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معيار الغلبة والتبعية
المعيار في الحكم على صحة تداول الصكوك باعتبار موجوداتها
ض لاشتمللللجل كتلكاغتلول،ادلء كياالكاتغاتللل وا لوتال لم ل ياله ل ماللااللكحلالال،ادلاغاتللل
شاار الءتااللللجل كهتاالللااكلم االال وتاال ل يااله ل كانتاال ل كا ا يلهلمل الكالول،ااتالأل،تاالكلقءااللكانلاالع لفلش ا ل
اسال يهلل،اادلءلتهاالل،نسااهل ل ماالليشا لكاتتاالء لهلكانا اد.ل اناالل ااالكجتهاال كتللتل اارةلهلكاسااأاا لفااأجلزل
ا ا ك الااارقلكاغااتلول و ا لكااار مل االلض ا لاتباامنعللااكل ياالهلم لوتاال ل االل،اار قةلارك االةلضباالالكاتساال لم ل
كاتتلء لتذكلضويتلوسنالاارقلكأللالكالكضل،اتالأل،تالكلقءاللكانلالعل اكلوساناللتلناا.لفتارقلعماعلكاوتاعلكإليا ل ل
هلض اركققلقض اامل 33ل()4/1لءش ااأهل ااتلولكاب االقءال ااتلولك ي ااتثملقلمهلكات اانةلءلاالا ا لف ا هل االهل لا ا ل
للجل كتلكاغتلولوتل كًلم ل يلولًلم لعمل همللمللجيازلاا ك الكاغاتلو.ل الهليلةااللتاليحمللكحملليانال كاركضناالهل
كانح اريكلقم لءتح ي ا لاوااللكانساانالء اال%33لالساامتلءت ا ك الكاغااتلولتذكلمللاااز لوساانالكانتاال لم لكا ا يلهل ااكل
.%73ل  ،ا تلااارقلكانساانالء اال%13لفتااول فت الًلااانت لكاتااليحمل ل متلاالقليااليل ملكااالو لالُساامتلءت ا ك ال
كاغتلولللل كليتلكالجل كتلكاتلءوالاوت ك الض لءوايت%13ل ح لم ىن1.ل
اتاالل ك،اات لااارقلكاتااليحمللكياات الكل وا لجالكذلذاااللساالليساام لسنا مل اارفلكساانللت ل ااحمللجنسااعلكااار ل
اليااعلفلااعلكحلنولااا ل لااكلاأنلتلاااعلمهليشااتملل ت ا لكانلااعل و ا للاالالقءاال ل(م لانأنااعل ولااعل وااالقءااللكانلاالع)لهل
كاتل،دللكلجنلل ك ،ل لعلم ،مهللجنللآورلقءل لم ل احمللقءال ل اارقلكاساأاالفارعل رمالليتارفلهلكاوتاعل
أااللا عل ةاالة2.ل ضا للنتهاالل هاالقلكاوتهاال ل ااحمللكحلنولااال ووالكلكانااعلءلضاالعلكاتول،االلهلكاتل،اادل
ساالليساام للسا ُ
كارءليدلكاتةلوساد لألهلكاالالكارءال لهلكاتالقليُتلءالل،نساعلهلكاتالقلك وار ل ليتالذعل ولاعل وا لكسانلل
ك و اارلكاب ااملكلتال ااع.لم لا االلءلت اايتل ش اارةل قكا اامل لتل االالل ااكلكاتم ااتل مس ااال ش اارل قمه الً لضلءو اايتلكا ا قكامل
ءلا قكامل لتلً لفمنتيتلكاسأاالالضلعلقءللكاوبل.لمللل و لضلالكحلنولا لاتلءاللكاا قكاملكاتشارةلءتشارةلفتاوللاكل
كا ا قكاملكضمسااال شاارلهلكات االقلك واار ل اغ اانتلكا ا قكاملكضمسااالكانلضلااالهللتلءاالللتلاالالكاتماات لفتغ ااتل
كاسأاا ل ارقلكاأريتااليساملهللكحلنولاال"ك تنالق".ل لساتن لكسمهالقلهل،ا يثلفبالاالءاكل نلا :ل((لمُيتلقيالال
1لل كو رلقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدوليل ،ةلكاننثعل كللن مالكاؤمترلكإلي ل لكاتركقلقضمل 33لفترةل()1/4لهل
قة للؤمترق لكاركءع  ،ة له لكاموتا لكاترءلا لكاستل يا للك ل 23-18ل ل ى لك ور ل1438اا لكالكفع 11-6لشنل ل
(فنكير)1988ك.ل كو رلفتوى المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين ل غلصلكاغتلو ل ا لكا ل
حتلللهلضبلالا ك الكاغتلولت لكاتللقلكاشر لكاغل قل كلكيلةالءرضمل()21لءشأهلكأللقكيلكالالا لفترة()19/3ل
فلهللكانصل و للللذ رلت قللكلحت ي لكانسنالءث ثدلءلاةا ل كو رلكاتللقلكاشر لاسليل ملكالو.ل
لكالكي .التاج واإلكليل للأنلعلهبللشل
2لل كانل .لروضة الطالبين لءحمل ت:ل كقلكاتت لكاتوملا ل 1992لج 3لص 48ر
للكا لكسولل لءحمل ت:ل كقلكاوترل 1978/2ك لج 4لص 332لكانهليت.لكشاف القناع لج 3لصل 263للكءكل
ض كلا.لالمغني لءحمل ت:ل كقلكاوتر ل ل 1ل1434اا لج 4لص.168
3

كهللل و لكهللل ولاعل ياومل االل لانلءتا ةلفلهاللوارذل ذاا ل اا للاكلكااالرلانالع لفاألرلقيالالكهللل او لكهللل
ولعل يوملءلارا لكار لهلكات ةلفنُزعل  ،قلمثلضلالياملقيالالكهللل او لكهللل ولاعل ياوم:لكاارا لءلاارا ل
ذولًلءلذه))1.لل
يسات الكحلنولاالاارانهملهلاارقلكاساأاالءاأهلكاتتا لتذكلملتاكللواعل وا لكاغاحا لملل مالل وا لكاوساال ل
ءاالل وا لكاغااحالاغااحلحلًلاااع ل ضا لملتااكلكاتغااحلتلءأريتااالك تناالقل مااللاتا ك.ل كفااعلكحلنولااالهل االيزلاااركل
كحلسكلكانغر ل كا عشاتيبل كانخا 2.ل
ُ
اتااكلكاس الئللكا ا ليُغاارفلفلهااللكساانللت لو ا فلجنسااعل نل اانل ن ا لكحلنولااالتهلضُغ ا لهبااللكاتحلراال لألهل
كاتغاال لءااراللكاغاارفلت االلاااللاغااحلتلكاتتاال للااللملتااكلذااال لءا الللمساامليها للهللن ا مل اارفلكساانللت ل
و فلجنسعلاركل،دليتترقلذال لفوللءلعلقجلل شرةل قكامل ثلبلءتشرةل قكاامل ثالب لف واعليغاتلذاال ل
اتااكلاااللكف ضااللضنااللكاتتاالء لهلكا ا قكام لف ا هلكاتت ا لينأااللهلكاتشاارةل قكااام للااعلموااعلااالل اارفلكساانللت ل

و فلجنسع لاللءأل3.لل

ضا لوااصلكامااعلكاوتها ل(ضاركقلقضاامل84لءشااأهل االقةلكااارا ل كحلواالالكاشاار لال جتماالعلكاغاارفل كحللكاااا)ل
املكلتالاعلجانللآوار ل عجاعلكسالكذل،تاللكازيال ةلهل
و لجلكذللنل االلت كقللكلذا لست كقلآورلمضالللناعللب ن

م ،لكاتل،دللتلءوالءلسنللك ورلهلكاتلقلكاثلين لم لءل تنلق ل اللضلالكحلنولال مللات ك4.ل
ل

1للل مورجع :لمسلم لفي صحيحه لءحمل ت :ل كق لت،لل لكا كث لكاترم لء ه لذ ر لينا لكاأنع لج 3لص 1213ل تلبل
كاسلضلةل 22لءلبلءلعلكات ةلفلهللورذل ذا ل 17لقضمل.1191ل كاووظلاع لوأبو داود لفي سننه لءحمل ت:لكاتتنال
كاتغريا لء هلذ رلينالكاأنع لجل 3لص 249ل تلبلكانللع لءلبلهل،ولالكاسلفلانلعلءلا قكامل 13لقضمل3311ل
ءووظل(ميتلقيلالكهللل و لكهللل ولعل يوملءت ةلفلهللورذللاووالءرا لفلءتل هللقجللءسنتال ولوحمللم لءتستال ولوحمل ل
فتلالقيلالكهللل و لكهللل ولعل يوم:ل ل،ىتلمتلزلءلنهمل.لفتلالكارجل:لت للمق تلكحلةلقة.لفتلالقيلالكهللل و لكهللل
ولعل يوم:ل ُلق ل،ىتلمتلزلءلنهمل) لوالدار قطني في سننه لءحمل ت:ل كقلكاتت لكاتوملا ل ل 1ل1417اا1996/ك لل
ج 3لص 3ل تلبلكانللعل 13لقضمل 2773ل 2771لوالبيهقي في سننه للتالكاترلا:للتتنال كقلكانلذ ل1414اا ل
ج 1لص 293ل تلبلكانللعل 21لءلبل لينلعلذا لءرا للعلم ،لكاراندلش ل حمللكارا ل 29قضمل 13322ل
وابن أبي شيبةلفي المصنف لكين :لكا كقلكاسوولا ل ل 1ل1433اا 1983/لج 6لص 13ل تلبلكانللعل كألضبلا ل
ءلبلهلكاسلفلكحملو ل كانأتالكحمل ةل كاغحفل 23لقضمل.226
2لل كءكل لء يك.لرد المحتار على الدر المختار لج 4لص 237ل لكءكلكيملك ل ملالكا يكلحمم لءكل ن لكالك ،لفتح
القدير للعاجز الفقير،لءحمل ت:ل كقلت،لل لكا كثلكاترم لء هلذ رلينالكاأنع لج 6لص271ل لكءكلض كلا.لالمغني ل
ج 4لص.173ل
3لل كو رلكءكل لء يك.لرد المحتار على الدر المختار لج 4لص239ل لكءكلكيملك لفتح القدير لج 6لص.271
4للل قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالميلكانتت لهل قةللؤمترقلكاتليعلءأملظيبلء االكإلللقكتلكاترءلالكاتح ةللكل-1ل6ل
ذ لكاتت ةل1411االكالكفعل-1ل6لولسلهل(مءريل)ل1991ك.
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اأنلتلًلاللات كل و لكاغتلو:لل
 اللحتلايتلللجل كتلكاغتلولهللر،واللللت لوتل لفلمتكلكيتنل كًلت لضلالكحلنولالمهلوتلالءالسلكذل
1
و قمل ضلعلقءللكاوبل.
 اللم وويتلكانتال لهلكاغاتلولااارقلاساليجتلك القلهبمال لفارالل نالع لألهللنا ملكحلنولاالكاار لقل ل
يتمل ل مللذ ر ك لتهل لهلكاتغ لكاتحلرل.لل
لألهل االلكاوتهاال ل
اااركلهل أاال لكاغااتلوللااكلكانتاال لملااللكاا يله لفتخرجيهاالل وا لضاالالكحلنولااال ليسااتتلم ل
يش ا لهلءل ااعلكاا ا يكلكانت ا لءلانتا ا ل،و االالكا ا يكلحتتلتا الًلاوتت االء لهلءل ااعلكا االالكارء اال ل،نس ااعل م االلاتا ا ك.ل
اوغل ًلاومسأاا لف هلكانتل لتتوفل كلكاا يلهلهلاأنلاعللنا ملك تنالقلكاار لضالالءاعلكحلنولاال وا لكاغاتلو ل
ألهلكاغللكاشتملل و لكانت لتهلءلعلءلانت لملتكلكاتلالءتحتعلكاتتالء لهلكانتا لءتان لكاغال لءنال ل وا ل
مهلكاغللهلءتبعلميثللذااللكانتا ل ضا لضُان لكاغال لفلُتان للاللهل،امنع.لملاللكاا يكلكاتبا عمكلهلكاغال ل
لليولتلشر لكاتتلء لهلءلعلكانتل لءنتبهل.
فهلللؤجلل حملللتنلقل تهلضن لكاغل ل ر

لينوااعلاناالللنا مل اارفلكساانللت ل ااحمللجنسااعلكااار لضاالالءااعلكحلنولااا2ل وا لميليااعلياال نللءلااعلكاغاالل
كاشااتملل وا لكانتا لءلانتا لألوااعل ليغااتلمهليتلءااللكاا يكلم لوتا ل ل،الًلاااع ل ااالل ل،الًللساال يلً لاتحتااعلقءاالل

كانساالةا ل ماالل لميتااكلمهلي ا ولكا ا يكلهلكاغااللء ا هل االقللتلءاالل،اادلءلااعلكاغااللكاشااتملل و ا لكا ا يكل
ءلانت لو ركًلألهلكا يكلاللجز للكلضلمالكاغلل ض لميثللكسز لكأل نللكلضلمتعلهلءت لكحلل ت.ل
ولااع لف ا هلك يااتنل لت لضل ا ةلل ا ل ةاالة لم للن ا مل اارفلكساانللت ل ااحمللجنسااع لميتااكلمهليغااتلهل
اسليجتلءلعلكاغتلولكاشتموال و لكانت لءلانت لا ق ل ضلعلقءللكاوبل لاتاكل ليغاتلهلءلاعلكاغاتلولكاشاتموال
و لكا يكلءلانت لم لءلا يك لالضلعلقءللكانسلةال،لنة .ل
كاتخاريالكال،لا لكحملتمااللاتسااليجتلذاااللاا لهللتللوااالكاغاالل لتالًللتللوااالكااالال ااحمللكارءاال ل،ااىتلميتااكل
ءلتع ل ض لكشتملل و لكا يله لءلانت لم ل،ىتلءلا يكل لفريلهلذال.ل كأللرلكاهاملاناللااللكضار جلءلأل اللم ل
كاتلاالقلكااار لميتااكل وا لميليااعلمهلاتاامل وا لكاغااتلولءل تناالقلللجل كهتااللكاتلءوااالاوتا كا ل واا لكان اارل ااكل
للجل كهتلل حمللكاتلءوالاوت ك اللكلكا يله.لللللللل
ل

1للل كءكل لء يك لرد المحتار على الدر المختار لج 4لص239ل لكءكلكيملك لفتح القدير لج 6لص.271
2لل كءكلكيملك لفتح القدير لج 6لص 268لكءكل لء يك لرد المحتار على الدر المختار لج 4لص 239لكاتليلين ل
بدائع الصنائع لءحمل ت:ل كقلكاتتلبلكاترم ل ل 2ل1982ك لج 1لص.191ل
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معيار الثلث

م لفلغت لا ك ا لكاغتلو لته لءوجت للل لميتك لا ك اع للك لللجل كت لكاغتلو لوسنا لكاثوث للك ل لللل
كالجل كتلألهلكاثوثل ثحملل مللهلوصل ،يثليت لءكلممل ضلصلق ،لكهلللاتل ل نعلضلا:ل"ضويتليللقيلال
كهلل لموللذ لللا ل ليرثينلت لكءنالول ك ،ة لمفأاغ يلءثوث لللو؟لضلا:ل .لضويت:لمفأاغ يلءشأرق؟لضلا:ل
.لضويت:لمفأاغ يلءثوثع؟لضلا:لكاثوث لوالثلث كثير لتوللتهلارقل قثتللم نلل لوحملللكلمهلارقامل لاال

يتتوولهلكانلس"للتوعل ولع1ل

اثل
الارلذ ا ُلارلكاثوااثلهلكحلا يثلجاال لهلياالليلكال االالكاا لا ا للااكلكاتن االت لالول ا لمهلكإليغاال لءلاثوا ل
ظا ن
ثااحمللءاالان رلت لكاالياااللااكلكإلقثل ا ا لي ا ل االذلكا الكقثد لم ل لموااعل ثااحمللهلذكاااع لءااللااالل ثااحمللهلكال االال
ءل تناالقلكاالياااللااكلكإلقثل ا ا لت ناال لكالقثااال ااكلكاس اؤكا.لاتااكلجاارىللااعلذاااللت ماالالكاثوااثللتلاالقلهل ا ةل
لسا االئلللنها االللسا ااأاالكانحا ااثل لسا ااأاالك توا االقلكألوشا ااأالكحملرلا ااالاوشا اار لتلتهلمللانوا ااجتلكاثوا ااثلالةا االذلك ا االقل
ك يتثملقلهلميهمهل.ل
لخيو لمهلك يت الءلاثوثلهلضبلالللجل كتلكاغتلولكاتلءواالاوتا ك ال،تاللكاثواثللتنل الًللاكلضنالل
كأل ثاار لم لكاثوثااد لفتااأهلكاثوااثل االقل ث احملكًلهللتلءوااالكاثوثاادلكاناالضلدللااكلجنسااع!ل اااللملاارلظاالارلكاوساال ل

خياالافلكانأااعلكاتتوا ل كاريل،ا .لفاالاتثحمللهللتلءوااالآواارللااكلجنسااعلاااللكأل اانلضا قكً ل لكألضاال!لفثوااثلكاتشاارةل
ا االلل ثا احملكًلهللتلءو ااالكاس اانعلكانلضل ااا ل تهل االهل ثا احملكًلهللتلءو ااالكالك،ا ا لم لكإلثن ااد.لض االالكء ااكل،ة اارلهللتا ا ل
كحل يث:ل"لتنلقل ثحمللءلانسنالت لللل وع"2.ل ذ رلكءاكل،ةارل اراللمهلكاتثارةلملارلوسايب لفلتالهلكاثواثلضوال لًل
تذكللللضلقهلءلانلض ل،ىتلتهلكاشلفت لذا لت لمهللت ل ثحمللهلكحل يثل"ضولل"3.لل

قلكإلشلقةلت لموعليلج لهلكاوتعللالليغاوتل اال ًل وا لمهلكاثواثليتناعلكاثوثادلهلكحلتامل لكاتتال ل ل
ذاااللهلفتااعلكالاتلااالاااللقك الكلاتاارقلكاوغااللءاادللااللااالللاالالقءاال ل لاالال ااحمللقءاال لهلءتا لكاساالئل لفأجاالذ كل
كيااتثنل ًللااكللاانتهملاساالئللل ا ل ةاالةلءلااعلكحملورا لءأ ،ا لكانت ا يكل،نسااعللااكلكااارا لم لكاوبااال( نلااعلكاساالفل

كحملو ا لءلااارا لءاارا )لتذكل االهلهلواازعلكحلولااالفساال ُلكاش ا ل شااريلكلاااراللشااريدلميلياالد لمهااللاتةلاالل
كاتل،دل فتلًلارءللكانسلةا ل مهلاتلهلكحلولالءت قلكاثوثلفأضلللاكلضلماالكاشا للاعل،ولتاع ل ذااللاتغاحمللكحلولاال
الءتاًلاع.لم لمسمل كلالءتلًلللل لهلثوثلًلفأضل.4لل
1لل
2لل
3لل
4ل

كحل يثلمورجعلالبخاري في صحيحه ل لشع:ل كقلكاتولك لء هلذ رلينالكاأنع ل تلبلكال لا لءلبلمهلي ول قثتعل
م نلل لوحملللكلمهليتتوولكلكانلس لقضمل 2191لجل 3لص 1336لمسلم في صحيحه ل تلبلكال لا لءلبلكال لال
ءلاثوث لقضمل 1621لج 3لص.1213
كاتست ين لكءكل،ةر .فتح الباري لءحمل ت:ل كقلكاترفا ل1379اا للج 1لص.361
كاتست ين لكءكل،ةر لفتح الباري لج 1لص.361
كا يلض لحاشية الدسوقي لج 3لص.43
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ءتا لكاتااليحمللكاشاار لالكالاالكلكا ا لاأواارلءلاثوااثلاوتااللوتاال لااار لفتةتااللكاثوااثلم ا ًللتنل الً ل كاثوثاادل
الءتالًلااالل لاازل شاار د لاتا ك الكاغااتلولمهلانوااجتلللجاال كتلكاغااتلولكاتلءوااالاوتا ك ال%33لفتااو ل هلاوريااعل
ءدلوتل ل يله.ل
معيار العُشر
حبس ا لاااركلكاتلاالق ل ااالللااللمواارتلءااعليااليل ملكالالااال"لجياالذلت ا كقل ااتلولاسااتخ كل،غاالوتهلل ل
شرك لحمو الللالالذكتلشخغالالك تنلقياال ذلاالللالااللساتتوا لاشامللكأل لالهل كانالفعل كانتال ل كاا يلهل كحلتاليل
كالالااا لءشااريد:لم لازيا لوساانالكانتاال لم كاا يلهلم لمهاالللتاالل ااكل%93للااكل وااالااارقلكالجاال كت للم ليتاالهل
كاتغا للااكلتوشاال لااارقلكحملو ااالاااللك ،تلاالال وا لءلااعلكاا يلهلم لكانتاال ل هلكاتتلا لءلاشاار لكاشاار لالانلتهاال ل
فا هلضورايتلكأل لاالهل كانالفعل ،تاليلك وتواالعلكاشخغا ل كحلتاليلكالالااالكألوارىل اكل%13لمللجياازلشارك لكحملو ااال
ت لءشر لشرك لكا يلهلم لكانتل لم لمهلللتل".لل
م لفت لانأيتليليل ملءلاتللقلت لكاتشرلفأجلذتلا ك الكاغتلولتهلءوجتللللجيلذلا ك ااعلوسانالكاتشارل
فتوللكلعمللللجل كتلكاغتلولءشر لم ليتلهلذالل،لوال و لءلعلكا يكل كانت .ل
لير رل ك،تللارقلكانسنالم للستن لشر ليل لاتننللجن لك تولقلللل هلكاتشارلهلفتاعلكحلنولاا ل اتالل
ااركلااالللسااتن ام لاالل ااححلكلكاتتاال لكاشاتموال وا لكااااال ملليتلاالكلءوساال اللتذكل لواايتلوسانالكااااالمضاالللااكل
مخسالءلاةالهلكانتل ت لوعشرة بالمئةلهلكار لءلت ل شاريكلءلاةاالهلكاتتالقكت 1ل اارقلكانسا للاكلكحلنولاال

كجتهال للاانهملفلمااللحت يا للاالليتأا لكاشا ل،ااعلكارجالعلستا كقلكااااا لم ليتنااللكاوسا للااكلكاتتاال لءأوا للااكل
ضااعل ولااعلكااااا لم لكانلااعلءااأ و للااكل ااكلكاساالي ل لمساالل لاازلكااااالتذكل االهل هلااارقلكانس ا لفاالاااللااعل
كااشل كاتاريرل،رككللأوتلً.ل
اتاالل ك،اات لاااركلكاتلاالقلكيااتن كلميبالًلت ل اال ذلكاوتهاال ل ااكلكاااارقلكالسااحمل ل كسالكبل ااكلاااركلمهل جاال ل
م للكاارقلملرلض لمتولاعلكاتل ،اال لانوالل ناع ل ااأثحمللكااارقل وا لكاتتال لتفسال كًلاالللاركااع لءاللألثارق لااللضا ل
يااؤ لت لو ازكعل وغااللالءاادلكاتتلض ا يك لفلتاالهل نل الًلتهلءوااجتل ،ا كًلض ا ليااؤ لت لذااال.ل اااللملليتااكلكاااارقل
كالسااحملللؤ ي الًلت لكان ازكعل كضغااللال اال ة لفت ا لك تواار لم لمهلكاااارقلكاتثااحملل هلكاتولااللاااللكاوس ا لاوتتاال لألوااعل
 ،قلكاؤ لت ل ضلعلكانزكع.لل
ل

 1ل كءكل لء يك ،الحاشية لج 4لصل.173ل
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معيار الغلبة:
تهل لهللكلكجتهل لهلكاسأااللتنلالهلقمينل لفهللحت ي لكاتللقلءل تنلقلكااوناا ل االلكاتلالقلكاار لموارلءاعل
لغلنلًلعمعلكاوتعلكإلي ل .1ل ولع لاُتللللللجل كتلكاغتلول حمللكاتلءوالاوت ك اللتللواالكالجال كتلكاتلءواال
اوت ا ك التهل لواايتلكألوااحملةلا ا لكاالانااال ذكتلكانساانالكأل و ا لفاالمتكلا ا ك الااارقلكانل لاااللااكلكاغااتلولذكتل
كالجل كتلكاختوأال،لنةر.ل
القل ش الكا لهلءت ا لكاساالئللكاتتوتااالءاالألللكالكارءليااال ن ا لكاوتهاال لاتااكل و ا لكانحااللكااار ل ل
اواونااالك تنا نل

يااؤ لت لاسااليجتلحماارك.2لاااركلءشاار لمهلاتاالكلكحللجااالت لذااال لملااللمهلاُا وللكالجاال كتل ااحمللكاتلءوااالاوتا ك اللااكل
كا يلهلهل،غلوالكاغتلولضغ كًلءالاالاساليجتلك القلهبال لفهاركل ليُتنال لحلغالالكاتحلالل،لنةارل وا لكحملارك.ل لاكل
ال ،لم لكاخااتوولءتا هلآواار ل -لثوااعلكاوبااال االل
اوااللكاساالئللهلكاوتااعلهلاأنلتاالتلكارءاال للتللوااالكااارا لكااشا ُ
للالقءل ل-لتللوالكاارا لكضالاصلتهل الهلكاارا لااللكاالاا ل وارجل اكل لواعلذانالًلتهل الهلكاااش لم لكاتا هل
ك ور لاللكاالا ل توللاسل ىلكارا ل كااش ل للللكاتلللتللوالكارا لك،تلليلً3.لل

اااركلكاتاالالءل تماال للتلاالقلكااونااالهلللجاال كتلكاغااتلول(م ثاارللااكل)%13ليننا ا لمهليتل ا لءااأهلاتاالهل
كحللجالضلئمالت لذال لءأهلاُش ىل اغتللشر انلللللث ًلءتاللللجل كهتاللكاشاتموال وا لكانتال ل كاا يله 4لم ل

مهليتحلالجز للكلللجال كتلكاغاتلولهلذلاكللاللءتا لت ا كقلكاغاتلولت لوتال لم ل ياله.ل ضلالكلكحللجااللاكل
ا كلضلللهااللملاارليتاارققلك ضتغاال يلهل كاختغااله.لملااللمهليتاالهلكاااارقللااكلكاتغااتلللم ا ًلاسااليجتلك االقل
ءلا يله لفهركلحتلالل نالع ل اركلتهلدلت والال يالهل( يالهللركحبااللاث لً)لضغا كًلت لللجال كتليارك لاغاتلتهل ل
اتسليجتلءلتهالللاث ًلت للواالكاغاتلولحبسام لفلنلتلسالل ،تالًلءساترلم وا لم ل غاولهل وا لضلمتهاللك لاالتهل
لألوعلحتلللخيريل ينلض ل ليال لتغ لكانعللكلءلعلكا يك.ل
ك،تو لكلهبلل،ىتلتيول لكاغتلو لف لجيلذل رال
ن

القلءاالانتل لم ل
لااكلولفوااالكاتاالالذ اارلكش ا ك لم ليتاالهللااكلوشاال لكاشاار الكا ا ل ااتتيتلللجل كهتااللك ا ُ
كا يله.لألهلجلكذلاغتلللللجال كتللثاللاارقلكاشار اليتالهليانل ًلاوتحلالل وا لك القلكاا يلهلحتايتل أال ل

لظلارلكً.ل
ل
شر

1لل كو رلضركقلعمعلكاوتعلكإلي ل لكا ولقضم 33 :ل(ل)4/1لءشأهلين كتلكاتلق،ال ين كتلك يتثملق.
2ل كا يلض لحاشية الدسوقي لج 3لص 47لكحلألب ،مواهب الجليل لج 4لص 346ل لكاشرضل لحاشية
الشرقاوي على تحفة الطالب لءحمل ت :ل كق لكاتت لكاتوملا ل1418اا1997/ك لص 78لكانححملل لحاشية
البجيرمي لءحمل ت :ل كق لكاترفا ل1398اا1978/ك لج 3لص 16ل لكضأل لكاشرءلين لمغني المحتاج لج 2ل
ص.22
3لل كءكلكيملك لفتح القدير لج 6لص.271
4لل ت لاركلذهبت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرينلل مللهلكاتل للتلكاغل قةل كلكاوللكاشر ل
يلةالكحمللينال كاركجتالكاتتوتالءلاغتلو.
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المآل االقتصادي لبيع حزمة من الموجودات تضم نقودا أو ديونا
يتس ااملك ضتغ اال يلهلكالج اال كتلت لو اال د:لللج اال كتل،تلتل ااا1ل مو اارىلوت ي ااالم لت ل ااا.2ل كالج اال كتل
كحلتلتلالا لكاسوعل كض للت.لملللكالجل كتلكانت يالفتشمللكانتل ل كا يله ل و لميلسلمسالل،تاليلهللنالاجتل
لتأل ااالاا فعل نا للل االلمجوهااللهل ضاايتلحما لهلكاسااتتنل.ل ءلاتاالو لفا هلكاتورضااالءاادلءلااعلكانتا لك جاالل ءلااعل
كا يكلءنت ل،لال لميلسليللهلك ضتغل لألهل لكانلتدلينأل ل و لءلعلوت لءنت .ل
ءنال ل ولااعليتسااملك ضتغاال يلهلكاتاالل تلت للتاالل تل،تلتلااا ل اا لاناال الوتا لءسااوتالهلكحلاالالم للااعل
اأجلااللم ،ا لكان ا اد ل لتاالل تلوت يااالم لت لااال ا ا لاناال الوت ا لءنت ا لم ل يااكلهلكحلاالالم للااعلاأجلااللم ،ا ل
كان ا ا اد.ل تتوا اافلكات ا االل تلكحلتلتلا ااال ا ااكلكات ا االل تلكانت يا ااالم لكإل ل ا ااالهلاأثحملا ا االل و ا ا لكيا ااتتركقلكات ا الكذهل
ك ضتغل لست لمهلااحمللكاأوا لم لكاتارق ل تهل الهلينتاللكألياتلقللاكلالكذساللكحلالو ليالفليناتال ناعلآثالقل
اتل ا لكأليااتلقلت لكات الكذه.لفلاتاالل تلكحلتلتلااالاااؤثرللنلشاارةل و ا لكاتاارقل كاأو ا لاوألناالت ل اريااللتشاالقكتل
لنلشرةلاومنتةدلاتت يللتوتلجهم ل اوتةلقلاتتا يللخماز سم ل اومشا يكلاتتا يلللشا يلهتم.ل ءلاتالولفا هلكاتاأثحملل
كانلشرل و لكاترقل كاأو ل لللينتال نعللكلتشلقكتللنلشرةلاومنتةدل كاتةلقل كاش يك ليسهلل يسارعللاكل
ك وتتاالاللااكل ،ااعلا الكذينلت ل ،ااعلاالكذينلج يا ل يتواالللااكلاتاالالفلذاااللك وتتاالا.للملااللكاتاالل تلكانت يااال
كإل لاالفا لااؤثرللنلشارةل وا لكاأوا ل كاتارقل وا لكاساوعل كضا للت ل ءلاتالو لفا هلكوتشالقلكاتةالقةلهلكانتاال ل
كا يلهل كقاولعلوسنالكاتلل تلكانت يال كإل لالهلعملللتلل تلك ضتغل ليبتفللاكلض قااعل وا لكاتتلافل
اكل
ك وتتاالاللااكلا الكذهل واار.ل ءلاتاالوليرفااعلاتووااالكاتتلاافلاومنتةاادل كاتةاالقل كاش ا يك.لكأللاارلكااار ليتواالللا ل
ليتتناااللك ضتغاال يلهللااكللتل ا لكاش اريتا لألسااللحتتااعلم و ا للسااتلىل تااكللااكلتوتاالجل
ل
واال ةلك ضتغاال لكا ا
كاألنلتل الظلفلكانشرلهلك ضتغل .ل
ءلاتاالو لف ا هلكاتحولااللك ضتغاال لكاسااولمليااؤ لت لموااعللااكلكاسااتح لمهلوتواالللااكلكاتاالل تلكانت يااال
كإل لاااللااللملتااك.لل اأنلااعلذااالل وا لكاغااتلو لموااعل ومااللذك لحمتاالىلكأل االالكاغااتتاللااكلكانتاال ل كاا يله لل
ومااللكضوباايتلض ا قةلك ضتغاال ل و ا لكاتتلاافللااكلا الكذهل واار ل كقاوتاايتلاتاالالفلكاتتلاافلكالكضتااال و ا ل االاعل
كاتتللود.لل ارال لف هلكاغتلولجي لمهلحتتل ل و لمضلل ملال تناللاكلكانتال ل كاا يله ل فتاللاوبارقلكاار ل
يلفلينتال كلا ك يل.3ل
ولااع لف ا هلانااينلعمااعلكاوتااعلكإلي ا ل لاتلاالقلكااونااالاااللكالضاافلكاغااحلت ل ولااعلمهليثن ايتل و ا لاااركل
ك جتهل لألوعلكاتللقلكالك،ا لكاار ليلكفاعلكاتلالسلكانأتا لكاساولمل االلو الئرلهلكاوتاع ل ا فللالل واعلف واعل ل
1لل Real Assets
2لل Monetary or Nominal assets
3لل لتن ل و لكسلق ،ل.2332ل
9

يسااتن لت لم ل الاالل توا لم لوتوا ل خياالافلكانأااعلكاتتوا لكاسااولم ل لينباانو.للفمااكليتتما للتلاالقل%43ل ل
يسااتألعلم ليتا قل وا للااكلياارىلموااعل%21لم ل،ااىتل %1ل ءلاتاالوليللك االلاااركلكاتلاالقلانليااعلهلكجتهاال ل
كيلةلتلكاشر لال،ىتلض ليغللت ل %1لألهل ًليتلالءرميعل ليستن لت لم للم ل الل!ل
قلكإلشلقةلت لملرلءالاجتلكألمهلاا ل االل ا كل احالك ياتنل لت للتلالقلكااوناالهللساأاالاا ك الكاغاتلول
ءاالان رلت لوساانالللجل كهتااللكاتلءوااالاوتا ك الءلاتلك ا لم لك ثاالقلكاشاار لالكاا لاا ال وا لك تواالقلكحلارككلتهلكجتمااعل
لعلكحل ال لهلكحل الاللكاالا ل لنهل:ل


ضلالكاتزلءكل ن لكاس كلهل(ضلك ا لكأل،تالك):ل" تهل وا لكحلا الءاأهلكواتوول قاامل،ارككلءاأافل قاامل
ر
1
 ،الجلذتلكاتللوا".



ضلالكاتليلينلهلكان كئع:ل" للش لمفس قلكحلرككل كاالا ل ولعلكحل الف لءأسل ولع"2.لل



ضالالكءااكلالملااالهلكاوتاال ى:ل"فا هل االهلكحلا الاااللكاالاا لملل تااملءتحاار لكاتللوااا ...تهل االهلهلللاااعل



موعلك تورلاورجلالانللثلبلولليعللكل،ريرل ضأكلتذكلملليتاكلكحلريارلااللكاالاا لم ل الهلءنسانال13ل

 ،ال ،رككل كوتوولملل ركلكحل الءللاعلمهليأورلض قلكحل ا"3.ل

%لفأضل.ليتلالكاسللي :ل"كاثلبلكانسلجللكل،رير حملق للتهل لهلكحلريرلمضل ذوالً ل اركلتهلكياتليلل

هلكأل ت ل فللللتذكلذك ل ذولً" 4.ل


ء ااكلكاس اانت لل ا ا كللش ااهلقلهلمهلكحلت اامل وا ا لكاخ ااتوول،ا ا ًل ،ركلا الًلءلحلرل ااالت االلا االلل ااكلء االبل

ك ،تلل 5.ل


ض لق ىلكءكلللجعل كا كقضأينل كلكءكل مرللرفل لًل" ل ركلكحلرككلكحل ا"6.ل
ل

1لل كاتزلءكل ن لكاس ك لقواعد األحكام في مصالح األنام ل(ءحمل ت:ل كقلكاتت لكاتوملا لء هلذ رلينالكاأنع) لج 1ل
ص.73-72ل
 2ل كاتليلين ل لكا يكلمءللءترلءكللستل لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ل(ءحمل ت:ل كقلكاتتلبلكاترم ل ل 2ل
1982ك) لج 6لصل.144
3لل كءكلالملا لات لكا يكلمل لءكل ن لكحلولمل"شل لكإلي ك" الفتاوى لحتتلعل ن لكارلكلكاتل م ل(كاريلق:للتتنالكءكل
الملا لء هلذ رلينالكاأنع) لج 29لصل.272ل
4لل كاسللي لاألشباه والنظائر لج 1لصل.137ل
5لل كاسللي ل ن لكارلكلج الكا يك لاألشباه والنظائر( ،ءحمل ت:ل كقلكاتت لكاتوملا ل  1ل1433ا) لص.166لل
6لل كءكلللجا لحمم لءكليزي لكاوز يين لالسنن ل(ءحمل ت:ل كقلكفتر لء هلذ رلينالكاأنع) ل تلبلكانتلح لءلبل ل ركل
كحلرككلكحل ا ل ،يثلقضمل 2311لج 1لصل 649للكا كقضأين لمءللكحلسكل و لءكل مر لالسنن ل(ءحمل ت:ل كقل
كاترفا لء هلذ رلينالكاأنع)ل ل تلبلكانتلح لءلبلكاهر ل ،يثلقضمل 89لج 3لصل.268ل
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ين لفسل لك يت الهبرقلكاتلك ل كانغلصلكاوتهلالللليو :لل
 كاتغل لءتوللكاتلك ل ك ثلقلالل،ل تلكوت لكحلارككلءالحل ال ر،الًل وا لاالليتتارقللتاعلاتلادل متللازل
كحلاركك ل ذااالل مااللهلكواات لحلاامل،لالكهللااأ لال ااحملللاارءلحل وا لكاأريتااالكاشاار لالءوحاالكلمواارىل ثااحملةل
لاار لة.لملااللهللل،اال نل لفملجاال كتلكاغااتلولكا ا ل لجياالذلا ا ك يللءلرنااال لتملراازة.ل اانلعلكاتاازلءااكل ن ا ل
كاس كلهلضلك لكأل،تلكل لللكلذ رلاواللكاتلك ا ليا ال وا لذاال لفا هلكات رازلااللذ ارلمهلكاتللواال الذل
نا ل ونااالكحلا الما ا لاااراللءألثوااالاتاارقلهل لتهااللاتلاادلكحلاركك ل ا ا للااللاااللكوااتوول قااامل،ارككلءااأافل
قااامل ،ا ا لم لكوتوأاايتلمواايتلقجاالللااكلكار،االعلءااأافلكل ارمةلمجننلااا لم لكوتوأ اايتلمااافللللااالءريااال
حبمللالءو يا1.ل ولل حالذاللءنا قةلكالضالعلهلكحلاركك لم لوا قةلك،تمالالكالضالعلهلكحلاركك لاتواالكحلاركك.ل
يلشااللمهليتاالهلكاااارقللااكلتي ارك لااارقلكاتل ا ةلكاااررل و ا لاغاالقلكحلتااملحبرلااال لااعلكااالالكااار ل ووااعل
ش للكلكحلارككل وا لكانحاللكاار لاتا ك.ليتالالكاساللي لهللتارقلءلالهلكاتل ا ة:ل"لفألالللالليتلااعلكاتالككل

تهلكوت لللاعلءاحملقل رلعلفنليلل لم للاع"2.ل و لااركلكانحاللينناا لفهامل ا كلكءاكلكاسانت لااللضالال
تهلكحلتمل و لكاختوولءلحلرلال لتلًلالللكلءالبلك ،تلال .ليتالالكءاكلكاسانت :ل"كحملتالكلءاعلمثعل[م لهل
موااعلتذكلكجتمااعلكحل ا اللااعلكحلارككل وا لكحلاركك]لت أاال ُلكحلا ال،تااملكحلارككلااولنالًل ك،تلليالًل ل ااحمل قاعلهل
ووسااعل،ركل الً ل ل ااكلف اار علذا االلل االلات ا كلهلوو ااولال دددرهم الحد درام بالمب دداح ومل ددم الحم ددام الممل ددوك
المحصور وكذا المحرم باألجانب حمللذال"3.ل

 اللذ ارلكحلنولاالمهل اللشا لمفسا قلكحلارككل كاالاا ل ولاعلكحلا الفا لءاأسلءنلتاع لذ ار كل اراللملثواالاا ال
و ا لكواات لكحل ارككلءاالحل ال و ا لااالليتتاارقلمتللاازقل فغااوع ل مااللهلكواات لكااانةللءلاأاالارل و ا لااالل
يتتاارقلفغااوع.للثاالالذاااللءلااعلكاتُاارقةلتذكلكوتوأاايتلءاالا كبل االهلكا ا كبل لان الًل لنتوت الًلءااع لفلةاالذلءلتهاالل
ءل تنالقلكاا كبلكاالاا لءلنمالل لجياالذلءلاعلكاتُاارقةلكضلاغاالألواعل ليناالحلك وتوالعلهبااللحبالالفا لاتالهللاال .ل
ااركلكاوااأقةلتذكل ضتاايتلهلكاتةاادل كاساامكلكااالئعل كوتوأاايتلهبماال لف ا لجياالذلءلتهااللااونااالكحل ارككل(كااانةل)ل
،لنةر4.ل

 ملاالل ناالقةلكءااكلالملااال"ف ا هل االهلكحل ا الاااللكاالا ا لملل تااملءتح ار لكاتللوااا"لف الارك لهبااللك تواالقلكاتتللاالل
ءالحل اللااعللااكلكوااتوولللاااعلءالحلركك لفا لحتااركلملالكيملكاا لوأوااراللءتتا ل،ا اللتهاامل نلااعل شارك للتهاامل
تذكل ومناللمهلملالكيملخمتوأااا ل اتاارقلاتلادلكحلاركك.لفتا لجاال لهلكاوتاال ىل"ياةللقلااعلكهللل ااكلكاااريكل لاا ل
1

2ل ل
3لل
4ل ل

كاتزلءكل ن لكاس ك لقواعد األحكام في مصالح األنام لج 1لصل.73ل
كاسللي لاألشباه والنظائر لج 1لصل.137ل
كارجعلووسع لج 1لصل.116ل
كاتليلين لبدائع الصنائع ل(ءحمل ت:ل كقلكاتتلبلكاترم ل ل 2ل1982ك) لج 6لصل.144ل
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ملا الكيمل،ا ارككللث االلكا رتليا ادل م و ااالكارء االل مش اانلاهم ل لث االلم ااحلبلكحل اارفلكحملرل ااال مغ االق لكاغ االقل
كانةمااد ل لثااللم الكهلكااال ة لفهاالل االلمواارليتااللهملءلاتللوااالمكل لفأجاالب:لكحلم ا لهلل لتذكل االهلهل
ملالكيمل،ا ال ،ارككلفوا للتاللوتهملشاانهال ل تاملءاالاتحر لت لتذكل ارفلموااعليتألاعللاالل اركلت أاال ق ل ل
تملءلاتحولللت لتذكل رفلموعلم ألقللكلكحل ا لفلهل لهلكحل الاللكأل و لملل تاملءتحار لكاتللواا ل
1
تهل لهلكحلرككلاللكأل و لضلللءتحر لكاتللوا).
 ملللضبلالك تولقلكحلريرلاورجلالتهلكوتوول،نللآور لفا لميتاكلمهليسات الهبالل وا للساأاالكانحاث لألهل
كانسلالكاغنلعللكل،ريرل لل ةلمورىلخيرجل كل لوعل،ريركً ل يغحمللول لًلج ي كً لف ليتلهللكلانللثلءالًل
لكلاركلكانسالض لانللكحلرير.ل
 مللل ،يثلكءكلللجعل كا كقضأينل كلكءاكل مارللرفل الًل" ل اركلكحلارككلكحلا ا" لفهالل وا لفارقل احتع 2ل
ي ا لالك ياات الءااعللتاالققلحب ا يثلآواارل ااالل"لااللكجتمااعلكحل ارككل كحل ا الت ل و ا لكحل ارككلكحل ا ا".3ل
ض ا لفساارلكءااكلكاساانت لاااركلكحل ا يثلاوس احملكًل ليتاالققلكحل ا يثلكأل ا ل اااللمهلكحلرلااالفلااعلحمملاااال و ا ل
ك ،تلال ل ماللاتا ك.لات راكلش َارحللتا لكحلا يثلكأل ال لخيتوافل رماللاتا كللاكلشارحلكاتل ا ةلكاوتهلاالكاا ل
حتماالللبااملوع لم لمهلذااالل نا لاتاارقلاتلاادلكحلارككل متللاازق.ليتاالالكءااكلكاساانت :ل"ل ضا ل االققلءااعل[م ل
 ،يثل ل ركلكحلرككلكحل ا]ل ،يثلتذكلكجتمعلكحل ال كحلرككل و لكحلركك ل االللستالقق لألهلكحملتالكل
ءعلمثعلت أل ُلكحل ال،تملكحلرككلااولنلًل ك،تلليلً ل ل حمل قاعلهلووسعل،ركللً ل لاكلفار علذاالللاللاتا كلهل
ووااولكا ا قاملكحل ارككلءلاناالحل ووااولكحلماالكلكامواالولكحملغاالقل ااركلكحملااركلءلألجلو ا ل ااحمللذااال"4.ل ياالليل
كحلا يثلكااار لار يااعلكاساال ةل لئشااالق،ا لكهلللاتاال ل نهااللءااركتلكاووااظليا ال وا للتا ل ل ااوالاااعلستا ل
كوات لكحلارككلءاالحلرككللتالً لءاالللتا لخمتواافلمتللالً ل اااللمهلكازوااللءلأل االل ل اركلكاواارع لم لءاالاورعل ل ااركل
كأل ل لفو ل ،يثلكاسل ةل لئشالق ،لكهلللاتل ل نهلل"مهلكانيبل او لكهللل ولاعل ياوملياةلل اكلكارجالل
5
يتنعلكارمةل،ركللًلمثلينتتلكءنتهل لم ليتنعلك ءنالمثلينتتلملهل لضلا:ل ل ركلكحلرككلكحل ا".

1لكءكلالملا لالفتاوى لج 29لص 272ل
ل،تف .لكو ر ل تلب لإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لاوشل لول ر لكا يك لكألانلين ل
 2لارك لكحل يث لض ِّ
(ءحمل ت:لكاتت لكإلي ل لء هلذ رلينالكاأنع) لج 6لصل.288ل
3لجل له المقاصد الحسنة اوسخل :ل" ،يثل(لللكجتمعلكحل ال كحلرككلت ل و كحلرككلكحل ا)ل ضلا كانلهت :ل ق كق
جلءر كستو ك كاشتيب ك كءكللستل فلعل،تفل كوتألع ل ضلا كازيك كاتركض هلترياللنهلجلكأل لا:لتوعل لم لل
اع ل ركلم قجع كءك لووت هلم ال تلءعلهلكأل لا فلملل لم للاع" .لكاسخل لمشللكا يكلحمم لءكل ن لكارلك ل
المقاصد الحسنة ل(ءحمل ت:ل كقلكاتتلبلكاترم لء هلذ رلينالكاأنع) لج 1لص.174ل
4لكاسللي لاألشباه والنظائر لج 1لصل.116ل
5لكا كقضأين لالسنن ل تلبلكانتلح لءلبلكاهر ل ،يثلقضمل 88لج 3لص.268لل
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كض المهلكانل،ثلهلارقلكاتبلال ليارىلهل الللاللذ ارقلكاوتهال للاكللسالئللاتلك ا لكوات لكحلا ال
ءالحلرككللثال ًليتةوا لفلاعلك تواالقلكحلارككلكاخاتووللااعلتلتالهلاتلنااعل متللازقل ك ءتتال ل نااع لءالل االلكحلارككلكااار لقلهل
ملثواالكاوتهاال ل ليتةال ذل لوااعل لنالًلحمرلااالكوتوأايتلحبا ال اتارقلمتللزااالل حت يا اللفا لميتاكلتذكاتهاالل قفتهاال لم ل

جنس الًلم االبلي االاركً لم لحمرلا الًلكو اات لحبا ا الفغ االقلكسمل ااعلجنسا الًلج ي ا كً لا ااركلفب ا ًل ااكلمهلللج اال كتل
كاغتلول حمللكاتلءوالاوت ك الت لءبلكءولشر لالالسيتللكلضنلللكحلركك.ل
تهللااكلكضأااألكانهةا ل كاتوم ا لمهلاُسااتت لكاتلك ا لكاوتهلااال اأنااعلم لاوهااملهل ااحملليااللضهللكااار لم ق قل

كاوتهاال لفلااع لفا لونسا لمهلااارقلضلك ا لفتهلااا ل كاتلك ا لكاوتهلاااللااللاا لت ل االل الفتهلااالاباانوللساالئللكاوتااعل
كاتور ال تهللهل لااللنسأا ل السيتلا لم ًلفتهللًلاترقل ولعلكاسلئللكاألقئاال ياتننل لكحلتام.ل ياركل
لهل جل لكاتل ةلكاوتهلال ،تلًلالجل لكاسلئللكاوتهلاالكاور لاا لفتا ل ال هللكاوتهال لااارقلمللشاتلتلءتا ل
كاواار علكاوتهلااا ل ا فلكأل االلكاوته ا لفهاالليساانعلكاساالئللكاوتهلااالكاسااتننأا.ل ض ا لجاارىلك ياات الهباارقل
كاتلك ا لميبالًلهلضباالالك تواالقلك يااتثملقلهلميااهملكاشاار لتلذكتلكألوشااأالكاختوأااا ل اااللكأللاارل ااحمللكاتناالال
مللاند1.ل
رل
اوسل لارقلك يت الءلان رلت للت لارقلكاتلك لل
معيار التبعية وداللته على معيار الغلبة:
لجتاللااركلضل ا ة.2ل
ق لهل نلقكتلكاوتهل للللي ال و لموعلياتورلهلكاتالءعللالل لياتوارلهلكأل الل ل ضا ُ
االللااللياار رقلكاوتهاال للااكلملثواااليا ال وا لاتللا لكاتاالءعلءتلوااعل االلااالللحمعرلالًلاركاااع ل ت االل،ااركل تناالقلآواار لل
لاارقلهللثلالكسندلكار لير رقلكاوتهل ل نا لذ ارامليارقلكاتل ا ة لفالسندلمللجيازلءلتاعلكياتتل ًلاواارقل جالذل
انتالًلأللااعلاتا كلتلتاالهلءلتهااللء وااع.ل لااكلكأللثوااالكاا لياار راللكاوتهاال لياارقلكاتل ا ةلميبالً:لءلااعلكاثماارلضنااللءا ل
ا ،علانت الًلاااوققلفهاالل لجياالذلكيااتت ًلت لءشاار لكاتأااع ل جياالذلانت الًلاااوقق ل ااركل ا كلثناالتلكانس ا ل
ءشهل ةلكانسل لفوللشه هلءلال ةلثنيتلكانس لانتلً3.لل

1لل قلكإلشلقةلت لمهل لاالضركقلكامعلكاوته لكا ولهلضبلالحتر لكاتتللللءأيهملكاشر لتلكاختوأالالسيتلضأتلا لل
اركلوصلكاتركق:ل"كأل لل،رلالكإليهلكلهلشر لتلاتتللللم،للوًللءلحملرللت ل لارءالل االق لءلار مللكلمهلموشأتهلل
كأليليلا للشر ا" .لفهرق لكاغلاا لض ليوهم للنهل لمه لكاسأاا للوتل،ا ل و لك يتثنل كت ل ك تولق لش للك لكألوشأال
كحملرلا لفحر لءلامعلمهليست قلذال.ل ض لضأعلعمعلكاوته لكاتلءعلاركءأالكاتلمللكإلي ل لهللتالكاترلالملرقلهل
ارك لكاسأاا لسل ل ليوتت لكاسأاا ل و لك يتثنل كت لكحملر قة ل ارك لوص لضركقق :ل" لجيلذ لاسوم لشرك لميهم لكاشر لتل
كاغلقفلتذكل لهلهلءت للتلل هتللقءل ل لهلكاش ل لاللءرال".
ً
2لل كاسللي  ،األشباه والنظائر لج 1لص.121-123ل
3لل كاسللي  ،األشباه والنظائر لج 1لص.121-123ل
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يوهاامللااكلاااركلكاتتللا لءتا كلمهليتاالهلكاتاالءعلحمرلالًل ا كلجالكذلمهليتخاارلت ماالالااارقلكاتل ا ةل،لوااال وا ل
اسااليجتلكحملاارك لءااأهليتاالهلكاتغا لك االقلءلاا يلهلفتُنشااأل ااتلوليااركلكاااارقل جيتااللفلهاالللااللجياالذلا ك اااعلءالااال
اسليجتلءلعلكا يك.ل
ملللتذكلملليتكلكاارقلاسليجتلكحملركلف ملالارقلكاتل ا ةل احلت لفلسال لكشاتملالكاغاتلول وا لكاا يلهل
كانت ا لاتااكلءشاار لمهلاتاالهلالءتااال للتنل ااا ل يتحتااعلاااركل ن ا لللاتاالهلوساانتهللمضاالللااكلوساانالكالجاال كتل
كاتلءوالاوت ك ا لألهل ومال"الءع"لءلاتلقواللاعل وماال"كأل ال"لاساتوزكلمهليتالهلكاتالءعلمض علالللاكلكأل الل ت ل الهل

كاتلءعلاللكأل ل لم ل لهلكأل ثرلااللكاتالءع ل كألضاللااللكأل ال ل االلكأللارلكارفالق لألهلكأل ثارلااللكأل الل
ُل
كألضللاللكاتلءع.ل
ولع لف هلاأنلعلضل ةل"ياتورلهلكاتلءعلللل لياتورلهلكأل ل"ل و للسأاالكانحاثلاتال لهلكحملغاوالت ل
لتلالقلكااونااالفتؤ ا ل ااحالك يااتنل لت لااركلكاتلاالقلهللسااأاالكانحاث ل اا ال وا لفسال لك تماال لم للتلاالقل هل
لتللقلكااونا لألهلكااولبلاللكاتلءع ل كاالا لاللكأل ل.ل
كض ااالمونااللواارىلمهلكااونااالا ا لكاتلاالقلكأليااوم ل مهلكاااآ تلك ضتغاال يالحتااتملمهلات االهلوساانالكانت اال ل
كاا يلهلهلللجاال كتلكاغااتلولمضاالللااللميتااكلاا فعل،اارقلانل ياالل و ا لك ضتغاال .ل تهلضنااللكاساال ةلكاوتهاال للاالل
يتلاعلك ضتغل يله لف هلضل ا ةلكااوناالجيا لمهلاتا ر الت لضل ا ةلكأل ونلاالكاولئتاا لم لكاثوثادلم لكاث ثاالمقءالعلم ل
ك ثرللكلذالللث .ل
ل
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حكم تداول صكوك اإلجارة المرصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد
اتلولكإلجالقةلكال الفالءلارلاالاا ل اتلولاغا قل وا لميالسل تا لتجالقةل ادللل الفالهلكارلاال ااحملل
للجل ةلهللواللكااؤجرل نا لكاا ولالهل تا لكإلجيالق ل يوتازكلكااؤجرلءتحغالوهلل اساولمهللاومساتأجرلهلاالقي ل
حم .ل
م لفلتلهلحمللاارقلكإلجالقةللنوتاال احملللتتلناالكحملال لءاللاا ل ياكلهلذلاالكااؤجرلت لمهليتادلكحملال.ل تذلكل
االهلكأللاارل اارال لفا هلاا ك الااارقلكاغااتلولينأاال ل وا لءلااعلانوتااال ااحملللتتلنااالكحملااللم لءلااعل يااك لفلتااعلهل
كئرةلءلعلكاارق.لل
لكأل االلمهلكانها ل ااكلءلااعلكاا يكل تمااللياانندلاومنااع لكأل ا:لحتتااعلكارءااللتذكل االهلكاا يكلوتال كًل ءلااعلءنتا ل
م ثارلم لمضاللاتحتاعلقءاللكاوبالللاعلك،تمالالكانساالةا لم ل الهللاكلكألجنالسلكارءلياالكألوارىل ملليتاكل،الر ًلفنلااعل
سالالقءال لاالللااكلجنساعلم للاكل ااحمللجنساع ل ءلانتا لم لءلألجال ل ذاااللاوالكتلشار لكاتتاالء لفبا ًل اكلقءاالل
كاوبللهل،لالاسل لكسنسدللعلكازيل ة للكاسن لكاثلين:لكاارقل ،تملال كلض قةلكا يكل و لاسولمع.ل

لسأاالا ك ال تلولكإلجلقةلكال لفالءلارلال حملللتتلنالكحملللولقجال كلوأاليلكارءاللاتالهلكانلاعللنوتاال
اا لالساايتللااكلكألجناالسلكارءلياا لاتنهاالل كضتااالهلكاااارقل االل ناالع ل فلماالليوا لمضالكالااانت لكاوتهاال لهلضباالال

ءلعلكا يكللكللن لقلكاارق ل لكارءل1:ل

مجلذلكءكلكاتلملانتالًل ءاكلالملاالءلاعلكاا يكلت ل احمللكاا يك ل االلكاار لمجالذلءلاعلكاساوملفلاعل االل ياكلضنالل
ضنبااعلءشاار ل االهلكان ا ال،االرلً لفلتاالالهلت ا كلكااالضتد:ل" كا ا يكلهلكارلاااليتاالكللت االكلكاتااد ل يااركلاغ ااتل
كاتل ،ال ولعل(م للعلكوتول لكارءل)للكلكاار ل حملقل ل ولعلذ لاعلتذكلمتتكللكلضنبع"2.لل
اعل الللالليالىلكاأتالكلضناللضنباع 3ل ااركلمجالذ كلميبالًلءلاعلكاساوملفلاعلاومساوملتالاعل
ل ركلكالاتلالجيلاز هلءل ل
ااحمللكاسوملتالاعلضناللضنباعلتذكلملليتاكليتللالًلءشار لمهليتالهلكااثمكل،الر ً ل ننالًلالضالعلءلاعلكاتالا لءلاتالا ل
م لكاؤجااللءلاؤجاال.ل ذك كلشااريدلآو اريك ل مهااللمهليتاالهلكا ا يكل،ل ،اركًلهلكانو ا ل تهلملل باارلعوااللكانلااع ل
ذاللالتومل،لاعللكلفترلم ل

ل مهليترلكا يكلءلا يك ل للاركلالنتو لكاارق.ل4ل

1لل لنعلكاتليحمللكاشر لاليلةالكحمللينال كاركجتالا ك الارقلكاغتلو ل فلملليو لوصلكاتللق:ل" ل 8/2/1ل لجيلذلا ك ال
تلوللوتلاللنلفعلكأل للهلكال لفالهلكارلالضنللاتلدلكاتدلكا لاستل للنهللكانوتالت لسرك لةل،لكءولكاتغرفلهل
كا يله لف ذكلاتلنيتلجلذلا ك الكاغتلو".
2لل ت كلكالضتدل ءكلضلملكسلذيال 3/4لعملعلفتل ىلكءكلالملا لءلبلكاسوم لكسز ل.29
3لل ء كيالكاته ل ءكلقش لكحلول 138/2
4ل-لكحلألب لمواهب الجليل لص 4لص368ل لكا يلض الحاشية لجل 3لص.63ل
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ل ءلاتلءللف هلكألظهرللكلضلالكاشلفتلالل مللضلالكانل لكاناعلااللذ روالللاكلكااارق.ل كاتالالك وارلاوشالفتلال
اااللءاالسلكذل جااعلاااركلكاتاالا:لتلتاالهلاسااولملكاا يكللااكل ااحملللنااعل لجحاال لاتااكلءشاار لاا :ل-1لمهليتاالهل
كا ا يكللولة الًل-2ل مهليتاالهللت اركًلءلا ا يكل-3لمهليتاالهلكا ا يكل،االرلً1لل-4ل مهليتاالهلكا ا يكللسااتتركًل.2ل ذك ل
ءتبااهملشااريلًلوللس الًل ااال:للمهليااتملضاان لكاتل،اادلهلكاواال لالتتاادلكوتواال لكاااارقللااكلك،تماالال ا كلكات ا قةل
و لاسولملكا يك.ل ضلالكضأل لكاشرءلينلءل تمل لاركلكاشر لهلكارا 3.ل
ااركلكحلنولااال لجيلااز هلءلااعلكاا يكلت لتذكل االهلكاا يكل،اال ًل لياوعولءاالئعلكاا يكللشا يعل وا لضاان لكا ا يك ل
فلتلهلكاش لضلءبلًلاوملِّ للكانلئعللمثلانوسع4.ل
ولااعلفا هللسااأاالءلااعلكاا يكللااكللن االقلكاااارقلضباالالخمتواافلفلهااللءاادلكاوتهاال لفلتاالهلهلكأللاارلياات لانلتذكل
كوتوا لكاااارقل حتتتاايتلضا قةلكااؤجرل وا لاسااولملكأل االالكااؤجرةل اااللملليتتاادلحمااللكاتتا لاتااكلءشاار لمهليتاالهل
تا لكإلجاالقةل،تلتلالًلهلم راااعلءااأهلالجا للنوت ا لانل،تلتلاااليوتاازكلكاااؤجرلءتسااولمهل ل لمهليتاالهلذاااللحتاالي ًل و ا ل

ا ك الكا يلهلكاتمثوالهل،غلوالت كقلكاغتلولهلذلالكاغ قلاوغتلولكااؤجرلاو الالكال الفالهلكارلاا ل
ألهلكأللرل،لنةرليؤ الت لكارءاللفبا ًل اكلكااارق ل كارءاللمشا ل،رلااللاكلكااارق.ل يستحساكلابانولااركلكأللارلم ل
يتاأورلاتلاادلكأل االالكااؤجرةلمثلاسااولمهللت لفا ةلاتا ليليوااال رفالً لجيار لحت يا اللءشااهرللاث ً ل مااللاستحسااكل
كإلفال ةللااكلوانةلك ضتغاال يدلهللسااأاالك ثالقلك ضتغاال يالكاا لضا لااانةمل اكلكاسااملحلءتا ك الاارقلكانل لاااللااكل
كاغتلو.ل
المآالت االقتصادية لتداول صكوك أصل موصوف في الذمة دون تعيين محل العقد
نا ا للليت االهلكأل االلكال االفلهلكارل ااال كاغ ااتلل ااحملللت ااد للث االالمهليت االهلي االئرةلاشا ا ىلءتتا ا ل
كيتغنلع ل لللك ولهتللكاونلالء ضا لم لءنلياللتتلض ل و لتوشلئهلل فتللالك اولتللتلناا ل هلهلكاتال ة لفا هل
لوالكاغتلولءغوتهملل للاآل للكاستغنعليري هلمتوتهلل ك وتولعلهبل.لم لمهلكاارقللاكلكاتغاتلللاالل
متليااللك االلاااارقلكاتمواالل ك وتواالع ل،لااثليتاالهللوااالكاغااتلولاااملكاملاااله ل كانتوااعلكانهاالئ لاو االلااالل
كاتملا.للف هلا ك الاركلكاغتلوليول لك ضتغل لألوعليت كلمتالي لاوأوا ل وا لم الال،تلتلاال اراللمتالي ل
اوتاارق لم لانتةا لكأل االا.لل هلاااركلووااعل شااللفلااعلا ضتغاال للاالل كلاايتلكأل االال ااحمللحمرلااا ل لاالل كلاايتل
يلفلينتوعلهبللهلعلال حمللحمرك.لل ارال لف هلكاآالك ضتغل للتنلالكضتغل يل.ل
1لل اركلكاشر لمللاوتزكلءعلاوللكاؤيسلتلكا لورجيتلجلكذلكاتةلقةلءلا يلهل و للرا لكاشلفتلا ل ركلكاشر لكضلللل
لكلكش ك لضن لكاتل،دلهلكاول.
2لل كا يكل حمللكاستترلالل لاغ كيلضنللكا ولالم ل يكلكاتتلءا لف سملل ينلهل و لوأرل كلكاثنلتلهلكارلا لفت لاتعل
يك.ل
كاورضالهلكاثلالكأل الف ليثنيتللكلكاغ كيلت لوغوع ل ض ليتةزلكا يكل كلم ك ل يكلكاتتلءا لف ليتلهل نل
3لل كانهليت لكشاف القناع لج 3لص337ل لكءكل،زك لالمحلى لج 9لص6ل لكاشرءلين لمغني المحتاج لج 2لص.71ل
4للل كءكل لء يك الحاشية لج 4لص.163ل
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حكم تأجيل األجرة في اإلجارة الموصوفة في الذمة
الالكان ا اد لات ااكلكاش اريتالمج االذتلاأجلااللم ،ا مهلل
كأل االلهلكانلااعلحبس ا لضلك ا لكاش اريتالمهليتاالهل ،ا ر
حللجااالكاناالس لفأجاالذتلكانلااعللؤجااللكاااثمك لاتا كلضا قةل لااعلكاناالسل وا لكاشارك لءلانتا ل مجاالذتل ااراللكانلااعل
السل
تةااللفلااعل فااعلكاااثمك لحللجااالكانا ل
لؤجااللاسااولملكانلااع ل اااللءلااعلكاسااوم ل،لااثليتأجااللفلااعلاسااولملكانلااعل يُ ر
اراللت لاااركلكانلااع ل،لااثلضا لاتلضاافلكاتا قةل وا لتوتالجلكاسااوعل وا لجالكذلااركلكانلااع لفلحتالجلكانااتالت لمهل
ينلاعللنتةلاااعليااوولًلالااتمتكللااكلشارك لكاالك لكأل الااالكا ذلااالا وتاالج.ل كاااارقل،ل االل،تلتااالهل االللااكلكانلتااد:ل
كانلعللؤجللكاثمك ل ءلعلكاسوم لات كلاسولملم ،لكاتل،ادلفلهمالل ك،تمالال ا كلضا قةلكاتلضا ل احمللكاساوِّملان ااعل
ااكلاسااولمعل ،تالً ل اتااكلكاشاريتالك تواارتلاااركلكاااارقللااعلذاااللحللجااالكاناالسلكا االارةلت لاااريكلكانلتااد.لملاالل
كانلااعللؤجااللكان ا اد لف ا ل،لجااال،تلتلااالتالااع لءااللااالليوااتتلكاناالبل وا لكاباالقءالكاسااتريال ءلاالعلكاتااللرةل و ا ل
كانحللكار لوشه قلهلميلكيلكاسوعل كاتتللللفلهللستتب لكاشتتلتلكالالا.ل ولع لينناا لمهليتالهلكحلتاملهل

لثللاركلكانلعلءلانع ل م ًلحب يثل"س لقيلالكهللل و لكهللل ولعل يومل كلءلعلكاتلا لءلاتلا ". 1ل

اتااكلكإلجاالقةلتتواافل ااكل ت ا لكانلااع لتذلجياالذلاأجلاالل ت ا لكإلجاالقة لم لت ،االفتعلت لكاسااتتنلل لجي االذل
اأجلاالل تا لكانلااع.ل ااالل لواايتلكإلجاالقةلكال االفالءلارلااالجاالئزةلفتهالً ل اا لتجاالقةليتااأورلفلهااللاسااولملكانوتااالت ل
ضاايتللسااتتنو للتوااعل ولااعلءاادلكاااؤجرل كاسااتأجرل لاسااومل،اادلكاتتلض ا ل لواايتلكألجاارةلهل ت ا لكإلجاالقةل ل
اسااتحعلت لءلياات كلكانوتااا لف وااعليننااينل و ا لذاااللج الكذلاأجلااللكألجاارةلهلكإلجاالقةلكال االفالهلكارلااال ا كل
كش ك لاتةللل فتهلل ن لكاتتلض .ل
يننا ا لم لي اؤثرل و ا لاااركلكحلتاامللااكل ا كل جاالبلاتةلااللكألجاارةلهلكإلجاالقةلكال االفالهلكارلااال ت ا ُ ل

كإلجالقةلءوواظلكاساوم لألهلكاار لموارجلكإلجالقةل اكل،تاملكانلاعلااللينلتاالحماللكانلاع لم ل لواعللنوتاال ل لنالً ل
الللكاوواظلكاساتخ كلهلكاتتا .لفوالل لوايتلت،الفال تا لكإلجالقةلت لكاساتتنللجالئزةلفا هلااركلكحلتاملء د
اليل االل
ج اارىل ت ا لكإلج االقةلءوو ااظلكانل ااعل لكإلج االقة لألهلكات اانةلهلكاتت اال لاومتل ا ل كات االينل لاواو اال ل كان االين لم ل
فتتلفل كفاعللتل ا الل لتلولهالل لماوال لءنلئهال ل ولاعلف واعللاللينناا لمهليااحملللاكل،تاملكإلجالقةلكال الفالهل
كارلال ت اللءووظليوم ل ليالمللمهلكإلجالقةلاا لءلاعلكانالفعلهلكحلتلتاال لاعلذاالل الهلياللم،تللهاللكضل اال
1لل كحل يثللكلق كيالكءكل مرلق ،لكهلللاتل ل نهمل.ل مورجع:لكا كقضأين لهليننع:ل 63/3لقضمل 3341ل كانلهت لهل
يننع:ل 293/1ل تلبلكانللعل 21لءلبللللجل لهلكانه ل كلءلعلكا يكلءلا يكل 21لقضمل 13337ل كحلل ملهل
حلحع:ل.17/2ل ضلال حلتل و لشر للسومل مللخيرجلق.لاتكلضلالكءكل،ةرلهلاوخلصلكحلنحمللءأهلكحلل ملض ل
املهلاغحلحعليركلكحل يث.ل ا وسحمللكالاملموعل ضعل ن قلكحل يثل كلللي لءكل تنال كل ن لكهلللءكل ينلقل كلكءكل
مر ل اركلاغحلف ل لكءع:لللي لءكل نل ة ل اللكارءر ل الل،تلف ل ليترفلاركلكحل يثلت للكليريتع.ل
اوخلصلكحلنحمل:ل 26/3ل ن لكارذكيلهللغنوع:ل 93/8ل تلبلكانللع لءلبلمجللءأجل لقضمل 14443ل كاأحل ل
هلشرحللتلينلك ثلق:ل 21/4ل تلبلكانللع لءلبلءلعلكاغركة.
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كا لاستثنلهلللكل ت لكانلع.لم لفلض المهلكانلعلكار ليتوعلفلعل و لاأجللل فعلكاثمكلااللءلاعلءاثمكلآجال ل
كانلااعلكااار ليتوااعلفلااعل وا لاأجلااللكانلااعلااالليااومل اااللملليغاارحلءووااظلكاسااوملهلكاتتا لفلأواارلم،تاالكلكاسااوم ل
كاتتا لكااار لاناالعلفلااعللنوتااالاااللتجاالقةل تهلجاارىلءووااظلكانلااعلفلأواارلم،تاالكلكإلجاالقة ل كاتتا لكااار ليتاالهلفلااعل
كانلااعللنوتاااللل االفالهلكارلااالااالل ت ا لتجاالقةللل االفالهلكارلااالفلأواارلم،تللهاالل تهلجاارىلءووااظلكانلااعلم ل
كاسوم.
لكلكانل،لالك ضتغل يا للكلكالك،تلمهل لقةلكانلفعلءأريعل ت لكإلجلقةلينتال نعلفلكئ لكضتغال ياللؤ ا ة.ل
و ل جعلكضغلص لف هلكإلجلقةلكال لفالهلكارلاليللممهلالكضتغل يالول ا لألسللاتعل وا لم الالمللالجا ل
ءتا ل جياار لتوشاال اللم لكيتغاانل هللضنااللاسااولمهللاومسااتأجر.ل يتتاانلك ضتغاال يلهلكيااتح كثلكأل االالكس يا ةل
لااكلماااملوغاالئصلك ياتثملق لكاااؤ لت ل فااعل ةوااالكانماالل اتزياازلكاتنملااالك ضتغاال يا.ل مااللمهلاااركلكاتت ا ل ل
يلسرلكابلقءلتلكاؤ يالات كلك يتتركقلك ضتغل لءلار مللكلمهل ت لكإلجلقةللبلفلاومستتنل.ل
لكلكانل،لالك ضتغل يالميبل لف وعل لجيلذلاوسحمللجلكذلكيتخ ككلكإلجلقةلكانتهلالءلاتموللل و لمواعل لثالل
انلعلءبل الكاساوملضناللضنباهل.لفالأللركهلخمتووالهلمتللال.ل،لاثلمهل تا لكاساوملجالئزلكياتثنل ل،ا لكاتل ا ةل اا ل
ج اال لكانب اال الكاس ااوملفله اال لألو ااعل تا ا لءل ااع.ل كاتتم االمل ليؤي االل وا ا لكي ااتثنل .ل ا ااراللف و ااعلل ااكلكانل،ل ااال
ك ضتغاال يا لجنا لمهللااآ تلكإلجاالقةلهلكارلاااللااآ تلتجيلءلااالحتتااعللتل ا لكاشاار لالهلعاالالك ضتغاال ل اتااكل
ءلعلءبل الكاسوملضنللضنباهلليالللاآ تلكضتغال يالياونلا لألساللاواتتلكانالبلاوتالقيلكحملاركل اتةالقةلكاخالير لم ل
كابلقءلتلهلكأليلكيلكالالا ل كا لا للغ قلقئلللاوتتونلتلك ضتغل يال لير الكوتتليلللكل االألورى.ل
ل
ل
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