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 -دراسة مقارنة– الفرق بين الدندات وصكهك المقارضة
كمية -جامعة دمذقالجكتػر أحسج حدغ،  عزػ الييئة التجريدية في قدع الفقو اإلسبلمي ومحاىبو، *

 .الذخيعة
جامعة ومحاىبو،  الفقو اإلسبلمي، شالب دراسات عميا )ماجدتيخ(، قدع عبج الخحسغ الدعجي **

 .كمية الذخيعة-دمذق
 م2102مقدم لمجلة جامعة حلب بحث 

 ملخصال
إف الستثسار الساؿ وتشسيتو أدوات عجة مختمفة في جػانب كثيخة، ومغ ىحه  

األدوات االستثسارية الدشجات وصكػؾ السقارضة، ولكغ تختمف الدشجات عغ صكػؾ 
السقارضة في السفيـػ والتكييف والحكع الذخعي، فبيشسا تعج الدشجات قخضًا بفائجة 

شجات إصجارًا وتجاواًل عمى اختبلؼ لمسقِخض؛ لحا يخى جسيػر السعاصخيغ حخمة الد
أنػاعيا، فإف األساس الفقيي لركػؾ السقارضة ىػ السزاربة، والتي تقـػ عمى 
السذاركة بيغ شخفيغ، مغ أحجىسا الساؿ ومغ اآلخخ العسل، ويكػف عائج ذلظ بيشيسا، 
وكحلظ الخدارة بيشيسا، فراحب الساؿ يخدخ مالو، والعامل يخدخ جيجه فقط، وتعج 

السقارضة البجيل السذخوع عغ الدشجات، وفي ىحا البحث تشاولت التعخيف  صكػؾ
بالدشجات، وأىع أنػاعيا، وخرائريا، وبيشت حكسيا في الفقو اإلسبلمي مع الجليل، ثع 

، وضػابط شخعيتيا، ثع إصجارىا وتجاوليا عخَّفت بركػؾ السقارضة وأنػاعيا وحكع
 أتبعتيا بأىع الشتائج في الخاتسة.

 مقدمة
عمى سيجنا دمحم، وعمى  غ، وأفزل الربلة وأتع التدميعالحسج  رب العالسي 

 آلو وصحبو أجسعيغ، أما بعج:
فإف استثسار الساؿ واستغبللو في الذخيعة يختمف عشو في غيخىا مغ األنطسة  

االقترادية الػضعية؛ إذ تعج السذاركة في رأس الساؿ والعسل بيغ جيتيغ وىػ ما 
اف، أو السذاركة بالساؿ مغ جية وبالعسل والدعي مغ جية أخخى، يدسى بذخكة العش

وىػ ما يدسى بالسزاربة في الفقو اإلسبلمي، يعج ذلظ مغ أىع مرادر استثسار الساؿ 
وتشسيتو في الذخيعة، بيشسا نخى أف أىع وسائل استثسار الساؿ وتشسيتو في الشطع 
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يقـػ عمى االقتخاض بديادة  -والحي تديخ عميو كثيخ مغ الذخكات والبشػؾ-الػضعية 
لمسقخض، وىي الفائجة التي ليذ ليا مقابل مغ عسل أو ماؿ، وعسمية االقتخاض ىحه 
ُتراغ في أغمب أحيانيا بذكل مشطع بصخيقة إصجار ما يدسى بالدشجات، والتي 

لكي ال  -البشػؾ التقميجية أو الذخكات غالباً –يفزميا كبل الصخفيغ الصخؼ السقتِخض 
 -األفخاد غالباً -ذتخكػف في الذخكة ويقل الخبح بدبب ذلظ، والصخؼ السقِخض يديج الس

 يدتخد ما دفعو مع الديادة الستفق عمييا.للكي ال يتحسل أحجىع الخدارة إف وقعت، و 
ومجسل القػؿ إف أساس استثسار الساؿ في الذخيعة والسؤسدات السالية 

الساؿ في البشػؾ التقميجية ىػ  اإلسبلمية ىػ السذاركة والسزاربة، وأساس استثسار
الفائجة أو الديادة الخبػية، وىحا يجعػ لمبحث في الفخؽ بيغ ىحيغ األساسيغ مغ خبلؿ 
بياف الفخؽ بيغ الدشجات التي ترجرىا البشػؾ التقميجية أو الذخكات التي ال تخزع 

يبًل لمذخيعة في معامبلتيا، وبيغ صكػؾ السقارضة أو سشجات السقارضة والتي تعج بج
 عغ الدشجات.
 أىمية البحث

تكسغ أىسية البحث في كػنو يػضح بعس أوجو االختبلؼ بيغ شخؽ 
استثسار الساؿ في السؤسدات السالية اإلسبلمية، وبيغ تمظ التي تدمكيا البشػؾ 

 التقميجية، األمخ الحي خفي عمى كثيخ مغ الشاس.
 مذكلة البحث

ىشاؾ فخؽ بيغ الدشجات  تبجو مذكمة البحث مغ خبلؿ الدؤاؿ اآلتي: ىل
وصكػؾ السقارضة؟ وما أساس التفخيق بيشيسا إف وجج؟ وىل لحلظ تأثيخ عمى حكع كل 

 .يحه األسئمة أجاب عشيا ىحا البحثمشيسا شخعًا؟ ف
 منيج البحث

لقج اتبعت في ىحا البحث السشيج الػصفي، والسشيج السقارف، حيث ذكخت  
مغ خبلؿ تعخيفيسا وبياف شيسا، وصف الدشجات وصكػؾ السقارضة، وقارنت بي

 وحكسيسا شخعًا. أقداميسا
 الدراسات الدابقة
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ىشاؾ أشخوحات عجة يسكغ االستفادة مشيا في معخفة االختبلؼ بيغ الدشجات 
 وصكػؾ السقارضة، ومشيا: 

)أحكاـ األسػاؽ السالية، األسيع والدشجات، ضػابط االنتفاع والترخؼ بيا 
أشخوحة أعجت لشيل درجة الجكتػراه مغ قبل الباحث، دمحم في الفقو اإلسبلمي(، وىي 

 ـ.ٜٜٜٔصبخي ىاروف، في جامعة األردف، وشبعتيا دار الشفائذ األردنية عاـ
شعباف دمحم إسبلـ ومغ تمظ الجراسات أيزًا أشخوحة الجكتػراه لمباحث 

دار الفكخ  ( شبعةبػرصة األوراؽ السالية مغ مشطػر إسبلميبعشػاف ) البخواري 
، حيث تكمع السؤلف عغ ـٕ٘ٓٓ عاـدمذق في  دار الفكخو بيخوت، خ في لسعاصا

 الدشجات وحكسيا، والبجائل عشيا، ومغ تمظ البجائل صكػؾ السقارضة.
ولكغ لع تتشاوؿ تمظ األشخوحات الفخؽ بيغ الدشجات وصكػؾ السقارضة 

ما  بذكل مدتقل وواضح، وإنسا يسكغ استشتاج ذلظ بذكل غيخ مباشخ مشيا، وىحا
 حاوؿ الباحث تبلفيو في ىحه الجراسة.  

 المبحث األول: مفيهم الدندات وبيان حكميا الفقيي 
 تعريف الدندات المطلب األول:

ما ارتفع عغ األرض مغ ِقَبل الجبل أو الػادي، والدشُج: ما قابمظ  أواًل: الدنُد لغًة:
مدانجًة إذا عاضجَتو الجبل، وعبل مغ الدفح، والجسع َأسشاد، وسانجَت الخجل مغ 

 . [1]وكاتفَتو

ُعخَِّؼ الدشُج في عمع االقتراد والقانػف التجاري  الدند اصطالحًا:ثانيًا: 
 بتعخيفات كثيخة، مغ أبخزىا:

الدشج: وثيقة بقيسة محجدة، يتعيج مرِجُرىا بجفع فائجة دورية في تاريخ محجد  -
 .[2]لحامميا

يبيغ ماىيَّة الدشج، الحي ىػ قخض في ومسا أالحطو عمى ىحا التعخيف أنَّو ال 
 حقيقتو، وال يذسل التعخيف الدشجات التي تكػف فائجتيا مدتحقة عشج الػفاء بالكامل.



4 

 

وتعخؼ الدشجات أيزًا _حدبسا ورد في القانػف التجاري_ بأنَّيا: صكػؾ قابمة  -
جل، ُيعقج لمتجاوؿ، وغيخ قابمة لمتجدئة، وليا قيسة اسسية واحجة تسثل قخضًا شػيل األ

 .[3]عغ شخيق االكتتاب العاـ
 ولكغَّ ىحا التعخيف لع يذسل الدشجات التي تكػف مدتحقة الجفع ألجل قريخ. 

فيسكششي صياغة التعخيف اآلتي لمدشج بأنو: صظٌّ يسثل عسمية قخض، بذخط 
 الديادة لمسقِخض، مدتحق الػفاء بتاريخ معيغ.

  أنهاع الدندات وخرائريا المطلب الثاني:
 ىشاؾ أنػاع كثيخة لمدشجات باعتبارات مختمفة، وىحه أىسيا:

: ىشاؾ سشجات اسسية تحسل اسع الجائغ الحي أوال: أنهاعيا من حيث الذكل
يسمكيا، وتشتقل ممكيتيا بالتدجيل، وىشاؾ سشجات لحامميا ال ُيحكخ فييا اسع مالكيا 

رىا بجفع مبمغ مغ الشقػد في تاريخ مع يغ لسغ يحسميا، أو بسجخد الجائغ، بل يتعيج محخِّ
 .  [3,4,5]االشبلع عمييا، وتشتقل ممكيتيا باالستبلـ والحيازة

فيشاؾ الدشجات ذات  :ثانيا: أنهاعيا من حيث الفهائد والحقهق المقررة ألصحابيا
د فائجتيا بشدبة مئػية ثابتة، وىشاؾ الدشجات ذات معجؿ الفائجة  معجؿ الفائجة الثابت ُتحجَّ

، وىشاؾ سشجات الشريب، وىي التي ترجر [6]سعار الفائجة في الدػؽ الستغيخ حدب أ
بقيسة اسسية، وتخػؿ صاحبيا الحق في اقتزاء فائجة سشػية ثابتة، تكػف أقل مغ 
الدعخ العادي لفائجة األسيع األخخى، وفزبًل عغ ذلظ يجخي بذأنيا يانريب سشػي، 

انريب الحي يجخي عغ يعصي الفائد حق الحرػؿ عمى مبمغ زائج، ىػ مكافأة الي
 . [3,7]شخيق القخعة

 وىشاؾ سشجات االستثسار، أو شيادات االستثسار، وىي ثبلثة أنػاع:
مجسػعة)أ(: وىحا سشج شػيل األمج مجتو عذخ سشػات، يحرل صاحبو بعج  .ٔ

انقزاء السجة السحكػرة عمى القيسة االسسية، باإلضافة إلى الفػائج الستختبة شػاؿ تمظ 
 السجة.

جسػعة)ب(: وىي الذيادات ذات العائج الجاري، حيث يسكغ سحب فػائجىا م .ٕ
 كل ستة أشيخ أو سشة، حدب شخوط اإلصجار، وتدتخد قيسة الدشج في نياية السجة.
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مجسػعة)ج(: وىي شيادات أو سشجات ذات جػائد، وىحه الدشجات ال يتختب  .ٖ
ألصاحبيا، وتعصى ليع حدب عمييا فائجة محجدة كل سشة، بل تخرز جػائد نقجية 

 .[4,8,9]القخعة الجورية

: فيشاؾ عجة أنػاع لمدشجات باعتبار ثالثًا: أنهاع الدندات من حيث مردرىا
 الجية السرجرة وىي: 

 الدشجات الحكػمية أو سشجات القصاع العاـ: -ٔ
وىي التي ترجرىا الجولة؛ لتسػيل اإلنفاؽ العاـ وعسميات التشسية االقترادية 

التشسية(، أو لسػاجية العجد في السيدانية وغيخ ذلظ، وىحا الشػع مغ الدشجات  )قخوض
يذسل صػرًا كثيخة، مشيا: سشجات الجولة: الرادرة مغ قبل دولة ما، وسشجات الييئات 
الحكػمية كالبشظ الجولي لئلنذاء والتعسيخ، حيث ترجرىا ىحه الجيات لتسػيل 

دشجات البمجية التي ترجرىا البمجيات مذاريعيا، وسشجات السؤسدات الحكػمية ك
 واإلدارات السحمية، وسشجات الخديشة التي ترجرىا الحكػمة لحاالت الزخورة.

والدشجات الحكػمية تتسيد بخمػىا مغ السخاشخ؛ لخعاية الجولة ليا وتتستع بجرجة 
ق عالية مغ الديػلة؛ ألف البشظ السخكدي عمى استعجاد دائع لتحػيميا إلى نقػد عغ شخي

إعادة خرسيا، وليحه االعتبارات ُتقِجـ البشػؾ التجارية عمييا بالخغع مغ ضآلة 
 .   [8,9,10]فائجتيا

الدشجات األىمية أو سشجات القصاع الخاص: وىي الدشجات الرادرة مغ قبل -ٕ
الذخكات الرشاعية والتجارية والخجمية، بزساف بعس أمػاليا أو جسيعيا لتسػيل 

الدشجات أنيا أكثخ فائجة مغ الدشجات الحكػمية غالبًا، ولكشيا  مذاريعيا، وتستاز ىحه
 .[4,8]أكثخ تعخضًا لمسخاشخ كالعجد عغ وفائيا مثبلً 

وىشاؾ أنػاع عجيجة باعتبارات شتى، إذ تتفشغ السؤسدات االقترادية في إصجار 
أحج وسائل جحب أصحاب األمػاؿ وإيجاع  ُتعج  مغ الدشجات، ألنيا  ججيجةأنػاع 
 .[4,8]اتيع في تمظ السؤسداتمجخخ 

 : [2,3,4,6,7]، لمدشجات خرائز كثيخة مغ أىسياثالثًا: خرائص الدندات
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تسثل الدشجات ديشًا عمى الجية السرجرة ليا، سػاء أكانت شخكة أـ حكػمة أـ  -ٔ
غيخىا، وحامل ىحه الدشجات يكػف دائشًا، ويتختب عمى ذلظ أنو ليذ لحامل الدشج 

 الذخكة أو السذخوع، وال اإلشخاؼ عمى شؤوف سيخ العسل.الحق في إدارة 
يتع إصجار الدشجات آلجاؿ متفاوتة، فقج ترجر ألقل مغ خسذ سشػات،  -ٕ

وتدسى سشجات قريخة األجل، وقج ترجر لفتخة مغ خسذ إلى عذخ سشػات، وىي 
الدشجات متػسصة األجل، وقج تكػف سشجات شػيمة األجل، وىي التي ترجر لفتخة تديج 

 عمى عذخ سشيغ.
الدشجات صكػؾ متداوية القيسة، وال تقبل التجدئة، فمػ ورث جساعة سشجًا مغ  -ٖ

 قخيبيع، فإنو يجب عمييع اختيار مغ يسثميع في التعامل مع الجية السرجرة لمدشج.
لحامل الدشج حقاف أساسياف، الحق األوؿ: حق الحرػؿ عمى فائجة ثابتة  -ٗ

وتحجد بشدبة مئػية مغ القيسة االسسية لمدشج، والحق سشػية أو نرف سشػية غالبًا، 
الثاني: وىػ حق استخداد قيسة الدشج في السػعج السحجد لبلستحقاؽ باإلضافة إلى 

 السشرػص عمييا في القانػف. -التي تثبت لمجائغ تجاه مجيشو  -الحقػؽ األخخى 
يتشازؿ عشو، أو  الدشجات تقبل التجاوؿ بالصخؽ التجارية، فيسكغ لسالظ الدشج أف -٘

 .  [11]يبيعو، وفقًا لؤلسعار الدائجة في الدػؽ 
 المطلب الثالث: الحكم الفقيي للدندات

 [2,6,7,8,12,13,14]لقج ذىب جسيػر السعاصخيغ مغ العمساءالخأي األوؿ: 
إلى تحخيع جسيع الدشجات مصمقًا إصجارًا وتجاواًل، دوف أي تفخيق بيغ أنػاعيا، واحتجػا 

 سيا:بأدلة مغ أى
تسثل الدشجات قخضًا عمى الجية السرِجرة ليا، مغ شخكة وغيخىا، وىحا  -ٔ

القخض ألجل مذخوط وبفائجة محجدة، فيػ مغ قبيل ربا الجيػف أو الشديئة، الحي ورد 
، [15]وأجسع عمى تحخيسو السدمسػف  -في نرػص كثيخة–تحخيسو في القخآف والدشة 

َبا َيْأُكُمػفَ  الَِّحيغَ ﴿ :قاؿ هللا تعالى ْيَصافُ  َيَتَخبَُّصوُ  الَِّحي َيُقػـُ  َكَسا ِإالَّ  َيُقػُمػفَ  الَ  الخِّ  ِمغَ  الذَّ
َبا ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  ِإنََّسا َقاُلػا ِبَأنَُّيعْ  َذِلظَ  اْلَسّذِ  ـَ  اْلَبْيعَ  ّللاَُّ  َوَأَحلَّ  الخِّ َبا َوَحخَّ  َمْػِعَطة   َجاَءهُ  َفَسغْ  الخِّ

 ِفيَيا ُىعْ  الشَّارِ  َأْصَحابُ  َفُأوَلِئظَ  َعادَ  َوَمغْ  ّللاَِّ  ِإَلى َوَأْمُخهُ  َسَمفَ  َما َفَموُ  َفاْنَتَيى َربِّوِ  ِمغْ 
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[، ففي ىحه اآلية رد عمى الكفار الحيغ زعسػا أنو ال فخؽ بيغ ٕ٘ٚ]البقخة:  ﴾َخاِلُجوفَ 
البياعات،  الديادة السأخػذة عمى وجو الخبا، وبيغ سائخ األرباح السكتدبة بزخوب

فحميع هللا تعالى عمى جيميع، وأخبخ عغ حاليع يػـ القيامة، وما أعج ليع مغ العقاب 
 . [16]إف لع يشتيػا عسا ىع فيو

فسجسل القػؿ: إف التكييف الفقيي والقانػني لمدشج أنو قخض بفائجة، وىحه الفائجة 
قخوض ربػية، ، كسا يقػؿ الجكتػر عمي الدالػس: )فالدشجات [8]ىي ربا الشديئة

مرِجرىا ىػ السقتخض، والسذتخي ىػ السقِخض، والقيسة االسسية السجفػعة ىي 
 . [13]القخض، والفائجة الثابتة ىي الديادة الخبػية(

إف بعس الدشجات تجسع بيغ الخبا والسيدخ، كدشجات الشريب، وشيادات  -ٕ
ت لحامميا، وكل االستثسار، وبعس ىحه الدشجات يجسع بيغ الخبا والجيالة، كالدشجا

 اْلَخْسخُ  ِإنََّسا آَمُشػا الَِّحيغَ  َأي َيا ﴿َياىحا مسشػع في الذخيعة اإلسبلمية، قاؿ تعالى: 
ْيَصافِ  َعَسلِ  ِمغْ  ِرْجذ   َواأْلَْزاَلـُ  َواأْلَْنَرابُ  َواْلَسْيِدخُ   ﴾ُتْفِمُحػفَ  َلَعمَُّكعْ  َفاْجَتِشُبػهُ  الذَّ
 .[7,17][ٜٓ]السائجة:

الدشج ليذ بذخيظ في الذخكة، وال وجػد لسعشى الذخكة شخعًا في ذلظ؛ حامل  -ٖ
ألف مالظ الدشج يذارؾ بشدبة مغ الخبح معمػمة، دوف أف يكػف عميو شيء مغ 
الخدارة، فأيغ معشى الذخكة في ذلظ، القائع عمى تحسل السخاشخ واألعباء، عبلوة 

 .[4]عمى كدب الخبح؟
، سعاصخيغ إلى إباحة الدشجات لمزخورةال العمساء الخأي الثاني: ذىب بعس

الذيخ محسػد شمتػت، حيث يقػؿ: )أما الدشجات، وىي القخض ومغ ىؤالء العمساء 
بفائجة معيشة ال تتبع الخبح والخدارة، فإف اإلسبلـ ال يبيحيا إال حيث دعت الزخورة 

 .[18]الػاضحة، التي تفػؽ أضخار الدشجات التي يعخفيا الشاس، ويقخىا االقتراديػف(

: )أرى حيث يقػؿ ومغ الحيغ ذىبػا إلى ذلظ أيزًا الجكتػر دمحم رواس قمعو جي
أنو ال يجػز إصجار الدشجات إال في حالة الزخورة كسا إذا وقعت الجولة تحت أزمة 
اقترادية خانقة ال مشقح ليا إال بالقخض الخبػي وىحا القخض إما أف يكػف مغ دولة 

أو اقترادية مخمة بديادة الجولة الدياسية أو أجشبية مرحػبًا بذخوط سياسية 
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االقترادية أو قخضا بدشجات حخة تصخحيا الجولة في الدػؽ أو كسا إذا صارت الذخكة 
وال نجاة  -أعشي اإلفبلس وحل الذخكة–إلى السػت  في وضع مالي متخد يقػدىا حتساً 

  .[19]ليا مغ الػضع إال بإصجار الدشجات(

مزخورة دور ل باالستجالؿ بالقػاعج التي تجؿ عمى أفَّ  تشحرخ أدلة ىحا الفخيقو  
في تغييخ األحكاـ لسعالجة الحاالت الصارئة، ومغ ىحه القػاعج قاعجة: ]الزخورات تبيح 

وغيخىا مغ القػاعج التي نز [، 21]، وقاعجة: ]إذا ضاؽ األمخ اتدع[[20]السحطػرات[
 مي.عمييا الفقياء، وليا تصبيقات كثيخة في الفقو اإلسبل

ف التعامل بالدشجات الشظ ووجو االستجالؿ بالزخورة عشج القائميغ بيحا الخأي أ
ب الذخكات وغيخىع مغ أنو ال يجػز؛ ألنو ربا وعمى كل التجار والسدارعيغ وأصحا

التي تحتاج لخأس ماؿ لتشسيتيا االبتعاد عغ االقتخاض بفائجة، والمجػء  أصحاب السيغ
إلى سبيل آمغ مغ الػقػع في الحخاـ، كالسداىسة السذخوعة في ىحه السذاريع، ولكغ 
قج ال يسكغ ىحا ويؤدي تػقف ىحه األعساؿ والسذاريع إلى وقػع الزخر والحخج 

وكحلظ قج تسخ بالجوؿ أزمات باألمة؛ ألف ىحه السذاريع ال غشى لمشاس عشيا، 
اقترادية تزصخ فييا لبلقتخاض بفائجة، فإنو في ىحه الحالة يجػز إصجار الدشجات 
والتعامل بيا، ولػ بفائجة محجدة مغ الخبح الحي الشظ في تحققو، ماداـ ىحا السذخوع 

عج ضخوريًا لؤلمة؛ وذلظ اعتسادًا عمى اليدخ في الجيغ ورفعو لمحخج كسا دلت عميو القػا 
آنفة الحكخ، والحي يقجر الزخورة إنسا ىػ مغ يخيج االقتخاض بشاء عمى ضخفو الخاىغ، 

 . [18]وتبرخه في ديشو الحشيف

 ال يشكخولكغ ُيشاقر االستجالؿ بالزخورة عمى السدألة التي نحغ برجدىا بأنو 
 الزخورات تبيح السحطػرات، حتى في مجاؿ االقتخاض بالخبا، وىحا أفَّ  بادئ ذي بجء

ما قخره مجسع البحػث اإلسبلمية في مرخ حيث ورد في قخاره: )اإلقخاض بالخبا محـخ 
ال تبيحو حاجة وال ضخورة، واالقتخاض بالخبا حخاـ كحلظ، وال يختفع إثسو إال إذا دعت 

  [.13]الزخورة، وكل امخئ متخوؾ لجيشو في تقخيخ ضخورتو(

 زخورة يتجدج في نقصتيغ:الدشجات تجػز لم الشقاش لخأي القائميغ أفَّ ولكغ 
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ج  عتمات، إذ الزخورة السُ الشقصة األولى: في الكبلـ عغ الزخورة السبيحة لمسحخَّ 
ًا إف لع يتشاوؿ السسشػع غ اإلنداف )حجّ بمُ أف يَ  -الفقياءكسا ذكخ -إنسا ىي  بيا شخعاً 

تمف ب، كالسزصخ لؤلكل والمبذ، بحيث لػ بقي جائعًا أو عخيانًا لسات أو أو قارَ  ىمظ
، فأيغ ىحا السعشى مسا نحغ برجده، فاألزمة االقترادية [16,20,22]مشو عزػ(

، وُيػّسع مفيػميا كثيخًا، ثع إف إفبلس  التي تسخ بيا الجولة غيخ محجدة السعشى والسفيـػ
الذخكة ليذ بزخورة معتبخة؛ ألف إفبلس اإلنداف ال يمـد مشو السػت أو اليبلؾ، فكيف 

 بالذخكات؟. 

ة السدارع لتييئة أرضو لمدراعة والتاجخ الستيخاد البزاعة، وغيخىا حاجوكحلظ 
ال تخقى إلى مدتػى الزخورة التي اشتخشيا  السجيدوف  مغ األمثمة التي احتج بيا

ظ ضخورة مػىػمة، وال يتختب عمى فػاتيا ، بل كل ذلالفقياء العتبارىا في األحكاـ
 .ىبلؾ وال تمف

بػجػد الزخورة السعتبخة في الحاالت  الشقصة الثانية: عمى فخض التدميع
الدابقة، فبل يجؿ ىحا عمى إباحة الدشجات؛ ألف مغ شخط الزخورة التي تبيح الحخاـ أف 

فالحخمة  -مباح أو مكخوه-غ الحخاـ شخيقًا لجفعيا، فإف ُوجج شخيق آخخ لحلظ يتعيَّ 
  [.16]باقية

 ليدت متعيشة بالشدبة لػُسرِجِرىا لػججناىا الدشجاتإذا نطخنا إلى وعمى ىحا  
، بل ىشاؾ شخؽ أخخى كثيخة تؤدي لتبلفي السذقة والحخج الشازؿ بالذخكة أو السؤسدة

أو  -وال ضيخ في ذلظ-، فالجولة مثبًل يسكغ ليا تخفيس الشفقات تمظ الدشجات عسل
س إصجار صكػؾ مذخوعة دوف أي فائجة ربػية، وبالشدبة لمذخكات فيسكغ ليا زيادة رأ

الساؿ بأوجو االستثسار السذخوعة الكثيخة، كإصجار األسيع الذخعية أو الذخاء باألجل 
ومغ ىشا فبل يخى الباحث ما رآه الجكتػر دمحم رواس  [،6,7]أو عقج الَدَمع وغيخ ذلظ

إذا وقعت الجولة تحت أزمة اقترادية خانقة ال مشقح ليا إال عشجما ذكخ بأنو جي قمعو 
يجػز ليا ذلظ، ألنو مغ السدتبعج ججًا أف تشدج كل الصخؽ  فإنو بالقخض الخبػي 
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السباحة أو السكخوىة في وجو الجولة حتى تزصخ إلى االقتخاض بالخبا، فبل شظ أف 
 الجولة تسمظ مغ الدبل الكثيخة ما يغشييا عغ االقتخاض الخبػي.

ف ق الشطاـ االقترادي اإلسبلمي بخز أنو ال ضخورة لمخبا؛ ألبِّ ثع إنو إذا شُ 
السحتاج لمساؿ إما أف يحتاجو ألجل العير، وإما لبلستثسار والحاجة، فالدبب األوؿ 
؛ ألف اإلسبلـ يزسغ العير لكل مػاشغ، وأما الدبب الثاني فيدوؿ عغ شخيق  معجـو

 .[17]القخض الحدغ، الحي شجع عميو الجيغ الحشيف

وىكحا يتبيغ أف قػؿ الجسيػر ىػ األرجح، وذلظ لؤلدلة القاشعة عمى حخمة ربا 
الشديئة، وما الدشجات إال قخض بفائجة ربػية، وصػرة مغ صػر ربا الشديئة السعخوؼ 
بخبا الجاىمية، فبل يشبغي القػؿ بحل الخبا لسا قج ُيطغ أنو ضخورة، ألف لمزخورة 

افخىا حتى تبيح السحطػر، وىحا ما لع يتحقق الذخعية ضػابط وشخوشًا ال بج مغ تػ 
 فيسا ذكخه السبيحػف كسا تبيغ. 

 المبحث الثاني: مفيهم صكهك المقارضة والحكم الفقيي ليا
 صكهك المقارضة المطلب األول: معنى

 تعريف صكهك المقارضة لغةً أواًل: 
 : جسع صظ، وىػ الكتاب أو الػثيقة فقج كاف األمخاء يكتبػف الركهك لغةً 

 [.1تب فييا]صكػكًا، أي وثيقة تثبت حقيع بسا كُ  وأعصياتيع بأرزاقيع لمشاس
وبيحا يذتخؾ معشى الرظ ومعشى الدشج لغًة إذ كل مشيسا يسثل وثيقة ُتقػِّي 

ف فييا مغ حقػؽ.   وُتثبت ما ُدوِّ
: مرجر لمفعل قاَرَض، يقاؿ: قارض مقارضًة وِقخاضًا، والمقارضة لغةً 

ضة القخض وىػ القصع، والسقارضة أف يجفع شخز مغ مالو واألصل المغػي لمسقار 
آلخخ ليتجخ فيو والخبح بيشيسا، سسيت بحلظ ألف صاحب الساؿ يقصع جدءًا مغ مالو 

 [.1لآلخخ ليتَِّجخ بو]
وىحا السعشى المغػي لمسقارضة يتفق مع السعشى الحي ذكخه الفقياء لذخكة 

ليتجخ فيو،  جفع السالظ إلى العامل ماالً أف يالسزاربة، إذ ُيعخِّؼ الفقياء السزاربة ب
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ويكػف الخبح بيشيسا حدب ما شخشا، وتكػف الخدارة عمى رب الساؿ وحجه، وأما 
 .  [23,24,25,26]العامل فيخدخ جيجه

ُتعخَّؼ صكػؾ السقارضة في  ثانيًا: تعريف صكهك المقارضة اصطالحًا:
بأسساء مالكييا مقابل األمػاؿ وثائق محجدة القيسة، ترجر االقتراد اإلسبلمي بأنيا 

التي قجمػىا لراحب مذخوع ما؛ بقرج تشفيح السذخوع واستغبللو وتحقيق الخبح، 
ويحرل مالكػىا عمى ندبة محجدة مغ أرباح السذخوع، وال تشتج ىحه الدشجات أية 

 .[4]فػائج
واألساس الفقيي ليحه الركػؾ ىػ السزاربة؛ ألنيا تسثل حررًا شائعة في 

السذخوع، وىحه الحرز متداوية القيسة، ويشبغي تػافخ شخوط عقج رأس ماؿ 
مشيا ما يتعمق بالعاقجيغ: كأىمية التػكيل والػكالة، ومشيا وىحه الذخوط  السزاربة فييا.

الشقػد الخائجة، وأف يكػف معمـػ السقجار، وأف  مغما يتعمق بخأس الساؿ: كذخط كػنو 
الحشابمة، ومشيا ما يتعمق بالخبح: كأف يكػف ع إلى العامل عشج الجسيػر دوف دمَّ يُ 

مائة درىع  مقصػع ألحجىسا مبمغ يكػف  معمػمًا وجدءًا مذاعًا كالثمث، فبل يرح أف
 .[23,24,25,26] مثبلً 

فإذا عمسشا أف صكػؾ السقارضة مبشاىا عمى شخكة السزاربة، وبالتالي فبل 
ة مغ الخبح تتفاوت يثبت لراحب الرظ مبمغ مقصػع، وإنسا يثبت لو ندبة معيش

[، بجا واضحًا جميًا َمْكَسُغ الفخؽ بيغ الدشجات وصكػؾ 8]بحدب نجاح السذخوع
السقارضة في ىحه الشقصة، إذ الدشجات ليدت مبشية عمى نػع مغ أنػاع الذخكات 
السعخوفة في الفقو اإلسبلمية، بل أساسيا قخض يدتحق صاحبو فائجة محجدة ثابتة 

 ما أو فذمو. غيخ مختبصة بشجاح مذخوع
وبشاء عمى ذلظ أيزًا يبجو بذكل واضح أف الخدارة قج تمحق بسالظ صظ 
السقارضة، إذ ىػ بسثابة رب ماؿ السزاربة، وقج نز الفقياء أف الخدارة في 

، بيشسا ال يسكغ أف تػجج الخدارة في [23,24,25,26]السزاربة تكػف عمى رب الساؿ
     كسا أسمفت.  الدشجات ألنيا تسثل قخضًا وليدت بذخكة 

 المطلب الثاني: أنهاع صكهك المقارضة
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 :[4,10]لركػؾ السقارضة أنػاع عجة، أىسيا
صكػؾ السزاربة شػيمة األجل: كعذخ سشػات أو عذخيغ سشة مثبًل، وىحه  -ٔ

الركػؾ غيخ مخررة لسذخوع معيغ، ويكػف لمسدتثسخ حق االستثسار السصمق، 
تحققت أو الخدارة، ويشاؿ كل صاحب صظ حرتو وفي كل سشة ُتبيَّغ األرباح التي 

 مغ ذلظ، وُمرِجر ىحه الركػؾ قج يكػف حكػمة أو شخكة أو بشكًا إسبلميًا.
صكػؾ السزاربة لسذخوع معيغ: وتكػف محجدة بسجة معيشة، حدب عسخ  -ٕ

السذخوع صشاعيًا كاف أو زراعيًا أو تجاريًا... حيث يقدع ما يحتاج إليو السذخوع عمى 
تداوية القيسة، ثع تصخح في األسػاؽ، ويقػـ البشظ مثبًل باستثسار قيسة ىحه صكػؾ م

 الركػؾ في السذخوع السعيغ، ويسكغ تػزيع األرباح سشػيًا حدب السيدانية.
إف -صكػؾ السزاربة السشتيية بالتجرج: بأف تخد قيسة الركػؾ مع األرباح  -ٖ

في مجة محجدة، فسثبًل تخد كل سشتيغ ندبة الخبع وىكحا، ويسكغ رد ىحه  -تحققت
 القيسة في نياية السذخوع.  

صكػؾ السزاربة السشتيية بتسميظ السذخوع: كأف ُتصخح فكخة مذخوع معيغ،  -ٗ
بسا حققتو مغ ربح أو لحقيا -القيسة، ويكػف رد ىحه القيع  وترجر لو صكػؾ متداوية

مغ خبلؿ تسميظ السذخوع ألصحاب ىحه الركػؾ، كل حدب حرتو،  -مغ خدارة
 والجية السرجرة لمركػؾ الشظ أنيا تأخح ندبة مغ األرباح.

وىكحا يتبيغ أف تقديع صكػؾ السقارضة غالبًا ما يختبط بسذخوع معيغ، وذلظ ألف 
سقارضة يعج شخيكًا في ذلظ السذخوع بشاء عمى ممكيتو لحلظ الرظ، صاحب صظ ال

أما تقديع الدشجات فميذ مختبصًا بسذخوع معيغ، وذلظ ألف ىجؼ صاحب الدشج ليدت 
السذاركة في أي مذخوع، بل ىػ ىجفو إقخاض الجية السرجرة لمدشجات، والحرػؿ 

 عمى فائجتيا السقخرة. 
 ةالمطلب الثالث: حكم صكهك المقارض

 أواًل: حكم إصدار صكهك المقارضة
تختمف صكػؾ السقارضة عغ الدشجات في تكييفيا، فالدشجات تسثل قخوضًا بفائجة 

بيشسا صكػؾ السقارضة أساسيا الفقيي عسمية السزاربة، لحا  -كسا مخ آنفاً -ربػية 
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قخرىا مجمذ مجسع الفقو  التي زػابطالب صكػؾ السقارضة مذخوع إصجار فإف
جسادى اآلخخة سشة  ٖٕ/ ٛٔالسشعقج في دورة مؤتسخه الخابع بججة مغ  -اإلسبلمي 

 :[2,4,8,27]وىحه الزػابط ىي –ـ ٜٛٛٔسشة  ٔٔ/ ٙىػ، السػافق ٛٓٗٔ
أف يكػف كل مغ ىحه الركػؾ مسثَّبًل في ممكية شائعة في السذخوع الحي  -ٔ

ويتختب عمى ىحه الركػؾ كل الحقػؽ  أصجرت الركػؾ لتسػيمو أو إنذائو،
 والترخفات السقخرة شخعًا مغ بيع وىبة وإرث...الخ.

البج مغ وجػد نذخة إصجار ليحه الركػؾ، تحجد شخوط التعاقج، فاالكتتاب  -ٕ
في ىحه الركػؾ يسثل اإليجاب، ومػافقة الجية الُسرِجرة يسثل القبػؿ، والبج مغ تػفخ 

في عقج السزاربة، وأىسيا  كػف رأس الساؿ مغ الشقػد،  جسيع البيانات السصمػبة شخعاً 
وأال يكػف رأس الساؿ ديشًا في ذمة السزارب، وأف يكػف معمػما عمسا يديل الجيالة 

 وكحلظ كػف الخبح معمػماً  -الذخكة–السفزية لمشداع، وتدميع رأس الساؿ لمسزارب 
 وبشدبة شائعة حدب شخط العاقجيغ.

ة قابمة لمتجاوؿ بيعًا وشخاًء بعج انتياء فتخة أف تكػف صكػؾ السقارض -ٖ
االكتتاب، فإف كانت عسمية البيع قبل السباشخة بالعسل، فإف الساؿ ال يداؿ نقػدًا عشجىا، 
والعسمية مبادلة نقج بشقج؛ فبل بج مغ تػافخ شخوط الرخؼ، كالتقابس قبل التفخؽ، 

بجء في السذخوع وتحػؿ رأس والسساثمة بيغ البجليغ، وإف كانت عسمية التجاوؿ بعج ال
الساؿ إلى أعياف ومشافع، فإف تجاوؿ الركػؾ عشجىا جائد بالدعخ الستفق عميو إف 

 كاف الغالب ىػ السشافع أو األعياف ال الشقػد. 
إف السكتِتب في ىحه الركػؾ ال يسمظ مغ السذخوع إال بسقجار الساؿ الحي  -ٗ

يتمقى حريمة االكتتاب ىػ السزارب دفعو، فيػ رب الساؿ بسا أسيع بو، كسا أف مغ 
وىػ شخيظ في الخبح بشدبة الحرة السحجدة لو  -كالذخكة مثبلً  –أو عامل السزاربة 

في نذخة اإلصجار، إف تحقق ربح، ويج ىحا السزارب يج أمانة عمى مػجػدات 
 السذخوع فبل يزسغ إال بالتعجي أو التقريخ.
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يخل بالعقج، كأف ُيشز عمى ال يجػز أف تتزسغ نذخة اإلصجار عمى شخط  -٘
ضساف عامل السزاربة رأس الساؿ، أو ضساف ربح مقصػع، فإف وقع ذلظ فالذخط 

 باشل، ولمسزارب ربح مزاربة السثل، وال يرح العقج كحلظ بذخط اإللداـ بالبيع.
 ىحا الذخط ذكخ وقجحه الركػؾ غيخ مذخوع، أال يكػف الغخض مغ ى -ٙ

ويسكغ لي أف أستجؿ عميو مسا قخره العمساء مغ أنو يجب [، 13]الدالػس عمي الجكتػر
 .[28أف يكػف قرج السكمف في العسل مػافقًا لقرج الذارع في تذخيعو لؤلحكاـ]

فالذارع قرج مغ شخعية السزاربة التيديخ عمى الشاس ورفع الحخج عشيع 
، فيحا يشاقس 23,24,25] مقرج [، فبل يجػز اتخاذىا لمػصػؿ إلى ما ىػ محـخ
 تذخيع.ال

  ثانيًا: حكم تداول صكهك المقارضة
ولسعخفة حكع تجاوؿ صكػؾ السقارضة بالبيع والذخاء ال بج مغ التفخيق بيغ 
حاليغ؛ ألف تجاوؿ ىحه الركػؾ إما أف يكػف قبل البجء بالسذخوع، وإما أف يكػف بعج 

 البجء بالسذخوع:
 السذخوع:تجاوؿ صكػؾ السقارضة قبل البجء بالعسل في الحالة األولى: 

في ىحه الحالة ال يجػز تبادؿ تمظ الركػؾ إال بالقيسة االسسية التي صجرت 
فييا، فبل يجػز بيعيا وشخاؤىا بدعخ الدػؽ الحي يخزع لمعخض والصمب؛ ألف تمظ 
الدشجات أو الركػؾ تسثل حررًا في رأس الساؿ، وىػ ما يداؿ نقػدًا قبل البجء 

تفاضمة أو نديئة؛ ألف العقج عشجئح يكػف عقج بالسذخوع، وال تباع الشقػد ببعزيا م
 [.2,8,9صخؼ فيجب تصبيق شخوشو وأحكامو ]

 تجاوؿ صكػؾ السقارضة بعج البجء بالعسل في السذخوع:الحالة الثانية: 
 يختمف الحكع بحدب األحػاؿ اآلتية: وىشا

فإذا كانت مػجػدات السذخوع ديػنًا عميو كأف يفمذ السذخوع، وتربح سشجات 
رضة فيو ديػنًا عميو، فبل يجػز بيع تمظ الدشجات بجيغ؛ ألنيا تجخل في بيع الجيغ السقا

، ويأخح [29,30,31كسا نز عميو الفقياء] وىػ مسشػع ، أو الكالئ بالكالئ،بالجيغ
 حكع الترخؼ بالجيغ. تجاوؿ الركػؾ في ىحه الحالة
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 خة لمغالب: وإف كانت مػجػدات السذخوع أعيانًا ومشافع ونقػدًا وديػف، فالعب
فإف كاف الغالب األعياف والسشافع فيجػز بيع وشخاء تمظ الدشجات بالقيسة الدػقية 

 التي يحجدىا قانػف العخض والصمب.
وإف كاف الغالب الشقػد فبل بج مغ تصبيق شخوط الرخؼ في تجاوؿ تمظ الركػؾ؛ 

 [.2,8,9]عشجئح وإف كاف الغالب الجيػف فتصبق أحكاـ التعامل بالجيغ
وىكحا يتبيغ أف جسيػر السعاصخيغ الحيغ ذىبػا إلى تحخيع الدشجات لكػنيا تسثل 
قخضًا بفائجة، لع يفخقػا بيغ إصجار الدشجات وتجاوليا، فكل ذلظ محـخ لتزسشو الخبا، 

، فإصجار صكػؾ بيشسا نججىع قج فخقػا بيغ إصجار صكػؾ السقارضة وبيغ تجاوليا
إف كاف كل ذلظ جائدًا مغ حيث السبجأ، إال أف لكل اًء، و السقارضة وتجاوليا بيعًا وشخ 

حالة ضػابط يشبغي مخاعاتيا حتى يتحقق االبتعاد عغ كل السحاذيخ الذخعية، وفي 
 مقجمة ذلظ االبتعاد عغ صػر الخبا كافة.

: إف صكػؾ السقارضة مغ أفزل البجائل الذخعية لمدشجات؛ ألف والخالصة
عغ كل ما يخالف عقج السزاربة بػضعو مجمذ مجسع الفقو اإلسبلمي قج احتخز 

، لحلظ تربح ىحه األداة االستثسارية ججيخة بالتصبيق في اآلنفة الحكخ تمظ الزػابط
  .[27]مجاالت االستثسار السختمفة

 الخاتمة
 إلى الشتائج اآلتية: أصلمغ خبلؿ ىحا البحث 

تتفق الدشجات وصكػؾ السقارضة في كػف كل مشيسا مغ أدوات استثسار  -ٔ
عمى اختبلؼ  -ساؿ، ويختمفاف في كػف الدشجات تعبخ عغ عسمية  قخض بفائجة ربػيةال

لحا فالجسيػر مغ العمساء السعاصخيغ ذىبػا إلى حخمتيا مصمقًا  -أشكاؿ تمظ الدشجات
دوف تفخيق بيغ أنػاعيا، بيشسا تعبخ صكػؾ السقارضة عغ عسمية شخكة السزاربة؛ لحا 

 فيي جائدة بزػابط سبق ذكخىا.
القػؿ بتحخيع الدشجات متجو إلى تمظ الركػؾ بريغتيا الحالية، والتي  إف -ٕ

ىي قخض بفائجة عمى اختبلؼ أنػاع ىحه الدشجات، فمػ حجث أف ُأشمق اسع الدشجات 
عمى نػع مغ صكػؾ السعامبلت الذخعية، التي يقخىا الجيغ الحشيف، فبل شظ أف 
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خة في العقػد لمسقاصج الحكع عشجئح يختمف؛ الختبلؼ شبيعة كل مشيسا، فالعب
 والسعاني، ال لؤللفاظ والسباني.

إف القخض في الفقو اإلسبلمي ال يكػف إال حدشًا فقط، فبل حق لمسقخض إال  -ٖ
بأخح مثل ما أقخض دوف زيادة، وعمى ذلظ فبجائل الدشجات الذخعية ال تقـػ عمى 

إلى كدب أساس القخض بفائجة، بل عمى أساس السذاركة، وتحس ل الخدارة، إضافة 
أو عمى أساس نية التبخع، الحي ال يشتطخ صاحبيا  كسا في صكػؾ السقارضة، الخبح،

 .، كسا في القخض الحدغ، واليبةأي مقابل مغ الستبَخع عميو
وأخيخًا: يعج إيجاد البجائل عغ الدشجات السحخمة مصمبًا شخعيًا واقتراديًا ممحًا، 

، ولكغ ما زالت ىحه -ارضةومشيا صكػؾ السق–وقج وججت بعس ىحه البجائل 
البجائل محرػرة في اإلشار الشطخي عمى الغالب، ولع تصبق بذكل ِججيٍّّ عسمي مغ 

؛ ولحلظ أوصي -والسيسا البشػؾ اإلسبلمية –قبل السؤسدات السخترة في بمجنا
 ال محيج عشو. شخعي   ذلظ واجب  أفَّ بػضع تمظ البجائل في حيد التصبيق، وأرى 



17 

 

 الحهاشي:

(: لداف العخب، دار صادرابن منظهر  -ٔ مادة َسَشَج،  ،ٔبيخوت، ط -)دمحم بغ مكـخ
 مادة َصَكَظ، مادة َقَخَض. 

)عبلء الجيغ(: الخجمات السرخفية ومػقف الذخيعة اإلسبلمية مشيا، دار  زعتري  -ٕ
 .ٔٓ٘، ٜٙٗ، صـٕٛٓٓىػ، ٜٕٗٔ، ٕدمذق وبيخوت، ط -الكمع الصيب

 -القانػف التجاري، مشذػرات الحمبي الحقػقية)مرصفى كساؿ(: أساسيات طو -ٖ
 .٘٘ٗ، ٕ٘ٗ، ٜٗٗ، ٚٗٗ، صـٕٙٓٓ، ٔبيخوت، ط
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  .ٛ٘ٔ، ٜٗٔ، ٖٚٔ، ٖٗٔ، ٜٕٔص
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)مبارؾ بغ سميساف بغ دمحم(: أحكاـ التعامل في األسػاؽ السالية  آل سليمان -ٙ

، 1ج، ـٕ٘ٓٓىػ، ٕٙٗٔ، ٔالخياض، ط -السعاصخة، دار كشػز أشبيميا

 .232، 202، 202، 203، 202ص
)صالح بغ زابغ(: شخكة السداىسة في الشطاـ الدعػدي، دار مخكد  البقمي -ٚ

مكة السكخمة، د.ط،  -البحث العمسي وإحياء التخاث اإلسبلمي مصابع الرفا
 .ٓٓٗ، ٜٖٔ، ٖٙٛ، صىػٙٓٗٔ

)عمي محيي الجيغ(: بحػث في االقتراد اإلسبلمي، دار البذائخ  داغي القره -ٛ
، ٕٖٚ، ٕٖ٘، ٕٖٓ، ٖٛٔ، صـٕٙٓٓىػ،ٕٚٗٔ، ٕبيخوت، ط-اإلسبلمية

ٖٖٓ. 
، ٖاألردف، ط -)دمحم عثساف(: السعامبلت السالية السعاصخة، دار الشفائذ شبير -ٜ
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األردف،  -الكتب الحجيث)حدغ خمف( األسػاؽ السالية الشقجية، دار عالع  فليح -ٔٔ
 .ٛ، ٚ، صـٕٙٓٓ، ٔط

ىػ، ٘ٓٗٔ، ٕدمذق، ط -)وىبة(: الفقو اإلسبلمي وأدلتو، دار الفكخ الزحيلي -ٕٔ
 .ٔٛٛ، صٗ، جـٜ٘ٛٔ

)عمي أحسج(: مػسػعة القزايا الفقيية السعاصخة واالقتراد  الدالهس -ٖٔ
، ٚٙٔ، ـٕٕٓٓ، ٚقصخ، ط -رخ، دار الثقافةم -اإلسبلمي، مكتبة دار القخآف

ٗٙٗ ،ٖٛٚ. 
القانػف الػضعي والفقو  )عمي نجيع(: الذخكات السداىسة في ضػء الحمري -ٗٔ

ىػ، ٕٗٗٔ، ٔبيخوت، ط -، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخاإلسبلمي
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الفتاوى دراسة لسذكبلت السدمع السعاصخ في حياتو اليػمية )محسػد(:  شلتهت -ٛٔ
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السعامبلت السالية السعاصخة في ضػء الفقو والذخيعة د. )دمحم رواس(:  قلعو جي -ٜٔ
، ٚٙ ، صـٕٚٓٓىػ، ٕٛٗٔ، ٖاألردف، ط -دمحم رواس قمعو جي، دار الشفائذ
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وزارة األوقاؼ والذؤوف ، السشثػر في القػاعج)دمحم بغ بيادر(:  الزركذي -ٕٓ

، ٕج : د. تيديخ فائق أحسج محسػدحقيقىػ، ت٘ٓٗٔ، ٕالكػيت، ط -اإلسبلمية
 .ٜٖٔ، ٖٚٔص
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 -حاشية رد السحتار عمى الجر السختار، دار الفكخ)دمحم أميغ(: ابن عابدين  -ٜٕ
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 . ٚٗ، صٜ، جدمحم حامج الفقي: حقيقبيخوت، د.ط، ت -إحياء التخاث العخبي
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Abstract 
There are several ways to invest money, each one is different 
from another. Debentures and partnership notes are famous 
instruments of investing money, but there are many differences 
between them in concept, meaning, and Islamic rule. 
Debentures are Interest-based loan, so that they are Prohibited 
by most contemporary scholars, but partnership notes are based 
on Jurisprudential Participate (al-mudarabah), Which are based 
on participation between the partners, a partner gives money, 
and the other partner works, so  they have profit together, and if 
loss happens the owner of the money loss his money, and the 
Worker loss his effort. 
So partnership notes are Islamic alternative to debentures. 
In this research I dealt with the definition of debentures, the 
most important kinds of them, their properties, and I Showed the 
rule of them in Islamic Jurisprudence, with the evidence. Then I 
defined partnership notes, their kinds, rule of them, and the 
Conditions for permissibility. Finally I Mentioned the most 
important results In conclusion.       

 


