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 الممخص

ن مراعاة تمك المقاصد  إن لمشريعة مقاصد عظيمة تتجمى في كافة األحكام الشرعية، وا 
 واجب شرعي ومناقضتيا محرمة باتفاق العمماء. 

وفي ىذا البحث دراسة ألثر مناقضة قصد الشارع في نوع من أنواع الشركات 
وىي التي يكون رأسماليا مقسمًا إلى حصص متساوية المعاصرة، وىي الشركات المساىمة، 

كل حصة منيا تمثل سيمًا، إذ تناول البحث بيان حقيقة قصد الشارع، ومعنى مناقضتو، ثم 
بيان حقيقة الشركات المساىمة، وتوضيح مدى اتفاقيا مع مقاصد الشريعة، بتقسيميا إلى 

وىي الشركات ذات الغرض ثالثة أقسام، األول متفق عمى انسجامو مع قصد الشارع: 
المشروع وال تتعامل بالمحظورات أبدًا، والثاني متفق عمى مناقضتو لقصد الشارع: وىي 
الشركات التي ُأنشئت لتحقيق أغراض محرمة شرعًا، والثالث مختمف فيو: وىي الشركات 

شروعة، المختمطة التي تزاول نشاطًا مباحًا، وتتعامل بالمحظور أحيانًا لتحقيق أغراضيا الم
فقد قال بتحريميا كثير من المعاصرين، بينما ذىب آخرون إلى أنيا مباحة ولكن بضوابط 
معينة أىميا أن تكون نية القائمين عمييا تغيير المعامالت المحرمة، وأن يتم التخمص من 

 المبالغ التي ُتجنى من تمك التعامالت غير الشرعية بصرفيا في المصالح العامة.

راجح ىو تحريم التعامل بأسيم الشركات المختمطة، ووجوب البحث عن ال وقد تبين أن
ن كان بحاجة  البدائل الشرعية المتفقة مع مقاصد الشريعة، والتي وجد بعضيا فعاًل، وا 
لتطوير ليتفق مع المتطمبات المتزايدة، ومن تمك البدائل المصارف اإلسالمية بما تقوم بو من 

 لممستثمر والسمعة المشروعة التي يحتاجيا الناس. مشاريع حيوية تحقق الربح الحالل

 .المختمطة، الشركات المساىمةأسيم، ، قصد الشارع الكممات المفتاحية:
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The impact of Legitimate purpose's Contravention in dealing 

shares of stock companies - Jurisprudential Study- 
 

Abstract 

There are many great purposes to Islamic sharia that are found every 

level of legitimate rules, keeping of these purposes is a legal duty, and 

disobedience them is forbidden as all Jurists say.  

In this research I studied the impact of Legitimate purpose's 

contravention in a kind of modern companies, it's called "stock companies", 

the capital of these companies is divided into equal shares " Stocks", So this 

research studied the reality of Legitimate purpose, the mean of its 

contravention, reality of stock companies, and knowledge if these 

companies go with Legitimate purposes or not, so I divided these companies 

into three parts, the first of them is legal as all Jurists says, because the 

purpose of this kind is allowed, and there is no any forbidden dealing, but  

the second kind is forbidden as all Jurists says, because the purpose of this 

kind is illegal, so it contradicted Legitimate purpose, the Jurists didn't agree 

about the  third kind of these stock companies (mixed stock companies), the 

purpose of companies is legal, but sometimes they deal with forbidden 

dealing, so many of Jurists say that companies aren't allowed, and few of 

them say that companies are allowed, but there are several conditions for 

that. 

It was cleared that the best rule for dealing with mixed stock 

companies is forbidding, and we have to find out the legal alternatives that 

agree with Legitimate purposes, some of that alternatives are found, and the 

Islamic banks are the most important of those alternatives. 

Keywords:  purpose of the legislature, shares, stock companies, mixed. 
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 :مقدمة -1

لمشارع في تشريعو لؤلحكام المختمفة مقاصد جميمة، كمية وجزئية، تنطوي عمى  إن
ن مالحظة تمك المقاصد الشرعية ومراعاتيا واجب عمى كل مكمف  تحقيق مصمحة العباد، وا 
في شتى مجاالت الحياة...كما أن اتجاه قصد المكمف إلى مخالفة قصد الشارع أمر محظور 

ومن المجاالت التي يحكميا ىذا المبدأ ، و تمك المخالفةعمل الذي تجسدت فيأيًا كان ال
 المعامالت المالية، والتي ال زالت في تطور مستمر نتيجة مفرزات الحياة المعاصرة.

ويتناول ىذا البحث أثر مناقضة قصد الشارع في حكم نوع من أنواع الشركات التي لم 
وىي الشركات المساىمة، وذلك من تكن معيودة بصورتيا الحالية عند الفقياء المتقدمين،  

خالل بيان المراد بمناقضة قصد الشارع، ثم تعريف الشركات المساىمة، وذكر مدى اتفاق 
 أنواعيا مع قصد الشارع، ثم توضيح الراجح في المسألة.

 البحث في النقاط اآلتية: ىذا تتجمى أىمية: وأىدافوأىمية البحث  -2

إن الشركات المساىمة من األمور المستجدة والمتطورة يومًا فيوم شأنيا شأن  -ٔ-ٕ
 باقي المعامالت المالية المعاصرة التي تستحدث تمبية لمتطمبات الحياة.

 اتو.إن مراعاة قصد الشارع أمر محتم في كل تصرف يقوم بو المكمف في حي -ٕ-ٕ

ضتو، وبين حكم التعامل الربط بين وجوب مراعاة قصد الشارع وحرمة مناق -ٖ-ٕ
 بأسيم الشركات المساىمة.

قد اتبعت في ىذا البحث المنيج التحميمي المقارن من خالل بيان منيج البحث:  -ٖ
باإلضافة ، ال الفقيية إن احتاج المقام لذلكالمسائل المطروحة وتفصيميا، والمقارنة بين األقو 

 المساىمة بأنواعيا المختمفة.إلى المنيج الوصفي، وال سيما عند بيان حقيقة الشركات 
 . ناقضة قصد الشارع، لغة واصطالحاً تعريف مبدأ الباحث بخطة البحث:  -ٗ
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الشركات المساىمة  وبين كذلك لغة واصطالحًا. ،تعريف الشركات المساىمة تناول ثم
يضاح جيةماىية  دراسةالتي ال تناقض قصد الشارع، من خالل  مع يا اتفاق تمك الشركات، وا 

حقيقتيا،  من حيثالشركات المساىمة التي تناقض قصد الشارع،  ثم بحث في الشارع.قصد 
تقع عممياتيا في  التي شركاتال وبعد ذلك درس مثال ليا. معووجو مناقضتيا لقصد الشارع 

األدلة فبين ماىيتيا، وحكم التعامل بأسيميا، مع  دائرة الشبيات )الشركات المختمطة(
 ثم ختم البحث بخاتمة فييا أىم النتائج التي تم التوصل إلييا. .وبيان الراجحومناقشتيا 

 :تعريف مناقضة قصد الشارع -5

مصدر من الفعلل َنلاَقَض، واللُنقُض: إفسلاد العقلد بعلد إبراملو، فلالنقض  :المناقضة لغة -5-1
ه ضلللد اإلبلللرام، ومنلللو َنْقلللُض العيلللد والحبلللل، وَنْقلللُض البنلللاء ىدُملللو، وناَقَضلللو فلللي قوللللو أو قصلللدِ 

 ييمنا في ىذا المقام. بالمخالفة ىو ما وتفسير المناقضة[. ٕ،ٔ]وخالفُمَناَقَضًة وِنَقاضًا إذا 

اسلتقامُة الطريلق، قصلَد يقِصلد قصلدًا  لمقصلد علدة معلان فلي المغلة، وىلي:  :لغةةالقصد  ٕ-٘
أي عملى ا  تبيلين الطريلق [ ٜ}َوَعَمى الّملِو َقْصلُد الُسلِبيِلل]النحل:قولو تعالى: منو فيو قاصد، و 

 .[ٕ،ٔ]القللرب، فالقاصللد ىللو القريللب .[ٕ،ٔ]الواضللحةالمسللتقيم والللدعاء إليللو بللالحجج والبللراىين 
 [.ٔ]القصد إتيان الشيء واعتماده وأمُّوكذلك و  .ويطمق القصد عمى العدل

الشارع اسم فاعل من شرع بمعنى أظير وسُن وبُين وأوضح، والُشِريعة  الشارع لغة: -ٖ-٘
في كالم العرب اسم لمورد الماء، التي يردىا الناس فيشربون منيا ويستقون. والُشريعة 

سمِّي ما سّنو ا  من الدين شريعة تشبييًا قد و  ،والشِّْرَعة ما سُن ا  من الدين وأمر بو
فالشارع بيذا المعني [. ٔر]من سمك فييا عمى الحقيقة ُرِوي وتطيُ  بشريعة الماء، حيث إنُ 

 في القرآن الكريم والسنة المطيرة.  ىو ا  عز وجل من خالل ما أوحاه إلى نبيو 

 يمكن تقسيم مقاصد الشريعة إلى أنواع ثالثة: تعريف قصد الشارع اصطالحًا: -ٗ-٘
ىي المعاني والِحكم الممحوظة لمشارع في جميع " مقاصد الشريعة العامة: النوع األول:

أحوال التشريع أو معظميا، بحيث ال تختص مالحظتيا بالكون في نوع خاص من أحكام 
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الشريعة، فيدخل في ىذا أوصاف الشريعة وغايتيا العامة والمعاني التي ال يخمو التشريع عن 
ة في سائر أنواع األحكام، مالحظتيا، ويدخل في ىذا أيضًا معان من الِحَكم ليست ممحوظ

 .[ٖ]"ولكنيا ممحوظة في أنواع كثيرة منيا

عن مقاصد الشريعة، ويظير من كالم ابن غالبًا وىذا القسم ىو الذي يعنيو المتحدثون 
عاشور أن بعض تمك المقاصد أعم من بعض، وما كان أعم فيو أىم أي أُن المقاصد التي 

 .[ٗا]من التي روعيت في كثير من أبوابيفي جميع أبواب الشريعة ىي أعم وأىم  روعيت
 .[٘]، ورفع الحرججمب المصالح ودرء المفاسدومن أمثمة المقاصد الكمية 

وىي المعاني والحكم التي تيدف الشريعة إلى النوع الثاني: مقاصد الشريعة الخاصة: 
، وقد اعتنى [٘، ٗ]متجانسة من أبواب التشريعتحقيقيا في باب معين، أو في أبواب قميمة 

بيذا القسم من المقاصد ابن عاشور، فتناول منيا مقاصد الشارع في أحكام العائمة، ومقاصد 
 .[ٖا]القضاء والشيادة، ومقاصد التبرعات، ومقاصد العقوبات.. وغيرى

رعي، وىي ما يقصده الشارع من كل حكم ش الشريعة الجزئية:النوع الثالث: مقاصد 
من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراىة أو إباحة أو شرط أو سبب...وأكثر من يعتني بيذا 

وىذا  .[ٗا]لتخصص في جزئيات الشريعة ودقائقيالقسم من المقاصد ىم الفقياء، ألنيم أىل ا
المعنى ىو الذي يتضح من تعريف عالل الفاسي لمقاصد الشريعة حيث قال: "المراد 

 .[ٙ"]يا الشارع عند كل حكم من أحكامياالغاية منيا، واألسرار التي وضعبمقاصد الشريعة: 

إن الناظر في كالم الفقياء  بعد ىذا البيان ألقسام المقاصد الشرعية، أقول:
وبين  -عمى اختالف أقسامو–واألصوليين يجد ترابطًا وثيقًا بين مصطمح المقصد الشرعي 

 راجعة إلى حفظ مقاصدىا في الخمق،تكاليف الشريعة المصالح الشرعية، حيث إن 
عمى اختالف رتبيا –خمق ىي المصمحة الشرعية والمحافظة عمى مقصود الشارع من ال

الثالث: أي الضروريات التي تمثل المصالح الالزمة الستمرار الحياة ودفع اليالك، 
والحاجيات التي تمثل المصالح الالزمة لرفع المشقة الزائدة التي ىي دون اليالك، 

، ٚ]-والتحسينيات التي تمثل األخذ بمكارم العادات دون أن يمزم من فواتيا ىالك أو مشقة
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ن من عرفوا المقاصد .[ٜ، ٛ فقد عرفيا الدكتور عبود بن ، الشرعية ال حظوا ذلك الترابط وا 
عمي بن درع بقولو: "مقاصد الشريعة ىي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقيا 

عبد الوىاب خالف مقاصد الشريعة العامة بأنيا: "تحقيق الشيخ وعرف  .[ٗ]لمصمحة العباد"
 .[ٓٔ]مصالح الناس بكفالة ضرورياتيم وتوفير حاجياتيم وتحسينياتيم"

وبناء عمى ما سبق يمكنني تعريف مقاصد الشريعة بأنيا: "المعاني التي راعاىا الشارع 
اس المختمفة برتبيا تفضاًل منو في تشريعو لؤلحكام كافة والمشتممة عمى تحقيق مصالح الن

وىذا التعريف استقيتو كذلك من قول الشاطبي: "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ  الثالث".
مقاصدىا في الخمق، وىذه المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام، أحدىا أن تكون ضرورية، والثاني 

 .[ٜ]أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية"

إن الفقياء لم يعرفوا مناقضة مقاصد  مناقضة قصد الشارع اصطالحًا: تعريف -٘-٘
الشريعة بشكل صريح إال أنو يمكن استنتاج ذلك من كالميم، بعد االستئناس بالمعنى المغوي 

 فقد سبق أن المناقضة لغة تعني المخالفة. لممناقضة:

مل موافقًا لقصده العويقول الشاطبي: "َقَصَد الشارُع من المكمف أن يكون قصُده في 
والمطموب من المكمف أن يجري عمى ذلك في أفعالو، وأن ال يقصد خالف ....في التشريع

فيتبين من خالل الربط بين المعنى المغوي لممناقضة وبين معنى  .[ٜ]ما قصد الشارع"
مقاصد الشريعة التي سبق ذكرىا في الفقرة الثانية من ىذا المطمب وبين قول الشاطبي أن 

أن تتجو إرادة المكمف في فعمو إلى مخالفة المعاني التي ضة قصد الشارع تعني: مناق
 عند كل حكم من أحكام الشريعة فيما يتصل بذلك الفعل. راعاىا اهلل  

 تعريف الشركات المساىمة: -ٙ

 تعريف الشركات المساىمة لغة: -6-1

والُشِركة لغة االختالط، الشركات جمع شركة، والشِّْركة  تعريف الشركة لغة:-6-1-1
 .[ٕ، ٔ]خمط المالين ببعضيما سواء كان الخمط بعقد أو بغير عقدومنو 
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المساىمة: مفاعمة من َأْسَيم وَساَىم، والسيم في  تعريف المساىمة لغة:-6-1-2
أي ل: اْسَتَيَم الرجالن المغة النصيُب أو الحظُّ، ويطمق الُسْيم عمى الِقْدح الذي ُيقاَرع بو، ُيقا

 }َفَساَىَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضينلوساَىْمُتُو َأي قارعتو، ومنو قولو تعالى:  تقارعا،
 .[ٔ] : قاَرَع َأْىَل السفينة َفُقِرع، والمعنى[ٔٗٔ]الصافات:

ال بد قبل تعريف الشركة المساىمة من  تعريف الشركات المساىمة اصطالحًا: -6-2
المساىمة ثم التوصل إلى التعريف الجامع لمشركة تعريف كل من الشركة وبيان معنى 

 فالشركة في الفقو اإلسالمي نوعان: المساىمة.

شركة أمالك: وىي: أن يممك اثنان فأكثر عينًا إرثًا أو شراًء أو اتيابًا واستيالًء أي  -
وىذا النوع من  [.ٔٔا]و حالة اختالط ماليما بغير صنعيمأخذًا بالقير من مال الحربي أ

فال يجوز لو ال ييمنا في ىذا المقام؛ إذ إن كل شريك أجنبي في نصيب صاحبو،  الشركة
 .[ٗٔ، ٖٔ، ٕٔو، وأحكام ذلك مبسوطة في كتب الفقياء]التصرف فيو إال بإذن

شركة عقود: وىي مقصود الفقياء ببحث الشركة، وقد اختمفت عبارات الفقياء في  -
 .[ٔٔ]د بين المتشاركين في األصل والربحتعريفيا، فقد عرفيا الحنفية بأنيا: عبارة عن عق

رف في مال ليما أي وعرفيا المالكية بأنيا: إذن من كل واحد من الشريكين لآلخر في التص
وعرفيا الشافعية بأنيا: ثبوت الحق في شيء الثنين فأكثر عمى جية  .[٘ٔ]لممأذونين معاً 

 [.ٗٔف]في استحقاق أو تصر  وعرفيا الحنابمة بأنيا االجتماع .[ٙٔ]الشيوع

ولمشركة أنواع عدة وتفصيالت كثيرة ال مجال لبحثيا ىنا، والنقطة الجامعة بين تمك 
 األنواع أنيا ال تتم إال وفق عقد بين أطرافيا من الشركاء.

بالنسبة لتعريف الشركة، أما لفظة المساىمة فيي اسم فاعل من الفعل ساىم،   ىذا
وسيم والسيم في اصطالح الفقياء ىو النصيب، فقوليم سيم الوارث أي نصيبو من التركة، 

 .، وىو المعنى المغوي ذاتو[ٗٔ، ٖٔ، ٕٔة]الفقراء أي نصيبيم من الزكا
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فمرادىم من السيم: جزء من رأس المال أما عند عمماء االقتصاد فممسيم معنى أخص، 
االسمي لشركة ما، وصاحب ىذا الجزء لو الحق في نصيب من األرباح الموزعة، وفي القيمة 

. كما يطمق السيم عمى الصك أو الورقة المالية التي تعطى [ٚٔة]المتبقية عند تصفية الشرك
 [.ٛٔة]لمشريك، وتثبت حقو في الشرك

عقد عمى مال بقصد الربح، مقسوم إلى ة المساىمة بأنيا: وبالتالي يمكن تعريف الشرك
بمقدار حصتو في رأس أسيم متساوية قابمة لمتداول، وكل شريك في ىذه الشركة مسؤول 

، وىذا النوع من الشركات لم يكن معروفًا سابقًا، ولكن لو أحكام شركة العنان [ٕٓ، ٜٔل]الما
إلى بعض اإلجراءات التنظيمية، ككون األسيم ،  باإلضافة [ٕٓ]المعروفة في الفقو اإلسالمي

، وال مانع منو شرعًا، إذ ال يمزم [ٕٔك]ألن المصمحة والحاجة تدعو إلى ذلمتساوية في القيمة 
منو أي محظور، بل فيو دفع المشقة التي تترتب في حالة كانت األسيم مختمفة في القيمة، إذ 

، فيذا قتصار مسؤولية الشريك بقدر أسيمووأما عن ا يصعب حساب قيمتيا بعد البدء بالعمل.
 [.ٙٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ]وإذ ال يسأل إال بحدود مالولية رب المال في شركة المضاربة؛مشابو لمسؤ 

شك أن لمشركات المساىمة تفاصيل كثيرة وأنواع عدة وتنظميا قوانين خاصة ال  وال
يتسع المقام لذكرىا، وتخرج عن نطاق ىذا البحث، ولكن الميم أن نعمم أن حكم الشريعة في 

 ىذه الشركات ليس واحدًا، بل يختمف باختالف نوع تمك الشركات.

لشركات المساىمة، يثار التساؤل ولذا بعد بيان معنى مناقضة قصد الشارع وتعريف ا
اآلتي: ىل ىذه الشركات موافقة لمقصد الشارع فيجوز إنشاؤىا والتعامل معيا؟ أم أنيا 

 مناقضة لو فتحرم سواء من حيث إنشاؤىا أو من حيث التعامل معيا بعد إنشائيا؟. 

لبيان ىذه النقاط ال بد من تناول كل نوع من أنواع الشركات المساىمة عمى حدة 
لمعرفة مدى اتساقيا مع مقاصد الشريعة، وبالتالي يسيل تبين حكميا في الفقو اإلسالمي، 

 وذلك في المطالب اآلتية.

 الشركات المساىمة التي ال تناقض قصد الشارع: -7
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 ماىية الشركات المساىمة التي ال تناقض قصد الشارع: -7-1

إن الشركات المساىمة التي ال تناقض مقصد الشارع ىي التي يكون غرضيا مباحًا، 
وال تتعامل في أنشطتيا المختمفة إال وفق معامالت مباحة متفقة مع الشريعة اإلسالمية 
كالبيع واإلجارة وغيرىا من العقود التي أبيحت في الشريعة، فال تحتوي الحرام ال في طبيعتيا 

، كشركات إنتاج الخدمات والسمع المشروعة مثل شركات األدوية والكيرباء، وال في إجراءاتيا
؛ ولذا ذىب الفقياء [ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕت]بالربا والغرر وغيرىا من المحرماوالتي ال تتعامل 

المعاصرون إلى إباحة التعامل مع ىذه الشركات، النطباق أحكام الشركات التي نص الفقياء 
ىذا النوع من الشركات وال سيما شركة العنان، باإلضافة إلى األقدمون عمى صحتيا عمى 

 .[ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٖا]ن المحظورات الشرعية في تعامالتيخموىا م

 ا مزيتان ىما:إلى إباحتيا ىي التي اجتمعت فيييذه الشركات التي ذىب المعاصرون ف

يد الكيرباء، أو األولى: غرض ىذه الشركات ونشاطيا مباح كإنتاج األدوية، أو تول
 صناعة األلبسة، وكشركات النفط والمعادن....وغيرىا من أوجو النشاط االقتصادي المشروع. 

الثانية: التعامالت التي تقوم بيا تمك الشركات لتحقيق غرضيا تعامالت مباحة ال 
تخالف الشريعة، فال تحتوي عمى الربا أو الغرر وغير ذلك مما يمنع من صحة العقود، عمى 

 فق ما نص عميو الفقياء.و 

إن اتفاق ىذا النوع من لشركات المساىمة مع قصد الشارع: وجو اتفاق تمك ا -7-2
الشركات المساىمة مع قصد الشارع يتبدى من ناحيتين، ناحية الغرض األساسي، وناحية 

 الوسيمة إلى تحقيق ذلك الغرض.

إن الشركات  الشارع:الناحية األولى: غرض ىذه الشركات مباح يتفق مع قصد 
المساىمة التي نتكمم عنيا ىنا ىي شركات تقوم لتحقيق أغراض مشروعة ال تخرج عن رتب 
المصالح الثالث التي أشرت إلييا، بل إن أغمب تمك الشركات تتصل بأنشطة ضرورية 

، وكشركات الدقيق المرضىكبعض شركات األدوية التي تنتج أدوية ضرورية لحفظ حياة 
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المعتبر القوت األساسي ألغمب الناس، وىناك شركات تتصل بأنشطة  الطحينالتي تنتج 
حاجية وأمثمتيا كثيرة جدًا كشركات الكيرباء وكثير من شركات المنسوجات...وىناك شركات 

وجميع تمك المصالح )الضرورية والحاجية  تتصل بأنشطة تحسينية كشركات إنتاج العطور.
الشركات المساىمة التي نتكمم عنيا في ىذه الفقرة، قد قصد  والتحسينية( التي تتناوليا أنشطة

 الشارع تحقيقيا والمحافظة عمييا كما سبق بيانو.

الناحية الثانية: الوسيمة التي تتخذىا ىذه الشركات لتحقيق أغراضيا مشروعة تتفق 
مل ينضم إلى ما ُذكر في الناحية األولى أن تمك الشركات ال تتعا قصد الشارع كذلك:ممع 

من معامالت وعقود شرعت أصاًل لتحقيق مصمحة العباد، كعقود البيع  إال بما أباحو ا  
نظرنا في كتب الفقياء عند تفصيميم لتمك المعامالت  واإلجارة والوكالة والكفالة والرىن....ولو

لوجدنا أنيم دائمًا يشيرون إلى أن مقصد الشارع من إباحة تمك المعاممة ىي تحقيق مصمحة 
بل الشركة بحد ذاتيا إنما شرعت لمراعاة حاجة الناس وتمكينيم  العباد ورفع المشقة عنيم.

ق امة المشاريع الكبيرة الصناعية والتجارية من التعاون في استثمار أمواليم وتنميتيا وا 
 [.ٜٕا]عذر عمى الفرد االستقالل بإقامتيوالزراعية التي يت

فقد يوجد المال في يد من ال يحسن استثماره، وتوجد الخبرة عند من ال يممك مااًل 
ىو ما قصد فبانضمام تمك القدرات إلى بعضيا من خالل الشركة تتحقق مصمحة العباد، و 

وىكذا نجد أن التعامل مع شركة مساىمة غرضيا مباح وال تتعامل  حفظو في الخمق.الشارع 
بالمحظورات، مما يتفق مع مقصد الشارع في تحقيق مصالح العباد، ولذا كانت مشروعة وال 

 إشكال في ذلك.

إن الشركات المساىمة التي  الشركات المساىمة التي تناقض قصد الشارع: -ٛ
التي يكون موضوع نشاطيا أو غرضيا التي قامت لتحقيقو تناقض مقصد الشارع ىي 

كالبنوك الربوية، إذ غرضيا األساسي اإلقراض واالقتراض بالربا، وكالشركات محرمًا، 
المصنعة لمخمور، فال خالف بين العمماء المعاصرين في حرمة التعامل مع ىذه الشركات، 

 .[ٖٓ، ٕٙ، ٖٕل]أيًا كان وجو ذلك التعام
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في قرار مجمع الفقو اإلسالمي: "ال خالف في حرمة اإلسيام في شركات  جاء 
. وال شك أن [ٖٔ"]غرضيا األساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج محرمات أو متاجرة بيا

قصد الشارع، إذ تقوم ىذه الشركات أساسًا مالتعامل مع ىذه الشركات قد حرم لمناقضتو ل
 عمى أغراض محرمة. 

الخمر  فقد حرم ا  شركات المساىمة المصنعة لمخمور: لذلك:  وأضرب مثاالً 
}َيا َأيَُّيا اُلِذيَن آَمُنوْا ِإُنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم بصريح البيان اإلليي فقال تعالى: 

 [.ٜٓالمائدة:ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الُشْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعُمُكْم تُْفِمُحونل]

وقد ذكر الجصاص أن ىذه اآلية تدل عمى حرمة الخمر من وجوه: "أحدىا قولو: 
)رجس من عمل الشيطان(، وذلك ال يصح إطالقو إال فيما كان محظورًا محرمًا، ثم أكده 
بقولو: )فاجتنبوه( وذلك أمر يقتضي لزوم اجتنابو، ثم قال تعالى: )فيل أنتم منتيون( ومعناه 

عمى حرمة الخمر، وعمى  [ٙٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔء]وبناء عمى ذلك أجمع الفقيا .[ٕٖ"]فانتيوا
، وشرب الخمر [ٖٖة]ك ألن حفظ العقل من مقاصد الشريعوذل أن مرتكبيا يستحق العقوبة،

  يودي بالعقل ويضر بو، وىذا يعني أن شرب الخمر مناقٌض لقصد الشارع.

فإن الشركات القائمة عمى تصنيع الخمور مناقضة لقصد الشارع، وكل تعامل  وبالتالي
مع تمك الشركات سواء باإلسيام فييا أو شراء ما تنتجو أو إقراضيا... محرم لمناقضتو لقصد 

 الشارع،  ومثل ىذا الكالم يقال في أي شركة تقوم عمى إنتاج المحرم أّيًا كان.

ت المساىمة القائمة عمى نشاط محظور شرعًا : إن التعامل مع الشركاوالخالصة
 مناقض لقصد الشارع، فال يجوز، ويجب االبتعاد عنو كما اتفق عميو العمماء المعاصرون.

  شركات تقع عممياتيا في دائرة الشبيات )الشركات المختمطة(: -9

شركات ذات أغراض مشروعة وموضوع  ىيالشركات المختمطة:  ماىية -9-1
نشاطيا مباح، وتؤدي خدمات اقتصادية، ولكنيا تقوم بمعامالت محرمة، وغالبًا ما تكون تمك 
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، [ٖٗ، ًٕٗا]المعامالت المحرمة متمثمة بالربا إذ تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراض
 . [ٖ٘]وتسمى بالشركات المختمطة

اختمف المعاصرون في حكم التعامل  ركات المختمطة:حكم التعامل بأسيم الش -9-2
 باألسيم الصادرة عن ىذه الشركات عمى قولين: 

تحريم التعامل بيذه األسيم جممة وتفصياًل: وىو ما قرره مجمع الفقو  القول األول:
، [ٖٙي]اإلسالمي، وقول كثير من العمماء المعاصرين ومنيم األستاذ الدكتور وىبة الزحيم

 . [ٖٚ، ٕٗر]والدكتور محمد عثمان شبي [ٖٓس]عمي السالو والدكتور 

قرار مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المممكة  جاء في
 -ج)م، ٕٜٜٔمايو  ٗٔ-ٜىل الموافق ٕٔٗٔذي القعدة  ٕٔإلى  ٚالعربية السعودية من 

كالربا ونحوه، بالرغم من أن  األصل حرمة اإلسيام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات،
 .[ٖٔ(]أنشطتيا األساسية مشروعة

جواز التعامل بيذه األسيم، ومن أصحاب ىذا القول الشيخ مصطفى  القول الثاني:
 . [ٜٖ]والدكتور محمد رواس قمعو جي [ٕٙ]والشيخ عبدا  المنيع [ٖٛ]الزرقا

 :ضوابط وقيودًا، وىيكات المختمطة إال أنيم وضعوا لجواز التعامل بأسيم الشر 

ن كان ىناك  -ٔ أن يكون اليدف من شراء ىذه األسيم تغييرىا إلى الحالل المحض، وا 
 مجال لمتغيير ولم يغتنمو القادرون عمى تغيير الحالل إلى الحرام فيم آثمون.

ال يجوز االنتفاع بالمال الحرام الذي دخل من عوائد الشركة، بل ينبغي تقديره  -ٕ
والمستحقين، ويمكن معرفة مقدار ىذا المال باالطالع عمى ميزانية والتصدق بو لمفقراء 

ن لم يمكن معرفتو اجتيد في تقديره.  الشركة، وا 
 أن يكون نشاط الشركة األساسي حالاًل. -ٖ
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وقيد الشيخ مصطفى الزرقا جواز التعامل بأسيم ىذه الشركات بأن تكون ىذه  -ٗ
عامة لمناس، ويقعون في ضيق وحرج الشركات من الشركات الحيوية، التي تؤدي خدمات 

ىا إلى الحرج والضيق؛ لعدم إن انيارت، وال يعم الجواز كل شركة ال يؤدي انييار 
 .[ٖٛة]الحاج

أستعرض فيما يأتي أدلة الفريقين عمى  أدلة العمماء عمى أقواليم ومناقشتيا:  -9-3
ما ذىبوا إليو، ثم أناقش تمك األدلة، مع بيان مدى اتفاق ىذا النوع من الشركات المساىمة 

 مع قصد الشارع ليسيل الوصول إلى الرأي الراجح في المسألة. 

استدل المانعون عمى رأييم بأن ىذه الشركات ال تقوم عمى  أدلة المانعين: -ٔ-ٖ-ٜ
الحالل المحض، فما دام في أسيميا محرم، وتزاول بعض المعامالت المحرمة، أساس 

فتصبح ىذه األسيم محرمة ال يجوز تداوليا؛ وذلك بناء عمى النصوص والقواعد الدالة عمى 
 وجوب االبتعاد عن الحرام والشبيات، ومن تمك النصوص:

ول: ))الحالُل يق قال: سمعت رسول ا   ما ورد في حديث النعمان بن بشير 
بيِّنٌ والحراُم بيٌِّن، وبينيما مشُبياٌت ال يعمميا كثير من الناس، فمن اتقى المشُبيات استبَرأ 

 . [ٓٗ(]لدينو وعرضو، ومن وقع في الُشُبيات كراع يرعى حول الِحمى، يوشك أن يواِقَعو..(

عدة )الممحوظ ، وقا[ٔٗ(]ومن القواعد قاعدة )إذا اجتمع الحالل والحرام غمب الحرام
 .[ٖٗ، ٖٓ، ٕٗ(]كالممفوظ

وىذه الشركات تحوي في الغالب الربا، إذ تتعامل باإليداع في البنوك الربوية أو 
عطاء لمربا، ونصوص تحريم الربا كثيرة، فالمساىم في  االقتراض منيا، وفي كل ذلك أخذ وا 

ن يستمر في الربا ولو قل، شركة ترابي ىو مراب قمياًل كان الربا أو كثيرًا، وال يجوز لممسمم أ
وبيان ذلك: أن الشركة مبناىا عمى الوكالة، فالمساىم إما أن يقوم ىو بالعمل، أو يوكل 
شريكو بو، وعمى كل حال فالمساىم إما ُمراٍب أو موكِّل بالربا راضيًا بذلك، إذ لو لم يرض 

 [.ٕٗم]بالربا لما ساى
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يقولوا بإباحة التعامل بأسيم  : بأن المجيزين لمولكن يناقش استدالل المانعين
 الشركات المختمطة بشكل مطمق، بل قيدوا ذلك بضوابط سبق ذكرىا عند استعراض اآلراء.

ثم إن من مبادئ الشريعة ومقاصدىا رفع الحرج ودفع المشقة، وبناء عمى ذلك أبيحت 
ث مما المحظورات لمضرورة، ولمحاجة إذ الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والشركات محل البح

يحتاج إلييا الناس ويقعون بضيق وحرج حال توقفيا عن مزاولة أعماليا، ولذا يباح التعامل 
 .[ٕٕة]بأسيميا رفعًا لحالة الضيق والمشق

استدل المبيحون بقاعدة ]الحاجة تنزل منزلة  أدلة المبيحين: -ٕ-ٖ-ٜ
 ، والقواعد األخرى الدالة عمى رفع الحرج عن الناس. [ٖٗ]الضرورة[

}َوَما َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن  ومستند ىذه القواعد من الكتاب قولو تعالى:
أنو قال: )ثم حّرم ا  مكة،  ، عن النبي  ومن السنة عن ابن عباس  .[َٛٚحَرٍجل]الحج:

فمم تحل ألحد قبمي وال ألحد بعدي، أحمت لي ساعة من نيار، ال يختمى خالىا، وال يعضد 
 ينفر صيدىا، وال تمتقط لقطتيا إال لمعرف. فقال العباس رضي ا  عنو: إال شجرىا، وال

. فيذا االستثناء يعني اعتبار الحاجة، [ٓٗ(]: إال اإلذخراإلذخر لصاغتنا وقبورنا؟. فقال 
فيجوز التعامل بأسيم ىذه الشركات؛ سدًا لمحاجة، ورفعًا لممشقة الواقعة عمى المسممين لو 

ذلك؛ ألن المسممين لو امتنعوا من شراء أسيم ىذه الشركات ألدى ذلك إلى قمنا بعدم جواز 
ما غمبة غير المسممين عمى  أحد أمرين: إما توقف المشروعات النافعة التي تنفع المجتمع، وا 
ىذه الشركات وعمى إداراتيا، ولكن لو أقدم المسممون عمى التعامل بيذه األسيم فعسى أن 

 . [ٖٗ، ٕٙة]ل عمى منع ما في شركاتيا من المعامالت المحرميصبحوا قادرين في المستقب

ثم إن التعامل المحرم في ىذه الشركات تابع وليس ىو األصل، يقول الدكتور محمد 
رواس قمعو جي: "وألن التعامل بالربا في ىذه الشركات مع كونو حرامًا إال أنو تابع، والتابع 

يممك أسيمًا في الشركات أن يتحمل بإخراج  ال يفرد بالحكم دون األصل ... ولكن عمى من
 .[ٜٖ"]ما يغمب عمى ظنو أنو قد دخمو منيا من الربا بصرفو في مصالح المسممين
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بتدقيق النظر والتحري يتبين أن منشأ المعامالت  ولكن تمك األدلة مناقشة بأنو:
با أخذا إنما ىو التعامل بالر  -إن لم تكن كميا-المحرمة في معظم الشركات المختمطة 

عطاء، وال سيما االقتراض من البنوك التقميدية، ولذلك نجد أن ىذه المسألة تسمى بل)شراء  وا 
 .[ٖٙ، ٖ٘(]أسيم الشركات المساىمة التي تتعامل بالفائدة الربوية

وقد وردت نصوص قاطعة بذلك يقول  [ٙٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔع]والربا محرم باإلجما
ْؤِمِنين. َفِإن ُلْم تَْفَعُموْا }َيا َأيَُّيا اُلِذيَن  تعالى: َبا ِإن ُكنُتم مُّ آَمُنوْا اُتُقوْا الّمَو َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

ن تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِمُموَن َواَل ُتْظَمُمونل  َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّمِو َوَرُسوِلِو َواِ 
آكَل الربا، وموِكَمو،  قال: ))لعَن رسوُل ا   ن ابن مسعود وع ،[ٜٕٚ، ٕٛٚ]البقرة:

. فترتيب ذلك العقاب األليم والطرد من رحمة ا  ال يكون إال عمى [ٗٗ(]وشاىَده، وكاتَبو(
 معصية كبيرة ذات خطر عظيم.

بل إن من المقاصد الشرعية التي قصدىا الشارع في تشريعو لؤلحكام المتصمة 
عظيم يتمثل في وجوب االبتعاد عن الربا بكافة صوره وأشكالو، ولذا نجد أن باألموال مقصد 

معظم الشروط التي فصميا الفقياء في أبواب المعامالت المالية تشكل سياجًا منيعًا تحفظ أي 
 [.٘ٗ، ٖ٘ا]معاممة من أن يدخميا أدنى جزء من الرب

لت عميو جزئيات فاجتناب الربا ليس حكما جزئيًا فحسب، بل ىو مقصد تشريعي د
في حجة الوداع حيث قال: ))أال إُن كُل ربا من ربا الجاىمية  كثيرة، وىذا ما قرره النبي 

، والقول بجواز اإلسيام في [ٗٗ(]موضوع، لكم رؤوس أموالكم ال َتظِممون، وال ُتظَممون..(
إلى التساىل  الشركات التي تتعامل بالربا يخالف مقصد الشارع في تحريمو لمربا؛ ألنو يؤدي

 بأمر الربا بين الناس واستمرائو بدل البحث عن المخارج الشرعية المتاحة.

يقول الشيخ عبد ا  بن بيو مقررًا أن المشاركة في ىذا النوع من الشركات: "ممنوعة 
َوى َواَل }َوَتَعاَوُنوْا َعَمى اْلبرِّ َوالتُقْ منع الوسائل والمآالت، ألنيا تعاون عمى اإلثم، قال تعالى: 

وألنيا وسيمة إلى استمراء الربا واالنغماس في  [،َٕتَعاَوُنوْا َعَمى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِنل]المائدة:
 .[ٙٗ"]حمأتو
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التعامل بالربا مناقض لقصد  بأن: وأما بالنسبة الستدالليم بالحاجة فمناقش
والحاجة ال تقوى المعامالت المحرمة في الشركات المختمطة ىي الربا  وجل، [ٖ٘، ٜ]الشارع

أي ما حرم سدًا – من المحرمات إال ما كان محرمًا لغيرهالحاجة ال تبيح  عمى إباحة الربا، إذ
فال ُيباح إال لمضرورة إن  و، أما ما كان محرمًا لذاتلذريعة أو لمعنى غير كامن في ذاتو

أقوى من الحاجة؛ ولذا ُيباح لمضرورة ما ال ُيباح لمحاجة، ومن  تحققت شروطيا، فالضرورة
ىنا تنص القاعدة عمى أُن )ما ُنيي عنو لغيره يباح لمحاجة، وما ُنيي عنو لذاتو ال ُيباح إال 

 [.ٛٗ، ٚٗ(]لمضرورة

لوجدنا أنو من المحرم  -والذي تقوم بو ىذه الشركات-ولو نظرنا إلى ربا النسيئة 
من الضرر العظيم والخطر االقتصادي الجسيم، إضافة لما يحويو من إثقال  لذاتو، لما فيو

. وىذا النوع من المحرمات ال تقوى الحاجة عمى [ٖٔو]لكاىل المدين من غير فائدة تحصل ل
إباحتو، ألن الحاجة تبيح ما حرم لغيره أو ما حرم سدًا لمذريعة فقط، كمبس الحرير لمن بو 

  .[ٛٗ، ٚٗو]حكة، دون ما حرم لذات
" التعامل بالربا في ىذه الشركات مع كونو حرامًا وأما قول الدكتور محمد رواس قمعو جي: 

. فمناقش بأن القول )التابع ال يفرد [ٜٖ"]إال أنو تابع، والتابع ال يفرد بالحكم دون األصل ...
واء، فيو محرم بالحكم( غير مسُمم بو دائمًا؛ ألن الربا لم ُيستثَن منو شيء؛ فقميمو وكثيره س

 [.ٕٗ، ًٖٙا]ولو كان درىما واحد
ينبغي التفريق بين اإلسيام في ىذه الشركات، وبين التعامل مع تمك  الترجيح: -9-4

الشركات بشراء منتجاتيا المباحة، فاإلسيام فييا يعني أن المساىم شريك؛ ولذا فإن عميو وزر 
مع تمك الشركات بشراء ما تنتجو  من أي معاممة محظورة تتم في تمك الشركة، أما التعامل

رة...متوافرة بين من سمع وخدمات مباحة، فيذا جائز ما دامت شروط عقد البيع أو اإلجا
، وأما مبررات ترجيح حرمة اإلسيام في ىذه الشركات فتتجمى في النقاط الشركة والزبون

 اآلتية:
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بالمحظورات أحيانًا  إن المتعامل بأسيم الشركات المساىمة التي تتعامل  -ٔ-ٗ-ٜ
فيجب  أحد شخصين: إما قادر عمى تغيير المحظور واالستعاضة عنو بالتعامالت المشروعة

ما أن يكون عميو أن يخمص نشاط الشركة من التعامالت المحرمة مباشرة  عاجزًا عن ذلك، وا 
 .بالمحظور راضياً فال يجوز لو أن يبقى مساىمًا في شركة تتعامل بالمحرمات؛ ألن يعد 

 كما تبين. إن التعامل بأسيم ىذه الشركات مما يناقض مقصد الشارع -ٕ-ٗ-ٜ

إن لمضرورة وكذا الحاجة التي تؤثر في الحكم الشرعي فتنقمو من الحظر  -ٖ-ٗ-ٜ
إلى اإلباحة شرطًا ميمًا وىو أن يتعين المحظور سبياًل لرفع اليالك في حالة الضرورة أو 

ولكن ىذا الشرط ال يتوافر في التعامل بأسيم الشركات المشقة الزائدة في حالة الحاجة، 
األولى: ىناك فسحة كبيرة لمشخص الذي يريد أن يكون شريكًا  :وذلك من ناحيتينالمختمطة؛ 

في شركة مساىمة أن يستثمر مالو في مجاالت كثيرة غير الشركات التي تتعامل بالمحظور، 
فيمكنو أن يشتري أسيمًا من مصرف إسالمي عمى سبيل المثال، أو أن يساىم بشركة ال 

 .في الفقرة السابعةا تتعامل بالمحظورات أبدًا، وىي التي سبقت دراستي

الثانية: إن المنتجات والخدمات التي تنتجيا الشركات المختمطة مع كونيا ميمة وتؤدي 
خدمة عامة إال أنو يمكن لبعض المؤسسات المالية التي تقوم عمى أساس الشريعة أن تحل 

س، التي يحتاج إلييا الناذاتيا محل تمك الشركات، وذلك بفتحيا مشاريع تقدم المنتجات 
كالمصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية، مع العمم بأن ىذه الخطوة تحتاج إلى وفرة 

 ، وُيرجى تحقيقيا.مالية وجيد كبير من ناحية الدراسة والتطبيق
إن التعامل بأسيم الشركات المختمطة ال يجوز، ويجب البحث عن بدائل مباحة،  والخالصة:

ن المؤسسات المالية اإلسالمية خير بديل يمكن أن تحل محل تمك الشركات، سواء من  وا 
 حيث التعامل بأسيميا، أو التعامل بما تنتجو من خدمات. 

 :سة تمخيص ألىم النتائج والتوصياتفي نياية ىذه الدرا الخاتمة: -11
 أواًل: النتائج:
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الحقيقية، الضمانة الواضحة لتحقيق مصمحة العباد الشلرعية ىي إن مراعاة قصد الشارع  -ٔ
ن مناقضة قصد الشارع  ن أدت إلى مصمحة في ظن المكمف-وا  إال أنيا مصمحة  -وا 

 موىومة واىية، وىي في حقيقتيا مفسدة يجب تجنبيا.
تزاول نشاطًا محرمًا كإنتاج الخمر ال يجوز باالتفاق، لإن إحداث شركات مساىمة  -ٕ

عمييا، فإن كان غرضيا  ويستنتج من ذلك أن معرفة الغرض األساسي لمشلركة ميم لمحكم
 .، بغض النظر عن الوسائل المتبعة لتحقيقومحظورًا فيي محرمة

يستنتج من خالل عرض األقوال في حكم التعامل بأسيم الشلركات المختمطة أن الجميع  -ٖ
مطمقًا، بل  باإلباحةمتفقون عمى أن األصل فييا ىو الحظر؛ إذ إن المبيحين لم يقولوا 

 ذلك إن فقدت عادت الحرمة.وضعوا قيودًا وضوابط ل
إن حكم التعامل بأسيم الشلركات المختمطة يتجاذبو أمران كٌل منيما مقصد شرعي معتد  -ٗ

بو في األحكام، األول ىو رفع الحرج والمشقة ومراعاة الحاجة، وىو قصد شرعي استدل 
وباألخص الربا  ،بو المبيحون، والثاني: تجنيب المجتمع من أضرار المعامالت المحرمة

المحرم لذاتو قصدًا؛ لما فيو من مساوئ في كافة األصعدة، وىذا قصد شرعي أيضًا، 
قصدين من حيث المبدأ، إال أنو عند التدقيق مومع التسميم بكال ال استدل بو المانعون.

قصد الشارع في رفع الحرج ومراعاة الحاجة ضوابط وشروط تجعل من منجد أن إلعمال 
 ذلك في األدلة. بياننعين ىو األرجح، وقد مر استدالل الما

 ثانيًا: التوصيات:
أوصللللي البللللاحثين بدراسلللللة أثللللر قصللللد الشلللللارع فللللي كافللللة التصللللللرفات واألعمللللال، ابتلللللداء  -1

 .، وذلك ألىميتو في الحكم الشرعيمن العبادات فالمعامالت وىكذا، كل في مجالو
الميمللللللات الواقعللللللة عمللللللى عللللللاتق إن تطللللللوير دور المؤسسللللللات الماليللللللة اإلسللللللالمية مللللللن  -ٕ

ذوي االختصلللللاص ملللللن النلللللاحيتين النظريلللللة والعمميلللللة، وذللللللك لتييئلللللة تملللللك المؤسسلللللات لكلللللي 
 تقوم بدوىا المنشود في الحياة االقتصادية الخالية من المحظورات الشرعية.

 قائمة المراجع:
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، شرع ،مادة نقض، قصد، ٔبيروت، ط -)محمد بن مكرم(: لسان العرب، دار صادرابن منظور  -ٔ
 .سيم

، مٕٜٚٔ، مطبعة حكومة الكويت، من جواىر القاموسالعروس تاج )مرتضى الزبيدي(:  الزبيدي -ٕ
 مادة نقض، قصد، شرع.

 ،ٔط تونس، -، الشركة التونسية لمتوزيعمقاصد الشريعة اإلسالمية :)محمد الطاىر( ابن عاشور -ٖ
 .ٛٚ، ٔ٘، صمٜٛٚٔ

بحث منشور في مجمة البحوث ، الشريعة اإلسالميةالقصد والنية في  (:يبن عمعبود ) ابن درع -ٗ
 .ٜٓ ص ،ٛٗالعدد-الفقيية المعاصرة

، ٖٕٔعوة والتعميم، العدد إدارة الد ،مقاصد الشريعة تأصياًل وتفعيالً  (:إسماعيل حبيب) محمد بكر -٘
 .ٜٜٕ، صىلٕٚٗٔ

الدار -مكتبة الوحدة العربية، قاصد الشريعة اإلسالمية ومكارميام :(عالل بن عبد الواحد) الفاسي -ٙ
 .ٖ، صالبيضاء، د.ط

المدينة  -المستصفى لمحمد بن محمد الغزالي، الجامعة اإلسالمية)محمد بن محمد(:  الغزالي -ٚ
 .ٕٛٗ، صٕج ،ل، ت: د.حمزة زىير حافظىٖٔٗٔالمنورة، 

بيروت،  -مية، دار الكتب العمالبحر المحيط في أصول الفقو)محمد بن عبد ا (:  الزركشي  -ٛ
 .ٖٚٚ، صٗ، جىلٕٔٗٔ، ٔط

، بدون طبعة ،بيروت -دار المعرفة ،الموافقات في أصول الفقو (:إبراىيم بن موسى)الشاطبي  -9
 .ٖٖٔ، ٛ، صٕج

 .ٜٚٔص ،ٛالقاىرة، ط-اإلسالمية ، مكتب الدعوةأصول الفقو اإلسالمي)عبد الوىاب(:  خالف -ٓٔ
-دار الكتب العممية، ممتقى األبحر جمع األنير في شرحم(: عبد الرحمن بن محمد) شيخي زاده -ٔٔ

 . ٖٗ٘، صٕ، جم، ت: خميل عمران المنصورٜٜٛٔىل، ٜٔٗٔبيروت، 
بدون  البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار المعرفة، بيروت، (:إبراىيم بن محمد) ابن نجيم -ٕٔ

 .ٓٛٔ، ٜ٘، ٕٚ، ص٘ج ،طبعة
حاشية الخرشي عمى مختصر خميل المالكي. دار الكتب العممية،  (:محمد بن عبد ا ) الخرشي -13

 .ٖٙ، صٙج، ٖٔٓ، صٗج ،ٕٖٔ، صٖج ،مٜٜٚٔ، ٔط ،بيروت
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 المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل. الطبعة األولى، (:عبد ا  بن أحمد المقدسي)ابن قدامة  -14
  .ٕٖٔ، ٓٔ، جٜٓٔص، ٘ج دار الفكر، بيروت، ىل،٘ٓٗٔ

 .ٖٛٗ، صٖج ،ٔط دار إحياء الكتب العربية،مصر،.الشرح الكبير(:البركاتأحمد أبو ) الدردير -٘ٔ
 .ٜٖٓ، ٕٔٔ، صٕج ،ٔط ،دار الفكر، بيروت مغني المحتاج. (:محمد بن أحمد) الشربيني -16
)عبد العزيز فيمي(: موسوعة المصطمحات االقتصادية واإلحصائية، دار النيضة   ىيكل -ٚٔ

 .ٗ٘ٚصم، ٜٓٛٔبيروت،  -العربية
، ٔبيروت، ط -كمال(: أساسيات القانون التجاري، منشورات الحمبي الحقوقية)مصطفى طو -18

 .ٕٛٗم، صٕٙٓٓ
 -األىمية لمنشر ترجمة د. ىشام عبدا ، الدار االقتصاد، بول ساممويمسون وويميام نوردىاموس، -ٜٔ

 .ٕٚٚ، صمٕٔٓٓ، ٔعمان، ط
، ٔدمشق، ط -ةىيئة الموسوعة العربي، المصارف اإلسالمية)وىبة بن مصطفى(:  الزحيمي -ٕٓ

 .٘ٗٔ، صمٕٚٓٓىل، ٕٛٗٔ
المعايير الشرعية لممؤسسات المالية اإلسالمية، ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية  -ٕٔ

 .ٕٕ٘، صٕٗٓٓىل، ٕ٘ٗٔاإلسالمية، 
-)عمي محيي الدين(: بحوث في االقتصاد اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمية داغي القره -ٕٕ

 .ٙٚٔصم، ٕٙٓٓىل،ٕٚٗٔ، ٕبيروت، ط
)شعبان محمد إسالم(: بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي، دار الفكر  البرواري -ٖٕ

 .ٖٔٔص ىل،ٕٙٗٔ، ٕدمشق ط –بيروت، دار الفكر  –المعاصر 
ىل ٜٔٗٔ، ٖاألردن، ط -)محمد عثمان(: المعامالت المالية المعاصرة، دار النفائس شبير -ٕٗ

 .ٜٕٓ، ٕٛٓصم، ٜٜٜٔ،
 -)عالء الدين(: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منيا، دار الكمم الطيب زعتري -25

 .ٜٓ٘ص م،ٕٛٓٓىل، ٜٕٗٔ، ٕدمشق وبيروت، ط
، ٔبيروت، ط -بحوث في االقتصاد اإلسالمي، المكتب اإلسالمي(: بن سميمان )عبد ا  المنيع -ٕٙ

 .ٕٛٔم، صٜٜٙٔىل، ٙٔٗٔ
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)صالح بن زابن(: شركة المساىمة في النظام السعودي، دار مركز البحث العممي  البقمي -ٕٚ
حياء التراث اإلسالمي مطابع الصفا  .ٖٔٗىل، صٙٓٗٔمكة المكرمة، د.ط،  -وا 

)مبارك بن سميمان بن محمد(: أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة،  آل سميمان -ٕٛ
 .191ص ،1جم، ٕ٘ٓٓ، ىلٕٙٗٔ، ٔالرياض، ط -دار كنوز أشبيميا

 -فقو المعامالت المالية المعاصرة د. بسام الشيخ، دار المصطفى)بسام بن أحمد(:  الشيخ -ٜٕ
 .ٕٖٓ، صمٕٔٔٓىل، ٖٖٗٔ، ٔدمشق، ط

)عمي أحمد(: موسوعة القضايا الفقيية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة دار  السالوس -ٖٓ
 .ٕٛٗص م،ٕٕٓٓ، ٚقطر، ط -ر، دار الثقافةمص -القرآن

 .(56الدورة السابعة، قرار رقم ) -جدة ،2، رابطة العلم اإلسالمي، طقرارات جممع الفقه اإلسالمي -31
ىل، ٘ٓٗٔبيروت، ط  -)أحمد بن عمي(: أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي الجصاص -ٕٖ

 .ٖ، صٕ، جٜ٘ٔ، صٔ، جتحقيق:محمد قمحاوي
، ٔبيروت، ط -، دار الكتاب العربياألحكاماإلحكام في أصول )عمي بن محمد(:  اآلمدي -ٖٖ

 .ٖٓٓ، صٖ، جىل، ت: د.سيد الجميميٗٓٗٔ
)عمي نديم(: الشركات المساىمة في ضوء القانون الوضعي والفقو اإلسالمي،  الحمصي -ٖٗ

  .ٕٓٙصم، ٖٕٓٓىل، ٕٗٗٔ، ٔبيروت، ط -المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر
ىل، ٜٕٗٔ، ٔالسعودية، ط -، دار كنوز إشبيمياالحاجة وأثرىا في األحكام)أحمد(:  الرشيد -ٖ٘

 .ٚٓٚ، ٔٓٚ، صٕج، ٜٔٔ، ٕٙٙ، صٔج، ٕٛٓٓ
ىل، ٕٖٗٔ، ٛدمشق، ط -دار الفكر، المعامالت المالية المعاصرة)وىبة بن مصطفى(:  الزحيمي -ٖٙ

 .ٜٕ٘، صمٕٔٔٓ
، ٔاألردن، ط -دار النفائس، أحكام األسواق المالية األسيم والسندات)محمد صبري(:  ىارون -ٖٚ

 .ٕ٘ٓ، صمٜٜٜٔىلٜٔٗٔ
ىل، ٕٕٗٔ، ٕدمشق، ط -القمم، دار فتاوى مصطفى الزرقا)مصطفى بن أحمد(:  الزرقا  -ٖٛ

 .ٛ٘٘، صمٕٔٓٓ
)محمد رواس(: المعامالت المالية المعاصرة في ضوء الفقو والشريعة د. محمد رواس  قمعو جي  -ٜٖ

 .ٜ٘م، ص ٕٚٓٓىل، ٕٛٗٔ، ٖاألردن، ط -قمعو جي، دار النفائس
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وسننو وأيامو،  الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول ا  )محمد بن إسماعيل(:  البخاري -ٓٗ
في  ،م، ت: أ.د.مصطفى ديب البغاٜٚٛٔىل ، ٚٓٗٔ، ٖبيروت، ط –، اليمامة دار ابن كثير

 .ٔٛ، صٔج( ٕ٘أ لدينو وعرضو برقم )اإليمان /باب فضل من استبر 
تب دار الك، ظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمانوالناألشباه )زين الدين بن إبراىيم(:  ابن نجيم -ٔٗ

 .ٜٓٔ، صمٜٓٛٔىل، ٓٓٗٔبيروت، -العممية
الرياض،  -مركز الدار السالم، ألسيم المختمطة في ميزان الشريعةا)صالح بن مقبل(:  التميمي -42

 .ٚ٘، صد.ط
الكويت،  -)محمد بن بيادر(: المنثور في القواعد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الزركشي -43

 .ٕٗص، ٕىل، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود ج٘ٓٗٔ، ٕط

م، ت: د. ٜٜٛٔ، ٕبيروت، ط -دار الجيلسنن الترمذي،  )محمد بن عيسى(: الترمذي -ٗٗ
  .(، وقال عنو: حديث حسن صحيحٕٙٓٔ)في البيوع باب أكل الربا برقم  ،بشار عواد معروف

 .ٓٗ، صالرياض، د.ط -، دار الفكر العربيبحوث في الربا(: بن أحمد )محمد أبو زىرة -٘ٗ
المشاركة في شركات أصل نشاطيا حالل إال أنيا تتعامل (: بن محفوظ )عبد ا  ابن بيَّو -ٙٗ

، ٔ، جمٕٜٜٔىل، ٕٔٗٔبالحرام، بحث منشور في مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، الدورة السابعة، 
 .ٕٕٗص

، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي البن العربي المالكي)محمد بن عبد ا (:  ابن العربي -ٚٗ
 .ٔٙ، صٛ، جبيروت، د.ط -دار الكتب العممية

ىل، ٜٖٚٔبيروت،  -دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري)أحمد بن عمي(:  العسقالني -ٛٗ
 .ٛ٘، صٓٔ، جمحب الدين الخطيبت: محمد فؤاد عبدالباقي، و 


