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املقدمة

�إن احلمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أن حممداً عبده ور�سوله� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه ،و�سلم ت�سليماً كثرياً� .أما بعد:
ف�إن ال�رشكات امل�ساهمة ،واال�ستثمار فيها� ،صارت ركناً �أ�سا�ساً للتعامالت املالية
املعا�رصة ,و�أ�صبحت �سوق الأ�سهم من �أهم و�سائل احل�صول على التمويل املايل،
مببالغ مالية ت�صل للمليارات يف وقت وجيز ،و بال خ�سارة تذكر يف مبلغ التمويل ،بل
رمبا يكون التمويل مربحاً ل�صاحبه فيما لو ارتفعت �أ�سعار الأ�سهم.
ومن خالل االطالع على الكثري من البحوث التي تناولت ال�رشكات امل�ساهمة،
وجدت �أن تكييف ال�سهم -فيها -بقي م�شك ًال على الباحثني ،وقد �أو�صى بع�ضهم
مبزيد بحث فيها؛ ولذا قررت -م�ستعيناً باهلل � -أن �أبحث هذا املو�ضوع بعنوان:
(حتقيق اخلالف يف تكييف ال�سهم و�أثره) "درا�سة ت�أ�صيلية فقهية تطبيقية" �أحرر
فيه اخلالف يف تلك امل�س�ألة ،مبزيد من التو�ضيح لأدلتها ،وبيان ملن�ش�أ اخلالف فيها،
وثمرات اخلالف التي بنيت عليها ،وتطبيقاتها على الوقائع املعا�رصة املتعلقة بتكييف
ال�سهم .ف�أ�س�أله �سبحانه التوفيق وال�سداد.
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الدرا�سات ال�سابقة:

البحوث يف هذا املو�ضوع كثرية :بع�ضها له تعلق مبا�رش مبو�ضع البحث ،والبع�ض
منها مت التطرق فيه للم�س�ألة من جوانب متعددة لها عالقة بتكييف ال�سهم وثمرته،
ومن �أهم البحوث التي تناولت هذا املو�ضوع -بح�سب ما وقفت عليه -ما يلي:
التكييف الفقهي لل�سهم يف ال�رشكات امل�ساهمة و�أثره ،لف�ضيلة الدكتور فهد بن
عبدالرحمن اليحيى.
حكم تداول �أ�سهم ال�رشكات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س (�رشكة ال�صحراء
للبرتوكيماويات �أمنوذجاً)  ،لف�ضيلة الدكتور يو�سف عبداهلل ال�شبيلي.
مداخلة عن االكتتاب يف الندوة الفقهية الأولى ،تعقيب ف�ضيلة الدكتور يو�سف
عبداهلل ال�شبيلي.
�أحكام االكتتاب يف ال�رشكات امل�ساهمة لف�ضيلة ال�شيخ ح�سان بن �إبراهيم بن
حممد ال�سيف.
الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي لف�ضيلة الدكتور �أحمد حممد
خليل.
نبذة خمت�صرة عن الدرا�سات ال�سابقة

يف بحث "التكييف الفقهي لل�سهم" ،وهو �أف�ضل ما وقفت عليه يف بحث هذه
امل�س�ألة من حيث اجلمع ،فقد �أح�سن الباحث يف ذكر الأقوال ،و�رسد بع�ض �أدلتها،
وذكره �أثر اخلالف يف تداول الأ�سهم من حيثيات ثالث هي:
 -1تداول �أ�سهم ال�رشكات ذات التعامالت املحرمة(املختلطة).
 -2تداول الأ�سهم يف ال�رشكات ذات الديون والنقود فقط.
 -3تداول �أ�سهم ال�رشكات يف فرتة الت�أ�سي�س .وي�ؤخذ عليه:
العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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�أ� -أنه كيف ال�سهم ب�أنه يت�ضمن �أ�شياء �أخرى �سوى املوجودات كحق اال�شرتاك،
وحقوق مالك ال�سهم ،وحقوق ال�رشكة واالمتيازات والرتاخي�ص" وله حظ من
النظر و�إن كان ي�ؤول �إلى قول من قال ب�أنها عر�ض من عرو�ض التجارة من حيث
الأثر ،وهو خمالف ملا رجحه ب�أن تكييف ال�سهم ميثل ح�صة �شائعة من موجودات
ال�رشكة.
ب – �أن هناك ا�ضطرابا يف بيان ثمرة اخلالف املرتتبة على كل قول.
ج -مل يذكر عالقة تكييف ال�سهم بالزكاة.
د – مل يحرر حمل النزاع يف امل�س�ألة وال يف فروعها ،ومل يبني من�ش�أ اخلالف.
�أما بحوث ف�ضيلة الدكتور يو�سف ال�شبيلي :فقد �أجاد يف بيان �أدلة من كيف
ال�سهم ب�أنه عر�ض من عرو�ض التجارة ،و�أو�ضح حجة من �أجاز بيع الأ�سهم يف
مرحلة الت�أ�سي�س ،و�إن كانت النقود هي الأغلب على موجودات ال�رشكة ،ورجح
هذا القول ،و�أ�صل اخلالف ت�أ�صيال ال مزيد عليه من جهة بيان امل�سائل الأ�صول التي
تتعلق بتكييف الأ�سهم ،كم�س�ألة مد عجوة ودرهم ،و�أ�شار �إلى �أثر اخلالف يف الزكاة
والبيع لكن من غري تف�صيل.
ويف بحث "�أحكام االكتتاب" :مت بحث تكييف ال�سهم و�أثره يف �صفحتني،
وي�ؤخذ عليه عدم حتقيق الأقوال يف امل�س�ألة من جهة الن�سبة ،وعدم ذكر بع�ض الآراء
الأخرى يف امل�س�ألة ،مع اقت�صاره على دليل واحد لكل قول مع املناق�شة.
ويف بحث "الأ�سهم وال�سندات" :فقد يكون له ال�سبق يف حترير هذه امل�س�ألة،
وجمع بع�ض �شتاتها ،وله �إ�شارة لطيفة �إلى �سبب اخلالف ،ولكنه قد �أوجز يف تناول
امل�س�ألة و�أدلتها ،وقد قرر قو ًال ثالثاً يف تكييف ال�سهم -وهو قريب من قول م�ؤلف
"التكييف الفقهي لل�سهم" املتقدم ،-من غري تف�صيل كاف يف بيان �أدلته ،و من غري
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بيان للفرق بينه وبني القولني الذين ذكرهما ،ومل يذكر الأثر املرتتب على اخلالف.
وهذه البحوث قد �أ�ضاءت الطريق ،وي�رست بحث هذه امل�س�ألة ،وكل واحد منها
متيز مبيزة لي�ست يف البحث الآخر ،و�أ�ضاف �إ�ضافة جديدة كربت �أم �صغرت ،و
هذه البحوث قد كانت خري معني يل – بعد اهلل -يف بحث هذه امل�س�ألة ،ف�شكر اهلل
لهم ،و�أ�س�أله �سبحانه �أن يثيبهم على ما قدموا ويجزيهم خري اجلزاء.
الإ�ضافات اجلديدة التي �أرمي �إلى حتقيقها يف هذا البحث:

 -1حترير حمل النزاع يف امل�س�ألة وامل�سائل املتفرعة عنها ،وهو �أمر مل �أقف عليه
يف بحث �سابق ،و�إن كان قد �أ�شري �إليه يف ثنايا بع�ض البحوث ال�سابقة.
 -2حتقيق اخلالف يف هذه امل�س�ألة من جهة اال�ستق�صاء يف ذكر �أهم الأدلة لكل
قول ،ومناق�شتها ،وذكر من قال بكل قول من الهيئات ال�رشعية والفقهاء ؛ حيث �إن
الكثري من البحوث مل تهتم بن�سبة الأقوال ،وبع�ضها مل يحقق هذه الن�سبة للقائلني
بها.
 -3ت�أ�صيل البحث بالأدلة الن�صية من الكتاب وال�سنة ون�صو�ص العلماء ،وذكر
جميع قرارات الهيئات ال�رشعية املتعلقة بهذه امل�س�ألة.
 -4تو�ضيح من�ش�أ اخلالف.
 -5تو�ضيح �أثر اخلالف مف�ص ًال يف امل�سائل التي مل تبحث يف البحوث ال�سابقة،
مثل� :أثر اخلالف يف الزكاة ،والبيع ،وتداول �أ�سهم ال�رشكات املختلطة ،وامل�ضاربة
يف الأ�سهم ،وحتقيق �أ�صل اخلالف يف هذه امل�سائل هل هو مرتبط باخلالف يف
تكييف ال�سهم �أم ال؟
خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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التمهيد

وفيه �أربعة مطالب:
املطلب الأول :التعريف مبفردات العنوان
تكييف:

ال َك ْي ُف يف اللغةْ :
القط ُع وقد كا َفهَ ،يكِ ي ُفه ،ومنهَ :ك َّي َف الأَ ِد َمي ت َْك ِييفاً� :إذا َق َطعه،
أنت َ
كنت ،وحا ًالَ :ق ْب َل ما َي ْ�س َتغْ نِي
وكيف َ
و َيق َُع خَ برَاً َق ْب َل ما ال َي ْ�س َتغْ ني عنه :ك َك ْي َف � َ
(((
عنه :ك َك ْي َف جا َء زي ٌد ؟ "
وا�صطالحاً :عرف بتعريفات منها(((:
عرفه ال�شيخ علي اخلفيف ب�أنه�" :إحلاق عقد بعقد معني �شبيه به من العقود التي
عرفها ال�شارع ،وعندئذ يعطى العقد امللحق احلكم الذي رتبه الفقهاء على العقد
امللحق به ،من �صحة �أو بطالن �أو ف�ساد ،وذلك بالنظر يف الأركان وال�رشوط" .وعرفه
الدكتور يو�سف القر�ضاوي ب�أنه " تطبيق الن�ص ال�رشعي على الواقعة العملية".
ورجح الدكتور �شبري ب�أن التكييف الفقهي هو" :حتديد حقيقة الواقعة امل�ستجدة
لإحلاقها ب�أ�صل فقهي ،خ�صه الفقه ب�أو�صاف فقهية؛ بق�صد �إعطاء تلك الأو�صاف
للواقعة امل�ستجدة عند التحقق من املجان�سة وامل�شابهة بني الأ�صل والواقعة امل�ستجدة
يف احلقيقة"((( .
ويرد على الأول والثالث طول التعريف ،ولو �أن الأول اكتفى بقوله� ":إحلاق عقد
بعقد معني �شبيه به من العقود التي عرفها ال�شارع" ،واكتفى الثالث بقوله ":حتديد
حقيقة الواقعة امل�ستجدة لإحلاقها ب�أ�صل فقهي" لكفى يف بيان املق�صود؛ ف�إن ما بعده
((( انظر القامو�س املحيط (�ص )1101 :؛ تاج العرو�س من جواهر القامو�س ()349 /24
((( نقال عن الدكتور حممد عثمان �شبري يف كتابه "التكييف الفقهي" �ص 2730
((( انظر التكييف الفقهي للوقائع امل�ستجدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور حممد عثمان �شبري �ص .2730
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يعد �رشحاً للتعريف .ويرد على التعريف الثاين �أن الإحلاق قد يكون لأ�صل فقهي
ولي�س ن�صاً �رشعياً.
ولعل التعريف الأقرب �أن يقال هو� " :إحلاق واقعة م�ستجدة ب�أ�صل فقهي متقدم
يف احلكم بجامع منا�سب" واهلل تعالى �أعلم.
ال�سهم:

قال ابن فار�س رحمه اهلل " :ال�سني والهاء وامليم �أ�صالن� :أحدهما ُّ
تغي
يدل على رُّ ٍ
يف لون ،والآخ ُر على ٍّ
ون�صيب و�شيءٍ من �أ�شياء"(((.
حظ
ٍ
وقال يف القامو�س" :ال�سهم :احلظ ،وال�سهم واحد النبل) ،(5وال�سهم يف الأ�صل:
واحد ال�سهام التي ي�رضب بها يف املي�رس وهي القداح  ...،ثم كرث حتى �سمي كل
ن�صيب �سهماً ،ويجمع ال�سهم على �أ�سهم و�سهام و�سهمان " ). (6
ويف اال�صطالح :ال�سهم :الن�صيب ((( .
ال�شركة امل�ساهمة:
ال�شركة:

قال يف مقايي�س اللغة ":ال�شني والراء والكاف �أ�صالنِ � ،أحدُهما ُّ
يدل على مقارنَة
وخِ َال ِف انفراد ،والآخر ُّ
ال�شكة ،وهو �أن يكون
يدل على امتدا ٍد وا�ستقامة .فالأول رِّ ْ
(((
ال�ش َك ُة وال�شرَّ ِ كة
ال�شي ُء بني اثنني ال ينفر ُد به �أحدهما" ،وقال يف ل�سان العرب ":رِّ ْ
�سواء :خمالطة ال�رشيكني .يقال :ا�ش َرتكنا مبعنى تَ�شا َركنا ،وقد ا�شرتك الرجالن،
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س ( )111 /3مادة (�سهم).
((( القامو�س املحيط ج�/1ص.1452
((( انظر النهاية يف غريب الأثر ج�/2ص.429
((( انظر الأموال البن زجنويه ( ) ،81 /1الأموال البن زجنويه ( ) ،26 /3؛ الأموال للقا�سم بن �سالم (.)274 /3
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س ()265 /3
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وتَ�شا َركا و�شا َرك �أَحدُهما الآخر"((( ،وقال يف خمتار ال�صحاح" :واخللطة بال�ضم
ال�رشكة"(.((1
ا�صطالح ًا:

"االجتماع يف ا�ستحقاق �أو ت�رصف"(. ((1
"ال�شركة امل�ساهمة" ا�صطالح ًا هي:

" ال�رشكة التي ينق�سم ر�أ�س مالها �إلى �أ�سهم مت�ساوية القيمة ،وقابلة للتداول
واالنتقال بالوفاة ،وال يكون ال�رشيك امل�ساهم فيها م�س�ؤو ًال عن ديون ال�رشكة �إال
بقدر عدد الأ�سهم التي ميلكها ،وال تعنون با�سم �أحد ال�رشكاء"(.((1
املطلب الثاين :التعريف اال�صطالحي لل�سهم يف ال�شركة امل�ساهمة

هناك اجتاهان يف تعريف "�سهم ال�رشكة امل�ساهمة"
الأول :االجتاه ال�رشعي ،وقد جاء مبعان متقاربة ،منها:
(((1
"ال�سهم يف ال�رشكة ميثل ح�صة �شائعة يف موجودات ال�رشكة "
ال�سهم ن�صيب معلوم من ر�أ�س مال م�شرتك ملجموعة من امل�شرتكني ،وكل
ح�صة م�شاعة من كامل حجم
منهم ميثّل جز ًءا من �أجزاء مت�ساوية ،وهو عبارة عن ّ
ال�رشكة ،ومالكه ميلك جز ًءا من ال�رشكة" (.((1
((( ل�سان العرب ( )448 /10مادة (�شرك)
( ((1خمتار ال�صحاح ()191 /1
( ((1املطلع على �أبواب الفقه (�ص )260 :
( ((1انظر �شركات الأموال للدكتور م�صطفى كمال �ص  4نقال عن كتاب الأ�سهم وال�سندات �ص  / 110الدكتور �أحمد بن
حممد اخلليل.
( ((1للدكتور حممد بن علي القري بن عيد  ،جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة احلادية ع�شرة ج� 1ص .236
( ((1الدكتور يو�سف القر�ضاوي فقه الزكاة ( . ) 521/1
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"ح�صة �شائعة من موجودات ال�رشكة� ،أياً كان نوع هذه املوجودات"(.((1
ويكاد �أن يكون هذا املعنى حمل اتفاق �أكرث الفقهاء املعا�رصين ،قال ال�شيخ حممد
علي القري بن عيد :يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي (يف الدورة الثالثة ع�رشة
ج":387/2لقد اجته املجمع �إلى تكييف ال�سهم ب�أنه ح�صة م�شاعة يف موجودات
ال�رشكة ،فحامل ال�سهم ميتلك ح�صة من تلك املوجودات.((1("....
وعلى هذا فالتكييف ال�رشعي لل�سهم هو" :ح�صة �شائعة من كامل موجودات
ال�رشكة".
االجتاه الثاين :وهو االجتاه القانوين يف تكييف ال�سهم ،وقد �أخذ به بع�ض الفقهاء
املعا�رصين (17)،وبتعريفات منها:
" �صك ميثل ح�صة يف ر�أ�س مال �رشكة امل�ساهمة (. ((1
"�صك ميثل ن�صيباً عينياً �أو نقدياً يف ر�أ�س مال ال�رشكة ،قابلة للتداول ،تعطي
(((1
مالكها حقوقاً خا�صة"
"ن�صيب امل�ساهم يف �رشكة من �رشكات الأموال ،حيث متثل الأ�سهم يف جمموعها
)(20
ر�أ�س مال ال�رشكة ،وتكون مت�ساوية القيمة".
( ((1حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) د.يو�سف بن
عبداهلل ال�شبيلي �ص .6
( ((1انظر قرار جممع الفقه الإ�سالمي يف الأوراق املالية الدورة ال�سابعة ج 711/1؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه
الإ�سالمي �ص  188؛ التكييف الفقهي لل�سهم �ص  7؛ حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة
ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص .6
( ((1انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص  723؛ �أحكام االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص  115116؛ الأ�سهم حكمها و�آثارها
 1819؛ جمموع فتاوى وبحوث  /لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع  179/2؛ املعامالت املالية املعا�صرة يف الفقه
الإ�سالمي  / 201/د حممد عثمان �شبري ؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي.4546/
( ((1معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص  . 498نقال عن "حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة
الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص .5
( ((1الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي �ص.48
( ((2انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة ال�سابعة ج.8485 /1
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" جزء من ر�أ�س املال اال�سمي ل�رشكة ما").(21
والفرق بني االجتاهني:
�أن االجتاه القانوين جعل ال�رشكة ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة عن مالك
ال�سهم ،فميزوا بني ملكية ال�سهم ،وملكية الأ�صول والأعيان التي يت�ضمنها ال�سهم؛
وانبنى على ذلك:
� -1أن ال�رشكاء ميلكون ح ًقا يف ال�رشكة ال يف موجوداتها.
� -2أن ال�سهم يخرج من ملك امل�ساهم ،ويدخل يف ملك ال�رشكة مبجرد م�ساهمته
يف ال�رشكة.
 -3ال يعترب ر�أ�س مال ال�رشكة ومنا�ؤه مملو ًكا مل ًكا �شائ ًعا بني ال�رشكاء ،بل هو ملك
لل�رشكة ذاتها ب�صفة �أنها �شخ�صية معنوية لها ذمة مالية م�ستقلة عن ذمم ال�رشكاء
�أنف�سهم .فامل�ساهمون ميلكون �أ�سهماً متثل �أن�صبتهم يف �أرباح ال�رشكة ويف خ�سائرها
ما دامت ال�رشكة قائمة ،ومتثل �أن�صبتهم يف مال ال�رشكة بعد حلها و�صريورة هذا املال
مملوكاً مبا�رشة للم�ساهمني.
� -4أن هذه الأ�سهم لي�ست �إال حقوقاً �شخ�صية لل�رشيك قبل ال�رشكة ،وهي بهذه
املثابة �أموال منقولة حتى لو كانت �أموال ال�رشكة كلها �أموا ًال عقارية.
واالجتاه ال�رشعي مل مييز بني امللكيتني ،بل يرى �أن امل�ساهم ميلك ب�سهمه ح�صة
�شائعة يف جميع موجودات ال�رشكة� ،سواء كانت املوجودات �أ�صو ًال �أم �أعياناً(.((2
( ((2مو�سوعة امل�صطلحات االقت�صادية ن والإح�صائية لعبد العزيز هيكل  ، 754/نق ً
ال عن زكاة �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة/
بحث تكميلي لنيل درجة املاج�ستري بق�سم الفقه املقارن/املعهد العايل للق�ضاء  /لل�شيخ حممد بن عبد العزيز �آل فواز.
( ((2انظر حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد
د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص  6؛ امل�ضاربة امل�شرتكة يف امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية د  .ح�سني كامل فهمي املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب – جدة جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة الثالثة ع�شرة ج  130132/3؛ /لأدوات املالية
التقليدية الدكتور حممد احلبيب جراية جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة ال�ساد�سة جملة جممع الفقه الإ�سالمي ج
 1520 /2فما بعدها.
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وهذان االجتاهان انبنى عليهما اخلالف يف تكييف ال�سهم كما �سي�أتي.
املطلب الثالث :التعريف بالألفاظ ذات ال�صلة
ال�شخ�صية االعتبارية:

من حيث املفهوم هي�" :إ�ضفاء بع�ض �صفات الآدمي على كيان اعتباري ،وال�سيما
ما يتعلق بالذمة املالية ،ف�أ�ضحى لتلك ال�شخ�صية القانونية امل�ستقلة عن �أ�صحابها
القدرة على التعاقد مع غريها من ال�شخ�صيات الطبيعية واالعتبارية ،و�أن تكون
وعاء للحقوق وااللتزامات ".
وبناء عليه فال�شخ�صية االعتبارية هي� " :أن تكون لل�رشكة� ،أو امل�ؤ�س�سة �شخ�صية
قانونية م�ستقلة عن ذمم �أ�صحابها� ،أو �رشكائها ،ويكون لها وحدها حقوقها والتزاماتها
اخلا�صة بها ،وتكون م�س�ؤوليتها حمدودة ب�أموالها فقط"(.((2
امل�ضاربة:

ِب،
قال يف ل�سان العرب� " :ضرَ َ َب يف الأَر�ض �إِذا �سار فيها م�سافراً فهو �ضار ٌ
ِرا�ض
وال�ضرَّ ْ ُب يقع على جميع الأَعمال ...و�ضا َربه يف املال من املُ�ضا َربة "( ،((2والق ُ
هل احلِجازِ :املُ�ضا َربَ ُة ".
واملُقا َر َ�ض ُة ،عند �أَ ِ
وا�صطالحاً هي " :معاقدة دفع ال ّنقد �إلى من يعمل فيه على � ّأن ربحه بينهما على
ال�سري فيها؛ �س ّميت بها ل ّأن امل�ضارب
ما �رشطاً ،م�أخوذ من ال�ضرّ ب يف الأر�ض وهو ّ
ي�رضب يف الأر�ض غالباً لل ّتجارة طالباً لل ّربح يف املال ا ّلذي دفع �إليه .واملقار�ضة
امل�ضاربة �أي�ضاً ،و�أهل املدينة ي�ستعملون هذه ال ّلفظة م�أخوذة من القر�ض وهو
( ((2انظر ا�ستثمار الوقف �أ وطرقه القدمية واحلديثة  .،د .علي حميي الدين القره داغي جممع الفقه الإ�سالمي الدورة
الثالثة ع�شرة ج. ) 486490 /1
( ((2ل�سان العرب ( )543 /1مادة (�ضرب) ؛ وانظر خمتار ال�صحاح ( )374 /1؛ تاج العرو�س من جواهر القامو�س (/19
.)19
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رب املال يقطع ر�أ�س املال عن يده وي�س ّلمه �إلى م�ضاربه،
القطع�...س ّميت به ل ّأن ّ
رب املال
فرب املال ينفع امل�ضارب مباله ،وامل�ضارب ينفع ّ
وقيل املقار�ضة املجازاةّ ،
بعمله.((2(".
البور�صة:

ا�شتقت كلمة بور�صة من �أحد �أمرين� :أ -فندق يف مدينة بروج ببلجيكا ،كان
يجتمع فيه عمالء م�رصفيون وو�سطاء ماليون لت�رصيف �أعمالهم .ب� -أو من �أحد
�صيارفة مدينة بروج ا�سمه :فان ديري بور�سيه ،كان جتار املدينة يجتمعون يف ق�رصه ).(26
وهي يف اال�صطالح املعا�رص� :سوق يتم التعامل فيها على �سلعة معينة� ،أو على
�أوراق مالية).(27
الثمن واملثمن.

البيع ،وث َم ُن ّ
كل �شيء قيم ُته ،و�شيء
ال َّث َم ُن :ما ت�ستحقّ به ال�شي َء ،وال َّث َم ُن ُ
ثمن ِ
مرتفع ال َّث َمن.
ني �أَي
ثَم ٌ
ُ
والفرق بني القيمة والثمن� :أن القيمة هي امل�ساوية ملقدار املثمن من غري نق�صان
وال زيادة ،والثمن قد يكون بخ�سا وقد يكون وفقاً وزائداً ...والعرو�ض كلها �أنت
خمري يف �إدخال الباء فيها �إن �شئت قلت ا�شرتيت بالثوب ك�ساء ،و�إن �شئت قلت
ا�شرتيت بالك�ساء ثوباً� ،أيهما جعلته ثمناً ل�صاحبه جاز ف�إذا جئت �إلى الدراهم،
والدنانري و�ضعت الباء يف الثمن؛ لأن الدراهم �أبداً ثمن .ف�إذا ا�شرتيت �أَح َد هذين
يعني الدنان َري والدراهم ب�صاحبه �أَدخلت الباء يف �أَ ّيهما �شئت؛ لأَن كل واحد منهما
( ((2طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية (�ص ، )303 :وانظر املطلع على �أبواب الفقه ملحمد احلنبلي (�ص )261 :؛ �شرح
حدود ابن عرفة ( )272 /2؛ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (�ص.)660 :
( ((2انظر بحوث فقهية معا�صرة /بحث �أحكام ال�سوق املالية  / 63/ 1الدكتور عبد الغفار ال�شريف.
( ((2املرجع ال�سابق.
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يع وثَ َم ٌن " (.((2
يف هذا املو�ضع َم ِب ٌ
ال�سند يف اال�صطالح هو " :تعهد مكتوب مببلغ من الدين (القر�ض) حلامله يف
تاريخ معني ،نظري فائدة مقدرة").(29
الفرق بني الأ�سهم وال�سندات:

ال�سند ي�شبه ال�سهم من حيث وجود قيمة ا�سمية لكل منهما ،ومن حيث قابليتها
للتداول بالطرق التجارية ،وعدم قابليتها للتجزئة.
والفارق الأ�سا�سي بني ال�سهم وال�سند� :أن ال�سهم ميثل ح�صة يف ال�رشكة ،مبعنى
�أن �صاحبه �رشيك ،يف حني �أن ال�سند ميثل ديناً على ال�رشكة� ،أو ميثل جزءاً من قر�ض
على �رشكة �أو دولة ،مبعنى �أن �صاحبه مقر�ض �أو دائن.
وبنا ًء عليه؛ يح�صل �صاحب ال�سهم على �أرباح حني حتقق ال�رشكة �أرباحاً فقط،
�أما �صاحب ال�سند فيتلقى فائدة �سنويا� ،سواء ربحت ال�رشكة �أم ال.
وتكون الأ�سهم يف الغالب ا�سمية� ،ضماناً لرقابة الدولة على حاملي الأ�سهم� ،أما
ال�سندات فتكون �إما ا�سمية �أو حلاملها).(30
املخاطرة:

قال ابن فار�س رحمه اهلل " :اخلاء والطاء والراء �أ�صالن� :أحدهما الق َْدر واملكانة،
ا�ضطراب وحركة"( .((3وا َخل َطر :ال َّر ْهن ب َع ْينه ،وهو ما ُيخَ ا َطر َع َل ْيه"(.((3
والثاين
ٌ
وقال يف امل�صباح املنري " :اخلطر" :الإ�رشاف على الهالك وخوف التلف
( ((2انظر ل�سان العرب (ج � / 13ص  )80؛ املحيط يف اللغة (ج � / 2ص  )415؛ الفروق اللغوية (ج � / 1ص  )440؛ تهذيب
اللغة (ج � / 5ص .)100
( ((2املعامالت املالية املعا�صرة يف الفقه الإ�سالمي /حممد عثمان �شبري.242
( ((3انظر املرجع ال�سابق.
( ((3معجم مقايي�س اللغة البن فار�س ( )199 /2مادة (خطر).
( ((3تاج العرو�س من جواهر القامو�س (.)197 /11
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و(ا َخل َط ُر) ال�سبق الذي يرتاهن عليه ،واجلمع ( �أَخْ َطا ٌر )"( ،((3وقال يف ل�سان العرب:
"وامل ُ َرا َه َن ُة وال ِّر ُ
هان :املُخا َط َر ُة "( ،((3وقال يف تاج العرو�س " :وال َغ َرر :ا َخل َطر .و�أَ َغ َّره:
�أَ ْو َق َع ُه يف ا َخل َطر .وال َّتغْ ِري ُر :املُخَ اطر ُة وال َغ ْف َل ُة عن عا ِق َب ِة الأَ ْمر"( ،((3وقال يف الكليات:
"كل �شيء فيه خطر فهو من املي�رس"(.((3
مل �أقف على تعريف خا�ص باملخاطرة يف ال�رشع ،ولكن يفهم من املعنى اللغوي
،وكالم الفقهاء ب�أن املخاطرة يف اال�صطالح�" :إبرام العقد مع اجلهل بعاقبة الربح
�أو اخل�سارة".
في�شمل املخاطرة اجلائزة ،واملخاطرة املمنوعة ،و�ضابط ذلك�" :أن العقد �إذا خال
من الغرر فاملخاطرة جائزة� ،أما العقد املت�ضمن للغرر بجميع �صوره كاملي�رس� ،أو
الربا� ،أو اجلهالة ،فاملخاطرة حمرمة" واهلل تعالى �أعلم(.((3
عرو�ض التجارة:

التجارة :من ( جتر ) "تجَ َ َر َي ْت ُج ُر تجَ ْ راً وتجِ َا َر ًة باع و�رشى ،وكذلك اتجَّ َ َر َي َّتجِ ُر فهو
تاج ٌر "(.((3
وحطا ُمها ،و�أَما ال َع ْر�ض ب�سكون الراء فما خالف
وال َع َر ُ
�ض بالتحريك متاع ّ
الدنيا ُ
تاع الدنيا و�أَثاثِها ،وجمعه ُع ٌ
رو�ض ،فكل َع ْر ٍ�ض
الدراهِ َم ّ
ني ّ
ال َّث َم َن ِ
والدنان َري من َم ِ
ٌ
�ض خِ ُ
الف النقْد من املال ُّ
،فكل
داخل يف ال َع َر�ض ،ولي�س كل َع َر ٍ�ض َع ْر�ضاً .وال َع ْر ُ
�شيء فهو َع ْر ٌ
و�ض:
والدنانري ف�إِنهما عني ..قال �أَبو عبيد" :ال ُع ُر ُ
الدراهِ ِم ّ
�ض �سوى ّ
( ((3امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي لأحمد الفيومي (.)173 /1
( ((3ل�سان العرب ( ، )188 /13وانظر القامو�س املحيط (�ص.)1551 :
( ((3تاج العرو�س من جواهر القامو�س (.)233 /13
( ((3الكليات لأبي البقاء احل�سيني (.)328 /1
( ((3انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (�ص )153 :؛ جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة اخلام�سة ج 2639 /4
؛  1121/2؛ .12001201/2
( ((3ل�سان العرب  89 /4؛ ال�صحاح يف اللغة  ،62 /1؛ القامو�س املحيط �ص454 :مادة ( جتر).
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الأَ ْمتِع ُة التي ال يدخلها كيل وال َو ْز ٌن ،وال يكون َحيواناً وال َعقاراً ،تقول ا�شرتيت
تاع ِب َع ْر ٍ�ض �أَي مبتاع ِم ْثلِه ،وعا َر ْ�ض ُته مبتاع �أَو دابّة �أَو �شيء ُمعا َر�ض ًة� ،إِذا با َد ْل َته به،
امل َ َ
و َع َر ْ�ض ُت له من ح ِّقه ثوباً� ،إذا �أعطيته ثوباً مكان ح ِّقهِ"(.((3
قال يف البحر الرائق " :العر�ض خالف النقد"( ،((4وقال يف ال�رشح الكبري":وال
نعلم بينهم خالفاً يف �أن العرو�ض والأثمان ي�ضم كل واحد منهما �إلى الآخر �إال �أن
ال�شافعي ال ي�ضمها �إال �إلى جن�س ما ا�شرتيت به لأن ن�صابها عنده معترب بذلك"(.((4
الدين:

الدين – بفتح الدال – لغة يطلق على ما له �أجل ،و�أما الذي ال �أجل له في�سمى
َّ
بالقر�ض ،وقد يطلق عليهما � ً
أي�ضا ،ويقال دنته و�أدنته �أي �أعطيته �إلى �أجل و�أقر�ضته،
وداينته �أي �أقر�ضته .وجمعه ديون ،و�أ�صل ا�شتقاقه ينبئ عن الذل واخل�ضوع ،يقال:
" دانه ديناً �أَي �أَذله وا�ستعبده( .((4قال يف ل�سان العرب ُّ
"وكل �شيء غري حا�رض
ين"(.((4
َد ٌ
و�أما الدين يف ا�صطالح الفقهاء فله اطالقان:
الأول� :إطالق عام :فيطلق على كل ما يجب يف ذمة الإن�سان ب�أي �سبب من
الأ�سباب� ،سواء كان من حقوق اهلل تعالى� ،أم من حقوق العباد ،ومن ذلك ما
ثبت عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� :أن امر�أة من جهينة جاءت �إلى النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقالت �إن �أمي نذرت �أن حتج فلم حتج حتى ماتت �أف�أحج عنها ؟ قال
(نعم حجي عنها �أر�أيت لو كان على �أمك دين �أكنت قا�ضية ؟ .اق�ضوا اهلل فاهلل �أحق
( ((3ال�صحاح يف اللغة (ج � / 1ص .)459
( ((4البحر الرائق �شرح كنز الدقائق للن�سفي (.)54 /5
( ((4ال�شرح الكبري على منت املقنع (.)478 /5
( ((4القامو�س املحيط 226 / 3 :؛ ل�سان العرب ()164 /13؛ وامل�صباح املنري .220 / 1
( ((4ل�سان العرب (.)164 /13
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بالوفاء )"( ((4قال ابن حجر –رحمه اهلل"-ويلتحق باحلج كل حق ثبت يف ذمته،
من كفارة �أو نذر �أو زكاة �أو غري ذلك"( ((4وهذا هو م�أخذ تق�سيم الدين �إلى حق هلل
وحق للعبد.
الثاين� :إطالق خا�ص :فيطلق على كل ما يتعلق بالذمة من الأموال ب�أي �سبب
يقت�ضي ثبوتها(.((4
العني:

ُ
خالف ال َور ِِق،
ني ) :امل�رضوب من الذهب
العني :هو ال َّنقْد احلا�رض( ،((4و( ال َع ُ
و(العينْ ُ) �أي�ضاً النقد من الدراهم والدنانري لي�س ب َع ْر�ض(.((4
والفقهاء يقولون البيع مبادلة مال مبال ،وكذلك هو يف اللغة ،فيجعلون الثمن
واملثمن من �أي جن�س كانا ما ًال� ،إال �أن الأ�شهر عند العرب يف املال املوا�شي ،و�إذا
�أرادوا الذهب والف�ضة قالوا النقد(.((4
احلقوق املعنوية:

وهي� :سلطة ال�شخ�ص على �شيء غري مادي� ،سواء كان نتاجاً ذهنياً ،كحق امل�ؤلف
(� ((4صحيح البخاري (ج � / 2ص /)656ح  / 1754باب احلج والنذور عن امليت والرجل يحج عن املر�أة؛ وهو يف �صحيح
م�سلم بلفظ" " �أر�أيت لو كان عليها دين �أكنت تق�ضينه " .قالت نعم .قال " فدين اهلل �أحق بالق�ضاء " (ج � / 7ص
/)256ح  /2749باب ق�ضاء ال�صيام عن امليت.
( ((4انظر فتح الباري ابن حجر (ج � / 4ص .)66
( ((4انظر رد املحتار (ج � / 5ص  )282؛ املنثور يف القواعد للزرك�شي 158 / 2 :؛ ك�شاف القناع عن منت الإقناع (ج � / 3ص
 )13941395؛ والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي� ،ص  354؛ بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك ج � /2ص539؛ وانظر بيع الدين
بالدين يف الفقه الإ�سالمي لل�شيخ وا�صل بن داود املذن �ص 1617؛ بيع الدين و�سندات القر�ض وبدائلها ال�شرعية  ،يف
جمال القطاع العام واخلا�ص للدكتور حممد علي القري بن عيد ؛ جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة احلادية ع�شرة
مرتجما �إلى العربية يف العدد الأول من املجلد الأول من جملة بحوث االقت�صاد الإ�سالمي ،جملة
ج�/1ص، 218وقد ن�شر
ً
اجلمعية الدولية لالقت�صاد الإ�سالمي1991 ،م.
( ((4ل�سان العرب (ج � / 13ص  )298؛ املزهر (ج � / 1ص .)116
( ((4املغرب يف ترتيب املعرب (ج � / 2ص .)94
( ((4الفروق اللغوية (ج � / 1ص .)472
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يف امل�صنفات العلمية� ،أم براءة اخرتاع يف املخرتعات ال�صناعية"). (50
التخارج:

قال يف ل�سان العرب ":وال َّتخا ُر ُج تَفا ُع ٌل من ا ُخلروج ك�أَنه َيخْ ُر ُج ُّ
كل واحد من
�رشكته عن ملكه �إِلى �صاحبه بالبيع"(.((5
التخارج يف اال�صطالح" :خروج ال�رشيك من �رشكته عما ميلكه �إلى �آخر بالبيع،
ومنه ت�صالح الورثة على �إخراج بع�ضهم عن ن�صيب يف الرتكة ب�شيء معلوم،
وميكن تعريفه ب�أنه بيع ح�صة يف �أعيان م�شرتكة على �سبيل الت�سامح يف تكاف�ؤ املبيع
مع الثمن(.((5
وقيل "عقد يت�صالح فيه �أحد الورثة على �أن يخرج من الرتكة ،فال ي�أخذ ن�صيبه،
نظري مال ي�أخذه من الرتكة� ،أو من غريها"(.((5
املطلب الرابع� :أنواع الأ�سهم

وفيه فرعان:
الفرع الأول� :أنواع الأ�سهم من حيث اال�سم:

�أ�سهم عادية :وهي التي تت�ساوى يف قيمتها ،وتخول امل�ساهمني حقو ًقا مت�ساوية.
( ((5وهذا النوع من احلقوق مل يكن معروفا عند املتقدمني ؛ و�إمنا هو وليد التطور العلمي  ،والثقايف  ،واالقت�صادي
وال�صناعي  ،و�أول من �أوجد احلق املايل للم�ؤلف هو القانون الفرن�سي يف عام 1792م ،وجرى اتفاق دول العامل على
حماية حقوق امل�ؤلف عام 1886م  ،وعدل تعديالت يف ال�سنوات التالية  ،وكان �آخرها يف عام 1967م  .انظر املعامالت
املالية املعا�صرة / 5558/د حممد عثمان �شبري/؛ هل للت�أليف ال�شرعي حق مايل  /مقال لف�ضيلة ال�شيخ �صالح بن
عبدالرحمن احل�صني /جملة العدل 11/فما بعدها /عدد 1422 15
( ((5ل�سان العرب ( )249 /2مادة (خرج).
( ((5تعريف الدكتور عبد ال�ستار �أبو غدة  ،جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة الثالثة ع�شرة .41/3
( ((5الفقه الإ�سالمي و�أدلته (.)201 /6
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�أ�سهم ممتازة :وهي الأ�سهم التي تخت�ص مبزايا ال تتمتع بها الأ�سهم العادية"(.((5
�أ�سهم متتع :وهي الأ�سهم التي ا�ستهلكت قيمتها ،ب�أن ترد �إلى امل�ساهم  -قبل
انق�ضاء ال�رشكة(.((5
�أ�سهم بعالوة �إ�صدار وهي �إ�صدار ال�سهم ب�أكرث من قيمته اال�سمية ،يطلق على فرق
القيمة عالوة الإ�صدار(.((5
الفرع الثاين� :أنواع الأ�سهم من حيث القيمة:
القيمة اال�سمية:

وهي" القيمة التي �أُ�صدرت بها الأ�سهم عند طرحها لالكتتاب يف �سوق الأوراق
املالية.

القيمة ال�سوقية وهي:

ال�سعر الذي يحدث التعامل به يف الأ�سواق املالية بح�سب العر�ض والطلب.
القيمة احلقيقية وهي:

"القيمة التي ميثلها ال�سهم يف �صايف �أموال ال�رشكة فيما لو متت ت�صفية ال�رشكة
وتق�سيم موجوداتها على عدد الأ�سهم" ،وعرفت � -أي�ضاً -ب�أنها " :قيمة �أ�صول امل�ؤ�س�سة
كما تظهر يف امليزانية العامة التي تن�رشها يف نهاية ال�سنة املالية اخلا�صة بها"). (57
( ((5ومن هذه املزايا  :حق الأولوية يف احل�صول على الأرباح  ،ك�أن تخت�ص الأ�سهم املمتازة بح�صة يف الأرباح ال تقل عن 5
 %من قيمتها  ،وتوزع باقي الأرباح على الأ�سهم جمي ًعا بالت�ساوي� ،أو ا�ستيفاء فائدة �سنوية ثابتة �سواء ربحت ال�شركة
�أم خ�سرت  ،ومنها حق ا�ستعادة قيمة الأ�سهم بكاملها عند ت�صفية ال�شركة قبل �إجراء الق�سمة بني �سائر امل�ساهمني ،
ومنها �أن يكون لل�سهم املمتاز �أكرث من �صوت واحد يف اجلمعية العمومية  .انظر بحث الدتور حممد حممد بن عبدالغفار
ال�شريف " �أحكام ال�سوق املالية  ،الدورة ال�ساد�سة جملة جممع الفقه الإ�سالمي ج.1285/2
( ((5الدورة ال�ساد�سة جملة جممع الفقه الإ�سالمي (.)12841285 /2
( ((5جملة جممع الفقه الإ�سالمي ( )1137 /6وانظر الدورة ال�سابعة ج .713/2
( ((5انظر جمموع فتاوى وبحوث  /لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع 182183/2؛ املعامالت املالية املعا�صرة يف الفقه
الإ�سالمي  / 202/د حممد عثمان �شبري ؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي / 277278/الدكتور �أحمد
بن حممد خليل.
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املبحث الأول :ت�أ�صيل اخلالف يف تكييف ال�سهم

وفيه مطلبان:
املطلب الأول :الأدلة الن�صية املتعلقة بتكييف ال�سهم

حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :من ابتاع
عبدًا وله مال فماله للذي باعه� .إ ّال �أن ي�شرتطه املبتاع "(.((5
حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال( :نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن
بيع احل�صاة وعن بيع الغرر)). (59
حديث ف�ضالة بن عبيد ر�ضي اهلل عنه قال" :ا�شرتيت يوم خيرب قالدة باثنى ع�رش
ديناراً ،فيها ذهب وخرز فف�صلتها فوجدت فيها �أكرث من اثنى ع�رش دينارا ،فذكرت
ذلك للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال "ال تباع حتى تف�صل"(.((6
حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل تعالى عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
(امل�سلمون على �رشوطهم �إِ َّال �رشطا حرم حالال �أو �أحل حراماً)). (61
قال ابن القيم رحمه اهلل" :جمهور الفقهاء على � ّأن الأ�صل يف العقود وال�رشوط
ال�صحة� ،إال ما �أبطله ال�شارع �أو نهى عنه ،وهذا القول هو ال�صحيح؛ ف� ّإن احلكم
ّ
(� ((5صحيح البخاري ـ م م ( )115 /3ر 2379باب الرجل يكون له ممر �أو �شرب يف حائط �أو يف نخل ؛ �صحيح م�سلم (/5
 )17ر .3986
(� ((5صحيح م�سلم ج�/3ص/1153ح/ 1513باب بطالن بيع احل�صاة والبيع الذي فيه غرر.
(� ((6صحيح م�سلم ( )46 /5ر ، 4160باب بيع القالدة.
( ((6من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل تعالى عنه امل�ستدرك على ال�صحيحني ج�/2ص/57ح 2309؛ املنتقى البن اجلارود
ج�/1ص/161ح637؛ �سنن �أبي داود ج�/3ص/304ح3594؛ و�أخرجه الرتمذي ج�/3ص/634ح 1352وقال ":هذا حديث
ح�سن �صحيح" ؛ قال ابن حجر يف تغليق التعليق ج�/3ص":281و�أما حديث امل�سلمون عند �شروطهم فروي من حديث
�أبي هريرة وعمرو بن عوف و�أن�س بن مالك ورافع بن خديج وعبداهلل بن عمر وغريهم وكلها فيها مقال لكن حديث �أبي
هريرة �أمثلها".
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ببطالنها حك ٌم بالتحرمي والت�أثيم ،ومعلوم �أنّه ال حرام �إال ما حرمه اهلل ور�سوله "(.((6
عن عمر بن �أبي �سلمة عن �أبيه قال ( :قال عبد الرحمن بن عوف :ال ت�س�ألني امر�أة
الطالق �إال طلقتها ،فغارت متا�رض بنت الأ�صبغ ف�أر�سلت �إليه ت�س�أله طالقها ،فقال
للر�سول قل لها� :إذا حا�ضت فلت�ؤذين :فحا�ضت ،ف�أر�سلت �إليه ،فقال للر�سول قل
لها� :إذا طهرت فلت�ؤذنني ،فطهرت ف�أر�سلت �إليه وهو مري�ض ،فغ�ضب وقال �أي�ضاً:
هي طالق البتة ال رجع �إليها ،فلم يلبث �إال ي�سرياً حتى مات فقال عبد الرحمن :ال
�أورث متا�رض �شيئاً ،فارتفعوا �إلى عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه وكان ذلك يف العدة
فورثها منه ،ف�صاحلوها من ن�صيبها ربع الثمن على ثمانني �ألفاً فما �أوفوها)(.((6
فهذه الن�صو�ص والآثار هي العمدة يف فهم تكييف �سهم ال�رشكات امل�ساهمة كما
�سي�أتي بيانه.
املطلب الثاين :القرارات والفتاوى ذات ال�صلة بتكييف ال�سهم

وفيه فرعان:
الفرع الأول :قرارات املجامع الفقهية
�أو ًال :قرار جممع الفقه الإ�سالمي ب�ش�أن الأ�سواق املالية ومما جاء فيه:
 -1الإ�سهام يف ال�شركات:

�أ -مبا �أن الأ�صل يف املعامالت احلل ف�إن ت�أ�سي�س �رشكة م�ساهمة ذات �أغرا�ض
و�أن�شطة م�رشوعة �أمر جائز.
ب – ال خالف يف حرمة الإ�سهام يف �رشكات غر�ضها الأ�سا�سي حمرم ،كالتعامل
بالربا �أو �إنتاج املحرمات �أو املتاجرة بها.
(� ((6أعالم املوقعني (.)344 /1
(� ((6سنن �سعيد بن من�صور ( )41 /2ر.1959
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ج – الأ�صل حرمة الإ�سهام يف �رشكات تتعامل �أحياناً باملحرمات ،كالربا ونحوه،
بالرغم من �أن �أن�شطتها الأ�سا�سية م�رشوعة.
 -2حمل العقد يف بيع ال�سهم:

�إن املحل املتعاقد عليه يف بيع ال�سهم هو احل�صة ال�شائعة من �أ�صول ال�رشكة،
و�شهادة ال�سهم عبارة عن وثيقة للحق يف تلك احل�صة.
 -3التعامل يف الأ�سهم بطريقة ربوية:

�أ -ال يجوز �رشاء ال�سهم بقر�ض ربوي يقدمه ال�سم�سار �أو غريه للم�شرتي لقاء
رهن ال�سهم؛ ملا يف ذلك من املراباة ،وتوثيقها بالرهن ،وهما من الأعمال املحرمة
بالن�ص على لعن �آكل الربا وموكله وكاتبه و�شاهديه.
ب -ال يجوز �-أي�ضاً  -بيع �سهم ال ميلكه البائع و�إمنا يتلقى وعداً من ال�سم�سار
ب�إقرا�ضه ال�سهم يف موعد الت�سليم ،لأنه من بيع ما ال ميلك البائع ،ويقوى املنع
�إذا ا�شرتط اقبا�ض الثمن لل�سم�سار لينتفع به ب�إيداعه بفائدة للح�صول على مقابل
الإقرا�ض.
 -4بيع ال�سهم �أو رهنه:

يجوز بيع ال�سهم �أو رهنه مع مراعاة ما يق�ضى به نظام ال�رشكة ،كما لو ت�ضمن
النظام ت�سويغ البيع مطلقاً �أو م�رشوطاً مبراعاة �أولوية امل�ساهمني القدامى يف ال�رشاء،
وكذلك يعترب الن�ص يف النظام على �إمكان الرهن من ال�رشكاء برهن احل�صة امل�شاعة.
ثالث ًا :التعامل بال�سلع والعمالت وامل�ؤ�شرات يف الأ�سواق املنظمة:
 -3التعامل بامل�ؤ�شر:

امل�ؤ�رش :هو رقم ح�سابي يح�سب بطريقة �إح�صائية خا�صة يق�صد منه معرفة حجم
التغري يف �سوق معينة ،وجتري عليه مبايعات يف بع�ض الأ�سواق العاملية.
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وال يجوز بيع و�رشاء امل�ؤ�رش لأنه مقامرة بحتة وهو بيع �شيء خيايل ال ميكن
وجوده).(64
ثاني ًا :قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي ب�ش�أن الأ�سواق:

�سوق الأوراق املالية والب�ضائع (البور�صة) ،ومما جاء فيه :"�إن جمل�س  املجمع
الفقهي الإ�سالميقد نظر يف مو�ضوع �سوق الأوراق املالية والب�ضائع(البور�صة)
 يعقد فيها من عقود -بيعاً و�رشا ًء  -على العمالت  الورقية و�أ�سهم ال�رشكات
و�سندات القرو�ض التجارية  واحلكومية والب�ضائع وما كان من هذه العقود على
معجل ،وما كان منها على م�ؤجل كما اطلع جمل�ساملجمععلى اجلوانب الإيجابية
املفيدة لهذه ال�سوق يف نظر االقت�صاديني واملتعاملني فيها وعلى اجلوانب ال�سلبية
ال�ضارة فيها.
�أو ًال:�إن غاية ال�سوق املالية(البور�صة)هي �إيجاد �سوق م�ستمرة ودائمة ،يتالقى
فيها العر�ض والطلب واملتعاملون بيعاً و�رشا ًء ،وهذا �أمر جيد ومفيد ومينع ا�ستغالل
املحرتفني للغافلني وامل�سرت�سلني الذين يحتاجون �إلى بيع �أو �رشاء ،وال يعرفون
حقيقة الأ�سعار ،وال يعرفون من هو املحتاج �إلى البيع ومن هو املحتاج �إلى ال�رشاء،
ولكن هذه امل�صلحة الوا�ضحة يواكبها يف الأ�سواق املذكورة  (البور�صة)  �أنواع
من ال�صفقات املحظورة �رشعا واملقامرة واال�ستغالل و�أكل �أموال النا�س بالباطل؛
ولذلك ال ميكن �إعطاء حكم �رشعي عام ب�ش�أنها ،بل يجب بيان حكم املعامالت التي
جتري فيها كل واحدة منها على حدة.
ثانياً  : �إن العقود العاجلة على ال�سلع احلا�رضة املوجودة يف ملك البائع التي
يجري فيها القب�ض فيما ي�شرتط له القب�ض يف جمل�س العقد �رشعا هي عقود جائزة
( ((6قرار رقم ) 7/1 ( 63:ب�ش�أن الأ�سواق املالية/جملة املجمع ع /6ج� 2ص  1273؛ والعدد ال�سابع /ج �/ 1ص  73؛ والعدد
التا�سع ج�/ 2ص 5؛ وانظر قرارات جممع الفقه الإ�سالمي �/ص 135140
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ما مل تكن عقودا على حمرم �رشعا �أما �إذا مل يكن املبيع يف ملك البائع فيجب �أن
تتوافر فيه �رشوط بيع ال�سلم ثم ال يجوز للم�شرتي بعد ذلك بيعه ،قبل قب�ضه.
ثالثاً : �إن العقود العاجلة على �أ�سهم ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ،حني تكون تلك
الأ�سهم يف ملك البائع ،جائزة �رشعاً ما مل تكن تلك ال�رشكات �أو امل�ؤ�س�سات
مو�ضوع تعاملها حمرم �رشعاً ،ك�رشكات البنوكالربوية و�رشكات اخلمور ،فحينئذ
يحرم التعاقد يف �أ�سهمها بيعاً و�رشا ًء.
رابعاً:�إن العقود العاجلة والآجلة على �سندات القرو�ض بفائدة مبختلف �أنواعها
غري جائزة �رشعاً ،لأنها معامالت جتري بالربا املحرم.
خام�ساً:�إن العقود الآجلة ب�أنواعها التي جتري على املك�شوف� ،أي على الأ�سهم
وال�سلع التي لي�ست يف ملك البائع بالكيفية التي جتري يف ال�سوق املالية(البور�صة)،
غري جائزة �رشعاً لأنها ت�شتمل على بيع ال�شخ�ص ما ال ميلك اعتماداً على �أنه �سي�شرتيه
فيما بعد وي�سلمه يف املوعد وهذا منهي عنه �رشعاً.
�ساد�ساً:لي�ست العقود الآجلة يف ال�سوق املالية(البور�ص ة)من قبيل بيع ال�سلم
اجلائز يف ال�رشيعةالإ�سالمية وذلك للفرق بينهما من وجهني :
( �أ )يف ال�سوق املالية(البور�صة)ال يدفع الثمن يف العقود الآجلة يف جمل�س
العقد ،و�إمنا ي�ؤجل دفع الثمن �إلى موعد الت�صفية بينما الثمن يف بيع ال�سلم يجب
�أن يدفع يف جمل�س العقد.
( ب )يف ال�سوق املالية(البور�صة)تباع ال�سلعة املتعاقد عليها وهي يف ذمة
البائع الأول وقبل �أن يحوزها امل�شرتي الأول عدة بيوعات ،ولي�س الغر�ض من ذلك
�إال قب�ض �أو دفع فروق الأ�سعار بني البائعني وامل�شرتين غري الفعليني خماطرة منهم
على الك�سب والربح كاملقامرة �سواء ب�سواء بينما ال يجوز بيع املبيع يف عقد ال�سلم
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قبل قب�ضه). (65
ثالث ًا :قرار جممع الفقه الإ�سالمي ب�ش�أن زكاة الأ�سهم ومما جاء فيه:

" جتب زكاة الأ�سهم على �أ�صحابها ،وتخرجها �إدارة ال�رشكة نيابة عنهم �إذا ن�ص
يف نظامها الأ�سا�سي على ذلك� ،أو �صدر به قرار من اجلمعية العمومية� ،أو كان قانون
الدولة يلزم ال�رشكات ب�إخراج الزكاة� ،أو ح�صل تفوي�ض من �صاحب الأ�سهم
لإخراج �إدارة ال�رشكة زكاة �أ�سهمه.
تخرج �إدارة ال�رشكة زكاة الأ�سهم كما يخرج ال�شخ�ص الطبيعي زكاة �أمواله،
مبعنى �أن تعترب جميع �أموال امل�ساهمني مبثابة �أموال �شخ�ص واحد ،وتفر�ض عليها
الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة ،ومن حيث الن�صاب،
ومن حيث املقدار الذي ي�ؤخذ ،وغري ذلك مما يراعى يف زكاة ال�شخ�ص الطبيعي،
وذلك �أخذاً مببد�أ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف جميع الأموال.
ويطرح ن�صيب الأ�سهم التي ال جتب فيها الزكاة ،ومنها �أ�سهم اخلزانة العامة،
و�أ�سهم الوقف اخلريي ،و�أ�سهم اجلهات اخلريية ،وكذلك �أ�سهم غري امل�سلمني.
�إذا مل تزك ال�رشكة �أموالها لأي �سبب من الأ�سباب ،فالواجب على امل�ساهمني
زكاة �أ�سهمهم ،ف�إذا ا�ستطاع امل�ساهم �أن يعرف من ح�سابات ال�رشكة ما يخ�ص �أ�سهمه
من الزكاة لو زكت ال�رشكة �أموالها على النحو امل�شار �إليه ،زكى �أ�سهمه على هذا
االعتبار ؛ لأنه الأ�صل يف كيفية زكاة الأ�سهم.
و�إن مل ي�ستطع امل�ساهم معرفة ذلك:
ف�إن كان �ساهم يف ال�رشكة بق�صد اال�ستفادة من ريع الأ�سهم ال�سنوي ،ولي�س بق�صد
التجارة ؛ ف�إنه يزكيها زكاة امل�ستغالت ،ومت�شياً مع ما قرره جممع الفقه الإ�سالمي يف
( ((6انظر القرار الأول للمجمع الفقهي الإ�سالمي /الدورة ال�سابعة� /ص.129130
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دورته الثانية بالن�سبة لزكاة العقارات والأرا�ضي امل�أجورة غري الزراعية ،ف�إن �صاحب
هذه الأ�سهم ال زكاة عليه يف �أ�صل ال�سهم ،و�إمنا جتب الزكاة يف الريع ،وهي ربع
الع�رش بعد دوران احلول من يوم قب�ض الريع مع اعتبار توافر �رشوط الزكاة وانتفاء
املوانع.
و�إن كان امل�ساهم قد اقتنى الأ�سهم بق�صد التجارة ،زكاها زكاة عرو�ض التجارة،
ف�إذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه ،زكى قيمتها ال�سوقية ،و�إذا مل يكن لها �سوق،
زكى قيمتها بتقومي �أهل اخلربة ،فيخرج ربع الع�رش  % 2.5من تلك القيمة ومن الربح
�إذا كان للأ�سهم ربح.
�إذا باع امل�ساهم �أ�سهمه يف �أثناء احلول �ضم ثمنها �إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء
حول زكاته� .أما امل�شرتي فيزكي الأ�سهم التي ا�شرتاها على النحو ال�سابق(.((6
رابع ًا :قرار جممع الفقه الإ�سالمي ب�ش�أن ال�سندات ومما جاء فيه:

" �إن ال�سندات التي متثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة من�سوبة �إليه �أو نفع م�رشوط
حمرمة �رشعاً من حيث الإ�صدار �أو ال�رشاء �أو التداول ،لأنها قرو�ض ربوية �سواء
�أكانت اجلهة امل�صدرة لها خا�صة �أو عامة ترتبط بالدولة ،وال �أثر لت�سميتها �شهادات،
�أو �صكوكا ا�ستثمارية� ،أو ادخارية� ،أو ت�سمية الفائدة الربوية امللتزم بها :ربحاً� ،أو
ريعاً� ،أو عمولة� ،أو عائداً.
حترم –�أي�ضاً -ال�سندات ذات الكوبون ال�صفري باعتبارها قرو�ضاً يجري بيعها
ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،وي�ستفيد �أ�صحابها من الفروق باعتبارها خ�صماً لهذه
ال�سندات.
كما حترم –�أي�ضاً -ال�سندات ذات اجلوائز ،باعتبارها قرو�ضاً ا�شرتط فيها نفع
( ((6انظر قرار رقم ( 4/3 )28جملة جممع الفقه الإ�سالمي العدد الرابع ج� 1ص  705وانظر قرارات جممع الفقه الإ�سالمي
�/ص .6364
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�أو زيادة بالن�سبة ملجموع املقر�ضني� ،أو لبع�ضهم ال على التعيني ،ف�ض ًال عن �شبهة
القمار.
من البدائل لل�سندات املحرمة –�إ�صداراً �أو �رشا ًء �أو تداو ًال -ال�سندات �أو
ال�صكوك القائمة على �أ�سا�س امل�ضاربة مل�رشوع �أو ن�شاط ا�ستثماري معني ،بحيث
ال يكون ملالكيها فائدة �أو نفع مقطوع ،و�إمنا تكون لهم ن�سبة من ربح هذا امل�رشوع
بقدر ما ميلكون من هذه ال�سندات �أو ال�صكوك ،وال ينالون هذا الربح �إال �إذا حتقق
فع ًال .وميكن اال�ستفادة يف هذا من ال�صيغة التي مت اعتمادها بالقرار رقم ( )5للدورة
الرابعة لهذا املجتمع ب�ش�أن �سندات املقار�ضة" (.((6
خام�س ًا :قرار جممع الفقه الإ�سالمي ب�ش�أن �سندات املقار�ضة ،ومما جاء فيه:

�أو ًال :من حيث ال�صيغة املقبولة �رشعاً ل�صكوك املقار�ضة:
� -1سندات املقار�ضة هي �أداة ا�ستثمارية تقوم على جتزئة ر�أ�س مال القرا�ض
(امل�ضاربة) ،ب�إ�صدار �صكوك ملكية بر�أ�س مال امل�ضاربة على �أ�سا�س وحدات
مت�ساوية القيمة ،وم�سجلة ب�أ�سماء �أ�صحابها باعتبارهم ميلكون ح�ص�صاً �شائعة يف
ر�أ�س مال امل�ضاربة وما يتحول �إليه ،بن�سبة ملكية كل منهم فيه .ويف�ضل ت�سمية هذه
الأداة اال�ستثمارية "�صكوك املقار�ضة".
 -2ال�صورة املقبولة �رشعاً ل�سندات املقار�ضة بوجه عام ال بد �أن تتوافر فيها
العنا�رص التالية:
العن�صر الأول:

�أن ميثل ال�صك ملكية ح�صة �شائعة يف امل�رشوع الذي �أ�صدرت ال�صكوك لإن�شائه
�أو متويله ،وت�ستمر هذه امللكية طيلة امل�رشوع من بدايته �إلى نهايته.
( ((6انظر قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص .126127
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ويرتتب عليها جميع احلقوق والت�رصفات املقررة �رشعاً للمالك يف ملكه ،من بيع
وهبة ورهن و�إرث وغريها ،مع مالحظة � َّأن ال�صكوك متثل ر�أ�س مال امل�ضاربة.
العن�صر الثاين:

يقوم العقد يف �صكوك املقار�ضة على �أ�سا�س � َّأن �رشوط التعاقد حتددها ن�رشة
الإ�صدار ،و� َّأن الإيجاب يعرب عنه االكتتاب يف هذه ال�صكوك ،و�أن القبول تعرب
عنه موافقة اجلهة امل�صدرة.
والبد �أن ت�شتمل ن�رشة الإ�صدار على جميع البيانات املطلوبة �رشعاً يف عقد
القرا�ض (امل�ضاربة) ،من حيث بيان معلومية ر�أ�س املال ،وتوزيع الربح ،مع بيان
ال�رشوط اخلا�صة بذلك الإ�صدار ،على �أن تتفق جميع ال�رشوط مع الأحكام ال�رشعية.
العن�صر الثالث:

�أن تكون �صكوك املقار�ضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفرتة املحددة لالكتتاب،
باعتبار ذلك م�أذوناً فيه من امل�ضارب عند ن�شوء ال�سندات ،مع مراعاة ال�ضوابط
التالية:
� -1إذا كان مال القرا�ض املجتمع بعد االكتتاب وقبل املبا�رشة يف العمل باملال ما
يزال نقوداً ،ف� َّإن تداول �صكوك املقار�ضة يعترب مبادلة نقد بنقد ،وتُطبق عليه �أحكام
ال�رصف.
� -2إذا �أ�صبح مال القرا�ض ديوناً ،تطبق على تداول �صكوك املقار�ضة �أحكام
التعامل بالديون.
ج� -إذا �صار مال القرا�ض موجودات خمتلطة من النقود والديون والأعيان
واملنافع ،ف�إنه يجوز تداول �صكوك املقار�ضة وفقاً لل�سعر املرتا�ضى عليه ،على �أن
يكون الغالب يف هذه احلالة �أعياناً ومنافع� .أما �إذا كان الغالب نقوداً �أو ديوناً،
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فرتاعى يف التداول الأحكام ال�رشعية التي �ستبينها الئحة تف�سريية تو�ضع وتعر�ض
على املجمع يف الدورة القادمة(.((6
ويف جميع الأحوال يتعني ت�سجيل التداول �أ�صولياً يف �سجالت اجلهة امل�صدرة.
العن�صر الرابع:

� َّأن من يتلقى ح�صيلة االكتتاب يف ال�صكوك ال�ستثمارها و�إقامة امل�رشوع بها
هو امل�ضارب� ،أي عامل امل�ضاربة ،وال ميلك من امل�رشوع �إال مبقدار ما قد ي�سهم به
ب�رشاء بع�ض ال�صكوك ،فهو رب مال مبا �أ�سهم به ،بالإ�ضافة �إلى � َّأن امل�ضارب �رشيك
يف الربح بعد حتققه بن�سبة احل�صة املحددة له يف ن�رشة الإ�صدار ،وتكون ملكيته يف
امل�رشوع على هذا الأ�سا�س.
و� َّأن يد امل�ضارب على ح�صيلة االكتتاب يف ال�صكوك وعلى موجودات امل�رشوع
هي يد �أمانة؛ ال ي�ضمن �إال ب�سبب من �أ�سباب ال�ضمان ال�رشعية.
 -3مع مراعاة ال�ضوابط ال�سابقة يف التداول :يجوز تداول �صكوك املقار�ضة
يف �أ�سواق الأوراق املالية �-إن وجدت -بال�ضوابط ال�رشعية ،وذلك وفقاً لظروف
العر�ض والطلب ،ويخ�ضع لإرادة العاقدين .كما يجوز �أن يتم التداول بقيام اجلهة
امل�صدرة يف فرتات دورية معينة ب�إعالن �أو �إيجاب يوجه �إلى اجلمهور ،تلتزم
مبقت�ضاه خالل مدة حمددة ب�رشاء هذه ال�صكوك من ربح مال امل�ضاربة ب�سعر معني،
ويح�سن �أن ت�ستعني يف حتديد ال�سعر ب�أهل اخلربة ،وفقاً لظروف ال�سوق واملركز
املايل للم�رشوع .كما يجوز الإعالن عن االلتزام بال�رشاء من غري اجلهة امل�صدرة من
مالها اخلا�ص على النحو امل�شار �إليه.
 -4ال يجوز �أن ت�شتمل ن�رشة الإ�صدار �أو �صكوك املقار�ضة على ن�ص ب�ضمان
( ((6مل ت�صدر الالئحة التف�سريية حتى الآن فيما �أعلم .
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عامل امل�ضاربة ر�أ�س املال �أو �ضمان ربح مقطوع �أو من�سوب �إلى ر�أ�س املال ،ف�إن
وقع الن�ص على ذلك �رصاحة �أو �ضمناً بَ َط َل �رشط ال�ضمان ،وا�ستحق امل�ضارب ربح
م�ضاربة املثل.
 -5ال يجوز �أن ت�شتمل ن�رشة الإ�صدار وال �صك املقار�ضة ال�صادر بناء عليها على
ن�ص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً �أو م�ضافاً للم�ستقبل .و�إمنا يجوز �أن يت�ضمن �صك
املقار�ضة وعداً بالبيع ،ويف هذه احلالة ال يتم البيع �إال بعقد ،بالقيمة املقدرة من
اخلرباء وبر�ضا الطرفني.
 -6ال يجوز �أن تت�ضمن ن�رشة الإ�صدار وال ال�صكوك امل�صدرة على �أ�سا�سها ن�صاً
ي�ؤدي �إلى احتمال قطع ال�رشكة يف الربح ،ف�إن وقع كان العقد باط ًال.
ويرتتب على ذلك:
�أ -عدم جواز ا�شرتاط مبلغ حمدد حلملة ال�صكوك �أو �صاحب امل�رشوع يف ن�رشة
الإ�صدار و�صكوك املقار�ضة ال�صادرة بناء عليها.
ب – �أن حمل الق�سمة هو الربح مبعناه ال�رشعي ،وهو الزائد عن ر�أ�س املال
ولي�س الإيراد �أو الغلة .ويعرف مقدار الربح� ،إما بالتن�ضي�ض �أو بالتقومي للم�رشوع
بالنقد ،وما زاد عن ر�أ�س املال عند التن�ضي�ض �أو التقومي فهو الربح الذي يوزع بني
حملة ال�صكوك وعامل امل�ضاربة وفقاً ل�رشوط العقد.
ج� -أن يعد ح�ساب �أرباح وخ�سائر للم�رشوع ،و�أن يكون معلناً وحتت ت�رصف
حملة ال�صكوك.
 -7ي�ستحق الربح بالظهور ،وميلك بالتن�ضي�ض �أو التقومي ،وال يلزم �إال بالق�سمة.
وبالن�سبة للم�رشوع الذي يدر �إيراداً �أو غلــة ف�إنه يجوز �أن توزع غلته ،وما يوزع
على طريف العقد قبل التن�ضي�ض (الت�صفية) يعترب مبالغ مدفوعة حتت احل�ساب.
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 -8لي�س هناك ما مينع �رشعاً من الن�ص يف ن�رشة الإ�صدار على اقتطاع ن�سبة معينة
يف نهاية كل دورة� ،إما من ح�صة حملة ال�صكوك يف الأرباح يف حالة وجود تن�ضي�ض
دوري ،و�إما من ح�ص�صهم يف الإيراد �أو الغلة املوزعة حتت احل�ساب وو�ضعها يف
احتياطي خا�ص ملواجهة خماطر خ�سارة ر�أ�س املال.
 -9لي�س هناك ما مينع �رشعاً من الن�ص يف ن�رشة الإ�صدار �أو �صكوك املقار�ضة
على وعد طرف ثالث منف�صل يف �شخ�صيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع
بدون مقابل مببلغ خم�ص�ص جلرب اخل�رسان يف م�رشوع معني ،على �أن يكون التزاماً
م�ستق ًال عن عقد امل�ضاربة ،مبعنى �أن قيامه بالوفاء بالتزامه لي�س �رشطاً يف نفاذ العقد
وترتب �أحكامه عليه بني �أطرافه ،ومن ثم فلي�س حلملة ال�صكوك �أو عامل امل�ضاربة
الدفع ببطالن امل�ضاربة �أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها ب�سبب عدم قيام املتربع
بالوفاء مبا تربع به ،بحجة � َّأن هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد(.((6
�ساد�س ًا :قرار جممع الفقه الإ�سالمي فيما يتعلق باحلقوق املعنوية ومما جاء فيه:

 اال�سم التجاري ،والعنوان التجاري ،والعالمة التجارية ،والت�أليف واالخرتاع�أو االبتكار ،هي حقوق خا�صة لأ�صحابها� ،أ�صبح لها يف ال ُعرف املعا�رص قيمة مالية
لتمول النا�س لها .وهذه احلقوق يعتد بها �رشعاً ،فال يجوز االعتداء عليها.
معتربة ّ
 يجوز الت�رصف يف اال�سم التجاري �أو العنوان التجاري �أو العالمة التجاريةونقل �أي منها ِبعِ َو�ض مايل� ،إذا انتفى الغرر والتدلي�س والغ�ش ،باعتبار �أن ذلك
�أ�صبح حقاً مالياً.
 حقوق الت�أليف واالخرتاع �أو االبتكار م�صونة �رشعاً ،ولأ�صحابها حق الت�رصف( ((6انظر قرار رقم  )4/5 ( 30:جملة املجمع (ع  ،4ج� 3ص  ، )1809انظر قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي
�ص.6771
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فيها ،وال يجوز االعتداء عليها).(70
�سابع ًا :قرارات املجامع الفقهية ب�ش�أن �إحلاق الأوراق النقدية ،بالذهب والف�ضة
يف حكم ال�صرف:

(يلحق النقد ب�أحكام املذهب والق�صة ،وهذا حمل اتفاق بني جمع الهيئات
ال�رشعية املتمثلة للعامل الإ�سالمي)(.((7
الفرع الثاين :فتاوى العلماء ب�ش�أن الأ�سهم وال�شركات امل�ساهمة:
�أو ًال :فتوى ال�شيخ حممد بن �إبراهيم رحمه اهلل ب�ش�أن الأ�سهم:

قال ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رحمه اهلل :ورد �إلينا ا�ستفتاء عن هذهال�رشكات امل�ساهمة  -ك�رشكة الكهرباء ،والإ�سمنت ،والغاز ونحوها ،مما ي�شرتك فيه
امل�ساهمون ثم يرغب بع�ضهم بيع �شيء من �سهامهم مبثل قيمتها� ،أو �أقل �أو �أكرث،
ح�سب جناح تلك ال�رشكة و�ضده ،وذكر امل�ستفتي �أن ال�رشكة عبارة عن ر�ؤو�س
�أموال ،بع�ضها نقد وبع�ضها ديون لها وعليها ،وبع�ضها قيم ممتلكات و�أدوات مما ال
ميكن �ضبطه بالر�ؤية وال بالو�صف ،وا�ست�شكل ال�سائل القول بجواز بيع تلك ال�سهام؛
لأن املن�صو�ص عليه ا�شرتاط معرفة املتبايعني للمبيع ،كما �أنه ال يجوز بيع الدين يف
الذمم ،وذكر هذا مما عمت به البلوى .واجلواب :احلمد هلل ،ال يخفى �أن ال�رشيعة
الإ�سالمية كفيلة ببيان كل ما يحتاج النا�س �إليه يف معا�شهم ومعادهم؛ قال تعالى:
ﮋﭯﭰﭱﭲﭳﭴﮊ (النحل )89:والكالم على هذا مبني
على معرفة حكم هذه ال�رشكة وم�ساهمة النا�س فيها ،وال ريب بجواز ذلك ،وال
نعلم �أ�ص ًال من �أ�صول ال�رشع مينعه وينافيه ،وال �أحداً من العلماء نازع فيه �إذا عرف
( ((7جملة جممع الفقه الإ�سالمي ع/5ج.2581/3
( ((7انظر قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي يف دورته الثالثة �ص  ،40قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي �ص 99101؛
قرار هيئة كبار العلماء املتخذ يف الدورة الثالثة()؛ فتاوى اللجنة الدائمة  267268/13؛ .398/
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هذا؛ ف�إنه �إذا كان للإن�سان �أ�سهم يف �أية �رشكة ،و�أراد بيع �أ�سهمه منها ،فال مانع
من بيعها ب�رشط معرفة الثمن ،و�أن يكون �أ�صل ما فيه اال�شرتاك معلوماً ،و�أن تكون
�أ�سهمه منها معلومة �أي�ضاً.
ف�إن قيل� :إن منها جهالة؛ لعدم معرفة �أعيان ممتلكات ال�رشكة و�صفاتها.
فيقال� :إن العلم يف كل �شيء بح�سبه ،فالبد �أن يطلع امل�شرتي على ما ميكن
االطالع عليه بال حرج وال م�شقة ،والبد �أن يكون هناك معرفة عن حالة ال�رشكة
وجناحها و�أرباحها ،وهذا مما ال يتعذر علمه يف الغالب ؛ لأن ال�رشكة ت�صدر يف كل
�سنة ن�رشات تو�ضح فيها بيان �أرباحها وخ�سارتها ،كما تبني ممتلكاتها من عقار ومكائن
و�أر�صدة- ،كما هو معلوم من الواقع -فاملعرفة الكلية ممكنة والبد .وتتبع اجلزئيات
يف مثل هذا فيه حرج وم�شقة ،ومن القواعد املقررة� :أن امل�شقة جتلب التي�سري "(.((7
ثاني ًا :فتاوى اللجنة الدائمة املتعلقة بالأ�سهم:

عدة �أ�سهم من �رشكة الراجحي امل�رصفية لال�ستثمار ,
�سئلت
اللجنة":ا�شرتيت َّ
ُ
و�أريد بيعها الآن ,وال�س�ؤال :ما حكم �رشاء الأ�سهم من هذه ال�رشكة  ,وما حكم بيعها
 ,وهل يجوز �أن �أتعامل مع ال�رشكة املذكورة ب�رشاء �أ�سهم �أو بيعها؟
 ف�أجابت� " :إذا كانت الأ�سهم �أ�سهماً جتارية  ,عبارة :عن نقود ُيباع بها و ُي�شرتىطلباً للربح  ,فال يجو ُز بيعها  ,لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة  ,وغري مت�ساوية ,
وذلك هو ال ِّربا بنوعيه :التفا�ضل والن�سيئة .وباهلل التوفيق  ,و�صلى اهلل على نبينا
حممد و�آله و�صحبه و�س َّلم "(.((7
و�سئلت عن "حكم �رشاء الأ�سهم ب�أكرث من ر�أ�س املال ،"...ف�أجابت� " :إذا كانت
( ((7فتاوى ور�سائل .43 42/7
( ((7الفتوى رقم  19018ج ،351352/14والأع�ضاء املوقعون هم �أ�صحاب الف�ضيلة � ":صالح الفوزان ،عبدالعزيز �آل ال�شيخ
 ،بكر �أبو زيد " ورئي�س اللجنة هو ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رحمه اهلل.
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هذه الأ�سهم ال متثل نقوداً متثي ًال كلياً �أو غالباً ،وهي معلومة للبائع وامل�شرتي ،جاز
بيعها و�رشا�ؤها"). (74
املبحث الثاين :خالف الفقهاء يف تكييف ال�سهم
املطلب الأول :حترير حمل النزاع

اتفقوا على �أن ال�سهم ميثل ح�صة من ر�أ�س مال ال�رشكة.
واختلفوا فيما ميثله ال�سهم :هل هو ح�صة �شائعة من جميع موجودات ال�رشكة؟
�أو �أن ال�سهم عر�ض من عرو�ض التجارة له قيمة م�ستقلة عن مكونات ال�رشكة؟ �أم
�أن ال�سهم يت�ضمن مع موجودات ال�رشكة حقوقاً �أخرى -كحق اال�شرتاك ،وحقوق
ال�رشكة املعنوية-؟ �أو �أنه ح�صة �شائعة من ال�شخ�صية االعتبارية لل�رشكة دون
موجوداتها؟ �أو �أن تكييف ال�سهم ينبني على نية التملك لل�سهم ،ف�إن �أراد مالكه
اال�ستثمار فيكون لل�سهم حكم موجودات ال�رشكة ،و�إن �أراد امل�ضاربة فيكون ورقة
م�ستقلة عن موجودات ال�رشكة ،على خم�سة �أقوال (:((7
املطلب الثاين :الأقوال يف امل�س�ألة و�أدلتها

القول الأول� :أن ال�سهم ح�صة �شائعة من جميع موجودات ال�رشكة فيكون لل�سهم
حكم ما ميثله يف موجودات ال�صندوق �أو ال�رشكة التي �أ�صدرته ،من عرو�ض �أو
( ((7انظر فتاوى اللجنة الدائمة  ، 320321/13واملوقعون هم �أ�صحاب الف�ضيلة ( عبداهلل بن غديان  ،عبد الرزاق عفيفي ،
ورئي�س اجلنة ف�ضيلة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم اهلل جميعا  ،وانظر �ص .321322
( ((7انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة ال�سابعة ج 8485 /1؛ التكييف الفقهي لل�سهم �ص  7فما بعدها ؛ �أحكام
االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص 115117؛ الأ�سهم حكمها و�آثارها 1819؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه
4748؛ حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد
د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص  56؛ امل�ضاربة امل�شرتكة يف امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية د  .ح�سني كامل فهمي املعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب – جدة جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة الثالثة ع�شرة ج  130132/3؛ /لأدوات املالية
التقليدية الدكتور حممد احلبيب جراية جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة ال�ساد�سة جملة جممع الفقه الإ�سالمي ج
 1520 /2فما بعدها
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نقود �أو ديون �أو منافع ،فيختلف حكمه باختالف تلك املوجودات.
وقد �أخذ بهذا القول عامة الفقهاء ،فقد �أخذ به جممع الفقه الإ�سالمي يف عدة
موا�ضع ،منها:
 -1ماجا ء يف قراره ب�ش�أن �سندات املقار�ضة ،ون�صه " :ميثل ال�صك ملكية ح�صة
�شائعة يف امل�رشوع الذي �أ�صدرت ال�صكوك لإن�شائه �أو متويله ،وت�ستمر هذه امللكية
طيلة امل�رشوع من بدايته �إلى نهايته"�"...إذا �صار مال القرا�ض موجودات خمتلطة
من النقود والديون والأعيان واملنافع ف�إنه يجوز تداول �صكوك املقار�ضة وفقاً لل�سعر
املرتا�ضى عليه ،على �أن يكون الغالب يف هذه احلالة �أعياناً ومنافع� .أما �إذا كان
الغالب نقوداً �أو ديوناً فرتاعى يف التداول الأحكام ال�رشعية ".
 -2وبناء على قراره املتعلق بزكاة الأ�سهم حيث مل يفرقوا بني ملكية امل�ساهم
وال�رشكة امل�ساهمة ون�صه " :تخرج �إدارة ال�رشكة زكاة الأ�سهم كما يخرج ال�شخ�ص
الطبيعي زكاة �أمواله ،مبعنى �أن تعترب جميع �أموال امل�ساهمني مبثابة �أموال �شخ�ص
واحد ،وتفر�ض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة،
ومن حيث الن�صاب ،ومن حيث املقدار الذي ي�ؤخذ ،وغري ذلك مما يراعى يف زكاة
ال�شخ�ص الطبيعي ،وذلك �أخذاً مببد�أ اخللطة عند من عممه من الفقهاء يف جميع
الأموال" (.((7
 -3وبناء على ما جاء يف قرار املجمع ب�ش�أن الأ�سواق املالية ،ون�صه -2 " :حمل
العقد يف بيع ال�سهم� :إن املحل املتعاقد عليه يف بيع ال�سهم هو احل�صة ال�شائعة من
�أ�صول ال�رشكة ،و�شهادة ال�سهم عبارة عن وثيقة للحق يف تلك احل�صة".
 -4وبناء على ما تقدم يف معنى تعريف �سهم ال�رشكة امل�ساهمة " :ب�أنه ح�صة م�شاعة
( ((7انظر قرارات جممع الفقه الإ�سالمي �/ص .6364
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يف موجودات ال�رشكة ،فحامل ال�سهم ميتلك ح�صة من تلك املوجودات،((7("....
وعليه فتوى اللجنة الدائمة فقد �سئلت عن " حكم �رشاء الأ�سهم ب�أكرث من ر�أ�س
املال "...ف�أجابت� " :إذا كانت هذه الأ�سهم ال متثل نقودا متثيال كليا �أو غالبا وهي
معلومة للبائع وامل�شرتي جاز بيعها و�رشا�ؤها" ). (78
القول الثاين� :أن ال�سهم عر�ض له حكم عرو�ض التجارة �أخذ به جمع من
املعا�رصين ،ون�سب هذا القول لبع�ض العلماء منهم� :أبو زهرة ،والدكتور يو�سف
القر�ضاوي بناء على ر�أيهم يف جعل زكاة الأ�سهم كزكاة العرو�ض ،وهذه الن�سبة
حمل نظر ؛ لأن معاملة ال�سهم معاملة العرو�ض يف الزكاة ال يلزم من كونه عر�ضاً
من حيث التكيف الفقهي ،وال يخرجه عن كونه ح�صة �شائعة من جميع موجودات
ال�رشكة( .((7و�إلى هذا ذهبت ندوة الربكة الثانية ،وبع�ض الهيئات ال�رشعية للم�صارف
الإ�سالمية ،وذلك �إذا كان من �ضمن موجودات ال�رشكة ن�سبة -ولو ي�سرية -من
الأعيان (غري النقود والديون)(" .((8وهذا القول الزم جلميع الهيئات ال�رشعية التي
�أجازت تداول �أ�سهم بنوكها بالقيمة ال�سوقية ،مع �أن الغالب يف موجودات البنك
�أنها نقود �أو ديون يف ذمم املتمولني"(. ((8
القول الثالث� :أن ال�سهم يت�ضمن -1 :ح�صة �شائعة من موجودات ال�رشكة-2 .
( ((7انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي (قي الدورة الثالثة ع�شرة ج.387/2
( ((7انظر فتاوى اللجنة الدائمة  ، 320321/13وانظر �ص .321322
( ((7وقد �أ�شار �إليها الدكتور فهد اليحيى يف بحث التكييف الفقهي لل�سهم �ص .11
( ((8الفتاوى االقت�صادية �ص � ، 15صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية �ص  ، 48مناق�شات جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي حول
�سندات املقار�ضة  ،جملة املجمع  ، )2060 – 2045 ( /3/4نق ً
ال عن د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي يف بحثه حكم تداول
�أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س (�شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �ص 7؛ مداخلة عن االكتتاب يف
الندوة الفقهية الأولى للدكتور يو�سف ال�شبيلي �ص  3؛ وانظر �إلى �أحكام االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص  115116؛
التكييف الفقهي لل�سهم �ص .10
( ((8حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س (�شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا) د.يو�سف بن عبداهلل
ال�شبيلي �ص.7
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حقوقاً �أخرى كحق اال�شرتاك ملالك ال�سهم ،واحلقوق املعنوية واملنافع .،وقد رجحه
الدكتور �أحمد اخلليل ،الدكتور فهد اليحيى( ، ((8وهو ما ذهب �إليه الدكتور يو�سف
ال�شبيلي يف �آخر �أبحاثه(.((8
القول الرابع :النظر �إلى ال�سهم مع مراعاة ال�شخ�صية االعتبارية لل�رشكة  ,ومعناه
�أن ال�رشكة هي التي متلك موجوداتها ,و�أما ال�سهم ف�إنه ال ميثل املوجودات ،وال ميلك
امل�ساهم �شيئا منها  ,وقال بهذا القول الدكتور حممد القري ،والدكتور ح�سني حامد
ح�سان(.((8
القول اخلام�س :التفريق بني �أ�سهم اال�ستثمار فهي متثل جزءاً من موجودات
ال�رشكة و�أ�صولها ،وبني �أ�سهم امل�ضاربة فهي تكون ورقة م�ستقلة ،قال به ف�ضيلة
الدكتور �صالح بن حممد ال�سلطان(. ((8
والأقوال :الثالث ،والرابع ،واخلام�س ،ت�ؤول �إلى القول الثاين من حيث الأثر
كما �سي�أتي.
�أدلة القول الأول ا�ستدلوا ب�أدلة �أهمها:
�-1أن املحل املتعاقد عليه يف بيع ال�سهم هو احل�صة ال�شائعة من �أ�صول ال�رشكة
نقوداً �أو �أعياناً ،و�شهادة ال�سهم عبارة عن وثيقة للحق يف تلك احل�صة من موجودات
ال�رشكة؛ فيجب �أن ي�أخذ حكمها.
 -2املفهوم ال�سائد ل�سهم ال�رشكة ،عند جميع الفقهاء و�أهل القانون �أنه ميثل ح�صة
( ((8انظر الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي �ص  190؛ التكييف الفقهي لل�سهم �ص . 2528
( ((8حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �ص 1011؛ مداخلة
عن االكتتاب يف الندوة الفقهية الأولى للدكتور يو�سف ال�شبيلي �ص  ، 3ور�أيه الأول املذكور يف كتابه اخلدمات اال�ستثمارية
يوافق القول الأول انظر .280281/2
( ((8التكييف الفقهي لل�سهم �ص .20
( ((8انظر الأ�سهم حكمها و�آثارها لف�ضيلة �أ.د �صالح حممد �سليمان ال�سلطان �ص .9092
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م�شاعة من جميع موجودات ال�رشكة �-سواء كانت عيناً �أو نقداً -فيجب �أن ي�أخذ
حكم موجوداتها(. ((8
نوق�ش :ب�أن الواقع يخالف هذا التكييف من وجوه:
الأول� :أننا جند �أ�سهم بع�ض ال�رشكات اخلا�رسة �أعلى �سعراً من �أ�سهم ال�رشكات
الرابحة ،ولو كان ال�سهم ميثل املوجودات حقيقة ملا كان ذلك كذلك.
�أجيب عنه :ب�أن ت�سمية ال�رشكة خا�رسة� ،أو رابحة �أمر ن�سبي ،فقد تكون �رشكة
خ�رست هذا العام لكن مركزها املايل قوي جداً ،ولديها �أرباح عن الأعوام ال�سابقة
فيبقى �سهمها مرتفعا ،وقد يكون العك�س ب�أن يكون مركزها املايل �ضعيفاً و�إن حققت
ربحاً يف بع�ض الأوقات فيبقى �سهمها منخف�ضاً.
الثاين� :أن الأ�سهم ترتفع وتنحف�ض دون النظر �إلى موجودات ال�رشكة ،ولو كان
ال�سهم تابعاً ملوجودات ال�رشكة ؛ لكانت قيمة ال�سهم تابعة لقيمة املوجودات يف حال
االرتفاع �أو االنخفا�ض.
�أجيب عنه :ب�أن تقلب القيمة ال�سوقية ارتفاعاً وهبوطاً �أمر طبيعي ؛ لأن ر�أ�س املال
املدفوع قد ا�ستخدمته ال�رشكة يف �رشاء موجوداتها ،وهذه املوجودات ا�ستخدمت
يف �أن�شطة �إنتاجية قد تنجح فتقوي من مركز ال�رشكة املايل ،وقد تف�شل فيحدث
العك�س ،ويف كلتا احلالتني تت�أثر القيمة احلقيقية للورقة ،وتبعاً لذلك تت�أثر القيمة
ال�سوقية ،لأن القيمة احلقيقية تعترب م�ؤ�رشاً مو�ضوعياً للقيمة ال�سوقية(.((8
 -3وقيا�ساً على �رشكة امل�ضاربة �أو العنان ؛ ف�إن ن�صيب ال�رشيك نافذ على
( ((8انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص  1113؛ �أحكام االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص 116؛ الأ�سهم حكمها و�آثارها 1819
؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي �ص .189190
( ((8انظر �أ�سواق الأوراق املالية و�آثارها الإمنائية يف االقت�صاد الإ�سالمي �ص  ، 186ال�شركات للخياط  .216/2نق ً
ال عن
د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي يف بحثه ":حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء
للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �ص .911
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موجودات ال�رشكة.
نوق�ش ب�أنه قيا�س مع الفارق من وجوه �أهمها:
الأول� :أن �رشكة امل�ساهمة �رشكة �أموال ،بخالف امل�ضاربة والعنان ف�إنهما من
�رشكات الأ�شخا�ص.
الثاين� :أن ملكية الأ�سهم منف�صلة عن ملكية موجوداتها ،ولهذا لو �صفيت ال�رشكة
ال يحق لأي من ال�رشكاء املطالبة بق�سمة املوجودات �أو بح�صته من �أعيانها حتى
ولو كانت مثلية ،بخالف �رشكتي العنان وامل�ضاربة ف�إن الأ�صل فيهما هو الت�صفية
احلقيقية ال احلكمية.
الثالث :اختالف القيمة ال�سوقية لل�سهم عن القيمة احلقيقية ( القيمة الدفرتية +
الأرباح ) بخالف ح�صة ال�رشيك يف العنان وامل�ضاربة ف�إن قيمتها عند الت�صفية بقيمة
ما متثله من موجودات.
الرابع :ثبوت حق ال�شفعة يف العنان وامل�ضاربة عند توفر �رشوطه بخالف
ال�رشكات امل�ساهمة(.((8
�أجيب عن ذلك من وجوه:
الأول� :أن ال�رشكة امل�ساهمة من العقود احلادثة ،و�إحلاقها بتلك ال�رشكات لي�س مع
نفي الفارق ،و�إمنا جرى الإحلاق بجامع ال�شبه واملقاربة ،فال يقت�ضي ذلك ال�شبه من
كل وجه.
الثاين� :أن ما ذكرمتوه من الفروق غري م�ؤثر؛ �أما الأول ف�إن مالك الأ�سهم هم مالك
ال�رشكة ك�رشكة الأ�شخا�ص .و�أما الثاين ف�إن كون الأ�صل يف ال�رشكتني هو الت�صفية
احلقيقية ال ينايف وجود الت�صفية احلكمية عند التعذر ،و�أما الثالث والرابع فجوابه
( ((8انظر حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �ص 1011
للدكتور يو�سف ال�شبيلي.
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هو الوجه الأول .واهلل تعالى �أعلم.
�أدلة القول الثاين :وقد ا�ستدلوا ب�أدلة من �أهمها:
حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :من ابتاع
عبدًا وله مال فماله للذي باعه� ،إ ّال �أن ي�شرتط املبتاع " (. ((8
وجه اال�ستدالل� .:أن املبيع يتكون من عر�ض -وهو العبد -ومال ف�أعطي اجلميع
حكم العر�ض ،فعموم اللفظ يدخل يف البيع كل ما ي�شمله ا�سم املال�" ،سواء كان
املال الذي مع العبد معلوماً �أو جمهو ًال ،من جن�س الثمن �أو من غريه ،عيناً كان �أو
ديناً ،و�سواء كان مثل الثمن �أو �أقل �أو �أكرث"( .((9قال ابن حجر رحمه اهلل " :وي�ؤخذ
من مفهومه �أن من باع عبدًا ومعه مال و�رشطه املبتاع �أن البيع ي�صح "( ،((9وقال
مالك " :الأمر املجتمع عليه عندنا �أن املبتاع �إن ا�شرتط مال العبد فهو له ،نقدً ا كان
�أو دينًا �أو ً
عر�ضا ،يعلم �أو ال يعلم.((9(" ...
وقيا�ساً على ذلك؛ يجوز بيع الورقة املالية بغ�ض النظر عما يف موجوداتها من
الديون والنقود ،ف�إن من موجوداتها عرو�ضاً؛ من مبانٍ و�آالت ونحو ذلك ،ونقوداً،
فت�أخذ حكم العرو�ض بداللة احلديث.
نوق�ش هذا الدليل من خم�سة وجوه:
الأول� :أننا ال ننازع يف جواز بيع الأ�سهم مع كون موجوداتها خمتلطة من الأعيان
والنقود والديون ،و�إمنا النزاع يف كون ال�سهم ميثل موجودات ال�رشكة �أيا كانت،
(� ((8صحيح البخاري ـ م م ( )115 /3ر 2379كتاب امل�ساقاة ،باب الرجل يكون له ممر �أو �شرب يف حائط �أو يف نخل ؛ �صحيح
م�سلم ( )17 /5ر  .3986كتاب البيوع ،باب من باع نخ ً
ال عليها متر.
( ((9انظر حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �ص  8للدكتور
يو�سف ال�شبيلي.
( ((9فتح الباري البن حجر (.)72 /17
( ((9البيان والتح�صيل ( )39 /8؛ املجتهد ونهاية املقت�صد (.)153 /2
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واحلديث لي�س فيه داللة على جواز ذلك.
الثاين :لي�س يف احلديث داللة �رصيحة على كون حكم مال العبد كحكم العر�ض،
و�إمنا �أخذ من داللة املفهوم وهي �ضعيفة .وعلى فر�ض الت�سليم بذلك ،فهو ال ينفي
كون ال�سهم ميثل جميع املوجودات من عرو�ض و�أعيان وغريهما.
الثالث� :أن املال يف هذا العقد جاء تبعاً ولي�س مق�صوداً لذاته ،ومن املعلوم �أنه
يجوز تبعاً ماال يجوز ا�ستقالال .قال يف املغني " :معناه �أنه ال يق�صد بالبيع �رشاء مال
العبد� ،إمنا يق�صد بقاء املال لعبده و�إقراره يف يده ،فمتى كان كذلك �صح ا�شرتاطه
ودخل يف البيع به �سواء كان املال معلوماً �أو جمهو ًال ،من جن�س الثمن �أو من غريه،
عيناً كان �أو ديناً ،و�سواء كان مثل الثمن �أو �أقل �أو �أكرث ...فالبيع جائز �إذا كان رغبة
املبتاع يف العبد ال يف الدراهم؛ وذلك لأنه دخل يف البيع تبعاً غري مق�صود ،ف�أ�شبه
�أ�سا�سات احليطان والتمويه بالذهب يف ال�سقوف ،ف�أما �إن كان املال مق�صوداً بال�رشاء
جاز ا�شرتاطه �إذا وجدت فيه �رشائط البيع ،من العلم به ،و�أن ال يكون بينه وبني
الثمن ربا كما يعترب ذلك يف العينني املبيعتني لأنه مبيع مق�صود ،ف�أ�شبه ما لو �ضم �إلى
العبد عيناً �أخرى وباعهما"(.((9
الرابع� :أن احلديث حجة لنا من جهتني ،الأولى :لأن العبد يف حال بيعه يكون
معه مال� ،أما يف حال بيع ال�سهم فلي�س املق�صود �أن يكون معه مال ،بل هو مت�ضمن
للمال ،باعتبار �أن ال�سهم ح�صة متثل موجودات ال�رشكة التي منها املال والعرو�ض،
وهو ما نقول به .والثانية� :أن قيا�س �رشاء موجودات ال�رشكة امل�شتملة على نقد بنقد،
على �رشاء عبد معه نقد بنقد ،دليل على قولنا ب�أن ال�سهم ميثل موجودات ال�رشكة.
اخلام�س� :أن العبد عني م�ستقلة ،وهو مال قائم بذاته ،بخالف ال�سهم فال قيمة له
( ((9املغني (.)272 /4
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دون موجودات ال�رشكة(.((9
� -2أن ق�صد امل�شرتي لل�سهم هو احل�صول على الربح دون نظر �إلى موجودات
ال�رشكة من النقود والأعيان ،قلت �أو كرثت.
نوق�ش :ب�أن ق�صد امل�شرتي للربح ،وجهله مبوجودات ال�رشكة ،لي�س له ت�أثري على
حقيقة ال�رشكة امل�ساهمة من كونها متثل ح�ص�صاً مت�ساوية جلميع موجوداتها �أياً
كانت ،ولي�س فيه دليل لكم على كون ال�سهم عر�ضاً من العرو�ض.
 -3ولأن الأ�سهم �صارت تباع وت�شرتى ،وتخ�ضع للعر�ض والطلب ك�سائر
ال�سلع(.((9
نوق�ش :ب�أن كون الأوراق املالية قابلة للتداول ال يخرجها عن ماهيتها وحقيقتها
ال�رشعية ،فالنقود الورقية �أ�صبحت �سلعاً تباع وت�شرتى ،ومع ذلك فهي لي�ست
عرو�ضا(.((9
�أن ال�سواد الأعظم من امل�ساهمني ال ينظرون يف حال تداول ال�سهم �إلى موجوداته،
بل ال يعلمون ن�شاط ال�رشكة ,لأن مق�صودهم الربح (الر�أ�سمايل) �أي امل�ضاربة على
فروق الأ�سعار.
ونوق�ش :من وجهني:
الأول� :أن اجلهل بذلك تفريط منهم ،خمالف ملا يجب عليهم ،فال عربة بذلك.
الثاين :ب�أن امل�ساهم �أو املتداول للأ�سهم حني ال يعلم موجودات ال�سهم وال ن�شاط
ال�رشكة؛ لي�س حجة يف اعتبار ال�سهم منف�ص ًال عن موجودات ال�رشكة.
( ((9انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص .1213
( ((9انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص  13؛ �أحكام االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص 116؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها
يف الفقه الإ�سالمي �ص .189
( ((9املراجع ال�سابقة.
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�أدلة القول الثالث:
و�أدلته هي �أدلة القول الثاين يف اجلملة ،وبنى هذا القول على مق�صود امل�شرتي
لل�سهم ب�أن يكون �رشيكاً يف تلك ال�رشكة؛ "وعلى هذا فمعنى االكتتاب هو دفع
لال�شرتاك يف هذه ال�رشكة ،ف�إذا دفع املكتتب هذا املبلغ �صار �رشيكاً له حق اال�شرتاك،
ثم بعد ذلك له �أن يبيع ( حق اال�شرتاك �أو امل�شاركة) للغري"
ويبني الفرق بني هذا القول ،والقول الأول� " :أن اعتبار احل�صة امل�شاعة من
املوجودات يجعلها هي الأ�صل ،ويجعل احلكم على �أي من التعامالت مع ال�سهم
مت�أثراً بتلك املوجودات� ...أما اعتبار حق اال�شرتاك فيجعله هو املق�صود الأول عند
االكتتاب وتداول الأ�سهم ،و�إذا اعتربناه �أ�ص ًال فغريه �إذاً �سيكون تبعاً� ،أو على �أقل
الأحوال �سنجعل حلق اال�شرتاك قيمة معتربة م�ؤثرة بجانب املوجودات الأخرى"(.((9
ويناق�ش هذا القول من وجوه:
الأول� :أن القول بحق اال�شرتاك ال يختلف عن القول ب�أن ال�سهم عر�ض من
العرو�ض ،من جهة الأثر املتمثل يف كون املق�صود-عند القولني -من تداول الأ�سهم
بيعاً و�رشاء هو نف�س ال�سهم ،من غري نظر �إلى موجودات ال�رشكة ،في�ستدلون بذلك
على كون ال�سهم ال ميثل موجودات ال�رشكة ،وقد �سبق مناق�شة ذلك.
الثاين� :أن هذا القول ملفق من القولني؛ فهو ي�أخذ بالقول الأول من حيث التنظري،
وي�أخذ بالقول الثاين من حيث التطبيق يف بع�ض الفروع ،وهو جمع بني النقي�ضني.
الثالث� :أن م�ؤلف كتاب" :التكييف الفقهي لل�سهم"- :ف�ضيلة الدكتور فهد
اليحيى -قد اختار القول الأول عند الرتجيح ،وهذا تناق�ض .ثم �إن دعواه ب�أن
اختياره هو جمرد تف�سري للر�أي الأول ،حيث قال " ..مل نبتدع قو ًال جديداً و�إمنا
( ((9انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص .2527
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لعله �أن يكون بياناً ملجمل يف قول عامة الفقهاء املعا�رصين وهو كون ال�سهم ميثل
املوجودات ،وغاية ما فيه� :إبراز �أن �أهم ما يراد من االكتتاب والتداول هو حق
اال�شرتاك مع ما ي�شمله ال�سهم من حقوق �أخرى مادية ومعنوية"( ((9وهذا غري م�سلم
ف�إن تف�سري القول الأول مبا ذهب �إليه امل�ؤلف يناق�ض منطوق القول نف�سه.
الرابع� :أنهم انتقدوا من قال ب�أن ال�سهم عر�ض بالنظر �إلى لوازمه( ،((9وما يلزم
القول الثاين الزم لقولهم.
�أدلة القول الرابع ،وقد ا�ستدلوا ب�أدلة من �أهمها:
� -1أن كتب القانون قد قررت �أن لل�رشكة امل�ساهمة �شخ�صية اعتبارية ،وهذا
يقت�ضي الف�صل بني ال�سهم وموجودات ال�رشكة.
نوق�ش من وجهني:
الأول :ب�أن القانونيني مل يتفقوا على ذلك بل اختلفوا ،فمنهم من ينفيها ،ومنهم
من يعتربها جمازا قانونيا ،ومنهم من ال يعترب ال�رشكة �إال ب�أ�شخا�ص م�ساهميها(.((10
الثاين :وعلى فر�ض الت�سليم بال�شخ�صية االعتبارية لل�رشكة ،ف�إن ذلك ال يقت�ضي
ف�صل ال�سهم عن موجودات ال�رشكة.
�-2أن امل�ساهم ال حق له يف املوجودات والت�رصف فيها ،وهذا يعني �أنه ال ميلك
ح�صة �شائعة من موجوداتها.
ونوق�ش من وجهني:
الأول :بعدم الت�سليم ؛ �إن ال�رشكة �إذا �صفيت ي�ستحق امل�ساهم يف موجوداتها
بن�سبة �أ�سهمه يف ال�رشكة؛ مما يدل على �أن ال�سهم ح�صة م�شاعة من جميع موجودات
( ((9انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص .37
( ((9انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص .1112
( ((10انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص .22
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ال�رشكة.
الثاين :ب�أن منع امل�ساهم من الت�رصف يف موجودات ال�رشكة ،ال يخرج ال�سهم
عن كونه ح�صة �شائعة؛ وذلك لكون عقد ال�رشكة ين�ص على عدم ت�رصف امل�ساهم
يف ال�رشكة �إال من خالل اجلمعية العمومية بح�سب ن�سبة �أ�سهمه يف ال�رشكة ,وهذا
�رشط يف العقد قد التزم به امل�ساهم وال مانع منه �رشعاً.
�أدلة القول اخلام�س:
وميكن �أن ي�ستدل له ب�أدلة القول الثالث ؛ لأنه يف حقيقته جمع بني القول الأول
والثاين.
وهذا القول حمل نظر من وجوه:
الأول� :أن هذا التفريق لي�س له م�ستند وا�ضح ميكن �أن يعول عليه ،فهو قريب من
القول الثالث.
الثاين� :أن القائل نف�سه و�ضح �أن كون ال�سهم ورقة م�ستقلة ،ال يعني اال�ستقالل
املطلق ،و�إمنا هو ا�ستقالل خا�ص من جهة عدم ت�أثر هذه الورقة بال�رشكة املن�سوبة
�إليها غالباً.
الثالث� :أن نية امل�ستثمر ال مدخل لها يف حقيقة ال�سهم� ،سواء �أراد اال�ستثمار� ،أم
�أراد امل�ضاربة ،فهي �أمر خارج عن ال�سهم وما ميثله .واهلل تعالى �أعلم.
الرتجيح :بت�أمل تلك الأقوال ف�إنها ت�ؤول �إلى قولني ؛ فالقول الثالث واخلام�س هو
جمع بني القولني ،والقول الرابع ،يريد �أن يف�صل ال�سهم عن موجودات ال�رشكة
وهو املق�صود من القول الثاين بكونه عر�ضا ال تعلق له مبوجودات ال�رشكة ،وعلى
هذا ف�إن الرتجيح يكون بني القول الأول والثاين .والذي يرتجح يل هو القول الأول
ملا يلي:
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لقوة ما �ستدلوا به وان�ضباطه.
ولأنه قول عامة �أهل العلم من املعا�رصين ،ممث ًال يف جممع الفقه الإ�سالمي
واللجنة الدائمة للإفتاء.
ولأن الف�صل بني ال�سهم وموجودات ال�رشكة يف احلكم ،يناق�ض تعريف ال�رشكة
امل�ساهمة لفظاً ومعنى ف�إن امل�شاركة تقت�ضي اال�شرتاك يف جميع موجودات ال�رشكة
�أ ًّيا كانت ،والف�صل �أو التمييز بينهما ينايف مقت�ضى ال�رشكة ،بخالف من جعله ح�صة
�شائعة من موجودات ال�رشكة فهو يتفق مع تعريف ال�رشكة امل�ساهمة جملة وتف�صي ًال.
ولأن احلقوق املعنوية -كاال�سم التجاري لل�رشكة،والدرا�سات ال�سابقة لإن�شائها،
وت�صاريح العمل ،وقوة الإدارة وكفاءتها ،وغري ذلك  .-ال عربة بها يف قيمة ال�رشكة
عند الت�صفية �أو الإفال�س ،و�إمنا املعول عليه هو املوجودات العينية �أو النقدية،
فتتم ق�سمتها بالت�ساوي على �أ�سهم ال�رشكة ،مما يدل على �أن ال�سهم يف حقيقته ميثل
موجودات ال�رشكة.
وللوازم الباطلة التي تلزم الأخذ بالقول بف�صل ال�سهم عن موجودات ال�رشكة،
منها:
 -1جواز امل�شاركة اكتتاباً وتداو ًال يف ال�رشكات املجمع على حترميها كالبنوك
الربوية ،و�رشكات ت�صنيع اخلمور ،و�رشكات الفن الإباحي وغريه ؛ لأن ال�سهم
منف�صل عن موجودات ال�رشكة.
 -2االتفاق مع من قال :ب�أن النقد عر�ض ،من جهة �أن النقود الورقية لي�ست مغطاة
تغطية كاملة ،و�إمنا ت�ستمد قيمتها من قوة الدولة امل�صدرة (( ،)((10و�إن مل يقولوا
بتلك اللوازم ،ف�إنهم يي�رسون القول بها .واهلل تعالى �أعلم.
( )) ((10انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص 20
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املطلب الثالث :من�ش�أ اخلالف

والذي يبدو يل ب�أن كون ال�سهم ح�صة �شائعة من جميع موجودات ال�رشكة متفقاً

عليه بني اجلميع من حيث النتيجة ،و�إن اختلفوا من حيث التنظري ،و�إمنا وقع اخلالف
لأ�سباب منها:
االختالف يف تعريف �سهم ال�رشكة امل�ساهمة �رشعاً ونظاماً ،فاالجتاه ال�رشعي
مل يف�صل ملكية ال�سهم عن مكونات ال�رشكة� ،أما التعريف القانوين لل�سهم ف�إنه
جعل لل�رشكة امل�ساهمة �شخ�صية اعتبارية ،فميز بني ملكية ال�سهم ،وملكية الأ�صول
والأعيان التي يت�ضمنها ال�سهم ،فال�سهم ميلك على وجه اال�ستقالل عن ملكية
الأ�صول والأعيان التي متلكها ال�رشكة ،بحيث �إن احل�ص�ص املقدمة للم�ساهمة يف
ال�رشكة تنتقل على �سبيل التمليك �إلى ملكية ال�رشكة ،ويفقد ال�رشكاء امل�ستثمرون
كل حق عيني عليها ،وال يبقى لهم �إال حق يف احل�صول على ن�صيب من �أرباح
ال�رشكة �أثناء وجودها ،ويف اقت�سام قيمة بيع موجوداتها عند الت�صفية.
اختالف القيمة ال�سوقية لل�سهم  -عند تداوله -مع قيمة املوجودات الفعلية
لل�رشكة امل�ساهمة زيادة �أو نق�صاً ،وهذا – يف نظري� -أهم �أ�سباب اخلالف .واهلل
تعالى �أعلم.
هل ق�صد امل�شرتي لل�سهم �أو البائع له ،ي�ؤثر يف حقيقة ال�سهم ؟ فجميع الأقوال
�سوى القول الأول ا�ستندوا على ق�صد امل�ستثمر� ،أو امل�ضارب يف ف�صل ال�سهم عن
موجودات ال�رشكة ،و�أما القول الأول فلم يعترب ق�صده م�ؤثراً.
هل املوجودات تتمثل يف النقود والأعيان فقط ؟ �أم يدخل فيها:
 -1احلقوق املعنوية كاال�سم التجاري لل�رشكة،والدرا�سات ال�سابقة لإن�شائها،
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وت�صاريح العمل.
 -2العوامل املعنوية امل�ؤثرة على قيمة ال�سهم ال�سوقية ،كجودة الإدارة و�سمعتها
التجارية وخربتها يف جمال الن�شاط وغري ذلك .فالذين قرروا ب�أن املوجودات �أعيان
ونقود فقط اعتربوا غريها كالعدم .واهلل تعالى �أعلم.
املبحث الثالث� :أثر اخلالف يف تكييف ال�سهم

وفيه مطلبان:
املطلب الأول� :أثر اخلالف يف الزكاة

وفيه فرعان:
الفرع الأول :ارتباطها باخلالف يف تكييف ال�سهم:

بع�ض الفقهاء ربط بني اخلالف يف زكاة ال�سهم ،واخلالف يف تكييفه ،وهذا الربط
�إمنا هو من باب الإلزام ملن قال ب�أحد التكيفيني ،والزم القول لي�س بالزم ،ويف
حقيقة الأمر ف�إن اخلالف يف هذه امل�س�ألة ،لي�س له تعلق مبا�رش بالتكييف الفقهي
لل�سهم ؛ فخالف العلماء يف زكاة الأ�سهم لي�س ب�سبب خالفهم يف تكييف ال�سهم،
و�إمنا اختلفوا يف كيفية �أداء الزكاة ،فمنهم من �أوجب الزكاة يف �أ�سهم ال�رشكة
ب�رصف النظر عن ن�شاطها ،ومنهم من جعل الن�شاط حموراً يف �إيجاب الزكاة.
فالذين �أوجبوا زكاة الأ�سهم ب�رصف النظر عن موجودات ال�رشكة ،غلبوا املق�صود
من �إن�شائها ،وهو الن�شاط التجاري ،ف�أوجبوا فيها زكاة عرو�ض التجارة ،و�أكرثهم
ممن يكيف ال�سهم على �أنه ح�صة �شائعة من جميع موجودات ال�رشكة ،والنظر الآخر
غلب النظر �إلى ن�شاط ال�رشكة من حيث ارتباطه بالأموال الزكوية التي �أن�ش�أت من
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�أجلها ال�رشكة .وبع�ضهم ممن يكيف ال�سهم على �أنه عر�ض من عرو�ض التجارة،
فمناط احلكم عند اجلميع لي�س له تعلق مب�س�ألة تكييف ال�سهم ؛ ولذا مل جند �أحداً
ا�ستدل على قوله بتكييف ال�سهم ،و�إمنا مت البحث يف تلك امل�س�ألة بناء على النظر
فيما هو الأحوط الذي ترب�أ به ذمة �صاحب املال ،وفيما هو الأحظ يف حق م�ستحق
الزكاة .واهلل تعالى �أعلم.
الفرع الثاين :ذكر اخلالف يف زكاة الأ�سهم و�أثره:

من ا�شرتى �أ�سهما يف �رشكة من ال�رشكات امل�ساهمة من �أجل �أن ي�ستفيد منها بيع ًا،
و�رشاء �أو من �أجل ا�ستثمار الأرباح؛ فهل جتب الزكاة يف �أعيان هذه الأ�سهم -كزكاة
عرو�ض التجارة فيخرج ربع الع�رش؟ �أم جتب فيها الزكاة بح�سب نوع املال الذي
ت�ستثمره ال�رشكة؟ ،اختلف يف ذلك على قولني:
القول الأول :زكاة الأ�سهم كزكاة عرو�ض التجارة ،وهو ما �أخذ به جممع
الفقه الإ�سالمي) ،(102وهو قول جمع من العلماء ،منهم :ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل
تعالى) ،(103وال�شيخ حممد بن عثيمني رحمه اهلل تعالى) ،(104وهو قول ال�شيخ حممد
�أبو زهرة ،وعبد الرحمن خالف ،والدكتور يو�سف القر�ضاوي ،والدكتور �صالح
ال�سدالن ،وال�شيخ عبد الرحمن احللو ،والدكتور �سامي ح�سن حممود ،والدكتور
حممد عمري الزبري).(105
القول الثاين :زكاة الأ�سهم تكون بح�سب ن�شاط ال�رشكة امل�ساهمة ،ف�إن كانت
( ((10انظر قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي .6364/
( ((10انظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .190194 /14
( ((10انظر جمموع فتاوى ور�سائل ال�شيخ حممد بن عثيمني .113/18
( ((10انظر الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي /270 /الدكتور �أحمد بن حممد خليل ،نق ً
ال عن جملة جممع
الفقه الإ�سالمي /4ج�/1ص  857 ، 856 ، 843 ، 842؛ زكاة �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة /بحث تكميلي لنيل درجة
املاج�ستري بق�سم الفقه املقارن/املعهد العايل للق�ضاء  /لل�شيخ حممد بن عبد العزيز �آل فواز.
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ت�ستثمر يف الزراعة فزكاة �أ�سهمها كزكاة اخلارج من الأر�ض ،و�إن كان ن�شاطها يف
عرو�ض التجارة فزكاتها زكاة عرو�ض التجارة ،و�إن كان ن�شاطها يف بهيمة الأنعام
فزكاتها زكاة بهيمة الأنعام ،و�إن كان لها ن�شاط متعدد يف الزراعة والتجارة وغري
ذلك فت�ؤخذ الزكاة بح�سب كل مال ،وهو ما �أخذ به ال�شيخ عبداهلل بن منيع)،(106
وهو ر�أي ال�شيخ عبد الرحمن العي�سى ،والدكتور وهبة الزحيلي ،وال�شيخ عبداهلل
الب�سام رحمه اهلل تعالى).(107
�أثر اخلالف يتبني يف موا�ضع منها:

املو�ضع الأول :على القول الأول �أن حكم زكاة تلك ال�رشكات امل�ساهمة هو حكم
زكاة عرو�ض التجارة مهما كان ن�شاط ال�رشكة ،فتكون زكاة قيمتها ربع الع�رش� ،سواء
كان يعدها للبيع� ،أو من �أجل اال�ستفادة من ريعها مع االحتفاظ بالأ�صول.
وعلى القول الثاين :ف�إن �إيجاب الزكاة يكون بالنظر �إلى ن�شاط ال�رشكة ،ف�إن كان
زراعياً فحكمه حكم زكاة اخلارج من الأر�ض ،و�إن كان يف بهيمة الأنعام فزكاته
زكاة بهيمة الأنعام ،و�إن كان عرو�ض التجارة ،فزكاته زكاة عرو�ض التجارة ،و�إن
كان خليطاً من تلك الأموال ،فتجب الزكاة بح�سب كل مال .ف�إن كانت ت�ستثمر
يف الزراعة فتجب الزكاة يف �أ�سهمها مبقدار ن�صف الع�رش �إذا �سقي مب�ؤنة� ،أو الع�رش
�إذا �سقي من غري م�ؤنة ،و�إن كان ن�شاطها يف عرو�ض التجارة فتجب زكاتها مبقدار
ن�صف الع�رش كزكاة عرو�ض التجارة ،و�إن كان ن�شاطها يف بهيمة الأنعام فزكاتها
زكاة بهيمة الأنعام بح�سب كل نوع منها.
( ((10انظر جمموع فتاوى وبحوث  /لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع .187188/2
( ((10انظر الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي / ، 268269/الدكتور �أحمد بن حممد خليل ؛ الفقه الإ�سالمي
و�أدلته للدكتور وهبة الزحيلي  774/2ط 3دار الفكر1409 /؛ جملة املجمع الفقهي  /4ج ، 881 ،722/1نق ً
ال عن زكاة
�أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة /بحث تكميلي لنيل درجة املاج�ستري بق�سم الفقه املقارن/املعهد العايل للق�ضاء  /لل�شيخ
حممد بن عبد العزيز �آل فواز .
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املو�ضع الثاين :على القول الأول ف�إن املعترب يف �إخراج زكاة الأ�سهم من حيث
قيمة ال�سهم :القيمة ال�سوقية للأ�سهم ). (108
والقول الثاين -يف اجلملة -ذهب �إلى التفريق بني �أ�سهم ال�رشكات ،ف�إن كانت
ال�رشكة امل�ساهمة �رشكة �صناعية حم�ضة ،بحيث ال متار�س عم ًال جتارياً -ك�رشكات
التربيد ،و�رشكات الطريان ونحوها -فال جتب الزكاة يف �أ�سهمها ،ولكن جتب الزكاة
يف الأرباح كزكاة املال ،و�إن كانت ال�رشكة امل�ساهمة �رشكة جتارية حم�ضة ك�رشكات
اال�سترياد� ،أو كانت �رشكة �صناعية جتارية وهي ال�رشكات التي ت�ستخرج املواد اخلام
�أو ت�شرتيها ثم جتري عليها عمليات حتويلية ،ثم تتجر فيها -مثل �رشكات البرتول
�أو الغزل والن�سيج ونحوها  -فتجب الزكاة يف �أ�سهمها زكاة عرو�ض التجارة بعد
خ�صم املباين ،والآالت اململوكة لل�رشكة ،و�إن كانت �رشكة زراعية فتجب زكاة
�أ�سهمها مبقدار الع�رش �أو ن�صف الع�رش ح�سب ال�سقي) ،(109وذهب البع�ض �إلى �أن
املعترب هو القيمية احلقيقية مطلقاً). (110

( ((10انظر قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي  6364/؛ جمموع فتاوى وبحوث  /لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع
 184185/2/؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي / 278279/الدكتور �أحمد بن حممد خليل ؛ زكاة
�أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة /بحث تكميلي لنيل درجة املاج�ستري بق�سم الفقه املقارن/املعهد العايل للق�ضاء  /لل�شيخ
حممد بن عبد العزيز �آل فواز.
( ((10وهو قول ال�شيخ عبد الرحمن العي�سى  ،والدكتور وهبة الزحيلي  ،وال�شيخ عبداهلل الب�سام  ،انظر الأ�سهم وال�سندات
و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي /268269/الدكتور �أحمد بن حممد خليل ؛ الفقه الإ�سالمي و�أدلته للدكتور وهبة
الزحيليي  774/2ط 3دار الفكر 1409 /؛ زكاة �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة /بحث تكميلي لنيل درجة املاج�ستري بق�سم
الفقه املقارن/املعهد العايل للق�ضاء  /لل�شيخ حممد بن عبد العزيز �آل فواز وهذا هو ر�أي ال�شيخ عبد اهلل املنيع يف حق
من �أراد متلك الأ�سهم بق�صد اال�ستفادة من �أرباحها مع االحتفاظ بالأ�صول � ،أما �إذا �أراد متلكها للبيع  ،فاملعترب عنده
هو القيمة ال�سوقية مطلق ًا ،انظر جمموع فتاوى وبحوث  /لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع .187188/2/
( ((11انظر جمموع فتاوى وبحوث  /لل�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع  ، 184185/2/وقد نقل اخلالف من غري ترجيح ،
وك�أنه مييل �إلى وجوب الزكاة بح�سب القيمة احلقيقية لل�سهم ،وهو قد قرر هذا الر�أي يف حق من �أراد متلك الأ�سهم
بق�صد اال�ستفادة من �أرباحها مع االحتفاظ ب�أ�صولها  ،ف�أوجب زكاة يف قيمة الأ�سهم احلقيقية بعد خ�صم م�صاريف
الإدارة والأ�صول الثابتة ؛ وانظر الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي / 278279/الدكتور �أحمد بن حممد
خليل  ،وقد نقل اخلالف عن الدكتور حممد ال�صديق ال�ضرير  ،حيث اختار ب�أن املعترب هو القيمة احلقيقية .

56

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .خالد بن مفلح بن عبداهلل �آل حامد
املطلب الثاين� :أثره يف البيع وال�شراء

وفيه ثالثة فروع:
الفرع الأول :حكم امل�ساهمة يف ال�شركات املحرمة� ،أو تتعامل باملحرم� ،أو املختلطة

وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :ارتباطها باخلالف يف تكييف ال�سهم:

كما تقدم يف املطلب الأول ،ف�إن �سبب ربط هذه امل�س�ألة بالتكييف الفقهي لل�سهم
هو :من باب اللوازم على القولني يف تكييف ال�سهم ،ومن املعلوم �أن الزم املذهب
لي�س مبذهب ،وبناء عليه ،فال ي�صح �أن يقال ب�أن من منع تداول �أ�سهم تلك ال�رشكات،
بنى على قوله يف تكييف ال�سهم ،كما ال يقال ذلك فيمن �أجاز تداول تلك الأ�سهم،
فربط مناط احلكم يف هذه امل�س�ألة بتكييف ال�سهم خمالف لل�صواب؛ ف�إن من منع
مل ي�ستدل بكون ال�سهم منف�ص ًال عن موجودات ال�رشكة� ،أو �أنه ميثل موجودات
ال�رشكة ،ومل يعرت�ض على املخالف مب�س�ألة التكييف الفقهي ،وكذا من �أجاز ،و�إمنا
كان نظر الفريقني �إلى املق�صود من �إن�شاء ال�رشكة ،والنظر �إلى ن�شاط ال�رشكة،
ون�سبة املحرم فيه ،فمن �أباح بنى على �أمر خارج عن م�س�ألة التكييف الفقهي ،وكذا
من منع .واهلل تعالى �أعلم.

امل�س�ألة الثانية :ذكر الأقوال يف حكم امل�ساهمة يف ال�شركات التي تتعامل باملحرم(:((11

القول الأول :التحرمي مطلقاً ،وهو ما �أخذ به جممع الفقه الإ�سالمي( ،((11ون�ص

(� ((11سوف �أقت�صر على ذكر الأقوال اخت�صارا  ،وامل�س�ألة قد مت بحثها يف بحوث متعددة من �أهمها ما جاء يف بحوث جملة
جممع الفقه الإ�سالمي يف الدورة التا�سعة العدد التا�سع؛ الأ�سهم املختلطة لل�شيخ �صالح مقبل الع�صيمي  ،الأ�سهم
املختلطة لل�شيخ �إبراهيم ال�سكرا  ،اخلدمات اال�ستثمارية للم�صارف لف�ضيلة الدكتور يو�سف ال�شبيلي 235279/2
( ((11وقد ن�سب ف�ضيلة الدكتور يو�سف ال�شبيلي يف بحثه  ":اال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سندات �ص  "4القول بجواز امل�ساهمة
يف تلك ال�شركات �إلى جممع الفقه الإ�سالمي  ،و�إلى ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن عثيمني –رحمه اهلل  ،وكال الن�سبتني
خط�أ –عفا اهلل عنه � ،أما جممع الفقه فقراره الآتي مينع ذلك � ،أما ال�شيخ حممد بن عثيمني رحمه اهلل فقد ثبت عنه
خالف ذلك ون�ص قوله ... ":و�إذا علمت �أن هذه ال�شركة تتعامل بالربا ،وتوزع �أرباح الربا على امل�شرتكني  ،ف�إنه ال يجوز
�أن ت�شرتك فيها  ،و�إن كنت قد ا�شرتكت ثم عرفت بعد ذلك �أنها تتعامل بالربا  ،ف�إنك تذهب �إلى الإدارة  ،وتطلب فك
ا�شرتاكك" انظر فتاوى �إ�سالمية جمع عبدالعزيز امل�سند . 363364/2
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قراره يف ذلك ":الأ�صل حرمة الإ�سهام يف �رشكات تتعامل �أحياناً باملحرمات -
كالربا ونحوه  -بالرغم من �أن �أن�شطتها الأ�سا�سية م�رشوعة ،(113)" .وكذلك هو ما
�أخذ به املجمع الفقهي الإ�سالمي ،ون�ص قراره يف ذلك -3 ...":ال يجوز مل�سلم
�رشاء �أ�سهم ال�رشكات وامل�صارف �إذا كان يف بع�ض معامالتها ربا ،وكان امل�شرتي
عاملاً بذلك� -4 .إذا ا�شرتى �شخ�ص وهو ال يعلم �أن ال�رشكة تتعامل بالربا ،ثم علم،
فالواجب عليه اخلروج منها ").(114
القول الثاين :جتوز امل�ساهمة يف مثل هذه ال�رشكات بقيود هي�1– :أن يدخل
امل�ساهم يف هذه ال�رشكات بنية تغيريها �-2أن يح�سب امل�ساهم ن�سبة الأموال
املحرمة بناء على امليزانيات ،ويتخل�ص منها يف املنافع العامة � -3أن هذا الفعل
من ال�رشكات يعد �إثما ،وهو ما �أو�صت به ندوة حول امل�شاركة يف �أ�سهم ال�رشكة
امل�ساهمة املتعاملة بالربا) ،(115وهو قول ال�شيخ م�صطفى الزرقاء) ، ،(116والدكتور
علي حميي الدين القرة داغي) ،(117وال�شيخ عبداهلل بن منيع) ،(118وهو ما �أخذت به
الهيئة ال�رشعية ل�رشكة الراجحي امل�رصفية) (119وذكره �صالح عبد اهلل كامل يف جملة
جمتمع الفقه الإ�سالمي).(120
( ((11قرار رقم  )7/1(63ب�ش�أن الأ�سواق املالية /انظر قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي � /ص /135؛ وانظر جملة
جممع الفقه الإ�سالمي /7ج. 711/1
( ((11انظر قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي�/ص / 297ط رابطة العامل الإ�سالمي.
( ((11انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي /8ج. 782783/3
( ((11انظر قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي�/ص / 298ط رابطة العامل الإ�سالمي ؛ جملة جممع الفقه الإ�سالمي /7ج/1
. 699
( ((11انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي /9ج.8990/2
( ((11انظر بحوث يف االقت�صاد الإ�سالمي �ص  246نق ً
ال عن كتاب الأ�سهم وال�سندات �ص  / 146الدكتور �أحمد بن حممد
اخلليل.
( ((11قرار الهيئة رقم ( )182يف  ، 1414/10/7نق ً
ال عن كتاب الأ�سهم وال�سندات �ص  / 146الدكتور �أحمد بن حممد
اخلليل.
( ((12امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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والذي يرتجح هو القول الأول ملا يلي:
�أنه قول املجامع الفقهية املعتربة يف هذا الع�رص.
�أن �إقرار القول الثاين بكون هذا الفعل من الإثم كاف يف ترجيح القول الأول ؛
لأننا نهينا عن التعاون على الإثم والعدوان.
ولأن الي�سري املغتفر يف ال�رشيعة م�ضبوط مبا ال ميكن التحرز منه ،بخالف املحرم
الذي متار�سه تلك ال�رشكات فب�إمكانها التحرز منه ،وب�إمكان امل�ساهم التحرز منه
بعدم امل�شاركة فيها ابتداء.
�أن �شبهة الربا مف�سدة للعقد ،ف�إذا ثبت وجود الربا فمن باب �أولى.
ولأن العقد باطل؛ الختالل �أحد �أركانه هو �أن املثمن حمرم.
و�سداً لذريعة الربا ،و�سد الذرائع �أ�صل يف ال�رشيعة .واهلل تعالى اعلم.
الفرع الثاين :تداول الأ�سهم يف ال�شركات التي تكون الديون� ،أو النقود� ،أوهما
مع ًا� ،أغلب موجوداتها

وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :ارتباطها باخلالف يف تكييف ال�سهم:

تكاد -هذه امل�س�ألة� -أن تكون هي الثمرة الوحيدة التي انبنى اخلالف فيها على
تكييف ال�سهم يف ال�رشكة امل�ساهمة ،فالعالقة بينهما مبا�رشة.
امل�س�ألة الثانية :ذكر اخلالف بناء على القولني يف تكييف ال�سهم:

حترير حمل النزاع:
اتفقوا على �أن موجودات ال�رشكة امل�ساهمة ت�شمل الدين والعني.
واتفقوا على �أن املعترب يف قيمة ال�سهم – عند التداول  -هو القيمة ال�سوقية.
واتفقوا على تداول الأ�سهم لل�رشكات املباحة �إذا كانت �أكرث موجودات ال�رشكة
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�أعياناً.
واتفقوا على حترمي تداول �أ�سهم ال�رشكات �إذا كانت جميع موجوداتها نقوداً �أو
ديوناً ،فقط� ،أو هما معاً.
واختلفوا يف حكم تداول �أ�سهم ال�رشكة امل�ساهمة ،فيما �إذا كانت �أكرث موجوداتها
نقوداً �أو ديوناً� ،أو هما معاً(.((12
واخلالف هنا ينبني على القولني الأ�سا�سيني يف تكييف ال�سهم ،فعلى القول
الأول:
ف�إن حكم تداول الأ�سهم ينبني على ما متثله من موجودات ال�رشكة ،ف�إن كان
�أغلبها ديوناً ،فت�أخذ حكم بيع الديون ،و�إن كان �أغلبها نقداً ،فت�أخذ حكم بيع النقود
،و�إن كانت الأعيان واملنافع هي الغالبة ،فت�أخذ حكم بيع الأعيان واملنافع .ويرتتب
على ذلك حترمي تداول �أ�سهم ال�رشكات  -التي تغلب على موجوداتها النقود� ،أو
الديون � -إال من خالل قواعد ال�رصف ،وقواعد بيع الديون .فيت�ضمن ذلك منع
تداول �أ�سهم البنوك امل�رصفية؛ ف�إن �أكرث موجوداتها-غالباً -النقود والديون ،ومنع
تداول �أ�سهم ال�رشكات امل�ؤ�س�سة حديثاً ،ف�أغلب املوجودات يف مثل تلك ال�رشكات
هو النقود.
وعلى القول الثاين الذي يف�صل بني ال�سهم وموجوداته ،فحكم تداول الأ�سهم
مبني على كونه عر�ضاً من عرو�ض التجارة ،بغ�ض النظر عن موجودات ال�رشكة
( ((12انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص  2939؛ �أحكام االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص  115117؛ الأ�سهم حكمها و�آثارها
 9093 ، 1819؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي �ص  189190؛ حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف
مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص 2225 ، 56
؛ امل�ضاربة امل�شرتكة يف امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية د  .ح�سني كامل فهمي ،املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب – جدة
جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة الثالثة ع�شرة ج  130/3فما بعدها ؛ /لأدوات املالية التقليدية الدكتور حممد
احلبيب جراية ،جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة ال�ساد�سة جملة جممع الفقه الإ�سالمي ج  1520 /2فما بعدها.
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فيطبق على بيع الأ�سهم ما يطبق على بيع العرو�ض من الأحكام ،فال يجري فيها
ربا الف�ضل �أو الن�سيئة حتى ولو كان معظم موجوداتها نقوداً �أو ديوناً ،فيجوز بيعها
بالنقود بقيمتها ال�سوقية ،و�إن كانت خمتلفة عن قيمتها احلقيقية ( القيمة الدفرتية +
الأرباح ) ،ويجوز بيعها �أي�ضاً من غري قب�ض لثمنها(.((12
وقد عقدت �رشكة الراجحي امل�رصفية ملتقى فقهياً بعنوان :تداول �أ�سهم ال�رشكات
ووحدات ال�صناديق امل�شتملة على ديون ونقود ،طرحت فيه عدة تخريجات تدلل
على �صحة تداول الأ�سهم (.((12
والأدلة للقولني يف هذه امل�س�ألة هي الأدلة التي تقدمت يف تكييف ال�سهم للقول
الأول والقول الثاين ،ولكن ميكن �أن ي�ضاف �إلى �أدلة القول الأول ما يلي:
قالوا� :إذا كان غالب املوجودات لل�رشكة امل�ساهمة من الديون ؛ ف�إن بيع �أ�سهم
ال�رشكة يف حكم بيع الدين على غري املدين ،وال يخلو دين ال�رشكة امل�ساهمة الذي
لها على الغري� ،إما �أن يكون عيناً ،و�إما �أن يكون ديناً ،وكالهما يحرم بيعه على
املدين ،وعلى غري املدين �إال بعد قب�ضه ملا يلي:
حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنه قال :كنا نتلقى الركبان فن�شرتي منهم الطعام فنهانا
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن نبيعه حتى يبلغ به �سوق الطعام"( ،((12ويف لفظ
م�سلم" كنا ن�شرتي الطعام من الركبان جزافاً فنهانا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "(.((12
وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه :قال �صلى اهلل عليه و�سلم (من ابتاع طعاماً فال يبعه
( ((12حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد د.يو�سف
بن عبداهلل ال�شبيلي �ص . 9
( ((12انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص .4445
(� ((12صحيح البخاري (ج � / 2ص /)759ح /2058كتاب البيوع ،باب منتهى التلقي.
(� ((12صحيح م�سلم (ج � / 3ص /)1160ح  / 1527كتاب البيوع ،باب بطالن بيع املبيع قبل القب�ض.
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حتى يقب�ضه) قيل البن عبا�س ":كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام ُم ْر َج ٌ�أ،
" قال ابن عبا�س :و�أح�سب كل �شيء مبنزلة الطعام" (.((12
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه قال" :قدم رجل من ال�شام بزيت ،ف�ساومته فيمن
�ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام �إيل رجل ف�أربحني حتى �أر�ضاين ،ف�أخذت
بيده لأ�رضب عليها ،ف�أخذ رجل بذراعي من خلفي ،فالتفت �إليه ،ف�إذا زيد بن ثابت
فقال يل :ال تبعه حتى حتوزه �إلى رحلك ف�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن
ذلك ،ف�أم�سكت يدي"(.((12
وعنه ر�ضي اهلل عنه� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :نهى �أن تباع ال�سلع حيث
ت�شرتى حتى يحوزها الذي ا�شرتاها �إلى رحله"(.((12
عن عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ال يحل �سلف وبيع و ال �رشطان يف بيع و ال ربح ما مل ي�ضمن و ال بيع ما لي�س
عندك"(.((12
وي�ستدل بهذه الأحاديث على منع بيع الدين من وجوه:
الأول� :أن هذه الأحاديث تدل على منع بيع الدين الثابت يف الذمة قبل قب�ضه �إذا
كان الدين طعاماً.
الثاين� :أن امل�شرتي ملا ا�شرتى الطعام ومل يقب�ضه ،ومل ينقله �إلى ملكه �-أو �إلى
مكان �آخر �سوى املكان الذي ا�شرتاه فيه -هو مبثابة الدين الثابت يف ذمة البائع ؛
(� ((12صحيح م�سلم (ج � / 3ص /)1159ح /1525كتاب البيوع ،باب بطالن بيع املبيع قبل القب�ض.
(� ((12صحيح ابن حبان (ج � / 11ص /)360ح ،4984قال �شعيب الأرن�ؤوط "ا�سناده قوي".
( ((12امل�ستدرك (ج � / 2ص  ، 2270 /)46وقال � ":صحيح على �شرط م�سلم " ووافقه الذهبي � ،سنن �أبي داود (ج � / 2ص
/)304ح  /3499وقال الألباين ":ح�سن لغريه".
( ((12امل�ستدرك (ج � / 2ص /)21ح 2185؛ و�صححه  ،ووافقه الذهبي � ،سنن الن�سائي (ج � / 7ص /)288ح 4611؛ �سنن
الرتمذي (ج � / 3ص / )535ح / 1234باب ما جاء يف كراهية بيع ما لي�س عندك  ،وقال "ح�سن �صحيح  ،ووافقه
الألباين ؛ م�سند �أحمد بن حنبل (ج � / 2ص /)174ح ، 6628قال �شعيب الأرن�ؤوط �":إ�سناده ح�سن".
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لأنه مل يقب�ضه بعد متام البيع ،ف�إذا باعه على �شخ�ص �آخر فقد باعه على غري املدين.
الثالث� :أن هذه الأحاديث تدل على منع بيع الدين �-إذا كان طعاماً -حتى على
املدين ؛ لعموم احلديث ،فلو باع هذا الطعام قبل قب�ضه على البائع نف�سه كان من
بيع الطعام قبل قب�ضه.
الرابع� :أن املنع من بيع الدين قبل قب�ضه على املدين وعلى غري املدين جاء فيما �إذا
كان الثمن حا ًال لقول ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه "دراهم بدراهم " ،فلأن يكون ممنوعاً
�إذا كان الثمن م�ؤج ًال من باب �أولى.
اخلام�س� :أن قول ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه" :ال �أح�سب كل �شيء �إال مثله" يجعل
كل مبيع كالطعام يف وجوب القب�ض.
والدين الذي لل�رشكة امل�ساهمة على الغري� ،إذا بيع على غري من هو عليه ،يكون
من باب بيع الدين قبل قب�ضه ،هذا �إذا كان الدين عيناً� ،أما �إذا كان الدين نقداً
فا�شرتاط القب�ض قبل بيعه من باب �أولى ملا يلي:
�أو ًال :عموم الأحاديث املتقدمة ،ف�إنه مينع بيع ال�شيء قبل قب�ضه� ،سواء كان عيناً
�أم نقداً.
ثانياً :ما جاء يف ال�صحيحني عن �أبي �سعيد ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال" :ال تبيعوا الذهب بالذهب �إال مث ًال مبثل ،وال ت�شفوا بع�ضها على
بع�ض وال تبيعوا الورق بالورق �إال مث ًال مبثل ،وال ت�شفوا بع�ضها على بع�ض ،وال
تبيعوا منها غائباً بناجز"(.((13
وجه اال�ستدالل� :أن بيع �أ�سهم ال�رشكة امل�ساهمة التي �أكرث موجوداتها ديوناً نقدية
يحرم ،لعلل ثالث :الأولى� :أنه من بيع مامل يقب�ض ،والثانية� :أنه بيع دين على غري
من هو عليه ،والثالثة� :أن هذا الدين يف حكم الذهب والف�ضة مما ي�شرتط فيه التقاب�ض
(� ((13صحيح البخاري ـ م م ( )74 /3ر 2177باب بيع الف�ضة بالف�ضة ؛ �صحيح م�سلم ( )42 /5ر.4138
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واملماثلة ،فيكون من قبيل بيع غائب بناجز.
و�إذا كانت �أغلب املوجودات نقداً فعموم الأدلة يوجب التقاب�ض والتماثل ،لأدلة
كثرية منها:
-1حديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل تعالى عنه (�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال" :ال تبيعوا الذهب بالذهب ،وال الورق بالورق� ،إال وزناً بوزن ،مث ًال
مبثل� ،سوا ًء ب�سواء)). (131
-2حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل تعالى عنه قال( :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم" :الذهب بالذهب ،وزناً بوزن ،مث ًال مبثل ،والف�ضة بالف�ضة وزناً بوزن ،مث ًال
مبثل ،فمن زاد �أو ا�ستزاد فهو ربا)). (132
-3حديث جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل تعالى عنهما قال( :لعن ر�سول اهلل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �آكل الربا وموكله وكاتبه و�شاهديه وقال هم �سواء)). (133
وميكن مناق�شة هذه الأدلة مبا تقدم من �أدلة القول الثاين ،بنا ًء على عدم الت�سليم
ب�أن ال�سهم ميثل موجودات ال�رشكة ،وبالأدلة التالية التي ي�ستدلون بها على جواز
ذلك ،ومن �أهمها:
�-1أن عامة ال�رشكات امل�ساهمة ال تخلو موجوداتها من نقو ٍد �أو ديون ذات قيم ٍة
م�ؤثرة ،ويتم تداول �أ�سهمها دون مراعاة ل�ضوابط ال�رصف �أو بيع الدين.
نوق�ش :ب�أن حمل النزاع �أن تكون �أكرث املوجودات نقوداً �أو ديوناً� ،أما �إذا كانت
مغلوبة -ولو بن�سبة ي�سرية  -فال ننازع فيه.
�-2أن القول ب�إعطاء احلكم للأغلب من موجودات ال�رشكة ال دليل عليه ،بل �إن
(� ((13صحيح م�سلم ج�/3ص /1209ح /1584باب الربا.
(� ((13صحيح م�سلم ج�/3ص/1212ح/ 1588باب ال�صرف وبيع الذهب بالورق نقد ًا.
(� ((13صحيح البخاري ج�/5ص/ 2223ح/5617باب من لعن امل�صور؛ �صحيح م�سلم ج� /3ص/1219ح/ 1598باب �أخذ
احلالل وترك ال�شبهات  ،واللفظ مل�سلم.
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الن�صو�ص ال�رشعية تدل على �أن املبيع �إذا ا�شتمل على نقدٍ مق�صو ٍد وبيع بنقد في�أخذ
حكم ال�رصف ،و�إن مل يكن النقد غالباً ،وكذلك يف �سائر الأموال الربوية ،فمن
ي�شرتي حلياً ثلثه ذهب وثلثاه �أملا�س ف�إنه يجب قب�ض ثمنه قبل التفرق مراعاة للذهب
الذي فيه مع �أنه الأقل(.((13
نوق�ش من وجوه:
الأول� :أما القول ب�أنه ال دليل على الأخذ بالأغلب فهو جمازفة ؛ لأن من �أعظم
�أ�صول ال�رشيعة �سد الذرائع ،وهو دليل مقطوع به من حيث الأ�صل ،و�إن وقع
اخلالف يف فروع تطبيقه ،واملنع يف هذه امل�س�ألة هو من هذا الباب ،قال ال�شاطبي
رحمه اهلل عن �سد الذرائع ..." :وقد منع ال�شارع من �أ�شياء من جهة جرها �إلى
منهي عنه ،والتو�سل بها �إليه وهو �أ�صل مقطوع به على اجلملة -قد اعتربه ال�سلف
ال�صالح ،فال بد من اعتباره"( ،((13وقال..." :قد عول العلماء على هذا املعنى،
وجعلوه �أ�ص ًال يطرد ،وهو راجع �إلى �سد الذرائع الذي اتفق العلماء على �إعماله يف
اجلملة ،و�إن اختلفوا يف التفا�صيل"(.((13
وقال �شيخ الإ�سالم بن تيمية رحمه اهلل " :والذين منعوا من م�س�ألة مد عجوة،
وهو بيع الربوي بجن�سه �إذا كان معهما �أو مع �أحدهما من غري جن�سه ،قد علله طائفة
منهم من �أ�صحاب ال�شافعي و�أحمد ب�أن ال�صفقة �إذا ا�شتملت على عو�ضني خمتلفني
انق�سم الثمن عليهما بالقيمة ،وهذه علة �ضعيفة ...وال�صحيح عند �أكرثهم كون
ذلك ذريعة �إلى الربا "(.((13
( ((13انظر حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا) �إعداد
د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص .23
( ((13املوافقات (.)309 /2
( ((13املوافقات (.)328 /3
( ((13جمموع الفتاوى البن تيمية (.)452454 /29
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الثاين� :أن من باع ما فيه الربا بغري جن�سه ،ومعه من جن�س ما بيع به ،ف�إن جميع
املذاهب ت�شرتط ل�صحة ذلك �أمرين ،الأول� :أن يكون تابعاً غري مق�صود .والثاين� :أن
يكون ي�سرياً ،و�إن اختلفوا يف مقدار الي�سري( ،((13وهذا فيه داللة من جهتني:
الأولى� :أن ال�رشطني منعدمان يف م�س�ألتنا ،ف�إن الربوي هنا مق�صود� ،أو يف حكم
املق�صود ،والربوي هو الأغلب على املوجودات.
الثانية� :أن الفقهاء اعتربوا كون الربوي مغلوباً يف ال�صفقة ،وهو ما نقول به يف
م�س�ألتنا.
الثالث� :أن النقد يف ال�رشكة امل�ساهمة �-إذا كان هو الأقل من املوجودات -ف�إنه
ال يتوجه الق�صد �إليه ،فيكون تابعاً غري مق�صود� ،إما �إذا كان �أكرث املوجودات نقداً
فال ريب بتوجه الق�صد �إليه؛ لأن الأعيان هي الأقل فتكون هي التابع غري مق�صود.
الرابع� :أن الربوي �إذا كان تابعاً غري مق�صود ال يت�صور كون العقد حيلة على
الربا ،بخالف ما �إذا كان غري الربوي هو التابع .فال�رشكة التي حتت الت�أ�سي�س� ،أو
التي �أغلب موجوداتها من النقد ،التابع يف موجوداتها هو العرو�ض ،والنقد هو
املتبوع ،فيتوجه الق�صد �إليه.
� -3أن ق�صد املال هو الق�صد امل�شرتك عند جميع امل�ساهمني دون نظر �إلى
موجوداتها.
نوق�ش :ال يت�صور ق�صد ال�سهم لذاته دون نظر �إلى ما ميثله من قيمة ال�رشكة ؛ ف�إنه
قد اكت�سب املالية من �أ�صله ،و�أ�صله يف هذه ال�صور النقود �أو الديون؛ لأنها الغالبة
في�أخذ حكمها.
وقيا�سا على م�س�ألة "مد عجوة ودرهم" ،وهي بيع الربوي بجن�سه ،ومع �أحدهما
( ((13حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد د.يو�سف
بن عبداهلل ال�شبيلي �ص . 1114
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من غري جن�سهما ،وكل من الربويني مق�صود يف العقد ،وبيان ذلك �أن الأ�سهم م�ؤلفة
ٍ
حقوق و�أعيانٍ ومنافع.
من -1 :النقد .وهو بالرياالت -2 .والأموال الأخرى من
 -3والثمن من الرياالت ،فالرياالت يف طريف العقد مق�صودة ،ومع �أحد الطرفني
ٌ
مال غري ربوي (. ((13
نوق�ش :من وجوه
(((14
الأول� :أن اجلمهور من املالكية ( ((14وال�شافعية( ((14واحلنابلة( ((14والظاهرية
على املنع من ذلك ،وهو اختيار �شيخ الإ�سالم ،قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية –رحمه
اهلل" :والذين منعوا من م�س�ألة مد عجوة ،وهو بيع الربوي بجن�سه �إذا كان معهما
�أو مع �أحدهما من غري جن�سه ،قد علله طائفة منهم من �أ�صحاب ال�شافعي و�أحمد
ب�أن ال�صفقة �إذا ا�شتملت على عو�ضني خمتلفني انق�سم الثمن عليهما بالقيمة وهذه
علة �ضعيفة ...وال�صحيح عند �أكرثهم -كون ذلك ذريعة �إلى الربا  -ب�أن يبيع �ألف
درهم ،يف كي�س ب�ألفي درهم و يجعل الألف الزائدة يف مقابلة الكي�س ،كما يجوز
ذلك من يجوزه من �أ�صحاب �أبى حنيفة ،وال�صواب يف مثل هذا �أنه ال يجوز لأن
املق�صود بيع دراهم بدراهم متفا�ضلة ،فمتى كان املق�صود ذلك حرم التو�سل� ،إليه
بكل طريق ،ف�إمنا الأعمال بالنيات ،وكذلك �إذا مل يعلم مقدار الربوي ،بل يخر�ص
خر�صاً ،مثل القالدة التي بيعت يوم حنني وفيها خرز معلق بذهب ،فقال النبي �صلى
اهلل عليه و �سلم" :ال تباع حتى تف�صل"( ، ((14ف�إن تلك القالدة ملا ف�صلت كان ذهب
( ((13انظر حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) اعداد د.
يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص.25
( ((14التاج والإكليل ملخت�صر خليل ( )411 /6؛ اال�ستذكار (.)326 /6
( ((14رو�ضة الطالبني ( )56 55 /5؛ �أ�سنى املطالب (.)487 /7
( ((14املغني ( )168 /4؛ الإن�صاف (.)3940 /9
( ((14املحلى .494/8
(� ((14سبق تخريجه.
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اخلرز �أكرث من ذلك الذهب املفرد ،فنهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع هذا
بهذا حتى تف�صل؛ لأن الذهب املفرد يجوز �أن يكون �أنق�ص من الذهب املقرون
فيكون قد باع ذهباً بذهب مثله وزيادة خرز ،وهذا ال يجوز.((14(".
وقد ا�ستندوا يف املنع على �أ�صلني ت�ضمنهما كالم �شيخ الإ�سالم املتقدم :الأول
حديث ف�ضالة ر�ضي اهلل عنه ،والثاين� :سداً لذريعة الربا .وهما �أ�صالن ال يوجد لهما
معار�ض معترب؛ فقولهم �أولى من املخالف.
الثاين :حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما يف بيع العبد ومعه مال ،ففيه �رشط ب�أن
حمل اجلواز -على القول به -فيما �إذا كان الربوي غري مق�صود ،ف�إذا كان الغالب
هو النقد فيكون هو املق�صود حقيقة �أو حكماً ،وهي م�س�ألتنا عند غلبة النقود على
املوجودات.
الثالث� :أن قيمة ال�سهم قيمة جزء من املوجودات ،و�أغلبها نقد فيكون نقداً بنقد،
و�أما املوجودات غري النقدية فهي كالعدم.
�-5أن املق�صود باملوجودات الأخرى غري النقدية �أعم من �أن يكون �أعياناً فقط،
فقد تكون �أعياناً �أو منافعاً �أو حقوقاً ،فكل ما ي�ؤثر يف القيمة ال�سوقية لل�سهم – �إذا
كان له قيمة معتربة �رشعاً -فتحمل الزيادة يف قيمة ال�سهم على �أنها مقابله ،ونظري
ذلك ما ذكره �شيخ الإ�سالم ابن تيمية وغريه من �أهل العلم من جواز بيع امل�صوغ من
الذهب والف�ضة بجن�سه من غري ا�شرتاط التماثل ،ويجعل الزائد يف مقابلة ال�صنعة،
وهي منفعة ولي�ست عيناً(.((14
نوق�ش من وجوه:
( ((14جمموع الفتاوى البن تيمية (.)452454 /29
( ((14حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد د.يو�سف
بن عبداهلل ال�شبيلي �ص .25
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الأول :ال ن�سلم ب�أن ملا �سوى الأعيان والنقود قيمة معتربة �رشعاً بل هي متوهمة
؛ بدليل �أن املنافع واحلقوق املذكورة �سوى النقد والعني ،ال يعتد بها عند ت�صفية
ال�رشكة.
الثاين :لو �سلمنا ب�أن ملا �سوى الأعيان قيمة يف نف�سها ،فالبد �أن تكون قيمتها مع
الأعيان تغلب على املوجودات النقدية� ،أو الديون ،وحينئذ فال خالف� ،أما �إذا
كانت �ستبقى هي املغلوبة مع الأعيان فال عربة بها.
الثالث� :أن قول �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل يف جواز بيع امل�صوغ بجن�سه ،لي�س عليه
عمل ،فالإجماع على خالفه .قال ابن عبدالرب رحمه اهلل" :وال �أعلم �أحدا من العلماء
حرم التفا�ضل يف امل�رضوب العني من الذهب والف�ضة املدرهمة دون الترب وامل�صوغ
منهما� ،إال �شيء جاء عن معاوية بن �أبي �سفيان روي عنه من وجوه وقد �أجمعوا على
خالفه ،ف�أغنى �إجماعهم على ذلك عن اال�ست�شهاد فيه بغريه"(.((14
وجاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي يف دورته التا�سعة ب�ش�أن (جتارة الذهب،
احللول ال�رشعية الجتماع ال�رصف واحلوالة) ما يلي ...:ب  -ت�أكيد ما ذهب �إليه
عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب امل�صوغ بذهب م�صوغ �أكرث مقداراً
منه؛ لأنه ال عربة يف مبادلة الذهب بالذهب باجلودة �أو ال�صياغة ،لذا يرى املجمع
عدم احلاجة للنظر يف هذه امل�س�ألة ؛ مراعاة لكون هذه امل�س�ألة مل يبق لها جمال
يف التطبيق العملي ؛ لعدم التعامل بالعمالت الذهبية بعد حلول العمالت الورقية
حملها ،وهي �إذا قوبلت بالذهب تعترب جن�ساً �آخر"(.((14
 -6و قيا�ساً على م�س�ألة " التخارج بني الورثة عند احلنفية �،إذا كانت الرتكة
بني الورثة ف�أخرجوا �أحدهم منها مبال �أعطوه �إياه ،ف�إذا كانت الرتكة خليطاً من
( ((14التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد (.)242 /2
( ((14انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي ج. 367370/ 1
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�أ�شياء عينية ونقدية ،فال بد من �أن يكون العو�ض �أكرث من ن�صيبه يف الرتكة ،حتى
يت�ساوى ن�صيبه مبثله ،وتغطي الزيادة الأ�شياء العينية الأخرى مثل العرو�ض التجارية
والعقارات ونحوها ،منعاً من الوقوع يف الربا ،وال بد من التقاب�ض فيما يقابل ن�صيبه
من الذهب �أو الف�ضة؛ لأن هذا عقد �رصف" ،فلم يفرقوا بني كون النقد غالبا� ،أو
ال ،ومل ي�شرتطوا �أن يكون التخارج مبقدار احل�صة متاماً(.((14
نوق�ش من وجوه:
الأول� :أن هذه ال�صورة حممولة على كون النقد مغلوباً يف الرتكة.
الثاين� :أنها لي�ست حمل اتفاق بني املذاهب ،ال من حيث ال�رشوط ،وال من حيث
التطبيق( ،((15فال تقوى على معار�ضة ما تقدم من �أ�صل املنع.
الثالث :وعلى فر�ض الت�سليم ب�صحة ذلك ؛ فلأنه من باب ال�صلح ،ولي�س هنا
حيلة على الربا بخالف م�س�ألتنا.
والراجح هو حترمي تداول الأ�سهم لل�رشكات التي تكون �أكرث موجوداتها نقوداً،
�أو ديوناً ،و�سبب الرتجيح ما يلي:
عموم الن�صو�ص ال�صحيحة يف منع بيع الدين ،وا�شرتاط القب�ض ل�صحة ال�رصف.
�سداً لذريعة الربا ،و�سد الذرائع �أ�صل معترب يف ال�رشيعة ،وبيع �أ�سهم ال�رشكة التي
يغلب عليها النقود حيلة مو�صلة للربا من جهة كون البيع نقداً بنقد مع التفا�ضل.
ولأن اعتبار املوجودات يف تقييم ال�سهم �أ�ضبط يف معرفة القيمة احلقيقية لل�سهم،
بخالف اعتبار �سمعة ال�رشكة �أو قوتها فهو غري من�ضبط.
ولأن ق�صد الربح عند امل�شرتي للأ�سهم� ،أو البائع لها ،غري م�ؤثر يف كون الأ�سهم
( ((14انظر تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا) �إعداد د .يو�سف
بن عبداهلل ال�شبيلي �ص . 23
( ((15انظر الفقه الإ�سالمي و�أدلته ( )201 /6املو�سوعة الفقهية الكويتية (.)2 /12
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ح�صة م�شاعة من جميع موجودات ال�رشكة.
ولأن جهل امل�شرتي �أو البائع مبا ميثله ال�سهم من املوجودات ،هو تفريط منهما،
ولكن ال مدخل له تكييف ال�سهم.
ولأن تداول �أ�سهم تلك ال�رشكات يف مرحلة الت�أ�سي�س و�سيلة �إلى مفا�سد متعددة
منها:
 -1قد ي�شجع بع�ض تلك ال�رشكات على ا�ستثمار الأموال النقدية ا�ستثماراً
حمرماً كالإيداع بفائدة ونحوه.
 -2قد يجعلها تتباط�أ يف اال�ستثمار الفعلي للنقود.
ولأن امل�ضاربة على �أ�سهم ال�رشكة التي حتت الت�أ�سي�س ،وما كان يف حكمها من
جهة غلبة النقود كامل�ضاربة على فروق الأ�سعار يف العمالت النقدية املتفق على
حترميها �إذا خليت من التماثل والتقاب�ض.
ولأن ارتفاع القيمة ال�سوقية ؛ لأ�سهم ال�رشكة مع غلبة النقود� ،أو قبل بداية
اال�ستثمار الفعلي� ،أو مع غلبة الديون ،ال ي�ستند على �أ�س�س �صحيحة ،فهو غري
مربر ففيه �شبهة القمار ،و�شبهة الربا ،وكامل�ضاربة على امل�ؤ�رش املتفق على حترميه(،((15
بخالف ما �إذا كان ارتفاع ال�سهم ناجتاً عن �أ�صول وا�ضحة من الأعيان تغلب على
موجوداتها من النقد فهو ارتفاع مربر ،وبعيد عن �شبهتي الربا واملي�رس.
ويرتتب على هذا الرتجيح ما يلي:
�أن يكون تداول الأ�سهم بعد �أن تبد�أ ال�رشكة يف ن�شاطها الفعلي ،وذلك ب�أن تتملك
بع�ض الأ�صول� ،أو ت�رشع يف بع�ض �أعمالها� ،أ ّما قبل بدئها يف ن�شاطها الفعلي ف�إنّه ال
يجوز بيع الأ�سهم �إال بالقيمة اال�سمية لها فقط.
( ((15انظر قرار رقم ) 7/1 ( 63:ب�ش�أن الأ�سواق املالية/جملة املجمع ع /6ج� 2ص  1273؛ والعدد ال�سابع /ج �/ 1ص  73؛
والعدد التا�سع ج�/ 2ص 5؛ وانظر قرارات جممع الفقه الإ�سالمي �/ص 135140
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منع تداول �أ�سهم ال�رشكات  -التي تغلب على موجوداتها النقود� ،أو الديون -
�إال من خالل قواعد ال�رصف ،وقواعد بيع الديون .وعليه:
 -1فال يجوز بيع ال�سهم �إال بقيمته التي اكتتب بها حا�رضاً ال م�ؤج ًال (ا�شرتاط
التماثل والتقاب�ض) يف حال بيع ال�سهم مبثل العملة التي يتكون منها ر�أ�س مال
ال�رشكة.
 -2يجوز بيع ال�سهم مع التفا�ضل يف حال بيع ال�سهم بغري العملة التي يتكون
منها ر�أ�س مال ال�رشكة ب�رشط التقاب�ض(.((15
 -3ال يجوز بيع �سهم ال�رشكة التي �أكرث موجوداتها ديونا ؛ لأنه يكون من باب
بيع الدين لغري من هو عليه .واهلل تعالى �أعلم.
الفرع الثالث :امل�ضاربة يف الأ�سهم طلب ًا للربح الفوري

وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :ارتباطها باخلالف يف تكييف ال�سهم:

هذه امل�س�ألة لها ارتباط غري مبا�رش باخلالف يف تكييف ال�سهم ،وذلك �أن جميع
الأقوال املتقدمة ال متنع من امل�ضاربة على الأ�سهم ولو كان بق�صد الربح ال�رسيع
الذي يتح�صل من وراء فروقات الأ�سعار ،ب�رشط ح�صول القب�ض ال�رشعي .ولكن
من كيف ال�سهم على �أنه ميثل ح�صة من موجودات ال�رشكة العينية والنقدية ،منع
ذلك �إذا كانت النقود� ،أو الديون� ،أو هما معا تغلب على موجودات ال�رشكة؛ لأن
املبيع مل ي�ستوف �رشوط ال�رصف� ،أو �رشوط بيع الدين ،فمنع امل�ضاربة هنا لي�س
لذاتها ،و�إمنا لأمر خارج .ومن كيف ال�سهم على �أنه ورقة م�ستقلة� ،أو �أنه عر�ض من
عرو�ض التجارة� ،أجاز امل�ضاربة يف جميع هذه الأحوال.
( ((15انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص 49
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والذي �أبحثه هنا هو :حكم امل�ضاربة على الأ�سهم بق�صد الربح امل�ستفاد من
فروقات الأ�سعار ،ب�رصف النظر عن التكييف الفقهي لل�سهم.
فاملحرم لذلك يحرم امل�ضاربة بهذا الق�صد على جميع الأقوال ،فال فرق عنده
بني التكييفني لل�سهم� ،سواء قلنا �إنه ح�صة �شائعة من موجودات ال�رشكة� ،أو �أنه
ح�صة م�ستقلة عن موجودات ال�رشكة ،ف�سبب التحرمي عنده ال تعلق له بالتكييف.
و�أما املبيح للم�ضاربة  -وهم الأكرث .-فعلى التف�صيل املتقدم.
امل�س�ألة الثانية :ذكر اخلالف يف حكم اال�ستثمار يف الأ�سهم بق�صد امل�ضاربة على
فروقات الأ�سعار:

�إن التفريق بني ق�صد اال�ستثمار ،وامل�ضاربة يف الأ�سهم ،والذي �أ�شار �إليه ف�ضيلة
الدكتور �صالح حممد ال�سلطان يف القول اخلام�س ،هو تفريق وجيه من جهة وجوب
التفريق بني الق�صدين يف حكم اجلواز وعدمه ،وهذا التفريق لي�س له تعلق مب�س�ألة
التكييف لل�سهم ،و�إمنا له نظر �آخر �أ�شار �إليه ف�ضيلته(.((15
حترير حمل النزاع:
اتفقوا على جواز �رشاء الأ�سهم بق�صد اال�ستثمار طويل الأجل يف �أرباحها.
واتفقوا على جواز �رشاء الأ�سهم بق�صد احل�صول على الأموال ال�سائلة لغر�ض
�صحيح.
واتفقوا على جواز بيع الأ�سهم ملن ا�شرتاها ،بق�صد اال�ستثمار ثم طر�أت نية البيع
بعد ذلك.
واختلفوا فيمن ي�شرتي الأ�سهم بغر�ض ،امل�ضاربة على فروقات �أ�سعارها(،((15
( ((15انظر الأ�سهم حكمها و�آثارها .9092
( ((15انظر التكييف الفقهي لل�سهم �ص  3955؛ �أحكام االكتتاب يف ال�شركات امل�ساهمة �ص  119120؛ الأ�سهم حكمها
و�آثارها 9293 ،؛ الأ�سهم وال�سندات و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي �ص  192195؛ حكم تداول �أ�سهم ال�شركات التي يف
مرحلة الت�أ�سي�س ( �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات �أمنوذج ًا ) �إعداد د.يو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي �ص .2225
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على قولني:
القول الأول :القول باجلواز �إذا حتققت �رشوط البيع .وهو قول عامة الفقهاء
املعا�رصين ممن تقدم ذكرهم يف م�س�ألة تكييف ال�سهم.
القول الثاين :املنع ،وهو ما �أخذ به ف�ضيلة الدكتور ال�صديق ال�رضير ،ومال �إليه
ف�ضيلة الدكتور �صالح حممد ال�سلطان( ،((15والدكتور يو�سف القا�سم وحكاه عن
معايل ال�شيخ �صالح الفوزان(.((15
قال الدكتور ال�صديق ال�رضير " :اال�شرتاك يف �رشكات امل�ساهمة جائز� ،رشيطة
�أن تكون ال�رشكات ملتزمة بعدم خمالفة �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،وبيع امل�ساهم
�سهمه لآخر جائز� ،رشيطة االلتزام بالقيود ال�رشعية لبيع الأ�سهم ،واملق�صود
الأ�صلي من اال�شرتاك يف �رشكات امل�ساهمة ،ومن �رشاء الأ�سهم هو اقتناء تلك
الأ�سهم لال�ستفادة من ريعها ،وهو �أمر مقبول �رش ًعا� ،أما املتاجرة يف الأ�سهم مبعنى
اتخاذ الأ�سهم نف�سها �سلعة تباع وت�شرتي ابتغاء الربح فقط من غري ق�صد اقتناء
الأ�سهم ،وامل�شاركة يف ال�رشكة ،كما هو حادث يف الأ�سواق املالية ،ف�إن احلكم عليه
حمل خالف بني الفقهاء املعا�رصين ،و�أنا �أميل فيه �إلى املنع ،ولو كان خال ًيا من
االختيارات ،لأن هذه جتارة ي�صعب االلتزام فيها ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،وال
م�صلحة فيها للمجتمع بل قد تعود عليه ب�أ�رضار بالغة.((15(" .
وقال يف الدورة احلادية ع�رشة " :يف مناق�شة مو�ضوع العملة والو�سائل امل�رشوعة
لتجنب �أ�رضارها االقت�صادية عن املتاجرة �أو امل�ضاربة يف الأ�سهم":وكنت �أعتقد
( ((15انظر الأ�سهم حكمها و�آثارها .9293 ،
( ((15انظر مقال ف�ضيلة الدكتور يو�سف �أحمد القا�سم (امل�ضاربة بالأ�سهم ..متاجرة �أم مقامرة؟ �صحيفة عكاظ العدد
 1824يف يوم اخلمي�س 1427/5/19هـ ومقال يف مو�ضع الإ�سالم اليوم يف االثنني 1427/2/13هـ  13مار�س 2006م.
( ((15جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة ال�سابعة ج.270/ 1
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�أن لها �صلة قوية بامل�ضاربة يف النقود ،بل �أنا �أعتقد �أنها حقيقة م�ضاربة يف النقود.
ور�أيي هو �أن التعامل يف الأ�سهم يجب �أن يكون مق�صو ًرا على �رشاء الأ�سهم بق�صد
اال�ستفادة من ريعها� ،أما التعامل فيها بق�صد الربح من تداولها فقط فال فرق بينه
وبني املتاجرة �أو امل�ضاربة يف النقود .وحت�رضين يف هذه املنا�سبة عبارة البن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما عندما �سئل عن احلكمة يف منع بيع الطعام قبل قب�ضه ،فقال" :ذاك
دراهم بدراهم والطعام مرج�أ"( ،((15و�أنا �أقول� :إن هذا القول ينطبق متا ًما على
املتاجرة بالأ�سهم بق�صد الربح ،و�أقول :هي دوالرات وبدوالرات ،وحقيقة ال�سهم
مرج�أة"(.((15
وقد ا�ستدل املانعون ب�أدلة عقلية منها:
�إن امل�ضاربة على الأ�سهم بهذا الق�صد  -وبالنظر �إلى الواقع الفعلي -من ح�صول
تلك امل�ضاربات احلادة وب�أ�سعار مرتفعة على �أ�سهم �رشكات خا�رسة بالنظر �إلى
مكوناتها وتقاريرها ،وباملقابل يكون هناك ك�ساد و�ضعف يف تداول �أ�سهم �رشكات
قوية يف ن�شاطاتها وميزانياتها ،وحتقق �أرباحا متكررة وبن�سب جيدة ،فاالرتفاع،
واالنخفا�ض ال ي�ستند على �شيء ملمو�س ،والتقلب يف الأ�سعار �صعوداً ونزو ًال
يحدث يف حلظة ،ففيه �شبه بالبيع على امل�ؤ�رش املجمع على حترميه.
�أن حقيقة تلك امل�ضاربات هي بيع للنقود؛ والأ�سهم جمرد غطاء لعملية تبادل بني
الأثمان ؛ لأن امل�ضارب ال تعنيه ال�رشكة وال ما متثله �أ�سهمها ،و�إمنا يعنيه امل�ضاربة على
قيمة ال�سهم بق�صد الربح ،والعربة يف العقود باملقا�صد واملعاين ال بالألفاظ واملباين.
فهي كما قال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما"دراهم بدراهم ةالطعام مرج�أ"(.((16
(� ((15صحيح البخاري ـ م م ( )68 /3ر ، 2132باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة.
( ((15انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة احلادية ع�شر ج.575/1
(� ((16سبق تخريجه.
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حتقق اجلهالة ،والغرر املنهي عنهما من جهة �أن ارتفاع �أ�سهم ال�رشكات ال ين�ضبط
مبا تن�ضبط به �سائر املبادالت التجارية التي تخ�ضع للعر�ض والطلب ،بل عوامل
االرتفاع جمهولة واالنخفا�ض جمهولة ،ومن �أمثلة ذلك ما ن�رش يف جريدة الريا�ض
يف عددها رقم )13752( :ال�صادر يوم اجلمعة (1427/1/18هـ) حتت عنوان
(�سوق الأ�سهم يفقد  80.2مليار ريال يف دقائق)� ..." :أدى االنخفا�ض ال�رسيع
�إلى �إحداث حالة ذعر وخوف لدى املتداولني من حدوث نزول ت�صحيحي �شامل
جعلهم يتدافعون على البيع ...الأمر الذي جعل القيمة ال�سوقية لل�سوق تنخف�ض
( )80.2مليار ريال يف دقائق."...
ولأن التعار�ض �إذا وقع بني امل�صالح واملفا�سد ،فيجب الرتجيح فيه بالغلبة،
وبالنظر �إلى املفا�سد املرتتبة على امل�ضاربة يف الأ�سهم ،جند �أنها جتاوزت احلدود يف
�إيقاع ال�رضر باالقت�صاد والفرد واملجتمع ومن ذلك:
"قيام امل�ضاربني ب�ضخ ال�سيولة يف فوهة فم ال�سوق ،والن�أي بها بعيداً عن
القطاعات الإنتاجية واخلدمية وغريها مما �أدى �إلى �إحداث ك�ساد يف البلد ال يخفى
على ب�صري.
�إننا �أ�صبحنا نقوم بعك�س ما تفعله الأمم وال�شعوب ,فعلى حني ت�ستخدم هي
�أ�سواقها املالية من �أجل توفري ال�سيولة لتمويل امل�شاريع ،قمنا نحن ب�ضخ ال�سيولة
وجرفها بعيداً عن القطاعات الإنتاجية واخلدمية وغريها ,كما �رصح بذلك بع�ض
خرباء االقت�صاد.
�إن هذه ال�سيولة الكثرية التي ي�ضخها ال�سوق ،مع ما تعي�شه الدولة من وفرة يف
الإيرادات النفطية ونحوها� ,إ�ضافة �إلى ذلك الك�ساد امل�شار �إليه ,تنذر بت�ضخم يف
النقد.
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تعرث الكثري من امل�ضاربني ال�صغار ,وهم الذين ميثلون الغالبية ،مما �أدى �إلى
انتكا�سات خطرية ,كانت �سبباً يف تراكم الديون عليهم ,ورمبا �إلى و�صولهم �إلى
م�ستوى حتت خط الفقر ,وذلك يف غم�ضة عني.
�إن �أ�سلوب امل�ضاربة بالأ�سهم �أفرز نقي�ض ما كان يحققه �أ�سلوب اال�ستثمار بها,
فالأ�سلوب الأول يقت�رص على امل�ضاربة على فروق الأ�سعار� ,أما الأ�سلوب الثاين
وهو الأ�صل -فهو الذي يعزز �إنتاجية ال�رشكة ويعدو بها �إلى م�صاف ال�رشكاتاملتقدمة ,حيث �إن الأ�سلوب الأول يتحقق دون عناء �أو م�شقة كان الرتكيز عليه
حتى �أ�صبح ت�أثريه �سلبياً يف �أ�سلوب اال�ستثمار ,بل حتى �أ�صبحت ال�رشكات نف�سها
تراهن عليه ,وت�شغل ما لديها من �سيولة فيه ,بد ًال من ا�ستثمار هذه ال�سيولة يف
م�شاريع ترتقي بال�رشكة �إلى الأمام.((16(" .
وميكن مناق�شة هذا القول من وجوه:
الأول� :أن الأ�صل �إباحة البيع وال�رشاء �سواء ،ق�صد امل�شرتي التملك �أو بيعه بعد
رواجه.
الثاين� :أن قول ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه" :دراهم بدراهم ،والطعام مرج�أ" ال
ينطبق على م�س�ألتنا لوجود القب�ض املعترب �رشعا.
الثالث� :أن قب�ض كل �شيء بح�سبه ،والقب�ض للأ�سهم املبيعة قب�ض �صحيح مادام
�أن الأ�سهم املبيعة قد انتقلت �إلى حمفظة امل�شرتي ،وكون ذلك يتم يف وقت وجيز
غري م�ؤثر يف �صحة القب�ض.
�أجيب عنه :ن�سلم بوجود القب�ض ال�رشعي ،لكن وجود املخاطرة غري املعتادة
( ((16من مقال ف�ضيلة الدكتور يو�سف �أحمد القا�سم (امل�ضاربة بالأ�سهم ..متاجرة �أم مقامرة؟ وانظر الأ�سهم حكمها
و�آثارها للدكتور �صالح ال�سلطان 96106
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يلحقها ببيع الغرر ،واملي�رس املنهي عنه .واهلل تعالى �أعلم.
الراجح :هو القول الثاين؛ ملا يلي:
قوة الأدلة.
ولأن امل�ضاربات على الأ�سهم بهذه ال�صورة الواقعة يو�شك �أن تكون من قبيل
املقامرة املحرمة� ،إن مل تكن كذلك فع ًال ،وقد درجت البنوك وال�رشكات -التي
ت�ضارب يف الأ�سهم -على اعتبار �أن هذا اال�ستثمار من قبيل اال�ستثمارات العالية
املخاطر ،مما يدل على غلبة الظن بوجود الغرر و�شبهة القمار .قال �شيخ الإ�سالم ابن
تيمية رحمه اهلل " :لفظ املي�رس هو عند �أكرث العلماء يتناول اللعب بالرند وال�شطرجن
 ,ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إن فيها معنى
القمار الذي هو مي�رس � ,إذ القمار معناه �أن ي�ؤخذ مال الإن�سان وهو على خماطرة ,
هل يح�صل له عو�ضه �أو ال يح�صل  ,كالذي ي�شرتي العبد الآبق  ,والبعري ال�شارد ,
وحبل احلبلة ونحو ذلك مما قد يح�صل له وقد ال يح�صل له .وعلى هذا فلفظ املي�رس
يف كتاب اهلل تعالى يتناول هذا كله ،وما ثبت يف �صحيح م�سلم  ,عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه (نهى عن بيع الغرر)( ((16يتناول كل ما فيه خماطرة  ,كبيع الثمار قبل
بدو �صالحها ,وبيع الأجنة يف البطون وغري ذلك .ومن هذا الباب لفظ الربا  ,ف�إنه
يتناول كل ما نهي عنه ،من ربا الن�ساء وربا الف�ضل والقر�ض الذي يجر منفعة وغري
ذلك  ,فالن�ص متناول لهذا كله  ,لكن يحتاج يف معرفة دخول الأنواع والأعيان يف
الن�ص �إلى ما ي�ستدل به على ذلك  ,وهذا الذي ي�سمى حتقيق املناط(.((16
وقال �شيخ الإ�سالم بن تيمية رحمه اهلل..." :ف�إذا قيل :فهل ي�صح بيع املعدوم،
واملجهول ،والذي ال يقدر على ت�سليمه؟ قيل� :إن كان يف �شيء من هذه البيوع
(� ((16صحيح م�سلم ( )3 /5ر.3881
(� ((16إقامة الدليل على �إبطال التحليل (.)180181 /4
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�أكل مال بالباطل مل ي�صح ،و�إال جازت ،و�إذا كان فيها معنى القمار ،ففيها �أكل
مال بالباطل ،و�إذا كان فيها �أخذ �أحدهما املال بيقني ،والآخر (على خطر) بالأخذ
والفوات ،فهو مقامر ،فهذا هو الأ�صل الذي دل عليه الكتاب وال�سنة ،وهو املعقول
الذي تبني به �أن اهلل �أمر باملعروف ،ونهى عن املنكر ،و�رشع للعباد ما ي�صلحهم
يف املعا�ش واملعاد .ف�إذا باعه ثمر ال�شجر �سنني ،فهذا قمار؛ لأن البائع ي�أخذ الثمن،
وامل�شرتي (على اخلطر) ،وكذلك بيع احلمل ،وحبل احلبلة ،ونحو ذلك� .أ هـ"(.((16
ويرتتب على هذا الرتجيح ما يلي:
يجوز �رشاء الأ�سهم املباحة بناء على القول الراجح يف تكييف ال�سهم ب�أن تكون
موجودات ال�رشكة العينية� ،أكرث من النقود� ،أو الديون� ،أو �أكرث منهما معاً ،يف
الأحوال التالية:
� -1إذا كان �رشاء الأ�سهم بق�صد اال�ستثمار طويل الأجل يف �أرباحها.
� -2إذا كان ال�رشاء والبيع بق�صد احل�صول على الأموال ال�سائلة لغر�ض �صحيح.
 -3يجوز بيع الأ�سهم ملن ا�شرتاها ،بق�صد اال�ستثمار ثم طر�أت نية البيع بعد ذلك.
عدم جواز امل�ضاربة يف الأ�سهم رغبة يف الربح ال�رسيع من خالل فروقات الأ�سعار
واهلل تعالى �أعلم.

( ((16كتاب العقود �ص . 229
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من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليه يف هذا البحث ما يلي:
�أو ًال :يوجد اجتاهان يف بيان تعريف ال�سهم يف ال�رشكة امل�ساهمة :الأول هو االجتاه
ال�رشعي فال�سهم بناء على هذا االجتاه هو" :ح�صة �شائعة يف جميع موجودات
ال�رشكة النقدية والعينية" ،والثاين هو االجتاه القانوين ،وال�سهم على هذا االجتاه:
" �صك ميثل ح�صة يف ر�أ�س مال �رشكة امل�ساهمة".
والفرق بني االجتاهني� ،أن االجتاه القانوين ال يعترب ر�أ�س مال ال�رشكة ومنا�ؤه مملو ًكا
مل ًكا �شائ ًعا بني ال�رشكاء ،بل هو ملك لل�رشكة ذاتها ب�صفة �أنها �شخ�صية معنوية لها
ذمة مالية م�ستقلة عن ذمم ال�رشكاء �أنف�سهم .فف�صلوا بني ملكية امل�ساهم ،وملكية
ال�رشكة ،و�أما االجتاه ال�رشعي فلم يفرق بني امللكيتني ،فامل�ساهم ميلك ب�سهمه ح�صة
�شائعة يف جميع موجودات ال�رشكة �سواء كانت املوجودات �أ�صو ًال �أم �أعياناً.
ثانيا:وقع اخلالف يف تكييف ال�سهم على خم�سة �أقوال �إجما ًال ،وعند التحقيق فهي
ت�ؤول �إلى قولني :الأول �أنه ح�صة �شائعة من موجودات ال�رشكة ،وه�ؤالء اختلفوا
يف ماهية املوجودات هل هي الأعيان والنقود فقط ،وهو الذي �أخذت به املجامع
الفقهية ؟ �أم يدخل يف املوجودات احلقوق املعنوية واملنافع ،وحق اال�شرتاك ،وكل
ما ي�ؤثر على قيمة ال�رشكة ومركزها املايل مما تخت�ص به مادياً ومعنوياً؟ وقد �أخذ بهذا
بع�ض الفقهاء املعا�رصين ،والقائلون بهذا من حيث التطبيق يتفقون مع القول الثاين
يف امل�س�ألة ،وهو �أن ال�سهم :عر�ض له حكم عرو�ض التجارة م�ستقل عن موجودات
ال�رشكة.
وقد مت ترجيح القول الأول لأمور من �أهمها:
� -1أن الف�صل بني ال�سهم وموجودات ال�رشكة يف احلكم يناق�ض تعريف ال�رشكة
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امل�ساهمة لفظاً ومعنى ،ف�إن امل�شاركة تقت�ضي اال�شرتاك يف جميع موجودات ال�رشكة
�أيا كانت ،والف�صل �أو التمييز بينهما ينايف مقت�ضى ال�رشكة ،بخالف من جعله ح�صة
�شائعة من موجودات ال�رشكة فهو يتفق مع تعريف ال�رشكة امل�ساهمة جمل ًة وتف�صي ًال.
 -2ولأن احلقوق املعنوية كاال�سم التجاري لل�رشكة،والدرا�سات ال�سابقة
لإن�شائها ،وت�صاريح العمل ،وقوة الإدارة وكفاءتها ،وغري ذلك .ال عربة بها يف
قيمة ال�رشكة عند الت�صفية �أو الإفال�س ،و�إمنا املعول عليه هو املوجودات العينية �أو
النقدية ،فتتم ق�سمتها بالت�ساوي على �أ�سهم ال�رشكة ،مما يدل على �أن ال�سهم يف
حقيقته ميثل موجودات ال�رشكة.
- 3وللوازم الباطلة التي تلزم الأخذ بالقول بف�صل ال�سهم عن موجودات
ال�رشكة ،منها� :أ  -جواز امل�شاركة اكتتاباً وتداو ًال يف ال�رشكات املجمع على حترميها
كالبنوك الربوية ،و�رشكات ت�صنيع اخلمور ،و�رشكات الفن الإباحي وغريه ؛ لأن
ال�سهم منف�صل عن موجودات ال�رشكة .ب -االتفاق مع من قال :ب�أن النقد عر�ض،
من جهة �أن النقود الورقية لي�ست مغطاة تغطية كاملة ،و�إمنا ت�ستمد قيمتها من قوة
الدولة امل�صدرة ،و�إن مل يقولوا بذلك ،ف�إنهم ي�سهلون القول به.
ثالثاً :الذي ظهر يل ب�أن اجلميع يوافق على كون ال�سهم ح�صة �شائعة من جميع
موجودات ال�رشكة من حيث النتيجة ،و�إن اختلفوا من حيث التنظري ،و�إمنا وقع
اخلالف لأ�سباب منها:
 -1االختالف يف تكييف ال�سهم �رشعا ونظاما ،فاالجتاه ال�رشعي مل يف�صل
ملكية ال�سهم عن مكونات ال�رشكة� ،أما التكييف القانوين لل�سهم ف�إنه جعل لل�رشكة
امل�ساهمة �شخ�صية اعتبارية فميز بني ملكية ال�سهم ،وملكية الأ�صول والأعيان التي
يت�ضمنها ال�سهم ،فال�سهم ميلك على وجه اال�ستقالل عن ملكية الأ�صول والأعيان
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التي متلكها ال�رشكة ،بحيث �إن احل�ص�ص املقدمة للم�ساهمة يف ال�رشكة تنتقل على
�سبيل التمليك �إلى ملكية ال�رشكة ،ويفقد ال�رشكاء امل�ستثمرون كل حق عيني عليها،
وال يبقى لهم �إال حق يف احل�صول على ن�صيب من �أرباح ال�رشكة �أثناء وجودها،
ويف اقت�سام قيمة بيع موجوداتها عند الت�صفية.
 -2اختالف القيمة ال�سوقية لل�سهم  -عند تداوله -مع قيمة املوجودات الفعلية
لل�رشكة امل�ساهمة زيادة �أو نق�صاً ،وهذا – يف نظري� -أهم �أ�سباب اخلالف.
 -3هل ق�صد امل�شرتي لل�سهم �أو البائع له ،ي�ؤثر يف حقيقة ال�سهم ؟ فجميع
الأقوال �سوى القول الأول ا�ستندوا على ق�صد امل�ستثمر� ،أو امل�ضارب يف ف�صل
ال�سهم عن موجودات ال�رشكة ،و�أما القول الأول فلم يعترب ق�صده م�ؤثراً.
 - 4هل املوجودات تتمثل يف النقود والأعيان فقط ؟ �أم يدخل فيها� :أ -احلقوق
املعنوية كاال�سم التجاري لل�رشكة ،والدرا�سات ال�سابقة لإن�شائها ،وت�صاريح العمل.
ب -العوامل املعنوية امل�ؤثرة على قيمة ال�سهم ال�سوقية ،كجودة الإدارة و�سمعتها
التجارية وخربتها يف جمال الن�شاط وغري ذلك .فالذين قرروا ب�أن املوجودات �أعيان
ونقود فقط اعتربوا غريها كالعدم.
رابعاً� :أن بع�ض الفقهاء بنى -على اخلالف يف تكييف ال�سهم� -آثاراً لي�س لها
ارتباط مبا�رش بتكييف ال�سهم ،و�إمنا جرى اخلالف فيها العتبارات �أخرى ومن ذلك:
 -1اخلالف يف الزكاة الأ�سهم.
 -2اخلالف يف بيع و�رشاء �أ�سهم ال�رشكات املحرمة� ،أو التي تتعامل باملحرم.
 -3امل�ضاربة يف الأ�سهم .وقد �أو�ضحت ذلك عند كل �أثر.
خام�ساً� :أن الأثر الأ�سا�سي الذي ينبني على اخلالف يف م�س�ألة تكييف ال�سهم هو:
حكم تداول الأ�سهم يف ال�رشكات التي تكون الديون� ،أو النقود� ،أوهما معا �أغلب
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موجوداتها.
وقد مت ترجيح املنع من تداول الأ�سهم يف ال�رشكات التي تكون الديون� ،أو
النقود� ،أوهما معا �أغلب موجوداتها؛ لأمور من �أهمها:
 -1عموم الن�صو�ص ال�صحيحة يف منع بيع الدين ،وا�شرتاط القب�ض ل�صحة
ال�رصف.
� -2سدا لذريعة الربا و�سد الذرائع �أ�صل معترب يف ال�رشيعة ،وبيع �أ�سهم ال�رشكة
التي يغلب عليها النقود حيلة مو�صلة للربا من جهة كون البيع نقد بنقد مع التفا�ضل.
 -3ولأن اعتبار املوجودات يف تقييم ال�سهم �أ�ضبط يف معرفة القيمة احلقيقية
لل�سهم ،بخالف اعتبار �سمعة ال�رشكة �أو قوتها فهو غري من�ضبط.
 -4ولأن تداول �أ�سهم تلك ال�رشكات يف مرحلة الت�أ�سي�س وما كان يف حكمها من
جهة غلبة النقود ،و�سيلة �إلى مفا�سد متعددة منها:
 -1قد ي�شجع بع�ض تلك ال�رشكات على ا�ستثمار الأموال النقدية ا�ستثماراً
حمرماً ،كالإيداع بفائدة ونحوه.
 -2قد يجعلها تتباط�أ يف اال�ستثمار الفعلي للنقود.
 -5ولأن امل�ضاربة على �أ�سهم تلك ال�رشكات مع غلبة النقود كامل�ضاربة على فروق
الأ�سعار يف العمالت النقدية املتفق على حترميها �إذا خليت من التماثل والتقاب�ض.
 -6ولأن ارتفاع القيمة ال�سوقية ؛ لأ�سهم ال�رشكة مع غلبة النقود� ،أو قبل بداية
اال�ستثمار الفعلي� ،أو مع غلبة الديون ،ال ي�ستند على �أ�س�س �صحيحة ،فهو غري مربر
ففيه �شبهة القمار ،و�شبهة الربا ،وكامل�ضاربة على امل�ؤ�رش املتفق على حترميه ،بخالف
ما �إذا كان ارتفاع ال�سهم ناجتاً عن �أ�صول وا�ضحة من الأعيان تغلب على موجوداتها
من النقد فهو ارتفاع مربر ،وبعيد عن �شبهتي الربا واملي�رس.
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�ساد�ساً :مت ترجيح منع امل�ضاربة يف الأ�سهم طلباً للربح ال�رسيع من خالل فروقات
الأ�سعار ملا يلي:
 -1لأن امل�ضاربات على الأ�سهم بهذه ال�صورة الواقعة يو�شك �أن تكون من قبيل
املقامرة املحرمة� ،إن مل تكن كذلك فع ًال ،وقد درجت البنوك وال�رشكات -التي
ت�ضارب يف الأ�سهم -على اعتبار �أن هذا اال�ستثمار من قبيل اال�ستثمارات العالية
املخاطر مما يدل على غلبة الظن بوجود الغرر و�شبهة القمار.
 -2حتقق اجلهالة ،والغرر املنهي عنهما من جهة �أن ارتفاع �أ�سهم ال�رشكات ال
ين�ضبط مبا تن�ضبط به �سائر املبادالت التجارية التي تخ�ضع للعر�ض والطلب ،بل
عوامل االرتفاع جمهولة واالنخفا�ض جمهولة.
 -3ولأن امل�ضاربة على الأ�سهم بهذا الق�صد ،وبالنظر �إلى الواقع الفعلي ،من
ح�صول تلك امل�ضاربات احلادة وب�أ�سعار مرتفعة على �أ�سهم �رشكات خا�رسة بالنظر
�إلى مكوناتها وتقاريرها ،وباملقابل يكون هناك ك�ساد ،و�ضعف يف تداول �أ�سهم
�رشكات قوية يف ن�شاطاتها وميزانياتها ،وحتقق �أرباحاً متكررة وبن�سب جيدة،
فاالرتفاع ،واالنخفا�ض ال ي�ستند على �شيء ملمو�س ،والتقلب يف الأ�سعار �صعوداً
ونزو ًال يحدث يف حلظة ،ففيه �شبه بالبيع على امل�ؤ�رش املجمع على حترميه.
وقد ذكرت ما يرتتب على كل ترجيح .واهلل تعالى �أعلم.
�سابعا� :أهم التو�صيات

على الهيئات واجلهات ال�رشعية يف تلك ال�رشكات� ،إعادة النظر يف موا�ضع منها:
 -1حكم تداول الأ�سهم �إذا كان الق�صد منها امل�ضاربة على فروقات الأ�سعار.
 -2حكم تداول الأ�سهم التي يغلب على موجوداتها النقود �أو الديون� ،أو هما
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معا ،والرجوع �إلى ما ا�ستقرت عليه املجامع الفقهية ،و�أكرث الفقهاء املتقدمني الذي
يفهم منه :منع التداول لنلك الأ�سهم �إذا كانت الديون� ،أو النقد� ،أو هما معا تغلب
على موجودات ال�رشكة.
مع الت�سليم ب�أهمية وجود �سوق للأ�سهم ،والفوائد التي تتح�صل من ورائه� ،إال �أن
ا�ستن�ساخ الأ�سواق املالية العاملية -مبا فيها من املخالفات ال�رشعية� -أمر يحتاج �إلى
�إعادة النظر ،و�ضبط التداول يف ال�سوق بال�ضوابط ال�رشعية ،التي تكفل احلماية
للجميع.
الأخذ بال�ضوابط ال�رشعية لتداول الأ�سهم ،والتي ذكرها �أخي ف�ضيلة الدكتور
يو�سف ال�شبيلي يف كتابه القيم "اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف
الفقه الإ�سالمي" ،وهي متوافقة مع ما جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي(.((16
الأخذ مبا �أو�صى به �أخي ف�ضيلة الدكتور حممد ال�سلطان من وجوب تفعيل
قرارات جممع الفقه الإ�سالمي املتعلق بالأ�سواق املالية(.((16
الأخذ مبا �أ�شار �إليه �أخي �صاحب الف�ضيلة الدكتور فهد اليحيى( ((16ب�أن يطبق ما
جاء يف كتاب "القوانني االقت�صادية من منظور �إ�سالمي" ،حيث جاء يف بع�ض
املواد  -املتعلقة بقانون الأ�سواق املالية ،بع�ض التو�صيات ؛ ملعاجلة اخللل املوجود
يف ال�سوق املالية ومن �أهمها:
عدم ال�سماح بتداول ال�رشكات التي متثل موجوداتها ديوناً� ،أو نقوداً� ،أو هما
فقط بل البد من وجود الأعيان ،معهما �أو مع �أحدهم .قلت :ويجب تقييد ذلك ب�أن
يكون الأكرث هو الأعيان وهو ما قرره جممع الفقه الإ�سالمي.
( ((16وهذه ال�ضوابط بناء على ر�أيه الأول يف ذلك  .انظراخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف .280281/2
( ((16انظر الأ�سهم حكمها و�آثارها �ص .106
( ((16انظر التكيف الفقهي لل�سهم .5455
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ينبغي على نظام هيئة �سوق املال �أن مينع التداول لل�رشكات احلديثة الت�أ�سي�س،
حتى مي�ضي وقت كاف يتبني فيه ن�شاطها.
يجب �أن ي�شرتط لبدء تداول ال�رشكة امل�ساهمة ح�صولها على �أرباح بعد بدء
ن�شاطها.
يجب على هيئة �سوق املال التدخل يف حتديد �سعر ال�سهم عند احلاجة لذلك ،ب�أن
يكون متوافقاً مع قيمة الأ�صول احلقيقية لل�رشكة امل�ساهمة ،ومتوافقاً مع ما حتققه من
ربح �أو خ�سارة ،وبناء عليه :ف�إذا ارتفعت قيمة ال�سهم ب�شكل غري مربر فيجب التدخل
لوقفه ،وكذا �إذا نزلت قيمته ب�شكل ال يتنا�سب مع موجودات ال�رشكة و�أرباحها.
واهلل تعالى �أعلم.
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