
ھل یجوز للشریك أن یحصل على مبلغ معجل
في مقابل حصتھ من الربح ؟ وھل یعّد ھذا من التخارج ؟

التخارج :
معنىأوالًلنر؟معجلمبلغمقابلفيالربحمنالمتوقعةحصتھعنیخرجأنللشریكیجوزھل

بشيءبعضھمإخراجعلىالورثةیتصالحأنھوالمیراثعلمفياالصطالحيبالمعنىالتخارج.التخارج
معلوم . والصلح یقصد بھ رفع النـزاع .

علىنفقةمنھمكلأخرجإذاالقوموتخارج.بالبیعالشركةمنأحدھمخرجإذاالشركاءتخارج:ویقال
،ومنافسةتنافس:مثل،مفاعلة:المخارجةوكذلك،تفاعل:لغةوالتخارج.)متساویةنفقة(صاحبھنفقةقدر

علىیقتصرفھو،التفاعلتفیدالالمیراثفيالتخارجصیغةإنھنایقالقد.اآلخرمنھمكلینافسحیث
قدھناالمخارجةأوالتخارجفصیغة،اآلخرعنیخرجشریككلأنالمعنىولیس،أكثرأوواحدشریكخروج
الھنافالتخارج.یضاربوالاآلخرمنھمكلیزارعالحیث،المضاربةأوالمزارعةلصیغةمشابھةتكون
یصیرالشریكینإنحیثمنالتفاعلمعنىفیھاالصیغةإنیقالقدلكن.اإلخراجأوالخروجمعنىعلىیزید
مخرجإیجادھوالتخارجمعنىولعل.صاحبھعنخرجشریككلكأنأو،اآلخرعنخارًجامنھماكل

.، وعندئٍذ تكون صیغة التفاعل مطبقةالتنازعللشركاء من

ھذا ھو التخارج بالمعنى اللغوي واالصطالحي .

مشروعیة التخارج :
فيتماضرامرأتھطلقأنھعنھهللارضيعوفبنالرحمنعبدخبرالتخارجفيالكاتبونیروي

ربععنفصــالحوھا،أُخرنسـوةثالثمععنھهللارضيعثمانفوّرثھا،العّدةفيوھيماتثم،موتھمرض
علىأحالتالموسوعةولكن.)11/5الكویتیةالفقھیةالموسوعة(الدراھممنأوالدنانیرمنألفًا83علىثُمنھا
الخبرھذاأجدولم.واآلثارواألخباراألحادیثكتبعلىتحلولم،236صوالسراجیة7/409القدیرفتح

ھذاأنكما،"...فصالحوھا":عبارةفیھیردولم،الكتـبمنیشـبھھماأوالبیھقيسننكتابفيإالاللھم
التخارجفيالكاتبونیبینولم.وسلمعلیھهللاصلىللنبيحدیثًاولیس،عنھهللارضيعثمانعنمروياألثر
حتى،منھجائزةصوًراھناكأنشكفال،بإطالقالتخارجضدأننيالقارئیفھمالأنوأرجو.صحتھدرجة

ولو لم تكن مؤیدة بنص شرعي . ولیس ھھنا مجال الحدیث عن التخارج إال في حدود الصورة المبحوثة .

حقیقة التخارج  :
وقسمة،التركةخارجمنالبدلكانإنبیًعاالعلماءویعّده.الورثةبینصلحعقدأنھالتخارجحقیقة

كانإنللبعضاسقاطًاأووھبة،التركةمالمنالبدلكانإن)الكالمآخرفيالمبادلةمعنىسنشرح(ومبادلة
عنالعلماءوسكت.األخیرالمعنىبھذاالتخارجیحددالعلماءبعضرأیتوقد.المستحقالنصیبمنأقلالبدل

التخارج إذا كان البدل أكبر ، ألن ھذا ال یقع ( غیر واقعي ) .

والصلح.یجوزفالفیھنزاعالواضًحاكانإذاأما،نزاعموضعالتخارجفيالحقیكونأنویجب
عن المجھول جائز ، كما إذا صالحت الزوجة عن صداقھا الذي ال علم لھا وال للورثة بمقداره .

رأي الزحیلي :
عنالشریكتنازلشرط":عنكالمھلدى،"المستحدثةالشروط":ورقتھفيالزحیليوھبةیقول

منیتمكنوال،معینةظروففيالمالإلىالشریكیحتاجقد":"مقطوعمبلغمقابلتتحقققدالتياألرباح
التنازلفيرغبتھللشركةفیعلن،المستقبلفيالشركاءیستحقھاالتياألرباحوظھور،الشركةتصفیةانتظار

بالتراضيالصلحمننوعألنھ،شرًعامنھمانعالوھذا.)...(معینمبلغمقابلالمتوقعالربحمننصیبھعن
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ھذاوسموا،التركةفينصیبھعنالورثةأحدحصةعنالتنازلفيالصلحھذامشروعیةالفقھاءقرروقد.
.)123ص،ھـ1424رمضان،الخامسالعدد،البركةحولیة("تخارًجاأومخارجةالصلح

مناقشة الزحیلي :
،"التركةفينصیبھعنالورثةأحدحصةعنالتنازل":قالحیثكالمھفيتصحیحھیجبخطأثمة–1

والصواب : " تنازل أحد الورثة عن نصیبھ في التركة " .

.والتخارجللتصالححاجةفالثمومن،والتخارجالتصالحإلىاللجوءیتمحتىتنازعثمةلیسأنھیالحظ–2

لھمعلومةالتصفیةعندستكونإنھابل،وتخارجصلحھناكیكونحتىمجھولةلیستالشریكحصة–3
ولسائر الشركاء .

:شقینذاتالزحیليعنھایتكلمالتيالعملیة–4
.احتماليمستقبليمبلغ:الربحمنالمتوقعالشریكنصیب)1
.المتوقعةحصتھمقابلفيعلیھیحصلمقطوعمعجلمبلغ)2

یحصلفما.معلوموغیراحتماليمؤجلنقديمبلغمقابلفيمعلوممعجلنقديمبلغھيإذنفالعملیة
علیھ الشرك ھو القیمة الحالیة لھذا المبلغ المقدر غیر المعلوم .

،اللبابكتابإلىاستناًدا،التخارجفيمذھبھمالحنفیةعن،عنھأوردناهالذيالنصبعد،الزحیلينقل–5
وتكملة حاشیة ابن عابدین ، وھھنا ترد المالحظات التالیة :

.الحنفیةمذھبغیریذكرلم)1
نصیبھیتعجلالذيالشریكمسألةوھي،بصددھانحنالتيالمسألةعلىالحنفیةمذھبیطبقلم)2

من الربح . ولعلھ طبقھ في ذھنھ ولم یكتبھ في الورقة ، وكان تطبیقھ غیر موفق .
:الشریكمسألةوفي،صرفًاالتخارجفيالعملیةكانتإذاالتقابضیشترطونالحنفیةأنبین)3

العملیة صرف ولیس ھناك تقابض !
.للشركاءبالنسبةمعلومغیرالربحیزالالمسألتناوفي،معلومةتكونأنیجبالتركةأنأوضح)4

والربح في الشركة یقابل التركة في المیراث
،بعدنصیبھیعلمالھناوالشریك،الغررخشیةالتركةمنبنصیبھالمتخارجیعلمأنیجبأنھذكر)5

ومن ثم فالغرر موجود ، وال أدري كیف أجاز العملیة ؟
،متماثلینشیئینمبادلة:موجودالمسألةفيھناوالربا،الربافيالوقوععدمیجبأنھذكر)6

الربایمنعونممنھوالزحیليوالشیخ؟المسألةأجازفكیف،أقلوالمعجل،مؤجلواآلخرمعجلأحدھما
والفائدة ، ألنھ عضو في الھیئات والمجالس الشرعیة والمجامع الفقھیة . فھل نمنع الفائدة قوالً ونبیحھا عمالً ؟

،صحتھیبینولم،یخرجھولم،عوفبنالرحمنعبدامرأةمععنھهللارضيعثمانخبرذكر)7
وال أقوال األئمة والعلماء فیھ . ولو فعل ھذا أحد طالبھ في الماجستیر أو الدكتوراه لما قبلھ منھ .

نقودوالتركة،الورقیةالنقودمنمبلغعلىالتخارج)كانإذا(":الحنفیةمذھبتكملةفيقال)8
("للرباتحاشیًا،الوارثیستحقھالذيالنصیبأوالحقمنأكثرأوبأقلیصحفال،واحدجنسمن،ورقیة
:إیرادانوھھنا.)124صنفسھاالورقة

الكالمأنوالصحیح،أقلأومنھاأكثرورقیةبنقودورقـیةنقود:الفضلرباعنھناالزحیليیتكلم–أ
الذيھوالنسیئةوربا،الفضلإلىباإلضافة،مؤجالًبدالً:نساًءھناكألن،النسـیئةرباعنیكونأنیجب

یجتمع فیھ الفضل والنساء مًعا . ومسائل الربا مسائل دقیقة تحتاج إلى فھم عمیق وتعبیر دقیق .
لماأجازھالما،بصددھانحنالتيالعملیةعلى،نقصأوخطأمنفیھمامع،ھذاقولھطَبقلو–ب

فیھا من ربا . وھذه العملیة ، باإلضافة إلى ربا النسیئة ( ربا الدیون ) فیھا غرر .
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ولیـس،العملیةتحریمعلىللحكمكاٍفوحدهالزحیليعلیھاقتصرالذيالحنفیةمذھبأنترىوھكذا
للحكم بجوازھا ، كما ذھب إلى ذلك . فلماذا ھذا " التمریر " ، وما المصلحة الخاصة والعامة من ورائھ ؟

الحل البدیل المقترح :
الدفعةوتحدد.المالإلىحاجتھملسدالشركاءیأخذھاالحسابعلىدفعاتإلىاللجوءھوھناالمخرج

الزمنیةالقیمة(الزمنحصةلمبدأمراعاةواحدوقتفيلھموتقدم،الربحفيحصصھممعتناسبیةبصورة
للنقود ) ، وابتعاًدا عن ربا النساء القائم على أن المعجل خیر من المؤجل .

وھذا.األرباحاقتسامعند،الشركاءمسحوبات:المحاسبةرجالیسمیھاالتي،الدفعاتھذهوتسوى
،)المحاسبةفيأوالشركاتولوائحالتجاريالقانونفي(نظریًاالزحیليیدرسھلمالذيالعرففيالسائدھو
،یكتبفیماوالتدقیقالتأنيإلىأدعوهوإني.وغرًراربًاالمشبوهلشرطھحاجةوال،عملیًاعلیھیقفولم

یناقضالتخارجبابفيفكالمھ،الفقھیةاألبواببینالتناقضیحملقدالذيالسریعالجمعنزعةمنوالتخفیف
الفقھمعتتناقضوأحكامفتاوى"تمریر"علىینطويالسریعالجمعھذاأنكما.والغررالربابابيفيكالمھ

الفقھتسییسعدمعلىنحرصأنویجب.اإلسالميالفقھتشویھإلىتؤديوقد،والقواعدوالمقاصدواألصول
الحمالتوطأةتحتوالسیما،الدینعلىسلطانًاللمالوالللسیاسةنجعلالأنبمعنى،"تمویلھ"أو

والھجمات الشرسة من جانب الرأسمالیة المتوحشة في ھذه األیام .

المبادلة :
بدالالخبراءأوالفقھاءمنمتمعنوأي.ومبادلةقسمةیكونقدأنھالتخارجحقیقةعنلكالملدىورد

فيحتىوال،البدلوال،المبادلةمادةالكویتیةالفقھیةالموسوعةفيأجدلم.ھناالمبادلةمعنىعنیسألأن
،حمادلنـزیھالفقھاءلغةفياالقتصادیةالمصطلحاتمعجمفيالمادةھذهأجدلمكما.بالبیعالصلةذاتاأللفاظ

وال في غیره من المعاجم المتخصصة . لكني وجدت شرًحا لھا عند الزحیلي ، وسأعود إلیھ بعد قلیل .

مباحثفيوربما)القسمةمننوعوھيوالمھایأة(والقسمةالربامباحثفيذكرھایردالمبادلة
بمعنىالعوضالفقھاءاستخدممافكثیًرا،المبادلةمعنىفيھيالمعاوضةأنبدءذيبادئیبدووقد.أخرى
فيیدخالنالولكنھما،المعاوضةفيیدخالنوالمقایضةفالبیع.مختلفآخرمعنىلھایكونوقد.البدل

مخالفةأشدالعوضإن:جنيابنقالربماولھذا.السیاقھذافيالمقصوداالصطالحيبالمعنىالمبادلة
البدلینمتطابقةاألولىإنحیثمنالمعاوضةعنتختلففالمبادلة.)العربلسان(البدلمنمنھللمعوَّض

قدیكونمنھماواحدكلفإن،النصفمنھماكلوأخذ،مثالًمناصفةماماالًالشریكاناقتسمفإذا.الثانیةبخالف
أومبادلةفھذه)مكانیةمھایأة(مثالًالغرفةبنصفمنھماكلانتفعإذاالمھایأةوفي.صاحبھبنصفنصفھبادل
البیععلىتطلقالمبادلةصارتوربما.البیعبخالف،خسارةوالربحفیھالیسألنھ،بیًعاولیست،قسمة

وغیره على سبیل التسامح ال على سبیل الدقة .

الشــيءمبایعةبأنھاالمبادلةیعرفأنھنجد)الزكاةكتابضمن(5/656للماورديالحاويوفي
الكيالمبایعةذكرولعلھ."إعطاء":یقالأناألفضلولعل،"مبایعة":قولھفيتسـامحوھناك.بمثلھ
فالتعریففيالمبادلةلفظیكرر بھیقصد،جزئیًایكونقدالتعریفألن،جائزھذاأنأرىأنيمع،والمعرَّ

مجرد التمییز بین مبادلة وأخرى .

مثلھابأرضاألرضمبایعةبأنھا،األوقافمصطلحاتمنوھي،"المناقلة":الماورديعرفكما
أرضویشترىھناتباعاألرضألن،"مبایعة":كلمةحولنفسھاالمالحظةتردالوقد.)4/170الحاوي(

ویشترىاألرضتباعأنأو،بالنقودیحتفظوالاألرضتباعأنأي،األرض:ھنابالمثلوالمقصود،غیرھا
بدالً منھا أصل أو مال آخر غیر األرض  .
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الزحیليعرففقد.أیًضاشافعيوھوللمـاورديالحاويعلىیطلعلمشافعيأنھمعالزحیليأنیبدو
.وتعبیًراتفكیًرامجروحسریعكالممجردوھذا،)5/656اإلسالميالفقھ("حقھعوضأخذ":بأنھاالمبادلة

قانونضدنعملأنوعلینا.والعلمالدینفيواإلتقانللتدقیقحافزھناكیكونأنھذاوراءمنأریدوإني
غریشام الذي مفاده أن العملة الردیئة تطرد الجیدة .

ھـ28/10/1426األربعاء
المصريیونسرفیق.دم30/11/2005
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