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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد:

يف تثمري ماله، وهو يف ذلك يرجو النماء والربح، فاإلنسان يسعى يف كسب رزقه، وجيتهد 
وخياف من اخلسارة والنقص. ولتحقيق ذلك يبذل وسعه للموازنة بني هذين األمرين: النماء 

 واحلماية.
وال شك أن األساس الذي ينبغي أن ينطلق منه املسلم من أجل الوصول إىل هذه الغاية هو 

يث: " لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله توكله على خالقه سبحانه وتعاىل. ويف احلد
 .1لرزقكم كما يرزق الطري، تغدوا مخاصاً وتروح بطانا"

والتوكل على اهللا ال يعين ترك األخذ باألسباب اليت حتمي املال وتقيه من التعرض للهالك أو 
اهللا  النقصان، بل األخذ با مطلوب من املكلف؛ لكونه مؤمتناً على هذا املال الذي استخلفه

 عليه، ومطالباً حبفظه.
ويف العصر احلاضر تعددت أساليب االستثمار، وتبعًا لذلك تنوعت املخاطر اليت تتعرض هلا 
تلك االستثمارات، ما بني خماطر اقتصادية وائتمانية وأخالقية وغريها، وكان من أبرز 

ستثمارات من مقومات اإلدارة الناجحة لالستثمار وضع الوسائل املناسبة حلماية تلك اال
 املخاطر.

 :طرق متعددة، من أبرزها طريقتانيف املصرفية التقليدية تتم محاية االستثمار بو 
 تبادل خماطر االستثمار بني طرفني.وهي عقود يقصد منها  األوىل: عقود التحوط،
 وهي عقود يقصد منها حتمل طرف خماطر االستثمار مقابل عوض.والثانية: الضمانات، 

و(احلماية) مبفهومها اإلسالمي ختتلف عن (التحوط) و (الضمان) مبفهوميهما التقليديني؛ 
متييزًا هلا عن ن نستخدم مصطلح (احلماية) لألدوات اإلسالمية أ أن من األفضل ولذا أرى

 ، وال مشاحة يف االصطالح.األدوات التقليدية
 المبحث األول

 لهاالمخاطرة: مفهومها وأنوعها، وحكم التعرض 

                                                 
رضي اهللا  -)،من حديث عمر 2345، والرتمذي يف كتاب الزهد، باب التوكل على اهللا، برقم (1/30أخرجه أمحد  1

 .  -عنه 
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 مفهوم المخاطرة وأنواعها:
 .1اخلطر يف اللغة: اإلشراف على اهلالك، وخوف التلف

وعند الفقهاء يستخدم اخلطـر مبعـىن الغـرر أي مـا كـان جمهـول العاقبـة، ويسـتخدم مبعـىن خـوف 
 فمىت كان األمر حمتمًال فهو على خطر الوقوع أو عدمه.التلف، 

 أبرزها: ملخاطر املتعلقة باالستثمار متعددة، منوا
 سارة أو نقصان يف قيمته أو هالكه. إما خلاملخاطر على رأس املال،  -1
 خماطر العائد على االستثمار، وذلك بنقصانه أو فواته كامًال. -2
 ، ومنشؤها تقلبات أسعار تكلفة التمويل.خماطر العائد على التمويل -3
خماطر التعثر يف السداد، أيًا كان سبب ذلك التعثر، من إفالس  ، مثلخماطر االئتمان -4

 .املدين أو موته أو مماطلته أو غري ذلك
تآكل رأس نتيجة تذبذب أسعار صرف العمالت مما قد يؤدي إىل خماطر الصرف،  -5

 .املال، أو نقصان الربح
 هل التعرض للمخاطر شرط الستحقاق الربح أم موجب إلفساد العقد؟

علوم أن أي استثمار ال خيلو من خماطرة مهما كان نوع ذلك االستثمار، ومهما كانت من امل
الوسائل املتخذة حلمايته، وتتفاوت درجات املخاطرة يف االستثمار حبسب نوع العقد وأجله 
وموضوعه ومكانه وزمانه وأطرافه وغري ذلك من املؤثرات فيه، ولكن مثة سنن إهلية حتكم هذه 

  الغالب ال تتغري:املؤثرات وهي يف
 فاملخاطرة يف املداينات أعلى منها يف املبادالت احلالة..

 واملخاطرة يف عقود املشاركة أعلى منها يف عقود املداينة..
 واملخاطرة يف التعامل مع األفراد أعلى منها يف التعامل مع الشركات والتجار..

 الربح الوفري فعليه أن يتحمل قدراً والعالقة بني الربح واملخاطرة عالقة طردية، فمن يرغب يف
 أكرب من املخاطر، ومن ال يتحمل املخاطرة فلريض بالربح اليسري.

 وأهل الفقه يف نظرتم إىل عنصر املخاطرة يف االستثمار طرفان ووسط:

                                                 
 .494القاموس احمليط، (مادة غرر)  173املصباح املنري، (مادة غرر) ص 1
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فمنهم من يربط الربح املشروع باملخاطرة، وأن ما مييز االستثمار اإلسالمي عن التعامل 
على عنصر املخاطرة، فإذا خال االستثمار من هذا العنصر فهو مناء غري الربوي اشتماله 

 مشروع.
ومنهم من ينحى إىل الطرف اآلخر وأن االستثمار إذا كان حمفوفًا باملخاطرة فهو نوع قمار 

 وغرر.
 واملتأمل يف النصوص الشرعية يدرك أن ليس كل املخاطر ممنوعة، وليس كلها مشروعة. 

 كالم نفيس يف ضابط ما حيل من املخاطرة وما حيرم:  -رمحه اهللا-تيمية ولشيخ اإلسالم ابن 
: " اخلطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها -رمحه اهللا –يقول 

بربح ويتوكل على اهللا يف ذلك، فهذا ال بد منه للتجار، وإن كان قد خيسر أحياناً، فالتجارة 
ر الثاين: امليسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا ال تكون إال كذلك، واخلط

 .1الذي حرمه اهللا ورسوله"
أن املخاطرة على نوعني:النوع األول: املخاطرة اجلائزة، وهي تلك املخاطرة  -رمحه اهللا-فبني 

اليت تكون ناشئة عن متلك السلعة، وحتمل املالك التبعة واملسئولية الناشئة عن تلفها أو 
 قيمتها، فهذه خماطرة مباحة، بل ال تنفك عنها أي مبادلة جتارية. نقصان

وهذه املخاطرة هي املقصودة يف النصوص الشرعية اليت تربط ما بني الربح والضمان. فتملك 
السلعة ينشأ عنه ضما�ا، وهذا الضمان ينشأ عنه خماطرة، وبه ُيستحق الربح، فإذا جترد األمر 

عن ربح ما مل  -عليه الصالة والسالم  -ن ذلك "�يه عن هذا الضمان فال ربح. وم
. ومن القواعد الشرعية املستنبطة من هذه النصوص 3، وقوله: " اخلراج بالضمان"2يضمن"

 قاعدة: " اخلراج بالضمان". 

                                                 
 .2/700تفسري آيات أشكلت  1
، وأبوداود (كتاب البيوع واإلجارات/ باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده)، والرتمذي (كتاب 2/174أخرجه أمحد  2

البيوع/ باب كراهية بيع ما ليس عندك)،  والنسائي (كتاب البيوع/ باب بيع ماليس عند البائع)،  وابن ماجه ( كتاب 
رضي اهللا –يضمن)، من حديث عبد اهللا بن عمرو  التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما مل

 . وهو حديث صحيح.-عنهما
، والرتمذي يف 3508أخرجه أبو داود يف (كتاب البيوع، باب فيمن اشرتى عبدًا فاستعمله مث وجد به عيباً) برقم:  3

، والنسائي يف ( كتاب البيوع/ باب 1285(كتاب البيوع / باب فيمن يشرتي العبد فيشغله مث جيد به عيباً)  برقم 
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فالضمان الوارد يف هذه النصوص هو ضمان املسئولية التابع للملكية وقبض السلعة؛ وهلذا 
رى النهي عن بيع اإلنسان ما ال ميلك، وعن بيع ما مل يقبض.   جاء يف األحاديث األخ

والنوع الثاين: املخاطرة احملرمة، وهي اليت يكون منشؤها اجلهالة والغرر إما يف املعقود عليه أو 
يف األجل أو الصيغة أو غريها مما هو مقصود يف العقد فهذه النوع من املخاطر األصل فيه 

امرة والغرر. فإن كانت املخاطرة يف مسابقٍة أو مغالبٍة فهي من القمار، التحرمي؛ ملا فيه من املق
 وإن كانت يف مبادلٍة جتاريٍة فهي من الغرر.

 
 المبحث الثاني

 وعالقتهما ب (الحماية) (التحوط) و (الضمان)
 التحوط: -أوالً 

األسواق املالية:  ، ويقصد به يف-بالفتح والكسر-) مأخوذ من احلَيطة hedgingالتحوط (
، ويتم ذلك من خالل مجلة من العقود املسماة بعقود تبادل خماطر االستثمار بني طرفني

 .التحوط
، وأشــــهر (derivatives)وأدوات التحــــوط التقليديــــة تعتمــــد يف األســــاس علــــى املشــــتقات 

 أنواع املشتقات املالية ثالثة:
 )Optionsاخليارات ( -1
 )(Futuresواملستقبليات  -2
 Swaps)ادالت (واملب -3

واملشتقات تدف من حيث األصل إىل تبادل املخاطر املالية، حبيث تنتقل إىل الطرف األكثر 
جدارة وقدرة على حتملها، بينما الطرف اآلخر يتفرغ للعملية اإلنتاجيـة. فالشـركة املصـنعة الـيت 

ميــة اإلنتــاج تتخــوف مــن تقلبــات أســعار املــواد الــيت تنــوي تصــنيعها مبــا قــد مينعهــا مــن زيــادة ك
ميكنها التخلص من هذه املخاطر من خالل العقود املستقبلية، بنقل هذه املخـاطر إىل غريهـا، 
ومــن مث تــتمكن مــن رفــع مســتوى اإلنتــاج، لكــن النــاظر يف واقــع األســواق املاليــة يــدرك متامــاً أن 
                                                                                                                                            

من حديث عائشة  2243ت/ باب اخلراج بالضمان) برقم ، وابن ماجه يف (كتاب التجارا7/223اخلراج بالضمان) 
 .5/158وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل  -رضي اهللا عنها–
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إذ حتولــــت إىل مبــــادالت  (speculation)املشــــتقات أصــــبحت أحــــد أهــــم أدوات الازفــــة 
رض املقــامرة علــى فروقــات األســعار وال يقصــد منهــا نقــل ملكيــة األصــل حمــل االشــتقاق؛ إذ بغــ

 % من هذه العقود تتم تسويتها قبل حلول أجل التسليم.90إن ما يربو على 
 الضمان:-ثانياً 

يقصد بالضمان هنا االلتزام بسالمة رأس املال أو سالمته مع حد معني من الربح، وذلك 
(رب املال) عن أي نقص يف قيمة االستثمار سواء أكان بسبب خسارة  بتعويض املضمون له

 أم تلف أم غري ذلك.
والضمان قد يكون صادرًا من مدير االستثمار نفسه، وقد يكون من طرف ثالث مقابل 

 عوض يأخذه.
واألصل الشرعي يف عقد االستثمار سواء أكان عقد مضاربة أم مشاركة أم وكالة أن خسارة 

س املال يتحملها رب املال وحده، وأما العامل فخسارته تقع يف عمله بدون النقص يف رأ
أجر. فرب املال يقدم املال ويف حال اخلسارة خيسر املال، والعامل يقدم العمل ويف حال 

 اخلسارة خيسر قيمة هذا العمل.
وكيًال  وال خالف بني الفقهاء أن يد العامل على رأس املال يد أمانة، سواء أكان مضاربًا أم

بأجر، فال يضمن خسارة املال أو نقصانه أو هالكه إال يف حال تعديه أو تفريطه؛ ذلك أن 
العامل نائب عن رب املال يف اليد والتصرف وذلك يستوجب أن يكون هالك املال أو 
خسارته يف يده كهالكه أو خسارته يف يد صاحبه؛ ألنه قبضه بإذنه، وألن األصل براءة ذمة 

 .1لضمان، ومن كان كذلك فال يسوغ تضمينه إال بأمر من الشارعالعامل من ا
وجيوز لرب املال أن يطلب من العامل رهنًا أو كفيًال يضمن له ما يضيع من ماله أو يتلف 

 .2بسبب تعدي العامل أو تقصريه
–واألصل أن يصدق املدير يف دعواه عدم التعدي أو التفريط؛ ألن يده يد أمانة، وال بأس 

أن يتفق الطرفان أن يكون عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط على  -الشرعية للمصلحة
العامل، وبذا أخذ املؤمتر الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد بالكويت. وغاية هذا 

                                                 
 . 7/76املغين 2/131ميارة على العاصمية  2/217البهجة شرح التحفة  6/313البحر الرائق  1
 .4/240الفروع  5/360مواهب اجلليل  6/313الكفاية  2
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الشرط أن العامل إن أتى بالبينة على عدم تعديه أو تفريطه فال ضمان عليه، وإن مل يأت 
 ان؛ لقيام التهمة؛ ولكونه مفرطاً بعدم توثيق أسباب اخلسارة أو التلف.بالبينة فعليه الضم

 الحماية: -ثالثاً 
محاية رأس املال تعين: وقايته من النقص. والغالب يف تعبري الفقهاء استخدام لفظ "السالمة" 

ال. أو "الوقاية" بدًال من لفظ احلماية، ومنه قوهلم يف املضاربة: ال ربح إال بعد سالمة رأس امل
وقالوا: الربح وقاية لرأس املال، ومعىن ذلك: أن الربح ال يتحقق يف املضاربة وال حيكم بظهوره 

 .1حىت يستوىف رأس املال؛ ألنه األصل الذي يبىن عليه الربح
تدخل ضمن  رب املال أو العامل. وهيومحاية املال بذا املعىن مطلوبة شرعاً، سواء من قبل 

حد املقاصد الضرورية اليت جاءت الشريعة برعايتها وحفظها. مقصد (حفظ املال) وهو أ
وهلذا جاء األمر من الشارع يف العقود اليت تكون عرضة لنوع من املخاطر باختاذ األسباب 
اليت يتجنب فيها تلك املخاطر، ففي البيع اآلجل مثًال، حيث يكون االستثمار عرضة 

وتوثيقه، واإلشهاد عليه، وأخذ الرهون، فقال للمخاطر االئتمانية أمر اهللا تعاىل بكتابته، 
وقال:  2سبحانه وتعاىل: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديٍن إىل أجٍل مسمًى فاكتبوه"

 . 4وقال: " وإن كنتم على سفٍر ومل جتدوا كاتباً فرهاٌن مقبوضٌة" 3"وأشهدوا إذا تبايعتم"
أن العباس كان إذا دفع ماًال  -هللا عنهمارضي ا–ومما جاء يف هذا الباب ما روى ابن عباس 

مضاربة اشرتط على صاحبه أال يسلك به حبرًا وال ينزل به واديًا وال يشرتي به ذات كبٍد 
. فما شرطه 5فأجازه -صلى اهللا عليه وسلم  -رطبٍة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه النيب 

 ادية.عن املخاطر االقتص نوع من احلماية -رضي اهللا عنه–العباس 

                                                 
، روضة الطالبني 211، القوانني الفقهية ص6/216، شرح اخلرشي 8/447، رد احملتار 22/102انظر: املبسوط  1
 .8/248، احمللى 2/333، شرح املنتهى 7/165، املغين 5/236، �اية احملتاج 5/136
 ). 282سورة البقرة اآلية ( 2
 ).282سورة البقرة اآلية ( 3
 ).283سورة البقرة اآلية ( 4
، من طريق أيب اجلارود عن حبيب بن 6/111، والبيهقي  3/87، والدارقطين 175خرجه الطرباين يف األوسط ص أ 5

. وأبو اجلارود قال فيه الدارقطين وغريه: ضعيف. انظر: التلخيص احلبري -رضي اهللا عنهما–يسار عن ابن عباس 
 .3/87، التعليق املغين على الدارقطين 3/85
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وتتأكد محاية رأس املال يف حق العامل؛ ألنه أمني، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرفه يف 
املال منوطًا باملصلحة لرب املال؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسباب احليطة يف تنمية املال 
اً وفق ما جرى به العرف، ومبا ال يتعارض مع القواعد الشرعية، سواء أكان مضاربًا أم شريك

 أم وكيًال بأجر.
 عالقة الحماية بالتحوط:

 ختتلف احلماية مبفهومها الشرعي عن التحوط مبفهومه التقليدي، وذلك من أوجه:
األول: أن احلماية تكون من خالل إبرام عقود على سلع حقيقية، بينما التحوط يكون 

 بتبادل املخاطر دون وجود بيوع حقيقية.
احلفاظ على سالمة االستثمار، بينما األغلب يف عقود التحوط والثاين: الغرض من احلماية 

أن تكون لغرض املقامرة على تقلبات األسعار يف املستقبل؛ ولذا فإن معظم هذه العقود تتم 
 تسويتها قبل موعد التسليم.

والثالث: ال تصح احلماية بعقود يكون فيها العوضان مؤجلني؛ ملا يف ذلك من الغرر 
 ذا هو األكثر يف عقود التحوط.الفاحش، بينما ه

 عقود التحوط قد تكون كذلك.والرابع: ال تصح احلماية بالبيوع املعلقة على املستقبل، بينما 
 عالقة الحماية بالضمان:

 ختتلف محاية رأس املال عن ضمانه من وجهني:
بذل أن احلماية بذل عناية وأما الضمان فهو التزام بغاية، فاحلماية يقصد منها  األول:

األسباب لوقاية رأس املال من النقصان، مث قد تتحقق تلك الغاية وهي سالمة رأس املال وقد 
ال تتحقق، وأما الضمان فاملقصود منه االلتزام بالنتيجة وهي حتمل أي نقص يكون يف رأس 

 املال، سواء أكان النقص بسبب قصور يف األخذ باألسباب أم مل يكن لقصور فيها.
صل يف ضمان العامل رأس املال املنع؛ ألن املال مضمون على مالكه، وهو أن األ والثاني:

رب املال، وال يضمن العامل إال يف حال تعديه أو تفريطه، وأما محاية املال فاألصل فيها 
 الوجوب؛ إذ جيب على العامل أن حيمي رأس املال من التلف واخلسارة؛ ألنه مؤمتن عليه.

 س المال:المعايير الشرعية لحماية رأ
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من خالل ما سبق ميكن أن نضع املعايري اآلتية اليت جيب أن تبىن عليها أدوات احلماية 
 :املشروعة جتنباً لوقوعها يف دائرة التحوط أو الضمان التقليديني

أن تكون احلماية ألغراض احملافظة على سالمة املال وليس ألجل املقامرة على  -1
 .(speculation)فروقات األسعار 

تكون احلماية من خالل إبرام عقود على سلع حقيقية حبيث يتحمل العاقد خماطر أن  -2
ملكية السلعة وينتقل إليه ضما�ا ولو لفرتة قصرية، فال يصح أن يتم االتفاق على 

 تسوية االلتزامات الدائنة واملدينة بني الطرفني من دون عقود حقيقية.
قود مستقبلية، وجيوز إذا كانت بوعد ال جتوز أدوات احلماية اليت تكون مبنية على ع -3

 من طرف واحد.
يكون الغرض منها تضمني مدير االستثمار إن مل يتعد أو ال جتوز أدوات احلماية اليت  -4

 يقصر؛ ألن ذلك يفرع عقد االستثمار من مضمونه، وحيوله إىل عقد قرض.
إىل أحد  -يف الغالب–أال تكون احلماية بعقد حمرم. وأصول املعامالت احملرمة ترجع  -5

أمرين: إما الربا، وإما الغرر. واألول حمرم ملا فيه من الظلم، والثاين حمرم ملا فيه من 
 اجلهل، وكالمها من أكل املال بالباطل.

بالتساوي على مجيع املشرتكني  املشرتكة بني أطرف جيب أن تكون احلماية احلمايةيف  -6
اله، فال يصح أن يتحمل يف الصندوق أو احملفظة االستثمارية، كل حبسب رأس م

بعض املستثمرين من املخاطر أكثر من البعض اآلخر، أو أن يعفى بعضهم من حتمل 
املخاطر؛ أل�م شركاء فيما بينهم. ومن القواعد املتفق عليها بني أهل العلم يف باب 

 .1الشركات: "أن الوضيعة على قدر املال"

                                                 
 .5/22املغين   5/291حتفة احملتاج  3/354حاشية الدسوقي  6/77بدائع الصنائع  1
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 المبحث الثالث
 في المؤسسات المالية اإلسالميةتطبيقات الحماية 

 سوف أستعرض يف هذا املبحث نوعني من التطبيقات:
 األول: التطبيقات البديلة عن عقود الضمان التقليدية.
 والثاين: التطبيقات البديلة عن عقود التحوط التقليدية.

 :الحماية البديلة عن الضمانالمطلب األول: تطبيقات 
التزام المدير بشراء الوحدات االستثمارية أو أصول الصكوك بقيمتها المسألة األولى: 

 :االسمية
  املال املستثمر.بلغ املدفوع يف بداية االستثمار أي رأس ويقصد بالقيمة االمسية: امل

اللس  وهذا االلتزام حمرم؛ ألنه يؤول إىل تضمني املدير.وعلى ذلك نص البيان الصادر من
بشأن الصكوك، وفيه: " ال جيوز  ملالية اإلسالميةالشرعي بيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات ا

صكوك أو ممن للمضارب أو الشريك أو وكيل االستثمار أن يتعهد بشراء األصول من محلة ال
ميثلهم بقيمتها االمسية عند إطفاء الصكوك يف �اية مدتا وجيوز أن يكون التعهد بالشراء 
على أساس صايف قيمة األصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمٍن يتفق عليه عند 

عدي أو الشراء...علمًا بأن مدير الصكوك ضامن لرأس املال بالقيمة االمسية يف حاالت الت
 التقصري وخمالفة الشروط، سواء كان مضارباً أم شريكاً أم وكيًال باالستثمار".
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 على االستثمار والتمويل: : التأمين التعاونيالمسألة الثانية
ني على االستثمار تأميناً من احللول املطروحة حلماية رأس املال يف االستثمارات: التأمف

تشرتك فيه جمموعة من جهات  وينمن خالل إنشاء صندوق تأمني تعالك ، وذتعاونياً 
مستقلة عنهم، حبيث تقتطع نسبة معينة من  ويدار من قبل شركة تأمني تعاوين االستثمار،

رؤوس أموال املستثمرين، أو من األرباح املتحققة، وتودع ذلك الصندوق، ويتم تغذيته بشكل 
مار املشرتكة يف ل على أي من جهات االستثدوري، وإذا حصل أي ضرر يف املستقب

 فيتم جربه من ذلك الصندوق.  الصندوق التعاوين
، سواء أكان التأمني موجهاً واحلماية بذه الطريقة جائزة، إذا استوىف التأمني ضوابطه الشرعية

حلماية رأس املال املستثمر من أي خماطر تؤدي إىل نقصانه، أو كان موجهًا جلرب نقصان 
الربح عند حد معني خالل فرتة االشرتاك، أو كان الغرض منه صيانة الديون وعقود التمويل 

 .من خماطر التعثر، أو التقلبات يف معدالت العائد أو أسعار الصرف
االشرتاكات يف ظاهره على املبادلة النقدية (مشتمل  على الرغم من أن التأمني التعاوينو 

فيه قائمة (فقد تزيد التعويضات املستحقة جلهة االستثمار مقابل التعويضات)، واالحتمالية 
على الصندوق وقد تقل) إال أن ذلك ليس من الربا وال من الغرر احملرم شرعاً؛ ألن املبادلة ال 
يقصد منها املعاوضة املالية، فال جيري عليها أحكام وضوابط املعاوضات، وإمنا الغرض منها 

ر فيما بني املستثمرين، فهي من عقود اإلرفاق، ومن املعلوم التعاون والتكافل وتفتيت املخاط
أن عقد اإلرفاق يغتفر فيه ما ال يغتفر يف عقد املعاوضة، وال جتري عليه قواعد الشريعة يف 
الربا والغرر كما يف عقد املعاوضة؛ ذلك أن عقد املعاوضة مبين على املشاحة بني أطراف 

 التعاون فيما بينهم.  العقد، خبالف عقد اإلرفاق فإن أساسه
ليس ضمانًا للمال، وإمنا هو ترتيب  التأمني التعاوينوبه يعلم أن محاية االستثمار عن طريق 

 فيما بني املستثمرين يقصد به توزيع املخاطر فيما بينهم.
 : ضمان الطرف الثالث:المسألة الثالثة

 : ما عدا مدير االستثمار واملستثمر. ويقصد به
 . الثالث له حالتانوالتزام الطرف 
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أن يكون على سبيل التربع، فهذا جائز سواء، أكان بنية الرجوع على العامل الحال األولى: 
واألغلب يف هذه احلال أن ، بشرط أن يكون للضامن ذمة مالية مستقلة عن العامل. أم ال
الضامن جهة حكومية. والغرض منه تشجيع الناس على املشاركة يف املشاريع  يكون

ستثمارية املتعلقة باملرافق العامة وحنوها، واليت قد حيجم كثري منهم عنها لو ال وجود هذا اال
 . 1الضمان

أن يكون هذا االلتزام بأجر، فإن مل يكن بنية الرجوع على العامل فهذا هو : والحال الثانية
أموال التأمني التجاري احملرم، وهو ما تقوم به بعض املصارف التقليدية، حيث تؤمن على 

املستثمرين لدى شركات تأمني جتارية، وإن كان بنية الرجوع (الكفالة) فينظر: فإن كانت  
تضمني العامل  ؛ ألن مآهلا مقيدة بتعدي العامل أو تفريطه فتحرمأي غريكفالة مطلقة 

حكم ضمانًا مطلقاً، وأما إن كانت مقيدة بتعدي العمل أو تفريطه فيجري فيها اخلالف يف 
على الضمان الشخصي (الكفالة). وليس هذا هو موضع البسط يف هذه أخذ األجر 

  املسألة، فقد كتب فيها حبوث متعددة.
والذي يرتجح للباحث فيها أن إطالق القول جبواز أخذ األجر على الضمان أو مبنعه فيه 
نظر. فيمنع أخذ األجر على الضمان إذا آل الضمان إىل قرض؛ ملا يرتتب عليه من القرض 

ئدة، وأما إذا كان ال يؤول إىل قرض فليس يف األدلة الشرعية ما مينع منه، وال يرتتب عليه بفا
حمظور شرعي، ومما يؤيد ذلك: ما ذكره بعض فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة من جواز 

، مع أن العلل اليت ذكرها املانعون من أخذ األجر على الضمان متحققة فيه، 2أخذ مثن اجلاه
نه يفارق الضمان بكونه ال يؤول إىل القرض، ألن صاحب اجلاه ال يغرم، خبالف إال أ

الضامن فإنه يغرم، وهذا يبني أن اإلمجاع احملكي يف حترمي األجر على الضمان ينبغي محله 
 على ما إذا كان يؤدي إىل القرض مبنفعة . 

الت اليت ال تؤول إىل وبناًء على ذلك فيجوز للبنك الضامن أخذ األجر على الضمان يف احلا
 القرض، ومنها:

                                                 
مثال ذلك:  ضمان احلكومة يف السعودية نسبة من قيمة االكتتاب يف أسهم شركة الكهرباء اململوكة باألغلبية  1

 للحكومة.
 .4/207، الفروع 6/365، حتفة احملتاج 6/239، املعيار املعرب 3/224حاشية الدسوقي  2
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إذا كان الضمان الصادر من البنك مغطى، أي أودع العميل مبلغًا يعادل مبلغ  -1
الضمان ليحجز عليه البنك، فاألجر هنا ليس يف مقابل قرض وال ما يؤول إىل 
القرض؛ ألن املصرف ال يدفع من ماله شيئاً وإمنا يدفع ما التزمه مبوجب الضمان من 

 ملضمون عنه. مال ا
إذا كان األجر مشروطاً على أنه يف احلال اليت يتم فيها تغرمي الضامن (تسييل خطاب  -2

الضمان) فإنه ال يرجع على املضمون عنه إال مبقدار املبلغ الذي غرمه خمصومًا منه 
األجر الذي أخذه عند إصدار الضمان، وذلك حىت ال يؤول الضمان إىل قرض 

 بفائدة للضامن.
للضامن أن يأخذ األجر مقابل اخلدمات األخرى املقدمة لطالب خطاب الضمان، وجيوز 

وحتميله املصروفات اإلدارية، سواء أكان الضمان مغطى أم غري مغطى، على أن يكون ذلك 
 .1بأجر املثل

 تطوع العامل بالضمان: المسألة الرابعة
 لتزام الضمان.واملقصود بذلك أن يتربع مدير االستثمار بعد عقد االستثمار با

وإىل صحة هذا التربع ذهب بعض فقهاء املالكية. قال يف حاشية الدسوقي: (( وأما لو 
.وقاسوا جواز ذلك )2(تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خالف)) 

 .)3(على ما إذا تطوع الوديع واملكرتي بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد متام العقد
 ملالكية على التحرمي حىت ولو تطوع بالضمان بعد العقد ألنه يكون متهماً ومجهور ا

 . )4(برغبته يف استدراج رب املال وإبقاء رأس املال بيده 
واهللا أعلم هو القول األول هو الصحيح ألن احملرم هو أن يكون الضمان مشروطاً –واألقرب 

 يظهر املنع. يف عقد االستثمار، أما إذا كان تطوعاً بعد العقد فال
 :في حال العجز : إقراض المدير محفظة االستثمارالمسألة الخامسة 

                                                 
 .61لشرعية، معيار الضمانات ص املعايري ا 1
 .   6/206حاشية العدوي  3/520) حاشية الدسوقي 2(
 .   6/323) شرح الزرقاين مع حاشية الرهوين 3(
 . 6/323) شرح الزرقاين مع حاشية الرهوين 4(
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من اإلجراءات املتبعة يف بعض الصناديق االستثمارية والصكوك أن يقوم  مدير االستثمار 
يف حال نقص رأس املال أو نقص بقرض حسن بتقدمي متويل للصندوق أو حلملة الصكوك 

 .الفعلي عن الربح املتوقع الربح
 ال خيلو التمويل الذي يقدمه املدير للصندوق أو حلملة الصكوك من أحد احتمالني:و 

هو  -واهللا أعلم–فاألظهر  -أي بغري التزام سابق–أن يكون تطوعًا منه بعد العقد  األول:
 . جواز ذلك؛ إذ ال يرتتب عليه حمظور شرعي. 

ألنه دير بذلك، فيحرم؛ ألنه مجع بني القرض واملعاوضة؛ و من امل أن يكون بالتزام والثاني:
يؤدي إىل االلتزام بالتعويض، وهو حمرم، ويف البيان الصادر من اللس الشرعي هليئة احملاسبة 
واملراجعة ما نصه: " ال جيوز ملدير الصكوك، سواء أكان مضاربًا أم شريكًا أم وكيًال 

لة الصكوك قرضًا عند نقص الربح الفعلي عن الربح باالستثمار أن يلتزم بأن يقدم إىل مح
املتوقع، وجيوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر اإلمكان، بشرط أن يكون ذلك 

 منصوصاً عليه يف نشرة االكتتاب. وال مانع من توزيع الربح املتوقع حتت احلساب".
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 ة البديلة عن عقود التحوط:المطلب الثاني: تطبيقات الحماي
 من تذبذب القيمة السوقية: الوعود المتبادلة للحماية: المسألة األولى

فمن الوسائل اليت تتخذها بعض البنوك لتحقيق احلماية لعمالئها املستثمرين إصدار وعوٍد 
 متبادلٍة بينها وبني املستثمر، حبيث يصدر وعٌد ملزٌم من البنك بشراء األصول املستثمرة
اململوكة للعميل يف تاريٍخ حمدٍد بثمٍن حمدٍد، ولكنه شراء معلق على شرٍط، بأن يكون مثنها 
اجلاري يف السوق أقل من ذلك الثمن الذي التزم البنك بالشراء به، ويف املقابل يقدم العميل 
وعدًا ملزمًا بالبيع للبنك عند حلول األجل بنفس الثمن املتفق عليه، ولكن بشرط أن يكون 

 مثنها يف السوق أعلى من ذلك الثمن احملدد.
فعلى سبيل املثال، لو أن عميًال رغب يف أن حيقق احلماية الستثماراته بذه الطريقة، فما 

) ويعده  90( أسهمًا مثًال ب–عليه إال أن يوكل البنك يف أن يشرتي له أصوًال استثمارية 
) إذا كان سعرها يف السوق يف 100( البنك بأن يشرتي منه هذه األسهم يف تاريٍخ حمدٍد ب

) ويعد العميُل البنَك بأن يبيعها على البنك بذا املبلغ إذا كانت 100ذلك الوقت يقل عن (
 ). 100قيمتها اجلارية يف ذلك الوقت تزيد على (

واحملصلة النهائية هلذه الطريقة أن العميل سيبيع هذه األصول على البنك يف التاريخ احملدد 
) فسيلزم 100)؛ ألن السعر اجلاري يف السوق وقت التنفيذ إن كان يزيد على (100مببلغ (

البنُك العميل بالبيع، وإن كان أقل فسيلزمه العميل بالشراء، وإن كان مساويًا هلا فيستوي 
األمر للطرفني، إذ ال فرق بني أن يبيعها العميل على البنك أو يف السوق أو أن يشرتيها 

 أو من السوق.البنك من العميل 
الذي يظهر أن احلكم الشرعي هلذه الطريقة خيتلف حبسب نوع العالقة بني البنك والعميل. و

 وال خيلو األمر من إحدى حالتني:
أن يكون البنك وكيًال عن العميل يف الشراء ، حبيث يقتصر دور البنك على   الحال األولى:

ألصول أجريا تلك الوعود املتبادلة، فال كونه مسسارًا عن العميل، مث إذا متلك العميل تلك ا
يظهر يف ذلك حمظوٌر شرعٌي، سواء أكان انتقال ملكية تلك األصول إىل البنك يف وقت 
التنفيذ بذه الوعود أو بالبيع اآلجل؛ ألن العميل ميلك هذه األصول وله بيعها نقدًا أو 
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بًا أو فضًة، فإن صرف باألجل. ويستثىن من ذلك ما إذا كانت تلك األصول نقودًا أو ذه
 العمالت وشراء الذهب والفضة حيرم فيه النسأ.

أن يكون البنك مديرًا الستثمارات العميل، إما باملضاربة أو الوكالة أو والحال الثانية: 
املشاركة، فقد يقال: إن هذه الوعود املتبادلة جائزة؛ أل�ا وعود مستقلة ال تتفق يف حمل واحد 

د الوعدين معلٌق على شرط أن يكون سعرها يف السوق أقل من مئة، يف زمن واحد؛ ألن أح
والثاين معلٌق على شرط أن يكون سعرها يف السوق أعلى من مئة، فمورد الوعدين خمتلف. 
وبذا فليست هذه الوعود املتبادلة من املواعدة امللزمة للطرفني اليت هي مبنزلة العقد وصدر 

وهي اليت تصدر –) وفيه: " املواعدة 41-40لدويل رقم (فيها قرار جممع الفقه اإلسالمي ا
جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين، كليهما أو أحدمها، فإذا مل يكن  -من الطرفني

 .1هناك خياٌر فإ�ا ال جتوز؛ ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه"
ن الوعدين وإن اختلفا يف شرط لزومهما إال أن : بعدم اجلواز؛ أل-وهو األظهر–وقد يقال 

هذا االختالف غري مؤثر؛ ألن النتيجة احلتمية هلذه الوعود أن يتم التنفيذ بالسعر املتفق عليه 
سواء زادت القيمة السوقية لتلك األصول على السعر املتفق عليه أم نقصت عنه أم عادلته؛ 

ألصول بقيمتها االمسية وربح حمدد. وقرار اللس واملدير يف حقيقة األمر ملتزٌم بشراء هذه ا
الشرعي بيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي سبق إيراده املتضمن حترمي 

 التزام املدير بشراء األصول بقيمتها االمسية أرى أنه يشمل هذه الصورة،واهللا أعلم
 ين للحماية من تقلب أسعار الصرف:الجمع بين مرابحتين متقابلت :المسألة الثانية

من أبرز املخاطر اليت قد يتآكل معها رأس املال: التذبذب يف أسعار الصرف بني العملة اليت 
تشرتى با السلع والعملة اليت تباع با، فلو أن مستثمرًا اشرتى سلعًا مبليون يورو حتل بعد 

رياالت) مث باعها يف السوق  5يورو/  1سنة وسعر الصرف مع الريال وقت الشراء هو ( 
ماليني لایر) فلما حل موعد  6% أي مبا يعادل ( مليون ومائيت ألف يورو= 20بربح  احمللية

رياالت) أي أن املبلغ املطلوب سداده  7يورو/  1السداد، كان سعر الصرف بني العملتني ( 
 ماليني لایر) فهذا يعين خسارة يف رأس املال مبقدار (مليون لایر).  7بالريال هو ( 

                                                 
 جملة جممع الفقه اإلسالمي / الدورة اخلامسة. 1
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)، (Swapsتذبذب يف أسعار الصرف يتم من خالل الصرف املؤجل والتحوط التقليدي لل
 وهو حمرم ملا فيه من التأجيل يف الصرف.

ومن احللول املطروحة أن جيري من يرغب يف احلماية مراحبتني متقابلتني، حبيث تكون كل 
واحدة منفصلة عن األخرى، فيحصل يف العملية األوىل على متويل (تورق مثًال) بالريال، مث 
يف العملية الثانية يستثمر السيولة املتحصلة من العملية األوىل (يف البيع اآلجل مثًال) باليورو، 
حبيث يكون أجل العمليتني واحداً، وبذا يكون مدينًا بالريال ودائنًا باليورو، مث تتم املصارفة 

 بنسبة كل منهما إىل اآلخر.
سعر اليورو مقابل الريال، ويرغب يف  فلو أن املستثمر يف املثال السابق خيشى من ارتفاع

التحوط عن االلتزام الذي عليه باليورو وهو (مليون يورو)، بأن يثبت سعر صرفه مع الريال 
 لایر، فتتم احلماية خبطوتني: 5يورو/ 1على السعر 

حيصل على متويل من البنك بالريال (كالتورق مثًال)، حبيث يشرتي سلعاً  في األولى: -1
 لایر. 4800000لایر حتل بعد سنة، مث بعد قبضه السلع يبيعها نقداً ب ماليني  5ب 
لایر  4800000يستثمر املبلغ الذي حتصل عليه من العملية األوىل وهو  وفي الثانية: -2

 يف شراء سلع نقداً مث بيعها مبليون يورو حتل بعد سنة.
اليني لایر، يسدده من م 5والنتيجة أنه وقت حلول األجل سيكون على املستثمر دين قدره 

مليون لایر)، وله دين قدره مليون يورو يقضي به االلتزام الذي عليه  6مثن بيعه السلع (
باليورو. وبذا يكون قد محى نفسه من تذبذب سعر الصرف بني العملتني وثبت السعر على 

 لایر، وحتصل له الربح الذي كان يرمي إليه وهو (مليون لایر). 5يورو/  1
 هر يف هذه الطريقة حمظور شرعي بالضوابط اآلتية:وال يظ

أن تكون العمليتان منفصلتني، وجترى كل عملية على سلعة خمتلفة، فال يصح أن  -1
يبيع املصرف على املستثمر سلعة باألجل مث يشرتيها املصرف منه باألجل نفسه 

هلذا الضابط بالعملة األخرى؛ ألن هذه الصورة حيلة ظاهرة على ربا النسيئة، وحتقيقاً 
فأرى أنه البد أن يكون املصرف الذي جيري معه العملية الثانية (االستثمار) غري 

 املصرف الذي جيري معه العملية األوىل (التمويل).
 أال يكون هناك وعود متبادلة ملزمة بالدخول يف أي من العمليتني. -2
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 الشرعية.أن يكون كل من عقد التمويل وعقد االستثمار متوافقاً مع الضوابط  -3
 :القروض المتبادلة بعملتين للحماية من تقلب أسعار الصرف :المسألة الثالثة

ويف هذه الطريقة جتري عملية قروض متبادلة بني املستثمر والبنك بالعملتني املراد تثبيت سعر 
صرفهما. فاملستثمر الذي عليه التزام مبليون يورو حيل بعد سنة ويريد أن يثبت سعر صرف 

لایر؛ لتخوفه من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، فإنه  5يورو /  1قابل الريال على اليورو م
على أن يسرتدها بعد سنة بنفس املقدار، ويف املقابل يقرضه البنك  1يقرض البنك مليون يورو

مخسة ماليني لایر على أن يردها للبنك بعد سنة بنفس املقدار، فإذا حل األجل فإنه يكون 
ماليني لایر، يسدده من مثن بيعه السلع اليت سبق أن اشرتاها  5مر دين قدره على املستث

 باليورو، وله دين قدره مليون يورو يقضي به االلتزام الذي عليه باليورو.
 -أي القروض املتبادلة–وحكم هذه املعاملة مبين على حكم القروض املتبادلة، واألظهر فيها 

بني القرضني، أي بدون أن يرتتب عليها فوائد ألحدمها  اجلواز إذا كانت على وجه املماثلة
على اآلخر، وال تدخل يف القرض الذي جير نفعاً؛ ألن حمل املنع إمنا هو يف املنفعة اليت 
خيتص با املقرض، أما إذا كانت املنفعة مشرتكة بني املقرض واملقرتض، على وجه حيقق 

حكم املمنوع، وهي نظري السفتجة اليت  مصلحة عادلة للطرفني، فليست ممنوعة وال هي يف
 . 2نص أهل العلم على جوازها؛ ألن املنفعة فيها ال ختص املقرض وحده، وإمنا تعم الطرفني

 المرابحات المتتالية للحماية من تقلب معدل العائد على التمويل:: الرابعة المسألة
البنك، أحدمها يكون دائناً يف هذه الصورة يرتبط العميل بعقود مراحبة طويلة األجل مع 

واآلخر يكون مديناً، ولغرض التحوط من تغري معدل املراحبات يف السوق، يصدر كل من 
العميل والبنك وعدين متقابلني يلتزم فيه الواعد بشراء سلعة بأعلى من سعر السوق عند 

الربح التنفيذ بالقدر الذي يعوض به الطرف اآلخر بسبب تغري معدل الربح يف السوق عن 
 احملدد يف املراحبة طويلة األجل.

                                                 
 ومن املمكن أن يوفر مبلغ القرض من متويل (تورق أو غريه) بالريال، إذا مل يكن عنده سيولة تكفي لذلك. 1
املقاصة بني الفوائد الدائنة واملدينة، د.  1/386إعالم املوقعني  20/515جمموع فتاوى ابن تيمية  6/436املغين  2

 294نزيه محاد (يف فقه املعامالت املالية املعاصرة) ص
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% ( سعر 5فعلى سبيل املثال: لو أن العميل يتوقع اخنفاض أسعار الفائدة يف املستقبل عن  
% 7التنفيذ) والبنك يتوقع عكس ذلك، فلو ارتفعت أسعار الفائدة يف تاريخ التنفيذ إىل 

صارف اإلسالمية اليت جتيز %، ويف امل2ففي املصارف التقليدية يدفع العميل الفرق وهو 
% من تكلفتها على 2هذه االتفاقيات يلتزم العميل بشراء سلعة من البنك بثمن يزيد مبقدار 

% ففي املصارف التقليدية يدفع البنك الفرق وهو 4البنك، ولو نقص معدل الربح إىل 
يشرتي السلعة %، ويف املصارف اإلسالمية اليت يعمل با بذه االتفاقيات يلتزم البنك بأن 1

 % عن تكلفتها على العميل.1بثمن يزيد مبقدار 
 وإيضاحاً لذلك تتم خطوات التنفيذ على النحو اآلتي:

العميل ابتداًء يعتمد يف متويل نشاطه على التمويل قصري األجل، وتكلفة التمويل  -1
مبراحبات (هامش الربح) ختتلف حبسب معدالت الربح عند أخذ التمويل، وله استثمارات 

طويلة األجل بامش ربح ثابت، وخيشى أن تزيد تكلفة التمويل على هامش الربح يف 
االستثمارات أو تساويه، فريغب يف الدخول يف عقد حتوط لتثبيت تكلفة التمويل عليه 

 حبيث ال تزيد عن نسبة ثابتة تكون أقل من هامش رحبه يف استثماراته.
 لبنك تتضمن هذه االتفاقية أربع وثائق:يربم العميل اتفاقية حتوط مع ا -2

 اتفاقية وكالة بالبيع، وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابة عنه. -أ 
 اتفاقية وكالة بالشراء، وفيها يوكل العميل البنك بشراء السلعة نيابة عنه. -ب 
 تعهد صادر من العميل بالشراء. -ج 
 تعهد صادر من البنك بالشراء. -د 

تنفيذ الوعود ويسمى تاريخ التنفيذ، كما حيددان سعر التنفيذ، وهو حيدد الطرفان موعد  -3
 النسبة املتفق عليها للتنفيذ.

إن كان معدل الربح يف السوق عند التنفيذ أقل من سعر التنفيذ، فيمارس البنك حقه يف  -4
لعة بثمن أعلى من بأن يبيع على العميل س لشراء، وذلك بتنفيذ عقد تورقتعهد العميل له با

( والزيادة تعادل الفرق بني سعر التنفيذ ومعدل الربح يف السوق) مث يبيعها نيابة عنه  تكلفتها
 مبقتضى عقد الوكالة بالبيع.
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و إن كان معدل الربح يف السوق عند التنفيذ أعلى من سعر التنفيذ، فيمارس العميل  -5
ثمار مباشر) بأن (است عكسيحقه يف تعهد البنك له بالشراء، وذلك بتنفيذ عقد تورق 

منه يشرتي البنك سلعة نيابة عن العميل مبقتضى عقد الوكالة يف الشراء، مث يشرتيها البنك 
 (والزيادة تعادل الفرق بني سعر التنفيذ ومعدل الربح يف السوق). بثمن أعلى من تكلفتها

املتفق عليه، فلو واحملصلة النهائية أن تكلفة التمويل على العميل تعادل متاماً سعر التنفيذ  -6
ارتفعت تكلفة التمويل يف السوق عن هذا السعر فيتحمل البنك الزيادة، ولو اخنفضت فيدفع 

 العميل النقص. 
 وفي تطبيقات هذه الصورة من الحماية يرد العديد من اإلشكاالت:

أن شراء السلع صوري، وهو حيلة ألجل تعويض الطرف اآلخر، وال يقصد منه التملك  -1
رتى السلعة بغري قيمتها احلقيقية، ويف كثري من احلاالت ال يكون هناك ، وهلذا تشاحلقيقي

 شراء حقيقة وإمنا عمليات تسوية بني االلتزامات الدائنة واملدينة.
أن البنك يتوىل طريف العقد وال يباشر العميل أي عقد من بيع أو شراء وال يعلم عن  -2

 عليه. السلع اليت يشرتيها البنك له أو يبيعها
مواعدة ملزمة متبادلة بني الطرفني، واملواعدة امللزمة يف حقيقتها ال ختتلف اشتماهلا على  -4

 عن العقد، وهذا ما نص عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل.
على سلع موصوفة يف الذمة، فتباع باألجل قبل  تم تنفيذ العقود يف كثري من احلاالتي -5

 عن بيع ما مل يقبض، ويف النهي عن بيع الدين بالدين. قبضها، فيدخل يف النهي
 المسألة السادسة: الحماية من خالل بيع العربون:

إذا –يعد بيع العربون أحد أبرز أدوات احلماية اإلسالمية اليت حتقق املقاصد الشرعية 
 بعيداً عن سلبيات عقود التحوط التقليدية. -استوفيت شروطه

يشــرتي ســلعة ويــدفع للبــائع بعــض مثنهــا علــى أنــه إن أخــذها دفــع بقيــة وبيــع العربــون: هــو أن 
 .)1(الثمن وإن مل يأخذها فللبائع ما دفع.

                                                 
 .   309) املغرب ص 1(
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ا روى عمرو بن شعيب مل ؛)1(وقد وقع فيه خالف بني الفقهاء املتقدمني، فاجلمهور على املنع
، وملـا فيـه )2(عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (( �ى عـن بيـع العربـان )) 

 ألن البائع يتملك ما دفعه املشرتي بال عوض إذا اختار ترك السلعة. من أكل املال بالباطل؛ 
ا روي أن نافع بن عبـد احلـارث اشـرتى داراً للسـجن مـن ؛ مل)3(احلنابلة صحة بيع العربون ويرى

فأربعمائـة  صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع لـه ، وإن عمـر مل يـرض
 .  )4(لصفوان )) 

القــول هــو الــراجح؛ لقــوة دليلــه، وأمــا حــديث عمــرو بــن شــعيب فهــو ضــعيف، وتعليــل وهــذا 
املانعني بأنه من أكل املال بالباطل غري مسلم؛ فالعربون لدفع الضرر الواقـع علـى البـائع حبـبس 

 السلعة عن عرضها للشراء مبا قد يكون أكثر غبطة.
 من صور تطبيقات بيع العربون يف عقود احلماية:وأشري هنا إىل صورتني 

 الصورة األولى: تطبيق بيع العربون بديًال عن عقود الخيارات:
فاخليــار يف األســواق املاليــة يعــين: حــق شــراء أو بيــع عــدد حمــدد مــن األوراق املاليــة بســعر حمــدد 

ام بيــع أو شــراء، . وال يرتتــب علــى مشــرتي اخليــار التــز )5(خــالل مــدة حمــدة، أو يف تــاريخ حمــدد 
 وإمنا هو جمرد حق ميتلكه يستطيع أن ميارسه أو يرتكه.

وعقود اخليارت يف نشأتا كان الغرض منها التحوط من تغري سعر الورقة املالية إال أ�ا حتولـت 
 إىل ورقة جمازفة على األسعار املستقبلية.

                                                 
 .  4/322حتفة احملتاج ،  5/78شرح اخلرشي ) 1(
)  3502) وأبو داود ( كتاب البيوع / باب يف العربان برقم 2/183) وأمحد (6/25) أخرجه مالك يف املوطأ (2(

 ) 6/331ضعفه اإلمام أمحد ( املغين ) . و  2192برقم  –وابن ماجه ( كتاب التجارات / باب بيع العربان 
 . ) 6/236والشوكاين ( نيل األوطار )  9/335) والنووي ( الموع 5/342والبيهقي (

 . 11/251صاف ، اإلن 6/331املغين ) 3(
) والبيهقي ( كتاب البيوع /  7/306 –) أخرجه ابن أيب شيبه ( كتاب البيوع واألقضية / باب يف العربان يف البيع 4(

 فتح الباري ) . – 5/75وعلقه البخاري يف صحيحه ( )  6/34 –باب ما جاء يف بيع دور مكة 
 ، إدارة االستثمارات 163، األسواق املالية مفاهيم وتطبيقات ص 183) األسواق احلاضرة واملستقبلة ص 5(

 .   264ص 
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لـك بـأن يشـرتي املسـتثمر وبيع العربون ميكن أن حيقق احلماية مع جتنب سلبيات اخليارات، وذ
الورقة املالية بشـرط اخليـار مـدة معلومـة، ويـدفع جـزءاً مـن الـثمن، علـى أنـه إن أخـذ الورقـة دفـع 
بقيــة الــثمن وإن مل يأخــذها خســر مــا دفعــه، وبالتــايل تكــون خســارته حمــدودة مبقــدار مــا دفــع، 

 وبذا تتحقق له احلماية من الوقوع يف خسائر مل حيسب هلا.
لعربــون عــن عقــد اخليــار يف وجــوب حتقــق مجلــة مــن الضــوابط الشــرعية الــيت جيــب وخيتلــف بيــع ا

هــــذه الضــــوابط غــــري متــــوافرة يف العربــــون كــــأداة للحمايــــة، بينمــــا مراعاتــــا عنــــد اســــتخدام بيــــع 
 اخليارات التقليدية.

 وهذه الضوابط والفروقات هي:
مــن الســلع أو األســهم أن يكــون األصــل حمــل العقــد ممــا جيــوز بيعــه، يشــرتط لبيــع العربــون  -1

 ، بينما اخليارات ال يلزم فيها ذلك.املباحة أو غريها مما جيوز متلكه شرعاً 
أن يكـــون العربـــون مقرتنـــاً بشـــراء ســـلعة، وهـــذا الشـــرط غـــري متحقـــق يف اخليـــارات فمشـــرتي -2

اخليــار يــدفع قيمتــه مــن دون أن يرتتــب علــى ذلــك التــزام بالشــراء، فاخليــار لــه قيمتــه جمــردة عــن 
 صل املتعلق به.األ
وهــذا يف العربــون جيــب أن تكــون فــرتة اخليــار تاليــة إلبــرام العقــد، ولــو امتــدت لفــرتة طويلــة، -3

الشرط متحقق يف عقود اخليارات املعمول بـا يف األسـواق األمريكيـة الـيت جتعـل ملشـرتي اخليـار 
واق األوروبية الـيت فيذ من حني العقد وملدة تسعني يوماً، خبالف اخليارات يف األسناحلق يف الت

 . يف اليوم التسعنيبالتنفيذ إال ال يسمح فيها 
مــن حــني  بــائعلوكــة للأن تكــون األســهم أو األصــول حمــل العقــد مميف بيــع العربــون يشــرتط  -4

 وبذا تتحقق مصلحتان: العقد وحىت التنفيذ. 
املبيـع موصـوفاً  ، ولـو كـانموافقة رأي اجلمهور يف املنع من بيع اإلنسان ما ليس عنـده: األولى

 يف الذمة.
ـــة  امـــن الســـوق بســـعره الورقـــة املاليـــةيف مـــأمن مـــن االضـــطرار لشـــراء  يكـــون البـــائعأن : والثاني
والذي سيكون قطعاً أعلى من السعر املتفق عليه مع املشرتي، وبذا ال يرد   عند التنفيذ اجلاري

يف اخليـــارات التقليديـــة وهـــذا الشـــرط لـــيس غـــري متحقـــق . كـــون العقـــد دائـــراً بـــني الغـــنم والغـــرم



 24 

فالغالب أن السمسار حيرر خيارات ويبيعها على سلع أو أوراق مالية ال ميلكها، وعند التنفيذ 
 تتم التسوية بينه وبني مشرتي اخليار بناء على أسعار السوق دون تسلم أو تسليم فعلي.

لـــذهب والفضـــة كاال جيـــوز إبـــرام بيـــع العربـــون يف الســـلع الـــيت جيـــب فيهـــا التقـــابض شـــرعاً   -5
 ، وهـذا الشـرط غـري متحقـق يف اخليـاراتجود اخليـار مينـع مـن حتقـق التقـابضوالعمالت؛ ألن و 

 .التقليدية
لغرض " االستثمار" أي للحماية من تقلبات األسعار، ال ألغراض  بيع العربونأن يكون  -6

دوات للمضـــاربة إىل أ أدوات احلمايـــة إن حتـــول؛ إذ والازفـــة" علـــى تقلبـــات األســـعار "املضـــاربة
عامليـة يف األزمـة املاليـة ، والناظر فيما حل باألسـواق املاليـة اليؤدي إىل أضرار اقتصادية جسيمة

والــيت كــان مــن أهــم أســبابا املضــاربة علــى املشــتقات املاليــة مــن خيــارات ومســتقبليات  ســابقةال
جـت عـن إطـار خر  وغريها يدرك مدى اخلطورة الفادحة اليت ميكن أن توقعها هذه األدوات إذا

علـى قـدر  فأرى أن مراعاة املقاصد الشرعية تقتضي االقتصـار يف جوازهـا، إىل املضاربة مايةاحل
 لالسرتباح.أداة  احلاجة ال أن تتخذ

ـــه مالـــك هلـــا، بينمـــا يف ن جيـــوز للمشـــرتي أن يبيـــع الســـلعة حمـــل العقـــديف بيـــع العربـــو  -7 ؛ ألن
لـيس سـلعة اخليار ال ميلك السلعة، وأما اخليـار ف اخليارات التقليدية ال جيوز ذلك؛ ألن مشرتي

 .ليس حمًال للمعاوضة الردوإمنا هو التزام، وااللتزام يف ذاته 
 الجمع بين المرابحة وبيع العربون:العربون: بيع الصورة الثانية من صور الحماية ب

مثًال) إىل جزأين: اجلزء األكرب  100رأس املال ( مدير االستثماروكيفية ذلك: أن يقسم 
)، وبذا تتحقق 7) مثًال يف مراحبات مع جهات ذات مالءة ائتمانية جيدة بربح (93(

) فإذا ارتفعت 700) جيعله عربوناً يف شراء أسهم بقيمة (7احلماية لرأس املال، واجلزء الثاين (
ألسهم مث باعها فدفع الثمن إىل البائع ) مثًال أمضى العقد وقبض ا800قيمة األسهم إىل (

) أي مبا يعادل رأس املال، وإذا مل حيصل االرتفاع املتوقع 100وحتقق للصندوق ربح كبري (
) الذي دفعه عربوناً، ولكن 7فغاية ما يف األمر أن يعدل عن املضي يف العقد وخيسر مبلغ (

 حتقق له السالمة لرأس املال.  
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دى اجلهتني على حساب األخرى حبسب النسبة اليت يراد حتقيق ومن املمكن زيادة حصة إح
احلماية هلا من رأس املال، فكلما زادت حصة العربون كانت فرص زيادة الربح أعلى ونسبة 

 .احملمي من رأس املال أقل، وهكذا
 

دحمموصلى اهللا وسلم على نبينا  .واحلمد هللا أوًال وآخرًا وظاهرًا وباطناً 
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