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 تداول السند: دراسة مقارنة في مشروعيةي تحرير االختالف الفقهي والقانون

 

 )*(مصطفى الناير المنزول حامد

 
وأسباب اختيار  مشكلته،وبيان  البحث،اشتمل على أربع مباحث منها المبحث التمهيدي حيث تناول مقدمة  :الملخص

لة أما المبحث األول تضوومب بيان مفهوا الدووند لي الللة الةربية با ضووا وخطته.وأهمية البحث ومنهجه  موضوووعه،

وقدر بيب هذا المبحث االختالف لي مضووومون الدوووند بيب علما   والشووورعية،إلى مفهومة لي المصوووطلحال القانونية 

والمبحث الثاني وضووو   وقانونية.القانون ولقها  الشوووريةة ا سوووالمية وما ترتذ على خلال االختالف مب احكاا لقهية 

شرعية التي تحك شروط ال دند وأثارهما الفرق بيب الضوابط القانونية وال يتةلق لي مشروعية  المختلفة ليمام تداول ال

نظراً الن المشووروعية القانونية لتداول الدووند ليدووا هي خال المشووروعية الفقهية لتداوله عند لقها  المدوولميب  تداوله،

نه مب المةامالل  لذيب يرون ا ماً ل شوووووورعاً،غير الجائزة  الربويةا ما قانون ال يةيرون اهت ما ال ناحية بينما عل هذه ال

والمبحث الثالث تناول أحكاا بيع الدووند مب  لألسووانيد.قدر مب األرباح  أمبرالشوورعية وينصووذ ترميزهم على تحقيق 

 الةاقديب،لةلما القانون يجوز عندهم بيع الدوووند مطلقاً حدوووذ ما يجري عليه اتفاق  والقانونية،وجهه النظر الشووورعية 

واجبة األتباع لي بيع سووند القرف لال يجوز عندهم تجاوزها الن القرف شوورع  بينما لقها  المدوولميب قد بينوا أحكاما

وأخيرا جا ل خاتمة البحث  )الدائب(،وليس لمصووووولحة المقرف  )المديب(لي األسووووواق لتحقيق مصووووولحة المقترف 

 .واالستنتاجال وتوصياتها وقائمة المصادر والمراجع
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Redaction of The Law and Jurisprudence in The Bond Currency 

Project: Comparative Study 
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Abstract: The study includes four researches: The preface that handled the research 

introduction, the problem of the research, reason for selecting this theme, the significance 

of the research, the methodology and plan of the research. The first section includes the 

concept of the bond in the Arabic language, in addition to its concept in the law and 

legitimacy terms. This part of the research shows the difference in bond content between 

the law scholars and Sharia scholars, and the resulted legal and jurisprudential provisions. 

The second section explained the difference between the legal controls and the terms of 

legitimacy that rule the virtue currency and its variant results related to the currency 

legitimacy; as the legal legitimacy differs from the jurisprudential legitimacy by the 

Muslim scholars. They think that the interest transactions are not permissible in Islam, 

but the scholars of law have no interest in the legitimate side and they focus on the more 

benefits of the bonds. The third section addressed the provision of bond sale from the 

legal and legitimate point of view. The scholars of law see that the bond sale is openly 

permissible as the parties of the contract agreed, but scholars of Islam showed provisions 

that must be followed when selling a credit bond. It isn't permissible to overcome as the 

credit is basically legislated to fulfill the interest of the debtor and not the interest of the 

creditor. Finally, the conclusion of the research and extracts, recommendations, 

resources, and references lists. 
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 :مقدمة

يكب تداول األموال بموجبها األسووووووانيد التي عرلها علما  القانون ب)نها: )قروف طويلة الجل(، لم 

محل اتفاق بيب لقها  الشريةة ا سالمية وعلما  القانون، حيث ظلا األحكاا القانونية التي تنظم هذا 

النوع مب المةامالل االستثمارية موضةاً للنقد مب وجهة النظر الشرعية، سوا  مان لي مشروعية 

ا يتةلق بصوووووحة األحكاا لي الدعاوي المرلوعة عائد األرباح الناتج عب تداول هذه األسوووووانيد، أو ليم

أماا القضوووا  بشووو)نها، لي نطاق الدول التي يلتزا شوووةوبها ب)حكاا الشوووريةة ا سوووالمية قوالً وعمالً، 

شرع  لرأيا لي هذا البحث تحرير هذا االختالف لي مشروعية تداول األسناد مب باب بيان أحكاا ال

ا مب الناحية الرسوووووومية أو الشووووووةبية مب أبنا  األمة ا سووووووالمي بخصوووووووصووووووها لمب أراد االلتزاا به

ا سوووالمية، وغيرهم مب بالد الةالم األخرخ، خاصوووة أن االسوووتفادة مب مةامالل البنوك ا سوووالمية 

أصووووبحا مب التجارب الرائدة والمةمول بها حتى لي الدول األجنبية، وعلى رأسووووها بريطانيا، حتى 

البة بإدخال التجربة ا سووووالمية للمصووووارف لي مناهج همَّا بةض الوزارال المختصووووة هناك للمط

الجامةال الدراسووية، وخلال ألهمية المزايا التي تمتاز بها أحكاا الفقه ا سووالمي لي اسووتثمار األموال 

ًطا التي تجمع بيب المرونة والحزا لي منهج وسووووووطى حيث قال تةالى: ) ةً َوسَََََََ َناُكْم أُمَّ ِلَك َجَعْل
َٰ
َوَكَذ

 . 1(َداءَ لِتَُكونُوا ُشهَ 

 

 مشكلة البحث: 

إنَّ المشووكلة التي يدووةى هذا البحث لمةالجتها تكمب لي االلتباق الذي أحدثته تطبيق األحكاا القانونية 

لي تداول األسوووانيد لي مونها هل هي عقد قرف أا هي ورقة مالية لي مفهوا الناحية القانونيةن لنتج 

ألسناد والثار تترتذ على طرلي عقدها، ل)ردل عب خلال االلتباق غموف لي مةرلة حقيقة أحكاا ا

قه ا سووووووالمي. للوقوف على حقيقتها  بالرجوع على أحكامها لي الف نازع  هذا الت هذا البحث لض  ب

الشوورعية لي هذا البحث، أما عب وجه االلتباق المشووار إليه لي مشووكلة البحث أعاله، يتلخن لي أن 

ا هو إال وسوووووويلة يدووووووتولى بها مثل ما دلةه إلى وظيفة عقد القرف بالندووووووبة للمقرف )الدائب( م

ْثَل  ناحية تكون وظيفة عقد القرف ِم المقترف )المديب( عند حلول أجل ولا  القرف، لمب هذه ال

. حيث تنحصووووور وظائفها لي ولا  2وظيفة األوراق التجارية، )الكمبالة، والشووووويال، والدوووووند األدنى(

لهذا الولا ، لال تتةدخ خلال إلى غيره مب الوظائف  المبالغ الموضووووووحة ليها نقداً باعتبارها وسووووووائل

األخرخ. لتتضوو  حقيقة االلتباق مذلال لي أن األسووانيد بةد تحريرها تباع لي سوووق األوراق المالية، 

مع االختالف الجوهري بيب وظيفة عقد القرف التي تطابق تماماً وظيفة الورقة التجارية الموضحة 

لمالية )األسووووووهم( التي يحق لحاملها الحصووووووول على عائد مب أعاله، واختالف وظائف األوراق ا

 األرباح عند تداولها لي أسواق المال المختلفة.

 

 أسباب اختيار موضوع البحث: 

 مب أبرز أسباب اختيار موضوع هذا البحث ما ي)تي:

ل الدوووبذ األول: الةمل على مشوووف عب خصوووائن منهج الفقه ا سوووالمي تجاه عمليال تداول األموا

 طريق األسانيد باعتبارها قروف آجلة. عب 

الدبذ الثاني: حاجة المجتمع إلى مةرلة الخط) والصواب مب الناحية الشرعية لي ما يتةلق باستثمار 

 .3(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ األموال وتداولها عب طريق الدند لقال جل ش)نه: )

لماليَّة غير الدووبذ الثالث: التذمير بالمدووةولية الشووخصووية أماا   عز وجل الناتجة عب المةامالل ا

 المشروعة. 

 

                                                 
 (.143سورة البقرة الية ) 1
 (.179)صا، 2014 -هـ1435مطاوع منصور، القانون التجاري الدةودي، مكتبة المتنبي، الدةودية، الدماا، الطبةة األولى  د.أنور 2
 (.1سورة المائدة، الية ) 3



 

 123 مصطفى النايز حامد... .والقانونيتحرير االختالف الفقهي 

 

 

 

 أهمية موضوع البحث:

تتضوو  أهمية البحث لي إن الدراسووال القانونية المقارنة ب)حكاا الفقه ا سووالمي تتي  خيارال أوسووع 

مل لرد أن يجد ضوووالته لي هذه الناحية، وخاصوووة  لي مجال مةرلة أحكاا تداول األموال، ليدوووتطيع

عندما تُْبرز الدراسوووة آرا  المذاهذ األربةة لي شووو)ن عقد القرف مصوووحوبة بالناحية المنطقية التي 

يبرر بها مل مذهذ رأيه ثم مقارنتها بالرا  القانونية، لالشووووال مب خالل خلال يكون للقاري رصوووويد 

الذي يختاره لتوظيف أمواله، وقد رسووووم القرآن الكريم مةالم  أمبر مب المةرلة لتحديد الطريق األمثل

َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم ِباْلَباِطلِ هذا الطريق لي قوله تةالى: ) . لجا  لي مةنى 4(َيا أَيُّ

المخوواطرة النهي عب أموول المووال بووالبوواطوول، أي عوودا أملووه بجميع الةقود غير الشوووووورعيووة موواللرر و

 . 5والمقامرة وغير خلال

 

 الدراسات السابقة للبحث:

 بةد التحقق مب الدراسووووووال الدووووووابقة التي تناولا مشووووووروعية تداول الدووووووندال مب خالل المواقع

 لفال التية:االلكترونية، والمكتبال الورقية التقليدية، قد تم الةثور على االوراق الةلمية والمة

 حكم تداول الصكوك والدندال )عبد   بب سلمان المنيع(  .1

ـووووووـ  1432هذا مقال منشور لي موقع جريدة الوطب الدةودية، الناشر مجلة مةسدة رسالة االسالا 

، تناول موضوع الدند لي صفحة واحدة، بيَّب ليها تةريف الدندال عند االقتصادييب، ومب 6ا2011

ند عبار ة عب قرف بفائدة، ويةتبر خلال غير مشووووووروع ألنه مب الربا خالل تةريفه أثبا أن الدوووووو

 المحرا. 

 . 7االستثمار لي األسهم والدندال )د. يوسف عبد   الشبيلي( .2

احدة حديثه عب الدندال اقتصر على صفحة و -هذا البحث منشور لي موقع الدمتور يوسف الشبيلي 

بيب األسووووهم، ثم توصوووول الى حكم ونصووووف، عرف خاللها الدووووند، ثم وضوووو  أوجه االختالف بينه و

ي التابع المتاجرة بالدوووندال، لاسوووتدل على عدا مشوووروعيتها اسوووتناداً الى قرار مجمع الفقه االسوووالم

 (. 62/11/6لمنظمة المةتمر االسالمي رقم )

 .8سند )ورقة مالية( مب ويكيبيديا، الموسوعة الحرة .3

الكاتذ  وعة الحرة، لم يشووْر الموقع الىلقد نشوورل مةلومال عب الدووندال لي موقع ويكيبيديا الموسوو

ي بل تناول تةريف الدووووووند مورقة مالية، ثم وضوووووو  طرق تداول بةض أنواع، مع خمر الحكم الفقه

 للدندال لي الديب االسالمي، ب)نها قروف ربوية ال تجوز ألنها مب ربا النديئة. 

 . 9ليلالدندال واألسهم وأحكامها لي الفقه االسالمي ــ د. أحمد محمد الخ .4

ب مهذا الكتاب تناول مشووروعية الدووندال بجانذ حديثه عب األسووهم، لحصوور المشووروعية على آرا  

ما عنصوووووووص عامة دون الترميز على أحكاا المذاهذ الفقهية لي هذا الشوووووو)ن، مع اغفال اختاللها 

 خهذ اليه علما  القانون لي هذه الناحية. 

 

 لسابقة: أوجه اختالف موضوع هذا البحث عن الدراسات ا

ال مب يختلف اعداد هذا البحث عب الدراسووال التي سووبق خمرها ليما يتةلق بمشووروعية تداول الدووند

 عدة أوجه لهي مما يلي: 

                                                 
 (.29سورة الندا ، الية ) 4
 (.15(، ص)5أبو عبد   محمد بب أحمد القرطبي، الجامع ألحكاا القرآن، مةسدة مناهل الةرلان، بيرول، المجلد الثاني، الجز ) 5
6 Http://fiqh.islammessage.com 
7 .www.shubily.com 
8 .https://ar.wikpeidia.orge 
ودية ط الثانية د. أحمد بب محمد الخليل، الدوووووندال واألسوووووهم وأحكامها لي الفقه االسوووووالمي، دار الجوزي للنشووووور والتوزيع، الدماا الدوووووة 9

 هـ.1427
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يختلف هذا البحث عب الدراسوووووووال الدوووووووابقة له لي أنه مب البحوي المقارنة التي تبيب الرأي  .1

احيتيب: األولى: تتمثل لي والرأي الخر ليما يتةلق بمشووووووروعية تداول الدووووووندال، وخلال مب ن

المقارنة بيب الرا  القانونية واالقتصووادية مب جهة، والفقه االسووالمي مب جهة أخرخ. والثانية: 

تناولا المقارنة بيب آرا  المذاهذ الفقهية األربةة ليما بينهم، ألنه لكل مذهذ مدرسوووووته الفقهية 

 لي بنا  األحكاا تختلف عب الخر. 

دابقة مب بيال المفاهيم االصطالحية الفقهية للقرف باعتبار أن الدندال لقد خلا الدراسال ال .2

هي قروف لي نظر لقها  المدوووووولميب بالرغم مب تدووووووميتها بلفي الدووووووندال، حيث ال تةرف 

مشووووروعيتها مب عدمها اخ لم يخضووووع مفهومها االصووووطالحي لمصووووطل  القرف لي المذاهذ 

ا مب الدراسوووووال الدوووووابقة التي اقتصووووورل على الفقهية التي اعتمد عليها هذا البحث دون غيره

 المصطلحال االقتصادية للدندال.

تميَّز هذا البحث عب الدراسال الدابقة له لي أنه قد حدد نقاط االتفاق واالختالف لي مشروعية  .3

 تداول الدندال بيب لقها  الشريةة وعلما  القانون. 

الل دراسووة تحليلية، بينما الدراسووال لقد تناول هذا البحث بيان مشووروعية تداول الدووندال مب خ .4

 الدابقة اعتمدل لي بيانها على آرا  الفتاوخ والمجامع الفقهية. 

دابقة  .5 ستند هذا البحث لي جمع مادته الةلمية الى مراجع لقهية موثقة، بينما مةظم الدراسال ال ا

 مةلوماتها مقاالل نشرل لي مصادر ينقصها التوثيق الةلمي الدقيق. 

هذا البحث دراسة علمية محكَّمة قوامها أمثر مب ثالثيب صفحة، بينما الدراسال الدابقة لي هذا  .6

 الموضوع قوامها صفحة وصفحتان مب المةلومال. 

 

 منهج إعداد البحث: 

المنهج الذي اعتمدته بةون   ولضووله هو المنهج الوصووفي التحليلي، وخلال باسووتقرا  النصوووص مب 

ليلها، وندبة األقوال إلى قائليها، وعزو اليال القرآنية إلى سورها، وتخريج مصادرها ووصفها وتح

األحاديث مب أسوووانيدها. ثم اسوووتخداا المقارنة والتحليل والترجي  بيب األحكاا المتةارضوووة، علماً أن 

دبق التاريخي لها، ولكني قدل رأي  الضرورة البحثية اقتضا عدا ترتيذ الرا  المذهبية حدذ ال

ذ الذي أقوخ حجة وأوضوووووو  بياناً لي مدووووووائل المباحث المتنوعة ومطالبها، ثم ي)تي بةد خلال المذه

الرأي األقل إيضووواحاً. وأحياناً أخرخ ألضووول عدا اسوووتقصوووا  مل آرا  المذاهذ الفقهية لي المدووو)لة 

 الواحدة، وإنما امتفي برأي لمذهذ واحد لالسووووووتدالل لقط عندما يكون الحكم المراد إثباته ليس لي

 حاجة إلى مقارنة ب)حكاا لقهية أخرخ.

لذ  بل مطا ية ق قانون لذ ال حديث عب موضوووووووعال المطا قديم ال يا لي ت هذا البحث آل ولي منهج 

الموضووووعال الشووورعية، لهذا التقديم ليس مب باب تفضووويل األحكاا القانونية على الشووورعية، ولكب 

شرعية القول الخاتم، مما مانا  رسالة ا سالا هي الخاتمة للرساالل أردل بذلال أن يكون لآلرا  ال

 الدماوية األخرخ.

وبناً  على ما تقدا جا  ترتيذ موضوووووووعال مل مبحث مب الناحية الشووووووكلية والموضوووووووعية بتقديم 

موضووووعال المطالذ القانونية ثم تليها المطالذ التي تتناول الموضووووعال الفقهية، وقد خصوووصوووا 

رنة بيب موضووووعال المطالذ القانونية والفقهية الدوووابقة المطلذ الثالث لي جميع المباحث لةقد المقا

 له، ل)سال   الةظيم أن يكون هذا المنهج قد لبى حاجة القرا .

 

 خطة البحث

تتضمب خطة البحث مقدمة، ثم المشكلة التي يدةى البحث إلى مةالجتها، وبيان األسباب التي دلةتني 

ختالف هذا البحث عب الدراسوووال البحثية الدوووابقة له إلى إعداده، مع إبراز أهميته، ثم خمرل أوجه ا

 شكالً ومضموناً، لضالً عب تحديد المنهج الذي اتبةته لي إخراج مادته الةلمية.
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الللة  أما عب هيكل موضووعال البحث قوامه ثالثة مباحث: لالمبحث األول جا  لي مفهوا الدوند لي

الثة ثم المقارنة بينهما، وخلال مب خالل ومذلال مب الناحية االصووووووطالحية القانونية والشوووووورعية ث

الدووند،  مطالذ. والمبحث الثاني جا  لي توضووي  الفرق بيب الضوووابط القانونية والشوورعية لي تداول

يصووووه ونقاط االختالف بينهما، ومان خلال مب خالل ثالثة مطالذ أيضوووواً. والمبحث الثالث تم تخصوووو

ع تحرير ممب الناحية القانونية أو الشوورعية،  للحديث عب أحكاا مشووروعية بيع األسووانيد، سوووا  مان

 مدائل االختالف بينهما. 

 

 مفهوم السند في اللغة والمصطلحات القانونية والشرعية

ل  علما  ماهية الدند لي مصط مب األهمية لي مطلع هذا البحث أن يةرف القاري الكريم إبتدا  -1 

يان أوجه )قرضاً( عند لقها  المدلميب، ثم بالقانون، بالمقارنة مع ما يقابل مضمونها باعتباره 

الدند لي  االختالف بيب هذه المفاهيم االصطالحية، وتكييفها مب الناحية الشرعية مذلال. أما ملمة

). ولكب المالحي  ما يدتند إليه( -وهو -مةاجم الللة الةربية: )بفت  الديب والنون جمةها أسناد وأسانيد

للوية لمة الدند بلفي )الدندال( لهذا غير صحي  مب الناحية الأن مثير مب المةلفيب يجمةون م

 (1لالصحي  )أسناد أو أسانيد(.)

 

 ماهية السند في نظر علماء القانون وتصنيفاته
األجل  الدند عند علما  القانون وردل بش)نه عدة تةريفال لمنها، هو: "صال يمثل قرضا طويل 1-1

 ابتة تدتحق لي الميةاد يةطي صاحبه الحق لي الحصول على لائدة ث

هي: " صكوك متداوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، ألسانيد ولي تةريف آخر ل 10المحدد".

 11وغير قابلة للتجزئة، تمثل قرضا جماعيا طويل األجل يةقد عب طريق االمتتاب الةاا".

 

قروف وتدتحق عليها لائدة تةود عبارة األسانيد ليالحي أن المصطلحال القانونية أعاله تتفق لي أن  

تكتدذ المشروعية القانونية للتداول مب قوانيب التجارة الوطنية، األسانيد على المقرف. علما أن 

التي تدم  للشرمال بزيادة رأق مالها باالقتراف عب طريق إصدار أسناد، حدذ رأق المال الذي 

 12الذي يُْطَرح على الجمهور.تريد أن تقترضه، والحصول عليه عب طريق االمتتاب الةاا 

، أو لي شكل شهادال اسمية أي باسم شخن مةيباألسانيد أما مب الناحية الشكلية يجوز إصدار  

يها ب)نها للحاملها دون خمر اسمه لي الدند ليكون الحق ليها إلى مب يحمل الدند بيب يديه، ويشار 

ة مشتملة على لها مبونال خال أرقاا مدلدل قابلة للتداول، ثم يوقع عليها مجلس إدارة الشرمة، ويكون

بخاتم الشرمة  لي دلاتر هي األخرخ مدلدلة ب)رقاا، ويختم عليهااألسانيد رقم الدند، مما تدتخرج هذه 

لة التي البارز، ويحتفي بكةذ مل سند، وهو الجز  المتبقي مب الدند المنزوع مب الدلاتر المدلد

 التالية:أصدرل منها، ويتضمب الكةذ البيانال 

االسمية، مما يتضمب رقم وت)ريخ إصدار ألسانيد اسم حامل الدند وجنديته وعنوانه، لهذا بالندبة ل 

الدند وقيمته، والمدة المتفق عليها لي الدند والتي يدتحق بةد حلول ولا  الفائدة المحددة عب تداول 

 صدارها باعتبارها وثيقة قرف.عند إاألسانيد لهذه مجمل البيانال التي يشتمل عليها شكل  13الدند.

ومميزاتها، ليةتبر حامل الدند دائناً للشرمة أو البنال الذي  ألسانيد،أما بالندبة إلى الطبيةة القانونية ل 

أصدرها، ويتقاضى حامل الدند لائدة يقررها القانون لي مواعيد محددة مدبقاً، ولي بةض األقطار 

                                                 
 173ص  –طبةة أولي  –النخبة للتاليف والترجمة  –لريد الشيخ محمد , المةجم لي الللة والنحو والصرف واألعراب  10

-لبنان-بيرول-ةلميةدار الكتذ ال-دراسة تاريخية مقارنة بيب الشريةة ا سالمية والقانون الوصفي -القرف المصرلي  -د. محمد أحمد البنا 

 (.488ا، ص)2006-هـ 1427ط األولى 
 (497ص )-لبنان-بيرول-منشورال الحلبي الحقوقية-التجاري القانون -د. محمد لريد الةريفي، ود.محمد الديد التقي 11
 (496نفس المصدر، ص) 12
 (497مرجع سابق، ص ) -القانون التجاري–محمد الديد التقي  -محمد لريد الةريفي 13
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نال أو بواسطة الدماسرة المةتمديب لي سوق األوراق المالية، إال عب طريق الباألسانيد حيث ال تتداول 

يكون مقترف مب الجمهور، ألنها لي األصل هي ترد األسانيد وعندما يقوا البنال أو الشرمة ببيع هذه 

 ومب أهم خصائصها أنها قروف جماعية. 14بةد أجل مما علمنا سابقا.

والجدير بيانه لي هذا المقاا ضرورة التفريق بيب )سند القرف( )والدند ألمر(، لدند )القرف( لي  

نظر علما  القانون ي)خذ حكم األوراق المالية حيث يتم تداوله لي سوق األوراق المالية. أما الدند 

لة للتداول لي سوق )ألمر( لهو مب األوراق التجارية التي تةتبر وسائل للولا  بالديون لقط غير قاب

األوراق المالية، لالدند ألمر بهذا المفهوا ولقا ألحكاا قانون األوراق التجارية هو:" صال مكتوب 

ولقا لألوضاع التي صدرها النظاا يتضمب تةهد مب شخن مةيب يدمى المحرر، )يتةهد( بدلع مبلغ 

لي ت)ريخ محدد أو عند  مةيب مب النقود ألمر أو  خن )تصرف( شخن آخر يدمى المدتفيد، وخلال

وبهذا يتض  أن )الدند ألمر( لم يكب قرضا، وال يرجى منه لائدة بل هو وسيلة وتةهد  15الطلذ".

 للولا  بالديب لقط.

مب حيث ا صدار، تشمل لاألسانيد ألنواع متةددة، ولقا العتبارال مختلفة، األسانيد هذا وقد تم تقديم  

والدند المدتحق للولا  بةالوة ضمان، وسند النصيذ، وسند الشرمال، والدند الةادي، أسناد 

القابلة للتحويل إلى أسهم، واألسانيد الحكومية، األسانيد الضمان، وأسناد المنظمال ا قليمية، و

العتبار الشكل لتشمل األسانيد خال الحق لي شرا  األسهم، وشهادال االستثمار. أما أنواع واألسانيد 

العتبار الضمان تشمل أسناد مضمونة، وأسناد غير األسانيد د االسمي،. وأنواع الدند لحامله، والدن

العتبار االسترداد لتشمل: أسناد ال يتم استهالمها بانقضا  مدة مةينة، األسانيد مضمونة. وأنواع 

اع تخول لحاملها الحق لي استرداد قيمتها بارادته المطلقة. وأنوأسانيد وأسناد لها صفة االستمرارية، و

بالنظر إلى أجلها لتشمل: أسناد قصيرة األجل، ومتوسطة الجل، وطويلة األجل. وأخيرا األسانيد 

 16لتشمل، أسناد بفائدة ثابتة وشروط متليرة، وأسناد بفائدة عامة.األسانيد ابتكرل أنواع جديدة مب 

 

 حقيقة )سند القرض( عند فقهاء المسلمين
القانوني مع حقيقة القرف لي الفقه ا سالمي ليتفقان لي أن  يتوالق مفهوا الدند لي االصطالح 1-2 

أحد الةاقديب لي مل منهما دائب والخر مدينا، أو بمةنى آخر أحدهما مقرضاً والخر مقترضا. ولكب 

مهما اختلفا األلفاظ لإن األرمان التي يقوا عليها الدند هي خال األرمان التي يقوا عليها القرف، 

قاعدة الفقه ا سالمي التي جا  نصها: "الةبرة لي الةقود بالمقاصد والمةاني ال  ليتحقق بذلال مةنى

خال مفهوا القرف مب الناحية االصطالحية لي األسناد . وبهذا ينطبق على 17باأللفاظ والمباني"

مذاهذ الفقه ا سالمي، وتدري عليها خال أحكاا القرف مب الناحية الشرعية. للذلال تم تخصين 

ذ للوقوف على ماهية القرف عند لقها  المدلميب، لنصل مب خاللها إلى حقيقة أسناد هذا المطل

 )القرف( القانونية.

و مب لالقرف لي مصطل  الفقه الحنبلي هو: "دلع المال إلى اللير لينتفع به، ويرد مثله" وه 

 .المةامالل المدتثناه عب قياق المةاوضال لمصلحة قررها الشارع رلقا ب)صحاب الحاجة

والقرف لي مصطل  مذهذ المالكية هو: " دلع متمول لي عوف غير مخالف لها، عاجال تفضال  

:لقوله "دلع متمول" أي ما يصل  اتخاخه ماال مب الناحية الشرعية، وعلى خلال مب غير 18لقط..."

                                                 
 (488ص) -مرجع سابق -القرف المصرلي -د. محمد على أحمد البنا 14
 (30ص) -ا9142مكتبة الملال لهد الوطنية جدة -األوراق التجارية وا لالق والتدوية الواقية منه–د. عبد الرحمب الديد قرمان  15
 -الطبةة الثانية الدماا الدووووةودية-دار الجوزي للنشوووور والتوزيع -األسووووهم والدووووندال وأحكامها لي الفقه ا سووووالمي -د.أحمد محمد الخليل 16

 دها.( وبة83هـ،ص)1427
ة والنشوووور مةسوووودووووة الرسووووالة للطباع -الوجيز لي إيضوووواح قواعد الفقه الكلية -الشوووويخ الدمتور محمد صوووودقي بب أحمد بب محمد البورنو 17

 (.147ص)–ا 2002هـ 1422الطبةة الخامدة  -والتوزيع

 
دوووووب إسوووووماعيل حتحقيق محمد  -المقنع المبدع شووووورح -أبى إسوووووحاق برهان الديب إبراهيم بب محمد بب عبد   بب محمد بب مفل  الحنبلي 18

 (.194ص) -المجلد الرابع -لبنان–دار الكتذ الةلمية بيرول –الشالةي 
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المتمول لي نظر هذا المذهذ دلع قطةة نار مثال ال تةتبر قرضا. وقوله )لي عوف( يخرج بذلال 

بة عب القرف، وليس المقصود بالةوف أخذ رب  عب القرف لللير وقوله: )غير مخالف له( اله

 على المقترف أن يرد مثل القرف عوضا عنه للمقرف لال يخالفه مب حيث المماثلة.

بمةنى أن زمب رد القرف يكون آجال أي بةد مدة متفق عليها. وقوله "تفضال لقط".  وقوله: "عاجال" 

 19رف للمدتقرف مجردا لنفةه وحده، وال يجوز الةكس أي أن يجر منفةة للمقرف.أن يكون دلع الق

. ولي اصطالح الحنفية القرف هو: "ما 20أما القرف عند الشالةية: " هو تمليال شي  يرد بدله" 

: مةناه ما يةطيه إندان لخر ليتقاضاه أي يدترد مثله مب المقترف، وهو 21تةطيه مب مثلي لتتقضاه"

لفي القرف ونحوه، ويرد على مال أي )مةقود عليه( بمنزلة الجنس لي مثلى، عقد مخصوص ب

لالمثلى لي مذهذ الحنفية مل شي  يوجد مثله مب جنده لزوا الولا  عند قضا  مدة القرف، وهو 

 مل ما يُضمب بالمثل عند االستهالك.

توضيحه لي هذا لباستقرا  ماهية القرف لي مصطلحال المذاهذ الفقهية على النحو الذي سبق  

المطلذ، للم يرد عندهم أن للقرف مةاني متةددة، بل اتفقا مصطلحال المذهذ الفقهية على مةنى 

، للم 22واحد وهو )تمليال مال لللير على أن يرد المدتقرف مثله لي الميةاد المتفق عليه لي عقده(

أخذ لائدة عنه ب)ي يثبا لي مفاهيم مصطل  القرف لي مذاهذ الفقه ا سالمي ما يدل على جواز 

ميفية مانا، ولما مانا األسناد قرضا باعترالال لقها  القانون الدابق خمرها، للم تجد لها مذاهذ 

الفقه ا سالمي مخرجا استثنائيا عب مفهوا القرف مب الناحية االصطالحية بالرغم مب أنها سميا 

 بلفي مختلف عند لفي القرف وهو )الدند(.

 

 ية السند بين الشريعة والقانونأوجه االختالف في ماه
حي اختاللاً مب أوجه االختالف لي ماهية مفهوا الدند لي القانون عنها لي الفقه ا سالمي، نال 1-3 

الةقد حيث  لي األلفاظ التي جرل الةادة إطالقها على الةقود المدماة، ل)ولها: االختالف لي تدمية

لفقه ا سالمي لي ا يدمى لي الفقه ا سالمي بالقرف أو الدلف، بينما لي القانون يدمى بالدند، ثانيا:

ناد عب يدمى طلذ االستدانة باالقتراف أو التدليف، ل)طلق عليه لقه القانون مصطل  إصدار األس

لذهذ لقه  طريق االمتتاب الةاا، ثالثاً: لي الفقه ا سالمي يدمى مدتند االستقراف )عقد القرف(،

ما يوجد أمثر مب ي الفقه ا سالمي عندالقانون إلى استخداا لفي )وثيقة الدند( بدال عب خلال، رابةاً: ل

ا بالقرف الجماعي، وغيرهاألسانيد قرضيب لصاعدا ليكون جمةها بلفي قروف، لالقانون يدمي 

مة لي خلال مب األلفاظ التي استخدمها علما  القانون ب)لفاظ مختلفة عب مصطلحال القرف المةلو

لي األحكاا  فاظ ليس له آثار عملية مباشرةالفقه ا سالمي، علماً أن خلال االختالف الشكلي لي األل

( أنه )قرف( المرتبطة بالقرف لي منظور الفقه ا سالمي، ألن أساق المةاملة الذي يقوا عليه )الدند

 باتفاق لقها  الشريةة والقانون.

أما مب الناحية الموضوعية لاالختالف الجوهري لي مضمون القرف لي الفقه ا سالمي والدند لي  

ن يظهر لي الفائدة )الزيادة( التي قررها لقها  القانون للمقرف "المصدِّر له الدند"، لهي حق القانو

(. بينما يةتبر الفقه ا سالمي تلال األسانيد)مصدِّر  مالي زائد عب قيمة الدند يلتزا بولائه المقترف

( أو لم ترب ، سانيداألالزيادة هي )الربا بةينها( ألنها تةخذ عب مبلغ )الدند( سوا  ربحا مةاملة )

ل)وضحا خلال مب خالل إقرار التةريفال االصطالحية الدابقة للدند عند علما  القانون لال حاجة 

                                                 
المرقق محمد بب  بهامش تقريران الةالمة -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -الةالمة الشيخ محمد بب أحمد بب عرله الدسوقي المالكي 19

 (.359ص)-4الجز   -لبنان -بيرول -دار الكتذ الةلمية -أحمد الملقذ بةليش
دار الكتذ  –ةي لت  ا سووالا أبي الةباق شووهاب الديب أحمد بب محمد بب على بب هجر الهيثمي المكي الشووال -لت  الجواد بشوورح ا رشوواد 20

 (109ص ) -الجز  الثاني -لبنان -بيرول -الةلمية
ا، 2002 -هـووووووو1423الطبةة األولى  -لبنان -بيرول –الكتذ الةلمية  دار -شرح تنوير األبصار وجامع البحار -محمد بب علي الحصفكي 21

 (.429ص)
 ( مب هذا البحث.9انظر تةريفال القرف لي المذاهذ الفقهية ص) 22
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إلى تكراره. ومذلال مب المدائل الموضوعية المختلف ليها أن الذي يجذ عليه ولا  الديب لي 

اهمة، بدبذ أن خمة ( لي نظر الفقه ا سالمي هم الشرما  المداهميب لي شرمة المداألسانيد)

لولا  الديب عند لقها   23الشخصية االعتبارية لشرمة المداهمة هي خمة التراضية غير حقيقية،

المدلميب يتةلق بذمة األشخاص الطبيةييب وليس بذمة الشخصية االعتبارية لشرمة المداهمة التي 

االلتزاا بولا  الديب إخا مان  يخول لها القانون بموجذ شخصيتها االعتبارية أن تدلع أماا القضا  بةدا

لالمشكلة هنا ميف تتمكب شرمة المداهمة مب الولا   24زائدا عب حدود األسهم المكونة لرأق مالها،

إخا مانا أمثر مب األرباح التي حققتها، علماً أنها تتمتع بكامل شخصيتها األسانيد بفوائد إصدار 

سوا  مان لألسانيد ما يتةلق بالتزامها بفوائد ثابتة االعتباريةن لا جابة: أقول أن شرمة المداهمة لي

حققا أرباحاً أو لم تحققها، لهذا ما لم توالق عليه أحكاا الفقه ا سالمي ألنها مب التصرلال المالية 

المحظورة شرعاً حيث يجذ لي الةوف الذي يدلةه أحد طرلي الةقد لألخر أال تكون ليه زيادة ليس 

 25طرف األخر حتى ال يكون القابض أمالً لمال غيره بلير حق أو بالباطل"لها مقابل ليما يقبضه ال

 

 الفرق بين الضوابط القانونية والشروط الشرعية لتداول السند

مدلميب ، بينما استخدا الفقها  الاألسانيداستخدا علما  القانون مصطل  الضابط لي تداول  -2 

يانه بفهوا الضابط عب الشرط ولقا لما ي)تي مصطل  الشرط لي تداول القرف، حيث يختلف عندهم م

 لي هذا المبحث بإخن  

 

 وآثارها الضوابط القانونية لتداول األسانيد

، األسانيدلضوابط قانونية لتنظيم الةالقة بيب مصدِّرها والمصدَّره إليه تلال األسانيد يخضع تداول  2-1 

 ال مةينة يجذ على طرلي مةاملة األسناد لهذه الضوابط هي عبارة عب قواعد قانونية آمرة، وإجرا

، ومب تلال الضوابط القانونية ما األسانيدإتباعها، وعدا الخروج عليها عند ممارسة عملية تداول 

يدمى )بحوممة الشرمال(: التي تةني إخضاع شرمال المداهمة للقوانيب الرسمية التي تفرف 

رية لتلال الشرمال بدرجة عالية مب الشفالية، مب الرقابة والمتابةة لضمان تولير بيانال وممارسة إدا

هذا وقد نش)ل مبادرال عالمية لي حوممة الشرمال، لقد  26أجل حماية حقوق المداهميب ليها.

أصدرل بةض الشرمال األمريكية الكبرخ مبادي عامة للممارسة المتةلقة بحوممة الشرمال، 

ل الشرمال، مما أصدرل قواعد مالية ل)صدرل قواعد وتةليمال ولوائ  تنظيمية لمجالس إدارا

ومحاسبية ومراجةة قانونية لضبط أعمالها لنشرل تلال المبادي والقواعد القانونية لي مثير مب بالد 

الةالم لالستفادة منها لي بريطانيا ولرندا وألمانيا والهند وتايالند، وماليزيا، ودول الكومنولث، 

 27وموريا الشمالية، وغيرها مب دول الةالم األخرخ. والبرازيل، ومصر والمكديال وجنوب إلريقيا،

ألحكاا سوق )الصكوك( أو ما يدمى األسانيد با ضالة إلى ما تقدا مب ضوابط قانونية يخضع تداول  

بدوق األوراق المالية )البورصة(، وهو المكان الذي تباع ليه وتشتري منه الحقوق التي ترد على 

األوراق المالية أو الصكوك عند علما  القانون هو: "اجتماع يةقد الثروة ماألسهم واألسناد، لدوق 

بصفة دورية لي مكان محدد بيب وسطا  الدوق )الدمدارة( لتنفيذ أوامر عمالئهم المتلقاة منهم مب 

لفي هذا الدوق يتم تنظيم الةرف أو الطلذ، وتولير القدر الكالي مب  28قبل أو أثنا  لترة الةمل".

  تماا الصفقال وتحديد الموازنة بيب األسةار. الضمانال الالزمة
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إلى  التي تحفي حقوق أصحابها مب الضياع أو أن تتةرفاألسانيد ومب أجل سالمة عملية تداول  

سانيد لكل األمظالم نتيجة اختالل أعمال الشرمة المحتملة، لقد مفل القانون بتكويب هيئال ألصحاب 

ظرا لتةدد ناألسانيد الواحد، للذلال قد تتةدد هيئال أصحاب  تمثل أصحاب األسناد خال ا صدارهيئة 

ن تتمتع أاألسانيد ا صدارال المتنوعة مب األسناد المختلفة. وقد خول القانون إلى هيئة أصحاب 

 بالشخصية المةنوية، وبهذا يتةيب على الهيئة أن يكون لها ممثل قانوني.

، يجوز للشرمة المصدَّرة لها أن تةقد األسانيدومب تلال الضوابط أنه قبل إغالق لرص االمتتاب لي  

 جازة نظاا هيئتها وتةييب ممثلها القانوني، على أن يحدد لي األسانيد جمةية عمومية مع أصحاب 

لمقرر له، وتحديد ميفية نظاا الهيئة مدة الممثل القانوني، ومب ينوب عنه عند غيابه، والمكال)ة المالية ا

سلطاته المتةلقة بحماية المصال  األسانيد عزله عب تمثيل الهيئة. ويباشر ممثل هيئة أصحاب 

 29المشترمة ألعضائها لي مواجهة الشرمة أو اللير أماا القضا .

 وغيرها مب المةاماللاألسانيد ولكب بالرغم مب مثرة ضوابط النظم القانونية  نجاح عملية تداول  

األخرخ، لقد أثبتا التجارب الةملية أن هناك تضارب شديد لي اختصاصال المحامم بش)ن الضوابط 

واألحكاا القانونية التي تقضي بتبادل واستثمار األموال والثروال، وصةوبة تولير الةدالة الالزمة 

داهميب لي بيب المدتثمريب، ومب الثار الدالبة مع وجود تلال الضوابط قد نش)ل مشكالل بيب الم

الشرمال الةاملة لي هذا المجال بيب أقلية وأغلبية أولئال المداهميب ليما يتةلق بةدا الحفاظ على 

حقوق األقلية أماا تدلط األغلبية لي الجمةيال الةمومية لتلال الشرمال، وترتذ عب خلال لجو أقلية 

قوقهم، با ضالة إلى تكبّر المداهميب إلى القضا  بدبذ الخدائر المدتمرة التي تهدد الحصول على ح

 30أغلبية المداهميب عليهم الستفادتهم مب الفرص االستثنائية للودائع عند تصفية الشرمة.

هو التشجيع لإلقتراف األسانيد ل)رخ إن األهداف الحقيقية مب ضوابط القوانيب الوضةية لتداول  

مية لإلقتراف مب الجمهور عب مطلقا، وخلال بتولير الحماية القانونية للشرمال والمةسدال الحكو

طريق األسناد ن، لإخا سلَّمنا أن تلال القوانيب تريد أن تولر رؤوق أموال شرمال المداهمة مب أجل 

لي نظر األسانيد إنةاش النظم االقتصادية الداخلية بفوائد ربوية، لإن أخذ الفائدة الربوية عب هذه 

قتصاد تلال الدول لمخالفة قوله تةالى: "ي)يها الذيب الشريةة ا سالمية هو الدبذ الحقيقي لي عثرال ا

( لإن لم تفةلوا ل)خنوا بحرب مب   278آمنوا اتقوا   وخروا ما بقي مب الربا إن منتم مةمنيب)

(. سورة البقرة: لالحرب الواردة 279ورسوله وإن تبتم للكم رؤوق أموالكم ال تظلمون واال تظلمون)

دلبية لتةاطي الربا واالشتلال به، لهناك أساليذ مثيرة مشروعة الستثمار لي الية نتيجة الثار ال

األموال تشمل عقود المةاوضال المالية المتنوعة، وبيع الدلم والمضاربة واالستصناع وغيرها مما 

 31ال يتدع المجال لذمره لهذه أولى با تباع والةمل بها لي مجال االستثمار.

هذا مع مراعاة االختالف بيب طرق تداول األوراق المالية، واألوراق التجارية التي ينحصر دورها  

مما يةهلها للبقا  بدور النقود  32لي نقل مدةولية الولا  بمبللها إلى طرف ثالث، عب طريق التظهير.

يجوز قانونا أن تتحول  وخلال العتبار أن الورقة التجارية وسيلة لولا  الديب، لال 33لي الولا  بالديون.

وظيفتها إلى ورقة مالية مما حدي لي سند )القرف(. علما أن الوظيفة القانونية للورقة التجارية تتفق 

مع وظيفة القرف لي الفقه ا سالمي لي أن مل منهما لقط وسيلة للولا  بالمبلغ المبيب ليها لي ت)ريخ 

 محدد ال غير.

                                                 
 (.512ص ) -مرجع سابق -القانون التجاري -د. محمد لريد الةريفي، ود. محمد الديد التقي 29
 (.156)ا، ص 2006 -طبةة أولى -لبنان -بيرول -مكتبة زيب الحقوقية واألدبية -قوانيب المصارف -القاضي الدمتور/ مالال عيال 30
ا. 0920 -هـوووووووووو1430ط أولى،  -دار الدووووالا للطباعة والنشوووور والتوزيع والترجمة -االسووووتثمار لي ا سووووالا –د. أشوووورف محمد رواية  31

 (.140ص)
قل الحق 32 تاا، التظهير التوميلي، وال التظهير هو ن لة إلى آخر عب طريق ثالثة طرق هي: التظهير ال با ثابا لي الكم ت)ميني ال  –تظهير ال

 (.79ص) -أنظر د. عبد الرحمب الديد قرمان، األوراق التجارية، مرجع سابق
األردن،  -مانع -لثقالة للنشووووووور والتوزيعد. عبد القادر الةطير، الوسووووووويط لي شووووووورح القانون التجاري )األوراق التجارية(، مكتبة دار ا 33

 (.14ص)



 

 2017 (26) 8، مجلة األماديمية األمريكية الةربية للةلوا والتكنولوجيا -أماراباك 130

 

 

 

 الشروط الشرعية لتداول قرض السند

ه إال مب القرف الذي يةتبر الدند أحد أنواعه، قد اشترط لقها  المدلميب شروطا تمنع تداول 2-2 

 مرها.خخالل تلال الشروط الفقهية، التي تختلف طبيةتها عب الضوابط القانونية للدند التي سبق 

القرف،  لقد اتفق جمهور لقها  المالكية والشالةية والحنابلة على ضرورة توالر شروط بةينها لي

ال الشروط، الهدف منها تنظيم تداوله بالطرق المشروعة، ولكب تفاوتا أنظارهم الفقهية لي تناول تل

ولى اهتماماً لمنهم مب توسع لي خمر تفاصيلها، بينما قلل مب خلال آخرون، با ضالة إلى أن منهم قد أ

يما يتةلق لم، للهذا راعيا مبيراً لي ترتيذ تلال الشروط، مما تجد خلال االهتماا أقل حظا عند بةضه

ن التقيد بتقديم أو ت)خير شروط مذهذ على آخر، ما يحقق إيصال المةلومة للقاري بطريقة ألضل، دو

 بالدبق التاريخي لمذهذ على آخر لي تدويب شروط القرف، لللقرا  الةتبى حتى الرضا.

 أوال: الشروط المتةلقة ب)رمان القرف:

اقد والر أرمان القرف أحدهما: عاقدان، وشرطهما أن يكون الةاشترط المذهذ الشالةي وجوب ت 

حرا مب أهل الرشد واالختيار عند إبراا القرف، وشرط المقرف منهم أن يكون أهال للتبرع، وي

ف عليه أن يدلع القرف للمدتقرف إخا غلذ على ظنه أنه يصرله لي حراا، مما يجوز دلع القر

 ده.للمضطر وغيره إخا مان له قدرة على ر

)محل الةقد(: جاز لي المذهذ الشالةي مشروعية عقد القرف لي مل ما  ولي شروط المةقود عليه 

يجوز ليه الدلم مب األشيا  الةينية أو حيوان وغيرها لصحة ثبوته لي الذمة، ويص  القرف عندهم 

موال لي المال المةيب والموصوف لي الذمة، وخلال ألن ماال ينضبط وصفه أويندر وجوده مب األ

يصةذ رد مثله عند حلول أجله، لهذا الشرط يتحقق لي عقد الدلم للذلال جرخ القياق عليه لي محل 

القرف، ويدتثنى مب هذا الضابط المذمور أعاله )الخبز( ليجوز قرضه وزنا لهو المةتمد عند أهل 

، إخا األمصار لي خلال الةصر. ولي المقابل ال يص  إقراف نقد ملشوش إخا عرف قدر اللش ليه

أما شرط المةقود عليه )محل الةقد( عند المالكية لال يجوز  34مان مةلوما برواجه لي مل األمكنة.

القرف لي المكيال المجهول، ومذلال عدا جواز قرف جلد الميتة ألنه مةاوضة على نجس لال يجوز 

هو األص  رد مثله، وال قرف جلد األضحية أيضا لي أحد قولي المذهذ، أما على القول الثاني و

 . 35يجوز قرضها لصحة االنتفاع بهما

ومحل الةقد لي مذهذ الحنابلة يص  القرف لي مل األعيان التي يجوز بيةها، ويشترط رد مثل 

القرف لي المكيل والموزون، أو رد قيمته إخا مان القرف جواهر ونحوها على الرأي القائل بجواز 

 .36اقترضاها لي المذهذ الحنبلي

 المتةلقة بصيلة عقد القرف:  ثانياً: الشروط

ص  بلفي يشترط لي صيلة القرف عند الشالية أن يكون بإيجاب وقبول ألنه تملال مالبيع والهبة، وي

ترد  القرف والدلف، وبكل ما يدل على مةناه مثل أن يقول المقرف لمقترف: "ملكتال هذا على أن

 له يةتبر خلال هبة. بدله". أما إخا قال المقرف وملتال هذا الشئ ولم يذمر رد بد

أما إخا اختلف المقرف والمقترف لي إثبال واقةة االقتراف، لقال الدالع أردل القرف. وقال الخذ 

أردل الهبة لالقول المةتبر لآلخذ مع يمينه ألن الظاهر منه الهبة، وال يثبا لي القرف خيار المكان 

يجوز مب المقرف أو المقترف متى وال خيار الرؤية، ألن الخيار شرع  ثبال الفدخ، والقرف 

 .37شا 

 ثالثاً: شرط أن ال يجر القرف منفةة للمقرف: 
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أشترط المالكية أن ال يجر القرف منفةة للمقرف، لةلى المقترف أن يرد مثل القرف سوا  مان 

المال المقترف مثلياً أو مقوماً، وال يجوز الهدية بدبذ القرف ومل ما يحصل به االنتفاع مرموب 

المقترف أو اشتراط األمل لي بيته أو حتى شرب لنجان قهوة أو جرعة ما ، أو التظلل بجدارة.  دابة

ويتفق الشالةية مع المالكية لي جواز االشتراط على المدتقرف أن يرد مثل القرف دون زيادة عليه، 

على أن يرد ب)ي نوع مب أنواع الزيادال، العتبار أن الزيادة على القرف ربا، حتى لو أقرضه شيئاً 

أجود منه أو أمثر منه، أو أقرضه شيئاً مكدراً على أن يرد بدله صحيحاً لهو ربا مذلال، لال يجوز 

الزيادة على بدل القرف سوا  شرط المدتقرف على نفده، أو شرط عليه المقرف، أما إخا مان 

ة النفع المحظور استقراضه مطلقاً دون شرط ثم رد المدتقرف ألضل منه أو أمثر جاز خلال. ومب أمثل

على المقرف عند الشالةية إخا اشترط على المقترف أن يرد بدل القرف لي بلد آخر غير التي قبض 

ليها القرف، لال يجوز خلال لالمقرف لي هذه الحالة جرَّ نفةاً لنفده، ألنه قد أَِمَب مخاطر الطريق 

لإن لم يشترط لي الةقد رد  التي مب المتوقع أن يواجهها المدتقرف عند سفره لرد القرف إليه،

القرف للمقرف لي بلد آخر، ولكب عند حلول أجل الولا  متذ له القبض لي بلد آخر يجوز خلال 

برضا المدتقرف وال يفدد القرف إخا جرَّ نفةاً للمدتقرف ألن القرف لم يشرع إال لنفةه، للو 

دتقرف ألفاً على أن يلتزا المقرف أقرضه شيئاً صحيحاً ليرد بدله شيئاً مدكراً جاز، وإخا اقترف الم

 .38أن يقرضه ألفاً أخرخ ال يفدد به القرف، ألنه وعد وال يلزا الولا  به

ولم يختلف المذهذ الحنبلي مع الشالةية والمالكية لي عدا جواز االشتراط لي القرف بما يجر نفةاً 

راً مب القرف لي بلد للمقرف مثل أن يتشرط على المدتقرف أن يدكنه داره، أو أن يرد إليه خي

آخر، ويجوز خلال إخا مان غير مشروطاً لي الةقد مما هو عند الشالةية. ولي المذهذ الحنبلي يجوز 

الهدية بةد ولا  القرف وال تجوز قبله، إال إخا مانا الةادة جارية بينما لي ا هدا  قبل القرف. ومب 

. ويتفق مةهم 39ى حيب رد بدل القرفالجائز أخذ رهب عب القرف أو تقديم ضمان مب المدتقرف إل

الشالةية لي أحد قوليهم على مشروعية شرط الرهب والضمان على القرف، وزادوا على خلال أن 

يقدا المدتقرف إقرار بالقرف أو إشهاد به مب الحامم، ألن هذه المدائل عندهم مب التوثيقال ال 

لي المذهذ الشالةي إنَّ اشتراط المقرف منالع زائدة لتلتزا. ولي الرأي الثاني هو القول المرجوح 

رهب القرف أو ضمان مفيل له أو ا شهاد به لدخ الحامم أو ا قرار عليه يفدد القرف، ألنه جرَّ نفع 

للمقرف، هذا لضالً عب االشتراط على المدتقرف رد مثل اللرف لي بلد آخر ليرب  المقرف 

 .40يه مخاوف وعدا أمب ونهذتكلفة حمل القرف لي الطريق ورلع خطره إخا مانا ل

 رابةاً: شروط انتقال ملكية القرف للمدتقرف:

لقها  الحنابلة يرون أن ملكية القرف تثبا للمدتقرف بمجرد قبضه لوراً مب المقرف، للذلال ليس 

للمقرف استرجاع عيب القرف بةد قبضه، ولكب له أن يطلذ رد بدله، لإخا رد الُمْدتَقرف عيب 

ا الُمْقرف قبوله ما لم يتةيَّذ، أو مان القرف للوساً قد منع الدلطان تداولها القرف بةد قبضه، لز

بةد القبض لال يلزا بقبول ردها ولكب لي هذه الحالة يكون للمقرف قيمة القرف وقا انةقاده، يدلةها 

 .41إليه المقترف عند استرداده

ملكية القرف إلى المدتقرف، هذا ويتفق لقها  الشالةية مع الحنابلة لي مل ما تقدا عب انتقال 

وأضالوا إليها حيث تنتقل تلال الملكية للمقترف بمجرد قبضه بموالقة المقرف، وإن لم يتصرف ليه، 

ولي حالة استرداد عيب القرف بةد قبض المدتقرف، يجوز للمقرف أن يدترد حقه ليما نقن مب 

 . 42نفةةالقرف، حيث بقى بملال المقترف وإن مان مةجراً لي)خذه مدلوب الم
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لما تقدا هي أبرز الشروط المتةلقة بالقرف، وليس حصراً لتلال الشروط التي أطلق عليها لقها  

. لهذا ما تميزل به األحكاا الفقهية الشرعية عب األحكاا 43المدلميب مصطل  )شروط صحة القرف(

ية، لالفرق بينهما لي القانونية التي أحالا أسانيد )القرف( إلى الضوابط القانونية لدوق األوراق المال

الشكل والمضمون لرقاً جوهرياً نظراً لالختالف بيب الدوالع التشريةية لالقتراف بيب الشريةة 

 ا سالمية والقانون الوضةي بش)ن تداول الدند. 

 

 أوجه اختالف الشروط الشرعية عن الضوابط القانونية لتداول السند

ف( مب خالل انونية والشروط الشرعية لتداول سند )القرإخا أعدنا النظر لي قرا ة الضوابط الق 2-3 

 المطلبيب الدابقيب تبدو لنا نقاط االختالف بينهما واضحة لي عدة مدائل: 

ردة، وليس : تداول الدند لي التشريةال القانونية محكوا بالضوابط القانونية المجاالختالف األول

ب إقرار مفرق بيب الضابط والشرط."" لبالرغم بالشروط الةقدية مما هو لي الفقه ا سالمي الذي ي

 يب المقرفعلما  القانون لألسانيد ب)نها )قروف( لكنهم لم يفد  المجال  مال  الشروط الةقدية ب

لةقود الرضائية، ا)مصدِّر األسانيد( ومقترضها )المصدره إليه(. بناً  على أحكاا نظرية الةقد لي إبراا 

لمرة المقرف والمقترف لي شرمال المداهمة للقواعد القانونية اولكب طلى عليها إخضاع عالقة 

دارية لتلال التي تصدر مب الدلطال القضائية بالدولة بلرف المراقبة والمتابةة لضمان الممارسة ا 

ي التوازن الشرمال. أما تداول القرف لي الفقه ا سالمي قد ألد  المجال لشروط عقدية محددة تراع

 والمدتقرف، مقبض القرف واسترداده، وملكيته وغيرها مب األحكاا التي بيب مصلحة المقرف

 وردل لي المطلذ الخامس بهذه الشروط، لي هذا المبحث. 

نية ال : إن وثيقة الدند التي تصدرها الشرمال المقترضة، تحررها بصياغة قانواالختالف الثاني

هذا لها على الطرف )مصدر الدند(، يدتطيع المدتقرف التحقق مب شروطها التي له الحق أن يميل

 يفت  الباب أماا الجهالة المفددة لتداول الدند لي نظر أحكاا الفقه ا سالمي. 

ألوراق : يالحي أن إخضاع تداول )سند القرف( لي القانون لضوابط وأحكاا سوق ااالختالف الثالث

أسواق  اا عروف التجارة ليالمالية، ليكون بذلال قد خرج الدند مب خضوعه ألحكاا القرف إلى أحك

يب، ب)ن المال واألعمال، لهذا ما لم يرد به شرط مب شروط تداول القرف عند جمهور لقها  المدلم

 يخضع القرف للير أحكامه وشروطه الفقهية المةلومة. 

: لي ظل الضوابط القانونية المديطرة على تداول الدند، انهزا سلطان ا رادة االختالف الرابع

الةقدية، للم نجد له أثراً لي تداول الدند بالرغم مب أن سلطان ا رادة الةقدية مب األحكاا الجوهرية 

 براا الةقود، استناداً إلى أحكاا نظرية الةقد المةلومة لي القوانيب الةربية واألجنبية على الدوا . 

ق لي تةزيز حرية إرادة الةاقد لي بينما تجد مبدأ سلطان ا رادة الةقدية لي الفقه ا سالمي هو األسا

أصل إبراا الةقد، بل لي نتائجه التي تتولد عنه، ومذلال لي إنشا  االلتزامال الناشئة عب الةقد بمجرد 

رضا طرليه دون تقييدهما بقيود شكلية، أو مراسم مخصوصة مما هو لي الضوابط القانونية لتداول 

 سالمي المةاصر إخا لم تتحقق أحكاا مبادي حرية سلطان الدند. لال يكون التةاقد مشروعاً لي الفقه ا

 .44ا رادة الةقدية، ليكون الةقد قابل للبطالن

: عدا االتفاق بيب لقها  المدلميب وعلما  القانون لي اشتراط استرداد زيادة على االختالف الخامس

ما االشتراط لي الفقه القرف لمصلحة المقرف )الدائب( التي تدمى لي مصطل  القانون بالفائدة، بين

ا سالمي يقف عند حد استرداد خال القرف نقداً مان أو عيناً، لاشتراط الزيادة عليه عند الفقها  

تدمى بالربا لهي محرمة شرعاً للمقرف، ولكب تجوز الزيادة مب المقرف لمصلحة المدتقرف 
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ب تلال الزيادة شرطاً لي الةقد )المديب( ألن القرف أصالً شرع لتحقيق مصالحه ولحاجته إليه ما لم تك

 لال تجوز عندئٍذ. وقد سبق الحديث عب خلال لال داعي لتكراره. 

 

 أحكام بيع )سند القرض( من الناحية القانونية والشرعية
لنظر الشرعية تناول هذا المبحث بيان المشروعية القانونية لبيع األسانيد، بالمقارنة مع وجهة ا -3 

 نهما.مطلبيب التالييب، ولي المطلذ الثالث تناول أوجه االختالف بيلي هذا الش)ن مب خالل ال

 

 بيع سندات )القرض( بموجب أحكام القانون

أوضحا لي المبحث الثاني، أن مب الضوابط القانونية لتداول الدندال أنها تخضع ألحكاا سوق  3-1 

رف(، ولكب لي خال الوقا األوراق المالية، بالرغم مب أن حقيقة خصائن الدند عند إصداره أنه )ق

يةتبر علما  القانون الدند مب قبيل األوراق المالية القابلة للتداول بالطرق التجارية، وتشمل األسانيد 

الحكومية واألسناد التي تصدرها الشرمال، وقد تكون هذه األسانيد بفائدة محددة، أو بفائدة متليرة، 

قابلة للتةديل، ومب أمثلة األسانيد الحكومية األسناد وقد تكون أسناد بدةر عالوة ولا ، أو بفائدة 

ا دخارية التي تصدرها وزارة الخزانة األمريكية وتدمى )ب)سانيد الخزائب(، وهي أسانيد مب قبيل 

االستثمار المتوسط الجل يتراوح تاريخ استحقاقها بيب سبع إلى ثالثيب سنة، ولحامل سند الخزائب أن 

ن انتظار تاريخ استحقاقها. ولي المملكة المتحدة تصدر أسناد يطلق عليها يتصرف ليه لطرف ثالث دو

 .45)األسانيد المضمونة( أي أسناد االستثمار المب الذي يدتبةد عجز الحكومة عند الدلع

ومب أهم شروط تداول األسانيد إخضاعها لضوابط سوق األوراق المالية مب ناحية قيدها لي البورصة 

حتى يتم الدماح لها بالتداول لي هذا الدوق، لقيد األوراق المالية يةني تدجيلها لي سجل التداول الذي 

زاا الجهة المصدرة يترتذ عليه جواز التةامل ليها بيب المدتثمريب والمدخريب، با ضالة إلى الت

لألسانيد بالقيود والقواعد التي تتطلبها القوانيب واللوائ  التنفيذية والقرارال التي تصدرها الهيئة الةامة 

 . 46لدوق األوراق المالية

لبيع. ليالحي الهذه مب أهم الخصائن التي تتةلق باألحكاا القانونية عب تداول األسانيد عب طريق عقد 

وراق المالية، النظر القانوني تدور أحكامه بيب مونها قرضاً أو أنها ورقة مب األ أن بيع األسناد لي

 بالرغم مب االختالف بيب خصائن مل منهما عب األخرخ بناً  على ثالي مالحظال. 

ق مالية، ألنه لالمالحظة األولى: الناحية الةقلية، تقتضي، أما أْن يكون الدند قرضاً، أو يكون أورا

لية ائن قانونية تختلف عب األخرخ، لالقول أن القرف لي خال الوقا هو ورقة مالكل منهما خص

ليمة وعلم المنطق، دون االستناد إلى مبررال نقلية أو عقلية، لإنَّ مثل هذا القول غير مقبول للفطرة الد

 لورقةالال يتصور أن تدري عليه أحكاا عقد البيع لالختالف الجوهري بيب أحكاا القرف، وأحكاا 

 المالية، وأحكاا عقد البيع.

ق مالية بقوة المالحظة الثانية: يةد تحويل أحكاا األسانيد مب قروف مدتردة بةد أجل محدد، إلى أورا

رف، ل)وجبا القانون، لتصير األحكاا التي تنظم تداولها إلى أحكاا عقد البيع وليدا أحكاا عقد الق

تطلبها قوانيب رف( االلتزاا بالقواعد والقيود التي تتلال األحكاا على الجهة المصدِّرة للدند )المقت

تةيد هذه التصرلال  سوق بيع األوراق المالية ولوائحه التنفيذية وقراراتها، ل)رخ إّن األدلة المنطقية ال

 القانونية. 

مية قرف المالحظة الثالثة: مب المدائل المتناقصة لقد إختفا مصطلحال الدند مونه )قرف( مثل تد

 ومقرف، إلى مصطلحال بائع ومشتري، لي ثوب يختلف عب نش)تها القانونية األولى. ومقترف 
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 أحكام بيع )قرض السند( في الفقه اإلسالمي

وا أن عملية إصدار األسانيد عبارة عب استدانة  3-2  روف، ومما هو قبما أنَّ علما  القانون قد أقرُّ

يلزمنا لي هذا لال لمةنى واحد، لي الفقه ا سالمي مةلوا أن لفي القرف والدلف والدَّيْب ملها مترادل

وبيب بيع  المطلذ الوقوف على أحكاا بيع القرف )الديب( عند الفقها ، لتتض  أوجه االختالف بينها

 )سند القرف( لي نظر القانون التي ورد بيانها لي المطلذ الدابق.

ف التي استلمها مب المقرف، لفي المذهذ المالكي يجوز للمقترف بيع مل نوع مب أنواع القرو

سوا  مان القرف طةاماً أو غيره مب األشيا  األخرخ، ولم يشترط المالكية بيع القرف بثمب ُمةيَّب 

بل يجوز للمدتقرف بيةه بما شا  مب األثمان، خهباً أو عرضاً مب الةروف التجارية، أو حيواناً، أو 

 أجل الولا  به أو لم يحل، أما إخا ت)خر ورقاً، بشرط إخا تحقق للمقترف قبض القرف، سوا  حلَّ 

، حيث أنَّ مفهوا القرف لي مذهذ المالكية هو: )دلع متمول لي مثله غير 47القبض لم يجز له بيةه

. لالمالحي مب خالل التةريف المالكي للقرف أنه عقد شرع لمصلحة آخذه 48مةجل لنفع أخذه لقط(

 مب قيمته النقدية أو الةينية.  أي )المقترف( للذلال يجوز له بيةه واالستفادة

ويفهم مب مذهذ الحنابلة أنهم قد أخذوا بمشروعية بيع القرف، ولكنهم أجازوه لي ما يجوز بيةه مب 

، لمب مقتضى مفهوا المخالفة أن 49األعيان لقط، بقولهم: )ويجوز القرف لي مل عيب يجوز بيةها..(

ذلال يجوز القرف عندهم لي المكيالل والموزونال ما ال يجوز بيةه ال يص  اقتراضه عند الحنابلة، لل

أو المةدودال، وللمقترف حق الشرا  بالقرف مب مقرضه الذي أقرضه. مما ال يوجد خالف للحنابلة 

مع المالكية لي أن القرف شرع لتحقيق مصال  ومنفةة المقترف، وخلال بقولهم أن القرف هو: )دلع 

يص  بلفي القرف وسلف وبكل لفي يةدي مةناهما، مقول مال إرلقاً لمب ينتفع به ويرد بدله... و

 .50ملكتال هذا على أن ترد يد له( –المقرف للمقترف 

وعند الحنفية يجوز بيع القرف مذلال لثبول ملكة للمقترف لينتقل إليه ملال القرف بقبضه لي أحد 

يجوز القرف إال  رأييب المذهذ، ولي الرأي الثاني يمتلال القرف بمجرد إبراا عقده بلفظه. ولكب ال

لي مال مثلى وهو مل ما يضمب بالمثل عند استهالمه، وال يجوز لي غيره مب األموال القيمية محيوان 

وحطذ وعقار لتةذر رد مثله، ويص  استقراف الدراهم والدنانير، ومل ما يكال أو يوزن، أو يةد 

اسد مالمقبوف بةقد بيع متقارباً، ويجوز قرف لحم وخبز وزناً. ويرون أن المقبوف بةقد قرف ل

لاسد على الدوا ، ليحرا االنتفاع به. ولي أحد رأييب المذهبيب الحنفي إخا استقرف المدتقرف مب 

الفلوق الرائجة لكددل لةليه رد مثلها ماسده وال يلرا قيمتها، ومذلال مل ما يكال ويوزن ألن مل 

الرأي الثاني للحنفية على المقترف هذه األموال مضمونة بمثلها لال عبره بلالئه ورخصه. أما لي 

رد قيمتها يوا القبض ولي الرأي الثالث عليه رد قيمتها لي آخر يوا رواجها إخا ت)مدل الفتوخ آنذاك 

 .51بالرواج

لم يختلف الشالةية مع جمهور الفقها  لي جواز. بيع القرف )الدَّْيب( ولكنهم لرقوا بيب بيةه للمقترف 

إلى أن بيع الدَّْيب لمب هو عليه )يةني المقترف(، لهو عبارة عب استبدال. وإلى غير المقترف، لذهبوا 

أما بيةه للير المقترف لفيه قوالن: لالقول األول حكمة البطالن لةدا القدرة على تدليمه، والقول 

الثاني يجوز ماالستبدال، وشرطه القبض أي أن يقبض مل منهما ما انتقل إليه مب ملال لي الةيب أو 

ويكون خلال لي مجلس الةقد، للو تفرقا قبل قبض أحداهما ما يليه بطل الةقد. وللشالةية رأي لي الثمب 
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ْيب الثابا بالحوالة مونه بيع أا ال، ليرون أن ينظر لي أصله المحال به ليةطي حكمه ، ونقل 52بيع الدَّ

يصل  أن يبيع ديناً عب ا ماا الشالةي أنه ال ب)ق بيع الدلةة إحداهما ناجزة واألخرخ ديب ولكب ال 

 .53بديب

 ندتخلن مب آرا  المذاهذ الفقهية التي سبق خمرها المتةلقة ب)حكاا بيع القرف ما يلي: 

ب المقرف أوالً: اتفق جمهور الفقها  على انتقال ملكية القرف إلى المقترف )المديب( بةد قبضه م

وبذلال  إبراا عقده دون قبضه،)الدائب(. وللحنيفة رأي أضالي يقضي بانتقال ملكية القرف بمجرد 

 يجوز لإلندان بيع ما يملكه شرعاً.

ب قبضه مثانياً: اتفق لقها  المذاهذ على مشروعية بيع القرف مب جهة المقترف ولكب بشرط تمكنه 

دان بيع ما قبل بيةه، للذلال ال يجوز عندهم بيع القرف قبل أن يقبضه المقترف، وبهذا ال يجوز لإلن

 ال يملكه. 

القرف  : اتفق لقها  المذاهذ على مراعاة مصلحة المقترف )المديب( لي جميع مةامالل عقدثالثاً 

 ألنه لم يشرع إال لتحقيق مصلحته المشروعة.

نقدية محددة، ورابةاً: لم يتفق لقها  المذاهذ لي محل عقد القرف، لبةضهم أجازه لي أشيا  عينية 

  التي سبق خمرها لي المطلذ الدابق.والبةض الخر أجازه لي غيرها، ولقاً للتفاصيل 

ئز خامداً: اتفقا المذاهذ األربةة أن مل قرف جر نفع للمقرف مشروط لي الةقد لهذا غير جا

 شرعاً. 

وبالرغم مب آرا  لقها  المذاهذ لي عصور الفقه ا سالمي الدابقة بش)ن بيع القرف على النحو 

الذي تقدا بيانه، أوردل بةض البحوي والدراسال الحديثة آرا  لبةض الةلما  المةاصريب لي الفقه 

ا إلى ا سالمي ليما يتةلق بمشروعية مةاملة الدندال، بينما رأي آخرون عدا مشروعيتها، لذهبو

تحريم األسانيد بكل أنواعها ما داما يلتزا مصّدرها أن يدلع لحاملها القيمة االسمية للدند مع لائدة 

متفق عليها، أو يترتذ عليها االلتزاا بمنفةة مشروطة لي نن سندها، وأستدلوا على تحريمها ب)ن 

، مع أخذ زيادة محددة حقيقة الدند أنه قرف للجهة المصدِّرة له سوا  مانا الحكومة أو الشرمال

متفق عليها مدبقاً، مع بقا  رأق المال مامالً مع ما مدبوه مب لوائد، لهذا هو الربا ب)نواعه الثالثة 

ربا الفضل، وربا النديئة، وربا القرف، الذي جرَّ نفةاً، لهذه المةاملة تخالف أحكاا قول   عز وجل 

َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُ " َضاَعفَةً ۖ َواتَّقُوا َّللاَّ بَا أَْضَعافًا مُّ  .54" وا الرِّ

مل أي خدارة، والدليل الثاني على تحريم األسانيد، أنه يتقرر لحامل الدند لائدة ثابتة، دون أن يتح

 لهذا يتناقض مع قواعد الفقه ا سالمي مقاعدة "ال ضرر وال ضرار". 

ى أساق أن أما الفريق الثاني مب المةاصريب لي الفقه ا سالمي أخذوا بجواز التةامل باألسناد عل

رد بها نصاً أحكامها تنطبق على شرمة المضاربة التي أجازها لقها  المدلميب بالرغم مب أنه ما لم ي

ب أُنتقد هم، ولكمب القرآن أو الدنة، بل األصل لي جواز المضاربة أقوال الصحابة رضوان   علي

لمضاربة، اهذا الرأي القائل بقياق مشروعية تداول الدند على المضاربة للفرق الكبير بينها وبيب 

يد لهي لالمضاربة هي دلع مال لخر ليتجر ليه ويكون الرب  مشاعاً على حدذ شرطها، أما األسان

داول ت يوجد تشابه بيب قروف محددة ب)جل تصدرها الدولة أو الشرمال التزاماً بولا  ديب، لال

 المضاربة واألسانيد لي أحكاا مل منهما. 

لالقول الراج  عند الفقها  المةاصريب بش)ن األسانيد هو عدا مشروعيتها بجميع أنواعها نظراً لقوة 

 . 55األدلة لي هذه الناحية وضةف الرا  واألدلة القائلة بالجواز
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 ن في بيع قرض السندنقاط االختالف بين الفقه اإلسالمي والقانو
ع القرف لي الفقه عرلنا مب خالل المطلبيب الدابقيب الرا  الفقهية والقانونية لي مشروعية بي 3-3 

يب لمةرلة ا سالمي وبيع الدند لي القانون، لفي هذا المطلذ تجري المقارنة بيب آرا  الفريق

 لي: مواضع االختالف بينهما، لالنقاط الجوهرية المختلف ليها مما ي

أوالً: لم يثبا لي المذاهذ الفقهية التفريق بيب أنواع القرف بحدذ مدة الولا  به المحددة لي عقده 

سوا  مان قرضاً طويل الجل أو قصيراً، للم تتبدل لديهم أحكاا القرف طالا مدة الولا  به أو 

دف إخضاع سند قصرل، بينما أطلق علما  القانون على األسانيد مصطل  )قروف طويلة الجل( به

القرف إلى أحكاا أخرخ ليدا مب طبيةة عقد القرف، ومنها إخضاع طرلي عقد القرف إلى قوانيب 

سوق األوراق المالية ولوائحه التنفيذية، لهذا ما ال يتفق مع أحكاا القرف لي مذاهذ الفقه ا سالمي، 

رخ لتنظيم الةالقة الةقدية بيب العتبار أن إسناد عقد القرف للير أحكامه باستةارة قواعد قانونية أخ

المقترف )المديب( والمقرف )الدائب( جةل طبيةة هذه المةاملة ليدا قرضاً؛ حيث سماها أساتذة 

القانون بإسناد القرف، لإسناد القرف لي مصطل  القانون هي: )أوراق مالية خال قيمة اسمية واحدة 

ول على قرف تتةهد الشرمة بموجبها سداد قابلة للتداول تصدرها لشرمة المداهمة الةامة... للحص

 .56القرف ولوائده ولقاً لشروط ا صدار(

ثانياً: لقد ثبا لي مباحث الفقه ا سالمي الدابقة أّن مل قرف تضمب منفةة مشروطة لي صلذ 

عقده حكمها البطالن، لبناً  على خلال مل عائدال أرباح بيع )أسناد القرف( المتداولة لي سوق 

لية تكون لي حكم البطالن، ألنها مب قبيل القرف الذي جرَّ منفةة مشروطة لي نظر األوراق الما

أحكاا الفقه ا سالمي، الشتراط الزيادة المالية الثابتة للمقرف )الدائب(. سوا  رب  بيع األسانيد أو 

وجل:  لم ترب ، لهذه الزيادة تدمى )الربا( لهي زيادة غير مشروعة لي أحكاا الشريةة لقول   عز

بَا) َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  .57(َوأََحلَّ َّللاَّ

أما إخا مانا الزيادة لي القرف لمصلحة المقترف )المديب( ومانا غير مشروطة لي صلذ صيلة 

عقد القرف، عالوة على أنها مب جنس المةقود عليه، لحكمها الجواز، باعتبار أن خلال مب ا حدان 

د عيناً أو أرلع صفته. وال تجوز الزيادة إخا مانا ليدا مب جنس لي القضا  أن يرد المدتلف أجو

المةقود عليه مثل أن يدتلف دنانير مولية ليردها دمشقية. وإن قضاه دون صفة القرف أو دون ميله 

أو وزنه لهو تجاوز مب المقرف )الدائب( بقبوله لمصلحة المقترف وتماا إحدان إليه لال ب)ق بذلال 

 . 58شرعاً 

 

 بحث: خاتمة ال
عية تداول ولي الختاا أرجو   أن يكون هذا البحث قد أزاح مثيراً مب االلتباق الحاصوول لي مشوورو

المالية  الدووووند حال مونها قرضوووواً مب القروف الجلة، أو ورقة مالية يتم تداولها لي سوووووق األوراق

 خارج نطاق أحكاا عقد القرف، لمب هنا ننتقل إلى نتائج البحث وتوصياته.
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 ئب(، قررل أحكاا القانون لوائد مالية ثابتة بموجذ تحرير الدووووند لمصوووولحة المقترف )الدا

شروطة ملي أحكاا الفقه ا سالمي ال يجوز للمقترف الحصول على لائدة )زيادة( مالية  أما

 لي صلذ صيلة عقد القرف.

 ا لم يتقيد لي قواعد القانون تنشوو) األسووانيد باعتبارها قروضوواً، ولكب تداولها بيب طرلي عقده

بينما  تنفيذية،ب)حكاا القرف بل يخضوووووع ألحكاا قوانيب أسوووووواق األوراق المالية ولوائحها ال

تداول القرف بيب مقرضووة ومقترضووة لي الفقه ا سووالمي يخضووع ألحكاا عقد القرف لي 

 جميع مراحل تداوله. 

 تفيد وصوول البحث إلى أن المصووطلحال القانونية تدوومى الةائدال المالية مب القرف التي يدوو

 ربا. مصطل  المنها المقترف )الدائب( بالفائدة، ولكنها لي الفقه ا سالمي يطلق عليها 

  ثبا أن القرف لي الفلدووووووفة القانونية اللرف منه تحقيق المصوووووولحة المادية لطرلي الةقد

للمقترف )الدائب( والمقترف )المديب( على الدوووووووا ، ولكب يهدف الفقه ا سووووووالمي مب 

تشووريع القرف إلى تحقيق المصوولحة المادية لطرف واحد وهو المقترف )المديب( المحتاج 

لمدوووواعدة، أما المقترف )الدائب( ليحصوووول على مصوووولحة مةنوية عند   لي إلى الةون وا

ا الخرة وهو اللفران مب عند   عز وجل، امتثاالً لقوله تةالى: ) َ قَْرضًََََََ وا َّللاَّ إِن تُْقِرضََََََُ

 . با ضالة إلى مصلحة مادية وهي نما  األموال. 59 َحَسنًا يَُضاِعْفهُ لَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم(

للحصول  للذلال تمنع أحكاا الفقه ا سالمي المقرف )الدائب( مب استلالل حاجة المقترف )المديب(

 على أرباح مالية غير مشروعة مب عملية االقتراف منه. 

 

 توصيات البحث:

 أضع بيب يدي القاري الكريم توصيال هذا البحث لةل   ينفةنا بها جميةاً:

مها إلى حقيقة الدوووووند مب الناحية الشووووورعية حتى ال يةدي اسوووووتخدا( المطلوب االنتباه إلى مةرلة 1)

 تحقيق أهداف ال تتفق مع مقاصد الشريةة ا سالمية وأحكامها.

( أوصووووووي أن يلتزا المقرف )الدائب( عند حلول أجل ولا  القرف باسووووووترداد مثل قرضووووووه مب 2)

 شرعاً. المقترف )المديب( وال يزيد عليه تفادياً لتةاطي الربا المنهي عنه 

خرخ أ( تحقيقاً للةدالة يلزا طرلي عقد القرف عدا الخروج على أحكامه الشوووووورعية إلى أحكاا 3)

ا  أجله أو مدة غير مةتبره شوووووورعاً لتنظيم الةالقة بينهما، وخلال منذ ابتدا  إبراا هذا الةقد إلى انته

 الولا  به. 

 
 قائمة المراجع والمصادر

 أوالً: القرآن الكريم وتفسيره. 

 للقرطبي.  –( تفدير الجامع ألحكاا القرآن 1)

 

 ثانياً: كتب الحديث وعلومه.

 

 ثالثاً: كتب الفقه اإلسالمي وأصوله. 

 الشيخ الدمتور محمد صدقي بب أحمد بب محمد البورنو.  -( الوجيز لي إيضاح قواعد الفقه الكلية1)

  بب مفل  الحنبلي. -( المبدع لي شرع المقنع2)

 محمد بب أحمد بب عرلة الدسوقي المالكي. -الدسوقي على الشرح الكبير( حاشية 3)

 لشيخ ا سالا أبي الةباق شهاب الديب بب حجر الهيثمي الشالةي. –( لت  الجواد بشرح ا رشاد 4)

 د.أشرف محمد روابة.  -( االستثمار لي ا سالا5)

 لرحمب البداا.الشيخ عبد   بب عبد ا -( توضي  األحكاا مب بلوغ المراا6)
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 ا ماا أبي محمد الحديب الفرا  البلوي. -( التهذيذ لي لقه األحكاا الشالةي7)

 مصطفى أحمد الزرقا .  -( المدخل الفقهي الةاا8)

 ( الكالي لي لقه أهل المدينة شيخ ا سالا الةالمة بب عبد البر النمري القرطبي. 9)

 ح عبد الدميع البي األزهري. الشيخ صال -( جواهر األمليل شرح مختصر خليل10)

 شرف الديب المقدسي. -( ا قناع لطالذ االنتفاع لي لقه ا ماا أحمد بب حنبل11)

 محمد بب علي بب عبد الرحمب الحنفي. -( شرح تنوير األبصار وجامع البحار12)

 ا ماا جالل الديب الديوطي.  -( األشباه والنظائر لي قواعد ولروع لقه الشالةية13)

 لإلماا الشالةي.  –( متاب األا 14)

 دمتور هشاا بب سةيد أزهر. -( مقاصد الشريةة عند إماا الحرميب15)

 

 رابعاً: كتب القانون: 

 أ. صفا  محمود الدويلمييب. –أ.تاال سةود الشوا   -( التشريةال التجارية وتشريةال األعمال1)

 د.أحمد بب محمد بب الخليل.  -( األسهم والدندال وأحكامها لي الفقه ا سالمي 2)

 د.محمد علي محمد أحمد البنا. -( القرف المصرلي3)

 د.محمد الديد الفقهي. -( القانون التجاري4)

 د.عبد الرحمب الديد قرمان.  -( األوراق التجارية وا لالق5)

 صري. عبد الصبور عبد القوي علي م -المدتشار القانوني -( التنظيم القانوني لحوممة الشرمال6)

 القاضي د.مالال عيال. -( قوانيب المصارف7)

 د.عصاا أحمد. -( الموسوعة القانونية لبورصة األوراق المالية لي التشريةال الةربية8)

 د.عبد القادر الةطير. -( الوسيط لي شرح القانون التجاري9)

 

 خامساً: المعاجم اللغوية والفقهية.

شيخ محمد , المةجم لي الللة 1) للتأليف والترجمة والنشر , طبعة أولى  والنحو الصرف وا عراب, النخبة( لريد ال

2010  

 ( مةجم الفقها ، أ. د محمد رواق قلةه جي.2)
 

 

 


