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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
 

 بصأُ عىميات ) جتارة الفوركس ( يف بورصة العىالت األجٍبية

 ) * (د. رياض وٍصور اخلميفي  

 
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على ادلبعوث ىدى ورضبة للعادلُت ، زلمد بن عبداهلل خامت األنبياء 
       وسيد ادلرسلُت ، وعلى آلو وأصحابو أصبعُت .. أما بعد ؛ فقد كثر السؤال حول حكم الشرع الشريف بشأن 

   حلكم ألن ا، و يف بورصة العمالت الدولية ، فكتبت فيها ىذه الفتوى الشرعية ادلختصرة  تجارة الفوركس () 
عامة خلفاء ادلوضوع يف خلطورة النازلة وأثرىا يف مستقبل األمة اإلسالمية و على الشيء فرع عن تصوره ، ونظرا 

 ( تجارة الفوركس )جوانبو الفنية فسأضطر إىل زبصيص مساحة من الفتوى إليضاح التصور الفٍت لعمليات 
من أجل التعرف على اليت تقوم عليها ، وذلك  اخلفية احلقائقصبلة من ، حيث سنكشف النقاب عن  ادلعاصرة

مات دبختلف أبعادىا الفنية أسأل اهلل أن يوفقٍت يف عرض احلقائق وادلعلو ف،  بوعي وعدل احلكم الشرعي
واالقتصادية والقانونية والشرعية وفق لغة واضحة تعُت ادلسلم على معرفة أحكام الشرع يف نوازل العصر بوضوح 

 وعليو فقد جاءت الفتوى لتجيب عن ثالثة أسئلة رئيسة وزلددة ، وىي :وسهولة وإتقان إن شاء اهلل تعاىل ، 
 العالمية لتداول العمالت األجنبية ؟أوال : ما حقيقة البورصات 

 ثانيا : ما الذي يتم تداولو في بورصة العمالت ) الفوركس ( ؟
 ثالثا : ما الحكم الشرعي لتجارة الفوركس في العمالت ؟

 

 
______________________________________ 

 

 ماجستير في نظام التداول المالي في القانون التجاري ، دكتوراه في فقو المعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية ،   *
 محكم تجاري معتمد لدى مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ، خبير جرائم أسواق مالية معتمد .
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 متّيد

 
 ي  العادل االقتصاد يف نشطتفقد  (م2008العادلية لالقتصاد الرأمسايل الدويل )بعد وقوع النكسة ادلالية إنو 

كمالذ بديل يهدف إىل احملافظة على تدفقات الفوائض ادلالية لدعم االقتصاديات الكربى   ) تجارة الفوركس (
، وال سيما بعد أن برزت أعراض استفحال ربا الديون السيادية يف وآثارىا العميقة من آثار تلك األزمة ادلالية  ادلرىقة

غزو إعالنات الفوركس للمواقع اإللكًتونية بصورة الفتة وبسخاء العامل  شهدموازين االقتصاديات الغربية ، وعندىا 
واحلق أمواذلم ضلو منصات التداول وعرب شركات وساطة الفوركس ، قذفون كثَت من الناس يوصار  منقطع النظَت ، 

،  عمالت األجنبيةالتداول طوق النجاة للعودلة االقتصادية ادلعاصرة عرب منصة ليست إال  ) تجارة الفوركس (إن 
         فما حقيقة بورصات العمالت األجنبية الدولية ؟ وما الذي غلري تداولو فيها ؟ فمنها بدأت وإليها تعود ، 

           ضلو السائلة لتدفق األموال عظم باعتبارىا الوسيلة األ) تجارة الفوركس ( مث ما احلكم الشرعي لعمليات 
ووافية مفصلة دبشيئة اهلل تعاىل إن األسئلة ادلشار إليها ستجد اإلجابة عنها ،  () بورصات العمالت األجنبية 

 ادلختصرة . " الفتوى الشرعية "ومبسطة ، وذلك من خالل ىذه 
 

 أوال : وا حقيقة البورصات العاملية لتداوه العىالت األجٍبية ؟
يتم فيو تداول  للتصارف الفعلي حقيقيقد يتوىم العامة ـ بل عامة اخلاصة ـ أن بورصة العمالت ىي سوق 

العمالت األجنبية ، وىذا خطأ فادح يف تصور الواقع ادلايل لبورصات العمالت ، ذلك أن البورصات ـ جبميع 
تطبيقاهتا يف العمالت أو األسهم أو ادلعادن أو البضائع أو حىت زيت النخيل ـ إظلا صنعت لغرض زلدد ؛ وىو إغلاد 

عن أعياهنا وحقائقها ، فهي أسواق حقوقية ال غَت ؛ وليست أسواقا  "جردة الحقوق الم" سوق سلصص لتداول 
، وبناء عليو فإذا كانت بورصات العمالت حقوقية وليست غالبية الناس خطأ قد يتوىم ذلك حقيقية فعلية كما 

 حقيقية ، فإن من الزم ذلك أن التقابض احلقيقي فيها منعدم بالكلية .
" أن التقابض مستقرة يف قوانُت ونظم البورصات قاطبة ، وىي : ومالية عدة فنية وقانونية واحلق إن ىذه قا

أن من ضرورة نشاط البورصات أن يتم  ومعنى ىذه القاعدة :، حكما " و حقيقة  في البورصات الحقوقية ممتنع
القبض والتبادل احلقيقي لألعيان ،  وبدون أية معوقات يتطلبها، على احلقوق بسهولة وسرعة فائقة  فيها التداول

ولذلك فإن التقابض يف البورصات يقع على احلقوق ال غَت ، وقبض احلقوق ليس قبضا للحقائق كما ىو معلوم 
دلاذا القيمة السوقية لتداول احلقوق يف سوق البورصات زبتلف  ولفهم ىذه القاعدة يمكننا أن نتساءل :بداىة ، 

السوقية يف سوق الصرف احلقيقي ) الفعلي ( ؟ ودلاذا غلب أن يتم التداول عرب الوسيط اختالفا كبَتا عن القيمة 
مث دلاذا احلساب البنكي للمتداول يفتح يتم من خاللو التسويات ادلالية للعمليات ؟ تداول فقط ؟ وبواسطة حساب 
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      ، بل العملة واحدة فقط بعملة واحدة فقط ، ودلاذا ال يظهر أثر شراء العمالت وبيعها على احلساب البنكي
إن صبيع تلك التدابَت واإلجراءات زبتص هبا البورصات احلقوقية فقط ، والسبب غياب تقابض ال تغَت وال تتبدل ؟ 

 حكما .حقيقة و األعيان بالكلية ، حيث التقابض يف البورصات شلتنع 
   ( الفوركس) ىل يستطيع ادلتعامل يف  نطرح السؤال التالي :الغائبة ولمزيد من إيضاح ىذه الحقيقة 

؟ وىل ثبت عندك ـ ولو دلرة واحدة فقط ـ أن شخصا  فعليا األجنبية اليت اشًتاىا قبضا حقيقيا تالعمالأن يقبض 
يف العامل قبض فعليا العملة األجنبية ؟ أم أن العمليات ال بد وأن تصفى وتسوى بنفس العملة اليت اشًتيت هبا ؟ 

 اإلجابة عن ىذا السؤال البدىي والبسيط فإنك ستجد اإلجابة الفنية والقانونية تأتيك من نفس إنك إن حبثت يف
اذليئات الرمسية ادلشرفة على بورصات العمالت يف العامل لتفاجأك بالقول : ) انتبو ؛ فأنت يف سوق احلقوق على 

      وادلستقلةعلى احلقوق اجملردة العمالت ، وأنت إظلا أبرمت عقدا على احلقوق فقط ، فكيف يصح أن تعقد 
، إذ كيف تطالبنا  إن ىذا طلب غير عادل وغير قانوني !تطالب بقبض العمالت نفسها ، أنت عن العمالت مث 

وأنت مل تعقد عليها ومل تشًتىا أصال ؛ إن ىذا ىراء ؛ ، يف سوق احلقوق اجملردة أن تقبض العملة األجنبية احلقيقية 
     وال يصح يف منطق البورصات صبيعها ، وأنت أيها ادلتداول إذا أردت أن تتعامل بالعمالت احلقيقية ؛ 

يف بلدك ادلباشرة (  ) وتكتسب خاصية القبض احلقيقي ) ادلباشر ( للعمالت فإنك ستجد بغيتك يف سوق الصرافة
لقبض ىناك يف سوق العمالت احلقيقية ، وأما أن تأيت إىل سوق التداول الدويل على حقوق العمالت ، فاطلب ا

 ( . يف عرف البورصات قاطبة غَت قانوين وغَت شلكنزلض وىم وخرافة ، بل ىو األجنبية لتطلب قبض أعياهنا فهذا 
زبفى على عامة ادلتداولُت  وىكذا صلد أن ىذه احلقيقة واضحة يف قوانُت البورصات صبيعها ، ولكنها

 على األعيان ةاحلقيقي تبأن البورصات غلري فيها التداوال من عند أنفسهم ـ خطأـ الذين يظنون وادلتخصصُت 
هنا سوق للحقوق اجملردة على العمالت ال غَت ، بأالقانون و والعرف وادلنطق ، بينما يشهد كل من الواقع الفعلية 

 ادلالية وسوق احلقائق العينية .وشتان بُت سوق احلقوق 
اليت  ادلادية عياناألأن البورصة قامت بتسليمك  ـ جدال ـ نفًتضدعنا  ولمزيد من اإلفهام المنطقي نقول :

البورصة ذاهتا ، يف ادلعروضة اشًتيتها ، فإن معٌت ذلك أن احلقوق بسبب قبضك ألعياهنا وأصوذلا ستقل كمياهتا 
وإخراجك ذلا من السوق أن يقابلها خروج احلقوق ادلشتقة عنها واليت يتم حيث ال بد أهنا بسبب قبضك ألعياهنا 

بورصات  يستحيل عقال وواقعا وقانونا أن تسمح بو ىيئات البورصات وإداراهتا يفوىذا تداوذلا حاليا يف البورصة ، 
ن قبض وإي ىو روح البورصة وغذاؤىا ومصدر حياهتا ، الذ " تيار الثقة "و ببساطة سيعطل ، ألن االعامل كله

حاليا يف تلك اجلارية احلقوقية يعٍت بالضرورة العقلية تعطيل جزء من عمليات التداول يف البورصات  العينية احلقائق
   إذ كيف يستمر التداول على حقوق خرجت أعياهنا وحقائقها من السوق بواسطة القبض الفعلي ، البورصات ،

 . البورصات واقعوزلض توىم ال وجود لو يف  يب أن ىذا خيال ذىٍتال ر 
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تصور لو أن ثلث ادلتداولُت يف البورصة أصروا  المثال التصويري التالي :كي نعمق فهم ذلك فلنمثل بول
تداوالت فهذا يعٌت أن ثلث احلقوق ادلتداولة ، اليت أنتجت  قائقاحل، فأصروا على قبض على قبض أعيان ما اشًتوه 

األصول العينية اليت أنتجت تلك خروج يتم إلغاؤىا ، وذلك لسبب منطقي وبسيط ؛ وىو سالبورصة ستتعطل و 
، إذ كيف يصح عقال تداول حقوق ألصول معدومة من السوق نفسو بسبب  من السوق بالكلية احلقوق اجملردة

وقع ذلك فعال ؛ ىل ؽلكن دلستثمر عاقل أن يضع أموالو يف بورصة تتالشى فيها بل تصور لو  !!قبض أصحاهبا ذلا 
       ال ريب إن ذلك زلال وال وجود لو القبض الفعلي !! جة حبفيها بسبب خرق نظام التداول تباعا ؛ احلقوق 

يتم تصميمها  فإذا فهمت ذلك علمت يقينا أن البورصات جبميع أنواعها يف العامل كلويف البورصات قاطبة ، 
، فإذا طلب أحد القبض الفعلي تصدت لو النظم  ممتنع حقيقة وحكما " ها" التقابض فيأن  وتنظيمها على ركيزة

 والقوانُت بالرفض وادلنع تارة ، وبالتسفيو والتشنيع تارة أخرى .
سيؤدي بضرورة العقل إن السماح بالتقابض يف بورصات احلقوق ـ على العمالت أو غَتىا ـ  والخالصة :

وادلنطق إىل تعطيل البورصات وإغالقها بالكلية ، ألن سحب احلقائق احملتجزة واحملفوظة على ذمة التداول سيؤدي 
وىذا من شأنو أن إىل أن التداول سيستمر على احلقوق اجملردة بينما احلقائق خرجت من السوق بسبب قبضها ، 

 الهنارت البورصات باهنيار الثقة فيها .ىا والها وسر وجودىا ، واليت لاليت ىي روح الثقة " يضرب البورصة يف 
ولنتقدم خطوة أعمق ضلو فهم ما غلري يف تلك البورصات احلقوقية ، فإن البورصات جبميع صورىا وأنواعها 

 Standard Classification(  التصنيف المعياري ) مرحلةأساسي يتمثل يف قانوين و إظلا ترتكز على إجراء 
، وذلك سبهيدا حفظ العُت احلقيقية واكتنازىا  أوالأن يتم  ومعناىا :أعياهنا ، اليت ذبردت وانفصلت عن للحقوق 

اشتقاق احلق اجملرد عنها وفق مواصفات معيارية يتم  ثانياو، إلجراء عملية انتزاع أو اشتقاق احلق عن العُت ذاهتا 
جديد باعتباره قد صار وحدة تداول حقوقية يقرىا القانون ؛ حىت يكون للحق بعد اشتقاقو اسم ذباري موحدة 

فهي مرحلة اإلدراج الفعلي للوحدة احلقوقية اجلديدة ، وذلك ربت إشراف  ثالثاوأما ، البورصة  يشرف عليها نظامو 
ة جبميع وهبذا تفهم ـ وبدقة فنية وقانونية ـ أن ما يتم تداولو يف البورصات الدوليوترخيص وتوقيت ىيئة البورصة ، 

زيت النخيل ـ ال يعدو أن يكون والبًتول ؛ وحىت والذىب والفضة أنواعها ـ العمالت واألسهم وادلعادن والبضائع 
فقط ال غَت ، وأن التقابض ألعيان احلقائق يف البورصات غَت عن أعياهنا وادلنفصلة ردة على احلقوق اجمل مالياتداوال 

 ." األسواق العينية " واليت تقابلها  " األسواق المالية "، ولذلك مسمَِّيتَ  مقبول ، بل ىو شلتنع حقيقة وحكما
 حقوقية ( وحدة قياس) بعد فصلو للحق اجملرد يؤكد ىذه احلقيقة البدىية يف البورصات كلها أنك ذبد و 

سوق األوراق ادلالية ،  يف Share ) سهم (، فتسمى (   Trading Unitمستقلة ومصنعة لغرض التداول )
يف عمليات ذبارة الفوركس يف بورصة العمالت ، وىكذا يصبح للوحدة احلقوقية  Lot ) لوت (بينما تسمى 
يكون لوحدة بل إنو ليجب أن مستقل تتميز بو عن احلقائق واألعيان اليت اشتقت منها ، جديد و اجلديدة اسم 

كمية قياسية خاصة  ذلاتكون حيث غلب أن  والشكلي يف آن واحد ، سعريالكمي و ال ااستقالذلاحلقوقي التداول 
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   ،  ( القيمة السوقية) اسم تعرف ب يف بورصتها قيمة مضاربيةا أيضا ( ، كما يكون ذل1/100/100,000)
 . األوىلتلف سباما عن زب ةسعري ةمقدار كمي وقيملو ألصل العيٍت الذي اشتق منو احلق اجملرد ويف ادلقابل صلد أن ا

 واقعة ومتحققة بُت األصل العيٍت ) احلقيقي ( واحلق اجملرد  ( حالة االنفكاك واالنفصال) وىذا يوضح أن 
        ) احلقوقي ( ، حيث صار لكل منهما سوقو اخلاص وادلستقل عن اآلخر ، دبا يف ذلك االختالف الكبَت 
بُت السوقُت من حيث القوانُت والًتاخيص واإلجراءات ادلنظمة للعمل فيهما ، فضال عن االختالف الكبَت بينهما 
من جهة السعر والزبائن ، بل وحىت اجلزاءات القانونية على ادلخالفة فيهما ، إن صبيع تلك الفروقات االسًتاتيجية 

فهم واقع ادلتخصص أن يعلى صعب قاعدة اسًتاتيجية يبينهما ، وىي  "االنفكاك واالنفصال " قاعدة تؤكد 
 دوهنا .البورصات ب

 ؟ ) الفوركس ( ثاٌيا : وا الذي يتي تداولْ يف بورصة العىالت
   أقيمت إظلا  ) بورصات العمالت األجنبية ( وحيث أدركنا شلا سبق حقيقة البورصات بصفة عامة ، وأن

من أجل تداول احلقوق اجملردة على العمالت األجنبية فقط ال غَت ، وأنو ال مكان فيها لتداول العمالت احلقيقية ، 
 نطبق ىذه احلقيقة على بورصة تداول العمالت ، لبل إن التقابض العيٍت احلقيقي فيها شلتنع قانونا وواقعا ، ف

 تتجلى أمامنا ثالث مراحل رئيسة ، وىي :س وعندىا،  بصفة خاصة ) تجارة الفوركس (وربديدا على 
كمية من العمالت األجنبية حبجز  فيها الرمسي االعتماد يتم األصل يف البورصات أن  : ىولالمرحلة األ
احلقائق العينية للعمالت بادلؤشرات يتم استبدال تلك ومع تقدم األسواق بيد أنو ، معينة ودبعايَت احلقيقية بكميات 

 بورصة العمالت .ىيئة قرار تصدره  ، ودبوجب) الفوركس ( نظام القياسية ذلا ، وىو ادلعتمد حاليا يف 
 Standard Classification( األجنبية التصنيف المعياري للعمالت)تتم عملية  المرحلة الثانية :

of Foreign Exchange  األجنبية من العمالتالواحد القياسية للزوج السعرية على أساس ادلؤشرات ، 
اإلصدار ، الكمية والسعر عند انتزاع احلقوق عن العمالت ) احملتجزة ( ، وإعطائها قيم سعرية متساوية  ومعناىا :

، وىذه الصفة اجملردة للحقوق على العمالت مت االصطالح العملة زوج أي قيمة إصدار احلق اجملرد حال فصلو عن 
كما إن   ، ) تجارة الفوركس (ادلعتمدة يف األساسية و القياسية واليت ىي وحدة التداول ،  ) لوت (عليها باسم 

،  ( ، نانو لوت ) ميني لوت ، مايكرو لوتنفسها قابلة للتجزئة إىل وحدات أصغر القياسية ىذه الوحدة 
ا هىذه الوحدات صبيعوىنا غلب االنتباه إىل أن والغرض من التجزئة توسيع دائرة ادلشاركُت من صغار ادلستثمرين ، 

 وليست ىي عمالت يف ذاهتا على احلقيقة ،، أزواج العمالت تقابل عن قياسية حقوقية ناذبة مشتقات عبارة عن 
 .األعيان احلقيقية لتلك العمالت ادلسماة وبُت لعملتُت العالقة القياسية مؤشر وشتان بُت 

، فلقد صلحت اذليئات ادلنظمة دلنصات تداول  ىذه من أعمق أسرار ) تجارة الفوركس (واعلم أن 
حرفية فاستطاعت بالفوركس بأن تبتكر وحدات تداول مت اشتقاقها من رلرد العالقة السعرية بُت عملتُت ال غَت ، 

،  لمضاربة عليو في بورصة العمالتل(  Financial Product) حقوقيا منتجا ماليا إتقان أن تطور و 
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وهبذا تفهم أنك يف الفوركس إظلا تتداول مؤشرا ومعيارا قياسيا لسعر زوج من العمالت ، وأما العمالت عينها فهي 
 .ما أسلفنا يف بورصة العمالت كلتداول احلقيقي ما تكون عن ميدان اأبعد 

، نفسها بورصة الربت إشراف ىيئة احلقيقية  العمالت عن جسدادلالية فإذا مت فصل الروح  : ةثالثالمرحلة ال
؛ فإن ىذه الوحدات احلقوقية اجلديدة العمالت ذوات عن ادلشتقة كمؤشرات قياسية فصل احلقوق وادلعٌت أن يتم 

ربدده ىيئة السوق بقرار رمسي ،  لتاريخ الذيطبقا للشكل والكمية وا بورصة العمالتستكون جاىزة لإلدراج يف 
ينطلق بعد ذلك تدفق تيار الثقة عليها شلثال بسيل األموال احلقيقية ، واليت غرضها ادلتاجرة اللحظية وادلضاربة ل

   نفسها فهي احلقيقية ، وأما العمالت حركة ادلؤشرات على أزواج العمالت التغَت ادلتجدد على السعرية السريعة ب
 عن ميدان التداول احلقوقي يف بورصة العمالت .كليا د  يف واد آخر بعي

      عمليات التداول ادلضاريب على احلقوق اجملردة بُت ادلتداولُت بيعا وشراء ، على ىذا النحو تستعر و 
حيث يتم التداول على فروقات األسعار ادلتولدة عن تذبذب ادلؤشرات القياسية لزوج العمالت ،  لىولكن ع

، حىت إنو ليستحيل مع اشتداد حركة مراكز التداول احلقوقي  لتصفيةوبسهولة إجرائية عالية احلقوق بسرعات حلظية 
         أن ىيئة البورصة ستسمح خبرافة ما يسمى أحد التداوالت السعرية اللحظية على احلقوق اجملردة أن يتصور 

 العمالت ، فإن السماح لذلك يعٍت تعطيل حركة تداول احلقوق نفسها حقوق  للعمالت يف بورصة " التقابض "
يف البورصة ، فإن البورصات مل توضع للتقابض الفعلي ، كال ؛ ىذا زلال فنيا وقانونيا وواقعيا ، وإظلا وضعت 

غلري على حقوق العمالت وليس على العمالت بذواهتا إظلا البورصات للتداول احلقوقي ال غَت ، فالتداول إذا 
فإنو سيظل يخبط خبط بمراحلها الثالث ؛ ومن لم يفقو ىذه القاعدة الفنية والقانونية ، وأعياهنا احلقيقية 

وسيأتي بالتناقضات والعجائب ، والسيما في بورصة العمالت ،  جميعها البورصاتفقو عشواء في 
 . خالفا لما عليو واقع التطبيق والعمل، و  والخياالت من عند نفسو

 

 ثالجا : وا احللي الصزعي لتجارة الفوركس يف العىالت ؟
ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،  ) تجارة الفوركس (لعمليات لقد أسهبت يف وصف اإلطار الفٍت 

، بل وأيضا من ادلتعاملُت قد تصدمهم  الشرعيُت الفقهاءادلاليُت والقانونيُت و ولعلمي اليقيٍت بأن غالبية أحبابنا من 
يف بورصة العمالت الدولية  ) الفوركس (توصيف كيف يتم تلك احلقائق الفنية وادلفاجآت االقتصادية ذات الصلة ب

ادلشتهرة   فقد آن لنا أن نتعرف ـ بفهم ووعي وعدل ـ على احلكم الشرعي ذلذه ادلعاملة ادلالية تقرر ما سبق ، فإذا 
تقضي بحظر وتحريم عمليات " تجارة الفوركس " الواضحة فتوانا الشرعية  نبادر بالقول : إنلو ،  زماننا يف

الية ، إذ إن نصوص الشريعة اإلسالمية وقواعدىا الشرعية بل ومقاصدىا ادل في بورصات تداول العمالت األجنبية
، فضال عن البصَتة  جازما ال ريب فيوقطعيا وربرمها ربرؽلا ، بل  " تجارة الفوركس "تتعارض بالكلية مع عامة ال

بسبب عظم ، وما ذلك إال اقتصاديا ونظائرىا االقتصاد الغريب ػلظروهنا لماء االقتصادية اليت جعلت كبار ع
 .مفاسدىا وأضرارىا االقتصادية الكلية 
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مل يتصور على احلقيقة ماىية بورصات  " تجارة الفوركس "أن عامة من أفىت جبواز على ىنا كد كما إنٍت أؤ 
      أصالطرق مسعو مل ي ، بلعلى احلقيقة العمالت ، وال درى كيف غلري تداول العمالت يف البورصات الدولية 

 كما أنو ملادلشتقة عنها ،   " وحدة التداول القياسي "بُت العمالت نفسها وبُت  " قاعدة االنفكاك واالنفصال "
، وأن ىذا  " التداول إنما يقع على مؤشر قياسي سعري لزوج ثنائي من العمالت المحدودة" أن حقيقة يدرك 

والقانونيُت من الفقهاء عامة أحبابنا العمالت نفسها ، حىت إين وجدت أعيان ال صلة لو أبدا باحلقوقي ادلؤشر 
 ؛  "الحقيقية األجنبية " سوق صرافة دولية للمتاجرة بالعمالت عبارة عن  ) بورصة الفوركس (أن  ونيتصور 

أي أهنا أشبو بسوق الصرافة اليت يعرفها الناس يف بالدىم ، وىذا خطأ فادح يف الفهم ينتج عنو بالضرورة خطأ 
، األمر الذي قد ينعكس على األحكام القضائية بعدم الدقة يف التصور  اإلفتاء الشرعياحلكم و فادح يف 

 .واالستدالل واحلكم 
    تشتمل على زلظورات شرعية كثَتة وكبائر مالية مًتاكمة ،  " تجارة الفوركس "وادلقصود أن عمليات 

عمليات احملظورات ادلالية الراسخة يف من الناحية الشرعية ظاىر وجلي ، وإليك أبرز ـ حبمد هلل ـ وأن حظرىا وربرؽلها 
 يكفي واحد منها حبظرىا وربرؽلها ؛ فكيف هبا رلتمعة . واليت، يف بورصات العمالت ادلعاصرة  تجارة الفوركس " "

 : ربا الصزف: روظور األوه احمل
لقد قدمنا باإلثبات العلمي والدليل ادلنطقي الواضح أن البورصات ينعدم فيو القبض مطلقا ، فليس فيها قبض 

   ادلتداول ىو نفسوأن دليلو ف انعدام القبض الحقيقيحقيقي للعمالت ، بل وال حىت قبض حكمي ، أما 
حىت لو بل بل إنو يف الواقع ال يريد ذلك أصال ،  اليت اشًتاىا ،يقصد عند التداول قبض العملة األجنبية  ال

وذلك ألن غرضو واضح سباما ، متنع منو لرفض ذلك رفضا قاطعا وال " اقبض عملتك األجنبية "قيل لو : 
، ودون ربمل أية سلاطر أو أعباء تتعلق وزلدد بدقة ؛ أال وىو التداول احلقوقي اجملرد على سبيل تثمَت ادلال 

   لو أراد القبض احلقيقي لصار إىل سوق الصرافُت احلقيقي يف بلده ، وإظلا غرضو بالقبض مطلقا ، بل إنو 
،  ةالقبض احلقيقي البت ول احلقوقي فقط ال غَت ، وليس غرضمن الدخول إىل بورصة العمالت ىو التداو 

احتمالية قصد القبض بطل ادعاء يف الدنيا ي الفوركس (ب نمتعامليال) ه احلقيقة اليت غلمع عليها كل فبهذ
 . احلقيقيدون على األساس احلقوقي صبيعها سلصصة للتداول  لبورصاتلنا أن اثبت كما ي،   ابتداء للعمالت

ىذا تضليل  فالجواب :شرعا ، ذلك حكميا وعندئذ غلوز للعمالت ؽلكن أن يكون القبض  :فإن قيل 
   تقتضي وتستلزم " القبض الحكمي "إن صورة إليضاح ذلك نقول : و ، ائق الشريعة والواقع معا وتزوير حلق

ـ شرعا وقانونا ـ أن يتم إيداع ما اشًتاه العميل من عمالت أجنبية فعليا يف حسابو البنكي ، وبنفس العملة 
الذي ؽلثل زلفظة  بواسطة احلساب البنكي الحكمي "قبض " المت قد األجنبية ادلشًتاة ، وعندىا يقال فعال 
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 : ىو بط الفني لمصطلح " القبض الحكمي "والضا،  احلقيقية يف الواقع ادلعاصرةوحيازتو العميل وملكيتو 
أن تصل عملية تبادل العمالت إىل مرحلة التصفية الفعلية ؛ حبيث يتحقق يف الواقع آخر أثر من آثار التبادل 

    بأن يقبض ادلشًتي عملتو األجنبية يتحقق إظلا  " تصفية مبادالت العمالت" شرط والتملك الفعلي ، و 
 .دلقابل يقبض البائع عملة ادلشًتي ؛ حىت تودع فعليا يف احلساب البنكي للبائع يف حسابو البنكي ، ويف ا

شرعا ىي اليت يتحقق فيها القبض احلكمي يف مبادالت العمالت بشرطها ادلذكور ىذه الصورة وادلقصود أن 
، ذلك أن تصفية  " تجارة الفوركس "معدوم أصال وال وجود لو يف عامل الشرط ، إال أن ىذا وقانونا 

ادلفتوح عرب وسطاء من خالل حساب التداول للعميل إال  " الفوركس "عمليات تبادل العمالت ال تتم يف 
     ال ينعكس على الرصيد البنكي الفعلي للعميل ) الداخلي ( وىذا القيد احملاسيب  فقط ال غَت ،التداول 

، التداول يف البورصة على احلقوق اجملردة ذاتية ن إال عند طلب العميل نفسو ، وىو إجراء مادي مستقل ع
 .والسبب ببساطة أنو متداول باحلقوق اجملردة وليس يتداول على احلقيقة بالعمالت األجنبية احلقيقية 

، دبعٌت أن البنوك  الحساب البنكي للمتداول أحادي العملة فقطأنك ذبد  الدليل المادي على ذلك :و 
وما يًتتب ال تسمح للعميل أن يفتح حسابُت سلتلفي العملة يف آن واحد ، فجميع عمليات الشراء والبيع 

؛ إظلا غلري بنفس عملة احلساب البنكي فقط خصما وإيداعا ، وانعكاسها رحبا أو خسارة ؛  آثارعليها من 
      كيف يصح ادعاء قبض العمالت األجنبية ؛   : والقانون والسؤال المنطقي في فقو الشريعةال غَت ، 

ن شخصا ألو  ومثال ذلك :مث ال يظهر أي أثر فعلي حلركتها على احلساب البنكي الشخصي للمتداول ؟ 
( شلثال بزوج  Symbolزوج العمالت األجنبية )  بالدوالر ، مث اشًتى البنكي فتح حسابوعلى سبيل ادلثال 

 (EUR/USD  فإن من شروط القبض لعملة ، ) (اليورو )  ادلشًتاة أن تظهر لصاحل موجودات احلساب
، شلا يدل داللة  يف احلسابات البنكية ووفق النظام ادلصريف الدويلالبنكي للعميل يف البنك ، وىذا زلال قطعا 

حلقوق اتقابض تقوم على تكون قيودا زلاسبية  قطعية على أن تداوالت العمالت يف الفوركس ال تعدو أن
 ، والدليل انتفاء أثرىا ادلادي على احلساب البنكي . نفسها عيان العمالتأ، من دون عن العمالت اجملردة 

حكما ، و حقيقة  ؛أن تقابض العمالت يف الفوركس معدوم مطلقا  يتبين :وبهذا الدليل المنطقي الفصيح 
مستحيل ومصادم ألصل فكرة تداول احلقوق اجملردة يف بورصة العمالت ، ويًتتب على ذلك  بل إن التقابض

أهنا قادرة على سبكُت العميل من  " تجارة الفوركس "أنو لو ادعت إحدى الشركات التجارية من وسطاء 
ة ، وذلك ألن قبض العملة األجنبية اليت اشًتاىا فإهنا لن تتعدى يف ذلك مرحلة الوعود التسويقية الزائف

 األنظمة القانونية واإلجراءات الفنية يف بورصات العمالت يف العامل ستحول دون ربقيق ىذه اخلرافة الباطلة .
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 :ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ علمنا  فإن النبي الكريمفإذا فهمنا ذلك من الناحية الفنية والقانونية والواقعية ؛ 
لة بعملة أجنبية أخرى دون أن يتوافر شرط التقابض الفعلي للعملتُت أنو ال غلوز وال ػلل شرعا أن نبيع العم

بُت الطرفُت ؛ البائع وادلشًتي ، وذلك يف حديث : " فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا 
    فدلنا الهدي النبوي الكريم على أن " التقابض " شرط بيد " ويف لفظ " إال يدا بيد ؛ ىاء وىاء " ، 

أبسط الشروط  في جواز بيع وشراء العمالت األجنبية المختلفة ، وبهذا يظهر لنا بوضوح تام أن
،  وىو شرط " التقابض الفوري " منتٍف بل ومعدوم تماما في " تجارة الفوركس "الشرعية في الصرف ، 

  لكل مسلم أن يتأمل :بل ، وىذا الدليل يكفي دبفرده على إثبات حظر وربرمي ىذه التجارة احملرمة برمتها 
إن كان من السلع واألعيان يف أحاديث نبوية   " بيع المبيع قبل قبضو "كان الشارع احلكيم قد هنانا عن إذا  

 ؟ فعليا قبضهابسرعات حلظية تتم قبل شراء العمالت وإعادة بيعها ؛ فما ظنك ب وصرػلة  كثَتة
     إذا جرت على ( الفوركس ) عملياتإن  :وحاصلو مث إنٍت أطرح ىنا إشكاال شرعيا آخر أعمق من سابقو ؛ 

   وإقباضكيف ؽلكننا تصور قبض   فإن السؤال الشرعي ىنا :من العمالت األجنبية ،  ) زوجين متقابلين (
؟ وما أثر ذلك إجرائيا وفنيا على إيداع ) الزوجُت  عملية التداول) الزوجُت ادلتقابلُت ( من العمالت معا يف 

إن ىذا السؤال الفٍت ، وال ريب  ادلتقابلُت من العمالت األجنبية ( يف احلساب البنكي للعميل يف آن واحد ؟
   ، " الفوركس "يف  " شرط التقابض "ق يالدقيق ـ وغَته شلا تركناه اختصارا ـ يكشف لنا عن استحالة ربق

 .ا أن التداول يف العمالت إظلا يكون على احلقوق اجملردة ال احلقائق ادلعينة كما يثبت لن

 :ربا القزض جاٌي : الروظور احمل
      يف أصل بنائها الفٍت وأساس نظامها ادلايل ،  ) تجارة الفوركس (ربرمي يدل على آخر ربوي  وىذا دليل شرعي

،  Leverage Financial ) التمويل بالرافعة (يف صورتُت علا  ) ربا القرض (دبحظور  تسَ ب  لَ حيث تَـ 
 نظير األجل ) الزيادة المشروطة على القرض فهو ) ربا القرض (أما تعريف ،  Margin ) المارجن (و 
 على النحو اآليت :ادلذكورتُت   الصورتُتىذا النوع القبيح من الربا يتحقق يف ربقق بيان، و  (

 ) التمويل بالرافعة ( :بواسطة بفائدة مشروطة القرض  -1
البورصات ادلالية بصفة وسبويل صفقات  ( خلق االئتمان) وىذا الدليل يعتمد على مدى فهم العالقة بُت 

 " الرافعة المالية "فكرة مت تصميمو على أساس حقوقي قد نظام مايل  ( تجارة الفوركس )ذلك أن عامة ، 
Leverage Financial ،  قرض نقدي مقابل عائد : وحقيقتها  ، الهامش () وتسمى أيضا "
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ذلك أن العميل إذا ربح يف صفقتو فإنو ملتزم دبقتضى الشرط أن يويف لصاحب القرض عائدا  ، مشروط "
   والقاعدة الفقهية الشهيرة تفيدنا بأن :،  " عمولة الصفقة "نقديا زلددا ومشروطا ؛ ولكن ربت مسمى 

يتعلق بذات  مباشر بسببن العمولة التي يتقاضاىا المقرض ريب أوال ،  كل قرض جر نفعا فهو ربا " "
 الفوركس ( ) عمليةال يتصور إسبام والدليل ادلادي أنو ،  من ) ربا القرض ( باإلجماعإنما ىي القرض نفسو 

         ، فهي مصممة لتكون دبنزلة الفائدة ادلشروطةشراء أو بيع  عملية كلنظَت  إال بربح زلقق للمقرض 
 تعتمد على نوع ) تجارة الفوركس (يتضح لنا أن تصميم عمليات التداول يف وهبذا على القرض النقدي ، 

  وىذا ضرب زلرم شرعا من ضروب ،  " عموالت صفقات "ربت مسمى ولكن الصريح ادلشروط و ن الربا م
  العمولة .، بل ىو أقبح من الربا نفسو لكونو ربايال على الربا باسم ) ربا القرض ( 

ىو تعظيم حجم ادلال الذي ؼلاطر بو العميل ، وذلك على أمل  ) الرافعة المالية (واعلم أن الغرض من وراء 
ويف صبيع احلاالت فإن الوسيط ) ادلقرض النقدي ( سيحقق أن يتعاظم احتمال توليد الربح من الصفقة ، 

بالربح يف االذباه كان ذلك من خالل تقاضيو عموالت عن كل عملية بيع أو شراء ؛ وسواء  فائدتو ادلشروطة 
ن الوسيط ، وغلب التنبو ىنا إىل أالصعودي ) تدافع الطلب ( أو باخلسارة يف االذباه النزويل ) تدافع العرض ( 

صلد ادلتداول يتم التالعب  رابح يف صبيع احلاالت وال خوف على عوائده وأرباحو ، بينما ) المقرض بالنقد (
 بو على ىامش احلظوظ واالحتماالت ، وىي سفاىات مالية باتت تكثر يف زماننا .

   ، فمن أبرزىا دفع صغار ادلتداولُت من ادلتداولُت الدعلاءبعض ذلا  جم رَ د  تَ س  واعلم أن ىهنا مصايد عظيمة يم 
،  Gambling Addiction of Speculation ( على قمار المضاربات اإلدمان ) مصيدةضلو 

 ، وقد تصل سقوف القروض إىل ) الفوركس (ضمن ىيكلة عمليات  ) الرافعة (وخَت وسيلة لذلك ابتكار 
   والوسيط يقدم لو  $1000يدفع الصغَت فادلتداول ، (  800...  200/  100) أضعاف تصل إىل 

ادلتداول بدافع الطمع إىل الوقوع    إدمان$ ( ، فال ريب أن ىذه الوسيلة ربرض على  100,000تتمة ) 
، يف أيامنا ىذه  ، وىي الظاىرة األخطر انتشارا يف الدول الغربية من أوسع أبوابوالمالي ( لقمار ) ايف مصيدة 

واليت تغطي عقل ادلتداول يف قراراتو ادلالية كما تغطي اخلمر تصرفاتو االجتماعية ، وىو سر علمي معاصر  من 
ؤدي ببعض القرآن الكرمي بُت ) اخلمر وادليسر ( وعلى ىذا الًتتيب البليغ وادلعجز ، األمر الذي يأسرار صبع 

 .تكون عاقبتو السجن أو االنتحار حىت الطائلة ، ستدانات باألموال ادلتداولُت إىل أن يركب أخطار اال
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حيث تتقاضى األموال من العمالء  :ومصيدة أخرى تزاولها بعض شركات الوساطة لعمليات ) الفوركس ( 
   على جناح الغش والتضليل واخلداع ، فتعزز طمع العميل وتشًتي ثقتو بأداء األرباح الوعلية الدورية لو ، 

           ذلا باجملان ، وإظلا واقع تلك الشركات أهنا سبارس ق  وِّ سَ حىت تستدرجو يف بقية أموالو ، أو ربولو إىل مم 
، الشهَتة  (سالسل بونزيو ) نموذج طبقا دلا يعرف ب، و  Debts Management ( اتمداينالإدارة  (

 (الربوي  ) القرضمصمم يف أصل بنائو الفٍت على أساس  الفوركس (نظام ) ويؤكد ىذه احلقيقة ؛ وىي أن 
ربتوي على خانة سلصصة لتفعيل  ) تجارة الفوركس (لدعم الربامج اإلليكًتونية ادلصممة خصيصا أنك ذبد 

سواء قام بو ،  ) الفوركس (إلسبام عمليات التداول يف  اوجوىري اأساسي امطلبسبثل ، وىي  ادلالية الرافعةنظام 
 .، أو قامت بو شركة الوساطة نيابة عنو  مباشرة الفرد عرب ادلوقع

    أن يضارب بأقل ال ػلق لو  الفوركس () ادلتداول يف إن من ادلعلوم أن  وحتى تفهم ذلك بدقة نقول :
صغار ، وحىت يتمكن واحدة  ) لوت (وحدة أي دبا يعادل قيمة $ (  100,000) مبلغ وقدره من 

لتصل مساعلاهتم ذلك ما مل تتعزز  م$ ( مثال ، فإنو ال ػلق ذل 1000دببالغ صغَتة ) من ادلشاركة ادلستثمرين 
، لصاحل ادلتداول احملتوم ىنا ليقدم القرض ادلنقذ ، فيأيت الوسيط  لوت ( )إىل القيمة السعرية احملددة لوحدة 

    الشروع بدونو ال ػلق للمتداول أنو  ) الفوركس (يف زلتوما أمرا بات  ) قرض الرافعة (الدليل على أن و 
،  الفوركس () قراضية ضرورة اسًتاتيجية يف اإل ) الرافعة (ذلك على أن عمليات  نا، فدليف الصفقة أصال 

   الرافعة المالية ( )غلعل من  " كل قرض جر نفعا فهو ربا " قاعدة وما دام احلال كذلك فإن مقتضى
واحلق إن من أحسن ظنو بالوسطاء ادلقرضُت يف الفوركس ،  يف العصر احلديثمن صور الربا صورة معاصرة 
     فهم ذلك :إذ كيف لنا ، هم على القروض التجارية ) االئتمانية ( فقد استسمن ذا ورم وأنكر اسًتباح

على العملية البسيطة $ (  990,000)  ال تقل عن للمتداول بقيمةالوسيط الربوي ؼلاطر بقرض يقدمو أن 
، إن من ظن ذلك  ادلباشرة اإلقراضية نظَت ىذه العمليةأية عوائد أو فوائد رحبية مث إنو ال يتقاضى ، الواحدة 
 " الفوركس " .البورصات العادية ، فكيف دبنطق الوسطاء الدوليُت يف عامل فهم كبَتة يف منطق فقد أتى  

 ) رىن المارجن ( :بواسطة ربا القرض بفائدة مشروطة  -2
 ،   Margin) المارجن (، وتعرف باسم  ) نظام الفوركس (يف ادلنظم  رباللة أخرى مبتكرة صور وىي 

كرىن بتقدمي مبلغ مايل  كل راغب يف التداول يلتزم  ، حيث صورة ربوية غَت مباشرة على القرض النقدي  يوى
جدية ( ، ) ىامش أو رىن نقدي ( ) وىذا ادلبلغ النقدي يعترب دبثابة ،  يد إجراءىااليت ير  ربت ذمة الصفقة
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حلُت إسبام الصفقة وتسوية مركزىا ادلايل كأداة إلدارة سلاطر العميل ، ويبقى زلتفظا بو   الوسيطحبيث ػلتفظ بو 
تبعا حلجم القرض ادلمنوح بواسطة الرافعة ادلالية ، وليس خافيا أن الوسيط  ) المارجن (، وتتحدد قيمة 

جدية العميل واستيفاء  ويولد منو الربح لنفسو ، ولكن ربت ذريعة تأمُت سيستثمر ىذا الرىن النقدي لصاحلو
 ( المارجن) أية حقوق قد يتحملها الوسيط مستقبال يف عالقتو مع ادلتداول ، وبالتايل تكون عوائد استثمار 

 ، وىي من تطبيقات الزيادة الربوية احملرمة شرعا . ( الرافعة) قرض  َجر هم النفع الذي صورة أخرى من صور 
    الوسيط يستويف اخلسارة من رصيده مباشرة ، إذا خسر يف الصفقة فإن العميل فإن  ومن جهة أخرى :

، Margin Call نداء المارجن ()  ىو الوسيط ؽللك حقا ظادلا آخرإن ويف حال تناقص الرصيد الباقي ف
فورا ، وتصفيتها مراكزىا ادلالية صفقات العميل بإغالق  لتعدي على صبيعأن الوسيط لو صالحية ا وحاصلو :

     وىي صورة مقامرية قبيحة تعتمد على احلظ يف التصفية اإلجبارية جلميع العقود اليت أبرمها العميل ،
أشنع وأشد من النهي الوارد يف احلديث الشريف ، حيث هنى وأبسط ما يقال فيها من الناحية الشرعية أهنا 

ال أدري كيف يقبل عقل نٍت أ والحق : ، ن "يِ ر  طَ ض  ع المُ ي  " بَـ عن ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ الرسول الرحيم 
الكبَت ، ومع ذلك  الفاحش البُت واجلورمن الظلم على ىذا النحو أن ؼلوض رلازفة خطَتة باستثماري رشيد 

دبقتضى مطمئنون ، بل ىم لو مقرون وىم بو راضون ؛ ذا اخلطر يقرون هب (الفوركس ) نظام فإن عمالء 
 وىم ال يشعرون . ؛ عليوالتوقيع اإلليكًتوين 

 التبييت ( :فوائد : ربا الديَ )  روظور الجالحاحمل
الربوية ،  ) فوائد التبييت ( ينطوي يف أصل بنائو وتصميمو على ) نظام الفوركس (ويف ىذا الدليل نثبت أن 

  دين الثابت ) الزيادة المشروطة على ال تعريفو :و شرعا ،  ) ربا الدين ( وىي من الصور القبيحة لكبَتة
أن قرض الرافعة ) اذلامش ( يعطى للعميل على أساس  : (وصورة ) فوائد التبييت ،  في ذمة المدين (

     وم حبيث ، وواجب العميل أن يصفي صبيع العمليات خالل نفس الي ) يوم واحد فقط (الليلة الواحدة 
ذا حصل أن دخل فإ، ) عند حلول منتصف الليل ( ليوم آخر  مراكز العمليات مفتوحةً على  العميلم ي بق  يم ال 

     فإنو يتعُت عليو سداد فوائد ربوية عن القرض ادلمنوح لو عن كل يوم تأخَت ، على القرض يوم جديد 
قدؽلا وحديثا ، حظره الصريح ، والذي أصبع الفقهاء على  ) ربا الدين (وىذه الصفة ادلالية تعترب من قبيل 

 .) ربا الجاىلية ( مساه الفقهاء حىت ، و القرآن الكرمي باحلظر والوعيد وىو أصل ربوي تصدى ل
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الصرػلة ىذه ادلخالفة الشرعية بسبب  ) نظام الفوركس ( ادلسلمُت علىتعاملُت ادلالكثَت من ودلا اعًتض 
تسويقية ؛ قامت بعض شركات الوساطة وألغراض مباشرة  السليمة واليت يدركها ادلسلم بفطرتو؛ والواضحة 

            ن عنوعلَ ر ما يُ هَ حتى ظَ  ، ) فوائد التبييت (ستقدم خدماهتا لعمالئها مع إلغاء اإلعالن أهنا حبتة ب
إن إلغاء  :فتقول ىنا فنيا وماليا وإنك لتتساءل  الفوركس اإلسالمي ( ،حساب ـ زورا وكذبا ـ بمصطلح ) 

وراء ىذا السخاء يعٍت ربمل الوسيط تكاليف الدين الذي اقًتضو ، فما ىو السر من  ( فوائد التبييت) 
) فوائد يتنازل عن يقدم على ىذه اجملازفة الكبَتة فالوسيط لن ومعلوم قطعا أن ة الربوية ، التسويقي وادلرون

من وراء  ارسر ولنوضح لك األمادي ػلمي نفسو بو من أخطار تعثر العميل ، ضمان إال مقابل  التبييت (
 .ىذا الكرم التسويقي واألسباب والتدابَت ادلنطقية من وراء ذلك 

     األرباح ،حقيق تبالنسبة ذلا لعلى ادلصدر األىم أن ربافظ شركات الوساطة ادلقصود األعظم لن إ  :أوال
    ، الربويُت ـغَت ـ سالميُت اإل وهبدف احملافظة على أكرب شرػلة من ادلتعاملُت، ) عموالت الصفقات (  وىو
) عموالت  ربقيق الربح من وال ريب أن الكبَت ،ربح اليقيٍت القليل سبسكا بالاالحتمايل  طرتنازلوا عن اخلفقد 

 . يعترب ىدفا اسًتاتيجيا للوسيط (الفوركس ) يف ظل وجود حجم كبَت من ادلتداولُت يف يوميا  الصفقات (
مقدما واستيفائها  ) عمولة التبييت (إلغاء التحايل يف إىل  ( الفوركسوساطة ) تلجأ بعض شركات ثانيا : 

، حىت تكون تكلفة اخلدمة حلساب الفوركس  ! ضمن تكلفة اخلدمة على احلسابات اإلسالمية فقط
ة إلضفاء مزيد دَ د  شَ اإلسالمي أعلى منها للحساب التقليدي ) الربوي ( ، كما تتخذ تدابَت إجرائية أخرى مم 

 ماية والضبط على سلاطر ىذا النوع من احلسابات .من احل
 العميلتبييت غرضها ومقصودىا الوقاية من خطر حبتة ؛ ألن أداة سلاطرية تعترب  ( التبييت) فوائد ن إ :ثالثا 

  إال أن ىذه األداة ادلخاطرية، للدين عنده يف ذمتو ؛ األمر الذي سيًتتب عليو فوائد ربوية لصاحل ادلقرض 
الفوركس بوضع تدابَت  ساطةذلك تقوم بعض شركات و السهل التنازل عنها وإلغاؤىا بالكلية ، ولمن ليس 

توفر نفس ولكنها غَت مباشرة احتيالية و ، إال أهنا وسائل  سباما ربقق نفس النتيجة الربويةوقائية بديلة ، ولكنها 
 امسو ، وليكن تبتكر مصطلحا جديدا  فمن ذلك مثال أن، ) التبييت ( على مقدار الفوائد الربوية ادلستحقة 

، وبذلك تتم ادلعاجلة  ) حالة التبييت (، وىذه العمولة تنشأ على ذمة العميل يف  ) عمولة االستحقاق (
 .الربوية بطريقة غَت مباشرة 
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 ) فوائد التبييت (بثوهبا اجلديد كبديل عن  ) عمولة االستحقاق (من أين سيستويف الوسيط  فإن قلت :
أنو أداة إىل ، وقد أشرنا   Margin) المارجن (تذكر أن الوسيط كان قد دفع  فالجواب :احملرمة شرعا ، 

وبالتايل ؽلكن للوسيط أن يستويف فوائده الربوية إلدارة سلاطر أية حقوق تنشأ يف ذمة العميل لصاحل الوسيط ، 
احليلة الذكية ـ مع تدابَت أخرى ـ استطاع الوسطاء وهبذه  ،ادلقدم يف بداية العملية  ) الرىن النقدي (من ىذا 

، وهبذا تعلم أن ) فوائد التبييت ( إلغاء حبجة  (اإلسالمي  الفوركس) صطلح أن يقنعوا بعض ادلتعاملُت دب
، ولكن ، ولكن ربت حيلة خفية وغَت مباشرة  سيتم استيفاؤىا من مكان آخرالربا ، حيث  ىذه حيلة على

 . ) حساب الفوركس اإلسالمي ( !امسها التسويقي الناعم 
مث إنو على ،  ) إلغاء فوائد التبييت (اليت يتم على أساسها  والتضليل وهبذا ندرك بوضوح أساليب التحايل

قد جمعت  ( الفوركس) تجارة نؤكد بأن إال أننا ؛  ( فوائد التبييت) افًتاض اإللغاء الفعلي والتام للربا عرب 
،  أو التخلي عنو فإذا تم إلغاء نوع واحد فقط من الرباالفقو اإلسالمي ، التي عرفها أصول الربا جميع 

 . إلغاء بقية أنواع الربا والمحظورات الشرعية األخرىعني ال ي فإن ذلك

 ( : العىالت ٌفسّا: خرب بيع الصلاك ) املتاجزة باحلقوق اجملزدة عَ  الزابعروظور احمل
أخرج يستند إىل حادثة مالية شهَتة وقعت يف زمن الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ ، فقد الشرعي دليل الوىذا 

فـََتَبايََع الن اس ت ل َك الصُّكموك ؛ أن صمكموًكا َخَرَجت  ل لن اس  يف  َزَمن َمر َوان ب َطَعام   1مسلم يف صحيحو اإلمام 
تَـو فموَىا  ،   " أحللت الربا يا مروان ": ، ويف لفظ ىريرة : " أحللت بيع الص كـاك "فقال لو أبو ، قـَب ل َأن  َيس 

    : أن صكوكًا خرجت للناس يف زمان مروان بن احلكم من طعام اجلار ، 2كما روى مالك يف ادلوطأ 
      زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم ؛ قبل أن يستوفوىا ، فدخل 

: ـ رضبو اهلل ـ ، فقال  " أتحل بيع الربا يا مروان "على مروان بن احلكم ؛ فقاال :  ـصلى اهلل عليو وسلم ـ 
بن  ىا قبل أن يستوفوىا ، فبعث مروانأعوذ باهلل وما ذلك ، فقاال :  ىذه الصكوك تبايعها الناس ؛ مث باعو 

 وهنا إىل أىلها .احلكم احلرَس يـََتَتب عوهنا ؛ ينزعوهنا من أيدي الناس يرد
   : يظهر من جهة ) تجارة الفوركس ( في تداول الووجو االستدالل بأثر " بيع الصكاك " على حظر 

، ون فيها يتاجر كان الناس اليت   ( الصكاك) واعتربوه ربا إظلا ىو تلك وأنكروه الصحابة الكرام  وم مَ ر  أن الذي حَ 

                                                 
 ( } بطالن بيع ادلبيع قبل القبض { . 8(  ، باب ) 22صحيح مسلم ، كتاب البيوع ) - 1
 ( ، باب العينة وما يشبهها . 2/641ادلوطأ )  - 2
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لتداول على أساس القيمة السوقية الطعام نفسو ، حىت صار اوىي الوثائق دبلكية الطعام دون أن يقبضوا 
يف سوقو العيٍت ، فنهض علماء الصحابة ؛ احلقيقي ، وىي منفصلة وسلتلفة عن قيمة الطعام  الطعام حلقوق

عدم  ـ فأنكروا على ويل األمرمنهم : أبوىريرة وزيد بن ثابت وابن عباس وغَتىم ـ رضي اهلل عنهم أصبعُت 
، حيث صار  المجردة ( ربا الحقوق) أو  الصكاك (ربا ) ـ رضبو اهلل ـ شيوع ىذا النوع اجلديد من إنكاره 

    ،  الناس يسًتحبون من تداول احلقوق مستقلة عن أصوذلا العينية ، وػلصل ذلم من ذلك ربح التداول
 . سوق ) الصكاك (علماء الصحابة الكرام فقام على إبطال  أمراألمير  فامتثل

فكرة تداول احلقوق على قدؽلا ىي عينها  ) بيع الصكاك (تداول احلقوق على الطعام يف فكرة  واحلق إن
دون أعياهنا ادلتاجرة على احلقوق اجملردة تم تيف السوقُت يف زماننا ، حيث  ) تجارة الفوركس (العمالت 

ىذا نقول وعلى ، وفي الحالتين أعيان الطعام مهملة وكذلك أعيان العمالت مهملة أيضا وحقائقها ، 
ظر الشرعي من تداول حقوق أليس تداول حقوق العمالت أوىل وأحرى باحل :بقا لفقو الصحابة الكرام وط

، " الطعام "أكرب من احًتازىا يف باب  " " العمالتفقها أن احًتاز الشريعة يف باب ادلستقر ، كيف و الطعام 
اربدت ألنو إذا  عصرنا ، يف ) نظام الفوركس (حظر يف عصر الصحابة على  " بيع الصكاك "فدلتنا واقعة 

 وإظلا العربة باحلقائق وادلعاين ال باأللفاظ وادلباين .، فال عربة باختالف ادلسميات وادلآالت ادلعاين واألوصاف 
من أنواع الربا اشتهر  االدليل األثري اجلليل عن الصحابة الكرام نكون قد أضفنا نوعا جديدفإذا فقهنا ىذا 

حىت قالوا ،  ) ربا (بأنو ـ رضي اهلل عنهم ـ صراحة وصفوه ، بل ىم  ) بيع الصكاك (بُت الصحابة باسم 
اشتملت قد  تجارة الفوركس () ، فثبت لنا هبذا الدليل أن  ) أتحل الربا يا مروان ! ( ـ رضبو اهلل ـ ألمَتىم

 . ) ربا الحقوق المجردة (أو  ) ربا الصكاك (جديد من أصول الربا ، وىو ثالث على نوع 

 :يف العامل تعطين الوظيفة الٍقدية احلقيقية لمعىالت :  اوساخلروظور احمل
      تعرب) أشبان ( ، وبيانو أن العمالت (  ةنقدي) طبيعة اقتصادية ذو مقاصدي ، وىو شرعي دليل وىذا 

تبادل العمالت  ألنالعمالت األجنبية صارفة ، والشارع احلكيم أذن دب قوة وضعفا عن اقتصاديات الدول
بادلصارفة يعزز أنشطة اإلنتاج والتبادل التجاري من السلع واخلدمات احلقيقية بُت سلتلف البيئات االقتصادية ، 

) الصادرات والواردات ( ، مث نبهنا الشارع احلكيم ) البينية ( أو و وىو ما يعرف باسم ) التجارة اخلارجية ( أ
على عدم جواز تعدي ىذا احلد الشرعي ادلسموح بو ، حبيث تتحول العمالت والنقود إىل مصدر مستقل 
لتوليد الربح نظَت األجل ، فلذلك حرمت الشريعة الًتبح من بيع العمالت باألجل ، والسبب ببساطة أن ىذا 
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نتيجة بيعهم للعمالت باألجل ، إال أنو على ادلستوى  لتجاراالقتصادي وإن كان سيحقق الربح ل كالسلو 
 .الدول ات بُت عمال والتجار احلقيقية لأل ركةاحلنشاط االقتصادي الكلي سيؤدي إىل تعطيل أو تقليل 

، اجلسيم اخلطر االقتصادي و احملظور الشرعي رسخ ىذا يكرس وي وجدناه ( الفوركس) نظام فإذا فحصنا 
الفطرية أدوارىا عن أداء  سلب وتعطيل وظيفة العمالت ) األشبان ( ( بورصات العمالت )حيث يتم يف 

األعمال اإلنتاجية اندماجها مع بواسطة فبدال من أن يتولد الربح من وساطة النقود ، اسًتاتيجية بصورة 
الغاية العظمى والمقصود االستراتيجي أن وبكل أسف صلد  ،عرب الدول والتجارية النافعة للسلع واخلدمات 
على الحقوق ) ارتفاعا وانخفاضا ( توليد الربح من المضاربات السعرية لنظام ) الفوركس ( ينحصر في 

هبذه الوسيلة ، و ، فال سلع وال خدمات وال إنتاج وال تجارة لزمن االحتماالت عبر االمجردة نظير 
        األشبان والعمالت النقدية قد مت تفريغها من وظيفتها الفطرية اليت تبعث الروح  تكوناإلبداعية للعودلة 

ضارة وبليدة تعمل وسيلة إىل تتحول العمالت ، ف واخلدمات العينية النافعة يف األعمال والصناعات والتجارات
، واليت يقطع العقالء بأهنا ستظل تتضخم وتتمدد فقط ال غَت بعث الروح يف الفقاعات السعرية الكاذبة على 

تدرغليا بادلضاربات السعرية ؛ حىت تصل إىل أقصاىا ؛ مث ترتد باالنفجار لتخلف وراءىا اخلسائر ادلليارية 
 .العابرة للقارات 

الفٍت ،  وإن ىذه احلتمية العقلية وصفها لنا رسولنا الكرمي ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ بغاية من الدقة واإلبداع
      رَ ٌد أكثَـ حَ " ما أَ ، ويف لفظ ابن ماجو :  3 " الربا وإن كثر فإن عاقبتو تصير إلى ِقلة "حيث قال : 

،  ) ظاىرة اإلدمان الربوي (إشارة إىل  (رَ ٌد أكثَـ حَ ما أَ )ويف قولو ،  4من الربا إال كان عاقبة أمره إلى قلة " 
   ،الصادق عن ربو جل وعال  بالوحيـ صلى اهلل عليو وسلم ـ األمُت  فهذا قانون إذلي عظيم يقرره الرسولم 

وما على العاقل إذا استبانت لو تلك السنة اإلذلية إال أن ؽلتثلها اعتقادا وعمال ، ويستسلم مذعنا حلكم 
مية مستسلما لألىواء اإلعالفال يتخوض يف فقاعات أسواق الربا وأسواق الباطل  الشرع فيها تعبدا وتعقال ،

بل عليو أن غلد وغلتهد يف ربري سبل احلالل يف األعمال والتجارات ، فارغة والضالالت االقتصادية العامة ال
سبثل  يف بورصات العمالت األجنبية " تجارة الفوركس "حال هبذا تدرك أن و واخلدمات احلقيقية والنافعة ، 

 . أكل ادلال بالباطلمع عمليات الربا يها عمليات األسواق ادلالية ادلعاصرة ، واليت تتزاوج فمن  اقبيح شكال
 

                                                 
 .( ، عن ابن مسعود ـ رضي اهلل عنو ـ  5/367( ]ط األرنؤوط[ ، واحلاكم وصححو يف مستدركو ) 1/492مسند اإلمام أضبد )- 3
 ( .2/180( ، عن ابن مسعود ـ رضي اهلل عنو ـ، وصحح إسناده األلباين يف صحيح الًتغيب والًتىيب ) 7/53سنن ابن ماجو )- 4
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 الصزيعة اإلسالوية :يف املاه : وصادوة جتارة الفوركس ملقاصد  سادسالروظور احمل
النفع القاصر على طرفيو فقط ، ولكنو يف ادلقابل يضر االقتصاد الربا سلوك اقتصادي ضار ألنو يولد إن 

حركة ادلال يف االقتصاد كحركة الدم يف جسم اإلنسان ، إذا كانت فبتعطيل حركة ادلال فيو جزئيا أو كليا ، 
كل معاملة مالية تؤدي إلى حبس المال وتعطيلو فهي ممنوعة شرعا ، قاعدة ادلقاصدية تقضي بأن : الف

 عمليات      فإذا سلطنا النظر االقتصادي إىل،  وكل معاملة تؤدي إلى رواج المال وحركتو فهي مشروعة
وجدناىا تعظم الفقاعات السعرية الفارغة عن أي نفع اقتصادي حقيقي ، وبالتايل فهي  وركس "" تجارة الف

  ،سوق فاسد يتعارض مع أبسط مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ ادلال وصيانتو وجودة حركتو وظلائو 
؛ شلثال بالسلع  العيٍت حيث تقوم على أساس تعظيم االقتصاد النقدي ويف ادلقابل تعطيل االقتصاد احلقيقي

 .واخلدمات والتجارة واإلنتاج 
العمالت حقوق على  بادلال على خطر الفقاعات السعرية ونيعبث ( الفوركس) يف  ُتأن ادلضارب :بيان ذلك 

ال غَت ، وىو سلوك اقتصادي مذموم ألنو ػلرم االقتصاديات من توظيف األموال يف ميادين األعمال احلقيقة 
النافعة ؛ إنتاجا أو ذبارة ، ويف ادلقابل يضمن التدفقات النقدية ادلستمرة من األموال الساخنة ضلو إغاثة 

يف جباية أموال ادلسلمُت لقمة سائغة باستقطاهبا االقتصاديات الغربية اليت أرىقها الربا قرونا متعاقبة ، فتجد 
  وبعملتها أيضا ، وال ريب إن ىذا السلوك االقتصادي الذميم ىو عُت ما بنيت عليو؛ بل عرب بنوكها العادلية 

 . ادلعاصرة " تجارة الفوركس "
يطلق على  ( م1936)  وىذه احلقيقة االقتصادية جعلت اللورد جون مينارد كينيز يف كتابو " النظرية العامة "

، ويشَت هبذا التعبَت الذكي إىل أن البورصات برمتها باتت معابد   " صنمية السيولة "البورصات مصطلح 
، وذلك على حساب إعلال اإلنتاج  فيها السيولة النقدية عرب تضخيم الفقاعات ادلضاربية مم ظ  عَ كهنوتية تـم 

جب األموال ػلوالتجارة احلقيقيُت يف االقتصاد ، وال ريب أن ىذا السلوك االقتصادي ادلذموم من شأنو أن 
قتصاد ، شلا يًتتب عليو ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وتفشي الفقر موال يف االالنافع لألسليم و عن التوظيف ال

على الدول ، كما أنو سلوك يؤدي أيضا إىل اطلفاض معدالت إصبايل الناتج احمللي  وزيادة اعباء الدين العام
عدم عنو ، والذي ينتج للدولة الكفاءة االقتصادية  ىدًت واالستثمار العيٍت وتراجع التجارة احلقيقية ، ومن مث ت

 ت أخرى .يف عشرة أضرار اقتصادية كربى رصدناىا تفصيال يف مناسبا ؛استقرار العملة الوطنية 
       م ( : 1988وحول ىذا ادلعٌت يقول كبَت االقتصاديُت الفرنسي موريس آليو ) جائزة نوبل يف االقتصاد 

تصبح ادلصافق ) البورصات ( مالىي ) كازينوىات ( حقيقية سبارس فيها ألعاب بوكر ىائلة ، ال يكاد  ن  ) أَ 
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خر ، غَت أن ىذه ادلصافق دبا فيها من تقلبات يشكل أعلية تذكر ، ألن البعض يربح ما ؼلسره البعض اآل
ىنا يظهر عامة لألسعار إظلا تولد موجات من التفاؤل أو التشاؤم ذات أثر كبَت على االقتصاد احلقيقي ، 

الطابع غير العقالني والضار للنطاق المؤسسي الحالي للمصافق ) البورصات ( ، إن العالقات الحالية  
ىي عالقات زائدة على الحد وضارة ، ساعة [  24ساعة من  24املة ] العبين األسواق المالية 

َعت يف ،  5(  وليست الزمة إطالقا لكفاءة االقتصاد العالمي مواضعها العينية وهبذا ندرك أن النقود إذا ومض 
َعت يف يف االقتصاد النافعة  أفسدت وأضرت الطرق غَت العينية نفعت وأشبرت وأصلحت ، لكن إذا ومض 

انتفاع الشعوب من األشبان يف االقتصاد ىو النقود و االقتصاد برمتو ، وإن اخلاسر األكرب من اضلراف سلوك 
 . 6على اقتصاد الدولة لشرور واألضرار االقتصادية كربى ل  ، األمر الذي يعترب حبق بوابةمواردىم االقتصادية 

مي الذي سبارسو عودلة البورصات ادلعاصرة ، حيث فإذا علمت ذلك أدركت بفطنتك حجم التضليل اإلعال
لوضوح ، حىت إهنا لتنطلي على ادلسًتسلُت تعج بادلصطلحات اليت يقصد منها اإلهبام ال اإلفهام ، واخلفاء ال ا

يف سلتلف القطاعات ادلالية واالقتصادية والقانونية والشرعية ، فضال عن عموم ادلتداولُت بال تثبت أو تدقيق 
ويكفي الفطن أن يدرك ، بل ؛ اخلاصة منها والسيادية  األفراد والشركات واحملافظ والصناديق االستثماريةمن 

، األفراد والشركات  العودلة االقتصادية ادلعاصرة لالحتيال على أموالىي وسيلة  ( الفوركس)  بالبداىة أن
 .حلكومات والصناديق السيادية لالحتيال على أموال الدول واكوسيلة   ) السندات ( تقابلها بينما

،  عمليات ) تجارة الفوركس ( محرمة شرعاأن  تام تقرر بوضوحىذه الفتوى الشرعية إن  وفي الختام :
 أصول الربا صبيع ويستند احلظر والتحرمي شرعا إىل عدد من األدلة التفصيلية ادلذكورة ، حيث استبان لنا أن 

وذلك بدًء من ربا الصرف ؛ فربا القرض ؛ وربا الدين ؛ ،  الفوركس (تجارة ) يف الدنيا قد اجتمعت يف 
، فهي كما ترى ربيط هبا إحاطة السوار بادلعصم ، باإلضافة إىل سلالفات  ثم ربا الصكاك والحقوق المجردة

دلقاصد الشريعة يف األموال بصفة عامة ، ويف األشبان  ) الفوركس (ضال عن مصادمة شرعية أخرى ، ىذا ف
، وىي تستند إىل  فقطستة تفصيل شرعية اقتصرت منها على سلالفات وزلاذير فة خاصة ، فهذه بص

، ومقاصد الشريعة الغراء نصوص زلكمة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة وآثار السلف الصاحل 
تجاوز تحىت الستقصينا أدلة احلظر والتحرمي  الفتوى المختصرةولوال خشية التطويل واإلسهاب يف ىذه 

                                                 

 . 43ص موريس أليو ، ، مس إىل إصالحات الغد "الشروط النقدية القتصاد األسواق .. من دروس األ"  - 5
 . المالية ( ، ومنها : الفوركساألضرار االقتصادية العشرة للبورصات  نظرية )وقد أثبتنا ذلك كلو من خالل نظريتنا االقتصادية ادلسماة :  - 6



بصأُ عىميات ) جتارة الفوركس ( يف بورصة العىالت األجٍبيةفتوى شزعية   
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    ، ولطال بنا مقام البيان واالستدالل ،  ) تجارة الفوركس (البضعة عشر دليال شرعيا ظاىرا يف حظر 
    لقناعتنا بأن ىذا يكفي من كان حريصا على عصمة دينو و ولكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق ، 

     يف ة ومتحققةلشبهات راسخمع ااحملرمات كانت إن  ة ، و احملرمات القطعيمن ادلشتبهات ادلالية فضال عن 
 . ) تجارة الفوركس (

  ، ال شريك لو وقد سبت ىذه الفتوى حبمد اهلل وتوفيقو ، فما كان فيها من حق وصواب فمن اهلل وحده 
،   اهلل أعلم ، وصلى اهلل على سيدنا زلمد و وما كان من خطأ فمٍت ، واهلل ادلوفق واذلادي إىل سواء السبيل ، 

 . ، واحلمد هلل رب العادلُت وعلى آلو وأصحابو أصبعُت
 

 وكتبّا / د. رياض وٍصور اخلميفي
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