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 بالعنصر الربوي مختمطةسيـ الاألحكـ تداوؿ 
 في ضوء القواعد الفقيية

 
 علي أحمد الندوي

 معيد االقتصاد اإلسالمي 
 العربية السعوديةالمممكة  – بجدة -العزيزعبد جامعة الممؾ

nadwi777@hotmail.com 
 

سيـ األحكـ تداوؿ ىذا البحث المعنوف بػ " ستعرضي. المستخمص
األسيـ، فعمى  بسوؽ ترتبط"، قضية ميمة المختمطة بالعنصر الربوي

حوؿ الموضوع الرغـ مف ظيور اتجاىيف متباينيف مف المنع والجواز 
ففي ، نظروال تأمؿ، ال يزاؿ البحث بحاجة إلى مزيد مف الالمعروض

 بغية الوصوؿ إلىىذا البحث إثارة االستفتاء في ىذا الصدد مف جديد، 
 وقد خمصالمشار إلييما،  وسط يتأرجح بيف الرأييفمناسب موقؼ 
مع إلى جواز تداوؿ األسيـ المختمطة بضوابط وقيود ومعايير،  البحث
ىذا التعامؿ المشوب بالعنصر الربوي عف  التنزهأف األولى ىو  التأكيد
 .أمكفبما 

 تمهيد
دار الحديث حوليا في قد إف قضية األسيـ مف القضايا الميمة المعاصرة التي 

مؤتمرات، وأعدت فييا بحوث مف زوايا متعددة، وال يزاؿ البحث فييا مثار النزاع 
في ىذا  برزوالسيما في خصوص األسيـ المختمطة بعنصر محـر مف الربا، وقد 

بقيود المجيزيف رأي  ، والثانيف مطمقاالمانعي يمثؿ أحدىما رأي ،اتجاىاف الشأف
 وضوابط.
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 وفي الواقع قبؿ عشريف سنة قمت بمعالجة ىذا الموضوع في ضوء القواعد
 ي فندؽ دار السالـ. وقد عرضت ىذا البحث في ندوة أقيمت فواألصوؿ الفقيية

 ومريدياف" بجدة تحت إشراؼ مركز البحوث لشركة الراجحي آنذاؾ، ثـ أعيد عرض"
في ندوة أخرى خصصت حوؿ ىذا الموضوع تحت رعاية المعيد اإلسالمي لمبحوث 

 .، بجدةمع مجمع الفقو اإلسالمي الدولي والتدريب في البنؾ اإلسالمي، بالتعاوف

ومف الجدير بالذكر أنو قد طمبت إدارة المعيد اإلسالمي لمبنؾ اإلسالمي تقديـ 
ا آنفا، ولكف في خضـ األعباء البحث لمنشر عقب الندوة األولى المشار إليي

 نشرلوحظ خالؿ ىذه الفترة  وقدمف العودة إليو،  وااللتزامات الكثيرة األخرى لـ أتمكف
 .بحوث حوؿ األسيـ جرى فييا اعتماد قواعد فقيية بناء عمى البحث المعد مف قبمي

أوؿ  فيوإعادة النظر  مع ىذا البحث نشرسنوات رأيت مف المفيد وبعد مرور 
مع إضافة بعض النصوص الفقيية الميمة التي تؤيد الموقؼ الوسط في ىذا ، مرة

لما تحـو  الموضوع وأمثالو مف الموضوعات المعاصرة التي تعد مف المعضالت
: االبتعاد واالستبراء مف المشتبيات، ، عمى أف األولى واألحوطحوليا مف الشبيات
 .ومنيج السمؼ دائما إذ ىو مسمؾ الرشاد

 مقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد 

 وآلو وصحبو أجمعيف، وبعد:

فإف مف مقاصد التشريع اإلسالمي حفظ الماؿ مف الضياع باتخاذ وسائؿ 
وبما أف  التبذير.وقايتو مف  مف التبديد و حمايتومشروعة لتنميتو واستثماره، بجانب 

الماؿ عصب الحياة والعمود الفقري الذي يقوـ بو معاش الناس، كاف األصؿ في 
نص عمى تحريمو في الكتاب والسنة ، الميـ إال ما المعامالت المتعمقة بو ىو الحؿ

 لدفع مفسدة مف المفاسد في نظر التشريع الحكيـ.
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وتفاصيؿ تمؾ المعامالت المالية، المتمثمة في نظاـ العقود والمبادالت التجارية 
والشركات مقررة ومؤصمة في النصوص الفقيية، غير أف ىناؾ تطورات ذات باؿ 

بؿ استجدت شركات وأنظمة مالية ال المتغيرات،  ظؿطرأت عمى تمؾ العقود في 
التعامؿ بشكؿ مدىش عقب مبتكرات  يكاد يوجد ليا نظير سابقا بسبب اتساع دائرة

 .الحضارة الحديثة المتغمغمة في كافة مجاالت الحياة ومرافقيا

لشركات الضخمة المتنوعة اوتمؾ الشركات واألنظمة المالية المستحدثة تمثميا 
.التي نشأت في معظـ دوؿ  ومنيا الشركات المساىمة التي أسست  العالـ اليـو

وىي تستمد قوتيا  إلقامة المشاريع التجارية العمالقة وتوفير الخدمات العامة الالزمة.
 المادية ورؤوس أمواليا مف عامة الناس، ثـ تطرح أسيميا في السوؽ لالكتتاب فييا.

قسـ إلى أسيـ متساوية إذ إف شركة المساىمة عبارة عف شركة يكوف ليا رأس ماؿ ي
قابمة لمتداوؿ في السوؽ بيعا وشراء، فكؿ مف لو حصة شائعة فييا أصبح  القيمة،

وقد فتحت ىذه الشركات قنوات وسبال واسعة لالستثمار بطريقة ميسرة  شريكا فييا.
أف االستثمار  ومما ال شؾ فيو بدوف عناء، فأقبؿ الناس عمييا إقباال منقطع النظير.

وىناؾ  دي ميـ ال غنى عنو في حياة الناس، بؿ ىو عصبيا وقواميا.مطمب اقتصا
ومنيا قولو تبارؾ وتعالى )فإذا  الكسب الحالؿ.نصوص شرعية ترشد العباد إلى 

 .(0)قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا مف فضؿ اهلل(

وقد حث عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عمى االستثمار بأسموب حكيـ 
اجعموا  :"و، إذ قاؿ ما نصالمدمرةالفادحة تتحقؽ بو حماية األمواؿ مف األخطار 

 .(2)وا بدار معجزة"وال تمث   وفرقوا عف المنية، الرأس رأسيف،
                                                           

 .01، اآلية: ( سورة الجمعة0)
، كتاب األدب، تحقيؽ: محمد عوامة، وانظر شرح 03/421( المصنؼ البف أبي شيبة 2)

باب الفاء مع الراء، والنياية البف األثير، باب الفاء مع الراء، الكممة في الفائؽ لمزمخشري، 
 و"المغرب" لممطرزي، مادة: فرؽ.
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واحدة معنى قولو "فرقوا عف المنية" أي فرقوا أموالكـ وال تضعوىا في سمة 
شتروا بثمف الواحد الغالي مف تومقتضى ذلؾ أف  جممة واحدة، كي ال تتمؼ نيائيا.

فإنكـ إذا  .الحيواف مثال: اثنيف مف المتوسط، حتى إذا مات أحدىما بقي الثاني
فإف العاقؿ البصير ال يضع  غاليتـ بالواحد فذلؾ تعريض لمماؿ مجموعا لمتيمكة.

وع ويعدد بإعماؿ الفكر، حتى تبقى مجاالت كؿ مالو في استثمار واحد، بؿ ين
 التدارؾ متسعة أمامو لدى الخسراف.

ومعنى كممة "اإللثاث": اإلقامة، و"المعجزة" )بفتح الجيـ وكسرىا(:العجز، 
يعني سيحوا في األرض وسافروا ابتغاء الرزؽ، وال تقيموا بدار تعجزوف فييا عف 

 الكسب كسالى عاطميف.
يؿ تجد التشريع اإلسالمي قد سف نظاما ماليا واسعا مرنا، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ النب

 .يستجيب لحاجات الناس المستجدة المستمرة، المتطورة حسب اختالؼ الزماف والمكاف
أنو ال مانع مف استثمار األمواؿ عف طريؽ تمؾ  وبناء عمى ذلؾ فاألصؿ

الشركات المساىمة إذا كاف نشاطيا حالال، ولكف مع األسؼ نشأت ىذه الشركات 
في بيئة موبوءة بالفساد، وعاشت تحت ظالؿ البنوؾ التقميدية الربوية، وفي رعاية 

اط تجاري األنظمة الرأسمالية، إذ أرسى قواعدىا ورسـ أساليبيا أناس يرفدوف كؿ نش
بالربا، ثـ انتقمت ىذه الشركات إلى الدوؿ اإلسالمية، فمـ تتمكف مف أف تستقؿ بنفسيا 

نا بالربا فتضع أمواليا الفائضة في اأحيبمعزؿ عف الفساد كميا، إذ تجدىا تتعامؿ 
البنوؾ الربوية وتناؿ منيا فوائد، كما تقترض منيا الماؿ بقدر ما تحتاج إليو لقاء 

فالخالصة أف التمويؿ الربوي يشوب أعماليا ونشاطاتيا، سواء أكانت  فائدة تدفعيا.
تمثؿ تجارة حقيقية، أـ كانت تشكؿ خدمات عامة ال محيص عنيا في الظروؼ 

فمف ىنا نشأ  األنظمة المييمنة عمى األسواؽ المالية غالبا. الراىنة، تحت ضغوط
وشراء، فقضية  إشكاؿ كبير حوؿ التعامؿ معيا عف طريؽ تداوؿ أسيميا بيعا
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اختالط العنصر المحـر بالحالؿ أثارت النزاع لدى المنظريف اإلسالمييف، وربما 
طرحت لمبحث والنظر أماـ المجامع الفقيية وخصص أكثر مف حوار مف طرؼ 

السؤاؿ يتكرر وىو ىؿ يصح لممسمـ أف  المؤسسات المالية اإلسالمية، فال يزاؿ
ترى ما ىي الشروط والقيود والضوابط التي  ايوظؼ أموالو في مثؿ ىذه الشركات، وي

 ؟االعتبار في حاؿ اإلفتاء بالجوازيجب أف تؤخذ في 

حوؿ النقطة المشار إلييا آنفا، مف حجج حاولت أف أقدـ في ىذا البحث  وقد
ما يتصور مف مستندات القائميف بالجواز بقيود وضوابط في ضوء المانعيف أوال، ثـ 

يرت سعة في األخذ بالجواز، مع ظفمف خالؿ ىذه الدراسة إذا  ثانيا. القواعد الفقيية
مراعاة الضوابط، فال حرج حينئذ، ألف باب االجتياد في مثؿ ىذه القضايا المتشابكة 

. إذا كانت قوة الدليؿ  وأما مفتوح وليس عمى والجو المؤىؿ ضغوط كما ىو مقرر معمـو
 .ىو الراجح مف الخضوع لماتفرض المنع والحظر، فال خيرة عندئذ 

الخاص بأدلة المانعيف  وتجدر اإلشارة في مطمع البحث إلى أف الفصؿ األوؿ
كف بحاجة إلى صناعة فقيية، ي لـ بسبب وضوحو، ألف القوؿ بالتحريـ جاء وجيزا

كما حصؿ ذلؾ في الفصؿ الثاني المرتبط بأدلة القائميف بالجواز بشروط ومعايير 
 نحو اآلتي:فياؾ تفصيؿ ما ذكرت عمى ال محددة.

 الفصل األول

 :لتداوؿ األسيـ المختمطة بعنصر محـر أدلة المانعيف -
في الواقع إف أدلة المانعيف في ىذا الموضوع مبناىا عمى االحتياط في الديف، 

"ما توعد اهلل تعالى وال  ومف المعموـ لدى الجميع أنو إذ إنيا تنبثؽ مف حرمة الربا.
 .(3)أكؿ الربا"تيدد في معصية بمثؿ ما توعد في 

                                                           

 .6/449لمرتضى الزبيدي  -شرح إحياء عمـو الديف -( إتحاؼ السادة المتقيف3)
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ومنيا  وقع التحذير مف ترؾ الربا ولو كاف يسيرا في نصوص الشريعة. وقد
قولو تعالى )يأييا الذيف آمنوا اتقوا اهلل تعالى وذروا ما بقي مف الربا إف كنتـ 

 .(4)مؤمنيف(
فيذه آية جامعة، إذ إف كممة "ما" تتضمف كؿ ربا، ولو كاف يسيرا ضئيؿ 

اإلماـ ابف رشد "الجد"  وقد نبو إلى ذلؾ قاعدة سد الذرائع. وىذا ما تقتضيو القدر.
 .(5)"الربا أحؽ ما حميت مراتعو لئال يستباح الربا بالذرائع" بقولو:

كؿ ما  المنع مفثـ ىناؾ قواعد مستوحاة مف نصوص الكتاب والسنة، تعضد 
 ومنيا ما يأتي: يالمسو الربا.

 .(6)والربا، فيحتاط فيو" "ما كاف األصؿ فيو التحريـ، كاألبضاع -
 .(7)كؿ أمر بيف كالربا المحض، أو ما كاف خالؼ النص، فإنو يرد أبدا بكؿ حاؿ" " -
"الحؿ والحرمة إذا اجتمعا في المحؿ، يترجح جانب الحرمة في االبتداء  -

 .(8)واالنتياء"
 .(9)ال يجوز" بالمحظور"التوصؿ إلى المباح  -
 .(01)"المنييات ال تجوز بإجازة أحد" -

 :وما عدا األصوؿ المذكورة ىناؾ ضابطاف في الربا يؤكداف منع الربا بصورة مطمقة
 .(00)"الربا ال يجوز قميمو وال كثيره" أوليما:

                                                           

 .279-278( سورة البقرة: 4)

 .42-2/40( المقدمات المميدات 5)

 .2/238( المنثور في القواعد لمزركشي 6)
 .6/217( عارضة األحوذي البف العربي 7)

، وانظر: المغني 2/087، وحاشية الجالؿ المحمي عمى المنياج 6/91( المبسوط لمسرخسي 8)
 .03/289البف قدامة 

 .06/287( تفسير القرطبي 9)

 .341، 9/274( المعيار لمونشريسي 01)

 .04/203( التمييد البف عبدالبر 00)
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 .(02)"الربا ال تصح إباحتو في الشرع تبعا" والثاني:

وبتأمؿ ما ذكر مف القواعد  فانطالقا مف النصوص التشريعية الجمية،
مؤيدة لما  تقديـ المانع عمى المقتضي، ولقاعدة مشيورةوالضوابط التي تستدعي 

سمؼ وىي "درء المفاسد أولى مف جمب المصالح"، وىي التي عبر عنيا القرافي 
تجد فريقا مف الفقياء ، (03)"ترؾ الفساد أولى مف تحصيؿ الصالح" بقولو:

المعاصريف ال يروف جواز التعامؿ بأسيـ الشركات التي تتعامؿ أحيانا ببعض 
 لمحرمات، وىذا يتمثؿ في الغالب في اإلقراض أو االقتراض بفائدة.ا

ىذا االتجاه، فأصدر قرارا في ىذا  الدولي وقد تبنى مجمع الفقو اإلسالمي
لكنو أعاد نفس الموضوع في دورتيف أخرييف مف جديد،  ،(04)بالمنع باألغمبية الشأف

القضية المطروحة ال تزاؿ محؿ وىذا يؤكد القوؿ بأف  ولـ يمكف البت فيو إلى اآلف.
 النظر والنقاش.

 الفصل الثاني
 بشروط وضوابطلتداول األسهم المختلطة أدلة المجيزين 

 االستناد إلى قاعدة الحاجة العامة: -0
، بشرط إخراج الفقياء الذيف ال يروف جناحا في تداوؿ ىذا النوع مف األسيـ اوأم

الشركة، فإنيـ فكروا في الموضوع مف زاوية  ، بواسطة دراسة ميزانيةعنصر الربا
االستناد إلى الدليؿ االستحساني، الذي يسوغ العدوؿ عف عمومات النصوص إلى 

وفي الغالب يتجمى ىذا الجانب في قاعدتي الضرورات  مستثنيات ورخص شرعية.
 .والحاجات العامة الممحة المتعينة، التي تنزؿ منزلة الضرورة في تجويز الممنوع

                                                           

 .5/269( الحاوي لمماوردي 02)

 .4/39( الفروؽ 03)

 (.0/7)63( انظر: القرار 04)
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 ف صيغيا المشيورة في كتب القواعد ومراجع الفقو:وم
 .(05)"الحاجة العامة تنز ؿ منزلة الضرورة الخاصة في حؽ آحاد الناس" -

ومقتضى ذلؾ أنو قد يحؿ محظور بالحاجة العامة المتعينة، قياسا عمى 
الضرورة التي تسوغ تعاطي المحـر بالنسبة لبعض الناس، وىنا يكاد يكوف واضحا 

العبارة بأف الضرورة بمعناىا الشرعي ال يتصور وقوعيا لعامة الناس، مف فحوى 
 خالفا لمحاجة فإنيا قد تكوف متحققة الوقوع لجماىير الناس.

مف رجحاف المصمحة عمى المفسدة  ثـ إنو مف المعموـ أف ىذه القاعدة تنطمؽ
 "الشريعة جميعيا مبينة عمى أف المفسدة وذلؾ ألف التي تقابميا.المرجوحة 

"  .(06)المقتضية لمتحريـ إذا عارضتيا حاجة راجحة: أبيح المحـر
 ويظير بمزيد مف النظر أف "أصوؿ الشريعة كميا مبنية عمى ىذا األصؿ:

 .(07)"أنو يفرؽ في المنييات بيف المحتاج وغيره كما في المأمورات..."
، فالحاجة تزوؿ بيا الكراىة  ذا كانت الضرورة يتأتى بيا تحميؿ المحـر عمى وا 

ونجد اإلماـ ابف تيمية يركز عمى ىذا المعنى في مناسبات مختمفة،  أقؿ تقدير.
 :فمف جممة عباراتو

 .(08)"كؿ ما كره استعمالو مع الجواز، فإنو بالحاجة إليو...ال يبقى مكروىا" -
 .(09)"الكراىة تزوؿ بيا الحاجة" -

ومنيا القاعدة  وىناؾ قواعد أخرى تفصح عف أثر الحاجة الممحة في األحكاـ.
 .(21)"كؿ ما اشتدت الحاجة إليو، كانت التوسعة فيو أكثر" التي ذكرىا الزيمعي بقولو:

                                                           

 .2/24( المنثور في القواعد لمزركشي 05)

 .29/49( مجموع فتاوى ابف تيمية 06)

 .31/093( المصدر نفسو 07)

 .20/302( مجموع الفتاوى 08)

 .20/601( المصدر نفسو 09)

 .، باب الربا4/87( تبييف الحقائؽ 21)
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ومنيا ما ذكره اإلماـ السرخسي بصيغة:" قد يتحمؿ عند الحاجة إلى دفع 
 .(20)الضرر العاـ ما ال يتحمؿ عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص"

وىذا ما يشير إليو كالـ  العمؿ.لحاجة في تقوية عمة مف اوربما لوحظ أثر 
"يقولوف: الغمبة ليا أحكاـ، فإذا لحقت معيا  :وىو "إتحاؼ السادة" الزبيدي في

 .(22)الحاجة: كانت عمة قوية"

ونظرا إلى أىمية قاعدة الحاجة العامة، واعتبارىا كاعتبار الضرورة في 
، التي يقـو (23)تجويز الممنوع، وضعيا اإلماـ ابف العربي في زمرة القواعد العشر

 عمييا نظاـ المعامالت المالية.
ولتصوير الضرورة الواقعة أو الحاجة العامة التي قد يتمبس بيا بعض 
المحظور، أرى مف المناسب إيراد نصيف آخريف، ليما صمة بالموضوع، ولما فييما 
مف التبصير الفقيي، لدى معالجة مثؿ ىذه الموضوعات الشائكة المستجدة التي قد 

 تكييفيا عمى قاعدتي الضرورة والحاجة الممحة، فإليؾ بيانيما: يتـ

لو عـ الحراـ األرض بحيث ال يوجد حالؿ: جاز أف يستعمؿ مف ذلؾ  " -0
تحميؿ ذلؾ عمى الضرورات، ألنو لو وقؼ عمييا ما تدعو إليو الحاجة وال يقؼ 

وال يقطع  .ألدى إلى ضعؼ العباد واستيالء أىؿ الكفر والعناد عمى بالد اإلسالـ
 .(24)الناس عف الحرؼ والصنائع واألسباب التي تقوـ بمصالح الناس"

"إف الحراـ إذا طبؽ الزماف وأىمو ولـ يجدوا إلى طمب الحالؿ سبيال،  -2
فميـ أف يأخذوا منو قدر الحاجة، وال تشترط الضرورة التي نرعاىا في إحالؿ الميتة 

                                                           

 .23/092( المبسوط 20)

 .6/508 -شرح إحياء عمـو الديف -المتقيف( إتحاؼ السادة 22)

 .790-2/791( انظر: القبس شرح موطأ مالؾ بف أنس 23)

 .641( قواعد األحكاـ 24)



 عمي أحمد الندوي                                             02

كافة تنز ؿ منزلة الضرورة في  في حقوؽ آحاد الناس، بؿ الحاجة في حؽ الناس
 .(25)حؽ الواحد المضطر"

وعقب استعراض بعض الصيغ المتنوعة التي تشعر بأثر الحاجة في مجاؿ 
الرخص الشرعية، ينبغي أف نعرج عمى جممة مف النصوص الفقيية المعبرة عف 

عمى قاعدة الحاجة العامة، لكي يتسنى لنا النظر في  المتخرجة المسائؿ بعض
تطبيقيا عمى القضية المطروحة بتداوؿ أسيـ الشركات، التي نحف بصدد سالمة 

 عرضيا وتمحيصيا.

لقاعدة الحاجة  ـبمناسبة تصديي بعض الفقياءنبو عمييا  فمف جممة األمثمة التي
ولكف  أف القرض لو صمة في بعض أحكامو بمسائؿ الربا، وفمسألة القرض، إذ ير 

 .فر فيو ما ال يغتفر في باب الربالكونو مؤسسا عمى الرفؽ واإلحساف اغت

"شرع اهلل تعالى  :بقولو "قاعدة" تحت عنواف ،وىذا ما عرضو اإلماـ القرافي
، فيجوز دفع أحد  السمؼ لممعروؼ واإلحساف. ولذلؾ استثناه مف الربا المحـر

النقديف فيو، ليأخذ مثمو نسيئة، وىو محـر في غير القرض، لكف رجحت مصمحة 
مصمحة الربا، فقدميا الشرع عمييا عمى عادتو في تقديـ أعظـ اإلحساف عمى 

 .(26)عند التعارض... " المصمحتيف عمى أدناىما

"استثناء القرض مف تحريـ بيع الذىب بالذىب إلى  ومف كالـ ابف العربي:
أجؿ...ىو شيء انفرد بو مالؾ، لـ يجوزه أحد مف العمماء سواه، لكف الناس كميـ 

ذا جاز التفرؽ قبؿ التقابض اتفقوا عمى جواز ال تأخير فيو مف غير شرط بأجؿ، وا 
 .(27)بإجماع، فضرب األجؿ أتـ لممعروؼ وأبقى لممودة"

                                                           

 .479-478( الغياثي لمجويني 25)

 .5/230( الذخيرة 26)

 .2/791( القبس 27)
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السالـ يسوؽ أمثمة كثيرة مستثناة مف القواعد العامة عبد ونجد اإلماـ العز بف
القياسية، بالنظر إلى حاجة ممحة أو مشقة فادحة، أو ضرر عاـ، وغيرىا مف العمؿ 
والعوامؿ التي تستدعي االستثناء، وذكر منيا أف "الحموؿ شرط في صحة المعاممة 
عمى األمواؿ الربوية والقبض في العوضيف شرط في استمرار العقد، واستثني مف 

 .(28)ذلؾ القرض الواقع في األمواؿ الربوية، لمسيس الحاجة إليو"

، وبيع التمر (29)العراياحديث " :أيضا األمثمة التي أوردىا ابف العربيومف  -
 فييا عمى رؤوس النخيؿ بالتمر الموضوع عمى األرض، وفيو الربا مف ثالثة أوجو:

 بيع الرطب باليابس. -

 يف الربوييف.الوالعمؿ بالحزر والتخميف في تقدير الم -

 .(31)وتأخير التقابض إف قمنا إنو يعطييا لو إذا حضر جذاذ التمر" -

"العرية عندنا مستثناة مف  "المفيـ": القرطبي المحدث فيقاؿ اإلماـ أبو العباس و 
لتفاضؿ والنساء، ومف الرجوع في ازابنة، والغرر، ومف ربا مأصوؿ ممنوعة: مف ال

زالة الضرر" اليبة.  .(30)والذي سوغيا ما فييا مف المعروؼ والرفؽ وا 

 وىذا ما يعضده كالـ اإلماـ ابف تيمية، المذكور في النص اآلتي:

بيع العرايا بخرصيا، فأقاـ التقدير بالخرص مقاـ التقدير بالكيؿ عند "وأباح 
وىذه قاعدة الشريعة:  الحاجة، مع أف ذلؾ في الربا الذي ىو أعظـ مف بيع الغرر.

                                                           

 .632( قواعد األحكاـ في مصالح األناـ 28)
( عف زيد بف ثابت رضي اهلل عنو: أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ رخص في العرايا أف 29)

، 2092تباع بخرصيا كيال. أخرجو البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، ورقمو 
 .0539، ورقمو بيع الرطب بالتمر إال في العراياومسمـ في كتاب البيوع، باب تحريـ 

 .2/790( القبس 31)
، كتاب البيوع، باب الرخصة في بيع 4/397( المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص صحيح مسمـ 30)

 العرية بخرصيا تمرا.
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المصمحتيف بتفويت أدناىما ودفع أعظـ الفساديف بالتزاـ وىو تحصيؿ أعظـ 
 .(32)أدناىما"

مثمة تخالؼ القياس في المعاوضات وقاؿ اإلماـ عز الديف في معرض إيراده أ
 وغيرىا مف التصرفات:

"ىذا وأمثالو داخؿ في قوؿ الشافعي: بنيت األصوؿ عمى أف األشياء إذا 
يريد باألصوؿ: قواعد الشريعة، وباالتساع: الترخيص الخارج عف  ضاقت: اتسعت.

 .(33)األقيسة وطرد القياس، وعبر بالضيؽ عف المشقة"
وىي عبارة عف "استباحة  - وغيرىا مف الرخصوبمناسبة ذكر العرايا 

تجدر اإلشارة إلى أف رأي فريؽ مف  -. (34)المحظور مع وجود السبب الحاظر"
العمماء ىو عدـ جواز القياس عمييا، باعتبار أف ما يكوف معدوال عف سنف القياس 

عمى  ولكف تتجو طائفة أخرى منيـ إلى إجراء المقايسة فال يقاس عميو غيره.
"األصؿ في كؿ  ، وقد صاغ ابف العربي قاعدة معبرة في ىذا الشأف بقولو:الرخص

 .(35)رخصة في الشريعة أف يكوف ما في معناىا الحقا بيا"
 .(36)"القياس عمى الرخصة جائز إذا فيمت العمة" وىذا ما قرره بعض الحنابمة بقوليـ:

أف تسترعى األنظار إلى أف ما أجيز  وقبؿ النزوؿ إلى الواقع التطبيقي ينبغي
مف المحظور بناء عمى الحاجة العامة، يقدر بقدر الحاجة مثؿ الضرورات، إذ القيد 
المذكور مطرد في كال الحاليف، كما نبو عمى ذلؾ في النصوص اآلتية مف قواعد 

 الفقياء:
                                                           

 .29/481، وانظر:228-29/227( مجموع الفتاوى 32)

 .651( قواعد األحكاـ 33)

 .6/020( المغني البف قدامة 34)

 .3/863( القبس 35)

 .3/261، وكشاؼ القناع 4/042المبدع البف مفمح ( 36)



 05                   في ضوء القواعد الفقيية حكـ تداوؿ األسيـ المختمطة بالعنصر الربوي

 

 .(37)"ما أحؿ لضرورة أو حاجة يقدر بقدرىا، ويزاؿ بزواليا" -

دعت الضرورة إليو مف المحظور، فإنو ساقط االعتبار عمى حسب "كؿ ما  -
 .(38)الحاجة وبقدر الضرورة"

 .(39)"ما ثبت بالحاجة يزوؿ عند زواؿ دليؿ الحاجة" -
 .(41)"ما كاف مباحا لمحاجة قدر بقدر الحاجة" -

زه األصؿ العاـ: وفي ىذا . (40)"متى زاؿ العذر، عاد الحكـ" وىذا ما يعز 
 .(42)"إذا زاؿ المانع، عاد الممنوع" المعنى قوليـ:

ومف جممة القضايا التي ليا صدى في الواقع المعاصر وليا صمة قوية 
بقاعدة الحاجة: حماية األمواؿ مف األخطار، فبجانب القصور المتمثؿ في عدـ 
اكتراث الناس بتحري الحالؿ الطيب المبني عمى االحتياط في الديف فيما يخص 

فشو الخيانة ظاىرة اجتماعية خطيرة مريرة، يتعرض ليا  شؤوف الماؿ، تجد ىناؾ
كثير مف المستثمريف عند توظيؼ أمواليـ عف طريؽ أشخاص وشركات غير 

وعمى ىذا ضعفت ثقتيـ بالجيات التي ال تخضع لنظاـ رسمي محكـ أو  نظامية.
رقابة مالية ذات اعتبار، ومف ثـ يحجموف عف التعامؿ معيا في مجاؿ االستثمار، 

إذ مف المعموـ أف  توجيوف إلى السبؿ الميسرة مف تداوؿ األسيـ ونحوىا.وي
المستثمر أحرص ما يكوف عمى حماية أموالو مف األخطار غير المتوقعة وباألحرى 

 والتمؼ بتسميميا إلى جيات غير موثوقة. مف الضياع
                                                           

 .0/545، وانظر:"المفيـ" لمقرطبي  603قواعد األحكاـ ( 37)

 .0/045القبس ( 38)
 .5/256المبدع ( 39)

 .32/91فتاوى ابف تيمية ( 41)
 .07/97البر عبد االستذكار البف( 40)

 .24مجمة األحكاـ العدلية، مادة ( 42)
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ومف خالؿ إنعاـ النظر فيما تقدـ مف مسوغات التعامؿ باألسيـ، كأننا نشعر 
ف القوؿ بالجواز مبني عمى الحاجة العامة الحقيقية، بالنظر إلى واقع المسمميف بأ

في خضوعيـ في كثير مف معامالتيـ التجارية لما تفرضو ىيمنة األنظمة العالمية 
 عمى األسواؽ.

ومقتضى ذلؾ أف تراعى في تقرير الرخصة بتداوؿ األسيـ معايير وضوابط 
 في المتاجرة فييا.شرعية تصحح مسار العممية المتبعة 

ثـ فيما إذا برز عمى الساحة مف تعامؿ جديد بعيد عف عناصر الحراـ، وجب 
وىذا ما قررتو  تقميص الحد مف التعامؿ بأسيـ الشركات المختمطة، بما أمكف.

أما  قاعدة الحاجة المقيدة، المسوغة لما فيو بعض المحظور إلى حيف قياـ الحاجة.
إذ األصؿ عدـ جواز اإلقداـ عمى عقد  مقوؿ بالجواز.عند زواؿ العذر، فال مجاؿ ل

ألف "ما كاف ، (44)، عمى أنو "قد يجوز اإلقداـ عمى العقد الفاسد لمضرورة"(43)دفاس
حراما بوصفو وسببو أو بأحدىما فال يأتيو التحميؿ إال مف جية الضرورة أو 

 .(45)اإلكراه"

عمى قاعدتي الضرورة وىذا جار عمى قياس اإليداع في البنوؾ الربوية، بناء 
والحاجة، إذ العمة في قضية أسيـ الشركات المختمطة بالمحـر متحققة في نظر 

ومقتضى ذلؾ سحب الوديعة مف  المجيزيف. ولكنيا تدور مع العمة وجودا وعدما.
المصرؼ الربوي في حاؿ وجود مصرؼ إسالمي. فكذلؾ إذا توافرت شركات ال 

ألنشطة االقتصادية اإلسالمية، حينئذ يحكـ بزواؿ تتعامؿ بالربا، وأمكنيا استيعاب ا
 .العمؿ التي بني عمييا الجواز، حسب وجية نظر المجيزيف أيضا

                                                           

 .079، واألشباه والنظائر لمسيوطي 0/345انظر: األشباه والنظائر لمسبكي ( 43)

 .0/354المنثور في القواعد لمزركشي ( 44)

 .538-537قواعد األحكاـ ( 45)
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وفي ضوء ما سمؼ استعراضو مف القواعد، كأننا نجد المجيزيف لمتعامؿ 
بأسيـ الشركات يتمسكوف بقاعدة الحاجة العامة، فحسب وجية نظرىـ ىناؾ حاجة 

المتاجرة في  لجواز، إذ ال يكاد يوجد بديؿ متاح مغف عفممحة تستدعي القوؿ با
األسيـ، حيث ال يمكف استثمار األرصدة المالية الضخمة التي تبمغ مميارات مف 

 .الرباالدوالرات بأساليب وقنوات أخرى، سميمة مف شوائب 

ذا أجمنا النظر في الموضوع  مراعاة قاعدة مآالت األفعاؿ: -2 محؿ البحث وا 
فمف  .عاضدة التجاه المجيزيف مقاصدية قواعد أيضا المقاصد، وجدنامف زاوية 

، المنبثقة مف بمناسبة عرضو قضية مآالت األفعاؿجممة كالـ اإلماـ الشاطبي 
 النظر المقاصدي ما يأتي:

"ومف ىذا األصؿ أيضا تستمد قاعدة أخرى: وىي أف األمور الضرورية أو 
أو التكميمية إذا اكتنفيا مف خارج أمور ال ترضى شرعا، فإف  غيرىا مف الحاجية

اإلقداـ عمى جمب المصالح صحيح عمى شرط التحفظ بحسب االستطاعة مف غير 
كالنكاح الذي يمزمو طمب قوت العياؿ مع ضيؽ طرؽ الحالؿ واتساع أوجو  حرج،

ال يجوز، وكثيرا ما يمجىء إلى الدخوؿ في االكتساب ليـ بما  الحراـ والشبيات.
ولكنو غير مانع، لما يؤوؿ إليو التحرز مف المفسدة المربية عمى توقع مفسدة 

وذلؾ  ولو اعتبر مثؿ ىذا في النكاح في زماننا، ألدى إلى إبطاؿ أصمو. التعرض.
 .(46)وكذلؾ طمب العمـ إذا كاف في طريقو مناكر يسمعيا ويراىا... " غير صحيح.

المقاصدية، وتنظيرا لممثاليف المذكوريف مف طمب فتخريجا عمى ىذه القاعدة 
قوت العياؿ بكسب مشوب بالشبيات، وطمب العمـ مع وجود بعض المنكرات في 

عف طريؽ المتاجرة في األسيـ التي  تحصيمو، يمكف أف يقاؿ إف استثمار األمواؿ
، وال سيما لذوي الدخؿ المحدود، مف قبيؿ الحاجيات، ف ال خالطيا عنصر المحـر

                                                           

 .، القسـ الخامس، كتاب االجتياد4/052الموافقات ( 46)
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، ما لـ ، تقديرا لظروفيـ المعيشيةيغتفر ليـ الوقوع فيما ال يرضى شرعانع منو و ما
 .متصور أي محظور شرعي قد استبعد منويوجد ىناؾ بديؿ أفضؿ 

 فقياءاللفريؽ مف  بما تسنىفأماـ ىذا الواقع المرير الذي وقع المسمموف فريستو، ر 
الفائضة، بدوف تمييز بيف محتاج أو بغرض استثمار األمواؿ القوؿ بإجازة التعامؿ 

ويضاؼ إلى ذلؾ  غني، ألف مآؿ المنع ىو تجميد األمواؿ الوفيرة واألرصدة الضخمة.
، المودعيف أنو قد يؤدي إلى دعـ االقتصاد المؤسس عمى الربا بدوف قصد أصحابيا

ألف نتيجة عدـ تحريؾ الماؿ باالستثمار أف يبقى وديعة لدى البنوؾ الربوية في 
ويكوف الحساب الجاري رفدا قويا في توسيع دائرة اإلقراض الربوي، ويكاد  الغالب،
 .ييا أف معظـ عمميات البنوؾ تدور في فمؾ المحـر الصريحييكوف بد

جواز استثمار األمواؿ في ىذا النوع مف الشركات  قد يكوف راجحاوعمى ىذا 
وذلؾ  المحظور. المساىمة مف باب جمب المصمحة عمى الرغـ ما يقابميا بعض

لعدـ توافر بدائؿ مقبولة شرعا ال غبار عمييا، تعبر عف أوعية استثمارية تستوعب 
 المبالغ الطائمة المرصودة في البنوؾ.

بحسب االستطاعة  صحيحا عمى شرط التحفظىذا الرأي وفيما يظير أف يكوف 
الشرعية المعتمدة عمى أف تراعى الضوابط  مف غير حرج، وفؽ تعبير اإلماـ الشاطبي.

 واهلل أعمـ. مف أىؿ العمـ، وبشرط عزؿ عنصر المحـر مف األرباح.

 اختيار أهون البليتين -3
 :األخذ بقاعدةومف ىذا القبيؿ يمكف أف ينخرط في سمؾ مستندات المجيزيف 

وذلؾ ألنو لو صدر قرار الفتوى بالمنع،  اختيار أىوف البميتيف أو أخؼ الشريف.
بغض النظر عف واقع المشكالت والمالبسات التي تحيط بكثير مف المسمميف في 

األرصدة المالية الضخمة عف تعطيؿ أوضاعيـ االقتصادية، كانت النتيجة 
ويؤدي ذلؾ حتما إلى بث مزيد مف الوىف في األنشطة االقتصادية  االستثمار.
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 ، ومد ظالؿ األعداء وبسط نفوذىـصالح الدوؿ اإلسالميةل وتقميص عوائدىا
 وسياستيـ المالية في حيازة النصيب األوفر مف خيرات المسمميف الموسريف.

ففي نظر ىؤالء الفقياء يكاد يكوف مف أىوف الشريف: انتشاؿ األمواؿ مف 
ىذا  المصارؼ التقميدية الربوية، ثـ استثمارىا عف طريؽ األسيـ، ألف التعامؿ عمى

النمط يمثؿ تجارة حقيقية، عمى الرغـ مف الشبيات القادحة في سالمتو مف جميع 
 النواحي الشرعية.

إلى شر أكبر لدى كثير منيـ، وىو أف يخوضوا في  المنع مطمقا ثـ قد يفضي
وأكثر نكرا وأعظـ وزرا، لعدـ بصيرتيـ بأحكاـ الشرع  مجاالت استثمارية أشد خطرا

، فمقتضى وقايتيـ مف االستخفاؼ الوازع الديني ؼعض بسبب ،أو لقمة مباالتيـ بيا
، ربما أفتي بجواز التعامؿ بما ىو أخؼ حرمة. نقاذىـ مف المحـر  بالديف وا 

بنوا  وىذا الموضوع قد أشار إليو الفقياء قديما بعنواف" فساد أىؿ الزماف" و
الفتوى فيما ابتمي وتقديرا لذلؾ اتجو بعض العمماء إلى التوقؼ عف  عميو أحكاما.

وىذا  بو الناس، إذا أدى النيي في ىذه الحالة إلى ما ىو أشد فتنة أو أكثر حرمة.
أي -"فإذا كاف مف المحرمات ما لو نيى عنو: ما عناه اإلماـ ابف تيمية بقولو

 .(47)حصؿ ما ىو أشد تحريما منو لـ ينو عنو ولـ يبحو أيضا" -المفتي

، قد المختمطةسيـ األوبصدد استعراض موقؼ العمماء في قضية تداوؿ 
أثيرت ىناؾ نقطة ميمة ذات صمة بالموضوع محؿ البحث، وىي معرفة حكـ إدارة 

تحت إشراؼ غير المسمميف، إذ ال تخمو الشركات المساىمة مف إدارة  الشركات
ف قمنا إنيا وكالة أناس مف النصارى والييود والمشركيف، فيؿ تجوز ىذه الوكالة إ

 تمثميا شخصية اعتبارية؟

                                                           

 .04/472مجموع الفتاوى ( 47)
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توكيؿ غير المسمميف، لعدـ احترازىـ عف  صرح الفقياء بكراىةفي الواقع 
ومف كالـ الفقياء في ىذا الصدد ما ذكره اإلماـ السرخسي  تعاطي المحظور شرعا.

 في النص اآلتي:

 وىو جائز في القضاء. ،"ويكره لممسمـ أف يدفع إلى النصراني ماال مضاربة
ىنا  وىذا ألف المباشر لمتصرؼ كما يكره أف يوكؿ النصراني بالتصرؼ في مالو.

النصراني، وىو ال يتحرز عف الزيادة وال ييتدي إلى األسباب المفسدة لمعقد وال 
ويكره لممسمـ أف ينيب  وكذلؾ يتصرؼ في الخمر والخنزير. يتحرز عنيا اعتقادا.
رؼ فييا، ولكف ىذه الكراىة ليست لعيف المضاربة الوكالة، فال غيره منابو في التص

 .(48)تمتنع صحتيا في القضاء"

نما كره مف كره مضاربة الييودي والنصراني مف  وقاؿ اإلماـ الخطابي: "وا 
ذلؾ مما ال يجوز  أجؿ أنيـ قد يشتروف الخمر والخنزير ويربوف في بياعاتيـ.

 عميو.لممسمـ أف يفعمو، وال يصح لو العقد 

، ألف وليس كذلؾ سبيؿ المعاممة في الشجر والمزارعة في بياض األرض
 .(49)العمؿ مف الييودي كيو مف المسمـ، إذا كاف ذلؾ شيئا معموما ال يختمؼ"

ىذا النص واضح في التمييز بيف عمؿ العامؿ في المزارعة والمساقاة ونحوىما 
مكمفا  كاف غير المسمـ فيما إذاوبيف عمؿ المضارب أو الشريؾ أو الوكيؿ، فالعامؿ 

بمجرد عمؿ ال تدخمو شوائب المحظور فال حرج فيو، وىذا ما جرى بو التعامؿ في 
وأما في حاؿ تولي اإلدارة مف غير المسمـ فيغمب عمى الظف  كؿ عصر ومصر.

، وعمى ىذا ال يخمو التعامؿ معو عف الكراىة  مباشرتو العمؿ بدوف اجتناب المحـر
شراؼ مف يوثؽ بدينو وأمانتوالتحريمية، ال  .ميـ إذا كاف عممو تحت رقابة وا 

                                                           

 .، باب مضاربة أىؿ الكفر22/025المبسوط ( 48)
 .في المزارعة، باب مشاركة الذمي والمشركيف 2/0257( أعالـ الحديث في شرح صحيح البخاري 49)
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وعقب استعراض عرض االتجاىيف حياؿ القضية المطروحة، مف الجدير 
بالذكر أف ىذا الموضوع قد تمت الدراسة حولو مف جديد في ىيئة المحاسبة 
 والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية، وصدر معيار في شأنو، وأقتطؼ ىنا نبذة

 مف بنود المعيار، فيما يخص األسيـ المختمطة، وىي كما يأتي:

"األصؿ حرمة المساىمة والتعامؿ )االستثمار والمتاجرة( في أسيـ شركات 
تتعامؿ أحيانا بالربا أو نحوه مف المحرمات مع كوف أصؿ نشاطيا مباحا، ويستثنى 

 :الشروط اآلتيةمف ىذا الحكـ المساىمة أو التعامؿ )االستثمار أو المتاجرة( ب

الشركة في نظاميا األساسي التعامؿ بالربا، أو التعامؿ  أف ال تنص -
 بالمحرمات...

أال يبمغ إجمالي المبمغ المقترض بالربا سواء أكاف قرضا طويؿ األجؿ أـ  -
لمجموع أسيـ  (.Market Cap)مف القيمة السوقية ( %31)قرضا قصير األجؿ، 

 الشركة عمما بأف االقتراض بالربا حراـ ميما كاف مبمغو.

أال يبمغ إجمالي المبمغ المودع بالربا، سواء كانت مدة اإليداع قصيرة أو  -
لمجموع أسيـ الشركة عمما  (.Market Cap)مف القيمة السوقية ( %31)متوسطة 

 بأف اإليداع بالربا حراـ ميما كاف مبمغو.

مف إجماؿ  %5وز مقدار اإليراد الناتج مف عنصر محـر نسبة أال يتجا -
إيرادات الشركة، سواء أكاف ىذا اإليراد ناتجا عف ممارسة نشاط محـر أو تممؾ 

. ذا لـ يتـ اإلفصاح عف بعض اإليرادات فيجتيد في معرفتيا ويراعي  لمحـر وا 
 جانب االحتياط.

 مركز مالي مدقؽ.يرجع في تحديد ىذه النسب إلى آخر ميزانية أو  -
يجب التخمص مما يخص السيـ مف اإليراد المحـر الذي خالط عوائد تمؾ  -
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 .(51)الشركات... "

 ومما ال شؾ فيو أف النسب المذكورة تعبر عف اجتياد الييئة، وقابمة لمنقاش.

وبيذا ينتيي الحديث حوؿ تداوؿ أسيـ الشركات التي يتخمميا العنصر الحراـ 
سب تصور الكاتب ألدلة حوىذا  الربوي بنسبة مف رأسماليا. المتمثؿ في التعامؿ

المنع والجواز في ىذه القضية المعروضة التي يحوـ حوليا البحث ألىميتيا، 
 ولكونيا مثار النزاع لدى العمماء المعاصريف.

وبصدد استعراض موقؼ العمماء مف استثمار الماؿ في الشركات المختمطة 
أحد كبار المحققيف مف -اهلل المازريعبد اإلماـ أبيأرى مف المفيد تسجيؿ كالـ 

مما اجتمع فيو الحالؿ والحراـ، فيو  في تحديد المعيار لدى االنتفاع -المالكية
جدير بالتأمؿ لمف يتصدى لمنظر في القضايا المستجدة التي تتفاوت فييا األنظار، 

ليؾ نص كالمو:  لما يحوـ حوليا مف الشبيات. وا 
ألف  أف ما ال منفعة فيو أصال ال يجوز العقد بو وال عميو. يجب أف تعمـ "...

 ذلؾ يكوف مف أكؿ الماؿ بالباطؿ...

 وأما ما فيو منفعة مقصودة فال يخمو مف ثالثة أقساـ:
 أف تكوف سائر منافعو محرمة. أحدىا:

 والثاني: أف تكوف سائر منافعو محممة.
 أف يكوف بعضيا محمال وبعضيا محرما. والثالث:

كانت سائر منافعو محرمة صار ىو القسـ األوؿ الذي ال منفعة فيو فإف 
ف كانت سائر منافعو محممة كالخمر والميتة. ، جاز بيعو إجماعا، كالثوب والعبد وا 

 والعقار والثمار وغير ذلؾ مف ضروب األمواؿ.
                                                           

 .297ص ـ،2101، ىػ0430المعايير الشرعية ( 51)
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ف كانت منافعو مختمفة، فيذه المواضع المشكالت في األفياـ ومزلة األقداـ.  وا 
ى العمماء يضطربوف، وأنا أكشؼ لؾ عف سره إف شاء اهلل لييوف عميؾ وفيو تر 

 اختالفيـ فيو.

فاعمـ أنو تقدـ لؾ أصالف: جواز البيع عند تحميؿ سائر المنافع، وتحريمو 
كاف جؿ المنافع والمقصود منيا  إففإذا اختمؼ عميؾ فانظر: ف عند تحريـ جميعيا.

وواضح إلحاؽ  محرما، حتى صار المحمؿ مف المنافع كالمطرح، فإف البيع ممنوع.
ذا كاف  ألف المطرح مف المنافع كالعدـ. ىذا بأحد األصميف المتفؽ عمييما. وا 

. أفكالعدـ صار ك  الجميع محـر
ف كاف األمر بعكس ذلؾ، كاف الحكـ بعكسو، وىو أف يكوف الم قصود مف وا 

ميا مباحا، والمحـر مطرحا في المقصود، فواضح إلحاؽ ىذا باألصؿ المنافع وج
 الثاني وىو ما حؿ سائر منافعو.

وأشكؿ مف ىذا القسـ أف تكوف فيو منفعة محرمة مقصودة مرادة، وسائر 
منافعو سواىا محمؿ مقصود: فإف ىذا ينبغي أف يمحؽ بالقسـ الممنوع، ألف كوف 

صودة تؤذف بأف ليا حصة مف الثمف وأف العقد اشتمؿ عمييا، كما ىذه المنفعة مق
اشتمؿ عمى سائر المنافع سواىا، وىو عقد واحد عمى شيء واحد، ال سبيؿ إلى 
تبعيضو، والتعاوض عمى المحـر منو ممنوع، فمنع الكؿ الستحالة التمييز، وأف 

 راده بالتعاوض.لو قدر جواز انف الباقي مف المنافع المباحة يصير ثمنو مجيوال

المسألة بعيف  وربما وقع في ىذا النوع مسائؿ تشكؿ عمى العالـ، فيمحظ
فكرتو، فيرى المنفعة المحرمة ممتبسا أمرىا ىؿ ىي مقصودة أـ ال؟ ويرى ما سواىا 
منافع مقصودة محممة، فيمتنع مف التحريـ، ألجؿ كوف المقصود مف المنافع محمال، 

ؿ اإلشكاؿ في تمؾ المنفعة المحرمة ىؿ ىي وال ينشط إلطالؽ اإلباحة ألج
 مقصودة أـ ال ؟ 
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فيقؼ ىا ىنا المتورع، ويتساىؿ آخر، فيقوؿ بالكراىة، وال يمنع وال يحـر 
فاحفظ بيذا األصؿ، فإنو مف مذىبات العمـ، ومف قتمو  ولكنو يكره ألجؿ االلتباس.

ىاف عميو جميع مسائؿ الخالؼ الواردة في ىذا الباب، وأفتى وىو عمى  عمما
 .(50)"بصيرة في ديف اهلل تعالى

 الترجيح:
األولى واألحوط اجتناب المتاجرة في أسيـ الشركات المختمطة بشيء مف  -0

.  .إذ األصؿ ترؾ الريبة والتنزه عف المكروه بما أمكف العنصر الربوي المحـر

توجيو الناس إلى سموؾ أقوـ مسمؾ في استثمار أمواليـ، وعمى ىذا يجب 
 وارتياد مجاالت كسب ال يعموىا ضباب الشبيات.

القواعد التي  عضدهفيما يظير أف القوؿ بالجواز بشروط وقيود، ربما ت -2
 ترشد إلى سموؾ مسمؾ الرفؽ مع عامة الناس، إذا أمكف تصحيح العقد.

"العقد متى أمكف حممو عمى الصحة  رة:القاعدة المشيو  تؤيده االتجاهوىذا 
ويشير كالـ اإلماـ السرخسي إلى اعتماد ىذا الرأي، إذ  .(52)كاف أولى مف إفساده"

 .(53)"تصحيح العقود بحسب اإلمكاف واجب" يقوؿ:
عمى طراز واحد وعمى  - ذات أنشطة حالؿ -ليست الشركات المساىمة  -3

ومناىجيا، فيجب عمى المساىـ قبؿ مرتبة واحدة بؿ تتفاوت مشاريعيا ومرامييا 
اإلسياـ أف يدقؽ في نوع النشاط مع التحقؽ مف نسبة العنصر الحراـ في رؤوس 
أمواليا، فمتى ما كاف نشاطيا أقرب إلى تحقيؽ حاجيات المعيشة مع اإلقالؿ مف 

                                                           

، وانظر: إكماؿ المعمـ لمقاضي عياض 058-2/057المعمـ بفوائد صحيح مسمـ لممازري ( 50)
5/031-030. 

 .5/76، المبدع 8/027المغني ( 52)
 .21/035المبسوط ( 53)



 25                   في ضوء القواعد الفقيية حكـ تداوؿ األسيـ المختمطة بالعنصر الربوي

 

الجزء المحـر بما أمكف، كاف أقرب إلى الجواز الشرعي، مع األخذ بالضوابط 
 ة بصدد التعامؿ معيا.الشرعية المحرر 
 خاتمة البحث

بعض التوجييات  بتسجيؿ أختمو واستكماال لمبحث أرى مف المفيد أف
والممحوظات حياؿ بعض النقاط الجوىرية التي جاءت في بعض البحوث التي 

 فياؾ بيانيا فيما يأتي: تناولت ىذا الموضوع.
الشركات  "األمور بمقاصدىا" ال بأس بالدخوؿ في انطالقا مف قاعدة -0

المختمطة، إذا كاف الغرض مف وراء المشاركة فييا أو شراء أسيميا، السعي إلى 
وىذا أولى  إلى ما ينسجـ مع أصوؿ التشريع اإلسالمي. أسممتيا بتحويؿ منيجيا

مف مزاولة االستثمار عف طريؽ عقود صورية متسترة مقنعة بالربا، ألنيا ال تمثؿ 
ى المنظريف الصائغيف ليا أف "القصود في العقود وىذا مع العمـ لد تجارة حقيقية.

وفي الغالب تتـ صناعة ىذا النمط مف العقود بضـ عقد ليس بمقصود ، (54)معتبرة"
)واهلل  أساسا إلى العقد المحـر المقصود لكي تكتسي العممية حمية الحؿ الشرعي.

 .(55)يعمـ المفسد مف المصمح(
نظاميا األساسي عمى أف األصؿ عدـ جواز تأسيس شركة ينص في  -2

يكوف قسط مف رأس ماليا مف العنصر المحـر اقتراضا مف البنؾ الربوي، 
ولكف يمكف استثناء  وبالتعاوف عمى إنشائيا يكوف المؤسسوف والمسؤولوف آثميف.

 بعض الحاالت مف ىذا األصؿ. وربما يتصور ذلؾ فيما إذا اشتدت الحاجة إلى
: القضاء عمى الحراـ أو إلى دفع شر أكبر، إنشاء شركة يكوف مقصودىا ومآليا

فحينئذ ال حرج في تأسيسيا مف قبؿ المسمميف، ويقدر مقدار المحـر بقدر الضرورة 
                                                           

يؿ عمى بطالف التحميؿ البف تيمية، بياف الدل ، وانظر:001-5/019زاد المعاد البف القيـ ( 54)
 .552ص

 .221سورة البقرة، ( 55)
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إذا كاف المبمغ مف رأس الماؿ الحالؿ ال يكفي، أو استبد نظاـ الدولة،  القصوى
صدار الترخيص إال بشرط اقتراض جزء مف  يفسح فربما ال المجاؿ إلنشاء شركة وا 

 الماؿ مف البنؾ المركزي ونحو ذلؾ.

ويمكف أف نضرب مثاال واقعيا لما أشير إليو آنفا مف تأسيس شركة تشتد 
فعمى سبيؿ المثاؿ في حقؿ العالج،  الحاجة إلييا لوقاية المسمميف مف شر أكبر.

لمية المنتشرة اليوـ في الدوؿ الغربية، والتي ليا نرى معظـ شركات األدوية العا
 نتزعنفاؽ سوؽ في بالد المسمميف، تصنع غالؼ الكبسوالت الممبسة بالجالتيف، الم

فإذا سنحت  يوميا. مف غضاريؼ الخنزير، ويضطر مالييف المسمميف لتناوليا
، باستخداـ حالؿ عوض ا الفرصة إلنشاء شركة أدوية، مع استبعاد عنصر المحـر

، وىو في الغالب  عف الحراـ، عمى الرغـ مف دخوؿ عنصر مف رأس ماؿ المحـر
دية أو بسبب وجود عوائؽ ايتمثؿ في القرض الربوي، وذلؾ لضآلة اإلمكانات الم

 ، نظامية في سبيؿ تنفيذ المشروع، وكاف الغرض منيا إنقاذ المسمميف مف المحـر
 قبيؿ اختيار أىوف البميتيف. يكوف ذلؾ مفإذ ال حرج في ذلؾ،  وففيما يبدو أن

وىذا ما يقاؿ أيضا في صناعة أدوية تجد فييا نسبة الكحوؿ مرتفعة مفرطة 
في كثير  ىو حاصؿ ، كمافي الجسـ الضارة غالبا بؿ تترؾ رواسبيا وىي ال تتبخر

وربما يؤدي انتشارىا في  مف األدوية المستخدمة لمتنويـ أو لعالج السعاؿ المزمف.
رقابة إلى استغالليا مف قبؿ المدمنيف أو المصابيف باألمراض األسواؽ بدوف 

النفسية، ومف ثـ يخشى مف ذلؾ وقوع أضرار في المجتمع، بغض النظر عف األثر 
 .في حؽ مف يتناولياالسمبي الضار 

ذا كاف األمر ىكذا فقد يجب فتح الذريعة كما يجب سدىا، إذا اشتدت  وا 
 الحاجة وتحققت المصمحة الراجحة.
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المقيميف في البالد غير اإلسالمية، الذيف  بالنسبة لضعاؼ المسمميف -3
، وال يجدوف ال يممكوف حرية في إدارة أمواليـيعيشوف تحت أنظمة صارمة ضاغطة ف

، و في نفس الوقت يعانوف مف قمة الموارد  أماميـ إال أوعية استثمارية متمبسة بالمحـر
استثمار مدخراتيـ ووفرىـ المحدود بشراء  أف يفتح ليـ حرجوشح الفرص الوظيفية، فال 

، بتحري ما ىو أقرب إلى الحؿ في نشاطاتيا  أسيـ الشركات المختمطة ببعض المحـر
 .وعممياتيا، مع مراعاة ما ذكر مف تطيير األرباح وفؽ ما أشير إليو سمفا

بؿ  وينبغي التنبيو في الوقت الذي يدور الحديث عف األزمة المالية العالمية
وفشو المتاجرة بالمداينات،  نتيجة تفاقـ ظاىرة الديوف بات المالية بوجو عاـالتقم

التي تمثؿ انفصاما  وىجرة األمواؿ إلى الخارج، وغمبة العقود الصورية النمطية
 إيجاد حموؿالمبادرة إلى عمى أنو ال بد مف  ،الحقيقي االقتصاد وخمال في بروز

التي ال تزاؿ نسبتيا ضئيمة في خضـ اتساع دائرة  اتالمشارك شبكةتوسيع ب أفضؿ
منتجات مالية أخرى بعيدة  تقديـ التفكير حوؿوىذا مع استمرار  العقود الصورية.
 .عف قنوات الحراـ

بالنظر إلى ف وىذا يتأكد بالنسبة لممؤسسات المالية والمصارؼ اإلسالمية،
نافعا سميما مف الحراـ تخطط تخطيطا أف  يتحتـ عمييا يايزيادة حجـ األرصدة لد

 بما أمكف، بصدد إدارة السيولة الضخمة المجتمعة لدييا.
يجب عمى ذوي الوجاىة والنفوذ مف الشركاء المساىميف، ولمف ليـ حؽ  -4

التصويت في الجمعية العمومية لمشركة أف يبذلوا ما وسعيـ مف جيد في تغيير مسار 
وأما مف كاف مف صغار المدخريف ولـ  الشركة وتوجيييا إلى تطبيؽ الضوابط الشرعية.
، إذ "الميسور ال  يكف مف ذوي الشأف فيكفيو تطيير حصتو مف ربح العنصر المحـر

يسقط مف المكمؼ بسقوط المعسور عنو"، وىذا يتمشى مع المبدأ العاـ "التكميؼ بحسب 
 .(56)في النازلة الواحدة" الوسع"، وربما "يختمؼ الحكـ باختالؼ الناس

                                                           

 .، المسألة السابعة مف األحكاـ الوضعية0/219الموافقات لمشاطبي ( 56)
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التخمص مف العنصر المحـر بصرفو إلى سبؿ الخير مف المصالح يجب  -5
العامة أو توزيعو عمى الفقراء دوف أف ينتفع بو مالؾ األسيـ أية منفعة أو أف يدفع 

. وىذا الشرط حتمي واجب التنفيذ، ألف "المتولد مف الشيء لو  عف نفسو أي مغـر
 .مف فرزه و إبراء الذمة منوفكؿ ما نشأ مف حراـ، فيو حراـ بقدره، فال ، (57)حكمو"

 يستمـز خالص صاحبو منو. ألف كؿ مكسب محـر
وبمناسبة الكالـ حياؿ ىذه القضية ينبغي التنبيو عمى أف بعض الباحثيف 
تناوليا في معرض األدلة مؤيدا بقوؿ اإلماـ ابف تيمية "مف اختمط بمالو الحالؿ 

 .(58)والحراـ، أخرج قدر الحراـ، والباقي حالؿ لو"
ي الحقيقة إيراد ىذا النص عمى وجو االحتجاج بو في جواز التعامؿ وف

بالمحـر المختمط بالحالؿ غير صحيح، إذ ال يجوز اإلقداـ عمى عقد فاسد أو 
 القياـ بعممية الدمج بيف الحالؿ والحراـ لموصوؿ إلى الحالؿ.

ولكف يرد بما قالو اإلماـ ابف تيمية عمى مف يجعؿ اختالط النقود بعضيا 
بعض مثؿ اختالط الميتة بالمذكاة فيشؽ التمييز بينيما، إذ ال وجاىة لمثؿ ىذا ب

التي ال تتعيف  الرأي المبني عمى الغمو المفرط، إذ الحرمة لـ تتمبس بعيف النقود،
بالتعييف في مجاؿ المعاوضات والمبادالت، وبكؿ سيولة يمكف إخراج العنصر 

التعامؿ في ضوء مراعاة الضوابط الشرعية، فبعد إجازة  األسيـ. تالمحـر مف عائدا
، وال مانع أف يستأنس في ىذه الحالة بمثؿ  يجب تطيير األرباح مف العنصر المحـر

 .ىذا النص، مف باب اعتباره شرطا جوىريا في تصحيح التعامؿ
وحري بالذكر أف كالـ اإلماـ ابف تيمية ورد أساسا عند بيانو طريقة توبة 

وىذا ما  ية مف عدـ إىدار كؿ ماؿ مختمط بيف الحالؿ والحراـ.وأمثالو، وقا المرابي

                                                           

 .03/309المغني ( 57)

 .29/273مجموع الفتاوى ( 58)
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"توبة مف اختمط مالو بالحراـ وتعذر عميو  "المدارج": ألمع إليو ابف القيـ بقولو في
وعمى ىذا يجب تنزيؿ . (59)تمييزه أف يتصدؽ بقدر الحراـ ويطيب باقي مالو"

 واهلل أعمـ. النصوص الشرعية والفقيية منازليا الصحيحة.

 المراجع
، دار 0، طمرتضى الزبيديلمسيد محمد شرح إحياء عمـو الديف، ب إتحاؼ السادة المتقيف -0

 .ـ0989-ىػ0419الكتب العممية، بيروت 
الجامع لمذاىب فقياء األمصار وعمماء األقطار فيما تضمنو الموطأ مف معاني  االستذكار -2

 ابف اهللعبد يوسؼ بف ألبي عمر ،الرأي واآلثار وشرح ذلؾ كمو باإليجاز واالختصار
 .ىػ0404، 0المعطي قمعجي، دار قتيبة لمطباعة والنشر، بيروت، طعبد ، تحقيؽ:البرعبد

الموجود وعمي معوض، عبد ، تحقيؽ: عادؿالسبكي الوىابعبد األشباه والنظائر، لتاج الديف -3
 .ىػ0400دار الكتب العممية، بيروت، 

 .، بيروت0، دار الكتب العممية، بيروت، طلمسيوطيالرحمف عبد الديفاألشباه والنظائر، لجالؿ  -4
، تحقيؽ لخطابيبي سميماف حمد بف محمد أعالـ الحديث في شرح صحيح البخاري، أل -5

، مف مطبوعات جامعة أـ القرى، 0الرحمف آؿ سعود، طعبد محمد بف سعد بف ودراسة: د.
 .ـ0988-ىػ0419

، دار 0، تحقيؽ: د. يحيى إسماعيؿ، طلمقاضي عياضبفوائد صحيح مسمـ، إكماؿ المعمـ  -6
 .ـ0998-ىػ0409الوفاء، المنصورة، بمصر، 

تحقيؽ: حمدي  ،ابف تيميةالحميـ عبد لتقي الديف أحمد بفبطالف التحميؿ، عمى بياف الدليؿ  -7
 .ـ0998 ،0ط السمفي، المكتب اإلسالمي، بيروت،

 .، دار الكتاب العربي، بيروتلزيمعيا بف عمي بف يحيى، لعثماف تبييف الحقائؽ -8
، تحقيؽ: سعيد البرعبد بفبي عمر يوسؼ األ مف المعاني واألسانيد،موطأ ال لما في التمييد -9

 .ىػ0401غراب وآخروف، وزارة عمـو األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، المغرب، 
 : فؤاد، ترقيـ-مع فتح الباري-البخاريمد بف إسماعيؿ مح اهللعبد ألبي الجامع الصحيح، -01

 .الباقي، دار الفكر، بيروتعبد
                                                           

 .0/390مدارج السالكيف ( 59)
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 ، دار الكتب،لقرطبيبف أحمد األنصاري ا اهلل محمدعبد بيالقرآف، أل ألحكاـالجامع  -00
 .ـ0926 بيروت،

، لجالؿ الديف المحمي، دار إحياء الكتب العربية، حاشية المحمي عمى منياج النووي -02
 .)مطبوعة عمى ىامش حاشيتي قميوبي وعميرة( القاىرة.

 ،لماورديبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب األ -شرح مختصر المزني -الكبير الحاوي -03
، دار الكتب العممية، بيروت 0، طالموجودعبد تحقيؽ: عمي محمد معوض، وعادؿ

 ـ.0994-ىػ0404
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Abstract. This article titled "Sharia's view about the shares 

involved an element of the interest" presents an important issue 

related to the shares market, because in spite of the emergence 

of two different opinions upon this kind of shares, the case is 

still disputed and requires more research. So in this article there 

is an endeavor to bring out an appropriate middle stand, ends to 

regard this type of transaction of the shares permissible, by 

taking in to account some important regulations and standards 

of Sharia, although it is preferred to be avoided. 
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