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د .حممد جنيد بن حممد نوري الديرشوي

ملخص البحث
تتكون من عروض ونقود
يتناول هذا البحث حكم تداول األسهم املختلطة فقط ،أي التي َّ

وديون ومنافع.

و ّمل�ا كان يف بيع هذه األس�هم مش�كالت فقهي�ة؛ فقد حاول البحث أن يعث�ر عىل ٍّ
حل هلذه

وبي
املش�كلة عىل أس�اس التخارج ،والتزم الباحث فيه االستهداء بالقواعد العلمية لالجتهاد ،نَّ
حمل البحث ،ثم مبحثني حتت ٍّ
تضمنت حترير ِّ
كل
احلكم بنا ًء عليها .وقد جاء البحث يف مقدمةّ ،
منهام مطالب .ثم أهم النتائج والتوصيات ،عىل النحو اآليت:

املبح�ث األول :تعري�ف األس�هم لغ�ة واصطالح� ًا ،والتكيي�ف الفقهي لتداول األس�هم

املختلطة.

املبحث الثاين :تعريف التخارج ،وبيان حدوده يف ضوء األدلة الرشعية .ثم مناقش�ة بعض

الذين كتبوا فيه.

مهها.
النتائج :وأ ّ
 -1جي�ب معرف�ة مقدار ِّ
مكونات الس�هم عند إرادة بيع�ه ،وأن يراعى عند
كل
مك�ون من ِّ
ِّ

بيعها أحكام بيع النقود والديون.

 -2من العسير جدّ ًا ،معرفة قيمة الس�هم احلقيقية ،ومعرفة مقدار ِّ
مكوناهتا،
كل واحد من ِّ

يصح تداوهلا بناء عىل التخارج؛ إال بعد حت ّقق معرفة ذلك.
قبل تنضيضها ،ولذا فال ّ
التوصيات:

 -1االنطالق يف بحث القضايا املعارصة من قواعد الرشيعة وأصوهلا ،واحلذر من االنجرار

وراء الواقع املخالف.
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 -2عق�د املؤمت�رات وإقامة الندوات وكتاب�ة األبحاث ،ملراجعة الفت�اوى والكتابات التي

تتع َّل�ق بمس�ائل االقتص�اد املع�ارص ،وأحكام املعاملات املالي�ة ،وذلك يف ضوء األزم�ة املالية
العاملية احلالية.

د .حممد جنيد الديرشوي
***
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وأتم التّس�ليم عىل خري خلقه س�يدنا حممد وعىل آله
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل ّ
الصالة ّ

وصحبه أمجعني.

مقدمــــة
لق�د غ�دا للمص�ارف دور كبير يف حياة الن�اس أف�راد ًا وجمتمع�ات ،فقد أتاح�ت للناس

الضخمة ،وذلك بتقس�يم تلك
 -حت�ى ذوي الدخ�ل املح�دود منه�م  -الدُّ خ�ول يف املش�اريع ّ

املشاريع إىل أسهم متساوية يف القيمة ،يم ِّثل ُّ
حصة مالية متواضعة من جمموع مال
كل سهم منها ّ

الصندوق االستثامري.
الرشكة ،أو ّ

تنوعت املش�اريع واألنش�طة التي تقوم هبا املصارف ،فكان منه�ا املرشوع الذي يقوم
وق�د َّ

املتنوع النش�اطات ،واملتعدِّ د
مكون واح�د ،كام كان هناك املرشوع ّ
على نش�اط واحد حمدَّ د ،وله ِّ
وتتكون أس�همه كذلك
املكونات؛ الذي حيوي خليط ًا من العروض والنقود والدُّ يون واملنافع،
َّ
ِّ
من هذا اخلليط.

وتشجع الناس عىل
ولقد راج تداول هذه األس�هم ،ونش�طت سوقها يف فرتة من الفرتات،
ّ
الدّ خول فيها؛ ملا رأوا فيها جتارة ِ
تد ُّر األرباح ال ّطائلة ،دون أن تتط ّلب عناء كبري ًا.
الربوي ،وكانت تباع
الربوي وغير ِّ
و ّمل�ا كان كثري من أس�هم الرشكات خليط ًا ،جيمع املال ِّ

غالب ًا بالنقود ،و كان املشرتي هلا أجنبي ًا عن الرشكة يف كثري من األحيان؛ فقد كانت هذه املعاملة
ال ختلو من إشكاالت فقهية.

وهذا ما حدا باملشتغلني بالفقه ،إىل البحث عن السبل واملخارج الرشعية ،التي تتيح النشاط

يف سوق األسهم عىل أسس و ضوابط رشعية ،بحيث حت ِّقق العدالة يف هذه املعامالت يف الدّ نيا،

وتقي املتعامل هبا من سخط اهلل تعاىل ،واستحقاق العقاب يف اآلخرة.
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ولق�د كانت حصيلة جهودهم يف هذا الس�بيل ،اقرتاح أصول ِع�دَّ ة ورد هبا الرشع؛ لتكون

أصالًُ ،يقاس عليه بيع األسهم وتداوهلا.

وه�ذا البح�ث الذي بني أيدين�ا ،ليس حماولة مبتكرة مس�تق ّلة عماّ قام به الس�ابقون ،ولكنه

مراجعة لواحدة من هذه املقرتحات ،التي قدَّ مها بعض أصحاب الفضل.

معي،
والفرق بني هذه املراجعة وذلك املقرتح األصيل ،هو أن هذا املقرتح كان وليد ظرف نَّ

الصعب جدّ ًا على الباحث أن حيافظ عىل
كان�ت فيه ش�هوة التعامل باألس�هم جارفة ،جتعل من َّ
احلياد العلمي يف بحث هذه املس�ألة ،فإين ألحس�ب أن كثري ًا من الباحثني ،إذا كان قد اس�تطاع

حي�رر ش�عوره م�ن تأثري ه�ذا الواقع ،فإنه مل يس�تطع أن حي�ول بينه وبني أن يتس� َّلل إىل مكان
أن ِّ

الالشعور من ذاته ،وأن يفعل فيه فعله.

أم�ا ه�ذه املراجع�ة فقد أت�ت بعد ه�دوء العاصفة ،وانكش�اف م�ا كان خافي ًا ع�ن العيون

واألذه�ان ،فق�د و َّل�ت تلك األيام الت�ي كان يصحو فيها صاحب األس�هم ،على األرباح التي

اندلقت إىل صندوقه يف ال ّلحظات التي كان يعانق فيها أحالمه السعيدة ،وجاءت العاصفة التي
فح ِرم املنكوبون
أودت بال ّطارف والتَّليد ،وكس�فت البال ،وذهبت هب�دوء النهار وراحة ال ّليلُ ،

الصاعقة التي نزلت بسوق األسهم -من النوم؛ إال من قليله ،ذلك القليل الذي
جراء هذه ّ
من ُّيسلم من شارف عىل عتباته إىل الكوابيس.

وإين ألظ�ن أن كثري ًا من األفاضل ،الذين بحثوا س�ابق ًا وكتبوا وأفتوا يف مس�ائل االقتصاد

املع�ارص ،واملصارف واملعامالت املالية املعارصة ،لو كتبوا الي�وم وأفتوا ،الختلفت فتاواهم يف

تل�ك املس�ائل ،وتغيرَّ ت مواقفهم منه�ا ،بعد هذه األزم�ة املالية العاملية ،التي ت�كاد ختنق العامل،
وتذهب بحضارته ،وال ّ
الرأساملية ،الدّ ور األكرب واحلاسم
شك أن للنظام املرصيف الذي فرضته َّ
يف نشوء هذه األزمة واستفحاهلا.
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حق هذا البح�ث ،وقد أتى يف هذه األي�ام -بعد أن س�كنت العاصفة -أن
ولق�د كان م�ن ِّ

كل حال جهد ّ
يكون ناضج ًا ،لو أن بضاعة كاتبه العلمية كنت ناضجة ،ولكنه عىل ّ
املقل.

ولق�د ج�اء ه�ذا البحث يف مقدّ م�ة ،و مبحثني اثنني ،حت�ت ّ
كل مبحث مطال�ب ،ثم خامتة

أهم النتائج والتوصيات.
تتضمن ّ
ّ

ولكنن�ا قبل أن ندخل يف تفاصيل هذا البحث ،نبدأ ببيان حدوده ،حتى نحرص جهدنا فيه،

يعز عىل الضبط.
ولئلاّ يتش ّعب البحث و ّ
حدود البحث ( حترير حمل البحث):

سأتناول يف هذا البحث حكم بيع األسهم عىل أساس التخارج.
وحديثي إنام هو عن تداول األس�هم يف الرشكات القائمة عىل أس�اس رشعي ،فال شأن لنا

الربوية ،ورشكات
هن�ا بتلك الرشكات املس�امهة التي يكون غرضه�ا األصيل حرام ًا ،كالبن�وك ِّ
التأمني التقليدية ،ورشكات إنتاج اخلمور ،واملتاجرة بلحم اخلنزير ومشت ّقاته ،ونحو ذلك.

أتعرض حلاالت بيع األس�هم عند تأسيس�ها ،وهي حالة ك�ون رأس ماهلا ك ِّله
كما أنني لن ّ

نقود ًا ،وال لتداوهلا عند تصفية الرشكة و تنضيض موجوداهتا ،بتحويلها ك ّلها إىل نقود ،ذلك أن

حكم بيع األسهم يف هاتني احلالتني واضح ال إشكال فيه.

ولكنن�ي س�أتناول بالبحث حك�م تداول األس�هم بني هاتين املرحلتني ،أي بعد ممارس�ة

متنوعة م�ن أعيان ونقود
الرشك�ة لألنش�طة املختلفة ،وحتويل رأسماهلا إىل أصول وموجودات ِّ
وديون ،وقبل تصفية الرشكة و تنضيض موجوداهتا و أصوهلا.

ول�ن أبحث حك�م بيع هذه األس�هم بالعروض والديون ،بل س�أتناول فق�ط حكم بيعها

السائد لتداول األسهم.
بالنقود ،ألن هذا هو النوع ّ
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يعم التخارج ،وما يصطلح علي�ه البعض بالتداول؛ فإن هناك
واملقص�ود بالتخ�ارج هنا ما ّ

من يس�تخدم مصطلح التخارج ،إذا تم نقل ملكية الوحدة من مس�تثمر مش�ارك يف الصندوق،
ٍ
مشارك أيضا يف نفس الصندوق ,ويطلقون مصطلح التداول ،إذا تم نقل ملكية
إىل مستثمر آخر
يصح ختريج بيع
الوح�دة إىل أي مس�تثمر آخر جديد ،غري رشيك  ..أي أنني س�أبحث هن�ا هل ّ

األسهم وتداوهلا عىل التخارج الذي قال به الفقهاء ،وهو الذي يكون بني الورثة أو بني الرشكاء،
أم أن هذا التخريج غري جائز ،فهذا البحث إذ ًا حمصور يف مناقشة هذه اجلزئية فحسب.

وإذا كان حديثن�ا س�ينصب على بي�ان إمكانية ختريج بيع األس�هم عىل التخ�ارج ،فإننا لن

نتعرض هنا لبحث إمكانية ختريج هذه املسألة عىل أصول أخرى ،ومن ذلك التخريج عىل قضية
َّ

مكونات األسهم
الكثرة والغلبة ،وكذلك األصالة والتبعية ،وهو أن ينظر إىل ما هو الغالب من ِّ
مكونة من عدّ ة أش�ياء،
م�ن النق�ود واألعيان والديون ،أو ما هو املقصود األول منها ،إذا كانت َّ

املكونات األخ�رى غري املقصودة ،بل
وكان املقص�ود منه�ا يشء واحد فق�ط ،فإنه ال يلتفت إىل ِّ
تأخذ املسألة حكم اليشء املقصود فقط عىل رأي الكثريين.

وإذا كان األمر كذلك ،فقد ال يكون يف النتيجة التي س�نخلص إليها يف هذه املس�ألة  -إذا

كانت هي عدم اجلواز -أثر حاس�م يف س�دِّ باب ّ
احلل الفقهي أو الرشعي بالكلية هلذه املش�كلة
خاص ًة ،إذ قد يكون يف ٍ
فقهي آخر ،أو يف ختريج املسألة عىل أصل آخر ٌّ
ٍ
حل هلا.
نظر
ّ
جوزوا
ولكن األثر العاجل ،وربام األكيد هلذا البحث ،هو يف املناقش�ة العلمية آلراء الذين ّ

ت�داول األس�هم بن�ا ًء عىل التخ�ارج بخصوصه ،أي أن اهل�دف األول من هذا البح�ث هو بيان

خاصة ،سديد ًا فقه ًا من ناحية
كون تداول األسهم وبيعها ،خترجي ًا عىل عقد الصلح أو التخارج ّ
االجتهاد واالستنباط ،وااللتزام بقواعد االجتهاد العلمية ،أو أنه غري سديد.

على أن ثم�رة هذا البحث ال تنحرص يف مناقش�ة املس�ألة م�ن ناحية النظ�ر الفقهي النّظري

البح�ت ،ب�ل إن له ثمر ًة أخرى عمل ّي ًة ،هي أن الذين أجازوا تداول األس�هم بناء عىل التخارج،
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ال�رىض يف ٍّ
كل،
جعل�وا من�اط اجل�واز
َ
القياس عىل ج�واز التخارج من الرتك�ة ،بجامع حت ُّقق ِّ
جوزنا تداول
والفرق بني ختريج املس�ألة على هذا األصل وبني األصلني
اآلخرين ،هو أنن�ا إذا َّ
َ

األس�هم خترجي ًا على قاعدة الغلبة أو الكث�رة ،أو قاعدة التبع َّية واألصالة ،وج�ب علينا أن ننظر
الس�هم ونس�بة الديون والنق�ود فيها ،وهل هي كثرية أو غالب�ة ،أو أن األعيان هي
إىل ِّ
مكونات َّ
كثيرة وغالب�ة يف احلالة األوىل ،أو أهن�ا هي املقصودة أوالً من تداوهل�ا ْأو ال يف احلالة الثانية ،أما
ٍ
الس�هم ،و ال إىل
جوزن�ا بيعه�ا خترجي ًا عىل التخ�ارج ،فال حاجة عندئذ إىل النظر يف ِّ
إذا ّ
مكونات ّ
يتم التخارج من الرشكة وتداول األس�هم
َت َبُّي�نُّ م�ا هو املقصود األول َملن ُيقدم عىل رشائها ،بل ّ
مكوناهتا من الديون والنقود ،ومل تكن األعيان والعروض تش�كّل س�وى نسبة
وإن كان أغلب ِّ

زهيدة منها.

وكذل�ك يك�ون التخ�ارج جائز ًا بن�اء عىل ه�ذا األصل ،وإن كان�ت النق�ود و الدّ يون هي

الصلح معنى واس�ع ًا ،يتجاوز
املقص�ود األول م�ن هذه األس�هم .وهذا م�ا جيعل للتخ�ارج أو ُّ
الضوابط الرشعية والقواعد العا ّمة واألحكام التفصيلية للمعامالت الرشعية.

نعرف باألس�هم ،ونذكر حكم بيعها ،أوالً بناء عىل كوهنا بيع ًا عادي ًا ترسي
ونحن فيام يأيت ِّ

علي�ه أح�كام البيع ،ث�م نع ِّقب ذلك ببيان حك�م ختريج بيع األس�هم عىل التخ�ارج ،ثم نناقش
نبي حقيقة التخارج يف مذاهب الفقهاء
املسألة يف ضوء األدلة والقواعد الرشعية ،وذلك بعد أن نّ
ورشوطه .ويأيت ّ
كل هذا يف مبحثني اثنني.

املبحث األول :األسهم وتكييف تداوهلا فقه ًا.
املبحث الثاين :التخارج ورشوطه عند الفقهاء.
فلنرشع اآلن يف املبحث األول.
الزحيلي يف ورقته « الرشوط املس�تحدثة  »123يف حولية الربك�ة ،العدد اخلامس،
 ينظ�ر م�ا قال�ه د .وهبة ُّ
رمضان 1424هـ .
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املبحث األول
األسهم وتكييف تداوهلا ً
فقها
ً
واصطالحا:
املطلب األول :تعريف األسهم لغة

ٍ
معان ِعدَّ ة يف ال ُّلغة ،ومعناها املقصود هنا هو النصيب،
وللس�هم
مجع َس ْ
األس�هم لغ ًةُ :
�همَّ ،

ومجعه ُسهامن.

السهم اصطالح ًا :نصيب املساهم أو الرشيك يف رشكة من رشكات األموال.
َّ
حصة ش�ائعة يف موجودات
الس�هم بأنه « ه�و ّ
عرف جمم�ع الفقه اإلسلامي الدّ ويل َّ
وق�د ّ

الرشكة ».

يتجزأ  ،واألس�هم قد
الس�هم الواحد ال ّ
وتتم َّيز األس�هم بكوهنا متس�اوية القيمة ،وبأن َّ

تتكون من نوع واحد فقط ،كأن تكون أعيان ًا ،أو نقود ًا ،أو ديون ًا أو منافع ،وقد تكون خليط ًا من
َّ
تتجزأ.
العني والنقود والديون واملنافع ،ولكنها مع ذلك ال ّ

املطلب الثاني :التكييف الفقهي لتداول األسهم املختلطة:

ذكرنا قبل حلظة أن األس�هم ال تقبل التجزئة ،حت�ى ولو كانت خليط ًا من األعيان والنقود

مكوناهتا عىل أهنا ٌّ
كل واح�د ،ولكن ذلك ال يعني إمهال
والدّ ي�ون واملنافع ،فه�ي تؤخذ بجميع ِّ
 القاموس املحيط ،لسان العرب ،القاموس املحيط ما ّدة (سهم).

الس�وق العاملية :أمحد حمي الدين
 حكم االس�تثامر يف األس�هم ،26عمل رشكات االس�تثامر اإلسالمية يف ّ
أمحد حسن  ،157فقه املعامالت املالية :رفيق يونس املرصي،270

 جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  ،العدد السابع ،قرار رقم. )7/1(63
 حكم االستثامر يف األسهم:د .عيل حمي الدين القره داغي . 27
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احلصة املالية الش�ائعة يف الرشكة ،حني تدخل يف التداول وتباع
حمتوياهتا عند التداول ،فإن هذه ّ
وتس�تبدل بالنقود ،ف�إن هذه املبادلة يتوازعها أحكام عقود ِع�دَّ ة ،أي أن هذه املبادلة وإن كانت

بحس�ب الظاه�ر عقد ًا واحد ًا ،ولكنه�ا يف حكم عقود عدّ ة ،والبدّ أن ُيراعى أحكام س�ائر هذه

السهم حني ُيباع بالنّقد ،يكون بيع ًا يف اجلزء الذي هو أعيان ،ويكون رصف ًا يف
العقود فيها ،فإن ّ
بيع َد ٍ
ين فيام يقابل الثم َن من الدِّ ين.
جزء السهم الذي هو نقد ،وهو ُ
ولما كانت احلال الغالبة أن األسهم تباع بمبلغ من النقود ،ألجنبي ليس رشيك ًا يف الرشكة،
ّ

فقد اقترص هذا البحث عىل معاجلة هذه اجلزئية فقط ،ببيان حكمها يف مذاهب الفقهاء.

والسهم وحده هو املختلط ،فسنذكر حكم مبادلة النقد ّ
وإذ ّ
بكل
السهم هو النقدَّ ،
إن ثمن َّ
الس�هم عىل ِحدة ،وس�نقف عند مواضع اإلش�كال يف ه�ذه املبادلة ،وإذا
مك�ون من
ِّ
ِّ
ومكونات ّ
ظه�ر لنا أن هذه املبادلة ال تس�مح هبا األح�كام الناظمة للعقود يف الرشيعة ،بحثنا عن ٍ
خمرج هلا،
يف حماولة للعثور عىل خمرج رشعي هلا ،وستقترص حماولتنا عىل البحث عن هذا ّ
احلل يف التخارج

الرشعي.

ٍ
ٍ
فلنبدأ اآلن ببيان حكم ِّ
واحدة من جزئ ّيات هذه املسألة يف مذاهب الفقهاء.
واحدة
كل
حلصة ش�ائعة ،يف جمموع مايل مشترك بين البائع ورشكائه.
الس�هم ُي َعدُّ بيع ًا ّ
أوالً :إن بي�ع َّ
وبيع املش�اع  -من حيث هو مش�اع  -أمر جائز رشع ًا ،فال خالف بني الفقهاء يف َج َو ِاز َب ْي ِع ُج ْز ٍء
م َشا ٍع فيِ د ٍار كَال ُّث ُل ِ
ث َون َْح ِو ِهَ ،و َب ْي ِع َصا ٍع ِم ْن ُصبرْ َ ٍة ُمت ََس ِ
او َي ِة األَ ْج َز ِاءَ ،و َب ْي ِع عَشرَ َ ِة َأ ْس ُه ٍم ِم ْن ِمائ َِة
َ
ُ
ِ

يتكون من نقود
َس ْ
الس�هم َّ
�ه ٍم  ،لكن املش�كلة تأيت من ق َبل ما َّ
الس�هم ،كام لو كان ّ
يتكون منه ّ
وديون.

 حاش�ية رد املحت�ار على الدُّ ر املخت�ار :ابن عابدي�ن  ،384/8الرشح الكبير :للدردير ،235/3أس�نى
املطال�ب يف رشح روض الطال�ب :ش�يخ اإلسلام زكري�ا األنص�اري ،14/2كش�اف القن�اع :البهويت

 ،170/3املوسوعة الفقهية الكويتية290/26
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ثاني ًا :يف هذا العقد بيع أعيان وعروض بنقود ،وليس يف ذلك إشكال؛ ألن العروض ليست

م�االً ربوي ًا ،ولذا ُّ
فيحل بيعها بالنقود نقد ًا ونس�يئة ،كام أنه جيوز بيعه�ا بأزيد من قيمتها وبمثلها

ّ
وبأقل منها ،وهذا باتِّفاق.

منافع ،شرِ ا ٌء للمنافع ،وهو كذلك ال إش�كال فيه،
ثالث� ًا :العقد يف اجلزء الذي يقابل الثم َن
ٌ

العز بن عبد السالم رمحه اهلل « :املنافع هي الغرض
ألن املنافع أموال ،بل هي كام قال عنها اإلمام ُّ
األظه�ر م�ن مجيع األم�وال »  ،وال خالف بني اجلمهور واحلنفية على أن املنافع تقابل باملال،
فإن اجلمهور عدّ وا ذلك من قبيل البيع ،لكون املنافع عندهم ماالً ،واحلنفية وإن مل يعدّ وا املنافع

م�االً فق�د عدّ وها ملك ًا ،ومن َثم أجازوا التنازل عنها باملال ،وقالوا كام قال ابن عابدين رمحه اهلل
يف حاش�يته ع�ن املنفع�ة « :فه�ي ملك ال م�ال ،ألن امللك ما من ش�أنه أن ُيتصرف فيه بوصف

االختص�اص ...وال ي�رد أن املنفعة متلك باإلجارة ،ألن ذلك متليك ال بيع حقيق ًة ،ولذا قالوا:
إن اإلجارة ال بيع املنافع حك ًام ،أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك ،ال حقيقتُه » .

رابع ًا :يف هذا العقد بيع الدَّ ين لغري َمن هو عليه ،وقد ذهب إىل جوازه كثري من العلامء ،فقد

ذهب إىل جوازه املالكية مع تفصيل هلم فيه ،وقد خلّص الزرقاين ،رمحه اهلل ،أحكام بيع الدين من

غري َمن هو له بقوله:

« ومن�ع بيع دين عىل الغائب ولو قربت غيبت�ه ،أو ثبت ببينة وعلم مالؤه ،بخالف احلوالة

يقر ،والدين مما يباع قبل قبضه،
عليه فإهنا جائزة  . . .ومنع بيع دين عىل حارض ولو ببينة إال أن َّ

وبيع بغري جنس�ه وليس ذه ًبا بفضة ،وال عكس�ه »  أو بجنسه برشط أن يكون مساويا له ،فأما

النقود فال جيوز بيعها بجنسها مطل ًقا ،إلفضائه إىل الربا أو ذرائعه ..وحاصل هذا الكالم أن بيع
 بداية املجتهد :ابن رشد القرطبي ،100/2املغني. 30/4

 قواعد األحكام يف مصالح األنام :العز بن عبد السالم.155/1
 حاشية ابن عابدين.51/5

 رشح الزرقاين عىل خمترص خليل. 83/3
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الدي�ن إذا كان نق�د ًا فإن�ه ال جيوز بالنقد ،بل جيوز بالعروض؛ ألهنم اشترطوا أن يكون البيع بام

جيوز بيعه بغري جنس�ه ،والدَّ ين الذي يف األس�هم هو غالب ًا نقد ،و املشرتي يدفع يف مقابلها نقد ًا،
الس� َلمَ -ص َّح َح ُه كَثِ ٌري
واجلواز رواية يف مذهب اإلمام أمحد ،ووجه عند الش�افعية -يف غري دين َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الم َه َّذ ِ
الر ْو َض ِة َ ،و ْ
�م ك ِّ
الس� ْب ِك ُّي َو َأ ْفتَى بِ ِه
اخت ََار ُه ُّ
ب َوالن ََّو ِو ِّي فيِ َز َوائ�د َّ
ير ِاز ِّي فيِ ُ
م� ْن َأئ َّمت ِه ْ
َالش َ
ش�يخ اإلسلام َزك َِر َّيا األن َْص ِ
ار ُّي َو َغيرْ ُ ُه ،وذكر الرميل يف هناية املحتاج أنه األصح ،ويف حوايش
الرشواين عىل حتفة املحتاج أنه املعتمد والراجح ،وعدم اجلواز هو رأي احلنفية ،وقد ع َّلل اإلمام
حممد بن احلس�ن الش�يباين رمحه اهلل ذلك بقوله « :ال ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى

يس�توفيه ،ألن�ه غرر ،فال ي�دري أخيرج أم ال خي�رج »  ،وهذا القول وجه عند الش�افعية ،قال
النووي رمحه اهلل:

« اعلم أن االس�تبدال بيع ملن عليه دين .فأما بيعه لغريه ،كمن له عىل إنس�ان مائة ،فاشرتى

م�ن آخ�ر عبدً ا بتلك املائة ،فال يصح عىل األظهر لعدم القدرة عىل التس�ليم ،وعىل الثاين :يصح

برشط أن يقبض مشتري الدين ممن عليه وأن يقبض بائع الدين العوض يف املجلس ،فإن تفرقا
قب�ل قب�ض أحدمها بطل العقد .قل�ت :األظهر الصحة »  ،ولكن ال ينبغ�ي أن ُيفهم من هذه
العبارة أن النووي رمحه اهلل جييز بيع الدين بالدّ ين قبل التقابض مطلق ًا ،ولو كان البدالن ربويني،
بل إنام مل يشرتطه حني يكون بيع الدين الربوي بغري الربوي ،وهذا واضح من املثال الذي ذكره،

فإن بدل الدّ ين ليس ربوي ًا وال هو من جنس الدّ ين الذي هو الدّ راهم ،و هذا رواية عن أمحد،
ِ
املس�تق ِّر لغري َمن هو يف ذ َّمته ،وهو الصحيح
وقال املرداوي رمحه اهلل تعاىل « :ال جيوز بيع الدين
م�ن املذه�ب وعليه األصحاب ،وعنه :يصح .قاله الش�يخ تقي الدين رمحه اهلل  . . .وقد ش�مل

 جملة جممع الفقه اإلسالمي  ،24 / 11 -املوطأ ،لإلمام حممد . 249/3
 روضة الطالبني :النووي. 514/3

 الرشح الكبري للدردير  ، 327/3هناية املحتاج إىل رشح املنهاج :للرميل ، 190/7حوايش الرشواين عىل حتفة
املحتاج  ، 418، 18/197،10/5اإلنصاف للمرداوي  ، 112/5املوسوعة الفقهية الكويتية .131/21
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كالم املصن�ف مس�ألة بيع الصكاك ،وهو الورق ونحوه . . .ف�إن كان الدين نقدً ا ،أو بيع بنقد مل

جيز بال خالف ،ألنه رصف بنسيئة » .

إن الذين منعوا بيع الدين من غري املدين ،إنام منعوه عن طريق البيع .أما إذا وقع نقل الدين

بطريق احلوالة ،فإنه جائز عند اجلميع.

ولك�ن احلوال�ة إذا ج�ازت م�ن حي�ث األصل؛ ف�إن هلا رشوط� ًا ،أحده�ا أن تك�ون بامل

معلوم.

واملش�كلة هنا تأيت من ِق َبل أن مقدار الدّ ين جمهول؛ ذلك أن املقدار الذي يش�كِّله الدين من

الس�هم غري معلوم ،واحلق أن معرفة القيمة احلقيقية للس�هم ت�كاد تكون من قبيل املحال،
قيمة َّ
لكثرة العوامل التي تتحكّم يف حتديد س�عرها ،فإن س�عر الس�هم يف الس�وق يتأثر بعوامل كثرية
جدًّ ا ،تتجىل يف التغريات بالعرض والطلب عىل السهم .ومن هذه العوامل ما هو حقيقي يتعلق
بنشاط الرشكة وإنجازاهتا وأرباحها الفعلية ومرشوعاهتا اإلنامئية .

ومنها ما يتعلق بتقويم اخلرباء ألعامل الرشكة ومس�تقبلها ،حيث توجد يف كثري من الدول

مؤسسات تقويم ،تنرش تقارير عن الرشكات وإنجازاهتا.

ومنها كذلك ما يعود إىل ما ينرش من األصدقاء أو األعداء وغريهم من ذوي املصالح ،من

إشاعات حول الرشكة وإدارهتا ومستقبل أعامهلا.
 اإلنصاف :للمرداوي.112/5

 بي�ع الدي�ن واألوراق املالي�ة وبدائله�ا الرشعية :الق�ايض تقي الدين العثماين ،ضمن أبح�اث جملة الفقه
اإلسالمي.11

 بدائع الصنائع :الكاس�اين  ،19/6التاج واإلكليل :املواق  ،543/4احلاوي الكبري :املاوردي ،419/6
املغني. 337/4
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وم�ن ه�ذه العوامل أيض ًا ،ما يتعل�ق بالفرص البديلة املتوافرة يف الس�وق ،ومنها كذلك ما

يتعلق بالظروف االقتصادية والسياسية العامة املحلية واإلقليمية والعاملية.

كما يتأث�ر العرض والطل�ب بعوامل نفس�ية وثقافية وبيئية كثيرة ،منها الطق�س ،والغيوم

واجلفاف ،والتصحر ،واملكتش�فات واملخرتعات العلمية ،وغري ذلك...مما جيعل سوق األسهم

كثري التغري حتى إنه ليوصف بالتطاير ). »(Volatility

ومن البدهي أن يتأثر سعر السهم بجميع هذه العوامل التي تؤثر عىل القيمة السوقية لرأس

مال الرشكة  .ومن البدهي أيض ًا أن تلحظ مجيع تلك العوامل عند االستثامر يف األسهم » .

هذا بالنس�بة ملا يكتنف قيمة األسهم احلقيقية من الغموض ،وال ّ
شك أهنا معضلة عظيمة،

السهم ،وإن هذه املشكلة
ُيضاف إليها  -كام ذكرنا -مش�كلة الديون التي تش�كّل نسبة من قيمة َّ

تعظ�م أكث�ر إذا كان الدّ ي�ن نقد ًا -وهذا ه�و الواقع يف أكث�ر الشركات ،إذ إن معظم الرشكات
والصناديق االس�تثامرية جتعل أكثر نش�اطها يف رشاء الس�يارات والسلع والس�يارات واملعادن،

وتبيعه�ا باملرابحة ،أو البيع اآلجل ،أو بالتقس�يط ،وهذه ك ُّلها ديون -ف�إن التقابض ال يتح َّقق،
ومعلوم أن ذلك رب ًا ،إذ الجيوز بيع النقد بالنقد نس�يئ ًة؛ لقوله عليه الصالة والسلام « :ال تبيعوا
منها غائب ًا بناجز » .

كما أن م�ن هذه الدّ ي�ون ما ليس دين ًا مس�تقر ًا ،وبي�ع الدين غري املس�تقر غري جائز.

 االستثامر يف األسهم والوحدات و الصناديق االستثامرية :د .منذر قحف ،مطبوع ضمن أبحاث جملة جمع
الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع

 املرجع ذاته.

 صحيح البخاري 761/2رقم2068

 الدي�ن املس�تقر :كغرامة املتلف ،وب�دل القرض  ،وقيمة املغصوب ،وبدل اخلل�ع  ،وثمن املبيع ،واألجرة
بعد اس�تيفاء املنفعة  ،واملهر بعد الدخول ،الدين غري مس�تقر ،كاملس�لم فيه ،واألجرة قبل استيفاء املنفعة

أو مضي زماهن�ا ،واملهر قبل الدخ�ول .ينظر بيع الدين ،أحكامه -تطبيقاته املع�ارصة:د .نزيه محاد بحث
مطبوع ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي -العدد  ، 11كغرامة املتلف ،وبدل القرض  ،وقيمة املغصوب،
وبدل اخللع  ،وثمن املبيع ،واألجرة بعد استيفاء املنفعة  ،واملهر بعد الدخول .
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وكذل�ك ال جي�وز بيع دين النقود املؤجل منه بنقد معجل من غري جنس�ه  -إلفضائه إىل ربا

النّساء



الس�هم حيتوي عىل نقد ،ويب�اع بالنقد ،وهذا مبادلة مال ربوي بنفس جنس�ه،
خامس� ًا :إن ّ


صح�ة هذا العقد وجوازه ُ
الصالة
متاثل البدلين  ،لقوله عليه ّ
وق�د أمجع العلامء عىل أن رشط ّ

لا بمثل والتمر بالتم�ر مث ً
ال بمث�ل والفضة بالفضة مث ً
والسلام « :الذه�ب بالذه�ب مث ً
ال بمثل
ّ

ال بمثل والش�عري بالش�عري مث ً
ال بمثل وامللح بامللح مث ً
والرب بالرب مث ً
ال بمثل فمن زاد أو أزداد فقد


الس�هم جمهول ،كنّا أمام
أرب�ى »  .وإذا علمن�ا أن املق�دار الذي يش�كِّله النقد من جمموع قيمة َّ

عق�د ،في�ه مبادلة مال ربوي بجنس�ه مع اجله�ل بالتامثل بينهما ،ومعلوم أن اجله�ل بالتامثل فيام
الربا -كالعلم بالتفاضل.
ُيشرتط فيه التامثل -ومن ذلك أبواب ِّ

عىل أن هذا الذي ذكرناه إنام ُيشرتط حال كون البدلني من النقود فقط ،أ ّما إذا كان مع أحد

البدلني ٌ
مال من جنس آخر غري ربوي ،كام هو احلال يف األس�هم -إذ هي حتتوي عىل أعيان غري

ربوي�ة أيض� ًا -ففي جوازه خالف بني العلامء ،قال ابن قدامة رمحه اهلل يف املغني « :وإن باع ش�يئا

بمدَّ ين
بمدٍّ ودرهم أو ُ
كمدٍّ ودره ٍم ُ
فيه الربا بعضه ببعض ،ومعهام أو مع أحدمها من غري جنسهُ ،
أو بدرمهني ،أو باع ش�يئ ًا محُ َلىّ بجنس حليته ،فهذه املسألة تسمى مسأل ُة مد عجوة ،واملذهب أنه
ال جيوز ذلك »  ،وقد ذهب إىل هذا الرأي أيض ًا س�امل بن عبد اهلل والقاس�م بن حممد و رشيح

ّ
واستدل هؤالء باحلديث الذي
وابن سيرين ،و به قال مالك والش�افعي وإسحاق وأبو ثور،
 بي�ع الدي�ن ،أحكامه -تطبيقات�ه املعارصة :د .نزيه محاد بح�ث مطبوع ضمن جملة جممع الفقه اإلسلامي
./11

 مراتب اإلمجاع البن حزم  ،85/1املغني البن قدامة . 25/4
 صحيح مسلم 1220/3رقم . 1587

 مواهب اجلليل للحطاب ،154/6احلاوي الكبري للاموردي . 110/5
 املغني . 44/4

 التاج واإلكليل رشح خمترص سيدي خليل ،301/4هناية املحتاج  :الرميل ،431/3املغني .44/4
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رواه مس�لم يف صحيحه ،عن َف َضا َل َة بن ُع َب ْي ٍد األَن َْص ِ
ار َّي ريض اهلل عنه قالُ « :أ يِ َت رس�ول اهللِ ﷺ
ِ
ِ
ِ ٍ
الذ َه ِ
اعَ ،ف َأ َم َر رسول اهلل ﷺ بِ َّ
ب الذي
المغَان ِم ُت َب ُ
وهو بِخَ ْيبرَ َ  ،بِقلاَ َدة فيها َخ َر ٌز َو َذ َه ٌ
بَ ،وه َي من َ
يف ِ
الذ َه ِ
ب بِ َّ
القلاَ َد ِة َفن ُِز َع َو ْحدَ ُهُ ،ث َّم قال هلم رسول اهلل ﷺَّ :
ب َو ْزنًا بِ َوز ٍْن » .
الذ َه ُ
غريه،
وع�ن أمح�د رواية أخرى تدل عىل أنه جيوز برشط أن يكون املفرد أكثر من الذي معه ُ

أو يك�ون م�ع كل واح�د منهام من غري جنس�ه ،وهذا ما ذه�ب إليه أبو حنيفة رمحه اهلل ،وس�بب
االختالف يف هذه املس�ألة أن الفريق األول -إضافة إىل احلديث السابق -جيعلون للجودة قيمة

يف األموال الربوية عند املقابلة بجنس�ها ،فينقس�م الدرمهان اجليدان على اجليد والزيف باعتبار
القيم�ة ،فيصيب اجلي�د أكثر من وزنه والزيف أقل من وزنة ،وذلك رب�ا ،وأ ّما الفريق الثاين فال
قيم�ة عنده�م للجودة يف األم�وال الربوية عند املقابلة بجنس�ها ،ب�ل املقابلة باعتب�ار األجزاء،

فيرصف�ون ّ
كل جن�س إىل خالف جنس�ه ،وهذا مصري ًا منه�م إىل أنه مهام أمك�ن محل العقد عىل
الص َّحة مل يحُ مل عىل الفساد ،وقد أمكن التّصحيح ههنا ،بجعل اجلنس يف مقابلة غري اجلنس ،أو
ِّ
الزائد عىل املثل .
جعل غري اجلنس يف مقابلة ّ

وقد ّأول احلنفية و َمن معهم حديث فضالة ،بأن ذلك املنع إنام يكون إذا كان يعلم أهيام أكثر

وزن ًا ،أو يعلم أن وزن الذهب الذي يف القالدة أكثر أو مثل املنفصل.

الس�هم املختل�ط بالنقود ،برشط أن يك�ون املبلغ املقابل للامل
وعلى هذا ،فال حرج يف بيع ّ

املختل�ط أزي�دَ من�ه ،فيك�ون مقداره م�ن الرب�وي مقابله ،وم�ا زاد علي�ه يكون مقاب�ل األعيان

الس�هم من النقد ،ألن ذلك
ِّ
واملكونات األخرى ،وال جيوز أن يكون مبلغ النقد أقل من حمتوى ّ
ٍ
حينئذ يكون مبادلة مال ربوي بربوي من جنسه َّ
أقل منه ،وهو ربا الفضل.
 صحيح مسلم 1590/3رقم.1591
 املبسوط :الرسخيس.189/12
 املرجع ذاته.12/14

على أن املجام�ع الفقهية واهليئ�ات الرشعية تتّجه إىل ع�دم مراعاة رشوط الرصف م�ن املامثلة و التقابض
يف بي�ع األس�هم يف هذه احلال�ة ،ليس بناء عىل التخارج ،ولكن عىل أس�اس آخر ،فق�د ذكروا أن ذلك =
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ولك�ن ه�ذا ال ينطبق عىل واقع األس�هم يف معظم الرشكات؛ فإن أكثر أنش�طتها إنام هو يف

جراء ما تبيع�ه من الع�روض باملرابحة اآلجلة والتقس�يط ،أو أهنا تبق�ى نقود ًا ،أو
الدّ ي�ون م�ن ّ

كالس�لع والعقارات ونحو ذلك ،فهي عادة ال حتتفظ
تحُ َ َّصل أثامهنا بالنقود ،وما كان منها أعيان ًا ِّ
يت�م حتويلها إىل ديون ،أو تس�ييلها إىل نقد ،حتى إن نس�بة النقد
هب�ا فترة طويل�ة ،بل رسعان ما ّ

والدَّ ين تصل أحيان ًا إىل أكثر من  . %90إذن فاملش�كلة قائمة ،فيضاف إىل ما س�بق اجلهالة بام

السهم احلقيقية ال تُعلم قبل انتهاء السنة املالية
للس�هم ،و قيمة ّ
يش�كِّله النقد من القيمة احلقيقية َّ
السهم احلقيقية
وتصفية احلسابات ،ويف بيعها قبل ذلك غرر؛ ذلك أنه جمهول العاقبة ،فإن قيمة ّ
الس�وقي
الس�عر ُّ
غير معلوم�ة حلظة البيع ،وإن ما ذكرناه قبل قليل من العوامل التي تتحكَّم يف ِّ

لألسهمُّ ،
يدل عىل الغرر الكبري الذي ينطوي عليه سوق األسهم ،وما نراه من االرتفاع املفاجئ
والنزول املفاجئ ألسعار األسهم ،وما جيري يف ذلك من التالعب ،يؤكِّد ذلك أيض ًا.

وكذل�ك ال يتو ّف�ر العلم بنس�بة ّ
الس�هم ،وقد تضاف�رت عبارات
كل
مك�ون من ِّ
ِّ
مكونات ّ

الفقه�اء على تأكي�د أن العقد الذي فيه مبادلة م�ال ربوي ،بخليط فيه جزء م�ن جنس هذا املال

الربوية ،م�ن التامثل و التقابض يف جملس
الرب�وي ،ال ب�دّ فيه من مراع�اة رشوط مبادلة األموال ّ

تص�ح املبادلة؛ ألن اجلهل بالتامث�ل كالعلم بالتفاضل ،يف
العق�د ،والتامث�ل غري متح ِّقق هنا ،فال
ّ

الربا كام ذكرنا.
أبواب ِّ

= جائز إذا كان نشاط الرشكة وغرضها هو التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق  -وهي حالة عدم كون
املبي�ع نق�ود ًا حمضة ،بل خليط ًا من األعيان واملنافع والنقود واحلقوق  -برشط أن ال ّ
تقل القيمة الس�وقية

للمنافع واألعيان عن  30باملائة من إمجايل موجودات الرشكة ،برصف النظر عن مقدار الس�يولة النقدية
ٍ
حينئذ تابعة ،والقاعدة الرشعية تقول :يغتفر يف التابع ما ال ُيغتفر يف األصل» ينظر:قرار
والديون ،لكوهنا
جممع الفقه اإلسالمي رقم ، )4/5(30فتاوى جمموعة الربكة ، 372رشح القواعد الفقهية :الشيخ أمحد

الزرقا. 291/1

 بحوث يف فقه البنوك اإلسالمية . 219-218
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يتم عىل أساس
هذه هي األحكام ،وتلك هي اإلشكاالت التي تتع ّلق بتداول األسهم ،حني ّ

قواعد البيع ،وقد رأينا أن هذه القواعد ال تس�عفنا يف اخلروج من إش�كاالت هذه املس�ألة ،ويف
مثل هذه احلالة ينبغي ال ُّلجوء إىل خمارج رشعية أخرى يف سبيل احلصول عىل ٍّ
حل للمشكلة.

وق�د ح�اول بعض الباحثين أن يعثروا عىل هذا احل�ل من خالل التخ�ارج ،وهذا البحث

الربو َّيني،
هي�دف إىل الغرض ذات�ه ،باعتبار أن يف التخارج مس�احم ًة ع�ن اجلهالة بتامثل البدلين ِّ
وفيه�ا أيض ًا اغتف�ار ًا جلهالة البدلني من بعض األوجه ،وأمور ًا أخرى ،فلنبحث هذه املس�ألة يف

لنر إن كانت تسعفنا يف اخلروج من هذا املأزق.
ضوء أحكام التخارجَ ،
***
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املبحث الثاني
التخارج وشروطه يف مذاهب الفقهاء
ً
واصطالحا:
املطلب األول :تعريف التخارج لغة

التخارج لغة :تفاعل من اخلروج ،يقال :ختارج القوم ،أي خرج كل واحد منهم من رشكته

ع�ن ملك�ه إىل صاحبه بالبيع .و ختارج الق�وم ،إذا أخرج ّ
كل واحد منه�م نفقة عىل قدر نفقة
َّناهد).
صاحبه ،وهو (الت ُ

وقد تكون صيغة املفاعلة هنا عىل غري باهبا ،فال يكون معنى التخارج هو خروج كل رشيك

عن بقية الرشكاء ،ولكن يكون بمعنى خروج رشيك واحد أو أكثر ،فال يفيد التخارج هنا سوى
اخل�روج أو اإلخراج ،كاملضاربة واملزارعة فإن العامل وحده هو املضارب واملزارع .وقد تكون

صيغ�ة التفاعل عىل باهبا ،فتقتيض حصول املش�اركة من االثنين ،ويكون معنى التخارج عندئذ

أن كل رشي�ك يصير بالتخارج خارج ًا عن اآلخر ،أو ّ
لع�ل معنى التخارج أيض ًا هو إجياد خمرج
ِ

الشي�ك ِ
َان َو َأ ْه ُل
للشركاء م�ن التنازع  .ويف حدي�ث ابن عباس ريض اهلل عنهماَ « :يتَخَ َار ُج رَّ
المير ِ
ِ
اث ».
َ
ٍ
بع�ض منه�م بيشء معَّي�نَّ من
التخ�ارج يف االصطلاح « :مصاحل�ة الورث�ة على إخ�راج

الصلح وله
الصل�ح ،أي أنه يندرج حتت عق�د ّ
الترَّ ك�ة »  .ومعن�ى ه�ذا أن التخ�ارج نوع من ُّ
رشوط الصلح وخصائصه.

 الفائق يف غريب احلديث و األثر :الزخمرشي . 366 / 1

 لس�ان العرب  ،القاموس املحيط مادة (خرج) ،حوار األربعاء بحث د .رفيق يونس املرصي ( هل جيوز
الربح؟ وهل ُي َعدُّ هذا من التخارج.)275
معجل يف مقابل ّ
للرشيك أن حيصل عىل مبلغ ّ
حصته من ِّ

 صحيح البخاري . 799/2

 التعريف�ات :الس�يد الرشيف اجلرجاين  ،75/1العناية رشح اهلداي�ة :حممد بن حممد البابريت،120/12
قواعد الفقه :حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي . 223/ 1
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وق�د ورد ع�ن ابن عباس ريض اهلل عنهام ما يفيد أنه يرى أن التخارج ليس مقصور ًا عىل ما

يك�ون ضم�ن الرتكة ،ولكنه أيض ًا يكون بني الرشكاء يف الرشكة ،فقد روى الزهري بس�نده عن
اب�ن عب�اس ق�ال « :ال بأس أن يتخارج الق�وم يف الرشكة تكون بينهم ،فيأخ�ذ هذا عرشة دنانري
نقد ًا ،ويأخذ هذا عرشة دنانري دين ًا » .

وقد ورد يف تفسري قول ابن عباس ريض اهلل عنهام تفسريان اثنان:
األول :قال أبو عبيد :يقول :إذا كان املتاع بني ورثة مل يقتسموه ،أو بني رشكاء ،وهو يف يد

بعضهم دون بعض ،فال بأس أن يتبايعوه ،وإن مل يعرف ُّ
كل واحد نصيبه بعينه ،ومل يقبضه .قال:

جيز؛ حتى يقبضه البائع قبل ذلك».
ولو أراد رجل أجنبي أن يشرتي نصيب بعضهم مل ُ

الث�اين :وق�د ورد عن اب�ن عباس ريض اهلل عنهام نفس�ه ،وهو خمالف ملا فّس�رّ ه به أبو عبيد،
فق�د ذك�ر ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال « :ال بأس بأن يتخارج القوم يف الرشكة تكون

بينهم ،فيأخذ بعضهم من ّ
الذهب الذي بينهم ،يأخذ هذا عرشة نقد ًا ويأخذ هذا عرشين دينار»
ٍ
عرض ما كان ،إال الذهب والفضة ».
قال عطاء :وال يتخارجون يف
و يالحظ من قول ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه يرى أن التخارج ليس حمصور ًا بني الورثة

فحسب ،بل يكون بني الشرُّ كاء يف رشكات العقود أيض ًا.

وقد ورد يف تفسري التخارج آثار أخرى ،من ذلك ما روي عن عبد الرمحن بن مهدي ،حيث

فّس�رّ التخ�ارج بقول�ه « :التخارج أن يأخذ بعضهم ال�دّ ار وبعضهم األرض»  ،وقال ش�مر:
احلق فتقاضياه،
« قلت ألمحد :سئل سفيان عن أخوين ورثا ص ّك ًا من أبيهام ،فذهبا إىل الذي عليه ّ
عيل .فقال أحد األخوين :أنا آخذ نصيبي طعام ًا.
فقال :عندي طعام فاشرتيا منّي طعام ًا بام َلكام ّ

 املرجع السابق ،غريب احلديث ابن اجلوزي. 271/1
 عبد الرزاق الصنعاين. 288 /8
 املرجع نفسه .
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وقال اآلخر :ال يأخذ إال دراهم .فأخذ أحدمها عرشة أقفزة بخمسني درمه ًا بنصيبه ،قال :جائز
َ�وي ما عىل الغريم رجع األخ عىل أخيه بنص�ف الدَّ راهم التي أخذ،
ويتقاض�اه اآلخ�ر ،فإن ت َ

وال يرجع بال ّطعام .قال أمحد :ال يرجع عليه بيشء ،إذا كان قد ريض به ،واهلل أعلم » .

وذهب بعض املعارصين إىل أن التخارج يشمل أيض ًا خروج بعض املسامهني يف الرشكات

احلديثة.

وق�د احت�ج هؤالء بأنه ال وج�ه لتخصيص التخارج بالورثة فحس�ب ،إذ ال دليل عىل هذا


خلو ال ُّلغة و الرشع من
التّخصي�ص م�ن ال ُّلغة وال العرف وال الشرّ ع ،و قال بعضهم يف بيان ِّ

ه�ذا التخصي�ص «:أ ّما ال ُّلغة فق�د رأينا أن لفظ التخارج يطلق على التّصالح بني الورثة ،أو بني

الرشكاء ،سواء كانت الرشكة يف ملك أو عقد.

وأ ّما الفقه ،فقد رأينا أن ابن عباس ريض اهلل عنهام قد اس�تعمله يف التخارج بني الرشيكني

إضافة إىل الورثة ،كام استعمله احلسن والثوري ومعمر وإبراهيم النخعي وعطاء وابن سريين.

وعىل ضوء ذلك ،فالتخارج هو خروج أحد املشرتكني ،أو أكثر -سواء كان رشكة ملك أو

عقد -عن ح ِّقه بامل ،بالرتايض بينهام.

وه�ذا التعري�ف يش�مل الورث�ة الذين ه�م مشتركون يف اإلرث رشكة ملك ،كام يش�مل
الُّش�رُّ كاء اآلخرين ،س�واء كانت الرشك�ة رشكة ِعن�ان ،أو مفاوضة ،أو مضارب�ة ،أو أبدان ،أو
الصناديق االس�تثامرية عن
وجوه ،أو نحو ذلك ،كام يش�مل أصحاب األس�هم واملش�اركني يف ّ
الصكوك املرشوعة » .
طريق الوحدات االستثامربة ،وكذلك أصحاب ُّ

 توي :أي هلك .

 لسان العرب:مادة (خرج).

 هو األستاذ الدكتور عيل حمي الدين القره داغي.

 بحوث يف فقه البنوك اإلسالمية:د .عيل القره داغي .293-292
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ويالحظ عىل هذا الكالم أمران اثنان:
تعرض لألجنبي ،الذي يشرتي السهم من خارج الرشكة.
األول :أنه ليس فيه ُّ
الضوابط الرشعية التي ينبغي أن تُراعى يف التخارج.
يتعرض فيه إىل ذكر ّ
الثاين :أنه مل ّ

عرف بع�ض املعارصين التخارج بأن�ه « :عبارة عن بيع ِح َّصة يف أعيان مشتركة
وكذل�ك ّ

على س�بيل التس�امح يف تكاف�ؤ املبيع مع الثم�ن» .و قد اعتبر أن ذلك من قبي�ل الصلح ،ثم

ق�ال « :وم�ع أن األصل تطبيقه يف الرتكات ف�إن احلاجة تدعو إىل تطبيق�ه يف الرشكات ،فيجوز
التخارج بني الرشكاء يف احلس�ابات االس�تثامرية أو الصناديق  ،كام جي�وز التخارج بني صاحب
احلصة واملؤسس�ة أو ش�خص غري رشيك ،مع مراعاة الضوابط الرشعية املطلوبة يف بيع النقود

والديون ».

رصح ه�ذا التعريف -كما هو مالحظ -أن التخ�ارج قد يكون حتى م�ع أجنبي عن
وق�د َّ

الرشكة.

املطلب الثاني :التكييف الفقهي للتخارج:

الصلح ذاته،
نوع من الصلح ،ولذلك فإن تكييفه الفقهي هو تكييف ُّ
قد ذكرنا أن التخارج ٌ

بل إننا ال نرى مصطلح التخارج يف كتب الس�ادة الش�افعية أصالً ،وإنام هم يعرضون يف كتاب

الصلح ،املسائل التي يذكرها غريهم حتت اسم التخارج.

 جمل�ة جمم�ع الفق�ه اإلسلامي 1084 / 13د.عبد الس�تار أبو غدة بح�ث بعنوان :الق�راض أو املضاربة
املشرتكة يف املؤسسات املالية ( حسابات االستثامر ).

جمل�ة جمم�ع الفق�ه اإلسلامي 1084 / 13د.عبد الس�تار أب�و غدة بحث بعن�وان :الق�راض أو املضاربة
املشرتكة يف املؤسسات املالية ( حسابات االستثامر ).
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وق�د اختلف�ت عبارات الفقهاء يف تكيي�ف الصلح ،أما احلنفية فقد ق�ال الزيلعي منهم:
« األَص ُ�ل يف الص ْل ِح َأ ْن يحُ م َل عىل َأ ْش�ب ِه الع ُق ِ
ود لهَ ،فتَج ِري عليه َأحكَام�ه ؛ لأِ َ َّن ِ
العبرْ َ َة لِ ْل َم َعانيِ
ْ ُ ُ
ْ َ
َ ُ
ُّ
ْ
َْ

ض بيعا ،وال َك َفا َل ُة بَِش�رَ ِ
ِ ِ
ِ
�ور ،ولهِ َ ِ
ط َب َرا َء ِة األَ ِص ِ
ُد َ
يل َح َوا َل ًةَ ،و
�ذا ُجع َل ْت اهل َب ُة بِشرَ ْ ط الع َو ِ َ ْ ً َ
ون ُّ
الص ِ َ َ
ْ
ال بِ ٍل ،ينْ َظرَ ،فإِ ْن و َقع عىل ِخلاَ ِ
ِ
ِ
ٍ
ف
َ َ
حل َوا َل� ُة بَِش�رَ ْ ط َأ ْن لاَ َيبرْ َ َأ األَص ُيل َك َفا َل ًةُ ،ث َّم إ َذا َو َق َع عن َم َم�اَ ُ ْ
ا َ
ْ�س ا ُملدَّ َعى َفهو بيع وشرِ اء كام َذكَرنَا هنَا ,وإِ ْن و َقع عىل ِجن ِْس ِ
ِجن ِ
�ه َف�إِ ْن كان بِ َأ َق َّل من ا ُملدَّ َعى َف ُه َو
ْ ُ َ َ َ
ُ َ َْ ٌ َ َ ٌ
استِي َفا ٌ ,ء َوإِ ْن كان بِ َأ ْك َث َر منه َف ُه َو َف ْض ٌل َو ِر ًبا » .
َح ٌّط َوإِ ْب َرا ٌ ,ء َوإِ ْن كان بمثله َف ُه َو َق ْب ٌض َو ْ
وي�رى املالكي�ة أن الصل�ح يدور بني مخس�ة أمور ،ذكره�ا القرايف رمح�ه اهلل يف الصلح عىل

األم�وال بقول�ه « :الصل�ح فيها دائر بني مخس�ة أمور :البي�ع إن كانت املعاوضة في�ه عن أعيان،

ف إن كان أح�د النقدين عن اآلخر ،واإلجارة إن كانت ع�ن منافع ،ودفع اخلصومة إن
والَّص�رَّ ْ ُ

ُ
واإلحس�ان وهو ما يعطيه املصالح من غري اجلاين ،فمتى تعني أحد هذه
مل يتعني يشء من ذلك،

األب�واب ،روعي�ت فيه رشوطه؛ لقوله صىل اهلل عليه وس� ّلم  ( :الصلح جائ ٌز بني املس�لمني إال
حرم حالالً ) » .
ُصلح ًا أحل حرام ًا أو ّ

وذك�ر البن�اين أن الصلح ثالثة أقس�ام ،بيع وإجارة وهبة ،ألن املصالح ب�ه إن كان ذات ًا فهو

بي�ع ،وإن كان منفع�ة فهي إجارة ،وإن كان ببعض املدَّ عى به فهي هبة ،وجتري هذه األقس�ام يف

الصلح عىل إقرار وعىل إنكار وعىل سكوت »  .

الص ْل ِح َأ َّن ُه
ذه�ب اإلمام الش�افعي رمحه اهلل إىل أن الصلح بيع ،قال يف كت�اب األمَ « :أ ْص ُل ُّ
 العناي�ة رشح اهلداي�ة للباب�ريت ،120/12من�ح اجلليل رشح خمترص س�يدي خليل :الش�يخ حممد عليش
.135/6

الزيلعي . 31/5
 تبيني احلقائق رشح كنز الدَّ قائقّ :
 الذخرية :للقرايف . 345-344/5
 منح اجلليل. 137/6 :
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بِمن ِْز َل ِ
الص ْل ِح »  ،وقال
�ة ال َب ْي�عِ ،فام َج َاز يف ال َب ْي ِع َج َ
الص ْل ِح ،وما مل يجَ ُ ْز يف ال َب ْي ِع مل يجَ ُ ْ�ز يف ُّ
�از يف ُّ
َ
إمام احلرمني اجلويني رمحه اهلل عن صلح املعاوضة « :وإذا قال الفقيه :حكمه حكم البيع ،كانت

الربويات،
الربا إن اشتمل عىل ِّ
عبارته خمت ّلة؛ فإنه بيع بنفسه ،ويتع َّلق به مجيع أحكام البيع وقضايا ِّ
والردود ،وال مزيد عليه ،فقد قطعنا بأنه بيع » .
وال ُع َهد املألوفة يف البيع ،وأحكام َّ
الضامنُّ ،

بيع
وقال ّ
العز بن عبد السلام رمحه اهلل « :والصلح بيع أو إجارة أو إبراء أو هبة ،والقس�مة ٌ

حق عىل آخر ،وتكون نوع ًا مستق ً
ال » .
عىل قول ،ومتييز ٍّ

واحلنابلة مل جيعلوا الصلح إال يف اإلنكار ،أما الصلح مع اإلقرار فليس من الصلح عندهم،

س�واء كان بطي�ب نفس منه ،أو كان بغري طيب نفس ،وقال�وا يف حال االعرتاف ،أنه إذا اعرتف

بشيء وقضاه من جنس�ه ،فهو وف�اء ،وإن قضاه من غري جنس�ه ،فهي معاوض�ة ،وإن أبرأه من
بعض�ه اختيار ًا منه ،واس�توىف الباقي ،فهو إبراء ،وإن وهب ل�ه بعض العني ،وأخذ باقيها بطيب

س�مى صلح ًا ،ولكن القايض منهم سّم�اّ ها هو وأصحابه صلح ًا .وقد نقل
نفس ،فهي هبة ،فال ُي ّ
ابن قدامة عن ابن أيب موس�ى قوله :واخلالف يف التس�مية ،أما املعنى فمتّفق عليه ،وهو فعل ما
ٍ
صح ،وذلك ثالثة أقسام؛ معاوضة وإبراء وهبة » .
عدا وفا َء ِّ
احلق ،وإسقاطه عىل وجه َي ُّ
وقد رأينا من خالل عبارات املذاهب أهنا متّفقة معنى ،وإن كانت عباراهتم ختتلف أحيان ًا،

فإهن�م ال خيتلفون يف أن الصل�ح إذا كان عىل بدل؛ فإنه بيع ،ترسي عليه أحكام البيع ،وعىل هذا
فإن تداول األسهم هو من َقبيل البيع ،وهذا هو الواقع الذي ال مرية فيهّ ،
فإن تداوله بني الناس

إنام جيري عىل أساس البيع ،ويستعمل يف تداوهلا لفظ البيع.
 األم للشافعي . 221/3

 هناية املطلب يف دراية املذهب؛ إمام احلرمني اجلويني .448 /6
 قواعد األحكام يف مصالح األنام :العز ن عبد السالم. 70/2
 املغني :ابن قدامة. 312/4
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املطلب الثالث :حدود التخارج يف ضوء األدلة:

س�نقوم هنا بدراس�ة أدل�ة التخارج ،لنتبَّي�نَّ حدود دالالهت�ا ،ولنرى م�دى إمكانية ختريج

تداول األس�هم عليها ،و سنس�تعرض يف دراستنا هذه أقوال األئمة والفقهاء السابقني يف تفسري

هذه األدلة وتوجيهها ،كام س�نعرض أيض ًا ألق�وال املعارصين ،عىل اخلصوص َمن حاول منهم

تطويع هذه األد ّلة ،من أجل أن تستجيب ِّ
حلل مشكلة بيع األسهم ،وسنقوم بمناقشة هذه اآلراء
ٍ
ّوصل إىل الرأي الصواب ،يف ضوء القواعد العلمية واألصول االجتهادية.
يف حماولة منّا للت ُّ
ّ
استدل العلامء بعدَّ ة أدلة ،منها ما ورد بخصوص التخارج ،و منها ما ورد بخصوص
ولقد

لا للصلح؛ كان دلي ً
الصلح ،فام كان دلي ً
ال
الصل�ح؛ ذل�ك أن التخ�ارج  -كام ذكرنا  -من قبي�ل ّ
ُّ
للتخ�ارج أيض� ًا ،ألن اخلاص داخل يف العام ،وما صدق على العام يصدق عىل أفراده .فلنرشع
اآلن يف دراسة هذه األد ّلة دلي ً
ال دليالً ،و هي:

الدليل األول :احلديث الذي رواه أمحد يف مسنده وأبو داود يف سننه ،بسندمها عن أم سلمة
ريض اهلل عنه�ا قال�ت :جاء َر ُجال َِن ِم َن األَن َْص ِ
�ار يخَ ْ ت َِصماَ ِن إىل رس�ول اهللِ ﷺ يف َم َو ِار َ
يث َب ْين َُهماَ
شَ ،و َل َع َّل
قد ُد ِر َس ْ
�ت ،لي�س َب ْين َُهماَ َب ِّينَ ٌة ،فقال رس�ول اهللِ ﷺ « :إنكم خَ ْتت َِص ُم َ
ون إِ ىَ َّلَ ،وإِن اَََّم� أنا َب رَ ٌ
ُ�م أحل�ن بِ ُح َّجتِ ِه ،أو ق�ال لِ ُح َّجتِ ِه من َب ْع ٍ
�م ُعَ ،ف َم ْن
ض ،فإين أقضي َب ْينَك ُْم عىل ن َْح ِو ما َأ ْس َ
َب ْع َضك ْ
ال َي ْأ ُخ ْذ ُهَ ،فإِن ََّما َأ ْق َط ُع له ِق ْط َع ًة ِم َن الن ِ
ت له من َح ِّق َأ ِخ ِيه َش ْيئ ًا َف َ
َّار ،يأيت هبا إِ ْس َطام ًا  يف ُعن ُِق ِه
َق َض ْي ُ

القيام ِة »َ ،فبكَى الرجال َِن ،وقال ك ُُّل و ِ
ِ
اح ٍد ِمن ُْهماَ  :حقي ألخي .فقال رسول اهللِ ﷺَ « :أ َّما إذا
َ
َّ ُ
َ
يوم َ َ
اح ٍد ِمنْ ُك ص ِ
احل َّق ُثم است َِه ُ ،ثم لِيحلِ ْل ك ُُّل و ِ
ِ
اح َب ُه » .
ماَ َ
َ
ُق ْل ُتماَ َ ،فا ْذ َه َبا َفا ْقتَسماَ ُث َّم ت ََو َّخ َيا َ َّ ْ ماَ َّ َ ْ
الزم�ان ومل تُقس�م ،وقد
ه�ذا احلدي�ث كما رأين�ا ورد يف مواري�ث دارس�ة ،تط�اول عليها ّ
 إسطام ًا من النار :مها احلديدة التي حترك هبا النار وتسعر ،أي أقطع له ما يسعر به النار عىل نفسه ويشعلها،
و أقطع له نارا مسعرة .ينظر :النهاية يف غريب األثر . 366 / 2

 مسند اإلمام أمحد  ،320/6سنن أيب داود 301/3رقم . 3584
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تن�ازع الوارث�ان واختلفوا يف نصي�ب ِّ
كل واحد منهام من هذا املرياث ،وحتاكموا فيها إىل س�يدنا

َحريا ثم أن يقرتعا ،وأمرمها كذلك ،أن حيلل ّ
كل
رس�ول اهلل ﷺ ،فأرش�دمها إىل أن يقتسما و َيت َّ
واح�د منهام صاحبه ويس�احمه؛ ألن هناك احتامالً قوي ًا جدّ ًا أن يك�ون قد وقع يف نصيب أحدمها
يش ٌء من نصيب صاحبه.

ِ
بالصلح أو التخارج،
وق�د اس�تنبط العلامء من هذا احلديث الرشيف أحكام ًا ع�دّ ة ،تتصل ُّ

منها:

الصل�ح عن املجهول ،عين ًا كان أو دين ًا؛ إذا مل يكن هناك س�بيل إىل معرفته :قال
 -1ج�واز ُّ

ابن قدامة يف املغني « :يصح الصلح عن املجهول ،س�واء كان عين ًا أو دين ًا ،إذا كان مما ال س�بيل
إىل معرفت�ه ،ق�ال أمح�د يف الرجل يصال�ح عن اليشء :فإن عل�م أنه أكثر منه مل جي�ز إال أن يوقفه

عليه ،إال أن يكون جمهوالً ال يدري ما هو .ونقل عنه عبد اهلل :إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعري
ِ
بيع هذا ،وأعطي كل واحد منهام قيمة ماله؛
و ُطحنا،فإن عرف قيمة دقيق احلنطة ودقيق الشعريَ ،
إال أن يصطلحا عىل يشء و يتحالاَّ » .
ونقل احلطاب عن املدونة يف كتاب الصلح :ومن لك عليه دراهم ،نس�يتام مبلغها ،جاز إن

تصاحل�ا على ما ش�ئتام من ذهب أو ورق .و ق�ال كذلك :و حاصل�ه أن كل موضع يقدران عىل
الوص�ول إىل املعرف�ة بذلك؛ فال جي�وز الصلح إال بع�د املعرفة به ،وكل موض�ع ال يقدران عىل
الوصول إىل املعرفة بذلك ،فالصلح جائز عىل معنى التحلل إذ هو أكثر املقدور » .

الص ْل َح َعَل�ىَ م ْع ُلو ٍم َع ْن م ْع ُل�و ٍم َ ،أ ْو َع ْن مجَ ْ ُه ٍ
�ول َعلىَ َم ْع ُلو ٍم
وق�ال الزيلع�ي « :األَ ْص ُل َأ َّن ُّ
َ
َ
ِ
�ول َع ْن م ْع ُلو ٍمَ ،أ ْو َع ْن مجَ ْ ُه ٍ
�ح َعلىَ شيَ ٍء مجَ ْ ُه ٍ
�وز إلاَّ َأ ْن َيك َ
ُون َما َو َق َع َع َل ْي ِه
ول لاَ يجَ ُ ُ
الص ْل ُ
َجائ ٌ�زَ ،و ُّ
َ
ْ
�لي ِم َفجها َل ُته لاَ ُتبطِ ُل َع ْقدَ الص ْل ِحَ ،ك إ َذا اد َعى ك ُُّل و ِ
ِ
ض والتَّس ِ
اح ٍد
َ
َّ
ُّ
َ َ ُ ْ
الص ْل ُ
ُّ
َم�اَ
�ح َي ْس� َت ْغني َع ْن ال َق ْب ِ َ ْ
 املغني البن قدامة . 317/4
 مواهب اجلليل . 80/5
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ِ
ِ
ِ
الص ْل ُح؛ لأِ َ َّن اجلَ َها َل َة لاَ ُت ْبطِ ُل ال ُع ُقو َد لِ َع ْينِ َها
اص َط َل َحا جمَ ي ًعا َعلىَ ال َّتت َُارك َج َاز ُّ
من ُْهماَ َح ًّقا مجَ ْ ُهولاً َ ،ف ْ
وإِ َّن َتب ُط ُ�ل الع ُقود َلمِعنًى فِيها وه ِ
المن ََاز َع ِةَ ،فإِ ْن ك َ
َان ِم َّما ُي ْس� َت ْغنَى َع ْن َق ْب ِض ِهَ ،ولاَ َت َق ُع
َ َم�اَ ْ
َ َ ُ َ
ُ ُ ْ
�و ل ُو ُقو ِع ُ
َان ممِ �ا يحُ تَاج إلىَ َقب ِض ِ
�هَ ،و َت َق ُع المن ََاز َع ُة فيِ َث�انيِ احل ِ
المن ََاز َع� ُة فيِ َث�انيِ احل ِ
ال ِعنْدَ
ْ
�ال َج َازَ ،وإِ ْن ك َ َّ ْ ُ
َ
ُ
َ
ُ
ال َق ْب ِ
ض َوالت َّْس ِلي ِم لمَ ْ يجَ ُ ز » .

الصلح عن املجه�ول ،حيث قال يف
وخال�ف الش�افعي ريض اهلل عن�ه اجلمهور ،فلم جي�ز ُّ

وز
األم « :ال يص�ح الصل�ح على جمهول؛ ألنه ف�رع البيع ،والبي�ع ال يصح عىل جمه�ولَ ،ولاَ يجَ ُ ُ
وز البيع إلاَّ عىل َأم ٍر معر ٍ
ٍ
�ح ِعن ِْدي إلاَّ عىل َأ ْم ٍ
وف ،وقد روى عن ُع َم َر
�ر َم ْع ُروف ،كام لاَ يجَ ُ ُ َ ْ ُ
الص ْل ُ
ُّ
ْ َ ُْ

ِِ
ِ
ني إلاَّ ُص ْل ًحا َأ َح َّل َح َر ًاما أو َح َّر َم َحلاَلاً »َ ،و ِم ْن احلَ َرا ِم
الص ْل ُح َجائ ٌز بني ا ُمل ْسلم َ
ريض اهللُ عنهُّ « :
�ع ِعن ِْدي على ا َمل ْج ُه ِ
الص ْل ِ
ات
ول ،الذي ل�و كان َب ْي ًعا كان َح َرا ًم�ا ،وإذا َم َ
�ح َأ ْن َي َق َ
�ع يف ُّ
ال�ذي َي َق ُ
ِ
الص ْل ُح عىل َم ْع ِر َف ٍة
الو َر َثة َب ْع ًضاَ ،فإِ ْن َو َق َع ُّ
الر ُج ُ�ل َو َو ِر َثتْ� ُه ا ْم َر َأ ٌة أو َو َلدٌ أو َكلاَ َل ٌةَ ،ف َصا َل َح َب ْع ُض َ
َّ
وق ِهم ،أو إ ْقر ٍار بِمع ِر َفتِ ِهم بِح ُق ِ
ِ
وق ِه�م ،و َ َت َقاب َض ا ُملتَصالحِ ِ
م�ن ا َمل َصالِ ِح َوا ُمل َصا َل ِ
ان قبل َأ ْن
َ
ْ ُ
َ َ ْ
َ َ
ْ
�ح بِ ُح ُق ْ
الص ْل ُح َج ِائ ٌزَ ،وإِ ْن َو َق َع عىل َغيرْ ِ َم ْع ِر َف ٌة ِمن ُْهماَ بِ َم ْب َل ِغ َح ِّق ِهماَ  ،أو َح ِّق ا ُمل َصالِ ِح ِمن ُْهماَ  ،مل يجَ ُ ْز
َي َت َف َّر َقاَ ،ف ُّ
وز َب ْي ُع م ِ
ال ا ْم ِر ٍئ لاَ َي ْع ِر ُف ُه ».
الص ْل ُح ،كام لاَ يجَ ُ ُ
ُّ
َ

حجة الش�افعي من احلديث ،فق�ال « :وفيه دليل عىل أن
وق�د بَّي�نَّ اإلمام اخلطايب رمحه اهلل َّ

ّ
بالتوخ�ي يف مقدار احلق ،ثم مل يقنع عليه
الصل�ح ال يص�ح إال يف اليشء املعلوم ،ولذلك أمرمها

ّ
ّ
التوخي إنام هو أكثر ال�رأي وغالب الظن،
ضم إليه القرعة ،وذل�ك أن
السلام
بالتوخ�ي حتى ّ

والقرع�ة ن�وع من البين�ة ،فهي أقوى من التوخي ،ثم أمرمها عليه السلام بع�د ذلك بالتحليل؛
ٍ
براءة ،وطي�ب نفس و رضا ،وفيه دليل عىل أن التحليل إنام يصح فيام
تعي
ليك�ون افرتاقهام عن نُّ
كان معلوم املقدار ،غري جمهول الكمية .

 تبيني احلقائق :الزيلعي.102/4
 األم للشافعي. 221/3
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وقد مجع هذا احلديث ذكر القسمة والتحليل ،والقسمة ال تكون إال يف األعيان ،والتحليل

ال يص�ح إال فيما يقع يف الذم�م دون األعيان؛ فوجب أن يرصف معن�ى التحليل إىل ما كان من
خراج و َغ ّلة ،حصلت ألحدمها عىل العني التي وقعت فيه القسمة انتهى.

وبين الرملي يف هناية املحتاج ،ع�دم التعارض بين احلديث وبني ما ذهب إليه الش�افعي،

فق�ال « :وال ين�ايف ذلك خبر أيب داود ،أنه ﷺ ق�ال لرجلني اختصام يف مواري�ث ،وال ب ِّينة هلام:

« اقتسام ثم توخيا احلق ثم استهام ،ثم ليحلل كل منكام صاحبه » ،ألنه قسمها بينهام بحكم كوهنا
يف يدمه�ا وال مرج�ح ،وأم�ا التحليل مع اجلهل فم�ن باب الورع ؛ ألنه أقىص م�ا يمكن حينئذ،

بخالف جهل ما يمكن استكشافه ».

ّ
ولع�ل الراج�ح هو م�ا ذهب إليه اجلمهور ،م�ن جواز الصلح عن املجه�ول ،عند ّ
تعذر

الوص�ول إىل العل�م ،لألدل�ة الت�ي ذكرها اب�ن قدامة رمح�ه اهلل ،منها هذا احلدي�ث ،إذ هو يف
الصلح عىل املجهول ،و كذلك ألنه إسقاط حق ،فصح يف املجهول كالعتاق ،و ألنه إذا صح

الصل�ح مع العلم و إم�كان أداء احلق بعينه؛ فألن يصح مع اجله�ل أوىل؛ وذلك ألنه إذا كان
ِ
وب�راءة أحدمها من صاحبه بدون�ه ،ومع اجلهل ال يمكن
معلوم� ًا فلهما طريق إىل التخ ّلص،
ذل�ك ،فل�و مل جيز الصلح أفضى إىل ضياع املال ،عىل تقدير أن يك�ون بينهام ٌ
مال ال يعرف كل

واحد منهام قدر ح ِّقه منه.

يصح ،فقال « :وال نسلم كونه
ثم ر ّد عىل الشافعية قوهلم إن ذلك بيع ،وبيع املجهول ال
ّ
ّ

فرع بيع ،وإنام هو إبراء ،وإن س�لمنا كونه فرع بيع؛ فان البيع يصح يف املجهول عند احلاجة،

كبي�ع أساس�ات احليطان وطي اآلبار وم�ا مأكوله يف جوفه ،ولو أتل�ف رجل صربة طعام ال
يعل�م قدرها ،فقال صاحب الطعام املتلفة :بعتك الطعام الذي يف ذمتك هبذا الدرهم أو هبذا

الثوب صح.

 عون املعبود :حممد شمس احلق العظيم آبادي  .364/9واحلديث سكت عنه املنذري .
 هناية املحتاج للرميل . 387/ 4
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إذا ثبت هذا ،فمتى كان العوض يف الصلح مما ال حيتاج إىل تس�ليمه ،وال س�بيل إىل معرفته،

كاملختصمني يف مواريث دارسة وحقوق سالفة ،أو يف أرض أو عني من املال ال يعلم كل واحد

ق�در حق�ه ،صح الصلح مع اجلهالة من اجلانبني؛ مل�ا ذكرنا من اخلرب واملعنى ،وإن كان حيتاج إىل

تس�ليمه مل جيز مع اجلهالة ،وال بدَّ من العلم به؛ ألن تس�ليمه واجب ،واجلهالة متنعه وتفيض إىل
التنازع فال حيصل مقصود الصلح » .

ِّ
وعىل كل حال ،فإن املش�كلة ال تبقى قائمة عند الش�افعية ،إذا ّ
بمحل الرشكة،
تعذر العلم

ولكن هلم طريقة يف ح ِّلها ختتلف عن طريقة اجلمهور ،فإذا كان اجلمهور جييزون الصلح يف هذه
احلال�ة مبارشة ،فإن الش�افعية حي ّلون املش�كلة بالتوخي يف بيان أنصباء الشركاء بطرق اإلثبات
يت�م الصلح بني
الرشعي�ة كالقرع�ة وغريه�ا،
ِّ
واملرجحات الت�ي منها ثبوت الي�د ،ثم بعد ذلك ّ

الرشكاء ،والتح ُّلل.

وقد خرج العلامء عىل هذه املس�ألة مس�ائل أخرى؛ لكوهنا مشرتكة معها يف نفس ِ
الع َّلة ،من
ّ

ذلك:

 صلح الزوجة من صداقها الذي ال ب ِّينة هلا به ،وال علم هلا وال للورثة بمبلغه. -وكذلك الرجالن تكون بينهام املعاملة واحلس�اب الذي قد مىض عليه الزمن الطويل ،ال

علم لكل واحد منهام بام عليه لصاحبه ،فيجوز الصلح بينهام.

حق ال علم له بقدره ،جاز أن يصالح عليه ،وسواء كان صاحب احلق
 -وكذلك من عليه ٌّ

يعلم حقه وال ب ِّينة له ،ويقول القابض إن كان يل عليك حق فأنت منه يف ّ
حل ،ويقول الدافع إن
كنت أخذت أكثر من حقك فأنت منه يف ّ
حل.

 والصلح عىل دراهم ال يعرفان عددها. الرشح الكبري :شمس الدّ ين ابن قدامة  ،9-8 / 5مواهب اجلليل. 80/5
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الصبرْ ة ال يعرفان كيلها.
 ومثله بيع ُّ -و املتجاعالن عىل حفر بئر إن جهال مجيعا األرض جاز » .

ن�ص عىل جواز الصل�ح عن املجهول يف هذه احلاالت املالكي�ة واحلنابلة .ثم ّملا كان مالك
ّ

رمحه اهلل ،منع بيع الرجل نصيبه من الدّ ار التي ورثها ،وكان جيهل مبلغه ،أو جيهله هو واملشرتي،
ِ
الصلح اجلائز ،خمالف هل�ذا الذي نقل عن مالك؛ دفع
ور ّبما وهم البعض ،أن م�ا ُذكر من أمثلة ُّ
احلطاب هذا اإلش�كال ،ببيان الفرق بني املنقول عن مالك وبني تلك األمثلة ،فقال  « :والفرق

ويتوصالن إىل معرفة النصيب ،وما هنا مع
أن بيع املرياث اختياري ،يقدران عىل رفع الغرر منه،
ّ
ٍ
رضورة فيتح َّل ُل منه » .
ما ن ّظره به ،ال يقدران عىل رفع الغرر ،فصارت صور َة
ِّ
بمحل التخارج إذا ّ
تعذر العلم
وإذا كان يف الفقهاء َمن مل يشترط العلم باملصالح عليه ،أو

ّ
بمحل الصل�ح ،فأجاز التخارج
وس�ع من دائرة عدم اشتراط العلم
ب�ه؛ فإن يف املعارصين َمن ّ
باملتخارج عنه ،رشيطة أن يكون العلم به متعِّس�رِّ ًا ،عىل أن ال يكتم أحد طريف العقد
م�ع اجله�ل
َ
الصفات والكيف والكم؛ ألن ذلك ّ
غش وخداع.
أي معلوم�ات عن املتخارج عنه ،من حي�ث ِّ

احت�ج لرأيه هبذا احلدي�ث ،إذ فهم من�ه أن التخارج أو
ولكن�ه مل حي�دّ د لنا ضابط� ًا للتعسرُّ  ،وقد
ّ
الصلح مبني عىل
الصل�ح غير البي�ع ،ألن البيع يقوم عىل املس�اومة و
املش�احة ،و التخ�ارج أو ّ
ّ
ُّ
َّ
اس�تدل به عىل دعواه ،ما عنون به املجد بن تيمية رمحه
الرتايض واملس�احمة واإلبراء ،وكان ّمما

الصلح ع�ن املعلوم واملجهول
اهلل باب� ًا يف كت�اب الصل�ح من كتاب�ه املنتقى بقوله ( :ب�اب جواز ّ
والتحليل منهام ) ،ثم أورد حتت هذا العنوان هذا احلديث الذي نحن بصدد بيان ما اس�تنبطه

َّ
استدل املجد ح ّق ًا ملذهبه الذي هو مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل ،وقد رأينا قبل
الفقهاء منه ،وقد
 املرجع ذاته.

 املرجع ذاته .

 بحوث يف فقه البنوك اإلسالمية :د .عيل حمي الدين القره داغي. 303
 املنتقى مع رشحه نيل األوطار. 376/5
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قلي�ل كيف أن ابن قدامة اس�تدل كذلك هبذا احلديث عىل ج�واز املصاحلة عن املجهول ،ولكننا

الصلح ُّ
تعذر معرفة املصالح عنه ،ومل يقولوا باجلواز
رأينا كذلك أن احلنابلة اشرتطوا جلواز هذا ُّ

مع إمكان املعرفة ،وإن كانت متعسرِّ ة ،فاملجد مل خيرج يف احلقيقة عماّ هو م َق َّرر يف مذهبه ،ولكن
الفاضل أخذ ش�طر ًا من كالمه يتأ َّيد به ،وال أحس�ب أن هذا الذي ذكرتُه ذهب عنه ،بل أرى أنه
شاعر به؛ حتى ال ُيعكِّر عليه استدالله به ،بدليل استشهاده بمقاطع من كالم
أعرض عنه ،وهو
ٌ
ابن قدامة يف املغني يف هذا املوضع.

الرأي.
وسيأيت معنا  -إن شاء اهلل تعاىل  -مزيد من املناقشة هلذا َّ
 -2أن م�ا أمك�ن معرفته فلا جيوز الصلح علي�ه إذا كان جيهله صاحبه :وه�ذا احلكم حم َ ُّل
ُّ
الصلح م�ع اجلهالة
وتع�ذر املعرفة ،و َمن مل يجُ ِ�ز ذلك ،قال
اتِّف�اق بين العلماءَ ،من أج�از منهم ُّ
احل َّط�اب يف مواه�ب اجللي�ل « :جيوز الصل�ح عىل املجه�ول ،إذا ُج ِهل الق�در املصالح عليه ومل
يقدرا عىل الوصول إىل معرفته ،وأما إذا قدرا عىل الوصول إىل املعرفة ،فال جيوز الصلح إال بعد
املعرفة بذلك » .

وقد ذكر الش�مس اب�ن قدامة ما يوافق كالم املالكية ،فقال :فأما م�ا يمكنهام معرفته كرتكة

موجودة ،أو يعلمه الذي هو عليه وجيهله صاحبه ،فال يصح الصلح عليه مع اجلهل»  ،ونقل

عن اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه إن صوحلت امرأة من ُث ُمنها مل يصح ،واحتج بقول رشيح :أيام امرأة
صوحلت من ثمنها فلم يبني هلا ما ترك زوجها فهي الريبة ك ّلها ،قال :وإن ورث قوم ماالً أو دور ًا
أو غير ذل�ك ،فقالوا لبعضه�م :نخرجك من املرياث بألف درهم أكره ذلك ،وال يشترى منها

يش ٌء وه�ي ال تعل�م؛ لعله�ا تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثري ،وال يشترى حتى تعرفه وتعلم ما

َ
ُ
الرجل عىل اليشء ال يعرفه وال يدري ما هو حساب بينهام فيصاحله ،أو
الرجل
هو ،إنام يصالح
 مواهب اجلليل. 80/5
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يكون رجل يعلم ماله عند رجل ،واآلخر ال يعلمه فيصاحله ،فأما إذا علم فلم يصاحله ،إنام يريد
أن هيض�م حقه ويذهب ب�ه ،وذلك ألن الصلح إنام جاز مع اجلهالة للحاج�ة إليه ،إلبراء الذمم
وإزالة اخلصام ،فمع إمكان العلم ال حاجة إىل الصلح مع اجلهالة فلم يصح كالبيع » .

ّ
بمحل الصلح ،ومل يوجد فيهم
الش�افعي رمحه اهلل ،يف اشتراط العلم
وقد وافق هؤالء هنا
َّ

خمالف .وهلذا أثر يف تداول األسهم ،سنأيت عليه فيام بعد ،إن شاء اهلل تعاىل.

الدلي�ل الثاين :ما رواه البخاري بس�نده عن َجابِ ِر بن عب�د اهللِ ريض اهلل عنهامَ ،أ َّن ُه أخربه َأ َّن
ِ
ني َو ْس� ًقا لِ َر ُج ٍ
اس� َتنْ َظ َر ُه َجابِ ٌر َف َأ َب�ى َأ ْن ُينْظِ َر ُهَ ،ف َك َّل َم
ُ�وفيِّ َ َ ،وت ََر َك عليه ثَلاَ ثِ َ
َأ َب�ا ُه ت ُ
�ل من ال َي ُهودَ ،ف ْ
�ول اهلل ﷺ لِي ْش� َفع له إليهَ ،فجاء رسول اهلل ﷺ و َك َّلم اليه ِ
َجابِ ٌر َر ُس َ
ود َّي لِ َي ْأ ُخ َذ َث َم َر ن ْ
َخ ِل ِه بِا َّل ِذي
َ َ َُ
َ
َ
َ َ
له َف َأبىَ ،فدَ َخ َل رس�ول اهلل ﷺ الن َّْخ َل َفم َش�ى فيهاُ ،ثم قال لجِ ابِ ٍر « :جدَّ له َف َأو ِ
ف له الذي له »
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ني َو ْس ًقا َو َف َض َل ْت له َس ْب َع َة عَشرَ َ َو ْس ًقاَ ،ف َجا َء َجابِ ٌر
َف َجدَّ ُه بعد ما َر َج َع رسول اهللِ ﷺَ ،ف َأ ْو َفا ُه ثَلاَ ثِ َ
َر ُس َ
ف أخبره بِال َف ْض ِل ،فقال
�ول اهلل ﷺ لِ ُي ْخِب�رِ َ ُه بِا َّل ِذي كانَ ،ف َو َج�دَ ُه ُي َصليِّ ال َعصرْ َ  ،فلما ا ْنصرَ َ َ
َأ ْخِب�رِ ْ ذلك اب�ن اخلَ َّط ِ
ب َجابِ ٌر إىل ُع َم َ�ر َف َأ ْخبرَ َ ُه ،فقال له ُع َم ُر :لقد َع ِل ْم ُت حني َم َش�ى
ابَ ،ف َذ َه َ
فيها رسول اهلل ﷺ َل ُي َب َار َك َّن فيها » .

مترا جمازف ًة يف
ال خلاف بين العلماء يف عدم جواز أن يأخ�ذ َمن له دين من متر عىل أح�دً ،

دينه ؛ ألن ذلك من الغرر  ،إنام جيوز أن يأخذ جمازفة يف ذلك َّ
أقل من دينه  ،ومثل ذلك أن يأخذ

ع�ن ال َّطع�ام املعلوم كي ُل�ه ،طعا ًما جزا ًفا من جنس�ه .أما إذا كان الطعام خمالف ًا جلنس�ه ،فال بأس
بذلك ،فيجوز أن يأخذ َّ
أقل ،أو مساوي ًا أو أكثر ،عىل أن يكون ذلك يد ًا بيد.

ووج�ه حدي�ث جابر يف هذا الباب ،أنه كان عىل أبيه دين م�ن جنس متر حائطه ،فرغب إىل

الغرماء أن يأخذوا متر نخله ،ويس�قطوا عنه باقي دينهم؛ التِّفاقهم أن التمر ال يبلغ قدْ َر الدين،
 املرجع ذاته .
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ومثل هذا جيوز عند مجيع العلامء ؛ ألنه ٌّ
حط وإحس�ان ،وليس ببيع ،وجيوز عند مجاعة العلامء يف
الصلح ما ال جيوز يف البيع.

قاص أو جازفه يف
وق�د ترج�م البخاري للباب الذي أورد فيه هذا احلديث بقوله( باب إذا َّ

الدين أي عند األداء فهو جائز )  .و ع َّلق امله َّلب عىل هذه الرتمجة ،بأنه ال جيوز عند أحد من

العلامء ،أن يأخذ َمن له ّدين متر ،من غريمه متر ًا جمازفة بدينه؛ ملا فيه من اجلهل والغرر ،وإنام جيوز
أن يأخذ يف ح ِّقه َّ
أقل من دينه ،إذا علم اآلخذ ذلك وريض » .

وأج�اب احلاف�ظ عن هذا االعرتاض فقال « :ومراد البخاري م�ا أثبته املعرتض ال ما نفاه،

وغرض�ه بي�ان أنه يغتف�ر يف القضاء من املعاوضة م�ا ال يغتفر ابتداء ،ألن بي�ع الرطب بالتمر ال

جي�وز يف غري العرايا ،وجي�وز يف املعاوضة عند الوفاء ،وذلك نِّبي يف حديث الباب؛ فإنه صىل اهلل

عليه و سلم سأل الغريم أن يأخذ متر احلائط ،وهو جمهول القدر ،يف األوساق التي هي له ،وهي
معلومة ،وكان متر احلائط دون الذي له ،كام وقع الترصيح بذلك يف كتاب الصلح من وجه آخر،
وفيه :فأبوا ومل يروا أن فيه وفاء » .

وأج�اب اب�ن املنري ع�ن هذا االعتراض بنحو ما أج�اب به احلاف�ظ ،فقال « :بي�ع املعلوم

باملجه�ول مزابن�ة ،فإن كان متر ًا ونحوه فمزابنة وربا ،لكن اغتف�ر ذلك يف الوفاء ؛ ألن التفاوت
متح ّقق يف العرف فيخرج عن كونه مزابنة » .

ولكن بعض الفضالء اس�تنبط من هذا احلديث ،وممّا قاله العلامء يف رشحه ،جواز املجازفة

الربوي�ة ،يف الوفاء والقض�اء .قال د .علي القره داغي :ج�واز املجازفة
والتخمين يف األم�وال ّ
 رشح صحيح البخاري البن بطال ج  8ص . 102-101
 صحيح البخاري.964/2
 فتح الباري.60/5
 املرجع ذاته.

 املرجع ذاته .
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

35

د .حممد جنيد بن حممد نوري الديرشوي

والتخمني يف األموال الربوية ،مثل التمر ونحوه ،يف الوفاء والقضاء كام يف حديث جابر -وهذا

ال جيوز يف غريه ».

ولكنه مل يرش إىل ما قاله العلامء يف تفسير هذا احلديث ،من أنه كان معلوم ًا أن مقدار التمر

ن�ص يف بعض روايات
يف بس�تان جاب�ر ريض اهلل عن�ه مل يكن يف�ي بالدَّ ين الذي على أبيه ،فقد َّ
احلديث ،عىل أهنم « أبوا ومل َيروا فيه وفاء » .

وق�د أخ�ذ هذا الفاضل من روايات هذا احلديث ،فقط أن�ه كان فيه جمازفة وختمني ،مع أن

ه�ذا في�ه إغفال لشيء يف غاية األمهية ،وهو أن متر نخل س�يدنا جابر كان ّ
أقل م�ن دين الغرماء

عىل أبيه ،فيكون ما يأخذه الغريم من دينه مقابل الدّ ين ،وما بقي من دينه ُيس�قطه ويس�امح به،
وهذا ال إشكال فيه ،فال خالف يف أن الدائن له أن يسامح مدينه بكل الدين ،فألن جيوز مساحمته

ببعض الدّ ين من باب أوىل.

ّ
تتم هذه
وإذا علمن�ا ه�ذا فلا أدري كي�ف يمكن أن ُي
س�تدل هبذا احلدي�ث عىل ج�واز أن ّ

املجازف�ة والتخمني يف بيع األس�هم ألجنبي ،واحلديث يف وفاء دين عج�ز املدين عن الوفاء به،

خاصة يف الربويات؛
واملس�احمة مطلوبة هنا رشع� ًا ،أ ّما البيع فلم يقل أحد بجواز املجازف�ة فيهّ ،
فإن نصوصهم يف التحذير من ذلك متضافرة ومتواترة،وقد نقلنا بعض ًا منها.

التوس�ع يف الصلح أو التخارج يف تداول األس�هم
إذن ،فمن احتج بمثل هذا احلديث عىل
ُّ

فقد أبعد النُّجعة ،وليس له يف احلديث دليل وال شبهة دليل.

الدلي�ل الثال�ث :عن ابن عب�اس قال « :ال بأس أن يتخارج الق�وم يف الرشكة تكون بينهم،

فيأخ�ذ ه�ذا عرشة دنانري نقد ًا  ،ويأخذ هذا عرشة دنانري دين� ًا »  .وقد روي هذا األثر عن ابن
 فقه البنوك اإلسالمية297

 صحيح البخاري964/2رقم 2562
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عب�اس ريض اهلل عنهما يف املصنّ�ف بلفظ خمتل�ف ،فقد ذكر ابن جريج عن عط�اء أن ابن عباس
ق�ال « :ال ب�أس ب�أن يتخارج الق�وم يف الرشكة تكون بينه�م ،فيأخذ بعضهم م�ن ّ
الذهب الذي

ٍ
عرض
بينهم ،يأخذ هذا عرشة نقد ًا ،ويأخذ هذا عرشين دينار » قال عطاء « :وال يتخارجون يف

ما كان ،إال الذهب والفضة » .

ق�ال القايض عي�اض « :أن يتخارج الرشيكان وأهل املرياث ،فَّس�رَّ ه يف حديث ابن عباس

يف البخ�اري :بأن يأخ�ذ أحدمها عين ًا واآلخر دين ًا ،فإن توى ألحدمه�ا مل يرجع عىل اآلخر .قال

مقر ًا كان بالرتايض .وأما بالقرعة أو بمعيبه أو
ال�داودي :ه�ذا إن كان الذي عليه الدين حارض ًا ّ

إنكاره فال جيوز » .

وقال العيني يف رشح قول ابن عباس ريض اهلل عنهام « :يتخارج الرشيكان ...أراد أن ذلك

يف القس�مة بالترايض بغري قرعة ،مع اس�تواء الدَّ ين ،وإقرار َمن علي�ه وحضوره ،فأخذ أحدمها
ِ
تنقض القسمة؛ ألنه ريض بالدين عوض ًا
عين ًا واآلخر الدين ،ثم إذا توى الدَّ ين أي :إذا هلك مل

فتَوى يف ضامنه.

بعضهم،
بعضه�م وهذا َ
وقال احلس�ن البرصي :إذا اقتس�م الرشي�كان الغرماء ،فأخذ هذا َ

نصيب أحدمه�ا وخرج نصيب اآلخر ،قال  :إذا أبرأه منه فهو جائز .وقال النخعي :ليس
فتَ�وى
ُ
ٍ
بيشء ،ما توى أو خرج فهو بينهام نصفان ،وهو قول مالك ،والكوفيني ،و الشافعي.
وحج�ة م�ن مل جي�ز ذلك أنه غ�رر؛ إذ قد يتوى ما على أحدمها فال حيصل لل�ذي خرج إليه
ّ

يشء ،ومن حق الرشيكني أن يساويا يف األخذ.
 عبد الرزاق الصنعاين288 /8

 مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار 456 / 1
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وحجة َمن قال :ال يرجع أحدمها عىل صاحبه ،أن ِّ
الذ َّمة تقوم مقام العني ،فإذا توى ما عىل
ّ

أحد الغرماء؛ فإنه يبيعه به دينًا .

جوز
وقال سحنون  :إذا قبض أحد الرشيكني من دينه عرض ًا ،فإن صاحبه باخليار ،إن شاء ّ

له ما أخذ وأتبع الغريم بنصيبه ،وإن شاء رجع عىل رشيكه بنصف ما قبض ،وأتبعا الغريم مجي ًعا
بنصف مجيع الدين ،فاقتسامه بينهام نصفني .وهذا قول ابن القاسم.

وق�ال اب�ن األثري يف النهاي�ة « :ويف حديث ابن عب�اس يتخارج الرشي�كان وأهل املرياث،

أي إذا كان املت�اع بني ورثة مل يقتس�موه ،أو بين رشكاء وهو يف يد بعضهم دون بعض ،فال بأس
أن يتبايع�وه بينه�م؛ وإن مل يعرف كل واحد منه�م نصيبه بعينه ،ومل يقبضه ،ول�و أراد أجنبي أن

يشتري نصيب أحدهم ،مل جيز حتى يقبضه صاحبه قبل البيع ،وقد رواه عطاء عنه مفسرَّ ًا ،قال:
ال ب�أس أن يتخ�ارج القوم يف الرشك�ة تكون بينهم ،فيأخ�ذ هذا عرشة دنانري نق�د ًا وهذا عرشة

دنانري دين ًا » .

فق�ول اب�ن عباس ريض اهلل عنه هذا ،في�ه أن املتخارجني رشيكان ،وأهنما يعلامن مقدار

الدَّ ي�ن ال�ذي هلام ،وقد تناصف�اه ،وريض أحدمها أن يأخذ رشيكه نصفه نق�د ًا ،وأن يأخذ هو

نصيبه ّدين ًا.

َّ
اس�تدل بقول ابن عباس ه�ذا عىل جواز التخارج
ولك�ن فضيل�ة لدكتور عيل القره داغي،

كل رشيكين ،فق�ال « :لقد دل ق�ول ابن عباس هذا على أن التخارج بين ّ
بين ِّ
كل رشيكني بام
تدل أقواله عىل أنه جيوز ألحد الرشكاء عند التخارج أن يأخذ ّ
يرتاضيان به ،حيث ّ
أقل من ح ّقه

م�ن الرشك�ة ،أو أكثر من ح ّقه منها ،وخيرج منها من النق�ود والدّ يون وغريمها ،وال تط ّبق عليها
قواعد الصرّ ف ونحوه » .

 رشح صحيح البخاري :ابن ب ّطال 109/8
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وع َّل�ل هذا ال�رأي يف موضع آخر بقوله« :ال ُيشترط هذه الشروط  -أي رشوط البيع

والرصف ونحو ذلك -ما دام األمر قائ ًام عىل التخارج ،ألن مبناه عىل الرتايض واإلبراء » .
وقال « :وعىل ضوء تفسري أيب عبيد هذا ،فالتخارج هو نوع من التبايع بني الرشكاء والورثة،

ُيتس�امح في�ه عن اجلهالة وعن ع�دم القبض ،يف حني ال ُيتس�امح بمثل ه�ذا يف البيع فيام بني

غريهم » .

يتمس�ك برواية ابن جريج خلرب اب�ن عباس ريض اهلل
وق�د ط�اب للدكتور الق�ره داغي أن َّ

عنهام ،وبنى عليه كالمه الذي ذكرناه.

لنر ما إذا كان
ولك�ن ،فلن�درس اآلن هذا اخلرب من حيث الرواية ،ومن حيث الدِّ راية أيض ًا َ

يسلم للدكتور القره داغي ما بناه عليه.

يالحظ أوالً ،أن قول ابن عباس قد روي من طريقني بينهام اختالف نِّبي؛ أحدمها رواية ابن

الزهري.
جريج ،والثاين رواية ّ

ورواي�ة ابن جريج وإن كانت قوي�ة لقوة راوهيا ابن جريج ،فهو ثقة ،لكنها ملا كانت خمالفة

لرواي�ة األكث�ر ،وخمالفة كذل�ك لألصول ،كان ال ب�دَّ من تأويلها بما يتّفق مع رواي�ة األكثر ،و

جيعلها موافقة لألصول.

التأوي�ل األول :أن عب�ارة( يأخذ هذا عرشة نقد ًا وهذا عرشين دينار) ليس�ت من لفظ ابن

ترصف ابن جريج رمحه اهلل ،رواها باملعنى ،عىل وجه التّفسير لكالم ابن
عب�اس ،وإنما هي من ُّ

الروايات األخرى.
عباس الوارد يف ّ

والتأويل اآلخر :يغلب عىل الظن أن رواية ابن جريج فيها تصحيف من النُّس�اخ ،أو خطأ
 بحوث يف فقه البنوك اإلسالمية :د .عيل القره داغي.313
 بحوث يف فقه البنوك اإلسالمية :د .القره داغي.291
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ً
خط�أ ،أن يف الرواي�ة األوىل( :يأخذ هذا عشرة دنانري نقد ًا،
ويرجح كوهنا مروية
م�ن املطاب�ع،
ِّ
وه�ذا عشرة دنانري دين ًا) ،وهذا ال إش�كال فيه ،فمقدار الدنانري واح�د يف احلالتني ،وهو عرشة
دنانري ،واالختالف بينهام إنام هو يف كون أحدمها أخذ العرشة نقد ًا ،واآلخر أخذ عرشة نس�يئة.
أم�ا الرواي�ة الثانية ففيه�ا اختالف من وجهين األول ،أن أحدمها يأخذ عشرة ،ورشيكه يأخذ

تتطرق إىل
عرشي�ن ،والث�اين ،أن األول يأخ�ذ العرشة نقد ًا وصاحب�ه يأخذ العرشين دين�ار ،ومل ّ

كون�ه يأخذها نقد ًا أو دين ًا ،والعرشة نقد ًا ال يقابلها عرشون دينار ،ولكن مقابلها إنام هو الدّ ين،
فالنقد يقابله الدين وليس الدنانري.

توهنت ،ومل تصلح لالحتجاج .يضاف
ولما ترجح وجود التصحيف يف رواية ابن جريجّ ،
ّ

الر ّزاق يف املصنّف ،كام
إىل ه�ذا أن رواي�ة الزهري أثبت أيض ًا من حيث الرواية ،فقد رواها عبد ّ

رواه�ا البخ�اري يف صحيحه تعليق ًا بصيغة اجلزم ،بدون س�ند ،وذل�ك يف ترمجة كتاب الصلح،
فق�الَ :باب يف احلَ َوا َل ِة َو َه ْل َي ْر ِج ُع يف احلَ َوا َل ِة وقال احلَ َس� ُن َو َقتَ�ا َدةُ :إذا كان يوم َأ َح َال عليه َم ِل ًّيا
َان و َأه ُل املِري ِ
�از ،وقال ابن َع َّب ٍ
اسَ :يت َ
اثَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ هذا َع ْينًا َو َه َذا َد ْينًاَ ،فإِ ْن ت َِو َي
َج َ
�ار ُج الشرَّ ِ يك ِ َ ْ
َخ َ
َ
احبِ ِ
لأِ َح ِدهمِ �ا مل ير ِج�ع عىل ص ِ
�ه »  .وقال يف الفتح :وقال ابن عب�اس يتخارج الرشيكان الخ
َ
َ َ َْ ْ
وصله بن أيب شيبة بمعناه،قال ابن التني حم ُّله ما إذا وقع ذلك بالرتايض مع استواء الدين ،وقوله:

ت�وي بفتح املثناة وكسر الواو ،أي هلك ،واملراد أن يفلس من علي�ه الدين ،أو يموت أو جيحد
فيحل�ف حي�ث ال بينة ،ففي كل ذلك ال رجوع ملن ريض بالدي�ن .قال بن املنري :ووجهه أن من

ريض بذلك فهلك ،فهو يف ضامنه ،كام لو اشرتى عين ًا فتلفت يف يده » .

وذك�ر يف عم�دة الق�اري أن للرشيكين أن يتخارجا يف القس�مة بالرتايض بغير قرعة ،مع

تس�اوي الدينين ،وإقرار َمن عليه ،وحض�وره ،فإذا أخذ أحدمها عين ًا واآلخ�ر دين ًا ،ثم هلك مل
 صحيح البخاري.299/2

 فتح الباري برشح صحيح البخاري.465/4
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تنقض القسمة؛ ألنه ريض بالدين عوض ًا ،فهلك يف ضامنه ،وكذلك احلكم بني الورثة أشار إليه
بقوله وأهل املرياث.

وذه�ب النخع�ي ومال�ك ،والكوفي�ون ،والش�افعي إىل أن م�ا هل�ك أو خرج فه�و بينهام

نصفان.

وحج�ة م�ن مل جيز ذلك أنه غرر؛ إذ ق�د هيلك ما عىل أحدمها ،فال حيص�ل للذي خرج إليه

يشء ،ومن حق الرشيكني أن يتساويا يف األخذ.

وحجة من قال :ال يرجع أحدمها عىل صاحبه ،أن الذمة تقوم مقام العني ،فإذا هلك ما عىل

أحد الغرماء فإنه يبيعه به دينًا .

إال أنن�ا ينبغ�ي أن نتن َّبه هنا ،إىل إن هناك فرق ًا كبري ًا بين أن يرتاىض الرشيكان  -إذا كان هلام

دين عىل أحد الناس -بأن يتقاسما هذا الدَّ ين ،فيأخذ أحدمها نقد ًا ،واآلخر دين ًا ،مع تس�اوي ما
يأخذان�ه ق�در ًا وكمي�ة ،وبني أن يأخذ أحدمها أزي�د من اآلخر ألنه ريض بالدي�ن ،فإن األمر يف
هذه احلالة بيع لربوي بربوي مع الفضل والنس�اء ،ومن الواضح أن الزيادة إنام كانت يف مقابل

النَّساء ،أما إذا أخذ أحدمها عين ًا واآلخر دين ًا؛ فال إشكال يف ذلك ،فهي كام نقل احلافظ تفسريها
ع�ن ابن املنير ،واملراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو جيح�د فيحلف حيث ال بينة ،ففي

كل ذل�ك ال رجوع مل�ن ريض بالدين ،قال ابن املنري :ووجهه أن من ريض بذلك فهلك؛ فهو يف

ضامنه كام لو اشرتى عين ًا فتلفت يف يده.

ه�ذا م�ن جهة ،ومن جه�ة أخرى ،فإن ه�ذه الرواية إنام تتح�دّ ث عن الشركاء إذا تبايعوا

فيام بينهم أموال الرشكة ،والس�ادة القائلون بجواز تداول األس�هم اس�تندوا على هذه الرواية،

واتخّ ذوه�ا دلي ً
ال هلم عىل مرشوعية تداول األس�هم مطلق ًا ،وحترير بيعها من قيود ورشوط البيع
 عمدة القاري رشح صحيح البخاري.109/12
 رشح ابن بطال عىل صحيح البخاري.100/8
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والّص�رّ ف ،حت�ى مع األجنبي عن الرشكةّ ،
ولعل هذا هو غرضهم األكرب من س�عيهم إىل جتويز
التخارج عن األس�هم ،فإن احلاجة األش�دّ إنام هي إىل جواز بيع األسهم ملن هو خارج الرشكة،

وال أدري كي�ف يتس�نّى التخ�ارج أو اخلروج من الرشكة ملن مل يدخلها ّ
ق�ط ؟! .إذن ،فدليلهم
أع�م من مدّ عاهم على ّ
كل حال ،إذ هو وارد عىل خالف القواع�د الكلية القطعية ،رخص ًة
ه�ذا ّ

للخ�روج م�ن ورطة َّ
تعذر اخلروج منها ،وال يصلح بحال أن صبح هو أيض ًا أص ً
ال برأس�ه ،ألن
الرضورات إذا كانت تبيح املحظورات ،فإن الرضورة كذلك تقدّ ر بقدرها .

الدلي�ل الراب�ع :ما روي أن عبد الرمح�ن ابن عوف ريض اهلل عنه ط ّل�ق زوجته تمُ ارض بنت
ِ
فورثها عثامن مع ثالث نس�وة أخر،
األصب�غ الكلبي�ة ،يف مرض موته ،ثم م�ات وهي يف العدّ ةَّ ،
فصاحلوها عن ربع ُث ُمنها عىل ثالثة وثامنني ألف ًا » .
وق�د احتجوا هبذا األثر استئناس� ًا ،ألن س�نده لي�س بالقوي الثابت ،وقال�وا :إن هذا األثر

ي�دل بوضوح ،عىل أن التخارج ُيتَس�امح فيه بام ال ُيتَس�امح به يف البيع الع�ادي ،وهذا االجتهاد
من س�يدنا عثامن ريض اهلل عنه كان بمحرض من الصحابة ،وقد ش�اع بينهم ومل ينكره أحد فكان

إمجاع ًا سكوتي ًا .

الو َر َث ُة َأ َحدَ ُه ْم
قال الزيلعي يف تبيني احلقائق شارح ًا عبارة صاحب الكنزَ « :وإِ ْن َأ ْخ َر َج ْت َ
ب بِ ِف َّض ٍ
ض أو َع َق ٍ
ع�ن َع َ�ر ٍ
ْس ) َأ ْي عن فِ َّض ٍة بِ َذ َه ٍ
ار بِماَ ٍل ،أو عن َذ َه ٍ
�ة ،أو بِال َعك ِ
ب ( َص َّح َق َّل ,أو
 حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج118/2

 نصب الراية لتخريج أحاديث اهلداية :الزيلعي112/4

 الق�راض أو املضارب�ة املشتركة يف املؤسس�ات املالي�ة :د .عب�د الس�تار أبو غ�دّ ة ،ضمن جمل�ة جممع الفقه
اإلسلامي  ،1057/13وقد أورد هذا الكالم يف معرض احتجاجه ملرشوعية التخارج ،وليس لتجويز
املقررة يف البيع والصرّ ف ونحومه�ا ،فإن كالمه يف فتاوى
ع�دم االنضباط بالقواعد الرشعي�ة والرشوط َّ
الربك�ة يتّف�ق مع م�ا ذهب إليه مجاهري العلامء م�ن املذاهب األربعة وغريها م�ن رضورة مراعاة الرشوط

املق�ررة للبي�ع والصرف وبي�ع الدي�ن يف التخارج .ينظ�ر الفت�اوى الرشعية ملجموع�ة الربكة
الرشعي�ة ّ
املرصفية373
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َك ُث َر ) َي ْعنِي َق َّل ما َأ ْع َط ْو ُه أو َك ُث َر لأِ َ َّن ُه يحُ ْ َم ُل عىل ا ُمل َبا َد َل ِة؛ لأِ َ َّن ُه ُص ْل ٌح عن َع نْ ٍ
يَ ،ولاَ ُي ْم ِك ُن حمَ ْ ُل ُه عىل
اإل ْب َرا ُء عن ال َع نْ ِ
يَ ,و َب ْي ُع ال َع َق ِ
اإل ْب َر ِاء؛ إ ْذ لاَ َد ْي َن عليهمَ ،ولاَ ُيت ََص َّو ُر ِ
ِ
ار َوال ُع ُر ِ
وض بِال َق ِل ِ
يل َوالكَثِ ِري
الف َّض ِة لِعدَ ِم الربا لاِ ْختِلاَ ِ
ب بِ ِ
ف ِ
الذ َه ِ
اجلن ِ
َج ِائ ٌزَ ,وك ََذا َب ْي ُع َّ
ْس» .
ِّ َ
َ
الربا يف التخارج،
ُيالح�ظ هنا أن�ه يؤكِّد عىل رضورة مراعاة أحكام البيع ،ورضورة حتايش ِّ

وأن ذلك إنام يكون حني يكون البدالن ربو َّيني ،أما إذا مل يكن مقابلة ربوي بربوي؛ فاألمر عىل
السعة.
َّ

ثم نقول عن هذا األثر:
 -1إن ما فيه ،من أنه كان اجتهاد ًا من سيدنا عثامن ريض اهلل عنه ،إنام هو ِّ
الش ّق األول منه،

ثم مات قبل أن تنقيض
وهو توريثه للمط َّلقة ،التي ط َّلقها زوجها يف مرض املوت ف َب َّت طالقهاّ ،
ِعدّ هتا ،ويروى هذا عن عمر وعثامن ريض اهلل عنهام ،و به قال عروة و رشيح واحلسن والشعبي
و النخع�ي والث�وري وأبو حنيفة و أهل الع�راق ومالك و أهل املدينة واب�ن أيب ليىل ،وهو قول

الشافعي ريض اهلل عنه يف القديم ،ويف اجلديد من مذهبه أهنا ال ترث



أ ّم�ا ِّ
حصتها ،فلي�س يف هذه الرواي�ة أن ذلك
الش ّ
�ق الث�اين ،وه�و مصاحلة الورث�ة هلا ع�ن ّ

ال أن يكون فيها ما ّ
كان اجته�اد ًا م�ن س�يدنا عثامن ،وال أنه قد بلغه ذلك ،فض ً
يدل عىل أنه ش�اع
الصلح ،وهل جرى عىل معلوم
وانترش ،وكان إمجاع ًا س�كوتي ًا .هذا ِّ
بغض النظر عن طبيعة هذا ُّ
أو جمهول.

 -2ق�د علمن�ا أن العلماء ال جييزون الصل�ح إال عىل املعل�وم ،إذا أمكن العل�م ،وليس يف

ه�ذا األث�ر ما ّ
ي�دل عىل أن متارض كانت جته�ل نصيبها من املرياث ،ألن مال س�يدنا عبد الرمحن
ب�ن عوف ريض اهلل عنه ق�د ُأحيص ،و ُعلمت حصص كا ّفة الورثة ،ومنه�م مط َّلقته متارض ،فإذا
 تبيني احلقائق.50-49/5:

 املغني  ،268/6األم . 225/5
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حصتها من املرياث،
ص�ح ه�ذا األثر ،فليس فيه أي داللة عىل أن مت�ارض والورثة كانوا جيهلون َّ
َّ
الصلح ،مع علمه
أو أن أحد الطرفني كان جيهل ذلك ،وأن سيدنا عثامن ريض اهلل عنه وافق عىل ُّ

بوج�ود اجلهالة فيه ،وأية صعوبة يف معرفة ِّ
حظ مت�ارض من املرياث ،واملال حمصور ،وح ُّظها منه
أيض ًا معلوم ؟!.

 -3عىل أنه حتى لو كان يف هذا األثر ما يشير إىل أن اجلهالة كانت حاصلة يف هذا الصلح

 ولي�س في�ه ذلك  -فإنه ال ُيلتف�ت إليه ،ملعارضته للقواعد التي توات�رت هبا النصوص ،وهليترك احلك�م القطعي الذي تواترت به النصوص ،من أجل رواية واحدة ،ولو كانت صحيحة،

ال عن أن يكون يف ثبوهتا ّ
ال َلب�س يف داللتها ،فض ً
ش�ك ،وأن تكتنفها االحتامالت الكثرية ،التي

تضعف داللتها ،و جتعلها غري صاحلة لالستدالل هبا يف هذا املقام ؟.

بالضبط ،ف�إن ذلك أيض ًا ال يضري؛ ألن
حص�ة متارض مل تكن معلومة ّ
 -4وإذا قدَّ رن�ا أن ّ

اجلم�ع بني ه�ذا األثر والقواعد املتَّفق عليه�ا ممكن ،ومن قواعد التع�ارض والرتجيح أنه مما
الصلح مل يكن بنقد عن نقد صرِ ف،
يتعي املصري إليه ،واجلمع ههنا ممكن ،ألن ُّ
أمكن اجلمع نَّ
املتنوعة ،الت�ي مجعت أعيان ًا ونق�ود ًا وغريها،
ولك�ن كان املصا َل�ح عن�ه خليط ًا من األم�وال ِّ
راعوا األحكام
فرتكة سيدنا عبد الرمحن بن عوف مل تكن نقد ًا فقط ،وهم البدَّ أن يكونوا قد َ

الصلح .وهبذا نكون قد و ّفقنا بني ه�ذا األثر ،وبني القواعد الثابتة
املق�ررة ملثل هذا ُّ
الرشعي�ة َّ

املتَّفق عليها عىل ِّ
كل التقادير وخمتلف األوجه ،فال تبقى فيه أي داللة عىل جواز التخارج عن
املجهول ،والصلح عنه.

معي مثالً ،فإن اجلواز
وإنما قلن�ا هذا؛ ألنه حني يرد أثر بجواز يشء ،كأن يكون بي�ع يشء نَّ

خيضع جلميع الرشوط الالزمة يف مثل ذلك البيع ،فمثالً :إذا قيل :جيوز بيع الذهب ،فليس معناها

أنه جيوز بيعه بذهب َّ
أقل منه أو أكثر ،وإنام املراد أنه جيوز هذا البيع بجميع رشوطه املعتربة ،ومنها
أنه إذا بيع بجنسه فال جيوز فيه التفاضل .وكذلك حينام ذكر هؤالء الفقهاء جواز بيع الدين؛ فإنام
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قالوا بجوازه بجميع الرشوط املعتربة ،ومنها أنه إذا كان الدين من األموال الربوية وبيع بجنسه
فإن�ه ال جي�وز التفاضل ،ف�إن هذا الرشط  -أي التس�اوي يف البدلني حني بي�ع الدين الربوي
بجنسه -من البدهييات إذا كان الدين من األموال الربوية ،ووقع بيعه بجنسه.

واآلن وق�د انتهينا من دراس�ة أدلة التخ�ارج ،وعرفنا حدود دالالهتا ،فق�د بقي أن نناقش

بيشء من االس�تفاضة ،أولئك الذين ذهبوا إىل تعدية التخارج إىل خارج أس�وار دالالت األد ّلة

الرشعية ،بتنزيلها عىل تداول األسهم بإطالق.

وقعت عىل كالم ألس�تا َذين فاضلني هبذا اخلصوص .أ ّما أحدمها فهو فضيلة األستاذ
ولقد
ُ

الدكتور حسين حامد حس�ان ،فقد قال يف ذلك كالم ًا رصحي ًا س�نذكره ،وأ ّما اآلخر فهو فضيلة

األستاذ الدكتور عيل حمي الدّ ين القره داغي ،فقد مال شيئ ًا إىل جواز التخارج فيها ،ولكنه مل يكن
حس خالل قراءيت لكالمه أن ميله إىل القول
رصحي ًا رصاحة الدكتور حسين حامد .وقد كنت ُأ ُّ
باجل�واز ش�ديد ،وأن يف قلب�ه لرغب�ة يف التّرصيح بذل�ك ،ولكنني كنت أش�عر أن داعي التقوى

يمنع�ه من ذل�ك .فلنقرأ اآلن كالم هذين األس�تاذين القديرين ،لن�رى إن كان فيه ما يصلح أن

يكون حلاّ ً ملشكلة املخالفات التي ينطوي عليها تداول األسهم.

تصرف يف ّ
املطلب الرابع :مناقشة القائل جبواز تداول األسهم على أساس أنه ّ
حصة شائعة:

مكوناهتا
ح�اول د .حسين حام�د ،أن جيد حلاّ ً لتداول األس�هم بإطلاق ،دون النظ�ر إىل ِّ

يفصل ،يف
جنس� ًا أو ق�در ًا ،وقد قال يف ذلك كالم ًا يدعو إىل االس�تغراب ،فقد أمج�ل القول ومل ِّ
هذه املس�ألة الت�ي هي يف غاية اخلطورة ،قال  « :يرى بعض الفقه�اء أنه جيوز ختارج أحد الورثة
ٍ
حصة شائعة من جمموع
من الرتكة ،يف مقابل
ترصف يف َّ
عوض يؤخذ من الرتكة أو غريها ،وهذا ُّ
 بي�ع الدي�ن واألوراق املالي�ة وبدائله�ا الرشعي�ة :تق�ي الدي�ن العثماين ،ضم�ن أبحاث جملة جمم�ع الفقه
اإلسالمي ،العدد . 11

 املرجع ذاته.
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حصة ش�ائعة يف جمموع مايل يش�تمل عىل الدّ يون
الس�هم الذي يم ِّثل ّ
مايل بعوض ،وال فرق بني ّ
والنق�ود ،وبين التخارج من الرتك�ة باتِّفاق الورث�ة ،ومل ُيثِر القائلون بج�واز التخارج موضوع
اشتامل الرتكة عىل ديون ونقود ،ونسبة هذه إىل بقية عنارص الرشكة من األعيان واملنافع» .

واحل�ق أن هذا جتاهل ملا هو غري جمهول ،فق�د أغفل ما ذكره الفقهاء من الرشوط للتخارج
ّ

من املرياث املختلط ،وبنى عىل ذلك فتح باب تداول األسهم عىل مرصاعيه ،ومن دون اشرتاط

الربا .
أي رشط يتفادى الوقوع يف ِّ

وإذا كان هن�اك َم�ن أجاز تداول هذه األس�هم خترجي� ًا عىل قاعدة الغلب�ة أو الكثرة؛ فأجاز

الربوي،
الربوي من ِّ
مكونات األس�هم أغل�ب وأكثر من العنرص ِّ
ذل�ك برشط كون العنرص غري ِّ
خرج هذه املس�ألة عىل قاعدة األصال�ة والتّبع ّية ،وأنه يغتفر يف التابع ما ال ُيغتفر
وكان هناك َمن ّ

الربوي
الربوي هو املقصود األول من رشاء السهم ،بل كان غري ّ
يف األصل ،وأنه إذا مل يكن املال ّ
ٍ
فحينئذ جيوز تداول األس�هم ،ويغتفر عدم حت ّقق رشوط بيع املال الربوي بجنس�ه،
هو املقصود،
أو بام فيه نفس ع ّلته ،وإن مل يكن من جنس�ه  -فإن د .حسين حامد ال يرى ما يدعو إىل اللجوء

إىل تل�ك املخارج ،ب�ل يرى التخريج عىل التخ�ارج من املرياث ،وكأنه جيي�ز القياس هنا ألدنى

مالبس�ة ،وال يلتف�ت إىل الف�ارق املؤ ّثر بني احلالتين ،وال إىل وجوب حت ّقق ع ّل�ة األصل بكامهلا
يف الف�رع ،وال إىل وجود املانع م�ن القياس؛ وهو األصول العا ّمة التي ّ
تدل عىل أن التخارج من
املرياث ليس أص ً
الرخصة ،التي ال ُيتجاوز حم ُّلها
ال يصلح ألن يقاس عليه غريه ،بل هو من قبيل ُّ

إىل غيره ،وإذا كان القي�اس يف رخص العبادات غري جائز ،مع أن أمرها مبني عىل املس�احمة،

الربا ،املبني عىل غاية االحتياط !.
الرخص يف أبواب ِّ
فكيف يقبل القياس عىل ُّ

مكونات األسهم وأثرها عىل تداوهلا :د.حسن حامد حسان ،37وهو بحث قدّ مه إىل ندوة الربكة العرشين
 ِّ
لالقتصاد اإلسالمي ،التي عقدت يف كواالالمبور يف الفرتة( 5-3ربيع اآلخر 1422هـ.

 البحر املحيط :الزركيش . 55/4
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ولو س� ِّلم أن الفقهاء مل يذكروا رشوط ًا للتخارج من املرياث -عىل أهنم قد اشرتطوا -فهل

يس�وغ لن�ا أن نعمد إىل قياس األس�هم عىل التخ�ارج من الرتكة؛ مع ما بني املس�ألتني من الفرق

الكبير والواض�ح .فإن الرتكة املجهولة ورط�ة وقع فيها الورثة ب�دون إرادة منهم ،ومل يكن هلم
سبيل للخروج منها إال بالتخارج ،فأية ورطة تلك التي وقع فيها من يريدان أن يتبايعا األسهم،
قفز ًا فوق أس�وار األحكام الرشعي�ة ،الناظمة للمعامالت واملعاوض�ات ،أين هي هذه الورطة
التي ال سبيل للخروج منها إال بتك ُّلف بليغ ل ُّلجوء إىل التخارج ؟.

إن م�ن املمك�ن أن ينتظرا بعض الوقت ،حتى تنتهي الس�نة املحاس�بية ،ويقف االثنان عىل

السهم احلقيقية ،ثم يتبايعاهنا عىل بصرية.
قيمة َّ

أما األمر اآلخر فقد ذكر الدكتور حسني حامد أنه مل ُيثِر القائلون بجواز التخارج موضوع

اشتامل الرتكة عىل ديون ونقود ،ونسبة هذه إىل بقية عنارص الرشكة من األعيان واملنافع.

مر بنا-حني حتدَّ ثنا عن تكييف الصلح ،وأنه
واحل�ق أن الفقهاء ّ
نصوا عىل هذا األمر ،وق�د ّ

تعي أح�د هذه األب�واب ،روعيت فيه
ق�د يك�ون بيع� ًا أو رصف� ًا أو  - ..قول الق�رايف « :فمتى نّ

حرم حالالً ) » .
رشوطه؛ لقوله ﷺ  ( :الصلح جائ ٌز بني املسلمني إال ُصلح ًا أحل حرام ًا أو ّ

ويف حاش�ية الدس�وقي « :جاز صلح الزوجة مثال ( عن دراهم ) أو ذهب ( وعرض تركا

بذهب ) من عند الوارث ( كبيع ورصف ) أي كجواز بيع ورصف فإن كان حظها من الدراهم
قلي ً
لا أق�ل من رصف دينار ج�از؛ إن مل يكن يف الرتك�ة دين ،وإن كان حظه�ا منها رصف دينار

فأكث�ر من�ع ( وإن كان فيه�ا ) أي يف الرتك�ة ( دين ) للميت على غريم له ( فكبيع�ه ) أي الدين
 أرجو أن ال يغيب عن أذهاننا أنني إنام أناقش تداول األسهم عن طريق التخارج فقط ،دون أن ألتفت إىل
املخ�ارج الرشعية الت�ي اهتدى إليها الباحثون ،ووضعوا رشوطها يف ضوء دالالت النصوص الرشعية،
أتطرق لذلك التزام ًا باملنهجية التي ألزمت
ومن ذلك قاعدتا الغلبة والكثرة ،واألصالة والتبعية .وإنام مل ّ

هبا نفيس يف هذا البحث ،حتى ال يتش ّعب املوضوع ،وليشء قد أذكره بعد قليل يف صلب البحث.

 الذخرية :للقرايف . 345-344/5
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حي�ث جيوز ،ويمتنع حي�ث يمتنع ،فيمتنع صلحها بدنانري أو دراهم م�ن عند الغاصب نقدا إن
كان الدين دنانري أو دراهم ،فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض ،أو كان طعاما من

عجلها هلا من عنده جاز؛ إذا كان الغرماء
ق�رض فصاحله�ا الولد من ذلك عىل دنانري أو دراهمّ ،
حضورا مقرين وهم ممن تأخذهم األحكام ،وهذا جيري يف مجيع صور املصاحلة من غريها » ،

ث�م ذكر رشوط ًا عديدة تنظر إىل طبيعة مال الرتكة من حيث كونه نقود ًا وديون ًا وعروض ًا ،أليس
ه�ذا الكالم بطوله ،دلي ً
ال واضح� ًا ورصحي ًا وقاطع ًا ،عىل أن الفقه�اء القائلني بالتخارج ،أثاروا
قضية اشتامل الرتكة عىل الديون والنقود ،ونسبة ذلك إىل بقية عنارص الشرَّ كة ؟.

املطلب اخلامس :مناقشة القائل بالتخارج على أساس أن الصلح عقد مستقل:

أث�ار الدكت�ور القره داغي مس�ألة هنا ،هي أن عقد الصلح عقد مس�تقل ع�ن عقد البيع

وغريه ،فقال « :والذي يظهر لنا رجحانه « :أن الصلح عقد مستقبل بذاته له أحكامه اخلاصة

ورشوطه ،وأنه ال يضري استقالله تطبيق بعض أحكام البيع ،أو اإلجارة ،أو اهلبة عليه؛ وذلك

ألن الفقهاء القائلني بتبعية الصلح لبعض العقود؛ اعرتفوا بأن الصلح خيالف تلك العقود يف

بع�ض األح�كام ،وأن بينهام فرو ًقا كثرية ،تكفي للحكم عىل الصلح باالس�تقالل »  .وقد
جعل الدكتور القره داغي مبنى الصلح عىل املس�احمة والرتايض ،عىل خالف العقود األخرى

واملشاحة.
التي تقوم عىل املساومة
ّ

وه�ذا يعن�ي أن فضيلة الدكت�ور القره داغي يك ِّي�ف الصلح تكييف ًا جدي�د ًا ،خيالف تكييفه

عند سائر الفقهاء ،وهو هبذا ينقض كالمهم مجيع ًا ،وال ينبغي أن ُيقال إهنم مل يتَّفقوا عىل تكييف

الصلح لي�س من مواضع
للصل�ح؛ ب�ل اختلفوا فيه ،ول�ذا فإن كالمه�م يف تكييف عقد ُّ
واح�د ُّ
 حاشية السوقي عىل الرشح الكبري. 316-315/3

 لتضخم وعالجه عىل ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة وأقوال العلامء :د .عيل القره داغي ،بحث
مطبوع ضمن جملة املجمع الفقهي اإلسالمي املجلد.12
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اإلمجاع ،الذي ال يسوغ خمالفته؛ ألننا نقول إن اإلمجاع انعقد عىل أن تكييفه غري خارج عن هذه

األوج�ه التي ذكروها ،فإن اس�تحداث قول آخ�ر غري جائز ،ويف هذا يق�ول اآلمدي « :إن كان
الق�ول الثالث مما يرفع م�ا اتفق عليه القوالن ،فهو ممتنع؛ ملا فيه من خمالفة اإلمجاع ،وذلك كام يف
الرد ،والر ّد مع العقر،
مس�ألة اجلارية املشتراة؛ فإنه إذا اتفقت األمة فيها عىل قولني ،ومها امتناع َّ

فالقوالن متفقان عىل امتناع الرد جمان ًا ،فالقول به يكون خرق ًا لإلمجاع السابق» .

ٍ
واحد للصلح ؛ فإن تكييفهم له حمصور ضمن
والعلامء السابقون وإن مل يتَّفقوا عىل تكييف

أوج�ه حم�دَّ دة ،وهذا يعني اتِّفاقهم عىل نفي ما عدا تلك األوج َه ،ومن َثم فال جيوز إحداث قول

آخر خمالف ألقواهلم مجيع ًا.

ه�ذا م�ن جهة ،ومن جهة أخرى ف�إن الدكتور القره داغي مل يقدِّ م لن�ا تكييفه اجلديد لعقد

الصل�ح ،ب�ل قد اكتفى بعدم التس�ليم بأقوال الس�ابقني فيه ،ومل ي�زد عىل ذل�ك ،وإذ مل يقدِّ م لنا

تكييفه؛ فسنبقى ُملزمني بالتق ُّيد بام ك َّيفه به السابقون ،إىل أن يقدِّ م تكييفه اجلديد.

الصل�ح بيع؛ألن بيع
على أن الفقه�اء لو أج�ازوا الصلح هنا ،فإهنم ل�ن خيتلفوا يف أن هذا ُّ

األسهم ،وهو مبادلة مال بامل ،ال يرد فيها ذكر لإلبراء وال اإلسقاط،وال غري ذلك.

أم�ا م�ا ذهب إليه األس�تاذ الدكتور القره داغ�ي ،من اعتبار أن الصلح يق�وم عىل املعروف

واخلير والتن�ازل ،على عكس بقية العق�ود املالية أو غريه�ا ،التي تقوم عىل املس�اومة واحلقوق

املتقابلة؛ فيمكن أن يرد عليه اآليت:

أوالً :أنه مل يعترب وجود فارق مؤثر ،بني صورة ختارج الرشكاء يف املرياث وبني بيع األسهم

وتداوهل�ا ،ورأى أن كال الصورتين بس�بيل واح�د .وال خيفى ُبع�د ما بينهام؛ ف�إن التخارج بني
 اإلحكام يف أصول األحكام  :اآلمدي . 331/1

 بحوث يف فقه البنوك اإلسالمية :د .عيل القره داغي. 300
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الورثة عند َمن أجازه ،مع جهالة الوارث ملقدار نصيبه من الرتكة ،هو احلالة الوحيدة التي اغتفر

فيه�ا اجلهالة يف العوض ،وكذلك يف حالة جهل الرشيكني بنصيب كل واحدً منهام من الرشكة،
وقد أجازوا التخارج يف هاتني احلالتني للحاجة أو الرضورة.

يق�ول اب�ن قدامة رمح�ه اهلل « :إذا ص�ح الصلح مع العل�م ،وإمكان أداء احل�ق بعينه؛ فألن

يصح مع اجلهل أوىل ،وألنه إذا كان معلوم ًا فلهام طريق إىل التخلص وبراءة أحدمها من صاحبه

بدونه ،ومع اجلهل ال يمكن ذلك »  .وكذلك قال احلطاب من املالكية مثل ذلك.

إذ ًا فالتخ�ارج يف كال هاتين احلالتين رخص� ٌةُ ،أجيزت ألناس اشتركوا يف ٍ
م�ال ،ثم إهنم

تورط�وا م�ن دون قصد يف اجله�ل بأنصبائهم ،أو نصيب واحد منهم ،من جمموع املال املشترك
َّ
بينه�م ،و ّمل�ا ّ
تع�ذرت املعرفة وحصل الي�أس من العلم هبا متام ًا ،مل يعد هناك س�بيل س�وى فتح
الصلح الذي يرف�ع النزاع،وذلك بالتس�ديد واملقاربة ،ثم بإب�راء كل واحد من الرشيكني
ب�اب ّ
صاحب�ه ،إن كان ق�د وصل إليه يشء زائد عىل نس�بته أو ح ّظه من مال الرشكة احتياط ًا ،وهذا ما
احل َّق ُثم اس�ت َِه ُ ،ثم لِيحلِ ْل ك ُُّل و ِ
ِ
اح ٍد
َ
يش�هد له قوله عليه الصالة والسلام « :ا ْقتَس اََم� ُث َّم ت ََو َّخ َيا َ َّ ْ ماَ َّ َ ْ
ِمنْكَُم� ص ِ
اح َب ُه » ،فأين هذا من تداول األس�هم وفتح الباب أم�ام تداوهلا عريض ًا ،حتى يجُ َّوز
اَ َ

الس�هم احلقيقية ،س�واء بيعت لرشيك ،أو لش�خص أجنبي خارج
التعامل هبا مع اجلهالة بقيمة ّ

نطاق الرشكة ؟.

ثم ممّا ال ّ
ش�ك فيه ،أن الصلح خمالف لقواعد الرشيعة العامة ،يف س�ائر العقود املش�اهبة هلا

والقريب�ة منه�ا ،أو املش�اركة هلا يف األحكام ،فمس�ائله ال جتوز يف كثري من األحيان عىل أس�اس
البي�ع واإلجارة وغريمها من العقود األخرى ،ولكنها جتوز عىل أس�اس الصلح ،ولذا فام ينبغي

 املغني البن قدامة. 317/4
 مواهب اجلليل. 80/5
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أن يتج�اوز حدود الضوء األخرض الذي س�مح به الش�ارع ،لكونه وارد ًا على خالف القياس،
ومعلوم أن ما ورد عىل خالف القياس؛ فال ُيقاس عليه غريه.

الرخص؛ فليس لنا أن نتجاوز حدود الرخصة التي س�مح هبا
وكذلك إذا عددناه من قبيل ّ
الرشع؛ ألن ما مل يشمله الدليل الرشعي ٍ
باق عىل أصل املنع .وإذا كان ما ورد ،قد ورد يف رشكة
نجرها إىل غير أبواب الرشكات ،وأن
واقع�ة ،خف�ي عىل الرشكاء أنصباؤهم ،فال ّ
يس�وغ لنا أن ّ
ندخ�ل فيه�ا البيع ألجنب�ي ،كام ال جيوز أن نس�حبها عىل ما يمكن الوقوف على العلم بام يبتغى

التخارج عنه.

والقول بجواز التخارج مع األجنبي عىل أساس الصلح ،إغفال ملا اتّفق عليه علامء الرشيعة

من عدم جواز التخارج مع األجنبي ،وقد رأينا س�ابق ًا نصوصهم يف ذلك ،و ذكرنا املذاهب يف
بيع الدين لغري َمن هو عليه ،وقد رأينا صعوبة ذلك يف بيع الدين ملن هو له ،أما بيعه لطرف ثالث
مع اجلهالة ،أو مع عدم التامثل و التقابض ،فذلك ما مل يقل به أحد.

وتعج�ل) قرار من جمم�ع الفقه
وق�د ص�در باملن�ع من بي�ع الدي�ن لثالث عىل س�بيل (ضع
ّ

اإلسالمي يف دورته السابعة ،هذا نصه:

« احلطيط�ة من الدين املؤجل ،ألجل تعجيله ،س�واء أكانت بطل�ب الدائن أو املدين (ضع

وتعج�ل) جائ�زة رش ًعا ،ال تدخ�ل يف الربا املحرم؛ إذا مل تكن بناء عىل اتفاق مس�بق ،وما دامت
العالق�ة بني الدائ�ن واملدين ثنائية ،فإذا دخل بينهام طرف ثال�ث مل جتز ،ألهنا تأخذ عندئذ حكم
حسم األوراق التجارية » .

جيوزه
إذن .فالذي�ن ذهب�وا إىل جوازه ،إنام جوزوه إذا كان ذلك فيام بني الدائن واملدين ،ومل ِّ

أح�د منه�م إذا ختلل ثالث يف العملية ،فال يقاس بيع األس�هم عىل مس�ألة « ضع وتعجل » ألن
 قرار رقم / 7 / 2 / 66 :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع ،217 / 2 :فقرة .4
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الدائ�ن مال�ك للدين ،فله أن يضع من الدين ما ش�اء ،أما من يشتري الدين بنقد ،فإنه يشتري

النقود الواجبة يف ذمة املديون ،فهو يف حكم بيع النقود بالنقود ،وال جيوز فيه التفاضل.

ثم إننا لو تأ َّملنا يف قول األس�تاذ القره داغي بأن الصلح عقد مس�تقل ،دون ذكر رشوطه

وضوابط�ه ،وال رس�م حل�دوده ،ل�و تأ ّملن�ا في�ه؛ ونظرنا يف م�ؤ ّداه؛ فس�نرى أن هن�اك نتيجة
خطيرة ج�دّ ًا ترتتّب عىل كالمه ه�ذا ،وهو نقض مقصد الرشع يف كثري م�ن أحكامه الناظمة

للمعاملات ،وخاص�ة تلك التي تتع ّلق بحرمة الربا ومنع الغ�رر ،فإن الصلح الذي هو عقد
ومبهم ليس له حدود وضوابط مع ّينة ،يغدو ّبوابة عريض ًة لتمرير وحتليل
مس�تقل كام يقول،
ٌ

املحرمة،
كل ما ال جتيزه س�ائر العقود الرشعية ،وكأن عقد الصلح غدا بمثابة غس�يل للعقود َّ
حمرم وخبيث رشع ًا ،فام كان رب ًا رشع ًا إذا تُعومل به عىل أس�اس البيع ،ينقلب
وتطهري ملا هو ّ
إىل عم�ل جائز و كس�ب مبرور من طريق الصلح ،ول�و أننا عثرنا عىل طري�ق واضح املعامل،

نتبي أية
وبي لنا حدوده لكنّا س�ارعنا إىل س�لوكه ،ولكن املش�كلة أنّنا ال نّ
رس�مه لنا الش�ارع نَّ
مع�امل واضح�ة ،وال أي حدود ظاه�رة هلذا الصلح الفضف�اض ،الذي ُيبتغ�ى ختريج تداول

يقرر أمر ًا خطري ًا كهذا ،ثم ال خيوض فيه إىل
األس�هم عىل أساس�ه ،وإين ألعجب ممّن يريد أن ِّ

النهاية ،التي ال يبقى معها شائبة من لبس أو غموض.

ومن تأ ّمل يف ما ورد من اآلثار الرشعية يف هذه املسألة ،ظهر له بوضوح أن التخارج رخص ُة
ٍ
رضورة ،حيث مل يعد هناك س�بيل للتخ ّلص من الرشاكة التي جهل فيها املتعاقدان نصيبهام من
مال الرشكة ،س�واء كان مرياث ًا دارس� ًا ،أو رشاكة ُجهل مقدار نصيب الرشيكني فيها ،وإذا كان
األمر كذلك؛ فقد كان ال بدّ من فتح باب إىل التخ ّلص من هذه املعضلة ،و ّملا مل يكن هناك سبيل

للفصل بني املتخاصمني ،أو الرشيكني ،من خالل العقود الرشعية املسماّ ة ،التي تن ّظم املعامالت

تت�م يف الظ�روف الطبيعية؛ فقد كان من يسر الرشيعة ورمحة اهلل تعاىل بعب�اده ،أن فتح هلم
الت�ي ّ
باب ًا ّ
حلل هذه املعضلة ،فس�مح هلم بتجاوز بعض األحكام الثابتة ،مراعاة لظرفهم االس�تثنائي،
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يس�مى بنظرية الضرّ ورة ،أو نظرية الظروف ال ّطارئة ،وقد تصلح دلي ً
ال هلا ،ولكن
فهذه تش�به ما
ّ

م�ن البد ه�ي أن نظرية الظ�روف الطارئة يبقى س�لطاهنا مهيمن ًا عىل حاالت الظ�روف الطارئة
مقرر يف سائر األوضاع ،بحيث تشمل احلاالت العادية،
فحسب ،وال ّ
تتحول إىل ترشيع أسايس ّ

معوقات.
التي ال يشوهبا طارئ يعكّر هدوءها،
وانسياب األمور فيها دون ّ
َ

وال ّ
أدل عىل هذا الذي نقوله ،من اخلرب الذي يرويه مسلم يف صحيحه ،من حديث فضالة
ِ ٍ
ب،
ب�ن عبي�د ريض اهلل عنه ،وفي�ه أنه « ُأ يِ َت رس�ول اهلل ﷺ وهو بِخَ ْيَب�رَ َ  ،بِقلاَ َدة فيها َخ َ�ر ٌز َو َذ َه ٌ
�ب الذي يف ِ
ِ
ِ
القلاَ َد ِة َفن ِ
الذ َه ِ
اعَ ،ف َأ َم َر رس�ول اهلل ﷺ بِ َّ
ُ�ز َع َو ْحدَ ُهُ ،ث َّم قال هلم
�ي م�ن ا َملغَانمُِ ،ت َب ُ
َوه َ
الذ َه ِ
ب بِ َّ
رس�ول اهلل ﷺَّ :
ب َو ْزنًا بِ َوز ٍْن » ،ويف الرواية الثانية ،أنه عليه الصالة والسلام
الذ َه ُ
اع حتى ُت َف َّص َل ».
قال « :لاَ ُت َب ُ

فلو كان وجود الرتايض واملصاحلة ّ
حيل املشكلة؛ إذن ألرشدهم عليه الصالة والسالم إليه،

الصلح ال ّ
حيل املشكلة هنا ،كيف وقد روى البخاري وغريه،
فلام مل ُيرشدهم إىل ذلك ؛ علمنا أن ّ
من حديث الس�يدة عائش�ة رضوان اهلل عليها  « :ما ُخيرِّ النبي ﷺ بني َأ ْم َر ْي ِن ،إال ْ َ
سهمُ َ ا
اخت ََار أ ْي رَ َ
َ
ما مل َي ْأ َث ْم ،فإذا كان ا ِ
إل ْث ُم كان َأ ْب َعدَ همُ َ ا منه ».
وال ش�ك أن الصل�ح كان أهون من فص�ل الذهب واخلرز عن بعضهام ،فلّم�اّ مل خيرته عليه

الصالة والسالم؛ علمنا أنه إثم ،ومن أجل ذلك مل خيرته.

بيع ٍ
مال بامل
وهنا أمر آخر ،هو أن القول بعدم جواز بيع األسهم لع ّلة وجود الغرر ،بام هو ُ
ٍ
وعندئذ قد حيتج املجيز بأن هذا الغرر غري مؤثر يف مثل
يجُ ه�ل مقداره ،والغرر منهي عنه رشع ًا،
هذه احلالة ،ألن الغرر الذي يؤ ّثر هو الذي ال تدعو احلاجة إىل ارتكابه ،أما إذا اش�تدّ ت احلاجة

 صحيح مسلم 1213/3رقم. 1591
 املرجع ذاته.
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إىل عقد من العقود ،التي فيها غرر يسير -وال ّ
ش�ك أن احلاجة إىل تداول األس�هم قبل تصفية

تبي به قيمة الس�هم احلقيقية ،حاجة ماسة  -فإن من الفقهاء
الرشكة ،أو اجلرد الس�نوي ،الذي ُي نَّ
وخاصة املالكية ،الذين من أصول مذهبهم ،أنه تُراعى احلاجيات كام تُراعى الرضوريات-
ّ

َمن يتسامح فيه.

يتعي هذا
وجوابنا عن هذا الكالم ،هو أن هذا الكالم س�ديد -كام ذكرنا قبل قليل -حني نّ

ال ّ
يتعي س�بي ً
ح ّ
للحل ،وأمكن وجود أص�ل رشعي آخر ،تحُ مل عليه
ال للمش�كلة ،ولكن إذا مل نّ

مسألتنا وتُلحق به؛ فال تكون هناك حاجة إىل خمالفة القواعد العامة وكل ّيات الرشيعة وجزئياهتا،

وك�م م�ن عقد ال يرشع حتت اس�م عقد من العقود الرشعية املسّم�اّ ة ،ولكنه جائ�ز بناء عىل عقد
الضا ّلة ،وهو عقد عىل ٍ
عمل ،فيه جهالة يف العامل ،ويف مقدار العمل،
آخر ،كدفع ُجعل ملن يرد ّ
يصح إجارةً ،ولكنه يصح جعالة.
ويف املدة الزمنية التي يستغرقه ،فهذا ال ّ

والص�واب يف مث�ل هذه احل�االت ،وهي دراس�ة األمور املس�تجدّ ة وحماولة بي�ان حكمها

أصل ٍ
الرشعي ،هو أن تُبحث املسألة بنا ًء عىل ٍ
بغض النظر عن أي اعتبار آخر ،كاعتبارات
أصلِّ ،
الرضورة واحلاجة ،حتى إذا ظهر لنا من خالل بحث املسألة من كل جوانبها ،ومن خالل حماولة

املاس�ة داعية إليها؛ جلأنا
خترجيها عىل كل األصول التي تش�بهها ،أهنا غري جائزة ،وكانت احلاجة ّ
إىل أحكام احلاجة والرضورة ،ورخص الرشيعة وحلوهلا االستثنائية.

وإذ كنت قد ندبت نفيس لبحث تداول األس�هم بناء عىل التخارج الرشعي؛ فإنيّ مل أدرس

السرب
املسألة إالّ بناء عىل هذا األصل فحسب ،دون نظر إىل أي اعتبار آخر ،حيث سلكت طريقة ّ
يس�ميه البعض التقس�يم احلارص ،فعاجلت هذه اجلزئية ،واختربت صالحيتها
والتقس�يم ،أو ما
ّ

ال وح ًّ
ألن تكون أص ً
ال لقياس بيع األسهم عليها ،أو عدم صالحيتها لذلك .و ّملا كانت النتيجة
 التاج واإلكليل. 290/5

 قواعد األحكام :العز بن عبد السالم. 123/2
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الصلح عقد ًا مستقالًّ ،ومن َث ّم عدم جواز بيع األسهم
توصلت إليها هي عدم جواز عدِّ عقد ّ
التي ّ

الربا ،فإن البحث عن ِّ
احلل ال بدَّ
الت�ي جيه�ل قيمتها احلقيقية أو جيهل مقدارها ،وأوقع بيعها يف ِّ

أن يتواص�ل ،وذل�ك باالنتقال إىل اختبار خترجيها عىل أص�ول أخرى ،ولكن ذلك ما ال يمكنني

أن أقوم به اآلن ،ألن املقام ال يتّسع لذلك ،وقد يقوم به غريي مشكور ًا.

وخرجوها على قاعديت الكث�رة والغلبة ،وكذلك
على أن هن�اك باحثني فضالء ،بحثوه�ا ّ

بن�اء عىل األصالة والتبعية ،ووجدوا أن الرشيعة تتّس�ع الغتفار بعض املحظورات ،التي يف بيع
األسهم ،خترجي ًا عىل األصلني املذكورين.

املحق ،بإرصارهم عىل أن التخارج
ولكن ما يؤخذ عىل هؤالء األفاضل هو استبساهلم غري ّ

أيض ًا ٌّ
غضوا
حل آخر هلذه املسألة ،من غري أن يكون نظرهم يف ذلك مبن ّي ًا عىل أدلة معتربة ،وقد ّ
الط�رف أو تغافلوا عن أش�ياء قد تعرقل سيرهم يف طريق تصحيح خترجيه�م ،وهذا التغافل يف

احلقيقة ال داعي له ،ذلك أن اخلروج من املعضلة ،يتح ّقق بالعثور عىل طريقة واحد ،حل ِّلها ،وال

داع�ي إىل أن نجهد أنفس�نا ب َط ْرق األبواب املقفلة ،التي ال س�بيل إىل الولوج منها إالّ
بتس�ورها
ُّ

الس�ادة الباحثون الذين س�لكوا هذا
أو خلعه�ا م�ن مكاهنا ،ألن ذلك ما ال يرتضيه الرشع ،وال ّ
السبيل .هذا ،واهلل تعاىل أعلم وأحكم.

***
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النتائج و التوصيات
اآلن وقد فرغنا من هذا البحث ،أذكر باختصار أهم النتائج التي خلص إليها ،ويمكن أن

نجملها يف اآليت:

يتم َوفق رشوط وأحكام عقد الصلح.
 -1التخارج نوع من الصلحّ ،
 -2التخارج جائز بني الورثة ،وكذلك جيوز التخارج يف الرشكات بالرشوط الرشعية.
ّ
ويتعذر
 -3جي�وز التخارج بني الورثة والرشكاء ،حني جيهل طرف�ا العقد حصة املتخارج،

العلم هبا.

 -4ال جيوز التخارج مع اجلهل ،مهام أمكن معرفة نصيب املتخارج.
السهم ،وجيب مراعاة أحكام بيع النقود
 -5عند تداول األسهم ،ينبغي النظر يف ِّ
مكونات َّ

والدين.

الس�هم احلقيقية
 -6ال
ّ
يص�ح التخارج يف األس�هم املختلط�ة ،ألن من املمكن معرفة قيمة ّ

يتم عىل أس�اس قاعدة الكثرة والغلبة،
بع�د تنضيض موجوداهتا وأصوهلا .ولذا فإن تداوهلا إنام ّ
أو األصالة والتبعية.

أما التوصيات ،فهي:
 -1جعل القواعد واألصول التي أتت هبا الرشيعة ،هي املنطلق األول للبحث يف القضايا

وبخاصة قضايا االقتصاد واملعامالت املالية ،والتش ُّبع بمعنى قوله تعاىل ﴿ :ﮫ ﮬ
املعارصة،
ّ

ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ( )66س�ورة آل عم�ران ،فكم من أمر ظننّ�اه مصلح ًة ،و ُأ ِخذنا به يف البداية ،و
تس�احمنا يف قبول�ه ،ثم كش�ف لنا الواقع والتجربة ع�ن الضرّ ر الكبري الذي ينط�وي عليهّ ،
ولعل
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تداول األس�هم أبرز مثال عىل ذلك ،فقد ظ ّن الناس فيه خري ًا كثري ًا ،بام ربحوه يف البداية ،ثم إن

سوقها انكشف عن داهية دهياء ،أتت عىل معظم ما كانوا قد شقوا يف اكتسابه ،طيلة أعامرهم.

 -2ع�دم االنجرار وراء الواقع الذي ُفرض علينا من خارج ثقافتنا وديننا ،وعدم تربير ما

السعار وراء املال ،يف أتون
خيالف األحكام الرشعية ،بقسرْ الرشيعة عىل تق ُّبل النظم التي و َّلدها ُّ
الس�وق الرأسمالية ،فإن الرشيعة إنام أتت لتصحيح الواقع الفاس�د ،وتقويم اعوجاجه ،وليس
لتسويغ املفاسد واألخطاء املوجودة فيه.

وخاصة تلك التي تتع ّلق باملس�ائل املع�ارصة ،والتأكيد عىل
الترسع يف الفت�وى،
ّ
 -3ع�دم ُّ

الفتوى اجلامعية أو املجامعية ،وعدم ترك أمر تلك املسائل لألفراد ،مهام عال كعبهم يف العلم.

 -4عق�د املؤمت�رات وإقام�ة الن�دوات ،وكتاب�ة األبح�اث ملراجع�ة الكثير م�ن الفت�اوى

والقرارات ،التي تتع ّلق باملصارف واملعامالت املالية املعارصة ،يف ضوء األزمة املالية العاملية ،و

الرأساميل يف نشوئها.
ما جتلىَّ من الدور الكبري لنظام العمل املرصيف َّ
هذا واهلل تعاىل أعلم وأحكم.
واحلمد هلل رب العاملني .

وصلىّ اهلل وس ّلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .
***
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املصادر واملراجع
 -1اإلحكام يف أصول األحكام  ،اس�م املؤلف :عيل بن حممد اآلمدي أبو احلس�ن الوفاة ، 631 :دار
النرش  :دار الكتاب العريب  -بريوت  ، 1404 -الطبعة  :األوىل  ،حتقيق  :د .سيد اجلمييل.
 -2اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  ،اس�م املؤلف :عيل بن
سليامن املرداوي أبو احلسن الوفاة ، 885 :دار النرش  :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  ،حتقيق:
حممد حامد الفقي.
 -3أسنى املطالب يف رشح روض الطالب  ،اسم املؤلف :زكريا األنصاري الوفاة ، 926 :دار النرش:
دار الكت�ب العلمي�ة  -بيروت  1422 -ه  ، 2000 -الطبع�ة  :األوىل  ،حتقي�ق  :د  .حمم�د حممد
تامر
 -4األم  ،اسم املؤلف :حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل الوفاة ، 204 :دار النرش  :دار املعرفة-
بريوت  ، 1393 -الطبعة  :الثانية.
 -5البحر املحيط يف أصول الفقه  ،اسم املؤلف :بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش الوفاة:
794ه�ـ  ،دار النشر :دار الكت�ب العلمي�ة  -لبنان /بيروت 1421 -ه�ـ 2000 -م  ،الطبعة :
األوىل ،حتقيق  :ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممد حممد تامر.
 -6بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  ،اس�م املؤلف :عالء الدين الكاس�اين الوفاة ، 587 :دار النرش:
دار الكتاب العريب  -بريوت  ، 1982 -الطبعة  :الثانية.
 -7بلغة السالك ألقرب املسالك  ،اسم املؤلف :أمحد الصاوي الوفاة ، 1241 :دار النرش  :دار الكتب
العلمي�ة  -لبن�ان /بريوت 1415 -ه�ـ 1995 -م  ،الطبعة  :األوىل  ،حتقي�ق  :ضبطه وصححه:
حممد عبد السالم شاهني.
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 -8بحوث يف فقه البنوك اإلسلامية :أ.د .عيل حمي الدين القره داغي در البش�ائر اإلسلامية ،بريوت
14283هـ2007-م ،الطبعة الثانية.

 -9بداية املجتهد وهناية املقتصد  ،اس�م املؤلف :حممد بن أمحد بن حممد بن رش�د القرطبي أبو الوليد
الوفاة ، 595 :دار النرش  :دار الفكر  -بريوت.

 -10بي�ع الدي�ن ،أحكام�ه -تطبيقات�ه املع�ارصة:د .نزي�ه محاد بحث مطب�وع ضمن جملة جمم�ع الفقه
اإلسالمي ،العدد 11

 -11بي�ع الدي�ن واالوراق املالية ،وبدائلها الرشعية :القايض تقي الدّ ي�ن العثامين ،مطبوع ضمن جملة
جممع الفقه إلسالمي ،العدد.11

 -12الت�اج واإلكلي�ل ملختصر خليل  ،اس�م املؤلف :حممد بن يوس�ف بن أيب القاس�م العبدري أبو
عبداهلل الوفاة ، 897 :دار النرش  :دار الفكر  -بريوت  ، 1398 -الطبعة  :الثانية.

 -13تبني احلقائق رشح كنز الدقائق  ،اسم املؤلف :فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي .الوفاة:
 ، 743دار النرش  :دار الكتب اإلسالمي - .القاهرة1313 - .هـ.

 -14التعريفات  ،اسم املؤلف :عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين الوفاة ، 816 :دار النرش  :دار الكتاب
العريب  -بريوت  ، 1405 -الطبعة  :األوىل  ،حتقيق  :إبراهيم األبياري.

 -15حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة  ،اسم املؤلف :ابن عابدين.
الوفاة ، 1252 :دار النرش  :دار الفكر للطباعة والنرش - .بريوت1421 - .هـ 2000 -م.

 -16احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي رشح خمترص املزين  ،اسم املؤلف :عيل بن حممد بن
حبيب املاوردي البرصي الشافعي الوفاة ، 450 :دار النرش  :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان

 1419 -هـ  1999-م  ،الطبعة  :األوىل  ،حتقيق  :الشيخ عيل حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد

عبد املوجود.
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 -17ح�وار األربعاء خالل األع�وام الدّ راس�ية 1427-1418ه�ـ(2006-1997م) :إعداد خالد
سعد حممد احلريب ،و عبيد اهلل حممد محزة عبد الغني ،مركز النرش العلمي بجامعة امللك عبد العزيز

جدة.

 -18اجلامع الصحيح املخترص  ،اسم املؤلف :حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي الوفاة:
 ، 256دار النشر  :دار اب�ن كثري  ,الياممة  -بيروت  ، 1987 - 1407 -الطبعة  :الثالثة  ،حتقيق :

د .مصطفى ديب البغا.

 -19احل�اوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش�افعي وهو رشح خمترص املزين  ،اس�م املؤلف :عيل بن
حمم�د ب�ن حبي�ب املاوردي البصري الش�افعي الوف�اة ، 450 :دار النرش  :دار الكت�ب العلمية -

بيروت  -لبن�ان  1419 -ه�ـ  1999-م  ،الطبعة  :األوىل  ،حتقيق  :الش�يخ عيل حممد معوض-
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود.

 -20حكم االستثامر يف األسهم :د .عيل حمي الدين القره داغي ،طبع مطابع الدوحة احلديثة
 -21الذخيرة  ،اس�م املؤلف :ش�هاب الدين أمح�د بن إدريس القرايف الوف�اة ، 684 :دار النرش  :دار
الغرب  -بريوت 1994 -م  ،حتقيق  :حممد حجي

 -22روض�ة الطالبين وعم�دة املفتين  ،اس�م املؤلف :الن�ووي الوف�اة ، 676 :دار النشر  :املكتب
اإلسالمي  -بريوت  ، 1405 -الطبعة  :الثانية.

 -23االستثامر يف األسهم والوحدات و الصناديق االستثامرية :د .منذر قحف ،مطبوع ضمن أبحاث
جملة جمع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع

 -24س�نن أيب داود  ،اس�م املؤلف :سليامن بن األش�عث أبو داود السجستاين األزدي الوفاة، 275 :
دار النرش  :دار الفكر  ، - -حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد.

 -25رشح صحيح البخاري  ،اسم املؤلف :أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري
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القرطبي الوفاة449 :هـ  ،دار النرش  :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض 1423 -هـ 2003 -م،

الطبعة  :الثانية  ،حتقيق  :أبو متيم يارس بن إبراهيم.

 -26رشح القواعد الفقهية  ،اسم املؤلف :أمحد بن الشيخ حممد الزرقا الوفاة1357 :هـ  ،دار النرش:
دار القلم  -دمش�ق  /س�وريا 1409 -ه�ـ 1989 -م  ،الطبعة  :الثاني�ة  ،حتقيق  :صححه وعلق

عليه مصطفى أمحد الزرقا.

 -27الرشح الكبري  ،اس�م املؤلف :س�يدي أمحد الدردير أبو الربكات الوفاة ، 1201 :دار النرش  :دار
الفكر  -بريوت  ،حتقيق  :حممد عليش.

 -28الشرح الكبير البن قدامة  ،اس�م املؤل�ف :ابن قدامة املقديس  ،عبد الرمح�ن بن حممد (املتوىف :
682هـ) الوفاة ، 682 :دار النرش :

 -29اجلامع الصحيح املخترص  ،اسم املؤلف :حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي الوفاة:
 ، 256دار النشر  :دار اب�ن كثري  ,الياممة  -بيروت  ، 1987 - 1407 -الطبعة  :الثالثة  ،حتقيق :
د .مصطفى ديب البغا

 -30صحيح مسلم  ،اسم املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري الوفاة،261 :
دار النرش  :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي

 -31عم�دة القاري رشح صحيح البخاري  ،اس�م املؤلف :بدر الدي�ن حممود بن أمحد العيني الوفاة:
855هـ  ،دار النرش  :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الس�وق العاملية :أمحد حمي الدين أمحد حس�ن ،طبع بنك
 -32عمل رشكات االس�تثامر اإلسلامية يف ّ
الربكة اإلسالمي لالستثامر البحرين1407،هـ 1986م ،الطبعة األوىل.

 -33عون املعبود رشح سنن أيب داود  ،اسم املؤلف :حممد شمس احلق العظيم آبادي الوفاة،1329 :
دار النرش  :دار الكتب العلمية  -بريوت 1995 -م  ،الطبعة  :الثانية
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 -34الفائق يف غريب احلديث  ،اسم املؤلف :حممود بن عمر الزخمرشي الوفاة ، 538 :دار النرش  :دار
املعرفة  -لبنان  ،الطبعة  :الثانية  ،حتقيق  :عيل حممد البجاوي -حممد أبو الفضل إبراهيم

 -35الفت�اوى الرشعي�ة ملجموعة الربكة املرصفية :مجع وتنس�يق وفهرس�ت:د .عبد الس�تار أبو غدّ ة،
1428هـ -ـ2007م الطبعة األوىل.

 -36فتح الباري رشح صحيح البخاري  ،اسم املؤلف :أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي الوفاة ، 852 :دار النرش  :دار املعرفة  -بريوت  ،حتقيق  :حمب الدين اخلطيب

 -37فق�ه املعاملات املالي�ة :د .رفيق يونس املرصي ،دار القلم بدمش�ق 1426ه�ـ 2005م ،الطبعة
األوىل.

 -38القراض أو املضاربة املشتركة يف املؤسس�ات املالية :د .عبد الس�تار أبو غدّ ة ،مطبوع ضمن جملة
جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث عرش.

 -39قواع�د األح�كام يف مصال�ح األنام ج ، 2-1اس�م املؤلف :أيب حممد عز الدين الس�لمي الوفاة:
 ، 660دار النرش  :دار الكتب العلمية  -بريوت.

 -40قواعد الفقه  ،اسم املؤلف :حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي الوفاة ، 9999 :دار النرش:
الصدف ببلرشز  -كراتيش  ، 1986 - 1407 -الطبعة  :األوىل.

 -41كش�اف القن�اع عن مت�ن اإلقناع  ،اس�م املؤلف :منصور ب�ن يونس بن إدريس البه�ويت الوفاة:
 ، 1051دار النرش  :دار الفكر  -بريوت  ، 1402 -حتقيق  :هالل مصيلحي مصطفى هالل

 -42مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات  ،اسم املؤلف :عيل بن أمحد بن سعيد بن
حزم الظاهري أبو حممد الوفاة ، 456 :دار النرش  :دار الكتب العلمية  -بريوت.

 -43مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،اسم املؤلف :أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين الوفاة ، 241 :دار
النرش  :مؤسسة قرطبة  -مرص.
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 -44املصنف  ،اسم املؤلف :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين الوفاة ، 211 :دار النرش  :املكتب
اإلسالمي  -بريوت  ، 1403 -الطبعة  :الثانية  ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي

 -45املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  ،اسم املؤلف :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو
حممد الوفاة ، 620 :دار النرش  ،الطبعة  :األوىل.

 -46مغن�ي املحت�اج إىل معرفة مع�اين ألفاظ املنهاج  ،اس�م املؤلف :حممد اخلطي�ب الرشبيني الوفاة:
 ، 977دار النرش  :دار الفكر  -بريوت.

مكون�ات األس�هم وأثره�ا عىل تداوهلا :د.حس�ن حامد حس�ان ،37وهو بحث قدّ م�ه إىل ندوة
ِّ -47
الربك�ة العرشين لالقتصاد اإلسلامي ،التي عق�دت يف كواالالمبور يف الفترة( 5-3ربيع اآلخر

1422هـ.

 -48منار السبيل يف رشح الدليل  ،اسم املؤلف :إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان الوفاة،1353 :
دار النرش  :مكتبة املعارف  -الرياض  ، 1405 -الطبعة  :الثانية  ،حتقيق  :عصام القلعجي.

 -49من�ح اجلليل رشح عىل خمترص س�يد خليل ، .اس�م املؤلف :حممد علي�ش .الوفاة ، 1299 :دار
النرش  :دار الفكر  -بريوت 1409 -هـ 1989 -م.

 -50مواه�ب اجللي�ل لشرح خمترص خليل  ،اس�م املؤلف :حممد ب�ن عبد الرمحن املغ�ريب أبو عبد اهلل
الوفاة ، 954 :دار النرش  :دار الفكر  -بريوت  ، 1398 -الطبعة  :الثانية.

 -51موطأ مالك  -رواية حممد بن احلسن ،النارش  :دار القلم  -دمشق الطبعة  :األوىل 1413هـ-
 1991م حتقي�ق :د .تق�ي الدي�ن الن�دوي أس�تاذ احلدي�ث الرشي�ف بجامع�ة اإلم�ارات العربية
املتحدة.

 -52نصب الراية ألحاديث اهلداية  ،اسم املؤلف :عبداهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي الوفاة:
 ، 762دار النرش  :دار احلديث  -مرص  ، 1357 -حتقيق  :حممد يوسف البنوري.
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 -53النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،اس�م املؤلف :أبو الس�عادات املبارك بن حممد اجلزري الوفاة:
 ، 606دار النرش  :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 -هـ 1979 -م  ،حتقيق  :طاهر أمحد الزاوي-
حممود حممد الطناحي.
 -54هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ، .اس�م املؤلف :ش�مس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة
ابن ش�هاب الدين الرميل الش�هري بالش�افعي الصغري .الوفاة1004 :هـ ، .دار النرش  :دار الفكر
للطباعة  -بريوت 1404 -هـ 1984 -م.
 -55ني�ل األوط�ار من أحاديث س�يد األخيار رشح منتقى األخبار  ،اس�م املؤل�ف :حممد بن عيل بن
حممد الشوكاين الوفاة ، 1255 :دار النرش  :دار اجليل  -بريوت .1973 -
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Abstract:

The present paper discusses two issues. First, it define the term “public
share” from Shari’a point of view. It elaborates on the Islamic Shari’a views
in connection to dealing with company shares and stocks. Second, the paper
defines “takhareej” or “settling disputes”, showing the exact domain and
evidence used in relation to dealing with public ownership of shares.
The results show that:
1- Settling public shares disputes is a kind of settlement contract.
2- Settlement in public shares is approved by Shari’a only when the value
of the share and its components are known.
3- All Shari’a rules about selling loans and financial transactions are
relevant to public shares settlements.
The paper recommends adopting Shari’a rules and principles in
investigating modern financial matters, and keeping away from corrupted
transactions and practice. It also calls for extensive study of contemporary
financial transactions, particularly in times of change and crises.
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