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  اجمللةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 
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 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم محزاوي

 

 (مناهجهاو  أهدايها عن حتليلية )دراسة األيغانية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع

 املساعد شریف هللا غفورياألستاذ 
 األستاذ املساعد حممد هللا حقجو
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 الفاعل إعراب حول النحو علماء آراء
 211-215                                                     األفغاين نور حممد شهریار عيداألستاذ امل 

 (بدخشان مدينة دروس أئمة املساجد )دراسة ميدانية يفيف رغبة الشباب 
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  القرآنية يف تفسري بعض األلفاظضاءات اللغوية اإل
  عنایت الرمحن مهت ستاذاأل

 111-124                                                            األستاذ عبد العزیز عابد        
 ية املعاصرةضوء القواعد الفقه ام البورصة يفكحأ

  ذبيح اهلل زاهد األستاذ
 141-131                                                      سيد هاشم أمني                   األستاذ
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 لمة التحرير ك
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

ذي أنزل القرآن ات، واحلمد هلل الكتزداد النعم والرب ره كتتّم الصاحلات وبشبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
ائه الكرام یضع بني أیدي قرّ األردن. أن  -یسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف عمان

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

 غة واألدب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراساتالدراسات األدبية واللغویة، متمثلة يف الل
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 

انب سانيات، والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا من جالليسانيات النصية وعلوم اللي
 العلوم اإلنسانية.

وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 
يف رغبة  تیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األدبية والنحویة وكذا  االحصائيا

الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 
 اللغویة.

والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 
لة. وعلى إمياهنا االنفتاح الذهين ألسرة اجمل خمتلفة البالد يف أفغانستان الغايل، ألدلة واضحة املعامل على

بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إهنا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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ا نة العلمية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيالختاذ خطوات أخرى تؤكد املكا
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعربية.
غایتنا يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن كما إهنا مؤشرات علي أن 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

ها النور، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من وجع الدماغ، قبل أن یرى عدد من
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 
من فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل كل الباحثني، أما 

 يات فهي جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن.حتية التح
كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
تصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدراسات العربية كثريًا فيما 

فجاءت مقاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن سبق 
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
رب عملهم نا إال أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعتهؤالء املقاالت النافعة إىل قراء العربية، ال یسع

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن ر قراء العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال أظن أن الُعجمة وصلْت بنا معش
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحرير
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  أحكام البورصة في ضوء قواعد الفقهية املعاصرة
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 َلَخصم املم 
القرن رابع  يفأصله التارخيي والظاهر أهنا مشتقة من اسم تاجر بلجيمي  مصطلح خيتلف عن"البورصة" 

مالية ذات ق هي سو املصطلح، هذا البّد من تعریف  .هكيسأومجع النقود يف  عشر الذي كان یقوم بالسمسرة 
طبيعة خاصة فهي كالسوق يف أن كال منها حبل بيع وشراء واخذ وعطاء إال أن البورصة تتميز عن السوق 

ة خلق سوق مستمرة ألدوات االستثمار املتاح بكوهنا سوقًا منظمة حتكمها لوائح وقوانني وأعراف وتقاليد.
ضل سعر ممكن زء منها بسرعة وسهولة وبأفحبيث یكون بوسع املستثمر يف أي وقت تسييل أصوله املالية أو ج

هنا بعض أهم  ناعرض وبأدىن تكلفة ممكنة وتتحقق السوق من خالل وجود عدد كبري من البائعني واملشرتین.
املعامالت اليت جتري يف البورصة لتكون مقدمة لفهم أليات االسواق املالية على أن یكون حكمنا عليها من 

متازة اليت هلا سهم املمعني الفقهيني. نتيجة البحث یشري إىل أن مسألة األخالل تعليقنا على قرارات اجمل
 مسألة التصفية دون تسلم السلعةومن ناحية  خصائص تؤدي إىل ضمان رأس املال أو ضمان قدر من الربح.

صاً غري نحكام بتغري الزمان وقاعدة حتكيم العرف الذي ال یصادم قاعدة تغري األوعرضنا أیضا  املتعاقد عليها.
 .قائم عليه وقاعدة حتقيق املناط لتأصيل فقه التيسري فمن اختار العزمية وآثر االخذ باألشد فذلك له وهو مأجور

 أحكام املزائدة، القواعد الفقهية املعاصرة.، أحكام البورصة، البورصةلمات املفتاحية: كال
  

http://www.iajcr.com/
mailto:1.anayat.hemmat@gmail.com
file:///C:/Users/sharif/Desktop/IAJCR04.pdf
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 املقدمة
م وعلی نبياء واملرسلني حممد صلی هللا وعليه وسلاألشرف أاحلمدهلل رب العاملني والصلوة والسالم علی  

 أما بعد: ،مجعنيأله وصحبه آ
 قسام: أة ثالثلی إمنقسم  يسالماإلاملعارف بنظرة العابرة جند أن  لی الشریعة اإلسالميةإ ننظر حني

 القسمني األولني بتوضحات شافية، ني يفسالم ب، فإن اإلاملعامالت -3األخالق  -1العبادات   -2
أو  املعامالت ترکها، لتعامل الناس ولکنها مقيدة بقيود تعبدیة وخلقية، فکل تعامل يالقسم الثالث وه وأما يف

الت مل تکن هلا محمرمة مع العلم أن بيوعا ومعا يفه ء من الفساد والغرر والرباء،يختلل فيها ش بيع أو أشراء،
صال، ليس عليها إشارات أ  ك، وليس معنی  ذلاتعصر الرسالة وما بعدها، ومنها البورص يف عهد،السابقة 

بل ترکت الشریعة قواعد، وکليات، یستند هبا أهم العلم فی کتاباهتم، وبناء علی ذالک، مت اختيارنا علی عنوان: 
ضوء القواعد الفقهية املعاصرة(. لنبني منها ما یتوافق مع الشرع مع ما  سواق املالية( يف) األ حکام البورصةأ

 معه. یتخالف 
 مهية البحث   أ

 للبحث أمهية فائقة، حيث أنه یولی اإلهتمام جبانبها من جوانب حياة البشر وهو البيع والشرء.
ة، حتل نزاع، نصوص صرحية قطعي کما أن البورصة من املعامالت املعاصرة، مل تکن هلا سابقة وليس فيها

ه، حيث أننا مصادر  ةأمهية البحث من أمهي ویأيت لم.خلوض فيها هلا مکانة مرفوعة، بني الباحثني وطلبة العفا
 البورصة. كحياة الفرد واجملتمع کذل اإلسالمية، فکما أن الشریعة مهمة يفلی الشریعة إ كذل نستند يف

 مشکلة البحث
أن املعامالت املالية من البيع والشراء قدمية منذ: أن خلق  هللا اإلنسان، فالناس یسعون إلمرار الشئون 

وهم منقسمون بني املتقيدین با الضوابط والقوانني الشرعية، وبني متفلت منها، وبناء علی ما تقدم  حياهتم،
 فإن الناس، یتعاملون بااملعامالت، إما صرحية فی احلل، أو صرحية فی احلرام، وإما مسکوت عنها، ومع مرور

ثني والکتاب حالبا ، فهنا یأتی دورنواع من املعامالت مل تکن هلا سابقة عهد، ومنها البورصاتأ الزمن تظهر
ة )األسواق کام البورصحأ حلث، ليکشفوا مغوارها من حل أو حمرم ومن هنا جاء عنوان البحث:)باالهنا ولو یتنا

 .إلسالميةاالشریعة  ني هذه املسئلة يفبيإسهاما منها بتضوء القواعد الفقهية املعاصرة(  املالية( يف
 البحث اسئلة
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رع عن هذا ضوء القواعد الفقهية املعاصرة، ویتف حکام البورصة يفأ يه ما :يالسؤال الرمسیتمثل البحث 
 السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 أنواع البورصة واألراق املالية املعاصرة؟ يماه -2
 تتعامل مع البورصات؟ األسواق اليت يوماه -1
 الفروق بني السوق والبورصة واوجه االتفاق؟ يماه -3
 البورصة؟ يات املوجودة يفجتاهات الفقهية املعاصرة، حول العملا يماه -4
 وراق املالية املعاصرة؟کام األأح يماه -5
 تناولت األوراق املالية املعاصرة؟ القواعد اليت يوماه -6
 ما وظيفة البورصة املالية ؟ -أ 

 البورصة املالية؟ يفهبا یتعامل عامالت ما امل -ب
 البورصة املالية؟ یتعامل يف اليت لمعامالتالفقهية لحکام ما األ-ج

 الدراسات السابقة
 مستقال حتی اً بالقواعد الفقهية املعاصرة، كتا ضوء )األسواق املالية( يف ةحكام البورصأمل یكتب يف  

امالت املعرة،  و من الکتب الفقهية املعاص کثري  حکام البورصة املالية يفألة ئمس ولكن توجد حسب علمي، ناآل
 شفتحلث، ليکبالاالباحثني والکتاب یتناولوهنا  دور ا یأيتمل تکن هلا سابقة عهد، ومنها البورصات، فهن اليت

، بشکل ةصالبور املوضوع فيها  تناول الکتب اليتمن و ، ىخر يف ضمن املباحث األمغوارها من حل أو حمرم 
 :يکما یل  املؤجزة، نذکر بعضها

َالِي   -2
َعاَماَلُت امل

ُ
بْ َياِن.  ُة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة. أليبامل  عمر ُدبْ َياِن بن حممد الدُّ

 ألسامة بن سعيد القحطاين.  وسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالميم -1
 حملمد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري. ه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنةخمتصر الفق -3
 بن حممد عوض اجلزیري. الفقه على املذاهب األربعة لعبد الرمحن -4
 لبكر بن عبد هللا أبو زید بن حممد.  فقه النوازل -5
 لتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي. األشباه والنظائر -6
 حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين. الدراري املضية شرح الدرر البهية -7
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 .  العثماين يتق حملمد سالمضوء اإل قتصاد املعاصر يفالتجارة واال -1
 منهج البحث     

رة، عبارة الفقهية املعاص القواعد ضوء يف ()األسواق املالية حکام البورصات املاليةأ إعداد يف يمنهج 
حبث  ية وحتتحث رئيساالکتب الفقهية املعاصرة. وتنقسم هذه املسألة إلی مب االستنتاج منعن التحليل 

مة، مث قول ل من الکتب الفقهية املهئوذکرت کل موضوع مستندا بالدالإحدی عشر مطالب وجزئيات کثرية، 
 الراجح مع وجه الرتجيح.

 :سواق املالية()األول: البورصة املبحث األ
 ول: البورصة  لغة واصطّلحا وأنواعهااملطلب األ

مكان جيتمع فيه التجار  يوه  Boursa :  الربصة والبورصة "معرباللغة الف: معنی البورصة يف
والسوق الرمسية  ،ویطلق عليها سوق املزاد للمضاربة بأسعار التجارة والنقد. وضع له اسم املصفق والندوة املاليةّ 

 (.174/ 2ه :2311،أمحد رضاوالسوق القارة. )
دینة، وصيارفتها، م و أصل معىن كلمة "بورصة" كيس نقود مث اسُتعملت يف املكان الذي جيتمع فيه جتار

ومساسرهتا، حتت رعایة حكومة، يف ساعاٍت حمدودٍة؛ للمضاربة يف السلع التجاریة، واألسواق اآلجلة للعمالت 
 .(543/ 4 ه :2413البسام التميمي،األجنبية، ويف أسواق األوراق املالية )األسهم والسندات. )

سهم وسندات احلکومات أق املالية من ورااأل سوق منظمة للتعامل يف ي: هب: البورصة  اصطّلحا
 (.573ه :/ 32431البورصة وفق ضوابط حمددة. )دبيان، والشرکات، القابلة للتداول يف

: نشأت يف رومانيا، مث كانت يف فرنسا يف منتصف القرن السادس امليالدي تقریًبا، مث انتشرت ج: نشأهتا
 .(543/ 4،البسام التميمي يف الدول، وتطورت حّت انتهت إىل ما هي عليه اليوم. )

 أنواع البورصات
 رصة.والسندات بسعر باّت، أو بسعر البو  وهي اليت تباع فيها األسهم  :بورصة األوراق املالية - 1

م بورصة األوراق املالية ليست هي املكان الوحيد الذي تباع وتشرتى فيه األسه: مكان بيع األوراق املالية
مزاولة هذه التجارة من خالل شبكات احلاسب اآليل، على املستوى اإلقليمي والسندات، فقد متت اآلن 

 والعاملي.
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وهي اليت یتم التعامل فيها بناء على عيِّنة من البضاعة كالسيارات،  بورصة البضاعة احلاضرة: - 2
البيع فيها على  أو جيري والسجاد، واآلالت وحنو ذلك، مث یُدفع غالب الثمن عند العقد، والباقي عند التسليم.

 سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق، خالل فرتة معينة.
وهي اليت یتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر، أو بسعر معلق على سعر  :بورصة العقود - 3

 (.574/ 3ه : 2433القحطاين، البورصة، وهي بيع مقدور التسليم يف املستقبل ال يف احلال.)
 : أقسام األسواق وهی قسمني املنظمة و غري املنظمةالثايناملطلب 

األسواق املنظمة )البورصة(: ویطلق عليها سوق املزاد، والسوق الف: األسواق املنظمة )البورصات(: 
وهي سوق مستمرة هلا مكان حمدد، جيتمع فيها املشرتون والبائعون الذین یرغبون يف  الرمسية، والسوق القارة.

اء وبيع سندات احلكومة، وأسهم الشركات املقبولة، بتسعرية البورصة، وتتم مجيع الصفقات عن التعامل بشر 
بْ َياِن،طریق السماسرة املعتمدین وفًقا لقوانني وإجراءات رمسية. )  (.45/ 23 ه :2431الدُّ

 إىل قسمني: من حيث التعامل اجلغرايف: أنواع األسواق املنظمة )البورصات(
ملوقع ا ویقصد به ذلك السوق الذي یتعامل يف األوراق املالية بصرف النظر عن كزية:األوىل: بورصات مر 

اجلغرايف للمنشأة، أو املنظمة املصدرة لتلك الورقة، ومن أمثلتها بورصة لندن، وبورصة طوكيو، وبورصة نيویورك. 
بْ َياِن،)  (.45/ 23 :ه 2431الدُّ

مرین الذي یتعامل مع منشآت صغرية هتم مجهور املستثویقصد به ذلك السوق  الثاين: بورصات حملية:
بْ َياِن،يف نطاق جغرايف للمنشأة، أو يف املناطق القریبة منها. )  (.46/ 23 ه :2431الدُّ

وتقدم هذه السوق خدمات جليلة لصغار املستثمرین واملضاربني، كما تتيح فرصة للسماسرة غري القادرین 
يف  رصات املركزیة تتيح هلم فرصة التعامل يف األوراق املالية املتداولةعلى احلصول على مقعد يف إحدى البو 

 البورصة احمللية. 
یطلق اصطالح األسواق غري املنظمة على املعامالت اليت جتري خارج سواق غري املنظمة: أب: 

لصفقات، ا البورصات، ویطلق عليها السوق غري الرمسية، والسوق املوازیة، وال یوجد هلا مكان حمدد لتنفيذ
فالصفقة تنفذ من خالل االتصال بالسماسرة، كلٌّ يف مقره، ویتم يف هذه السوق تداول األوراق املالية للشركات 

ؤخذ على األسواق وی اليت مل تستوف شروط إدراجها يف قوائم البورصة، ویطلق عليها املعامالت على املنضدة.
، أو االرتفاع احلاد يف األسعار، الذي قد حيدث بسبب غري املنظمة، أنه ال توجد آليات للحد من التدهور
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ملتعاملني. اعدم التوازن بني العرض والطلب، خبالف األسواق املنظمة، ویتم حتدید األسعار بالتفاوض بني 
وتتعامل األسواق غري املنظمة أساًسا يف األوراق املالية غري املسجلة يف األسواق املنظمة )البورصات( وعلى 

بْ َياِن،سندات، ذلك أن تعاملها يف األسهم عادة ما یكون على نطاق أضيق. )األخص ال / 23ه :2431 الدُّ
47.) 

 :بورصة العاملية بثّلث طرق خمتلفةاملطلب الثالث: أسواق ال
واملقصود باحلرة: أي دون تدخل الدولة، وإمنا یرتك لألفراد حریة تكوین مجعية  األوىل: الطريق احلرة.

االجتماعات، وتقوم بعملية البيع والشراء حتت ضمانة واحدة، هي التنظيم والتأدیب اليت حتدد شروط عقد 
تقررها لوائح مجعيات الوسطاء، بغري تدخل احلكومة. وهذه الطریقة متبعة يف إجنلرتا، وتسمى بالطریقة اإلجنليزیة، 

ویتها ميكن االنضمام إىل عضوعلى أساسها نظمت بورصة األوراق املالية بلندن، وهي أشبه بناد خاص، فال 
بْ َيانِ )إال بأخذ األصوات على ذلك، وبعد تزكية العضویة من أعضاء آخرین.  (.46/ 23 ه :2431الدُّ

اقبة وفيها توضع البورصات حتت إشراف احلكومة بواسطة مندوبني یقومون مبر  الثانية: الطريقة احلكومية:
 هذه الطریقة اللوائح، واالشرتاك يف وضع التسعرية، كما حتدد يفالعمليات اليت جتري بالبورصة، ومراقبة تنفيذ 

وبدقة الشروط الواجب توفرها يف العمليات واملتعاملني، كما هو احلال يف فرنسا، وإیطاليا، وبعض البالد 
 (.21/36ه : 2431الطيّار، العربية.)

ما وفيها ال ترتك البورصة قاصرة على السماسرة املعينني من قبل احلكومة، ك :الثالثة: الطريقة املختلطة
و احلال وال یرتك األفراد فيها بالقيام بعمليات البيع والشراء، كما ه ،يف بورصة األوراق املالية بفرنساهو احلال 

ها من جملس حمافظني، صة فييف إجنلرتا، وهذه هي الطریقة املتبعة يف البورصات األمریكية املنظمة، وتدار البور 
ویتكون اجمللس من ممثلني عن الشركات املسجلة أسهمها يف السوق، وبيوت السمسرة، وممثلني عن احلكومة، 
ویقوم أعضاء البورصة بانتخاب جملس احملافظني، والعضویة يف البورصة ليست جمانية إذ ینبغي دفع مبلغ كبري 

وب للحصول على العضویة إىل ما یزید عن نصف مليون دوالر، للحصول عليها، ووصلت قيمة املبلغ املطل
وللعضو احلق يف التصویت النتخاب جملس احملافظني كما تقدم، كما أن له أن یتنازل عن عضویته لشخص 

بْ َياِن،) آخر، ویوجد مخسة أنواع من األعضاء:هم السماسرة الوكالء.  (.46/ 23 ه :2431الدُّ
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 السوق والبورصة املطلب الرابع: الفرق بني
وليست البورصة يف احلقيقة سوقًا باملعىن الشائع من كلمة السوق، ألن البورصة ختتلف عن السوق يف 

 ثالثة أمور:
تتم الصفقات يف األسواق على أشياء موجودة بالفعل، أما يف البورصة فيتم التعامل بالنموذج )عينة(  - 2

 أو بالوصف الشامل لسلعة.
السلعة: القابلية  من أن تتوافر يف السوق حيدث يف مجيع السلع، أما يف البورصة فال بدّ التعامل يف  - 1

لالدخار، وأن تكون من املثليات وتكرار التعامل، وكون أمثاهنا عرضة للتغري يف فرتة زمنية معينة بسبب ظروف 
 العرض والطلب أو األحوال املناخية.

توى ثر األسواق فيها لقلتها، بينما تؤثر البورصات على مستكون األسعار يف األسواق ثابتة ال تؤ  - 3
 (.5133/ 7:ت.دالزَُّحْيِلّي،) جهنم. فقات، ولذلك وصفت البورصة بأهنااألسعار، لكثرة ما یعقد فيها من ص

 عمليات البورصة ذات أشكال ثالثة هي: عمليات البورصة:املطلب اخلامس:
ویلجأ إليها الراغبون يف استثمار أمواهلم بشراء أوراق مالية، ویتم بيعها عند  العمليات العاجلة: - 1

 توافر فرصة للربح، أو وجود أمل يف احلصول على اجلوائز اليت تعطى لبعض السندات بطریق السحب لألرقام.
ف لغري السهم من و یتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوراً، وهو كالبيع املعر التی  وتسمی با العمليات الفوریة:

السلع، جيوز بيعه وشراؤه يف العمليات العادیة والفوریة كعروض التجارة؛ ألن األصل جواز بيع الشریك حصته 
 ..لشریكه أو آلخر، وهو حاصل يف بيع األسهم.

 یتم فيها عقد الصفقة اآلن، ولكن الدفع والتسليم یتمان فيما بعد اليت يوه العمليات اآلجلة: - 2
مها للمشرتي، یسل ین بالدین، ألن البائع لألسهم الفهذا البيع ال جيوز؛ ألنه من بيع الد معلوم.يف وقت 

 وهي نوعان: واملشرتي ال یدفع له الثمن، فقد تأجل الثمن واملثمن،
صفية : وهي اليت یكون فيها اخليار للمضارب بني فسخ العقد يف ميعاد التأـ العمليات الشرطية البسيطة

 أو تنفيذ العملية إذا رأى تقلب األسعار لصاحله، على أن یدفع تعویضاً متفقاً عليه سلفاً.أو قبله، 
، وهي اليت یكون فيها اخليار للمضارب بني أن یكون مشرتیاً أو بائعاً  ب ـ العمليات الشرطية املركبة:

یدفع يف العمليات  رب مماوأن یفسخ العقد، إذا رأى مصلحة له يف ذلك عند التصفية أو قبلها، مقابل تعویض أك
 البسيطة، یدفعه لصاحبه. 
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وهي اليت یكون فيها احلق للمضارب يف مضاعفة الكمية اليت اشرتاها أو  ـ العمليات املضاعفة: ج
باعها، بسعر التعاقد، إذا رأى مصلحة يف التصفية، على أن یدفع تعویضًا مناسبًا متفقًا عليه، خيتلف بنسبة 

 تلف معىن املضاربة يف البورصة عن معناها الشرعي، فمضاربة البورصة: هي املخاطرة علىالكمية املضاعفة. وخي
سعر السلعة يف البورصة يف تصفية معينة. وهي إما مضاربة على الصعود: وهي أن املضارب یشرتي السلعة 

فرق. وإما مضاربة لبسعر، وهو خياطر يف أنه سريتفع، فيبيع حااًل ما اشرتاه مؤجاًل بالسعر املرتفع، ویقبض ا
على اهلبوط: وهي أن یبيع الشخص سلعة بسعر، وهو خياطر يف أنه سينخفض یوم التصفية، حيث یبيع بالثمن 

 احلال، ویشرتي ما اتفق عليه مؤجاًل، ویقبض الربح.
ويف كلتا احلالتني قد حيدث خالف املتوقع فيخسر املضارب، ویتم البيع على املكشوف، فال تكون 

حيازة البائع، وال الثمن يف حيازة املشرتي وقت التعاقد، وال یتم تسليم أو تسلم إال یوم التصفية.  السلعة يف
وهذا كله حرام شرعاً. أما املضاربة الشرعية أو القراض فهي عقد یقوم على تقدمي املال من أحد طريف العقد، 

 (.5135/ 7ت:)د.والعمل من الطرف اآلخر. ) الزحيلي، 
 املطلب السادس: االجتاه الفقهاء املعاصرون يف العمليات اآلجلة الشرطية البسيطة    

  جتاهني:واملرکبة واملضاعفة إىل ا العمليات اآلجلة الشرطية البسيطةاالجتاه الفقهاء املعاصرون يف 
  : وقد دللوا ملا ذهبوا إليه باآليت:منع هذه العمليات اآلجلة الشرطيةیرى  االجتاه األول:

وجود الغرر الفاحش املبطل للعقد، ووجود الشروط املفسدة للعقد مثل اشرتاط عقد آخر على  -2
صاحبه فإنه یبطل البيع، وأیضاً منافاة هذا العقد للعدل يف املعامالت املالية، كما أن هذا الشرط غري متفق مع 

 خيار الشرط فال ميكن قياسه عليه.
يم حتقق أركان العقد، حيث اشرتط تأخري البدلني معاً فلم یتم تسلبطالن العقد هنا یرجع إىل عدم   -1

 (. 14ه : 2413وال تسلم لثمن وال سلعة.) البسام، 
وجود الصوریة يف هذا العقد؛ حيث إن اإلجياب والقبول قد حصال على حمض املراهنة، كما یوجد   -3

رفني سد وهو اشرتاط منفعة ألحد الطفيه بيع ما ال ميلكه الشخص وهو منهي عنه، كما یوجد فيه شرط فا
مقابل حق اخليار وهو شرط مناٍف للعقد، كما یوجد شبه الربا به ألنه حيتوي على مصلحة زائدة، كما یوجد 

  به القمار والرهان احملرمني شرعاً.
  ترك جزء من املال دون أن یكون هناك ضرر فعلي حمقق، وهو غري جائز. -4
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یرى جواز هذه العمليات اآلجلة الشرطية : وقد استدل هذا الفریق على اجلواز بتكييفه  االجتاه الثاين:
  على عقد البيع بشرط اخليار إن كانت املدة معلومة، واستدلوا ملا ذهبوا إليه باآليت:

إن الشرط املتفق عليه شرط صحيح، واملال املأخوذ به حالل ألن هللا تعاىل أمر بالوفاء بالعقود يف -2
 (. 15ده: وِد﴾ )املائیاأَی َُّها ال ِذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعقُ ﴿وله ق

شرط املال املدفوع مقابل حق اإلجازة أو الفسخ شرط أجازه الفقهاء؛ حيث إنه من قبيل الضمان   -1
فضالً  ،يف البيوع، وهو من الشروط املالئمة ملقتضى العقد ومت برضا الطرفني، وجيوز أن یكون برضامها ألجنيب

 عن حتقق املصلحة فيه.
أن التعامل بشرط اخليار للمشرتي أشبه ما یكون ببيع العربون اجلائز عند فریق من الفقهاء مستندین   -3

إىل قضاء عمر بن اخلطاب أن نافع بن احلارث اشرتى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر 
 وإال فله كذا وكذا.

 وظائف البورصة: املضاربة، أي املخاطرة بالبيع أو ومن أهم أهم وظائف البورصة:  :املطلب السابع  
 الشراء بناء على التنبؤ بتقلبات األسعار بغية احلصول على فارق األسعار، والبورصة ثالثة أنواع:

د نوهي اليت یتم التعامل فيها بناء على عيّنة، مث یدفع غالب الثمن ع بورصة البضاعة احلاضرة: - 1
 التعاقد، والباقي عند التسليم.

وهي اليت تباع فيها أسهم الشركات املختلفة، أو السندات بسعر بات أو  بورصة األوراق املالية: - 2
بسعر البورصة يف تصفية حمددة بتاریخ معني. وهذه األوراق قد تكون حاضرة، وقد تكون على املكشوف، أي 

 ال ميلكها بائعها.
ة بسعر وهي اليت یتم البيع فيها لسلع غائبة غري حاضر  بورصة )الكونرتاتات(: بورصة العقود أو - 3

بات أو بسعر معلق على سعر البورصة يف تصفية حمددة، ویكون البيع فيها على املكشوف، أي بيع مقدور 
 (.5134/ 7ت: )د.) الزحيلي، التسليم يف املستقبل ال يف احلال.

 ق املاليةاملطلب الثامن: أحكام بورصة األورا
 األوراق املالية: هي األسهم والسندات. اوال نعرف األسهم والسندات لغة واصطالحا:
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 تعريف األسهم
من  ئللغة یطلق علی احلظ والنصيب والشا سهم مجع سهم وهو يفاأل اللغة: الف: معنی األسهم يف

 (.3/13ه : 2424ابن منظور، شياء.)األ
حصص الشركاء يف الشركات املسامهة، فيقسم رأس مال الشركة فهي : االصطّلح يف األسهمب: معنی 

إىل أجزاء متساویة، یسمى كل منها سهماً، والسهم: جزء من رأس مال الشركة املسامهة، وهو ميثل حق املساهم 
 (.2/614ه : 2432التوجيري، مقدراً بالنقود، لتحدید مسؤوليته ونصيبه يف ربح الشركة أو خسارهتا.)

أرباح الشركة ارتفع بالتايل مثن السهم إذا أراد صاحبه بيعه، وإذا خسرت اخنفض بالتايل  فإذا ارتفعت 
سعره إذا أراد صاحبه بيعه. وجيوز شرعًا وقانونًا بيع األسهم، بسعر بات، أما إذا كان السعر مؤجاًل لوقت 

علماء. وأجاز اإلمام اهري الالتصفية فال جيوز البيع جلهالة الثمن، ألن العلم بالثمن شرط لصحة البيع عند مج
أمحد وابن تيمية وابن القيم البيع مبا ینقطع عليه السعر، قياساً على القول مبهر املثل يف الزواج، وأجر املثل يف 

 اإلجارة، ومثن املثل يف البيع، وعمالً باملتعارف، ومبا حيقق مصاحل الناس.
 خصائص األسهم

اول واملتاجرة، فهي كعروض التجارة تزید وتنقص حسب األسهم صكوك مالية كالعروض قابلة للتد
 العرض والطلب.

وأسهم كل شركة متساویة القيمة، واملساهم ال یشارك الشركة يف أنشطتها، وملكية السهم غري ملكية 
الشركة، فقد یرتفع نشاط الشركة وینزل سعر السهم، ولذلك رِْبح السهم ال یعود للشركة، بل یعود ملشرتي 

 .(576/ 3 ه :2433القحطاين،) السهم ميثل حقاً يف الشركة، فمن ملكه فله أرباح من الشركة.السهم، و 
 الفرق بني األسهم والسندات

 السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دین على الشركة. - 2
 .الشركة اليت أصدرته حامل السهم شریك يف الشركة اليت أصدرته، وحامل السند دائن على - 1
حامل السهم حيصل على ربح حبسب نسبة أرباح الشركة، وخيسر حبسب خسارهتا، وحامل السند  - 3

 (.575/ 3 ه :2433القحطاين،حيصل على ربح ثابت يف املوعد احملدد، سواء رحبت الشركة أو خسرت. )
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 التشابه بني األسهم والسندات
وميكن  .. وميثل حقاً مبوجب الصك ..كل من السهم والسند یصدر بقيم متساویة .. وال یقبل التجزئة 

تداوله يف السوق .. وكل منهما یدّر دخالً على صاحبه .. ویصدران عن طریق االكتتاب العام .. ولكلٍّ منهما 
 (.574/ 3 ه :2433القحطاين،) قيمة امسية .. وسعر يف السوق اليومي.

 املطلب التاسع: حكم التعامل املايل باألسهم
قراض كل عني جيوز بيعها، واألسهم عني جيوز إقراضها؛ ألنه جيوز بيعها، فإذا اقرتض القرض: جيوز إ - 2

اإلنسان مخسني سهماً من أي شركة، فعليه أن یرد مخسني سهماً من أسهم هذه الشركة، فيكون قد رد مثل 
 ما أخذ متاماً.

 الرهن: جيوز رهن األسهم؛ ألنه جيوز بيعها، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. - 1
احلوالة: جتوز احلوالة يف األسهم، فيحيل من عليه الدین من له الدین باألسهم اليت له على احملال  - 3

 عليه.
املضاربة باألسهم: األسهم بذاهتا عروض جتارة، واملضاربة بالنقد أو العروض جائزة، فيأخذ املضارب  - 4

مالك  بينهما حسب االتفاق، واخلسارة علىاألسهم من رب املال، ویبيع ویشرتي هبا بقصد الربح، والربح 
 األسهم وهكذا يف باقي املعامالت املالية األخرى.

 حكم بيع وشراء األسهم
األسهم من حيث األصل جائزة، فهي نوع من الشركات والعروض والبيوع اليت األصل فيها احلل إذا 

 توفرت فيها شروط البيع.
والربح واخلسارة بشكل سریع، فيه خماطرة ال مقامرة،  وما جيري يف سوق األسهم من البيع والشراء،

 واملخاطرة من أجل الكسب جائزة، وهذا جار يف مجيع السلع، وليس يف األدلة الشرعية ما مينعها.
 حكم مزاولة البيع والشراء يف األسهم

ه بنسبة جيوز ملالك األسهم إذا كانت حالاًل أن یبيع ویشرتي هبا بنفسه، وجيوز له أن یوكل غري  - 2
معلومة من الربح كالربع مثاًل، وجيوز أن یضارب هبا مع غريه، بأن تكون األسهم باسم شخص، والبيع والشراء 

 بيد اآلخر على نسبة معلومة من الربح كالربع أو النصف، أو مبا تراضيا عليه.
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وض؛ بدون عال جيوز لإلنسان أن یشرتي أسهماً من شركة باسم غريه، سواء كان ذلك بعوض أو  - 1
 ملا يف ذلك من الكذب واحليلة، وملا یسببه من النزاع يف حال الربح أو اخلسارة.

جيوز أخذ املال للمتاجرة فيه بنسبة معينة من الربح كالثلث مثاًل، وال جيوز أن حيدد مبلغاً مقطوعاً  - 3
 لاير.ف منه املال، كأن یأخذ منه مائة ألمعيناً ملن أخذ 

 وأعطيك كل شهر مخسة آالف؛ ملا فيه من الغرر، ألنه قد یربح وقد خيسر.ویقول: أتاجر فيها 
 (.577/ 3 : ه2433القحطاين،)

 التعريف السندات
: السندات مجع سند، وهو فی اللغة انضمام شیء الی شیء آخر، اللغة يف الف: معنی السندات

 قلعجي،) ترك شئ منه.: الثمنلی الشیء، والسندات: بيعها بأقل من قيمتها، واخلصم من إسندت  فيقال
 (.216: ه 2411

فهي أوراق مالية، ضمانًا لدین على الدولة، أو على إحدى  االصطّلح: يف السنداتب: معنی 
الشركات، ویقدر هلا فائدة ثابتة أو ربح ثابت، كما یكون هناك خصم يف إصدار السندات مبعىن أن یدفع 

سندات: هي وثائق کتابه وقال: ال  وعرفها سيد سابق يف یسرتد القيمة.املكتتب أقل من القيمة االمسية على أن 
 مصریا النه ميكن دفع قيمتها فضة فورا. جنية 17بدیون مضمونة جتب فيها الزكاة، إذا بلغت أول النصاب 

 (.2/342ه : 2411)سيد سابق،
یة، ال تتبع قرض بفائدة سنو االمسية كاملة عند االستحقاق، عالوة على الفوائد السنویة، واخلالصة: أهنا 

والرأي الراجح املتعني يف حكم هذه السندات أهنا حرام شرعاً، وال جيوز التعامل هبا بيعًا أو  الربح واخلسارة.
شراء، ألن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وهذا قرض جر نفعاً، فهو من الربا الواضح. والبدیل الستمرار الشركات 

لسندات إىل أسهم، وأن تباع أو تشرتى بعقد حاّل، حبيث یشارك حاملوها يف اليت تصدرها أن تتحول هذه ا
وتكون  «الغنم بالغرم»ویناقض قاعدة « ال ضرر وال ضرار»الربح واخلسارة، وهذا یناقض املبدأ الشرعي: 

ناً، وألن و املسامهة يف الربح واخلسارة عداًل، والعدل واجب، وغريه ظلم، والظلم حرام شرعًا وعقاًل وعرفًا وقان
التعامل بالسندات یعتمد على الفكر الربوي الرأمسايل وهو أن املال یولد املال، أما الفكر اإلسالمي فهو أن 

 (.5137/ 7ت: -العمل هو الذي یثمر املال.)الزحيلي،ب
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أما الذین أجازوا التعامل بالسندات من املعاصرین كالشيخ حممد عبده واألستاذ عبد الوهاب خالف 
ماد على أن حتدید الفائدة أو الربح أصبح ضروریًا بعد فساد ذمم الكثري من الناس، فإهنم یصادمون باالعت

صراحة النصوص اليت حتّرم الفائدة الثابتة أو الربا، ویعتمدون على مصاحل تصادم النص، فال تعترب كما أنه ال 
 (.5137/ 7: ت، د.الزحيلی)تتوافر ضوابط الضرورة الشرعية اليت تسوغ االستثناء. 

 القواعد الفقهية املنوطة بالبورصات املطلب العاشر:
ِء، جتَُِب َعَلى َمِن )اْلُغْرُم بِاْلغُْنِم.( َمْعَنا َهِذِه اْلَقاِعَدُة، أَن  الت َكلَُّفاِت َواْلَغرَاَماِت ال يِت تَ تَ َرت ُب َعَلى الش يْ  -2

 اْستَ َفاَد ِمْنُه َوانْ تَ َفَع بِِه، ِمثَال َذِلَك: 
 أِلن ُه ُهَو ال ِذي انْ تَ َفَع هِبَا. نَ َفَقُة َردِّ اْلَعارِی ِة َعَلى اْلُمْسَتِعرِي، -أ 

 َونَ َفَقُة َردِّ اْلَوِدیَعِة َعَلى اْلُمودِِع، أِلن ُه ُهَو ال ِذي اْستَ َفاَد ِمْن ِحْفِظَها. -بأ 
لَْيِه، َوُهَو اْلُمْسَتِفيُد ِمْن إِ  َوأُْجَرِة ِكَتابَِة َعْقِد اْلِمْلِكي ِة َعَلى اْلُمْشرَتِي، أِلن  َها تَ ْوثِيٌق اِلنِْتَقال اْلِمْلِكي ةِ  -ج  

 (164/ 11) ه :2417 من العلما، ةَذِلَك. )جلن
)ال ضرر، وال ضرار( والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ینبغي لكل مسلم أن یرفع ضرره عن غريه.  -1

ال یسمح و  وجيب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غريه أن یرفع الضرر عن مؤوسيه، فال یؤذیهم هو،
 (.351/ 5:    ه2414اجلزیري،ألحد أن یؤذیهم. )

خيالف اللغة والشرع، وإال فاحلجر واملنع. )بكر بن عبد هللا،  )فال مشاحة يف االصطالح( ما مل -3
 (.213/ 2ه  : 2426
 صلی هللا عليه وسلم  عن بيع ما مل یقبض، وربح ما مل یضمن.  هنی النيب -4 

 :دك(  فيحمل على معنيني)ال تَبْع ما ليس عن -5
ا أحدمها: أن یبيَع عيًنا معي نة وهي ليست عنده، بل ملك للغري، فيبيعها مث یسعى يف حتصيِلها وتسليِمه

/ 3ه :  2413والثاين: أن یرید بيٍع ما ال یقدر على تسليمه وإن كان يف الذم ة. )اجلوزي،  إىل املشرتي.
213.) 

ى هذه القاعدة الشفعة، فإذا اشرتك اثنان يف شيء مث باع أحدمها الضرر یزال(، ومن األمثلة عل) -6
 نصيبه من غري أن یعلم اآلخر فإن له أن یشفع، فيشرتي نصيب شریكه دفعًا للضرر عنه بالشریك اجلدید.

 (.2/ 51)جربین )
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 ءكايلبال ءع الكايلومن بيأي الدین بالدین. يه وسلم عن بيع الكايل بالكايل"صلی هللا عل هنی النيب -7
بيوع املستقبليات اليت تسمى عقود الفيوتشر ألن تسليم البدلني فيها مؤجل إذ ال یعجل الثمن كالسلم بل 

 (.273/ 1ه  2422) السبكي،یدفع جزء یسري منه.
 االت جائزة وهي:ثالث ح -املمنوع شرعا  -واستثىن فقهاء احلنفية من بيع الدین لغري من عليه الدین  
ن وكيال قابضا فيكو  ،على شخص ثالث واستيفاء حقه عليه لدائن دائنه على قبض الدینإذا سلط ا -أ 
 مث لنفسه. ،للموكل

 بأن ینقل دینه من ذمة شخص إىل ذمة شخص آخر. ،احلوالة  -ب 
  بأن یوصي لشخص بتملك دیونه لدى الغري بعد املوت. ،الوصية  -ج 
حرم حالال(. فَِإْن ُشُروَط اْلُمْسِلِمنَي ِهَي الشُُّروُط  )املسلمون عند شروطهم اال شرطا احل حراما او -1

اَحِتِه أَْو إجَيابِِه فَ َلْيَس ِمْن ال يِت َجاَء اْلُقْرآُن َوَجاَءْت السُّن ُة  بِِإجَياهِبَا َوإِبَاَحِتَها، َوأَم ا ُكلُّ َشْرٍط ملَْ یَْأِت الن صُّ بِِإبَ 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم  -ِمْن ُشُروِط اْلَكاِفرِیَن أَْو اْلَفاِسِقنَي، لَِقْوِل َرُسوِل اهللِ  ُشُروِط اْلُمْسِلِمنَي، بَْل ُهَو  ُكلُّ » -َصل ى اهلل 

.« َشْرٍط لَْيَس يِف ِكَتاِب اهللِ  فَ ُهَو بَاِطلٌ  / 6ت: ).د ،القرطيب)َولَْيَس اْلَباِطُل ِمْن ُشُروِط اْلُمْسِلِمنَي ِباَل َشكٍّ
461.) 

 .لی املستقبلإضات الیقبل التعليق وال االضافة العقود املعاو  -1
 (.157/ 1ه : 2417، ع والحيل سلف وبيع وشرطان يف بيع. )الشوکاينالحيل سلف وبي -21

فلحدیث عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " الحيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع  
 محد وأبوداود والنسائي والرتمذي.عندك" أخرجه أ والربح مامل یضمن والتبع ماليس

ري هنی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عن بيع الغرر( َوات  َفُقوا على أَن بيع اْلغَرر كالضالة واآلبق َوالط -22
اء بَاِطل. )الشيبانی،

َ
 (.415/ 2ه : 2413يف اهْلََواء والسمك يِف امل

 (.5151ه : 2417شبري،زدنی فی االجل، وازیدک فی القدر.) -21
مثال هذه القاعدة: وهو أن یقول شخص آلخر اشرتیت منك مداً من احلنطة بدینار على أن یتم تسليم 
العوضني بعد شهر مثاًل. أو أن یشرتي شخص شيئًا إىل أجل، فإذا حل األجل، مل جيد البائع ما یقضي به 

هما تقابض. فيكون ري بيندینه، فيقول للمشرتي: بعين هذا الشيء إىل أجل آخر بزیادة شيء، فيبيعه وال جي
هذا ربًا حرامًا تطبيقًا لقاعدة: )زدين يف األجل، وأزیدك يف القدر(. أما لو باع الدین بنحو آخر كأن یبيعه 
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األلف الذي له يف ذمته مبتاع كسجادة مثاًل، أو بقدر من املال یدفعه من عليه الدین، فيصح البيع؛ ألنه يف 
 (.3414 /5ه : 2424معىن الصلح. )الزحيلي،

االصل فی املعامالت االباحة(.  إن  ذلك صحيح، ما مل تثبت خمالفة تلك املعاملة للقواعد  -23
الشرعية، ويف صورة هذه الشركة من الضرر، والتغریر، والكذب، والتزویر، وخمالفة لتعليمات ويل األمر، ومقاصده 

بسام الصل، وجيعلها ممنوعة وباطلة. )احلسنة، والس عي لكسب املال من غري ِحله، مما ینقلها عن األ
 (.553/ 4ه : )2413،التميمي

  .و من غريه  فاسد (أبيع املسلم فيه قبل قبضه من بائعه  -24
وز، وهو مذهب فقيل: ال جي ،ولية يف بيع املسلم فيه قبل قبضهاختلف العلماء يف حكم الشركة والت

واخلالف  ملالكية.املسلم فيه شركة وتولية قبل قبضه، وهذا مذهب اوقيل: جيوز بيع  احلنفية، والشافعية، واحلنابلة.
لشركة فذهب مجهور أهل العلم إىل أن عقد التولية وا يف ذلك راجع إىل اخلالف يف تكييف الشركة والتولية.

بْ َيانِ بيع مبتدأ، ال جيوز يف شيء منه إال ما جيوز يف سائر البيوع. )  (.132/ 1) ـ:ه2431،الدُّ
الشراء أو البيع  هي عقود جتاریة تقتضي املستقبلياتالحدی والعشر: تعريف املستقبليات: املطلب ا

 (.72/ 2ت:  د. ،القرطيب) للكميات املعينة من السلع لتواریخ مستقبلة معينة.
 البيوع املقدمة واملستقبليات

، إمنا تعقد للحصول على السلع يف تاریخ مستقبل، والبائع یقصد تسليم البيع أن  البيوع املقدمة -2
 واملشرتي یرید تسلمها يف ذلك التاریخ، ویقع التسليم والتسلم فعال عند حلوله. 

أما املستقبليات، فإن السلع إمنا تستخدم فيها كأساس للتعامل، ولكنه ال یقصد هبا يف معظم حاالت -1
 Forwardبل یقصد هبا إما املخاطرة يف األرباح، أو تأمني الربح يف أحد " البيوع املقدمة " )التسليم والتسلم، 

sales (.232 :ه 2437،املتوازیة، فال یقع فيها تسليم السلع وتسلمها إال يف حاالت نادرة. )العثماين 
 حکم املستقبليات

 أهنا عملية حمرمة شرعا، ومصادمة لعدة أحكام الشریعة الغراء:
 ألنه بيع ملا ال ميلكه اإلنسان.-2
 أما البيوع الالحقة اليت تتم خالل مدة التسليم، فإهنا بيوع تتم قبل قبض السلعة املبيعة. -1
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قد حاول بعض الناس ختریج جواز هذه العملية على أساس بيع السلم، ولكن ذلك ال یصح إطالقا،  -3
أن الثمن ال یدفع إىل البائع عند العقد،   -1بكامله. جيب يف السلم شرعا أن یعجل الثمن  -2ألسباب آتية. 

 .ءبالكايل ءفالثمن دین على املشرتي ، فصار هذا بيع الكايل
 املناقشة والرتجيح

 . ، ومل جيزه إال احلنابلة فقطأن بيع العربون غري جائز عند مجهور الفقهاء -2نوقشت أدلة اجمليزین: 
إذا الفارق، ألن العربون جزء من الثمن يف حالة إمتام الصفقة، و أن القياس على بيع العربون قياس مع -1

  .مل تتم الصفقة یكون تعویضاً للبائع، أما املبلغ املدفوع مقابل الفسخ فليس جزءاً من الثمن وال یرد بأي حال
عىن مب كما یرد على من قال إنه من قبيل الضمان بأن هذا العقد ال یوافق طبيعة الضمان يف الفقه اإلسالمي؛

أنه إذا مت العقد أخذ صاحب الضمان ضمانه وأخذ صاحب الرهن رهنه، خبالف املبلغ املدفوع من قبل 
 املضارب فإنه ال یرد، لذلك كله أرى ترجيح رأي القائلني باملنع ملا ال خيفى مما ذكرته من األدلة.

 نتائج البحث
ة املعاصرة ضوء القواعد الفقهي املالية( يفسواق کام البورصة )األحأالبحث والتفحص يف مسالة  بعد

 ئج تالية:نتا ىلإ وصلت
  .صحة البيعألن العلم بالثمن شرط ل مؤجالً لوقت التصفية فالجيوز البيع جلهالة الثمن، إذا كان السعر-
نشأت البورصة  يف رومانيا، مث كانت يف فرنسا يف منتصف القرن السادس امليالدي تقریًبا، مث انتشرت  -1

 يف الدول، وتطورت حّت انتهت إىل ما هي عليه اليوم.
 وهي اليت تباع فيها األسهم والسندات بسعر باّت، أو بسعر البورصة. بورصة األوراق املالية  -3
 وهي اليت یتم التعامل فيها بناء على عيِّنة من البضاعة بورصة البضاعة احلاضرة -4
هي سوق و  عليها سوق املزاد، والسوق الرمسية، والسوق القارة.األسواق املنظمة )البورصة(: ویطلق  -5

 مستمرة هلا مكان حمدد.
سواق غري املنظمة  یطلق اصطالح األسواق غري املنظمة على املعامالت اليت جتري خارج البورصات، أ -6

 ویطلق عليها السوق غري الرمسية، والسوق املوازیة، وال یوجد هلا مكان حمدد لتنفيذ الصفقات. 
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جودة و البورصة ختتلف عن السوق يف ثالثة أمور:الف: تتم الصفقات يف األسواق على أشياء م -7
بالفعل، أما يف البورصة فيتم التعامل بالنموذج )عينة( أو بالوصف الشامل لسلعة. ب:التعامل يف السوق حيدث 

 يف مجيع السلع، أما يف البورصة فال بد من أن تتوافر يف السلعة.
 وظائف البورصة: املضاربة، أي املخاطرة بالبيع أو الشراء. أهم -1
تعاقد، ي اليت یتم التعامل فيها بناء على عيّنة، مث یدفع غالب الثمن عند البورصة البضاعة احلاضرة وه -1

 والباقي عند التسليم.
بورصة األوراق املالية وهي اليت تباع فيها أسهم الشركات املختلفة، أو السندات بسعر بات أو  -21 

املكشوف، أي  د تكون علىبسعر البورصة يف تصفية حمددة بتاریخ معني. وهذه األوراق قد تكون حاضرة، وق
 ال ميلكها بائعها.

 السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دین على الشركة. يالفرق بني األسهم والسندات وه -22
 الشركة اليت أصدرته. حامل السهم شریك يف الشركة اليت أصدرته، وحامل السند دائن علىو 

والرأي الراجح املتعني يف حكم السندات أهنا حرام شرعاً، وال جيوز التعامل هبا بيعاً أو شراء، ألن   -21
 كل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

 إن حكم عمليات العقود داخل السوق املالية أو البورصة ما یلي:  -23
يع اإلنسان ئزة، ألهنا بالعقود املؤجلة: وهي احلاصلة يف بعض عمليات البورصة، فهذه غري جا - -24

 ما ليس عنده،  وألهنا بيع للشيء قبل قبضه.
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 يهرس املراجع
 ن الکرميآالقر  

 بريوت، دار مكتبة احلياة.  (.معجم منت اللغة )موسوعة لغویة حدیثةه ( 2311أمحد رضا، ) -2
رَام

َ
 توِضيُح األحَكاِم ِمن بُلوُغ امل

 حکام من بلوغ املرام،ح األتوضي(. 2413) عبد الرمحن.الرمحن عبداهلل بن  عبد بوأالبسام،  -1
 سدی، مکة املکرمة.الناشر:مکتبة األ

بْ َياِن، أبو عمر ُدبْ َياِن بن حممد ) -3 َالِي ُة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرةه (. 2431الدُّ
َعاَماَلُت امل

ُ
ربية . اململكة العامل

 السعودیة، مكتبة امللك فهد الوطنية، الریاض.
 .اململكة العربية موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالميه ( . 2433القحطاين، أسامة بن سعيد.) - 4
اململكة العربية السعودیة، َمَداُر الَوطن للن شر، الِفقُه املَيس ر.ه (. 2431الطيّار، َعبد هللا بن حممد.) -5

 .الریاض
 الطبعة الرابعة.، سوریة -ار الفکرد دشق:ت( الفقه االسالمی وادلته، د. )، وهبة زحيلی -6
بريوت، دار  لسان العرب.ه (. 2424) : ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدین.7

 صادر.
والسنة.  خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآنه (.2432التوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد هللا.) -1

 اء اجملتمع.اململكة العربية السعودیة، دار أصد
 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع بريوت، معجم لغة الفقهاء.ه ( 2411). قلعجي، حممد رواس -1

  .دار الكتاب العريب: بريوت فقه السنة.ه (. 2411سيد سابق، ) -21
 الکویت. -، دار السالسلةاملوسوعة الفقهيه الکویتي( 2417)ء. جلنه من العلما -22
 دار الكتب: . بريوتالفقه على املذاهب األربعةه (. 2414) عبد الرمحن بن حممد عوض. اجلزیري، -21

 العلمية. 
. بريوت، مؤسسة الرسالة،الطبعة فقه النوازلم(. 2116ه ،2426:بكر بن عبد هللا أبو زید بن حممد.) -23

 : األوىل .
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م املوقعني عن رب العاملني.اململكة ه (. إعال2413ابن قيم، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أیوب.) -24
 العربية السعودیة، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزیع. 

الشبکة  يف موقع  شرح عمدة األحكامت(.د.عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن جربین.) -25
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 األشباه والنظائر.م(. 2112ه ،2422السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین ) -26
 بريوت، دار الكتب العلمية،الطبعة: األوىل .

 كر. . بريوت،دار الفباآلثار ياحمللت( د.أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم.) القرطيب، -27
 الدراري املضية شرح الدرر البهية.م(. 2117ه 2417.)حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين، -21

 بريوت،دار الكتب العلمية، الطبعة: الطعبة األوىل.
ه (. اختالف األئمة 2413الشيبايّن، ،حيىي بن )ُهبَ ي ْرَة بن( حممد بن هبرية الذهلي أبو املظفر.) -21

 األوىل. دار الكتب العلمية، الطبعة العلماء. بريوت،
. الناشر:االردن، دار يسالمالفقه اإل املعامالت املالية املعاصرة يف( 2417عثمان ) حممدشبري،  - -11

 النفائس.
الناشر:باکستان، ادارة  سالم.ضوء اإل التجارة واالقتصاد املعاصر يف( 2437) ي، حممدتقالعثماين -11
 .اإلسالميةن والعلوم آالقر 
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