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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

مكوناتها تداول األسهم من حيث  مناقشة ضوابطيف مناسبات متعددة  فقد سبق

 القضاياوهو من . حول املوضوععديدة ، وصدرت أحباث وكتابات وتضمنها للنقود والديون

القواعد الشرعية على حنو ليس  بشأنهال وتتزاحم الشائكة اليت تلتبس فيها املسائ

: القضيةهذه  أنإىل أشارت  أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي حنيوصدقت  ،باليسري

"من معضالت املسائل"
(1)

 .  

حكم تداول األسهم "حول  إعداد حبث املوقر جممع الفقه اإلسالميأمانة  وملا طلبت

والصكوك وضوابطه الشرعية، مع بيان وقت حتقق ضابط التبعية وشروطه، ووقت حتقق 

هذه الغابة  القتحام مرة أخرىالعودة مل يكن هناك مفر من  ،"ضابط الغلبة وشروطه

 لكن .واملضي يف الطرق املتشابكة اليت طاملا سببت احلرية والقلق يف املاضي الشائكة

، يف ظين للوصول إىل اهلدف املنشودالعقبات  أهم باجتيازهذه املرة مّن اهلل تعاىل بفضله 

 أجزاء كل استقرت حنيوزاد األمر عجبًا . على أقل تقدير، على حنو مل يكن متوقعًا

 ومع. الدهشة يثري بشكل األخرى، تلو الواحدة الصحيح، مكانها يف تقريبًا األحجية

 من فيها امب تتميز جديدة قمة أمام جيد نفسهاملرء  لكن اإلسالمي الفقه بعظمة اإلميان

ميتنع على العقول البشرية، مهما بلغت هذا التناسق الفريد مما . واإلبداع والتناسق الروعة

أن تصل إليه لوال صدور أئمة الفقه اإلسالمي عن شريعة  ،احلدة والذكاءو العلم من

 .فهامساوية كاملة، ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خل

وإن تعددت جوانبه وتنوعت مداخله واختلفت  شامخفالفقه اإلسالمي يف احلقيقة بناء 

ال يستطيع أن يبصره من وقف عند الفروع اجلزئية  السامقلكن هذا البناء . مظاهره

ال بد أن تنتهي  سلسلة مباريات، وَنَظر إىل اخلالف الفقهي كما لو كان الفرديةواملسائل 

اإلمام أمحد بن إدريس  أملح إليههذا التباين بني املنهجني . الفوز بالنقاطغلو  أو خبروج امل

 :"الفروق"م مقدمة كتابه القّي يف القرايف رمحه اهلل حني قال

ت عليه الفروع َضج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية تناَقومن جعل خيّر"

إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى،  ، واحتاج ه واضطربتواختلفت، وتزلزلت فيها خواطُر

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ . ه من طلب مناهاالعمر ومل تقض نفُس وانتهى

أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب، 

"شديد فبني املقامني شأٌو بعيد وتفاوٌت. ... أجا  الشاسع البعيد وتقار و
(2)

 . 

                                                           
 .11، ص"تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق املشتملة على نقود وديون"أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي  ( 1
 .3ص 1الفروق، ج ( 2
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املعاصرة، فهي كثرية ومتنوعة  يف قضايا املعامالت املالية هذا املعنىوأصدق ما يكون 

ال بد له من أصول وقواعد كلية فها فمن أراد أن يضبط أحكاَم. وال تنتهي تطبيقاتها

وهذا ال يتم إال بإعمال القواعد . اجلزئيات ألحكام هذهحكمة التشريع ومناسبته  جتسد

ومن هنا تظهر قيمة علم الفروق الذي اعتنى . واألصول الشرعية على وجهها وتنزيلها منزلتها

ويزول ما قد يظهر  به العلماء على مر العصور، إذ به تتبني منازل القواعد ومواقع األصول

. سب، كما قال القرايف رمحه اهلل، وبذلك تأتلف أحكام الشريعة وتتنابينها من تعارض

بعض قواعد الشريعة دون بأخذ هو بعضها ببعض، وال  األئمةفليس الفقه ضر  أقوال 

َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه  : بل الفقه، عني الفقه، هو منهج الراسخني يف العلم الذين. البعض اآلخر

 (1 ) ُأْوُلوْا األْلَباِبُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ 
. 

  :فصول البحث يف وحصرتاستعنت اهلل تعاىل  وقد

التبعية  ، تتضمن قواعدمقدمة حول القواعد احلاكمة لتبادل النقود والديون (1)

 الغلبةو

 .أسهم الشركاتتطبيق القواعد على  (2)

 .تطبيق القواعد على وحدات الصناديق (3)

 .تطبيق القواعد على الصكوك (4)

 .خامتة (5)

مل جتنبت إعادة ما طرحته األحباث السابقة، والبحث على صلب املسائل و ركزُتوقد 

أسأل اهلل تعاىل العون والتوفيق  .بهانيت النقول لوفرة املصادر اليت ُعوالتعاريف أتوسع يف 

والسداد لي ولكل مسلم، فهو سبحانه نعم املوىل ونعم النصري
 (2)

 . 

  

                                                           
 . 7: آل عمران  (1
 .خالد املزيين على املالحظات اليت تفضل بها على نسخة سابقة من البحث. أشكر أخي د (2
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(1) 

 قواعد تداول النقد

، خيضع ويف عدمهاجود سلعة أخرى نقد بنقد، يف وجود األجل أو عدمه، ويف و مبادلة

 :، على قائلها أفضل الصالة وأمت التسليمأحاديث نبويةقواعد هي نصوص ال جملموعة من

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري : "حديث األصناف الستة (1)

اآلخذ  ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،بيد مبثل يدًا والتمر بالتمر وامللح بامللح مثاًل

وهو حديث متواتررواه مسلم، ، "واملعطى فيه سواء
(1)

 . 

اشرتيت يوم خيرب قالدة باثين عشر : قال حديث القالدة، وفيه أن فضالة بن عبيد  (2)

، فذكرت دت فيها أكثر من اثين عشر دينارًاففصلتها فوج ،فيها ذهب وخرز دينارًا

 .رواه مسلم ،"ال تباع حتى تفصل": فقال ذلك للنيب 

 .حديث النهي عن سلف وبيع، رواه اخلمسة (3)

وله مال فماله للبائع إال أن يشرتط  من باع عبدًا: "  حديث العبد له مال، قال (4)

 .، متفق عليه"بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يشرتط املبتاع املبتاع، ومن باع خناًل

النقد  مبادلةحكم فيبني أما الثاني  .النقد بالنقد مبادلة شروطاحلديث األول يبني 

يبني أن مبادلة نقد  واحلديث. أو عني خالف النقد يف وجود سلعةكالهما حاضرًا بالنقد 

بنقد وسلعة يقتضي متييز النقد املضموم أو املصاحب للسلعة عن السلعة حبيث يتم استيفاء 

وهذا هو أصل . ايف النقد، ثم تباع السلعة بقيمته" مثاًل مبثل سواء بسواءيدًا بيدًا "شرط 

 .، كما سيأتيُمّد َعجوةقاعدة 

فيما لو تأجل النقد من إحدى اجلهتني مبا  ُمّد َعجوةصورة  يتناولاحلديث الثالث 

 .جيعلها تدخل يف سلف وبيع

بينهما وفق أو التمييز  الفصل مع عدماململوك له مال  فيتناول بيع الرابعاحلديث أما 

 .، على خالف بني العلماء يف ذلكحديث القالدة

هناك و منفعة، فسلعة أثم إذا اجتمع نقد مع حديث األصناف الستة هو األصل، و

التمييز بناء على حديث القالدة، وهناك حاالت ال يشرتط فيها التمييز، حاالت يشرتط فيها 

 هذين النوعني من احلاالت من مواطن اإلشكال والتفريق بني. العبد ذي املالوفق حديث 

واألصل هو اجلمع بني األدلة وتنزيل كٍل منها على وجهها، وال ُيلجأ . يف هذه القضية

 .للرتجيح إال عند امتناع اجلمع

 

                                                           
 .112ص 3، شرح الزرقاني ج16و  15ص 4انظر شرح معاني اآلثار ج (1
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ُمّد َعجوةقاعدة 
(1)

 

فمن باع حافظة نقود . لآلخر ليس كل اجتماع لنقد مع سلعة جيعل أحدهما تابعًا

بها نقد فيجب أن مييز مقدار النقد الذي بها، حبيث يتحقق شرط التقابض جلدية 

والتساوي بني النقد يف احلافظة والنقد يف الثمن، ويتحدد مثن احملفظة خالية من النقد بناء 

وكذلك لو وضع نقدًا وبضاعة يف كيس أو سلة مل يكن ذلك موجبًا لالستثناء . على ذلك

ثبوت  عندبل ال يوجد االستثناء إال . صناف الستةث األمن أحكام الصرف الثابتة حبدي

وما مل تثبت عالقة التبعية فاألصل هو . التبعية بني األشياء اجملتمعة كما سيتضح الحقًا

 .ُمّد َعجوةالعمل حبديث القالدة وقاعدة 

وحديث القالدة ال يشرتط الفصل لذات الفصل، واهلل أعلم، وإمنا املقصود هو التمييز 

". وبينه بينه مييز حتى ال: "لنقد وبني السلعة، ولذلك ورد يف رواية أبي داود للحديثبني ا

وإمنا ذكر الفصل ألن الذهب يباع بالوزن، وال ميكن أن يعرف الوزن حتى يفصل الذهب 

قد ورقية، فيكفي متييز النالنقود الأما إذا كان يباع بالعدد، أو يف حالة . من بقية القالدة

 .فصل يأو مل مقداره بدقة، سواء فصلومعرفة 

، اليت تقتضي أن مبادلة نقد بنقد ُمّد َعجوة وحديث القالدة هو األساس لقاعدة 

وسلعة يوجب أن يكون النقد املفرد أكرب من النقد املضموم للسلعة، حبيث يكون النقد 

شخص مثاًل كما لو اشرتى  .مقابل النقد يدًا بيد سواء بسواء، ثم الزائد مقابل السلعة

( الكتا )سلعة  ريال وبني مائة فتكون مبادلة بنيكتابًا بثالثني ريااًل، ودفع الثمن مائة، 

 . ن ريااًلوسبعمعها 

 املبادلة جائزة، فتكون (سبعني)أكرب من النقد املضموم للسلعة ( املائة)فالنقد املفرد 

السبعني يدًا بيد، والثالثني ة تتضمن سبعني، فتكون السبعني مقابل ، ألن املائعلى األرجح

مقابل الكتا 
(2)

 . 

 

خبالف ما لو كان النقد املفرد مساويًا أو أقل من النقد املضموم للسلعة، فهذه ممنوعة 

باتفاق الفقهاء، ومن املمتنع أن تكون مقبولة عند العقالء إال إذا كان النقد الزائد إما 

جوائز السحب، فيكون من ، أو احتماليًا كما يف كما سيأتي مؤجاًل فيدخله الربا

 .امليسر

                                                           
 ".ربا" 22ج ، َو"ختارج" 11وما بعدها، املوسوعة الفقهية، ج 62ص 1، املغين ج167-161ص 2انظر بداية اجملتهد ج ( 1
إذا ُوجدت سلعة يف اجلهتني، يتم خصم قيمة إحدى السلعتني من النقد املقابل، ثم الكالم يف الباقي كالكالم يف   ( 2

 . وجود سلعة واحدة

 ريال 71+ كتاب == ريال  111

 مبادلة نقد مقابل سلعة ونقد
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ومن هذا البا  ما ذكره الفقهاء من جواز بيع السيف املضبب بفضة أو الدار املموهة 

فحقيقة األمر أن هذه اإلضافات تؤثر يف (. دنانري)ذهب أو ( دراهم)مقابل فضة بالذهب، 

ذلك العالمة  وتكون معتربة يف تقييم املبيع، كما نبه على( السيف أو الدار)مثن السلعة 

املازري رمحه اهلل
(1)

وهلذا ينبغي مراعاة قاعدة مّد عجوة يف مثل هذه الصور، إال إذا دخل ،  

 .التأجيل فتطبق قاعدة األغلبية

 قاعدة األغلبية

من إحدى فإذا دخل التأجيل . تتناول مبادلة النقد من اجلهتني حاضرًا ُمّد َعجوةقاعدة 

كانت من با  سلف وبيعاجلهتني 
(2)

املؤجل مقابل ما يساويه من النقد  وذلك أن النقد . 

قي من النقد مقابل السلعة بيعًايكون سلفًا، بينما يكون البا احلاضر 
(3)

 .  

هو األول والقاعدة يف هذا البا ، كما قال شيخ اإلسالم، أنه إذا كان املقصود 

هو أساسًا أما إذا كان املقصود . حرم قطعًا والبيع منفعة مشروطة فوق السلف، ،السلف

)"ارقرض األّك"لتسهيل حصول البيع، كما يف مسألة ( بدون زيادة)وجاء السلف  ،البيع
4
) 

)فاألقر  هو اجلواز، من بيع سابق ليويف دينه (جمانًا) وإقراض املدين
5
ألن السلف هنا  ،( 

مشروع، فيكون السلف فاملقصود األول هو البيع وهو . لبيعمتام اوسيلة إلجاء ضمنًا و

التمويل اإلسالمي هي أن يكون  وفلسفة. وال حرج يف ذلك ،اجملاني وسيلة لتحقيق املشروع

واملمنوع . التمويل تابعًا وخادمًا للتبادل، فإذا وجد القرض احلسن تابعًا للبيع فال حمذور فيه

املسترتة الفائدة مبثابة حينئذ البيع  فيصبحهو السلف، األول شرعًا هو أن يكون املقصود 

 .على القرض

التمييز بني احلالتني بالنظر إىل قيمة القرض، أي إىل رأمساله، حتديد معيار وميكن 

القرض كان دلياًل على أن  رأمسالمن  أقل املبيعفإن كان مثن : املبيعمقارنة بثمن 

الكتا  ريال يف مثال  111مثال ذلك لو تأجل مبلغ . األكثراملقصود هو القرض ألنه هو 

 .حاضرة وكتا  71السابق، فتصبح مبادلة ملائة مؤجلة مقابل 

 

                                                           
 12وقارن الشرح الكبري مع اإلنصاف، ج. 44-43للندوي، ص" قواعد التبعية"، عن 433-432ص 1شرح التلقني ج ( 1

 .47وص 44ص
 .213لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القواعد النورانية، ص أشار ( 2
إذا تأجل النقد من اجلهتني، أجرينا مقاصة بني القدر املشرتك من النقد املؤجل من اجلهتني، ثم الكالم يف الباقي  ( 3

 .كالكالم يف التأجيل من إحدى اجلهتني
 .باملزارعة اجتمع السلف والبيعاألكار هو املزارع، فإذا طلب املزارع قرضًا ليقوم  ( 4
 .352-351ص 12، الشرح الكبري مع اإلنصاف ج441ص 1جاملغين  ( 5

  71+  حاضر كتاب==  ريال مؤجلة 111
 
 ريال نقدا

 ريال مؤجلة 71+ كتاب حاضر == ريال حاضرة  111

 سلف وبيع والسلف أكبر من الثمن
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 31ريااًل، أكرب من مثن الكتا ، وهو  71ففي هذه احلالة يصبح رأمسال القرض، وهو 

لو كانت املائة حاضرة  وكذلك .فيكون املقصود هو السلف فيمنع سدًا للذريعة ، (1)ريااًل

رأمسال القرض أكرب من مثن ، فإن 31وباع بـ  71قد اقرتض  البائع والسبعني مؤجلة، فيكون

هو األكثر كان فإذا كان القرض هو . بيع فيكون املقصود هو القرض ألنه األكثرامل

)"األقل يتبع األكثر: "، وفقًا لقاعدةاألول بالضرورةاملقصود 
 .فيدخل يف النهي، (2

كان أما إذا . يف غيا  السلف وما سبق هو بافرتاض أن مثن السلعة هو الثمن املعتاد هلا

الثمن يتأثر بوجود السلف، فيزيد إن كان املشرتي هو املقرتض، أو ينقص إن كان البائع 

هو املقرتض، فهذا دليل على الزيادة مقابل السلف فيدخل يف احملظور، بغض النظر عن 

 .حجم القرض مقارنة بثمن املبيع

ُمّد ، فإن ةُمّد َعجومن قاعدة  أضيق قاعدة املنع من سلف وبيع أنا سبق مم ويتبني

، كما يف مثال الكتا  مثن السلعةتسمح بكون النقد املضموم للسلعة أكرب من  َعجوة

 لكن ملا كان النقد من اجلهتني حاضرًا فإن املبادلة تنتهي إىل بيع وصرف .السابق

خبالف ما إذا . سواء كان املقصود األول هو البيع أو الصرف فال يدخله الربا ،بشروطه

 هو السلف ألن هذا جيعل األول ففي هذه احلالة ال جيوز أن يكون املقصوددخل التأجيل 

 ، وهو حمرم حتريم مقاصد، خبالف ربا الفضل فهوسلف جر نفعًاباملبادلة حمل تهمة 

  .، كما سيأتير يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصدفتحمرم حتريم وسائل، ويغ

 اجتماع البيع مع الصرف املؤجل

أما إذا اجتمع . ما سبق يتناول اجتماع البيع مع السلف، وهو مبادلة النقد مبثله مؤجاًل

كما لو اشرتى سيفًا وذلك نقد آخر مؤجل، مقابل البيع مع الصرف املؤجل، أي مبادلة نقد 

 .فهل جتوز املعاملة أو ال؟ بذهب مؤجل،  ،مضببًا بفضة

والبيع أن السلف مفردًا دون زيادة جائز الفرق بني هذه الصورة وبني اجتماع السلف 

جنسني بني  أما هنا، فالصرف املؤجل. شرعًا، واإلشكال إمنا هو يف اجتماعه مع البيع

ملا فيه من ربا الَنساء، وهو انتفاء التقابض فيما شرط فيه  ممنوع بالنص واإلمجاع خمتلفني

 .  وهذا الفرق يوجب أن يكون هناك فرقًا يف تطبيق قاعدة األغلبية يف هذه احلالة. "يدًا بيد"

. بأال يتجاوز مقدار احملذور الثلث هنااألقر  واهلل أعلم هو تقييد قاعدة األغلبية و

املالكية  واشرتط .من اليسري هوذلك أن العلماء يف مناسبات متعددة جيعلون الثلث فما دون

يف هذه  من أجاز ومن الفقهاء .بذهب أو فضة ء السيف املضبب بالفضةالثلث يف جواز شرا

  . (3)الثمن مؤجاًلأن يكون احلالة 

                                                           
 .إذا أغفلنا اعتبار األجل يف مثن الكتا ، وهو ال يؤثر على النتيجة (1
، الندويعلي " ومدى أثرها يف العقود املالية قواعد التبعية"، عن 13ص 25ج، الفتاوى 311ص 7جالبيان والتحصيل  (2

 .6-4ص
 .174ص 7البيان والتحصيل ج ، 415ص 3انظر املدونة ج. وهو قول ربيعة وسحنون خالفًا ملالك (3
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 كراء الشجرمع أن  ،(1)فيها شجر أقل من ثلث األرضكراء األرض  أجازواوكذلك 

 .، كما سيأتيبيع الثمر قبل أن خيلق لكونه يتضمن، عند مجاهري العلماء ال جيوز إفراده

ساء أحد عنصري ربا وربا الَن. حمرم ملا فيه من ربا الَنساءويالحظ أن الصرف املؤجل 

فحرم الشرع املطهر األمرين منعًا من . فضل ونساء: فربا النسيئة يتكون من أمرين. النسيئة

لكن حتريم ربا الَنساء آكد من حتريم ربا  .الوقوع يف ربا النسيئة املقصود بالتحريم

الفضل
(2)

، إذ العكس غري صحيح بينمافيه النساء،  حرمفيه التفاضل  حرمألن كل ما  ،

لكن ربا الَنساء جمردًا ليس هو . جيوز التفاضل بني الذهب والفضة مثاًل وال جيوز النساء

تضمنه لربا الَنساءالقرض احلسن مع  املقصود بالتحريم، بدليل جواز
(3)

. 

ل جاز فيه واهلل أعلم تطبيق قاعدة ما كان حمرمًا حتريم وسائوإذا كان كذلك ف

"استقالاًل يغتفر ضمنًا ما ال يغتفر"
(4)

إذ يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد،  
(5)

. 

من أجاز شراء السيف احمللى بالفضة بذهب ر ربا الَنساء إذا كان تبعًا، كما هو قول ففيغت

 .كثريًا، وهو مفسد للمعاملة أما ربا النسيئة فال جيوز مطلقًا، يسريًا كان أو. مؤجل

وكذلك بيع الثمر قبل أن خيلق، حرم ملا فيه من الغرر، والغرر يغتفر منه اليسري، فإذا 

ما جيرب الغرر أو خيفف منه جاز، وهلذا جاز كراء األرض فيها شجر أقل  انضم إىل املعاملة

 .من الثلث

ولكن بشرط أن يكون وحاصل ما سبق هو جواز انضمام الصرف املؤجل إىل البيع 

وبهذا ميكن اجلمع  .كتفى حبد النصفأقل من الثلث، خبالف اجتماع السلف والبيع فُي

أقوال العلماء يف احلد األقصى لليسري، حيث تراوحت ما بني النصف والثلثبني 
(6)

فيعترب  .

 .النصف ملا جاز استقالاًل، والثلث ملا حرم استقالاًل وكان حترميه حتريم وسائل

 :تطبيق القاعدة يف هذه احلالة كما يلي ويتم

سعر الصرف احلاضر بني العملتني، ويقدر من قيمة العملة احلاضرة وفق يتم احتسا  

، ُمنع اجملموعيبلغ ثلث حجم السلف مقارنة بالبيع، فإن كان رأمسال السلف خالل ذلك 

جنيهات نقدًا،  11ريال مؤجلة مقابل سلعة و  351فلو كانت املبادلة مثاًل . وإال جاز

رياالت للجنيه الواحد،  7وافرتضنا أن سعر الصرف احلاضر بني الريال واجلنيه مثاًل هو 

فإذا كان مثن . جنيهات نقدًا 11جنيهًا مؤجلة مقابل سلعة و 51فهذا يعين أن املعاملة تصبح 

، (هًاجني 51)اجملموع ثلث أقل من  (جنيهات 11) جنيهًا، صار رأمسال القرض 41السلعة هو 

                                                           
 .37-31ص" قواعد التبعية"راجع حبث الندوي  (1
 .11ص 1املغين ج (2
يراد به اإلرفاق  وإمنا استثين القرض من ربا النساء ألنه. وهلذا السبب منع مجهور الفقهاء اشرتاط التأجيل يف القرض (3

 . 2ص 4انظر الفروق للقرايف ج. وليس املعاوضة
 . 24ص" قواعد التبعية"، عن 374ص 3املنثور للزركشي ج (4
 . 2144مجهرة القواعد الفقهية، قاعدة  (5
  .11-6ص" قواعد التبعية" (6
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وال حرج يف  اعتبار األجل يف مثن املبيع، لكن ال جيوز اعتبار األجل  .فتكون املبادلة جائزة

 .على القرض ألنه ربا

 اجتماع البيع مع بيع الدين

 تضمنت املبادلةذمة طرف ثالث، يف  ،مبادلة نقد بنقد وسلعةيف  أحد النقدينإذا كان 

ويعد هذا . يبيع دينًا له على طرف ثالث بثمن حاضر فالبائع. بيعًا للدين على غري من هو عليه

  .واملدين( البائع)بيعًا وليس قرضًا بسبب اختالف الذمة املالية بني الدائن 

وبيع الدين النقدي على غري املدين بنقد حمرم ملا فيه من ربا الَنساء، وهو اختالل شرط 

بنقد حاضر ولو على طرف ثالث اًل فإذا باع نقدًا مؤج. املنصوص عليه يف احلديث" يدًا بيد"

مع التساوي فهو حمرم بالنص واإلمجاع
(1)

 . 

ما  يغتفر ضمنًاساء من با  حتريم الوسائل، فتسري عليه قاعدة وسبق أن حتريم ربا الَن

فإن كان النقد احلاضر أقل من . ويتم تطبيق هذه القاعدة مبعيار الكم. استقالاًل يغتفرال 

وإذا كان . املبادلة، وإال دخلت يف النهيواهلل أعلم كانت الغلبة للبيع، فتجوز  ثلث اجملموع

 .، كما سبققدير نسبة الدينالدين املؤجل بعملة أخرى، فيتم تقييمها بسعر يومها لت

 عجوة وقاعدة األغلبية الفرق بني قاعدة ُمّد

كالهما حاضرًا يف ( من جنسه أو مغاير له)قاعدة ُمّد عجوة تتناول مبادلة نقد بنقد 

وقاعدة األغلبية . أما إذا تأجل أحد النقدين، فتنطبق قاعدة األغلبية. وجود سلعة أو منفعة

أضيق من قاعدة ُمد عجوة كما سبق، ألنه جيوز يف ُمد عجوة ما ال جيوز عند تأجيل النقد 

و ما كان ممنوعًا بقاعدة ُمّد َعجوة، إذا كان النقد حاضرًا  .ع السلف والبيعومن ثم اجتما

لكن ليس . من اجلهتني، فهو ممنوع من با  أوىل عند تأجيل أحدهما بقاعدة سلف وبيع

 .كل ما جاز يف ُمّد َعجوة جاز يف سلف وبيع

طرف  يف ذمةأحد النقدين ، أو كان صيغة سلف وبيعيف  اختلف جنس النقدينوإذا 

فينبغي أن يشرتط يف . حمرم حتريم وسائل وهو، لربا الَنساءصارت املبادلة متضمنة  ثالث،

مقدار املعاملة احملرمة ثلث اجملموع، حبيث تظل تابعة من حيث هذه احلالة أال يتجاوز 

 .املقدار للبيع املشروع استقالاًل

  

                                                           
 .بالقيمة االمسية نقدًاوهذا خالف ما شاع لدى املعاصرين من جواز بيع دين املراحبة . 12ص 1املغين ج (1
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(2) 

 قاعدة التبعية

مستقلة عن ميول األشخاص موضوعية أي وهي عالقة . ة عالقة خاصة بني شيئنيالتبعي

هي عالقة سابقة على بل فليست الرغبة هي اليت تنشئ هذه العالقة، . حني التعاقد ورغبتهم

، وإن كما سنرى، الشخص يريد شيئًا ال جيعله تابعًا وال متبوعًاجمرد كون و. الرغبة

لكن القصد ال ينشئ التبعية اليت حنن بصددها، كما  .كانت املقاصد معتربة بال ريب

 .سيتضح الحقًا

 :أنواع عالقات التبعية أهمأن منيز  االستقراءوميكن من خالل 

 عالقة السببية( 1) 

إىل حد ، ميكن وصفها ، والزرع مع األرضاجلنني بأمه، والثمر مع الشجر عالقُة

، فهي اليت تغذيه وحتميه إىل أن ومنوه وجود اجلننيل أساسي سببفاألم . بالسببيةكبري 

وكذلك . ، وإن كان هذا ال ينفي وجود أسبا  أخرى بطبيعة احلاليولد ويستقل بنفسه

ومن قواعد الشريعة إقامة السبب مقام . ، واألرض مع الزرعاحلال يف الثمر مع الشجر

 أو َباملسَب ذلك صَدَق ،املسبَّب إيقاع مبنزلة السبب إيقاع: "ب، قال الشاطيب رمحه اهللاملسَب

"ال
(1)

، سواء ب وهو اجلننياملسَب فمن اشرتى الدابة احلامل فقد ملك السبب فيملك بذلك .

د قاصدًا للجنني ألن قْصاملشرتي وال يضر أن يكون . أو مل يقصده قصد املشرتي اجلننَي

 . كما أن قصد السبب يستتبع قصد املسَببب نتيجة طبيعية لقصد السبب املسَب

 من قبل املشرتي على الشجر، فاشرتاطه الذي مل يتم تلقيحهوكذلك القول يف الثمر 

على قصده كما قال العلماءدليل 
(2)

وهذا ب يستلزم قصد السبب، ولكن قصد املسَب .

 مع قبل بدو الصالحوهلذا جاز شراء الثمر . ألصل الثمر وهو الشجر يقتضي متلك املشرتي

سبب ألن املشرتي بذلك ميلك الوالزرع الذي مل يشتد مع األرض،  ، واجلنني مع أمه،أصوله

ب وحدهمع املسبب وليس املسَب
(3)

. 

املشرتي فهو جيعل  ،األصلدون قبل بدو الصالح، الثمر ب وحده، كأما شراء املسَب

والتقليل منها نظرًا يف خماطر التلف والفساد اليت يتعرض هلا الثمر على التحكم  غري قادر

اية الثمر وتعاهده ألنه قد وليس لدى البائع ما يكفي من احلوافز لرع. األصلألنه ال ميلك 

                                                           
  .335ص 1جاملوافقات  (1
ما جاز "وقد صرح ابن رشد اجلد رمحه اهلل بأن  .41، الندوي، ص"قواعد التبعية"، عن 31-35ص 16جاالستذكار  (2

مع  317ص 11ج)له قسط من الثمن " احلمل"ونقل يف اإلنصاف أن . 36ص 3املقدمات ج" اشرتاطه جاز القصد إليه
 (.الشرح الكبري

يالحظ يف حالة بيع الشجر وعليه مثر قبل بدو صالحه، أن اشرتاط البائع للثمر يستوجب أن يكون العمل على البائع   (3
وإذا كان يف . وذلك أن الثمر حدث يف ملك البائع فاستثناؤه إمنا هو إبقاء ملا كان يف ملكه. وليس على املشرتي

ا استثناه حني بيع الشجر، لزم أن يكون البائع مسؤواًل عن تعاهد فإذ. ملكه فهو الذي يقوم على الثمر ويتعاهده
 .الثمر، وإال كان هذا بيعًا للثمر قبل بدو الصالح
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، يف بطن أمه فيكون شراء الثمر قبل بدو الصالح وشراء اجلنني. ملشرتيباعه على ا

منخفضة عن رعاية أصوهلا جمردة ألن احتماالت سالمتها  استقالاًل، من الغرر الفاحش

فقد ملك بذلك مع الثمر والشجرة مع اجلنني أما إذا اشرتى األم . مقارنة باحتماالت التلف

يف  الغرر مصدرفينتفي  ،السبب الذي ميكنه من خالله تقليل املخاطر والسيطرة عليها

فيمكن غالبًا إجياد بديل عنه من  ، الثمر أو اجلنني،بلو تلف املسَبوفوق ذلك  .باملسَب

 ،بيف املسَبالفاحش ب موجبًا الغتفار الغرر كون انضمام السبب إىل املسَبفي. األصلخالل 

 .فيما لو تلف ة تعويضهي، وإمكانوالقدرة على تقليلها التلفالسيطرة على خماطر : ألمرين

 منافع العني 

فاملنفعة ال تقوم بنفسها . ويندرج ضمن أمثلة هذا النوع من التبعية عالقة املنفعة بالرقبة

فالرقبة أو العني . بل هي إما عرض أو تتولد من عني، أشبه ما يكون بالثمر مع الشجر

 املنفعة وبني الثمر أن املنفعة نيبلكن الفرق . املنفعة تابعة هلاسبب للمنفعة، وهلذا تكون 

ى يف البيت، ، كمنفعة السكنإضايف إلجيادهادون حاجة لعمل العني استعمال تتولد من 

 ا، وال يتطلب األمر سوى استعمال العنيأعيانه تالزمفهذه املنافع  .ومنفعة الركو  للسيارة

، وتتطلب القيام على األصل ورعايته بينما تتعرض الثمرة ملخاطر كثرية .ليتم االنتفاع بها

العني إجارة العني، وهي بيع منافع وهلذا جازت . وتعاهده لكي يتحقق غالبًا حصول الثمر

، خبالف بيع الثمر قبل ختلقه فهو متيقن أو شبه متيقنتولد املنافع من العني  مستقباًل، ألن

منهي عنه شرعًا
(1)

.  

، مع أن كليهما منافع بني املنافع املستقبلية للعني وبني الثمر املستقبلي للشجروالفرق 

خبالف منافع األعيان، هو أن الثمر يعتمد وجوده على رعاية األصل وتعاهده،  مستقبلية،

وهلذا جاز بيع منافع العني املستقبلية ومل جيز بيع الثمر املستقبلي،  .فهي ال تتطلب ذلك

، بيتًا مثاًل من استأجر عينًالكن العني تظل هي املتبوع يف احلالني، ولذلك  .كما سيأتي

بال نزاع وتعذر عليه االنتفاع بها انفسخ العقد أو سيارة،
(2)

أن املنافع تابعة  وهذا يؤكد .

خبالف من اشرتى عينًا ثم تلفت يف يده بعد إمتام . للعني فإذا هلكت العني انفسخ العقد

 .العقد والقبض، فهي تتلف على ضمان املشرتي

ولو كانت  ةمؤجل بأجرة، جاز شراء العني املؤجرة  ألن املنافع تابعة للعنينظرًا و 

، بينما  سنوات 5فقد يكون العقار مؤجرًا مثاًل مبائة ألف ملدة . األجرة أعلى من قيمة العني

حمماًل خبمسني ألفًا ومع ذلك جيوز شراء العقار  .  قيمة العني بعد التأجري مخسون ألفًا

مثنه  ، كما جيوز شراء العبد ذي املال ولو كان ماله أكرب من مائة ألف باألجرة املؤجلة

 . مستقاًل

                                                           
 .21سيأتي تفصيل هذه املسألة ص (1
 .217ص 31الفتاوى ج (2
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 االختصاص( 2) 

النوع الثاني من العالقات هو االختصاص، مبعنى أن أحد الشيئني خيتص باآلخر وإن 

وهذا أحد أهم ، بصاحبهكان من حيث األصل مستقاًل عنه، كاختصاص مال الشخص 

لكيةامِل خصائص
(1)

. 

العبد  وهذا االختصاص جيعل مال. العبد بهويدخل يف هذا النوع اختصاص مال  

وبناء على التبعية فال جتري أحكام الربا بني مثن العبد ذي املال وبني ماله، فيجوز  .تابعًا له

. ، أقل أو أكثرحااًل أو مؤجاًل شراؤه بذهب نقدًا ومؤجاًل ولو كان مال العبد ذهبًا أو فضة

يف بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي . والشافعي يف القديم وأخذ بهذا من األئمة مالك وأمحد

ُمّد َعجوةوقاعدة  ، فيجري عليه حديث القالدةأن مال العبد ليس تابعًا إىلاجلديد 
(2)

. 

لوا بالتبعية إذا كان قا قال ميلكفمن . لك أو ال ميلكخالفهم يف كون العبد ميهو والسبب 

قالوا جيب  ،ال ميلك: قالومن . املقصود العبد وليس املال، واعتربوه ملكًا غري مستقر

انتفاء الربا بني الثمن ومال العبد
(3)

 . 

وهذا ما صرح به . واجلمع بني القولني يرجع إىل بقاء عالقة االختصاص بعد الشراء

جاز بيده العبد إبقاء مال ن املشرتي إذا كان مقصوده إ قالوا .الفقهاء من املالكية واحلنابلة

بني الثمن  أحكام الصرففيجب مراعاة أما إذا كان يقصد مال العبد  دخول املال تبعًا،

بيع شراء املال، إمنا يقصد بقاء لومعناه أنه ال يقصد با: "قال ابن قدامة رمحه اهلل .واملال

فمتى كان كذلك صح اشرتاطه ودخل يف البيع به، سواء كان . املال لعبده وإقراَره يف يده

الثمن أو من غريه، عينًا كان أو َدينًا، وسواء كان مثل الثمن  معلومًا أو جمهواًل، من جنس

"أو أقل أو أكثر
(4)

 . 

طبق إذا مل يكن املشرتي يريد ُت األغلبيةع بني القولني، فقاعدة وبهذا ميكن اجلم

إبقاء اختصاص العبد مباله، فتنتفي حينئذ عالقة التبعية بني العبد واملال، فيجب 

بقي عالقة االختصاص، فيظل املال كان املشرتي سُيأما إذا . اعتبارهما شيئني مستقلني

   .حينئذ األغلبيةجتري قاعدة ال ف، ومن ثم تابعًا له للعبد خمتصًا

فمن . ويتبني مما سبق أنه ال تعارض بني أن يكون الشئ مقصودًا وتابعًا يف الوقت نفسه

على أن يكون باقيًا بيد العبد، فقد قصد دخول املال يف عند شرائه اشرتط مال العبد 

ومصلحة املشرتي يف ذلك قد . بيد العبد وحتت تصرفه بشرط بقائهالصفقة، وإن كان 

، وقد تكون الوجاهة بكون اململوك على السيد بد ومؤنتهتكون يف ختفيض تكاليف الع

. غري ذلكقد تكون وإذا كان تاجرًا، وإيراداته  خراج العبديف وقد يكون غنيًا، 

                                                           
 .151ص 1جانظر امللكية للعبادي  (1
 .24الندوي، ص" قواعد التبعية"، 123ص 1طرح التثريب ج (2
 .41-41علي قرة داغي، ص" أثر الديون"، 211ص 1جاملغين  (3
 .41، حبث أمانة مصرف الراجحي، ص214ص 2ج مسلم صحيح بفوائد املعلم، وانظر 254-257ص 1جاملغين  (4
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وبهذا يتبني أن عبارة . فللمشرتي مصلحة يف اشرتاط مال العبد مع بقاء املال بيد األخري

وعدم  والتصرف فيه حيازة املالالسيد يراد بها قصد " جائز إذا مل يقصد مال العبد"الفقهاء 

املعنى ظهر اتفاق العلماء يف  وحتددوإذا حتررت املصطلحات  .بعد شرائه إبقائه بيد العبد

 .حقيقة األمر على األصول والقواعد اليت تدور عليها األحكام

 إنشاء عالقة االختصاص 

اختصاص العبد باملال نشأ بقرار من السيد بتمليكه املال ومنحه سلطة التصرف 

فلو أوقف شخص . من خالل الوقفأيضًا ميكن أن تنشأ عالقة االختصاص و. واالنتفاع به

كما . مااًل على جامعة مثاًل أو على مدرسة، أصبح املال خمتصًا باجلامعة ومن ثم تابعًا هلا

القرض أو التمويل بعقار أو مصنع ختصيص من خالل ختصاص عالقة اال ميكن أن تنشأ

فيكون . ، كما حيصل من صناديق اإلقراض املتخصصة، العقارية أو الصناعيةمثاًل

واهلل أعلم عد القرض ففي هذه احلالة ُي. القرض خاصًا لبناء عقار معني، برهن العقار نفسه

وهذه الصورة ال ختضع . اًل بالقرض الذي عليهيبيعه حمم العقاَر تابعًا للعقار، فإذا باع املالُك

 .  من خالل االختصاص لوجود التبعية األغلبيةلقاعدة 

 .عالقة الصفة باملوصوف  (3) 

وهذا أقوى أنواع التبعية يف احلقيقة . النوع الثالث من التبعية هو تبعية الصفة للموصوف

خبالف .  قوم بهال بد من شئ تض ال يقوم بذاته بل َرألن الصفة ال تستقل بنفسها فهي َع

عن بعضهما لكنهما مرتبطان بنوع من أنواع  متميزانالنوعني السابقني، حيث يوجد شيئان 

 .العالقة التبعية

وأمثلة هذا النوع كثرية، فاألجري املاهر مثاًل أغلى من األجري غري املاهر، مع أن  

األعيان وإن كانت ال تستقل  فالصفات تؤثر يف قيم. املهارة صفة وليست شيئًا مستقاًل

 .بل هي تابعة هلا بذاتها

فالثمن املؤجل ليس مماثاًل للثمن احلال، كما أن  .األجل والضمان أمثلة هذا النوع أهمومن 

، مما ليس كذلك أعلى قيمةللدخل  األصل املدّرو. السلعة املؤجلة ليست مماثلة للسلعة احلاضرة

فاحتماالت الربح واخلسارة من . كاألصل املضمونواألصل املعرض خلطر اخلسارة ليس 

طاملا كانت ضمن بيع أو  أو العوض وهلا اعتبار يف الثمنالصفات اليت تؤثر يف قيمة األصل 

فاستقالل األجل باملعاوضة هو  .باملعاوضةلكنها ال جيوز أن تستقل مبادلة مشروعة أصاًل، 

. رر احملض، واجلميع حمرم بالنص واإلمجاعالربا، واستقالل اخلطر باملعاوضة هو القمار والغ

 .فضاًل عن أن تكون متبوعة فالزمن واخلطر عوامل تابعة بطبيعتها ولذلك ال تستقل باملعاوضة،

 خصائص املتبوع 

يستقل بالبيع ، والعقار كالشجر والعبد واألرض ،يف األمثلة السابقة جند املتبوع

فاملتبوع  .التابع فيما لو استقل يفإمنا احملذور  ،على حمذور بوجه ماذلك شرعًا، وال ينطوي 
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. باملشروعية هو مستقلال يستمد مشروعيته من التابع ألن هذا يناقض كونه متبوعًا، بل 

أو ال يباع إال  ويبقى الكالم يف مدى صحة عالقة التبعية بينه وبني ما ال يستقل بالبيع

تقويم تداول يف  هذا الضابط أساسو .األخري تبعًا، فإن صحت العالقة جاز بيع بقيود

 .األسهم والصكوك والوحدات، كما سيأتي

 الفرق بني قاعدة األغلبية وقاعدة التبعية

" كمية"قاعدة األغلبية ختضع لضابط مقدار النقد الذي حتتويه املبادلة، فهي قاعدة 

 لطبيعةأما قاعدة التبعية فتخضع . وهذا هو احلال أيضًا يف قاعدة ُمد عجوة. إن صح التعبري

إذن قاعدة فالتبعية . ويف ثبوت عالقة التبعية فال عربة بالكم جمردًا. العالقة املنشئة للتبعية

 .لبية وقاعدة ُمد عجوة كالهما قواعد كمية، بينما قاعدة األغ"كمية"وليست " ةينوع"

يف سياق قاعدة األغلبية، كقوهلم  دمون لفظ التبعيةخويالحظ أيضًا أن العلماء قد يست

فهذه التبعية مقيدة بالكمية، وليست . وحنوها( 1راجع ما سبق ص" )األقل يتبع األكثر"

ويف هذه  .وحنوها اليت تضمنها حديث العبد وحديث النخل ذي الثمر هي التبعية النوعية

بعية النوعية فالقصد ال أما يف الت. احلالة يكون للقصد أثر كبري يف متييز التابع من املتبوع

وقد يكون املقصود هو املتابع . حيدد التابع مناملتبوع، بل التبعية تثبت قبل وجود القصد

وإذا أطلق وصف  .فالقصد إمنا يؤثر يف التبعية الكمية وليس التبعية النوعية. وليس املتبوع

 .هنا فاملراد هو التبعية النوعية" التبعية"

. التابع تتأثر بقيمةاملالية أن قيمة املتبوع كمية، إال  وليستعية ومع أن التبعية عالقة نو

أو ) ومقتضى هذا التأثر أن القيمة السوقية. تتأثر بقيمة ما عنده من املالمثاًل  العبدفقيمة 

للمتبوع ال ميكن أن تصبح ضئيلة يف مقابل قيمة التابع، ألن هذه القيمة تعكس  (العادلة

التبعية النوعية تقتضي حصول قدر من التوازن بني التابع واملتبوع من  وعليه فإن. قيمة املتبوع

 .حيث القيمة، فال يكون املتبوع ضئياًل أو قلياًل مقارنة بالتابع، واهلل أعلم

 خالصة

 .جهيت املبادلةقواعد الشريعة املطهرة تنظم التبادل يف وجود نقد من  (1)

إذا انضم إىل أحد البدلني و. لصرفإذا انفرد النقد يف اجلهتني فيجب تطبيق أحكام ا (2)

فتطبق قاعدة ُمّد عجوة ما مل تثبت تبعية وكان النقد حاضرًا من اجلهتني، عني، 

 .النقد للعني

 .األغلبيةوجب تطبيق قاعدة يل النقد من إحدى اجلهتني يفإن تأج غيا  التبعيةيف  (3)

جرد وال تنشأ مبالتبعية عالقة موضوعية بني التابع واملتبوع، سابقة على التبادل،  (4)

فقد يكون املتبوع هو املقصود من املبادلة، وقد يكون . قصد املتعاملني حني التبادل

 . التابع هو املقصود

 :من خاللالتبعية قد توجد  (5)
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السببية، حبيث يكون املتبوع سببًا يف وجود أو بقاء املتبوع، كما يف تبعية الثمر  -

 .للشجر، واجلنني ألمه

 .التابع خمتصًا باملتبوع، كما يف تبعية املال للعبداالختصاص، حبيث يكون  -

ال يقوم بذاته بل بغريه،  فالصفة َعَرض، والَعَرض، تبعية الصفة للموصوف -

فيكون تابعًا للعني اليت يقوم بها، كما يف تبعية األجل للبدل املؤجل، وكما يف 

 .تبعية الضمان للبدل املضمون
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(3) 

 أسهم الشركات

أصل مع تطور التعامالت والعالقات املالية واالقتصادية، أصبح من املمكن أن يوجد 

املالية، سواء من حيث  ، وله حساباتهمثاًل  أو متجر مصنع أو مزرعةعقار أو ، إنتاجي

هذه العالقة بني املصنع أو (. ديون للموردين)تزامات لأو اال( ديون يف ذمم العمالء)احلقوق 

فاملال خيتص بهذا املصنع : هي عالقة اختصاص ،وبني احلسابات املاليةجر، أو املتاملزرعة 

نفق منه على املوظفني والعاملني وعلى املواد األولية واملدخالت، أو هذه املزرعة، حبيث ُي

 .واملمولنيللموردين  ا يتم منه وفاء الديون اليت عليهكم

صص بعقار القرض إذا ُخ وقد سبق أن. بأكثر من طريقةعالقة االختصاص قد تنشأ 

كما ميكن أن تنشأ عالقة . عالقة اختصاص، ومن ثم تبعية القرض للعقار ثبتتمعني 

 ح، فإن املال يصبأصل معنيمااًل على فإذا أوقف شخص . الوقف من خالل اختصاص

خيتص األصل مع ما يف هذه احلالة فإن بيع . تابعًا لهاملال وبذلك يكون  األصل خمتصًا بهذا

لكن  .مثن البيع وبني املال التابع له شروط الصرف بنيمراعاة فيه  جتبال  ن أموالم به

املتبوع أو من خيتص به املال، جيوز بيعه استقالاًل دون  األصل، وهوجيب مالحظة أن 

التابع  إذوهذا هو الذي مسح بالتجاوز عن شروط الصرف بالنسبة للمال،  ،شروط الصرف

 .له حكم املتبوع

 الرحبيةاملنشآت 

الرحبية، سواء كانت شركة مساهمة أو شركة مغلقة أو مؤسسة جتارية أو  املنشأة

الربححتقيق غريها، كيان يراد منه 
)1)

والربح ال حيصل إال بتوليد سلع وخدمات يتم بيعها  .

يف املصادر " تقليب املال"بأكثر من تكلفتها ليتحقق الربح، وهذا هو ما يطلق عليه 

الفقهية
(2)

" املدير"التاجر  ويطلقون وصف، "اإلدارة"ويعرب فقهاء املالكية عن ذلك بلفظ  .

وأصل هذا اللفظ مأخوذ من . يدير السلع وحيركها ليحصل على الربح على التاجر الذي

 (3 )ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم  : القرآن الكريم من قوله تعاىل
والتجارة  .

 . كما تكون يف السلع واألعيان تكون يف املنافع أيضًا، وهو ما يعرب عنه باخلدمات

املستلزمات، كاألجهزة واملعدات من  مجلةتتطلب  "اإلدارة"وهذه " التقليب"هذا و

باالصطالح  هو اإلدارةفتحقيق الربح يتطلب عماًل بشريًا . وغريها، ليتم حتقيق الربح

من أجل  السلع واخلدمات لتقليبمن األعيان واملنافع املستخدمة  مجلةويتطلب ، املعاصر

                                                           
لكن إذا ثبتت مشروعية التصرف يف وجود هدف  .تكون املنشأة ذات أهداف اجتماعية وغري رحبيةهذا ال مينع أن  (1

 . الربح، فمشروعية التصرف يف وجود األهداف األخرى من با  أوىل
 . 541ص 1انظر مثاًل مغين احملتاج ج". تقليب املال باملعاوضة لغرض الربح"حيث عرفوا التجارة بأنها  (2
 .242: البقرة  (3
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ميكن جمموع هذه األمور، اإلدارة واملنافع واألعيان اليت تستلزمها، . الربح احلصول على

 ."الفعليرأس املال " بأنه وصفه

لسلع واخلدمات اليت ا املسؤول عن تشغيل املنشأة ومن ثم إنتاجفرأس املال الفعلي 

ال احملاسيبملرأس ا ويف املقابل فإن . حتقق املنشأُة الربح ببيعها
(1) 

الفرق بني جمرد  هو

وهو مفهوم حماسيب حبت وال يتضمن أي عالقة اقتصادية بني رأس . املوجودات واملطلوبات

 .املال وبني إنتاج السلع واخلدمات

 الفعليرأس املال 

األعيان واملنافع الالزمة إلنتاج وتداول و هو جمموع اإلدارة الفعليرأس املال سبق أن 

فهو جمموعة العناصر البشرية  .السلع واخلدمات اليت متثل مصدر الربح للمنشأة التجارية

  .واملادية الالزمة لتشغيل املنشأة وحتقيق اهلدف من وجودها وهو الربح

، من اليت تنتجها املنشأة واخلدماتالسلع بني و الفعليبني رأس املال  وميكن التمييز

 :جهتني

ذلك أن الربح ال يتحقق إال . ثابت مقارنة بالسلع واخلدمات الفعليإن رأس املال  (1)

أما رأس . بإنتاج وبيع هذه السلع واخلدمات، ومن ثم خروجها من ملك املنشأة

 .باق على ملك املنشأة وفه الفعلياملال 

أما السلع . اليت هي مصدر الربح" ليبالتق"هو أداة  الفعليإن رأس املال  (2)

واخلدمات فهي حمل التقليب أي هي اليت يتم تقليبها، أي تداوهلا وبيعها على 

 .العمالء لتحصيل الربح

وبهذا يتبني أنه ليس كل موجودات الشركة من األعيان واملنافع تندرج ضمن رأس 

ليس من وسائل توليد السلع واخلدمات وإمنا هو  فاملخزون على سبيل املثال. الفعلياملال 

 . نتيجة لذلك

ولو كان . قابل للتداول استقالاًل الفعليالحظ أن كل عنصر من عناصر رأس املال 

تابعًا وبعضه متبوعًا  الفعليبعض العناصر ال يقبل التداول استقالاًل، لكان بعض رأس املال 

وضة، قد ال اصر، مع كونها تستقل باملعالكن هذه العن .وهو ما يناقض كونه متبوعًا

لكنها عندما اجتمعت مع بقية العناصر على . لوحدهكل منها  تكون متبوعة لو استقل

 . النحو الذي حيقق الربح أصبح اجلميع متبوعًا

فاألعيان . خيتلف حبسب طبيعة املنشأة ونشاطها الفعليمن املهم توضيح أن رأس املال 

ق الربح بالنسبة لشركة يف جمال االتصاالت مثاًل ختتلف عن تلك واملنافع الالزمة لتحقي

الالزمة لشركة يف جمال البرتوكيماويات، وتلك ختتلف عن شركة تعمل يف جمال 

                                                           
1 )  . Accounting capital  
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السبب أن الربح يتحقق من بيع السلع واخلدمات . املنتجات الزراعية أو يف اخلدمات املالية

ختتلف حبسب طبيعة املنشأة ورها السلع واخلدمات بداليت تنتجها املنشأة، وهذه 

وأغراضها، وخيتلف تبعًا لذلك جمموع األعيان واملنافع الالزمة لتوليد هذه السلع 

شيئًا واحدًا لكل املنشآت، بل خيتلف حبسب طبيعتها  الفعليفليس رأس املال . واخلدمات

 .وأهدافها

فكما أن . واملقصود أن رأس املال الفعلي مع موجودات املنشأة يقوم مقام العبد مع املال

العبد هو املتبوع واملال تابع، فرأس املال الفعلي هو املتبوع وما عداه من موجودات املنشأة 

 . فرأس املال الفعلي هو النظري املعاصر للعبد يف املنشآت الرحبية. تابع

 يف املنشأة الرحبية واملتبوعمعيار التابع 

يراد بإجيادها الربح، وال تراد لذاتها أو ( الشركة أو املؤسسة)مبا أن املنشأة 

وسبق أن الربح . نات املنشأةفليس من العسري حتديد التابع واملتبوع من مكّوملكوناتها، 

رأس املال " ق عليهما تستلزمه من األعيان واملنافع، وهو ما ُيطلإمنا يتحقق بالعمل واإلدارة و

يكون متبوعًا جيب أن كي ل الفعليينبغي مالحظة أن رأس املال لكن . كما سبق "الفعلي

يكون قادرًا بالفعل على توليد هذه السلع واخلدمات، بأن تبدأ الشركة أو املنشأة مرحلة 

 .وحتقيق اإليرادات اإلنتاج

أقر  بقية موجودات املنشأة، كالنقود واحلقوق والرتاخيص وما إىل ذلك، فهي  أما

 من أجل وتشغيلها بتوظيفهامدخالت اإلنتاج اليت يقوم رأس املال الفعلي  تكون منأن إىل 

 (.انظر الشكل أدناه)الربح حتقيق السلع واخلدمات ومن ثم وتسويق د يتول

 

وبناء على ذلك فإن النقود والعقود والرتاخيص وحنوها، مع كونها ذات قيمة يف 

تبوعة، ألنها ليست هي اليت تقوم بإنتاج السلع هي املنفسها، لكنها ال تصلح أن تكون 

، وإمنا يقوم بهذه املهمة رأس املال الفعلي، وهو اإلدارة وما تستلزمه من آالت واخلدمات

، حبيث يستغل الوسائل واإلمكانات املتاحة إلنتاج السلع (أعيان ومنافع)وأنظمة وأجهزة 

 .وتسويقها وبيعها ومن ثم حتقيق األرباحواخلدمات، 

النقود، العقود، 

، التراخيص، الحقوق 

... 

 
 رأس املال الفعلي

إنتاج وتسويق  
  السلع والخدمات

 دور رأس املال الفعلي في تحويل مدخالت إلانتاج إلى سلع وخدمات وتسويقها لتحقيق الربح
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 أسهم املصارف 

، وكان اخلاص بها الفعليفإن املنشأة إذا كانت متلك رأس املال  سبقوبناء على ما 

هذا مما جيوز بيعه وتداوله استقالاًل عن بقية موجودات املنشأة، فيجوز  الفعليرأس املال 

وشراؤها، سواء كانت منشأة جتارية أو صناعية أو مصرفية، ال فرق يف ذلك  بيع املنشأة

وبالرغم من أن املصارف . الذي تتطلبه أعمال املنشأة الفعليا ثبتت التبعية لرأس املال طامل

تعتمد على النقود والديون، فتشرتي وتبيع العمالت مصارفة، وتشرتي سلعًا وتبيعها 

ولو فرض . ، وهو املتبوعالفعليباألجل، لكن هذا ال ينفي أن عماد املصرف هو رأس ماله 

مأذون له بالتجارة ويشتغل بأعمال الصريفة، جلاز بيعه مباله مع ثبوت  أن العبد ذي املال

 .التبعية، كما سبق، وال يؤثر يف ذلك كونه يشتغل بالصريفة أو غريها

مدخالت اإلنتاج، أما الديون فهي خمرجات اإلنتاج اليت هي فالنقود بالنسبة للمصرف 

فالنقود والديون يف املصارف ال ميثل أي منها . تسبق حتقيق األرباح عندما تنض هذه الديون

من خالل العقود الشرعية النقد  توظيفاألساس املتبوع وهو رأس املال الفعلي القادر على 

ال الفعلي هو العمل واإلدارة البشرية وما تستلزمه رأس امل. أرباحإىل إىل أصول مالية ومن ثم 

رأس املال  وتشغيلمن أعيان ومنافع وأجهزةوآالت وأنظمة، تستطيع جمتمعة استثمار 

 .النقدي لتوليد الربح

 فإذا كان رأس املال الفعلي مما جيوز بيعه وشراؤه استقالاًل، وحتققت قدرته على

فيجوز بناء على ذلك تداول أسهم . عداه تابعًا اإلنتاج، صار هو املتبوع وماالتشغيل و

املتبوع املصارف واملؤسسات املالية ولو كان غالب موجوداتها نقودًا وديونًا ألن العربة يف 

 .وثبوت عالقة التبعية

 االعتباريةالشخصية 

بأنها  توصفوهلذا ، عند القانونيني هي أمر افرتاضي حبت" االعتباريةالشخصية "

"خيال قانوني"
(1)

ووظيفتها يف فهي أمر ال وجود له يف األعيان وإمنا توجد يف األذهان،  .

 . الفعليحقيقة األمر هي إثبات عالقة اختصاص بني موجودات املنشأة وبني رأس املال 

من املمتنع أن تكون إذ . لكن ال ميكن أن تكون الشخصية االعتبارية هي املتبوع

 الواقع الفعلياملوجودة يف  اليت ال توجد إال يف األذهان هي األصل املتبوع، واألشياء األشياء

ليس له وجود حقيقي حبسب التعريف األول، ألن هي التابع
(2)

فما يوجد يف اخلارج هو  .

وإذا كان كذلك فالشخصية  .يف الذهن تابع ملا يف اخلارجإال يوجد ال األصل، وما 

 :أمران االعتباريةالشخصية مثرة لكن  .بل هي تابعة ال ميكن أن تكون متبوعة عتباريةاال

                                                           
1) Legal fiction 4، حممد القري، ص"املؤسسة ذات الغرض اخلاص"؛ ،Legal Fiction.  (2010). Encyclopædia Britannica. 
، وهي أمر افرتاضي، من توابع الشخصية، فهي تتبع اإلنسان وليست متبوعة، وهلذا ال "الذمة"وهلذا صرح الفقهاء بأن  (2

 .53-52ص 4الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: انظر. للجننيذمة 
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، كما بني األصول اإلنتاجية  اخلارجبني األشياء املوجودة يف اختصاصعالقة  إنشاء (1)

 . وبني األموال واحلسابات املالية

 الشخصية استدانتفإذا . حدود األصول واألموال املوجودة قصر املسؤولية املالية يف (2)

، وال تتعدى املسؤولية املالية إىل غريها، ها تلتزم بالوفاء بقدر موجوداتهافإن االعتبارية

 . سواء إىل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني

وسبق أن الوصف األول ميكن الوصول إليه بصيغ أخرى مثل الوقف أو التخصيص 

فمن استدان . فحسباألصول أما الثاني فيمكن أن ينشأ بشرط تقييد الدين برهن . ابتداء

ورضي بذلك الدائن، فهو يف احلقيقة لدين ال يكون إال من أصول حمددة وشرط أن وفاء ا

 .قد أنشأ ذمة مالية مستقلة

ألن هذه " االعتباريةالشخصية "قبول فكرة ما مينع يف الفقه اإلسالمي من ال يوجد و

جمموعة من الشروطإىل  عمليًاتنتهي  الفكرة
(1)

الفقه ف .واألصل يف الشروط احلل،  

وقد سبق غري من األنظمة مبراحل يف تأسيس فكرة  يتمتع مبرونة وسعة كبرية،اإلسالمي 

فالشخصية االعتبارية ال تعدو أن تكون امتدادًا طبيعيًا للمرونة والثراء الذي ". الذمة املالية"

 .استم به الرتاث الفقهي اإلسالمي

  "النشاط"و "غرض الشركة" 

" النشاط"أو " غرض الشركة"تكرر يف عدد من الكتابات أن املتبوع يف الشركة هو 

ق إال من خالل رأس تحقالشركة ال ميكن أن ي الغرض منو ( .2)الذي تقوم به الشركة

. يف توليد الربح الفعليرأس املال  نشاطونشاط الشركة ال يعدو أن يكون  ،الفعلياملال 

 .تلف من شركة ألخرى حبسب أهدافها وطبيعة نشاطهاخي الفعليوسبق أن رأس املال 

جمردًا إمنا يوجد يف األذهان وال يوجد يف األعيان، فال ميكن أن  الغرضوال خيفى أن 

الغرض وممارسة يكون هو املتبوع، وإمنا املقصود واهلل أعلم هو األداة الالزمة لتحقيق 

من فكرة يف الذهن إىل حقيقة ، وهو الذي حيول الغرض الفعلي، وهو رأس املال النشاط

 .على أرض الواقع

هل املتبوع هو األعيان : هذا املقاميتكرر يف وبهذا التمييز جيا  عن اإلشكال الذي 

 أو هو الشخصية االعتبارية؟واملنافع من موجودات الشركة، أو هو الغرض والنشاط؟ 

نافع اليت متلكها امل، وهو جزء من األعيان والفعلياملتبوع هو رأس املال واجلوا  إن 

وهذا اجلزء ال يتحدد . لتحقيق أغراضها وممارسة نشاطهالتشغيلها و الشركة، الالزم

وإمنا يتحدد ( حبيث يتحدد بالثلث مثاًل أو النصف من موجودات الشركة)بالكمية 

إن كان املقصود : أما الغرض والنشاط فهو عبارة حتتاج إىل توضيح. اليت يؤديهابالوظيفة 

                                                           
  .37علي قرة داغي، ص" على تداول األسهم والصكوك... أثر الديون " (1
  .3/16حول األوراق املالية، فقرة ( 21)، واملعيار الشرعي 11انظر حبث أمانة مصرف الراجحي، ص (2
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وصفًا كان ، وإن الفعليدارة وما تستلزمه من أعيان ومنافع، فهذا هو رأس املال هو اإل

 .، كما سبقاألذهان ال يصلح أن يكون متبوعًايف ذهنيًا جمردًا فما 

 الشركات حتت التأسيس

تبدأ بعد مرحلة التشغيل ومل تبدأ إنتاج الشركات حتت التأسيس هي شركات مل 

عددًا من ومتلك  اعتباريةفهي شركات هلا شخصية . السلع واخلدمات اليت تدر هلا الدخل

املوجودات، من النقود وغريها، لكنها مل متلك بعد رأس املال الفعلي الذي يوّلد السلع 

 عتباريةت بالشخصية االوبناء على ما سبق، فالعربة ليس. واخلدمات اليت هي مصدر الربح

فإذا . وجدت الشركة إلنتاجهابالقدرة الفعلية على توليد السلع واخلدمات اليت جمردة، بل 

ملتبوع مل يكتمل بعد ومل فإن بيع أسهم هذه الشركات يكون بيعًا  القدرةمل توجد هذه 

 .تتحقق فيه صفات التبعية

مبثابة اجلنني أو الزرع الذي مل يشتد والثمر الذي مل يبد  يف هذه املرحلة الشركةف

فبيعها يف هذه احلالة مبثابة بيع العبد اجلنني الذي . صالحه، وال جيوز من ثم بيعه استقالاًل

له مال
(1)

ولذلك ال تثبت تبعية فكيف يكون متبوعًا؟ فاجلنني ال يصح بيعه استقالاًل،  . 

فإذا كانت عالقة التبعية غري مكتملة يف هذه . يةبسبب ضعف مقومات التبعاملال له 

 :يدخله حمذوراناحلالة، فبيع اجلنني 

 .الغرر من جهة ارتفاع درجة املخاطر (1)

نظرًا  يؤول يف احلقيقة إىل بيع املالالربا من جهة أن البيع يف هذه احلال  (2)

 .لعدم جواز بيع اجلنني

أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصالح، واحلكمة من ذلك هي  وقد ثبت عن النيب 

أن الثمر قبل أن تظهر عليه بوادر النضج يكون عرضة للتلف والفساد بدرجة كبرية، فمن 

 .حتمال خسارة ما دفعه دون مقابليشرتيه يكون معرضًا ال

ن إ" النضج االقتصادي"فالشركات حتت التأسيس هي شركات مل تتحقق فيها بوادر 

حتت التأسيس، فهي أشبه ما يكون باجلنني الذي مل يولد : صح التعبري، وهلذا مسيت

. وهي يف هذه املرحلة عرضة للخسارة أو التعثر ألسبا  كثرية. بعد، أو بالزرع قبل أن يشتد

فشراء وبيع أسهم الشركة يف هذه املرحلة يكون مبنيًا على أمل الربح الذي مل توجد بعد 

وهلذا جند أن األنظمة يف دول العامل متنع املؤسسني من . ية على أرض الواقعمقوماته احلقيق

يف النظام األمريكي )بيع أسهمهم يف الشركات حتت التأسيس إال بعد مضي فرتة حمددة 

السبب هو خشية اسرتباح املؤسسني قبل (. مثاًل ستة أشهر، ويف النظام السعودي سنتان

ثم قد يتبني بعد ذلك فشل الشركة، وتكون النتيجة وجود املقومات احلقيقية للربح، 

 .ياع أموال املستثمرينض

                                                           
انظر اإلنصاف  .، أو بعد خروجه حيًا(موت املوروث)جود السبب اختلف العلماء هل تثبت ملكية احلمل للمال مبجرد و  ( 1

  .215ص 14حباشية الشرح الكبري  ج
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وال داعي ألن نبعد . وهذا حصل كثريًا يف املاضي وليس جمرد افرتاضات خيالية

، طرحت أسهم يف أواخر التسعينيات امليالديةكثريًا، ففي فورة أسهم شركات اإلنرتنت 

شركات عديدة، ومت تداوهلا بأسعار تتجاوز مئات الدوالرات، ثم بعد أن انهار السوق 

من الشركات % 51ووفقًا لإلحصائيات فإن . أصبحت قيمة السهم ال تتجاوز بضع سنتات

 يفاليت طرحت للتداول يف أواخر التسعينات هبطت أسعارها إىل أقل من دوالر واحد 

م2112
(1)

ببساطة أن معظم هذه الشركات كانت حتت التأسيس ومل تبدأ  والسبب . 

 .الذي يضمن حدًا أدنى من قيمة الشركة الفعليمرحلة اإلنتاج 

وهذا يعين أن املستثمرين مل يساهموا من أجل القيمة احلقيقية هلذه الشركات، بل 

هكذا، أماًل يف وجود مستثمرين آخرين سيشرتون منهم، وهؤالء يطمعون فيمن بعدهم، و

وهذا النمط من . حتى إذا تناقص عدد املستثمرين دفع األخريون الثمن حني انهيار السوق

وهو خسارة حمققة ( Ponzi scheme)كسب املال يسمى التسلسل اهلرمي أو نظام بونزي 

وهذا األسلو  جيعل السوق جمرد مبادلة ملال مبال دون . من املستثمرين لألجيال املتأخرة

ما يتم بيعه وشراؤه، ويصبح السوق ككل نظامًا صفريًا ال حيقق أي قيمة  اعتبار حلقيقة

 .مضافة لالقتصاد بل أشبه ما يكون بكازينوهات القمار

 قيمة احلقوق والرتاخيص القانونية

القول بأن الشركات حتت التأسيس متلك أصواًل ذات قيمة، مثل دراسات اجلدوى أو 

ألن املستثمر ال . ، ال يغري من حقيقة األمر شيئًاوحنوها احلقوق أو االمتيازاتالعقود أو 

، بل أماًل يف مستقلة الرتاخيصاحلقوق أو يدخل يف الشركة ليحصل على هذه العقود أو 

متامًا كما أن . ، وبناء عليه يتم تسعريها يف السوقمبجملهاالربح الذي تنتجه الشركة 

ولكن من يشرتيه بشرط بقائه . ديم القيمةالثمر قبل بدو الصالح له قيمة يف نفسه وليس ع

على الشجر ال يطمع يف القيمة احلالية للثمر قبل صالحه، بل يأمل يف قيمته السوقية بعد 

فعلم أن . العلماء باتفاقبشرط القطع جاز قبل بدو الصالح وهلذا لو اشرتى الثمر . الصالح

ان مقصوده القيمة بعد ن كالعربة هي باملقصود من الشراء، وأن النهي ينصب على م

 . الصالح

والفرق بني قيمة الثمر بشرط القطع وقيمته بشرط بقائه إىل النضج يعادل األرباح 

لكن هذه القيمة ". القيمة املعنوية"املتوقعة من بيعه بعد نضجه، وهو ما قد يطلق عليه 

. تكون متبوعةاملعنوية أو املتوقعة جيب أن تكون تابعة وال تكون مستقلة فضاًل عن أن 

ألن توقعات الربح جيب . ولذلك جيوز اعتبارها بعد بدو الصالح وال جيوز قبل بدو الصالح

 .أن تستند إىل عوامل حقيقية على أرض الواقع، وهي هنا حتقق بدو صالح الثمر

                                                           
(1   . Partnoty (2003), Infectious Greed, p. 269  



- 22- 

 

ذرت هذه احلبو  يف لكن إذا ُب. احلبو  والبذور، فهو جائز باإلمجاع ونظري ذلك بيع

هو والفرق بني األمرين . تفاق العلماء أيضًااالزرع ببيعها إال بعد أن يشتد  األرض فال جيوز

فمن يشرتي احلب أو البذر مستقاًل يشرتي ما ميكن : اهلدف من الشراءحال املبيع و

االنتفاع به مستقاًل، لكن من يشرتي البذر بعد بذره فهو يشرتي يف احلقيقة الزرع أو 

والفرق بني قيمة البذر جمردًا وبني قيمته بعد . لبذر جمردًاالشجر الذي ينتجه البذر وليس ا

وكما هو احلال يف الثمر، جيب أن . بذره تعادل الربح املتوقع من بيع الزرع بعد اشتداده

تكون توقعات الربح مستندة إىل أصول حقيقية لكي جيوز اعتبارها شرعًا، ولذلك 

 .اشرتط اشتداد الزرع ليصح البيع

شأنها  د الربحيوّل فعليوال متلك رأمسال ال متارس نشاطًا حقيقيًا الشركات اليت و

بشرط  شراء هذه الشركاتلو كان و. شأن الثمر قبل بدو الصالح والزرع قبل أن يشتد

الصالح بدو جلاز ذلك كما جاز شراء الثمر قبل  ،كما يف حال التصفيةتفكيك أصوهلا 

لكن إذا كان املقصود هو الشركة باعتبارها مصدرًا للربح وجب االنتظار . بشرط القطع

سواء والزرع إىل حني بدء التشغيل وإدرار الدخل وظهور بوادر الصالح االقتصادي، كالثمر 

وفق  اللهم إالوهذا يقتضي عدم جواز تداول أسهم الشركات حتت التأسيس،  .بسواء

 .ذا اقتضى األمرقاعدة األغلبية إ

 اخلالصة

األعيان واملنافع الالزمة إلنتاج و اإلدارة للمنشأة الرحبية هو جمموع الفعليرأس املال  (1)

استقالله  ولذا فيجوز .وتسويق السلع واخلدمات من أجل احلصول على الربح

 .باملعاوضة

وال  .له ، وما عداه فهو تابعموجودات الشركةبني من  هو املتبوع الفعليرأس املال  (2)

 .يلزم لكي تثبت هذه التبعية وجود شخصية اعتبارية

الشخصية االعتبارية جمرد افرتاض ذهين ال وجود له يف اخلارج، ولذلك ال ميكن أن  (3)

 .تكون متبوعة

املصرفية وغريها يف معيار التبعية أعاله، ولذلك جيوز بيع وشراء  املنشآتال فرق بني  (4)

 .وفق ما سبق الفعليأسهم املصارف اإلسالمية متى ملكت رأس املال 

الشركات حتت التأسيس مبثابة اجلنني والثمر قبل بدو الصالح، ولذلك فإن رأس  (5)

وهذا . عًايكون متبو للمعاوضة فضاًل عن أنمل يكتمل مبا يؤهله  الفعلياملال 

يقتضي عدم جواز تداول أسهم الشركات حتت التأسيس، إال وفق قاعدة األغلبية إذا 

 .األمر تطلب

  .واهلل أعلم
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(4) 

 وحدات الصناديق

فكالهما  .حدوث اللبس بني الصندوق االستثماري وبني الشركة املساهمةمن السهل 

من صور الشركة، وكالهما يصدر شهادات ملكية شائعة متساوية القيمة، وكالهما 

  .يراد به الربح

 الصندوق االستثماريمفهوم 

"برامج االستثمار اجلماعي"ما يسمى  يندرج ضمنالصندوق االستثمار 
(1)

ووفقًا جمللس . 

اخلدمات املالية اإلسالمية، فإن برنامج االستثمار اجلماعي جيمع أموال املستثمرين يف 

وعاء، قد يكون له شخصية قانونية وقد ال يكون، على أن يتم امتالكه بوحدات أو 

 ملكية يف موجودات الصندوق حقوقوتشكل الوحدات أو األسهم . أسهم متساوية القيمة

ومبوجب ذلك يستحق املستثمرون املشاركة يف أرباح هذه املوجودات وحتمل على الشيوع، 

خسائرها
(2)

 . 

على أن الربنامج مستقل ماليًا عن املؤسسة املالية اليت أنشأته  اجمللس وثيقةتنص كما 

 شغلنياملنظمني أو امل"، وبني "املستثمرين يف الربنامج"وتوضح االختالف بني  .أو اليت تديره

"لربنامجل
(3)

 .وهذا االختالف قد يؤدي إىل تناقض يف املصاحل بني اجلهتني ، 

. وال إشكال أن هذا املفهوم للصندوق االستثماري ال يشمل الشركة املساهمة

"مشغل"ألن  "برامج االستثمار اجلماعي"فالشركة املساهمة ال تندرج ضمن 
(4)

الشركة  

ن هنا ميكن توضيح أهم الفروق وم. مملوك هلا، خبالف مشغل الصندوق فهو جهة مستقلة

 .بني الصندوق االستثماري وبني الشركة املساهمة

 الفرق بني الوحدات واألسهم

من قبل بنك أو مؤسسة مالية، ويقوم البنك عادة الصندوق االستثماري يتم تأسيسه 

 إما بنفسه أو من خالل مؤسسة مالية، ويتوىل الالزمة مجيع االتفاقياتبإبرام عادة املؤسس 

ه الثابتة وأنظمته الفنية ستخدم هلذا الغرض أصوَلوَي ،الصندوقوتشغيل إدارة  ،أخرى

ألنهم ال  وليس للمشرتكني يف الصندوق أي سلطة على كل هذه اجلوانب. والتقنية

  .للصندوق واملشغل ميلكون البنك املؤسس أو املدير

، الفعلي رأمسال الصندوقن أو مالك الوحدات ويف ظل هذا النظام ال ميلك املشرتكو

فسواء وجد للصندوق . أو كيان قانوني للصندوق بغض النظر عن وجود شخصية اعتبارية

                                                           
1) Collective Investment Scheme (CIS). 
 .1َو  5رة ، فق2116، يناير "املبادئ اإلرشادية لضوابط برامج االستثمار اجلماعي اإلسالمي" (2

 IFSB (2009) Guiding Pricniples on Governance for Islamic Collective Schemes, para. 5 & 6 .  
3) CIS Investors and CIS Operators . 
4)  .Operator 
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من هذه اإلدارة إدارة الصندوق وما تستلزمه شخصية أو مل يوجد، فاملشرتكون ال ميلكون 

وهذا خبالف املساهمني يف الشركة الذين ميلكون . الفعليرأمساله أعيان ومنافع، وهو 

 . كل هذه اجلوانب وهلم السلطة الكاملة عليها

 :أهم الفروق بني املشرتكني وبني املساهمني فيما يلي توضيحوميكن 

أو عزل أي تغيري مدير الصندوق أو فصله أو عزله،  املشرتكون يف الصندوقال ميلك  (1)

يف حني ميلك مساهمو الصندوق، الذي يدير  البنكيف ذوي العالقة من املوظفني 

 .عزهلاوالشركة تغيري اإلدارة بكاملها وفصلها 

تغيري اسرتاتيجية استثمار أصول الصندوق وسياسته املالية أو  للمشرتكنيال حيق  (2)

 .كله تعديلها، بينما ميلك املساهمون ذلك

رأس مكونات الثابتة املستخدمة يف إدارة الصندوق، أو  األصوَل املشرتكونال ميلك  (3)

ومجيع  الفعليللصندوق، يف حني ميلك املساهمون رأمسال الشركة  الفعلياملال 

 .أصوهلا

تعديل أي من االتفاقيات القانونية اليت أبرمها مؤسس الصندوق،  للمشرتكنيال حيق  (4)

، مثل اجلهة احلافظة أو وال حيق هلم تغيري األطراف الذين تعاقد معهم الصندوق

بينما حيق للمساهمني تعديل مجيع االتفاقيات اليت . االستشاري أو اجلهة التسويقية

 .، وفق األنظمة السائدةأبرمتها الشركة

، بينما "مشغل الصندوق"باختصار، فإن املشرتكني ال ميلكون مدير الصندوق أو 

ن أو مالك فاملشرتكو. ة واملاليةميلك املساهمون إدارة الشركة وكل جوانبها التشغيلي

تبارية ، سواء كان له شخصية اعرأس املال الفعلي للصندوقوحدات الصندوق ال ميلكون 

وإذا . املتبوع واألصل الذي ينبغي أن تتبعه سائر املوجوادت فهم ال ميلكون. أو مل يكن

ولذا فإن بيع وحدات . التابع وال ميلكون املتبوع كان كذلك فهم ال ميلكون سوى

التبعية، بل  الصندوق هو بيع للتابع جمردًا ومستقاًل عن املتبوع، فال تسري عليه قاعدة

فالفرق اجلوهري بني الوحدات واألسهم هو أن  .وفق ما سبق األغلبيةتسري عليه قاعدة 

 التابعلوحدات متثل حصة شائعة يف ، بينما اثل حصة شائعة يف التابع واملتبوعاألسهم مت

 .فحسب

 استئجار املتبوع

إن املشرتكني يف الصندوق وإن كانوا ال ميلكون إدارة الصندوق ورأمساله : قد يقال

وملكوا العبد  استأجرواكما لو فهم بذلك . ، لكنهم يستأجرونه وميلكون منافعهالفعلي

 املتبوع هو املنافع وليس األعيان؟ فما املانع من أن يكون. وإن مل ميلكوا عينهمنافعه 

األول هو استنتاج موقف الفقهاء يف هذه القضية من أقواهلم يف : من جزئنيواجلوا  

 .املنافعملكية الثاني يف التفريق بني أنواع . حكم استئجار البساتني
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 استئجار البساتني 

فيها الشجر اليت  مجاهري الفقهاء من املذاهب األربعة ال جييزون استئجار البساتني

استئجار أهم منافع الشجر الثمر، فيكون من أن اإلجارة بيع للمنافع، و وذلك .الكثري

نهى  وقد ،بيعًا للثمر قبل وجوده( إذا كان ملدة طويلة نسبيًا) البستان ذي الشجر الكثري

عن بيع السنني النيب 
(1)

ضي النهي عن بيع الثمر قبل ختلقه، وهو ما يقت
(2)

 .  

ال ، ملكية منافع البستان، مبا يف ذلك منافع األرض ومنافع الشجروبناء على ذلك فإن 

ومع ذلك فملكية منافع . جتعل الثمر تابعًا، مع أن الثمر تابع للشجر، والشجر تابع لألرض

فالزم قول الفقهاء يف . األرض والشجر ال تعطي املستأجر احلق يف امتالك الثمر قبل ختلقه

 يقتضيالتعليل وهذا  .أن ملكية منافع األصل ال تستلزم ملكية توابع األصل هذه املسألة

عند  التبعيةوُيفهم من ذلك أن . أن استئجار العبد ال جيعل ماله يدخل تبعًا فيما يبدو

 .ال تثبت يف حالة اإلجارة اجلمهور

فمن يشرتي املنفعة . (11ص) ويؤكد هذه النتيجة ما سبق من كون املنفعة تابعة للعني

فمن يستأجر الشجر يتملك منافعه، . يكون قد اشرتى التابع وليس املتبوع( وهو املستأجر)

إذا و. كالظل وحنوه، مجيعها تابعةفالثمر وسائر منافع الشجر األخرى، . مبا يف ذلك الثمر

بعضها متبوعًا  يكون ألصل املتبوع، مل يصلح أنل تستوي من حيث تبعيتهاكانت التوابع 

وعليه فإن استئجار األصل َتمّلٌك لتابع . وبعضها تابعًا، بل مجيعها تابعة لألصل وهو الشجر

إجارة الشجر شراء حمضًا وإذا انتفت التبعية صارت  .وليس ملتبوع، فتنتفي عالقة التبعية

 .للثمر قبل ختلقه، وهو منهي عنه شرعًا

إىل  ،، رمحة اهلل على اجلميعالسلف، وحكاه عن يخ اإلسالم ابن تيميةبينما ذهب ش

وكان  سيد بن حضري أنه ملا تويف ُأ ورد عن عمر ، مستداًل مبا جواز إجارة البساتني

وهذا مما . ه سنني، وفيها النخل والشجر، فوفى َدينه من القبالةه أرَضّبل غرماَءين، َقعليه َد

كاإلمجاع من السلف كما يقول شيخ اإلسالم وهوأقره عليه علماء التابعني، 
(3)

 .  

ما ذهب إليه شيخ اإلسالم وحكاه عن السلف، وبني ما وال تعارض يف احلقيقة بني 

فإن شيخ اإلسالم يشرتط لصحة هذه :  ذهب إليه األئمة األربعة، رضي اهلل عن اجلميع

أما لو كان هذا . ر هو املسؤول عن رعاية الشجر وسقيه وتعاهدهاإلجارة أن يكون املستأِج

املالك، فهذا يصبح بيعًا حمضًا للثمر، وهذا هو املنهي عنه إذا كان  مسؤولية العمل على

قبل بدو الصالح، وهو بيع السنني إذا كان قبل ختلق الثمر أصاًل
(4)

وكل ما نهى عنه  .

بل احلَبلة، إمنا هو أن من بيع املعدومات، مثل بيع السنني واملالقيح واملضامني وَح النيب 

                                                           
 .211صالقواعد النورانية البن تيمية، : وانظر .متفق عليه (1
  .يأخذون باملآالت وال يكتفون بالظاهر من العقودوهذا يدل على أن األئمة األربعة مجيعًا  (2
 .211القواعد النورانية ص (3
 .421، 411، 411ص 1ج جامع املسائل (4
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ا وهو الذي خلق بعد، ويقوم البائع على أصوهليشرتي املشرتي تلك األعيان اليت مل ُت

م للمشرتي النتاج والثمرة، وهذا هو الذي كان أهل اجلاهلية يسّلثم  ،يستنتجها ويستثمرها

أكل املال بالباطلوالقمار وامليسر  وهو يتضمن. يفعلونه
)1)

وإذا كان مقصود املستأجر هو  .

فهو طلب الربح من غري صناعة وال  ،مل يعمل يف األرض مبنفعته ومالهبيع الثمر بربح، و

جتارة وهذا هو الربا
(2)

 .  

فإذا كان املستأجر غري مسؤول عن العمل بل املسؤول :  جيتمع القوالنالضابط وبهذا 

ألنه إما من ربح ما مل  على النحو السابق، عنه غريه، مل حيل له استئجار الشجر والبساتني

بربح فيكون من الربا، أو من الغرر الفاحش إذا  وجودهقبل يضمن إذا كان سيبيع الثمر 

 . إن كان املستأجر هو املسؤول عن العمل ويقوم مقام املالك جاز ذلكف. يبع الثمرأبقاه ومل 

وأما التعليل بأن املنافع تابعة للعني واملستأجر يتملك املنافع التابعة وال يتملك املتبوع، 

فإذا توىل . فهذا صحيح، لكن الثمر هنا متوقف على العمل ورعاية األصل وتعاهده

. تبعًا يف العقد بح تابعًا هلذا العمل، فيصح دخولهصي األصل، فإن الثمر املستأجُر مسؤوليَة

، فال توجد عالقة تبعية وليس لبقية منافع الشجرواإلدارة البشرية فالثمر أصبح تابعًا للعمل 

خبالف املنافع اليت ال تتوقف على العمل، كمنافع العقار وهذا . بني املنافع بعضها مع بعض

لد فيه املنافع تلقائيًا تقريبًا ولذلك ال ُينهى عن بيعها مستقباًل، كما سبق مما تتو واألعيان

 (.11ص)

 منافع الصندوق 

على املشرتكني يف الصندوق هذا إذا أخذنا برأي شيخ اإلسالم ومن وافقه، فهل ينطبق 

للصندوق مبا جيعلهم مبثابة من  الفعلياملشرتكون منافع رأس املال ميلك هل االستثماري؟ 

 يستأجر الشجر ويتوىل مسؤولية العمل والقيام على الشجر؟ 

فقد  ملكية تامةللصندوق  الفعلي الامل رأسمنافع لو كان املشرتكون ميلكون 

بإدارة الصندوق ورأمساله لكن حقيقة األمر أنهم ميلكون االنتفاع . يكون ذلك صحيحًا

وفرق كبري بني ملك االنتفاع وبني ملك املنفعة، كما . نافعامللكنهم ال ميلكون و ،الفعلي

  .أوضح ذلك العلماء

 الفرق بني متليك االنتفاع ومتليك املنفعة

 متليك قاعدة وبني االنتفاع متليك قاعدة بني الثالثون الفرق" :قال القرايف رمحه اهلل

 وأمشل أعم هو املنفعة ومتليك فقط بنفسه هو يباشر أن به نريد االنتفاع فتمليك .املنفعة

 مثال .كالعارية عوض وبغري كاإلجارة، بعوض االنتفاع من غريه وميّكن بنفسه فيباشر

 الُنُسك ومواضع واألسواق واملساجد اجلوامع يف واجملالس والرباط املدارس ُسكنى األول

                                                           
 .414ص 1ج جامع املسائل (1
 .وحقيقة األمر أنه يكون قد ربح ما مل يضمن وبذلك يدخل يف الربا .215-214، 216القواعد النورانية ص (2
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 أو املدرسة بيت يؤاجر أن حاول ولو فقط بنفسه ينتفع أن فله ذلك، وحنو واملسعى كاملطاف

 النظائر بقية وكذلك ذلك، امتنع املعاوضات طرق من بطريق عليه يعاوض أو غريه يسكن

 من يؤاجرها أن فله استعارها، أو دارًا استأجر فكمن املنفعة مالك وأما .معه املذكورة

 جري على أمالكهم يف املالك تصرف املنفعة هذه يف ويتصرف عوض بغري يسكنه أو غريه

 اإلجارة عقد تناوله حسبما خاص زمن يف مطلق متليك فهو .ملكه الذي الوجه على العادة

"العارية يف العادة به شهدت أو
(1)

. 

ك َلالقراض أن ر  املال َموذكر القرايف من أمثلة القاعدة الِقراض، حيث يقتضي عقد 

من العامل االنتفاع ال املنفعة، وكذلك احلال بالنسبة للعامل يف املساقاة واملغارسة
(2)

وبنحو  .

 على ضرر فيه يكن مل إذا أخرى مضاربة يأخذ أن وللمضار : "ذلك قال ابن قدامة رمحه اهلل

 ًاعقد مينع فلم كلها منافعه به ميلك ال عقد ألنه بأن ال يشتغل عن النظر يف أمواله، األول

"كالوكالة آخر
(3)

وهذا يدل على أن منافع املضار  ليست مملوكة بالكامل لر  املال، إذ  .

 . حيق للمضار  أن يأخذ مضاربة أخرى، بشرط عدم اإلضرار باألوىل

مع مدير الصندوق، سواء كان العقد مضاربة  يف الصندوق وهذا هو حال املشرتكني

أو وكالة بعوض، ألنه يف احلالني حيق للمدير أو املضار  أن يدير صناديق أخرى، كما 

، وال كاملة ميلكون منافع املضار  أو مدير الصندوقال فاملشرتكون إذن . هو الواقع

م سلطة عليها، ن منها ولكن ليس هلتصرف املالك، بل هم جمرد مستفيدي فيهايتصرفون 

إدارة  وهذا يبني أن املشرتكني ميلكون االنتفاع فقط وال ميلكون منافَع. كما سبق

 :ويؤكد هذه النتيجة. الفعليماله الصندوق ورأَس

  الفرق بني األجري اخلاص واملشرتك

العلماء بني األجري  اذكره اليتق وجوهر الفر بني ملك املنفعة وملك االنتفاع هوالفرق 

جري األجري اخلاص منفعته مملوكة مدة األجرة، واأل": قالوا. اخلاص واألجري املشرتك

"املشرتك منفعته غري مملوكة
(4)

وقد بلغ الفقهاء من الدقة أن بينوا أن األجري املشرتك .  

واخلياط  ارلكه، والقّصمثل اخلباز خيبز يف َتّنوره وِم"، الفعلي أس املالرمكونات ميلك 

أو اخلياط ، (املستأجرأي دار )ليخبز يف داره  أما لو دعا شخص اخلباَز ".يف دكانيهما

ليخيط يف بيته، كان يف حكم األجري اخلاص
(5)

ويرتتب على ذلك أن األجري املشرتك  .

أما األجري اخلاص فال . عند مجاهري العلماء، سواء تعدى أو مل يتعدَّما يقع من فعله يضمن 

إال إذا تعّدى، سواء كان من فعله أو فعل غريهيضمن 
(6)

 . 

                                                           
 .3ص 1 بدائع الفوائد ج،وحنوه يف147ص 1جالفروق  (1
  .144ص 1ج الفروق (2
 .14ص 34املوسوعة الفقهية ج: ، انظرالفقهاء مجهور قال املال ر  تعدد وجبواز .352ص 3جالكايف  (3
  .77ص 11جالشرح املمتع  (4
  .114ص 4ج املغين (5

  .44-71ص 11، الشرح املمتع ج114-113ص 4ج املغين  ( 6
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 ، منفعة األجري وال آالتهمل ميلك  اـــّملالفقه، ألن املستأجر  وترتيب الضمان هنا هو عنُي

مل يكن قادرًا على أن يتحكم باملخاطر اليت يتعرض هلا األجري وال يستطيع السيطرة 

من ( 11ص)وهذا يتفق مع ما سبق . شرتكعليها، فلذا مل يكن مسؤواًل عن عمل األجري امل

وحده، وكذلك بيع الثمر قبل بدو الصالح مع  هجواز بيع اجلنني مع أمه وعدم جواز بيع

األم )اجلواز هي قدرة املشرتي من خالل ملك األصل  ُةّلفِع. الشجر وعدم جوازه وحده

، فهو الذي يرعى األصل (اجلنني والثمر)لفرع أن يتحكم يف خماطر اعلى ( والشجر

ال معداته، األجري كاملة وال آالته و وهنا ملا مل ميلك املستأجر منفعة. ويتعاهده ويعتين به

ميلك السيطرة على خماطر عمله، فال يكون  مل، الفعليأي مل ميلك منافع رأس املال 

، كآفة إال ملا كان بغري فعلهفيكون األخري ضامنًا . مسؤواًل عن عمل األجري املشرتك

فقد األجري اخلاص، حالة يف واآللة املنفعة املستأجر أما إذا ملك . مساوية أو كارثة عامة

إال بالتعدي  األجري حينئذفال يضمن من التحكم يف خماطر العمل، املستأجر متكن 

 .والتفريط

ع املستخدمة يف األعيان واملناف هو جمموع الفعليوحبسب التعريف، فإن رأس املال 

ميلك ال األجري املشرتك  ففي حالةوفقًا ملا سبق و. توليد السلع واخلدمات لتحقيق الربح

التبعية وهذا يقتضي انتفاء . فال حيق هلم املعاوضة عليها ،الفعليرأس املال منافَع  املستأجُر

إذ مدير وهذا هو احلاصل يف الصناديق االستثمارية،  .هذه احلالةحق املستأجر يف يف 

لكه هو فاملدير يقوم باإلدارة يف ِم. الصندوق من جنس األجري املشرتك وليس األجري اخلاص

وألنهم ال ميلكون منافع املدير فهم ال . ه اليت ال ميلكها املستثمرونه وأدواِتوأجهزِت

فإذا باع املستثمر . ميلكون املعاوضة عليها، وهو الفرق الذي أكده القرايف فيما سبق

وحداته يف الصندوق فإنه ال يبيع معها منافع املدير ألن األخري ليس أجريًا خاصًا بل 

يف الوحدات  داخلةفإذا كانت منافع املدير وآالته ومعداته هي املتبوع، مل تكن . ًامشرتك

 . فالوحدات إذن تتضمن التابع وال تتضمن املتبوع. حني بيعها

حاله مع املشرتكني " العبد"هذا فإن  بد ذي املال،فإذا قلنا إن مدير الصندوق مبثابة الع

فهم ال يقومون مقام السيد مع العبد، بل حاهلم . حال األجري املشرتك وليس األجري اخلاص

الّند مع الّند، فال ميكن أن يكون املشرتكون قد ملكوا املتبوع ولو على وجه حال معه 

اإلدارة وما تستلزمه وَع، وهو جمموع فإذا كان كذلك مل ميلك املستثمرون املتب. اإلجارة

وهذا يؤكد ما سبق أن وحدات الصناديق متثل . تحقيق الربحلاألعيان واملنافع الالزمة من 

 .التابع وال متثل املتبوع فال تسري على تداوهلا قاعدة التبعية

مزرعًة حبيث يقوم مقام املالك يف املسؤوليات  وبناء على ما سبق فلو استأجر شخٌص

 مجهورواحلقوق، جاز العقد عند شيخ اإلسالم ومن أخذ بقول  السلف، ومل جيز عند 

من املذاهب األربعةالفقهاء 
(1)

ثم لو أن هذا الشخص أنشأ صندوقًا استثماريًا على غرار  .

                                                           
  .اجلمهور مبا انتفى منه مسؤولية العمل، فيؤول القوالن إىل النتيجة نفسها وهي هنا اجلوازإال إذا قيدنا قول  (1
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، مل يصح هذا العقد املزرعة يف الستثمار أموال املشرتكني يف الصندوق الصناديق السائدة

ألن املشرتكني يف الصندوق ال ميلكون منافع املزرعة بل حق االنتفاع . عند اجلميع

، فيكون شراء للثمر وينفي عنهم ملكية املتبوع فحسب، وهذا ال جيعلهم يف مقام املالك

 .قبل وجوده

 اخلروج من املضاربة

أجريًا خاصًا، ألنه حيق له أن يأخذ بناء على ما ذكره العلماء، فإن املضار  ليس 

مل يكن كذلك  حتى لوباألوىل، فهو يف حكم األجري املشرتك  ضّرمضاربة أخرى ما مل ُي

 . بالعقد املضار  بالفعل، ألن العربة هي أن ر  املال ال ميلك مجيع منافع

 وبيعاربة اخلروج من املضإذا أراد ر  املال  فإن وإذا ثبت أن املضار  ليس أجريًا خاصًا،

فإنه ال ميلك أن يعاوض على منافع املضار  ألن األخري ليس أجريًا على طرف ثالث، حصته 

وعليه فبيع ر  املال . نتفاع بعمله فحسبوألن ر  املال مل ميلك منافعه بل ملك اال خاصًا

 ، وال مدخل هنا للتبعيةكونات مال املضاربةمب بشرط جواز مبادلة الثمنجائز  حصته

  .النتفاء ملكية ر  املال ملنافع املضار 

ك َلوَم ،إلدارة املال وتثمريهإجارة خاصة رض أن صاحب املال استأجر شخصًا لكن لو ُف

، فيصح هنا واهلل أعلم أن يبيع هذا االستثمار مدة العقد، ثم أراد ومنافع آالته منافعه بذلك 

 :اعتبار التبعية بشروط

األعيان منافع األجري باعتباره أجريًا خاصًا، وميلك كذلك منافع أن ميلك املشرتي  (1)

، وليس جمرد ملك (املكاتب واألجهزة واملعدات وحنوها)واملنافع الالزمة لعمل املدير 

 . االنتفاع

يف إدارة االستثمار وفق العقد األول، ويقوم املشرتي  (األجري اخلاص)املدير أن يستمر  (2)

 .قدمقام البائع يف تنفيذ الع

 .أن تكون مدة عقد املدير كافية يف الغالب لتنضيض الربح حقيقة (3)

يتم تنضيض املال تعيني بدله إىل أن عليه تغيري املدير أو عزله فيجب  قرر املشرتيإذا  (4)

 .حقيقة

وأما بقية الشروط فهي . أما الشرط األول فهو ضروري لتحقق التبعية، كما سبق

ضرورية لكي يكون املقصود من الشراء هو االستمرار يف االستثمار إىل حني الوقت 

املتوقع لتنضيض املال، وليس املقصود هو تصفية املضاربة واحلصول على املال مستقاًل عن 

وحيق للمشرتي عزل املدير إذا تطلب األمر،  .تبعية مال العبدقرره العلماء يف كما اإلدارة، 

فاشرتاط بقاء . لكن جيب عليه تعيني بداًل له حتى ال يكون املقصود هو احلصول على املال

املدير أو تعيني بدله هو نظري اشرتاط بقاء العبد، كما سبق، حبيث يكون البيع للتابع 

 .واملتبوع معًا وليس للتابع فحسب
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 ، وهوالفعليرأس املال منافع قد ملك يكون املشرتي حتققت هذه الشروط فإن وإذا 

فيجوز حينئذ  .االستثمار ، وهي اليت تتبعها أمواُلمنافع املدير ومنافع األعيان الالزمة لعمله

على أساس استمرار عالقة  املوجوداتبيع االستثمار بغض النظر عن مكونات واهلل أعلم 

 .التبعية بعد البيع

 ضمان املضارب

. قضية ضمان املضار  املشرتك اليت أثارها دالتعرض لاملناقشة السابقة تستدعي 

سامي محود رمحه اهلل، واتكأ عليها لتضمني املصارف اإلسالمية حلسابات املودعني 

االستثمارية، باعتبار املصرف أجريًا مشرتكًا ومن ثم يضمن األموال
(1)

وغفل رمحه اهلل  . 

أن الفقهاء اعتربوا املضار  من األساس مضاربًا مشرتكًا، كما سبق من كالم القرايف 

فإذا كان . وابن قدامة حول حق املضار  يف أخذ أموال مضاربة أخرى إذا مل تضر باألوىل

لم أن العلماء مينعون كذلك، وكان الفقهاء مصرحني بوضوح مبنع تضمني املضار ، ُع

فكل مضار  فهو يف األصل مشرتك، ويف الوقت . ملضار  املشرتك دون ترددتضمني ا

 .ما مل يفرط أو يتعدى نفسه ال خالف يف منع تضمني املضار 

اع وحنوهم، وبني املضار  املشرتك أن ّنوأحد أهم الفروق بني األجري املشرتك، كالُص

يلها أو حتويرها مبا يالئم األجري يتعامل مع أموال عينية ال تستهلك بالعمل، بل يراد تعد

ال ( النقود)فيتعامل مع أموال مثلية ( ومن يف حكمه)أما املضار  (. املستأجر)طلب العميل 

فتضمني املضار  للمال املثلي الذي ال ميكن العمل إال . ميكن العمل فيها إال باستهالكها

فإذا انضم إىل ذلك . باستهالكه يؤدي بالضرورة إىل حتول املال إىل قرض يف ذمة املضار 

 .الربح، كان سلفًا بزيادة مشروطة، وهو حمرم بالنص واإلمجاع اشرتاط العمل ونسبة من

يف أموال  بتضمينه، فهو يعملرضي اهلل عنهم ملشرتك الذي قضى اخللفاء أما األجري ا

بعني مصنوعة على صفة  ن التضمني إمنا يؤول إىل التزامهثم إ. عينية ال تستهلك بالعمل

فالعقد ال ينتهي إىل قرض بل إىل بيع، . املستأجر دة يف الذمة، مقابل أجر يدفعه لهدحم

 . وإمنا يتحمل األجري بدل العني لو تلفت بفعله

أن املضار  املشرتك أو دل بقضاء اخللفاء رضي اهلل عنهم على ستلكن ميكن أن ُي

جدت خسارة بسبب عطل يف فلو ُو. مدير الصندوق يضمن نتائج عمله هو وليس أداء األسواق

أجهزة املصرف أو مدير الصندوق، فإن املصرف و الصندوق يضمنان يف هذه احلالة، واهلل 

 .أعلم

 اخلالصة

مشغل الصندوق ومديره ومتطلبات املشرتكون يف الصندوق االستثماري ال ميلكون  (1)

رأس فهم بذلك ال ميلكون . اإلدارة من األجهزة واألعيان واملنافع الالزمة لالستثمار

                                                           
 .323-321، وانظر يف نقد الرأي الودائع املصرفية النقدية، ص432-366تطوير األعمال املصرفية، ص ( 1
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مدير وإمنا ميلكون على الشيوع األموال اليت يديرها  للصندوق، الفعلياملال 

 .الصندوق

، وإمنا ميلكون الفعليورأمساله  املشرتكون أيضًا ال ميلكون منافع مدير الصندوق (2)

وإذا كانت هذه املنافع  .ولذا فليس هلم املعاوضة على هذه املنافع. االنتفاع بها فحسب

هي املتبوع، فإن تداول وحدات الصندوق حينئذ ال يتضمن املتبوع بل األموال التابعة 

وليس لقاعدة  لقاعدة األغلبيةولذا فإن تداول وحدات الصناديق خيضع  .فحسب

  . أعلم، واهللالتبعية
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(5) 

 الصكوك

ليس من الصعوبة التعرف على ضوابط تداول الصكوك بعد معرفة ضوابط األسهم  

لألصول كما هو  الفعليفالصكوك ال ختلو إما أن متثل ملكية رأس املال . والوحدات

 .ليس كذلك كما يف وحدات الصناديقاحلال يف األسهم، أو 

ضمن التعريف العام لربامج االستثمار من الناحية الفنية فإن الصكوك تندرج 

اجلماعي، وإن كانت عادة يتم مناقشتها على حنو مستقل
(1)

لصكوك الصورة الشائعة ل .

"ذات غرض خاص أو مركبة مؤسسة"يسمى  املكية مشاعة فيمالصكوك متثل 
(2)

 ، 

 .املؤسساتهلذا الغرض حنتاج أن نتطرق إىل طبيعة هذا النوع من 

 ذات الغرض اخلاص املؤسسة

 من أجلمتلك موجودات أو أصول هدف إىل أو جمرد هيكل قانوني يهي مؤسسة 

يف الصناعة  securitizationهي شائعة جدًا لغرض التسنيد و. إصدار أوراق مالية مقابلها

وتنتهي هذه املؤسسة . صدار الصكوك اإلسالميةدية، واستخدمت على حنو مشابه إليالتقل

 . بانتهاء الغرض منها، وهلذا وصفت بأنها ذات غرض خاص

ة ك، أو صندوق استثماري، أو شر trustوتسجل قانونيًا على شكل رصد أو ترست 

لكن ينص يف أهدافها على . ذات مسؤولية حمدودة، أو غريها من الصيغ القانونية

وهلذا ليس . ، وأهمها حفظ املوجودات املراد تصكيكها أو توريقهااألغراض املرادة منها

قانوني لتسجيل املوجودات بامسها وعاءهلذه املؤسسة نشاط اقتصادي، وليست سوى 
(3)

. 

وثائق حمفوظة لدى اجلهة " رزمة"ليست املؤسسة ذات الغرض اخلاص يف الواقع أكثر من "

"املعنية تثبت وجودها القانوني
(4)

 . 

جمرد وعاء ، بل كانت املؤسسة ذات الغرض اخلاص ليس هلا أي نشاط اقتصاديوإذا 

بل واقع . تكون هذه املوجودات تابعة له فعلي لم أنها ال متلك رأمساٍلحلفظ موجوداتها، ُع

وإذا كان هناك أي خدمات . األمر أن املؤسسة نفسها تابعة هلذه املوجودات وليس العكس

غالبًا اجلهة اليت )وجودات املؤسسة فإمنا تتم من خالل جهة أخرى إدارية أو استثمارية تتم مل

 (.انتقلت منها موجودات الصكوك للمؤسسة، وهي احملتاجة للتمويل

وك الصك ويف حال تأسيس املؤسسة ذات الغرض اخلاص على شكل صندوق فإن

فإن  ونظرًا ألن املؤسسة ليس هلا رأمسال فعلي،. متثل وحدات ملكية هذه املؤسسة

                                                           
  .1،  فقرَة "اجلماعي اإلسالمي املبادئ اإلرشادية لضوابط برامج االستثمار"جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،   (1
  .Special Purpose Vehicle or SPVوتعرف بـ  (2
. وأشكر د. 4حامد مرية، ص" الشركات ذات الغرض اخلاص"؛ 11حممد القري، ص" املؤسسة ذات الغرض اخلاص" (3

  .حامد الذي أمدني مبصادر هذا املوضوع
  .12حممد القري، ص" املؤسسة ذات الغرض اخلاص" (4



- 33- 

 

أما إذا كانت املؤسسة . الصكوك ال تثمل سوى املوجودات، وال تتحقق فيها تبعية بوجه ما

فالصكوك ال . فالصكوك ال متثل حتى ملكية هذه املؤسسة( trust)على شكل وقف 

 .متثل أكثر من ملكية املوجودات على أحسن تقدير

من مبكونات وعليه فإن تداول الصكوك يكون جائزًا بشرط جواز مبادلة الث

 .هو احلال يف وحدات الصناديقوفقًا لقاعدة األغلبية كما  املوجودات
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 خامتة

بتداول النقد إذا اجتمع مع سلع أو منافع، على  ةالشريعة اإلسالمية املتعلق قواعدجاءت 

 :ثالثة أحناء

 .قاعدة ُمّد عجوة (1)

 .قاعدة األغلبية (2)

 .قاعدة التبعية (3)

اإلسالمية وجو  العمل بالقواعد واألدلة الشرعية مجيعها ومن املقرر يف أصول الشريعة 

 .على الوجه الذي جاءت به، وعدم اللجوء إىل الرتجيح إال إذا امتنع اجلمع

وتطبيق هذه القواعد على الصور املعاصرة لألوراق املالية، سواء األسهم أو الوحدات أو 

هذه الصور، كما أن هناك فهناك تشابه وتداخل بني . الصكوك، مل يكن باألمر اليسري

وهلذا كانت قضية التبعية والتفريق بينها وبني الغلبة . تشابهًا وتداخاًل بني القواعد نفسها

 .كما سبق "من معضالت املسائل"من القضايا الشائكة و ُمد عجوةوبني 

وقد كانت هذه الورقة حماولة للجمع بني القواعد الثالث مبا حيقق العمل باألدلة 

مبا حيقق مقاصد التشريع  على وجهها، وتطبيقها على التعامالت املعاصرةالشرعية 

 .، قدر االستطاعةوأهداف االقتصاد اإلسالمي

 :وأهم النتائج اليت توصل إليها البحث ما يلي

أسهم الشركات من حيث املبدأ ختضع لقاعدة التبعية، واملتبوع هو جمموع اإلدارة  (1)

 ".الفعليرأس املال "املنافع، وهو ما ميكن تسميته البشرية وما تستلزمه من األعيان و

ا ، فال جيوز بيعهأن يشتدقبل  والزرعحكم اجلنني  تأخذالشركات حتت التأسيس  (2)

 .وتداوهلا يف هذه املرحلة، إال وفق قاعدة األغلبية إذا اقتضى األمر

 الفعليمتثل األموال التابعة، وال تتضمن رأس املال وحدات الصناديق االستثمارية  (3)

 .فيكون تداول الوحدات حينئذ خاضعًا لقاعدة األغلبية. املتبوع

ل األموال التابعة وليس املتبوعة، فتخضع الصكوك تأخذ حكم الوحدات ألنها متث (4)

 .أيضًا لقاعدة األغلبية

على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم واهلل تعاىل أعلم وأحكم، وصلى اهلل تعاىل 

 .الدينوأتباعهم بإحسان إىل يوم 

 واحلمد هلل ر  العاملني
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