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  - ١٣٣٣ -

  المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا مـن           

 يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل        شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من     

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه وأشـهد أن               ،فال هادى له  

  .سيدنا محمد عبد اهللا ورسوله  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

  -:أما بعد 

 فإن المتاجرة بالهامش معاملة من المعامالت  المالية المعاصـرة          

يث كان ال يوجد وسطاء مـاليون وال        التى لم تكن ظاهرة من قبل، ح      

سماسرة ، لكن فى السنوات األخيرة الماضية انفتحت األسواق علـى           

بعضها وصار العالم كالقرية الواحدة من خالل وسـائل التقنيـة مـن             

 والتى جعلت االتصال والدخول إلى      – اإلنترنت   –فضاءيات الكترونية   

دير اإلنسان تجارته فى    األسواق العالمية ميسورا وأصبح باالمكان أن ي      

  .نترنت اإلاألسواق المالية وهو فى بيته من خالل 

وقد نشطت بعض الشركات  التى تمـارس السمـسرة والبنـوك            

وزاد  ،   والوساطة المالية ، وبنشاط هذه الشركات  نشطت هذه المعاملة         

إقبال الناس عليها بغرض الثراء السريع باستثمار أموالهم فى األسواق          

عن طريق هذه الشركات والبنـوك التجاريـة ،         ) البورصات(العالمية

حيث تقوم هذه الشركات  بالسمسرة واالقراض للغير مقابـل عمولـة            

ولم يقف األمر عند الشركات والبنوك التجارية بل تعداها         , متفق عليها 

إلى الشركات والمصارف اإلسالمية ، فهناك ثالثة أنواع من التمويـل           

  -:فى هذه المعاملة ) التقليدية( والبنوكالتى تقدمه هذه الشركات

  . التمويل بالقرض بفائدة وهو ما كانت عليه المعاملة فى األصل  -١
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 حسبما يظهـره الوسـطاء      – وهناك تمويل بالقرض دون فائدة       -٢

 .والسماسرة فى هذه السوق 

 .بيع المرابحة بنظام  تمويل ال -٣

 ليـه إ تشير ما وكل مستفيضة، بدراسة تخص لم التطورات هذهو

 القرض طريق عن التمويل فى التقليدية الطريقة هو السابقة الدراسات

 " بالهـامش  المتـاجرة  " المعاملة هذه لتطور ونظرا، مشروطة بفائدة

 الحكـم  باسـتجالء  بحثهـا  إلى ماسة الحاجة كانت فيها الكتابة ولقلة

ـ  نطاق على المعاملة هذه لشيوع لها الشرعى  المعـامالت  فـى  عواس

  .  المعاصرة

" العميـل أو المـستثمر      " وتقوم هذه المعاملة بأن يقوم المشترى       

 أحد بيوت السمسرة بأن يشترى له عددا من األوراق المالية           إلىبطلب  

 وذلك بأن يقـوم     – لهذا النظام     وفقاً -) أسهم أو سندات أو عمالت      ( 

دفع باقى الثمن لبائع ببدفع نسبة معينة من الثمن على أن يقوم السمسار    

األوراق مقابل فائدة على هذا القرض أو نظير عمولة يحصل عليها ،            

وعادة ما يحصل السمسار على هذا القرض الذى دفعه للمشترى مـن            

 ثم يعيد إقراضه للمـشترى بفائـدة أعلـى           ، أحد البنوك بفائدة أيضاً   

ويحصل على الفرق بين الفائدتين ثم يقوم السمسار أو البنـك بحجـز             

،  تجاه العميـل  ضمانًا لحقه ديه حيث تكون لديه رهناً    األوراق المالية ل  

مرهونة عنده ،فهذه هى الفكرة العامـة لهـذه          فهى   بل ويسجلها باسمه  

  . المعاملة 

 مباحـث وخاتمـة       مقدمة وسـبعة    ويمكن تقسيم هذا البحث إلى    

  . ثم بيان بأهم مراجع البحثنتائج هذا البحث وتوصياته أهم تتضمن 
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  المبحث األول

   المتاجرة بالهامشحقيقة

 وما وأنواعها بالهامش المتاجرة ماهية بيان المبحث هذا ويتضمن

  - :ةاآلتي المطالب فى وذلك صور من تحتها يندرج

  المطلب األول

  ماهية المتاجرة بالهامش

للمتاجرة بالهامش اعتبارين في تعريفها األول باعتبارها  مركبـاً          

  : والثاني باعتبارها لقباً كالتالي

تتكون من كلمتـين يـربط      : اهية المتاجرة باعتبارها مركباً     م-١

 :ولكل منهما مدلولها الخاص ) الباء ( بينهما حرف 

 الفعـل  من مصدر المتاجرة - :اللغة أهل عند المتاجرة معنى -١

 يتجر وتجر ، متاجرة تاجر فيقال ، وصحب صاحب مثل وتجر تاجر

 مـن  ويـسمى  ، والشراء يعبالب االكتساب لعملية إسم والتجارة ، تجرا

 الـذى : هو والتاجر, وتجر تجار والجمع, تاجرا التجارة حرفتة كانت

   )١( والشراء بالبيع يقوم

  - :تعريف المتاجرة اصطالحاً-٢

 )٢( للـربح  طلبـا  المال رأس فى التصرف " بأنها البعض عرفها

   .)٣( " الربح لغرض بالمعاوضة المال تقليب : هى أخرى وبعبارة

                                                           

 ص��ـ ف��ارس الب��ن اللغ��ة مق��اییس معج��م ،  ٤/٥٠ ، منظ��ور الب��ن الع��رب ل��سان )١(
 ٧٣ص�ـ  األص�فھانى  للراغ�ب  المفرادات ،١٠٠ صـ ١جـ منیرال المصباح ، ١٥٢

  .١٠٥ صـ ثرألوا الحدیث غریب فى النھایة ،
  .٧٢ صـ األصفھانى الراغب مفردات )٢(
 مھم�ات  عل�ى  التوقی�ف  - المن�اوى  رؤف محم�د  ، ٢٩٧  ص�ـ ١ج�ـ  المحتاج مغنى )٣(

  .١٦٠ صـ ١جـ التعریف
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بشراء الـسلع مـن حيونـات       المال  جارة هى عملية اكتساب     فالت

( وعقارت وأسهم وسندات وعمالت ومعادن نفيسة ، وشراء الخدمات          

من سكنى الدار وركوب السيارة والطائرة وغير ذلك ، ثـم           ) المنافع  

بيعها بثمن أعلى من تكلفة الحصول عليها بقصد تحقيق األرباح وهى           

والتجارة معروفة منذ القدم وأباحتها ,لبيع الفرق بين ثمن الشراء وثمن ا    

الشريعة اإلسالمية ووضعت لها شروطًا محددة فيما بين المتعاقـدين ،          

  -:وفى الشئ محل التجارة من ذلك

 وابتَغُـوا  الَْأرِض ِفي فَانتَِشروا الصلَاةُ قُِضيِت فَِإذَا( تعالى قوله

   : تعـالى  وقال )١(  تُفِْلحون لَّعلَّكُم يراكَِث اللَّه واذْكُروا اللَِّه فَضِل ِمن

 لطلـب  إباحـة  هـذا  : الراغب وقال )٢( الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ

   )٣( بالتجارة الرزق

 -: معنى الهامش عند أهل اللغة -٢

الهامش لغة من همش وهو فى األصل يدل على سرعة عمل أو كالم             

 سريع العمل بأصابعه ، وامرأة همش الحديث إذا         فيطلق الهمش على  ،

  )٤(تسرعت فيه،والهمش يطلق على الجلب بسرعة

 المعنى غير صطالحاا بالهامش يقصد- :صطالحاا الهامش تعريف

 شـركات  أو البنـوك  لدى العميل يودعه نقدى مبلغ به يرادف ، اللغوى

 المالية وراقاأل أو العمالت عقود قيمة من يسيرا جزءا يمثل الوساطة

 ويكون ، الشركات تلك طريق عن شراؤها يتم التى غيرها أو السلع أو

                                                           

  ) .١٠ (اآلیة الجمعة سورة )١(
 ) .٢٧٥ (اآلیة من جزء رةالبق سورة )(٢
  .١٦٠صـ ١جـ األصفھانى للراغب التعریف مھمات على التوقیف )٣(
  .١٠٣٦ صـ فارس البن اللغة مقاییس معجم )٤(
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 تلـك  خسارة حال فى اشتراه ما لقيمة رهن أو تأمين بمثابة المبلغ هذا

   .)١(العقود

 لألوراق السوقية القيمة من كنسبة العميل يدفعه الذى المبلغ: هو وقيل

   )٢( "شراؤها المنوي المالية

المبلغ النقدى الذى يضعه المستثمر علـى أسـاس أن          -:وقيل هو   

  ضافى إلكمال إ يقترض مبلغ

   )٣( الخارجية المصادر من العملية

   :لقباً باعتباره بالهامش المتاجرة تعريف

لقبـا  عرف علماء االقتصاد المعاصرين المتاجرة بالهامش باعتبارها        

 -: تعريفات منهاما يلى بعدة

 ماليـة  ورقـة  شراء ثمن من أولية كدفعة لالعمي يقدمها نقود بأنها١-

   .)٤(آجل عقد بموجب

 نفـسه  الوقـت  فى واستعمالها ، باالقتراض سندات شراء عقد هى٢-

   )٥(للقرض ضمانًا

كماعرفهاالبعض بأنها شراء األسهم والسندات أوالبـضائع علـى         ٣-

  أساس دفع جزء من قيمتها نقدا

يان حقيقة المتاجرة    ولعل أشمل التعريفات وأوضحها داللة على ب      

 -:شعبان البروارى / بالهامش  تعريف د 

                                                           

 .١٧صـ العمالت أسواق فى لالستثمار بوابتك – المحدودة ھینب شركة )١(
 ٥٤٧ص عمر حسن اإلسالمیةد األسواق أحكام )٢
  .م٢/٢/٢٠٠٣ فى / ٤٥٨٧ رقم نیةالعما الرسمیة الجریدة )٣(
  .٥٤٧صـ االقتصادیة الموسوعة – عمر حسن / د )٤(
 اإلداریة العلوم المصطلحات معجم ، ٨١صـ المصرفیة المصطلحات معجم )٥(

 ٢١٢صـ
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 عليـه  آخـر  جزء وإقتراض المال من جزءا المشترى دفع بأنها" 

 المشتراه األوراق هذه رهن ثم ، المالية األوراق من أكبر كمية لشراء

  )١(للقرض كضمان السمسار لدى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ١٨٧البروارىص شعبان د اسالمى منظور من المالیة بورصةاألوراق )١(
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  المطلب الثانى

  رة بالهامشأنواع المتاج

  -:تتنوع هذه المعاملة باعتبارات متعددة إلى عدة أنواع 

  - : أنواع المتاجرة بالهامش باعتبار محل العقد–أوالً 

 المراد االسـتثمار    -تقسم المتاجرة بالهامش بالنظر إلى محل العقد      

فـي   ومتـاجرة    في األسهم العمالت ، ومتاجرة     إلى متاجرة فى  -فيه  

  -:ير بإيجاز إلى كل نوع من تلك األنواع أشسو،المعادن النفيسة 

يقصد بهذه المعاملة   - :المتاجرة بالعمالت على أساس الهامش     -١

على أساس دفـع     ) اليورو – الين   –الدوالر  ( شراء العمالت الدولية    

أن يدفع البـاقى بقـرض يقترضـه مـن         على  جزء من قيمتها نقدا ،      

 كـى   فع السعر لبيعهـا     واالنتظار حتى يرت  ،السمسار أو البنك الممول   

 ويدخل فى هذه المعاملة المـضاربة علـى         )١(" يستفيد فرق السعرين    

وإنمـا   )المعهودة شرعاً (وليس المقصود المضاربة الشرعية   ،العمالت  

جازفة ميقصد بها المضاربة فى األسواق العالمية بطريق المخاطرة وال        

  .والمقامرة 

ـ " -: أنهـا  المتـاجرة بـالعمالت    ويمكن تعريف  ب العملـة ال  طل

شراء أصل مـا  وإنمـا ألجـل  أن           لستخدامها فى سداد دين ما أو       ال

 ،)٢(" األرباح   المشترى لها يتوقع ارتفاع سعرها مستقبال فيبيعها محققاً       

 ما تتم المضاربة بمعنى المقامرة والمخاظرة عن طريق اطالق          وغالباً

ا تتفـق   الشائعات فى السوق المالى أن األسعار ستهبط أو ترتفع حسبم         

ومصلحة المضاربين تمهيدا لعملياتهم التى تتضمن وقـوع الـضرر          

                                                           

 ١٠صـ الھامش تجارة الشریف العفر حسین بن حمزة / د )١(
  .٥صـ بالعمالت المتاجرة – أبوغدة الستار عبد / د )٢(
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ببعض األشخاص أو الفئات ، وذلك لوجود محترفين فى هذا النوع من            

 كما هو مشاهد اآلن فى أسواق البورصات العالميةالتى         )١(المضاربات

والتى تقدربماليين الجنيهـات فـى مـصر        ,أوقعت الخسائر الفادحة    

ـ    ,  والمـضاربات   ،طـالق الـشائعات   الدول نتيجـة    وغيرها مـن ال

ومخاطر هذه المضاربات عالية يتوقع فيها الخـسارة بـشكل          ،الوهمية

كبير ، ولذا فهى سوق محفوفة بالمخاطرة لشدة حساسيتها ، وسـرعة            

 وصعودا بأمور كثيرة متـشابكة والمتعـاملون فيهـا ال       تأثرها هبوطاً 

  بل اليشترط عندهم القبض    يهتمون أيضا لمسألة القبض فيما يشترونه     

وقد اتسع التعامـل مـع الـشركات        وهو مخالف لألصول الشرعية ،    

هذه المعامالت حتى بلغ فى مجال العمالت وحدها        وم ب والبنوك التى تق  

  .)٢( تريليون دوالر يوميا ١,٥

  -: المتاجرة بالهامش فى األسهم والسندات -٢

 الشركات العالمية   وتقوم هذه المعاملة بشراء األسهم والسندات من      

على أساس دفع جزء من قيمتها نقدا ، ودفع الباقى بسلفة من السمسار             

أو البنك الممول ، واالنتظار حتى يرتفع سعرها ليبيعها ، فيستفيد فرق            

وتوجد أيضا سوق للمـضاربة علـى األسـهم والـسندات        " السعرين  

ة خاصـة   كالمضاربة على العمالت ، لكن أثرها أقل ألن لألسهم طبيع         

تتميز بها عن العمالت ، وهى وجود أساس ثابـت يحكـم مـستوى              

   .)٣(أسعارها 

  -: المتاجرة بالهامش فى المعادن النفيسة -٣

                                                           

 . ٥ًًًصً السابق المرجع غدة أبو الستار عبد / د و – داغى القرة على / د )١(
 ١٠صـ الھامش تجارة الشریف العفرا حسین بن حمزة  /د )٢(
   ٥صـ العمالت فى المتاجرة – غدة أبو الستار عبد / ود داغى قرة على / د )٣(
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ويراد بها شراء المعادن النفيسة من ذهب وفضة وبالتـين علـى            

أساس دفع جزء من قيمتها نقدا ودفع الباقى بقرض من السمـسار أو             

حتى يرتفع سعرها ليبيعها فيـستفيد فـرق        البنك الممول ، واإلنتظار     

ومن الشركات التى تعمل فى هذا المجال شركة الراجحـى          "السعرين  

السعودية ، حيث ال يشترط للمتاجرة فى غير الذهب والفضة القـبض            

رط الفقهاء القبض فى المجلس     تفى المجلس أما فى الذهب والفضة فيش      

  ١(لصحة هذه المعاملة

نتاج وتـصنيع   ا النفيسة قيمة ذاتية ونفقة      ويالحظ أن لهذه المعادن   

  . يجعلها فى مأمن من المراهنات والمضاربات عليها

  -: بالهامش باعتبار مدة القرضالمتاجرةتقسيم  -:ثانيا 

إلى متاجرة على أساس هامش ابتـدائى ، ومتـاجرة علـى      تنقسم  

  -:أساس هامش استثمارى

بات الـسريعة و     هو الذى يتعلق بالمـضار     - :الهامش اإلبتدائى و

 ،التى تتم فى معامالت اليوم الواحد بهذا القرض الذى يدفعه المشترى            

القرض الذى يدفعه العميل فى الحساب المخصص " ويمكن تعريفه بأنه 

لهذا القرض لدى البنك أو شركة الوساطة لتغطية جـزء مـن قيمـة              

   )٢(الصفقة المراد شراؤها بحسب ما يتفق عليه

هـو الـذى يتعلـق      : رارى أو هامش الصيانة   أما الهامش االستم  

  . اليوم األول بعد مالبالقرض لشراء األوراق المالية أو العمالت 

                                                           

 ش���عبان / د ، ١٣٠ص���ـ اإلس���المى االقت���صاد ف���ى أبح���اث داغ���ى ق���رة عل���ى / د )١(
  .١٧٨صـ المالیة األوراق بورصة – البروارى

  .١٧٦صـ المالیة األوراق – وآخرون خربوش / د )٢(
 



  - ١٣٤٢ -

وهو يمثل الفرق الذى يجب دفعه فى حالـة انخفـاض الهـامش             

 .اإلبتدائى حتى  يصل إلى مبلغ يساوى مبلغ الهامش اإلبتدائى األصلى

 تـصفه  لذا فائدة بدون يتم ما غالباً – االبتدائى بالهامش والمتاجرة

 وسوف – المشروطة الزيادة من لخلوه  سالمىإ بأنه المؤسسات بعض

 بالهـامش  للمتـاجرة  الـشرعية  األحكام عن الحديث عند ذلك نوضح

 البنك لدى الحساب فى نقدا يدفعه الذى اإلبتدائى الهامش أن فلو -عامة

 ، ضوالقـر  الهامش من المكون المبلغ إجمالى من% ١٠ يساوى كان

% ٩٠ بنسبة قرض على حصل قد يكون بذلك فإنه أسهما به اشترى ثم

 وأصبح لألسهم السوقية القيمة انخفضت إذا ولذلك ، ذمته فى دينا يثبت

 الدين تساوى تعد لم بذلك فإنها % ٩٠ أى القرض قيمة يغطى ال ثمنها

 الصيانة هامش ( هامشك تزيد أن البد ذلك عند له فيقال ، منه أقل بل

 انخفض حوال،فإذااأل كل فى عليه يحافظ أن ويجب ) االستمرارى وأ

 أو السمسرة شركة ( الخدمة مقدم سارع المقرر الحد عن الهامش هذا

 االسـتمرارى  هامشه زيادة) العميل (المشترك من الطلب إلى ) البنك

 الهامش لديه،وهذا دينه على يحصل كي استثماره لتصفية تعرض وإال

 أو السمـسار  ،وقيام )١( المالية ألوراق لسوق المنظمة القوانين تحدده

 العقـد  فـى  مشروط هو بل ، طارئاً أمرا ليس العميل أسهم ببيع البنك

 تخلـف  حال فى " ١٧ المادة فى عمان هيئة تعليمات فى جاء وقد سلفاً

 للوسيط التعليمات هذه من ١٦ المادة حسب القرض تغطية عن العميل

 الهـامش  على الممولة المالية وراقاأل من جزء بيع المرخص المالى

                                                           

 إسالمى منظور من المالیة األوراق بورصة ، ٢٢صـ االستثمار أساسیات )١(
  .١٣٩صـ لمالا رأس وأسواق المالیة األوراق ، .١٩١صـ

 



  - ١٣٤٣ -

 أجل ومن به المسموح دنىألا حد إلى الصيانة هامش يعيد الذى بالقدر

 علـى  ليطمئن دورياً الهامش حساب يتابع السمسار أو البنك فإن ذلك

  )١(دين ثبوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

)
١

  ..١٧٨صـ المالیة األوراق بورصة – البروارى شعبان / د) 
  



  - ١٣٤٤ -

  المبحث الثانى

  ومحلها أطراف المتاجرة بالهامش ومجاالتها

  ولالمطلب األ

  أطراف المعاملة ومحلها

المتاجرة بالهامش قد انتشرت حتى صارت عند الناس واحدة مـن           

أهم سبل االستثمار ويمارسها الناس من خالل االشتراك فى منظومـة           

 البنوك والشركات المتخصصة فـى األسـواق        امج تقدمه امتكاملة وبر 

من عـدة   تضتمج  اهذه المنظومة أو البر   والمالية وأسواق السلع الدولية     

  -:أطراف هم 

هوالمستثمر،وهو المـشترك ببرنـامج تجـارة       -:الطرف األول    -١

الهامش ، وهو الذى يرغب فى استثمار أمواله عن طريق شركة           

   :الوساطة أو السمسرة أو البنك،ويشترط فيه عدة شروط

أى األهلية القانونية التـى تخـول لـه        – للتصرف   الًأن يكون أه   -١

  .روط والوفاء بااللتزامات إجراء التعاقد والقبول بالش

 أن يقوم بفتح حساب لدى السمسار أو البنـك يـسمى حـساب              -٢

 .الهامش 

أن يقوم بإيداع جزء من قيمة الصفقة أو العقـود التـى يرغـب               -٣

وهـذا  , شراؤها عن طريق السمسار بحسب النسب المتفق عليها       

الجزء يختلف من نوع آلخر ، فالتجارة فى العمالت لها هـامش            

الهامش فى التجارة فى األسهم والـسندات أو الـسلع          يختلف عن   



  - ١٣٤٥ -

األولية ، هذا باإلضافة إلى أنه يختلف من شركة ألخرى بحسب           

 ١.سياستها التسويقية 

 تتمثـل  للمـشترى  مزايا و مكاسب تحقق بالهامش والمتاجرة

  -:فى

 حصوله على قرض يدعم ما لديه من مواد بسعر فائدة أقل مما             -

  . البنك مباشرة لو قام هو باقتراضه من

 ذا ] سـلع  – وسـندات  أسهم – عمالت [ أصول على حصوله -

 ثـم  ومن )٢( أكثر على ليحصل أقل دفع قد فهو هموارد من أكبر قيمة

 أعمـال  فـى  واسـتثماره  الستخدامه موارده من جزءا حرر قد يكون

   .أخرى

نه يتمكن بذلك من اغتنام فرصة انخفاض سعر بعض األوراق          إ -

م بشراء كمية كبيرة منها دون تحمل ضغط قلة موارده ،           وقيفالمالية ،   

وقد يرتفع سعر الورقة المالية بسبب لجوءه للبنـك السـتعمال ثمـن             

 أطول ، وبالتالى تضيع عليه فرصة       ألن ذلك قد يستغرق وقتاً    ،الصفقة  

   .تحقيق المزيد من األرباح

 زايـدا مت قدرا يعطيه والذى السيولة توفر للمشترى أيضا يحقق -

 لحظـة  أى وفـى  قـراره  يراجـع  أن يوميا يمكنه حيث ، األمان من

   .)٣(استثماراته من والتخلص

                                                           

   .١٦٤صـ المالیة األسواق – وآخرون خربوش / د ١
 للفك���ر الع���الى المعھ���د - ، ع���ادل نق���دى نظ���ام نح���و – ش���ابرا عم���ر محم���د / د )٢(

  .١٣٥صـ ١٩٨٧ أمریكا – فرجینیا – اإلسالمي
 أعم�ال  م�ن  – اإلس�الم  مب�ادئ  ض�وء  ف�ى  المالی�ة  األس�واق  – الج�ارحى  معبد / د )٣(

  .م١٩٨٩ سنة ١٢٦صـ عمان – اإلسالم فى المالیة اإلدارة ندوة



  - ١٣٤٦ -

 شروط فيه تتوافر الذى  الوسيط  الشخص وهو -: السمسار ثانيا

 والـسماسرة  ، إليـه  ترسـل  التى عمالئه أوامر فيذنبت يقوم ، معينة

 ال الـذين  عـاملين المت لكثرة منه البد أمر المالية سواقألا فى وجودهم

 فـى  أوامرهم السمسار بإعطاء يكتفون وهم ، ابعض بعضهم يعرفون

 أو السوق فى المقررة األسعار حسب بتنفيذها هو ليقوم ، والشراء البيع

   )١(نفسه العميل من

 ألخـرى  هيئة من بعضها تختلف قد شروط عدة السمسار فى ويشترط

   .)٢( أخرى إلى دولة أو

حقـق أيـضا مزايـا ومكاسـب للـسماسرة      والمتاجرة بالهامش ي  

  - :كالتاليوالشركات المالية 

حصوله على عوائد وعموالت من المستثمرين،فما يدفعه للبنـك         -

  .أقل مما يحصل عليه من المشترى 

 فهـو  ، بالسمـسرة  لقيامه عموالت على المشترى من يحصل -

 كفلي النظام ألن ، عليه مخاطر ال مريناأل كال وفى له ويبيع يشترى

 يدفعـه  مـا  إلـى  باإلضافة ، كرهن يده تحت المالية األوراق وضع

   )٣(له قوياً  ضماناً يمثل الصيانة هامش من المشترى

فالسمسار هو مقدم الخدمة المتمثل فى البنك أو الشركة االستثمارية      

والعمـل  , التى تسوق هذه التجارة وتعرض فرصها علـى الجمهـور         

 – ولكن يدخل معهما أمـور أخـرى         الظاهر فيها السمسرة والتمويل   

   .سوف نعرض لها الحقاً

                                                           

  .١٦٤صـ المالیة األسواق – وآخرون خربوش / د )١(
  .١٠٩صـ اإلسالمیة االستثمار شركات عمل – الدین محي أحمد / د )٢(
  .١٢٦صـ اإلسالم ادئمب ضوء فى المالیة األسواق -  الحارجى معبد / د )٣(



  - ١٣٤٧ -

 الحـد  علـى  منـه  المستثمر يحصل الذى وهو -:المقرض  ثالثًا

 المقرض أن والغالب ، قرض على الحصول من يمكنه الذى ئتمانىاإل

 جهة من القرض يأتى  األحيان بعض وفى السمسار  هو الخدمة مقدم

   .)١( سرةالسم شركة قبل من بترتيب أخرى مالية

 العمـالت  أو األسهم أو السلع شراء يتم الذى وهو-: البائع رابعاً

 من ذلك يتم وإنما ، مباشرة والبائع المشترى بين عالقة تنشأ وال ، هنم

  )٢( اآلخرون والسماسرة الخدمة مقدم خالل

  

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ١٣٥ص عادل اقتصاد نحو -شابرا عمر  محمد د )١(
 ١٠٩ص اإلسالمبة اإلستثمار شركات عمل-الدین محى أحمد د )٢(



  - ١٣٤٨ -

  الثانى المطلب

  بالهامش المتاجرة مجاالت

ن فى المتاجرة بالهامش هو الربح      الظاهر من مقصد المتعاقدي   

 لذلك فإن محلها هى األشياء      ، تغير األسعار  نتيجةحقق  تالسريع الذى يت  

التى ال يستقر لسعرها قرار بل تتغير كـل سـاعة ، ألن المتـاجرة               

 ،بالهامش تقوم على المجازفة والمخاطرة العالية للحصول على الربح        

 كالمضاربة على   عينة  مالت م معا فىهذه المعامالت تنحصر   لذلك فإن 

 سلع كالبترول والقهوة والسكر أو المعادن        المتاجرة فى    ، أو العمالت  

  ١.النفيسة كالذهب والبالتين واألسهم والسندات وهكذا 

  -:ويجمع محل المتاجرة بالهامش قاسم مشترك هو 

  بحيث تذبذب األسعار بحيث تتغير فى اليوم الواحد عدة مرات         )١(

 بالـصعود أو    ستفادة من توقعـاتهم مجازفين من االلليمكن 

   .طالهبو

وجود حجم كبير من المعامالت على المستوى العالمى وأسواق  )٢(

  ٢. عظيمة قادرة على استيعاب هذه األموال الضخمة 

 من كبير حيزا يشغل بالهامش المتاجرة مجاالت فإن لذلك

  - :مثل المالية األسواق فى تجرى التى المعامالت

  -:ت بيع وشراء العمال -١

عقد عملة معينة بسعر مناسب له ،       بوهو أن يشترى المستثمر     

فيدفع جزءا من قيمته والباقى يسدد بقرض من البنك أو السمسار           

يؤمل معه أن يرتفع سعر هذه العملة فيبيعها ليحصل الربح الناتج           

                                                           

   .١٤٦صـ المالیة األوراق – ھندى منیر / د  ١
  ٢٩٢صـ البورصة فى أموالك تستثمر كیف ھایدى كرستى ٢



  - ١٣٤٩ -

عن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، وغالبا ما تكـون فـى      

ويتم التـداول عـادة     –سبق اإلشارة إليها     كما   –العمالت الدولية   

أى النوعين من العملة تفاديا لمخاطرة تقلبات : على أساس الزوج 

الصرف ، بحيث إذا انخفض سعر أحد الزوجين يمكن تغطية هذا           

االنخفاض أو التقليل منه بارتفاع سعر الزوج اآلخر أو ثباته على           

  )١(حاله

  -:مثال التداول على أساس الزوج 

 وهذا يعنى أن    ٠,٨٥١ يورو سعر    ١٠,٠٠٠دوالر بمبلع   / ورو  عقد ي 

 دوالر فإذا ارتفع ٨٥١٠٠يورو قيمتها  ) ١٠٠٠(المتداول أصبح يمتلك    

اليورو نقطة واحدة فإن هذا يعنى أن سعر صـرف صـفقة اليـورو              

نقطـة  ) ٢٥(دوالر فإذا ارتفـع     ) ١٠(دوالر أى أنه ربح     ) ٨٥١١٠(

   .)٢(الر وهكذا دو) ٨٥٣٥٠(أصبح السعر بالدوالر 

   -: األوراق المالية  -٢

والسهم هو ورقة مالية تعبر عـن حـصة         ،وهى األسهم والسندات  

 القيمـة وقابلـة     ةمال الشركة المساهمة وهى متساوي     معينة فى رأس  

  .للتداول

 طويـل األجـل بفائـدة       مثل قرضاً ت هى وثيقة بدين     -:والسندات  

   )٣(ربوية لمشترى السند وهو ورقة قابلة للتداول 

                                                           

 منیر / د ، ٢٠١صـ المیةاإلس المصارف – المولى فضل الدین نصر / د  )١(
   .١٤٦صـ المالیة األوراق – ھندى

 نظیر / د ، ٢٠٢صـ اإلسالمیة المصارف – المولى فضل الدین نصر / د )(٢
 – نشر بدون القاھرة – المعاصرة والمتغیرات المالیة اإلدارة وآخرون ریاض
   .٢٧٢صـ ٢٠٠١

 . ٢٠٢صـ اإلسالمیة المصارف – المولى فضل الدین نصر / د )٣(



  - ١٣٥٠ -

 قيمة من تأمينياً هامشًا – المستثمر – العميل يدفع الحالين كال وفى

 بـدفع  السمسار ويقوم ، السمسار بواسطة ريهاتيش التى العقود أو العقد

 المطلوب الهامش مبلغ يكون ما وعادة،القرض طريق عن قيمتها قياب

 ، للـصفقة  اإلجماليـة  القيمة من% ٣ حدود فى السمسار لدى إيداعه

   )١(أيضا وعمولة للسمسار الشراء عمليات رسوم بدفع العميل ومويق

 تـصحيح  اإلسالمة والبنوك االستثمار الشركات بعض حاولت وقد

 اإلسـالمية  الـشريعة  قواعد مع متوافقة لتكون الهامش تجارة أوضاع

 عمـوالت  وكذا للعميل تمنح التى القروض على الربوية الفائدة بالغاء

   للعقود التبييت

 ودعـت  التعامل من النوع هذا أظهرت التى الشركات أشهر ومن

 العمالت لتجارة الخليجى المركز الخليج فى ويمثلها ريفكو شركة إليه

 بإلغـاء  ) اإلسـالمية  التداول خاصية ( سمته برنامج عن أعلنت وقد

 وهى العقود تبييت رسوم على والعمالت القروض على الربوية الفائدة

   .)٢(نييورك مقرها أمريكية شركة

 بعـض  فـى  االكتتـاب  بتمويل بالسعودية عديدة بنوك قامت كما

 ومضاعفاته العميل من التأمينى الهامش طريق عن المساهمة الشركات

 رسـوم  تأخذ ولكنها ، القرض على فوائد أخذ بدون البنك من بالقرض

 ، الجزيـرة  وبنك لالستثمار المصرفية الراجحى مثل – االكتتاب على

 باعتبارهـا  الرسوم هذه بمنع المؤسستين لكال الشرعية لهيئةا قامت ثم

                                                           

 وآخ�رون  ری�اض  نظی�ر  د ، صـ لالستثمار بوابتك المحدودة ھنینب شركة بیانات )١(
  ٢٧٢ص

 .١٠٢صـ المالیة األسواق – القرى محمد / د )٢(



  - ١٣٥١ -

 وذلـك  ، دفعوهـا  من إلى الرسوم هذه برد وألزمتهما ، ربوية فوائد

  ربا فهى ثم ومن القرض على مشترطة أنها باعتبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ١٣٥٢ -

   الثالثالمبحث

  محل المتاجرة بالهامش

  -:أشياء أربعة عليه دالمعقو وهو بالهامش المتاجرة فى العقد محل

   -: الهامش -١

وهو المبلغ التأمينى المطلوب إيداعه من العميل فى حساب الهامش          

باعتباره يمثل نسبة من األوراق المالية التى يرغب فى شراؤها ، وهو            

 باعتبار نوع المتاجرة وعدد العقـود ، وسياسـة     – كما تقدم    –يختلف  

ثبات جدية المتعامل ، واستعداده     الدولة والجهة الممولة ، والهدف منه ا      

ليتحمل المخاطرة للتمويل ، حتى ال تتضرر الجهة المانحة للقرض فى           

   : فعلى سبيل المثالحال الخسارة

دوالر وكان االتفاق علـى أن تكـون        ) ١٠٠.٠٠٠(فلو أن قيمة العقد     

بين العميل والسمسار فإن الهـامش الـذى        ) ١٠ – ١(نسبة الهامش       

) ١٠,٠٠٠(يل إيداعه فى الحساب المعـد لـذلك هـو        يتعين على العم  

دوالر يقدما السمسار أو البنك قرضا للعميل ، ) ٩٠,٠٠(دوالر والباقى 

إلـى القـرض وهـو      ) ١٠,٠٠٠(فيتم ضم ما أودعه من هامش وهو        

وإذا حصلت خسارة عنـد بيـع الـصفقة بـأن بيعـت ب              ) ٩٠,٠٠(

 دوالر  )٥٠٠٠(دوالر فإن الخسارة التى حـصلت هـى         ) ٩٥,٠٠٠(

ويتوجب على العميل تغطية هذا النقص ليـصل        , تحتسب من الهامش  

دوالر سليما ، فإذا امتنع ، فإن السمسار يقوم         ) ١٠,٠٠٠(الهامش عند   



  - ١٣٥٣ -

بالبيع وتصفية المعاملة كى يحصل على مبلغ القرض ويـرد للعميـل            

   )١(الباقى بعد أخذ عموالته المقررة

 الشركة أو البنك – لممولا يدفعه الذى المبلغ وهو - :القرض) ٢(

 هامشًا فيه يودع البنك ىلد حسابا الممول يفتح أن بشرط ، االستثمارية

 أو ١٠ –١ (كانـت  سواء – للتمويل عليها المتفق النسبة يوازى نقدياً

 البنك طريق عن مباشرة المعاملة تتم لم إذاو ، )٥٠ – ٥٠ أو١٠-٤٠

 عميـل لل وإقراضـه  نكالب من باالقتراض يقوم الذى هو السمسار فإن

 هذا رد من والبد ، فوائد من البنك هيفرض ما على معينة نسبة بزيادة

 الهامش شرط وضع ولذلك ، ةالممول الجهة أو البنك إلى الًكام القرض

 أيـة  وإن ، التآكـل  أو النقصان من القرض هذا لحماية االستمرارى

 التأمينى ههامش من بالخصم يتحملها الذى هو العميل فإن تحدث خسارة

 بـين  وسيط إال هو ما والسمسار يقرض الذى هو البنك فإن والغالب ،

-الفقهاء باتفاق ربا يعتبر القرض وهذا  له عمولة مقابل والعميل البنك

 إذا – المعاملـة  لهـذه  الشرعية األحكام عن الحديث عند سنتناوله كما

 تقـوم  نأ المعاملـة  هذه فى المنافسة اقتضت لذلك ربوية بفوائد كانت

 تمكـن  كى  ، الربوى القرض عن بديلة خدمة بتقديم اإلسالمية البنوك

 التـى  األربـاح  لتحقيـق  المتاحة اإلمكانيات من االستفادة من العمالء

  - :يلى ما على الطريقة وتقوم  األسهم سوق يحققها

 البنك فيشترى بالمرابحة أسهما عميله على اإلسالمي البنك يبيع أن

 مليـون  -المثال سبيل- على قيمتها حدد قد العميل كوني أسهما لنفسه

                                                           

 اإلس�المى  للفك�ر  الع�الى  المعھد ، عادل نقدى نظام نحو – شابرا عمر محمد / د )١(
 إلس�الم ا ض�وء  ف�ى  المالی�ة  األس�واق  – ١٨٦ص�ـ  الج�ارحى  معب�د  / د ، ١٣٥صـ
 ٠  البورصة فى أموالك تستثمر كیف ٢٩٢صـ ھلیدى ،كرستى١٢٦صـ



  - ١٣٥٤ -

 نفـس  وفى ، الثمن مؤجلة بالمرابحة لعميله األسهم تلك يبيع ثم جنيه

 ثـم  آخـر  مليون قيمتها أسهما الخاصة بأمواله العميل يشترى الوقت

ـ  مليون) ٢( اإلجمالية قيمتها أسهما االستثمارى حسابه فى يودع  هجني

 فـى  ما لتوثيق رهنا كلها األسهم وتكون % ٥٠ هو هنا الهامش فكأن

 سـوق  فى المجازفة المستثمر غرض كان دين،ولما من المشترى ذمة

 من ذلك أن دام ما ويشترى يبيع أن له يسمح سوف  البنك إن،ف االسهم

 والبنـك  ، القيمـة  بنفس موجود الرهن أن البنك يتأكد كى البنك خالل

 الـشرعية  الهيئات أفتت وقد)١(شراءوال بالبيع المشترى من بوكالة يقوم

 الزيـادة  مـن  خـال  بقـرض  كان إذا فالتمويل)٢ (الصيغة هذه بجواز

 مـن  يسلم لم  بالهامش المتاجرة فى كان وإن جائزا يكون المشروطة

 للمتـاجرة  الـشرعى  الحكـم  بيان عند نبينها سوف -الشبهات بعض

 نوكي بالشراء لآلمر المرابحة بطريقة تمويلال كان إذا كذلك -بالهامش

 عليه يحصل ما هنا والدين : بعين دين توثقة وهو : الرهن -٣ جائزاً

 من اشتراه ما قيمة به يكمل قرض من السمسار أو البنك من المستثمر

 السندات أو األسهم أو السلع هذه تكون ثم ومن ، سلع أو مالية أوراق

 وتأخـذ  المعاملـة  وتصفى البيع يتم حتى السمسار أو البنك لدى رهنا

 للعميـل  بقى ما ويرد ، العموالت تدفع ثم كامال حقها المقرضة الجهة

 السمـسار  فـإن  الخسارة بسبب الهامش نقصان حال وفى، المستثمر

                                                           

 / د ، ١٢٦ ص�ـ  اإلس�الم  مبادئ ضوء فى المالیة األسواق -  الحارجى معبد / د )١(
 ال���شامل المعج���م ،١٣٥ ص���ـ ع���ادل نق���دى نظ���ام نح���و ، ش���ایرا عم���ر محم���د

  العالق بشیر/ د اإلداریة العلوم لمصطلحات
  .١٢٦ صـ اإلسالم مبادئ ضوء فى المالیة األسواق -  الحارجى معبد / د )٢(



  - ١٣٥٥ -

 العقـد  السمـسار  باع امتنع فإن ، النقص هذا بتغطية المستثمر يطالب

   )١(القرض وسداد حقه الستيفاء إذنه بدون

 -:العموالت -٤

 تجـارة  فـى  السمسار بواسطة الخدمات نظير تؤخذ ىالت المبالغ وهى

 ، معينة بنسبة إما والشراء البيع عمليات على يؤخذ وبعضها )٢(الهامش

 وبعـض  ، العقـد  نـوع  بحسب عليه يتفق مقطوع مبلغ باعتبار وإما

 – ربا وهذا  – نفسه القرض على والسماسرة البنوك تأخذها العموالت

 ذلـك  على السمسار ويزيد ، الربوية وائدفلل السائد السعرب يأخذ فالبنك

  . به خاصة معينة نسبة

وهناك نوع ثالث من هذه العموالت وهو عموالت تبييت العقود فى 

حال عدم بيعها وبقائها ليوم تال أو أكثر غير يوم الشراء ، فإن البنوك              

 تفرض عموالت على هذا البيات  وهذا ما يتم 

 ١.أنواع المتاجرة بالهامش  معظم فى 

 هـولفظ  العمولـة  ولفـظ  ، القرض على الشتراطه ربا يعد وهذا

 كـان  إذا وحدة كل عن دوالر ٢٠ تأخذ الشركات وبعض ، مستحدث

 زادت فـإذا  دوالر ألف مائة الوحدة قيمة وتبلغ عمالت المعاملة محل

   .)٣(الزيادة نسبة بحسب العمولة زادت الصفقة قيمة

  

  

  

                                                           

  .ص ، العالق بشیر/ د اإلداریة العلوم لمصطلحات الشامل المعجم )١(
  .٣٢٢صـ وقینبى جى لقلعة الفقھاء لغة معجم )٢(

 
 ٣صـ لالستثمار بوابتك ھینب شركة )٣(



  - ١٣٥٦ -

  الرابعالمبحث 

  تاجرة بالهامشالتكييف الفقهى للم

  : ين تال تخلو العالقة بين العميل والسمسار من حال

  : عقد القرض أنها  :الحالة األولي 

 وفي هذه الحالة تكون األوراق المالية أو النقدية محـل الـصفقة            

حيـث يقـوم السمـسار عـادة        , ليست مملوكة للسمسار وقت العقد      

ومـن ثـم يقـوم      , باقتراضها من أحد البنوك أو المؤسسات التمويلية        

ويدفع العميل القيمة المتبقية مـن قيمـة        , السمسار بإقراضها للعميل    

  . الصفقة 

وفي هذه الحالة تكون األوراق المالية     :البيع عقد أنها الثانية الحالة

حيـث يقـوم    , أو النقدية محل الصفقة مملوكة للسمسار وقت العقـد          

والباقي , ءاً من قيمتها    ويدفع العميل جز  , السمسار ببيعها على العميل     

  :  المطلبين اآلتيينفى يكون ديناً في ذمة العميل ، وبيان ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ١٣٥٧ -

  المطلب األول

  تكييف العالقة بين العميل والسمسار

  على أنها عقد القرض

  في هذه الحالة تكون األوراق المالية أو النقدية محـل الـصفقة            

 – عـادة    -ث يقوم السمـسار    العقد ؛ حي   تليست مملوكة للسمسار وق   

السمـسار  وم  يق ثم,باقتراضها من أحد البنوك أو المؤسسات التمويلية        

 ١. ويدفع العميل القيمة المتبقية من قيمة الصفقة , بإقراضها للعميل 

  والسمسار في هذه الحالة إما أن يطلب من العميـل أن تـسجل             

أي أنه  , ان للقرضكضم األوراق المالية أو النقدية محل الصفقة باسمه

وإما أن يطلب منه أن ترهن عنده ؛        , يقترضها من العميل بعد شرائها      

بيان الحكم الشرعي   لوهذا ألجل ضمان حقه في سداد قيمة القرض ، و         

  : في الفرعين اآلتيين نتناول ذلك لهذا التكييف 

  الفرع األول

  القرض بشرط االقتراض 

  القرض ماهية

 إذا يقـرض  الـشئ  قرض مصدر للغةا فى هو - :اللغة أهل عند

 بالمقراض الشئ قرضت : ويقال ، اإلقراض بمعنى مصدر وهو قطعه

   )٢(القطع على يدل وهوما. 

،وقيل القرض ما أسـلف     ه من مال  لإلنسانوالقرض ما يعطيه اإلنسان     

   .من عمل صالح أو شئ

                                                           

   . ٢١٨ : ص  العمراني اهللا عبد. د  القرض في المنفعة ١
  الرسالة مؤسسة ٨٤٠ـص المحیط القاموس ، ١١٠٢ صـ ٢جـ الصحاح مختار )٢(



  - ١٣٥٨ -

 فـالن  اقرض : يقال الجزاء عليه يلتمس ما لكل اسم وهو :وقيل 

 مثلهأو، بدله أو جزاءه منه يطلب ما أى ، يتجازاه ما أعطاه ىأ : فالنا

 وأقترضت . فأقرضنى القرض منه طلبت أى فالن من واستقراضه ،

 يكون اللغوى المعنى هذا أساس وعلى ١( القرض منه أخذت أى : منه

 اهللا رضى – عمر ابن عن روى إذ،٢(العرض من و المال من القرض

 منه تأخذ فال سبك من يعنى ، فقرك اليوم عرض من أقرض – عنهما

 بعض أوضح)٣(األجر موفَّر القيامة يوم تأتى حتى حدا عليه تقم وال حقاً

 القـرض  بين الفرق : فقال لغة والدين القرض بين الفرق اللغة علماء

 تأخذ أن وهو ، والورق العين فى يستعمل ما أكثر القرض أن ، والدين

 أن إلـى  ديناً عليك فيبقى درهما بدله ليهع لترد درهماً الرجل مال من

 مـا  أثمـان  أن ،وذلـك  قرضا دين كل وليس دين قرض فكل ، ترده

 جنس من وفاؤه يكون فالقرض ، بقروض وليست ديون بالنساء يشترى

   ٤(الدين كذلك وليس ، اقترض ما

 بتعريفـات  القرض الفقهاء عرف - :الفقهاء عند القرض ماهية

 - :يلى كما وهى متقارب مضمونها أن غير ظأللفاا مختلفة متعددة

 دفع على يرد مخصوص عقد بأنه القرض الحنفية عرف :الحنفية عند

  .٥(مثله ليرد آلخر مثلى مال

                                                           

 لغ��ات ، ٨٤٠ص�ـ  المح�یط  الق�اموس  ، ٧٢، ٧١ص�ـ  ٥ج�ـ  اللغ�ة  مق�اییس  معج�م )  ١(
 ط ، األص���فھانى الراغ���ب مف���ردات ، ١٩٢ ص���ـ القل���م دار طبع���ة للن���ووى ی���ھنبالت

  .٦٠٤صـ مصریة األنجلو
  .٢٣١ صـ ١جـ العربى البن القرآن أحكام ) ٢(
  .٢٣١صـ ١جـ  السابق المرجع)  ٣(
  القدس مطبعة – ١٦٥صـ اللغة فى الفروق)  ٤(
  .١٧١صـ ٤جـ عابدین ابن بحاشیة المسمى المختار الدر ) ٥(



  - ١٣٥٩ -

 آخذه به لينتفع تعالى هللا القربة وجه على المال دفع هو : المالكية عند

  )١(عينه أو مثله له يرد ثم

   .)٢( "بدله برد الشئ تمليك " - :الشافعية عند

   .)٣(بدله ويرد به ينتفع عما إرفاق مال دفع هو - :الحنابلة عند

 عينـاً  آلخر شخص يدفع هوأن"-:بأنه انيرالح مرشد صاحب وعرفه

   .)٤( "مثلها ليرد بها باالنتفاع تستهلك التى المثلية األعيان من معلومة

  -:التعريف المختار

 أن إال األلفاظ ختلفتا وإن المعنى متقاربة السابقة التعريفات فهذه

 المقـرض  يدفع أن " هو التعريفات لهذه وفقاً فالقرض واحد مضمونها

 ، بها باالنتفاع تستهلك التى المثلية األعيان من معلومة عينا للمقترض

 صـاعاً  أو ، ليرة مائة إليه فيعيد ليرة مائة يقرضه وكأن ، مثلها ليرد

   )٥( القرض فيه يجوز ما كل فى وهكذا مثله صاعاً إليه فيعيد قمح من

 والـدافع  ، قرضا المذكور الوجه على المدفوع المال ويسمى

 يـرده  الـذى  المـال  ويـسمى  ، مقترضا : واآلخذ ، مقرضا : للمال

 وأخـذ  ، القـرض  بدل ، القرض عن عوضا المقرض إلى المقترض

   .راضاتاق القرض جهة على المال

                                                           

 الزرق�انى  ، ٢٢٩صـ ٥جـ الخرشى شرح ،  ١٥٠صـ ٢جـ الربانى الطالب كفایة )١(
  .٢٢٦صـ ٥جـ البنانى وحاشیة خلیل على

  .٣٦صـ ٥جـ المحتاج تحفة )٢(
  .٢٢٤صـ ٢جـ االرادات منتھى شرح )٣(
مرشد الحیران إلي معرفة أحوال اإلنسان في المع�امالت ال�شرعیة عل�ي م�ذھب                )٤(

 ص ،) ٧٩٦ (اإلم��ام األعظ��م أب��ي حنیف��ة النعم��ان ، لمحم��د ق��دري باش��ا الم��ادة   
  م٢٠٠٣- ھـ١٤٢٤ سنة  القاھرة – العربیة اآلفاق دار ط ،٢٠٦

 ٢١٤ص�ـ  الثانی�ة  الطبعة – الربا أصول فى الجامع – مصرىال یونس رفیق / د )٥(
  .دمشق القلم دار – ٢٠٠١ – ١٤٢٢ سنة



  - ١٣٦٠ -

 ، الحقيقـى  القرض سمىي الفقهاء ذكره الذى المعنى بهذا والقرض

 بـالقرض  سـموه  آخـر  نوعاً أو قسماً له جعلواف  الشافعية تفرد وقد

 اللقـيط  على باإلنفاق له ومثلوا ، تخصه أحكاما له ووضعوا الحكمى

 بنيـة  فقـراء  يكونـا  لم إذا العارى وكسوة الجائع وإطعام ، المحتاج

 أو اعرش كاعطاء اآلمر لغرض مال بإعطاء غيره أمر وبمن القرض

 بنيـة  نفسك على وأنفقه هذا وكبع ، أسير فداء أو فقير إطعام أو ظالم

  .)١(القرض

 وقد ثبتت   القرض من حيث هو قرض جائز شرعاً      -:حكم القرض   

 -:مشروعيته بالكتاب والسنة واإلجماع كالتالى

من ذَا الَِّذي يقْـِرض اللَّـه قَرضـا حـسنًا           (فقوله تعالى : الكتاب :الً  أو

فَي كَِريم رَأج لَهو لَه اِعفَه١٢) ض  

استلف من رجـل     " فقد روى أبو رافع أن النبي       -: السنة  :ثانياً

 أمر أى جمل فتى قوى ، ولما قدمت إبل الصدقة على النبي            " بكرا  

 لم : فقالأبا رافع أن يقضى الرجل بكره ، فرجع أبو رافع إلى النبي 

أعطه فإن خير الناس أحـسنهم       " فقال   .أجد منها إال خيارا رباعياً    

  )٣("قضاءا 

 -  - النبـى  عهـد  لـدن  مـن  األمة أجمعت فقد - :عااإلجم

 مـشروعية  علـى  -أجمعين عليهم اهللا رضوان– والتابعين والصحابة

   نكير دون هذا يومنا لىإ واستحبابه القرض

                                                           

  .٢١٨صـ ٤جـ المحتاج نھایة ، ٣٧ صـ ٥جـ المحتاج تحفة )١(
  ١١رقم اآلیة الحدید سورة )٢ (
 واس��تثناء البعی��ر بی��ع ب��اب – الم��ساقاة كت��اب – الن��ووى ب��شرح م��سلم ص��حیح) ٣(

 ) .٤١٠٨ (رقم ركوبھ
  ٣٤٧صـ ٤جـ قدامة البن المغنى) ٤(



  - ١٣٦١ -

 - نالدائ أمام- ومذلة بالليل هم من السيئة آثاره للقرض كان ولما

  - :وهى )١(االقتراض فى الشرعية ضوابطه مراعاة من فالبد بالنهار

 : للمـدين  األصـلية  الحاجـات  من لحاجة القرض دين يكون أن)١(

 يزيـد  كمالى أمر لسد القرض يكره ولذلك وعياله نفسه على كاإلنفاق

   .ربحه تعظيم ألجل أو حاجاته عن

 القرض فى الملك يثبت فال ، العقد مجلس فى القرض قبض يتم أن)٢(

  .)٢(بالقبض إال

 هـذه  ألن المعاملـة  فى مشروطة زيادة بدون اإلقتراض يكون أن)٣(

   .شرعاً محرم ربا الزيادة

 ،لما الكافى المال لديه توفر متى األداء نية المقترض يستحضر أن)٤(

 اهللا أدى أداءهـا    يريـد  النـاس  أموال أخذ من"قال   النبي أن روى

  .)٣( "اهللا أتلفه إتالفها يدير أخذها عنه،ومن

 يحل ال "  لقوله معاوضة وعقد قرض اجتماع المدين يثقل ال أن)٥(

  .)٤( " وبيع  سلف

 وال ، الـدين  سداد تأجيل على زيادة المدين من الدائن يطلب ال أن)٦(

  .شرعاً المحرم الربا من الزيادة تلك ألن تأخير غرامة عليه يفرض أن

                                                           

 اإلس��المیة للمؤس��سات ال��شرعیة المع��اییر ، ٣٤٧ص��ـ ٤ج��ـ قدام��ة الب��ن المغن��ى) ١(
  .٨صـ

  .٣٤٨ صـ ٤جـ قدامة البن المغنى) ٢(
 من ،باب والتفلیس والحجر الدیون وأداء االستقراض كتاب :  البخارى صحیح) ٣(

 ) .٢٢٥٧ (رقم حدیث ، ٢/٨٤١ إتالفھا أو أداءھا یرید الناس أموال أخذ
 أب��ي س��نن ، ) ٤٦٢٩ ( رق��م ح��دیث ، ٧/٢٩٥ ، البی��وع كت��اب : الن��سائى س��نن) ٤(

 كت�اب  : الترم�ذى  س�نن  ،) ٣٥٠٤ (رق�م  حدیث ، ٣/٢٨٣ ، البیوع كتاب : داود
  صحیح حسن حدیث ھذا : " وقال ، ) ١٢٣٤ ( رقم حدیث ، ٣/٥٣٥ ، البیوع



  - ١٣٦٢ -

 القـرض  مقابل للمقرض المقترض من آخر قرض عقد واشتراط 

   فقهاء عند تسمى األول

  (١) : " وُأسلفًك أسلفني " بـ المالكية

  -:وصورتها

أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد      : أن يقول المقرض للمقترض   

  فهي عبارة عن, ذلك كذا 

   (٢) والمقترض المقرض بين مشترطة متبادلة قروض

 يظهـر  , والمعاصرين تقدمينالم من الفقهاء كالم في التأمل وعند

 , أخـرى  حاالت في ومختلفون , الحاالت بعض على متفقون أنهم لي

   : فأقول المسألة هذه في النزاع محل أحرر أن فيحسن

  : ال تخلو القروض المتبادلة من حاالت ثالث 

 , مقـصودة  تكن لم إذا بالشرط المتبادلة القروض : األولي الحالة

   . (٣)جائزة فهذه , لتبعوجها على جاءت بأن وذلك

  

  

  
                                                           

 ألن��ھ : الث��اني ھم��زة وض��م , األفع��ال ب��اب م��ن أم��ر ألن��ھ : األول ھم��زة بف��تح )١(
 مواھ�ب  , األم�ر  ج�واب  ف�ي  ال�واو  بع�د  م�ضمرة  ب�أن  من�صوب  وھو منھ مضارع
 ) . ٥/٤٢٧ (خلیل مختصر على الخرشي حاشیة, ) ٦/٢٧٣ (للحطاب الجلیل

 المتبادل��ة  الق��روض  : منھ��ا  م��سمیات  بع��دة  ال��صورة  ھ��ذه  مث��ل  ت��سمي  ول��ذلك )٢(
 المقابل��ة الق��روض أو , المتبادل��ة الودائ��ع أو , ابل��ةالمتق الق��روض أو , بال��شرط
 المنفعة  , ٢٢٩  ص حماد نزیھ. د  معاصرة فقھیة قضایا , ذلك وغیر للودائع

  . ٢١٨ : ص  العمراني اهللا عبد. د  القرض في
 ف���تح عمالئھ���ا عل���ى البن���وك اش���تراط : ذل���ك عل���ى الم���صرفیة التطبیق���ات م���ن )٣(

 ال���ضمان خط���اب إلص���دار أو االئتمانی���ة اق���اتالبط إلص���دار الجاری���ة الح���سابات
, المعاص��رة وتطبیقاتھ��ا المتبادل��ة الم��صرفیة الق��روض : بتوس��ع المغطي،ینظ��ر

  ١٠٨-١٠٥ص,قیسي حسن بن ،فایز



  - ١٣٦٣ -

 ولـم  مقصودة كانت إذا بالشرط المتبادلة القروض : الثانية الحالة

   . (١)محرمة فهي , والمدة المقدار في متماثلة تكن

القروض المتبادلة بالشرط إذا كانت متماثلـة فـي         : الحالة الثالثة   

ن فهذه هي محل الخالف بين الفقهـاء مـن المتقـدمي          , المقدار والمدة   

  : وقد اختلفوا فيها على قولين , (٢)والمعاصرين

وقـد نـص عليـه المالكيـة والـشافعية           أنها ال تجوز  :القول األول   

 علـى   ج يتخـر  وإنمـا ولم أجد للحنفية نصاً في هذه المسألة        ,والحنابلة

   . (٣)المعاصرين بعض واختاره ,قواعدهم القول بعدم الجواز

المنع من أن يـسلف اإلنـسان       وال خالف في    :"جاء فى مواهب الجليل   

   . (٤)"شخصاً ليسلفه بعد ذلك 

وليس المعنى أن يقرض المقترض المقـرض       : " تحفة المحتاج   فى  و

   .  (٥)"فتأمل , ألنه حينئذ يجر نفعاً للمقرض فال يصح 

 يبيعه أو , داره يؤجر أن القرض في شرط وإن : " المغني في وقال

   . (٦) "يجز لم أخرى مرة المقترض يقرضه أن أو , شيئاً

  : معرض كالمه عن شروط القرضالكاسانى فىوقال 

                                                           

  ص قی�سي  ح�سن  ب�ن  ف�ایز  , المعاص�رة  وتطبیقاتھا المتبادلة المصرفیة القروض)١(
  .٢٢٩ : ص , حماد نزیھ.د  معاصرة فقھیة قضایا ،١٦٨

  . ٢١٧ :ص , الحاج أسعد أحمد. د , اإلسالمي الفقھ في القرض نظریة)٢(
. د , المركب�ة  المالی�ة  العقود , ٥٤  ص , الجبرین اهللا عبد. د القول ھذا واختار )٣(

 المعاص�رة  المالی�ة  األسواق في التعامل أحكام , ١٢٣ : ص , العمراني اهللا عبد
 ) . ٢/١١١٢ (سلیمان آل مبارك. د, 

) ٢/٧٥٩ (الثمین�ة  الج�واھر  عق�د  : وینتظر, ) ٦/٢٧٣ (للحطاب الجلیل مواھب )٤(
  حاش��یة  ش��رح , ) ٤/٩١ (المجتھ��د بدای��ة, ) ٢/٥١٩ (الممھ��دات المق��دمات, 

 ) . ٥/٧٩ (لعلیش الجلیل منح, ) ٥/٤٢٦ (الخرشي
 الط�الب  م�نھج  عل�ى  البجیرم�ي  حاش�یة  : وینظر) ٥/٦٠ (المحتاج تحفة على    )٥(

 ) . ٥/٥٩ (المنھج شرح على الجمل حاشیة, ) ٢/٤٦٦(
 ) . ٥/١٥٤٧ (للبھوتي , القناع كشاف, ) ٦/٤٣٧ (قدامة البن : المغني )٦(



  - ١٣٦٤ -

 جـر  فيـه  يكـون  ال أن فهـو  القرض نفس إلي يرجع الذي وأما"

 فيـه  لـه  شـرطاً  وشـرط  أقرضه إذا ما نحو يجز لم كان فإن,منفعة

   . (١)"منفعة

متمثلة فـي القـرض     ,وفي هذا االشتراط منفعة إضافية للمقرض     

لينتفـع  ,يشترط أن يقرضه المقترض بعد ذلك      ضحيث إن المقر  ,خراآل

  وال يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض األول ,به

وممـن ذهـب إليـه مـن        : جواز هذه المعاملـة     : القول الثاني   

وهيئة الرقابة الـشرعية لبنـك       , (٢)نزيه حماد : المعاصرين الدكتور   

  . (٣)فيصل السوداني اإلسالمي

  : دلة األ

  -:أدلة القول األول 

 في خالف وال,٣للمقرض منفعة يجر االشتراط هذا أن:األول الدليل

   منفعة جر قرض كل أن

 أن االشـتراط  هـذا  في والمنفعة، (٤)حرام فهو للمقرض مشروطة

 المنفعـة  هذه يقابل وال , المقترض من الثاني بالقرض ينتفع المقرض

   . إياه أعطاه الذي القرض سوى شيء

   :ونوقش هذا الدليل

 النفـع  قبيـل  مـن  الـصورة  هذه في المنفعة فإن , التسليم بعدم 

 والمقترض المقرض يعم بل , وحده المقرض يخص ال الذي المشترك

                                                           

 ش��رح البنای��ة, ) ٥/٤٥٢ (الق��دیر ف��تح, ) ٧/٥٨٢ (الكاس��اني : ال��صنائع ب��دائع )١(
 ) . ٧/٣٩٥ (عابدین ابن حاشیة, ) ٧/٧٤٤ (الھدایة

 . ٢٢٩  ص حماد نزیھ. معاصره فقھیة قضایا )٢(
  . ٥٢-٥١ : ص , الشرعیة الرقابة ھیئة فتاوي )٣(
 ) ٦/٢٧٣ (الحطاب , الجلیل مواھب, ) ١٢/٣٤٢ (المرداوي , اإلنصاف)٤(



  - ١٣٦٥ -

 لـيس  وهـذا  , للطـرفين  عادلـة  مـصلحة  ويحقق , سواء حد على

 علـى  فيبقـى  , المنصوص معني في وال , تحريمه على بمنصوص

   . (١)اإلباحة وهو األصل

إن المنفعة في هذه الصورة من قبيل النفع     بأن قولكم    : وأجيب عنه 

المشترك غير صحيح ؛ ألن المنفعة التي حصلت للمقرض بإقراضـه           

إذ ال منفعة للمقترض باقتطاع     , من قبل المقترض منفعة متمحضة له       

   .  (٢)جزء من ماله وإعطائه للمقرض

   :الدليل الثاني

 لـو  كما , يجز فلم آخر عقٍد في شُرطَ عقداً تمثل المبادلة هذه أن 

   .  (٣)داره اآلخر يبيعه أن بشرط داره باعه

   :ونوقش هذا الدليل

 يصح فال , فيه مختلف البيع بشرط البيع عقد في عقد اشتراط بأن 

   . (٤)فيه مختلف األصل حكم إن حيث القياس؛ هذا

   :الدليل الثالث

 فـي  وهو , مؤجالً صرفاً المتبادلة القروض صور بعض في نإ 

 لـسنة  دوالر ألـف  يقرضه كأن , العملة اختالف مع لمتبادلا القرض

 يحصل لم مؤجل صرف وهو , لسنة يورو ألف منه يقترض أن على

   . (٥)محرماً فكان , قبض فيه

                                                           

  .  ٢٢٩ : ص , حماد نزیھ. د , معاصرة فقھیة قضایا )١(
  . ٨٦ : ص , قیسي حسن فایز , المتبادلة المصرفیة القروض)٢(
 ) . ٦/٤٣٧ (قدامة البن المغني )٣(
 ) ١ (رقم حاشیة , ١٢١ : ص , العمراني اهللا عبد. د , المركبة المالیة العقود )٤(
 المجلد , العزیز عبد الملك جامعة مجلة , المصري رفیق.د , المتبادلة القروض )٥(

  . ١٠١ : ص, ) ١٤(



  - ١٣٦٦ -

بأن القرض المتبادل ليس من باب بيع نقـد          : ونوقش هذا الدليل  

وإنما هو قرض يقابله قرض آخر دون اشتراط فوائد من أحـد            , بنقد  

   . (١)نالطرفي

 ألن ، فوائد اشتراط هناك يكن لم ولو حاصلة الفائدة بأن :عنه وأجيب

   آخر قرض عقد اشتراط

   . (٢)فلم يجز ؛ ألنه ربا نسيئة, يدل على قصد بيع نقد بنقد 

فهو مـن  , أن القرض مشروع لإلرفاق بالمقترض      : الدليل الرابع 

من كونه إرفاقـاً    فإذا شُِرطَ فيه آخر خرج      , عقود اإلرفاق والتبرعات    

ثم إن القرض المتبادل مبني على أسـاس        ،وتبرعاً إلي كونه معاوضة     

وتقابل الفائـدتين وتـساويهما ال      , والمقاصة بينهما   , تساوي الفائدتين   

والقـرض  , فال فرق حينئذ بين القرض المتبادل       , يجعل الفائدة مباحة    

   .     (٣)بفائدة

  : يمكن أن يناقش هذا الدليل بالقول 

 اليلـزم و , اإلرفاق به يقصد أن القرض جواز شرط من ليس بأنه

 ذكـر  وقد , محرماً القرض يجعل أن واإلرفاق المعروف عن خروجه

 ولـيس  , للمقـرض  نفـع  فيها القرض باب في فروعاً الفقهاء بعض

 نفع أيضاً المقرض يقصد وإنما , اإلرفاق مجرد القرض من المقصود

 : " المغنـي  في جاء ما ذلك ومن , ائزةج أنها ذكروا ذلك ومع , نفسه

 ، جاز , معلوماً شيئاً شهر كل ليوفيه , ألفاً فأقرضه , غريمه أفلس ولو

 , حنطـة  عليه له كان ولو , له مستحق هو ما باستيفاء انتفع إنما ألنه

                                                           

 ) .٦٩٨ (رقم فتوى, ) ٤/١٤٧ (الكویتي التمویل لبیت الشرعیة الفتاوى )١(
  . ١٠٠ , ٩٨ : ص , المصري رفیق. د , دلةالمتبا القروض)٢(
  . ٩٧ : ص , المصري رفیق. د , المتبادلة القروض)٣(



  - ١٣٦٧ -

 ولـو  ،لذلك محرماً يكن لم , إياها يوفيه حنطة به يشتري ما فأقرضه

 يدفعها أن على , رجالً فأقرضها , نفقة هعيال إلي يبعث أن رجل أراد

   (١) "شيئاً عليها يأخذ لم إذاس بأ فال عياله إلي

 وعلى ذلك يتبين أن موضوع القرض في األصل هـو اإلرفـاق            

 فرق ال بأنه يقال كيف ثم ،(٢)لكنه ليس شرطاً لجواز القرض    , والتبرع  

 القروض من المقصود أن مع , بفائدة والقرض المتبادلة القروض بين

 الفائـدة  مـن  الـتخلص  هو والمقدار المدة في التماثل بشرط المتبادلة

   الربوية

 جـواز  شـرط  مـن  ليس بأنه بالتسليم : هذا عن يجاب أن يمكن

 فـي  يـسلم  ال هذا لكن , والتبرع اإلرفاق موضوعه يكون أن القرض

 كانـت  لـو  أمـا  , (٣)مباحة المنفعة كانت إذا يسلم بل , الصور جميع

 يكـون  أن مـن  فالبد , هنا المتبادلة القروض في كما محرمة ةالمنفع

 المتبادلـة  القـروض  في والمنفعة , والتبرع اإلرفاق القرض موضوع

 , المقترض من الثاني بالقرض المقرض انتفع حيث ؛ محرمة بالشرط

   . إياه أعطاه الذي القرض سوى شيء المنفعة هذه يقابل وال

ط وإن كان المقصود منها التخلص      ثم إن القروض المتبادلة بالشر    

إال أنها هنا قرض جر نفعـاً للمقـرض  فتحـرم            , من الفوائد الربوية  

  . وكل قرض جر نفعاً مشروطاً للمقرض فهو ربا , كالفائدة الربوية 

   : أدلة القول الثاني

                                                           

 ). ٥/١٥٤٨ (القناع كشاف, ) ١٢/٣٥١ (اإلنصاف, ) ٦/٤٤٠ (المغني )١(
  . ٣٦٢-٣٦١ : ص  , العمراني اهللا عبد. د القرض في المنفعة)٢(
  .٣٦٦-٣٦٥:  ص  , العمراني اهللا عبد. د القرض في المنفعة)٣(



  - ١٣٦٨ -

أن هذه القروض المتبادلة ليست من قبيل القـرض         : الدليل األول   

 وذلك ألن المنفعـة     ،مقرض من المقترض    المحظور الذي يجر نفعاً لل    

التي فيها الربا أو شبهته هي الزيادة المشترطة للمقرض علـى مبلـغ             

أما منفعة إقراضه نفس المبلـغ ولـذات        , القرض في القدر أو الصفة      

وليست من جنس , المدة مقابل قرضه  فليست بزيادة في قدر وال صفة 

المشترك الـذي ال يخـص      بل هي من قبيل النفع      , المنفعة الممنوعة   

ويحقـق  , بل يعم المقرض والمقترض على السواء       , المقرض وحده   

وال هو  , فهذا ليس بمنصوص على تحريمه      , مصلحة عادلة للطرفين    

   . (١)فلزم البقاء على اإلباحة, في معني المنصوص 

  : ونوقش هذا الدليل من وجهين 

بيل النفع المشترك ال نسلَّم أن النفع في القروض المتبادلة من ق -١

بل يظهـر أن هنـاك منفعـة        , الذي يستوي فيه المقرض والمقترض      

فتدخل في المنفعـة    , إضافية للمقرض ال يقابلها عوض سوى القرض        

  . (٢)المحرمة

أن كون القرض في مقابل القرض يعد منفعة مشتركة بـين            -٢

ئزاً وإال لكان كل قرض جر نفعاً جا      , الطرفين ال يسّوغ القول بالجواز      

, المقتـرض بـالقرض     , ؛ ألن في ذلك منفعة مشتركة بين الطرفين         

وإنما المـراد  , والمقرض بما أعطاه المقترض من زيادة على القرض       

بالمنفعة التي تحصل للمقرض ويجوز معها القـرض هـي المنفعـة            

كمنفعة انتقال الضمان إلي    , التلقائية التي ال ضرر فيها على المقترض        

                                                           

  . ٢٣٠-٢٢٩ : ص , حماد نزیھ.د , معاصرة فقھیة قضایا )١(
 ف��ي المنفع��ة ، ١٢٣ : ص , العمران��ي اهللا عب��د.د , المركب��ة المالی��ة العق��ود )٢(

 عب��د ب��ن اهللا عب��د. د , الم��وظفین جمعی��ة  ٦٣٧ : ص أی��ضًا ول��ھ , الق��رض
  . ٥٥ : ص , الجبرین العزیز
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  . (١)لكالمقترض ونحو ذ

 

 ال كونها حيث من (٢) "السفتجة " مسألة على القياس : الثاني الدليل

   , وحده المقرض تخص

  . (٣)الطرفين تعم بل

 – الـسفتجة  أي – جوازهـا  أحمد عن وروي : " المغني في قال

 لهمـا  مصلحة ألنه ؛ جوازه والصحيح ... جميعاً لهما مصلحة لكونها

 ال التي المصالح بتحريم يرد ال رعوالش , منهما بواحد ضرر غير من

 علـى  بمنـصوص  لـيس  هذا وألن ؛ بمشروعيتها بل , فيها مضرة

   .   (٤)"اإلباحة على إبقاؤه فوجب , المنصوص معنى في وال , تحريمه

   : ونوقش هذا الدليل من جهتين

وذلك أنه في السفتجة قـرض      , أن هذا قياس مع الفارق      : األولي  

ض المتبادلة قرض ووفـاء مـشروط بقـرض         بينما في القرو  , واحد  

   . (٥)ووفاء

                                                           

 س��لیمان  آل مب��ارك. د , المعاص��رة  المالی��ة األس��واق  ف��ي التعام��ل  أحك��ام )١(
)٢/١١١٧ . ( 

 معرب�ة  فارس�یة  كلمة وھي , السین بفتح : وقیل , التاء وفتح السین بضم )٢(
 المح����یط الق����اموس , ٢٢٩ :ص , للفی����ومي المنی����ر الم����صباح : ینظ����ر. 

 س�عدي  , واص�طالحاً  لغ�ة  الفقھ�ي  الق�اموس  , ٦١٧ : ص , آب�ادي  للفیروز
   . ١٧٣ : ص , حبیب أبو

 ی�ستفاد  , آخ�ر  ’بل�د  ف�ي  وی�سدد  , بل�د  ف�ي  یم�نح  ق�رض  : بالسفتجة والمراد
, ) ٧/٧٤٤ (للعین�ي  الھدای�ة  ش�رح  البنای�ة  . وغی�ره  الطریق خطر أمن منھ

, ) ٥/٤٦٢ (للعمران����ي والبی����ان, ) ٦/٥٣٢ (للخط����اب الجلی����ل ومواھ����ب
 ) . ١٢/٣٤٣ (قدامة ابن الدین لشمس الكبیر الشرح

 . ٢٣٠ : ص , حماد نزیھ.د , واالقتصاد المال في اصرةمع فقھیة قضایا )٣(
 تیمیة ابن فتاوى مجموع : وینظر, ) ٤٣٧-٦/٤٣٦ (قدامة ابن : المغني )٤(

)٢٩/٥٣٠ . ( 
  . ١٢٣ : ص , العمراني اهللا عبد.د , المركبة المالیة العقود )٥(
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أن جمهور الفقهاء الـذين أجـازوا الـسفتجة اشـترطوا           : الثانية  

وال يكون فيه مؤونـة    , لجوازها أن ال يكون القرض المقابل مشروطاً        

   . (١)والقروض المتبادلة مشروطة وفيها مؤونة فافترقا, على المقترض 

   : الدليل الثالث

 قـال  للمقترض المقرض من ظلم ألنه ، شرعاً حرّم ماإن الربا أن

   . (٢) "الظلم من فيه لما الربا عن نهى نما"إ والشارع : " القيم ابن

   :ونوقش هذا الدليل

واألصـل  ,ا أنواع ودرجات    بثم إن الر  , بأن الظلم أحد أسباب التحريم      

نه إذ أ,في مشروعية القرض اإلرفاق بالمقترض ال طلب النفع المشترك        

واإلنصاف التام  أن    , ثم إن العدل المطلق     , عقودالمعاوضات   ليس من 

 زيادة على   –ال أن يشترط عليه     , يرد المقترض مثل ما اقترض تماماً       

  (٣) أن يقرض المقرض بمثل القرض الذي أقرضه–ذلك 

أن التعامل بنظام القروض المتبادلة بحسب تطبيقاته    : الدليل الرابع 

إذ ال  , والحاجة إليـه ماسـة      , رة أصبح ملحاً جداً     المصرفية المعاص 

ويرفع , ويعطي نفس المرونة    , يوجد نظام غيره يؤدي نفس الغرض       

الحرج والمشقة في التعامل بالنسبة لعالقة المـصارف والمؤسـسات          

                                                           

 , زالعزی�  عب�د  المل�ك  جامعة مجلة , المصري رفیق.د , المتبادلة القروض )١(
 احم��د. د , اإلس��المي الفق��ھ ف��ي الق��رض نظری��ة , ٩٩:ص, ) ١٤ (المجل��د
  . ٢٢٢ : ص , الحاج

 ) . ١/٣٦٢ (الموقعین إعالم )٢(
 أحك���ام , ١٢٣ : ص , العمران���ي اهللا عب���د. د , المركب���ة المالی���ة العق���ود )٣(

) ٢/١١١٩ (س�لیمان  آل مب�ارك .د , المعاص�رة  المالی�ة  األسواق في التعامل
 , العزی�ز  عبد الملك جامعة مجلة , المصري رفیق.د , المتبادلة القروض, 

  . ٩٨ : ص , ١٤ المجلد
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المالية اإلسالمية مع البنوك األجنبية التي ال مندوحـة فـي التعامـل             

   . (١)معها

وقـد  , بأن األصل في المعاملة هو التحريم        : ونوقش هذا الدليل  

 ، (٢)يقال بجوازها للحاجة في بعض الحاالت بشروط وضوابط محدودة        

ثم إنه ال يسلم بأنه ال يوجد بديل مناسب عنها ؛ إذ يمكـن أن تكـون                 

   .    (٣)الودائع االستثمارية المتبادلة بديالً عن القروض المتبادلة

 , قـول  كل وأدلة , المسألة في الخالف عرض بعد : التـرجيـح

 هـو  – أعلم واهللا - الراجح أن لي يظهر مناقشات من عليها ورد وما

 كانـت  إذا بالـشرط  المتبادلة القروض جواز عدم وهو , األول القول

 وورود , القـول  هـذا  أدلـة  لقـوة  وذلك , والمدة المقدار في متماثلة

   .  الثاني القول أدلةعلى  المناقشة

قول الراجح ال يجوز للسمسار الذي أقرض العميل أن         بناء على ال  و

, يشترط اقتراض جميع األسهم أو بعضها محل الصفقة مـن العميـل           

وكل قـرض   , ألن في ذلك منفعة للسمسار المقرض       , ويسجلها باسمه   

  . جر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام 

 
 
 
 
 

                                                           

  . ٢٣٥ : ص , حماد نزیھ.د , معاصرة فقھیة قضایا )١(
   .  ١٠١-١٠٠ : ص , حسن فایز. د المتبادلة المصرفیة القروض)٢(
 حك�ام أ , ١١٤-١١١ : ص , العمران�ي  اهللا عبد.د , المركبة المالیة العقود) ٣(

 , س�����لیمان آل مب�����ارك.د , المعاص�����رة المالی�����ة األس�����واق ف�����ي التعام�����ل
)٢/١١٢٥ . (  
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  الفرع الثاني

  القرض بشرط الرهن

 لكـن , األول الفـرع  في ذكرتها التي الصورة تشبه الصورة وهذه

 السمـسار  يـشترط  , السمسار باسم –مثالً –األسهم تسجل أن من بدالً

 الـرهن  وفائـدة  , الـصفقة  محل األسهم عنده ترهن أن الممول على

 ضمان إلي باإلضافة أرباح من األسهم هذه تدره بما ينتفع  أن لسمسارل

  . حقه

غي أن أبين أوالً الحكم فـي       ينب, ولبيان الحكم الشرعي لهذا الفرع      

وحكم توثيق القرض بـرهن مـع       , حكم رهن األسهم    :  هما   مقصدين

   :ةصد اآلتياوذلك في المق, االنتفاع به 

  المقصد األول

  حكم رهن األسهم

 مـال  رأس مـن  شـائعة  حصـصاً  تمثل األسهم أن المعلوم من

 خليطاً أو ديوناً أو أعياناً أو نقوداً تكون قد الحصص وهذه , (١)الشركة

                                                           

   . معنیین على القانونیین اصطالح في السھم یطلق )١(
 لھ�ذا  وفق�اً  تعریف�ھ  ج�اء  وق�د  . الشركة في الشریك یقدمھا التي الحصة : األول

 ولللت��دا قاب��ل ب��صك ممثل��ة , ال��شركة ف��ي ال��شریك ح��صة : " بأن��ھ المعن��ي
 الم�ال  رأس ف�ي  الم�ساھم  ب�ھ  یشترك الذي النصیب :" بأنھ أیضًا وعرف,"

 "  
 لھ�ذا  وفق�اً  تعریف�ھ  ج�اء  وقد , لحقھ إثباتًا للمساھم یعطي الذي الصك : والثاني

 التجاری�ة  بالطرق للتداول وقابلة , القیمة متساویة صكوك : " بأنھ المعني
 , مالھ�ا  رأس ف�ي  أس�ھم  الت�ي  الشركة في المساھم حق فیھا یتمثل والتي, 

   " . الشركة في حقوقھ ممارسة ھذه بصفتھ لھ وتخول
 قابل , الشركة مال رأس في نقدیًا أو عینیًا نصیبًا یمثل صك :" بأنھ أیضًا وعرف

 ال���شریعة ف���ي ال���شركات : ینظ���ر ". خاص���ة حقوق���ًا مالك���ھ یعط���ي, للت���داول
 بورص��ة, , ) ٢/٩٤ (الخی��اط العزی��ز عب��د.د , الوض��عي والق��انون اإلس��المیة

. د  ,وال��سندات األس��ھم , ٨٨ : ص , الب��رواري ش��عبان. د , المالی��ة األوراق
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 إلـي   أتطـرق  يجعلني المعني وهذا ، بعضها أو األنواع هذه كل من

 وقـد  ، الرهن صحة في الشيوع تأثير ومدى ,المشاع رهن حكم بيان

   : أقوال ثالثة على المسألة هذه في الفقهاء اختلف

   :األول القول

 (٢)والـشافعية  ,(١)المالكيـة  لقو هذاو مطلقاً، المشاع رهن يجوز 

   ,(٣)بلةوالحنا,

   . (٤)والظاهرية

 , (٥)ال يجوز رهن المشاع مطلقاً ،وهذا قول الحنفية        : القول الثاني 

   . (٦)واختاره أشهب من المالكية إذا لم يأذن به الشريك

, أن الشيوع إذا كان مقارناً للعقد فال يجوز الرهن           : القول الثالث 

يوسـف مـن    وهذا القول مروي عن أبي      , أما إذا كان طارئاً فيجوز      

   . (٧)الحنفية

                                                                                                                             

 عثم��ان محم��د. د , المعاص��رة المالی��ة المع��امالت , ٤٧ : ص , الخلی��ل أحم��د
  .  ٢٠١ :ص , شبیر

 , البر عبد البن الكافي, ) ٢/١٤٧ (الوھاب عبد للقاضي , المعونة, )١(
 ) ٥/٤٢٤ (الجلیل منح , ٤١٠:ص

, ) ٢/١٦٩ (للنووي , الطالبین روضة, ) ٦/٨٢ (للجویني المطلب نھایة )٢(
 المحتاج تحفة, ) ٦/٣٢ (للعمراني , البیان, ) ٣/٢٠٥ (للشیرازي , المھذب

 ) . ٥/٦٩ (الھیتمي حجر البن, 
, ) ١٢/٣٦٩ (للمرداوي , اإلنصاف, ) ٦/٤٥٦ (قدامة البن , المغني : ینظر )٣(

 ) ٥/١٥٥٦ (القناع كشاف
 ) .  ٨/٢٣١ (حزم البن المحلي : ینظر )٤(
 للعیني , الھدایة شرح البنایة, ) ٢١/٦٩ (للسرخسي , المبسوط : ینظر )٥(

 , المختار لتعلیل االختیار, ) ١٠/٩٧ (عابدین ابن حاشیة, ) ١١/٥٧٩(
  ) . ٢/٧٦ (للموصلي

 ) . ٧/٢٥٩( للباجي , المنتقى, ) ٦/٥٤١ (للمواق , واإلكلیل التاج : ینظر )٦(
 حاش��یة, ) ٦/٢٠٩ (ال��صنائع ب��دائع, ) ١١/٥٨٢( , للعین��ي , البنای��ة : ینظ��ر )٧(

 ) . ١٠/٩٧ (عابدین ابن
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  : األدلة 

 علـى  األول القـول  أصحاب الجمهور ستدلا : األول القول أدلة

   : يلي كما والمعقول بالكتاب  مطلقاً المشاع رهن صحة

  - :الكتاب أوال

 فَِرهـان  كَاِتبـاًً  تِجـدوا  ولًـم  سفٍَر علًى كُنتُم وِإن﴿   :تعالى قوله 

  .   (١)﴾مقْبوضةٌ

  : لداللة من اآليةوجه ا

فتعم كل مـا    , في اآلية نكرة في سياق الشرط       ) رهان  ( أن كلمة   

فلـم  , وهي كذلك مطلقة    , ق به فتشمل المشاع والمقسوم      ثيمكن أن يو  

   (٢)وما ُأطلق فال يصح تقييده إال بدليل, تقيد بكونها مشاعة أو مقسومة 

ـ  في بيعها يجوز المشاعة العين أن : المعقول ثانيا  , الحـق  لمح

   .    (٣)كالمفرزة , رهنها فيصح

 : ونوقش هذا الدليل 

, ملك المبيع تبأن هناك فرقاً بين بيع المشاع ورهنه ؛ ألن موجب البيع 

   . (٤)وموجب الرهن دوام الحبس

بـل  , بأننا ال نسلم أن موجب الرهن دوام الحـبس           : وأجيب عنه 

   . (٥)ه من غيرهن المرهون عند تعذرامضموجبه استيفاء الدين من 

                                                           

 ) . ٢٨٣ (رقم اآلیة , البقرة سورة )١(
 ح��زم الب��ن المحل��ي, ) ٤/٤٧١ (للقرطب��ي , الق��رآن ألحك��ام الج��امع : ینظ��ر )٢(

 ) . ١/٢٨٩ (العربي البن القرآن أحكام, ) ٨/٢٣١(
 للعمراني , البیان, ) ٦/١٥ (الكبیر الحاوي, ) ٦/٤٥٦ (قدامة البن : المغني )٣(

)٦/٣٢ . ( 
 ) . ٢١/٦٩ (للسرخسي : المبسوط )٤(
 ) . ٦/٤٥٦ (قدامة البن : المغني )٥(
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استدل الحنفية على عدم جواز رهن المـشاع         : أدلة القول الثاني  

  : بما يأتي 

, أن موجب عقد الرهن دوام يـد المـرتهن عليـه            : الدليل األول   

وذلك ال يتحقق مع الـشيوع ؛ ألن قبـضه          , واستحقاق الحبس الدائم    

  . كأنه رهنه يوماً دون يوم  , (١)يبطل بالمهايأة

وهذا ال يتـصور  ,  موجب الرهن استدامة القبض والحبس      يوضحه أن 

فينتفع به , في المشاع ؛ ألنه يحتاج إلي المهاياة مع المالك في اإلمساك 

  ويحفظه المرتهن يوماً , المالك يوماً بحكم الملك 

وهـذا ال   , رهنتك يومـاً دون يـوم       : فهو كما لو قال      , نبحكم الره 

   .    (٢)يجوز

  : من وجهين نوقش هذا الدليل 

بل موجبـه   , ال نسلم بأن موجب الرهن هو الحبس الدائم         : األول  

   . (٣)القدرة على استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره

قولهم  إن الشيوع يقتضي أن يكون رهنه يوماً دون يوم           : والثاني  

, وقبضه حكـم مـستدام      , غير صحيح ؛ ألنه رهن في جميع األيام         , 

وإن , يوم المهايأة عن يده ال يزيل حكـم قبـضه عنـه             وخروجه في   

                                                           

 ھ�ذا  ینتفع أن على الشریكان یتراضي أن وھي , المنافع قسمة ھي : المھیأة )١(
 . ال�زمن  م�ن  ك�ذا  ف�ي  بكلھ ھذا أو , نصفال بذاك وذاك , المفرز النصف بھذا

 , ٢٦٦ : ص , الن���سفي , الفقھی���ة االص���طالحات ف���ي الطلب���ة طلب���ة : ینظ���ر
 معج��م , ٣٦٩ ص , جی��ب أب��و س��عدي , واص��طالحًا لغ��ًة الفقھ��ي الق��اموس

 الم����نعم عب����د ال����رحمن عب����د محم����ود. د , الفقھی����ة واأللف����اظ الم����صطلحات
)٣/٣٧٠  . ( 

 للعین����ي  , الھدای����ة  ش����رح  البنای����ة , ) ٦/٢٠٩( ال����صنائع للكاس����اني   ب����دائع)٢(
 ) ١٠/٩٧ (عابدین ابن حاشیة, ) ١١/٥٨٠(

 ) . ٦/٤٥٦ (قدامة البن , المغني)٣(
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أن يكـون فـي يـد        فصار كمن رهن شيئاً على    , حصل في يد غيره     

   .  (١)وهذا ال يمنع من صحة الرهن, وعند عدل يوماً , مرتهنه يوماً 

 القياس : الدليل الثاني

  -: واستدلوا بالقياس من وجهين كالتالى

 نـصف  إلـي  النكاح أضيف إذا هفإن , النكاح على القياس: األول

 وقـع  منهمـا  كالً فإن , المشاع لرهن المجوزين عند باطالً كان امرأة

   . (٢)المشاع رهن يبطل فكذلك معين غير على

 :ونوقش هذا الدليل 

والمقصود مـن الـرهن   , بأن هناك فرقاً بين المقصود من النكاح       

ألنه ال يجـوز    والشيوع ينافيه ؛    , فالمقصود من النكاح حل الزوجة      ،

والـشيوع ال   , والمقصود من الرهن التوثق     , للمرأة أن تتزوج رجلين     

   . (٣)ينافيه

 تصح ال قسمته تمكن الذي المشاع هبة فإن , الهبة على القياس:الثانى

  .  (٤) المشاع رهن فكذلك

 :ونوقش هذا الدليل 

ِإن ﴿ و:فال نسلم أن هبة المشاع ال تصح بدليل قوله تعالى, بالمنع  

طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل َأن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَِريضةً فَِنـصفُ مـا         

                                                           

 ) . ٦/١٦ (للماوردي , الحاوي)١(
 ) . ٢١/٧٠ (يخس للسر , المبسوط)٢(
 ) . ٨/٨١ (للقرافي , الذخیرة)٣(
 اب����ن حاش����یة, ) ٢٠٩-٩/٢٠٨(و, ) ١١/٥٨١(للعین����ي , البنای����ة : ینظ����ر )٤(

 ) . ١٠/١٠٠ (عابدین



  - ١٣٧٧ -

              بفُواْ َأقْـرَأن تَعةُ النِّكَاِح وقْدِدِه عالَِّذي ِبي فُوعي َأو فُونعَإالَّ َأن ي تُمضفَر

نَكُميَل باْ الْفَضوالَ تَنسى وِللتَّقْو﴾ ِصيرب لُونما تَعِبم اللّه (١) ِإن,  

 يكـون  أن بين يفرق فلم , الصداق نصف من يجب ما هبة هنا فالعفو 

   . (٢)ينقسم ال أو ينقسم مما

   :الثالثالدليل 

 ألنـه  ؛ العقـد  تناوله ما على االستيفاء يد ثبوت الرهن حكم أن 

 وهو العقد يتناوله يماف االستيفاء جانب وثبوت , االستيفاء لجانب وثيقة

 مـن  والمرهـون  , معين على تثبت اليد ألن ؛ متصور غير المشاع

 فوات وفيه , المرهون غير على ثابتة اليد فتكون , معين غير المشاع

   . (٣)الحكمة

   : ونوقش هذا الدليل

 بأحـد  ممكن المشاع المرهون على اليد ثبوت ألن ؛ التسليم بعدم 

 أن وإمـا  , المـرتهن  يد في بوضعه ريكالش رضىي أن إما , أمرين

 منهمـا  كـل  يد تثبت وبالتالي , عدل يد في التنازع عند الحاكم يضعه

   . (٤)الراهن محل المرتهن ويحل , القبض ويحصل , عليه

, أن حال البقاء ال يقاس على حـال االبتـداء     : دليل القول الثالث  

الـشارع بـين    ولهذا فـرق    , ألن حال البقاء أسهل من حال االبتداء        

واإلبـاق  , كالعدة الطارئـة    , الطارئ والمقارن في كثير من األحكام       

                                                           

  ) . ٢٣٧ (رقم اآلیة , البقرة سورة) ١(
 ھب�ة  ص�حة  على األدلة لمزید وینظر, ) ١/٢٥٤ (العربي البن , القرآن أحكام )٢(

 الب�ن  المحل�ي , ) ٨/٢٤٧ (قدام�ة  البن المغني : الجمھور قول وھو , المشاع
 ) . ٦٢-١٠/٦٠ (حزم

 الھدای����ة عل����ى العنای����ة, ) ١١/٥٨٠ (ای����ةالھد ش����رح ف����ي البنای����ة : ینظ����ر )٣(
)٨/٢٠٤ . ( 

 ) . ٢١٠-١/٢٠٩ (السلطان صالح.د , اإلسالمي الفقة في المشاع أحكام )٤(



  - ١٣٧٨ -

ال يـستلزم   , فاشتراط الحيازة في ابتداء العقـد       , الطارئ ونحو ذلك    

   (١)اشتراطها في بقائه

 ال القـبض  أن فكما , يختلف ال الشيوع بأن : الدليل هذا ونوقش

 , (٢)الطارئ الشائع مع حققيت ال أيضاً فهو , المقارن الشائع في يتحقق

 الـشيوع  مـع  بجـوازه  القـول  فيلزم , الطارئ الشيوع مع جاز وإذا

  ٠المقارن

   :التـرجيـح

 هو قول الجمهور بجواز رهـن       – واهللا أعلم    – الذي يترجح   

, وضعف أدلة المخـالفين     , المشاع مطلقاً ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به         

لك يجوز رهن األسـهم تطبيقـاً       وبناء على ذ  , وورود المناقشة عليها    

 ألن المقصود من    ،للقاعدة المقررة في أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه           

للتوصل إلي استيفائه من ثمـن الـرهن  إذا          , الرهن االستيثاق بالدين    

وهذا يتحقق في كـل عـين يجـوز         , تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن      

   .  (٣)بيعها

  

  

 
 
 

  

                                                           

 للعین������ي , البنای������ة, ) ٦/٢٠٩ (للكاس������اني , ال������صنائع ب������دائع : ینظ������ر )١(
)١١/٥٨٢ . ( 

, ) ١٠/١٠١ (عاب��دین اب��ن حاش��یة, ) ٦/٢٠٩ (للكاس��اني , ال��صنائع ب��دائع)٢(
 ) . ١١/٥٨٢ (للعیني , بنایةال

 ) . ٦/٤٥٥ (قدامة البن , المغني : ینظر )٣(



  - ١٣٧٩ -

  الثاني المقصد

  رهنالب ضالقر توثيق حكم

 , ديـن  ألنـه  ، رهنبال القرض توثيق جواز على العلم أهل اتفق

 تَداينتُم ِإذَا آمنُواْ الَِّذين َأيها يا﴿   : تعالي لقوله , (١)به الرهن أخذ فجاز

 كَاِتب يْأب والَ ِبالْعدِل كَاِتب بينَكُم ولْيكْتُب فَاكْتُبوه مسمى َأجٍل ِإلَى ِبديٍن

َأن كْتُبا يكَم هلَّمع اللّه كْتُبِلِل فَلْيملْيِه الَِّذي ولَيقُّ عإلـي ,اآلية.(٢) ﴾ الْح 

 مقْبوضـةٌ  فَِرهان كَاِتبا تَِجدواْ ولَم سفٍَر علَى كُنتُم وِإن﴿   : تعالى قوله

فَِإن كُم َأِمنضعا بضعب َؤدا الَِّذي فَلْيْؤتُِمن انَتَهتَِّق َأملْيو  اللّـه  ـهبالَ رو 

   . (٣) ﴾عِليم تَعملُون ِبما واللّه قَلْبه آِثم فَِإنَّه يكْتُمها ومن الشَّهادةَ تَكْتُمواْ

 ؛ غيره أو برهن توثيقه يجوز ال فإنه , ربوياً القرض كان إن لكن

 فكـان  , محرم المحرمة الزيادة فيه المشروط القرض على اإلقدام ألن

 , الدين بأصل صحيحاً يكون وقع إذا لكن , كذلك غيره أو برهن توثيقه

 للمقرض مملوك الدين أصل ألن وذلك ؛ المحرمة الربوية زيادته دون

 ذمـة  في واجبة ليست فإنها , الربوية الزيادة بخالف , صحيحاً فكان

 , (٤)الوجوب إلي مآله أو واجب بدين إال يصح ال والرهن , المقترض

  .صحيح غير بها الرهن فكان

 

                                                           

) ١٠/٦٨ (عابدین ابن حاشیة, ) ١١/٥٤٢ (العیني , الھدایة شرح البنایة )١(
 ج�زي  الب�ن  , الفقھی�ة  الق�وانین , ) ٢/١٤٥ (الوھاب عبد للقاضي , المعونة, 
) ٥/٤٥٨ (مران�ي للع البیان, ) ٣/١٨٤ (للشیرازي , المھذب , ٣٤٢ : ص, 
 اب�ن  ال�دین  ل�شمس  , الكبی�ر  ال�شرح , ) ٢/١٥٧ (للشربیني , المحتاج مغني, 

 الب��ن  المحل��ي, ) ٥/١٥٤٦ (للبھ��وتي  القن��اع ك��شاف, ) ١٢/٣٤١ (قدام��ة
 ) ٨/٢٣٠ (حزم

 ) . ٢٨٢ (رقم اآلیة : البقرة سورة )٢(
 ) . ٢٨٣ (رقم اآلیة , البقرة سورة )٣(
 ) . ٥/١٥٥٤ (للبھوتي , القناع كشاف )٤(



  - ١٣٨٠ -

  المقصد الثالث

  مدى انتفاع السمسار الممول باألسهم المرهونة عنده

 

 القـرض  توثيـق  وجـواز  , األسهم رهن جواز يتضح سبق مما

 عنـده  ترهن أن الممول السمسار اشتراط جواز بذلك يتبين و ,بالرهن

 األسهم هذه تدره بما ينتفع أن هل يجوز هل لكن ،الصفقة محل األسهم

  ؟ - مثال – أرباح من

الجواب على هذا السؤال مبني على حكم انتفاع المرتهن بـالرهن           

لـى  عبإذن الراهن إذا كان دين ومن ثم اختلف الفقهاء فى هذه المسألة       

   -:كالتاليقولين 

وهذا قـول   بالمرهون  أنه ال يجوز للمرتهن االنتفاع      :القول األول   

   . (٤)والحنابلة , (٣)والشافعية,(٢)المالكية ومذهب,(١)حنفيةعند ال

  

  .         (٥)الحنفية عند قوٌل وهذا ، به االنتفاع له يجوز أنه : الثاني القول

 

  : دلةاأل

  -:استدلوا بالسنة والمعقول كالتالى: أدلة القول األول 

                                                           

 ,  ) ١٢١-٦/١٢٠ (الصنائع بدائع, ) ١٠/٨٣ (عابدین ابن حاشیة : ینظر )١(
 ش�اس  الب�ن  , الثمینة الجواھر عقد , ٤١٤ : ص , البر عبد البن : الكافي )٢(

)٢/٧٧٩ ( , 
 , ) ٦/٤٨ (للعمراني , البیان, ) ٢/١٨١ (للنووي , الطالبین روضة )٣(
, ) ٥/١٥٨٥ (للبھ��وتي , القن��اع ك��شاف ,) ٤/٢٨٥ (النھ��ي أول��ي مطال��ب  )٤(

 ) . ١٧٧-١٤/١٧٦ (واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة أفتت وبھذا
  ) ١١/٥٧٠ (للعیني , الھدایة شرح البنایة, ) ١٠/٨٣ (عابدین ابن حاشیة )٥(



  - ١٣٨١ -

كل قرض جر منفعة : "  أنه قال ما روي عن النبي : أوال السنة 

  . (١)"فهو ربا 

وبناء , أن القرض إذا جر منفعة للمقرض فهو ربا          : وجه الداللة 

فإن , عليه فإن المقرض إذا انتفع بالرهن الموضوع عنده وثيقة بالدين           

  . (٢) ربا ؛ ألنه زيادة على حقه في مقابل القرض يكونانتفاعه هذا

, بأن هذا الحديث قد طعن فيه بالـضعف        : ونوقش هذا الدليل  

 في إسناده الحارث بن أبى أسامة وإسناده ساقط ، وألن فى إسناده             نبأ

وقال عمـر   )٣(سوار بن مصعب الهمدانى المؤذن األعمى وهو متروك     

لم يصح فيه شئ ووهم إمام الحرمين والغزالـي         ( بن زيد فى المغنى     

   . )٤("أنه صحيح وال خبرة لهما بهذا الفن : فقاال 

الحديث الذى أخرجـه صـاحب      أن  : وقال السيد رشيد رضا     

كل قرض (المرام عن على وجرى على ألسنة العوام والخواص ، بلفظ 

ال يجوز أن يقع تفسير للقرآن ، ألنه غير ثابـت           " جر منفعة فهو ربا     

  .)٥(وال أصل له

                                                           

 ، ١/٥٠٠ ، ، الق�رض  كت�اب  فى " مسنده " في الحارثي أخرجھ : الحدیث )١(
 , ج�داً  ض�عیف  وس�نده  , مرفوعًا طالب أبي بن علي عن ،) ٤٣٧ (رقم حدیث

 التنق��یح ف�ي  الھ�ادي  عب�د  اب�ن  وق�ال  , الح�دیث  مت�روك  م�صعب  ب�ن  س�وار  فی�ھ 
 العالی�ة  المطالب وفي ، ٢٥٣ :ص , المرام بلوغ فى حجر وابن, ) ٣/١٩٢(
 س��اء إس��ناد ھ��ذا) : " ١٤٤٠ (رق��م ح��دیث ، ٧/٣٦٢ ، البی��وع كت��اب ف��ى ،
 كع��ب ب��ن وأب��ي , م��سعود اب��ن ع��ن , الكب��رى سننال�� ف��ي البیھق��ي رواه وق��د"

 حج��ر الب��ن , الحبی��ر التلخ��یص,  . عل��یھم موقوف��ًا س��الم واب��ن عب��اس واب��ن
)٣/٩٠. ( 

, ) ٤/٢٨٦ (النھ�ي  أول�ي  مطال�ب , ) ٦/٥٠٩ (قدامة البن , المغني : ینظر )٢(
 ) ١٠/٨٣ (عابدین ابن حاشیة

  .٦٠صـ ٤جـ الھدایة أحادیث لتخریج الرایة نصب) ٣(
 ٢٠صـ الربا – رضا رشید الشیخ) ٤(
  ،٢٠صـ الربا – رضا رشید الشیخ  ) ٥(



  - ١٣٨٢ -

فإنه قد وردت آثـار     , بأنه وإن لم يصح عن رسول اهللا        : وأجيب  

 –ن سالم وابن عبـاس      عن بعض الصحابة كأبي بن كعب وعبد اهللا ب        

وانعقـد  ,  تدل على النهي عن كل قرض جر منفعة –رضي اهللا عنهم    

   .   (١)وتلقاه العلماء بالقبول, اإلجماع على ذلك 

 أن عقد الرهن يفيد ملك الحبس للـرهن ال ملـك             :ثانيا المعقول 

   . (٢)فال يجوز للمرتهن االنتفاع به, االنتفاع به 

فلـه أن   , لراهن يملك جميع منافع الرهن      أن ا : دليل القول الثاني    

  . (٣)كما لو وهبها للمرتهن, يملَّكها لغيره 

بأنه ال إشكال في أن الراهن يملك جميع منافع         : نوقش هذا الدليل    

أباح الراهن للمـرتهن     ف لكن في حال كون الدين بسبب قرض      , الرهن  

أكثر مما  فإن الراهن يكون قد دفع      , ثم قضي الدين    , االنتفاع بالرهن   

  . فهو قد دفع قيمة القرض ومنفعة الرهن , اقترض 

أما القياس على الهبة فال يسلم ذلك ؛ ألن الهبة المشروعة هي ما             

أما في هذه الحالة فالظـاهر      , يقدمها الراهن باختياره وطيب نفس منه       

أن الراهن أباح للمرتهن االنتفاع بالرهن لحاجته للقرض وليس بطيب          

   . (٤)نفس منه

                                                           

 مال��ك موط��أ, ) ٣٥٠-٥/٣٤٩ (للبیھق��ي, الكب��رى ال��سنن : ف��ي اآلث��ار ھ��ذه)١(
 الرب�ا  -  المت�رك  العزی�ز  عب�د  ب�ن  عم�ر  / د ،) ٢٠٦ص�ـ  ٣ج�ـ  الزرق�انى  بشرح

 ص , انيالعمر اهللا عبد.د , ١٨٦صـ الشریعة نظر فى المصرفیة والمعامالت
  . عنھ الكالم في توسع فقد ١١٦: 

  ) . ١١/٥٧٠ (للعیني البنایة, ) ٦/٢٢١ (للكاساني  الصنائع بدائع )٢(
 للزیلع��ي , الحق��ائق تبی��ین, ) ٢١/١٠٦ (يخ��س لل��سر , المب��سوط : ینظ��ر )٣(

)٧/٢٠٢ . ( 
 ص , الخ�ضر  یوسف بن الكریم عبد.د , عوض بدون بالرھن االنتفاع حكم )٤(

:٣٦ .  



  - ١٣٨٣ -

 هو قول الجمهور بعدم     – واهللا أعلم    –الذي يترجح    : التـرجيـح

إذا كان الدين نتيجـة     , جواز انتفاع المرتهن بالرهن ولو أذن الراهن        

, وضـعفها ,لقوة أدلتهم وظهورها ومناقشة أدلة القول اآلخر        , قرض  

قد يكون حيلـة    و, وألن في القول بالجواز فتحاً لباٍب من أبواب الربا          

فال يجوز للسمسار الممول أن     , لربا وانتشاره ، وعلى ذلك      لممارسة ا 

ينتفع بما تدره األسهم المرهونة لديه من أرباح إذا كان ديـن الـرهن              

  . ألنه حينئذ قرض جر منفعة, نتيجة قرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ١٣٨٤ -

  المطلب الثانى

  تكييف العالقة بين العميل والسمسار

  عقد البيعأنهاعلى 

 تكون األوراق المالية أو النقديـة محـل الـصفقة           في هذه الحالة  

ومن ثم يقوم السمسار ببيع األوراق على       , مملوكة للسمسار وقت العقد     

والباقي يكون ديناً في ذمـة      , ويدفع العميل جزءاً من قيمتها      , العميل  

  : العميل، وبيان الحكم الشرعي لهذا التكييف في الفروع اآلتية 

  الفرع األول

  يعتين في بيعةاجتماع ب

 بـدفع  وذلك , الصفقة محل – مثالً – األسهم بشراء العميل يقوم حينما

 بشراء السمسار يقوم ثم ومن , مؤجالً والباقي , نقداً قيمتها من% ٦٠

 مـديناً  السمـسار  فيكون , منه أكثر مؤجل بثمن الصفقة محل األسهم

   . (١)الصفقة قيمة بكامل للعميل

ثـم  , عميل األسهم محـل الـصفقة أوالً   لل  باعيكون قد فالسمسار

فاجتمع في العقد الواحد بيعتان في      , اشتراها منه بثمن مؤجل أكثر منه       

ولكن قبل ذكر   , ويمكن أن تخرج هذه الحالة على مسألة العينة          , ةبيع

يحسن أن أذكر على وجه االختصار أقوال العلماء    , خالف الفقهاء فيها    

والذي جاء النهي عنه فـي عـدد مـن          " عة  بيعتين في بي  " في معنى   

   ,(٢)األحاديث

                                                           

 أرادت ل��و كم��ا وذل��ك , تق��ع أن یمك��ن ولك��ن , الوق��وع ن��ادرة الحال��ة ھ��ذه )١(
 , المالی��ة األس��واق ف��ي لل��دخول األم��وال أص��حاب ت��شجیع المالی��ة المؤس��سات

  . البحث في ذكرتھا ولذلك , مضمون الحالة ھذه في الربح إن حیث
 أخرج��ھ " بیع��ة ف��ي بیعت��ین ع��ن ه اهللا رس��ول نھ��ي " ھری��رة أب��ي كح��دیث )٢(

 ف�ي  بیعت�ین  ع�ن  النھ�ي  ف�ي  ج�اء  م�ا  ب�اب  , البی�وع  كت�اب  , س�نتھ  في ترمذيال
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 عكـس  مسألة في الكالم ألن ؛ العينة مسألة في الخالف أبين ثم 

   : يأتي فيما وذلك , عليها مبني العينة

  : "بيعتين في بيعة " معنى : أوالً 

 في األحاديـث    هاالمنهي عن "بيعتين في بيعة    "اختلف العلماء في معنى     

  : رزها ما يأتي أب,على أقوال

   :القول األول

 , مختلفين ثمنين بأحد مثمناً يبيع أن " بيعة في بيعتين " معنى أن 

 , أجـل  إلي بعشرين أو , نقداً بعشرة الثوب هذا بعتك : يقول أن مثل

 أحـد  تعيين دون المتبايعان فيفترق , أحدهما في لزم قد البيع أن على

 عنـد  والمـشهور  , (١)الحنفية عند القولين أحد التفسير وهذا : الثمنين

 وهـو  , (٤)الحنابلة عند وقول, (٣)الشافعية عند القولين وأحد, (٢)المالكية

   (٥)السلف من جماعة قول

 لزوم العقد بأحـد الثمنـين دون        هوومحل المنع في هذه الصورة      

 وأما إذا تفارق , ٦جهالة الثمن: تعيين وعلة منع هذه الصورة 

 
 

                                                                                                                             

 ف�ي  بیعت�ین  باب�ا  , البی�وع  كت�اب  , سنتھ في والنسائي, ) ١٢٣١ (برقم  ,بیعة
 ب��رقم , المكث��رین م��سند ب��اقي , م��سنده ف��ي وأحم��د, ) ٤٦٣٢ (ب��رقم , بیع��ة

  .   حسن وإسناده, ) ١٠١٤٨(و, ) ٩٥٨٤(
 ) .  ٦/٤١٠ (الھمام البن القدیر فتح, ) ٨/٣٥٨ (الھدایة شرح البنایة) ١(
 الوھ�اب  عب�د  للقاض�ي  , المعون�ة , ) ٣/٣٩٧ (الزرق�اني  ب�شرح  مال�ك  موطأ) ٢(

)٢/٥٧ ( 
 مغن���ي, ) ٢/٤٠ (للن���ووي الط���البین روض���ة, ) ٥/٤٣٦ (المطل���ب نھای���ة) ٣(

 ) ٢/٤٢ (المحتاج
 . ) ١١/٢٣١ (للمرداوي اإلنصاف, ) ٦/٣٢٣ (قدامة البن المغني) ٤(
 ) . ٢٣٢٦ (رقم حدیث تحت, ) ٤٢٢-٥/٤٢٠ (لأللباني الصحیحة السلسلة)٥(
 ) . ٥/١٩٩ (األوطار نیل, ) ٣/٢٩٩ (المجتھد بدایة )٦(
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  . (١)جائز فهو الثمنين دأح على المتبايعان

  : وقد نوقش هذا التفسير من وجهين 

مع أن النهي عن بيعتين في بيعة , ن هذا التفسير ال ربا فيه إ -١

من باع بيعتين في بيعة فلـه أو        :" مفسر بما جاء في الرواية األخرى       

 أيضاً – رضي اهللا عنه –وبما ثبت عن ابن مسعود , " كسهما أو الربا 

 . (٢)"فقة ربا صفقتان في ص" 

  . (٣)إنما هو بيعة واحدة بأحد الثمنين, أن هذا ليس بيعتين  -٢

  :القول الثاني 

مثل أن يقـول    ,هو اشتراط عقد في عقد    "بيعتين في بيعة    "أن معني 

أو على أن تؤجرني دارك     ,أبيعك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا       

وأحد القـولين   (٤)وهذا التفسير هو المشهور عند الحنفية      بكذا ونحو ذلك  

وعلة منع هـذه الـصورة       ، (٦)والمشهور عند الحنابلة  ,(٥)عند الشافعية 

   . (٨)والتعليق بالشرط المستقبل , (٧)جهالة الثمن

                                                           

 , ) ٥/١٩٨ (األوطار نیل, ) ١٧/١٣٦ (االستذكار)١(
 )٦/٥١ (تیمیة البن , الكبرى الفتاوى)٢(
 . السابق ر المصد : ینظر )٣(
 ) . ١٣/١٦ (للسرخسي المبسوط, ) ٣٥٨-٧/٣٥٧ (الھدایة شرح البنایة)٤(
 مغن��ي, ) ٤١-٢/٤٠ (للن�ووي  الط��البین روض�ة , ) ٥/٤٣٦ (المطل��ب نھای�ة )٥(

 , ) ٢/٤٢ (للشربیني المحتاج
 ) .  ١١/٢٣١ (للمرداوي اإلنصاف, ) ٦/٣٣٢ (قدامة البن , المغني)٦(
 , ) ٣/٢٩٨ (رشد البن المجتھد بدایة)٧(
 ) . ٥/١٩٩ (للشوكاني , األوطار نیل)٨(
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وأنها ,  بعدم التسليم بحرمة هذه الصورة       :وقد نوقش هذا التفسير   

؛ ألن العوض في كـال العقـدين        " بيعتين في بيعة  "ال تدخل في معني     

   . (١)األصل في العقود اإلباحة حتى يرد الدليل على التحريمو, معلوم 

: أن يقول رجٌل آلخر     " بيعتين في بيعة    " أن معني    : القول الثالث 

وهـذا  . وبعنيها بكذا إلـي أجـل       , شتر السلعة الفالنية لي نقداّ بكذا       ا

   . (٢)التفسير قوٌل عند المالكية

 قبيل بيع ما لـيس      بأن هذه الصورة من    : وقد نوقش هذا التفسير   

بيعتـين فـي    " لكنها ال تدخل في معني      , وهي محرمة    , (٣)عند البائع 

 – رضي اهللا عنهمـا      –ألنه قد جاء الجمع في حديث ابن عمر         " بيعة  

مما , وبيع ما ليس عند اإلنسان في سياق واحد         , بين البيعتين في بيعة     

   . (٤) خريدل على أن لكل منهما معني مغاير لمعنى اآل

 في ديناراً يسلفه أن هو " بيعة في بيعتين " معنى أن : الرابع القول

 بعنـي  : قال بالحنطة وطالبه , األجل حل فإذا , شهر إلي حنطة قفيز

 بيعة في بيعتين ذلك فصار , بقفيزين شهرين إلي على لك الذي القفيز

  . األول وهو أوكسهما إليه فيرد , لاألو على دخل قد الثاني البيع ألن ؛

فإن كان الحديث صحيحاً فيشبه أن يكون       : " جاء في معالم السنن     

, كأن أسلفه ديناراً في قفيز بر إلى أجل         , ذلك حكومة في شيء بعينه      

                                                           

 تیمیة البن , العقود, ) ٥/٢٤١ (العربي البن , األحوذي عارضة : ینظر )١(
  . ١٨٩: ص, 

 ألبي , الموطأ تفسیر, ) ٣/٣٩٧ (الزرقاني بشرح مالك موطأ : ینظر )٢(
 ١/٤٧٠ (القنازعي المطرف

 ) . ٥/٢٤٠ (األحوذي عارضة, ) ٦/٣٩٤ (للباجي المنتقي : ینظر )٣(
  . ٨٥ : ص , العمراني اهللا عبد. د , المركبة المالیة قودالع : ینظر )٤(
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فهذا بيع ثان دخل علـى  , فجعله قفيزين إلي أمد آخر , فلما حل طالبه    

   . (١)"وهو األول , أنقصهما : فيردان إلي أو كسهما أي , البيع األول 

  :القول الخامس 

 ثم , مؤجل بثمن السلعة يبيع أن هو " بيعة في بيعتين " معني أن 

 , العينة بيع مسالة هي وهذه ، حاالً أقل بثمن عليه باعها ممن يشتريها

   . (٢)القيم ابن وتلميذه , تيمية ابن اإلسالم شيخ التفسير هذا واختار

مـن بـاع   " م وقوله في الحديث المتقـد : " جاء في تهذيب السنن     

, هو منزٌل على العينة بعينها      " بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا         

وإن , فأوكسهما الثمن الحـال     , قاله شيخنا ؛ ألنه بيعان في بيع واحد         

فالمعنيان ال ينفكـان مـن أحـد        , أخذ باألكثر وهو المؤجل أخذ الربا       

ا ال يتنزل إال على     وهذ, أو الربا   , إما األخذ بأوكس الثمنين     : األمرين  

   . (٤) ،وعلة المنع من هذه الصورة هو التحايل على الربا(٣)"العينة

  :الترجيح 

 يظهـر  " بيعة في بيعتين " معنى في العلم أهل أقوال عرض بعد 

 , توجيهه لظهور وذلك , الخامس القول هو األقوال أقرب أن أعلم واهللا

 صحيحاً تفسيراً غيره كوني أن هذا يمنع وال"  , المناقشة من وسالمته

  . بيعة في لبيعتين

                                                           

 آب�ادي  للعظ�یم  المعبود عون : وینظر, ) ٣/١٠٥ (للخطابي , السنن معالم )١(
 , األوط���ار نی���ل, ) ٤/٤٨٨ (للمب���اركفوري , األح���وذي تحف���ة, ) ٩/٢٣٨(

 الب�����ن , واألث�����ر الح�����دیث غری�����ب ف�����ي النھای�����ة, ) ٥/١٩٨ (لل�����شوكاني
  ) .٢/٨٧٥(األثیر

 تھ�����ذیب,) ٢٩/٤٤٧ (الفت�����اوى مجم�����وع, ) ٦/٥١ (الكب�����رى الفت�����اوى)٢(
 ) . ٢٤٧-٩/٢٤٠ (القیم البن,السنن

 ) . ٩/٢٤٠ (داود أبي سنن تھذیب )٣(
 الق����یم الب����ن , ال����سنن تھ����ذیب, ) ٦/٥٢ (تیمی����ة الب����ن الكب����رى الفت����اوى)٤(

  ). ٢/١٤٤ (الموقعین إعالم, ) ٩/٢٤٧(
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  الثانىالفرع 

  ورهن بيع اجتماع

,  محل الـصفقة     – مثالً   –وذلك حينما يقوم العميل بشراء األسهم       

ومن ثـم   , والباقي يكون مؤجالً    , من قيمة الصفقة نقداً     % ٦٠ويدفع  

 إلي أن يسدد العميل   , يقوم السمسار برهن جميع األسهم محل الصفقة        

  . المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة 

وتكاد أن تكون هذه الصورة هي الغالبة في التعامل في األسـواق            

المالية إذا كانت األسهم مملوكة للسمسار ،ويستفيد السمسار من رهـن           

األسهم محل الصفقة لديه ما تدره هذه األسهم من أرباح أثنـاء فتـرة              

ضافة إلي المقصود األساسي    باإل, أو غير ذلك من فوائد      , رهنها لديه   

ولبيان الحكم الشرعي   ،من الرهن وهو توثيق الدين الذي على العميل         

البد من معرفة الحكـم الـشرعي       , لهذه الصورة من الشراء بالهامش      

وحكم انتفـاع المـرتهن     , حكم حبس المبيع على ثمنه      : لمسألتين هما   

لمقصدين اآلتيين وذلك في ا, بالرهن إذا كان الدين نتيجة عقد معاوضة 

 :  

  المقصد األول

  حكم حبس المبيع على ثمنه 

 العـين  –أن السمسار يحـبس األسـهم   :  سبب ذكر هذه المسألة     

علماً ,  حتى يقوم العميل بقضاء الدين الذي عليه بسبب البيع           –المباعة  

-ومنه ما هو مؤجل كما سبق بيانه        , بأن ثمن المبيع منه ما هو حال        
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 , (١)برون عن هذه المسألة بحبس المبيع علـى ثمنـه         والفقهاء تارة يع  

   . (٢)وتارة برهن المبيع على ثمنه

في حكم اشتراط البائع على المـشتري حـبس         الفقهاء  وقد اختلف   

  : العين المباعة على ثمنها على قولين كالتالى 

 قول وهو ،  (٣)ثمنه على المبيع حبس اشتراط جواز : األول القول

   . (٦)والحنابلة , (٥)والمالكية , (٤)ةالحنفي من الجمهور

 مـذهب  وهذا ثمنه على المبيع حبس اشتراط جواز عدم :الثاني القول

   . (٩)الحنابلة وبعض , (٨)والظاهرية,(٧)الشافعية

  : األدلة 

 المبيـع  حبس اشتراط صحة على الجمهور استدل : األول القول أدلة

   : منها , أدلة بعدة ثمنه على

  : الدليل األول

                                                           

 الط�البین  روضة, ) ٧/٩٣ (عابدین ابن حاشیة, ) ٥/٢٥٤ (الصنائع بدائع)١(
 ) . ٢/٣٨٠ (الموقعین إعالم, ) ٢/١١٢(

 التھ��ذیب, ) ٣/٧٥ (للغزال��ي الوس��یط, ) ٦/٢٣٠ (المطل��ب نھای��ة : ینظ��ر )٢(
 , ٤١١ص , الب�ر  عب�د  الب�ن  الك�افي , ) ٧/١٦٨ (الحق�ائق  تبیین, ) ٤/٧١(

 ) . ١١/٢٥١ (اإلنصاف
 ,  ) ٧/١٦٨ (حقائقال تبیین, , ) ٦/٢٣٠ (المطلب نھایة)٣(
 عاب�دین  ابن حاشیة, ) ٧/١٦٨ (الحقائق تبیین, ) ٥/٢٥٤ (الصنائع بدائع)٤(

)٧/٩٣ . (  
 المج����الس عی����ون , ٤١١ : ص , الك����افي, ) ٢/٢٥٨ (التفری����ع : ینظ����ر) ٥(

)٤/١٦٣٥ ( , 
, ) ٦/١٨٩ (الف������روع, ) ١/٣١٤ (المح������رر, ) ٥٠٤-٦/٥٠٣ (المغن������ي)٦(

  ) . ١١/٢٥١ (اإلنصاف
 تحف��ھ, ) ٦/٥٠ (البی��ان, ) ٢/١١٢ (الط��البین روض��ھ, ) ٣/٧٥ (یطالوس��)٧(

 ,  ) ٤/٤٨٠ ( المحتاج
 ) .٨/٢٤٠ (المحلي)٨(
 الم�����وقعین إع�����الم, ) ١٢/٤٧٦ (الكبی�����ر ال�����شرح, ) ١/٣١٤ (المح�����رر)٩(

)٢/٣٨١ . ( 
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 تَِجـدواْ  ولَم سفٍَر علَى كُنتُم وِإن ﴿: تعالى بقوله يستدل أن يمكن 

 َأمانَتَـه  اْؤتُِمن الَِّذي فَلْيَؤد بعضا بعضكُم َأِمن فَِإن مقْبوضةٌ فَِرهان كَاِتبا

 ِبمـا  واللّه قَلْبه آِثم فَِإنَّه ايكْتُمه ومن الشَّهادةَ تَكْتُمواْ والَ ربه اللّه ولْيتَِّق

لُونمتَع ِليم(١)﴾ ع .  

 كل فتعم , الشرط سياق في نكرة " رهان " كلمة أن : الداللة وجه

   . مبيع غير أو مبيعاً كان سواء , به يوثق أن يمكن ما

 رهنه فيصح , البائع غير عند المبيع رهن يصح أنه : الثاني الدليل

   . (٢)البائع عند

فصح رهنه  , أنه يصح رهن المبيع على غير ثمنه        : الدليل الثالث   

   . (٣)على ثمنه

وال دليل على منع , أن األصل في الشروط الصحة  : الدليل الرابع

   . (٤)هذا الشرط

استدل الشافعية والظاهرية وبعـض الحنابلـة       : أدلة القول الثاني    

  : منها , لة على عدم صحة اشتراط حبس المبيع على ثمنه بأد

   . (٥)فلم يصح, أن المشتري رهن ماال يملك  : الدليل األول

, بأنه إنما شرط رهنـه بعـد ملكـه          : ونوقش  هذا الدليل بمايلى    

  .   (٦)واشتراطه قبل الملك ال يكون بمنزلة رهن الملك

                                                           

 ) . ٢٨٣ (رقم اآلیة , البقرة سورة )١(
  ) . ٦/٥٠٤ (المغني : ینظر) ٢(
 ) . ٦/٥٠٤ (المغني : ینظر )٣(
 ) . ٢/٣٨٠ (الموقعین إعالم : ینظر )٤(
 )٢/٣٣ (المطالب أسنى, ) ٦/٥٠ (البیان : ینظر )٥(
 ) . ٢/٣٨١ (الموقعین إعالم, ) ٦/٥٠٤ (المغني )٦(
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, أن عقد البيع يقتضي استيفاء الثمن من غير المبيع  : الدليل الثاني

   . (١)فيتضادان, وفاء منه والرهن يقتضي ال

فإن عقد البيع   ,  بأن ما ذكروه غير صحيح       :ونوقش هذا الدليل بمايلى   

ولو تعذر وفاء   ,من أي جهة شاء المشتري    ,يقتضي استيفاء الثمن مطلقاً     

   (٢)فإنه يستوفي من ثمنه,الثمن من غير المبيع 

 التصرف من المشتري تمكن البيع عقد مقتضي أن : الثالث الدليل

   (٣)ذلك من يمنع الشرط وهذا , بالمبيع

  :ونوقش هذا الدليل ما يلى

 بعض من المشتري منع إلي يؤدي قد ما اشتراط من مانع ال بأنه 

 فيه فإن الخيار اشتراط مثل , مؤقتاً المطلق العقد له أوجبها التي حقوقه

 فإن , الثمن تأجيل وكاشتراط , المبيع في التصرف من للمشتري تعويقاً

 هذا من ثمنه على المبيع رهن واشتراط , تسلمه عن للبائع تعويقاً هفي

   . (٤)الباب

   :الرابع الدليل

 والـرهن  , مضموناً المبيع إمساك يكون أن يقتضي البيع عقد أن 

 ضفتتناق , المرتهن يد في أمانة هو بل , مضموناً يكون ال أن يقتضي

   .  (٥)األحكام

                                                           

  ) . ٦/٥٠٤ (الغني : ینظر )١(
 ) . ٢/٣٨١ (الموقعین إعالم, ) ٦/٥٠٤ (المغني : ینظر )٢(
 ,) ٦/٥٠( البیان, ) ٣/٧٥ (الوسیط : ینظر )٣(
 ) . ٢/٣٨٢ (الموقعین إعالم, ) ٦/٥٠٤ (المغني : ینظر )٤(
 الم��وقعین إع��الم, ) ٢/٣٣ (المطال��ب أس��نى, ) ٦/٥٠٤ (المغن��ي : ینظ��ر )٥(

)٢/٣٨٢ . ( 
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 الضمان قبل التمكن يكون علـى       بأن: ونوقش هذا الدليل ما يلى      

فـإذا لـم    , وال يزيل هذا إال تمكن المشتري من قبض المبيع          , البائع  

وحبس البـائع   , فهو مضمون على البائع كما كان       , يتمكن من قبضه    

, ويجعله مقبوضاً له    , المبيع على ثمنه ال يدخله في ضمان المشتري         

   (١)كما لو حبسه بغير شرط

  :التـرجيـح 

 حـبس  اشتراط بجواز الجمهور قول هو – أعلم واهللا – يترجح الذي 

 دلةأ وضعف , ووجاهتها دلةأ من به استدلوا ما لقوة ’ ثمنه على المبيع

 أن للسمـسار  يجـوز  هـذا  وعلى، عليها المناقشة وورود , المخالفين

  .دينه جميع العميل يسدد أن غلي الصفقة محل األسهم يحبس

  المقصد الثاني

 المرتهن بالرهنحكم انتفاع 

 الصفقة محل األسهم برهن يقوم السمسار أن -سبق فيما -ذكرت 

 ويستفيد , البيع عقد بسبب عليه الذي الدين بسداد العميل قيام لحين لديه

 مـدة  لديه األسهم تدرها التي األرباح علي الحصول ذلك من السمسار

 مـسألة  علـى  تخرج الحالة وهذه ، فوائد من ذلك وغير , لديه رهنها

 عقـد  نتيجـة  الرهن دين كان إذا الراهن بإذن بالرهن المرتهن انتفاع

   : أقوال ثالثة على فيها الفقهاء اختلف وقد , معاوضة

   , (٢)الحنفية عند قوٌل وهذا  مطلقاً يجوز أنه : األول القول

  

                                                           

 ) . ٢/٣٨٢ (الموقعین إعالم : ینظر )١(
, ) ١١/٥٧٠ (الھدای��ة ش��رح البنای��ة, ) ٧/٢٠٢ (الحق��ائق تبی��ین : ینظ��ر )٢(

 )٨٣-١٠/٨٢ (ینعابد ابن حاشیة
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   . (١)الحنابلة ومذهب

 , (٢)يـة أنه ال يجوز مطلقاً ، وهذا قوٌل عنـد الحنف          : القول الثاني 

   . (٣)وقوٌل عند الشافعية

وحددث مدة  , أنه يجوز إذا كان مشروطاً في العقد         : القول الثالث 

   . (٥)وقوٌل عند الشافعية , (٤)وهذا مذهب المالكية. االنتفاع 

  : األدلة 

  : استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة  منها  : أدلة القول األول

وهـذا  , عة للمقرض فهو ربا  أن كل قرض يجر منف :الدليل األول   

وبالتالي فـال   , فإنه ال يكون ربا     ,  غير القرض إذا جر منفعة       نيفيد أ 

   . (٦) منهياً عنهاًيكون نفع

  :  الدليل الثاني 

 أذن فإن , لغيره يملَّكها أن فله , المرهون لجميع مالك الراهن أن 

   . (٧)مرتهنلل المنفعة وهب لو كما , ذلك جاز باالنتفاع للمرتهن الراهن

   :منها  أدلة بعدة القول هذا أصحاب استدل : الثاني القول أدلة

   اهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن : األول الدليل

                                                           

 النھ���ي أول���ي مطال���ب, ) ٦/٣٧٨ (الف���روع, ) ٦/٥٠٩ (المغن���ي : ینظ���ر )١(
 واإلفت����اء العلمی����ة للبح����وث الدائم����ة اللجن����ة أفت����ت وبھ����ذا, ) ٤/٣٨٥(
)١٧٧-١٤/١٧٦ ( 

 ) . ١٠/٨٣ (عابدین ابن حاشیة, ) ٦/٢٣١ (الصنائع بدائع): ٢(
 البی��ان, ) ٣/١٨٠( الط��البین روض��ة, ) ٦/٢٤٨ (الكبی��ر الح��اوي : ینظ��ر )٣(

)٦/٤٧ . ( 
 )  ٢/٧٦٩ (الثمینة الجواھر عقد, ) ٢/٢٦٠ ( التفریغ: ینظر )٤(
 , ) ٢/١٦٠ (المحتاج مغني, ) ٦/٢٤٨ (الكبیر الحاوي ینظر )٥(
 ) . ٣/٢٠٢ (قدامة البن , الكافي : ینظر )٦(
 ) . ٧/٢٠٢ (الحقائق تبیین, ) ٢١/١٠٦ (المبسوط : ینظر )٧(
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ـ  , رهنه لمن الرهن الرهن (١)يغْلَقُ ال : ( ص  وعليـه  غنمـه  هل

   (٢))غرمه

  : وجه الداللة 

وال , ك للـراهن    أن الحديث نص صريح على أن منافع الرهن مل        

وليس هناك دليل صحيح , يباح منها شيء إال ما قام الدليل على إباحته  

وإذن الراهن للمرتهن باالنتفاع بالرهن لم يـصدر عـن         , على إباحته   

بل دفعه إلي ذلك حاجته التي دفعته إلي دفع     , رضا نفس وطيب خاطر     

   . (٣)فلم يكن اإلذن باختيار تام, الرهن للمرتهن 

  :ذا الدليل بما يلى نوقش ه

 ملـك  الرهن منافع أن على صريح نص الحديث هذا أن نسلم أننا 

 إباحتـه  على الدليل قام ما إال للمرتهن منها شيء يباح ال وأنه ,للراهن

 إذن إن بـل  , الجواز على يدل دليل هناك ليس أنه لكم نسلم ال ولكن,

    .الجواز على دليالً يعتبر باالنتفاع للمرتهن الراهن

بل نقـول إن    , كما ال نسلم أن إذن الراهن لم يكن عن طيب نفس            

خاصة مـع   , إذنه معتبر ؛ ألنه دليل على رضا نفسه وطيب خاطره           

                                                           

 . مضمومة وقاف مفتوحة والم , ساكنة معجمة وغین , اءالی حرف بفتح )١(
 ال����سالم س����بل, ) ٤/٢٥ (مال����ك موط����أ عل����ى الزرق����اني ش����رح : ینظ����ر

)٥/١٣١( . 
 ب�رقم  , ال�رھن  یغل�ق  ال ب�اب  , الرھ�ون  كت�اب  , سننھ في مآجھ ابن أخرجھ )٢(

 , الزرق�اني  بشرح, ) ١٤٧٥ (برقم) ٤/٢٥ (موطئھ في ومالك, ) ٢٤٨٦(
 , س�نتھ  ف�ي  والدارقطني , الرھن غلق من یجوز ال ما باب,  األقضیة كتاب
 ورواه , مت�صل  ح�سن  إس�ناد  وھ�ذا  : عن�ھ  وق�ال , ) ٣/٤٣٨ (البی�وع  كت�اب 

, ) ٣٢١-٤/٣١٩ (الرای�ة  ن�صب  : ینظ�ر -٦/٣٩ (الكب�رى  ال�سنن  , البیھقي
 ) . ٣/٤٤٠ (المغني التعلیق

 یوس��ف ب��ن الك��ریم عب��د.د , ع��وض ب��دون ب��الرھن االنتف��اع حك��م : ینظ��ر )٣(
  . ٤١ : ص , الخصر
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ألن , اإلذن  عدم وجود قرائن تدل على اإلكراه أو االضـطرار فـي  

وعادة أن من   , وليس بسبب عقد قرض     , الرهن بسبب عقد معاوضة     

   . (١) مضطراً إليها بخالف عقد القرضيجري عقود المعاوضة ال يكون

   : الدليل الثاني

وذلـك  , أن إذن الراهن للمرتهن باالنتفاع بالمرهون إذن له بالربا          

فتصبح المنفعة التي انتفع    ,ألن المرتهن يستوفي دينه كامالً من الراهن      

   . (٢)فتكون ربا محرماً,بها فضالً 

 الـراهن  إذن أن لكـم  يسلم ال بأنه : يلى بما الدليل هذا ونوقش

 والهبـة  , هبـة  هـو  وإنما , بالربا له إذن بالرهن باالنتفاع للمرتهن

 عينه من بمال مال مبادلة ليس ألنه , الربا من هذا يعد وال , مشروعة

 النـاتج  للدين توثقة رهن فيه وِضع معاوضة عقد هو إنما , الزيادة مع

   . (٣)ربا يكون فال , المرهونة العين منفعة الراهن ووهب , عنه

 مخالف الراهن بإذن ولو بالرهن المرتهن انتفاع أن : الثالث الدليل

 ال للمرهـون  الحبس ملك يفيد الرهن عقد أن إذ , الرهن عقد لمقتضي

  .  (٤)مطلقاً به االنتفاع يجوز فال , به االنتفاع ملك

  :دليل القول الثالث 

                                                           

 الك�ریم  عبد.د , عوض بدون بالرھن االنتفاع حكم : ینظر السابق المصدر )١(
  ٤١ ص , الخصر یوسف بن

 ) . ١٠/٨٣ (عابدین ابن حاشیة : ینظر )٢(
 , الخ�صر  یوس�ف  ب�ن  الك�ریم  عب�د .د , ع�وض  ب�دون  ب�الرھن  االنتف�اع  حكم )٣(

  . ٤٢ : ص
 مغن���ي, ) ٧/١٤٧ (الحق���ائق تبی���ین, ) ٦/٢٢١ (ال���صنائع ب���دائع : ینظ���ر )٤(

 ) . ٥/٦٦ (المحتاج تحفة على السرواني حاشیة, ) ٢/١٦٠ (المحتاج
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 الـرهن  وكـان ,  االنتفـاع  مدة وقدرت , المنفعة حددث إذا إنه 

 في وإجارة بيع بين جمعاً يكون فإنه كالبيع معاوضة عقد في مشروطاً

   . (١)جائزاً فيكون , واحدة صفقة

  : ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال 

بل هو جمع بين بيع     , ال نسلم لكم أنه يكون جمعاً بين بيع وإجارة          

ود التبرعات  وهي من عق  , حيث تخرج المنفعة علي عقد الهبة       , وهبة  

وال تخرج على عقد اإلجـارة ـ والتـي    , فال يشترط لها العلم بالمدة 

يشترط فيها العلم بالمدة ـ وعلى ذلك فيجوز للمرتهن االنتفاع بالرهن  

ألن , إذا كان دين الرهن نتيجة عقد معاوضة بشرط أن يأذن الـراهن           

  . ومن ملك شيئاً ملك تمليكه وهبته لغيره , الرهن ملك له 

, بعد النظر في األقوال السابقة وأدلـة كـل قـول             : التـرجيـح

يترجح ـ القول األول وهو جواز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن  

 وذلك لقوة أدلة هـذا القـول      , إذا كان دين الرهن نتيجة عقد معاوضة      

وورود المناقشة عليهـا ؛     , وضعف أدلة األقوال األخرى     , تها  هووجا

فـإذا وهبهـا    , فيصح تصرفه فيها    ,ن مملوكة للراهن  وألن منافع الره  

  . وهذاالمحذور فيه ,ما يملك في للمرتهن فقد تصرف

إذا , وعلى ذلك فيجوز للسمسار أن ينتفع باألسهم المرهونة لديـه           

ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة الوفاء ؛ ألن دين            , أذن له العميل    

من صور الشراء بالهامش وتكون هذه الصورة , الرهن بسبب عقد بيع 

ودفع العميـل   , وهي ما لو باع السمسار األسهم محل الصفقة         , جائزة  

                                                           

, ) ٦/٥٦١ (واإلكلی���ل الت���اج, ) ٢/٧٦٩ (الثمین��ة  الج���واھر عق���د : ینظ��ر  )١(
 المحت���اج تحف���ة, ) ٢/١٦٠ (المحت���اج مغن���ي) ٦/١٥٣ (الخرش���ي حاش���یة

)٥/٦٦ . ( 
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ومن ثم يقوم السمسار    , والباقي يكون مؤجالً    , جزءاً من قيمة الصفقة     

   .(١)برهن األسهم محل الصفقة لديه لحين سداد العميل الدين الذي عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  المطلب الثالث

                                                           

 ص , الخ�صر  یوسف بن الكریم عبد.د , عوض ونبد بالرھن االنتفاع حكم)١(
 :٤٢.  
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  بيع قبل عملية اإلقراضحصول ال

حينما يصدر العميل أمره للسمسار بأن يبيع له عدداً مـن األوراق            

ثـم قبـل موعـد      , فإن السمسار يقوم بعملية البيع      , المالية أو النقدية    

أو يقوم السمـسار  , بشرائها ) العميل ( يقوم البائع , تسليمها للمشتري  

  .(١)يتسليمها للمشترقبل  , لنفس البائعباقتراضها 

ولذا فإن حكـم    , وهذا يعني أن البائع قد باع ماال يملك وقت العقد           

عملية البيع القصير في هذه الحالة يمكن تخريجها  على حكـم بيـع               

  ن الفقهاء القدامى قد اختلفوا فإ ومن ثم , اإلنسان ماال يملك 

  :  حالتين كالتالى أن نفرق بين بدوال ,فى  بيع ما ال يملكه اإلنسان 

فقد اتفق عامة الفقهاء على     , أن يكون  المبيع معيناً       :األولي الةالح

واتفقوا على أنه ال يجوز بيع      " قال الوزير بن هبيرة     , عدم جواز ذلك    

ثـم  , وال فـي ملكـه      , وهو أن يبيعه شيئاً ليس عنده       , ما ليس عنده    

   .(٢)"يمضي فيشتريه له 

 يملكها بيعاً عن نفسه     أن يبيع الرجل سلعة ال    " وجاء في الحاوي الكبير   

وهذا بيـع   , ثم يمضي فيبتاعها ويدفعها إلي مشتريها       , ال عن مالكها    

   . (٣)"باطل ال أعلم فيه خالفا ؛ لورود النهي نصاً فيه 

ليمـضي  , وال يجوز أن يبيع عيناً ال يملكها        : " وجاء في المغني    

 م فيه وال نعل, وهو قول الشافعي , رواية واحدة , ويشتريها ويسلمها

  

 

  (١)"خالفاً 

                                                           

  ,٣٠٧:ص , فیاض عطیة. د , المالیة األوراق سوق : ینظر )١(
 ) . ١/٤٠٦ (العلماء األئمة اختالف )٢(
 ) . ٥/٣٢٥ (للماوردي , الكبیر الحاوي )٣(
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 وقد دل على هذا حديث حكيم بن حزام ـ رضي اهللا عنه ـ حيث 

 فأبتاعه, يا رسول اهللا يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي           : قال  

، وفي لفظ   (٢)"ال تبع ما ليس عندك      : " له من السوق ؟ فقال النبي ص      

   . (٣)"نهاني رسول اهللا ص أن أبع ما ليس عندي : " أخر 

وجاء أيضاً في حديث عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ أن   

وال , وال شرطان في بيع     , ال يحل سلف وبيع     : " رسول اهللا ص قال     

   .    (٤)"وال بيع ما ليس عندك , ربح ما لم يضمن 

 .موصوفاً في الذمة : أي , أن يكون غير معين  : الحالة الثانية

   : (٥)لى قولينوقد اختلف الفقهاء في ذلك ع

 هواختـار  ,والمالكيـة   ,عدم الجواز، وهذا مذهب الحنفية      :القول األول 

   . (٧)وابن القيم,(٦)شيخ اإلسالم

                                                                                                                             

 ) . ٦/٢٩٦ (قدامة البن : المغني )١(
 عن�ده  ل�یس  ما یبیع الرجل باب,  البیوع كتاب , سننھ في دواد أبو أخرجھ )٢(

 المعب���ود ع���ون ش���رحھا م���ع داود أب���ي س���نن) ٣٥٠٣ (ب���رقم الح���دیث, 
 كراھی�ة  ف�ي  ج�اء  م�ا  باب , البیوع كتاب , سنتھ في والترمذي, ) ٩/٢٩١(

 ،)١٢٣٢ (برقم الحدیث , عنده لیس ما بیع
 عن�ده  ل�یس  م�ا  بیع كراھیة في جاء ما باب , البیوع كتاب , الترمذي سنن )٣(

 وص���ححھ,  " ص���حیح ح���سن ح���دیث ھ���ذا " عن���ھ وق���ال) ١٢٣٣ (ب���رقم ,
 ) . ١٢٣٣ (رقم , الترمذي سنن صحیح في األلباني

 . )٤(ھامش٢٤ص تخرجھ سبق )٤(
 , البیع وجھ على ملكھ في لیس ما اإلنسان بیع حكم ھو ھنا الخالف محل )٥(

 ال��سلم ج��واز ف��ي الفقھ��اء ب��ین خ��الف ال ألن��ھ وذل��ك , ال��سلم وج��ھ عل��ى ال
 اختل�ف  فق�د  , الح�ال  ال�سلم  بخ�الف  , الب�ائع  مل�ك  ف�ي  یك�ن  لم ولو , المؤجل

 بح�ث  موض�ع  ھ�ذا  ول�یس  , لل�شافعیة  خالف�اً  الجمھ�ور  فمنع�ھ  , الفقھ�اء  فیھ
  . المسألة ھذه

 , ) ٢٠/٥٢٩ (الفتاوي مجموع : ینظر )٦(
 ,) ١/٣٧٤ (الموقعین إعالم ینظر )٧(



  - ١٤٠١ -

 ،وتأويل النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان         : " جاء في المبسوط    

وجـاء فـي بـدائع      ،(١)."بدليل قصة الحـديث     , بيع ما ليس في ملكه      

ن لـم  "فإ,  ـ مملوكاً للبائع عند البيع  أن يكون ـ المبيع : " الصنائع 

, إال السلم خاصةً , إن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه   و, يكن ال ينعقد    

ونهى رسول اهللا ص عن بيع ما لـيس عنـد   , وهذا بيع ما ليس عنده     

ألن , والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكاً ...ورخص في السلم, اإلنسان 

  .  (٢).."قصة الحديث تدل عليه 

والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عنـد اإلنـسان          "وجاءفي تبيين الحقائق  

  (٣)."قصةالحديث بدليل,فيملكه

بيع ما ليس عند الرجل على وجه البيع ال : " ... تقي نوجاء في الم

سم اوهو الذي ينطبق عليه     , معين  : يجوز ؛ ألن المبيع على ضربين       

أو , لثوب أو الدابة أو العبـد       فال يجوز إال أن يكون معيناً كا      , المبيع  

  .مثل أن يكون قفيزاً من هذه الصبرة , معيناً بالجملة 

, فإنه يتعلق بالذمة    , فاسم السلم أخص به     ,  وأما ما كان في الذمة      

ويتعلق المنع ببيع ما ليس عنده , .. وال يجوز أن يكون معيناً وال حاالً 

ج عن حكم السلم ويدخلـه      فإنه يخر , فأما في السلم    , بالوجهين جميعاً   

  . أو كان معيناً ليس عنده , المنع إذا كان معجالً 

ألننا قد قلنا إنه , فإنه أيضاً ممنوع من تعلقه بما ليس عنده         , وأما البيع   

فإن لم يكن في ملكه وكـان       , ويكون في ملكه    , يجب أن يكون معيناً     

وإذا لـم   ,يـصه  لما فيه من الغرر ؛ ألنه ال يمكنه تخل         ،معيناً لم يصح    

                                                           

 ) . ١٣/٧٠ (المبسوط )١(
 ) . ٥/٢١٩ (الصنائع بدائع )٢(
, ) ٥/٣١١ (العنای��ة, ) ٥/٣٠٩ (الق��دیر ف��تح, ) ٤/٣٢١ (الحق��ائق تبی��ین )٣(

 ) . ٧/١٥(عابدین ابن حاشیة



  - ١٤٠٢ -

 يمكن تـسليمه ال يـصح       الوما  , لم يمكنه تسليمه    ,يقدر على تخليصه  

   . (١). "بيعه

وبيع ما ليس عندك ينقسم علـى       : " وجاء في المقدمات الممهدات     

وهو أن يبيع ما ليس     , ووجه اختلف فيه فُأجيز وكُره      , ...ثالثة أوجه   

منه سلعة فالن على    أنه كأنه اشترى    : ووجه كراهيته   , عنده نقداً بنقد    

, وإن كان هذا أكره ؛ ألن فالناً قد ال يبيع سـلعته             , أن يتخلصها منه    

ومن أسلم إليه في سلعة غير معينة حالة عليه ال يتعذر عليه شـراؤها              

وجه الكراهية في ذلك أيـضاً      : وقال أشهب   , في األغلب من الحاالت     

خذ , فكأنه قيل له    , أنه إذا أعطي دنانير في سلعة إلي يومين ونحوهما          

, وما نقـس فعليـك     , فما زاد فلك    , فاشتربها سلعة كذا    , هذه الدنانير   

وإن كان ذلك في السلعة المعينة أكره منـه        , فدخلته المخاطرة والغرر    

   . (٢)"في غير المعينة 

 قـال   ،والحنابلـة   , الجواز،وهذا مذهب الشافعية     : القول الثاني 

فإن رسول اهللا نهـاه ـ   ,  حكيم بن حزام فأما حديث" اإلمام الشافعي  

   . (٣)..."واهللا أعلم ـ عن أن يبيع شيئاً بعينه ال يملكه 

فلما نهى رسول اهللا ص حكيماً أن يبيع ما ليس عنده           " وقال أيضاً   

وعلمنا أنه , استدللنا على أنه ال ينهى عما يأمر به   , وأذن في السلف    , 

, إذا لم يكن مـضموناً عليـه         , إنما نهى حكيماً عن بيع ما ليس عنده       

   .     (٤)"وذلك بيع األعيان 

                                                           

 ) . ٦/٢٨٤ (للباجي : المنتقي )١(
 كفایة , ٣٢٥ : ص البر عبد البن الكافي: ,) ٢/٢٩ (الممھدات المقدمات )٢(

 ) . ٢/٢٣٧ (العدوي حاشیة مع الرباني الطالب
 ) . ١٠/٢٧١ (األم كتاب مع مطبوع , الحدیث فاختال )٣(
 ) . ٤/١٨٧ (األم )٤(



  - ١٤٠٣ -

: " وجاء في معالم السنن عند كالمه عن حديث حكيم بـن حـزم              

وهو , أال ترى أنه أجاز السلم إلي األجل        , يريد بيع العين دون الصفة      

  إنما نهى عن بيع "و, بيع ما ليس عند البائع في الحال 

   . (١)... "لغررما ليس عند البائع من قبل ا

وال يجوز بيع شيء معين ليس في ملـك         : " وجاء في المستوعب    

فإن فعل فـالبيع باطـل ال تلحقـه         , ليمضي فيشتريه ويسلمه    , بائعة  

" ال تبع ما ليس عندك      : " لقول النبي ص لحكيم بن حزام       ... الصحة  

 فلم يبق إال أنه   , وهو ما ليس في ملكه      , وباإلجماع يصح بيع السلم     , 

   . (٢)"أراد بيع معين ليس في ملكه 

 يملكـه  ال معـين  شيء بيع يصح وال : " القناع كشاف في وجاء

 بمـا  موصوف بيع يصح بل , السابق حكيم لحديث , ويسلمه ليشتريه

 , قبضه بشرط مثله ملكه في يوجد لم ولو , معين غير السلم في يكفي

 يـصح  لـم  وإال , العقـد  مجلس يف ثمنه قبض أو , الموصوف : أي

   .  (٣)"كسلم

  : األدلة 

استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز بيع        :  القول األول    ةأدل

  - :غير المعين إذا كان غير مملوك للبائع بالسنة والمعقول كالتالى

استدل أصحاب هذا القول بعموم النهي عن بيع مـا           : أوال السنة 

األحاديث كحـديث  الواردة في , وما ليس في ملكه , ليس عند اإلنسان    

وحديث عبد اهللا بـن عمروــرضي اهللا عنهماــ          , حكيم بن حزم    

                                                           

 ) . ٣/١٢٠ (السنن معالم )١(
 ) . ١٠-٢/٩ (المستوعب )٢(
 . ,  ) ١١/١٠٣ (اإلنصاف, , ) ٤/١٣٨٩ (القناع كشاف )٣(



  - ١٤٠٤ -

من غير تفريق بين أن يكون المبيع , وغيرها ؛ حيث إنها جاءت عامة      

   . (١)أو غير معين, معيناً

 ألنه إذا باع ما لـيس       ،والغرر منهي عنه    , أن فيه غرراً     : ثانيا

, حصل له وقد ال يحصل    قد ي ف, فليس هو على ثقة من حصوله       , عنده  

وما تحمل ناقته ونحوه , والطير في الهواء , كبيع اآلبق , فيكون غرراً 

"(٢) .   

 حزام في النهي عن نالجمع بين حديث حكيم ب: دليل القول الثاني 

وذلك بأن يحمل   , بيع ما ليس عندك واألحاديث الدالة على جواز السلم          

حديث حكيم بن حزام ـ رضي اهللا عنه ـ على النهي عن بيع المعين   

وإعمـال  ,  ألنه من قبيل بيـع الـسلم         ،دون الموصوف في الذمة     , 

أولى من العمل ببعضها وتـرك      , األحاديث الواردة كلها بالجمع بينها      

   . (٣)بعضها

  : نوقش هذا الدليل و

بأنه ال يسلم حمل حديث حكيم بن حزم ـ رضي اهللا عنه ـ على   

بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هـو ملـك           افإن حكيم   :" بيع المعين   

نطلب : وال كان الناس يأتونه يقولون      , ثم ينطلق فيشتريه منه   , لغيره  

,  يأتيه الطالـب     وإنما الذي يفعله الناس أن    , وال دار فالن    , عبد فالن   

                                                           

, ) ٢/١٦٥ (ال���دواني الفواك���ھ, ) ٥/٢١٩ (الب���دائع, ) ١٣/٧٠ (المب���سوط)١(
  .)٢/٢٩ (الممھدات المقدمات

 ح���وار ن���دوة, ) ٥/٧١٦ (المع���اد زاد وینظ���ر, ) ٩/٢٩٩ (ال���سنن تھ���ذیب )٢(
. د , ال��نص لق��راءة محاول��ة " عن��دك ل��یس م��ا تب��ع ال : " بعن��وان األربع��اء

   .  ٦ : ص , اإلسالمي االقتصاد أبحاث مركز , اإلسالمبولي خلیل أحمد
-١٠/٢٧١ (األم م��ع مطب��وع , ال��شافعي لإلم��ام الح��دیث اخ��تالف : ینظ��ر )٣(

 الف�����روع) ٨/١٤٠ (ال�����سنة ش�����رح, ) ٣/١٢٠ (ال�����سنن مع�����الم, ) ٢٧٢
 ) . ٢/٢٠ (المستوعب, ) ١١/١٠٣ (اإلنصاف, ) ٦/١٤٥(



  - ١٤٠٥ -

فيقول , أو غير ذلك    , أو ثوباً كذا وكذا     , أريد طعاماً كذا وكذا     : فيقول  

فيحصاه من عند غيره إذا لـم       , ثم يذهب   , فيبيعه منه   , نعم أعطيك   : 

: ( ولهـذا قـال     , هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس         , يكن عنده   

يطلب مني مـا هـو      لم يقل   , ) يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي       

كمـا  , لم يطلب شيئاً معينـاً      , فالطالب طالب الجنس    , مملوك لغيري   

إنما يطلب جنس ذلك    , جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب         

مما هو مثله أو    , ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه           , 

   .(١)..."خير منه 

 األول القـول  هو ـ أعلم واهللا ـ لي يترجح الذي : التـرجيـح

 رضي ـ حزام بن حكيم حديث في النهي لعموم وذلك ؛ الجواز بعدم

 غيـر  أو , معيناً كان سواء , اإلنسان عند ليس ما بيع عن ـ عنه اهللا

   . عليه المناقشة وورود , الثاني القول دليل ولضعف , معين

ليس ف, ويسع ما ليس عند اإلنسان , ثم إن هناك فرقاً بين بيع السلم 

فإن السلم يرد   , بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عندك           

, مقدور على تسليمه في محله      , ثابت فيها , على أمر مضمون في الذمة    

بل هو جعل  المال في ذمة المسلم إليه         , وال خطر   , وال غرر في ذلك     

 ,  

                                                           

 ـ�  ح�زام  ب�ن  حك�یم  ح�دیث  ن طویل كالم ضمن وھو, ) ٥/٧١٩ (المعاد زاد )١(
 العقود في وأثره الغرر , تیمیة ابن اإلسالم شیخ عن نقلھ ـ عنھ اهللا رضي

  , ٣٢٠ : ص , یرالضر الصدیق.د, 



  - ١٤٠٦ -

 في وال , ذمته في ثابت وال , عليه مضمون عند أداؤه عليه يجب

 ما وبيع , يده في أو , المشتري ذمة في ثابتاً يكون أن البد فالبيع , يده

   .      (١)منهما بواحد ليس اإلنسان عند ليس

فإن بيع األوراق المالية أو النقدية في عملية البيع قبـل           , ومما سبق   

سواء كانـت   , اقتراضها ال يجوز ؛ للنهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان            

فال تجوز  , أو من قبيل بيع ما في الذمة        , المعين  هذه األوراق من قبيل     

حيث إن البائع يبيع ما ال      " , عملية البيع قبل عملية االقتراض بكل حال        

وعند موعد التسليم إما أن يشتريها إذا هـبط سـعرها ويـسلمها       , يملك  

أو يقترض تلك األوراق ثم يـشتريها ويـسلمها إلـي مـن             , للمشتري  

فقـد تـصح    , لة قائمة على المخاطرة والغرر      فهي معام , اقترضها منه   

وكثيراً ما يقـع المـضاربون بـالبيع علـى          , يب  ختوقعات البائع وقد ت   

المكشوف في أزمات وكوارث بسبب ما يقوم به البعض من التحكم فـي             

بعد أن تتفق جماعة منهم على اتخاذ العقود اآلجلة لـشراء           , سهم معين   

وعند حلول موعد االستحقاق     , كل ما يعرض في السوق من هذه األسهم       

ويعجز البائعون عن   , يصر المشترون على تسلم الكميات التي اشتروها        

أي مـن   , فينظرون لطلبهـا ممـن احتكروهـا        , التسليم ؛ لندرة الورقة   

وقد يطلـب   , ويتحكم هؤالء في السعر كما يريدون       , المشترين أنفسهم   

ر البائعون علـى    فيضط, مقرض األوراق أوراقه في وقت غير مناسب        

   . (٢)"وفي ذلك حرج وضرر , المكشوف تدبيرها بأي سعر 

                                                           

 البی�وع  أحادی�ث , ) ٥/٧١٩ (المعاد زاد, ) ٩/٢٩٩ (السنن تھذیب : ینظر )١(
  . ١٧٩ : ص , الباتلي العزیز عبد بن خالد , ودرایة روایة عنھا المنھي

 , فی���اض عطی���ة.د , اإلس���المي الفق���ھ می���زان ف���ي المالی���ة األوراق س���وق )٢(
 ف��ي اإلنمائی��ة وآثارھ��ا المالی��ة األوراق أس��واق : وینظ��ر , ٣٠٩-٣٠٨ص

  . ٤٣٦ : ص , أحمد الدین محي أحمد.د , اإلسالمي االقتصاد



  - ١٤٠٧ -

  الخامس المبحث

  التمويل بموجب بالهامش المتاجرة تخريج

 أساسـى  جزء هو القرض أن نجد بالهامش المتاجرة إلى وبالنظر

  - :مواضع ثالثة فى فيها يدخل وهو المعاملة لهذه

دى مقدم الخدمة سـواء      فى الحساب الذى يفتحه العميل ل      -:األول  

كان بنكًا أو سمسارا ، ذلك الحساب يعد قرضا المقرض فيـه العميـل    

  .والمقترض هو البنك أو السمسار 

  . القرض الذى يقترضه العميل من البنك أو السمسار -:الثانى 

  . ما يكون فى العمليات األخرى كالبيع-:والثالث 

لقرض المكمل للهامش   هو ا - فيما يتعلق ببحثنا   –وأهم هذه األنواع    

وبما أن هذه المعاملة تقوم علـى  , للعميل أو السمسارالذى يقدمه البنك 

البيع والشراء فهى بذلك تجمع بين بيع وسلف وهو النظام السائد فـى             

  .شركات السمسرة 

كييف الشرعى للمتاجرة بالهامش بالنظر إلى القرض هى بيـع          تفال

البنـك أو السمـسار عالقـة       وسلف باعتبار أن العالقة بين العميل و      

وهذا القرض إما أن يشترط فيـه زيـادة أو ال   [،مديونية سببها القرض  

  -:يشترط فيه هذه الزيادة الختالف الحكم فى كل من الحالتين 

 فيه زيادة مشروطة فيكون      القرض   إذا كان : الحالة األولى  -:أوالً  

طل هذا الشرط   العقد ربا باتفاق الفقهاء ، فيبطل شرط الزيادة لكن إذا ب          

  هل يبطل العقد بهذا الشرط الفاسد أم ال ؟

 -:اختلف الفقهاء فى ذلك إلى قولين 



  - ١٤٠٨ -

يرى أصحاب هذا القول أن العقد صحيح والـشرط         - :القول األول 

 )٢(والمالكيـة  )١ (فاسد وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفيـة         

   )٤( ورواية عند الحنابلة)٣(والشافعية فى مقابل األصح

ذهب أصحاب هذا القول إلى بطالن العقد  بفـساد          - :القول الثانى 

 ، والشافعية فى )٥(الشرط وهو ما ذهب إليه المالكية فى مقابل المشهور     

  .)٧( والرواية الثانية عند الحنابلة)٦(ألصحا

  -:األدلة 

استدل الجمهور على صحة العقد وفـساد       - :أدلة أصحاب القول األول   

  -:قول الشرط بالسنة والمع

 رضى اهللا   - قال لعائشة    -  -ما روى أن النبي     - :أوالً السنة 

خذيها ، واشترطى لهـم الـوالء ، فإنمـا       " بريرة لما اشترت    –عنها  

مـا بـال رجـال    : أما بعد " ثم خطب الناس فقال     " الوالء لمن اعتق    

 ليست فى كتاب اهللا ، ما كان من شرط لـيس فـى              يشترطون شروطاً 

 باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء اهللا أحق وشـرط    كتاب اهللا ، فهو   

   )٨(اهللا أوثق ، وإنما الوالء لمن أعتق 

                                                           

 الق���وانین ، ٣٥ ص���ـ ١٤ج���ـ المب��سوط  ، ٣٩٥ ص���ـ ٧ج���ـ ال���صنائع ب��دائع ) ١(
 ٢٩١١ ص�ـ  ٣ج�ـ  ردیرىللد الصغیر الشرح ، ٣١٠ صـ جزى البن الفقھیة

  .١١٩صـ ٢ـجـ المحتاج مغنى ، ٣٧٠ صـ ٩جـ العزیز فتح ،
 ، ١٠٤ص��ـ ٣ج��ـ  ال��صغیر ال��شرح ، ٦٥ص��ـ ٢ج��ـ رش��د الب��ن ق��دماتالم) ٢(

  .١٣٢صـ ٤جـ المدونة
  .٣١صـ ٢جـ المحتاج مغنى) ٣(
  .٣٥٢صـ ٦جـ الفروع ، ٢٣٠صـ ١١جـ اإلنصاف) ٤(
  .١٠٤صـ ٣جـ  الصغیر الشرح ، ١٦٢صـ ٢جـ المجتھد بدایة) ٥(
 )٨ (٣١ ص���ـ ٢ج���ـ المحت���اج مغن���ى ، ٤٠٤ص���ـ ٣ج���ـ الط���البین روض���ة) ٦(

 ٢٣٠صـ ١١جـ اإلنصاف
  . ٢٣ صـ ١١جـ اإلنصاف ، ٣٣٤صـ ٦جـ قدامة البن المغنى) ٧
  .٣٧٦صـ ٤جـ البیوع كتاب – البخارى صحیح )٨



  - ١٤٠٩ -

 الشرط فساد رغم العقد -  - النبي أجاز فقد- :االسـتدالل  وجه

 علـى  الزيـادة  شرط المتضمن العقد جواز على ذلك فدل, له وإبطاله

  .الفاسد القرض

 بالزيـادة  القاضي بالعقد المقترن الفاسد الشرط أن- :المعقول ثانيا

   .)١(فيجوز تبرعا كان كما القرض يعود الغاؤه تم إذا القرض على

  - :أدلة القول الثانى

استدل أصحاب هذا القول على بطالن العقد لتضمنه شرط الزيادة على           

 -:ما يلى بالقرض وهو باطل 

 جر قرض كل " قال- وسلّم عليه اهللا صلّى النبى أن ماروى  -١

   .)٢( "ربا فهو ةنفعم

 أنه على الزيادة بشرط القرض على حكم   النبي أن- :الداللة وجه

  .صحيحاً يكون فال ربا

 وهـو  موضوعه عن خرج ، حقاً لنفسه شرط إذا المقرض أن -١

   )٣(صحته فمنع ، رفاق إال

  -:نوقش هذا الدليل بما يلى 

 صـحة  يمنـع  ال الزيادة باشتراط موضوعه عن العقد خروج بأن

 موضـوعه  إلـى  القرض يعود باسقاطها إذ ، الزيادة ُأسقطت إذا عقدال

  )٤(رفاق إال وهو

 

                                                           

  .٦٥صـ ٢جـ المقدمات ، ٤١١صـ ٦جـ القدیر فتح )١
 .٤٠ص تخریجھ سبق )٢(
  .٢٣٠ صـ ١١جـ االنصاف ، ٣١صـ ٢جـ المحتاج مغنى ٣(
  .٣٥ صـ ١٤جـ المبسوط ، ٣٩٥ صـ ٧جـ الصنائع بدائع) ٤(



  - ١٤١٠ -

 بطل الشرط بطل فإذا ، الشرط بهذا إال تم ما القرض عقد أن -٢

   )١(العقد

  - :نوقش هذا الدليل بما يلى

 مـشترط  المقـرض  على محاذرةاإلفتيات غايته االحتجاج هذا بأن

 بـالقرض  طابـت  قد نفسه فيكون ، يمهابتحر جاهالً كان إذا ، الزيادة

 ويمكن٢(عليه افتيات منه لزم ، العقد وأمضى ُأسقطت فلو الزيادة بهذه

 فإن أخرى جهة ومن ، إلبطاله العقد لزوم بعدم بالقول هذا من الخروج

 تفـسد  التى الشروط من كثير يفسده فال ، التبرعات عقود من القرض

   .)٣(المعاوضات عقود

  -:ل بما يلى نوقش هذا الدلي

يكون القرض ربا عند اشتراط الزيادة ، فإذا ُأسقطت عـاد إلـى             

  . فال داللة فيه على فساد العقدرفاقًاأصله وكان 

بعض عرض أقوال الفقهاء فيما إذا كـان عقـد          -:القول الراجح   

القرض إذا اشترط فيه زيادة على القرض هل يبطـل العقـد أم ال ؟                

 الراجح هو قـول جمهـور الفقهـاء         وذكر أدلة كل قول ، فإن القول      

أصحاب القول األول بصحة العقد وال يبطل لفساد الشرط لقوة أدلـتهم            

  .وسالمتها من المناقشة 

وبناءا على ذلك فإن تمويل العميل بالقرض المتضمن زيـادة          

 لـرأى   مشروطة ال تجوز ألنها ربا إال إذا أسقط شرط الزيادة وفقـاً           

 ال يجوز وإن ُأسقط شرط الزيادة كمـا         الجمهور ، وعلى القول الثانى    

                                                           

  .١٦٢صـ ٢ جـ المجتھد بدایة ، ٢٣٠ صـ ١١جـ اإلنصاف ١
   .٤١١صـ ٦جـ القدیر فتح ، ٣٣٤صـ ٦جـ قدامة البن المغنى) ٢(
  .٣٤صـ ٣الحبیرجـ التلخیص ، ٦٠صـ ٤جـ الرایة نصب )٣(
  



  - ١٤١١ -

 وال فرق فى هذه الحالة بين ما إذا كان المقرض هـو البنـك أو              ،تقدم

  .السمسار 

 -:اإلقتراض دون إشتراط الزيادة على القرض -:الحالة الثانية 

فى هذه الحالة يتم إقراض العميل قرضا دون أن يـشترط عليـه             

ما إذا كان المقرض    في األمر   فى هذه الحالة يختلف   وزيادة على القرض    

 على السمسرة ،    الذى يتقاضى أجراً   غير السمسار الوسيط  ) الممول  ( 

فيكون القرض خاليا من الزيادة المشروطة إما مباشرة أو من خـالل            

  .عقد آخر كعقد السمسرة ففى هذه الحالة يكون القرض جائزاً

 بنكًا أم   ، سواء أكان  ١  يتقاضى أجراً   أما إذا كان المقرض وسيطاً    

ففى هذه الصورة ينظر فإن اشترط المقرض علـى العميـل           , سمسارا

المقترض أن يكون سمسارا فى تجارته ، حيث يتابع حـساباته بـأجر          

وينوب عنه فى المتاجرة فى السوق الدولية أو يؤجره موقعه االكترونى 

ليتاجر من خالله ، ففى هذه الحالة يكون قد اشترط عقد إيجـارة فـى            

لة على حكم الجمع بين سلف وبيع       ألقرض فيتنزل حكم هذه المس    عقد ا 

 اإلجارة  د بيان الحكم الشرعى فى مدى جواز اشتراط عق        ىوهذا يقتض ,

 فى القرض

  -:حكم اشتراط عقد االجارة فى عقد القرض

 واعتبـار  القرض عقد فى البيع عقد اشتراط منع على الفقهاء اتفق

   المنافع بيع هى إذ ، البيع معنى فى جارةإلوا )٢(الفاسدة البيوع من ذلك

                                                           

 ف��ي توس��ع فق��د ١١٦ : ص , العمران��ي اهللا عب��د.د , الق��رض ف��ي المنفع��ة)١(
   .عنھ مالكال

 البی��وع م��ن أن��ھ عل��ى الفقھ��اء اتف��ق " ن��صھ م��ا ج��اء المجتھ��د بدای��ة فف��ى) ٢(
 باع�ھ  ول�و  " ن�صھ  م�ا  المعن�ى  ف�ى  وج�اء  ، ١٦٢ص�ـ  ٢ج�ـ  انظ�ر  " الفاسدة
 " مح��رم فھ��و علی��ھ ذل��ك الم��شترى ش��رط أو یقرض��ھ أو ی��سلفھ أن ب��شرط

  .٣٣٤صـ ٢جـ



  - ١٤١٢ -

  )١(بالقرض مقارنتها الفقهاء منع لذلك

واستدل جمهور الفقهاء بالسنة والمعقول على منع اشتراط اإلجارة مع          

  -:عقد القرض كالتالى 

 سـلف  يحل ال " قال  -  - النبي عن روى ما- :السنة:  أوالً

 لـيس  مـا  بيع وال يضمن لم ما ربح وال بيع فى شرطان وال ، وبيع

   .)٢( "عندك

 يفيـد  الـذى  بـالنهى  -  - النبي صرح فقد- :االستدالل وجه

 البيـع  بـين  بـالجمع  – غيره إلى تصرفه قرينة وجود لعدم التحريم

 كـل  أن بجامع بينهما الجمع فيحرم اإلجارة البيع على ويقاس والسلف

   .)٣(القرض على زيادة أخذ من شرعا الممنوع إلى يتوصل منهما

  - :المعقول  :ثانيا

 إلى يفضى إذ ، الربا إلى ذريعة والسلف االجارة بين الجمع فى أن

  نوعامم يكون ثم ومن )٤(القرض على زيادة

  

  

  

  

  

                                                           

 ، وس�لف  ی�ع ب یج�وز  وال " ن�صھ  م�ا  ٤٦ص�ـ  ٦ج�ـ  الجلی�ل  مواھ�ب  ف�ى  جاء )١(
 ال " المرج�ع  نف�س  ف�ى  وج�اء  " كراء أو إجاره من السلف قارن ما وكذلك
 الح���اوى وانظ���ر ٥٠٣ص���ـ ٧ج���ـ " ال���سلف م���ع اإلج���ارة اجتم���اع یج���وز

  ١٢٤صـ ٢جـ قدامة البن الكافى ، ٣٥٢صـ ٥جـ للماوردى
 .٢٤ص تخریجھ سبق) ٢(
  .١٤٦صـ ٦جـ الجلیل مواھب )٣
 . ٣٣٤صـ ٢٩جـ تیمیة ابن فتاوى )٤(



  - ١٤١٣ -

  المبحث السادس

  فى المتاجرة بالهامشوأثره القبض 

نتناول فى هذا المطلب بيان ماهية القبض ثم بيان أثره فى المتـاجرة             

   :مطلبين بالهامش وذلك فى

  المطلب االول

  ماهية القبض

   -: ماهية القبض عند أهل اللغة :أوالً

 : القبض في اللغة 

 ملكـك  فـي  صـار : أي قبضتك في الشيء صار: يقال. األخذهو

ــضه ــال وقبــــ ــاه المــــ ــاه أعطــــ   .١إيــــ

 :واصطالحاً

بوضع اليد على   :  حيازة الشيء حقيقةً أو حكماً، وقولنا حقيقة أي       

ما أي بالنخلية بينه وبينه فيصير في حكم        الشيء كأخذه وتسلمه ، وحك    

   ٢.المقبوض

 :  هيوالتخلية 

أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على           

وجٍه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مـسلماً للمبيـع            

فالتخلية بين المبيع وبين المشتري قبض وإن لم        . والمشتري قابضاً له  

                                                           

  ٨٤٠صـ المحیط القاموس ١١٠٠صـ٣ جـمختار الصحاح  ١
أحك��ام األوراق ،عب��داهللا ب��ن منیع /  بح��وٌث ف��ي االقت��صاد اإلس��المي ، لل��شیخ  ٢

عل���ي /اس���تبدال النق���ود والعم���الت د .س���تر الجعی���د/ التجاری���ة والنقدی���ة د
محم���د عب���داللطیف الفرف���ور  /االقت���صاد المعاص���ر د    ٥١٩ صسال���سالو

  ١٤١ص



  - ١٤١٤ -

ــتم ا ــشتري   ي ــى الم ــك عل ــك يهل ــإذا هل ــةً ف ــبض حقيق  ١لق

ــبض ــرق القـــــــــــــ   :طـــــــــــــ

أقواها وأكثرها وقوعاً المناولة، وقد اختلف العلماء       : يتم القبض بطرق  

يكون بالتخلية سواء كان المبيع عقاراً      : فقال الحنفية : في صفة القبض  

أو منقوالً إال المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله 

  ٢.هأو وزن

 

قبض العقار يكون بالتخلية بين المبيع وبـين        : وقال المالكية والشافعية  

المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت ، وقبض           

ــاس  ــين النـ ــاري بـ ــرف الجـ ــسب العـ ــول بحـ  .المنقـ

قبض كل شيٍء بحسبه فإن كان مما ينقل فقبضه بنقله ،           : وقال الحنابلة 

اً فقبضه بكيله ووزنـه ، ألن القـبض ورد          وإن كان مكيالً أو موزون    

ــرف    ــى العـ ــه إلـ ــوع فيـ ــب الرجـ ــاً فيجـ  ٣.مطلقـ

ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور أن ماكان مقدراً فقبـضه يكـون             

:  فعند الحنابلة وروايـة عنـد المالكيـة      باستيفاء قدره ، وماكان جزافاً    

قبضه بنقله من مكانه ، وفيما عدا الجزاف والمقدر يرجع للعرف فـي             

ــة  ــدا الحنفيـ ــور عـ ــذهب الجمهـ ــو مـ  ٤.قبـــضه ، وهـ

 ، والنقل والتحويـل      للمنقول التناول باليد : فللقبض طرقٌ كثيرة ومنها   

                                                           

  ٢٦٥صـ ٣جـ تیمیة ابن ،فتاوى) ٥/٢٤٤ع  بدائع الصنائ١
  ٢٦٥صـ ٣جـ تیمیة ابن فتاوى ،)٥/٢٤٤ بدائع الصنائع ٢
 ـ���٤الكبی���رج ال���شرح م���ع المغن���ى ،  ١٤٤ص���ـ٢ج���ـ عرف���ة ح���دودبن ش���رح ٣

  ٣٣٣صـ ٩جـ المھذب شرح ،المجموع١٢٦صـ
 ،١٢٦ص��ـ ـ��٤الكبی��رج ال��شرح م��ع ،المغن��ى ٢٠٣ص��ـ٥ج��ـ الخرش��ى ،ش��رح)٤

  ٣٣٣صـ ٩جـ المھذب شرح المجموع ،٢٦٥صـ ٣جـ تیمیة ابن فتاوى
  



  - ١٤١٥ -

فيما بيع جزافاً ، والكيل والوزن فيما يكال ويوزن ، والتخلية فيمـا ال              

يمكن نقله ، ويكون اإلتالف والتصرف في المبيع من المشتري قبـل            

  ١.ناً لهقبضه بمنزلة القبض فيكون ضام

  المطلب الثانى

  أثر القبض فى المتاجرة بالهامش

 ما تتم بدون عقود الشراء التى تتم بطريقة المتاجرة بالهامش  غالباً

بل يشترط فيها عدم القبض إما فى االتفاقية المبرمـة          ,اشتراط القبض   

بين المشترى والبنك أو السمسار أو بناءا على العرف التجاري السائد           

 ، وأن    التجارة يقضى بأن يكون القبض فيهـا حكميـاً         ، وعرف هذه  

المشترى ليس له إال أن يبيع ما اشترى إلى طرف آخـر وال يقبـضه           

  -: ومن ثم فإن الفقهاء قد اختلفوا فى ذلك إلى قولين ٢ ، حقيقياًقبضاً

  -:األول 

 الهـامش  لتجارة ومفسد فاسد ) القبض عدم ( الشرط بهذا البيع أن

  ٣ العلماء من كثير قول وهو هذه

 جـائز  الشرط بهذا المقترن البيع بأن أصحابه قال- :الثانى القول

 بعـض  إليـه  ذهـب  ما وهو التجارة لهذه مفسد غير صحيح والشرط

 ٤.العلماء

                                                           

 البر عبد زكى محمد/ ،د٥٧٣صـ وأحكامھ صوره القبض داغى القرة على د ١
  ٣٣صـ المالیة العقود فى القبض

 الثانی��ة الطبع��ة – الرب��ا أص��ول ف��ى الج��امع – الم��صرى ی��ونس رفی��ق / د ٢
  ٢١٤صـ

 ف���ى ائی���ةاإلنم وآثارھ���ا المالی���ة األوراق أس���واق أحم���د ال���ین مح���ى أحم���د/  ٣
 المالی�ة  األس�واق  أحكام ھارون ى صبر محمد ،د٤٢٨  اإلسالمي االقتصاد

 ال��سمیع عب��د / د ٦٣ص��ـ المالی��ة األس��واق الق��رى عل��ى محم��د/ ،د٢٧١ص��ـ
  د٩٥صـ   الممنوعة البیوع أصول فى نظرت إمام

 ٢٦٥صـ ٣جـ تیمیة ابن فتاوى ٤



  - ١٤١٦ -

   :األدلة

  :القول أصحاب أدلة

 بمـا  واحتجـوا  القبض عدم شرط وفساد البيع بفساد هؤالء استدل

  -:يلى

 كـان  إذا إال يـصح  ال البيـع  أن قالوا الفقهاء من الجمهور أن-١

 فـى  المقصود هو القبض أن إذ, تسليمه على مقدورا عليه المعقود

 ١بالكالئ الكالئ بيع عن   النبى  نهى ولهذا به إال تتم وال العقود

 ألحـد  العقـد  مقصود حصول بال النفوس على وإيجاب عقد ألنه"

  )٢( الطرفين

 يـؤدى  حيث يجوز فال العقد مقتضى ينافى القبض عدم شرط أن -١

  .)٣(العقد مقصود المشترى على ،ويفوت المعاملة فساد إلى

 دفـع  كمـن  يعتبر يقبضه أن قبل اشتراه ما باع إذا المشترى أن -٢

 فرق وال منها أكثر دراهم نظيرها فى ليأخذ آخر إلى معينة دراهم

  .الحالين بين

  -:الفساد ووجه

 إال ملكه يستقر ال ذإ ، اشتراه لما المشترى ملك استقرار لعدم إما

 يقدر ال ما لبيعه غرر بيع لكونه فاسدا وإما ، يحصل لم وهو بالقبض

 المـاء  فـى  السمك بيع الفقهاء منع لذلك الغرر من وهو تسليمه على

  .التسليم على القدرة لعدم الهواء فى والطير

                                                           

  ٣٤٩صـ ٩جـ البخارى صحیح بشرح البارى فتح ١
 ٢٦٥صـ ٣جـ تیمیة ابن فتاوى ٢(
 دار – ٩٣ص�ـ  الممنوع�ة  البی�وع  أص�ول  فى نظرت – إمام السمیع عبد / د )٣(

  .ھـ١٣٦٠ المحمدیة المطبعة



  - ١٤١٧ -

استدل هؤالء بجواز البيع وعدم فساد شرط عـدم         -:أدلة القول الثانى    

  -:حتجوا بما يلى القبض وا

 أمـا  الحقيقى القبض هو الهامش تجارة فى القبض عدم شرط أن -١

 كـان  ولما ، موجود فهو الملك انتقال يعنى الذى الحكمى القبض

 فرقوا لذلك ، القبض عدم المعاملة هذه فى المتعاملين أكثر غرض

 وال يريـده  ال مـن  من وبين فيه يرغب لمن الحقيقى القبض بين

 رسـم  بـدفع  الحقيقى القبض تكلفة تحميل مكني حتى فيه يرغب

   .)١(إضافى

 أو مكانهـا  يعرف من إلى الشاردة البعير بيع الفقهاء أجازبعض -٢

 هـذه  وفى الغاصب من المغضوب أو عليه يقدر لمن بقآلا العبد

 )٢( الحكمى بالقبض فيها يكتفى بل حقيقى قبض فيها يتم لم الصور

 على القدرة وال القبض اطاشتر بعدم الظاهرية بعض إليه ذهب ما -٣

 مـا  وبـين  المشترى بين البائع يحول ال أن الواجب وإنما تسليمه

 مـا  بيـع  بجـواز  قالوا لذلك ، البيع صحة فى كاف وهذا اشتراه

 يعرف فلم ضاع أو غصب ما وبيع هرب أو الحيوان من توحش

 ويملكـه  غيبته قبل أوصافه وعلمت عليه الملك صح متى مكانه

 تم فقد للصفة موافقاً المشترى وجده فإن ، صحيحاً ملكاً المشترى

  )٣(البيع بطل العقد قبل تغير أو للصفة مخالفا وجده إن أما ، البيع

                                                           
   ) .٣١٧ – ٣١٦صـ السعدیة الفتاوى ١
 ٢٦٥صـ ٣جـ تیمیة ابن فتاوى)٢(
  .١٣١صـ الفاسدة العقود  – إمام السمیع عبد / د ٣

 



  - ١٤١٨ -

 مـا  كل والقبض المشترى بين يحول ال الهامش تجارة فى والبائع

 إضـافية  ورسـوم  جديـدة  إجراءات عليه يترتب القبض أن األمر فى

  .جديدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ١٤١٩ -

  السابع حثالمب

  بالهامش والسندات باالسهم المتاجرة أحكام

قبل بيان حكم التاجرة بالهامش فى األسهم والسندات  نبـين آراء            

  .   امل فى األسهم والسنداتعالفقهاء فى حكم الت

 الختالفهم فى   سهم تبعاً ألاختلف الفقهاء المعاصرون فى التعامل با     

  -:ن جواز تلك الشركات وذهبوا فى ذلك إلى قولي

  - :األول القول

 مـادام   شـرعاً  جائز سهمألبا التعامل أن الفقهاء جمهور قول وهو

 وأبـو  شـلتوت  محمود الشيخ هذا إلى وذهب محلها منتفعا بها شرعا   

   )١(مرسى يوسف محمد / د ، الخطيب وعلى ، زهرة

  - :الثانى القول

 تفريق دون االسهم فى التعامل تحريم إلى القول هذا أصحاب ذهب

   .)٢(العلماء وبعض البنهانى الدين تقى / د قول وهو أنواعها نبي

  -:األدلة 

  -:أدلة القول األول 

 علـى  واستدلوا شرعاً مباح األسهم فى التعامل بجواز الجمهور استدل

 .- :يلى كما والسنة بالكتاب ذلك

 
 

                                                           

اف�ل االجتم�اعى ف�ى اإلس�الم لل�شیخ           ، التك  ٣٥٥الفتاوى للشیخ شلتوت صـ   ) ١(
محم��د یوس��ف مرس��ى اإلس��الم وم��شكالتنا  /  ، د ١٨٤ ص��ـ٢أب��و زھ��رة ج��ـ
  .٩٧ ، الشیخ على  الخفیف الشركات صـ٥٨الحاضرة صـ

  .١٣٠ النظام االقتصادى فى اإلسالم صـ–تقى الدین النبھانى / د ) ٢(



  - ١٤٢٠ -

 يـا   : تعالى قوله :عليه والدليل باحةإلا المعامالت فى األصل بأن

 ِإن ِبالْعهِد وَأوفُواْ  تعالى وقوله )١(  ِبالْعقُوِد َأوفُواْ آمنُواْ  الَِّذين َأيها

دهالْع ُؤوالً كَانسم  )٢(  

  - :الداللة وجه

 ، وهذا يشمل كل     أن اهللا تعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود مطلقاً       

صـل فـى    تعاقد خال من المخالفات الشرعية ، فدل ذلك علـى أن األ           

  ،)٣(باحة الالحظرإلالمعامالت ا

   )٤ وَأحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا : وقوله تعالى 

  -:وجه الداللة 

 إقامة من ذلك فى لما ، بأنواعها والتجارات البيع حأبا تعالى اهللا أن

 أمـوال  وأكـل  الظلم من فيه لما الربا وحرم ومعاشهم الناس مصالح

 لـم  ما الحل المعامالت فى األصل أن على ذلك فدل ، طلبالبا الناس

   .)٥(بالباطل للمال أكل أو ظلم على يشتمل

  -:ومن السنة 

إن اهللا فرض فرائض ، فال تضيعوها       "   قال    ما روى عن النبي   

، ونهى عن أشياء فال تنتهكوها ، وحد حدودا فال تعتدوها وسكت عن             

   .)٦("أشياء من غير نسيان فال تبحثوا عنها 

                                                           

 ) .١ (رقم اآلیة من جزء المائدة سورة) ١(
 ) .٣٤ (رقم اآلیة من جزء اءاإلسر سورة )٢(
   .١٢١صـ ٦جـ رضا رشید للشیخ المنار تفسیر )٣(
 ٢٨٢رقم اآلیة البقرة سوررة)٤(
 ٣١٦ص�ـ  ال�سعدیة  الفت�اوى  ، ٣٤٩ص�ـ  ٢٠ج�ـ  تیمیة البن الفتاوى مجموع )٥(

– ٣١٧. (  
 الزوائ��د مجم��ع ف��ى الھیثم��ى عن��ھ وق��ال ، ١٨٣ص��ـ ٤ج��ـ قطن��ي ال��دار س��نن )٦

  .١٧١صـ ١جـ الصحیح رجالھ



  - ١٤٢١ -

  -:وجه االستدالل 

 ما فرضه اهللا على أمته ونهى عن إضاعها وعن       فقد بين النبي      

محرمات منهى عن ارتكابها وبين الحدود ونهى عن التعدى عليهـا ،            

  أما ما سكت عنه ، فلم يذكره ال بتحليل وال 

   .)١(فاعله على حرج ال ، عنه عفو فهو بتحريم

 سأل من جرما المسلمين أعظم إن " قوله    النبي عن روى وما

  )٢( "لتهأمس أجل من فحرم ، يحرم لم شئ عن

  -:وجه االستدالل 

 خشية أن ينـزل تـشديد بـسبب         السؤال من   --فقد حذر النبي  

 منهـا   والتـي  اإلباحة األشياءالسؤال ، فدل ذلك على أن األصل فى         

  .  ما دامت مشروعةاألسهمالتعامل فى 

 من الربح وعليها نصيب من الخسارة        وألن األسهم لها حصة    -٢

، فالربح يستحق تارة بالعمل وتارة بالمال وال شئ فيها من أمر الربـا    

وشبهته فى هذه المعاملة باعتبارها تعامل باسـم المـضاربة فتكـون            

   )٣(مشروعة

 بما مطلقاً باألسهم التعامل بتحريم هؤالء استدل- :الثانى القول أدلة

  - :يلى

 لـم  التـى  الغربية الرأسمالية الشركات من الشركات هذه بأن )١(

 وقبـول  جـاب يإ من الشرعية الشركات مقومات فيها تتوفر

 يكفـى  إذ ، منفـردة  بـإرادة  تصرف المساهمة فالشركات,

                                                           

  .١٦٢صـ ١جـ للشاطبى الموافقات ، ٤٣٥صـ ١جـ تیمیة البن االستقامة ١(
  .٣٦١صـ ١جـ البخارى صحیح) ٢(
 أب�و  الشیخ ، ٥٨صـ الحاضرة ومشكالتنا اإلسالم مرسى یوسف محمد / د) ٣(

  .١٨٤صـ ٢جـ اإلسالم فى اإلجتماعى التكامل زھرة



  - ١٤٢٢ -

 أم الشركاء رضى شريكا ليصبح األسهم يشترى أن الشخص

  . )١( ال

باإلضافة إلى عدم تحقيق العنـصر الشخـصى فـى شـركة             )٢(

 ( البـدن البد فيها من وجود       فى اإلسالم  فالشركة, المساهمة

 فإذا لم يوجد كانت باطلة ، وهو غير ) الشخص المتصرف 

   .)٢(المساهمة الشركة فى موجود

 الـشركة  ممتلكات بجميع يعلمان ال الغالب فى والبائع المشترى أن(٣)

   .)٣(والغرر الجهالة من نوع فيها يكون ثم ومن

 جنـسها  من بيعت فإذا نقودا الهام ورأس الشركة موجودات من أن(٤)

   )٤بجنسه الربوى بيع باب من البيع يكون

 وهـو  األسـهم  فى التعامل أجازوا المعاصرين الفقهاء غالبية لكن

 لرابطة التابع الفقهى المجمع مثل الفقهية المجامع به أخذت الذى الرأى

   )٥(الدولى اإلسالمى الفقه ومجمع اإلسالمى العالم

 -:مناقشة األدلة

  -:ويمكن مناقشة أدلة المحرمين للتعامل فى األسهم بما يلى 

                                                           

  .١٣٠صـ اإلسالم فى دىاالقتصا النظام – البنھانى الدین تقى / د )١(
 ١٣٠ص��ـ اإلس��الم ف��ى االقت��صادى النظ��ام – البنھ��انى ال��دین تق��ى / د    )٢(

  .١٣٠صـ 
  .٣٧١صـ المعاصرة والمعامالت الربا المترك العزیز بن عمر / د )٣(
 الفقھ�ى  المجم�ع  ق�رارات  ١٥٢ص�ـ  ٢جـ الشركات – الخیاط العزیز عبد / د )٤(

 ال���دولى الفقھ���ى المجم���ع ق���رارات ، ٢٩٧ص���ـ اإلس���المى الع���الم برابط���ة
 ش�ركات  بأس�ھم  المت�اجرة  حك�م  – المنب�ع  س�لیمان  اهللا عب�د  الشیخ ٢١١صـ

 الع�����دد – الكویتی�����ة الن�����ور بمجل�����ة من�����شور بح�����ث ٢٣ص�����ـ الم�����ساھمة
١٨٢/١٤٢١.   

 ١٦٨صـ المعاصرة المالیة المعامالت – بشیر عثمان محمد / د) ٥(
  
 



  - ١٤٢٣ -

أن القول بعدم وجود اإليجاب والقبول فال يصح التسليم بـه ،          ) ١(

ألن ذلك متوفر فى شركة المساهمة ، فاإليجاب يتمثـل فـى طـرح              

الشركة أسهمها لالكتتاب ، والقبول يتمثل فى إقدام المساهم على شراء           

  .األسهم 

 ألن ، الـشركة  فـى  متـوفر  أيـضا  فهو الشخصى صرالعن أما 

 إدارة فـى  عـنهم  ينـوب  إدارة مجلس بينهم من يختارون المساهمين

  .أعمالها على واإلشراف الشركة

 فى بعض الشركات فـى      باإلضافة إلى أن وجود البدن ليس شرطاً      

الفقه اإلسالمى كما فى المضاربة ، فإن صاحب المال ال يشارك ببدنه            

  لشركة والشركة المساهمة أقرب مافى أعمال ا

   )١( تكون إلى شركة المضاربة

نوقش القول بأن المشترى والبائع ألسهم الشركة فـى الغالـب ال            

يعلمان بجمع ممتلكات الشركة ، وفى هذا نوع من الجهالة والغرر غير 

  -:مسلم به لما يلى 

 الجهالة من نوع المساهمة الشركات فى يحصل كان وإن بأنه  

 ، النـزاع  إلى تفضى ال أنها حيث تغتفر سيرة الجهالة هذه مثل أن إال

 إمكـان  عدم إلى تؤدى التى هى العقد صحة على تؤثر التى والجهالة

 دون آحـاده  تتفـاوت  قطيع من شاة كبيع فيه نزاع إلى أو العقد تنفيذ

 منهـا  أحـسن  فى يرغب والمشترى أدناه فى يرغب البائع إذ ، تعيين

 فـال  هنا الجهالة أما ، التنفيذ عدم إلى ذلك ويؤدى انفيتنازع وأغالها

 للبائع معلوم وهو ، معين جزء فى يجرى البيع ألن ، نزاع إلى تؤدى

                                                           
 ال�شیخ  ، ١٦٨ص�ـ  المعاص�رة  الی�ة الم المع�امالت  – ب�شیر  عثمان محمد / د )١(

  .٩٧صـ الشركات الخفیف على



  - ١٤٢٤ -

 يؤدى جوازها بعدم والقول ، البيوع هذه إلى الناس ولحاجة والمشترى

 يسير نوع ألجل إليه الناس يحتاج ما يحرم ال والشارع ، كبير ضرر

   )١( مغتفر وهو  الغرر من

 يمكـن  مـا  علـى  يطلع أن للمشترى يمكن أنه الى باإلضافة هذا

 تامةعن معرفة هناك يكون أن والبد مشقة وال حرج بال عليه االطالع

 ، الغالب فى علمه يتعذر ال مما وهذا, وأرباحها ونجاحها الشركة حال

 أرباحهـا  بيـان  فيهـا  توضـح  نشرات سنة كل تصدر الشركة ألن

 فالمعرفـة , وأرصدة ومكائن عقارات من تلكاتهامم ،وتبين وخسائرها

 وهما ومشقة حرج فيه هذا مثل فى الجزائيات تتبع أما ، ممكنة الكلية

   .)٢(التيسير تجلب المشقة أن " الشرعية بالقاعدة مرفوعان

 جنـسها  من بيعت فإذا نقودا الشركة موجودات من بأن القول وأما

 فيـه  يجـرى  فما بجنسه جنسال بيع باب من ربا يكون ألنه يجوز فال

  .ربا

 وإذا مقـصودة  غيـر  تابعة هنا النقود بأن-: يلى بما ذلك نوقش 

 )٣(الربـا  محـذور  فـانتفى  ، مستقل حكم لها فليس المثابة بهذه كانت

  - :صور ثالث المسألة هذه فى أن إلى باإلضافة

ويضم  :  أن يكون المقصود بيع الربوى بجنسه متفاضالً      :األولى  

دينار فـى منـديل أو      ٢٠٠٠ غير الجنس حيلة مثل أن يبيع        إلى األقل 

  حذاء وفى هذه الحالة يكون البيع محرم لظاهر الربا فيه 

                                                           

 نظ��ر ف�ى  الم��صرفیة والمع�امالت  الرب��ا – المت�رك  العزی��ز عب�د  ب��ن عم�ر  / د) ١
  .٣٧٢صـ اإلسالمیة الشریعة

 الم�ساھمة  ش�ركات  بأسھم المتاجرة حكم – المنبع سلیمان اهللا عبد الشیخ) ٢(
  .١٨٢/١٤٢١ عددال – الكویتیة النور بمجلة منشور بحث ٢٣صـ

  .٣٧٢صـ المصرفیة والمعامالت الربا – المترك العزیز عبد بن عمر / د) ٣(



  - ١٤٢٥ -

 دخل وإنما ربوي مع ربوي غير بيع المقصود يكون أن- :الثانية

 دار وكبيع ، وصوف لبن منهما كل وفى بالغنم الغنم كبيع تبعا الربوى

 يجوز ألنه ، أحمد اإلمام عند رالمشهو هو كما فيجوز ، بذهب مموهة

  مستقالً يجوز ال ما تبعاً

 عنـد  فيجوز البيع فى مقصودا منهما كل كان إذا- :الثالثة الصور

  .الشافعية عند يجوز وال ألحمد ورواية الحنفية

 الجمهور لقول وفقا األسهم فى التعامل جواز هو الراجح فإن لذلك

 التـى  الـشرعية  الـضوابط  حدود فى المعاصرين العلماء من

   -:وهى لذلك وضعوها

أن تكون األسهم صـادرة عـن شـركات ذات أغـراض            -:الًأو

نتاجيـة  ال مثل الـشركات ا    مشروعة ، بأن يكون نشاطها حالالً مباحاً      

للسلع والخدمات ، كشركات الكهرباء واألدوية ، أما إذا كان موضوع           

بويـة ،   نشاطها محرم ، كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الر         

وله بين المسلمين ، كما تحـرم       افال يجوز امتالك شئ من أسهمها وتد      

أرباحها ، ألن شراء السهم من تلك الشركات من باب المشاركة فـى             

ألن قيمة هـذه    ،  االثم والعدوان ومثالها أيضا أسهم االنتاج االعالمى        

  .األسهم تستغل  فى المالهى والمراقص واألفالم الخليعة فال تجوز

ـ المـساهمة ذات األ   - أن ال تتعامـل الـشركات        -:نيا  ثا راض غ

 مع البنوك التجارية بأن تفتح حسابات فيها أو تقترض منها  -المشروعة

ما تحتاج إليه من نقود بفائدة ربوية ، وتدخل تلك القروض فى انتاج ما 

   .)١(تنتجه والربح الذى تحققه

                                                           
 اإلس�المى  الفق�ھ  ف�ى  المعاص�رة  المالیة المعامالت – بشیر عثمان محمد / د )١(

  .١٦٨صـ



  - ١٤٢٦ -

 يجـوز  فـال  ، الـشركات  هذه بأسهم التعامل فى األصل هو هذا

 الفقـه  مجمـع  قـرر  مـا  وهو ، بها المتاجرة وال سهمألا هذه امتالك

 إذا والمصارف الشركات أسهم شراء لمسلم يجوز ال " بقوله اإلسالمى

 إذا أمـا   بـذلك  عالما المشترى وكان ، ربا معامالتها بعض فى كان

 بالربا تتعامل الشركة أن يعلم ال وهو شركة من أسهماً شخصاً اشترى

  )١( "منها الخروج عليه فالواجب علم ثم ،

 خـدمات  تـؤدى  التى الشركات بعض استثنى العلماء بعض لكن

 ، والـصناعات  والمواصـالت  والمـاء  الكهرباء مثل للمجتمع حيوية

 العنـصر  اسـتبعاد  يجـب  لكن ، الشركات هذه بأسهم التعامل فيجوز

 األسـهم  عائـدات  مـن  مقـداره  فيقدر األرباح إلى دخل الذى الحرام

 ، زكاتـه  من يحتسبه أن وال ، به ينتفع أن دون الفقراء على ويوزعه

 ذلـك  كـل  ألن ، جائزة كانت ولو ، للحكومة ضريبة به يدفع أن وال

 عمـوم  من هذا ألن ، أسهمه عائدات من الحرام العنصر بذلك انتفاع

 مـن  يحـرمهم  أن دون الحرام منعهمو الناس على تيسير وفيه البلوى

 صـغر  بـسبب  عنـه  بـديال  يجدون ال وهم,والهمأم استثمار طريق

  )٢(مدخراتهم

 أن تكون األسهم صادرة عن شركات معروفة ومعلومـة          -:ثالثًا  

لدى الناس ، فال يجوز التعامل بأسهم شركات مجهولة كالتعامل بأسهم           

واليعلم أوجـه أنـشطتها       شركات مساهمة بالغرب ألنها مجهولة     سلة

  . وغالبا ما تكون مشبوهة

                                                           

  ٢٩٧صـ بجدة ٢٠/٨/١٤١٥ فى المنعقدة ١٤ الدورة )١(
 وقیودھ�ا  العام�ة  ال�سلطة  رد راهدكتو رسالة – الكیالنى إبراھیم اهللا عبد/ د )٢(

 بالرسالة فتواه ھذه الزرقا مصطفى الشیخ ، ٢٢٦صـ اإلسالمیة الدولة فى
  .٢٢١صـ شییر محمد / د المعاصرة المعامالت ، المذكورة



  - ١٤٢٧ -

:  أن ال يترتب على التعامل باألسهم أى محظور شرعى           - :رابعا

كالربا والغرر والجهالة ، وأكل أموال الناس بالباطـل ، فـال يجـوز              

التعامل بأسهم االمتياز وهى تعطى مالكها حق الحصول علـى ربـح            

ثابت ، ولو خسرت الشركة ، وكذا أسهم التمتع التى تعطى صـاحبها             

   )١(ستيفاء قيمة تلك االسهم من الشركةحق الحصول على األرباح بعد ا

 غيـر  كانـت  فـإن  للبائع مملوكة االسهم هذه تكون أن- :خامسا

  .يجوز فال للبائع مملوكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 اإلسالمى الفقھ فى المعاصرة المالیة المعامالت – شبیر عثمان محمد / د )١(

 .١٧٣صـ



  - ١٤٢٨ -

  المطلب الثانى

 أحكام المتاجرة بالسندات

 المطلب األول

  ماهية السند

 بـسداد  لحامله الحكومة الشركة،أو البنك،أو من:مكتوب تعهدهو :السند

مقدرة فائدة نظير معين، تاريخ في قرض مقدر،من مبلغ
) ١(

. 

مـن المـصرف، أو الـشركة، أو     :  السند صك يتضمن تعهداً    :وقيل

نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقدر، في تاريخ معين، نظيـر فائـدة مقـدرة          

غالباً، بسبب قرٍض عقدته شركة مساهمة، أو هيئـة حكوميـة، أو أحـد              

األفراد
) ٢(

.  

هو جزء من قرض طويل األجل، تدفع عليـه فائـدة         السند   :وقيل

ثابتة في ميعاد معين، وترد قيمته للمقرض في ميعاد متفق عليه
) ٣(

.  

  :الفرق بين األسهم والسندات

  السهم  السندات

,  صك يمثل جزءاً من قـرض      – ١

  .وال تدخل قيمته في رأس المال

 صك يمثل جـزءاً مـن       – ١

  .رأس المال

ــدر – ٢  .شريك حامله دائن وليس ب– ٢ ــه شــريك بق  حامل

  .أسهمه

 يــصدر قبــل تأســيس – ٣ يصدر بعد التأسـيس لتوسـيع       – ٣

                                                           

 .١/٥٢١ للقرضاوي، الزكاة فقه )١(

 .٣٦٩ ص املرصفية، واملعامالت الربا )٢(

 .١٤ ص النقدي، والورق والسندات، األسهم زكاة )٣(



  - ١٤٢٩ -

  .الشركة  .األعمال

ــشركة – ٤ ــزم أن يكــون لل  ال يل

  .المساهمة سندات

 كل شركة مساهمة لهـا      – ٤

  .أسهم

 ليس لصاحبه الحق في الحضور – ٥

  .والتصويت في الجمعيات العمومية

 للمساهم حق الحـضور     – ٥

  .التصويت في الجمعيات العموميةو

 ال تقع عليه أي أخطـار، بـل         – ٦

يتأذى بإعسار الـشركة ولكـن حـصته      

  .مضمونة

 قد يفقد المساهم حـصته      – ٦

  .بسبب إفالس أو ديون الشركة

 لصاحب السند فائدة مـضمونة      – ٧

في الموعد المحدد ربحـت الـشركة أم        

  .خسرت

 ربح المساهم يأخـذه إذا      – ٧

  .وإال فالربحت الشركة 

 يمكن إصداره بأقل من قيمتـه       – ٨

  .االسمية

 ال يمكن إصداره بأقل من      – ٨

  .قيمته االسمية

ـاد        – ٩  تدفع الفائدة على السند في ميع

  .محدد معروف

 أرباح السهم ال يعرف ميعاد  – ٩

  .دفعها بالضبط

 ال يمكن خصم كوبون     – ١٠  . يمكن خصم كوبون السند– ١٠

  .السهم

 ال تسدد قيمته إال عنـد       – ١١  .قت محدد لسداده للسند و– ١١

  .تصفية الشركة

 لحامله األولوية عند تـصفية      – ١٢

  .الشركة ألنه يمثل جزءاً من ديونها

 ال يكون لحامله إال مـا    – ١٢

فضل بعد أداء ما على الشركة من       

  .ديون



  - ١٤٣٠ -

 السند بهذه الصفات يحمل قرضاً      – ١٣

، وهو  وهذا العمل حرمه اهللا ورسوله    , بفائدة

ـدخل          من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو ي

 تحت اللعنة، وهو محارب هللا ورسـوله        
)١(

. 

 جواز المعاملة بالـسهم     – ١٣

بيعاً وشراء إذا كانت الشركة مباحة  

وليس فيهـا   , ومعروفة ومشهورة 

  .غرر وال جهالة

  

  المطلب الثانى

  حكم التعامل بالسندات

 ، هـا لمالك ربويـة  فوائـد  دفع افيه يشترط بدين وثيقة هو السند 

 الربـوى  القـرض  عن خال ولو حتى حال كل فى محرم ابه واالتجار

  ؟  به المتاجرة فى الربا به اقترن إذا فكيف للمستثمر البنك يدفعه الذى

فهي عبارة عن قرض بفائدة، وهذا عين الربا، الذي كان موجوداً في            

 غير شرعي، فيكـون    الجاهلية، فإصدار هذه السندات من أول األمر عمل       

تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعاً، وال يصح لحامل السند بيعه بهذه            

وال , ال يظلـم  : الصفات المذكورة آنفاً، وعليه التوبة، ولـه رأس مالـه         

يظلم
)٢(

.  

وذهب بعض العلماء إلى إباحة التعامل بها باعتبارها أسهما فى شركة            

 منعوا التعامـل بهـا باعتبارهـا         لكن الجمهور العلماء   )٣(المضاربة  

                                                           

 – ٣٦٩ ص  املــرصفية، واملعــامالت والربــا ،١٥ ص والــسندات، األســهم زكــاة: انظــر) ١(

 .١/٥٢١ للقرضاوي، الزكاة وفقه ،٣٧٥

 .١/٥٢١ للقرضاوي، الزكاة فقه:  انظر) ٢(

  .٧٨صـ طنطاوى سيد للشيخ املعارصة اليةامل املعامالت أحكام )٣



  - ١٤٣١ -

 أخذت به المجامع    الذيقروضا طويلة األجل بفائدة ربوية وهو الرأى        

 اإلسـالمي  التابع لرابطة العـالم      اإلسالمي الفقهيالفقهية مثل المجمع    

 تمثل التزاما بدفع مبلغ مع فائدة منسوبة        التيأن السندات   " منها ما يلى    

 والشراء والتـداول ،     اإلصدارمن  إليه أو تقع مشروطة محرمة شرعا       

ألنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة            

  .ترتبط بالدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ١٤٣٢ -

 
 
 
 

 الخاتمة

هـذه المعاملـة  مـن    فيتضح من خالل عرضي لهـذا البحـث          

  -:المعامالت المعاصرة ويمكن استخالص أهم نتائجه مايلى

( املة على أضرار اقتـصادية علـى العميـل           تشتمل هذه المع   -

وعلى المجتمع ، ألنها تقوم على التوسع في الديون وعلى          ) المستثمر  

وألنها تعتمد على معلومات غير دقيقة وال يقينية ، فما ينتج . المجازفة  

عن ذلك تقلبات سريعة وقوية لألسـعار، بهـدف الثـراء الـسريع ،              

  .شروعة والحصول على مال الغير بطرق غير م

المبالغ المقدمة للمتعاملين على شكل قرض ، ال يترتـب عليهـا            -

تملك لهذا القرض ، بل هو قيد دفتري في حـساب تفتحـه الـشركة               

مشروط بتصرفها في هذا المبلغ، ويبقى مرهونـاً لـشركة الوسـاطة            

المالية ، وهي التي تقوم بكل العقود رضي المتعامل أم لم يرض، بـل              

  .فق شركة الوساطة المالية على فتح حساب لهإذا لم يرض ال توا

هي من الربـا    ) ييت  برسوم الت ( الزيادة على مبلغ القرض المسماة      -

  .المحرم 

 ال يجوز للسمسار الذي أقرض العميل أن يشترط اقتراض جميـع            -

ألن في  , ويسجلها باسمه   , األسهم أو بعضها محل الصفقة من العميل        

وكل قرض جـر منفعـة مـشروطة        , ذلك منفعة للسمسار المقرض     

  .للمقرض فهو حرام 



  - ١٤٣٣ -

فى هذه  المعاملة يجوز رهن األسهم تطبيقاً للقاعدة المقررة فـي أن             -

كل ما جاز بيعه جاز رهنه ، ألن المقصود من الرهن االستيثاق بالدين        

إذا تعذر استيفاؤه مـن ذمـة       , للتوصل إلي استيفائه من ثمن الرهن       , 

  .    ل عين يجوز بيعها وهذا يتحقق في ك, الراهن 

فإذا وهبها  , فيصح تصرفه فيها    ,  منافع الرهن مملوكة للراهن      -

وهذا ال محذور فيه ، وعلـى ذلـك         , للمرتهن فقد تصرف بما يملك      

, إذا أذن له العميل     , فيجوز للسمسار أن ينتفع باألسهم المرهونة لديه        

الرهن بسبب عقد ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة الوفاء ؛ ألن دين        

وهي ما  , وتكون هذه الصورة من صور الشراء بالهامش جائزة         , بيع  

ودفع العميل جزءاً مـن قيمـة      , لو باع السمسار األسهم محل الصفقة       

ومن ثم يقوم السمسار برهن األسـهم       , والباقي يكون مؤجالً    , الصفقة  

  . محل الصفقة لديه لحين سداد العميل الدين الذي عليه 

 بيع األوراق المالية أو النقدية في عملية البيع قبل اقتراضها ال إن-

سواء كانت هذه األوراق    , يجوز ؛ للنهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان          

فال تجوز عملية البيع    , أو من قبيل بيع ما في الذمة        , من قبيل المعين    

 ,حيث إن البائع يبيع ما ال يملـك         " , قبل عملية االقتراض بكل حال      

, وعند موعد التسليم إما أن يشتريها إذا هبط سعرها ويسلمها للمشتري       

, أو يقترض تلك األوراق ثم يشتريها ويسلمها إلي من اقترضها منـه             

  .فهي معاملة قائمة على المخاطرة والغرر 

  

  

  

  



  - ١٤٣٤ -

  أهم المصادر والمراجعببان ب

  

  :الكريم  القرآن: أوالً 

 :كتب التفسير:  ثانياً 

قرآن ،ألبى بكر أحمد بن على الرازي الجصاص ،          أحكام  ال   -

ط دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنـان  ، الطبعـة األولـى               

 م١٩٨٦

أضواء البيان لمحمد األمين بن محمـد محمـد المختـار            -

 م١٩٩٦الشنقيطى ، ط دار إحياء التراث العربى بيروت 

لمحمد ) جامع البيان عن تأويل آى القرآن     (تفسير الطبري    -

ر الطبري ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مكتبـة بـن            بن جري 

 ٢تيمية ، القاهرة ، ط

التفسير الكبير ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، ط دار           -

 م١٩٨١الفكر بيروت، لبنان 

 الجامع ألحكام  القرآن الكـريم  ، لمحمـد بـن أحمـد               -

األنصاري القرطبي ، ط دار إحياء التراث العربي ،بيـروت ،           

  م١٩٨٥لبنان ،

 -:كتب الحديث وعلومه: ثانياُ 

أبو عيـسى محمـد بـن       ) جامع الترمذي (سنن  الترمذي     -

 م١٩٩٩عيسى الترمذي ، ط  دار السالم ، الرياض ، السعودية 



  - ١٤٣٥ -

سنن الدر قطني ، لعلى بن عمر الدار قطنـي ، ط عـالم               -

 م١٩٩٣الكتب ، بيروت 

سنن أبى داوود، لداود سليمان بن  األشعث السجستانى ،            -

 م١٩٩٨بن حزم ، بيروت لبنان ط دار 

السنن الكبرى ، ألحمد بن الحسين بن علـى البيهقـى ،             -

 عطا ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت         رتحقيق محمد عبد القاد   

 م١٩٩٩لبنان 

: سنن بن ماجة ، لمحمد بن يزيـد القزوينـى ، تحقيـق               -

محمود محمد محمود حسن نصار، ط دار الكتـب العلميـة ،            

 م١٩٩٨بيروت لبنان 

سنن النسائي ، ألحمد بن شعيب النسائي ، ط دار السالم ،             -

 م١٩٩٩الرياض السعودية 

  شرح صحيح البخارى ، إلبن بطال  على بن خلف عبـد              - 

ياسر بن ابراهيم  ، ط مكتبة الرشد الريـاض          :  ، تحقيق    كالمل

 م٢٠٠٠

شرح صحيح مسلم ، ليحيى بن شرف النـووي ، ط دار             -

 م١٩٨١الفكر 

ثار ، ألحمد بن محمد بن سالمة الطحاوى        شرح معاني اآل   -

ابراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلميـة بيـروت         : ، تحقيق   

 م٢٠٠١لبنان



  - ١٤٣٦ -

صحيح البخارى ، لمحمد بن إسماعيل البخارى ، ط  بيت            -

 م١٩٩٨األفكار الدولية الرياض 

صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجـاج القـشيرى ، ط بيـت              -

 م١٩٩٨الرياض  األفكار الدولية

البارى ، ألحمد بن على بن حجر العسقالني ، تحقيق          فتح   -

 هـ١٤٠٧محب الدين الخطيب ، ط المكتبة السلفية القاهرة : 

مسند اإلمام أحمد ، ط  بيت األفكـار الدوليـة الريـاض              -

 م١٩٩٨

الموطأ لإلمام مالك بن انس، تحقيق نجيب ماجدي ،المكتبة          -

 م٢٠٠٠العصرية صيدا بيروت لبنان 

ج أحاديث الهداية ، لعبـد اهللا يوسـف         نصب الراية لتخري   -

أحمد شمس الـدين ، ط دار الكتـب         : الزيلعي الحنفي، تحقيق    

 م١٩٩٦العلمية بيروت لبنان 

 ، لمحمد بن علـى      رنيل األوطار من أحاديث سيد األخيا      -

 .الشوكاني ، ط  دار القلم بيروت لبنان 

  :ثالثا كتب الفقه

  -: كتب فقه الحنفية-

مختار، لعبد اهللا بن محمود الموصلي، ط دار  االختيار لتعليل ال  -

  الكتب العلمية بيروت لبنان

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن  نجـيم، ط             -

  ٢دار الكتاب اإلسالمى ط



  - ١٤٣٧ -

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ألبى بكـر بـن مـسعود            -

محمد عدنان بن ياسـين درويـش ، ط دار          : الكاساني، تحقيق   

  ١٩٩٨تراث العربي،لبنان  الءإحيا

  فتح القدير،لكمال الدين الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام            -

  ، ط دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان

الدر المختار في شرح تنوير اإلبـصار لمحمـد بـن علـى             -

الحصنى الحصفكى مطبوع مع حاشية الـدر المختـار البـن           

  عابدين

  :كتب فقه المالكية

سـالم  : ، ليوسف بن عبد اهللا بن عبد البر، تحقيق           االستذكار -

محمد عطا محمد على معوض  ، ط  دار الكتب العلمية بيروت         

  م٢٠٠٠لبنان 

 أسهل المدارك شرح إرشاد السلك في فقه إمام األئمة  مالك ،      -

محمـد عبـد الـسالم    : ألبى بكر بن حسن الكشناوى ، تحقيق   

  م١٩٩٥نان شاهين ، ط دار الكتب العلمية بيروت لب

 بدية المجتهد ونهاية المقتصد ، لمحمد بن أحمد بـن رشـد             -

محمد صبحي حسن حالق مكتبة بـن تيميـة         : الحفيد ، تحقيق    

  هـ١٤١٥القاهرة 

  التاج واإلكليل لمختصر خليل ، لمحمد بن يوسف المواق ،            -

  مطبوع مع  مواهب الجليل للحطاب

  :كتب فقه الشافعية



  - ١٤٣٨ -

 قاسم  الغزى إبراهيم الباجورى ،        حاشية الباجورى لعلى بن    -

عمر سالمة ، ط دارإحيار التراث العربـي بيـروت          : تحقيق  

  م١٩٩٦لبنان 

 حاشية البجيرمى على شرح منهج الطالب  ، لسليمان بـن             -

، ط دار الكتـب     ر محمود عم  عبد اهللا : محمد بن عمر ، تحقيق      

  م٢٠٠٠العلمية  بيروت لبنان 

عادل : ف النووي ،  تحقيق    روضة الطالبين ، ليحيى بن شر      -

 ، وعلى معوض ، ط دار الكتـب العلميـة           دأحمد عبد الموجو  

  .بيروت لبنان 

محمد نجيب  :  المجموع ، ليحيى بن شرف النووي ، تحقيق          -

  م ١٩٩٥المطيعى  ، ط دار إحياء التراث العربي 

  :كتب فقه الحنابلة 

 ، تيميـة  ابـن  اإلسالم شيخ فتاوى من الفقهية االختيارات -

 بيـروت  لبنـان  ، العلمية الكتب  دار ، يالبعل محمد بن علي

  م١٩٩٥

  تيمية بابن الشهير الحليم عبد بن حمدأل ، الكبرى الفتاوى -

 م١٩٨٨ بيروت لبنان المعرفة دار ط ،

كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنـصور بـن يـونس             -

محمدحسن اسـماعيل  الـشافعي ، ط دار         : البهوتي ، تحقيق    

 م١٩٩٧مية لبنان بيروت الكتب العل



  - ١٤٣٩ -

كشف القناع عن تضمين الصناع ، الحسن رحال المعدان          -

 اإلسـالمية لبنـان     رمحمد أبو األجفان دار البـشائ     : ، تحقيق   

 م١٩٩٦بيروت 

: المبدع شرح المقنع ، إبراهيم بن محمد بن مفلح ، تحقيق  -

محمد حسن إسماعيل الشافعي  ، ط دار الكتب العلميـة لبنـان            

 م١٩٩٧بيروت 

مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى مـصطفى            -

 م٢٠٠٠السيوطي الرحيباني 

عبد اهللا بن .د:  بن أحمد بن قدامه تحقيق  المغني ، لعبد اهللا    -

  م١٩٩٢عبد المحسن  التركي ، و عبد الفتاح

 المقنع في شرح مختصر الخرقي ، الحسن بن أحمد بن البنا            -

عيمـي مكتبـة الرشـد       عبد العزيز بن سليمان الب    .د: ، تحقيق   

  م١٩٩٤الرياض

  :_كتب أصول الفقه وقواعده-

 األشباه والنظائر ، لزين الدين  المعروف بابن نجيم الحنفي ،            -

  .محمد مطيع الحافظ ، ط دار الفكر سورية : تحقيق 

 األشباه والنظائر ، لعبد الرحمن السيوطي ، ط  دار الكتـب             -

  .العلمية بيروت لبنان 

د بن إدريس القرافى ، ط دار المعرفة بيروت          الفروق ، ألحم   -

  .لبنان 



  - ١٤٤٠ -

 قواعد األحكام فى مصالح األنام ، للعز بن عبـد الـسالم  ،          -

عثمان جمعة ، ط دار القلم دمشق       /نزيه حماد ود  . د  :  تحقيق  

.  

 التـصرفات  فـي  وأثرها الحرمين إمام عند الشريعة مقاصد -

 سعيد هشام. د: ليفتأ ، )منشورة غير هدكتورا رسالة (، المالية

 .م٢٠٠٣- أزهـــــــــــر أحمـــــــــــد

 رسـالة  (الفقهـي،  وأثرهـا  األصوليين عند األفعال مآالت -

- الحـسين  علـي  بنا وليد. د: تأليف ،)منشورة غير هدكتورا

  . هـ١٤٢٧- ١٤٢٦

  :كتب الفقه المعاصرة

حمزة بن حـسين   . د. ، أ "رة الهامش   جااألحكام الشرعية لت   " -

م للمجمع الفقهي اإلسـالمي التـابع       بحث مقد  -الفعر الشريف   

في دورتـه الثامنـة    -مكة المكرمة  -لرابطة العالم اإلسالمي  

 .عـــــــــــــــــــــــــــــشرة

محمـد  : دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة، تأليف      -

-مكتبة العلوم والحكـم     : ، دار النشر   مصطفى أبوه الشنقيطي  

  م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢-الطبعة الثانية 

،  أحمد السعد . د. أ: دراسة فقهية :  صرةاألسواق المالية المعا  -

إربد  -دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع       : دار النشر 

ــى   - ــة األولــ ـــ ١٤٢٨-الطبعــ  .م٢٠٠٨-هــ

منير إبراهيم  . د: األوراق المالية وأسواق رأس المال، تأليف     -



  - ١٤٤١ -

 .م١٩٩٩-سـكندرية   إلا-منشأة المعـارف    : هندي، دار النشر  

منيـر  . د: ار في األوراق الماليـة، تـأليف      أساسيات االستثم -

  م١٩٩٩-المكتب العربي الحديث : إبراهيم هندي، دار النشر

عمل شركات االستثمار اإلسالمية فـي الـسوق العالميـة،           -.

بنك البركة  : محيي الدين أحمد حسن، الناشر    ---أحمد  : تأليف

-هـ  ١٤٠٧-الطبعة األولى   -البحرين  -اإلسالمي لالستثمار   

  .م١٩٨٦

محمـد صـبري    / أحكام األسواق المالية األسهم والسندات د     -

  .هارون دار النفائس 

أحمـد بـن   / األسهم والسندات وأحكامها فى الفقه اإلسالمى د      -

  .محمد الخليل رسالة دكتوراه غير منشورة 

 مجمـع  مجلة القري، علي محمد. د: إعداد ، "المالية األسواق" 

 السادس العدد: اإلسالمي ؤتمرالم لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه

مصطفى عبد اهللا الهمـشرى      /  األعمال المصرفية واإلسالم د    -

أعمـال النـدوة     ، ط المكتب اإلسالمى بيروت مكتبة الحرمين      

  . الفقهية لبيت التمويل الكويتي 

على أحمد /  االقتصاد اإلسالمى والقضايا الفقهية  المعاصرة د-

 لبنان  -وحة  ، مؤ سسة الريان       الد-السالوس ، ط  دار الثقافة       

.  

 رسـالة  (المعاصـرة،  الماليـة  األسـواق  في التعامل أحكام -

 سـليمان،  آل محمد بن سليمان بن مبارك/ د : تأليف ،)هدكتورا



  - ١٤٤٢ -

 الطبعة- الرياض- والتوزيع للنشر إشبيليا كنوز دار: النشر دار

  .م ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦- األولى

ـ    / أوفوا بالعقود د  - دة  ، ط شـركة البركـة        عبد الستار أبو غ

  . لالستثمار والتنمية 

: تأليف ، اقتصادية فقهية دراسة: العمالت في المتاجرة أحكام-

  .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠- داغي القرة الدين محيي علي /د. أ

عبد اهللا  سليمان  المنيع ،       / بحوث فى االقتصاد اإلسالمى  د      -

  ط المكتب اإلسالمى 

لـصدر ، ط دار التعـارف       البنك الالربوى ، محمد بـاقر ا       -

  .بيروت لبنان 

عبد اهللا بـن    / الربا فى المعامالت المصرفية المعاصرة  ، د       -

.محمد السعيدى  ، ط دار طيبة الرياض 

/ الربا والمعامالت المصرفية  فى نظر الشريعة اإلسـالمية د         -

بكر بن عبد اهللا أبو زيد ،       : عمر بن عبد العزيز المترك تحقيق       

  . الرياض ط دار العاصمة 

 ، اإلسـالمية  والشريعة يتفق بما  المصرفية األعمال تطوير -

   .عمانالشق  مطبعة ،  حمود سامي/ د

 وأحكامـه  الدوليـة  صـوره :  للعمـالت  االلكتروني التداول-

 النفـائس  دار: النشر دار موفق، محمد بشر: تأليف ، الشرعية

  م٢٠٠٨- األولى الطبعة - عمان- والتوزيع للنشر



  - ١٤٤٣ -

 عطيـة / د اإلسـالمى  الفقه ميزان فى المالية األوراق سوق-

ــاض ــشر دار ط ، فيـــ ــة نـــ   .القاهرةجامعـــ

 لتجنـب  المـشروعة  والوسـائل  العملـة  في المضاربات " -

 مجلة ، أحمد الدين محيي أحمد للدكتور ،"االقتصادية أضرارها

 العـدد : اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع

ــادي ــشر الحـــــــــــ  .عـــــــــــ

 مواجهتهـا  وسبل وآثارها ماهيتها العملة على المضاربات " - 

 التابع اإلسالمي الفقه مجمع مجلة دنيا، أحمد شوقي الدكتور ،"

  عشر الحادي العدد: اإلسالمي المؤتمر لمنظمة

 والشئون األوقاف وزارة: إصدار الكويتية، الفقهية الموسوعة-

 دار: ناشرال) هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من ( الكويت، – اإلسالمية

  .الثانية الطبعة - الكويت – السالسل

 بحث - دنيا أحمد شوقي. د: تأليف ، "الهامش في المتاجرة " -

- اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي للمجمع مقدم

  عشرة الثامنة دورته في- المكرمة مكة

 مياإلسال الفقه في بها المتعلقة واألحكام بالهامش المتاجرة " -

 اإلسالمي الفقهي للمجمع مقدم بحث- شبير عثمان محمد.د. أ:،"

 الثامنة دورته في- المكرمة مكة- اإلسالمي العالم لرابطة التابع

  عشرة



  - ١٤٤٤ -

 بهـاء : تأليف إسالمية، رؤية: االلكترونية والتجارة العولمة  -

 القـاهرة - والنشر للطباعة الحديثة الفاروق: النشر دار شاهين،

.م٢٠٠٠- هـ١٤٢١- ألولىا الطبعة-

سـيد طنطـاوي ، ط  دار        /  معامالت البنوك وأحكامهـا د     -

.النهضة مصر 

محمد عثمان شـبير ، ط دار       / المعامالت المالية المعاصرة د    -

.النفائس األردن 

صالح الصاوي  / مشكلة االستثمار وكيف عالجها اإلسالم ، د       -

.، ط  دار المجتمع ، دار الوفاء 

 اإلسالمية من المعامالت المصرفية والبـديل        موقف الشريعة  -

. رمضان حافظ  ، مكتبة الطرفين / عنها ، د

:اللغة كتب

 تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدى ،    -

  . بيروت لبنان 

عبـد  :  تهذيب اللغة ، لمحمد بن أحمد األزهري ، تحقيـق            -

.مة السالم هارون الدار المصرية ، للتأليف والترج

القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادى ، ط مـؤ            -

. سسة الرسالة بيروت 

 مختار الصحاح ، لمحمد بن  أبى بكربن عبد القادر الرازي            -

  .، ط دار الكتاب العربي بيروت  لبنان 

  




