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  البيع�قبل�القبض •
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  :قرارات
  

انعقدت�الندوة�التاسعة��جمع�الفقه��س
مي�بالهند�بجامعة�الهداية�بمدينة�جيه�فور�?ي�

م،�١٩٩٦أكتوبر��١٤- ١١هـ��ا�وافق�١٤١٧جمادى�.و-ى�٣٠- ٢٧: ?ي�الفCDة) الهند(و ية�راجس$#ان�

مائة�عالم�وفقيه�مثلوا�مدارس�فكرهم�ومعاهدهم�وجامعاQ#م�من�أربع�حضرها�أك�CLمن�ث
ث�

�وهبة�مصطفى� �الدكتور �الع
مة �من�خارج�الهند �حضرها �كما �و ية�من�و يات�الهند، عشرة

  :،�ونوقشت�فe#ا�أربعة�موضوعات"الفقه��س
مي�وأدلته"صاحب�كتاب�) دمشق(الزحي_ي�

  . أسهم�الشركة  *   

  .ا�ياهتجارة��سماك��ي�  *   

  .البيع�قبل�القبض  *   

  .أوقات�السحر��ي�و'ية�راجس56ان  *   

�الذبح� �موضوع �حول �قرار �اتخاذ �تم �قد �كما ،� �حولها �مفصلة �قرارات واتخذت

  .باستخدام�t ت�ا�يكانيكية�الذي�كان�قد�أجل�صدور�القرار�فيه�?ي�الندوة�السابعة
  

  أسهم�الشركات�
  

رت�@5ذا�الصدد�ما�ي>يتناولت�الندوة�بالبحث�أسهم�الشركات�   :وقرَّ

 
ً
�    :أو' �العادية �فe#ا،� (Equity Shares).سهم �لحاملها �حصة �تمثل �لشركة ا�شCDاة

  .وليست�{ي�فقط�سندات�للمبالغ�ا�دفوعة�إلe#ا

 
ً
�ليس�ه   :ثانيا �زالت�تقوم�tن�بجمع�.موال، �ما ��بتدائي��سهم�شركة و�الشراء

  .شراء�بل�هو�إسهام�?ي�الشركة

 
ً
�ما�تكون�ممتلكات�الشركة�أك�CLمن�نقودها،�وعندئٍذ�يجوز�شراء�أسهم�   :ثالثا

ً
كث�Cا

الشركة،�ولكن�إذا�علم�أن�ا�بلغ�ا�دفوع�يساوي�القدر�الذي�يمثله�السهم�أو�

  .يقل�عنه�ف
�يجوز�شراء�السهم�بأك�CLأو�أقل�من�قيمته�ا�حددة

 
ً
�ش   :رابعا �الخمر� �يجوز �تجارة �مثل

ً

�أص �تمارس�الحرام �الشركات�ال�� �أسهم راء



 

 

  .ولحم�الخنـزير�أو��قCDاض�الربوي 

 
ً
�وفق�   :خامسا �تمارس �شركات �إنشاء �الهند �?ي �يمكن �أنه �الندوة �?ي �ا�شاركون يرى

أصول�التجارة��س
مية،�وتناشد�الندوة�التجار�وخ�Cاء��قتصاد�ا�سلم�ن�

Dالس�ي��نشاء�شركات�تل 
ً
  .�م�با�حكام��س
مية�تماما

ولكن�tن� �توجد�مثل�هذه�الشركات�?ي�الهند،�أو�هناك�عدد�ضئيل�م�#ا�  

�
ً
�لذلك�فإن�ا�سلم�ن�الذين�يمتلكون�أمو� يمارس�وفق�.سس��س
مية،

ولكن� �تسمح�ظروفهم�الخاصة�با ستثمار��#ا�عن�طريق�التجارة�ا�شروعة،�

� �أسهم �شراء �لهم �يجوز
ً

�أص �الح
ل �تمارس �ال�� �ممارسة�(الشركات مثل

ولك�#ا�تتلوث�با�عام
ت�) صناعة�آ ت�الهندسة�و.دوات�ا�نـزلية��س$#
كية

  .الربوية��جل�بعض�القوان�ن��جبارية

 
ً
�   :سادسا

ً

إن�ا�سلم�ن�الذين�يقومون�بشراء�أسهم�الشركات�ال���تمارس�الح
ل�أص

�تتلوث�ببعض�التص �العمل�و�لك�#ا �يجب�علe#م ،
ً
رفات�غ��Cا�شروعة�ضمنا

�Cع_ى�منع�الشركة�?ي�اللقاء�السنوي�لحام_ي�.سهم�عن�تلو¢#ا�بالتصرفات�غ�

ا�شروعة�?ي�ا�ستقبل،�وQ#يئة�الرأي�لحام_ي�.سهم�tخرين�للموافقة�معهم�

  .?ي�اللقاء

 
ً
أسهم�الشركة�إذا�كان�?ي�أرباح�الشركة�ربا�معلوم�قدره�،�وجب�ع_ى�حامل�   :سابعا

  .١التصدق�بذلك�القدر�من�.رباح�بدون�نية�الثواب

 
ً
�كان�?ي�أرباح�الشركة�ربا،�واستخدمت�هذه�.رباح�?ي�التجارة�وحصلت�   :ثامنا إذا

.رباح�.خرى،�فا�قدار�ا�ئوي�الذي�اختلط�بجميع�.رباح،�يجب�عزله�عن�

  .٢ماله�بدون�نية�الثواب

 
ً
�  :تاسعا �معنوية �شخصية �وهيئة�للشركة �.سهم، �لحام_ي �الجما§ي �ا�وقع تمثل

�تباشر�التصرفات�عن� �ا�نتخب�ن�للشركة�و{ي �مجموعة�.فراد ا�ديرين�{ي

�تكون�وكيلة�عن�مجموعة�حام_ي�.سهم،�فتصرفات�هيئة� الشركة،�وهكذا
                                                           

١
حرار  ٨- ٧: في المادة رقم.  ٢،

ٔ
ستاذ رئيس ا�

ٔ
  . الندوي دفع الربا إلى غير المسلم فقطيلزم عند ا�

 



 

 

ا�ديرين�ال���تتم�وفق�.صول�والضوابط�ا�حددة�للشركة�تكون�مسؤولي$#ا�

  .يع�حام_ي�.سهمغ��Cا�باشرة�ع_ى�جم

 
ً
  .يجوز��تجار�بأسهم�الشركات�ال���تمارس�الح
ل   :عاشرا

ال��� �يكون�القصد�فe#ا��)FUTURE SALE( �تجوز�?ي�الشرع�البياعات�ا�ستقبلية   :حادي�عشر

شراء�.سهم�بل�يقصد�فقط�تحقيق�توازن�الربح�والخسارة�بحسب�ارتفاع�

  ..سعار�وهبوطها،�وإª#ا�قمار�صريح

�الغائب�   :ثاني�عشر �أي�البيع �ا�ستقبل، �إ-ى
ً
�منسوبا �البيع �يتم�فيه �(Forward Sale)كل�ما

،�وإنما�هو�وعد�بالبيع،�وعند�حلول�ا�وعد�يتم�البيع�با�يجاب�
ً
ليس�هو�بيعا

  .والقبول 

 �يجوز�بيع��.سهم�ا�شCDاة�قبل�القبض�(Cash Sale - Spot Sale) ?ي�البيع�الحاضر�  :ثالث�عشر

  .شهادة�.سهم�ع_ى

بعد�الحصول�ع_ى�شهادة�.سهم�يتحقق�القبض�للمشCDي،�وإن�لم�يسجل�   :رابع�عشر

  .اسمه�?ي�الشركة�لبعض�.عذار��دارية،�ويجوز�للمشCDي�بيع�هذه�.سهم

?ي�.سهم�ال���يجوز��تجار��#ا،�و �يجوز�العمل�) كالوسطاء(يجوز�العمل�  :خامس�عشر

 .م�الشركات�ال���تمارس�الحرامكالوسطاء�?ي�تجارة�أسه

*  *  *  

  بيع��سماك��ي�ا�ياه
  

�ن®�� �?ي �يحتمل�دخولها �.سماك�ال�� �تجارة �بعض�صور �هذا �عصرنا �راجت�?ي لقد

رت�الندوة�ما�ي>يالن°��ص_ى�هللا�عليه�وسلم��عن�بيع�السمك�?ي�ا�اء،�   :و@5ذا�الصدد�قرَّ

 
ً
�صطياد�لبعض�.شخاص�أو�الجمعية�يجوز�ما�تقوم�به�الحكومة�من�بيع�حق�   :أو'

�لشخص،�
ً
التعاونية�أو�البلدية��دة�محددة�من�.ª#ار�والبح�Cات�ال��� �تكون�ملكا

�هذا� �´µتم� � �أن �للدولة �يحسن �ولكن ��جارة، �عقد �بأنه �العقد وتكييف�هذا

  .العقد�ع_ى�.ª#ار�وال�Cك�ال���يتضرر��#ا�عامة�الناس



 

 

 
ً
�بيع�.سم  : ثانيا �كان�البيع� �يجوز ��سماك�ال�Cكة

ً
�مالكا �كان�البائع �وإذا �ا�ياه، اك�?ي

�،�وإذا�لم�يكن�البائع�
ً
�لتلك�.سماك�وباعها��-حسب�حكم�الشرع��- فاسدا

ً
مالكا

،�إ �أن�ال�Cكة�إذا�كانت�صغ�Cة�وأمكن�تسليم�
ً

�البيع�باط و{ي�?ي�ا�ياه�كان�هذا

  .ا�ياه�.سماك�بسهولة�إ-ى�ا�شCDي�جاز�بيع�.سماك�?ي

 
ً
  :هناك�ث
ث�صور�لتملك�.سماك   :ثالثا

  .إذا�دخلت�.سماك�?ي�ال�Cكة�بنفسها،�وسد�صاحب�ال�Cكة�باب�الخروج�م�#ا  ) أ�( 

  .إذا�أعدت�ال�Cكة�لغرض�.سماك  ) ب(

  .٣إذا�ألقى�أحد�بذور�.سماك�?ي�ال�Cكة�لCDبي$#ا�فe#ا  ) ج(

*  *  *  

  البيع�قبل�القبض
  

راجت�?ي�العصر�الحاضر�عقود�مستجدة�للمعام
ت�التجارية،�يبدو�أن�بعض�الصور�

�داخلة�تحت�البيع�قبل�القبض،�وقد�ن®·�رسول�هللا�ص_ى�هللا�عليه�وسلم�عن�البيع� م�#ا

  :و@5ذا�الصدد�اتخذت�الندوة�بعد�دراسة�ا�وضوع�القرارات�التاليةقبل�القبض،�

 
ً
�ق   :أو' �¸´�ء �بيع �.صل�أنه� �يجوز

ً
�قبل�القبض�كان�بيعا �بيع �إذا �ولكنه بل�قبضه،

�فيفيد�ا�لك�بعد�القبض
ً

�� �باط

ً
  .فاسدا

 
ً
لم�يع�ن�الكتاب�والسنة�حقيقة�القبض،�و �صورة�مخصوصة�م�#ا،�فكأن�الشرع�   :ثانيا

�نوعية� �تتع�ن �ذلك �ع_ى �وبناًء �وعاداQ#م، �الناس ��عراف �ذلك �?ي �.صل جعل

  .راف�العصر�الرائجةالقبض�حسب�اخت
ف�أنواعها�وأع

 
ً
�يتم�   :ثالثا �هو�أن �.صل �القبض�?ي �الخصوص�أن ��#ذا �من�تصريحات�الفقهاء يتب�ن

�Cي�ع_ى�ا�بيع�بحيث� �يبقى�له�مانع�من�التصرف�فيه،�وهو�ا�ع�CDء�ا�ش
استي

  .عنه�بالتخلية�?ي�كتب�الفقه

                                                           
١

ستاذ شا.  
ٔ
 إلى تطور  هينيرى ا�

ً
سماك المملوكة جاز بيعها في المياه نظرا

ٔ
ن البركة إذا كانت بحيث تشملها الشبكة وتكون فيها ا�

ٔ
جمالي ا

  . وسائل ا�صطياد وتعامل الناس وحاجاتهم



 

 

 
ً
ع¼��ذلك�أن�ا�بيع�ما�يب¼·�ا�نع�من�البيع�قبل�القبض�ع_ى�علة�غرر��نفساخ،�وي  :رابعا

لم�يصل�إ-ى�يد�ا�شCDي�.ول�يخ½´·�أن� �يتم�قبضه�عليه�بعد،�و �يقدر�ع_ى�

  .تسليم�ا�بيع�إ-ى�ا�شCDي�الثاني

 
ً
�فيجوز�بيع�.موال�  :خامسا �البيع�قبل�القبض�يختص�با�موال�ا�نقولة، �?ي �الوارد الن®�

  .غ��Cا�نقولة�قبل�القبض

 
ً
ع�أو�غ�Cه(عة�من�بائع�لو�اشCDى�شخص�السل  :سادسا وباعه�ا�شCDي�لشخص�آخر�) مصّنِ

�?ي�
ً

�البيع�الثاني�غ��Cجائز�لكونه�داخ �فهذا ع�السلعة�إليه، قبل�أن�يرسل�ا�صّنِ

  .البيع�قبل�القبض

 
ً
ع�وأمره�بإرسال�السلعة�إليه�بطريق�خاص�  :سابعا لو�اشCDى�شخص�السلعة�من�مصّنِ

) 
ً

�ع_ى�الوجه�ا�طلوب،�ويتو-ى�وقام�ا�صنِّ ) بالباخرة�أو�الباصة�مث ع�بإرسالها

ع،�وتكون�أجرة��رسال� ا�شCDي�ضماª#ا�إذا�هلكت�بعد�خروجها�من�يد�ا�صّنِ

�عن� �وكيلة �تكون �السلع �إرسال �طريقها �عن �يتم �ال�� �فالجهة �ا�شCDي، ع_ى

�أن� �للمشCDي �يجوز �ذلك �ع_ى �وبناًء �قبض�ا�شCDي، �قبضها �ويكون ا�شCDي،

�لشخص�آخر�قب �قبل�يبيعها �البيع �?ي � �يدخل ��نه �إليه، �السلعة �وصول ل

�ا�شCDي� �لهذا � �يجوز �ا�شCDي�.ول �شخص�آخر�من �اشCDاها �وإذا القبض،

  .الثاني�أن�يبيعها�للثالث�قبل�أن�يتسلمها،��نه�داخل�?ي�البيع�قبل�القبض

*  *  *  

  الذبح�باستخدام�)'ت�ا�يكانيكية
  

�موضوع�الذبح�باستخدام�t ت�ا�يكانيكية�الذي�كان�قد�
ً
ناقشت�هذه�الندوة�أيضا

نوقش�?ي�الندوة�السابعة��جمع�الفقه��س
مي�بالهند،�ا�نعقدة�?ي�مدينة�بروتش�بو ية�

�ولكن� �.خرى، �بعض�الصور �وحرمة �الصور �جواز�بعض �ع_ى �العلماء �واتفق غوجرات،

�ورأت� �واحدة، �?ي�صورة �وإرسال�اختلفوا �والتفك��Cفe#ا، �الدراسة �مزيد �إ-ى �الحاجة الندوة

أدلة�كل�من�الطرف�ن�ا�جوزين�وا�انع�ن�إ-ى�جميع�ا�شارك�ن�?ي�الندوة،�ليعربوا�عن�آراÂ#م�



 

 

  .بعد�التفك��Cالعميق�حولها

�لهذا�القرار�قام�ا�جمع�بإرسال�ورقة�أسئلة�مفصلة�حول�هذه�الصورة،�و?ي�ضوء�
ً
وتنفيذا

ر�ما�ي>ي�واردة�بخصوصها�جابات�ال   :قرَّ

 
ً
�الذابح�بعد�  :أو' �إ-ى �وصل�الحيوان�ا�علق�بالحزم�أو�السلسلة�ا�تحركة�بالكهرباء إذا

�وتيقن�أن�الحيوان�كان� �وذبحه�الذابح�بيده�مع�التسمية، مرور�مرحلة�التخدير،

،�فهذا�جائز�با تفاق،��نه� �يتم�?ي�هذه�الصورة�با�اكينة�إ  
ً
نقل��عند�الذبح�حيا

�ا�سالخ� �أصحاب �ا�جمع �ويناشد �باليد، �يتم �الذبح �وفعل �وحمله، الحيوان

ا�سلم�ن�ترويج�هذه�الصورة،�وإذا�مست�الحاجة�إ-ى��إسراع�عمل�الذبح�فيمكن�

  .تعي�ن�أك�CLمن�ذابح�واحد

 
ً
�وحمله�  :ثانيا �الحيوان �نقل �فe#ا �يتم �ال�� �ا�يكانيكية �t ت �باستخدام �الذبح صورة

ا�اكينة�بحيث�تتحرك�ا�اكينة�بضغط�الزر،�وتأتي�الحيوانات�ع_ى�وذبحه�كذلك�ب

  :ا�اكينة�بالتعاقب،�فهناك�ث
ثة�آراء�حول�هذه�الصورة

�أغلبية��:�ول  �رأي �وهذا � �تحل، �بعده �ا�ذكاة �والحيوانات �فقط، �.ول �الحيوان يحل

  .العلماء�ا�شارك�ن�?ي�الندوة

�وه  :الثاني
ً
  :و�رأي�بعض�العلماء،�وهم �يحل�الحيوان�.ول�أيضا

  .مراد�آباد    . الشيخ�ا�ف���شب��Cأحمد  

  .بنارس    . الشيخ�مجيب�الغفار�أسعد  

  .بتنة    . الشيخ�بدر�أحمد�الندوي   

  .غوجرات    .الشيخ�أبو�الحسن�ع_ي  

يحل�الحيوان�.ول�والحيوانات�ا�ذكاة�بعده�قبل�انقطاع�فعل�الذبح،�وهذا�رأي��:الثالث

  :من�ت_ي�أسماؤهم
  

  .الشيخ�رئيس�.حرار�الندوي     

  . الشيخ�صباح�الدين�ملك�الف
Èي    

  . الشيخ�سلطان�أحمد��ص
Èي    



 

 

  .الشيخ�ج
ل�الدين�أنصر�العمري     

  .الشيخ�يعقوب�إسماعيل�ا�ن½´�    

  .الشيخ�القاÊ´��مجاهد��س
م�القاسم�        

  .الشيخ�خالد�سيف�هللا�الرحماني    

  .القاسم�الشيخ�ا�ف�·�نسيم�أحمد�      

  .الشيخ�إعجاز�أحمد�القاسم�    
  

 
ً
إن�القائل�ن�بحل�الحيوان�.ول�فقط�?ي�الذبح�باستخدام�t ت�ا�يكانيكية�يرون�   :ثالثا

�تفعل� �السكاك�ن �وجميع �كث�Cة، �سكاك�ن �ترتبط��#ا �ماكينات �اخCDاع �تم �إذا أنه

ت�
ّ
جميع�هذه�فعلها�مع�ضغط�الزر،�وتقوم�بذبح�جميع�الحيوانات�مرة�واحدة،�حل

  .الحيوانات�ا�ذكاة

 
ً
إن�القرارات�السالفة�الذكر�حول�الذبح�باستخدام�t ت�ا�يكانيكية�تم�اتخاذها�   :رابعا

�والحكم� �ا�اكينات، �من �نوع �كل �ع_ى �تطبق 
�ف �مخصوصة، �ماكينة �إ-ى
ً
نظرا

  .الشر§ي�لكل�نوع�من�ا�اكينات�يكون�حسب�ذلك�النوع

*  *  *  


