القول بهذا ونال 

المابقالمع الشيخ وبعث، ا/لأآه، القرخاوي . ؛.الزكاة، ض )١( 
د.نقله ، ٧٤،  WTص العيي الرحمن عبد الشيح راحكامهأ، الحل.يثة المعاملات )٢( 

؛هواهال من أول العيس الرحمن عبد والشبح ، ٠٢٣ا/الزكاة نقه ني النرماوى 
اJباحثين.ن بعل، حاء من كل عه نقاله ثم _، الخمائر من عليه وشن، ا نب- القول 

ع،الإسلامي، الفقه مجمع ومجلا ، ٢٧٧٤; الزحتلي وعبه د. وأدله الإسلامي الفقه )٣( 
صس■ءا 
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البسام^،.اض عبد والشيح 
ةمحض-.•\٠ 

والإداراتالألأت في موصومة الصاب الشركات هم أمّنمن أن 
الصناعنصاحب وأدوات القنية، أدوات فى تجب لا والزكاة ونحوها، والمباني 

بمثابةوالثميلة الخفيفة ومعداتها الشركات ومباني صناعته، فى ستعملها يالتي 
وزيادةوصخامتها الزكاة، فيها تجب، لا مما ونحوها والبناء الحداد أدوات 
الأولى،أصولها على باقية فهي شبتا، حكمها من بض لا إنتاجها وكثرة حجمها 

رحصأحكام من يغير لا مثلا والهنانرات بالسيارة البعيدة المسافات فمهلع 
والمساكنوالملابس المعناعم من أشكالها وتبدل النفقات تنؤع وكدللئ، السفر، 

الفئة١أحكام من شيئا يغير لا 
نيا\ه ه

ذاتاتنقص وهى الأدوات، تللثح لاستهلاك ثمرة إلا هو ما الشركة رح أن 
الألأتوهذه النامي، النصاب مالل؛، الزكاة وسب، الريح، هذا مبتل في وقيمة 

فشااذكاة نم، فلا من,، كما متناقصة . ياأصلا نامة ت، ل

■

تزكيالتجارة الصناعية أو التجارية الشركات أن لهم يستدل أن ويمكن 

والذي، ٧ ٢ ١ صن ج١ ع؛ السام، افه عبد الشيخ بحث الإسلامي، ألفقه مجمع مججلة )١، 
مايوافق تفصيلا ذكر البحث أول في لكنه التفصيل، هذا احتيأر الثّخت كلام ُن يفهم 
السابمتالندوة إلى المقدم بحثه في المصري رفيق د• أشار وند الأول، القول في جاء 

٢٨٢٠٠^الزكاة لقضايا  المسألة.هذه ني البسام الشيخ نولي يبن الجهع صعوبة إل ٠ 
افهعبد الشيخ إلى الشركاتا ني الأسهم ازكاة كتابه في الأمين حس د. وتب 
,١ صره العسس، الرحمن عبد لشخح ا قول بمثل يقول أنه البسام 

الفقه،مجمع مجلة الهام، قه ا عبد الشخ وحث، ، ٥٢٣ا/وي لقرصا ا د. الزكاة، فقه )٢( 
ع؛جا

وهبهود. ، »_TYUج١ ع؛ الفقه، مجمّع مجاله السام، اممه عيد الشيخ بحثا )٣( 
.حس٤٣٧ج١ ع؛ الفقه، مجمع مجلة الزحيلي، 
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السبعفي محسزي محع تاجر كل يزكي كما لحمقتها نظرآ تجارة عروض زكاة 
عروضمى تحب لا الثابتة الأصول لأن رالألأت المباني نيمة وتخصم 
التجارة.

اثثاتث>ثقوو ا٠ 

تجارية،لشركامت، لأمهم ا هده كانت، مواء تجارة عروض لأمهم ا اعتبار 
تجارة،عروض أنواعيا بجمع الأمهم فتعتبر صناعية، تجارية أو صناعية، أو 

هداإلى ذهب الريح، إليها مضافا )ه,آ./"( العثر ريع وفية القيمتها على يزكى 
الوهابوعبد حن، الرحمن وعبد زهرة، أيو محمد I المشايخ القول 
والشيخ، دلال الالح صود. ، القرصاوي يوسف ود. ، حلاف 

أ،الزييرآ عمير محمد ود. ،، حمودآ حن محامى ود. ، ٤ الحلو الحمن عبد 
اكمحثمىييوض رحّبا والشيخ 

ةكذ،أ\٠ 

والشراء،يالييع فيها يتجر صاحبها فان للاتجار، اتخدمحت، قد لأسهم ا أن 
عروضمن الاعتثار بهذا نهي سلت، من تاجر كل يكسب كما منها ؤيكسب 
التجارةل٨،.عروض ني يلاحظ ما فتها ؤيلاحفل التجارة، 

الوهابوعبل. حن، الرحمن وعبل- زهرة، أبو محي ت لمشاخ ١ القول؛ هدا ذكر )١( 
الجامعةءةالتها التي الاجتماعية الل.را،ايت، )حاقة إلى تدمرها التي بحوثهم ني حلانج، 

الاجتماعي(.التكامل وسائل عن  ٢١٩٥٢عام ليمر ني العرسة 
ا/7آهاالزكاة ض في )٢( 
.١ ص! نداهمت، والالامحهم زكاة ني )٣( 
٢.' _A الكويت، ني للزكاة ا؛عة الالدوة في )٤( 
.٨٤٣، ص٢٤٨ج١ ع، الإسلامي، الث مجمع مجلة )٥( 
١الممدد )٧( صا'هخ• اض ايالصدر )٦(  ١١،^
وحلاف،زهرة أيو الأساتازة ؛حرُث، عن نقلها الذي ا/بآه الدضاوي د. الزكاة، فنه )٨( 

حن•ارجمن لمد 
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الناتشة:٠

الأسهميمتلك من نيهم لأمهم ا أصحاب بأن الدليل هذا يناقش أن يمكن 
إبقائهابقصد يملكها من منهم بل والشراء، بالبيع مها التجارة نية بغير 

التجارة.عروض مجن أنها الاعتبار بهيا عليها يمدق فلا ريعها من والاستفادة 

فهذاوالاستغلال للماء ينمى ما فكل ^1^، الأموال في الزكاة عل أن 
نالكهو للاستغلال مالها رأس يعتبر - مثلا - المناعية فالشركات زكاته، نجب 

مجنإليه تجيء إنما الغلة لأن ناميا؛ مالأ تعد الاعتار بهذا فهي الصناعية، الأدوايت، 
فيالزكاة فتجب بيده يعمل الذي والنجار الحداد كأدوايت، تعد فلا الآلأتا، هذه 
أدواتني زكاة يفرصوا لم الفقهاء كان ؤإذا ناميا، مالأ باعتبارها الأدوات هذ0 

،بذاتها منتجا ناميا مالأ تعتبر فلم أولية، أدوات كانت، لأنها عصورهم في المناعق 
.مالأ١١٢ها نفالمناعة أدوات تعد الممانع فان الأن أما للعامل، فيها الإنتاج إنما 

لناتشة:ا* 

تهلورأن من الثاني، القول أصحات به استدل بما الدليل هذا يناقش 
الزكاةوجون عوم وهو الشرعي حكمها عن يخرجها لا المناعة وأدوات آلات 
والنجارة,الحدادة أدوات في كالحكم فيها، 

اثرابع،ثقول ا٠ 

الشركةتخرج أن بمعنى الأفراد، يعامل كما الأسهم شركات تعامل أن 
الواحدالشخهس يجج كما عندها الموجودة الأموال في الممثلة أسهمها زكاة 
نجت،الذي المال نؤع حيث، من الاعتبار بهذا الزكاة عليها وتفرض أمواله، زكاة 

ذلكروغير يوحد، الذي المقدار حيث، ومن المهاب، حيث، ومن الزكاة، فيه 
الواحد.الشّخص زكاة في يراعى مما 

بحوثعن نقالها الذي البسام الشيخ بحث ، ٧ ١ صرح ج١ ع؛ ا الفقهي المجمع •ّجلة زا( 
حن.الرحمن وهمد وخلاف زهرة أبو الأساتذة 
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عشفالواجب الأساب من ب لأي أموالها الثركة تزف لم وإذا 
٠يلي كما مهمهم أسزكاة ماهمين ل١ 

منأسهمه يخص ما الشركن حابات من يعرف أن المساهم امتطاع ن إ- 
الاعتبار؛بهيا أسهمه زكى المابق الحر على أموالها الشركة زكت لو الزكاة 

الزكاة.كيب ني الأصل لأه 
بقصدالشركة في ساهم كان فان ذلك، معرفة الساهم سطع لم إن ؤ- 

العشر()ربع الريع هذا في الزكاة نتج—، توي الهم الريع من الاستفادة 
وانتفاءالزكاة ثروط توفر اعتبار مع الفض، يوم من المحول، دووان بعد 

المواع.

قيمتها،ترتفع عندما بيعها بقصد الأسهم اقتنى قد المساهم كان إن ؤ- 
إذااربح ومن القيمة من ال•/( )ه>الشر رع بإحراج تجارة عروض زكاة زكاها 

نتائجمن وهو الضرير الصديق د. القول، هذا إلى ذهبؤ ربح■ للامهم كال 
الإسلامي١الفقه مجمع به وأحد ، الزكاة لمت، الأول الزكاة مؤتمر 

 ٥^.•٠١^

نيالخلطة بمبدأ الأخذ في الفقهاء خلاف، أذكر أن الأوفق من لمله 
الخلاف،ذكر قدمن، وند البدأ، هذا على مبني الراح القول أل باعتبار الأموال 

الأنوال.تداخل ولئلا ليترتيبؤ مراعاة 

الأول،ممول ا٠ 
يزكىبل مطالقا، توثر لا والقمة والذهبؤ التجارة عروض في الخلطة أن 

زكاةأن على بناء _، ./ ١ ' . العثر الحالة هذْ ثى يخرج أنه إلى ذعِح الباحين وبعض )١، 
١٤ص؟، الأول الزكاة مؤتمر أبحاث، انظر؛ نمها، نور العشر فيها يجب، المتغلأيتط 

ج١ع؛ الإسلامي، الفقه مجع مجلة )٢( 
)٢(رنم الثتوى ، ٥٠١٤•٤ رجب  ٢٩ني الخعقد للزكاة، الأول المزتمر أبحاث، •ض )٣( 

المؤتمر.ناوي من 
.AA_\ج١ ِعأ )٣(، رقم ثرار الإسلامي، الفقه مجعع مجلة )٤( 
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ورواية، ومالك ، حنيفة أيي مذهب وهو و-ءاله، حليط أو نريك كل مال 
للشانعيةونول ،، لأحمد١ 

أنروالمحح قال ثم . أهل أكثر نول او٠ازا ندامة: ابن قال 
.هلْآ.االمائية". غير فى تنثر لا الخلطة 

هدذ،س\لأمد.•

يفرقولا متفرق يئن يجمع رلأ نالا و. الني أن وناص أي ين صعد حديث 
والراعي®والعمل الحوض في اشتركا ما واسيهلان الصدقة، حنية يجتح بين 

•مؤثرة حلهلة يكون لا ذلك فيه يوحد لم ما أن على الحدث هدا فدل 
لناتشة:ا٠ 

به.يحتج لا ، صعيفحديث بأنه الدليل هذا يناقش 

اعتبرناماولو أحرى، الضرر وني تارة الفع ني نوثر الماشية في الخلطة أن 
اعتبارهايجوز فلا المال، يرب محقا صررأ أترين، الماشية غير ني 

صدقة"أواق حمس دون فيما ليس  ١٠.! فوله 

العمانبة.المعارف إحياء لجة محل. ص؛؛، الألحاري مختمّر )١( 
-؛اه•ا"الرياض، ذهب ط. الر عد لأبن اندية، أمل ث في الكاش )٢( 
ه/،هإ.المجموع )٤( . r'\A/Tالفروع )٣( 

الزكاةفي حاء وما الخلطين ير نفباب الزكاة، محاب ت، غبر الدارن٠لي، أحرجه )٦( 
وإنادْ، ١ • ٦ أ/ اسناء باب الزكاة تحاب نبر والبيهقي ، ١ • ٤ آ/ السن على 

٠٤٨٧/١٥الكمال تهد.يب، اتغلر: ،، صعيفلهيعة ينر افه عبد غيه صعيفج، 

كتابني لم وم(، ١٤٤٧)برتم الورق، زكاة باب الزكاة، في البخاري أحرجه )٨( 
الزكاة،كتاب في والترمذي (، ٩٧٩) ١٠٧٩صالعشر وتمن، العشر فيه ما باب الزكاة، 
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واحد iliiU J(JIكان إذا الحكم هذا أن ت يفهم أن بمكن المحن نهدا 
كانلما لكن أكثر، أو واحد لمالك كان ما يعم أنه عنه يفهم أن ؤيمكن شل، 

أنشرطه من النصاب يكون أن فواحب الرفق هو إنما النصاب اشتراط مفهوم 
واحدألمالك يكون 

ص*ص 

بهاالخاطب، يكون أن تحتمل بالخالهلة نال من يها امتدل التي الأحاديث أن 
الجمعالثايته الأصول يها تخصمن لا أن وحب، الاحتمال هدا وحد ؤإذا المعاة، 

الواحدرأ،.الرحل طلك، يضر الزكاة في الواجب والحق الصاب أن علمها 

ا1ثاتئ<ثقوو ا٠ 

فيالشافعي مدهب، وهو كلها الزكوية الأموال في توثر الخلمهلة أن 
الجددص.

هتهبميأ•،١١ 

بينيفرق ولا متفرق بين يجمع ررلأ نوله بعموم الشافعية استدل 
المدنهءر؛،.حشية مجتمع 

الدلمل:هدا نانشة ع٠ 

تارةبجمعها تنل الزكاة لأن الماشية؛ في وارد أنه الدلل هد يناقش 

كابني داود وأبو (، ٦٢٦) ١٥آ/والحبوب والثمر الزرع صدنة ني حاء ما باب 
الإبلزكا؛ باب الزكاة، كاب نى والماتى (، ١٥٥٨الزكاة)نه تجب، U باب الزكاة 

.٤٨٦/١اضالالمدر )٢(  J٧٣/١المجهد بداية )١( 
\.or\/للشرازي المهذب، )٣( 
مجتمع،بين ينرؤ، ولا متفرق بين يجمع لا باب الزكاة، كاب ني الخارتم، أحرجه )٤( 

(١٤٥٠ )_«TAU ، المانمةزكاة في باب الزكاة، كاب في داود وأبو
والرمذى(، ١٧٩٨)ص٦٥٢ الإبل صدتة باب الزكاة، كاب ني ماجه وابن (، ١٥٦٨)

كابفي ائي والم(، ٦٢١)والخم الإبل زكاة في حاء ما باب الزكاة، في 
(.٢٤٥٥) ٢٧ه/الخم زكاة باب الزكاة، 
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أرفلا بحسابه، النصاب على زاد فيما فيها تجب الأموال وصائر أحرى، وتكثر 
/ل لجمعها 

تترحيح'ا• 
المحققينمن رجحه وممن للمواب، أقرب الأول القول أن يبدو الذي 

/ابن الأسادم وشيخ رشد ابن 
•الراح القول أدلة إلى نرجع هذا وبعد 

حكمهالمشترك المال أن بمعنى الأموال، فى الخلمهلة بمبدأ الأحد 
والزرع،^، ٧١- كلها الأموال في زذللث، الواحد، الرجل مال حكم 

فىالشافعي مذهب، وهو -، والفضة ، والذهب، التجارة، وعروض والثمر، 
٢•الجديدر 

لماتشةا٠ 

الأوهو 
الماشية،غير في توثر لا أن يرون الجمهور بأن الدليل هذا يناقش 

٠والترحح الخلاف حكاية في بق كما للصواب، الأقرب وهو 
قمحا.'\اد' لأحذلخآ قبه و ق \ؤ ث \فذ جلآرح\ب توا\ ه ٠

منالتحقق بعد إلا يتم ألا يجب النهاب تبلغ لا التي الأمهم ٌلرح أن 
الشركة،على مشمة هذا وفى التحاب، يكمل ما يملكون لا أصحابها أن 

التييرب، تجلوالمشقة 

٠الم٠؛اتشة:

الهلاو_حوهو - الأسهم امالائ، ية بالنأما الشركة، على مشقة هذا ني أن 
بتر•سهل نهو - بالزلكة حميقة 

باواةاوجهدا/مي؛.)٢( اودىأ/0أ. )ا(
\.oT\/الهذب )٤( الإلأمْآ/مأ. ص فادى مجموع )٣( 
٠٧٦٥صج١ ع؛ الضرير، د. الإسلأس، الفته مجمع مجلة )٥( 
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حولانب ينترط ولا أصله، ينبع المستفاد المال أن بمبدأ الأخذ 
الحولأثناء أسهما نخص اشترى فإذا وعليه ، الأحناف مذهب وهو المحول، 

مالبمثابة أموالهم تعتبر الذين الشركاء لباقي بالنسبة تماد مالمال فهذا 
.الخلطة مبدأ بمقتضى الواحد الشخص 

لناتشة:ا* 

وجهين■■م، وهم، 

الخلطةتأثير عدم الراجح أن ومثن، الخلطة، مبدأ على مبني هذا أن - أ 
التجارة.وعروض والفضة الذهب، ني 

المالأن الهواب، إلى الأقرب، لأن صعيمؤ؛ أصله في هر وأيضا - ب 
والشافعيماللث، ب، مذهوهو حدبدآ، حولأ فيه تأناف يالمستفاد 
حتىعليه زكاة فلا مالأ استفاد ررمن عمر: ابن حدبث، دليلهم ،، والظاهريةل 

المحولءاليحول 

الأصلآْ/هذا عر ننبض المال ني الحول اشتراط الأصل وأيضا 

مجيحأا٠ 

متقاربةلي يظهر فيما وهي الطر، من حفل ابفة الالأقوال من قول لكل 
القوة.في 

وضعحقيقة مع يتمئى لأنه الأنوال؛ أرجح ا'لأول القول أن إلا 

؛/؛•ه.المجهد بداية )٢( . الطحاوي مخممر )١( 
.ا■/٤٨ءوم لأبن المحر، )٣( 
يلهيحول، حش المفاد المال، صر 3كاة لا جاء t باب، الزكاة، ر اكرمذي أخرجه )٤( 

المرنؤع.حكم مأخذ بالرأي، يقال ا مليس لكنه وتفه، ررجح ( ٦٣١)\ a/tالحول 
المالني زكاة لا أن ه النم، أصحاب من واحد غر عن رئب، وند اضُذتما؛ ينال 

عليه،ألحول يحول حتى ألمتماد 
..٥١٤١٤الحدية، الهفة زى ًل. ، م٥٣الأحكام توضيح )٥( 
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الأعمالقال وند اهم، الممنمي مع أيما ويتمثى اهم، الم
يبدوفيما الراجح القول هو يكون وبهذا ، أر نوى ما امرئ لكل ؤإنما باليات 

أعلم.والد لي، 

الخلطةالأور مالمن ض يبي أنه إلا الراء، القول القوة في وف 
عليهينبني ما خلاف على سّبق كما فيهما والراحح تماد، الملمال ١ والثانية 

لكانذللث، ولولا - نغلري في - بتأحر الراء القول جعل فهدا الراء، القول 
بالمّ"مح•حريا 

اعلم.. واش الأقوال أرجح الأول القول فيبقى 

Itttx  ءكاسطلباكانى

الأسٌرنهاة حكم 
والخقمةواسوقية الأسية قيْتئ إلى بالنظر 

كالتالي!وهي مختلفة قيم ثلاث المساهمة الشركة ني هم لل

اس:اشة . ١ 

أساسهاعلى ويحب عليه تدون والي الصلث،، في المبينة القيمة هي 
اكركة.مال رأس مجمؤع 

الجارة:أو الومة القيمة . ٢ 
يحبمتعيرة قمة وهي البورصة، أو الرق في السهم تيمة وهي 

ونحوه.الثركة سمعة من فها توثر الي والعوامل والطلب العرض 

برتمجف، اف رسول إلى الوحي بدء كتف باب الوحي، بدء كتاب في البخاري أحرجه  ٢١١
برقمبالمياتء، الأعّمال ءإنما و.-' نوله باب الإمارة، كتاب ني لم وم، ٢١)
(،)٥٧برنم ا/حه، الوصرء في النية باب العلهارة، كتاب في والنسائي (، ١٩٠٧)

برتموالنيات، برتم الهللاق، به عني تيما باب الطلاق، كتاب في داود وأبر 
(٢٢٠١.)
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الحقيقة:القيمة ٣. 

يموتقالشركة تمفية تمنا لو فيما هم اليمثلها التي القيمة وهي 
الأسهمعدد على موحرياتها 
زكاةكيفبت في المعاصرون الباحثون احتلف وقد هم، القيم هي هدْ 

الخالي:الخنميل على القيم هدْ إلى بالخفلز الأسهم 
ولأ<أ٠ 

تجارة.عروض باعتارها الأسهم عن الزكاة كانت، إذا 
للمعاصرين)قولان ذللن، وفي 

الأوو،مموو ا٠ 
وقية.الالقيمة فيها يعير أنه 

وهبةد. إليه فدهب، المعاصرين، الباحثين أكثر ذهب القول هدا وإلى 
رفيقود- ، كردى أحمد ود. ،، الحلولالرحمن عبد والشيخ ، ١لزحتليل 
والشيحالب_املى، اض عبد والشيح ُنيعرص، بن اه عبد والشيح ؛، اJمري١٦

عمرعبده محمل. والشخ ، الخميمي ييوصو رحب 

آينيم ذ٠ 
وتزكىالسوق،، في قيمتها إلى ينفلر أن الجارة عروض شأن هو هذا لأن 

الأعشار.بهيا 

الحث،.هدا من هم المم في اننلر )١( 
-ثلأ - الخاني القول اصم'ب أن بمض _، U1الخلاف عر بي الخلاف هذا )٢( 

محيتعتر الهم تيم أي ني احتلغوا تجار؛ عروض زكا؛ تزكى الأسهم أن الدين؛ردن 
الزكاة.إحراج 

اوكويت،نى للزكاة المابعة الخدرة بحوُث، )٣( 
-ص١٩١_ U1المدر )ء( . T-A»_ايق ايالمدر )٤( 
صأ'م.؛;، ٧١المدر )Y( صها>آ. ال-ابز، الممدد )٦( 

صا"اي.عءج١ الإسلام،، الفقه مجمع مجلة  ٢٨)
صألح.^، ٧١المدر ١( )• المابق المدر )٩( 
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اءتاذي|اممول •

الصديقمحمد الدكتور القول هدا وتبنى الحقيقية قيمتها ياعتيار تركي أنها 
الضريرل١،.

بدليالين؛ذلك عر واستدل 

مقيولأريكون لا ند يمضها متعددة يعوامل تتآر الرقية القيمة أن 
Jناتشة;ا٠ 

المحتلمةأنواعها بكل حميعا السني بأن الاستدلال! هذا يناقش أن يمكن 
السالمةتقدر لا أن هذا يعنى ولا أحيانا، مقبولة نكون لا ند بحوامل تتأثر 

الأسهم.فكدلك الزكاة إحراج عند السوقية بقيمتها 

التقاويريةل"آ،.اكاحيت إلى نلجأ فلا معروفة الحقيقية القيمة دامت ما أنه 
لناتشة:ا٠ 

إوجوم س دهكا 

بقيمتهاتقدر أن التجارة عروضي سأن بأن يناقش أن يمكن الأول: الوجه 
بمختلفالتجارة عروض حميع عن الزكاة إحراج نعني الحقيقية، لا السوقية 
أقلالحقيقبة قيمتها ذكون ند اللع كل وني السوقية، القيمة إلى يفلر أنواعها، 

رقية،الالقيمة هو المعتير يكون أن ذللث، يمغ ولم الونية، قيمتها من أكثر أو 
الأسهم.في فكدلك 

يعرفهامنضبطة قيمة بل تقديرية، ليست السوقية القيمة أن الثاني: الوجه 
الحقيقية.القيمة معرفة من بكثير أمهل لها ومعرفتهم الأسهم، أصحاب 

القيمةيحرفون وهم النقراء، مواساة الزكاة حكمة أن الثالث،: الوجه 

ازيق.المدر )٢( صا"م،م. المابق الممدد )١( 
ابق.انالمدر )٣( 
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أنفينبغي الإعلام، وصائل في ذللئ، عن ينشر ما حلال من للامهم وفية ال
.الوفية القيمة من يعرفون ما باعتبار يعطوا 

لراجح!ا٠ 

؛أدلته لقوة الأول؛ القول هو — أعالم واض — رجحانه يفلهر والذي 
.صعقهايقتضي بما الثاني، القول أدلة ولمنافئة 

اتيا!ي٠ 

.ريعهامن للاستفادة اتخاJرت، الي الأسهم عن الزكاة كانت، إذا 
منللاستفادة اتخاويت، التي الأسهم زكاة كيفية قي رجحته الذي القول - أ 

اعتبارفي احتالفوا القول هذا وأصحاب، الشركة، مال حب تز.'ض أنها اّي*ها 
فولين:على القيمة 

الأوو،لقول ا٠ 
إذاونقومه الزكاة فيه ما إلى ننظر أن بمعنى الحقيقية، بالقيمة نعتيرها أننا 

مواءالبورصات، في هم القيمة عن الطر بغض الحقيقية، بقيمته صلعا كان 
منحبن اممه عد الشيح به وقال الحقيقية، القيمة من أكثر أو أثل كانت 

ص.•\٠ 

بلللامهم، وفية الالقيم مجن تقيدون يلا المساهمين من الفئة هن.ه أن 
ذللث،،من الدوري العاتي وأخذ للاستثمار، أسهمه منهم؛مستنل. الواحد يحتفنل 

وقيةأىّالهم القيم هي التي الأءتبارية بالقيمة يتأثر لا العاد وهذا 

الزكاةيخرحون الشركاء أن على مبني هذا بأن لهم يستدل أن ويمكن 

٠٣٠صءللزكاة السابعة الندوة منح، بن اه عد الشخ بحث )١( 
ازبق.المدر )٢( 
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حصةيماللئ\ رالماهم الزكوية، الأموال من عندهم لما الحقشة القيمة باعتبار 
الامحبار.بهد فتزكي شركت، في شاتحة 

اتتاتي،ثقوو ا٠ 

،.امدي١١أحمد أ.د. به وقال وفية البالقيمة الاعتار أن 

ص••١٠
مالإلى وتصرفه برغبته يؤول مما المسلم يملكه فيما واجبة الزكاة أن 

ونتأي ني السوقي المعر يبيعها أن يستطع الأسهم ومالك عسي، زكوي 
مالهو محسومة، مالية نوة يمثل النقود من لمن على دلك من ليحصل شاء؛ 

،.٢٣١أهل بإجماع زكوي 
لناتشة:ا٠ 

منالأسهم مالك كان لو صحيح هذا بأن انمايل هذا يناقش أن يمكن 
فىشائعة حصة يملك شريك وهر أما وشراه، بيعآ فيها المتاجرة قصده 

حقيقته.اعتبار فيعامل الشركة موجودات 

ثترجيح!ا٠ 

أنلي بمدد الذي أن إلا مض، دمأحذ نوية نفلر وجهة القولن من لكل 
التجارةأراد لن يكون إنما الموفية القيمة اعتبار لأن أرجح، الأول القول دليل 
اتخذوهابل الأمهم بهذه والثراء البيع مقمودهم من فليي هؤلاء أما 

أعلم.وافه لأمهمهم الحقيقية القيمة اعتبار فناسب ريعها من للاستفادة 
تالمستغلات 4عامااة وتعامل الرع من توحد الزكاة بأن القول وعر . ب 

يلالمهم، أصل عر زكاة لا لأنه المهم؛ نم تحديد إلى نحتاج لا فهتا 
الحول.دوران بعد غلته على 

ص*بما.للزكاة المايعت الxوة ؛ي الكردي، أحمد ا.د. بحث )١( 
.٣٢ص* للزكاة السابعة الندرة متع، بن الاه عيد الشيح بحث )٢( 
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تثكال٠طاباممك ظظ 

إخراجعليها الواجب الجهة 
أقوال:ثلاثة على ذلك في اخلف وقد 

الأوو،ثقوو ا٠ 

^٧١أم قول وهو الشركة، لا بالزكاة الطالون هم الساسن أن 
ود.، التميمي رحب والشيح ، الضرير الأمين محمد المديق د. به: فقال 
،،حمودآامي ود. ،، للامي الالمختار محمد والشيح ، ١^٢^٠٠ وهبة 
مجمعبه وأحل. ٢، الأميزآ اض عبد حن ود. ، المبالي لام العبد ود• 

الئضالإّلأميص،.
لأذ،أا٠ 

ف••ط ٠
فيتتصرف إنما والشركة الماهمون، هم للامهم الحقيقي الاللئ، أن 
ولذلك،الأمامي، نظامها في البينة الشركة ئرومحل حب، عنهم نيابة الأسهم 

الشركةلآ'ا.مجوحودات، من نصيبه اهم مكل نيأحد الشركة تنحل فعندما 
ذف،سي••م٠ 
التيوالموصى ،. ر الملم من إلا نمير لا تكليفية، عبادة الزكاة أن 

المكلفين.حاطت، والمنة الكتاب من الزكاة اوحبت، 

.U'\A_Jابق ايالممدر )٢( . ٨٣٢محلج١ ع؛ المه، سمع مجلة ١( 
.T٧٧/الإّلار، الفقه ٣( 
.٧٩٨صبىج١ ع؛ الأصلامي، الفقه مجمع مجلة ٤( 
.»_UJ،Aالمابق \س )٦( • ٨٤ص١ الابج، المصدر ٠( 
ًسأآلأالخديثة الأرا، مض متانثة اكركات، ني الأسهم 3كاة ٧( 
 )a ٠صىج١ ع؛ الرابعة، دررته في ٣ رنم ثرارْ فيAA١
AX.ص^.؛^١  ٤٤,الث، مجمع ٌجلة المرير، د• بحنا ٩( 

.٨٤١صحمرج١ ع٤ الفقه، مجمع مجلة حمود، سامي • د نعما ( ١ '
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المطقشة:ه

منوتكون الشركة، على الزكاة نفرض أن يمكن بانه ت الدليل هذا نوقش 
التكليفيشترط ولا شرطه، أو ببه يالشيء ريهل وهو الوصعي، الحكم باب 

يكنلم ؤإن الصبي مال، ني الزكاة نفرض أننا كما الزكاة، موصؤع في أصالة 
ُكلفالا،.

تالمنائئة واب ج~ 

وضعي؛لا تكليفي حكم الواجب أن - أ 
لعبادة، كونها عن الزكاة تخرج لا الصي على الزكاة وجوب أن - ب 

لأنالصبي عز الزكاة وجثح، ؤإنما الإسلام، أركان من الثاني الركن هي 
وليوينوي الفقراء، حق إحراج فوجبا فها، حق وللفقراء مالية، عبادة الزكاة 

الصغير

الشخصية^iJ^، عليهما، زكاة ولا يملاكان المال وستح الوقف، أن 
لمالمالمساهم على الوجوب يكون ؤإنما زكاة، عليها يجب، لا الاعتبارية 

اممائي،هود ا٠ 

المساهمون،بها لب يهلل ولا الشركة، بها ت3لالبا الشركة أموال زكاة أن 
محمدود. ، الزحيلي وهبة ود. ، شحاته إسماعيل شوني ئ. به ونال 

٨٥١ص ج١ ع؛ الفقه، مجمع مجلة الزحتلي، د• تعقثب )١( 
ازظروروضة ^، ٠١٤٠ النكر، دار ط. ، ٣٤٥ا/ المجار لأبن المنير الكوكب شرح )٢( 

الفقه،مجمع اللامي، الشيح وتعقيب الأزهرية، الكليات مكتبة ط. ، ٩٠ا/ 

ادكاةونقه آمام، داآ ط. ^ ٦٦٦إالمشم' صالمء م', محمد لثمخنا الممتع، ٢ الش )٣( 
.١١٢القرضاويا/ااا، د.

.صم^٥٨ج١ ع؛ الإسلامي، الفقه مجمع مجلة المبالي داود اللام عبئ الشخ تعقيب )٤( 
الشرق.دار حل. ، ص٩١١للزكاة المماصر سيق )٥( 
رهبهللLلكتور أن ؤيلاحغل . ٨٥١، ص١٣٨ج١ ع، الإسلامي، الفقه مجمع مجلة )٦( 

٢٨٣



٢.الفرفورل اللطيف عبد 

 ٠١•.'۵^

ملأ•■،٤٥ ^٠ 

فأموالالشركاء، ذمم عن وحصرمها صولها بأ تقلت ممالية ذمة للشركت أن 
لكركة،الأموال هدم تغبر بل الشركاء، بين ناتعأ مدكا تغبر لا الشركة 

للشركةمملوكة وتصبح مالكه عن تخرج للشزكة الشريك، يقدمها التي والحصة 
أوالأرباح، في نصيب، مجرد إلا ذللث، ؛عل- للشريلتؤ يكون ولا معنوي، كنخص 

الشركةتصفية بعد تبقى التي الأموال في 
لناتشة:ا٠ 

موجودات،أن نلك، على ودل الشركة، لا الشركاء هم الأسهم مالكج أن 
ثملها، ازلكون هم لأنهم إلا ذلك وما التصفية، عد الشركاء تعطي الشركة 

ولاللشركة، المختلفة المجالس حلال من الشركة أموال في يتصرفون هم أيضا 
الاللأ،لة.إلأ يتصرف، 
منيا.■٠

الزكاةأن على وبناء مستقلة، اعتبارئة شخصية لها المساهمة الشركة ءأن 
الحيحؤ الاعتباري، الشخص على تجب فإنها ه، نفبالمال متعلق تكاليف، 
وأنالماشية زكاة على وقياما' والعقل، البلوغ وأمامه الدبمي، التكاليف يشترْل 

وأنوية، بالبينهم فيما الخلطاء تراجع ؛خصوصية حصحؤقد فيها الخالهلة 
أشخاصي،شركة وليست، العاصر بالمفهوم أموال مركة هي الماشية في الشركة 

ماراكاني وأيكه الإسلامي الفقه كتابه في الأول ألأ، المهذْ ني رأيين الزحيلي 
.هاذمتا' 

صرره'آخ.ج١ ع؛ الإسلامي، الفقه مجمع مجلة )١( 
الفته،مجمع مجلة الضرير، د. صن نفلا ، ١٩٣صزأوا، التجاري القانون ني الوجتز )٢( 

ج١ع؛ الفقه، مجعع عجلة الضرير، د. بحن، )٣( 
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الزكاةأن ومرداها المللئ،، لا المخالهلة وجه على تكون الماسية فى الثركة وأن 
حدة"على نريك كل مال في وليس ككل، المجمع الشركة مال في تجب 

لناتشة:ا٠ 

الأول.للقول الأول الدليل منافثة جواب انظر 

ا1ثاتثأتقول ا٠ 

أحرىمرة وتوحد تجارة، عروض باعتارها الماهم من توحد الزكاة أن 
،•زهمْل أبو النخ نول وعو الشركة، من 
آلل، ذ٠ 

ئالمسنا نامية الشركة أموال أن باعتبار الشركة مجن توحد الزكاة أن 
تجارةعروصى باعتبارها نامية أموال نهي فتها المتجر الأسهم أما ونحوها، 
لناتشة:ا* 

مطالبةعلى مني لأنه الثاني القول دليل إلى يرجع الدليل هذا ولا: أ- 
دللت،>منانثة وتقدمن، معنوية شحصية ياعتثارها بالزكاة الشركة 
ازدواجومو واحد مال ني مرتين الزكاة إيجاب على ينهلوي أيضا نيا: ى ِ 
،•سنوع؛ 

تراجح!ا٠ 

همبالزكاة المءلال_، أن الأول القول - يغلهر فيما - للصواب الأقرب 
الواقعمع الأول القول وتوافق الأول، القول أدلة لقوة الشركة؛ لا الماهمون 

مجمعمجلس أحد وبه المساهمون. هم للامهم حقيقة الاللiا أن حبنا محن 
.هرْ،  ١٤٠٨الرابعة دورته في الفقه 

١٠ ١ صاُ شحاته شوني . د ، للزكاة المعاصر التطبيق ( ١ ) 
_Y؛Y;الإصلاميت، البحوث لخجيع الثاني المؤتمر في زهرة أبر محمد الشح يحث )٢( 

؛.٠١٩٦٥سة 
القرصاريد. الزكاة، ث )٤( المابق. المدر )٣( 
.ص١٨٨ج١ ع؛ القف، مج,*ع مجلة )٥( 
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1ككالرابع اليطالب تظن 
الأسهمزكاة في متفرقة احقام 

الأولى:لمالة ا0 
الأسهم.في الحول وحولان المحاب حكم 

نولن:على ذلك ز اختلف 

الأوو،ثقوو ا٠ 
،البسام اض عبد الشيخ به وقال سهم، لكل والنصاب الحول اشترط 

والشيخ، الودود عبد صالم محمد والشيخ ، الدبو فاصل إبراهيم ود• 
ميللأ ا ر لمختا ا محمد لثح وا ، لبوطي ا ن رمضا سعيد محمد 

^٠٠٠٢٠٢
عليهللاعتماد يصالح دليل ولا الأصل، هو هدا أن لهم يستدل أن يمكن 

الأصل.هذا عن الخروج ني 

اتثاتي.تقود ا٠ 

ونسىمهم، لكل الحول دورن ولا نصابا، سهم كل بلؤخ يشترط لا أنه 
الأول\دلإ}سم فتاوى من وهو ،، المرير١٦الصديق د. القول هذا 

الإ،ّلأميلبن.الفقه مجمع به وأحد 
٠٠٣١•

.المستفاد والمال الخلطة يحكم هؤلاء استدل 

.٧٢٥، _YYUج١ ع؛ الفته، مجمع مجلة البسام، اف عبد الشخ يحث )١( 
_U؛A.السابق المصدر )٣( ج١ ع، الفقه، مجمع مجلة )٢( 
٠٨٣٨صالمابق المصدر )٥(  ٠٨٤صُ ال-ابق الخمدر )٤( 
.٧٦٥، ص٤٦٧ج١  ١٤٤٠^^مجمع مجلة )٦( 
للزكاةالأول \و}سم محاوى )٧( 
 )a( ْآد؛/رنم قيقرارaa/*a  ٠٨٨١صالفقه،عأج\ مجمع مجلة انغلرت آلراسة. فيدورمح
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صحبذ شرط لم الممحلط  JLJ1حكم له الثرلكء مال 1ن أحدا فإذا 
لمالحول حولان له يشترط لا نقاد المالمال بأن أحذنا ؤإذا نصاب، واحد 

بالنسة- الحول أثناء في سهمآ نخص اشترى فإذا سهم، لكل الحول يشترط 
لأنكلها؛ الشركة أسهم على يزكي، بل جديدأ، حولأ به يتأنق فلا - للشركة 

كالشخصهم الدين الشركاء ، yUبالمة المفاد اJال حكم له هم الهدا 
،.الخالطة١ بحكم الواحد 

لناتشة:ا* 

وحكمالخلطة حكم وهو القول عليه بني ما بضعف الدليل هذا يناقش 
وأنهالواني في إلا خلطة لا أنه الصواب أن قريبا ّتق فقد المفاد، الخال 

المفاد.للمال حديدآ حولأ يتأنق 

ثواجح!ا٠ 

الثاني.القول دليل وصعم، بالأصل لأخذه الأول القول 

الثانية:0ادألة 
الزكاة،في يعرف؛الازدواجية ما وهو واحد، مال ني زكاتان تجِا لا 

الصفةعلى زكاته يخرج أن الخساهم فعلى الزكاة، تخرج لا الشركة كانت، فإذا 
شركاتأسهم زكاة إخراج لكيفية الراجح القول في شرحها سق التمح، 

■رجحها من ■sX الأخرى الأنوال من قول أى على أو المساهمة، 
يخرجولا ؛ن.لانا، الخماهم يكتفي فهنا الزكاة تخرج الشركة كانت، ؤإذا 

منالاستفادة بنية الأسهم نمللتذ لخن بة بالمواضح وهذا أخرى، مرة الزكاة 
مستمربشكل الأسهم استثمار أى المنوية، الأرباح 

زلكةمن يخصم فهدا وشراء، بيعا فيها التجارة بنية الأسهم تمللث، من أما 
التالي:الخال يبينه كما منها، الشركة تخمج ما بقدر أسهمه 

.الراجع)١( 
١٣١صى٠ للزلكة السابعة للندرة المنيم منح ين اف عبد الشيخ بحثه )٢( 

٢٨٧



سةعثة صنا شركة في سهم ألف يملك الناس من زيدآ أن انترصنا إدا 
تمامعند نالزكاة ريال، ثلاثمائة السوقية الواحد السهم وقيمة فيها، المتاجرة 
٠٠٠)ألف تلانمانة عن ستكون الحول  ٠ آلافسبعة هي وزكاتها (، ٠٣٠ 

كلوأن زكاتها، أخرحت الشركة أن انزصنا فإذا (، ٧٥٠)٠ ريال وحسمانة 
الألفزكاة مجمؤع نيكون الزكاة، في واحد ريال يحمه أّ-همه من سهم 
وتكونتجارة، عروصن ياعتبارها أسهمه زكاة من فيخصمها ريال، ألف سهم 

٧٥٠)دل ريال ( ٦٥٠الزكاة)•  أعلم.نمار واف ^١،. ٠

٠٠٠

السابق.المصدر 
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ماحث!ثلاثة وئه 

النياتالتعامل حكم الأول; المحث 
نيات،الالمحرمة للمعاملات القترحة الدانل يى الثاني; المحث 

المدانزكاة ش الثالث: المحث 

اء







محمدود. ، ثلتوت والشيخ ، المترك عمر والنتخ ، لمالموس ١ علي ود. 
١ود ، مّير عثمان ومحمد ، نعيد الرحمن عبد لنيخ وا ، ٤ موص يوممه 
الثبانيل٩،،اض عبد محمد ودّ الهءش؛بن، الرزاق عجي . ودّ،، الداين١٧محي أحمد 

الرحمنعبد وا'لنيخ . .، زهرة أبو محمد والشيخ ، الهمشري ومضعلفّى 
حنينمحمد والشيخ ،، كيمزر المجيد عبد الشح المابق الأزهر وشيخ ، تاج 

وهجةود. ، مريق لغفار ١ عيد محمد رد' ، نوت يا ومحمد ، مخلوق 

محمدوالشح ،، القرىل محمد ود. ،، حمودأ حسن سامحي ود. ، الزحيلي 
،،رمقازل الرب حاد والشيخ ،، ءمطفى١ طنطاوي والشيخ ٢، ١^١ حبرة 

الأملاميرلالفقه مجمع مجلي وءررْ ، رمضان مليمان والشح 

الممات.دار ط. صه1، الأثمار ونهايات البرك ردانع >كإ )١( 
العاصمة.دار ط. المرب واكعاملأت الربا )٢( 
صا/ه.الحاضرة رمثكلأتا الإملأم )٤( صهه*ا. النماوى )٣( 
.يعدها رما صزح الاصشار شهادات ني الإسلام حكم )٥( 
٠وعال،ها رما صناُماا المعاصرة المالية المعاملات )٦( 
اسوةص"ا»أآ.الأوراق امراق )٧( 
.٢١٩٩٨أّامة، دار ًلّ. الإملأب المارق )٨( 
ه.١ ٤ ٠ ٧ الكتسا<، عالم دار ,ط. ١٥٥، ١ ه ٤ صى ربا يدرن تجارية بنوك )٩( 

صأم\اؤوالإملأم المرنة الأعمال )•١( 
.١٩٥٢سة الخاص المجلد الإسلام لوا، )اا(مجلة 

ع.١٢٦٦ج٨،ضةالأزهر، )•اا(ُجلأن ايق. ايالمدر ( ١٢)
)أا(اكاوىل4آ/آأا.

..٠١٤١١الفرقان، دار ط.. ، »_YYالبنان ني البرك ونواتي الاحار شهادات ( ١٥)
م،آاآما•ال-ابت، )با(الممدر الث، مجمع مجلة ( ١٦)
صا-هها.السابق )ها(السلر ص؛ا'"اا- ابق ايالمدر ( ١٨)
لحّث،عقاوت الم، القاهرة في الإملامية البحولث، بمجمع الفقهية البحومث، لجنة ترارات ( ٢٠)

الرحمنعبئ ار، الامتثشهادات ني الإسلام حكم انفلر; الأسمار، شهادات ألة م
زممّمااآ•

المابق.المدر ( ٢٢)ابق. ايالمدر ( ٢١)
ا؛ق.الالمدر ( ٢١٠)
\._TrUج٢ الجمع،^٤٦ ج ا/٦، ١ أآ•/ رنم ثرار، ا،و، ٤ ١ • الادّّة دورته في ( ٢٤)
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\لممذ،.•٠

غ.•ه ٠
الشركات[،أو ]الحكومة له المصدرة للجهة ثرض أنه الند حقيقة أن 

رأس؛هاء مع مما، محددة أرباح بثكل زيادة أحد الفرض هذا على ؤيترتب، 
منبوْ كما مع كاملا السهم رجع اسرجاعه أرادوا فإدا كاملا، المال 

الفوائدلأ،.

قالكما يالضرورة الإسلام دين من معلوم الربا وتحريم الربا، هو وهذا 
أليكاؤئتأJه١ ت سبحانه وقال [ ٢٧٥; أفيؤأهؤحئم أتيح أثل ُاؤوتل؛ تعالى! 

ب:]آو وه سمن تلم أفِ ثأقمأ محثنه ١^١ أوتا تأًقإوا لا ٠^١ 
أ'ثلليهبمقم ولم تأْفلتأ لا ،َاننوأ أك >كاقا تعالى: ونال [ ١٣•

[.٢٩]الماء: 

المقل،ربا الثلاثة، الربا أنولع بين جمعت قد الربا من الصورة وهده 
وهذانفعا، حر نرض أصله فى فهو نفعا، جئ الذي القرض ورنا النستثة، وربا 
أنواعمن أن ظه الإملأم شيخ يكر فقد نسيئة، ربا وهو القروصن، ربا هو 

ضفهذا المقرض إلى المستقرض يقدم أن المسئة ربا ني الحيالة 
الزيادة.لوحود فضل ريا وهو أشد، ل معناْ، 

القرأننزل الذي الجاهلية ربا صورة تماما تثبه النيات في الربا وصورة 
.بتحريمه 

منهورأكان الذي الأمر هو السيتة أرريا تفسيره! فى الرازي الفخر نال 
كليأحذوا أن على المال يينعون كانوا أنهم وذللئؤ الجاهلية، في عليه متعارفا 

الدينءلالبوا الدين حل إذا ثم باقيا، المال رأس ويكون معينا، ندرأ نهر 
الرباهو فهذا والأجل، الحق في زادوا الأداء عليه تعذر فإن المال، برأس 

زءٍمالرحمن مد الاضار، شهادات ني الإّلأم حكم )١( 
.١ • ٩ ٨ • يب لأبن الخاوي مجموع )٢( 
التراجم.يض انظر )٣( 

٢٩٣



رها(لا،.تماملون الجاهلة في كانوا الذي 
الرجليينع بأن يتم الربا ركان ت الهيثمي١ المكي حجر ابن الفقيه وقال 

باقالمال ورأس معينا، ندرأ نهر كل منه باحذ أن على أحل إلى لغيره ماله 
الحقفي زاد الأداء عاليه نعذر فان ماله برأس طالبه الأجل حل فإذا بحاله، 

•والأجل«رص 
منذكرنا الذي الوجه على إلا بالربا تعاملهم يكن ارلم ت الجماص ونال 

،•الزيادة•؛ نرمل مع أجل إلى ودناسر دراهم نرض 
وجدهاالسندات صورة الإنسان تأمل ؤإذا الصورتين، بين نرق يوجد ولا 

تماما.هلية الجا ربا ْع متهلابقة 
تحريمأدلة فأذكر ناس الحب، لما نفعا جر قرصا النيات ن، كائولما 

نفعا:جر الذي القرض 

تالقرآن من أدلات 
oLjNI  شيخنال نفعا، حر الذي القرض تحريم على تدل السائقة

ريامن عنه نهي ما كل يتناول القرآن في الربا عن النهي ءنص آ ه الإسلام 
دلكااوغير منفعة يجر الذي والقرُض والفضل، التسثثة 

تالستة من ت ثانيا 

قرضر)كل قال: أنه m الرسول عن ه طالب أبى بن على ١-عن 
فهوروا((لا'،.جرمعا

الراجم.ميض انظر )٢( . U/٥٨الرازي تمر ١( 
آ«؛ا،ر.\لوقنا دار ط. ا/أاا:ا، الهثس حجر ابن الزواجر، ٣( 
\\ا0\أ.للجماص الانرآن، أحكام ٤( 
.٤١٢ا/المرة اكاوى ه(
سدالغرتم، ، '٥ ا/'للهثمي الباحث بغة ني كما أسامة، أبي بن الحارتي أحرجه ٦( 

إسنادْرفي ، ٢٣٦ِ  0٢٣٥/ الإرواء صن نقلأ )ق-ا/آ(، لم! ،بن أالعلأ، حديث 
نيالهادك، عبئ وابن ، ٢٤٦أ/ الأءتدالا ميزان انظر• متريك• لهو ممعبا بن سرار 

Arfrحجر لأبن اكلخص ، ١٩٢٨اكشح 

٢٩٤



الناتشة:٠

للاسدلأل.يملح فلا ضعيف، الحديث إسناد أن 
لجواب:ا- 

كما- صحابي من أكشر على مرنوفا صح فقد مرفوعا يمح لم إن 
ايرح.حكم فله فيه، للرأي مجال لا مما وهر —؛ سيأتي 

فيهديالمال، أحاْ يمرض منا الرحل سئل: أنه >ةهبم أنس عن - ٢ 
حملهأو إليه فأهدي فرصا أحدكم أقرض ءإذا اممه رسول نال فقال: إليه؟ 
ذلكرا؛نبل وبينه بينه حرى يكون أن إلا يقبله، ولا يركبها، فلا الدابة على 

٠المتاتشة:

.صعيماحديث، أنه 
لجواب:ا— 

كماوالاثار والإجماع الأحرى النموصى تعقده النص هذا في حاء ما 

ه:افه رسول أصحاب عن الواردة الاثار ثالثا: 
عشرونرحل على له كان رجل في قال أنه ه عباس ابن عن - ١ 
نمنهابلغ حتى باعها هدية إليه أهدى كلما وجعل إليه، يهدي فجعل درهما، 

دراهم®سعة إلا منه تأحد ®لا عباس: ابن فمال درهما، عشر ثلاثة 
قلمين،المدينة، ®أتين، نال: بردة أبي برواية سلام ابن وعن — ٢ 

نيواو؛هقي (، ٢٤٣٢برقم)الغرض، باب المدفانؤ، كاب ض ماجه اتن أحرجه )٢( 
الزجاجةمصباح ني البرصبري تال، . ٣٥•ْ/ ربا فهر مفعة جر نرض كل باب البيؤع، 

وتالأحمال، صعنه حميد بن عتبة مقال، نه إمناد اط! •٧: م ماجه ابن زوالي نى 
الالهنائي إسءاذا أبي بن ُنحيى الثقات،، في حبان ابن وذكرْ صالح. حاتم: أبو 

حاله٠.يعرف 
،٣٤٩ه/ربا نهو مشة جر قرض كل باب البيوع كاب في منه في الثيهقي ا-مجه )٣( 

.٢٣٤ْ/الإرواء انثلرأ صحح. ؤإصنادْ ، م٧٢التحقيق في الجوزي وابن 
•التراجم طض انظر )٥، التراحم• ملحفر انظر )٤( 
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وتمرأ؟سويقآ أطعماك حتى البيت إلى تجيء ألا لي• فقال سلام، بن اض عبد 
لككان فإذا ناش، فيها الربا بأرصى إنك ت نال ثم وتمرآ، سوبقا فأطعمنا فذهبنا 

لفظ:)ونى تبن، س حبلة أو نعير أو علف من حيلة اليلن، فأهدى دين رحل على 
الر؛ا«لأ،.من ذلك فإن تقبله، فلا قت( حمل أو شعير من حمل أو تبن من حمل 

نلتنال؛ ٢ بن زر عنه رواء بن أبي، عن وردك - ٣ 
أفانرض؟العراق، في الجهاد أريد إني المنير! أيا يا ه؛ كعب بن لأبي 
عديةإلبلث، فأهدى رحلا، أفرضح فإذا قاس، كثير فيها الربا بأرض ؛^، ٠١نال؛ 
هديته0ل؛،.إليه واردد فرصك فخد 

رحلعن سأل( أنه سترين ابن عته رواه ه، عود مابن عن وروى - ٤ 
نالدابته، ظهر المقرض أفقر تقرض الم إن ثم دراهم، رحل من اسفرض 

ر؛ااالفهو دابته ظهر من أصاب، ؛رما الله؛ عبد 
طعامارجلا أسلم، رحل في نال أنه الخLطادتج بن عمر وعن — ٥ 

اافأيننال! الخهلاب، بن عمر ذللث، فكره آحر، بلد في إياه يعطيه أن على 
حملأJهااليعني الحمل؟ 

الإجماع:رابمأ: 
المشروطة;الزيادة تحريم على الإجماع العلم أهل بعض نقل 

برقمهئه محلأم بن اش عبد مناقب بامحبط الأنصار، مناني، كتاب، ني البخاري أحرجه .١( 

التراحم.ملحق انظر )٣( التراحم. ُلحق انظر ٢، 
م/ريا نهر منعة جر نرض كل باب المرع، ني الكرتم، نن الهم، ال؛هقمح، أحرجه  ٢٤

مجهول.الأنمر بن كلثوم إسادْ وني ، ٣٤٩
عليه.يردها نم سمر ني احي، L نيركيها دابته الرحل الرجل يعطي أن الإفقار؛  ٢٠

)ممر(.مائة  ٦٣ْ/)اللمان( 
وهو، ٣٥• م/ ربا فهو منعة جر نرض كل باب الييج، في تن الفي اليهقي أحرجه  ٢٦

اليهتي.قال كما عود موابن سرين ابن ين للأسناع صميم،؛ 
وهو، ٦ ٨ ١ / ٢ ، lilJامن يجوز لا ما باب الهئ، في الموٍلآ في ماللئط الإمام أحرجه  ٢٧

هف.الخطاب، ين عمر عن .الك، ؛لأءات< من 
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،الغزالي محمد والشيخ ، ثيي أحمد ود. ، طنaلاوى سد يصد ود. 
مدكورسلام محمل والثخ 

 ٥٥'••٠١^

♦هذمح\م..
شرعاجائزة وعي المضاربة، شركة حكم عليها ينطبق ، تيار'.الأن 

الفراضأو المقاربة بشأن يرد لم إنه ت القارية على ناسها من ونال 
العربوأن الصحابة، أنوال نبها الأصل بل السنة، من أو القرآن من نص 

أمافأمْ. ؛دللئ، . البي وغلي الإسلام جاء ثم الإسلام، نز به تعاملت، 
قواعدهمن ١سبطت اجتهادية، شروط فهي الفقهاء ذكرها التي المضاربة شروط 

الضرر،ينع وهي اجتهادية بعلة معللة شروط فهي الصوص، من لا الشريعة 
العامةوالمؤسات الأفراد بين الذي نالقراض فراض. كل محي الخزامه يجب فلا 

الشروط؛لهده محاد ليس مدروسة علمية بطرق المال استثمار فيها يجرى التي 
فهال٦،.يجري لا لاثتراطها الرجب الأحمال لأن 

-الناتشة:

توجهتن من الدلل هدا نوش 

الأيل:الوجه 

:منهماكل حقيقة باعتبار والم؛تلارتإ المضاربة بين كبير فرق يوجد 

صاِأ.اسلأوى د. الإسلام، في الماملأت )١( 
.٢١٩٩٧، ١١الجز، الأزهر، مجلا ٍل. ص\\. اسلأوى د. الإسلام، ني العاملات، )٢( 
شهاداتفي الإسلام حكم ني زبر نئله فلي، أيو غي المادرة الاتحاد صحيفة )٣( 

صيه،يا.الأثمار 
.ص١٧اسلاوى د. الإسلام، في المعاملات، )إ( 
ليذنمرسويلم يس الشيخ ربعن، صآ:آ، الخفيف، للشيخ الشريعة، حكم في يحمثط )٥( 

الجمالئ. الصرفية رالأعمال المارق، عن نملا الإسلامية، البحرئ، لخجمع الساع 
ص-إا.

صآ؛اّالجمال رب د. المصرفية والأعمال الصارف )٦( 
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يربحا بحون أن على به ليتجر لأحر مال لفر هي■ الشرعية فالمضاربة 
وحده.المال صاحب على والحارة شرحل، ما على بينهما مشاعا 

علىمتفقة قيه، متقاربة الأربعة والمذاهب للمماربة، عام تعريف هدا 
الكادموسيأتي البحن،، هذا من بيل بليست أحرى تفريعان فى مخلفة حقيقته 

الضارية.شروحل على بتفصيل 

تتعريفها سق كما فهي السندات اما 

عنووثيقة بدين، التزاما ت لموسسا ا أو الدولة تصدرها مالية أوراق 
دخلعلى الحصول حق لحاملها الإساد هذه تعطي ا لها الممنوح القرض 

للأول؛مقارب آحر تعريف فى وهى 
صاحبهيعطى كاملة، المكتب يدفعها محددة، اسمية بقيمة يحير صك 

قيمته،ند الحن، صا يقتضى الأجل حلول وحين عادة، مرتفعة ثابتة فوائد 
نميرةعادة المد مدة وتكون 

تالتالية الفروق على - السابقة التعريفامحن، حائل من - نقف أن ويمك" 
الجهة.نلائ< مع مثاركة لا واصعوْ، عرفه كما معينة لجهة قرص لسند ا- 

نتناسبوالخسارة، بالربح لها عائقة لا ثابتة نائية ياحاو ند الوصاحب 
الساند.الفانية وسعر القرض ومدة القرض مضوار مع 

بينماالأحوال، كل في كاملا المال رأس رحؤع يضمن ند الاحب ص- 
رأسعلى ثم جميعه عله أتى ولو اربح على المقاربة في الحارة تكون 

وجهده.عماله يخر والعامل المال، 

شرحالرباني والفتح ، للمرخيوالمسوط ، ٥٢م/للزيلعي الحقاتق، تبيض )١( 
الميلومناو ، ٣٨٢ا/للثيرازى والخهدب ، ٦!٧٧التريواني زيد أيي اض رسالة نظم 

١٢٦ص•الدباصي مصطفى الأستاذ اروسة عن عربه الاقممادى، الناموس )٢( 
.٤ ١ صرراٌ يونس حن علي د• التجارية، الشركات ني الوسيط )٣( 
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فوائدلأخذ بل يه، لتتجر له المصدرة للجهة ماله ند الصاحب يعقل لم —
ند.الُرع بحب ثهر أو منة كل مقدرة معلومة 

نشأتالذي عملها بل بها، التجارة لأجل الأموال هذْ النوك تاحذ لا - 
تقوممهي بفائدة، جديد من إقراضها نم المودعين من الأموال أخذ أحله من 

والمقترضنن.المريعين بين الومعل بدرر 

الأنمماديين;بعض نال 

نمبفائدة، البالغ اقتراض - الأن الحال ض كما - الموك مهمة »وكات 
بينالغرق من رّ؛حها وبتكون الأولى، على تزبد بفائدة جديد من انراصها 

،.١١الفاتدتيناا
فىتتمرها نفقل. متدان تصدر التي الشركات أما للبنوك، ية بالنهذا 

أموالرووس أنها على لا نروض، أنها أماس على لكن تجارية أعمال 
النيات.، تعريففى ّبى كما مضاربة، 

.متهم.اكل حقيقة قي حدا كبير المقاربة وسركة نيات البين الفرق أذآ 
الثاني:الوجه 

واحدأشرطا أرادوا إنما ليبطلوها المقاربة شروط في نازعوا الذين 
وهذانيات، التصحيح دون يحول الذي هو - نفلرهم في - لأنه منها؛ بالذات 
هوتالشرط 

منمشاعا معلوما جزءا المال ورب مل الما من كل نصيب يكون أن 
فامدرقراض فهو معينا قدرأ كان فان الربح، مجمؤع 

تكالتالي وجوابه الشرط، هذا اشتراط عدم على دليلهم وسثق 
التعاملنصحيح دون يحول الذي هو فقعل الشرط هذا ليس أولأ: 

،صء؟؛ ءبدْ، عبي ود. مرعى العزيز مد د• تألمه نى اشترك والمصارف، القود )١( 
معاذ.دار ط. ص'ح، دنيا أحمد نرثي د. الريا، لإباحة المعاصر؛ الشبهات عن نقلا 

١١٤ص* الجمال غريب، د. المصرفية، والأعمال الممارف )٢( 
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نينيات والالمفارية بتن أصلا تشابه يوجد لا سق كما بل نيات، بال
.مماكل حقيقة 

Jالمماهل ١ شء م'. وعتس هل الثم هذا ناسا؛  السنةثان  ٠٥١المححة ة ١

والطر:والإجماع 

المة:من الشرط هذا دليل - أ 

اغرحمهم الفقهاء أن ذلك وبيان السنة، من الثابت دليله له الشرط هذا 
هذامشروعية على دالأ والمزارعة ساقاة الم على الدال الحة من الدليل جعلوا 
للمفاربة.ية بالالشرط 

ذلك،:ني النه رحمهم الفقهاء وص م- 
النخل،في المعاملة جائز، كله ®هذا ةق>تج؛ الحسن بن محمد نال 

مالبمنزلة ومدا ذلك، وغير والربع ث، الثلبالأرض في والمزارعة 
٢.المضاربة١،١ 

ينبه- المضاربة - ءالقراض الكافي: في البر عبد ابن ونال 
اّناةلأن.

فيهاجاء ّ اتثاعا كلهم الفقهاء جوزعا ®والمضاربة الإسلام: ثيح ونال 
كانولقد ه، النم، عن سنة بعينها فيها يحفظ لا أنه مع جم؛ الصحابة عن 

نبتت،لأنها والمزارعة، المساقاة على المضاربة يقيس أن يرى أحمد الإمام 
عندهثيتج من فال حالفح، من فيها حالف، وإن عليه يقاس أصاد فتجعل بالنهى، 

الآحرااحكم فيه يستعمل أن أمكنه أحدهما جواز 

الصحيحينفي عمر ابن حديثح فهو المساتاة: مشروعية عر الدليل أما 
شعلرولهم ؤيزرعوها، يعملوها أن اليهود حيبر ه النه رسول ®أعملي قال: أنه 

الراحم.ميض امملر )٢( اوٍث. •*اسسا •ْسا<ا<أ، )١( 
الكب.يالم ٣. ط. ،  WA/lالدية أمل على السة )٣( 
اوورانةصمأ1ا.القواعد )٥( . ٧٧١الكافيآ/)أ(

٣



منها«يحرج ما 

المدينةأهل أكثر ®كنا ت قال حدج بن رافع حديث المزارعة؛ جوار ودليل 
فربمالك، وهده لي، المهلعة هده فيقول؛ أرصه يكري أحدنا وكان حقلا، 

،•الني.١ -♦( ^-١٥ذ؛، تخرج ولم ذأ أحرجت 
أنالحديث هدا في حديج بن رامع أعلم ررفند ! البغوي الإمام نال 

ينترطأن وهو الخطر، أو الجهالة على عقد ما المزارعة من عنه المنهي 
حطررب بعينها، قطعة في حقه يجعل أو والجداوو، واقي العلى ما للعامل 

القْلعة،تلك إلا ست لا ربما أو ئسثا، تين، لا ربما القهلعة تللث، إن حين، من 
لوكما فهو نميبا، للاحر يكون أن غير من كله المحصول أحدهما فيأحذ 
ثرطلو وكدللث، العقل، يصح لا بعينها نخل نمر المساقاة في للعامل نرط 
يحصللا ربما لأنه يمح؛ لا بينهما الربح نم الربح من درهما للعامل أو لفه 

بجميعهءأحدهما فئتي درهم، إلا 

أحدهمايخص أن يجوز لا 'ا المقاربة! على كلامه في الإسلام شيخ وقال 
الذيهو وهذا الشركة، في الواجب، العدل عن يخرجهما هذا لأن مقدر؛ بربح 
ببها،بقعة زيع المال لرب ، يشرطون؛ كانوا فإنهم المزارءة، من ه عنه نهى 
عنه الّكا ذّءكا ذلك، ونحو الجداول، ؤإقبال الماذياناين، على ينبتا ما وهو 

إذاأمر هو ه النبي عنه نهى الذي إن ■ وغيرء سحي بن الليث، قال ولهذا ذلك،، 
الهيأن فبين قال، كما أو يجوز، لا أنه علم والحرام ؛الحالآل البصر ذو فيه نفلر 
مبنىلأن يجز؛ لم المقاربة في شرط لو هذا مثل فإن القياس، موحتح ذلك، عن 

لمالامحر دول برج أحدهما حص فإذا الشريكين، بين العدل على المشاركايث، 
فييشتركان فإنهما شائع، حزء منهما لكل كان إذا ما ؛خلاف، عدلا، هذا يكن 

صمآْذتخريجه مق )٢( صآْا• تخريجه بق ، ١١
انفلر.دضاكراحم.)٣( 
.aM'Tالإّلاص، الكتبح ط. ؛، roo/AلاJمى المة شرح )٤( 
يشترطون.والمعروف الطيعت قي هكذا )٥( 
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ربحبحمل لم b^؛ المغنم، ني اشتركا رح حصل فإن المغرم، وفي الغنم 
.هذامال نح ذهب كما هذا بدن نفع وذهب الحرمان، ني اشتركا 

نفعذهاب ممابالة في ذلك لأن المال؛ على الوضيعة كانت، لهدا 
الع١مل^١،.
فيهعليه واشترمحل قراصا، مالأ رحل إلى دفع رحل في ماللن، الإمام وقال 

درهماكان ؤإن يملح لا ذللئف اافإن صاحبه دون حالما الربح من شيئا 
أملأو ر؛عه أو ثلثه أو لصاحبه، ونصفه له الرح نصفا يئترمحل أن إلا واحدأ، 

نثىشيء كل فان كثيرآ أو فليلا ذللث، من شيثا ّمى فإذا أكثر، أو ذللث، من 
الملمينءآى.نراض وهو حلال، ذللثه من 

ت،ليالصورة هذْ فغير المسلمين، فراض هنا ماللثخ الإمام مماها نقد 
الجائز.الملمين تراض من 

شرظ.الشرؤل هذا وأن القياسي، المنة دليل بوضوح تبين بر( ٌفما 
فيميق كما الصحيح النفلر عليه ودل المنة، من الل.ليل عليه ودل معتبر، 

للعياء.المامة الصوصي 

توالإح.اع الشرط هذا على امتدل كما — ب 
الذيالقراض إبطال على اروأحمعوا ت نال حيث، المدر ابن حكام وممن 

معلومهءدراهم ه لفكلاهما أو أحدهما يشترط 
هذااعتبار على اتفقوا أنهم الملماء عن المابقة المقول من تفاد يكما 

الشرط.

المضارة;ني الشرط هذا صحن على الطر من الدليل أما - ج 
أنيجوز ارلا ت لإسلام ا شخ قول ومنه المابق، العلماء كلام عليه دل فقد 

،٠الثألأركةاال في الواحب، العدل عن يخرجها هذا لأن يربح؛ أحدهما يخص 

.٦٦٩!'\سمط\ )٢( .جموعاسوى'آ/ح«ه. )؛(
•اكاوى مجعؤع )٤( ص٤٢م الإجماع  ٢٣)
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جممتق\مؤغ هفؤا ملأ هؤا ^؛٠،^ ٠
عقدفهي التشريع، نزول عهد في موجودة تكن لم المعاملة هذه أن 

وفيالإياحه المناير في الأصل أن وهو عنه، المسكوت حكم فتأخذ مستحدث 
يذكفتكون الحظر، المضار 

الدليل:هذا نانشة م٠ 

التشرععهد في وحد مما وليس عنها، مسكوت المعاملة هذه أن الزعم 
.ثسثاحقيقته من يغير لا حقيقته يغير وصفه أو الشيء تسميه فإن متقيم، غير 

والقانون.الثريعه فى حض ف عقد نيات وال

والاثدلألذلك بيان الأول القول دليل في ^٢، نقد الشريعة ني أط 
عاليه.

١•^->،؛س ذلك تبرق نرض، عقد فهي ١^>^، في أما 
نانرنىتعريف وهو نرض، أنه تعريفه عند وسق ند، التعريما - أ 

كبهممن أحذ انممادي، 
القانونفي نرض عقد الدات أن اديجن الافمتمريح - ب 

والأنمالأ؛؛.

يلعنه، مسكوت هو مما تكن لم قرخى عقد العاملة هذه أن يبت وإذا 
الرئويةالقروض من أنه ييان الأول القول دليل في مبق كما حكمه، عرف مما 

الحرمة.

الجمالغرب د. المصرفة، والأعمال المصارف )١( 
.T^_ (٢)

٠عنده المذكورة التعارف مرا-؛ع في كما )٣( 
ماريوالأنتصاد، والبنوك والمقود ص؛؛، هواري سيد د■ تثمار، والام الممويل )٤( 

بنوكفي نقلها ا ٤ ٦ ١ صى فرهود سمد محمد د• العامة، المالية وعلم ، ١٢٩٠٠٠٣سيجل 
د.الريا، لإباحة العاصرة والشبهات ، ١ ص'لآه الثاني محمد د. ربا، بدون تجارية 

_*A.دنيا ثري 
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نياتالالعامل تحتم الضرورة أن 
الدليل:عذا ناتشة •٠ 

الشؤعيخالف الضرورة باب من جاتز الربوية نيات بالالتعامل اعتبار ان 
ير:كما والواقع 

الرئويةالمعاملات على تنعلبق لا للمحرمات المبيحة الضرورة - ١ 
وجهين:من نيات الر الأسنمارية 

التعريف:حيث من — أ 
قارب،أو هالك الممنؤع بتناول لم إن حدأ اربلوغه هي• الضرورة 

منهتالف أو لمات عريانا أو حاثعا بقي لو بحبك واللبس، للأكل كالمضهلر 
عضو«رأا.

أوالنفس على الهلاك أو الضرر احوف هي: أيضا مقارب تعريف رش 
الأكلءص.بترك الأعضاء بعض 

فالتعامليقارب، ولم يهلل—، لم بها الاستثمار نيات بالالمثمر ترك ولو 
الضرورة.عن البعد كل بعيد بالنيات 

الشرومحل:حبنا من - ب 

الضررلدنع المباحان من أحرى وسيلة توحد ألا الضرورة شروط فمن 
،.اكرءية١٤والزاهي الأوام مخالفة إلا 

الالماحق الاستثمار وسانل لأن المدان؛ ر يتحقق لا الثرط وهذا 

ا</ه*اأ،الزحر د. رأيك، الإّلامي والفقه صه"ا؛،  ١٢ج0 العلب، الرّوءة )١( 
موصىيوش محمل. الاتتمادية، ومشكلاتنا والإسلام 

.r٣١٩/للزركثي القواعد، في المترر )٢( 
.١٥٠ا/للجماص القران، أحكام )٣( 
•م،وا الزخم، دب ئ- المرور؛، نغلريه )٤( 

٣٠٥



المحرمةالاثماربة المعاملات تحمى تكاد 
لكلمدات.

نظامني تكون أن يتصور الأ الضرورة فإن ١^١^ حيث من أما — ٢ 
إلىيحتاج كله النظام أن معناها إن إذ الاحاد، أعمل ني تكون بل ربوي، 
لحمأو الميتة أكل إلى مخمصة في يكون الذي الجانع كحاجة الربا، 

كهذانظام في تتصور لا الضرورة هذه مثل وأن الخمر، ثرب أو الخنزير 
الظام«را،.

مغالطة،أيضا اروهذا صرورة! الربا اعتبار عن سلتوت الشيخ وتال 
إنمافيه الأم وأن التعامل، هذا على يتوف لا الأمة صلاح أن ننا فقد 
الخالبونعليها يسير التي النظم أمام وضعفإ الأوهام، محن وهم هو 

الأنواءلأى.

المكافأةمن نؤع هي الشهادات تلك، مجاللئ، عليها يحمل التي الفائدة أن 
.Iلقوله معرونا؛ إليها أسدوا إذا العقلاء أبناءها تكافئ أن وللدولة الهبة، أو 

^نإداتعالى: قوله باب من أيضا وهي فكافثوْاال'آ،، معروفا إليكم أمدى ُمن 
الإفتاءدار نآن ولذلك، [، ٨٦; ٠٧١]ردوهاه آؤ ممآ بمس ثبمز ثيأم 

اللازمةالإجراءات يتخذوا أن المصري الأهلي البنك، في انترحن، ند المرية 

.٦٥، ص٤٦زهرة أبو اثتمادي، تقليم الربا تحريم )١( 
داإتون،صاه؛.ص الأول، اسر؛ الأجزاء ص )٢( 
معررنآإليكم صغ رمن بلمفل؛ عمر ابن حديثه من رجاء اللفنل، بهذا عليه انف لم )٣( 

،ص٢٦٢( ١٩٧٢)باق ال من يلية باب الزكاة ني داود ابر اعرجه ُكانئو.«، 
برتمفليكانثه، معرونا إليه صغ من باب المفرد، الأدب ني رالخارى ، ٦٨؟/وأحمد 

منتال! جق النبي أن نيد ابن أسامة حدث من أيما وجاء صحح، ؤإصنادء (، ٢١٦)
الترمازيا-حرجه الثناء•، ني أبلغ نقد -حيرأ، اف جراك لفاعله؛ فقال، معروث، به صح 

نيوالماتي  d^-ra) avU/rيمل لم  ١٠؛المتشح في جاء ما باب والصالة، الم في 
حديثااكرمزى: وتال، (، ١٨٠)بريم معروفا، إليه صغ لن يقول، ا رفيوالليلة اليوم 
•غريب جيد حن 
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الامتثماريالريح أو الأسنمارى العاني الأرباح لتمية 
الدليل:هذا ناتشة .* 

نراتدمبة تفإن وحفيفه، اسمه بغير الشيء مية تمن أيضأ وهذا 
علىمحرمة قواني أنها عن يحرجها لا استثماري عاند أو مكافأة القروصر 

بيانمبق كما نونية، والنا والاقتصادية الشرعية وحفيفه الأمر ل وا في قروض 
تغيرلا اسمه بغير الشيء وسمية الثاني• للقول الثاني الدليل مناقشة في ذلك 

صمها تغير لمجرد له الشرعي الحكم 

كانتإذا للمقترض تجوز لا الهدية فإن مكافاءة حقيقتها كانت لو وأيضا 
٠مشروطة 

باستثمارهاصاحبها أذن وديعة، تعتبر الاستثمار شهادات أو نيات الأن 
زفأونت 

الدليل:هدا ماتشة ءو 

إوجمن من وهي 

صماتوناخد فرض، أنها تقرير بق حمفمد وديعة، لت أنها _ _ ١
يمحيبل بذاتها، النقود على المحاففلة أبدأ يمحي لا فالينك القرض، 

بقوةهلكت، ولو الوديعة برد يلزمه القضاء أن كما مثلها، يرد أن على اصتخدامها 
وديعةمّمينن، ولو الوديعة لا القرض أحكام فهده قاهرة، 

الإسلامحكم ني زعيتر الرحمن عبد مله ح/ه/هحوام، الجمعة الأهرام، حيغة ص )١( 
.٢٦، ٢٥ص؛آآ، 

الحقاثق.قاء مع الأسماء تغيير عن المقدمة ر كنيته ما انغلر )٢( 
الإسلاميالاعتياد عن نقلا الاضار، سهادامحت، حول الطنطاوي د. ممر محفتي بيان )٣( 

الإسلاموحكم ا/تم\ا/*ا، الالوس د. 
شهاداتعن نقلا ، ٢٢ص\آ، عوض محمي. د. القائونية، الوحهة من النوك عمليات )٤( 

صزو.ياتوت محمل الميزان، غي البنوك وفراتل. الاستثمار 
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فهياستعماب، في صاحبها إذن إذا فالوديعق رديعة كانت لو ثم - ٢
و\ه\ف0\ص و زض 

اصغمالهافي صاحبها أذن إذا الوديعة يعشرون فالننهاءرأ، شرعا، أما - أ 
نرنحا.

كانتارإنا أنه! على ينص — — المصري فالنانون نانونا، أما - ب 
المولعوكان يالامتعمال، يهلك مما احر ميء أي أو النقود، من مبلغا الوديعة 

قرصا(أالعقد اعتبر امتعماله في مأذونا عنده 
ويبقىنيثا الأمر من هذا يغير فلا قرصا يعتبرها القانون يكن لم ولو 

الشرعية.للحقيقة الحكم 

ءأ

المالإلى الدولة حاجة هو ار الأستثمِشهادات إنشاء إلى الدافع أن 
الشهاداتهده يشتري ان فالإنالادحاري، الوعي ودعم التنمية حملة لتمويل 

المجتمعأفراد لكافة النافعة مشروعاتها تنمية في الدولة مساعدة بنية 
الدليل:هذا ناتشة م٠ 

نيةبحن الاعتبار وليس شيثا، حقيقته من يغير لا العمل إلى الدافع أن 
الشرعي،الحكم منها يعرفه التي حقيقتها إلى الفلر بل نداتل٤،، للالمشتري 

ربوي•زض أنه حميقته أن وسخا 
اسةمالشراء وراء من يفمد ندات للالمشتري أن نرض على هذا 

الطريقة.بهاوا الاستثمار مجرد نمد0 أن والغالب، الدولة، 

٤.١ ١ القاع؛/ وتمتاف ، ٣٦٢ا/ للشرازى والهدب ، ا/هءل> ١ رخى للمادسوءل، )١( 
نهاياتني الإسلام حكم عن نفلا (، ٧٢٦المادة)الممرى المدني القانون )٢( 

صى-نعير الرحمن ب الأّتار، 
الإسلامي،الأنماد عن ار، الامثشهادات حول، الطنطاوي د• مصر مض، ين ( ٢١

ْسهآ.الإسلام وحكم ا/سم، الوس الد. 
,١ ص ثبير عتمان محمد د. المعاصرة، الماليت المعاملات )٤( 
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مه.•٠

إنناقأتنمق التي وهي - الاضهلأي الفروض في يكون إنما الربا أن 
أما_، وملبس وسكن غذاء من الأمحامئة العائلي القطاع حاجات لد استهلاكا 
عاتدأوتنتج والتجارة، الاستثمار لأغراض نملي التي وهي الإنتاجية القروض 

جائزةفها فالفائدة نقديا، 

الدلل:هدا ناتشان م* 

•وجوم أربعة من منانثته يمكن 
أوكله كان العرب وحال ااتاريخيق الوناغ تثبته كما الجاهلية ربا أن — ١ 

مثلا:ذللث، عر يدل الامحتثماؤية، الامحتغلالية القروض في جله 

أثنأققوأ ءانؤإ آل؛ى ^؛١^١ ت تعالى فوله رول ب أن روى ما - أ 
حك،عتدط تقيفأ أن ؛!، ٢٧٨: ijiJWمحة.4 َقئر إن ١^^١ يى ص ما ودروأ 
فقالللأنتفاء، مكة إر بحثوا المحزومين الغيرة بتي على وكانت، رباهم آجال 

أمحييبن عتاب إر أمرهم ورفعوا رفع، قد الربا فان نيتا نعطي لا ت الغيرة بنو 
إلى. بها فكتب الأية، فزلت، الرسول.، إر كتب؛دللن، الذي مكة والي، 

انملمالبةعن فكمت، نقيق، به فعالمت، عتاب، 

ومكانةجاه أهل وهم الغيرة بنو يقترض أن يعقل لا أنه ت الدلالة وجه 
التجارة.أجل من كان اقتراضهم الأرجح بل يقتاترا، لكي 

عليهير نالذي الربا وهو القرآن، حرمه الذي هو الجاهلية وربا 
،ص.الصارو

الفقهمؤتمر إلى قدمه بحث في الدوائي معروف د. ، ٢ ٥ ٩ م/ للسنهوري الحق مصادر )١( 
انايق.المصدر في المهورى نقله ، ٢١٩٥١ستة يلوص الإسلامي 

القرآن،أحكام في رالجاعع ا/أآ"مآ، المنثور الدر وانغلر! ،  ٢٣"اُ/ حرير ابن أحرجه ، ٢١
٠٣٦٣م سرض 

وأسواق١لعربيا الفكر دار محل- ، ٢٣، ص٢٢رمرة أبو محمل الشح الربا، ني بحوث ، ٣١
٠٢١ص؛ الدين محي أحمد د■ المالية، الأوراق 
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الجاهلية،في المراسن من كان المهلاو_، عبد بن العباس فان وأيضا - ب
القوتإلى محتاج يجبنه المهللب عبد بن العباس أن عاقل يتصور فهل 

هالعباس كان إنما البعد، كل بعيد ذلله إن بربا؟ إلا يقرصه فاد واللباس، 
؛الر؛الاا.به كفي ليثوكه المال بهيا تجر من يقرض 

الربابتحريم جاءت التي النموصى بان أيضا ُ يناقض أن ويمكن — ٢ 
يخصصها،ما الأدلة من يات ولم قرض، دون قرضا تخصص لم عامة نصوص 

والأستهلاكية.التجاؤية القروض تعم فهي 
قرضبين يفرقوا لم هدا يومنا حتى ه الّبكب عهد منذ العلماء أن - ٣ 

علىويجمعون منهما، واحد على الربا يجيزوا فلم إنتاجي، وقرض استهلاكي 
ربارى•فهو منروْلآ نفعا للمقترض جر قرض كل أن 

منتشرةتكن لم لإنتاج ا قروض بان يقول من دعوى بصحة جدلأ سلمنا لو — ٤ 
حموصعلى مقصورة النصوص يجعل أنه ذللئ، معنى كان التحريم، وقت، في 

المحدود ا لكلم ا محن لكلمم ا مع حوا ؤيجعل ، حل لألفا ا عموم إلى ممتدة لا تا، بلا 
والتفصيلأواليان اكلغ ويتهماكريحة؛اننصواكور، 

اتثاتث.ثقول ا٠ 

فقهل)ج( الجوتز ذات الشهادات وهي السندات، من واحد نؤع جواز 
علىالحق جاد والشيم ، بركة العغلثم عبد الشيم القول هدا إلى ذهب 

١^١،.جآد 

_؛Tزهرئ أم الربا، لي ؛حوث )١( 
والمحليالمغني عن القرص ربا تحريم على الإجماع حكاية ئي سائقة الالمصادر انغلر )٢( 

صءا،المصري رفيق د• القروض، ربا وانفلر البحث،، هذا من صآ"هآ والفتاوى 
العزيز.عبد للث، الجامعة العلمي، الشر مركز حل. 

المصريد. القروض، ربا )٣( 
الأول.اليارrتج ني  ٦٨صرإمبق ما الث.ءادامتا هده تهوير في انفلر )٤( 
فيالمسألة هده لحث، عقيلته التي الإسلامية البحوث بمجمع الفقهية البحوث لجنة )٥( 

الجمعةالأعرام، صعقة ، ٢١٩٧٦
صم0.، ٢١٩٨٩( ١٤)عيد الأهرام، ئام، الافممادية، ١لقفاا في الإّلأمبة الفتاوى )٦( 
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٠

نطاقفي تدخل الفانية دون الجوائز ذت )ج( الاستثمار شهادات أن 
منالجائزة قمة تصبح ثم رمن الننهاء، بعص أياحه الذي بجانزة الوعد 

شرعارا،.الباحات 
الدليل:مدا ناتشة •٠ 

توجهثن من وهما 

المعطاةلالفوائد جديدة صورة إلا هي ما )ج( شهادات أن الأول: الوجه 
ذك:بيان نفعا. جر الأي القرض حكم عن تخرج فلا السنادات، على 

مقررة،مئوية نسبة ى نير الرئوية الفوائد تحاJد عندما البنوك أن 
الند صثيل يقدر إلا المقررة بة التهل.ه يخالف، أن بنك أي تهليع يولا 

لإغراءكافية تكون لا ها نفالمحددة والفاندة ، للاغراء مجدية وسيلة يكون 

عنتختلف لا والجوانز بالجوانز، التفكير جاء هنا ومن النا'م،، من صنف 
أنبعد للقروض ربوية فوائد فهي التوقع، 'لريقة في إلا الربوية الفوائد 
نزادتالفرائد زادت إقيالأ الناس زاد وكالما القرعة، بطريقة ووزعت نسمت 

الجواري.
اليسرمن أيضا فهي - الربا نروض من كونها مع - الجوائز وهدم 

التالي:الوصف، ذك يبين والقمار، 

المال،من مبلغا تثكل جائزة كل جوائز، إلى م تقالقروض فوائد 
تعتبرُثالآ جنيهات عشرة كل نم وهكذا، ألقط، مائة وأحرى ألف،، فواحدة 
يالقرعن،الجوائز عليها تونع الأرقام وهذه معينا، رقما تأخن. تذكرة لها وديعة، 

أقرضمن ؤيأحذ جا.أ، مرتفعة قيمتها جائزة قليلا مبالغا أقرض من يأحذ نقد 

عددالامرام، محاب ٍل. ، ص٢٥الحق حاد علي الحق جاد الث-خ الأصلاب، الفتاوك، )١( 
٢١٩٨٩، ١٤.

ازلوصد. الإسلامي، الاثمماد )٢( 
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بالجملأثب فهذا الطرفي، كلأ استفاد إذا حلالا الربا يكون لا -
فيهتحصل ربوي فرض كل يإيا الشرعي، بالدليل منه الفائدة عديمة التعبيرية 

يهيحتي لمقترصن را والزيادة المال رأس من أحد بما المقرض للطرنين، الفائدة 
فمنفعةانتاجيا قرصا كان إن أما امحتهلاكيا، قرصا كان إن لأحله أخده فيما 

أنهعن لمقد ا تخرج لا الطرفين كلأ امتفادة أن يدلك فثبت أوصح منه القترصر٠ 
محرم.ربوي عقد 

يكرهما إر استفاد( الطرفين )فكلا بقول يشير الاسدلأل هدا كان إن أما 
الطرفينلكلا متحققة فيها الفانية لأن المنتجة جواز من ، الفقهاءر بعض 

تبلى كما المنتجة معنى بيان بعد ذللئ، فجواب، 

فىالقرض يوفى أن المقرض على المقرض اشتراط ص المنتجة اولأ: 
دآحررأ،.

بالاتفاق^.جائزة فهي اشتراط غر س أئ 
جمهورمذهب هو أصلا، تجوز لا المنتجة بأن يجاب؛ أن يمكن ت ثانيا 
الفقهاءل؛،.

المأبفأ - ، أحمدل عن رواية وهو - فتجة ال بجواز القول على ثالثا؛ 
فتجةال في المشية لأن للطرنين؛ المتممة كاث إذا الربا جواز على فتها دليل 

أيوالمقترض القرض فيها اشترك المنفعة ذات بل فقط بالقرض نمتص لم 
المنفعةأن بمعنى الطرفين، لكلا واحدة إصافية ت هي المنتجة متقعة أن 

النعثةالمعاوصة قبيل من ليت المتفعة وهذْ الملرفين، لكلا متفعة هي ها نف

تال.إر ذلك صنو الجراب يي -؛أتي )١( 
والإنصاف،\إبىك للشيرزاي والمهذب، ، ١٧٥/٤للزيلعي الخناس، 'سن )٢( 

.١٣١>،/ للمرداري 
اظراJمادراUبم.)٣( 

والخهذب،، UTA/Yالبر عبد لابن والكاغي، ، ٢٥•U/ الهمام لابن القدير، نتح )٤( 
.١٣١ه/للمردادتم، ،، رالإنما؛لثرازتم، 

•ْ/اما الإمافللمردادتم،)٥( 
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لطرفمها ربح لا خاص نؤع من معاوصة هي بل ، ربحا الانع فيها يحقق التي 
عالىآخرإطلأنا«لا؛.

التجةجواز على كلامه سياق في القيم ابن نول يونححه ما وهذا 
التيهي القرض في الربا إلى تجر الض اروالمنفعة ائل الممن يشابهها وما 

وقبولواستعماله، دوابه، وركوب المقترض، دار ككني المقرض تخص 
مشتركةالمفعة فإن المائل هد0 بخلافح ، ذللئ، ني له مصلحة لا فإنه هديته، 
والمثاركت،؛التعاون جنس من فهي عليها، متعاونان وهما بينهما، 

خاصةمنغمة أي للمقرض زائدة منفعة تجر لا فتجة ال أن والخلاصة 
خاصةمنروؤلة زيادة مع المقرض يسترجعه فرصا نمثل التي ندالتا ال؛خلاف، 

•عذا'را إلا هو مجا المورتين ين والتسوية كير دق المورتن مين، بالمقرض 
أعلم.تعالى والله القياس هذا د يففارقا 

إلىالتحريم مجن يخرج لا والحرمان الاستغلال عنه انتفى الربا ون ك- 
الاستهلاك،وربا الاستثمار ربا بين التفريق إلى يعود الدليل وهذا التحليل، 
عليه.والرد مانثته وسمن،لن 

ءس'ا٠ 
بجمحندامحت، البتحريم القاصي الأول القول هو الأنوال من الراجح 

ولأنأدلته؛ وقوة لوصوح -؛ سندكر التي، الشرعية البدائل عدا ما - أنواجها 
النانثاُتإ.س عليها ورد بما صعيفة الأخرى الأقوال أدلة 

ولمندايت،، التحريم على أي هدا، على الأمر استقر يكون أن وينبه 
عنالباحثين بعض يقول رلدللث، العلمية، والدوات المحافل في تعلرح تعد 

هدaفإن البعفى، أباحها حسثإ مابق ءلفيف< اختلاف، هناك كان ؛إدا •' ندايت، ال

■صلأ"ا المرتم( تومح( ئ- القروض، وبا ، ١١
للثرض.امح، )٢( 
ييرومته.دارالمعرئة، ، ١٥٣ه/القيم لاين السنن، تهديبؤ ، ٣١

'م.امصا')٤( 
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واعتبارهاوقتها، في نيات الهده طبيعة فهم عدم إلى تعري نظري في الإباحة 
الإنلأنه هولا،؛ لمنائشة داعي لا ولذلك الضرورة، على لذكيمها أو مقاربة، 

علىتكيف، القانونيين نظر في حتى نيات الأن ثلث، أدنى يوجد لا بما ظهر فد 
عينص الموائد وهالْ . . . أنواعها جميع في رأينا كما بفوائد، قروض أنها 
،. ١٠١حرمته فى ، حلافلا الذي يئة النالربا 

باو،ناواتلتتعامل لا فهي الإمادمية البنوك جرت هذا وعلى 
يلي•'ما العامة المجامع من حرمها وممن 

بالقاهرةالإسلامية البحويث، لمجمع الثاني الإسلامي المؤتمر - ١ 
المعاملان،من كلها فانية نغلير الإقراض أنواع ارسانر ت فيه جاء حيث ه،  ١٣٨٥

،.٣١٠٠محرمةوهي الربوية، 
 X - في بالأزهر الفتوى لخةX/XA/٤١٠٠١٩٨٨.،
)المملكةبالرباط المنعقدة الإسلامية الوجهة من المالية الأسواق ندوة - ٣ 

اأايررْ،.•المربية( 

نيالمنعقد الإملامي المؤتمر لمطة التابع الإسلامي الفقه مجمع - ٤ 
٢.يرر ١ ٤ ١ ' السعودية العربية المملكة جدة 

النصوصيعليه ودلت، إليه المصير ينبغي الذي — الراجح أن يعلم وبهذا 
الربوية.المعاملأءت، من وأنها نيات الهلْ تحريم — الواضحة 

.ج١ع٧ الغنه، مجمع مجلة داض اهمْ محمد د• بحث ، ١١
 )X( ١٢٤ آ/ الإّلأب ليرك رانممك العلب اووّوئ.
لإباحةالمعاصرة الوّهانإ عن نقلأ القرصاوي، د. الحرام، الربا هي الترك غوالد )٣( 

.١ ٤ _x دنيا ثرني د. الريا، 
لإباحةالمعاصرة الشبهانه عن ^١١ القرصاري، د• الحرام، الربا ض اينرك نوائد )٤( 

.ص٢٤١دنيا نرثي د. الربا، 
١٠ ٦ ٦ ١ صن ج؟  ٦٤٠الفقه، مجمع مجلة )٥( 
صهس.ا؛ق الالمدر )٦( 
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ndZCاكاق المطلب ظنت 

أسدانوقراء بيع حكم 

-البورصات - المالية الأسواق في تتداول التي الالية الأوراق من المد 
١حتكامفي بعدها وما المسألة هدْ طؤح أهمية تاتي هنا ومن بها، التعامل ويكثر 

السندات.

علىدين أنه السند تكييف فى الأقوال أقوى أن سبق فيما رجحت ونل 
فيماالحكم سأذكر المطلب هذا وني ذلك، على الأدلة وذكر المصدرة الجهة 

عروصىمن ند الJاعتبار الحكم أذكر يم الصحيح، التكييم، بهذا أحييا إذا 
،١٠^^٠؛^ تكميل باب من تجارة 

سبق،كما السند لهذا المصدر على لصاحبه دينا يمثل السند كان ؤإذا 
أيالسند حقيقة باعتبار هذا بمال، مال مبادلة لأنه صرف، عملية السند قشراء 

سروحلومن _، المسند لهدا المصدر — المدين ذمة ني مالأ يمل السند أن باعتبار 
التما؛L_شرحل تفقد ند البح وصورة ، المجالس قى الفض الصرفج صحة 

الصريحبطل القابمن شرمحل نقد ؤإدا موجلا دينا يمثل السند أن باعتبار 

وهىقبضها، قبل الصكاك بح ت الثانية اارالصسألة ت و&ه رجب ابن قال 
ماوهي صكاك، في تكتب، لأنها صكاكا وتسمى الناس، عالي الثابتة الديون 
وبحنقدآ الدين كان فإن الصحك، في ما فيباع ونحوم، الرق من فيه يكتبا 

ينسيئةأاأصرف، لأنه ؛ حلاف، بلا يجز لم ينقد، 

اظرصةام.)ا(
التجارة،عروض من أنها يرون الذين أدلة رنيه البح-ثا، هذا من _U'V'V انثلر )٢( 

أتب.عناك لكونها أحرتها رند عليها، والجواب 
اوض1/اا.)-ا(
ندامةلأبن والمعي، صرام، للسثوطي والظاثر، والأشباه  iO\r/Tاطالين روضة )٤( 

MV/iمفلح لابن والمبدع، ، ١١٢/٦
عفانابن دار ط. ا/أ\،ّا، رجب ابن القواعد، )٥( 
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غيرعلى أو عليه هو من على الدين بح حكم على تنبني لا المسألة وهدم 
بيعبجواز القائلين عند لصّورتين ا في يشترط لأنه _؛ أرى فيما — عليه هو من 

ةالربار^،. بينهما يجري مما اودلأن كان إذا العقد مجلس في الفاض الدين 
بححوار ذلك من نستفيد فلن الدين بحي يجوزون الدين الفقهاء يقول أحدنا 

التقابص.شرط لفقده ند؛ ال

لوغيما — السند بع جوار إلى الضرير الصديق د- الشيخ فضيلة ولهب 
تالند بيع حكم في طرحه تمسازل جواب في فنال — ربوي غير سندآ كان 

ألاينبغي لكن يجوزه من نول رجحنا وند الدين بتع هدا لأن يصح؛ ءنعم، 
عهسرةالسند قيمة مت كا فلو ، ينقود يع إذا قيمته من أقل يمن السند يبلع 

أنإذ الأئل، على الربا شبهة هدا ني لأن بتسعة؛ ياع أن يصح لا جنيهات 
أعaلى٠أمما أكثر الأجل حلول عند ميأحد المشترى 

يراعولم القدين بين التساوي راعى فإنه الحكم هذا وجه ما أدري ولا 
فينقابض يوحد فلا الأجل حلول عند الثمن سيأحد أنه صؤح ففد القابص• 

الشيخفضيلة إليه ذهب فما الأئمان. بيع في شرط والتقابص العند مجلس 
لىينلهر فيما - ضعيف الضرير د. 

الندأما الرئوي، غير تي الفي هو إنما تفصيل من بق ما و— 
الطلمافي ذلالئ، تقرير سبق كما ربويا قرصا لكونه أصله في محرم فهو الربوي 
الأول.

الأسواقفي وتشترى تباع سلعة أنه على ند الإلى نغلرنا إذا محا أ— 
—المني — لعة البهذه ؤيثتري يبح أن ان للأنيجوز لا قايضا — لبورصايت، ا— 

الماوىوحاشية ، ٢٧١، ٢٧٠ه/ للكاّاني المناخ، يداخ ت الدين بح ألة مني انفلر )١( 
بيروت،التجارية، المكتبة ط. ، ٠٦٤ ٦! اللث، المأترب، إلى الك، المبلغة على 

وشرحص\ص لاJسمو٠في واJغلاتر، والأنباء •ا/مآا0، الطالبين وروضة ، ٢١٩٣٥
.١٩٠إ/ُنالح لأبن والمدع، ، ٢٠ ٠٨الإرادات متهى 

صآ"م'آ•الغرد )٢< 
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,نفعأ حر قرصا تمثل لكونها تأسيسها أصل في محرمة سلعة لأنها 
بورصاتمحي أي التأسيس بعد الند وشراء بح في هو إنما هنا الكلام و— 
تأسيسهاعند أصلها في السندات حكم يحث سبق ففد ؤإلأ المالية الأوراق 

المحرمة.القروض من أنها وبيان 

ئكاكاك المطلب ظنت 

اسنداترص حكم 
يجعلالذي اّل هوت الرهن أن الأسهم رهن حكم بحث في سبق 

عليههر ممن استيفاؤه تعير إن نمه من لمتوني بالدين وثيقة 
الفقهاءنمى وقد ، بيعه يجور مجا كل رهن جراز على اتفقوا الفقهاء وأن 

رهنه!يجوز لا بيعه يجوز لا ما أن على 

ءا؛الآمحلا يكون ن أ ء المرهون! شرومحل عالي كلامه في الكاساني فال 
مقدورمعالوما مملوكا متقوما مهللقا مالأ العقد وفت موجودا يكون أن وهو للبيع 

لانعداموانمم الميتة رهن يجوز فلا — قال مم — ذللنا ونحو ليم الت
٠ماليتهما  ٠ فيوالخنزير الخمر مالية لانُدام . . والخنزير. الخمر رهن ولا ، ٠

الم«لم.اوحق 
ممايكون ءأن المرهون؛ ثرط أن المالكي خليل متن نرح في وحاء 

.، لا؛ عنه منهي غير معلوم تسليمه على مقدور به منتفع طاهر كل من بيعه صح 
،.والحنابلة١٦الشافعينُاْ، عند المنى نفس وحاء 

الفيما يجوز رالأ أنه؛ الرهن عن حزم ابن فقال الذلاُربة عند وكيلك 

ص)-"آآ(.يقلو )١( 
والمجموع i0rA\/الجليل ومواهب ، ١٢٦للمرغيناني،/الهيابة، )٢( 

.h١٦٧ الخرشي حاثسمه )٤( ه-أ. !/؛•T، الخنانع بيانع )٣( 
اوضا-/هْ؛.)٦( ؟\إلأ\. )٥( 
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٢.والماءءأ الولد وام كالحر يعه يجوز 

المدان:رهن كم ح0 
حكمهاأن لي يظهر والذي العالة، هذْ ني كتب أحدآ أجد لم 
سنداتالمساهمة والشركات التجارية البنوك بها تتعامل التي نيات ال

هذاوعلى شراء، أو سعا بها التعامل يجوز ولا ذللن،، تفصيل يق كما ربوبة 
الرهنمن الحكمة تتحقق ولا يعه، يجوز مما ليس لأنه ند؛ الرهن يجوز فلا 

الراهن،ذمة من استيقانه تعذر عند استيفائه من والتمكن الدين توثيق هي و- 
أعلم.تعالى واف 

_Itb=i  ءثك١^^ اسلب

باسنداتاسثاربة حكم 
بحسبالمضاربة أحكام ذكر بالأمهم المضاربة حكم مبحثا في سبق 

يلي:ما ذللث، وحلاصة المقام يقتضيه ما 
ربحه،من معلوم بجزء فيه يتجر لمن نيره معين مال دفع همان المضاربة 

العلماءأؤإحماع الإةرارية سنة والبالكتاب ْنروع وهو 
الشرومحور؛حلاصة 

هذااشترامحل عدم رجحن، )وند النقود. من المال، رأس يكون أن - ١ 
ااخلأذ<(.ذكر عند الشرط 

معلوما.المال، رأس يكون أن - ٢ 

هذااشتراط عل.م رجحت، )وند دينا. لا عينا المال، رأس يكون أن - ٣ 
الخلاف(.ذكر عند الشرط 

٢١٧/٩اJحالى)١(  .Ya._،يقلو )٢( . ٨٩/٨،
الحث،.مدا عن ٢ ٥ ٠ ص ذللث، تفصيل انظر )٣( 
بعدما.U المن، من انظر )٤( 
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معينآ.المال رأس يكون أن — ٤
•والضارب الخال رب مناعا معلوا ارج ْن المشروط يكون أن — ٥ 
المال.رأس على الوصيعة تكون أن - ٦ 
هذااشتراط عدم رجحت )وند العامل. إلى المال رأس سليم - ٧ 

اسمف(.ذكر عند الشرط 

الضارية.بعقد يتعلق لما بالنبت هدا 

والذي، فيهاكتب أحدا أجد نلم بالنيات المضاربة على الكلام أما 
الأتي:التفصيل على حكمها أن لي يظهر 

أنبمعنى - نجارة عروض باعتبارها بها المضارية كانت، إن أولأّت 
السلع،تر ما وتشترى تباع كما )البورصت( السوق في وتشترى يباع السندات 

ولابيعها يجور لا ربوية لأنها بالسندات؛ المضاربة تجور لا الاعتبار فبهذا 
فيالعامل من وشراء بيع إلا هي ما والمقاربة بها، التعامل ولا شراؤها 

البها المقاربة كانت بيعه يجوز لا مما السالحة كانتا ؤإذا التجارة محل السلعة 
والخنزيرالخمر تشبه والنسيان والخنزير بالخمر الخللم نحارب لو كما تجوز 

محرم.عقد على لاشتمالها بيعها جواز عدم جهة من 
تمثلوهي السندات، مخ0 تمثله ما باعتبار بها الضاربة كانت، إن ثانيا: 

عليهوتدل رجحته الذي التحريج هو وهذا المصدرة، الجهة انترضته مالأ 
الأتية:للأساب بها؛ الضاربة تجوز لا أيضا فهنا الأدلة، 

وهيربوية منفعة يجر نرضى النيات الذي المرضى أن )أ(: 
ّبق٠كما يه التجارة نجوز فلا المثابة بهذه كان وما الفانية، 

ولاالشارب إلى الخال رأس سليم الضاربة شروط من أن )ب(: 
موحلا.دينا تمثل لأنها المدان في الشرط هذ.ا يتحقق 

الهذا لكن اعتباره عدم الشرط هازا في الخلاف ذكر عند رجحت، وند 
لمؤإن بالتدريج للمال المقارب أحذ جواز اعتباره بعدم الخقصود لأن هنا ينقع 

المصدرحوزة في دينا تمثل أنها المدان في والوافر واحدة، دفعة كله يتلمه 
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بهالمقاربة ومع يتصور ولا مطلقا منه شيء أحذ للعامل يمكن لا السند لهذا 
حنثار

هذايتحقق ولا دينا لا عينا يكون أن المال رأس شروط محن أن ت الثالث 
موحلة.ديون لأنها السندات في الشرط 

عدمالشرحل هد في الحلاف يكر عند رجحت أنني هذا على يشكل ولا 
كانإذا أما المقارب على المال لرب الدين كان إذا فيما هذا لأن اعتبارْ 

الالضاربة فإن الضارب عير أحرى ■جهة أو شحمي على المال لرب الدين 
يتمكنولن — ندات للالمصدر — الدين حوزة فى المال لأن ذلك عند تتصور 

.يه العمل ْبن الضارب 

المامة.للأسباب تجرر لا بالنيات الضاربة أن والخلاصة؛ 

النقود،بهذه تكون المضاربة فهنا نقد من يمثله ما وأحد لمني ا باع إذا أما 
بالنيات.الضاربة باب من فليت ني، باللا 

كثكالخامس المطلب ظظ 

أسدانفي انموا|ة حئم 
مابحب الحوالة أحكام ذكر بالأسهم الحوالة حكم بحث في ٌبق 

يلي!ما ذلك وحلاصة المقام، يقتضه 
وهىءليه، المحال ذمة إلى المحيل ذمة من الدين نقل هي! الأحوالأن 

لوالإجماع بالسنة مشروعة 
لها;ويشتريد 

نقر•مدين ض يحتل أن - ١ 
واكأح؛للم.والحلول والصفة الجض في الدبين افاق - ٢ 

الحث.هذا من  ٢٤٧صا-أآ، ني ذلك تضل آظر )٢( 
.Y،U>،_في تتريرْ سق •خلاف الترمل هدا بض وني )٣( 
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المحيل.برصي الحوالة تكون أن - ٣
الحوالة.لأحكام يالمبة هال.ا 
حكمهافي لي يغلهر والدي فيها، كتب أحدأ أجد فلم بالمد الخوالة أما 
كالأتي:

كانفادا ثان- تقر م دين وهر له، المصدرة الجهة على دينا يمثل الند 
الجهةعلى أي - ند العلى يحيله أن فله آحر لشخص دين عليه المني صاحب 

النل.،٠رصاحب المحل دمة قى له الذي ١كين لأحل. له؛ المصدرة 

بحيثالبنوك، أو الساهمة الشركات أنفلمة ذلك دون يحول ريما لكن 
الحالرصي فان وحينئذ شل، صاحبه إلا ند اليمثله ما أحاو من يتمكن لا 

الأصلي.الل.ين مهئالية وله يلزمه، فلا ؤإلأ بن.لالث، عله مع 
التربةٌع ~ المال رأس - الأصلي الدين على ت، كانإذا تصح والحوالة 

وئ،ءئإحذز' تعالى: نال كما ماله، رأس فله تاب إذا المرائي لأن 
[.٢٨•]١^: آتيهطتره 
برأسولو يجوز، لا معه فالتعامل بالربا نل. الصاحب، استمرار مع أما 

رصيإذا فانه ٢[ لالماثل.ْ: ثألتدثبتا4 آلإمّ عق ماوزأ ^^٠ تعالى: لقوله المال، 
وهذاالحرمة. المعاملات من عليه هو مجا ني. اللماح.بإ سؤغ فقد يالحوالة 

ذبشن؟ا*ُؤولن يقول: تعالى اض نم والعدوان، الإثم على التعاون من كونه وجه 
الأموال.رووس لمللته التربة فانترمل 

Iالة ه0 

عخ،ت1هة<بع4اة كانت إذا اثسند حواتات كم ذ٠ 

علىأحال ؤإذا الجنس في انمينين اتفاق اشترايل الحوالة ثروؤلّ في سق 
فهنانللئا نحو أو دولارات على الريالات دين أحال إذا كما مختلفة عمالة 

تصحلا أنه والخلاصة الحوالة، اد فيعك، مما الحوالة شروُل من ثرؤل نخلف، 
مختلفة.ُعمالة ند الحرالة 
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لآ~~~~~^جء
اكاسلمبحث اق 

بايسداتالمحرم للتعاض 

;مطالب وثلاثة تمهيد وب 

ونواثدهاالشرعية اليدائل أهمية ش التمهيد: 
شرعيكعقد المضارية عقد عر تعتمد التي المالية الأوراق الأول؛ المهللب 

.المحرمة النيات عن يل يد 

شرعيكعقد الإجارة عقد عر تعتمد التي المالية الأوراق ■ الثاني المهللب 
المحرمة.النيات عن يديل 

ليدائل.وتعقيب حاتمة I الثالث المعلاو_، 

٥٥٥٥٥٥

«محميد ٠

وفوائدهاالشرعية البدائل أهمية في 
مقتضىوهي نبويان سنة المحرمة ملة للمعا لمباح ١ البديل إعهلماء إن 
المغ•ع لها قدم فإذا المع، عليها يثقل طيعتها انية الإنالنفس فان الحكمة؛ 

الشرعية.الأوامر لقبول لها تسهيلا ذك كان الغرض تحقق أحرى فرصة 
تفواتي ثلاث الشرعية لوال.ائل إن أقول أن يمكن ولهدا 

اغ،حرم عما وكفاية غنى اض أياح فيما وأنه الله ثميع صعة بيان • الأور 

انفلرص*ا؛'اسثانمث،.)١( 
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عنهايغنى ما اف نؤع وفي إلا الناس يحتاجها مما محرمة معاملة تجد فلا 
.مفاسدها من والتخلص مصالحها بتحقيق 

يغنيل الحال من ياب يفتح الته، تقوى تحقيق على لم المإعانة ت الثانية 
انته.حرم عما 

ممداناالأحوال اختلفت مهما عمر لكل الدين هذا محادحبة الثالثة! 
الرمل.حاتم ه الرسول لكون 

كبديلإسلامية مالية أوراق يإيجاد لاقتماديون ا الباحثون اهتم وفد 
فقدقديم اهتمام وهو مرعية، مخالفات تتضمن ١لش السائدة المالية للأوراق 

تم، ٣١٩٧٦^١٣٩٦سنة الإسلامي للاقمماد الأول العالمي المؤتمر عفد 
الماليةالأوراق موصؤع ني أحمها من درامات عدة ذللث، بعد جاءت 

الدولةأاموارد القاهرة فى عقد الذي للمؤتمر المقدمة الدراسات الإسلامية 
ه/ ١٤٠٦سنة في الإسلاميهءل الطر وجهة من الحل.ين، المجتمع في المالية 

.،^ ١٤٠٧في مالمزيارآ، - لمور كوالأ في عقد الذي والزتمر ، ٢١٩٨٦
هذادراسة في تخدم وأوحا'أث، أعمّال المؤتمرين هذين في وقدمت  ٢١٩٨٦

اوج،ل"،.

الرئويةندات للالحرمة المعاملات عن الشرعية البدائل مجال وفي 
أنهوجدت ودراستها تأملها وبعد نيات، العن كبديل مهلروحة صح عدة يوجد 
ين؛قمإلى المجال هذا في يمها تقيمكن 

الأول:لمم ا0 
عنبديل شرعي كحقي المقاربة عقد على تعتمد التي المالية الأوراق 

المحرمة.نيات ال

المصري.الإسلامي نمل وبتك الأزهر وجامعة لكمية الإسلامي النك إسراف تحت )١( 
المالزة.المالة ووزارة لكمة الإملأمى النك إشراف تحت )٢( 
.٤٧٠٢٠أحمد يرى الرحمن ب. •ئ. أ بحث إسلامية•، انصادية ادراسات مجلة )٣( 
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لشاطمخممى فإنه المنيدة المضارة امحاس على القائم الإصدار أما 
علىمنويا المحاسبة وتتم القارية، للامتثمارات محصص مثلا فبعضها معين 

من٥ر٢/* بة ينالإدارة وأجرة الفعلية الصيانة مصاريف امتقطاع بعد الأرباح 
قيالحق ل والخمسمر محدودة. غير لمدة فيها الاصتمار ؤيتم السوي الدجل 

بيتت مجاد في دJلئا إنبات بشرط عنها التنازل أو الشهادات هده بيع 
٢•المريل١ 

لعليق:ا0 

فهيولذلك المضاربة عقد عالي . سق كما س تعتمد الشهادات هذه 
فييلاحفل أن !—غي أنه إلا مثرؤع، عقد على تعتمد لأنها أصلها في ثروعة 

يلى!عا وغيرها الشهادات هدم 

فيالأجل تحدد عر الإسلامية الموك في الماربات تعتمد ما كثيرا 
الأوراقاختلافا حسسكا معينة مدة يعد المضاربة عقد ينتهي أن بمعنى المضاربة 

الفقهاء.يين خلافج محل زمنا المضاربة نهاية وتحديد المالية. 

كالقاعدةليكون ذلك في الراجح وبيان الخلاف هدا إيراد ب، المنامرمن 
الشرعية.البدائل في المضاربات لعقرح 

يلي:كما معينة بمدة المضاربة نوتين حكم ش الققهاء اختلف وتد 

الأول،ثقول ا٠ 

والحنابلة، الأحناف مذهب وهو المضاربة توهين، جواز 

م*ص 

كالوكالةالزمان في توفيته فجاز المتاع من بنؤع يتوقت تصرف أنه 

.١٥انى٦/•للكاّاكا•ع،بيانع )٢( ابم. اJمادرال)١( 
\.UA/Wنداه لأبن المش، )٤( . U١٧٧/ قوامة لأبن المخي، )٣( 
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مثلا.سخفص سعره لأن لأن ا سعه الربح يكون نقد العقد 

٠

أصلالمواممته والحط؛ااة الأحناف ضذب - أعالم واف - للصواب الأقرب 
الحل،المعاملات ني الأصل أن وهر المعاملات، في الشرعية الأصول من 

فمنعهوالعامل المال لرب مقمودأ صحيحا غرضا يحقق فد الشرمحل هذا ولأن 
•أعلم  'Mواف مشم عتر دلل بلا 

اضثاء إن - الشهادات هذه على إشكال فلا الراجح هو هذا كان ؤإذا 
-•تعالى 

المقارصة!ناداُت، >اأو المقارصة صكوك ت انيا ث0 
دورةفي الإسلامي الفقه مجمع مجلس أنرها التي البدائل من وهي 

إ\ير. ٠٨الأحرة جمادى في جدة في الرابع مؤتمره 
المالرأس تجرئة على تقوم استثمارية أداة عن عبارة المقاربة وصكوك 

ويكتبالمال، رأس مجموعي-ا يمثل ملكية صكوك بإصدار )المقاربة{ القراض 
رأسفي ثاتعة حصصا يملكون باعتبارهم أصحابها أمماء الصكوك هذه ني 

المقاربة.مال 

نشرةوتشتمل الإصدار، نثرة في فتبين خاصة شرومحل وجدت وإن 
أنكله ذلالث، في ؤيراعى الأرباح، نونع وكيفية المال رأس مقدار على الإصدار 

الشرعية.الأحكام وفق يكون 
المصدرة.الجهة موافقة القبول وعن رالأكتتاب( الإيجاب عن ويعبر 

التداولكان فان الأكتتاب، اكتمال بعد الأوراق هذه تتداول أن ويمكن 
إذاوكذللث، بمال، مال مبادلة لأنه المرق أحكام عليه نملبق العمل مجاثرة نبل 

مجالكان ؤإذا ؛الديون التعّامل أحكام عليه فتنعلق ديونا القراض مال أصبح 
ذللث،في الغالب، كان فإن ومنانع وأعيان وديون نقود مختلهلة موجودات القراض 

الغالب،كان ؤإن عليه الترانحى المر بحسب، فالبيع والمنافع الأعيان هي 
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البنوكبين مضاربه عفد فهو حقيقته في سابقيه عن البديل هدا يحرج ولا 
تنظيمهوفي أصله في صحيح فهو الشهادات، ومشترى للتنمية الإسلامية 
الأّاسي.

Ittb  اكاي المطلبcdjl__
الإجادةعقد علم تضئ اممي امحانمة الأوراق 
امححرؤةاسدات ص بديل ث>عيى كهفي 

مبثوثةوأحكامه الإسلام، في لامتثمارالمشروعه ا طرق من الإجارة عقد 
نياتالعن بديلا جعله إلى الثاحئين بعض عمد وند الفقهاء، كتب في 

سنداتت باسم بديلا داقترح المحتلمة، الإجارة أحكام ْن بالاستفادة المحرمة 
نؤعكل على التعقيب ْع بأنواعيا، نيات اللهذه شؤح بلي، وفيما الإجارة، 

ر؛يظهر ما حب منها 

شكلإلى بالإجارة التمويل تحويل على الإجارة سندات فكرة تقوم 
لليحلدارة موجودات اروصع هوت سندات إلى والتحويل تمويلية، سندات 
ماليةا،لأصولأ ذاتها هي تعتبر صكوك إصدار مقابل أساس أو كفمان 

الإجارة!متدان عريف، ته 
أومنافع أو مؤجرة أعيان مالكية تمثل اؤية، متقيمة ذات صكوك هي 

أعيانإما ت أنواع ثالثة الإجارة ندات لأن يتبين التعريمؤ حلال، ومن 
مؤجرة.مات حاو أو مؤجرة، مناير أو مؤجرة، 

د،يحث إسلامية* اقتصادية ءدراسات مجلة الإملاميهء، البنوك مجحفنلة تقدمه لذي ا —
اه. ٤١٧لكمية الإملأس للبك المزي والممرير ، يسري الرحمن همد 

.المزجرة((والأعيان الإحارة ارستدات كتايه في قحف مذر د• )١( 
صأ'م.قحف منذر د. المؤجرة، والأعيان الإجارة سندات )٢( 
_UXايابق المدر )٣( 
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اث4ؤجرةأالأميان سندات - ١

مصنعاأر ألة أو عقارآ أو أرضا تكون قد لعين ملكية سندات تمثل وهى 
الإحارْلبعقد محددأ عاندأ تدر فهي مؤجرة، المملوكة العين وتكون إلح، 

ثركةنهي الشركة مبدأ على تقوم أنها يجد نيات الهدْ في والتأمل 
علىوتمسمه عانده من للاستفادة للاحارة عرض - العقار - الملوك وهدا ملك 

إجارةسندات ميته نفلبس القار بهجموعيم يملكون الذين الأسهم أصحات 
لحقيقته.أقرب هدا بل مللثا سندات ميته نمن بأولى 

اJءدماتاإجارة سندات - ب 

الجامعي،التعليم نحو بالذمة، موصوفة خدمات ملكية تمثل سندات هي 
ألمجا بيع لا تمصيليأ ا الوصفيكون ن، بحيونحوها، الجوي النقل أو 

للخلاف.

٠

ؤنالماتعليم تمثا الدمه في موصوفة خدمة متدان بإصدار الجامحة تقوم 
سنواتعثر بعد الدمة في الموصوفة الخدمة ط، تقدم أن على الجامعة، في 

علىالحصول، فى الحق الند ولحامل واحدة. ساعية حصة المني ويمثل مثلا، 
ملكيتهبمثل الذي المني نمن من الأن يدفعه ما مقابل الموصوفة الخد.مة 
أخرولمتتفع الخدمة لهن.ه محماتلة الذمة في موصوفة خدمة يؤجر أن وله للمنفعة. 

وهذاالأول،، الثمن عن نقص أو زاد عليه يتفقان نمن بأي الجديلِ المستأجر هو 
الأشخاصأآ،اإجارة نبيل من 

ات«دااغاإجارة ستدات - ج 

إجارةعقد ؛موجب، مستأجرة بالذمة موصوفة أعيان منافع ملكية تمثل وهي 
٠لهل"آا المملوكة منافعه لاستيفاء الضروب الميعاد في الند لحامل لم ت

ص؛ه.الأبق الخدر )٢( المابق الخدر )١( 
٥٠ صرا" الأبق الممدر )٣( 
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مستأجرعقار كمنفعة منفعه هو هنا المملوك أن إلا السائقة تثبه وهى 
وستوفىأن ند الحامل وهنا الخدمق، هي السابق الؤع في والمملوك 

تليممقابل بقيمته السند باغ المستقبل، ؛ي محدد ومحت في الخناغ هد0 
بيعهالسند مالك ووستهلح منافعه، لاستيفاء المستقبل في السند لحامل المقار 
استأجر.لما مؤجرا بدلك فتكون آحر، لطرف 

لتعليق:ا0 

مسألتين:على نبي أنها نجد المقرئ هذْ في النظر عند 
المقل-زس إل الإجارة إضانت الأيل: 

اسأجر.لما •زجرآ المستأجر يكون أن • الثانة 

•متها كل عر الكلام يلي وفما 

المتقبل;إر الإجارة إضافة الأور: لمالة ا0 
قولان!فيها وللفقهاء 

الأوو.ثقوو ا٠ 

مجنالفقهاء جمهور مذهبإ وهو مستقبل، إلى الإجارة إصافة جوار 
الشافعيةأن إلا ،، والحنابلة١٤والنا ؛، والمااكية١٢، ٢١الأيناف 

علىواردة كانت إذا ما دون فنعل الذمة فى يثبت فيما الأفاقة يمححون 
الإضافةلأن الإجارة«؛ ااندات المقترح الدل عر هذا بشكل ولا الأعان، 

الذمة.في ثبت ما عر فيها 

ءذينيم•'
الحل.والمعاملات الشروط في الأصل بأن لهم يستدل أن يمكن - ١ 

•اسأ/ الثيرحالك_ر،)٢( الءعة؛/'اأء اكاوى )١( 
.١٨٢ه/اللأين ررنحة \أإ<{<ك ١^ )٣( 
أإ\-0.الأناع )٤( 
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كالشمقرئة عليها العمد فجاز غيرها مع عليها العقل يجوز مدة أنها — ٢
.٢١لشللار 

اممني|تقوو ا٠ 

مذهبوهو له المتاجر العمل تاحير ولا المستأجر الشيء تاحير عدم 
الغلاهرةأ٢،.

شرآمآذ٠ 
•باطل فهو تعالى، اض كتاب في ليس شرط أته 
نماتشان;ا٠ 

مذكورالملمين بين شرط كل يكون أن يلزم ولا الحل، الشروط في الأصل 
٠عقلتم شيء اللين على لتضييق ١ من ا هل في كان وإلا بنصه، ئه ١ كتاب في 

تترجمحح'ا٠ 
المانع.الدليل لعدم الجمهور؛ مذهبا 

استأجرهما المنال صاحب يؤجر أن وهى • الثانية لمسألة ا0 
يلتم،•كما الفقهاء بض نزاع ففيه 

الأول،ثقول ا٠ 

فولوهو أنل أو أكثر أو الثمن بمثل المستأجر يؤجر أن يجوز أنه 
والخابلارْ،.، والثافب١٤ازلكاص 

،.الأول١٦من صررأ أكثر اكاز المستأجر يكون ألا لذلك ويشترط 

.n/iالقاع كشاف )١( 
(.١٢٩)•مالأ \، Ar/Aحزم لأبن المحر، )٢( 
الك؛/ءاْ.الدولأ، ؛U ،X/1الخرثي حاب )٣( 

الإناعآ/إ*ْ.)٥( • ٣٥"آ/ للشرض المحتاج، مغش ، ٤١
الإفاعآ/؛'هلأ، ٥١٤للإطمطلك؛/اودرلأ،)٦( 





اثواجح،٠
إجارةجواز هن الجمهور إليه ذهب ما — أعالم والته — للصواب الأقرب 

يتصرفكما يشأ بما فيها يتصرف أن فله المنفعة هذه ملك لأنه تأجر الم
ذلك.يمغ دليل يوجد ولا الملاك 

للمستأجريجوز وأنه تقبل المإلى الإجارة إصافة جواز اراجح لكن ياذا 
سندات- البديل ط؛ على يعترض فلا به استأجر مما أكثر أو بمثل يؤجر أن 

عنء انته شاء إن - به تغنى يمقبولا البديل هن.ا ؤيكون — الإجارة 
.المحرمه .ات ثاوال

تبيع|ت٠ 

بصورها— الإجارة ضدان — المالية الأوراق هده أن لي يبدو الذي 
أنواعكل شمك ند خدمأت( إجارة منافع، إجارة أعيان، )إجارة الثلأيئ، 
لأناقتراحها يمكن صورة أي الأنواع طْ تحن، يندرج أن فيمكن الإجارة 
.الخدمات أو المنافع أو الأعيان من يكون أن إلا يمكن لا المؤجر 

ئكالمطالب ظظ 

ممبدائلوتصب خامحة 
جاءتكما ذكرها من بد لا كان المحرمة للستدات البدائل فهده وبعد 

عقدينعلى تقوم البدائل أن نجد التأمل وعند حقيقتها، لتتفح بها القائلين عند 
—صررها بعفى فى — الإحارة وحقيقة والإجارة، الشركة هما الفقه عقود من 

عقدعلى أغالبها ني تقوم إذا يالدانل المؤجرة، العين لهده ملك شركة أنها 
أملاك.وثركة عقود شركة بنوعيه الشركة 

مضاربة،شركة أنها حقيقتها أن مثلا المنارصة محنيات نى ويلاحظ 
الأمحمهم.بدل ني بالسريك كل حصة سميت 

العنان()سندات اسم ويأحذ آحر بديل يوجد أن يمكن ذلك على وبناء 
فيوهكذا سندآ، شريك كل حصة وتسمى العنان شركة أحكام عاليه وتنزل 
الأحرى.الشركات أزاع 
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واحدكل نصبب ّمى إجارة، عفود هى الإجارة سندات فى وأيضا 
مييأن يمكن وكان سدآ، للايجار المعد العمار هدا في الشركاء من 

يكونأن ءؤيمكن ت الإجارة سيان عن قحف منير د. يقول وليلك سهما، 
الإجارة،أوراق أو الإجارة، أسهم أو الإجارة صكوك نعحو آخر اسم لها 

إلح"لا،■
تمقترحة دائل ي0 

الأووءثبديل ا٠ 
مثلا،لم الكعقد أحرى عقود خلال من أخرى بدالل نوجد أن يمكن 

.السلمااأمهم أو ارسندا'ت الاقتراح هذا ومسّمي 
0\ذه 

الاللم ءسدات باسم سندات أو صكوك طرح إر الإسلامي البنك يعمي 
(،٠ . ٠ مهلاع-م — للاستثمار مماتي _ )مضع تجاري مشرؤع إنشاء منها الغرمحى 

سلم،عقد العقد ويكون وتطرح حصص إلى المشري تكلنة م وتق
الملمهو الحصص أصحاب من واحد وكل )الباغ(، إليه لم المهو فالبنك 

ونتالأكتتاب عند ويبين التجارJةا ١لمشرئ هو فيه والمسلم )المشتري(، 
,المشرؤع انتهاء 

فيهلم بالميتعلق فيما خاصة اللم صروحي انطباق سبق فيما ويراعى 
.فيهما يقع ما ئترأ الخلل لأن اكال، ورأس 

الهشرؤعسعغيل سيتولى الدي هو البناث أن الأكتتامحب فسره فى يكتب 
عمله.لع يتناسب أجر نظثر عليه والإشراف 

المالم:سندات تداول كم حه 
تالعلماء ين خلاف وفيه نبضه نبل اللم بح حكم إر دلك حكم يرّسمر 

ص\مكقحف منير د. الإجارة، سدات )١( 
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الأووءاثقول 

رح،بلا أقل أو بثمنه ومرْ ذمته في هو من على لم الدين بح جواز 
وابنالإسلام سيخ اختارها ، أحمد للأمام ورواية عباس ابن مذهب وهو 

العيمينمحمد وشيخنا ،، ا^-١٢^ 
 ٧.•٠١^

أجل،إلى ئيء في أسلفت ارإذا ئال؛ أنه خهلت، عباس ابن عن حاء ما - ١ 
مرتين٠ترح ولا منه أنقص عوضا نخد وإلا فيه أصلفت ما أحدت نان 

أبيعإني فمك؛ ه النبي ءأتيت قال؛ أنه )جهته عمر ابن عن جاء ما - ٢ 
غمال؛الدنانير، وآخذ بالدراهم وأبح الدراهم وآخذ الدنانير فابيع بالبفح الإبل 

١١شيء وبينكما تتفرقا لم ما يومها عر بتأخذها أن بأس لا 

مرفوعا.يصح لا الحديث، أن 
الاعتياصروبين بينه الفرق فما قبضه قبل ذمته في هو ممن لثمن بح وهدا 

بغيرْ؟اوذم دن ءن 
يغيرهعنه الاعتياصى يجور لمبات ا من كغير0 السلم دين أن — ٣ 

و'أآ/ّآ'ه.تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجمؤع )١( 
صيع جواز يرق أنه عر يدل القيم.ا ان كلام في أن إلا ٠ ١ ١ ٢ ئ/ المن تهذب )٢( 

شل.ذت في هر من على السلم 
.١ ١ صرا" المستمع زاد رح ث ة مدى )٣( 
غيرياخد هل دينار ني يلغها لعة الباب اليؤع، في مصنفه غي الرزايا عبد أحرجه )٤( 

كماالمنير ابن وصححه ؟/٥، المحلى في حزم وابن (، ١٤١٢)■برنم  a١٦/الدينار 
ْ/مآاا.المنن تهذين، في 

نيوالترمذي (، ٣٣٥برتم)٤ الررؤا من الذهب، انتفاء باب البيؤع، في داود أبر أحرجه )٥( 
امرتوقا صحيح مرفوعا صعيف، حاويث وهر (، ١٢٤٢برقم)المرن، في ء حا ما ياب ط البيؤع 

م،ص بن ممد عن حرب بن ماك حديث، من إلا مرفوعا نعرفه لا حديثح هذا الترمذي: تال 
ونقلمرتوقا، عمر اب ص حبير ش معيد عن الحديث، هذا منا أبى بن داود وروى صر، ابن 

•محماك فقحل ورفعه حاعة الحديث، ونفوا الذين أن معية عن  ٢٦م التلخيص فى انمافقل 
.١١٣. ١١٢ه/القيم لأبن اننن تهذيب )٦( 
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اتتاض،اثقوو ٠

فيهر لمن نبقه نبل - فيه المسلم - الملم دين بح يجوز لا أنه 
،رالثافعيه ، الحنفية من الجمهور مذهب وهر لغيره، أو ذمته 

واسلأم.

ص.'ا٠ 

مص ي 

شيءفي أملق ®من قاوت . المي أن خه الخيري سعيد أيي حديث، 
غيرْ«أن.!لى بمرقه فلا 

الأحكام.منه توحد لا صعيف الحدبث، 
كهء 

فبقهنبل يبعه يجز فلم صمانه في لم مبح أنه 

نماتشة:ا* 

حقبه المعلق أو العين في كان إذا يجوز لا الفض نل المع 
جنسمن عنه فالاعتياض الذمة في ما رروأما وزن أو كيل من الترفية 

يقاسىفلا له، ملك، حدولث، لا عنه ذمته في ما منوٍل وفائدته الاصتيفاء، 
بالأ،•

٠١١٨/٤عليه ١لشلي حاثيه •ع للزيالعي الحقاثق، تبس )١( 
.T٢٢٢/الإرادات مثهى شرح )٣( . ٢٧ا/•اوهذب )آ(
نيماجه وابن (، ٣٤٦٨)برتم يحرل لا لم، الباب الببهمع، ني داود أبو أحرجه )٤، 

فيوالدارنْيي (، ٢٢٨٣)برقم غيره إلى يمرنه نلأ ثيء ني أملم من ااد_، النجاران، 
وممنصعيما، وهو الموني، معد بن عطية فيه ا، صعيفؤإصنادء ، ٤ ٥ م ؤع مل١ 

الحثيرالتلخيص انظر القءلان، وابن الحق وهد والمهقي حاتم أبو الخدين، صعمإ 
 ;٣٢٥.

.١١٤القثم؛،/اين الن، تهذيب )٦( القاع ، كثان)؛،( 

٣٣٨







الجمهولأعلى ناع صكوكا بها بمدر حصص على ثمنها ويقسم - المaلاط 
بجزءعليه والقيام الخل قى بليقوم آثم نخص مع البنك يتعامل نم 

Iالأنة خيارات الثلاث أحد يختار أن وللبنك الثمر، من معلوم مناع 
الملاك.من فيكون المال رأس في يشترك أن - ١ 
الثمر.من حزء له فتكون الشجر على القيام هو يتولى أو - ٢ 
معلوم.أجر مقابل المشرؤع على والإشراف الإدارة فمهل يتولى أو - ٣ 

منأكثر قدرأ له يحقق أنه يرى مما ثاء أيها البنك يختار احتمالات ثلاث فهده 
.مصلحه لا 

الشجرعمر لعلول نفلرأ الأجل هلويلة الاستثمارات من يعتبر البديل ا وهن. 
إنتاجه.واستمرار 

تنيات الهدم داول ت٠ 

أرضمن مشاعة حصة بيع يعنى بيعها لأن نيات؛ الهدْ تدول يجوز 
بذلك•بأس ولا ونخل 

تبديلا٠ 

المزارعة!أسهم أو صندات 
مزروعيقع أد عليه وبقوم لمن.مرءه وحب أرض دفع هي المزارعة؛ 

المتحصلمن معلوم مشاع بجرء عله لثعمل 
اليديل؛صورة 

بهايصدر حصص على نمنها يقم نم زراعية أرمحي بشراء البنك يقوم 
•الجمهور عر باع صكوكا 

عليه.والقيام الزؤع قي بلتقوم آحر شخص *ع البنك يتعاقد نم 
الأتية:خيارات الخلان أحد يختار أن وللبنلث، 

.٣٤٤آ/الإرادات مثش شرح )١( 
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المحمول.من معلوم مشاع بجزء الزرع على المام هو يتولى أن - ١
.الملألئ.من فيكون ازل رأس في يشترك أن - ٢ 
معلوم.أحر مقابل ؤإدارته المشرؤع على الإسراف ضل يتولى أن - ٣ 

المحاصيلهذه لأن الأجل؛ نميرة الامثمارات من يعتبر البديل وهذا 
العقدمدة تجعل بان الأجل حلويلة الاستثمارات مجن يكون أن ريمكن موسمية. 

أعلم.تعالى واف طويلة، لفترة 

اثرابع'تبديل ا٠ 
الأجرة(\ا،.ررندات 

تصورته 

لنقلالمن أو الأجرة سيارات ْن محجموئ الأسادمي البنك يشتري أن 
سنداتيشكل لمجموئ ا  oJLaقيمت يطرح يم طاثرات أو البحر ني الركاب 
معلوئ.يحممر المال رأس يقدر مشمة 

وإدارته.إسرافه تحت الرسائل بهده يعمل من مع البنك يتعاقد لم 
تن ربحا الحالة هده في للبنلثا ويكول 

رأسفي اشترك كان إن الوسائل هده ملكية في المشاركة من ربح — ١ 
المال.

,الخشرؤع على ؤإصرافه إدارته نظير أجرة — ٢ 
البدائل:هذه نواتي ن م* 

ذاته.بحد مجطلوب هدف وهدا نطاقها، وتوسع الزراعة انتشار س ١ 
ينفعهم.فيما الملمين من أكير عدد إشعال — ٢ 
الأحرى.البدائل على يعكر قد عما ويعدها شرعا العقود هد0 صلامحة — ٣ 

أوسفينته أر دايته يدفع أن والمزارعة الخماقاة يشه مما أن ه الإصلأم شح ذكر )١( 
.١ ٢ ٥ Y/ ٩ الفتاوى مجموع بينهما، والأجرة علها سل س إلى غيرىا 

٣٤٢



الأموال.مائلا من بدلا الحمب النوع انشار . ٤
الرئوي،السند حقيقة تغيير تعتمد يدائل هى للسندات البدائل هده وه 

للجهةفرض أنه السند حقيقة لأن المشروعة؛ العقود من آخر عقد إلى وتنقله 
يظهرفيما . ذلك وسبب ا إجارة أو شركة أنها حقيقتها والبدائل له، المصدرة 

البديله فان شأنه هذا كان وما وتفصيلا، حملة ممنؤع الربوي الند أن _ لي 
ربويعقد .ؤ الني على عرض لما ولهذا أصله، من حقيقته تغيير يعتمل أن بل 

فيكما [ ٢٧٥ألنيواه نجرم أييع اش البع هر آخر يعقد أبدله 
خيبر،على رجلي استعمل ه افه رسول أن خهض الخيري معيد أبي حديث 
هكذا؟ه،خيبر تمر ررأكلر ه؛ اش رسول فقال ،، أ حنيب بتمر فجاءه 

بتلاثة،عين والصا بالصاعين، هذا من الصاع لنأخذ إنا اض رسول يا واش لا، 
بالدراهمابتع نم بالدراهم، الجمع يع تنعل رالأ ش ا رسول فقال 

جالأم.

ونعلخلل ؤإنما لذاتها، لا ممنوعة الاستثمارية المعاملة كانت إذا أما 
السرعي، بديل يوحد أن يمكن فحينثذ مجاع، وجود أو سرمحل، فوات مجن فيها 
المعاملة.حقيقة يغير 

تكونبأن حقيقتها، باعتبار للسسندات بديل يوحد أن يمكن أنه على 
منالأحر ايتعاء ويبقى الاستثمارية، الصبغة بذلك تفقد لكن حسنة، قروصأ 

عتداض.

ني- المحص التمع أو المحن القرض - الإسلأس البديل هذا ثلرح وند 

الراجم.يحق انظر )١( 
ونيل:الصلب، ونل: الكبيس، هر ونيل: أعلاه، من التمر من نوع هو: الجيب )٢( 

الباري،ونتح لالنووياا/ّآآ، ملم، شرح انغلر وردينه. حشمه منه أخرج الذي 
؛.1U؛/حجر لاين 

(،٠٢٢ )١ يرقم منه، خير بتمر تمر بتع أراد إذا باب ال؛يرع، ني اابخ١رى أخرجه )٣( 
البيؤعفي والناني (، ١٥٩٣)يرنم بمثل، مثلا الطعام ع ثاب اقاة، المفي لم وم

(.٤٥٥٣) U٢٧١/ ضاصلأ باكر اكر ح باب 

٣٤٣



إدارةمن إبرامم البحت مجدي ها اعد يرامحن حلال من ودان البنك 
الحكوميةليدان الإسلامية البدائل حول ودان الينك والبحوث السياسات 

لادولة١المالي العجز لتمويل 
تبدائل ثلاثة الدراسة وْلرحت 

لإمن\زدءاآالرتثم\ز صءه — \ 
التيالأموال مقابل مالكيها، بأسماء تصدر القيمة، محددة وثيقة وهى 

هذاأحكام وفق للتداول قاباد ويكون استثماري، مثرؤع تنفيذ بمصي قدموها 
القانووي.

آض الأم صك - ب 

لأحلبمشيته متبرعا المال المكتتي، بموحبها يدفع التي الوثيقة به ويقعد 
وصنةر٣،.ونوعا عددا أصله مثل يسترد أل على مضروب، 

ا-خوؤا.٠اضك — ج 
المكتتب،بواسطة المال من مبلم لفم ثموجبها يتم الش الوثيقة به ويفعل 

محا>'<.
فيإلا يكون لا فيها القرصي حكم يقاء مع الرئوية نيات العن لبديل فا 
لهاذكرت فكثيرة أحرى شرعية عقودآ تعتمد التي الدائل أما الحسن، القرض 

واللهلها، أحرى صخ إيجاد والتتع التأمل عند ويمكن سبق، فيما أمثلة 
أعلم.

٠ه ه 

.مدهاوما صا*ما أيلول، ، ٢٠١العدد العرية، المصّارف مجلة )١( 
السوداني.القانون في  ٣١٩٩٤نة لالمريل صكوك قانون أي )٢( 
إبراهيم.الحبيب مجدي يحث ، ٢٠١ءل،د العربية المصارف مجلة )٣( 
ازبق.الصدر )٤( 

٣٤٤





رطاووس،ومجاهد، وجابر، عمر، وابن عثمان، ميما وهو الحال،، مي 
دالزهمي١،•ص•

لمم-أ\٠ 

خهضعمر وابن وجابر، وعثمان، عمر، عن المرؤيت الأثار - ١ 
يد\ه.ني الدي ، JIJ1حكم في أنه - ٢ 
آ.أموالهل كساتر زكاته فلزمته به الانتفاع على يقدر له مملوك أنه - ٣ 

الأدلأرا■،.٤-لعموم 
كالودJعةل٧،.إحراجه نلزمه فيه، والتصرف أحده على نادر أنه - ٥ 
لناتشان:ا٠ 

كيدهويدْ عنه نان—، المتويع لأن يده؛ في ما بمنزلة الوديعة أن 

اثتاتي،تقوو ا٠ 
إذاغني( باذل، )عاز مرجوآ الدين كان إذا الدائن على اpكاة وجوب، 

وأصحاب،ثور وأبو الثوري أحذ وبه ظص، ^؛، مول وهو مضى، لما مضه 
والخالأ'ا؛.الرأي 

يخرجأن المواساة من وليس المواساة، طريق على نجت، الزكاة إن — ١ 
.٢١١١٠ينفع؛،لا مال زكاة 

(.٥٨)رغم التراحم ملحق انقلي 
.٢٧إ/•رالمض  i\yT\-/والمحال لأبيء_اوص-ماأ، الأُوال، 
لأبيبص>*ا؛.الأموال، 
.ا*/١٣الختيمين محمد لشيخنا المنع، والشرح ص**آأ، عبيد لأبي الأموال، 

آ/ح\'اّالبدع )٦(  ٠٢٧إ/•الخني 
.٢٧•(/ المني )٨( . ٢٧•المي؛/ 

)•\(الخيأ/ا<ا*ا.رنم)١(. التراحم ملحق اننلر 
٠٢٧والخي؛/•، ١٩٨/٢المدع 

٣٤٦





٠ذدنيم•'
مضىفيما أداره يمكن لا والدين الأداء، إمكان الزكاة لوجوبه يعتبر أنه 

■حينثد الأداء لإمكان القبفر منة وهى واحدة مجنة ركاة فتحب السنن، من 

تترجتح،ا٠ 
منيعضده ولما أدله لموة الأول؛ القول - لي يغلهر فيما - الأنوال أنوي 

ه■الك، أصحاب عن آثار 
الخاليةJالأحادين٠ فالأحذ هذا من احتار0 الذي )وأما ا! عبيدأ أبر قال 

بعدالتابعين نول نم عمر وابن وجابر، وعثمان، عمر، عن ذكرناها التي 
عشالدين كان إذا الحاصر. مال مع عام كل في يزكيه أنه . ذلك. 

بيته،.وفى بيده ما بمئرله حينثذ هذا لأن الخأمولين؛ الأملياء 
مضىعما المبقى بعد يجب الزكاة إحراج أن اكاني القول القوة ني ويليه 

عليهمن مال تلف يحتمل أنه يبقى لكن باذل غني على كان ؤإن الدين لأن 
نائمأالاحتمال هذا كان فالخا ظلم.ا، أو نسيانا يجحد أو ر، يعأو الأين، 
يقبضهحتى الزكاة إحراج يوحر أن له رححى 

علىالدين )وهو المرجو غير الدين فى الفقهاء حلاف، ت انيا ث0 
أكالأتي وهو المنجل( الدين وكذلك، جاحد أو مماطل أو معسر 

الأوو،ثقول ا٠ 
وهوالمحول عليه ويحول يقبضه حتى المرجو غير الدين على زكاة لا 

شيخواختاره المراق؛ وأهل ثور وأبي ؤإسحاق قتادة وقول أحمد عن رواية 

■الأمرال )٢( "ا/ما. لامرداوى الأنصاف )١( 
،الأمالص٥٣٤ش عبيد أيو وحرز ، أ/٠٣اكيمين محمد كيخنا ١لممغ، ١لشرح )٣( 

ورجححول، كل ماله مع يزكيه انه احتار كان ؤإن المبقى، إلى انيكاء تاحير ؛  ٤٣٤
محمدوشيخنا  fWifyباز بن العزيز عبد الشيخ صماحة المعاصرين من القول هدا 

المرجع•ش الثمنا 
٠٢٧٠المذي؛/)؛(

٣٤٨





ا1ثاثث.اثقوو ٠

إذاويزكيه مماطل، حد حا أو ر مععلى الدين كان إذا الدائن على الزكاة وجوب 
ومالكوالأوزاعي والليث والمن العزيز عبد بن عمر مذهب وهو واحل، لهام نبضه 

٠

بأنهنال لن وجها يعرف الأ أبوعبيدإنه: ئال بل أدلة، لهؤلاء أجد لم 
واحدارآ،.عام زكاة يزكيه 

الثالث:القول ناتشة •* 

تلجمن من دهي 
يتساوىأن فوجب واحد حال على الأعوام جمع في المال أل الأول: 

الأموالل٣،.كسائر سقوطها أو الزكاة وجوب في 
الماعةيفيدْ كالمال زكون أن من يخلو لا المال هذا أن الثاني: 

لمالذي مجاله كساتر يكون أو الحول، ، تأنفؤيالمستفاد، المال حكم نيأحد 
اليزرن.من مضى  LJالزكاة يعليه له يزل 

تترجمحح،ا٠ 
منهما،كل أدلة لكانو والثاني الأول القولتن من أي رجحان لي بظهر لم 

القولين.بين وسهلآ الحقيقة ني يعتبر لكنه دليل له فليس الثالث، أما 

اكافىاامطالب،__تظت 

الثخمع؛ةبغير ا1ْئت،،س امحال زكاة حكم في 
امححرم()امحال 

تايترتالتي، الندالتا حرمة - سق كما — العمل عليه الذي كان لما 
يلي:كما المحرم المال زكاة حكم هنا ذكرت فاممة عليها 

•ب لأيي والأموال، ، ٢٩٣١البر بد لاين والكاني، ، ٢٧•المغني؛/ )١( 
.٢٧١أاالخض )٣( تميد لأيي الأموال، )٢( 
ألص٩٣٤مد لأي الأموال، )٤( 

٣٥



الحرم:اس أمام 0
الأول!نقسم ا٠ 

الشؤعحرمه ما أي ووصفه، أصله في حراما كال ما وهو لذاته: المحرم 
علهاشتمل لما الأحوال، من بحال عنه ينفلئإ لا الحرم عين في قاتم لسبب 

وصائروالدم، والميتة، والخنزير، كالخمر، قذارة، أو حسن،، أو صرر، مجن 
انللأنالأذى تب التي، والختقذرات النجاسات،، 
منعلى بمتن بذاته، حببث، مال هو بل أصلا، زكويا مالأ ليس نهذا 

بإتلافهمنه التخالصرر ييده 

اتثاتي!هسم ا٠ 

لوصفه.أو لغيره الحرم 
بعقودوالقبوض ، كالغموب، يه لكبل لذاته لا المحرم المال وهو 

ونحوها.والرشوة التزؤير بهلريق حاء وما والمروق فاسدة، 
قولين!على فيه الفقهاء اخلفح قد فهاوا 

الأول!ممول ا٠ 

والحنا؛الةلْأ.الأحناف" مذهب، وهو الحرام، س في زكاة لا أنه 
محذ،آا٠ 

م♦ص 

منصدئة افه يقبل ®لا ه: ادله رمول نال قال؛ هئه عمر ابن عن 
غلولأ؛.

اليازباس د. الحرام،  JLJIأحكام واننلر سر\و الفروق، )١( 
١٠٣ ص؟ ُ،  ١٤١٧الكويت في الزكاة لعضايا المائعة للندرة مقدم منح، بن اش عبد الشح بحث )٢( 
ص"لإ.اuز باس د. الحرام ازل أحكام ، ٣٢•؟x/ اقارى مجموع )٣( 
.٢٥آ/ابن حاب )٤( 
.0٢٨٥\إ الكبير الشرح .ع والإضان، ، ١ ١ ٥ أ/ القاع كثان، )٥( 
والترل.ي(، ٢٢٤)يرتم للملأة ١لملهارة وجوبه باب، ١لعلهارة، كتاب، في مسلم أحرجه )٦( 

٣٥١







اثثائي،اتقوو ٠

لكنتؤإن تقدير، أثل على الحرام المال من ايلكْ قدر إحراج يجب أنه 
الشيحالمعاصرين ومن ، الإسلام ثيخ احتارْ . نفرة مغير ملكيته 

ضخ١بن اش عبئ والشيخ ، الحلو الرحمن عبد 
أمتنش هل المناب بطريى مض اش الأموال عن الإسلام شح سئل 

يعرفلم إذا المتنامي الأعراب هؤلاء بأيدي اش ارالأموال بقوله: فأجاب لا؟ 
لكنتبيده هي لن ملكا لكنت إن فإنها زلكتها، يخرج فإنه ٌمن مالك لها 

بهايتصدق فإنه يعرف لا مجهول ومالكها له ملكأ تكن لم ؤإن عليه، زلكتها 
منها،بشيء يتصدق لا أن من حيرأ لكنت زلكتها بقدر نصدق فإذا كلها، 

تقدير،ال؛،.كل على ذلك، ترك من أحن منها الزلكة قدر فاخراج 
٠

أحنالزلكة قدر إخراج أن من المابق كلامه في الإسلام سنح ذكره ما 
.منهابشيء يتصدق لا أن من 

لمناقشان:ا٠ 

صدثه١^؛؛ مذ تعالى: قال كما التعلهير الزلكة من الحكمة أن 
]١^:هاه ويؤم قأيرئم 

تخلصاالمال إخراج وبين هدا بين وفرق الإسلام، أرلكن من ركن وهي 
شرعا.به اللائق اسمه سيء كل يعطي بل الأمرين، بتن الخلهل ينغي فلا منه، 

وهووالتوغ، الإقرار من نوعا يعتبر الحرام المال صاحيا من الزلكة أخذ نم 
،•ٌضولل عتر أمر 

الخاويمجموع )١( 
للزكاةالسابعة الندوة في الحلو الشيخ بحث )٢( 
للزكاةالسابعة الندوة في منح ابن الشيخ بحث )٣( 
•مءآماكاوى مجموع )٤( 
ابعة.السابعة.الزكاة ندوة من صس داغي القرْ علي .د. أ )٥( 

٣٥



اهفوا\٠
الجملةني المملين من الأغنياء بأموال الفقراء حق تعلق 

:^JJمدا نانشة •٠ 

بدلا شروؤلآ الشاؤع له انترؤل الأغنياء أموال من الغقراء حق إحراج أن 
الشارعيكتفي ولم الحرام المال في يتحقق ولم الملك، منها تحقيقها، من 

ولاالشروثل تلك تحقق من بل لا بل الأغنياء بأموال الفقراء حق تعلق بمجرد 
•لها الشائع اعتبار "ع ١لغاوها يمكن 

إلىرده يمكن ولم فات إذا المالك، يقبل بذاته لا بوصفه الحرام المال أن 
حنيفةأبي عند محهللقا ؤيمللتج مالك،، الإمام عند مالكه 

الدلل:مدا اقلهة ئ* 

يقولونفالدين فيه، الزكاة و-حوب، الحرام المال بملكر القول من يلزم لا 
ابنفال عندهم، الزكاة تجب لا ذللث، ومع الأحناف، هم المهللق بالمللثؤ 
يالخلطملكها وحالهلها، أموالا غصب أو محليبة غير أموالا مللتح *من ءابارين; 
يلغتحؤإن فيها عليه زكاة فلا نصاب، سواها له يكن لم ؤإن صامنا، ؤيمير 

٠عندنا الزكاة لوجوب سبيا ينعل لا المديون ومال مديون، لأنه ؤ نصابا  ٠ ٠،
حينثدالزكاة أن يخفى ولا سواها، نمابح له كان إذا بما مقيد الزكاة فوجوب 

،.فيها•١٣لا عليها زاد فيما تججؤ إنما 
قالالمللئج، أفاد ؤإن المللئ، نمام عدم وهو آحر مانع يوجل. أيضا ثم 

إنثم للدين، مخالف، فعقد الفاسد *وأما الثلي; أحمد الا•ين شهاب العلامة 
حقبه ينقطع لم إذ تمامه؛ يفيد لا لكن الجملة في مقصود وهو المالك أفاد 

يجب'بل الفخ منهما إذلكل الثمن؛ من المشتري ولا الميع من الباتع 

الفتاوتم،برع )٢( صْهأ. الأسلاب الموث مجلة )١( 
٠٢٩١ابنحائب )٣( 
.٤٤أ/ الحمام يئن يلي الثلي )٤( 

٣٥٥



ص.س ي

،.عليها١ الناس لأقبل الزكاة س أضاهم لو 
الدليل:هذا تاءئة ٠ْ 

أمرآصادت إذا بها يوحد ولا بالممالحة، الأخذ قبيل من هذا ن أ- 
الهححة١٢/بالأدلة شرعا مفررأ 

علىتيسيرا أو تكريما ليس الزكاة من الحرام المال صاحب إعفاء إن م ث_ 
بإحراجهمكلف فهو الزكاة، مجن بأكثر مكلف لأنه بل الحرام، المال ملك من 
المالبها يزكو عبادة الزكاة لأن زكاته؛ إحراج يكفيه ولا عهدته، من كله 

أتلذلك بعد والمجتمع صاحبه، تجعل الزكاة بإتحراج الaلالبة أيضا و- 
به.والتعامل حيازته عند حرجا 

مج،حءا٠ 

غيرلأنه الحرام؛ المال في زكاة لا أنه - أعلم وافه - لي يظهر الذي 
الزكاة.لوجوب الملك اشتراحل على الفئنهاء كلمة واتققتر لحائزْ، مملوك 

الزكاةتجب لا يمللئ، لكسبه الحرام المال إن يقولون الذين الأحناف ثم 
■مبق كما لمانعين بل آحر لماع عندهم 

فلاالمحانز، على دينا تمبح أنها والثاني: الملك، تمام عدم الأول؛ 
•زكاتها تجب 

صرحمنهم أحدأ أر فلم المتقدمين، الفقهاء بين اتفاق محل هذا ولخل 
أرادأنه لي فيبدو الإسلام شيخ احتارْ ما أمجا الحرام، المال زكاة بوجوب 

الشيخرأيت نم الشرعية، الزكاة أنها على لا تخلصا، الزكاة فدر إحراج 
الزكاةندر ولكن زكاة، نقول ءلأ يقول: فهو أيضا هذا ذكر منئر بن اطه عبد 

.ص٦١٦للزكاة السابعة اكرة في الحلو الرحص عبد الشخ بحث )١( 
بعدئ.ون للغزالي المسممض )٢( 
صه؛م.للزكاة السامة الدوة ني الكردي احمد د. ؛حث، )٣( 
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منأحرجه ما بمقدار ذمته تبرأ وإنما صدقة، ولا زكاة ليس ؤإحراجه الواجة، 
الباقيءلالمال في بالإيم مشغولة ذمته وتبقى المال، هدا 

لأن_؛ أرى فيما — صحيحا ليس زكاة لتخلمى ١ هذا تمية أن يبقى كن ل— 
الذيباسمه الشيء يمي أن ويجب، هي، كما تبقى أن يجب، الشرعية المفاهيم 

الشؤعلها يحدد لم لأمور مسميامحت، على ضعللح أن ،خلاف، وهذا به، القه صمام 
افهسماها التي العثادايتح أما الاصعللاح، في مشاحة لا فحينئذ معينة، أصماء 
أعلم.تعالى وافه هي، كما نقى أن فيجب، 

أإ£كالخاك المطلب تظن .

أسدانزكاة 

زكاةوحوبإ إلى بحوثهم على وتمت الذين ال-احثينرأا جميع ذهب 
أقوال:ثلاثة على ذلك، كيفية في وامحلفوا النيات،، 

الأوو.ص ا٠ 

تردبل فيها، زكاة فلا الغواني أما فقعل، الدين أصل في واجمة الزكاة أن 
وهبةوالدكتور ،، الكردي؛ أحمد الدكتور نول وهو أصحابها، إلى 

٦<). الكوسفى الأول الزكاة مونمر فروه ما وهو ،، انمري؛ رفيق والدكتور 
ائت

,٣٥ص*للزكاة الماسة للندوة المتيم متع بن الله مد الشخ بحث ^ ١١
والشخ، ١٨٧الكردي احمد د. كل ُحوُثؤ ا/لإآه، القرصاوى د. الزكاة، فقه )٢( 

الممريدسن، ئد- ص؛مآأ، الز-ملر، وب ئد• صما'أ، الحلو الرحمن مد 
٢٨٩٠ ٣١١٠متع ينر اش عبد والشخ ، ٠٢٥ الكويت،.في للزكاة الماسة الندوة في ، ٠٢٠

.١٨٨٠٠٢٥للزكاة الماسة الندوة ن، الكردي د, بحث، )٣( 
,٣٤٧٠٠٢٥وسمه  ٢٣ًر،؛ للزكاة ماسة الالندوة يي، الز_حيلي د• بحثؤ )٤( 
والغانيةوقانية، اًزإ له *هنا •فالدين، ; ٢٧٧ًر،للزكاة الماسة الندوة ن، يقول حين، )٥( 

دونفتعن الأمل، على نالزكاة الأملرا، زكاة تع نلا لكنها الإسلام، غي، حرام 
الكلام.*ذا عن، ينهم كما الأرباح 

تزكيةغيها يجبا الربوية الودائع وكذللثا اربو,ية الفوائد ذاُت، 'التداُت، • تراد، في فجاء )٦( 
الأصل،م، المزتبة الربوية الفوائد أما ه,آ/ الشعر رع القود زكاة الأصل 
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٠

دينلأنها الأصلية سندات النيمة أي الدين، أصل في الزكاة وجوب - ١
■ُليىء عر 

فيزكاة لا أنه والراجح حرام، مال، لأنها فيها؛ زكاة لا الفوائد أما - ٢ 
صرفهاأو الحرام، من تخلصا أصحابها إلى يردها أل بجب بل الحرام، المال 

أص>ابهالا،.!لى ردها من سمكن لم إذا السلمين حاجات في أو الفقراء، إلى 
المالفي إلا نمِخ لا والزكاة مملوك، غير الحرام المال ولأن . ٣ 

،.الوك٠J١٢ا

الثاذي>ثقول ا٠ 

يوسفالدكتور نول وهو التجارة، عروض زكاة تزكى نيات الأن 
الرحمنعبد زهرة، )أبو والمشاح ، الميلان صالح والدكتور ، القرصاوى 

■حلاف( الوهات وعبد حن، 

٠

متىبيعه الند صاحب، يستطع بل مليء، باذل على مرجوة ديون أنها 
*ركاته فتجن، بيده، الذي المال حكم في فهو نيات، الأسواؤ، في ساء 

الإنفاقوسلها يه يطع لا أن الملم على ■خين، مال هي يإنما تزكى لا أنها ل—رص ا ~
انظرالمصاحف،'. وطبع اجد انبناء عدا ما المامة والملحة الخير وحو، في 

.٤٤٣ص الأول الزكاة مؤتمر ايحاث 
الراجعوانظر الحرام• الخال زكا؛ احكم في الثاني الطالب، ني ذلم، بيان سق كما )١( 

الراحموانظر الحرام، المال زكاة »حكم نى الثانى الطلب نى ذللث، بيان كماثق )٢١( 
المابق.

صْا.والدات الأسهم زكاة )٤( الزكة ض )٣( 
ا/'اآْ•للقرمحاوي الزكاة وث صآ؛آ، الثالثت الدورة اعة الاجتانمرامات حلئ )٥( 
^.٧١الراجع )٦( 
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الناتشة:٠

لصاحبهمملوك المرجو الدين فإن النزاع محل غير في الاستدلال هذا أن 
أصلعن الزانية الربوية الغوائل هذه في الخلاف إنما زكاته، وتجب )الدائن( 

•زلكتها وجوب على يدل ما الدلثل في يدم ولم الدين 

ؤيكسبوالشراء، بالبح فيها يتجر صاحبها فإن للاتجار اتخذت إذا أنها 
الأسواقفى تقدر التي الحقيقيه وقيمتها سلعته، من تاجر كل يكسب كما منها 

عروضمن الاعتثار بهذا نهكب الاسمية، قيمتها عن والثراء البيع ش نختلف 
.اكجارة١

لخاتشة:ا٠ 

وجمن؛من الدليل هذا يناقش 

أحكامهدا على وJحرج ديون، أنها السندات حقيقة نجعل كيفا — أ 
تجارة؟عروصل تكون أنها نصحح لم والزكاة، لبيؤع ا فهما المختلفة السندات 

أنهاحقيمتها أن على نبقى أن يجب بل الأحكام، تفريع في صحيحا ليس فهذا 
نتناقض.لا حتى ديون 

وذهب،العمل عليه اصفر الذي أن نيات الحكم مثحن، في مبق — ب 
عروضمن هنا نجعلها ا فكيفبها، التعامل حرمة والباحتين الفقهاء جماهير إليه 

.بهاالتعاْاين عر الأم تسهيل فيه فهذا التجارة؟ 

الثالث،.لقول ا٠ 

للتجارةاتخذت إذا إلا فوائدها مع قيمتها بكامل نيات الزكاة وجوب 
الحلوالرحمن عند الشخ قول وهو تجارة عروض زكاة فزكاتها 

القرصاوىد. ازكاة، وفقه ٍررإلأ'آ، الثالثة الدورة الاجتماعية اليرامات حلقة 
٥٢٧.
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٠

حيثمن الحرام' ■من معرفة أي تمييره يمكن لم إذا استهلاك الخلْل أن 
حنيفةأبى مذهب وهو بالأعيان، لا بالذمة يتعلق الغير حق أن 

*التاتشة:

يخرجأن عنده فالواجب حميمة أبي محي امحتهلألك الخلط كان ؤإن انه 
الأموالهذه في عليه زكاة فلا بقيت ؤإذا الحلال، له يبقى حتى ماله من نيره 

فلاهى أما نعابا، بلغت، إذا سواها ما زكاة عليه فحم؛، مجديون لأنه المحرمة؛ 
يمنعوالدين المحرمة، الأموال بهذه مجديون فهو محامن، لأنه فيها؛ عليه زكاة 

أماص.هنا مفقود ١^٠ تمام شرط أن كما وغيرهم، ٢، الأحاف محي الزكاة 
فىالزكاة تجِج لا ، iUJ^5،حنيفة أبى محي الخلط بمبدأ أحذنا إذا حتى أنه فتيين 
الربوية.نيات الفوائد 

لأنهاالفقهاء؛ عرفها التي الديون عن تميزها خصوصية لها ديون أنها 
يكونلا الفائدة هذه حظر فإن محظورة ت، كانؤإن فائدة، للدائن ي، وتجلتنمي 
صاحبهيعملي لا الحرام ارتكاب، لأن الزكاة؛ من السند صاحب، لإعفاء سببا 
،•٤٧علك، مزية 

نماقشة:ا٠ 

لهالين لكن فائل.ة، للدائن ث، تجلالسندات هذه بأن يناقش أن يمكن 

المابمةمكاةصي'أ.الدرة ش الخلو حث، )١( 
ص٧٠٢الحلو الرحمن عبد الشخ وبحث ، y٢٩٠/عابدين لابن المحتار، رد حانية )٢( 

الكويت،.يي للزكاة السايعة الندوة قي 
للزكاةالمائة الدوة ، ١١٩٠^،^ د. وبحث، ، ٢٩•T/ عابدين ان حاب )٣( 

اليحثح.سا من ص)وْمآ( انظر )٤( 
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كلهإحراحه - صاحبه يعلم لم إذا - الخبيث المال سبيل وأيضا - ٢
منه.الزكاة ثدر إحراج أو به الصدنة لا تخلصا 

الأصول،مع وتمشيها أدلته لقوة الأول؛ القول رجحان لي يظهر الذي 
القولوأما منه، بالتخلص الحرام المال صاحب إلزام الأول القول ني ولأن 

عليه.هو لما التوخ من ثيء ففيه بزكاته 
أعلم.تعالى واف الأول، القول رجحت، فلهذا 

_.Uiاور-بم، )١( 
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والتوصياتالنتاص أهم 

ورحمتهافه فضل فلولا وكتابته البحث هذا إنهاء بلهلفه يسر الذي لفّ الحمد 
ؤيرصاه.يحبه لما فيه وفقت أكون أن جك المولى مائلا لينتهي، كان ما 

ائلمدحح< عند نتائج من إليه توصلت ما فيها أذكر خاتمة فهذه وبعد، 
.الحثs بها أختم أن أحببت الترصيات من حملة ذلك بعد يأتي نم الرسالة، 

تالمحث نتاتج أهم ولا'؛ أ٠ 
عن؛عارة وهى 

ممرماللمهي ءاسص 

الأسهم؛أحكام ولا؛ أ0 
؛١^١٧التاج إلى البحث بعد الدرامحت هده حلصت 

وأنوامآIتأسيسا الأسهم ا'ذئم . ١ 
علىتحرج شرعية محركة وهي الماهمة محركة في ١لاشتراك يجور — ١ 

الإدارة.مجلس مع المساهمين حال حب والمقاربة العنان أو العنان شركة 
المحرمة.الأعمال مزاولة لقصد انثنت التي الشركات في المساهمة تجوز لا - ٢ 
المباحة.الأعمال ذات الشركات في المساهمة تجوز - ٣ 
عقودهابعض في كالتي أحيانا بالحرام تتعامل التي الشركات - ٤ 

فيأعمالها كاث ؤإن فيها المساهمة تجوز لا فاصدة عقود أو ربوية معاملات 
الأصل،باحة.
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نقديةأو عينية — المساهم — الشريك يدفعها التي الحصة كانت إذا — ٥
.صحيحة ركة ث محهى 

أنويمكن الفاسدة العقود من الحالي بوصعها التاصيس حصص ِ ٦ 
مساهمابه يكون أن حديرا عملا التاسيس حصص صاحب ندم إذا حائزة تصيح 

بالعمل.نارك أنه باعتبار 
إنأما الاممية؛. ®الأمهم بشكل الأسهم نمير أن سرعا محذور لا _ ٧ 
حائر.غير إصدار فانه لحاملهاه لأسهم  ١٠بشكل الأسهم صدرت 

إلاالشركاء □ني ظالم وفيها حائزة غير المتانة الأسهم أنواع جمع - ٨ 
فيالحق القدامى المساهمين تعطى التي الأمهم وهي فقط واحدا نوعا 

الأك~ابذلغ؛رض(•

صفتهاعلى تجوز لا الاصتهلأك عن تنتج التي المتع أمهم - ٩ 
القاطفيه اعترت إذا شرعية تكون أن ويمكن الماهمة شركات فى الحالية 
التالية:

الاسمية.للامهم الحقيقية بالقيمة الاستهلاك يكون أن — أ 
ستهلكلم الأين الأحرين الشركاء أرباح من الأّتهلأك ثمن يكون أن - ب 

•أمهمهم 
قيمتهامن بأقل الأحرين أرباح من الشركاء بعض أمهم امنهلكت إذا - ج 

منالباني بقدر ربح المهلكة الأمهم لأصحاب يبقى لكن صحيح فهذا 
أمهمهم؟بعض باعوا فكأنهم أسهمهم قيمة 

شرعيعقد على ينطبق ولا حقيقة ولا له معنى لا الأسهم جميع استهلاك - د 
صحح.

اثبؤرصة,سإ4لأت ض الأسهم أذكام . ب 
فيماحذ.ور ولا الأصل حيث من تجوز الفورية العاجالة العماليات — ١ 

؟فيها الأسهم تل.اول 
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:بوعيهاالأجلة العميان ٢. 

القطعية.الباتة الآجالة المحدودْ العمليات - أ 

الشرطية.الخيارية العمليات ب. 

والقمار.الربا من أنواعا وتحوى تجوز لا كلها 
شرعيةمحاذير على تحتوي كلها الامتيازات أو الخيارات عقود — ٣ 

أنواع؛ثلاثة ذلك من تثتى ويمحرمة تجعلمها 
المشاة.لأسهم اللاحق الثراء محكوك الأول: 
.لديهاالعاملين لبعفى الثركة تمنحه خيار الثاني: 

.أسهمهالحاملي الشركة تمنحه الذي الخيار الثالث: 
ثلاثة:البورصة عمليات ني الدسر أنواع - ٤ 

ومشرؤع.حائز وهو بالكامل الدفع - أ 
المحرمة.الربا عقود من وهو بالهامش( )الشراء الجزئي الدسر - ب 
مثّروع.غير وُو البائر يملكه لا لما بئر هو الكشوف على البحر - ج 

■الأخرى الأسهم عقود ج. 

هامض، ءي 
الذيهم المثل المقترض ويرد بيعه يجوز لأنه هم؛ الفرض يجوز 

السوقية.الهم قيمة إلى ينظر ولا ذمته وتبرأ ١قترفس 

يالوهن ؛؛؛ 
فيمنهمن الدين منه توفي وييباع أن ويمكن الأسهم، رهن يجوز 

الناس.بين هذا على والسل السوقية، 

؛؛؛الأسهم في ا'لآٍصمار ضمان ؛؛؛ 
الأسهمويق بنمعينة مالية جهة قيام في ثرعي محذور يوجد لا - 
الشركة.من تتقاصاه معين أجر مقابل التجارية التسهيلأت وتقديم الجديدة 
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للجمهوربيعها ثم الأسهم جميع شراء الجهة تلك أرادت إذا أما -
الصرفوهو ينفد، نمد هذا لأن يجور، لا فهدا السهر قاري من مستفيدة 

والقابض.التساوي له نبشترط 

ففعلالمدفؤع بالقدر الاشتراك كان إدا السهم قيمة سداد تقسيط جوز ي- 
المم،نيمة محن 

الأسبحم؛أ؛في اسم ؛؛؛■ 
السلمشروط فمن شروطه من شرطا لفقدها الأسهم؛ في السلم يجور لا 

معينة.شركة باسم المسماة لأصبم ا في مفقود وهو فيه، الملم تعيين عدم 
الخنضبهل.١^٥٠^٠ شرط تحلمج فقد الشركة يسم لم فإن 

«الأصم في الخوال4 ؛إً-
السلم.في المعتبرة بالصفات تنضط لأنها الأسهم؛ في الحوالة تجوز 

؛؛؛الأصم في الأصاwار رسوم ؛؛؛■ 
يغطيالمال من مبلغا تمثل إصدار رسوم مع لأمهم ا نمدر أن جوز ي- 
الإصدار.تكاليف 

معاهمين المبين الأرباح في اوي نلأنها تجوز لا الإصدار سهم أ- 
المال.رأس تفاوت 

؛؛؛الأسهم في المضارة م■ 
النظربغض بياتها تجارة عروض باعتبارها صحيحة بالأسهم لضاربة ا- 

الشركة.موجودات من تمثله عما 

نغيرالشركة موجودات من تمثله ما باعتبار بالأسهم المضاربة ما أ- 
صجح.

المابقينالاعتايين يمثل أته هم التكييف ني الراجح القول على ل- 
بالأسهم.الممارية جواز عدم ذلك من بمج 
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ءإياص ضمان ه
الشركاءيعفى شراء يمثاية ؤيكون الأسهم بعضى الشركة تشترى أن يجوز 

الأسهم.كل الشركة شراء شرعا يتمرر ولا عض بس 

الأسهم!زكاة أذكام - د 

تالتالية الطرفة ونق أسهمه زكاة المساهم ثخيج 
منللاستفادة شريكا بصمته فيها الاستمرار بفمي الأسهم تملك كان إن 
والمقداروالماب الحول حيث من الشركة مال بحب يزكى فهدا عواتدها 

صناعية(.أو تجارية أو زراعية ثركة تكون )فقد 

زكاةيزكى فهو وشراء بيعا بها التاجرة بقصد الأسهم تملك كان ؤإن 
أوزراعية أو تجارية كانت سواء الشركة طبيعة إلى ينظر ولا التجارة، عروض 

•غيرها 

بحبتكون فالزكاة التجارة عروض من باعتبارها الأسهم زكى إذا ؤ- 
الحقيقية.لا الموفية القيمة 

 -b باعتبارفالزكاة الشركة من حزءأ نثكل باعشارها الأسهم زكى ذا
الحقيقية.القيمة 

الشركة.لا المساهمون هم أساسا الزكاة بإحراج لaلالب ا- 
وكيلكالساهم يخرجها ولا بدلك فيكتمى الزكاة الثركة أحرجت ذا إ- 
واحد.مال في زكاتان تجب لئلا العكس 

المدان;أحكام انيا: ث0 
ولاترهن ولا شراء ولا بيعا ولا تأصبسأ نيات بالالتعامل يجوز لا - 

المحرمة.الربا عقود من لأنها بها المضاربة ولا بها الحوالة تصح 
الربويةالفوائد أما المدان في سل ١^>، أصل على الزكاة كون ت- 

أصحابها٠إلى ردها فالواجب 

وأحكماعلم واف. 
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الوص؛اتأا،:)ء 
وألامامرة والالتجار كلام ببريق يخروا ألا الم~امين جمح أوصي - ١ 
أنليجيذؤ؟ ت تعالى الله فول يعتمدوا بل للمعاملات مسماهم على يعتمدوا 

المعروذينالرباjيين العالماء نر١ أ قي[ ٤٣: ل١لنحل غنوه لأ َقتنِ !ن آليّؤ 
المسميات.تلك حقيقة عن والعمل والدن بالعلم 

مياتالميعرضوا أن الخموصى وجه على الباحثين وأوصي 
تأثرواممن لكن فيها أو إسلامية بيئة غير في تنشأ التي والممعللمعات 

منالمأخوذة الشرعية القواعد على ذلك يعرضوا أن الشرعية غير ؛المصطلحات 
.وافقهاما إلا يقبل فلا الثابتة، النموص 

عنبدياي للادلة الموافقة الصحيحة الشرعية البدائل اعتماد - ٢ 
المحرمة.المعاملات 

التجاريةالمعاملات حيئ، من اليوم المنتشر الناس واقع يكون ألا ~ ٣ 
المعاملات.هده أحكام في الباحن؛ تصورات على للضغهل أداة 

فياهل الناسباب، من ريع الأو الوفير الربح ءلل_، يكون ألا - ٤ 
علىأو الفرد توى حمعلى سواء الاستثمارية، والبيؤع المعاملات عقود صباغة 

المالية.الشركات وى ت م

التساهلوعدم وشروطها أحكامها ؛مراعاة الشرعية العقود تطبيق دقق - ٥ 
كان.ّب_، لأي ذللئ، في 

فإنالعكر دون الشريعة لأحكام الحديثة المعاملات إخضاع وجوب - ٦ 
الأحاكممع تتوافق لا تللث، أو الحديثة المعاملة هذه رأى إذا الناس ص كثيرا 

الحديثة.المعاملة طْ مع لتوافق الأحكام في بمر أخذ الشرعية 
مطالقاالمحرمة بالعقود تتع.امل لا شركة في إلا لمون الماهم يألا - ٧ 

الإسلامي.الافمماد دعم أماب، أعظم س وهدا 

ْسمأ-مّيق أولا )١( 
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وقالأحكام فيها يراعى للامهم إملامية سوق وجود إلى عي ال- ٨
المعروصة.الأدوات نوعية جهة رْن العقود جهة من الشرعية 

علىوالشعوب الحكام توى م على المسالمين جهود تفافر وجوب — ٩ 
بأسابالأحد من ذلك فى إذ الإسلامية للبلدان الأنمادي بالجانب المهوض 

•يخفى لا ما والظهور القوة 

الممنوعةالأنواع وكذلك المحرمة، الربوية نيات بالالتعامل ترك - ١ ٠ 
لأمهم■اص 

الكلياتفي )النوازل( المعسنجدة الموصومات يبحث العناية — ١ ١ 
وتسجيلغيرهما، أو الالتحائية أو الطبية بالمائل يتعلق فيما صواء الشرعية 

ائلالمهد0 تحرير علمي باعد مما المجال هذا في العلمية الرسائل 
٠ونضوجها 

بالمسائلتعنى الشرعية الكليات في مقررة عالمية مناهج طرح -  ١٢
الطلاب.مستوى مع تتناسب المعاصرة 

ائلالمفى متخصمة سرعية بحوث مراكز إنشاء فى المعي —  ١٣
المشاةالمراكز هذه مثل من الباحثين استفادة مدى لوحظ ففد الاقتصادية، 

باقيفي المراكز هده منا توحد أن فينبغي الجامعات، بعض في 
يكفىما والأنتصاديين الرعيعمن * حب لب ا من فجا ويكون ط ثن معا احا لا 

بشرحالاقتصادي الفريق يقوم بحيت إ الخلي المركز بمستوى للنهوض 
يتعلقما فهم على يعين ما وترجمة الاقتصادية، والمفاهيم الخصهللحات 

٠الفقهاء مهمة يسهل مما بدك 

تكونأن فيها بححح ء للعالما بق يلم التي الحادثة المسائل ثان مجن — ١ ٤ 
التسرعالخطا فمن والتامل، التأني من أكبر ندر إلى فتحتاج التصور، صعبة 

بشأنهاحكما يصدر وألا فيها لماظر ١ يتمهل أن ينبغي بل إ منغ أو بإجارة فيها 
.صحيحا تصورا تصورها أته حلته على يغلب أن بعد إلا 

أنحاهدآ وحاولت والوسع الط٠اثة حب، البحعث، هدا مسائل حررُت، وند 
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قث،اش يريده وما يتوانق صحيح بمهم . رموله وسنة اض كتاب عن أصدر 
والشيهلان.شي نمن |حهلأت ؤإن رحيم اش فغمل ونقت فإن 

صالحاعملا المواضع الجهد هدا لي يدحر أن المقلم الخالي اض أمال 
ألقاه.يوم 

وصحبهأل وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اش وصلى أعلم داُتح 
أجمعض•
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التأسسحديثة الشرهكات أسهم تداول حكم 

.وبعد. ال،ه رسول على واللام والصلاة فه الحمل 
وفدالقوي، من موجوداتها أغلب بان التأسيس حديثة الشركات تنمنز 

أوالمنافع، أو الأعيان، من الأحرى الموجودات بعض النقود هذه مع يكون 
٠حقوق لا 

تداولهالأن الشركات؛ هد0 أسهم تداول حكم في الإشكال نشا هتا ومن 
يختصلا الإشكال هذا كان ؤإن ومنافع، أعيان، معه بنقد نفد تداول بمني 

لنقودا مجن موجوداتها غالب بقية شركة كل يثمل بل حديثا، أت مثالتمح، لشركه با 
النقود.تللش واستثمار يشغيل يبدأ ولم 

راجياالأسهم، هد0 تداول حكم بيان المختصرة الكلمات هذه في وأحب 
بافه:متعنا فانول والداي، التوفيق اض من 

يتعلقما الشركات هذ0 في همإيضاح بيان إلى نحتاج التي الأمور أهم من 
لا؟أم مقصود هو هل فيها الموجود بالنقد 

مفصوداوجده الشركات هذه في الموجود النقد إلى الإنسان نظر ؤإذا 
تاعتبارات لعدة 

تملكهالذي النقد هو الرفت، هذا في الشركات من التؤع هدا قوام ٠ اولأ 
المشروعاتلأن الشركة؛ مراحل من المرحلة هدم في جدأ مهم فهو الشركة، 

احتاجت،ربما بل القد، هدا على الأولى بالدرجة تعتمد ستقوم التمحا الإنتاجية 
القد.هدا لزيادة الافتراض إلى الشركة 
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فقدهيوم لا نح أنه خصائصه من السلعه في المقصود غير الجزء ت ثانيا 
الأسبابمن سبب بأي الشركة لهذه النقدية الأموال ففدت ولو السلعة، على 

أندلك مع يقال فكيف، له قيمة لا سهمها ولأصبح ذريعا، سقوطا قطت، ل
أمقصودة؟ غير النهود 

نوترلم الحقوق، أو المنافر، أو الأعيان، بعض فقدت لو ويالمقابل 
النهود.فقد تاتير الشركة على 

لكنقيمة، لها يل والحقوق؛ الأعيان، لهده قيمة لا أنول: لا وأنا 
للثركة.المرحلة هده فى ومهمة مقموده أيضا القوي 

غالب،يكون فكيف الشركة موجودات في الغالب، هي النقود طْ ثالثا: 
مقمودأ؟ليس السلعة 

:أمثلتهامن ذكروا ناع( )التاح قاعدة عن الفقهاء تحديث، عندما رابعا: 
.ونحوها، يف، للوالحمائل والجفن، الحيوان، جلد 

التسويةفي إن للسيف،؟ الحمانل بة كنللشركة النقل.ية الأموال نسبة فهل 
يخفى٠لا بعدأ ينهما 

وموجوداتهبنقده كله يقصده هم اليثنري الذي اهم الما: حام
.ونحوهاالمعنوية، والحقوق العينية، كالموجودات القدية؛ غير الأخرى 

بباله.يخْلر ولا اّد يقصد لا إنه نيل: فإن 

وهذاالقلية، غير الأخرى الموجودات أيضا يقصد لا أنه فالجواب: 
،٠تعيين١ غير من جملة بموجودانه الشركة سهم يقصد أنه على يدل 

ينفيلا تقبل، المفي القوي هذ.ه استثمار تريد الأصل في الشركة وكون 
الحكملأن وأعيان؛ نقود أنها وهي حقيقتها، باعتبار الأن إليها ننغلر أن 

•وعدما وجودأ علته مع يدور 

اف.ثاء إن الضلة لهن.ه إيضاح مزيد وسآتي )١( 
الشاءل.باو،نل أي )٢( 
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نقط.الثالث القول على الجواز يتصور وإنما 

القولعلى حتى الثركأت، هذه أسهم تداول يجوز لا أنه والصواب 
الجواز.من يمغ شرطا القول لهذا لأن الثالث؛ 

الرئويبح يجيزون إنما الثاك بالقول أخذوا الذين الفقهاء لأن دلك؛ 
المقابلة.وهو بثّرط أكثر المقرئ كان إذا جنسه غثر من ومعه بجنسه، 

بدرهمدرهمين باع إدا ت فمثلا المثمن، على الثمن تقسيم المقابلة ومعنى 
الدرهم.مقابل والدرهم الدرهم مقابل لمل. ا فإن ومجد، 

ديناراوأخذت ودرهما كوفيا دينارا دفعنغ ت لأحمد قلت ت حرب نال 
بحسابهفيعهليه الدينار ينقمر أن إلا يجوز لا ت نال سواء، وزنهما شاميا 

محصه

خالصةبفضة وبيعت نحاس معها كان إذا الفضة أن الإسلام شيخ وذكر 
منبسبعين هذه من درهم مائه بح فإذا أنل، بالحاس المقرونة اروالفضة 
زيادةجعل فإذا سيحين، من أقل المائة في التي لفضة فا الخالصة، الدراهم 

رامدمسألة يجوزون الذين العلماء نولي أحد على جاز النحاس بإزاء الفضة 
الروايمحؤ*إحدى في، وأحمل حنيفة، أبي مذهب هو كما عجوة*، 

ألةمحكم حول رجب، ابن للحاسل نفيسا كلاما أنقل الإيضاح ولزيادة 
ترجب ابن قال ودرهم، عجوة مد 

مضمونهاهاهنا فلنذكر بنفسها عظيمة قاعل.ه وهى عجوة مد مسألة منها وٌ 
كمدأحرهما؛ أو الطرفين من جنه غير مجن ومعه بجنسه ربويا باع إذا ت ملخصا 
ففيهبدرهمين، أو عجوة بمدى ودرهم، عجوة مجد أو عجوة بمد ودرهم عجوة 

تمأخذان وله العقد بطلان أشهرهما روايتان؛ 

علىاستمالت إذا الصفقة أن وأصحايه القاصي الك موهو أحدصات 

.٧٨١١٦الكير الشرح )١( 
•جمعاكاوىهآ/آْأ.)٢( 
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قابلهa[ ليرد غيره أو بعيب رد أو تحقا م أحدهما نلهر إذا الأحرى الجملة من 
الكلفي العقد صحة هع أما مفردأ، معينا هاهنا المردود كان حيث عوضه، من 

وحينثدالقيمة بحسب المثمن أحزاء على الثمن أجزاء نونع نإيا واستدامته 
فيتعلم فقد معلومة غير اواة الم أن وأما منتفية، ذكروه كما المتيقنة فالمناصلة 

مينءكما الصور بعفر 

ودرهمعجوة مد مسألة في أنه يرون العلماء أن لبيان نقلته الكلام فهدا 
القاصي.ءلريقة على الأحر قيمة على أحدهما أجزاء، انقسام محن بد لا 

٠رحب ان محنريقة على المثمن قيمة على الثمن قيمة ام انقأو 
الضيم.هدا من بد لا كل وعلى 

يتعلقكله التفصيل هدا فإن ؤإلأ سق، كما للايضاح هل.ا نقلت، وقد 
المع■دهم، الأولمح، ارّواية 

ترجب ابن يقول الثانية الرواية إلى لأن ا وذأتد، 
محنه جنغير محن الربوي *ع يكون أن بنرمحل ذللئ، يجوز • الثانية "والرواية 

عليهنص غير0 معه الذي من أكثر المفرد ولكن أحدهما، مع يكون أو الطرفين، 
مقابلةفى أو الجنس، مقّابلة فى الجنس لغير جعلا جماعة، رواية ش أحمد 

منواحد كل مع كان إذا فيما يشترمحل من كالسامري المتاحرين؛ ومن الزيادة، 
أولىوهو جنه، مقابلة في جنس لكل جعلا التساوي الجاسين من ه جنغير 
هدهوعلى القيمة، في احتلافهما ْع ميما لا غيره، مقابلة في الجنس جعل من 

هذاعلى أحمد نص وقد الربا، على حيلة يكن لم ما ذللن يجوز فإنما الرواية 
هاهناالتوزبر يكون الرواية هزه وعلى منه. بد ولا حرب رواية في الشرؤل 
علىالأفراد توزيع باب من هو الأولى الرواية وعلى الأفراد، على للأفراد 
الجمل"لعلى الجمل توزع أو الجمل، 

أيالأفراد، على للأفراد التوزع يكون - الجواز - الرواية هده على إذأ 

.٤٨٠آ/ رجب، ابن نواعد )٢( ؛. UA/Tرجب، ابن نواعد 
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المعاملة.حقيقة تصور عند البعد، محي غاية هده بل فقهل، الأعيان 
النقدية،غير للموجودات نغلرآ سعرها ارتع الأسهم شد0 بأن القول إن إي 
تداولأسواق في يقع ما حقيقة عن بعيد قول دلك،، ونحو الشركة، وسمعت 
الشركات،عن كثيرا شيئا يعرفون لا الغالب في اهمين المفإن الأسهم؛ 

يجريمحا هبوطها أو الأسهم سعر ارتفاع في يتحكم إنما منها، الحديثة سئما لا 
تحركاتأو الإشاعات، ظهور أو المتداولن، بين مضاربات من الأسهم على 
الأسباب.هده ونحو المساهمين، كبار 

والمضاربونالأسهم، قيم ارتفاع في الأهم العنصر هي والمضاربات 
وذلكوالطلب، العرض ني السوعة الأساب حلال من الأسهم قيم يرفعون 

والمنافعالحقوق من الشركة موجودات من معين شيء مراعاة عن بعيدأ كله 
منهايقصد ولا مجوحوداته بكل يرتفع فهو الهم ارتق، فإذا والنقود، والأعيان 

معنا.ّيا 

إعلانهارغم ترتفع الشركات بعض أسهم أن من ذلك على أدل ولا 
أنيفترض كله وهذا المساهمين، محي أدائها عن محيئ انطباع ووجود الخسارة 

أسهمهاترتفع ذلك مع وزكن الضة، والموجودات الحقوق نم تدني إلى يؤدي 
الموقية.الضاريات بسبب 

مقابلفي المهم قيمة في الزيادة أن نفترض يجعلنا الذي ما سبق ما وْع 
نقط.والخانع( والحقوق )الأعيان الوحودات،نس، 

وميالأمهم، على الضاريات، الحقيقي سببه الارتفاع هذا أن عرفنا وقد 
نهيوغيرها، والأعيان، والحقوق، القوي، من الشركة موجودات بين تفرق لا 

وموحوداته.نقدم برمته المهم مقابل غ لوا ا في 
يخالفسل التعدية غير المرحردات هر الارتفاع W ان فالزهمم 

الُالج.
فقهل،والناغ الحقوق هده يقابل لا الارتملع هدا أن ت بق حم.ا وطلاصة 

ومنافعه.وحقوقه نقده كله الهم يقابل بل 
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(١٧٥ال) أي المتبقي؛ المبلغ هذا من جزء أن إلى هذا من ونخلص 
أنهأي اشن؛ من الأور ال)هة( إر الإضافة الشركة في الموجود للقد مقابل 

الفضل.ربا هو وهذا ونياده ي)هأ( لأ ريا ( ٤٥)اشترى 
الفإنها ودرهم عجوة مد مسألة بجواز القول على حتى أنه سين وبهيا 

تفصيله.سق •ا على الجواز شرط تحقق لعدم الصحراء شركة على تنطبق 
بالصواب.اعلم تعالى واف المسألة هذه فى لي ظهر ما هدا 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نثبنا على اف وصلى 
كتبه

الخكل4ح«د بن احمد د. 
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الكلوذانيأحمد بن الحض بن أحمد بن محفوظ هو؛ الخطاب أبر _ ١
سمعستة ولد وأعيانه، ال1ءناى المذهب أئمة أحد الفقيه، البغدادي، 
محيبيع حتى ولزمه، عليه، ازممه ودرس يعلى، أبي القاصي من الحديث 

الحنابلةطتات، مختمر انظر \هير. • منة نوني ء؛ه، عصره محريد ومحار الفقه، 
صه-آ.شطي لابن 

ينزلكان البصري، المكي البناني مطعم بن الرحمن عبد هوت المنهال أبو . ٢ 
ابنطبقات انغلر 0إ\'\. الثقات في حبان ابن وذكرْ زرعة أبو وثقه مكة، 

الكمالوتهيب ، ٤٧٧معد؛،/

عالم،محب الأشعري، موس أبي بن - كنيته اصمه ؤيقال ء عامر هو؛ بردة ايو — ٣ 
أبيباحيه عزله نم للحجاج، الكوفة محاقي وكان . اف رمحول صاحب، ابن 

0.٠إ النلأء أعلام مير انظر اه.  ٠٣توفي تابم، الحديث كبر ثمة بكر، 
كانيزداد، بن أحمد بن جعفر بن العزيز •مد الخلال غلام بكر أبو هوت يكر أبو - ٤ 

فيبارعا وكان المختلفة، العلوم في مصنفات وله والعبادة، والديانة العالم أهل من 
فيندم له - والأصول الفرؤع في نصانيفه •ع - وكان حنبل، بن أحمد مذهب علم 

شطيلابن الحنابلة طبقات مختمر انظر مأمير، منة توفي الهمان، تقبر 
فقهاءمن نور، بأبي لقب اليمان، أبي بن حالي بن إبراهيم هو: نور أبو - ٠ 

فيوتفقه الكتب،، صنف وورعا، وعلما فقها الأئمة من كان بغداد فى الشافعي 
انفلر٤آه. ٠ منة مات والشافعي، محالك، حلاف ذكر مصنفاته; عن المتن، 

.٣٠\إ لازركلي والأعلام ، Y/٧٨الحفاظ 
القصابحمزة أبو مولاهم الأسدي عطاء أبي بن عمران هوت حمزة أبو — ٦ 

بصريت زرعة أبو محال لكن ثمة، معين؛ ابن محال القصم،، بئاع الواسلي، 
بل"ال-ل؛ر، داود: أبو وفال بالقوي، ليي ت اني والنحاتم أبو ونال لين، 

TtY/YYالكمال تهدب انظر ضعيف. 

للتعرف.التي و)ال( و)ابن( )أبو( اعتبار •ع أبجديا ترمحا الأعلام رمحتؤ 
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صغارمن الأنصاري، سان بن ماس بن سعد موت هة الخيري معيد أبو - ٧
باعوممن الخندق شهد ش.، رسول عن الرواة من المكثرين من الصحابة، 

صيرانملر ". ٠٧٤صنة مات لأتم، لومة اف في تأحذمحم ألا ملي ه اش رسول 
اولأءما/إاا.أعلام 

الإمامالأثبات، الحفاظ سد .، اف رسول هاحب، موت فهبُ مريرة أبو ~ ٨ 
فالهاسمه، في الأنوال أصح على — صخر بن الرحمن عبد المجتهد الفقيه 

كثرته،في يلم، لم فيه، ماركا يا كثيرا علما الني. ين حمل - الذممح، 
توفيوصفه، عن تض وشهرته والتابعن، الصحابة، من كثير حلؤ، عنه وحدمحث، 

،ouA/Tالنبلاء أعلام سير انظر تسع. محنة وثيل ثمان، سنة وقيل -، ٠٥٧منة 
بنمعاؤية بن نيئ بن ميل بن ننس بن كب بن أبي، محلت ؛>،كب أبمح، ٩- 

وجمعوبدرا، العمة سهل بررى، الفراء، سد النجار، بن مالك بن عمرو 
كثيرأعلما ه عباس ابن أحذ ظلته، والعمل، العلم في رأسا وكان القرآن، 

النلأءأعلام صير اننلر . J،r•سة uت محه، 
بنحرام بن نبئ بن صمفم بن النفر بن مالك بن أس عدت ه أنس - ١ ٠ 

حائمالإسلام، راؤية سنين، ١ ■ ؛ الهجرة قيل ولد النجار، بن عدي 
حلؤ،عنه وروتم، الصحابة، من عدد وعن ه الني عن روقا الله.، رسول 

سيرانغلر ه. ٩٣سنة مات الناس، يحدثون طوياs زمنا أصحابه و؛قرا عغليم، 
.٣٩٥م/النلأء أعلام 

الشام،أنمة من الأوزاص، يخمد بن عمرو بن الرحمن عبد عرت الأدزاعي -  ١١
وتأدب،وتعالم، يتيما، نثأ لمنق، قرى من الأوزاع إلى ية نر، محقمحدث 

الباوايةانفلر -. ٠١٥٧سنة فيها وتوفي مرابهلآ بيروت نزل، العلم، في و؛رع 
والهاة'ا/ه\ا.

العربيبابن ، المعروفالله عبد بن محمد بن الله عبل بن محمد عر؛ العربم، ابن - ١ ٢ 
وسمعوبغداد، الشام إلى رحل ه، ٤٦٨سنة ولد المالكي، الإشبيلي المحافري 

كلها،، المعارففي متقدما فيها، والاستبحار العلوم في التفتن أهل من كان بمكة، 
القواصمالقرآن، أحكام تصانيفه؛ من والمعاشرة، الخلق وحن الأدات مع 

الأعيانوفيات انفلر -. ٥٥٤٣سنة توفي وغيرها، لأحوذي، ا عارضة والعواصم، 
النبلاءأعلام وسير ، ١٤١إ/الذهب وشذرات 

؛>،أيوب، بن، بكر أمح، بن، محمد النه همد أبو الدين، شمس، العلامة عر؛ القيم ابن، -  ١٣
.،٠٦٩١سنة وك الجونية، فيم بابن المعروف الدمشقي الزرعي حرين ابن سعد 
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ه،٧١٢سنة مصر من عاد مند لازمه تيمية، ابن الإسلام شتخ تلاميذ أبرز من 
كالتفسير،العلوم، شتى في وبرع علمه، من كثثرأ الإسلام شيخ عن نفل 

تأنهرها من كثيرة مصنفات وألف واللغة، والفقه، والأصول،، والحدينح، 
والخابةالبدابة انظر وضرئ. الفوائد، بيانع العال، 3اد المونمض، إعلام 

الدم،وئذرات •إ، الكامة؛/•والدور ، ٢٣٤;١٤

مخزوس،زب لمح، أمح، بن حزن بن السثب ّعيد؛>، المسيبم• ابن -  ١٤
الزهدمع والفقه، الحديث بين جمع السبعة، الفقهاء أحد التابعين، كبار من 

سوكان الأحكام، س الخطاب بن عمر عن روى بما اعض والعادة، والورع 
لازركليوالأعلام ، سعد؛؛/٨٨ابن طبقات انظر أا،ه. نة مات الخفاظ، 

.١٠٥م/

دلدالنثابوئتما، بكر ؛أمح، يكم، المنير، بن إبراهيم بن محمد عوت الذر ابن -  ١٠
وروىالصاع، ومحمد ميمون، بن محمد مجن سمع -، ٠٢٤٢منة بور ا ليفي 
ابنبكر أبو عنه وحالث وغيرهم، الشافعي صاحب سليمان بن الربح عن 

لغيرهم،الأصهاني نعيم أمح، عم آبن الأسمامح، إبراهيم بن ومحمد القرتم،، 
بفقتهيعرف وكان أحدأ، يقلد لا مجتهرأ، ثقة، محدثا، عالما، فقيها، وكان 
مثلها،أحد يصنف لم كتبا الفقهاء اختلاف في صنف الحرم، وشبح مكة 
الطنوكاب والإفاع، الخلاف، مسائل ني ، والإثرافالأوسط، : مها

إا/آا،إ،الملأ، أعلام ص . ٣١٩أو  ٣١٨ضة توفي والخلاف، والإجماع 
ا.اكانمةللمبكىمآ/آ«وطبقات 

منإمام الهمام، بن بالكمال الشهير الواحد عبد بن محمد هوت الهمام ابن -  ١٦
الشيوخنبح وكان بالاسكندرية، ولد أصولي، محدث وقفيه الحنفية، علماء 

فيالتحرير الهداية، شرح القدير، فح ، منهامشهورة كتب له بمصر، ؛الخانقا0 
اأحير.سنة ترفى الأصول، 

القرطك،انكرى بن؛طال، حلف بن علير بن المحن أبر العلامة هو؛ بطال: ابن - ^١١ 
والمعرفة،العلم أهل من كان البخاري، صحيح صارح اللجام، بابن ليعرف 

،٢٨٣م/اكه_، سيران انغلر مح. ٤٤٩سنة توفى تامة، عناية بالخدسنؤ عنى 
•للزركليْ/آ"ه والأعلام 

بنالملام عبد بن الخليم عبد بن أحمد الإسلام شخ العباس أبو هو؛ تيمية ابن ~  ١٨
عنتغني شهرته بحران، - ٥٦٦١سنة وك الخراتي، تيمية بن الخضر بن الثه عبد 

زمحدأ،وكرمأ وحفظأ وذكاء ومعرفة ^،<.1 المر فريد الذهبي؛ ؛ال، ذكره، 
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نغلرممن ف ا بحمد فلسنا ويسدده، يصالحه واش تاليف، وكثرة شجاعة، وفرط 
إلىيعده، حاء ومن عاصره، ممن جدأ كثترة تراجم له اه- ٠ عنه نجفو ولا فثه 

منهاجمنها؛ واشتهرت وانتشرت الركبان بها مارت مرلفات له هذا، يومنا 
توفىتيمية، ابن فتاوى مجموعة فى حمعت ثل رما وعدة الاستقامة، السنة، 

الذهبوشذرات ، ١٤٩٦/٤الحفاظ وتذكرة التهذيب، تهذيب ^ ٧٢٨سنة 
تيميةابن الإسلام شيخ لسيرة والجامع ، ١٣٦؛ا/والنهاية والبداية ، ٨ ٠ 

صاا\.

أبوالدبن شهاب عيي، الالهنمي حجر بن أحمد مو؛ الهيثمي حجر ابن - ١ ٩ 
إلىانتقل ثم العلوم، أنواع ش مشارك بها، وتعلم ونشأ مصر في ولد الماس، 

ثرحالمحاج حفن مصفاته; من الشافعي، فقه في ٧ كته، بها وصنفا مكة 
إنمرافعن الزواحر الإسلام، بخمرصات الإسلام أمل إتحاف المنهاج، 

\اللزديلي والأعلام المنالع انظرالدر . ٥٩٧٣سنة توفي الكثاتر، 
٢٢٣.

بنمحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الدين شهاب محو؛ حجر ابن - ٢ • 
نشأبممر،  ٠٧٧٣ّنة ولد حجر، بابن المعروفا العسقلاني، أحمل. بن علي 
سورةحفظ فقد الحفظ، سرعن صغرْ من ورزقا والصيانة، الفة غاية في يتيما 
فأقبلالحديث، فن إليه اض وحببا انملم، طلج، في وشيع واحد، يوم في مريم 
انملم،من وتمكن الأئمة، عليه وأثنى كبيرأ، تحصيلا فيه وحمل بكليته، عليه 
صحيحشؤح الباري فتح ت منها بالقبول، الناس تلماها مشهورة مصنفات وله 

منه٠ ٨٥٢ستة توفى كثير، وغيرها الميزان، لمان التعليق، تعليق البخاري، 
إبراهيمت: الأولى، اليعة متفرقة، مواضع خاوي، للوالدرر الجواهر 

المجيد.عبد باحس 

صالحبن غالب بن حرم بن سبي بن أحمد بن علكا محمد أبو م■' حرم ابن -  ٢١
طاهري،متكلم، حاففل، فقيه، القرطبي، ي، الأنيلالأصل، الفارسي 

العإلماء،من طائفة من ممع ه، ٣٨٤سنة وبد المشهورة، التصانيف صاحبا 
المحلى،ت مؤلفاته من كثيرة، نفية كيا وألف سيلا، وذهنا مفرطا ذكاء رزق 

أعلامسير انظر 1ه؛ه. سنة توفي الودلع، حجة والنحل، الما-ل المجر، 
\ِا/إ\>ا.البلاء 

الفيلسوف،الوليد أبو الحفيد الأندلسي رشد بن أحمد بن محمد مُ رشد ابن —  ٢٢
المجنهاج؛ منها والفلسفة، والطبيعيات والهلب، الفقه فى كتايآ حمسين نحو صنف 
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فيميناء ابن أرجوزة وشرح الحكمة، في والمساتلء الأصول في الأدلة 
،٠٣٢ ة/ الذهب شدرات انظر هاُهه. سنة وتوفى *آده سنة ولد الطب، 

للزركليوالأعلام 
منالإّرايلي، الحارث أبو الحارث بن سلام بن اض عبد هو: ه سلام ابن -  ٢٣

منكان بالجتة، ل4 مشهود الأنصار، حليف اض رسول أصحاب خواصي 
سيرانظر ^ ٤٣سه المدينة قغث النبي قدوم بعد قديما فاسلم اليهود، أحبار 
A\r/yالبلاء أعلام 

أئمةمن ه، أنس مور الصري بكر أبو سيرين بن محمد هرت يربن ابن -  ٢٤
وبنعبيرالفتوى، في اشتهر بالبصرة ومات ولد وساداتهم، التابعين 

ATflالبلاء أعلام سير انظر ^ ١١٠سة توقي انرزا، 
ففيهدمشقي، عابدين، العزيز عد بن عمر بن أمض محمد هوت عابدين ابن -  ٢٥

الدرعلى المحتار رد ت منها مصنفات له الأحناف، أنمة من الشامية، الديار 
تقبرعلى حراسي، الدرية، العقود عابدين، ادن بحاشية مشهور المختار، 

٠٢٦٧!/للزركلي الأعلام ^ ١٢٥٢سة uت البيضاوي، 
عمابن اللة عبد العباس أبو التمسير ؤإمام الأمة حبر هوت خه4ا عباس ابن ا  ٢٦

بنمناف عبد بن هاشم بن شيبة بن المطيبا عبد بن العباس الرسول. 
صحهبسنين، بثلاث الهجرة تبل ولد الهاممى، المرسى كلاب بن نصي 
منالقس، ذكي العقل، كامل مهيبا كان نهرأ، ثلاثين من نحوا ه النص 
أو ٦٧سنة توفي تلامذته، واشتهر التابعين، س عدد منه سمع الكمال، رحال 
٣٠٣٣١; البلاء أعلام سير انظر اِأه. 

زوالولد القرطبي، البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف هوت الير عيد ابن " ٢٧
حافظ، ٣٦٨محنة ثاني ربتع من، والعشرين الخامس الموافق الجمعة يوم 

نيالبر عبد ابن عمر أبي مثل بالأندلس بكن لم الباجي: نال، ءهمْ، 
الثقةمع ربالخلاف، بالقراءة عالم الحديث، فقهاء من وهو اه• الحديث، 

فيوالبيان والتمهيد، الاستيعاب، منها؛ مصنفات عدة له والنزاهة، والدين 
منمنزلته له بان مصنفاته فى نظر ®ومن الذهبي؛ قال وغيرها، القرأن، تلاوة 
سيرانفلر هءزفي.  ٥٦٣سنة مات الدهنا٠، وسيلان المهم، وقوة العالم، سعة 

النبلاءخا/ماه\.أعلام 
بنيباح بن العزى ب بن ميل بن الخطاب، بن عمر بن اض ب هو عمر؛ ابن -  ٢٨

ثمالمكي العدوى القرشي الرحمن همد أبو غالبا، بن لوي بن كعب بن ترط 
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عيأه النبي عن روى علمائهم، ومن المحابة وأعيان أكابر من المدني، 
منعدد عن روى الخندق، غزواته وأول، أحد، يرم غر اسم نافعا، كثيرا 

أريعسنة ونيل وسعين ئلاث سنة توفي كثير، حلق عنه وروى المحابة 
طقاتانظر اه. ثلأث.سنة آحر في نوفي أنه و١لفلاهر الدمى• ؛ال، وبعين، 

.y-r/rالملأ، أعلام وسر ، Y٣٧٣/سعد ابن 
ولدالحسن، أبو الرازي، المزؤيني زكريا بن فارس بن أحمد م: قارص ابن -  ٢٩

لهوالأدب،، اللغة أئمة من الري، إلى ومنها همذان إلى انتقل نم بقرثمين، 
فيالتأويل حامع اللغة، في الجمل اللغة، مقاييس معجم ؛ منهامصنفالت، 

والأعلام، ٢٢ا/١ البلاء أعلام مير انفلر ها،آه. نة مات، القرآن، ير تن
لازركلي

أبوالدين موفق الإسلام ثيح العلامة القدوة الإمام الشيخ هوت قيامة ابن -  ٣٠
المقدسينصر ين مقدام بن قيامة بن محمد بن أحمد بن عبد محمد 

صغره،ضن الأسخال ولزم القرآن حففل ه، ٥٤١ستة ولد الحنبلي، المالحي 
والتفير،والحديث الفقه، في إماما كان العالم، وأذكياء العلم بحور من وكان 

معروفة،مشهورة مانيف له والحساب. والنحر، الفقه، وأصول والفرائض، 
فيالحلق وكان •أآ*ه، سة توفي وغيرها، والعمدة والكافي، المعني، ؛ منها

لإلإإ0أ\.البلاء أعلام ّير اظر يحصون. لا جازته 
بنفار بن شمخ بن حبيسإ بن عود مبن الد مل هرت ه مسعود ابن -  ٣١

بناهذبل، بن، معد بن تميم بن الحارث بن كاهل ابن صاهلة بن مخزوم 
الرحمنعبد أبو الأمة، فقيه الحبر الإمام نزار، ابن مضر بن إلياس بن مد-ركة 

وهاجربدرآ نهد الخالين، الممحاء ومن الأولين، المابقين من الكي، الهذلي، 
.٤٦١\إ الملأء أعلام سير انظر • كثيراعلما روتم، غزيرة، مناب الهجرتين، 

وحوادثرصائل ألف، حممي، ثميه محمل، ن إبراهم ال-ين نين عوت جيم ابن ~  ٣٢
ولهالراتق، الحر سماه الدقائق، كنز على شرح وله الحنفية، فقه في ووقاح 

انغلر•ماوهر. سنة توفي وغيرها، والغلاتر والأشباه الأصول، في المنار نرح 
.T0A/Aالذهب ثيران 

الأنصاريعمارة أبو الحسارث بن عارب بن البراء هو عازب؛ بن البراء —  ٣٣
أحاديثروى الصحابة، ومثاهير أعيان من الكوفة، نزيل المدني، الحارثي 

انفلره. ٧١ونيل ■، ٠٧٢سنة توفي . البي ٌع كثيرة غزوات وشهد كثيرة 
البلاءأعلام ومير سعد ابن طقات 

٣٨٧



الكبار،الحقاخل من الفراء، عود مبن الحين محمد أبو الإمام هو• البغوي -  ٣٤
يدله وكانت، المدمن،، ثانعي نشأ انبد، والمالصحاح العلماء عن روى 

والسة،؛الكتاب، الئ، نمالشج مرحلة بلغ فلما الشافعي، المذهبح في مشكورة 
التنزيل،ومعالم السنة، وثرح الشافعي، فقه في ب، التهدي•' مؤلفاته من 

،٥٢/ ؛ للذهبي الحفافل نذكرة في انغلر هب. ( ٥١٦)منة مات وغيرها، 
أا/مآا<ا.كير لأبن والهاية والدابة 

١^٠>^،،إدريس، بن حن بمم، الدين صلاح بن، يوم، بمم، منصور هو؛ البهدتي -  ٣٠
زادنرح المرح الروض ت لفاته مؤ من عهده، في بمصر الحنابلة فقهاء من 

منةمات الإرادات، منتهى ثرح لإقاع، ا متن عن القناع كشاف المستقنع، 
الأثروخلاصة للزركلي الأعلام انظر 

بكرأبو الخرانمح،، المهقمح، اف همد ؛>، علمح، بن المستن، بن أحمل ص؛ الهم -  ٣٦
فياجتهد ومكة، والخوفة بغداد بين وتنقل في؛يهن،، ولد المحدثين، شيح 

المننت مؤلفاته من بها، واستدل، اكافعي وأقوال، الثافعي المدهبح حدمة 
شدرايتحانفلر -. ٥٤٥٨مة توفي والاثار، المنن معرفة والصغرى، الكبرى، 

.٣٠٤م الدم، 

١^٠٢>،،أمر ثور ؛ني، من، الثوري روق ممعيد؛>، سفيان؛ن، هو؛ الثوري -  ٣٧
للقضاءنللمؤ المكثرين، الحقاخل محن والتقوى، والبادة الويع في، رأسا كان( 

•،> ١٦١ّنة بالبصرة مالت، والصغير، الكبير، الجامع مصنفاته; من فامتغ، 
\.o\/rلازركلي والأعلام ، ١٥١ا،/بغداد، تارخ اننلر 

بنحرام بن، لملمة بن حرام بن، عمرو ثن، اف همد بن، جابر هو؛ ه جابر -  ٣٨
صاح—_،الحافغل، المجتهد، الكبير، الإمام ملة، كعب؛ن، بن، همم بن، كعب 

الثانيةالمقثة ليلة سه-د من، آحر وكان، الرصواذ<، بيعة أهل من، افه. رسول، 
بعدءاثرا زمانه، ني المدينة مفتي، وكان، كيرا، ءلما الني. عن روى موتا، 

T/الملأء أعلام مبر انفلر . ٠٧٨أر  ٠٧٧سة توفي، وتفرد، أعواما، عمر ابن 
١٨٩.

الكرحيرتالخين. الجمام،، بكر أبو الرازي علير ؛ن، أحمد هو• الجمام، -  ٣٩
تولي،عن، وامتغ المدمتإ، مجتهدى من، ؤيعل- ببغداد، الحنفية ري١سة إليه انتهت، 

ثرحالكرحير، مختمر ثرح القرآن،، أحكام ت منها مهنفامحت، ل القضاء، 
،٢٥٦ا/١ والمهابة البداية انفلر . ٠٣٧٠سنة نوفي، ايلحاوتم،، مختمر 
.١٦٥/١لأزركلي،والأعلام 

٣٨٨



بنالرحمن عبد بن محمد بن محمد اض عبد أبو الدين ثمن هوت الحطاب —  ٤٠
سنةولد ، ءصرْ في المالكية إمام أصح حتى فيه واجتهد العلم طلب حين. 
مواهبنمانجفه: من الأحرى، العلوم بعض ودرس بالفقه اهتم 'ا*هه، 
■وغيرصا العربثة علم ش الاجرومية متممة خليل، مختصر ثرح في الجليل 

.٣٣٨، ٣٣٧للتكتي الأبتهاج نز !نظر 
اضعبد بن الحين بن عمر القاصم أبو العلامة الحنابلة شيح هو؛ الخرقي  ٠٤١

المختصرمنها؛ التمانيف وصنفإ العلماء، كبار من الحنبلي، الحرفي الثغدادي 
أرادّ دار في أودعها كثيرة، مصنفات، له أن يحلى أبو القاصي وذكر المحروق،، 

فيوتوفي الدار، فاحترننا الصحابة، ما بها ظهر حين بغداد من الخروج 
.٣٦٣ا/٥ المدء أعلام وسير ، Y٣٣٦/الدم، انفلرثدراتح ^. ٣٣٤منة دمشق 

بنزيد إلك، بة تالخءل١بي، إبراهيم بن محمد بن حمد سلمان أبو هوت الخ٠لاأي —  ٤٢
سنةرحبا، شهر في كابل، بلاد من )بتا( مدينة في ولد تي، الثال،ح0لاب 

والبصرةبماد إلى ورحل الملم جا يطلبدأ الهجرة، من وثلاثمانة عثرة تسع 
فجها،توفي أن إلى بستا مدينته إلى أحيرأ ورجع ابور، نيثم والحجاز، 

فيعلماته كثار على ١لحديثا وسمع اللماء، من عدد على اللوم ودرس 
والفرؤعوالأصول، والكلام والخدين، ير التغفي إماما هلف< وكان ، عصرْ 

فيالمنن معالم ؛ منها كثيرة ممنفايت، له والولع، الزهد في الإمامة ع واللغة، 
'غريبوله كب، أشهر وهو -، جتاني الداود لأض، المتن كتاب ير نف

فيتوفي وغيرها، البخاري• شرح في الخدين، وراعلأم الحدين،•، 
أعلامصير انظر • وتلانماتة ونمانين ت، مسنة الثاني ربح من عشر المادس 

.YAY^لاللمكى النافية وطقات، ، Y٣/١٧البلاء 

اتجرىالكرى التيم، علي بن الخن بن الخين بن عمر بن محمد هو: الرازي -  ٤٣
بعلماشتغل الرازك،، المين فخر الإمام الشافعي، الموك، الرازي الأصل، 
فيرأحد يضاهيه لا حتى ذللث، في وتميز والخكمة، والكلام والفقه الأصول 

شرحللغزالي، الوجيز ثرح الكبير، التفسير ؛ منهاكثيرة، مصنفات، له زمانه، 
١٠٢ 0إ \ذذب وثذرات، ، A٨١/ للمبكي الثانمة طيقات، انثلر الإرشادات. 

الإمامالأسدي، أوس بن حباشة بن حبيش بن زر مريم أبو هو: حبيس بن زر -  ٤٤
ونميرالصحابة، من عدد عن وروى الجاهلية أدرك الكوفة، مقرئ القدوة 
عناله يمسعود ابن كان الاس، أعرب من وكان الماس، عليه فقرأ للإفراء 

.١٦٦/٤البلاء أعلام سير انظر ص. منة مات المربية، 

٣٨٩



سنةولد المصري، الزركشي الله عبد بن بهادر محمل الدين بدر هو* اارركث٠اي —  ٤٥
صغيروهو للنووي المنهاج كتاب و-حغظ صغتيه، مند العلم بحب أولمي دإماه، 
والإفناءللتدريّر حلس نم العلماء، من عدد عالي بالعلم واشتغل السن، 

باحكامالماحي إعلام ت منها المصنفات من كبير عدد وله والتصنيف، 
للرافعيالخزيز فتح وتخرج الفقه، أصول في المحيتل البحر ومنها الماحي، 

انفلر<-، ٥٧٩٤منة توفى الخصال، محمود متواصعا وكان كثير، وغيرها 
٩!كحاله رصا لخمر الؤلنين، ومعجم ، ٣٣٥أ/الخماد لابن الذهب شذرات 

حجرلأبن الكامنة، والدرر ، ١٢١

قريش،س نعرة بمي س شهاب، بن اض همد بن لم مبن محمد م؛ الزهري -  ٤٦
وضالأحاديث، دون من أول وهو الشام، مكن الحفاظ، كبار من تابعي 

'ازركليوالأعلام \/آ«ا، الحفاظ تذكرة انظر نق مات اسبة، 
.لأر/١١٣

الأنصاريمالك ن العمان بن مس بن زيد بن أرقم بن زيد هو أرقم: ين نيد -  ٤٧
ولهوغيرها، محوته غزوة مهد ١لصحايه، مشاهير من الكوفة، نزيل الخزرجي، 

،١ آ/٨ معد ابن طبقات انفلر • ٦٨وقيل• ^-. ٦٦مة توفى أحاديث، عدة 
. r١٦٥/البلاء أعائم ومير 

الفقيه،المدني العمري ١لعدوي أملم بن زيد الته عبل- أبو هو- أملم بن نيد —  ٤٨
منةتوفي العاملين، العلماء من ه، الله رسول مجد في ءا-م حلفة له كان 
ه/آ\مآ.الغلاء أعائم مير انظر ^ ١٣٦

بنمالك وقاص، أبي واسم وقاص، أبي بن سعد هو: ه صعد -  ٤٩
لوي،بن كب بن مرة بن كلاب بن زهرة ابن مناف، همد بن أمب 
السابقينوأحد العشرة، أحد المكي، الزهري القرصي إسحاق أبو الأمير 

فتحالشورى، أهل الستة وأحل. والحديية، يدرأ، مهل• من وأحل- الأولين، 
أعلاممير انفلر ءءه. سنة توفي )هتم، الد،ءوة مجان، وكان العراق، 

\إي.البلاء 

ملموابن الأحول، المكي لم مأبي بن سليمان هو: ملم ايي ين سليمان -  ٠٠
وعمناء،وطاووس، جيتر، بن صعيد عن سليمان روى الله، عبل- اسمه يمال: 

الإمامونفه وغيرهم، عيينة، وابن الشمٍي، عنه روى وغيرهم، ومحجاهل■، 
الكمالتهاويي، انفلر اني، والنداود، وأبو حاتم، وأبو معين، وابن أحمد، 

٠٦٦/\T

٣٩



نةولد لمنعاني، ١ الشوكاني الته عبد بن محمد بن علي بن محمد هو؛ الشوكاتي — ٥ ١
وترأواجتهد، وحد العلم ب، طالفي وأحد صعاء. غي نشأ رباني، عالم ، ٥١ ١٧٢

منوالمنكلأيث، الرسائل إليه وتفل قطره في المرجع وأصبح المتون، من جماله 
ومنتهىالطلب أدب، الأوطار، نيل منها مقبولة كثيرة ممنفايث، له الثالدان، 
ه.لتفترجم فقد الطالع، البدر انغلر -. ٥١٢٥٠منة ترفي الذاكرين، تحفة الأربح، 

يوشبن علي بن إبرامم إسحاق، أبو المجتهد القدوة النبح هرت الشيرازي -  ٠٢
بفماحننهالمثل يضرب -، ٥٣٩٣نة حمولد الثافعي. الشيرازي أبائي الفيروز 

جمالع الوافر، بالعلم تفرد ١^١١مئة ومدرس الشافعية، إمام منافلونه، وقوة 
!منهاتمانيفه، وانتهرمتط عليه، العلماء ئناء وكثر ١ إلما الناس ورحل السيرة، 

-.٥٤٧٦سة توفي الجدل، في والمعونة الفقه، أصول في واللمع المهيب، 
ا/ا/أهأ.البلاء أعائم سير انظر 

بنحدافة بن ومب بن حلف بن أمية بن صفوان هو: فهته أمية بن صفوان -  ٥٣
أسلمالمكي، القرني غالب بن لوي بن كب بن هصتص بن محمرو  Jiجمح 

نةتوفي ، ليث كبائ- من وكان اليرموك، شهد إّلامه، وحن الفتح، بعد 
٦!البلاء أع١لأم سير اظر اآه. 

الفقيهاليمني، ثم الفارسي، الرحمن عبد أبو ان كيبن طاووس هو؛ طادر-ص -  ٥٤
عباس،ابن أصحاب كبار من تغهتع، عثمان حلافة في ولد اإقا-وة، الحافظ 
التابعين،صِادات ومن اليمن، عباد من كان الصحابة، من عدد من ومسمع 

الكبيرالتاريخ انفلر ه-. ١ ٠ ٦ محنة توفي حجة، أربعين حج ط لدعوة ١ نثجاب م
البلاءأعلام ومر  ١٠٩٠; الحفاظ ودكرة ، ٣٦٥إ/

بنلام العبد بن المرير عبد الملامة الإمام الشيح هوت اللام عجي بن المر —  ٥٠
؛دللث،لقبه العلماء، سّلهلان الشافعي، الدمشقي السالمي الحسن بن المامم أبي 
ومكباللعالم محبا نشأ ، ٥٥٧٨أو  ٥٧٧مسنة ولد الأوٌ، رحمهما العيد يفيق ابن 

وجمعالأقران وفاق، المدهب، في بنع آعلامجه، يد على وأحده تحميله، على 
قواعدالمغرى، القواعد وفضله، الجهاد أحكام مصنفاته; من العلم، فنون 

؟كيللالشافعية طثقات، انظر . ٥٦٦٠محة توفي الأى،، مصالح في الأحكام 
.٣٠١م/الدم، وثيران والهاية والبداية ، ه/٠٨

القرصي،محمد أبو الحرم مفتي الإسلام شيخ رباح أبي بن عْناء هوت عطاء —  ٥٦
هريرةوأبي عباس وابن عانثة عن حدث عثمان.،،، حلافة أثناء في ولد 

الحجبمناسلئ، أعلم الأرض ظهر على بقي  ١٠الماقرت جعفر أبو قال وغيرهم، 
١٠٩١





بناش عبد بن اللام عبد الإسلام شخ الفقيه هو: البركات ابو الدين مجد -  ٦٢
-٠٥٩٠سنة ولد الحراني، سمة بن علي بن محمد بن الخفر بن القاسم أبي 

ابننال بغداد، إلى ارتحل نم ، بها وسمع القرآن، بها وحفظ بحران تقريبا 
العلماءأعيان من كان الحديد، لداود ألين كما الفقه المجد للشخ ألين ُالكت 
المحررمصنفاته! من والحديث. والدين يالعلم مشتهر وبيته الفضلاء، وأكابر 

والأحكامالضير، أحاديث أهلراف الحديث، في الأحبار ومنتقى الفقه، في 
المحابلهًلبقات ذيل انظر الفطر. عد يوم ه ٦٥٣سة توفي الكرى. 

ولدشيبال، بني إلى سة فرند بن العن بن محمد هر: الحسن بن محمد -  ٦٣
أبىبعد حنيفة أبي أصحاب ثاني والأصول،، الفقه في إمام بالكوفة ونشأ بوامهل 

المبسوط،الكبير، الجامع : ومنهاالكثيرة، بممانيفه حنيفة أبي علم نشر يوصفح، 
آ/ا<«م.لازركلي والأعلام ، ص٣٦١البهية الفوائد انظر المرامير. 

انممشقيالمرداوي أحمل بن سليمأل، بن علي الدين علاء هو. المرداوي —  ٦٤
فحففلبها ونشأ مردا، سليته ه ٨٢' سنة من فرسا وك الحنبلي المالحي 

أنواعفي كتبا صف وفن الانتعال،، في وحد الخلمم طلب، في وبدأ القرآن،، 
سنةتوفي، الأداب، نرح التحرير، ثرح في التحبير ،، الإنصافمنها الملوم 
.0YYU/اللامع والضوء ، ١٣٤ U/ الدمت، ندرات انظر هاا\اه. 

الخمري،المدوي ثم القرشي الد عبد أبو المدينة عالم الخفتي، الإمام ٠ر■ نامع -  ٦٠
منتمم عدد له الصحابة، من عدد عن روى وداؤيته، ه، عمر ا؛ن، مولُ، 

ونده، عمر ابن أعتقه أنى، بن ومالكف أيوبط، تيمنهم في التلاميذ، 
اه. ١٩سنة توفي وأعتقه، فأبى ألفا عشر اثني فيه جعفر بن اض عد أعطاه 

لازركليوالأعلام ، Y١٥٠/ الأعيان، وفيات انظر 
زكرياأبو انمين محي الإسلام شيخ الأوحد الحافنل الإمام هو؛ النووي -  ٦٦

جمعة؛>، محمد بن حزم بن من ؛>، حن، ؛>، مرتم، ؛>، ترف ؛>< بحيكا 
القرآنحققن اآآه، سنة ولد النانمة، التمانيق، هاحب، الشافعي، الحزامي 

الأمرمع والولع، الزهد مع الملم ب، طلفي اجتهد الاحتلام، ناهز وفد 
لم،موشرح الروضة، منها؛ عدة مصنفات له المكر، عن والنهي بالمعروف 

،A٣٩٠/الكرى الشافعية طقات انظر ه. ٦٧٦ستة توفي المهذب، وشرح 
(.١٤١^)ترحمة المغاظ وتدكرة 

٣٩٣





صءولتف 
والمنلئاتلإسمم 

٣٩٥



















1
ةالأيم

.ه.الموت.أحدكم حفر إذا عليكم ٠^^-، - ١ 
والميرهالخم عن >سألونك . ٢ 

الراهوحرم البح اف م->أحل 
هيقي ما وذروا اف اتقوا آمنوا الذين أيها ^يا - ٤ 
 ٥ - j|o^ أموالكم^رووس نلكم تتم
كاناهتجدوا ولم سفر على كنتم ؤوإ0 - ٦ 
بديزهتداينتم إذا آمنوا الدين أيها >ا - ٧ 
أضعافاهالربا تأكلوا لا آمنوا الدين أيها ا ّ>- ٨ 
تجارةهتكون أن ^إلأ - ٩ 
تحتآهحنتم  ١٧^- ١ ٠ 
١^١<-،^في عليكم نزل ؤوند - ١ ١ 

بالخقودهآآا_ؤأوفوا 
والقوى^•اا_ؤوتعاونواضالر 

د؛نكمهعم أكملت اليوم ؤ - 
والمسرهالخمر إنما آمنوا الذين أيها ؛؟١ ^- 
آياتناهني يخوضون الذين رأيت ؤاذا ^- 
هصدنة أموالهم س ■٠^- ^- 

اضهفمن نعمت من يكم ووما - ١٩
-ساناهالكتاب س ^ونزلنا - ٢ ٠ 

بررنكمأحدكم ^فابعثوا - ٢١
منالدين في علكم جعل ي -  ٢٢

الممحق المورم ولمها

٢٦٣ المرة ١٨٠

٢٠٠ القرة ٢١٩

٣٤٣، ٢٩٣ البقرة ٢٧٥

٣٠٩، ١٤١ البقرة ٢٨٠ -٢٧٨

٣٢٢ ايقرة ٢٨٠

٢٣١ البقرة ٢٨٣

٢٣٨، ٢٢٨ القرة ٢٨٢

٢٩٣، ١٤١ عمرانآل  ١٣٠

٢٩٣، ١٢١ الماء ٢٩

٣٠٦ الماء ٨٦

١٦٢ الماء ١٤٠

١٢١ المائدة ١

١٣٩ ٢

٣٢٢

٥ المائدة ٣

٢٠٠ المائدة ٩•

١٦٢ الأنمام ٦٨

٣٥٤ التوبة ١٠٣

٦ يلما ٥٧

١٨ المحل ٥٣

٦ المحل ٨٩

١١٢ امهف ١٩

١٤٩ الخح ٧٨



الصمحت السورة رتمها ةلأيا م

٦ العنكوت ٥١ الكتاب^علك أزيا  uiيكفهم لم ؤ\و .  ٢٣
١١٢ اردم ٢٨ هأشكم من مثلا ممم صرس ؤ - ٢ ٤
٤٥ \كآق\ت ١٤١ بالمدحضين من غكان  ٣٥١٠٠^-  ٢٥
١١٣ ،> ٢٤ ا-آ_ؤوإنئ؛رآُناساءه
٢٥٠ المزمل ٢٠ الأرنحزهش يقربون ^وآخرون -  ٢٧

٤٠٥



الخفحت الحدثرف ط م

٢٩٠ إلفأهدى فرخا أحدكم أثرض إذا - ١
٢٠٩ أدمابن  oUأ_إذا 
١٤٣ فاحشوْشيء عن نهتكم إذا - ٣
٢٦٢ وعفسعلماك أماك . ٤
٢٣١ طعاعأيهودي من اشترى اف. رسول أن - ٥
١٥٩ نصرأمل عامل اض. رصول أن - ٦
٢١ ٠ الُربانبح ص نهى اف. يسول أن - ٧
٢٥٨ أصلهاحت ثنت إن - ٨
٢٧٧ بالياتالأعمال إنما ٩. 
١٤٩ •• • لأجل الإذحر يحتاجون إنهم - ١ ٠
٢٢٠ ثرككل ثى -الشفة ١١
١٢١ شروطهمعر الملمون -  ١٢
١٢١ شروطهمعند المسلمون —  ١٣
٢٠٩ العربانيع عن ه اه رسول مثل - ١ ٤
٢٦٣ ها-ثال:لأ

٢٢٧ -سالإبل-رجلضانيه-ا"ا-كان 
٢٩٤ نفعاحن ثرض -كل ١٧
٣٣٧ مومهاحر يتأحدها أن دأس لا —  ١٨
٦ واداماللمار -لا-يهب  ١٩
٣٤٣ بالدراهمالجمع ع تفعل لا - ٢ ٠
١١٣ متفرقبتن يجمع لا - ٢ ١
٢٢٤ وبحملف يحل -لا ٢٢
٣٥١ غلرلمن صدقة 1ف شل لا -  ٢٣

٤٠٦





الممحتالأثر طرف م

٢٩٦المن إلى تجيء -ألا ٤٣
٢٩٦الربا بأرض -إنك ٤٤

٢١٠الجن دار لعمر اشترى أنه — ٤ ٠
١١٤. .ومعد.وعمار أنا اشترى0ّ - ٤ ٦

٢٩٦الحمل -فأين ٤٧
٢٩٥سعة إلا مه احد لا -  ٤٨
١١٠٩نمرانا ولا يهوديا' يشارك لا -  ٤٩

٢ ٩٦فلهر من أصاب ما - ٥ ٠

٤٠٨



أإ^^نمJآجأ
المسير:كتب ولا'; أ0 

المرية،دار الر؛ي، ابن بكر أبو القرآن: أحكام - ١ 
العربي.الكتاب، دار الجماص، بكر أبو القرآن: أحكام - ٢ 
.الكتب،عالم النشْلي، الأمين محمد البيان: أضواء - ٣ 
،»iYالأزطى، محمد اش عيد أبو الرازي: فير - ٤ 

اه. ٤٠٥الفكر، دار الرازي، الدين نخر الطبري: نمير ٥- 
تيمية.ابن مكتبة الهلبري، حرير بن جعفر أبو القرآن: لأحكام الجا«ع - ٦ 
العربية.الكتب، إحياء دار القاصمي، الدين حمال، • التأؤيل محامن - ٧ 

اك:كتب انيا: ث0 
ًدا،الصديق، دار الخاوي، الإمام المرد: الأدب - ٨ 
الجامحةالسنة حلمة مركز الهيثمي، الحارُث،: مسند زوائد عن الباحث، بغية - ٩ 

ه.١٤١٣الإسلامية، 
اه.٤١٩، ط١ حزم، ابن دار الأنمث،، بن سليمان داود: أبي '١-سنن 

محوا،الحديث،، دار الأثعح،، بن سليمان داود: أبى سنن —  ١١
العالمية.المكتبة القزؤيتي، محمد اتثه عيد أبو ماجه: ابن منن —  ١٢
ه.١٤٢٠اللام، دار القزؤيتي، محمد اض عبد أبو مجاحه: ابن متن —  ١٣

ه١٣٩٨٠الحلبي، البابي ممعلفى الترمذي، عيص بن محمد الترمذي: سنن - ١ ٤ 
ام.٩٩٦الغرب، دار الترمذي، عبي بن محمل الترمداي: منن —  ١٥
ه.١ ٤ ٢ ٠ اللأم، دار الترمذي، عيسى بن محملو الترطي: ّتن —  ١٦
أ«أاه.ط.؛، الكنمج، عالم الاJارذطي، عمر بن علي ااداريaلني: سنن -  ١٧
>.١٤٠٧ط\.ا العلمية، الكتب، دار الدارسلتي، عمر بن علي الدارممي: سنن -  ١٨

منها-الأيل إر المراجع س المكرر ني الإحالة :١( 

٤٠٩



.٠٥١٤٠٧الريان، دار الدارمي، الرحمن عبد ت الدارس ّس -  ١٩
المعرفة.دار المهقي، يكر أبو الكبرى: المنن -  ٢٠
ا،'أاع.الإّلأمة، الثشاتر دار المائي، شبب بن أحمد المائي: سش -  ٢١
■> ١٤١٤، ط١ المعبعى، دار منصور، بن ممد منصور: بن معد سن -  ٢٢
اع. ٤٠٧الة، الر،عومحة حبان، بن محمد أبوحاتم حبان: ابن صحيح -  ٢٣
طy.(الإسلامي، المكتب، إسحاق، بن محمد بكر أبو حزيمة: ابن صمحيح -  ٢٤

١٤١٢.^،

،;.١٤١٧الملام، دار البخاري، إمماميل بن محمد البخاري: صحيح -  ٢٠
اه. ٤١٩الدولية، الأفكار دار الحجاج، بن مسالم أبوالحبن مسلم: صحح —  ٢٦
،;.١٤ ٠٦المعارفذ، مؤسسة الهيثمي، بكر أبو الزوائد: -مجمع ٢٧
الثقافية،الكتب، مومة المقلأتى، حجر ابن البزار* ند مزوائد محتمسر ~  ٢٨

ه'؛اه؛ؤده، الإمحلاعى، المكتسبج حنثل، بن أحمل -السند: ٢٩
ه.١٣٦٨طTi العارف،، دار حنثل، بن أحمل المسند: -  ٣٠
ٍدا،العربية، الثقافة دار الموصلي، عر بن أحمد يعر: أبى ند م-  ٣١
;.٥١٤٠٩القرآن، علوم مومة البزار، أحمد بكر أبو البزار: مسند —  ٣٢
اع٤ّ ٠ ٥ ء1ّم، الإصلاعي، الكتب، التبريزي، الخليبح المحابح: مشكاة -  ٣٣
1\ى ٠٣للطباعة، المربية الدار البوصري، بكر أبر الزجاجة، مصباح -  ٣٤
ه١٤١٦٠، ١ محل الملية، الكتب، دار شيبة، أبى ابن -المنقح: ٣٥
اه. ٤٠٣ط؟، الإسلامي، الكتب، الصنعار، الرزاق عبد الصنف،: -  ٣٦
المعرفة.دار القلار، حجر ابن المالية: ت، الaلال-  ٣٧
،ط١ المعارف، مكتبة الهلثرانى، الماسم أبو الأومعل: الطبراني معجم -  ٣٨

./u\i'0

تيمية.ابن مكبة الملبرار، القاصم أبو اع؛ر: اتجرار معجم -  ٣٩
.ju\T<{Tط٢، اممر، دار البركات،، أبو الدين مجد التهى: -  ٤٠
الحديثه.دار انس، بن .اللتؤ ماللثح: موطأ -  ٤١

تالمثة رشرؤح التخريج كتب الثأ؛ ث0 
الإسلامي.المكتب الألار، الدين ناصر الملل: إرواء -  ٤٢
>.١٣٩٣ط٣، الفكر، دار الكاندعلوي، نكرا محمد الخساللث،: أوجز -  ٤٣
>.١٤١٤الوعي، دار البر، عبد ابن الأّتدكار: -  ٤٤









١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

د.

٢•

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣•

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

اه. ٤٠٢المعرفة، دار الهيثمي، حجر ابن الكباثر؛ اقتراف عن الزواجر -
؛آى٣• الفكر، يا; الهثس، حجر ابن الهثس،إ حجر ابن اوي ذ- 
.يروُت، المعرفة، دار الشافعي، إدريس بن محمد الأم■ اب حت- 
^١٣٥٦الحلي، الا;ي مصملفى الشافعي، الحسني بكر أبو الأحيارت فاية ك- 
الفكر-دار النووي، الدين محي ت المهيب نرح لمجمؤع ا- 
مطبعةالئرسي، الخطيب، محمد المنهاج; ألفاقد معاني إلى المحتاج غني م- 

^١٣٤٤بممر، التفامن 
الفكر.دار الشيرازي، إسحاق أبو ؛ لمهيب،ا- 

;.٠١٣٩٩اJعرفة، دار الغزالي، -الوجٍزِ: 

اوحناباات|

اه. ٤٠٦فاسم، بن الرحمن عد الأحكام! أصول، نرح -الإحكام 
اه. ٤١٦الرسالة، مؤسسة المقدسي، مفلح ابن اش عبد أبو الشرعية؛ لأداب ا- 
■•٥١٤٠٧العصرية، المكتبة الجوزية، فيم ابن الموقعين؛ علام إ- 

المعرفة.دار الجوزية، قيم ابن اللهفان؛ -إغاثة 
٠ه. ١ ٤ ١ ٨ هجر، دار الحجازي، موصى الدين شرف • لإقناع ١ ~ 

اه. ٤٠٦العربي، التران، إحياء دار المرداوي، الدين علاء -الإنصاف؛ 
المحمدية.المنة مكتبة تيمة، ابن الإسلام ثيح الفقهية؛ لاحتيارامحت، ا- 
العاصمة.دار تيمية، ابن الإسلام مخ الفقهية؛ لاحتيارايت، ا- 
الفكر.دار الجوزية، نيم ابن الفواند؛ دائع ب- 

الفرؤع.حامية في المرداوي، الفرؤع؛ -تصحيح 
الرياضمكتبة العشري، اف عبد المربع؛ الأرض على المنقري اشية ح- 

ه.١٣٩•الخديثة، 

اه. ٤٠٦الرسالة، موّسّة الجونية، نيم ابن المعاد؛ -زاد 
البيان.دار حسين، آل( محمد لزواتد؛ ا- 
>.١٤١•ثدا، الزركني، محمد الزركشي؛ رح ش- 
الفكر.دار الهوتي، الإرادات،: منتهى رح ن- 
.٠١٤٠٨دارالعاصمة، الجونية، فيم ابن المرملة: لمواعق ا- 
ُ.١ ٤ ١ ٤ العربي، دارالكناب القدمي، الدين بهاء • الخمدة شرح لعدة ا- 
تيمية.ابن مكتبة تيمية، ابن الإصلأم شخ لعقود: ا- 

ْ'؛اه.الكتب،، عالم مفلح، ابن الدين نص -النريع• 



أصداءدار تمة، ابن الإسلام شيح تاب• ثم المحرمة العقود أو؛ع فيمن فصل ~  ١٣٩
المجتمع.

المنة.عكتية تيمية، ابن الإسلام شخ ت لقواعد ا- 
اه. ٤١٦هجر، دار المقدس، قدامة ابن _الكافي: 

اه. ٤٠٣الكتب،، عالم اليهوني، منصور القناع• شاف ك- 
حا؛اه.الملخية، الكتب، دار مفلح، ابن -البلخسرحالخخت 

قاسم.بن الرحمن عبد جمع الإّلأم* شخ فتاوى جمرع ٌ■ 
؛•؛اه.العارف،، مكتبة اشركات، أش الدين مجد -المحررت 

مجعلبعةالبعلي، الدين بدر ت تيمية ابن الإسلام لشخ المصرية الفتاوى ختصر م- 
•؛اه.•الخدش، 

المعرفة.دار المجستاش، داود أض برواية أحمدت الإمام ائل ص- 
اه. ٤٢٠تيمية، ابن مكتبة الجستابيا داود أبي برواية أحمدت الإمام -مسائل 
•- ٠١٤١٦حمر، دار الحنلي، الجار ابن ١^.,؛ أدلي -معونة 

^١٤١٢ط"؟، دارهجر، تيامن، ابن -المغنى؛ 
اسن،\ّ' تداُة، ابن -اسع: 
الرشد،مكتة الما، بن العن علي أبو الخرني: مختمر ترح غي -المقنع 
١٤١٥^

^١٤١٤هجر، دار الإنمافح؛ .ع الكسر الثرح •ع لمقغ ا- 
اصام.دار العيمين، محمد المستئغ؛ زاد شرح لمع ا- 

ا"اأاه.الباز، نزار ضويان، بن إبرامم الميل؛ -مار 
^١٤١٩النفائس، دار جى، قالعه رواس محمد سمية؛ ابن نقه ومحرعة م- 
المحرر.حاشية في ابن.ملح، الدين شص المتين؛ والفوائد لنكنؤ ا- 
اه.٤  ٠٣أحد، دار الشيباني، القادر عبد المآربح؛ يل ن- 

٤٧

٤٨

٤٩

٥•

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٠٦

٥٧

٥٨

الفكر.دار حزم، ابن محمد أبو المحلى؛ -٥٩
حزم,ابن دار حزم، ابن محمد أبو الاحماع؛ راب م- 

امةدية«و-
الثوكاني.الجرار؛ -الميل ١٦١

٤١٥



وقواعده:الفقه أصول كتب ا؛ خام0
اه. ٤١٣العلمة، الكتب دار نجيم، ابن العابدين رين والطائرت -الأشباه 

انملب،الكتب دار الموطى، والنظار: لأمام ا- 
الفكر.دار الزحيلى، وهة الإسلامي: الفف محول أ- 

^.١٣٩٨، ط٢١القلم، ^ار خلاف، النهاب، ب الفض: -أمحول 
الأزهرية.الك،واات، مكتة ^١•<، ابن النانلر: -روضة 
اكلم،دار الزرقاء، أحمي. الفتية: القواعد -شرح 

٠الفكر، دار النجار، ابن المنير: الكوكب رح ن-   ٠١٤.^
الكتب.القراش، انماس أم -١^•:،: 

المثائردار المش، سمد القبض أبو المنة: الموامح حاثب الجب لفوائد ا- 
.jtMWالأملأمة، 

اهّ ٤٠٣الحديثة، الرياض مكتبة رجب،، ابن الفرج أم -القواعد: 
ا،و.٤١٩عفان، ابن دار رحب،، ابن الفرج أم -القواعد: 

الخلمية.الكتب دار الملام، عبد بن العز الأحكام: واعد ق- 
.٠١٣٦٦ببولاق، الأميرة الطبعة الغزالي، حامد أم -المتض: 

هء؛اهّالكويتية، الأوقاف وزارة الزركشى، الدين بدر الفقه: فى -المنثور 
الحديثة.الرياض مكتبة الماطبي، إسحاق أم لوافقايت،: ا- 
البشائردار الجرهزى، اش عبد البهية: الفواند ثرح نية اللمواهب، ا- 

\\1\ه.الإسلامية، 

٦٢

٦٣

٦٤

٦٠

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

الاتصادكتب ذك قي )بما والعاصرت العام الفقه كتب 0
الفقهية(:الأحكام تناولت، الي 
•ا؛اه.المعرفة، دار الفرفور، محمد المحاصر: الاقتصاد قي أ؛حايث، -  ١٧٨
الزكاة.؛يت، العاصر: الزكاة لقفاا الأولى الأوة وأعمال -أبحاُث،  ١٧٩
الزكاة.بيت ت المعاصرة الزكاة لقضايا الثانية الدوة وأعمال أبحاث -  ١٨٠
الزكاة.بيت العاصرةت الزكاة لفضايا الثالثة الندوة وأعمال أبحاث -  ١٨١
الزكاة.بتت الخعاصرةت الزكاة لقضايا الرابعة الندوة وأعمال -أبحاث  ١٨٢
الزكاة.بيت ت المعاصرة الزكاة لقضايا الخامسة الندوة وأعمال أبحاث -  ١٨٣
الزكاة.بيت العاصرةت الزكاة لقضايا المادست الدوة وأعمال أبحاث -  ١٨٤
الزكاة.بيت ت المعاصرة الزكاة لقضايا السابعة الندوة وأعمال أبحاث -  ١٨٥

٤١٦



البركة.دلة غدة، أبو النار عبد الإجارة! -  ١٨٦
اه. ٤١٩ط١، النقاش، دار هارون، صبري محمد المالية؛ الأسواق أحكام - ١٨٧
مكتبةالجعيد، متر الإملامي! الفقه في والتجارية النقدية الأوراق أحكام -  ١٨٨

ه.١٤١٣، ١ ْل المعيد، 

الزكاة.بين، الزكاة: -أحكام ١٨٩
الدريويش،أحمد الإّلأس: الأنمماد في وأثرها الإسلام في رق الأحكام -  ١٩•

الكتب.عالم دار 
ه.١٤١٨الفاض، دار الباز، ءثاس الحرام! المال أحكام -  ١٩١
العربي.الفكر دار الخفيف،، علي الشرعية! المعاملات أحكام -  ١٩٢
الفاض.دار الباز، عباس والحملات! النقود صرف أحكام -  ١٩٣
لكمية.الإملأس البنك حمود، حسن ساس الإملاهية! التموطية الأدوات -  ١٩٤
الشرعي!والحكم الأفتمادى التحليل بين الممرفية والفوائد الأرباح -  ١٩٥

لكية.الإسلاص اللئ، الغزار، الحبي عبد 
٠. ؛ا-ون. حين، الحاج على محمد ! ومراوهابيعها لأسهم ١ —  ١٩٦

الحربية.والدراسات البحوث معهد الخيامحل، العزيز عبد نيات! والالأمهم -  ١٩١^
للفكوالعالمي المعهد رضوان، ١^٠^٠ عبد ممير المالية! الأوراق آمحواق —  ١٩٨

الإملاص.
أحمدالإسلامي: الاقتصاد نى الإنمائية وآثارها اكالية ألأوراق أسواق -  ١٩٩

البركة.دلة الدين، محيى 
الإملأس.الع، الهمشري، ُمطفى والإسلام: انمرفية الأءمال - ٢ • ٠ 
ه.١٤١٦التمويل، بيت الأور! الفقهية الدوة -أعمال •؟ ا

^.١٤١٦التمويل، بيت الثانية: الفقهية المدوة -أعمال  ٢٠٢
ه.١٤١٦التمويل، ست، الثالثة: الفقهية الدوة -أعمال  ٢٠٣

ُ.١ ٤ ١ ٦ لتمويل، ١ بيت الرابعة! الفقهية التدوة أعمال - ٢ ٠ ٤ 
المدر.أمين الإملأس: التشريع ر الماهمة ثركات - الصرر الامتثمار - ٢٠٥

عيدالجهني.المودي: الوق ر بالأمهم الاستثمار - ٢  ٠٦
الثقافة،دار عرالسالوس، العاصرة! الفقهية والقضايا الإملأس -الأفتماد  ٢٠١^

١٤١٦.<

٠العربي الفكر دار زهرة، أبو محمل ! الربافي بحث - ٢ • ٨ 
مطبؤع«غير بحّثا عقيقي، لرناق ١ عبد لمالية: ١ لأوراق ١ بورصة في بحث - ٢ ٠ ٩ 

٤١٧



_الأثفر عمر - الأشقر محمد معاصرة; ائتمادية ففايا ني نشهية بحوث - ٢١'
النفائس.دار رخين، أبو - ثبير محمد 

الإملامي،المكتب منيع، بن اض مد الإم-لامي• الأنتماد في حوث ب- 

الإمام،حامعة العالماء، مجن مجمرمة الإسلامي؛ الأنتماد ني عويثا ب- 

غدة،أبو نار العبد الإملامحية: المصرفية والأمالمي، المعامجلأتح في حومحث، ؛- 
١^؛^،•ين 

ه.٨١٤'القصيم، نالي العليار، ١ف مد الإمحلأم؛ةت لموك ١- 
ا،د.٤ ٧' الكتب،،  ٢١١■*دار الشياني، يصد ربا؛ بدون نجانية نوك ب- 
الكوض.اكمويل بيتح ة؛ الخامالفقهية لك.وة الختامي لبيان ا- 
المكتي.دار الزحيلي، ومة الأسهم: ح ب- 
الكويتية.الفلاح مكتبة الأشقر، مطليمان محمد المرابحة؛ ح ب~ 
١الثرق دار شحاته، شوفي للزكاة؛ العاصر كهلبيق ا- 
المدني،دار نى، المحأحمد الإملامجية؛ الشريعة ضوء س المقود هلور ت- 

•اإاهّ

الكتب،،عالم الجتيدل،، حمل الإسلام: ني -اكماللخ، 
المربي.الفكر دار مكي، سعد علي الإسلام؛ ظل ني المشروعايته مويل ت- 
-المالوص عالي الاصتنمار؛ وشهادارت| البنوك وداع حول، وشبهاُت، قائق ح- 

>.١٤١•النار، دار لاشين، فتحى - الخلمت، محمد 
البنوك؛وودائع الوفير وصناديق الامحتنمار شهادايث، في الإسلام كم ح- 

الحس.دار زمر، الرحمن تمد 
الإسلاميالبنلث، الأمين، حن العاصر؛الفوائد؛ الممرفي المعامل كم ح- 

٠للتتمة 

لجمعالماع المؤتمر الخفيف،، علي الأستثمارت شهادامحت، على المريمة كم ح- 
الإسلامية.المحوثء 

لأتنمية.الإسلامي اللث، الفانية: بشأن الماكتانية المرتمة الحكمة -حكم 
المالوس،علي الإسلامي؛ الفقه في الامثتمار وشهادات، النوك ويانع -حكم 

الثقافة.دار 

اه.٤  ٠٩، YJsالمنة، مكتبة أبوشهبة، محمد الربا: لمشكلة حلول، -  ٢٢٩

٤١٨

١٣

١٤

١٥

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٥

٢٧

٢٨



الريان،مؤسسة مولوى، فمل والمصارف؛ والغواني الربا حول دراسات _  ٢٣'
آ"اإام.

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

Ts

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٨

٤٩

٥•

٥١

٥٢

٥٣

•التمويل بت الأنتصادية؛ الفقهية المصطالحات دليل ِ
العزيز.عد الملك جامعة العلمي، الشر مركز المصري، رمق القروض؛ -ربا 

،١ ءل حليبة، دار ي، السعيد اض عبل• المعاصرة؛ ر٠صرذية ١ المعاملات يى لربا ا— 
•أ؛اه.

العاصمة.دار المترك، عمر الممرفية؛ والمعاملات لربا اِ 
الإسلامي،للكتاب العالمية الدار السيلان، صالح نيات؛ والالأسهم كاة زء 

،;.١٤١٧المزيد، دار الهلل، صالح الدين؛ _زكاة 
البركة.دلة حوجة، الدين عز الإصدارات؛ الصناديق في المشاركات كاة ز. 

لكمية.الإسلامي البنك قحف، منير المؤجرة؛ والأعيان الإجارة -سيان 
دارالحمري، أحمد الإسلامي؛ الفقه في المالية والفلم الاقممادية .المياسة 
،;.١٤٠٧العربي، امماب 

معاذ.دار دنيا، أحمد نوفى وتفنيد؛ عرض الربا لإباحة العاصرة لشبهات ا. 
ه.١ ٤ ١ ٢ ، الكتب، عالم يار الشباني، محما.ا الربا؛ لاسحلال معاصرة بهات ش- 

محيا.العاصمة، دار الموصى، ابراهيم محمد الأسخاصى؛ .شركات 
ا'؛اه.ط٢، الرشيد، دار حليل، حن رشاد المساهمة؛ ركات ش. 
•ا؛اه.التجارية، الغرفة الإّلامي؛ الفقه في لشركات ا. 
الملام.دار الخباحل، العزيز عبد المودي؛ الطام في لشركات ا. 
الإمام.جامعة المرزوقي، صالح الإسلام؛ صوء في لشركات ا. 
محملالإسلامي؛ بالفقه مقارنة دراسة الحولي الطام في المساهمة ركة ش. 

صالح،
٠٠٠١٤١١لفرقان، ١ دار ياقوت، محمل. البنوك؛ وفوائد الاستثمار هادات ش٠ 
.٠١٤١٧، ٍل١ عمار، دار اليبر، إبراهيم الناسر؛ صمان ٠
؛•؛اع.حدأ، صالح، دار الباوران، كاسب، الأستمناع؛ قد ع٠ 
.٠١٤١١القلم، دار حماد، نزيه الإسلامية؛ المريعة في القرض ضل عئ 
ه.١ ٤  ١٨عمار، دار الدبو، إبراهيم المضاربة؛ قل• ع. 

دارعبده، عيي المعاصرة؛ المالية للمعاملات المحاكمة الشرعية .المقود 
.٠١٣٩٧الاعتصام، 

٤١٩



٠٦

٠٧

٥٨

٥٩

الدين،محيي أحمد العالمية؛ وق الفي الإبملامية الامتئمار نركامحت، -عمل  ٢٥٤
البركت.دلة 

البنللم،القرير، يق المد العاصرة: اJتطجيقاثج في وآثاره انمئود في الغرر -  ٢٥٥
الإسلأسلكمة.

البركة.دلة الضرير، الصديق الإ،لاس: الفقه فى العقود في وأره لغرر ا- 
٤١٤القادرى، دار حييت،، أبو معل.ى والربا: لفانية ا- 

ءلم\ا.الشروق، دار محمودثالتوت، -الفتاوى؛ 
٠الرياصن العارف، مكتبة العلماء، من مجموعة إسلامية: -فتاوى 

عددالأمرام، تناب الحق، حاد الأنتمادية: القفاا في الإّلامية -الفتاوى 
٢٠١٩٨٩، ١٤.

دلةالدين، محيي وأحمد غدة، أبو المار عبد جمع الاقتصادية: لفتاوى ا- 
البركة.

التمويل.يبت، الاقتصادية: المائل في الشرعية لفتاوى ا- 
البركة.دلة وحوحة، غدة أبو جمع البركة* ندوايث، تاوى ف- 

الزكاة.يبت، العاصرة: الزكاة قضايا ندوايت، وتوصياُت، -فتاوى 

•ناسم بن الرحمن عد جمع ت إبراهيم بن محمد الشح ورسائل تاوى ف- 
الزحيلي.وهبة وأدلته: الإسلام -الفقه 

أحمل.الإملامية: الصارف في البمحديثة وتهلبيقاتها عنها النهي البيؤع قه ف- 
كمية.الإسلامي المك ران، 

القرضاوى.، يوسفالزكاة: -فقه 
العالمية.الكتب، دار الجزري، الرحمن عيد الأربعة: الدامي، على لفقه ا- 
لفح،الأضوا"، عثيمين، ابن - المعدي - الدانمة اللجنت الموع: وفتاوى قه ف- 

المصرفية.الراححي ثركة الشرعية: الهيتة رارامحتؤ ق- 
ه.٦١٤"اللمية، الكت-ثؤ دار سلام، ين القاسم عبيد أبو الأموال،: تائب، ك- 
^]؛،١١القرصاوي، ؤ يومفالعاصر: التهلثيق في الزكاة ة مجوستنجح كي ل- 

لكمية.الإسلامي 
أحمدتتعامل؛الربا: التي، اهمة المالثركاهمت، أسهم في الخشاركة جواز مدى - ٤^١٢ 

ؤمهلبؤع غير بحثإ محمّد، الم س
العاصمة.دار الثثري، سعد الإسلامية: الشريعة في وأحكامها السابقات، - ٥^١٢ 

٤٢٠

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧•

٧١

٧٢

٧٣



٠مطبؤع غير يحث الخالق، عبد ت المساهمة الشركات مال رأس في المساهمة —  ٢٧٦
التراث.إحياء دار المهوري، الرزاق عبد ت لإسلامي ا الفقه في الحق مصادر -  ٢٧٧
امحامة،دار الهيتي، الرزاق عبد I والتطبيق النظرية بين الإسلامية المارق -  ٢٧٨

.٢١٩٩٨ًزا، 
غريبت والقانون الإسلامية الشريعة في الممرنية والأعمال المارق .  ٢٧٩

الرّالة.مومة الشروق، دار الجمال، 
.للتنمية الإسلأمى لينك ١ الأمين، حسن ت الحديثة وت3لثيقاتها الشرعية المفارئة س ٢ ٨ ٠ 

طحين الحاج علي محمد ت الاقتصادية المارات في الإسلامية المعاملات ء  ٢٨١
عرب*دار 

حزم.ابن دار الكية، الكتبة بتة، بن اف همد الأموال؛ معاملات _  ٢٨٢
دارالجندي، الشأحات محمد الإسلامية؛ الشريعة فى البورصة معاملات -  ٢٨٣

.٠١٤٠٩العربية، الهمة 
دارسجير، عثمان معحماو الإسلامي؛ الفقم فى العاصرة المالية المعاملات .  ٢٨٤

التفاض،
.٠١٤١٠المتقبل، دار حماعة، الإسلام؛ في اّلية .المعاملات  ٢٨٥
مؤسسةعتر، الدين نور الإسلام؛ في وعلاجها والربوية المهرفية المعاملات -  ٢٨٦

.٠١٤٠٤ط؛، الرسالة، 
،١١الجزء الأزهر، مجلة ٠لنعلاوى، سيد محمد الإسلام؛ في المعاملات .  ٢٨٧

٣١٩٩٧.
توزيعالخيى، محمل. هملي الماهمة؛ الشركات أسهم حول .مفاهمة  ٢٨٨

.٠١٤١٣ط١، الجرس، 
٠٠١٤١٣القلم، دار الممري، يونس والقمار؛ اليسر . ٢٨٩

الخلرفين.الرحمن، عبد حافنل- رمضان الرياضية؛ والمسابقات اليسر  ٠٢٩٠
المكية.الكتبة الحسيني، أحمد الصرفية؛ الوداغ .  ٢٩١

والتحارةالقانون كم—، I ائعا م0 
ط٢،الحل.يثا، المصري الكتب، بلول، محمد مختار نيات؛ والالأسهم -  ٢٩٢

٣١٩٩٢.
،١ ٍل ءويا..ات، منشورات سلامة، موريس المالم؛ في المالية .الأسواق  ٢٩٣

٠٣١٩٨٣
الكتب.دار جميعي، مقبل والبورمحات؛ .الأسواق  ٢٩٤

٤٢١



(.١٠١٨٦٧^، الهضة دار عباس، ض محمد اكجارية: الأوراق -  ٢٩٥
المعارفمناة هندي، إ؛رامم ض المال: رأس رأسواق المالة الأوراق -  ٢٩٦

الإ.سكندرة.

جابر،صالح محمل. المالية: الأوراق وتحلل نل-اتا واللأسهم يا الأسثمار -  ٢٩٧
.٢١٩٨٢ط١، كشر، الرشيد دار 

.٢١٩٣٣العلوم، مفُة المعال، عبد زكي افياسي: -الأنماد  ٢٩٨
حض.الغفار عبد الورصايت،: -  ٢٩٩

التحفينل،معهد العلاء، أبو محمد إبراهيم والقطن: المالية الأوراق ؛ورصامحن، - ٣ ٠  '
.٢١٩٦•ْلا، 

ٍزم.الرسالة، مطبعة غالي، وهبة سامي : القعد' وتجارة البورصايت. -  ١٣٠
٠٠ بدون. كاظم، مراد ازلية: الأّشمارات، نجاح في أشل البورصة .  ٣٠٢
r-r  - ٢١٩٦٢ط\، المرية، الهضة .اكتبة شلي. علي المالية: الأوراق بورصة.

البحويث،إدارة اهمة: المالتركايت، خدمة قى وأهميتها المالية الأوراق بورصة —  ٤٣٠
الرياض.فى الجارية الغرفة نى 

صيوص، حن ^۶؛، الممرفي؛ والنشاط التجارية الأوراق في دروس - ٣٠٥
القاهرة.ممر، عين مكتبة الوري، 

دارمومة النورتما• حين ٠ الممرفى والتاط فئة المم. السدامحت، فى دروس —  ٣٠٦
العاون؛

ّالحليمية للوصائل العلميه الموصسة بابللي، محمد الجاؤية: الشركاُت، - ٣ • ٧ 
العري.الدكر دار حن'يونى، على الجارية: الشركامت، -  ٣٠٨
٠٢١٩٨٣العرى، الفكر دار رضوان، زيغ. أبو الماهمة: شركايتح — ٣٠٩

٠للتنمية الإّلامي التنلث، آليه، موريس وق: اللافتماد القدية الشروط _ ٣ ١ ٠
ء. يل.ون. أفتوح، م. البورصة: الروة إلى لملريق ١٠٣١١

مزّةطه، كمال مصطفى والإفلاس: اكجايية الأوراق - الجاري القانون -  ٣١٢
.٢١٨٩٢الإذكندرية، الجامعية القافة 

التقافةمزمة طه، كمال مصطفى الأموال: شركان، التجاري القانون -  ٣١٣
٠٢١٩٨٢الجامعية، 

العربية.والا.راسارتإ البحويث، معهد حوا، حن الأردن: في الشركايت، -قانون ٣١٤
،ط١ . . بدون.الجعيثن، اض عبد الأسهم: ني أمواللثح تستثمر كيف، -  ٥٣١

١٤١٢.<

٤٢٢



٠٣١٩٨١النهضة، يار ١لقليويى، سميحة ت التجاري المانون مبادئ —  ١١٠ ٦
الملك؛جامعة الأتمماد كلية ٍللأب عالي ألفاها شفيق، محن محاضرات _  ٣١٧

الريز•همد 
٦٠٣١٩١^العربية، النهضة دار هاشم، إمحماعيل ت والتوك النقود ش مجدكرامحتح ء  ٣١٨

مكتبةبراي، حليل محمد ١لغزالي، الحميد عبد ت والينوك النقول في مقدمة  ٠٣١٩
الحديثة.القاهرة 

٠٣١^١٩ ٤ العرية، دارالنهضة شافعي،زكي • والبرك التقوي في مقدمة -  ٠٣٢
الجماهير.دار الدبامحي، ممهلفى الأمناذ سريي، ت الافتمادى القاموس موجز - ٣٢١
٠٢١٩٨٨المحي،، دار مديرة الشمري، النوري اظم والمصارفط: القوي .  ٣٢٢
،ط١ المهل، مكبة العكيالي، عزيز • الكريك، التجارة قانون نرح في الوجيز - ٣٢٣

ه.١٣٩٨

■ال*ر؛ي، الفكر دار يونس، حن علي النجاؤية الشركا'ت، في الوصيْل - ٣ ٢ ٤ 

والمجلاتالموسوعات امننا ث0 
المعرفة.دار وحدى، فريدى ت العشرين القرن العارف، داترة ء  ٢٢٥
عشر.المابع المجلد ٢ ٠ ١ عدد العربية: المار؛، مجلة .  ٢٢٦
النشرمركز أعداد، عدة الإسلامي: لافتمادى ١ العزيز عيد اّلثح جامعة مجلة -  ٢٢٧

الحلس؛الجامعة.
الإسلاميالعهد عن نمير أعداد، عدة إسلامية: قتمادية ١ دراسايت، مجلة س  ٢٢٨

للتنمية.الإسلامي للنلث، التابع والتدييب للحوث 
الحاشرة.الدورة الإسلامي، الوتمرايت، منفلمة الإسلامي: الفقه مجمع يجلة ٠  ٢٢٩
.٢١٩٧١ط١، الحربة، الهضة دار الراوي، راشد الاقتمادة: .الموسوعة  ٢٣٠
العرية.الهضة دار العربية: _اووموءة  ٢٣١
.٢١٩٨٢ط١، الإسلامية: للثنوك والعملة العالمية _اووسوءة  ٢٣٢
الكوبية.الأوقاف وزارة الفقهية: اكرصوعق ٠  ٢٣٣

تاللعان كنت I اصعا نه 

والحكم.اللوم الأزهري، منمور أبو اللغة: تهيئي، .  ٢٣٤
م٧١٤٠•ط٢، الرسالة، مزسة آبائي، الفيروز المعيهل: القاموس -  ٢٣٥
الفكر.دار منفلور، ابن المرب،: -لمان  ٢٣٦
٠٢١٩٨٣الهلال، دار الرازي، بكر أبر المحاح: مختار -  ٢٣٧

٤٢٣
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\ه. ٤١٧العصرية، المكتة الفيومي، أحمد المنير؛ -المصباح 
الإسلامية.المكتبة العربية، اللغة مجمع الوسيْل؛ لمعجم ا- 

؟؟آاه.الفكر، دار فارس، ابن الحين أبو اللنة! مقاييس -محجم 

التراحمكتب • عاشرآ 
٠٢١٩٨٩ْلخ، للملأين، العلم دار -الأيلأم: 

،;.٨١٤• العالمية، الكتب، دار كبر، ابن -اللايةوالهاية: 
العربي.الكتاب دار اوغل.ادي، الخهلببح بغداد؛ ارخ ت- 

العلمية.الكتب دار النّهثي، الحقانل؛ -تذكرة 
١يرٍلبة من مؤ حجر، ابن التهييج،؛ هن؟ي_ؤ ت- 

،;.١٤١٩حزم، ابن دار الخاوي، -الجوامحروالورر؛ 
٠للءل؛اءة القرى أم حجر، ابن الكامنة؛ -الدرر 

المعرفة.دار رحبا، ابن الفرج أبو الحنابلة؛ طبقاهمت، يل ذ- 
الرسالة.مؤسسة الذهبي، النبلاء؛ أعلام ير حم- 
الفكر.دار الحنبلي، عماد ابن الدهك،؛ ذرايتذ حم- 

الإسلامي.افتاب دار الخاوي، اللامع؛ -الضوء 
٤٠٥صادر، دار سعد، ابن سعل.؛ ابن بقايتؤ ط- 
تيمية.ابن مكتبة ثكي، الالدين تاج • لناقمة ١ طقا"تج -

الحربي،الكتاب دار شش، ابن الحنابلة؛ طبقاُت، -مختصر 
العربي.الفكر دار الدمى، الاعتدال؛ -بزان 

صائر.دار حلكان، ابن الأعيان؛ فيامت، و- 

٤٢٤



الصضحةالموصؤع 

٥لقيعان ا٠ 

٠١ اختياره وأّباب الموصؤع همية أ~ 
٠١ البحث علة ح— 

١٥البحث نهج م~ 
١٧البحث صعوبات ~

٢١تمهيد 

٢٣..... سها والفرق وازلة والتجارة القدة الأوراق تحريف الأول: المحث 
٢٣الممدة الأوراق 

٢٦اللغت في الممد عفهوم 
٢٦الاصطلاح في الممد تحريف 

٢٨التجارة الأوراق 
٢٩. ........نيات والالأسهم وبين بيتها والفرق ١لتجارة الأوراق حصاممس 

٢٩المجارة الأوراق أنواع 
٣٠أ_الكميال؛ن 

٣٠ب_الدالإذتي 
٣١ج-الشك 

٣٢^ ٧١الأوراق 
٣٣الخلاصة 

الأسهموعلاقة ء البورصة ِ المالية الأوراق وق بالتعريف الثاني؛ المبحث 
٣٤مه1 والسندان 

٣٤.... .......٠... .......... ..... ............ )البورصة( المال سوق تعريف 
٣٥....... ............)البورصة( المال وأسواق المعروفة السوق بين المروق 

٣٦■ ..٠٠........................................ ........... البورصات أنواع 

٤٢٥



الصفحأالموصؤع 

٣٨والند.ات الأسهم ظهور تايخ ت الثالث المحث 

\ص\لي\بم 
و\\سذح\ت_نأنأسحم حضعة 

٤٣حقبمالأّهم الأول: الخمل 
٤٥الأسهم تعريف ت الأول المبحث 

٤٥لغة الأسهم تعريف الأول؛ المهللب 
٤٧اصطلاحا' الأ-هم تعريف الثاني: انمللب 

٤٩الأ-هم أنواع : ١^>،المحث 
٤٩. ...الشريك ياوذ<دها التي الحصة حيث س الأسهم أنواع الأول؛ المْللب 

٥٠نقدية أسهم — ١
٥١عينية أسهم — ٢
٥١• I.....•،..................... ..................الأمسسى — ٣

٥٢. ................. .......الشكل حيث ْن الأسهم أنواع ت الثاني المهللب 
٥٢اسمية أسهم — ١
٥٣لحاملها أسهم - ٢

٥٤م-أسهمللأم 
٥٤. .......الأسهم أصحاب حقرق حيث من الأسهم أنواع ت الثالث انمللب 

٥٥عادية أسهم — ١
٥٥امتياز أسهم — ٢

٥٦الامتيار أسهم أصدار بيم.ب 
٥٦الممتازة الأسهم أنواع 
م\هأولوية امتياز أسهم 

٥٨التعدد الص،وت ذات الأسهم — ٣ 
٥٨.... ..........وعدمه الاستهلاك حيث من الأسهم أنواع الراح* الطلب 

٥٩الأسهم استهلاك 
٥٩.......... ................. ..... ............اّل رأس أسهم - ١
٦٠..... ........... ..... ٠٠٠٠.التمح أسهم — ٢

٤٢٦



اكضحةالموضع 

٦١.... ...................القيمة حث من الأسهم أنواع الخامس؛ المعللب 
٦٢.... ..................اكداول حث من الأسهم أنواع ادس: ايالمطيب 

٦٣الأسهم وحقوق حمانص الثالث! المبحث 
٦٣الأسهم حمانص الأول: الطلب 

٦٣ ٠١٠١٠٠٠٠٠.١٠...١٠٠٠.......ا..ا.........٠٠.....هم القيمة سماوي — ١
٦٤الشركاء مسؤولية اوي ن- ٢
٦٤لكجزئة الهم قابملية عدم - ٣
٦٤لخداول المهم قابلية - ٤

٦٥لأمهم ا تداول معنى 
٦٥التداول توفير 
^١٦الأسهم تداول ٍلرق 
٦٧لأسهم ا تداول حرية تيود 

٦٩ء..........ّ....... الأسهم لتداول المقيدة الأتفانية ة الرتبالشروط 
٧٠التأسيس حمص -حمانص 

٧١الأسهم حقوق الثاني: الطلب 
٧٥. .........I...**............١٠■.٠١.........ب.التأسيس حممي حقوق 

٧٧المدان حم؛ئن م: المصل 
٧٩المدان تعريف الأول: المبحث 

٧٩لغة المدان تعريف الأول: المطلب 
٨٠.... ................... م.....اصطلاحا السندات تعريف ت الثاني المطالب 

٨٢النيات أنواع الثاني' البحث 
٨٢.... ..................الإصدار حيث من النيات أنواع الأول• المطالب 
٨٢الإس اسلمات سندات ١- 

٢٨٣.سداتالحكوب 
٨٣الشركات م_ضدات 

٨٣العادي المني . أ
٨٤......................... إصدار يعلأوة الوفاء المستحق ند ال— ب
٨٤النصيب سندات - ج
٨٤الضّمان سنالات — د

٤٢٧



اكشحنالموضع 

٨٥أسهم إر لكحول القابلت المدان ِ ه 
٨٥............... .........الأسهم سراء ني الحق ذات المدان - و
٨٦.... ....ااا..ب...ا.ا.ب.......با.اب.........الاستثمار سهادات — ز

٨٧..... .......ا.ء...ّّّ.لأبالثكل حث س المدان أنواع الثاني: المطف 
7.٨٧. -اودلحاْاه

٨٧الأسس -المد 
٠٨٧ ٠ ...٠ ١ .. ١ ... ٠ ؤ ١ ٠ .... . الضمان حيث من المدان أنولع ت الثالث، المْلالسإ 

٨٨................اا..با...؛......ب.....اا.اا.....ا مضمونة سندات . ١

٨٨.... ١٠١....ا...ا...ا؛.....بب........١١......مضمونة عير مندات — ٢
٠٨٨. للإطفاء أو للاسدعاء القابلة بث، س المدان أنولع الرابع: الطلم، 

٨٨للأسدعاء قائلة سيان - ١

٨٨للاسدعاء قابلة غير سيان - ٢
٨٩.... ...........ء...الاسترداد حيث من النيات أنواع الخامس• المهللب 

٨٩.....>>■ ........٠٠٠٠..معينة مدة يامفبماء استهلاكها يتم لا سندات . ١
٨٩الأسمرانة صفة لها سندات - ٢
٨٩... المطاقة بإرادته نيمتها استرداد في الحق مجالها لحا تخول سندات - ٣

٨٩...................... الأجل حيث من السندات أنواع ت السادس المعللب 
٨٩الأجل قصيرة سدات — ١
٩٠الأجل متوسطة سندات - ٢

٩٠الأجل طوطة سندات ٣- 
٩٠............... ٠٠......الجديدة المبتكرة السندات أتولع الس-اعت المطلب 

٩٠... ..................... .. ٠٠...متعيرة رسروءل ثابتة بفائدة سندات - ١
٩٠الخصوم ّنال.ات — ٢
٩١المسترحعة النيات — ٣
٩١عائمة بقانية النيات — ٤

٩١حق بشهادة سندات — ٥
٩٢النيات وحقوق حصاتعس الثالث؛ المبحث 

٩٢............................... ٠٠,...النيات حصاتص الأول؛ المطلب 
٩٣............................... نيات الأصحاب حقوق الثاني؛ المهللب 

٤٢٨



الصمحتالموضوع 

٩٧والمدان الأ-هم بين «قارنأن الثالث: الفصل 
٩٩... .....................والمدان الأسهم بتن اشه أوجه الأول: المحث 
١• ١ ....... .ا...ء..ّ..لأ.ّا..ّ....ّ.ّّوالمدان الأسهم أحكام الثاني: المحث 

\لأقادوبم\\ب\د-، 

و\\عسح\ت_،احأسحم آحكام 
الأسهمأحكام الأول: الفصل 

١٠٧التأسيس أمهم أحكام الأول: المحث 

١٠٩•••.••••••••.•• الأصل حنث س الأسهم ش الاشتراك حكم في التمني -
١ ٠٩الماصة شركة تعريف —
١١٠الماصة شركة ني الأكتاب عريف ت- 
١١ ٠ الخساصة شركات حكم —

١٣٧................ ..الماحة الأعمال ذات الثركات أسهم الأول: المطلب 
١٣٨ؤؤ.....بّر..ّا... الخم.ة الأعمال ذات الشركات أمهم الثاني: الطلب 
إلاالأصل في المشرومة الأعمال ذات الشركات أمهم الثالث: المطالب، 

١٤٠أحيانا بالحرام تتعامل أنها 
١٦٣........ إملأمة إلى تحويلها بغرض كاملا شركات شراء الراح: الطالب، 

١٦٧...... ٠٠..................أنواعها حيث من الأسهم أحكام الثاني: المحث، 
١٦٧. .................الحصة حيث من الأسهم أنواع أحكام الأول: المطالب 

١٦٨القدية الأسهم _حمحإ 
١٦٨المنية الأسهم حكم -
١٧٢التأسيس حصص حكم _

١٧٦.................. الشكل حيث، من الأسهم أنواع أحكام الثاني: الطلب، 
١٧٦الاسمية الأسهم حكم ١. 

١٧٦لحاملها الأسهم ٢-حكم 
١٧٧لأم الأسهم ٣-حكم 

١٧٨..ؤ....ا...ّ.... الحقوق حيث، من الأسهم أنواع أحكام الثالث،: المعللبح 
١٧٨المائية الأسهم حكم ١. 

٤٢٩



اكشحنالموضؤع 

١٧٨الممتازة الأسهم حكم - ٢ 
١٧٨الأولوية الأتان أسهم حكم - أ

١٨١.... .............التعدية الأصوات ذات الامتياز أمهم حكم — ت
إلىالاسمية غيمتها إرجاع حث من الأسهم أنواع أحكام الرابع• المعللب 

١٨١حاملها 

١٨٢المال رأس أسهم حكم -

تبجتاهم::::::::::::تت
١٨٨المهم تكييف قي تمهيد 

١٩٢.. .......................الفورية الماجلة المملات حكم الأول: انمللب 
١٩٦الأجلة الخماليات حكم الثاني; المعلق 

١٩٧... .............................الأجل المحدودة المليان حكم . ١
٢ ٠٧... ........................الخ؛ارية أو المشروًلة المليان حكم - ٢

٢١٥....... .............الامتيازات أو الخيارات يؤع حكم الثالث: الطلب 
٢٢١الأجلة المقود في الدفع >ذة الرابع: الطالب 

١٢٢ .... .......٠٠٠٠..............الآجلة مرِشالمد  ١٥١الدنع حنم إ ١
٢٢١بالهاض الثراء حكم - ٢
٢٢٣المكشوف عر المر حكم - ٣

٢٢٦الهم إنراض حكم الخامس: الخللب 
٢٣٠المهم رعن حكم المادس: اسب 
٢٣٢........... .................الأسهمفي الإصدار صمان اسمب 

٢٣٣الإصدار صمان صررة -
٢٣٤الأسهم في الإصدار ضمان حكم -

٢٣٦......... ٠٠..............الهم قيمة سداد يعل تقحكم الثامن: اسب 
٢٣٦.........................ب..*■■■.....الهم قيمة ّداد ميعل صور -

٢٣٧الأسهم ني المم حكم التاسع: اسب 
٢٤٦الأسهم ني الحوالة حكم اسب 
٢٤٩ ٠٠٠١...٠١١...إصدار رسوم •ع أسهم إصدار حكم عثر: الحادي الخللب 
_Sالط J ٢٥٠......... ؛...,ا,,.ب,؛..اّ.بالأسهم المقاربة حكم عثر: الثاني

٤٣٠



اكمحتالموصؤع 

٢٥٧............... الأسهم ثراء الشركاء ضمان ■>تم محشر: الثالث انمللب 
٢٥٨الهم ونف حكم ت عشر الرابع المطلب 
٢٦٣يالهم الوصية حكم عثرت الخامس المطلب 

٢٦٥الأسهم زكاة أحكام ت الراح المبحث 
٢٦٥الأسهم زكاة كيفية الأول: الطالب 
ونيةوالالاسمية نيمتها إلى بالمظر الأسهم زكاة حكم الثاني: الطلب 
٢٧٧والحقيقية 

٢٨٢................ .....الزكاة إراج عليها الواجب الجهة الثالث: المطلب 
٢٨٦.. ٠٠.......؛.... ٠٠.......الأسهم زكاة في متفرقة أحكام الراح: المعللب 

٢٨٩المدان أحكام ني الثاني: القمل 
٢٩١يائيان التعامل حكم الأول: البحث 

٢٩١....ّاّ..؟ّاؤ...؟ّاّ؟ّا. ّتاميأ نيات بالالتعامل حكم الأول: الطلب 
٣١٦نيات الوثراء يح حكم الثاني: الهللب 
٣١٨الستا.ات رهن حكم الثالث: الطلب 

 ٣s٣١٩نيات ؛الالقاريةحكم الراح: الخطل
٣٢١نيات الني الحوالة حكم الخامس: المعللب 

٣٢٣......... ء..لدات يا الحرم للتعامل القترحة البدائل في الثاني: البحث 
٣٢٣وفواندها الشرعية البدائل أهمية في تمهيد 

■xjjSالممارية عقد على نعتمد التي المالية الأوراق الأول؛ المهللب 
٣٢٥الحرمة المدان عن بديل نرعي 

شرعيكعقد الإحارة عقد على تعتمد التي الالة الأوراق الثاني- الطلب 
٣٣٠الحرمة المدان عن بديل 

٣٣٥للبدائل وتعقيب حاتمة الثالث: الطلب 
٣٣٦مقترحة بدال .
٣٤٥المدان زكاة فى المالث: البحث 

٣٤٥. .ؤ..ّ.اؤا.يما......٠٠٠....الدين زكاة فى الفقهاء حلاف الأول: الطالب 
الشرعيةالطريقة يغير ب الكتالمال زكاة حكم في الثاني: المهللب 

٣٥٠الحرم( )المال 
٣٥٧المدان زكاة الثالث: الطلب 

٤٣١
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