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Abstract:
The research aims to highlight the issue of
forgiveness of usury in mixed assets sukuk
trading in the scope of the rule of dependency.
The research discusses the meaning of
dependency from a Fiqh perspective, then proves
the rule of dependency with evidence from the
Qur'an, Sunnah, scholarly consensus, analogies
and customs, and finally presents the views of
contemporary jurists and late scholars on the
forgiveness of usury using mixed instruments of
underlying assets, usufructs, money, and debts.
The research uses on the inductive method by
referring to the references of jurisprudence of the
four sects and the views of contemporary jurists
on the subject. He uses the analytical method
through comparing opinions, analyzing evidence
and weighing various perspectives. The research
concludes that usury in mixed assets sukuk
trading of underlying assets, usufructs, money
and debts is forgiven matter, based on the legal
maxims: “anything subordinate follows” and
“the follower does not singly rule”, according to
certain regulations and conditions.
Keywords: Sukuk, mixed assets, rules of
dependency, forgiveness of usury

امللخص
يستهدف البحث إىل تسليط الضوء على موضوع اغتفار
 قام البحث."الراب يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية
 مث إثبات قاعدة التبعية أبدلة من،ببيان مفهوم القاعدة التبعية
 مث بيان آراء، والعرف، والقياس، واإلمجاع، والسنة،القرآن
الفقهاء املتقدمني واملتأخرين حول اغتفار الراب التابع يف عقد
 وقد. والنقود والديون، واملنافع،الصكوك املختلطة ابألعيان
اعتمد البحث على املنهج االستقرائي ابلرجوع إىل كتب فقه
 ومجع آراء الفقهاء املعاصرين املتعلقة ابملوضوع؛،املذاهب األربعة
 وحتليل،زايدة على املنهج التحليلي من خالل املقارنة بني اآلراء
 انتهى البحث إىل أن الراب التابع بغري.األدلة وترجيح األقوال
قصد يف عقد الصكوك املختلطة ابألعيان واملنافع والنقود
: وذلك بناء على قاعدة فقهية،والديون من األمور املغتفرة
"التابع اتبع "و "التابع ال يفرد ابحلكم" ووفق ضوابط وشروط
.معينة
 قاعدة، املوجودات املختلطة، الصكوك:الكلمات املفتاحية

. اغتفار الراب،التبعية
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املقدمة

خطة البحث كما يلي:

تعد الصكوك أحد أنواع العالج لكثري من

املقدمة

املشكالت اليت تواجه اجملتمع ،لكوهنا أداة متويلية
مهما عن قروض
فاعلة بصيغة إسالمية ،وبديال ً
وسندات ربوية استفحل انتشارها .وقد أصبحت

أهداف البحث
أمهية البحث
مشكلة البحث

الصكوك مقبولة لدى املؤسسات املالية يف مشارق
األرض ومغارهبا ،ألهنا تقوم على عقود صحيحة
شرعا كالبيع والسلم واإلجارة ...وتراعي الضوابط
الشرعية للعقود ،وال تقوم على فكرة إجارة النقود

حدود البحث
منهج البحث
املبحث األول :الدراسات السابقة

احملرمة شرعا أو الرتبح من الديون.

املطلب األول :مفهوم قاعدة التبعية

وقضااي الصكوك مهمة ودقيقة يف أحكامها،
حىت أنه قد يرتتب على اإلخالل بشروط الصكوك

املطلب الثاين :أتصيل قاعدة "التبعية" وبعض
تطبيقاهتا يف املعامالت املالية

خمالفات شرعية ،كما ذكر ذلك املعيار الشرعي رقم
( )17عن صكوك االستثمار أليويف(.)1

املبحث الثاين :التعريف ابلصكوك املختلطة وحكم
الصكوك املختلطة حباالهتا املتعددة
املطلب األول :مدى اغتفار الراب يف الصكوك
املختلطة عند الفقهاء املعاصرين

( )1املعيار الشرعي رقم ( )17عن صكوك االستثمار،
يتناول هذا املعيار صكوك االستثمار ،ويشمل ذلك صكوك
ملكية املوجودات املؤجرة ،وملكية املنافع وملكية اخلدمات
واملراحبة والسلم واالستصناع واملضاربة واملشاركة والوكالة يف
االستثمار واملزارعة واملساقاة واملغارسة ،وصكوك اإلجارة،
صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة أو املوصوفة ابلذمة...
 1/1/5جيوز إصدار صكوك الستثمار حصيلة االكتتاب
فيها على أساس عقد من عقود االستثمار الشرعية2/1/5 .
جيوز تصكيك (توريق) املوجودات من األعيان واملنافع
واخلدمات ،وذلك بتقسيمها إىل حصص متساوية وإصدار
صكوك بقيمتها .أما الديون يف الذمم فال جيوز تصكيكها
(توريقها) لغرض تداوهلا 3/1/5 .ترتتب على عقد اإلصدار
مجيع آاثر العقد الذي يصدر الصك على أساسه ،وذلك
بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك .وجاء يف 2/5
تداول الصكوك واسرتدادها 1/2/5 :جيوز تداول الصكوك

املطلب الثاين :أدلة الفريقني يف اغتفار الراب يف
الصكوك املختلطة ومناقشتها والضوابط الشرعية هلا
اخلامتة

=
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وي ِّ
قدم البحث مثاالً عما ميكن للفقه اإلسالمي
ُ
أن يقدمه من إجابة يف مثل هذا الشأن ،وما من

يف العقد بغري قصد يف الصكوك املختلطة حباجة إىل
مزيد من االجتهاد والتأصيل ،حاول الباحث أن ينظر

معضلة إال وهلا حل يف هذه الشريعة الغراء ،حيث
قال هللا تعاىل﴿ :وما جعل علي ُكم ييف ي
الدي ين يم ْن
ْ
ََ َ َ َ

َح َر ٍج﴾ [احلج" .]78 :فاألصل يف املعامالت
اإلابحة ،حىت يدل الدليل على عدم اإلابحة" ،أو

يف مدى اغتفار الراب فيها يف ضوء قاعدة "التبعية"،
بعضا من املشكالت املتعلقة
وبذلك يعاجل البحث ً
ابملوضوع ،ويتجلى إعجاز هذا الدين ال سيما يف
النظام املايل اإلسالمي.

كما عرب عنه بعضهم بعبارة" :اإلابحة يف األموال

أهداف البحث:

واحلظر يف األنفس"( .)2وملا كان اغتفار الراب التابع

هتدف هذه الدراسة إىل إجناز النقاط اآلتية:
 حبث مفهوم الصكوك املختلطة.

واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات
من أعيان أو منافع أو خدمات ،بعد قفل ابب االكتتاب
وختصيص الصكوك وبدء النشاط ،أما قبل بدء النشاط
فرتاعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف ،كما تراعى أحكام
الديون إذا متت التصفية وكانت املوجودات ديوان ،أو مت بيع
ما متثله الصكوك بثمن مؤجل 8/2/5.....ال جيوز تداول
صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني
العني اليت تستويف منها املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف قي
الديون .فإذا تعينت جاز تداول الصكوك 10/2/5 .ال
جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف
موصوف يف الذمة قبل تعيني الطرف الذي تستوىف منه
اخلدمة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون .فإذا تعني
الطرف جاز تداول الصكوك 14/2/5 .ال جيوز تداول
صكوك السلم 15/2/5 ،ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد
تسليم بضاعة املراحبة للمشرتي ،أما بعد شراء البضاعة وقبل
بيعها للمشرتي فيجوز التداول .املعايري الشرعية رقم 17
أليويفhttp://aaoifi.com/themencode-( ،
.)pdf-viewer-sc

 توضيح حقيقة قاعدة التبعية وأتصيلها
الفقهي.
 تقدمي احللول املطروحة يف تداول الصكوك
املختلطة مع بيان آراء الفقهاء املتقدمني
واملعاصرين فيه.
 تسليط الضوء على الضوابط الشرعية
الغتفار الراب التابع بغري قصد يف الصكوك
املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية".
أمهية البحث
تظهر األمهية يف النقاط اآلتية:
إن الصكوك تعد من أبرز مثرات اهلندسة املالية
اإلسالمية ،ومن أهم البدائل الشرعية لسندات
القروض الربوية احملرمة شرعا بال ريب ،ومن الضرورة
أن تتميز مبادئها األساسية عن السندات القائمة على
أساس الفائدة الربوية.

( )2عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد السهالوي
األنصاري اللكنوي( ،فواتح الرمحوت شرح مسلم

تستخدم احلكومات الصكوك لسد احلاجات
التمويلية عند نضوب السيولة املطلوبة ،بوصفها أداة

الثبوت) ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1ه-

2002م) ،ج1،ص.7.
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فاعلة لبناء املشاريع الكربى ،مثالً :بناء مشاريع
اجلسور واجلامعات واملستشفيات والطرق وشبكة

ندوات الصكوك اإلسالمية ،كما تناول الباحث أمهية
قاعدة "التبعية" الغتفار الراب التابع بغري القصد يف

االتصاالت ،واملطارات والبنية التحتية ،وغريها من
امليزانيات الكبرية اليت حتتاج إليها مصاحل الناس.

الصكوك املختلطة ،ووضح الضوابط الشرعية الغتفار
الراب يف الصكوك املختلطة كي حيرتز يف تداوهلا من
شبهات الراب.

إن الصكوك من أكرب الوسائل الفعالة يف تنمية
املالية اإلسالمية يف اجملتمع ذي املشاريع الكبرية اليت

منهج البحث:

ال تطيقها جهة واحدة ،فال بد أن تكون هلا ضوابط
تداوهلا موافقة ألحكام الشريعة.

اتبع الباحث يف هذه الدراسة منهجني على
النحو اآليت:

مشكلة البحث:

املنهج االستقرائي :اتبع الباحث هذا املنهج يف

لقد قام اخلالف بني العلماء والباحثني يف شأن
اغتفار الراب التابع بغري القصد يف الصكوك املختلطة
ابألعيان واملنافع والنقود والديون ،وقدم الفقهاء

مجع البياانت واملادة العلمية ،ابلرجوع إىل املصادر
واملراجع ،ومجع آراء األصوليني والفقهاء املعاصرين
املتعلقة ابغتفار الراب يف الصكوك املختلطة يف ضوء

املعاصرون حلوال متعددة حلل اخلالف بتداول
الصكوك املختلطة ابلنقود والديون واألعيان واملنافع
(مثل اعتبار مبدأ الغلبة ،أو الكثرة ،أو الشخصية
االعتبارية ،أو احلقوق املعنوية ،أو مبدأ اخللطة ،أو

قاعدة "التبعية".
املنهج التحليلي :اعتمد الباحث هذا املنهج
مستعينا بدراسة املفاهيم األساسية ملوضوع البحث
وعالقة بعضها ببعض على ثالث مراحل :التفسري،
والنقد ،واالستنباط ،من خالل أدلة القرآن ،والسنة،
واإلمجاع ،والقياس ،والعرف ،ومن خالل كتب
األصوليني والفقهاء يف املوضوع ،وحتليل اآلراء الفقهية

قاعدة ُمد وعجوة ،أو مبدأ التخارج ،وقصد
املشرتي) .ولذلك نرى أن مسألة اغتفار الراب يف
الصكوك املختلطة ال حتل مشكلتها الفقهية إال
ابلنظر من جديد يف ضوء قاعدة "التبعية" وتطبيقاهتا،
فناسب أن نكتب فيها حبثًا حملاولة دراسة هذه
اإلشكالية ،مع بيان آراء الفقهاء املعاصرين يف هذا
الصدد ومناقشتها.

ومقارنة بعضها ببعض مع ترجيح الدليل املناسب،
حىت حتل املسألة املنظور فيها بشكل واضح.
الدراسات السابقة:
لعل من أبرز الدراسات اليت هلا أمهية كبرية

حدود البحث:

ابملوضوع هي دراسة بعنوان "أثر ديون ونقود الشركة

ركز الباحث يف هذه الدراسة على آراء فقهاء
املذاهب السنية األربعة وأئمتها وكتبها ،وقرارات جممع

أو احملفظة على حكم تداول األسهم والصكوك
والوحدات االستثمارية :دراسة فقهية اقتصادية"

الفقه اإلسالمي الدويل ،وقرارات هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وتوصيات
4
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لعلي حميي الدين القره داغي( ،)3فقد قام املؤلف يف
بداية حبثه بطرح املشكلة وتعريف األسهم والسندات

اإلشكاالت أبنه ليس له عالقة بقاعدة األصالة
والتبعية.

والوحدات االستثمارية ،مث بني أربعة حلول للمشكلة
املطروحة ،غري أن هذه الدراسة مل تركز على أمهية
تداول الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية"،
كيزا مستقالً ،بل أشارت إليها جزئيًا ،وال شك أن
تر ً

وكذلك حبث "قواعد الغلبة والتبعية يف
املعامالت املالية وتطبيقاهتا يف تداول األسهم
والوحدات والصكوك" لسامي بن إبراهيم
السويلم( ،)5الذي ركز املؤلف فيه على القواعد العامة
لتداول النقد إذا اجتمع مع سلع أو منافع ،على ثالثة
أحناء ،واختار املؤلف قاعدة "األغلبية" لتداول

الباحث استفاد من هذه الدراسة ،مث قام إبكمال
الفجوة املوجودة فيها.
ومن هذه الدراسات "تداول األسهم

املوجودات املختلطة من النقود والديون واألعيان.
واملالحظ أن هذا البحث ركز على الصكوك املختلطة
يف ضوء قاعدة "األصالة والتبعية".

والصكوك وضوابطه الشرعية" ألمحد عبد العليم(،)4

حيث عرف الكاتب الصكوك واألسهم والسندات
والفرق بينها ،مث بني يف دراسته مخس اجتاهات لتداول
الصكوك املختلطة ،غري أنه مل ي ِّ
ول
اهتماما كبرياً
ً
ُ
لقاعدة "التبعية" ،وأعقب ذلك بذكر قوله الراجح أن
قصد املشرتي هو االعتبار املختار عنده يف تداول
الصكوك املختلطة .وقد استفاد الباحث من هذه

ومن الكتب ذات الصلة ،كتاب "فقه البيوع
على املذاهب األربعة مع تطبيقاته املعاصرة مقاران
ابلقوانني الوضعية" للشيخ تقي العثماين( ،)6ويُعد من
أفضل الكتب املعاصرة يف املالية اإلسالمية ،ورغم
أمهية كتابه القيم ومتيزه بذكر آراء الفقهاء األربعة حول
تداول املوجودات املختلطة ابلنقود والديون ،وخاصة
حقيقة قاعدة "مد وعجوة" وتطبيقاهتا الفقهية يف

كثريا ،خاصة فيما يتصل حباالت تداول
الدراسة ً
ردا
الصكوك وأحكامها ،إال أن الكاتب قد رد ً
شديدا حديث "بيع العبد وله مال" بكثري من
ً

املعامالت املالية املعاصرة ،تلك القاعدة اليت استفاد
الباحث منها كثرياً ،ورغم كل ذلك فإنه مل يبني تداول

( )3علي حميي الدين القره داغي ،أثر ديون ونقود الشركة
أو احملفظة على حكم تداول األسهم والصكوك والوحدات

االستثمارية :دراسة فقهية اقتصادية ،جدة :املعهد

( )5سامي بن إبراهيم السويلم ،قواعد الغلبة والتبعية يف

اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية،
ط 1،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية)1424 ،ه-
2003م.

والصكوك ،الدورة العشرين ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي

املعامالت املالية وتطبيقاهتا يف تداول األسهم والوحدات

الدويل18-13 ،سبتمرب 2012م ،اجلزائر.

( )6حممد تقي العثماين ،فقه البيوع على املذاهب األربعة

) (4أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو ،تداول األسهم

مع تطبيقاته املعاصرة مقاران َابلقوانني الوضعية ،كراتشي:
مكتبة معارف القرآن ،ط2014 ،1م ،ج  ،2ص -690
.693

والصكوك وضوابطه الشرعية ،الدورة العشرين ملؤمتر جممع

الفقه اإلسالمي الدويل18-13 ،سبتمرب2012 ،م،
اجلزائر.
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الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية بصورة
.جامعة ُمستقلة

.يف الدراسة احلالية

ابإلضافة إىل ذلك هناك رسالة بعنوان "قاعدة

وأما كتاب "إسرا" املعاصر "الصكوك ضوابطها

التبعية وأثرها يف االغتفار يف املعامالت املالية

 فخالصته أن األصول املتداولة،)9("وتطبيقاهتا

 دراسة أتصيلية مقاصدية" ملراد جبار:املعاصرة
 حيث ركز املؤلف فيها على أمهية قاعدة،)7(سعيد
،التبعية ومتييز ما يدخل عقد البيع تبعاً وما ال يدخل
 وما يغتفر،وما يرتتب على ذلك من آاثر وأحكام

or 51% rule as a minimum threshold for
the physicalassets component in a
tradable Sukuk).
(ISRA), Islamic Capital Markets:
Principles
&
Practices,2015,
International
Shari’ah
Research
Academy for Islamic Finance, Kuala
Lumpur, p. 436-439.
Most of the Sukuk nowadays do not )9(
merely consist of one type of underlying
assets. Usually, the underlying assets
(like commodities, land and building)
and intangible assets (like usufructs,
services and rights). From another
aspect, they may exist in the form of
cash or receivables (ribawi assets) and
goods, usufructs, rights and services
(non-rivawi assets).Due to the fact that
their underlying assets are neither
completely non-ribawi nor completely
ribawi, the Shari’ah ruling for their
trading
is
quite
complicated.
Consequently, this issue has become a
controversial point of difference among
contemporary Sharia scholars….
Despite that fact, AAOIFI (2015)
furnishes a discussion on mixed (ribawi
and non ribawi) assets in trading shares
of a company in Shari’ah Standard No.
21 (3/19). If those criteria can be
assumed to be true for Sukuk as well,
then it could be construed that AAOIFI
(2015) propose mainly two conditions
for trading such Sukuk. First, the
purpose and project of the Sukuk should
aim to deal in non- ribawi assets
(tangible assets, benefits and rights).

 اجلامعة، قسم الفقه وأصول الفقه،رسالة دكتوراه غري منشورة
-ه1435  عام،391 ص،ماليزاي-اإلسالمية العاملية
.م2014

=

=

 غري أن مؤلفها مل يتطرق إىل تداول،عنه يف توابعه
الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية بصورة
.مستقلة
ومنها كتاب "إسرا" عن "األسواق املالية
 فكتاب "إسرا" عن األسواق،)8("ضوابطها وتطبيقاهتا
 قاعدة التبعية وأثرها يف االغتفار يف،) مراد جبار سعيد7(
، دراسة أتصيلية مقاصدية:املعامالت املالية املعاصرة

:) جاء فيه ما يلي8(

Contemporary
Fuqaha
(Islamic
Juristics) have ruled that in relation to a
mixed portfolio asset, the valueof
physical assets should be at least 51% of
the total value of the mixed portfolio.
This view is based onthe legal maxim,
“al-hukum lil ghalib”" – " الحكم للغالب
ruling of the majority shall apply, which
is adoptedby all four schools in their
elaboration of certain Shari’ah issues…
Based on this juristic principle,
thecontemporary Fuqaha require the
physical assets component of the mixed
portfolio to be more than thecash assets.
The fuqaha prescribed a simple majority
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املختلطة تتكون مبال ربوي أو غري ربوي ،اختلف يف
تداوهلا الفقهاء املعاصرون ،وأصبحت املسألة دقيقة،

تلك كانت البحوث والرسائل العلمية اليت رجع
إليها الباحث حول موضوع تداول الصكوك

حيث إن األصول كلها ليست ربوية ،وليست كلها
خالية من الراب ،فقد أشار الكتاب يف حل هذه
املشكلة إىل املعيار الشرعي ( )21هليئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،الذي ركز فيه

املختلطة.
وابلنظر إىل البحوث والرسائل العلمية فإن
الباحث يرى من وجهة نظره أن أكثر مؤلفيها ركزوا
على تداول الصكوك املختلطة على اعتبار مبدأ غلبة

على التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق ابجلواز،
دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون
شريطة أال تقل القيمة السوقية لألعيان واملنافع

األعيان واملنافع؛ ألجل ذلك جعل الباحث جمال حبثه
اغتفار الراب التابع بغري القصد يف تداول الصكوك
املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية" وتطبيقاهتا يف

واحلقوق عن نسبة  %30من إمجايل موجودات
الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق والسيولة
النقدية ،كما أشار إىل قرار جممع الفقه اإلسالمي
الدويل يف دورته العشرين ،اجلزائر ،عام 2012م،

املؤسسات املالية اإلسالمية .ويرجو الباحث أن يويف
جوانب هذا املوضوع حقها من البحث والدراسة
بتوفيق هللا تعاىل ،الذي به تتم الفائدة لألمة مجعاء،
إنه ويل التوفيق والسداد.

الذي يؤكد فيه على تداول الصكوك املختلطة مبعيار
"التبعية" جزئيًا ،وكذلك مل يتفق جممع الفقه اإلسالمي
الدويل يف دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت عام
2015م حلل هذه املشكلة حالا حامسًا ،بل أوصى

املطلب األول :مفهوم قاعدة التبعية
لعل من أهم القواعد املتفرعة عن قاعدة" :التَابِّ ُع
اتبِّ ٌع " قاعدة" :التَّابِّ ُع َال يُ ْفَرُد ِّابحلُكْم"( .)10وقد
ساقها الكرخي من احلنفية بقوله" :األصل أنه قد
يثبت الشيء تبعا وحكما ،وإن كان قد يبطل

بتشكيل جلنة علمية متخصصة لعرض ذلك على
اجمللس يف الدورة القادمة.

قصدا"( .)11واملراد ابلقاعدة :ما كان وجوده اتبعاً لغريه

فال ينفرد ابحلكم ،بل يدخل يف احلكم مع متبوعه.
وهذه القاعدة تدل على معىن القاعدة الكلية األصلية

Second, the market value of non-ribawi
assets such as goods, usufructs, and
services, should not be less than 30% of
the total value of cash or receivables
cannot exceed 70% of the value of
underlying assets of Sukuk. If these two
conditions are met, the sukuk tradable
without following the ruling of bay alsarf and bay aldayn.
International
Shari’ah
Research
Academy for Islamic Finance (ISRA),
Sukuk: Principles & Practices, 2017,
Kuala Lumpur, p.173-175.

( )10عبد الكرمي زيدان ،الوجيز يف شرح القواعد الفقهية
يف الشريعة اإلسالمية ،دمشق :دار الرسالة العلمية،

2014م ،ص .111

( )11عبيد هللا عمر بن عيسى الدبوسي ،أتسيس النظر،
بريوت :دار ابن زيدون2015 ،م ،ص .166
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ابن قدامة يف تعليل هذا الرأي" :ألنه إذا ابعها مع
األصل حصلت تبعا يف البيع ،فلم يضر احتمال الغرر

أي" :التابع اتبع"( .)12والقاعدة جاءت أيضا بعبارة
أخرى مثل" :قد يدخل يف العقد تبعاً ما ال جيوز إيراد

فيها)."(15

العقد عليه قصداً" ،أو "حيتمل يف العقود الضمنية ما
ال حيتمل عند االنفراد واالستقالل" ،أو "ما جاز تبعاً
ال جيوز قصداً" ،أو "يدخل تبعاً ما ال يدخل
استقالالً" ،أو "قد يغتفر يف الضمنيات ما ال يغتفر

قول اإلمام ابن قدامة" :جيوز يف التابع من الغرر
ما ال جيوز يف املتبوع ،حنو بيع اللنب يف الضرع مع
الشاة ،واحلمل مع األم ،والسقوف يف الدار،

يف املقاصد" ،أو "حيتمل يف التابع ما ال حيتمل يف
األصل" ،أو "قد جيوز يف توابع العقد ما ال جيوز أن
يفرد ابلعقد" ،أو "يثبت تبعا ما ال يثبت استقالالً"،

وأساسات احليطان ،تدخل يف البيع ،وال تضر
جهالتها ،وال جتوز مفردة)."(16
اغتفار راب البيوع تبعا بغري قصد يف العقود

أو "يغتفر يف التابع ماال يغتفر يف املتبوع" ،أو "جيوز
يف التابع من الغرر ما ال جيوز يف املتبوع" ،أو "من
ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته" ،أو "يغتفر يف
الثواين ما ال يغتفر يف األوائل(.")13

املالية :جاء يف احلديث املتفق عليه( :من ابع عبدا
وله مال فماله للذي ابعه إال أن يشرتطه
املبتاع)( .)17وهذا جزء من احلديث السابق الوارد ببيع
النخلة املؤبرة ،وقد يشمل هذا اجلزء اغتفار راب التابع
يف العقد بغري قصد .ألنه مبنزلة املعدوم من حيث
تعلق األحكام ،ألن التابع ال يفرد ابحلكم.

بعض تطبيقات هذه القاعدة يف املعامالت املالية:
ما يدل على اغتفار الغرر على وجه التبعية :بيع
الثمرة اليت مل يبد صالحها مفردة ،ملا يف ذلك من

يشرتط يف الوقف أن يكون املوقوف عقارا أو
ماال اثبتا .فال يصح وقف املنقوالت ،إال ما تعورف
عليه؛ مثل :كتب العلم ،وأدوات اجلنازة ،ولو كان
الوقف دارا مبا فيها من املنقوالت لصح الوقف

الغرر ،ولكن لو بيعت مع أصلها جاز البيع ،لقوله
صلى هللا عليه وسلم( :من ابتاع خنالً قد أبرت
فثمرها للبائعَ ،إال أن يشرتط املبتاع)( .)14قال اإلمام
( )12علي أمحد الندوي ،قواعد "التبعية" ومدى أثرها يف
العقود املالية ،دراسات اقتصادية إسالمية ،اجمللد،14 ،
العدد  ،1ذواحلجة 1428ه ،ص .25-22

رقم 2379؛ أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب
من ابع خنال عليها مثر -1172-3رقم.1543 :

( )13مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية

( )15ابن قدامة ،املغين ،ج ،6ص .150

واإلنسانية ،معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية
 منظمة التعاون اإلسالمي ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل،1434ه2013-م ،ج ،1ص .463-462

( )16املرجع السابق ،ج ،6ص .150

( )17أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املسقاة ،ابب
الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو خنل-49-5 ،

رقم 2379؛ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع ،ابب
من ابع خنال عليها مثر -1172-3رقم1543 :

( )14أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املسقاة ،ابب
الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو خنل-49-5 ،
=
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تبعا).(18

 - 1القرآن الكرمي :قال تعاىل﴿ :قَ َ
ال لَهُ
ت ُر ْش ًدا
موسى َه ْل أَتَّبيعُ َ
ك على أَن تُ َع يل َم ين يِمَّا عُ يل ْم َ
ك لَن تَستَ يط ي
ف تَ ْ ي
ْب على
قَ َ
ْبا َوَك ْي َ
ال إينَّ َ
يع َمع َي َ
ْ َ
صُ
ص ًْ
ط بي يه ُخ ْْبا قَ َ ي ي
اء َّ
صابيًرا
َما ََلْ ُيُت ْ
اَّللُ َ
ال َستَج ُديين إن َش َ
ً
وَال أَ ْع ي
ال فَيإ ين اتَّبَ ْعتَ يين فَ َال تَ ْسأَل يْين
ك أ َْم ًرا قَ َ
صي لَ َ
َ
ٍ
ك يم ْنهُ يذ ْك ًرا﴾ ]الكهف:
ُح يد َ
ث لَ َ
َعن َش ْيء حىت أ ْ

من حلف أال يشرتي خشبا أو إمسنتا أو
حديدا ،فاشرتى دارا وفيها هذه األشياء مل حينث؛
ألهنا اتبعة ،فلم تصر مقصودة ،وجيوز ابلتبعية ما ال
جيوز ابألصالة(.)19
الشفعة ال تثبت يف األبنية واألشجار بطريق

.[70-66

األصالة ،وتثبت تبعا لألرض إذا بيعت معها(.)20

وجه االستدالل :كان موسى عليه السالم يف
مقام املتعلم ،واخلضر عليه السالم يف مقام املعلم،
واملتعلم يتبع العامل وإن تفاوتت املراتب ،كما كان
موسى عليه السالم نيب هللا املرسل ،ومن غري املعقول

فإن الشرع يتسامح يف التابع ،ويتساهل يف
بعض شروطه ،فال أيخذ الشرط يف التابع ما أيخذ يف
املقصود "األصل" ،وإن كانت صورهتما واحدة.
وذلك للضرورة إليه .ومثل هذه احلاجة حتصل لثبوت
متبوعها ،فلو منع منه ألدى إىل منع أصله املباح.
ويظهر من خالل ما سبق أن الفقهاء رجعوا إىل

أن حيدث شيء مضر يف تبليغ رسالته ،وابلتايل فإن
التبعية على أمور اخلري الزمة.
فالنقطة املهمة يف قصة موسى -عليه السالم-

العرف يف تقدير التبعية يف العقود املالية .وحكموا
تبعا وما هو من
فيها بناء عليه ما يدخل يف املبيع ً
مشموالته التابعة املنتفع هبا؛ كي تتوفر هذه التبعية

هي أن يتبع املتعلم معلمه أي -يتبع التابع األصل
وذلك لتحقيق امليزان ومقصد املقاصد ،فاألصل -أي
األستاذ -يعلم كل ٍ
شيء والتابع -أي التلميذ -ال
يعلمه فهو مغتفر فيه .وهذا يف تبليغ الرسالة .أما يف

مساعدا
بتحقيق حاجات الناس ،فصار العرف
ً
لتحقيق قاعدة التبعية يف اغتفار الراب يف الصكوك
املختلطة ابألعيان ،واملنافع ،والنقود والديون.

الصكوك املختلطة أو األموال املختلطة أيضا يعترب
التداول الصحيح أو الفاسد يف العقود والبيوع على
أساس األصالة والتبعية ،فغرض التعامل يف الصكوك
املختلطة هو األعيان واملنافع ،والنقود والديون اتبعة

املطلب الثاين :أتصيل قاعدة التبعية
تستمد قاعدة التبعية من القرآن والسنة واإلمجاع
والقياس والعرف ،كما يلي:

هلا ،فاغتفار الراب التابع بغري قصد يف التعامل
ابلصكوك املختلطة أن يكون من اجلواز على أساس
"التبعية" يف ضوء هذه اآلية الكرمية املذكورة إذا

( )18مشس الدين السرخسي ،املبسوط ،بريوت :دار

توفرت الضوابط الشرعية الالزمة هلا.

املعرفة ،ط 1409 ،1ه1989-م ،ج ،5ص.31

-2السنة النبوية :أحاديث نبوية كثرية تدل

( )19املرجع السابق ،ج ،5ص .31

على استخدام األصالة والتبعية ،أو إحلاق التابع

( )20املرجع السابق ،ح ،5ص.31
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مبتبوعه ،والفروع أبصوهلا بصورة حقيقية أو حكمية،
ومن أشهرها حديث اإلابر والعبد ذي املال الذي

واجلزء الثاين من احلديث هو :مال العبد ،ففيه
داللة صرحية على تبعية ماله له ،ودخوله يف العقد

يشري إىل أتصيل هذه القاعدة الفقهية احلديث الذي
أخرجه البخاري عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا

ابلشرط ،ألن مال العبد اتبع .ويكون ماله ومنافعه
مل ًكا لسيده البائع وهو أحق به ،وأما إذا اشرتطه
تبعا له ،واغتفر ما فيه من شبهة
املشرتي فقد صار ً
الراب أو الغرر ،وألن املال املوجود معه عند عرضه

عنه -قال :مسعت رسول هللا ﷺ يقول" :من ابتاع
خنالً بعد أن تؤبر ،فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط
املبتاع ،ومن ابتاع عبدا وله مال ،فماله للذي ابعه

مرغواب فيه ،وجيعله الشرع مستح ًقا
للبيع يعد وص ًفا
ً
للمشرتي ابشرتاط دخوله يف العقد ابلتبعية .وتلك
رخصة شرعية وتسامح لتيسري التداول ،حيث أنه

إال أن يشرتط املبتاع" (.)21
ففي احلديث داللة صرحية على استتباع الثمرة
غري املؤبرة للشجرة املشرتاة ،وتبعية مال العبد
للمشرتي إذا اشرتطه .فتبعية الثمرة غري املؤبرة ألصلها
وهي الشجرة ،كتبعية اجلزء املتصل أبصله ،ألهنا يف

تبعا ما ال يثبت استقالالً.
يثبت ً
فيُتسا َمح يف الراب التابع بغري قصد يف تداول
الصكوك املختلطة يف ضوء هذا احلديث وفق ضوابط
شرعية ،ألنه جاء فيها بغري قصد اتبعا لعقد الصكوك

احلقيقة جزء متصل ابلشجرة ،حبيث حيتاج إليها
حاجة بقاء ومناء ضرورة ،وعليه :فتنتقل مع أصلها
عند البيع حبكم تبعية الفرع ألصله ،أو التابع ملتبوعه.

من األعيان خاصة ،فقد ذكر احلافظ ابن حجر( :إن
إطالق احلديث يدل على جواز بيعه ولو كان املال
الذي معه ربواي ،ألن العقد وقع على العبد خاصة،

وابلتايل فإن تداول الصكوك بدأ أصال يف األعيان
واملنافع ،مث اختلط معها النقود أو الديون تبعا بغري
قصد بسبب السياسة االقتصادية كتبعية الثمرة غري
املؤبرة للشجرة وجزء متصل هبا .فيغتفر الراب التابع

واملال الذي معه تبع له ال مدخل له يف العقد)(.)23
 - 3اإلمجاع :اتفق العلماء على قاعدة

"األصالة والتبعية" ،حيث ثبت حكم مسائل عديدة

بغري قصد التعامل به يف تداول الصكوك املختلطة مع
الشروط الالزمة هلا ،مع أن الراب ال جيوز التعامل به
وحده لثبوت النهي عن ذلك(.)22

لألعيان واألجناس ابستخدام األصالة والتبعية يف
املعامالت املالية ،ويف كثري من املسائل الفقهية ،اليت
يعترب فيها تبعية األموال ألصوهلا ،سواء أكانت التبعية

( )21أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املسقاة ،ابب

الذي يف البستان الواحد) ،وإمنا صح ما بدا صالحه تبعا له "
ولكن ال جيوز بيعها دونه ،ملا يف ذلك من الغرر ،قال ابن
قدامة( :ألنه إذا ابعها مع األصل حصلت تبعا يف البيع فلم

الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو خنل-49-5 ،

رقم  ،2379أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب

يضر احتمال الغرر فيها) .ابن قدامة ،املغين ،ج ،4

من ابع خنال عليها مثر  -1172-3رقم .1543

( )22ما ذهب إليه احلنابلة( :أن صالح بعض مثرة شجرة
يف بستان صالح هلا -أي للشجرة -وصالح لسائر النوع

ص .72-63ج  ،6ص .150

( )23ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،5ص .51
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حكما ،فتلتحق أبحكامها يف املعامالت
حقيق ًة أو ً
املالية اإلسالمية ،كما يؤكد إمجاع العلماء على قاعدة

هذه األمثلة كلها تدل على صحة قاعدة التبعية
يف العقود املالية وجواز تداوهلا ،مع وجود ما فيها من

األصالة والتبعية وأثر االغتفار فيها يف مسائل منها:

الراب التابع يف العقد بغري قصد بشروط وقيود ،كما
يغتفر ذلك يف تداول الصكوك املختلطة بسبب
تبعيتها يف العقد ،وليس له حكم مستقل ،بل يدخل
يف حكم متبوعه الذي هو املقصود األصلي يف العقد.

أمجعت األمة على بيع الثمرة التابعة للشجرة
قبل بدو صالحها بشرط القطع أو التبقية ،كما نقل
ذلك ابن تيمية( )24والنووي( ،)25واتفق الفقهاء على
صحة الغرر اليسري يف البيع ،كما نقل ذلك
املباركفوري(.)26

 -4القياس :خالصة ما استند إليه الفقهاء يف
القياس يف قاعدة التبعية هي حديث اإلابر الذي
أخرجه البخاري ومسلم وغريه من أصحاب السنن

وأمجع الفقهاء أيضا على دخول حقوق املبيع

قال ﷺ" :من ابتاع خنالً بعد أن تؤبر ،فثمرهتا
للبائع إال أن يشرتط املبتاع"( .)28يقيس الفقهاء يف

يف العقد تبعا ،وأنه ال جيوز بيع احلقوق منفردا ،كما
قال احلموي( :ومنها الشرب ،والطريق ،مراده بيع
حق املرور .وأما بيع حق املرور ،فيصبح تبعا
ابإلمجاع ،ألنه حق من احلقوق ،وبيع احلقوق

مسألة املؤبرة وغري املؤبرة من الثمار على التأبري ،ألن
الثمرة املؤبرة هي للبائع ،حيث أن تشققها وأتبريها يف
ملكه وال تتبع أصلها ،إال إذا اشرتط املشرتي،
فيملكها املشرتي ابلشرط ،بينما جند أن الثمرة غري

ابالنفراد ال جيوز ،والشرب كحق املرور فيصح بيعه
تبعا لألرض ابإلمجاع)(.)27

عقدا وأصالً ،ألهنا تنمو يف ملك
املؤبرة تتبع الشجرة ً
املشرتي ،وبيعت قبل مرحلة التشقق وال تأبري ،وهلذا
صارت ملكا له .وهبذا يثبت أن التأبري هو احلد
الفاصل بني ملك البائع واملشرتي ،وبني ما يعد من

( )24أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،املعروف ابن
تيمية ،الفتاوي الكْبى البن تيمية ،بريوت :دار الكتب

العلمية1408 ،ه1987 -م ،كتاب البيوع ،فصل القاعدة
الثانية يف العقود حالهلا وحرامها ،ج ،4ص .53-52

األصل من دون ذكر ما يتبعه .واعترب الفقهاء التأبري
أصالً حيث يقاس عليه غريه ،وذلك لعلة جامعة
بينهما وهي :االحتاد يف أصل اخللقة ،أو التولد من

( )25النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،

كتاب البيوع ،ابب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها،
ج  ،10ص  .181حيث قال النووي( :فإن ابع الثمرة قبل
بدو صالحها بشرط القطع صح ابإلمجاع).

األصل .ويدل على ذلك ما قاس الفقهاء عليه

( )26حممد عبد الرمحن املباركفوريُ ،تفة األحوذي بشرح

( )28احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،واإلمام أمحد

جامع الرتمذي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،أبواب البيوع،
ابب ما جاء يف كراهية بيع الغرر ،ج ،4ص .356

يف "مسنده" ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،كما أخرجه ابن
ماجة يف "سننه" عن عبادة بن الصامت وابن عمر رضي هللا

( )27أمحد بن حممد مكي احلموي احلنفي ،غمز عيون

عنهم ،انظر :صحيح البخاري ،رقم احلديث،2379 :
ج ،3ص .115

البصائر يف شرح األشباه والنظائر ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1985 ،1م ،ج ،1ص.361
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أشباهه ،كاجلنني يف البطن جبامع االتصال ،واللنب يف
الضرع ،والصوف على ظهر الغنم ،واألغصان

كما أن اعتبار العرف يف تطبيق الشريعة دليل واضح
على صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان ،ملا فيه من

والسقف ،ألن الغصن ،أو الصوف ،أو الثمر ال يباع
منفصالً عن األصل ،ويغتفر الغرر واجلهالة ملصلحة
املشرتي (.)29

عوامل تساعد الفقيه اجملتهد ملواكبة النوازل املستجدة
كما أشار إليها العز بن عبد السالم (.)31
تبعا وما ال
وحتديد ما يدخل يف عقد البيع ً
يدخل راجع إىل العرف والعادة( .)32وقد بني القرايف

وابلتايل فأصل االستثمار يف الصكوك وأصل
التولد فيها هي األعيان ،وال خالف يف جوازها بني
الفقهاء ،وإمنا حلق الراب فيما بعد بغري قصد يف تداول
الصكوك املختلطة تبعا كاللنب يف الضرع ،والصوف

"الفرق بني قاعدة ما يتبع العقد عرفًا ،وقاعدة ما ال
يتبعه" ،واعترب األشياء اليت تتبع العقد يف املعامالت
املالية هي اليت مبناها على العرف ،ألن مدركها

على ظهر الغنم ،واألغصان والسقف ،والراب ال جيوز
قليله وكثريه ،ولكن الراب التابع بغري قصد يف الصكوك
املختلطة حكمه حكم التابع ،وليس املتبوع ،كما أن
الغصن ،أو الصوف ،أو الثمر ال يباع منفصالً عن

العوائد املتبعة ألهل تلك البالد ،وعدها مثانية(،)33
حيث قال( :إن األلفاظ اليت حكمت العوائد أبهنا
http://www.soutalomma.com/Article
>

األصل ،فال يقال الراب التابع بغري قصد يف تداول
الصكوك املختلطة حرام مطلقا.

( )31عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد
األحكام يف مصاحل األانم ،القاهرة :مكتبة الكليات

 - 5العرف :العرف إحدى املسائل اليت اهتم

األزهرية1411 ،ه1991-م ،ج ،2ص .134-127
هي:
أ -إبقاء الثمرة اليت بدأ صالحها على الشجرة إىل أوان
جذاذها ،ومتكني املشرتي من سقيها مبائها.
ب -دخول البناء ،واألشجار يف بيع الدار ،وإن مل يصرح
بذكرمها لدى البائع عند العقد.
ج -دخول ماء اآلابر واألهنار يف عقود اإلجيار ،وإن مل
يشرتط ذلك من قبل املشرتي عند العقد ،ألن هذه األشياء
مشروطة ابلعرف الغالب ،وهو حيكم بتبعيتها ،ودخوهلا من
دون ذكر ،ويقوم العرف مقام شرطها ابللفظ.

كثريا يف إثبات األحكام الشرعية ،حيث
هبا الفقهاء ً
يلجأ إليه يف حل النزاعات الفردية واالجتماعية(،)30
( )29ابن عابدين ،حاشية رد املختار على الدر املختار،
بريوت ،دار الفكر ،ط2003 ،1م ،ج ،4ص .556

( )30ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية
يف بناء األحكام الشرعية أبثر قد روى عن عبد هللا بن
مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى هللا عليه
وسلم أنه قال« :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن»
واالجتهادات الفقهية يف اإلسالم متفقة على اعتبار العرف
وإن كان بينها شيء من التفاوت يف حدوده ومداه ،وقد أقام
الفقهاء – وخاصة منهم رجال املذهب احلنفي-كبري وزن
للعرف يف ثبوت احلقوق وانتهائها بني الناس يف نواحي شىت
التصرفات<.
وضروب
املعامالت
من

( )32ابن عابدين ،حاشية رد املختار على الدر املختار،
ج ،4ص .547

( )33شهاب الدين أمحد القرايف ،الفروق أنوار الْبوق يف
أنواء الفروق ،دار الكتب العلمية1418 ،ه1998-م،
ج ،3ص .287
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تتبع بشيء إذا وقع العقد عليها مثانية :لفظ الشركة،
ولفظ األرض ،ولفظ البناء ،ولفظ الدار ،ولفظ

فاغتفار الراب التابع بغري قصد يف تداول
الصكوك املختلطة من الضرورة االجتماعية ،وبغريها

املراحبة ،ولفظ الشجر ،ولفظ الثمار ،ولفظ العبد).
فتدخل الصكوك حتت لفظ املراحبة والشركة ،ويعترب
فيها العرف والعادة .وأن الفقهاء ذكروا أسباب

يواجه املستثمرون يف الصكوك حرجا ومشقة .وابلتايل
فالسببان املذكوران أيضا من العرف .فالعرف والعادة
يوافقان اغتفار الراب التابع بغري قصد يف الصكوك
املختلطة ابلضوابط الشرعية.

العرف مخسة ومنها(:)34

املبحث الثاين :التعريف ابلصكوك املختلطة

 أجلأت الضرورة االجتماعية ذلك اجملتمع إىل
س لوك ه ذا العرف أو تلك العادة ،ليحقق له مطلباً
من مطالب حياته ،مث يتكرر ذل ك األمر ويستمر
حىت يصبح عرفاً ال يستطيع أحد أن خيالفه أو خيرج
عنه.

عرف الفقهاء الصكوك املختلطة بتعريفات عدة
بكلمات خمتلفة ،منها" :التداول حال كون مكوانت
املوجودات خليطا من النقود والديون واألعيان

 أو احلاجة املاسة اليت يؤدي عدم مراعاهتا

https://elibrary.mediu.edu.my/books/
>MAL03775.pdf
 -3وقد يكون السبب أمر صاحب السلطان يف اجلماعة،
أو رغبت ه يف شيء خاص كما هو احلال يف أكثر العادات اليت
خلفها احلكم الش يعي الفاطمي يف مصر كاملوالد.
 -4وقد يكون العرف وراثياً حبتاً ،ليس للجماعة حاجة إلي ه،
وال عمل يف خلقه سوى أهنم تلقوه عن األسالف ،كما هو

وحفظها إىل وق وع الناس يف احلرج واملشقة ،فيكون
العرف يف هذه احلالة مطلواب لرفع احلرج واملشقة ،إذ
هي تتجدد بتجدد العصر وتتط ور بتط وره ،وهلذا جند
أن أكثر األعراف السائدة يف أي جمتمع تستند إىل
كوهنا تل يب حاجة من حاجات اجملتمع ،فعرف الدولة
اعى يف نظامه ا .وع رف املواطنني على اختالفهم يف
مر ً
()35
اعى يف تعاملهم مع بعض هم
املهن واألعمال مر ً
بعضاً ،حىت أصبحت هذه األعراف هي َّ
احملكمة

احل ال يف عقائ د اجلاهلية .قال تعاىل ):قالوا إان وجدان آابءان

على أمة وإان عل ى آث ارهم مهتدون( .سور ة الزخرف اآلية
.22
 -5قد يكون السبب يف نشوء ذلك العرف هو التقلي د
احمل ض ،وهذا التقليد يتخذ أشكاالً متعددة ،وصوراً شىت،
فمن ذلك تقلي د األم ة لزعيم هلا ،يف عمل عمله واستمر
عليه ،وتشبهها ابحلكام واألكابر.
وهذه األسباب ختتلف من مكان آلخر ،ومن زمان آلخر،
متأثرة بظروفها الزمانية واملكانية ،ولذلك جند ما هو معتاد يف
بلدة قد خيتلف عما هو معتاد يف بلدة أخرى سواءً كان عرفاً
قولياً أم عملياً ،وهذا االخ تالف قد يكون راجعاً إىل أمر
طبيعي ،كاالختالف يف املناخ حرارة وب رودة...وغريها سعود

والسائدة ال ين ازع فيه ا منازع(.)36

( )34حممد مجال علي ،العرف وأثره يف األحكام ،ص
.28-27

( )35العرف والعادة يف رأي الفقهاء ص .16-15

( )36سعود بن عبد هللا الورقي ،العرف وتطبيقاته
املعاصرة،
<

بن عبد هللا الورقي ،العرف وتطبيقاته املعاصرة.
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واملنافع ،وغلبة األعيان واملنافع ،أو غلبة النقود
والديون" قاله أبو عليو وذكر تداول الصكوك خبمسة

(ب) انتفاء تبعية النقود والديون ،أو عدم
تضمن الورقة املالية مللكية املتبوع ،فيخضع التداول

حاالت .وعد احلالة اخلامسة من الصكوك
املختلطة(.)37
وجاء يف قرار عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل
يف دورته العشرين بشأن األوراق املالية من صكوك

حينئذ ألحكام الغلبة" .أما إذا كان غرض الصكوك
وجتارهتا يف النقود والديون ،فال جيوز تداوهلا إال مبراعاة
أحكام الصرف والدين ،ألن النقود والديون صارت
أصال وغالبة يف املوجودات ،فاحلكم للغالب.

وأسهم أو وحدات سنة  2012ما نصه" :إذا كانت
موجودات الورقة املالية خليطا من النقود والديون
واألعيان واملنافع واحلقوق ،فلها حاالن:

وجاء يف املعيار الشرعي ( )21عن األوراق
املالية ما يلى(" :)38إذا كانت موجودات الشركات
مشتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف

(أ) أن تكون النقود والديون اتبعة ملا يصح أن
يكون متبوعاً ،وتكون الورقة املالية متضمنة مللكية
املتبوع ،فيجوز حينئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة
نسبة النقود والديون إىل املوجودات .أي-إذا كان

حكم تداول أسهمها حبسب األصل املتبوع وهو
غرض الشركة ونشاطها املعمول به ،فإذا كان غرضها
ونشاطها التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق فإن
تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو
التصرف يف الديون شريطة أن ال تقل القيمة السوقية
لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة  %30من إمجايل
موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق

قصد الصكوك ونشاطها التعامل يف األعيان واملنافع،
وتكون النقود والديون اتبعة هلا ،جاز تداوهلا بغري
مراعاة أحكام الصرف والدين.

والسيولة النقدية وما يف حكها بصرف النظر عن
مقدار السيولة النقدية والديون لكوهنا حينئذ اتبعة".

( )37حاالت تداول الصكوك :احلالة األوىل -التداول
حال كون مكوانت املوجودات نقودا حمضة ،مل تستخدم
حصيلتها يف شراء أعيان أو منافع ،أو بعد صريورة موجودات

أما عناصر الصكوك املختلطة فهي كما يلي(:)39
األعيان ،وهي بلغة "احملاسبية احلديثة" :األصول

الصكوك نقودا بعد التصفية .احلالة الثانية -التداول حال

احلقيقية .وهي إما أن تكون األصول غري املتداولة من
عقارات كاألراضي واملباين وغريها أو منقوالت
كالسيارات واألاثث ،أو أن تكون األصول املتداولة

كون مكوانت املوجودات من األعيان واملنافع املوجودة عند

التداول .احلالة الثالثة -التداول حال ما إذا كانت مكوانت

املوجودات من األعيان املوصوفة يف الذمة .احلالة الرابعة-
التداول حال كون مكوانت املوجودات ديوان حمضة .احلالة

( )38هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

اخلامسة -التداول حال كون مكوانت املوجودات خليطا من
النقود والديون واألعيان واملنافع ،وغلبة األعيان واملنافع ،أو
غلبة النقود والديون .وحنن هنا بصدد احلالة اخلامسة ،انظر:

( )39الشبيلي ،إصدار وتداول األسهم والصكوك

الشرعية ،ص.6

وضوابطها الشرعية ،ص .10

املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ،21ص .573

والوحدات َاالستثمارية املشتملة على النقود أو الديون

حبث أبو عليو ،تداول األسهم والصكوك وضوابطه
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غري املالية ،مثل العروض املعدة للبيع ،سواء كانت
املنتجات زراعية أو صناعية أو جتارية أو طبية وحنوها.

أبي عملية تداول ،ويكون ذلك من خالل قبوهلا من
قبل مجيع األفراد الذين يعيشون يف اجملتمع ،ويتم

أما األعيان يف الصكوك فهي األصول احلقيقية اليت
يبدأ هبا تداول الصكوك ونشاطاهتا املختلفة.

استعماهلا كوسيلة لتبادل السلع واخلدمات ومقياس
للقيمة ،وهي جزء أساسي من العملية االقتصادية
واالجتماعية على حد سواء).(44

املنافع ،ويقصد هبا الفوائد العرضية اليت تستفاد
من األعيان بطريق استعماهلا ،كسكىن املنزل وركوب

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :الدراهم والداننري

السيارة ولبس الثوب وعمل العامل .أما املنافع يف
الصكوك فهي اليت تستفاد من األعيان بطريق
استخدامها من خالل العقود من املضاربة واملشاركة

ال تقصد لنفسها ،بل هي وسيلة إىل التعامل هبا وهلذا
كانت أمثاان خبالف سائر األموال( .)45وقال حممد بن
خليل األسدي" :وجود النقود من الذهب والفضة

واملراحبة وغريها.

سبب لقوام العامل( .)46ويقول أبو عبيد" :رأيت
الدراهم والداننري مثنا لألشياء وال تكون األشياء مثنا
هلما"(.)47

النقود ،وتنقسم عند الفقهاء إىل قسمني(:)40
نقود ابخللقة :وهي الداننري( )41والدراهم(،)42
يقول السرخسي" :وأما الذهب والفضة فخلقا

واختلفوا يف إدخال كلمة "الفلوس"

()48

ضمن

م صطلح النق ود ،فم نهم م ن رأى أن الفلوس عبارة
عن نقود وأمثان ،ألهنا تؤدي نفس الدور الذي تؤديه
الدراهم والداننري .ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن

جوهرين لألمثان ملنفع ة التقل ب والت صرف"( .)43ويقول
أيضا" :خلقهما اهللا تعاىل لتتداوهلما األيدي".
نقود ابالصطالح :وهي سائر املسكوكات

تيمية" :الفلوس النافقة (الرائجة) يغلب عليها حكم

املعدنية األخرى إضافة إىل األوراق النقدية .وتعرف
النقود أبهنا كل ما حيصل على قبول عام عند القيام

( )44أنظر موقع املوضوع :حبث عن_أمهية النقود.
>.<https://mawdoo3.com.
( )45تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين :جمموع الفتاوى،

) (40موسى آدم عيسى ،آاثر التغريات يف قيمة النقود
وكيفية معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي ،طبعة ،1جمموعة
دله الربك ة ،ج دة1993 ،م ص .18

اجمللد ،10طبعة ،1دار الوفاء ،اململكة العربية السعودية،
1997م ،ص .136

( )46رفيق املصري ،اإلسالم والنقود ،مركز النشر العلمي،

( )41الداننري :مجع دينار ،وهي كلمة رومية من

اململكة العربية السعودية1986 ،م ،ص.64

 Denariusوهو اسم ملضروب الذهب.

( )47أمحد حسن ،األوراق النقدية يف االقتصاد

( )42الدراهم :مجع درهم كلمة يواننية من Drachma

اإلسالمي ،دار الفكر ،سوراي2002 ،م ،ص .32

وهو اسم ملضروب الفضة.

( )48الفلوس :مجع فلس ،وهي كلمة غري عربية األصل قيل

( )43مشس الدين السرخسي ،املب سوط ،كتاب الزكاة ،ب اب

أهنا يواننية وقيل أهنا رومية ،وهي النقود املتخذة من النحاس
وغريه.

زك اة األم وال ،اجلزء  ،1طبع ة  ،1دار الكت ب العلمي ة ،لبنان،
1993م ،ص.192-191
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األمثان وجتعل معيار أموال الناس( .)49ويقول املقريزي:
"فكثرت الفلوس أبيدي الناس كثرة ابلغة ،وراجت

(أ) -فالديْن ابملعىن العام :هو كل حق اثبت يف
الذمة ،سواء كان حقا ماليا أو غري مايل ،وسواء كان

رواج ا ص ارت م ن أجله هي النقد الغالب يف
البلد( .)50يقول الكاساين" :إن الفل وس أمثان ف ال جي وز
بيعه ا جبن سها متفاض ال كال دراهم والداننري ...ومالية
األعيان كما تقدر ابلدراهم والداننري تقدر ابلفلوس

من حقوق هللا أو حقوق العباد( .)54وبناء على هذا
املعىن عرف الديْن أبنه "لزوم حق يف الذمة" ،أو ما
كان يف الذمة ،أو "ما ترتب يف الذمة"(.)55
(ب) -وأما الديْن ابملعىن اخلاص فللفقهاء فيه
قوالن) :(56األول :أن الديْن هو املال الثابت يف الذمة.
وبه قال مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة
وبعض احلنفية .وعند أصحاب هذا القول كل مال

فكانت أمثاان(.)51
ومن الفقهاء من ال يعترب الفلوس نقودا بسبب
التقلب السريع يف قيمتها ،حيث ذهب أبو حنيفة

ثبت يف الذمة فهو دين ،سواء كان بدال عن شيء
آخر ،كثمن املبيع وقيمة املتلف واملهر واألجرة ،أو مل
يكن بدال عن شيء كالزكاة.

وأبو يوسف إىل القول" :أبن الفل وس لي ست أبمث ان
خلق ة وإمن ا كان ت أمثان ا ابالصطالح"( .)52أما النقود
يف تداول الصكوك املختلطة فهي اليت استثمرت فيها
عند بداية الشركة من قبل محلة الصكوك أو جاءت

الثاين :أن الديْن هو املال الثابت يف الذمة بدال

فيها نتيجة أنشطة جتارية يف الشركة.

عن شيء آخر .وهبذا القول قال مجهور احلنفية(.)57
ومن أمثلة الديْن عند أصحاب هذا القول ما جيب يف
الذمة من مثن مبيع ،أو قرض أو أجرة أو مهر أو بدل

الديون ،يرد "الديْن" يف اصطالح الفقهاء
مبعنيني :عام وخاص(:)53

مال متلف .ومن أمثلة ما خيرج عن حقيقة الديْن عند
( )49شيخ اإلسالم ابن تيمية :جمموع الفتاوى ،اجمللد،15
ص .256

( )54أسامة بن محود الالحم ،بيع الدين وتطبيقاته

( )50رفيق املصري ،مرجع سابق ،ص.59

املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،دار امليمان للنشر والتوزيع-

( )51اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين
احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،اجلزء ،4طبع ة

الرايض ،ط 2012 ،1م ،ص .54

( )55استيفاء الديون يف الفقه اإلسالمي ،للمزيد ،37/1

 ،2دار إحي اء الت راث العريب ،لبنان1998 ،م ،ص .404

معجم املصطلحات االقتصادي االقتصادية لنزيه محاد ،ص

( )52موسى آدم عيسى ،آاثر التغريات يف قيمة النقود
وكيفية معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي ،طبعة ،1جمموعة

.164

( )56أسامة بن محود ،بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف

دله الربك ة ،ج دة1993 ،م ص .46

الفقه اإلسالمي ،ص.55

( )53نزيه محاد ،قضااي فقهية معاصرة ،ص ١١٠؛ أحكام

( )57ابن جنيم ،األشباه والنظائر.5/4 ،

التصرف يف الديون للقره داغي ،ص .99-98
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أصحاب هذا القول هو الزكاة ،ألهنا إجياب إخراج
مال ابتداء من غري أن يكون بدال عن شيء آخر(.)58

موجودات الصكوك اليت يراد تداوهلا أصدرت مقابل
أعيان موجودة أو منافع ،ومل يكن يف موجوداهتا من

إن املراد من الديون يف الصكوك املختلطة هي
احلق املايل الثابت يف الذمة اليت أتيت فيها بسبب
نتيجة السياسة االقتصادية بشركة خمتلفة وعقود
متعددة ،وهي تسلسلت يف تداول الصكوك املختلطة

نقد أو ديْن ،مثل صكوك اإلجارة ،جاز تداوهلا يف
هذه احلالة عند توفر شروط البيع العادية ،وهذا كما
نص عليه املعيار الشرعي لصكوك االستثمار( ،جيوز
تداول الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة
شائعة يف ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو
خدمات ،بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص
الصكوك وبدء النشاط)(.)60

بعد أن بدأ االستثمار فيها ابألصول احلقيقية من
بدا.
األعيان واملنافع ،وما كانت الديون فيها بفائدة أ ً
ومن اجلدير أن يذكر هنا أحكام تداول

اثلثا -حكم تداول الصكوك حال كون موجوداهتا

الصكوك املختلطة حسب موجوداهتا املختلفة:

أعياان موصوفة يف الذمة :إذا صارت الصكوك قد

أوال -حكم تداول الصكوك حال كون موجوداهتا

أصدرت مقابل أعيان موصوفة يف الذمة ،ويراد

نقودا :إذا كانت موجودات الصكوك اليت يراد تداوهلا
ً

تداوهلا ،فإنه ال جيوز تداوهلا يف هذه احلالة ،وذلك
ألن عملية التداول على بيع ما مل يقبض ،وهو ال
جيوز(.)61

تبقى نقودا وال تستخدم يف الشراء ألعيان أو منافع،
فإنه تتحقق شروط الصرف لصحة البيع يف هذه
احلالة ،وهي :التقابض يف اجمللس ،والتماثل بني سعر
البيع والقيمة االمسية للصك ،وذلك ألن حصيلة

رابعا -حكم تداول الصكوك حال كون موجوداهتا
ديوان :إذا كانت موجودات الصكوك بعد بيعها

الصكوك ما زالت متثل نقودا يف هذه املرحلة فيكون
بيعها بيعا للنقود ،وهو الصرف .كما جاء يف قرار
اجملمع رقم" )4/5( 30 :إذا كان مال القراض

ديوان ،فيطبق عليها يف هذه احلالة حكم التعامل
ابلديون ،ألنه بيع للديْن ابلنقد وهو ال جيوز ،واتفق
الفقهاء على ذلك الشتماله على الراب من الفضل
والنسيئة كليهما ،ولذلك ال جيوز بيع هذه الصكوك
إال عندما تتحقق شروط بيع الدين ،كما جاء يف قرار

املتجمع بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف العمل ابملال
ما يزال نقودا ،فإن تداول صكوك املقارضة يعترب
مبادلة نقد بنقد ،وتطبق عليه أحكام الصرف"(.)59

اجملمع رقم" )4/5( 30 :إذا أصبح مال القراض

اثنيا -حكم تداول الصكوك حال كون موجوداهتا
من األعيان واملنافع أو اخلدمات :إذا كانت

( )60هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ،17 :ص -479

) (58أسامة بن محود ،بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف

.481

( )59قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.

الشرعية ،ص.9

( )61أبو عليو ،تداول األسهم والصكوك وضوابطه

الفقه اإلسالمي ،ص.55
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ديوان ،تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام
التعامل ابلديون"(.)62

وسندات االستثمار" :إذا صار مال القراض
موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع

وما نص عليه أيضا املعيار الشرعي رقم ()17
صكوك االستثمار ،الذي جاء فيه" :جيوز تداول
الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف
ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات،

فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر
الغالب يف هذه احلالة
اضى عليه ،على أن يكون
املرت َ
ُ
أعياان ومنافع"(.)64
ً
أما إذا كانت موجودات الصكوك خليطا من

بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء
النشاط ،أما قبل بدء النشاط فرتاعى الضوابط
الشرعية لعقد الصرف ،كما تراعى أحكام الديون إذا

النقود والديون واألعيان واملنافع وكانت الغلبة للنقود
والديون ،فقد اختلف الفقهاء واملؤسسات املالية
اإلسالمية يف حكم تداوهلا ،وهذا البحث سريكز على

متت التصفية وكانت املوجودات ديوان ،أو مت بيع ما
متثله الصكوك بثمن مؤجل"(.)63

هذا املوضوع يف ضوء قاعدة "التبعية".
للفقهاء املعاصرين لالقتصاد اإلسالمي وكذلك
خرباء املؤسسات املالية اإلسالمية يف ذلك نظرايت
خمتلفة واضحة على اعتبارات فقهية ،أذكرها على

خامسا -حكم تداول الصكوك حال كون
موجوداهتا خليطا من النقود والديون واألعيان

النحو التايل:

واملنافع وكانت الغلبة لألعيان واملنافع :إذا صارت
موجودات الصكوك اليت يراد تداوهلا خليطا من النقود

أوال -معيار الغلبة ،اختار جممع الفقه اإلسالمي

والديون واألعيان واملنافع ،وصارت الغلبة فيها
لألعيان واملنافع ،فإن حكمه فيها اجلواز ،كما احلكم
الوارد ابجلواز يف الصكوك املتداولة اليت حال كون
موجوداهتا من األعيان واملنافع واخلدمات .وذلك ألن

الدويل مبدأ الغلبة ،بناء على أن احلكم للغالب( )65يف

موجودات الصكوك .فإذا كانت األعيان واملنافع هي
الغالبة ،يتحقق هلا حكم بيع األعيان واملنافع ،وأما إذا
صارت النقود هي الغالبة فلها بيع حكم الصرف،

الصكوك متثل األعيان أو املنافع يف هذه احلالة ،فصار
تداول الصكوك مفهوما عن بيع تلك األعيان أو
املنافع كما ذكر ،وهو جائز بناء على قرار اجملمع رقم:

( )64قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته التاسعة
عشرة سنة 2009م بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق)

 )4/5( 30الصادر بشأن سندات املقارضة

وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا.

اخلَ ْم ير َوال َْم ْي يس ير ۖ قُ ْل
ك َع ين ْ
( )65قال هللا تعاىل( :يَ ْسأَلُونَ َ
ي
ي
ري َوَمنَافي ُع ليلنَّ ي ي
ْب يمن نَّ ْف يع يه َما)
في يه َما إي ْْثٌ َكب ٌ
اس َوإ ْْث ُُه َما أَ ْك َُ
سورة البقرة .219 :هذه اآلية تدل أن احلكم للغالب حيث
بني هللا تعاىل أن اخلمر وامليسر هناك فائدة لإلنسان،
ولكنهما مضراتن جدا للناس ابلنسبة من نفعهما ،فال جيوز
اخلمر وامليسر .ومن هنا جاءت احلكم للغالب.

( )62قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل .أنظر :أبو عليو،
تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية ،ص.9

( )63هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ،17 :ص -479
.481
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وإذا كانت الديون هي الغالبة فلها حكم بيع الدين،
وهذا ما نص عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل

التصرف يف الديون ،شريطة أن ال تقل القيمة السوقية
لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة  %30من إمجايل

بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار" :إذا
صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود
والديون واألعيان واملنافع فإنه جيوز تداول صكوك
اضى عليه ،على أن يكون
املقارضة وفقاً للسعر املرت َ

موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق
والسيولة النقدية وما يف حكمها (أي ديون الشركة
على الغري وحساابهتا اجلارية لدى الغري والسندات
اليت متلكها ومتثل ديوان) ،بصرف النظر عن مقدار
السيولة النقدية والديون لكوهنا حينئذ اتبعة)(.)69
حيث أجازت اهليئة تداول أسهم الشركات املشتملة
على نقود أو ديون دون مراعاة أحكام الصرف

الغالب يف هذه احلالة أعيان ومنافع ،أما إذا كان
ديوان فرتاعى يف التداول األحكام
نقودا أو ً
الغالب ً
الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسريية توضع وتعرض
على اجملمع يف الدورة القادمة)( .)66وإن الغلبة تتحقق
حال بلوغ موجودات الصكوك إىل أكثر من ،%50
وأيضا اختلف الفقهاء اختالفا شديدا يف تعيني معيار
الغلبة( )67واصطالح مفهوم الغلبة والكثرة(.)68

لقاعدة "يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها" ،إذا
كانت األعيان واملنافع أكثر من  %30من إمجايل
موجودات الشركة .فقال أبو زيد :االستدالل حبديث
سعد بن أيب وقاص( )70على معيار الثلث ال يستقيم.

اثنيا -معيار الثلث ،ذهب األيويف إىل معيار الثلث

املراد من احلديث أن الثلث كثري يف جمال التربعات.
قال ابن حجر يف معىن احلديث" :معناه :كثري ابلنسبة
إىل ما دونه"( .)71وذكر ابن حجر أيضا -أن الكثرة

يف تداول الصكوك املختلطة ،كما جاء يف املعيار
الشرعي رقم (" :)21إذا كانت موجودات الشركة
مشتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف
حكم تداول أسهمها حبسب األصل املتبوع وهو
غرض الشركة ونشاطها املعمول به ،فإذا كان غرضها

( )69هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي األوراق املالية (األسهم

والسندات) ،رقم ،21 :ص .573
( )70عن َس ْع ِّد بْ ِّن أَِّيب َوقَّ ٍ
ال:
اص رضي هللا تعاىل عنه قَ َ
اَّللِّ ،أ ََان ذُو َم ٍالَ ،وَال يَِّرثُِّن إَِّّال ابْنَةٌ ِّيل
تَ :اي َر ُس َ
ول َّ
قُ ْل ُ
ِّ
َّق
َّق بِّثُلُثَ ْي َم ِّايل؟ قَ َ
صد ُ
صد ُ
ال َ:ال ،قُ ْل ُ
ت :أَفَأَتَ َ
َواح َدةٌ ،أَفَأَتَ َ
ث،
بِّ َشطْ ِّرهِّ؟ قَ َ
صد ُ
َّق بِّثُلُثِّ ِّه؟ قَا َل :الثُّلُ ُ
ال َ:ال ،قُ ْل ُ
ت :أَفَأَتَ َ
ك أَ ْغنِّيَاءَ َخ ْريٌ ِّم ْن أَ ْن تَ َذ َرُه ْم
َوالثُّلُ ُ
َّك أَ ْن تَ َذ َر َوَرثَتَ َ
ث َكثِّ ٌري ،إِّن َ
َّاس ُ .متَّ َف ٌق َعلَْي ِّه أنظر:عبد العظيم أبو زيد،
َعالَةً يَتَ َك َّف ُفو َن الن َ
حنو صكوك إسالمية حقيقية ،حقيقة الصكوك وضوابطها

ونشاطها التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق فإن
تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو
( )66قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته التاسعة
عشرة سنة 2009م بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق)
وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا.

( )67فقال بعض :إن مقدار الغلبة الثلثني  ،%66أو نسبة
النصف  ،%50أو أكثر من النصف  ،%51أو الثلث

وقضاايها الشرعية ،إسالمية املعرفة ،السنة السادسة عشرة،

 ،%33أبو عليو ،تداول األسهم والصكوك وضوابطه

العدد 2010 ،62م ،ص .122-121

الشرعية ،ص .14

( )71ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،بريوت :دار
املعرفة1379 ،ه ،ج ،5ص .365

( )68املرجع السابق ،ص .13-12
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أمر نسيب ،فيكون الثلث قليال إذا ما قورن ابلباقي،
وذهب الشافعي-كذلك -إىل أن معىن "كثري" يف

املالكية ( )76حيث قالوا إذا كانت نية املشرتي وقصده
يف البيع للعبد ال للمال ،صح البيع بذلك الشرط،

احلديث "قليل"(.)72

ويدخل املال يف البيع تبعاً له ،سواء كان املال معلوماً
أو جمهوالً ،من جنس الثمن أو من غريه ،عيناً كان أو
ديناً وسواء كان مثل الثمن ،أو أقل ،أو أكثر منه،
ألنه غري مقصود يف البيع .وهذا الرأي منصوص عن

اثلثًا -معيار التبعية ،ومعناه إذا كانت الصكوك
خمتلطة ابألعيان واملنافع والنقود والديون ،فرتاعي
قاعدة التبعية يف هذه احلالة لتداوهلا ،ويغتفر فيها الراب
التابع بغري قصد ابلضوابط الشرعية .وذهب إليه
احلنابلة واملالكية ومجهور الفقهاء املعاصرين كما سيأيت
تفصيله.

أمحد ،وهو قول الشافعي ،وعثمان البيت  ،وهذه
املسألة مشاهبة ملسألة صحة دخول الثمرة قبل بدو
صالحها تبعاً يف البيع ( .)78فاجلواز واملنع هنا يعتمد
()77

على القصد.

املطلب األول :مدى اغتفار الراب التابع بغري قصد

القول الثالث :اغتفار راب البيوع يف التابع

يف تداول الصكوك املختلطة عند الفقهاء

جائز ،وذهب إليه املالكية ( ،)79والشافعي يف قوله

املعاصرين

القدمي ،وبعض الشافعية ( .)80قال اإلمام مالك:
"األمر اجملتمع عليه عندان أن املبتاع إن اشرتط مال
نقدا كان أو ديناً ،أو عرضاً يعلم أو ال
العبد فهو لهً ،

اختلف الفقهاء يف اغتفار الراب التابع بغري قصد
يف الصكوك املختلطة على ثالثة أقوال ،وهي كالتايل:
القول األول :منع الراب التابع مطلقاً وعدم
صحة العقد ،وذهب إليه احلنفية ( ،)73والشافعي يف
قوله اجلديد( ،)74واستدلوا أبن الراب ال يغتفر عنه يف
الشرع ،سواء كان اتبعاً أو متبوعاً.

( )76جالل الدين عبد هللا بن جنم بن شاس ،عقد اجلواهر
الثمينة يف مذهب عاَل املدينة ،بريوت :دار الغرب

اإلسالمي ،ط2003 ،1م ،ج  ،2ص.399

( )77عبد هللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث

القول الثاين :اغتفار الراب التابع أو منعه يعتمد

الدمشقي احلنبلي ،املغين ،القاهرة :دار عامل الكتب ،ط،3

يف ذلك على القصد ،وإليه ذهب احلنابلة( ،)75وبعض

1997م ،ج ،4ص .130-129

( )78يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري

( )72املرجع السابق ،ج ،5ص.365

القرطيب املالكي ،االستذكار ،بريوت :دار الكتب العربية،

) (73زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم

ط2002 ،1م،ج ،6ص .278

1997م ،ج  ،5ص .381

.883

املصري احلنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط،1

( )79مالك ،املوطأ ،حديث رقم  ،2265ج ،4ص

( )74إمساعيل بن حيي بن إمساعيل املصري املزين ،خمتصر

( )80أبو احلسن على بن محد املاوردي ،احلاوي الكبري،

املزين ،ط1998 ،1م ،ج ،1ص .181

بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م ،ج ،5ص
.265

( )75العثماين ،فقه البيوع ،ص.694
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الشارع يف التوابع ،وعدم تطبيق قواعد الصرف،
والثاين عند اقتضاء احلاجة ،أو املصلحة الراجحة،

يعلم ،وإن كان للعبد من املال أكثر مما اشرتى به كان
مثنه نقداً أو ديناً أو عرضاً"( ،)81ويف هذا داللة

يقول" :لقد نبه حمققو الفقهاء على أن راب البيوع
مغتفر يف حالتني :إذا كان اتبعاً يف العقد ،وعند
اقتضاء احلاجة ،أو املصلحة الراجحة ،ودليل ذلك
حديث العبد الذي معه مال ،فأما اغتفاره للتبعية،

واضحة على عدم شرط حكم الصرف مهما كانت
داننريه ودرامهه وذهبه وفضته تبعا للعبد حىت ولو كان
مثنه من نفس اجلنس .فعلم من رأي مالك أنه ال
يشرتط لصحة ذلك البيع أن يكون القصد متجها

فاملراد به أن راب البيوع مغتفر ،أي :مرخص فيه شرعاً
إذا وقع تبعاً ال مقصوداً يف العقد ،تيسرياً على العباد،
ورفقا هبم ،ورفعاً للحرج عنهم ،...وعدم توافر شروط

حنو العبد فقط ،وإمنا احلكم هو أنه إذا اشرتى العبد
ومعه مال أي مال أبي مثن كان؛ فإن العقد صحيح
وأن ماله للمشرتي إن اشرتط وإال لسيده ،قال ابن

صحة الصرف يف بيع النقود ببعضها ،إذا وقع ذلك
يف التوابع ،ال يف املعقود عليه أصالة"(.)84

عبد الرب( :وجيوز عند مالك شراء العبد وإن كان ماله
دراهم بدراهم إىل أجل وكذلك لو كان ماله ذهبا أو
دينا)( .)82وقال الشاطيب( :فاحلاصل أن التبعية لألصل
اثبتة على اإلطالق) ،وقد ذكر النووي( :أنه لو ابع
دارا بذهب ،فظهر فيها معدن ذهب .صح البيع على
األصح ،ألنه اتبع)(.)83

وذهب إىل مثل هذا القره داغي( )85حيث رجح
اغتفار بعض الشروط الشرعية يف حالة بيع املال

وحيث إن املالكية يرون صحة املعاملة إلطالق

الربوي بربوي آخر يف حالة التبعية ،كاالغتفار يف
اشرتاط التقابض يداً بيد ،وشرط التماثل ،استنادا إىل
احلديث الصحيح املتفق عليه الذي قال فيه ﷺ:

احلديث فيه ،ألن اشرتاط املشرتي مال العبد ،أو بيعه
بدراهم ومال العبد من دراهم ،فالبيع مل يرد عليه ،ألنه
ال اعتبار له من الثمن ،بكونه اتبعاً لرقبة العبد.

"من ابتاع عبداً ،وله مال فماله للذي ابعه إال أن
يشرتط املبتاع" ( .)86فاحلديث يدل على أنه ال ينظر
إىل نوعية ماله ،ألن العقد وقع على العبد أصالةً،
وجاء املال الذي معه تبعاً ،إذاً يغتفر فيه ولو كان

ومن الفقهاء املعاصرين الذين يؤيدون القول

ماله ذهباً أو فضة ،كثرياً أو قليالً ،ألن ظاهر احلديث
يدل على جواز تلك املبادلة من غري نظر إىل جنس

بصحة راب البيوع يف التوابع نزيه محاد ،حيث بني أن
راب البيوع يغتفر عنه يف صورتني ،إحدامها يف حالة
التبعية ،مقتضياً ملقاصد الشريعة برفع احلرج من قبل

( )84نزيه محاد ،املفهوم االصطالحي للراب بني دالالت
النصوص وتقسيمات الفقهاء ،ص .102-27

( )81أنس بن مالك ،املوطأ ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط1998 ،1م ،حديث رقم  ،2265ج ،4ص
.883

( )85القره داغي ،قاعدة التبعية وأثرها يف الرتخيصات
الشرعية ،ص .460-444

( )82القره داغي ،أثر نقود وديون الشركة ،....ص.69

( )86أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشرب
واملساقاة ،ومسلم يف كتاب البيوع.

( )83املرجع السابق ،ص .69
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فيهما مجيعا من غري جنسهما لوجود العلة ،واجلهل
ابلتساوي كالعلم ابلتفاضل.

الثمن الذي يُشرتى به العبد ،وذلك ألن لفظ املال
يشمل مجيع أمواله سواء كان نقداً أو ديناً ،أو عرضاً

ربوايً أو غري ربوي ،قليالً أو كثرياً ،كما يدل على أن
مال العبد املبيع اتبع له فضالً عن مقداره أو نوعه".

فقياس رأي الشافعية أنه ال جيوز بيعها أصال،
حىت تفصل األعيان من النقود والديون ،ولكنه
مستحيل يف أسهم الشركات .أما قول احلنفية ،فيجوز
بيع السهم إن كان مثن السهم أكثر من النقود

يف العقد بغري قصد ليس بدرجة الراب األصلي احملرم
شرعاً ،فبينهما فرق يف كيفيتهما ،ويف صفاهتما ،ويف
ضررمها ،ويف عقدمها ،فيكون احلكم بينهما خمتلفا

والديون املمثلة ابلسهم(.)88

هذا وقد أمجعت األمة على أن الراب قليله وكثريه
حرام أصالة ،وداينة ال جدال فيه ،ولكن الراب التابع

ويناقش هذا الدليل :أبن شراء الذهب كان
مقصودا أصالة يف حديث فضالة (ويسمى مسألة
ً

الختالف ذاهتما من منظور شرعي وقانوين
ومقصدي .وبناء على ذلك نرى لقاعدة اغتفار الراب
التابع يف العقد املايل اعتباراً لقاعدة املقاصد واملصاحل
بقدر ضرورهتا وضوابطها.

"مد وعجوة")( ،)89بينما حديث ابن عمر يدل داللة
واضحة على أن شراء املال مل يكن أصالة ،فيختلف
عن حديث ابن عمر (بيع العبد وله مال) ،وال
تعارض بينهما ،فحديث مال العبد داخل يف مسألة

املطلب الثاين :أدلة الفريقني يف اغتفار الراب أو

التبعية ال شك فيه.

منعه يف الصكوك املختلطة ومناقشتها

قال القره داغي إن موضوع مال العبد داخل يف
ابب التبعية ،ألن العبد هو املقصود ابلبيع وليس ماله

أدلة الفريق األول :استدل الفريق القائل مبنع

إضافة إىل أن احلديث الوارد فيه واضح الداللة على

الراب يف التابع مطلقا (وهم احلنفية والشافعية يف القول
اجلديد) أبدلة منها:

( )88العثماين ،فقه البيوع ،ج ،2ص .693

أ-الدليل األول :احلديث الذي أخرجه مسلم

( )89جاء يف املصباح املنري( :املد ابلضم :كيل وهو رطل

عن فضالة بن عبيد قال" :اشرتيت يوم خيْب قالدة

وثلث عند أهل احلجاز فهو ربع صاع...واملد رطالن عند
أهل العراق ،واجلمع أمداد وامداد ابلكسر ،قال الرازي:
(العجوة ضرب من أجود التمر ابملدينة وخنلتها تسمى لينة).
مثاله( :إن كان املبيع خملوطا مبالني ربوين ،والثمن مال ربوي،
أو خملوطا بربوي وغري ربوي ،فهذا يسمى "مسألة مد
وعجوة" ،وله صور معقدة ،أشهرها أن يكون املبيع امدا من
متر عجوةٍ ودرمها واحدا ،والثمن درمهان .وهلذا مسيت املسألة
مبد وعجوة) ،لكن هناك ثالث مسائل متشاهبة ،حكم كل

( )87أخرجه مسلم يف صحيحه حديث رقم .1591

البيوع ،ج ،2ص .684

ابثين عشر ديناراً ،فيها ذهب ،ففصلتها ،فوجدت
فيها أكثر من اثين عشر ديناراً ،فذكرت ذلك للنيب

ﷺ فقال :ال تباع حىت تفصل"(.)87

وجه الداللة :أن النيب ﷺ هنى عن بيع قالدة
الذهب جبنسها ،ملا فيه من علة الراب؛ إذ هو بيع
ربوي بربوي ومعه من غري جنسه ،ومثله إذا كان

منها خمتلف ابلنسبة إىل بعض املذاهب .العثماين ،أنظر :فقه
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اجلواز مطل ًقا ،وليس هناك دليل يقيده يف نظرهم
فيبقى على إطالقه ،كما أن ذلك حيقق مصاحل

يزول ابلشك"( .)92وهلذا فإن هذه األدلة هي خارج
حمل النزاع.

معتربة ،كما أهنم مجعوا بني حديث ابن عمر،
وحديث فضالة بن عبيد أبن حديث العبد وارد يف
اردا على العني أصالة ،وأن ما معه من
كون العقد و ً
تبعا ،وحديث فضالة حل العقد فيه
األموال جاء ً

أدلة الفريق الثاين :استدل املالكية واحلنابلة

الذين قالوا ابغتفار الراب التابع يف العقد أبدلة أمهها:

أ-الدليل األول :احلديث الذي أخرجه
البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول هللا ﷺ قال:

أصالً على الذهب(.)90

ب-الدليل الثاين :عموم األدلة على حرمة الراب

"من ابع عب ًدا وله مال ،فماله للذي ابعه إال أن
يشرتط املبتاع" ( ،)93ووجه الداللة من احلديث هو

عليه وغريها( .)91ويناقش هذا الدليل :أبن هذه
النصوص تدل على الراب الصريح الثابت ،وهذا أمر
متفق عليه ،وأن محلة الصكوك ال يؤسسون الشركة

نقدا،
أن لفظ "مال" يف احلديث يشمل مجيع األموال ً
كثريا ،كما يدل على أن
أو دينًا ،أو ً
عرضا ،قليالً أو ً
مال العبد املبيع مهما كان مقداره أو نوعه فهو اتبع
له ( .)94قال احلافظ ابن حجر" :إن إطالق احلديث

يف القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،وإمجاع املسلمني

مبال الراب يف حال االستثمار أصالً ،ويبتعدون عنه
البتة ،ولو اختلط بعضه مع تداول الصكوك ابلنقود
والديون بغري إرادة يف تسلسل التجارة ،فهي مسألة
جزئية ،هلا أحكامها املستقلة ،واالستدالل ابملسألة

بواي،
يدل على جواز بيعه ولو كان املال الذي معه ر ً
ألن العقد وقع على العبد خاصة ،واملال الذي معه
تبع له ال مدخل له يف العقد" ( .)95وقال العين:
"وهذا مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة ،والعبد ال
ميلك شيئًا ،ألن الرق مناف للملك ،وماله لسيده
عند بيعه وعند عتقه ،وروي ذلك عن ابن مسعود
وابن عباس وأيب هريرة ،وبه قال سعيد بن املسيب

اجلزئية على املسألة الكلية بعدم اجلواز مطل ًقا ،فيه
خطر عظيم ،وأن االستثمار يف الصكوك املختلطة
ابلعقود الشرعية مباح ،والراب فيها غري مؤكد ،فال
يقال العقود الشرعية الثابتة حرام بسبب اشتماهلا على
الراب التابع بغري قصد ابلشك ،ألن القاعدة "اليقني ال

( )92زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم
املصري ،األشباه والنظائر ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1999 ،1م ،ص .56

( )93أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشرب

( )90القره داغي ،أثر ديون ونقود الشركة أو احملفظة على

واملساقاة ،ومسلم يف كتاب البيوع.

( )94أبو عليو ،تداول األسهم والصكوك وضوابطه

حكم تداول األسهم والصكوك والوحدات االَستثمارية،

الشرعية ،ص .18

ص .71

( )95أمحد بن على بن حجر العسقالين ،فتح الباري،

( )91سعيد ،قاعدة التبعية وأثرها يف االغتفار يف

بريوت :دار املعرفة ،ج ،5ص .51

املعامالت املالية املعاصرة ،ص .391
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لذلك نرى هناك قرارات عديدة حول املوضوع

والثوري وأمحد وإسحاق ،وقالت طائفة :ماله دون
سيده يف العتق والبيع ،روي ذلك عن عمر وابنه

تؤكد هذا الرأي منها ما جاء يف قرار جممع الفقه

وعائشة ،رضي هللا تعاىل عنهم ،وبه قال النخعي
واحلسن" (.)96

اإلسالمي الدويل يف دورته التاسعة عشرة

()100

سنة

 2009بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق)
وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا" :إذا صار مال القراض

ب-الدليل الثاين :احلديث الذي أخرجه

موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع
فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر
اضى عليه ،على أن يكون الغالب يف هذه احلالة
املرت َ
ديوان،
نقودا أو ً
أعياان ومنافع .أما إذا كان الغالب ً

البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا
ﷺ قال" :من ابتاع خنالً بعد أن تؤبر ،فثمرهتا
للبائع إال أن يشرتط املبتاع" ( .)97وجه الداللة من
احلديث :أنه يدل على جواز بيع الثمر قبل بدو

اع ى يف التداول األحكام الشرعية اليت ستبينها
فرت َ
الئحة تفسريية توضع وتعرض على اجملمع يف الدورة
القادمة".

تبعا للنخل ،مع أنه ال جيوز بيعها وحدها ملا
صالحها ً
يف ذلك من الغرر .قال ابن قدامة" :ألنه إذا ابعها
تبعا يف البيع فلم يضر احتمال
مع األصل حصلت ً

وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف

الغرر فيها"(.)98

دورته العشرين سنة( 2012 )101بشأن األوراق املالية

كثريا من
وبناء على هذا يقول العثماين" :إن ً
العلماء املعاصرين أجازوا بيع األسهم بشرط أن تكون

من صكوك وأسهم أو وحدات ما نصه" :إذا كانت

موجودات الورقة املالية خليطا من النقود والديون
واألعيان واملنافع واحلقوق ،فلها حاالن:

النقود والديو ُن اتبعة لألعيان ،وهذا صحيح على
ُ
مذهب احلنابلة ،بشرط أن يكون املقصود األعيان،
حسب ما ذكره الشيخ العثيمني رمحه هللا تعاىل"(.)99

 أن تكون النقود والديون اتبعة ملا يصح أن
يكون متبوعاً ،وتكون الورقة املالية متضمنة

( )96حممود بن أمحد احلنفي بدر الدين العين ،عمدة

( )100قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته التاسعة

( )97احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،حديث رقم

وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلاhttps://www.iifa-< .
>aifi.org/ar/2796.html

حممد بن مفلح املقدسي ،الفروع وتصحيح الفروع ،ج،4

العشرين سنة( 2012 )101بشأن األوراق املالية من

( )99العثماين ،فقه البيوع على املذاهب األربعة ،ص
.691-690

صكوك وأسهم أو وحدات.
<https://www.iifa-
>aifi.org/ar/2911.html

القاري شرح صحيح البخاري ،ج ،13ص .114

عشرة سنة  2009بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق)

.5929

( )98ابن قدامة ،املغين ،ج4،ص72،63،وانظر أيضا:

( )101قرار عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته

ص .53
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مللكية املتبوع ،فيجوز حينئذ تداول الورقة
املالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إىل

نقود أو ديون دون مراعاة أحكام الصرف لقاعدة
"يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها" ،لكن إذا

املوجودات.

كانت األعيان واملنافع أقل من الثلث فإنه ال جيوز
تداول األسهم إال مبراعاة أحكام الصرف أو التصرف
يف الديون ،ألن األعيان واملنافع يف هذه احلالة قليلة،
فال ميكن اعتبار الديون والنقود اتبعة هلا ،فتكون

 انتفاء تبعية النقود والديون ،أو عدم تضمن
الورقة املالية مللكية املتبوع ،فيخضع التداول
حينئذ ألحكام الغلبة".
وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف

مقصودة ابلعقد أصالة ،فتشرتط فيها الشروط اليت
تشرتط فيها لو كانت مفردة.

"بعد اطالعه على التوصيات الصادرة عن الندوة
العلمية حول موضوع :الغلبة والتبعية يف املعامالت
املالية ،حاالهتما ،وضوابطهما ،وشروط حتققهما،

فقد أشار املعيار الشرعي رقم ( )21إىل تطبيق

دورته الثانية والعشرين سنة  2015ما أييت(:)102

قاعدة التبعية يف تداول موجودات الشركات املختلطة
على أعيان ومنافع ونقود وديون بشرط أال تقل القيمة
السوقية لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة %30
من إمجايل موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع

املنعقدة جبدة خالل الفرتة من 26-25 :صفر
1436ه  ،املوافق  18-17ديسمرب 2014م،
وبعد دراسة ما ورد ابلتوصيات والرجوع إىل قرارات

واحلقوق.

اجملمع ذات الصلة ،وهي القرار رقم ،)30( :والقرار
رقم ،)188( :والقرار رقم ،)196( :تبني للمجمع
أن هذا املوضوع حباجة إىل التنسيق بني قرارات اجملمع
ذات الصلة إلعادة صياغة توصيات الندوة .ويرى

وبه أفىت حممد بن إبراهيم ،قاضي القضاة ومفيت
الداير السعودية سابقا فيما ورد إليه من استفتاء عن
الشركات املسامهة – كشركة الكهرابء ،واإلمسنت،
والغاز -وحنوها مما يشرتك فيه املسامهون ،مث يرغب
بعضهم يف بيع شيء من سهامهم مبثل قيمتها أو أقل
أو أكثر حسب جناح تلك الشركة وضده(،)103

تكليف أمانة اجملمع بتشكيل جلنة علمية من
املختصني ،وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على اجمللس
يف الدورة القادمة".

فأجاب العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
مفيت الداير السعودية سابقا –رمحه هللا -بقوله(:)104
(فال مانع من بيعها بشرط معرفة الثمن ،وأن يكون

أما هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية فكان قرارها أكثر وضوحا كما جاء يف
املعيار الشرعي رقم ( )21لألوراق املالية حيث
أجازت اهليئة تداول أسهم الشركات املشتملة على

أصل ما فيه االشرتاك معلوما ،وأن تكون أسهمه منها
معلومة أيضا ،فإن قيل :فيها جهالة ،لعدم معرفة

( )102قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الثانية

( )103فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ،مكة:

والعشرين سنة 2015مhttps://www.iifa-< .
>aifi.org/ar/

مطبعة احلكومة ،ط1399 ،1ه ،ج ،7ص.41

( )104املرجع السابق ،ج ،7ص.41
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أعيان ممتلكات الشركة وصفاهتا؟ فيقال :إن العلم يف
كل شيء حبسبه ،مث ذكر أبن العلم بذلك من خالل

ضوابط تطبيق قاعدة التبعية يف تداول الصكوك
املختلطة:

نشراهتا السنوية وميزانيتها حتقق املعرفة الكلية املمكنة،
وأن "تتبع اجلزئيات يف مثل هذا فيه حرج ومشقة،
ومن القواعد املقررة أن "املشقة جتلب التيسري" ،وقد
صرح الفقهاء رمحهم هللا ابغتفار اجلهالة يف مسائل

ذكر الفقهاء شروطا لتداول الصكوك يف ضوء
قاعدة التبعية ومن أمهها ما يلي(:)106
 حتديد أغراض الصكوك أبعمال االستثمار
والتجارة أو الصناعة أو الزراعة من خالل
العقود الواردة على املنافع أو السلع أو

معروفة يف أبواب متفرقة مثل جهالة أساس احليطان،
وغري ذلك .فإن قيل :إن يف هذه الشركات نقودا،
وبيع النقد ال يصح إال بشرطه ،فيقال :إن النقود هنا

احلقوق.

 ال حتدد أغراض الصكوك يف الصريفة أو بيع

اتبعة غري مقصودة ،وإذا كانت هبذه املثابة ،فليس هلا
حكم مستقل ،فانتفى حمذور الراب .فإن قيل :إن
للشركة ديوان يف ذمم الغري ،أو أن على تلك السهام
املبيعة قسطا من الديون اليت قد تكون على أصل

الدين.

 عدم قصر موجودات الصكوك على النقود
والديون فقط ،بل يكون فيها موجودات
مادية ومعنوية من األعيان واملنافع.

الشركة ،وبيع الدين يف الذمم ال جيوز إال ملن هو عليه
بشرطه ،فيقال :وهذا أيضا من األشياء التابعة اليت ال
تستقل حبكم ،بل هي اتبعة لغريها ،والقاعدة" :أنه

 املقصد األصلي

هو البيع والشراء

واالستصناع ،وتكون الديون أو النقود اتبعة
غري مقصودة ،وإمنا اختالطها بسبب أنشطة

يثبت تبعا ماال يثبت استقالال" ،ويدل على ذلك

الصكوك وأهنا اتبعة لألعيان واملنافع.

حديث ابن عمر مرفوعا (:من ابع عبدا وله مال

 أن الصكوك املختلطة ونشاطاهتا تبدأ يف

فماله للبائع إال أن يشرتطه املبتاع) ،رواه مسلم

األعيان واملنافع ،وقبل ذلك يكون التداول
نقدا ابلقيمة املدفوعة ويتبع أحكام الصرف.

وغريه ،فعموم احلديث يتناول مال العبد املوجود
والذي له يف ذمم الناس ،ويدل عليه أيضا حديث

 ال جيوز أن يستعمل القول ابجلواز حيلة أو

ابن عمر اآلخر( :من ابع خنالً بعد أن تؤبر فثمرهتا

ذريعة لتصكيك الديون وتداوهلا حيث
يتحول نشاط الصندوق إىل التجارة ابلديون

للذي ابعها إال أن يشرتط املبتاع) متفق عليه،

ووجه الداللة أن بيع الثمرة قبل بدو صالحها ال
جيوز ،لكن ملا كانت اتبعة ألصلها اغتفر فيها ما ال
يغتفر لو كانت مستقلة ابلعقد)(.)105

اليت نشأت عن السلع ،ويتخذ شيئا من
السلع يف الصندوق ذريعة للتداول.
( )106القره داغي ،أثر ديون ونقود الشركة أو احملفظة
على حكم تداول األسهم والصكوك والوحدات

َاالستثمارية ،ص .102

( )105املرجع نفسه ،ص .41
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هذه هي الشروط اليت تتعلق بتداول الصكوك
املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية ،فيجوز اغتفار الراب

ذلك :الثمر الذي ال يدخل يف بيع النخل
إال ابالشرتاط ،وكذلك مال العبد).(109

التابع بغري القصد يف تداول الصكوك املختلطة
ابألعيان ،واملنافع والنقود والديون .وهناك ضوابط
شرعية أخرى ذكرهتا األيويف ابلتفصيل يف املعيار
الشرعي رقم ( )17عن صكوك االستثمار(.)107

 التابع يعد غري مقصود وينسحب عليه حكم
املتبوع ولو دخل يف العقد ابشرتاط املشرتي،
على أن يكون املقصود املتبوع من املعقود
عليه واضحا ال لبس فيه حبيث يكون الثمن
مبقابله فقط يف العرف اجلاري بني الناس،

ُتديد التبعية املقصودة وغري املقصودة يف تداول

وأال يكون للتابع حظ من الثمن لكونه غري
مقصود .وذلك ألن احلكم متوجه إىل املتبوع
املقصود فحسب أصالة(.)110

الصكوك املختلطة:
 ذكر الندوي مخسة آراء حول التابع غري
املقصود من التابع املقصود ،ويرتتب على

 أن التابع دائما يقابله جزء مقدر من الثمن،

ذلك من تطبيقات خمتلفة على النحو
التايل(:)108

وهذا رجحه اإلمام أبو عبد هللا املازري حبجة
أن ذلك أمر واقع حمسوس يف التعامل،

 التابع الذي يدخل البيع بدون شرط يعد

ولكن ليس له أتثري يف تغيري الرخصة املرتتبة
على قاعدة التبعية ،إذ أهنا مبنية على كون
التابع غري مقصود أصالة(.)111

اتبعا غري مقصود وليس له حظ من الثمن
وهو ما ال يصلح أن يكون مبيعا وحده،
ومثال ذلك الطرق واألفنية ،وأساسات

وهو قريب من االجتاهني السابقني ،لكنه خال
من بعض القيود املشار إليها فيما سبق ،إذ خيلص إىل
أنه ال يتوجه أمر أو هني يف إطار املعامالت إال إىل
املتبوع املقصود أصالة وعادة ،وعلى هذا يكون التابع

احليطان وما شاكلها من األشياء اليت ليس
هلا وضع مستقر ،وال يتصور فصلها عن
متبوعاهتا .وهذا ابتفاق الفقهاء يكون اتبعا
غري مقصود.

 التابع الذي ال يدخل يف العقد إال

غري املقصود على وجه االستقالل ساقط االعتبار
حكما(.)112

( )107هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،

( )109الندوي ،قواعد التبعية ومدى أثرها يف العقود

ابالشرتاط ،يعد مقصودا وأيخذ حكمه
املختص به ،ويقابله جزء من الثمن .ومثال

املالية ،ص .46

املعايري الشرعية ،املعيار الشرعي عن صكوك االستثمار

( )110املرجع نفسه ،ص.46

رقم ،17:ص.481-479

( )111املرجع نفسه ،ص.46

( )108الندوي ،قواعد التبعية ومدي أثرها يف العقود

( )112املرجع نفسه ،ص .46

املالية ،ص .46
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أبدلة من القرآن والسنة ،واإلمجاع ،والقياس والعرف.

فيظهر للباحث من خالل اآلراء اخلمسة
السابقة يف حتديد معىن التابع أن الرأي الثاين هو

واملراد ابلقاعدة :ما كان وجوده اتبعاً لغريه فال ينفرد
ابحلكم ،بل يدخل يف احلكم مع متبوعه.

املنفرد عن اآلراء األخرى ،حبيث إذا كان التابع لو
دخل يف العقد ابالشرتاط ،فيعترب اتبعا مقصودا
ويراعى فيه حكمه -كما يرى احلنفية والشافعية ،وبناء
ب أثر اغتفار الراب التابع يف العقد من
على هذا يرتت ُ

أما الصكوك املختلطة فاملراد هبا الصكوك حال
أهنا مكوانت موجوداهتا خليط من األعيان واملنافع
والنقود والديون ،أما اغتفار الراب يف الصكوك للتبعية
فاملراد به أن راب البيوع مغتفر ،أي :مرخص فيه شرعاً،
إذا وقع تبعاً ،ال مقصوداً يف العقد ،تيسرياً على
العباد ،ورفقا هبم ،ورفعاً للحرج عنهم .فاألصل يف

غري قصد.

وموضوعنا يتضح من االجتاه الثالث حيث يقع
العقد على العبد املقصود املتبوع ،وحتته ماله اتبعا
وغري مقصود ،هكذا وقع العقد يف تداول الصكوك
املختلطة على األعيان واملنافع أصالة ،ويدخل فيها
النقود والديون اتبعة ،وهذا جائز بشروطه الشرعية.

تداول الصكوك املختلطة األعيان واملنافع ،وتكون
النقود والديون اتبعة ألصلها .فإذا كان حكم األصل
لتداول الصكوك املتوافق مع الشريعة جائزا ،فإن الراب

وبناء على ما سبق ،نرى أن اغتفار الراب التابع

التابع بغري قصد يف الصكوك املختلطة مغتفر ،ألنه
يغتف ر يف التابع ما ال يغتفر يف املتبوع ،وأن العرف هو
املرجع يف معرفة املقصود ابلتبعية وحتديده.

بغري قصد يف تداول الصكوك املختلطة ابألعيان
واملنافع والنقود والديون يف ضوء قاعدة التبعية ،إن
كانت نسبة النقود والديون فيها أقل من نسبة
األعيان واملنافع ابلضوابط الشرعية املذكورة كما ذكره
اإلمام أمحد ،هو احلل املقنع على املسائل املطروحة
السابقة بشروطها وضوابطها ،بل يعد ذلك من أهم
الضرورات لالستثمار فيها ملا فيه من مصلحة عامة،
ومقاصد شرعية اتمة ،ال سيما لبقاء نظام االقتصاد
اإلسالمي العادل بني منافسة شديدة يف عامل البنوك
الربوية واألسواق املالية غري الشرعية.
اخلامتة
جاءت القاعدة الفقهية" :التابع ال يفرد
ابحلكم" بعبارات خمتلفة عند الفقهاء ،وهي من
القواعد املتفرعة عن القاعدة الفقهية" :التابع اتبع"،
وهي من القواعد الفقهية الثابتة ،إذ ثبتت مشروعيتها
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اإلسالمي ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل،
)1434ه2013-م( .

املراجع واملصادر:
أوال -الكتب العربية

احلموي ،أمحد بن حممد مكي احلنفي ،غمز

ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .جمموع

عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ،بريوت:

الفتاوى .املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة

دار الكتب العلمية ،ط1985) ،1م( .

املصحف الشريف ،ط.)1987( ،1

أمحد حسن ،األوراق النقدية يف االقتصاد

ابن عابدين ،حممد بن عمر الدمشقي .رد

اإلسالمي ،دار الفكر ،سوراي2002) ،م( .

احملتار على الدر املختار .بريوت :دار الفكر.ط،1

محاد ،نزيه ،املفهوم االصطالحي للراب بني

(.)2003

دالالت النصوص وتقسيمات الفقهاء .بريوت :دار

ابن عبد الرب ،ويوسف بن عبد هللا بن حممد.

القلم.ط.)2007( ،1

االستذكار .بريوت :دار الكتب العلمية .ط،1

محاد ،نزيه ،قضااي فقهية معاصرة يف املال

(.)2000

واالقتصاد ،دمشق ،دار القلم،ط2001( ،1م( .

ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد املقدسي .املغين.

القاهرة :دار عامل الكتب .ط.)1997( ،1

الدبوسي ،عبيد هللا عمر بن عيسى ،أتسيس
النظر ،بريوت :دار ابن زيدون2015( ،م).

ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بريوت :دار الكتب

زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز يف شرح القواعد

العلمية .ط.)1999( ،1

الفقهية يف الشريعة اإلسالمية،دمشق :دار الرسالة
العلمية2014( ،م).

ابن شاس ،أبو حممد جالل الدين عبد هللا بن
جنم السعدي املالكي ،عقد اجلواهر الثمينة يف

السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر .األشباه

مذهب عاَل املدينة ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،

والنظائر .بريوت :دار الكتب العلمية .ط،1

ط2003) ،1م( .

(.)1990

البخاري ،حممد بن إمساعيل .اجلامعالصحيح.

العثماين ،حممد تقي .حبوث يف قضااي فقهية

بريوت :دار ابن كثري .ط.)2002( ،1

معاصرة .دمشق :دار القلم.ط.)2013( ،1

آل هنيان ،مؤسسة زايد بن سلطان لألعمال

العثماين ،حممد تقي .فقه البيوع على املذاهب

اخلريية واإلنسانية ،معلمة زايد للقواعد الفقهية

األربعة مع تطبيقاته املعاصرة مقاران ابلقوانني

واألصولية ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان

الوضعية .كراتشي :مكتبة معارف القرآن .ط،1

لألعمال اخلريية واإلنسانية  -منظمة التعاون

(.)2014
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املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد

العسقالين ،أمحد بن على بن حجر .فتح

بن حبيب البصري البغدادي ،احلاوي الكبري،

الباري شرح صحيح البخاري .بريوت :دار املعرفة.

بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1999( ،1م).

ط.)2001( ،1

املزين ،إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل .خمتصر

عيسى ،موسى آدم ،آاثر التغريات يف قيمة

املزين .بريوت :دار املعرفة .ط.)1990( ،1

النقود وكيفية معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي،
طبعة ،1جمموعة دله الربك ة ،ج دة1993 ،م.

املصري ،رفيق ،اإلسالم والنقود ،مركز النشر

العلمي ،اململكة العربية السعودية1986( ،م).

العين ،حممود بن أمحد بن موسى .فتح الباري
شرح صحيح البخاري .بريوت :دار إحياء الرتاث

مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم .الرايض:

الشيخ حممد بن إبراهيم ،فتاوى ورسائل ،مكة:

دار طيبة ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب .ط،1
(.)2006

العريب .ط.)2010( ،1
مطبعة احلكومة ،ط1399( ،1ه).

اثنيا -الرسائل العلمية

الالحم ،أسامة بن محود حممد ،بيع الدين

حتمل ،أمين حممد على حممود.)2004( .

وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،دار امليمان

قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاهتا يف الفقه

للنشر والتوزيع -الرايض ،ط 2012( ،1م).

اإلسالمي .رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله ،كلية
الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية.

الكاساين ،اإلمام عالء الدين أيب بكر بن
مسعود احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،

سعيد ،مراد جبار .)2014( .قاعدة التبعية

اجلزء ،4طبع ة  ،2دار إحي اء الت راث العريب ،لبنان،

وأثرها يف االغتفار يف املعامالت املالية املعاصرة:

(1998م).

دراسة أتصيلية مقاصدية .رسالة دكتوراه يف الفقه

اللكنوي ،حممد بن نظام الدين األنصاري.

وأصول الفقه ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت .بريوت :دار

اثلثا -اجملالت والبحوث العلمية والقرارات

الكتب العلمية .ط.)2002( ،1

الفقهية

القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن

أبو عليو ،أمحد عبد العليم عبد اللطيف.

إدريس بن عبد الرمحن املالكي ،الفروق أنوار الْبوق

( .)2012تداول األسهم والصكوك وضوابطه

يف أنواء الفروق ،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط،1

الشرعية .مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل،

(1418ه1998-م).

اجلزائر.
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أبو زيد ،عبد العظيم ،حنو صكوك إسالمية

الندوي ،على أمحد .)2007( .قواعد

حقيقية ،حقيقة الصكوك وضوابطها وقضاايها

"التبعية" ومدى أثرها يف العقود املالية .جملة

الشرعية ،إسالمية املعرفة ،السنة السادسة عشرة،

دراسات اقتصادية إسالمية ،مج  ،14ع .1

العدد 2010( ،62م).

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية .)2017( .املعايري الشرعية .منامه :هيئة

القره داغي ،أحكام التصرف يف الديون،

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

http://www.qaradaghi.com/chapt
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