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 سم هللا الرحمن الرحيم ب
 المقدمة 

 
إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده  

 وحده الشريك له ، وأن حممدا  هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال هللا
 آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أما بعد ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى   عبده  
املسامهةفإن   املعاصرة   الشركات  املالية  للتعامالت  أساسا  ، صارت ركنا  فيها  واالستثمار  ,وأصبحت    ، 

أهم وسائل احلصول على التمويل املايل مببالغ مالية تصل للمليارات يف وقت وجيز ،    سوق األسهم  من  
يل ، بل رمبا يكون التمويل مرحبا لصاحبه فيما لو ارتفعت أسعار األسهم   و بال خسارة تذكر يف مبلغ التمو 

  . 
جدت أن تكييف السهم  و ، اليت تناولت الشركات املسامهة البحوث الكثري من ومن خالل االطالع على 

ولذا قررت مستعينا ابهلل أن    على الباحثني  ، وقد أوصى بعضهم مبزيد حبث فيها  . بقي مشكال    -فيها -
  " دراسة أتصيلة فقهية تطبيقية"(  حتقيق اخلالف يف تكييف السهم وأثره)  بعنوان :"   ث هذا املوضوعأحب

فيه  مبزيد    أحرر   ، املسألة  تلك  يف  الاخلالف  وبيان  من  ألدلتها،  اخلالفملتوضيح  ومثرات    ،    فيها   نشأ 
بنيتاخلالف   ا  اهتا وتطبيق،  عليها   اليت  بتكييف  املتعلقة  املعاصرة  الوقائع  .  على  فأسأله سبحانه   لسهم 

 التوفيق والسداد . 
  : السابقة   ، الدراسات  البحث  مبوضع  مباشر  تعلق  له  بعضها   : املوضوع كثرية  هذا  يف  البحوث 

ومن    ، ومثرته  السهم  بتكييف  عالقة  هلا  متعددة  من جوانب  للمسألة  فيه  التطرق  مت  منها  أهم  والبعض 
 : ،  مايلي  -ت عليهفقو حبسب ما -هذا املوضوع  البحوث اليت تناولت 

لفضيلة الدكتور فهد بن عبدالرمحن اليحىي . ،  التكييف الفقهي للسهم يف الشركات املسامهة وأثره   . 1

أمنوذجاً   . 2 للبرتوكيماوايت  الصحراء  شركة   ( التأسيس  مرحلة  يف  اليت  الشركات  أسهم  تداول  حكم 
.  لفضيلة الدكتور يوسف عبدهللا الشبيلي

 .  فضيلة الدكتوريوسف عبدهللا الشبيليتعقيب   ة الفقهية األول مداخلة عن االكتتاب يف الندو  . 3

أحكام االكتتاب يف الشركات املسامهة لفضيلة الشيخ حسان بن إبراهيم بن حممد السيف .  . 4

.  األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي لفضيلة الدكتور أمحد حممد خليل  . 5
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نبذة مختصرة عن الدراسات السابقة •

من حيث اجلمع  وهو أفضل ما وقفت عليه يف حبث هذه املسألة  ، "لتكييف الفقهي للسهم ا"يف حبث   •
وذكره أثر اخلالف يف تداول األسهم    أدلتها ،بعض  فقد أحسن الباحث يف ذكر األقوال ، وسرد    ،  

تداول    -2تداول أسهم الشركات ذات التعامالت احملرمة)املختلطة(.     -1من حيثيات ثالث هي :  
.     األسهم يف فقط  والنقود  الديون  التأسيس.       -3الشركات ذات  الشركات يف فرتة  أسهم    تداول 
عليه  اأنه   -أ :  ويؤخذ  املوجودات ك  أبنه  لسهم كيف  سوى  أخرى  أشياء  االشرتاك يتضمن  ،    حق 

" وله حظ من النظر وإن كان يؤول  االمتيازات والرتاخيصو وحقوق مالك السهم ، وحقوق الشركة  
وهو خمالف ملا رجحه أبن تكييف ل أبهنا عرض من عروض التجارة من حيث األثر ،  إل قول من قا 

يف بيان مثرة اخلالف املرتتبة    هناك اضطراابأن    –  بمن موجودات الشركة    ةالسهم ميثل حصة شائع
املسألة  مل حيرر حمل النزاع يف      –  د          مل يذكر عالقة تكييف السهم ابلزكاة      -ج   على كل قول . 

 ،ومل يبني منشأ اخلالف .   يف فروعها وال 
من   • أبنه عرض  السهم  من كيف  أدلة  بيان  أجاد يف  فقد  الشبيلي  الدكتور يوسف  فضيلة  أما حبوث 

النقود هي    ، وإن كانت  التأسيس  بيع األسهم يف مرحلة  أجاز  ، وأوضح حجة من  التجارة  عروض 
القول  األغلب على موجودات الشركة   أتصيال المزيد عليه من جهة    وأصل اخلالف  ، ورجح هذا 

وأشار إل أثر اخلالف  ،بيان املسائل األصول اليت تتعلق بتكييف األسهم ، كمسألة مد عجوة ودرهم  
.   لكن من غري تفصيليف الزكاة والبيع  

االكتتاب"ويف حبث   • عدم حتقيق    "أحكام  عليه  ويؤخذ   ، وأثره يف صفحتني  السهم  تكييف  مت حبث 
  على ة من جهة النسبة ، وعدم ذكر بعض اآلراء األخرى يف املسألة ، مع اقتصاره  األقوال يف املسأل

دليل واحد لكل قول مع املناقشة .  

،فقد يكون له السبق يف حترير هذه املسألة ومجع بعض شتاهتا ، وله  ويف حبث "األسهم والسندات"    •
لطيفة   وأ  إلإشارة  املسألة  تناول  أوجز يف  قد  ولكنه  اثلثا يف  سبب اخلالف،  قوال  قرر  ، وقد  دلتها 

السهم   املتقدم-تكييف  للسهم"  الفقهي  "التكييف  مؤلف  قول  من  قريب  تفصيل  -وهو  من غري   ،
بينه وبني القولني الذين ذكرمها   ومل يذكر األثر املرتتب    كاف يف بيان أدلته و من غري بيان للفرق 
على اخلالف .   

حبث  ويسرت  الطريق  أضاءت  قد  البحوث  يف   وهذه  ليست  مبيزة  متيز  منها  واحد  وكل   ، املسألة  هذه 
بعد    –خري معني يل  قد كانت  البحث اآلخر ، وأضاف إضافة جديدة كربت أم صغرت ، و هذه البحوث 

 يف حبث هذه املسألة ، فشكر هللا هلم ، وأسأله سبحانه أن يثيبهم على ماقدموا وجيزيهم خري اجلزاء .   -هللا
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ي أرمي إلى تحقيقها  في هذا البحث: اإلضافات  الجديدة الت  ▪

وإن  ،    ، وهو أمر مل أقف عليه يف حبث سابق  واملسائل املتفرعة عنها   حترير حمل النزاع يف املسألة  -1
.   البحوث السابقةبعض كان قد أشري إليه يف ثنااي 

،  ، ومناقشتها األدلة لكل قول  أهم  من جهة االستقصاء يف ذكر  حتقيق اخلالف يف هذه املسألة   -2
قال   مل هتتم    بكل قول وذكر من  البحوث  الكثري من  إن  ؛ حيث  الشرعية والفقهاء  اهليئات  من 

    بنسبة األقوال ،وبعضها مل حيقق هذه النسبة للقائلني هبا.

والسنة  البحثأتصيل    -3 الكتاب  من  النصية  و   ابألدلة   ، العلماء  مجيع  ونصوص  قرارات  ذكر 
    .اهليئات الشرعية املتعلقة هبذه املسألة  

.    توضيح منشأ اخلالف -4

يف البحوث السابقة مثل : أثر اخلالف يف  مفصال  يف املسائل اليت مل تبحث    اخلالف  أثر  توضيح -5
وحتقيق أصل اخلالف   ،  ، واملضاربة يف األسهم والبيع ، وتداول أسهم الشركات املختلطة  الزكاة ،  

   يف هذه املسائل هل هو مرتبط  ابخلالف يف تكييف السهم أم ال؟ 

   وخاتمة وثالثة مباحث  خطة البحث  ، يتكون البحث من مقدمة وتمهيد •
 مطالب أربعة  التمهيد وفيه

 بمفردات العنوان المطلب األول : التعريف 
 التعريف االصطالحي للسهم في الشركة المساهمة   الثاني:  المطلب

 التعريف باأللفاظ ذات الصلة  :الثالثالمطلب: 
 وفيه فرعان  األسهم : أنواع  الرابعالمطلب 

 الفرع األول : أنواع األسهم من حيث المسمى 
 الفرع الثاني: أنواع األسهم من حيث القيمة 

 المبحث األول : تأصيل  الخالف في تكييف السهم وفيه مطلبان : •
 المتعلقة بتكييف السهم المطلب األول : األدلة النصية 

 وفيه فرعانكييف السهم  المطلب الثاني : القرارات والفتاوى ذات الصلة بت
 الفرع األول :قرارات المجامع الفقهية
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 فتاوى العلماء بشأن األسهم والشركات المساهمة : الفرع الثاني 

  وفيه ثالثة مطالبالمبحث الثاني : خالف الفقهاء في تكييف السهم  •

 تحرير محل النزاع  المطلب األول : 
 األقوال في المسألة وأدلتها  المطلب الثاني :  

 المطلب الثالث: منشأ الخالف 
 مطلبان أثر الخالف في تكييف السهم  وفيه:  الثالثالمبحث  •

 المطلب األول : أثره في الزكاة وفيه فرعان 
 الفرع األول : ارتباطها بالخالف في تكييف السهم

 الفرع الثاني : ذكر الخالف في زكاة األسهم وأثره   
   ثالثة فروعوفيه   اءالمطلب الثاني : أثره في البيع والشر 

 وفيه مسألتان:  الشركات المحرمة ، أو تتعامل بالمحرم ،الفرع األول : حكم المساهمة في 
 ارتباطها بالخالف في تكييف السهم المسألة األولى : 

 المسألة الثانية : ذكر األقوال في حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالمحرم 
   موجوداتها أغلب  ،  ي الشركات التي تكون الديون ، أوالنقود ، أوهما معا  تداول األسهم ف الفرع الثاني:  

 :  وفيه مسالتان
 ارتباطها بالخالف في تكييف السهم المسألة األولى : 
 في تكييف السهم    األقوالذكر الخالف بناء على  المسألة الثانية :

 لتان : المضاربة في األسهم طلبا للربح الفوري  وفيه مسأ الثالث :  الفرع
 ارتباطها بالخالف في تكييف السهم المسألة األولى : 
 في حكم االستثمار في األسهم بقصد المضاربة على فروقات األسعار ذكر الخالف  المسألة الثانية :

 وتتضمن أبرز النتائج وأهم التوصيات الخاتمة •
 فهرس المصادر  •

 
 

 التمهيد وفيه ثالثة مطالب
 ت العنوان بمفرداالمطلب األول : التعريف 
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 تكييف •
ويَ َقُع َخرَباً قَ ْبَل  ،    َيِكيُفه ، ومنه : َكيََّف اأَلِدمَي َتْكِييفاً : إذا َقَطعه،  كاَفه  : القْطُع وقد    في اللغة  الَكْيف  

 ( 1) ؟ " وحااًل : قَ ْبَل ما َيْستَ ْغيِن عنه : كَكْيَف جاَء زيد  ،  ما ال َيْستَ ْغين عنه : كَكْيَف أنَت وكيَف كنَت  
 : (  2)عرف بتعريفات منها  طالحا :واص

عرفه الشيخ علي اخلفيف أبنه "إحلاق عقد بعقد معني شبيه به من العقود اليت عرفها الشارع، وعندئذ  
يعطى العقد امللحق احلكم الذي رتبه الفقهاء على العقد امللحق به : من صحة أو بطالن أو فساد وذلك  

" تطبيق النص الشرعي على  الدكتور يوسف القرضاوي أبنه  وعرفه  .        ابلنظر يف األركان والشروط"
ورجح الدكتور شبري أبن التكييف الفقهي هو :"حتديد حقيقة الواقعة املستجدة  .          الواقعة العملية"

إلحلاقها أبصل فقهي ، خصه الفقه أبوصاف فقهية بقصد إعطاء تلك األوصاف للواقعة املستجدة عند  
 ( 3) ملشاهبة بني األصل والواقعة املستجدة يف احلقيقة"التحقق من اجملانسة وا

إحلاق عقد بعقد معني شبيه به    طول التعريف ولو أن األول اكتفى بقوله:"  ويرد على األول والثالث
حتديد حقيقة الواقعة املستجدة إلحلاقها أبصل    من العقود اليت عرفها الشارع" ، واكتفى الثالث بقوله:" 

املقصود ، فإن مابعده يعد شرحا للتعريف . ويرد على التعريف الثاين أن اإلحلاق    فقهي" لكفى يف بيان
 وليس نصا شرعيا . قد يكون ألصل فقهي 

التعريف  متقدم يف احلكم جبامع   واقعة مستجدة أبصل فقهي   إحلاق  :"   األقرب أن يقال هو   ولعل 
 أعلم .  تعال مناسب" وهللا 

 السهم   •
السني واهلاء وامليم أصالن: أحدمها يدلُّ على تغريٍُّ يف لون، واآلخُر    ":  -رمحه هللا –قال ابن فارس  

 .(  4) "على حظٍ  ونصيٍب وشيٍء من أشياء
واحد السهام    :  األصل  السهم يف،  و   )5(  واحد النبل، والسهم    احلظ  :  السهم  وقال يف القاموس :" 

وجيمع السهم على أسهم  ، نصيب سهما مث كثر حىت مسي كل  ،... اليت يضرب هبا يف امليسر وهي القداح 
 )6(    وسهام وسهمان

 

 (349/ 24( ؛ تاج العروس من جواهر القاموس )1101انظر القاموس المحيط )ص:  -((1

 30-27كتابه "التكييف الفقهي" ص  نقال عن الدكتور محمد عثمان شبير في   -((2

   30-27انظر التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص  -((3

 ( مادة )سهم( 111/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس )  -((4

 1452/ص1القاموس المحيط ج - )5(

 429/ص2انظرالنهاية في غريب األثر ج - )6(
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 ( 1) ويف االصطالح : السهم : النصيب
 الشركة المساهمة  •

 الشركة  •

لشني والراء والكاف أصالِن، أحُدمها يدلُّ على مقارنَة وِخاَلِف انفراد، واآلخر  ا  قال يف مقاييس اللغة:"
 ( 2) "وهو أن يكون الشيُء بني اثنني ال ينفرُد به أحدمها   فاألول الشِ رْكة،  يدلُّ على امتداٍد واستقامة. 

العرب:"و  َتشارَكنا    :يقال  .    خمالطة الشريكني  :الشِ رَْكُة والشَّرِكة سواء   قال يف لسان  وقد  ،اشرتَكنا مبعىن 
 ( 4) "واخللطة ابلضم الشركة:" خمتار الصحاح  ،وقال يف (  3) "اشرتك الرجالن وَتشارَكا وشاَرك َأحُدمها اآلخر

  (5)ستحقاق أو تصرف"ا اإلجتماع يف  :"اصطالحا •

 : هيالشركة المساهمة اصطالحا  •
" الشركة اليت ينقسم رأس ماهلا إل أسهم متساوية القيمة ، وقابلة للتداول واالنتقال ابلوفاة ، واليكون  

ن ابسم أحد  الشريك املساهم فيها مسؤوال عن ديون الشركة إال بقدر عدد األسهم اليت ميلكها ، والتعنو 
 ( 6)الشركاء"

 
 
 
 

   التعريف االصطالحي للسهم في الشركة المساهمة  الثاني:  المطلب
    "الشركة المساهمة سهمتعريف "  هناك اتجاهان في

 :متقاربة منها  وقد جاء بمعان ،األول : االتجاه الشرعي 
 ( 7) " الشركة موجودات يف شائعة حصة ميثل الشركة يف  السهم" •

 

 ، (274/ 3، ( ؛ األموال للقاسم بن سالم )26/ 3، ( األموال البن زنجويه )81/ 1األموال البن زنجويه ) انظر -((1

 ( 265/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس )  -((2

 (  مادة )شرك(448/ 10لسان العرب ) -((3

 (191/ 1مختار الصحاح ) -((4

 ( 260المطلع على أبواب الفقه )ص :   -((5

 / الدكتور أحمد بن محمد الخليل  110نقال عن كتاب األسهم والسندات ص    4ات األموال للدكتور مصطفى كمال ص انظر شرك  -((6

 236ص   1للدكتورمحمد بن علي القري بن عيد ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الحادية عشرة ج   -((7
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معلوم من رأس مال مشرتك جملموعة من املشرتكني، وكل منهم ميث ل جزًءا من أجزاء    السهم نصيب    •
 (  1)"متساوية، وهو عبارة عن حص ة مشاعة من كامل حجم الشركة ومالكه ميلك جزًءا من الشركة 

 .  (  2)، أايً كان نوع هذه املوجودات((  الشركة)) حصة شائعة من موجودات  •
  حممد علي القري بن عيد:   ل اتفاق أكثر الفقهاء املعاصرين ، قال الشيخ  ويكاد أن يكون هذا املعىن حم

لقد اجته اجملمع إل تكييف السهم أبنه  :"2/387 الدورة الثالثة عشرة جيفجملة جممع الفقه اإلسالمي )يف  
 (3)    "....حصة مشاعة يف موجودات الشركة، فحامل السهم ميتلك حصة من تلك املوجودات

 ((.   الشركةموجودات كامل : )) حصة شائعة من   للسهم أنهتكييف الشرعي وعلى هذا فال
  وقد أخذ به بعض الفقهاء املعاصرين   االتجاه الثاني: وهو االتجاه القانوني في تكييف السهم ، 

 عرف بتعريفات منها:وقد )4(  
 .(5)صك ميثل حصة يف رأس مال شركة املسامهة " •
  (  6)"رأس مال الشركة ، قابلة للتداول، تعطي مالكها حقوقاً خاصة   يف صك ميثل نصيبا عينيا أو نقداي" •
"نصيب املساهم يف شركة من شركات األموال ،  حيث متثل األسهم يف جمموعها رأس مال الشركة ،    •

 )7(  وتكون متساوية القيمة" 
   )8(  " جزء من رأس املال اإلمسي لشركة ما" •
   : والفرق بين االتجاهين 

 

 ( .  1/521الدكتور يوسف القرضاوي فقه الزكاة )  -((1

     6اول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي ص حكم تد -((2

الدورة السابعة ج  -((3 المالية  الفقه اإلسالمي في األوراق  الفقه اإلسالمي ص     1/711انظرقرار مجمع  ؛  األسهم والسندات وأحكامها في 

الفقه  188 التكييف  للسهم ص  ؛  (  ؛    7ي  أنموذجاً  للبتروكيماويات  الصحراء  ) شركة  التأسيس  مرحلة  في  التي  الشركات  أسهم  تداول  حكم 

     6د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي ص 

؛   19-18؛ األسهم حكمها وآثارها   116-115؛ أحكام االكتتاب في الشركات المساهمة ص   23-7انظر  التكييف الفقهي للسهم ص  – )4(

/ د محمد عثمان    201؛ المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي /  2/179موع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع  مج 

     46-45شبير ؛ األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي/

 ل أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس "حكم تداو . نقال عن   498معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال ص  -((5

 5) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( إعداد د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي ص 

 48األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص -((6

 85-84/ 1انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة السابعة ج – )7(

، نقال عن زكاة أسهم الشركات المساهمة/ بحث تكميلي لنيل    754ادية ن واإلحصائية لعبد العزيز هيكل / موسوعة المصطلحات االقتص  –  )8(

 درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن/المعهد العالي للقضاء / للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز  
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، فميزوا   شخصية اعتباريةالقانوني جعل الشركة ذات  أن االتجاه   بني    مستقلة عن مالك السهم 
 وانبىن على ذلك : .    يتضمنها السهم، وملكية األصول واألعيان اليت  لسهم ملكية ا

الشركة  الشركاء    أن  -1.    ملك  أن    -2.     يف موجوداهتا  الميلكون حًقا يف  من  السهم خيرج 
ال يعترب رأس مال الشركة ومناؤه مملوًكا    -3  . كة مبجرد مسامهته يف الشركةاملساهم، ويدخل يف ملك الشر 

ملًكا شائًعا بني الشركاء ، بل هو ملك للشركة ذاهتا بصفة أهنا شخصية معنوية هلا ذمة مالية مستقلة عن  
دامت  فاملسامهون ميلكون أسهما متثل أنصبتهم يف أرابح الشركة ويف خسائرها ما    .ذمم الشركاء أنفسهم 

.    الشركة قائمة ، ومتثل أنصبتهم يف مال الشركة بعد حلها وصريورة هذا املال مملوكا مباشرة للمسامهني
هي هبذه املثابة أموال منقولة  و هذه األسهم ليست إال حقوقا شخصية للشريك قبل الشركة ،  أن    -4

 حىت لو كانت أموال الشركة كلها أمواال عقارية.  
مجيع  حصة شائعة يف  املساهم ميلك بسهمه  يرى أن  ، بل    يز بين الملكيتينلم يمواالتجاه الشرعي  
   (  1)أعياان  مسواء كانت املوجودات أصوال أموجودات الشركة 

 وهذان االجتاهان انبىن عليهما اخلالف يف تكييف السهم كما سيأيت . 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث : التعريف باأللفاظ ذات الصلة 
     الشخصية االعتبارية  •

إضفاء بعض صفات اآلدمي على كيان اعتباري ، والسيما ما يتعلق ابلذمة املالية :"  من حيث املفهوم هي
، فأضحى لتلك الشخصية القانونية املستقلة عن أصحاهبا القدرة على التعاقد مع غريها من الشخصيات 

 .   "الطبيعية واالعتبارية ، وأن تكون وعاء للحقوق وااللتزامات 
 

لبتروكيماويات أنموذجاً ( إعداد د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي  حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء لانظر  -((1

جدة  مجلة مجمع    –؛ المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية اإلسالمية   د . حسين كامل فهمي المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب    6ص  

الدكتور محمد الحبيب جراية  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  ؛ /ألدوات المالية التقليدية    132-3/130الفقه اإلسالمي  الدورة الثالثة عشرة ج  

 فما بعدها       1520/ 2الدورة السادسة مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ج 
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كون للشركة، أو املؤسسة شخصية قانونية مستقلة عن ذمم  " أن ته فالشخصية االعتبارية هي:   وبناء علي
أصحاهبا، أو شركائها ويكون هلا وحدها حقوقها والتزاماهتا اخلاصة هبا، وتكون مسؤوليتها حمدودة أبمواهلا  

  (  1) "فقط
 المضاربة  •

فهو ضاِرب   َضَرَب يف اأَلرض ِإذا سار فيها مس  قال يف لسان العرب :" والضَّْرُب يقع على مجيع  ،  افراً 
   ". والِقراُض واملُقاَرَضُة ، عند َأهِل احِلجاِز : املُضارَبَُة   (  2) "وضارَبه يف املال من املُضارَبة    ...اأَلعمال 

معاقدة دفع الن قد إل من يعمل فيه على أن  رحبه بينهما على ما شرطا مأخوذ من  :"     واصطالحا: هي
يف األرض وهو الس ري فيها مس يت هبا ألن  املضارب يضرب يف األرض غالبا للت جارة طالبا للر بح    الض رب

إليه دفع  ال ذي  املال  من     .يف  مأخوذة  الل فظة  هذه  يستعملون  املدينة  وأهل  أيضا  املضاربة  واملقارضة 
القطع   وهو  ويسل م...القرض  يده  عن  املال  رأس  يقطع  املال  رب   ألن   به  مضاربه  مس يت  إل  وقيل  ،  ه 

 ( 3) "فرب  املال ينفع املضارب مباله واملضارب ينفع رب  املال بعمله.،  املقارضة اجملازاة  
 البورصة  •

فندق يف مدينة بروج ببلجيكا ، كان جيتمع فيه عمالء مصرفيون   -اشتقت كلمة بورصة من أحد أمرين : أ
مدينة بروج امسه: فان ديري بورسيه ، كان    أو من أحد صيارفة   -ووسطاء ماليون لتصريف أعماهلم . ب 

   )4(  جتار املدينة جيتمعون يف قصره
 .  )5 (وهي يف االصطالح املعاصر:  سوق يتم التعامل فيها على سلعة معينة ، أو على أوراق مالية

 الثمن والمثمن        •
 الثََّمن.   مرتفعُ  َأي مَثني    وشيء،   قيمُته ءشي  كل    ومثَنُ ،   البيعِ  مثنُ  والثََّمنُ ،  الشيءَ  به تستحق   ما  الثََّمُن:  
  والثمن   زايدة،   وال  نقصان  غري   من  املثمن   ملقدار   املساوية  هي   القيمة  أن :  والثمن   القيمة   بين  والفرق 

  قلت   شئت  إن  فيها   الباء  إدخال  يف  خمري  أنت  كلها   العروض... و   وزائدا  وفقا   يكون  وقد  خبسا   يكون  قد
 فإذا   جاز  لصاحبه  مثنا   جعلته  أيهما ،    ثواب  ابلكساء  شرتيتا  قلت  تشئ  وإن،    كساء  ابلثوب  شرتيتا

 

/ 1انظر استثمار الوقف أ وطرقه القديمة والحديثة  ،. د. علي محيي الدين القره داغي  مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثتالثة عشرة ج   -((1

486-490  )    

 (19/ 19( ؛ تاج العروس من جواهر القاموس )374/ 1( مادة )ضرب( ؛ وانظر مختار الصحاح )543/ 1لسان العرب ) -((2

( ؛ شرح حدود ابن عرفة  261( ، وانظر المطلع على أبواب الفقه لمحمد الحنبلي )ص:  303طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية )ص:  -((3

 (660مات التعاريف للمناوي )ص: ( ؛ التوقيف على مه 272/ 2)

 / الدكتور عبد الغفار الشريف    63/ 1انظر بحوث فقهية معاصرة /بحث  أحكام السوق المالية  – )4(

 المرجع السابق     – )5(



11 
 

  هذين  َأحدَ   اشرتيت  فإذا     .مثن    أبدا  الدراهم  نأل  ؛  الثمن   يف  الباء  وضعت  الدراهم ،والداننري  إل  جئت
  يع  َمبِ   املوضع  هذا  يف  منهما   واحد  كل  ن؛ ألَ   شئت  أَي هما   يف   الباء  َأدخلت  بصاحبه  والدراهم   الداننريَ   يعين
( 1)  ".   ومَثَن  
تعهد مكتوب مببلغ من الدين )القرض( حلامله يف اتريخ معني، نظري    يف االصطالح هو :"     السند •

 . )2("فائدة مقدرة
 الفرق بين األسهم والسندات 

السند يشبه السهم من حيث وجود قيمة امسية لكل منهما، ومن حيث قابليتها للتداول ابلطرق التجارية،  
 للتجزئة. وعدم قابليتها 

والفارق األساسي بني السهم والسند: أن السهم ميثل حصة يف الشركة ، مبعىن أن صاحبه شريك، يف حني  
أن السند ميثل دينا على الشركة، أو ميثل جزءا من قرض على شركة أو دولة، مبعىن أن صاحبه مقرض أو  

   دائن.
ابحا فقط ، أما صاحب السند فيتلقى  وبناء عليه، حيصل صاحب السهم على أرابح حني حتقق الشركة أر 

 فائدة سنواي، سواء رحبت الشركة أم ال. 
وتكون األسهم يف الغالب امسية، ضماان لرقابة الدولة على حاملي األسهم، أما السندات فتكون إما امسي ة 

  )3(أو حلاملها.

 المخاطرة  •
فارس   ابن  :"–قال  هللا  القَ   رمحه  أحدمها  أصالن:  والراء  والطاء  اضطراب   اخلاء  والثاين  واملكانة،  ْدر 

 ( 5) "واخلََطر : الرَّْهن بَعْينه وهو ما خُيَاَطر َعَلْيه  .(  4)"وحركة
إلشراف على اهلالك وخوف التلف و ) اخلََطُر ( السبق الذي يرتاهن وقال يف املصباح املنري :" اخلطر :"

،وقال يف اتج     (  7)"  َراَهَنُة والر ِهاُن : املُخاَطَرةُ واملُ ، وقال يف لسان العرب: "  (  6)"عليه و اجلمع ) َأْخطَار  ( 

 

  -اللغة    ( ؛ تهذيب 440/ ص    1)ج    -( ؛  الفروق اللغوية  415/ ص    2)ج    -( ؛ المحيط في اللغة  80/ ص    13)ج    -انظر لسان العرب    -)1(

 ( 100/ ص  5)ج 

   242المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي/ محمد عثمان شبير -( 2)

 انظر  المرجع السابق  -( 3)

 ( مادة )خطر( 199/ 2معجم مقاييس اللغة البن فارس )  -((4

 ( 197/ 11تاج العروس من جواهر القاموس ) -((5

 (173/ 1ير للرافعي ألحمد الفيومي )المصباح المنير في غريب الشرح الكب  -((6

 ( 1551( ، وانظر القاموس المحيط )ص: 188/ 13لسان العرب ) -((7
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  (  1) "والت َّْغرِيُر : املَُخاطرُة والَغْفَلُة عن عاِقَبِة اأَلْمر  والَغَرر : اخلََطر . وَأَغرَّه : َأْوقَ َعُه يف اخلََطر .    العروس :"
 ( 2) "كل شيء فيه خطر فهو من امليسر، وقال يف الكليات :"

تع على  أقف  أبن  مل  الفقهاء  ،وكالم  اللغوي  املعىن  من  يفهم  ولكن   ، الشرع  يف  ابملخاطرة  خاص  ريف 
    املخاطرة يف االصطالح :"إبرام العقد مع اجلهل بعاقبة الربح أو اخلسارة" 

فيشمل املخاطرة اجلائزة ، واملخاطرة املمنوعة ، وضابط ذلك : "أن  العقد إذا خال من الغرر فاملخاطرة  
لعقد املتضمن للغرر جبميع صوره كامليسر ، أو الراب ، أو اجلهالة ، فاملخاطرة حمرمة" وهللا  جائزة ، أما ا
        (  3)تعال أعلم 

 التجارة عروض  •
    (  4) من ) جتر ( "جَتََر يَ ْتُجُر جَتْراً وجِتَارًَة ابع وشرى ، وكذلك اجتَََّر يَ تَِّجُر فهو اتجر  "  :   التجارة 

  والد اننريَ   الد راِهمَ   الثََّمَننيِ   خالف   فما   الراء  بسكون  الَعْرض  ، وَأما   وُحطاُمها   الد نيا   اع مت  ابلتحريك  الَعَرضُ و 
ومجعه  وَأاثثِها   الدنيا   َمتاعِ   من فكل  ُعروض    ،  وليس  الَعَرض  يف  داخل    َعْرضٍ   ،  .    َعْرضاً   َعَرضٍ   كل  ، 

  قال         .    عني.    فِإهنما   والد اننري   راِهمِ الد    سوى   َعْرض    فهو   شيء   لُّ ،فك  املال  من   النْقد   ِخالفُ   والَعْرضُ 
  اشرتيت   ، تقول  َعقاراً   وال  َحيواانً   يكون  ، وال  َوْزن    وال   كيل  يدخلها   ال  اليت  اأَلْمِتعةُ   الُعُروُض:        عبيد:  أَبو
  من   له  ه ، وَعَرْضتُ ب  ابَدْلَته  ُمعاَرضًة ، ِإذا  شيء  َأو  داب ة  َأو   مبتاع  ، وعاَرْضُته  ِمْثِله  مبتاع  َأي  ِبَعْرضٍ   املَتاعَ 
(5) .  حقِ هِ  مكان ثوابً  أعطيته إذا ثواًب،  حقِ ه
وال نعلم بينهم خالفا يف أن  وقال يف الشرح الكبري:"  ،  (  6)"العرض خالف النقد  :" البحر الرائق    يف  قال

العروض واالمثان يضم كل واحد منهما ال اآلخر إال أن الشافعي ال يضمها اال ال جنس ما اشرتيت به  
( 7) "الن نصاهبا عنده معترب بذلك

    الدين •
  وقد   ،    ابلقرض    فيسمى  له  أجل  ال  الذي  وأما   أجل،   له  ما   على  يطلق  لغة  –  الدال  بفتح  –  الدَّين 

  ديون،   ومجعه .  أقرضته   أي  وداينته  وأقرضته،   أجل  إل  أعطيته   أي  وأدنته  دنته  ويقال   أيًضا،  عليهما   يطلق

 

 ( 233/ 13تاج العروس من جواهر القاموس ) -((1

 ( 328/  1الكليات ألبي البقاء الحسيني ) -((2

؛     2/1121؛  2639/ 4المي الدورة الخامسة ج ( ؛   مجلة مجمع الفقه اإلس 153انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص:  -((3

2/1200-1201   

 مادة ) تجر (454، ؛ القاموس المحيط ص: 62/ 1؛ الصحاح في اللغة  89/ 4لسان العرب  -((4

 (459/ ص  1)ج  -الصحاح في اللغة -)5(

 (54/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي ) -((6

 ( 478/ 5ع ) الشرح الكبير على متن المقن -((7
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َأذله واستعبده .    يقال :"  ضوع،واخل  الذل  عن  ينبئ  اشتقاقه  ،وأصل َأي  يف لسان   قال.     (1) دانه ديناً 
      (2)   "وكلُّ شيء غري حاضر َدين  "  العرب

 فله إطالقان : الفقهاء وأما الدين في اصطالح 
  من   كان  سواء  األسباب،  من  سبب   أبي  اإلنسان  ذمة  يف  جيب  ما   كل  على  إطالق عام : فيطلق  األول :
  امرأة   أن :      عنهما   هللا   رضي   عباس   ابن   العباد ، ومن ذلك  ما ثبت عن  حقوق  من   م أ  تعال،   هللا  حقوق
  نعم )    قال   ؟   عنها   أفأحج  ماتت  حىت   حتج   فلم   حتج  أن   نذرت   أمي   إن  فقالت    إل   جاءت   جهينة   من

قال ابن     (3) "(   ابلوفاء  أحق  فاهلل  هللا  اقضوا.    ؟  قاضية  أكنت  دين  أمك  على  كان  لو  أرأيت  عنها   حجي
وهذا    (4) ذلك"  غري  أو   زكاة  أو  نذر  أو  كفارة  من  ذمته  يف  ثبت  حق  كل  ابحلج  "ويلتحق -رمحه هللا –حجر  

 .   هو مأخذ تقسيم الدين إل حق هلل وحق للعبد  
       (5)    إطالق خاص : فيطلق على كل ما يتعلق ابلذمة من األموال أبي سبب يقتضي ثبوهتا   :الثاين
 العين  •

  النقد   أيضاً (    العنْيُ )    و  الَوِرقِ   خالفُ    ِ الذهب  من  املضروب  ( :   الَعنيُ )    ،و   (6) احلاضر   الن َّْقد  العني: هو
   .    (7)بَعْرض ليس  والداننري  الدراهم من

  كاان   جنس  أي  من  واملثمن  الثمن   فيجعلون  اللغة  يف  هو  ، وكذلك   مبال  مال   مبادلة  البيع  يقولون  والفقهاء
   (8)النقد قالوا  والفضة الذهب أرادوا وإذا،   املواشي املال يف العرب عند  األشهر أن إال ماال،
 الحقوق المعنوية   •

 

    220/  1(؛ والمصباح المنير 164/ 13؛ لسان العرب ) 226/  3القاموس المحيط:    -)1(

 (164/ 13لسان العرب )   -)2(

البخاري    -)3( مسلم      1754(/ح  656/ ص    2)ج    -صحيح  في صحيح  وهو  ؛  المرأة   يحج عن  الميت والرجل  والنذور عن  الحج  باب   /

/ باب قضاء  2749(/ح  256/ ص    7)ج    -ها دين أكنت تقضينه «. قالت نعم. قال » فدين هللا أحق بالقضاء «   بلفظ" » أرأيت لو كان علي 

 الصيام عن الميت..  

 (66/ ص  4)ج  -ابن حجر  -انظر فتح الباري  -)4(

-1394/ ص  3)ج  -ن اإلقناع ؛ كشاف القناع عن مت  158/  2( ؛ المنثور في القواعد للزركشي: 282/ ص   5)ج  -انظر رد المحتار   -)5(

للسيوطي، ص  1395 والنظائر  واألشباه  ؛  ج    354(    المسالك  ألقرب  السالك  بلغة  الفقه     539/ ص2؛   في  بالدين  الدين  بيع  وانظر  ؛ 

اص للدكتور  ؛ بيع الدين  وسندات القرض وبدائلها الشرعية ، في مجال القطاع العام والخ   17-16اإلسالمي للشيخ واصل بن داود المذن ص  

،وقد نشر مترجًما إلى العربية في العدد األول من    218/ص1محمد علي القري بن عيد ؛ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  الدورة الحادية عشرة ج

 م.   1991المجلد األول من مجلة بحوث االقتصاد اإلسالمي، مجلة الجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي، 

 ( 116/ ص  1)ج  -( ؛ المزهر 298ص /   13)ج  -لسان العرب  -)6(

 (  94/ ص  2)ج   -المغرب في ترتيب المعرب -)7(

 (472/ ص  1)ج  -الفروق اللغوية -)8(
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وه   ي:  س   لطة الش   خص عل   ى ش   يء غ   ري م   ادي ، س   واء ك   ان نتاج   ا ذهني   ا : كح   ق املؤل   ف يف   
 )1(   "املصنفات العلمية ، أم براءة اخرتاع يف املخرتعات الصناعية

 التخارج   •

 من اخلُروج كأَنه خَيُْرُج كلُّ واحد من شركته عن ملكه ِإل صاحبه  والتَّخارُُج َتفاُعل  قال يف لسان العرب:"  
 ( 2)"ابلبيع

خروج الشريك من شركته عما ميلكه إل آخر ابلبيع ، ومنه تصاحل الورثة على  " :  يف االصطالح  التخارج
لى  إخراج بعضهم عن نصيب يف الرتكة بشيء معلوم ، وميكن تعريفه أبنه بيع حصة يف أعيان مشرتكة ع

 .  (  3)سبيل التسامح يف تكافؤ املبيع مع الثمن 
من  "    وقيل   مال أيخذه  الرتكة، فال أيخذ نصيبه، نظري  أن خيرج من  الورثة على  فيه أحد  يتصاحل  عقد 

   . (  4)"الرتكة، أو من غريها 
 
 
 
 

 وفيه فرعان:  : أنواع األسهم  الرابعالمطلب 
 : االسم الفرع األول : أنواع األسهم من حيث 

 يف قيمتها ، وختول املسامهني حقوقًا متساوية.  ىتساو تهم عادية : وهي اليت اس •
  .(  5) " ااي ال تتمتع هبا األسهم العاديةأسهم ممتازة : وهي األسهم اليت ختتص مبز  •

 

وهذا النوع من الحقوق لم يكن معروفا عند المتقدمين ؛ وإنما هو وليد التطور العلمي ، والثقافي ، واالقتصادي والصناعي ، وأول من    –  )1(

م ، وعدل  1886م، وجرى اتفاق دول العالم على حماية حقوق المؤلف عام  1792لمؤلف هو القانون الفرنسي في عام  أوجد الحق المالي ل 

/د محمد عثمان شبير/؛ هل للتأليف    58-55م . انظر المعامالت المالية المعاصرة /1967تعديالت في السنوات التالية ، وكان آخرها في عام  

  1422  15فما بعدها  /عدد  11لشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين/ مجلة العدل/الشرعي حق مالي / مقال لفضيلة ا 

 ( مادة )خرج(249/ 2لسان العرب ) -((2

 3/41تعريف الدكتور عبد الستار أبو غدة ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثالثة عشرة   -((3

 (201/ 6الفقه اإلسالمي وأدلته ) -((4

% من قيمتها    5حق األولوية في الحصول على األرباح ، كأن تختص األسهم الممتازة بحصة في األرباح ال تقل عن    ومن هذه المزايا :    -((5

مة  ، وتوزع باقي األرباح على األسهم جميعًا بالتساوي ، أو استيفاء فائدة سنوية ثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت ، ومنها حق استعادة قي

لشركة قبل إجراء القسمة بين سائر المساهمين ، ومنها أن يكون للسهم الممتاز أكثر من صوت واحد في الجمعية  األسهم بكاملها عند تصفية ا 

اإلسالمي   الفقه  مجمع  مجلة  السادسة  الدورة   ، المالية  السوق  أحكام    " الشريف  عبدالغفار  بن  محمد  محمد  الدتور  بحث  انظر   . العمومية 

    2/1285ج
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 .(  1)قبل انقضاء الشركة   -أسهم متتع ، وهي األسهم اليت استهلكت قيمتها، أبن ترد إل املساهم   •
إصدار • بعالوة  القيمة عالوة  وهي    أسهم  فرق  على  يطلق   ، االمسية  قيمته  من  السهم أبكثر  إصدار 

 (  2)  اإلصدار
 : الفرع الثاني: أنواع األسهم من حيث القيمة

االمسية • األوراق   "وهيالقيمة  سوق  يف  لالكتتاب  طرحها  عند  األسهم  هبا  ُأصدرت  اليت  القيمة 
    . املالية

  . لتعامل به يف األسواق املالية حبسب العرض والطلبالسعر الذي حيدث ا : وهي القيمة السوقية •
احلقيقية • تصفية  "  :  وهي  القيمة  متت  لو  فيما  الشركة  أموال  صايف  السهم يف  ميثلها  اليت  القيمة 

، وعرفت أيضا أبهنا : " قيمة أصول املؤسسة كما   "الشركة وتقسيم موجوداهتا على عدد األسهم
    )3  (  ا يف هناية السنة املالية اخلاصة هبا"  تظهر يف امليزانية العامة اليت تنشره

  
 
 
 

 
 المبحث األول : تأصيل  الخالف في تكييف السهم وفيه مطلبان :

 المطلب األول : األدلة النصية المتعلقة بتكييف السهم
فماله للذي ابعه. إال  أن  وله مال  من ابتاع عبًدا "قال:  حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب   •

  (  4) "شرتطه املبتاع ي
 )5(  عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر{  قال:} هنى رسول هللا  حديث أيب هريرة  •

 

 (   1285-1284/ 2لة مجمع الفقه اإلسالمي )الدورة السادسة مج   -((1

 2/713(  وانظر الدورة السابعة ج 1137/  6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ) -((2

؛   المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي     183-2/182انظر  مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع  –  )3(

 / الدكتور أحمد بن محمد خليل   278-277ير ؛ األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي// د محمد عثمان شب 202/

 3986( ر 17/ 5باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ؛ صحيح مسلم  )   2379( ر115/ 3صحيح البخاري ـ م م )-((4

 بيع الذي فيه غرر    /باب بطالن بيع الحصاة وال 1513/ح1153/ص3صحيح مسلم ج - )5(
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فيه  ا ذه  ب وخ  رز ، اش  رتيت ي  وم خي  رب ق  الدة ابث  ىن عش  ر دين  ارا  :"ق  ال فض  الة ب  ن عبي  دح  ديث  •
ىت فق  ال ال ال تب  اع ح   ف  ذكرت ذل  ك للن     ،  ففص  لتها فوج  دت فيه  ا أكث  ر م  ن اث  ىن عش  ر دين  ارا

 .(  1)تفصل «
ح  رم  ا ِإالَّ ش  رط املس  لمون عل  ى ش  روطهم :} ق  ال أن الن  يب ح  ديث أيب هري  رة رض  ي هللا تع  ال عن  ه   •

 )2(  حالال أو أحل حراما {
: " مجهور الفقهاء على أن  األصل يف العقود والشروط الصح ة، إال ما أبطله  رمحه هللا  قال ابن القيم •

و الصحيح؛ فإن  احلكم ببطالهنا حكم  ابلتحرمي والتأثيم، ومعلوم  الشارع أو هنى عنه، وهذا القول ه
 .    (  3) أن ه ال حرام إال ما حرمه هللا ورسوله "

حدثنا سعيد قال : أخربان أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه قال : : ) قال عبد الرمحن بن    •
ألصبغ فأرسلت إليه تسأله طالقها عوف : ال تسألين امرأة الطالق إال طلقتها ، فغارت متاضر بنت ا

، فقال للرسول قل هلا : إذا حاضت فلتؤذين : فحاضت ، فأرسلت إليه ، فقال للرسول قل هلا : إذا  
طهرت فلتؤذنين ، فطهرت فأرسلت إليه وهو مريض ، فغضب وقال أيضاً : هي طالق البتة ال رجع 

ال أورث متاضر شيئا ، فارتفعوا إل عثمان    إليها ، فلم يلبث إال يسريا حىت مات فقال عبد الرمحن :
بن عفان رضي هللا عنه وكان ذلك يف العدة فورثها منه ، فصاحلوها من نصيبها ربع الثمن على مثانني 

 .(  4) ألفا فما أوفوها .(
كما   • المساهمة  الشركات  سهم  تكييف  فهم  في  العمدة  هي  واآلثار  النصوص  فهذه 

 سيأتي بيانه. 
  وفيه فرعانلقرارات والفتاوى ذات الصلة بتكييف السهم المطلب الثاني : ا

 الفرع األول :قرارات المجامع الفقهية 
 مما جاء فيه : قرار مجمع الفقه اإلسالمي  بشأن األسواق المالية و  أوال :  •
  : سهام في الشركاتإلا -1 

 

 ، باب بيع القالدة  4160( ر46/ 5صحيح مسلم ) -((1

عنه     –  )2( تعالى  هللا  رضي  هريرة  أبي  حديث  جمن  الصحيحين  على  الجارود    2309/ح57/ص2المستدرك  البن  المنتقى  ؛ 

ث حسن صحيح" ؛  وقال:" هذا حدي    1352/ح634/ص3؛ وأخرجه الترمذي ج3594/ح304/ص3؛ سنن أبي داود ج637/ح161/ص1ج

:"وأما حديث المسلمون عند شروطهم فروي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس بن  281/ص3قال ابن حجر في تغليق التعليق ج

 مالك ورافع بن خديج وعبدهللا بن عمر وغيرهم وكلها فيها مقال لكن حديث أبي هريرة أمثلها" 

 (344/ 1أعالم الموقعين ) -((3

 1959( ر41/ 2ن منصور )سنن سعيد ب   -((4
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  .مشروعة أمرجائزمالت احلل فإن أتسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة عا مباأن األصل يف امل -أ
لتعامل ابلراب أو إنتاج احملرمات أو  كا   خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم،ال – ب

  . املتاجرة هبا 
ابحملرمات،ا  –ج   تتعامل أحياانً  من أن أنشطتها    غملر اب لراب وحنوه، كا  ألصل حرمة اإلسهام يف شركات 

 ....    . األساسية مشروعة
  : مفي بيع السه حل العقدم -2
الشائ  إن السهم هو احلصة  بيع  املتعاقد عليه يف  الشركة،عاحملل  السهم عبارة عن  وش ة من أصول  هادة 

 ...      . وثيقة للحق يف تلك احلصة
  : لتعامل في األسهم بطريقة ربويةا -3
ا يف ذلك من  مل ال جيوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غريه للمشرتي لقاء رهن السهم،  -أ

  . هديها عمال احملرمة ابلنص على لعن آكل الراب وموكله وكاتبه وشألاملراابة وتوثيقها ابلرهن ومها من ا
موعد    -ب السهم يف  السمسار إبقراضه  من  وعداً  يتلقى  وإمنا  البائع  ميلكه  بيع سهم ال  أيضاً  ال جيوز 

إذا اشرتط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به إبيداعه  قوى املنع وي نه من بيع ما ال ميلك البائع،أل التسليم،
  . ائدة للحصول على مقابل اإلقراضبف
 : هسهم أو رهن البيع  -4
ا لو تضمن النظام تسويغ البيع  كم به نظام الشركة،  ىمع مراعاة ما يقض  رهنه   جوز بيع السهم أوي

ذلك يعترب النص يف النظام على إمكان  وك مطلقاً أو مشروطاً مبراعاة أولوية املسامهني القدامى يف الشراء، 
 ....  . ةاعالرهن من الشركاء برهن احلصة املش

     : تعامل ابلسلع والعمالت واملؤشرات يف األسواق املنظمةال : لثاً اث
  : لتعامل بالمؤشرا -3
معرفة حامل منه  يقصد  إحصائية خاصة  بطريقة  هو رقم حسايب حيسب  معينة،   جمؤشر   التغري يف سوق 
  . ري عليه مبايعات يف بعض األسواق العامليةوجت
  )1 (  .   ال جيوز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة حبتة وهو بيع شيء خيايل ال ميكن وجوده و 
المالية  :    ثانيا   •  ، األوراق  سوق  األسواق  بشأن  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  قرار 

 "  مما جاء فيه :البورصة  ( و  )  والبضائع 
 

  2؛ والعدد التاسع ج  73/ص    1؛ والعدد السابع/ ج    1273ص    2/ج 6(بشأن األسواق المالية/مجلة المجمع ع    1/7)  63 : قرار رقم   -  )1(

 140-135؛ وانظر قرارات مجمع الفقه اإلسالمي /ص  5ص/
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 (    البورصة    )    املالية والبضائع   قد نظر يف موضوع سوق األوراق  اجملمع الفقهي اإلسالمي    إن جملس   
بيعا وشراء على  فيها من عقود  التجاررية    العمالت   يعقد  القروض  الشركات وسندات    الورقية وأسهم 

والبضائع منها على واحلكومية  وما كان  العقود على معجل  اطلع جملس    وما كان من هذه   مؤجل كما 
فيها  اجملمع   االقتصاديني واملتعاملني  نظر  السوق يف  املفيدة هلذه  اإلجيابية  وعلى اجلوانب   على اجلوانب 

 السلبية الضارة فيها . 
املالية   إن غاية  :    أوال    العرض  هي إجياد سوق مستمرة ودائمة يتالقى فيها   (    البورصة    )    السوق 

للغافلني واملسرتسلني الذين   ب واملتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ومينع استغالل احملرتفني والطل
يعرفون من هو احملتاج إل البيع ومن هو احملتاج   حيتاجون إل بيع أو شراء وال يعرفون حقيقة األسعار وال

املصلحة هذه  ولكن  الشراء  املذكور  إل  األسواق  يف  يواكبها  من   (    البورصة    )    ة  الواضحة  أنواع 
حكم   احملظورة شرعا واملقامرة واالستغالل وأكل أموال الناس ابلباطل ولذلك ال ميكن إعطاء الصفقات

 شرعي عام بشأهنا بل جيب بيان حكم املعامالت اليت جتري فيها كل واحدة منها على ، حدة. 
يف ملك البائع اليت جيري فيها القبض فيما   اضرة املوجودةإن العقود العاجلة على السلع احل  :    اثنيا   

عقود جائزة ما مل تكن عقودا على حمرم شرعا أما إذا مل يكن   يشرتط له القبض يف جملس العقد شرعا هي 
فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم مث ال جيوز للمشرتي بعد ذلك بيعه ، قبل   املبيع يف ملك البائع

 قبضه. 
حني تكون تلك األسهم يف ملك البائع  إن العقود العاجلة على أسهم الشركات واملؤسسات :   اثلثا   

الربوية  موضوع تعاملها حمرم شرعا كشركات البنوك   جائزة شرعا ما مل تكن تلك الشركات أو املؤسسات 
 التعاقد يف أسهمها بيعا وشراء   وشركات اخلمور فحينئذ حيرم

واآلجلة على سندات القروض بفائدة مبختلف أنواعها غري جائزة شرعا،ألهنا   عقود العاجلة إن ال :   رابعا 
 معامالت جتري ابلراب احملرم. 

جتري على املكشوف أي على األسهم والسلع اليت ليست يف  إن العقود اآلجلة أبنواعها اليت  :    خامسا   
 غري جائزة شرعا ألهنا تشتمل على بيع  (    البورصة    )      يف السوق املالية ملك البائع ابلكيفية اليت جتري

 الشخص ما ال ميلك اعتمادا على أنه سيشرتيه فيما بعد ويسلمه يف املوعد وهذا منهي عنه شرعا. 
اجلائز يف الشريعة  من قبيل بيع السلم  (  البورصة    )  ليست العقود اآلجلة يف السوق املالية   :   سادسا  
  :    اإلسالمية وذلك للفرق بينهما من وجهني   

جملس العقد وإمنا يؤجل دفع   ال يدفع الثمن يف العقود اآلجلة يف  (  البورصة    )  يف السوق املالية    ) أ (
 يدفع يف جملس العقد   الثمن إل موعد التصفية بينما الثمن يف بيع السلم جيب أن
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السلعة املتعاقد عليها وهي يف ذمة البائع األول وقبل أن   تباع (  البورصة    )  الية  يف السوق امل ) ب (  
بيوعات وليس الغرض من ذلك إال قبض أو دفع فروق األسعار بني البائعني  حيوزها املشرتي األول عدة

املبيع يف   ما ال جيوز بيعالفعليني خماطرة منهم على الكسب والربح كاملقامرة سواء بسواء بين  واملشرتين غري
    )1(  عقد السلم قبل قبضه 

 :"ومما جاء فيه زكاة األسهمقرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن  :  ثالثا •
جتب زكاة األسهم على أصحاهبا، وخترجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي على  -

انون الدولة يلزم الشركات إبخراج الزكاة، أو  ذلك، أو صدر به قرار من اجلمعية العمومية، أو كان ق
 حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

مجيع أموال خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، مبعىن أن تعترب   -
ار من حيث نوع املال الذي  املسامهني مبثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة هبذا االعتب

جتب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب ، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة  
 ، وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال.الشخص الطبيعي

امة، وأسهم الوقف اخلريي ،  ويطرح نصيب األسهم اليت ال جتب فيها الزكاة، ومنها أسهم اخلزانة الع -
 وأسهم اجلهات اخلريية، وكذلك أسهم غري املسلمني. 

فإذا   - أسهمهم،  زكاة  املسامهني  على  فالواجب  األسباب،  من  سبب  ألي  أمواهلا  الشركة  تزك  مل  إذا 
أمواهلا   الزكاة لو زكت الشركة  استطاع املساهم أن يعرف من حساابت الشركة ما خيص أسهمه من 

 شار إليه، زكى أسهمه على هذا االعتبار ؛ ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم. على النحو امل
 وإن مل يستطع املساهم معرفة ذلك: 

؛   - التجارة  بقصد  وليس  السنوي،  األسهم  ريع  من  االستفادة  بقصد  الشركة  نه  فإ فإن كان ساهم يف 
يف   اإلسالمي  الفقه  جممع  قرره  ما  مع  ومتشياً   ، املستغالت  زكاة  لزكاة يزكيها  ابلنسبة  الثانية  دورته 

العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية، فإن صاحب هذه األسهم ال زكاة عليه يف أصل السهم،  
توافر  اعتبار  الريع مع  يوم قبض  بعد دوران احلول من  العشر  ربع  الريع، وهي  الزكاة يف  وإمنا جتب 

 شروط الزكاة وانتفاء املوانع. 
تىن األسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته  وإن كان املساهم قد اق -

وهي يف ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا مل يكن هلا سوق، زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة ، فيخرج  
 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان لألسهم ربح.  2.5ربع العشر 

 

 130-129انظر القرار األول للمجمع الفقهي اإلسالمي/ الدورة السابعة/ ص - )1(
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احل - أثناء  أسهمه يف  املساهم  ابع  أما  إذا  زكاته.  عندما جييء حول  معه  وزكاه  ماله  إل  مثنها  ول ضم 
 .(  1)املشرتي فيزكي األسهم اليت اشرتاها على النحو السابق

   ":  ا جاء فيه ممو   : قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن السندات رابعا •
  من   شرعا   ةحمرم  مشروط  نفع  أو   إليه   منسوبة  فائدة   مع   مبلغها   بدفع  التزاما   متثل   اليت  السندات   إن -

  هلا     املصدرة   اجلهة     أكانت  سواء   ربوية   قروض  ألهنا   ،   التداول   أو     الشراء    أو   اإلصدار   حيث
  أو ،    ادخارية  أو،    استثمارية  صكوكا   أو ،    شهادات  لتسميتها   أثر  وال  ،    ابلدولة  ترتبط  عامة  أو  خاصة
. عائدا وأ ،  عمولة أو،  ريعا  أو ،  رحبا  : هبا  امللتزم الربوية الفائدة تسمية

  ،   االمسية  قيمتها   من  أبقل  بيعها   جيري   قروضا   ابعتبارها   الصفري  الكوبون  ذات   السندات   أيضا   حترم  -
 . السندات هلذه خصما  ابعتبارها  الفروق من أصحاهبا  ويستفيد

  جملموع   ابلنسبة  زايدة  أو  نفع  فيها   اشرتط  قروضا   ابعتبارها   اجلوائز  ذات    السندات    أيضا   حترم  كما  -
 .القمار شبهة عن فضال ،  التعيني على  ال  لبعضهم أو  ،  املقرضني

  على   القائمة    الصكوك    أو  السندات  -تداوال  أو   شراء  أو  إصدارا–  احملرمة  للسندات  البدائل  من -
  ،   مقطوع نفع أو  فائدة ملالكيها   يكون ال حبيث ،  معني استثماري نشاط أو  ملشروع    املضاربة   أساس
  وال     الصكوك     أو  السندات  هذه  من   ميلكون  ما   بقدر  املشروع  هذا  ربح  من  نسبة  هلم  تكون  وإمنا 
  رقم   ابلقرار  اعتمادها  مت   اليت  الصيغة  من   هذا  يف  االستفادة   وميكن .  فعال حتقق  إذا  إال  الربح  هذا  ينالون
                                           (2) املقارضة" سندات   بشأن اجملتمع هلذا  الرابعة للدورة(  5) 

 
 :"  مما جاء فيهخامسا : قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن سندات المقارضة و  •
  : من حيث الصيغة المقبولة شرعاا لصكوك المقارضة : أوالا  
سندات املقارض ة ه ي أداة اس تثمارية تق وم عل ى جتزئ ة رأس م ال الق راض )املض اربة( إبص دار ص كوك   -1

ميلكون ات متساوية القيمة ومسجلة أبمساء أصحاهبا ابعتبارهم ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحد
ويفض ل تس مية ه ذه  .بنس بة ملكي ة ك ل م نهم في ه  حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إلي ه ،

  .األداة االستثمارية صكوك املقارضة 
  : لعناصر التاليةالصورة املقبولة شرعاً لسندات املقارضة بوجه عام ال بد أن تتوافر فيها ا -2

 

 64-63وانظر قرارات مجمع الفقه اإلسالمي /ص   705ص  1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الرابع ج   3/4( 28انظر قرار رقم ) -((1

 127-126انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ص   -)2(
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  : العنصر األول
وتس تمر ه ذه  أنَّ ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو متويل ه ،

  .امللكية طيلة املشروع من بدايته إل هنايته 
 غريها ،وترتب عليها مجيع احلقوق والتصرفات املقررة شرعاً للمالك يف ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث و 

  .مع مالحظة أنَّ الصكوك متثل رأس مال املضاربة 
  : العنصر الثاني

يقوم العقد يف ص كوك املقارض ة عل ى أس اس أنَّ ش روط التعاق د حت ددها نش رة اإلص دار وأنَّ اإلجي اب يع رب 
  .وأن القبول تعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة  عنه االكتتاب يف هذه الصكوك ،

رة اإلصدار على مجيع البياانت املطلوبة ش رعاً يف عق د الق راض )املض اربة( م ن حي ث والبد أن تشتمل نش
بي   ان معلومي   ة رأس امل   ال وتوزي   ع ال   ربح م   ع بي   ان الش   روط اخلاص   ة ب   ذلك اإلص   دار عل   ى أن تتف   ق مجي   ع 

  .الشروط مع األحكام الشرعية 
  : العنصر الثالث

الف رتة احمل ددة لالكتت اب ابعتب ار ذل ك م أذوانً في ه  انتهاء دأن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بع
  : من املضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية

إذا كان مال القراض اجملتمع بعد االكتت اب وقب ل املباش رة يف العم ل ابمل ال م ا ي زال نق وداً ف إنَّ ت داول   -1
  .كام الصرف صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وُتطبق عليه أح

  .إذا أصبح مال القراض ديوانً تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام التعامل ابلديون  -2
إذا ص  ار م  ال الق  راض موج  ودات خمتلط  ة م  ن النق  ود وال  ديون واألعي  ان واملن  افع فإن  ه جي  وز ت  داول  -ج

أم ا إذا   . الة أعي اانً ومن افععلى أن يكون الغالب يف هذه احل صكوك املقارضة وفقاً للسعر املرتاضى عليه،
ك  ان الغال  ب نق  وداً أو دي  وانً فرتاع  ى يف الت  داول األحك  ام الش  رعية ال  يت س  تبينها الئح  ة تفس  ريية توض  ع 

 (  1)  .وتعرض على اجملمع يف الدورة القادمة
  . ويف مجيع األحوال يتعني تسجيل التداول أصولياً يف سجالت اجلهة املصدرة

  : العنصر الرابع
أي عام ل   من يتلقى حص يلة االكتت اب يف الص كوك الس تثمارها وإقام ة املش روع هب ا ه و املض ارب،أنَّ 

فه و رب م ال مب ا  وال ميلك من املشروع إال مبق دار م ا ق د يس هم ب ه بش راء بع ض الص كوك، املضاربة،

 

 لم تصدر الالئحة التفسيرية حتى اآلن فيما أعلم .  -((1
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يف نش  رة ابإلض  افة إل أنَّ املض  ارب ش  ريك يف ال  ربح بع  د حتقق  ه بنس  بة احلص  ة احمل  ددة ل  ه  أس  هم ب  ه،
  . وتكون ملكيته يف املشروع على هذا األساس اإلصدار،

وأنَّ يد املضارب على حصيلة االكتتاب يف الصكوك وعلى موجودات املشروع هي يد أمانة ال يضمن 
  . إال بسبب من أسباب الضمان الشرعية

 ق األوراق املالية، جيوز تداول صكوك املقارضة يف أسوا : مع مراعاة الضوابط السابقة يف التداول  -3
كم ا  . وذلك وفقاً لظروف العرض والطل ب وخيض ع إلرادة العاق دين ابلضوابط الشرعية، إن وجدت،

جيوز أن يتم الت داول بقي ام اجله ة املص درة يف ف رتات دوري ة معين ة إبع الن أو إجي اب يوج ه إل اجلمه ور 
وحيس ن أن  ملض اربة بس عر مع ني،تلتزم مبقتضاه خالل مدة حمددة بشراء ه ذه الص كوك م ن رب ح م ال ا

كما جيوز اإلعالن  . وفقاً لظروف السوق واملركز املايل للمشروع تستعني يف حتديد السعر أبهل اخلربة،
  . على النحو املشار إليه عن االلتزام ابلشراء من غري اجلهة املصدرة من ماهلا اخلاص،

ل  ى ن  ص بض  مان عام  ل املض  اربة رأس ال جي  وز أن تش  تمل نش  رة اإلص  دار أو ص  كوك املقارض  ة ع -4
ف إن وق ع ال نص عل ى ذل ك ص راحة أو ض مناً  املال أو ضمان ربح مقط وع أو منس وب إل رأس امل ال،
  . َبَطَل شرط الضمان واستحق املضارب ربح مضاربة املثل

ال جي وز أن تش  تمل نش رة اإلص  دار وال ص  ك املقارض ة الص  ادر بن اء عليه  ا عل  ى ن ص يل  زم ابلبي  ع  -5
وإمنا جيوز أن يتضمن صك املقارضة وعداً ابلبيع ويف هذه احلالة  . كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل  ولو

  . ال يتم البيع إال بعقد ابلقيمة املقدرة من اخلرباء وبرضا الطرفني
ال جي  وز أن تتض  من نش  رة اإلص  دار وال الص  كوك املص  درة عل  ى أساس  ها نص  اً ي  ؤدي إل احتم  ال  -6

  . الربح فإن وقع كان العقد ابطالً  قطع الشركة يف
  : ويرتتب على ذلك

ع  دم ج  واز اش  رتاط مبل  غ حم  دد حلمل  ة الص  كوك أو ص  احب املش  روع يف نش  رة اإلص  دار وص  كوك  -أ
  . املقارضة الصادرة بناء عليها 

 . وه و الزائ د ع ن رأس امل ال ول يس اإلي راد أو الغل ة أن حمل القسمة هو الربح مبعناه الشرعي، –ب 
وما زاد ع ن رأس امل ال عن د النق يض  إما ابلتنضيض أو ابلتقومي للمشروع ابلنقد، عرف مقدار الربح،وي

  . وفقاً لشروط العقد أو التقومي فهو الربح الذي يوزع بني محلة الصكوك وعامل املضاربة،
  . أن يعد حساب أرابح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وحتت تصرف محلة الصكوك -ج
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وابلنس بة للمش روع  . وميل ك ابلتنض يض أو التق ومي وال يل زم إال ابلقس مة تحق الربح ابلظهور،يس -7
وما يوزع على طريف العقد قبل التنضيض )التص فية(  الذي يدر إيراداً أو غل  ة فإنه جيوز أن توزع غلته،

  . يعترب مبالغ مدفوعة حتت احلساب
 اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة يف هناية ك ل دورة،ليس هناك ما مينع شرعاً من النص يف نشرة  -8

إم  امن حص  ة محل  ة الص  كوك يف األرابح يف حال  ة وج  ود تنض  يض دوري،وإم  امن حصص  هم يف اإلي  راد 
  .أوالغلة املوزعة حتت احلساب ووضعها يف احتياطي خاص ملواجهة خماطر خسارة رأس املال

دار أو صكوك املقارضة على وع د ط رف اثل ث ليس هناك ما مينع شرعاً من النص يف نشرة اإلص  -9
منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد ابلتربع بدون مقاب ل مببل غ خمص ص جل رب اخلس ران يف 

مبع ىن أن قيام ه ابلوف اء ابلتزام ه ل يس  على أن يكون التزام اً مس تقاًل ع ن عق د املض اربة، مشروع معني،
ومن مث فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة  ليه بني أطرافه،شرطاً يف نفاذ العقد وترتب أحكامه ع

الدفع ببطالن املضاربة أو االمتن اع ع ن الوف اء ابلتزام اهتم هب ا بس بب ع دم قي ام املت ربع ابلوف اء مب ا ت ربع 
   .(  1)حبجة أنَّ هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد به،
 :ومما جاء فيهلق بالحقوق المعنوية قرار مجمع الفقه اإلسالمي فيما يتع:  سادسا •
 ه  ي لتأليف واالخرتاع أو االبتك  ار ،وا لعالمة التجارية ،وا لعنوان التجاري ،وا سم التجاري ،الا -

هذه و  . ل الناس هلارف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمو  بح هلا يف العُ أص حقوق خاصة ألصحاهبا،
  . عليهاجيوز االعتداء فال  احلقوق يعتد هبا شرعاً ،

ض وَ ع  ِ وز التصرف يف االسم التجاري أو العنوان التج  اري أو العالم  ة التجاري  ة ونق  ل أي منه  ا بِ جي -
  . عتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً اب لتدليس والغش ،اا انتقى الغرر و إذ مايل ،

وز  جي   وال صحاهبا ح  ق التص  رف فيه  ا ،ألو  وق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة شرعاً ،حق  -
  . )2(  االعتداء عليها

األوراق النقدية بالذهب والفضة في    قرارات المجامع الفقهية بشأن إلحاق  :    سابعا •
  ( 3)  حكم الصرف

 

   71-67( ، انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ص1809ص   3ج ،4(  مجلة المجمع )ع 5/4)  30 : انظر قرار رقم -((1

    3/2581/ج5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع – )2(

ت مجمع  وإلحاق النقد بأحكام الذهب والفضة هو محل اتفاق بين جميع الهيئات الشرعية الممثلة للعالم اإلسالمي :  انظر قرارات وتوصيا  -((3

؛ قرار هيئة كبار العلماء المتخذ في الدورة     101-99، قرارات  المجمع  الفقهي اإلسالمي  ص     40الفقه اإلسالمي في دورته الثالثة ص  

    398؛ / 268-13/267( ؛  فتاوى اللجنة الدائمة 3الثالثة) 



24 
 

 فتاوى العلماء بشأن األسهم والشركات المساهمة: الفرع الثاني     •

 ن األسهم أشبرحمه هللا  فتوى الشيخ محمد بن إبراهيمأوال :  •

  -: ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات املسامهة        -رمحه هللا -راهيم آل الشيخ  قال الشيخ حممد بن إب
من  شيء  بيع  بعضهم  يرغب  مث  املسامهون  فيه  يشرتك  مما  وحنوها  والغاز  واإلمسنت  الكهرابء  كشركة 

ه ، وذكر املستفيت أن الشركة  د سهامهم مبثل قيمتها ، أو أقل أو أكثر ، حسب جناح تلك الشركة وض
عن رؤوس أموال بعضها نقد وبعضها ديون هلا وعليها ، وبعضها قيم ممتلكات وأدوات مما ال ميكن    عبارة

عليه   املنصوص  ألن  ؛  السهام  تلك  بيع  جبواز  القول  السائل  واستشكل   ، ابلوصف  وال  ابلرؤية  ضبطه 
    ا عمت به البلوى . بيع ، كما أنه ال جيوز بيع الدين يف الذمم ، وذكر هذا ممم اشرتاط معرفة املتبايعني لل

هلل احلمد  معاشهم     واجلواب:  يف  إليه  الناس  حيتاج  ما  ببيان كل  اإلسالمية كفيلة  الشريعة  أن  خيفى  ال 
ِلُكلِ  َشْيٍء { . النحل:  َيااًن  تِب ْ اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َونَ زَّْلَنا  والكالم على هذا    .  89ومعادهم ؛ قال تعال : } 

الشرك معرفة حكم هذه  على  من  مبين  أصال  نعلم  ، وال  ذلك  ريب جبواز  ، وال  فيها  الناس  ومسامهة  ة 
إذا عرف هذا فإنه إذا كان لإلنسان أسهم    أصول الشرع مينعه وينافيه ، وال أحدا من العلماء انزع فيه .

يف أية شركة ، وأراد بيع أسهمه منها ، فال مانع من بيعها بشرط معرفة الثمن ، وأن يكون أصل ما فيه  
 اك معلوما ، وأن تكون أسهمه منها معلومة أيضا . االشرت 

 فإن قيل : إن منها جهالة لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة وصفاهتا . 
فيقال: إن العلم يف كل شيء حبسبه ، فالبد أن يطلع املشرتي على ما ميكن االطالع عليه بال حرج وال  

، والبد أن يكون هناك معرفة عن حالة الشركة وجنا  يتعذر علمه يف  مشقة  ، وهذا مما ال  حها وأرابحها 
الغالب ؛ ألن الشركة تصدر يف كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرابحها وخسارهتا ، كما تبني ممتلكاهتا 
من عقار ومكائن وأرصدة ، كما هو معلوم من الواقع ، فاملعرفة الكلية ممكنة والبد . وتتبع اجلزئيات يف  

 .(  1)"ومن القواعد املقررة: أن املشقة جتلب التيسري  مثل هذا فيه حرج ومشقة ، 
 المتعلقة باألسهم  وى اللجنة الدائمةاثانيا: فت

اللجنة:" • ,  سئلت  اآلن  بيعها  وأريد   , لالستثمار  املصرفية  الراجحي  شركة  من  أسهم  عدَّة  اشرتيُت 
أن جيوز  وهل   , بيعها  وما حكم   , الشركة  هذه  من  األسهم  شراء  ما حكم   : مع    والسؤال  أتعامل 

 الشركة املذكورة بشراء أسهم أو بيعها ؟ . 

 

 (43 - 7/42فتاوى ورسائل  -((1
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للربح , فال جيوُز    فأجابت :" إذا كانت األسهم أسهماً جتارية , عبارة : عن نقود يُباع هبا وُيشرتى طلباً 
 بيعها , ألنه يكون بيع نقود بنقود غائبة , وغري متساوية , وذلك هو الرِ اب بنوعيه : التفاضل والنسيئة . 

 .(  1)" التوفيق , وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلَّم  وابهلل
سئلت عن " حكم شراء األسهم أبكثر من رأس املال..." فأجابت  :" إذا كانت هذه األسهم المتثل  و  •

      )2(  نقودا متثيال كليا أو غالبا وهي معلومة للبائع واملشرتي جاز بيعها وشراؤها" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالف الفقهاء في تكييف السهم ي : المبحث الثان 

 تحرير محل النزاع  المطلب األول : 
 .تفقوا على أن السهم ميثل حصة من رأس مال الشركة ا

أن السهم    وأ  ؟  حصة شائعة من مجيع موجودات الشركة  هوهل    :فيما يمثله السهم  واختلفوا  
الشركة   مكوانت  عن  مستقلة  قيمة  له  التجارة  عروض  من  ا  ؟عرض  أن  مع  أم  يتضمن  لسهم 

حصة شائعة من أنه      واملعنوية ؟ أ   موجودات الشركة حقوقا أخرى كحق االشرتاك ، وحقوق الشركة
 

ألعضاء الموقعون هم أصحاب الفضيلة :" صالح الفوزان ، عبدالعزيز آل الشيخ ، بكر أبو  ، وا    352-14/351ج  19018الفتوى رقم     -((1

 زيد " ورئيس اللجنة هو الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز رحمه هللا . 

ي ، ورئيس الجنة  ، والموقعون هم أصحاب الفضيلة ) عبدهللا بن غديان ، عبد الرزاق عفيف  321-13/320انظر فتاوى اللجنة الدائمة    –  )2(

 322-321فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم هللا جميعا ،  وانظر ص 
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أن تكييف السهم ينبين على نية التملك للسهم ،   و ؟ أالشخصية االعتبارية للشركة دون موجوداهتا 
املضاربة فيكون ورقة  فإن أراد مالكه االستثمار فيكون للسهم حكم موجودات الشركة ، وإن أراد  

    :( 1) أقوالخمسة على مستقلة عن موجودات الشركة ، 
 األقوال في المسألة وأدلتها  المطلب الثاني : 

 

من    القول األول :  السهم حصة شائعة  الشركة  مجيع  أن  للسهم موجودات  ما    فيكون  ثله يف  ميحكم 
فيختلف حكمه  ديون أو منافع ،    موجودات الصندوق أو الشركة اليت أصدرته ، من عروض أو نقود أو

   .  ابختالف تلك املوجودات
الفقه االسالمي  به  جممع  فقد أخذ   ، الفقهاء  القول عامة     -1يف عدة مواضع منها :    وقد أخذ هبذا 

 ": املقارضة ، ونصه  قراره بشأن سندات  الذي    ماجا ء يف  ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع 
إذا  " ..."وتستمر هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إل هنايته متويله ،  أصدرت الصكوك إلنشائه أو

صكوك   تداول  جيوز  فإنه  واملنافع  واألعيان  والديون  النقود  من  خمتلطة  موجودات  القراض  مال  صار 
للسعر املرتاضى عليه،  ومنافع  املقارضة وفقاً  أعياانً  الغالب يف هذه احلالة  إذا كان  . على أن يكون    أما 

وبناء على قراره املتعلق بزكاة األسهم    -2 . "الغالب نقوداً أو ديوانً فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية 
خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج    حيث مل يفرقوا بني ملكية املساهم والشركة املسامهة ونصه :"
امهني مبثابة أموال شخص واحد ، وتفرض  الشخص الطبيعي زكاة أمواله، مبعىن أن تعترب مجيع أموال املس

عليها الزكاة هبذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب ، ومن حيث  
املقدار الذي يؤخذ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً مببدأ اخللطة عند من  

األموال الفقهاء يف مجيع  من  املالية   -3    .(  2)"عممه  األسواق  بشأن  اجملمع  قرار  ماجاء يف  وبناء على 
ة من عاحملل املتعاقد عليه يف بيع السهم هو احلصة الشائ  إن   : مل العقد يف بيع السهحم  -2ونصه :"  

وبناء على ماتقدم يف معىن    -4 ". هادة السهم عبارة عن وثيقة للحق يف تلك احلصةوش أصول الشركة، 
أبنه حصة مشاعة يف موجودات الشركة، فحامل السهم ميتلك حصة من   :"املسامهة  الشركة    سهمتعريف  

 

فما بعدها ؛ أحكام االكتتاب في الشركات    7؛ التكييف الفقهي للسهم ص    85-84/  1انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة السابعة ج   -((1

حكم تداول أسهم الشركات  ؛     48-47؛ األسهم والسندات وأحكامها في الفقه      19-18؛ األسهم حكمها وآثارها     117-115المساهمة ص   

؛ المضاربة المشتركة في      6-5التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( إعداد د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي ص  

جدة  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  الدورة الثالثة    –مي للبحوث والتدريب  المؤسسة المالية اإلسالمية   د . حسين كامل فهمي المعهد اإلسال 

الدورة السادسة مجلة مجمع    132-3/130عشرة ج   الفقه اإلسالمي  الدكتور محمد الحبيب جراية  مجلة مجمع  التقليدية  المالية  ؛ /ألدوات 

 فما بعدها       1520/ 2الفقه اإلسالمي ج 

 64-63اإلسالمي /ص  انظر قرارات مجمع الفقه -((2
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فقد سئلت عن " حكم شراء األسهم    ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة    ،     (1)      ...." تلك املوجودات 
ة  :" إذا كانت هذه األسهم المتثل نقودا متثيال كليا أو غالبا وهي معلوم   أبكثر من رأس املال..." فأجابت  
        )2(  للبائع واملشرتي جاز بيعها وشراؤها"

ونسب  ،    أن السهم عرض  له حكم عروض التجارة أخذ به مجع من املعاصرين منهم  القول الثاني :
بناء على رأيهم يف جعل زكاة  أبو زهرة ، والدكتور يوسف القرضاوي  هذا القول لبعض العلماء منهم :  

؛ ألن معاملة السهم معاملة العروض يف الزكاة اليلزم من    حمل نظر األسهم كزكاة العروض ، وهذه النسبة  
  (  3)كونه عرضا من حيث التكيف الفقهي ، وال خيرجه عن كونه حصة شائعة من مجيع موجودات الشركة

وذلك إذا كان من    وإل هذا ذهبت ندوة الربكة الثانية ، وبعض اهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية.   
وهذا القول الزم جلميع  " .  (4)   الشركة نسبة ولو يسرية من األعيان )غري النقود والديون( ضمن موجودات  

مع أن الغالب يف موجودات البنك أهنا    اهليئات الشرعية اليت أجازت تداول أسهم بنوكها ابلقيمة السوقيه
    . (  5)  .   "نقود أو ديون يف ذمم املتمولني

حقوقا أخرى      -2حصة شائعة من موجودات الشركة .    -1  :    أن السهم يتضمن  القول الثالث :  
الدكتور   ليل ، اخل الدكتور أمحد    . وقد رجحه ، واحلقوق املعنوية واملنافع ،  حق االشرتاك ملالك السهم   ك

 (7)وهو ما ذهب إليه الدكتور يوسف الشبيلي يف آخر أحباثه  (  6) فهد اليحىي
الشخصية االعتبارية للشركة , ومعناه أن الشركة هي اليت    : النظر إل السهم مع مراعاة   القول الرابع

متلك موجوداهتا, وأما السهم فإنه ال ميثل املوجودات وال ميلك املساهم شيئا منها ,  وقال هبذا القول  
 .(  8) ، والدكتور حسني حامد حسان   الدكتورحممد القري

 

 2/387انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )قي الدورة الثالثة عشرة ج -((1

 322-321، وانظر ص  321-13/320انظر فتاوى اللجنة الدائمة  – )2(

    11وقد اشار إليها الدكتور فهد اليحيى في بحث التكييف الفقهي للسهم ص  -((3

ص  4) االقتصادية  الفتاوى  صناديق  15(  ص    ،  اإلسالمية  اإلسالمي    48االستثمار  الفقه  مجمع  مجلس  مناقشات   ، 

د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي في بحثه حكم تداول أسهم الشركات  ( ،  نقال عن 2060 – 2045/  ) 4/3حول سندات المقارضة ، مجلة المجمع 

خلة عن االكتتاب في الندوة الفقهية األولى للدكتور يوسف  مدا   ؛   7التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( ص

 10؛ التكييف الفقهي للسهم ص  116-115؛ وانظر إلى أحكام االكتتاب في الشركات المساهمة ص     3الشبيلي ص 

 7بدهللا الشبيلي صحكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( د.يوسف بن ع   -((5

    28-25التكييف الفقهي للسهم ص  ؛   190األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص  انظر -((6

؛ مداخلة عن االكتتاب في    11-10حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( ص  -((7

-2/280انظر    ، ورأيه األول المذكور في كتابه الخدمات االستثمارية يوافق القول األول    3ى للدكتور يوسف الشبيلي ص  الندوة الفقهية األول

281 

 20التكييف الفقهي للسهم ص  -((8
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من موجودات الشركة وأصوهلا ، وبني التفريق بني أسهم االستثمار فهي متثل جزءا    القول الخامس : 
  (  1)حممد السلطانبن أسهم املضاربة فهي تكون ورقة مستقلة ، قال به فضيلة الدكتور صاحل 

الثالث    واألقوال تؤولوالرابع  ،  :   ، والخامس  كما   ،  األثر  من حيث  الثاني  القول  إلى 
 سيأتي . 

 بأدلة أهمها : استدلوا أدلة القول األول  
، وشهادة  نقودا أو أعياان    تعاقد عليه يف بيع السهم هو احلصة الشائعة من أصول الشركةن احملل املأ . 1

 .   من موجودات الشركة فيجب أن أيخذ حكمها  السهم عبارة عن وثيقة للحق يف تلك احلصة 
من مجيع    . 2 مشاعة  ميثل حصة  أنه  القانون  وأهل  الفقهاء  عند مجيع   ، الشركة  لسهم  السائد  املفهوم 

 .  (2)   موجوداهتا  خذ حكم أي، فيجب أن الشركة سواء كانت عينا أو نقدا    موجودات
 :وجوهبأن الواقع يخالف هذا التكييف من   :نوقش 

: أننا جند أسهم بعض الشركات اخلاسرة أعلى سعرا من أسهم الشركات الراحبة ، ولوكان السهم   األول
 ميثل املوجودات حقيقة ملا كان ذلك كذلك .  

قد تكون شركة خسرت هذا العام لكن  ن تسمية الشركة خاسرة ، أو راحبة أمر نسيب ، فأب  أجيب عنه :
فيبقى سهمها مرتفعا ، وقد يكون العكس أبن  السابقة   مركزها املايل قوي جدا ولديها أرابح عن األعوام 

 . يكون مركزها املايل ضعيفا وإن حققت رحبا يف بعض األوقات فيبقى سهمها منخفضا  
أن األسهم ترتفع وتنحفض دون النظر إل موجودات الشركة ، ولوكان  السهم  اتبعا ملوجودات   الثاني :

 الشركة ؛  لكانت قيمة السهم اتبعة لقيمة املوجودات يف حال االرتفاع أو االخنفاض . 
 : عنه  طبيعي    أجيب  أمر  وهبوطاً  ارتفاعاً  السوقية  القيمة  تقلب  قد  ؛  أبن  املدفوع  املال  رأس  ألن 

دمته الشركة يف شراء موجوداهتا ، وهذه املوجودات استخدمت يف أنشطة إنتاجية قد تنجح فتقوي  استخ
تتأثر القيمة احلقيقية للورقة ،   من مركز الشركة املايل ، وقد تفشل فيحدث العكس ، ويف كلتا احلالتني 

   .(3) اً للقيمة السوقيه  موضوعي وتبعاً لذلك تتأثر القيمة السوقية ، ألن القيمة احلقيقية تعترب مؤشراً 
 وقياسا على شركة املضاربة أو العنان ؛ فإن نصيب الشريك انفذ على موجودات الشركة .  . 3

 

 92-90انظر األسهم حكمها وآثارها  لفضيلة أ.د صالح محمد سليمان السلطان ص  -((1

للسهم ص    -(  2) الفقهي  التكييف  المساهمة ص     13-11انظر  الشركات  االكتتاب في  أحكام  وآثارها     116؛  األسهم حكمها  ؛    19-18؛ 

 190-189األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص 

  د.يوسف بن عبدهللا . نقال عن     2/216، الشركات للخياط    186( انظر أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالمي ص  3)

    11-9الشبيلي في بحثه:" حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( ص 
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 :  أهمها نوقش  بأنه قياس مع الفارق من وجوه
 فإهنما من شركات األشخاص .  املضاربة والعنانأن شركة املسامهة شركة أموال خبالف  األول :

ملكية األسهم   الثاني : من    أن  ، وهلذا لوصفيت الشركة ال حيق ألي  ملكية موجوداهتا  منفصلة عن 
العنان  شركيت  ،خبالف  مثلية  ولو كانت  حىت  أعياهنا  من  حبصته  أو  املوجودات  بقسمة  املطالبة  الشركاء 

     واملضاربة فإن األصل فيهما هو التصفية احلقيقية ال احلكمية
قيمة احلقيقية ) القيمة الدفرتية + األرابح ( خبالف حصة  اختالف القيمة السوقية للسهم عن ال  الثالث:

 الشريك يف العنان واملضاربة فإن قيمتها عند التصفية بقيمة ما متثله من موجودات . 
 .  (1) ثبوت حق الشفعة يف العنان واملضاربة عند توفر شروطه خبالف الشركات املسامهة الرابع : 

 : أجيب عن ذلك من وجوه 
ركة املسامهة من العقود احلادثة ، وإحلاقها بتلك الشركات ليس مع نفي الفارق ، وإمنا  الشاألول : أن  

 ك الشبه من كل وجه . لجرى اإلحلاق جبامع الشبه واملقاربة ، فال يقتضي ذ
الشركة كشركة   مالك  هم  األسهم  مالك  فإن  األول  أما  مؤثر   غري  الفروق  من  ماذكرمتوه  أن  الثاين: 

 فإن كون األصل يف الشركتني هو التصفية احلقيقية الينايف وجود التصفية احلكمية  األشخاص . وأماالثاين
 . وهللا تعال أعلم . ، وأما الثالث والرابع فجوابه هو الوجه األولعند التعذر 

 : وقد استدلوا بأدلة من أهمها : أدلة القول الثاني  
فماله للذي ابعه. إال   وله مال  عبًدا    من ابتاع"قال:    حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب    . 1

   (  2) "أن يشرتطه املبتاع  
ومال  .  :    وجه االستدالل   ، العبد  وهو  من عرض  يتكون  املبيع  العرضأن  اجلميع حكم  ،      فأعطي 

معلوماً أو جمهوالً    مع العبدالذي  كان املال  سواء  "يدخل يف البيع كل ما يشمله اسم املال ،  عموم اللفظ  ف
قال .      (  3) "ر ثمن أو من غريه ، عيناً كان أو ديناً ، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكث، من جنس ال

ال وشرطه املبتاع أن البيع يصح  : " ويؤخذ من مفهومه أن من ابع عبًدا ومعه م  -رمحه هللا-ابن حجر 

 

( ص  انظر    -((1 أنموذجاً  للبتروكيماويات  الصحراء  ) شركة  التأسيس  مرحلة  التي في  الشركات  أسهم  تداول  يوسف    11-10حكم  للدكتور 

   الشبيلي  

 3986( ر 17/ 5باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ؛ صحيح مسلم  )   2379( ر115/ 3بخاري ـ م م )صحيح ال -((2

 للدكتور يوسف الشبيلي     8حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( ص  انظر  -((3
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له نقًدا كان أو ديًنا أو  قال مالك : " األمر اجملتمع عليه عندان أن املبتاع إن اشرتط مال العبد فهو ، و (  1)"
 . (  2) عرًضا يعلم أو ال يعلم... "
بيع   ذلك جيوز  على  املالية  وقياساً  والنقود  الورقة  الديون  من  موجوداهتا  عما يف  النظر  من  بغض  فإن   ،

 .     موجوداهتا عروضاً من مباٍن وآالت وحنو ذلك ، ونقوداً ، فتأخذ حكم العروض بداللة احلديث
 وجوه :خمسة من    نوقش هذا الدليل 

أننا الننازع يف جواز بيع األسهم مع كون موجودهتا خمتلطة من األعيان والنقود والديون ، وإمنا  األول :
 .  جواز ذلك النزاع يف كون السهم ميثل موجودات الشركة أاي كانت ، واحلديث ليس فيه داللة على 

د كحكم العرض وإمنا أخذ من داللة ليس يف احلديث داللة صرحية على كون حكم مال العب  الثاني :
. وهي ضعيفة  املوجودات  املغهوم  مبثل مجيع  السهم  الينفي كون  فهو  بذلك  التسليم  فرض  من    وعلى 
 . عروض وأعيان وغريمها 

جيوز    الثالث: ماال  تبعا  جيوز  أنه  املعلوم  ومن   ، لذاته  مقصودا  وليس  تبعا  جاء  العقد  هذا  يف  املال  أن 
معناه أنه ال يقصد ابلبيع شراء مال العبد إمنا يقصد بقاء املال لعبده وإقراره     :"  قال يف املغين  استقالال.

أو جمهوال من جنس   معلوما  املال  به سواء كان  البيع  يده فمىت كان كذلك صح اشرتاطه ودخل يف  يف 
ا كان رغبة  إذفالبيع جائز    ...  الثمن أو من غريه عينا كان أو دينا وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر

نه دخل يف البيع تبعا غري مقصود فأشبه أساسات احليطان والتمويه  ألاملبتاع يف العبد ال يف الدراهم وذلك  
ابلشراء جاز اشرتاطه إذا وجدت فيه شرائط البيع من    اابلذهب يف السقوف فأما إن كان املال مقصود

 العينني املبيعتني ألنه مبيع مقصود فأشبه ما  يكون بينه وبني الثمن راب كما يعترب ذلك يف ال  العلم به وأن  
 (  3)"لو ضم إل العبد عينا أخرى وابعهما 

: ألن العبد يف حال بيعه يكون معه مال أما يف حال    األولى أن احلديث حجة لنا من جهتني :    الرابع :
مت حصة  السهم  أن  ابعتبار  للمال  متضمن  هو  بل  مال  معه  يكون  أن  املقصود  فليس  السهم  ثل  بيع 

أن قياس شراء موجودات  :    والثانية .      موجودات الشركة اليت منها املال والعروض ،  وهو مانقول به  
نقد معه  عبد  شراء  على   ، بنقد  نقد  على  املشتملة  ميثل    ،    بنقد  الشركة  السهم  أبن  قولنا  على  دليل 

 موجودات الشركة.  

 

 (72 /17فتح الباري البن حجر ) -((1

 (153/ 2( ؛ بدابة المجتهد ونهاية المقتصد )39/ 8البيان والتحصيل ) -((2

 

 (272/ 4المغني ) -((3
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: بذاته خبالف  الخامس  قائم  مال  وهو  مستقلة  عني  العبد  له     أن  قيمة  فال  موجودات  السهم  دون 
 . (  1)الشركة 

أن قصد املشرتي للسهم هو احلصول على الربح دون نظر إل موجودات الشركة من النقود واألعيان   . 2
 . قلت أو كثرت  

: امل  نوقش  قصد  الشركة  ش أبن  حقيقة  على  أتثري  له  ليس   ، الشركة  مبوجودات  وجهله   ، للربح  رتي 
متثل ح  من كوهنا  أاي كانتاملسامهة  موجوداهتا  متساوية جلميع  على كون  ،    صصا  لكم  دليل  فيه  وليس 
 .   السهم عرضا من العروض

 .(  2) وتشرتى ، وختضع للعرض والطلب كسائر السلع وألن األسهم صارت تباع  . 3
أبن كون األوراق املالية قابلة للتداول ال خيرجها عن ماهيتها وحقيقتها الشرعية ، فالنقود الورقية    نوقش:

 .   (  3)ا أصبحت سلعاً تباع وتشرتى ، ومع ذلك فهي ليست عروض
أن السواد األعظم من املسامهني ال ينظرون يف حال تداول السهم إل موجوداته بل ال يعلمون نشاط   . 4

 الشركة, ألن مقصودهم الربح )الرأمسايل( أي املضاربة على فروق األسعار.
 من وجهين:  : ونوقش

 ، فال عربة بذلك .   م، خمالف ملا جيب عليه   مفريط منهاألول : أن اجلهل بذلك ت
؛ ليس    -نشاط الشركة  ، والموجودات السهم  -أبن املساهم أو املتداول لألسهم حني ال يعلم  الثاين:  
 .   الشركة موجوداتعن اعتبار السهم منفصاًل حجةيف 

 أدلة القول الثالث: 
القول على مقصود املشرتي للسهم أبن يكون شريكا   دلته هي أدلة القول الثاين يف اجلملة ، وبىن هذاأو 

يف تلك الشركة  " وعلى هذا فمعىن االكتتاب هو دفع لالشرتاك يف هذه الشركة ، فإذا دفع املكتتب 
 ذلك له أن يبيع ) حق االشرتاك أو املشاركة( للغري "  دهذا املبلغ صارا شريكا له حق االشرتاك ، مث بع

ل ،والقول األول :" أن اعتبار احلصة املشاعة من املوجودات جيعلها هي األصل  ويبني الفرق بني هذا القو 
ثرا بتلك املوجودات ... أما اعتبار  حق االشرتاك  أ ، وجيعل احلكم على أي من التعامالت مع السهم مت 

 

   13-12لسهم ص  الفقهي ل  تكييفالانظر  -((1

للسهم ص    -((2 الفقهي  التكييف  المساهمة ص     13انظر  الشركات  في  االكتتاب  أحكام  الفقه     116؛  في  وأحكامها  والسندات  األسهم  ؛  

   189إلسالمي ص ا

 المراجع السابقة   -((3
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بعا ،  فيجعله هو املقصود األول عند االكتتاب وتداول األسهم ، وإذا اعتربانه أصال ، فغريه إذا سيكون ت
  (  1)أوعلى أقل األحوال سنجعل حلق االشرتاك قيمة معتربة مؤثرة جبانب املوجودات األخرى"

 ويناقش هذا القول من وجوه :
أن القول حبق االشرتاك الخيتلف عن القول أبن السهم عرض من العروض ،  من جهة األثر  األول:   

بيعا وشراء هو نفس السهم ، من غري نظر إل  من تداول األسهم    -عند القولني-املتمثل يف كون املقصود
موجودات الشركة ، فيستدلون بذلك على كون السهم الميثل موجودات الشركة ،وقد سبق مناقشة ذلك   

 . 
أن هذا القول ملفق من القولني فهو أيخذ ابلقول األول من حيث التنظري ، وأيخذ ابلقول الثاين    : الثاني

 وهو مجع بني النقيضني . من حيث التطبيق يف بعض الفروع 
، قد اختار القول    -فضيلة الدكتور فهد اليحىي-أن مؤلف كتاب : التكييف الفقهي للسهم :    :الثالث

األول عند الرتجيح، وهذا تناقض . مث إن  دعواه أبن اختياره هو جمرد تفسري للرأي األول ، حيث قال  
مل يف قول عامة الفقهاء املعاصرين وهو كون السهم  ".. مل نبتدع قوال جديدا وإمنا لعله أن يكون بياان جمل

ميثل املوجودات، وغاية مافيه : إابرز أن أهم مايراد من االكتتاب والتداول هو حق االشرتاك مع مايشمله  
وهذا غري مسلم فإن تفسري القول األول مبا ذهب إليه املؤلف    ( 2) السهم من حقوق أخرى مادية ومعنوية"

 ل نفسه . يناقض منطوق القو 
 ، ومايلزم القول الثاين الزم لقوهلم.    (3) أهنم انتقدوا من قال أبن السهم عرض ابلنظر إل لوازمه : الرابع

 ،وقد استدلوا بأدلة من أهمها :أدلة القول الرابع 
املسامهة   . 1 للشركة  أن  قررت  قد  القانون  السهم  أن كتب  بني  الفصل  يقتضي  وهذا  اعتبارية  شخصية 

 .   وموجودات الشركة
 من وجهين:  نوقش

القانونيني    األول : يعتربها جمازا    أبن  من  ، ومنهم  ينفيها  اختلفوا فمنهم من  بل   ، يتفقوا على ذلك  مل 
 ( 4)، ومنهم من اليعترب الشركة إال أبشخاص مسامهيها قانونيا 

 

 27-25انظر التكييف الفقهي للسهم ص   -((1

 37انظر التكييف الفقهي للسهم ص   -((2

 12-11انظر التكييف الفقهي للسهم ص   -((3

 22انظر التكييف الفقهي للسهم ص   -((4
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عن    الثاني: السهم  فصل  اليقتضي  ذلك  فإن   ، للشركة  االعتبارية  ابلشخصية  التسليم  فرض  وعلى 
 موجودات الشركة . 

من  أن   . 2 شائعة  حصة  ميلك  ال  أنه  يعين  وهذا  فيها،  والتصرف  املوجودات  يف  له  حق  ال  املساهم 
 موجوداهتا.  

 من وجهني :  ونوقش 
؛    الشركة  يف   سهمهأ  بنسبة  موجوداهتا   يف  املساهم   يستحق  صفيت   إذا   الشركةإن  ؛  بعدم التسليم    األول : 

 . يع موجودات الشركةا يدل على أن السهم حصة مشاعة من مجمم
ال خيرج السهم عن كونه حصة شائعة ؛  منع املساهم من التصرف يف موجودات الشركة ،  أبن  الثاني :

العمومية  اجلمعية  من خالل  إال  الشركة  يف  املساهم  تصرف  عدم  على  ينص  الشركة  عقد  لكون  وذلك 
 هم وال مانع منه شرعًا.  حبسب نسبة أسهمه يف الشركة , وهذا شرط يف العقد قد التزم به املسا 

   القول الخامس :أدلة 
 .  القول الثالث ؛ ألنه يف حقيقته مجع بني القول األول والثاين وميكن أن يستدل له أبدلة 

 وهذا القول محل نظر من وجوه :
 . التفريق ليس له مستند واضح ميكن أن يعول عليه ، فهو قريب من القول الثالث  أن هذا األول :
هو ن  أ  الثاني: وإمنا   ، املطلق  االستقالل  اليعين   ، مستقلة  ورقة  السهم  أن كون  نفسه وضح  القائل  

   هذه الورقة ابلشركة املنسوبة إليها غالبا .استقالل خاص من جهة عدم أتثر 
أراد املضاربة ، فهي    م نية املستثمر المدخل هلا يف حقيقة السهم ، سواء أراد االستثمار ، أأن    الثالث :
   ج  عن السهم وما ميثله .   وهللا تعال أعلم .أمر خار 

هو مجع بني   واخلامس    فالقول الثالث  ؛  بتأمل تلك األقوال فإنها تؤول إلى قولين  الترجيح : 
الرابع   والقول   ، الثاين  ،  القولني  القول  املقصود من  الشركة وهو  السهم عن موجودات  أن يفصل  يريد 

الش مبوجودات  له  التعلق  عرضا  ،  بكونه  األول  ركة  القول  بين  يكون  الترجيح  فإن  هذا  وعلى 
 لي:الذي يترجح لي هو القول األول لما يو     .   والثاني

 . وانضباطه  لقوة ما ستدلوا به •
 . نه قول عامة أهل العلم من املعاصرين ممثال يف جممع الفقه اإلسالمي ، واللجنة الدائمة لإلفتاء وأل •
يناقض تعريف الشركة املسامهة لفظا ومعىن    ،    ركة يف احلكم وألن الفصل بني السهم وموجودات الش •

ا ينايف  مل أو التمييز بينهصلفوا  فإن املشاركة تقتضي االشرتاك يف مجيع موجودات الشركة أاي كانت،
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، خبالف من جعله حصة شائعة  من موجودات الشركة فهو يتفق مع تعريف الشركة   مقتضى الشركة
 املسامهة مجلة وتفصيال.  

،  وأل • العمل  وتصاريح   ، إلنشائها  السابقة  للشركة،والدراسات  التجاري  املعنوية كاالسم  احلقوق  ن  
وقوة اإلدارة وكفاءهتا ،وغري ذلك. ال عربة هبا يف قيمة الشركة عند التصفية أو اإلفالس، وإمنا املعول 

ركة ، مما يدل على أن  على أسهم الش ، فتتم قسمتها ابلتساويعليه هو املوجودات العينية أو النقدية 
   . السهم يف حقيقته ميثل موجودات الشركة

وللوازم الباطلة التي تلزم األخذ بالقول  بفصل السهم عن موجودات الشركة ، منها    •
جواز املشاركة اكتتااب وتداوال يف الشركات اجملمع على حترميها كالبنوك الربوية ، وشركات     -1:   

ا الفن  وشركات   ، اخلمور  الشركة  تصنيع  موجودات  عن  منفصل  السهم  ألن  ؛  وغريه  .     ،  إلابحي 
االتفاق مع قال: أبن النقد عرض ، من جهة أن النقود الورقية ليست مغطاة تغطية كاملة ، وإمنا   -2

.     ا القول هب  يسرون  ، فإهنم ي  بتلك اللوازم    ، وإن مل يقولوا    (  1) تستمد قيمتها من قوة الدولة املصدرة
 ل أعلم . وهللا تعا 

 
 
 

 المطلب الثالث: منشأ الخالف  
عليه    اوالذي يبدو لي بأن كون السهم حصة شائعة من جميع موجودات الشركة متفق

بين الجميع من حيث النتيجة وإن اختلفوا من حيث التنظير ، وإنما وقع الخالف ألسباب  
 منها  : 

جتاه الشرعي مل يفصل ملكية السهم  الا شرعا ونظاما ، فتعريف سهم الشركة املسامهة  االخنالف يف   •
أما    ، الشركة  مكوانت  للسهم    التعريفعن  املسامهةلل  نه جعل  فإ القانوين  اعتبارية    شركة  شخصية 

لك على وجه  مي  سهمفال  ،  يتضمنها السهم، وملكية األصول واألعيان اليت    لسهمميز بني ملكية اف
، حبيث إن احلصص املقدمة للمسامهة    شركةمتلكها ال  االستقالل عن ملكية األصول واألعيان اليت  

، ويفقد الشركاء املستثمرون كل حق عيين    شركةتنتقل على سبيل التمليك إل ملكية ال  شركةيف ال

 

 20انظر التكييف الفقهي للسهم  ص   -((1
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، ويف اقتسام    ا أثناء وجوده  شركةعليها ، وال يبقى هلم إال حق يف احلصول على نصيب من أرابح ال
 .    عند التصفية ا موجوداهتقيمة بيع 

للسهم  اختالف   • السوقية  تداوله  -القيمة  املسامهة    -عند  للشركة  الفعلية  املوجودات  قيمة  مع 
 وهللا تعال أعلم .  .  أهم أسباب اخلالف  -يف نظري –، وهذا  زايدة أو نقصا 

هل قصد املشرتي للسهم أو البائع له ، يؤثر يف حقيقة السهم  ؟ فجميع األقوال سوى القول   •
ستثمر ، أو املضارب يف فصل السهم عن موجودات الشركة ، وأما  األول استندوا على قصد امل

 القول األول فلم يعترب قصده مؤثرا .  
• : فيها  أم يدخل  ؟  فقط  النقود واألعيان  تتمثل يف  املوجودات  املعنوية كاالسم    -1  هل  احلقوق 

ية املؤثرة  العوامل املعنو   -2التجاري للشركة،والدراسات السابقة إلنشائها ، وتصاريح العمل .   
على قيمة السهم السوقية ، كجودة اإلدارة ومسعتها التجارية وخربهتا يف جمال النشاط وغري ذلك.  

 وهللا تعال أعلم.      .فالذين قرروا أبن املوجودات أعيان ونقود فقط اعتربوا غريها كالعدم  
 

 

 

 

 

 

 

 مطلبان المبحث الثالث:  أثر الخالف في تكييف السهم  وفيه
 

 وفيه فرعاناألول : أثرالخالف في الزكاة  المطلب 

 ارتباطها بالخالف في تكييف السهم:   األولالفرع  

، وهذا الربط إمنا هو من ابب اإللزام  بعض الفقهاء ربط بني اخلالف يف زكاة السهم ، واخلالف يف تكييفه  
يف هذه املسألة ، ليس    فملن قال أبحد التكيفيني ، والزم القول ليس بالزم ، ويف حقيقة األمر فإن اخلال

مباشر اب تعلق  للسهم  له  الفقهي  بسبب خالفهم يف  لتكييف  ليس  األسهم  زكاة  العلماء يف  ؛  فخالف 
الزكاة ، فمنهم من أوجب الزكاة يف أسهم الشركة بصرف  أداء  تكييف السهم ، وإمنا اختلفوا يف كيفية  

 .  ب الزكاةا جيالنظر عن  نشاطها ، ومنهم من جعل النشاط حمورا يف إ
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عن   النظر  بصرف  األسهم  زكاة  أوجبوا  الشركةفالذين  وهو   غلبوا  ،    موجودات   ، إنشائها  من  املقصود 
وأكثرهم ممن يكيف السهم على أنه حصة شائعة ،  فأوجبوا فيها زكاة عروض التجارة    ،النشاط التجاري  

م  الشركة  إل نشاط  النظر  والنظر اآلخر غلب   ، الشركة  ارتباطه ابألموال  من مجيع موجودات  ن حيث 
    . وبعضهم ممن يكيف السهم على أنه عرض من عروض التجارة .   اليت انشأت من أجلها الشركة  الزكوية

؛ ولذا مل جند أحدا استدل على قوله    السهم    ليس له تعلق مبسألة تكييف  عند اجلميع    فمناط احلكم  
السهم   عل  بتكييف  بناء  املسألة  تلك  البحث يف  ذمة  ،وإمنا مت  به  تربأ  الذي  األحوط  فيما هو  النظر  ى 

 . أعلم  تعال وهللا . صاحب املال ، وفيما هو األحظ يف حق مستحق الزكاة  

    وأثره : ذكر الخالف في زكاة األسهم  الثاني الفرع 

من اشرتى أسهما يف شركة من الشركات املسامهة من أجل أن يستفيد منها بيعا ، وشراء  أو من أجل  
هذه األسهم  كزكاة عروض التجارة فيخرج ربع العشر ؟ أم أعيان  رابح؛ فهل جتب الزكاة يف  استثمار األ

 : اختلف يف ذلك على قولني جتب فيها الزكاة حبسب نوع املال الذي تستثمره الشركة؟ 

، وهو    )1(  وهو ما أخذ جممع الفقه اإلسالمي  ،زكاة األسهم كزكاة عروض التجارة ،    القول األول :
الشيخ حممد بن عثيمني رمحه  و ،   )2(  ، -رمحه هللا تعال-ابن ابز    ع من العلماء ، منهم : الشيخ مجقول 

، وهو قول الشيخ حممد أبو زهرة ، وعبد الرمحن خالف ، والدكتور يوسف القرضاوي ،   )3(  هللا تعال
ود ، والدكتور حممد  والدكتور صاحل السدالن ، والشيخ عبد الرمحن احللو ، والدكتور سامي حسن حمم

   )4(  عمري الزبري

: زكاة األسهم تكون حبسب نشاط الشركة املسامهة ، فإن كانت تستثمر يف الزراعة فزكاة   القول الثاني  
أسهمها كزكاة اخلارج من األرض ، وإن كان نشاطها يف عروض التجارة فزكاهتا زكاة عروض التجارة ، وإن  

اهتا زكاة هبيمة األنعام ، وإن كان هلا نشاط متعدد يف الزراعة ، والتجارة  كان نشاطها يف هبيمة األنعام فزك

 

 64-63لفقه اإلسالمي /انظر قرارات وتوصيات مجمع ا  – )1(

     194-190/ 14انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  – )2(

 18/113انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين  - )3(

اإلسالمي/    -  )4( الفقه  في  وأحكامها  والسندات  األسهم  اإلسالمي  270انظر  الفقه  مجمع  مجلة  عن  نقال  خليل   محمد  بن  أحمد  الدكتور   /

؛  زكاة أسهم الشركات المساهمة/ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن/المعهد     857،    856،    843،    842/ص  1/ج4

 العالي للقضاء / للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز   
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به الشيخ عبدهللا بن منيع   الزكاة حبسب كل مال،  وهو ما أخذ  ، )1(  وغري ذلك فتؤخذ  وهو رأي    . 
       )2(  -رمحه هللا تعال-الشيخ عبد الرمحن العيسى ، والدكتور وهبة الزحيلي ، والشيخ عبدهللا البسام

 أثر الخالف يتبين في مواضع منها : 

أن حكم زكاة تلك الشركات املسامهة هو حكم زكاة عروض    على القول األول   الموضع األول :
التجارة مهما كان نشاط الشركة ، فتكون زكاة قيمتها ربع العشر، سواء كان يعدها للبيع ، أو من أجل  

 االستفادة من ريعها مع االحتفاظ ابألصول.  

فإن إجياب الزكاة يكون ابلنظر إل نشاط الشركة ، فإن كان زراعيا فحكمه حكم  لقول الثاني :وعلى ا
زكاة اخلارج من األرض ، وإن كان يف هبيمة األنعام فزكاته زكاة هبيمة األنعام ، وإن كان عروض التجارة ،  

سب كل مال.  فإن  فزكاته زكاة عروض التجارة ، وإن كان خليطا من تلك األموال ، فتجب الزكاة حب
كانت تستثمر يف الزراعة فتجب الزكاة يف أسهمها مبقدار نصف العشر إذا سقي مبؤنة ، أو العشر إذا  
سقي من غري مؤنة ، وإن كان نشاطها يف عروض التجارة فتجب زكاهتا مبقدار نصف العشر كزكاة عروض  

 األنعام حبسب كل نوع منها   .   التجارة ، وإن كان نشاطها يف هبيمة األنعام فزكاهتا زكاة هبيمة

الثاني : السهم إخراج زكاة األسهم    املعترب يف  فإن    األولعلى القول    الموضع  قيمة    : من حيث 
 )3( القيمة السوقية لألسهم 

التفريق بني أسهم الشركات ، فإن كانت الشركة املسامهة    -يف اجلملة-   والقول الثاني ذهب  إل 
ارس عمال جتاراي كشركات التربيد ، وشركات الطريان وحنوها ، فال جتب  شركة صناعية حمضة حبيث المت

الزكاة يف أسهمها ، ولكن جتب الزكاة يف األرابح كزكاة املال ، وإن كانت الشركة املسامهة شركة جتارية  
حمضة كشركات االسترياد ، أو كانت شركة صناعية جتارية وهي الشركات اليت تستخرج املواد اخلام أو  

الغزل والنسيج وحنوها ،  تش أو  البرتول  فيها مثل شركات  رتيها مث جتري عليها عمليات حتويلية مث تتجر 
 

      188-187/ 2انظر  مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع   - )1(

، / الدكتور أحمد بن محمد خليل ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة    269-268األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي/انظر  -  )2(

، نقال عن زكاة أسهم الشركات المساهمة/ بحث تكميلي    881،  722/ 1/ ج4؛ مجلة المجمع الفقهي  1409دار الفكر/    3ط  2/774الزحيلي  

 قسم الفقه المقارن/المعهد العالي للقضاء / للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز ؛  لنيل درجة الماجستير ب 

؛    185-2/184؛ مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع /  64-63انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي /  –  )3(

ور أحمد بن محمد خليل ؛ زكاة أسهم الشركات المساهمة/ بحث تكميلي لنيل  / الدكت   279-278األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي/

 درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن/المعهد العالي للقضاء / للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز    
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واآلالت اململوكة للشركة ، وإن كانت  ،  فتجب الزكاة يف أسهمها زكاة عروض التجارة بعد خصم املباين 
وذهب البعض إل   ،  )1(  شركة زراعية فتجب زكاة أسهمها مبقدار العشر أو نصف العشر حسب السقي  

 )2(  أن املعترب هو القيمية احلقيقية مطلقا 

 

 

 ثالثة فروع وفيه  والشراء المطلب الثاني: أثره في البيع

، أو المختلطة ، أو تتعامل بالمحرمحكم المساهمة في الشركات المحرمة  الفرع األول :  
 وفيه مسألتان: 

 ارتباطها بالخالف في تكييف السهم المسألة األولى : 
للسهم  ك الفقهي  ابلتكييف  املسألة  هذه  ربط  ،فإن سبب  األول  املطلب  يف  تقدم  :  ما  هو  من ابب  ، 

فال  ،  اللوازم على القولني يف تكييف السهم ، ومن املعلوم أن الزم املذهب ليس مبذهب ، وبناء عليه  
كما اليقال  بىن على قوله يف تكييف السهم ،  ،  يصح أن يقال أبن من منع تدوال أسهم تلك الشركات  

فيمن   فربط    ذلك   ، األسهم  تلك  تداول  املمناط  أجاز  هذه  يف  خمالف  احلكم  السهم  بتكييف  سألة 
عن موجودات الشركة ، أو أنه ميثل موجودات    الللصواب ؛ فإن من منع مل يستدل بكون السهم منفص 

ا كان نظر الفريقني إل  ، وكذا من أجاز ، وإمن  مبسألة التكييف الفقهي    املخالف، ومل يعرتض على  الشركة  
املقصود من إنشاء الشركة ، والنظر إل نشاط الشركة ، ونسبة احملرم فيه  ، فمن أابح بىن على أمر خارج  

 وهللا تعال أعلم.  .  عن مسألة التكييف الفقهي  ، وكذا من منع 
 

سهم والسندات وأحكامها في الفقه  وهوقول الشيخ عبد الرحمن العيسى ، والدكتور وهبة الزحيلي ، والشيخ عبدهللا البسام ، انظر األ    –  )1(

؛ زكاة    1409دار الفكر/    3ط  2/774/ الدكتور أحمد بن محمد خليل ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيليل  269-268اإلسالمي/

 حمد بن عبد العزيز آل فواز  أسهم الشركات المساهمة/ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن/المعهد العالي للقضاء / للشيخ م

كها  وهذا هو رأي  الشيخ عبد هللا المنيع في حق من أراد تملك األسهم بقصد االستفادة من أرباحها مع االحتفاظ باألصول ، أما إذا أراد تمل 

    188-2/187منيع /للبيع ، فالمعتبر عنده هو القيمة السوقية مطلقا  انظر مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد هللا بن سليمان ال 

، وقد نقل الخالف من غير ترجيح ، وكأنه يميل إلى     185-2/184انظرمجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد هللا بن سليمان المنيع /  -  )2(

الرأي في حق من أراد تملك األسهم بقصد االستفادة من أرباحها مع ا القيمة الحقيقية للسهم وهو قد قرر هذا  الزكاة بحسب  الحتفاظ  وجوب 

قه  بأصولها ، فأوجب زكاة  في قيمة األسهم الحقيقية بعد خصم مصاريف اإلدارة واألصول الثابتة ؛ وانظر  األسهم والسندات وأحكامها في الف

لقيمة  / الدكتور أحمد بن محمد خليل ، وقد نقل الخالف عن الدكتور محمد الصديق الضرير ، حيث اختار بأن المعتبر هو ا  279-278اإلسالمي/

 الحقيقية  .  
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 (  1) الشركات التي تتعامل بالمحرم األقوال في حكم المساهمة فيالمسألة الثانية : ذكر 

: األول  اإلسالمي  القول  الفقه  جممع  به  أخذ  ما  وهو   ، مطلقا  ذلك:"   (  2) التحرمي  يف  قراره  ونص   ،  
من أن أنشطتها األساسية    غملر اب لراب وحنوه،كا  ألصل حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحياانً ابحملرمات،ا

، ون  )3(  "   .مشروعة الفقهي اإلسالمي  به اجملمع    -3ص قراره يف ذلك:" ...  ، وكذلك هو ما أخذ 
الجيوز ملسلم شراء أسهم الشركات واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا راب ، وكان املشرتي عاملا بذلك  

  )4(  إذا اشرتى شخص وهو اليعلم أن الشركة تتعامل ابلراب ، مث علم فالواجب عليه اخلروج منها "   -4.  
  . 

 : الثاني  هذ    القول  مثل  يف  املسامهة  الشركات  جتوز  هيه  هذه  –  :  بقيود  يف  املساهم  يدخل  أن 
أن حيسب املساهم نسبة األموال احملرمة بناء على امليزانيات ويتخلص منها يف  -2الشركات بنية تغريها  

،وهو ما أوصت به ندوة حول املشاركة يف أسهم    عد إمثا  يأن هذا الفعل من الشركات    -3املنافع العامة  
املتعام املسامهة  الزرقاء   )5(  لة ابلرابالشركة  الشيخ مصطفى  ، والشيخ صاحل عبدهللا    )6(  ،  وهو قول 

، وهو ما أخذت    )9(  ، والشيخ عبدهللا بن منيع   )8(  ، والدكتور علي حميي الدين القرة داغي   )7(  كامل
   )10(  به اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية

  لما يلي: والذي يترجح هو القول األول
 

والمس  -((1  ، اختصارا  األقوال  ذكر  على  أقتصر  الفقه  أ سوف  مجمع  مجلة  بحوث  في  جاء  ما  أهمها  من  متعددة  بحوث  في  بحثها  تم  قد  لة 

العصيمي   مقبل  صالح  للشيخ  المختلطة  األسهم  التاسع؛  العدد  التاسعة  الدورة  في  السكرااإلسالمي  إبراهيم  للشيخ  المختلطة   األسهم   ،      ،

 279-2/235الخدمات االستثمارية للمصارف لفضيلة الدكتور يوسف الشبيلي 

الشبيلي    -((2 يوسف  الدكتور   نسب فضيلة  :  وقد  بحثه  والسندات ص  -في  األسهم  في  االستثمار  تلك    -"4"  في  المساهمة  بجواز   القول 

، أما مجمع الفقه    -عفا هللا عنه–خطأ  لنسبتين   ا   هللا ، وكالرحمه  –الشركات إلى مجمع الفقه اإلسالمي ، وإلى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين  

مل  فقراره اآلتي يمنع ذلك ، أما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه هللا  فقد ثبت عنه خالف ذلك  ونص قوله:" ... وإذا علمت أن هذه الشركة تتعا 

يها ، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا ، فإنك  بالربا ، وتوزع أرباح الربا على المشتركين ، فإنه اليجوز أن تشترك ف

     364-2/363 جمع عبدالعزيز المسند  انظر فتاوى إسالمية تذهب إلى اإلدارة ، وتطلب فك اشتراكك"

الفقه اإلسالمي  / ص  1/7)63قرار رقم    –  )3( المالية/ انظر قرارات وتوصيات مجمع  الفقه  / ؛ وا135( بشأن األسواق  نظر مجلة مجمع 

    1/711/ج7اإلسالمي 

 /ط رابطة العالم اإلسالمي  297انظر قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي/ص  – )4(

    783-3/782/ج8انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي   - )5(

   699/ 1/ج7سالمي /ط رابطة العالم اإلسالمي ؛ مجلة مجمع الفقه اإل  298انظر قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي/ص  - )6(

 فما بعدها  3/758/ج8انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  – )7(

 90-2/89/ج9انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  - )8(

 / الدكتور أحمد بن محمد الخليل  146نقال عن كتاب األسهم والسندات ص  246انظر بحوث في االقتصاد اإلسالمي ص  – )9(

 / الدكتور أحمد بن محمد الخليل  146، نقال عن كتاب األسهم والسندات ص  7/10/1414في  (182قرار الهيئة رقم ) – )10(
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 نه قول اجملامع الفقهية املعتربة يف هذا العصر . أ •
أن إقرار القول الثاين  بكون هذا الفعل من اإلمث كاف يف ترجيح القول األول ؛ ألننا هنينا عن التعاون  •

 على اإلمث والعدوان . 
احملرم   • خيالف   ، منه  التحرز  الميكن  مبا  مضبوط  الشريعة  يف  املغتفر  اليسري  تلك    الذيوألن  متارسه 

 .  م املشاركة فيهاابتداء، وإبمكان املساهم التحرز منه بعدلشركات فبإمكاهنا التحرز منه ا
 ، فإذا ثبت وجود الراب فمن ابب أول. شبهة الراب مفسدة للعقد أن  •
 .  هو أن املثمن حمرم هوألن العقد ابطل الختالل أحد أركان •
 تعال اعلم.  وهللا   وسدا لذريعة الراب ،  وسد الذرائع أصل يف الشريعة. •

،  الثانيالفرع   الديون  تكون  التي  الشركات  في  األسهم  تداول  معا  النقود  أو :  أوهما   ،
 وفيه مسالتان : ، أغلب موجوداتها
   ارتباطها بالخالف في تكييف السهمالمسألة األولى : 

يف الشركة    أن تكون هي الثمرة الوحيدة اليت انبىن اخلالف فيها على تكييف السهم  -هذه املسألة-تكاد  
   ، فالعالقة بينهما مباشرة .املسامهة 

 المسألة الثانية :ذكر الخالف بناء على القولين في تكييف السهم  
 تحرير محل النزاع  

 اتفقوا على أن موجودات الشركة املسامهة تشمل الدين والعني . 
 هو القيمة السوقية .  -عندالتداول  – واتفقوا على أن املعترب يف قيمة السهم

 واتفقوا على تداول األسهم للشركات املباحة إذا كانت أكثر موجودات الشركة أعياان . 
واتفقوا على حترمي تداول أسهم الشركات إذا كانت مجيع موجوداهتا نقودا أو ديوان ، فقط أو مها 

 معا . 
نقوداحكم  واختلفوا في   موجوداهتا   أكثر  إذا كانت  فيما   ، املسامهة  الشركة  أسهم  أو    تداول 
 . (  1) ديوان، أو مها معا

 

،    19-18؛ األسهم حكمها وآثارها     117-115؛ أحكام االكتتاب في الشركات المساهمة ص     39-29انظر التكييف الفقهي للسهم ص   -((1

حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة  ؛     190-891؛ األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص     90-93

الشبيلي ص   عبدهللا  بن  د.يوسف  إعداد   ) أنموذجاً  للبتروكيماويات  المالية     25-22،    6-5الصحراء  المؤسسة  في  المشتركة  المضاربة  ؛ 

فما   3/130مجمع الفقه اإلسالمي  الدورة الثالثة عشرة ج   جدة  مجلة –اإلسالمية   د . حسين كامل فهمي المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

/  2ج    بعدها ؛ /ألدوات المالية التقليدية الدكتور محمد الحبيب جراية  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة السادسة مجلة مجمع الفقه اإلسالمي

 فما بعدها       1520
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 والخالف هنا ينبني على القولين األساسيين في تكييف السهم    
 فعلى القول األول :  

حكم    ، فتأخذديوانً  كان أغلبها  ، فإن  حكم تداول األسهم ينبين على مامتثله من موجودات الشركة  إن  ف
،    ت األعيان واملنافع هي الغالبة  ،وإن كانحكم بيع النقود    أغلبها نقدا ، فتأخذ  وإن كان،  بيع الديون  

اليت تغلب على    -حترمي تداول أسهم الشركات    ويرتتب على ذلكحكم بيع األعيان واملنافع .    فتأخذ  
فيتضمن ذلك منع    . إال من خالل قواعد الصرف ، وقواعد بيع الديون  -موجوداهتا النقود ، أو الديون 

النقود والديون  ، ومنع تداول أسهم الشركات    -غالبا -كثر موجوداهتا تداول أسهم البنوك املصرفية فإن أ
 املؤسسة حديثا ، فأغلب املوجودات يف مثل تلك الشركات هو النقود . 

 الذي يفصل بين السهم وموجوداته  وعلى القول الثاني  
على كونه عرض مبين  األسهم  تداول  الشركة     ا فحكم  موجودات  النظر عن  بغض   ، التجارة  من عروض 

، فال جيري فيها راب الفضل أو النسيئة    من األحكام    بيع العروضفيطبق على بيع األسهم ما يطبق على  
حىت ولو كان معظم موجوداهتا نقوداً أو ديوانً ، فيجوز بيعها ابلنقود بقيمتها السوقية ، وإن كانت خمتلفة  

 .  (  1)قيه ) القيمة الدفرتية + األرابح ( ، وجيوز بيعها أيضاً من غري قبض لثمنها عن قيمتها احلقي
وقد عقدت شركة الراجحي املصرفية ملتقى فقهيا يعنوان : تداول أسهمم الشركات ووحدات الصناديق  

 ( 2) املشتملة على ديون ونقود ، طرحت فيه عدة خترجيات تدلل على صحة تداول األسهم 
للقول األول    هذه المسألة هي األدلة التي تقدمت في تكييف السهمقولين في  للواألدلة    

 :   األول ما يلي  يضاف إلى أدلة القوليمكن أن ولكن  ، والقول الثاني  
الديون    قالوا : من  املسامهة  للشركة  املوجودات  بيع ؛  إذا كان غالب  الشركة يف حكم  بيع أسهم  فإن 

و دين الشركة املسامهة الذي هلا على الغري ، إما أن يكون عينا ، وإما أن  وال خيل الدين على غري املدين  ،
 يكون دينا ، وكالمها حيرم بيعه على املدين ، وعلى غري املدين إال بعد قبضه  ملا يلي:    

  به   يبلغ  حىت  نبيعه  أن     فنهاان   الطعام   منهم  فنشرتي   الركبان  نتلقى   كنا :  قال    ابن عمر   حديث   •
  حىت   نبيعه   أن   سلم  و    فنهاان  جزافا   الركبان  من  الطعام   نشرتي  كنا   ، ويف لفظ مسلم"(3) الطعام"   سوق
    (4) "  مكانه من ننقله

 

) شركة الصحراء للبتروكيماويات أنموذجاً ( إعداد د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي ص  حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس     -((1

9   

 45-44ص  التكييف الفقهي للسهم انظر  -((2

 / باب منتهى التلقي 2058(/ح759/ ص  2)ج  -صحيح البخاري -)3(

 /باب بطالن بيع المبيع قبل القبض   1527(/ح 1160/ ص  3)ج  -صحيح مسلم  -)4(
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كيف ذاك    قيل البن عباس:"(    يقبضه  حىت  يبعه  فال  طعاما   ابتاع  من)      قال:      عباس  ابن  وعن •
   (1) طعام"ال مبنزلة شيء كل  وأحسب عباس ابن  قال " قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ 

  منه   ابتعته  حىت  التجار  من   ساومه   فيمن   فساومته  بزيت  الشام  من   رجل  قدم :    قال  وعن ابن عمر   •
  فالتفت   خلفي   من   بذراعي  رجل   فأخذ عليها   ألضرب  بيده  فأخذت   أرضاين  حىت   فأرحبين   رجل   إيل  فقام
  فأمسكت   ك ذل  عن  هنى     فإن  رحلك   إل  حتوزه   حىت   تبعه  ال :    يل  فقال  اثبت  بن  زيد  فإذا  إليه
   (2) يدي"

   (3) رحله"  إل اشرتاها  الذي حيوزها  حىت تشرتي حيث السلع تباع أن هنى :  أن:  وعنه •
  ال   و   بيع  يف  شرطان  ال   و  وبيع  سلف  حيل   ال :      قال :    قال   جده   عن   أبيه  عن   شعيب   بن   عمرو   عن •

   (4) عندك"  ليس ما  بيع ال  و  يضمن مل ما  ربح

 من وجوه الدين  على منع بيع ث ويستدل بهذه األحادي

 أن هذه األحاديث تدل على منع بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قبضه إذا كان الدين طعاما.      األول :
أو إل مكان آخر سوى املكان  -أن املشرتي ملا اشرتى الطعام ومل يقبضه ، ومل ينقله إل ملكه    الثاني: 

ائع ؛ ألنه مل يقبضه بعد متام البيع ، فإذا ابعه على  هو مبثابة الدين الثابت يف ذمة الب  -الذي اشرتاه فيه
 شخص آخر  فقد ابعه على غري املدين . 

الدين    الثالث: بيع  منع  على  تدل  األحاديث  هذه  طعاما -أن  املدين  حىت    -إذا كان  لعموم  ؛  على 
 كان من بيع الطعام قبل قبضه.   نفسه  احلديث ، فلو ابع هذا الطعام قبل قبضه على البائع

أن املنع من بيع الدين قبل قبضه على املدين وعلى غري املدين جاء فيما إذا كان الثمن حاال    ابع: الر 
 "دراهم بدراهم "، فألن يكون ممنوعا إذا كان الثمن مؤجال من ابب أول.   لقول ابن عباس 

عباس    الخامس: ابن  قول  وجوب   أن  يف  مبيع كالطعام  جيعل كل  مثله"  إال  شيء  "الأحسب كل 
 قبض . ال

 

 / باب بطالن بيع المبيع قبل القبض 1525(/ح1159/ ص  3)ج  -سلم صحيح م -)1(

 ، قال شعيب األرنؤوط "إسناده قوي" 4984(/ح360/ ص   11)ج  -صحيح ابن حبان -)2(

(/ح  304/ ص    2)ج    -، وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي ، سنن أبي داود    2270(/  46/ ص    2)ج    -المستدرك  -)3(

 لباني :"حسن لغيره"/ وقال األ3499

)ج    -؛ سنن الترمذي    4611(/ح 288/ ص    7)ج    -؛ وصححه ، ووافقه الذهبي ، سنن النسائي     2185(/ح21/ ص    2)ج    -المستدرك  -)4(

/  2)ج  -/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، وقال "حسن صحيح ، ووافقه األلباني ؛ مسند أحمد بن حنبل  1234( /ح535/ ص  3

 ، قال شعيب األرنؤوط :"إسناده حسن"  6628(/ح174 ص
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بيع على غير من هو عليه ، يكون    إذا  الغير ،  المساهمة على  الذي للشركة  والدين 
نقدا   الدين  كان  إذا  أما   ، عينا  الدين  كان  إذا  هذا   ، قبضه  قبل  الدين  بيع  باب  من 

   راط القبض قبل بيعه من باب أولى  لما يلي: فاشت
 .    نقدا مل قبضه سواء كان عينا أ فإنه متنع بيع الشيء قب عموم األحاديث املتقدمة أوال :

ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال  :"قال    أن رسول هللا  أيب سعيد  ا جاء يف الصحيحني عن  م  ثانيا : 
مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض  

   (  1):"وال تبيعوا منها غائبا بناجز

نقدية حيرم لعلل ثالث :    اليت أكثر موجوداهتا ديوان   ةأن بيع أسهم الشركة املسامه  االستدالل :وجه  
األول: أنه من بيع مامل يقبض  ، والثانية : أنه بيع دين على غري من هو عليه ، والثالثة:  أن هذا الدين 

 بيع غائب بناجز .   يف حكم الذهب والفضة مما يشرتط فيه التقابض واملماثلة فيكو ن من قبيل 

وإذا كانت أغلب الموجودات نقدا فعموم األدلة يوجب التقابض والتماثل ألدلة كثيرة منها 
: 

قال ال تبيعوا الذهب ابلذهب وال    أن رسول هللا    رضي هللا تعال عنه }  أيب سعيد اخلدري  ديثح . 1
   )2(  { الورق ابلورق إال وزان بوزن مثال مبثل سواء بسواء

الذهب ابلذهب وزان بوزن مثال    هريرة رضي هللا تعال عنه قال:} قال رسول هللا  حديث أيب .2
 )3(  مبثل والفضة ابلفضة وزان بوزن مثال مبثل فمن زاد أو استزاد فهو راب{

آك ل ال راب وموكل ه وكاتب ه   حديث جابر ب ن عب دهللا رض ي هللا تع ال عنهم ا ق ال:} لع ن رس ول هللا   . 3
 )4(  سواء{وشاهديه وقال هم 

بنــاء علــى عــدم ، ويمكــن مناقشــة هــذه األدلــة بمــا تقــدم مــن أدلــة القــول الثــاني  •
وباألدلة التالية التــي يســتدلون بهــا ،    التسليم بأن السهم يمثل موجودات الشركة

 على جواز ذلك ومن أهمها :
 

 4138( ر42/ 5باب بيع الفضة بالفضة ؛ صحيح مسلم  ) 2177( ر74/ 3صحيح البخاري ـ م م )-((1

 / باب الربا 1584/ ح1209/ص3صحيح مسلم ج - )2(

 /باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا  1588/ح1212/ص3صحيح مسلم ج - )3(

البخار  -  )4( جصحيح  ج5617/ح  2223/ص5ي  مسلم  صحيح  ؛  المصور  لعن  من  وترك    1598/ح 1219/ص3/باب  الحالل  أخذ  /باب 

 الشبهات ، واللفظ لمسلم 



44 
 

1 . ، مؤثرة  قيمٍة  ذات  ديون  أو  نقوٍد  من  موجوداهتا  ختلو  ال  املسامهة  الشركات  عامة  تداول    أن  ويتم 
 . أسهمها دون مراعاة لضوابط الصرف أو بيع الدين  

بنسبة    نوقش :  مغلوبة ولو  إذا كانت  أما   ، أو ديوان  نقودا  املوجودات  أكثر  النزاع أن تكون  أبن حمل 
 يسرية فال ننازع فيه . 

دل  بل إن النصوص الشرعية ت،  القول إبعطاء احلكم لألغلب من موجودات الشركة ال دليل عليه  أن   . 2
،  على أن املبيع إذا اشتمل على نقٍد مقصوٍد وبيع بنقد فيأخذ حكم الصرف وإن مل يكن النقد غالباً  
وكذلك يف سائر األموال الربوية ، فمن يشرتي حلياً ثلثه ذهب وثلثاه أملاس فإنه جيب قبض مثنه قبل  

   (  1)  التفرق مراعاة للذهب الذي فيه مع أنه األقل

    :من وجوهنوقش 

الشريعة سد    :  األول أعظم أصول  ؛ ألن من  فهو جمازفة  القول أبنه الدليل على األخذ ابألغلب  أما 
تطبيقه ، واملنع يف هذه   به من حيث األصل ، وإن وقع اخلالف يف فروع  ، وهو دليل مقطوع  الذرائع 

رع من أشياء وقد منع الشا   ... عن سد الذرائع :"  -رمحه هللا–املسألة هو من هذا الباب ، قال الشاطيب  
عنه والتوسل هبا إليه وهو أصل مقطوع به على اجلملة قد اعتربه السلف الصاحل   ي من جهة جرها إل منه
قد عول العلماء على هذا املعىن وجعلوه أصال يطرد وهو راجع إل  ...   ، وقال :"   (  2)"فال بد من اعتباره 

 .(  3)"اختلفوا ىف التفاصيلسد الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله ىف اجلملة وإن 

والذين منعوا من مسألة مد عجوة و هو بيع الربوي جبنسه  رمحه هللا :"  –قال شيخ اإلسالم بن تيمية  و   
الشافعي و أمحد أبن   منهم من أصحاب  علله طائفة  أو مع أحدمها من غري جنسه قد  معهما  اذا كان 

عل الثمن  انقسم  خمتلفني  عوضني  على  اشتملت  اذا  ضعيفة  الصفقة  علة  هذه  و  ابلقيمة    ...  يهما 
 (  4) " الصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة ال الراب و 
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فإن مجيع املذاهب تشرتط  ما فيه الراب بغري جنسه ، ومعه من جنس ما بيع به ،  من ابع  الثاني: أن   
اختلفوا يف  لصحة ذلك أمرين : األول : أن يكون اتبعا غري مقصود . والثاين : أن يكون يسريا ، وإن  

 وهذا فيه داللة  من جهتين :     (  1)مقدار اليسري

ن يف مسألتنا ، فإن الربوي هنا مقصود ، أو يف حكم املقصود ، والربوي هو ا منعدمشرطني  الأن    األولى :
 األغلب على املوجودات . 

 ا .اعتربوا كون الربوي مغلواب يف الصفقة وهو مانقول به يف مسألتن ء أن الفقها  الثانية :

إليه    :الثالث القصد  يتوجه  ال  فإنه   ، املوجودات  من  األقل  هو  إذا كان  املسامهة  الشركة  يف  النقد  أن 
فيكون اتبعا غري مقصود ، إما إذا كان أكثراملوجودات نقدا فال ريب بتوجه القصد إليه ؛ ألن األعيان هي  

 األقل فتكون هي التابع غري مقصود . 

بعاً غري مقصود ال يتصور كون العقد حيلة على الراب ، خبالف ما إذا كان  أن الربوي إذا كان ات  :   الرابع
  . التابع  الربوي هو  التابع يف غري   ، النقد  أغلب موجوداهتا من  اليت  أو   ، التأسيس  اليت حتت  فالشركة 

 .  فيتوجه القصد إليهموجوداهتا هو العروض ، والنقد هو املتبوع ، 
 ك عند مجيع املسامهني دون نظر إل موجوداهتا.   أن قصد املال هو القصد املشرت   -3

اليتصور قصد السهم لذاته دون نظر إل ما ميثله من قيمة الشركة ؛ فإنه قد اكتسب املالية من     نوقش  
 . أصله ، وأصله يف هذه الصور النقود أو الديون ألهنا الغالبة فيأخذ حكمها 

مع أحدمها من غري جنسهما  و ع الربوي جبنسه بيوهي : مسألة "مد عجوة ودرهم "  وقياسا على   -4
العقد  يف  مقصود  الربويني  من  وكل   ،    : من  مؤلفة  األسهم  أن  ذلك  وبيان  وهو    -1،   ، النقد 

    . .    -2ابلرايالت  ومنافع  وأعياٍن  من حقوٍق  األخرى  ،    -3واألموال  الرايالت  من  والثمن 
 .  (  2) غري ربويفالرايالت يف طريف العقد مقصودة ، ومع أحد الطرفني مال  

 نوقش :  من وجوه  
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املالكيةأن اجلمهور    األول :  املنع      (4) والظاهرية  (  3) واحلنالبة  (  2)والشافعية  (  1) من  وهو  من ذلك  على 
والذين منعوا من مسألة مد عجوة و هو  رمحه هللا:"  –بن تيمية  اقال شيخ اإلسالم  ،اختيارشيخ اإلسالم  

معهما   اذا كان  جبنسه  الربوي  أصحاب  بيع  من  منهم  طائفة  علله  قد  جنسه  غري  من  أحدمها  مع  أو 
الشافعي و أمحد أبن الصفقة اذا اشتملت على عوضني خمتلفني انقسم الثمن عليهما ابلقيمة و هذه علة  

الصحيح عند أكثرهم كون ذلك ذريعة ال الراب أبن يبيع ألف درهم ىف كيس أبلفي درهم و  و   ...  ضعيفة  
و الصواب ىف    ،  كما جيوز ذلك من جيوزه من أصحاب أىب حنيفة  ،  ىف مقابلة الكيس  جيعل األلف الزائدة  

ميت كان املقصود ذلك حرم التوسل اليه  فمثل هذا أنه ال جيوز الن املقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة  
دة الىت  و كذلك اذا مل يعلم مقدار الربوي بل خيرص خرصا مثل القال  ،    بكل طريق فامنا األعمال ابلنيات

فان   ( 5) "ال تباع حىت تفصل:"بيعت يوم حنني و فيها خرز معلق بذهب فقال النيب صلى هللا عليه و سلم  
عن بيع هذا هبذا    تلك القالدة ملا فصلت كان ذهب اخلرز أكثر من ذلك الذهب املفرد فنهي النيب  

ن قد ابع ذهبا بذهب مثله  حىت تفصل ألن الذهب املفرد جيوز ان يكون أنقص من الذهب املقرون فيكو 
وقد استندوا في المنع على أصلين تضمنهما  كالم ،      (  6)    ".  و زايدة خرز و هذا ال جيوز

األول حديث فضالة   المتقدم :  اإلسالم  .  شيخ  الربا  لذريعة  : سدا  والثاني  وهما    ، 
 فقولهم أولى من المخالف .     أصالن اليوجد لهما معارض معتبر؛

على  -فيه شرط  أبن حمل اجلواز  ث ابن عمر رضي هللا عنهما يف بيع العبد ومعه مال فحدي  الثاني :
، فإذا كان الغالب هو النقد فيكون هو املقصود حقيقة أو  فيما إذا كان الربوي غري مقصود    -القول به
 . وهي مسألتنا عند غلبة النقود على املوجودات،حكما 

وجودات ، وأغلبها نقد فيكون نقدا بنقد ، وأما املوجودات غري  أن قيمة السهم قيمة جزء من امل  الثالث:
 . النقدية فهي كالعدم 

 

 (326/ 6(  ؛ االستذكار )411/ 6التاج واإلكليل لمختصر خليل )  -((1

 (487/ 7(  ؛  أسنى المطالب )56- 55/ 5روضة الطالبين ) -((2

 ( 40-39/ 9؛ اإلنصاف )  (168/ 4المغني )  -((3

    8/494لمحلى ا -((4

 سبق تخريجه  -((5

 ( 454-452/ 29لفتاوى البن تيمية )مجموع ا -((6
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أن املقصود ابملوجودات األخرى غري النقدية أعم من أن يكون أعياانً فقط ، فقد تكون أعياانً أو   -5
للسهم   السوقية  القيمة  يف  يؤثر  ما  فكل   ، حقوقاً  أو  شرعاً   –منافع  معتربة  قيمة  له    -إذا كان 

حمل الزايدة يف قيمة السهم على أهنا مقابله ، ونظري ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  فت
غري اشرتاط التماثل،  بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه منمن جواز    وغريه من أهل العلم

    .(  1) ، وهي منفعة وليست عيناً  وجيعل الزائد يف مقابلة الصنعة

 : نوقش من وجوه 

معتربة  النسل  األول : قيمة  والنقود  األعيان  ملا سوى  متومهة  شرعا  م أبن   املنافع بل هي  أن  بدليل  ؛ 
 . واحلقوق املذكورة سوى النقد والعني ، اليعتد هبا عند تصفية الشركة

لو سلمنا أبن ملا سوى األعيان قيمة يف نفسها ، فالبد أن تكون قيمتها مع األعيان تغلب على    الثاني: 
أو الديون ، وحينئذ فال خالف ، أما إذا كانت ستبقى هي املغلوبة مع األعيان  فال    ،   املوجودات النقدية

 عربة هبا . 

ليس عليه عمل ، فاإلمجاع    ، يف جواز بيع املصوغ جبنسه    -رمحه هللا –أن قول شيخ اإلسالم    :الثالث
ل يف املضروب العني  وال أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضرمحه هللا :"-على خالفه . قال ابن عبدالرب

إال شيء جاء عن معاوية بن أيب سفيان روي عنه    ،من الذهب والفضة املدرمهة دون الترب واملصوغ منهما 
 .    (  2) "من وجوه وقد أمجعوا على خالفه فأغىن إمجاعهم على ذلك عن االستشهاد فيه بغريه

التاسعة    الفقه اإلسالمي يف دورته  قرار جممع  الشرعية الجتماع  بشأن )جتار وجاء يف  احللول  الذهب،  ة 
واحلوالة(    ...  الصرف  الذهب    -ب  مايلي:  مبادلة  من عدم جواز  الفقهاء  عامة  إليه  ما ذهب  أتكيد 

املصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه ؛ ألنه ال عربة يف مبادلة الذهب ابلذهب ابجلودة أو الصياغة ، لذا  
املسأ  للنظر يف هذه  احلاجة  عدم  اجملمع  التطبيق  يرى  هلا جمال يف  يبق  مل  املسألة  لكون هذه  مراعاة  ؛  لة 
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قوبلت   إذا  وهي   ، حملها  الورقية  العمالت  حلول  بعد  الذهبية    ابلعمالت  التعامل    لعدم  ؛  العملي 
 ( 1) "ابلذهب تعترب جنسا آخر . 

على  و   -6 التخارجقياسا   " الورثة  مسألة  ،  بني  احلنفية  الورثة    الرتكة    إذا كانتعند  فأخرجوا  بني 
فال بد من أن    ،كانت الرتكة خليطاً من أشياء عينية ونقدية  إذا  ، ف  أحدهم منها مبال أعطوه إايه

يكون العوض أكثر من نصيبه يف الرتكة، حىت يتساوى نصيبه مبثله، وتغطي الزايدة األشياء العينية  
، وال بد من التقابض  األخرى مثل العروض التجارية والعقارات وحنوها، منعاً من الوقوع يف الراب 

فلم يفرقوا بني كون النقد غالبا       " فيما يقابل نصيبه من الذهب أو الفضة؛ ألن هذا عقد صرف
    .(  2) أن يكون التخارج مبقدار احلصة متاماً مل يشرتطوا ، أو ال ، و 

   :من وجوه  نوقش  

 أن هذه الصورة حممولة على كون النقد مغلواب يف الرتكة .   األول:
، فالتقوى   (  3) أهنا ليست حمل اتفاق بني املذاهب المن حيث الشروط ،وال من حيث التطبيق   ني:الثا

 على معارضة ما تقدم من أصل املنع . 
ليس هنا حيلة على الراب خبالف  ن ابب الصلح ، و وعلى فرض التسليم بصحة ذلك ؛ فألنه م  : الثالث
 .مسألتنا 

، وسبب     ت اليت تكون أكثر موجوداهتا نقودا ، أو ديوان هو  حترمي تداول األسهم للشركا والراجح 
 الرتجيح ما يلي: 

 . عموم النصوص الصحيحة يف منع بيع الدين ، واشرتاط القبض لصحة الصرف  •
، وبيع أسهم الشركة اليت يغلب عليها النقود  وسد الذرائع أصل معترب يف الشريعة    الراب  سدا لذريعة  •

 .  مع التفاضل بنقد ابيع نقدحيلة موصلة للراب من جهة كون ال
خبالف اعتبار مسعة ،    وألن اعتبار املوجودات يف تقييم السهم أضبط يف معرفة القيمة احلقيقية للسهم •

 . فهو غري منضبط الشركة أو قوهتا  

 

   370-367/ 1انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ج -((1
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كون االسهم حصة مشاعة من    وألن قصد الربح عند املشرتي لألسهم ، أو البائع هلا ، غري مؤثر يف •
    شركة . موجودات المجيع 

  ، هو تفريط منهما ، ولكن المدخل له   اميثله السهم من املوجوداتمبجهل املشرتي أو البائع    وألن •
     . تكييف السهم

يشجع   قد  -1وسيلة إل مفاسد متعددة منها : وألن تداول أسهم تلك الشركات يف مرحلة التأسيس   •
قد    -2  .رما كاإليداع بفائدة وحنوه  على استثمار األموال النقدية استثمارا حمتلك الشركات    بعض

     جيعلها تتباطأ يف االستثمار الفعلي للنقود .
النقود   • غلبة  من جهة  وماكان يف حكمها   ، التأسيس  اليت  حتت  الشركة  أسهم  على  املضاربة  وألن 

التماثل  من  خليت  إذا  حترميها  على  املتفق  النقدية  العمالت  يف  األسعار  فروق  على  كاملضاربة 
        بض .والتقا 

أو    و قبل بداية االستثمار الفعلي ،أسهم الشركة مع غلبة النقود ،  القيمة السوقية ؛ ألوألن ارتفاع   •
الديون   غلبة  القمار  ،مع  ففيه شبهة  ، فهو غري مربر  الراب  اليستند على أسس صحيحة    ، وشبهة 

حترمي على  املتفق  املؤشر  على  ارتف  (1)ة،وكاملضاربة  إذا كان  ما  خبالف  السهم  ،  أصول    ا انجتاع  عن 
واضحة من األعيان تغلب على موجوداهتا من النقد فهو ارتفاع مربر، وبعيد عن شبهيت الراب وامليسر  

.   
 مايلي:  الترجيحهذا ويترتب على 

،    األصول   بعض   تتملك   أبن   وذلك ،    الفعلي  نشاطها   يف  الشركة   تبدأ  أن   بعد  األسهم  تداول  يكون  أن •
  ابلقيمة   إال  األسهم  بيع  جيوز  ال  فإن ه  الفعلي  نشاطها   يف  بدئها   قبل  أم ا   ،  أعماهلا   بعض  يف  تشرع  أو

 . فقط  هلا  االمسية
إال من خالل قواعد    -اليت تغلب على موجوداهتا النقود ، أو الديون    -تداول أسهم الشركات  منع   •

ب هبا حاضرا  إال بقيمته اليت اكتت  فال جيوز بيع السهم  -1  :  وعليه   الصرف ، وقواعد بيع الديون  .
مال   رأس  منها  يتكون  اليت  العملة  مبثل  السهم  بيع  حال  يف  والتقابض(   التماثل  )اشرتاط  المؤجال 

جيوز بيع السهم مع التفاضل يف حال بيع السهم بغري العملة اليت يتكون منها رأس    -2  الشركة .  

 

؛ والعدد التاسع    73/ص    1؛ والعدد السابع/ ج    1273ص    2/ج6(بشأن األسواق المالية/مجلة المجمع ع    1/7)  63 : انظر قرار رقم  -((1
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التقابض   الشركة بشرط  أكثر مو   -3.   (  1)مال  اليت  الشركة  بيع سهم  ؛ ألنه    جوداهتا ديوانالجيوز 
 يكون من ابب بيع الدين لغري من هو عليه .  وهللا تعال أعلم .  

 الفرع الثالث : المضاربة في األسهم طلبا للربح الفوري  وفيه مسألتان :
 المسألة األولى : ارتباطها بالخالف في تكييف السهم 

ن مجيع األقوال املتقدمة المتنع من  أوذلك  هذه املسألة هلا ارتباط غري مباشر ابخلالف يف تكييف السهم ، 
، بشرط   فروقات األسعار  يتحصل من وراء  الذي  السريع  الربح  بقصد  ولو كان  املضاربة على األسهم 
العينية   الشركة  موجودات  من  حصة  ميثل  أنه  على  السهم  من كيف  ولكن   . الشرعي  القبض  حصول 

تغلب على موجودات الشركة ؛ ألن    -ن ، أو مها معا النقود ، أو الديو   -والنقدية ، منع ذلك إذا كانت  
لذاهتا  املبيع   ، فمنع املضاربة هنا ليس  الدين   بيع  ، أو شروط  وإمنا ألمر  ،  مل يستوف شروط الصرف 

خارج .   ومن كيف السهم على أنه ورقة مستقلة ، أو أنه عرض من عروض التجارة ، أجاز املضاربة يف  
 مجيع هذه األحوال . 

حكم املضاربة على األسهم  بقصد الربح املستفاد من فروقات األسعار ، بصرف    :هنا هو  ثهحبأوالذي  
 . النظر عن التكييف الفقهي للسهم  

فاحملرم لذلك  حيرم املضاربة هبذا القصد على مجيع األقوال ، فالفرق عنده  بني التكييفني للسهم ، سواء  
أن إقلنا   أو   ، الشركة  موجودات  من  شائعة  حصة  فسبب  نه   ، الشركة  موجودات  عن  مستقلة  حصة  ه 
 .   فعلى التفصيل املتقدم . -وهم األكثر   -رمي عنده التعلق له ابلتكييف . وأما املبيح للمضاربة حالت

 فهو موضع   بقصد الربح املستفاد من فروقات األسعار وأما اخلالف يف حكم املضاربة على األسهم  
االستثمار في األسهم بقصد المضاربة على    المسألة الثانية : ذكر الخالف في حكم 

 فروقات األسعار
إن التفريق بني قصد االستثمار ، واملضاربة  يف األسهم ، والذي أشار إليه فضيلة الدكتور صاحل حممد  
اجلواز  حكم  يف  القصدين  بني  التفريق  وجوب  جهة  من  وجيه  تفريق  هو   ، اخلامس  القول  يف  السلطان 

 . (2)وإمنا له نظر آخر أشار إليه فضيلته  س له تعلق مبسألة التكييف للسهم ،وعدمه ،وهذا التفريق لي
 تحرير محل النزاع :

 .اتفقوا على جواز شراء األسهم بقصد االستثمار طويل األجل في أرباحها 
 . واتفقوا على جوازشراء األسهم بقصد الحصول على األموال السائلة لغرض صحيح

 

 49ص  التكييف الفقهي للسهم  انظر  -((1

 92-90انظر األسهم حكمها وآثارها   -((2
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لمن اشتراها ، بقصد االستثمار ثم طرأت نية البيع بعد    واتفقوا على جواز بيع األسهم
 .   ذلك

   :على قولين (1)واختلفوا فيمن يشتري األسهم بغرض ، المضاربة على فروقات أسعارها
.القول األول :   البيع  إذا حتققت شروط  املعاصرين  وهو    القول ابجلواز  الفقهاء  تقدم  قول عامة  ممن 

   .  ذكرهم يف مسألة تكييف السهم
املنع وهو ما أخذ به فضيلة الدكتورالصديق الضرير ، ومال إليه فضيلة الدكتور صاحل  القول الثاني :  
  (  3)والدكتور يوسف القاسم وحكاه عن معايل الشيخ صاحل الفوزان.  (  2)حممد السلطان

  ": الدكتور الصديق الضرير  ملتزمة  االشرتاك يف شركات املسامهة جائز شريطة أن تكون الشركات  قال 
بعدم خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية، وبيع املساهم سهمه آلخر جائز شريطة االلتزام ابلقيود الشرعية  
لبيع   األسهم  ، واملقصود األصلي من االشرتاك يف شركات املسامهة، ومن شراء   األسهم   هو اقتناء  

أما  أمر مقبول شرًعا،  املتاجرة يف   األسهم   مبعىن اختاذ      تلك   األسهم   لالستفادة من ريعها، وهو 
األسهم   نفسها سلعة تباع وتشرتي ابتغاء الربح فقط من غري قصد اقتناء   األسهم  ، واملشاركة يف  
الشركة، كما هو حادث يف   األسواق املالية  ، فإن   احلكم   عليه حمل خالف بني الفقهاء املعاصرين،  

ولو كا  املنع،  إل  فيه  أميل  أبحكام  وأان  فيها  االلتزام  يصعب  جتارة  هذه  ألن  االختيارات،  من  خالًيا  ن 
 (  4) "الشريعة اإلسالمية، وال مصلحة فيها للمجتمع بل قد تعود عليه أبضرار ابلغة.  

أضرارها  لتجنب  املشروعة  والوسائل  العملة  موضوع  مناقشة  يف   ": عشرة  احلادية  الدورة  يف  وقال 
وكنت أعتقد أن هلا صلة قوية ابملضاربة يف النقود، بل أان  :"ضاربة يف األسهم عن املتاجرة أواملاالقتصادية  

أعتقد أهنا حقيقة مضاربة يف النقود. ورأيي هو أن التعامل يف األسهم جيب أن يكون مقصورًا على شراء  
وب بينه  فرق  فال  فقط  تداوهلا  من  الربح  بقصد  فيها  التعامل  أما  ريعها،  من  االستفادة  بقصد  ني  األسهم 

عندما سئل    رضي هللا عنهما   املتاجرة أو املضاربة يف النقود. وحتضرين يف هذه املناسبة عبارة البن عباس

 

  93-92؛ األسهم حكمها وآثارها ،     120-119؛ أحكام االكتتاب في الشركات المساهمة ص     55-39انظر التكييف الفقهي للسهم ص    -((1

حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس ) شركة الصحراء  ؛     195-192؛ األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي ص  

 ؛     25-22ات أنموذجاً ( إعداد د.يوسف بن عبدهللا الشبيلي ص للبتروكيماوي

 93-92انظر األسهم حكمها وآثارها ،  -((2
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، وأان أقول: إن  (  1)عن احلكمة يف منع بيع الطعام قبل قبضه، فقال: "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ"
وأقول الربح،  بقصد  ابألسهم  املتاجرة  على  متاًما  ينطبق  القول  وحقيقة  هذا  وبدوالرات،  دوالرات  هي   :

 .(  2) "السهم مرجأة 
   المانعون بأدلة عقلية منها : وقد استدل 
امل  • تلك  من حصول   ، الفعلي  الواقع  إل  وابلنظر   ، القصد  هبذا  األسهم  على  املضاربة  ضارابت  إن 

مرتفعة على أسهم شركات  احل وتقاريرها  ادة وأبسعار  إل مكوانهتا  ابلنظر  قابل يكون  ، وابمل  خاسرة 
و   ، متكررة  هناك كساد  أرابحا  ،وحتقق  وميزانياهتا  نشاطاهتا  يف  قوية  أسهم شركات  تداول  يف  ضعف 
فاالرتفاع ، واالخنفاض اليستند على شيء ملموس ، والتقلب يف األسعار صعودا    وبنسب جيدة ، 

 ففيه شبه ابلبيع على املؤشر اجملمع على حترميه .  ،  ونزوال حيدث يف حلظة  
؛ ألن  أن حق • األمثان  بني  تبادل  لعملية  ؛  واألسهم جمرد غطاء  للنقود  بيع  املضارابت هي  تلك  يقة 

املضارب التعنيه الشركة وال ما متثله أسهمها ، وامنا يعنيه املضاربة على قيمة السهم بقصد الربح ، ،  
ع ابن  قال  فهي كما   . واملباين  ابأللفاظ  ال  واملعاين  ابملقاصد  العقود  يف  هللا  والعربة  رضي  باس 

   (  3) "دراهم بدراهم الطعام مرجأ"عنهما 
حتقق اجلهالة ،والغرر  املنهي عنهما من جهة أن  ارتفاع أسهم الشركات ال ينضبط مبا تنضبط به سائر  •

املبادالت التجارية اليت ختضع للعرض والطلب ، بل عوامل االرتفاع جمهولة واالخفاض جمهولة . ومن  
ذلك   جر ما  أمثلة  يف  )نشر  رقم:  عددها  يف  الرايض  اجلمعة  13752يدة  يوم  الصادر   )

يفقد  1427/ 1/ 18) األسهم  )سوق  عنوان  حتت   ) أدى    80.2ه    ..." دقائق(:  يف  رايل  مليار 
االخنفاض السريع إل إحداث حالة ذعر وخوف لدى املتداولني من حدوث نزول تصحيحي شامل  

القي الذي جعل  األمر  البيع...  يتدافعون على  تنخفض)  جعلهم  للسوق  السوقية  مليار    80.2مة   )
 . رايل يف دقائق..." 

وقع  التعارض  وألن   • واملفاسد  إذا  املصاحل  فبني   ،  ، ابلغلبة  فيه  الرتجيح  املفاسد    وابلنظريجب  إل 
  الفرد واجملتمع ابال قتصاد و جتاوزت احلدود  يف إيقاع الضرر  أهنا    جند ،  املرتتبة على املضاربة يف األسهم  

 :   ومن ذلك

 

 ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة  2132( ر68/ 3صحيح البخاري ـ م م )  -((1

 1/575انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الحادية عشر ج -((2
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السوق  " • فم  فوهة  يف  السيولة  بضخ  املضاربني  اإلنتاجية  ،  قيام  القطاعات  عن  بعيدا  هبا  والنأي 
 .واخلدمية وغريها مما أدى إل إحداث كساد يف البلد ال خيفى على بصري

إننا أصبحنا نقوم بعكس ما تفعله األمم والشعوب, فعلى حني تستخدم هي أسواقها املالية من أجل   •
السيولة اإلنتاجية   توفري  القطاعات  عن  بعيدا  وجرفها  السيولة  بضخ  حنن  قمنا  املشاريع  لتمويل 

 .واخلدمية وغريها, كما صرح بذلك بعض خرباء االقتصاد
النفطية  • اإليرادات  يف  وفرة  من  الدولة  تعيشه  ما  مع  السوق  يضخها  اليت  الكثرية  السيولة  هذه  إن 

 .ر بتضخم يف النقد وحنوها, إضافة إل ذلك الكساد املشار إليه, تنذ
مما أدى إل انتكاسات خطرية, كانت    ،كثري من املضاربني الصغار, وهم الذين ميثلون الغالبية  التعثر   •

 .سببا يف تراكم الديون عليهم, ورمبا إل وصوهلم إل مستوى حتت خطر الفقر, وذلك يف غمضة عني 
ا • أسلوب  حيققه  ما كان  نقيض  أفرز  ابألسهم  املضاربة  أسلوب  األول  إن  فاألسلوب  هبا,  الستثمار 

يقتصر على املضاربة على فروق األسعار, أما األسلوب الثاين وهو األصل, فهو الذي يعزز إنتاجية  
أو   عناء  دون  يتحقق  األول  األسلوب  إن  حيث  املتقدمة,  الشركات  مصاف  إل  هبا  ويعدو  الشركة 

الرتكيز عليه حىت أصبح أتثريه سلبيا يف أسلوب اال ستثمار, بل حىت أصبحت الشركات  مشقة كان 
نفسها تراهن عليه, وتشغل ما لديها من سيولة فيه, بدال من استثمار هذه السيولة يف مشاريع ترتقي 

 .  (  1)"    .ابلشركة إل األمام 
 ويمكن مناقشة هذا القول  من وجوه :  •
 د رواجه. األول : أن األصل إابحة البيع والشراء سواء قصد املشرتي التملك أو بيعه بع  •
ابن عباس  الثاين:   • القبض   أن قول  " دراهم بدراهم والطعام مرجأ" الينطبق على مسألتنا لوجود 

 املعترب شرعا.  
أن قبض كل شيء حبسبه ، والقبض لألسهم املبيعة قبض صحيح مادام أن األسهم املبيعة  الثالث :   •

 مؤثر يف صحة القبض .  قد انتقلت إل حمفظة املشرتي ، وكون ذلك يتم يف وقت وجيز غري 
،    نسلم:  عنه   أجيب الشرعي  القبض  املخاطرة    لكن  بوجود  ،  وجود  الغرر  ببيع  يلحقها  املعتادة  غري 

      وهللا تعال أعلم وامليسر املنهي عنه .  
 الراجح : هو القول الثاني  لما يلي: 

 . قوة األدلة  •
 

مارس    20. يوم األثنين الموافق  4543م مقامرة؟  العدد  من مقال فضيلة الدكتور يوسف  أحمد القاسم )المضاربة باألسهم.. متاجرة أ   -((1
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، إن مل  من قبيل املقامرة احملرمة    وألن املضارابت على األسهم هبذه الصورة الواقعة يوشك أن تكون •
فعال والشركات  تكن كذلك  البنوك  األسهم -، وقد درجت  تضارب يف  أن هذا    -اليت  اعتبار  على 

االستثمار من قبيل االستثمارات العالية املخاطر مما يدل على غلبة الظن بوجود الغرر وشبهة القمار  
امليسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب ابلنرد لفظ :"   -رمحه هللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    .

فإن فيها معىن القمار الذي هو ميسر , إذ    والشطرنج , ويتناول بيوع الغرر اليت هنى عنها النيب  
القمار معناه أن يؤخذ مال اإلنسان وهو على خماطرة , هل حيصل له عوضه أو ال حيصل , كالذي  

د , وحبل احلبلة وحنو ذلك مما قد حيصل له وقد ال حيصل له .  يشرتي العبد اآلبق , والبعري الشار 
, عن النيب      مسلم ، وما ثبت يف صحيح   وعلى هذا فلفظ امليسر يف كتاب هللا تعال يتناول هذا كله

يتناول كل ما فيه خماطرة , كبيع الثمار قبل بدو   (  1) صلى هللا عليه وسلم أنه } هنى عن بيع الغرر {
األجنة يف البطون وغري ذلك . ومن هذا الباب لفظ الراب , فإنه يتناول كل ما هني    صالحها , وبيع

عنه من راب النساء وراب الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك , فالنص متناول هلذا كله , لكن  
حيتاج يف معرفة دخول األنواع واألعيان يف النص إل ما يستدل به على ذلك , وهذا الذي يسمى  

 . (  2) "يق املناطحتق
فإذا قيل: فهل يصح بيع املعدوم، واجملهول، والذي ال  ...   :"  -رمحه هللا–شيخ اإلسالم بن تيمية  وقال  

يقدر على تسليمه؟ قيل: إن كان يف شيء من هذه البيوع أكل مال ابلباطل مل يصح، وإال جازت، وإذا  
يها أخذ أحدمها املال بيقني، واآلخر )على  كان فيها معىن القمار، ففيها أكل مال ابلباطل، وإذا كان ف

خطر( ابألخذ والفوات، فهو مقامر، فهذا هو األصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو املعقول الذي  
تبني به أن هللا أمر ابملعروف، وهنى عن املنكر، وشرع للعباد ما يصلحهم يف املعاش واملعاد. فإذا ابعه مثر  

ن البائع أيخذ الثمن، واملشرتي )على اخلطر(، وكذلك بيع احلمل، وحبل  الشجر سنني، فهذا قمار؛ أل
 ( 3) "احلبلة، وحنو ذلك" أ ه 

 ويترتب على هذا الترجيح مايلي:   
أبن تكون موجودات الشركة  بناء على القول الراجح يف تكييف السهم    املباحة  جيوز شراء األسهم  •

 ثر منهما معا ، يف األحوال التالية :  العينبة ، أكثر من النقود ، أو الديون ، أو أك
 بقصد االستثمار طويل األجل يف أرابحها . إذا كان شراء األسهم  -1 •

 
1))-
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 . بقصد احلصول على األموال السائلة لغرض صحيح  إذا كان الشراء والبيع   -2 •
 .    ملن اشرتاها ، بقصد االستثمار مث طرأت نية البيع بعد ذلكجيوز بيع األسهم    -3 •
 ملضاربة يف األسهم رغبة يف الربح السريع من خالل فروقات األسعار  عدم جواز ا •

 وهللا تعال أعلم . 
 

 
 
 

 
 
 
 

 الخاتمة  
 من أمهم النتائج اليت توصلت إليه يف هذا البحث ما يلي: 

: األول هو االجتاه الشرعي فالسهم  تعريف السهم يف الشركة املسامهة  يوجد اجتاهان يف بيان    أوال : •
:"حصة  بناء على هذا والثاين هو    مجيع موجودات  يف  شائعة  االجتاه هو   ، والعينية"  النقدية  الشركة 

 "  صك ميثل حصة يف رأس مال شركة املسامهةاالجتاه القانوين ، والسهم على هذا االجتاه :"  
القانوين   • االجتاه  أن   ، االجتاهني  بني  شائًعا والفرق  ملًكا  مملوًكا  ومناؤه  الشركة  مال  رأس  يعترب  بني    ال 

الشركاء ، بل هو ملك للشركة ذاهتا بصفة أهنا شخصية معنوية هلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء  
. ففصلوا بني ملكية املساهم ، وملكية الشركة ، وأما االجتاه الشرعي فلم يفرق بني امللكيتني  أنفسهم

  م املوجودات أصوال أسواء كانت  موجودات الشركة  مجيع  حصة شائعة يف  ، فاملساهم ميلك بسهمه  
 أعياان . 

وقع اخلالف يف تكييف السهم على مخسة أقوال إمجاال،وعند التحقيق فهي تؤول إل قولني :  ثانيا:  •
وهؤالء اختلفوا يف ماهية املوجودات هل هي األعيان .األول أنه حصة شائعة من موجودات الشركة

ل يف املوجودات احلقوق املعنوية واملنافع  والنقود فقط  وهو الذي أخذت به اجملامع الفقهية ؟ أم يدخ
ما يؤثر على قيمة الشركة ومركزها املايل مما ختتص به ماداي ومعنواي ؟ وقد    ل، وحق االشرتاك ، وك
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يف  الثاين  القول  مع  يتفقون  التطبيق  حيث  من  هبذا  والقائلون   ، املعاصرين  الفقهاء  بعض  هبذا  أخذ 
 ض التجارة مستقل عن موجودات الشركة.  املسألة وهو أن السهم:عرض له حكم عرو 

أن الفصل بني السهم وموجودات الشركة    -1:    تم ترجيح القول األول  ألمور من أهمهاوقد   •
مجيع   يف  االشرتاك  تقتضي  املشاركة  فإن  ومعىن  لفظا  املسامهة  الشركة  تعريف  يناقض    ، احلكم  يف 

أاي كانت، الشركة  بينهصلفوا  موجودات  التمييز  أو  ينمل  الشركة ا  مقتضى  جعله    ايف  من  خبالف   ،
وألن    -2حصة شائعة  من موجودات الشركة فهو يتفق مع تعريف الشركة املسامهة مجلة وتفصيال.   

وقوة    ، العمل  وتصاريح   ، إلنشائها  السابقة  للشركة،والدراسات  التجاري  املعنوية كاالسم  احلقوق 
الشركة عند التصفية أو اإلفالس، وإمنا املعول عليه    اإلدارة وكفاءهتا ،وغري ذلك. ال عربة هبا يف قيمة 

أن   يدل على  مما   ، الشركة  أسهم  فتتم قسمتها ابلتساوي على   ، النقدية  أو  العينية  املوجودات  هو 
الشركة. موجودات  ميثل  حقيقته  يف  بفصل  -  3   السهم  ابلقول   األخذ  تلزم  اليت  الباطلة  وللوازم 

جواز املشاركة اكتتااب وتداوال يف الشركات اجملمع على    -  أ    السهم عن موجودات الشركة ، منها : 
السهم   ألن  ؛  وغريه  اإلابحي  الفن  وشركات   ، اخلمور  تصنيع  وشركات   ، الربوية  حترميها كالبنوك 

    . الشركة  موجودات  النقود    -ب منفصل عن  أن  من جهة   ، النقد عرض  قال: أبن  مع  االتفاق 
وإمنا تستمد قيمتها من قوة الدولة املصدرة ، وإن مل يقولوا بذلك    الورقية ليست مغطاة تغطية كاملة ، 

 .    ، فإهنم يسهلون القول به
كون السهم حصة شائعة من مجيع موجودات الشركة    ظهر يل أبن اجلميع يوافق على  الذي    ثالثا :  •

 وإن اختلفوا من حيث التنظري ، وإمنا وقع اخلالف ألسباب منها  : ، من حيث النتيجة 
الجتاه الشرعي مل يفصل ملكية السهم عن مكوانت  ا االخنالف يف تكييف  السهم شرعا ونظاما ، ف  -1

جعل   فإنه  للسهم  القانوين  التكييف  أما   ، املسامهة لل   الشركة  اعتبارية    شركة  ملكية  فشخصية  بني  ميز 
ل عن ملكية  لك على وجه االستقالمي   سهمفال  ،  يتضمنها السهم، وملكية األصول واألعيان اليت    لسهما

تنتقل على سبيل    شركة، حبيث إن احلصص املقدمة للمسامهة يف ال  متلكها الشركة  األصول واألعيان اليت  
، ويفقد الشركاء املستثمرون كل حق عيين عليها ، وال يبقى هلم إال حق يف    شركة التمليك إل ملكية ال

   .    عند التصفية  ا موجوداهتقيمة بيع  م  ، ويف اقتسا   ا أثناء وجوده  شركةاحلصول على نصيب من أرابح ال
مع قيمة املوجودات الفعلية للشركة املسامهة زايدة    -عند تداوله   -اختالف القيمة السوقية للسهم    -2

هل قصد املشرتي للسهم أو البائع له ،    -3   أهم أسباب اخلالف  .     -يف نظري  –أو نقصا ، وهذا  
سوى القول األول استندوا على قصد املستثمر ، أو املضارب  يؤثر يف حقيقة السهم  ؟ فجميع األقوال  

  . مؤثرا  قصده  يعترب  فلم  األول  القول  وأما   ، الشركة  موجودات  عن  السهم  فصل  هل    -  4    يف 
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  : فيها  يدخل  أم  ؟  فقط  واألعيان  النقود  يف  تتمثل  التجاري   -أاملوجودات  املعنوية كاالسم  احلقوق 
العوامل املعنوية املؤثرة على قيمة السهم    -ب ائها ، وتصاريح العمل .   للشركة،والدراسات السابقة إلنش

أبن   قرروا  فالذين  ذلك.  وغري  النشاط  جمال  يف  وخربهتا  التجارية  ومسعتها  اإلدارة  ، كجودة  السوقية 
     املوجودات أعيان ونقود فقط اعتربوا غريها كالعدم .  

آاثرا ليس هلا رتباط مباشر بتكييف   -ييف السهمعلى اخلالف يف تك-أن  بعض الفقهاء بىن    رابعا : •
أخرى فيها العتبارات  اخلالف  وإمنا جرى   ، :    السهم  ذلك  .      -1ومن  األسهم  الزكاة  يف  اخلالف 

املضاربة يف األسهم   -3اخلالف يف بيع وشراء أسهم الشركات احملرمة ، أو اليت تتعامل ابحملرم .     -2
 . وقد أوضحت ذلك عند كل أثر. 

كييف السهم هو : حكم تداول  تأن األثر األساسي الذي ينبين على اخلالف يف مسألة    ا :خامس •
 .   األسهم يف الشركات اليت تكون الديون ، أوالنقود ، أومها معا أغلب موجوداهتا 

املنع  وقد   • ترجيح  معا  مت  أومها   ، أوالنقود   ، الديون  تكون  اليت  الشركات  األسهم يف  تداول  من 
. موجوداهتا  :؛  أغلب  أمهها  من  ،    -1  ألمور  الدين  بيع  منع  يف  الصحيحة  النصوص  عموم 

سدا لذريعة الراب وسد الذرائع أصل معترب يف الشريعة ،     -2   واشرتاط القبض لصحة الصرف .
وبيع أسهم الشركة اليت يغلب عليها النقود حيلة موصلة للراب من جهة كون البيع نقد بنقد مع 

املوجودات يف تقييم السهم أضبط يف معرفة القيمة احلقيقية للسهم    وألن اعتبار  -3   التفاضل .
 . منضبط  غري  فهو  قوهتا   أو  الشركة  مسعة  اعتبار  خبالف  تلك    -4    ،  أسهم  تداول  وألن 

الشركات يف مرحلة التأسيس وماكان يف حكمها من جهة غلبة النقود ، وسيلة إل مفاسد متعددة  
ات على استثمار األموال النقدية استثمارا حمرما كاإليداع قد يشجع بعض تلك الشرك -1منها : 

  . للنقود .     -2بفائدة وحنوه  الفعلي  تتباطأ يف االستثمار  وألن املضاربة على    -5  قد جيعلها 
املتفق   النقدية  العمالت  النقود كاملضاربة على فروق األسعار يف  أسهم تلك الشركات مع غلبة 

التما  من  خليت  إذا  حترميها  .  على  والتقابض  ألسهم    -6   ثل  ؛  السوقية  القيمة  ارتفاع  وألن 
الشركة مع غلبة النقود ، أو قبل بداية االستثمار الفعلي ، أو مع غلبة الديون ، اليستند على  
أسس صحيحة ، فهو غري مربر ففيه شبهة القمار ، وشبهة الراب ،وكاملضاربة على املؤشر املتفق  

عن أصول واضحة من األعيان تغلب على    ا ن ارتفاع السهم انجت، خبالف ما إذا كا   على حترمية
 موجوداهتا من النقد فهو ارتفاع مربر، وبعيد عن شبهيت الراب وامليسر .  

مت ترجيح منع املضاربة يف األسهم طلبا للربح السريع من خالل فروقات األسعار ملا    :  سادسا •
واقعة يوشك أن تكون من قبيل املقامرة  ألن املضارابت على األسهم هبذه الصورة ال  -1   يلي:
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على    -اليت تضارب يف األسهم -احملرمة ، إن مل تكن كذلك فعال، وقد درجت البنوك والشركات  
اعتبار أن هذا االستثمار من قبيل االستثمارات العالية املخاطر مما يدل على غلبة الظن بوجود  

القمار وشبهة  امل  -2.    الغرر  ،والغرر   اجلهالة  أسهم  حتقق  ارتفاع  أن   جهة  من  عنهما  نهي 
بل    ، والطلب  للعرض  اليت ختضع  التجارية  املبادالت  سائر  به  تنضبط  مبا  ينضبط  ال  الشركات 

. جمهولة  واالخفاض  جمهولة  االرتفاع  ،  وألن    -3    عوامل  القصد  هبذا  األسهم  على  املضاربة 
احلادة   املضارابت  تلك  حصول  من   ، الفعلي  الواقع  إل  أسهم  وابلنظر  على  مرتفعة  وأبسعار 

شركات خاسرة ابلنظر إل مكوانهتا وتقاريرها  ، وابملقابل يكون هناك كساد ، وضعف يف تداول  
أسهم شركات قوية يف نشاطاهتا وميزانياهتا ،وحتقق أرابحا متكررة وبنسب جيدة ، ، فاالرتفاع ،  

ونزوال حيدث يف حلظة  ،    واالخنفاض اليستند على شيء ملموس ، والتقلب يف األسعار صعودا
      . ففيه شبه ابلبيع على املؤشر اجملمع على حترميه

 قد ذكرت ما يرتتب على كل ترجيح . وهللا تعال أعلم . و  •
 

 سابعا: أهم التوصيات  •
 يف مواضع منها :  إعادة النظريف تلك الشركات ، على اهليئات واجلهات الشرعية  •
 منها املضاربة على فروقات اإلسعار . ، إذا كان القصد حكم تداول األسهم     . 1
معا    . 2 مها  أو   ، الديون  أو  النقود  موجوداهتا  على  يغلب  اليت  األسهم  تداول  إل  حكم  والرجوع   ،

لنلك  اما  التداول  :منع  منه  يفهم  الذي  املتقدمني   الفقهاء  وأكثر   ، الفقهية  اجملامع  عليه  ستقرت 
 . ا تغلب على موجودات الشركة  األسهم إذا كانت الديون ، أو النقد  ، أو مها مع

ورا • من  تتحصل  اليت  والفوائد   ، لألسهم  سوق  وجود  أبمهية  التسليم  استنساخ  ئمع  أن  إال   ، ه 
عادة النظر ، وضبط  إأمر حيتاج إل    -مبا فيها من املخالفات الشرعية-األسواق املالية العاملية  

   جميع .التداول يف السوق ابلضوابط الشرعية ، اليت تكفل احلماية لل
واليت ذكرها أخي فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي يف  ،    األخذ ابلضوابط الشرعية لتداول األسهم •

، وهي متوافقة مع    القيم اخلدمات االستثمارية يف املصارف  وأحكامها يف الفقه اإلسالمي  كتابه  
 (1) قرار جممع الفقه اإلسالمي ما جاء يف

الدكتور   • به أخي فضيلة  أوصى  مبا  الفقه  األخذ  تفعيل قرارات جممع  السلطان من وجوب  حممد 
  (  1) اإلسالمي املتعلق ابألسواق املالية

 

   281-2/280ول في ذلك .  انظرالخدمات االستثمارية في المصارف وهذه الضوابط بناء على رأيه األ  -((1
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اليحىي • فهد  الدكتور  الفضيلة  أخي صاحب  إليه  أشار  مبا  ماجاء    (  2)األخذ  يطبق  يف كتاب  أبن 
قانون األسواق املتعلقة ب  -بعض املواد  يف  القوانني االقتصادية من منظور إسالمي ، حيث جاء   

 :  أمهها بعض التوصيات ؛ ملعاجلة اخللل املوجود يف السوق املالية ومن  -اليةامل
عدم السماح بتداول الشركات اليت متثل موجوداهتا ديوان ، أو نقودا ، أو مها فقط بل البد من   •

  وجود األعيان معهما أو مع أحدهم . قلت : وجيب تقييد ذلك أبن يكون األكثر هو األعيان 
 .  ع الفقه اإلسالميوهو ما قرره جمم

للشركات احلديثة التأسيس ، حىت ميضي وقت  ينبغي على نظام هيئة سوق املال أن مينع التداول   •
 . يتبني فيه نشاطها كاف 

 جيب أن يشرتط لبدء تداول الشركة املسامهة حصوهلا على أرابح بعد بدء نشاطها .   •
، أبن يكون متوافقا   حلاجة لذلكعند ا  جيب على هيئة سوق املال التدخل يف حتديد سعر السهم •

مع قيمة األصول احلقيقية للشركة املسامهة ، ومتوافقا مع ماحتققه من ربح أو خسارة ، وبناء عليه  
، وكذا إذا نزلت قيمته بشكل    : فإذا ارتفعت قيمة السهم بشكل غري مربر فيجب التدخل لوقفه 

    اليتناسب مع موجودات الشركة وأرابحها . 
 

 أعلم .  تعال وهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 106انظر األسهم حكمها وآثارها ص   -((1

 55-54انظر التكيف الفقهي للسهم   -((2
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