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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 الصكوكاستكمال موضوع 
إجارة الموصوف في  حكم تداول صكوك إجارة، تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمةحكم 

 معايير الغلبة وحاالتها، معايير التبعية وحاالتها، قبل تعيين محل العقد الذمة
ب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيان واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه احلمدهلل ر 

 أما بعد؛ . أمجعني، والتابعني وتابعيهم بإحسان ليوم الدين

ستتتاب فييلة أمني مجم  القهه اسإسالم  الدو ي األستا  الدتتور أدمد استجابة الهذا البحث  فيأيت
العربية السعودية يف رحاب اململتة العشرين للمجم  اليت ستهام يف احلادية و ة خالد بابتر ضمن أعمال الدور 

ه املوافق 5341من شهر احملرم  15-51من يف القرتة جامعة اسإمام حممد بن سعود اسإسالمية يف الرياض 
، وه  استتماال ملوضوع الصتوك بعينها وقد حدد طلب االستتتاب مسائل.  1154نوفمرب  51-13

حتم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة، حتم تداول صتوك ) البحثهذا يف عنوان  املدرجة
ويأيت .  ليهاتم االقتصار عوسي، (اسإجارة قبل تعيني حمل العهد، معايري التبعية وحاالهتا، معايري الغلبة وحاالهتا

 51-54اليت عهدت يف القرتة من  استتمااًل ملناقشات اجملم  يف الدورة العشرينبالبحث سائل امل ههذتناول 
بالتعاون م  مرتز  م1151مايو  11-13لندوة الصتوك اليت عهدها اجملم  بتاريخ ، و م1151سبتمرب 

أحباث االقتصاد اسإسالم  جبامعة امللك عبدالعزيز، واملعهد اسإسالم  للبحوث والتدريب التاب  للبنك 
، وحتول بعيها بعيها بشأن بعض املسائل املطروحة وقد صدرت عن هذه الندوة توصيات.  اسإسالم  جبدة

إىل قرارت يف الدورة العشرين، وما زالت توصيات أخرى حباجة ملزيد البحث، وه  مدرجة على هذه الدورة 
  .  احلادية والعشرين ومنها املسائل حمل هذا البحث

ه من املهم س اجملم  بشأهنا؛ فإنوحىت حيهق البحث يف هذا املوضوع النتائج املرجوة يف إصدار قرار عن مجل
 ما انتهى إليه مجلس اجملم  من قراراتسيبين على البحث  ه بعد حترير حمل النزاع يف تل مسألة فإنالتنويه بأن
املعايري الشرعية الصادرة عن اجمللس الشرع  بوسوف يستأنس ، املسائل  ات الصلة مبوضوع البحثسابهة يف 

متثل نوعًا من من اهليئات اليت  وغريهاة، توصيات ندوة الربتو مملتة البحرين،  هليئة احملاسبة واملراجعة يف
  .  االجتهاد اجلماع  املعاصر

 :  مت تهسيمه للمباحث اآلتيةالبحث حتهيهاً ألغرض و 

 توطئة يف مقهوم اسإجارة املوصوفة: املبحث األول . 
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 ةحتم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذم: املبحث الثاين. 

 حتم تداول صتوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل العهد : ثالثاملبحث ال  . 

  ة والغلبةيعمعايري وحاالت التب:  املبحث الراب 

 .وأسأل اهلل العون والتوفيق

 عبدالباري مشعل.د
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 توطئة في محل اإلجارة الموصوفة في الذمة .1
إجارة أعيان معينة، : وإجارة األعيان نوعان. أعمال إجارة أعيان وإجارة: اسإجارة بالنظر للمحل نوعان .5.5

إجارة : أيياً  نوعاناألعمال، وتعرف بإجارة اخلدمات، وه  وإجارة  . وإجارة أعيان موصوف يف الذمة
مات يف الذمة أي متعلق بذمة اجلهة ال باجلهة نقسها، تاخلدعمل من جهة معينة، وإجارة عمل 

 . ةمن جهة غري حمدد العالجية والطبية

 : إجارة املوصوف يف الذمة نوعانوعليه تتون  .5.1

يف الذمة،  ة، وحمل العهد فيها مناف  عني موصوف"إجارة عني موصوفة يف الذمة": النوع األول .1.2.1
وقد اختلف القههاء يف مشروعية إجارة الذمة، فذهب ". وه  تهابل إجارة العني املعينة
و هب احلنقية إىل أهنا غري . ازها يف اجلملةإىل جو واملالتية مجهورهم من الشافعية واحلنابلة 

جائزة أصاًل، ألن من شروط صحة عهد اسإجارة عندهم تون املؤجَّر معيناً، وعلى  لك فال 
: دماد. )"جيوز يف اسإجارة ورود العهد على منقعة موصوفة يف الذمة، غري متعلهة بذات معينة

وطبهًا لهرار اجملم     .لدورة العشرينيف ا هذه الصورةوقد انتهى اجملم  إىل جواز (.  411
حتم ( ب. )حتم تأجيل األجرة عن مجلس العهد( أ) : يرتتز إشتال هذه الصيغة يف أمرين"

: (4/11) 511: الهرار)". تداول صتوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعني حمل اسإجارة
إجارة "هذا النوع على يطلق و  . هذا النوع وهذان اسإشتاالن حمل البحث هناو . (بند رابعاً 
 . (411: دماد) "لتعلق املنقعة املعهود عليها بذمة املؤجر، ال بعني حمددٍة بذاهتا نظراً  الذمة،

ويهصد به عدم تعيني اجلهة اليت تهوم بالعمل سواء  "يف الذمةإجارة عمل " : النوع الثاين .1.2.2
، هلذا النوعدورته العشرين يف ومل يتطرق اجملم   . أتانت العني حمل العمل معينة أو موصوفة

إجارة املوصوف يف الذمة بشأن ندوة الصتوك اليت أقامها اجملم  متهيدا للدورة العشرين تما أن 
إجارة عمل يف الذمة، سواء تان حمل العمل موصوفًا أو " : طبهًا للعبارة اآلتية أجلت دراسته

وهذا  (.احملور الثالث:  لصتوكندوة ا" )ًا لوجود شرط العملمعيناً، فهذا خيي  للدراسة نظر 
  . النوع ليس داخاًل يف البحث هنا

 :   حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة .2
اختلقوا يف اشرتاط تسليم األجرة يف ( الشافعية واملالتية واحلنابلة)إن الهائلني جبواز إجارة الذمة  .1.5

 ):441-413صنزيه دماد، ) العهد لصحتها، و لك على ثالثة أقوال مجلس

املؤِجر األجرة  الذمة قبض   شرتط املذهب الشافع  يف صحة إجارةي   ، وهو أنه لشافعيةا: األول .1.5.5
  ط قبض  يف مجلس العهد، تما اشرت  

 
فإن تقرقا قبل    .يف اجمللس "لممال السَّ  رأس  " م إليهل  س  امل
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يف األعيان يف تالسلم  الهبض بطلت اسإجارة، ألن إجارة الذمة سلٌم يف املناف ، فتانت
بعض وفيما يل    .يف األصح عندهم  لك احلتم سواء عهدت بلقظ اسإجارة أو السلم أو غري

  : تجلية املسألة لدى الشافعيةلالنصوص 

فإن تان العهد على منقعة يف الذمة مل جيز بأجرة مؤجلة (: "1/111: املهذب: )النص األول
م بثمن مؤجل فتذلك اسإجارة وال جيوز حىت ألن إجارة ما يف الذمة تالسلم وال جيوز السل

يهبض العوض يف اجمللس تما ال جيوز يف السلم ومن أصحابنا من قال إن تان العهد بلقظ 
السلم وجب قبض العوض يف اجمللس ألنه سلم وإن تان بلقظ اسإجارة مل جيب ألنه إجارة 

فتان حتمه تحتمه وال  سم ومعناه معىن السلمالواألول أظهر ألن احلتم يتب  املعىن ال ا
تستهر األجرة يف هذه اسإجارة إال باستيقاء املنقعة ألن املعهود عليه يف الذمة فال يستهر بدله 

 .من غري استيقاء تاملسلم فيه

إن عهدت بلقظ إجارة  ( ويشرتط يف إجارة الذمة" (:  6/511: حتقة احملتاج:  )النص الثاين
ألهنا سلم يف املناف  فيمتن  فيها ؛ ترأس مال السلم  (تسليم األجرة يف اجمللس  ) أو سلم

والة هبا وعليها تأجيل األجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العهد أم ال واالستبدال عنها واحل
واسإبراء منها وإمنا اشرتطوا  لك يف العهد بلقظ اسإجارة ومل يشرتطوه يف العهد على ما يف الذمة 

ليعف اسإجارة بورودها على معدوم وتعذر استيقائها  ىن أييا،بلقظ البي  م  أنه سلم يف املع
  . دفعة وال تذلك بي  ما يف الذمة فيهما فجربوا ضعقها باشرتاط قبض األجرة يف اجمللس

االجارة الواردة على الذمة فال ( النوع الثاين"): (116-51/113فتح العزيز ):  النص الثالث
براء بل جيب التسليم سإعنها وال احلوالة هبا وال عليها وال اجيوز فيها تأجيل االجرة واالستبدال 

جرة مشاهدة غري معلومة الهدر ألنه سلم يف املناف  وان تانت األيف اجمللس ترأس املال السلم 
هذا إ ا تعاقدا بلقظ * فه  على الهولني يف رأس مال السلم وال جيئ ههنا الطريق االخر 

دينار يف دابة حتملين إىل موض  تذا فان تعاقدا بلقظ سلمت إليك هذا لأالسلم بأن قال 
استأجرت منك دابة صقتها تذا لتحملين إىل موض  تذا فوجهان بنومها : االجارة بأن قال
حلتم تما أن ا عند العراقيني والشيخ أىب عل ( ماأصحه)بار باللقظ أم باملعىن تعلى أن االع

 ". ابعهم صاحب التهذيب على اختيار هذا الوجهنه سلم يف املعىن وتلو تعاقدا بلقظ السلم أل

أنه إن هتافت اللقظ حتم ليابط هلذه الهاعدة ا(:  "1/413:  املنثور)النص الراب  
هر يف ، وإن مل يتهافت فإما أن تتون الصيغة أشتبعتك بال مثناملشهور  على ( بالقساد)

فاألرجح ثوب يف هذا العبد ، ، فإن تانت الصيغة أشهر تأسلمت إليك هذا المدلوهلا أو املعىن
؛ الشتهار السلم يف بيوع الذمم ، وقيل ينعهد بيعا ، وإن مل يشتهر ، بل تان اعتبار الصيغة
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واألصح ، فوجهان ، وإن استوي األمران انعهاده بيعافاألصح املعىن هو املهصود توهبتك بتذا 
اعترب  إجارة الذمة لقظ السلم يف( أوق  ) واملعىن تاب  هلا فإ ا األصل ؛ ألهنا اعتبار الصيغة

) اعتبار املعىن : واألصح ، : فوجهان لقظ اسإجارة ( أوق  ) ، وإن قبض املال يف اجمللس قطعا
بيعا يف ) انعهد  صقته تذا هبذه الدراهمثوبا  اشرتيت منك: قال اهلبة ، وإن ( تما يف 
ة راج  املوسوع. )هد بيعافينع اعتبار الصيغة، واألصح ؛ لتعادل املعىن والصيغة ( األصح
 .(اعتبار اللقظ أو املعىن : القههية

ري بي  تلزام التأختعجيل األجرة، الس وهو أنه جيب لصحة إجارة الذمة :ملالتيةا :الثاين .1.5.1
تما –إال إ ا شرع املستأجر باستيقاء املنقعة  التالئ بالتالئ، وتعمري الذمتني، وهو منه  عنه،

فيجوز عندئذ  -طريهه إىل املتان املشرتط أن حتمله إليه وصوفة يفلو رتب املستأجر السيارة امل
قبض أوائل املنقعة تهبض أواخرها فارتق   ر، حيث إنَّ ر باملؤخَّ املؤخَّ  تأخري األجرة، النتقاء بي 

وقد اعترب املالتية   .السلم وال فرق يف  لك بني عهدها بلقظ اسإجارة أو...التأخري املان  من
األجرة تأخريها اليومني والثالثة ألن ما قارب الش ء يعطى حتمه، تما يف يف حتم تعجيل 

  . السلم

ٍ ت د ر اِهم  أ و  ث  و ٍب م و ص وٍف ( أ و  )" )(:  3/4: الشرح التبري)ومن نصوصهم  ت ان  غ ي  ر  م ع نيَّ
ت أ ج  ( م ي م ون ةٍ )م ن اِف   ( يف )ل ِتن  و ق     ا يف ِ مَِّتك إن  ِشئ ت يف ِ مَِّة ال م ؤ جِِّر ت اس  ر ت ك  ع ل ى ِفع ِل ت ذ 

ِر  ا ف  ي ِجب  ت  ع ِجيل  األ  ج  ع ِمل ت ه  بِن  ق ِسك أ و  ِبغ ري ِك أ و  ع ل ى أ ن  حت  ِمل يِن ع ل ى د و ابِّك لِب  ل ِد ت ذ 
ِ و ق  يَّ  ي ِن و ت  ع ِمري  الذِّمَّت  ني  ي ن  بِالدَّ ِتل ز اِم التَّأ ِخرِي الدَّ ِم الشُّر وِع ِفيه ا، و إِل ي ِه أ ش ار  اِلس  د ه  يف ال م وَّازِيَِّة بِع د 

لِِه  ر ع  ِفيه ا)بِه و  ن اِفِ  ال م ي م ون ِة ف ِإن  ش ر ع  ج از  التَّأ ِخري  بِن اًء ع ل ى أ نَّ ق  ب ض  ( مل   ي ش  أ ي  يف ال م 
 ".األ  و اِئِل ت ه ب ِض األ  و اِخرِ 

أو " سلم"يف الذمة إ ا جرت بلقظ  املنقعة املوصوفةهو أن إجارة و :  ابلةحلنا : الثالث .1.5.4
تذا وتذا لتحملين إىل متان تذا،  ك هذا الدينار يف منقعة سيارة صقتهاتأسلمت  " سلف"

تذا، وقبل املؤجر، فإنه يشرتط لصحة  أو يف منقعة آدم  صقتها تذا وتذا لبناء حائط صقته
ألهنا بذلك تتون سلما يف املناف ، ولو مل  جرة يف مجلس العهد،إجارة الذمة عندئذ تسليم األ

وهو منه  ( رر باملؤخَّ أي املؤخَّ )الدين بالدين  بض قبل تقرق العاقدين آلل األمر إىل بي ه  ت   
السلم، أو السلف، فال يشرتط فيها تعجيل األجرة،  عنه، أما إ ا مل جتر إجارة الذمة بلقظ

 :ومن نصوص احلنابلة ما يأيت  .هفال يلز م فيها شرط   احلالة، ألهنا ال تتون سلما يف هذه

ار ٌة ع ل ى م و ص وٍف ِبِذمٍَّة ( و ِإن  ج ر ت  ")(: 1/111:  شرح منتهى اسإرادات:  )النص األول إج 
ا لِِبن  ( بِل ق ظِ ) ا و ت ذ  ين ار  يف م ن  ق ع ِة ع ب ٍد ِصق ت ه  ت ذ  ا الدِّ ت ك ه ذ  ل م  اِء ح اِئٍط م ث اًل و ق ِبل  س ل ٍم ك  أ س 
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ِلسِ )ال م ؤ جِّر   ر ٍة مب ج  ي ٍن ( ا ع ت رب  ق  ب ض  أ ج  ٍد لِئ الَّ ي ِصحَّ ب  ي    د ي ٍن ِبد  إىل  ( ت أ ِجيل  ن  ق  ٍ )ا ع ت رب  ( و  )ع ه 
ن اِفِ  ت األ  ع   السَّل ِم ف د لَّ أ نَّ السَّل م  ي ت ون  يف ال م  ي اِن ف ِإن  مل   ت ت ن  بِل ق ِظ س ل ٍم و ال  أ ج ٍل م ع ل وٍم ت 

 " .س ل ف  مل   ي  ع ت ب  ر    ِلك  

  :إال أن يتون العهد على منقعة يف الذمة فقيه وجهان "(: 1/571:  التايف: )النص الثاين
ال جيوز ألنه : والثاين. ة فجاز تأجيله تما لو تان على عنير جيوز ألنه عوض يف اسإجا: أحدمها
 ".ى ما يف الذمة فلم جيز تأجيل عوضه تالسلمعهد عل

وجوب تعجيل األجرة يف إجارة الذمة يف مجلس العهد، : األول: رأيان وحمصلة هذه األقوال .1.5.3
وهو قول املالتية واحلنابلة  قياسًا على السلم سواء أعهدت بلقظ السلم أم بلقظ اسإجارة

 إ ا مل تتن بلقظ السلم أو السلف ةجواز تأجيل األجرة يف إجارة الذم: الثاين  .والشافعية
 . الشافعيةو  على وجه عند احلنابلة

املعيار الشرع   وقد أخذ جبواز تأجيل األجرة يف إجارة الذمة، ذا اخلالفوقد اشتهر ه .1.5.1
، وندوة الربتة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اسٍإسالمية( 1)رقم 

ه  13/13/5341بتاريخ ( 1)الهرار ))الشرعية لبنك اسإمناء ، واهليئة (41/1/6)الثالثني 
 :   وفيما يل  بعض النصوص.  واهليئة الشرعية ملصرف الراجح (.  م16/13/1113 -

 (57)نص املعيار الشرع  

جيوز أن ته  اسإجارة على موصوف يف  4/1"(. منه ومستنده الشرع  منسوبًا للشافعية واحلنابلة 4/1البند "
حيث يتقق على تسليم ( اسإجارة املوصوفة يف الذمة)قًا منيبطاً، ولو مل يتن مملوتًا للمؤجر الذمة وص

العني املوصوفة يف موعد سريان العهد، ويراعى يف  لك إمتان متلك املؤجر هلا أو صنعها، وال يشرتط 
ه فللمستأجر وإ ا سلم املؤجر غري ما مت وصق. فيها تعجيل األجرة ما مل تتن بلقظ السلم أو السلف

مستند جواز اسإجارة لعني : "وجاء يف مستند  لك . اه "رفيه وطلب ما تتحهق فيه املواصقات
موصوفة يف الذمة قبل متلتها أن  لك ال يؤدي للنزاع، وه  تالسلم، وال يشرتط تعجيل األجرة فيها 

 .اه "على أحد قولني للشافعية واحلنابلة

 :(ه 11/1/5316بتاريخ  664الهرار )جح  الرا نص قرار اهليئة الشرعية ملصرف

 (664)الهرار 
 الدورة الثالثة –السنة الثالثة 
 ه 11/1/5316

 515/4/4مبحير االجتماع  6مرفق 
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 .حتم إجارة املوصوف يف الذمة م  تأجيل األجرة أو تهسيطها، وحتم مهاولة املستأجر سإنشائه: املوضوع

ال نيب بعده حممد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من 
 :إىل يوم الدين، أما بعد

فإن اهليئة الشرعية لشرتة الراجح  املصرفية لالستثمار يف اجتماعها األول بعد املئة، السنة الثالثة، الدورة 
دينة م، يف م7/3/1111و6و1-ه 11/1/5316و17و16الثالثة، أيام الثالثاء واألربعاء واخلميس 

الرياض، مبىن اسإدارة العامة، قاعة اجتماعات اهليئة الشرعية، بعد اطالعها على مذترة العرض املعدة 
من أمانتها بشأن ما ورد من اجملموعة املصرفية للشرتات؛ للنظر يف حتم إجارة املوصوف يف الذمة 

مشاري  للعمالء يف متويل  -وحدها أو م  بنوك أخرى–وتهسيط األجرة، فالشرتة ترغب الدخول 
 :بطريق اسإجارة م  التمليك الالحق، و لك على النحو اآليت

يتون لدى العميل مشروع حيتاج إىل متويل وتنقيذ، فتؤجره الشرتة عيناً موصوفة يف الذمة م  تعليق متليته إياها 
تهاول على سداد مجي  دفعات اسإجارة، وهذه العني املوصوفة ه  املشروع الذي يريده العميل، مث 

الشرتة  العميل على إنشاء هذه العني املوصوفة، فيهوم هو بالتعاقد م  مهاول لتنقيذ املشروع باملواصقات 
نقسها اليت تيمنها عهد املهاولة بينه وبني الشرتة، فإ ا انتهى املشروع وتسلمته الشرتة سلمته للعميل 

 .إنقا اً لعهد اسإجارة

ه  والثامن 1/51/5311و3و4 اجتماعاهتا الساب  والتسعني يف وتانت اهليئة قد درست هذا املوضوع يف
ه  واملئة يف 14/5/5316و11و15ه  والتاس  والتسعني يف 11/51/5311و15والتسعني يف 

 .ه 7/1/5316و6

وبعد اطالعها على مذترة العرض املعدة من أمانتها بشأن ما ورد من اجملموعة املصرفية للشرتات؛ للنظر يف 
شرتة للمستأجر منها موصوفًا يف الذمة يف توقي  عهد املهاولة م  املهاول املنقذ، م  حتم توتيل ال

التصريح باسم الشرتة طرفًا يف عهد املهاولة، ويف حتم توتيل الشرتة للمستأجر يف اسإشراف على 
 .إنشاء املؤج ر املوصوف

الذمة، والذي تبني منه أن وبعد االطالع على البحث املعد من أمانة اهليئة يف إجارة املوصوف يف 
 .للقههاء قولني يف إجارة املوصوف يف الذمة م  تأجيل األجرة

 .املن ؛ لئال يصري بي  دين بدين، وهو قول املالتية واألصح عند الشافعية: الهول األول

 .اجلواز ما مل تتن بلقظ السلم أو السلف، وهو قول احلنابلة ووجه عند الشافعية: الهول الثاين

 :النصوص القههية يف الهولني ما يأيتومن 
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ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النهد عند مالك ليخرج من : "3/343جاء يف بداية اجملتهد البن رشد 
 .اه "الدين بالدين

فإن تان العهد على منقعة يف الذمة مل جيز بأجرة مؤجلة؛ ألن إجارة ما : "4/141ويف املهذب للشريازي 
 جيوز السلم بثمن مؤجل فتذلك اسإجارة، وال جيوز حىت يهبض العوض يف اجمللس تما يف الذمة تالسلم، وال

إن تان العهد بلقظ السلم وجب قبض العوض يف اجمللس؛ ألنه : ال جيوز يف السلم، ومن أصحابنا من قال
م، ومعناه سلم، وإن تان بلقظ اسإجارة مل جيب؛ ألنه إجارة، واألول أظهر؛ ألن احلتم يتب  املعىن ال االس

معىن السلم فتان حتمه تحتمه، وال تستهر األجرة يف هذه اسإجارة إال باستيقاء املنقعة؛ ألن املعهود عليه يف 
 .اه "الذمة فال يستهر بدله من غري استيقاء تاملسلم فيه

تأجيل  اسإجارة الواردة على الذمة، فال جيوز فيها: النوع الثاين: "6/11ويف العزيز شرح الوجيز للرافع  
األجرة واالستبدال عنها وال احلوالة هبا وال عليها وال اسإبراء، بل جيب التسليم يف اجمللس ترأس مال السلم؛ 

فوجهان، بنومها على أن ... فإن تعاقدا بلقظ اسإجارة ... هذا إ ا تعاقدا بلقظ السلم ... ألنه سلم يف املناف  
عراقيني والشيخ أيب عل  أن احلتم تما لو تعاقدا بلقظ السلم االعتبار باللقظ أم باملعىن؟، أصحهما عند ال

 .اه .."

( بلقظ سلم)إجارة على موصوف بذمة ( وإن جرت: ")1/461ويف شرح منتهى اسإرادات للبهويت 
( اعترب قبض أجرة مبجلس)تأسلمتك هذا الدينار يف منقعة عبد صقته تذا وتذا لبناء حائط مثاًل وقبل املؤجر 

فإن مل تتن بلقظ سلم ... إىل أجل معلوم تالسلم، ( تأجيل نق )اعترب ( و)صري بي  دين بدين، عهد؛ لئال ي
 .اه "وال سلف مل يعترب  لك

وإن استأجر يف الذمة ظهراً : قال يف التلخيص والرعاية: القائدة الثانية: "6/55ويف اسإنصاف للمرداوي 
زاد يف . األجرة يف اجمللس وتأجيل السقر مدة معينةيرتبه أو حيمل عليه إىل متة بلقظ السلم اشرتط قبض 

 .اه "انتهى. وهل جيوز تأخريه؟ حيتمل وجهني. وإن تان بلقظ اسإجارة جاز التقرق قبل الهبض: الرعاية

التمويل اجلماع ، : ه ، وموضوعه11/1/5356يف ( 151)وبعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرقم 
، "الدخول م  مجموعة بنوك إسالمية لتمويل جزء من مشروع: "وموضوعه، (136)وقرار اهليئة  ي الرقم 
، وقرار اهليئة ("136)تعديل الهرار  ي الرقم : "ه ، وموضوعه6/6/5351يف ( 171)وقرار اهليئة  ي الرقم 

الواعد بالشراء أو اآلمر )حتم توتيل الطرف املهابل : ه ، وموضوعه51/55/5315يف ( 345) ي الرقم 
التمويل : ه ، وموضوعه54/6/5314يف ( 146)يف عمليات املراحبة، وقرار اهليئة  ي الرقم  (بالشراء

حتم استئجار عني موصوفة يف : ه ، وموضوعه51/3/5313يف ( 171)التجميع ، وقرار اهليئة  ي الرقم 
 .بتأجريها لطرف ثالث -بعد تعينها-الذمة وتوتيل املؤجر 
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الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ( 3) ي الرقم وبعد االطالع على املعيار الشرع  
 :، وفيه"اسإجارة واسإجارة املنتهية بالتمليك: "اسإسالمية، وموضوعه

اسإجارة )جيوز أن ته  اسإجارة على موصوف يف الذمة وصقًا منيبطاً، ولو مل يتن مملوتًا للمؤجر  4/1"
ليم العني املوصوفة يف موعد سريان العهد، ويراعى يف  لك حيث يتقق على تس( املوصوفة يف الذمة

. إمتان متلك املؤجر هلا أو صنعها، وال يشرتط فيها تعجيل األجرة ما مل تتن بلقظ السلم أو السلف
 .اه "وإ ا سلم املؤجر غري ما مت وصقه فللمستأجر رفيه وطلب ما تتحهق فيه املواصقات

سإجارة لعني موصوفة يف الذمة قبل متلتها أن  لك ال يؤدي للنزاع، مستند جواز ا: "وجاء يف مستند  لك
 .اه "وه  تالسلم، وال يشرتط تعجيل األجرة فيها على أحد قولني للشافعية واحلنابلة

 .وبعد االطالع على تالم القههاء يف االستصناع، وخالفهم يف تأجيل الثمن فيه

جيوز أن : "ه ، الذي نص على أنه11/1/5355يف ( 31)وبعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرق م 
 .اه "يتون الثمن يف االستصناع معجاًل أو مؤجاًل أو مهسطاً 

جيوز يف عهد "الذي نص على أنه  67/4/7وبعد االطالع على قرار مجم  القهه اسإسالم   ي الرقم 
 .اه "االستصناع تأجيل الثمن تله أو تهسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة

إجازة منو ج متليك : "ه ، وموضوعه51/7/5311يف ( 641)بعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرقم و 
 ".لعني مؤجرة معلق على السداد

حتم اسإجارة بأجرة : "ه ، وموضوعه1/51/5311يف ( 611)وبعد االطالع على قرار اهليئة  ي الرقم 
 ".متغرية

 :ا يأيتوبعد الدراسة والنظر واملناقشة قررت اهليئة م

أن تتون األجرة  -حينئذٍ –جيوز أن ته  اسإجارة على موصوف يف الذمة مما ينيبط بالوصف، واألصل : أوالً 
معجلة، وجيوز تهسيط األجرة أو تأجيلها إ ا مل يتن عهد اسإجارة بلقظ السلم أو السلف يف أرجح 

 .قو ي العلماء

لق متلك العميل لذلك األصل املؤجر على سداد مجي  جيوز للشرتة يف إجارة املوصوف يف الذمة أن تع: ثانياً 
دفعات اسإجارة، فتنتهل ملتية العني إىل العميل حبصول املعلَّق عليه، وهذا جاٍر على ما أجازته اهليئة يف 

إجازة منو ج متليك لعني مؤجرة معلق : "ه ، وموضوعه51/7/5311والتاريخ ( 641)قرارها  ي الرقم 
 ".على السداد

 :إجارة املوصوف يف الذمة الذي حيتاج إىل إنشاء ترد على صور، أبرزها ما يأيت: ثالثاً 
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أن تتون اسإجارة بدون متليك الحٍق، ويتوىل املؤِجر إنشاء املؤج ر املوصوف أو يهاول طرفاً ثالثاً : الصورة األوىل
 .سإنشائه

 .املستأجر  سإنشاء املؤج ر املوصوفأن تتون اسإجارة بدون متليك الحٍق، ويهاول املؤِجر  : الصورة الثانية

أن تتون اسإجارة م  متليك الحٍق، ويتوىل املؤِجر إنشاء املؤج ر املوصوف أو يهاول طرفًا ثالثاً : الصورة الثالثة
 .سإنشائه

 .أن تتون اسإجارة م  متليك الحٍق، ويهاول املؤِجر  املستأجر  سإنشاء املؤج ر املوصوف: الصورة الرابعة

فه  ممنوعة لشبهة العينة وابتعاداً  –وه  حمل سؤال الشرتة  -لثالث األوىل جائزة، أما الصورة الرابعة فالصور ا
 .عن الصورية

أن يتون املستأجر وتياًل للمؤِجر يف توقي  عهد املهاولة  -يف حال تون املهاول املنقذ طرفًا ثالثاً  -جيوز : رابعاً 
املؤج ر املوصوف، وحينئٍذ تطبق أحتام الوتالة، ومن  لك  م  منقذ املشروع، ويف اسإشراف على إنشاء
 .أن الوتيل ال ييمن إال بالتعدي أو التقريط

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 اهليئة الشرعية

 (نائباً للرئيس)عبد اهلل بن سليمان املني     (رئيساً )عبد اهلل بن عبد العزيز بن عهيل 

 (عيواً )أدم د بن عبد اهلل بن دمي د     (عيواً )عل  سري املبارت  أدمد بن 

 (عيواً )إبراهيم بن عبد اهلل اجلربوع     (عيواً )عبد اهلل بن حممد بن خنني 

 (عيواً وأميناً ) عبد الردمن بن صاحل األطرم   

العهد  على رأي الشافعية واحلنابلة جبواز التأجيل إ ا مل يتن (15: السويلم)استدرك  وقد .1.5.6
  : بلقظ اسإجارة مبا يأيت

وظن البعض أن هذا التقريق شتل  أو لقظ ، وليس تذلك، بل هذا التقريق خيتص مبا إ ا  "
أسلمت إليك هذا الدينار، أو : معينة عند العهد، تأن يهول( األجرة أو الثمن)تانت النهود 

 لك أن النهود تتعني بالتعيني و . اشرتيت هبذا الدينار، ويتم التصريح باسم اسإشارة إىل الدينار
قال هذا الدينار فهد تعني الثمن، ويف هذه احلالة ال يبهى الثمن  ، فإ اعند الشافعية واحلنابلة

أو األجرة يف  مة املشرتي أو املس تأجر، فلو تقرقا قبل قبض الدينار مل يتونا قد تقرقا عن 
 تأجر، خبالف املعهود عليه إ  الدين بدين ألن الثمن تعني وخرج من  مة املشرتي أو املس

 ".  يزال يف  مة األجري أو البائ 
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 :وقد  تر هذا املعىن يف توصيات ندوة الصتوك فنصت التوصية على النحو اآليت

م  تعني الثمن، يرج  احلتم إىل ( 5/1: )صيغة العهد هل ه  بلقظ السلم أو اسإجارة( 1") 
ندوة ".  ]تعني الثمن، فيجب تعجيل األجرةبدون ( 1/1. )مسألة تعني النهود بالتعيني

  [. 1151مايو  11-13عرض وتهومي، جدة : الصتوك اسإسالمية

ما يؤيد هذا التوجه من عبارات الشافعية، راج  عبارة املهذب وفتح للباحث صحة ال يظهر و 
عبارة  يوجد هذا املعىن يفالعزيز، بل فيهما تصريح بالرتدد بني اعتبار املعىن أو االسم، وال 

اسإنصاف لدى احلنابلة، وقد وق  الهول باجلواز من شيوخ بعض احلنابلة يف اهليئة الشرعية 
 .  للراجح  تما مر

وبعد التأمل يف حمل النزاع، واخلالف املذتور ال يرى الباحث مانعًا من العمل برأي :  رأي الباحث .1.1
واسإجارة  ،ة املعينة امليافة للمستهبلاسإجار به بني لتشاااحلنابلة يف اجلواز، ويستأنس هلذا الرأي 

والتعيني وإن تيمن معىن زائداً للعني، إال أنه ليس فيه معىن زائد ومؤثر للمناف ،  املوصوفة يف الذمة،
ولذا فإن الباحث ال يرى مانعًا من .  وميافة للمستهبلألن املناف  يف احلالني ال توصف بالتعيني، 

 .  ز تعجيل األجرة، أو تأجيلها، أو تهسيطهااألخذ برأي احلنابلة من حيث جوا

  : حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد .3
وإجارة العمل يف الذمة السابهني صتوك صتوك حملها ، يهابل إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة .4.5

هيئة احملاسبة واملراجعة للصتوك الصادر عن ( 57رقم )للمعيار الشرع   املناف  يف تل نوع، وطبهاً 
 :  للمؤسسات املالية اسإسالمية

وثائق متساوية الهيمة يتم إصدارها :  صتوك ملتية مناف  األعيان املوصوفة يف الذمة" .4.5.5
وتصبح . بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة واستيقاء األجرة من حصيلة االتتتاب فيها

وحمل البحث هنا  (.4/1/1البند" )لصتوكمنقعة العني املوصوفة يف الذمة مملوتة حلملة ا
( 4/1/5البند )، وه  تهابل صتوك ملتية مناف  األعيان املوجودة هذا النوع من الصتوك

 . (بنوعها سواء أتانت صادرة على عن مالك العني، أو مالك املنقعة

ه  وثائق متساوية الهيمة يتم إصدارها : صتوك ملتية اخلدمات من موصوف يف الذمة" .4.5.1
تمنقعة التعليم من جامعة يتم حتديد )تهدمي اخلدمة من مصدر موصوف يف الذمة  بغرض

واسيتقاء األجرة من حصيلة االتتتاب فيها، وتصبح تلك ( مواصقاهتا دون تسمتها
وقد مت التنويه سابهًا بأن هذا النوع .  (4/1/3البند ) "اخلدمات مملوتة حلملة الصتوك

 . خارج نطاق البحث
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قبل تعيني احملل الذي تستوىف : األوىل: اف  األعيان املوصوفة يف الذمة متر مبرحلتنيصتوك ملتية من .4.1
أما التداول بعد .  بعد تعيني احملل وبدء العمل يف احملل الذي تستوىف منه املنقعة: منه املنقعة، والثانية

، واحلهوق واملناف التعيني فيخي  ألحتام تداول املوجودات اليت تتتون من الديون والنهود واألعيان 
 املبحثقد سبق للمجم  أن أصدر فيها رأيًا وسوف يستتمل يف على أساس الغلبة أو التبعية و 

هو حمل اسإشتال هنا، ومصدر اسإشتال أن فوأما التداول قبل تعيني احملل .  الراب  من هذا البحث
لسلم، تاملسلم فيه يف ا  صدرمبثابة دين يف  مة امل بعني موصوفة يف الذمة، واحمللحمل الصتوك متعلق 

وقد   .وال جيوز بي  املسلم فيه قبل قبيه، أو تداوله إال بشروط الدين، وإمنا جيوز إنشاء سلم موازي
الخالف يف أن : إجارة عني موصوفة يف الذمة:  "جاء يف ندوة الصتوك بشأن توصيف احملل ما يأيت

  (. احملور الثالث:  الصتوك ندوة) ". املناف  يف هذه احلالة دين يف  مة املؤجر

عند ليس ورادا ً  -رغم أمهيته-الذي نوقش يف املبحث الثاين التنويه بأن إشتال تأجيل األجرة  رجيد .4.4
  .  ن االتتتاب يف الصتوك يتم نهداً أل ،إصدار صتوك على مناف  عني موصوفة يف الذمة

ىل أن تداول صتوك مناف  إ -تما مر يف املبحث األول–وقد نوه اجملم  يف دروته العشرين  .3.3
التوصية  تاألعيان املوصوفة يف الذمة من اسإشتاالت اليت تتعلق باسإجارة املوصوفة يف الذمة، وتيمن

التداول لصتوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني : "ما يأيت (5/4: ندوة الصتوك)الصادرة عن 
املوصوف يف الذمة بعد تعيني العني، التداول لصتوك إجارة ( 1/4.  )العني، خيي  ألحتام السلم

  ".  تراج  قرارات مجم  القهه اسإسالم  الدو ي السابهة
تداول صتوك مناف  األعيان املوصوفة يف الذمة قبل  حتمهناك قوالن يف  وقد أظهر البحث أن .4.1

  : التعيني ومها

ؤسسات املالية وهو الهول الذي أخذت به هيئة احملاسبة واملراجعة للم . عدم اجلواز: األول .4.1.5
، وفيما يأيت تقصيل وتذلك ندوة الربتة الثالثني، (57)اسإسالمية يف معيار املعيار الشرع  

  : هذا نصوصهم

ال جيوز تداول صتوك ملتية مناف  األعيان : "(1/1/1البند : 57: رقم)املعيار الشرع   
مبراعاة ضوابط التصرف يف املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستوىف منها املنقعة إال 

  . 1تداول الصتوك فإ ا تعينت جاز. الديون
                                                           

على عدم جواز تداول النوع الثاين ال جيوز تداول صتوك ملتية :  )بشأن الصتوك( 57)املعيار الشرع   تما نص  1
عيني الطرف الذي تستوىف منه اخلدمة إال مبراعاة ضوابط اخلدمات اليت تستوىف من طرف موصوف يف الذمة قبل ت

 . وه  ليست حمل البحث هنا(. 1/1/51البند رقم (.  )فإ ا تعني الطرف جاز تداول الصتوك. التصرف يف الديون
 



13 

ال جيوز ملن استأجر عينا موصوفة يف الذمة أن ": (41/1/6)ندوة الربتة الثالثني توصية 
ال جيوز التصرف  -تالسلم  –سلمها ألهنا تإال بعد أن ي( من الباطن)يعيد تأجريها لغريه 

دون  –جري عني موصوفة يف الذمة باملواصقات نقسها فيهما قبل الهبض، لتن حيق له تأ
 .  (إجارة موازية)للمستأجر الثاين  مث إ ا تسلمها ي سلمها -ربط مبا استأجره

 بعض القههاء املعاصرين إىل اجلوازو هب .  اجلواز بدون اشرتاط تعيني احملل: الهول الثاين .4.6
 :  وفيما يل  النصوص( حسان، دماد)

 :  (441: دماد)نص 

أي بي  الصتوك اليت متثل )تداوهلا؛ وحيث إن مناف  األعيان احملددة بذواهتا جيوز تصتيتها، وتذا "
فإنه جيوز تصتيك املناف  املعهود عليها يف إجارة الذمة، ( ملتية تلك املناف  املعهود عليها يف إجارة األعيان

بعهد )تهبل البي   -بطبيعتها-ألن املناف  املعلومة  املوصوفة يف  مة املؤجر، الثابتة دينًا فيها، وتداوهلا بالبي ،
إخل ميثل البدل ..أجري املستأجر املنقعة اليت استأجرها لشخص ثالث وراب  وخامستوتذا التداول ب( اسإجارة

إذ ال فرق في الذي استأجر به وبأقل وبأتثر، سواء أتان عهد اسإجارة األول إجارة عني أم إجارة  مة، 
ين كون المنفعة التي ترد عليها الملكية بعقد اإلجارة متعلقة بعين محددة بذاتها وبين  النظر الفقهي ب

ية املشرتطة لصحة على حنو تتحهق معها املعلوم، طاملا أهنا حمددٌة بالوصف، مبينٌَّة كونها متعلقة بذمة المؤجر
 .  بيعها وتداوهلا

 (: حسان)نص 

جرين لعني موصوفة أو مشرتين ملنقعة موصوفة يف  مة وجيوز حلملة الصتوك أو وتيلهم بصقتهم مستأ"
املؤجر أن يعيدوا تأجري هذه العني ملؤجرها أو ملستأجر آخر بأجرة أعلى من األجرة اليت دفعت للمؤجر ولو قبل 

 ".  قبض العني اليت تستوىف منها هذه املنقعة

إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة يستند إىل خالف القههاء يف ( حسان)باجلواز طبهًا ملستندات  والهول
بعض  وجه عند احلنابلة وقول عندوالهول باجلواز .  من حيث حتم اسإجارة من الباطن قبل قبض العني

، وفهاً ملا أورده ابن وأما التأجري بعد قبض العني اليت تستوىف منها املنقعة فجائز عند مجهور القههاء . الشافعية
   .قدامة يف املغين

 : (1/413غين امل)ص ن

ت أ ج ر ة  إ  ا ق  ب ي ه ا: ف ص لٌ  ت أ ِجِر أ ن  ي  ؤ جِّر  ال ع ني   ال م س  و ه و  ق  و ل  س ِعيِد ب ِن . ن صَّ ع ل ي ِه أ دم  د  . و جي  وز  لِل م س 
ة  ب ِن ع ب ِد الرَّدم    رِم ة ، و أ يب س ل م  ، و الشَّع يبِّ، و الث َّو رِيِّ، و الشَّاِفِع ِّ ال م س يِِّب، و اب ِن ِسريِين ، و مج  اِهٍد، و ِعت  ِن، و النَّخ ِع ِّ

؛ أِل نَّ النَّيبَّ . و أ ص ح اِب الرَّأ ي ر ى، أ نَّه  ال  جي  وز  ن  ه ى ع ن  رِب ِح  -ص لَّى اللَّه  ع ل ي ِه و س لَّم  -و   ت ر  ال ه اِض  ِفيِه رِو اي ًة أ خ 
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ن  ، م ا مل   ي ي م ن   انِهِ و ال م  خ ل  يف ض م  ب  ي ِ  ال م ِتيِل . اِف   مل   ت د  ، ت  انِِه، ف  ل م  جي  ز  خ ل  يف ض م  و أِل نَّه  ع ه د  ع ل ى م ا مل   ي د 
لِيِل أ نَّ . و ال م و ز وِن ق  ب ل  ق  ب ِيهِ  ن اِفِ ، ِبد  ِ ق ام  م ه ام  ق  ب ِض ال م  ه  جي  وز  التَّص رُّف  ِفيه ا، و األ  و ل  أ ص حُّ؛ أِل نَّ ق  ب ض  ال ع ني 

ر ةِ  ر ِة ع ل ى الشَّج  ب  ي ِ  الثَّم  ا األ  ص لِ . ف ج از  ال ع ه د  ع ل ي  ه ا، ت  ر ى هِل ذ  ا ف ِإنَّه  ال  . و ي  ب ط ل  ِقي اس  الرِّو اي ِة األ  خ  إ  ا ث  ب ت  ه ذ 
ار ت ه  إالَّ ِلم ن  ي  ه وم  م ه ام ه ، أ و  د ون   ا ت  ه دَّم  جت  وز  إج  ا ف ال  جت  وز  ِمن  غ ري ِ . ه  يف اليَّر ِر؛ ِلم  ا ق  ب ل  ق  ب ِيه  ف أ مَّا إج ار ت  ه 

 ِ ه ني  ِد ال و ج  ٌة ِبع ه دِ . ال م ؤ جِِّر، يف أ ح  ن اِف   مم  ل وت  ؛ أِل نَّ ال م  ه ور  ِمن  ق  و  ي   الشَّاِفِع ِّ ِنيق ة ، و ال م ش  ا ق  و ل  أ يب ح   و ه ذ 
، ت األ  ع ي انِ  ِد ع ل ي  ه ا ال ه ب ض  ، و ه و  ق  و ل  ب  ع ِض الشَّاِفِعيَِّة؛. م ع او ض ٍة، ف اع ت رب  يف ج و اِز ال ع ه  ، جي  وز  خ ر   ق  ب ض   أِل نَّ  و اآل 

 ِ ِر، ف ِإ  ا ف  . ف  ل م  ي ِهف  ج و از  التَّص رُِّف ع ل ي هِ  إل ي ِه، اليَّم ان   بِهِ  ي  ن ت ِهل   ال   ال ع ني  ار ت  ه ا ق  ب ل  ال ه ب ِض ِمن  ال م ؤ جِّ أ مَّا إج 
ا ق  ب  : ق  ل ن ا ؛ أِل نَّه  ع ه د  ع ل ي  ه  ه اِن أ ح د مه  ا ال  جي  وز   . ل  ق  ب ِيه اال  جي  وز  ِمن  غ ري ِ ال م ؤ جِِّر ت ان  ِفيه ا ه اه ن ا و ج 

 : ملا يأيتجواز التداول  : الباحث رأي .4.7

يوجد معىن زائد يف فال امليافة للمستهبل، ة املعينة واسإجار سإجارة املعينة اب سوةأ .4.7.5.5
  . ومواصقاهتا اسإجارة املعينة عن املوصوفة يف الذمة فيما يتعلق مبلتية املنقعة

نص التايف الذي  وهو املعىن الوارد يف، على أحتام السلم ألحتام اسإجارةتغليبًا  .4.7.5.1
إال أن يتون العهد على منقعة ":   ونصهاألجرة  يف سياق بيان حتم تأجيلسبق نهله 

فجاز تأجيله كما لو كان جيوز ألنه عوض يف اسإجارة : أحدمها:  يف الذمة فقيه وجهان 
 ".  ال جيوز ألنه عهد على ما يف الذمة فلم جيز تأجيل عوضه تالسلم: والثاين .على عين

الذي مت التوصل إليه  – هانسجامًا م  الهول جبواز تأجيل األجرة هلذا السبب نقس .4.7.5.4
 . فهد رجح الهول جبواز التأجيل نظراً ملعىن اسإجارة، وهتذا هنا -يف املبحث السابق

 :  معايير وحاالت التبعية والغلبة .3
من حيث النشأة والتطبيق يالحظ أن نظرية التبعية  2يف ضوء استهراء الباحث لنظرييت التبعية والغلبة .3.1

لتداول األسهم والوحدات االستثمارية والصتوك اليت تتتون  شرع  ض  إطاروالغلبة نشأتا بغرض و 
دون االلتزام  -واحلهوق دماتاخلناف  و املعيان و األديون و المن النهود و -موجوداهتا من خلطة 
 .  النهود والديونوتداول باألحتام الشرعية لبي  

                                                           

الية مصادر الباحث يف هذا االستهراء رأي اهليئات الشرعية يف تل من مصرف الراجح  يف السعودية، وبيت األوراق امل  2
، وحبثا الدتتور عل  الندوي يف موضوع يف تداول (15)يف التويت، والبنك األهل  يف السعودية، املعيار الشرع  

األسهم والتبعية املعدين يف أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجح  ألغراض امللتهى القهه  األول ملصرف الراجح  املنعهد 
تتور الندوي مجعاً نقيساً للهواعد القههية وأقوال القههاء يف الهلة والتثرة وقد تيمنت أحباث الد .  1/1/1115بتاريخ 

وتانت تلك األحباث واملناقشات اليت جرت حوهلا .  والهصد والتبعية ومسألة مدة عجوة ومسألة العبد الذي له مال
 . أساساً ملا صدر عن امللتهى القهه  األول ملصرف الراجح 
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طة بدون النظر ألحتام ل  اخل   يان واملناف  غالبة فيجوز تداولتقيد نظرية الغلبة بأنه إ ا تانت األعو  .3.2
، وهذا يعين بالزيادة على النصفإما وتتحهق الغلبة ".  لباغاحلتم لل"الديون والنهود عماًل بهاعدة 
وحد التثرة للمغلوب هو  ، تون املغلوب قلياًل وليس تثرياً يأن أو .  أال تبلغ الديون والنهود النصف

وهذا يعين أن تبلغ ، عن الثلثأو أن يزيد  -ويدعم  لك شواهد من القهه املالت  – لثأن يبلغ الث
 (.  تداول: الندوي).  الثلثني أو تزيدواملناف  األعيان 

 ؛تانت النهود والديون تابعة لألعيان واملناف  وليست مهصودة لذاهتاإن  وتقيد نظرية التبعية بأنه  .3.3
 "التاب  ال يقرد باحلتم"حتام الديون والنهود عماًل بهاعدة فيجوز تداول اخللطة بدون النظر أل

أن يتون املتبوع  : سإعمال نظرية التبعيةواشرتطوا .  "يغتقر يف التواب  ما ال يغتقر يف غريها"وقاعدة 
، أن يتون البي  والتداول بعد بدء النشاط، وأن يبهى النشاط مستمراً هو املهصود بالبي  والتداول، و 

ث الوصية يعمال حبد عن الثلث (األعيان واملناف )املتبوع هل يأال ما سبق ومعه شرط يراعى أو 
أو ، (15:املعيار الشرع ) ألن األقل من الثلث يتون يف حتم التاب  ،"الثلث والثلث تثري"

هليئة الشرعية لبيت األوراق ا) من اخللطة% 51أن تبلغ األعيان واملناف  يستأنس لبدء النشاط ب
  . (156 :الهرار، و امللتهى القهه  األول: الراجح )، أو بدون شرط نسبة معينة (يف التويت املالية

ض اآلخر يعمل بهاعدة التبعية ويرون الغلبة، والبعقاعدة يعمل  هاويقيد استهراء التطبيهات أن بعي .3.3
األنشطة ألنسب للتطبيق على أسهم البنوك اسإسالمية والشرتات املسامهة  ات أن قاعدة التبعية ا

املباحة وشرتات االستثمار والتمويل اسإسالمية، والصتوك والوحدات االستثمارية يف الصناديق 
املهصود هو الغرض والنشاط األساس  املتمثل أن على أساس  النشاط واستمرارهبدء بعد  اسإسالمية

صرافة وشرتات خالفًا لشرتات ال، وأن النهود والديون تب  هلا،  واحلهوق يف األعيان واملناف 
 . التسهيالت الربوية اليت ال تنشأ ديوهنا عن سل 

ة هل يعرف املهصود بنية املتلف أم مبحل العهد؟ يعهلا قاعدة التبمن اسإشتاالت اليت تعرضت  .3.1
  : أن العربة مبا يف نقس األمرطبهاً الراجح احتماالن، 

ودة لش   رتة، ه     ال   يت تعت   رب مهص   فقيم   ا يظه   ر أن األعي   ان أو املن   اف  ال   يت جعل   ت أساس   ا يف نش   اط ا
وعل   ى أس   اس ه   ذا التخ   ريج ميت   ن أن يه   ال إن   ه ال مين     أن تت   ون ... بغ   ض النظ   ر ع   ن نس   بتها وحجمه   ا

لألتباع غري املهصودة يف األسهم ووحدات الص ناديق قيم ة مه درة م أخو ة يف االعتب ار م ن حي ث اجلمل ة ، 
غري مهصودة أصالة إ  نشأت من النش اط القعل    وهذا الذي ينسجم م  واق  التعامل، ولتن باعتبار أهنا

ال  ذي يع  د تابع  ا غ  ري وأم  ا م  ا ه  و اله  در ...يف األعي  ان واملن  اف  املهص  ودة أص  الة واس  تهالال يف حم  ل العه  د، 
: الن  دوي).  يف مجي    األح  وال س  يتون لع  ادة الن  اس يف التعام  ل والع  رف اجل  اري بي  نهم ...مهص  ود أص  الة 

 (التبعية
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تدوال : الندوي) العديد من الهواعد واملسائل القههية منهاتا الغلبة والتبعية على وقد تأسست نظري .3.6
 :  (، التبعيةأسهم

 . احلمل تابعاً ألمهمسألة  -
 . بي  الثمرة قبل أن يبدو صالحها م  األصل -
 . بي  الدار م  سهقها وحيطاهنا؟ -
ن باع عبداً وله ماله فماله م:  "والواردة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم ومسألة العبد  ي املال -

 .متقق عليه" للبائ  إال أن يشرتط املبتاع
املبنية على حديث الهالدة، وفيه أن فيالة بن عبيد " ودرهم مدة عجوة"ومسألة  -

اشرتيت بوم خيرب قالدة باثين عشر دينارًا فيها  هب وخرز، :  رض  اهلل عنه قال
، فذترت  لك للنيب صلى اهلل عليه فقصلتها فوجدت فيها أتثر من اثين عشر ديناراً 

   .رواه مسلم".  التباع حىت تقصل: "وسلم فهال

 :  ههاء يف املسألة على أربعة أقوالوخالف الق

 . املن  وهو قول الشافعية: الهول األول

 .  اجلواز؛ إ ا تان املقرد أتثر من الذي معه غريه، وهو قول احلنقية

 . وهو قول املالتية. بوي تابعاً اجلواز؛ إ ا تان الر : الهول الثالث

أن يتون املقرد :  ومن عالمات انتقاء احليلة.  اجلواز؛ ما مل يتن حيلة على الربا: الهول الراب 
 . وهو رواية عن أدمد اختارها ابن تيمية.  أتثر، وأن يتون الربوي تابعاً 

جيم  الهول الثاين والهول  والهول الراب  هو األرجح؛ توفيهاً بني حديث العبد وحديث الهالدة وهو
 (. 7ص: السند)لمهصود الشرع  من املعامالت لالثالث، وهو األقرب 

يستهدف صياغة معايري للتبعية والغلبة وتطبيهاهتا فإن سيبين على الهواعد  ألن البحثو  .3.6.5
ز اهليئات االجتهادية اجلماعية أبر توصلت إليه واملسائل القههية  ات العالقة، وعلى ما 

امللتهى القهه  األول ملصريف الراجح  وامللتهى القهه  األول دوة الربتة العشرين، ن:  مثل
 . يف هذا الشأن مجم  القهه اسإسالم  الدو يم  مراعاة ما آخر ما توصل إليه  يف التويت

 .  وفيما يل  عرض لهرارات اهليئات اجلماعية

 20/2))توصية ندوة الربتة العشرين رقم 

 تداوهلا ىرها علمتونات األسهم وأث
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إ ا تان " من أنه ( 1/3) 41بعد االطالع عل  ما جاء يف قرار مجم  القهه اسإسالم  الدو ي رقم 
يف التداول األحتام الشرعية اليت ستبينها الئحة  ىأو ديونا فرتاع نهودا( يف موجودات الصتوك ) الغالب 

وحيث اشتملت أوراق العمل ،   حيت اآلنوهذه الالئحة مل توض....( م  اجمل ىتقسريية توض  وتعرض عل
، بديلة عن مبدأ الغلبة، يف حالة اشتمال الوعاء االستثماري بادئ شرعية عديدةاملهدمة يف هذا املوضوع عل  م

أعيان ومناف  وديون ونهود فإن املبدأ الذي يالئم أوضاع تلك  ىعل( من شرتات أو صناديق أو صتوك)
الديون والنهود هو اعتبار ما هو  ىر عليها تطبيق مبدأ غلبة األعيان واملناف  علاألوعية االستثمارية اليت يتعذ

عليه فإنه جيوز التداول يف أسهم الشرتات أو وحدات الصناديق  . حلاق ما هو تاب  لهإمهصود من التعامل و 
( ادية ومعنويةموجودات م)أعيان  ىأو الصتوك االستثمارية ، بالسعر املرتاض  عليه إ ا اشتملت أصوهلا عل

ومناف  وديون ونهود دون نظر إ ي نسبة تل منها، ما دامت الديون والنهود غري مهصودة بالتعامل بأن تانت 
تابعة لألعيان واملناف  ومل تتحمض تلك األوعية يف النهود مثل األوعية االستثمارية قبل مزاولة أنشتطتها يف 

ن نشاطها يف الذهب والقية والعمالت فينطبق عليها حينئذ األعيان واملناف  أو قبيل تصقيتها، أو أن يتو 
 أحتام الصرف، أو أن تتحمض تلك األوعية يف الديون فينطبق عليها أختام بي  الديون ، تما يف قرار اجملم 

واملراد بالهصد املعترب هو أن يتون حمل التعاقد حصة يف الوعاء االستثماري للنشاط املشروع الهائم أصالة   
وال جيوز تطبيق . التعامل يف النهود احملية والديون احملية ىاملوجودات السلعية واخلدمية غري املهتصر عل ىعل

ومما يستدل به هلذا املبدأ حديث   .للتحايل واختا ه  ريعة لتصتيك الديون وتداوهلا" أن العربة بالهصد"مبدأ 
ت الشرعية العديدة ملبدأ التبعية مثل تبعية التمر قبل بي  العبد الذي له مال ، إ ا اشرتاطه املشرتي ، والتطبيها

بدو الصالح للشجر املبي  ، وتبعية احلمل للدابة املبيعة وغريها مما يتون تابعا غري مهصود بالعهد بالهصد 
 . األساس 

 توصيات الملتقى الفقهي األول لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار
 .الصناديق المشتملة على ديون ونقود تداول أسهم الشركات ووحدات: موضوعه

 .فندق الهدا شيراتون –مدينة الطائف : المكان
 .م2/8/2001 -هـ 12/5/1322يوم الخميس : الزمان

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال ن يب بع ده حمم د ب ن عب داهلل وعل ى آل ه وص حبه أمجع ني 
 :وبعد

ألول لش   رتة الراجح     املص   رفية لالس   تثمار إىل التوص   يات فه   د انته   ى املش   ارتون يف امللته   ى القهه     ا
 :اآلتية

 :توصيات عامة: أوالً 
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 [مت حذفها لعدم تعلهها باملوضوع]... 

 :توصيات يف موضوع امللتهى: ثانياً 

اطل     املش   ارتون يف امللته   ى عل   ى البح   ث املع   د م   ن أمان   ة اهليئ   ة الش   رعية لش   رتة الراجح     املص   رفية 
، تم  ا اطل    (ت  داول أس  هم الش  رتات ووح  دات الص  ناديق املش  تملة عل  ى دي  ون ونه  ود: )لالس  تثمار بعن  وان

املش    ارتون عل    ى حب    وث مس    اندة وأوراق عم    ل وفت    اوى هيئ    ات إس    المية يف ه    ذا املوض    وع، تم    ا اس    تم  
 :املشارتون للتعهيبات املهدمة من تل من

 .عبدالستار أبو غدة. فييلة الشيخ د (5

 .عبداهلل املطلق. فييلة الشيخ د (1

 .عل  الهرة داغ . فييلة الشيخ د (4

 .فييلة الشيخ    عبداهلل بن خنني (3

 .حممد بن عبدالرزاق الدويش. فييلة الشيخ د (1

 .عبداهلل بن موسى العمار. فييلة الشيخ د (6

 .نزيه دماد. فييلة الشيخ د (7

 :وبعد الدراسة واملناقشة أوصى املشارتون مبا يل 

املشتملة على دي ون ونه ود بن اء عل ى قاع دة التبعي ة  جيوز تداول أسهم الشرتات ووحدات الصناديق -5
 :وأن العربة بالهصد وما عداه فتب ؛ ويدل لذلك ما يل 

عموم النصوص الدالة على أنه يغتقر يف التواب  ما ال يغتقر يف غريها، مثل ح ديث بي   العب د  -
، وغ ري  ل ك الذي له مال، وبي  احلمل م  أمه، وبي  الثمرة اليت مل يبد  صالحها م   األص ل

 .من األمثلة القههية العديدة

أن ه  ذا ال  رأي يع  د األق  رب إىل حتهي  ق مهص  ود الش  ارع م  ن إباح  ة التعام  ل فيم  ا حتهه  ت في   ه  -
ش   روط اسإباح   ة، تم   ا أن يف األخ   ذ ب   ه س   داً حلاج   ة املس   لمني املهتي   ية للتعام   ل يف أس   هم 

 .الشرتات املسامهة ووحدات الصناديق االستثمارية

 .عد أقرب اآلراء إىل إمتانية التطبيقأن هذا الرأي ي -
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اجل  واز امل  ذتور يف القه  رة الس  ابهة مش  روط بب  دء نش  اط الش  رتات املس  امهة والص  ناديق االس  تثمارية؛  -1
ل ئال ي  ؤدي اله  ول ب ذلك إىل ف  تح ب  اب الص  ورية وت داول النه  ود وال  ديون، تم ا أن  ه مش  روط باس  تيقاء 

 .تتون النشاط املتعامل به مباحاً   الشروط األخرى جلواز التعامل باألسهم والوحدات

 .وعلى الهول هبذا الرأي فهل يشرتط يف التاب  أن يتون أقل من املتبوع؟ -4

ويف الص    ناديق االس    تثمارية املبني    ة عل    ى املي    اربة ه    ل يس    تحق املي    ارب رب    ح عمل    ه قب    ل تص    قية  -3
 [ مل يتبني عالقتها بالتبعية]املشارتة؟ 

 .ى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهذا، وهلل العلم من قبل ومن بعد، وصل

 المشـاركون في الملتقى الفقهي األول
 (رئيساً )عبداهلل بن عبدالعزيز بن عهيل 

 عبداهلل بن عبداهلل الزايد.د عبداهلل بن عبدالردمن البسام    عبداهلل بن سليمان املني  

 عبد الستار أبو غدة. د األطرم عبدالردمن بن صاحل .د أدمد بن عل  سري املبارت  .د

 حممد بن عبد الرزاق الدويش. د  عبداهلل بن حممد اخلنني   عبداهلل بن حممد املطلق .د

 عل  أدمد بن غالم الندوي.د عبد اهلل بن موسى العمار. د

 قرار الملتقى الفقهي األول في الكويت
 قاعدة التبعية في العقود وأثرها على الترخيصات الشرعية

 : مقهوم التبعية وضابطها:  أوالً 

لحاق والتلو، واملراد بالتاب  وباملهصود تبعًا يف العهود بعية يف االصطالح القهه  تعين الالت .5
 . واملعاوضات والصقهات ما تان الهصد إليه الحهاً أو تالياً للمهصود أصالة وهو املتبوع

اقدين أو أغلبهم من املعاملة، وهو املهصود أصالة هو الغرض األساس الذي يهدف إليه مجلة املتع .1
، واملراد "، أو املهصود األترب، أو املهصود األعظم"ما توجه إليه الهصد األول"ما عرب عنه القههاء 

بالتاب  أو املهصود تبعًا ما تان تاليًا للمهصود أصالة، أو الحهًا به يف االستهداف وتوجه اسإرادة 
 . باللة العرف التجاري وخربة أهل الشأن واالختصاصويعرف  لك يوحدد ومييز . يف املعاملة

 : عية في العقود والصفات التجاريةبتما يغتفر بموجب ال:  ثانيا  
ويشمل  -ما تن وجوده يف العهد تابعاً  –اء أنه يغتقر مبوجب التبعية يف العهود هيستخلص من تالم القه
 : األمور اخلمسة التالية
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 . ن عهود املعارضات املاليةالغرر املؤثر يف البي  وحنوه م .5

 . اجلهالة املؤثرة يف عهود املعاوضات املالية .1

 . ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف يف بي  النهود ببعيها .4

 (. أي املبي  املؤخر بالثمن املؤجل)بي  التا ي بالتا يء  .3

إليه احلاجة أو فوات بعض األرتان أو شروط الصحة يف العهود التابعة أو اليمنية، مما تدعو  .1
 . املصلحة الراجحة الغتقار فواته

 : مبنى الرخص والتخفيضات الشرعية في التوابع على ما يلي:  ثالثا  
 . رف  احلرج أو حتهيق املصلحة أو تليهما: ترج  مجي  الرخص والتخقييات الشرعية يف التواب  إىل .5

يف التهديرات الشرعية  أما التخريج القهه  الغتقارها فهو مؤسس على حتم خطاب الوض  .1
حيث يهدر  لك اخللل  –وه  قاعدة أمج  عليها العلماء  –بإعطاء املوجودة حتم املعدوم 

 . املغتقر مبوجب التبعية تالعدم

 : ضابط تطبيق قاعدة التبعية: رابعا  
ني، العرف هو املرج  يف معرفة وحتديد املهصود املتبوع، ويف هذه احلالة ال تتعني التبعية بهدر مع

أما إ ا أشتل حتديد املهصود املتبوع يف العرف أو التبس .  فيحتمل تون التاب  أتثر من النصف أو أقل
%( 11أقل من )أن يتون التاب  دون النصف  –سإعمال قاعدة التبيعة يف هذه احلالة–أمره، فيجب 

 . مراعاة ليابط الهلة والتثرة%( 11أتثر من )واملتبوع أتثر من النصف 

 : من أهم التطبيهات املعاصرة لهاعدة التبعية:  خامساً 

يغتقر يف تداول أسهم الشرتات والصناديق االستثمارية بعد ممارستها لنشاطها اشتمال موجوداهتا  .5
واحلهوق املالية إ ا ظهر بداللة العرف أو حمافظها على نهود وديون تزيد على األعيان واملناف  

هو نشاطها  -دف إليه املتعاقدون أو أغلبيتهم من الشراءالذي يه –السائد أن املهصود أصالة 
التجاري بالشراء والبي  واسإحارة واالستصناع والسلم وغري  لك من العهود الواردة على السل  

 . واملناف 

أما  ا تان ما هو مهصود أصالة وما هو مهصود تبعًا لدى املتعاقدين خقيًا بداللة العرف، 
إىل ضابط الهلة والتثرة، وهو أن األقل تب  لألتثر يف األحتام، ويف فإنه يرج  يف حتديد  لك 

هذه احلالة إ ا تانت الديون والنهود أقل من األعيان واملناف  واحلهوق، فإن تداوهلا مغتقر مبوجب 
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من مجموع املوجودات فإهنا تتون حمظورة % 11التبعية، وإن تانت أتثر منها حبيث تزيد على 
 . التداول

ا الرأي اجته أتثر املشارتني يف املؤمتر، بينما رجح بعيهم وجوب االلتزام بيابط وإىل هذ
 . الهلة والتثرة يف مجي  األحوال

يغتقر يف شراء تذاتر السقر للنهل بالطائرات وغريها اشتمال املعهود عليه على التأمني التجاري  .1
ات التأمني التهليدية لتون  لك الذي جتريه الشرتات الناقلة على حياة الرتاب وأمتعتهم لدى شرت

 . تبعا يف عهد النهل

تدرج من ظ أن اجملم  يالحتعلهة ببي  الدين، وتداول الصتوك، لهرارات اجملم  القهه  املواملتتب   .3.4
والتبعية، لئال يتون  لك   بني نظرية الغلبة اجلمة، مث إىل يعالتبمراعاة نظرية نظرية الغلبة، إىل 
 :  وفيما يل  بيان تطور نظرية اجملم .   ريعة لتداول الدين

بشأن سندات ([ 1/3)41]التأتيد على نظرية الغلبة حسب ما جاء يف الهرار : املرحلة األوىل .3.7.5
  : املهارضة، ونصه

أن تتون صتوك املهارضة قابلة للتداول ب  انتهاء القرتة احملددة لالتتتاب باعتبار  لك "
 .  دات م  مراعاة اليوابط التاليةمأ وناً فيه من امليارب عند نشوء السن

إ ا تان مال الهراض اجملتم  بعد االتتتاب وقبل املباشرة يف العمل باملال ما يزال نهوداً  -أ
 .  فإنَّ تداول صتوك املهارضة يعترب مبادلة نهد بنهد وت طبق عليه أحتام الصرف

حتام التعامل إ ا أصبح مال الهراض ديونًا تطبق على تداول صتوك املهارضة أ -ب
 .  بالديون

إ ا صار مال الهراض موجودات خمتلطة من النهود والديون واألعيان واملناف  فإنه  -ج
على أن يتون الغالب  جيوز تداول صتوك املهارضة وفهًا للسعر املرتاضى عليه،

 ".  يف هذه احلالة أعياناً ومناف 
([ 7/57) 511]لغلبة حسب ما جاء يف الهرار استدعاء نظرية التبعية باسإضافة ل:  املرحلة الثانية .3.7.1

 : فهد نص يف صور بي  الدين اجلائزة على اآليت.  بشأن بي  الدين

 .  "ه  املهصودة من البي بي  الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومناف  "

 : فهد نص يف أحتام الصتوك على اآليت.  بشأن التوريق([ 3/53) 571]وتذلك الهرار 
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ى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول االلتزام بالضوابط المنصوص عليها في يراع: "3/ثالثا
 : التالية ( 3/3)30: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

 . إ ا تانت متونات الصتوك ال تزال نهوداً فتطبق أحتام الصرف  -5

على تداول الصتوك  إ ا انهلبت املوجودات لتصبح ديوناً تما هو احلال يف بي  املراحبة فيطبق  -1
 . أحتام الدين ، من حيث املن  إال باملثل على سبيل احلوالة 

إ ا صار مال الهراض موجودات خمتلطة من النهود والديون واألعيان واملناف  فإنه جيوز تداول   -4
صتوك املهارضة وفهًا للسعر املرتاضى عليه، على أن يتون الغالب يف هذه احلالة أعياناً 

إ ا تان الغالب نهودًا أو ديونًا فرتاعى يف التداول األحتام الشرعية اليت ستبينها  أما. ومناف 
 ".الئحة تقسريية توض  وتعرض على اجملم  يف الدورة الهادمة

 .ويف مجي  األحوال يتعني تسجيل التداول أصولياً يف سجالت اجلهة املصدرة

أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن ال يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول ذريعة :  رابعا  
يتحول نشاط  الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من 

 .السلع في الصندوق حيلة للتداول
أن تتون تتون "قرار التوريق يقسر قرار بي  الدين السابق من حيث املهصود بعبارة  ولعل

أال يتحول نشاط الصندوق للمتاجرة بالديون اليت "اه ، ومعن"األعيان واملناف  ه  املهصودة
 ".  نشأت عن السل 

التقريق بني استخدامات الغلبة والتبعية، حسب ما انتهى إليه اجملم  يف دورته :  املرحلة الثالثة .3.7.4
األخرية العشرين يف اجلزائر بشأن تداول األوراق املالية، من صتوك، أو أسهم، أو وحدات، و لك 

 : ، ونصه(4/11) 511]يف الهرار 

إ ا متخيت موجودات الورقة املالية للنهود أو الديون، فيخي  تداوهلا ألحتام الصرف أو بي  ( 1)"
إ ا متخيت موجودات الورقة املالية لألعيان أو املناف  أو احلهوق، فيجوز التداول بالسعر ( 1. )الدين

يطًا من النهود والديون واألعيان واملناف  واحلهوق إ ا تانت موجودات الورقة املالية خل( 4. )املتقق عليه
إ ا تانت النهود والديون تابعًة ملا يصح أن يتون متبوعاً، وتتون الورقة املالية متيمنة ( أ: )فلها حاالن

( ب. )مللتية املتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة نسبة النهود والديون إىل املوجودات
بعية النهود والديون أو عدم تيمن الورقة املالية مللتية املتبوع، فيخي  التداول حينئذ ألحتام انتقاء ت
إ ا تانت الشرتة أو املشروع الذي متثله الورقة املالية مل يبدأ العمل القعل  أو تان حتت ( 3. )الغلبة

ية قد تثبت من خالل ظهر من خالل البحوث املهدمة أن التبع( 1. )التصقية، فيخي  ألحتام الغلبة
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تما ظهر اتساع معيار الغلبة، ونظرًا للحاجة لتحديد معايري . ملتية املشغل، أو العمل، أو النشاط
التبعية وحترير حاالهتا، يوص  اجملم  أن تهوم أمانته بتشتيل فريق من العلماء واخلرباء لدراسة هذه 

البند رابعاً، الهرار ".  ]اجملم  يف دورة قادمة املعايري يف ضوء ما سبق وتهدمي دراسة مقصلة قبل انعهاد
 [. الدورة العشرون، اجلزائر( 4/11) 511رقم 

ة فرق بني حاالت تطبق عليها والظاهر من قرار اجملم  األخري يف الدورة العشرين أنه يف حال اخللط .3.1
احلاالت اخلاصة يري و وقد تيمن الهرار بعض املعا.  الغلبةقاعدة التبعية وأخرى تطبق عليها  قاعدة

 : التبعية أو الغلبة مثل بتطبيق قاعدة

األصل تبعية النهود والديون لألعيان واملناف  واحلهوق يف أسهم الشرتات ووحدات الصناديق  .3.1.5
 . والصتوك، فإن انتقت هذه التبعية طبهت أحتام الغلبة

الغلبة يف  أحتامق وتطبيف ملتية الورقة املالية،  ة يف حال تون التاب  داخالً يالتبع تطبق قاعدة .3.1.1
 .  حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقة

ق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو وتطبالتبعية يف حال بدء النشاط واستمراره،  تطبق قاعدة .3.1.4
 .  يف حال التصقية

 . فال يوجد حد أدىن لألعيان واملناف  واحلهوق بشرط ما سبقحال طبهت قاعدة التبعية يف  .3.1.3

 تما سبق يفوه   . فهد ستت الهرار عن النسبة اليت حتهق الغلبةطبهت قاعدة الغلبة يف حال  .3.1.1
النصف أو نسبة العنصر  ما جتاوزبني على عدة أوجه حتهق الغلبة وترتاوح مهدمة هذا املبحث 

 . بلغت الثلثني أو جتاوزت الثلثني

 .  يد من البحثاحلاجة ملز استشعر  لى الرغم من هذه احملاولة إال أن قرار اجملم وع

التبعية بشتل واضح اجمللس الشرع  هبيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية أخذ بهاعدة وقد   .3.3
 156بشأن األسهم والهرار رقم  411يف الهرار رقم  واهليئة الشرعية ملصرف الراجح ، اسإسالمية

ت األوراق املالية يف يف السعودية، واهليئة الشرعية لبي بشأن تداول وحدات صناديق البيائ 
 :  وفيما يل  بعض النصوص . التويت

 :بشأن األسهم والسندات( 21)رعي المعيار الش
ال جيوز تداول أسهم الشرتات إ ا تانت موجوداهتا نهوداً فهط، س واء يف ف رتة االتتت اب، أو بع د  ل ك  4/57

 .بشرط التهابضقبل أن تزاول الشرتة نشاطها أو عند التصقية إال بالهيمة االمسية و 

 . ال جيوز تداول أسهم الشرتات إ ا تانت موجوداهتا ديوناً فهط إال مبراعاة أحتام التصرف يف الديون 4/51
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إ ا تانت موجودات الشرتات مشتملة على أعي ان ومن اف  ونه ود ودي ون فيختل ف حت م ت داول أس همها  4/53
ف  إ ا ت  ان غرض  ها ونش  اطها التعام  ل يف  حبس  ب األص  ل املتب  وع وه  و غ  رض الش  رتة ونش  اطها املعم  ول ب  ه،

األعي  ان واملن  اف  واحله  وق ف  إن ت  داول أس  همها ج  ائز دون مراع  اة أحت  ام الص  رف أو التص  رف يف ال  ديون 
طبه    اً % 44واألص    ح ]% 41ش    ريطة أال ته    ل الهيم    ة الس    وقية لألعي    ان واملن    اف  واحله    وق ع    ن نس    بة 

املة لألعي  ان واملن  اف  واحله  وق والس  يولة النهدي  ة م  ن إمج  ا ي موج  ودات الش  رتة الش  [ للمس  تندات الش  رعية
أي ديون الشرتة على الغ ري وحس اباهتا اجلاري ة ل دى الغ ري والس ندات ال يت متلته ا ومتث ل ) وما يف حتمها 

 .السيولة النهدية والديون لتوهنا حينئذ تابعة بصرف النظر عن مهدار(. ديوناً 

فإن  ه ( الص  رافة)ه  و التعام  ل يف ال  ذهب أو القي  ة أو العم  الت  أم  ا إ ا ت  ان غ  رض الش  رتة ونش  اطها املعم  ول ب  ه
جيب لتداول أسهمها مراعاة أحتام الصرف وإ ا تان غرض الشرتة ونشاطها املعمول ب ه ه و التعام ل يف 

 .فإنه جيب لتداول أسهمها مراعاة أحتام الديون( التسهيالت)الديون 

 ريعة لتص تيك ال ديون وت داوهلا بي م ج زء م ن األعي ان  أال يتخذ 4/51يشرتط لتطبيق ما ورد يف البند  4/11
 .واملناف  إىل الديون حيلة لتصتيك الدين

 : وجاء يف املستندات الشرعية لتلك البنود

مس    تند ج    واز ت    داول أس    هم الش    رتات املش    تملة عل    ى نه    ود أو دي    ون دون مراع    اة أحت    ام الص    رف أو  -
ا تابع ة، ويغتق ر يف التواب   م ا ال يغتق ر يف غريه ا التصرف يف الديون ولو تانت أتثر من النص ف؛ ه و أهن 

لتن إ ا تانت األعيان واملناف  أقل من الثلث فإنه ال جيوز ت داول األس هم إال مبراع اة أحت ام الص رف أو 
التصرف يف الديون، ألن األعيان واملناف  يف ه ذه احلال ة قليل ة ف ال ميت ن اعتب ار ال ديون والنه ود تابع ة هل ا، 

 دة بالعهد أصالة فيشرتط فيهافتتون مهصو 

 .الشروط اليت تشرتط فيها لو تانت مقردة  -

مس  تند ج   واز ت  داول أس   هم الش  رتات املش   تملة عل  ى دي   ون ونه  ود إ ا ت   ان غ  رض الش   رتة ونش  اطها ه   و  -
 :التعامل يف األعيان واملناف  دون نظر إىل نسبة الديون والنهود هو ما يأيت

 (3).ابت اع عب داً ول ه م ال فمال ه لل ذي باع ه إال أن يش رتط املبت اعم ن : حديث ابن عم ر رض   اهلل عنهم ا  -
يف احل ديث يتن اول مجي   " م ال"فاحلديث نص على جواز  لك دون نظر إىل جنس الثمن، وعم وم لق ظ 

أحواله؛ نهداً تان أو ديناً أو عرضاً، قليالً أو تثرياً، ويدل على أن تون ه دين اً أو نه داً أو قل يالً أو تث رياً يف 
 .مهابلة مثن العبد غري معتد به يف احلتم؛ ألنه حينئذ تاب  غري مهصود بالعهد أصالة

                                                           
(3 )

خاري، ص حيح البخ اري تت اب املس اقاة، ب اب الرج ل يت ون ل ه مم ر أو ش رب يف ح ائط أو يف   ل متقق عليه واللقظ للب 
 (.5134)، صحيح مسلم تتاب البيوع، باب من باع  اًل عليها مثر(1111)
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األم  ر اجملتم    علي  ه عن  دنا أن املبت  اع إ ا اش  رتط : "وق  د روى اسإم  ام مال  ك ه  ذا احل  ديث يف املوط  أ مث ق  ال  -
امل ال أتث ر مم ا اش رتي مال العبد فهو له، نهداً تان أو ديناً أو عرضاً يعلم أو ال يعلم، وإن تان للعبد من 

 اه  (51)"به، تان مثنه نهداً أو ديناً أو عرضاً 

-  
 (55).م  ن ابت  اع    الً بع  د أن ت  ؤبر فثمرهت  ا للب  ائ  إال أن يش  رتط املبت  اع: اب  ن عم  ر رض    اهلل عنهم  ا ح  ديث

  فاحلديث دليل على جواز اشرتاط املش رتي للثم رة مطله اً س واء ب دا ص الحها أو مل يب د ، م   ثب وت النه 
هن  ى رس  ول اهلل ص  لى اهلل علي  ه : ع  ن بي    الثم  رة قب  ل ب  دو ص  الحها تم  ا يف ح  ديث ج  ابر رض    اهلل عن  ه

، لتن مل ا تان ت الثم رة تابع ة ألص لها وه و النخ ل اغتق ر فيه ا (51)وسلم عن بي  الثمر حىت يبدو صالحه
 .ما مل يغتقر لو تانت مستهلة بالعهد

، والن  اظر يف ه  ذه الهاع  دة وم  ا تق  رع (الت  اب  ت  اب )م أن م  ن الهواع  د القههي  ة امله  ررة عن  د أه  ل العل   -
أن الت اب  يتب   : عنها من قواعد، وما بين عليها من ف روع، ي درك أن ه ذه الهواع د تقي د مبجموعه ا

أص له، وأن  ه ال يق رد حبت  م، وأن ه ميل  ك مبل ك أص  له، وأن ه يغتق  ر يف التواب   م  ا ال يغتق ر يف األص  ول 
 .املتبوعة

 : فرعها أهل العلم على هذه الهاعدة ما يأيتومن املسائل اليت  -

تش اف "تبعية ما مل يتم صالحه من الثمر ملا مت ص الحه، وإن ت ان ال ذي ص لح م ن الثم رة قل ياًل، ق ال يف  (أ ) 
وص  الح بع  ض مث  رة ش  جرة يف بس  تان ص  الح هل  ا أي للش  جر وص  الح لس  ائر الن  وع : "... م  ا نص  ه" الهن  اع

  (54)"إمنا صح م  ما بدا صالحه تبعاً لهو ... الذي يف البستان الواحد 

بي    ال  دار املم  وه س  هقها بال  ذهب ب  ذهب، أو بالقي  ة بقي  ة، وبي    الس  يف احملل  ى بال  ذهب ب  ذهب، وبي      (ب)
   .اخل..اللنب بلنب، أو  ات الصوف بصوف 

 قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

  21/8/2002بتاريخ  515رقم  
 :لبضائع ما نصهبشأن تداول وحدات صندوق ا

                                                           

 انظر املوطأ ( 11)

أو يف     ل متق   ق علي   ه واللق   ظ للبخ   اري، البخ   اري تت   اب املس   اقات، ب   اب الرج   ل يت   ون ل   ه مم   ر أو ش   رب يف ح   ائط ( 11)
 (.5134)، صحيح مسلم تتاب البيوع، باب من باع  اًل عليها مثر (1111)

 عليهمتفق  ( 12)

 .6/516املغين : ، وانظر4/117ج ( 13)
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فال جيوز التداول ، ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا النشاط "
، تما ال جيوز التداول عند توقف نشاط الصندوق هنائياً ، يف فرتة االتتتاب إال مبراعاة أحتام الصرف 

جب أن تراعى هنا أحتام الصرف و شروطه تالتوقف للتصقية؛ وإ ا تان يف موجوداته ديون و نهود في
 ".وأحتام بي  الدين

ثلث من قيمة اخللطة، وهو حد الأن ال يهل عن  ملتبوعايالحظ أن املعيار الشرع  اشرتط يف  .3.3.5
تما يالحظ أن اهليئة الشرعية ملصرف الراجح  مل تشرتط .  وإال أصبح تابعًا ال متبوعاً ، التثرة
وقد اشرتطت اهليئة  . يف صناديق البيائ  د بدء النشاط واستمرارهواملناف  بعأدىن لألعيان  اً حد

 . من اخل لطة% 51الشرعية لبيت األوراق املالية أن تبلغ األعيان واملناف  

و هبت اهليئة الشرعية ملؤشر داو جونز يف الصيغة املنشورة، وتذلك اهليئة الشرعية للبنك األهل   .3.51
هو أن تزيد األعيان واملناف  عن النصف، أو أال تبلغ الديون السعودي إىل العمل مبعيار الغلبة، و 

 . والنهود النصف

في ضوء الجهود السابقة والتي استعراضها في هذا المبحث نعتقد ينتهي البحث إلى  .3.11
 :  تحديد معايير وحاالت التبعية والغلبة فيما يأتي

الشرتات ووحدات الصناديق األصل تبعية النهود والديون لألعيان واملناف  واحلهوق يف أسهم  .3.55.5
فإن . والصتوك، ألن املهصود هو التعامل هبا، والنهود والديون نشأت عن أصل هذا التعامل

 . انتقى  لك طبهت أحتام الغلبة بأن تانت النهود والديون ه  مهصود التعامل

الستثمارية، تطبق قاعدة التبعية يف حال تون التاب  داخاًل يف ملتية الورقة املالية أو الوحدة ا .3.55.1
 .  وتطبق أحتام الغلبة يف حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقة

تطبق قاعدة التبعية يف حال بدء النشاط واستمراره، وتطبق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو  .3.55.4
 .  عند توقف النشاط تما يف حال التصقية

رتات الديون الربوية اليت ال تتعامل ينتق  العمل بأحتام الغلبة أو التبعية يف شرتات الصرافة، وش .3.55.3
وتذلك الشرتات والصناديق والصتوك يف حال توقف النشاط .  بالسل  واملناف  واحلهوق

 . للتصقية

 . إ ا طبهت قاعدة التبعية فال يوجد حد أدىن لألعيان واملناف  واحلهوق بشرط حتهق ما سبق .3.55.1
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:  غلبة األعيان واملناف  واحلهوق يف حال طبهت قاعدة الغلبة فهناك ثالثة توجهات لتحهيق .3.55.6
ويرى الباحث العمل باأليسر .  األول أن تزيد عن النصف، أو تبلغ الثلثني أو تزيد عن الثلثني

 .وهو أن تزيد عن النصف، أو أن تتون النهود والديون أقل من النصف

ملتبوع يف العرف العرف هو املرج  يف معرفة وحتديد املهصود املتبوع، وإ ا أشتل حتديد املهصود ا .3.55.7
أن يتون التاب  دون النصف  –سإعمال قاعدة التبيعة يف هذه احلالة–أو التبس أمره، فيجب 

 %(.  11أتثر من )واملتبوع أتثر من النصف %( 11أقل من )

ال جيوز أن يتخذ الهول جبواز التداول  ريعة أو حيلة لتصتيك الديون وتداوهلا تأن يتحول  .3.55.1
اجرة بالديون اليت نشأت عن السل ، وجيعل ش ء من السل  يف نشاط  الصندوق إىل املت
يتجه الصندوق أو الشرتة إىل التعامل بتلك الديون الناشئة عن  أو أن  .الصندوق حيلة للتداول

  .األعيان واملناف 

 .واحلمدهلل رب العاملني



28 

 مشروع القرار
إجارة الموصوف في الذمة  حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حكم تداول صكوك

 قبل تعيين محل العقد، معايير التبعية وحاالتها، معايير الغلبة وحاالتها
 :  حكم تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة

يف إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة تعجيل األجرة وتهسيطها، وتأجيلها، وهو قول عند احلنابلة وز جي
 . ة ملعىن اسإجارةووجه عند الشافعية مراعا

 :  حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد
ووجه جيوز تداول صتوك إجارة األعيان املوصوف يف الذمة قبل تعيني احملل، وهو قول عند الشافعية،  

ام السلم، عند احلنابلة، أسوة باسإجارة املعينة امليافة للمستهبل، وتغليبًا ألحتام اسإجارة على أحت
 .  وانسجاماً م  الهول جبواز تأجيل األجرة يف احلالة نقسها

 :  التبعية وحاالتهاوحاالت معايير 

 . بشأن استتمال موضوع الصتوك( 4/11) 511)يؤتد اجملم  على الهرار  .5

 األصل تبعية النهود والديون لألعيان واملناف  واحلهوق يف أسهم الشرتات ووحدات الصناديق والصتوك، .1
فإن انتقى  لك طبهت . ألن املهصود هو التعامل هبا، والنهود والديون نشأت عن أصل هذا التعامل

 . أحتام الغلبة بأن تانت النهود والديون ه  مهصود التعامل

تطبق قاعدة التبعية يف حال تون التاب  داخاًل يف ملتية الورقة املالية أو الوحدة االستثمارية، وتطبق  .4
 .   حال تون التاب  خارجاً عن ملتية الورقةأحتام الغلبة يف

تطبق قاعدة التبعية يف حال بدء النشاط واستمراره، وتطبق نظرية الغلبة قبل بدء النشاط، أو عند توقف  .3
 .  النشاط تما يف حال التصقية

مل بالسل  ينتق  العمل بأحتام الغلبة أو التبعية يف شرتات الصرافة، وشرتات الديون الربوية اليت ال تتعا .1
 . وتذلك الشرتات والصناديق والصتوك يف حال توقف النشاط للتصقية.  واملناف  واحلهوق

 . إ ا طبهت قاعدة التبعية فال يوجد حد أدىن لألعيان واملناف  واحلهوق بشرط حتهق ما سبق .6

األول أن  : يف حال طبهت قاعدة الغلبة فهناك ثالثة توجهات لتحهيق غلبة األعيان واملناف  واحلهوق .7
ويرى الباحث العمل باأليسر وهو أن تزيد عن .  تزيد عن النصف، أو تبلغ الثلثني أو تزيد عن الثلثني
 .النصف، أو أن تتون النهود والديون أقل من النصف
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العرف هو املرج  يف معرفة وحتديد املهصود املتبوع، وإ ا أشتل حتديد املهصود املتبوع يف العرف أو  .1
أقل من )أن يتون التاب  دون النصف  –سإعمال قاعدة التبيعة يف هذه احلالة–يجب التبس أمره، ف

 %(.  11أتثر من )واملتبوع أتثر من النصف %( 11

ال جيوز أن يتخذ الهول جبواز التداول  ريعة أو حيلة لتصتيك الديون وتداوهلا تأن يتحول نشاط   .3
وجيعل ش ء من السل  يف الصندوق حيلة  الصندوق إىل املتاجرة بالديون اليت نشأت عن السل ،

  .أو أن يتجه الصندوق أو الشرتة إىل التعامل بتلك الديون الناشئة عن األعيان واملناف .  للتداول

 عبدالباري مشعل.د
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