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املستخلص
ىىعرا ميق ى
الكىىتعك عى مد اليىىعن أ ى اىم ميىىتا لالمكىى؛ ياة اإلسىىالمياةً يىىط اققى
ال خيفىىأ أ ا ا
اليظري يف أسعاق املال الدولياة خالل السىيعات القاليالىة املاةىيةق واىد اتتسىي أليىة لذىة يف ىة امل؛ الىة
مىىت ى اىعر املكىى؛ ية اإلسىىالميةً ولتياكىىا م ى ذلىىر أ رت ميىىة كعر ىىا اختال ىىا تيىىريا يف مشىى؛و ياتكا ب ى
األنظار الفقكياةق وما زال تع اى؛ لتريىري مىت املشىتالت الىج إتىاز د م اىد مىت اليرىط واليظى؛ً ى ا
اتر اقىىا الذىى؛ الى اةئ أمنشىىل مىىت أ الىىهق و تىىع اليىىداا الى اةئ ىىعل او الالايىىع د السىىيدات ال؛بعاىاىة
ومت ةا املي الا ا ت ت؛ة التتابة يف "دشىتاالت قكيىة متعالاقىة لكىتعك اإلسىالمياة اراسىة قكيىة
ييقية"ً دث؛ا لالمشكد اليرريي العانق ولالمالياة اإلسالمياة الأ الع ه اخلاصق واد ا ت ىة الدراسىة
األول الش ىىيكات املتعالاق ىىة ملالتياىىة الك ىىعرااة لتد ىىعلق وش ىىيكة ىىداول
ش ىىامالة لريالث ىىة ميا ىىط املير ىىط ا
التعكىىد بش ى؛ا
الكىىتعك املشىىتمالة الىىأ اليقىىعا والىىداع امليرىىط الريىىا ةىىما رأا املىىال م ى العا ىىدق و ا
أدعل الكتعك بقيمتكا االمسياة امليرط الريالىط ييقىات دىتعك د ىارة العى ملىت كىاق ومىا ت اىميه مىت
شيكة بي الع ا والعيية وانتكي مت خالل ة امليا ط د مجالة مت اليتا اق ألاكا
الكىتعك
الكىتعك اإلسىالمياة بى اليظ؛ااىة والت ييىاق وأ ا يتالىة ىدا مىت ا
 )1أ ا ياك احن؛ا ا ىا ؛ا يف ا
ىرتكا مىت اليا ياىة الشى؛ ياةق
تم بشتالياة العقعاً بذ؛
التعدا د عاز الىر ا
ا
الكىتعك أو د ا
اد ا ا
او م؛ا اة لالمقادد املعتربة ش؛ ا
 )2ي ى ا أ ا متمىىت اخلالىىا يف ذلىىرق واألدىىا ال ى اةئ تفى اى؛ّ يىىه بقياىىة املال ظىىات الشىى؛ ياةً املذىىاالة يف
حماتىاة السىيدات ال؛بعااىةق وحماولىىة تييفكىاق ودرىاا عىارز شىى؛ ياة تعا ىا وخكىا ي السىيدات و يا ا ىىاً
ىىارا الفت ىىع ق وعالف ىىة املع ىىااري الش ىى؛ ياةق وا ى؛ارات اجمل ىىام الفقكياىىة
اىىا اأا يف بال ىىا األ ي ىىا د
الكاارة يف شأهنا
الكىىتعك ىىت مسىىار ا الشىى؛ يً لعى اىا أب؛ز ىىا نشىىأة
 )3اا ىىأ أ ا يىىاك عامىىا أخىى؛ اأات د احن ى؛اع ا
الكىىتعك يف بيلىىة ااتكىىااااة بىىري دسىىالمياةق يىىط ىىيمت التعامىىا يكىىا بسىىع؛ الفا ىىدةق و ىىا مقت ىىيات
ا
املؤسسات املالياة العاملياة ودمال ا ا يف يىن آليات وسياسات مالية حمداةً ربم شاشىتكا و ؛ تكىا أمىان
ا
د ك ىىار األزم ىىات املاليى ىىة املتتالي ىىة التالمى ىىات املفتري ىىة الك ىىتعك االسى ىىالمية -ملك ى ى؛اة اإلسى ىىالمية-
التمعاا اإلسالمي -السيدات االستريماراة شيكات الكتعك
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Abstract

Sukuk, or Sharia-based bonds, are clearly the most important product of Islamic banking.
Sukuk have achieved outstanding presence on the international monetary markets in the past
few years. They have gained further importance at this stage of development in Islamic banking.
Yet sukuk have raised controversy among jurisprudents (fuqaha’) and still face many problems
that require further scrutiny and investigation so that their goals can be achieved and so that they
can provide an alternative to usurious bonds.
It is important therefore to study Islamic sukuk, their applications and the
jurisprudential suspicions about their position in Sharia, with a view to enriching the
literature on Islamic banking.
Conclusions researched are:
First: the question of nominal ownership of assets and of trading sukuk that contain
money and debts
Second: guaranteeing capital with the returns and the pledge to buy sukuk at the
price of their nominal value.
Third: applications of sukuk by leasing out objects to the party that purchased it with
the problem of sale with option to repurchase and the problem of sale by sample.
The study has reached the following conclusions:
1- There is a clear deviation in the application of Islamic sukuk. The structuring of
some sukuk has focused on the formal correctness of contracts in order to
sanction those sukuk regardless of the goals of the Sharia.
2- The origin of the deviation and the rest of the observations made on the
legitimacy of the sukuk lies in the attempt to emulate usurious bonds and to find
sharia-based interpretations that would agree with the properties of bonds and
their advantages.
Which has led in most cases to contradictory fatwas and violation of Sharia criteria
and the decisions of jurisprudential academies on bonds.
3- It became clear that other factors have led to deviation in the application of
sukuk, most important among which is the emergence of sukuk in non-Islamic
communities where interest controls the process of trading in sukuk according
to the norms of international monetary institutions and their impositions of
specific mechanisms and policies in contrast with their vulnerability in the face
of repeated financial crises.
Keywords: Islamic sukuk, Islamic finance, Islamic banking, Islamic funding,
investment bonds.
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املقدمة
احلمد هللق والكالة والسالن الأ رسعل هللا وآله ودريه ومت واال ق وبعد
الكتعك اإلسالمياة مت أ ام األاوات لتركيا التمعااق سىعا أتىا ذلىر الىأ مسىتع
تع اد ا
الشىى؛تات أن األ ى؛ااً بىىا و ى الىىأ مسىىتع احلتعمىىاتق و ىىي سرياىىا احلالقىىة األسىى؛ّ ىىعا يف سىىعق
التمعاى ىىا اإلس ى ىىالمي( ً)1ولتى ىىت يف مقاب ى ىىا م ى ىىا اققتى ىىه س ى ىىعق رأا امل ى ىىال اإلسى ىىالمياة م ى ىىت دد ى ىىدارات
لالكتعكق وتةلر ال ف؛ة اهلا الة يف اعر ا واتتسا كا لالسىعق املالياىةً ادال أ ا يتالىة بعىت ميتيىات
الكىىتعك  -حبتىىم حماولتكىىا االسىىتفااة مىىت اهليتالىىة التقاليداىاىة لالسىىيداتق وحماولىىة إقيىىا الفعا ىىد
ىىة ا
االاتكااااة نفسكا -ا ا م الحن؛اع ىت ميىااا الشى؛اعة اإلسىالمياةق وحماتا ىا لالميتيىات العةىعياة
املتالياسة ل؛
املكمىةً
وال ا
شر أ ا ياك ادة عالفات واعى و قى يف الت ييقىات العمالياىة هلىة األااة املالياىة ا
التكعر لد القا م الأ التيفيةق واد اتع ميشىؤ ا
اد اتع ميشؤ ا القكعر يف الفكمق وةعف ا
()2
الكتعك والتعاما هبا
التسا ا و دن االلت ان أل تانق والش؛وطق وال عابط امليظامة إلددار ا
وم ىىت ىىةا املي ال ىىا ىىا ت الفت ىى؛ة لالتتاب ىىة يف أ ى اىم املبالف ىىات الش ىى؛ ياة املتعالاق ىىة بت ييق ىىات
الكتعك والشيكات املتعالاقة هبا
ا
أوّ ًال :مشكلة البحث:

الكتعك تذري ا مىت امليتيىات املالياىة اإلسىالمياةق نشىأت يف بيلىة
تمت مشتالة اليرط يف أ ا ا
ااتكىااااة ربعاىاىةً يىىط تىىع امليتيىات التقاليداىاىة أدىىعال لالميتيىىات اإلسىالمياةً ىاىا اأا يف تريىىري مىىت
( )1تىىا أاا سىىعق الكىىتعك يىىدا خىىالل العىىان 2017ق دذ ودىىال ايمىىة دمجىىار ددىىدارات الكىىتعك د 80
هنااة سيتمرب املاةيق والسيا يف ذلر اإلددارات التيرية الج شكد ا أسعاق اول جمالى
ماليار اوالر
التعىىاو اخلالييىىيق والىىج مىىت تىىا أب؛ز ىىا ايىىان املمالتىىة الع؛بيىىة السىىععااة دىىدار دىىتعك بقيمىىة  9ماليىىارات
اوالرق ىىع األت ىىرب الىىأ اإلة ىىالقق دةىىا ة د بع ىىت اإلدىىدارات الك ىىذرية يف األس ىعاق ا الي ىىةق واىىد تان ى
عاع ى ى ى ى وتال ى ى ى ىىة "س ى ى ى ىىتاندرا آن ى ى ى ىىد ب ى ى ى ىىعرز" لالتك ى ى ى ىىييفات اال تماني ى ى ى ىىةق بال ى ى ى ىىع ي ى ى ى ىىم دد ى ى ى ىىدارات الس ى ى ى ىىيدات
اإلسىىالمية" الكىىتعك"ق امليىىاق خىىالل العىىان  2017ب ى  70و 80ماليىىار اوالرق واال ى العتالىىة يف ق؛ا ى؛
داطق دنه بعد أاا اعئ يف العان املاةيق إناه مت بري العاةأ ما دذا تا سعق الكتعك العاملية ميتت أ
سيا أاا متت؛را يف  2018؛ادة الييا االاتكائق ايبق  05ااسمرب 2017
الكتعك اإلسالمياة 275-274
( )2الش؛اف (مح ة)ق ةماانت ا
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األ ي ىىا د أ ات ىىع املي ىىتا اإلس ىىالمي خالي ىىا م ىىت قيقت ىىه الش ىى؛ ياةق ود ت ىىا ا ىىد أخ ىىة الك ىىعرة
الش؛ ياة
ثانيًا :أهميّة البحث:
الكتعك مت خالل
أتيت ألياة اليرط يف واا ا
الكىىتعك بعدىىفكا أااة اس ىتريمارااة وا ىىدة الىىأ املسىىتع االاتكىىاائق تمىىا شىىري د ذلىىر
 )1ألياىىة ا
نسية اع يم املعامالت مت سية د أخ؛
 )2اخ ىىتالع و ك ىىات اليظ ىى؛ م ىىت اليا ي ىىة الش ىى؛ ياةق و ىىارا الفت ىىاو بش ىىأ بع ىىت الت ييق ىىات
لالكتعك
ا
لالكىىتعكً مىىت أ ىىا دش ى نظىىان مىىار ىىاملي داىىد اعامىىه
 )3ةىى؛ورة فعيىىا ااانىىا املقادىىدئ ا
إقيا التيمية الشامالةق والعدل واملساواة ب مجي الفلات اال تما ياة
ثالثًا :أهدافُ البحثِ:

اكدع ةا اليرط د
الكتعك اإلسالمياة
 )4دب؛از ااانا اليظ؛ئ واملقاددئ ال اةئ اام اليه ا
الكتعك اإلسالمياةق ومد احلا ة دليكا
 )5بيا ما ياة ا
الكتعك وخكا ككا
 )6التشف ت أنعاّ ا
رابعًا :أسباب اختيار البحث:

)1
)2

ا ا الختيار ةا اليرط َّدةم أمعرق ميكا
الكتعكق ب
ارا معااف
املبتك يف جمال املالياة اإلسالمياة بشأ قيقة دسالمياة ا
ا
مؤااد هلاً تعهنا اليداا الش؛ ي لالسيدات ال؛بعااةق ورا ت هلا وا امكا لكعرااة
الكىىتعك املي ىىي ة لق ى؛ارات اجملمعياىىة واملعىىااري الشىى؛ ياة يف إقيىىا اهلىىدع امليشىىعا مىىت
ألياىىة ا
التمعاا اإلسالميق و ع ال؛بط ب التمعاا واهلدع امل؛اا اسىتبدان التمعاىا أل الىه أئ الى؛بط
ب التد اقات اليقدااة وامليااالت االاتكااااة احلقيقياة بعيدا ت احليىا ال؛بعااىةق الى اةئ مىت شىأنه
اؤس ليظان مار املي داد
أ ا
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خامسًا :الدّراساتُ السَّابقةُ:
الكتعك د اسم
يقسم الدراسات الج ياول
ا

الكتعك بشتا ان
األول الدراسات الج ياول
ا
القسم ا
" )1دىىتعك التمعاىىا واالس ىتريمار الىىج كىىدر ا شىى؛تات املسىىالة"ق لالىىدتتعر كىىان يفىىي معسىىأق
و ي رسالة اتتعرا  /امعة القا ؛ةق ياول يكا اليا ط دىتعك االسىتريمار مىت يىط ع؛افكىاق
وخكا ككاق واأل تان املميا ة هلاق واآل ر املرت ية الأ دددار ا
وواةأ مت يعا الدراسىة أهنىا اادى؛ة الىأ دىتعك االسىتريمار الىج كىدر ا شى؛تات املسىالة
الكىتعكق سىعا الىج كىدر ا شى؛تات املسىالةق
قطق يف
أييت ةا اليرىط ليشىما مجيى أنىعاّ ا
أو الج كدر ا الييعك واملكارع
"الكىىتعك الىىج كىىدر ا شىى؛تات املسىىالة يف اليظىىان السىىععائ والفقىىه اإلسىىالمي"ق مىىد امىىد
)2
ا
ي ىىد هللاق و ىىع حب ىىط تميال ىىي لدر ىىة املا س ىىتريق امع ىىة اإلم ىىانق ي ىىاول ي ىىه اليا ىىط ع؛ا ىىف
الك ىىتعك ال ىىج مك ىىدر ا ش ىى؛تة املس ىىالةق تم ىىا ي ىىاول الس ىىيدات م ىىت ي ىىط ع؛افك ىىاق وأنعا ك ىىاق
وخكا ككا

يف
)3

)4
)5

مت

وواةىىأ مىىت يىعا الدراسىىة تعهنىىا اادىى؛ة الىىأ الكىىتعك الىىج مكىىدر ا شىى؛تات املسىىالة قىىطق
الكتعك
أييت ةا اليرط ليشما مجي أنعاّ ا
"الكىىتعك (السىىيدات) االس ىتريمارااة"ق لالىىدتتعر يىىد السىىتار أبىىع بىىدةق و ىىع حبىىط مق ى ادن جملم ى
ا
الفقىىه اإلسىىالميق الىىدورة الس ىىابعة شىى؛ةق و ى اى؛ق يىىه اليا ىىط د ع؛اىىف االس ىتريمار وأ دا ىىه
الكتعك عتكى؛اً
الكتعك وبيا خكا ككاق واد ا داريه ت ا
وةعاب ه الش؛ ياةق و ع؛اف ا
الكتعك
يط مل ات ا؛ق د تريري مت األ تان املتعالاقة هباق ومل اةت؛ أنعاّ ا
الكتعك
القسم الريا مؤلافات يف أنعاّ حماداة مت ا
"دتعك اإل ارة اراسة قكياة أتديالياة ييقياىة"ق حلامىد بىت سى بىت حممىد الىي مىريةق حبىط
مق ادن لييا ار ة املا ستري مت املعكد العار لالق ا يف اسم الفقه املقار
"دتعك امل؛احبة اراسة قكياة أتديالياة ييقياة"ق لرتتي بت يد الع ا اهلعمياق حبىط مقى ادن لييىا
ار ة املا ستري مت املعكد العار لالق ا يف اسم الفقه املقار
الكتعكً لتيكما خيتالفا يه
و ةا اليرريا ود تاان اتافقا م حبريي يف التالن العان ت ا
كة أدا املعةعّق وة؛اقة ال ؛حق والذااة ميه
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سادسًا :منهجُ البحثِ:

ِ
اليرط الأ اليَّرع التار
ا ميكيي يف
التراليالي املقار َ يف ؛ اآلرا واملسا ا الفقكية املتعالاقة
امليكا االستق؛ا َّي
تمدت
 )1ا
َّ
م
َ
لكتعكق واد ر ع يف ذلر د املكاار األديالة يف الفقه اإلسالميق وعتالف امل؛ا
ا
اليرط مستع يا مجي عانا املشتا
اتع
العالمياة واليررييةً
م
 )2ا يع امليكا العدفي التفسريئ يف بيا معا اآلايت الق؛آنياة واأل اااط الييعااة
تما ا يع يف ةا اليرط مجالة مت اال ؛ا ات
ِ
ىاز د دا ىىاح كىىعا؛ا اايقىاق وإ؛اى مى؛ حمى اىا اليى اّ يكىىا ايىىا بيىىا تمكىىاً
ىعا؛ املسىىألة الىىج إتى م
 )3كى م
ليت أ امل؛اا ميكا
 )4ىى؛ م اآلرا ِ يف املسىىا ا سىىا االاا ىىات الفقكيىىةق ونسىىية تى اىا رأئ د اا الىىه مىىت أد ىىراا
املةا ا
 )5؛ م أالاِة األاعالق م بيا و ه ال اِداللة ميكا تالاما اات أ األم؛ ذلرق ودا؛اا امليااشة اليكا
 )6بيا م ما عدال م د ر رانه مت اآلرا ق م بيا سيا الرت يأ
ِ
اا األ اااط مت مكاار اق إ تىا احلىداط يف
السعر العاراةق وخت؛ م
ذت؛ أراان اآلايتق وأمسا ا
 )7م
الكىىرير  -أو يف أ ىىدلا -اتتفي ى م لع ى و دليىىهً ودالا خ؛ تىىه مىىت تتىىا السىىيتق واملسىىانيدق
واآل رق ميييا آرا املر اِدث يف ار ته
م
يرط خباسة ت ام مت مالبكا لالمعةعّق وأ ام ما امت مت نتا ا
 )8ختم م ال َ
ىتفاا ميكىاق واملسىتعا م هبىا يف تتابى ِة اليرىط و كى؛ا
 )9ةايا اليرط بفك؛ا لالمكاار وامل؛ا املس م
لالمعةع ات
سابعًا :خطة البحث:
ىىا ىىةا اليرىىط يف مقدمىىةق وثالثىىة ميا ىىطق وخاسىىةق وذااالى تى َّىا ذلىىر بفك؛سى ق أ ىىدلا
لالمكاار وامل؛ا ق والريا لالمعةع ات
املقدمة و يكا ألية اليرىطق وأ دا ىهق وأسىياا اختيىار ق والدراسىات السىابقة واملىيكاق وخ ىة
اليرط
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متهيد:
األول الشيكات املتعالاقة ملالتياة الكعرااة لتدعلق وشىيكة ىداول الكىتعك املشىتمالة
امليرط ا
الأ اليقعا والداع ق و يه مخسة م الا
األول الكتعك القا مة الأ األدعلق والكتعك املد عمة أبدعل
امل الا ا
حما التكتير مت ة؛ع محالة الكتعك
امل الا الريا املالتياة الكعرااة لتدعل ا
متقعمة ش؛ ا
امل الا الريالط كعر بعت الكتعك القا مة الأ أدعل بري ا
حما التكتير
امل الا ال؛اب االت اإلخفاق وبةور الشر عل قيقة املالتياة لتدعل ا
امل الا اخلام الكتعك الج شتما مع عاا ا الأ نقعا أو ااع ق وشيكة داوهلا
التعكد بش؛ا أدعل الكىتعك بقيمتكىا االمسياىة ق
امليرط الريا ةما رأا املال م العا دق و ا
و يه مخسة م الا
التعكد بش؛ا أدعل الكتعك بقيمتكا االمسياة
األول ةما رأا املال مت خالل ا
امل الا ا
امل الا الريا ةما ا د اورئ حم ادا الأ الكتعك
امل الا الريالط يازل محالة الكتعك اما زاا ىت نسىية معيايىة مىت الىدخا لالمىدا؛ الىأ سىييا
احلا
امل الا ال؛ابى التى ان مىدا؛ الكىتعك اى؛ا محالىة الكىتعك يف ىال نقىي الى؛بأ الفعالىي ىت
العا د املتعا عزاعه
امل الا اخلام ربط العا د مبؤ اش؛ سع؛ الفا دة
امليرط الريالىط ييقىات دىتعك د ىارة العى ملىت كىاق ومىا ت اىميه مىت شىيكة بيى الع ىا
وبي العييةق و يه مخسة م الا
األول شىىيكة العييىىة يف امليفعىىة يف دىىتعك د ىىارة الع ى ملىىت كىىا د ىىارة بىىري ميتكيىىة
امل الىىا ا
لتمالير
امل ال ىىا الري ىىا ش ىىيكة العيي ىىة يف امليفع ىىة يف د ىىتعك د ىىارة الع ى ى مل ىىت ك ىىا د ىىارة ميتكي ىىة
لتمالير
امل الا الريالط شيكة بي الع ا يف دتعك د ارة الع ملت كا د ارة ميتكية لتمالير
امل الا ال؛اب دتعك د ارة الع ملت كا (ما خ؛ز مت اليد و اا دليه كع لذع)
امل الا اخلام الكعرااة يف العقعا "العربة يف العقعا ملقادد واملعا ال أللفاظ وامليا "
اخلاسة واد ذت؛ت يكا أ ام اليتا ا الج عدالا دليكا
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أمحد هللا – عا  -الأ اليد واخلتانق وأسأله أ رعا حبريي ةا خالكا
وختاما إ ا م
را العامل ق ودالاأ هللا وسالام
لع كه الت؛ميق ان عا لعامة املسالم ق وذخ؛ا ر اعن الداتق واحلمد هلل ا
الأ نييايا حممد وآله ودريه أمجع
سكيد
الكتعك اإلسالمياة
اأوال ع؛اف ا
الكر لذة التتاا الةئ اتتا يف املعامالت واألاارا؛ق أو وثيقة مبال أو حنع ق أو عذز
ا
م يعّ الأ شتا مع استعماله املعاّ يف أ د املكارع لتم؛ بك؛ع امليالغ ا ؛ر به مت اليقدق
ر ِ
اكق مريا حب؛ وحبعر وأحب؛ وحبارق و ع املتتعا الةئ ات امت اقا أو
د ٌّ
ود َت ٌ
د مت ٌ
عك وأ م
ومجعه م
()1
ماال وحنع
ومىىت معانيىىهق وثيقىىة ا ىرتاع مبىىال مقيىىع ق أو وثيقىىة ت ىىمت دثيىىات ىىا س ىعا تىىا مىىاال أو
بىىري ق( )2واعىىرب هبىىا ىىت العراىىة املاليىىة الىىج ريي ى قىىا لكىىا يكا يف مالتيىىة شىىا عة ألدىىا أو أدىىعلق
وميكا التكتير أئ إعاا األدعل د دتعك وة؛ كا لاليي
ومىىت معىىا الكىىتعك ال؛اىىاّ متت ىىعا يكىىا أ يىىات ال عىىان ميك ىىا مىىا ات ىىع بعمىىا ت ىىأرزاق
الق اة والعمال وميكا ما اتع بذري ما تالع ا أل ا احلا ةق( )3وتالاكا سمأ دتعك
واد ى ى ال ا ا؛ تكى ىىا يلى ىىة ا اسى ىىية وامل؛ا عى ىىة لالمؤسسى ىىات املالياى ىىة اإلسى ىىالمياة أب اهنى ىىا "و ى ىىا
متس ىىاواة القيم ىىة سرياىىا كك ىىا ش ىىا عة يف مالتيا ىىة أ ي ىىا ق أو مي ىىا ق أو خ ىىدماتق أو يف مع ىىعاات
مش ى ىى؛وّ مع ى ى ا ق أو نش ى ىىاط اس ى ىتريمارئ خ ى ىىاصق وذل ى ىىر بع ى ىىد إك ى ىىيا ايم ى ىىة الك ى ىىتعكق واف ى ىىا ا
()4
االتتتااق وبد استبدامكا يما أددرت مت أ اله"
نكىىه "رىىعز أ كىىدر
واىىد ورا يف املعيىىار الشىى؛ ي راىىم ( )17الكىىاار ىىت نف ى اهليلىىة مىىا ا
متعسى ةق أو ةعاالىىةق ل ىعابط الشىى؛ ياةق واىىد كىىدر او إداىىد أ ىىاق
الكىىتعك آل ىىال اكىىريةق أو ا
()5
الكتعك الأ أساسه"
وذلر حبسا ةييعة العقد ال اةئ كدر ا
( )1ابت ميظعرق لسا الع؛اق مااة (دتر)  457/10ال؛ازئ (حممد بت أيب بت؛)ق عتار الكراحق مااة
(دتر)  177الفيعميق املكياح امليري 345/1
( )2اوابه (أش؛ع حممد)ق الكتعك اإلسالمية ب اليظ؛اة والت ييا 9
( )3ابت يد الربق امليتقأ ش؛ح املعةأ 411/3
( )4املعااري الش؛ ياةق يلة ا اسية وامل؛ا عة لالمؤسسات املالياة اإلسالمياة 238
( )5م؛ سابا 243

- 291 -

إشكاالت فقهية متعلقة ابلصكوك اإلسالمية ،دراسة فقهية تطبيقية ،د .بندر بن عبدالعزيز اليحىي

و ا؛ كا جمم الفقه اإلسالمي يف اور ه التاسعة ش؛ أب اهنا "و ا أو شكااات مالياىة متسىاوااة
القيم ىىةق سرياىىا كك ىىا ش ىىا عة يف مالتيا ىىة مع ىىعاات (أ ي ىىا ق أو مي ىىا ق أو ق ىىعقق أو خال ىىيط م ىىت
ىيتم دنشىىا ا مىىت كىىيالة االتتتىىااق و كىىدر و ىىا
األ يىىا وامليىىا واليقىىعا والىىداع ) اا مىىة عىىال أو سى ا
()1
قد ش؛ ي وأتخة أ تامه"
ىيي الىىأ
وات اىىأ مىىت خىىالل التعى؛اف السىىابق ق أ ا ع؛اىىف جممى الفقىىه اإلسىىالمي بتمياى لى ا
السىىالمق واملشىارتةق وحنع ىىاق وبيىىا
اشىرتاط أ كىىدر ا
الكىىتعك و ىىا قىىد شىى؛ يق تىىاليي ق واإل ىىارةق و ا
اليه أتخة أ تامه
تما أ ا ع؛اىف يلىة ا اسىية وامل؛ا عىة لالمؤسسىات املالياىة اإلسىالمياةق اتمياى بييىا ثالثىة أمىعر
الكر الكاار اوهناق و ي الأ بااة تيرية مت األلياةق وبياهنا يف ما االي
اتم ا تيار ا
ال ا
 )1إكىىيا ايمىىة الكىىر أل ا املقكىىعا لتكىىتير( )2أ اتىىع أااة لتركىىيا املىىال ال ىى؛ورئ إل ىىاز
نشاط مع ا ق وال اتم ذلر دالا بعد إكيا القيمةق وبدوهنا كع وراة اراة ت م معهنا
الكر ال ارتاا اليه املقكعا ميهق
 )2افا ا االتتتاا ألناه ما مل اقفا ا االتتتااق إ ا
ا
الكتعكق وال ب اد مت إكيا
دذ القيمة ا اداة لالمش؛وّ أو اليشاط ا
معز ة لتساوئ الأ دا ا
اؤائ احلال
الكتعكق إ مل كا ذلر مل كا امل العاق واد ا
امليالغ امل العا بيي مجي ا
الكتعكق ورامبا د دلذا االتتتاا يف الة دن التم اتت مت بيعكاق دةا ة د
د أتثا؛ ايمة ا
أ اهنا وا االتتتاا ال تمتا خبادياة التداول وال ميتت اإل ااة مت كيالتكا يما أ ادت له
( )1جمم الفقه اإلسالميق الدورة التاسعة ش؛ إلمارات الع؛بياة املتاردةق دمارة الشاراةق ا؛ار رام 178
()19/4ق بتاراخ  5-1مجاا األو ان  1430ى املعا ا  30-26أ ؛اا 2009ن
( )2د ا مالية دددار الكتعك اإلسالمية سمأ لتكتيرق و ع إعاا املع عاات العييية أو امليا د دتعك
در
اابالة لالتداولق وذلر مت خالل بعت ال عابط الش؛ ية الج قعن الأ أساا مالتية املستريم؛ ألدعل ٌ
اخال ميريا ا د الكرق و ياك آليات ش؛ ية لتع ري الترعط (احلمااة واألما ) لالعميا او ال ما املميعّ
ش؛ ا يف املشارتاتق و ي شيه مالية التعراا دالا أ ا الفقكا أودعا ختيار سمية التكتير بداال
ملك الأ التعرااق وذلر أل ا تالمة التكتير مشتقة مت تالمة الكتعك و ي سريا اليداا اإلسالمي لتالمة
السيدات الج عين ةمييا التعاما أبااة مالية اا مة الأ الداع والفا دة ا ؛مةق تما أ ا التعراا يف الفت؛
املار التقاليدئ اا م بكفة أساسية الأ الداع ق مت خالل إعاا الر الداع د أوراق مالية اابالة لالتداول
يف األسعاق املاليةق و ع ما ايكأ يه الش؛ّ يف التياال حممد داحل ( تأ ال؛محت الي)ق "اور الكتعك
اإلسالمية يف سعاا املش؛و ات التيمعاة"  2اي قيي(سام؛ مظك؛)ق ديا ة التمعاا يف املكارع
واملؤسسات املالية اإلسالمية 439
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إعل
 )3بد استبدامكا يما أددرت مت أ اله و ةا ع ما ا
ادل الأ أ ا كيالة ا
الكتعك اد ا
د استريمار قيقي اؤا الكا لالتداولق دذ اونه ال رعز داوهلا دالا مبريالكاق و ياا اليكا ش؛وط
إعل د استريمار قيقيق أدير سرياا
قد الك؛عق ا
ألهنا ما زال نقعااق إذا ما ا
()1
ككا شا عة يف مالتياة ما أ ادت لهق ييعز داوهلا ييلة
الكتعك أب اهنا "أوراق مالياة متساواة القيمةق حم اداة امل ادة بالياق اابالة
نع؛ع ا
و اليهق اليا أ ا
سيتم
لالتداولق د مكا أدعل مكممةق سرياا ككا شا عة يف مالتياة مع عاات اا مة عالق أو ا
دنشا ا مت كيالة اتتتاا كدر و ا قد ش؛ ي وأتخة أ تامهق و ستبدن يما أددرت مت
()2
أ اله الأ أساا اا دة «الذيم لذ؛ن»"
نيا أنعاّ الكتعك اإلسالمياة:
الك ى ىىتعك اإلس ى ىىالمياة بتعى ى ى ادا د ى ىىيغ التمعا ى ىىاق وا ى ىىد ذت ى ىى؛ت يل ى ىىة ا اس ى ىىية وامل؛ا ع ى ىىة
تي ى ى اىعّ ا
()3
ؤسسات املالياة اإلسالمياة مثانية أنعاّق و ي
لالم ا
اأوال دتعك اإل ارة و ي "دتعك ذات ايمة متساواة يد دددار اق وال قيا التي ةق
وميتت داوهلا ل ؛ق التياراةق و ي سريا ككا شا عة يف مالتية أ يا مؤ ؛ةق أو مالتية ميا
()4
أو خدمات مت معييةق أو معدع ة يف الةمة"
اتم دددار اق لتركيا رأا مال السالمق
نيا دتعك السالم و ي و ا متساوااة القيمة ا
()5
و كيأ سالعة السالم العتة حلمالة الكتعك
اتم دددار ا الستبدان كيالة
لريا دتعك االستكياّ و ي و ا متساواة القيمة ا
()6
االتتتاا يكا يف كيي سالعةق واكيأ املكيعّ العتا حلمالة الكتعك
( )1الش؛اف (مح ة)ق "ةماانت الكتعك اإلسالمياة" 270-269
الكر) مت العا يات واأل يا بقدر ما أيخة
( )2املقكعا مت اا دة الذيم لذ؛نق ع إميا املستريم؛ ( اما ا
إماله لالمباة؛ واخلسا ؛
مت املي ات واحلقعقق كع
ا
استرا نكييه مت األر ح نظري ا
( )3املعيار الش؛ ي رام ()17ق بيد242-240 5/1/5
( )4و ىىةا التع؛اىىف اىىربز خكىىا ي دىىتعك اإل ىىارةق و ىىي سىىاوئ ايمتكىىا االمسيىىة يىىد اإلدىىدارق و ىىدن ااباليتكىىا
كى ادرق وتعهنىىا اابالىىة لالتىىداول انظىى؛ ا؛ومىىي (محيىىد)ق دىىيا ة الكىىتعك اإلسىىالمياة وااى
لالتي ىىة يف معا كىىة املم َ
وآ اقق وراة مق ادمة يف املالتقأ الدور الريالط عل املالياة اإلسالميةق دفاا ق  17-16عا 2014ن 4
( )5ييىىد (حممىىد سىىامي)ق الىىدور التمىىعاالي لالمكىىارع اإلسىىالمياة (التمعاىىا لكىىتعك) ا؛بىىة مىىالي ايق جمالىىة العالىىعن
االاتكااااةق اجملالد 10ق العدا38ق 2015ن 113
( )6العي ئ (سععا)ق الكتعك اإلسالميةق ةعاب كا و ييقا ا املعاد؛ة 91
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رابعا دتعك امل؛احبة و ي و ا متساواة القيمةق كدر لتمعاا ش؛ا سالعة امل؛احبةق و كيأ
()1
سالعة امل؛احبة العتة حلمالة الكتعك
ىتم ددىىدار ا السىىتبدان كىىيالتكا يف
خامسىا دىىتعك املشىىارتة و ىىي و ىىا متسىىاواة القيمىىة اى ا
دنشا مش؛وّق أو عا؛ مش؛وّ اا مق أو سعاا نشاط الأ أساا قىد مىت قىعا املشىارتةق واكىيأ
الكىىتعك يف ىىدوا ككىىكمق و ىىدار دىىتعك املشىىارتة
املشىى؛وّ أو مع ىىعاات اليشىىاط مالتىىا حلمالىىة ا
الأ أساا الش؛تةق أو الأ أساا امل اربةق أو الأ أساا العتالة الستريمار
و يقسم دتعك املشارتة د ثالثة أنعاّ ر يسياة
 )1دىتعك الشىى؛تة و ىىي و ىا مشىىارتة سرياىىا مشى؛و ات أو أنشى ة ىىدار الىأ أسىىاا الشىى؛تة بتعيى
()2
أ د الش؛تا أو بري م إلاار ا
 )2دتعك امل اربة و ي و ا مشارتة سرياا مش؛و ات أو أنش ة دار الأ أساا امل ىاربة بتعيى
()3
م ارا مت الش؛تا أو بري م إلاار ا
 )3دىىتعك العتالىىة الس ىتريمار و ىىي و ىىا مشىىارتة سرياىىا مشىى؛و ات أو أنش ى ة ىىدار الىىأ أسىىاا
العتالة الستريمار بتعي وتيا ت محالة الكتعك إلارا ا
ىتم دد ىىدار ا الس ىىتبدان ك ىىيالة
سااس ىىا د ىىتعك امل ار ىىة و ىىي و ىىا متس ىىاواة القيم ىىة ا ى ا
كىة يف ا كىعل و ىا
االتتتاا يكا يف سعاا مش؛وّ الأ أساا امل ار ةق واكيأ حلمالىة الكىتعك ا
()4
ما ادا العقد
ىتم ددىىدار ا السىىتبدان كىىيالتكا يف
سىىابعا دىىتعك املسىىاااة و ىىي و ىىا متسىىاواة القيمىىة اى ا
الكىىتعك
سىىقي أشىىيار مريمىى؛ةق واإلنفىىاق اليكىىا ور ااتكىىا الىىأ أسىىاا قىىد املسىىاااةق واكىىيأ حلمالىىة ا
()5
كة مت الريم؛ة و ا ما ادا العقد
ا
( )1امل؛ السابا 71
( )2الع ى؛ايب (مك ى فأ)ق اور الكىىتعك اإلسىىالمياة يف سعاىىا االاتكىىااق جمالىىة اليشىىا ؛ االاتكىىااااةق اجملالىىد الريالىىطق
العدا1ق مارا 2017ن 70
الكىتعك اإلسىالمياة يف التيميىة االاتكىاااة (اراسىة الىة)ق جمالىة اراسىات العالىعن
( )3حممد الل (احليي ي)ق اور ا
اإلااراةق اجملالد 42ق العدا2ق 2015ن 556-555
الكتعك اإلسالمياة يف ا ىم ا ىاّ العاىف اإلسىالميق وراىة مىا مق ادمىة يف املىؤس؛
( )4الدما (زايا الل)ق اور ا
اإلسالمي ت اعان األوااع وداار اق واا و العاتق  22-20أتتعب؛ 2009ن 10
( )5شى؛ايق (ر يىىا)ق أسىعاق األوراق املاليىىة بى داىىدات التعراىىا التقاليىىدئ و العىىات التكىىتير اإلسىىالميق وراىىة =
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ىتم ددىىدار ا السىىتبدان كىىيالتكا يف
ميىىا دىىتعك املذارسىىة و ىىي و ىىا متسىىاواة القيمىىة اى ا
ب؛ا أشيار و يما ات الايه ةا الذ؛ا مت أ مال ونفقات الأ أسىاا قىد املذارسىةق واكىيأ حلمالىة
()1
كة يف األر والذ؛ا
الكتعك ا
ا

= ما مق ادمة يف املالتقأ العةين امليظم مل؛ت ااامعي أم العقىال احلىاز معسىأ أق أمخىعكق بتاميذسى ق -9
 10أ ؛اا 2013ن 13
( )1العي ئ (سععا)ق الكتعك اإلسالميةق ةعاب كا و ييقا ا املعاد؛ة 174
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املبحث األوّل :الشبهات املتعلّقة بامللكيّة الصوريّة لألصول ،وشبهة تداول الصكوك املشتملة
على النقود والديون
ك ىىة ش ىىا عة يف أ ي ىىا ق أو
الك ىىتعك ىىت الس ىىيداتً تعهن ىىا سرياىىا ا
ال خيف ىىأ أ ا أ ى اىم م ىىا ميياى ى ا
ميا ق أو خدماتق أو نقعاق أو ااع ق أو م اا ميكاً و اليه إ ا إ اقىا ىة املالتياىة بت اىا مقت ىيا ا
مىىت الذىىيم والذىى؛نق وانتفىىا مىىا اتعىىار م ى إ اققكىىا م ىت مظىىا ؛ الكىىعرااة ومسا ىىا مىىت األلياىىة مبتىىا ً
لترقيا مقكد الش؛اعة يف ثيات األمعال
ىر يف تعهنىا رياالىة لالمالتياىةق تمىا اىرب
الكتعك الىج اش ا
بري أناه ك؛ت يف اآلونة األخرية بعت ا
()1
الكىىتعك املع ىىعاة يف السىىعق ال عت ى
ىىت ذلىىر حممىىد قىىي ريمىىا ق و ي ى ا أ ا باليياىىة ياتىىا ا
الكىىتعك هلىىة األدىىعلق ىىةا د انىىا كىىعر دىىتعك شىىتما مع عاا ىىا الىىأ
قيقىىة مالتياىىة محالىىة ا
نسية تيرية مت اليقعا أو الداع ةمت و ا عتالطق مى مىا اتتيفىه مىت املؤاخىةات الشى؛ ياة خبكىعص
داوهلا
الكىىتعك هلىىة األدىىعلق مىىا بيايىىه ى ادة قكىىا
ولعى اىا أ ى اىم مىىا اقىىدح يف التمالاىىر احلقيقىىي حلمالىىة ا
معاد؛ات و ري مت مال ظات شى؛ ياة يف ىةا اجملىالً يىط ذتى؛وا ى ادة مال ظىات شى؛ ياة تعالاىا
ىربأ مىىت د ىىازة
إل ى؛ا ات الكىىعرااة يف دبى؛ان العقىىعاق مىىت ذلىىر أ ا الشىىيخ يىىد هللا بىىت سىىاليما املييى ى ا
دىىتعك م ىىار اليرى؛اتً بعدىىفكا ييقىىا لكىىيغ السىىيدات مىىت يىىط العااى ق ود اختالفى يكىىا مىىت
()2
يط الشتا
لكىىتعك اخلسيسىىةً
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعل ا
تمىىا ودىىف حممىىد أنى بىىت مكى فأ ال راىىا ا
الكىتعك لىريمت األدىاليً اىا كمىه
التعكىد ىااة شى؛ا األدىعل مىت محالىة ا
دذ ذت؛ أ ا املشىتالة تمىت يف ا
()3
الكىتعكق اىا
ذوو الشأ ويف مقدمتكم "وتاالت التكىييف اال تمىا " الىأ أناىه ةىما لى؛أا مىال محالىة ا
املت؛مة5 2010
( )1ا
الكتعك تأااة إلاارة السيعلةق الدورة العش؛و جملم الفقه اإلسالمي امليعقد يف م اتة ا
الكتعك اإلسالمياة ااوزا و كريراق ندوة الكتعك اإلسالمياةق 2010ن 375-374
( )2امليي ( يد هللا)ق ا
( )3قىىعن وتىىاالت التكىىييف اال تمىىا بتقيىىيم املبىىاة؛ املتعالاقىىة دىىدارات الىىداتق سىعا لالشىى؛تات أو احلتعمىىاتق
مؤش؛ لاليىدارة اال تمانياىة الىج ييىين
وادر ا الأ الع ا بتسداد عا د الدات واألاساط املرتاية اليهق و ع أ ام ا
اليكا التكييفات مت ايا ة العتاالتق واع ىد ى ادة وتىاالت لالتكىييف اال تمىا ىعل العىاملً لتىت يىاك
ثىىالر شىى؛تات أم؛اتيىىة تىىرب معتم ىىدةق و ىىي "سىىتاندرا آنىىد ب ىىعرز"ق و"مىىعاا "ق و" يىىت " وتالىىة األني ىىا
التعاتيىةق وتىىاالت التكىىييف العامليىىة بعىد األزمىىة املاليىىة بى اليىدا ا وأسىاليا العمىىا ااداىىدةق 2013/6/8ق =
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اقالا العقد د ا؛ معثاا بقيمة األدعلق و كيأ ال اياة املش؛وةة اليه ر

()1

املطلب األوّل :الصكوك القائمة على األصول ،والصكوك املدعومة بأصول:
و قىىا لتع؛اىىف وتالىىة مىىعاا ")2("Moody’sق والعتالىىة املالي اىاىة لالتكىىييف"
()3
الكىىتعك املد عمىىة ألدىىعلق ىىي الىىج اتمتاى يكىىا املسىتريم؛و بىىد م األدىىعل
 ً "Malaysiaىىإ ا ا
حم اىا العقىد وةىىماهناق وال قيىا ال؛ ىىعّ الىأ املكى ِىدر( )4يف الىة التعرياىى؛ً ذلىر أ ا األدىىعل حم اىا العقىىد
مش ى اتا امل؛ ى الع يىىد لال ى؛بأ واإلةفىىا ق ويف م الىىة عريىى؛ املكى ِ
السىىداا أو د سىىار ً ىىإ ا محالىىة
ىت
ى
ر
ىد
ا
ا
م
الكتعك متاهنم السي ؛ة الأ األدعلق واسرتااا ما ا عىع مىت ايمىة األدىعلً و اليىه ىإهنم اعى ادو
ا
أ ىىا ىىاال م ىىت ال ىىدا ي ب ىىري امل ىىمعن ق وم ىىت الَّ ىىإ ا ا ى ى ادا الع ي ىىد ملب ىىاة؛ اال تم ىىا ىىع أاا
األدعل ونع ياتكا اال تمانياة
الكىىتعك( )5بشى؛ا كا
اتعكىىد ميشى ا
الكىىتعك الىىج ا
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعلق كىىي ا
و اأمىىا ا
مىت املكى ِىدر يىد الىىعل األ ىاق أو لرتاةىىي يف أ ىا مي اتىى؛ بقيمىة اتافقىىا اليكىاق ىىي باليىا مسىىاواة
م

Rating Agency

= اسرت ع بتاراخ  1439/6/25مت معا
الكىتعك
( )1عقيا ا حممد أن بت مكى فأ ال راىا الىأ حبىط " قىعمي نقىدئ لالق ىااي الشى؛ ياة املتعالاقىة مبالتياىة ا
القا مىىة الىىأ األدىىعل"ق لالىىدتتعر س ىىعيد حممىىد بىىع ؛اوةق والىىدتتعر أش ىى؛ع و ىىدئ اسىىعايق نىىدوة الك ىىتعك
اإلسالمياة 2010ن 3
انظ؛ سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارةق ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010ن  215وما بعد ا
عتكة يف اراسة اادارة املالياة لالش؛تات األم؛اتياة و كييفكا مت يط متانتكا املالياةق
( )2معاا
مؤسسة أم؛اتياة ا
ا
ايظ؛ املؤس؛ الدور ال؛اب ااا ات ااتكاااة امليةق "األزمة االاتكاااة العاملية مت ميظىعر دسىالمي" امعىة
التعا  -تالية العالعن اإلااراة  -يف الفىرتة مىت  16-15ااسىمرب 2010نق أ ا /بالعىعز بىت الىي ق أ /مىدا
أمحد 8
املؤسسات املالياة ا الياة والعاملياة امل؛ السابا 8
أتسس سية 1990نق و ي ا
عتكة بتكييف ا
( )3ا
الكىتعك تيىا خىاص ميفكىا ()Special Purpose Vehicleق ام الىا اليىه اختكىارا ()SPVق اشىرتئ
( )4مكدر ا
الك ىىتعكق وا ىىد عكا لالميش ى ةال ىىا التمعا ىىا ق ىىعا االستك ىىياّ
األد ىىعل ألم ىعال ال ىىج اتال اقا ىىا م ىىت محال ىىة ا
و ييقا ه املعاد؛ة ا راسة مقدمة لييا ار ة املا ستريق امعة احلاز خل ؛ق اا ا ؛ق أش؛ع اليكىا أ /دىاحل
الكاحليق69 2008-2007
الكتعك ع املالر األدالي لتدعل العييياةق الةئ ا؛با يف احلكعل الأ سعااق و تاز باليا د
( )5ميش ا
االستم؛ار يف استعمال األدعل نفسكا الش؛تات ذات الذ؛ اخلاص  spvيف الكتعكق ا /يد اليارئ
مشعاق دريفة السييا األرانيةق 2015/8/5
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/
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ى اىا ال ىىأ األد ىىعلق ودا ىىا
الداخالياىىةق أو مىىت خىىالل
ىااة شى؛ا األدىعلً الىت

أئ
لالقيم ىىة االمسيا ىىة لالك ى ا
ىرق ويف ىىة احلال ىىة ال ات ىىع حلمال ىىة ا
الك ىىتعك ا
اعتمىىدو تاليىا الىىأ املي ِشى و دار ىىه املالياىىة يف الىىد ق ادمىىا مىىت خىىالل مىعارا
م
ادر ه الأ د ااة التمعااً و اليىه ىإذا مل اسىت املي ِشى الع ىا لت اما ىه
م ()1
أئ اا ي
اتع محالة ا
الكتعك يف معاف ف يالي الأ ا
تما أددر جمال اخلدمات املالياة اإلسالمياة ان 2009ن معيىاراق يىاول يىه تفااىة رأا املىال
()2
الكتعك
الكتعكق ميياىيا الف؛ق ب نع مت ا
ليسية د يتالة ا
الكىىتعك املد عمىىة ألدىىعل و قت ىىي الترعاىىا التامىىا لالمالتياىىة القانعنياىىة ليسىىية د األدىىعل
 )1ا
أئ خسىىا ؛ يف الىىة د ىىالع أئ
حمى اىا العقىىدً وارتاىىا الىىأ ذلىىر أ
اترم ىا مىىالتع ا
ا
الكىىتعك ا
اخنفا يف ايمة املع عااتق تما تر ادا عا د مالتيكا الأ أساا املشارتة يف ال؛بأ واخلسىارة
حما العقد
يف االستريمار املتمرياا يف الر األدعل ا
الكىىتعك او مالتياتكىىا
الكىتعك القا مىىة الىىأ األدىعل و قت ىىي انتقىىال ميفعىىة األدىعل حلمالىىة ا
 )2ا
السىىدااق ادمىىا لالميش ى ىىت ة؛اىىا الع ىىد لش ى؛ا ق أو
التامالىىةق وال؛ ىىعّ يف الىىة التبالاىىف ىىت ا
املك ِدر ت ة؛اا ةما سداا املستر اقاتق ولي الأ األدعل
م
ىتم
ى
ك
ا
ىا
ى
م
بيي
حق
األر
ىا
ى
ي
إق
يف
ىعل
ى
د
األ
ة
ىا
ى
ف
بت
ىتم
ى
ىعل
ى
د
أل
ىة
ى
م
ع
املد
ىتعك
ى
الك
ىإ
ى
ىهً
ى
ي
ال
و
ا
ا
ا
ا
ِ
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعل لتفىىا ة املالياىىة لالمكىىدر أو امليش ى وادر ىىه الىىأ
الكىىتعك يف ا
محالىىة ا
م
()3
السداا
ا
الك ىىتعك و ييقا ىىا العمالياىىةق و س ىىا اس ىىتق؛ا الي ىىا ري س ىىعيد ب ىىع ؛اوةق
و ليظىى؛ د واا ى ا
وأشىى؛ع اسىىعاي لقا ىىدة الييىىاانت املسىىتقاة مىىت جمال ى اخلىىدمات املالياىىة اإلسىىالمياةق الكىىاار يف أوت
م
الكىىتعك املد عمىىة ألدىىعل تافىىا وروح الشى؛اعة اإلسىىالمياة ومياا كىىا
2009نق و الىىأ الىى؛بم مىىت أ ا ا
لالكىتعك القا مىة
العامة واعا د ا التالياةً بىري أ اهنىا مل تيىاوز ( )11ددىدارا مقارنىة بىى( )560ددىدارا ا
الكى ى ىىتعك املد عمى ى ىىة ألدى ى ىىعل ال تيى ى ىىاوز  %2مى ى ىىت جممى ى ىىعّ
الى ى ىىأ األدى ى ىىعلق و ى ى ىىع مى ى ىىا اعى ى ىىين أ ا ا
( )1بى ى ىىع ؛اوة (سى ى ىىعيد حممى ى ىىد) واسى ى ىىعاي (أشى ى ىى؛ع و ى ى ىىدئ)ق قى ى ىىعمي نقى ى ىىدئ لالق ى ى ىىااي الشى ى ىى؛ ياة املتعالاقى ى ىىة مبالتياى ى ىىة
الكتعك 113
ا
( )2املعيار رام  7بيد 10ق نقال ت بع ؛اوة (سعيد حممد) واسعاي (أش؛ع و دئ)ق م؛ سابا 111
( )3ب ى ىىع ؛اوة (س ى ىىعيد حمم ى ىىد)ق واس ى ىىعاي (أش ى ىى؛ع و ى ىىدئ)ق ق ى ىىعمي نق ى ىىدئ لالق ى ىىااي الش ى ىى؛ ياة املتعالاق ى ىىة مبالتيا ى ىىة
الكتعك 112
ا
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اإلددارات
أتسسى ادال اليياىة لالمت الايىات الكىعرااة
واحلاصل اظك؛ أ ا ا
الكتعك القا مة الأ األدعل ما ا
لالعقىىد يف الش ى؛اعة اإلسىىالمياةق الىىج مىىت ألاكىىا إداىىد أدىىا اقىىعن اليىىه العقىىدق او أ يتقىىا يكىىا
ىيي الىىأ أ ا األ يىىا وامليىىا ر ىىع
املالتياىىة احلقيقياىىة لتدىىعل حمى اىا التكىىتيرق معظىىم ا
الكىىتعك ى ا
ىر تىاز د ةىما بيى
ىرً اىا رعىا امىا الك ا
ل ما العا ىد ورأا املىال أئ القيمىة االمسياىة لالك ا
الكىىتعك مىىت اِيىىا املي ِشى ق و ىىع مىىا رعالكىىا قىىرتا مىىت
دى اتهق واتىىع ذلىىر ىىت ة؛اىىا الع ىىد بشى؛ا ا
م
معىن السيدات التقاليدااة
املطلب الثاني :امللكيّة الصوريّة لألصول حملّ التصكيك من طرف محلة الصّكوك:
ميتت مج املال ظات الش؛ ياة املتعالاقة بكعرااة بي أدعل التكتير حلاماليكاق يما االي
الكتعك مبع ا اانع أو ؛ع
حما التكتير أدعال بري اابالة أل مسالر مت محالة ا
 )1أ اتع ا
اارئق تاألدعل السيااااة لالدولةق مريا امل اراتق وميا الربملا وجمال العزرا ق وآ ر اليفطق
()2
و قعق االمتياز ليعت الش؛تات احلتعمياة أو شيه احلتعمياة
الكىتعك أبةىعاع ايمتكىا السىعاياةق تىأ اتىع
الكتعك يىد بيعكىا حلمالىة ا
اتم قعمي أدعل ا
 )2أ ا
الكىتعك ك اى؛ كم
الكتعك مبا ة ألفً حبيط اتعى اةر الىأ محالىة ا
األدا ايمته ألفق يمياّ حلمالة ا
الكىىتعكق تمىىا أ ا قىىعمي األدىىا مبقىىدار يىىم التمعاىىا
يىىهق ادال مىىت خىىالل التاعامىىا مى مكىىدر ا
امل؛بعا يهق اليا الأ أ ا األدا بري مقكعاق ودا ىا م عىا ذراعىة لتراليىا القى؛ الى اةئ ا؛بىا
ِ
الكىتعك()3ق اقىعل ابىت القىيم -رمحىه هللا -يف ىةا السىياق "دا ىا
املمكدر يف احلكعل اليه سم ا
ط ملىىت اكىد بىىه ر الف ىىا
مشى؛ّ الييى ملىت لىىه بى؛ يف ساليىىر الىريمت وسالاىىر السىالعةق ومل اشىى؛ّ اى ا
()4
أو اليسا ق وال ب؛ له يف الريمتق وال يف املريامتق وال يف السالعةق ودا ا ب؛ةكما ال؛ "
 )3أالا فيىىد الكىىيابة القانعنياىىة ليشىى؛ة اإلدىىدار و قىىعا الىىأ نقىىا قيقىىي ملالتياىىة األدىىعل د محالىىة
الكىىتعك وال لىىعتيالكم
الكىىتعك الىىأ أنىاىه لىىي حلمالىىة ا
ىيي بعىىت نشى؛ات ددىىدار ا
ا
الكىىتعكً دذ ى ا
( )1امل؛ السابا 113
الكتعك اإلسالمياة ر اة مقاددااة 31
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق ا
الكتعك وةماان ا 87
( )3مرية ( امد ست)ق مالتياة محالة ا
( )4د الن املعاع 186/3
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)4

)5

)6

)7

أبئ شىىتا
أئ مىىت مع ىعاات ا
الكىتعكق أو التك اى؛ع يكىا ا
أئ اىا يف بيى ا
إى أئ ى؛ع -اِ
ىيي بعىىت نشى؛ات ددىىدار
آخىى؛ ادال و قىىا ا
لتعكىىد الشى؛ا  -أئ د ىىااة الييى الىىأ املمكىىدر -تمىىا ى ا
ِ
الكىىتعك قىىعق األدىىعل وميا عكىىاق ال أنىاىه نقىىا هلىىم
الكىىتعك الىىأ أ ا املمكىىدر دا ىىا ّ حلمالىىة ا
ا
()1
مالتياىىة األدىىعل نفسىىكا ق ومىىت أمريالىىة ىىةا التيكىىيي مىىا ىىا يف نشىى؛ة ىى؛ دىىتعك املشىىارتة
الك ىىتعك احل ى اىا يف التيفي ىىة ال ىىأ األد ى ىعل حم ى اىا
ملك ىى؛ع أيب ىى :اإلس ىىالمي "ال ميال ىىر محال ىىة ا
اال تما ق وأ ا قعاكم يرك؛ يف التيفية ة اد بير أبىع  :اإلسىالميق مىت خىالل دل امىه بشى؛ا
()2
ِ
حما الش؛اتة بيا الأ ش؛وط وثيقة الع د لش؛ا "
نكيا الش؛ار املمكدر يف األدعل ا
ىيا املي ِشى التيىارئ ومي انياتىه العمعمياىةق و ىع مىت اليا ياىة القانعنياىىة
د ا األدىعل مل مإىةع مىت س ا
م
اليا الأ استم؛ار مالتياة ة األدعل مت اِيا املي ِش ً واعين ةا أناه مت اليا ية القانعنياىة ويف
م
()3
الكتعك القا مة الأ األدعل م بقياة الدا ي
الة د السهق اتساو ال ادا يع مت محالة ا
نكى شى؛وط وأ تىان بعىت نشى؛ات
استيدال أدىعل دىتعك اإل ىارة أثيىا مى ادة اإلدىدارً يىط ا
الكىتعك
دددار دتعك العيا املؤ ا ؛ة الأ أ ا لالمكدر-وو قا لتقدا؛ امل الا -أثيىا سى؛اي مى ادة ا
احل ى اىا املال ى ن يف سالاىىر األد ىىعل املمالعت ىىة حلمال ىىة الك ىىتعكق ود ىىا كم أد ىىعال أخ ىى؛ اثال ىىةً و الي ىىه
واتعكىد املك ِىدر سىتليار العى اليداالىة مبريىا شى؛وط
سيتم سخ قد اإل ارة يف العى املسىتيدلةق ا
ا
م
()4
الكتعك لتدعل هبةا اال تيار دعراي
العقد السابا وأ تامه وأ ؛ هً و ةا رعا مالتياة محالة ا
ىيي الىىأ ىىدن أ قياىىة
الييى م ى شىى؛ط التىىأ ريق ومىىا ات ى اىميه مىىت شىىيكة بيى الع ىىا وبيى العييىىةق والى ا
الكىتعك يف التك اى؛ع يف العى املىؤ ا ؛ة يف ىال دخفىاق املسىتأ ؛ يف سىداا اإلرىارات و سىخ
محالة ا
()5
قد اإل ارةق وااتكار أ اقيتكم يف اإلرارات
ال اع ىىد اال تكىىاا العا ىىاق أو العيااىىة العا يىىة اىىدو االاتكىىااااة لالمشىى؛وّ و قىىدا؛ات عا ىىد ً
ني الأ الفا دة التق؛ايياىة لالععا ىدق و ىي ىااة مىا عتمىد الىأ "الالييىعر" يف قىدا؛ اليسىيةق
ودا ا يه ا
ِ
ِ
اكتمىىع بىهق و ىىةا األمى؛ اعىىين
وال اسىأل محالىة ا
الكىىتعك املميشى أو املمكىىدر ىت املشىى؛وّ أساسىا وال ا

الكتعك وةماان ا 103
( )1مرية ( امد ست)ق مالتياة محالة ا
( )2بع ؛اوة(سى ى ىىعيد حمم ى ى ىىد)ق واس ى ى ىىعاي (أش ى ى ىى؛ع و ى ى ىىدئ)ق قى ى ىىعمي نق ى ى ىىدئ لالق ى ى ىىااي الش ى ى ىى؛ ياة املتعالاق ى ى ىىة مبالتياى ى ىىة
الكتعك 117
ا
( )3امل؛ السابا 117
( )4مرية ( امد ست)ق امل؛ السابا 88
الكتعك اإلسالمياة ر اة مقاددااة 31
( )5مشعا ( يد اليارئ)ق ا
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الكىىتعكً و ىىع مىىا
أ ا املعامالىىة عتمىىد الىىأ الع ىىد لش ى؛ا ق م ىىا ا دليىىه ال ى؛بأ الىىدورئ أئ عا ىىد ا
()1
لالميش أو املك ِدر بري جمد
رعا اليرط ت دو املش؛وّ بدل امل؛ت املار م
م

املطلب الثالث :ظهور بعض الصّكوك القائمة على أصول غري متقوّمة شرعًا:
الكىتعك
حما التكتير اتع يف بعت األ يا بىري متق اىعن شى؛ اق مريىا ا
دةا ة ملا سياق إ ا ا
الىىج أدىىدر ا "سىىابر" (اإلدىىدار الريالىىط)ق اىىال امىىد مىىرية يف شىىأهنا د ا مىىا تىىه "سىىابر" الىىأ
ىأ بيعىىه واملعاوةىىة اليىىهق ودا ىىا ىىع يف
محالىىة ا
الكىىتعك لىىي ييىىا وال ميفعىىةً بىىا وال قىىا معيىىعاي اكى ا
املتركىىالة م ىىت
ىترا ل ىى"سابر"ق
قيقىىة األمىى؛ بي ى ا ى مىىت اإلا ى؛ااات اليقدااىىة املسىىتقيالياة الىىج ستسى ا
ا
نشىاةكا يف سىعاا ميتيىىات الشى؛تات التابعىىة هلىاً و اليىىه ىامليي دا ىا ىىع نقىد آ ىىاق أو ميتىت القىىعل
استرا لى"سابر" مبع ا قعا التسعاا مى
احلا يف احلكعل الأ اليقد اآل ا ال اةئ
ا
أب ا امليي ع ا
الكىتعك -لىي ييىاق وال ميفعىةق
ش؛تا ا التابعةق و الأ اال تمال تاليكماً إ ا املييى -أو مىا سرياالىه ا
ىر حمى اى؛نق ال رىىعز ش ى؛ا وال داولىىهق
ىأ املعاوةىىة الي ىه وبيعىىهً و اليىىه كىىةا الكى ا
وال قىىا معيىىعاي كى ا
كيتالىة دىتعك "سىىابر" دا ىا ىىي دىيذة م؛اتيىة مىىت مجالىة مىىت العقىعا وااللت امىات الكىىعرااة املف؛بىة مىىت
()2
التعدا د الق؛ ب اياة
حمتعا اق بري املقكعاة لةا اً با مقكعا ا ا
و ل؛ عّ د اإلددار الريالط مت دتعك "سابر"ً ىد أ ا شى؛تة "سىابر" القاب ىةق أب؛مى
ا فااياىىات بييكىىا وب ى أرب ى شىى؛ة شىى؛تة مىىت الشىى؛تات التابعىىة هلىىا يف السىىععاااةق مريىىا شىى؛تة احلداىىدق
وش؛تة ابت رشدق وش؛تة سا تعق وش؛تة ددعق و تعا "سىابر" مبقت ىأ ىة اال فااياىات مسىؤولياة
األنش ة التسعاقياة و مالياات بي ميتيات ة الش؛تات التابعىة بشىتا ر ىي ق مقابىا رسىعن سىعاا
إتسىىا نسىىية ملعااىىة مىىت سىىع؛ املييعىىاتق وختتالىىف ىىة اليسىىية مىىت ا فااياىىة ألخىى؛ ق ومبع ىىا ىىة
()3
اال فااياتً أديأ اا التسعاا امتيازا اتما لش؛تة "سابر"
الكىتعك مقابىا مخسىة ماليىىارات
وبيىا اليىه اامى شى؛تة "سىىابر" بييى ىةا االمتيىاز د محالىىة ا
رايل سى ى ى ىىععائق بعاس ى ى ى ى ة ددى ى ى ىىدار دى ى ى ىىتعك مل ى ى ى ى ادة ش ى ى ى ى؛ات امى ى ى ىىاق يى ى ى ىىدأ مى ى ى ىىت اتراى ى ى ىىخ اإلبى ى ى ىىالق
( )1ب ى ىىع ؛اوة (س ى ىىعيد حمم ى ىىد)ق واس ى ىىعاي (أش ى ىى؛ع و ى ىىدئ)ق ق ى ىىعمي نق ى ىىدئ لالق ى ىىااي الش ى ىى؛ ياة املتعالاق ى ىىة مبالتيا ى ىىة
الكتعك 118
ا
( )2مرية ( امد ست)ق دتعك احلقعق املعيعااة 189
( )3امل؛ السابا 190
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الك ى ىىتعك ش ى ىى؛تة "س ى ىىابر" لالقي ى ىىان
2008/05/15ق و يتك ى ىىي يف 2028/05/15ق الا وات ى ىىا محال ى ىىة ا
بعمالياات التسىعااق وبيى ميتيىات الشى؛تات التابعىة لىى"سابر" مقابىا كىعهلا الىأ  %1مىت الععا ىد
الكتعكق الا امى "سىابر" املتي اقىأ مىت ىة ال؛سىعن  -بعىد خكىم
الج أدير اآل مت اا محالة ا
الكتعك اس اىمأ "اال تيىاةي"ق و ىع جم اى؛ا ايىد حماسى :ا ىرتئ
 -%1يف ساا ا رتاةي سم محالة ا
الكتعكق ىد ميىه "سىابر" يف ت اىا ثالثىة أشىك؛
لد "سابر"ق ولي سا بيتيا مستقال حلمالة ا
ا ىىد الكىىتعكق الى اةئ ميريىاىا مؤ اشىى؛ سىىع؛ الفا ىىدة بى الييىىعك السىىععاااة ملى ادة ثالثىىة أشىىك؛ ()SIBORق
()1
زا د ( )48نق ة أساا ()%0.48
ويف هنااى ىىة اخلم ى ى سى ىىيعات األو عى ىى؛ "سى ىىابر" الى ىىأ محالى ىىة الكى ىىتعك ربيتكى ىىا يف ش ى ى؛ا
الك ىىتعك بى ىريمت اس ىىاوئ  %90م ىىت ايمتك ىىا االمسيا ىىةق مى ى الت امك ىىا يف العاى ى نفس ىىه أب ىىد م ىىت
ا
الكر االمسياةق و ىع مىا امس اىمأ مليالىغ اإلةىايف
الكتعك  %10مت ايمة
ا
احلساا اال تياةي حلمالة ا
ىرتا تامىىا أدىىا اايىىه
ال ى اةئ اىىد يف هنااىىة تى اىا مخ ى سىىيعاتً وبىىةلر اتىىع امىىا الكى ا
ىر اىىد اسى ا
ىر) يف هناا ىىة اخلمى ى س ىىيعات األو ق إلة ىىا ة د األر ح ربى ى
( %100م ىىت القيم ىىة االمسيا ىىة لالك ى ا
الكىىتعك الىىأ ذلىىر ىى؛ اليي ى وأةفل ى
السىىيعااة الىىج سىىيا وأ اسىىتالمكاق ىىإذا وا ىىا أباليياىىة محالىىة ا
استم؛ت خلم سيعات أخ؛ ق يتىع مثىت الشى؛ا سىا التى ان املك ِىدر ييلىة ميرياىا
ا
الكتعكً ودالا ا
م
ىر يف هنااىة
 %60مت القيمة االمسياة
لالكر يف هنااة السية العاش؛ةق و %30مت القيمىة االمسياىة لالك ا
ا
ىر مخى سىيعاتً ألناىه بعىد ىةا التىاراخ
السية اخلامسة ش؛ةً واشري ىةا د أ ا املى ادة احلقيقياىة لالك ا
ىر) تر ى اد أابق و ىىع م ىىا ال ميت ىىت أ اقي ىىا ب ىىه
س ىىيفقد  %30م ىىت ايم ىىة ااي ىىه (القيمىىة االمسياىىة لالك ى ا
()2
الكتعك أو السيدات
مستريم؛ يف ا
ِ
عكىدا ال ر عىة يىه
عكىد ا
ومت أ ام ما ا يف يتالة ةا اإلددار الت ان املمكدر "سىابر"ق و ا
الكىىتعك يىىد واىىعّ جممع ىىة مىىت
الكىىتعك أو بع ىىكاق اىىت ا؛بىىا يف اليي ى مىىت محالىىة ا
بش ى؛ا مجي ى ا
()3
احلاالت ال ار ة املسماة حباالت اإلخفاقق وميكا
م
الكىىتعك ىىت القىىدر
ىة
ى
ال
مح
ىأ
ى
ال
ّ
ىعز
ى
مل
ا
بأ
؛
ى
ل
ا
ىي
ى
ق
ن
أو
ةق
ىيعا
ى
س
ى
ب
؛
ال
ىة
ى
ا
ر
الدو
ح
األر
ىىدن ا ى
ا
ا
ا
ا
ىعزّ ميىىه ىىت
ىعزّ تى اىا مخ ى سىىيعاتق أو نقىىي املى ا
املتافىىا اليىىهق أو ىىدن ا ى امليالىىغ اإلةىىايف ال ى اةئ اى ا
القدر املتافا اليه ( %10مت القيمة االمسياة)
( )1امل؛ السابا 201-200
( )2مرية ( امد ست)ق دتعك احلقعق املعيعااة 201
( )3امل؛ السابا 203
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ِ
ألئ اا ىىت تىا ق
ألئ مداعنياىىة وا يىىة اليىىه يف اتراىىخ اسىىترقااكا ا
ىىدن سىىداا املمكىىدر "سىىابر" ا
أتخ؛ املك ِدر يف سداا ا تياوز ( )175ماليع رايل سععائ
ش؛ا ة أ تع ة املداعنياة الج
ا م
د سار املك ِدرق أو ددور تم ا ا ي حبالاه و كفياته
م
ىرق
ى
ك
ال
ىة
ى
م
اي
ىا
ى
م
تا
ىأ
ى
ال
ىا
ى
ك
سير
ىر
ى
ك
ال
ىا
ى
م
ا
أ
ىاق
ى
أا
ىيالت
ى
ك
التف
ىة
ى
يف
و ىاىا ىىا
ا
ا
ا
أئ مىت ىىاالت اإلخفىاق خىىالل
إلةىا ة د الى؛بأ الىدورئ ال؛بعىىي املس ا
ىتراق وذلىىر يف ىال واىىعّ ا
ىر يىد ذلىرق و ىةا اىا اىد م
ىر مىت "سىابر" شى؛ا الك ا
اخلم سىيعات األو ق وةالىا امىا الك ا
الكىتعك ال اعىدو أ اتىع نقىدا آ ىالق أو اىا احلكىعل الىأ اليقىد اآل ىا
القعل أب ا ما سريااله ىة ا
()1
التعدا د الق؛ ب اياة
الكتعك تا مقكعا ا ا
مقابا نقد ا اً ومت الا إ ا يتالة ة ا
املطلب الرابع :حاالت اإلخفاق وبذور الشك حول حقيقة امللكيّة لألصول حملّ التصكيك:
الكىتعك حلاماليكىاً مىا
اا ا اد األمى؛ عقيىداق واىد م بىةور الش ا
ىر ىعل قيقىة مالتياىة أدىعل ا
أ ىى؛ز العاا ى بعىىد كىىعر ى ادة دىىتعك ممتعرياىى؛ة يف اآلونىىة األخىىرية الىىأ ب ى؛ار دىىتعك "داس ى تىىام؛و
ب ى ىىاز"ق ود ى ىىتعك "الب ى ىىع س ى ىىيج"ق و"دنفس ى ىىتمي اار الك ى ىىتعك"ق و"بعل ى ىىد بيالى ى ى  1د ى ىىتعك"ق
()2
الكىىتعكق شىىكدت شىى؛وّ
و"دىىتعك اليبيىىا" ً يىىط د ا ىىاالت اإلخفىىاق الىىج مميي ى هبىىا ىىة ا
كىىتعك يف ا فااياىىات اميىىد العة ى ق
الكىىتعك يف مالياىىات د ىىااة اهليتالىىةق واخىىعل محالىىة ال ا
مكىىدرئ ا
()3
الكتعك قعق مالتياتكم لتدعل الدا مة لكتعتكم
او أ مميارا محالة ا
الكىىتعك الىىج اف ى ت د ( )21الىىة سىىية 2010نق
واىىد أ رت ىىاالت اإل سىىار يف سىىعق ا
مالر ىىة ىىت تيفيا ىىة س ىىعاة مياز ىىات
ىىدال واس ىىعا يف ال ييع ىىة القانعنيا ىىة احلقيقيا ىىة ا
لالك ىىتعكق وأس ىىلالة ا
الكىتعك ملقارنىة مى محالىة الىداع التقاليدااىة يف مالياىات
اتم هبا معامالة محالة ا
ا
الكتعكق والتيفياة الج ا
( )1امل؛ السابا 186-185
الكتعك األسياا واآل رق ندوة الكتعك اإلسالمياة 357
( )2عاة ( مار)ق دخفاق/د سار بعت دددارات ا
الكتعك املتعريا؛ة
( )3ذ ا بعت اليا ري د وة ثالثة خيارات إل ااة يتالة ا
الكتعك %70د  %80مت القيمة االمسياة الستريمارا م
األول خيار اخلكمق و ع أ اتسالام محالة ا
ا
الكر ب اياة سية د سيت
الريا سداد رتة استرقاق
ا
الكتعك د أسكم مالتياة يف الش؛تة املكدرة
إعل مالتياة أدعل ا
الريالط خيار مياالة الدات ألسكمً حبيط ا
انظ؛ "االاتكااااة"ق العدا  6166بتاراخ 1431/09/19ه املعا ا لى 2010/08/29
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()1

د ااة اهليتالة أو اإل الا
ولع اىا أبىى؛ز مريىىال الىأ ىىةا ااىىدل القىىانع ق مىا ىىدر يف ا ىىياة دشىكار اإل ىىالا لشىى؛تة الىىيفط
األم؛اتياة ( ً)East Cameron Partnersيط ز م الش؛تة يف م؛ا عتكا الق ىا ياة أ ا األدىعل الىج
الكىىتعكق وأبنىاىه مل اتىىت يىىاك
؛ تى اليكىىا مالياىىات اإلدىىدار التابعىىة هلىىا ليسى ااخىىا مالتياىىة محالىىة ا
الكتعك
نقا عالي لالمالتياة د ش؛تة األب؛ا اخلادة ( )SPVالج مش اتال إلددار ا
تم ىىا ااا ى أ ا التعام ىىا امل ىىةتعر ت ىىا يف واا ى األم ىى؛ ا؛ة ىىاق مبا ة ىىمانه مبع ىىا مي ىىالغ ال؛ا ى أو
الكتعك اتع ا اليكم ااتسان ال؛ا م الدا ي اآلخى؛ات يف ىال
دا؛ااات اإلنتازً و ةا اعين أ ا امالي ا
كىىفياة الشىى؛تةق وتانى قىىارا؛ د المياىىة اىىد ذتىى؛ت د ا امل؛ا ىىا األو مىىت الق ىىياة أ ا يىىاك بىعاار اأولياىىة
الكتعك املتعريا؛ة قعاكمق وذلر رب ع ا ه القاةي حنع ف يا كعل الىدا ي اأوال الىأ
بفقدا محالة ا
الكىىتعكق وتىىةلر بسىىيا كىىعر ي ىعات اانعنياىىة يف يتىىا السىىيد الىىةئ يتالتىىه
قىىعاكم ايىىا محالىىة ا
()2
الكتعك أمان الق ا
ش؛تات ا اماةً األم؛ ال اةئ أسكم يف دةعاع معاف محالة ا
الكىىتعك اخلالييياىىع مى بىىري م مىىت الذى؛بي الكىىعدا ادال يىىدما تىىم القاةىىي
ومل اتىىي اف محالىىة ا
األم؛اتىي ملكىالرة ىىؤال املسىتريم؛ات يف امل؛ا عىة القانعنياىىة الىج امتى ادت ألتريىى؛ مىت سىيةق واىىد ى اد امل؛اايىىع
هلة الق ياة ةا احلتم الق ى ىىا ي ملف ىىا ق وذلر ليظ؛ د أ ا ؛اىا ا ى ى ىام تى ىىا خيشىأ مىت ى ىىدن
ا ىرتاع ا تمىىة أب قياىىة مالتياىىة األد ىىعل حلمالىىة السىىيدات اإلسىىالمياةً لتىىت مىىا كىىا ىىع اى؛ار ا تمىىة
()3
الكتعك
بترعاا مالتياة ة املع عاات د امالي ا
الكىىتعك حلاماليكىىا اسىىتد أ تريىىريا مىىت ااكىىد والعا ى ق
واحلادىىا أ ا دثيىىات ىىا مالتياىىة أدىىعل ا
ى؛اا تي ىىري يف العا ىىعّ و ىىدن العا ىىعًّ و ىىةا ع ىىالف ملقك ىىد الش ى ى؛اعة يف الريي ىىات والعة ىىعح يف
وا رتة ىىه ى ا
()4
األمعال
و اليىىه تقت ىىي ال ىى؛ورة أ حنىى؛ص تى اىا احلىى؛ص الىىأ ىىع ري األمىىت والرييىىات يف مالتياىىة أدىىعل
الكىىتعك حلاماليكىىا يىىد دىىيابة ىىة العقىىعاق واالبتعىىاا ىىت الكىىعرااة يف د ؛ا كىىاق وااللت ى ان بق ى؛ارات
ا
( )1امل؛ السابا
( )2امل؛ الساباق مقال " ا كا امالع السيدات اإلسالمياة الأ آ ر اليفط بعد د الا ش؛تة ةااة
أم؛اتياة؟"ق العدا()5739ق بتاراخ  28اعنيع 2009ن
( )3امل؛ الساباق مقال "اا أم؛اتي ايتك؛ حلمالىة دىتعك خاليييى ق واكىدر تمىا ةىد شى؛تة أم؛اتياىة"ق
العدا()6124ق بتاراخ  18اعليع 2010ن
( )4ابت اشعر (حممد ال ا ؛)ق مقادد الش؛اعة اإلسالمية 306

- 304 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

لكىىتعك مقت ىىا ا
جممى الفقىىه اإلسىىالميق وميكىىا مىىا اى اى؛ر مىىت أنىاىه "رىىا أ إ اقىىا العقىىعا اخلادىىة ا
وإمى ىىا
مى ىىت يى ىىط ثيى ىىعت املالتياى ىىة شى ىى؛ ا واى ىىانعانق ومى ىىا ارتاى ىىا اليكى ىىا مى ىىت القى ىىدرة الى ىىأ التكى ى اى؛ع ا
()1
ال ما "
ومىىت املفاراىىات أنىاىه بعىىد دىىدور ىىةا القى؛ار يف سىىيتمرب 2012نق كىى؛ت ا ىىياة داىىدة يف سىىعق
الكىىتعكق و ىىي دىىتعك امل ىىاربة لشىى؛تة "اانىىة بىىاز"ق يعىىد أ عافى الشىى؛تة ىىت سىىداد مسىىتر اقات
ا
دىىتعك امل ىىاربة بقيمىىة ماليىىار اوالرق تىىا اسىىترا سىىداا ا يف 2012/10/31نً اخال ى الشىى؛تة يف
ا
الكىتعك مىت أ ىىا د ىااة يتالىة شى؛وط سىداا دىتعك امل ىاربة املسىىتر اقةق
مفاوةىات مى ايىة ىامالي ا
الكىتعك
عدال يف  23أب؛اا 2013ن د دبى؛ان دىفقة د ىااة التمعاىاق وذلىر مبعا قىة أباليياىة ىامالي ا
و ا
ومسالي الش؛تة
الكتعك اادادة ب ى %8ق و ىع
متعسط مع ادل ال؛بأ لش؛ ج ا
ومت الييعا ال؛ يسة لالكفقةق إداد ا
الكىىتعك ااداىىدة مبىىا
لالكىىتعك احلالياىىة اليىىالغ %7.5ق ومبا ع اى ا
مىىا ميرياىىا زاياة ةفيفىىة الىىأ معى ادل الى؛بأ ا
الك ىىتعك
ايمت ىىه ( )300مالي ىىع اوالرق وستال ىىر ش ىى؛تة "اان ىىة ب ىىاز" خي ىىار س ىىداد أد ىىا ايم ىىة ش ىى؛ ج ا
()2
اادادة يف أئ وا ايا مع د استرقااكا ااداد يف  31أتتعب؛ 2017ن
الكىىتعك يف ىىة احلىىال شىىييكة بعمالياىىة
املتأمىىا يف ىىة الق ىىياة اال ىىة أ ا د ىىااة يتالىىة ا
ولعى اىا ا
د ااة دولىة الىداع املتعىارع اليكىا يف يتىا التمعاىا التقاليىدئ يىد يى املقىرت ىت السىدااق و اىا
م
الكىىتعك مىىت  %7.5د %8ق مقابىىا ال ى اياة يف أ ىىا
اىىد م ىىة الشىىيكة ال؛ ى يف نسىىية العا ىىد ى ا
الك ىىتعك
الك ىىتعك م ىىت 2012/10/31ن د 2017/10/31نق و ع اى ى ة ىىماانت ا
اس ىىترقاق ايم ىىة ا
ب ىىماانت دة ىىا ياة بقيم ىىة ( )300مالي ىىع اوالرً و الي ىىه ىىإ ا العالا ىىة التعاادااىىة بى ى الش ىى؛تة و ىىامالي
الكىىتعك دا ىىا ىىي الاىىة مداايىىة يف احلقيقىىةق ود تان ى قىىعن يف الظىىا ؛ الىىأ أسىىاا امل ىىاربةق الا د ا
ا
الكىتعك أو اتراىخ اإلةفىا ق بيىا
الكتعك ايمىة التمعاىا األدىالي يىد هنااىة مى ادة ا
مسألة استرقاق محالة ا
ِ
الكىتعك أو شى؛ا أدىعهلاً ياليىا الىأ حبىط مىد شى؛ ياة ةىما
عكد املمكىدر امل ىارا سىرتااا ا
الأ ا
ِ
الكتعك
عكد املمكدر بش؛ا أدعل ا
رأا املالق و ا

( )1ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي الدور رام 5 )20/3( 188
( )2مقال بعيعا "اانة باز يكي د ااة سعاا دتعتكا بيياح"ق اخلمي
 1439/6/23ى مت معا https://www.mubasher.info/news/
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املطلب اخلامس :الصكوك اليت تشتمل موجوداتها على نقود أو ديون ،وشبهة تداوهلا:
الكتعك بيعكا يف السعق الريانعااة بعد ش؛ا كا مىت اِيىا املتتتيى ق وخيتالىف احلتىم يف
ام؛اا بتداول ا
الكىتعك سرياىا أ يىاان
الكتعك مت مع عااتق يتع ىا ا دذا تانى ىة ا
داوهلا حبسا ما سريااله ة ا
الةم ىىةق تم ىىا يف د ىىتعك
ومي ىىا ق وات ىىع يع ىىا دذا أد ىىدرت ا
الك ىىتعك مقاب ىىا مع ىىعاات معد ىىع ة يف ا
()1
السالمق ا يف املعيار الش؛ ي رام()17ق بيد(" )14/2/5ال رعز داول دتعك السالم"
تما ال رعز داول دتعك امل؛احبة بعد ساليم ب ىا ة امل؛احبىة لالمشىرتئ()2ق " يىط ا فقى تالمىة
الةمىىةق وامتيىاّ داولىىه يف سىعق نعاىاىةق
الفقكىا الىأ ىىدن ىعاز عراىىا الىدات اليقىىدئ املؤ ا ىا الريابى يف ا
معيىىا مىىت يسىىهً يىىط دنىاىه اتىىع مىىت اييىىا سىىم التمييىىاالتق واي ىىعئ الىىأ ر
س ىعا بي ى بيقىىد ا
معيىا مىت بىري يسىهً الشىتماله الىأ ر اليسىيلةً وذلىر
الف ا واليسيلة فاق الفقكا ق أو بيى نقىد ا
لس ى؛اي أ ت ىىان الك ىى؛ع الي ىىه ش ىى؛ اق وال ىى؛ق يف ذل ىىر احلت ىم ب ى م ىىا دذا ت ىىا س ىىيا و ىىعا ال ىىدات
()3
الةمة ا؛ةاق أو بيعاق أو د ارةق أو بري ذلر"
اليقدئ يف ا
وخيتالىف احلتىم يف دىتعك االستكىياّ حبسىا مىىا سرياالىهً يىط "رىعز ىداول أو اسىرتااا دىىتعك
الك ىىتعك يف مى ى ادة االستك ىىياّق اأم ىىا دذا ما عى ى
إعلى ى اليق ىىعا د أ ي ىىا العت ىىة حلمال ىىة ا
االستك ىىياّ دذا ا
الكىىتعك مثيىىا يف استكىىياّ م ىعازق أو مبا سىىاليم الع ى املكىىياعة لالمستكىىي ً ىىإ ا ىىداوهلا خي ى
كىىيالة ا
()4
أل تان التك؛ ات يف الداع "
و اأم ىىا دذا تانى ى املع ىىعاات نق ىىعااق ي يا ىىا اليك ىىا أ ت ىىان الك ىى؛ع أئ الق ىىيت يف اجملالى ى ق
والتماثا واملسىاواة دذا تىا اليقىدا مىت ىي وا ىدق والقىيت يف اجملالى قىط دذا تىاان عتالفى ق واىد
الك ىىتعك ى ى بداا ىىة التك ىىتير ال ىىأ نق ىىعا أو اا ىىع ق تم ىىا ىىي احل ىىال ى ى
ش ىىتما مع ىىعاات ا
بتا مع عاا اق واد اد نسيتكا ميف؛اة أو جمتمعة الأ األ يا ق وامليىا ق واحلقىعقً
كتير ش؛تة ا
رييلىىة اىىيكت اإلشىىتال ىىا ا ياىىا الىىأ ذلىىر اعا ىد الكىى؛ع يف الىىة زاياة اليقىىعاق أو اعا ىىد بيى
الىىدات يف الىىة زاياة الىىداع ق أو اتىىع اال تيىىار مليىىدأ األتري؛اىاىة أو األباليياىىةق أو ر ااىىة اا ىىدة األدىىالة
( )1بيىىد 14/2/5ق املعي ىىار الش ىى؛ ي راىىم ()17ق يل ىىة ا اس ىىية وامل؛ا ع ىىة لالمؤسسىىات املالياىىة اإلس ىىالمياةق املع ىىااري
الش؛ ياة 244
( )2بيد 15/2/5ق املعيار الش؛ ي رام ()17ق امل؛ نفسه 244
( )3محاا (ن اه)ق ا ااي قكياة معاد؛ة يف املال واالاتكاا 229
( )4بيد 14/2/5ق املعيار الش؛ ي رام ()17ق امل؛ السابا 244
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و س ىىا اى ى؛ار جممى ى الفق ىىه اإلس ىىالمي را ىىم()5/4()30ق بش ىىأ د ىىتعك امل ىىاربة ود ىىتعك
االس ىتريمارً ىىإ ا الع ىىربة مبي ىىدأ األتري؛ااىىة أو األباليياىىة أئ دذا تانى ى املي ىىا واأل ي ىىا واحلق ىىعق بالي ىىةق
()2
ييعز داول اخلال ة او اليظ؛ أل تان الداع واليقعاق مال بقا دة "احلتم لالذالا"
و تر اقىىا الذاليىىة ادمىىا ل ى اياة الىىأ اليكىىفً واعىىين ىىةا أال يالىىغ الىىداع واليقىىعا اليكىىفق أو
اتع الذالا لي تريرياق و اد التري؛ة لالمذالعا ع أ ايالىغ الريالىط  -واىد م ذلىر شىعا د مىت الفقىه
()4
املالتي )3(-أو أ ا اد الأ الريالطً ا اعين أ يالغ األ يا وامليا الريالري أو اد
لالمؤسسىات املالياىة اإلسىالمياةق
واد أخة بقا دة التيعياة اجملال الش؛ ي هبيلة ا اسية وامل؛ا عة
ا
واهليلىىة الشىى؛ ياة ملكىى؛ع ال؛ا رىىي يف الق ى؛ار راىىم ( )305بشىىأ األسىىكمق والق ى؛ار راىىم ( )516بشىىأ
()5
داول و دات دياااا الي ا يف السععاااةق واهليلة الش؛ ياة ليي األوراق املالياة يف التعا
و فيىىد نظ؛ااىىة التيعياىىة أبناىىه د تان ى اليقىىعا والىىداع اتبعىىة لت يىىا وامليىىا وليس ى مقك ىعاة
ل ىىةا اً يي ىىعز ىىداول اخلال ىىة او اليظ ىى؛ أل ت ىىان ال ىىداع واليق ىىعاق م ىىال بقا ىىدة "الت ىىاب ال اف ىى؛ا
الكىىتعكق
( )1القىى؛ة اابىىي ( الىىي حميىىي الىىدات)ق أثىى؛ الىىداع ونقىىعا الشىى؛تة أو ا فظىىة الىىأ تىىم ىىداول األسىىكم و ا
http://
اسرت ع قبتاراخ1439/6/25ق مت islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID =18
( )2ال يالي (حممد مك فأ)ق القعا د الفقكياة يف املةا ا األربعة  325/1وما بعد ا
ىعن أَا َب ِمىت
( )3ا
ىر اَىعالَ مىم أَنَّ َ
ال الأ ذلر استق؛ا الش؛اعة يف تالياا ا و يا اق مت ذلر اعل هللا عىا {دِ َّ َربَّ َ
ىر َى مق م
ِ ِ َّ ِ
ِ
رزمامل مىا ]20ق واعلىه » الا ايى ل ربيىا  -يىارك و عىا  -تىا
ات َم َع َ
ثىمالمريَ ِي الالَّي ِا َونك َفهم َوثىمالمريَىهم َوةَا َفىةٌ ام َىت الىة َ
ليالىىة د السىىما الىىدنيا ى ايقىىأ ثالىىط الاليىىا اآلخىى؛ اقىىعل مىىت اىىد ع أسىىتييا لىىه مىىت اسىىألينً أ يىىه مىىت
استذف؛ أبف؛ له« اليبارئق الكريأق تتاا أبىعاا التك ايىدق ا الىد ا والكىالة مىت آخى؛ الاليىاق ىداط
را ىىم ( 384/1 )1094مس ىىالمق الك ىىريأق تت ىىاا الك ىىالةق ا الرتبي ىىا يف ال ىىد ا وال ىىةت؛ يف آخ ىى؛ الالي ىىاق
داط رام (521/1 )758
= ومت الف؛وّ الفقكياة وةأ ااا رة دذا بالذ الريالط الأ رأئ اإلمان مالر املازرئق املعالم  183/2اليا يق
امليتقأ  235/4ودثيات اخليار ملذابية اتع يما زاا الأ الريالط الأ رأئ بعت املالتياة املازرئق امل؛
نفسه 169/2
الةمةق معااري التيعياة و اال اق معااري الذالية
( )4مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ا
و اال اق الدورة احلاااة والعش؛و ملؤس؛ جمم الفقه اإلسالمي الدورق ال؛اي ق  1435ى2013/ن 15
( )5امل؛ السابا 23
www.
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()2

حلتم"()1ق واا دة "امذتف؛ يف التعاب ما ال امذتف؛ يف بري ا"
واشىىرتةعا إل مىىال نظ؛ااىىة التيعياىىة أ اتىىع املتيىىعّ ىىع املقكىىعا ليي ى والتىىداولق وأ اتىىع
اليي ى والتىىداول بعىىد اليشىىاطق وأ ايقىىأ اليشىىاط مسىىتم؛اق أو ام؛ا ىىأ مىىا سىىياق ومعىىه شىى؛ط أالا اقى اىا
املتيعّ (األ يا وامليىا ) ىت الريالىطق مىال حبىداط العدىياة يف اعلىه « الريالىطق والريالىط تريىري»(ً)3
أل ا األاى اىا مىىت الريالىىط اتىىع يف تىىم التىىاب ()4ق أو اسىىتأن ليىىدأ اليشىىاط أب يالىىغ األ يىىا وامليىىا
 %10مىىت اخلال ىىة (اهليلىىة الشىى؛ ياة ليي ى األوراق املالياىىة يف التعا ى )ق أو او اش ىرتاط نسىىية معيايىىة
()5
األولق والق؛ار رام )516
(ال؛ا ري املالتقأ الفقكي ا
الكىتعكً اال ىة أ ا
لعا املتتيا لق؛ارات جمم الفقه اإلسالمي املتعالاقة بييى الىداتق و ىداول ا
و ا
درز مت نظ؛ااة الذالية( )6د م؛ا اة نظ؛ااة التيعياة()7ق الا د اام ب اليظى؛اات ( ً)1لىلالا اتىع
اجملم ا
( )1ال يالي (حممد مك فأ)ق القعا د الفقكياة يف املةا ا األربعة  440/1وما بعد ا
( )2امل؛ السابا  447/1وما بعد ا
( )3اليبارئق الكريأق تتاا اليفقاتق ا ا اليفقة الأ األ اق داط رام 62/7 5354مسالمق
الكريأق تتاا العدياةق ا العدية لريالطق داط رام (1250/3 )1628
( )4ا ىىيط ىىةا األد ىىا م ىىا ورا يف معي ىىار األس ىىكم والس ىىيدات را ىىم ()21ق الك ىىاار ىىت يل ىىة ا اس ىىية وامل؛ا ع ىىة
ىي الييىىد ( )19/3الىىأ أنىاىه "دذا تان ى مع ىىعاات الشىى؛تات مشىىتمالة الىىأ
ا
لالمؤسسىىات اإلسىىالمياةق قىىد نى ا
أ يىىا وميىىا ونقىىعا وااىىع ق يبتالىىف تىىم ىىداول أسىىكمكا حبسىىا األدىىا املتيىىعّ ميكىىاق وبىى؛ الشىى؛تة
ونشاةكا املعمىعل بىهق ىإذا تىا ب؛ةىكا ونشىاةكا التعامىا يف األ يىا وامليىا واحلقىعقً ىإ ا ىداول أسىكمكا
ىىا ق او م؛ا ىىاة أ تىىان الكىى؛ع أو التكى اى؛ع يف الىىداع ق شى؛ا ة أالا قى اىا القيمىىة السىىعاياة لت يىىا وامليىىا
ىىت نسىىية  %30مىىت دمجىىار مع ىىعاات الشىى؛تة الشىىامالة لت يىىا وامليىىا واحلقىىعق والسىىيعلة اليقداىاىة ومىىا يف
تمكا -أئ ااىع الشى؛تة الىأ الذىريق و سىا ا ااارااىة لىد الذىريق والسىيدات الىج ستالتكىا وسرياىا ااىعان-
بك؛ع اليظ؛ ت مقدار السيعلة اليقدااة والداع لتعهنا ييلة اتبعة"
الةمةق معااري التيعياة و اال اق معااري الذالية
( )5مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ا
و اال اق الدورة احلاااة والعش؛و ملؤس؛ جمم الفقه اإلسالمي الدورق ال؛اي ق  1435ى2013/ن 15
( )6تا التأتيد الأ نظ؛ااة الذالية سا ما ا يف الق؛ار ( )4/5( )30بشأ سيدات املقارةة
( )7تا استد ا نظ؛ااة التيعياة إلةىا ة لالذاليىةق سىا مىا ىا يف القى؛ار ()17/7( )158ق بشىأ بيى الىداتق
ني دعر بي الدات ااا ة الأ اآليت "بي الدات ةمت خال ة أباليكا أ يا وميا ي املقكىعاة مىت
قد ا
الكىىتعك "ال رىىعز أ =
ىي يف أ تىىان ا
اليي ى "ق وتىىةلر الق ى؛ار راىىم ( )19/4( )178بشىىأ التعراىىاً قىىد نى ا
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ذلر ذراعة لتداول الدَّات
والةئ اىدر اإلشىارة دليىهق أ ا ىةا األمى؛ مل م سىم بعىدً دذ د ا جممى الفقىه اإلسىالمي يف اور ىه
الريانية والعش؛ات لتعاى 1436ه2015/نق رأ أ ا ىةا املعةىعّ حبا ىة د التيسىيا بى اى؛ارات
()2
اجملم ذات الكالة إل ااة ديابة عديات اليدوة
و ةا ما ياليا د ؛ بعت املال ظات املتعالاقة مبعيارئ الذالية والتيعياة
اأوال معيار الذالية
وا؛ بعت اليا ري املعاد؛ات يف املالياىة اإلسىالمياةق أناىه دذا تىا اع ىد مىت ا تكىاا مقيىعل يف
ىىة املسىىألةق كىىع العمىىا بقا ىىدة الذاليىىة (أتريىى؛ مىىت  ً)%50و ىىع املعيىىار الىىةئ أخىىة بىىه جممى الفقىىه
()3

اإلسالمي
الكتعك ذات املع عاات املبتال ة دذا تان الذالية لالمع عاات القابالة
و اليه يمتت داول ا
لالتىداولق ال سىيما وأنايىا ىد لالذاليىىة ا تيىارا يف بعىت املسىا ا املتعالاقىىة ألمىعال ال؛بعااىة يىد الفقكىىا (ً)4
ىؤائ د سىعاغ ا اى؛نق وبشى؛ط أ قىعن احلا ىة د ذلىرق اأمىا أ ىدخا
لتت الأ اليرع الىةئ ال ا ا
االاار هباً كةا ال امقيا حلكعل الترياا ييلة الأ ا ا؛ن
الكتعك اكد ا
الداع يف كيالة ا
ومىىت اليظىىا ؛ لت ييقىىات الىى؛ يف الفقىىه اإلسىىالمي أ عمىىا ال ى اة ا املذشىىع -أئ املبىىتالط
مبعىىد آخىى؛ -معامالىىة ال ى اة ا اخلىىالي د تىىا ال ى اة ا ىىع الذالىىاق وخىى؛ز ىىت تعنىىه ذ يىىا د تىىا
الذ ى ا أئ املع ىىد اآلخ ىى؛ ىىع الذال ىىاق ود س ىىاو ال ى اة ا اخل ىىالي م ى املذش ىىع ً معم ىىا الت ى اىا

= اتابىىة القىىعل جب ىعاز التىىداول ذراعىىة أو يال ىىة لتكىىتير ال ىىداع و ىىداوهلاق تىىأ اتر ى اىعل نشىىاط الك ىىيدوق د
املتا ؛ة لداع الج نشأت ت السال ق ورعا شيلا مت السال يف الكيدوق يالة لالتداول"
( )1تا التف؛اا ب استبدامات الذالية والتيعياة سا ما انتكأ دليه اجملم يف اور ه العشى؛ات ا ا ى؛ 2012نق
لالكتعك واألسكم والع دات
يف ا؛ار رام ()20/3( )188ق بشأ داول األوراق املالياة ا
( )2اى ى؛ار را ىىم ()10/22( )214ق بش ىىأ الذالي ىىة والتيعيا ىىة يف املع ىىامالت املاليا ىىة اال م ىىا وةى ىعاب كما وش ىى؛وط
إ اققكمىىاق ال ىىدورة الرياني ىىة والعش ىى؛و ق التعا ى ق  5-2مج ىىاا اآلخ ىى؛ة 1436هق املعا ىىا ل ى ى  25-22م ىىارا
2015ن
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 307
( )3ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
( )4التاسا ق بدا الكيا 195/5ق وابت ادامةق املذين 14/5
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()1

تا مال ربعئ
معامالة ال اة ا ا تياةاق ومرياله الف اة و ا
الكىىتعكق اييذىىي أ اقياىىد أب تىىع احلا ىىة
و ىىةا القىىعل تمىىاا معيىىار الذاليىىة يف مع ىىعاات ا
املبتكىع ق و اأمىا أ اتىع الذى؛ األسىاا مىت التكىتير سىعاغ
اا مة د ذلرق و ىةا األمى؛ اق اى؛ر
ا
االا ىىار ل ىىداع ً كى ىىةا إيا ىىا ي ىىعّق وتى ىىةا د مبا داخ ىىال ال ىىداع (ااى ىىع امل؛احب ىىة م ى ىريال) اكى ىىدا د
الك ىىتعك حبس ىىمق يييععهن ىىا ال ق ىىا بس ىىع؛
مع ىىعاات امى؛اا ك ىىتيتكاً لتس ىىعاغ بيعك ىىا م ىريال د محال ىىة ا
الكىىتعكً ىىال رىىعز ذلىىر ألنىاىه
أ الىىأق أو كىىالع الىىأ ايمتكىىا االمسياىىة د ا تفظىعا هبىىا ى ا دةفىىا ا
()2
إياا خي؛ق واياات بااة املي مت بي الدَّات ومقكد
واحلادا أ ا املسؤولياة املالقاة الأ ا ا العالما ق ي وة معااري مع ا ىدة ق ى ال ؛اىا أمىان
م
احلياق و س اد الةرا املف ية د ال؛
م
الكىىتعك املشىىتمالة الىىأ اليقىىعا والىىداع ىىع
والى؛ا أق أ ا ا تمىىاا معيىىار األباليياىىة اىعاز ىىداول ا
األسالمً لتعا قه أا ا م نظ؛ااة التيعياة يف ال ع اةر دثيات املقكعا املتيعّ وإداد ق وهللا أ الم
نيا معيار التيعياة
معيار الريالط
مال بقا دة التيعياةق اشرتط اجملال الش؛ ي هليلىة ا اسىية وامل؛ا عىة يف املعيىار راىم ( ً)21أال
اقى اىا املتيىىعّ ىىت الريالىىط مىىت ايمىىة اخلال ىىةق و ىىع ى اد التريىى؛ةً حلىىداط سىىعد بىىت أيب واىىاص  اىىال
ىالق أ ِ
ات ِمبَ َّت ىةَق َى مقال ى م ِر َمى ٌ
مودىىي ِمبىَ ِىار متالِاى ِىه؟ اَى َ
« َتىىا َ اليَّى ِ م
ى  :اىَعمى م
ىعاِ َوأ ََان َم ى ِ؛ ٌ
ىال «الَ» اىمال ى م
ط والريىمالم م ِ
ال «الَ» امىال َالريىمالم ِ
ىر أَبيِيَىا َ َخىريٌ ِمىت أَ
َ َّ
ط؟ اَ َ
الش ِ؛؟ اَ َ
ّ َوَرثىَتَ َ
ىط َتريىريٌق أَ َ َىد َ
م
ال «الريىمالم م َ
ِ ِ ()3
َّاا ِيف أَاداكم»
َ َد َ مكم َالَة اىَتَ َت َّف مفع َ الي َ
والظىىا ؛ أ ا االسىىتدالل حلىىداط الىىأ معياراىاىة الريالىىط ال اسىىتقيمق أاكىىأ مىىا مالىىه احلىىداط
الترب ات الج ميكا العدياةق ومىت بىري املستسىا أ
مت االلة را العما هباق أ ا الريالط تريري يف جمال ا
اؤائ د القىعل بعى اد متيع ىا مىت اِيىا األتريى؛ أئ الريالريى ق و ىع أمى؛ ىا ؛
اع اد الريالط تريريا الأ حنع ا
الفسااق و ع د ذلر خيالف املي ا ال؛ايةي والعقاليً التريري يف مقابالة آخ؛ مت يسه ىع األتىرب
( )1الق؛ايفق الةخرية 33/6ق وابت ي؛ اهليتميق إفة ا تاز 286/5ق وابت ادامةق املذين 40/4
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 308
( )2ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
( )3اليبارئق الكريأق تتاا اليفقاتق ا ا اليفقة الأ األ اق داط رام ( 62/7 )5354مسالمق
الكريأق تتاا العدياةق ا العدية لريالطق داط رام (1250/3 )1628
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اىىدراق ال األاى اىاق ريالىىط العشىى؛ة لىىي تريىىريا يف مقابالىىة السىىي الياايىىةق ود تىىا تريىىريا يف مقابالىىة العا ىىد
واالثي
والى اةئ اىىدر اإلشىىارة دليىىهق أنىاىه اع ىىد يف الفقىىه مىىا اكىىالأ الىىيال الىىأ أ ا الريالىىط اتيى الريالريى يف
ىعئق ومىىا ىىع بىىري
احلتىىمق تمىىا يف الفقىىه املىىالتيً ملىاىا را ىىأ قكىىا م عى اةر الفكىىا بى مىىا ىىع مىىال ربى ا
ىعئ يف بعىىت املسىىا اق أ ىىازوا اس ىترييا مىىت مىىيعكم ملسىىا ا (م ى اد يىىعة) بي ى ا الاىىأ أب ىىد اليقىىدات
ربى ا
جبيسىه مىت الى اة ا أو الف اىة (تييى السىيف ا الاىأ لى اة ا لى اة ا)ق دذا تىا يف نى ّ احلاليىة سىىاا
الشىىي ق وشىى؛ةعا لىىةلر عييىىا الععةى ا عىىا لىى؛ اليسىىيلةق وأ تىىع احلاليىىة بقىىدر الريالىىط أاى اىا مىىت
()1
أاا
ايمة الشي م اليتهً وذلر لتكري احلالية اتبعة له أئ د اهنم ادوا اتبعا ما تا ثالريا ا
معيار  %10مت اخلال ة تر اد أاب لت يا وامليا
ادات ة اليسية و قىا لالكيلىة الشى؛ ياة لييى األوراق املالياىة يف التعاى ()2ق وبعىت املعىااريق
الكىىتعك مىىا اام ى املع ىىعاات القابالىىة لالتىىداول بالذ ى %10
تمعيىىار سىىعق ايبً ليسىىمأ بتىىداول ا
()3
الةمة
تر اد أابق وذلر تدليا الأ بد مالياة ااتيا املع عاات املعدع ة يف ا
ومسى ىىتيد ى ىىةا اال تكى ىىااق ى ىىع مى ىىا ذ ى ىىا دليى ىىه جمم ى ى الفقى ىىه اإلسى ىىالمي الى ىىدور يف ا ى ى؛ار راى ىىم
)4()1/9(/84ق بشىىأ اىىارة الىىة اق واحلالىىعل الشىى؛ ياة ال تمىىاّ الكىى؛ع واحلعالىىةق مىىت ىعاز مياالىىة
ألوهلا بقعله (د أبير ) إاليته تسيف ومكرفق و يد له
( )1اال الدراا؛ "واعاز بي ا الأ ش؛وط أشار ا
مقكا وثعا ر اق لر ر بيعه أب دلا با
أنف أو ست مت أ دلاق الع مل يأ تدواة وست وشا
ا
اقا ما بي به مت بري = ي احلالية ت د؛ع اايار تاليي والك؛عق ولريانيكا بقعله
لع؛و ق دالا أ ا
(ومسا؛ت) احلالية الأ ا الاأ أب اتع يف ن كا ساا أو ب؛ن ارا مق ولريالريكا بقعله (و يا) املعقعا اليه
مت مثت ومريمتق الع أ ا ا مي ليقدق إ و دت الش؛وطق از بيعه (م القا)ق تان احلالية لاليع ؛ أن الق
بي بكيفه أو بري ديفهق لتت ا اا د بي بكيفه ش؛ط راب أشار له بقعله (و) از بيعه (بكيفه د
تان ) أئ احلالية (الريالط) دو ق ألناه ي " الش؛ح التيري  40/3وانظ؛ ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 308ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق
( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
حنع دتعك دسالمياة قيقياة 11-9
ةمة 15
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ال ا
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 306
( )3ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
نكىىه "اىىعز املياالىىة ب ى مقىىدار مىىت الىىة اق ومقىىدار آخىى؛ أاى اىا ميىىه
( )4ىىا يف الق ى؛ار املىىةتعر قىى؛ة (ز) مىىا ا
م ىىمعمة دليىىه مىىت ىىي آخىى؛ق وذلىىر الىىأ ا تيىىار أ ا ال ى اياة يف أ ىىد الععة ى مقابالىىة اىىي اآلخىى؛ يف =
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مقىىدار مىىت ذ ىىا مبقىىدار آخىى؛ أاى اىا ميىىه م ىىمعن دليىىه ىىي آخىى؛ق و ىىة املسىىألة ىى؛ّ امىىا امعىى؛ع يف
()1
سمأ مسألة (م اد يعة)
الفقه مبا ام ا
واىىد ميعك ىىا مجكىىعر الفقك ىىا ىىدا احليفياىىةق و الاال ىعا املي ى بعا ىىعّ التفاةىىا يف الععة ى ال؛ب ىىعا
ىعزّ الي ىىه و ال ىىأ
ىعئ يف الع ىىع امقاب ىىا جبيس ىىه يف الع ىىع اآلخ ىى؛ق وال ات ى ا
املتيانسى ى ً أل ا املى ىال ال؛ب ى ا
ااىىي اآلخىى؛ امل ىىمعن دليىىه أئ لىىع بيع ى شىى؛ة ارا ىىم ومتيىىال مىىت القمىىأ خبمسىىة شىى؛ ارلىىاً
()2
امعبال الدرا م لدرا م مجيعاق ميع املسألة لعاعّ ر الف ا
اأما الأ اعل احليفياة تمقابا الدرا م العش؛ة بعش؛ة قط مىت الىدرا م اخلمسىة شى؛ يف العىع
ىأ املس ىىألةق و ىىة ال ؛اق ىىة
اآلخ ىى؛ق و ك ىىيأ ال ىىدرا م اخلمس ىىة اليااي ىىة يف مقاب ىىا متي ىىال القم ىىأً تك ى ا
اسى اىميكا احليفياىىة "اال تيىىار"ً لت ىياكم اياىىدوا اا ىعاز أبال اتىىع الذىى؛ مىىت ىىةا ال ى اىم واخلالىىط الترااىىا
()3
الأ ال؛
و اليه ال رعز أ اتابة القعل جبعاز التداول ذراعة أو يالة لتكتير الىداع و ىداوهلاق تىأ
ورعىىا شىىي مىىت السىىال يف
اترى اىعل نشىىاط الكىىيدوق د املتىىا ؛ة لىىداع الىىج نشىىأت ىىت السىىال ق م
الكىىيدوق يال ىىة لالت ىىداولق واإلش ىىتال ال ى اةئ ا ىى؛ح نفسىىه تي ىىف الس ىىييا د مع؛ ىىة املقك ىىعا؟ و ىىا
اعىى؛ع بيياىىة املتالاىف أن مبرى اىا العقىىد؟ ولعى اىا ال ى؛ا أ أ ا العىى؛ع اع ى مد ا ى ادا الىى؛ ي يف مع؛ ىىة املقكىىعا
()4
املتيعّ وإداد
بيىىا اا ىىدة التيعياىىة الىىأ أ ا "العىىربة لقكىىد ومىىا ىىدا تي ى "ق او إداىىد أئ نسىىية لت يىىا
وامليا
= العع الريا "
( )1مك الأ ارز الأ ألسية الفقكا ق واد ا؛ كا ابت يمية أبهنا بي ربعئ جبيسهق ومعكما أو م أ دلا ديف
آخ؛ مت بري يسهق مريا بي ارل بدر م وثعا جممعّ الفتاو 457/29
( )2احل ىىااق معا ىىا ااالي ىىا 301/4ق واب ىىت رش ىىدق اليي ىىا والترك ىىيا 440/6ق والقى ى؛ايفق الف ىى؛وق 252/3ق
والشى؛بيينق مذىىين ا تىىاز 39/2ق وال؛مالىىيق هنااىىة ا تىىاز 440/3ق والقاليىىعيبق اشىىية االيىىعيب 173/2ق وابىىت
ادامةق املذين 92/6ق وابت مفالأق الف؛وّ 160/4ق وامل؛ااوئق اإلنكاع 33/5
( )3الس؛خسى ى ى ىىيق امليسى ى ى ىىعط 14/5ق والتاسى ى ى ىىا ق بى ى ى ىىدا الكى ى ى ىىيا 216/5ق وابى ى ى ىىت ابى ى ى ىىداتق اشى ى ى ىىية ابى ى ى ىىت
ابدات 275/5
األول يف التعاى (اا ىدة التيعياىة يف العقىعا وأث؛ ىا الىأ الرتخيكىات)
( )4الفق؛ة ال؛ابعىة مىت اى؛ار املالتقىأ الفقكىي ا
انظ؛ مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ال اةمة 20
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الق؛ة اابي د أناىه رىعز ىداول األسىكمق
مال بيظ؛ااة التيعياة خالك اراسة لعالي حميي الدات ا
()1
الكتعكق أو الع دات االستريمارااة مكما تان نسية الداع أو اليقعا لش؛وط التالية
أو ا
 )1أ مإى ادا أبى؛ا الشى؛تة أب مىىال التيىارةق واالسىتريمارق أو الكىيا ةق أو ال را ىىة مىت خىىالل العقىىعا
العاراة الأ السال أو امليا أو احلقعق أئ أال إ ادا أب؛اةكا يف الكري ة أو بي الداع
الك ىىتعك ال ىىأ اليق ىىعا وال ىىداع ً يت ىىع يك ىىا
 )2أالا قتك ىى؛ مع ىىعاات الش ىى؛تةق أو الك ىىيدوقق أو ا
مع عاات مااااة أو معيعااة مت أ يا وميا او اليظ؛ د اليسية
 )3أ تع أ مال اليي والش؛ا الستكياّ وحنع ا ي املقكعاة أدالةق و تىع الىداع أو اليقىعا
املؤسسىىة أب تان ى اتبعىىة لت يىىا
اىىد أ ى اتبعىىة بىىري مقكىىعاةق ودا ىىا اات ىىتكا ةييعىىة أنش ى ة ا
كىة
وامليا أئ أ ا ياك اكدا يعيا هلا ةمياق وامل؛اا لقكىد املعتىرب أ اتىع حم اىا التىداول ا
يف الع ىىا االسىتريمارئ لاليشىىاط املشىى؛وّق القىىا م أدىىالة الىىأ املتىىا ؛ة يف السىىال واخلىىدماتق بىىري
املقتك؛ الأ التعاما يف اليقعا ا ىة والىداع ا ىةق اأمىا دذا تىا حم اىا التىداول الىداع -تمىا
يف س ىىيدات ال ىىداع  -أو اليق ىىعا ق ىىطً ىىال ر ىىعز ىىداوهلا ادال ال ىىأ ة ىىع ةى ىعابط بيى ى ال ىىداع
واليقعا
املؤسسة ارسة أنش تكا يف األ يا وامليىا ق اأمىا ايىا ذلىر يتىع التىداول نقىدا لقيمىة
 )4أ يدأ ا
املد ع ة
لالمؤسسة
 )5أ اتعاف التداول يد د ال التكفياة القانعنياة
ا
 )6ال رىىعز أ اتابىىة القىىعل ا ىعاز ذراعىىة أو يالىىة لتفتيىىر الىىداع و ىىداوهلاق تىىأ اترى اىعل نشىىاط
ورعىىا شىىي مىىت السىىال يف الكىىيدوق
الكىىيدوق د املتىىا ؛ة لىىداع الىىج نشىىأت ىىت السىىال ق م
يالة لالتداول
األول لشى ىى؛تة ال؛ا رى ىىي املكى ىى؛ ياة لالس ى ىتريمار ل ى ىىا ف
و ى ىىا يف عدى ىىيات املالتقى ىىأ الفقكى ىىي ا
(2002ن)ق يف خكىىعص معةىىعّ ىىداول أسىىكم الشىى؛تات وو ىىدات الكىىياااا املشىىتمالة الىىأ ااىىع
ونقعا
 )1رىىعز ىىداول أسىىكم الشىى؛تات وو ىىدات الكىىياااا املشىىتمالة الىىأ ااىىع ونق ىعا بيىىا الىىأ اا ىىدة
التيعياةق وأ ا العربة لقكدق وما دا تي
 )2د ا اا ى ىعاز امل ى ىىةتعر يف الفق ى ىى؛ة الس ى ىىابقة مش ى ىى؛وط بي ى ىىد نش ى ىىاط الش ى ىى؛تات املس ى ىىالة والك ى ىىياااا
( )1القىى؛ة اابىىي ( الىىي حميىىي الىىدات)ق أثىى؛ الىىداع ونقىىعا الشىى؛تة أو ا فظىىة الىىأ تىىم ىىداول األسىىكم والكىىتعك
والع دات االستريماراة ق متتية املالر كد العةييةق دةق1424ه 100-99
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اؤائ القعل بةلر د تأ ا الكعرااة و داول اليقعا والداع "
االستريمارااةً للال ا
تمىىا ىىا يعىىا لالفقىى؛ السىىابقت التسىىا ل اآليت "و الىىأ القىىعل هبىىةا الى؛أئق كىىا امشىىرتط يف
أاا مت املتيعّ؟"
التاب أ اتع ا
األول لتعا ى ً ذ ىىا ي ىىد الي ىىارئ
و ىعا ال ىىأ ذل ىىرق واس ىىتيااا د اى ى؛ار املالتق ىىأ الفقك ىىي ا
مشىىعا د أنىاىه دذا أشىىتا إداىىد املقكىىعا املتيىىعّ يف العىى؛ع أو التىىي أمىى؛ ً ييىىا إل مىىال اا ىىدة
التيعياىىة يف ىىة احلالىىةق أ اتىىع التىىاب او اليكىىف (أاىىا مىىت )%50ق واملتيىىعّ أتريىى؛ مىىت اليكىىف
()1
(أتري؛ مت )%50

الةمة 27
( )1تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ا
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املبحث الثاني :ضمان رأس املال مع العائد ،والتعهّد بشراء أصول الصكوك بقيمتها االمسيّة
الكىىتعك ىىت ة ىعاب كا الشىى؛ ياةق حماولىىة دلياس ىىكا الكىىفة الشىى؛ ياةق م ى
مىىت مظىىا ؛ احن ى؛اع ا
ا ا ظة الأ اخلاديات نفسكا لالسيدات ال؛بعااةق مت خالل ا اوالت الفقكياة ل ىما رأا املىال مى
التعكىد مىت الشى؛ار املىدا؛ق أو امل ىارا بشى؛ا
العا د يف دعرة املشارتة وامل اربة املقياىدة الىأ أسىاا ا
م
()1
الكىىتعك بقيمتكىىا االمسياىىةق ورا ىىد ىىة الفتىى؛ة سى امىىد سىىا ق تمىىا وثاقكىىا يف أحباثىىهق
أدىىعل ا
ىتقا مىىت امل ىىارا أو الش ى؛ار املىىدا؛ق ورا ىىد ىىة الفتىى؛ة اهليلىىة الشىى؛ ياة
أو الىىأ أسىىاا ا
التعكىىد املسى ا
األولق وا ىىد وثاقى ى يف ت ىىاو
ليي ىىر ا
املؤسس ىىة الع؛بيا ىىة املك ىى؛ ياة اإلس ىىالمياة يف اليرى ى؛ات يف ش ىىتيالكا ا
()2
املؤسسة امليشعرة
ا
املطلب األوّل :ضمان رأس املال من خالل التعهّد بشراء أصول الصكوك بقيمتها االمسيّة:
الك ىىتعك
الك ىىتعكق ىىااة م ىىا ات ىىع مع ا ك ىىا م ىىت مك ىىدر ا
التعك ىىد أو االلتى ى ان بشى ى؛ا أد ىىعل ا
ا
لالمستريم؛ات لذى؛ الترفيى و الىا األمىعالً لتىع ذلىر مبريابىة ةىما ر وا أمىعاهلمق تمىا ميتىت أ
اتع داارا مت ة؛ع لط
الك ىىتعك لقيم ىىة
وامقك ىىد ل ىىما ي ىىا التى ى ان املس ىىتفيد م ىىت اإلد ىىدار أو م ىىت ميرياال ىىه حلمال ىىة ا
لالك ىىتعكً بك ىى؛ع اليظ ىى؛ ىىت نت ىىا ا العماليا ىىة االسى ىتريمارااة يف العااى ى ق واع ىىين ىىةا أ ا محال ىىة
االمسيا ىىة ا
لالمكىدرً يكىىيأ
الكىتعك سىعع اسى ا
ا
ىرتاو رأا مىاهلم بعىىد مى؛ور ىىرتة مىت الى مت بييى الىر األدىىعل م
()3
اا ما اليكم ع التأ اتد مت املال ة واملتانة املالياة لالش؛تة املكدرة
م

الكتعك  -ت امت و ىدا لشى؛ا  -يتكىي د املداايىةً لىةلر قىد ااكى
والظا ؛ أ ا معظم ا
الك ىىتعك حبس ىىا م ىىا ىىؤول دلي ىىهق م؛ا ي ىىة يف ذل ىىر
أبال ىىا متا ىىا التك ىىييف اال تم ىىا د ك ىىييف ا
الكتعك ع اىدرة املك ِىدر الىأ ا ى امليالىغ
مكمةق و ي أ ا اخل ؛ األساا الةئ اعا كه محالة ا
مسألة ا
م
الكىىتعك ال عىىدو أ تىىع
املىىةتعر واملىىد ع ات الدوراىاىةً األمىى؛ الىىةئ ا ى بع ىىكم د القىىعل أب ا ا
الكتعك املعاد؛ة  5وما بعد ا
( )1اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق الكتعك ب األسكم والسيداتق جمالة االاتكاا اإلسالمي العامليةق مااع 1 2013
الك ىىتعك ت ىىم ة ىىما ال ىى؛ع الريال ىىط وة ىىما القيم ىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما
( )3مش ىىعا ( ي ىىد الي ىىارئ)ق ا
الكىىتعك م ى ذىىري الع ى ق حبىىط جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛
التعكىىد بش ى؛ا ا
بعىىع ق و ا
 18-13سيتمرب 2012ن 4
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سيدات اات م مع ق رأا ماهلا الأ املك ِدر ال رعز داوهلاً أل ا ذلر مت بي الدات املميعّ
م
والعاا ى أ ا ال اىىما ال اتىىع وا يىىا الىىأ املكى ِىدر ادال يف بعىىت احلىىاالت الىىج ؛اىىا ااىىعان أو
م
ذمىة املك ِىدرق مريىا ااىع امل؛احبىةق والسىالمق واالستكىياّق و ا ىدات اإل ىارةق ومىا
الت اما لتععات يف
ا م
را بسىيا التعى ادئ والتقكىري وعالفىة الشى؛وطق ويف ىاالت أخى؛ اتىع ال ىما بىري ىا شى؛ ا
()2
الأ املك ِدر دذا تا م ار ق أو ش؛اتاق أو وتيال الستريمارق أو مستأ ؛ا يما اتعالاا لع
م
لالكىىتعك والعا ىىد مبع ىىا
ىة
ى
االمسي
ىة
ى
م
القي
ىمت
ى
وا
ىاق
ى
أل
ىرت
ى
ش
م
ىة
ى
حب
ا
؛
امل
ىتعك
ى
د
يف
ىدر
ى
ك
امل
و
ا ا
ِ
الكىىتعك
لالكىىتعكق واالتى ن ا
ب؛ا ىىا حلمالىىة ا
ذلىىرق واملمكىىدر يف االستكىىياّ دىىان ا ىىمت القيمىىة االمسياىىة ا
يف ىىال ع ى اةر سىىاليم املكىىيعّق واملكى ِىدر يف السىىالم تالكىىان يف االستكىىياّق واملكىىدر املسىىتأ ؛ يف
م
م
ىر بك ىىفته مس ىىتأ ؛اق م ىىااان ق ىىد اإل ىىارة اا م ىىاق وال
ى
ك
لال
ىدورئ
د ىىتعك اإل ىىارة ا ىىمت العا ىىد ال ى
ا
()3
ا مت القيمة االمسياة لت يا املؤ ا ؛ة
املق؛ر قكا يف دتعك امل اربة واملشارتة والعتالة الستريمارً أ ا اد املك ِىدر الىأ أدىعل
ومت ا
م
الكتعك اد أمانةق ال ا ميكا ادال يف الج التع ادئ والتقكىريق ىا يف عدىياة نىدوة الربتىة راىم
ة ا
الةمىىة مبىىا رىىا الع ىىا بىىه مىىت
"أمىىا ال ىىما كىىع االلتى ان لتعىىعاتق وذلىىر بشىىذا ا
( 5/31الييىىد )1ا
مىال و مىاق و ىع يىعّ يف امل ىاربة واملشىىارتة والعتالىة السىتريمار بى ة؛ يكىاً ادال دذا اىمياىد لتعى ادئق
()4
أو التقكريق أو عالفة الش؛وط"
اأمىىا ب ىىال ةىىما املكى ِىدر يف الىىة تعنىىه م ىىار ظىىا ؛ً يىىط انعقىىد اإلمجىىاّ الىىأ أ ا اىىد
م
امل ارا اد أمانة ال مت ادال لتع ادئ أو التف؛اط( ً)5با وذ ىا مجىا ري أ ىا العالىم د ىدن ىعاز
اشرتاط ىم امل ىارا يف ىال ىدن ع اداىه أو ف؛ا ىهق و تمىعا بفسىاا ىةا الشى؛طً أل ا اشىرتاط
ةما رأا املال الأ امل ارا اقالا العقد مىت مم ىاربة د اى؛ ق و اىعل امل ىارا مىت تعنىه وتىيال
م
()1

الكتعك اإلسالمياةق 2010ن 247
الكتعك و عا د اق ندوة ا
( )1الق؛ئ (حممد الي)ق أ تان ةما ا
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق امل؛ السابا 7
()3
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط وةما القيمة االمسياة والعا دق وال ما بعع ق
مشعا ( يد اليارئ)ق ا
الكىىتعك مى ذىىري العى ق حبىىط جملمى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛ 18-13
التعكىىد بشى؛ا ا
و ا
سيتمرب 2012ن 10
( )4امل؛ السابا 6
( )5وا ت تأ اإلمجاّق ابت يد الرب يف االستةتار 124/21ق وشيخ اإلسالن ابت يمياة يف جممعّ
الفتاو 82/30
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أمييىىا د تعنىىه مقرتةىىا ةىىامياً تىىؤول امل ىىاربة بىىةلر د اىى؛ ى اى؛ نفعىىاق ومىىت املقى اى؛ر "أ ا العىىربة يف
العق ىىعا ملقاد ىىد واملع ىىا ال أللف ىىاظ واملي ىىا "()1ق اق ىىعل اب ىىت ادام ىىة رمح ىىه هللا "م ى ى ش ىى؛ط ال ىىأ
امل ىارا ةىما املىالق أو سىكما مىت العةىيعةً الشىى؛ط ةىاق ال نعالىم يىه خال ىاق والعقىد دىىريأق
ني اليه أمحد و ىع اىعل أيب ييفىة ومالىرق وروئ ىت أمحىد أ ا العقىد افسىد بىهق و م تىي ذلىر ىت
ا
()2
الشا عيً ألناه ش؛ط اسد أ سد امل اربة"
الكىتعك-أ ا ىمت رأا املىال لالشى؛تا
الكىتعك-بعدىفه شى؛اتا حلمالىة ا
تما ال رعز ملمكىدر ا
()3
اآلخ؛اتً ألناه اق الش؛تة ب الش؛تا يف الة اخلسارةق ومل اقا جبعاز أ د
لالمؤسسىىات املالياىىة اإلسىىالمياة
واىىد ورا يف املعيىىار الشىى؛ ي الكىىاار ىىت يلىىة ا اسىىية وامل؛ا عىىة
ا
نكىىه "رىىعز ددىىدار أ ىىد الشى؛ات و ىىدا مال مىىا
التعكىىد املىىةتعر يف الييىىد 7/5/1/3ق مىىا ا
ىىدن ىعاز ا
كته درريا مت خالل قد بي يد الش؛ا ق و سىا القيمىة السىعاياة يف
اا مبع يه لش؛اته سالار ا
()4
لقيمة الج امتفا اليكا يد الش؛ا ق وال رعز اشرتاط الع د لقيمة االمسياة"
تا
ا
الكىتعك يف هنااىة املى ادة
اتعكد بش؛ا أدىعل ا
الكتعك  -بعدفه وتيال -أ ا
تما ال رعز ملدا؛ ا
بقيمتك ىىا االمسيا ىىةً أل ا العتال ىىة ق ىىد أمان ىىة ل ىىي يك ىىا ة ىىما ال ىىأ العتي ىىا ادال يف ىىالج التعى ى ادئ أو
التقكىىريً وهبىىةا أخىىة معيىىار ال ىىماانت الكىىاار ىىت اجملالى الشىى؛ يق يىىط ىىا يف الييىىد1/2/2مىىا
نكىىه "ال رىىعز اش ىرتاط ال اىىما الىىأ امل ىىاراق أو وتيىىا االس ىتريمارق أو أ ىىة الشىى؛تا ق س ىعا تىىا
ا
()5
ال اما لتدا أن لال؛بأق وال رعز سعاا مالياا ا الأ أ اهنا استريمار م مع "
الكىىتعك أو األدىىعل لقيمىىة السىىعاياةق أو
الكىىتعك بش ى؛ا ا
اتعكىىد مكىىدر ا
الىىأ أنىاىه رىىعز أ ا
القيم ىىة العاال ىىةق أو بى ىريمت اتاف ىىا الي ىىه ي ىىد الشى ى؛ا ق و ىىةا ا ىىد أ ىىاز اجملالى ى الش ىى؛ ي هليل ىىة ا اس ىىية
()6
الكتعك
وامل؛ا عة
لالمؤسسات املالياة اإلسالمياة يف الييا اإلا ا ي بشأ ا
ا
( )1ابت يم (زات الدات بت دب؛ا يم)ق األشيا واليظا ؛ 207ق وزاعر (أ ست)ق القعا د الفقكياة 690/2
( )2املذين 49/5
الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 15
( )3العريما (حممد قي)ق ا
( )4بي ى ىىد 7/5ق املعي ى ىىار الش ى ىى؛ ي را ى ىىم ()12ق يل ى ىىة ا اس ى ىىية وامل؛ا ع ى ىىة لالمؤسس ى ىىات املالياى ىىة اإلس ى ىىالمياةق املع ى ىىااري
الش؛ ياة 171
( )5بيى ىىد 1/2/2ق املعيى ىىار الشى ىى؛ ي راى ىىم ()5ق يلى ىىة ا اسى ىىية وامل؛ا عى ىىة لالمؤسسى ىىات املالياى ىىة اإلسى ىىالمياةق املعى ىىااري
الش؛ ياة 48
الكىىتعكق الفقىى؛ة رابعىىاق الكىىاار ىىت يلىىة ا اسىىية وامل؛ا عىىةق ىىان 2008ن =
( )6بيىىا اجملال ى الشىى؛ ي بشىىأ ا
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تمىىا دىىدر جب ىعاز ا ى؛ار جمم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور يف الق ى؛ار راىىم ()30ق بشىىأ س ىىيدات
ىتم التىىداول
املقارةىة وسىىيدات االسىتريمارً يىىط ىا يف الفقىى؛ة الريالريىىة مىىت العيكى؛ ال؛ابى "رىىعز أ اى ا
بقيان ااكة املك ادرة يف رتات اورااة معياية ال أو دراا اع ا ىه د اامكىعرق التى ن مبقت ىا خىالل
م
الكىىتعك مىىت ربىىأ مىىال امل ىىاربة بسىىع؛ معى ا ق و سىىت أ سىىتع يف إداىىد
ىة
ى
ا
؛
ى
ش
مى ادة حمى اداة ب
ا
()1
السع؛ أب ا اخلربةق و قا لظ؛وع السعق وامل؛ت املار لالمش؛وّ"
التعكىد لشى؛ا لقيمىة السىعاياة أو القيمىة العاالىة ال اال اى :ممت الايىات العىامال يف
ولتت ملى ا تىا
ا
الكتعك ا تمانيا لىد الشى؛تات
الكتعكق لترقيا ةما رأا املال امليشعا مت أ ا كييف ا
جمال ا
املتبككىىةق الىىأ ا تيىىار أ ا القيمىىة السىىعاياةق وتىىةلر القيمىىة العاالىىة اىىد ال ىىا ي القيمىىة االمسياىىة
ا

ىربّ مىت ال ى؛ع الريالىطق أو الع ىد
لالكتعكً تا
ا
ا
التعسا د ةا ال ما ت ة؛اىا الع ىد املمالى ن لت ا
ِ
الكىىتعك بقيمتكىىا االمسياىىةق مى مىىا اعىىرتئ
الكىىتعك بشى؛ا األدىىعل حمى اىا ا
املالى ن مىىت املمكىىدرق أو مىىدا؛ ا
ذلر مت شيكات ش؛ ياة يف بعت احلاالتً واستد ي ةا حبط املسألة يف التقسيم اآليت

املسألة األوىل :الوعد امللزم (التعهّد) بالشراء بالقيمة االمسيّة:
الع ىىد لشى؛ا لقيمىىة االمسياىىة يف دىىتعك اإل ىىارة (ةىىما املكى ِىدر املسىىتأ ؛) رىىد اليا ىىط
م
()2
ؤائ د ةا ال ما مت املستأ ؛ نفسهق وميكا
دعرا تريرية مت اإل ارة امليتكية لتماليرً ا
التماليىىر لع ىىد هليىىة املعالاقىىة الىىأ س ىىداا مجي ى الت امىىات اإل ىىارة()3ق أو و ىىد ليي ى ب ىريمت
رم ئ()4ق وأييت ال ما يف ة الكعرة مت م؛ا اة ايمة الع يف أاساط اإل ارة
التعكىد لشى؛ا الىأ أسىاا دىايف ايمىة األدىعلق أو القيمىة السىعاياةق أو القيمىة العاالىةق أو
= "ورعز أ اتع
ا
بريمت اتافا اليه يد الش؛ا ق و قا ملا ا يف املعيار الش؛ ي رام ()12ق بشأ الش؛تة (املشارتة)ق والش؛تات
احلدارية 2-6-1-3ق ويف املعيار الش؛ ي رام ( )5بشأ ال ماانتق وبيد "2-2-2
( )1ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي رام )5/4( 30ق جمالةا اجملم ق العدا1809/3 4
الكىىتعك تىىم ةىىما ال ىى؛ع الريالىىطق وةىىما القيمىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما
( )2مشىىعا ( يىىد اليىىارئ)ق ا
الكىىتعك م ى ذىىري الع ى ق حبىىط جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛
التعكىىد بش ى؛ا ا
بعىىع ق و ا
 18-13سيتمرب 2012ن 10
( )3اى؛ار جممى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور يف اور ىىه الريالريىىة راىىم " 3/1/13د ا الع ىىد هبيىىة املعى ادات يىىد انتكىىا أمىىد
اإل ارة ا بعقد ميفكا"
( )4ةيقا لالمعيار الش؛ ي رام ( )9اإل ارة واإل ارة امليتكية لتماليرق بشأ ة؛ق التمالارق الفق؛ة -8/1أق ا
يه "و د ليي بريمت رم ئق أو بريمت قيقىيق أو و ىد لييى يف أثيىا مى ادة اإل ىارة أب ى؛ة املى ادة الياايىةق أو =

- 318 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

التمالير الأ أساا الع د املال ن مت املستأ ؛ لش؛ا بريمت حمى ادا مسىيقاق مميرياىا القيمىة االمسياىة
م
لت يىىا املىىؤ ا ؛ة أسىىعة لع ىىد لش ى؛ا يف امل؛احبىىةق واىىد دىىدر جب ىعاز ذلىىر بيىىا اجملال ى الشىى؛ ي هليلىىة
()1
ا اسية ان 2008ن
ىؤائ د ةىىما القيمىىة االمسياىىة يف ىىال ذى اىري
التعكىىد مىىت كىىة املسىىتأ ؛ يف ىىة الكىىعرةً اى ا
و ا
القيمىىة السىىعاياة هليىىعط يف اتراىىخ اإلةفىىا ق واىىد ذ ىىا بعىىت اليىىا ري د ىىدن ىعاز الع ىىد املال ى ن
ى ىىم األم ى ى
ىؤائ د
لش ى ى؛ا لقيم ى ىىة االمسياى ىىة لت ي ى ىىا حم ى ى اىا اإل ى ىىارة م ى ىىت املس ى ىىتأ ؛ً ألناى ىىه ا ى ى ا
(املسىىتأ ؛) يمىىا ال رىىعز ةىىمانهق و ىىع العى املىىؤ ا ؛ة يف ىىاالت التالىىف أو الىىيقيق أو يىىعط القيمىىة
()2
السعاياة
وا؛ آخ؛ أ ا يعط القيمة السعاياة لالع املؤ ا ؛ةً رعا اإل ارة تامل ىاربةق واملشىارتة والعتالىة
عكد املك ِدر بش؛ا أدعهلا بقيمتكا االمسياة أو بقيمة حم اداة سالفاً و ىع خىالع
مت يط دن عاز ا
م
()3
لكتعك
مق؛رات اجملال الش؛ ي هليلة ا اسية يف بيانه اخلاص ا
ا
خاد ىىة دذا المي ىىا أناىىه ورا يف مس ى اىعاة بي ىىا
و ىىةا اس ىىتدراك و ي ىىه اس ى ا
ىترا التأم ى اىا وامليااش ىىةق ا
نك ىىه "ال رى ىىعز أ اشى ىىتما ق ىىد نقى ىىا املالتياى ىىة د محالى ىىة
اجملال ى ى الشى ىى؛ ي الى ىىج أم ى ى ادت ييلى ىىة مى ىىا ا
الكىىتعكق أو مىىت مي ىرياالكم الىىأ شىى؛ط أت ىىري الع ى بعىىد اليي ى د اناىىا املالتياىىةق وال الىىأ شىى؛ط و ىىد
ا
()4
املس ىىتأ ؛ بشى ى؛ا كا"ق و ق ىىا مل ىىا ورا يف حماة ىى؛ة لف ىىيالة الش ىىيخ ي ىىد هللا املييى ى ً لت ى اىت ىىة الفق ىى؛ة
م ىىة مىىت بيىىا اهليلىىة ال؛مسىىي الكىىاار ىىان 2008نق وبىىدال مىىت ذلىىر أةىىاع الييىىا الفقىى؛ة التاليىىة
الكىىتعك بقيمتكىىا
التعكىىد يف دىىتعك اإل ىىارة شى؛ا األدىىعل املىىؤ ا ؛ة يىىد دةفىىا ا
"رىىعز لالمسىىتأ ؛ يف ا
= بسع؛ السعق"
ونكىىكا "رىىعز لالمسىىتأ ؛ يف
الكىىتعكق الفقىى؛ة خامسىىاق 2008نق ا
ىيي بيىىا اجملالى الشىى؛ ي بشىىأ ا
( )1ةيقىىا لى ا
الكتعك بقيمتكا االمسياةق الىأ أالا اتىع شى؛اتا
التعكد يف دتعك اإل ارة ش؛ا األدعل املؤ ا ؛ة يد دةفا ا
ا
أو م ار أو وتيال"
لالكىىتعك بش ى؛ا أد ىعهلا واملعاىىف الفقكىىي ميىىهق نىىدوة مسىىتقيا
عكىىد األم ى املكىىدر ا
( )2تىىيال (أسىىيد أااىىا)ق ا
العما املك؛يف اإلسالمي ال؛ابعةق اليير األ اليق ادة 2011/12/14-13ن 131-130
الكىىتعك تىىم ةىىما ال ىى؛ع الريالىىطق وةىىما القيمىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما
( )3مشىىعا ( يىىد اليىىارئ)ق ا
الكىىتعك م ى ذىىري الع ى ق حبىىط جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛
التعكىىد بش ى؛ا ا
بعىىع ق و ا
 18-13سيتمرب 2012ن 12
( )4حماة ىى؛ة الش ىىيخ ي ىىد هللا املييى ى ليي ىىر اإلس ىىالمي لالتيمي ىىةق 2009نق نق ىىال ىىت س ىىعاالم (س ىىامي)ق ميتي ىىات
دتعك اإل ارةق ندوة الكتعك اإلسالمياةق 2010ن 229
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االمسياى ىىةق الى ىىأ أال اتى ىىع ش ى ى؛اتاق أو م ى ىىار ق أو وتى ىىيال الس ى ىتريمار" ودذا تى ىىا اامي ى ى اعالى ىىم أ ا
املسىىتأ ؛ يف دىىتعك اإل ىىارة تىىا اىىد ّ األدىىا نقىىدا ايىىا اسىىتليار ً ىىإ ا الييىىا بىىةلر اتىىع اىىد
()1
التعكد املسياق و ع ما ال ري أ د مت أ ا العالم
أا؛ العيية لش؛ط و ا
ا
ِ
الكىىتعك يف هنااىىة
الكىىتعك لقيمىىة االمسياىة يىىد دةفىىا ا
عكىىد املمكىىدر أو املىىدا؛ بشى؛ا أدىىعل ا
ا
م ادة اإلددار
و ع مىا ذ ىا دليىه سى امىد اسىا ق ومياى ىت ال ىما أبناىه لىع مل يىا العى أو التى
التعكىىدً يىىط "د ا ال ىىما املرتاىىا الىىأ الع ىىد لش ى؛ا لقيمىىة االمسياىىة ال
يىىاً ىىال حمى اىا لتيفيىىة ا
اتر اقا ادال دذا تىا واىعّ الييى لقيمىة االمسياىة تميىا ويف مجيى احلىاالتً ولت اىت ىةا بىري وااى ق أل ا
الك ىىتعك) و ىىد ق وا ىىد ال ا؛ب ىىا املع ىىعا ل ىىه  -أئ املس ىىتفيد( -محال ىىة
الع ىىد اال ى ى ن العا ىىد (م ىىدا؛ ا
الكىىتعك) يف يفيىىة الع ىىدً الر فىىاّ مثىىت املع ىىعاات يف السىىعق ىىت ال ىريمت املع ىىعا بىىهق ىىال كىىا
ا
الكىتعكً أل ا بيى
كتعك اىد الىر تاليىاق ىال اقى الييى دال دذا ةاليىه محالىة ا
اليي ق ال د ا مع عاات ال ا
الكىتعك يىاق ىال االى ن العا ىد شى؛ا اهلالىر واشىرتئ اليىااي
املعدون ال رعزق واد الىر مع ىعاات ا
الكىتعك أو حلعالىة األسىعاقً ىإ ا
التالي أو اا ي ملع ىعاات ا
ا
حبكة مت الريمت اأما دذا مل اق اهلالك ا
العا ىىد اال مىىه ش ى؛ا ىىة املع ىىعاات لقيمىىة االمسياىىةق وال اع ى اد ذلىىر ةىىماان لالبسىىارةً أل ا الشىىأ يف
العا ىىد أنىاىه اال مىىه ش ى؛ا مىىا و ىىد بش ى؛ا ه ولىىع نقك ى ايمتىىه السىىعاياةق تمىىا يف امل؛احبىىة وو ىىد املسىىتأ ؛
()2
بش؛ا الع املؤ ا ؛ةً إناه اال مه الش؛ا ود نقك القيمة السعاياة"
()3
ؤااه»
تما
ا
استدل الأ ما ذ ا دليه بقعله  « الأ اليد ما أخةت ا ا
الك ى ىىتعك  -م ى ىىار ت ى ىىا ق أو شى ى ى؛اتاق أو وت ى ىىيال
وو ى ىىه الدالل ى ىىة م ى ىىت احل ى ىىداطق أ ا م ى ىىدا؛ ا
را رأا مىال امل ىىاربة أو املشىىارتة أو العتالىىةق وأناىه دذا اا ىىأ التىىه أو الفىىه
السىتريمار -اال مىىه شىى؛ ا ا
أو خسىار هً ىىإ ا اليىه و ىىد أ ارييى واىىعّ اهلىالك التالاىىي أو اا ىي أو ىىدور اخلسىارة عىىالق وأ ا
ىىةا اهلىىالك أو التالىىف أو اخلسىىارة مل اتىىت نتييىىة عدااىىهق أو قكىىري ق أو خ لىىهق أو عالفتىىه لشىى؛وط
( )1سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 229
الكتعك مب؛ا اة املقادد واملآالت ومالتياة محالتكا وةماان ا 73
( )2اسا ( س امد)ق دددار ا
( )3ابت ما ةق السيتق تتااق الكداات ا العاراةق داط رام ( 802/2 )2400اليسا يق السيتق تتاا
العاراة والعااعةق ا املييرةق داط رام ( 333/5 )5751وةعفه األليا يف دريأ وةعيف سيت
ابت ما ةق حممد اند؛ الدات األليا (املتعىف  1420ى)ق ب؛انما ميظعمة الترقيقات احلدارييةق مت دنتاز
م؛ت نعر اإلسالن ألحبار الق؛آ والسية إلستيدراةق ب؛ام ()2400ق ا  2400ق 400/5
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الكتعك اع اد م اد ياً ألناىه اى اد ي أمى؛ا خيىالف األدىاق و ىع أ اتىع الشىي الى اةئ
اإلددارق مدا؛ ا
أخ ىىة مع ىىعاا ي ىىد م ىىا مل اق ى ادن ال ىىيال ال ىىأ الت ىىهق ويف احل ىىاالت التري ىىرية الذالي ىىة أ ا رأا امل ىىال ال
()1
اتالفق وال اكالرق وال خيس؛
واس ىىتدرك الي ىىه ي ىىد الي ىىارئ مش ىىعا واناش ىىهق أبناىىه ا ىىد يق ىىأ العى ى ً ولت ىىت ىىيبفت ايمتك ىىا
ىرق واتري ىى؛ اخنف ىىا ايم ىىة األد ىىعل يف
الس ىىعاياة ىىت ايمتك ىىا االمسيا ىىةق يت ىىع ة ىىماان يى ىا ب ىىال ش ى ا
الكىىتعك بسىىيا ةىىعل املى ادة أو األزمىىاتق الا "د ا ةىىما مىىا ال رىىعز ةىىمانه يىىعّ شىى؛ اً ى ا لىىع مل
ا
()2
كا ما اع ا ال ما يما بعد"
و ةا ما أ اتد ه نىدوة الربتىة ( )31يف عدىياا اق الىج ىا يف مقى ادمتكا "أمجى املشىارتع الىأ
ىر أو رحبىا حمى ادااق سىعا أتىا ذلىر لتى انق أن
الكتعك أ ا مت رأا مىال الك ا
أناه ال رعز ملمكدر ا
الكىىتعك أو
الكىىتعك ومىىدا؛ ا بش ى؛ا أدىىا ا
التعكىىد مىىت ممكىىدر ا
عكىىدق أن و ىىد مال ى ن تمىىا ال رىىعز ا
ا
اسىىتيداهلا لقيمىىة االمسياىىة يىىد دةفا كىىاً أل ا ذلىىر اىىؤول د ال ىىما يف الىىة يىىعط القيمىىةق ولىىع مل
عكىىد اآلمى؛ لشى؛ا يف امل؛احبىىة
الكىتعك لالتالىىف التالاىىي أو اا ىيق وخيتالىىف احلىال ىىت ا
تع اى؛ أدىىعل ا
()3
بش؛ا امليي ولع ي ايمتهً أل ا اليي خيتالف ت املشارتة مت يط ال ما "
املعسىىع لىىدا ؛ة الشىى؛وط اىى؛و أ ا ىىةا الشىى؛ط الىىةئ ات ى اىمت الت ى ان املكى ِىدر
تمىىا أ ا بعىىت ا
م
الكىتعك بقيمتكىا االمسياىةً ىا وال أبا بىهق بيىا الىأ أ ا األدىا يف الشى؛وط والعقىعا
بش؛ا أدعل ا
()4
احلا واإل ةق وأ ا ةا الش؛ط ال ارتاا اليه ر وال ب؛رق و يه مكالرة لالعاادات
ا
را املىىالق اقىىعل ابىىت
ىربّ بىىه امل ىىارا ومل اشىىرتةه ا
ونىمىعا أب ا مريىىا ىىةا الشىى؛ط ةىىاق ود ى ا
ادامىىة "مىىا ال رىىا ةىىمانهً ال اكى اىري الشىى؛ط م ىىمعانق ومىىا رىىا ةىىمانهً ال ايتفىىي ةىىمانه بشىى؛ط
()5
نفيه"
الكىتعك لقيمىة االمسياىة يف هنااىة مى اد ا ال خيى؛ز
التعكد بش؛ا أدىعل ا
واحلادا أ ا ييا ةا ا
ت الت
األو أ تىع ايمىة مع ىعاات امل ىاربة يف هنااىة مى اد ا مسىاواة أو أا اىا مىت القيمىة االمسياىىةً
الكتعك املعاد؛ة 23-21
( )1اسا ( س امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
عكد مدا؛ئ العمالياات االستريمارااةق ندوة الربتة احلاااة والريالث 143
( )2أبع ب ادة ( يد الستار)ق ا
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط وةما القيمة االمسياة والعا دق 19-18
( )3مشعا ( يد اليارئ)ق ا
الكتعك و عا د ا 214
( )4الق؛ئ (حممد الي)ق أ تان ةما ا
( )5املذين 397/5
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ل؛ا املال رأا مالهق أو ةىمت لىه ايمىة حمى اداة مىت رأا مالىهق وواىا
يد ة اتع املم ارا اد ةمت ا
مت اخلسارة الج يشأ مت ؛ا كفية امل اربةق ومريا ةا ال ما ال خالع يف أناه يعّ
الريانيىىة و ىىي الىىج اىىد ميىىاّ يكىىا مع ىىعاات امل ىىاربة أبتريىى؛ مىىت ايمتكىىا االمسياىىة الىىج الت ى ن هبىىا
امل ىاراق مىت شىىأ ذلىر أ امعلىىد التكمىة لالم ىىارا بتعنىه اسىىعأ ىا ة نفسىىهً دذ تيىف امستسىىا
()1
لالكتعكق واستأث؛ مبا زاا اليكا ليفسه؟
الكتعك القيمة االمسياة ا
أ اد امل ارا حلمالة ا
لتعكىىد املسىىتال ن ل ىىما رأا املىىال د تىىا دىىاارا مىىت
واىىد اسى ا
ىتدل آخىى؛و الىىأ ىعاز ىىةا ا ا
()2
مدا؛ العمالياات بعدفه ش؛اتاً أب ا ذلر يعّ يف ش؛تة العقد
()3
الكىىتعك ىىي شىى؛تة مالىىرق ونىمىعا ىىةا
ولىىي يف شىى؛تة املالىىر ق و ىىم اىى؛و أ ا الشىى؛تة يف ا
القىىعل أب ا الشىى؛تة مى امكىىد هبىىا االسىتريمار أو االسىىتذالل املشىىرتك-سىعا ىىت ة؛اىىا التيىىارة أو ىىت
الكىتعك امقكىد هبىا االسىتريمارق أو االسىتذالل
ة؛اا اإل ارة -أدير ش؛تة قدق ومت اليد اي أ ا ا
املدرة لالدخاق ال سييا د القعل أب اهنا ش؛تة مالىرً ولىةا رىعز
ت ة؛اا األ يا املؤ ا ؛ة أو األدعل ا
()4
أ ا مت أ د الش؛تا رأا مال اآلخ؛ ب ؛اا مياش؛ أو بري مياش؛
عكدات مدا؛ئ العمالياات االستريمارااةق ندوة الربتة احلاااة والريالث 13
( )1ي (معسأ آان)ق ا
( )2و ي الج يشأ لعقد واال فاق ب ال ؛ أو األة؛اع الأ تعايكاق واالشرتاك يف املال وال؛بأ أو يف العما
أبهنىىا قىىد ب ى املتشىىارت ً لالش ىرتاك يف رأا املىىال وال ى؛بأق
وال ى؛بأق واىىد ى اى؛ع قكىىا احليفيىىة شىى؛تة العقىىد ا
أبهنا ثيعت احلا يف
أبهنا قد مالتي مال أتري؛ الأ االاار يكما معاق و ا؛ كا الشا عية ا
و ا؛ كا املالتياة ا
شىىي الثي ى ىىأتري؛ الىىأ كىىة الشىىيعّق و ا؛ كىىا احليابالىىة بق ىعهلم ىىي اال تمىىاّ يف اسىىترقاق أو كى اى؛ع
الق ى ىىدورئق عتك ى ىى؛ الق ى ىىدورئ 344ق والك ى ىىاوئق بالذ ى ىىة الس ى ىىالر 153/2ق واخل؛ش ى ىىيق ش ى ىى؛ح اخل؛ش ى ىىي ال ى ىىأ
خاليا 254/3ق والش؛بيينق مذين ا تاز 212/2ق وابت ادامةق املذين 109/5
خيتي اثيا أتري؛ بشي وا دق أو ما ع يف تمىهق والىةئ يف تىم الشىي العا ىدق ىع املتعى ادا
( )3و ي أ
ا
اتعس؛ ف؛اقه لتتميا أنكيا ق سعا يف ذلر الع والدات وبريلاق تالدار العا ىدة
املبتالطً حبيط اتع اةر أو ا
واألر العا ىىدةً ىىإ ا شىى؛تة املالىىر ريي ى يكىىا دذا اشىىرتاي اق أو ور ىىاق أو انتقال ى دليكمىىا أبئ سىىيا مىىت
أسياا املالرق تاهلية والعدياة و ىي دمىا اختياراىة أو اةى ؛ارااةق االختيارااىة ىي الىج يشىأ بفعىا الشى؛ات
ودراا ما معىاق تاهليىة هلمىا أو العدىياة هلمىا بشىي يقىيال ً واكىري ذلىر الشىي مشىرتتا بييكمىا شى؛تة مالىر
واة ى ؛ارااة و ىىي الىىج ريي ى لشبك ى ىىأتري؛ بذ ىىري عالكمىىاق واو درااة أ ىىد مىىت الش ى؛ات أو الش ىى؛تا ق
تاملريار يتع املعرور مشرتتا ش؛تة مالر مت بري اختيىار وتمىا لىع انفتقى أتيىاا واخىتالط مىا يكىاق اىا
اعس؛ أو= اتع اةر كا بع ه ت بعت ال االعيق الير؛ ال؛ا ا 180/5ق والس؛خسيق امليسعط 151/11ق
والتاسا ق بدا الكيا 65/6
( )4العريما (حممد قي)ق الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 17
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التعكىىد د تىىا دىىاارا ىىت مىىدا؛ العمالياىىات  -بعدىىفه وتىىيال-
وذ ىىا آخىى؛و د ىعاز ىىةا ا
"أمىا دذا تانى
أا؛ ا معيار ال ماانت الكاار ت اجملال الش؛ يً يط ا يىه ا
مستدلا مبسألة ا
العتالة بري مش؛وةة يكا التفالةق الا تفا العتيا مت اتعاما معه بعقد ميفكاً إناىه اتىع تفىيال ال
()1
بكفة تعنه وتيالق ا لع م ل ت العتالة ايقأ تفيال"
واقعل ىىع د ا وتي ىىا االسى ىتريمار مل ات ىىت ة ىىاميا يف األد ىىاً ولتيا ىىه أد ىىيأ ة ىىاميا حبت ىىم ىىةا
املستقا امليفكا ت قد العتالة
التعكد
ا
ا
وأم يىىا أب ىىةا ايىىاا م ى الفىىارقً أل ا العتيىىا يف الكىىعرة املىىةتعرة يف املعيىىار اتىىع تفىىيال
ىىت مىىدا؛ العمالياىىات بعقىىد ميفكىىاق وأنىاىه ال ا ىىمت ادال دذا ختالاىىف املىىدات ىىت الع ىىا بعا يا ىىه قىىطً
الك ىىتعكق ىىإ ا وتي ىىا
ولتيا ىىه ال ا ىىمت لالي ىىا أ ات ىىع اليي ى ى راحب ىىا يف ت ى اىا ىىالق اأم ىىا يف د ىىعرة ا
االسىتريمار ال ا ىىمت مىىدايا معياىيىىاً ودا ىىا ىىع ا ىىمت خسىىارة العمالياىىاتق ى ا د ا ةىىمانه اظى اىا اا مىىاق
ألئ
ود س ادا مجي املداي وا يا مً ولتت تانى العماليىات خاسى؛ة ليى ول األسىعار يف السىعقق أو ا
()2
سيا آخ؛ق تيف امقاا ةا الأ ذاك؟
ىتقا مىىت بىىري شىى؛ط أسىىعة مبىىا سىىيا مىىت ىعاز تفالىىة العتيىىا بىىري
و اليىىه ال ىىما بعقىىد مسى ا
ممستسا يد مت أ از تفالة العتيا بش؛وطق واد الاا اليه أ ىد اليىا ري مبىا أييت "واى؛ تريىري مىت
أ ىا العالىم واالختكىىاص أناىه مىىت الكىعا ايىىعل اىاوز اإلمجىاّ الىىأ ميى ةىىما امل ىارا أو الشى؛ار
م
مبي؛ا قد جما ً ا ولع تا مستقال ورايىاً دذ العقىعا اليم ياىة اعىا مريىا ىة التفالىات ااانيياىة
ا
ىتم فسىري ا
يتم التعاما معكا الأ أ اهنىا شى؛وط عالياىة ا فااياىةق وتىةلر ا ا
والعقعا املستقالاة أم؛ا مع؛و اق ا
()3
يد التيازّ"
عكىىدات مىىدا؛ئ العمالياىىات
واىىد أ اتىىدت نىىدوة الربتىىة ( )31يف عد ىىيتكا راىىم 5/31ق بشىىأ ا
عكىىد امل ىىاراق أو الشى؛ار املىىدا؛ق أو
نكىىه "ال رىىعز
االسىتريمارااة امليى ً قىىد ىىا يف الييىىد ( )2مىا ا
ا م
التعكىىد يف ىىال
العتيىىا السىتريمار ب ىىما اخلسىىارةق أو التالىىفق أو يىىعط القيمىىة أاي تىىا سىىييكماق و ا
( )1بي ىىد 1/2/2ق و2/2/2ق املعي ىىار الش ىى؛ ي را ىىم ()5ق يل ىىة ا اس ىىية وامل؛ا ع ىىة لالمؤسس ىىات املالياىىة اإلس ىىالمياةق
املعااري الش؛ ياة 48
( )2العريما (حممد قي)ق امل؛ السابا 19
( )3ى ىىداا (العياشى ىىي)ق عى ىىاة؛ الريقى ىىة يف ييقى ىىات امل ى ىىاربة و ال كى ىىاق وراى ىىة معالعمى ىىات أساسى ىىياة 247-246ق
الكتعك تم ةما ة؛ع لط 21
ومشعا( يد اليارئ)ق ا
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()1

إما املالر اخلسارة اا ياة"
يعط القيمة ةما بري مياش؛ً ألناه محااة مت ا
واحلاد ىىا أ ا ا ىىاوالت الفقكيا ىىة لتس ىىعاغ ة ىىما رأا امل ىىال مى ى العا ىىد يف د ىىعرة املش ىىارتةق
التعكىىد مىىت الش ى؛ار املىىدا؛ق أو امل ىىاراق أو العتيىىا بش ى؛ا أدىىعل
وامل ىىاربةق والعتالىىة الىىأ أسىىاا ا
الك ىىتعك بقيمتك ىىا االمسياىىة  -ا ىىد خالفى ى اإلمج ىىاّ الفقك ىىي املعاد ىى؛ً ق ىىد ورا يف اى ى؛ار جممى ى الفق ىىه
ا
نك ى ىىه "ال ر ى ىىعز
اإلس ى ىىالمي را ى ىىم )20/3( 188ق يف اور ى ىىه العشى ى ى؛ات ا ا ى ىى؛ ى ىىان 2012نق م ى ىىا ا
الكىتعك بقيمتكىا االمسياىةق أو
الكتعك أو أدىعل ا
اتعكد بش؛ا ا
لالم اراق أو الش؛ارق أو العتيا أ ا
م
ال بيقد مؤ ا ىا أتريى؛ ميىهق وامسىتريىن
اؤائ د ةما رأا املالق أو د نقد ا
بقيمة حم اداة سالفاً مبا ا
الكتعك"
مت ذلر االت التع ادئ والتف؛اط الج ستع ا ةما قعق محالة ا
الرىىة لتع يىىد الفتىىاو ق وااللتى ان لقى؛ارات اجملمعياىىة واملعىىااري الشىى؛ ياة املتعالاقىىة
و اليىىه ال اىى؛ورة مم ا
لكتعك
ا
املسألة الثانية :ضمان طرف ثالث:

التعك ىىد م ىىت الشى ى؛ار امل ىىدا؛ق أو امل ىىاراق أو العتي ىىا بشى ى؛ا
ملى ى ات ىىا ال ىىما ال ىىأ أس ىىاا ا
التعسىىا د ىىةا ال ىىما ىىت ة؛اىىا الع ىىد
الكىىتعك بقيمتكىىا االمسياىىة يع ىىا شىى؛ اً تىىا
األدىىعل أو ا
ا
املال ن جبرب اخلسارة مت ة؛ع لطق وةما ال ؛ع الريالط ال خيالع مت أم؛ات
أ -أ اتع بال ع
وا ىىد د ىىدر جب ىعاز ا ى؛ار جمم ى الفق ىىه اإلس ىىالمي ال ىىدور را ىىم ()30ق بش ىىأ س ىىيدات املقارة ىىة
م
ىيي
ل
ا
وسيدات االستريمارق و ا يف الفق؛ة التاسعة مت العيك؛ ال؛اب "لي ياك مىا مييى شى؛ ا مىت ا
وذمتىىه املالياىىة
يف نشىى؛ة اإلدىىدار أو دىىتعك املقارةىىة الىىأ و ىىد ةىى؛ع لىىط -ميفكىىا يف شبكىىياته ا
عكي ارب اخلس؛ا يف مش؛وّ مع ا "
لتربّ بدو مقابا مبيالغ ا
ت ة؛يف العقد -ا
ذمت ىىه املاليا ىىةق سى ىعا أت ىىا شبك ىىا ةييعي ىىا أو ا تي ىىاراي يف
وامعى ى اد ال ىى؛ع الريال ىىط ميفك ىىال يف ا
()2
األ عال التالياة
()3
الكتعكً ألناه ال رعز أ ا مت الش؛ار لش؛اته
 أالا اتع مت محالة ا أالا اتع أ د ال ؛ ش؛اتا لال ؛ع الريالط بيسية بالية (أتري؛ مت اليكف)ً استلياسا( )1ندوة الربتة العا دة والريالث امليعقدة يف  8-7رم ا 1431ه ق املعا ا لى  19-18أبس
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط 9
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق ا
( )3ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي رام 15/25/136ق بشأ املشارتة املتيااكة وةعاب كا الش؛ ياة
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تماا الذالية يف ا؛ارات جمم الفقه اإلسالمي()1ق أو بيسية الريالط أتري؛ً استلياسا
()2
التري؛ة يف املعااري الش؛ ياة
ِ
الكتعك
أالا اتع العتا مت أ د ة؛يف العقد املمكدرق أو محالة ا
الكتعك تالاكمق أو بع كمق أو مت املك ِدر
أالا اتع متفعال يما ا ميه مت محالة ا
م
تا الكعر اآل ياة
و اليه ال ا
اكأ ةما ال ؛ع الريالط يف ا
ةما الش؛تة القاب ة د د الش؛تات التابعة هلاق أو العت
ةما ش؛تة ذات ب؛ خاص ايشلكا املك ِدر لذ؛ ةما اإلددار
م
املؤسسات احلتعمياة يف ذلر
أو
ات
ر
ا
ز
الع
د
د
ه
أددر
ةما اولة أو بيتكا امل؛ت ئ دددارا
ا
تماا

اليالدق أو العت
ولتىىت إ اقىىا ذلىىر يف العاا ى املعادىى؛ بىىري متكى اىعر ادال يف ىىاالت حمىىدواة وااليالىىةق تىىأ قىىعن
()3
بةلر احلتعمات والدول لذ؛ شيي االستريمار
ا -أ اتع بعع
و ىىةا نىىعّ مىىت أنىعاّ التىىأم التيىىارئً أل ا ال ىى؛ع الريالىىط مالتى ن لتعىىعات يف مقابىىا العىىع
املد عّق و اامة الفقكا املعاد؛ات واجملام الفقكياة الأ مي التأم التيارئ
بري أ ا امد بىت سىت مىريةق و يىد اليىارئ مشىعا وبريلىاق اى؛و ىعاز ةىما ىالك أدىعل
الك ىىتعك أو نقك ىىكا م ىىت خ ىىالل الت ىىأم التع ىىاو ً شى ى؛ا ة أ ات ىىع مس ىىتيمعا لال ى ىعابط الش ىى؛ ياة
ا
()4
لالتأم يظريا و ييقا
ونكىىه "رىىعز الترى اىعط مىىت
و ىىع مىىا أاى اى؛ جمم ى الفقىىه اإلسىىالمي يف اور ىىه العش ى؛ات ا ا ىى؛ق ا
الك ىىتعك وبري ىىاق م ىىت خ ىىالل الت ىىأم التع ىىاو أو التت ىىا الي املي ىىيط بقعا ىىد
ع ىىاة؛ رأا امل ىىال يف ا
()5
ك؛ة"
الش؛اعة امل ا

( )1ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي رام )5/4( 30ق بشأ سيدات املقارةة وسيدات االستريمار
( )2املعيار الش؛ ي رام ()21ق بشأ األوراق املالياة
الكتعك وةماان ا 92
( )3مرية ( امد بت ست)ق مالتياة محالة ا
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط
( )4مرية ( امد بت ست)ق امل؛ السابا 94ق ومشعا ( يد اليارئ)ق ا
25
( )5ا؛ار رام )20/3( 188ق الفق؛ة نيا (/1أ) و(6 )2
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ادال أ ا مىت اإلشىىتاالت العالقىىة مبعةىىعّ التىأم يف ىىة احلالىىةق مىىا ذتى؛ حممىىد الىىي القىى؛ئ يف
اشرتاط ةما املك ِدر لش؛تة التأم ق و فكيا ذلر أ ا األدعل الىج ىي حم اىا اإل ىارة رى؛ئ التىأم
ِ م
الكىىتعكً حبيىىط لىىع الت ى التىىا تىىامالً اام ى شىى؛تة التىىأم
ىة
ى
ال
مح
ىم
ى
و
ىرق
ى
ل
املا
اليكىىا مىىت ايىىا
ا
الكىىتعك املكى ِىدر وتىىيال ملياشىى؛ة مالياىىة التىىأم
بىىد التعىىعات املتفىىا اليىىهق وهلىىةا الذىى؛ امعى ا محالىىة ا
م
الكتعكق وإكيا التععات مت شى؛تة التىأم يف ىال واىعّ املتى؛و ق
وا أاساةكا وتالة ت محالة ا
وذلىىر ال أبا بىىه ومشىى؛وّ دذا تىىا التىىأم لىىد شىى؛تة لالتىىأم التعىىاو اإلسىىالميً لتى اىت اإلشىىتال
يمىىا ام ىىاع د ذلىىر م ىت شىى؛ط مفىىاا أ ا الىىأ املكى ِىدر يف ىىال واىىعّ اهلىىالك التامىىا أ اقىىعن
م
بتس ىالام التعىىعات امليكىىعص اليىىه يف بعليكىىة التىىأم مىىت شىى؛تة التىىأم خىىالل م ى ادة معيايىىة (شىىك؛ يف
الكىتعك خىالل املى ادة املىةتعرةق سىعا ا عى شى؛تة التىأم ذلىىر
الذالىا)ق ودادا ىه يف سىاا محالىة ا
التععات أن مل د ً وهبة ال ؛اقة أديأ املك ِدر ةاميا ش؛تة التأم وال راا أ ا مريا ىةا الشى؛ط
م
الكىىتعك يف ىىال ىىالك األدىىا املىىؤ ا ؛ او عى اد
ىة
ى
ال
مح
عكىىد املكى ِىدر (املسىىتأ ؛) بتعىىعات
ا
اىىؤول د ا
م
()1
ميه أو قكريق و ع حمظعر ش؛ ا تما ق ادن بيانه
املطلب الثاني :ضمان عائد دوري حمدّد على الصكوك:
الكىىتعك د السىىيدات التقاليداىاىةق أ اتىىع العا ىىد
مىىت العسىىا ا الىىج انتشىى؛ ييقكىىا لتق؛اىىا ا
الكىىتعك الىىأ محالتكىىا اىىابال لالتعاى وااليىىا التذى اىريق سىعا تىىا ا ىىدا بتىىا م سىىا
الى اةئ ا
اعز ىىه مكىىدر ا
الىىأ أسىىاا نسىىية ملعااىىة مىىت القيمىىة االمسياىىةق أو ت ىىا م؛بعةىىا مبؤ اشىى؛ مع ى ا ق مري ىىا ()LIBORق أو
بسع؛ الفا دة معما
الكتعك االمسياة و ا ىد ا الىأ
الكتعك لقيمة ا
واد ك؛ت ا تكااات معاد؛ة بت م مدا؛ ا
شر أ ا اراسىة ااىدو املق ادمىة مىت
أساا اراسة اادو املق ادمةق اقعل س امد سا "وال ا
امل اراق والدراسة السعاياة الج بميي اليكا ة الدراسةق والج ت امت ال؛بأ املتعا مت املشى؛وّ -
ع اد ا؛اية اعااة الأ تةا ا ع اخلسىارة اجمل اى؛اة ىت الىدلياق و ى امل ىارا يف م؛تى املى اد يق و يىا
م
م تم اليه ب ىما الى؛بأ املعالىت يف اراسىة ااىدو ً ى ا اقى ادن ىع الىدليا الىأ اخلسىارة الىج اى اد يكا
م
را رأا
ىإ يى ىىت ىةا اإلثيىىاتق ل مىه ةىما اهلىىالك التالاىي أو اا ىىي أو اخلسىارة أئ ل مىىه ا
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ةق جمم الفقه اإلسالميق الدورة التاسعة
( )1الق؛ئ (حممد الي)ق ا
ش؛ةق دمارة الشاراة 21
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الىأ

الكتعكق والى؛بأ املتر اقىا ا فااىاق والى؛بأ املتعاى الىةئ أ ك؛ ىه اراسىة ااىدو
املال تامال حلمالة ا
()1
رأايا ال اةئ خالفين يه مجكعر قكا العك؛"
ىدل الىأ واىعّ ذ؛اى؛ مىت ىةا املىدا؛
واستيد ىةا اال تكىاا د أ ا اخلسىارة يف احلالىة املىةتعرة ا
الكىتعك مىا أاىدمعا الىأ
ملستريم؛اتق والتذ؛ا؛ لقىعل تىالتذ؛ا؛ لفعىاً اع ىا ال ىما ق دذ د ا محالىة ا
ش ى؛ا كا واالسى ىتريمار يك ىىا ادال ا تم ىىااا ال ىىأ ىىة الدراس ىىة ال ىىج ش ىىري د و ىىعا أر ح متعاع ىىةً وم ىىت
ال ييعىىي أ اتىىع معى اد الدراسىىة مسىىؤوال ىىت د ىىداا ا أبمانىىةق و قىىا لقعا ىىد د ىىداا اراسىىات ااىىدو
واراسة السعقق ومسؤوال ت نتا يكاق وميكا الععا د املتعاعة
الكتعك م ادّ ال مه الييايةق واد ا فا الفقكا الأ ع؛اف املى اد ي أبناىه
تما
ا
استدل أب ا مدا؛ ا
()2
الكىىتعك م ى ادّ
مىىت ا ى اد ي خىىالع األدىىاق أو خىىالع التريىىري الذالىىا يف العىى؛ع والعاا ى ق ومىىدا؛ ا
ىرة اراسىة ااىدو املق ادمىةق إ النىه ىت اخلسىارة ىع خىالع األدىاً ومىت الا
لالبسارةق واألدىا د ا
كى ىىع مم ال ى ىىا لييايى ىىة إلثي ى ىىات أ ا اخلس ى ىىارة مل تى ىىت ى ىىت خ ى ىىأ مي ى ىىهق ود ي ى ى ى ىىت ذل ى ىىر ت ى ىىم
بت ىىمييه( ً)3و ىىةا خىىالع اىىعل مجكىىعر الفقكىىا يف اىىد امل ىىارا وحنىىع ()4ق كىىم اىىد ى ادو أمييىىا يف
األداق ساملا ب؛الا مت مة اإللال والتع ادئ والتقكريق أو عالفته لشى؛وط العقىدق ىال امقىال بت ىمييه
را املىىال العتى ق و ىىةا اال تكىىاا خيتالىىف ىىت املعىى؛وع قكىىا يف إداىىد امل الىىا لييايىىةق
ى ا ارييى
ا
را املالق و ع حبسا ال؛أئ ااداد مدا؛ االستريمار
كع يف الفقه ا
و ةا ال؛أئ له و ا ته يف قدا؛ اليا ري ِ معيد الىي ااىار يق و يىد العظىيم ىالل أبىع زاىدً
()5
ولتت اييذي قييد بش؛وطق ميكا
ىتقا اتمتاى ى خل ىىربة الش ىى؛ ياة والتيارااىىة الالزم ىىة لالرت ىىم يف ىىة
 أ ىىتتم د حم ات ىىم خ ىىار ي مس ى ااملسا اً لتق؛ا؛ مسؤولياة مدا؛ االستريمار مت دمكا
الكتعك مب؛ا اة املقادد واملآالتق ومالتياة محالتكاق وةماان ا 75-71
( )1دددار ا
( )2ال ؛ابالسىىي ( الىىي بىىت خاليىىا)ق مع ى احلتىىان  53ابىىت ؛ ىىع (دب ى؛ا يم بىىت الىىي)ق يكىى؛ة احلتىىان 140/1ق
والتسعر ( الي بت يد السالن)ق اليكية يف ش؛ح الترفة 46/1
الكتعك املعاد؛ة 25-22
( )3سا ( س امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
( )4احلكتفيق الىدر املبتىار 490/4ق وابىت رشىدق بدااىة اجملتكىد 199/2ق واملىاورائق احلىاوئ التيىري 340/7ق
وابت ادامةق املذين 68/5
الكى ى ىىتعك اإلسى ى ىىالمياةق ى ى ىى؛ و قى ى ىىعميق ى ى ى ادة
الكى ى ىىتعك اإلسى ى ىىالمياة وتيفياى ى ىىة االر قى ى ىىا هبى ى ىىاق نى ى ىىدوة ا
( )5أس ى ى ىعاق ا
2010ن 312-311
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 أ اقتك؛ مييه الأ رأا املالق وال اتياوز بةلر د ال؛بأالكىىتعك (م ىىار ق أو شى؛اتاق أو وتىىيال
ومىىت املقى اى؛ر قكىىا أنىاىه ال رىىعز حبىىال أ ا ىىمت مىىدا؛ ا
الكىىتعك رحبىىا أو ا ىىدا حمى ادااق س ىعا تىىا ذلىىر مبيالىىغ معى ا ق أو بيسىىية مىىت رأا
السىتريمار) حلمالىىة ا
املىىالق أو مبؤ اشىى؛ معى ا مريىىا ( ً)LIBORيىىط ورا يف اى؛ار جممى الفقىىه اإلسىىالمي راىىم )5/4( 30
ني ب ىما امىا امل ىاربة رأا املىالق
"ال رعز أ شتما نش؛ة اإلددار أو دتعك املقارةة الأ ا
اليي الىأ ذلىر دى؛ا ة أو ةىمياً ب ىا
أو ةما ربأ مق عّ أو ميسعا د رأا املالق إ وا
ا
استرا امل ارا ربأ م اربة املريا"
ش؛ط ال ما ق و ا
الكىىتعكق
الكىىتعك ومىىدا؛ ا
بىىري أناىىه ميتىىت إداىىد نسىىية عزا ى ال ى؛بأ الكىىايف الفعالىىي ب ى محالىىة ا
الكىتعك يف نسىية
سا نعّ العقد الةئ اكدر
ا
كىة محالىة ا
الكر الأ أساسهق دذا ة؛ب نسىية أو ا
الكىتعك سىيما أ ك؛ ىه اراسىة ااىدو ق ىإذا
ال؛بأ املتعاعةً إناه اظك؛ العا د أئ ال؛بأ املتعاى حلمالىة ا
كىىة محالىىة الكىىتعك مىىت الى؛بأ الكىىايف
تىىا الى؛بأ املتعاى يف اراسىىة ااىىدو مىريال ىىع %15ق وتانى
ا
الكىىتعكق و تىىع رحبىىا أو ا ىىدا متعاىعىىا وال سرياىىا الت امىىا
الكىىتعك  %9حلمالىىة ا
 ً%60ىىإ ا العا ىىد الىىأ ا
الكىتعك ىت نتىا ا اراسىة ااىدو مبىا ىا
الكىتعكق ادال الىأ رأئ القىا ال مبسىؤولياة مىدا؛ ا
الأ مدا؛ ا
يكىىا مىىت أر ح متعاعىىة دذا ي ى ىىت دثيىىات القى اىعة القىىا ؛ةق أو السىىيا األ يىى :ال ى اةئ ىىال او إقيىىا
()1
ال؛بأ املتعا
مع؛ةىة لاليقكىا أو الى اياة حبسىا مىا ىؤول دليىه نتييىة املشى؛وّ
ومت ال ييعىي أ ا ىة اليسىية ا
الفعالياىىةً ومىىت الا ىىال ميتىىت مع؛ ىىة نسىىية الى؛بأ املتر اققىىة أو اخلسىىارة ادال بعىىد مالياىىة التي ىىيت احلتمىىي
أو احلقيقىي تمىىا ىىع معىى؛وعق وانعتاسىىا لىىةلرً إناىه دذا اسىترييييا دىىتعك اإل ىىارةق مىىت املفىىرت أ
الكىتعك املكىدرة اىد
الكىتعك يف الذالىا األ اىم متذ اىريا وبىري بى ً ادال أ ا معظىم ا
اتع العا د الىأ ا
مؤسسىىة
اتتسىىي يكىىا خكيكىىة السىىيدات ال؛بعاىاىة مىىت يىىط د اهنىىا ى ا
ىعزّ أر ح املشىى؛وّ بيسىىية معيايىىة ا
الىىأ سىىع؛ الفا ىىدة ()LIBORق أو ميسىىعبة ل ى؛أا املىىالق اقىىعل حممىىد قىىي العريمىىا "د اهنىىم مىىت أ ىىا
رباىى؛ ذلىىر وةىىععا بيىدا يف العقىىد امكى اى؛ح أبنىاىه دذا تىىا الى؛بأ الفعالىىي اليىىا ا مىىت االسىتريمار زا ىىدا الىىأ
الىىر اليسىىية املييياىىة الىىأ سىىع؛ الفا ىىدةً ىىإ ا امليالىىغ ال ا ىىد تالاىىه اىىد د مىىدا؛ العمالياىىات (سىعا أتىىا
م ىار ق أو شى؛اتاق أو وتىىيال السىتريمار)ق الىىأ تعنىىه ىىا ا لىىه الىىأ سىىت اإلاارةً ى ا د ا يتالىىة
الكىتعك
ك؛ح بتع ال ا د مسترقا لالمدا؛ ترىا ً بىا تتفىي بقعهلىا د ا محالىة ا
بعت ا
الكتعك ال م ا
مؤسسة الأ أساا سع؛ الفا دة يف التعزا الدورئق اأما دذا تىا الى؛بأ الفعالىي
استر اقع نسية معياية ا
( )1سا ( س

الكتعك املعاد؛ة 27
امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
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اناكا مت اليسية املةتعرة املييياة الىأ سىع؛ الفا ىدةً ىإ ا مىدا؛ العمالياىات االتى ن بىد الفى؛ق بى الى؛بأ
الكىتعكق ود ا
الكتعكق الأ أساا اى؛ او ا ىدة اقى ادن د محالىة ا
الفعالي و الر اليسية د محالة ا
ودمىا مىت
ةا الق؛
ا
اسرتا املدا؛ املمق؛ ادما مت امليالغ ال ا دة الأ سع؛ الفا ىدة يف ىرتات ال قىةق ا
()1
الكتعك
ختفيت مثت ش؛ا املع عاات يد دةفا ا
املطلب الثالث :تنازل محلة الصكوك عمّا زاد عن نسبة معيّنة من الدخل للمدير على سبيل
احلافز:
؛ العما يف تريىري مىت دىتعك االسىتريمار ودىتعك اإل ىارة الىأ مىيأ املىدا؛  -الىأ سىييا
احلىىا  -مجيى مىىا زاا ىىت ى اد معى ا مىىت الى؛بأق سىعا تىىا ذلىىر احلى اد نسىىية مىىت رأا املىىالق أو ميالذىىا
حم ادااق أو مؤ اشَ؛ سع؛ الفا دة
واىىد اسىىتيد القىىا الع جبىعاز اشىرتاط احلىىا ملىىدا؛ العمالياىىة د مىىا ذتىى؛ بعىىت الفقكىىا مىىت ىعاز
مريىا ذلىر يف العتالىة والسمسى؛ةق اىال اليبىارئ "ومل اى؛ ابىت سى؛اتق و ىا ق ودبى؛ا يمق واحلسىت أب ى؛
السمسىىار أبسىىاق واىىال ابىىت يىىاا ال أبا أ اقىىعل بى ىىةا الريىىعاق مىىا زاا الىىأ تىىةا وتىىةاً كىىع
لىىرق واىىال ابىىت س ى؛ات دذا اىىال بعىىه بتىىةاق مىىا تىىا مىىت ربىىأ كىىع لىىرق أو بيىىين وبييىىرً ىىال أبا
()2
به"
واس ىىتيدوا أا ىىا د اال تك ىىاا اام ىىا ي املعاد ىى؛ الك ىىاار ىىت اجملالى ى الش ىى؛ ي هليل ىىة ا اس ىىية
لالمؤسس ىىات املالياىىة اإلس ىىالمياةً ي ىىط ىىا يف معي ىىار امل ىىاربة "دذا ش ىى؛ط أ ىىد ال ىى؛
وامل؛ا ع ىىة
ا
ليفسه ميالذا مق ع اً سدت امل اربةق وال اشىما ىةا امليى مىا دذا ا افىا ال ؛ ىا الىأ أناىه دذا زاات
ىتي ل ى؛بأ ال ا ىىد ىىت الىىر اليسىىية أو اوهنىىاق
األر ح ىىت نسىىية معيايىىةً ىىإ ا أ ىىد ةىى؛يف امل ىىاربة خيى ا
()3
تعزا األر ح الأ ما ا افقا اليه"
الكتعك بعت املعاد؛اتق اقىعل الشىيخ يىد هللا املييى
واد ا رت الأ اشرتاط احلا ملدا؛ ا
لكىىتعك لتت ىىع دىىتعتا دسىىالمياة دىىداا و ىىدالً التبالاىىي ىىت
"د ا مىىت ددىىالح د ى؛ا ات العمىىا ا
الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 8
( )1ا
( )2اليبارئق الكريأق تتاا اإل ارةق ا أ ؛ة السمس؛ة 92/3
( )3بي ى ىىد 5/8املعي ى ىىار الش ى ىى؛ ي را ى ىىم ()13ق يل ى ىىة ا اس ى ىىية وامل؛ا ع ى ىىة لالمؤسس ى ىىات املاليا ى ىىة اإلس ى ىىالمياةق املع ى ىىااري
الش؛ ياة 185
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اشرتاط أ اتع لالمدا؛ مىا زاا ىت نسىية معيايىة مىت دىايف الى؛بأق كىايف الى؛بأ اىا ألر ا األمىعال
ولي لالمدا؛ اا يهً ادال ما تا يف ن اق املعقعلق تي مت دايف األر ح متا أة له الىأ سىت
الكتعك بعىد كىعل مقت ىا ق الا د ا سىت األاا ال امعى؛ع ادال
األاا ق وب يا نف مت أ ا محالة ا
بعد العما واملتا أة را أ تع الأ ادر ست األاا ق دذا تا مدا؛ الكىيدوق اى؛ أ ا أ ى؛
الىىأ مالىىه االيىىاً الىىه احلى اىا أ ا الىىا األ ىى؛ الىىةئ اتىىا مالىىهق اأمىىا أ تىىع املسىىألة مييياىىة الىىأ
ذ؛ا؛ أر ا األمعال مت يط ا ىع أ ا أ ى؛ة اإلاارة االيالىة ىداق بييمىا نكىيا األسىد أيخىة املىدا؛
مىىت اخلالىىفق بىىد ع أ ا ذلىىر متا ىىأة لىىه الىىأ سىىت األاا ً كىىةا ذ؛اىى؛ أبدىىراا األم ىعال و الىىم
()1
هلم"
وا يف راا الأ القىا ال نتفىا الظالىم يف ىةا الشى؛طً ألناىه ال اق ى الشى؛تة يف الى؛بأق و ىع
اا م الأ أساا اال فاق والرتاةيق بقعله " العاا أ ا ةا لىي ا فااىاق ودا ىا ىع يظىيم ادىا ايىا
الكىىتعكق والقىىعل أب ا اليشىى؛ة يف اى اىعة اال فىىاق بىىري ىىا ؛ً يىىط د ا مريىىا ىىة اليشىى؛ة يف
و ىىعا محالىىة ا
التعسىىفياة املييياىىة ال ىىأ اإلذ ىىا والع ىىدل اقت ىىي أ ت ىىع اال فااياىىة االىىة مييياىىة ال ىىأ
اى اىعة اال فااياىىة ا
()2
تا ة؛ع مبا اقت يه العدل"
العةعح والشفا ياةق واليمعد ت التذ؛ا؛ آلخ؛اتق و ق؛ا؛ اا ا
الا د ا اس ىىترقاق امل ىىدا؛ امليال ىىغ ال ا ىىد ال ىىأ نس ىىية معياي ىىة ا ىىد ممسا ىىي ىىا ا ال ىىأ س ىىت داار ىىه
لتدىىعلق ود ا ىىةا احلىىا دا ىىا اعقىىا تعنىىه ىىا ا د تىىا م؛ ي ىىا مبىىا زاا الىىأ أاب الى؛بأ املتعاى ق مىىت
الكىتعكق مىريال د تىا أاب الى؛بأ
خالل العمالياات التيارااة أو الكيا ياة الج أمدىدرت مىت أ الكىا ا
املتعاى مىىت ىىة العمالياىىات  ً%15ىىيمتت أ امقىىال د ا مىىا زاا الىىأ ىىة اليسىىية مىىت الى؛بأ الفعالىىيق
ا
إناه امع أ لالمىدا؛ ىا اً أل ا ىةا املقىدار ال ا ىد ميتىت دةىا ته د سىت داار ىه بع ىه معقىعلً لت اىت
الك ىىتعك ليس ى م؛ ي ىىة ل؛حبياىىة املتعاع ىىة م ىىت العمالياىىاتق ودا ىىا ىىي م؛ ي ىىة
اليس ىىية املعياي ىىة يف ىىة ا
بتتىىاليف التمعاىىا أو سىىع؛ الفا ىىدة الىىةئ اتذى اىري تى اىا اىىعنق وال الاىىة لىىه ب؛حبياىىة املشىى؛وّ التيىىارئ أو
الكيا يق تريريا ما يقي نسيته مت نسية ال؛حبياة املتعاعة مت املش؛وّق إ تان نسية ال؛بأ املتعاى
 %15يف املريال الساباً إناىه مىت املمتىت ىدا أ اتىع سىع؛ الفا ىدة %5ق والى؛بأ الفعالىي نى ل د
 ً%10لسىىع اإلاارة مىىت املىىدا؛ق تيىىف ميتىىت أ امقىىال د ا مىىا زاا الىىأ  %5امع ىىأ لالمىىدا؛ حلسىىت
()3
ن ل ال؛بأ د  %10بدال مت %15
داار هً ل؛بم مت أناه أسا يف اإلاارة
الكتعك اإلسالمياة ااوزا و كريرا 380
( )1ا
( )2امل؛ السابا 380
الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 11
( )3العريما (حممد قي)ق ا
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الكىىتعك لىىي ىىا ا يف احلقيقىىةً ودا ىىا ىىع ة؛اىىا
و كىى؛ هبىىةا أ ا مىىا امس ى امأ ىىا ا يف ىىة ا
الكتعك الأ أساا سع؛ الفا دةق ود ا ة ااكة ال ختالع مىت الت؛ا ىة الىأ األا اىاق د
لتمشية ة ا
مل نقا حب؛متكا
ومع ا الت؛ا ة أو احل؛مةق ا تماّ ة اا ياة م بري ا مىت الع ىد لشى؛ا لقيمىة االمسياىةق
والت ى ان مىىدا؛ الكىىتعك إلا ى؛ا ق و قىىدمي السىىيعلة يىىد نقىىي ال ى؛بأ ىىت اليسىىية املعيايىىةً اىىا عالكىىا
الكىتعك قيقتكىا وةييعتكىا الشى؛ ياةق واعالكىا شىييكة بسىيدات الىدات
جمتمعة يف نظ؛ مق سالا ىت ا
()1
التقاليدااة
املطلب الرابع :التزام مدير الصكوك بإقراض محلة الصكوك يف حال نقص الربح الفعلي عن
العائد املتوقّع توزيعه:
الكىتعكق اىمي معظىم نشى؛ات ددىدار
مت أ ا ةما عزا ا د اورئ حم ادا الأ محالىة ا
الكىىتعك يىىد نقىىي الى؛بأ الفعالىىي
الكىىتعك بتقىىدمي اىى؛ او ا ىىدة د محالىىة ا
عكىىد مىىدا؛ ا
الكىىتعك ا
ا
ت نسىية العا ىد املتعاى ق أو ايىا كىعر يف التىاراخ ا ى ادا لتعزاى العا ىدق أو يف الىة مىا دذا كى؛ ربىأ
الكىتعك السىعاياة ىت ايمتكىا االمسياىةق وبىري أناىه ال ع ىد لىد املىدا؛ السىيعلة
أب زاات ايمة أدىعل ا
التا ية لالتعزا ق وذلر الأ أ اق اسىرتااا ميالىغ القى؛ مىت األر ح ا اققىة يف الفىرتات االسىتريمارااة
الالا قةً ودالا إناه يف ال دن عا؛ األمىعال التا يىة السىرتااا القى؛ ةىعال مى ادة العقىدق م سىم مىت
الكىىتعك الىىأ حنىىع
الكىىتعك يىىد انتكىىا األ ىىاق واهلىىدع مىىت ذلىىر كىىميم ا
مثىىت ش ى؛ا مع ىىعاات ا
رعالكا شييكة لسيدات الج د مر الأ مالتيكا نسية ا دة حم اداة
ومريىىا ىىةا االلتى ان ميتىىت اليظىى؛ دليىىه الىىأ أنىاىه وااى إى اليكىىي ىىت ا تمىىاّ بيى وسىىالفً أل ا
الكىىتعك بعدىىفه م ىىار ق أو ش ى؛اتاق أو وتىىيال الس ىتريمار ةىى؛ع يف قىىد معاوةىىة مريالىىه مريىىا
مىىدا؛ ا
قد اليي ق واىد ثيى أ ا اليى«  :هنىأ ىت بيى وسىالف»( )2اىال ابىت ادامىة "ولىع ىه بشى؛ط أ
الكتعك املعاد؛ة 28
( )1سا ( س امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
( )2مالرق املعةأق تتاا الييعّق ا السالف وبي الع؛و بع كا بيعتق داط رام  657/2 69ويف روااة
ت م؛و بت مشعياق ت أبيهق ت د ق اال ِ
وسالَف"ق
هنأ رسعل هللا  "ت بيعت يف بيعةق و ت بي َ
مسىىيد اإلمىىان أمحىىد بىىت ييىىاق أبىىع يىىد هللا أمحىىد بىىت حممىىد بىىت ييىىا بىىت ىىالل بىىت أسىىد الشىىييا (املتىىعىف
 241ى ىى)ق ا قى ىىا أمحى ىىد حممى ىىد شى ىىات؛ق اار احلى ىىداط – القى ىىا ؛ةق ال يعى ىىة األو ق  1416ى ى ى 1995 -نق
بىى؛ام 6628ق  190/6والسىىيت التىىرب ق أبىىع يىىد الىى؛محت أمحىىد بىىت شىىعيا بىىت الىىي اخل؛اسىىا ق اليسىىا ي =
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امسى ىالافهق أو بق؛ة ىىهق أو ش ىى؛ط املش ىىرتئ ذل ىىر الي ىىهً ك ىىع حم ى اى؛نق والييى ى ة ىىاق و ىىةا م ىىة ا مال ىىر
والشىىا عيق وال أ الىىم يىىه خال ىىا"( )1واىىال أا ىىا "ود شىى؛ط أ اىىؤ ا ؛ اار أباى اىا مىىت أ ؛ ىىاق أو أ
استأ ؛ اار املق؛ أبتري؛ مت أ ؛ اق أو الأ أ اكدئ لىه دااىةق أو اعمىا لىه مىالً تىا أبالىغ يف
()2
التر؛مي"
ِ
الكىىتعك يىىد نقىىي الى؛بأ الفعالىىي
اتعكىىد املمكىىدر بتقىىدمي اىى؛ د محالىىة ا
و اليىىه ىىال رىىعز أ ا
()3
ت ال؛بأ املتعا ً ألناه اؤول د ةما املك ِدر ل؛أا املال
م
الكىىتعك ال فسىىري لىىهق سىىع أنىاىه ا؛بىىا يف
الكىىتعك اى؛ا محالىىة ا
عكىىد مىىدا؛ ا
وال خيفىىي أ ا ا
الكىىتعكً ومىت الا كىىع ال اقىىدن
احلكىعل الىىأ احلىا الى اةئ ميرياىىا الىااياة الىىأ الى؛بأ املى ا
ىعزّ الىىأ محالىة ا
الىىأ ىىةا اإلا ى؛ا ادال مليفعىىة اققكىىا آ ىىال أو ىىا الً وهلىىةا اي يىىا اليىىه اليكىىي ال ىعارا يف احلىىداطً
()4
أل ا مقت أ احلداط اليكي ت اام ب معاوةة وسالفق و ع متر اقا يف ة احلال
الكىىتعكق يف
الكىىتعك اى؛ا محالىىة ا
ومىىا اليىىه مجكىىعر قكىىا العكىى؛ق أنىاىه ال رىىعز دلى ان مىىدا؛ ا
التربّ هبىةا او دلى انق و ىةا مىا أ اتىد القى؛ار راىم )19/4( 178ق الكىاار ىت جممى الفقىه
رعز ا
اتعك ىىد م ىىدا؛
ىي ال ىىأ اآليت "ال ر ىىعز أ ا
اإلس ىىالمي ال ىىدور يف ق؛ ىىه الريالري ىىةق اليي ىىد ( ً)1ي ىىط ن ى ا
ىربّ يىىد نقىىي الى؛بأ الفعالىىي ىىت الى؛بأ املتعاى ق ولىىه  -بعىىد
الكىىتعك اى؛ا محالىىة ا ا
ا
لكىىتعكق أو لتى ا
()5
تالتعكد"
اتربّ لف؛قق أو أ اق؛ةهق وما اكري ؛ ا امعترب
ا
كعر نتيية االستريمار -أ ا
لالمؤسسىىات املالياىىة اإلسىىالمياة ىىدن
تمىىا أ اتىىد بيىىا اجملال ى الشىى؛ ي هليلىىة ا اسىىية وامل؛ا عىىة
ا
ونكىىه "ال رىىعز
ىعاز ق وأ ىاز بىىداال يىىه تىىعات ا تيىىاةيً لتذ يىىة الىىة الىىيقي بقىىدر اإلمتىىا ق ا
= (املتىعىف  303ىى)ق ققىىه وخ اى؛ز أ اااريىىه سىت يىىد املىيعم شىىال:ق وأشى؛ع اليىىه شىعيا األران وطق واى ادن
له يد هللا بت يد ا ست الرتتيق مؤسسة ال؛سالة – بريوتق ال يعة األو ق  1421ى 2001 -نق تتىاا
ىداط
العتاق ا ذت؛ االختالع يف املتا ا اىؤائ بعىت تتابىهق بى؛امق 5010ق  53/5واىال األليىا
سىىت دىىريأق دىىريأ وةىىعيف سىىيت اليسىىا يق حممىىد اندىى؛ الىىدات األليىىا (املتىىعىف  1420ىى)ق ب ى؛انما
ميظعمة الترقيقات احلداريية مت دنتاز م؛ت نعر اإلسالن ألحبار الق؛آ والسىية إلسىتيدراةق ا 4701ق
ب؛ام 4629ق 201/10
( )1املذين 177/4
( )2امل؛ السابا 241/4
الكتعك تم ةما ة؛ع لط 17
( )3مشعا ( يد اليارئ)ق ا
عكدات مدا؛ئ العمالياات االستريمارااة 41
( )4يسأ (معسأ آان)ق ا
( )5ا؛ارات جمم الفقه اإلسالمي الدورق الدورة التاسعة ش؛ةق مجاا األو 1430ه املعا ا أب؛اا 2009ن
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الكتعك  -سعا أتا م ىار ق أن شى؛اتاق أن وتىيال السىتريمار -أ االتى ن أب اقى ادن د محالىة
ملدا؛ ا
الكىىتعك ا؛ةىىا يىىد نقىىي ال ى؛بأ الفعالىىي ىىت ال ى؛بأ املتعا ى ق ورىىعز أ اتىىع ا تياةيىىا لتذ يىىة الىىة
ا
اليقي بقدر اإلمتا ً بش؛ط أ اتع ذلر ميكعدىا اليىه يف نشى؛ة االتتتىااق وال مىان مىت عزاى
ال؛بأ املتعا إ احلسىاا و قىا لالمعيىار الشى؛ ي راىم ()13ق بشىأ امل ىاربة بيىد 8/8ق أو احلكىعل
()1
الكتعك"
الأ سعاا مش؛وّ الأ ساا محالة ا
املطلب اخلامس :ربط العائد مبؤشّر سعر الفائدة:
الكىىتعك وسىىيدات الىىدات التقاليدااىىةق اااىىه املكىىدرو د ربىىط
سىىعيا د التق؛اىىا ب ى دىىيذة ا
م
()2
الكتعك بسع؛ الفا دةق ور؛ئ ةا ال؛بط بعا دة مت ة؛اقت
اد ا
األو ربط األ ؛ة يف قد اإل ارة مبؤ اش؛ سع؛ الفا دةق بىدال مىت ميالىغ معى ا ً ربىم مىا ارتاىا
الىىأ ذلىىر مىىت كالىىة األ ىى؛ة يف مجي ى ىرتات اإل ىىارة()3ق و ىىع أمىى؛ دىىار معتىىااا يف قىىد اإل ىىارة
املمت ى ادة يف ال ى مت م ى ادة ةعاال ىىةق وا ىىد ايالت ىىه اهليل ىىات الش ىى؛ ياة اس ىىتيااا د ا ى؛ار جمم ى الفق ىىه اإلس ىىالمي
الىىدورق بشىىأ الى؛بط القياسىىيق والى اةئ ىىا يىىه "رىىعز يف اإل ىىارات ال عاالىىة لت يىىا إداىىد مقىىدار
األ ىى؛ة الىىأ الفىىرتة األو ق واال فىىاق يف قىىد اإل ىىارة الىىأ ربىىط أ ىى؛ة الفىرتات الال قىىة مبؤ اشىى؛ معى ا ق
()4
تا رتة"
ش؛ا ة أ كري األ ؛ة معالعمة القدر يد بد ا
واألد ىىا يف ق ىىعا املعاوة ىىات  -وميك ىىا ق ىىد اإل ىىارة -أ ات ىىع الععة ىىا معال ىىعم ي ىىد
التعااىىد ال بعىىد ق و الىىأ ىىةا ىى؛ قىىه األ مىىةً ادال يف مسىىا ا االيالىىة ذتىى؛وا عاز ىىا مى الذىى؛ر اليسىىريق
مريىىا د ىىارة األ ىىري ب عامىىه ولياسىىه وسىىتيا ق و الىىأ ذلىىر ذ ىىا بع ىىت املعاد ى؛ات د مي ى إداىىد
األ ىى؛ة هبىىةا املؤ اشىى؛ (سىىع؛ الفا ىىدة)ق بيىىا الىىأ أ ا ىىةا املؤ اشىى؛ بىىري معالىىعن لالعااىىدات يىىد عايى قىىد
لالمؤسسات املالياة
الكتعك الكاار ان 2008ق يلة ا اسية وامل؛ا عة
الش؛ ي بشأ
ا
ا

( )1بيا اجملال
اإلسالمياة
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة 20
( )2الق؛ئ (حممد الي)ق ا
( )3يف ال تان اإل ارة مل ادة حمدواةق مريا مخ سيعاتً اتافا املؤ ا ؛ واملستأ ؛ الأ أ د األ ؛ة ا ى اداة
تا رتة درارااة حم اداةق مريا شك؛ق أو ثالثةق أو سية
ا
مبؤش؛ مع ا مريا الالييعر ا
ىبم و ذي ىىري ايم ىىة العمال ىىةق الفق ىى؛ة رابع ىىا( /ا)ق جمم ى الفق ىىه
( )4ا ى؛ار را ىىم )12/9( 115ق بش ىىأ معة ىىعّ الت ى ا
اإلس ىىالمي ال ىىدور املييري ىىا ىىت ميظم ىىة امل ىىؤس؛ اإلس ىىالمي يف اور ىىه الرياني ىىة ش ىى؛ة ل ى؛اي يف املمالت ىىة الع؛بياىىة
السععاااةق مت  25مجاا اآلخ؛ة د  1ر ا1421هق املعا ا لى  28-23أاالعل (سيتمرب) 2000ن
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اإل ىىارةق ود تىىا معالعمىىا يف بدااىىة الفىىرتة اإلراراىاىة األو مىىت ىرتات م ى ادة اإل ىىارةق ور ىعا التب ى؛اا
الىىأ ىعاز اليي ى بسىىع؛ السىىعق أو مىىا ايق ى بىىه السىىع؛ً أل ا املقكىىعا بىىةلر ىىع سىىع؛ السىىعق اىىعن
عاي ى العقىىد ال بعىىد مب ى ادة ةعاالىىةق واملؤ اشىى؛ يف اإل ىىارة اتىىع يف اتراىىخ أو ىعاراخ ال قىىةق ولىىي يف
اعن الدخعل يف قد اإل ارة
وأ از آخ؛و إداد األ ؛ة ملؤ اش؛ً ولتت الأ حنع ال امف ي د كالىة ا شىة يىد عايى
قد اإل ارةق و ع ما يياا جمالى املعىااري الشى؛ ياةق شىرتاط أ اتىع يىاك ى اد أ الىأ مريىا %10ق
()1
و اد أاب مريا %5ق وأ تع أ ؛ة الفرتة األو حم اداة ألراان
ذري ا مبؤ اش؛ً عيد ة اقعن مىدا؛ اإلدىدار اىداّ
الريانية ستبدن يف ال ثيات األ ؛ة او ا
الكىتعك ا ىدا م؛ ي ىا أبسىعار الفا ىدةق
عكيق الا اد حلمالىة ا
اإلرارات يد إكيالكا يف ساا ا
إ تانى األ ى؛ة الىج واى إكىيالكا أتريى؛ مىت العا ىد املى؛ يط بسىع؛ الفا ىدةً أواّ مىا زاا يف سىاا
كىىا مىىت ااىى؛ة أاى اىا مىىت امليالىىغ امل الىىعاً اسىىتبدن مىىدا؛ اإلدىىدار
ا تيىىاةي ويف ىىال تىىا امليالىىغ ا ا
امليالغ املعا ة يف احلساا اال تيىاةيق ىإذا مل تىت تا يىة ةالىا مىت املك ِىدر أ اىعا؛ األمىعال الالزمىة
م
عكىىد يىىد اإلدىىدار بتىىع ري السىىيعلة التا يىة هلىىةا الذىى؛ الىىأ سىىييا القىى؛ احلسىىت الىىةئ
بيىا الىىأ ا
اتعكىىد املكى ِىدر لتيىىازل ىىت القىى؛ يف ىىال ىىدن ىىعا؛ مىىا اتفىىي
ىرتا يف الف ىرتات الال قىىةق واىىد
امسى ا
ا م
()2
السرتااا
واحلادا أناه يف ىال تىع الى؛بأ املتعاى لالسىتريمار متذ اىريا أو بتىا الىأ بى؛ار عا ىد اإل ىارةً
الكىىتعك مبؤ اشىى؛ سىىع؛ الفا ىىدةق وباليىىا اتىىع مؤ اشىى؛
الكىىتعك سىىعأ د ربىىط العا ىىد الىىأ ا
ىىإ ا ى اىا ا
()3
الكىىتعك د السىىيدات التقاليداىاىة سىعا بسىعا ق
لييىىعر ( )LIBORق واهلىىدع مىىت ورا ذلىىر ق؛اىىا ا
الكتعك مب؛ا اة املقادد واملآالت ومالتية محالتكا وةماان ا 49-48
( )1سا ( س امد)ق دددار ا
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة 21-20
( )2الق؛ئ (حممد الي)ق ا
( )3الالييىعر ( )London Interbank Offered Rate: LIBORمميرياىا جممع ىة مىت املعىااالت الىأ أسىعار الفا ىدة
الأ الق؛و املتياالة لعمالت ال؛ يسة ب الييىعك الدولياىة يف سىعق ليىد ق واىد بىدأ إداىد رمسيىا مى بدااىة
ىتم سىاا ()15
تا اىعن = مىا رمسىي ( )150معى ادال لالييىعرق يىط ا ا
1986نق و تمرياا آليته يف ساا ا
مع ادال سا امل ادة (اعنق أسيعّق أسيع ا ق ومت شك؛ د  12شك؛ا)ق لعش؛ مالت ر يسةق و ي (ااييه
اإلس ىرتليينق والىىدوالر األم؛اتىىيق وال ى اليىىا ق والف؛نىىر السعسىى؛ئق والىىدوالر التيىىدئق والىىدوالر األس ىرتارق
واليعروق والت؛وان الدا ارتياةق والتعروان السعادااةق والىدوالر الييعزليىدئ) السىرييا (حممىد بىت دبى؛ا يم)ق آلياىة
إداد مع ادالت لييعرق جمالة امعة اإلمان حممد بت سععا اإلسالمياة 4
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الكتعك خكعدا؟
كا رعز استبدان مؤ اش؛ سع؛ الفا دة يف املعامالت املالياة اإلسالمياة معماق و ا
ىر أ ا اس ىىتبدان س ىىع؛ الفا ىىدة يف إدا ىىد العا ىىد ال ىىأ االسى ىتريمار أو ا تس ىىاا التتالف ىىة
ال ش ى ا
التمعاالياىىةق اري ىىري ى ادة إ افظ ىىات ل ىىد املش ى اتت يف قيق ىىة التمعا ىىا اإلس ىىالمي ومياد ى؛اه ال ىىأ ى اد
سعا
الكتعك  -بعدفكا أااة سعاالياة -ال ميتت ودفكا إلسالمياةً حبتم
األول ا؛ أ ا ا
الف؛اا ا
ار ياةكا بسع؛ الفا دةق واتتساهبا خكا ي اعدن الفارق بييكا وب السيدات التقاليدااةق بييما ا؛
إما املباة؛ق و عزا األر ح ب الش؛تا الأ
الف؛اا الريا أ ا التمعاا اإلسالمي اان الأ أساا ا
الكتعك القا مة الأ نسية الفا دة دن ةا األساا مت رأسهً و اليه
أساا االق وآلية ا
العا ا ا تماا آليات أخ؛ بري نسية الفا دة ال تساا تالفة التمعاا اإلسالمي و عا د
وذ ىىا آخىى؛و د أ ا اسىىتبدان مؤ اشىى؛ لييىىعر ( )LIBORيف سىىعري بعىىت العقىىعا واألاوات
اإلسالمياة لي حمظعرا مت يط امليدأق ما اان العقىد متعا قىا مى الشى؛اعةً ربىم المكىم أب ا معى ادالت
لييىىعر ىىي قىىعمي ألسىىعار الفا ىىدة يف وا ى حم ى اداق ومسىىتبدن بعدىىفكا ممىىدخالت لعقىىعا أباليكىىا بىىري
()1
متافقة م ميااا الش؛اعة اإلسالمياةق مريا العاا أل اق والسيدات واملشتقات املالياة
فشى ىىي اس ى ىىتبدان مع ى ى ادالت ليي ى ىىعر يف بعى ىىت األاوات املالياى ىىةق
بى ىىري أ ا ى ىىةا ال ميي ى ى م ى ىىت أ ا ا
تكىىتعك اإل ىىارة و قىىعا امل؛احبىىةً أدىىيأ اىىؤثا؛ بشىىتا سىىال :يف الكىىعرة الة يياىىة لكىىيا ة اخلىىدمات
وا؛سىخ اال تقىىاا لىد بع ىىكم أ ا التمعاىا اإلسىىالمي ال
املالياىة اإلسىىالمياة لىد مجكىىعر املتعىامال هبىىاق ا
الكىىتعك اإلسىىالمياة املريىىرية لاليىىدلق
خادىىة مى انتشىىار بعىىت ا
خيتالىىف ىىةراي ىىت التمعاىىا التقاليىىدئق ا
وايقىىأ التسىىا ل ىىت مىىد شىى؛ ياة اسىىتبدان ىىةا املؤ اشىى؛ يف املعىىامالت اإلسىىالمياةق خادىىة بعىىد أزمىىة
اال تمىىا الىىج ة ى؛ب الق ىىاّ املىىار سىىية 2008نق والتشىىف ىىت ىىيرة التال ىىا أبسىىعار الفا ىىدة
ب الييعك يف ليد ؟
و سىىا مقىىاالت نمشىى؛ت الىىأ بعىىت املعاا ى اإللترتونياىىة اإلخياراىىةً ىىإ ا ثالثىىة بيىىعك أوروبياىىة
تيىىريةق و ىىي بيىىر رتالي ى الربا ىىا ق وروايل بيىىر أوع سىىتع الندق وبيىىر اىىع يب أا السعاسىى؛ئق
عرةى بشىىتا تيىىري يف ىىيرة التال ىىا أبسىىعار الفا ىىدة بى الييىىعك (الالييىىعر)ق الىىج ىات األسىعاق
ا
()2
املالياة الدولياةق السيما اي املال يف ليد
( )1آلية إداد معدالت لييعرق ودمتانية االستفااة ميكا حلساا مؤش؛ات مالية دسالميةق ا /حممد بت دب؛ا يم
السرييا – امعة اإلمان حممد بت سععا اإلسالمية 20
( )2ميدل داس أونالاتق 2012/07/10ن ؛ادة الييا االاتكاائق ايبق  04أبس 2012ن ؛ادة =
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واععا اتتشاع يرة الالييعر د ان 2008نً يط ي ا مت خالل الترقيقىات أ ا أتريى؛
م ىىت ( )12متع ىىامال يف ىىة اليي ىىعك ت ىىانعا اعمال ىىع ال ىىأ الت ىىأثري يف أس ىىعار الفا ىىدة  -سى ىعا املدر ىىة
ليعروق أو الدوالرق أو الى اليىا  -بى ىامي 2005ن و2009نق مىت خىالل اال كىال مبتعىامال
آخ؛ات يف ليد ً لالركعل الأ أ الأ ا د مت ماليات مقاا ة مالتق واالى وتالىة رواىرتز د اهنىا
ىعرط متعىىامال يف ىىة الف ىىيرةق وتىىةلر و ىىا التسىىعاة بى " رتاليى "ق
اةاالعى الىىأ و ىىا رييى ى ا
ووزارة العىىدل األم؛اتياىىةق وايىىة ىىداول السىىال اآل الىىة بعاشىىي تً اىىد مبع يكىىا بيىىر رتالي ى ()453
()1
ماليع اوالر تذ؛امة الأ خالفياة التال ا يف أسعار الالييعر
ة الق ية ر ىي الييىر امل؛تى ئ الربا ىا "مري ى تييىغ" د القىعل د ا املكىارع
واد ا
ا الياىىة إتىىاز د ذيىىري قيقىىي يف ثقا تكىىا وإ ى ادر تييىىغ يف مىىؤس؛ دىىرفي امىىا ودىىفه ب ى "التال ىىا
املىىات؛" يف أسىىعار الفا ىىدةق اىىا ال "دنىاىه اييذىىي ددىىالح سىىع؛ الفا ىىدة ب ى الييىىعك يف ليىىد ً ليعى اىرب ىىت
()2
التعامالت الفعالياة يف السعق"
ودذا تىا ع ا ىىه خىربا التمعاىىا ال؛بىعئ د اليرىىط ىىت بىىداا لسىع؛ الفا ىىدةق أو ددىىال ه ليعى اىرب
ىىت التع ىىامالت الفعالياىىة يف الس ىىعقق أل ىىي م ىىت اا ىىدا؛ لتمعا ىىا اإلس ىىالمي الق ىىا م يف الس ىىفته ال ىىأ
املشىىارتة يف الذىىيم والذىى؛نق وميىىين الىىأ أسىىاا العىىدل والعةىىعحً أ ى اى؛ن الىىأ نفسىىه حماتىىاة األاوات
املالياىىة التقاليداىاىة يف اسىىتبدامكا لسىىع؛ الفا ىىدةً لترداىىد العا ىىد أو سىىاا التتالفىىة التمعاالياىىة بىىد ع
اسىىتعماله مؤ اشىى؛ا الىىأ تالفىىة الف؛دىىة اليداالىىة؟ وأ اق ى ادن بىىداال ىىت ذلىىرق ميتيىىات مالياىىة دسىىالمياة
أديالة تا كا االاتكاا التقاليدئ ايا اإلسالمي ليتعاىف مت أزما ه املتتالية؟

= الع؛ا االاتكاااة الدوليةق  05أتتعب؛ 2012ن
( )1العسط أونالاتق العدا 3583ق اخلمي  28اعنيع 2012ن
( )2ايظ؛ مقال "مع ة ا أ ا بيعك ب؛ا انية ترب " بتاراخ 2012/06/30نق اسرت ع
1439/6/25ه مت معا =6026http://iaanews.com/News/Print/?id
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املبحث الثالث :تطبيقات صكوك إجارة العني ملن باعها ،وما تتضمّنه من شبهة بيع الوفاء
وبيع العينة
الكتعك املتداولة يف األسعاق املالياةً نظ؛ا د ما تمتا به مت
ع مد دتعك اإل ارة مت أ ام ا
ار ة الية مت االستق؛ار يف السع؛ وشيه الريايات يف العا دق وتةلر مت م؛ونة س اتت ااكة املك ادرة
م
مت سعاا ما ؛ا مت األنش ة املتا ةق او أ تقياد بيعّ مع ا مت األنش ة أو املشارا ( ً)1ولتياكا
وحما
م ذلر ال ختالع مت انتقااات ش؛ ياة تتي مت أ الكا ادة أحبارق و مقدت عهلا ندواتق ا
املسألة امل العبة يا سيقتك؛ الأ الشيكات املتعالاقة بكتعك د ارة الع ملت كاق سعا تان
د ارة شذيالياة أو ميتكياة لتمالير
كتعك) أدعال ييياة لالمستريم؛ات (محالة
ودعرة ةا امليتا أ ايي ال؛ابا يف التمعاا (مكدر ال ا
مقس ة تياوز يف
ا
الكتعك) بريمت نقدئ اة؛ق الا استأ ؛ ا مت ا
املمعل نفسه أب ؛ة مؤ ا الة أو ا
جممع كا الريمت اليقدئ لالع ق واهلدع ع التمعاا أئ كعل الع الأ نقد اة؛ مقابا نقد
()2
الكتعك
أتري؛ ميه مستقيالق ويف الذالا يتكي العمالياة بععاة مالتياة األدا ملمكدر ا
وو ه اإلشتال اتمت يف اشرتاط قد اإل ارة يف قد اليي د؛ا ة أو ةمياق مبعىن قييد
قد اليي إل ارةق ومريال ة الكعرةق أ اقعل اليا لالمشرتئ "بعتر ة ال ا ؛ة بتةاً
ش؛ا ة أو الأ ش؛ط أ ؤ ا ؛ ا ر م ادة تةا بتةا"()3ق و ع اا انتش؛ ييقه يف دتعك اإل ارة
إهنا ال
ودذا نظ؛ان د ديذة بي الع بش؛ط استليار ا  -سعا انتك لتمالير أو ال -ا
يفر ت الالذعً أل ا ميفعة الع خت؛ز مت اد املالر ةمت قد اليي بريمت اة؛ق الا ؛ دليه
ا
بريمت مؤ ا ا أ الأ مت الريمت احلاة؛ً تتع يية يف امليفعةق إ انتك لتماليرق اات ال؛اية
()4
وأدير بةلر يية وإااال الأ ال؛ ً أل ا أ ام ما مييا بي العيية أ ا السالعة خت؛ز مت اليا الا
الكتعك يف  30سؤاال و عااق نش؛ة ع؛افياة داارة ت اامعياة املك؛ااة لالتمعاا اإلسالميق مالرا جمالاة
( )1ا
التمعاا اإلسالمي 11
( )2سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 215
( )3سا ( س امد)ق عاليا الأ حبط "د ارة الع ملت كا" لي اه محااق معا س امد سا
( )4بي العيية ع بي السالعة بريمت معالعن د أ ا معالعنق ال ش؛ا ا مت اِيا اليا نفسه بريمت الق وأباا مت
الريمت األولق أو ش؛ا ا حب ؛ة ةاليكا مت أ ي:ق ال بيعكا ل اليكا بريمت أتري؛ ميه د أ اق ال اييعكا
ةاليكا -املشرتئ األخري -ليا عكا األول نقداق أو أباا مت الريمت الةئ اشرت به ال الا الي (حممد)ق
ميأ اااليا 65/5
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ععا دليهً كي لذعق و ي شييكة أا ا بيي الع ا أو بي االستذالل

املطلب األوّل :شبهة العينة يف املنفعة يف صكوك إجارة العني ملن باعها إجارة غري منتهية
بالتمليك:
د ا دىىتعك اإل ىىارة لعدىىف السىىابا يىىارة ىىت ميظعمىىة قدااىىة مرتاب ىىةق تىىألاف مىىت قىىعا
وو ىىعا متتابعىىة الىىأ و ىىه ال اقيىىا التي ىىةق دىىيذ لترقيىىا ىىدع سىىعاالي حمى اداً و ىىع كىىعل ى
العى الىأ نقىىد اةى؛ مقابىا نقىىد أتريى؛ ميىه مسىىتقيالق سىعا تانى دىىيذة اإل ىارة امليتكيىة لتماليىىر
أو ال ويف الكىىيذة الريانيىىة (أئ التشىىذيالياة) سىىيظك؛ و ىىه اإلشىىتال الفقكىىي تمىىا ا ى؛ا بعىىت اليىىا ري
املعاد؛ات يف أ ا املعامالة ت امت يية يف امليفعة
وبيىىا ذلىىر أ ا قىىد الييى ات ى اىمت أمى؛ات نقىىا مالتياىىة ال؛ايىىةق ونقىىا مالتياىة امليفعىىةق اأمىىا قىىد
اإل ارة يت امت نقا مالتياة امليفعة و د اق إذا اشرتط د ارة الع بعىد بيعكىاً كىةا اعىين أ ا ميفعىة
الع ى خ؛ ى مىىت اىىد املالىىر ةىىمت قىىد اليي ى ب ىريمت اةىى؛ق الا ر ع ى امليفعىىة نفسىىكا دليىىه ب ىريمت
مؤ ا ا أ الأ مت الريمت احلاة؛ً تتع يية يف امليفعةق ونظري ذلر لع ّ سالعت بىريمت اةى؛ق الا
اشرت د دالا بريمت مؤ ا اً كي يية ثيا ياة يف ة السالعةق و ي مت دعر العيية املميع ىة()1ق اىال
اإلمان مالر "د بِع يىدات بعشى؛ة د شىك؛ً ىال يتى أ ىدلا بتسىعة نقىدا وال بىدايار نقىداً أل ا
()2
بي ال؛ا دلير اع اد لذعا"
ويف "معا ا اااليا" أ ا مت ّ ثعب مريال بعش؛ة د شك؛ق الا اشرت أ ىدلا بىريمت مؤ ا ىا
األول
األولق تأ اشرتاه لشك؛ات مريالً إ ا ذلر ال رعزق سعا اشرتا مبريىا الىريمت ا
ألبعد مت األ ا ا
أو أاى اا ميىىه أو أبتريىى؛ً أل ا أ ىىد ثعبيىىه اىىد ر ى دليىىهق ودىىار تأنىاىه ا ى ثىىع لالمشىىرتئ الىىأ أ اسىالافه
ر؛ نفعاق ودذا اشرتا أبتري؛ ىةلر واةىأق ود
بعد شك؛ ش؛ة ا
ا؛ا ا دليه بعد شك؛اتق وذلر سالف ا
اش ىرتا أباى اىا فيىىه اليي ى والسىىالفً ألناىىه دذا اش ىرتا خبمسىىة م ىريال د أبعىىد مىىت األ ىاق العشىى؛ة ال ىىج
()3
ا؛ا بعد شك؛
أيخة ا يف األ ا بع كا مثت لريعاق وبع كا سالف ا
ىرتا اليىىا امليفعىىة ب ىريمت
و ييىىا ذلىىر يف مسىىألتيا أ ا امليفعىىة وال؛ايىىة بيعتىىا ب ىريمت نقىىدئق الا اسى ا
( )1سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 215
( )2املعاق (حممد)ق التاز واإلتاليا 284/6
( )3احل اا (حممد) 399/4

- 338 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

أ الىىأق و ىىع األ ىى؛ة املؤ ا الىىةً تتىىع يع ىىة ملىىا يكىىا مىىت السىىالف والى اياة( )1و ىىةا املعىىىن " ادىىا يف
بي الع بش؛ط استليار اً أل ا امليفعة وال؛اية متذىاا؛ا ق تمىا تر اقىا العييىة يف بيى العى وشى؛ا كاق
()2
إ اهنا تر اقا يف بي امليفعة وش؛ا كا"
و اليىىه ىىإ ا د ىىارة العى ملىىت كىىا أب ىى؛ة أ الىىأ مىىت مثىىت الش ى؛ا مظياىىة لالعييىىة يف امليفعىىة إ ى
ستار سالاىر ال؛ايىةً أل ا األ ى؛ة اىمي ايمىة ال؛ايىةً ولىةلر ال اك اىم يف ىة احلالىةق ىا ؛ ى العى
ى؛ا العى ى م ىىت
األول أو ال؟ أل ا املش ىىرتئ ا ىىد ك ىىا ال ىىأ رأا مال ىىه وزاياةق ىىال ا ى اى؛ أ ا ى ا
ليا عك ىىا ا
خىىالل يىىة أو يىىازل او مقابىىاً وهلىىةا و ىىدان مىىت الفقكىىا مىىت مي ى اش ىرتاط اإل ىىارة يف اليي ى ق مىىت
مسلا ت اليي واإل ارةق اال " ا يف بري ذلىر الشىي ق وال رىعز يف ذلىر
ذلر أ ا سريع
()3
الشي بعييه"
وا؛ بعت اليا ري أ ا و ه املي يف ة املعامالة تع األ ى؛ة أ الىأ مىت الىريمت اليقىدئً ألناىه
لع ؛ةيا أ ا األ ؛ة اة؛ةق لتان كىيالة الكىفقت مياالىة ال؛ايىة ونقىد مقابىا نقىدً بىري أ ا اليقىد
امل ىىمعن د ال؛ايىىة  -و ىىع األ ىى؛ة -أتىىرب مىىت اليقىىد املفىى؛ا و ىىع الىريمتق و ىىة الكىىعرة إتمكىىا اا ىىدة
"مى اد يىىعة"ق ومعالىىعن ىىدن ىعاز املعىىامالت الىىج اتىىع يكىىا اليقىىد املفىى؛ا أاى اىا مىىت اليقىىد امل ىىمعن د
السىىالعةق و ىىع ى احلادىىا يف ىىة املسىىألةً أل ا كىىيالة الكىىفقت مياالىىة مالتياىىة العى م ى األ ىى؛ة
مقابا الريمتق إذا تان األ ؛ة أ الأ مت الريمت اليقدئً مل تت ا ةق و ىةا دذا ا رتةىيا أ ا األ ى؛ة
()4
اة؛ةق إذا تان مؤ ا الةً ال راا أ اهنا أو ملي ييلة لع عا السالف وزاياة
مناقش ةةة خال ىىا مل ىىا ذ ىىا دلي ىىه مجك ىىعر الفقك ىىا م ىىت احليفياىىةق والش ىىا عياةق واحليابال ىىةق واإلم ىىان
سريع مت املالتياةق وسامي سعاالمق ور يا اعن مت املعادى؛اتق مىت ميى اشىرتاط اإل ىارة يف الييى ً
ىىإ ا ن اىىه محىىااق و يىىد هللا العمىىار وبريلىىاق ذ ي ىعا د أ ا أت ىىري الع ى ملىىت كىىا د ىىارة شىىذيالياة بيىىا
الأ املعاةأة املتق ادمةً ع تم أت ري ا لش؛ط املقار لييعكىا بيىا الىأ الى؛ا أ مىت أاىعال الفقكىا ق
وأنىاىه ىىا يف اليظىى؛ الفقكىىي يىىد املالتياىىةق وشىىيخ اإلسىىالن ابىىت يمياىىة مىىت احليابالىىةق واىىد وا قكىىم الىىأ
تا مت س امد سىا ق والكىداا ال ى؛ا؛ق و ييىا اسىم اليشىميً لتالاىة الىج
ةا الرت يأ ا
( )1سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 216
( )2امل؛ السابا 218
( )3ابت رشد اادق الييا والتركيا 496/8
( )4سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 219
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ذت؛ ىا اليا ريىىا يف معةىىعّ د ىىارة العى ملىىت كىىا()1ق ولتدىىا الشىى؛ ي الىةئ أمخىىة مىىت جممىىعّ أالاىىة
ىرةق والىىي ال اسىترييا ىىار الىىأ خىىالع األدىىا
الشى؛اعةق و ىىع أ ا األدىىا يف العقىىعا والشىى؛وط الكى ا
()2
درة املسألة املع؛وةة
تاز د الياق وال اليا ميي مت ا
وا ىىرت ر يىىا اىىعن املكىى؛ئ الىىأ اىىعل ن اىىه محىىااً أب ا املالتياىىة وشىىيخ اإلسىىالن ابىىت يمياىىةق
تىىانعا اىىد أ ىىازوا د ىىارة العى ملىىت كىىا بقعلىىه "و ىىةا بىىري دىىريأً أل ا الىىةئ أ ىىاز املالتياىىة وابىىت
يمياىىة ىىع بعتىىر اارئ ىىة بتىىةا الىىأ أ ييعىىين اابتىىر ىىة بتىىةاً ككيىىا سىىالعتا عتالفتىىا ق ويف
()3
مسألتيا سالعة وا دة"
وا ىىرت أا ىىا الىىأ الكىىداا ال ى؛ا؛ يف نق تى ق األو بيىىا الىىأ اا ىىدة األدىىا يف العقىىعا
اإل ىىةق ولىىع تان ى ىىة العقىىعا م؛اتيىىة ال ميفىى؛اةق بقعلىىه " الىىأ أ ا العقىىد امل؛اتىىا اىىد اتىىألاف م ىىت
تا ميكما ا مبف؛ا ق وال اتع م ذلر ةا العقىد امل؛اتىا ميكمىا ىا اق تييى وسىالف"ق
قداتق ا
والريانيىىة تىىع ال ى؛ا؛ اىىد اناىىت نفسىىهً يىىط ذتىى؛ يف تتابىىه "الذىى؛ر" "أ ا مسىىالر الفقىىه اإلسىىالمي
اقىىا اسىىتق؛ار املعىىامالتق بتق؛اىى؛ ميىىدأ مي ى ع ى ادا الكىىفقة و عالىىه األدىىا"( ً)4تىىا األدىىا يىىد
()5
واتلة مي ع ادا الكفقة
ونكىىعص مالىىر وأدىىرابه لىىي يكىىا ا تمىىاّ د ىىارة الع ى ملىىت كىىاً بىىا نكعدىىكم تعالاىىا
تماّ د ارة العما م اليي ق ولي د ىارة العى ق تمىا لىع اشىرت ثىع وشى؛ط الىأ اليىا ياتتىهق
()6
أو اشرت اة وش؛ط الأ اليا ديابتكا
( )1وذلىىر مبياسىىية املالتقىىأ الفقكىىي ال؛اب ى لشىى؛تة ال؛ا رىىيق امليعقىىد يف مدايىىة ال ى؛اي 1424/10/24-23ه ق
املعا ا لى2003/12/18-17ن انظى؛ اليشىمي ( ييىا اسىم)ق عقيىا الىأ اليرريى املعىدات يف معةىعّ
"د ارة الع ملت كا"ق املعا ال؛مسي لالدتتعر ييا اسم اليشمي
( )2سىىا ( سى امىىد)ق عاليىىا الىىأ حبىىط "د ىىارة العى ملىىت كىىا "ق املعاى ال؛مسىىي لالىىدتتعر سى امىىد
سا
( )3د ارة الع ملت كاق ا ختتالف ت بي الع ا ق جمالاة امعة املالر يد الع ا ق االاتكاا اإلسالميق ن19ق
دا100 2
( )4ال ؛ا؛ (الكداا)ق الذ؛ر وأث؛ يف العقعا يف الفقه اإلسالمي 119
( )5املك؛ئ (ر يا اعن )ق امل؛ السابا 100
( )6ابىىت رشىىد ااىىدق الييىىا والتركىىيا  238-237/4وورا يىىه اىىال ابىىت القاسىىم "وتى اىا مىىا تىىا اعىى؛ع و كىىه
بعدما خي؛زً ال أبا أ اشرتاهق واشرتط ماله مريا أ اشرتئ اليعا الأ أ م ة لهق والقمىيي الىأ أ =
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والةات ذت؛وا مت املالتياة دن عاز ا تماّ د ارة الع وبيعكاق دا ا ذتى؛و يف سىياق ىداط
ى  :واىىد أ يىىا بعىىريئق اىىال يبسىىه عثىىاق
ىىاب؛ يف اس ىترييا امليفعىىةق اىىال «مل ى ا أ ىىأ الى اىي اليى ا
ى :ق قىىال بعييىىهق
تي ى بعىىد ذلىىر أ ىىي خ امىىه ألمس ى داريىىهق مىىا أاىىدر اليىىهق الرقىىين اليى ا
الىأ أ ا ر كى؛ د املدايىةق اىال ولىر كى؛ د املدايىةق اىال
يعته ميه خبم أواقق اال االى
()1
الما ادم املداية أ يته بهق اا واياةق الا و يه ر»
ا
ومثىاىة ىى؛ق بى اشىرتاط اإل ىىارة يف الييى ق والييى مى اسىترييا امليفعىىةق تمىىا لىىع ّ شىىبي ااراق
واسىتريىن سىىتيا ا شىىك؛ا أو سىىيةق مى أ ا مثىىت الىىدار مى االس ىترييا أاى اىا مىىت مثيكىىا اونىىهق والفىى؛ق بييكمىىا
أ ؛ة الشك؛ أو السىيةً وذلىر أل ا يف دىعرة الييى مى اسىترييا امليفعىة ال يتقىا يكىا مالتياىة امليفعىة مىت
اليىىا د املشىىرتئ الا عىىعا دليىىهً بىىا ىىي ايىىة يف مالتىىه ابتىىدا لالم ى ادة املتافىىا اليكىىاً انتفىىا خىى؛وز
()2
امليفعة و عا ا ايفي شيكة العيية أدال
تا بي ود ارة الىأ ى وا ىدة ات اىمت العييىةً بىا يىاك ىاالت يتفىي
واحلادا أناه لي
ا
ميكىىاق مىىت ذلىىر دذا انتفىىأ السىىالف مىىت الكىىفقت ق حبيىىط إكىىا مقادىىة بى مثىىت العى واأل ىى؛ةق أو
انتفىىأ خىى؛وز امليفعىىة و عا ىىاق تمىىا يف اليي ى م ى اس ىترييا امليفعىىةق أو تىىا مثىىت الع ى مىىت بىىري ىىي
األ ؛ةً حبيىط ال رى؛ئ بييكمىا الى؛ ق تمىا لىع ّ بيقىعا وأ ا ى؛ بيىرتول أو امىأ وحنىع ذلىر أو اشىرتط
العمىىا يف الع ى ايىىا انعقىىاا اإل ىىارةق تمىىا لىىع اشىىرت مس ىتريم؛ أرةىىا الىىأ أ اسىىتبدن اليىىا ال ىريمت
اليقىىدئ يف بيا كىىاً لتىىي اسىىتأ ؛ ا اليىىا بعىىدا ذلىىر أب ىى؛ة مؤ ا الىىةق فىىي ىىة احلالىىة ورات اإل ىىارة
الأ ميفعة عتالفة ت ميفعة الع الج بيع اأوالً ال تع مىت ىي الىج خ؛ ى مىت اىد اليىا ق
تمى ىىا أ ا ال ى ىريمت اليقى ىىدئ امسى ىىتبدن يف العمى ىىاق ى ىىال ع ى ىىد شى ىىيكة السى ىىالف ب ى ى مثى ىىت الع ى ى واأل ى ىى؛ة
املؤ ا الة( ً)3ومت العاةأ أ ا ة الكعر ال ي يا الأ واا مسألتيا

= مخياط لهق والظكارة لالقاليسعة الأ أ امعما لهق أو القمأ الأ أ ام رت لهق ال أبا بةلر تالاهً أل ا ذلر
تالاه اد م؛ع و كهق وتةلر اال مالر"
( )1مسالمق الكىريأق تتىاا املسىاااةق ا بيى اليعىري واسىترييا رتعبىهق ىداط راىم 1223/3 715اليبىارئق
الكريأق تتاا ااكاا والسريق ا استلةا ال؛ ا اإلمانق داط رام51/4 2967
( )2سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 217
( )3امل؛ السابا 220-219
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املطلب الثاني :شبهة العينة يف املنفعة يف صكوك إجارة العني ملن باعها إجارة منتهية
بالتمليك:
ىىيكت يف معظىىم دىىعر دىىتعك اإل ىىارة امليتكيىىة لتماليىىر شىىيكة العييىىةق وبيىىا ذلىىر أ ا ىىة
ىتالبي
الكىىيذة معامالىىة م؛اتيىىة مىىت قىىعا والت امىىات متتابعىىة ومرتاب ىىةً ىىدع د بىى؛ سىىعاالي حمى ادا اى ا
معيىىاق الا
الكىىتعك) ايي ى ييىىا د املمى اىعل (محالىىة ا
يف أ ا ةالىىا التمعاىىا (مكىىدر ا
الكىىتعك) ب ىريمت ا
ىييم الىىأ أاسىىاطق م ى
األول ممى ا
اسىىتعيد ا ب ؛اىىا اإل ىىارة امليتكيىىة لتماليىىر ب ىريمت أ الىىأ مىىت ال ىريمت ا
و ىىعا عاةىىؤ مسىىيا ب ى األة ى؛اع الىىأ ذلىىرق و ىىة الكىىعر املسىىتردثة مىىت العييىىة مسى اىمأ " ت ى
العيي ىىة"( ً)1أل ا الي ىىا ىىع املق ىىرت يف ىىة احل ىىالق واملق ىى؛ ىىع املش ىىرتئً يف ى أ ا الي ىىا ىىع
م
املق؛ ق واملشرتئ أل ا ع املقرت يف دعرة بي العيية املع؛و ة يف تتا الفقه
م
م
و اليه قد ذ ا أبالا املعاد؛ات د دن عاز ة املعامالىةق ومىيكم الكىداا ال ى؛ا؛ ون اىه
()2
محاااق الالةا أ ازا يف السابا اشرتاط اإل ارة يف اليي دذا تان اإل ارة شذيالياة
لتت يف دعرة احلال ب ا ن اىه محاىاا أ ا يىاك معاةىأة بى ةى؛ الىأ بيى أ ىدلا ل خى؛ ييىا
معياق الا أت ري املشرتئ الر الع مت عكىا د ىارة ميتكيىة لتماليىر بيىدل
اابالة لالنتفاّ هبا بريمت ا
املعيا ال اةئ كىا بىهق واى؛ أ ا ىة احلالىة سرياىا
مقسط الأ عن أتري؛ مت الريمت ا
حم ادا مؤ ا اق أو ا
يىد االنفى؛ااق حمظىعرات
ا فااا الىأ دةىمار اكىدلا التعامىا حبيالىة الى؛ امى بى قىدات مشى؛و
يىىد اال تمىىاًّ إل ىىا كما يىىد اال تمىىاّ د دىىعرة مسىىتردثة مىىت العييىىةً يىىط د ا اليىىا اكىىد
هبىىة الكىىفقة اسىىتعااة مالتياىىة العى الىىج كىىا مىىت مشىرتاكا بةراعىىة الكىىيذة العقداىاىة امل؛اتيىىةق املعسىىعمة
املعيا ال اةئ كا لىه بىهق وا فىا مى املشىرتئ
إل ارة امليتكية لتمالير بريمت مؤ ا ا أتري؛ مت الريمت ا
()3
مسيقا الأ ذلرً تان حمظعرة أل اهنا يالة د الق؛ ال؛بعئ
ىأ
وخىىالفكم يف ذلىىر آخىى؛و ق مىىيكم سى امىىد اسىىا ق الى اةئ اىى؛ "أ ا ىىة الكىىيذة كى ا
دذا ما مرو ي ش؛وط العقعا والع عا الىج تت اىع ميكىا ىة امليظعمىة حب اىاق وأ رتاىا الىأ ت اىا قىد
( " )1ت العيية" مقتيسة مت حبط "ميتيات دتعك اإل ارة"ق لسامي سعاالم 215
( )2ال ى ى؛ا؛ (د ى ىىداا)ق عقيي ى ىىه ال ى ىىأ حب ى ىىط "اش ى ىرتاط اإل ى ىىارة يف ق ى ىىد اليي ى ى " 12ق ومحاى ىىاا (ن ا ى ىىه)ق "د ى ىىتعك
اإل ارة" 23
( )3سا ( س امد)ق عاليا الأ حبط "د ارة الع ملىت كىا"ق لي اىه محاىاا  4-3معاى الىدتتعر سى
امد سا
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مىىت قىىعا ىىة امليظعمىىة آ ر وأ تامىىه الشىى؛ ياة الىىج رايكىىا الشىى؛ّ اليىىهق ىىإذا مخعلف ى الشىى؛وط أو
اآل ر يف ق ىىد ميك ىىاً ب ىىا ذل ىىر العق ىىدً و لت ىىار ق ىىدت امليظعم ىىة ؛اب ك ىىاق وأد ىىير ىىا ة ىىت
إقيىىا ىىد كا يف العمالياىىة التمعاالياىىة املقكىىعاة ميكىىا"( )1تمىىا وا ىىا يىىد هللا العمىىار الىىأ دىىيذة اشىرتاط
د ارة الع ملت كا د ارة ميتكية لتمالير دذا تان اإل ارة قيقياىةق وتىا ال ىما الىأ املىؤ ا ؛ق
()2
ومل اقكد هبا الترياا الأ التمعاا ال؛بعئق ونفأ أ اتع ةا العقد مت بي العيية
استدل القا الع بيفي العيية يف ةا العقد مبا االي
و ا
د ا العييىىة ا ا؛مىىة ال تر اقىىا ادال بشىى؛وطق ميكىىا أالا اتذى اىري امليي ى ذى اىريا اتىىع نقىىي ال ىريمت مىىت
األول م ى ادة ةعاالىىةق و ىىي تفيالىىة حبعالىىة
أ الىىهق والكىىعرة يف ىىة املعامالىىة افكىىا يكىىا العقىىد الريىىا ىىت ا
األس ىعاق و ذى اىري ىىال امليي ى ( )3الا دنىاىه اىىد مبا الفكىىا ب ى الييعت ى األو والريانيىىة بعقىىد أ يىى :ةعاىىا
()4
األمدً و اليه إناه ايتفي ودف العيية ت دتعك اإل ارة يف ة املعامالة هبةا اال تيار
وأم يا يه
إ؛ن لةا اق ودا ىا لتعهنىا يالىة الىأ الى؛ وذراعىة دليىهق ىإ ايىا أب ا ىة الشى؛وط
د ا العيية مل ا
اد انتف ً إ ا دتعك اإل ارة يا ديذة ا ؛ة تعهنا ذراعة د ال؛
د ا مىىا ذتىى؛ م ىىت م ىىي م ى ادة ةعاالىىة ب ى العقىىدات أمىى؛ ب ىىري مىىؤثا؛ق وال ايف ىىي احليالىىة ال؛بعااىىة يف
عكىد وةىما
دتعك اإل ارةً أل ا العىع الريىا حمى ادا مسىيقاق والى اياة (األ ى؛ة) حمى اداة سىالفاق مى ا
تاما مت املك ِدر ستم؛ار اإل ارةق الا الش؛ا حلالة الج تع اليكاق و لريمت املعالعن ا ى ادا سىالفاق
م
و اليه إذا تا ش؛ا الع بعد ش؛ سيعات مريال بسىع؛ السىعق احلقيقىيً لتىا مىا ذمتى؛ مىت و ىعا
مى ى ادة تا ي ىىة حلعال ىىة األسى ىعاق مقي ىىعال()5ق اق ىىعل ر ي ىىا ا ىىعن املك ىى؛ئ يف ىىةا الس ىىياق "د ا تري ىىريا م ىىت
اهليلات ؛ أ ا العيية يتفي ب عل امل ادة سية إكا يكا عالة األسىعاق ( ذ اىري األسىعار)ق و ىةا أمى؛
( )1امل؛ السابا 12
( )2اليشىىمي ( ييىىا اسىىم)ق عقيىىا الىىأ اليرريى املعىىدات يف معةىىعّ (د ىىارة العى ملىىت كىىا)ق املعاى ال؛مسىىي
لعييا اسم اليشمي
تذري يكا الع املؤ ا ؛ة
( )3واد اا املعااري الش؛ ياة الة مشاهبة لتيياا العييةق أب س ي ب العقدات م ادة ا
أو ايمتكاق ورا يف املعيار الش؛ ي (" )9دذا تان الع املؤ ا ؛ة ممشرتاة مت املستأ ؛ ايا د ار ا دليه د ىارة
ميتكية لتماليرق ال ب اد لتيياا قد العييىة مىت م ىي مى ادة تذ اىري يكىا العى املىؤ ا ؛ة أو ايمتكىا مىا بى قىد
اإل ارة ومع د بيعكا د املستأ ؛"
الةمة وامليتكية لتمالير" 152
( )4العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق "دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
الةمة وامليتكية لتمالير" 153-152
( )5العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق "دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
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()1

سري اهل مق مت أات أ السية؟ تما أ ا عالة األسعاق اد إكا يف حلظة"
ولىىةلر اشىىرتط ييىىا اسىىم اليشىىمي ا ىعاز ىىة الكىىيذة أ ات ىىع ش ى؛ا املس ىىتأ ؛ لالع ى
ىتقاق وأال امقكىىد هبىىة املعامالىىة الترياىىا
بسىىع؛ السىىعق سىىا اال فىىاق يف واتىىهق وأ اتىىع بعقىىد مسى ا
()2
ي اإل ىىارة
ىي اليكىىا ا ى؛ار اجملم ى يمىىا خي ى ا
الىىأ التمعاىىا ال؛بىىعئ ق زاياة الىىأ ة ىعابط اا ىعاز الىىين نى ا
()3
الكىتعك بىري متر اقىىا يف
امليتكيىة لتماليىر واىد م اى؛ بيىا سىابقا أ ا الشى؛ا لقيمىة السىعاياة ألدىعل ا
الكتعك معماق ودتعك اإل ارة الأ و ه اخلكعص
معظم ييقات ا
األول ت ة؛اىا اهليىة أو الييى بىريمت رمى ئ أا اىا بتريىري مىت
د ا مالتياة األدعل اات د اليا ا
األولً و ي هبةا ختتالف ت العيية
الريمت ا
وأم يا يه
ىأ القىعلً أل ا العىىربة يف العقىىعا ملقادىد واملعىىا ال أللفىاظ وامليىىا ()4ق العا ىىا
أبناىه ال اكى ا
يا اليظ؛ د العمالياة تيار ع ؛ ا ال تيار دعر اق و ع ؛ املسألة أ ا اليىا اىيت مىاال يف بيعىه
ألدىعل بقيى يىد قيقىىةق الا ا ى ال قىا يف شىىتا أاسىىاط أتريى؛ ىاىا اىىيت د الشىبي ذا ىىه بيىىا
الىىأ ا ف ىىاق س ىىاباق و ىىع مع ىىىن العيي ىىة ال ىىج ايق ىىأ ي ىىه امليي ى قيق ىىة ي ىىد الي ىىا ق م ى االلت ى ان ل ى؛بأ
لالشىىبي املشىىرتئ مقابىىا امليالىىغ الىىةئ ا عىىهق املسىىتأ ؛ يف مىىعن ىىاالت اإل ىىارة امليتكيىىة لتماليىىر
اىىد أ ىى؛ة أ الىىأ مىىت األ ىى؛ة السىىعاياة لالميفعىىة املسىىتأ ؛ة أئ أ ا املىىد عّ لىىي أ ىى؛ة رسىىاً بىىا
ىدل ىىةا الىىأ اكىىد ش ى؛ا الع ى ال ش ى؛ا امليفعىىة أئ أ ا اإلرىىار الال ىىا
كىىة مىىت ال ىريمت أا ىىاق واى ا
ا
لش؛ا الع ع مت يط امل مع قد بي ق ال قد د ارة قيقيق واد ق ادمه لتعاةىؤ قىد شى؛ا
()5
أااً تر اقا بةلر العيية ا ا؛مة
مت الشبي نفسه بريمت ا
( )1د ارة الع ملت كا ا ختتالف ت بي الع ا 100
( )2عقيا الأ اليرري املعدات يف معةعّ "د ارة الع ملت كا"ق املعا ال؛مسي لعييا اسم اليشمي
( )3اى؛ار جممى الفقىىه اإلسىىالمي راىىم )12/4( 110ق بشىىأ معةىىعّ اإلرىىار امليتكىىي لتماليىىر ودىىتعك التىىأ ريق
عاز اإل ارة امليتكية لتماليرق و ادا لةلر ش؛وةا جممالكا ما أييت
أ اتع قد اإل ارة قيقياق حبيط م ياىا اليىه أ تىان اإل ىارة مىت تىع ةىما العى املىؤ ؛ة ونفقىات الكىيانة
بري التشذيالياة الأ املؤ ؛ ةيالة رتة اإل ارة
استقالل قد اهلية أو العقد الىةئ سالاىر بىه العى املىؤ ؛ة بعىد انتكىا اإل ىارة ىت قىد اإل ىارةً حبيىط اتىع ت اىا
ميكما قدا مستقالق ال أ مرعا العقدا يف قد وا د
( )4ابت يمق األشيا واليظا ؛ 207/1
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االرقا هبا 320-319
( )5ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
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د ا العق ىىعا الفاس ىىدة دذا أمت ىىت ك ىىريركا ال ىىأ و ىىه آخ ىى؛ ك ىىع األو ق وم ىىا ذت ىى؛ م ىىت ت ىىع
دتعك اإل ىارة مىت اييىا العييىة لىه و ا تىهً ولتىت ميتىت كىريأ العقىد ونفىي العييىة اخىال ةى؛ع
لىىطق ومريالىىه أ اتىىع بيى العى لعسىىيط مىىار (بيىىر)ق الا يىىدما كىىيأ يف مالتىىه وةىىمانهق اقىىعن
الكىىتعك)ق الا اقعمىىع ىىم ار ىىا الىىأ اليىىا أت ىىريا ميتكيىىا
بتكىىتيتكا وبيعكىىا لالمسىتريم؛ات (محالىىة ا
()1
لتمالير
وأم يا يه
أب ا العيية ما ا؛م ادال ملا ىؤول دليىه مىت الى؛ ا اى؛نق ىال ايقالىا احلى؛ان ىالال اخىال ةى؛ع
ل ىىطق اق ىىعل اب ىىت الق ىىيم "ولالعيي ىىة د ىىعرة خامس ىىة  -و ىىي أا ىىيأ د ىىعر ا وأش ىىد ا إ؛مي ىا -و ىىي أ
املرتابي ى ِ اتعاةىىآ الىىأ الىى؛ ق ال اعمىىدا د ال؛ ىىا يىىد متىىاّ يش ىرتاه ميىىه ا تىىازق ال اييعىىه لالمىى؛يب
بريمت ال واقي ىه ميىهق ال اييعىه داي املى؛يب بىريمت مؤ ىاق و ىع مىا ا فقيىا اليىهق ال اعيىد املتىاّ د ربىه
سمأ الريالثيةً ألهنا ب ثالثةق ودذا تان السالعة بييكمىا خادىة كىي الرييا يىة
واع يه شيلاق و ة م ا
ويف الريالثي ىىة ا ىىد أاخ ىىال بييكم ىىا حمال ىىال ا م ىىا أن ىىه ال ىىا هلم ىىا م ىىا ى اى؛ن هللا م ىىت ال ىى؛ ق و ىىع تمرال ىىا
اليتىىاحق كىىةا حمالىىا الىى؛ ق وذلىىر حمالىىا الفىى؛وزق وهللا– عىىا  -ال ختفىىأ اليىىه خا يىىةً بىىا اعالىىم خا يىىة
()2
األ وما ختفي الكدور"
املطلب الثالث :شبهة بيع الوفاء يف صكوك إجارة العني ملن باعها إجارة منتهية بالتمليك:
مىىت االنتقىىااات الىىج مريىىار ىىعل دىىتعك د ىىارة الع ى ملىىت كىىاق القىىعل أب ا يكىىا شىىيكا بيي ى
ىي مجك ىىعر العالم ىىا ال ىىأ إ؛مي ىىهق ود ىىدر ي ىىه اى ى؛ار جممى ى الفق ىىه
الع ىىا ق أو بيى ى االس ىىتذالل ال ىىةئ ن ى ا
ونكىىه د ا جمال ى جمم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور امليعقىىد يف اورة
اإلسىىالمي الىىدور راىىم )4/7( 66ق ا
مىىؤس؛ السىىاب جب ى ادة يف املمالتىىة الع؛بياىىة السىىععاااةق مىىت  12-7ذئ القعىىدة 1412هق املعا ىىا لى ى -9
 14آاير (م ىىااع) 1992نق وبع ىىد اةال ىىه ال ىىأ الير ىىعر الى ىعاراة د اجملم ى خبك ىىعص معة ىىعّ بيى ى
الع ىىا ق وبعىىد اسىىتما ه د امليااشىىات الىىج اارت ىىعل بي ى الع ىىا ق و قيقتىىه "بي ى املىىال بشىى؛ط أ ا
ا؛ا املشرتئ دليه امليي "ً اا؛ر ما االي
را الريمت ا
اليا م ا
اأوال د ا قيقة ةا اليي (ا؛ ا؛ نفعا)ق كىع إااىا الىأ الى؛ ق وبعىدن دىرته اىال مجكىعر
الةمة وامليتكية لتمالير" 153
( )1العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق "دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
( )2آ ائق ع املعيعا ش؛ح سيت أيب ااوا 250/9
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العالما

()1

نيا د ا ةا العقد بري ا ش؛ ا
ىرتا العقىار
را الىريمت اس ا
وبي الع ا تما ق ادنق أ ايي ا تاز د اليقد قارا لهق الىأ أناىه مى ا
()2
را ال ىريمتق وبىىةلر ممسى اىي بي ى الع ىىا ً أل ا املشىىرتئ
امليي ى ق كىىع بي ى بشىى؛ط الفسىىخ أو اإلاالىىة يىىد ا
اال مه الع ا لش؛طق و ىع يىارة ىت يالىة ربعااىة تمرياىا يف "أ اتعاةىأ اثيىا الىأ أ اقى؛ أ ىدلا
اآلخى؛ ميالذىا مىت املىالق الىأ أ اىد املقىرت ييىا تعقىار د املقى؛ ايتفى هبىا أو بذالاتكىاق الىأ أناىه
م
را العى ً ري ى دليىه القى؛ وزاياة ميفعىة العقىار"( ً)3ومىت يىا ىا ت سىميته بييى
را املال ا
م ما ا
ىتذا العقىىار امليي ى أئ اسىىتفيد مىىت بالاتىىه (راعىىه)ق ب ؛اىىا أت ىىري الىىأ
االسىىتذاللً أل ا املشىىرتئ اسى ا
()4
املمعل مت األ ؛ة لقا سعااله
اليا أو بري ً يستفيد ا
ودىىتعك اإل ىىارة ملىىت كىىا د ىىارة ميتكي ىة لتماليىىرق ال ختتالىىف تريىىريا ىىت بي ى الع ىىا أو بي ى
االستذاللً ذلر أ ا مىت الكىعر الشىا عة هلىا أ تىع ىعاة ال؛ايىة أو مالتياىة العى د اليىا لقيمىة
الكىتعك بيى العى املىؤ ا ؛ة
عكىد محالىة ا
الكتعكق بيىا الىأ ا
االمسياة (مثت اليي اليقدئ) يف هنااة أ ا ا
ِ
الكىىتعك الىىأ
الىىأ املمكىىدرق و تىىع األ ىى؛ة ييلىىة بىىري مت ى اىمية لقيمىىة ال؛ايىىةً يىىط كىىا محالىىة ا
عا د اورااة سرياىا األ ى؛ةق الا يف هنااىة املى ادة كىالع الىأ رأا املىال مىت خىالل الييى لقيمىة االمسياىةق
ى؛ا اليىه قىار سىا
الكتعك)ً إ ا األخىري ا ا
الكتعك م ا
را الريمت لالمشرتئ (محالة ا
تأ ا مكدر ا
اال فاق
املناقشة ام رت الأ ةا القعلق أب ا ب الكيذت (بي الع ا ودتعك اإل ارة) اختال ا
 )1أناه مت ا تما الياتعل ت الع دق و دن دب؛ان الييى مبعارةىة املسىتأ ؛ أو املىؤ ا ؛ً يتيى ا أ ا ىعاة
األ يىىا املىىؤ ا ؛ة د املالىىر السىىابا ليس ى تمياىىةق و ىىي د ىىاات عىىعا مىىت خىىالل قىىد اليي ى
التعكىىدً وهبىةا اى ول االشىىتيا أب ا د ىارة العى ملىىت كىا د ىارة ميتكيىىة
الى اةئ ال بى اد ميىىه مى و ىعا ا
ى؛ا لالمييى يف
عكىد ل ا
ىتم يىه  -بعىد الشى؛ا الىه -ا
لتمالير مت اييا بي الع ىا ً أل ا بيى الع ىا ا ا
ى؛ا مال ى نق وال تىىاز د قىىد بي ى داىىد ب ى
أئ وا ى اعيىىد يىىه اليىىا ال ىريمت لالمشىىرتئق و ىةا الى ا
ا
( )1جمالاة اجملم ق العدا الساب 9/3
( )2جمالاة األ تان العدلياةق املااة  118و403-396ق واملك؛ئ (ر يا اعن )ق د ارة الع ملت
ت بي الع ا ؟ 97
( )3العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق امل؛ السابا 153
( )4املك؛ئ (ر يا اعن )ق د ارة الع ملت كا ا ختتالف ت بي الع ا ؟ 99
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را ال ىريمت (الق ىى؛ )ق وال ميال ىىر
املال ىىر احل ىىار والس ىىاباً ب ىىا اريي ى احل ى اىا لالمال ىىر الس ىىابا مبي ى اى؛ا ا
املشىىرتئ لع ىىا اليي ى لالذىىريً يف ى أ ا املىىؤ ا ؛ يف التىىأ ري امليتكىىي لتماليىىر ميالىىر اليي ى لالذىىريق
أئ مسىتأ ؛ يف الىة بيى املىؤ ا ؛ األدىا
و يتقا املالتياىة ا
حممالىة لع ىد لتماليىرق تمىا ايتقىا اىا ا
()1
املؤ ا ؛ د ارة شذيالياة
 )2أ ا بي ى الع ىىا قىىد بي ى ان ى اىىد يىىه ال ىريمتق الا قىىد بي ى معالاىىا الىىأ شىى؛ط كىىع اقىىعل م ى
در الى ىريمت راات دلي ىىر املييى ى ق اأم ىىا م ىىا اقى ى يف د ىىتعك اإل ىىارةً ك ىىع و ىىد لشى ى؛ا (أو
راات َّ
اليي )ق ولي قد بيى معالاىا الىأ شى؛طق ورىدر لىةت؛ أ ا ةا فىة مىت قكىا احليفياىة مىت املىانع
ليي ى الع ىىا أخ؛ ىعا مىىت دىىعر املميع ىىة مىىا تىىا الىىأ سىىييا الع ىىدق مىىت ذلىىر مىىا ذتىى؛ دىىا ا
"الير؛ ال؛ا ا" ىت ااةىي خىا يمىا اتعالاىا بييى الع ىا ق اىال "ود ذتى؛ الييى بىال شى؛ط شى؛ةا ق
()2
الا ش؛ةا الأ و ه املعا دةً از اليي ول ن الع ا "
لالكتعك اتع لقيمة احلقيقياةق ولي بىريمت دىعرئ ال ا؛ةىأ
 )3أ ا اليي يف الت ييقات الكريرة ا
به اليا ق ادال دذا عثاا مت اسرتااا لتدا بعد وا تما يف بي الع ا
ِ
اترمىا يكىا
 )4أ ا العالاة ب محالة ا
الكتعك واملمكدر يف قد اإلرارق ىي الاىة مىؤ ا ؛ مبسىتأ ؛ق ا
الكىىتعك) الكىىيانة األساسىىية الىىج مىىت اوهنىىا يق ى امليفعىىةق ولىىي مىىت
مالىر العى املىىؤ ا ؛ة (محالىىة ا
()3
ذلر شي يف بي الع ا
ااعاا
ميتت اإل ابة ت اليقاط السابقة يما االي
 )1أنىاىه ال اس ىالام بع ىىعا ىىةا الفىى؛قً أل ا املعامالىىة سىىا ييقكىىا يف العاا ى معامالىىة م؛اتيىىة مىىت قىىعا
أئ مت االلت امات يكا
والت امات مرتاب ة ال جمال لتبالاف ا
ىؤائ دليكىا ىة املعامالىة الىج تشىابه مى
 )2أناه ود سالم بع عا ةا الف؛قً إ ا العىربة ليتىا ا الىج ا
بي الع ا
 )3د ا القعل أب ا "املؤ ا ؛ يف التأ ري امليتكي لتمالير ميالر اليي لالذري"ق بىري متر اقىا يف العااى ً ألناىه
و ىىد يف بع ىىت الت ييقى ىىات مري ىىا ددى ىىدار د ىىتعك الير ى ى؛ات ىىان 2004نق ال ى ى اةئ ى ى يى ىىه
( )1ايظ؛ عقيا يد الستار أبع ب ادة يف املالتقأ الفقكي ال؛اب ملك؛ع ال؛ا ري 6ق والعم؛ا ( يد هللا بت
الةمة وامليتكية لتمالير 154
حممد)ق دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
( )2ابت يم (زات الدات)ق الير؛ ال؛ا ا ش؛ح تي الداا ا 8/6
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة 19
( )3الق؛ئ (حممد الي)ق ا
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احلتعمىىة ى ا مشىىا ا مىىت أر م ىىار اليرى؛ات الىىدورق وبىىري مىىت مالياىىات الييى مل؛ا ىىا يعاىاىة
سىىيااااةق ال اتكى اىعر أ تيىىازل يىىه الدولىىة قيقىىة ىت مالتياتكىىا هلىىاً ىاىا رعىىا قىىد الييى دىىعرايق
الكىىتعك ركالىىع يف بعىىت
اهلىىدع ميىىه احلكىىعل الىىأ التمعاىىا رسىىاق تمىىا أ ا املتتتي ى يف ا
()1
األ يا الع املييعةق ال ت ايمتكاً دذ د اهنم ال ا؛ومع قيقة سالاتكا
 )4د ا املمارسىىات الشىىا عة يف دىىتعك اإل ىىارة ال اتر اقىىا يكىىا الاىىة مىىؤ ا ؛ مبسىىتأ ؛ق مىىت يىىط
إما املؤ ا ؛ يعات املع عاات املىؤ ا ؛ة ةىعال ىرتة قىد اإل ىارةق ت ىما خ ى؛ األدىا املىؤ ا ؛ق
ا
اترمالىه املىالاك
تا ما ا
ا
وإما نفقات الكيانة األساسياةق ونفقات التأم وال ؛ا ا والذ؛اماتق و ا
تا ذلر ت ة؛اا قسيم األ ؛ة د ثالثة أاسان
ااةً دذ د ا املؤ ا ؛ م اما ماليا املستأ ؛ ا
األ ؛ة الريابتة وميرياا جممع كا تالفة ش؛ا األدا املؤ ا ؛ مت مالته املستأ ؛
األ ى؛ة املتذى اىرية وسرياىىا ربىىأ املىىؤ ا ؛ ىىعق تالفىىة شى؛ا ه لتدىىا املىىؤ ا ؛ مىىت مالتىىه املسىىتأ ؛ق و ىىي
ماليا سع؛ الفا دة السا د يف السعق يد استرقاق األ ؛ة
يرمالك ى ىىا امل ى ىىؤ ا ؛
األ ى ىى؛ة املم ى ىىا ة وسرياى ىىا اليفق ى ىىات ال ار ى ىىة تيفق ى ىىات الك ى ىىيانة األساس ى ىىياةق ا
لالمستأ ؛ مت خالل دةا ة ة اليفقات الأ األ ؛ة لالفرتة اإلرارااة التالية لالفىرتة الىج تياىدت يكىا
الر اليفقات
واحلادىىاق ىىإ ا ال ىى؛ع املىىؤ ا ؛ م امىىا املسىىتأ ؛ مىىا رىىا اليىىه أ ايفق ىه ىىع الىىأ مالتىىهق ىىال
اترمىا بىةلر يعىىات املالىر قيقىىةق و ىةا اؤاتىد تىىع اإل ىارة بىىري قيقياىةً بىا و ى ا يف ىال الىىف
ا
األدىىا املىىؤ ا ؛ أو التىىهً ىىإ ا شىى؛تة التىىأم ىىي الىىج ىىد ايمىىة األدىىا املىىؤ ا ؛ اهلالىىر أو التىىالفق
وأاسىىاط التىىأم دا ىىا اىىد عكا املسىىتأ ؛ أئ د ا شىى؛تة التىىأم سرياىىا املسىىتأ ؛ قيقىىة يف الىىد ق تىىأ ا
ال امت لتالف األدا املؤ ا ؛ و الته ع املستأ ؛ أا ا
ىدل الىىأ اخىىتالع املعامالىىة يف دىىعر ا العمالياىىة مىىت التكى اىعر الىىةئ
و اليىىه ىىإ ا األمىىعر املتق ادمىىة ى ا
()2
ا؛ا يف ذ ت أدراا ال؛أئ اجملي ات هلا

الةمة وامليتكية لتمالير 155
( )1العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا -320
( )2ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
321
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املطلب الرابع :صكوك إجارة العني ملن باعها (ما خرج من اليد وعاد إليه؛ فهو لغو):
د ا انتقىىال السىىالعة أو ى ميكىىا الا عا ىىه يىىطق "والشىىارّ ال اشىى؛ّ العيىىط"ق تمىىا اقىىعل تى اىا
مىىت ابىىت يمياىىة()1ق والشىىاة)2(:ق ولىىي ذلىىر ِ يىى؛ا الىىأ اليىىاا يف معىىامال مً أل ا اليىىاا قىىال ق
والعيط لي مىت شىأ العقىال ق ىإذا مو ىد العيىط تىا سىتارا لذى؛ آخى؛ق و ىع الترااىا الىأ ا اى؛نً
دذ مىىا مىىت يالىىة ادال و ت ى اىمت مىىا ىىع لذىىع أل ىىا الترياىىاق ىىاملي مىىت العيىىطق والالذىىع ميى مىىت شىىي ال
ىتذا يف العدىىعل د ا ى اى؛نً ولىىةلر س ى اد السىىالف ىىةا اليىىاا مىىت
ايف ى العقىىال بىىا ا ى اى؛ مً ألنىاىه اسى ا
()3
أداله تما ع شأهنم اا ما
ودذا نظ ى؛ان د دىىيذة د ىىارة الع ى ملىىت كىىا بيىىا الىىأ عاةىىؤ أو اش ىرتاط ممسىىيا ل ىىارة يف
يفر ىت الالذىعق ىا يف معا ىا اااليىا "و َأمىا مىا اقى
اليي ق سعا انتك لتمالير أو الً كي ال ا
الشىبي اشىرتئ الييى مىريال أبلىف اايىارق الا اىؤ ا ؛
ِيف ك؛ان ةاق و ع اا ام به اليالع مت أ ا ا
ىتم؛ اليىىا الىىأ
مبا ىىة اايىىار ليا عىىه ايىىا أ اقي ىىه املشىىرتئق وايىىا أ خياليىىه اليىىا مىىت أمتعتىىهق بىىا اسى ا
سىىتيا داي د تىىا الىىأ سىىتيا ق أو الىىأ وة ى اىىد اليىىه ود از ىىهق وأيخىىة املشىىرتئ ميىىه تى اىا سىىية
أ ؛ة مسماة اتفقا اليكاق كةا ال رىعز بىال خىالعق لعىدن انتقىال ال ىما دليىهق واخلى؛از ل ىما ق
و يا مل ايتقا ال ما ق ليقا امليي إ اد عهق ال تىم لىه لذالىةق بىا ولىع اىيت املشىرتئ املييى ق
الا أ ىى؛ لاليىىا الىىأ الع ىىه املتق ى ادن مل رى ق أل ا مىىا خىى؛ز مىىت اليىىد و ىىاا دليكىىاق لذىىع تمىىا ىىع مقىى؛ر يف
()4
بيعّ اآل الق وآل د د؛اأ ال؛ ق و ةا واةأ ملت دبا؛ وأنكفق وهللا أ الم"
ىيي أنىاىه ى ا لىىع مبا القىىيت وانتقىىا ال ىىما ً ىىإ ا مىىا خىى؛ز مىىت اليىىد و ىىاا
وواةىىأ مىىت ىىةا الى ا
دليكاً كع لذعق و تع احلكيالة ي نقىد اةى؛ أبتريى؛ ميىه مىؤ ا الق و ىةا ىع دى؛اأ الى؛ ق املالتياىة
ىؤائ د ال ىى؛ ق و ىىم
ود أ ىىازوا ا تم ىىاّ اليي ى واإل ىىارةق ىىإ اهنم ال ري ى و ا تما كم ىىا ال ىىأ و ىىه ا ى ا
ريى و ملىىت اسىىتأ ؛ ييىىا أ اؤ ا ؛ ىىا الىىأ املىىؤ ا ؛ نفسىىهق مىىا مل ع ىىد مىىة سىىالف ى اى؛ ميفعىىةق و ىىي
العيية اإلرارااةق تممي ييلة( )5ورا يف الش؛ح التيري " از (استليار املالر) املؤ ا ؛ لدار أو اابتىه
( )1داامة الدليا الأ دب ال احليا 195
( )2املعا قات 375/3
( )3سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 223
( )4احل اا (حممد) 374/4
( )5سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 225
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()1

مريال (ميه) أئ مت املستأ ؛ ادال لتكمة سالف ا؛ ميفعة"
و ىىةا ىىع أدىىا اإلمىىان أمحىىدً ولىىةلر رىىعز يف املىىة ا أت ىىري الع ى ملؤ ا ؛ ىىاق اىىال املىى؛ااوئ
" ىىإ تىىا يالىىة مل ر ى اىىعال وا ىىدا"( ً)2وهلىىةا قياىىد العيىىارات امل القىىة يف تىىالن قكىىا املىىة ا مبىىا ال
اف ي د العيية اإلرارااة
و ةا ع ميكا شيخ اإلسالن ابت يمياةً ولةلر ملا مسلا ىت بيى األمانىة أو الع ىا مى انتفىاّ
ا
ط
ىاا دلَيى ِىه ال َع َقى َىارً َتىىا َ َ ى َةا بىَيىعىىا َ ِةىىالق َو َّ
الشىى؛ م
املشىىرتئق اىىال " َ ىِإذَا َشى َى؛ َط أَنَّىىهم دذَا َ ىىا َ ِ ل ىري ََّم ِت أَ َى َ
ِ ()3
ِ
ِ
ىعا
ك م
َد ِاأ اَىعَر العمالَ َما " واىال يف معةى آخى؛ "دذَا َتىا َ ال َمق م
َّن َالَأ ال َعقد َتال مم َقا ِر لَهم ِيف أ َ
ال مم َقد م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّرا ِ ِم ِيف ِذ َّمتِى ِىهق َىِإ َذا
أَ َأي مخى َة أَ َ ى مىد ملَا مىىت اآل َخى ِ؛ َا َرا ى َىمق َواىَيىتَفى م ال ممع ىىي ب َع َقىىار اآل َخى ِ؛ ممى َّىد َة َم َقىىان الىىد َ
َّرا ِ َم دلَيى ِىه أَ َى َاا دلَيى ِىه ال َع َقى َىارً َى َكى َةا َ ى َى؛ ٌان بِى َىال َراىىاق َوَ ى َةا َا َرا ِ ى مىم بِى َىد َرا ِ َم ِمريالِ َكىىاق َوَميى َف َعىةم الىىدَّا ِر
أَ َى َ
ىاا الىىد َ
َوم ى َىع الى اِى؛َ اليَىِا م "()4ق م ى تعنىىه اختىىار ىعاز اام ى ب ى اليي ى واإل ىىارةً ىىال رىىعز محىىا أا ىعال األ مىىة
نك ىعا اليكىىا يف مياسىىيات ى ادةً بىىا م مىىا
والعالمىىا الىىأ مىىا ايىىاات أدىىعهلم واعا ىىد مىىةا يكم الىىج ا
امل الا الىأ املقياىدق والعىان الىأ اخلىاصق ومكىا نكىعص الفقكىا ىت أ تىع م ياىة وذراعىة لىيقت
()5
ليي واإلمجاّ
أ تان الش؛اعة الريابتة
ا
واحلاداق أ ا احليا نع ا ادما أ ا اىمعا د أ ىد الععةى مىا لىي مبقكىعاق أو ا اىمعا د
ِ
ىعاي جبيسىهق ومعكمىا أو
األول مسألة " ممى اد َي َىعة"ق وةىاب كا أ اييى رب ا
العقد قدا لي مبقكعاق ا
م أ دلا ما لي مت يسهق مريا أ اتع ب؛ةىكما بيى اىة بف اىة متفاةىال وحنىع ذلىرق ي اىم
ايي ألىف اايىار يف ميىداا أبلفىي اايىارق واليىعّ الريىا مىت احليىا
د الف اة القاليالة عةا آخ؛ق
أ ا ى اىما د العقىىد ا ى اى؛ن قىىدا بىىري مقكىىعاق مريىىا أ اتعاةىىآ الىىأ أ اييعىىه الىىة ا خبىى؛زةق الا ايتىىاّ
اخل؛ز ميه أبتري؛ مىت ذلىر الىة اق أو اىعاط ا لريىا الىأ أ اييى أالىا ؛ةىاق الا اييعىه امليتىاّ ملعامالىه
املى ى؛ايبق الا اييع ىىه املى ى؛ايب لك ىىا يهق و ى ىي احليال ىىة املريالاري ىىة ( )6و ىىةا اليع ىىا رتمع ىىا يف الييى ى بش ىى؛ط
التىىأ ري دذا تان ى األ ىى؛ة أ الىىأ مىىت ال ىريمتق ىىإذا تان ى ميتكيىىة لتماليىىر كىىي ييىىةً ودالا كىىي م ى اد
( )1الدراا؛ 9/4
( )2اإلنكاع يف مع؛ ة ال؛ا أ مت اخلالع 35/6
( )3جممعّ الفتاو 396/29
( )4جممعّ الفتاو 335-334/29
( )5سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 226-225
( )6ابت يمياةق امل؛ السابا 29-27/29
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يعةق ا تم يكا أدعل احلياق واليتيية ي ما ن؛ مت دتعك ال ختتالف ع ؛اي ت السىيدات
()1
ال؛بعااةق ال يد املستريم؛اتق وال يد املك ِدرق وال يد ش؛تات التكييف اال تما
م
الكىىتعكق واليرىىط ااىىاا ىىت
و اليىىه ىىأر أنايىىا حبا ىىة د د ىىااة اليظ ىى؛ ىىع ؛اي يف مسىىرية ا
بدا ا قيقياة
املطلب اخلامس :الصوريّة يف العقود "العربة يف العقود باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ
واملباني":
ذت؛ان آنفا أ ا يتالة دتعك د ارة الع ملت كاق دا ا ي ديذة م؛اتية مت مجالىة مىت العقىعا
ومؤاا ىىا أ اهن ىىا يال ىىة ال ىىأ ال ىى؛ أئ
وااللت ام ىىات الك ىىعرااة املف؛ب ىىة م ىىت حمتعا ىىا ب ىىري مقك ىىعاة ل ىىةا اق ا
الكىىتعك مىىت يىىط العاا ى العمالىىي مىىا ىىي ادال سىىيدات
التعدىىا د القىى؛ ب ى اياةق ذلىىر أ ا ىىة ا
ا
ىر د ىىارةق و ا ىىد السىىيد مسى اىي أ ىى؛ةق
ربعاىاىةق ود اختالفى يكىىا مىىت يىىط الشىىتاق السىىيد مسى اىي دى ا
السيد مت ا؛ ممس اي مالتياة مؤ ا ؛ةق واسرتااا ايمىة السىيد يىد دةفا ىهً ممس اىي بيى العى
وما ميريااله ا
الكتعك ت السيدات ادال ب اياة جممع ة مىت األوراق الىج اعاعكىا أةى؛اع
الأ املستأ ؛ق وال ختتالف ا
()2
أ اهنا ارا م بدرا م بييكما ؛ا؛ةق واتع دمثكا أترب الارتا ال؛ حليالة
العقدً يف
وو ه القعل بكعرااة ة الكيذة اتا أ يما االي
الكىىتعك أ يىىاان يمىىا ال اييعىىه املالىىر لفعىىاق تمىىا يف ىىاالت ددىىدار
 )1واىىعّ ىىة الكىىيذة مىىت ا
دتعك اإل ارة امليتكية لتماليىر العااعىة الىأ شى؛ا تالتىات تعمياىة تىاملعان وامل ىاراتً ايفىي
ىت املعامالىىة تعهنىىا مالياىىة بيى الا د ىىارة قيقياىةق ورعالكىىا سىىعاال مسىىترتا بفا ىىدة()3ق كىىةا األدىىا ال
الكتعكق كىع انتقىال دىعرئً يىط
قيقة له يف قد الش؛ا مت يط انتقال مالتياته د محالة ا
الكىىتعك ال ميالتىىع بيى األدىىا ادال الىىأ املكى ِىدرق و ىىع مىىا رعالكىىا ييىىة دىى؛ ةق تمىىا أ ا
د ا َمحالىىة ا
م
الكىىتعك اال مىىع املكى ِىدر بش ى؛ا األدىىا دذا اخنف ى ايمتىىه السىىعاياةق و ىىةا ايفىىي مقت ىىأ
محالىىة ا
م
( )1سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 230
الةمة وامليتكية لتمالير 155
( )2العم؛ا ( يد هللا)ق دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 321
( )3ااار ي (معيد)ق وأبع زاد ( يد العظيم)ق أسعاق ا
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()1

وإمالكم ملباة؛ السعاياة
مالتياتكم لتداق ا
 )2د ا مثىىت األدىىعل حمى اىا قىىدئ الييى واإل ىىارة ال ميرياىىا قيقىىة القيمىىة السىىعاياة هلىىاً بىىا اسىىاوئ امليالىىغ
()2
امل؛اا سعاالهً اا اؤاتد أ ا ةا اليي بري قيقي
 )3د ا األ ؛ة م؛ ي ة لفا دة وليس أب ؛ة املرياق م ل ون العقد لال ؛ ةىعل املى ادةق و ىةا مىا اؤاتىد
ةييعىىة دىىتعك اإل ىىارةق وأ اهنىىا سعاىىا حمىىت ال الاىىة لىىه ألدىىعل احلقيقياىىة( ً)3دذ د ا داارة ىىة
الكتعك ا د م اإلرارئ الدورئ ادال و ىا مؤ اشى؛ معى ا تمؤ اشى؛ الالييىعرق
الكتعك ال مع ي محالة ا
ا
ىر ى اىا
ومىىا زاا ىىت ذلىىر بعىىد سىىم املكىىاراف  -مبىىا يف ذلىىر أ ىى؛ داار ىىا -الىىي حلامىىا الكى ا
الكتعك بىد ع أناىه ىا ألاا ىهق العا ىد لالسىيدات بى مى ادة بقا كىا اايىاق
يهً ودا ا ع ملدا؛ ا
()4
لالكتعك شيه ب م ادة اإل ارة العلياة
والعا د ا
ِ
الكىىتعك وايىىا اليي ى ق بش ى؛ا األدىىا يف هنااىىة امل ى ادة لقيمىىة االمسياىىةً
اتعكىىد املمكىىدر ايىىا ددىىدار ا
 )4ا
الك ىىتعك ا تماني ىىاً وم ىىت الا س ىىعاقكا لالمس ىتريم؛ات أئ أ ا
ىتم ك ىىييف ا
وبيىىا ال ىىأ ىىةا ا
التعك ىىد ا ى ا
ِ
الكىتعكق ولىعال ىةا االلتى ان مل
املمكدر االتى ن بشى؛ا األدىا ايىا أ يتقىا مالتياىة األدىا د محالىة ا
أئ
الكىىتعك ليقيالىعا شى؛ا ا
اتىىت محالىىة ا
الكىىتعك أو االتتتىىاا يكىىاق و ىىة ييىىة لشىى؛ط ال اقيالكىىا ا
()5
مة ا
الك ىىتعك
ىتم د ىىااة األد ىىا د مالت ىىه احلقيق ىىيق ودةف ىىا ا
 )5يف هناا ىىة امل ى ادةق و يفي ىىةا هل ىىةا االلت ى انً ا ى ا
لقيمة االمسياةق كة امل؛ الة ي امل؛ الة املشاهبة لسداا السيدات بعد انتكا م ادة الق؛
واحلادىىا أ ا مجي ى ىىة اإلخ ىىالالت الش ىىا عة يف دىىتعك اإل ىىارةق ومعظىىم أن ىعاّ الك ىىتعك
لكىتعك اإلسىىالمياة
املتداولىة يف األسىعاق املالياىةً ؤاتىىد بت اىا ايا ىة أ ا السىيدات ال؛بعاىاىةق ومىا امس اىمأ ا
الكىىتعك ىىت
لكىىيذة املىىةتعرة و كىىا لعمالىىة وا ىىدةق و ت الاىىا ةىى؛ورة اليرىىط ىىت أسىىياا احنى؛اع ا
بتا دعر ا
مقادد ا الش؛ ياةق وتيفياة كريأ املسارق وا تياا أو ه اخلالا ا

( )1سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 230
( )2ااار ي (معيد) وأبع زاد ( يد العظيم)ق امل؛ السابا 321
( )3سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 230
الكتعك اإلسالمياة ااوزا و كريرا 375
( )4امليي ( يد هللا بت ساليما )ق ا
( )5سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 229
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اخلامتـة
الكىتعك اإلسىالمياةق مىت خىالل بيىا
ياوليا خالل ةا اليرىط بعىت ااعانىا املتعالاقىة بعااى ا
دشتاالت قكية متعالاقة هباق والشيكات الج عرتئ دددار ا و داوهلاق وا ا أ مىت سىياق اليرىط أ ا
الكىىتعك اىىد
الكىىتعك اإلسىىالمياة بى اليظ؛اىاىة والت ييىىاق وأ ا يتالىىة ىىدا مىىت ا
يىىاك احن؛ا ىىا ىىا ؛ا يف ا
ىرتكا مىىت اليا ياىىة الشىى؛ ياةق
تمى بشىىتالياة العقىىعاً بذىى؛
التعدىىا د ىعاز الىىر ا
ا
الكىىتعك أو دى ا
ا ا
ىر
الكىتعك ىؤول د أ ا امىا الك ا
او م؛ا اة لالمقادد املعتربة ش؛ اق وأدير بعت ددىدارات ا
ىرق وال اخ ىىا ل ىىه يف املالتياىىة احلقيقياىىة ألد ىىعل املش ىى؛وّ حم ى اىا
ال اع ىىدو أ ات ىىع ممق؛ة ىىا ملك ىىدر الك ى ا
اترما شيلا مت عاة؛ ق وال اتقاسم األر ح احلقيقياة املتعلاىدة مىت األ يىا املكى اتتةق
التكتيرق وال ا
ىر ا ىدا مبقىدار سىع؛ الفا ىدة رسىاق مى ةىما تامىا سىرت اّ رأمسالىىه
ىترا امىا الك ا
ودا ىا اس ا
الكر لقيمة االمسياة
عكد املك ِدر بش؛ا
ا
رب ا
م
و ي ى ا أ ا متمىىت اخلالىىا يف ذلىىرق واألدىىا ال ى اةئ تفى اى؛ّ يىىه بقياىىة املال ظىىات الشىى؛ ياةً ىىع
املذى ىىاالة يف حماتى ىىاة السى ىىيدات ال؛بعااى ىىةق وحماولى ىىة تييفكى ىىاق ودرى ىىاا عى ىىارز شى ىى؛ ياة تعا ى ىىا وخكى ىىا ي
ارا الفتع ق وعالفة املعىااري الشى؛ ياةق واى؛ارات
السيدات و يا ا اً اا أا يف بالا األ يا د
اجملام الفقكياة الكاارة يف شأهنا
الكىتعك ىت
ومت ورا ىةا السىيا الى؛ ي ق ا ا ىأ أ ا يىاك عامىا أخى؛ اأات د احنى؛اع ا
الكىىتعك يف بيلىىة ااتكىىااااة بىىري دسىىالمياةً يىىط ىىيمت التعامىىا
مسىىار ا الشىى؛ يق لعى اىا أب؛ز ىىا نشىىأة ا
املؤسسات املالياة العاملياة ودمال ا ا يف ايين آليىات وسياسىات مالياىة
يكا بسع؛ الفا دة و ا ممقت يات ا
حم اداةً ربم شاشتكا و ؛ تكا أمان د كار األزمات املالياة املتتالية
الكىىتعك يف ى اد ذا ىىاق مىىت يىىط ىىدن العيااىىة
ىىةا د انىىا عامىىا أخىى؛ متعالاقىىة هبيتالىىة ا
العا ية مت اليعا ي الش؛ ياةق واالاتكااااةق والقانعنياة
ولعالايا ما أ ام نتا ا اليرط يما االي
الكى ىىتعك جبمي ى ى قعاكى ىىا والت اما ى ىىا يف
الك ىىتعك القابالى ىىة لالتى ىىداول مالتيا ىىة محالى ىىة ا
 )1ر ىىا أ سرياى ىىا ا
مع ىىعاات قيقياىىةً مىىت شىىأهنا أ تمالاىىر وميىىاّ شىى؛ ا واىىانعانق سىعا تانى أ يىىاانق أو ميىىا ق أو
خدمات
كة اارااىة أو مالياىة
الكتعك القابالة لالتداول اإلا؛ااات أو الداع ً ادال دذا
 )2ال رعز أ سرياا ا
ذمة مالياة اا مة لداكاق واخال الىداع اتبعىة لت يىا وامليىا بىري
مجي مع عاا اق أو حمفظة هلا ا
مقكعاة يف األدا
الكتعك  -سعا تىا م ىار ق أو شى؛اتاق أو وتىيال السىتريمار -أ االتى ن اى؛ا
 )3ال رعز ملدا؛ ا
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الكتعك يد نقي ال؛بأ الفعالي ت ال؛بأ املتعا ق ورىعز أ اتىع ا تياةيىاً لتذ يىة الىة
محالة ا
الىىيقي بقىىدر اإلمتىىا ق بشىى؛ط أ اتىىع ذلىىر ميكعدىىا اليىىه يف نشىى؛ة االتتتىىااق وال مىىان مىىت
عزا ال؛بأ املتعا إ احلسااق الأ أ تع ياك آليات واةرة لالتراسا يف هنااة امل ادة
الكىتعكق
اتعكد بش؛ا األدعل مت محالىة ا
الم اراق أو الش؛ارق أو وتيا االستريمار أ ا
 )4ال رعز ل م
التعكىىد لشى؛ا الىىأ
أو ىىت ميىرياالكم بقيمتكىىا االمسياىىة يىىد دةفا كىىا يف هنااىىة املى ادةق ورىىعز أ اتىىع ا
أس ىىاا د ىىايف ايم ىىة األد ىىعلق أو القيم ىىة الس ىىعاياةق أو القيم ىىة العاال ىىةق أو بى ىريمت اتمف ىىا الي ىىه ي ىىد
الك ىىتعك ة ىىامت ل ى ى؛أا امل ىىال لقيم ىىة االمسيا ىىة يف ىىاالت التع ى ى ادئ أو
الشى ى؛ا ق الم ىىا أب ا م ىىدا؛ ا
التقكىىري أو عالفىىة الشىى؛وطق سىعا تىىا م ىىار ق أو شى؛اتاق أو وتىىيال السىتريمار اأمىىا دذا تانى
مع عاات دتعك املشارتةق أو امل ىاربةق أو العتالىة السىتريمار قتكى؛ الىأ أدىعل مىؤ ا ؛ة د ىارة
الكىىتعك-
التعكىىد بشى؛ا الىىر األدىىعل  -يىىد دةفىىا ا
الكىىتعك ا
ميتكيىىة لتماليىىرً ييىىعز ملىىدا؛ ا
بيااي أاساط األ ؛ة امي األدعلً بعدفكا سرياا دايف ايمتكا
الكىتعك بقيمتكىا
التعكد يف دتعك اإل ارة ش؛ا األدعل املؤ ا ؛ة يىد دةفىا ا
 )5رعز لالمستأ ؛ يف ا
االمسياىىةق الىىأ أالا اتىىع ش ى؛اتاق أو م ىىار ق أو وتىىيال السىتريمار ويف ىىال تىىا املسىىتأ ؛ ىىع
الكىىتعكً ىىال ب ى اد مىىت اياىىا العييىىةق أبال اتىىع يىىاك بي ى
مالىىر األدىىعل ايىىا بيعكىىا الىىأ محالىىة ا
بش؛ط التأ ري
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التوصيات
لك ىىتعكق واالبتع ىىاا ىىت حمات ىىاة
 )1ة ىى؛ورة ع ي ىىد الفت ىىاو ق وااللت ى ى ان ملع ىىااري الش ىى؛ ياة املتعالاق ىىة ا
الكىىتعك مىىت اليىعا ي الشىى؛ ياة
األاوات املالياىىة التقاليداىىةق ودرسىىا نظىىان مىىار داىىد امعىىىن حبعتمىىة ا
املؤسسىىات
ىتم مىىت خىىالل عىىاو الييىىعك والشىى؛تات و ا
والقانعنياىىة واالاتكىىااااةً و ىىع مىىا ميتىىت أ اى ا
ىي املكىارع امل؛ت ااىة واهليلىات
املالياة بع كا مى بعىتق ومى تعمىات الىدول اإلسىالمياةق و ألخ ا
لالمؤسسىات املالياىة اإلسىالمياةً إلدىدار اىعان
ال؛اابياة العاليىاق لتعىاو مى يلىة ا اسىية وامل؛ا عىة
ا
لالكىىتعك اإلسىىالمياةق وذلىىر حلمااىىة قىىعق مجي ى األة ى؛اعق و يظىىيم العالاىىاتق
ول ىعا أ ميظامىىة ا
وتيفياىىة الت ىىداول واالس ىىرتااا وحن ىىع ذل ىىرً ى ى ا ات ىىع املتتتي ىىع يك ىىا ال ىىأ ال ىىم بت ى اىا م ىىا اتعالاىىا
لكتعك مت اإل ؛ا ات
ا
ِ
 )2ة؛ورة دراا معااري اايقىة لالمراسىيةً ومىت الا راابىة ميظامىة مىت ايىا املكىارع امل؛ت ااىة واهليلىات العاليىا
الكىىتعك
الكىىتعكق ا
لالتىىدايا الشىى؛ يق وذلىىر الىىأ أسىىاا ال ىعابط الشىى؛ ياة واملعىىااري اخلادىىة هبىىة ا
اإلسىىالمياة دذا مىىا ىىعا؛ت يكىىا الشىى؛وط وال ىعابط املياسىىيةً ىىإ ا هلىىا آ را تيىىرية يف التيمياىىة االاتكىىااااة
والتعمىىريق وسعاىىا اليييىىة الترتياىىة واملشىىارا احليعاىاىةق تمىىا عى مد وسىىيالة ان عىىة االىىا املى ادخ؛اتق واميى
األمعال ال ؛ورااة لتمعاا املش؛و ات يف عتالف الع ع اليا عةً خدمة لالاتكاا العةينق واملسىالة يف
انتقال ر وا األمعال مت الدول اإلسالمياة الذيياة د الدول الفقرية
الكىىتعكً بىىا رىىا أ مىىد اا
 )3اتع ى ا الىىأ اهليلىىات الشىى؛ ياة اأال تتفىىي دىىدار تىىع ا ىعاز يتالىىة ا
العقعا والع ا ذات الكىالةق وم؛ااىا ة؛اقىة ييقكىاق و تأ اتىد مىت أ ا العمالياىة التى ن يف مجيى م؛ا الكىا
الكىتعكق ومىا تر اىعل
ىتم اسىتريمار كىيالة ا
ملت الايات وال عابط الش؛ ياة و ا املعااري الشى؛ ياةق وأ ا ا
الر احلكيالة دليه مت مع عاات د ديغ االستريمار الش؛ ياة
الكتعك ميتت داوهلا يف األسعاق املالياة العاملياىةً ىال بى اد مىت فعيىا اور السىعق
تيار أ ا ة ا
الكىىتعك اإلسىىالمياة و يظيمكىىاق
املالياىىة اإلسىىالمياة الدولياىىة بعدىىفكا يلىىة دش ى؛ا ياة معىىىن مب؛اايىىة التعامىىا يف ا
الكىىتعك و ىىداوهلاق ووة ى لىعا أ ىىيط التعامىىا هبىىاً مبىىا م اقىىا الت امكىىا
و ع يىىد املعىىااري اخلادىىة دىىدار ا
أب تان الش؛اعة اإلسالمياة ومقادد ا
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فهرس املصادر واملراجع
الكتب املطبوعة:
آ ائق حمم ىىد أش ىى؛ع « ىىع املعي ىىعا ش ىى؛ح س ىىيت أيب ااوا» (ط2ق ب ىىريوت اار التت ىىا العالمياىىةق
1415ه)
ابت يمياةق أمحىد بىت يىد احلالىيم) «داامىة الىدليا الىأ دب ىال احليىا» (بىريوت اار املع؛ ىة بىريوت
(ا ت)
ابىىت يميىىةق أمحىىد بىىت يىىد احلالىىيم) «جممىىعّ الفتىىاو » إقيىىا يىىد الىى؛محت بىىت حممىىد بىىت ااسىىم)
امليعرة
(املداية ا
جمم املالر كد ل يا ة املكرف الش؛افق 1995ن)
ابىىت ما ىىةق حممىىد بىىت ا اىىد «سىىيت ابىىت ما ىىة» إقيىىا حممىىد ىؤاا يىىد اليىىااي (اار د يىىا التتىىا
الع؛بياة (ا ت)
أبع ااواق ساليما بت األشعط «سيت أيب ااوا» إقيا حممد حميىي الىدات يىد احلالىيم) (بىريوت
املتتية العك؛اةق (ا ت)
ىررهق ورامىىهق وخى اى؛ز أ اااريىىهق و الاىىا اليىىه حممىىد ىؤاا يىىد اليىىااي
أنى ق مالىىر بىىت «املعةىىأ» دى ا
(بريوت اار د يا الرتار الع؛يبق 1406ه1985/ن)
اليبارئق حممد بت دمسا يا «دىريأ اليبىارئ» إقيىا حممىد ز ىري بىت اندى؛ اليادى؛ (ط1ق اار
ةعق اليياةق 1422ه)ى
الرتمىةئق حممىىد بىىت يسىىأ «سىىيت الرتمىىةئ» (مكىى؛ شىى؛تة متتيىىة وم يعىىة مكى فأ اليىىايب احلالىى:ق
1975ن)
التسىىعرق الىىي بىىت يىىد السىىالن) «اليكيىىة يف شىى؛ح الترفىىة» ةىىي ه ودىىرره حممىىد يىىد القىىاار
(ط1ق بريوت اار التتا العالمياةق  1418ى1998 /ن)
شا
احلكتفيق حممد بت الىي «الىدر املبتىار» إقيىا يىد املىيعم خاليىا دبى؛ا يم) (ط1ق بىريوت اار
التتا العالمياةق 1423ه/ن2002ن)
احل ااق حممد «معا ا اااليا ش؛ح عتك؛ خاليا» (ط3ق اار الفت؛ق 1992ن)
اخل؛شيق حممد بت يد هللا «ش؛ح اخل؛شي الأ خاليا» (القا ؛ة 1317ه)ى
الدراا؛ق أبع الربتات «الش؛ح التيري» (اار الفت؛ق (ا ت)
ال؛ماليق حممد «هنااة ا تاز» (بريوت اار الفت؛ق 1404ه1984/ن)
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ال يالىىيق حممىىد مك ى فأ «القعا ىىد الفقكياىىة و ييقا ىىا يف املىىةا ا األربعىىة» (ط1ق امش ىىا اار
الفت؛ق 1427ه2006/ن)
الس؛خسيق حممد بت أمحد «امليسعط» (بريوت اار املع؛ ةق  1406ى)
الشاة:ق دب؛ا يم بت معسأ «املعا قات» إقيا أبع ييىدة مشىكعر بىت سىت آل سىالما (ط1ق
اار ابت فا ق 1997ن)
الش؛بيينق حممد بت أمحد «مذين ا تاز» (بريوت اار الفت؛ق (ا ت)
حممد «بالذة السالر» (القا ؛ة م يعة احلال:ق  1372ى1952 /ن)
الكاوئق أمحد بت ا
ال ؛ابالسىىيق الىىي بىىت خاليىىا «مع ى احلتىىان يمىىا اىىرتاا ب ى اخلكىىم مىىت األ تىىان» (اار الفتىى؛
(ا ت)
القىىدورئق أمحىىد بىىت حممىىد « عتكىى؛ القىىدورئ» إقيىىا تامىىا حممىىد عا ىىة (ط1ق بىىريوت اار
التتا العالميةق 1418ه1997/ن)
الق؛ايفق أمحىد بىت داراى «الىةخرية» إقيىا حممىد يىي وآخى؛و (ط1ق اار الذى؛ا اإلسىالميق
1994ن)
الق؛ايفق أمحد بت دارا «الف؛وق» ( امل التتاق (ا ت)
الق ىى؛ة:ق حمم ىىد ب ىىت أمح ىىد «اا ىىام أل ت ىىان الق ىى؛آ » إقي ىىا أمح ىىد ال ىىرباو ق ودبى ى؛ا يم أةف ىىي
(القا ؛ة اار التتا املك؛ااةق 1964ن)
القاليعيبق أمحد سالمة « اشيتا االيعيب و مرية» (بريوت اار الفت؛ق 1415ه1995/ن)
التاسا ق ال الدات «بدا الكيا » (ط2ق بريوت اار التتاا الع؛يبق ق 1982ن)
املازرئق حممد بت الي «املعالىم بفعا ىد مسىالم» إقيىا حممىد الشىاذر الييفى؛ (ط2ق الىدار التعنسىية
املؤسسة العةيياة لالتتاا ا ا ؛ق 1988ن)
لاليش؛ق و ا
املىىاورائق الىىي بىىت حممىىد «احلىىاوئ التيىىري» إقيىىا الشىىيخ /الىىي حممىىد معىىع ق والشىىيخ /ىىاال
أمحد يد املع عا (ط1ق بريوت اار التتا العالمياةق 1419ه1999/ن)
امل؛ااوئق ال الدات «اإلنكاع يف مع؛ ة الى؛ا أ مىت اخلىالع» (ط2ق اار د يىا الىرتار العى؛يبق
(ا ت)
امل ى ى ى ى ىعاقق حممى ى ى ى ىىد بى ى ى ى ىىت اعسى ى ى ى ىىف «التى ى ى ى ىىاز واإلتاليى ى ى ى ىىا» (ط1ق بى ى ى ى ىىريوت اار التتى ى ى ى ىىا العالميى ى ى ى ىىةق
1416ه1995/ن) اليسا يق أمحد بت شعيا «سيت اليسىا ي» ققىه وخ اى؛ز أ اااريىه سىت
يىىد املىىيعم شىىال :أشىى؛ع اليىىه شىىعيا األران وط ا ى ادن لىىه يىىد هللا بىىت يىىد ا سىىت الرتت ىىي
مؤسسة ال؛سالةق 1421ه2001/ن)
(ط1ق بريوت ا
اهليتميق أمحد بت حممد بت ي؛ «إفىة ا تىاز يف شى؛ح امليكىاز» (مكى؛ املتتيىة التياراىة التىرب
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لكا يكا مك فأ حممدق 1357ه1983/ن)
الكتعك اإلسالمياة ما يتكا وةعاب كا الش؛ ياة»
اليرىيق بيدر يد الع ا « ا
محااق ن اه «ا ااي قكياة معاد؛ة يف املال واالاتكاا» (ط2ق اار القالمق 2012ن)
مؤسسى ى ىىة ال؛سى ى ىىالةق
ييى ى ىىاق أمحى ى ىىد بى ى ىىت «املسى ى ىىيد» إقيى ى ىىا شى ى ىىعيا األرنى ى ىىؤوط (ط1ق بى ى ىىريوت ا
1421ه2001/ن)
رشدق حممد بت أمحد (احلفيد) «بدااة اجملتكد» (القا ؛ة اار احلداطق 1425ه2004/ن)
رشدق حممد بت أمحىد أبىع العليىد (ااىد) «الييىا والتركىيا» اار الذى؛ا اإلسىالمي بىريوت ط2ق
1988ن)
املدونىة التىرب » (ط1ق اا ا ى؛-بىريوت اار الىرتارق
زاعرق أ ست «القعا د الفقكياة املستيي ة مت ا
واار ابت نق  1426ى2005/ن)
ابداتق حممد أم « اشية ابت ابدات» (ط2ق بريوت اار الفت؛ق 1412ه1992/ن)
ى ادة المىىا «جمالاىىة األ تىىان العدليىىة» نىىعر حممىىد (ت؛ا شىىي تارخانىىه اى ِ
ىارت تتىىاق آران
ا
(ا ت)
الي ق حممد «ميأ اااليا ش؛ح عتك؛ خاليا» (ط1ق بريوت اار التتا العالميةق 2003ن)
؛ ىىع دب ى؛ا يم ب ىىت ال ىىي « يك ىى؛ة احلت ىىان يف أد ىىعل األا ىىية ومي ىىا ا األ ت ىىان» (ط1ق متتي ىىة
التاليات األز ؛اةق  1406ى 1986 -ن)
ايم ااعزااةق حممد بت أيب بت؛ «د الن املعاع » إقيا حممد يد السالن دب؛ا يم (ط1ق بىريوت
اار التتا العالميةق 1991ن)
جمم الفقه اإلسالمي «جمالة جمم الفقه اإلسالمي»
مؤسسىة ال؛سىالةق 1424ه/
مفالأق حممد «الف؛وّ» إقيا يد هللا بت يد ا ست الرتتي (بريوت ا
2003ن)
يمق زات الدات بت دب؛ا يم) «األشيا واليظا ؛» إقيا و قدمي حممىد م يى احلىا ة (ط2ق امشىا-
بريوت اار الفت؛ق واار الفت؛ املعاد؛ق  1420ى1999/ن)
ىىيمق زا ىىت ال ىىدات ب ىىت دب ىى؛ا يم) «الير ىى؛ ال؛ا ىىا ش ىى؛ح تيى ى ال ىىداا ا» (ط2ق اار التت ىىاا اإلس ىىالميق
(ا ت)
يلة ا اسية وامل؛ا عة لالمؤسسات املالياة اإلسالمياة «املعااري الش؛ ياة» (االمتيازق 2010ن)
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البحوث املق ّدمة يف الندوات واملؤمترات:
"الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة و داوهلا" حبىط مقى ادن يف الىدورة التاسىعة شى؛ة جملمى
الفقه اإلسالمي
عكد مدا؛ئ العمالياات االستريمارااة» ندوة الربتة احلاااة والريالث
أبع ب ادةق يد الستار « ا
ب ىىع ؛اوةق سى ىىعيد حممى ىىدق واس ىىعايق أشى ىى؛ع و ى ىىدئ " قى ىىعمي نقى ىىدئ لالق ى ىىااي الشى ىى؛ ياة املتعالاقى ىىة مبالتياى ىىة
الكىىتعك اإلسىىالمياة ىى؛ و قىىعمي) امعىىة املالىىر يىىد الع ا ى ى ادة 11-10
الكىىتعك" نىىدوة ا
ا
مجاا اآلخ؛ة 1431ه املعا ا لى 25-24مااع 2010ن)
الكىتعك اإلسىالمياة وتيفياىة االر قىا هبىا"
ااار يق معيد اليق وأبىع زاىدق يىد العظىيم ىالل "أسىعاق ا
الكتعك اإلسالمياة ؛ و قعمي) امعة املالر يد الع ا ادة  11-10مجىاا اآلخى؛ة
ندوة ا
1431ه املعا ا لى 25-24مااع 2010ن)
ال راىىاق حممىىد أن ى بىىت مك ى فأ عقيىىا ا حممىىد أن ى بىىت مك ى فأ ال راىىا الىىأ حبىىط " قىىعمي نقىىدئ
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعل" لالىىدتتعر سىىعيد حممىىد بىىع ؛اوةق
لالق ىىااي الشىى؛ ياة املتعالاقىىة مبالتياىىة ا
والدتتعر أش؛ع و دئ اسعاي ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010ن
الس ىىرييا ق حممىىد ب ىىت دب ى؛ا يم) «آلياىىة إدا ىىد مع ى ادالت ليي ىىعر» جمال ىىة امع ىىة اإلم ىىان حممىىد بىىت س ىىععا
اإلسالمياة
الك ىىتعك اإلس ىىالمياة ىى؛ و ق ىىعمي)
الش ى ى؛افق مح ى ى ة «ة ىىماانت الك ىىتعك اإلس ىىالمياة» ن ىىدوة ا
2010ن
الكتعك اإلسالمياة ر اة مقاددااة
ا
التعكىىد
الكىىتعك تىىم ةىىما ال ىى؛ع الريالىىطق وةىىما القيمىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما بعىىع ق و ا
ا
الكتعك م ذري الع حبط جملم الفقه اإلسالمي الدور الىدورة  20ا ا ى؛ 18-13
بش؛ا ا
سيتمرب 2012ن)
الكىىتعك تىىأااة إلاارة السىىيعلة» الىىدورة العشىى؛و جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي
العريمىىا ق حممىىد قىىي «" ا
املت؛مة  1432ى2010/ن)
امليعقد يف م اتة ا
الةمى ىىة وامليتكيى ىىة لتماليى ىىر» نى ىىدوة
العم ى ى؛ا ق يى ىىد هللا بى ىىت حممى ىىد «دى ىىتعك اإل ى ىىارة املعدى ىىع ة يف ا
الكىىتعك اإلسىىالمياة ىى؛ و قىىعمي) امعىىة املالىىر يىىد الع اى ى ادة  11-10مجىىاا اآلخىى؛ة
1431ه املعا ا لى 25-24مااع 2010ن)
الكىتعك اإلسىالمياة واور ىا يف التيميىة وسعاىا اليييىة الترتيىة الكىري ة
الق؛ اابيق الي حمي الدات « ا
اإلس ىىالمياة ب ى ى العاا ى ى وامل ىىأمعل» ايب  10-7مج ىىاا اآلخ ىى؛ة  1430ى ىى 31/م ىىااع 3 -اعني ىىع
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2009ن)
الكتعك اإلسالمياة 2010ن)
الكتعك و عا د ا» ندوة ا
الق؛ئق حممد الي «أ تان ةما ا
املك؛ئق ر يا اعن «د ارة الع ملت كىا ىا ختتالىف ىت بيى الع ىا » جمالاىة امعىة املالىر يىد
الع ا االاتكاا اإلسالمي ن 19دا2
الكىىتعك اإلسىىالمياة
الكىىتعك اإلسىىالمياة اىىاوزا و كىىريرا» نىىدوة ا
امليي ى ق يىىد هللا بىىت سىىاليما « ا
2010ن)
الكىتعك مب؛ا ىاة املقادىد واملىأالتق ومالتياىة محالتكىاق وةىماان ا»
سا ق س امىد «"ددىدار ا
حب ىىعر ن ىىدوة الربت ىىة ( )32لالاتك ىىاا اإلس ىىالمي ى ى ادة  11-10رم ىىا  1432ى ىى11-10/
أبس 2011ن)
الكتعك املعاد؛ة
اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
سعاالمق سامي «ميتيات دتعك اإل ارة» ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010ن
الكى ىىتعك األسى ىىياا واآل ر» نى ىىدوة الكى ىىتعك
ى ىىعاةق مى ىىار «دخفاق/د سى ىىار بعى ىىت ددى ىىدارات ا
اإلسالمياة
عكدات مدا؛ئ العمالياات االستريمارااة» ندوة الربتة احلاااة والريالث
يسأق معسأ آان) « ا
دااق العياشي «عاة؛ الريقة يف ييقات امل اربة و ال كا»ق وراة معالعمات أساسياة
ِ
لالكىىتعك بشى؛ا أدىعهلاق واملعاىف الفقكىي ميىه» نىىدوة
عكىد األمى املمكىدر ا
تىيال ق أسىيد أااىا « ا
مستقيا العما املك؛يف اإلسالمي ال؛ابعة اليير األ الي ادة 2011/12/14-13ن)
الةمىىة معىىااري التيعياىىة و اال ىىا
مشىىعاق يىىد اليىىارئ « تىىم أت يىىا األ ىى؛ة يف د ىىارة املعدىىعع يف ا
معىىااري الذاليىىة و اال ىىا» الىىدورة احلاااىىة والعشىى؛و ملىىؤس؛ جممى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور الى؛اي
 1435ى2013/ن)
الكتعك وةماان ا ندوة الربتة الريانية والريالثع دة 2011
مالتياة محالة ا
مريةق امد بت ست «"دتعك احلقعق املعيعااة» ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010
رسائل املاجستري والدكتوراه:
ال ؛ا؛ق الكداا «الذى؛ر وأثى؛ يف العقىعا يف الفقىه اإلسىالمي» (ط2ق سالسىالة دىاحل تامىا لال؛سىا ا
ااامعياةق 1995ن)
املقاالت والصحف واملواقع اإللكرتونيّة:
"اان ىىة ب ىىاز يك ىىي د ىىااة سعا ىىا د ىىتعتكا بيي ىىاح" اخلم ىىي 2013/05/09ن) اس ىىرت بت ىىاراخ
 1439/6/23ى ى م ىىت معا ى /2315520https://www.mubasher.info/news/اان ىىة-ب ىىاز -يك ىىي-
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«االاتكااااة» العدا ( )6166بتاراخ 1431/09/19ه املعا ا لى 2010/08/29
الكىىتعك يف  30س ىؤاال و ىعا » نشىى؛ة ع؛افياىىة دىىاارة ىىت اامعياىىة املك ى؛ااة لالتمعاىىا اإلسىىالمي
« ا
مالرا جمالاة التمعاا اإلسالمي
«ا ىىا أم؛ات ىىي ايتك ىى؛ حلمال ىىة د ىىتعك خالييي ى ى ق واك ىىدر تم ىىا ة ىىد ش ىى؛تة أم؛اتيا ىىة» الع ىىدا
( )6124بتاراخ  18اعليع 2010ن)
« ىىا كىىا ىىامالع السىىيدات اإلسىىالمياة الىىأ آ ر الىىيفط بعىىد د ىىالا شىى؛تة ةااىىة أم؛اتياىىة؟» العىىدا
( )5739بتاراخ  28اعنيع 2009ن)
«وتىىاالت التكىىييف العامليىىة بعىىد األزمىىة املاليىىة ب ى اليىىدا ا وأسىىاليا العمىىا ااداىىدةق وتالىىة األنيىىا
التعاتي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة»  2013/6/8اسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىرت ع بت ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاراخ  1439/6/25م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىت معا ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/

الق؛ة اابيق الي حميي الدات أث؛ الداع ونقعا الش؛تة أو ا فظة الأ تم داول األسكم
الكتعك اسرت ع بتاراخ 1439/6/25
و ا
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