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عن المجلة

وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�الت  يف  البح�وث  بن�س�ر  تعن�ى  حمكم�ة  دولي�ة  علمي�ة  جمل�ة 
ال�س�نة. يف  مرت�ن  املجل�ة  ه�ذه  وت�س�در  الإ�س�المية، 

العلم�ي  نتاجه�م  ون�س�ر  لتحكي�م  واملتخ�س�س�ن  للباحث�ن  الفر�س�ة  اإتاح�ة  اإىل  املجل�ة  ته�دف 
الإ�س�المية،كما  وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�ال  يف  ودرا�س�ات  بح�وث  م�ن  اجنلي�زي(   )عرب�ي 
م�ن  للم�س�تفيدين  والدرا�س�ات  البح�وث  ه�ذه  اإتاح�ة  خ�الل  م�ن  املع�ريف  الوع�ي  ن�س�ر  اإىل  ته�دف 

واللكرتوني�ة. الورقي�ة  الن�س�ر  و�س�ائط 

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
العاملية  املعايري  وفق  الإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  جمال  يف  املحكمة  العلمية  البحوث  ن�سر 

املعتمدة.

االهداف
�� اإتاحة الفر�سة للباحثن حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

�� الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

�� حتقيق عاملية ال�سريفة الإ�سالمية وفق الروؤية الع�سرية ب�سوابطها ال�سرعية و اأخالقياتها املهنية.
للبحوث  وثائقيًا  �سجاًل  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تاأ�سي�س   ��

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com





• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي  قطر املدير العام احلي 
الثقايف )كتارا( 

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي  عميد كلية الدرا�سات 
ال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي ال�سعودية مدير 
مركز التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�صالمية.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد اجلزائر باحث بق�سم 
القت�ساد الإ�سالمي والتنمية والتعاون القت�سادي 

باملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
الإ�سالمي للتنمية ج�دة.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا الردن ع�سو هيئة الفتوى 
والرقابة ال�سرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة والقت�ساد، 
جامعة قطر.

• د. خالد �سم�س عبدالقادر اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
والقت�ساد بجامعة قطر حاليا

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
الإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة 

قطر.

• د. ع�سام خلف العنزي الكويت ع�سو هيئة التدري�س 
يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة 

الكويت.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات ال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر.

• د. مراد بو�ساية اجلزائر مدر�س منتدب بجامعة 
الكويت بكليتي ال�سريعة واحلقوق.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي قطر الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد  ماليزيا عميد كلية 
الدرا�سات الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي بروناي ا�ستاذ م�سارك يف 
ق�سم الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة 

ال�سلطان ال�سريف علي الإ�سالمية ب���رون���اي.
• د. فوؤاد حميد الدليمي العراق رئي�س جمموعة 

الرقابة والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات 
املالية.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ال�سعودية ا�ستاذ 
م�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية اإدارة الأعمال 

جامعة �سلمان بن عبد العزيز ال�سعودية.
• د. وائل م�سطفى ح�سن م�سر حما�سر جامعي.

• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال اليمن حما�سر يف 
اجلامعة الوطنية.

• د. ب�سر حممد موفق لطفي البحرين كلية اإدارة 
الأعمال جامعة اململكة

رئي�س التحرير
 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير
 د. فوؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير
 حممد م�سلح الدين م�سعب ماج�ستري

حممد نفيل حمبوب ماج�ستري

مربمج

 خلدون الكجك

هيئة التحرير

الهيئة االستشارية
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أوال: شروط النشر العامة:
1� تعنى املجلة بن�سر املواد املتعلقة بالقت�ساد الإ�سالمي باللغتن: العربية والإجنليزية، �سواء اأكانت بحوث اأ�سيلة، اأم 

تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال التخ�س�س.
2� تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة اأخرى، 

ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.
3� اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4� ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من رئي�س التحرير.
5� الآراء الواردة ف�ي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثن فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: �سروط الن�سر اخلا�سة بالن�س املقدم: 
1� ل تزيد عدد �سفحات البحث عن )30( �سفحة من القطع العادي )A4( مبا يف ذلك امللخ�سن: العربي والجنليزي، 

وكذا املراجع واملالحق.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم :
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( بما في ذلك 

الملخصين: العربي واالنجليزي، وكذا المراجع والمالحق .
2ـ حجم الخط ونوعه :

)Traditional Arabic( : ونوع اخلط ،)اأ � البحوث املكتوبة بالعربية يكون: خط املنت فيها: )16( وخط الهام�س: )12 
 Times New( : ونوع اخلط )ب � اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط: )14( والهام�س: )10

)Roman

3� يرفق البحث مبلخ�سن باللغتن: العربية والإجنليزية؛ على اأن ل يتجاوز كل واحد منهما )300( كلمة بلغة متينة؛ 
ويت�سمن كال امللخ�سن: تو�سيح فكرة البحث � اجلديد الذي اأتى به البحث � يف بداية امللخ�س .

4� ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف املجلة، 
على النحو الآتي :

اأ � املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث، اأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن وجدت(، 
هيكلة البحث التف�سيلية .

ب � منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سما اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة .
الفكرة  دقة  تظهر  فرعية  عناوين  ذكر  دون  الفقرات  لإطالة  كل مبحث جتنبا  ف�ي  فكرة حمددة  � احلر�س على عر�س  ج 

املعرو�سة للمعاجلة .

مواصفات النشر
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د � اخلامتة وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم )النتائج( و)التو�سيات( .
ه� � قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق .

5 � �سرور التقيد يالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
اأ � ات�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا .

ب � الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث .
ج � معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية .

د � مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية .
6 � ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي :

اأ � �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية
ب � مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية .

اجلزء  الكتاب،  عنوان  الأ�سا�سية،  البيانات  ذكر  )فرياعى:  وال�سواهد  الن�سو�س  وتخريج  التوثيق  يف  الدقة   � ج 
من  املرجع  خال  اإذا  اأما  ال�سلة،  ذات  الدرا�سات  توثيق  ف�ي  به  املعمول  العلمي  املنهج  اأ�سول  ح�سب  وال�سفحة...الخ( 

بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي :
    � بدون مكان الن�سر: )د. م(. � بدون ا�س�م الن�ا�سر: )د. ن( .

    � بدون رق��م الطب�عة: )د. ط(. � بدون تاريخ الن�سر: )د. ت( .
 د � تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره .

ه� � تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث .
و � اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي :

1 � تدرج الر�سوم البيانية والأ�سكال التو�سيحية يف الن�س، وتكون الر�سوم والأ�سكال باللونن الأبي�س والأ�سود وترقم 
ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤهما واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها .

اأما املالحظات التو�سيحية فتكتب  اأعالها،  اأ�سماوؤها يف  � تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب   2
اأ�سفل اجلدول .

ثالثا: سير البحوث:
. )info@mashurajournal.com( تر�سل الأبحاث الكرتونيا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة �

� تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.
م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنن من املحكمن على الأقل. � حُتكَّ

� ُتعاد البحوث اإىل الباحثن بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.
� اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل الن�سر الورقية 

اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
� تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمن وتعترب بحوث من�سورة من حينه وحتال اإىل 

الدور بانتظار الطبع.
� اإذا مت ن�سر البحث: مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلن، حممد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم 
باإح�سان اإىل يوم الدين،، وبعد:

فنحمد الله تبارك و تعاىل اأن وفقنا لإ�سدار العدد الأول من جملة بيت امل�سورة املتخ�س�سة يف ن�سر 
البحوث والدرا�سات املتعلقة بال�سريفة الإ�سالمية، وها نحن الآن ب�سدد اإطالق العدد الثاين منها 

بعد اأن لقى العدد الأول النجاح العميم بف�سل الله تبارك وتعاىل.

وهي منرب يتيح للباحثن و القراء اأن ين�سروا بحوثهم و درا�ساتهم التي من �ساأنها اأن تطور وتنمي 
ال�سريفة الإ�سالمية يف �ستى جمالتها.

والتي ت�سعى من ذلك اأ�سرة هذه املجلة اإىل بلوغ الروؤية و الأهداف التي و�سعتها من اجل خدمة 
هذا الدين و اأهله.

و�سيجد القارئ الكرمي يف عددنا هذا جمموعة من البحوث العلمية املتخ�س�سة، حيث يتم اختيار 
البحوث وفق املعايري العلمية التي مت و�سعها، واحلر�س على ما يحقق املعاجلات واحللول العملية 
مل�سائل ع�سرية، ثم الدقة يف املراجعة والتحكيم واملتابعة، وُن�سعد مبا ي�سلنا من مالحظات القراء 
واملهتمن الكرام، اأو مقرتحات املتخ�س�سن التي ت�سهم يف خدمة العلوم ال�سرعية وتطوير املجلة 

لي�ستمر عطاوؤها العلمي ومداها الثقايف باإذن الله تعاىل.

ون�سكر الهيئة ال�ست�سارية التي اآمنت بر�سالة هذه املجلة وعملت لتحقيق اأهدافها، وال�سكر جلميع 
من اأ�سهم يف �سدور عددها الثاين. 

ويف اخلتام ن�ساأل الله تعاىل التوفيق وال�سداد، ملا فيه نفع الأمة والإن�سانية جمعاء.

هيئة حترير املجلة
 

تقديم





البحوث 
والدراسات
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص
ترك ال�سيخ م�سطفى الذهبي تراثًا خمطوطًا ل يزال الكثري منه يف املكتبات، ويحتاج اإىل من يقوم بتحقيقه 
وطبعه. والر�سالة التي بن اأيدينا ونقوم بتحقيقها اليوم، على الرغم من �سغر حجمها اإل اإنها يف غاية 
 ، اأموالهم )الزكاة(  ُكتبت فيه احلقوق املرتتبة يف  الذي  الع�سر  للم�سلمن يف  اإنها تو�سح  الأهمية، ذلك 

�سواء اأكانت تلك الأموال من دنانري ذهبية اأم دراهم ف�سية. مع تبيان حجم الغ�س يف تلك النقود.
ال�سيخ م�سطفى  تاأليف  ( من  والدينار  الدرهم  للقارئ حتمل عنوان )حترير  نقدمها  التي  املخطوطة  اإن 
فائدتها كبرية، فهي تعالج م�ساألة يف غاية  اإن  ال  الرغم من �سغر حجمها  الذهبي، وهي خمطوطة على 
الهمية، األ وهي زكاة النقود �سواء اأكانت ذهبية ام ف�سية. ففي ع�سر ال�سيخ الذهبي زادت ن�سبة الغ�س 
يف العملة الذهبية على وجه اخل�سو�س، والف�سية وان كانت بن�سبة اقل. فهو يف ر�سالته اأو�سح املقادير 
ال�سحيحة للدرهم والدينار يف ع�سره، وو�سع جداول رائعة اثبت فيها اأنواع العمالت املتداولة، �سواء 

اأكانت ذهبية اأم ف�سية، واأ�سمائها، ووزنها ال�سحيح، ومقدار الغ�س يف كل واحدة منها.
فال�سيخ الذهبي، مل ينفرد بتاأليف هذه الر�سالة يف هذا املجال فقط، واإمنا له م�سنفات يف املجال ذاته، 

ولكنها تعالج مو�سوعات خمتلفة اأخرى.

رسالة في تحرير الدرهم والدينار
للعالمة الشيخ الذهبي رضي اهلل عنه

حتقيق: د. مقتدر حمدان الكبي�سي
)�سّلم البحث للن�سر يف 8 / 2/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 3/2 / 2015م( 
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A note on the draft of Dinar and Dirham

By Al-Sheikh Al-Dhahabi (May Allah be pleased with him) 

Al-Sheikh Mustafa Al-Dhahabi left behind a legacy of manuscript which still exists in many 

libraries, demanding its review and publication. The note with us, which we’ll review today, 

although it’s short in size however it’s highly important, i.e., it is describing to Muslims, back 

to the era it’s composed in, the rights on their wealth (zakah) , regardless they are golden 

Dinar or silver Dirham, besides the magnitude of adulteration in those monies.

During the times of Al-Sheikh Al-Dhahabi, the adulteration was on peak i.e., especially in 

the golden currency, while comparatively less in silver currency. So in his note, he clarifies 
the actual estimations of Dirham and Dinar in his era, and he placed a fantastic table wherein 

registered the types of currencies in exchange, be they golden or silver. Similarly he also 

described their names, their correct weight and the amount of adulteration in each of them.

It is not only the Sheikh who is alone to write in this field, as he himself has a lot of writings 
in the same field addressing several other topics.  

مقـدمـة
احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء، حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

يحفل التاريخ الإ�سالمي، مبختلف ع�سوره، برجال و�سعوا ب�سماتهم على �سنواته، يف جمالت متعددة. 
ومن اأولئك الرجال ال�سيخ م�سطفى الذهبي، وكما و�سف: فريد ع�سره ووحيد دهره. در�س يف اجلامع 

الأزهر على يد كبار م�سايخ اجلامع الأزهر. وعدد من طلبته ا�سبحوا فيما بعد �سيوخ اجلامع الأزهر.
ترك ال�سيخ م�سطفى الذهبي تراث خمطوط ل يزال الكثري منه يف املكتبات، ويحتاج اإىل من يقوم بتحقيقه 
وطبعه. والر�سالة التي بن اأيدينا ونقوم بتحقيقها اليوم، على الرغم من �سغر حجمها اإل اإنها يف غاية 
 ، اأموالهم )الزكاة(  ُكتبت فيه احلقوق املرتتبة يف  الذي  الع�سر  للم�سلمن يف  اإنها تو�سح  الأهمية، ذلك 

�سواء اأكانت تلك الأموال من دنانري ذهبية اأم دراهم ف�سية. مع تبيان حجم الغ�س يف تلك النقود.
ومن ينظر يف قائمة موؤلفات ال�سيخ م�سطفى الذهبي، يجد فيها اأكرث من كتاب اأو ر�سالة، عن النقود، اأو 

املكاييل واملوازين، وبخا�سة يف م�سر.
وقد ق�سمت الدرا�سة اإىل ق�سمن، الأول: خ�س�س حلياة املوؤلف وي�سمل:

املبحث الول: ال�سيخ م�سطفى الذهبي
املطلب الول: ا�سمه ون�سبه

املطلب الثاين: طلبه العلم و�سيوخه
املبحث الثاين: مكانته العلمية

املطلب الول: اأقوال العلماء فيه
املطلب الثاين: موؤلفاته ووفاته 

وجعلت الق�سم الثاين للن�س املحقق.
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وصفة النسخة ومنهجي في التحقيق:
الن�سخة التي اعتمدتها هي اإحدى خمطوطات الأزهر ال�سريف. واملخطوطة مكتوبة بخط وا�سح، وخالية 
اإل كلمات قليلة جدًا، كتبها عبد الرحمن ال�سربيني اأحد تالميذ ال�سيخ م�سطفى  من الكلمات املطمو�سة، 
الذهبي. عدد �سفحاتها )11( �سفحة، ويف كل �سفحة )21( �سطر، اأما عدد الكلمات يف كل �سطر فيرتاوح 
املوؤلف ر�سالته بجداول  ُدونت يف احلا�سية. ختم  قليلة  ا�ستدراكات  كلمة، هناك   )12( اإىل   )10( ما بن 
و�سح فيها اأ�سماء النقود امل�سروبة من الذهب والف�سة، مع ذكر اأ�سمائها، واأوزانها الدقيقة، ومقدار الغ�س 

يف كل منها.
اأما املنهج الذي اتبعته يف التحقيق فتمثل يف الآتي:

خ�س�ست الق�سم الأول لدرا�سة حياة املوؤلف، و�سيوخه ومكانته العلمية وموؤلفاته.. 1
جعلت الق�سم الثاين للن�س املحقق.. 2
املنت، . 3 يف  ال�سواب  واأُثبت  تغيريها،  الكالم  �سياق  اقت�سى  التي  الكلمات  بع�س  بت�سويب  قمت 

والأ�سل جعلته يف الهام�س مع التنبيه اإليه.
ترجمة الأ�سماء الواردة يف املخطوطة �سواء اأكانت لأ�سخا�س اأم لأماكن.. 4
التعريف بوحدات الكيل والوزن التي اأوردها املوؤلف يف املخطوط.. 5

والله املوفق
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صحة نسبة المخطوطة للشيخ مصطفى الذهبي:
  خمطوطة )حترير الدرهم والدينار( لل�سيخ م�سطفى الذهبي هي من تاأليفه، وقد تظافرت على تدعيم هذه 

احلقيقة اأمور عدة، منها:
ُكتب على ال�سفحة الأوىل: )هذه ر�سالة يف حترير الدرهم والدينار للعالمة ال�سيخ الذهبي . 1

ر�سي الله عنه( )1(.
هذه الر�سالة لل�سيخ م�سطفى الذهبي، تو�سح مقدار الزكاة الواجبة على امل�سلمن دفعه يف . 2

ع�سره، يف �سوء ما ميلكون من دنانري ذهبية، ودراهم ف�سية.
اأجمعت امل�سادر على اإن هذه الر�سالة هي لل�سيخ م�سطفى الذهبي )2(.. 3

1( ينظر: ال�صفحة الأوىل من املخطوط.

2( الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232. عواد، الذخائر ال�صرقية، ج 1، �ص 134. موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 2، �ص 316. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 

.3689
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المبحث األول: الشيخ مصطفى الذهبي
المطلب األول: اسمه ونسبه ووالدته:

 ،)9( الفقيه   ،)8( )7(، امل�سري  ال�سافعي   ،)6( )5( م�سطفى بن حنفي بن ح�سن  ال�سيد   ،)4( )3(، العالمة  ال�سيخ    
املف�سر )10(، املعروف بالذهبي )11(. ولد مب�سر ون�ساأ بها )12(. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم وشيوخه:
  ا�ستغل على اأجالء علماء الأزهر ونهل من في�س علمهم )13(. اإذ لزم ال�سيخ الدمهوجي، والف�سل الف�سايل، 

وعلى يديهما تخرج )14(. كما اأخذ عن احلرب القوي�سني، نور الدين النجاتي، والهمام العطار )15(.

 شيوخه:
  كعادة الفقهاء واملحدثن يف خمتلف الع�سور الإ�سالمية، كان لزامًا على من يلج هذا العلم اأن ياأخذ اأدواته 
لكي يتمكن من اإثبات وجوده بن اأقرانه، ومن اأبرز واأهم تلك الأدوات، ال�سيوخ، الذين ياأخذ عنهم علمه، 

�سواء يف، الفقه، اأم احلديث، اأم اللغة، اأم التف�سري، اأم غريها من العلوم.
 و�سف باأنه اأخذ من الأكابر الأخيار، وبرع يف �سائر الفنون، و�ساع ف�سله يف �سائر الأقطار )16(.

ميدان  يف  والتبحر  بالكفاءة  لهم  م�سهود  عدة  �سيوخ  عن  العلم  ياأخذ  اأن  الذهبي،  م�سطفى  ال�سيخ  اأ�سر 
تخ�س�سهم، وكان من اأبرزهم:

1. العالمة الدمهوجي)17(: الإمام �سيخ الإ�سالم اأحد ال�سادات الأعالم)18(، ال�سيخ اأحمد بن علي الدمهوجي 

3( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539.

4( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539.

5( انفرد الدهلوي ويف هذا الكتاب فقط باإ�صافة كلمة ال�صيد قبل ا�صم املرتجم وا�صم اأبيه وا�صم جده. ومل يفعل هذا يف كتابه الأزهار الطيبة الن�صر. يف حني قال قره بلوط: 

م�صطفى بن �صيد حنفي بن ح�صن. ينظر: معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.
6( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص514. الزركلي، الأعالم، ج7، �ص232. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

7( كحالة، معجم املوؤلفني، ج 3، �ص 863. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

8( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539. والذهبي: بفتح الذال املعجمة ويف اآخرها الباء املنقوطة، هذه الن�صبة اإىل الذهب، وهو 

تخلي�صه بالنار، باإخراج الغ�س منه. ينظر: ال�صمعاين، الأن�صاب، ج 3، �ص 17.
9( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

10( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

11( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689. قال الكتاين: الدهني. فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539. واأظنه وهم منه لن 

غريه اجمعوا على خالف ذلك.
12( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

13( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514.

14( الدهلوي، في�س امللك،ج 3، �ص 1825.

15( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

16( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

17( الدمهوجي: ن�صبة اإىل دمهوج قرية بقرب بنها الع�صل مب�صر من املنوفية بجوار قوي�صنا. ينظر: ال�صيوطي لب اللباب، �س 95. مبارك، اخلطط التوفيقية، ج 8، �ص 31.

18( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 475. الطعمي، النور الأبهر، �س 20.
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الأزهري ال�سافعي الأ�سعري امل�سري )19(. ولد بالقاهرة �سنة 1170ه�)20(. وتعلم باجلامع الأزهر، ثم توىل 
التدري�س فيه، ومن ثم توىل م�سيخته.

والدمهوجي هو �سيخ اجلامع الأزهر اخلام�س ع�سر)21(، توىل م�سيخة اجلامع الأزهر بعد موت ال�سيخ 
حممد اأحمد العرو�سي)22(، وكانت مدة م�سيخته نحو �ستة اأ�سهر من �سنة 1245ه� اإىل �سنة 1246ه�)23(. له 
جمموعة اإجازات لتالميذه)24(. كانت داره واقعة برقعة القمح وراء رواق ال�سعايدة، وكان جميل الهيئة، 

ح�سن ال�سورة، عمره �سبعن �سنة)25(.
و�سف باأنه الفا�سل اجلهبذ الهمام، والعاقل العامل الإمام، من ا�ستوى على عر�س العلوم، وثوى على مهاد 
املنطوق منها واملفهوم، فهو الفرد الكامل امل�ستجمع لفرائد الف�سائل، قد ح�سر درو�س علماء ع�سره، وفاق 
حتى انفرد يف م�سره، و�سهد له العموم باأنه بكمال الف�سل مو�سوم، واأذن له �سيوخه ذوو املقام املنيف 
)26(، ومل تزل �سريته  قدره  الأم�سار  الأقطار ذكره و�سما يف  بالتدري�س والإفتاء والتاأليف، وانت�سر يف 

ح�سنى اإىل اأن دعي اإىل املحل الأ�سنى، وذلك يف رم�سان �سنة 1246ه� )27(.
2. �سم�س الدين الف�سل الف�سايل: ال�سيخ حممد بن �سافع)28( امل�سري ال�سافعي املعروف بالف�سايل )29(. 

وح�سر  وقته،  اأماثل  على  قراأ  الباجوري)30(.  اإبراهيم  ال�سيخ  اأ�ستاذ  وهو  �سافعي،  م�سري  متكلم  فقيه، 
درو�س اأ�سياخ ع�سره)31(. واأدرك العلم حتى نبغ فيه و�سار له تالميذ ف�سالء ا�ستهروا به )32(.

له: كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكالم )33(. ور�سالة يف )ل اله اإل الله( )34(. ور�سالة يف اإعراب 
كلمة التوحيد، ور�سالة يف التقليد )35(. قال عنه ال�سيخ البيطار: الأ�ستاذ الف�سايل )36(. وقال عنه الدهلوي: 

فريد الع�سر، وحيد الدهر، �سيخ م�سايخ الإ�سالم )37(. توفى �سنة 1236ه� / 1820م )38(.

19( الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 201. الرابغي، الأعالم، �س 83. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 227.

20( الطعمي، النور الأبهر، �س 20.

21( الطعمي، النور الأبهر، �س 20.

22( الطعمي، النور الأبهر، �س 20.

23( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 405.

24( كحالة، معجم املوؤلفني، ج 1، �ص 316. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 227.

25( مبارك، اخلطط التوفيقية، ج 4، �ص 38.

26( البيطار، حلية الب�صر، ج 1، �ص 305.

27( البيطار، حلية الب�صر، ج 1، �ص 305. مبارك، اخلطط، ج 4، �ص 38.

28( ورد يف بع�س امل�صادر �صافعي، وهو وهم. ينظر: الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469.

29( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469. البغدادي، هدية العارفني، ج 2، �ص 135. الرابغي، الأعالم، �س 121.

30( الزركلي، الأعالم، ج6، �ص155. كحالة، معجم املوؤلفني، ج10، �ص 60. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج2، �ص1454.

31( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469. وفي�س امللك، ج 3، �ص 1663.

32( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1663.

33( البغدادي، هدية العارفني، ج 2، �ص 135. فهر�س خمطوطات مركز امللك في�صل، ج 1، �ص 618.

34( �صركي�س، معجم املطبوعات، ج2، �ص 1454. فهر�س خمطوطات مركز امللك في�صل، ج6، �ص 747.

35( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 4، �ص 2767.

36( حلية الب�صر، ج 1، �ص 538.

37( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469.

38( البغدادي، هدية العارفني، ج 2، �ص 135. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 4، �ص 2767.
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بن  الله  عبد  بن  دروي�س  بن  ح�سن  الدين  برهان  ال�سيخ  الإمام   :)39( القوي�سني  الدين  برهان  احلرب   .3

مطاوع القوي�سني )40(. ا�ستهر با�سم الربهان القوي�سني ال�سافعي. ولد يف مدينة قوي�سنا واليها ن�سبه )41(. 
ومل متدنا كتب الرتاجم باأي �سيء عن ن�ساأته، اإل اإن بع�سها يذكر اإنه كان �ساذليًا )42(.

عامل فا�سل من اأهل م�سر، اختاره الوايل حممد علي با�سا مل�سيخة اجلامع الأزهر، بعد وفاة ال�سيخ ح�سن 
العطار �سنة 1250ه� )43(. 

وقد مدحه الُف�سال بق�سائد، منها قيل فيه يوم ويل م�سيخة الأزهر:
ولئن م�سى ح�سُن العلوم لربه  فلقد اأتى ح�سُن واأح�سَن من َح�َسْن

اأن�ت امل�ق�دُم رت�ب�ًة ورئ�ا�س�ًة     وديانًة من ذا الذي �ساواك َمن )44(

وذلك ل�سهرته و�سعة مداركه وغزارة علمه وثقافته )45(. فكان ال�سيخ ال�سابع ع�سر من �سيوخ الأزهر )46(. 
ذاع �سيته يف البالد وكان له طلبة يق�سدونه من خمتلف الأقطار، ومن بالد جند بالتحديد، اإذ اأخذوا منه 

الفقه واحلديث، واثنوا عليه ثناءًا كثريًا )47(. تخرج على يديه من العلماء الأعالم جملة )48(.

قال عنه ال�سيخ البيطار: املرحوم الأ�ستاذ ال�سيخ ح�سن القوي�سني ذي القدر العايل)49(. وو�سف ب�: الإمام 
الهمام �سيخ الإ�سالم وبقية ال�سادة الأعالم )50(. كان عاملًا، عاماًل، تقيًا، مدققًا، مت�سوفًا، زاهدًا، ورعًا، عزيز 
النف�س، وقورًا لدرجة اأن حممد علي وايل م�سر اأراد ان ُينعم عليه ب�سيء، لكن ال�سيخ رف�س واأبت نف�سه 
قبول ذلك )51(. كان ذا علم وفري، مع اأنه كان كفيف الب�سر )52(، لذا كان مهيب اجلانب عند الأمراء والعلماء 

وغريهم )53(. وو�سف: باأنه العامل الفا�سل النحرير )54(.
وقال الدهلوي: العامل الفا�سل خامتة املحققن، كفيف الب�سر نري الب�سرية، عاملًا نحريرًا وليًا من اأولياء 
الله تعاىل)55(. كان جماب الدعوة، ظهرت على يديه مدة م�سيخته لالأزهر جملة كرامات، وكانت له الهيبة 
التامة عند الأمراء، مع الولية والعلم والعمل، وكانت اأحواله يف ازدياد، وعلومه تتوارد على العباد اإىل 

39( ن�صبته اإىل قوي�صنا مبركز اجلعفرية مب�صر. ينظر: احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273.

40( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص491. احل�صراوي، نزهة الفكر، ج1، �ص 273. كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص43.

41( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

42( احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

43( مردم، اأعيان القرن، �س 157. احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

44( مردم، اأعيان القرن، �س 157.

45( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241.

46( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

47( اآل ال�صيخ، م�صاهري علماء جند، �س 64 و 90.

48( الدهلوي، في�س امللك، ج 1، �ص 384.

49( حلية الب�صر، ج 1، �ص 8.

50( الدهلوي، في�س امللك، ج 1، �ص 385. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

51( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

52( كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص 43. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص43. الطعمي، النور الأبهر، �س31.

53( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

54( مردم، اأعيان القرن، �س 157.

55( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 491. وفي�س امللك، ج 1، �ص 384.
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اأن دعاه داعي املنون، فامتثل الإ�سارة)56(.
اإل  ذل�ك  م�ن  يخ�رج  يك�ن  ومل  علي�ه،  غلب�ت  اأن  اإىل  حيات�ه  طيل�ة  ال�سوفي�ة  تن�اول  يف  ال�س�يخ  ا�س�تغرق 
اع�رتاه  وتنوعه�ا)57(.  الثقاف�ة  وغ�زارة  العل�م  ب�س�عة  ا�س�تهروا  الذي�ن  تالمي�ذه  عل�ى  الدر��س  لألق�اء 
اأعط�اه  ف�اذا  فق�ريًا،  اأو  غني�ًا  لقي�ه  م�ن  كل  ي�س�األ  وغ�اب،  ه�ام  اإذا  ف�كان  عم�ره)59(،  اآخ�ر  يف  اجَل�ْذب)58( 
�س�اأنه  كان  هك�ذا  �س�يئًا.  اأح�دًا  ي�س�األ  ل  حال�ه،  اإىل  ورجوع�ه  �سح�وه  وبع�د  �س�اعته،  م�ن  فرق�ه  �س�يئًا 
وم�ع  كفيف�ًا،  كون�ه  ورغ�م  بالتدري��س،  ان�س�غاله  رغ�م  �سنفه�ا  جليل�ة  موؤلف�ات  ل�ه  جذب�ه)60(.  اأي�ام  يف 
تل�ك  وم�ن  الرا�س�خة.  والعزمي�ة  القوي�ة  ال�س�خ�سية  اأ�سح�اب  اإل  به�ا  يق�وم  ل  الت�ي  الأزه�ر  م�س�اغل 
املنط�ق)61(،  يف  املرن�وق  �س�لم  �س�رح  وه�و  ال�س�لم،  مع�اين  م�ن  املبه�م  اإي�س�اح  الفقهي�ة:  املوؤلف�ات 
موت�ه  ي�وم  وكان  1255ه��/1839م)64(،  �س�نة  توف�ى  القوي�س�ني)63(.  �س�ند  املواري�ث)62(.  يف  ور�س�الة 
ظاه�ر  وق�ربه  البيوم�ي،  عل�ي  ال�س�يخ  بج�وار  باحل�س�ينية  ودف�ن  ن�ورًا،  جنازت�ه  وعل�ى  م�س�هودًا، 
�س�نة  كان�ت  وفات�ه  اإن  اإىل  البع��س  ذه�ب  ح�ن  يف  متع�ددة)65(.  مبراث�ي  الأدب�اء  رث�اه  وق�د  ي�زار، 

ذل�ك. خ�الف  عل�ى  اأجمع�ت  امل�س�ادر  لأن  دقي�ق  غ�ري  ق�ول  وه�ذا  1839م)66(.  1254ه��/ 

الفقي�ه  من�س�ور)68(،  ب�ن  عل�ي  ب�ن  حمم�د  �س�عيد)67(  اأب�و  العالم�ة  ال�س�يخ  ال�س�نواين:  ال�سم��س   .4

ال�س�افعي)75(،  ال�س�نواين)74(،  املعق�ويل)73(،  الأ�س�ويل)72(،  النح�وي)71(،  املح�دث)70(،  الفا�س�ل)69(، 
اجلام�ع  �س�يوخ  م�ن  ع�س�ر،  الثال�ث  ال�س�يخ  الثاني�ة)78(.  الطبق�ة  اأه�ل  م�ن  امل�س�ري)77(.  الأزه�ري)76(، 

56( احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273.

57( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

58( اجَلْذب: هو الرجل الذي جذبه احلق تبارك وتعاىل اإىل ح�صرته، فاأماله ما �صاء من املواهب. ينظر: ابن منظور، ج1، �ص 258.

59( الزركلي، الأعالم، ج 2، �ص 190. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241.

60( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 491.

61( البغدادي، اي�صاح املكنون، ج2، �ص24. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص491. كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص43.

62( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 491. كحالة، معجم املوؤلفني، ج 3، �ص 43. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 43.

63( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 43. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241.

64( البغدادي، هدية العارفني، ج1، �ص300. كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص43. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص43. انفرد الطعمي بالقول انه توفى �صنة 1254هـ ويبدو 

انه توهم يف ذلك، لن امل�صادر اأجمعت على خالف ذلك. الطعمي، النور الأبهر، �س31.
65( الدهلوي، في�س امللك ج 1، �ص 385. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 43.

66( مردم، اأعيان القرن، �س 157. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

67( الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 2، �ص 1078. الرابغي، الأعالم، �س 123.

68( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588. 

69( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج 2، �ص 1150.

70( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 466.

71( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.

72( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الرابغي، الأعالم، �س 123.

ال�صيخ الذي ُيدر�س علوم املنطق واجلدل والفل�صفة وامليقات  2، �ص 1150. املعقويل: هو  3، �ص 588. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج  73( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 

واحل�صاب وغريها من العلوم العقلية. ينظر: �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.
74( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 201. الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297. اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص 588. ن�صبة 

اإىل �صنوان الغرب من قرى املنوفية.
75( البيطار، حلية الب�صر، ج3، �ص1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص588. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج4، �ص16.

76( البيطار، حلية الب�صر،ج3، �ص1270. البغدادي، هدية العارفني، ج2، �ص359. اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص 588.

77( البغدادي، اإي�صاح املكنون،ج1،�ص377. الكتاين، فهر�س الفهار�س،ج1،�ص201. املرع�صلي، معجم املعاجم،ج2،�ص206.

78( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.
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الأزه�ر)79(.
مل تذكر امل�سادر التي ترجمت له �سيئًا عن ن�ساأته، ولد بقرية �سنوان اإحدى قرى حمافظة املنوفية، التحق 
باجلامع الأزهر، وتلقى علومه على اأيدي علماء ع�سره)80(. منذ مطلع حياته ُعرف عنه التوا�سع والُبعد 

عن املظاهر الدنيوية، لذا مل يلهث وراء التدري�س باجلامع الأزهر، ُبعدًا عن امل�ساحنات)81(.
ح�سر جمال�س الأ�سياخ الأوائل الكبار، وال�سادة الأفا�سل، وتفقه عليهم، فالزمهم وتخرج واأقراأ الدرو�س، 
مع  النف�س،  مهذب  كان  �سكنه)83(.  دار  من  بالقرب  الفاكهاين)82(،  بجامع  املعروف  باجلامع  الطلبة  واأفاد 

التوا�سع والنك�سار، والب�سا�سة لكل واحد من النا�س)84(.
بعد وفاة ال�سيخ عبد الله ال�سرقاوي، وبعد م�سي ثالثة اأيام اجتمع امل�سايخ يف يوم الأحد خام�س �سهر 
من  واختاروا  اجتمعوا  لهم:  فقال  با�سا،  علي  حممد  م�سر  وايل  مقر  القلعة  اإىل  ذهبوا  ثم  ومن  �سوال، 
يكون خاليًا من الأغرا�س)85(، ومل يكن ال�سيخ ال�سنواين معهم بل كان يف جامع الفاكهاين يلقي الدرو�س 
بالزيت  القناديل، ويعمرها  ثيابه، ويكن�س اجلامع، ويغ�سل  الدر�س يغري  انتهاء  بعد  على طلبته، وكان 

والفتائل، ويكن�س املراحي�س)86(.
العتيقة، فبحثوا عنه،  اإىل م�سر  بيته وانتقل  الأزهر، ترك  اإنهم يرغبون يف اختياره مل�سيخة  بلغه  فلما 
حتى وجدوه واأحلوا عليه، واح�سروه اإىل مقر الوايل، فخلع عليه الوايل اخللع وجعله �سيخًا للجامع 
الأزهر. ويف يوم اجلمعة ح�سر ال�سيخ ال�سنواين اإىل اجلامع الأزهر و�سلى اجلمعة بالنا�س بح�سور 
بها، واعرتته  يتهناأ  فلم  الدنيا،  عليه  واأقبلت  الفاكهاين،  بقي على مالزمته جلامع  ذلك  امل�سايخ)87(. ومع 

الأمرا�س، وانقطع باحلار اأ�سهرًا، ومل يزل منقطعًا حتى وفاته)88(.
الأنام،  وعمدة  الإ�سالم  �سيخ  الفخام،  الف�سالء  وبحر  الأعالم،  العلماء  حرب  هو:  البيطار  ال�سيخ  قال 
وقال  النبيه)89(.  املف�سر  الأنور،  الأبهى  واملكان  الأزهر  �سيخ اجلامع  الفهامة،  والنحرير  العالمة،  الفقيه 
الفهامة)90(. وقال  العالمة، والنحرير  الفقيه  الأنام،  القراآن، وعمدة  الإ�سالم، حافظ  عنه اجلربتي: �سيخ 
الكتاين: اأحد كبار علماء الأزهر، ومن اأعالم �سيوخه)91(. وقال الطعمي: الإمام �سيخ الإ�سالم، اأحد نبالء 
علمية  ومكانة  �سامية،  واآداب  عالية،  اأخالق  ذا  �سيخًا  كان  بالقول:  املعا�سرين  اأحد  و�سفه  الأعيان)92(. 

مرموقة، اأفاد طلبته علمًا وُخلقًا وكان لهم مثاًل اأعلى)93(.

79( الطعمي، النور الأبهر، �س 115.

80( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص 21. الطعمي، النور الأبهر، �س115. الرابغي، الأعالم، �س 123.

81( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

82( هو جامع حممد الأنوار الفاكهاين، وكان يعرف قدميُا بجامع الظافر، و�صط �صوق ال�صراجني. ينظر: اجلربتي، عجائب الأثار، ج 1، �ص 250.

83( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588. �صركي�س، معجم املطوعات، ج 2، �ص 1150.

84( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 466.

85( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 381. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

86( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 466. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 381. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

87( اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص 381. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص 466. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص 21.

88( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.

89( حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270.

90( عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.

91( فهر�س الفهار�س، ج 2، �ص 1078.

92( النور الأبهر، �س 115.

93( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.
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الأن�ساري  زكريا  القا�سي  �سرح  على  وحا�سية  الربية)94(،  خري  مولد  يف  ال�سنية  اجلواهر  موؤلفاته:  من 
جلوهرة التوحيد)95(، وحا�سية على �سرح ال�سمرقندية)96(، وثبت �سغري)97(، وجمع النهاية يف بدء اخلري 
والعافية)98(، و�سرح اأ�سماء الله احل�سنى)99(، وحا�سية على �سرح الع�سدية يف اآداب البحث)100(، وحا�سية 
على خمت�سر البخاري لبن اأبي جمرة)101(. ويف اآخر حياته لزمته الأمرا�س اخلطرية يف ع�سره، فالزم 
لي  بيته �سهورًا طويلة من جراء ذلك)102(، توفى يوم الأربعاء 24 حمرم �سنة 1233ه يف القاهرة)103(. و�سُ

عليه باجلامع الأزهر يف م�سهد عظيم ودفن برتبة املجاورين)104(.

94( البغدادي، اإي�صاح املكنون، ج1، �ص 377. كحالة، معجم املوؤلفني، ج 11، �ص 63.

95( البغدادي، هدية العارفني،ج2،�ص359. قال اجلربتي: حا�صية جليلة م�صهورة باأيدي الطلبة. ينظر: عجائب الأثار،ج3،�ص588.

96( الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297.

97( الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

98( املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 4، �ص 16.

99( كحالة، معجم املوؤلفني، ج 11، �ص 63.

100( الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297. كحالة، معجم املوؤلفني، ج 11، �ص 63.

101( �صركي�س، معجم املطبوعات، ج 2، �ص 1150. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 2، �ص 1078.

102( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

103( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. البغدادي، اإي�صاح املكنون، ج 1، �ص 377.

104( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج 2، �ص 1150.
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المبحث الثاني: مكانته العلمية 

المطلب األول: أقوال العلماء فيه:
جل�س ال�سيخ م�سطفى الذهبي، للتدري�س فانتفع به جماعة واأجاز لهم)105(. ت�سدر لالإقراء والتدري�س)106(. 
الأجوبة،  عليها  فيكتب  الفنون،  يف  امل�سكالت  من  الأ�سئلة  تاأتيه  كانت  والتدقيق)107(.  بالتحقيق  وتفرد 

ورمبا تكون ر�سالة يف اأمور خا�سة)108(.
قال الدهلوي: كان وجوده رحمه الله، ا�ستبقاء لأثار التحقيق التي اأ�سرف وجودها بعدمه على العدم. وقد 
جمع اأ�ستات الألفاظ واملعاين رقيقًا ودقيقًا، واتخذ للف�ساحة م�سلكًا، وللبالغة طريقًا، ل ي�سك من راآه اأن 

الله جمع فيه من الف�سائل ما مل يجمعه يف �سواه)109(.
وبلغ اإعجاب الدهلوي به اأن قال يف حقه:

ولي�س على الله مب�ستنكر اأن يجمع العامل يف واحد
واأ�ساف: باجلملة كان نادرة ع�سره، و�سم�س اأفق م�سره، و�سعد دهره)110(. ويف مو�سع اآخر قال: كان 
عاملًا فا�ساًل متفننًا)111(. وقال احل�سني)112(: )فيت�سل �سندنا به بوا�سطة �سيخنا العالمة الأنباين، �سيخ 

الإ�سالم( )113(. وقال الزركلي: فا�سل)114(.

105( الدهلوي، الأزهار، ج 2، �ص 514.

106( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

107( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

108( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

109( في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

110( في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

111( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514.

112( اأحمد بن اأحمد بن يو�صف بن احمد احل�صيني، من فقهاء ال�صافعية. مولده ووفاته بالقاهرة. كان والده �صيخًا لطائفة النحا�صني، وخلفه فيها. و�صرف اأوقات فراغه 

للدرا�صة يف الأزهر. له موؤلفات عدة يف الفقه والرتاجم، توفى �صنة 1332ه / 1914م. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 94.
113( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 415.

114( الأعالم، ج 7، �ص 232.
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المطلب الثاني: مؤلفاته ووفاته:
األف ال�سيخ م�سطفى الذهبي الكتب النافعة التي ا�ستهرت بن النا�س يف ع�سره، وكانت هذه الكتب يف 

جمالت �ستى. منها:
تقرير على �سرح املنهج)115(. قال الدهلوي: يف الفقه ال�سافعي، يا لها من تقريرات حتل بها . 1

عقد املع�سالت، وتقر بها عيون ال�سادة الأثبات)116(.
حترير الدرهم واملثقال والرطل واملكيال)117(. بن فيه مقادير النقود املتداولة مب�سر على . 2

مقت�سى ما ُحدد بدار ال�سرب �سنة 1256ه�)118(.
ر�سالة يف املوازين واملكاييل امل�سرية)119(.. 3
النقود واملكاييل املتداولة مب�سر)120(.. 4
املنا�سخة)121(.. 5
تقريرات على حا�سية ال�سيخ ال�سرقاوي، على �سرح التحرير لزكريا الأن�ساري)122(.. 6
الزين . 7 األفية)125(  من  ماأخوذة  املعجم)124(،  حروف  على  مرتبة  القران)123(.  غريب  تف�سري 

العراقي)126(.
جواب عن حادثة وقعت �سنة 1248ه� �سئل عنها ال�سيخ م�سطفى الذهبي يف الوقف)127(.. 8
ور�سائل اأخرى كثرية يف فنون �ستى)128(.. 9

الكيل)129(.. 10
ر�سالة يف �سباك ابن الهائم )130(.. 11

115( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514. موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 8، �ص 170.

116( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

117( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 2، �ص 316. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

118( عواد، الذخائر ال�صرقية، ج 1، �ص 134.

119( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

120( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

121( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 10، �ص 366. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

122( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 2، �ص 706.

123( الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

124( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

125( الفية يف م�صطلح احلديث م�صهورة وعليها �صروح كثرية. ينظر: البغدادي، هدية العارفني، ج1، �ص562.

126( عبد الرحيم بن احل�صني بن عبد الرحمن اأبو الف�صل زين الدين، املعروف باحلافظ العراقي، من كبار حفاظ احلديث. اأ�صله من الكرد، ومولده �صنة )725هـ( يف رازنان 

من اأعمال اأربل حتول �صغريًا مع اأبيه اإىل م�صر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة اإىل احلجاز وال�صام وفل�صطني، وعاد اإىل م�صر، فتويف يف القاهرة. له موؤلفات عدة يف الرجال 
والفقه واحلديث توفى �صنة )806هـ( . ينظر: ال�صخاوي، ال�صوء الالمع، ج 4، �ص 171.

127( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 3، �ص 176.

128( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

129( الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

130( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.
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ر�سالتن يف ن�ساب الزكاة)131(. كل ر�سالة يف �سنف من النقود املتداولة يف اأيدي النا�س.. 12

وفاته:
قال الدهلوي)132(: وما زال يفيد ويجيد، و�سيته يف الأفاق بكل و�سف حميد، وف�سل مزيد، ول يزال على 
هذا احلال حتى اختار جوار الكبري املتعال، فتوفى يف اليوم ال�سابع والع�سرين من �سهر جمادى الآخرة 
�سنة 1280ه� / 1863م)133(. يف حن قال يف كتاب اآخر اإنه توفى �سنة 1281ه� / 1864م)134(. وهو رمبا 

يكون ت�سحيف من النا�سخ.

131( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. حقيقة الأمر انها ر�صالة واحدة تناول ال�صيخ الذهبي ن�صاب الدينار والدرهم، وهي هذه الر�صالة التي نقوم بتحقيقها. لكن 

امل�صادر اأوردتها با�صم )ر�صالة يف الزكاة( واملخطوطة ُكتب عليها )حترير الدرهم والدينار( . لذا اأميل اإىل ان ال�صم ال�صحيح ما ُكتب على املخطوطة.
132( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514.

133( في�س امللك، ج 3، �ص 1826. عن تاريخ وفاته ينظر اي�صًا: قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

134( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 507.
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ال�سفحة الأوىل من املخطوط
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ال�سفحة الرابعة من املخطوط
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ال�سفحة الأخرية من املخطوط
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الن�س املحقق
ر�سالة يف حترير الدرهم والدينار

للعالمة ال�سيخ الذهبي ر�سي الله عنه
و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم

مقدمة المؤلف

بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه اإلعانة 
احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد، وعلى اآله، واأ�سحابه والتابعن.

وبعد،
الدرهم)136(،  قالوه)135( يف حترير  ما  بيان  هذا  عنه:  تعاىل  الله  عفا  ال�سافعي،  الذهبي،  فيقول م�سطفى 
وما  الغ�س،  من  فيها  وما  مب�سر،  املتداولة  النقود  مقادير  وبيان  واملكيال.  والرطل)138(،  واملثقال)137(، 
يتح�سل منه الن�ساب)139( ال�سايف، على مقت�سى ما حرر بدار ال�سرب)140(�سنة األف ومائتن و�ستة خم�سن.
الذي  مقدارهما  اأن  يعني  واإ�سالمًا)141(،  جاهليًة  يختلفا،  مل  اإنهما  على  ن�سوا  فقد  واملثقال،  الدرهم  فاأما 

حرره يونان اجلاهلية، مل يتغري، حن ورود الإ�سالم، بل تعامل به النا�س، و�سكت ال�سارع على ذلك.
فالدراهم واملثاقيل الواردة يف الزكاة، وغريها، حممولة على ذلك، كما قال ابن الرفعة)142(، ولي�ست من 

املبهم املبن بعد، كما قيل.
قطع  يف  وال�سيوطي)146(  الهداية)145(،  �سرح  يف  وال�سروجي)144(،  التبيان)143(،  يف  الرفعة  ابن  نقل  وقد 

135( يق�صد من كتبوا قبله يف النقود، مثل: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 44. املقريزي، الأوزان والأكيال، �س41.

136( الدرهم: وحدة نقدية اإ�صالمية م�صنوعة من الف�صة، وزنها �صتة دوانيق، وكل ع�صرة دراهم ت�صاوي �صبعة مثاقيل. ينظر: ابن بعرة، ك�صف الأ�صرار، �س 45.

137( املثقال: هو مقدار من الوزن لأي �صيء من قليل اأو كثري، ووزنه درهم وثالثة اأ�صباع الدرهم. ينظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 48.

138( الرطل: وحدة وزن كانت كثرية ال�صتخدام يف الدولة العربية الإ�صالمية حتى فرتة متاأخرة، لقيا�س املائعات، واختلف وزنه عند امل�صلمني باختالف الأماكن والنا�س. 

ينظر: اخلزاعي، تخريج الدللت، �س 616. ابن ب�صام، نهاية الرتبة، �س 185.
139(  الن�صاب: هو املقدار الذي يتعلق به الواجب، واحلد الأدنى من كل ما جتب فيه الزكاة، اإذ ي�صرتط لوجوب الزكاة ان يبلغ املال اململوك ن�صابًا. ينظر: الن�صفي، طلبة 

الطلبة، �س 39.
140(  دار ال�صرب: مكان �صك النقود من قبل الدولة. ينظر: عبد احلميد، معجم اللغة العربية، ج 1، �ص 784.

141( وردت العبارة نف�صها عند ابن الرفعة، الإي�صاح، �س 48. واملناوي، النقود، �س 37.

142( اأحمد بن حممد بن علي الأن�صاري اأبو العبا�س جنم الدين املعروف بابن الرفعة، فقيه �صافعي، ولد بالقاهرة �صنة 645ه، من ف�صالء م�صر. كان حمت�صب القاهرة وناب 

يف احلكم. له كتب عدة، منها الإي�صاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان، توفى �صنة 710ه. الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 222.
143( الإي�صاح والتبيان، �س 50.

144( احمد بن اإبراهيم بن عبد الغني اأبو العبا�س ال�صروجي، ولد �صنة 639ه، كان حنبليًا ثم حتول حنفيًا، ويل الق�صاء مب�صر مدة طويلة، و�صمي قا�صي الق�صاة، توفى �صنة 

710ه. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 86.

145( هو كتاب )الغاية يف �صرح الهداية( ، والهداية يعد من اأمهات الفقه احلنفي. تو�صع ال�صروجي يف ذكر اأدلة الأحناف. ينظر: حاج خليفة، ك�صف الظنون، ج 2، �ص 2033.

146( عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد ال�صيوطي، حافظ موؤرخ اأديب، له م�صنفات كثرية، ولد بالقاهرة يتيمًا �صنة 849ه، توفى �صنة 911ه. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 

3، �ص 302.
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حب  من  الدرهم  قدروا  اليونان  اأن  وغريهم،  ال�سويف)149(،  الفتح  واأبو  واملقريزي)148(،  املجادلة)147(، 
اخلردل)150( الربي باأربعة اآلف حبة ومائتن )4200( ، واملثقال ب�ستة اآلف حبة )6000( )151(.

فيكون درهمًا وثالثة اأ�سباع درهم)152(.
والدرهم �سبعة اأع�سار املثقال. فالع�سرة دراهم �سبعة مثاقيل)153(.

الأمكنة والأزمنة،  املقريزي)154( وغريه، ل يختلف باختالف  واإمنا قدروا بحب اخلردل، لكونه كما قال 
خفة ورزانة)155(.

واإمنا قدروا الدرهم بهذا املقدار مع اإمكان هذه الن�سبة يف غريه، لأن غاية ما ُتظهره املوازين املحررة، 
مقدار خردلٍة من اأربعة اآلف خردلة ومائتن، كما امتحنوه)156(.

واإمنا جعلوا املثقال درهمًا وثالثة اأ�سباعه، لتكون الن�سبة بينهما كالن�سبة بن وزن الذهب ال�سايف، ووزن 
الف�سة ال�سافية، فاإنه اإذا ُوِزَن منهما مقدار متحد امل�ساحة والأقطار، يكون الذهب لرزانته اأثقل من الف�سة 

بثالثة اأ�سباعها)157(.
واإمنا جعلوا الدرهم واملثقال على قيا�س هذه الن�سبة، لغلبة ا�ستعمالها يف النقدين، مع ا�ستهار الدرهم يف 

الف�سة، واملثقال يف الذهب)158(.
ثم اإن املتاأخرين قدروا بحب ال�سعري َرومًا ل�سهولة العدد)159(، فقدروا الدرهم من ال�سعري املُمتلئ الأغَزِل)160( 
املقطوع ما ُدق من طرفيه، بخم�سن �سعرية وُخم�سن )50 و5/2 ( )161(، واملثقال باثنتن و�سبعن �سعرية 

)72( ، على مقت�سى الن�سبة املذكورة.
ثم ا�سطلحوا على التقريط)162(، واختلفوا يف كميته، فمنهم من جعل املثقال اأربعة وع�سرين قرياطًا)163(، 
والدرهم �ستة ع�سر قرياطًا، واأربعة اأخما�س قرياط)164(، على ح�سب الن�سبة ال�سابقة. فمقدار القرياط ثالث 

147( ر�صالة قطع املجادلة عند تغري املعاملة، الفها ال�صيوطي لبيان كيفية الت�صرف عند تغري قيمة النقود.ينظر: البغدادي، هدية العارفني، ج 1، �ص 541.

148( �صذور العقود، �س 108. املقريزي: احمد بن علي بن عبد القادر اأبو العبا�س تقي الدين املقريزي، ولد �صنة 766ه، ا�صله من بعلبك، ون�صبته اإىل حارة املقارزة فيها، ولد 

ون�صاأ ومات بالقاهرة، ويل فيها احل�صبة واخلطابة والإمامة مرات عدة، توفى �صنة 845ه. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 177.
149( حممد بن النفي�س بن حممد بن عطاء اأبو الفتح بن اأبي املعايل ال�صويف، برباط املاأمونية، كان �صيخًا �صاحلًا متدينًا ح�صن الطريقة م�صتغاًل مبا يعنيه، تويف �صنة 625ه. 

ينظر: ال�صفدي، الوايف بالوفيات، ج5، �ص90.
150( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س50. املناوي، النقود، �س 48.

151( املناوي، النقود، �س 91.

152( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 40.

153( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املقريزي، الأوزان والأكيال، �س57. املناوي، النقود، �س51.

154( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 57.

155( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 58. واىل الراأي نف�صه ذهب كل من: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 53.

156( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58.

157( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 79.

158( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 62. املقريزي، �صذور العقود، �س 8. املناوي، النقود، �س 127.

159( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 67. املناوي، النقود، �س 50.

160( الأغزل: املفتول. ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، ج 9، �ص 186.

161( انظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 54.

162( التقريط: اأي تقديره بالقرياط. ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، ج 7، �ص 375.

163( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 64. املناوي، النقود، �س 61.

164( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 91.
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�سعريات)165(.
ومنهم من جعل املثقال ع�سرين قرياطًا)166(، والدرهم اأربعة ع�سر قرياطًا )167(، كما هو يف كتب احلنفية)168(. 

فمقدار القرياط ثالث �سعريات وثالثة اأخما�س �سعرية)169(.
ومنهم من جعل املثقال اثنن وع�سرين قرياطًا و�ستة اأ�سباع قرياط)170(، والدرهم �ستة ع�سر قرياطًا)171(، 

على ُمقت�سى الن�سبة املذكورة.
فمقدار القرياط ثالث �سعريات وُثمن �سعرية، وُخم�س ُثمن �سعرية )172(.

وذلك مقدار اأربع قمحات)173( ُمعتدلة، خِلفة القمح املعتدل عن ال�سعري)174( املُمتلئ، بحيث تكون الثمانون 
ُيعلم  كما  درهم،  وربع  درهمًا  منهما  كل  فيكون  مُمتلئة،  �سعرية  و�ستن  ثالثًا  توازن  املُتو�سطة،  قمحة 

بالمتحان باخلردل)175(.
ع�سر)176(،  الثاين  القرن  اأواخر  يف  اأنهم  اإل  وافقهم،  ومن  امل�سريون  جرى  الأخري،  ال�سطالح  وعلى 
خالفوا يف الن�سبة، فجعلوا املثقال اأربعة وع�سرين قرياطًا، فيكون درهمًا ون�سف درهم، فيزيد عن املثقال 

ال�سرعي)177( قرياطًا و�ُسبع قرياط.
فن�ساب الذهب اخلال�س باملثاقيل املتداولة الآن، ت�سعة ع�سر مثقاًل وقرياط و�ُسبع قرياط.

واأما الدرهم املُتداول، درهم �سرعي، كما امتحن بحب اخلردل، وبدرهم امللك قايتباي)178(املختوم بختمه.  

165( املناوي، النقود، �س 91.

166( ينظر على �صبيل املثال: ابن مودود، الختيار، ج 1، �ص 122. احلدادي، اجلوهرة النرية، ج 1، �ص 38. العيني، منحة ال�صلوك، �س 220.

167( اأجمعت كتب الفقه احلنفي على هذا الأمر. ينظر: ال�صرخ�صي، املب�صوط، ج 18، �ص 99. احلدادي، اجلوهرة النرية، ج 1، �ص 122. العيني، البناية، ج 3، �ص 376. 

ابن عابدين، رد املختار، ج 2، �ص 297.
168( ذكرنا بع�س م�صادر الأحناف التي ت�صري اإىل ذلك.

169( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 64.

170( العيني، عمدة القاري، ج 8، �ص 258.

171( احلالق، تعريب النقود، �س 24. الكرملي، النقود العربية، �س 25.

172( املقريزي، �صذور العقود، �س 10.املناوي، النقود، �س 41.

173( القمحات: جمع مفردها قمحة، وحدة وزن تكون حبة القمح اأ�صا�صًا لها، وهي وحدة كيل كانت ت�صتخدم، ولكنها اقل �صيوعًا من حبة ال�صعري. ينظر: هنت�س، املكاييل 

والأوزان، �س 27.
174( حبة ال�صعري: وحدة وزن �صغرية، وهي جزء من اأجزاء الدرهم والدينار، وتعد وحدة وزن، ووحدة نقد، وهي اثقل من حبة القمح. ينظر: التنوخي، الفرج بعد ال�صدة، 

ج 3، �ص 285.

175( حبة اخلردل: وحدة وزن ت�صاوي 1 / 70 من حبة ال�صعري. ينظر: املقريزي، اإغاثة الأمة، �س 50. املناوي، النقود، �س 28.

176( اأي يف ع�صر ال�صيخ م�صطفى الذهبي.

177( ان املثقال يف هذه احلقبة ا�صبح اكرث من املثقال ال�صرعي.

178( يف الأ�صل:قايدباي، وال�صواب ما اأثبتناه. �صلطان الديار امل�صرية امللك قايتباي اأبو الن�صر �صيف الدين اجلرك�صي املحمودي الأ�صريف ثم الظاهري، ولد �صنة 815ه، 

كان من املماليك، ا�صرتاه ال�صرف بر�صباي وهو �صغري �صنة 839ه، فاعتقه وا�صتخدمه يف جي�صه، فتقلد املنا�صب حتى ا�صبح اأتابك الع�صاكر، فخلع الظاهر متربغا، وبايعه 
الع�صاكر بال�صلطنة، كانت مدة حكمه حافلة بالأمور العظام، توفى �صنة 901ه. ينظر: العيدرو�س، النور ال�صافر، �س 36. الغزي، الكواكب ال�صائرة، ج 1، �ص 297.
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درهم،  اأ�سباع  واأربعة  درهمًا  وع�سرون  وثمانية  مائة  بالبغدادي)180(،  وهو  الرطل)179(،  ُيركب  ومنه 
ِه)182(. وبامل�سري)181(مائة واأربعة واأربعون درهمًا، فيزيد عن البغدادي ثالثة اأخما�س خم�سِ

اأ�سباع  وثالثة  رطاًل  واأربعون  و�ستة  اأربعمائة  وبامل�سري  رطل)184(،  خم�ُسمائة  بالبغدادي  فالُقلتان)183( 
رطل)185(.

واملُد)186(بالبغدادي رطل وثلث)187(، وبامل�سري رطل و�ُسُبع وُثلُث �ُسُبع رطل)188(.
كالعد�س  الإ�سالم)189(،  �سيخ  قاله  كما  ورزانة،  خفة  نوعها،  يف  املُتو�سطة  النقية  احلبوب  من  فُيوؤخذ 
وال�سم�سم واخلردل)190(، ما يبلغ هذا املقدار، وميالأ )191(به كيلة، فتكون معيار املُد يف كيل باقي احلبوب، 

واإن زاد وزنه اأو نق�س، اعتبارًا بالكيل، فالثنان منها قدح)192(، والأربعة �ساع )193(، وهكذا.
وقد يختلف القدح كباقي املكاييل)194(، بح�سب ال�سطالح، واملعول عليه ما ُذكر بال�سروط املذكورة.

179( قال ابن الأخوة: مل ا�صمع ان بلدة وافق رطلها البلدة الأخرى اإل نادرًا. فهناك الرطل احلجازي ي�صاوي 120 درهمًا. ورطل يرثب 195 درهم، الرطل البغدادي 130 

درهم، الرطل الدم�صقي 600 درهم، الرطل احلموي 660 درهم، الرطل احللبي 720 درهم، الرطل احلم�صي 794 درهم، الرطل احلراين 720 درهم، الرطل املقد�صي 800 
درهم. ينظر: ال�صيزري، نهاية الرتبة، �س 15. املقريزي، اإغاثة الأمة، �س 49.

180( قال ابن الرفعة: اختلف النقلة يف الرطل البغدادي فقيل: ) انه مائة وثمانية وع�صرون درهمًا ( وهو راأي املالكية. ينظر: اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، �س 11. اأبو 

عبيد، الأموال، �س 699. ابن حزم، املحلى، ج 5، �ص 211. وقال ابن الرفعة: وقيل )مائة وثمانية وع�صرون درهمًا واربعة اأ�صباع درهم( وهو راأي ال�صافعية واحلنابلة. 
واأورد ابن الرفعة قول النووي: ان الرطل البغدادي ي�صاوي )مائة وثالثون درهمًا( . وهو يريد القول ان بع�س علماء ال�صافعية اخذوا براأي الأحناف بان الرطل البغدادي 
)130( درهمًا، وقال وهو الذي تقوى يف النف�س �صحته بح�صب التجربة. ينظر: الإي�صاح والتبيان، �س 65. وللمزيد عن الختالف يف حتديد مقدار الرطل البغدادي ينظر: 

الكبي�صي، وحدات الوزن، �س 62.
181( الرطل امل�صري: ي�صاوي 12 اأوقية، وكل اأوقية ثمانية دراهم. ينظر: هنت�س، املكاييل والأوزان، �س 31.

182( عن الرطل امل�صري ينظر: البهوتي، �صرح منتهى الرادات، ج 3، �ص 78.

183( الُقلة: بال�صم، اأحد املكاييل العرفية املحلية ا�صتعملت يف احلجاز وبالد ال�صام، و�صميت ُقلة لأن الرجل يقلها بيده اأي يرفعها. ينظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، 

�ص 79.

184( ابن قدامة، املغني، ج 1، �ص 23. ال�صربيني، مغني املحتاج، ج 1، �ص 25. الكرملي، النقود العربية، �س 78.

185( ال�صربا�صي، املعجم القت�صادي، �س 369.

186( املُد: وحدة كيل كانت �صائعة ال�صتعمال يف املدينة املنورة، وكانت ت�صتخدم يف العراق اأي�صًا. الكبي�صي، وحدات الوزن، �س 154.

187( اأبو عبيد، الأموال، �س 521. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 8، �ص 63.

188( املقريزي، املواعظ والعتبار، ج 1، �ص 77. هنت�س، املكاييل والأوزان، �س 75. ال�صربا�صي، املعجم القت�صادي، �س 413.

189( �صيخ الإ�صالم زين الدين اأبو يحيى زكريا بن حممد بن احمد الأن�صاري اخلزرجي ال�ُصنيكي ثم القاهري ال�صافعي ولد �صنة 826ه، وتويف �صنة 926ه. موؤلفاته كثرية 

يف فنون متنوعة. الغزي، الكواكب ال�صائرة، ج1، �ص196.
190( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 66. وقال: هذه الأنواع هي الغالبة يف الديار امل�صرية. املناوي، النقود، �س 90.

191( يف الأ�صل: مُيلئ، وال�صواب ما اأثبتناه.

192( القدح: مكيال م�صري، له حجمان، ال�صغري، كل 16 قدح ت�صاوي ويبة، وكل 96 ت�صاوي اأردبًا. والكبري، كل 8 اأقداح ت�صاوي ويبة، وكل 48 ت�صاوي اأردبًا. ينظر: 

هنت�س، املكاييل والأوزان، �س 65.
193( ال�صاع: مكيال لأهل املدينة املنورة، ي�صاوي اأربعة اأمداد. ينظر: البالذري، فتوح البلدان، �س 280. املقد�صي، اح�صن التقا�صيم، �س 99.

194( تعددت املكاييل يف الدولة الإ�صالمية باختالف الع�صور والمكان، منها على �صبيل املثال: الكر، اجلريب، الو�صق، القلة ن الكارة، القفيز، الغرارة، العرق، املدي، الفرق، 

املكوك، ال�صاع، املختوم، الكليجة، الق�صط، ال�صنبل، املد. ينظر: الطحاوي، �صرح معاين الأثار، ج 2، �ص 49. ابن الأثري، الكامل، ج 4، �ص 236. الري�س، اخلراج، �س 356.
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تنبيه
الرطل البغدادي عند اأبي حنيفة)195(، على ما رجحه اأبو اإ�سحاق)196(، مائة وثالثون درهمًا)197(، واملُد عنده 

رطالن، بهذا الرطل.
فال�ساع عنده ثمانية اأرطال بهذا الرطل، وهي بامل�سري �سبعة اأرطال وُت�سعان فافهم.

واأما النقود، فقد بيناها يف اجلدول)198(، بذكر اأ�سمائها، ثم مقاديرها بالَقراريط، وكذا مقدار ِغ�سها، مقدمَا 
الأقل ِغ�سًا، كما ُيعلم من تزايد وزن الن�ساب، ثم ما يتح�سل منه الن�ساب ال�سايف بالعدد الكامل، وما يبقى 
من الَقرارِيط وُك�سورها، )ثم يف الذهب باملثاقيل املُتداولة، وما يبقى من الَقراريط وك�سورها()199(، ويف 

الف�سة بالدراهم كذلك.
والطريق يف معرفة ما يتح�سل منه الن�ساب: اأن ُين�َسب ِغ�ُس ال�سنف ل�سافيه، وُيزداد على الن�ساب بتلك 

الن�سبة. فاملجموع هو ما يتح�سل منه الن�ساب من هذا ال�سنف، فرُيكب منه العدد.
فمثاًل: وزن املجيدية)200(ثمانية قراريط، وِغ�سها قرياط وُثلُث، وِن�سبة ِغ�سها ل�سافيها، ُخم�س، فُيزاد على 
ن�ساب الذهب، وهو باملثاقيل املُتداولة: ت�سعة ع�سر مثقاًل وثلث �ُسبع مثقال كما مر، ُخُم�ُسُه، وهو ثالثة 
مثاقيل وُثلثان و�ُسبع، يكون)201(املجموع: اثنن وع�سرين مثقاًل م�سريًا، وع�سرين ِقرياطًا واأربعة اأ�سباع 

قرياط.
فاإذ َركبتها اأعدادًا، كانت ثمانية و�ستن جَميدية)202(، واأربعة قراريط، واأربعة اأ�سباع قرياط، اأي ن�سف 
لعدم ظهورها يف  ُتلغى  الدانق  ُك�سور  اأن  اإل  دانق،  من  ودانٍق)203(و�ُسبعان  ُثمن قرياط،  قرياط ون�سف 

املوازين لدقتها، كما مرت الإ�سارة اليه.
فاإن الدانق يف ا�سطالح الآن، �ُسد�س ُربع قرياط، فهو جزُء من مائة واأربعة واأربعن ُجزءًا من قرياط، من 

مثقال اأو درهم. َفتدبر.

195( النعمان بن ثابت التيمي بالولء الكويف، ولد �صنة 80ه، اإمام احلنفية، فقيه جمتهد حمقق، اأحد الأئمة الأربعة. ولد ون�صاأ بالكوفة. كان يبيع اخلز ويطلب العلم يف �صباه، 

ثم انقطع للتدري�س والإفتاء. واأراده عمر بن هبرية على الق�صاء، فامتنع ورعًا. واأراده املن�صور بعد ذلك على الق�صاء ببغداد، فاأبى، فحب�صه اإىل اأن مات �صنة 150ه. ينظر: 
ال�صريازي، طبقات الفقهاء، �س 86. الذهبي، �صري، ج 6، �ص 390.

196( اإبراهيم بن علي بن يو�صف اأبو اإ�صحاق ال�صريازي، العالمة املناظر. ولد يف فريوزاآباد �صنة 393ه، وانتقل اإىل �صرياز فقراأ على علمائها. وان�صرف اإىل الب�صرة ومنها 

اإىل بغداد )�صنة 415ه( فاأمت ما بداأ به من الدر�س والبحث. عا�س فقريًا �صابرًا. وكان ح�صن املجال�صة، طلق الوجه، ف�صيحًا. وله ت�صانيف كثرية يف الفقه واأ�صوله. ويف ببغداد 
ة 476ه. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 1، �ص 29.

197( ينظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 65.

198( انظر اجلداول التي اعدها املوؤلف يف نهاية الر�صالة.

199( ما بني معقوفتني م�صتدركة يف الهام�س، ويف اأخرها كلمة )�صح( . كاأن املوؤلف يريد القول: ان هذا هو الراأي ال�صحيح.

العثماين عبد  ال�صلطان  اإىل  العثماين. ا�صمه احلقيقي جنيه وين�صب  ُتتداول يف اجلزيرة قدميا وخا�صة يف مكة واملدينة يف الع�صر  الريال املجيدي هي عملة كانت   )200

املجيد وهو من الف�صة اأو من النحا�س ومل ينته التداول به اإل بعد �صك الريال ال�صعودي. وعرفت تلك العمالت بـ املجيدية فظهر الريال املجيدي، والقرو�س املجيدية، والبارات 
املجيدية، والنقود املجيدية املذكورة كانت حتمل يف الوجه توقيع الطغراء با�صم ال�صلطان العثماين عبداملجيد و�صنة اجللو�س على العر�س. اأما الظهر فهو يحوي تاريخ ال�صك 

www.wikipedia.org :ومكانه وتاريخ تويل ال�صلطان احلكم عام 1839م. ينظر
201( يف الأ�صل: يكن، وال�صواب ما اأثبتناه.

202( املجيدي جميديان �صغري وكبري، وكالهما نقد تركي، ف�صة. فاملجيدي الكبري قيمته )80( قر�صًا رائجًا، وال�صغري ي�صاوي )8( قرو�س رائجة. وهو من�صوب اإىل ال�صلطان 

عبد املجيد الذي توىل ال�صلطنة �صنة )1839م( . ينظر: الكرملي، النقود العربية، �س 200.
203( الدانق: وحدة وزن �صغرية احلجم، وهي احدى اأجزاء الدينار واملثقال والدرهم. الكبي�صي، وحدات الوزن، �س 93.
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تنبيه
ُعلم مما ُذكر اأن الغ�س ل ُيح�سب من الن�ساب، ول من الواجب اإخراجه، ول ُيكمل ن�ساب اأحد النقدين)204(من 

الآخر، ول ُيخرج اأحدهما عن الآخر، وذلك لتعلق الزكاة عند ال�سافعي بالعن)205(.
وذهب اأبو حنيفة، ومالك)206(اإىل ح�سبان الغ�س من ذلك، اإن قل الغ�س، اأو راج املغ�سو�س رواج ال�سايف، 

واىل تكميل ن�ساب اأحد النقدين بالآخر:
قيل: باجُلزئِية كن�سف ن�ساب من كل)207(.

وقيل: بالقيمة، كمائة درهم ف�سة واأربعة مثاقيل ذهبًا، قيمتها مائة درهم ف�سة)208(.
النقد، كالنحا�س،  اإخراج غري  القيمة، بل جوزا  النقدين عن الآخر)209(، باعتبار  اأحد  اإخراج  واىل جواز 

والطعام، والثياب)210(.
اإذا اجتمع منه مقدار  اأن غ�س اأ�سناف الذهب من الف�سة، فعلى هذا  هذا وقد اأخربنا بع�س اأهل اخلربة 

ن�ساب الف�سة، زكي.

204( ل جتب الزكاة ما مل يبلغا الن�صاب، ول ي�صم الذهب اإىل الف�صة لتكميل الن�صاب، لنهما �صنفان خمتلفان، كما ل يجوز �صم التمر اإىل الزبيب، لإكمال الن�صاب، ومن 

جمع بينهما فقد خالف �صنة ر�صول الله �صلى الله عليهم و�صلم. ال�صافعي، الأم، ج2، �ص40.
205( انظر:ال�صافعي، الأم، ج2، �ص40.

206( الإمام مالك بن اأن�س بن مالك اأبو عبد الله الأ�صبحي، ولد �صنة 93ه، اإمام دار الهجرة، واأحد الأئمة الأربعة، واإليه تن�صب املالكية، مولده ووفاته يف املدينة. كان �صلبا يف 

دينه، بعيدًا عن الأمراء وامللوك، ووجه اإليه الر�صيد لياأتيه فيحدثه، فقال: العلم يوؤتى، فق�صد الر�صيد منزله وا�صتند اإىل اجلدار، فقال مالك: يا اأمري املوؤمنني من اإجالل ر�صول 
الله اإجالل العلم، فجل�س بني يديه، فحدثه. من ا�صهر كتبه املوطاأ ». توفى �صنة 179ه. ينظر: ابن فرحون، الديباج، �س 17.

207( ابن قدامة، املغني، ج 2، �ص 603.

208( ذهب اإىل هذا الراأي الأحناف. ينظر: ال�صرخ�صي ، املب�صوط ، ج 2 ، �ص 194. الكا�صاين ، بدائع ال�صنائع ، ج 2 ، �ص 17. وقال ابن قدامة بعدم جواز ذلك. ينظر: 

املغني، ج 2، �ص 603.
209( يرى الإمام ال�صافعي واأبو عبيد واملاوردي والقفال، والإمام احمد يف احدى الروايتني بعدم جواز ي�صم الذهب اإىل الف�صة لتكميل الن�صاب.ينظر: ال�صافعي، الأم، ج 2، 

�ص 39. اأبو عبيد، الأموال، �س 513. القفال، حلية العلماء، ج 3، �ص 78. املاوردي، الأحكام ال�صلطانية، �س 215. ابن قدامة، املغني، ج 2، �ص 218. وخالف ذلك الإمام 

مالك، والإمام اأبي حنيفة. ينظر: مالك، املدونة، ج 2، �ص 242. ال�صيباين، املب�صوط، ج 2، �ص 317. الكا�صاين، بدائع ال�صنائع، ج 2، �ص 20.
210( قال ابن قدامة: الزكاة ُتخرج من جن�س املال الذي وجبت فيه، فان كانت اأنواع ذلك املال مت�صاوية يف القيمة جاز، ان يخرج الزكاة من احدهما عن الأخر، وان كانت 

القيم خمتلفة، اخذ من كل نوع ما يخ�صه. ينظر: املغني، ج 2، �ص 603.



44

املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ  1436 هـ ــ 2015م

فروع
الن�ساب �سرط حتى يف املعدن)211(، وقيل: ُيزكى كل ما حت�سل منه)212(.

والواجب يف زكاة النقد: ُربع الُع�سر)213(، حتى يف الركاز)214(.
وقيل: واجبه اخُلُم�س)215(، ول وق�س)216( بعد الن�ساب، بل ما زاد فبح�سابه)217(.

وقال اأبو حنيفة بالوق�س اإىل اأربعن درهمًا يف الف�سة، ففيها درهم، واإىل اأربعة مثاقيل يف الذهب ففيها 
ُع�سر مثقال.

وهكذا يف كل اأربعن درهما، ويف كل اأربعة مثاقيل.

211( املعدن: هو كل مال نفي�س م�صتخرج من الأر�س خلقه الله �صبحانه وتعاىل فيها يوم خلقها. ينظر: ال�صرخ�صي، املب�صوط، ج2، �ص 211. الكا�صاين، بدائع ال�صنائع، 

ج2، �ص 68.

212( يرى الأحناف واملالكية واحلنابلة اإن الزكاة جتب يف القليل والكثري من الركاز.ينظر: مالك، املدونة، ج 2، �ص 290. ال�صيباين، احلجة، ج 1، �ص 428. ال�صرخ�صي، 

املب�صوط، ج 2، �ص 211. املقد�صي، ال�صرح الكبري، ج 2، �ص 586. وقال الإمام ال�صافعي: يعترب فيه الن�صاب. ينظر: ال�صافعي، الأم، ج 2، �ص 45. النووي، املجموع، ج 
6، �ص 81.

213( ابن ر�صد، بداية املجتهد، ج1، �ص186.

214( الركاز: هو من كنوز اأو اأموال اجلاهلية املدفونة يف الأر�س، وليتكلف م�صتخرجه نفقة ولجهد كبري يف ا�صتخراجه. ينظر: مالك، املوطاأ، ج 1، �ص 249. ال�صافعي، 

الأم، ج2، �ص 43. اأبو عبيد، الأموال، �س 422. قدامة، اخلراج، �س 238.
215( نقل ابن املنذر اإجماع اأهل العلم اإن يف الركاز اخلم�س.ينظر: الإجماع، �س 44.

216( الوق�س: ما يقع بني فري�صتي الزكاة. ينظر: قلعجي، معجم لغة الفقهاء، �س 508.

217( وهذا راأي ال�صافعية. ال�صافعي، الأم، ج2، �ص40.
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تتمة
يف بيان اأ�سكال الدانق وما تركب منه اإىل متام قرياط. وقد بيناه يف هذا اجلدول بذكر اأ�سمائها كما ترى.

جدول اأ�سكال الدانق وما تركبه منه اإىل متام قرياط املثقال)218(

218( ا�صطررت اإىل كتابة الرموز التي ا�صتخدمها ال�صيخ م�صطفى الذهب باليد لأن الكثري منها ل ميكن طباعته، ف�صال اأن بع�س الرموز يف حمل و�صع فيها نقاط، ويف 

اماكن اخرى مل تو�صع فيها نقاط، ويبدو يل انه خطاأ من النا�صخ رحمه الله.
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)*( كتب املوؤلف يف احلا�صية ما ن�صه: مل يقيد الدراهم بامل�صري ملا مر.

 )*(
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هذا اخر ما كتبه امل�سكن عبد الرحمن ال�سربيني)219(
باإمالء �سيده العالمة الذهبي

اإلهي اأ�ساألك بجاه �سيد اخللق
واملر�سلن تفرغ �سحائب

رحمتك والر�سوان
عليه وعلينا وعلى جميع

امل�سلمن يا وا�سع
الكرم واجلود

مت �سنة 1281ه�

النتائج والتوصيات

   احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء، حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
ات�سح لنا من خالل درا�سة حياة ال�سيخ م�سطفى الذهبي، اإنهرحمه الله كان يهتم كثريًا يف حترير وتدقيق 
اجلوانب املالية يف حياة امل�سلم، لأنكثري من تلك الأموالرتتبط بالزكاة. ولي�ست هذه الر�سالة الوحيدة 
لل�سيخ م�سطفى الذهبي يف املجال النقدي واملايل، بل له ر�سائل اأخرىيف املجال ذاته، ول تقل اأهمية عن 

ر�سالتنا هذه. وع�سى اأني�سعفنا الوقت يف حتقيق تلك الر�سائل.
واأجد من ال�سروري هنا التو�سية مبا يلي: 

العربية . 1 الدول  خمتلف  يف  ال�سالمي  القت�ساد  يف  ال�سالمي  تراثنا  عن  والتحري  البحث 
وال�صالمية.

عمل فهر�سة موحدة ملخطوطات القت�ساد ال�سالمي يف مكتبات العامل اأجمع.. 2
اأن تتبنى جهة مثل جملة امل�سورة اأو غريها من املوؤ�س�سات التي تعنى بالقت�ساد الإ�سالمي بتكليف . 3

اأ�ساتذة القت�ساد الإ�سالمي بتحقيق تلك املخطوطات.
طبع ما يتم حتقيقه من خمطوطات يف القت�ساد ال�سالمي، وح�سب حجم كل خمطوط �سواء اأكانت . 4

كبرية، اأم �سغرية احلجم.

219( ال�صيخ عبد الرحمن بن حممد بن احمد ال�صربيني، عالمة ع�صره وفريد دهره، مل يكن له مثيل يف وقته، م�صارك يف بع�س العلوم، ويل م�صيخة الأزهر �صنة 1322هـ 

بعد امتناعه عنها مرات عدة، وا�صتقال منها �صنة 1324هـ. له ت�صانيف عدة يف الفقه ال�صافعي. توفى �صنة 1326هـ. ينظر: كحالة، معجم املوؤلفني، ج 5، �ص 168. �صركي�س، 
معجم املطبوعات، ج 1، �ص 1110.
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قائمة المصادر والمراجع والمالحق

اأوًل: امل�سادر:
ابن الأثري، علي بن حممد بن عبد الكرمي )ت630ه( الكامل يف التاريخ، حتقيق: عبد الله القا�سي )بريوت، دار الكتب 

العلمية، 1990( .
ابن الأخوة، حممد بن حممد )ت729ه( معامل القربة يف اأحكام احل�سبة ) كمربج، مطابع دار الفنون، 1937( .

ابن ب�سام، حممد بن احمد )عا�س يف القرن 8ه( .
نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة، حتقيق: د. ح�سام ال�سامرائي )بغداد، مطبعة املعارف، 1968( .

ابن بعرة، من�سور )ت1136ه( .
ك�سف الأ�سرار العلمية بدار ال�سرب امل�سرية، حتقيق: عبد الرحمن فهمي ) القاهرة، موؤ�س�سة دار التحرير، 1996( .

البالذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )ت279( .
فتوح البلدان، حتقيق: ر�سوان حممد )بريوت، دار الكتب العلمية،1983( .

البهوتي، من�سور بن يون�س )ت1051ه( .
�سرح منتهى الإرادات ) بريوت، عامل الكتب، 1993( .

التنوخي، احل�سن بن علي )ت384ه( .
الفرج بعد ال�سدة ) القاهرة، دار الطباعة املحمدية، 1375ه( .

حاج خليفة، م�سطفى بن عبد الله )ت1067ه( .
ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون )بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، د. ت( .

احلدادي، اأبو بكر بن علي )ت800ه( .
اجلوهرة النرية ) القاهرة، املطبعة اخلريية، 1322ه( .

ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد )ت456ه( .
املحلى بالآثار يف �سرح املجلى بالخت�سار، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر )بريوت، دار الفكر، د.ت( .

اخلزاعي، علي بن حممد )ت789ه( .
تخريج الدللت ال�سمعية على ما كان يف عهد ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من احلرف وال�سنائع والعمالت ال�سرعية، 

حتقيق: د. اإح�سان عبا�س ) بريوت، دار الغرب، 1995( .
ابن خلكان، اأحمد بن حممد بن اإبراهيم )ت681ه( .

وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد )القاهرة، مطبعة ال�سعادة، 1948( .
اخلوارزمي، حممد بن حممد )ت387ه( .

مفاتيح العلوم، حتقيق: د. عبد اللطيف العبد ) القاهرة، دار النه�سة العربية، 1977( .
الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان )ت748ه( .

�سري اأعالم النبالء، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1983( .
ابن ر�سد احلفيد، حممد بن اأحمد بن حممد )ت595ه( .

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حتقيق: خالد العطار )بريوت، دار الفكر، د.ت( .
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ابن الرفعة،اأحمد بن حممد )ت710ه( .
الإي�ساح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان، حتقيق: د ز حممد احمد ) دم�سق، دار الفكر، 1980( .

ال�سخاوي، حممد بن عبد الرحمن بن حممد )ت902ه( .
ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )بريوت، دار اجليل، 1992( .

ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد بن �سهل )ت483ه/1090م( .
املب�سوط، ت�سحيح جماعة من العلماء )القاهرة، مطبعة ال�سعادة، 1324ه( .

ال�سمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن من�سور )ت562ه/1167م( .
الأن�ساب، قدم له وعلق عليه: عبد الله عمر )بريوت، دار اجلنان، 1988( .

ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد )ت911ه( .

لب اللباب يف حترير الأن�ساب )بريوت، دار �سادر، د.ت( .
ال�سافعي، حممد بن اإدري�س بن العبا�س )ت204ه( .

الأم، ت�سحيح: حممد زهدي النجار )بريوت، دار املعرفة،1973( .
ال�سربيني، حممد بن اأحمد )ت977ه/1570م( .

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج )القاهرة، مطبعة م�سطفى البابي احللبي، 1958( .
ال�سيباين، حممد بن احل�سن بن فرقد )ت189ه( .

احلجة على اأهل املدينة، حتقيق: مهدي ح�سن ) بريوت، عامل الكتب، 1403ه�( .
املب�سوط، حتقيق: اأبو الوفا الأفغاين ) كرات�سي، دار القراآن والعلوم الإ�سالمية، د.ت( .

ال�سريازي، اإبراهيم بن علي بن يو�سف )ت476ه/1083م( .
طبقات الفقهاء ) بغداد، املكتبة العربية، 1356ه�( .

ال�سيزري، عبد الرحمن بن ن�سر )ت589ه( .
نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة ) القاهرة، مطبعة جلنة التاأليف، 1946( .

الطحاوي، اأحمد بن حممد بن �سالمة )ت321ه( .
�سرح معاين الآثار، حتقيق: حممد زهري النجار )القاهرة، مطبعة الأنوار املحمدية، د.ت( .

ابن عابدين، حممد اأمن بن عمر بن عبد العزيز )ت1252ه( .
رد املحتار على الدر املختار )بريوت، دار الفكر، 1979( .

اأبو عبيد، القا�سم بن �سالم )ت224ه( .
الأموال، حتقيق: حممد خليل هرا�س )بريوت، دار الكتب العلمية، 1986( .

العيدرو�س،عبد القادر بن عبد الله )ت1038ه( .
النور ال�سافر عن اأخبار القرن العا�سر، حتقيق: د. اأحمدحالو واأخرون ) بريوت، دار �سادر، 2001( .

العيني، حممود بن اأحمد )ت855ه( .
عمدة القاري يف �سرح �سحيح البخاري )بريوت، دار اإحياء الرتاث، د.ت( .

منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك، حتقيق: د. اأحمدعبيد )قطر، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 2007( .
البناية �سرح الهداية ) بريوت، دار الكتب العلمية، 2000( .
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص
 تهدف الدرا�سة اإىل بيان �سوابط واآداب املناف�سة التجارية يف الإ�سالم، حيث اهتمت ال�سريعة الإ�سالمية 
العري�سة،  اخلطوط  منهما  لكل  وو�سع  خ�سو�سا،  التجاري  واجلانب  عموما  القت�سادي  باجلانب 
وال�سوابط التي تكفل حتقيق تلك ال�سعادة، فاأر�سى اأ�سواقًا ذات دعائم متينة بعيدة عن الغ�س واأ�ساليبه، 
وخالية من املناف�سات غري ال�سريفة كالحتكار اأو عرقلة انتقال ال�سلع والأفراد من واإىل ال�سوق، وهدفها 
حتديد ال�سعر بناء على الطلب والعر�س العادلن من خالل ظروف تناف�سية تعك�سها احلالة القت�سادية 

والجتماعية، لذلك فقد اأو�سى الباحث بالآتي:
يف  الإ�سالمية  الأخالق  بقواعد  واللتزام  احلياتية،  معامالتنا  جميع  يف  لنا  الله  �سرعه  مبا  اللتزام   -

املعامالت.
املالية والإدارية، وو�سع الرجل املنا�سب يف  الرقابة  - �سرورة توفر �سروط و�سفات معينة يف ع�سو 

املكان املنا�سب.
- على الدولة ت�سعري ال�سلع، ل�سيما حالة وجود الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية التي متر بها املجتمعات 

الإ�سالمية اليوم.
يف  النا�س  ويظلم  يغ�س  من  لكل  مرتفعة  مالية  وخمالفات  حازمة،  قانونية  عقوبات  فر�س  �سرورة   -

معامالته التجارية.
- �سرورة تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف كل املعامالت املالية.

كلمات مفتاحية: املناف�سة التجارية، �سوابط املناف�سة، التجارة يف الإ�سالم، املناف�سة امل�سروعة.

ضوابط المنافسة التجارية
وآدابها في اإلسالم

د. زرزار العي����ا�س����ي
اأ�ستاذ حما�سر ــ اأ. جامعة 20 اأوت 1955 �سكيكدة، اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 14 / 12/ 2014م، واعتمد للن�سر يف 1/1 / 2015م( 
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Abstract

The study aims to explain the rules and ethics in Islam for competing in business. Islamic 

Shari’ah pays attention to the economic aspect generally, and to the commercial aspect 

especially, whereby it lays broad outlines and rules ensuring the achievement of prosperity. 

It establishes markets that have strong foundations, far from fraud and its different formats, 

free from unfair competition such as monopolization and obstructing the movement of goods 

and people from and to the market. It aims at determining the price based on fair demand and 

supply factor through equitable competitive conditions reflected in the prevailing economic 
and social situation. Therefore, the researcher recommended the following:

- Commitment to what Allah, the Almighty has prescribed for us in all our life dealings, and 

abiding by the Islamic ethical rules in transactions.

- Necessity for the candidate in charge of financial control and administration to meet with 
certain conditions and characteristics, and placing the right person in the right place.

- Need to fix the commodities price by the State, particularly if there were any political and 
economic crises experienced by Muslim communities as of today.

- The need to impose strict legal sanctions, high financial offenses for those who cheat and 
oppress the people in business dealings.

- The need to apply Islamic law in all financial transactions.
Keywords: business competition, competition rules, trade in Islam, legitimate competition.
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مقدمــة:
اإن التجارة تعترب ع�سب احلياة القت�سادية يف املا�سي واحلا�سر، ولأهميتها ومكانتها ولدورها الذي 
اأدى اإىل ازدهار احلياة بكافة جمالتها، ا�ستد الإقبال عليها، ونظًرا للتطور ال�سريع الذي حدث عليها؛ ا�ستد 
التناف�س بن التجار، وتعددت وتنوعت اأ�ساليب التناف�س املتبعة يف التجارة، فاأ�سكل على النا�س بع�س 
الأمور املتعلقة باملناف�سة التجارية، كما جهل بع�س التجار حكم هذه الأمور، فاتبعوا بع�س الأ�ساليب غري 

امل�سروعة ظانن اأنها م�سروعة، وذلك لكرثة ا�ستعمالها من غري علم مب�سروعيتها.

والإ�سالم دين ي�سلح كل زمان ومكان، فاإذا ما عدنا اإىل ت�سريعاته العظيمة، واإىل هدي نبينا �� �سلى الله 
الب�سرية  اإ�سعاد  اإىل  ي�سعى  فالإ�سالم  خاطرنا،  يف  يجول  ما  لكل  ال�سايف  اجلواب  وجدنا   �� و�سلم  عليه 
جمعاء، لذا اهتم باجلانب القت�سادي عموما واجلانب التجاري خ�سو�سا، وو�سع لكل منهما اخلطوط 
العري�سة، وال�سوابط التي تكفل حتقيق تلك ال�سعادة، فهي �سريعة تت�سف باملرونة والواقعية والقدرة 

على ا�ستيعاب كل ما ا�ستجد وكل ما اأُ�سِكل على النا�س معرفة وجه ال�سواب فيه.

وقد كان النبي �سلى الله عليه و�سلم يذهب اإىل ال�سوق بنف�سه، ويراقب ما يجري فيه؛ موجهًا ومر�سدًا 
ومبينًا للتجار ما يجب عليهم اأن يلتزموا به، وما يجب عليهم اأن يجتنبوه، فقد روى اأبو هريرة �� ر�سي 
الله عنه  اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم مر على �سربة)1( من طعام، فاأدخل يده، فنالت اأ�سابعه بلاًل، 
فقال: يا �ساحب الطعام، ما هذا؟ قال: اأ�سابته ال�سماء يا ر�سول الله، قال: اأفال جعلته فوق الطعام حتى 

يراه النا�س؟ ثم قال: )من غ�سنا فلي�س منا( )2(

وكرثت  احتياجاتهم  وتنوعت  النا�س،  م�سالح  وت�سابكت  احلياة  فيه  تطورت  زمٍن  يف  اليوم  ونحن 
اهتماماتهم، بل وف�سدت طباع بع�سهم، فابتكر املبطلون العديد من الأ�ساليب واحليل اخلبيثة للك�سب غري 

امل�سروع، مما دمر حياة النا�س، واأدخل احلرام يف �ستى جمالت احلياة.

م�سكلة الدرا�سة:
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي التايل: 

ما �سوابط املناف�سة التجارية امل�سروعة وما اآدابها يف الإ�سالم؟ 

اأهمية الدرا�سة:
تكت�سب الدرا�سة اأهميتها لالعتبارات الآتية:

�� كونه يتعامل مع �سريحة وا�سعة من النا�س وهم املتعاملون يف الأ�سواق، فالبحث مهّم لدقته، وحاجة 

1( قوله: �صربة من طعام، هي ب�صم ال�صاد والإ�صكان الباء. قال الأزهري: ال�صربة: الكومة املجموعة من الطعام، �صميت �صربة؛ لإفراغ بع�صها على بع�س. ومنه قيل لل�صحاب 

فوق ال�صحاب �صبري. اأنظر: النووي، اأبو زكريا يحيى بن �صرف بن مري، �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، دار اإحياء الرتاث العربي بريوت ( ط2/ 2 2139ه( .
2( الرتمذي، اأبو عي�صى حممد بن عي�صى ال�صلمي، �صنن الرتمذي، حتقيق: اأحمد حممد �صاكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، كتاب: البيوع، باب: ما جاء يف 

كراهية الغ�س يف البيوع، )3/606 1315 ( ، وقال الرتمذي: حديث اأبي هريرة حديث ح�صن �صحيح، والعمل على هذا عند اأهل العلم، كرهوا الغ�س وقالوا: الغ�س حرام، 
انظر: الرتمذي، �صنن الرتمذي، )3.606( 
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املجتمع اإليه هذه الأّيام.

من  يعد  فالبحث  الأ�سواق،  يف  املتبعة  املناف�سة  اأ�ساليب  على  ويحدث  حدث  الذي  الكبري  التطور   -
املو�سوعات التي لزالت خالفّية بن املهتّمن بهذا املجال، �سواء من الفقهاء اأم القت�سادين.

- النفتاح الكبري على العامل وما يحدث فيه من تناف�س يف جمال التجارة، وا�ستخدام التقنيات احلديثة 
كالإنرتنت وو�سائل الدعاية والإعالن احلديثة.

- هناك الكثري من اأعمال املناف�سة التجارية يف ال�سوق حتدث على غري هدى وعلم بفقه املعامالت التجارية، 
فاملو�سوع يلّبي حاجات اأ�سا�سّية للفرد واجلماعة اإذا ما كان ذلك حتت اإ�سراف ال�سريعة الإ�سالمية.

- غياب الوازع الديني والهتمام ال�سديد باملال وتكدي�سه دون النظر اإىل الطريقة املتبعة للح�سول عليه.

- التاأكيد على اأن ال�سريعة الإ�سالمية �ساحلة لكل زمان ومكان، وهي قادرة على تنظيم املعامالت التجارية 
مهما تطورت وتنوعت اأ�ساليبها.

م�سطلحات الدرا�سة: 

التجارة:
هي عملية البيع وال�سراء، وهي مبادلة مال مبال، �سواء كانت جتارة داخلية وهي املبادلت التي جتري 
يف البالد وتخ�سع ل�سلطة الدولة، اأم جتارة خارجية وهي املبادلت التي جتري يف البالد غري اخلا�سعة 

ل�سلطات الدولة)3(.
والتجارة اأعم من البيع اإذ البيع نوع منها فالتجارة يراد بها كل عمل يق�سد به الربح ب�سفة عامة.

املناف�سة:
وتعني احلر�س على الغلبة والنفراد باملحرو�س عليه، والتناف�س فيه، ونف�س ينف�س فهو مناف�س اإذا نزع 

يف ال�سيء، اأو اأراده وح�سد من �سار اإليه)4(.

اأما املناف�سة امل�سروعة
الرتاخي  وعدم  الدوؤوب،  العمل  اأجل  من  منها  بد  ل  جدوى،  ذات  مفيدة  �سريفة  مناف�سة  اأنها  بها  يق�سد 
والك�سل، تقوم على جملة من الأخالق واملبادئ ال�سرعية، ذات م�سلحة لأطراف كثرية مبا فيها العاملن 

والزبائن واملجتمع.

تعريف املناف�سة غري امل�سروعة:
اأعماًل  با�ستخدامه  بها  امل�سموح  احلدود  املناف�سة،  اأطراف  اأحد  جتاوز  هي:  امل�سروعة  غري  املناف�سة 

3( اأبو العز، علي حممد اأحمد، التجارة الإلكرتونية واأحكامها يف الفقه الإ�صالمي، ط 1، دار النفائ�س، الأردن، 2008م، �س 36.

4( احلميدي، حممد بن اأبي ن�صر بن فتوح الأ�صدي، تف�صري غريب ما جاء يف ال�صحيحني، ط 1، مكتبة ال�صنة، القاهرة، 1415هـ. 
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واأ�ساليب غري �سليمة، خارجة عن عادات التجار واأعرافهم وتقاليدهم واأخالقهم)5(، فهي كل الأعمال التي 
تلحق �سرًرا بالآخرين وهي كذلك ا�ستخدام ال�سخ�س لطرق وو�سائل منافية للقانون اأو العرف اأو العادات 

اأو ال�سرف.

ال�سوق:
هو ذلك التنظيم الذي يهيئ لكل من البائعن وامل�سرتين فر�س تبادل ال�سلع واخلدمات وعنا�سر الإنتاج، 
وفيه حتدد الأ�سعار، وعليه فاإن ال�سرط الأ�سا�سي لوجود ال�سوق هو توفر اإمكانية الت�سال بن البائعن 

وامل�سرتين، �سواء كانوا يف مكان واحد اأم اأماكن متفرقة)6(.

المبحث األول:
 موقف الشريعة اإلسالمية من التجارة والمنافسة فيها

عندما جاء الإ�سالم اإىل املجتمع العربي يف �سبه اجلزيرة العربية وجد �سورًا من املعامالت املالية، اإذ كان 
اأمة اأو جمتمع لهم حياة اجتماعية ومدنية واقت�سادية، وتعاقدات ومعامالت مالية، فكانوا  العرب كاأي 
يتحالفون ويتبايعون ويتداينون ويوؤجرون ويرهنون ويتجرون، وكانوا يف جميع معامالتهم وعقودهم 

واتفاقاتهم يعربون عن اإرادتهم خا�سعن لأعرافهم وعادات جارية بينهم)7(.
العربية،  ال�سلع والب�سائع من خارج اجلزيرة  العديد من  فيه  تفد  كان مو�سم احلج مو�سمًا جتاريًا  كما 
ومن معظم اأنحاء اجلزيرة العربية اإىل مكة، ولأهمية التجارة ومكانتها لدى العرب عمومًا ولدى قري�س 
املجاز  وذي  عكاظ  ك�سوق  �سلعهم،  لعر�س  فيها  يجتمعون  التي  الأ�سواق،  من  العديد  اأقاموا  خ�سو�سًا، 
من  الكثري  يف  التنظيم  من  الكثري  اإىل  تفتقر  كانت  الأ�سواق  هذه  ولكن  الأ�سواق،  من  وغريها  وهجر 
املعامالت التي كانت جتري فيها، فكان التجار ميار�سون فيها املعامالت الربوية والغ�س والتطفيف يف 
الكيل وامليزان واحللف الكاذب وغريها من املعامالت ال�سارة باملجتمع، والتي كان ال�سحية فيها الفقري 
واملغفل وامل�سكن من عامة النا�س، اأما امل�ستفيد منها فهو التاجر من كبار القوم و�سيدهم دون اأن يهمه ما 

كان يح�سل عليه من مال اإن كان طيبًا اأو خبيثا)8(.
لذا حظي ال�سوق يف عهده �سلى الله عليه و�سلم باهتمامه ورعايته، وتعهده بالإ�سراف واملراقبة، وو�سع 
الفا�سدة، كما منع بيع املحرمات فيه، كما عني  البيوع  اآدابًا، وطهره من كثري من  له  له �سوابط، و�سن 
�سلى الله عليه و�سلم بحريته واإتاحة الفر�سة املتكافئة فيها للبيع وال�سراء بن اجلميع على ال�سواء)9(، 
كما حر�س اأمري املوؤمنن عمر ر�سي الله عنه على تعين املحت�سبن الذين يهتمون باملكاييل واملوازين، 
كما يهتمون مبحاربة الغ�س والتدلي�س والحتكار ونحو ذلك، فهم يعملون ذلك من منطلق الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، وقد كان يعزر من ينق�س املكيال وامليزان، اأو يحتال على النا�س اأو يحتكر.

5( حمدان، ماهر فوزي، حماية العالمة التجارية درا�صة مقارنة، من�صورات اجلامعة الأردنية، 1999م، �س 70

6( مرطان، �صعيد �صعد، مدخل للفكر القت�صادي يف الإ�صالم، موؤ�ص�صة الر�صالة، 1986م، �س 121

7( �صبري، حممد عثمان، املدخل اإىل فقه املعامالت املالية، دار النفائ�س، الأردن، �س 17

8( اجلوعاين، حممد جنيب حمادي، �صوابط التجارة يف القت�صاد الإ�صالمي، ط 1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1426 ه، �س.40

9( ابن عمر، يحيى الأندل�صي املالكي، اأحكام ال�صوق يف الإ�صالم، 1975 م، �س 36
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1�� حكم املناف�سة التجارية يف الإ�سالم
ملا اأباح الإ�سالم العمل التجاري و�سجع عليه اأباح املناف�سة التجارية امل�سروعة فيه، فالتناف�س امل�سروع 
بن املتعاملن يف الأ�سواق املالية وال�سلعية جائٌز يف الإ�سالم؛ لأن الأ�سل يف الإ�سالم عدم التدخل بفر�س 
�سعٍر معن لل�سلع املتداولة يف الأ�سواق حيث اإن التعامل يف �سريعة الإ�سالم مبناه على احلرية، و�سحة 
ما يرتا�سى عليه املتعاقدان، ويف هذا منع لل�سرر الذي يعوق حركة التعامل يف الأ�سواق ف�ساًل عن ال�سرر 

الذي يتعر�س له اأ�سحاب ال�سلع واملنتجات، لقوله تعاىل

)يا اأيها الذين اآمنوا ل تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل اإل اأن تكون جتارة عن ترا�س منكم( ) الن�ساء:29( .

فقد وروى اأن�س ر�سي الله عنه قال غال ال�سعر على عهد ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فقالوا يا ر�سول 
الله �سّعر لنا، فقال: اإن الله هو امل�سعر القاب�س البا�سط الرازق، واإين لأرجو الله اأن األقى ربي ولي�س اأحد 

منكم يطلبني مبظلمة يف دم ول مال )10(.

اأن تكون  اإذ يجب  الإ�سالم ذات �سفات خا�سة،  التجارية يف  املناف�سة  املناف�سة، لكن  اإىل  فالإ�سالم يدعو 
مناف�سة بناءة، تن�سب على الت�سابق يف اإجادة العمل، وحت�سن املنتجات، كما يوجب اأن تكون مناف�سة 
خرية، فال يرتتب عليها الإ�سرار بالغري، كما اأن التناف�س م�سروع اإذا كان من اأجل دخول اجلنة والإميان 

واخلري والعمل ال�سالح والعلم النافع ونحو ذلك.

اآيات القراآن الكرمي، و�سنة النبي  اأنها م�سروعة، وقد حفلت  اأن الأ�سل يف حكم التجارة   فال خالف يف 
الكرمي �سلى الله عليه و�سلم بالأدلة على م�سروعيتها، وكذا فعل ال�سحابة، والأجماع الأمة.

�� من القراآن الكرمي: قوله تعاىل )يا اأيها الذين اآمنوا ل تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل اإل اأن تكون جتارة 
عن ترا�س منكم( ) الن�ساء:29( .

وقوله تعاىل ) يا اأيها الذين اآمنوا اإذا نودي لل�سالة من يوم اجلمعة فا�سعوا اإىل ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خري لكم اإن كنتم تعلمون( ) اجلمعة: 9( . اأي بالبيع والتجارة بدليل قوله تعاىل »وذروا البيع«، اأي فاإذا 

ق�سيت ال�سالة، فاطلبوا الربح الذي كان حمرمًا عليكم عند النداء)11(

وقوله تعاىل )... اإل اأن تكون جتارة حا�سرة تديرونها بينكم فلي�س عليكم جناح األ تكتبوها( 

)البقرة: 282( .

�� من ال�سنة النبوية ال�سريفة: قول ر�سول الله �� �سلى الله عليه و�سلم �� »البيعان باخليار ما مل يتفرقا 
فاإن بينا و�سدقا بورك لهما يف بيعهما واإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما« )12(

 ما ورد عن رافع ابن خديج �� ر�سي الله عنه قال: قيل يا ر�سول الله، اأي الك�سب اأطيب؟ قال:عمل الرجل 

10(  الرتمذي، �صنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف الت�صعري وقال الرتمذي: هذا حديث ح�صن �صحيح، انظر الرتمذي 605/ 1

11( ال�صنقيطي، اأ�صواء البيان، )1/ 89( 

12( البخاري، �صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب من اأنظر مع�صرا، ) 2/ 732( ، )1973( 
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بيده وكل بيع مربور« )13( 

الإجماع: اأجمع امل�سلمون على جواز التجارة يف اجلملة، وهذا ما تقت�سيه احلكمة؛ لأن النا�س يحتاج
بع�سهم اإىل ما يف اأيدي بع�س، وهذه �سنة احلياة، وت�سريع التجارة وجتويزها هو الطريق اإىل و�سول

كل واحد منهم اإىل غر�سه ودفع حاجته)14(

القواعد  و�سع  فقد  تعامالت،  من  فيها  يجري  وما  بالأ�سواق  البالغ  الإ�سالم  اهتمام  يتبن  �سبق  ومما 
وال�سوابط لها، وبن احلالل وو�سحه، واأمر باإتباعه، وبن احلرام ونهى عنه، واأمر باجتنابه.

2�� املناف�سة امل�سروعة واملناف�سة غري امل�سروعة
اأعماًل  با�ستخدامه  بها  امل�سموح  احلدود  املناف�سة،  اأطراف  اأحد  جتاوز  هي:  امل�سروعة  غري  املناف�سة 
واأ�ساليب غري �سليمة، خارجة عن عادات التجار واأعرافهم وتقاليدهم واأخالقهم)15(، فهي كل الأعمال التي 
تلحق نتائج �سلبية بالآخرين، وهي كذلك: ا�ستخدام ال�سخ�س لطرق وو�سائل منافية للقانون اأو العرف 

اأو العادات اأو ال�سرف.

وتعترب املناف�سة اأمرا �سروريًا ومطلوبًا يف ميدان الن�ساط التجاري، متى كانت يف حدودها امل�سروعة، 
اأما اإذا انحرفت عن هذه احلدود، باأن حتولت اإىل �سراع بن التجار، يحاول كل منهم جذب عمالء غريه 

من التجار، واإحلاق ال�سرر بهم، ويكون �سررها اأكرث من نفعها.

فالإ�سالم رف�س الإ�سرار بالآخرين يف اأي جمال كان، فقد قال �سلى الله عليه و�سلم  ل �سرر ول �سرار«)16(، 
والتي اأ�سبحت فيما بعد من اأ�سهر القواعد الفقهية التي يبنى عليها الكثري من امل�سائل يف جمال املعامالت، 

بالإ�سافة اإىل نهيه عليه ال�سالم عن جمموعة من البيوع ل�ستمالها على ال�سرر بالآخرين.

فمهما تعددت الأهداف والغايات التي يحددها املجتمع لوجوده وم�ستقبله، يجب اأن تكون �سمن الإطار 
الإ�سالمي العام الذي ينطلق من الأخوة ال�سادقة بن جميع الأفراد، حيث تتج�سد الأخوة ال�سادقة يف 
�سرورة اأن تاأخذ الن�ساطات القت�سادية لأفراد املجتمع طابعًا تعاونيًا �سحيحا، فال يلجاأ اأحد اإىل املناف�سة 
املدمرة اأو اإىل الحتكار ال�سار، اإل اأن الطابع التعاوين وفق التعاليم الإ�سالمية ل يلغي املناف�سة احلرة 
البناءة الهادفة اإىل حت�سن الإنتاج وخري املجتمع عامة، واإمنا الذي يجب اإلغاوؤه وفق القيم الإن�سانية هو 

املناف�سة التي توؤدي اإىل �سرر الغري من املنتجن وامل�ستهلكن)17(.

13( الألباين، ال�صل�صلة ال�صحيحة، )2/ 106( 

14( ابن قدامه، اأبو حممد عبد الله بن حممد املقد�صي، املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�صيباين، ط 1، دار الفكر،بريوت، 1405 ه،)3/ 560( .

15( حمدان، ماهر فوزي، حماية العالمة التجارية درا�صة مقارنة، من�صورات اجلامعة الأردنية، 1999 م، �س 70

16( اأخرجه ابن ماجة يف �صننه، كتاب الأحكام، باب ما بني يف حقه ما ي�صر بجاره، )2/ 784( .

17( هيكل، عبد العزيز فهمي، مدخل اإىل القت�صاد الإ�صالمي، دار النه�صة العربية، بريوت، �س 65
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المبحث الثاني:
 ضوابط المنافسة التجارية في الشريعة اإلسالمية

تعترب التجارة من اأف�سل طرق الك�سب واأ�سرفها، وهي تقوم على جمموعة من الأ�س�س والقواعد، فقد و�سع 
الإ�سالم لل�سوق اآدابًا عدة، واألقى على التاجر تبعات كبرية، وحمله م�سوؤوليات خطرية، وقدم له الن�سح، 
ور�سم له الطريق، وو�سع له املنهج، وطلب اإليه اأن ي�سري على ب�سرية من اأمره، فقد كان النا�س يف الإ�سالم 
ل يتعاطون البيع وال�سراء حتى يتعلموا اأحكامه واآدابه، وحالله وحرامه، فال بد من العلم قبل ال�سروع 
بالعمل، ومعرفة مثل هذه الأحكام فر�س كفاية، ولكنها ت�سبح فر�س عن على من اأراد ممار�سة التجارة؛ 
فالإ�سالم �سمن جمموعة من املعايري اخللقية والتوجيهات، ل�سمان �سالمة عمل ال�سوق من خالل اأوامر 
ونواه وترغيب وترهيب غايتها اإر�ساء الله عز وجل اأوًل، ثم حتقيق النفع العام واخلا�س)18(، وتتجلى 

هذه الأخالقيات والآداب يف ما ياأتي:

اأول حترمي الغ�س:
دعا الإ�سالم اإىل اأن تقوم املناف�سة على اأ�س�س �سليمة، فال تقوم على الغ�س والت�سليل الذي تعددت طرقه، 
واختلفت وتنوعت �سوره هذه الأيام من اختالف يف موا�سفات ال�سلع املعرو�سة واملعباأة عن املوا�سفات 
القيا�سية اأو املعروفة للم�ستهلك اأو املعلن عنها اإىل طرق م�سللة للت�سويق والإعالن فكان ل بد من درا�سة 

هذه الظاهرة ب�سورة علمية وواقعية بهدف الق�ساء عليها.

فقد جاء حترمي الغ�س يف ال�سنة النبوية، ملا ورد عن اأبي هريرة:»اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم مر 
على �سربة من طعام، فاأدخل يده، فنالت اأ�سابعه بلال، فقال يا �ساحب الطعام، ما هذا؟ قال اأ�سابته ال�سماء 
يا ر�سول الله، قال اأفال جعلته فوق الطعام حتى يراه النا�س؟ ثم قال: من غ�س فلي�س منا)19(، ووجه الدللة 
من احلديث: اأي من خان وغ�س ب�سرت حال، ال�سيء فلي�س من متابعينا، اأي لي�س على �سنتنا اأو طريقتنا 

من فعل هذا.)20(

فالغ�س بكافة �سوره واأنواعه املختلفة ظلم لالآخرين واأكل حلقوقهم بالباطل، والغا�س خائن ياأخذ اأكرث 
يظهر  األ  تتطلب  التجاري  العمل  فاإ�سالمية  املطلوبة،  باملوا�سفات  لي�ست  ب�ساعة  ويبيع  ي�ستحق،  مما 
التاجر حما�سن ال�سلعة ويخفي عيبها، فاإذا طبق ذلك �سيوؤدي اإىل ا�ستقرار التعامل التجاري، واطمئنان 
النا�س ملعاي�سهم، فيقبل امل�سرتي ل�سراء ما يحتاجه وهو مطمئن مرتاح باأن ما يدفعه من نقود �سياأخذ ما 

يقابله من ب�ساعة جيدة ل غ�س فيها ول خداع؛ لأن املجتمع ي�سعى اإىل الك�سب احلالل.

ثانيا�� حتري احلالل:
يجب على امل�سلم اأن يتحرى احلالل يف ك�سبه وجميع معامالته، واأن يتجنب اأكل احلرام، ملا له من عواقب 

18( اأبو حمد، ر�صا �صاحب، اخلطوط الكربى يف القت�صاد الإ�صالمي، ط 1، دار جمدلوي، الأردن، 2006 م، �س 100

19(  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، دار اإحياء الرتاث العربي  بريوت، ط2/ 1322هـ )2/ 109( .

20(  املناوي، عبد الروؤوف، في�س القدير ب�صرح اجلامع ال�صغري، املكتبة التجارية، م�صر، ط1، 1356 هـ.
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فامل�سلم مدعو لتحري م�سادر  الدعاء،  ا�ستجابة  العمل، وعدم  الدنيا والآخرة منها عدم قبول  كبرية يف 
ك�سبه، فهو ي�سعى اإىل الك�سب احلالل، مبتعدًا عن الك�سب احلرام، فاإن كان ذلك هدفه فاإنه �سوف يتحرى 
اإخوانه  مع  والأمانة  بال�سدق  يتعامل  بل  يخون،  ول  يخدع  ول  يغ�س  ل  ال�سنعة،  يف  واجلودة  الدقة 
فاإذا انت�سرت هذه املعاين يف املجتمع الإ�سالمي، �سمن امل�سلم حقوقه، فيقبل  امل�سلمن وغري امل�سلمن، 
على �سراء ما يحتاجه وهو مطمئن مرتاح باأن ما يدفعه من نقود �سياأخذ ما يقابله من ب�ساعة جيدة ل غ�س 
فيها ول خداع؛ لأن اجلميع ي�سعى اإىل الك�سب احلالل، واىل اإر�ساء الله تعاىل واخلوف من عقابه وعذابه 

يف حال الغ�س اأو اخليانة، فقد بن الإ�سالم للنا�س و�سائل الك�سب امل�سروع وحثهم على ممار�ستها.

ثالثا حترمي التطفيف يف امليزان:
اأوىل الإ�سالم املوازين واملكاييل اأهمية خا�سة، فهي جزء من الرتاث احل�ساري الإن�ساين القدمي، الذي 
النظام، وال�سري  �سبيل تطوير هذا  امل�سلمون جهدهم يف  الإ�سالمية عن غريها، وعمل  ورثته احل�سارة 
الكيل والوزن  اأن وحدات  به قدمًا، حتى بلغوا به درجة الن�سج والكمال، ولعل �سبب هذا الهتمام هو 
وحقوق  الله  حقوق  بع�س  توؤدى  فبها  املعامالت،  باب  يف  ال�سرعية  بالأحكام  وثيقة  �سلة  لها  والقيا�س 
الأوقاف والرتكات و�سائر  باأمور  عباده: كالزكاة وال�سدقات واخلراج والكفارات والنذور، وما يتعلق 

املعامالت اليومية)21(

وقد ورد حترمي التطفيف يف الكيل يف قوله تعاىل:

)ويل للمطففن الذين اإذا اكتالوا على النا�س ي�ستوفون( )املطففن: 2-1(.
فقد اأعد الله عز وجل الهالك والعذاب لأولئك الفجار الذين ينق�سون املكيال وامليزان، ويف ال�سنة ال�سريفة 

قوله عليه ال�سالة وال�سالم »ول طففوا املكيال اإل منعوا النبات واأخذوا بال�سنن«)22(

فالتطفيف يف املكيال وامليزان يوؤثر �سلبا على املجتمع وامل�ستهلك نتيجًة ملا يقوم به املطفف من خيانة 
الأثر يف الإخالل  له كبري  بالباطل، مما يكون  اأموالهم  اأ�سياءهم واأكل  النا�س  اإىل بخ�س  و�سرقة، توؤدي 
لذا لبد من وجود مراقبة من  املتعاملن،  ال�ستقرار والثقة بن  املعامالت، وزعزعة  العام يف  بال�سلوك 
امل�ستهلك  على  طيبة  بنتائج  يعود  ب�سبطها  والهتمام  واملوازين،  املكاييل  عن  امل�سئولة  اجلهات  قبل 

واملجتمع)23(.

رابعا�� ال�سدق:
فقد حث الإ�سالم على ال�سدق يف جميع جمالت احلياة، ومنها املعامالت التجارية، فعن رفاعة بن رافع 
ر�سي الله عنه اأنه قال: خرجت مع النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل امل�سلى، فراأى النا�س يتبايعون فقال: 
»يا مع�سر التجار، فا�ستجابوا لر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ورفعوا اأعناقهم واأب�سارهم اإليه فقال: 

21(  ابن عمر، اأحكام ال�صوق يف الإ�صالم، �س95.

22( الطرباين، اأبو القا�صم �صليمان بن اأحمد بن اأيوب، املعجم الكبري، حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�صلفي، ط 2، مكتبة الزهراء، املو�صل، قال الألباين: �صنده قريب من 

احل�صن وله �صواهد.
23( حمي�س، حماية امل�صتهلك من منظور اإ�صالمي، �س 186
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اإل من اتقى وبر و�سدق«)24(، فالدين الإ�سالمي ير�سد املتعاملن  اإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا، 
يف ال�سوق اإىل التزام ال�سدق يف معامالتهم، مثل بيان التاجر لعيوب ال�سلعة متى وجدت، فلو حدث اأن 
اأخفى البائع عيبًا يف ال�سلعة، فهو اإ�سافة اإىل كونه غ�سًا يعاقب عليه الإ�سالم، فاإنه يعطي امل�سرتي احلق 

يف اإعادة ال�سلعة، وف�سخ البيع متى كان العيب ينق�س من قيمة ال�سلعة)25(. 

خام�سا�� حترمي التدلي�س:
الآخر،  املتعاقد  عن  العقد  حمل  يف  يعلمه  خفيًا  عيبًا  املتعاقدين  اأحد  كتمان  اأنه  التدلي�س  تعريف  ميكن 
الغ�س والتدلي�س وكتمان  اأ�ساليب  اأن يالزمها الو�سوح والبيان بعيدًا عن  فاملعامالت يف الإ�سالم يجب 
العيب، بل تعتمد على الإف�ساح بن املتعاملن يف الأ�سواق، حيث يقول النبي �سلى الله عليه و�سلم البيعان 

باخليار ما مل يفرتقا فاإن �سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما والآن كتما وكذبا، حمقت بركة بيعهما«)26(

ال�سلعة من  اأن يف�سح كل منهما عن املبيع والثمن، فالبائع يبن ما يف  اأن على املتعاقدين  وجه الدللة: 
عيوب، وامل�سرتي يبن الثمن من حيث جن�سه وقدره و�سنفه، وبذلك جعل الإ�سالم من الإف�ساح و�سيلة 

من و�سائل حتقيق الربكة يف الدنيا، والنجاة من عذاب الله يف الآخرة. 

�ساد�سا�� قيام التجارة على الرتا�سي:
من املبادئ العامة يف ال�سريعة الإ�سالمية ا�سرتاط الرتا�سي التام بن املتعاقدين يف اأمور التجارة، لقوله 
اأن تكون جتارة عن ترا�س  اإل  بالباطل  اأموالكم بينكم  تاأكلوا  اأمنوا ل  الذين  اأيها  )يا  تعاىل: 

منكم(  )الن�ساء: 29( وقوله عليه ال�سالم: )اإمنا البيع عن ترا�س( )27( 

�سابعا�� لزوم التقوى:
فالأعمال ال�ساحلة تن�ساأ عن التقوى وخ�سية الله عز وجل واخلوف منه، بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، 
وهذا �سابط اأ�سا�سي من �سوابط ال�سلوك الإن�ساين جميعه، اإذ يجعل امل�سلم املتقي حري�سًا على اأن يكون 
قومي ال�سلوك، بعيدًا عن املنكرات واملعا�سي، وي�سمل ذلك جميع جمالت التعامل يف الأ�سواق من ذهاب 
اإىل ال�سوق واياب منه، واجللو�س فيها للمبايعة، وكذلك عدم الإيذاء باليد اأو بالل�سان، اأو بالعن، والإيذاء 
باليد يكون بالعتداء بال�سرب، اأو يكون بلم�س امل�سرتيات، وغري ذلك من �سور الإيذاء، والإيذاء بالل�سان 
يكون بال�ستم، وال�سب، والغيبة والنميمة، والكذب، واحللف بالباطل، وغري ذلك، والإيذاء بالعن يكون 

بالنظرة الطامعة، اأو امل�ستحقرة، اأو احلا�سدة، اأو احلاقدة.

24( الرتمذي، �صنن الرتمذي، كتاب، البيوع، باب: ما جاء يف التجار وت�صمية النبي �صلى الله عليه و�صلم اإياهم، )3/ 515( 

1209 ( قال اأبو عي�صى الرتمذي: هذا حديث ح�صن ل نعرفه اإل من هذا الوجه.

25( اجلزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، 1970 م، �س 189

26( البخاري، �صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: اإذا بنّي البيعان ومل يكتما ون�صحا، )732/2( )1973( .

27( ابن ماجه، �صنن ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: بيع اخليار، )2/ 737( ، قال الألباين: �صحيح، انظر: الألباين، اجلامع ال�صغري وزيادته، �س 409.



املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ 1436 هـ ــ 2015م

69

ثامنا�� الوفاء بالعقود:
بالعقود  الوفاء  امل�سلمن  على  اأوجب  وتعاىل  �سبحانه  الله  فاإن  املعامالت  اأدوات  هي  العقود  كانت  اإذا 

ال�سحيحة التي ا�ستكملت اأركانها و�سروطها فقال تعاىل:

)يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود( ) املائدة:1(
والعقود عامة ت�سمل عقود املبايعات، والإيجارات، والزكاة، والأوقاف، وغريها، والعقد امل�سروع امل�ستكمل 
ل�سروطه ملزم لعاقديه، واجب التنفيذ، ويتعن الوفاء به، فالعقود ال�سحيحة اإمنا اأبرمت للتنفيذ، ويظهر 
اأثرها يف الواقع يف معامالت النا�س، حيث يقول ابن جرير الطربي يف تف�سري هذه الآية: » اأي اأوفوا 
بالعهود التي عاهدمتوها ربكم، والعقود التي عاقدمتوها اإياه، واأوجبتم بها على اأنف�سكم حقوقا، واألزمتم 
اأنف�سكم بها لله فرو�سا، فاأمتوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله مبا األزمكم بها، وملن عاقدمتوه منكم، 

مبا اأوجبتموه له بها على اأنف�سكم، ول تنكثوها فتنق�سوها بعد توكيدها«)28(

فالوفاء بالعقد والعهد ركن من اأركان الأمانة وقوام ال�سدق، يف حن اأن اخليانة والغدر يفقدان الثقة، 
وينزعان الأمانة من نفو�س النا�س مما ي�سبب الإخالل بنظام املعامالت وانهياره)29(

تا�سعا�� مراقبة الله تعاىل:
اإن ا�ست�سعار رقابة الله تعاىل هو ال�سامن و�سمام الأمان لتحقيق ما �سبق ذكره من ال�سوابط ال�سرعية 
للتجارة من �سدق ووفاء واجتناب للغ�س، فال ين�س التاجر اأن معاملته مع الله اأول، فيجب اأن يكون قلبه 

مع الله مراقبًا له يف معاملته مع النا�س، وهذا هو الذي تكون الدنيا يف يده ل يف قلبه)30(

اإليها مراقبة الله عز وجل هي ح�سن املعاملة، فالدين املعاملة، ويقت�سي ح�سن  ومن الأمور التي توؤدي 
واإعطاء  اأخذ احلق،  التاجر على  اأن يحر�س  بالعدل  الظلم والإح�سان، واملق�سود  العدل وعدم  املعاملة؛ 
احلق، اأما الإح�سان فهو الف�سل والت�سامح، ويتاأتى باإنظار املع�سر، وعدم الت�سديد يف املطالبة، ت�سديقًا 

لقوله تعاىل:

)واتقوا يوما ترجعون فيه اإىل الله مت توفى كل نف�س ما ك�سبت وهم ل يظلمون( )البقرة: 280(.

عا�سًرا �� اإتقان العمل واتباع اأرقى الأ�ساليب العلمية يف الإنتاج:
اإن العمل يف الإ�سالم اأمانة وم�سوؤولية، يقول تعاىل:

ولت�س�ئلن  ي�س�اء  م�ن  ويه�دي  ي�س�اء  م�ن  ي�س�ل  ولك�ن  واح�دة  اأم�ة  جلعلك�م  الل�ه  �س�اء  )ول�و 
.  )93 )النح�ل:  تعمل�ون(  كنت�م  عم�ا 

28( الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، دار الفكر- بريوت، ط 1، 1405 ه �س31.

29( حمي�س، حماية امل�صتهلك من منظور اإ�صالمي، �س 172

30( القرين، اآداب ال�صوق يف الإ�صالم، �س 75/74.
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ويقول �سلى الله عليه و �سلم ��)اإن الله يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«)31(، لذا على امل�سلم اأن يتزود 
يف كل ما يبا�سره من عمل بالأ�ساليب اجلديدة التي ك�سف عنها العلم، والتي توؤدي اإىل زيادة اإتقان ال�سلعة 
وحت�سينها، ومن الأ�سول ال�سرعية املقررة اأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب)32(، واإذا كان من الواجب 
اإتقان العمل وحت�سينه، فاإن الو�سيلة اإىل ذلك واجبة وهي البحث العلمي عن كل جديد يف طريق الإنتاج 
واتباع هذا اجلديد، وال�سريعة الإ�سالمية الغراء كانت �سباقة يف هذا املجال حن دعت النا�س عامة اإىل 

العمل واإىل اإتقان �سلعهم، وجعلت ذلك من العبادات والقرب التي يتقرب بها العبد اإىل ربه.

والإتقان يف املفهوم الإ�سالمي لي�س هدفًا �سلوكيًا فح�سب، بل هو ظاهرة ح�سارية توؤدي اإىل رقي اجلن�س 
اأهداف  الكون، وترثى احلياة، ثم هو قبل ذلك كله هدف من  الب�سري، وعليه تقوم احل�سارات، ويعمر 
اإل ما كان  الله ل يقبل من العمل  له، لأن  الله والإخال�س  الدين ي�سمو به امل�سلم ويرقى به يف مر�سات 

خال�سًا لوجهه، واإخال�س العمل ل يكون اإل باإتقانه، فاإتقان العمل واجب ديني ياأمرنا به ديننا احلنيف.

اآثار اللتزام بهذه الآداب وال�سوابط على ال�سوق:
اإن التزام اجلميع بهذه الآداب وال�سوابط والأخالق، التي ر�سمها الإ�سالم للبيع وال�سراء، مثل ال�سدق 
وال�سماحة واملحافظة على العقود، وعدم احللف، واللتزام باآداب ال�سوق، كل ذلك من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 

نتائج طيبة، نلخ�سها فيما ياأتي)33(: 

�� كفاءة الأداء يف العمل واجلودة يف ال�سناعة والتجارة.

�� �سمان اأمانة وكفاءة املتعاملن يف الأ�سواق.

�� اإر�ساء العاملن يف الأ�سواق من بائعن وم�سرتين، وخا�سة يف ظل ما ي�سهده القت�ساد العاملي من حترر 
وانفتاح.

�� حتقيق اأهداف العمل التجاري من ك�سب، وكرثة العمالء، �سمعة طيبة.

�� اإن التزام ال�سدق وال�سماحة وغري ذلك من اأخالق الإ�سالم يف البيع وال�سراء، جتعل ال�سوق مكانًا حتكمه 
القيم والأخالق، ول حتكمه قوانن العر�س والطلب فقط، والتي تنتفي فيها الأخالق.

31( البيهقي، �صعب الإميان، 5312، قال الألباين: حديث ح�صن، انظر: الألباين، اجلامع ال�صغري وزيادته،. �س 277.

32( الباك�صتاين، زكريا بن غالم قادر، اأ�صول الفقه على منهج اأهل احلديث، دار اخلراز، ط 1)1/ 106( 

33( حمي�س، حماية امل�صتهلك من منظور اإ�صالمي، �س 46
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الخــاتمة:

مما �سبق ن�ستنتج اأن الفقه الإ�سالمي، ومن خالل نظرة الإ�سالم ال�ساملة جلميع نواحي املجتمع، كان �سباقًا يف 
اإدارة دفة القت�ساد، وناجحًا يف دمج احلياة القت�سادية والجتماعية معًا مبا ي�سمن كرامة الإن�سان وحريته 
بغ�س النظر عن معتقده. فقد اأظهر الإ�سالم دور املال واأو�سح اأهميته، وبّن �سرورة عدم تداوله ب�سكل خاطئ 
من  وخالية  واأ�ساليبه،  الغ�س  عن  بعيدة  متينة  دعائم  ذات  اأ�سواقًا  فاأر�سى  �سرعية،  غري  بطرق  اكت�سابه  وعدم 
املناف�سات غري ال�سريفة كالحتكار اأو عرقلة انتقال ال�سلع والأفراد من واإىل ال�سوق، وهدفها حتديد ال�سعر بناء 

على الطلب والعر�س العادلن من خالل ظروف تناف�سية تعك�سها احلالة القت�سادية والجتماعية. 
وبعد متام هذا اجلهد، ل بد من ت�سجيل اأبرز ما تو�سلت اإليه من نتائج، وخال�سة ما ذكرت فيها من اأمور، اأجملها 

فيما يلي: 
التي ل بد منها من  ال�سريفة ذات اجلدوى،  املناف�سة  اأنها  للمناف�سة امل�سروعة هو:  الأ�سمل والأدق  1�� التعريف 
اأجل العمل الدوؤوب وعدم الرتاخي والك�سل، والتي تقوم على جملة من الأخالق واملبادئ ال�سرعية، ذات م�سلحة 

لأطراف كثرية، مبا فيها العاملن واملجتمع.
2�� التجارة اأعم من البيع اإذ البيع نوع منها فالتجارة يراد بها كل عمل يق�سد به الربح ب�سفة عامة.

اإجماع  الكتاب وال�سنة وكذلك  ال�سرعية من  الأدلة  الكثري من  التجارية ودل على ذلك  املناف�سة  الإ�سالم  اأباح    3
الأمة.

وحترمي     احلالل،  وحتري  الغ�س،  )حترمي  منها:  ال�سوابط  من  بالعديد  التجارية  املناف�سة  ال�سرع  اأحاط   4
التطفيف يف امليزان...( 

5  للغ�س اآثار �سلبية كثرية منها: اأ�سرارا اأخالقية، ومالية، و�سحية...
6  ملراقبة اجلهات امل�سئولة للموازين واملكاييل فوائد واآثار منها: زرع الثقة يف النفو�س، وحماية اأموال النا�س، 

وخدمة القت�ساد...
7 اللتزام بال�سوابط ال�سرعية للمناف�سة التجارية له نتائج طيبة على املتعاملن يف الأ�سواق منها: جتعل ال�سوق 
مكانًا حتكمه القيم والأخالق، وكفاءة الأداء يف العمل واجلودة يف ال�سناعة والتجارة، ولإر�ساء العاملن يف 

الأ�سواق، وحتقيق اأهداف العمل التجاري.
والإعالن،  والدعاية  والتق�سيط،  املزايدة،  مثل:  امل�سروعة،  التجارية  للمناف�سة  وكثرية  عديدة  �سور  هناك   8

واجلوائز.
الأمانة  قواعد  مع  تتفق  ل  باأفعال  القيام  منها:  بها،  يتميز  عامة  خ�سائ�س  امل�سروعة  غري  املناف�سة  لتعريف   9

وال�سرف، واإحلاق ال�سرر بالآخرين.
10�� طرق الك�سب غري امل�سروعة متعددة ومتنوعة، منها: الغ�س التجاري، والربا، والقمار.

11�� اأ�سباب تف�سي ظاهرة الغ�س التجاري كثرية، منها: �سعف الإميان، وعدم اخل�سية من الله تعاىل، واجلهل 

وعدم املعرفة والإحاطة بفقه املعامالت ال�سرعية، وغريها.
12�� هناك �سور حديثة ومتنوعة للمناف�سة غري امل�سروعة، مثل: الإ�ساءة اإىل �سمعة التاجر، واإثارة اأعمال توؤدي 

اإىل ا�سطراب التنظيم الداخلي للمتجر، وغريها.
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املحتكر يف  يتحكم  التجارة حيث  اإهدار حرية  اإىل  يوؤدي  فهو  ال�سوق،  على  �سيئة ومدمرة  اآثار  لالحتكار   ��13

ال�سوق، ويقتل روح املناف�سة البناءة، فيكون ذلك �سببا يف عدم اإتقان وحت�سن وتطوير املنتجات.
14�� بيع احلا�سر للبادي منهي عنه ملا فيه من ال�سرر باأهل البلد، وملا فيه من غنب يلحق �ساحب ال�سلعة كونه 

يجهل ثمن ال�سلعة احلقيقي، مما يوؤدي اإىل اإ�سرار بامل�سرتين، وارتفاع الأ�سعار.
15�� من اأجل �سحة املعامالت يف ال�سوق، ومراقبة الت�سرفات و�سلوك البائعن وامل�سرتين والتاأكد من �سالمتها، 

وت�سحيح النحرافات التي قد حت�سل، كان نظام احل�سبة يف الإ�سالم.
16�� حتى يوؤدي نظام الت�سعري الغر�س الذي من اأجله فر�س ينبغي على الدولة اأن تقوم مبجموعة من التدابري 

الوقائية، منها: مراقبة الأ�سعار مراقبة دقيقة، ومعاقبة كل من يثبت خمالفته لنظام الت�سعري.
17�� نظرا للتطور ال�سريع الذي يحدث يف �ستى جمالت احلياة، ول�سيما جمال التجارة واملناف�سة فيها، كان لبد 

من �سن القوانن والت�سريعات الكفيلة ب�سبط جميع الأمور املتعلقة بذلك، ومراقبة تطبيقها.
التجارية  املناف�سة  ت�سجيع  منها:  التجارية،  املناف�سة  وحتمي  تنظم  قوانن  �سن  من  تتحقق  فوائد  هناك   ��18

امل�سروعة، تعزيز كفاءة الإنتاج، توزيع اأف�سل للموارد القت�سادية.

التوصيات:

1�� يجب اأن يتجه طالب العلم ال�سرعي للبحث يف م�سائل القت�ساد الإ�سالمي، ومتابعة تطوراته.
يف  الإ�سالمية  الأخالق  بقواعد  واللتزام  احلياتية،  معامالتنا  جميع  يف  لنا  الله  �سرعه  مبا  اللتزام   ��2

املعامالت.
3�� �سرورة توفر �سروط و�سفات معينة يف ع�سو الرقابة املالية والإدارية، وو�سع الرجل املنا�سب يف 

املكان املنا�سب.
وجود  حالة  ل�سيما  فاح�س،  غالء  من  املجتمع  به  مير  ما  ظل  يف  خا�سة  ال�سلع،  ت�سعري  الدولة  على   ��4

الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية التي متر بها املجتمعات الإ�سالمية اليوم.
5���سرورة فر�س عقوبات قانونية حازمة، وخمالفات مالية مرتفعة لكل من يقوم بعملية الحتكار، اأو من 

يخالف اأمر الدولة يف الت�سعري، اأو يغ�س ويظلم النا�س يف معامالته التجارية واملالية.
6�� �سرورة تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف كل املعامالت املالية، والعمل على ن�سر فقه القت�ساد الإ�سالمي 

يف الدول الغربية.

وعلى الله ق�سد ال�سبيل واآخر دعوانا اأن احلمد لله رب العاملن.
و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعن.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص
يتناول البحث اأهم مرتكزات اأحكام النقود يف الفقه ال�سافعي، وبع�س اأحكام النقود مثل: علة الربا يف 

النقدين، وزكاة النقدين، واأحكام ال�سرف و�سروطه، وراأ�س مال ال�سلم وامل�ساركات وامل�ساربات.
كما يلقي الباحُث ال�سوَء على اأحكام النقود املغ�سو�سة والفلو�س، والأحكام ذات �سلة، مثل اإبطال ال�سلطان 

للنقود، واأثر ذلك على احلقوق.
با�ستي�ساح  ال�سافعي،  املذهب  اأ�سول  على  تخريجًا  الورقية  النقود  اأحكام  ا�ستجالَء  الباحث  حاول  ثم 
النقود،  ت�سليع  وم�ساألة  ال�سافعية،  فقهاء  ذكرها  التي  النقود  وظائف  خالل  من  النقدية  النظرية  مالمح 

ومبداأ حيادية النقود.

اقتصاديات النقود
في المذهب الشافعي 

 د. ب�سر حممد موفق لطفي
اأ�ستاذ القت�ساد والتمويل الإ�سالمي )كلية اإدارة الأعمال يف جامعة اململكة( البحرين

)�سّلم البحث للن�سر يف 10 / 2/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 3/8 / 2015م( 
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Abstract

The research addresses the prominent issues of currency as per the Shaf›ai jurisprudence; 

such as the factor of interest (Riba), the rulings of currency exchange and its conditions, 

the capital of Salam contract, Musharakah and Mudarabah (partnerships) and the rulings of 

counterfeit money.

Furthermore, the researcher deals with subject matter related rulings such as cancellation of 

currency by the government and its impact on the rights as per the rulings of paper currency, 

based on the principles of Shaf›ai jurisprudence. Finally the research gives description of the 

features of currency concept through its functions mentioned by the Shaf›ai jurists, and other 

issues related such as commoditization of currency and neutrality of currency.
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المقدمة
احلمد لله وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله واآله و�سحبه ومن واله، وبعد:

فاإن الناظر يف كتب الفقه الإ�سالمي الكثرية، يجد نف�سه اأمام كٍمّ هائل من املعلومات الفقهية املتنا�سقة التي 
تدل على اأن الفقيه كان عندما يفتي اإمنا يفتي وفق منظومة ململمة املعامل مت�سقة الأفكار، فاإنك ل تكاد جتد 

تناق�سًا يف الفتوى ول تقلُّبًا يف املنهج ول ا�سطرابًا يف الِوْجهة.
ولكن هذه املعلومات الغزيرة املت�سقة موزعٌة ومتناثرة بن اأبواب الفقه املتعددة، فرتى يف الزكاة جانبًا 

كبريًا منها، ويف الربا وال�سرف ويف البيوع وال�سلم وال�سمان والديات جوانَب اأخرى.
ولذا جاءت فكرة هذا البحث املو�سوم اقت�ساديات النقود يف الفقه ال�سافعي  واأمتنى اأن يكون بذرًة يف 

حقِل جمِع هذا الرتاث الزاخر وترتيبه و�سياغته بلغٍة ع�سرية، وا�ست�سراف املعامل القت�سادية منه.
ول اأدعي اأين اطلعُت على كل كتب الفقه ال�سافعي، فاإنها اأكرث من اأن اأح�سيها واأنا اأقل من اأن اأنال �سرف 
قراءتها جمتمعة، واإنه مل يتي�سر يل اإل 41 مرجعا منهًا، ولكني اأح�سبها كافية ل�ستقراء اأهم اأحكام النقود 

منها.
مع الأخذ بالعتبار اأن ع�سر الإمام ال�سافعي واأ�سحابه وع�سوَر اأتباعهم ع�سوٌر متقدمة فقد ولد رحمه الله 
�سنة 150ه�، ولذا فلي�س لنا اأن ن�حاكم اأفكارهم يف غري ع�سرهم، ولكْن لنا اأن ن�ستفيد من العقلية الفقهية 

املَُمْنَهَجِة يف التعامل مع م�ستجدات كل ع�سر وزمان.
اإنه جواد  لكل خري،  القبوَل والتوفيق  واأ�ساأله  زماننا،  ندرْت يف  قد  فاإن ب�ساعَته  الإخال�َس  اللَه  واأ�ساأل 

كرمي..

أهمية البحث:
تنبع اأهمية البحث من خالل:

ا�ستخراج اأحكام النقود من كتب الفقه الإ�سالمي، واإفرادها بالبحث وتقدميها ملن يحتاجها ويرغب . 1
بال�ستفادة منها.

طرح نقاط م�سرتكة تقارب بن فئتن من املفكرين والعلماء يخدمهما البحث:. 2

فئة علماء الفقه الإ�سالمي: حيث يطرح لهم اأحكام النقود بلغة ع�سرية واإ�سافة املالحظات  »
القت�سادية اإليها ب�سيء من التف�سيل.

فئة علماء القت�ساد البعيدين عن الفقه الإ�سالمي: حيث يطرح لهم الفقه الإ�سالمي واأحكام  »
النقود بلغة مي�سرة وع�سرية.

وياأمل الباحث بعد ذلك اأن تبداأ وت�ستمر عجلُة التعاون بن الفقهاء والقت�سادين حتى يخرجوا بنظرية 
نقدية اإ�سالمية.

�سبب اختيار البحث:
�سبب اختياره هو غزارة الفقه الإ�سالمي بالأحكام املتعلقة بالنقود واقت�سادياتها، ولكنها مبعرثة يف كتب 
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البيوع واملعامالت املالية، فاأحببت اأن اأ�ساهم - مع غريي من الباحثن- يف ا�ستخراجها ومِلّ �ستاتها.

مشكلة البحث:
والتعليق  ال�سافعي،  الفقه  كتب  من  النقود  اقت�ساديات  ل�ستخراج  املحاولة  يف  البحث  م�سكلة  تتلخ�س 

عليها بلغة اقت�سادية معا�سرة وا�ستنباط بع�س مالمح النظرية النقدية عند فقهاء املذهب ال�سافعي.

فرضية البحث:
يفرت�س البحث اأن الفقهاء لديهم نظريات اقت�سادية �ساملة لكنها غري حمررة وغري من�سو�ٍس عليها، تدلُّ 
عليها الأحكاُم املختلفة التي كانوا يفتون بها ب�سكٍل متَّ�سٍق مع نظرياتهم تلك، ولكنها مبعرثة يف فتاواهم 

وكتبهم ومدوناتهم الفقهية.

حدود الدراسة:
يقت�سر البحث على اقت�ساديات النقود يف كتب الفقه عند ال�سافعية.

يذكر البحُث امل�سهوَر من املذهب، وقد يذكر اخلالف اإن ُوِجَد، مع ذكر ترجيح علماء املذهب وخ�سو�سا 
م يف املذهب عند اختالفه مع الرافعي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله فاإن قوَله مقدَّ

الدراسات السابقة:
يف احلقيقة مل يعرث الباحث على �سيء من الدرا�سات ال�سابقة الدقيقة يف هذا املجال �سابقًا.

ما ي�سيفه البحث ) القيمة امل�سافة ( :
ال�سافعي  املذهب  اأ�سول  على  تخريجًا  املعا�سرة  النقود  اأحكام  ل�ستنباط  الله  يوفقه  اأن  الباحث  ياأمل 

وتخريجا على نظرتهم اإىل اأ�سل امل�ساألة.
مفيٍد  باحث عن اخلري  كل  يوفقني ويوفق  اأن  تعاىل  فاأ�ساأله  لكل خري،  وامل�سدد  املوفق  تعاىل هو  والله 

للغري، اإنه على كل �سيٍء قدير وبالإجابة جدير.

خطة البحث:
املقدمة.

املبحث الأول: اأهم مرتكزات اأحكام النقود يف الفقه:
مطلب: علة الربا يف النقدين.

املبحث الثاين: اأحكام النقود من الأبواب الفقهية: وفيه مطالب:
املطلب الأول: زكاة النقدين.
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املطلب الثاين: اأحكام ال�سرف و�سروطه.
املطلب الثالث: راأ�س مال ال�سلم وال�سركات وامل�ساربات.

املبحث الثالث: اأحكام النقود املغ�سو�سة والفلو�س يف الأبواب الفقهية املتقدمة. 

املبحث الرابع: اإبطال ال�سلطان للنقود واأثره على احلقوق.

املبحث اخلام�س: تخريٌج هام يتعلق بالأوراق النقدية على اأ�سول املذهب.

املبحث ال�ساد�س: اأهم مالمح النظرية النقدية من الأحكام ال�سابقة: وفيه مطلبان:
املطلب الأول: وظائف النقود عند فقهاء املذهب ال�سافعي.

املطلب الثاين: حيادية النقود.
اخلامتة.

النتائج والتو�سيات.
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المبحث األول : أهم مرتكزات أحكام النقود في الفقه

مطلب: علة الربا يف النقدين:
اأنهما من جن�س  لعلٍة واحدة وهي  الذهب والف�سة  الربا يف  اإىل حترمي  ال�سافعية ذهبوا  اأن  املعلوم  من 
الأثمان، فيحرم الربا فيهما ول يحرم فيما �سواهما من املوزونات، ودللوا على ذلك باأنه ل يجوز اأن يكون 
اإىل غريهما مل يجز  الأموال، لأنه لو كان ملعنى يتعداهما  اإىل غريهما من  الربا ملعنًى يتعداهما  حترمي 
اإ�سالمهما فيما �سواهما من الأموال لأن كل �سيئن جمعتهما علة واحدة يف الربا ل يجوز اإ�سالم اأحدهما 

يف الآخر كالذهب والف�سة )1(.
واإن املتمعن يف كالمهم يرى يف احلقيقة اأن هذا ُم�َسلٌَّم به حيث كانت القاعدة النقدية يف زمنهم كانت تقوم 
على معديَنْ الذهب والف�سة، كما اأن ح�سَرهم لعلة الثمنية يف النقدين دون غريهما من املوزونات؛ فهو 
لعدم تداول الأ�سكال الأخرى من النقود املعدودة غري املوزونة، والتي تتمتع بقيمة ثمنية تفوق قيمتها 

ال�سلعية.
اإىل  نظروا  اأنهم  على  يدل  وهذا  والنحا�س)3(،  احلديد  معموِل  دون  الترب)2(  يف  الربا  بتحرمي  اأفتوا  وقد 
علًة  اعتربوها  ولذلك  املعدنن،  هذين  غري  يف  توجد  مل  الثمنية  وهذه  للنقدين،  ال�سلعية  الذاتية  القيمة 

قا�سرة على الذهب والف�سة.
من  عليها غرُيها  لُيقا�س  تعَرف  العلة  لأن  منها؟  الفائدة  فما  قا�سرة  علتكم  كانت  اإذا  لل�سافعية:  قيل  واإذا 

الفروع، اأجاب ال�سافعية باأن العلة القا�سرة لها فائدتان:
اأن تعرف اأن احلكم مق�سور عليها فال تطمع يف القيا�س.. 1
اأنه رمبا حدث ولو بعيدا ما ي�سارك الأ�سل يف العلة فيلحق به.. 2

واأجابوا عن الفلو�س باأن العلة عندهم كوُن الذهب والف�سة جن�َس الأثمان غالبا واإن مل تكن اأثمانًا)4(.
وقولهم: غالبا: احرتاز من الفلو�س اإذا راجت رواج النقود، وهي التي نقلها املاوردي وغريه عن ن�س 
ال�سافعي، قال املاوردي: ومن اأ�سحابنا من يقول: العلة كونهما ِقَيم املُْتَلَفات. واأنكره القا�سي اأبو الطيب 

م بها. وغريه لأن الأواين والترب واحللي يجري فيها الربا ولي�س مما ُيَقوَّ
اأما اإذا راجت الفلو�س رواج النقود فن�سوا على اأنه مل يحرم الربا فيها هذا على ال�سحيح املن�سو�س من 
املذهب، وذهب اخلرا�سانيون من ال�سافعية اإىل اأنه يحرم الربا يف الفلو�س اإذا راجت رواج النقود. وحكم 

النووي على هذا القول بال�سذوذ)5(.
وهذا عُن ما ذكرُته من نظرتهم اإىل الثمنية ال�سلعية للنقدين واإن مل يكونا اأثمانًا كاحللي والأواين الذهبية 

اأو الف�سية.

1( املجموع، تاأليف: حمي الدين اأبي زكريا يحيى بن �صرف النووي، النا�صر: دار الفكر، بريوت، لبنان، 1997م: ج9/ �ص376

2( الترب: فتات الذهب قبل اأن ُي�صاغ اأو ُي�َصّك. ُينظر: املعجم الو�صيط، تاأليف: اإبراهيم م�صطفى، اأحمد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، النا�صر: دار الدعوة، القاهرة، 

م�صر، حتقيق: جممع اللغة العربية، القاهرة: ج1/ �ص81
3( املجموع: ج9/ �ص490

4( املجموع: ج9/ �ص378 ؛ الو�صيط يف املذهب، تاأليف: حممد بن حممد بن حممد الغزايل اأبو حامد، النا�صر: دار ال�صالم، القاهرة، م�صر، 1417هـ، الطبعة الأوىل، حتقيق: 

اأحمد حممود اإبراهيم، حممد حممد تامر: ج3/ �ص46
5( املجموع: ج9/ �ص380
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المبحث الثاني : أحكام النقود من األبواب الفقهية
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: زكاة النقدين)6(:
انعقد الإجماع على وجوب الزكاة يف النقدين الذهب والف�سة والآيات على ذلك كثرية من القراآن الكرمي 
والأحاديث كذلك كثرية من ال�سنة النبوية ال�سريفة، فاأوجبوا الزكاة يف النقدين اإن كانا ِترْبًا اأو م�سوَغْن 
اأو م�سكوكن نقودًا اأو م�سنوعن كالأواين، وذهب ال�سافعية واجلمهور اإىل عدم وجوب الزكاة يف احللي 

امل�ستعمل و�سرط بع�س ال�سافعية اأن يكون يف حدود املعتاد، وما زاد عن املعتاد جتب فيه الزكاة.
85 جرامًا،  الذهب وتعدل يف ع�سرنا  من  مثقاًل  ع�سرون  الن�ساب وهو  بلوغ  عند  الزكاة  فيهما  وجتب 
ومئتا درهٍم من الف�سة وتعدل 595 جرامًا، والزكاة الواجبة فيهما هي ربع الع�سر 2.5 % كل حوٍل هجري، 
اأو 2.5775 % كلَّ حوٍل �سم�سي كما ذكر بع�س العلماء املعا�سرين مثل ال�سيخ اأ. د. يو�سف القر�ساوي واأ. 

د. علي القرة داغي)7( و اأ. د. ح�سن �سحاتة وغريهم.

املطلب الثاين: اأحكام ال�سرف و�سروطه)8(:
لعقد ال�سرف يف النقدين حالتان:

�سروط:. 1 ثالثة  له  في�سرتط  بف�سة،  ف�سة  اأو  بذهب،  ذهبًا  ي�سرف  كاأْن  اجلن�س:  احتد   اإذا 

1( احللول، 2( التقاب�س، 3( التماثل وزنًا.

�سرطان:. 2 ويبقى  التماثل  �سرط  في�سقط  بف�سة،  ذهبًا  ي�سرف  باأن  اجلن�س:  اختلف   اإذا 

1( احللول، 2( التقاب�س يف املجل�س.

كما اأنه ل يجوز اخليار يف عقد ال�سرف، بل يكون لزمًا ناجزًا، لأن اخليار ينايف احللول والتقاب�س، واإذا 
قيل: اإن اخليار �ُسِرَع لأن يختار العاقد ما يراه خريًا وم�سلحًة له، فاجلواب: باأن ال�سرف حمدد متامًا، 
فعند احتاد اجلن�س يجب التماثل، وعند اختالف اجلن�س تعرف القيمة وتتعن، وهذا الذي يحقق العدالة 

للمتعاقدين.

6( املجموع: ج6/ �ص65 ؛ رو�صة الطالبني وعمدة املفتني، تاأليف: حمي الدين اأبي زكريا يحيى بن �صرف النووي، النا�صر: املكتب الإ�صالمي، بريوت، لبنان، 1405هـ، الطبعة 

الثانية: ج2/ �ص256 ؛ حا�صية اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني ل�صرح قرة العني مبهمات الدين، تاأليف: اأبي بكر ابن ال�صيد حممد �صطا الدمياطي، النا�صر: دار الفكر 
للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت، لبنان: ج2/ �ص154 ؛ الأم، تاأليف: الإمام حممد بن اإدري�س ال�صافعي اأبو عبد الله، النا�صر: دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1393هـ، الطبعة 
الثانية: ج2/ �ص40 ؛ الإقناع يف الفقه ال�صافعي، تاأليف: اأبي احل�صن علي بن حممد بن حبيب املاوردي، النا�صر: دار اإح�صان للن�صر والتوزيع، طهران، اإيران، الطبعة الأوىل، 
1378هـ، حتقيق خ�صر حممد خ�صر: ج1/ �ص65 ؛ املهذب يف فقه الإمام ال�صافعي، تاأليف: اإبراهيم بن علي بن يو�صف ال�صريازي اأبو اإ�صحاق، النا�صر: دار الفكر، بريوت، 

لبنان: ج1/ �ص157 ؛ حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، تاأليف: �صيف الدين اأبي بكر حممد بن اأحمد ال�صا�صي القفال، النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، لبنان، و دار 
الأرقم، عمان، الأردن، 1980م، الطبعة الأوىل، حتقيق: د. يا�صني اأحمد اإبراهيم درادكة: ج3/ �ص76 ؛ حوا�صي ال�صرواين على حتفة املحتاج ب�صرح املنهاج، تاأليف: عبد 

احلميد ال�صرواين، النا�صر: دار الفكر، بريوت، لبنان: ج3/ �ص263 ؛ وغريها.
7( موقع ا.د. علي القرة داغي، يف فتواه حول ح�صاب زكاة ال�صركات: )تاريخ القتبا�س والرجوع 2015/3/24م( 

34=Itemid&59-19-09-25-06-30:2009=catid&04-44-09-06-07-271:2009=http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id

8( الأم: ج3/ �ص7 -�س30 ؛ حا�صية حا�صية البجريمي على �صرح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد( ، تاأليف: �صليمان بن عمر بن حممد البجريمي، النا�صر: املكتبة 

الإ�صالمية، ديار بكر، تركيا: ج2/ �ص340 ؛ الو�صيط: ج3/ �ص 30 ؛ حوا�صي ال�صرواين: ج3/ �ص395 ؛ مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، تاأليف: حممد 
اخلطيب ال�صربيني، النا�صر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1415هـ - 1994م، الطبعة الأوىل: ج2/ �ص66 ؛ حا�صية اجلمل على املنهج، تاأليف: زكريا بن حممد بن 
اأحمد بن زكريا الأن�صاري اأبو يحيى، النا�صر: دار الفكر، بريوت، لبنان: ج3/ �ص52 -�س103 ؛ الفتاوى الكربى الفقهية، تاأليف: ابن حجر الهيتمي، النا�صر: دار الفكر، 

بريوت، لبنان: ج2/ �ص239
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واأجازوا ال�ستبدال عن الثمن الثابت يف الذمة؛ فاإن ا�ستبدل مواِفقًا يف علة الربا كدراهم عن دنانري اأو 
َط قب�ُس البدِل يف املجل�س حذرًا من الربا، ول ي�سرتط تعيينه يف العقد لأن ال�سرف على ما  عك�سه ا�ْسرُتِ

يف الذمة جائز)9(. وقد تكلَّم ابُن ر�سالن يف ُزَبده)10( عن ال�سرف فقال:
و�َسْرُط بيِع النق��ِد بالنقِد كما               يف بيِع َمْطعوٍم مبا قد ُطِعما
ِح����������ْد تقاب�ُس املجل�ِس واحلل��������وَل ِزْد          علٌم متاثٌل بجن�ٍس َيتَّ
واإمن��������������ا ُيْعَت�رَبُ التماث���������������ُل            حاَل كماِل النفِع وهو حا�سُل

املطلب الثالث: راأ�س مال ال�سلم وال�سركات وامل�ساربات:
َلم)11(: اأوًل: ال�سَّ

وهو بيع مو�سوٍف يف الذمة، و يطلق على البيع يف الذمة اتفاقا)12(، وي�سرتط له تعجيل راأ�س مال ال�سلم 
ه من طرف امل�سَلم اإليه. وقب�سُ

وا�سرتطوا يف راأ�س مال ال�سلم: اأن يكون عينًا ل دينًا، فال ي�سح اأن يقول للمدين: اأ�سلمُت اإليك يف �سيارة 
بالألف دينار التي يل يف ذمتك. بل يجب اأن يقب�سها ثم ُي�ْسِلم. اأو يقول: اأ�سلمُت اإليك يف كذا باألف دينار 

يف ذمتي فال يجوز.
وا�سرتطوا قب�َس راأ�س مال ال�سلم يف جمل�س العقد، ول خيار بعد التفرق.

واأجازوا اأن يكون راأ�س مال ال�سلم منفعًة)13(.
وتاأمل معي اأن الإمام ال�سافعي رحمه الله تعاىل قال: »يجوز اأن ي�سلم يف ن�حا�س وفلو�س و�سبه ور�سا�س 
اأن ي�سرتى ) قال ال�سافعي (  اأو م�سروب وغري ذلك من جميع ما يجوز  وحديد وموزون ومكيل ماأكول 
واإمنا اأجزت اأن ي�سلم يف الفلو�س بخالفه يف الذهب والف�سة باأنه ل زكاة فيه واأنه لي�س بثمن لالأ�سياء 
كما تكون الدراهم والدنانري اأثمانا لالأ�سياء امل�سلفة فاإن يف الدنانرِي والدراهِم الزكاَة، ولي�س يف الفلو�س 
زكاة واإمنا اأنظر يف الترب اإىل اأ�سله واأ�سل النحا�س مما ل ربا فيه، فاإن قال قائل: فقد جتوز يف البلدان 
جواَز الدنانري والدراهم، قيل: يف بع�سها دون بع�س وب�سرط، وكذلك احلنطة جتوز باحلجاز التي بها 
�ُسنَّت ال�سنَنُ جواَز الدنانري والدراهم ول جتوز بها الفلو�س، فاإن قال: احلنطة لي�ست بثمن ملا ا�ستهلك، 
قيل: وكذلك الفلو�س، ولو ا�ستهلك رجل لرجل قيمة درهم اأو اأقل مل يحكم عليه به اإل من الذهب والف�سة ل 
من الفلو�س، فلو كان من كرهها اإمنا كرهها لهذا، انبغى له اأن يكره ال�سلم يف احلنطة لأنها ثمن باحلجاز، 
ويف الذرة لأنها ثمن باليمن، فاإن قال قائل: اإمنا تكون ثمنا ب�سرط، فكذلك الفلو�س ل تكون ثمنا اإل ب�سرط، 

9( الإقناع يف حل األفاظ اأبي �صجاع، تاأليف: حممد ال�صربيني اخلطيب، النا�صر: دار الفكر، بريوت، لبنان، 1415هـ، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�صات: ج2/ �ص280 ؛ 

حوا�صي ال�صرواين: ج4/ �ص407 ؛ مغني املحتاج: ج2/ 71 ؛ حا�صيتا قليوبي عمرية: على �صرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني، تاأليف: �صهاب الدين اأحمد بن اأحمد 
بن �صالمة القليوبي، النا�صر: دار الفكر، بريوت، لبنان، 1419هـ - 1998م، الطبعة الأوىل، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�صات: ج2/ �ص261

10( غاية البيان �صرح زبد ابن ر�صالن، تاأليف: حممد بن اأحمد الرملي الأن�صاري، النا�صر: دار املعرفة، بريوت، لبنان: �س184.

11( اإعانة الطالبني: ج3/ �ص98 ؛ الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص291 ؛ الإقناع للماوردي: ج1/ �ص95 ؛ الأم: ج3/ �ص11 ؛ التنبيه يف الفقه ال�صافعي، تاأليف: اإبراهيم بن 

علي بن يو�صف ال�صريازي اأبو اإ�صحاق، النا�صر: عامل الكتب، بريوت، لبنان، 1403هـ، الطبعة الأوىل، حتقيق: عماد الدين اأحمد حيدر: ج1/ �ص97 ؛ ال�صراج الوهاج على 
منت املنهاج، تاأليف: العالمة حممد الزهري الغمراوي، النا�صر: دار املعرفة للطباعة والن�صر، بريوت، لبنان: ج1/ �ص205.

12( اإعانة الطالبني:ج3/ �ص16 ؛ التنبيه لل�صريازي:ج1/ �ص97 ؛ ال�صراج الوهاج:ج1/�ص205

13( الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص291.
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األ ترى اأن رجال لو كان له على رجل دانق مل يجربه على اأن ياأخذ منه فلو�سا واإمنا يجربه على اأن ياأخذ 
الف�سة، وقد بلغني اأن اأهل �سويقة يف بع�س البلدان اأجازوا بينهم خزفا مكان الفلو�س، اأفيجوز اأن يقال: 

يكره ال�سلف يف اخلزف؟« )14(
ثم ذكر تاأييدا ملذهبه فرقًا اآخر بل هو من باب الأوىل فقال رحمه الله ��: »اأراأيت الذهب والف�سة م�سروبن 
دنانري اأو دراهم، اأمثلهما غري دنانري اأو دراهم ل يحل الف�سل يف واحد منهما على �ساحبه ل ذهب بدنانري 
اإل مثال مبثل وزنا بوزن، وما �سرب منهما وما مل ي�سرب �سواء ل يختلف، وما كان  ول ف�سة بدراهم 
�سرب منهما ومل ي�سرب منهما: ثمن ول غري ثمن �سواء ل يختلف؛ لأن الأثمان دراهم ودنانري ل ف�سة، 
ول يحل الف�سل يف م�سروبه على غري م�سروبه، والربا يف م�سروبه وغري م�سروبه �سواء فكيف يجوز 

اأن يجعل م�سروب الفلو�س خمالفا غري م�سروبها وهذا ل يكون يف الذهب والف�سة؟« )15(.
وهذا مما اأيد به مذهبه رحمه الله، حيث قال: »اإننا مل نفرق يف الثمنية بن الدنانري الذهبية امل�سروبة 

ز التفا�سل بينهم، فكيف نفرق بن الفلو�س امل�سروبة واأ�سلها؟« )16(. والِتّرْب، ومل جُنِ
ولذا مل يَر باأ�سًا يف الإ�سالم يف الفلو�س، بخالف ُحكمه يف الذهب والف�سة.

ثانيًا: امل�ساربات)17(:

قد يجد الباحث يف كتب الفقه لفظ امل�ساربة وقد يجد لفظ الِقرا�س اأو املقار�سة، ولذا ي�سري الباحُث اإليه 
ال�سرب  من  وهي  ة،  كاملُقاَر�سَ قار�س  م�سدر  القاف  بك�سر  لغة:  الِقرا�س  عرفوا  وقد  باملو�سوع،  ل�سلته 
والِقرا�س  غالبا  عليه  �سافرمت ل�ستماله  اأي   )18( الأر�س(  اأنتم �سربتم يف  )اإن  تعاىل:  قال  ال�سفر  مبعنى 

واملقار�سة لغة اأهل احلجاز وامل�ساربة لغة اأهل العراق)19(.
والنا�س يحتاجون اإليه لأن �ساحب املال قد ل يح�سن الت�سرف ومن ل مال له يح�سنه، فيحتاج الأول اإىل 
ال�ستعمال والثاين اإىل العمل.وعرفوا فقهًا: الِقرا�س وامل�ساربة: باأن يدفع املالك اإىل العامل ماًل ليتَّجر 

فيه والربح م�سرتك بينهما)20(.
ول ت�سح امل�ساربة عند ال�سافعية اإل على الأثمان وهي الدراهم والدنانري، واأما ما �سواهما من العرو�س 
وال�سبائك والفلو�س فال ي�سح الِقرا�س عليها لأن املق�سود بالِقرا�س ردُّ راأ�س املال وال�سرتاك يف الربح، 
ومتى ُعِقَد على غري الأثمان مل يح�سل املق�سود؛ لأنه رمبا زادت قيمته فيحتاج اأن ي�سرف العامل جميع 
ي�سريا  جزءا  في�سرف  قيمته  نق�ست  ورمبا  بالعامل  اإ�سرار  هذا  ويف  قيمته،  اأو  مثله  رد  يف  اكت�سبه  ما 
من الك�سب يف رد مثله اأو رد قيمته ثم ي�سارك رب املال يف الباقي ويف هذا اإ�سرار برب املال لأن العامل 
م بغريها، ول يجوز على املغ�سو�س من  ي�ساركه يف اأكرث راأ�س املال، وهذا ل يوجد يف الأثمان لأنها ل تقوَّ

14( الأم: ج3/ �ص98

15( الأم: ج3/ �ص98

16( الأم: ج3/ �ص98

17( اإعانة الطالبني: ج3/ �ص99 ؛ الأم: ج7/ �ص107 ؛ التنبيه: ج1/ �ص119 ؛ ال�صراج الوهاج: ج1/ �ص279 ؛ املهذب لل�صريازي: ج1/ �ص384 ؛ الو�صيط: ج4/ 

�ص14 ؛ رو�صة الطالبني: ج4/ �ص149 ؛ مغني املحتاج: ج2/ �ص309.

18( �صورة املائدة: اآية 106

19( اإعانة الطالبني: ج3/ �ص99

20( ال�صراج الوهاج: ج1/ �ص279 ؛ مغني املحتاج: ج2/ �ص309.
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الأثمان لأنه تزيد قيمته وتنق�س كالعرو�س)21(.
ومما �سبق ُيالَحظ اأنهم منعوا كوَن راأ�س مال امل�ساربة من الأثمان اإذا كانت مغ�سو�سة، خوفًا من تقلُّب 
القيمة؛  اإىل نقٍد ثابٍت ن�سبيًا فتنتفي علة املنع وهي تقلُّب  اأننا و�سْلنا  قيمتها زيادًة ونق�سانًا؛ ولذا فلو 

وينتج عنها جواز كون هذا النقد الثابت ن�سبيًا راأ�س ماٍل يف امل�ساربة. والله تعاىل اأعلم.
ثالثًا: ال�سركات)22(:

ِركة: بفتح ال�سن مع ك�سر الراء، لغة: الختالط على  ْركة: بك�سر ال�سن و�سكون الراء، وُحِكَيت ال�سَّ ّ ال�سِ
ال�سيوع، و�سرعا: ثبوت احلق يف ال�سيء الواحد لثنن فاأكرث على وجه ال�سيوع)23(.

يتميز  اختلط بجن�سه مل  اإذا  لأنه  كالدراهم والدنانري والرب؛  مثليا  يكون  اأن  عليه  املعقود  ا�سرتطوا يف 
م، وقد ت�سح فيه باأن يكون م�سرتكا بينهما ول يتميزان عن بع�سهما، واأن يتحد املالن جن�سًا  بخالف املَُتَقوَّ

و�سفًة بحيث لو ُخِلطا مل يتميز كل منهما عن الآخر، واأن يخلطا قبل العقد لتحقق معنى ال�سركة.
الدراهم  غري  ال�سركة  مال  راأ�س  يكون  اأن  جواز  م�ساألة  يف  املذهب  علماء  بن  خالفًا  املاورديُّ  واأورد 
والدنانري، فقد منع بع�سهم �سحَة ذلك حتى ولو كان من الِتّرْب، ثم بنَّ املاوردي اأن الراجح �سحُة ذلك اإن 

كان الن�سيبان متحدي اجلن�س وال�سفة بحيث ل يتميزان عن بع�سهما)24(.

21( املهذب: ج1/ �ص385.

22( الأم: ج3/ �ص231 ؛ الإقناع للماوردي: ج1/ �ص107 ؛ ال�صراج الوهاج: ج1/ �ص244 ؛ اإعانة الطالبني: ج3/ �ص104 ؛ الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص317.

23( ال�صراج الوهاج: ج1/ �ص244.

24( الإقناع للماوردي: ج1/ �ص108 ؛ الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص317.
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المبحث الثالث : أحكام النقود المغشوشة
والفلوس في األبواب الفقهية المتقدمة:

يورد الباحث يف هذا املبحث اأهم اأحكام النقود املغ�سو�سة والفلو�س يف الأبواب الفقهية ال�سابقة، ويذكر 
تعليل احلكم املذكور اإن وقف عليه يف كتب الفقه ال�سافعي اإن �ساء الله تعاىل.

ِر اأهِمّ اأحكام هذا املبحث: مه الباحث بن يدي القارئ الكرمي لعل الله يوفقه يف َح�سْ واإليكم اجلدول التايل يقِدّ

الفلو�س:النقود املغ�سو�سة:امل�ساألة:

راأ�س مال ال�صلم:
 ،) ل ت�صح، ويف قول: ت�صح مع الكراهة)اأ

واأجازها ال�صربيني وال�صبكي؛ لأنه مثلية كالنقود 
اخلال�صة)ب(.

هم الإ�صالم  ل ت�صح راأ�َس مال يف ال�صلم، وكره بع�صُ
فيها)ت(.

راأ�س مال 
امل�صاربة:

 ال�صحيح من املذهب:

ل ت�صح، لتقلب قيمتها)ث(. وت�صح اإن كان غ�صها 
ي�صريًا خمتلطًا ل تتميز عن النقد)ج(.

ل ت�صح، ل�صببني:
1( لتقلُّب قيمتها)ح(.

3( لأنها قد ل تروج يف احلال)خ(.

راأ�س مال 
ت�صح، وت�صح يف كل ماَلنْيِ احتدا جن�صًا و�صفًة بحيث ت�صح على الأرجح من املذهب)د(.ال�صركة:

ل يتميزان عن بع�صهما)ذ(.

الزكاة:
ال�صحيح: ل زكاة فيها، اإل اإذا بلغ اخلال�ُس منها 

ن�صابًا)ر(.
واأوجب ال�صبكي الزكاة فيها)ز(

ل زكاة فيها)�س( وعلَّل ال�صافعي باأنه ُيْنَظر اإىل اأ�صل 
رْب ُيَزّكى، واأ�صل النحا�س  رْب والنحا�س، فاأ�صُل الِتّ الِتّ

ل ُيَزّكى.

ُينَظر اإىل وزن املعدن النفي�س ول عربة بالغ�س)�س(. الربا:
واإذا كان جمهول فال جتوز املبادلة)�ص(.

لي�س فيها ربا)�س(. وحكى اخلرا�صانيون من ال�صافعية 
وقوع الربا فيها)ط(.

ي�صح اإقرا�صها لأنها مثلية ولي�صت قيمية، ب�صرط القر�س:
الرواج و�صبط الو�صف والوزن)ظ(

ي�صح اإقرا�صها لأنها مثلية، وترد مبثلها ولو مت 
اإبطاُلها)ع(

اأ( الأم: ج3/ �ص30، مغني املحتاج: ج2/ �ص118
ب( مغني املحتاج: ج2/ �ص118، فتاوى ال�صبكي، تاأليف: المام اأبي احل�صن تقي الدين علي بن عبد الكايف ال�صبكي، النا�صر: دار املعرفة، بريوت، لبنان: ج1/ �ص147

ت( الأم: ج3/ �ص30
ث( املهذب: ج1/ �ص385، كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�صار، تاأليف: تقي الدين اأبي بكر بن حممد احل�صيني احل�صيني الدم�صقي ال�صافعي، النا�صر: دار اخلري، دم�صق، �صوريا، 1994م، 

الطبعة الأوىل، حتقيق: علي عبد احلميد بلطجي، حممد وهبي �صليمان: ج1/ �ص270
ج( نهاية املحتاج اإىل �صرح املنهاج )حا�صية الرملي( ، تاأليف: �صم�س الدين حممد بن اأبي العبا�س اأحمد بن حمزة ابن �صهاب الدين الرملي ال�صهري بال�صافعي ال�صغري، النا�صر: دار الفكر 

للطباعة، بريوت، لبنان، 1404هـ - 1984م: ج2/ �ص381
ح( اأ�صنى املطالب يف �صرح رو�س الطالب: ج2/ �ص381 ؛ الو�صيط: ج4/ �ص150

خ( الو�صيط: ج4/ �ص150
د( كفاية الأخيار: ج1/ �ص270

ذ( الإقناع للماوردي: ج1/ �ص108 ؛ الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص317 ؛ اإعانة الطالبني: ج3/ �ص105 ؛ ال�صراج الوهاج: ج1/ �ص244.
ر( املجموع: ج6/ �ص6 ؛ الو�صيط: ج2/ �ص472 ؛ الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي: ج2/ �ص33 ؛ حوا�صي ال�صرواين: ج3/ 246 ؛ غاية البيان �صرح زبد ابن ر�صالن، تاأليف: �صم�س 

الدين حممد بن اأبي العبا�س اأحمد بن حمزة �صهاب الدين الرملي الأن�صاري، النا�صر: دار املعرفة، بريوت، لبنان: �س143
ز( اإعانة الطالبني: ج2/ �ص149 ؛ حوا�صي ال�صرواين: ج3/ �ص332

�س( الأم: ج3/ �ص98 ؛ املنهاج القومي �صرح املقدمة احل�صرمية، تاأليف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�صعدي الأن�صاري، النا�صر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1420هـ-
2000م، الطبعة الأوىل: �س467 ؛ الو�صيط: ج3/ �ص150 ؛ كفاية الأخيار: ج1/ �ص242

�س( اإعانة الطالبني: ج3/ �ص15
�س( املجموع: ج6/ �ص8

�س( الأم: ج3/ �ص33 ؛ الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص279 ؛ اإعانة الطالبني: ج3/ �ص12 ؛ املجموع: ج9/ 380
ط( املجموع: ج9/ �ص380

ظ( حا�صية الرملي: ج2/ �ص381
ع( نهاية املحتاج: ج4/ �ص228 ؛ حوا�صي ال�صرواين: ج5/ �ص44.
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المبحث الرابع: إبطال السلطان للنقود وأثره على الحقوق
ذهب فقهاء ال�سافعية كغريهم من الفقهاء اإىل اأن النقود من املثليات، وما كان مثليًا فاإن املقرت�س يردُّ اإىل 

املقِر�ِس مثل املقَر�س.
ولذا وجب اأن نقف عند حالت التغري يف قيمة النقود، وهذا يكون يف حالت عديدة، كالك�ساد واإبطال 

ال�سلطان العمَل بها وغري ذلك.

عند اإبطاُل ال�سلطاِن العمَل بالنقود:
ال�سحيح من املذهب اأن املديَن يردُّ مثَل الدين يف هذه احلالة)25(. وعللوا باأنه اأقرب حلقه لأنه مثلي.

ون�سوا على اأنه لو اأبطل ال�سلطان ما باع به اأو اأقر�سه مل يكن له غريه بحال نق�س �سعره اأو زاد اأم عز 
وجوده فاإن ُفِقَد وله ِمْثٌل وقَت املطالبِة وجب مثله، واإل فقيمة هذا النقد اأو الفلو�س وقَت املطالبة)26(. اأو 

اأقرب وقٍت اإىل وقِت املطالبة بال�سداد)27(.
اإل اأن اخلطيب ال�سربيني ذكر اأنه لو اأبطل ال�سلطان النقد الذي جرى عليه الِقرا�س واملال عر�س رد من 

الأول ثم قال: وقيل: من احلادث. اأي من النقد احلادث)28(.

المبحث الخامس: تخريج هام يتعلق
باألوراق النقدية، على أصول المذهب

ويف هذا املبحث يلقي الباحُث ال�سوَء على زاوية النظر عند فقهاء املذهب ال�سافعي وما يرتتب عليها يف 
ع�سرنا من اأحكام.

لقد اأخذ الباحثون الناقلون لأقوال املذهب ال�سافعي بظاهر ما ن�س عليه اأئمة املذهب، حيث اعتربوا علة 
الربا يف النقدين هي الثمنية الغالبة، ولذا مل يوجبوا الزكاة يف النقد املغ�سو�س والفلو�س كما تقدم اإل اإذا 

و�سل النقد خال�سًا دون غ�سه ن�سابا بنف�سه)29(.
ثم طبقوا ذلك على ع�سرنا وقالوا: تخريجًا على راأي ال�سافعية لي�س يف الأوراق النقدية زكاة، ولي�س فيها 
ربا، وغري ذلك من الأحكام املرتتبة عليه، درج على ذلك كثرٌي من الُكتَّاب القت�سادين امل�سلمن املعا�سرين.

ولكن من وجهة النظر القا�سرة للباحث فاإنه يرى والله اأعلم اأنهم قد وقعوا يف مزلقن:
ل البحُث هذه النقطة لحقًا.. 1 اأنهم حاكموا راأي ال�سافعية املتقدمن يف غري ع�سرهم، وُيف�سِّ
اأنهم مل يلتفتوا اإىل اأ�سل نظرة فقهاء ال�سافعية اإىل امل�ساألة، حيث نظروا اإىل اأن ال�سافعية ق�سروا . 2

25( رو�صة الطالبني: ج5/ �ص149 ؛ اإعانة الطالبني: ج3/ �ص52.

26( حا�صية البجريمي: ج2/ �ص186.

27( حا�صية البجريمي: ج2/ �ص355.

28( مغني املحتاج: ج2/ �ص320.

29( ُينظر املبحث الثالث من هذا البحث للوقوف على اأحكام زكاة الفلو�س والنقود املغ�صو�صة باخت�صار.
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حاليا  النقدية  الأوراق  اإىل  تتعدى  فال  وعليه  والفلو�س،  املغ�سو�س  اإىل  يعّدوها  ومل  الثمنية  علة 
والنقود الإلكرتونية التي بداأت تطل علينا الآن.

وللنقطتن ال�سابقتن ارتباط وثيق؛ حيث اإن الفقهاء املتقدمن مل يعطوا اأحكام النقدين للنقود املغ�سو�سة 
والفلو�س يف ذلك الزمان حينما كانت قاعدة النقد املتداول تقوم على قاعدة الذهب والف�سة، ومل يغيبا عن 

و�سط التداول يف الأ�سواق وت�سوية املدفوعات واأداء احلقوق.
اأما الفلو�س فاإنها واإن راجت يف زمانهم لكنها مل تغلب على النقد واإمنا كانت نقدًا م�ساعدًا وكانت ت�ستخدم 
القاعدة  على  يقوم  التداول  نظام  وكان  رَي،  ال�سِّ واأ�سحاب  املوؤرخن  من  كثري  ذكر  كما  الأمور  ملحقرات 
الذهبية والف�سية، ولذا يرى الباحث اأن قوَلهم: »الثمنية الغالبة« ن�سٌّ وا�سح على دخول الزكاة والربا 
يف النقد الذي يكون اأ�ساًل غالبًا على قاعدة النقد وعلى تداول الذهب والف�سة كما يف زماننا، حيث مت 
ف�سل قاعدة النقد عن الذهب متاما، ولكن هذه العلة ل ت�سمل النقود الرائجة اإن ُوِجَدت العملة الذهبية 
والف�سية، بل ت�ستاأِثران بالعلة يف وجودهما دون غريهما. ولذا اأفتى ال�سافعية باأنها علة غالبة قا�سرة. 

ٌق مع الأ�سل الذي َبَنْوا عليه. وهذا متَّ�سِ
ج الباحُث القوَل بتعدية اأحكام النقدين اإىل الأوراق النقدية وغريها من �سور النقود  وعلى اأ�سلهم يخرِّ

يف ع�سرنا ات�ساقًا مع نظرتهم وتاأ�سيلهم. والله اأعلم.
ويف ع�سرنا قد اختلف الأمر واختفى الذهب والف�سة من التداول مطلقًا، بل لو اأن اأحد النا�س اأخذ ذهبًا 

ونزل ال�سوق مل يجد بائعًا له ول ُيعترب يف نظر القانون موؤديًا ملا عليه من حقوق.
نا النقد باللفظ ان�سرف اإىل نقد البلد ويجزئ ذلك، اأما يف ع�سرنا  بل ذكر الفقهاء اأن املتعاقدين لو مل يعِيّ
نا ثم اأدى اأحدهما احلق بالذهب مل  نا فين�سرف الأمر اإىل النقد الورقي يف البلد، بل لو مل يعِيّ فلو مل يعِيّ

ُيجرَب الآخر على قبوله اإل اإذا ر�سي هو بذلك.
ولننظر الآن معًا اإىل الوظائف واخل�سائ�س املتعلقة بالأوراق النقدية املعا�سرة حتى ن�حكم عليها احلكم 

ال�سليم الذي يتوافق مع اأ�سول املذهب:
واحل�سول . 1 الديون)30(،  ووفاء  للتبادل  وا�سطة  منهما  كال  اأن  يف  كالنقدين  الورقية  النقود  تعترب 

على ما يحتاج اإليه الإن�سان من ال�سلع واخلدمات، ويعترب الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام 
اأن:  الإ�سدار، مبعنى  بتعدد جهات  تتعدد  اأجنا�س  اأنه  كما  والف�سة،  الذهب  والثمنية يف  النقدية 
م�ستقل  بذاته  قائم  نقد  عملة ورقية  كل  الأردين جن�س، وهكذا  والورق  ال�سعودي جن�س،  الورق 
بجن�سه، ولي�ست قيمته يف اعتمادها على غطاء عيني كالذهب مثاًل، واإمنا هذه القيمة م�ستمدة من 
قوة القانون، ولها عدة عوامل تختلف قوة و�سعفًا، تبعًا لختالف اأو�ساع الدول امل�سدرة �سيا�سيًا 
واقت�ساديًا واجتماعيًا وفكريًا، فتختلف قيم هذه النقود الورقية تبعًا لذلك الختالف. كما اأن الورق 
ل ملالكه ال�ستعا�سة عنه مبا يرغبه مما ي�ساوي قيمته والثقة  النقدي يحوز ثقة الأفراد به كنقد يخِوّ
العامة به كم�ستودع لالدخار وقوة �سرائية مطلقة قانونية كنقد حتميه الدولة، وت�سفي عليه قوة 

الإبراء العام، وتتخذ الإجراءات وال�سيا�سات التي متنحه ثقة الأفراد والدول.
اإن الفلو�س لها قيمة اإذا بطل التعامل بها اأو ك�سدت، وقيمتها هذه ذاتية يف نف�سها لكنها تختلف عن . 2

قيمة الذهب والف�سة، فاأ�سبهت العرو�س من وجه والنقود من وجه اآخر، اأما الأوراق النقدية فلي�س 

30( حوا�صي ال�صرواين: ج3/ �ص263 حيث ذكر هاتني الوظيفتني للنقود ؛ الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص279
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لها قيمة اإذا اأبطلت ال�سلطات التعامل بها اأو ك�سدت، لأن مهمتها حم�سورة يف التداول النقدي دون 
العر�سي؛ لذا فاإن الأوراق النقدية موغلة يف الثمنية الآن اأكرث من الفلو�س.

اإن النقود فيها خ�سي�سة اأخرى وهي اأن النقدين )الذهب والف�سة( ل يقومان مقامها يف الثمنية، اأما . 3
يف الع�سور ال�سابقة فكانت الفلو�س ملحقرات الأمور والنقدان لل�سفقات الكبرية، والآن ا�سُتعي�س 
بالأوراق النقدية عن النقدين حتى مل تعد لهما قوة الإبراء العامة كالأوراق النقدية. فْلُيْلَحْظ ذلك.

اأئمة . 4 من  ال�سيوطي  ذكر  كما  ومبانيها،  باألفاظها  ل  ومعانيها،  مبقا�سدها  ال�سرعية  الأمور  اإن 
كما  ال�سافعي  املذهب  اأ�سول  على  م�سينا  اإذا  مطلقًا  النقدين  اأحكام  لها  تثبت  ولهذا  ال�سافعية)31(، 

ات�سح مما �سبق، والله تعاىل اأعلم.
ْت منه النقود، يف نظر الباحث ينطبق على ما كان له معدن يف . 5 اإن النظر اإىل اأ�سل املعدن الذي �ُسكَّ

النقود الورقية  اأما  اأ�سله كالذهب والف�سة والنحا�س والر�سا�س والربونز وغريها من املعادن، 
فهي �سيء مل ُي�سَنع اإل للتداول وت�سوية املدفوعات واأداء احلقوق واأداء وظائف النقود، فال ي�سح 
النظر اإىل اأ�سلها هل ُيزكى اأم ل، لأنها لي�س لها اأ�سل اإل هذا، ول ي�ستخدمها النا�س يف غري هذا 

حتى ول للكتابة، وكذلك النقود اللكرتونية التي ظهرت يف هذا الع�سر، والله تعاىل اأعلم.
القاعدة  ل  ي�سِكّ الذي  الأ�سا�سي  النقد  على  النقود  يف  الثمنية  علة  املذهب  فقهاء  ق�سر  لقد  وباخت�سار: 
وا العلَة اإىل الفلو�س؛ نظرًا لأنها كانت نقدًا م�ساعدًا، حتى ملا راجت؛ لوجود  النقدية لالقت�ساد، ولذا مل ُيَعدُّ

القاعدة النقدية الثنائية الذهبية والف�سية.
لكنَّ القاعدة النقدية يف هذا الع�سر قد انف�سلت عن الذهب والف�سة متامًا، بل اإن الذهب مل يعد ي�ستخدم 
النقدي،  اأُنيَطْت هذه املهامُّ بالورق  اأداء احلقوق وت�سوية املدفوعات وف�ّس املنازعات املالية، واإمنا  يف 
ف�سار هو الأ�سا�س للقاعدة النقدية يف القت�ساد املعا�سر، وعليه فياأخذ علَة الثمنية التي ربطها ال�سافعية 
بالنقد والأثمان التي ت�سكل الأ�سا�س للقاعدة النقدية يف القت�ساد، وهذا تخريٌج على اأ�سولهم مل يلْحْظه 

كثرٌي من الفقهاء املعا�سرين ومل يلتفتوا اإىل دقته ودقة مغزاه القت�سادي.
ويرتتب على هذا القول:

جريان الربا بنوعيه يف الأوراق النقدية.. 1
ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها ن�ساب النقود وا�ستكملت �سروط الزكاة الأخرى.. 2
جواز جعل الأوراق النقدية راأ�َس ماٍل يف بيع ال�سلم وال�سركات وامل�ساربات، لأن الفقهاء . 3

عندما منعوا الفلو�س والنقود املغ�سو�سة اأن تكون راأ�َس ماِل امل�ساربة عللوا ذلك بعلتن)32(:
لأنها قد ل تروج يف احلال، وهذا ينايف مق�سد امل�ساربة. »
لأنها عرو�س وقد تنق�س قيمتها فتاأكل من راأ�ِس ماِل امل�ساربة اأو تزيد قيمتها فتاأكل  »

من ن�سيب عامل امل�ساربة، وباخت�سار لتذبذب قيمتها وعدم ا�ستقرارها ن�سبيًا.
حرمة الن�سيئة مطلقًا يف بيع الورق النقدي بع�سه ببع�س اأو بغريه من الأجنا�س النقدية . 4

الأخرى من ذهب اأو ف�سة.

31( الأ�صباه والنظائر، تاأليف: عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي، النا�صر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1403هـ، الطبعة الأوىل: �س166 عند �صرِح القاعدة اخلام�صة: 

»هل العربة ب�صيغ العقود اأو مبعانيها؟«
32( الو�صيط: ج4/ �ص150 وغريه.
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اختلف . 5 واإذا  بينهما،  حينئذ  التفا�سل  وميتنع  بجن�سه  النقد  بيع  عند  التماثل  ا�سرتاط 
اجلن�سان جاز فيهما التفا�سل اإذا كان يدًا بيد.

المبحث السادس: مالمح النظرية
النقدية من األحكام السابقة

يحاول الباحث اأن ير�سد يف هذا املبحث بع�س املالمح امل�ستنبطة من كتب الفقه ال�سافعي، والتي قد تَبِنّ 
لنا بع�س مالمح النظرية النقدية عند فقهاء املذهب.

وقد ق�سم هذا املبحث اإىل مطلبن:

املطلب الأول: وظائف النقود عند فقهاء املذهب ال�سافعي:
1. النقود مقيا�س قيمة:)33( قال اأبو اإ�سحاق ال�سريازي يف املهذب: )ول ت�سح امل�ساربة عند ال�سافعية 

العرو�س وال�سبائك والفلو�س فال ي�سح  الدراهم والدنانري، واأما ما �سواهما من  الأثمان وهي  اإل على 
الِقرا�س عليها لأن املق�سود بالِقرا�س ردُّ راأ�س املال وال�سرتاك يف الربح، ومتى ُعِقَد على غري الأثمان مل 
يح�سل املق�سود؛ لأنه رمبا زادت قيمته فيحتاج اأن ي�سرف العامل جميع ما اكت�سبه يف رد مثله اأو قيمته، 
ويف هذا اإ�سرار بالعامل ورمبا نق�ست قيمته في�سرف جزءا ي�سريا من الك�سب يف رد مثله اأو رد قيمته 
ثم ي�سارك رب املال يف الباقي ويف هذا اإ�سرار برب املال لأن العامل ي�ساركه يف اأكرث راأ�س املال، وهذا 
م بغريها، ول يجوز على املغ�سو�س من الأثمان لأنه تزيد قيمته وتنق�س  ل يوجد يف الأثمان لأنها ل تقوَّ

كالعرو�س ( )34(.
ومما �سبق ُيالَحظ اأنهم منعوا كوَن راأ�س مال امل�ساربة من الأثمان اإذا كانت مغ�سو�سة، خوفًا من تقلُّب 
القيمة؛  اإىل نقٍد ثابٍت ن�سبيًا فتنتفي علة املنع وهي تقلُّب  اأننا و�سْلنا  قيمتها زيادًة ونق�سانًا؛ ولذا فلو 

وينتج عنها جواز كون هذا النقد الثابت ن�سبيًا راأ�س ماٍل يف امل�ساربة. والله اأعلم
2. النقود و�سيط للتبادل:)35( يقول ال�سرواين: )والنقدان من اأ�سرف نعم الله تعاىل على عباده اإذ بهما 

قوام الدنيا ونظام اأحوال اخللق لأن حاجات النا�س كثرية وكلها تنق�سي بهما، بخالف غريهما من الأموال 
فمن كنزهما فقد اأبطل احلكمة التي ُخِلَقا لها كمن حب�س قا�سي البلد ومنعه اأن يقت�سي حوائج النا�س( )36(.
وهذا ماأخوذ من غالب كالم الفقهاء عن النقود والعقود والعلم بالثمن وعدم جهالته، وهذا كله لأنها و�سيطة 

للتبادل بن اأفراد املجتمع، ويف املعامالت الدولية.

33( الأم: ج3/ �ص98 حيث ن�س ال�صافعي - رحمه الله - على اأن الدنانري والدراهم ثمٌن لالأ�صياء وثمٌن لالأ�صياء امل�صلفة، حا�صية البجريمي: ج2/ �ص41 وقد نقل عن عدد 

فقهاء املذهب ت�صميتها بِقَيم املُْتَلفات.
34( املهذب: ج1/ �ص385.

35( ُينظر اأكرث مراجع الفقه ال�صافعي وغريه، منها: املجموع ج9/ �ص311 اأي�صا: ج6/ �ص7، خبايا الزوايا، تاأليف: حممد بن بهادر بن عبد الله الزرك�صي اأبو عبد الله، 

النا�صر: وزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية، الكويت، 1402هـ، الطبعة الأوىل، حتقيق: عبد القادر عبد الله العاين: �س205، اأ�صنى املطالب �صرح رو�س الطالب، تاأليف: 
1422هـ -  اأبي بكر، النا�صر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  اإ�صماعيل بن  زكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري،وهو �صرح لكتاب رو�س الطالب لبن املقري اليمني 

2000م، الطبعة الأوىل: ج2/ �ص381.

36( حوا�صي ال�صرواين: ج3/ �ص 263 ؛ وذكر الغزايل يف اإحياء علوم الدين نحوًا من ذلك، ُينظر: اإحياء علوم الدين، تاأليف: حممد بن حممد الغزايل اأبو حامد، النا�صر: 

دار املعرفة، بريوت، لبنان، باب حد ال�صكر وحقيقته: ج4/ �ص91.
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َلم روؤية  ال�سَّ اأن يكون ثابتًا ن�سبيًا لذلك نرى فقهاء ال�سافعية ا�سرتطوا يف  التبادل  وي�سرتط يف و�سيط 
الثمن، فقد يكون �سحيحا اأو مك�سرا، ثم اأجازوا عدم روؤيته اإن كان مما ل يغلب تغريه اإىل وقت العقد)37(.

املطلب الثاين: ت�سليع النقود:
د بت�سليع النقود: التعامل بها على اأ�سا�ٍس �سلعي، فُتباع وت�سرَتى، وتكون م�سَلمًا فيه، وت�ستاأجر  وُيق�سَ

اإجارًة.
وهذا غري �سائغ �سرعًا، ومن اأوىل الأدلة على ذلك حترمي الربا، والربا هو اأجرة راأ�س املال كما عرفه بع�س 
القت�سادين، لكن الناظر يف كتب الفقه يرى حترمي الربا )الفائدة بامل�سمى املعا�سر( وهذا دليل اأن النقود 

ر، بل تكون النقود ثمنًا لل�سلع ل �سلعًا. تبقى نقودًا ول ت�ستعمل �سلعًا توؤجَّ
الكينزين  اأو  الكال�سيكين  من  �سواء   - الراأ�سمايل  النظام  منظرو  به  مت�سك  الذي  الفائدة  �سعر  واإن 
القرار  به  وربطوا  الراأ�سمايل  القت�ساد  حموَر  فجعلوها  اجلدد  الكينزين  اأو  اجلدد  الكال�سيكين  اأو 
ال�ستثماري)38( والقرار الدخاري وتقدير تكلفة الفر�سة البديلة واأناطوا بها الدور الأكرب يف كمية عر�س 
النقد، والدور الأكرب والأهم يف تخ�سي�س املوارد، وكل ذلك مل يجزه النظام القت�سادي الإ�سالمي بل 

منعه منعًا مل�سكلة ت�سليع النقود باأنواعها.

املطلب الثالث: حيادية النقود:
اإن املتاأمل يف الأحكام املختلفة للنقود يدرك اأن للنقود وظائَف هامة واأدوارًا كبرية يف الرفاهية الجتماعية 

وال�ستقرار القت�سادي وال�سيا�سي والجتماعي، ولذا في�سعب اأن ن�سف النقود باأنها حمايدة.
76 ه� من باب  الذهبي عام  الإ�سالمي  الدينار  الله قد �سرب  امللك بن مروان رحمه  اأن عبد  املعلوم  ومن 
ال�ستقاللية عن نقود الروم، وما هذا اإل لأن النقود تاأخذ دورًا هاما كوَنها رمزًا و�سعارًا للدولة اأو الأمة)39(.

وقد حرم الإ�سالم الكتناز لأن فيه اإبطال للحكمة التي ُخِلَقْت من اأجلها النقود، وجعل حدَّ الكتناز يف اأداء 
الزكاة، فمن اأدى زكاة نقوده مل يكن مكتنزًا، وهذا كله مبني على اأن النقود غري حمايدة ولذا نرى النا�س 

تكتنزها يف خمتلف البالد وعلى مر الع�سور املختلفة.
ولي�س هذا مقاَم احلديث عن معاجلة الإ�سالم لالكتناز من خالل فر�س الزكاة والت�سجيع على ال�ستثمار 

والتجارة وغري ذلك من الت�سريعات التي من �ساأنها تقليل الكتناز ودفع عجلة الإنتاج وال�ستثمار.
واإن قال قائل: اإن فر�سية الزكاة تدل على حيادية النقود، لأنها ت�سجع وحتفز على عدم الكتناز، وعلى دفع 

املال يف عجلة احلياة، فنقول: اإن الله تعاىل َعِلَم ُحبَّ النا�س للمال، قال الله تعاىل:
ا( )�سورة الفجر/اآية 20( ا َجمًّ بُّوَن امْلَاَل ُحبًّ )َوحُتِ

النقود خمزن قيمة واأنها غري  اأن  تاأكيد على  الزكاة  فاإيجاب  الزكاة،  فاأوجب  اأنهم ل بدَّ مكتنزوه،   وَعِلَم 
حيادية، ومن اأخرج الزكاة فلي�س مبكتنٍز �سرعًا. والله اأعلم.

37( الإقناع لل�صربيني: ج2/ �ص277.

38( اتفقوا على تاأثري �صعر الفائدة على ال�صتثمار، اإل اأنهم اختلفوا فيما بينهم حول ن�صبة تاأثري �صعر الفائدة على ال�صتثمار حيث قلل كينز من تاأثريها واأ�صاف اإليها تاأثري 

معدل الكفاية احلدية لراأ�س املال، لكنهم متفقون على اأ�صل التاأثري.
39( جملة البحوث الإ�صالمية، ال�صادرة عن الرئا�صة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اململكة العربية ال�صعودية: ج39/ �ص256، والرابط اللكرتوين لها: )تاريخ القتبا�س 

2015/3/25م( 

=languagename&5439=PageID&2=View=Page&PageNo&2=http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID
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الخاتمة:
كما حمدُت الله يف مقدمة البحث فاإين اأحمده يف خامتته، فاحلمد لله اأول واآخرًا، فهو الذي اأعانني على 

البحث وكتابة بع�س ما وقفُت عليه من معلومات وفوائد ونكت علمية.
اأن ياأخذ باعتباره عن�سرين هامن  وينبغي على الباحث يف الكتب الفقهية والدواوين العلمية القدمية 

اأثناء البحث والقراءة والتنقيب:
عن�سر الزمن وفارق الع�سور.. 1
عن�سر التقدم والتطور وفارق امل�ستجدات.. 2

فال ي�سح اأن ن�حاكم راأيًا يف غري ع�سره، بل نغو�س يف بحار اأوراقه وم�سنفاته حتى ن�ستطلع ون�ستجمع 
َره. َمه عليها اأو تاأخُّ مالمح ذلك الع�سر، ثم ننظر يف حماكاته لوقائع ع�سره اأو تقدُّ

اأن ل يكتفي بالنقل عن املعا�سرين نقاًل عنها، بل  كما ينبغي للباحث يف هذه الدواوين القدمية الِعظام 
ع�سر  عن  وع�سرا  كتاب  عن  كتابا  الكتب  تداولته  حديث  من  فكم  الأ�سلية،  للم�سادر  الرجوع  له  ينبغي 
ع يف نقلها كاتب ونقلها عنه اآخرون ومل يتاأكدوا من �سحة  ولكنه لي�س ب�سحيح، وكم من معلومة ت�سرَّ
نقله، ولذايغدو الرجوع اإىل تلك امل�سادر اأمرًا هامًا ل ُبدَّ منه، فاإنه يوؤكد املعلومة، ول يخلو من الوقوف 

على جديد ومفيد وحميد.
ويف اخلتام اأ�ساأل الله القبوَل والإخال�س، والعفو عن كل زلٍل ونق�س..
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أهم النتائج:

اأول: اأن فقهاء ال�سافعية كغريهم من الفقهاء نظروا يف ال�سرف والربا اإىل الوزن، في�سرتط متاثل البدلن 
عند احتاد اجلن�س، ويكون التماثل وزنًا يف النقدين، اإل اأن بع�َس فقهاء ال�سافعية نظروا اإىل الوزن واإىل 
القيمة اأي�سًا؛ فقد قال الدمياطي: ) قال يف التحفة وليتفطن هنا لدقيقة ُيْغفل عنها وهي اأنه يبطل كما عرف 
اأو باأحدهما ولو خال�سا واإن قلَّ اخلليط لأنه يوؤثر يف  مما تقرر بيع دينار مثال فيه ذهب وف�سة مبثله 

الوزن مطلقا. فاإن فر�س عدم تاأثريه فيه ومل يظهر به تفاوت يف القيمة �سح البيع ( )40(.
حيث نعلم اأن الفقهاء نظروا اإىل القيمة عند مبادلة الفلو�س عند من ا�سرتط املماثلة يف العدد، واإن اعتبار 
القيمة مع الوزن: يفتح لنا باب النظر يف النقود الئتمانية التي بداأت يف الظهور يف ع�سرنا كبديل للنقود 

الورقية. والله تعاىل اأعلم.
ثانيا: تقدم ن�س فقهاء ال�سافعية على اأن النقدين ثمٌن لالأ�سياء وثمٌن لالأ�سياء املُ�ْسَلفة، ولذلك وجبت فيهما 

الزكاة، وهاتان ال�سفتان تتوفران يف النقود الورقية والنقود الئتمانية.
هي  هل  الثمنية  علة  حول  ال�سافعية  فقهاء  بن  املذهب  يف  خالف  اإىل  الو�سيط  يف  الغزايل  اأ�سار  ثالثا: 
قا�سرة اأم متعدية فقال: )فاإن قلنا حكم الثمينة غري مق�سور على النقدين، فجواز ال�ستبدال هل يتعدى 
ز ال�ستبدال يف غري النقدين  اإىل غري النقدين؟ فيه وجهان، ومن يالحظ احلديث ومعنى النقدية مل يجوِّ

بحال ولعله الأوىل. اأما الفلو�س اإن راجت رواج النقود فال�سحيح اأنها كالعرو�س( )41(.
رابعا: قال ال�سافعي والأ�سحاب رحمهم الله: ُيكَره لالإمام �سرُب الدراهم املغ�سو�سة، للحديث ال�سحيح اأن 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: »من غ�سنا فلي�س منا«)42( ولأن فيه اإف�سادًا للنقود واإ�سرارًا بذوي 

احلقوق وغالء الأ�سعار وانقطاع الأجالب وغري ذلك من املفا�سد)43(.
ها حيث عربَّ عنها  وهذا وا�سح من نظرة الإمام ال�سافعي واأ�سحابه اإىل اأثر الغ�س يف النقود وزيادة عر�سِ

بف�ساد النقود، وفيها مالحظات:
ل �سك اأن زيادة عر�س النقود توؤدي اإىل اإف�سادها وانخفا�س قوتها ال�سرائية وهذا ما ي�سهد . 1

به وله القت�ساديون املعا�سرون.
اأن زيادة عر�س النقود توؤدي اإىل الت�سخم وهذا مالحظ كذلك وفق القت�ساديات املعا�سرة.. 2
رحمه . 3 ال�سافعي  الإمام  قال  كما  احلقوق  بذوي  الإ�سرار  اإىل  توؤديان  ال�سابقتان  النقطتان 

الله وكذلك غالء الأ�سعار وانقطاع الأجالب لأن �سعف النقد املحلي يوؤدي اإىل ارتفاع �سعر 
ال�سلع امل�ستوردة، والواقع يوؤكد ذلك.

40( اإعانة الطالبني: ج3/ �ص15

41( الو�صيط: ج3/ �ص150.

42( من رواية اأبي هريرة ر�صي الله عنه، رواه البخاري وم�صلم واللفظ له: ج1/ �ص99 رقم احلديث)101( .

43( املجموع: ج6/ �ص8.
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خام�سا: الوقوف مع م�ساألة خلق النقود يف البنوك:
قال الإمام النووي يف املجموع: ) ويكره اأي�سًا لغري الإمام �سرُب الدراهم والدنانري واإن كانت خال�سًة؛ 

ملا ذكرناه يف الإمام ولأنه من �ساأن الإمام ولأنه ل يوؤمن فيه الغ�س والإف�ساد ( )44(.
يتَّ�سح من قول الإمام النووي كراهة اأن ي�سرب النقود اأحٌد غري الإمام، وذلك لالأ�سرار التي �سبقت . 1

عند احلديث عن كراهة غ�س النقود من طرف الإمام.
اإنه اأدرى مبا ي�سلح النظام القت�سادي . 2 وزاد اأن �سرَب النقود من �ساأن الإمام، وهذا �سليم حيُث 

ِوْفَق ال�سيا�سات ال�سرعية، وهذا يفتح الباب اأمام ال�سيا�سات املالية والنقدية املنوطة بالبنك املركزي 
الذي ميثل الدولة اأو غريه من اجلهات التي قد ُت�ْسَتحَدث يف امل�ستقبل.

النظام . 3 فاإن  اأي�س�ًا؛  ُم�ساَه���ٌد  للنقود، وهذا  النا�س  الناجت عن �سرب  والإف�ساد  الغ�س  ُيوؤَْمُن  ل  اأنه 
الراأ�سمايل )النظام اخلا�س اأو نظام ال�سوق( ل َياأَبُه ول يلتفت اإىل امل�سلحة العامة اأو الجتماعية، 
اآلبية )اآلية( خلق النقد لدى البنوك  واإمنا يهتم بامل�سلحة اخلا�سة فقط، وهذا وا�سح بجالء يف 
ويحفظ  امل�سالح  ر  يقِدّ فاإنه  النقد  طباعة  على  امل�سرف  هو  كان  اإذا  الإمام  اأما  املعا�سرة،  الربوية 

ال�ستقرار وي�سون احلقوق.
كجزاء  بواحد  وميتنع  بعدلن  ماله  تقومي  اإىل  يبادر  اأن  للتاجر  )ينبغي  ال�سافعية:  بع�س  قال  �ساد�سا: 

ال�سيد ول يجوز ت�سرفه قبل ذلك اإذ قد يح�سل نق�ٌس فال يدري ما يخرجه قبل( )45( ويف هذا اإ�سارتان:
اأ�سعار عملتها . 1 اإليه احلكومات يف زماننا هذا لتثبيت  اإ�سارة وا�سحة للربط القيا�سي الذي تبادر 

ن�سبيًا مع تقلب الأ�سعار وا�سطراب الظروف املحيطة.
اإ�سارة مبا�سرة لربط احلقوق بنوعن من النقود ومقايي�س القيمة، حتى اإذا ح�سل نق�ٌس يف اأحد . 2

املقيا�سن عرفنا القيمة من املقيا�س الأخر؛ ولذا داأب كثري من العلماء على جعل مهر البنت ذهبًا، كما 
يقر�س النا�س بالذهب اأو اجلنيه ال�سرتليني اأو الدولر لأنه اأكرث ا�ستقرارًا من العمالت الأخرى 

اإىل حٍدّ ما.

44( املجموع: ج6/ �ص8 )بت�صرف( .

45( حا�صية البجريمي: ج2/ �ص41.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص
تناول البحث باب املعامالت من حيث العقود وفاعليتها واأثرها، ونهج الباحث منهج املقارنة يف درا�سة 
مبداأ البطالن يف ال�سريعة مو�سحا لتق�سيم العقود عند اجلمهور والأحناف من جهة ومبداأ البطالن يف 
ومدى  البطالن  مبداأ  عن  البحث  هذا  يف  الباحث  ف�سل  وقد  اأخرى.  جهة  من  املدين  والقانون  ال�سريعة 
اأنواع البطالن يف القانون املدين وفاعلية كل من تلك الأنواع. وكذلك  تاأثريه على العقود متو�سال اإىل 
ك�سف البحث يف اخلتام عن الفرق والتمييز بن البطالن والنعدام من حيث ال�سروط ومكونات العقد 

وتاأثريها يف حفظ احلقوق من عدم حفظها. 

Abstract

The research addresses the unit of transactions from the aspect of contracts and their effect 

and impact. The researcher has adopted the comparative approach in studying the concept  of 

void in Islamic Law, while she explained the classification of contracts as per the mass of the 
scholars and Hanafi sect, similarly the classification of contracts as per the Islamic law and 
the civil law. The researcher detailed about the concept of void and its impact on the contracts 

reaching out to the types of void in the civil law and the effectiveness of each of them. The 

research has finally revealed the difference between the void and non-existence stemming 
from the terms and components of the contract as well as their impact on protecting the rights.

د.اإ�سراء جا�سم العمران 
مدر�س  الأكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك

)�سّلم البحث للن�سر يف 20 / 2/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 3/25 / 2015م( 

البطالن وأثره على فاعلية العقد
في القانون والشريعة 
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مقدمة
املنافع  لتبادل  اأداة  ليكون  وقد وجد  املجتمع  الأفراد يف  التعامل بن  و�سائل  من  و�سيلة  العقد ميثل  ان 
فو�سعت له قواعد لتحقيق امل�سلحة العامة �سواء اأكانت فردية ام جماعية فاإن توافرت يف العقد ال�سروط 
والأركان جميعها فاأن القانون يرتب عليه اثارًا ملا فيه من التزامات فاإن خال العقد من ال�سروط والأركان 

اأو تخلف بع�سها فاإن العقد ل يعد قائمًا بل يكون حكمه البطالن 
اأن يكون اخللل الذي يوؤدي اإىل بطالن  والبطالن هو جزاء خمالفة �سروط تكوين العقد وهذا يفرت�س 
العقد قد حدث وقت اإبرام العقد فالعقد اإما اأن يقوم �سحيحًا واإما اأن يقوم باطاًل وهذا الأخري ل يلحق 

العقد بعد اأن يقوم �سحيحًا. 
اإليه جمهور فقهاء ال�سريعة اأعني ما عدا احلنفية حيث روؤوا اأن الباطل هو كل ما   وهذا ي�سبه ما ذهب 
يقابل ال�سحيح)1(. واحلنفية فرقوا بن الباطل والفا�سد حيث قالوا اإن الباطل هو ما مل ي�سرع باأ�سله ول 

بو�سفه بينما الفا�سد هو ما �سرع باأ�سله دون و�سفه)2(.
قانوين  اثر  اأي  انتاج  على  العقد  فاعلية  تعطيل  منه  واملق�سود  العقد  على  ين�سب  جزاء  هو  فالبطالن   
فالبطالن هو رقابة القانون على اأ�ستكمال العقد للم�سائل اجلوهرية التي يفر�سها القانون لوجوده وملا 
كان البطالن يعدم اثر العقد فان املنطق يق�سي باأن يكون البطالن درجة واحدة ل تقبل التدرج فال تفاوت 
يف العدم)3( ولكن من خالل نظرة تاأريخية جند انه قد مت جتاوز هذا املنطق فالفقه املدين يذكر نوعن من 

اأنواع البطالن وفقًا للنظريات التي طرحت يف هذا امليدان. وهما النظرية التقليدية والنظرية احلديثة.
ووفقًا للنظرية الأوىل يق�سم البطالن اإىل ثالث مراتب هي )مرتبة النعدام ومرتبة البطالن املطلق ومرتبة 
البطالن الن�سبي( )4( واأ�سا�س هذا التق�سيم هو وجود م�سائل جوهرية متثل اأركانًا للعقد ل بد من وجودها 
ب�ساأنها تتحدد درجة  الذي حدث  الإخالل  امل�سائل اجلوهرية وبقدر  اأهمية هذه  العقد وبقدر  حتى يقوم 

اجلزاء وهذا ما �سنقوم بدرا�سة للتمييز بن انواع البطالن وذلك يف ف�سلن وعلى النحو التي:
الف�سل الول: التمييز بن البطالن املطلق والبطالن الن�سبي واثرة على فاعلية العقد 

الف�سل الثاين: التمييز بن البطالن والنعدام واثرة على فاعلية العقد 

1( الإحكام يف اأ�صول الأحكام ل�صيف الدين لآمدي، اجلزء الأول،، الطبعة الأوىل، دار ال�صميعي، ال�صعودية، الريا�س، 1424 هـ ال�صفحة 176

2( اأ�صول ال�صرخ�صي ل�صم�س الدين حممد بن اأحمد ال�صرخ�صي، اجلزء الأول، الطبعة الأوىل، دار الطتب العلمية، لبنان، بريوت، ال�صفحة 90

3( عبد الرزاق احمد ال�صنهوري، الو�صيط يف �صرح القانون املدين، اجلزء الول، الطبعة الثالثة، دار النه�صة العربية، القاهرة، 1981.، �ص646.

4( فريد فتيان، م�صادر اللتزام، �صرح مقارن على الن�صو�س، مطبعة الـعاين،بغداد 1956،1957، �ص138،�ص139. ينظرمنذر الف�صل، النظرية العامة لاللتزامات يف 

القانون املدين )درا�صة مقارنة ( اجلزء الول م�صادر اللتزام، الطبعة الأوىل. مكتبة الرواد للطباعة، بغداد -1991. �ص200.
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الفصل األول
التمييز بين البطالن المطلق والبطالن النسبي وأثره على فاعلية العقد 

تقدم ان البطالن هو جزاء يفر�سه القانون نتيجة عدم ا�ستكمال العقد ل�سروط تكوينه والتي متثل اأركان 
املتعاقدة  الأطراف  اتفاق  ولي�س  القانون  م�سدرها  ال�سروط  وهذه  العقد  لوجود  وجودها  الالزم  العقد 
الإنعقاد و�سروط  �سروط  فكل من  ذلك  انعقاد و�سروط �سحة وعلى  �سروط  اإىل  ال�سروط  وتنق�سم هذه 
ال�سحة متثل عنا�سر مو�سوعية اأو اأركانًا للعقد يوؤدي تخلف اأي منها اإىل بطالن العقد ولكن هل ي�سلح 
معيارًا  ال�سحة  و�سروط  الإنعقاد  �سروط  بن  اأي  العقد  اأركان  اأو  املو�سوعة  العنا�سر  تلك  بن  التمييز 

للتمييز بن البطالن املطلق والبطالن الن�سبي ؟
ظهر يف هذا ال�ساأن اجتاهان الأول تقليدي والثاين حديث وكل منهما يعتمد يف التمييز بن اأنواع البطالن 
للعقد وهذا ما �سنبحثه يف مبحثن وعلى  اأركانًا  اأو  التي متثل �سروطًا  العنا�سر املو�سوعية  على هذه 

النحواالتي:

المبحث األول
اتجاه الفقه التقليدي

يتحدد نوع البطالن وفق ماذهب اليه الفقه التقليدي)5( وح�سب درجة خطورة تلك العنا�سر املو�سوعية 
اذ يكون البطالن مطلقًا يف حالة تخلف �سرط من �سروط النعقاد التي يفر�سها القانون كما يف حالة 
تخلف التطابق بن الإيجاب والقبول اأو كون حمل العقد غري معن اأو غري قابل للتعين اأو غري م�سروع 
اأو ان ال�سبب غري موجود اأو كان موجودًا ولكنه غري م�سروع )6( اأو تخلف ال�سكل الذي يتطلبه القانون 
الأقل خطورة  املو�سوعية  العنا�سر  فيتحقق عندما ي�سيب اخللل  الن�سبي  البطالن  اما  العقد،  لإنعقاد 
والتي متثلها �سروط �سحة العقد كوجود عيب من عيوب الإرادة)7( اأو نق�س يف اأهلية الأداء، ويفهم من 
فيقول بوجود  العقد  انعقاد  اأهمية �سروط  اإىل  ا�ستنادًا  البطالن  التقليدي مييز بن نوعي  الفقه  ان  ذلك 
العقد يرتب على تخلف  اأهمية هي �سروط �سحة  اأقل  العقد و�سروط  انعقاد  �سروط مهمة وهي �سروط 
الأوىل البطالن املطلق وعلى تخلف الثانية البطالن الن�سبي يف حن ان كليهما ميثل عنا�سر مو�سوعية 

اأو م�سائل جوهرية لزمة لوجود العقد. 
واخللل الذي يلحق اأيًا من هذه ال�سروط �سواء �سروط الإنعقاد اأو �سروط ال�سحة يوؤدي اإىل بطالن العقد 
البطالن  ان  البطالن. مبعنى  الن�سبي هو يف وقت حتقق  والبطالن  املطلق  البطالن  الأختالف بن  وان 
املطلق ل ي�سمح بقيام العقد من البداية اأما البطالن الن�سبي فهو ي�سمح بوجود قانوين موؤقت للعقد ويظل 

5(  عبد احلي حجازي، النظرية العامة لاللتزام،، وفقًا للقانون الكويتي،اجلزء الأول،العقد الأرادة املنفردة، باعتناء د. حممد الألفي. مطبوعات جامعه الكويت،1982�ص 115

6( عبد الرزاق احمد ال�صنهوري، م�صادر احلق يف الفقه ال�صالمي، اجلزء الرابع، ال�صبب ونظرية البطالن، من�صورات حممد الداية، بريوت بدون �صنة طبع، �س85.

7( عيوب الرادة ) الكراه، الغلط،ال�صتغالل، الغنب مع التغرير يف القانون املدين العراقي، تنظر املواد 112-125 من القانون املدين العراقي( .
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هذا الوجود القانوين حتى يتم�سك بالبطالن من لُه احلق يف ذلك اإل اأن يق�سي القا�سي بابطاله بناًء على 
طلب ال�سخ�س الذي مل يكون ر�ساه بالعقد تامًا كمن دل�س عليه يف البيع مثاًل وهذا العقد كما انه قابل 
لالبطال من اأحد الطرفن الذي وقع عليه ال�سرر قابل لالإجازة منه اأي�سًا فاذا اإجازه ولو كانت الجازة 
�سمنية �سقط حقه يف الإبطال. ولي�س للقا�سي اأن يبطله من تلقاء نف�سه من غري طلب �ساحبه ومن هنا 
يتبن ان ت�سميته بالباطل ت�سمية مت�ساهل فيها على الأقل ان مل تكن �سحيحة.والبطالن الن�سبي يف بع�س 
�سوره من قبيل العقد املوقوف يف الفقه ال�سالمي )8( فاإذا ق�سي بالبطالن زال باأثر رجعي كل اأثر له وذلك 

ب�سبب تخلف م�ساألة جوهرية لزمة لقيامه وهي اخللل الذي اأ�ساب �سروط �سحته.
اأنه مل ي�سع معيارًا حا�سمًا للتمييز بن نوعي البطالن فاأرجاع  ويوجه لهذا الجتاه عدة انتقادات منها 
اثر البطالن الن�سبي اإىل وقت اأن�ساء العقد معناه انه مل يكن له اأي وجود قانوين ومادام احلكم ببطالنه 

يك�سف عن عيبه منذ وقت ن�سوئه وزوال اآثاره من ذلك الوقت)9( فهو يف الواقع مير مبرحلتن:
املرحلةالأوىل: تتحدد قبل ان يتعن م�سريه بالجازة اأو بالإبطال وهنا يكون له وجود قانوين كامل 

منتج لكل الأثار القانونية التي كانت ترتتب عليه لو ن�ساأ �سحيحًا.
واملرحلة الثانية: يواجه فيها العقد اأحد امل�سريين:

امل�سري الول: اأما ان تلحقه الجازة ممن له حق الجازة واما ان ي�سري يف �ساأنه التقادم فيزول . 1
البطالن وي�ستمر العقد �سحيحًا فال يكون هناك اأي فرق بينه وبن اأي عقد �سحيح.

امل�سري الثاين: ان يتقرر بطالنه فيزول وجوده ثم تزول اأثاره القانونية باأثر رجعي فال ي�سبح . 2
القانون  يفر�سه  مو�سوعي  عن�سر  فتخلف  مطلقًا)10(  بطالنًا  الباطل  العقد  وبن  بينُه  فرق  هناك 
يوؤدي اإىل عدم قيام العقد �سواء اأكان بطالنًا مطلقًا اأم بطالنًا ن�سبيًا وينح�سر دور الإرادة يف طلب 
التم�سك بالبطالن من عدمه يف حالة البطالن الن�سبي. فنوعا البطالن ل يعني اأكرث من اخت�سا�س 
كل نوع بطائفة من اأحوال البطالن دون م�سا�س بجوهر البطالن اأو تغيري من طبيعته وهي كونه 
و�سفًا يلحق بالعقد)11( ب�سبب اختالل م�ساألة اأو اأكرث من م�سائله اجلوهرية الالزمة لإنعقاده وبهذا 
نالحظ ان جوهرية عنا�سر العقد اأو م�سائله حالت دون فاعلية معيار الفقه التقليدي يف التمييز بن 
البطالن املطلق والبطالن الن�سبي وظهر بهذا ال�ساأن معيار الجتاه احلديث املتمثل بالفقه احلديث. 

8(  املحل يف التعريف بالفقه ال�صالمي وقواعد امللكية والعقود فيه،امل�صدر ال�صابق،�س536.

9( جميل ال�صرقاوي،نظرية بطالن الت�صرف القانوين يف القانون املدين، اأطروحة دكتوراه جامعة القاهرة – 1956، �ص 344.

10( عبد الرزاق ال�صنهوري، م�صادر احلق يف الفقه ال�صالمي، اجلزء الرابع، املرجع ال�صابق. �س 87. ينظر عبد الرزاق ال�صنهوري، الو�صيط، اجلزء الأول، املرجع ال�صابق. 

�ص 649.

11( جميل ال�صرقاوي، نظرية بطالن الت�صرف،املرجع ال�صابق، �س350.
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المبحث الثاني
اتجاه الفقه الحديث

ل ي�ستند هذا الجتاه يف تق�سيم البطالن اإىل بطالن مطلق وبطالن ن�سبي على اأ�سا�س التفرقة بن �سروط 
النعقاد و�سروط ال�سحة ف�سروط النعقاد هي التي يلزم مراعاتها يف اأركان العقد اأوهي الأ�س�س التي 
تقوم عليها هذه الأركان بحيث لو تخلف �سي منها �سار وجود الأركان مبنزلة العدم فاذا فقد �سرط من 
هذه ال�سروط �سواء منها مايرجع اإىل الأركان اأو يرجع اإىل ال�س�س التي قامت عليها كان العقد باطاًل، اما 
�سروط ال�سحة فهي التي اذا وجدت يف العقد ا�سبح العقد �ساحلًا �سالحية تامة لرتتب اثاره ال�سرعية 
عليه.فاذا تخلفت هذه ال�سروط اأو تخلف بع�سها بعد ا�ستيفاء �سروط النعقاد ا�سبح العقد فا�سدًا. وامنا 
ي�ستند يف معيار التمييز بينهما اإىل طبيعة امل�سلحة حمل احلماية فيكون البطالن مطلقًا اذا كانت القاعدة 
التي متت خمالفتها ت�ستهدف حماية امل�سلحة العامة اما اذا كانت القاعدة التي متت خمالفتها ت�ستهدف 
يف  ي�ستند  احلديث  الفقه  ان  مبعنى  الن�سبي)12(  البطالن  هو  املخالفة  جزاء  فيكون  اخلا�سة  امل�سلحة 
التمييز بن البطالن املطلق والبطالن الن�سبي اإىل التفرقة بن امل�سلحة العامة وامل�سلحة اخلا�سة وعلى 
ذلك يكون الجتاه احلديث قد ربط بن فكرة النظام العام والبطالن املطلق فما يتعلق بالنظام العام يكون 
جوهريًا مبعنى ان وجوده مرتبط بامل�سلحة العامة وخمالفة ذلك يوؤدي اإىل البطالن املطلق،ويف مقابل 
ذلك توجد ال�سروط اخلا�سة لتكوين العقد ولكن توافرها يحقق م�سلحة خا�سة، ومن ثم ليكون وجودها 
على  ويرتتب  مل�سلحته  البطالن  تقرر  من  مب�سلحة  رهينًا  وجودها  يكون  وامنا  العقد  لوجود  جوهريًا 
الأخذ بهذا املعيار اأت�ساع نطاق البطالن الن�سبي فالقواعد التي ت�ستهدف حماية امل�سلحة اخلا�سة تتجاوز 
تلك املتعلقة بالأهلية وعيوب الر�سا ولعل ذلك يف�سر قيام امل�سرع بجعل العقد قاباًل لالإبطال يف بيع ملك 
الغري على الرغم من متام الأهلية و�سالمة الإرادة من العيوب يف القانون امل�سري يف املادة )446( منه اذ 

يجعل هذا العقد قاباًل لالأبطال مل�سلحة امل�سرتي)13(.
ويوؤخذ على معيار الفقه احلديث �سعوبة التفرقة بن الن�سو�س التي حتمي امل�سلحة العامة وتلك التي 
حماية  ي�ستهدف  ن�س  كل  ان  ذلك  ي�سريًا  امرًا  لي�ست  التفرقة  فهذه  اخلا�سة  امل�سلحة  حماية  اإىل  تهدف 
امل�سلحة العامة وامل�سالح اخلا�سة، وحماية امل�سلحة اخلا�سة ل تعني بال�سرورة حماية اأحد املتعاقدين 
فقط بل ان كثريًا من القواعد ت�ستهدف حماية اأطراف العقد اأو جمموعة اأو�سع من الأفراد دون ان تتعلق 
القاعدة بامل�سلحة العامة ب�سكل مبا�سر)14(. وذلك على الرغم من هذه ال�سعوبة فاإن هذا املعيار يظل ا�سا�سًا 
�سليمًا يف التمييز بن البطالن املطلق والبطالن الن�سبي مادام قد اأمكن التعرف على نوع امل�سلحة التي 
جرت خمالفتها عند تكوين العقد فهي اما ان تكون على درجة من اخلطورة يرى معها امل�سرع ان خمالفتها 
ت�ستوجب تقرير البطالن ب�سبب ما ت�سكله هذه امل�سلحة من م�ساألة جوهرية يف نظره مبا متثله من حماية 
تعلقها  ب�سبب عدم  نظره  امرًا جوهريًا يف  ت�سكل  ل  تكون خطورتها �سئيلة  ان  واما  العامة،  للم�سلحة 
بامل�سلحة العامة لذلك ي�سمح امل�سرع يف بع�س البالد العربية للعقد الذي ين�ساأ خمالفًا لها برتتيب اثاره 

12( بدر جا�صم اليعقوب، ا�صول اللتزام يف القانون املدين، املطبعة الأوىل،1981. �ص272.    

13( يف القانون املدين العراقي، يكون العقد موقوفًا وتلحقه الجازة ممن له حق الجازة، املادة )1/135 مدين عراقي( .

14( ح�صام الدين الأهواين، النظرية العامة، اجلزء الأول،املجلد الأول، الطبعة الثالثة القاهرة،2000�ص297.
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وان كان يعطي ملن تقرر البطالن مل�سلحته احلق يف ابطاله اذا راأى ان ذلك يف م�سلحته مبا يفهم منه ان 
هذا العقد على الرغم من ن�سوئه خمالفًا للم�سلحة اخلا�سة فاإنه رمبا ل يكون �سارًا بها من وجهة نظر 
�ساحب تلك امل�سلحة بدليل اإنَّ له ان ميتنع عن التم�سك بالإبطال ومن ثم يبقي على العقد اذا وجد ذلك يف 
م�سلحته في�ستمر العقد يف ترتيب اثاره بو�سفه عقدًا �سحيحًا وهذا الأمر لميكن تف�سريه ال باأن ال�سرط 
الذي خولف يف حالة البطالن الن�سبي ل ميثل م�ساألة جوهرية يلزم توافرها لوجود العقد فاخللل الذي 
مي�س امل�سلحة العامة ميثل م�ساألة جوهرية يف تكوين العقد بخالف اخللل الذي مي�س امل�سلحة اخلا�سة 
فهو ل ميثل م�ساألة جوهرية فلي�س هناك جوهرية عامة وجوهرية خا�سة وامنا جوهرية واحدة هي تلك 
املتعلقة بامل�سلحة العامة مما يدل على ان املعيار احلديث ي�سلح اأ�سا�سًا �سليمًا للك�سف عن حالت البطالن 

املطلق والبطالن الن�سبي.
وقد اأخذ القانون املدين امل�سري بهذا التق�سيم للبطالن تاأثرًا بالفقه الغربي وان كان يطلق على البطالن 
املطلق ت�سمية الباطل وعلى البطالن الن�سبي ت�سمية القابل لالأبطال كما اجته القانون املدين الكويتي بهذا 
لالإبطال  بالقابل  الن�سبي  بالباطل والبطالن  املطلق  البطالن  ت�سمية  امل�سري يف  املدين  للقانون  الجتاه 
وكذلك القانون املدين ال�سوري اما القانون املدين العراقي فقد كان اأكرث تاأثرًا بالفقه الأ�سالمي وان مل 
يتو�سع يف نظرية البطالن يف الفقه الإ�سالمي فالعقد يف القانون املدين العراقي اما عقد �سحيح اأو عقد 
وال�سبب  واملحل  الر�سا  وهي  للعقد  الثالثة  الأركان  فيه  تتوافر  الذي  العقد  هو  ال�سحيح  والعقد  باطل 
وهذا ما ن�ست عليها الفقرة الأوىل من املادة )133( )15( بقولها )العقد ال�سحيح هو العقد امل�سروع ذاتًا 
وو�سفًا باأن يكون �سادرًا من اهله م�سافًا اإىل حمل قابل حلكمه وله �سبب م�سروع واو�سافه �سحيحة 
�ساملة من اخللل( وي�ساف اإىل ذلك ان العقد يق�سد منفعة م�سروعة و�سببًا م�سروعًا والقب�س يف بع�س 
موقوفًا  اأوعقدًا  نافذًا  عقدًا  يكون  ان  اما  ال�سحيح  والعقد  الأخر.  بع�سها  يف  وال�سكل  )العينية(  العقود 
والعقد ال�سحيح النافذ اما ان يكون لزمًا وهو العقد ال�سحيح الذي ترتتب عليه جميع اأثاره ول ي�ستطيع 
احد املتعاقدين ان ي�ستقل بف�سخه كالبيع واليجار وال�سلح. ذلك ان القوة امللزمة للعقد تبلغ هنا اق�سى 
ذروتها)16( اما العقد ال�سحيح النافذ غري الالزم الذي يعرب عنه فقهاء املذهب احلنفي بالعقد اجلائز هو 
العقد ال�سحيح الذي ميكن لأحد طرفيه ان ي�ستقل بف�سخه اأو كالهما. وهذا احلق يف الف�سخ اأما ان يعود 
اإىل طبيعة العقد اأو اإىل خيار من اخليارات مثال طبيعة العقد )عقد الوكالة والوديعة والعارية( ومثال 

الثاين الذي يلحقه خيار الروؤية اأو خيار التعين اأو خيار العيب)17(.
واما العقد املوقوف ما ياأخذ به امل�سرع العراقي تاأثرًا بفقهاء ال�سريعة الأ�سالمية وهو يف الفقه الأ�سالمي 
يحتل املكان الذي يحتله العقد القابل لالإبطال يف الفقه الغربي)18( ولكنه �سورة عك�سية منه فالعقد القابل 
لالإبطال م�نتج لأثاره حتى يبطل اأما العقد املوقوف فال ينتج اثاره حتى تلحقه الجازة)19( فهو عقد يف 
حالة �سبات وينتظر احد م�سريين اأما ان تلحقه الجازة فينفذ واما ان ل تلحقه الجازة فيبطل فالعقد 

15( مقتب�صة من املادة)311( مر�صد احلريان.

16( ح�صن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزام،دار احلرية للطباعة،بغداد 1986، �ص138 

17( ح�صن علي الذنون ،النظرية العامة ،امل�صدر ال�صابق، �س137- �س138.

18(  فريد فتيان،املرجع ال�صابق،�س139.

19( والجازة يجب ان تلحقه خالل ثالثة ا�صهر فاذا مل ي�صدر خالل هذه املدة مايدل على الرغبة يف نق�س العقد عد العقد نافذًا،ينظر، �صياء �صيت خطاب، ابراهيم امل�صاهدي، 

عبد املجيد اجلنابي، عبد العزيز احل�صاين، غازي ابراهيم اجلنابي، جمموعة العمال التح�صريية للقانون املدين العراقي، اجلزء الول، بغداد، 1998،�ص 162.
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املوقوف هو عقد �سادر من �سخ�س ل ميلك ولية ان�سائه والعقد الذي مي�س حقًا من حقوق الغري)20( فالعقد 
املوقوف يف القانون املدين العراقي ي�سمل عقد ناق�س الأهلية والعقد امل�سوب بعيب من عيوب الإرادة ، 

والعقد ال�سادر من غري املالك)21(. وقد خ�س�س القانون املدين العراقي للعقد املوقوف عدة مواد)22(. 
 )23( عراقي(  )137/مدين  املادة  من  الأوىل  الفقرة  فعرفته  العراقي  املدين  القانون  يف  الباطل  العقد  اأما 

بقولها:
1- العقد الباطل هو مال ي�سح ا�ساًل باأعتبار ذاته اأو و�سفًا باأعتبار بع�س اأو�سافه اخلارجه. 

2- فيكون العقد باطاًل اذا كان يف ركنه خلل كان يكون الإيجاب والقبول �سادرين ممن لي�س اهاًل للتعاقد 

اأو يكون املحل غري قابل حلكم العقد اأو يكون ال�سبب غري م�سروع.
3- ويكون باطاًل اي�سًا اذا اختلت بع�س اأو�سافه كاأن يكون املعقود عليه جمهوًل جهالة فاح�سة اأو يكون 

العقد غري م�ستوف لل�سكل الذي فر�سه القانون( . 
اذن ميكن القول ان العقد الباطل يف القانون املدين العراقي يحتل املكان الذي يحتله العقد الباطل بطالنًا 
مطلقًا يف الفقه الغربي. اما ان القانون املدين العراقي مل يتو�سع بنظرية البطالن يف الفقه ال�سالمي ذلك 
انه مل ياأخذ بفكرة املذهب احلنفي عن العقد الفا�سد فقد �ساوى بن فا�سد العقد وباطله. وهذا وا�سح من 
الذي ي�سيب املحل  الفا�سد ب�سبب ال�سرر  العقد  الباطل. فقد احلق  للعقد  املادة )137( من تعريفها  ن�س 
والعقد الفا�سد جلهالة املحل وعدم تعيينه تعيينًا كافيًا ونافيًا للجهالة بالعقد الباطل)24(. اذًا نخل�س من ذلك 
ان احوال العقد الباطل يف القانون املدين امل�سري والقانون املدين ال�سوري والقانون املدين الكويتي و 

القانون املدين العراقي تتحقق يف احلالت التية:
اذا كان ال�سبب اأو املحل يخالف النظام العام املتعلق بامل�سلحة العامة. »

واملادة  كويتي  مدين   )176  ،172( واملادتان  م�سري  مدين   )136  ،135( املادتان  به  تق�سي  ما  وهذا 
التي  القانونية  الت�سرفات  مواجهة  يف  للمجتمع  العامة  امل�سلحة  حماية  ي�ستهدف  فالبطالن   )2/137(
تهدد امل�سلحة العامة. كما يدخل يف دائرة العقد الباطل تخلف اهلية الوجوب اذا كان ذلك بق�سد حتقيق 

امل�سلحة العامة. كما هو احلال عند حرمان الأجنبي من متلك العقارات.
التمييز  حمكمة  ذهبت  هذا  وعلى  القانون  يتطلبه  الذي  ال�سكل)25(  تخلف  حالة  يف  البطالن  يتحقق  كما 

20( ح�صن علي الذنون، املرجع ال�صابق، �س 136- �س.137

21( عبد الرزاق احمد ال�صنهوري، م�صادر احلق اجلزء الرابع،�س287.

22( املادة 134/مدين عراقي تن�س على«1-اذا انعقد العقد موقوفًا حلجر اأو اكراه اأو غلط اأو تغرير جاز للعاقد ان ينق�س العقد بعد زوال احلجر اأو ارتفاع الكراه اأو تبني 

الغلط اأو انك�صاف التغرير كما له ان يجيزه فاذا نق�صه كان له ان ينق�س ت�صرفات من انتقلت اإليه العني وان ي�صرتدها حيث وجدها وان تداولتها الأيدي.فاإن هلكت العني يف 
يد من اأنتقلت اإليه �صمن قيمتها،2- وللعاقد املكره اأو املغرور اخليار ان �صاء �صمن العاقد الخر وان �صاء �صمن املجرب اأو الغار فاإن �صمن املجرب اأو الغار فلهما الرجوع مبا 

�صمناه على العاقد الخر.ول�صمان على العاقد املكره اأو املغرور ان قب�س البدل مكرهًا اأو مغرورًا يف يده بال تعد منه ».
املادة 135/مدين عراقي ن�صت على »1- من ت�صرف يف ملك غريه بدون اذنه انعقد ت�صرفه موقوفًا على اأجازة املالك. 2- فاإ ذا اأجاز املالك تعترب الجازة توكياًل ويطالب 
الف�صويل بالبدل ان كان قد قب�صه من العاقد الخر. 3- واذا مل يجز املالك ت�صرف الف�صويل بطل الت�صرف واذا كان العاقد الخر قد ادى للف�صويل البدل فله الرجوع عليه 
به.فاإن هلك يف يد الف�صويل بدون تعد منه وكان العاقد الخر قد اداه عاملًا انه ف�صويل فال رجوع له عليه ب�صيء منه.4- واذا �صلم الف�صويل العني املعقود عليها ملن تعاقد معه 

فهلكت يف يده بدون تعد منه فللمالك ان ي�صمن قيمتها ايهما �صاء.فاذا اختار ت�صمني احدهما �صقط حقه يف ت�صمني الخر«.
23( تقابلها املادة )313 مر�صد احلريان( ،واملادة )110 جملة الأحكام العدلية( .

24( ح�صن علي الذنون، النظرية العامة، املرجع ال�صابق، �س138، �ص139.

25(  املادة )508( /مدين عراقي اذ ن�صت على ان “بيع العقار ل ينعقد ال اذا �صجل يف الدائرة املخت�صة وا�صتوفى ال�صكل الذي ن�س عليه القانون” واملادة )3( من قانون 

الت�صجيل العقاري بقولها )ل ينعقد العقد ال بالت�صجيل يف دائرة الت�صجيل العقاري( .
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العراقية يف حكم لها ان )بيوع املركبات من العقود ال�سكلية التي ل تنعقد باإرداة الطرفن البائع وامل�سرتي 
مامل يح�سرا امام �سابط الت�سجيل وي�سجال عقدهما لديه وما ذلك ان عقود البيع اذا وقعت على مركبة 
من دون ان ت�ستويف هذا ال�سكل الذي قرره القانون فاأنها ل تنعقد ول تفيد احلكم ا�ساًل لذا يلزم اعادة 
138 من القانون املدين....  ،  90 املتعاقدين اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد عماًل باأحكام املادتن 

الخ( )26(.
مل  كاأن  واعتباره  بطالنه  اإىل  يوؤدي  العقد  لقيام  لزمة  جوهرية  م�ساألة  اختالل  ان  اإىل  ذلك  من  نخل�س 
يكن ا�ساًل ي�ستوي يف ذلك ان يكون البطالن مطلقًا اأو ن�سبيًا )قاباًل لالإبطال يف القانون املدين امل�سري 
والقانون املدين الكويتي و القانون املدين ال�سوري وموقوفًا يف القانون املدين العراقي والقانون املدين 
الردين( فالبطالن على درجة واحدة ول تفاوت)27( فيها وتق�سيم البطالن اإىل مطلق ون�سبي هو تق�سيم 
له من حيث الوقت الذي يلحق فيه بالعقد)28( دون ان يغري من ماهيته وان معيار التمييز بينهما يتعلق 
بامل�سلحة حمل احلماية. وذلك فيما اذا كانت م�سلحة عامة فيرتتب على خمالفتها ان يكون العقد باطاًل يف 
القانون املدين امل�سري والقانون املدين ال�سوري والقانون املدين الكويتي واما اذا كانت م�سلحة خا�سة 
امل�سري  املدين  القانون  تقرر مل�سلحته يف  ذلك  لأن  الإبطال  له حق  لالإبطال ممن  قاباًل  يكون  العقد  فان 
والقانون املدين ال�سوري والقانون املدين الكويتي ويكون موقوفًا يف القانون املدين العراقًي)29(مل�سلحة 

من تقرر الوقف مل�سلحته )30(. 

26(  قرار حمكمة التمييز، رقم القرار 389/منقول/ 84/ 85/ تاريخ القرار 1/5/ 1985، جمموعة الحكام العدلية ، وزارة العدل ، العدد الول والثاين ل�صنة 1985، �ص 

20. وكذلك ق�صت حمكمة التمييز العراقية “ملا كانت الهبة املدعى بها مل ت�صجل يف دائرة الت�صجيل العقاري فانها ل تنعقد طبقًا لن�س املادة )602( /مدين عراقي( وان ما يرد 

على حق ال�صكلية يرد على حق الت�صرف طبقًا للمادة )1170 / مدين عراقي( قرار رقم 249/م 2/ يف 2/20/ 1999)غري من�صور( ، كذلك قرار حمكمة التمييز القا�صي 
بحق املدعي برد ما دفعه للمدعى عليه على ح�صاب بدل �صرائه منه عقارًا )املدعى به( بالعقد اخلارجي والذي مل ي�صجل يف دائرة الت�صجيل العقاري فيقع باطاًل وحكمه ان يعاد 

املتعاقدان اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد، قرار رقم 766/م2/ 98 يف 1998/9/5 ) غري من�صور( 

27( عبد الرزاق ال�صنهوري، الو�صيط، اجلزء الأول، املرجع ال�صابق، �س 649.

28( عبد الفتاح عبد الباقي، م�صارد اللتزام يف القانون املدين الكويتي، نظرية العقد والرادة املنفردة، دار الكتاب احلديث، الكويت، 1983، �ص 453.

29( حدد امل�صرع العراقي مدة نق�س العقد املوقوف بثالثة ا�صهر ذلك لأن العقد املوقوف هو عقد �صحيح غري نافذ بخالف العقد القابل لالأبطال فاراد امل�صرع ان يبقي التعامل 

موقوفًا.
30( هذا وقد ذهب امل�صرع العراقي اإىل ماذهب اليه الفقه الالتيني يف البطالن ب�صورة عامة فجعل حق ابطال العقد للطرف الذي �صرع مل�صلحته البطالن وكذلك عبء الثبات 

يكون ملن �صرع البطالن مل�صلحته، ينظر فريد فتيان، املرجع ال�صابق، �س 139.
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الفصل الثاني
التمييز بين البطالن واالنعدام واثره على فاعلية العقد 

بع�د  ال  يظه�ر  مل  ان�ه  ذل�ك  ن�س�بيًا.  حدي�ث  فه�و  البط�الن،  ان�واع  م�ن  كن�وع  لالنع�دام  بالن�س�بة 
قب�ل  يق�س�م  البط�الن  كان  اذ  ع�س�ر  التا�س�ع  الق�رن  منت�س�ف  يف  فرن�س�ا  يف  نابلي�ون  قان�ون  �س�دور 
القان�ون  اإىل  يرج�ع  تق�س�يم  ه�و  الن�س�بي،  والبط�الن  املطل�ق  البط�الن  هم�ا:  فق�ط  نوع�ن  اإىل  ذل�ك 

 .)31 الروم�اين)

ه�ي  الفقهي�ة  القاع�دة  تق�رره  م�ا  اإىل  الفرن�س�ي  الفق�ه  يف  النع�دام  نظري�ة  ظه�ور  يف  الف�س�ل  ويع�ود 
ح�الت  عر�س�ت  اذ  البط�الن)32(  ه�ذا  الي�ه  ي�س�تند  ت�س�ريعي  ن��س  دون  ال�زواج  عق�د  يف  بط�الن  ل  ان 
ال�زواج  ت�رك  لميك�ن  ان�ه  الوا�س�ح  م�ن  ف�كان  بطالنه�ا  عل�ى  القان�ون  ين��س  مل  ال�زواج  عق�د  يف 
عل�ى  لزام�ًا  كان  ولذل�ك  واح�د)33(  جن��س  م�ن  اثن�ن  ب�ن  يت�م  ال�ذي  ال�زواج  ومثاله�ا  قائم�ًا  فيه�ا 
فك�رة  يبت�دع  ان  ي��خرقها  ان  ودون  ن��س  دون  م�ن  لبط�الن  قاع�دة  م�سم�ون  م�ن  يخ�رج  حت�ى  الفق�ه 
العق�ل  يفر�س�ه  مب�ا  �س�نده  يج�د  اذ  يق�رره  ن��س  اإىل  ليحت�اج  البط�الن  م�ن  جدي�د  كن�وع  النع�دام 
لي��س  ولذل�ك  العق�د  طبيع�ة  تفر�سه�ا  جوهري�ة  م�س�األة  لتخل�ف  ج�زاء  فه�و  الأ�س�ياء  طبيع�ة  وتقت�سي�ه 
م�ن  وج�دت  جدي�دة  كفك�رة  والنع�دام  علي�ه،  تفر��س  انه�ا  حي�ث  القان�ون  عليه�ا  ين��س  لأن  داٍع  هن�اك 
باملعام�الت  اخلا�س�ة  الت�سرف�ات  اإىل  ومده�ا  تطبيقه�ا  يف  التو�س�ع  مت  لذل�ك  عنه�ا  ويداف�ع  له�ا  يتحم��س 
البط�الن  م�ن  النع�دام  متيي�ز  يف  �سعوب�ة  وج�ود  اإىل  ذل�ك  واأدى  النع�دام  نط�اق  وانت�س�ر  املالي�ة 
وا�سبح�ت  النع�دام  نظري�ة  علي�ه  تق�وم  ال�ذي  املنطق�ي  الأ�سا��س  ته�دم  يف  �س�ببًا  ذل�ك  وكان  املطل�ق 
ن�سو��س  يف  اأو  الروم�اين  القان�ون  تقالي�د  يف  �س�ندها  لجت�د  كفك�رة  انه�ا  كم�ا  فائ�دة  ذات  غ�ري 
تق�وم  انه�ا  اإىل  املنط�ق  م�ع  تعار�سه�ا  ويرج�ع  التح�سريي�ة  اعمال�ه  يف  حت�ى  اأو  الفرن�س�ي  القان�ون 
اجلوهري�ة  يف  غاي�ة  م�س�ائل  بوج�ود  فتق�ول  العق�د  تكوي�ن  يف  اجلوهري�ة  امل�س�ائل  ب�ن  التفرق�ة  عل�ى 
وه�ذا  القان�ون  يفر�سه�ا  جوهري�ة  وم�س�ائل  دونه�ا،  م�ن  وج�وده  يت�س�ور  ف�ال  العق�د  طبيع�ة  تفر�سه�ا 
م�ن  اجلوهري�ة  م�س�ائله  جمي�ع  تك�ون  ان  يج�ب  قانوني�ًا  كائن�ًا  العق�د  و�س�ف  م�ع  يتعار��س  التق�س�يم 
نتيج�ة  ال  العق�د  لقي�ام  لزم�ة  لي�س�ت  طبيعته�ا  ب�دت  مهم�ا  جوهري�ة  م�س�األة  ف�كل  القان�ون  �سن�ع 
النع�دام  يف  ي�س�توي  فه�و  قان�وين  وج�ود  ل�ه  لي��س  الباط�ل  العق�د  ان  كم�ا  له�ا  القان�ون  لو�س�ف 
ل  ان�ه  ذل�ك  الباط�ل  العق�د  م�ن  انعدام�ًا  ا�س�د  املنع�دم  العق�د  ان  يق�ال  ان  ميك�ن  ول  املنع�دم  العق�د  م�ع 
ان  ذل�ك  بالبط�الن  اأختلط�ت  ان  بع�د  ظه�رت  فق�د  النع�دام  نظري�ة  فائ�دة  ع�دم  ام�ا  الع�دم  يف  تف�اوت 
اث�رًا  منهم�ا  كاًل  ي��نتج  ل  النوع�ن  ف�كال  والنع�دام  املطل�ق  البط�الن  اأح�كام  ع�ن  تختل�ف  ل  اأحكامه�ا 

31( حممد جابر الدوري، عيوب الر�صا ومدلولتها الفل�صفية يف الت�صريعات املدنية، مطبعة ال�صعب، بغداد، �س 151.

32( عبد الرزاق احمد ال�صنهوري، م�صادر احلق، اجلزء الرابع، املرجع ال�صابق، �س 86.

33( املرجع اعاله، نف�س ال�صفحة.
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اإىل  احلدي�ث  الفق�ه  ذه�ب  فق�د  ال�س�ابقة  ولالأعتب�ارات  التق�ادم)34(  علي�ه  ي�رد  ول  الج�ازة  تلحق�ه  ول 
)ويدخ�ل  املطل�ق  البط�الن  هم�ا:  ل�ه  نوع�ن  عل�ى  والأبق�اء  البط�الن  ان�واع  م�ن  النع�دام  اأ�س�تبعاد 
م�ن  النع�دام  ك�ون  اعتب�ار  اأ�س�تبعد  ق�د  احلدي�ث  الفق�ه  كان  واذا  الن�س�بي  والبط�الن  النع�دام(  في�ه 
امل�س�ري  امل�دين  كالقان�ون  احلديث�ة  املدني�ة  القوان�ن  م�س�لك  ه�و  الجت�اه  ه�ذا  ف�اإن  البط�الن  اأن�واع 
ب�ل  البط�الن  ع�ن  يختل�ف  لالنع�دام  م�س�تقاًل  قانوني�ًا  نظام�ًا  يكر�س�ا  مل  اإذ  العراق�ي  امل�دين  والقان�ون 
اذ  ونح�ن  واح�دًا،  قانوني�ًا  نظام�ًا  لهم�ا  مقرري�ن  املطل�ق  والبط�الن  النع�دام  ب�ن  الت�س�وية  اقام�ا 
تتعل�ق  فه�ي  والبح�ث  بالأهتم�ام  جدي�رة  فك�رة  لكونه�ا  ال  ذل�ك  فم�ا  النع�دام  فك�رة  اأهمي�ة  ن�رى 
وج�ود  �سنتلم��س  ولذل�ك  تكوين�ه  مرحل�ة  يف  بالعق�د  يلح�ق  البط�الن  جم�رد  م�ن  وط�اأة  اأ�س�د  بج�زاء 
اجل�زاءات  اأن�واع  اأ�س�د  النع�دام  ي�س�كل  املرافع�ات  قان�ون  فف�ي  الخ�رى،  القان�ون  ف�روع  يف  النع�دام 
ي�س�در  اأو  �سحيح�ًا  ت�س�كياًل  م�س�كلة  غ�ري  حمكم�ة  م�ن  ي�س�در  كاأن  الأ�سلي�ة  اأركان�ه  م�ن  احلك�م  كتج�رد 
م�ا  البيان�ات  م�ن  هن�اك  ان  كم�ا  قا�سي�ًا.  يع�ّد  ل  �س�خ�س  م�ن  ي�س�در  اأو  خمت�س�ة)35(  غ�ري  حمكم�ة  م�ن 
احلك�م  بط�الن  اإىل  اغفاله�ا  ي�وؤدي  م�ا  ومنه�ا  علي�ه  التوقي�ع  كع�دم  احلك�م  انع�دام  اإىل  اغفاله�ا  ي�وؤدي 
اخل�س�وم  اأ�س�ماء  وبي�ان  اأ�سدرت�ه  الت�ي  املحكم�ة  واأ�س�م  احلك�م  تاأري�خ  بي�ان  مث�ل  انعدام�ه  دون  فق�ط 
جوهري�ة  اك�رث  تع�د  احلك�م  انع�دام  عليه�ا  يرتت�ب  الت�ي  البيان�ات  ان  يف  �س�ك  ول  الواقع�ه)36(  وبي�ان 

البط�الن. جم�رد  تخلفه�ا  عل�ى  يرتت�ب  الت�ي  تل�ك  م�ن 

وف�ساًل عن وجود النعدام يف قانون املرافعات املدنية فاأن له جماًل خ�سبًا يف القانون العام ويعود ذلك 
املنعدم  القرار  البحث يف  املنا�سب ان نح�سر  الأدارية ولعل من  القرارت  اإىل و�سوح تطبيقه يف جمال 
واملعيار الذي مييزه عن القرار الباطل ويرجع ال�سبب يف ح�سر البحث يف القرار الداري اإىل اتفاقه مع 
العقد باأعتبار كاًل منهما ت�سرفًا قانونيًا وان كان القرار يتم باإرادة منفردة يف حن ان العقد ين�ساأ باتفاق 
فهو  الداري  القا�سي  به  ي�سطلع  الذي  املهم  الدور  اإىل  الدارية  بالقرارت  اهتمامنا  يرجع  كما  ارادتن 
ي�سهم ب�سنع القواعد القانونية ذلك ان من خ�سائ�س القانون الداري انه قانون غري مقنن اي انه مل يتم 
جتميعه يف جمموعة ت�سريعية واحدة ت�سم املبادئ الأ�سا�سية والقواعد والأحكام العامة التي يت�سمنها 
اأحكام القانون اخلا�س ومل يجد  هذا القانون ولهذا فالق�ساء الداري منذ ن�ساأته مل يكن ملزمًا بتطبيق 
اأمامه الت�سريعات الدارية الالزمة حلكم املنازعات املعرو�سة عليه وحتى ل يكون منكرًا للعدالة عمل على 
اإيجاد القاعدة الالزمة للف�سل يف النزاع مبا يتنا�سب مع طبيعة العالقات الدارية)37( وما يعزز اجتاهنا 
�سوب القانون العام ان الفقه يوؤكد على انه ل خالف من حيث فكرة البطالن بن القانون العام والقانون 

اخلا�س)38(.

34( عبد الرزاق ال�صنهوري، الو�صيط، اجلزء الول، املرجع ال�صابق، �س647

35( »الحكام ال�صادرة �صمن دعاوى منع معار�صة العقار يطعن بها لدى حمكمة التمييز ل لدى حمكمة ال�صتئناف فما كان ملحكمة ال�صتئناف بالف�صل يف الطعن املقدم 

اليها وانها ا�صدرت قرارها دون اللتفات اإىل ما تقدم لذا يكون قرارها معدومًا ل�صدوره من حمكمة ل تخت�س باأ�صدارة والقرار املعدوم ل تلحقه ح�صانه ول يرتتب عليه ما 
يرتتب على احلكم ال�صحيح من اثار فال يحوز حجية المر املق�صي به« متييز عراقي، قرار رقم4/ مو�صعة اوىل /83/82 بتاأريخ 1984/7/20جملة الأحكام العدلية العدد 

)1،2،3،4( ل�صنة 1984،ق�صم العالم، �س21.

36( غنام حممد غنام، نظرية النعدام يف الأجراءات اجلزائية مقارنة بالنعدام يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، الطبعة الوىل، جمل�س الن�صر العلمي، جامعة الكويت، 

1999، �ص 319.

37( ماجد راغب احللو، القانون الداري الكويتي وقانون اخلدمة املدنية اجلديد، الطبعة الوىل 1980، ذات ال�صال�صل، �س 24 وما بعدها.

38( طعيمة اجلرف، مبداأ امل�صروعية و�صوابط خ�صوع الدارة العامة للقانون، دار النه�صة العربية. 1976، �ص206.
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اإىل كون  الدارية  القرارات  املطلق يف جمال  النعدام والبطالن  التمييز بن  درا�سة  اهمية  هذا وترجع 
القرار الداري الباطل يخ�سع لأحكام تختلف اختالفًا جوهريًا عن تلك التي حتكم القرار املنعدم على خالف 
ما تبن لنا بالن�سبة للعقد الباطل والعقد املنعدم اذ اخ�سعهما الفقه احلديث وكذلك الت�سريع والق�ساء اإىل 
احكام واحدة، اما القرار الداري املنعدم فهو يخ�سع لأحكام قانونية بالغة اخلطورة تختلف عن تلك التي 
يخ�سع لها القرار الداري الباطل وترتتب على هذه الأحكام نتائج ترجع كلها اإىل فكرة اأ�سا�سية مردها 
اإىل ان القرار الداري املنعدم هو جمرد عمل مادي �سبيه بالأعمال ال�سادرة من الفرد، ومن ثم يجب ان 
الدولة احلديثة تقوم على مبداأ  الأ�سا�س. ذلك ان مهمة الدارة يف  اليه الفراد واملحاكم على هذا  ينظر 
القواعد  للنظام الذي تر�سمه  اأعمالها، وامنا يكون ذلك وفقًا  اأختيار  امل�سروعية فالدارة لي�ست حرة يف 
الد�ستورية العامة والتي يقوم عليها نظام احلكم)39( ولكن على الرغم من ت�سليم الفقه بفكرة النعدام يف 
القرارات الدارية وبالنتائج التي يرتبها فاإنه اختلف يف حتديد معيار النعدام و�سروطه وتعددت يف ذلك 

النظريات التي قال بها والتي ميكن اأ�ستعرا�سها بثالثة مباحث وعلى النحو التايل:

المبحث االول
نظرية اغتصاب السلطة

  وهي من اأقدم النظريات يف القانون العام وتكمن فيها معظم تطبيقات فكرة النعدام ومبقت�سى هذه 
النظرية ليفقد الت�سرف القانوين �سفته الدارية اذا حلقه عيب عدم امل�سروعية.فالدارة قد تخرج عن 
الت�سرف  �سحة  يف  فقط  يوؤثر  العيب  فهذا  الدارية،  �سفته  قرارها  ليفقد  ذلك  ومع  املحدد  اأخت�سا�سها 
املوظف  �سفة  ميلك  ل  ممن  القرار  �سدور  حالة  يف  فيكون  املنعدم  القرار  اأما  لمعدومًا.  باطاًل  ويجعله 
فيها  يرتتب  قد  التي  للحالت  تت�سع  ل  انها  عليها  اأخذ  فقد  للنقد  تعر�ست  النظرية  هذه  ولكن  العام)40( 
النعدام لب�سبب عدم الخت�سا�س اأو غ�سب ال�سلطة وامنا ب�سبب اأ�ستحالة قيام الت�سرف الداري قانونًا 
لعدم توافر اأركان وجوده وعجزه عن ترتيب اثاره لذلك فهي ل تف�سر احلل املالئم اذا كان حمل القرار 

منعدمًا كرتقيه املوظف املتوفى)41(.

39( �صليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارت الدارية، درا�صة مقارنة، الطبعة ال�صاد�صة، مطبعة جامعة عني �صم�س، 1991 �ص 368.

40( طعيمة اجلرف، املرجع ال�صابق، �س 225.

41( م�صطفى كمال و�صفي، انعدام القرارات الدارية، جملة املحاماة، ال�صنة احلادية والربعون، العدد اخلام�س،يناير،1961 �ص727.
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المبحث الثاني
نظرية الظاهر

  وتقوم هذه النظرية على كون ان القرارت الدارية ت�سدر من ال�سلطة العامة وتطبق على من تعنيهم 
وذلك ا�ستنادًا ملا جلهة الأ�سدار من �سلطان على الفراد وان ما يجعل الفراد يخ�سعون للقرار الداري 
هو اأقتناعهم ب�سدوره عن اجلهة �ساحبة ال�سلطة، فاذا ظهر لالفراد ان �سكل القرار اأو مظهره يدل على 
�سدوره من تلك ال�سلطة لزم عليهم ان ينفذوه ولي�س لهم الأمتناع عن ذلك اما اذا كان مظهر القرار ينفي 
عنه الأحرتام اذ يكون من الوا�سح لالفراد انه مل ي�سدر عن ال�سلطة املخت�سة فان القرار يكون منعدمًا فال 
ي�ستقر ول يرتتب عليه اي مركز قانوين، ومن تطبيقات هذه النظرية املوظف الفعلي ومما يوؤخذ على 
هذه النظرية اأت�ساعها فهي ت�سم فرو�سًا يتعذر ح�سرها لأنها فرو�س تقديرية لي�س لها اأ�سا�س ثابت كما 
يوؤخذ عليها انها غري من�سبطة يف املعيار فهي تعول على نظرة ال�سخ�س اإىل القرار ولي�س اإىل حمتواه 

فمن �ساأن هذه النظرية ان يكون القرار منعدمًا عند البع�س و�سليمًا عند البع�س الخر)42(.

المبحث الثالث
نظرية تخلف اركان القرار

  يذهب بع�س الفقه)43( اإىل انه يجب يف العيب الذي ينتهي بالقرار اإىل حالة النعدام ان يكون ماديًا عينيًا 
يرجع اإىل مادة العمل ذاته وي�ست�سف من جوهر الت�سرف ويتنافى من ان يكون تقديرًا �سخ�سيَاً يتوقف 
ولي�س  املجتمع  عينيًا يف مواجهة  يكون  بالنعدام وان  املحتج  اإىل  اأو  للقا�سي  ال�سخ�سية  النظرة  على 
لفرد دون الخر ح�سب ظروفه وحالته لذلك يجب ان يكون البحث يف تكوين الت�سرف من خالل اأركانه 
احد  فاأن تخلف  النظرية  القرار ومبقت�سى هذه  اأركان  تهدم  العام من  القانون  تن�ساأ يف  النعدام  ففكرة 
اأركان القرار الثالثة وهي الإرادة، املحل، ال�سبب يوؤدي اإىل ان يفقد القرار �سفته الدارية وينزل اإىل حيز 
العمال املادية في�سبح منعدمًا ويتجرد من اأثاره كت�سرف قانوين وذلك لعجزه عن اأحداث تلك الأثار اما 
اذا توافرت اأركان القرار الثالثة ولكن اأختلت �سروط �سحته وهي )ال�سكل، الخت�سا�س، امل�سروعية( اي 
مطابقة القانون واأ�ستهداف ال�سالح العام كان القرار باطاًل وبتطبيق ما �سبق على العقد جند متييزًا بن 
انعدام العقد وبطالنه وان نظرية تخلف اأركان القرار الداري هي اأقرب النظريات التي ميكن تطبيقها 

على العقد ذلك ان التفرقة بن البطالن والنعدام يك�سف عن تدرج يف اأنواع امل�سائل اجلوهرية.
البطالن  اإىل  م�سائل غاية يف اجلوهرية يرتتب على خمالفتها النعدام وم�سائل جوهرية غيابها يوؤدي 
فالنعدام كجزاء اأ�سد من البطالن يتقرر اذا مل يوجد ركن من اأركان العقد التي ل يت�سور له وجود من 

42( رمزي طه ال�صاعر،ق�صاء التعوي�س، م�صوؤولية الدولة عن اعمالها غري التعاقدية، بدون نا�صر،1992، �ص 400. 

43( م�صطفى كمال و�صفي، املرجع ال�صابق، �س720.
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دونها)44( واأركان العقد هي )الر�سا، املحل، ال�سبب( وال�سكل يف العقود ال�سكلية اأما العقد الباطل فهو الذي 
تتوافر فيه اركانه ولكنها غري م�ستوفاة لل�سروط التي يتطلبها القانون يف هذه الأركان وبذلك يت�سح ان 
تخلف م�ساألة جوهرية لزمة لقيام العقد والتي متثل ركنًا من الأركان التي يقوم عليها العقد يعد املعيار 
الذي مييز بن البطالن والنعدام ويوؤدي ذلك بنا اإىل القول باأن النعدام لي�س نوعًا من البطالن فهو خارج 
عن نطاق البطالن فهذا الأخري يعرب عن و�سف يرد على عقد مل ي�ستوف ال�سروط التي يتطلبها القانون يف 
الأركان التي يقوم عليها والتي هي م�سائل غاية يف اجلوهرية بحيث ل يوجد العقد من دون حتققها فيه 
فال ي�سح ان يقال ان هناك عقدًا باطاًل لتخلف ركن الر�سا كما لو مل ي�سدر اي تعبري عن الرادة من �سخ�س 
فمن غري املعقول اعتبار هذا ال�سخ�س غري ملتزم لن العقد باطل بل ال�سحيح ان العقد منعدم)45( وهذا 
الذي نقول به هو ما تطرق اليه بع�س الفقه اذ يذهب الدكتور م�سطفى العوجي بعد ان قام بالتمييز بن 
النعدام والبطالن املطلق اذ يقول)ن�ستخل�س مما تقدم ان لنظرية النعدام كيانها القانوين، حيث يعمل 
بها يف العقود التي يتخلف فيها ركن من اأركانها فيعترب العقد منعدم الوجود، بينما البطالن املطلق مي�س 
بالعقود التي اأ�ستجمعت اأركانها ال ان عيبًا اأ�سا�سيًا جعلها م�ستوجبه للزوال( )46( وي�سري هذا الراأي اإىل 
احكام �سادرة من حمكمة التمييز الفرن�سية اذ ذهبت يف حكم لها باأن عدم جدية الثمن يف عقد البيع يجعل 
العقد منعدم الوجود وبذلك يت�سح لنا اأن البطالن اذا كان يوؤدي اإىل عدم قيام العقد فمن باب اوىل يوؤدي 
النعدام اإىل عدم قيامه فكالهما يحول دون وجود الت�سرف القانوين ف�سواء تعلق المر مب�ساألة جوهرية 
اأو انها غاية يف اجلوهرية فال فرق يف ذلك مادامت حتول دون قيام العقد وهذا ما حدا بالفقه القانوين 
اإىل دمج النعدام بالبطالن واعتبارهما �سيئًا واحدًا فذهب بع�سهم)47( اإىل القول بان التمييز بينهما غري 
ذي فائدة لن اأحكام العقد الباطل بطالنًا مطلقًا هي عن احكام العقد املنعدم فكال العقدين ل ينتج اثرًا ول 

تلحقه الجازة.

44( عبد املنعم فرج ال�صدة، م�صادر اللتزام، النه�صة العربية،القاهرة،1992،�ص301 – جميل ال�صرقاوي، بطالن الت�صرف، املرجع ال�صابق، �س341.

45( جميل ال�صرقاوي،بطالن الت�صرف، املرجع اعاله، �س341.

46( م�صطفى العوجي: القانون املدين، اجلزء الول، العقد، موؤ�ص�صة بح�صون، بريوت، من دون �صنة ن�صر – �ص443.

D .1981 .Oct 20.CASS. CIV  )47. 1983. 73. نقاًل عن م�صطفى العوجي،املرجع اأعاله، �س443.
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الخاتمة

لقد تناولنا يف هذا البحث التمييز بن البطالن املطلق والبطالن الن�سبي واثره على فاعلية العقد فالقاعدة 
القانونية التي تهدف اإىل حماية م�سلحة عامة متثل م�ساألة جوهرية لزمة لقيام العقد، وخمالفتها توؤدي 
اإىل البطالن املطلق للعقد. اأما القاعدة القانونية التي تهدف اإىل حماية م�سلحة خا�سة فال متثل م�ساألة 
جوهرية لزمة لقيام العقد وخمالفتها لتوؤدي اإىل البطالن املطلق وامنا البطالن الن�سبي اأو جعل العقد 

موقوفًا يف )القانون املدين العراقي( .
وي�ساف اإىل ذلك انه ميكن اللجوء اإىل التمييز بن امل�سائل اجلوهرية والثانوية يف التمييز بن البطالن 
والنعدام اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك كما هو احلال يف القرار الداري الذي يعد ت�سرفًا قانونيًا يتم باأرادة 

منفردة.
امل�سائل م�سائل غاية يف اجلوهرية يرتتب  البطالن والنعدام يعك�س تدرجًا يف جوهرية  فالتمييز بن 
على خمالفتها انعدام العقد، وم�سائل جوهرية يرتتب البطالن نتيجة خمالفتها وان كانت التفرقة بينهما 
لي�ست ذات اأثر يف معظم اأحكام العقد ال ان احلاجة قد تدعواإىل اعمال تلك التفرقة، كما هو احلال يف 
جمال اإنتقا�س العقد فبطالن �سق من العقد ميثل احد �سروط اعمال نظرية الإنتقا�س، يف حن ان العقد 
املنعدم لوجود له ومن ثم ل ميكن وجوده كليًا اأو جزئيًا، ذلك ان انعدام م�ساألة جوهرية يوؤدي بال�سرورة 

اإىل انعدام العقد كلية.
واأخريًا اأ�ساأل الله ان اأكون قد وفقت يف عر�س مو�سوع الدرا�سة وحتليله،وان كنت قد اأ�سبت فلله احلمد 
واملنة،وان كانت الأخرى فح�سبي �سدق اأجتهادي،ولله احلمد اأوًل واأخريًا انه �سبحانه نعم املوىل ونعم 

الن�سري.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص
تعد الأوراق التجارية اأداة تعامل مايل وم�سريف منذ القدم حيث ابتكرت كو�سيلة بديلة عن تداول النقود 
وحملها وجتنب املخاطر النا�سئة عن حيازة ونقل النقود ثم اأ�سبحت اأداة دفع وت�سوية لاللتزامات املالية 
و�سمان للديون املالية وو�سيلة تداول هذه الديون وجعلها قابلة للتحويل اإىل قيم مالية معينة ثم تدخل 
القانون واألزم التعامل بها يف امل�سارف التجارية واملوؤ�س�سات املالية فما هي الأوراق التجارية واملالية 
وهل هناك من فرق بينهما اأو اأنهما و�سائل تداول وت�سوية وا�ستثمار وجمع لالأموال واأنها قابلة للتحويل 
املايل مما يدخلها �سمن النقود واملعامالت املالية التجارية واملدنية وت�سوية اللتزامات املالية وهذا املقال 
يحاول الإجابة عن هذه الإ�سكالية املالية والعملية مع بيان حكم التعامل بهذه الأوراق ومدى �سرعيتها 
وهل تعد �سمن التعامل الربوي اأو اأنها جمرد اأداة تبادل مايل وت�سهيل التعامل التجاري يف املوؤ�س�سات 

املالية وال�ستثمارية املختلفة؟

اأ.د حممد باوين
اأ�ستاذ بجامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية، ق�سنطينة اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 3 / 2/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 2/11 / 2015م( 

األوراق التجارية
وحكمها الشرعي
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Abstract

Commercial papers are the tools for financial and banking dealings since the old age. They 
were invented to be an alternative mean for dealing in money or carrying it, as well to be 

away from risks emerging from possessing and transferring the money. Subsequently, it 

turned to be the tool for payments and financial liability settlement, as well for guaranteeing 
the monetary loans and dealing in it ,therefore it were made transferable to specific monetary 
values; Therein the law intervened and mandated the use of it within the commercial banks 

and financial institutions.
What are the commercial and financial papers? Is there any difference between them? Are both 
of them the means to settle, invest and saving the money? Can they be transferred finically 
that has brought them under issues of currency, and transaction based on money, trade, and 

settlement of the civil and social liabilities of financial nature? 
This research is an effort to answer the above set financial and practical issues, in addition to 
expressing the ruling for dealing with those papers and the extent of Shari’ah permissibility 

for it. The research also tries to answer whether it is a part or dealing in interest or it’s a mere 

financial exchange and a matter of easement of dealings related to trade in various financial 
and investment institutions. 
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مقدمة
واللتزامات  الديون  ت�سوية  اأو  لال�ستثمار  واأدوات  مايل  تعامل  و�سائل  تعد  واملالية  التجارية  الأوراق 
املالية وتقوية الئتمان ودعم  القانونين وت�سهيل تداول احلقوق  اأو  الطبيعين  الأ�سخا�س  ونقلها بن 
الثقة والتخل�س من نقل النقود وحملها وما ي�ساحب احلمل من خماطر ال�سرقة والختال�س وال�سطو، 
وال�سياع وغريها من الأخطار، فكانت الأوراق اأدوات لت�سوية هذه احلقوق ونقلها والتعامل فيها وجتنب 
املخاطر، ودعم الثقة والئتمان وتي�سري التعامل، وهناك فرق بن الأوراق املالية والتجارية من حيث قوة 
الثقة واللتزام والآثار احلقوقية النا�سئة عن كل من النوعن، وهذا البحث يحاول درا�سة هذه الأوراق 
والفرق  والتجارية  املالية  الأوراق  ملعنى  يخ�س�س  الأول  مباحث  ثالثة  اإىل  املو�سوع  تق�سيم  خالل  من 
بينهما، والثاين لأق�سام الأوراق واأنواعها، والثالث حلكم التعامل يف الأوراق املالية والتجارية �سرعا، 

وننهي مو�سوعنا هذا بخامتة.

المبحث األول
تعريف األوراق المالية والتجارية

مل يتعر�س القانون التجاري يف اأي بلد من البلدان لتعريف الأوراق املالية والتجارية واإن كان قد تعر�س 
لأق�سام هذه الأوراق واأنواعها وتكلم عن حكم التعامل بها واعتربها من العمل التجاري بالن�سبة للتجار 
واأنها اأنواع وبن كل نوع و�سروطه، وقد عر�س ال�سراح لتعريف معنى الأوراق املالية والتجارية والفرق 

بينهما.وفيما يلي تعريف كل نوع والفرق بينهما:

اأ - الأوراق التجارية: وعرفوها اأنها »حمررات و�سكوك مببالغ مالية حمددة تتم وفقا ل�سروط القانون، 
واأن ت�ستويف كافة البيانات الإلزامية وهي تت�سمن التزاما جتاريا بدفع مبلغ مايل يف تاريخ حمدد مع 

اإمكانية نقل احلق من �سخ�س لآخر بطريق التظهري واملناولة« )1(.
التجارية عبارة عن �سكوك متثل �سندات ديون مالية مببالغ حمددة تندرج �سمن اللتزامات  فالأوراق 
التجارية، وتعد الأوراق التجارية �سكلية لأن القانون ا�سرتط فيها بيانات معينة و�سكلية خا�سة ل�سحة 
اأي بيان قانوين، واإل كانت باطلة ول تعترب عمال جتاريا بل  اأن تخلو من  تداولها وتظهريها ل يجوز 

جمرد �سندات ديون عادية تخ�سع لأحكام القانون املدين.

ب - تعريف الأوراق املالية: اأما الأوراق املالية فيمكن تعريفها اأي�سا اأنها »�سندات مالية جتعل �ساحبها 
�سندات  املالية عبارة عن  فالأوراق  للجمهور«.  املوجه  الكتتاب  ال�سركة، من خالل  م�ساهما و�سريكا يف 
ال�سركة ي�ستحق  دائنا يف  اأو  املكتتب �سريكا  ال�سركة جتعل  بها يف  متثل ح�س�سا مالية ومبالغا يكتتب 
مبلغ الدين مع الفوائد وقد اأ�سيفت لالأوراق التجارية �سكوك ال�ستثمار و�سناديق ال�ستثمار باعتبارها 
1(  حممود الربيري، »قانون املعامالت التجارية »، �س 211، وعثمان ب�صري: » املعامالت املالية » �س 119، واأحمد �صراج » الأوراق التجارية »، �س 46، وال�صالو�س: » 

معامالت البور�صـــة »، �س 172، ويف القانون التجاري اجلزائري �صمى الأوراق التجارية » ال�صندات التجارية » يف الكتاب الرابع، �س 95..
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و�سائل واأوعية مالية جلمع املدخرات ومتويل امل�ساريع املختلفة.

الفرق  يتبن  التجارية واملالية  الأوراق  املالية والتجارية: من خالل تعريف  ج - الفرق بني الأوراق 
الوا�سح وهو: 

1- الأوراق التجارية تتميز بعدة خ�سائ�س جتعلها خمتلفة عن الأوراق املالية وهي: ال�سكلية يف الأوراق 

وخمت�سر،  موجز  ب�سكل  مكتوبة  تكون  واأن  وال�سند،  وال�سيك  ال�سفتجة  مثل  الت�سمية،  وهو  التجارية 
اأو بعد  اأمرا بالدفع ملبلغ معن من النقود يف تاريخ معن اأو مبجرد الإطالع  اأو  ومتثل �سياغتها تعهدا 

الإخطار يف مكان معن ل�سالح امل�ستفيد اأو املظهر الأخري.
2- الأمر بالدفع يعد اأمرا مطلقا ولي�س معلقا على �سرط لأن القانون ل يجيز تعليق دفع ديون الأوراق 

التجارية على اأي �سرط حتى ل يكون هناك �سك اأو عرقلة الثقة وزعزعتها يف التعامل يف الأوراق التجاري.
الأمر  يقت�سي  الورقة  فاإن حترير  ولهذا  النقود  من  التزام حمدد مببلغ  التجارية هو  الورقة  3- مو�سوع 

بالدفع من ال�ساحب للم�سحوب عليه، وهذا ما جعل الأوراق التجارية تو�سف باأنها و�سائل دفع وت�سوية 
اللتزامات والديون املالية من خالل التوقيع املتعدد على الورقة وال�سيغ الآمرة، دون تعليق على اأي �سرط. 
4- الأوراق املالية لي�ست و�سائل دفع وت�سوية بل متثل حقوقا مالية جتعل �ساحب الورقة دائن مببلغ 

مايل قد يكون هو ما يف الورقة اأو اأقل اأو اأكرث عند الربح، لأن الأوراق املالية قد يكون حاملها �سريكا كما 
يف حامل ال�سهم. اأو دائنا كما يف ال�سندات.

5- الأوراق التجارية يتم تداولها عن طريق التظهري والتوقيع وفقا لل�سكلية القانونية امللزمة يف هذه 

الأوراق مما يتطلب ا�سم ال�ساحب وامل�سحوب عليه وامل�ستفيد وتواقيعهم وتاريخ الوفاء ومكانه، ومكان 
اإن�ساء الورقة، والن�س على و�سول القيمة وا�ستالمها، وعدم �سحة الدفوع اإن وقع اأي خطاأ لأن التظهري 
يقت�سي تطهري الورقة من اأي دفع متى ا�ستوفت ال�سرط ال�سكلي، وتعد �سحيحة واجبة اقت�ساء القيمة، 
وا�ستقالل التوقيعات فاإن بطالن توقيع اأي طرف يف الورقة ل يتطلب بطالن باقي التواقيع، كما لو وجد 

ناق�س اأهلية، اأو تغيبت اإرادته فله وحده حق التم�سك بالعيب دون غريه من املظهرين واملوقعن.

اأنه مدين للمظهر  6- تقت�سي الورقة وجود عالقة مديونية من اأطراف الورقة فاإن املحرر ال�ساحب يقر 

امل�ستفيد بقيمة الورقة، ولهذا يرد يف �سياغة الورقة �سكال عبارة »القيمة و�سلت اأو دفعت« )2( اأو غريها 
من �سياغة �سكلية وقانونية مفرو�سة لتاأكيد واإثبات الإقرار بالدين ووجود املديونية ولهذا فاإن املحرر 
للم�سحوب  اأو يحيل به  لقيمة الورقة على نف�سه ل�سالح امل�ستفيد  باإحالة احلوالة بالدين امل�ساوي  يقبل 
عليه وهو اإقرار بالدين ونقل له اإىل املحال عليه للوفاء بالقيمة واأن التظهري وهو تداول للورقة التجارية 

يعد نقال للدين من ذمة لأخرى ومن بلد لآخر، والوفاء يف املكان املحدد باأي عملة. 

7-  ميكن تداول الأوراق املالية اأي�سا لكن بالبيع وال�سراء ولي�س مبجرد التظهري، واأن تداول الأ�سهم مثال 

يف �سركات الأ�سخا�س يتطلب موافقة ال�سركاء كلهم، بخالف التظهري يف الورقة التجارية.

كان  واإن  التجاري،  القانون  ح�سب  جتارية  اأعمال  تعد  اأنها  يف  ت�سرتك  والتجارية  املالية  الأوراق   -8

2( اأحمد �صراج: الأوراق التجارية، �س 50. وحممود الربيري: قانون املعامالت »، 13 م.
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القانون قد اأخ�سع الأوراق التجارية ل�سروط �سكلية ومو�سوعية ل تتوفر يف الأوراق املالية التي توؤدي 
نف�س الدور يف ت�سوية الديون واللتزامات املالية والتداول، اإل اأن العرف التجاري قد تعامل يف الأوراق 
التجارية وحددها وح�سرها، فلما ا�ستحدثت الأوراق املالية كان العرف التجاري قد ا�ستقر على العتداد 
بالأوراق التجارية فلما جاء القانون التجاري �ساغ هذا العرف وجاءت قواعده » وفق اأعراف التجار، 
امل�ستقرة واأخرج الأوراق املالية مثل الكبونات، والأ�سهم، وال�سندات و�سكوك الر�سد وغريها« )3(، ولول 
اأوراقا جتارية  باعتبارها  املالية  الأوراق  بي�سر و�سهولة يف  يتعاملوا  اأن  للتجار  لكان  وال�سكلية  الن�س 
املايل  التطور  اأن  بل   ،« املالية  الأ�سواق  يف  والتجاري  املايل  الدور  نف�س  وتوؤدي  ال�سروط  م�ستوفية 
وامل�سريف وجد �سالته يف الأوراق املالية وتخل�س من الأوراق التجارية التي �سارت غريبة ل تعرف اإل 

يف الأو�ساط التجارية والتجارة اخلارجية. 
فاجلانب ال�سكلي والقانوين والعرف التجاري هو الذي ا�ستبعد الأوراق املالية من التعامل يف ت�سوية 
لأن كال  مت�سابه،  اقت�ساديا  واملالية  التجارية  الأوراق  دور  فاإن  واإل  الديون واللتزامات ونقل احلقوق 
من النوعن ميكن اأن يوؤدي نف�س الدور والوظيفة املالية والتجارية ويعد اأداة ت�سوية ودفع اللتزامات 

املالية.

9-  تعد الأوراق التجارية اأداة لإبرام عقد ال�سرف والتحويل �سواء يف عملة واحدة اأو بن عدة عمالت 

يف بلد اأو اأكرث، ولهذا كانت هذه الأوراق �سببا يف ظهور عقد ال�سرف، ومن هنا جاءت ت�سمية ال�سفتجة 
باللغة الفرن�سية Lettere de Change وقد حرفها امل�سريون يف الرتجمة من الإيطالية Cambio وهي 
�سرف عمالت وحتويلها اإىل لفظ »الكمبيالة » وتعد الأوراق التجارية �سكوك حتويل و�سندات للحقوق، 

ولهذا �سميت يف بع�س القوانن التجارية » �سندات جتارية« )4( ،كما يف القانون التجاري اجلزائري. 

3( حم�صن �صفيق : » الأوراق التجارية ». �س 19.

4( حممود الرببري، املرجع ال�صابق، 230. وال�صالو�س، املرجع ال�صابق، 180.
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المبحث الثاني
أقسام األوراق المالية والتجارية وأنواعها

ال�سكلية  باعتبار  وال�سند،  وال�سيك  ال�سفتجة  وهي:  رئي�سية  اأق�سام  ثالثة  اإىل  التجارية  الأوراق  تق�سم 
القانونية، كما اأن الأوراق املالية تعد ثالثة اأنواع رئي�سية وهي الأ�سهم وال�سندات، و�سهادات ال�ستثمار، 
ح�سب التعامل املايل يف الأ�سواق املالية، ولكل ق�سم اأحكام و�سروط. ولدرا�سة الأوراق املالية والتجارية 

وبيان حقيقة كل منها يق�سم املبحث اإىل مطلبن يخ�س�س كل مطلب اإىل ق�سم من هذه الأق�سام.

املطلب الأول: يف الأوراق التجارية واأنواعها و�سروطها:
يق�سم القانون التجاري و�سراح القانون الأوراق التجارية ح�سب ال�سكلية القانونية والأحكام املو�سوعية 
املطلوبة يف كل ورقة اإىل ثالثة اأق�سام وهي)5(: ال�سفتجة، ال�سيك، وال�سند الإذين، وقد كان لهذه الأوراق 
تنوعا  وتنوعه  امل�سريف  العمل  وتطور  الورقية  النقود  وظهور  املايل  التعامل  يف  كبري  �ساأن  التجارية 
اأدى اإىل ال�ستغناء عن التعامل بالأوراق التجارية واأ�سبح جمالها حمددا يف العالقات اخلارجية، اإذ اأن 
�سمانا  اأكرث  م�سرفية  خدمات  من  وغريها  امل�ستندية  والعتمادات  ال�سمان  وخطاب  امل�سريف  التحويل 
وائتمانا من الأوراق التجارية و�سهولة اأدت اإىل تراجع دور الأوراق التجارية وتقلي�س وظيفتها حتى 
الت�سوية، واملقا�سة  اإىل عملية  اإىل �سد احلاجة  اأدت  اأ�سبحت غريبة !! لأن اخلدمات امل�سرفية املتنوعة 
تنظيم  مت  وقد  كثريا،  منها  وقلل  التجارية  الأوراق  ا�ستعمال  عن  يغني  مبا  والأموال  الديون  وحتويل 
بالتعامل  اخلا�سة   1930 جنيف  معاهدة  مبقت�سى  الدويل  امل�ستوى  على  التجارية  بالأوراق  التعامل 

بال�سفتجة وال�سند الإذين ثم اأ�سيف ال�سيك يف معاهدة 1931.
تنظيم  مع  بالعمل مبقت�ساها  والتزمت  الدولية  التفاقية  على هذه  العامل  الدول يف  وقد �سادقت معظم 
امل�سرع  نظم  وقد  التجاري،  الت�سريع  يف  اخلا�سة  ونظمها  وقوانينها  ظروفها  ح�سب  دولة  لكل  وطني 
– 464 وال�سند الإذين   389 اجلزائري نقال عن غريه من قوانن جتارية اأحكام ال�سفتجة يف املواد من 

و�سماه ال�سند لأمر يف املواد 465 – 473، واأما ال�سيك فتعر�س له يف املواد 474 – 543.
و�سمى الأوراق التجارية با�سم فقهي هو » ال�سندات التجارية » حيث ن�ساأت الأوراق التجارية ك�سندات 
للتعامل التجاري، وكان اأولها ظهورا هي ال�سفتجة، ثم ظهر ال�سيك وال�سند الإذين كاأدوات لتنفيذ العقود 
واللتزامات املالية وت�سوية الديون وفق العرف التجاري، ثم جاءت القوانن ونظمت اأحكام هذه ال�سندات 
ل�ستقرار التعامل ودعم الئتمان يف الأوراق التجارية، وبعد التفاقات الدولية اأ�سبح هناك تعامل موحد 

يف الأوراق التجارية، كنظام موحد يف العامل وفق منظور اأوربي.
ولتف�سيل درا�سة هذه الأوراق يق�سم املطلب اإىل ثالثة فروع:

5( حممود الرببري، املرجع ال�صابق، 232. ،احمد �صراج، النظام امل�صريف، �س 17.
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الفرع الأول: ال�سفتجة اأو الكمبيالة واأحكامها قانونا:

وهي اأقدم ورقة جتارية عرفها التجار، انتقلت من الرتاث الفقهي الإ�سالمي اإىل اأوربا وهي مذكورة يف 
كتب احلديث والفقه الإ�سالمي وهذه الورقة تعد تعهدا والتزاما بدفع مبلغ مايل حمدد يف مكان معن، 

ويجب اأن ت�ستويف ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية املطلوبة قانونا.
هو  اآخر  �سخ�س  اإىل  �سادر  ال�ساحب  املحرر  من  اأمرا  يت�سمن  »�سك  اأنها  الورقة  هذه  وتعرف  تعريفها: 
امل�سحوب عليه يقت�سي دفع مبلغ معن من املال ل�سالح طرف ثالث هو حامل ال�سك اأو امل�ستفيد يف مكان 
وتاريخ معن« فال�سفتجة كورقة جتارية تعد �سكا حمررا ب�سكل معن قانونا وتتطلب عالقة تعامل مايل 
بقيمة  للمحرر  غالبا مدينا  امل�سحوب عليه  ال�ساحب، وامل�سحوب عليه، ويكون  الورقة وهم  اأطراف  بن 

الورقة، وهذه املديونية تعرف با�سم »مقابل الوفاء«.
غالبا مدينا وامل�ستفيد  ال�ساحب يكون  اأن  تتطلب وجود مديونية، حيث  بامل�ستفيد  املحرر  اأن عالقة  كما 
دائنا بقيمة الورقة، ولهذا فقد ا�سرتط القانون التجاري �سروطا �سكلية واأخرى مو�سوعية ل�سحة التعامل 
اآخذا من غريه من قوانن جتارية  القانون التجاري اجلزائري  389 من  بال�سفتجة، كما يف ن�س املادة 
عربية واأوربية، حيث تن�س املادة 390 على »تعترب ال�سفتجة عمال جتاريا مهما كان الأ�سخا�س، وت�ستمل 

على البيانات التالية:
1- ت�سمية »�سفتجة« يف منت ال�سند نف�سه باللغة امل�ستعملة يف حتريره.

2- اأمر غري معلق على قيد اأو �سرط بدفع مبلغ معن.

3- ا�سم من يجب عليه الدفع »امل�سحوب عليه«.

4- تاريخ ا�ستحقاق املبلغ.

5- املكان الذي يجب فيه الدفع.

6- ا�سم امل�ستفيد اأو من يجب الدفع له.

7- تاريخ اإن�ساء ال�سفتجة ومكانه.

8-  توقيع من اأ�سدر ال�سفتجة )املحرر( )6(.

فال�سفتجة اأو الكمبيالة كما ت�سمى يف بع�س القوانن الأخرى �سك جتاري يحرر وفق اأو�ساع و�سروط 
قانونية معينة هي: ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية يف هذا املحرر الذي يقت�سي التزامات �سرفية بن 

ال�ساحب واملظهر وال�سامن، ي�سرتطها القانون ل�سحة واإلزام الورقة.

الفرع الثاين: البيانات الإلزامية:

وي�سرتط فيها القانون �سروطا مو�سوعية واأخرى �سكلية ح�سب اأقوال واآراء �سراح القانون التجاري.

6( اأحمد �صراج » النظام امل�صريف الإ�صالمي »، �س 17. القانون التجاري اجلزائري، املادة 389 – 464.
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اأ- ال�سروط املو�سوعية هي: كمال اأهلية املتعاملن ور�ساهم، وال�سبب، واملحل، وامل�سروعية لأن الورقة 
ال�سروط املو�سوعية لأي ت�سرف قانوين لأن  الورقة  اأن تتوفر فيه، وقت حترير  التزاما قانونيا يجب 
وحمل،  ر�سا،  من  الت�سرف  ل�سحة  منها  لبد  الأخرى  الأركان  �سائر  وكذا  قانوين  �سرط  الأهلية  كمال 

و�سبب، وم�سروعية ال�سبب كلها �سروط قانونية.
ال�سك، لالعتداد  لغة حترير  بنف�س  الورقة  اأعلى  )7( يف  ال�سفتجة«  »ا�سم  ال�سكلية فهي:  ال�سروط  اأما  ب- 
بالورقة وجعلها اإلزامية وتفريغها عن عر�س ثم الأمر ال�سادر من املحرر اإىل امل�سحوب عليه اأو امللتزم 
بدفع القيمة حيث يكون الأمر مطلق وغري معلق على �سرط، ول م�ساف للم�ستقبل يقت�سي اأن تدفع القيمة 
للحامل اأو امل�ستفيد، واأن يذكر ا�سم هذا امل�سحوب عليه �سراحة وعنوانه واملبلغ الالزم، ومكان الوفاء ثم 

ا�سم امل�ستفيد، ومكان التحرير، وتوقيع املحرر.
وهذه البيانات تعد اإلزامية واجبة ل�سحة الورقة وجعلها ملزمة، واأن خلو الورقة من اأي من هذه البيانات 
يجعلها ورقة عادية لي�ست جتارية ولي�س لها قوة الإلزام القانوين، وهذا ما ن�س عليه القانون التجاري 
�سراحة وهو ما ذكرته املادة ال�سابقة بقولها »اإذا خال ال�سند من البيانات املذكورة يف الفقرات املتقدمة فال 

يعتد به ك�سفتجة يف الأحوال املعينة يف الفقرات الآتية.
فهذا ن�س �سريح بطالن العتداد بال�سفتجة اخلالية من البيانات القانونية امللزمة مثل كلمة » ال�سفتجة » 
وانعدام ا�سم املحرر وتوقيعه اأو ا�سم امل�سحوب عليه اأو ا�سم امل�ستفيد اأو مكان التحرير اأو انعدام �سيغة 

الأمر امللزمة بالوفاء اأو غري ذلك.
وهذا �سرح موجز لل�سروط والبيانات الإلزامية يف ال�سفتجة:

هذا  وبيان  التجارية  الورقة  خاللها  ت�ستحق  التي  وال�سنة  وال�سهر  اليوم  وهو  ال�ستحقاق:  تاريخ  اأ- 
الديون  اأ�سا�سه يتم ترتيب مواعيد �سداد  اأمرا جوهريا واأ�سا�سيا يف تداول الورقة، وعلى  التاريخ يعد 
حمددة  الوفاء  ميعاد  يكون  اأن  يجب  ولهذا  ومظهرها،  الورقة  متلقي  اأو  للمحرر  بالن�سبة  بها  والوفاء 
بو�سوح وواحد بالن�سبة للم�ستفيد واملظهر اإليه حتى ل يعيق تداول الورقة التجارية وقد منع امل�سرع من 
تعدد تواريخ ا�ستحقاق الورقة وعند تعدد التواريخ يكون باطال التعامل بها، وي�سرتط اأن يكون تاريخ 
ال�ستحقاق واردا يف �سلب الورقة وغري معلق على �سرط، واإن مل يحدد التاريخ اعتربت الورقة م�ستحقة 
مبجرد الإطالع اأو بعد مدة معينة من الإطالع اأو خالل �سنة من تاريخ اإ�سدار الورقة، وميكن للم�ستفيد 

اأن يحدد التاريخ واإن مل يحدده حتدد مب�سي �سنة من تاريخ �سدور الورقة.

م�ستحقة  الورقة  اعتربت  ال�ستحقاق  تاريخ  املحرر  يذكر  مل  واإذا  بالإطالع:  الورقة  ا�ستحقاق  ب- 
تقدم  مل  اأو  التاريخ  يحدد  مل  واإن  م�ستحقة  ت�سبح  احلامل  بوا�سطة  عليه  للم�سحوب  تقدميها  مبجرد 
ح�سب  وتاأخريا  تقدميا  التاريخ  يحدد  اأن  لل�ساحب  وميكن  �سدورها،  من  �سنة  خالل  م�ستحقة  اعتربت 
م�سلحته ليتمكن من تقدمي مقابل الوفاء وتوفريه واأداء ديونه، ح�سب ا�ستطاعته، ولهذا اأجاز له القانون 
اأن ي�سرتط يف �سلب الورقة اأن ل تقدم للوفاء اإل بعد م�سي مدة معينة من تاريخ �سدورها ول يبداأ ح�ساب 

تاريخ ال�ستحقاق اإل من م�سي املدة املعينة وال�سروط.

7( اأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 46. والرببري: »التعامالت املالية« 253. والقانون التجاري، املادة 390 الفقرة الأخرية.
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تقدم  اأن  املحرر  ي�سرتط  وقد  املحددة،  املدة  م�سي  بعد  اإل  الورقة  تقدمي  بعدم  احلامل  اأو  املظهر  ويلزم 
للتوقيع بالقبول، وهنا يلزم احلامل بهذا ال�سرط واإن مل تقبل فيجب حترير احتجاجا بعدم القبول ح�سب 
اليوم  املدة من  التوقيع ح�سبت  عليه  امل�سحوب  يقبل  �سهرا مثال ومل  املحرر  فاإن حدد  القانون،  مقت�سى 
التايل لكتمال ال�سهر، حيث يجب الوفاء. وقد يحدد تاريخ ال�ستحقاق بال�سهر واليوم وال�سنة ميالدية 

اأو هجرية.
الب�سم ح�سب الظروف  اأو  اأو اخلتم  ال�ساحب الورقة بالإم�ساء  اأن يوقع  ج-  توقيع ال�ساحب: ويجب 
املختلفة واأن يكون اأ�سفل ال�سك اأو بالكتابة واخلتم معا، ويتعدد التوقيع بتعدد ال�ساحبن واإن تعددوا 

واعتربوا مت�سامنن يف امل�سوؤولية.
وقد يكون ال�ساحب اأ�سيال فهو ملزم قانونا ويجب اإظهار �سفته وقد يكون نائب ويجب اأن يظهر اأي�سا 
�سفته حتى ل يلزم مثل الأ�سيل، ولبد من التفرقة يف الآثار القانونية فاإن مل يظهر �سفته اعترب اأ�سيال 
و�سئل، اأما يف حالة النيابة فامل�سوؤولية لالأ�سيل فقط. واإن تعددت ن�سخ ال�سفتجة املحررة يجب اأن ترقم 
ويذكر يف املنت عدد الن�سخ املحررة وتواريخ ال�ستحقاق، والغالب اأن تذكر الن�سخ وعددها مع » �سيغة 

الورقة الآمرة« )8(.
د-  ا�سم امل�ستفيد: وهو حامل الورقة ويعد دائن ال�ساحب مما يجعل ا�سمه جوهريا يف ال�سفتجة، وقد 
يحدد تاريخ الوفاء وقيمته عند التظهري الأخري مما يتطلب حتديد ا�سم امل�ستفيد بو�سوح لتعين املراكز 
القانونية لأطراف الورقة، وقد اأجاز القانون اأن يكون امل�ستفيد هو نف�سه املحرر اأحيانا فيجمع بن �سفة 
دون  لأحدهم  الوفاء  امل�ستفيد، ويتم  اأي�سا  يتعدد  �سخ�س واحد، وقد  املظهر يف  اأو  وامل�ستفيد  ال�ساحب 

ح�سور الباقي.

الفرع الثالث: البيانات الختيارية:

هناك عدة بيانات تعد اختيارية يجوز لأطراف الورقة التجارية اأن يكتبوها اأو اأن يهملوها دون اأن توؤثر 
على �سحة التعامل وكل ما ين�ساأ عنها اأن كتابتها يعد ملزما ومل�سلحة من كتبها، واأن اإهمالها يلغى اللتزام 
بها وتظل ال�سفتجة �سحيحة ملزمة دون هذه البيانات املعتربة من القواعد املف�سرة، مثل: حتديد مكان 
الوفاء، �سرط الفائدة، �سرط الرجوع بال م�سروفات، �سرط الإطالع اأو تقدمي طلب الوفاء، �سرط ال�سمان، 
تعد  ال�سروط  من  وغريها  الحتجاج  حترير  �سرط  الإخطار،  �سرط  الحتياطي،  والوفاء  القبول  �سرط 

اختيارية ولي�ست اإلزامية، وهذه نبذة عن هذه ال�سروط.
اأ- �سروط الرجوع بال م�سروفات: ومقت�سى هذا ال�سرط اأن احلامل اأو املظهر عليه اأن يقدم ال�سفتجة 
اأن يحرر احتجاج بعدم القبول  اأو رف�س الوفاء فعليه  لطلب الوفاء خالل مدة معينة فاإن مل يقبل طلبه 
اأو بعدم الوفاء واأن هذا المتناع من خالل الحتجاج خالل فرتة معينة من المتناع وبعد انتهاء املقررة 
بعد  التزامهم  وعدم  املوقعن،  املظهرين  على  الرجوع  يف  احلامل  حق  �سقوط  عنه  وين�ساأ  امليعاد  يفوت 
املدة، و�سقوط احلق ل ي�سمل املحرر الأ�سلي فيظل مدينا وملتزما بالوفاء بالدين املت�سمن يف الورقة، 

8( الرببري: املرجع ال�صابق، �س 260. اأحمد �صراج: املرجع ال�صابق، �س 34.
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لكن يجوز لأي مظهر اأن ي�سيف �سرط الإعفاء وقت حترير الورقة وي�ستفيد احلامل من هذا ال�سرط يف 
اأ�سيف لحقا  اأثره ولو  اإذا ن�ساأت ال�سفتجة خالية من هذا ال�سرط فال يرتتب  اأما  مواجهة كل امللتزمن. 
من قبل املظهر اأو ال�سامن الحتياطي، فال اأثر له ويظل احلامل ملزما بتحرير الحتجاج ح�سب املواعيد 

القانونية.
»وقد يرد �سرط الإعفاء من حترير الحتجاج عاما اأو خا�سا بعدم القبول فقط اأو بعدم الوفاء فقط، ويف 
الورقة  تقدمي  دون  مواعيده  يف  الحتجاج  حترير  فكرة  على  يقت�سر  ال�سرط  هذا  فاإن  الأحوال  جميع 
لقت�ساء قيمتها يف موعد ال�ستحقاق«)9(. ف�سرط الإعفاء من حترير الحتجاج ل يعني عدم تقدمي الورقة 
ل�ستيفاء قيمتها يف موعد ال�ستحقاق املحدد والرجوع على املظهرين مبجرد امتناع املدين الأ�سلي من 

الوفاء بالقيمة يف املوعد املحدد، فهو �سرط عملي.
ح�سب  التجارية  الورقة  لأطراف  املقررة  الأمور  من  ال�سرط  وهذا  ال�سفتجة:  تقدمي  �سروط  ب- 
اأن تقدمي الورقة للم�سحوب عليه واقت�ساء قيمتها تنفيذا لأمر ال�ساحب يعد م�ساألة  م�سلحتهم، فالأ�سل 
الورقة على  اأن يجرب حامل  لل�ساحب  اأجاز  امل�سرع  اأن  اإل  الورقة،  بالن�سبة حلامل  اأو جوازية  اختيارية 
تقدميها، وطلب قبولها من امل�سحوب عليه ب�سرط ي�سعه يف الورقة التجارية وي�سرح فيه بطلب القبول 
خالل مدة معينة يحددها تقدم خاللها الورقة، كما ميكن ملحرر الورقة اأن ي�سع فيها �سرطا معاك�سا وخمالفا 
معينة،  فرتة  خالل  تقدميها  عدم  اأو  مطلقا  الورقة  تقدمي  عدم  يف  يتمثل  ال�سرط  وهذا  ال�سابق،  لل�سرط 
لتحقيق م�سلحة يتوخاها من هذا ال�سرط، كما لو مل يقدم ال�ساحب قيمة الورقة وا�سطر لتحريرها فقد 
ي�سع �سرط عدم التقدمي هذا، وقد يخ�سى من امتناع امل�سحوب عليه من التوقيع بالقبول اإذا مل يقدم مقابل 
الوفاء، فيتدارك الأمر بال�سرط، كما ميكن لأي مظهر اآخر اأن ي�سع هذا ال�سرط فتقدم خالل فرتة معينة 
اإل اأنه »ل يجوز و�سع مثل هذا ال�سرط اإن كان ال�ساحب قد �سبق وو�سع يف الورقة �سرط عدم تقدميها 

للقبول« )10( فال ي�سح يف هذه احلالة اإدراج هذا ال�سرط.
ج - �سروط عدم ال�سمان : الأ�سل اأن ال�ساحب وجميع املوقعن على الورقة التجارية يعتربون قانونا 
و�سع  لل�ساحب  اأباح  امل�سرع  اأن  اإل  عليه  امل�سحوب  قبل  من  وقبولها  التجارية  بالورقة  للوفاء  �سامنن 
�سرطا خا�سا مل�سلحة يراها ويقدرها ويتمثل هذا ال�سرط يف عدم �سمان قبول الورقة �سواء خالل فرتة 
معينة اأو مطلقة ويعد هذا ال�سرط �سحيحا ملزما ولي�س للمظهرين اأو احلامل الأخريان العرتا�س على 
هذا ال�سرط لكن ل يجوز ول ي�سح ا�سرتاط عدم الوفاء بقيمة الورقة واإل كان هذا ال�سرط باطال لأنه يعدم 

قيمة الورقة ويف�سد التداول ويزعزع الفقه يف التعامل يف الأوراق التجارية ويعد �سرطا عبثا فيلغى.
عدم  اأو  القبول  �سمان  عدم  ا�سرتاط  من  للمظهر  يجوز  ولهذا  مظهر،  اأي  ال�سمان  عدم  �سرط  ي�سع  وقد 
�سمان الوفاء اأي�سا ويجوز الحتجاج بهذا ال�سرط يف مواجهة احلامل، ول ي�ستفيد منه اإل وا�سعه فقط 

دون غريه من املظهرين، فلي�س لهم الحتجاج بهذا ال�سرط لأنه �سرط خا�س وقا�سر غري متعد.
د- �سرط الوفاء الحتياطي: الأ�سل اأن الورقة التجارية ت�ستحق عند حلول الأجل ويجب الوفاء بها 
من قبل امل�سحوب عليه اأو ال�سمان، اإل اأن احلامل امل�ستفيد قد ي�ستعجل يف طلب الوفاء ويريد ال�ساحب اأو 

9( حممود الرببري: املرجع ال�صابق، �س 286. وحمي الدين علم الدين: » مو�صوعة البنوك »، وحم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 480.

10(  حممود الرببري، املرجع ال�صابق، �س 286 – 290، حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 520.
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اأحد املظهرين الآخرين األ يحرج نف�سه فيعن �سخ�سا اآخر غري امل�سحوب عليه املدين الأ�سلي يف الورقة 
ويلتزم  املعن،  اجلديد  املدين  على  بقيمتها  الوفاء  يجب  وبالتعين  الوفاء  يقبل  الغري  وهذا  التجارية، 
احلامل بعدم الرجوع على وا�سع ال�سرط قبل ميعاد ال�ستحقاق، كما ل يجوز له الرجوع على املوقعن 
الالحقن على من و�سع ال�سرط لأنهم م�سمونن به وا�ستفادوا من و�سع ال�سرط فال يطالبون بالوفاء، اإل 
اإذا امتنع وا�سع هذا ال�سرط من الوفاء اأو اأبدى رغبته يف قبول الوفاء، وملا حل الأجل امتنع من الوفاء، 
فاإن للحامل يف هذه احلالة اأن يثبت عدم الوفاء بتحرير الحتجاج، وبعدها ميكنه اأن يعود على املدين 

الأ�سلي اأو كل املظهرين بال�سمان واملطالبة بالوفاء.
هـ - �سرط الإخطار امل�سبق: الأ�سل اأن امل�سحوب عليه غري ملزم يف مواجهة احلامل بالوفاء اأو بالقبول، 
وقد ميتنع مما يجعل احلامل م�سطرا لتحري الحتجاج، ومبا�سرة دعوى الرجوع على ال�ساحب وكل 
امللتزمن املوقعن على الورقة، اإل اأن ال�ساحب قد ي�سمن الورقة التجارية �سرط الإخطار امل�سبق الذي 
الوفاء، ما مل يخطر م�سبقا بالوفاء،  اأو عدم قبول طلب  الوفاء  يخول امل�سحوب عليه حق المتناع عند 
الفر�سة ملراجعة احل�سابات  املطالبة واإتاحة  نف�سه من مفاجاأة  ال�سرط حماية  ال�ساحب من هذا  ويق�سد 
بن ال�ساحب وامل�سحوب عليه والتاأكد من وجود مقابل الوفاء وتوفريه اأو عدم وجوده، كما اأنه قد يق�سد 
بيانات خا�سة  الإم�ساء، مما يتطلب و�سع  ال�سفتجة و�سياعها وتزوير  ال�سرط الحرتاز من �سرقة  من 
بالورقة مثل حتديد تاريخ الإ�سدار، وحتديد قيمتها، ووقت الوفاء زيادة على ال�سروط فيلجاأ ال�ساحب اإىل 

ال�سرتاط حلماية نف�سه والتاأكيد من وجود مقابل الوفاء واأحقية احلامل وكفاية املقابل للوفاء بالقيمة.
ال�ساحب وامل�سحوب عليه لأن امل�سحوب عليه عندما يوقع بالقبول  اإىل تنظيم عالقة  ال�سرط  كما يهدف 
قبل الإخطار ل يتمكن من م�ساألة احلامل اأو العرتا�س بخالف حالة وجود �سرط الإخطار فاإنه ل يجب 
الوفاء وميكن العرتا�س واإخطار ال�ساحب والحرتاز وحتقيق الهدف من ال�سرتاط، وميكن العك�س، 
وهو و�سع �سرط عدم الإخطار لتحقيق اأغرا�س اأخرى، وبحلول الأجل ميكن الرجوع على امل�سحوب عليه 
اأو ال�ساحب اأو املظهرين ال�سمان واتخاذ الإجراء القانوين املقرر خالل موعد ال�ستحقاق، خالف احلال 
عند خلو الورقة من ال�سرط اأو ت�سمنها �سرطا خمالفا فاإن اأمر القبول اأو الوفاء يخت�س به امل�سحوب عليه 
وحده دون اأي م�سوؤولية خالف حالة وجود ال�سرط فاإن التوقيع بالقبول دون موافقة ال�ساحب توجب 

امل�سالة وامل�سوؤولية.

الفرع الرابع: تداول ال�سفتجة:
لقد اعترب القانون التجاري ال�سفتجة ورقة جتارية واأن التعامل فيها يعد عمال جتاريا، مما يفرت�س فيها 
باطلة  يجعلها  البيانات  هذه  من  خلوها  واأن  واأ�سا�سية  جوهرية  بيانات  اأو  �سروطا  مت�سمنة  ت�سدر  اأن 
والبيانات اجلوهرية هي: عبارة »ال�سفتجة« كعنوان وا�سم للورقة ك�سرط للتعامل فيها كورقة جتارية، 
ا�سم ال�ساحب، وا�سم امل�سحوب عليه، ومكان حتريرها وتاريخ اإن�سائها، وقيمة اللتزام ال�سريف اأو مبلغ 
الدين ووجود هذه ال�سروط يجعل الورقة جتارية وقابلة للتداول والتعامل فيها من خالل عملية التظهري، 
اأطرافها مبقت�سى توقيعه وجعلهم م�سوؤولن م�سوؤولية  باإلزام  اأ�سفى عليها امل�سرع حماية قانونية  وقد 
ت�سامنية عن الوفاء بقيمتها اإل اإذا اختل �سرط من ال�سروط الأ�سا�سية اأو �سدرت ال�سفتجة بعبارة »لي�ست 
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لالأمر« فيجعل التداول غري �سحيح ول قانوين ولي�س لها اأي حماية كورقة جتارية، لكن ميكن اعتبارها 
�سند  اأو جمرد  املدين،  القانون  املقرر يف  القانوين  الإثبات  لطرق  دين و�سند حق عريف تخ�سع  حوالة 
عادي. وتختلف اأغرا�س ومقا�سد تظهري الأوراق التجارية ومنها ال�سفتجة فقد يق�سد بتظهريها جمرد 
املظهر  يكون  وقد  الورقة،  قيمة  وحت�سيل  القيمة  قب�س  يف  اإليه  املظهر  توكيل  جمرد  اأو  بالدين  الوفاء 
مدينا ي�سعى نحو تاأمن دينه ورهن ال�سفتجة عن طريق اأ�سلوب التظهري التاأميني، ولهذا فاإن التظهري يف 

الأوراق التجارية متنوع وله اأغرا�س وطرق كثرية، فقد يق�سد بالتظهري:
� اإما اأن يكون تظهريا ناقال للملكية وهو التظهري التام.

� وقد يكون جمرد تظهري توكيلي، وهو تظهري قا�سر على النيابة والوكالة يف حت�سيل القيمة.
� وقد يكون التظهري ملجرد الثقة ودعم التعامل عن طريق الرهن بحب�س الورقة.

فهناك ثالثة اأنواع من التظهري اإما اأن يكون املظهر كامال وتاما وهو ينقل الورقة وملكية القيمة اإىل املظهر 
اإليه اأو جمرد الإنابة يف حت�سيل القيمة اأو رهن الورقة وهو تظهري ناق�س يف احلالتن الأخريتن وهذا 

يتطلب درا�سة كل ق�سم من هذه الأق�سام كال على حدة وبيان حكمه ملعرفة الفارق بن هذه ال�سور.
نوعا من  �سيوعا ويعد  واأكرثها  التجارية  الأوراق  التعامل يف  اأبرز �سور  التام: وهو  التظهري  اأول: 
اإما  وهو  مدينه  قبل  بحقه  يحيل  جتارية  كورقة  ال�سفتجة  يظهر  وهو  املظهر  ل،  احلق،  حوالة  اأنواع 
اأو احلامل، مما يجعل  اإليه  اإىل دائنه وهو املظهر  اأو املظهر ال�سابق  اأو امل�سحوب عليه القابل  ال�ساحب 
التظهري يف عداد الت�سرفات القانونية التي تتطلب وت�ستلزم توافر ال�سروط املو�سوعية الالزمة ل�سحة 
اللتزام ال�سريف الناجم عن تداول الأوراق التجارية و�سحبها والتعامل فيها كال�سروط املو�سوعية من 
كمال الأهلية والر�سا، واملحل، وال�سبب، وامل�سروعية، واأن يكون احلامل ال�سرعي وهو مظهر ال�سفتجة 
ذا �سفة قانونية كالأ�سيل اأو النائب ل�سحة اإجراء عملية التظهري وترتيب نتائجها واأن تتوافر ال�سروط 

ال�سكلية يف كل ورقة.
لتف�سيل  داعي  فال  العقود والت�سرفات  كل  �سروطا معروفة ومدركة يف  تعد  املو�سوعية  ال�سروط  ولأن 
البحث فيها واإعادة الكالم وتكفي الإحالة على الدرا�سات ال�سابقة يف مو�سوع الأهلية، واملحل وال�سبب، 
بداية  يف  لها  التعر�س  �سبق  فقد  ال�سكلية  ال�سروط  وكذا  وعقد،  ت�سرف  كل  يف  وامل�سروعية  والباعث، 
التعريف بالأوراق التجارية وتبقى بع�س ال�سروط الالزم تف�سيلها، وهي ثبوت �سفة احلامل ال�سرعي 
يكون  واأن  �سرط  اأي  على  تعليقه  اللتزام وعدم  تنجيز وفورية  والنيابة، و�سرط  ال�سفتجة،  يف تظهري 
التظهري كليا واأن يتم قبل حترير الحتجاج اإىل جانب بع�س البيانات الختيارية، وهذا تف�سيل لبع�س 

هذه ال�سروط:
اأن يكون هذا  ال�سفتجة ويجب  ال�سرط يتعلق مبظهر  اإثبات �سفة احلامل ال�سرعي: وهذا  ١- وجوب 

املظهر ذا �سفة �سرعية وقانونية يف تظهريه فاإما اأن يكون اأ�سيال ومالكا للورقة التجارية فيكتب ا�سمه 
وعنوانه وتوقيعه وو�سائل اإثبات �سفته القانونية اأو اأن يكون مالكا اأو نائبا عن املالك ويظهر اأي�سا �سفته 

النيابية يف عملية التظهري ل�سحة تداول الورقة ونقل ملكيتها نقال تاما كامال من�سئا لآثاره القانونية.
ال�سخ�س  هو  املظهر  فاإن  القانونية  الآثار  ل�سحة  الورقة  يف  واملو�سوعية  ال�سكلية  ال�سروط  توافر  مع 
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ا�سمه وعنوانه  الذي يعد حتديد  امل�ستفيد  ابتداء من  ال�سورة تثبت  احلامل احلقيقي وال�سرعي، وهذه 
عملية  يف  النيابية  �سفته  اأي�سا  ويظهر  املالك  عن  نائبا  يكون  اأو  �سخ�سيته  اإثبات  وو�سائل  وتوقيعه 
التظهري ل�سحة تداول الورقة ونقل ملكيتها نقال تاما كامال من�سئا لآثاره القانونية. مع توافر ال�سروط 
احلقيقي  احلامل  ال�سخ�س  هو  املظهر  فاإن  القانونية  الآثار  ل�سحة  الورقة  يف  واملو�سوعية  ال�سكلية 
وال�سرعي وهذه ال�سورة تثبت ابتداء يف امل�ستفيد الذي يعد حتديد ا�سمه وعنوانه وتوقيعه بيانا اإلزاميا 
يف الورقة ل�سحة التظهري بن اأطراف الورقة التجارية فاإن مت حتديد هذا امل�ستفيد بدقة وو�سوح جاز له 
تظهريها من جديد وتقل ملكيتها نقال تاما، وهكذا فمتى ثبتت ال�سفة ال�سرعية والقانونية حلائز الورقة 
اأخريا وي�سبح  تلقاها  فقد  التظهريات  �سل�سلة  بعد  �سرعيا  ال�سخ�س احلائز حامال  التجارية ي�سبح هذا 
التجارية  الأوراق  ملكية  نقل  التجاري  القانون  اأقر  ال�سخ�سي، وقد  با�سمه  تلقاها وحازها  اأ�سيال حتى 
مبجرد التظهري، والتوقيع، وكتابة البيانات ال�سخ�سية للحامل يف ظهر الورقة مرفقة باإم�سائه ولو على 
بيا�س، فاإن التظهري يوؤدي اإىل نقل امللكية متى توافرت ال�سروط املو�سوعية وال�سكلية، واعتربت �سفة 
احلامل ال�سرعي متوفرة يف حائز الورقة ولو كان اآخر ما حتمله الورقة من تظهريات كان تظهريا على 
بيا�س، ول ينال من �سفة احلامل فقد الورقة متى ثبت اأن حاملها كان قد تلقاها بطرق �سحيحة ومن مبداأ 
ح�سن نية احلامل اأن تظهر الورقة اأو حاملها لي�س هو احلامل احلقيقي اأو اأرتكب خطاأ ج�سيما للح�سول 
عليها، كالإكراه، التزوير، القتل، اأو غري ذلك. ويجوز للم�سحوب عليه المتناع عن الوفاء متى ثبت لديه 

انعدام �سفة احلامل ال�سرعي للورقة واإل كان م�سوؤول فاإن ثبتت تعن الوفاء.
النيابة  وت�سبح  واجلائزة  امل�سروعة  القانونية  الت�سرفات  من  النيابة  تعد  التظهري:  يف  النيابة   -٢

ال�سفتجة  النيابة يف تظهري  قيمتها وجتوز  اأو حت�سيل  الأوراق  اإن�ساء  التجارية من حيث  الأوراق  يف 
متى  النيابة  وت�سح  الوكالة.  حدود  النائب  يتجاوز  ومل  القانونية  �سروطها  حتققت  متى  و�سحيحة 
وجدت ال�سفة القانونية وبواعث النيابة، كما يف حالة القا�سر واملحجوز عليه وعدمي الإرادة والنيابة 
التظهري،  ل�سحة  التفلي�سة  واأمن  القيم  اأو  الويل  الورقة  تظهري  فيتوىل  املعنوي،  القانون  �سخ�س  عن 
لكن يجب حماية هذا القا�سر من الإجراءات ال�سديدة املقربة يف اللتزام ال�سريف، فيجوز للويل خ�سم 
القا�سر، حتى  التظهري مل�سلحة  القيمة، ويجوز  القا�سر وحت�سيل  ل�سالح  امل�سحوبة  التجارية  الأوراق 
تثبيت ال�سفة القانونية للويل، كما اأن اأي نائب اأو وكيل متى كان ذا �سفة وخمول قانونا يجوز له �سحب 
الورقة التجارية وتظهريها وحت�سيل القيمة كما يف اأمن التفلي�سة فهو معن قانونا ملراقبة اأموال التجار 
واأن  املفل�س،  اأموال  يف  حقا  تعد  باعتبارها  لهم  امل�سحوبة  التجارية  الأوراق  قيمة  وحت�سيل  املفل�سن 
التظهري هو و�سيلة التح�سيل مما يجعل عملية التظهري �سحيحة ب�سرط اإظهار �سفة الوكيل يف الورقة، 
كما يجوز للوكيل، كما يف النقلة اإدراج �سرط عدم ال�سمان ملنع احلامل الأخري من الرجوع على اأموال 

التفلي�سة وهو ما اأجازه و�سرح به القانون التجاري.
٣- ال�سروط ال�سكلية: يعد التظهري عمال ناقال للملكية ب�سرط اأن ين�سب على ذات ال�سك واأن يكون منجزا 

فال يعلق على �سرط واأن يرد على قيمة الورقة كلها ولي�س جزءا منها واأن يقرتن باإم�ساء املظهر، واأن يتم 
قبل حترير الحتجاج وقبل انق�ساء مواعيده، ولدرا�سة هذه ال�سروط فهذه نبذة عن كل منها باخت�سار 

وفق ما هو مقرر يف �سروح القانون التجاري.



126

املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ  1436 هـ ــ 2015م

اأ-  اأن يرد التظهري على ذات ال�سفتجة : وهو مقت�سى ال�سكلية الأوىل يف ال�سروط فين�سب التظهري 
على ذات الورقة التجارية اإعمال ملبداأ الكفاية الذاتية لاللتزام ال�سريف، فبمقت�سى هذا ال�سرط اأن تكتب 
تداول  ل�سحة  ي�سرتط  ل  القانون  اأن  اإل  التجارية،  الأوراق  ككل  ال�سفتجة  ظهر  على  التظهري  بيانات 
ال�سفتجة اأن يكون التظهري على ظهر الورقة، بل ي�سح اأن يكون التظهري على وجه الورقة ما عدا التظهري 
على بيا�س اأي اكتفاء املظهر بو�سع توقيعه، دون �سائر البيانات، ويف هذه احلالة يلزم ل�سحة التظهري اأن 
يكون واردا على ظهر الورقة، حتى ل يختلط بال�سمان الحتياطي الذي ي�ستفاد من جمرد توقيع ال�سمان 
على �سدر الكمبيالة. واإن تعددت التظهريات وا�ستغرقت الورقة ومل يعد ثمة مت�سع فيمكن اأن يرد التظهري 
يف ورقة م�ستقلة تقرتن بال�سفتجة وتل�سق بها وتعد جزءا ل يتجزاأ من ال�سفتجة. وقد جرى العرف على 
له  الوارد يف ورقة م�ستقلة ولي�س  بالتظهري  ال�سفتجة، وعدم العتداد  اأو  الورقة  بالتوقيع يف  العتداد 
اأي اأثر قانوين اإل يف العالقة املبا�سرة بن اأطرافه دون حملة ال�سك، فال اعتبار لهذا التوقيع امل�ستقل ول 

يحتج عليهم به، وكذا اإن مت �سطب التظهري، فلي�س له اأثر ويعد كاأن مل يكن.
اأي �سرط ل�سحة  التظهري ويكون باتا ولي�س معلقا على  ب - عدم تعليق التظهري بال�سرط: وي�سح 
نقل ملكية ال�سفتجة وقد حر�س امل�سرع على الت�سريح ببطالن تعليق التظهري على ال�سروط وجعله باتا 
وناجزا دون اأي �سرط وهذا التي�سري وت�سهيل تداول الأوراق التجارية وتدعيم الثقة والئتمان يف هذه 

الأوراق.
ج-  عدم جواز التظهري اجلزئي: اإذا كان الق�سد من تظهري الأوراق هو نقل امللكية يف الورقة مو�سوع 
احلق من املظهر اإىل املظهر اإليه، فالنقل ينبغي اأن ين�سب على كل املبلغ دون جتزئة واإل كان باطال اإن كان 
التظهري مقت�سرا على جزء من املبلغ حمل ملكية الورقة التجارية لأن جتزئة التظهري تعني جتزئة الوفاء، 
وتطويل  التجاري  التعامل  وعرقلة  الأوراق  تداول  اإعاقة  اإىل  يوؤدي  وهذا  اإليهم،  املظهر  عالقة  وتعقيد 

الوقت.

د -  اإم�ساء املظهر: ي�سرتط قانونا ل�سحة التظهري اأن يظهر باإم�ساء املظهر على الورقة التجارية، ويتم 
التوقيع باإم�ساء اأو ختم اأو ب�سم اأو غري ذلك من اأنواع الإم�ساء والتوقيع واأن يحمل ا�سم املوقع وعنوانه 
»لأمر  اأو  »التحويل«  بعبارة  اقرتانها  مع  ال�سك  ملكية  نقل  ل�سحة  بيانا  من  ذلك  وغري  التوقيع  وتاريخ 
امل�ستفيد« اأو »اإذنه« اأو غري ذلك من بيانات اختيارية وتكميلية يف تداول الأوراق التجارية فال اأثر لها عند 
اإهمالها وت�سح اإن ذكرت يف التظهري، لكن الورقة ل ميكن انتقالها وتداولها بغري توقيع، اأما اإن وقعت 
فيتم التداول ويكون �سحيحا ومتالأ باقي البيانات الختيارية يف اأي وقت ولو يف ال�سك على بيا�س، 
ويعد احلامل الأخري هو احلامل ال�سرعي متى اأثبت ت�سل�سل التظهري ولو يف التظهري على بيا�س وهذا 

احلامل ميالأ البيانات ما دام حائزا بح�سن النية.
هـ التظهري قبل حترير الحتجاج: وي�سرتط يف التظهري اأن يتم قبل حترير الحتجاج �سواء يف وقت 
ال�ستحقاق اأو بعده لأن التظهري يوؤدي اإىل ح�سول احلامل على قيمة الورقة فاإن امتنع امل�سحوب عليه 
واأن  عليه  املوقعن وامل�سحوب  قانونا �سد  املقررة  بالإجراءات  الحتجاج ويقوم  اأن يحرر  للحامل  كان 
يعلم بالمتناع، لأن الورقة التجارية تكون قابلة للتداول والتظهري حتى تاريخ ال�ستحقاق وحتى هذا 
التاريخ فهي يف دائرة اللتزامات ال�سرفية وتخ�سع لأحكامه �سواء مت الوفاء بها اأو نكل امل�سحوب عليه 
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من الوفاء ويف هذه احلالة يفتح باب حترير الحتجاج وفق املواعيد املقررة قانونا اإل اأن يوجد �سرط 
الرجوع بال م�سروفات، اأما اإن انق�ست مواعيد الحتجاج فاإن الورقة التجارية تتحول اإىل جمرد »حوالة 
حق« تخ�سع لأحكام القانون املدين، ول ميكن اإلزام املوقعن ومطالبتهم على اأ�سا�س الت�سامن ال�سريف 
املقرر يف الأوراق التجارية. فالفارق بن الأوراق التجارية وغريها هو يف التظهري ال�سابق على تاريخ 
الحتجاج ولي�س على اأ�سا�س تاريخ ال�ستحقاق لأن التظهري يف الأوراق التجارية ينظر اإليه على اأ�سا�س 
تاريخ الحتجاج ووفق مواعيده اأو بعد ميعاد الحتجاج لأن التظهري يف مواعيد الحتجاج ميكن احلامل 
من اتخاذ الإجراءات القانونية اإن مل يح�سل على قيمة الورقة وميكنه مطالبة كل ال�سمان املوقعن على 
الورقة واإلزامهم اأو اإلزام اأحدهم، اأما بعد املواعيد فلي�س اأمامه �سوى مطالبة ال�ساحب اأو املدين الأ�سلي 
)امل�سحوب عليه( دون غريه، وهذا ما جاء �سريحا مقررا يف قواعد جنيف املوحدة يف التعامل بالأوراق 
التجارية والدين للتطهري على اأ�سا�س تاريخ الحتجاج ولي�س على اأ�سا�س تاريخ ال�ستحقاق لأن التظهري 
�سواء قبل اأو بعد تاريخ ال�ستحقاق ل يغري من و�سع اللتزام ال�سريف والت�سامن بن املوقعن بخالف 
ال�سمان  مطالبة  ميكن  ول  حوالة،  جمرد  اإىل  التجارية  الورقة  فيحول  الحتجاج  تاريخ  بعد  التظهري 
الحتجاج  تاريخ  يهمل  عندما  احلامل  لأن  املوعد  هذا  قبل  التظهري  بخالف  الحتجاج،  موعد  بعد  كلهم 
لدعم  القانونية  اأن احلماية  فيعني  الحتجاج  مواعيد  قبل  التظهري  اأما  املطالبة،  اأ�سقط حقه يف  قد  يعد 
الثقة والتعامل يف الأوراق التجارية وحماية الئتمان مازالت قائمة في�سبح تداول الورقة، اإل اأن يهمل 

احلامل، فال يوؤثر على التعامل ول يزعزع الثقة يف هذه الأوراق فتقررت الإجراءات.

البيانات الختيارية:

اإلزامية  تعد  وبيانات  معينة  �سروطا  التظهري  ل�سحة  يتطلب  التجارية  الأوراق  وتظهري  تداول  كان  اإذا 
ترتك  وتكميلية  اختيارية  بيانات  اعتبارها  على  والتعامل  التجاري  العرف  جرى  اأخرى  بيانات  فهناك 
لأطراف الورقة التجارية ملالأها وقت احلاجة، وقد متالأ وقت حترير الورقة اأو حتى عند التظهري، ومن 
هذه البيانات: حتديد ا�سم املظهر اإليه، وتاريخ التظهري، بيان و�سول القيمة، �سرط عدم التظهري، �سرط 
عدم �سمان القبول، �سرط عدم الرجوع بال م�سروفات، �سرط عدم تقدمي ال�سفتجة للقبول، �سرط القبول 
اأو الوفاء الحتياطي، فاإن هذه ال�سروط مو�سوعة مل�سلحة اأحد اأ�سخا�س الورقة ومقررة مل�سلحته ومن 
اأو ي�سرتط عدم و�سعها يف  ال�سروط  اأن يلجاأ لو�سع هذه  اأحد املظهرين  اأو  اأو احلامل  ثم جاز للمحرر 
الورقة التجارية مل�سلحة يقدرها، ومن �سبق له ال�سرتاط فله اأن يطالب مبقت�سى ال�سرط الوفاء اأو العك�س 
الثقة  بها دعم  ال�سروط يق�سد  لغوا مل�سلحة يراها، فكل هذه  ال�سرط ول يعتد به ويجعله  اأن يلغي هذا 
وك�سب �سامن جديد، ولهذا جاز ا�سرتاطها فاإن قبل املظهرون بهذه ال�سروط �سحت ووجب الوفاء بها، 
واإن اعرت�س بع�سهم اأو كلهم �سارت لغوا لي�س لها اأي قيمة، وقد جاء امل�سرع التجاري واأعطى الختيار 
اأو يلغوا ال�سروط وفق ما يرونه فاإن مت�سكوا بال�سروط كانت �سحيحة،  اأن ي�سرتطوا  لأطراف الورقة 

ملزمة واإن اعرت�سوا عليها حتولت اإىل لغو ولي�س لها اأي لزوم اأو قيمة �سرفية.
واآثار التظهري: يفرت�س التظهري التام يف الأوراق التجارية اأن املظهر مدين للمظهر اإليه واأنه ي�ستخدم 
الورقة التجارية، و�سيلة ل�سداد دينه مما يجعل احلقوق النا�سئة عن الورقة منقولة اإىل املظهر اإليه، وهو 
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ما يعرف بنقل ملكية الورقة التجارية كال�سفتجة وغريها. كما ين�ساأ عن التظهري التام التزام املظهر ب�سمان 
ال�ساحب  بن  ال�سابقة  العالقات  عن  النا�سئة  الدفوع  كل  من  مطهرة  وانتقالها  ووفائها  الكمبيالة  قبول 
وامل�سحوب عليه اأو غريه من املوقعن الالحقن وهو ما يعرف بقاعدة »تظهري الورقة من الدفوع« وهذه 

درا�سة عن هذه الآثار تنح�سر يف نقل حقوق الورقة و�سمان قبولها وتظهريها من الدفوع.
القانون  التظهري حيث ين�س  اآثار  اأثر من  اأول  ١- نقل ملكية الورقة واحلقوق النا�سئة عنها: وهذا 

التجاري اأن اآثار تظهري الورقة التجارية هو نقل حقوق الدائنية بن ال�ساحب وكل املوقعن على الورقة 
نقل  ومقت�سى  قبوله،  اأو  عليه  امل�سحوب  لإعالن  حاجة  دون  التظهري  مبجرد  احلقوق  هذه  تنتقل  حيث 
الورقة التجارية وما ين�سئه من حقوق اأن ي�سبح املظهر اإليه هو �ساحب ال�سفة يف اقت�ساء القيمة، واتخاذ 
كافة ما يلزم من اإجراءات الرجوع على ال�ساحب وامل�سحوب عليه وكل املوقعن على الورقة باعتبارها 
اأو التظهري، كما تنتقل كافة ال�سمانات واحلقوق  �سمانا ويطالب بقيمة الورقة كلها دون جتزئة للمبلغ 

والمتيازات املتعلقة باحلق كال�سمانات العينية وال�سخ�سية.
٢- التزام املظهر ب�سمان قبول وفاء الورقة: ي�سعى ال�ساحب من حترير الورقة التجارية مثل ال�سفتجة 

اإىل ت�سديد ديونه عن طريق حتويل حقوقه لدى امل�سحوب عليه ل�سالح امل�ستفيد وعندما يتلقى امل�ستفيد 
الورقة التجارية فتعدد اأمامه اخليارات لقت�ساء قيمة الورقة فهو اإما اأن يرتيث حتى حلول اأجل الورقة 
البنوك واقت�ساء  لأحد  الورقة  بتظهري  يقوم  اأن  واإما  ال�ساحب،  اأو  عليه  امل�سحوب  قيمتها من  واقت�ساء 
قيمتها فورا مقابل خ�سمها وح�سول البنك على عمولة ويحل حمل امل�ستفيد كمظهر اإليه، وله اأن يبا�سر 
الرجوع على ال�ساحب اأو امل�سحوب عليه، كما ميكن للم�ستفيد اإن كان مدينا اأن يتوىل ت�سديد ديونه عن 
طريق تظهري الورقة لدائنيه، لقت�ساء قيمة الورقة واحل�سول على قيمة الدين، ومن هذه الفرو�س يت�سح 
اأن امل�ستفيد يتلقى احلق الثابت يف الورقة التجارية كت�سديد حلقوقه، واأنه عند تظهريها يويف بها ما 
عليه من حقوق وديون، فقد ح�سل امل�ستفيد على الورقة كم�ستفيد ودائن ثم توىل نقلها مظهرا اإياها كمدين 
وملزم، يويف ديونه، مما يجعل الورقة كحوالة دين وكان مقت�سى القواعد العامة يف الديون اأن ل يلزم 
املظهر ب�سيء يف الورقة لأنه يحيل يف حوالة حق ول ي�ساأل اإل اإذا انعدم احلق ولو يوحد وقت احلوالة 
ول ي�سمن الوفاء، والقبول الوفاء ول�سمان مالءة املدين ) املحال عليه ( اإل اأن امل�سرع التجاري خرج يف 
الأوراق التجارية عن مقت�سى القواعد العامة يف القانون املدين. واأوجب عدة التزامات يف ذمة املظهر، 
ال�ستحقاق  وقت  الوفاء،  و�سمان  الوفاء،  قبول  ب�سمان  ملتزما  فاعتربه  التجارية  الورقة  يف  واملحيل 
اأو  وا�ستمرار هذا ال�سمان للوفاء بقيمة الورقة حتى تاريخ ال�ستحقاق فاإن مل يتم الوفاء من ال�ساحب 
امل�سحوب عليه فكل املظهرين �سامنن وم�سوؤولن م�سوؤولية ت�سامنية مبقت�سى توقيعاتهم على الورقة 
اأن  ي�ستطيع  ثم  الورقة  ي�سرتد  فاإنه  ال�سمان  مبقت�سى  الورقة  بقيمة  للوفاء  املظهرين  اأحد  ا�سطر  واإذا 
يبا�سر حقه يف الرجوع على املوقعن ال�سابقن له ول تنق�سي الورقة التجارية اإل بخروج قيمتها من ذمة 
املدين الأ�سلي وهو ال�ساحب، اإن مل يقدم مقابل الوفاء، اأو امل�سحوب عليه )القابل( . وقد اأوجب امل�سرع 
التزام املوقعن على الورقة التزاما ت�سامنيا فاإن كال منهم يعد ملزما بدفع قيمتها كلها، وله حق الرجوع 
على املوقعن ال�سابقن، ولكنه ل ميلك الدفع يف مواجهة احلامل بتق�سيم الدين وجتزئته، واإن كان التزام 
�سريح  ب�سرط  اإل  يكون  ل  اللتزام  هذا  ا�ستبعاد  فاإن  لال�سرتاط،  حاجة  دون  القانون  يف  مقررا  املظهر 
يف الورقة التجارية مقرتنا بتوقيع املظهر، وهو �سرط عدم ال�سمان يف البيانات الختيارية، وقد اأجاز 
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امل�سرع هذا ال�سرط واأن ين�س عليه �سراحة يف الورقة �سواء ت�سمن عدم �سمان القبول اأو عدم �سمان 
الوفاء اأو كالهما فيجب الت�سريح به يف منت ال�سك ل ميكن اأن ي�ستخل�س من املبادئ اأو القرائن العامة، 
لأن الأ�سل يف �سمان املظهرين اأن يكون اإلزاميا وعلى �سبيل الت�سامن، واملعول عليه يف تداول الأوراق 
التجارية ولذا يجب الت�سريح يف ا�ستبعاده مقرتنا بالتوقيع للتخل�س من عبء ال�سمان ول يعتد ب�سرط 
عدم ال�سمان يف ورقة م�ستقلة واإن ورد ال�سرط يف غري ال�سك فال يعتد به اإل يف عالقة اأطراف الورقة 

وحدهم املبا�سرين دون غريهم.
واملظهر وهو ي�سع �سرط عدم ال�سمان يريد التخل�س من اأي تبعة وعدم الرجوع عليه وفق ما هو مقرر 
يف تداول الأوراق التجارية، ونفي امل�سوؤولية وفق القانون املدين واإعفاء من اأي تعر�س، عدا التعر�س 
النا�سئ عن الفعل ال�سخ�سي فيظل م�سوؤول عنه لأنه �سامن لأفعاله ال�سخ�سية املعيقة حل�سول املظهر اإليه 
اأ�سا�س م�سوؤوليته والغ�س  التجارية ويكون الرجوع يف هذه احلالة على  على حقوقه مبقت�سى الورقة 
ال�سك  يبطل  اأن  اإل  الآخرين  املوقعن  كل  على  الرجوع  يف  حقه  مع  التق�سريية  امل�سوؤولية  قواعد  وفق 
�سكال فال يت�سور افرتا�س ح�سن النية لدى املظهر غري ال�سامن، ويظل التزام املظهر بال�سمان قائما ما 
اإىل  اإذا ما عادت الورقة  اأو قبل انق�ساء هذا املوعد حتى  ال�سفتجة يتم قبل موعد الحتجاج  دام تداول 
امل�سحوب عليه القابل غري املقابل اأو اإىل ال�ساحب ثم قام باإعادة تظهريها ف�سيتم ال�سمان. اأما اإن مل يعاود 
اإن كان امل�سحوب عليه قابال.  تظهريها وحل اأجل ال�ستحقاق، فينق�سي اللتزام ال�سريف باتخاذ الذمة 
واإن كان غري قابل اأو مل يتلق مقابل الوفاء فله حق الرجوع على ال�ساحب واملوقعن ال�سابقن له، الذين 
تداولوا ال�سك قبل و�سوله اإىل امل�سحوب عليه باعتبار هوؤلء املوقعن �سامنن للمظهر الذي ظهر ال�سك 
للم�سحوب عليه غري القابل وغري امللزم �سرفيا ولأنه مل يوقع بالقبول لكن حتى ي�ستطيع الرجوع على 
ال�سمان عليه اأن يثبت امتناع ال�ساحب كمدين اأ�سلي يف الورقة عن الوفاء، حتى يتمكن امل�سحوب عليه 
من الرجوع على املظهر احلامل واملظهرين ال�سابقن، و ل يت�سنى له الرجوع على ال�سامنن )ال�سمان( اإن 
تلقى ال�سك بغري احتجاج اأو بعد فوات املواعيد اخلا�سة بتحرير الحتجاج، لأن هذا التظهري بعد ميعاد 

الحتجاج ل يرتتب عليه اإل اأثر احلوالة يف احلقوق ولي�س ورقة جتارية والتزام �سريف. 
واإذا اأظهر احلامل ال�سك لأحد املظهرين ال�سابقن، فاإن املظهر اإليه ينق�سي التزامه بال�سمان باحتاد الذمة، 
لأنه كان �سامنا للمظهر، وبعد التظهري اأ�سبح م�سمونا منه فيحق له كمظهر عليه الرجوع على ال�ساحب 
وامل�سحوب عليه القابل وعلى كافة املوقعن ال�سابقن عليه دون الالحقن، لأن ذمة املوقع الالحق ترباأ 
مبجرد الرجوع على ال�سمان ال�سابقن، واأن الالحق براأ من ال�سمان والدين، ويحق للمظهر اإليه اجلديد 
ميكنه اأن يعيد تظهريها من جديد لأحد املظهرين املوقعن اأو حتى �سخ�س جديد، ويف هذه احلالة يحق 
دون  فقط  القابل  عليه  وامل�سحوب  وال�ساحب  ال�سابقن،  ال�سمان  وجميع  املظهر  على  الرجوع  للحامل 

املظهرين الالحقن.
٣- تطهري التظهري من الدفوع: ترتبط قاعدة تظهري الدفوع بقابلية الورقة التجارية للتداول والنتقال 

بالطرق التجارية وظهور عمليات اخل�سم ولكن مكنت من حت�سيل قيمة الورقة ونقل ملكيتها حت�سيلها 
مقابل عمولة، وظل التداول مرتبطا بالتظهري املن�سئ لآثار احلوالة دون حت�سن من الدفوع التي ميكن اأن 
تفاجئ املدين ال�سريف، حال الرجوع عليه حتى ظهرت قاعدة »تطهري التظهري من الدفوع« خالل عمليات 
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اخل�سم التي ازدهرت يف ظل التبادل التجاري ا�ستعمال الورقة كاأداة ائتمان، وت�سوية الديون بدل نقل 
واإ�سدار  الب�سائع  �سحن  بعد  وخ�سمها  بها  والإحالة  التجارية  الأوراق  اإر�سال  فيكفي  وحملها،  النقود 
ال�سفتجة، وانت�سار بيوع الآجال وكتابة ا�سم امل�ستفيد وعادة يكون دائنا، ثم ا�ستقرار العرف التجاري 
كان  التجارية  والأوراق  النقدي  بالورق  وتعاملت  البنوك  ظهرت  وملا  التجارية،  بالأوراق  التعامل  على 
العرف التجاري قد ا�ستقر واأ�سفى احلماية على التعامل وقبول ال�سفتجة دون اأي دفوع و�سرف قيمتها 
متحمال خماطر املطالبة بالقيمة عند حلول الأجل حتى ظهرت قاعدة »تطهري الدفوع « لتوؤمن امل�سرف من 
اأي دفوع قد تواجهه نتيجة العالقات ال�سابقة فكان لبد من �سمانات وحماية لعمليات اخل�سم عن طريق 
التطهري وفق �سروط خا�سة لت�سهم الورقة يف دورها التجاري. وجتد قاعدة تطهري الدفوع �سندها يف 
العرف التجاري امللزم واملبتكر دعما ل�سرعة التعامل وت�سهيل تقوية الئتمان والثقة وهي نف�س الأ�س�س 
التي فر�ست ظهور قواعد القانون التجاري، وهو ما اأدى بالفقه والق�ساء اإىل الإجماع على الأخذ بهذه 

القاعدة واعتمادها يف العمل يف الأوراق التجارية. 
٤- �سروط التظهري: ولالأخذ بقاعدة تطهري الدفوع لبد من �سروط معينة وهي:

� التم�سك بقاعدة التطهري يقت�سر على احلامل ال�سرعي للورقة وهو كل من تلقاها بطريق �سحيح وهو 
اأن تتوافر ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية يف التظهري الكامل املعترب يف تداول الأوراق التجارية وفق 

القانون.
� �سرط ح�سن النية: كما ي�سرتط يف التم�سك بقاعدة تطهري الدفوع اأن يكون احلامل املتم�سك ح�سن النية 
وهو ما ت�سرتطه الأنظمة القانونية يف التعامل بالأوراق التجارية، وهو �سرط ل�سحة رجوع احلامل على 
املدين الأ�سلي يف اللتزام ال�سريف، ويقت�سي مبداأ ح�سن النية نفي العلم بالغ�س، وعدم التواطوؤ، ويتم 
التعرف على �سوء النية واإثباته بكافة الطرق ح�سب الظروف والقرائن املختلفة امل�ساحبة لعملية التظهري، 
مثل وجود عالقة �سخ�سية تربط احلامل واملظهر، وعلم احلامل بالدفوع اأو التزوير، فاإن مبداأ �سوء النية 
يعار�س تطهري التظهري، ول يجوز ل�سيء النية التم�سك بهذه القاعدة لأن التوازن بن امل�سالح يفرت�س 
عدم مراعاة �سوء النية واأن احلالت املو�سعية ل يجوز فيها التم�سك بالدفوع رغم �سحة الدفع بالن�سبة 
اإرادته دون غريه من املوقعن  املتغيب  التم�سك قا�سر على  اأن  اإل  الأهلية والإكراه  حلالة اخلطاأ، وعدم 
اأو  ال�سابق  املعيب  بالتوقيع  التم�سك  الأهلية  الورقة وهو كامل  التوقيعات فال يجوز ملن ظهر  ل�ستقالل 

الالحق، اإل اأن هناك دفوعا ل تظهرها قاعدة »تطهري الدفوع« وهي:
� بطالن الورقة �سكال: فاإن كانت الورقة باطلة من حيث عدم توافر ال�سروط ال�سكلية القانونية فال يجوز 
التم�سك بقاعدة التطهري بعد تظهريها لبطالن التظهري قانونا ول يجوز الإدعاء بجهل البطالن وال�سروط 

القانونية.
� تزوير التوقيع: فمن زور توقيعه من املظهرين اأو ال�ساحب اأو امل�سحوب عليه ل ميكن للحامل التم�سك 
بقاعدة تطهري التظهري بل يدفع، ومت�سك يف مواجهة بطالن التوقيع بالتزوير لأن املق�سود من القاعدة 

حماية الثقة والتزوير ا�ستغالل للثقة وق�ساء عليها ف�سلها ال�سرقة والإكراه.
٥- انعدام النيابة اأو جتاوزها: قد ت�سحب الورقة التجارية اأ�سالة اأو نيابة لكن حتى تكون الآثار ملزمة 

النيابة  الوكالة وعدم جتاوزها واإل بطلت  يلتزم حدود  ال�سرعية يف املظهر، واأن  ال�سفة  اأن توجد  لبد 
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واعتربت مبثابة تزوير التوقيع والتدلي�س وغري ذلك من عيوب الإرادة التي ل تلزم الأ�سيل ب�سيء من 
لالأ�سيل حق  اأو جتاوزها واإل كان  الكتابة  انعدام  الأوراق، والتظهري ل يطهر  ال�سرفية يف  اللتزامات 
التم�سك بالدفوع يف مواجهة احلامل، وقد جاءت قواعد جنيف باإلزام املوقع املزور والنائب املتجاوز حد 
النيابة على اأ�سا�س قواعد امل�سوؤولية التق�سريية حماية للمظهرين واحلاملن ح�سني النية، ودعما للثقة، 

ولأن جتاوز الوكالة والنيابة يعد غ�سا وتدلي�سا.
٦- انعدام الأهلية ونق�سانها: الأ�سل اأن كما الأهلية �سرط ل�سحة تداول الأوراق التجارية والتعامل يف 

ال�سفاجت، مما جعل امل�سرع يتدخل حلماية ناق�س الأهلية وعدميها ويبطل حترير اأي ورقة ين�سوؤونها اأو 
يوقعونها وهم ق�سر، فال يلزمون ب�سيء ول ي�سري يف حقهم مبداأ »التطهري« حماية لهم وحفاظا مل�ساحلهم 
يف مواجهة احلامل ح�سن النية، اإل اإذا جلاأ القا�سر على تزوير اأهليته واحتال لإظهار كمال اأهليته فاإنه 

يكون م�سوؤول ويطالب بالتعوي�س على اأ�سا�س قواعد امل�سوؤولية التق�سريية يف القانون املدين.
القائمة بن احلامل  اإىل العالقات ال�سخ�سية  ٧- دفوع العالقات ال�سخ�سية: وهناك عدة دفوع ت�ستند 

�سحبت  ثم  �سابقة  مديونية  والتزامات  تعاقدية  عالقات  لوجود  التجارية  الورقة  حترير  قبل  واملظهر، 
انق�ساء  اأو  الإرادة  اأو عيوب  اأن يدفع يف مواجهته باملقا�سة  الدائن ال�سريف، فيمكن  ال�سفتجة وحملها 
الدين الأ�سلي اأو وجود �سرط عدم ال�سمان اأو عدم القبول اأو غري ذلك من دفوع تو�سع يف الورقة فيجوز 
التم�سك بها عند تظهري الورقة التجارية. واإذا كانت هذه الدفوع ل يطهرها التظهري، اإل اأن هناك دفوع 
اأخرى خالفا لهذه الدفوع فاإن التظهري يطهرها وهي: الدفع بتغيب الإرادة بالن�سبة لأحد املوقعن، عدم 

م�سروعية �سبب اللتزام، دفوع العالقات ال�سخ�سية.
اأ- تعيب اإرادة املوقع: فلو تعيبت اإرادة اأحد املوقعن ب�سبب اخلطاأ والغلط والإكراه اأو غريها من عيوب 
اإن كان يجهل  النية،  بالعيب يف مواجهة احلامل ح�سن  التم�سك  املعيب  التوقيع  ل�ساحب  فلي�س  الإرادة 
العيب ومل يق�سد الإ�سرار باملدين، فال ميكن التم�سك بالدفوع يف اأي عيب من عيوب الإرادة �سواء ملن وقع 

يف العيب اأو لأي مظهر لحق مل تتغيب اإرادته، فال يجوز له التم�سك بالعيب ال�سابق.
ب- عدم م�سروعية ال�سبب: فاإن كان اللتزام ال�سريف ن�ساأ ب�سبب غري م�سروع، كما لو كان ثمنا لب�ساعة 
مهربة اأو خمدرات اأو ارتكاب جرمية اأو غريها من اأعمال غري م�سروعة قانونا ثم ظهرت الورقة للحامل 
ح�سن النية فال ميكن التم�سك يف مواجهته بعدم م�سروعية ب�سبب اللتزام بل يجب الوفاء اإما يف العالقة 

ال�سخ�سية بن املحرر وامل�سحوب عليه اأو احلامل �سيئ النية فيمكن الدفع بعدم امل�سروعية.
الورقة  دائنا حلامل  التجارية  الورقة  على  املوقعن  اأحد  لو �سار  كما  ال�سخ�سية:  العالقات  ج- دفوع 
فاإن ظهرها له هذا احلامل كان للمظهر اإليه املطالبة باملقا�سة، ويتم�سك بها ل�سقوط اللتزام ال�سريف بن 

الطرفن نتيجة العالقات التعاقدية واملديونية ال�سابقة على �سحب الورقة.
اأما لو كان احلامل قد ظهرها للغري ح�سن النية وقام هذا الأخري بتظهريها للموقع الدائن للحامل ال�سابق 
ومل يق�سد ل اإ�سرار فلي�س للمظهر اإليه التم�سك باملقا�سة، لأن احلامل الأخري اأجنبي عن عالقة املديونية، 
وكذا لو كان ال�ساحب قد حرر الورقة ل�سداد دين له ثم ف�سخ عقد البيع اخلا�س ومت تظهري الورقة للغري 
ح�سن النية فلي�س لل�ساحب اأو امل�سحوب عليه التم�سك بالف�سخ ما دام احلامل الأخري ل يعلم بف�سخ العقد 
ول بطالنه ول انق�ساء اللتزام لأنه اأجنبي عن البيع وال�سراء، وعن انق�ساء العالقة ال�سابقة واأن التم�سك 
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الورقة وتظهريها  اأما تداول  الورقة،  املبا�سرة بن طريف اللتزام واأطراف  العالقة  بالف�سخ قا�سر على 
وحملها فال يتاأثر بعملية الف�سخ ول يدفع بها ول ي�سح الدفع.

ثانيا: التظهري الناق�ص: وهو تظهري ل ينقل امللكية يف الورقة التجارية بل يق�سد به اإما توكيل الغري 
يف حت�سيل قيمة الورقة اأو �سمان اأداء الدين الذي حررت فيه الورقة، ومن ثم فهذا النوع من التظهري 
يق�سد به، اأما جمرد التوكيل اأو تاأمن الدين فهي تظهريا ناق�سا ولكل نوع من الأنواع اأحكام واآثار قانونية 

معينة، والتظهري الناق�س نوعان، الأول هو التظهري التوكيلي والثاين هو التظهري التاأميني.
اأ- التظهري التوكيلي واآثاره: والق�سد من هذا التق�سيم هو جمرد توكيل النائب يف حت�سيل قيمة الورقة 
نيابة عن الأ�سيل حيث يكون املظهر جمرد وكيل ول تنتقل ملكية الورقة ومن هنا جاء ا�سمه » التظهري 
هذا  عن  تن�ساأ  و�سروط  واأحكام  اآثار  وهناك  التاأميني،  والتظهري  التام  التظهري  عن  »لتمييزه  التوكيلي 

النوع من التظهري يفي جمال الأوراق التجارية.
نف�س  واملو�سوعي  القانوين  ال�سكل  حيث  من  النوع  هذا  يف  وي�سرتط  التوكيلي:  التظهري  �سروط  ـ 
�سروط التظهري التام يف الورقة التجارية، اأي اأن يحدد ا�سم الورقة وال�ساحب وتوقيعه وامل�سحوب عليه 
 « تت�سمن عبارة  اأن  الورقة يجب  اأن �سياغة  اإل  الإن�ساء واملكان، والوفاء والقيمة وامل�ستفيد  وتواريخ 
القيمة للتوكيل«)11( اأو »القيمة للتح�سيل« اأو »النيابة« اأو غري ذلك من عبارات تدل على اأن املظهر جمرد 
جميع  احلامل  تخول  الورقة  لأن  منها  جزءا  ولي�س  كلها  القيمة  ا�ستيفاء  عملية  يف  اأ�سيال  ولي�س  نائب 
حقوق احلامل والتزاماته القانونية ال�سرفية واأن ل يقرتن التوكيل اأو يعلق على اأي �سرط واأن يكون 
الوكيل كامل الأهلية فال ي�سح وكالة ناق�س اأو عدمي الأهلية، وهذا ما يجيز هذا النوع من التظهري عن 

التظهري التام يف م�ساألة ال�سياغة القانونية.
ـ اآثار التظهري التوكيلي: يعترب التظهري التوكيلي نيابة وتن�ساأ عنه اأحكام واآثار النيابة، فيلزم املظهر 
اتخاذ  على  واحلر�س  موكله  حقوق  ورعاية  الورقة  قيمة  اقت�ساء  اإىل  ي�سعى  اأن  وكيال  باعتباره  اإليه 
الإجراءات القانونية الالزمة يف مواعيدها حتى ل ي�سقط حق الأ�سيل يف الرجوع على املدينن املوقعن، 
ال�سمان واأن يلتزم حدود الوكالة واإل كان م�سوؤول بقدر اإهماله واإ�سراره بالوكيل وي�ساأل وفق قواعد 
امل�سوؤولية التق�سريية ويلتزم بالتعوي�س نتيجة ال�سرر، ويجوز تكرار التظهري التوكيلي اأكرث من مرة، 
واأن هذا النوع ل ميكنه اأن يتحول اإىل تظهري تام اأبدا، وقد جاءت قواعد جنيف باعتباره تظهريا ناق�سا 
ولي�س كامال وقا�سرا على حت�سيل القيمة حل�ساب املوكل، ويجوز عزل الوكيل يف اأي وقت واإنهاء مهامه 
وفق اأحكام الوكالة والنيابة العادية، كما لو �سطبت عبارة » القيمة للتوكيل » اأو غريها مما يعني اإلغاء 

الوكالة، كما تنتهي بوفاة الوكيل وفقدانه اأهليته.
كانت  اإن  الوكيل  مواجهة  يف  الدفوع  بكافة  التم�سك  الورقة  على  واملوقعن  ال�سمان  من  للغري  ويجوز 
هناك دفوع بالن�سبة لالأ�سيل، كالدفع باملقا�سة وانق�ساء اللتزام، وعيوب الإرادة، وعدم م�سروعية �سبب 
اللتزام وغري ذلك من الدفوع لكن لي�س لأي موقع التم�سك بدفوع نا�سئة عن عالقة �سخ�سية بينه وبن 
الوكيل يف التظهري التوكيلي، لأن هذا الوكيل ل يرجع ب�سفته ال�سخ�سية واإمنا بو�سفه وكيال، ومن ثم 
فلي�س لأي موقع التم�سك باملقا�سة اإن كان دائنا للوكيل اأو كان له دين اأو التزام يف ذمة الوكيل يف عالقة 

11( حممود الرببري، املرجع ال�صابق، 336. وحم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق. 
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خا�سة فال يجوز التم�سك بهذا الدفع يف التظهري التوكيلي.
ب- التظهري التاأميني واأحكامه: يق�سد بهذا النوع من التظهري رهن الورقة التجارية حمل احلق ال�سريف 
اأن تتوافر يف هذا التظهري نف�س ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية،  والثابت يف ال�سفتجة، ومن ثم يجب 
املقررة يف التظهري التام، ثم اأن تذكر يف �سيغة الورقة عبارة »القيمة لل�سمان« اأو »القيمة للرهن« واأن 
تقرتن هذه ال�سفة باإم�ساء وتوقيع احلامل على الورقة، ويتقرر التظهري التاأميني عادة لطماأنة الدائنن، 
وتوفري ال�سمان وو�سعه حتت يد الدائن وبحوزته، ليتمكن من اقت�ساء حقه يف حالة تخلف حامل الورقة 
عن �سداد الدين عند حلول الأجل وخوف الدائن من مماطلة اأو اإفال�س املدين اأو غري ذلك من حالت ت�سكك 
الدائن يف ح�سوله على حقه فيلجاأ اإىل طلب �سمان معن اأو رهن، اإل اأن ظهور �سيغة الرهن على الورقة 
التجارية قد يوؤدي اإىل زعزعة الثقة يف الورقة وعدم الطماأنينة واخلوف، مما جعل اللجوء اإىل الرهن 

والتوثيق يف الأوراق التجارية م�ساألة نادرة وقليلة الوقوع وي�ستغنى عنها بالتظهري التام.
اآثار التظهري التاأميني: يكيف التظهري التاأميني قانونا على اأنه عقد ياأخذ فيه املظهر مركز املدين الراهن، 
بينما ياأخذ املظهر اإليه مركز الدائن املرتهن، واأما احلق الذي حتمله الورقة التجارية فهو ميثل عقد الرهن 
وحمله هو احلق، اأو الدين مو�سوع الورقة، وملا كان ل يوجب انتقال ملكية ال�سيء املرهون اإىل الدائن 
املرتهن فاإن ملكية الورقة التجارية »ال�سفتجة« تظل للمظهر، ويلتزم الدائن املرتهن بحكم حيازته للورقة 
بكافة  القيام  الدائن  الرهن«، وهذا يتطلب من  اأو حق »حمل  »�سيئا مرهونا«  باعتبارها  باملحافظة عليها 
الإجراءات القانونية الالزمة يف مواعيدها حتى ل يتعر�س حق املالك يف ال�سفتجة لل�سقوط وي�ستحيل 
عليه الرجوع على املظهرين ال�سمان لقبول الوفاء والوفاء بال�سفتجة، فاإن اأهمل املظهر اإليه املرتهن يف 
ال�سمان،  على  الرجوع  من  الورقة  ا�ستعادة  عند  الراهن  املظهر  امتناع  عنه  ين�ساأ  الإجراءات مما  اتخاذ 
فيكون املظهر اإليه املرتهن م�سوؤول بالتعوي�س عن الأ�سرار الالحقة بالراهن، وفق قواعد الرهن. وعند 
اإليه وهو الدين الذي ظهرت ال�سفتجة  رهن الورقة التجارية نكون اأمام دينن هما: دين املظهر للمظهر 
وكافة  القابل،  عليه  وامل�سحوب  ال�ساحب،  هو  فيه  واملدين  الورقة  حمل  فهو  الآخر  الدين  واأما  ل�سداده، 

املوقعن ال�سابقن على املظهر الراهن، ونظرا لزدواجية الدين، فاإن ميعاد ال�ستحقاق يعد مزدوجا.
فاأما اأن يحل موعد الدين امل�سمون بالورقة قبل حلول تاريخ ا�ستحقاق الورقة �

واأما اأن يحل تاريخ ا�ستحقاق الورقة قبل اأجل الدين امل�سمون، والورقة ما تزال مرهونة ؟. 
الدائن املرتهن وهو  اأجل الدين امل�سمون بالورقة املرهونة قبل تاريخ ا�ستحقاقها فيجب على   فاإن حل 
املظهر اإليه اأن يطالب املدين » املظهر » فاإن ح�سل على حقه اأعاد الورقة اإىل املالك املحرر، فاإن مل يف بدينه 
كان لهذا الدائن حب�س الورقة حتى كان للدائن املرتهن حب�س الورقة حتت يده حتى حلول اأجلها ثم يقوم 

باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقت�ساء قيمتها.
واإن اأراد احل�سول على كل حقه مبا�سرة فاإنه يجب عليه اللجوء للق�ساء وفقا لقواعد الإجراءات اخلا�سة 
بالتنفيذ على الرهن التجاري. ويتعن اإتباع هذه الإجراءات يف التظهري التاأميني فقط لأنه ل ينقل ملكية 
الورقة، اأما اإذا حل تاريخ ا�ستحقاق الورقة، قبل حلول اأجل الدين امل�سمون فاإنه يثبت للدائن املرتهن جميع 
اإىل املدين  القيمة  ا�ستوفى حقه ويرد باقي  فاإذا اقت�سى قيمتها،  التجارية،  الورقة  النا�سئة عن  احلقوق 
فلي�س  الدفوع،  التجارية من كل  الورقة  التاأمن تطهري  التظهري  التجاري على  امل�سرع  الراهن وقد رتب 
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اأن يتم�سك  ال�سمان،  القابل وكافة املوقعن  ال�ساحب وامل�سحوب عليه  للغري وهو كل مدين �سريف مثل 
يف مواجهة حامل الورقة وهو املظهر اإليه املرتهن، باأي دفع نا�سئ عن عالقته باملظهر اأو املدين الراهن، 
فالدائن املرتهن ي�ستطيع التح�سن بقاعدة » تطهري التظهري من الدفوع » وهو اأمر �سروري تقت�سيه حماية 
الدائن، واإل انعدمت قيمة ال�سمان عندما تنتقل الورقة التجارية امل�سمونة اأو املرهونة بعيوبها ودفوعها 
على الدائن املرتهن فيجد نف�سه اأمام دفوع تغل يده ومتنعه من حقه، لكن ي�سرتط ل�ستفادة الدائن املرتهن 
من الورقة التجارية من قاعدة تطهري الدفوع توافر �سروط ح�سن النية و�سع كل غ�س وخديعة، ولهذا 
فاإن الفقه والق�ساء الو�سعين يتجهان اإىل تقرير حق ا�ستفادة الدائن املرتهن من قاعدة تطهري الدفوع 
يف حدود حماية حقه، فاإن كانت قيمة الورقة اأكرث من الدين فما زاد عن الدين ينتقل اإىل بقية الدائنن اإن 

وجدوا اأو ترد اإىل ال�ساحب.
�سمانات الوفاء يف اللتزام ال�سريف : تهدف اأحكام الأوراق التجارية اإىل تي�سري تداول هذه الأوراق 
كبديل عن نقل النقود ودعم الئتمان وثقة املتعاملن يف الأوراق، مما فر�س �سمانات ت�سريعية خا�سة 
بالتعامل يف الأوراق، وهذه ال�سمانات تعترب حقا خال�سا حلامل الورقة التجارية وتتويجا لهذه الأحكام 
لأن تب�سيط انتقال الورقة وفر�س �سكليات معينة عند اإن�ساء اأي ورقة ي�سبح بغري معنى اإن مل يدعم الثقة 
ال�ستحقاق، وميكن  مواعيد  النهاية ح�سب  قيمتها يف  واقت�ساء  التجارية وتظهريها  الأوراق  تلقي  يف 
وقد  بها،  والوفاء  قبولها  يف  ت�سامنيا  التزاما  الورقة  على  املوقعن  التزام  يف  ال�سريف  ال�سمان  ح�سر 
كر�س الت�سريع التجاري هذا ال�سمان وامل�سوؤولية الت�سامنية يف تظهري الأوراق، من خالل اإلزام جميع 
املوقعن ابتداء من ال�ساحب واملظهر وال�سامن احتياطا وامل�سحوب عليه القابل، مما يجعل القبول اأحد 
ال�سمانات اخلا�سة باحلامل، لأنه ي�سيف موقعا جديدا اإىل زمرة ال�سمان للوفاء بالقيمة، ونف�س احلكم 
بالن�سبة للموقع احتياطا ك�سامن لأحد املوقعن، وبذلك تت�سع دائرة ال�سمان وتزداد فر�س احلامل للوفاء 
بحقه واقت�ساء دينه عند حلول الأجل، ويجمع بن القبول وال�سمان الحتياطي طابعها ال�سريف، فهما 
من ال�سمانات النا�سئة عن توقيع الورقة التجارية.كما تدخل امل�سرع فملك احلامل، مقابل الوفاء زيادة يف 
�سمانات احلامل ومقابل الوفاء هو الدين الثابت يف ذمة امل�سحوب والذي هياأه ال�ساحب كي يتم الوفاء 
وتنتقل  بالتوقيع  يرتبط  ل  لأنه  التجارية  بالورقة  �سلته  بانقطاع  ال�سمان  هذا  ويتميز  الورقة.  بقيمة 
ملكيته للحامل �سواء وقع امل�سحوب عليه بالقبول اأو مل يوقع مما يبعده عن القبول وال�سمان الحتياطي. 
واأخريا  ال�سريف  الت�سامن  ثم  الحتياطي  ال�سمان  ثم  القبول  ن�ستعر�س  ال�سرفية  ال�سمانات  ولدرا�سة 

مقابل الوفاء كما يلي:
الحتياطي  وال�سمان  بالقبول  عليه  امل�سحوب  توقيع  يف  منح�سرة  ال�سرفية  ال�سمانات  القبول:  اأ- 

وال�سمان ال�سريف.
معنى القبول: ويق�سد بالقبول يف الأوراق التجارية اأن يوقع امل�سحوب عليه الورقة التجارية املقدمة له 
مبا يدل على قبوله وتعهده بالوفاء بقيمة الورقة عند حلول اأجلها وموعد ا�ستحقاقها، وهذا تنفيذا لأمر 
ال�ساحب من�سئ الورقة التجارية ا�ستنادا اإىل عالقة املديونية ال�سابقة بن الطرفن، والتي عادة ما يكون 
ال�ساحب قد اأودع مبلغا من املال لدى امل�سحوب عليه وهو ما ي�سمى » مقابل الوفاء » اإل اأن ثبوت املديونية 
اأو اتفق  ل يقت�سي بال�سرورة التوقيع بالقبول اإل يف بع�س الأحوال التي جرى فيها العرف التجاري 
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فيها الطرفان على التوقيع بالقبول، كما لو وجدت عالقة جتارية �سابقة دائمة بن ال�ساحب وامل�سحوب 
عليه فيلتزم كل منهما بقبول الآخر. واإن امتنع اأو رف�س القبول التزم بالتعوي�س عما يلحق الطرف الآخر 
التجارية  بالأوراق  والتعامل  التجاري  الو�سط  الئتمان يف  واإ�سعاف  ال�سمعة  ت�سويه  نتيجة  من �سرر 
وزعزعة الثقة، وكذا عندما ين�ساأ بن الطرفن دين جتاري فاإن العرف جرى باإلزام التاجر بالقبول اأو يعد 
م�سوؤول بالتعوي�س وجرب ال�سرر ويف غري هاتن احلالتن فاإن امل�سحوب عليه غري ملزم بالقبول واإن 

كان ل يعار�س يف ثبوت املديونية اإل اأن توقيعه بالقبول يجعله �سمن املدينن ال�سرفين.
وبالتوقيع ي�سبح خا�سعا لأحكام ال�سمان ال�سريف، فال ي�ستطيع طلب مهلة اإ�سافية اإذا ا�سطرته الظروف 
اإىل عدم الوفاء، لأن توقيعه بالقبول يجعله يف مركز املدين الأ�سلي، وي�سبح جمردا من اإمكانية الدفع 
�سقوط حق احلامل، ولهذا فلي�س غريبا اأن ميتنع امل�سحوب عليه من التوقيع بالقبول رغم اإقراره باملديونية 
وعزمه على الوفاء بالدين عند حلول الأجل، اإل اأن خوفه من الآثار والأحكام النا�سئة عن التوقيع بالقبول 
جتعله يحذر بل ميتنع، من التوقيع بالقبول، ف�سال عن عالقته بال�ساحب وما تنبثق عنها من دفوع اإل اأن 

التوقيع يحرمه هذه الدفوع يف مواجهة احلامل فيمتنع نتيجة هذه املربرات املختلفة.
اختياريا  اأمرا  القبول  التجارية فجعل  الأوراق  العتبارات يف حترير  التجاري هذه  امل�سرع  راعى  وقد 
للم�سحوب عليه ومل يلزمه به، دون اأي م�سوؤولية ما مل يوجد اتفاق خا�س اأو جرى العرف التجاري بغري 

ذلك، فاإن وقع امل�سحوب اأ�سبح م�سوؤول اإل اأن طلب القبول يعد واجبا يف حالتن:
الأوىل: اإذا كانت الورقة م�ستحقة الوفاء بعد مدة من الإطالع.

الثانية: اإذا ت�سمنت الورقة �سرط تقدميها لطلب القبول، فيكون احلامل ملزما بطلب القبول.
ويف احلالة الأوىل تكون الورقة م�ستحقة الوفاء مبجرد الإطالع وقد تدخل امل�سرع واأجرب احلامل على 
مهمال  كان  املدة  هذه  خالل  يقدمها  مل  فاإن  �سحبها  تاريخ  من  �سنة  خالل  القبول  على  للح�سول  تقدميها 

وي�سقط حقه يف الرجوع على املظهرين القبول اإل اأن للمظهر تق�سري هذه املدة ح�سب ظروفه.
واحلالة الثانية تقت�سي اأن تت�سمن الورقة �سرط تقدميها للقبول �سراحة، �سواء كان ال�ساحب هو وا�سع 
اأو اأحد املظهرين وقد يقرتن هذا ال�سرط مبيعاد معن يجب خالله تقدمي الورقة للح�سول على  ال�سرط 
طلب القبول فاإن مل تقدم الورقة خالل املوعد اعترب احلامل مهمال و�سقط حقه يف الرجوع على املظهرين، 

املوقعن وكافة ال�سمان ما عدا ال�ساحب.
وهذا ال�سرط يحقق للمظهرين عدة مزايا، مثل اإعفائهم من �سمان القبول اإذا وقعه امل�سحوب عليه وهذا 
اأهمله  اأو  عليه  امل�سحوب  اإذا وقعه  القبول  اإعفاءهم من �سمان  مثل  مزايا  للمظهرين عدة  ال�سرط يحقق 
احلامل، ويجعل ال�ساحب جمرد �سامن ل يجوز للحامل الرجوع عليه اإل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية 

املعينة، وهي حترير الحتجاج وامتناع ال�سمان عن الوفاء.
�سروط القبول: ي�سرتط ل�سحة القبول كت�سرف قانوين وجوب توافر ال�سروط املو�سوعية وال�سكلية:

1- ال�سروط املو�سوعية: وتتمثل يف كمال اأهلية القابل فال ي�سح اأن يكون ناق�س اأو عدمي الأهلية، واأن 

يكون �ساحب �سفة دون اأن تتعيب اإرادته بالغلط اأو التدلي�س اأو الإكراه، واأن يكون حمل القبول مبلغ 
الدين حمل الورقة واأن يكون ممكنا وم�سروعا، واأن يكون القبول لكل املبلغ ولي�س جلزء منه وفوريا ل 
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معلقا على �سرط.
فاإن امتنع امل�سحوب عليه من القبول اأو مل يقبل كل املبلغ اأو علق القبول جاز للحامل الرجوع على باقي 
يبيح  رف�سا  يعد  القبول  عن  المتناع  لأن  ال�ستحقاق  موعد  قبل  حتى  الحتجاج  حترير  بعد  ال�سمان 

الرجوع على املوقعن.
ثم ظهرت  اأو جرمية  رهان،  اأو  قمار  دين  ب�سبب  ال�سفتجة  م�سروع فحررت  اللتزام غري  كان حمل  واإن 
عالقته  يف  يجوز  اإمنا  النية  ح�سن  للحامل  امل�سروعية  بعدم  التم�سك  عليه  للم�سحوب  يجوز  فال  الورقة 

بال�ساحب فقط.
امل�سحوبة  التجارية  الورقة  ذات  على  القبول  يتم  اأن  وهي:  كلية  �سروط  وهناك  ال�سكلية:  ال�سروط   -2

مرفقا بالإم�ساء ولي�س يف ورقة م�ستقلة، لأن وجوده يف ورقة اأخرى يعد تعهدا ولي�س قبول، فاإن ورد يف 
الورقة ب�سيغ عديدة مثل التعهد بالدفع اأو �ساأدفع، اأو غري ذلك من �سيغ، وميكن اأن يحدد �سخ�س امل�ستفيد 

ومكان وتاريخ الوفاء اأو تاريخ ال�ستحقاق.
3- اآثار القبول: مبجرد توقيع امل�سحوب عليه الورقة بالقبول ي�سري مدينا اأ�سليا بالقيمة وقبل توقيع 

فيتحول  مبا�سرة  العالقة  يقلب  القبول  اأن  اإل  للحامل  بالن�سبة  الأ�سلي  املدين  هو  ال�ساحب  كان  القبول 
اإىل �سف ال�سمان ويحل امل�سحوب عليه حمله يف عالقة املديونية في�سري هو املدين الأ�سلي  ال�ساحب 
التوقيع يجعل عالقة املديونية مبا�سرة بن امل�سحوب عليه واحلامل، وجتب العالقة  بقيمة الورقة لأن 
ال�سابقة، كما يتخل�س ال�سمان من �سمان القبول بتوقيع امل�سحوب عليه وي�سمنون الوفاء بقيمة الورقة 
اأن التوقيع بالقبول يعد قرينة على تلقي امل�سحوب عليه مقابل الوفاء واإن مل يتلقه فعال فاإن  فقط. كما 
امل�سرع جعل من قبول الوفاء قرينة على تلقي املقابل مما ين�سئ يف ذمة امل�سحوب عليه التزاما بالوفاء 
لفائدة احلامل، بغ�س النظر عن م�سدر اللتزام النا�سئ بن ال�ساحب وامل�سحوب عليه بعد �سدور الورقة 
فقد يبطل اأو يف�سخ اإل اأن التوقيع بالقبول يجعل امل�سحوب عليه مدينا اأ�سيال ل جمرد �سامن للدين، اإل 
اأن قرينة تلقي املقابل قرينة ب�سيطة ميكن اإثبات عك�سها من امل�سحوب عليه، كما اأن ال�ساحب اأو امل�سحوب 
من توقيع القبول اأن يثبت اأنه قد �سلمه مقابل بالوفاء لأن امل�سحوب عليه ل ميكنه اأن يقبل حتمل عبء 
اللتزامات النا�سئة عن توقيعه اإل وقد تلقى املقابل بل توقع القبول، وهذا ما جعل امل�سرع يعترب القبول 
قرينة على تلقي مقابل الوفاء غال قرينة تقبل اإثبات العك�س. كما يرتتب على توقيع املظهر يف التظهري 
اإذا  اإل  التجارية  الورقة  بقيمة  القبول والوفاء  املظهر ب�سمان  التزام  التاأميني  للملكية والتظهري  الناقل 
وقع امل�سحوب عليه بالقبول فريتفع �سمان القبول عن عاتق كل املظهرين ول ي�ستطيع احلامل الرجوع 
عليهم، اإل اإذا امتنع امل�سحوب عليه من �سداد القيمة يعد قبوله فاإن احلامل يكنه مطالبة املوقعن بالقيمة 

عند حلول الأجل.
4- تزاحم الأوراق على مقابل الوفاء: قد يحرر ال�ساحب اأكرث من ورقة جتارية على امل�سحوب عليه، ويكون 

الأوراق،  هذه  بن  التزاحم  يتحقق  وهنا  امل�سحوبة  الأوراق  كل  قيمة  الوفاء  على  قا�سرا  الوفاء  مقابل 
فتكون الأولوية يف الوفاء بقيمة الورقة املحررة اأول، فاإن احتد تاريخ التحرير فالأولوية للورقة املوقعة 
بالقبول من امل�سحوب عليه، لأن القبول يوؤكد حق ل حامل يف املقابل، ويجمد املقابل حتت يد امل�سحوب 

عليه ولي�س لل�ساحب ا�سرتداد املقابل ول الت�سرف فيه.
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5- المتناع عن القبول: قد ميتنع امل�سحوب عليه من توقيع القبول اأو يبدي حتفظا عليه اأو ي�سع �سرطا 

معينا لتوقيع القبول اأو يقبل بجزء من مبلغ اللتزام وميتنع عن قبول الباقي، وهذه الت�سرفات توؤدي اإىل 
زعزعة الثقة يف الورقة التجارية والإ�سرار بالئتمان وعرقلة التداول، مما اأدى بامل�سرع التجاري للتدخل 
حلماية التعامل ودعم الثقة يف التعامل يف الأوراق التجارية فخول احلامل حق الرجوع على كل ال�سمان 
ال�سمان �سامنن  باعتبار هوؤلء  القبول  امل�سحوب عليه من توقيع  امتناع  الورقة مبجرد  املوقعن على 
للوفاء والقبول، لكن قبل الرجوع عليهم فعلى احلامل اأن يثبت المتناع بطريقة حا�سمة وقطعية وهي 
حترير احتجاج بعدم القبول لدى الق�ساء خالل مدة معينة من تاريخ المتناع بوا�سطة حم�سر ق�سائي 
وبح�سوره  املمتنع  عليه  امل�سحوب  موطن  يف  الحتجاج  حترير  ويتم  املدنية  الإجراءات  قانون  وفق 

واإم�ساء اأو حتى بغري ح�سوره، وي�سمل الحتجاج البيانات التالية ب�سورة اإجبارية:
1- ن�سخة من �سورة الورقة التجارية تت�سمن كل البيانات والتوقيعات وملخ�س ملحتوى الورقة والدين، 

والقيمة ومكان التحرير والوفاء.
2- اإثبات ح�سور اأو غياب امل�سحوب عليه واإثبات امتناعه.

3- اإنذار امل�سحوب عليه وتنبيهه بالقبول وبيان اأ�سباب المتناع، وترتك �سورة من الحتجاج للممتنع، 

واأن يقيد المتناع يف �سجالت خا�سة بالحتجاج يف املحاكم، ويعد الحتجاج بهذه ال�سفة ورقة ر�سمية 
كان  القانونية  ال�سروط  تخلفت  واإن  القانونية  ال�سروط  وفق  ر�سمي  اإداري  موظف  بها  يكلف  واإدارية 
اأي حق قانوين للحامل، فاإن كان �سبب البطالن يعود للموظف واإهماله  الحتجاج باطال ول ين�ساأ عنه 

وتق�سريه كان م�سوؤول، وطالبه احلامل بالتعوي�س.
وبعد حترير الحتجاج يجب على احلامل اأن يخطر ال�ساحب واملظهر، بامتناع امل�سحوب عليه من القبول 
خالل اأربعة اأيام من حترير الحتجاج ويتم الإخطار عن طريق خطاب م�سجل اأو اأي و�سيلة ات�سال كالربق 
الربيد، والفاك�س، ويعترب الحتجاج قد مت قانونا اإذا كان قد اأر�سل يف امليعاد املقرر قانونا، ونح�سب هذا 

الإخطار من تاريخ المتناع، ويعد الإخطار قد مت اإل اإذا اثبت العك�س.
6- مواعيد حترير الحتجاج: الأ�سل اأن حترير الحتجاج لي�س له موعد معن اإذ يجب يف اليوم التايل 

ولكل  به  اللتزام  فيجب  تاريخ معن  املظهرين  اأحد  اأو  ال�ساحب  ي�سرتط  اأن  اإل  عليه  امل�سحوب  لمتناع 
التايل  اليوم  اأن يحرره يف  عليه  فاإن احلامل يجب  التحديد  انعدم  فاإن  املدة،  يق�سر  اأو  اأن يطيل  منهما 
لالمتناع اإل اإذا وجدت ظروف طارئة متنع من حترير الحتجاج كاحلروب وال�سطرابات واملظاهرات، 
فللحامل اأن يحرره خالل ثالثن يوما واأن يخطر ال�ساحب بالظروف ويثبتها يف الورقة. وبعد الثالثن 
يوما يجوز له الرجوع على املظهرين دون حترير الحتجاج ودون طلب تقدمي القبول اإذا كانت الورقة 

م�ستحقة مبجرد الإطالع وبعد مدة من الإطالع ومع اإ�سافة هذه املدة اإىل الثالثن يوما.
اأو  لل�ساحب  فيجوز  عليه  امل�سحوب  قبول  عدم  الحتجاج يف حالة  اإعفاء احلامل من حترير  كما يجوز 
اأن  احلامل  وعلى  معن،  مبوعد  القبول  طلب  قيد  لو  كما  الحتجاج  حترير  من  احلامل  يعفي  اأن  املظهر 
يطلب القبول يف املوعد واأن يقدم الورقة يف نف�س املوعد وبعده جاز الرجوع على كل املوقعن. اأما اإن 
و�سع ال�سرط اأحد املظهرين فال يعفى احلامل من حترير الحتجاج اإل بعد رجوعه على وا�سع ال�سرط 
ويظل ملتزما بتحرير الحتجاج يف املواعيد القانونية، وين�ساأ عن المتناع �سقوط �سمان من ال�سمانات 
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الورقة  اأجل  �سقوط  القبول  رف�س  على  امل�سرع  رتب  وقد  بالورقة.  التعامل  يف  الثقة  يفقد  مما  للحامل، 
بالوفاء  للقبول فيطالبهم  الروع على كل املوقعن بحكم �سمانهم  للحامل  الأداء وجاز  وجعلها م�ستحقة 

الفوري بقيمة الورقة التجارية.
كما يجوز للغري اأو لأحد املوقعن التدخل بتوقيع القبول عند امتناع امل�سحوب عليه ل�سالح اأحد امللتزمن 
يف الورقة، ويعد التدخل �سحيحا ويحمي املوقعن من املطالبة قبل الأجل. ويظل للحامل حق الرجوع 
على امللتزمن ال�سابقن للتدخل ل�ساحله، وي�سرتط يف التدخل اأن يكون يف منت الورقة كتابة باأي �سيغة 
املتدخل  وا�سم  التدخل  وتاريخ  وتوقيعه  املتدخل  ا�سم  التدخل  ويت�سمن  القبول،  يف  التدخل  على  تدل 
ل�ساحله. ويجوز اأن يكون التدخل من قبل امل�سحوب عليه املمتنع اأن يتدخل من جديد بالقبول عن اأحد 
امللتزمن، ويخطر املتدخل مل�سلحته. وقد اأجاز امل�سرع التدخل حماية مل�سلحة ال�سمان ودعما ل�ستقرار 

التعامل التجاري يف ال�سكوك التجارية واملحافظة على الثقة يف الأوراق التجارية.
ب- ال�سمان الحتياطي: يق�سد بال�سمان الحتياطي تدخل الكفيل ل�سمان القبول والوفاء بقيمة الورقة 
اأو �سمان اأحد الأمرين فقط ل�سالح اأحد امللتزمن املوقعن على الورقة، وهناك �سروط �سكلية ومو�سوعية 

لهذا ال�سمان واآثار تن�ساأ عنه.
ال�سمان  ين�سب  اأن  فيجب  التجارية  الأوراق  يف  الذاتية  الكفاية  مبداأ  نتيجة  ال�سكلية:  ال�سروط   -1

الحتياطي على قيمة الورقة، وما تت�سمنه من ديون، ويجب كتابة هذا ال�سمان على وجه الورقة اأو يف 
الظهر بعبارات وا�سحة وقد يرفق بورقة م�ستقلة مع الإم�ساء والتوقيع، واأن يحدد ال�سخ�س امل�سمون 
بو�سوح، وقد يكتفي ال�سامن الحتياطي مبجرد التوقيع وين�سرف الأمر عادة اإىل ال�ساحب فهو املق�سود 

بال�سمان الحتياطي وامل�سمون.
احتياطا،  ال�سامن  اأو  ال�ساحب  على  الرجوع  حق  له  ويتقرر  بالقيمة  ويويف  املوقعن  اأحد  يتدخل  وقد 
وقد اجته الق�ساء الفرن�سي على تف�سري ال�سمان الحتياطي املبهم اأنه ين�سرف لل�ساحب، لأنه يوفر اأكرب 
نف�س  يف  جاءت  جنيف  قواعد  اأن  كما  الورقة،  على  واملوقعن  ال�سمان  لكل  وامل�سلحة  ال�سمان  من  قدر 
ال�سياق واعتربت املهم ل�سالح ال�ساحب وي�سح اأن يكون يف وجه الورقة اأو ظهرها ب�سرط توقيع املتدخل 

احتياطا، وميكن اإثباته بكل الطرق.
اأن يرد يف نف�س الورقة التجارية قبل  2- ال�سروط املو�سوعية: يعترب ال�سمان الحتياطي كفالة يجب 

موعد الحتجاج وتاريخ ال�ستحقاق ومن ثم ي�سرتط يف ال�سمان الحتياطي كمال الأهلية ومنع عيوب 
الإرادة مثل الغلط والتدلي�س، واإل كان لل�سامن حق الدفع بهذه العيوب، والأ�سل اأن ال�سمان الحتياطي 
ين�سب على قيمة كل الورقة لأن امل�سرع اأجاز اأن يتجزاأ ال�سمان الحتياطي في�سمل بع�س اللتزام دون 
البع�س الآخر، فيويف جزئيا تخفيفا لعبء اللتزام وحماية للحامل الذي يرجع بالباقي من قيمة الورقة 
ويكون  املزهرين  اأحد  من  حتى  اأو  اأجنبي  �سخ�س  من  ال�سمان  ي�سدر  وقد  املوقعن،  ال�سمان  كل  على 

�سمانه �سحيحا.
3- اآثار ال�سمان الحتياطي: يلزم ال�سامن الحتياطي ب�سمان القبول والوفاء اأو اأحد �ساحب اللتزام 

ال�سخ�سي للم�سمون ويعد ال�سامن احتياطا ملزما قبل كل من يلتزم امل�سمون قبلهم، ف�سامن ال�ساحب 
وامل�سحوب عليه يعد ملتزما قبل جميع املوقعن ف�سال عن احلامل. ف�سامن املظهر الثالث يعد ملتزما قبل 
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املظهر الرابع واخلام�س، ولكنه ل يلزم قبل املظهر الثاين وفائدة هذا ال�سامن اأن ا�سطرار اأحد املظهرين 
للوفاء بقيمة الورقة بجعله �ساحب حق يف الرجوع على املظهرين ال�سابقن ويطالبهم بقيمة الورقة لكن 
باملتدخل وقد وفى وبرئت  كانوا م�سمونن  لأنهم  الالحقن بل يرباأون  املظهرين  الرجوع على  له  لي�س 
التم�سك  الحتياطي  لل�سامن  ويجوز  مدينن.  فمازالوا  ال�سابقن  املظهرين  بخالف  ذمته  برباءة  ذمتهم 
بالدفوع املخولة للمدين امل�سمون كالعيوب ال�سكلية والرجوع على املدين امل�سمون، لكن لي�س له التم�سك 
بعيوب الإرادة من غلط واإكراه، ل�ستقالل التوقيعات حتى لو كان املدين امل�سمون وقت توقيعه غري اأهل 

ما دام احلامل ح�سن النية.
العمالت،  و�سحب  ونقلها  النقود  عن  بديلة  كاأداة  التجارية  الأوراق  ا�ستعملت  ال�سريف:  الت�سامن  ج- 
و�سرفها وا�ستبدالها بن ال�سرافن والتجار فكانت و�سائل ائتمان ثم ا�ستقر العرف التجاري على جعل 
املوقعن على الورقة ملتزمن وم�سوؤولن بالت�سامن، ومن هنا جاءت ت�سمية التزامهم باللتزام ال�سريف 
واملظهرين  القابل  عليه  وامل�سحوب  ال�ساحب  من  ابتداء  املوقعن  كل  الت�سامن  وي�سمل  لل�سرف،  ن�سبة 
حق  له  الأخري  احلامل  اأن  الت�سامن  هذا  ومقت�سى  الوفاء،  اأو  القبول  يف  املتدخلن  احتياطا  وال�سمان 
الرجوع على اأي ملتزم يف الورقة التجارية دون التقيد ب�سخ�س معن فاإن ف�سل يف الرجوع على اأحدهم 
كان له الرجوع على غريه للمطالبة بالوفاء بقيمة الورقة، ب�سرط اأن يتخذ احلامل كافة الإجراءات القانونية 
ال�ساحب وامل�سحوب عليه  الرجوع على  الباقي،با�ستثناء  الرجوع على  اإن كان يرغب يف  يف مواعيدها 
القابل فاإن الرجوع عليهما غري مقيد، وقد جاءت الت�سريعات التجارية وقواعد جنيف املوحدة خمولة، 
اأطلقت  واإمنا  الرجوع  ترتيب  اأو  املوقعن  بت�سل�سل  تقيد  دون  املوقعن  على  الرجوع  يف  احلق  احلامل 
احلق يف الرجوع. ومتتد ال�ستفادة من اللتزام ال�سريف والت�سامن بن املوقعن اإىل اأي ملتزم يويف 
للحامل قيمة الورقة التجارية، فاإنه يحل هذا املويف حمل احلامل ويحق له الرجوع على كافة امللتزمن 
ال�سابقن عليه ومطالبتهم بقيمة الورقة ولي�س لأي موقع اأن يدفع بتق�سيم اللتزام ال�سريف، رغم جواز 

تق�سيم اللتزام يف الديون العادية يف القانون املدين بالن�سبة للمدنين مدينا.
ونظرا خلطورة اأحكام اللتزام ال�سريف فاإن امل�سرع قد اأخ�سع حق احلامل لال�ستفادة من هذه الإجراءات 
�سقوط  جتاوزها  اأو  جتاهلها  على  ويرتتب  حمددة،  مواعيد  يف  اتخاذها  يجب  قانونية  اإجراءات  على 
حق احلامل يف الرجوع على ال�سمان بعد م�سي املدة. ويقت�سر احلق يف الرجوع بعد املدة على املدين 
الورقة  يف  ال�سرفية  واللتزامات  الحتياطي  و�سامنه  القابل  عليه  امل�سحوب  وهو  الورقة  يف  الأ�سلي 
ومربرات  اعتبار  اأي  دون  التجاري  ال�سك  اأو  الورقة  على  املوجودة  التوقيعات  اإىل  ت�ستند  التجارية 
التوقيع والعالقات بن امللتزمن قبل حترير ال�سك. اأما مقابل الوفاء فهو الدين اأو القيمة املقابلة لاللتزام 
ال�سريف يف ال�سك التجاري، ويعد هذا املقابل �سمان للحامل وقد ن�ساأ بقوة القانون ل�سالح احلامل يف 
موجهة امل�سحوب علي وقد حدد القانون �سروط مقابل الوفاء واعتربه دينا اأو قيمة مالية ولي�س جمرد 

حوالة حق، وهذه �سروط مقابل الوفاء:
موعد  يف  بال�سحب  الآمر  اأو  لل�ساحب  مدينا  عليه  امل�سحوب  كان  اإذا  موجودا  الوفاء  مقابل  يعد   -1

ال�ستحقاق.
2- اأنه مبلغ م�ستحق الأداء اأو م�ساو ملبلغ قيمة الورقة، اإذا كانت املديونية ثابتة.
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3- مديونية ال�ساحب للم�سحوب عليه مببلغ قيمة الورقة عند ا�ستحقاقها.

4-  اأن يكون الدين م�ساوي لقيمة الورقة امل�ستحقة.

5- خ�سائ�س الت�سامن ال�سريف: يتميز الت�سامن ال�سريف باخل�سائ�س التالية)12(:

م�ستقلة  اإم�ساءاتهم  اأن  رغم  التجاري  ال�سك  يف  املدينن  باقي  مع  وملزما  مت�سامنا  يعترب  مدين  كل  اأ- 
بع�سها عن بع�س، وما يعيب اإرادة اأحدهم ل يلزم الآخرين، ول ميكن اأن يحتجوا به يف مواجهة احلامل 

كما يف حالة نق�س الأهلية اأو الغلط اأو الإكراه.
ب- اإذا وفى اأحدهم بالدين اأمكنه الرجوع على الباقن لأن كل موقع مدين يعد وكيال ونائبا وكفيال لالآخرين 

يف جزء من الدين وهذا هو �سبب ت�سامنهم يف الدين.
اأي�سا لأن الدين ال�سريف  اإذا انق�سى اللتزام بالن�سبة لأحدهم باأي �سبب انق�سى بالن�سبة لالآخرين  ج- 

واحد غري جمزاأ.
د- اإنذار اأحدهم يعد اإعذارا لهم جميعا والتقادم امل�سقط للدين ي�سري عليهم جميعا، فلو اأهمل احلامل حتى 

�سقط حقه مب�سي خم�س �سنوات ل ميكنه اأن يطالب اأي مدين �سريف.
الآخرون  �ساركه  عليه  اأو  له  الق�سائي  احلكم  و�سدر  مدينا  باعتباره  اأحدهم  على  دعوى  اأقيمت  اإذا  ه�- 

و�سرى عليهم نف�س احلكم اإيجابا اأو �سلبا.
و- املدين الأ�سلي يف املدين ال�سريف هو حمرر الورقة اأو ال�ساحب وهو املطالب بالدين، ولي�س لالأمل 

الرجوع باقي ال�سمان اإل بعد حترير الحتجاج.
ز-  قد يدرج اأحد املظهرين اأو املحرر �سرط عدم ال�سمان اأو �سرط الإطالع اأو الرجوع بال م�سروفات اأو 
غري ذلك من ال�سروط ول ي�ستفيد من هذا ال�سرط اإل وا�سعه يف الورقة عن اأم�ساه ووقع عليه وكل من 

ياأتي بعده من املظهرين دون املوقعن ال�سابقن.
ح�- انق�ساء اللتزام ال�سريف: ينق�سي اللتزام ال�سريف يف ال�سك التجاري بالوفاء بالقيمة اأو بتقادم املدة 
امل�سقطة، وقد ن�س الت�سريع التجاري على هذين الأمرين ك�سببن لنق�ساء اللتزام يف الورقة التجارية، 

اأما بالوفاء وا�سرتداد الورقة اأو ب�سقوط احلق مب�سي خم�س �سنوات، وهذه نبذة عن هذين الأمرين:
اأ- الوفاء: اإذا حل تاريخ ال�سك التجاري كان للحامل اأن يطالب بالوفاء فاإن مت له وقام امل�سحوب عليه 
القابل بالوفاء فاإنه ي�سرتد الورقة وقد يويف امل�سحوب عليه اختياريا عندما يقوم بتوقيع القبول والوفاء 
بالقيمة مبا�سرة عندما يتلقى مقابل الوفاء، وهذا هو امل�سلك الطبيعي وبعدها ي�سرتد الورقة مع اإي�سال 

خمال�سة بالوفاء وت�سديد القيمة وي�سرتد الورقة.
وقد ميتنع امل�سحوب عليه من الوفاء لأ�سباب كثرية وهنا لبد اأن يقوم احلامل مبجرد امتناع امل�سحوب 
عليه من الوفاء بتحرير احتجاج لدى املحكمة ويخطر املظهرين ال�سابقن ثم يقوم بعملية الرجوع على 
املظهرين ال�سابقن اأو اأحدهم اأو حتى ال�ساحب نف�سه، فاإن مل يقم احلامل بالإجراءات وحترير الحتجاج 
خالل ثالثن يوما من امتناع امل�سحوب عليه اأو ال�سامن الحتياطي يعد مهمال وي�سقط حقه يف املطالبة 

12(  حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 291. الربيري، املرجع ال�صابق، �س 384.
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فاإن قام بتحرير الحتجاج واأخطر ال�سمان عن طريق املح�سرين الق�سائين مع  اإل ال�ساحب  له  ولي�س 
وجود املدينن املمتنع وملخ�س للورقة التجارية مت�سمنة كل البيانات كان له الرجوع على اأي مظهر. 
اإل اأن هناك حالت يجوز فيها الرجوع دون حترير الحتجاج كما يف حالة اإفال�س ال�ساحب اأو امل�سحوب 
عليه اأو وجود حادث قهري، كحرب مظاهرات، زلزال، وا�ستمراره ثالثن يوما، ووجود �سرط الرجوع بال 
م�سروفات، فهذه الأحوال يعفى فيها احلامل من حترير الحتجاج وميكنه مطالبتهم بالدين بعد اإخطارهم 
خالل اأربعة اأيام من امتناع املدين من الوفاء اأو من تاريخ حترير الحتجاج اأو من طلب الوفاء. كما اأعطى 
اإفال�س  اأو مظهر يف حالة  اأي موقع  التحفظي بعد حترير الحتجاج على  للحامل طلب احلجز  القانون 
امل�سحوب عليه منعا لتهريب الأموال. فاإن مت الوفاء انق�سى اللتزام وا�سرتد امل�سحوب عليه وال�ساحب 
فاإنه يحل حمل  الوفاء من املتدخلن  اإذا كان  اإل  الورقة مع �سك املخال�سة  له  الوفاء وت�سلم  الورقة بعد 

احلامل ويطالب بالوفاء.
ب-  �سقوط احلق: وقد يهمل احلامل يف املطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم حترير الحتجاج 
باملخا�سمة  التقادم  يقطع  مامل  املدة  مب�سي  حقه  في�سقط  �سنوات  خم�سة  مت�سي  حتى  املطالبة  وعدم 

واملطالبة، فيظل حقه قائما وهذه حالة نادرة اأن يهمل احلامل يف املطالبة بحقه حتى ي�سقط.
ال�سيك: وهو اأي�سا ورقة جتارية حمررة وفق و�سع قانوين معن �سكال »يت�سمن اأمرا �سادرا من املحرر 

اإىل امل�سحوب عليه بدفع مبلغ مايل مبجرد الإطالع على ال�سك«)13(.
فهذا تعريف ال�سيك ك�سك جتاري واأداء وفاء وائتمان وتعامل مايل، فهناك ال�سكلية القانونية وفق العرف 
التجاري يجب اأن تتوفر يف ال�سك واأن تت�سمن عبارة »�سيك«. واأن يت�سمن �سيغة اأمر بدفع املبلغ املايل 
مبجرد الإطالع وهذا الأمر �سادر من ال�ساحب من�سئ ال�سك اإىل امل�سحوب عليه وهذا يتطلب وجود ر�سيد 

مايل نتيجة عالقة املديونية ال�سابقة بن الطرفن.
وقد يحرر ال�سك مل�سلحة ال�ساحب اأو غريه من الأ�سخا�س امل�ستفيدين منه، ول يت�سمن ال�سيك اأي تاريخ 
�سواء يف التحرير اأو الوفاء اأو ال�ستحقاق، واإمنا يعد واجب الوفاء مبجرد الإطالع فيجب الوفاء بقيمته، 
وبهذا يقرتب ال�سيك من ال�سفتجة من حيث ثالثية الأطراف فهناك ال�ساحب، وامل�سحوب عليه وامل�ستفيد 
ومبلغ الدين حمل ال�سك، ووجود عالقة املديونية ال�سابقة. ويختلف ال�سيك عن ال�سفتجة يف تقرير عقوبة 
قانونية يف حالة انعدام الر�سيد املايل وتقدمي ال�سك دون ر�سيد فيعد جرمية يعاقب عليها واأن العمل 
جرى على تف�سيل التعامل بال�سيك ل�سهولته وي�سر التعامل به فقدم على ال�سفتجة ول �سند واأ�سبح اأكرث 
�سهرة يف التعامل امل�سريف واملايل، وقد يتحول ال�سيك اإىل �سفتجة عندما يت�سمن تاريخ حترير وتاريخ 
الوفاء و�سيغه »و�سول القيمة« لأنه اأداة ائتمان وت�سوية، وتلجاأ البنوك عادة اإىل اإعطاء زبائنها دفاتر 
�سيكات باأرقام معينة وحمررة باأ�سلوب معن ويتوىل املتعاملون ملء هذه ال�سكوك واإم�سائها، واعترب 
التعامل بال�سيكات عمال جتاريا اإذا كان بن التجار اأو مبنا�سبة عمل جتاري، واإل فاإنه يعد عمال مدنيا اإن 

كان بن املدنين ح�سب القانون التجاري.
ال�سند: وهو ورقة جتارية حمررة وفقا لأو�ساع قانونية حمددة يت�سمن تعهدا من املحرر بدفع مبلغ معن 

13( حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س 688. واأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 26.
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مبجرد الإطالع اأو يف ميعاد معن، وقابل للتعين، لأمر امل�ستفيد)14(.
فال�سند يعد �سكا ذا �سكلية قانونية حمددة يحرر وفقا لها ويت�سمن تعهدا من حمرره بدفع مبلغ مايل اإىل 
امل�ستفيد مبجرد الإطالع اأو يف تاريخ معن. وبذا ي�سرتك ال�سند مع ال�سفتجة وال�سيك يف اعتباره عمال 

جتاريا وحمررا �سكليا، واأنه يجب اأن يت�سمن �سروطا �سكلية ل�سحته ومو�سعية:
اأ- ا�سم ال�سند، يف منت واأعلى الورقة ليعتد به وي�سبح قانونا.

ب- ا�سم املحرر وتوقيعه، وتاريخ التوقيع، ومكانه.
ج- املبلغ املايل، وهو حمل الدين و�سبب حترير ال�سك.

د- ا�سم امل�ستفيد.
ويتم تداول ال�سك بالتظهري والتوقيع يف ظهره من قبل املتعاملن به اإل اأن ال�سك ك�سند قانوين يعد عمال 
جتاريا ومدنيا ومن ثم جلاأت اإليه ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية واأ�سدرت عدة �سندات، ومن ثم تنوع ا�سم 
ال�سند فهو اإما اإذين اأو حلامله اأو ا�سمي، اأي اأنه ي�سح التعامل فيه ويجب اأن يت�سمن ا�سم امل�ستفيد اأو 

يكون لإذنه اأو حلامله وهي معان متقاربة.
اإل اأن اجلانب العملي و�سعوبة وتعقيدات ال�سكليات قللت من اأهمية التعامل بال�سند وغلب عليه ال�سيك.

اأحيانا على �سفتجة عندما يت�سمن  فاأطراف ال�سند اثنان فقط هما املحرر وامل�ستفيد وقد يتحول ال�سند 
اأطرافا ثالثة فاملحرر هو من�سئ ال�سند ويت�سمن توقيعه ويعرت�س وجود عالقة مديونية �سابقة والتعهد 
بالوفاء بقيمة ال�سند اأما مبجرد الإطالع اأو يف تاريخ معن فاإن مل يوقع ال�سند فال قيمة له. ويجب اأن يحدد 
بدقة ا�سم امل�ستفيد نتيجة عالقة املديونية ال�سابقة مما يتطلب اأن ي�سدر ال�سند ب�سيغة الأمر ليكون ال�سند 

واجب الوفاء فاإن مل يت�سمن �سيغة الأمر كان تظهريه باطال ل يجوز.

14( حم�صن �صفيق، املرجع ال�صابق، �س13، 62.
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المبحث الثالث
حكم التداول والتعامل باألوراق التجارية والمالية

يعد التعامل بالأوراق التجارية من اجلانب القانوين عمال جتاريا اإن كان بن التجار ومبنا�سبة العمل 
التجاري وكذا �سرح القانون التجاري بتجارية التعامل بالأوراق املالية لأنها تعد �سمن ن�ساط ال�سركات 
واملوؤ�س�سات املالية، واأما حكم التعامل بهذه الأوراق التجارية واملالية �سرعا فاإن فقهاء ال�سريعة يعتربون 
وت�سوية  الديون  �سداد  حالة  يف  فيباح  حمرم،  اأو  مباح  عمل  اأنه  اإما  كلها  التجارية  بالأوراق  التعامل 
اللتزامات عن طريق ا�ستخدام هذه الأوراق ك�سكوك و�سندات للديون وهذا ما جاء يف الفقه الإ�سالمي 
اأنها  ويقول  فريف�س  غريه  من  الودائع  »يقب�س  كان   - عنه  الله  ر�سي   - العوام  بن  الزبري  اأن  �سريحا 
املالية،  الأوراق  اأو  بال�سكوك  التعامل  عرفت  الإ�سالمية  املجتمعات  واأن  �سكوك«.  فيها  وي�سلم  قرو�س، 
ويف املدونة ومواهب اجلليل وغريه من كتب الفقه املالكي وغريه ورد ذكر ال�سكوك وجواز التعامل بها 
للوفاء بالديون، وهذه ال�سورة الأوىل املباحة، وهناك احلرام وهو »اأن ي�سلف الرجل يف بلد مال، ويكتب 
القاب�س لنائبه ببلد امل�سلف ليدفع له عو�س هنالك ببلده خوفا من الطريق، وجاء يف املدونة اأي�سا »قال 
مالك كلما اأقر�سته من طعام اأو غريه، مما له حمل اأو كراء ببلد على اأن يوفيك ببلد اآخر مل يجز ذلك لأنك 
ربحت احلمالن، قال مالك واأما اإن اأقر�سته عينا ول حمال فيها، لذلك اأخذه بها، حيث لقيته، فاإن �سرطت 
اأخذها ببلد اآخر فاإمنا يجوز ذلك اإذا فعلته رفقا ل�ساحبك ل تعرتي اأنت به نفعا من �سمان الطريق ونحوه 
كما يفعل اأهل العراق بال�سفاجت »وقال اللخمي اأحد فقهاء املالكية اأي�سا« اإن مل يكن الهالك وقطع الطريق 
امل�سمون  الكراء  يف  مالك  كقول  الأموال،  �سيانة  واأجيزت  �سرورة  �سارت  الغالب،  ذلك  كان  فاإن  غالبا، 
يوؤخر اأكرث النقد، وقال قد اقتطع الأثرياء اأموال النا�س وهذا هو الدين بالدين، فاأجازه لئال تهلك اأموال 

النا�س«)15(.
فقهاء املالكية مينعون حترير الأوراق التجارية يف بلد والوفاء بقيمتها يف بلد اآخر جتنبا خلطر الطريق، 
اإذا عم اخلطر واأ�سبح حالة  اإل  الطريق وهو ل يجوز  نفعا هو جتنب خطر  القر�س يجر  فهو نوع من 
�سرورة تعر�س النا�س لتلف اأموالهم فيجوز، ويف الفقه احلنفي وال�سافعي واحلنبلي اأراء متنع التعامل 
بال�سفاجت باعتبارها �سكوكا مالية وواجبة الأداء من بلد لآخر خوف الطريق، وهناك راأي للحنابلة يبيح 

التعامل ويعترب ال�سكوك اأمرا جائزا)16(. 
بال�سيك  التعامل  اإباحة  يف  الكويتي  التمويل  لبيت  ال�سرعي  امل�ست�سار  ا�ستند  هذا  احلنابلة  راأي  واإىل 
وقب�س قيمته ب�سعر اليوم، فقد �سئل امل�ست�سار ال�سرعي » عن �سيك �سادر بالدولر وم�سحوبا على امل�سرف 
الكويتي ولديه ح�ساب حمرر ال�سيك، ولدى مرا�سلة يف بلد اأجنبي فهل يجوز لبيت التمويل �سراء الورقة 
من العميل، ودفع قيمتها بالدينار الكويتي نقدا ح�سب �سعر ذلك اليوم، وهل يجوز اخل�سم اإن خ�سم ن�سبة 

معينة كعمولة من قيمة الورقة، ودفع الباقي بالدولر اأم ل يجوز هذا«.

15(  مواهب اجلليل للخطاب، جـ547/4، 

16( اأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 61. واملغنى: لبن قدامة، جـ320/4.
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فاأجاب: »يجوز �سرف ال�سيك بالدينار الكويتي وحتويله ح�سب �سعر ال�سرف يف ذلك اليوم، اأو تعطي 
القيمة بالدولر ذلك جائز، اأما اأخذ ن�سبة معينة كعمولة من قيمة ال�سك فهذا ل يجوز«. فتداول الأوراق 
املال  به حتويل  ق�سد  اإن  اأما  الأ�سخا�س،  البلد وبن  نف�س  كان يف  اإن  يعد جائزا  الفقهاء  عند  التجارية 
من مكان لآخر فاعتربوه غري جائز اإل عند ال�سرورة، وقد ف�سروه مب�ساألة القر�س الذي جر نفعا وفيها 
نظر لأن مظهر الورقة اأو حمررها ل يق�سد القر�س اأبدا »ول ميكن افرتا�س وت�سور القر�س يف حترير 
ال�سكوك التجارية واإمنا يجب اأن تكيف العالقة على اأ�سا�س العقد والق�سد احلقيقي للتعاقدين وح�سب 

النية«.
ولهذا فقد رجحت البنوك الإ�سالمية جواز التظهري ورهن الأوراق التجارية اعتمادا على الآراء الفقهية 
املبيحة للتظهري التام والتاأمن لنعدام اأ�سباب القر�س، اأما خ�سم الأوراق التجارية فهو القر�س املحرم 
الذي يجر نفعا دون �سك وهو باطل، وقد جاءت الفتاوى الفقهية يف املجامع العلمية مبنع عمليات اخل�سم 
واإنها الربا املحرم وقد جاء قرار املجمع الفقهي بجدة �سنة 1992 بحظر هذا اخل�سم واعتربه حمرما، لأن 
ال�سندات قرو�س طويلة الأجل تتعهد فيه ال�سركة برد قيمته يف الوقت املحدد، واأنها اأوراق مالية ت�سدر 
عن املوؤ�س�سات املالية يف �سكل �سكوك ذات مبالغ مالية تعطي لأ�سحابها حقا يف فائدة ثابتة �سواء يف 
حالة الربح اأو اخل�سارة وهو ل يجوز«)17(. وعللت التحرمي اأن ال�سندات كلها والأوراق التجارية تعد: 
»�سرعا وقانونا قرو�سا ومن اأعمال ال�سلف والقرو�س الربوية مما يجعل التعامل فيها تعامال يف احلرام 

لأن ال�سندات ا�ستقرا�س بفائدة معينة، وقد ذهب جمهور العلماء اإىل حرمة التعامل بال�سندات«.
كما اأن فتوى وقرار البحوث الإ�سالمية وجممع الفقه الإ�سالمي يف القاهرة اأعتربها حمرمة »لأن ال�سندات 
متثل التزاما بدفع قيمتها مع الفائدة امل�سروطة وهي حمرمة �سرعا، من حيث الإ�سدار والتداول وال�سراء 

والبيع لأنها قرو�س ربوية«.
 فهذا هو حكم التعامل يف الأوراق التجارية تظهريا وتاأمينا وخ�سما، واأما التعامل يف الأوراق املالية 
كالأ�سهم فهو مباح وجائز لأن ال�سهم يجعل �ساحبه �سريكا يف الربح واخل�سارة وهو على اأ�سل الإباحة 
ال�سرعية يف العقود والت�سرفات وقد �سرحت و�سايرت فتاوى جمامع الفقه بهذه الإباحة �سراحة، فقد 
قرر جممع الفقه الإ�سالمي بجدة �سنة 1992 »جواز التعامل يف اأ�سهم ال�سركات لأن الأ�سل يف املعامالت 
هو احلل واأن ن�ساط ال�سركات الأ�سل فيه هو احلل اإل اأن يكون غر�سها حرام اأو اأن تتعامل باحلرام اأو 

تق�سد احلرام«.

17( اأحمد �صراج، املرجع ال�صابق، �س 62. وعثمان ب�صري، املرجع ال�صابق، �س 161.
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خاتمة

واخلال�سة اأن الأوراق التجارية واملالية اأدوات تعامل مايل وو�سائل ت�سوية مالية اإن ق�سد بها ت�سهيل 
التعامل وتداول الأوراق النقدية وال�ستثمار والدخار وجتنب خماطر حمل النقود حيث حتل الأوراق 
املختلفة حمل النقود ومتثل قيمتها فيتم تداول هذا النقود وفقا لالأ�سعار والأثمان املتفق عليها دون زيادة 
اأو نق�سان فهو التعامل املباح اجلائز الذي وجدت له النقود والأوراق لتغطية القيم املالية يف اأي مال غري 
نقدي وتعوي�س الأ�سرار والقيم املالية واحلقوق واللتزامات العقدية اأما اإن اتخذت هذه الأوراق كو�سيلة 
ال�سحيحة  الفتاوى  )يف(  فهي  احلرام  الربوي  التعامل  فهو  والنق�سان  والزيادة  القيم  وخ�سم  للقر�س 
ال�سريحة من املجامع الفقهية والآراء الجتهادية ا�ستنادا اإىل الأ�سول ال�سرعية ومقا�سد ال�سريعة دون 

�سك اأو ريب باعتبار الو�سائل تاأخذ حكم الغاية والعر�س.
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Conclusion:

The paper was an effort to extract the elements assuring the best practice of Shari’ah governance 

in IFIs, it’s observed that the standard setting bodies are playing their respective role and providing 

guidelines, however the implementation of those guidelines and principals remains a challenge, 

seldom due to the political ambiance of the state. 

The standard setting bodies should synthesize and add to the foregoing elements in order to 

optimize the governance of IFIs which is increasingly gaining the market share with a good 

momentum, while expanding the circle to engulf different streams of legitimate (halal) food, 

legitimate tourism, legitimate and modest fashion, legitimate entertainment, etc. 

Eventually a coherent framework is required to ensure the continuity of the coordination between 

all the newly explored streams.
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End Notes 

1) Internal Shari’ah review/audit/unit/department is deployed for internal Shari’ah audit and reporting.

2) Internal Shari’ah compliance unit/department is assigned to external auditor/Shari’ah firm for verifying the internal 
Shari’ah compliance review/audit as well as to provide annual statement and detailed report.
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confidence in Shari’ah scholars in Shari’ah boards(9).

• Stronger internal bonding

The Shari’ah governance is an integral unit of corporate governance, so IFSB10- suggest the 

burden of ensuring sound and effective Shari’ah governance should not be limited to the Shari’ah 

board member alone, rather every stakeholder in IFI should take part in carrying out their due 

responsibility. This can be done by developing the mechanism and cooperation for obtaining 

rulings from Shari’ah scholars as well as implementing it as suggested in principle 3.1 of IFSB3
(10)

.

• Transparency and public disclosure 

The IFSB3- in principles 3.2 and part 4 focuses on the issue of transparency and public disclosure. 

The IFSB requires IFIs to comply with Shari’ah compliance ruling and make it available to the 

public along with the adequate and timely disclosure of relevant information on Investment 

Accounts. The same is stressed in IFSB10- under Appendix2.
(11)

 

• Interdisciplinary board members

In addition to the above, the appointment of interdisciplinary board members will contribute a lot 

to achieve the all the above elements for better Shari’ah governance. Since, the interdisciplinary 

board members will issue more acceptable Fatwa and fill the specialization gaps as well as the 
issues become more transparent. 

• Coordination and cooperation between international standard providers

Based on the legal and regulatory conditions, the Shari’ah boards are sometime considered to 

be supervisory or advisory, and only the universal accepted Shari’ah pronouncement has been 

considered to be binding and executable
(12).

 However, the issue can be solved by developing 

coordination and cooperation between international standard providers like AAOIFI, OIC Fiqh 

Academy and IFSB, since each of them complements the efforts and remits of other. 

9) IFSB3-; Page: 11, IFSB10-; Page: 12 ,11.

10) IFSB3-; Page: 12 ,11, IFSB10-; Page: 9 ,4 and 10.

11) IFSB3-; Page: 13 ,12 and 14, IFSB10-; Page: 26 ,25.

12) Refer: Regulatory framework of Shari’ah Governance System; Page: 111 ,110.
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in Malaysia and Interventionist approach in Pakistan 
(4) 

(and Sudan) 
(5).

 Similarly, Dr. Rodney 

Wilson (September 2009) mentions that Iran has enacted the Law of Interest Free Banking in 

1983, but there is no reference is made to Shari’ah governance in the law, consequently, the banks 

do not have Shari’ah board and no reference is made to Shari’ah compliance in the financial 
reports

(6).

In fact, it is the flexible nature of Shari’ah, which refers to the comprehensive divine guidance for 
all times and regions, that has enable the Shari’ah governance to respond to the different models 

of legal and regulatory frameworks across the globe.

No Hard and Fast Rules

Although the Shari’ah governance is growing in the context of variant global structures of legal 

and regulatory framework, nevertheless the standardization of practice will bring harmony and 

speed up the growth of Islamic Finance by resolving a number of potential conflicts like, whether 
the pronouncements of Shari’ah boards are binding or non binding? To what extent the Shari’ah 

boards should be privatized? Whether the Shari’ah boards are advisory, supervisory or executive? 

Etc.

Since the standardization cannot be done through hard and fast rules, therefore the international 

standard setting bodies like IFSB and Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) as well as Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) and Islamic Development Bank (IDB) advocate ”no single model“ and ”no single cure“ 

approach and suggest some guidelines and principles in this regard
(7)

which provides elements for 

best practice of Shari’ah guidance, the same follows: 

• Harmonization of Fatwa

The IFSB and researchers at IDB agree that difference in Shari’ah opinion is a permanent feature 

of the Islamic financial service industry and it is majorly due to the political climate, laws of 
the country, the regulatory and supervisory framework, but this leads to a confusion regarding 

the Shari’ah compatibility of the financial products of one region to another and sometime in 
the same region. Therefore, IFSB and researchers at IDB prescribe that a kind of harmonization 

should be brought by permitting the diversity in practice rather than principle
(8).

 This can play a 

vital role in enhancing the Shari’ah governance at both the regional and international levels.

• «Fit and Proper» Test

The IFSB3- and IFSB10- mention that competence of effective Shari’ah governance requires 

to set-out the criteria for appointing the members of Shari’ah board in terms of qualification, 
experience, professional training and system of mentoring whereby more experienced members 

can pass on their knowledge to newer and usually younger member. This will enhance the 

4) Regulatory Framework of Shari’ah Governance System; Page: 84-82.

5) Shari’ah Governance for Islamic Financial Institutions; available at: http://www.global-islamic-finance.com/12/2011/Shari’ah-governance-for-islamic.html

6) IBIT

7) Refer: IFSB3-; Page: 11, IFSB10-; Page: 4, Corporate Governance of Islamic Financial Institutions: Page: 148.

8) IFSB3-; Page: 10, IFSB10-; Page: 8 ,7, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions; Page: 31.
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Introduction

The success of an institution heavily depends on the strong and efficient corporate governance(1)
. 

The matter of corporate governance becomes more crucial and complex in the context of Islamic 

Finance as it has to address the issues related to Shari’ah compliance besides the other traditional 

requirements of any conventional financial institution. Therefore, the system of Shari’ah 
governance has been introduced as an integral unit of the corporate governance of Islamic 

Financial Institutions (IFIs) to address the issues pertaining to the Shari’ah compliance.

 

Complementary feature of Shari’ah governance(2)

The International Financial Services Board (IFSB) , an international standard setting body of 

regulatory and supervisory agencies, in guiding principle IFSB10- has illustrated how the Shari’ah 

governance System can complement the existing governance, control and compliance functions 

of a financial institution, the same follows (3)

However, the practice of IFIs at global level, so far and so on, has come up with multiple and 

variant models of Shari’ah governance, so that it can fit in the legal and regulatory structure of 
different jurisdictions in line with the development level of IFI, client expectations and market 

conditions. Therefore, the structure suggested above can be taken into consideration for best 

practice of Shari’ah governance. 

The essay further explores the elements that constitute the best practice of Shari’ah governance 

in Islamic Finance. 

Flexible nature of Shari’ah accords with the heterogeneous

legal and regulatory frameworks

An explorative research revealed that Islamic Finance from regulatory overview differs from 

one jurisdiction to another; Malaysia has mixed legal environment, GCC has Islamic (in Saudi 

Arabia) and mixed legal environment and UK has non-Islamic legal environment. Nevertheless, 

the Shari’ah governance also has five major approaches; reactive approach in UK, passive 
approach in Saudi Arabia, minimalist approach in Bahrain, Dubai and Qatar, pro-active approach 

1) Umer Chapra M. and Ahmed H. (2006) , cites the corporate governance as defined by OECD : “the set of relationships between a company’s management, its 
board, it’s shareholders and other stakeholders“. (See: IRTI, Research Paper 6: Corporate Governance of Islamic Financial Institution; Page: 13) 

2) IFSB10- defines Shari’ah governance as the set of institutional and organizational arrangements through which an Institution offering Islamic Financial Services 
(IIFS) ensures that there is effective independent oversight of Shari’ah compliance over each of the related structures and process. (See: IFSB10-; Page: 2) 

3) IFSB10-; Page: 4.

Functions Typical Financial institution Additions in IFI

Governance Board of Directors Shari’ah Board

Control Internal auditor 

External auditor

ISRU
(A)

External Shari’ah review

Compliance Regulatory and financial 
compliance officers, unit or 

department

ISCU
(B)
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص
لقد اأظهرت ممار�سة املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على امل�ستوى العاملي مناذج متعددة ومتنوعة يف تنفيذ 
والتنظيمي  القانوين  الهيكل  مع  الإ�سالمي  التمويل  ين�سجم  لكي  وذلك  الإ�سالمية،  ال�سرعية  احلوكمة 
املطّبق يف الأنظمة،ظمة الق�سائية املختلفة متما�سيا مع امل�ستوى التنموي للموؤ�س�سة املالية الإ�سالمية، 
وتوقعات العمالء وو�سع ال�سوق. وهذا املقال يبحث عن العنا�سر التي ت�سكل املمار�سة املثلى للحوكمة 

ال�سرعية يف التمويل الإ�سالمي.

Abstract

The practice of Islamic Finance Institutions (IFIs) at global level, so far and so on, has come 

up with multiple and variant models of Shari’ah governance, so that it can fit in the legal and 
regulatory structure of different jurisdictions in line with the development level of IFI, client 

expectations and market conditions. The essay explores the elements that constitute the best 

practice of Shari’ah governance in Islamic Finance.
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