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مقدمة

�رشور  من  باهلل  ونعوذ  �إليه،  ونتوب  ون�ستغفره،  ون�ستعينه،  نحمده  هلل،  �حلمد  �إن 
�أنف�سنا، ومن �سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد 

�أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله. ژٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ   )�سورة �آل عمر�ن، �الآية : 102(.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ژ )�سورة �لن�ساء، �الآية : 1(.

 ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ )�سورة �الأحز�ب، �الآيتان:71-70(.

�أما بعد:
فاإن �أ�سدق �حلديث كتاب �هلل، وخري �لهدي هدي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، 

و�رش �الأمور حمدثاتها، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة �ساللة.
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�رشع �هلل �سبحانه وتعالى للنا�ض كافة �لتعامل مع بع�سهم �لبع�ض، لت�ستمر �حلياة 
قال �هلل تعالى:  ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  )�سورة �لزخرف، �الآية: 32(.
بالبيع  �لتعامل  من  البد  كان  حاجته؛  ويدفع  غر�سه  �إلى  �الإن�سان  ي�سل  وحتى 

و�ل�رش�ء وغري ذلك من �لعقود.
وملا كانت حاجات �لنا�ض تتجدد، مع تقدم �لزمن، وكرثة �لنا�ض، وتو�سع �ملدن، 
�أن  البد  كان  �ملجاالت؛  جميع  يف  �ملبهرة  �لتكنلوجيا  وظهور  �ل�سناعات،  وتطور 
ين�ساأ عن هذ� �لتجدد م�سائل حديثة، وق�سايا معا�رشة مل تكن يف �لع�سور �ل�سالفة، 
ومن ذلك عمليات �لتقاب�ض �مل�رشفية �حلديثة، وهي: )�ل�سيك، �لكمبيالة، �ل�سيك 
�ل�سياحي، �لقيد على �حل�ساب، �لقيد على �حل�ساب يف �ل�رشف، �حلو�لة �مل�رشفية، 

قب�ض �أور�ق �لب�سائع، قب�ض �أ�سهم �ل�رشكات(.
فما هو �لتو�سيف �لفقهي لكل عملية تقاب�ض من هذه �لعمليات �مل�رشفية؟، �إذ 

يف ظني ال يوجد ما ميكن و�سفه بالتقاب�ض يف �لعمليات �مل�رشفية غري ما �سبق.
�إذ ال يتم عقد �لبيع غالباً  وهذ� �ملو�سوع جديٌر بالبحث و�لغو�ض يف م�سائله، 
�لعمليات  �لقب�ض يف  و�لنز�ع حول حتقق  ما يح�سل �خلالف  بالقب�ض، وكثري�ً  �إال 
لدى  مبكان  �الأهمية  يف  �لبحث  هذ�  مب�سائل  �الإحاطة  يجعل  مما  �حلديثة،  �مل�رشفية 

�لق�ساة و�الإقت�ساديني وطلبة �لعلم، وهذ� ما حد�ين للبحث يف هذ� �ملو�سوع.
وقد ق�سمت هذ� �لبحث �إلى مقدمة، ومتهيد، وثالثة ف�سول، وخامتة.

و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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متهيد

املبحث الأول: تعريف القب�ض لغًة وا�صطالحًا

القب�ض يف اللغة: 

�لقاف و�لباء و�ل�ساد �أ�سل و�حد يدل على �سيء ماأخوذ، تقول: قب�ست �ل�سيء 
من �ملال وغريه قب�ساً )1(.

، ومنه قب�ُض �ل�سيف وغريه، ويقال: قب�ض  و�لقب�ض: تناول �ل�سيء بجميع �لكفِّ
تناوله، و�لقب�ض قبول  �أي جمعها بعد  �ل�سيء،  �ليد على  �أخذه، وقب�ض  �أي  �ملال، 

له )2(. �ملتاع و�إن مل حتوِّ
�لقب�ض   وي�ستعار  كلها،  باليد  �لقب�ض  و�أ�سله  �الأخذ،  �إكمال  مبعجمة  و�لقب�ض: 
�أي  فالن،  من  �لد�ر  كقب�ست   ، �لكفِّ مر�عاة  فيه  يكن  مل  و�إن  �ل�سيء  لتح�سيل 

حزتها)3(.
و يقال: �سار �ل�سيء يف قب�ستك �أي: �سار يف ملكك، وقّب�سه �ملال �أعطاه �إياه)4(.

القب�ض يف ال�صطالح: 

حيازة �ل�سيء حقيقًة �أو حكماً. 
وقولنا »حقيقة« �أي: بو�سع �ليد على �ل�سيء كاأخذه وت�سلمه.

و»حكماً« �أي: بالتخلية)5( بني �ملبيع وبني  �مل�سرتي، في�سري يف حكم �ملقبو�ض.

)1( معجم مقايي�س اللغة، لبن فار�س 50/5. 

)2( ال�ضحاح، للجوهري 1100/3، ل�ضان العرب، لبن منظور 214/7، خمتار ال�ضحاح، �س:217، العني، �س:53/5، املغرب، 
 .156-155/2

)3( التعاريف، للمناوي 572/1.

)4( خمتار ال�ضحاح �س: 519.

)5( التخلية هي: اأن يخلي البائع بني املبيع وبني امل�ضرتي برفع احلائل بينهما على وجٍه يتمكن امل�ضرتي من الت�ضرف فيه، 
فيجعل البائع م�ضلماً للمبيع وامل�ضرتي قاب�ضاً له. فالتخلية بني املبيع وبني امل�ضرتي قب�س، واإن مل يتم القب�س حقيقًة، 

فاإذا هلك يهلك على امل�ضرتي.  بدائع ال�ضنائع  244/5.
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من  �ملانع  بعدم  �أو  باليد،  �لتمكن  كان  �سو�ء  منه  و�لتمكن  �ل�سيء  وقيل: حيازة 
�لقب�ض  �أو  بالتخلية  ي�سمى  ما  وهو  فيه،  �لت�رشف  من  و�لتمكن  عليه،  �ال�ستيالء 

�حلكمي.)6( 
و�لتعريف �ال�سطالحي للقب�ض مبني على م�ساألة وقع �خلالف فيها بني �لفقهاء، 

ق بني �ملنقول وغري �ملنقول يف �لقب�ض؟ وهي: هل يفرَّ
فاملنقول مثل �ملتاع و�لثياب ال يتم �لقب�ض فيه �إال بنقله وتناول �مل�سرتي له حقيقًة 
�أو حكماً)7(، وغري �ملنقول مثل �لعقار ال يتم �لقب�ض فيه �إال بالتخلية، و�لتمكن من 
�لت�رشف، ومن �لفقهاء من مل يفرق بني �ملنقول وغريه، بل يتم �لقب�ض بالتخلية يف 

جميع �ملعقود عليه )8(، و�سياأتي مزيد بحث لهذه �مل�ساألة يف �ملبحث �لتايل.

املبحث الثاين: طرق القب�ض عند الفقهاء

يتم �لقب�ض عند �لفقهاء بطرق تختلف بناًء على �ل�سيء �ملقبو�ض، وهو �إما عقار�ً 
�أو منقواًل، و�أقوى تلك �لطرق و�أكرثها وقوعاً �ملناولة باليد، وال تكون �إال يف �ملنقول 

غالباً.
فالعقار يكون �لقب�ض فيه بالتخلية و�لتمكن من �لت�رشف، وهذ� باتفاق �لفقهاء)9(.
و�أحلق جمٌع من �أهل �لعلم قب�ض �لثمر على �ل�سجر بالعقار يف �عتبار �لتخلية؛ 

حلاجة �لنا�ض �إلى ذلك وتعارفهم عليه)10(.
)6( القوانني الفقهية، لبن جزي �س: 328، حدود ابن عرفة �س: 415.

)7( حقيقًة: بتناولها باليد، وحكماً: بنقلها اإلى رحال امل�ضرتي، واإن مل يتناولها امل�ضرتي باليد.

)8( فتح الباري، لبن حجر 393/4، بدائع ال�ضنائع، للكا�ضاين 244/5، حا�ضية ابن عابدين 516/4، بداية املجتهد 144/2، 
القوانني الفقهية �س:328، املجموع، للنووي 275/9، املغني، لبن قدامة 125/4.

)9( الفتاوى الهندية 16/3، حا�ضية ابن عابدين 561/4، املجلة العدلية م/263، منح اجلليل 689/2، مواهب اجلليل 477/4، 
رو�ضة الطالبني 515/3، مغني املحتاج 71/2، املجموع �ضرح املهذب 276/9، ك�ضاف القناع 202/3، املغني 187-186/6.

)10( �ضرح معاين الآثار 36/4، املغني  186/6-187، قواعد الأحكام، للعز بن عبد ال�ضالم 81،172/2.
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و�حلنفية رحمهم �هلل قالو�: �لقب�ض ال يكون �إال بالتخلية، �سو�ء كان �ملبيع عقار�ً 
�أو منقواًل)11(.

 وجمهور �أهل �لعلم رحمهم �هلل من �ملالكية و�ل�سافعية و�حلنابلة على �أن ما �سوى 
�لعقار مما ميكن �أن يتناول باليد عادًة - كالنقود و�لثياب و�حللي - ال يكون قب�سه �إال 

بالتناول باليد)12(. 
و�أن ما كان مقدر�ً بكيل �أو وزن �أو ذرع �أو عد، فقب�سه يكون با�ستيفائه مبا يقدر 

فيه، من كيٍل �أو وزٍن �أو ذرٍع �أو عٍد.)13(
لعدم  �إما  �أو عد؛  �أو ذرع  �أو وزن  كيل  تقدير من  فيه  يعترب  مما ال  ذلك  وما عد� 
و�لدو�ب  كالعرو�ض  بذلك،  �لتقدير  فيه  ير�ع  مل  لكنه  �إمكانه  مع  و�إما  �إمكانه، 
�ل�سافعية  �ختاره  ما  بنقله وحتويله من مكانه، وهذ�  فقب�سه يكون  ة جز�فاً،  ربرْ و�ل�سّ
و�حلنابلة )14(، م�ستدلني بحديث �بن عمر ر�سي �هلل عنه قال: )كنا ن�سرتي �لطعام 
من �لركبان جز�فاً، فنهانا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه( ويف رو�ية قال: )كانو� ُي�رشبون على عهد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم   

�إذ� ��سرتو� طعاماً جز�فاً، �أن يبيعوه يف مكانه حتى يحولوه(.)15( 
�أما �ملالكية فقالو�: ما ال يعترب فيه تقدير من كيل �أو وزن �أو ذرع �أو عد، يرجع يف 

قب�سه �إلى �لعرف.)16(

)11( بدائع ال�ضنائع، للكا�ضاين 244/5، الفتاوى الهندية 16/3، حا�ضية ابن عابدين 516/4.

)12( الذخريه 152/1، �ضرح اخلر�ضي 158/5، ال�ضرح الكبري، للدردير 145/3، مغني املحتاج 71/2، املجموع �ضرح املهذب 
276/9، ك�ضاف القناع 202/3، املغني 187-186/6.

)13( الذخرية 152/1، �ضرح اخلر�ضي 158/5، ال�ضرح الكبري، للدردير 144/3، مغني املحتاج 73/2، رو�ضة الطالبني 517/3، 
ك�ضاف القناع 201/3-202، املغني 187-186/6. 

)14( مغني املحتاج 72/2، رو�ضة الطالبني 515/3، ك�ضاف القناع 202/3، املغني 187-186/6.  

)15( اأخرجهما م�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل قب�ضه، برقم: 3843، ورقم: 3846.  

)16()(الذخريه 152/1، �ضرح اخلر�ضي 158/5، ال�ضرح الكبري، للدردير 145/3.



د. ه�صام بن عبدامللك بن عبداهلل بن حممد اآل ال�صيخ

167 العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

�بن  �ملوفق  قال  �لقب�ض،  وطرق  �أنو�ع  يف  جيد  تف�سيل  �هلل  رحمهم  وللحنابلة 
قد�مة رحمه �هلل )17(:)وقب�ض كل �سيء بح�سبه، فاإن كان مكياًل �أو موزوناً، بيع كياًل 
�أو وزناً، فقب�سه بكيله ووزنه، ... ثم قال رحمه �هلل : و�إن كان �ملبيع در�هم �أو دنانري 
فقب�سها باليد، و�إن كان ثياباً فقب�سها نقلها، و�إن كان حيو�ناً فقب�سه مت�سيته من مكانه، 
و�إن كان مما ال ينقل ويحول فقب�سه �لتخلية بينه وبني م�سرتيه ال حائل دونه، ... ثم 
قال رحمه �هلل : �لقب�ض مطلق يف �ل�رشع، فيجب �لرجوع فيه �إلى �لعرف كاالإحر�ز 

و�لتفرق، و�لعادة يف قب�ض هذه �الأ�سياء ما ذكرنا(.)18( 
فيظهر مما �سبق: �أن مذهب �جلمهور على �لتف�سيل؛ ما كان مقدر�ً فقب�سه يكون 
با�ستيفاء قدره، وما كان جز�فاً فقب�سه بنقله من مكانه، وفيما عد� �جلز�ف و�ملقدر 

يرجع للعرف يف قب�سه.

املبحث الثالث: اأثر القب�ض على العقود

للقب�ض �أثر كبري يف �لكثري من �لعقود، وفيما يلي بيان ذلك:
�إذ� تفرق �ملتعاقد�ن  �إذ يبطل �لعقد  �أواًل: �عتبار �لقب�ض �رشطاً يف �سحة �لعقد، 
من دون �لقب�ض، كما يف �ل�رشف فاإنه بيع نقد بنقد، �سو�ًء �حتد �جلن�ض �أو �ختلف، 
وقد قال �بن �ملنذر رحمه �هلل  )19(: )�أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل �لعلم على �أن 

)17( هو: ال�ضيخ، الإمام، القدوة، العالمة، املجتهد، �ضيخ الإ�ضالم، موفق الدين، اأبو حممد، عبد اهلل بن اأحمد بن حممد 
بن قدامة بن مقدام بن ن�ضر املقد�ضي اجلماعيلي، ثم الدم�ضقي ال�ضاحلي احلنبلي، اإمام احلنابلة بجامع دم�ضق، و�ضاحب 
الت�ضانيف البديعة النافعة، ولد بجماعيل من اأعمال نابل�س �ضنة 541هـ ، وتويف �ضنة 620هـ. انظر: ال�ضري 165/22، معجم 

البلدان 113/2، فوات الوفيات 433/1، البداية والنهاية 99/13، �ضذرات الذهب 88/5، التاج املكلل �س:229. 

)18( املغني 188/6. 

)19( هو: الإمام احلافظ العالمة اأبو بكر ، حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�ضابوري، نزيل مكة ، ولد �ضنة 241هـ، و�ضنف 
يف اختالف العلماء كتباً مل ي�ضنف اأحد مثلها ، و احتاج اإلى كتبه املوافق واملخالف ، تويف عام 318هـ. انظر تهذيب الأ�ضماء 

و اللغات 196/3، وفيات الأعيان 207/4، تذكرة احلفاظ 782/3، �ضري اأعالم النبالء 490/14، طبقات ال�ضافعية 102/3. 
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�ملت�سارفني �إذ� �فرتقا قبل �أن يتقاب�سا �أن �ل�رشف فا�سد()20(.
وكما يف بيع الأموال الربوية ببع�شها، فاإنه ي�شرتط التقاب�ض، اإذ يبطل العقد اإذا 
�ل�سامت  ما رو�ه عبادة بن  �لقب�ض، و�لدليل على ذلك:  �ملتعاقد�ن من دون  تفرق 
ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�لذهب بالذهب، و�لف�سة 
بالف�سة، و�لرب بالرب، و�ل�سعري بال�سعري، و�لتمر بالتمر، و�مللح بامللح، مثاًل مبثل، �سو�ًء 
ب�سو�ء، يد�ً بيد، فاإذ� �ختلفت هذه �الأ�سناف فبيعو� كيف �سئتم �إذ� كان يد�ً بيد)21(.
كذلك عقد �ل�سلم يبطل لو مل يتم قب�ض ر�أ�ض �ملال يف جمل�ض �لعقد، �إذ يعترب 
ذلك بيع دين بدين، وقد �نعقد �الإجماع على �أن بيع �لدين بالدين ال يجوز )22(،  
قال �الإمام �ل�سافعي رحمه �هلل  )23(:)الأنه ال يقع ��سم �ل�سلف فيه حتى يعطيه ما �أ�سلفه 
قبل �أن يفارق من �أ�سلفه، والأنه �إذ� مل يقب�ض �لثمن يف �ملجل�ض، �سار بيع دين بدين، 

وهذ� ال يجوز(.)24(
ومن  و��ستقر�رها،  �لعقد  حمل  ملكية  �نتقال  يف  �رشطاً  �لقب�ض  �عتبار  ثانياً: 
�لقب�ض يف  فاإذ� مت  و�لقر�ض،  و�لعارية،  �لهبة،  �لتربعات، وهي:  بع�ض عقود  ذلك 
هذه �لعقود ثبت �مللك للم�سرتي، �سو�ًء كان ملك �لعني، �أو ملك �ملنفعة كما يف 

�لعارية)25( .
)20( الإجماع، لبن املنذر �س:92. 

)21( اأخرجه م�ضلم يف امل�ضاقات، باب ال�ضرف وبيع الذهب بالورق نقداً، برقم: 4063.  

)22( الإجماع، لبن املنذر �س:92، الإ�ضراف، لبن املنذر �س:115/2.  

)23( هو: الإمام، احلرب، اأبو عبد اهلل، حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �ضافع الها�ضمي املطلبي القر�ضي، اأحد 
الأئمة الأربعة، ن�ضبته اإلى جده �ضافع الذي لقي النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ولد �ضنة 150هـ ، واأفتى، وهو ابن ع�ضرين �ضنة، 
وهو اأول من �ضنف يف علم الأ�ضول، تويف رحمه اهلل �ضنة 204هـ. انظر: طبقات ال�ضافعية 185/1، �ضذرات الذهب 9/2، تذكرة 

احلفاظ 329/1، حلية الأولياء 63/9، الأعالم، للزركلي 26/6.

)24( الأم، لل�ضافعي 95/3. وانظر القواعد، لبن رجب 353/1.

املحتاج،  مغني  للنووي375/5،  الطالبني،  رو�ضة  لل�ضافعي274/3،  الأم،  �س:353،  جنيم  لبن  والنظائر،  الأ�ضباه   )25(
للخطيب ال�ضربيني400/2، الأ�ضباه والنظائر، لل�ضيوطي �س:319، املحرر، للمجد ابن تيمية 374/1، القواعد، لبن رجب 

.356/1
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عنه يف حال  بذل عو�ض  �لقاب�ض، ووجوب  �إلى  �ملقبو�ض  �سمان  �نتقال  ثالثاً: 
�لتفريط و�لتلف، وهذ� يف جميع عقود �الأمانات.)26( 

املبحث الرابع: بيع ما مل يقب�ض

رحمهم  �لفقهاء  عنها  تكلم  �لتي  �مل�سهورة  �خلالفية  �مل�سائل  من  �مل�ساألة  هذه 
�للهو�أكرثو� �حلديث فيها، يقول �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل )27( بعد �أن �ساق 
خالف �لعلماء رحمهم �هلل يف هذه �مل�ساألة: )ولغمو�ض ماأخذ هذه �مل�ساألة كرث نز�ع 
�لفقهاء فيها، ومل يطرد �إلى �لتوهم فيها قيا�ض كما تر�ه، وكثري منهم ال يلحظ فيها 

معنى، بل يتم�سك فيها بظاهر �لن�سو�ض()28(.
�صورة امل�صاألة: 

�أن ي�سرتي �سخ�ض �سيارة مثاًل، وقبل �أن يقب�سها هل يجوز له بيعها؟
�ختلف �لعلماء رحمهم �هلل يف هذه �مل�ساألة �إلى �ستة �أقو�ل، �ساأذكرها على وجه 

�الخت�سار. 
القول الول: 

عدم جو�ز بيع �ل�سلعة قبل قب�سها مطلقاً، �سو�ًء كان �ملعقود عليه طعاماً �أو غريه، 
و�إلى هذ�  �أو جز�فاً،  مقدر�ً  يبع  منقواًل،  �أو  عقار�ً،  �أو موزوناً،  مكياًل  كان  و�سو�ًء 

يف  وانظر  ال�ضركة(،  يف  وامل�ضارب  والو�ضي،  والوكالة،  والإجارة،  والعارية،  والرهن،  هي:)الوديعة،  الأمانات  عقود   )26(
انتقال �ضمان املقبو�س للقاب�س يف هذه العقود: القواعد، لبن رجب 303/1. 

)27( هو: اأبو العبا�س، اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�ضالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�ضم النمريي احلراين ثم الدم�ضقي، 
اأهلها، واعتقل  ابن تيمية، الإمام احلافظ املجتهد، �ضيخ الإ�ضالم، �ضجن يف م�ضر ب�ضبب تع�ضب جماعة من  تقي الدين 
بدم�ضق �ضنة 720هـ، ثم اأطلق، واأعيد ليموت معتقاًل بقلعة دم�ضق �ضنة 728هـ، نبغ يف العلوم كلها، من موؤلفاته الكثرية:  
درء تعار�س النقل والعقل، ال�ضتقامة، منهاج ال�ضنة. انظر: الفتح املبني131/2، فوات الوفيات35/1، الدرر الكامنة144/1، 

البداية والنهاية295/18، النجوم الزاهرة271/9، الأعالم، للزركلي144/1.    

)28( جمموع الفتاوى404-403/29. 
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�ل�سافعية)29(، و�حلنابلة يف رو�ية)30(، وهو  �لعلماء  رحمهم �هلل من  ذهب جمهور 
تيمية رحمه  �بن  قول بع�ض �حلنفية)31(، و�لظاهرية )32(، وهو �ختيار �سيخ �الإ�سالم 

�هلل)33(، وتلميذه �بن �لقيم رحمه �هلل .)34(
و�حتجو� باأحاديث كثرية و��سحة �لداللة من قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف 

�لنهي عن بيع ما مل يقب�ض، منها:
1- )نهي �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن بيع �لطعام قبل قب�سه(.)35( 

2- ما روى عن زيد بن ثابت ر�سي �هلل عنه عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه: 
)نهى �ن تباع �ل�سلع حيث تبتاع حتى يحوزها �لتجار �لى رحالهم(.)36(

3- ما روي عن عتَّاب بن �أ�سيد ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ملَّا 
بعثه �لى �أهل مكة قال له: )�إنهم عن بيع ما مل يقب�سوه، وعن ربٍح مل ي�سمنوه (.)37( 
وقالو� �لبيع �لثاين يف غرر �النف�ساخ بهالك �ملعقود عليه؛ الأنه �إذ هلك �ملعقود 
�إذ هو مبني على �الأول،  عليه قبل �لقب�ض يبطل �لبيع �الأول فينف�سخ �لبيع �لثاين؛ 

طرح   ،264/9 املجموع  لل�ضربيني68/2،  املحتاج،  مغني  للنووي506/3،  الطالبني،  رو�ضة  لل�ضريازي269/1،  املهذب،   )29(
الترثيب 114/6، اإحكام الأحكام، لبن دقيق العيد 80/4. 

)30( املغني، لبن قدامة189-188/6.

)31( املب�سوط، لل�سرخ�سي3/14،  

)32( املحلى، لبن حزم516/8. 

)33( جمموع الفتاوى403/29، الختيارات الفقهية �س:223. 

اأبو عبد اهلل،  اأبي داوود 281/9، وابن القيم هو: �ضم�س الدين،  )34( بدائع الفوائد 769/3، حا�ضية ابن القيم على �ضنن 
حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �ضعد الزرعي الدم�ضقي، من علماء احلنابلة. ولد عام 691هـ وتويف عام 751هـ رحمه اهلل. 
الطبقات، لبن  ذيل طبقات احلنابلة، لبن رجب 447/2-452، خمت�ضر  الذهب 170-168/6،  �ضذرات  انظر يف ترجمته: 

�ضطي �س:68، معجم املوؤلفني 106/9.  

)35( اأخرجه م�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل قب�ضه، برقم: 3843، ورقم: 3846.  

اأن ي�ضتوفى، برقم: 3499،  امل�ضند 191/5، واأبو داوود يف كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل  اأحمد يف  اأخرجه الإمام   )36(
والبيهقي يف ال�ضنن الكربى، كتاب البيوع، باب قب�س ما ابتاعه جزافاً، 314/5.  

)37( اأخرجه البيهقي يف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما مل يقب�س، برقم:10463، 313/5. 
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وهذ� بيع فيه غرر)38(.
القول الثاين: 

جو�ز بيع �ملبيع قبل قب�سه مطلقاً، �سو�ًء كان �ملعقود عليه طعاماً �أو غريه، و�سو�ًء 
كان مكياًل �أو موزوناً، عقار�ً، �أو منقواًل، بيع مقدر�ً �أو جز�فاً، و�إلى هذ� ذهب عثمان 

�لبتي رحمه �هلل )39(.
وهذ� �لقول خمالف ل�رشيح �ل�سنة �لثابتة، قال �بن عبد �لرب رحمه �هلل )40(: )وهذ� 
قول مردود بال�سنة و�حلجة �ملجمعة على �لطعام، و�أظنه مل يبلغه هذ� �حلديث، ومثل 

هذ� ال يلتفت �إليه ( )41(. 
القول الثالث:

بيع  و�سو�ًء  مطعوم،  غري  �أو  كان  مطعوماً  قب�سه،  قبل  �مل�سرتى  بيع  جو�ز  عدم 
بيعه قبل قب�سه، و�إلى  �إال �لعقار �لذي ال يخ�سى هالكه، فيجوز  �أم جز�فاً،  مقدر�ً 
هذ� ذهب �أبو حنيفة رحمه �هلل)42(، و�أبو يو�سف رحمه �هلل )43(، وهو �لذي يفتى به 

)38( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية 402/29. 

)39( بداية املجتهد 172/2، املغني، لبن قدامة 188/6، نيل الأوطار 168/5. والبتي هو: عثمان بن م�ضلم اأبو عمرو البتي 
امل�ضري، روى عن اأن�س وال�ضعبي، وروى عنه �ضعبة والثوري، كان ثقة �ضاحب راأي وفقه، تويف �ضنة 143هـ رحمه اهلل، انظر: 

تهذيب التهذيب 153/7. 

النمري،  عا�ضم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يو�ضف  عمر،  اأبو  املغرب،  حافظ  العالمة،  الإمام،  هو:   )40(
الأندل�ضي، ولد يف قرطبة �ضنة 368هـ، وتويف �ضنة 463هـ. وانظر يف ترجمته: ال�ضري 153/18، وفيات الأعيان 66/7، الأعالم 

240/8، تذكرة احلفاظ 130/3، �ضذرات الذهب 314/3.  

)41( التمهيد، لبن عبد الرب 334/13.

)42( هو: الإمام، العامل، العالمة، فقيه العراق واإمامهم، النعمان بن ثابت، الكويف، التيمي مولهم، اأول الأئمة الأربعة 
اأبي  اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه فيكون تابعياً، وقال عنه ال�ضافعي رحمه اهلل: )النا�س عيال على  اأدرك  واأقدمهم �ضناً، 
حنيفة يف الفقه( ، ولد �ضنة 80هـ ، وتويف �ضنة 150هـ. انظر يف ترجمته: �ضري اأعالم النبالء 390/6، وفيات الأعيان 415/5، 

�ضذرات الذهب 229/2، النجوم الزاهرة 12/2، الطبقات ال�ضنية يف تراجم احلنفية 86/1، تاريخ بغداد 323/13.

)43( هو: يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب الأن�ضاري، الكويف، البغدادي، اأبو يو�ضف، القا�ضي، الفقيه احلنفي ، ولد �ضنة 113هـ، 
الق�ضاء لثالثة من  اأ�ضحابه، ويل  م من  املقدَّ النعمان، ولزمه �ضبع ع�ضرة �ضنة، وهو  اأبي حنيفة  الفقه عن �ضيخه  واأخذ 
خلفاء بني العبا�س، قال عنه ابن معني وابن املديني: ثقة، �ضنف كتباً منها: النوادر، واخلراج، والآثار، واختالف الأم�ضار، 
واأدب القا�ضي وغريها، و تويف �ضنة 182هـ. انظر: ال�ضري 535/8، اجلواهر امل�ضية 611/3، الفوائد البهية �س:225، �ضذرات 

الذهب298/1، الأعالم 193/8.  
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عند �حلنفية )44(.
وقالو�: �إن غرر �نف�ساخ �لعقد منتفي يف �لعقار �لذي ال يخ�سى هالكه، فيجوز 

بيعه قبل قب�سه. 
ويف هذ� خمالفة لعموم �الأحاديث �لتي تنهى عن بيع ما مل يقب�ض، وهو �أي�ساً 

تخ�سي�ض لعموم �لن�سو�ض بالقيا�ض �ملظنون �لعلة، وهذ� غري جائز)45(.
القول الرابع: 

�لتف�سيل: فال يجوز بيع �ملطعوم قبل قب�سه �إذ� كان فيه حق توفيه من كيل �أو وزن 
�أو ذرع �أو عد، و�سو�ًء كان �لطعام ربوي �أو غري ربوي، و�أما �إذ� �أ�سرت�ه جز�فاً -�أي 
بيعه قبل قب�شه، ولكن ب�رشط تعجيل  التحديد- فيجوز  من غري معرفة قدره على 
�ملالكية)46(،  عند  �مل�سهور  هو  بالدين، وهذ�  �لدين  بيع  �إلى  يوؤدي  ال  �لثمن، حتى 

ورو�ية عن �الإمام �أحمد )47(. 
و�أ�ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول باالأحاديث �لتالية:

1-ما روي عن �بن عبا�ض و�بن عمر ر�سي �هلل عنهم عن �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم �أنه قال: )من �بتاع طعاماً فال يبعه حتى ي�ستوفيه()48( .

2-ما روى �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )نهى عن بيع 
�لطعام حتى ي�ستوفى( )49(.

)44( املب�سوط 3/14، بدائع ال�ضنائع 180/5، حا�ضية ابن عابدين 147/5. 

)45( املغني، لبن قدامة191/6. 

)46( بداية املجتهد 172/2، املعونة، للقا�ضي عبد الوهاب 972/2، حا�ضية الد�ضوقي 151/3، الفروق، للقرايف 193/1، �ضرح 
اخلر�ضي 164/5. 

)47( املغني، لبن قدامة 189/6، جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية 398/29.

)48( اأخرجه البخاري يف البيوع، باب بيع الطعام قبل اأن يقب�س، برقم: 2029، واأبو داوود يف كتاب البيوع، باب بيع الطعام 
قبل اأن ي�ضتوفى، برقم: 3492.

)49( اأخرجه البخاري يف البيوع، باب بيع الطعام قبل اأن يقب�س، برقم: 2029، وم�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع 
قبل قب�ضه، برقم: 3849. 
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3-ما روى جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم: )�إذ� �بتعت طعاماً فال تبعه حتى ت�ستوفيه (.)50( 

ببيع  خم�سو�سة  قب�سة  قبل  �لبيع  عن  �لنهي  يف  �لو�ردة  �الأحاديث  �إن  وقالو�: 
�لطعام، فدل على �أن غري �لطعام خمالف له يف �حلكم.)51(

�جلز�ف  �أما  �لعد،  �أو  �لوزن  �أو  �لكيل  باالإ�ستيفاء، وهو  و�أي�ساً هي خم�سو�سة 
فا�ستيفاوؤه بتمام �لعقد وتخلية �لبائع للم�سرتي، و�إذ� وجدت �لتخلية مل يبق ور�ءها 

توفية تطلب )52(.
�جلز�ف  بيع  عن  تنهى  �لتي  �ل�سحيحة  باالأحاديث  عليهم  �جلمهور  �أجاب  وقد 

حتى يقب�ض، ومنها:
جمازفة  �لطعام  ي�سرتون  �لذين  )ر�أيت  قال:  عنه   �هلل  ر�سي  عمر  �بن  1-عن 
�لى  يوؤوه  حتى  يبيعوه  �أن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  عهد  على  ي�رشبون 

رحالهم ()53(.
2-وعنه ر�سي �هلل عنه قال: )كنا ن�سرتي �لطعام من �لركبان جز�فاً، فنهانا ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ( )54(.
بيعه  فجاز  �إال،  لي�ض  �لتخلية  هو  �جلز�ف  حق  يف  �لقب�ض  باأن  �ملالكية  و�أجاب 

كاملكيل �إذ� جرى يف �ل�سيعان وقب�ض )55(.

)50( اأخرجه م�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل قب�ضه، برقم: 3850.   

)51( املعونة، للقا�ضي عبد الوهاب 972/2. 

)52( املدونة 166/2، التفريع 130/2، الكايف �س:326، املعونة، للقا�ضي عبد الوهاب 972/2.   

)53( اأخرجه م�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل قب�ضه، برقم: 3846. 

)54( اأخرجه م�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل قب�ضه، برقم: 3843. 

)55( املعونة، للقا�ضي عبد الوهاب 972/2. 
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القول اخلام�ض:

جو�ز بيع غري �ملطعوم قبل قب�سه، �أما �ملطعوم فال يجوز بيعه قبل قب�سه مطلقاً، 
�سو�ًء ��سرتى جز�فاً �أو مقدر�ً بكيل �أو وزن �أو عد، وهذ� هو قول �ملالكية يف رو�ية 

عنهم)56(.
�أ�سحاب  به  ��ستدل  ما  مبثل  قب�سه  قبل  �ملطعوم  غري  بيع  جو�ز  على  و��ستدلو� 
�لقول �لر�بع، ولعل دليلهم عدم جو�ز بيع �ملطعوم قبل قب�سه هو ما ُروي عن �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم �أنه: )نهى عن بيع �لطعام قبل قب�سه()57(، فمفهومه �إباحة بيع 

ما �سو�ه قبل قب�سه. 
القول ال�صاد�ض: 

�أو  �أو �ملعدود قبل قب�سه، �سو�ًء كان مطعوماً  �أو �ملوزون  بيع �ملكيل  عدم جو�ز 
غري مطعوم، فاإن ��سرت�ه بغري تقدير )جز�فاً( جاز بيعه قبل قب�سه، وهذ� هو �لقول 

�ملعتمد عند �حلنابلة)58(.
و��ستدلو� باأن �لطعام �ملن�سو�ض عليه �أ�سله �لكيل و�لوزن، وهي خم�س�سة لغريها، 

و�لتخ�سي�ض بالنهي عن بيع �لطعام قبل قب�سه يدل على �إباحة ذلك فيما �سو�ه)59(.
و�أجيب عن ذلك باأن هذ� معار�ض لعموم �الأحاديث �ل�سحيحة �لتي تنهى عن 

بيع مامل يقب�ض، وعن بيع �جلز�ف قبل قب�سه.
 الرتجيح:

�لر�جح -و�هلل �أعلم- ما ذهب �إليه جمهور �لعلماء، وهو عدم جو�ز بيع �ل�سلعة 

)56( املدونة 166/2، التفريع 130/2، الكايف �س:326، املعونة، للقا�ضي عبد الوهاب 972/2. 

)57( اأخرجه م�ضلم يف البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل قب�ضه، برقم: 3843، ورقم: 3846.  

)58( املغني، لبن قدامة 189/6، ك�ضاف القناع 197/3، املحرر 322/1. 

)59( املغني، لبن قدامة 190/6.  
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�أو  مكياًل  كان  و�سو�ًء  غريه،  �أو  طعاماً  عليه  �ملعقود  كان  �سو�ًء  مطلقاً،  قب�سها  قبل 
موزوناً، عقار�ً، �أو منقواًل، بيع مقدر�ً �أو جز�فاً، وذلك �إعمااًل لالأحاديث �ل�سحيحة 

�لو�ردة يف �لنهي عن بيع مامل يقب�ض.

الف�صل الأول

التو�صيف الفقهي ل�صور القب�ض يف ال�صيك والكمبيالة وال�صيك ال�صياحي

وفيه �أربعة مباحث:

املبحث الأول: القب�ض يف ال�صيك

�ل�ساحب،  ي�سمى  �سخ�ض  من  �أمر�ً  تت�سمن  ورقه  باأنه  ك:  �ل�سِ �أو  �ل�سيك  ف  ُعرِّ
�إلى �سخ�ض �آخر هو �مل�سحوب عليه، ويكون غالباً م�رشفاً من �مل�سارف، بل يدفع 
مبجرد �الطالع عليه مبلغاً معيناً من �لنقد ل�سخ�ض ثالث هو �مل�ستفيد، �أو الأمره �أو 

حلامل �لورقة )60(.
و�ل�سيك له فو�ئد كثرية، منها على �سبيل �ملثال:

- �سهولة ��ستخد�مه.
- جتنب خماطر حمل �لنقود.

- توثيق عملية وفاء �لديون )61(.
ق(،  م�سدَّ )غري  عادي  و�سيك  ق(،  )م�سدَّ موثق  �سيك  نوعني:  على  و�ل�سيك 
ق( �أن �ملبلغ �ملدون يف �ل�سيك متَّ حجزه يف �لبنك  ويق�سد بال�سيك �ملوثق )�مل�سدَّ
�مل�سحوب عليه ل�سالح �مل�ستفيد، ويحمل هذ� �ل�سيك توقيع �مل�سوؤول يف �لبنك مبا 

)60( معجم امل�ضطلحات الفقهية والقانونية، د/ جرج�س جرج�س �س:215. 

)61( قب�س ال�ضيك هل يقوم مقام قب�س النقد، عبد اهلل الربعي �س:3. 
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يفيد ت�سديقه)62(، وال ي�سدر عادًة هذ� �ل�سيك �إال من �لبنك، وهو ما يعرب عنه بال�سيك 
امل�رشيف، ول ي�شرتط وجود ح�شاب للعميل لت�شدير هذا النوع من ال�شيكات.

�أما �ل�سيك �لعادي )غري �مل�سدق( فيكون مع �ساحب �حل�ساب نف�سه، ويكتب 
للبنك �مل�سحوب عليه بدفع مبلغ للم�ستفيد �ملحدد يف �ل�سيك نف�سه من ح�سابه لدى 
�لبنك، ولي�ض فيه ما يفيد بحجز �ملبلغ �ملذكور، �أو �أن ر�سيد �ساحب �ل�سيك ي�سمح 
بوفاء املبلغ املحدد يف ال�شيك، وي�شرتط لهذا النوع ال�شيكات وجود ح�شاب لدى 

�لعميل يف �لبنك �مل�سحوب عليه.
�صورة امل�صاألة:

�إذ� ��سرتى �سخ�ض من �آخر ب�ساعة، وقام �لطرف �الأول )�مل�سرتي(، بكتابة �سيك 
ذلك  يعد  فهل  �ل�سيك،  هذ�  وناوله  )�لبائع(  �لثاين  للطرف  �مل�سرت�ة  �لب�ساعة  مببلغ 

قب�ض ملبلغ �لب�ساعة �مل�سرت�ة ؟  
التو�صيف الفقهي لقب�ض ال�صيك:

من �ملعلوم �أن �ل�سيك لي�ض ورقة نقدية، و�إمنا هو وثيقة بدين باإحالة حمتو�ه من 
ذمة �ساحبه )�ساحب �حل�ساب( �إلى ذمة �مل�سحوب عليه )�لبنك(، مع بقاء م�سئولية 

�ساحبه حتى �سد�ده.
فهو بذلك حو�لة، وال ميكن �عتبار �ل�سيك مبثابة �لوكالة؛ الأن �لوكالة عقد جائز 

فلكل و�حد منهما –�لوكيل و�ملوكل– ف�سخها يف �أي وقت �ساء )63(.
وعلى �عتبار �أنها حو�لة، فاإنه ال ترب�أ به ذمة م�سدره متاماً، بل يعترب حمياًل مببلغ 
�ل�سيك، و�سامناً �سد�ده، �إذ لو مل ي�رشف �لبنك هذ� �ل�سيك، فاإن �ساحب �حلق له 

�لرجوع على ُم�سدر �ل�سيك ومطالبته.

)62( قب�س ال�ضيك هل يقوم مقام قب�س النقد، عبد اهلل الربعي �س:5.

)63( املغني، لبن قدامة 234/7. 
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ال  �أنه  خ�سائ�سه  يف  جاء  ما  حو�لة؛  �أنه  لل�سيك  �لفقهي  �لتو�سيف  على  ويدلُّ 
ينبغي �أن ي�سحب �إال على من لديه مقابل وفائه، و�أنه ال يلزم العتباره �سيكاً قبول 
�بن  حكى  وقد  حكمها)64(،  فياأخذ  �حلو�لة  خ�سائ�ض  هي  وهذه  عليه،  �مل�سحوب 
قد�مة رحمه �هلل: )�أن �حلو�لة كالقب�ض(، وقال �أي�ساً: )�حلو�لة كالت�سليم()65(، وجاء 
�ملذهب،  من  �ل�سحيح  على  كالقب�ض  منه  و�الإبر�ء  )�حلو�لة  �الإن�ساف:  يف  �أي�ساً 

وقيل: �إن جعال وفاًء فكالقب�ض و�إال فال( )66(.
�أما تو�سيف قب�ض �ل�سيك على �أنه قب�ض للنقود؛ الأن �ل�سمانات �لتي �أحيط بها 
�أو بال  �أ�سدر �سيكاً بال ر�سيد،  �أن من  �ل�سيك جتعله حمل ثقة كالنقود متاماً، ومنها 
تاريخ فاإنه يعاقب مبا ن�ض عليه نظام �الأور�ق �لتجارية باململكة �لعربية �ل�سعودية)67(، 
يبطل بكون تلك �ل�سمانات توؤكد �أن �ل�سيك لي�ض نقد�ً وال يف حكم �لنقد، و�إمنا هو 
�سند �أو وثيقة باال�ستحقاق، وقبول �ل�سيك �لعادي غري �مل�رشيف )�مل�سدق( عر�سة 
للخطر، �إذ ال يز�ل �ملبلغ يف ذمة م�سدره، ولو كان نقد�ً �أو يف معنى �لنقد، ملا كان 

للعقوبات و�ل�سمانات �لتي حددها �لنظام �أي معنى بعد قب�سه )68(.
�أي�ساً الحقة الإ�سد�ر �ل�سيك، ولي�ست �سابقة له، فثمرتها رفع  وهذه �ل�سمانات 
ال دفع، فال توؤدي �ملق�سود �ل�رشعي وهو كون �لقب�ض باتاً قبل �لتفرق من جمل�ض 

�لعقد )69(. 

�س:319،  عرفه  ابن  حدود  �ضرح   ،126/4 املدونة   ،248-247/7 الهداية  �ضرح  العناية   ،53/20 لل�سرخ�سي  املب�سوط،   )64(
املنهاج  البجريمي على  ال�ضربيني 190/3، حا�ضية  املحتاج، للخطيب  الكبري 325/3، مغني  ال�ضرح  الد�ضوقي على  حا�ضية 

21/3، مطالب اأويل النهى 324/3-325، املغني، لبن قدامة 58/7، املحلى 394/6.  

)65( املغني، لبن قدامة 58/7. 

)66( الأن�ضاف، للمرداوي 321/6. 

)67( انظر: نظام الأوراق التجارية ال�ضعودي واملذكرة التف�ضريية له، املادة: 79، �س:35.  

)68( قب�س ال�ضيك هل يقوم مقام قب�س النقد، عبد اهلل الربعي �س:10.  

)69( املرجع ال�ضابق. 
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 وكذ� �لقول باأن قب�ض �ل�سيك كقب�ض �لنقود يف عرف �لنا�ض. و�ال�ستدالل مبا 
باأن  �بن قد�مة رحمه �هلل: )وقب�ض كل �سيء بح�سبه()70(، و�لتعليل  تقدم من قول 
�لقب�ض مطلق يف �ل�رشع فيجب �لرجوع فيه �إلى �لعرف كاالإحر�ز و�لقب�ض، و�أن 
�الأ�سماء تعرف حدودها تارة بال�رشع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، و�لقب�ض مرجعه 
�إلى عرف �لنا�ض؛ حيث مل يكن له حٌد يف �للغة وال يف �ل�رشع؛ فاإن ذلك يبطل مبا 
�إذ� مل يكن مل�سدر �ل�سيك )�ل�ساحب( ر�سيد يف �لبنك يغطي قيمة �ل�سيك، وبذلك 

ال ميكن تو�سيفه على �أنه كقب�ض �لنقود �لورقية �ملعتادة.
�أ�سدر  �إذ �مل�رشف �لذي  ق(،  �أنه يت�سور ذلك يف �ل�سيك �مل�رشيف )�مل�سدَّ �إال 
�ل�سيك(  باإ�سد�ر  )�الآمر  �لعميل  ح�ساب  من  �ل�سيك  قيمة  �قتطع  �مل�رشيف  �ل�سيك 

ل�سالح �مل�ستفيد منه، فقيمة �ل�سيك �مل�رشيف م�سمونة لدى �لبنك.
وقد �أ�سدر �ملجمع �لفقهي �لتابع لر�بطة �لعامل �الإ�سالمي يف دورته �حلادية ع�رشة 

قر�ر�ً جاء فيه: بعد �لدر��سة و�لبحث قرر �ملجل�ض باالإجماع ما يلي:
�رشف  م�ساألة  يف  �رشوطه  توفر  عند  �لقب�ض  مقام  �ل�سيك  ��ستالم  يقوم  �أواًل: 

�لنقود بالتحويل يف �مل�سارف .
عملة  ��ستبد�ل  يريد  ملن  �لقب�ض  حكم  يف  �مل�رشف  دفاتر  يف  �لقيد  يعترب  ثانياً: 
بعملة  �أو  للم�رشف،  �ل�سخ�ض  يعطيها  بعملة  �ل�رشف  كان  �سو�ء  �أخرى،  بعملة 

مودعة فيه)71(.
و�أ�سدر جممع �لفقه �الإ�سالمي �لتابع ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�سالمي بجدة قر�ر�ً جاء فيه: 
)يجوز �رش�ء �لذهب و�لف�سة بال�سيكات �مل�سدقة على �أن يتم �لتقاب�ض باملجل�ض(.)72(

)70( املغني، لبن قدامة 188/6.

)71( قرارات املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�ضالمي �س:99.  

)72( القرار رقم: 1/88 يف الدورة التا�ضعة، جدة. 
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وقد �أفتت �للجنة �لد�ئمة باأن ��ستالم �ل�سيك يعترب قب�ساً، كما يف �حلو�لة.)73( 

املبحث الثاين: القب�ض يف الكمبيالة

ِبيالة: بفتح �الأول، و�سكون �لثاين، وك�رش �لثالث، لفظ معرب عن �الإيطالية،  �لَكمرْ
معناها: �لبدل.

�آخر  �سخ�ض  �إلى  �ل�ساحب  ي�سمى  �سخ�ض  من  �أمر�ً  تت�سمن  جتارية  ورقة  وهي 
الأمر  معني،  تاريخ  يف  �لنقود  من  معيناً  مبلغاً  يدفع  باأن  عليه،  �مل�سحوب  ي�سمى 

�ل�ساحب �أو الأمر �سخ�ض ثالث هو �مل�ستفيد.)74(
بوز�رة  �لتجارية  �الأور�ق  تنظيمات  باإ�سد�ر  �ملخت�سة  �الأنظمة  حددت  وقد 
�لتجارة)75(، معنى �لكمبيالة فجاء فيه: )�لكمبيالة: �أمر مكتوب وفقاً الأو�ساع معتربة 
معينة، يطلب بها �سخ�ض ي�سمى �ل�ساحب من �سخ�ض �آخر ي�سمى �مل�سحوب عليه، 
�أن يدفع مبقت�ساها مبلغاً معيناً من �لنقود، للم�سحوب له، �أو الأمره من غري تعليق 

على �رشط(.)76( 
وقد ن�ست �ملادة �الأولى من نظام �الأور�ق �لتجارية �ل�سعودية على �أهم خ�سائ�ض 

�لكمبيالة مبا يلي: 
�ملادة �الأولى:

ت�ستمل �لكمبيالة على �لبيانات �الآتية: 
1-كلمة كمبيالة مكتوبة يف منت �ل�سك وباللغة �لتي كتب بها.

)73( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: 4721، والفتوى رقم:4556، والفتوى رقم: 9236، 448/13، 452، 454.

)74( معجم امل�ضطلحات الفقهية والقانونية �س:266. 

)75( انظر: املادة الأولى من نظام الأوراق التجارية ال�ضادر بتاريخ 1383هـ، واملذكرة التف�ضريية. 

)76( املرجع ال�ضابق. 
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2-اأمر غري معلق على �رشط بوفاء مبلغ معني من النقود.
3-��سم من يلزمه �لوفاء- �مل�سحوب عليه-.

4-ميعاد �ال�ستحقاق.
5-مكان �لوفاء.

6-��سم من يجب �لوفاء له �أو الأمره.
7-تاريخ ومكان �إن�ساء �لكمبيالة.

8-توقيع من �أن�ساأ �لكمبيالة- �ل�ساحب- )77(.
�صورة امل�صاألة:

ميكن ت�سوير �مل�ساألة على حالتني:
احلالة الأولى: جعل الكمبيالة اأداة وفاء، وتت�صح يف املثال التايل:

�إذ� ��سرتى �سخ�ض من �آخر ب�ساعة، وقام �لطرف �الأول )�مل�سرتي( بكتابة كمبيالة 
على نف�سه مببلغ �لب�ساعة �مل�سرت�ة للطرف �لثاين )�لبائع( وناوله هذه �لكمبيالة، فهل 

يعد ذلك قب�ض ملبلغ �لب�ساعة �مل�سرت�ة؟
احلالة الثانية: جعل الكمبيالة اأداة ائتمان، وتت�صح يف املثال التايل:

�إذ� ��ستاأجر �سخ�ض من �آخر ب�ساعة لي�ستفيد منها ثم يعيدها، وقام �لطرف �الأول 
�مل�ستاأجرة  �لب�ساعة  مببلغ  )�مل�ستاأجر(  �لثاين  �لطرف  على  كمبيالة  بكتابة  )�ملوؤجر( 
وقيمة �الأجرة، و�حتفظ �لطرف �الأول )�ملوؤجر( بهذه �لكمبيالة، فهل يعد ذلك قب�ض 

ملبلغ �لب�ساعة �مل�ستاأجرة؟
التو�صيف الفقهي لقب�ض الكمبيالة:

�لذي يظهر يل –و�هلل �أعلم–  �أن �لكمبيالة على �عتبارها �أد�ة وفاء ال يعترب قب�سها 

)77( نظام الأوراق التجارية ال�ضادر بتاريخ1383هـ.
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�إذ� كانت م�سحوبة على �مل�رشف، و�جبة �لدفع حال �الإطالع  �إال  قب�ساً ملحتو�ها؛ 
عليها، ويف هذه �حلالة: ال فرق بني �لكمبيالة و�ل�سيك �مل�رشيف، �إذ كٌل منهما قب�سه 

يعترب قب�ساً ملحتو�ه.)78(
�إذ ال  �إذ� مل تكن م�سحوبة على �مل�رشف، فال يعترب قب�سها قب�ساً ملحتو�ها،  �أما 
�سمانات تكفل دفع قيمة �لكمبيالة، فهي تاأخذ حكم �ل�سيك �لعادي، وبذلك ميكن 
تو�سيف �لكمبيالة على �أنها حو�لة، وعلى هذ� �العتبار، فاإنه ال ترب�أ بها ذمة م�سدرها 
�لطرف  ي�رشف  لو مل  �إذ  �سد�دها،  و�سامناً  �لكمبيالة،  مببلغ  يعترب حمياًل  بل  متاماً، 
�مل�سحوبة عليه هذه �لكمبيالة يف �لتاريخ �ملحدد، فاإن �ساحب �حلق له �لرجوع على 

ُم�سدر �لكمبيالة ومطالبته.
�أما على �عتبار �لكمبيالة �أد�ة �ئتمان، فاإن قب�سها -�أي�ساً- ال يعد قب�ساً ملحتو�ها؛ 

الأن م�سدرها �أر�د منها �سمان حقه وحفظه من �ل�سياع. 
�الأجل  حلَّ  �إذ�  عليه  �مل�سحوب  مطالبة  يف  �حلق  له  �الئتمانية  �لكمبيالة  فم�سدر 

�ملتفق عليه، فيقب�ض حقه بناًء على ذلك.
�أما تو�سيف �لكمبيالة على م�ساألة �ل�سفتجة، فالذي �أر�ه –و�هلل �أعلم–  �أن فيها 
�شبه منها، اإذ ال�شفتجة قر�ض يق�شد منه �شقوط خطر الطريق)79(، قال �الإمام �لنووي 
موؤونة  �أو  �لطريق  خطر  من  �ل�سالمة   - �ل�سفتجة  -�أي  )وفائدتها  �هلل)80(:  رحمه 
�حلمل)81(، �أي �أن يعطي ماله ل�سخ�ض على �أن يعطيه �سك مببلغ �ملال، ي�رشف هذ� 

)78( التقاب�س يف الفقه الإ�ضالمي، لعالء الدين اجلنكو �س: 291، جملة جممع الفقه الإ�ضالمي، الدورة ال�ضاد�ضة، املجلد 
الأول، �س:658. 

)79( التعريفات، للجرجاين �س:157. 

ال�ضافعي، ولد �ضنة 531هـ  اأبو زكريا، حميي الدين، يحيى بن �ضرف النووي،  )80( النووي هو: الإمام، الفقيه، املحدث، 
وتويف �ضنة 676هـ. انظر يف ترجمته: طبقات ال�ضافعية 395/8، تذكرة احلفاظ 1470/4، النجوم الزاهرة 278/7، �ضذرات 

الذهب 354/5.

)81( حترير األفاظ التنبيه �س: 193.
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�ل�سك يف بلد �آخر، حتى ياأمن من خطر حمل �ملال يف �لطريق.)82(
�إئتمان، وخالف �لعلماء يف جو�ز �ل�سفتجة  وهذ� هو �ملر�د من �لكمبيالة كاأد�ة 

ينبني عليه �خلالف يف هذه �ل�سورة. 
فالذين ذهبو� �إلى حترمي هذه �ل�سورة يف �ل�سفتجة وهم جمهور �أهل �لعلم)83(، 
قالو�: �أنها قر�ض جرَّ نفعاً، على �عتبار ق�سد كتابة �لكمبيالة لتاليف خطر �لطريق نفٌع 
ل�ساحب �لكمبيالة، �إذ قد يخ�سى لو �سافر باأمو�له �أن ي�سطو عليه �لل�سو�ض وقطاع 
�لطرق، فيلجاأ �إلى هذه �حليلة لي�ستفيد من ور�ء هذ� �لقر�ض دفع �خلطر �ملتوقع يف 

�لطريق.
و�لذي يظهر يل و�هلل �أعلم جو�زها على هذه �ل�سورة؛ الأن فيها م�سلحة لكال 
�لطرفني، من غري �رشر بو�حد منهما، و�ل�رشع مل يرد بتحرمي �مل�سالح �لتي ال م�رشة 
يف  وال  حترميه،  على  مبن�سو�ض  لي�ض  �لعمل  هذ�  والأن  مب�رشوعيتها؛  جاء  بل  فيها، 

معنى �ملن�سو�ض، فوجب �إبقاوؤه على �الإباحة �إذ �الأ�سل يف �ملعامالت �الإباحة. 
و�خلوف على �لنف�ض �أو �ملال غالباً خلطر  �لطريق، فال حرمة يف �لعمل بال�سفتجة؛ 

تقدمياً مل�سلحة حفظ �لنف�ض و�ملال على م�رشة �سلف جر نفعاً.

املبحث الثالث: القب�ض يف ال�صيك ال�صياحي

يف عام 1891م كانت �أول ن�ساأة لل�سيك �ل�سياحي، ب�سبب رحلة قام بها رئي�ض 
�رشكة �أمريكان �إك�سربي�ض لل�سياحة �إلى �أوروبا، فو�جه فيها متاعب ترجع �إلى كيفية 
�ل�سيكات  نظام  فابتكر  �لرحلة،  هذه  يف  حياته  ب�سئون  يقوم  مال  على  ح�سوله 

)82( ال�ضرح الكبري، للد�ضوقي 225/3. 

الد�ضوقي 3 /225-226، احلطاب  البدائع 395/7،  القدير 251-250/7،  ابن عابدين 174/4، 295، 296، تكملة فتح   )83(
واملواق بهام�ضه 547/4، الكايف لبن عبد الرب 728/2-729، املهذب 311/1، نهاية املحتاج 225/4، املغني 354/4-356، ك�ضاف 

القناع 3 /317.
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قابلة  �سياحية  �سيكات  ت�سدر  �لبنوك  فاأ�سبحت  ��ستعمالها،  ذ�ع  حتى  �ل�سياحية، 
لل�رشف لدى جميع �لبنوك �الأخرى، ويف جميع دول �لعامل. )84(

�الأ�ستاذ  هو  �ال�سطالحية  �لناحية  من  �ل�سياحي  �ل�سيك  عرف  من  و�أف�سل 
�لدكتور/ �سعد بن تركي �خلثالن، حيث قال: �ل�سيك �ل�سياحي هو: )�أد�ة دفع مالية 
عاملية �لقبول، ي�سدر عن موؤ�س�سات مالية بفئات متفاوته، ويلتزم م�سدره بالوفاء 

بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه �ملدون على �ل�سيك(.)85(
بفئات  �ل�سياحي  �ل�سيك  ي�سدر  �أن  هي:  �ل�سياحي  لل�سيك  �لغالبة  و�ل�سورة 
نقدية معينة، وعلى �ل�سك مكان يوقع فيه �لعميل عند ��ستالم �ل�سيك، ومكان �آخر 
تطابق  ليتحقق من  �لقيمة؛  يدفع هذه  �لذي  �لبنك  �أمام  قيمته  قب�ض  فيه عند  يوقع 
�لتوقيعني، ومن �أن �لذي ي�ستويف �لقيمة هو ذ�ت �مل�ستفيد �لذي ��ستلم �ل�سيك ممن 
�أ�سدره، وبعد �لوفاء بقيمة �ل�سيك �ل�سياحي ت�سوى �لعملية بني �لبنوك �مل�سرتكة يف 

�إ�سد�ره، وت�ستوفى �لقيمة بطريقة �ملقا�سة .
ومن �ملالحظ �أن �ل�سيك �ل�سياحي ال يت�سمن تاريخ �ل�سحب، وال مكان �الإ�سد�ر، 

وال ��سم �مل�سحوب عليه، وال يت�سمن تعهد �لبنك بالدفع.
لالئتمان،  كاأد�ة  ي�ستخدم  وال  �لنقود،  نقل  جمرد  ي�ستهدف  �ل�سياحي  فال�سيك 

�لتي هي �لوظيفة �الأ�سا�سية لل�سند�ت �لتجارية. )86(
�صورة امل�صاألة:

�إذ� ��سرتى �سخ�ض من �آخر ب�ساعة، وقام �لطرف �الأول )�مل�سرتي( بالتوقيع على 

قب�س  وهل  القب�س  �ضيغة  )حتديد  بعنوان  املنيع  �ضليمان  بن  اهلل  عبد  لل�ضيخ  بحث  الإ�ضالمية،  البحوث  جملة   )84(
ال�ضيكات يعترب قب�ضاً(، 148/26.

)85( فقه املعامالت املالية املعا�ضرة، اأ.د. �ضعد بن تركي اخلثالن �س:276. وجاء يف املعايري ال�ضرعية لهيئة املحا�ضبة املالية 
الإ�ضالمية تعريف مقارب لتعريف الدكتور �ضعد اخلثالن، �س: 283 املعيار رقم: 76/ج. 

)86( اأبحاث هيئة كبار العلماء 339/5، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، للدكتور حممد عو�س �س: 604-603.
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�ل�رش�ء، وتطابق توقيعه مع توقيعه  للتوقيع عند  �ملعدة  �ل�سياحي يف �خلانة  �ل�سيك 
ودفع  �ل�سياحي من م�سدره،  �ل�سيك  ��ستالم  عند  للتوقيع  �ملعدة  �خلانة  �الآخر يف 
�لب�ساعة  ملبلغ  �لثاين )�لبائع(، فهل يعد ذلك قب�ض  للطرف  �ل�سياحي  �ل�سيك  هذ� 

�مل�سرت�ة ؟  
التو�صيف الفقهي لقب�ض ال�صيك ال�صياحي:

�إال  �لقيمة،  حيث  من  �لنقدية  �لورقة  ي�سابه  �ل�سياحي  �ل�سيك  �أن  �ملعلوم  من 
اأن يتطابق التوقيع مع ما وقعه  اإلى التوقيع عند الدفع للتاجر، وب�رشط  اأنها حتتاج 
�مل�سرتي عند �إ�سد�ر �ل�سيك �ل�سياحي، فيحيل حمتو�ه من ذمة �مل�سرتي )�ساحب 
�ل�سيك �ل�سياحي(، �إلى ذمة م�سدر �ل�سيك �ل�سياحي )�لبنك(، فيقوم �لبائع بقبول 

هذ� �ل�سيك �ل�سياحي، وي�ستويف قيمته من �لبنك �مل�سدر له.
فهو بذلك حو�لة، وال ميكن �عتبار �ل�سيك �ل�سياحي مبثابة �لوكالة؛ الأن �لوكالة 

عقد جائز، فلكل و�حد منهما –�لوكيل و�ملوكل– ف�سخها يف �أي وقت �ساء.)87( 
وعلى �عتبار �أنه حو�لة، فاإنه ال ترب�أ به ذمة �مل�سرتي متاماً، بل يعترب حمياًل مببلغ 
�ل�سياحي؛  �ل�سيك  �لبنك هذ�  لو مل ي�رشف  �إذ  �سد�ده،  �ل�سياحي و�سامناً  �ل�سيك 
�لبنك )م�سدر  �ل�سياحي قد طلب من  �ل�سيك  �أو لكون حامل  �لتوقيع،  الختالف 
له  )�لبائع(  �حلق  فاإن �ساحب  �أو �رشقته،  بدعوى �سياعه  �إلغائه  �ل�سياحي(  �ل�سيك 

�لرجوع على حامل �ل�سيك �ل�سياحي )�مل�سرتي( ومطالبته.
�ل�سمان  يعطي  ال  لكنه  �لنقد،  حمل  عن  بديل  �ل�سياحي  �ل�سيك  يكون  وبذلك 
�لكايف للبائع يف �سد�د قيمة ب�ساعته، حتى يتم تعوي�سه من م�سدر �ل�سيك �ل�سياحي 
مل  ما  ملحتو�ه  قب�ض  �ل�سياحي  �ل�سيك  قب�ض  يعترب  فال  ذلك  على  وبناًء  )�لبنك(؛ 

)87( املغني، لبن قدامة 234/7. 
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يعو�ض �لبائع بقيمة �ل�سيك.

املبحث الرابع: الفرق بني ال�صيك والكمبيالة وال�صيك ال�صياحي

توجد عالقتني حقوقيتني بني �ل�سيك، و�ل�سيك �ل�سياحي، و�لكمبيالة، فاالأولى: 
بني �ل�ساحب و�مل�سحوب عليه، وهي �لر�سيد �لد�ئن. 

و�لثانية: بني �ل�ساحب و�مل�ستفيد، وهي و�سول قيمة �ل�سيك و�لكمبيالة.
�لنحو  �ل�سياحي، و�لكمبيالة، فهي على  �ل�سيك، و�ل�سيك  �لفرق بني  �أوجه  �أما 

�لتايل:
كان  �إذ�  عليه،  �الطالع  حال  �لدفع  و�جب  �ل�سياحي  و�ل�سيك  �ل�سيك  �أن   -1
م�ستحقة  تكون  فال  �لكمبيالة  �أما  دفعه،  تاأجيل  يجوز  وال  للمعلومات،  م�ستكمل 

�لوفاء عند �الطالع، و�إمنا يجب وفاوؤها بعد وقت يجري تعينه فيها.
2- ال يلزم توفر مقابل وفاء �لكمبيالة، حني �إ�سد�رها، ويكفي توفره يف حني 
بقيمته  �لوفاء  مقابل  يكون  �أن  فيجب  �ل�سياحي  و�ل�سيك  �ل�سيك  �أما  ��ستحقاقه، 

موجود�ً حال �إ�سد�ره.
اأ�شم  يذكر  اأن  وامل�رشيف(  )العادي  بنوعيه  وال�شيك  الكمبيالة  يف  ي�شرتط   -3
�أو  �ل�سيك  على  �ال�سم  تطابق  من  �لتحقق  مت  �إذ�  �إال  �ل�رشف  يتم  وال  �مل�ستفيد، 
�لكمبيالة مع �مل�ستفيد، بخالف �ل�سيك �ل�سياحي فال يذكر ��سم �مل�ستفيد، ويكفي �أن 

يقدم �لتاجر �ل�سيك �ل�سياحي للبنك ليتم �رشفه.
غري  حررها  �أو  مدين،  ب�ساأن  حررت  ولو  حتى  جتارياً  عماًل  �لكمبيالة  تعترب   -4
تاجر، �أما �ل�سيك و�ل�سيك �ل�سياحي فال يعترب جتارياً، �سو�ًء حرره تاجر �أو غري تاجر.
�ل�سيك  قيمة  كانت  فلو  تاجر،  �أي  لدى  �ل�رشف  يقبل  �ل�سياحي  �ل�سيك   -5
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�ل�سياحي )100 ريال( ومت �رش�ء ب�ساعة بقيمة )50 ريال( فاإن �لتاجر يقوم ب�رشف 
�ل�سيك �ل�سياحي و�إعطاء �مل�سرتي ما تبقى من قيمته، وهذ� يختلف متاماً عن �ل�سيك 
بنوعيه )�لعادي و�مل�رشيف(، ويختلف عن �لكمبيالة، فال يتم �رشفهم عند �أي تاجر. 
6- �ل�سيك بجميع �أنو�عه �أد�ة وفاء فقط، لذ� هو و�جب �لوفاء د�ئماً لدى �الطالع 
عليه، �أما �لكمبيالة فتعترب �أد�ة وفاء و�ئتمان وتوثيق للحق قبل �لنز�ع، و�إثبات للحق 

بعد �لنز�ع، ولذ� تكون موؤجلة.
اإل على منوذج خا�ض مطبوع، يقدمه  ال�شياحي ل يكتب  ال�شيك وال�شيك   -7

�مل�رشف �إلى عميله، �أما �لكمبيالة فيجوز �أن: حترر على �أي ورقة عادية.
ومن خالل ذلك يت�سح �أن: هناك فرقاً بني �ل�سيكات باأنو�عها وبني �لكمبيالة.

 الف�صل الثاين

التو�صيف الفقهي ل�صور القب�ض يف القيد على احل�صاب 

والقيد على احل�صاب يف ال�صرف واحلوالة امل�صرفية

وفيه �أربعة مباحث:

املبحث الأول: القب�ض يف القيد على احل�صاب

�لقيد على �حل�ساب هو �إجر�ء كتابي يقوم به �لبنك يف �سجالته يثبت به ��ستحقاق 
�سخ�ض معني ملبلغ حمدد من �ملال يف ذمة �لبنك)88(، وم�سمون هذ� �لقيد �أن يجعل 
د�ئناً  �آخر  عميل  ح�ساب  يجعل  لكي  معني  مببلغ  مدين  معني  عميل  ح�ساب  �لبنك 

بذ�ت �ملبلغ، وهي نقل من ح�ساب �إلى ح�ساب �آخر مبجرد قيود على �حل�سابني.

)88( جملة الأحكام العدلية، املادة 267- 268.
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وال يتم بهذ� �لتقييد نقل ح�سي للنقود، ولكن يرتتب عليه ثبوت ملكية �ل�سخ�ض 
�مل�ستفيد حكماً للمبلغ �ملقيد يف �سجالت �لبنك، ومبوجب هذ� �الإجر�ء �مل�رشيف فاإن 
باملبلغ �ملقيد له يف �سجالت �لبنك ت�رشفاً  �أن يت�رشف  �ل�سخ�ض �مل�ستفيد ي�ستطيع 

كاماًل.
ويعد �ملبلغ �ملقيد يف �سجالت �لبنك وديعة )89( م�رشفية للم�ستفيد، وعرف �لنا�ض 

�ليوم يف ود�ئعهم لدى �مل�سارف �أنهم يعدونها يف متناول �أيديهم حكماً.
�صورة امل�صاألة:

ح�ساب  يف  �لب�ساعة  قيمة  بتقييد  �مل�سرتي  فقام  ب�ساعة،  الآخر  �سخ�ض  باع  لو 
�لبائع، فهل يعد �لبائع قاب�ساً للقيمة؟

التو�صيف الفقهي للقب�ض يف القيد على احل�صاب:

)�لبنك(،  �مل�رشف  يجريها  قيود  بو��سطة  يتم  �حل�ساب  على  �لقيد  يف  �لقب�ض 
وتتلخ�ض يف جعل ح�ساب عميل معني مدين مببلغ، لكي يجعل ح�ساب عميل �آخر 
�أو  تن�ساأ عالقة مديونية بني �سخ�سني  �لعملية عندما  وتبد�أ هذه  �ملبلغ،  بذ�ت  د�ئن 
ب�سحب  منهما  �ملدين  يقوم  �أن  فبداًل من  منهما ح�ساب يف �مل�رشف،  لكل  جهتني 
مبلغ من ح�سابه فيويف به �الآخر، �لذي يلجاأ بدوره للم�رشف مرًة �أخرى ليودع ذلك 
�ملبلغ يف ح�سابه، بداًل من ذلك ي�سدر �ملدين �أمر�ً �إلى �مل�رشف باأن ينقل من ح�سابه 
�إلى ح�ساب د�ئنه مبلغاً يعادل قيمة �لدين، فيجري �مل�رشف �لقيود �لالزمة ثم يخطر 

�لد�ئن باأنه �أ�ساف �إلى ح�سابه هذ� �ملبلغ نقاًل من ح�ساب مدينه.
�أغلب  �أجته  لذ�  �لنقود،  ��ستعمال  عن  تغني  �لوجه  هذ�  على  �لعملية  وهذه 
�لقانونيني �إلى تكييف �لنقل �مل�رشيف باأنه عملية مادية �سكلية ت�ساوي يف نظر �لقانون 

)89( يق�ضد بالوديعة هنا املعنى ال�ضرعي ل املعنى املايل التي ت�ضتمل على الربا.
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عملية ت�سليم مادية ملبلغ من �لنقود، بل �أطلقو� عليها م�سمى )نقود قيدية(، فالعميل 
�مل�ستفيد قد ت�سلم نقود�ً بالفعل من �لعميل �الآمر، وكل ما هناك �أن طريقة �لت�سليم 

طريقة م�رشفية حديثة.)90(
 وبناًء على ذلك؛ فاإن �لقيد �مل�رشيف يعترب قب�ساً حقيقياً، فبمجرد �لقيد يكون قد 

مت �لقب�ض، وذلك لعدة �أمور هي:
ما�سة  �حلاجة  لكون  وذلك  قيدية،  تكون  فاإنها  ورقية  تكون  كما  �لنقود  1-�أن 

العتبار �لقيد بحد ذ�ته حكماً.
2-�أن �مل�سارف خمولة باأن ت�سدر على نف�سها �لتز�ماً قيدياً، وبناًء عليه فاإن �لقيد 

يكون مبنزلة �لقب�ض.
باملبلغ  �لقيد �مل�رشيف، و�لتمكن من �لت�رشف  �لقب�ض �حلقيقي يف  �أثر  3-حتقق 

�ملقيد ت�رشف �ملالك باأمالكهم �لذي هو �لغر�ض من �لقب�ض ويتعلق به �ل�سمان. 
رقم  قر�ره  �الإ�سالمي  �ملوؤمتر  ملنظمة  �لتابع  �الإ�سالمي  �لفقه  جممع  �أ�سدر  وقد 

)6/4/55( بهذ� �خل�سو�ض، وهو على �لنحو �لتايل:
بجدة يف  �ل�ساد�ض  موؤمتره  دورة  �ملنعقد يف  �الإ�سالمي  �لفقه  �إن جمل�ض جممع 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية من 17-23 �سعبان 1410هـ �ملو�فق 14-20 �آذ�ر )مار�ض( 

1990م . 
�إلى �ملجمع بخ�سو�ض مو�سوع: )�لقب�ض:  �لو�ردة  �لبحوث  بعد �طالعه على 

�سوره وبخا�سة �مل�ستجد منها و�أحكامها( و��ستماعه للمناق�سات �لتي د�رت حوله.
قرر:

�أواًل: قب�ض �الأمو�ل كما يكون ح�سًيا يف حالة �الأخذ باليد، �أو �لكيل �أو �لوزن يف 

)90( العقود وعمليات البنوك التجارية، علي البارودي �س:284.
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�لطعام، �أو �لنقل و�لتحويل �إيل حوزة �لقاب�ض، يتحقق �عتبار�ً وحكماً بالتخلية مع 
�لقب�ض ح�ساً، وتختلف كيفية قب�ض �الأ�سياء  �لتمكني من �لت�رشف، ولو مل يوجد 

ا لها. بح�سب حالها، و�ختالف �الأعر�ف فيما يكون قب�سً
ثانياً: �أن من �سور �لقب�ض �حلكمي �ملعتربة �رشعاً وعرفاً:

1( �لقيد �مل�رشيف ملبلغ من �ملال يف ح�ساب �لعميل يف �حلاالت �لتالية:
�أ – �إذ� �أودع يف ح�ساب �لعميل مبلغ من �ملال مبا�رشة، �أو بحو�لة م�رشفية. 

�إذ� عقد �لعميل عقد �رشف ناجز بينه وبني �مل�رشف يف حال �رش�ء عملة  ب- 
بعملة �أخرى حل�ساب �لعميل. 

ج – �إذ� �قتطع �مل�رشف – باأمر �لعميل – مبلغاً من ح�ساب له �إيل ح�ساب �آخر 
�آخر، وعلى  مل�ستفيد  �أو  �لعميل  ل�سالح  �أو غريه،  نف�سه  �أخرى، يف �مل�رشف  بعملة 

�مل�سارف مر�عاة قو�عد عقد �ل�رشف يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية. 
�لت�سلم  من  بها  �مل�ستفيد  يتمكن  �لتي  بال�سورة  �مل�رشيف  �لقيد  تاأخري  ويغتفر 
�لفعلي، للمدد �ملتعارف عليها يف �أ�سو�ق �لتعامل، على �أنه ال يجوز للم�ستفيد �أن 
بت�رشف يف �لعملة خالل �ملدة �ملغتفرة �إال بعد �أن يح�سل �أثر �لقيد �مل�رشيف باإمكان 

�لت�سلم �لفعلي. 
عند  بها  �ملكتوب  بالعملة  لل�سحب  قابل  ر�سيد  له  كان  �إذ�  �ل�سيك  ت�سلم   )2

��ستيفائه، وحجزه للم�رشف.�أ.هـ)91(.

املبحث الثاين: القب�ض يف القيد على احل�صاب يف ال�صرف

�لقيد يف �سجالت ودفاتر �مل�رشف يف حكم �لقب�ض ملن يريد ��ستبد�ل عملة بعملة 

)91( جملة جممع الفقه الإ�ضالمي، العدد ال�ضاد�س، 772-771/1. 
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�أخرى، �سو�ًء كان �ل�رشف بعملة يعطيها �ل�سخ�ض للم�رشف، �أو بعملة مودعة فيه.
و�لقيد على �حل�ساب يف �ل�رشف يطلق فيما �إذ� كان للعميل ح�ساب يف �مل�رشف، 
بيع ما يف  فيطلب من �مل�رشف  �أخرى،  �إلى عملة  ماله من عملة  �أن ي�رشف  و�أر�د 
ح�سابه، و�رش�ء ما يحتاجه من �لعملة �الأخرى، فيقوم �مل�رشف بتنفيذ طلبه لتقييد 

ذلك يف ح�سابه.
ومن املعلوم اأن �رشف العمالت وحتويلها ي�شرتط فيه التقاب�ض قبل التفرق من 
�ملجل�ض، فلو قيد �ملبلغ يف �ل�رشف على �حل�ساب، هل يعد ذلك تقاب�ض يف نف�ض 

�ملجل�ض وقبل �لتفرق؟
�صورة امل�صاألة:

لو جاء �سخ�ض �إلى م�رشف ومعه )1000 جنيه م�رشي(، ويرغب يف �رشفها 
�آخر،  م�رشف  يف  �أو  �مل�رشف،  نف�ض  يف  ح�ساب  له  وكان  �ل�سعودية،  بالرياالت 

وطلب �أن �ملبلغ على ح�سابه، فهل يعترب ذلك تقاب�ض يف نف�ض �ملجل�ض؟.
التو�صيف الفقهي للقب�ض يف القيد على احل�صاب يف ال�صرف:

�لقيد  �أن  يف  �ل�سابقة  كامل�ساألة  �أعلم-  -و�هلل  �لعملية  هذه  �أن  يل  يظهر  �لذي 
�لقب�ض عرفاً وحكماً، وال  �لقيد يكون قد مت  �مل�رشيف يعترب قب�ساً حقيقياً، فبمجرد 
يف  فعلياً  �ملبلغ  ودخول  �حل�ساب  على  �لتقيد  بني  يف�سل  طويل  وقت  عادًة  يوجد 

ت�رشف �ساحبه.
وقد جاء يف قر�ر جممع �لفقه �الإ�سالمي �لتابع ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�سالمي �ل�سابق 
ما ن�سه: )ويغتفر تاأخري �لقيد �مل�رشيف بال�سورة �لتي يتمكن �مل�ستفيد بها من �لت�سلم 
�لفعلي، للمدد �ملتعارف عليها يف �أ�سو�ق �لتعامل، على �أنه ال يجوز للم�ستفيد �أن 
يت�رشف يف �لعملة خالل �ملدة �ملغتفرة، �إال بعد �أن يح�سل �أثر �لقيد �مل�رشيف باإمكان 
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�لت�سلم �لفعلي( )92(.
�لذي  لي�ض يف نف�ض �مل�رشف  �ل�سخ�ض  �إذ� كان ح�ساب  ما  �الإ�سكال يف   لكن 
�سيقوم بعملية �رشف �لعمالت، �إذ يف هذه �حلالة �سيتم حتويل �ملبلغ �ملح�سل من 
عملية �ل�رشف �إلى ح�ساب �آخر يف بنك �آخر، وهذه �لعملية تاأخذ عادًة وقت من 

يومني �إلى ثالثة �أيام، ورمبا �أكرث لو كان �مل�رشف يف دولة �أخرى.
و�لذي �أر�ه -و�هلل �أعلم- �أن يتم �لف�سل بني عمليتي �ل�رشف و�لتحويل، بحيث 
يقوم �أواًل بال�رشف، ويتم قب�ض �لقيمة يف �ملجل�ض، ومن ثم يقوم بعملية �لتحويل 

�إلى ح�سابه يف بنك �آخر.
وال يلزم يف نظري �أن ي�ستلم بيده قيمة �ل�رشف، و�إمنا يكفي �أن ي�سعره �مل�رشف 
ظروف  �أن  وذلك  �لتحويل،  بعملية  يقوم  ثم  ومن  متت،  قد  �ل�رشف  عملية  �أن 
�لتي يتم �رشفها،  �ملبالغ  �ملعامالت وتبادل �لعمالت يف �لوقت �حلا�رش، و�سخامة 
يكاد ي�ستحيل معها �لعد، ف�ساًل عن �لتقاب�ض �حلقيقي، مما يجعل �حلاجة ملحة العتبار 

�لقيد على �حل�ساب يف �ل�رشف قائماً مقام �لقب�ض �حلقيقي.
 

املبحث الثالث: القب�ض يف احلوالة امل�صرفية

�لزمن،  هذ�  يف  �مل�سارف  بها  تقوم  �لتي  �خلدمات  من  نوع  �مل�رشفية  �حلو�لة 
ويق�سد بها: �لعملية �لتي تتم بناء على طلب �لعميل لنقل مبلغ معني �إلى �سخ�ض �أو 
جهة �أخـرى ت�سمى �مل�ستفيد، وذلك �سو�ًء مت �لنقل من ح�ساب �إلى ح�ساب د�خل 
نف�ض �لبنك �أو فروعه، �أو كان �لنقل بني بنكني خمتلفني كالهما من نف�ض �لبلد، �أو 
ح�سل بني بنكني يف دولتني خمتلفتني، ويف هذه �حلالة �الأخرية يرتتب على �لعملية 

)92( جملة جممع الفقه الإ�ضالمي، العدد ال�ضاد�س، 772-771/1. 
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�رشف �لعملة �ملحلية باالأجنبية �ملر�د ت�سليمها للم�ستفيد )93(.
�حلقوق  نقل  �إلى  توؤدي  حيث  �لبنوك  لعمالء  كبرية  فائدة  تقدم  �خلدمة  وهذه 
�ملالية دون �اللتجاء �إلى نقل �لنقود ح�سياً، ذلك �أن ت�سوية �مل�ستحقات تتم من خالل 
�لبنك �أو �لبنوك �ملتد�خلة يف تنفيذ �حلو�الت، وتتميز �حلو�الت �مل�رشفية عن غريها 
من �أ�ساليب �لدفع بكونها غري مكلفة و�رشيعة �لتنفيذ و�سهلة �ال�ستخد�م من طرف 
�ملتعاملني، باالإ�سافة �إلى ما تتمتع به من �أمان نتيجة �إجر�ء�ت �ملر�قبة �ملتطورة لدى 

�لبنوك عند �لتنفيذ.
�صورة امل�صاألة:

لو قام �سخ�ض ب�رش�ء ذهب و�أر�د دفع قيمته عن طريق �حلو�لة �مل�رشفية، فهل 
تعد �حلو�لة قب�ساً لثمن �ملبيع يف �ملجل�ض قبل �لتفرق؟.

التو�صيف الفقهي للقب�ض يف احلوالة امل�صرفية:

�أن �حلو�لة �مل�رشفية تعد قب�ساَ حكمياً، وقد ن�ض  �أعلم-  �لذي يظهر يل -و�هلل 
موؤمتره  دورة  �الإ�سالمي يف  �ملوؤمتر  ملنظمة  �لتابع  �الإ�سالمي  �لفقه  على ذلك جممع 

�ل�ساد�ض بجدة، حيث ن�ض على ما يلي:
�ل�ساد�ض  موؤمتره  دورة  يف  �ملنعقد  �لدويل  �الإ�سالمي  �لفقه  جممع  جمل�ض  )�إن 
 20 –  14 �ملو�فق   1410 �سعبان    23-17 من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  بجدة 
�إلى �ملجمع بخ�سو�ض  �آذ�ر )مار�ض( 1990م، بعد �طالعه على �لبحوث �لو�ردة 
و��ستماعه   ،“ و�أحكامها  منها،  �مل�ستجدة  وبخا�سة  �سوره،  “�لقب�ض:  مو�سوع: 

للمناق�سات �لتي د�رت حوله، قرر ما يلي:

)93( لال�ضتزادة انظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء 346/5-347، املعايري ال�ضرعية لهيئة املحا�ضبة املالية الإ�ضالمية، �س: 
عمر  د/  امل�ضرفية،  واملعامالت  الربا   ،9/5 الإ�ضالمية،  للبنوك  والعملية  العلمية  املو�ضوعة  7/احلوالة،  رقم:  املعيار   105
البنوك  يف  العمل  دليل  �س:125،  طايل  ال�ضيد  كمال  م�ضطفى  والتطبيق،  املنهج  الإ�ضالمية  البنوك  �س:379،  املرتك، 

الإ�ضالمية ملحمد ها�ضم عو�س، �س:71.
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�لوزن  �أو  �لكيل  �أو  باليد،  �الأخذ  �الأمو�ل كما يكون ح�ّسياً يف حالة  �أواًل: قب�ض 
يف �لطعام، �أو �لنقل و�لتحويل �إلى حوزة �لقاب�ض، يتحقق �عتبار�ً وحكماً بالتخلية 
مع �لتمكني من �لت�رشف ولو مل يوجد �لقب�ض ح�ّساً، وتختلف كيفية قب�ض �الأ�سياء 

بح�سب حالها، و�ختالف �الأعر�ف فيما يكون قب�ساً لها.
ثانياً: �إن من �سورة �لقب�ض �حلكمي �ملعتربة �رشعاً وعرفاً:

1- �لقيد �مل�رشيف ملبلغ من �ملال يف ح�ساب �لعميل يف �حلاالت �لتالية:
 �أ- �إذ� �أودع يف ح�ساب �لعميل مبلغ من �ملال مبا�رشة، �أو بحو�لة م�رشفية.

بينه وبني �مل�رشف يف حال �رش�ء عملة  ب- �إذ� عقد �لعميل عقد �رشف ناجز 
بعملة �أخرى حل�ساب �لعميل.

ج- اإذا اقتطع امل�رشف – باأمر �لعميل – مبلغا من ح�ساب له �إلى ح�ساب �آخر 
�آخر، وعلى  مل�ستفيد  �أو  �لعميل  ل�سالح  �أو غريه،  نف�سه  �أخرى، يف �مل�رشف  بعملة 

�مل�سارف مر�عاة قو�عد عقد �ل�رشف يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية.
�لت�سلم  من  بها  �مل�ستفيد  يتمكن  �لتي  بال�سورة  �مل�رشيف  �لقيد  تاأخري  ويغتفر 
�لفعلي، للمدد �ملتعارف عليها يف �أ�سو�ق �لتعامل، على �أنه ال يجوز للم�ستفيد �أن 
يت�رشف يف �لعملة خالل �ملدة �ملغتفرة �إال بعد �أن يح�سل �أثر �لقيد �مل�رشيف باإمكان 

�لت�سلم �لفعلي.
عند  بها  �ملكتوب  بالعملة  لل�سحب  قابل  ر�سيد  له  كان  �إذ�  �ل�سيك  2- ت�سّلم 

��ستيفائه وحجزه من �مل�رشف(. )94(
وقد ورد �سوؤ�ل للجنة �لد�ئمة لالإفتاء هذ� ن�سه: )نحن من �أ�سحاب حمالت بيع 
وهي  بيع،  نقطة  ت�سمى:  مكينة  ��ستخد�م  علينا  عر�ض  وقد  و�ملجوهر�ت،  �لذهب 

)94( جملة املجمع، العدد ال�ضاد�س، القرار رقم: 53، 453/1.
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عبارة عن �آلة ت�ستخدم لت�سديد قيمة ما ي�سرتيه منا �لزبون عن طريق حتويل �ملبلغ من 
ح�سابه �إلى ح�سابنا عن طريق �لتليفون، وي�سدر من �ملاكينة �سند يثبت �أن �ملبلغ �أودع 

يف ح�سابنا، فما هو حكم ��ستخد�م مثل هذه �الآلة يف بيع �لذهب؟( 
وجاء جو�ب �للجنة برقم: )19440(: )ما دام احلال اأن جهاز نقاط البيع الذي 
مبوجبه يخ�سم �ملبلغ حاالًّ من ح�ساب �مل�سرتي �ملودع يف �مل�رشف �مل�سحوب منه، 
ويحول حاالًّ �إلى ح�ساب �لبائع، ولي�ض هناك عموالت لقاء هذ� �لتحويل فاإن �لبيع 
�لورقية  بالعملة  �لذهب  بيع  فيجوز  �ملجل�ض،  يف  �لتقاب�ض  حكم  له  �ل�سفة  بهذه 
لتوفر �حللول و�لتقاب�ض يف جمل�ض  �ملذكورة؛  �لبيع  نقطة  بو��سطة  �لثمن  وت�سديد 

�لعقد(.)95(
وبناًء على ذلك فاإن احلوالة امل�رشفية التي تتم عرب الهاتف، اأو نقاط البيع، اأو عرب 
�ل�سبكة �لعنكبوتية )�الإنرتنت(، �أو عرب �أجهزة �ل�رشف �الآيل )ATM(، �أو عرب 

فروع �مل�سارف، تعترب قب�ساً حكمياً، ويرتتب عليها �الأحكام �ل�رشعية.

املبحث الرابع: الفرق بني القيد على احل�صاب والقيد على احل�صاب

 يف ال�صرف واحلوالة امل�صرفية

يظهر �لفرق بني هذه �لعمليات �مل�رشفية �لثالثة يف �ختالف �لعملية �لتي يقوم 
بها �مل�رشف كو�سيط، فالقيد على �حل�ساب تكون �لعملية هي نقل مبلغ ما من ح�ساب 
مدين �إلى ح�ساب د�ئن، و�مل�رشف هو �لو�سيط، وهي ت�سابه �لقيد على �حل�ساب يف 

�ل�رشف �إال �أنها تخلو من �رشف عمالت.
�أخرى،  بعملة  لعملة  ��ستبد�ل  عملية  فهي  �ل�رشف  �حل�ساب يف  على  �لقيد  �أما 

)95( فتاوى اللجنة الدائمة 503/13.
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�سو�ًء كانت موجودة يف �حل�ساب فيتم خ�سمها منه مبا�رشًة، �أو بعملة يتم ت�سليمها 
للم�رشف فيقوم �مل�رشف �لو�سيط بتنفيذ عملية �لتحويل �إلى �لعملة �ملطلوبة، ويقيد 
بالعملة �الأخرى يف ح�ساب �ل�سخ�ض �مل�ستفيد من �ل�رشف، وهي جمعت  قيمتها 

بني عملية �لقيد على �حل�ساب وعملية �لتحويل.
�سخ�ض  من  بطلب  �مل�رشف  ي�سدرها  �لتي  �لعملية  فهي  �مل�رشفية  �حلو�لة  �أما 
معني، �سو�ًء كان عنده ح�ساب يف �مل�رشف، �أو مل يكن عنده ح�ساب، �إلى م�رشف 
�آخر  ومل�ستفيد �آخر، فامل�رشف يقوم بعملية �لو�سيط فقط، وعادًة ما ياأخذ �مل�رشف 

عمولة مقابل عملية �لتحويل.
و�لتحويل قد يكون من ح�ساب �إلى ح�ساب يف نف�ض �مل�رشف، وقد يكون من 
ح�ساب �إلى ح�ساب يف م�رشف �آخر د�خلي �أو دويل، �أو تكون من ح�ساب �إلى فرد 

ي�ستلم �حلو�لة �سخ�سياً وعد�ً ونقد�ً من فرع �مل�رشف �ملحالة �إليه. 
 

الف�صل الثالث

التو�صيف الفقهي ل�صور القب�ض يف اأوراق الب�صائع واأ�صهم ال�صركات

وفيه مبحثان:

املبحث الأول: القب�ض يف اأوراق الب�صائع

تلعب �أور�ق �لب�سائع يف هذ� �لزمن دور�ً كبري�ً يف �القت�ساد �لعاملي، ملا حت�سى 
�إذ �أن غالبية تعامالت �لتجار  به من تقرير �الإئتمان �لتجاري وتر�سيخه بني �لتجار، 
�الأور�ق عند �ال�ستحقاق، لذلك جند  بقيمة تلك  �الإفادة و�لوفاء  �سبيل  تكون على 
�أن كل دول �لعامل لي�ست يف غنى عن �لتعامل بهذه �الأور�ق؛ ملا توؤديه من دور يف 
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�رشعة �حلركة �لتجارية، وثقة يف نفو�ض �ملتعاملني بها.
�إن �أور�ق �لب�سائع -�أو ما ي�سمى بال�سند�ت �لتجارية- لي�ست وليدة هذ� �لع�رش، 
و  �لتجارية،  �لبيئات  فيها بح�سب  ن�ساأت قدمياً و مرت مبر�حل متعددة تطورت  بل 
خ�سو�ساً يف جمال تد�ول �الأمو�ل، ملا ميتاز به هذ� �ملجال من �رشعة و مرونة، وقد 
كان للعرب ف�سل يف �إر�ساء �أحكام هذ� �الأ�سلوب �لتجاري للحفاظ على �الأمو�ل، 
خ�سو�ساً من خطر �لطريق باإعمال م�سطلح »�ل�سفتجة« �لتي حتفظ �أمو�ل �لتجار من 

�ل�سياع و�ل�رشقة حال �ل�سفر.
وقد عرفت �أور�ق �لب�سائع بتعريفات كثرية متقاربة لعل من �أقربها: �أنها حمرر�ت 
للتداول  قابلة  �رشط،  على  معلقة  غري  القانون  يحددها  �شكلية  اأو�شاع  وفق  مكتوبة 
بالطرق �لتجارية، ومتثل حقاً نقدياً وت�ستحق �لدفع مبجرد �الطالع �أو يف ميعاد معني �أو 
قابل للتعيني، وي�ستقر �لعرف على قبولها كاأد�ة للوفاء �ساأنها يف ذلك �ساأن �لنقود)96(.

�صورة امل�صاألة:

لو �أ�سرتى �سخ�ض ب�ساعة من �آخر، وقام �لبائع بت�سليم �مل�سرتي �أور�ق �لب�سائع، 
فهل يتم �لقب�ض مبجرد ت�سلم �الأور�ق؟.

التو�صيف الفقهي للقب�ض يف اأوراق الب�صائع:

�أور�ق �لب�سائع يتم تد�ولها و�نتقال ملكيتها عن طريق �لتظهري، وهو: نقل ملكية 
�لورقة �لتجارية مل�ستفيد �آخر جديد �أو وكيله، �أو ��ستيفائها �أو رهنها بعبارة تفيد ذلك، 

ويعترب تظهريها مبثابة قب�ٍض لالأعيان �لتي هي وثائق بها.)97(
وينق�سم �لتظهري �إلى ثالثة �أق�سام: تظهري تام، وتظهري توكيلي، وتظهري تاأميني. 

)96( انظر العقود ال�ضرعية احلاكمة، عي�ضى عبده �س:263-264، الأوراق التجارية، د/ م�ضطفى كمال طه �س:9.

)97( املو�ضوعة الفقهية الكويتية، )احلوالة( �س: 238، اللتزام امل�ضريف، للدكتور اأمني بدر �س: 55، الأوراق التجارية يف 
القانون العراقي، للدكتور علي العيدي �س: 173.
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الق�صم الأول: التظهري التام: 

فهو �أكرث �لتظهري�ت �سيوعاً، وي�سمى �لتظهري �لناقل للملكية، وهو تظهري يرتب 
نقل ملكية حامل �لورقة وكامل حقوقها �لثابتة له �إلى �ملظهر �إليه.

ويرتب �لتظهري �لتام �آثار�ً حقوقية تتلخ�ض فيما يلي : 
1- نقل ملكية �لورقة �لتجارية �إلى �ملظهر �إليه. 

2- �عتبار �ملظهر �سامناً وفاء �لورقة �لتجارية مع �ل�ساحب �أو �ملحرر ومع �سائر 
�ملظهر  �سمن  كمبيالة  �لتظهري  مو�سوع  �لتجارية  �لورقة  كانت  و�إن  فيها،  �ملوقعني 

قبولها من قبل �مل�سحوب عليه، ف�ساًل عن �سمانه �سد�دها يف ميعاد �ال�ستحقاق.
ميكن  دفع  باأي  عليه  الحتجاج  يجوز  فال  النية  ح�شن  اإليه  املظهر  كان  اإذا   -3
من  بالتظهري  ي�سمى  ما  وهذ�  �لتجارية،  بالورقة  متعامل  كل  �إلى  توجيهه  للمدين 
�لدفوع، و�ملق�سود بح�سن �لنية من مل يكن متو�طاأ مع �ملظهر، وعاملاً بالدفوع �لتي 

ميلك �ملدين توجيهها للمظهر �أو غريه لق�سد �الإ�رش�ر باملدين. 
4- متلك �حلامل مقابل �لوفاء �ملوجود لدى �مل�سحوب عليه بحيث ينفرد به دون 

�سائر �لغرماء �إذ� �أفل�ض �ل�ساحب.)98(
الق�صم الثاين: التظهري التوكيلي:

�لورقة  قيمة  حت�سيل  يف  له  وكياًل  �إليه  �ملظهر  يكون  �أن  �ملظهر  به  يق�سد  تظهري 
املظهرة، وي�شرتط له الن�ض �رشاحًة على اأن التظهري للتح�شيل اأو التوكيل اأو للقب�ض 
�أو ما يدل على ذلك، حيث ن�ست �ملادة )18( من قانون جنيف �ملوحد على �أنه: »�إذ� 
��ستمل �لتظهري على عبارة )�لقيمة للتح�سيل( �أو )�لقيمة للقب�ض( �أو )بالتوكيل( �أو 
�أي بيان �آخر يفيد �لتوكيل ، فللحامل مبا�رشة جميع �حلقوق �ملرتتبة على �لكمبيالة، 

)98( املو�ضوعة الفقهية الكويتية، )احلوالة( �س: 239، اللتزام امل�ضريف، للدكتور اأمني بدر �س: 58-66، الأوراق التجارية 
يف القانون العراقي، للدكتور علي العيدي �س: 257-212.
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�إمنا ال يجوز له تظهريها �إال على �سبيل �لتوكيل«.�أ.هـ 
�أما �إذ� خال �لتظهري مما يدل على �أنه للتوكيل، فاإن قانون جنيف �ملوحد وكذلك 

�لقو�نني �لناقلة عنه تعترب تظهري�ً تاماً ناقاًل لكامل �مللكية.
حيث �إن �لتظهري �لتوكيلي تعترب حقيقته وكالة، فاإن �الآثار �ملرتتبة على �لتظهري 
�ملتعلقة  و�الأحكام  �حلقوق  جميع  له  يثبت  و�إمنا  �لتوكيلي،  للتظهري  تثبت  ال  �لتام 
�إليه برعاية م�سالح �ملظهر فيما يتعلق با�ستيفاء قيمة �لورقة  بالوكالة، فيلتزم �ملظهر 
يف ميعاد ��ستحقاقها، فاإن �قتنع �ملدين بها عن �لوفاء كان عليه و�جب �ملطالبة بذلك، 
كما اأن للمدين حق الحتجاج على املظهر بالدفوع التي ميلك توجيهها اإلى املظهر 
�إليه، لكونه وكياًل له يف �لتح�سيل، وال يجوز للمظهر �إليه تظهري�ً توكيلياً �أن يظهر 

�لورقة �لتجارية �إال مبثل ذلك )99(.
الق�صم الثالث: التظهري التاأميني:

�إلى �ملظهر  قد ال يكون للمظهر بتظهريه �لورقة �لتجارية ق�سد يف نقل ملكيتها 
�إليه؛ وال توكيله يف حت�سيل قيمتها، و�إمنا يق�سد بذلك رهنها للمظهر �إليه �سماناً حلق 

عليه قبل �ملظهر �إليه، وي�سميه بع�سهم �لرهن �لتوثيقي.
اأن  التظهري  يف  يذكر  واأن  التام،  للتظهري  ي�شرتط  ما  التاأميني  للتظهري  وي�شرتط 
�ملادة  ت�سري  هذ�  و�إلى  ذلك،  على  تدل  �أخرى  عبارة  �أي  �أو  �سمان  �أو  رهن  �لقيمة 
)�لقيمة  عبارة  �لتظهري على  ��ستمل  »�إذ�  �أنه:  �ملوحد يف  قانون جنيف  من  �لتا�سعة 
�سمان( �أو )�لقيمة رهن( �أو �أي بيان �آخر يفيد �لرهن جاز حلامل �لكمبيالة مبا�رشة 

جميع �حلقوق �ملرتتبة عليها«.�أ.هـ
فقرتها  �لتجارة �مل�رشي يف  قانون  �ل�ساد�سة و�لثمانون من  �ملادة  وكذلك ن�ست 
�لثانية على �أن: »�الأور�ق �ملتد�ول بيعها يثبت رهنها �أي�ساً بتحويلها حتوياًل م�ستوفياً 

)99( املراجع ال�ضابقة.
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لل�رش�ئط �ملقررة قانوناً، ومذكور�ً فيه �أن تلك �الأور�ق �سلمت ب�سفة رهن«.�أ.هـ
�ملطلق،  و�مللك  �لرهن،  �أحكام  من  خليطة  �آثار�ً  �لتاأميني  �لتظهري  �أخذ  وقد 
فبالن�سبة الآثار �لتظهري �لتاأميني من حيث �عتباره رهناً فاإن �ملظهر �إليه ملتزم بحقوق 
وم�ستلزمات �ملطالبة ب�سد�دها �إذ� حل ميعاد ��ستحقاقها، فاإن قب�سها بعد ذلك وبعد 
حلول �أجل حقه، �أخذ من قيمتها ما ي�ستحقه ورد �لباقي �إلى �ملظهر، و�إن قب�سها قبل 
حلول �أجل حقه ��ستبقاها لديه حتى يحل �أجل حقه، و��ستوفى حقه منها، ويف هذه 

�لفرتة يلتزم بالفو�ئد �لربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة �لورقة.
وقد �ختلف رجال �القت�ساد و�لقانون: هل يحق للمظهر �إليه نقل ملكية �لورقة 

�لتجارية يف �سبيل حت�سيل قيمتها؟ 
فذهب بع�سهم �إلى �أن طبيعة �لتظهري �لتاأميني متنع ذلك، وذهب �لبع�ض �الآخر 
يتجاوز  ال  تظهريه  �أن  على  ذلك،  تقت�سي  قد  �لطرفني  م�سلحة  الأن  جو�زه؛  �إلى 
�سلطته يف ذلك، مبعنى �أن �لتظهري مهما تعدد فهو ال يعدو �أن يكون تظهري�ً توكيلياً، 
وقد �ختار قانون جنيف �ملوحد �لر�أي �لقائل بجو�ز ذلك، فقد ن�ست �ملادة )19( 
على �أن: »للمظهر �إليه تاأميناً �أن يبا�رش جميع �حلقوق على �لورقة« ثم �أ�سافت »فاإن 

ظهرها، عد �لتظهري حا�ساًل على وجه �لتوكيل«.�أ.هـ .
و�أما بالن�سبة الآثار �لتظهري �لكامل �لثابتة للمظهر �إليه تظهري�ً تاأمينياً فتت�سح من �أنه 
يعترب مالكاً للورقة �لتجارية، بحيث ي�ستفيد من قاعدة �لتظهري من �لدفوع، بحيث 

ال يجوز للمدين بالورقة �أن يحتج عليه باأي دفع ميلك توجيهه للمظهر.)100(
فالذي يظهر �أن �لتظهري حو�لة �سحيحة بالقيود �ملذكورة، فمتى ما ��ستلم �أور�ق 

�لب�سائع �ملظهر عليها فقد قب�ض حمتو�ها، �إذ هي ممثلة لل�سلع �ملر�د تد�ولها.

)100( اأبحاث هيئة كبار العلماء 367/5.
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 املبحث الثاين: القب�ض يف اأ�صهم ال�صركات

�سهم  لكل  �لتجزئة،  تقبل  وال  �لقيمة،  مت�ساوية  �سكوكاً  �ل�رشكات  �أ�سهم  تعترب 
مالكه حقوقاً  يعطي  للتد�ول،  قابٌل  �ل�رشكة،  مال  ر�أ�ض  نقدٌي يف  �أو  عينٌي  ن�سيٌب 

خا�سًة.)101(
على  �أ�سا�سياً  �عتماد�ً  يعتمد  �أ�سبح  �لع�رش  و�رش�ًء يف هذ�  بيعاً  �الأ�سهم  وتد�ول 
�لتقنيات �الإلكرتونية �حلديثة، خا�سًة مع �إقبال عامة �مل�ستثمرين على �لتد�ول فيها، 
�أثمانها، ولهذ� �أ�سبح قب�ض �الأ�سهم يف  مما يتطلب �رشعة يف قب�ض �الأ�سهم وت�سلم 
�لع�رش �حلا�رش يتم عرب �لقيد �مل�رشيف يف �ملحافظ �الإ�ستثمارية، فهل هذ� �لقيد كاٍف 

يف حتقق �لقب�ض �ل�رشعي الأ�سهم �ل�رشكات، وترتب �آثاره؟
�صورة امل�صاألة:

لو ��سرتى �سخ�ض �أ�سهم ل�رشكٍة ما، فكيف يتم قب�ض تلك �الأ�سهم؟
التو�صيف الفقهي لقب�ض اأ�صهم ال�صركات:

ذهب عامة �أهل �لعلم �إلى �أن �ملعترب يف �لقب�ض هو ما جرى عليه عرف �لنا�ض 
فيجب  �ل�رشع،  يف  مطلق  )�لقب�ض  �هلل:  رحمه  قد�مة  �بن  �ملوفق  قال  وعادتهم، 
�لرجوع فيه �إلى �لعرف()102(، وقال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل: )�ملرجع يف 
�لعقود �إلى عرف �لنا�ض وعادتهم، فما عده �لنا�ض بيعاً فهو بيع، وما عدوه �إجارة فهو 
بالكتاب و�ل�سنه و�أعدل، فاإن �الأ�سماء  �أ�سبه  �إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة، وهذ� 
منها ما له حد يف �للغة كال�سم�ض و�لقمر، ومنها ما له حد يف �ل�رشع كال�سالة و�حلج، 
ومنها ما لي�ض له حد ال يف �للغة وال يف �ل�رشع بل يرجع �إلى �لعرف كالقب�ض( )103(.

)101( الأ�ضهم وال�ضندات واأحكامها، د/ اأحمد اخلليل �س:48، �ضكوك الإجارة، د/ حامد مرية �س:73.

)102( املغني 188/6. 

)103( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم 345/20.
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وقد  ن�ض،   فيه  يرد  فيما مل  �لنا�ض، خا�سًة  عليه عرف  ما جرى  �لقب�ض  فاملعترب يف 
الأن  عليه،  �آثاره  ترتتب  معترب�ً  قب�ساً  لالأ�سهم  �مل�رشيف  �لقيد  �عتبار  �لعرف على  جرى 
بالبيع و�لرهن وغري ذلك من  �لقيد �مل�رشيف حل�ساب �مل�سرتي ميكنه من �لت�رشف فيه، 
�لت�رشفات، وهذ� �لر�أي �أخذت به �ملجامع �لفقهية ودور �الإفتاء وهو �لقول �ل�سحيح)104(.
وبناًء عليه؛ فاإن �مل�سرتي لالأ�سهم ال تدخل يف �سمانه وال يجوز له �أن يت�رشف 
حمفظته  يف  تقيدها  وهو  لها،  �ملعترب  �لقب�ض  يقب�سها  �أن  قبل  غريه  �أو  ببيع  فيها 

�ال�ستثمارية، وبالتايل ميكنه من �لت�رشف بها )105(.
و�هلل تعالى �أعلم.

اخلامتة

فيما يلي �أبرز �لنتائج �لتي تو�سلت لها يف �لبحث، وهي على �لنحو �لتايل:
بني  فيها  �خلالف  وقع  م�ساألة  على  مبني  للقب�ض  �ال�سطالحي  �لتعريف  �أن   -1

ق بني �ملنقول وغري �ملنقول يف �لقب�ض. �لفقهاء، وهي هل يفرَّ
2- �لقب�ض مطلق يف �ل�رشع، فيجب �لرجوع فيه �إلى �لعرف.

3- عدم جو�ز بيع �ل�سلعة قبل قب�سها مطلقاً، �سو�ًء كان �ملعقود عليه طعاماً �أو 
غريه، و�سو�ًء كان مكياًل �أو موزوناً، عقار�ً، �أو منقواًل، بيع مقدر�ً �أو جز�فاً، وذلك 

�إعمااًل لالأحاديث �ل�سحيحة �لو�ردة يف �لنهي عن بيع مامل يقب�ض.
4- يقوم ��ستالم �ل�سيك مقام �لقب�ض عند توفر �رشوطه.

5- �أن من كيف �لكمبيالة على �أنها �أد�ة وفاء فاإنه ال يعترب قب�سها قب�ساً ملحتو�ها؛ 
�إذ� كانت م�سحوبة على �مل�رشف و�جبة �لدفع حال �الطالع عليها، ويف هذه  �إال 

 ،55/4/6 رقم  القرار  يف  الإ�ضالمي  املوؤمتر  منظمة  من  املنبثق  الإ�ضالمي  الفقه  جممع  املثال:  �ضبيل  على  انظر   )104(
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 503/13. 

)105( القب�س تعريفه و�ضوره، د/ �ضعود الثبيتي، بحث من�ضور يف جملة املجمع، العدد ال�ضاد�س 616/1.
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�حلالة ال فرق بني �لكمبيالة و�ل�سيك �مل�رشيف، �إذ كٌل منهما قب�سه يعترب قب�ساً ملحتو�ه.
6- �أن من كيف �لكمبيالة على �أنها �أد�ة �ئتمان فاإنه ال يعترب قب�سها قب�ساً ملحتو�ها؛ 

الأن م�سدرها �أر�د منها �سمان حقه وحفظه من �ل�سياع.
7- �ل�سيك �ل�سياحي ي�ستهدف جمرد نقل �لنقود، وال ي�ستخدم كاأد�ة لالئتمان، 

�لتي هي �لوظيفة �الأ�سا�سية لل�سند�ت �لتجارية.
ب�ساعته،  قيمة  �سد�د  للبائع يف  �لكايف  �ل�سمان  يعطي  ال  �ل�سياحي  �ل�سيك   -8
يعترب  ال  عليه:  وبناًء  )�مل�رشف(،  �ل�سياحي  �ل�سيك  م�سدر  من  تعوي�سه  يتم  حتى 

قب�ض �ل�سيك �ل�سياحي قب�ٌض ملحتو�ه ما مل يعو�ض �لبائع بقيمة �ل�سيك.
9- �أن �لقيد �مل�رشيف يعترب قب�ساً حقيقياً، فبمجرد �لقيد يكون قد مت �لقب�ض.

�لقيد على �حل�ساب يف �ل�رشف  �لزمن العتبار  �أن �حلاجة ملحة يف هذ�   -10
قائماً مقام �لقب�ض �حلقيقي.

11- �أن �حلو�لة �مل�رشفية تعد قب�ساَ حكمياً.
12- يجوز بيع �لذهب بالعملة �لورقية وت�سديد �لثمن بو��سطة نقطة �لبيع؛ لتوفر 

�حللول و�لتقاب�ض يف جمل�ض �لعقد.
13- �أن �أور�ق �لب�سائع يتم تد�ولها و�نتقال ملكيتها عن طريق �لتظهري.

�لب�سائع  �أور�ق  �ل�سخ�ض  ��ستلم  ما  فمتى  �سحيحة،  حو�لة  �لتظهري  �أن   -14
�ملظهر عليها فقد قب�ض حمتو�ها، �إذ هي ممثلة لل�سلع �ملر�د تد�ولها.

15- �أن تد�ول �الأ�سهم بيعاً و�رش�ًء يف هذ� �لع�رش �أ�سبح يعتمد �عتماد�ً �أ�سا�سياً 
على �لتقنيات �الإلكرتونية �حلديثة.

16- �أن �الأ�سهم ال تدخل يف �سمان �مل�سرتي، وال يجوز له �أن يت�رشف فيها ببيع 
�أو غريه قبل �أن يقب�سها �لقب�ض �ملعترب لها، وهو تقيدها يف حمفظته �ال�ستثمارية.


