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" النظر واألحكام في جميع أحوال السوق" املعروف بـ "أحكام السوق" 
     لــإلمــام الفقيه أبـــي زكــريــا يحيى بــن عــمــر بن 

يوسف الكناني األندلسي (213 – 289 هـ)

◄ نبذة عن الكتاب
قـــد يــعــتــبــر كــتــاب "أحـــكـــام الـــســـوق" أول كــتــاب 
ألف في هذا الباب من أبواب الفقه اإلسالمي، 
ــا يــــعــــرف فـــــي االقــــتــــصــــاديــــات  ــمـ ــيـ ويـــــدخـــــل فـ
ــم دراســــــــة الــــســــوق رغــــــم أنـــه  ــاســ ــرة بــ ــعــــاصــ املــ
فــي األصــــل عــبــارة عــن دروس ألــقــاهــا املــؤلــف 
ــائـــل مــخــتــلــفــة ســـئـــل عــنــهــا فــي  ــة ملـــسـ ــ ــوبـ ــ وأجـ
مواقف متفرقة.  واملؤلف -رحمه الله- قد عالج 
مــوضــوعــات عــدة متعلقة بالسوق فــي كتابه 
هــذا، ومن أهمها موضوع التسعير، فاملؤلف 
يــعــود إلــيــه فــي مــواضــع مــتــعــددة، وبالجملة 

الــكــتــاب يبحث عــن املــواضــيــع اآلتــيــة: وجــوب 
إشراف الدولة على ضبط حركة السوق، إزالة 
كــل أنـــواع الــغــش والــتــدلــيــس والــغــرر وعقوبة 
من فعل شيئًا من ذلك في ماله، وجوب البيان 
ومشروعية كتابة الئحة مواد صناعة الغذاء، 
مراقبة الــجــودة ومــنــع مــا يضر الــنــاس ســواء 
في أموالهم أو في أبدانهم، منع بيع املحظور 
شـــرعـــًا وكـــــذا مـــا أدى إلــــى املـــحـــظـــور، حــمــايــة 
املــارة، االحتكار والتالعب  السوق مما يــؤذي 
ــغــــنب، ضـــمـــان بـــائـــع الـــعـــمـــالت،  ــار، الــ ــعــ ــاألســ بــ
الــرجــوع إلـــى أهـــل الــخــبــرة وتحكيم األعــــراف، 

الضريبة على املبيعات وغيرها. 

 ◄ ترجمة املؤلف
هــو اإلمـــام الفقيه أبــو زكــريــاء يحيى بــن عمر 

بــن يــوســف بــن عــامــر الكناني، وقــيــل البلوي، 
وهو مولى بني أمية أندلسي من أهل جيان، 

وعداده في األفريقيني. 
ولـــد بـــاألنـــدلـــس ســنــة ثـــالث عــشــرة ومــائــتــني 
(213 هـ) فنشأ بقرطبة وطلب العلم لدى ابن 
حبيب وغيره، ثم رحل إلى أفريقية والحجاز 
ابن  أفريقية ومن أصحاب  وسمع من حفاظ 
وهب وابن القاسم وأشهب بمصر ومن خلق 
كثير بالحجاز وغيره ، كما سمع منه وتفقه 
عليه خلق عظيم حيث كانت إليه الرحلة في 

وقته وهو في القيروان. 
وكان ذا منزلة شريفة لدى الخاصة والعامة 
والــســلــطــان، فــكــان إمــامــا فــي الــفــقــه ثــبــتــًا ثقة 
حـــافـــظـــًا لـــلـــرأي ضـــابـــطـــًا لــكــتــبــه مــتــقــدمــًا فــي 
الحفظ كثير الكتب في التفقه واآلثار وعداده 

فــي كــبــراء أصــحــاب سحنون ، وكــان مــن أهل 
الــصــيــام والــقــيــام مــجــاب الــدعــوة لــه بــراهــني، 
ولــه مــن املصنفات واآلثـــار مــا يــقــارب أربعني 

ا.  جزء
وقـــد تــوفــي اإلمــــام أبـــو زكــريــا بــســوســة الــتــي 
ــرا فـــي ذي الــحــجــة  ــيـ ــد اســتــوطــنــهــا أخـ ــان قـ كــ
ســنــة تــســع وثــمــانــني ومــائــتــني (289 هــــ) ولــه 
ست وسبعون سنة، رحمه الله رحمة واسعة 

وأسكنه الفردوس األعلى. 
ــد بن  ــ (املــــراجــــع: األربـــعـــون االقــتــصــاديــة د.زيـ
لــلــنــشــر  ، دار طـــويـــق   1 الـــرمـــانـــي، ط  مــحــمــد 
أبـــي  ــيـــخ  الـــشـ ــة  ــقـــدمـ مـ والــــتــــوزيــــع (2001م)، 
سلمان محمد العمراوي السجلماسي لكتاب 
"أحـــكـــام الـــســـوق" ، نــشــر بــاعــتــنــاء جـــالل علي 

الجهاني عن الطبعة التونسية (2012م). 
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التحوط عملية مبنية على صون املال 
وحفظه من الضياع والتلف

ي 
ّ
 أما معناه في االصطالح املالي فهو تبن

ات والــتــرتــيــبــات واخـــتـــيـــار صيغ  اإلجــــــــراء
الحد  الكفيلة بتقليل املخاطر إلى  العقود 
األدنى مع املحافظة على احتماالت جيدة 
للعائد على االستثمار، وعند اآلخرين فإن 
الــغــرض  يـــدل عــلــى إستراتيجية  الــتــحــوط 
التي  إلغاء املخاطر  أو  التخلص من  منها 
ــارج نــطــاق الــنــشــاط الــرئــيــســي أو  تــكــون خـ

خارج مجال االستثمار املستهدف.
ــامــــالت  ــعــ املــ فـــــي  الــــتــــحــــوط  وأمـــــــــا أدوات 
ـــة فــــهــــي أربــــــعــــــة وهــــــــي عـــقـــود  ــيــــديـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
االخـــتـــيـــارات (الـــخـــيـــارات املــالــيــة)، والــبــيــع 
ــي الــــــعــــــمــــــالت، واملــــســــتــــقــــبــــالت،  اآلجــــــــــل فــــ

واملقالبات، وحقيقة كل منها كاآلتي:
❶ االخــتــيــارات أو عقد الخيار املــالــي: هو 
عقد يلتزم من خالله طــرف بشراء أو بيع 
أصــل مــن األصــول بثمن محدد فــي تاريخ 
محدد أو زمن محدد مقابل رسوم، ويكون 
دافع الرسوم بالخيار إن شاء اشترى وإن 
شـــاء لــم يــشــتــر،  فــاالخــتــيــار (عــقــد الــخــيــار 
املــــالــــي) حـــق شـــــراء أو حـــق بــيــع يــشــتــريــه 
اإلنـــــســـــان فــيــتــمــتــع بــــذلــــك مـــقـــابـــل رســــوم 
ويلتزم الطرف اآلخر لرغبة دافع الرسوم. 

مثال ذلــك، إذا توقع شخص ارتــفــاع سهم 

شركة معينة في املستقبل وأراد االستفادة 
مــن هـــذا االرتـــفـــاع ولــكــنــه فــي نــفــس الــوقــت 
خشي أن ال يرتفع السعر في املستقبل بل 
يــنــخــفــض فــحــتــى يــحــمــي نــفــســه مـــن خطر 
االنخفاض مع إبقاء فرصة االستفادة من 
االرتفاع يقوم بشراء االختيار بدًال من أن 

يشتري األسهم نفسها.
ــر عــن  ــاطـ وأمــــــا اإلشــــكــــال فـــهـــو فـــصـــل املـــخـ
القمار والــجــور،  امللكية، وهــذا هــو أســاس 
تــلــزم ربــط املخاطر  فالشريعة اإلســالمــيــة 
الثروة  بامللكية فيكون هذا أســاس توليد 
والعدالة؛ والدليل على ما سبق قوله عليه 
الصالة والسالم "الخراج بالضمان" وقول 

الفقهاء ’الغنم بالغرم‘.
ــــل فــــي الـــعـــمـــالت: هــــو عــقــد  ❷ الـــبـــيـــع اآلجــ
البائع عملة مقابل  يشتري فيه طــرف من 
عملة أخرى بالسعر الحالي إال أن تسليم 
املبيع يؤجل إلى تاريخ مستقبلي يتفقان 
إذا احتاج تاجر  املثال  عليه، فعلى سبيل 
إلــى مليون ليرة إيطالية بعد ستة أشهر 
وأراد أن يحمي نفسه مــن تقلبات السعر 
ارتفاع السعر فإنه يشتري  وال سيما من 

الليرة في اليوم مع تأخير استالمها.
ووجه اإلشكال الشرعي في هذا هو تأجيل 

املــشــتــراة حيث ال  العملة  قبض (اســتــالم) 
الــقــبــض فــي بــيــوع العمالت  يمكن تــأجــيــل 
"إذا  قــال  الله عليه وسلم  النبي صلى  ألن 
اخــتــلــفــت األجـــنـــاس (أي أجـــنـــاس الــعــمــلــة) 
فبيعوا كيف شئتم ( أي متفاضلني فيها 
بــيــد (أي تم  ــدا  يــ ــان  كــ إذا  أو مــتــســاويــني) 

قبضه في املجلس)".
❸ عقد املستقبليات: هــو عقد يجري في 
السلع املنظمة املتخصصة يدخل  أســواق 
بموجبه أطراف العقد في صفقات متعددة 
ــتـــحـــديـــد نــوعــهــا  لـــبـــيـــع وشـــــــــراء الـــســـلـــع بـ
وكميتها وتــاريــخ تسليمها، وأمــا السعر 
ــأن يــتــحــدد بــفــعــل قــــوى الــعــرض  فــيــتــرك بــ
العقد تتم  والــطــلــب، واملعاملة بــني طــرفــي 
عن طريق غرفة املقاصة التي يكون البائع 
(أمـــام املــشــتــري) واملــشــتــري (أمـــام الــبــائــع) 
الفرق  النهار، ويلتزم املشتري بدفع  آخــر 
الــتــي هــي محل  بــني ثــمــن شــرائــه للسلعة 
العقد وسعرها الذي يسدد في ذلك اليوم.

ـــــذا هــو  ووجـــــــه اإلشـــــكـــــال الــــشــــرعــــي فــــي هـ
تــأجــيــل الــثــمــن واملــثــمــن فــي أغــلــب األحـــوال 
ويبقى العقد صوريًا ال حقيقة له، فيشبه 
الفاحش،  الــغــرر  القمار ويــدخــل فيه  بذلك 
وتشوبه الربا إذا كان العقد على العمالت. 

املـــــبـــــادلـــــة: وهـــي  أو  املـــقـــالـــبـــة  عــــقــــود    ❹
ــــل االحـــتـــمـــاء  ــقـــود الـــتـــي تــعــمــل مــــن أجـ الـــعـ
مـــن خــطــر تــغــيــر ســعــر الـــصـــرف األجــنــبــي 
الفائدة دون الحاجة إلى  أو تغيير سعر 
املــنــشــأة تــجــاه مــصــادر تلك  تغير سياسة 
املخاطر، وشكل ذلك أن تتفق املؤسستان 
النقدية املستقبلية  التدفقات  على تبادل 
ــــرف"  ــــصـ ــد مـــقـــالـــبـــة "مـ ــقــ ــا فـــــي حـــــــال عــ ــمــ كــ
الـــثـــابـــتـــة (دون رأس  ــفــــائــــدة  الــ بـــتـــدفـــقـــات 
املــال) مع "مصرف آخــر" مقابل التقلب في 
إلــى بيع كامل  الفائدة دون الحاجة  سعر 

القرض.
ــه اإلشــكــال الــشــرعــي فــي مــثــل هـــذا أن  ووجـ
التعامالت هــي بيع نقود بنقود مع  هــذه 
الربا بنوعيه  التفاضل والنسيئة، فدخل 

في هذا التعامل. 
البدائل الشرعية ملا سبق من أدوات  وأمــا 
ــــول  الـــتـــحـــوط فـــهـــي الـــعـــمـــل بـــتـــوزيـــع األصـ
ــدل أن  بــ  "Diversification" االســتــثــمــاريــة
يعمل فــي عــقــد الــخــيــار املــالــي، ألن تــوزيــع 
األصـــول االســتــثــمــاريــة هــو أفــضــل "ســالح" 
فــي مواجهة مخاطر تقلبات السعر وفق 
ــذا املـــجـــال، وذلـــك  اعـــتـــراف الـــخـــبـــراء فـــي هــ
العمل بأن  التنوع في أسلوب  إلى  إضافة 

يــجــعــل جــــزءًا فــي الــســلــم وجــــزءًا فــي البيع 
باآلجل وغير ذلك.

وأمــــا األســـلـــوب الــبــديــل لــلــبــيــع اآلجــــل في 
ــة بـــ  ــامـــل املــــؤســــســ ــعـ ــتـ ــــو أن تـ ــمــــالت هـ ــعــ الــ
"التحوط الطبيعي" أو "Natural hedge" بأن 
التزاماتها وأصولها  توفق املؤسسة بني 
العملة أو بنفس طريقة  لتكون مــن نفس 
التسعير لتحييد مخاطرها، وذلك إضافة 
ــلــــزم مــن  ــلـــوب الــــوعــــد املــ عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــأسـ
طـــرف واحـــد فــقــط. وأمـــا األســـلـــوب الــبــديــل 
التعاوني  التحوط  لعقد املستقبليات هو 
ــــاس الــتــحــوط غير  ــــذي يــنــبــنــي عــلــى أسـ الـ
الــربــحــي، وذلــك عن  التحوط  بــدل  الربحي 
طريق عالقة تبادلية ال تهدف للربح كما 
هــو حــال التأمني الــتــعــاونــي، وبــالــرغــم من 
االنـــتـــشـــار الـــواســـع لــلــتــأمــني الـــتـــجـــاري إال 
 "Mutual Insurance" التبادلي التأمني  أن 
يــمــثــل نــســبــة ال يــســتــهــان بــهــا مــن صناعة 
التأمني ويفي بالغرض املقصود من خالل 

املستقبليات.
وأما األسلوب البديل لعقود املقالبات هو 
العائد  الثنائي ملخاطر  العمل بالتحوط 
ــك بــالــطــريــقــة الـــتـــالـــيـــة بـــمـــا أن الـــديـــن  ــ ــ وذل
فــإن للعميل  الثابت غير قابل ألي تغيير 

أن يــزيــد مــن مــقــدار الــقــســط الــــدوري الــذي 
يــدفــعــه لــلــمــمــول مــقــابــل تــخــفــيــض مــقــادر 
ــإذا  ــه، فــ ــ ــتـــه لـ الــــديــــن املــتــبــقــي الـــــذي فــــي ذمـ
العائد املثبت  العائد مثال ٢٪ فوق  ارتفع 
العقد، فيمكن للعميل أن يزيد مقدار  فــي 
النسبة، على أن يتم  القسط بحسب هــذه 
حسم هذه الزيادة من إجمالي املتبقي من 
الــذي في ذمته للمصرف، فالعميل  الدين 
فــي هــذه الحالة يعجل مــن ســداد جــزء من 

الدين دون تخفيض مقابل التعجيل. 
وكـــل ذلــــك، بــجــانــب طـــرق مــتــعــددة راجــعــة 
إلى التحوط التعاقدي القائمة على عقود 
املعاوضة يراد بها الربح من حيث اختيار 
ــد لتلبية حــاجــة مالية  أكــثــر مــن عــقــد واحـ
ملــشــروع واحـــد بــعــد تــجــزئــة املــشــروع على 

املراحل..
 [وللمزيد مــن االســتــفــادة يــرجــى الــرجــوع 
ــــى "الـــتـــحـــوط فــــي الـــتـــمـــويـــل اإلســــالمــــي"  إلـ
لـــلـــدكـــتـــور ســـامـــي بــــن إبـــراهـــيـــم الــســويــلــم 
قــبــل IRTI، و"آلـــيـــات التحوط  مــطــبــوع مــن 
املالية اإلسالمية" للدكتور  في املعامالت 
ــقــــري - ورقــــــة مـــقـــدمـــة إلـــى  مــحــمــد عـــلـــي الــ
ــيـــة  املــــؤتــــمــــر الــــســــابــــع لـــلـــهـــيـــئـــات الـــشـــرعـ

للمؤسسات املالية اإلسالمية].. 

يستحق الربئ إما باملال.. وإما بالعمل.. وإما بالضمان
   هذه القاعدة نص عليها اإلمام الكاساني بهذه الصيغة، ولها 
تطبيق واسع في نطاق التعامل املالي ولها دور هام في معرفة 

سبب استحاق الربح.

◄ معنى القاعدة

األصــل في الربح إنما يستحق إما باملال، وإمــا بالعمل، وإما 
الربح  بالضمان، فــأمــا ثــبــوت االستحقاق بــاملــال فــظــاهــر؛ ألن 
نماء لرأس املال فيكون ملالكه ولهذا استحق رب املال الربح في 
املضاربة، وكذلك استحقاق الربح بالعمل أمر ال غبار عليه فإن 
الربح بعمله فكذا الشريك، وأمــا بالضمان  املضارب يستحق 
الــربــح مــقــابــل ضــمــانــه للسلعة وبقائها  الــبــائــع يستحق  فـــإن 
تحت يده ومسؤوليته قبل انتقالها إلى ضمان املشتري، فهو 
الــربــح كــمــا قــال  لــذلــك وإنــفــاقــه عليها يستحق  مــقــابــل تحمله 
عليه الــصــالة والــســالم "الــخــراج بالضمان" (أخــرجــه أبــو داود 
وحسنه األلباني رقم 3510).  والحاصل أنه إذا لم يوجد أحد 
هذه األسباب الثالثة لم يكن هناك طريق آخر في إطار التجارة 
والشركة لكسب املال بالطريق الشرعي الحالل، وفقدان جميع 

هذه العناصر في عقد أو شركة حتمًا يؤدي إلى الفساد.

◄ دليل القاعدة

ــران بــّيــنــان  ــ فــأمــا اســتــحــقــاق الـــربـــح بـــاملـــال والــعــمــل فــإنــهــمــا أمـ
الدليل على شرعية  الدليل عليه كل ما صلح في  فيصلح في 

املــضــاربــة ومــن بــني تلك األدلـــة على وجــه اإلجــمــال عمله عليه 
الصالة والسالم مع خديجة رضي الله عنها بأن كان املال من 
خديجة رضي الله عنها، والعمل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان الربح بينهما حسب االتفاق. وأما بالضمان فقوله 
عليه الصالة والسالم "الخراج بالضمان"، وقصة هذا الحديث 
هي أن رجال اشترى عبدًا واستعمله ما شاء الله أن يستعمله، 
يوما أو يومني أو ثالثة أو شهرا أو ما إلى ذلك، ثم وجد به عيبًا 
البائع ورد العبد عليه وأخــذ ماله، ألن هــذا العبد  إلــى  فرجع 
حصل فيه عيب مؤثر وهذا املشتري لم يرض بهذا العيب، فلما 
رد العبد على البائع جاء البائع، وقال أعطني مقابل خدمة هذا 
العبد لَك في هذه األيام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل استعمل عبدي مدة من الزمن 
فهل أستحق عليه أجرة لهذا العبد بحكم أنه أعاد إلي العبد 
وأنا أعدت إليه املــال، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم:"الخراج بالضمان" معناه أن الخراج وهو املنفعة والغلة 
والفائدة التي حصلها املشتري من العبد تكون له، وذلك ألن 
هذا العبد لو مات في هذه الفترة  كان ضمانه على املشتري، 

فبما أن الضمان عليه فإن املنفعة تكون له أيضًا.

◄ من تطبيقات القاعدة

❶ مــا تــوجــبــه قــوانــني الــشــركــات أن تــكــون قــيــمــة الــســهــم عند 
إصـــدارهـــا قيمة اســمــيــة، وهـــذا مــا يــفــرضــه الــشــرع اإلســالمــي؛ 

إذ أن الصك الذي يثبت حصة الشريك في رأس املال يجب أن 
يكون مطابقًا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس 

املال.
 وألنه يترتب على القيمة االسمية توزيع األربــاح شرعًا، فال 
يجوز أن تعطى أرباحا مساوية كباقي الشركاء لشريك ساهم 
بأقل مما ساهموا به، ولم يقدم للشركة عمًال يستحق به هذه 

الزيادة.
إذا قبل صانع عمًال بأجر ثم لم يعمل بنفسه ولكن قبله   ❷
لــغــيــره بــأقــل مـــن ذلـــك طـــاب لـــه الــفــضــل وال ســبــب الســتــحــقــاق 
الــفــضــل إال بــالــضــمــان ألن كــل واحــــد مــنــهــا (أي املــــال والــعــمــل 
والضمان) سبب صالح الستحقاق الربح، فإن لم يوجد شيء 

من ذلك ملا استحق الربح.
❸ لو كــان ألحــد شاحنة، ولآلخر سيارة ركــوب، فاتفقا على 
الدخل  أن يؤجر كل منهما ما يخصه لآلخر، ومــا حصل من 
بــيــنــهــمــا عــلــى ســـــواء، أو بــنــســبــة مــعــلــومــة، فــــإن هــــذه الــشــركــة 
فــاســدة. إذ أن خالصتها أن كــًال منهما قــال لآلخر: بع منافع 
هذا الشيء الذي تملكه ومنافع هذا الذي أملكه، على أن يكون 

ثمن هذه وتلك قسمة بيننا بنسبة كذا.
ولــيــس هــذا إال تحصيل الــربــح مــن مــال الــغــيــر، دون عمل وال 
ضمان والربح ال يستحق إال بمال أو عمل أو ضمان.. [ملراجع: 
الفقهية للدكتور علي أحمد  الــقــواعــد والــضــوابــط  مــوســوعــة 

الرحيمالندوي 269-267/1].  الرحمن  الله     بسم 
 - والــســالم على سيدنا محمد  والــصــالة  الــعــاملــني،  لله رب  الحمد 

آله وصحبه أجمعني النبيني، وعلى  خاتم 
قرار رقم: 66 (7/4)[1]

الوفاء* بشأن بيع 
 إن مــجــلــس مــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الـــدولـــي املــنــعــقــد فـــي دورة 
 12-7 مــن  السعودية  العربية  اململكة  فــي  بــجــدة،  السابع  مؤتمره 
بــعــد  1992م،  ــايــــو)  (مــ أيـــــار   14  –  9 ــوافــــق  املــ  1412 ــعـــدة   ــقـ الـ ذي 
اطــالعــه عــلــى الــبــحــوث الــــواردة إلــى املــجــمــع بخصـوص مــوضــوع 
بيع  دارت حول  التي  املناقشات  إلى  استماعه  الوفاء، وبعد  بيع 
يرد  الثمن  رد  البائع متى  أن  املال بشرط  "بيع  الوفاء، وحقيقته: 

املشتري إليه املبيع"، قرر ما يلي:
نفعًا)، فهو تحايل على  (قــرض جــر  البيع  هــذا  إن حقيقة  أوًال:   

العلماء. الربا، وبعدم صحته قال جمهور 
ثانيًا:    إن هذا العقد غير جائز شرعًا.

والله أعلم ؛
*بــيــع الـــوفـــاء: هــو الــبــيــع بــشــرط أن املــشــتــري مــتــى رد الــثــمــن يــرد 
البائع إليه املبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع 
الطرفني  إلى كون كل من  بالنظر  الفاسد  به، وفي حكم  املشتري 
املشتري ال  أن  إلى  بالنظر  الرهن  الفسخ، وفي حكم  مقتدرا على 

الغير.. إلى  يقدر على بيعه 
الزحيلي ص  املالية املعاصرة للدكتور وهبة  املعامالت  (ليراجع: 

 .(333

له: أي  ـ عمًال أي فعل فعًال عن قصد،  وأعمله وعمَّ    العمولة من عِمل ـَ
أعطاه أجرته، والِعَمالة: أجرة العامل وحرفته، والُعملة: أجرة العمل 
أو النقد، والُعمولة: هي املبلغ الذي يأخذه السمسار أو املصرف أجرًا 

له على قيامه بمعاملة ما. (ليراجع: املعجم الوسيط حرف العني).
الــلــغــوي، غير  الفقهي للكلمة عــن مدلولها  وال يــخــرج االســتــعــمــال 
أن تطبيقها في املعامالت املالية واملصرفية املعاصرة ضمن عدة 
خــدمــات ومنتجات هــو مــا يــحــدد حكمها وحجمها مقابل الجهد 

والعمل املبذول. 

 ركن الفتوى 

 مصطلحات اقتصادية 

حكم بيع الوفاء

العمولة

املـــال وحفظه  عــلــى صــون  مبنية  الــتــحــوط  فــكــرة    إن 
وقوع  وتقليل  تجنب  والتلف عن طريق  الضياع  من 
الحاالت املحتملة التي تعّرض التجارة أو االستثمار 
للخسارة كليًا أو جزئيًا (أي تجنب املخاطر)، وهذا 
املـــال وتنميته،  مــالــي أي حــفــظ  هــو مــقــصــد شــرعــي 

اتخذها  الــتــي  اإلســتــراتــجــيــات  أو  اإلجــــراءات  أن  غير 
الـــنـــاس مـــن أجــــل الـــتـــحـــوط وقـــعـــت فــيــهــا إشـــكـــاالت 
شــرعــيــة عـــدة، لـــذا ســنــذكــر فــيــمــا يــلــي أهـــم أســالــيــب 
املــالــي ووجــه اإلشكال  املــجــال  املــتــدابــرة فــي  التحوط 
أساليب  نذكر  ذلــك  بعد  ثم  الــشــرع،  ناحية  من  فيها 

التحوط البديلة التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.  
إن كــلــمــة الــتــحــوط فــي الــلــغــة مــأخــوذة مــن الــحــيــاطــة، 
أي  أخــاه حيطة حسنة  يتحوط  يــقــال  الــرعــايــة  وهــي 
يــتــعــهــده، ويــهــتــم بــأمــوره، ويــقــولــون حــاطــه أي كــأله 

ورعاه، وحّوطه بنى حوله حائطا.
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 إن املتاجرة بالهامش من املنتجات البنكية 
ــتــــي تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى تــفــصــيــالت  ــة الــ ــبــ ــركــ املــ
بـــاألســـهـــم أو األوراق  عــــــدة، وال تــخــتــص 
املــالــيــة فــحــســب، بــل إنــهــا مــعــمــول بــهــا في 
أسواق األوراق املالية بما فيها من أسهم، 
وســـــنـــــدات، ومـــشـــتـــقـــات مـــالـــيـــة بــأنــواعــهــا 
املختلفة؛ كما أنها معمول بها في أسواق 
العمالت، وأسواق املعادن بما فيها الذهب 
والفضة، وأســـواق السلع الدولية املنظمة 
كــالــنب والــقــطــن. عــقــود الــتــمــويــل بالهامش 
هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن االقـــــــتـــــــراض مـــــن شـــركـــة 
الوساطة املالية التي يتاجر املستثمر من 
خاللها في األوراق املالية؛ وشــراء األوراق 
املــالــيــة مــن خـــالل دفـــع جـــزء مــن ثمنها من 
أموال املستثمر الخاصة والجزء اآلخر من 
املــال املقترض من شركة الوساطة املالية، 
على أن تــكــون جميع هــذه األوراق املالية 
رهــنــا حــتــى ســـداد قـــرض شــركــة الــوســاطــة 
املــالــيــة، فلذا عرفتها هيئة األوراق املالية 
والـــبـــورصـــات األمــريــكــيــة بــأنــهــا "اقـــتـــراض 
أموال من السمسار لشراء أسهم، وجعلها 
رهـــنـــًا لـــلـــســـمـــســـار، ويـــســـتـــخـــدم املــســتــثــمــر 
املهمش لزيادة قدرته الشرائية مما يمكنه 
ــــع كــامــل  ــتــــالك أســـهـــم أكـــثـــر دون دفـ مــــن امــ
املــنــتــج أشـــبـــه بمنظومة  ــذا  ـمــنــهــا". إن هــ ثـ
مــتــكــامــلــة، لـــذا ُيــحــســن بــيــان خـــطـــوات هــذا 
املنتج، لتقدم لنا تصورًا عامًا حول املنتج 

وهي كالتالي: 
➊ يقّدم العميل أو نائبه (البنك) إلى شركة 
الــوســاطــة (الــســمــســار) بطلب فتح حساب 
 Margin Account ــامـــش ــهـ ــالـ بـ ــتــــاجــــرة  مــ
"املحفظة" ويتطلب ذلــك تقديم معلومات 

شخصية وائتمانية عن املستثمر.
❷ بناء على الوضع االئتماني للمستثمر 
إكــمــال املعاملة  قـــرارًا فــي  يتخذ السمسار 

معه أو عدمه.
ــرة  ــاجـ ــتـ ــة املـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــــع املـــســـتـــثـــمـــر اتـ

ّ
❸ يــــوق

بـــالـــهـــامـــش (االتــــفــــاقــــيــــة) وتـــشـــتـــمـــل هـــذه 
االتفاقية على جملة من الشروط واألحكام 

الــتــي تحكم عــالقــة املستثمر بالسمسار، 
ومن أهم ما تشتمل عليه: 

ــــى لــبــدء املــتــاجــرة  (أ) تــوضــيــح الــحــد األدنـ
بـــالـــهـــامـــش Minimum Margin (الـــحـــد 
النقدية  األدنــى للهامش) أي من السيولة 
التي  املــالــيــة  لــــألوراق  الــســوقــيــة  القيمة  أو 
سيتم إيداعها في املحفظة قبل بدء العالقة 
الــتــعــاقــديــة مـــع الــســمــســار، ومــنــحــه الــحــد 
االئتماني للمتاجرة بالهامش وتمكينه 

من بدء املتاجرة. 
(ب) الحد األدنى ملقدار املهمش املبدئي أو 
األولـــي Initial Margin (الــهــامــش املبدئي) 
أي الحد األدنــى الذي يجب على املستثمر 
أن يــدفــعــه نــقــدًا مـــن أمـــوالـــه الــخــاصــة عند 
تــنــفــيــذه كـــل صــفــقــة شــــراء جـــديـــدة بنسبة 
مــئــويــة مــن قيمة الــصــفــقــة،كــأن يــقــال يجب 
الــتــي يدفعها  الــنــقــديــة  أن ال تــقــل الــحــصــة 
املستثمر في كل صفقة شراء عن 50% من 

قيمتها. 
ــة  ــانــ ــيــ الــــصــ أو  الــــــوقــــــايــــــة  هــــــامــــــش  (ت) 
Maintenance Margin (هامش الوقاية) أي 
الحد األدنى ملقدار حقوق ملكية املستثمر 
الــتــي يــجــب أن تــحــويــهــا املــحــفــظــة والـــذي 

يحدد كنسبة مئوية من املحفظة.
(ث) تــحــديــد مــقــدار الــفــائــدة عــلــى الــقــرض 
ــغــــرض مـــن وضـــع  وآلـــيـــة احـــتـــســـابـــهـــا. والــ
املـــهـــمـــش املـــبـــدئـــي وهــــامــــش الـــوقـــايـــة هــو 
السمسار،  التي يقدمها  الــقــروض  حماية 
إذا  الــســوقــيــة للمحفظة  الــقــيــمــة  إن  حــيــث 
ــارة مـــقـــارنـــة بــقــيــمــة قـــرض  ــخـــسـ قـــاربـــت الـ
ــم، بـــــاع الــســمــســار  ــ ــهـ ــ ــن األسـ الـــســـمـــســـار مــ
مـــا بــقــي فـــي املــحــفــظــة مـــن أســهــم واســتــرد 
قــرضــه مــع فــوائــده، بــاإلضــافــة إلــى جميع 
له في ذمة  الرسوم والعموالت املستحقة 

املستثمر.
❹ يــبــدأ املستثمر فــي املــتــاجــرة مــن خالل 
ــراض  ــ ــتـ ــ ــه واالقـ ــ ــوالـ ــ ــن أمـ ــزء مــ ـــجــ ــراء بـ ــ ــشـ ــ الـ
ــ  ــن ثـــمـــن كــ ــر مــ ــ ــزء اآلخــ ــجـ ــالـ بـ
أو  املالية  األوراق  ارتفاع سعر  البيع عند 

أن تتم  املــشــتــراة، على  السلع  أو  العمالت 
السمسار  الصفقات من خالل  جميع هذه 
الــــذي فــتــح مــحــفــظــة املــتــاجــرة بــالــهــامــش، 
وتبقى املحفظة مرهونة للسمسار حتى 

سداد قرضه وبقية مستحقاته.
والــطــريــقــة املـــذكـــورة نــصــت عــلــى حرمتها 
املـــجـــامـــع الــفــقــهــيــة مــنــهــا مــجــمــع الــفــقــهــي 
العالم اإلسالمي  التابع لرابطة  اإلسالمي 
فــــي قـــــــراره الــــصــــادر فــــي دورتـــــــه الــثــامــنــة 
ــئـــات الـــفـــتـــوى  ــيـ ــا حـــرمـــتـــهـــا هـ ــمـ عــــشــــرة، كـ
املحاسبة واملراجعة  الجماعية مثل هيئة 

لــــلــــمــــؤســــســــات املـــــالـــــيـــــة اإلســــــالمــــــيــــــة فـــي 
مــعــايــيــرهــا الـــعـــديـــدة مــنــهــا الــفــقــرة 12/2 
من املعيار رقم (1) املتاجرة في العمالت؛ 
وذلك الشتمالها على محاذير ومخالفات 
ــرزهــــــا املـــــتـــــاجـــــرة بـــالـــهـــامـــش  ــ ــة أبــ ــيــ شــــرعــ

بالقروض الربوية.
وقــــــــــــد ســــــعــــــت املــــــــــصــــــــــارف اإلســــــالمــــــيــــــة 
ــلـــة  ــغ بـــديـ ــ ــيـ ــ ــتــــجــــات وصـ ــنــ الســـــتـــــحـــــداث مــ
الشرعية، ومجتنبة  منضبطة بالضوابط 
لــلــمــحــاذيــر واملــخــالــفــات الــتــي ُحــــّرَم منتج 
املتاجرة في األسهم بالهامش في صيغته 

أبرز بدائل منتج  التقليدية ألجلها، ومن 
تــمــويــل املـــتـــاجـــرة فـــي األســـهـــم بــالــهــامــش 
ـــحــــة. إن هــــــذا املـــنـــتـــج الـــبـــديـــل  عـــقـــد املــــرابـ
املتاجرة  آليات منتج  يشتمل على جميع 
الفنية  التقليدي وخــصــائــصــه  بــالــهــامــش 
ـــفــــارق الـــرئـــيـــس بـــني هــــذا الــبــديــل  إال أن الـ
السمسار  التقليدي هــو: تمويل  واملــنــتــج 
ــقــــد املــــرابــــحــــة.   لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر مـــــن خـــــــالل عــ
املــنــتــج قــد طبقته جملة  ولــنــعــرف أن هــذا 
مــن املــصــارف وشــركــات الــوســاطــة املالية 
اإلسالمية مع اختالف في االسم التجاري 
الــذي أطلق على هــذا املنتج في كل منها؛ 
"بيع  بـ  الراجحي  حيث سمي في مصرف 
األســــهــــم بــــاألجــــل" وفــــي بـــنـــك الـــجـــزيـــرة بـــ 
"تسهيالت مصرفية للمتاجرة في األسهم 
املــحــلــيــة بـــاملـــرابـــحـــة" وفــــي بــنــك الـــبـــالد بـــ 
ــم"، ويـــتـــم  ــ ــهـ ــ ــــاألسـ ــار بـ ــمــ ــثــ ــتــ ــمــــويــــل االســ "تــ
تــطــبــيــقــه بــشــكــل عــــام مــــن خــــالل خـــطـــوات 

ومراحل تنفيذية كالتالي:
➊ تــقــديــم املستثمر للسمسار طــلــب فتح 
محفظة استثمارية للمتاجرة في األسهم 
بالهامش، ويشفع ذلك بتقديم املعلومات 

الشخصية واالئتمانية.
ــلــــى وضـــــــع املـــســـتـــثـــمـــر يـــقـــوم  ــاء عــ ــ ــنـ ــ ❷ بـ
السمسار بتحديد الحد االئتماني املتاح 
لــلــمــســتــثــمــر ألن يــتــمــول مـــن خـــاللـــه عــقــود 

املرابحة في األسهم.
❸ تـــقـــديـــم الـــســـمـــســـار لــلــمــســتــثــمــر قــائــمــة 
بــاألســهــم املقبولة ائتمانيًا، والــتــي يمكن 
للمستثمر أن يختار منها عند طلبه إجراء 
عقود تمويل باملرابحة، فيقوم السمسار 

بشرائها ثم بيعها على املستثمر باألجل.
❹ إبـــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة املـــتـــاجـــرة فــــي األســـهـــم 
ــل عــــلــــى الـــــشـــــروط  ــمــ ــتــ ــشــ ــــش، وتــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
الــتــي تــضــبــط عــالقــة املستثمر  ــكــــام  واألحــ

بالسمسار، ومن أهمها كالتالي.
(أ ) الحد األدنـــى املطلوب مــن املستثمر أن 
يودعه في صيغة سيولة نقدية أو أسهم 
ــتـــاجـــرة بــالــهــامــش "الـــحـــد األدنــــى  لـــبـــدء املـ

للهامش"
املــتــاح للمستثمر  (ب ) السقف االئــتــمــانــي 
أن يتمول في حــدوده عبر عقود املرابحة 

لآلمر بالشراء "الهامش املبدئي"
(ت ) مـــقـــدار الـــربـــح الـــــذي ســتــأخــذه شــركــة 
الــوســاطــة "الــســمــســار" فــي عــقــود التمويل 
الثمن في كل عقد  باملرابحة، وأجــل ســداد 

بيع آجل سيتم إبرامه مع املستثمر.
(ث ) مـــقـــدار هـــامـــش الـــوقـــايـــة، وهــــو الــحــد 
الــذي  الــســوقــيــة للمحفظة  األدنــــى للقيمة 
يـــجـــب عـــلـــى املــســتــثــمــر أن يــمــنــع وصــــول 

املحفظة إليه.
(ج )  الــنــص عــلــى كـــون املــحــفــظــة مــرهــونــة 
لشركة الوساطة "السمسار" باإلضافة إلى 
األســهــم الــتــي باعتها لــه شــركــة الــوســاطــة 
بيعًا آجـــًال مــن خـــالل عــقــد املــرابــحــة لآلمر 
الــــوســــاطــــة  ــيـــح شــــركــــة  ــتـ تـ بـــــالـــــشـــــراء، وال 
"الــســمــســار" للمستثمر أن يبيع ويشتري 

في سوق األسهم إال من خاللها.
املــحــفــظــة  بـــيـــع  لــلــســمــســار  ـــيـــان أن  ب (ح )  
املرهونة أو بعضها عند حلول أجل سداد 
الــثــمــن اآلجــــل وعــــدم ســــداد املستثمر هــذه 
القيمة السوقية  بــلــوغ  املــديــونــيــة، أو عند 

للمحفظة مقدار الحد األدنى للهامش.
❺  يــبــدأ املستثمر بــاملــتــاجــرة فــي األسهم 
من خالل الشراء بجزء من أمواله، وتمويل 
البيع عند ارتفاع أسعار  الجزء اآلخــر، ثم 

هذه األسهم املشتراة.
للمستثمر  االئــتــمــانــي  الــحــد  يــنــقــص   ❻
أســهــم يشتريها  كــل صفقة  قيمة  بــمــقــدار 
الوساطة مرابحة، وللمستثمر  من شركة 
أن يــســدد مــن مــديــونــيــات عــقــود املــرابــحــة 
مـــــدة  ــريـــــــان  ــ ــ خــــــــالل سـ مـــــــقـــــــدار شــــــــاء  أي 
االتــــــفــــــاقــــــيــــــة، وتـــــبـــــعـــــًا لــــــذلــــــك فـــــــــإن حـــــده 
املسدد من  املبلغ  بمقدار  يزيد  االئتماني 

املديونيات.
ــتـــجـــدة فــي  ــل املـــسـ ــمـــويـ ــتـ ــود الـ ــقــ (انـــــظـــــر: عــ
املـــصـــارف اإلســالمــيــة لــلــدكــتــور حــامــد بن 
حسن بن محمد علي ميرة ص: 143 – 192) 
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منتجات مصرفية

   املتاجرة في األسهم بالهامش عبر القرض بالفائدة وعبر عقد املرابحة 

قواعد فقهية اقتصادية مصطلحات اقتصادية

الوقف

¶ املتاجرة باالسهم

     الــوقــف فــي اللغة مــصــدر قــولــك وقــفــت الــدابــة وقفًا، 
ــِدك، فـــالـــوقـــف أي  ــ ــَيـ ــ ــتــــك: أي تــحــبــســهــا ِبـ وتـــقـــف دابــ
الحبس عن التصرف، وأوقاف أي الشيء املوقوف. 

وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف:
فــعــنــد الــحــنــفــيــة هـــو حــبــس الــعــني عــلــى حــكــم ِمــْلــِك 

الواقف والتصدق باملنفعة ولو في الجملة.
وعند املالكية إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزمًا 

بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا.
وهو عند الشافعية حبس مال يمكن االنتفاع به مع 
بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على َمصرف 

مباح موجود.
وأمـــــا عــنــد الــحــنــابــلــة فــهــو تــحــبــيــس مـــالـــك مطلق 
ــع بـــقـــاء عــيــنــه بقطع  ــه مـ الـــتـــصـــرف مـــالـــه املــنــتــفــع بـ
تصرفه وغيره في رقبته ُيصرف ريعه إلى جهة بّر 

تقربًا إلى الله تعالى.
ونرى من خالل التعريفات أن الفقهاء اختلفوا في 
إلــى ملك املوقوف  املــوقــوفــة، هــل تنتقل  حكم العني 
عليه أم ملك الله تعالى أم تبقى على ملك الواقف؟ 
لذا خروجًا من الخالف عرف بعض الفقهاء الوقف 

"تحبيس األصل وتسبيل املنفعة".
الوقف  إلى مشروعية  الفقهاء  وقد ذهب جمهور 
ولــزومــه وأنـــه مــن الــقــرب املــنــدوب إلــيــهــا، كــمــا دل 
قال:  الله عنهما  ابــن عمر رضــي  ذلــك حديث  على 

الــخــطــاب أصـــاب أرضـــًا بخيبر، فأتى  بــن  أن عــمــر 
الــنــبــي صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم يــســتــأمــره فــيــهــا، 
لم  أرضــًا بخيبر  إنــي أصبت  الله  يا رســول  فقال: 
نــفــس عــنــدي مــنــه، فــمــا تــأمــر بــه؟ 

َ
ــاًال قــط أ صـــْب مـ

ُ
أ

قــــال: "إن شــئــت حــبــســت أصــلــهــا، وتــصــدقــت بــهــا" 
قال: فتصدق بها عمر، أنه ال ُيباع وال ُيوهب وال 
ُيورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي 
السبيل، والضيف  وابــن  الله  الرقاب، وفي سبيل 
ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، 
ابــن سيرين  به  قــال: فحدثت  وُيطعم غير متمّول 
ــاًال. أخـــرجـــه الـــبـــخـــاري رقــم  ــ ـــل مــ

ّ
فـــقـــال: غــيــر ُمـــتـــأث

.(2737)
 والوقف على أنواع:

أوًال: الوقف األهــلــي: وهــو وقــف املــرء على نسله أو 
ذريته أو أقربائه وأوالده.

ثــانــيــًا: الـــوقـــف الــخــيــري: وهـــو وقـــف عــلــى جــهــة بــّر 
ومــــعــــروف كـــاملـــســـاجـــد واملـــــــــدارس واملــســتــشــفــيــات 

واملكتبات، أو الفقراء وطلبة العلم.
الــعــامــة كوقف   على 

َ
ُوِقــــف ثــالــثــًا: وقــف السبيل: مــا 

املسجد واملقبرة واملدرسة ونحو ذلك.
 (انــظــر: معجم املصطلحات االقــتــصــاديــة فــي لغة 
الفقهاء ص/ 353، املوسوعة الفقهية الكويتية 44/ 
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ــلــــوك يــبــحــث فــــي الـــنـــظـــم الــشــرعــيــة  ــتـــاب ســــــراج املــ  كـ
الــطــرق لحكم  إلــى أحسن  واملــؤديــة لتوجيه الحكام 
ــعــــدل ومـــجـــانـــبـــة الـــظـــلـــم ونــظــم  ــعـــب، واتــــبــــاع الــ الـــشـ
الجباية واإلنفاق، فقد بحث الطرطوشي في كتابه 
هذا عدة مواضيع تتعلق بالسياسة وعالقة الحاكم 
باملحكوم، ونظم الجباية، والظلم والعدل وأثرهما، 

كما تحدث عن:
➊ سيرة السلطان في جباية الخراج 

❷ سيرة السلطان في بيت املال
❸ سيرة السلطان في فرض األرزاق 

❹ تقدير الجزية

❺ هدايا العمال والرشاوى على الشفاعات 
ــي املـــوضـــوعـــات  ــوك يــبــحــث فــ ــلــ إن كـــتـــاب ســــــراج املــ
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، إذ يــصــف حــالــة الــدولــة 
السياسية واالقتصادية بعد املحنة التي عاصرها 
الــطــرطــوشــي –رحــمــه الــلــه- والــتــي ذاق مــن مــرارتــهــا 
أثــنــاء اعــتــقــالــه، فــجــاء هـــذا الــكــتــاب وصــفــًا دقــيــقــًا ملا 
كانت عليه النظم القائمة في ذلك العصر، فأعطانا 
صــورة حقيقة ملا وصلت إليه اقتصادات مصر في 
العصر الفاطمي خصوصًا بعد األزمة االقتصادية 
أيــام املستنصر الخليفة  الكبرى التي حلت بمصر 
الفاطمي. كتاب ســراج املــلــوك هــو عــبــارة عــن تقرير 

لــحــالــة الـــبـــالد الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة ونــصــائــح 
للحكام والرعية، وكيف تكون العالقة بينهما يقول 
الــطــرطــوشــي –رحــمــه الــلــه- فــي مــقــدمــة الــكــتــاب: وملــا 
رأيــت األجــل املأمون تــاج الخالفة متحريًا للصواب 
ــعــــدل ومــنــاهــج  ــًا فــــي الــــثــــواب ســـالـــكـــًا ســـبـــل الــ ــبــ راغــ

اإلنصاف والفضل رغبت أن أخصه بهذا الكتاب.
ويــقــول الطرطوشي مــثــًال عــن السلطان: ليس فوق 
رتبة السلطان العادل رتبة كما أن خيره يعم، كما أن 

بالسلطان العادل تصلح البالد واألمصار والعباد.
ومن نصائحه للحاكم قول الطرطوشي للملك: اتق 
الله فيما خولك من هذه األمة، فإن الله تعالى سائلك 

عن النقير والقطمير والفتيل.
ومـــن املــالحــظ أن أوجـــه الــشــبــه كــبــيــرة بــني مــا كتبه 
الطرطوشي في سراج امللوك وما كتبه الغزالي في 
الذهب املسبوك، وابن خلدون في مقدمته، وما كتبه 
الشيرازي في املنهج املسلوك في سياسة امللوك، وما 
كتبه ابن طباطبا في الفخرى في اآلداب السلطانية.

إن كتاب ســراج امللوك يعتبر من أوائــل الكتب التي 
ألــفــت فــي فـــّن الــســيــاســة واالقــتــصــاد، والــطــرطــوشــي 

بذلك هو من رواد هذا الفن.
وأما املؤلف فهو أبو بكر محمد بن الوليد األندلسي 
ــرطــــوش وهـــــي شــمــال  الـــطـــرطـــوشـــي، نــســبــة إلـــــى طــ

األندلس، وهو اإلمام الفقيه املالكي، رحل إلى بغداد 
والــبــصــرة ثــم مــكــث فــي مــصــر يـــدرس ويــنــشــر العلم 
حــتــى تــوفــي ســنــة 520 هــــ، لــه مــؤلــفــات نــافــعــة منها 
أنــه: أمتع الكتب،  كتاب "ســراج امللوك" قيل في حقه 
وأجـــودهـــا فــي بــابــهــا، وكــفــى بــه دلــيــًال عــلــى فضله، 
يقال: إنه كتب على اللوحة األولى منه هذان البيتان: 
الناس يهدون على قدرهم * لكنني أهدي على قدري

يــهــدون مــا يفنى وأهــــدي الـــذي * يبقى عــلــى األيـــام 
والدهر  (انظر كتاب أربعون االقتصادية للدكتور 
زيد بن محمد الرماني ص 33 – 34، كتاب سير أعالم 
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القاعدة من قواعد املعامالت املالية، وتعتبر     هــذه 
أصـــًال مــن أصـــول الــتــرجــيــح فــي مــوطــن الــنــزاع بني 
املــتــعــاقــديــن، وهـــي مــرتــبــطــة بــمــبــدأ األخـــذ بــاألصــل 
ما لم تكن هناك إمارة تعارض هذا األصل، ويعّبر 
عـــن األصــــل فـــي جــمــيــع ذلـــك بــاالســتــصــحــاب، وهــو 
إلــى الحاضر، أي نقل الحكم  املــاضــي  استصحاب 
الثابت في املاضي إلى الوقت الحاضر حتى يثبت 

غيره. 
وقد وردت هذه القاعدة في مصادر الفقه بعبارات 

مختلفة منها:
- األصل في األمور العارضة العدم.

- األصل في الصفات العارضة العدم.
- األصــل في الصفات األصلية الوجود حتى يقوم 

الدليل على خالفه.
- األصل في الصفات أو األمور العارضة العدم.

- األصل العدم.
توضيح للقاعدة:

الصفات بالنسبة إلى الوجود والعدم على قسمني:
األول: الــصــفــات الــتــي يــكــون وجـــودهـــا فــي الــشــيء 
طارئًا وعارضًا، بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون 
خاليًا عنها غالبًا، وهذه تسمى الصفات العارضة، 
واألصـــل فيها الــعــدم، ومــثــل هــذه الــصــفــات غيرها 
مــن األمـــور الــتــي تــوجــد بعد الــعــدم كسائر العقود 

واألفـــعـــال، فــمــا كـــان عــدمــه هــو الــحــالــة األصــلــيــة أو 
ــرًا عـــارضـــًا، ويـــكـــون الـــعـــدم هو  الــغــالــبــة، فــيــكــون أمــ
املتيقن، ألنــه هو الحالة الطبيعية، ويكون تغيره 

إلى الوجود عارضًا مشكوكًا فيه.
الشيء  التي يكون وجــودهــا في  الصفات  الثاني: 
مــقــارنــًا لـــوجـــوده، فــهــو مــشــتــمــل عــلــيــهــا بطبيعته 
غــالــبــًا، وتسمى الــصــفــات األصــلــيــة، واألصـــل فيها 
الـــوجـــود والـــبـــقـــاء حــتــى يــثــبــت إزالـــتـــهـــا، كــســالمــة 
املــبــيــع مـــن الـــعـــيـــوب، والـــصـــحـــة فـــي الـــعـــقـــود بــعــد 

انعقادها.
ويلحق بالصفات األصلية الصفات العارضة التي 
ثبت وجودها في وقت ما، فإن األصل فيها حينئٍذ 

البقاء بعد ثبوت وجودها.
أصل القاعدة

القاعدة الرئيسية  القاعدة متفرعة عن  أصــل هــذه 
الــشــهــيــرة "الــيــقــني ال يــــزول بــالــشــك" والـــتـــي جـــاءت 
ــة عــلــى بــيــان حجيتها، كــمــا فــي حــديــث عــّبــاد  األدلــ
كَي إلى 

ُ
بن تميم عن عمه رضي الله عنهما قال: ش

النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ُيخّيل إليه أنه 
يجد الــشــيء فــي الــصــالة، فــقــال: (ال ينصرف حتى 
يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) أخرجه البخاري (137) 

ومسلم (361). 
من تطبيقات القاعدة

➊ اختلف العاقدان في سالمة املبيع من العيوب 
البيع مثًال  وعـــدم سالمته كــاملــرض، أو فــي صحة 
وفساده، فالقول ملن يتمسك بسالمة املبيع، وصحة 
العقد، ألنه يشهد له األصل، بخالف ما لو اختلف 
املتعاقدان في صحة البيع وبطالنه، فإن القول قول 
من يتمسك بالبطالن، ألن الباطل غير منعقد، فهو 

ينكر وجود العقد، واألصل عدمه.
الربح  ❷ لو اختلف شريكا املضاربة في حصول 
وعدمه، فالقول قول املضارب بيمينه، والبينة على 

رب املال إلثبات الربح.
❸ لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حني التعاقد 
مجنونًا فــاقــدًا ألهلية األداء، فعقده بــاطــل، وأنكر 
الخصم، اعتبر العاقد عــاقــًال حتى يثبت جنونه، 
ألن الجنون آفة عارضة، والفطرة األصلية الغالبة 

هي العقل السليم
❹ لــو اخــتــلــف الــبــائــع واملــشــتــري فــي قــبــض املبيع 
أو الثمن، أو اختلف املؤجر واملستأجر في قبض 
ــارة، فالقول ملنكر القبض في  املــأجــور أو بــدل اإلجـ

جميع ذلك؛ ألن األصل عدمه.
❺لــو اختلف الــبــائــع واملــشــتــري فــي شــرط الخيار، 

فالقول ملنكره، ألنه صفة عارضة.
الفقهية وتطبيقاتها فــي املذاهب  الــقــواعــد  (انــظــر: 

األربعة للدكتور محمد الزحيلي 138-111/1) 

 األصل في الصفات العارضة العدم




