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 بسم اهلل الرحمـن الرحيم

 غرض التحوط في المنتجات المالية

 :المقدمة
 :كثريا  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما

أما بعد فما زالت السوق املالية تتجدد بنوازهلا ووقائعها؛ ملا متليه حاجة األفراد واملؤسسات من صور تقوم 
ربح العائد من تلك العلى االستثمار وتنوعه وفق إجراءات ذات ضمانات تعود على املستثمر ورأس ماله، بل و 

وهذا بدوره أوجد  تقليل املخاطر وما ينتج عنها،ب االستثمارات، وهذه الضمانات يتعلق اجلزء الكبري منها
يف حميط السوق املالية ومؤسساته حنو تقليل هامش اخلسارة اليت قد تطرأ على السوق املالية من متغريات  ا  حراك

إدارة املخاطر أو اخلطر، وهذا التحوط و  ، فنشأ عن ذلك ما أطلق عليه التحوط املايلاليةجتعل نسبة املخاطرة ع
 .دارجا  يف لغة املاليني واحملللنيصار 

وعلى الرغم من األساليب البارعة اليت . ن اخلطر يشكل حتدي ا للتمويل اإلسالمي والتقليدي على السواءإ
ابتكرت إلدارة اخلطر، فإن األسواق العاملية قد أصاهبا التقلب املتزايد واملستمر، وازدادت وترية األزمات املالية 

األدوات التقليدية للخطر العديد من اهلموم، خبصوص عدم استقرار النظام، باإلضافة إىل وقد أثارت . وشدهتا
فهذه األدوات ميكن استخدامها يف التحوط واملقامرة . عدة مشكالت تتعلق باجلوانب القانونية واألخالقية

حصاءات بوضوح مع ا، وليس هناك أي ضمان لكي تتجه هذه األدوات حنو األغراض اإلنتاجية، بل تشري اإل
إىل أن استخدام هذه األدوات يف املضاربة السعرية وسائر األنشطة املتعلقة باملقامرة أكثر بكثري من استخدامها 

وجيمع املتخصصون على أن اخلطر ميكن إدارته، ولكن ال ميكن استبعاده من األنشطة . يف التحوط
 .االقتصادية

عن اخلطر وطبيعة املخاطرة جلأ  ألنشطة املالية واالقتصاديةة وهي عدم استقالل اقيقوتعايشا  مع هذه احل
املتخصصون بإعداد دراسات جلملة من املنتجات لغرض التحوط، وهذ النوع من الدراسات وتلك املنتجات 
حتتاج إىل قواعد شرعية ومبادئ فقهية حتكم هذه املنتجات، ويف هذه الورقة سأعرض إىل بعضها دون إصدار 

بطة لتلك املنتجات حتتاج إىل اجتهاد مجاعي يتقرر من خالله قواعد ضا -يف نظري  –ا هن، الحاسم  رأي
من مجلة من البحوث والدراسات يف موضوع املستفيدة هذه الورقة ضوابط خاصة بكل منتج بعد تصوره، و و 

 :باحثلى أربعة معالتحوط، 
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 تعريف التحوط: األول بحثالم 

 وق المالي ومالحظة الشريعة لذلكطبيعة المخاطر في الس:الثاني حثبالم. 

 صور من المنتجات المالية لغرض التحوط:الثالث حثبالم. 

 توصيات في الموضوع: الرابع حثبالم. 

 .سأئال  املوىل التوفيق واإلعانة ملا فيه خري للعباد والبالد

 صالح بن عبد اهلل بن حميد.د
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 األول بحثالم
 1تعريف التحوط

 :تعريف التحوط في اللغة
 :2منها تفيد معاين" التحّوط"اظر أن كلمة لرجوع إىل قواميس اللغة جيد النبا

 التوثيق واإلحداق بالشيء. 

 يتعاهده ويهتم بأموره: فالن يتحوط أخاه حيطة حسنة: تعاهد الشيء واالهتمام به، بقال. 

 السنة الشديدة، وذلك ألن الشدة حتيط بالناس. 

 :تعريف التحوط اصطالحا  
سياسة مالية ينتهجها املستثمرون يف األوراق املالية املتداولة :املالية مفهوم التحوط بأنه  تُعرف القواميس

ويف األدوات املالية وذلك بغرض تقليل أو استبعاد مغبة االستثمار األوحد وذلك عن طريق االستثمار يف أوراق 
 .مالية أخرى أو إضافة أوراق مالية أخرى

كما يتبني . لتقليل املخاطرسبيل ك  ونأّن التحوط سياسة ينتهجها املستثمر  يتبنيالتعريف هذا وبالنظر إىل 
من ذات التعريف أن األسلوب األساسي النتهاج سياسة التحوط هو الدخول يف معامالت موازية للمعاملة 

نب املالية الرئيسية سواء  على صعيد االستثمار يف األوراق املالية أو الديون االستثمارية وذلك لكي يتج
 .صاحب املعاملة الرئيسية مغبة املخاطرة بوضع كافة استثماراته يف سلٍة واحدةٍ 

 . والتحوط باملعىن الشائع هو التقليل ما أمكن من التعرض للخطر

 :3وقد عرف الدكتور القري التحوط بتعريفني

قليل املخاطر إىل تبين اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ العقود الكفيلة بت: التحوط:" التعريف األول
 ".احلد األدىن مع احملافظة على االحتماالت جيدة للعائد االستثماري

                                                           
حمامي،  –سامي السويلم، و مقال مفهوم التحوط، لتشارلز براكبيل : التحوط يف التمويل اإلسالمي، للدكتور: ينظر  1

 www.twaijri.com: املوقع االلكرتوين
: ، وأساس البالغة، ص01/221، وتاج العروس، 061: ، وخمتار الصحاح، ص2/021اللغة،  معجم مقاييس: ينظر  2

 .2/061، وجممع األمثال، 041
 .2:آليات التحوط يف العمليات املالية اإلسالمية، ص: انظر  3
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إسرتاتيجية الغرض منها التخلص من أو إلغاء املخاطر اليت تكون خارج نطاق : التحوط:" التعريف الثاين
 ."النشاط الرئيسي أو خارج جمال االستثمار املستهدف

 1"اإلجراءات اليت تتخذ حلماية املال: "تحوطبأن ال: وعرفه الشيخ طالل الدوسري

ومبا أن اخلطر ال ميكن استبعاده من األنشطة االقتصادية، فإن الوساطة املالية هتدف إىل إدارة اخلطر، وال 
وهلذا فإن التحوط . الخطر الكسب: هيينظر إليها ويعلم املستثمرون أن أول قاعدة . هتدف إىل استبعاده

ويكمن التحدي يف استخدام أدوات حتوط حتقق منافع توزيع اخلطر، .  يعين استبعادهيعين إدارة اخلطر، وال
األنشطة احلقيقية اليت تضيف يف وهذا يتطلب أن تكون هذه األدوات مندجمة . همر اقدون أن تساعد على امل

 .2قامرة قيمة، وال تكون حيادية أمام امل

قهدر اإلمكهان وتقليلهها وتقليصهها  ، وههو مقبهول شهرعا  جتنهب املخهاطر :مما سبق يتبني أن التحوط يراد بهه 
 .من حيث إنه طريق لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ املال وعدم تضييعه أو إتالفه 

 .اذا كان مقرتنا بالنشاط االقتصادي احلقيقي الذي يقصد منه اإلنتاج وتوليد الثروة  وال سيما

 . حوط سواء يف حلها وحرمتها أو يف مدى النجاح وعدمهويبقى اإلشكال يف الوسائل املتبعة للت

 :وملزيد من االيضاح للتحوط هذه مقارنة بني التحوط والتأمني 

 .التحوط تقليص اخلسارة من خالل التنازل عن ملكية الربح

 . دفع مثن لتجنب اخلسارة مع االحتفاظ بإمكانية الربح : والتأمني 

 . مكان جتنب املخاطر قدر اإل: إذن التحوط 

 :أنواع التحوط
ويتم التحوط . حتوط اقتصادي، وحتوط تعاوين، وحتوط تعاقدي: وهناك عدة أنواع من التحوط

االقتصادي عن طريق تنويع االستثمارات، وحتقيق التوافق بني اإليرادات واملصروفات، أو بني األصول واخلصوم 
جال أطول، لكن مما يساعد على حل مشكلتها هو فالبنوك مثال  تقرتض ألجل قصري، وتقرض آل. يف امليزانية

 .وجود املصارف املركزية ونظام التأمني على الودائع

وهناك حتوط طبيعي، فالبنوك العاملية مثال  تتعامل بعمالت عديدة خمتلفة، فهي بطبيعتها متحوطة من خطر 
 . صرف العمالت، دون استخدام أي أداة من أدوات التحوط

                                                           
 .42:عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالت، ص  1
 .01: التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: ينظر  2
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وهبذا ميكن . يقضي على املضاربة السعرية، ألنه بال أرباح، واملضاربة هتدف إىل الربحوالتحوط التعاوين 
إنشاء صندوق تعاوين للتحوط من أخطار العمالت، حتول إليه أرباح وخسائر صرف العمالت، وإذا بقي فيه 

 .تم االحتفاظ به لتغطية أي عجز يف املستقبليفائض 
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 الثاني بحثالم
 .السوق المالي ومالحظة الشريعة لذلك طبيعة المخاطر في

 ( إدارة املخاطر املالية ) ما يتحدث به االقتصاديون واملاليون من املسلمني وغري املسلمني هو 

 . إن املخاطر متثل هاجسا حاضرا يف كل تصرف مايل 

املهال واالقتصهاد  والتقلبات االقتصادية واالضطرابات املالية تبدو يف ازدياد على الرغم من حماوالت أساطني
 .إجياد صيغ وعقود وسلوكيات للتقليل من هذه املخاطر 

وتبههههذل املصهههههارف اإلسهههههالمية والتمويهههههل اإلسهههههالمي واملنتجههههات اإلسهههههالمية جههههههودا يف ههههههذا السهههههياق كبهههههرية 
 .هتا مبا يقلل من آثارهاار ومتسارعة من أجل إجياد صيغ ومنتجات ملعاجلة هذه املخاطر وإد

ات وعقههدت نههدوات وورل عمههل حههول املخههاطر سههواء علههى مسههتوى التأصههيل أو وقههد أجريههت عههدة دراسهه
 .على مستوى التطبيق 

 :المخاطر 
ال ينفههك النشههاط االقتصههادي بههل احليههاة كلههها مههن التعههرض للمخههاطر ، فاملخههاطر كاملشههقة مههن املعلههوم أنههه 

شهري خهال مهن املخهاطرة واملفسدة فكما أنه ال يوجهد عمهل خهال مهن املشهقة واملفسهدة فكهذلك ال يوجهد عمهل ب
غري أن املخاطر يف املعامالت والتجارات اذا كانت يف حدود املعقول فإهنا تؤدي وظيفة ظاهرة يف توجيهه احلهوافز 

 .ورفع الكفاءة اإلنتاجية لكن إذ ازدادت عن احلد املعقول فإهنا هتدد استقرار األسواق وثروات األمة 

أو هههو نههوع مههن أنههواع املشههقة الههيت ال تههراد لههذاهتا وان كانههت ال فاألصههل ان اخلطههر غههري مرغههوب فيههه كاملشههقة 
 ( . فالتشريع تكليف ) تنفك عن األعمال املشروعة 

خطر التجارة، وهو أن يشرتي : اخلطر خطران: "اخلطر يف اإلسالم: يقول شبخ اإلسالم ابن تيميه 
فالتجارة ال تكون إال  )...(. ه للتجار السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على اهلل يف ذلك، فهذا البد من

 .1"امليسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله: واخلطر الثاين. كذلك

خطر مرتبط باملعامالت االقتصادية العادية، أي األنشطة اليت تضيف قيمة أو : إن هناك نوعني من اخلطر
كل املال بالباطل، أي باألنشطة ذات املبلغ الصفري، حيث على أاملرتبط  ثروة؛ واخلطر الثاين هو اخلطر توجد

 .2ال توجد ثروة إضافية صافية

                                                           
 .2/111تفسري آيات أشكلت    1
 .11:التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: ينظر  2
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واخلطر بالنسبة للمنفعة كاملشقة بالنسبة للمنفعة، فاخلطر واملشقة غري مقصودين يف ذاهتما، إمنا املقصود 
الثواب على قدر املشقة : ل بعض الناسقو : "يقول ابن تيمية. هو املنفعة اليت قد ال تنفك عن خطر أو مشقة

أما كونه ... األجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيح ا: ولو قيل... ليس مبستقيم على اإلطالق
مشقة فليس هو سبب ا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون يف العمل الفاضل مشقة، لكن فضله ملعىن غري 

، ألن األجر على قدر (أجرك على قدر نصبك: )سلم لعائشة يف العمرةقال النيب صلى اهلل عليه و ... مشقته
وكثري ا ما يكثر الثواب على قدر املشقة والتعب، ... العمل يف بعد املسافة، وبالبعد يكثر النصب، فيكثر األجر

 .1"ال ألن التعب واملشقة مقصود من العمل، ولكن ألن العمل مستلزم للمشقة والتعب

األول أن ال ميكن : ، الذي شرط له ثالثة شروط"اخلطر املغتفر" أن مثة ما يسمى بهويرى أحد الباحثني
ورأى أن اخلطر يغتفر إذا  . ، والثاين أن يكون يسري ا، والثالث أن يكون تابع ا غري مقصود(أو االحرتاز منه)جتنبه 

ب غري مغتفر، ألن وبىن على هذا أن اخلطر يف اليانصي. كان احتمال النجاح أعلى من احتمال الفشل
احتمال الفشل أو اخلسارة أعلى بكثري من احتمال الفوز أو الربح، ويتم التعويض عن ضعف احتمال الفوز 

، ومثله املضارب يف البورصة، فإن الذين (االحتمال صغري، واملبلغ كبري)بتكبري حجم اجلائزة، إلغواء املقامر 
وأخري ا فإن اخلطر . من عدد املرات% 11خيسرون أكثر من  (كاملستقبليات، واخليارات)يتاجرون باملشتقات 

بل اإلسالم مينع الربح املضمون  2.القيمة، واخلطر تابع اجياديف اإلسالم ليس مرغوب ا يف ذاته، إمنا املرغوب هو 
 " .دعو الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض :" يف عقود املعاوضات ويقول 

 :3وبعد هذه املقدمة حيسن بيان اآليت

  التعرض الحتمال اهلالك أو التلف ، وقد تكون بالنفس أو باملال : تعريف املخاطرة أهنا . 

  تتنوع املخاطرة يف املعامالت املالية  يف نوعني : 

حتمل نتائج االستثمار من ربح أو خسارة يف التجارة ، وهذه املخاطرة : وهي : ممدوحة : النوع األول 
 . القسم يعرب عنه الفقهاء بالضمان ، ويطلق عليه املخاطرة اإلجيابية  البد منها يف كل جتارة ، وهذا

وهي املخاطرة اليت يكون فيها تعريض املال للهالك والتلف بأحد العقود احملرمة ،  : مذمومة : النوع الثاين 
ة السلبية ، كما لو كان يف العقد غرر فاحش أو ميسر أو جمازفة إلهالك املال ، ويطلق على هذا النوع املخاطر 

 . وهي املقصودة يف هذا البحث 

                                                           
 01/621جمموع فتاوى ابن تيمية،   1
 .61، 15: التحوط يف التمويل اإلسالمي،ص  2
 .عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلميس: املخاطرة يف املعامالت املالية املعاصرة، للدكتور: ينظر  3
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 : من الضوابط اإلسالمية يف املخاطر 

 حترمي الربا  -

 حترمي ربح مامل يضمن  -

 حترمي الغرر  -

 حترمي القمار  -

 -وبههه يتبههني أن املخههاطر غههري املرتبطههة بامللكيههة أي ليسههت ناشهه ة عنههها والمصههاحبة هلهها فههه  ممنوعههة فتبادهلهها 
مههن الغههرر وامليسههر احملههرم شههرعا ،فتحههرمي الربهها مينههع حصههول الههربح دون حتمههل مسههؤولية يف  -أي أن هههذه املخههاطر 

 . العمل التجاري والصفق يف األسواق ، وهذا من معاين ربح ما مل يضمن 

ففههي اإلسههالم البههد أن يتحمههل مجيههع األطههراف املشههاركة يف املسههؤولية يف النشههاط احلقيقههي للعمليههة التجاريههة 
ويتجسد ذلك حني يكون اخلطر مرتبطا بامللكية ملكية السلع واخلدمات واملنهافع الهالزم للكسهب واالقتصادية ، 

 .وتوليد الثروة وإدارة التجارة 

يف الربهها والغههرر والقمههار واملعههامالت املشههتملة علههى ذلههك كلههه جتعههل املخههاطر سههلعة مسههتقلة أي تكههون سههلعة 
قتصهادي باملعادلهة الصهفرية أي احهد الطهرفني رابهح واآلخهر متداولة هبدف الربح ، وههو مها يعهرف يف املصهطلح اال

 . خاسر ، وال يشرتكان يف احتمال الربح واخلسارة

 . وهلذا فإن الضمان املستقل عن امللكية ال جتوز املعارضة عليه ألنه غرر بإمجاع الفقهاء 

 الربا جتريد للملكية عن املخاطر  -

 امليسر جتريد للمخاطر عن امللكية  -

 .إن املعاوضة على اخلطر جمردا أي املعارضة على الضمان بثمن ممنوع باإلمجاع ألنه من الغرر احملرم وهلذا ف

 ومثله املعاوضة على األجل أو الزمن استقالال ، فهذا حمرم باإلمجاع أيضا ألنه عني الربا احملرم بالنص 

 . وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل والباطل أي دون مقابل حقيقي 

 :المخاطر المقبولة 
املخهاطر املالزمهة للملكيههة أي املخهاطر الهيت تههأيت يف طريهق الكسهب وحتقيههق الهربح وتنميهة الثههروة ههي املخههاطر 

 . املقبولة فهي اليت تتبع النشاط االقتصادي الذي يولد الثروة
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ممها يفيهد يف ضهبط فاهلدف من النشاط االقتصادي هو القيمة الهيت يولهدها ، ولهيس املخهاطر الهيت يسهتلزمها و 
 : وهي  ، املخاطرة املقبولة استحضار ما قرره أهل العلم يف ضوابط الغرر

 أن ال ميكن التحرز منه  -

 أن يكون يسريا  -

 .أن يكون غري مقصود  -

 :  املخاطر غري املقبولة 

كما سبق فإن الشهريعة مهن مقاصهدها الكهربى حفهظ املهال ، وبهذل املسهتطاع يف حفظهه ، وجتنهب مها يعرضهه 
 . للتلف والضياع ، وهلذا جاء يف الشريعة الضماُن وصوره وهذا من ابرز التأكيد على حفظ املال 

 .بل ليس يف الشريعة القصد إىل التعرض للمخاطر 

 . والضمان يعين حتمل املسؤولية املالية ، وهي مسؤولية تابعة للملكية وليست مستقلة عنها

 ( .اخلراج الضمان ) الناش ة عن امللكية وهو معىن حديث  فاشرتاط الضمان اشرتاط لتحمل املسؤولية 

فاملسهههؤولية ههههي املقصهههود ألهنههها حتقهههق التهههوازن بهههني احلقهههوق والواجبهههات ، ولهههيس املقصهههود تعمهههد القصهههد إىل 
 . التعرض للمخاطرة 

 .فاخلراج بالضمان يرسي العالقة بني املخاطر وامللكية 

ال حهههظ الفهههرق بهههني القمهههار واالسهههتثمار ، ففهههي االسهههتثمار يهههتم وملزيهههد البيهههان عهههن اخلطهههر غهههري املرغهههوب فيهههه 
توظيف املال يف مشروع يغلب على الظن جناحه مع احتمال اخلسارة أمها يف القمهار فاحتمهال اخلسهارة أكثهر مهن 

 . احتمال الكسب لكن املقامر يقدم على املقامرة الن العائد كبري جدا فيقتحم املشروع 

  ها فيها مزيد بيان وتحقيق يحسن التطرق لوثمة مسائل: 
أن بني الغرر واملخاطرة عموما  وخصوصا  ، فاملخاطرة لفظ أعم من الغرر ، إذ إن كل غرر :املسألة األوىل

خماطرة ، وليس كل خماطرة غررا  ؛ ألن املخاطرة تعين اجملازفة وتعريض املال للهالك والتلف ، وهذا قد يكون عن 
كما أن . ق امليسر ، وقد يكون عن طريق اجملازفة باملال وتعريضه للتلف طريق الغرر ، وقد يكون عن طري

 .  –كما قرر ذلك شيخ اإلسالم   –سبب منع الغرر ما فيه من املخاطرة 

أن مصطلح املخاطرة أوسع من مصطلح امليسر ، وأن امليسر قائم على املخاطرة ، وأن كل :املسألة الثانية
يسرا  ، إذ إن هناك معامالت كثرية فيها خماطرة وجمازفة ، لكنها ال تدخل ميسر خماطرة ، وليس كل خماطرة م

 . ضمن حدود امليسر ، كما أن املخاطرة علة يف النهي عن امليسر؛ وهلذا وجدنا من يطلق املخاطرة على امليسر
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ما  –عند من رأى ذلك  –من صور املعامالت يف الفقه اإلسالمي ، واليت علل منعها : املسألة الثالثة
الوكالة العامة ، وضمان اجملهول ، والكفالة املعلقة ، واشرتاط دراهم معدودة يف شركة : فيها من املخاطرة 

املضاربة ، أو إلزام املضارب بضمان رأس مال املضاربة ، وبيع العربون ، وبيع املزابنة ، وبيع ما ال يقدر على 
 . ملضامني تسليمه ، وبيع ما يف البطون ، وبيع املالقيح ، وا

 : أن املخاطرة حتصل بواحد من األسباب اآلتية :املسألة الرابعة
 . تعريض املال للهالك والتلف : السبب األول 
 . حصول الضرر باملخاطر :السبب الثاين 
 . تعليق متلك املال على املخاطرة :السبب الرابع 
 . حصول الغرر أو اجلهالة :السبب اخلامس 
 . القمار حصول :السبب السادس 

أن الصفات املؤثرة يف حصول املخاطرة يف املعامالت املالية هي ما توفرت فيه الضوابط :املسألة اخلامسة
 : اآلتية 

 . أن تكون املخاطرة يف عقود املعاوضات املالية : الضابط األول
 . أن تكون املخاطرة كبرية ، واخلطر ظاهر وغالب على العقد : الضابط الثاين

 . أن تكون يف املعقود عليه أصالة :ثالثالضابط ال
 . أال تدعو احلاجة إىل العقد : الضابط الرابع

 . أن يكون العقد مبناه على اجملازفة واملخاطرة احملضة : الضابط اخلامس
 . أن تفضي املخاطرة إىل أكل أموال الناس بالباطل :الضابط السادس

 . رر بأحد املتعاقدين أن تؤدي املخاطرة إىل إيقاع الض:الضابط السابع
 . أن تؤدي املخاطرة إىل حصول النزاع واخلصومة بني املتعاقدين : الضابط الثامن
أن االقتصاديني سلكوا طرقا  خمتلفة للتعامل مع املخاطر املالية ، وهذه الطرق منها ما هو :الضابط التاسع

 . 1املالية  مشروع مثل تنويع االستثمارات ، ومنها ما هو ممنوع مثل املشتقات

أنه ال جيوز للمجازفني الدخالء أو املتطفلني التعامل باألوراق املالية عن طريق املضاربة ، :املسألة السادسة
صد بالدخالء يف السوق املالية من تستهويهم أرباح املضاربة فيدخلون فيها دون علم أو دراية ، وال يهتمون يقو 

                                                           
يكاد يتفق املختصون أن املشتقات مبادالت صفرية حيث ما : عقود هتدف إىل تبادل املخاطر املالية  :املشتقات املالية   1

يرحبه احد الطرفني هو ما خيسره الطرف األخر ،ومن أوضح األشياء أن املشتقات ال تعهد مبادلهة حقيقيهة ألهنها اليهراد هبها 
األغلههب علههى تسههوية فروقههات األسههعار عنههد هنايههة العقههد ، نقههل ملكيههة األصههل حمههلق االشههتقاق بههل يقتصههر األمههر يف األعههم 

 ( . عقود على الفروقات ) وهلذا عدها بعضهم 
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ما تتضمنه املضاربة من خماطرة كبرية غالبة على : ه املنع من ذلك بدراسة العوامل املؤثرة على السوق ، ووج
ن هذه املخاطرة تؤدي أالعقد ، وهي واقعة يف املعقود عليه أصالة ، وليست تابعة ألمر مقصود ، إضافة إىل 

 . إىل إيقاع الضرر باملتعاملني ، وإىل أكل أموال الناس بالباطل 

من صور املخاطرات املعاصرة احملرمة ؛ ملا يتضمنه من جمازفة   1وفأن البيع على املكش:املسألة السابعة
كبرية غالبة على العقد ، وهي واقعة يف املعقود عليه أصالة ، وليست تابعة ألمر مقصود ، إضافة إىل كون هذه 

 .املخاطرة يف هذا العقد ال حاجة إليها ، حىت يربر إباحتها بوجود احلاجة ملثل هذا العقد 

من  2الشراء باهلامش؟ أنه من املتقرر لدى االقتصاديني أن تداول األوراق املالية عن طريق : لثامنةاملسألة ا
عمليات االستثمار عايل املخاطرة ؛ ألن استخدام أموال مقرتضة لشراء أسهم ميكن أن يؤدي إىل خسائر أكرب 

إىل املراهنة  –باعرتاف خربائه  –إذا هبط سعر السهم ، إضافة إىل تكاليف الفوائد ، وهو أقرب ما يكون 
 . واملقامرة منه إىل املتاجرة 

أن هناك اتفاقا  بني االقتصاديني واملستثمرين على تصنيف عقود املشتقات املالية من : املسألة التاسعة
وإن قال ، ( قنابل موقوتة للمتعاملني هبا ولالقتصاد عموما  )ضمن األدوات عالية املخاطر ، وأنه ليست إال 

 . ن املشتقات املالية أداة للتحوط أو لدرء املخاطرإبعضهم 

أن عقود املستقبليات واالختيارات قائمة على اجملازفة واملخاطرة احملضة ، وتعريض املال :املسألة العاشرة
 . للهالك والتلف ، وليس على التجارة املبنية على طلب الربح

مبادلة عوائد األسهم ، ) بأنواعها األربعة ( ملقايضات ا) أن عقود املبادالت : ة املسألة احلادية عشر 
من املخاطرات احملرمة ؛ ملا فيها من اجملازفة ( ومبادلة أسعار الفائدة ، ومبادلة العمالت ، ومبادلة السلع 

واملخاطرة احملضتني ، وملا فيها من تعريض املال للهالك والتلف ، وملا تتضمنه من غرر وضرر وأكل ألموال 
 . س بالباطل النا

أن البيع والشراء على املؤشر من عقود املخاطرة احملرمة ، ملا فيه من جمازفة وخماطرة : ة ر املسألة الثانية عش
حمضة ، وتعريض املال للهالك والتلف ، وملا فيه من القمار احملرم ؛ فأساس العقد وانتهاؤه على توقعات وصول 

                                                           
البيع على املكشوف من املعامالت العاجلة يف سوق األوراق املالية وفيها جتهري علهى الورقهه املاليهة عهدة بيوعهات وههي يف   1

 .ية هبدفها االستفادة من فروق األسعار ذمة صاحبها األول دون أن حيوزها املشرتون وهي بيوع ومه
ويقوم فيه املستثمر بدفع جزء من مثن ما يريد االستثمار فيه من اسههم او عمهالت مهن مالهه اخلهاص : البيع على اهلامش   2

ه وحيرم منه ما كان القرض فيه بفائدة أو كان القرض من املصرف الذي يتعامل مع.ويدفع اجلزء الباقي من أموال مقرتضة 
ويباح منه ما كان االقرتاض من غري فائدة من .العميل بالبيع او الشراء من خالل السمسار والوسيط بني العميل والبنك 

 .غري املصرف الذي يتعامل معه العميل بالبيع والشراء من خالله أو من خالل الوسيط 
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عاقدين ال خيرج عن كونه غامنا  أو غارما  ، وكل عقد يدخل فيه املؤشر إىل رقم معني ، وكل واحد من املت
 . الطرفان وكالمها مرتدد بني أن يكون غامنا  أو غارما  فهو عقد قمار حمرم باإلمجاع

أن عقد التسويق اهلرمي أو الشبكي من عقود املخاطرة احملرمة ؛ ملا يتضمنه من غرر : ة ة عشر ثالثاملسألة ال
ن كل داخل يف هذه الشبكة يعلم أنه قد يكون غامنا  أو غارما  ، كما أن هذا العقد فيه فاحش ومقامرة ؛ أل

تعريض للمال للهالك والتلف ، وأكل ألموال الناس بالباطل ، وإيقاع الضرر بأحد املتعاقدين ، وخصوصا  
 . املشرتكني يف أسفل اهلرم ، وقد جاءت الشريعة مبنع الضرر 

ال بأس به على جهة ( اإلنرتنت ) التعامل بالبيع والشراء عرب الشبكة العاملية  أن.ةعشر  ةرابعاملسألة ال
العموم ، ويستثىن من ذلك األشخاص الذين ليس هلم دراية وال إملام بطرق التعامل هبذه التجارة ، ووسائل 

الدخول فيها دون  الدفع اآلمنة ، فمثل هؤالء ال جيوز هلم الدخول يف هذه التجارة دون بصرية أو معرفة ؛ ألن
 .إملام هبا يؤدي إىل ضياع املال ، ورمبا إيقاع الضرر باملتعاقدين أو أحدمها 
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 الثالث المبحث
 صور من المنتجات المالية لغرض التحوط

 :مثة مجلة من املنتجات املالية لغرض التحوط منها

 :المنتج األول
،تنبين على مسألة القروض املتبادلة، وومن إمكان ابرام اتفاقيات تبادل عمالت وودائع رئيسة:مسألة

يف البنوك الربوية، وصورة املنتج اليت ( swap)أغراض ذلك غرض التحوط حبيث تعد بديلة عن التبادل الربوي 
 :سيتم تطبيقها من خالله

 .يورو غري متحركة، وهو حباجة إىل دوالر0111املصرف لديه  (0
دوالر ويتم السداد  0021يورو ويقبض منه  0111يتفق املصرف مع بنك آخر على أن يدفع له  (2

 .بعد شهر
 .دوالر 0021يورو ويسدد 0111يف املوعد احملدد، يسدد كل طرف ما أخذه، فيقبض املصرف  (0

وحيث إن االتفاقية مبنية على إجازة فكرة القروض املتبادلة، فقد كان من املناسب إرجاء عرض االتفاقية 
 .حىت يتم النظر يف أساس الفكرة

 .205ذه الصورة جمازة من اهلي ة الشرعية التابعة ملصرف الراجحي بالقرار ذي الرقم وه

 :وهي مبنية على مسألة أقرضك بشرط أن تقرضين، واملسألة على النحو اآليت

 :اختلف املعاصرون يف القروض املتبادلة على قولني

 .1املنع: القول األول

 : لقول األول مبا يليهلذا اوميكن أن يستدل 

أن هذا االشرتاط جير منفعة للمقرض، وقد أمجع العلماء على أن كل قرض جير منفعة مشروطة للمقرض  -0
 . فهو حرام 

                                                           
عن عقود التحوط  410-441إلسالمي ص اجملموع يف االقتصاد ا: القرض املتبادل، منشور يف كتابه: مقال:ينظر  1

، 201واملنفعة يف القرض ص . 2/0002وأحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة . 210لطالل الدوسري ص
 .210وعقود التحوط لطالل الدوسري ص
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بأن منفعة إقراضه املبلغ نفسه ولذات املدة مقابل قرضه، ليست بزيادة يف قدر وال صفة، : ونوقش
يل النفع املشرتك الذي ال خيص وليست من جنس املنفعة اليت فيها شبهة الربا أو حقيقته، وإمنا هي من قب

املقرض وحده، بل يعم املقرض واملقرتض على السواء وحيقق مصلحة عادلة للطرفني، فهذا ليس مبنصوص على 
 .حترميه، وال هو يف معىن املنصوص، فلزم إبقاؤه على اإلباحة

ئ بالكالئ لكونه ويدخل يف  بيعتني يف بيعة  وبيع الكال1عن بيع وسلف احلديث الذي هنى فيه النيب  -2
 .قرضا  مؤجال  بقرض مؤجل، ويف ذلك معاوضة وقد ورد النهي عنها

ونوقش بأن اشرتاط قرض يف قرض ال يدخل يف النهي، والنهي عن بيعتني يف بيعة املقصود به العينة كما 
لكالئ بالكالئ، رمحة اهلل عليهما، وليست هذه الصورة من قبيل بيع ا (3)وتلميذه ابن القيم (2)حققه ابن تيمية 

 .ألنه ال بيع هنا بل هو قرض مشروط بقرض

أن القرض يف اإلسالم تربع، وهو من عقود اإلرفاق، فإذا ُشرَِط فيه قرض آخر خرج من كونه إرفاقا  وتربعا   -0
 .إىل كونه معاوضة

ونوقش بأن الفقهاء ذكروا أن الشرط املمنوع ما إذا كان منفعة حمضة للمقرض، ولذا فقد أجاز احملققون 
 .من أهل العلم صورا كما هو مذكور يف أدلة القول الثاين

وقد اختار هذا القول عدد من اهلي ات الشرعية،  4جواز القروض املتبادلة: القول الثاين
 :والفتاوى اجلماعية فمن ذلك

 .(5)نة الفتيا لندوة الربكةجل -0
 .(6)هي ة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين -2

                                                           

) قهههم ، كتهههاب البيهههوع، بهههاب يف الرجهههل يبيهههع مههها لهههيس عنهههده ، حهههديث ر ( 111-161/ 0) احلهههديث أخرجهههه أبهههو داود  ( 1)
) ، كتاب البيوع، باب ما جهاء يف كراهيهة بيهع مها لهيس عنهدك، حهديث (126،121/ 0) ، وأخرجه الرتمذي (0114
، كتاب البيوع، باب بيع ما لهيس عنهد البهائع ، وبهاب شهرطان يف بيهع ، (211، 255/ 1)، وأخرجه النسائي (0204

 . حديث حسن صحيح: ، وقال الرتمذي عنه( 460، 4600) حديث رقم 
 ( .21/441) ، ( 25/14) جمموع الفتاوى : ينظر ( 2)
 ( .  045/ 1) هتذيب السنن البن قيم اجلوزية : ينظر ( 3)

الفتاوى االقتصادية ص . 004، وفصلها يف 5/011حبوث يف املعامالت : التحوط يف العمالت، حبث منشور يف كتابه ((4
، حبهههث غهههري منشهههور، عهههن عقهههود التحهههوط لطهههالل 61ص  محايهههة رأس املهههال. 40، النظهههام املصهههريف الالربهههوي ص 064

،و التهداول اإللكهرتوين للعمهالت، طرقهه الدوليهة، وأحكامهه الشهرعية 001حنو مصهرف إسهالمي ص . 260الدوسري ص
 .260عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 61ص 

 .260ط لطالل الدوسري صعن عقود التحو  45ملحق قرارات وتوصيات ندوات الربكة يف االقتصاد اإلسالمي ص (  5)
 .260عن عقود التحوط لطالل الدوسري ص 610الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية ص (  6)
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اهلي ة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار ليكون بديال عن دفع الربا للبنوك  -0
ينظر )، وليكون بديال عن كشف احلساب للعميل (110، 215، 211، 06)املراسلة 

إذا تقدم عميل  -(0):" ما يأيت، فقد نص القرار على (هه25/0/0401يف  010القرار 
بطلب كشف حسابه اجلاري مببلغ حمدد على أن يتم تعويض الشركة مببلغ ضعف املبلغ املكشوف 
ولنفس فرتة الكشف أو بإيداع ما يعادل املبلغ املكشوف لضعف فرتة الكشف فهو غري جائز شرعا 

الشركة من العميل إيداع مبلغ يساوي املبلغ الذي ألنه قرض جر نفعا وهذا خبالف ما لو طلبت 
سحبه ولنفس املدة فإن املنفعة مشرتكة بني الشركة والعميل وبنفس القدر املتساوي العادل البعيد 

 ".عن احليل الربوية
وميكن :" ونصه 205ووردت إجازته ليكون بديال عن السواب التقليدي يف قرار اهلي ة الشرعية ذي الرقم 

لتخلص من العمالت اليت ال ترغب االحتفاظ هبا باستعمال الطريقة الثانية اليت ذكرهتا وهي أن تقوم للشركة ا
عملة /ملدة حمدودة وبدون فوائد، وتقوم الشركة باقرتاض دوالر( أ)دوالر إىل بنك /الشركة بإقراض عملة أجنبية 

 ".لنفس املدة السابقة وبدون فوائد( أ)أجنبية من بنك 
يار التاسع عشر من املعايري الشرعية هلي ة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ورد يف املع -4

درءا  لدفع الفائدة بني املؤسسة ومراسليها فإنه ال مانع من أن تتفق املؤسسة مع غريها من : "ما نصه
. اهه"فوائدالبنوك املراسلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدمها لدى اآلخر من دون تقاضي 

مستند جواز كشف احلسابات بني املؤسسات ومراسليها هو احلاجة : "وجاء يف مستنده الشرعي
العامة، وأن املنفعة احلاصلة من جراء ذلك ال ختص املقرض وحده، بل هي منفعة متماثلة، وأهنا 

سلفين أ)ليست من ذات القرض وإمنا من اإلقدام على التعامل مع من يعاملك، فال ترد مسألة 
 .اهه("وأسلفك

 :وميكن أن يستدل له مبا يأيت

ضابط املنفعة يف القرض احملرمة أن الفقهاء أجازوا صورا فيها قرض ومنفعة لكال الطرفني، و : الدليل األول
جاز،وإن متحضت :أنه مىت متحضت املنفعة للمقرتض "ابن شاس   يقول  هو املتمحض للمقرض،

 .(1)"إن دارت املنفعة من الطرفني منع أيضا ما مل تكن ضرورةمنع، ألنه سلف جر نفعا، ف:للمقرض

وقد طرد احملققون هذه القاعدة فأجازوا القرض مع حصول منفعة غري متمحضة للمقرض يف الصور 
 :اآلتية

                                                           

 .2/166عقد اجلواهر الثمينة البن شاس(  1)
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فإن أفلس غرميه، فأقرضه ليوفيه كل : " (1)يف الكايف إقراض املفلس، فقد قال ابن قدامة : الصورة األوىل
منه جاز، ألنه إمنا انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه، ولو كان له طعام عليه ، فأقرضه ما يشرتيه شهر شي ا  

به ويوفيه جاز لذلك، ولو أراد تنفيذ نفقة إىل عيال فأقرضها رجال  ليوفيها هلم فال بأس ألنه مصلحة هلما ال 
 " . ضرر فيه، وال يرد الشرع بتحرمي ذلك

املزارعة، أجازوا أن يقرض صاحب األرض الفالح ما يصلح به الزراعة، ففي يف عقد : الصورة الثانية
قرض الرجل فالحه حبا  يزرعه يف أرضه أو مثنا  يشرتي به بقرا  وغريها؛ ألنه مصلحة : ويف معىن هذا:" (2)الكايف
 " .هلما 

أن : صلحة، مثلقال القاضي وجيوز قرض مال اليتيم للم :"(3)السفتجة، ففي الكايف: الثالثة الصورة
أي  –وروي عن أمحد جوازها : ) قال ابن قدامة  ".يقرضه يف بلد ليوفيه يف بلد آخر لريبح خطر الطريق 

والصحيح جوازه ؛ ألنه مصلحة هلما من غري ضرر بواحد منهما ،  ...كما مصلحة هلما مجيعا    –السفتجة 
وألن هذا ليس مبنصوص على حترميه ، وال . روعيتها والشرع ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها ، بل مبش

ولكن قد يكون يف القروض منفعة : ) وقال ابن تيمية.  (4)(يف معىن املنصوص ، فوجب إبقاؤه على اإلباحة 
وهلذا كرهها، والصحيح أهنا ال تكره؛ ألن املقرتض انتفع هبا أيضا ،   -كما يف مسألة السفتجة   –للمقرض 

 . (5) (مجيعا  إذا أقرضه  ففيها منفعة هلما

والصحيح اجلواز؛ ألن املقرض رأى النفع :)ويف تعليل اجلواز قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضع آخر 
بأمن خطر الطريق يف نقل درامهه إىل ذلك البلد، وقد انتفع املقرتض أيضا  بالوفاء يف ذلك البلد، وأمن خطر 

  (6) (والشارع ال ينهى عما ينفعهم وُيصلحهم،وإمنا ينهى عما يضرهم  الطريق، فكالمها منتفع هبذا االقرتاض،

 : ونوقش بأنه إحلاق مع الفارق ألمرين 

 . أن السفتجة فيها قرض واحد، بينما القروض املتبادلة فيها قرض ووفاء مشروط بقرض ووفاء : األول

كون القرض املقابل غري مشروط، وأن مجهور الفقهاء الذين أجازوا السفتجة اشرتطوا جلوازها أن ي: الثاين
 (1)ال يكون فيه مؤونة على املقرتض، والقرض املتبادل مشروط وفيه مؤونة 

                                                           

 ( . 211-216/ 4) الفروع البن مفلح : ، وينظر(021-026/ 2) الكايف البن قدامة ( 1)
 ، (021-026/ 2) الكايف البن قدامة  ( 2)
 ، (021-026/ 2) الكايف البن قدامة  ( 3)
 ( . 401/ 6) املغين  ( 4)
 ( . 21/101) جمموع الفتاوى  ( 5)
 ( . 21/100) املصدر السابق  ( 6)
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إن :" وجياب عن ذلك بأن احملققني من أهل العلم على اجلواز ولو بشرط، فقد قال ابن تيمية رمحه اهلل
، وهي السفتجة، ألن كليهما منتفع اشرتط املقرض على املستقرض أن يقرضه يف بلدة ويوفيه يف غريها جاز

 .(2)"هبذا القرض، والشارع ال ينهى عما ينتفع به الناس

 :جمعية الموظفين، فإن أكثر أهل العلم المعاصرين على الجواز، وقد  عللوا للجواز بعدة أشياء منها: الرابعة الصورة

على منفعة ا من ماله، وقد حصل المقترض إن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية ال تنقص المقترض شيئ" 
مساوية، ففيها مصلحة جلميع املشاركني، بدون أي ضرر لواحد منهم، والشرع املطهر ال يرد بتحرمي املصلحة 

 ".ويشهد لذلك القول جبواز السفتجة.اليت ال مضرة فيها، بل يرد مبشروعيتها

قة فهي داخلة يف مسألة أقرضين بشرط أن ونوقش بأن مجعية املوظفني إن كان هبا شرط لدورات متالح
 . أقرضك، وأما اشرتاط أحد األعضاء أن يتقدم يف الدور فال يدخل فيها

أن الربا يف القرض إمنا حرم شرعا  ؛ ألنه ظلم من املقرض للمقرتض، أما االتفاق على : الدليل الثاين
تماثلة، فليس فيه شيء من الظلم ألحد اإلقراض املتبادل بني املقرض واملستقرض مببالغ متساوية وملدة م

 .الطرفني 

بأن الظلم هو أحد أسباب حترمي الربا، مث إن الربا أنواع ودرجات، واألصل يف مشروعية : وميكن أن يناقش
 .القرض اإلرفاق باملقرتض ال طلب النفع املشرتك

املصانع والعقارات،  أن احلاجة هلذا البديل ماسة ألغلب املصارف والتجار وأصحاب: الدليل الثالث
وتوضح ذلك أن اإليرادات تدخل احلساب، مث حيتاجون إىل صرف يف يوم حمدد للرواتب، وقد حيتاجون 
لصيانة أصل كآلة مصنع أو شراء قطع غيار، أو شراء معدات، فهو حل جيد لتمويل رأس املال العامل، 

تعامل واألمر إذا ضاق اتسع، فيكون اللجوء فاحلاجة أصبحت حاجة ماسة وواقعية؛ ويرفع احلرج واملشقة يف ال
: ويف األشباه والنظائر.  (3)" احلاجة اخلاصة تبيح احملظور " وقد تقرر فقها أن  . إىل هذه املعاملة حالًّ وخمرجا  

وتعويال  على مبدأ عموم البلوى فيما متس احلاجة .  (4)" احلاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة" 
، يريد  بنيت األصول على أن األشياء إذا ضاقت اتسعت: " وقال الشافعي.  ه، واألمر إذا ضاق اتسعإلصابت

                                                                                                                                                                                

أيضها  منشهور مبجلهة امللهك ( لهه)، وحبهث القهروض املتبادلهة (014) اجلامع يف أصول الربا لرفيق يونس املصري ص : ينظر (1)
 ( . 044) ، والعقود املالية املركبة للعمراين ص ( 11) االقتصادية ص عبد العزيز 

 .21/411جمموع الفتاوى (  2)
 ( . 21/ 2) املنثور يف القواعد للزركشي  ( 3)
 (.  56) ، واألشباه والنظائر للسيوطي ص ( 11) األشباه والنظائر البن جنيم ص   ( 4)
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، وعرب بالضيق عن  الرتخيص اخلارج عن األقيسة واطراد القواعد:  ، وباالتساع قواعد الشريعة: باألصول 
 . (1)" املشقة

فبشروط وضوابط جيب أن تكون متحققة فيه،  بأنه ال ُيسلقم احلاجة إليها، ولو ُسلِّم: وميكن أن يناقش
 .والبديل موجود وهو الودائع االستثمارية املتبادلة بديال  عن القروض املتبادلة

وجياب عن ذلك بأن اإلشكال الفقهي يف الودائع االستثمارية املتبادلة أكثر من اإلشكال يف هذه 
رد عليها الصورية، وعدم التعيني املطلوب شرعا، الصورة، فإن أكثر تلك الودائع تستثمر يف أسواق السلع وي

والبيع قبل القبض، ولو فرض ضبطها يف البنك اإلسالمي فإن البنوك يصعب معرفة انضباطهم بالشروط 
 .الشرعية لبيع السلع

 أن هذه املسألة حترم بالشرط، وجتوز على سبيل الوعد: القول الثالث

، والقاعدة اليت عليها (2)رض؛ لدخوله حتت احلديث املرويوميكن أن يستدل بأن االشرتاط مؤثر يف الق
، فيمنح القرض حين ذ بدون اشرتاط، ويتم التفاهم عليه خارج (كل قرض جر نفعا  فهو ربا : ) أهل العلم

 .العقد من خالل مواعدة أو مبذكرة تفاهم، دون ربط عقدي بني القرضني

دخوله حتت : ا حرم فيه العقد ابتداء  وهو قوهلموميكن أن يناقش بأن هذه حيلة غري مشروعة؛ ألن م
فإنه حيرم فيه املواطأة واملواعدة، حىت ولو كانت غري ملزمة، فمن باب أوىل إذا  ( كل قرض جر نفعا  : ) قاعدة 

 .كانت ملزمة

ومن املعلوم أن املعروف كاملشروط، فإذا واعده على ذلك، فهو شرط ملفوظ، ومن املقرر فقها أن العقد 
تلفظ به العاقدان، وما يف العقد الكتايب إمنا هو تعبري وتوثيق للعقد األصلي، فإن تشارطا باللفظ ومل يورد ما 

 .يف العقد املكتوب فإنه شرط معتد به شرعا  ولو مل يكتب

 :المنتج الثاني
خاطر متكني العمالء من الدخول يف أسواق ناش ة تتسم بالعائد العايل مع حماولة التحوط من امل:مسألة

 .احملتملة بتحديد نسبة اخلسارة فيما لو وجدت من خالل صندوق مغلق

  :وصورة املنتج اليت سيتم تطبيقها من خالله

                                                           

 (.  611)  قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ص ( 1)
، ههو قاعهدة فقهيهة جممهع 0/04رواه احلارث بن أيب أسامة، وفيه سوار بن مصعب مرتوك، قال ابهن حجهر يف التلخهيص  (2)

 .عليها وإن مل تثبت يف حديث مرفوع
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وشركة الراجحي للخدمات ( أصحاب المال)، يشارك فيه العمالء باملال صندوق المضاربةيتم إنشاء  .0
 (. المضارب)حبصة العمل  املالية 

وحدات في ،  أسهم، نقد:)سوف تقتصر موجوداته فقط على بةصندوق المضار طوال فرتة بقاء  .2
 (. صندوق بضائع، ديون ناشئة عن استثمار مباشر

 : بالعمل يف املال حسب الشروط اآلتية - تفويضا ال رجعة فيه - أصحاب المال المضاربيفوض  .0

  إهناء الشركة قبل املدة املتفق عليها ألصحاب المالسنوات وال حيق  0مدة الشركة. 

  منه يف أصول مالية منخفضة املخاطر % 11يلتزم املضارب بعد استالمه لكامل رأس املال، استثمار
 (.مثال صندوق البضائع، االستثمار املباشر)وذات عائد شبة ثابت 

  من قيمتها على هي ة عربون% 1يف األسواق الناش ة بدفع فقط  أسهم محددةشراء. 

اململوكة لطرف  األسهم، عن طريق وكيلها (المشتري) تشرتى شركة الراجحي للخدمات املالية .4
 .من قيمة األسهم%( 1)عربونا مقداره  المشترىبثمن معلوم، وعند التعاقد يدفع ( البائع)آخر

أمت الثمن وقبض  المشتري، ومىت ما شاء (ثالث سنوات)باخليار ملدة حمددة مقدارها  المشترييكون  .1
 .األسهم املبيعة

 . للمشتريمن ملك ( أسهم منحة، التوزيعات النقدية، وغريها)باألسهم املبيعة يكون النماء اخلاص  .6

 . المشتريعلى  األسهميكون ضمان   .1

 اخلدمات االستثمارية يف  "أساس منشأ املنتج من املعايري الشرعية، ومن كتاب  :منشأ فكرة المنتج
إن فريق العمل بناء على للدكتور الشبيلي، ومن تطبيق بعض املصارف اإلسالمية مث " املصارف 

وقد صدر املعيار الشرعي الصادر عن هي ة . ملحوظات اهلي ة الشرعية انتهى إىل الصيغة املوضحة
 :احملاسبة واملراجعة، وتضمن ما يأيت

 البديل الشرعي لالختيارات 1/2/0

على أن يكون  إبرام العقد على موجودات معينة جيوز بيعها شرعا مع دفع جزء من الثمن عربونا 1/2/0/0
للمشرتي حق الفسخ خالل مدة معينة نظري استحقاق البائع مبلغ العربون يف حال استخدام 

 .وال جيوز تداول احلق الثابت بالعربون . املشرتي حق الفسخ

إصدار وعد ملزم من مالك املوجودات بالبيع ، أو وعد ملزم من الراغب يف التملك بالشراء دون  1/2/0/2
 .وهذا الوعد غري قابل للتداول. لوعدختصيص مقابل ل
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املوجود يف غري األسواق األوروبية،  (2)إىل جواز عقد اخليار البسيط (1)وذهب الدكتور يوسف الشبيلي
 :واشرتط للجواز ما يأيت

 .أن يكون األصل حمل العقد جائز التداول  -0

، مبعىن أن تكون مدة اخليار تالية لش  -2  .رائه مباشرة ولو امتدت لفرتة طويلةأن يكون حق اخليار حاالًّ

أ هه ". أن تكون األسهم أو األصول حمل العقد مملوكة للملتزم بالبيع من حني الشراء حىت التنفيذ  -0
 .ملخصا

  :مسائل هنا عدة و 
 تطبيق آثار بيع العربون على المنتج: المسألة األولى

اء بأن يشرتي الّسلعة، ويدفع إىل البائع درمها  أو بنيت فكرة هذا املنتج على بيع العربون الذي عرفه الفقه
وأبرز أحكام العربون اليت .  أكثر، على أنّه إن أخذ الّسلعة، احتسب به من الّثمن، وإن مل يأخذها فهو للبائع

 :ذكرها الفقهاء مما يفيد يف هذا املنتج ما يأيت

البائع إذا عدل املشرتي عن أن حيتسب العربون جزءا من الثمن إذا مت الشراء، ويكون من حق  -0
 . الشراء

 .يلزم حتديد مدة للخيار -2
، ومثال النماء "اخلراج بالضمان:" جيب أن يكون النماء املنفصل للمشرتي والضمان عليه حلديث  -0

وأما انقسام السهم فال يأخذ حكم النماء . األرباح املوزعة، وأسهم املنح: املنفصل يف األسهم
 .فيه إذا مل يتم البيعاملنفصل، وال حق للمشرتي 

 .إذا تصرف املشرتي يف السلعة ببيع فإن خياره يسقط، ويلزمه إكمال الثمن -4

 .وبالنظر يف املنتج يلحظ أن مجيع األحكام الفقهية املرتتبة على بيع العربون، منطبقة عليه

 أطول مدة لخيار الشرط: المسألة الثانية
عاقدين يف خيار الّشرط على أّي مّدة مهما طالت، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم جواز اتّفاق املت

مذهب أمحد، وحمّمد بن احلسن وأيب يوسف، وابن أيب ليلى وابن شربمة والّثورّي وابن املنذر، وإسحاق بن 

                                                           
 .2/046اخلدمات االستثمارية يف املصارف    (1)
عقد على دفع مبلغ معني مقابل : عنه اجلهة وهو ويشمل خيار الشراء وخيار البيع، وخيار الشراء هو الذي تستفسر   (2)

. احلصول على حق شراء ورقة مالية معينة خالل فرتة حمددة وبالسعر املسمى يف العقد، ويسمى هذا السعر سعر التنفيذ
 .2/016اخلدمات االستثمارية يف املصارف 
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وعزاه الكاساين إىل . (1)ال يعجبين الّطويل: راهويه، وأيب ثور، وعبيد الّله بن احلسن العنربّي، لكّنه قال
وقد صح القول بامتداد اخليار عن عمر :" ، وقال ابن حجر(2)رجحه الطحاوي من احلنفيةالكرخي، و 

ابن أيب شيببة أن نافع بن عبد احلارث اشرتى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة ، يقصد ما رواه (3)"وغريه
: قلت ألمحد : م قال األثر . (4)آالف درهم فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر مل يرض فأربعمائة لصفوان

 .أّي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي اهلل عنه : تذهب إليه ؟ قال 

 (مدة خيار الشرط  0111: )فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل ويف

 .من حممد بن إبراهيم إىل املكرم الشيخ يوسف بن عبد اهلل الدغفق   سلمه اهلل 

" " ثالث مسائل" صل إلينا كتابك الذي تستفيت فيه عن فقد و : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد 
مدة خيار الشرط ، وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل وتعليل يف غري حمله ، وقد كان يكفيك أن " إحداها 

تأخذ بالقول املفىت به املعمول به يف احملاكم الشرعية واملنصوص عليه يف كالم العلماء ، ألنك مل تبلغ درجة 
 .االجتهاد 

إذا عرفت هذا فليس يف الشرع ما مينع متديد مدة اخليار إىل أكثر من ثالث إذا كان البيع صحيحا  وبعيدا  
عن احليل ، وقد توفرت فيه شروطه السبعة ، وانتفت مفسداته ، بل ورد ما يدل على ذلك من عموم قوله 

 (هه1/0/0011يف  154ص ف . )وغريه " املسلمون على شروطهم " صلى اهلل عليه وسلم 

وهناك صورة نادرة تشبه ما سبق يف احلّد األعلى للمّدة لكّنها تستحّق اإلشارة إليها، ملا يف حبثها من 
تلك الّصورة ما لو شرط املتعاقدان مّدة  طويلة  خارجة  عن العادة . تقييد اخليار بأن ال ينايف العقد ويفقده غايته

على هذه الّصيغة  -غاية املنتهى أن ال يصّح إلفضائه  فقد استوجه صاحب" كألف سنة، ومائة سنة " 
إىل املنع من الّتصّرف يف الّثمن واملثّمن، وهذا املنع مناف للعقد اّلذي جعله الّشارع إرفاقا   -وحنوها 

 . (5)للمتعاقدين، وقد وافقه الّشارح على ذلك

 هل يلزم تسليم العين المشتراة مع خيار الشرط: المسألة الثالثة
فق الفقهاء على أنّه ال جيب تسليم البدلني يف مّدة اخليار يف حال اإلطالق وعدم اشرتاط الّتسليم، اتّ 

فليس بواجب على البائع تسليم املبيع ابتداء ، وال جيب على املشرتي تسليم الّثمن ابتداء  الحتمال الفسخ ما 

                                                           
 .0/51لنهى ، مطالب أويل ا0/151، املغين 0/05، الفتاوى اهلندية 1/011اجملموع   (1)
 .11خمتصر الطحاوي ص    (2)
 .4/021فتح الباري    (3)
 .20210رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم  ( 4)

 .0/51مطالب أويل النهى   (5)



22 

 

للّثمن أو املبيع اختيارا  وطواعية  فال مانع منه  أّما الّتسليم. مل متض مّدة اخليار، أو يسقط صاحب اخليار خياره
فهو جائز،  -يف مّدة اخليار  -عندهم أي ال يبطل اخليار، فإذا بادر أحدمها أو كالمها إىل تسليم ما بيده 

ألّي منهما كان اخليار، وال أثر للّتسليم على اخليار فنقد الّثمن للبائع أو دفع املبيع للمشرتي ال يبطل اخليار 
ريطة أن يكون تسليم البائع املبيع للمشرتي على وجه االختبار والّنظر يف صلوحه أو عدمه، أّما إن سّلمه ش

 . فإّن خياره يبطل -واخليار للبائع  -املبيع على وجه الّتمليك 

ر وإذا سّلم أحدمها تطّوعا  فامتنع اآلخر فقد اختلف فيه الفقهاء، فأبو حنيفة ذهب إىل أنّه ال جيرب اآلخ
 .على الّتسليم أيّا  كان صاحب اخليار وله اسرتداده

بأّن ملن سّلم مؤّمال  الّتسليم من صاحبه فلم : ومذهب الّشافعّية عدم إجبار اآلخر أيضا  وهم يقولون
 .1 حيدث، فله أن يسرتدّ 

 هل يؤثر على صحة  البيع بالخيار تغير المبيع: المسألة الرابعة
خيار الشرط عدم تغري املبيع، واألظهر عدم اشرتاطه، ألهنم يذكرون  مل جيد الباحث من اشرتط لصحة

والشروط اليت وجدهتا مذكورة عند . النماء املنفصل كالولد للدابة، والدابة ال شك أهنا تتغري زيادة ونقصا  
 :الفقهاء هي

 .(2)اق الطرفنياملقارنة للعقد، واختيار اإلمام بن تيمية رمحه اهلل أنه يصح بعد العقد باتف:  أّوال  

ونص على أن أمد اخليار الّتوقيت أو معلومّية املّدة، إال أن مالكا رمحه اهلل جعل املدة حبسب املبيع، : ثانيا  
 ..(3)يف اخلضر والفواكه بقدر احلاجة، أو بعبارة أخرى املّدة اّليت ال تتغرّي فيها

ألنه يفضي إىل فوات بعض املنافع املعقود  :"قال ابن مفلح معلال هذا الشرطاالتصال واملواالة، : ثالثا  
 .(4)"عليها، أو إىل استيفائها يف مدة اخليار، وكالمها غري جائز، وفيه وجه بأنه يصح

 .(5)تعيني مستحّق اخليار: رابعا  

 .(6)أال يشرتط املقرض اخليار حيلة لالنتفاع بالقرض: خامسا  

                                                           

 (،خيار الشرط016-21/011املوسوعة الفقهية  (0
 .201االختيارات الفقهية للبعلي ص    (2)
 .11-0/10الشرح الكبري   (3)
 .4/65املبدع   (4)
 .0/411املغين  (5)
 .0/110املغين   (6)
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 ةاملباركه الندوة كنه إسهام ببعض اجلهد يف هذهذا ما تيسر الكتابة فيه واملوضوع عميق ومتشعب ول
ىل قرارات وتوجيهات يكون فيها إواألمل من اهلل كبري يف أن يوفق اجملتمعني من أهل العلم والفقه يف الوصول 

وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه وصلى . احلل ملعضالت هذا العصر ونوازله وال سيما املالية منها واالقتصادية 
 . لم وبارك على نبينا حممد وعلى آله واصحابه أمجعني اهلل وس

 صالح بن عبداهلل بن حميد /كتبه 
 مكة المكرمة

 


