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  الملخص

عری���ف بقی���اس ال���شبھ وم���دى حجیت���ھ عن���د  تن���اول الب���احثون ف���ي بح���ثھم الت 

األصولیین، وإبراز األمثلة التي توضح ھذا النوع من القی�اس، كم�ا بین�وا األص�ل ف�ي       

المعامالت ھو اإلباح�ة عل�ى ال�راجح، وأن األص�ل ف�ي األم�وال ھ�و التح�ریم، وعرف�وا                     

الكمبیالة والح�ساب الج�اري، وجوان�ب قی�اس ال�شبھ الت�ي تتناولھم�ا، وكیفی�ھ تخ�ریج             

حك��ام الفقھی��ة ُك��ّال بم��ا یناس��بھ، بم��ا یب��رز ق��درة األص��ول الفقھی��ة عل��ى اس��تیعات        األ

الم��ستجدات المالی��ة، وبم��ا یحق��ق مقاص��د ال��شریعة ومآالتھ��ا، ث��م س��جلوا النت��ائج ف��ي  

  .خاتمة البحث

.قیاس الشبھ، التكییف الفقھي، الكمبیالة، الحساب الجاري:  الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

The researchers define Qiyas al-Shabah and its 

significance to scholars of Usool al-Fiqh, supporting 

there definition with examples that illustrate this type of 

Qiyas. Then they show that the premise in transactions 

is permissibility, whereas property (assets) is 

protected. They also define the bill of exchange 

(promissory note) and the current account (banking), 

showing the aspects of Qiyas al-Shabah that apply to 

them. Then demonstrate the process of extracting the 

appropriate fiqhi ruling, each according to its nature, 

illustrating the ability of Usool al-Fiqh to accommodate 

any developments in monetary and financial 

transactions, which in turn achieves the Maqased 

(objectives) of Shariah. Finally the researchers 

conclude by stating the conclusions of this study. 
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اهللا الرحمن الرحیمبسم   
  :مقدمة 

     الحم��د هللا رب الع��المین، وأف��ضل ال��صالة وأت��م الت��سلیم عل��ى س��ّیدنا محم��د،   
  :وعلى آلھ وصحبھ وسّلم، وبعد 

     فتتنوع أقسام القیاس بصفة عامة إلى قیاس المناسبة، وھو قیاس العل�ة المتف�ق     
م�ا قی�اس ال�شبھ ف�إن الف�رع      على األخذ بھ، وقیاس الّطرد الذي ال أثر لھ ف�ي الحك�م، أ        

فیھ یشبھ األصل في وجھ، وال ی�شترك مع�ھ ف�ي عل�ة الحك�م، وق�د ج�رى الفقھ�اء ف�ي                        
  .كثیر من أحكامھم على ھذا النوع من القیاس، لحاجتھم إلیھ في مستجداتھم

 ولم��ا كان��ت الم��ستجدات المالی��ة لھ��ا ش��بھ م��ن وج��ھ ف��ي أص��ول المع��امالت      
فإن قیاس ال�شبھ ل�ھ دور مھ�م ف�ي اش�تقاق األحك�ام               المالیة كالبیع واإلجارة وغیرھا،     

ل�یس كافی�ًا   ، لتلك الم�ستجدات، ألن ك�ون األص�ل ف�ي المع�امالت اإلباح�ة عل�ى ال�راجح             
الشتقاق الحكم، بل ال بد من إلحاق المستجدات بشبھھا، وق�د ب�ّین الب�احثون أنموذج�ًا      

 بوص�فھ خدم��ة  تطبیقی�ًا ل��ذلك ف�ي ك��ل م�ن الكمبیال��ة كورق�ة مالی��ة، والح�ساب الج��اري     
  . مصرفیة

  :مشكلة البحث 
تتمثل م�شكلة البح�ث الرئی�سة، ف�ي ال�سؤال ال�رئیس، وھ�و م�ا دور قی�اس ال�شبھ ف�ي              
التأصیل للمعامالت المالیة المعاصرة، وما النماذج الفقھیة التطبیقیة على ھذا الدور؟ 

  :ویتفرع عن ھذا السؤال الرئیس األسئلة اآلتیة
  ، وما حجیتھ عند األصولیین؟ما المقصود بقیاس الشبھ: ١س
م���ا النم���اذج الفقھی���ة التطبیقی���ة الت���ي تب���ین دور قی���اس ال���شبھ ف���ي التأص���یل    : ٢س

  للمعامالت المعاصرة؟
  : أھداف البحث

  :یھدف البحث إلى ما یلي 
  .بیان المقصود بقیاس الشبھ، وحجیتھ عند األصولیین-١
  .شبھتوضیح النماذج التطبیقیة التي تتفرع على أصل قیاس ال-٢

  :الدراسات السابقة 
 دراسة تناولت موضوع البحث، وتوج�د بع�ض الدراس�ات           –فیما نعلم   –ال توجد   

  :نذكر فیھا  متعلقة بقیاس الشبھ،
، لعمر عثمان أریق�ة،    )) قیاس الشبھ عند األصولیین وأثره في اختالف الفقھاء          (( -١

  .ھـ ١٤٢٧رسالة ماجستیر نوقشت في جامعة أم القرى سنة 
 لعب��د اهللا ))قی�اس ال��شبھ عن��د األص��ولیین مفھوم�ھ، حجیت��ھ، ش��روطھ، أق��سامھ    (( -٢

محمد الدیرشوي ، بحث منشور في المجلة العلمیة الصادرة عن جامعة الملك فی�صل       
  .م ٢،٢٠٠٣، عدد

، لم�ریم ف�الح العبی�دات،    )) العمل بالشبیھین عند األصولیین وتطبیقات�ھ الفقھی�ة          (( -٣
  .كلیة الشریعة/  الجامعة األردنیة أطروحة دكتوراه نوقشت في
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  : منھجیة البحث
      اتب��ع الب��احثون الم��نھج الوص��في ف��ي بی��ان المق��صود بقی��اس ال��شبھ، وأنواع��ھ،    
وتوض��یح معن��ى الح��ساب الج��اري والكمبیال��ة، والم��نھج االس��تقرائي ف��ي تتب��ع أق��وال   

ص��ولیة، وترتیبھ��ا ب��ین الم��صادر األ ، األص��ولیین والفقھ��اء ف��ي حجی��ة قی��اس ال��شبھ   
والمنھج االستداللي االستنباطي في تخریج فرَع�ّي الح�ساب الج�اري والكمبیال�ة عل�ى              

  .أصل قیاس الشبھ
  :خطة البحث 

  :جاءت خطة البحث على النحو اآلتي 
  تعریف القیاس و العلة و الحكمة: المبحث األول 
  تعریف القیاس لغة و اصطالحًا:  المطلب األول
  ة و الحكمةتعریف العل: المطلب الثاني
  الفرق بین العلة و الحكمة: المطلب الثالث
  ھل تصلح أن تكون الحكمة علة للقیاس: المطلب الرابع
  التعریف بقیاس الشبھ و حجیتھ: المبحث الثاني
  التعریف بقیاس الشبھ  : المطلب األول 
  حجیة قیاس الشبھ  : المطلب الثاني 
  ھ للحساب الجاري والكمبیالة  نماذج تطبیقیة على قیاس الشب: المبحث الثالث
  قیاس الشبھ في الحساب الجاري  : المطلب األول 
  قیاس الشبھ في الكمبیالة  : المطلب الثاني 

.نذكر فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة: الخاتمة
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  املبحث األول

  تعريف القياس و العلة و احلكمة

  اطب اول

ًطو ا  سف ار  

  :تعریف القیاس لغة: أوًال
   )١(. و المماثلة، و المساواة، و القْدر، التقدیر: منھا، للقیاس في اللغة معاني كثیرة  

  تعریف القیاس اصطالحًا: ثانیًا
   )٢(". حمل فرع على أصل في حكم بجامع بینھما: " عّرفھ الطوفي بأنھ

أو نفیھ ،  إثبات حكم لھماحمل معلوم على معلوم آخر في: " و عّرفھ الشوكاني بأنھ
   )٣(". عنھما بأمر جامع بینھما من حكم أو صفة

إثبات حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكھما في علة : " و عّرفھ السُّبكي بأنھ
   )٤(". الحكم

   )٥(". تعدیة حكم األصل بعلتھ إلى فرع ھو نظیره: " و عّرفھ البخاري بأنھ
مر غیر منصوص على حكمھ بأمر آخر منصوص إلحاق أ: " و عّرفھ أبو زھرة بأنھ

   )٦(". على حكمھ لالشتراك بینھما في علة الحكم

ب اطا  

و ا ف ار  

  : تعریف العلة لغة: أوًال
، تشاغل: و تعلل باألمر، الشرب بعد الشرب تباعًا: منھا، للعلة في اللغة معاني كثیرة

  ) ٧(. المرض: و العلة، سببھ: و ھذه علتھ

  :تعریف العلة اصطالحًا:  ثانیًا
  :أذكر منھا،      ذكر العلماء تعریفات كثیرة للعلة

  )٨(". أو حكمة الحكم أو مقتضیھ، ما أوجب حكمًا شرعیًا ال محالة " -

                                                           

 ).قیس(ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف، مادة ) ١(
 .٢١٩، ص٣الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج)٢(
 .٥٧٧، ص٢الشوكاني، إرشاد الفحول، ج)٣(
 .٣، ص٣، اإلبھاج، جالّسبكي)٤(
 .٣٩٧، ص٣البزدوي، كشف األسرار، ج) ٥(
 .٢١٨محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، ص) ٦(
 ).علل(الفیروزآبادي، القاموس المحیط، باب الالم، فصل العین، مادة ) ٧(
 .١٩، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج) ٨(
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   )١(" و یكون خارجًا مؤّثرًا فیھ، ما یتوقف علیھ وجود الشيء " -
   )٢(". الوصف الظاھر المنضبط المناسب للحكم  " -

  تعریف الحكمة : ثالثًا
  :أذكر منھا،      ُعّرفت الحكمة بتعریفات كثیرة

و غیر ، و ھو غیر منضبط، وصف مناسب للحكم یتحقق في أكثر األحوال " -
   )٣(".محدود

و ال یدرك ، أمر خفي غیر منضبط یختلف باختالف األحوال أو باختالف الناس " -
   )٤(".بالحواس

  اطب اث

 رقاو ا ن ا  

و ھي ، و الغایة البعیدة المقصود بھ،       الحكمة ھي الباعث على تشریع الحكم
أو المفسدة التي ، المصلحة التي قصد الشارع بتشریع الحكم تحقیقھ أو تكمیلھ

بینما العلة ھي األمر الظاھر ، غیر منضبط، و ھي أمر خفي، قصدھا الشارع دفعھا
   )٥(.م الذي ینبي علیھ الحكم وجودًا و عدمًاالمنضبط المعّرف للحك

  ھل تصلح أن تكون الحكمة علة للقیاس: المطلب الرابع
      ذھب جمھور األصولیین من مختلف المذاھب اإلسالمیة إلى أن الحكمة ال 

فالحكم الشرعي مرتبط . تصلح أن تكون علة للقیاس ألنھا أمر خفي غیر منضبط
وإن تخّلفت و إن ، أي یوجد الحكم حیث توجد العلة، حكمتھبعلتھ وجودًا و عدمًا ال ب

الحكمة، كما ینتفى الحكم حیث تنتفي علتھ وإن وجدت حكمتھ، فالمسافر یباح لھ 
الفطر وإن لم یجد مشقة، لوجود العلة وھي السفر، و ال ُیعلل بالحكمة و ھي المشقة 

   )٦(. ألن المشقة تتفاوت من شخص آلخر

                                                           

 .١٥٤، ص١الجرجاني، التعریفات، ج) ١(
 .٢٣٧صأبو زھرة، أصول الفقھ، ) ٢(
  .٢٥٠المصدر نفسھ، ص) ٣(
 .٦٤٩، ص١الزحیلي، أصول الفقھ اإلسالمي، ج) ٤(
 .٢٣٨أبو زھرة، أصول الفقھ، ص. ٦٥١، ص١الزحیلي، أصول الفقھ اإلسالمي، ج) ٥(
 .١٦٨بدران أبو العینین، أصول الفقھ اإلسالمي، ص) ٦(
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  املبحث الثاني

  عريف بقياس الشبه وحجيتهالت

  اطب اول

س ا فرا  

  :التعریف بقیاس الشبھ لغة واصطالحًا: أوًال
الِمث�ل،  : الشِّبھ والشَّبھ وال�شَّبیھ   : "ُیعّرف الشبھ لغة بأنھ المثل، جاء في المحكم             

. )١("ظلممن أشبھ أباه فما : ماثلھ، وفي الَمَثل : والجمع أشباه، وأشبھ الشيء الشيء    
الوص�ف ال�ذي ل�م تظھ�ر        : "ھذا بالنسبة لمعرفة الشبھ لغة، أما ال�شبھ اص�طالحًا فھ�و           

فیھ المناسبة بعد البحث التام عنھا مم�ن ھ�و أھل�ھ، ولك�ن ُأِل�ف م�ن ال�شارع االلتف�ات                      
ھ�و المناس�ب ب�التبع،     :"وق�ال القاض�ي أب�و بك�ر الب�اقالني         . )٢("إلیھ في بعض األحكام     
ی��ة فإنھ��ا إنم��ا تناس��بھ بواس��طة أنھ��ا عب��ادة بخ��الف المناس��ب     كالطھ��ارة الش��تراط الن

  .)٣("بالذات، كاإلسكار لحرمة الخمر
؛ أي الف�رع  "تردد فرع بین أصلین شبھھ: "      أما قیاس الشبھ في االصطالح فھو     

فإلحاق . بأحدھما؛ أي بأحد األصلین في األوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من اآلخر
، وُیطل�ق علی�ھ أحیان�ًا    )٤ (ھ�و قی�اس ال�شبھ   : الذي شبھھ ب�ھ أكث�ر  الفرع بأحد األصلین    

وھ��و إلح��اق ف��رع " غلب��ة األش��باه ف��ي الحك��م وال��صفة"ـقیاس وھ��و ف�� بغلب��ة األش��باه،
متردد بین أصلین بأحدھما الغال�ب ش�بھھ ب�ھ ف�ي الحك�م وال�صفة عل�ى ش�بھھ ب�اآلخر                       

  .)٥("فیھما
ة، ولعل ُجل أقیسة الفقھ�اء      أما أمثلة قیاس الشبھ فھي كثیر     : "یقول الغزالي   

. ترجع إلیھا، إذ یع�سر إظھ�ار ت�أثیر العل�ل ب�النص، واإلجم�اع، والمناس�بة الم�صلحیة                   

                                                           

عب�د الحمی�د   : عظ�م، المحق�ق  أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، المحك�م والمح�یط األ        ١
 ).شبھ(، مادة ١٩٣: ،ص٤:، ج١ م ، ط٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة، : ھنداوي، بیروت

، الریاض،مكتب��ة  المھ��ذب ف��ي عل��م أص��ول الفق��ھ المق��ارن عب��د الك��ریم ب��ن عل��ي ب��ن محم��د النمل��ة، ٢
 .٢٠٩٧: ،ص٥:ج،١م، ط١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠الرشد، 

 حاشیة العطار على شرح الجالل المحل�ي عل�ى جم�ع الجوام�ع،     حسن بن محمد بن محمود العطار، ٣
 .٣٣٢: ،ص٢:جدار الكتب العلمیة، دون تاریخ دون رقم الطبعة،

محم��د ب��ن أحم��د عب��د العزی��ز الفت��وحي، ش��رح الكوك��ب المنی��ر، مطبع��ة ال��سنة المحمدی��ة دون رق��م  ٤
 .٥٢٨:الطبعة، ص

غای�ة الوص�ول ف�ي    ن أب�و یحی�ى ال�سنیكي     كریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري، زی�ن ال�دی           ز٥
:  صدار م��صر، الكت��ب العربی��ة الكب��رى، دون ت��اریخ ن��شر دون رق��م الطبع��ة ، ش��رح ل��ب األص��ول، 

١٣٢. 
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 قول أبي حنیفة مسح الرأس ال یتكرر تشبیھًا لھ بمسح الخ�ف والت�یمم،   :المثال األول 
  .)١("والجامع أنھ مسح فال ُیستحب فیھ التكرار قیاسًا على التیمم، ومسح الخف

  : عالقة قیاس الشبھ بأنواع القیاس األخرى-ثانیًا
  قیاس الشبھ وقیاس المناسبة -١

الفرق بین قیاس الشبة وقیاس المناسبة ھو معقولیة معنى قیاس المناس�بة،            
عل��م أن م��ن الف��وارق الت��ي ذكرھ��ا بع��ض أھ��ل األص��ول ب��ین ال��شبھ والمناس��ب أن        "

ل ل��و ق��در ع��دم ورود ص��الحیة ال��شبھ، لم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن األحك��ام ال ی��دركھا العق��  
الشرع، قالوا فاشتراط النیة في الوضوء لو لم یرد الشرع باشتراطھا في التیمم، لما               
أدرك العق��ل اعتبارھ��ا فی��ھ، بخ��الف المناس��ب، ف��إن ص��الحیتھ لم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن       

  .٢"األحكام قد یدركھا العقل قبل ورود الشرع
ھ ت��صویر قی��اس ال��شبھ، و وم��ن أھ��م م��ا یج��ب االعتن��اء ب�� : "      ج��اء ف��ي البرھ��ان

م�ستمرة  ] ُمحكمة[تمییزه عن قیاس المعنى والطرد، وال یتحرر في ذلك عبارة ِخْدبة        
فقی�اس المعن�ى م�ستنده معن�ى     . في صناعة الحدود، ولكنا ال ن�ألوا جھ�دًا ف�ي الك�شف      

مناسب للحكم َمِخی�ل ُم�شعر ب�ھ كم�ا تق�دم، وال�شبھ ال یناس�ب الحك�م مناس�بة اإلخال�ة،                       
  .)٣("ز عن الطرد، فإن الطرد تحّكم محض ال یعضده معنى وال شبھوھو متمی

  تمییز قیاس الشبھ من قیاس الصورة -٢
وم�ن الج�دیر    : "قال في حاشیة العطار ممیزًا قیاس الشبھ من قیاس الصورة         

ث�م  : بالذكر بیان ما یع�رف بالقی�اس ال�صْوري، ج�اء ف�ي حاش�یة العط�ار عل�ى المحل�ي          
ل عل�ى البغ�ال والحمی�ر ف�ي ع�دم وج�وب الزك�اة لل�شبھ         القیاس الصوري كقی�اس الخی�   

المعتب��ر ف��ي قی��اس ال��شبھ لیك��ون ص��حیحًا    : ال��صوري بینھم��ا، وق��ال اإلم��ام ال��رازي   
حصول المشابھة بین الشیئین لعلة الحكم أو مستلزمھا وعبارتھ فیما یظن كونھ علة     

  .)٤("الحكم أو مستلزمًا لھا سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم
ا أن قیاس الشبھ ال مناسبة فیھ، ف�إن م�سلكھ ھ�و إدراك النظی�ر ب�النظیر،        وبم

اعل��م : "وال��شبھ بال��شبھ، وھ��و أم��ر ع��سیر ُیدرك��ھ جھاب��ذة الفقھ��اء، یق��ول ال��شنقیطي 
أن ھ��ذا الم��سلك م��ن م��سالك العل��ة ھ��و أص��عبھا وأدقھ��ا فھم��ًا، كم��ا ص��رح ب��ھ        : أوًال

أن الوص�ف ف�ي قی�اس ال�شبھ         األصولیون، وحّدوه بح�دود مختلف�ة غالبھ�ا یرج�ع إل�ى             
مرتبة بین الطردي والمناسب، فمن حیث أنھ لم تتحقق فیھ المناسبة أش�بھ الط�ردي،            

  .٥"ومن حیث أنھ لم یتحقق فیھ انتفاؤھا أشبھ المناسب، ولھذا ُسّمي شبھًا
                                                           

محم�د عب�د ال�سالم عب�د     :  أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، المستصفى ف�ي عل�م األص�ول، تحقی�ق      ١
 .٣١٧:، ص١م، ط١٩٩٣ -ھـ١٤١٣الشافي دار الكتب العلمیة، 

حمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي، مذكرة في أصول الفق�ھ، المدین�ة         م٢
 .٣٢٠: ص، ٥ م، ط٢٠٠١المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 

صالح ب�ن  : عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني، البرھان في أصول الفقھ، تحقیق     ٣
 .٥٣: ،ص٢:ج، ١ م ط١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨لعلمیة،محمد بن عویضة، بیروت، دار الكتب ا

 .٣٣٤: ، ص٢:  العطار، حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، ج٤
  ٣١٦:  الشنقیطي، مذكرة في أصول الفقھ،ص٥



 

 

 - ٢١١٧ - 

كم��ا یمك��ن التمثی��ل للط��رد ب��أن الجم��ل حی��وان ألی��ف، والحم��ار حی��وان ألی��ف،  
ًا عل�ى الجم�ل، أو األعراب�ي وجب�ت علی�ھ الكف�ارة لكون�ھ        فیجوز أكل لحم الحم�ار قیاس�   

أعرابي، أو ُحّرمت الخمر بسبب لونھا، أو ألنھا ُتسّبب أمراضًا ُمعینة، كل ذلك ممكن         
  .أن یوصف بأنھ وصف طردي ال أثر لھ في الحكم الشرعي

  الحاجة لقیاس الشبھ في المعامالت: ثالثًا
ًا س��ریعًا عل��ى نح��و الف��ت،  وإن   إن المع��امالت المالی��ة الی��وم تط��ورت تط��ور  

التأصیل لھذه المعامالت المتطورة ضروري إلبراز ما تقتضیھ من أحكام، ف�إن الق�ول              
بأن األصل في المع�امالت اإلباح�ة عل�ى ال�راجح، ال یكف�ي الش�تقاق األحك�ام ال�شرعیة              

: المناسبة، إذ إن الباحث یحتاج إلى قی�اس ال�شبھ، لتمیی�ز األش�باه بع�ضھا م�ن بع�ض           
ودیعة، و إجارة، و بیع، وغیر ذلك، و الكمبیالة، و الحساب الجاري، ھي نم�اذج        من  

واقعی��ة عل��ى قی��اس ال��شبھ، وكی��ف یمك��ن لھ��ذا الن��وع م��ن القی��اس أن ُیث��ري المعرف��ة  
  .الفقھیة في المستجدات المالیة التي تتعدد فیھ األشباه بالعقود األصیلة

  : تحلیل ضروري لنص ابن السمعاني: رابعًا
  ابن السمعاني في أھمیة قیاس الشبھ في اشتقاق األحكامنص -١

ال ب��د م��ن : "ن��ّص اب��ن ال��سمعاني ف��ي قواط��ع األدل��ة عل��ى ھ��ذا المعن��ى، فق��ال 
وضع األقیسھ عل�ى وج�ھ ی�سھل طلبھ�ا، و وجودھ�ا لیتی�سر بن�اء األحك�ام علیھ�ا، وال           

 المعن�ى،  إن القیاس الصحیح ھو قی�اس : یشتد باب البحث على العلماء فیھا، فإذا قلنا   
فھذا وإن وجد في كثیر من األحكام واألصول، ولك�ن ل�یس مم�ا ی�سھل وجودھ�ا، فإن�ا             
نعلم أن كثیرًا من أصول الشرع یخلو عن المعاني، وبخاصة ف�ي العب�ادات وھیئاتھ�ا،                

  .والسیاسات ومقادیرھا، وكذلك شرائط المناكحات والمعامالت
أش�باه، وإذا كان�ت المع�اني     ثم تلك األصول لھا فروع وتلك الفروع تتجاذبھ�ا    

تعدد في األصول، فكیف یسھل وجودھا في الفروع؟ فلم یكن بد في استعمال القی�اس              
لك��ن م��ع الحی��د ع��ن طریق��ة الط��رد ألن غلب��ة الظن��ون الب��د منھ��ا، وال ض��رورة ف��ي         
استعمال مجرد الطرد الذى ال یفید ظنًا أصًال، فجعلنا غلبة األشباه والقیاس المنصوب 

ھة مع وجود ما یق�رب ف�ي الظ�ن إلح�اق الف�رع ب�ذلك األص�ل، وجعل�ھ ف�ي                 في ھذه الج  
  .)١("مسلكھ وضمنھ إلى مسلكھ حجة

یالحظ من قول ابن السمعاني أن قیاس المعن�ى وھ�و الم�سمى بالمناس�ب، أو                
قیاس العلة أمر متعذر في جمیع األحكام، وأن الفروع الفقھیة تتجاذبھا األشباه، وأن          

 الشبھ ف�ي الف�روع، وق�د ن�ص ف�ي ذل�ك عل�ى المع�امالت،                  من الضروري إعمال قیاس   
وھذا في وقت لم تتسارع فیھ وتیرة الحیاة والنوازل الفقھیة، عل�ى النح�و ال�ذي ن�راه      
الیوم، فكیف لو اطلع ابن السمعاني على واقعنا المت�سارع، ال�ذي تتط�ور فی�ھ م�سائل              

                                                                                                                                                     

 
قواطع األدل�ة  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي،             ١

محم����د ح����سن محم����د ح����سن اس����ماعیل ال����شافعي، بی����روت، دار الكت����ب  : قی����قتحف����ي األص����ول، 
 .١٦٩: ،ص٢: ج، ١م، ط١٩٩٩/ھـ١٤١٨العلمیة،



 

 

 - ٢١١٨ - 

ن بی��ان حك��م  المع��امالت ب��ین ع��شیة وض��حاھا؟ وتظھ��ر للن��اس ن��وازل ال ب��د فیھ��ا م��     
الشرع، وأن الفقھاء ال یجدون عل�ة للحك�م ب�ل یج�دون أنف�سھم م�ضطرین إل�ى قی�اس             

  .الشبھ الشتقاق األحكام الفقھیة

  اطب اث

س ا   

  محل االحتجاج بقیاس الشبھ: أوًال

أجمع األصولیون على أنھ ال یصار إل�ى قی�اس ال�شبھ إذا أمك�ن قی�اس العل�ة،                
  )١( حجیة قیاس الشبھ عند تعذر قیاس العلة، وھ�و م�ذھب ال�شافعیة          ولكن اختلفوا في  

  إلى أنھ لیس حجة،ونقل في ن�شر   )٤( والمالكیة )٣(، وذھب أكثر األحناف   )٢(و الحنابلة 
البنود تردد األصولیین ف�ي حجی�ة قی�اس ال�شبھ، وأن أف�ضل أن�واع قی�اس ال�شبھ ھ�و                       

ن بأح�دھما الغال�ب ش�بھھ ف�ي     قیاس غلب�ة األش�باه، وھ�و إلح�اق الف�رع ال�شبیھ بأص�لی           
األصل والحكم، مع العلم بأنھ ذكر نزاًعا بین األصولیین في كون ھذا النوع من قیاس 

  .)٥(الشبھ أم ال
و بما أن قیاس الشبھ متردد ب�ین المناس�ب والمعن�ى م�ن جھ�ة، وب�ین الط�رد                   

ر من جھة أخرى، فإن حجیتھ ضعفت عن قیاس العلة، لذلك ال یصار إلیھ إال عند تعذ            
  .قیاس العلة

و ال یصار إلیھ مع إمكان قیاس العلة باإلجم�اع، كم�ا ذك�ره              : " قال الزركشي 
: أح�دھا . وقد اختلفوا فی�ھ عل�ى م�ذاھب         . وإنما الكالم فیھ إذا تعذرت    . القاضي وغیره 

إن�ھ ق�ول   : وق�ال ش�ارح العن�وان   . أنھ حجة، وحكاه القرطبي ع�ن أص�حابنا وأص�حابھم      
وق�د أش�ار إل�ى االحتج�اج     . إنھ ظاھر مذھب الشافعي: واطعوقال في الق  . أكثر الفقھاء 

طھارت�ان  : بھ في مواضع من كتبھ، منھا قولھ في إیجاب النی�ة ف�ي الوض�وء ك�التیمم             
  . )٦("فكیف تفترقان؟ وتابعھ على ذلك أكثر األصحاب
و قال الشافعي في أواخر األم في       : " ونقل الزركشي ذلك عن الشافعي، فقال     

أن یكون في معنى األص�ل، ف�ذاك ال�ذي    : أحدھما: م والقیاس قیاسان باب اجتھاد الحاك  
ال یح�ل ألح��د خالف��ًا، والث��اني أن ی��شبھ ال��شيء بال�شيء م��ن أص��ل، وی��شبھ م��ن أص��ل   

                                                           

 -ھـ ١٤١٤محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، )١(
، ٢:، وانظر حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي، ج٣٠١ – ٢٩٨:، ص٧:، ج١م ط١٩٩٤

 .٣٣٣: ص
 .٧:الفتوحي، شرح الكوكب المنیر ، ص) ٢(
 .٣٢١، ص٣الكمال بن الھمام، فتح القدیر، ج) ٣(
 .فما بعدھا٣٩٧، ص٢عبد اهللا العلوي، نشر البنود، ج) ٤(
 -ھ�ـ  ١٤١٤محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي، البحر المحیط في أص�ول الفق�ھ، دار الكتب�ي،      )٥(

، ٢:، وانظ��ر حاش��یة العط��ار عل��ى ش��رح الج��الل المحل��ي، ج٣٠١ - ٢٩٨:، ص٧:، ج١م ط١٩٩٤
 .٣٣٣: ص

 ٢٩٨: ،ص٧: جالزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،٦



 

 

 - ٢١١٩ - 

فأیھم�ا ك�ان أول�ى ب�شبھھ        : وموضع الصواب عن�دنا ف�ي ذل�ك أن ینظ�ر          : ثم قال . غیره
قھ بالذي أشبھ ف�ي  صیر إلیھ، فإن اشتبھ أحدھما في خصلتین، واآلخر في خصلة ألح         

  .)١("خصلتین
  سبب الخالف في حجیة قیاس الشبھ: ثانیًا

إن الخالف لیس في حجیة قیاس الشبھ في نف�سھ، ولك�ن ف�ي رتبت�ھ بالن�سبة                   
لقیاس العلة، وھ�و المع�روف بقی�اس المعن�ى والمناس�ب، مم�ا یعن�ي أن قی�اس ال�شبھ                 

  .  نفسھمعتبر إذا روعي في ذلك قوتھ في الترتیب، ولیس مردودًا في
  و ال یصار إلی�ھ  ب�أن ی�صار إل�ى قیاس�ھ  م�ع إمك�ان قی�اس العل�ة  الم�شتمل                 

أي العل�ة بتع�ذر   " إجماعًا ف�إن تع�ذرت  :" على المناسب بالذات جاء في حاشیة العطار 
ھ�و  حج�ة  نظ�رًا        : المناسب بالذات، بأن لم یوجد غی�ر قی�اس ال�شبھ،  فق�ال ال�شافعي               

الصیرفي و  أبو إسحاق  الشیرازي مردود  نظ�رًا  لشبھھ بالمناسب،  وقال  أبو بكر     
لشبھھ بالطرد  وأعاله  على القول بحجیتھ  قیاس غلبة األش�باه ف�ي الحك�م وال�صفة،        
وھو إلحاق فرع مردد بین أصلین بأحدھما الغالب شبھھ بھ ف�ي الحك�م وال�صفة عل�ى          

  .٢شبھھ باآلخر فیھما
  حجیة قیاس الشبھ متفاوتة باعتبار نوعھ: ثالثًا

إن قیاس الشبھ لیس على نحو واحد، فھناك قیاس ش�بھ ف�ي الحك�م وال�شبھ،                 
ج�اء ف�ي ت�شنیف    . وھناك قیاس الصورة، وفي الشبھ نفسھ قد تكثر األشباه  وقد تق�ل  

وأعاله قیاس غلب�ة األش�باه ف�ي الحك�م وال�صفة، ث�م ال�صوري،                : "المسامع للزركشي 
ال ش��ك أن رت��ب . و م��ستلزمھاالمعتب��ر ح��صول الم��شابھة لعل��ة الحك��م، أ: وق��ال اإلم��ام

الشبھ عند القائل بھ متفاوتة، فأعاله قیاس غلبة األشباه، وھ�و أن یت�ردد الف�رع ب�ین             
ث�م ش�بھ ال�صورة، كقیاس�نا        ... أصلین، ویشبھ أح�دھما ف�ي أكث�ر األحك�ام، فیلح�ق ب�ھ               

  .)٣("الخیل على البغال والحمیر في سقوط الزكاة، وقیاسھم في حرمة اللحم
والحق أن�ھ مت�ى ح�صلت       : "صول في حجیة القیاس الصُّْوري      وجاء في المح  

المشابھة فیما یظن أنھ علة الحكم، أو مستلزم لما ھ�و عل�ة ل�ھ، ص�ح القی�اس س�واء                 
و ع�ن  : "، وجاء في التحصیل من المح�صول  )٤("كان ذلك في الصورة أو في األحكام      

ي ال�صورة، والح�ق أنَّ�ھ       الشَّافعّي  اعتبار الشبھ في الحكم، وعن ابن ُعلیَّة  اعتباره ف           

                                                           

 .المصدر نفسھ١
 .٣٣٣: ،ص٢:  العطار، حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع،ج٢
نیف الم�سامع بجم�ع الجوام�ع    أبو عبد اهللا بدر ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر الزرك�شي، ت�ش              ٣

عب�د اهللا ربی�ع، مكتب�ة قرطب�ة للبح�ث      .  د –سید عب�د العزی�ز      . د: لتاج الدین السبكي،دراسة وتحقیق   
 فم�ا  ٣٠٩: ،ص٣:ج، ١ م، ط١٩٩٨ - ھ�ـ  ١٤١٨ توزیع المكتب�ة المكی�ة،   -العلمي وإحیاء التراث   

 .بعدھا
رازي الملق�ب بفخ�ر ال�دین ال�رازي،     أبو عبد اهللا محمد بن عم�ر ب�ن الح�سن ب�ن الح�سین التیم�ي ال�                ٤

 ھ�ـ   ١٤١٨،  ٣الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، مؤس�سة الرس�الة، ط         : المحصول، دراسة وتحقیق  
 .٢٠٣: ،ص٥:  ج م١٩٩٧ -



 

 

 - ٢١٢٠ - 

مھما حصلت المشابھة فیما یظن أنَّھ علة للحكم، أو مستلزم لعلتھ، صح القی�اس، ث�م              
  .)١("قیاس الشبھ حجة خالًفا للقاضي

  
  

  املبحث الرابع

  مناذج تطبيقية على قياس الشبه

  احلساب اجلاري والكمبيالة

  اطب اول

  س ا  اب اري

  )الدائن(الحساب الجاري طبیعة : أوًال
یك��اد معظ��م الن��اس یتع��املون بالح��سابات الجاری��ة، ولھ��م ف��ي ھ��ذه المعامل��ة      
ممارسات متكررة، حیث یوِدع المتعاملون بالحساب الجاري في الم�صارف ب�ال فائ�دة       
ربویة، س�واء ك�ان ذل�ك ف�ي الم�صارف اإلس�المیة أم غیرھ�ا، حی�ث تظھ�ر ف�ي ك�شف                   

ون الرصید النھائي، ھو محصلة قید ال�دائن والم�دین،   الحساب قیود دائنة ومدینة، یك   
  .بین كل من المصرف وصاحب الحساب

  تكییف الحساب الجاري في الفقھ اإلسالمي
  :      للفقھاء المسلمین عدة أقوال ُنجملھا على النحو اآلتي

و ھذه ھي ، و مأذون في استخدامھ، ألنھ مضمون مطلقًا،  الحساب الجاري قرض-١
و ُتضمن في ، فالودیعة ُترد بعینھا، و لیست خصائص الودیعة، ضخصائص القر

   )٢(.  و ھو رأي المجمع الفقھي.حالة التقصیر و التعدي
و علیھ فال یجوز للمصرف أن یستخدمھ في استثماراتھ ،  الحساب الجاري ودیعة-٢

،  بذاتھافالودیعة یجب ردھا، فاستخدامھ دون إذن المودع ُیعّد تعدیًا، المالیة المختلفة
، و إن لم ُترد بعینھا فھي ودیعة ناقصة ألن المصرف ال ُیعید النقود المودعة بعینھا

   )٣(. و لكن استخدام المصرف للودیعة یصبح دینًا في ذمتھ

                                                           

الدكتور عب�د  : ، دراسة وتحقیقالتحصیل من المحصولسراج الدین محمود بن أبي بكر األْرَموي،    ١
 ١٩٨٨ - ھ�ـ  ١٤٠٨رس�الة للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع،     الحمید علي أبو زنید، بی�روت، مؤس�سة ال    

 .٢٠٢: ،ص٢: ج، ١م، ط
، مجل�س  )٦٦٧ ص ١،ج٩ع (مجل�ة المجم�ع الفقھ�ي    ،  )٩،ص٣ ج ٨٦:(انظر القرار قرار رق�م    ) ٢(

  . م١٩٩٥ من شھر أبریل ٦ -١مجمع الفقھ اإلسالمي، المؤتمر التاسع الذي ُعقد في أبي ظبي من 
 
ف الفقھي للحساب الجاري، دراسات اقتصادیة إسالمیة، جدة، مجلد كمال توفیق حطاب، التكیی)٣(
 .٤٠، ٣٩م، ص٢٠٠١، )٢(، العدد )٨(
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   )١(.  و یرى بعض الفقھاء أنھ عقد مضاربة-٣
ال ُیقاس على ، أي ھو عقد مستقل،  و یرى البعض أنھ عقد ذو طبیعة خاصة-٤

   )٢(. غیره
  أوجھ الشبھ في الحساب الجاري: ثانیا

  :)٣(وجوه الشبھ في الحساب الجاري، على أقوال ھي
  الشبھ بالقرض: ١

بما أن الح�سابات الجاری�ة م�ضمونة، وف�ي ح�ال تعث�ر الم�صرف، فإن�ھ ی�سدد                    
الحسابات الجاریة من رأس مال�ھ، ألن الح�سابات الجاری�ة دی�ن عل�ى الم�صرف، ف�إن                  

ساب الج��اري ب��القرض، وبخاص��ة أن الم��صرف ُی��سدد م��ا ف��ي   ھ��ذا ال��شبھ یق��وي الح�� 
  .الحسابات الجاریة بصرف النظر عن التعدي والتقصیر

 ولكن ھناك فارق بین الحساب الجاري والقرض، وھ�و أن الح�ساب الج�اري           
لیس فیھ رفق بالم�صرف، وال إح�سان إلی�ھ عل�ى النح�و المع�روف ف�ي عق�د الق�رض،           

قد إرفاق وإحسان، والواقع أن الم�صرف ی�ؤدي   فمن المعروف أن عقد القرض ھو ع      
خدمة للعمیل ف�ي ف�تح الح�ساب مجان�ًا، ورغب�ة ف�ي ج�ذب العم�الء للتعام�ل مع�ھ، مم�ا                
یعني أننا لسنا أمام حالة قرض من كل وجھ، بل نح�ن حال�ة ت�شبھ الق�رض م�ن وج�ھ                     

  .ولكنھا تفارقھ من جھة أخرى
 إال أن مجم�ع الفق�ھ    وبالرغم من مشابھة الحساب الجاري للودیعة من وج�ھ،        

اإلس��المي اخت��ار تكیی��ف الح��ساب الج��اري عل��ى أن��ھ ق��رض، ولع��ل الع��رف الق��انوني      
الودائ�ع تح�ت    : والتعامل المصرفي لھ دور ف�ي ھ�ذا االختی�ار، وأش�ار إل�ى ذل�ك بقول�ھ                 

س�واء أكان�ت ل�دى البن�وك اإلس�المیة، أم البن�وك الربوی�ة             ) الحسابات الجاری�ة  (الطلب  
فقھي،حیث إن المصرف المتسلم لھذه الودائع یده ی�د ض�مان           ھي قروض بالمنظور ال   

لھ��ا، وھ��و ُمل��زم ش��رعًا ب��الرد عن��د الطل��ب، وال ی��ؤثر ف��ي حك��م الق��رض ك��ون البن��ك       
  .)٤(المقترض ملیًئا

                                                           

 .المرجع السابق) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
دراسات اقتصادیة إس�المیة، ج�دة، المجل�د         كمال توفیق حطاب، التكییف الفقھي للحساب الجاري،         ٣
 العقال، محم�د ب�ن عل�ي،    ،٥٥ا بعدھا، ص فم٣٩ص، ٤٧، ص ٢٠٠١، ١٤٢٢، محرم ٢، العدد   ٨

دراسة تقییمیة للتطبیق المصرفي المعاصر لعقدي المرابحة والم�ضاربة ف�ي الم�صارف اإلس�المیة،               
، دب�ي، برعای�ة رابط�ة الجامع�ات اإلس�المیة       ٣٧٤بحوث ندوة ترش�ید م�سیرة البن�وك اإلس�المیة،ص         

ھ�ـ  ١٤٢٦/ ش�عبان /١رج�ب إل�ى     /٢٩وبنك دب�ي اإلس�المي، والمعھ�د اإلس�المي للبح�وث والت�دریب،              
 .م٢٠٠٥/سبتمبر /٥-٣الموافق 

، مجل��س مجم��ع الفق��ھ )٦٦٧ ص ١،ج٩ع (مجل��ة المجم��ع الفقھ��ي ، )٩،ص٣ ج٨٦:( ق��رار رق��م٤
 ٦ -١اإلسالمي المنعقد في دورة م�ؤتمره التاس�ع ب�أبي ظب�ي بدول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة م�ن               

 . م١٩٩٥) أبریل( نیسان ٦ -١ھـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة 
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  الشبھ بالودیعة: ٢
للح��ساب الج��اري ش��بھ بالودیع��ة، م��ن حی��ث إن الم��وِدع ی��ضع مال��ھ ف��ي ھ��ذا    

ی�ة الحف�ظ والحراس�ة إل�ى ح�ین ال�سحب عن�د        الحساب، م�ن غی�ر نی�ة اإلق�راض، ب�ل بن       
الحاج��ة، وبن��اء عل��ى ذل��ك ال یج��وز للم��صرف أن ی��ستخدمھا ف��ي اس��تثماراتھ المالی��ة   
المختلفة، ألن استخدامھا دون إذن الموِدع ُیعّد تعدیًا وتقصیرًا، ولكن ی�شاھد الم�وِدع         

س ف�ي  المحاسب وھو یخلط مالھ بمال اآلخرین دون اعتراض، وغالب�ًا ف�ي ع�ادة الن�ا           
غیر الح�ساب الج�اري أن ُت�رد الودیع�ة نف�سھا، وبم�ا أن الم�صرف ال ُیعی�دھا نف�سھا،                    
ویخلطھا مع أموال�ھ بعل�م الم�وِدع والع�رف الم�صرفي، ت�صبح ھ�ذه الودیع�ة َدْین�ًا ف�ي                      

  .ذمتھ، مما یعني مشابھة القرض في بعض الوجوه
  عقد جدید ال عالقة لھ بالقرض أو الودیعة: ٣

حساب الجاري عقد ذو طبیعة خاصة، أي ھو عقد مستقل،  یمكن القول بأن ال   
وال یشترط أن یكون ُمقاسًا على غیره، ویمكن أن یستند ھذا القول إلى أن األصل في 
المعامالت اإلباحة على الراجح، ومن ثم ال مانع من عقد جدی�د كلی�ًا ل�یس بال�ضرورة             

  .أن یكون لھ شبھ بعقد سابق  في الشرع، كالقرض أو الودیعة
  أسباب وقوع الشبھ في المعامالت المعاصرة إجماًال : ٤

إن التعامالت المالیة تظھر على شكل ممارسات فعلیة، بمعنى تظھر المعاملة   
الم��صرفیة ب��ین الم��صارف والعم��الء ف��ي إی��داع الح��ساب الج��اري، ث��م ی��أتي بع��د ذل��ك   

ي صورة ب�سیطة  التكییف القانوني لتنظیم المعاملة المالیة، فتظھر أفعال المتعاملین ف        
وال یت�صور أن�ھ ق�رض أم     ، مجردة عن القول، أي یضع المتعام�ل مال�ھ ف�ي الم�صرف            

ودیعة، وكذلك البنك، ومع توالي الممارسات یحصل عرف مصرفي یراعیھ الق�انون،            
  .في ضوء فلسفتھ، كأمن المجتمع، واستقرار التعامل

، ال یتطل�ع  ویالحظ ذلك من خ�الل اعتب�ار الق�انون الح�سابات الجاری�ة قروض�اً           
العمیل للربح منھا، وال یتطلع إلى اس�ترداد عینھ�ا عن�دما ی�ضع المحاس�ب نق�وده ف�ي                     
الصندوق، ویخلطھا مع النقود األخرى، فھو ال یرید أن یسترد نقوده بعینھا، بل یرید 
أن ی��سترد مثلھ��ا، وال یالح��ظ الم��صرف، وال العمی��ل االلتزام��ات بن��اء عل��ى الق��رض       

  .والودیعة
القانون الوضعي ال تحتِمل أحكام الشریعة وأنظمتھا اآلمرة التي   ولكن فلسفة   

ال تجوز مخالفتھا، ولو بإرادة المتعاملین، لتعل�ق الق�انون ب�اإلرادة المطلق�ة، وإط�الق              
أن العقد شریعة المتعاق�دین، وال یت�دخل إال ف�ي نط�اق ض�یق كعق�ود اإلذع�ان، كم�ا أن            

لت��ي تختل��ف أحكامھ��ا ب��ین الودیع��ة    الق��انون الوض��عي ل��یس معنی��ًا بفرض��یة الزك��اة ا    
والقرض،  مما یجعل من قیاس الشبھ ضرورة  وحاجة ماسة لتكییف المعامل�ة وف�ق                 

  . ما تقتضیھ األشباه
كذلك لو قلنا إن الحساب الجاري ھو عقد جدید، فال یعني ذلك أنھ مب�اح، ألن           

یق�ین، وھ��ذا  ھن�اك أص�ًال آخ�ر وھ��و أن األص�ل ف�ي األم�وال التح��ریم، وال ُت�ستباح إال ب       
یعن��ي أن��ھ ال یبق��ى دون تحدی��د الحك��م المناس��ب ل��ھ م��ن جھ��ة الق��رض أم م��ن جھ��ة         
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الودیع��ة، ذل��ك ألن النظ��ر ف��ي ذل��ك یحت��اج إل��ى تنزی��ل الحك��م عل��ى الواق��ع، وھ��ذا ن��وع  
  .تأویل
  ترجیح األشباه في الحساب الجاري: ثالثًا

 س��بق وأن ب��ّین الب��احثون أن الح��ساب الج��اري ل��ھ ش��بھ بالودیع��ة وش��بھ 
بالقرض، وتترت�ب أحك�ام عل�ى ش�بھھ بالودیع�ة، وأخ�رى عل�ى ش�بھھ ب�القرض،              

  :وذلك على النحو اآلتي
  األحكام الشرعیة المترتبة على شبھ الحساب الجاري بالقرض-١

یترت���ب عل���ى اعتب���ار ش���بھ الق���رض أن الح���ساب الج���اري م���ضمون عل���ى        
ص�حاب  المصرف، وفي حال إفالس المصرف، ف�إن الم�صرف مطال�ب بت�سدید دی�ون أ           

الحسابات الجاریة من رأس مالھ، وال عالق�ة ب�صرف النظ�ر ع�ن ك�ون البن�ك ُمق�ّصرًا            
  .متعدیًا أم ال، ألن القرض مضمون في ذمتھ

أما بالنسبة للزكاة، ف�إن العمی�ل ُمطال�ب بزك�اة مال�ھ، عل�ى اعتب�ار أن�ھ ق�رض             
الكی��ة للغی�ر، وف��ي الغال��ب یك��ون البن��ك ملیئ��ًا، ولك�ن عل��ى اعتب��ار أن��ھ ق��رض، ف��إن الم  

یقولون بزكاة القرض بع�د قب�ضھ لع�ام واح�د م�ضى، مم�ا یعن�ي أن�ھ یمك�ن أن تم�ضي            
سنوات على الحساب الجاري دون زك�اة، عل�ى اعتب�ار أن الح�ساب الج�اري ق�رض ال         

  .)١(ودیعة
  األحكام الشرعیة المترتبة على شبھ الحساب الجاري بالودیعة-٢

 فھذا یعني أنھا ُتزك�ى اتفاق�ًا،   بناًء على األموال في الحسابات الجاریة ودائع،   
ولك���ن الم���صارف لی���ست ملزم���ة ب���رد الودیع���ة إال إذا فرط���ت ف���ي حفظھ���ا بالتع���دي    
والتق��صیر، وعندئ��ذ س��تكون أم��وال المجتم��ع مح��ل ش��ك، وانع��دام للثق��ة ف��ي النظ��ام        
المصرفي، وھذا سیؤثر سلبًا في السیولة المصرفیة بسبب إحج�ام بع�ض الن�اس ع�ن                

رف، مم�ا یعن�ي أن ال�سیاسة ال�شرعیة ال ب�د أن تت�دخل ف�ي         وضع أم�والھم ف�ي الم�صا      
  .اختیارات مصلحیة ُتراعي التوازن واالختیار المناسب في الصالح العام

  أھمیة السیاسة الشرعیة في تحدید األشباه في الحساب الجاري: رابعًا
مما سبق یتبین أن الحساب الجاري لھ شبھ ب�القرض، وش�بھ بالودیع�ة، وأن               

واحد من الشبھین س�یكون ل�ھ أث�ر ع�ام ف�ي المجتم�ع، س�واء ف�ي جان�ب                  إجراءه على   
الضمان أم جانب الزكاة، ولھ آثار في الجانب االقتصادي العام للمجتمع مما یعن�ي أن              
ال�سیاسة ال�شرعیة ال ب��د أن تت�دخل، بم��ا یحق�ق الم�صلحة العام��ة، ولتالف�ي ال��سلبیات       

  .االقتصادیة واالجتماعیة

                                                           

ھ�ـ  ١٣٨٨أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغني ، مكتب�ة الق�اھرة،               ١
، وانظر أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد ال�رحمن    ٣٤٦:، ص ٢:م دون رقم الطبعة، ج    ١٩٦٨ -

، ٢:، ج٣م ط١٩٩٢ -ھ�ـ  ١٤١٢الرعیني الحطاب، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفك�ر،   
 .٣١٢:ص
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  ة في مراعاة األشباه في الحساب الجاري؟أین المصلحة الراجح-١
یالح��ظ أن إج��راء الح��ساب الج��اري عل��ى واح��د م��ن ال��شبھین ال یخل��و م��ن         
مح��اذیر س��واء ف��ي جان��ب ال��ضمان أم ف��ي جان��ب الزك��اة، ول��ذلك تقت��ضي ال��سیاسة          
ال��شرعیة أن��ھ ال ب��د م��ن تحقی��ق المقاص��د العام��ة ف��ي حف��ظ الم��ال، واالحتی��اط للزك��اة،  

لتحقیق المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة الح�ال والم�آل، ت�ستند    ولكنھا عندما تسعى    
  . إلى أصول في مراعاة ھذه األشباه في جانب السیاسة الشرعیة

   أثر قیاس الشبھ في مجال السیاسة الشرعیة-٢
إن قیاس الشبھ الذي یراعي كثرة األشباه ف�ي المع�امالت المالی�ة المعاص�رة،                

شرعیة، وذل�ك ألن للمؤس�سة المخت�صة بال�سیاسة          یمكن أن یفاد منھ ف�ي ال�سیاسة ال�         
الشرعیة أن ترجح بین أقیسة الشبھ ف�ي المعامل�ة الواح�دة، كالح�ساب الج�اري م�ثًال،          
ف���یمكن لراس���م ال���سیاسة ال���شرعیة، أن یحت���اط للنظ���ام الم���صرفي باعتم���اد الح���ساب  
الجاري قرضًا، وعلیھ یكون مضمونًا على المصارف، وك�ذلك یعم�ل عل�ى أن�ھ ودیع�ة                 

  :جب زكاتھا، وال یعد ذلك من باب التناقض لما یأتيت
 إن األوصاف في قیاس الشبھ وإن كثرت، لیست علة للحكم حتى تالزمھ، وقد -أ

و الذي في مختصر التقریب من كالم ": وّضح ذلك الزركشي في البحر المحیط بقولھ
صاف القاضي أن قیاس الشبھ ھو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباھھ باألصل في األو
: وقیل. من غیر أن  یعتقد أن األوصاف التي شابھ الفرع بھا األصل علة حكم األصل

الشبھ ھو الذي ال یكون مناسبًا للحكم، ولكن عرف اعتبار جنسھ القریب في الجنس 
القریب، وذلك ألنھ یظن أنھ ال یعتبر في ذلك الحكم لعدم مناسبتھ لھ، فیظن أنھ یمكن 

، ویقول في موضع )١("ثیر جنسھ في جنس ذلك الحكماعتباره في ذلك الحكم لتأ
قیاس الشبھ ھو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباھھ باألصل في األوصاف من : "آخر

  .)٢("غیر أن  یعتقد أن األوصاف التي شابھ الفرع بھا األصل علة حكم األصل
 ذات�ھ، ب�ل ھ�و ش�بھ للق�رض م�ن            الحساب الج�اري ل�یس قرض�ًا وال ودیع�ة ف�ي             إن -ب

ویعتبر الشبھ حكمًا ال : "جاء في شرح الكوكب المنیر   . وجھ، وللودیعة من وجھ آخر    
، وم��ن َث��م ال تع��ارض ب��ین اعتب��ار الح��ساب   )٣("حقیق��ة أي ف��ي الحك��م ال ف��ي الحقیق��ة 

الجاري قرضًا أو ودیعة، ألن ذات الحساب الجاري لیست قرضًا وال ودیعة ف�ي نف�س              
  .األمر

    فاالختالف بین التكییفین للحساب الج�اري ودیع�ة أم قرض�ًا، ال یعن�ي تع�دد ذات                    
الحساب الجاري في نفسھ، إذ إن الحساب الجاري ق�رض باعتب�ار، وودیع�ة باعتب�ار،          

 أٌب باعتبار أن ل�ھ أبن�اء، واب�ن باعتب�ار بنوت�ھ      -أحیانا-كما ھو الحال في اإلنسان فھو  
  .ألبیھ 

                                                           

 .٢٩٦:، ص٧: الزركشي، البحر المحیط، ج١
 .٢٩٥:، ص٧: المصدر نفسھ، ج٢
 .٥٢٨: الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، ج٣
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اسة الشرعیة أن حكم الحاكم یرف�ع الخ�الف، ف�القول باعتب�ار       من المعلوم في السی    -ج
الشبھین في الحساب الجاري یصلح أن یكون رافعًا للخ�الف ب�ین الفقھ�اء ف�ي اعتب�ار           
الح�ساب الج��اري قرض��ًا أو ودیع��ة، ألن ُك��ًال م��ن الف��ریقین عن��دما حك��م عل��ى الح��ساب  

لعق��دین، وق��د ن��شب الج��اري بأن��ھ ودیع��ة أو ق��رض، إنم��ا ك��ان یالح��ظ ال��شبھیة بأح��د ا 
الخالف نظرًا لتعدد األشباه وقربھا في بعض الوجوه من القرض، وقربھ�ا ف�ي وج�وه      

  .أخرى من الودیعة
 فمن غلَّب وجوه القرض اعتبره قرضًا، ومن غلَّب وجوه الودیع�ة اعتب�ره ودیع�ة،            -د

 وقد أوھم ذلك خالفًا حقیقی�ًا ب�ین األم�رین، م�ع أن كلیھم�ا لی�سا مت�واردین عل�ى مح�ل             
أو متناق�ضین، وذل�ك عل�ى اعتب�ار أن محلھم�ا        ، واحد حت�ى یعتب�ر الخالف�ان مت�ضادین        

  .واحد ال تتعدد ذاتھ
 ویظھر ھنا أن السیاسة الشرعیة عملت بكال التكییفین للح�ساب الج�اري، وأص�ل                -ھـ

قی��اس ال��شبھ ق��د زود راس��م ال��سیاسة النقدی��ة بأص��ل ش��رعي یمكن��ھ م��ن رف��ع ھ��ذا         
م ف��ي ال��سیاسة النقدی��ة ف��ي إعم��ال األش��باه ف��ي الح��ساب   الخ��الف، و ُیع��د عم��ل الح��اك 

الجاري جامعًا لجھود الفقھاء، ورافعًا للخالف، وتطبیق�ًا عملی�ًا عل�ى القاع�دة الفقھی�ة       
   .١أن حكم الحاكم یرفع الخالف

ب اطا  

ا  س ا  

 ُمع�ّین، یت�ضمن     ھ�ي َص�كٌّ ُیح�رَُّر وفًق�ا ل�شكل ق�انوني           : ُتعّرف الكمبیالة بأنھ�ا     
أمًرا صادًرا من شخص ُیسمى ال�ساحب، موجَّھ�ًا إل�ى ش�خص آخ�ر ُی�سمى الم�سحوب             
علیھ، بأن یدفع مبلًغا معیًنا ل�دى االط�الع، أو ف�ي ت�اریخ مع�ین، أو قاب�ل للتعی�ین إل�ى                 

  .)٢(شخص ثالث ُیسمى المستفید
ایات وتمثل الكمبیالة ورقة تجاریة حدیثة، یتداولھا التجار فیما بینھم لغ

متعددة، حیث  تتجاذبھا أشباه عدة، فتارة تشبھ وثیقة الدین، وتارة تشبھ السفتجة، 
وتارة تشبھ الحوالة، وتارة تشبھ السند بصفتھ ورقة مالیة، وفیما یأتي توضیح ھذه 

  : األشباه
  قیاس شبھ الكمبیالة بالسفتجة: أوًال

بل�د؛ لیوفی�ھ    معامل�ة مالی�ة، یق�رض فیھ�ا إن�سان آلخ�ر ف�ي               "إن السفتجة ھي    
المقت��رض، أو نائب��ھ، أو مدین��ھ ف��ي بل��د آخ��ر، وفائ��دتھا ال��سالمة م��ن خط��ر الطری��ق،   

ب��ضم ال��سین، وقی��ل : ال��سفتجة، قی��ل:  "، وف��ي تعری��ف آخ��ر ھ��ي)٣("ومؤون��ة الحم��ل
                                                           

  .١٠٣، ص٢القرافي ، أحمد بن ادریس ، الفروق ، عالم الكتب ، بیروت ، ج ١
النھ�ضة  دار :  عبد العزیز فھم�ي ھیك�ل، موس�وعة الم�صطلحات االقت�صادیة واإلح�صائیة ،بی�روت               ٢

الخ�ثالن، أحك��ام األوراق التجاری��ة ف��ي  :، وانظ��ر٩٢:، ص، دون رق��م الطبع��ةھ١٩٨٠العربی�ة،  
 . ٤٧:الفقھ اإلسالمي، ص

سعد بن تركي الخثالن، أحكام األوراق التجاریة في الفقھ اإلس�المي، ال�سعودیة دار اب�ن الج�وزي،           ٣
 .١٠٨:،  ص١م، ط٢٠٠٤
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ھ�ي كت�اب   : بفتحھا، وأما التاء فمفتوحة فیھما، فارسي ُمعرَّب، وفسَّرھا بعضھم فقال   
م��اًال َقرض��ًا ی��أمن ب��ھ م��ن خط��ر الطری��ق، والجم��ع        ص��احب الم��ال لوكیل��ھ أن ی��دفع    

  .)١("السفاتج
وفي السفتجة یمكن أن یكون موضوع القرض نقوًدا أو سلعة، ولكن الحدیث   
ع��ن الكمبیال��ة ف��ي إط��ار ال��سفتجة س��یكون ح��دیًثا ع��ن ق��رض النق��ود فق��ط، أم��ا ال��سلع  

م�ا س�بق،   فستكون خارج نطاق ال�شبھ ال�ذي نتح�دث عن�ھ، ألن الكمبیال�ة ف�ي النق�ود ك        
السیما أن الفقھاء ُیفرقون بین السفتجة التي موضوعھا النقود، فیجیزونھا ول�و م�ع              
شرط التسلیم في بلد آخر مع الكراھة؛ ألنھا ال ِحمل لھا وال مؤن�ة نق�ل، بینم�ا یالح�ظ               
ذلك في السلع والبضائع، فال یجیزون قرض�ھا م�ع ت�سلیم مثلھ�ا ف�ي بل�د آخ�ر؛ لكون�ھ                

 إلى جوازھا فیما ال حمل لھ كالنقود، ومنِعھا فیما ٢د ذھب المالكیةقرًضا جرَّ نفًعا، وق 
  .٣لھ حمل ومؤنة، وقال األحناف بكراھتھا

 -أی�ًضا -ومن الواض�ح أن ثم�ة ش�بًھا ب�ین ال�سفتجة والكمبیال�ة، ولك�ن، ھن�اك            
ف��رق یح��ول دون تطبی��ق أحك��ام ال��سفتجة عل��ى الكمبیال��ة؛ ذل��ك ألن ال��سفتجة تت��ضمن  

خالف الكمبیالة التي تتضمن الوفاء بالبلد نفسھ، أو ببلد آخر، ولكن           وفاًء ببلد آخر، ب   
ھ��ذا الف��رق ال یعن��ي أن القی��اس غی��ر ص��حیح؛ ألن ال��دعوى ھن��ا ق��د تك��ون أخ��ص م��ن  
الدلیل في حال�ة ك�ون الكمبیال�ة الزم�ة الوف�اء بالبل�د، وم�ن ث�مَّ تك�ون م�شمولة بعم�وم               

  .  لحالة السفتجةاألصل، أو تكون بشرط الوفاء ببلد آخر، فھي مطابقة
وق��د رأى الباح��ث س��عد الخ��ثالن أن الكمبیال��ة تختل��ف ع��ن ال��سفتجة ف��ي أن       
األولى قد تكون في البلد نفسھ، أما األخرى فال تكون إال في بلد آخر، وعدَّ ذلك فارًقا              

، مع أن ھذا الفارق ال ُیع�د م�ؤثًرا؛ ألن�ھ ی�دل            )٤(مؤثًرا في قیاس الكمبیالة على األصل     
ي البل�د نف�سھ م�ن ب�اب القی�اس الجل�ي، إذ إن خ�الف الفقھ�اء ف�ي ك�ون                  على الجواز ف  

  .القرض َجرَّ نفًعا؛ ألن شرط التسلیم في بلد آخر
ومع ذلك أجازه َمن أجازه ممن مر ذكرھم، فمن باب أولى أن تكون السفتجة   
في البلد الواحد أولى بالقبول، ولكن غلبت الحاجة إلیھا في بلد آخر؛ لق�صور وس�ائل                

 في ذلك الزمان، وإن مفھوم المانعین بأن السداد ال یج�وز إن ك�ان ف�ي بل�د آخ�ر        النقل

                                                           

المنیب�ر ف�ي غری�ب ال�شرح الكبی�ر، المكتب�ة العلمی�ة،         أحمد بن محمد بن علي الفی�ومي، الم�صباح      ١
 .٢٧٨:مادة سفتج، ص

 الحطاب، محمد بن محمد بن عبد ال�رحمن، مواھ�ب الجلی�ل ف�ي ش�رح مخت�صر خلی�ل، دار الفك�ر،              ٢
   .٥٤٨،ص ٤،ج٢ھـ،ط١٣٩٨بیروت، 

الدس�وقي، محم�د عرف�ة، حاش��یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی��ر تقری�ر محم�د عل�یش، بی��روت ، دار          
 .٢٢٦ ، ص ٣فكر ، جال
 ابن نجیم ابراھیم زین الدین بن ابراھیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار المعرفة ، بی�روت                ٣

   .٢٧٦ ، ص ٦، ج٢، ط
حاش��یة رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار ،دار )  ھ��ـ١٢٥٢ت (اب��ن عاب��دین، محم��د أم��ین ب��ن عم��ر ، 

  .٣٥٠، ص ٥ھـ ، ج١٤٢١الفكر، بیروت، 
 .١١٧: أحكام األوراق التجاریة في الفقھ اإلسالمي، ص الخثالن،٤
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أنھ یجوز في البلد نفسھ على النحو الموجود في الكمبیالة، وم�ن ث�مَّ ت�صح الكمبیال�ة                   
بشرط الوفاء ف�ي البل�د، وھ�و الغال�ب دون الخ�الف، وت�صح م�ع الخ�الف ال�سابق ف�ي                       

  .السفتجة إن ُشِرط الوفاء في بلد آخر
  شبھ الكمبیالة بالحوالةقیاس : ثانیًا

تح�ول الح�ق م�ن    : "َعرََّف الفقھاء الحوال�ة بال�دین بتعریف�ات متقارب�ة، منھ�ا       
نق�ل ال�دین وتحویل�ھ م�ن ذم�ة الُمحی�ل إل�ى        : ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة، ومنھا        

  ، كما ثبتت مشروعیتھا )١("ذمة المحال علیھ
  ": أنھ قال عن النبي ا رواه أبو ھریرة ، واألصل في مشروعیتھا م)٢(باإلجماع

"مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فلیتبع 
)٣(.  

ویظھ��ر أث��ر الحوال��ة ف��ي نق��ل الم��ال المح��ال ب��ھ م��ن ذم��ة الُمحی��ل، إل��ى ذم��ة     
الُمحال علیھ، فیبرأ بالحوالة الُمحیل ع�ن دی�ن الُمح�ال، ویب�رأ الُمح�ال علی�ھ ع�ن دی�ن            

ل إلى ذمة الُمحال علی�ھ، ھ�ذا ف�ي الحوال�ة المقی�دة، وھ�ي               الُمحیل، ویتحول حق الُمحا   
إذا ل�م  : أما في الحوالة المطلقة، وھي. األغلب، حیث یكون الُمحیل دائًنا للُمحال علیھ   

  . )٤(یكن الُمحیل دائنًا للُمحال علیھ فإن البراءة تحصل للُمحیل فقط
م الساحب ف�ي  وقیاس الكمبیالة على الحوالة یقتضي أن یكون الُمحیل في مقا 

الكمبیالة، والُمحال علیھ بمثابة المسحوب علیھ، والُمحال بھ ھو مبلغ الكمبیالة وھو             
: الدَّین، والمحال بمثابة المستفید، ولكن تخریج الكمبیالة على الحوالة یناقش ب�القول       

إن الحوالة تفترض وجود عالقة دین بین الُمحیل والُمحال علیھ، بینما قد یك�ون ذل�ك              
ا في الكمبیالة، وربما ال یكون موجوًدا، وفي حالة عدم وجود عالقة دین ب�ین   موجوًد

الُمحیل والُمحال علیھ تكون العالقة بینھما الوكالة في االستقراض، كما یشترط بعض 
الفقھاء توافق الدینین في الحلول، فال تصح الحوالة في دینین أحدھما مؤجل واآلخر    

  .)٥(حالٌّ
الة أعم من الحوالة، وفیھا حاالت ال توجد ف�ي الحوال�ة،          وھذا یعني أن الكمبی     

ومن ثمَّ فإن الدعوى التي ھي الكمبیالة أعم من األصل، وھو أم�ر یتع�ذر مع�ھ إلح�اق           
  . الكمبیالة بالحوالة، وال تصلح األخیرة أصال لھا

   قیاس شبھ الكمبیالة بالقرض:ثالثًا

                                                           

، ٢ط) الكوی��ت، دار ال��سالسل(وزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة، الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة ١
 .٣٠٠:، ص١٠:مادة تحویل، ج

عثمان بن علي الزیلعي، تبیین الحقائق ش�رح كن�ز   : ، وانظر ٣٣٦:، ص ٤: ابن قدامة، المغني، ج    ٢
زكری�ا ب�ن محم�د      . ١٧١:، ص ٤:، ج ١ ھ�ـ، ط   ١٣١٣لقاھرة، المطبعة الكبرى األمیری�ة،      ا( الدقائق،

ب��ن زكری��ا األن��صاري، أس��نى المطال��ب ش��رح روض الطال��ب، دار الكت��اب اإلس��المي، دون ت��اریخ،       
 .٢٢٦، ص٥، الھیتمي، تحفة المحتاج شرح المنھاج، ج٢٣٠:، ص٢:ج
، ح��دیث، كت��اب ١ه، ط١٤٢٢ النج��اة، محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، دار ط��وق ٣

 .٧٩٩:، ص٢:الحواالت، باب في الحوالة وھل یرجع في الحوالة، ج
 .٣٠٠:، ص١٠:الموسوعة الفقھیة الكویتیة، مادة تحویل، ج.  وزارة األوقاف الكویتیة٤
 .١٢١: الخثالن، أحكام األوراق التجاریة في الفقھ اإلسالمي، ص٥
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اسم : ، والقرض )١(إذا قطعھ : القرض في اللغة مصدر قرض الشيء یقرضھ        
، )٢(دْفع مال إرفاًقا لمن ینتفع بھ ویرد بدل�ھ   : وفي االصطالح . مصدر بمعنى اإلقراض  

  .)٣ (أو ھو دفع متموَّل في عوض غیر مخالف لھ، ال عاجًال تفضًال فقط
ویمك��ن تخ��ریج حك��م الكمبیال��ة بقی��اس ش��بھ الكمبیال��ة عل��ى ال��شبھ ب��القرض،  

بین الساحب والمسحوب علی�ھ والم�ستفید،       بافتراض وجود عالقات قرض واقتراض      
حیث یفترض أن الساحب لھ دین على المسحوب علیھ، وأن المستفید دائن للساحب،       
فعندما یطلب المستفید من الساحب أن یوفیھ دین�ھ، یق�وم ال�ساحب فیوفی�ھ م�ن ال�دین                 

  .)٤(الذي لھ عند المسحوب علیھ، وذلك عن طریق سحب كمبیالة
لشبھ بأن االفتراض بوج�ود ھ�ذه العالق�ة م�ن الق�رض             ویمكن أن یناقش ھذا ا    

، )٥(واالقت��راض ف��ي الكمبیال��ة ل��یس بال��ضرورة أن تك��ون موج��ودة ف��ي عق��د الق��رض   
وبناًء على ذلك، فإن الفرع، وھو الكمبیالة، أعم من األصل، وھو القرض؛ مما یعني          

جھ، ب�ل  أن القرض ال یصلح أن یكون أصًال لھا، ولكن قیاس الشبھ ال یكون من كل و     
  .من وجھ، أو من وجوه، فال ُیعّكر علیھ افتراقھ من بعض الوجوه

  قیاس شبھ الكمبیالة بالسند: رابعًا
یكمن الفرق بین السند والكمبیال�ة ف�ي الف�رق ب�ین الورق�ة التجاری�ة وال�سند،               
حی��ث ُتمّث��ل الكمبیال��ة دیوًن��ا ت��ستحق ال��دفع ل��دى االط��الع، أو بع��د أج��ل ق��صیر م��ن          

 م��ا یتع��دى األج��ل س��نتین، بینم��ا ُتمّث��ل األوراق المالی��ة اس��تثمارات     إن��شائھا، ون��ادراً 
طویلة األج�ل، وال یترت�ب عل�ى ال�دیون الت�ي تمثلھ�ا الورق�ة التجاری�ة أّي فوائ�د حت�ى                     
تاریخ استحقاقھا، بینما یتع�اطى المقرض�ون فوائ�د عل�ى س�نداتھم، وت�صدر الكمبیال�ة                

ر بالجملة، وِبق�یم مت�ساویة، وبأرق�ام    بشكل فردي، وبقـَیم مختلفة، أما السندات فتصد     
  .)٦(متسلسلة

                                                           

مكت�ب تحقی�ق   : عق�وب الفیروزآب�ادى، الق�اموس المح�یط، تحقی�ق      مجد الدین أبو ط�اھر محم�د ب�ن ی         ١
 - ھ�ـ  ١٤٢٦التراث في مؤس�سة الرس�الة، بی�روت، مؤس�سة الرس�الة للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع،                   

 .  مادة قرض٦٥٢:، ص٨ م، ط٢٠٠٥
 منصور بن یونس البھوتي، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المع�روف ب�شرح منتھ�ى اإلرادات            ٢

، من�صور ب�ن ی�ونس البھ�وتى، ك�شاف القن�اع       ٩٩:، ص٢:، ج١م، ط ١٩٩٣ھ�ـ   ١٤١٤،عالم الكت�ب  
: ، وتعری��ف آخ��ر قری��ب من��ھ ف��ي٣١٢، ص٣ع��ن م��تن اإلقن��اع، دار الكت��ب العلمی��ة، دون ت��اریخ، ج

 .١٤٠، ص٢أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج. األنصاري، زكریا
، ٥:ك��ر، دون ت��اریخ ن��شر ج دار الف:  حم��د ب��ن عب��د اهللا الخرش��ي، ش��رح مخت��صر خلی��ل، دم��شق   ٣

 .٢٢٩:ص
 . المرجع نفسھ ٤
 .١٢٤: الخثالن،أحكام األوراق التجاریة في الفقھ اإلسالمي ، ص٥
 .١٢٤: الخثالن،أحكام األوراق التجاریة في الفقھ اإلسالمي ، ص٦
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إن قیم��ة ال��سندات تتغی��ر تبع��ًا للوض��ع االقت��صادي للجھ��ة الت��ي أص��درت ھ��ذه  
األوراق، بینم��ا المبل��غ ف��ي الكمبیال��ة یبق��ى مح��دًدا حت��ى ت��اریخ االس��تحقاق، وتمت��از      

سات الكمبیال��ة بحری��ة إص��دارھا لألف��راد، بینم��ا یقت��صر إص��دار ال��سندات عل��ى المؤس��  
والشركات، ویضمن محرر الكمبیال�ة، وك�ل م�ن وق�ع علیھ�ا وف�اء ال�دین الثاب�ت بھ�ا،                      
بینما ال یلتزم بذلك بائع السند، ب�ل یلت�زم بت�سلیم ال�سند فق�ط، دون س�داد قیمت�ھ، كم�ا                 
تقب��ل الكمبیال��ة للح��سم ل��دى الم��صارف التجاری��ة؛ لكونھ��ا م��ستحقة الوف��اء ف��ي أج��ل     

المالیة؛ لكونھا تمثل قروضًا طویلة األجل، وقیمتھا قصیر، بینما یتعذر حسم األوراق 
  .)١(عرضة للتقلبات

  ثمرة األحكام المترتبة على قیاس الشبھ: خامسًا
  المعاملة الواحدة تعددت األشباه نتیجة تعدد وجوه -١

إن تع�دد األش��باه ال�سابقة للكمبیال��ة لی��ست ف�ي الكمبیال��ة نف��سھا، ب�ل ھ��ي ف��ي     
ل سفتجة، وأخرى حوالة، وغیر ذلك مما سبق بیانھ من   تعدد التعامل بھا، فتارة ُتعام    

الوج��وه، مم��ا یعن��ي أن الكمبیال��ة ف��ي نف��سھا لی��ست متع��ددة، ب��ل ھن��ا غای��ات متع��ددة    
للمتعاملین بھا، وتعددت األشباه نتیجة لذلك، وھ�ذا یؤك�د أن الكمبیال�ة لی�ست مختلف�ة         

سابقة ف�ي وقوعھ�ا   في نفسھا، وھي لیست مركبة في ذاتھا، بمعنى تتفاوت األشباه ال 
عند التعامل بالكمبیالة، م�ا یعن�ي اس�تبعاد أن تك�ون عق�دًا مركب�ًا، وھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ                   

  ف�ي التخ�ریج الفقھ�ي للكمبیال�ة أنھ�ا      - واهللا أعل�م  –فالذي یظھر لي    :" الخثالن بقولھ 
عقد مرك�ب م�ن عق�وٍد ِع�دٍَّة، فھ�ي ت�ارة تك�ون بمعن�ى ال�سفتجة، وت�ارة تك�ون بمعن�ى                      

  .)٢(..."الحوالة
  

  تأصیل األحكام بناء على الشبھ والقواعد العامة -٢
یتضح أن الكمبیالة ممارس�ة مالی�ة جدی�دة اس�تقرت عل�ى أش�باه ع�دة، وُتبن�ى            
أحكامھا وفق القواع�د ف�ي العق�ود، ك�الخلو، والغ�رر، والرب�ا، والقم�ار، بن�اًء عل�ى أن                     

اء في التقریر ج. األصل في المعامالت الِحل، الذي ھو المقصود من تصحیح المعاملة
الصحة ترتب المقصود من الفعل علی�ھ، أي عل�ى الفع�ل، فف�ي المع�امالت               : "والتحبیر

الِح��ل والمل��ك؛ ألنھم��ا المق��صودان منھ���ا فترتبھم��ا علیھ��ا ص��حتھا، وف��ي العب���ادات         
، كما أن فائدة األش�باه الت�ي        )٣("ھي موافقة األمر؛ أي أمر الشارع     : المتكلمون، قالوا 

مبیال��ة عق��د الق��رض، أو الحوال��ة، أو ال��سفتجة، ھ��ي إلح��اق ك��ل   س��بق بیانھ��ا ب��أن الك 

                                                           

 . فما بعدھا٦١ المرجع نفسھ، ص١
 .١٢٦الخثالن، أحكام األوراق التجاریة في الفقھ اإلسالمي ، ص٢
 محمد ب�ن محم�د ب�ن أمی�ر ح�اج، التقری�ر والتحبی�ر ف�ي ش�رح التحری�ر،  دار الكت�ب العلمی�ة، دون                ٣

محم��د أم��ین ب��ن عم��ر ب��ن عاب��دین،  رد المحت��ارعلى ال��در  : ، وانظ��ر١٥٥:، ص٢:ت��اریخ ن��شر ، ج
، ٨:، الزرك��شي، البح��ر المح��یط، ج ٨٧، ص١المخت��ار،  دار الكت��ب العلمی��ة، دون ت��اریخ ن��شر، ج   

  . ١٢-٨:ص
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ممارس��ة ب��شبھھا ف��ي األحك��ام، م��ن حی��ث وج��ود أش��باه متع��ددة الجوان��ب لمع��امالت      
  .إسالمیة

وعلیھ لو افترضنا، أننا قلنا إن األص�ل ف�ي المع�امالت اإلباح�ة عل�ى ال�راجح،          
ل العق�د ال تكف�ي      وعلى فرض حصلت إشكاالت في التطبیق، فإن اإلباح�ة وح�دھا ألص�            

لبناء األحكام، بل ال بد من اشتقاق األحكام المناسبة عل�ى وف�ق أوج�ھ ال�شبھ ب�العقود              
  . األصلیة، كالبیع، واإلجارة، والمضاربة، والوكالة، وغیرھا 
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  الخاتمة

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نجملھا على النحو اآلتي 

  .الت المالیة المعاصرةلقیاس الشبھ دور كبیر في التأصیل للمعام -١

  .یقدم قیاس الشبھ رافدًا مھمًا للسیاسة الشرعیة في المعامالت المالیة المعاصرة -٢

ال یعني تعدد األشباه اختالف المعاملة في نفسھا، بل ھي شيء واح�د لھ�ا وج�وه         -٣

  .مختلفة

  .قیاس الشبھ ضروي الشتقاق األحكام الفقیة في المعامالت المالیة المعاصرة -٤

غی��ر ك��اف الش��تقاق ، إن الق��ول ب��أن األص��ل ف��ي المع��امالت اإلباح��ة عل��ى ال��راجح -٥

  .األحكام، بل ال بد من تحدید الشبھ، إلعطاء الحكم المناسب لھ

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  قائمة المراجع
، ف��تح )م١٤٥٧/ھ��ـ٨٦١ت( اب��ن الھم��ام، كم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د ال��سیواسي    .١

  . لقدیر، دار الفكر، دون طبعة وتاریخ ا
، التقری��ر والتحبی��ر ف��ي ش��رح  )م١٤٧٤/ھ��ـ٧٨٩ت( اب��ن أمی��ر الح��اج، محم��د ب��ن محم��د    .٢

  .التحریر، دار الكتب العلمیة، دون تاریخ نشر
حاشیة رد المحتار على الدر ) م١٨٣٦/ ھـ ١٢٥٢ت  (ابن عابدین، محمد أمین بن عمر ،         .٣

 .ھـ ١٤٢١المختار ، دار الفكر، بیروت، 
اب��ن عاب��دین، محم��د أم��ین ب��ن عم��ر، حاش��یة رد المحت��ارعلى ال��در المخت��ار، دار الكت��ب         .٤

  .العلمیة، دون تاریخ نشر
، )م١٢٢٤/ھ��ـ٦٢٠ت(اب��ن قدام��ة، أب��و محم��د موف��ق ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د   .٥

  .م دون رقم الطبعة١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨المغني ، مكتبة القاھرة، 
، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز      )م١٥٦٣/ھ�ـ ٩٧٠ت(ین ب�ن اب�راھیم    ابن نجیم، ابراھیم زین ال�د      .٦

   .٢الدقائق ، دار المعرفة ، بیروت ، ط
التح���صیل م���ن  ، ) م١٢٨٣/ھ���ـ٦٨٢ت(األْرَم���وي، س���راج ال���دین محم���ود ب���ن أب���ي بك���ر     .٧

الدكتور عبد الحمید علي أبو زنید، بیروت، مؤسسة الرسالة         : ، دراسة وتحقیق  المحصول
 .١ م، ط١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزیع، 

غای�ة الوص�ول ف�ي    ،  )م١٥٢٠/ھ�ـ ٩٦٢ت(كریا بن محمد بن أحم�د ب�ن زكری�ا         ، ز األنصاري .٨
 .دون رقم الطبعة، دار مصر، الكتب العربیة الكبرى، دون تاریخ نشرشرح لب األصول، 

األنصاري، زكریا بن محمد بن زكری�ا ، أس�نى المطال�ب ش�رح روض الطال�ب، دار الكت�اب               .٩
 . تاریخاإلسالمي دون

 .١ھـ، ط١٤٢٢البخاري، محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، دار طوق النجاة،  .١٠
 ، دق�ائق أول�ي النھ�ى ل�شرح المنتھ�ى           )م١٦٤١/ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس      .١١

  .١م، ط١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤المعروف بشرح منتھى اإلرادات ،عالم الكتب،
قن�اع،  دار الكت�ب العلمی�ة، دون    البھوتي، منصور بن یونس ، ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن اإل          .١٢

 .تاریخ
، البرھ�ان ف�ي   )م١٠٨٥/ھ�ـ ٤٧٨ت(الجویني، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محم�د        .١٣

 ١٤١٨صالح بن محم�د ب�ن عوی�ضة، بی�روت، دار الكت�ب العلمی�ة،       : أصول الفقھ، تحقیق 
 .١ م ط١٩٩٧ -ھـ 
، مواھب الجلیل في شرح الحطاب، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعیني          .١٤

  .٢ھـ، ط١٣٩٨مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، 
، )م١٥٤٧/ھ��ـ٩٥٤ت(الحط��اب، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن الرعین��ي .١٥

 .٣م ط١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، 
یة إس��المیة، دراس��ات اقت��صادحط��اب، كم��ال توفی��ق ، التكیی��ف الفقھ��ي للح��ساب الج��اري،   .١٦

  .٢٠٠١، ١٤٢٢، محرم ٢، العدد ٨جدة، المجلد 
الخثالن، سعد ب�ن ترك�ي ، أحك�ام األوراق التجاری�ة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، ال�سعودیة ، دار                      .١٧

 .١م، ط٢٠٠٤ابن الجوزي، 
 ، ش��رح مخت��صر خلیل،دم��شق، دار  )م١٦٨٩/ھ��ـ١١٠١ت (الخرش��ي، حم��د ب��ن عب��د اهللا   .١٨

 .الفكر، دون تاریخ نشر
، حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر،    )م١٨١٥/ھ��ـ١٢٣٠ت(م��د عرف��ة الدس��وقي، مح .١٩

  .محمد علیش، بیروت ، دار الفكر : تقریر
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الرازي، أبو عبد اهللا محمد ب�ن عم�ر ب�ن الح�سن ب�ن الح�سین التیم�ي الملق�ب بفخ�ر ال�دین                 .٢٠
ال��دكتور ط��ھ ج��ابر فی��اض    : ، المح��صول، دراس��ة وتحقی��ق  )م١٢٠٧/ھ��ـ٦٠٤ت(ال��رازي

 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨، ٣سالة، طالعلواني، مؤسسة الر
، )م١٣٩١/ھ��ـ٧٩٤ت (الزرك��شي، أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن بھ��ادر  .٢١

  .١م ط١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، 
الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر ، ت�شنیف الم�سامع بجم�ع              .٢٢

 د عبد اهللا ربی�ع، مكتب�ة     -د سید عبد العزیز     : دین السبكي،دراسة وتحقیق  الجوامع لتاج ال  
 م، ١٩٩٨ - ھ��ـ ١٤١٨ توزی��ع المكتب��ة المكی��ة، -قرطب��ة للبح��ث العلم��ي وإحی��اء الت��راث  

 .١ط
، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق،      ) م١٣٤٣/ھ��ـ ٧٤٣ت(الزیلع��ي، عثم��ان ب��ن عل��ي     .٢٣

  .١ طھـ،١٣١٣القاھرة، المطبعة الكبرى األمیریة، 
( ال���سمعاني، أب���و المظف���ر من���صور ب���ن محم���د ب���ن عب���د الجب���ار اب���ن أحم���د الم���روزى         .٢٤

محم��د ح��سن محم��د ح��سن    : تحقی��ققواط��ع األدل��ة ف��ي األص��ول،     ، )م١٠٩٥/ھ��ـ٤٨٩ت
 .١م، ط١٩٩٩/ھـ١٤١٨اسماعیل الشافعي، بیروت، دار الكتب العلمیة،

، م�ذكرة ف�ي أص�ول    الشنقیطي، محم�د األم�ین ب�ن محم�د المخت�ار ب�ن عب�د الق�ادر الجكن�ي                     .٢٥
 .٥ م، ط٢٠٠١الفقھ، المدینة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 

، حاش��یة العط��ار عل��ى ش��رح )م١٨٣٥/ھ��ـ١٢٥٠ت(العط��ار، ح��سن ب��ن محم��د ب��ن محم��ود .٢٦
 .دون رقم الطبعة، الجالل المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمیة، دون تاریخ

ة للتطبیق المصرفي المعاصر لعقدي المرابح�ة  العقال، محمد بن علي العقال، دراسة تقییمی       .٢٧
والم��ضاربة ف��ي الم��صارف اإلس��المیة، بح��وث ن��دوة ترش��ید م��سیرة البن��وك اإلس��المیة،        

 ، دب��ي، برعای���ة رابط���ة الجامع���ات اإلس��المیة وبن���ك دب���ي اإلس���المي، والمعھ���د   ٣٧٤ص
 ٥-٣ھ����ـ المواف����ق ١٤٢٦/ ش����عبان/١رج����ب إل����ى /٢٩اإلس����المي للبح����وث والت����دریب، 

  .م٢٠٠٥/سبتمبر/
: ن��شر البن�ود ش��رح مراق�ي ال��سعود، تحقی��ق  . العل�وي، س��یدي عب�د اهللا ب��ن الح�اج إب��راھیم    .٢٨

  .١م، ط٢٠٠٥/ھ١٤٢٦محمد األمین بن محمد بیب، دون ناشر ومكان نشر،
، المست�صفى ف�ي عل�م األص�ول،        )م١١١١/ھ�ـ ٥٠٥ت( الغزالي، أبو حامد محمد ب�ن محم�د        .٢٩

 .١م، ط١٩٩٣ -ھـ١٤١٣كتب العلمیة، محمد عبد السالم عبد الشافي دار ال: تحقیق
، شرح الكوكب المنی�ر، مطبع�ة   ) م١٥٦٤/ھـ٩٧٢ت(الفتوحي، محمد بن أحمد عبد العزیز    .٣٠

  .السنة المحمدیة، دون رقم الطبعة
، الق��اموس )م١٤١٥/ھ��ـ٨١٧ت(الفیروزآب��ادى، مج��د ال��دین أب��و ط��اھر محم��د ب��ن یعق��وب  .٣١

لة، بی�روت، مؤس�سة الرس�الة    مكت�ب تحقی�ق الت�راث ف�ي مؤس�سة الرس�ا      : المحیط، تحقی�ق  
 .٨ م، ط٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦للطباعة والنشر والتوزیع، 

، الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب   )م١٨٦٨/ھ��ـ٧٧٠ت(الفی��ومي، أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي    .٣٢
 .الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة

  .القرافي ، أحمد بن ادریس ، الفروق ، عالم الكتب ، بیروت  .٣٣
، مجل�س مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي المنعق�د ف�ي       )٦٦٧ ص ١،ج٩ع (مجلة المجم�ع الفقھ�ي      .٣٤

 ذي القع��دة ٦ -١دورة م��ؤتمره التاس��ع ب��أبي ظب��ي بدول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة م��ن   
  . م١٩٩٥) أبریل( نیسان ٦ -١ھـ الموافق ١٤١٥
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، المحك�م والمح�یط   ) م١٠٦٦/ھ�ـ ٤٥٨ت(المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده        .٣٥

 ٢٠٠٠ - ھ�ـ  ١٤٢١دار الكت�ب العلمی�ة،      : حمید ھنداوي، بی�روت   عبد ال : األعظم، المحقق 
 .م
، الری�اض،   المھذب في عل�م أص�ول الفق�ھ المق�ارن         النملة، عبد الكریم بن علي بن محمد ،        .٣٦

 .١، ط)م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠مكتبة الرشد، 
دار : ھیكل، عبد العزیز فھمي ، موسوعة الم�صطلحات االقت�صادیة واإلح�صائیة ، بی�روت       .٣٧

  ، ، دون رقم الطبعةھ١٩٨٠ربیة، النھضة الع
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ،الكویت، دار ال�سالسل،            .٣٨
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	أولاً: طبيعة الحساب الجاري (الدائن)
	يكاد معظم الناس يتعاملون بالحسابات الجارية، ولهم في هذه المعاملة ممارسات متكررة، حيث يودِع المتعاملون بالحساب الجاري في المصارف بلا فائدة ربوية، سواء كان ذلك في المصارف الإسلامية أم غيرها، حيث تظهر في كشف الحساب قيود دائنة ومدينة، يكون الرصيد النهائي، هو محصلة قيد الدائن والمدين، بين كل من المصرف وصاحب الحساب.
	تكييف الحساب الجاري في الفقه الإسلامي
	     للفقهاء المسلمين عدة أقوال نُجملها على النحو الآتي: 
	1- الحساب الجاري قرض, لأنه مضمون مطلقاً, و مأذون في استخدامه, و هذه هي خصائص القرض, و ليست خصائص الوديعة, فالوديعة تُرد بعينها, و تُضمن في حالة التقصير و التعدي. و هو رأي المجمع الفقهي. (�) 
	2- الحساب الجاري وديعة, و عليه فلا يجوز للمصرف أن يستخدمه في استثماراته المالية المختلفة, فاستخدامه دون إذن المودع يُعدّ تعدياً, فالوديعة يجب ردها بذاتها, و إن لم تُرد بعينها فهي وديعة ناقصة لأن المصرف لا يُعيد النقود المودعة بعينها, و لكن استخدام المصرف للوديعة يصبح ديناً في ذمته. (�) 
	3- و يرى بعض الفقهاء أنه عقد مضاربة. (�) 
	4- و يرى البعض أنه عقد ذو طبيعة خاصة, أي هو عقد مستقل, لا يُقاس على غيره. (�) 
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