
1

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

ضوابط التحـوط

يف املعـامـالت املـالية

إعــداد

الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم

نائب مدير املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

البنك اإلسالمي للتنمية جبدة

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م
التحوط يف املعامالت املالية: الضـوابط واألحكـام



ضوابط التحـوط يف املعامالت املـالية2

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

هذا البحث يعّب عن رأي صاحبه
وال يعّب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

+971  4  6087777 971+هاتف:   4  6087555 فاكس: 
املتحدة العربيــة  دبــياإلمــارات   -  3135 ب:  ص. 

m a i l @ i a c a d . g o v . a ew w w . i a c a d . g o v . a e

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي



3

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

احلمد هلل والصاة والســام عىل خري خلق اهلل، حممد بن عبداهلل، وعىل 

آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

فقــد رغبت أمانة جممع الفقه اإلســامي مشــورة يف إعداد بحث عن 

التحوط، مفهومه وأنواعه، والتأصيل الرشعي لذلك. وهناك عدة دراسات 

ســابقة يف موضوع التحوط، حاولت أن أخلص يف هذه الورقة أهم نتائجها. 

وأضفت لذلك تطبيــق خيار الرشط يف جمال التحــوط والضوابط الازمة 

لذلك. واهلل أسأل أن يتقبل هذا العمل وأن يتجاوز عام فيه من الزلل واخللل، 

إنه سميع جميب.

- التَحـّوط:

يف اللغــة العربيــة، احلَْوط: هو احِلفــظ، يقال: حاَطه َحْوطــًا وِحياطًة 

ط أخاه  َطه، ومنــه احلائط للجدار ألنه حيوط ما فيه. ويقال: فان يتَحوَّ وحَتوَّ

ِحيطة َحَســنة: أي يتعاهده وهيتــم بأموره. واْحتاَط الرجــُل َأَخَذ يف ُأموره 

باألَْحَزم، واْحتاط الرجل لنفسه َأي َأخذ بالثِّقة))).

)))  راجع: أساس الباغة، لسان العرب، معجم اللغة العربية املعارصة.
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واالحتياط يف الفقه اإلسامي يراد به احلذر واحلزم يف أمور اآلخرة))). 

أما التَحّوط فرياد به احلذر يف أمور الدنيا، خاصة املال واالقتصاد.

ويف الدراســات املعارصة تعريفات متعددة للتحوط )hedging(، لكن 

املعنى العام هو الوقايــة واالحتامء من املخاطر. وهو هبــذا املعنى يتفق مع 

مقاصد الترشيع اإلســامي يف حفظ املال وجتنب إضاعته أو إتافه. فليس 

هناك إشــكال من حيث املبدأ حــول هذا اهلدف، ولكن اإلشــكال يتعلق 

بالوســائل املتبعة للتحوط: هل هي حتقق اهلدف فعًا أم أهنا تؤدي بدالً من 

ذلك إىل زيادة املخاطر وتفاقمها. 

- اخلطـر:

إذا عّرفنا اخلطر بأنه احتامل وقوع اخلسارة، فمن الواضح حينئذ أن اخلطر 

غري مرغوب يف الرشيعة اإلسامية، ألنه تعريض للامل للتلف والضياع، وهو 

ينايف مقصد الرشيعة من حفظ املال وتنميته. بل قد رصح القرايف رمحه اهلل أن 

الضامن، وهو من أبرز صور حفظ املال، مقصود للعقاء))).

)))  االحتياط: حقيقته وحجيته، إلياس بلكا.
)))  الذخرية، 478/5. 
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وهذا املوقف من اخلطر نظري موقف الرشيعة اإلســامية من املشــّقة، 

إذ هــو نوٌع منهــا))). فبالرغم مــن أن كثريًا من األعــامل الفاضلة التي أمر 

هبا اإلســام تتضمن قدرًا من املشــقة، فإن املشقة يف نفســها غري مقصودة 

للرشيعة اإلسامية))).

وليس يف النصوص الرشعية األمر بالتعرض للمخاطر، وإنام فيها اشرتاط 

الضامن يف الربح. والضامن هنا يعني حتمل مسؤولية املال، وهي مسؤولية تابعة 

للِملكية وليست مســتقلة عنها. فاشرتاط الضامن اشرتاط لتحمل املسؤولية 

الناشئة عن امللكية، وهو مدلول احلديث النبوي: »اخلراج بالضامن«))) الذي 

اتفــق الفقهاء عىل قبوله واألخذ به. فاملســؤولية هــي املقصودة ألهنا حتقق 

التوازن بني احلقوق والواجبات وتوجه احلوافــز لتحقيق القيمة املضافة يف 

النشاط االقتصادي. لكن ليس املقصود هو التعرض للمخاطرة، فاملخاطرة 

هنا تابعة للنشاط احلقيقي املنتج ألهنا تابعة للملكية، وليست مستقلة بحيث 

تصبح هدفًا يف ذاهتا. أما حتمل املخاطرة اســتقاالً، أي الضامن املستقل عن 

امللكية، فا جتوز املعاوضة عليه ألنه غرر بإمجاع الفقهاء، كام سيأيت.

)))  القواعد الكربى )/5)؛ الفروق، )/8))؛ املوسوعة الفقهية، »خطر«. 
)))  الفتاوى، 0)/0)6-))6. 

)))  رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
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1- الغـرر:

»الغــرر« يف اللغــة العربيــة يعني اخلطــر، وهو يتضمن أيضــًا معنى 

اخلداع واإلغراء. واملقصود باخلطر، كام ســبق، هو احتامل التلف أو اهلاك 

أو اخلسارة))).

وإذا كان الغــرر هو اخلطر، فإن اخلطر، كام يقرر شــيخ اإلســام ابن 
تيمية، نوعان:

»اخلطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها 

بربح، ويتوكل عىل اهلل يف ذلك. فهذا ال بد منه للتجار،...، وإن كان قد خيرس 

أحيانًا، فالتجارة ال تكون إال كذلــك.. واخلطر الثاين: امليرس الذي يتضمن 

أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله«))).

وهذا يبني أن الغرر له جانبان: 

أحدمها يتعلق بدرجة املخاطر التي يتعرض هلا الشــخص. وتعريفات 

الفقهــاء تبني أن الغرر هو: »ما تردد بني أمرين أغلُبهام أخوُفهام«))). ومعنى: 

)))  الغرر وأثره يف العقود، ص7)، التحوط يف التمويل اإلسامي، ص)6. 
)))  تفسري آيات، )/700-)70؛ زاد املعاد، 5/))7. 

)))  الغرر وأثره يف العقود، ص48، )5.
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»أخوُفهام« أي اخلســارة والتلف ألنه هو الذي ال يرغبه الشــخص وخياف 

وقوعــه. وذكر الفقهاء أيضًا أن الغرر هو: »اخلطر الذي اســتوى فيه طرف 

الوجود والعدم«، أي إن احتامل الكســب واخلســارة متســاويان. وجمموع 

العبارتني يدل عىل أن الغرر ما كان فيه احتامل اخلســارة أكرب من أو يساوي 

احتامل الربح. فام كان كذلك فهو من الغرر املمنوع رشعًا. وال خترج املعاملة 

عن حيز الغرر إال إذا كان الغالب عليها هو الكسب والربح. وإىل هذا أشار 

ابن تيمية رمحه اهلل حني قال: »وقد خيرس أحيانًا«، أي أن االحتامل الغالب هو 

الربح، واالحتامل األقل هو اخلسارة.

وهبــذا يتبني الفرق بني اجلهالة وبني الغــرر. فاجلهالة تعنى عدم اكتامل 

العلــم بموضوع القرار، وهــي من هذه احليثية أمــر ال يمكن جتنبه. ولكن 

ليســت كل جهالة تتضمن غلبة احتامل اخلسارة، وقد توجد جهالة ال تؤدي 

إىل خسارة أصًا. فالغرر إذن أخّص من اجلهالة.

2- القمـار:

اجلانب الثاين للغــرر يتعلق بطبيعة العاقة بني طــريف العقد. وأوضح 

صور الغرر يف هذه احلالة هو القامر.
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َعْيُت  وكلمة »قامر« يف اللغــة تدل عىل اخلداع واخلرسان. يقال: اْســرَتْ

ره أي طلب ِغّرته  ــًا ليًا با راع حيفظه. ويقال: َتقمَّ مايل الَقَمَر إِذا تركُته مَهَ

رْيَ بالليــل، إِذا صادها يف ضوء  يَّاُد الظِّباَء والطَّ ــر الصَّ وخداعه. وأصله َتَقمَّ

القمر َفَتْقَمُر َأبصاُرها فُتصاد.))) فالقامر جيمع اخلسارة واخلداع، وهي حقيقة 

معنى الغرر، كام سبق.

والقامر يف املعامات املالية يقتيض كسب أحد الطرفني وخسارة اآلخر، 

فيقول اخلارس للرابح: »قمرَتني« أي خدعتني وأخذت مايل با مقابل. وهذا 

مثل رشاء البعري الشارد أو السيارة املرسوقة، فإهنا تباع بأقل كثري من قيمتها. 

فإن وجدها املشــرتي ســليمة قال له البائع: قمرتني وأخذَت السلعة بثمن 

قليل، وإال قال املشرتي للبائع: قمرتني وأخذت مني الثمن با عوض. قال 

شيخ اإلسام:

»والغرر هو املجهول العاقبة فإن بيعه من امليرس الذي هو القامر. وذلك 

أن العبد إذا أبق أو الفــرس أو البعري إذا رشد، فإن صاحبه إذا باع فإنام يبيعه 

خماطرة، فيشرتيه املشرتي بدون ثمنه بكثري. فإن حصل له قال البائع: قَمرَتني 

)))  لسان العرب، »ق م ر«. 
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وأخذت مايل بثمن قليل. وإن مل حيصل قال املشرتي: قمرتني وأخذت الثمن 

مني با عوض. فيفيض إىل مفســدة امليرس التي هي إيقاع العداوة والبغضاء 

مع ما فيه من أكل املال بالباطل الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم 

وعداوة وبغضاء«))).

وهذا يبني حكمة من ِحَكم حتريم القامر التي نص عليها القرآن الكريم: 

ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ﴿ٺ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]املائــدة: )9[. فالعــداوة والبغضــاء إنام 
توجد عند تنافر مصالــح الطرفني وتناقضها، بحيــث ال ينتفع أحدمها إال 

بترضر اآلخر. فهذا هو الذي يؤدي إىل العداوة والبغضاء. 

واآلية تشري أيضًا إىل ما قد يتضمنه امليرس من اللهو واللعب الذي يصد 

عن ذكر اهلل وعن الصاة، لكن امليــرس والقامر ال يقترص عىل حاالت اللهو 

واللعب، بل هو عــام لكل معاوضة يربح فيها أحد الطرفني عىل حســاب 

اآلخــر. ومع أن لفظ »القامر« إذا أطلق يف املصادر الفقهية يراد به قامر اللهو، 

إال أنه كان واضحًا لدى الفقهاء من كل املذاهب، أن حقيقة القامر ال ختتص 

باللهو، بل متتد لتشمل املعاوضات اجلادة أيضًا:

)))  القواعد النورانية، ص69)؛ ونحوه يف زاد املعاد، 5/))7. 
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- ففي املدونة، بعد أن ذكر بيوع املامسة واملنابذة، قال: »فكان هذا كله 

من أبواب القامر فنهى عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«))).

- وفيهــا أيضًا: » أال ترى أنه ال يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن 

يل هذه الســلعة إىل أجل ولــك كذا، ألنه أعطاه ماله فيــام ال جيوز ألحد أن 

يبتاعه، وألنه غــرر وقامر. ولو علم الضامن أن الســلعة متوت أو تفوت مل 

يرض أن يضّمنها بضعف ما أعطاه. ولو علم املضمون له أهنا َتسَلم مل يرض 

أن يضّمنها إياه بأقل مما ضمنها إياه به ...، بل مل يرض بدرهم«))).

- وقــال اإلمام الشــافعي: »وإن زعام أن املفاوضــة عندمها بأن يكونا 

رشيكني ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب املال وغريه، فالرشكة بينهام فاسدة، 

وال أعرف القامر إال يف هذا«))).

- وقــال: »فأما الرجل يقول للرجل وعنــده صربة متر له: )أضمُن لك 

هذه الصــربة بعرشين صاعًا فإن زادت عىل عرشيــن صاعًا فيل، فإن كانت 

)))  املدونة 06/4).
)))  املدونة 8/4).
)))  األم )/6)).
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عرشين فهــي لك، وإن نقصت من عرشين فعيّل إمتــام عرشين صاعًا لك( 

فهــذا ال حيل من ِقبل أنه من أكل املال بالباطل الذي وصفت قبل هذا، وهذا 

باملخاطرة والقامر أشبه«))).

وهــذا منتــرش يف كام الفقهــاء))). وهو يؤكــد أن القــامر ال خيتص 

باللهــو واللعب، بل حقيقته مشــرتكة بــني اللهو واجِلّد، بني املســابقات 

واملعاوضات املالية.

فحقيقة القــامر هي املخاطرة بني طرفني، فإن وقــع اخلطر َغنِم أحُدمها 

وَغــِرم اآلخر، وإال غرم األول وغنم الثاين. وقد تكون بني أكثر من طرفني، 

كام يف اليانصيــب، فام يربحه الفائز هــو ما خيرسه البقية. وهــذه املخاطرة 

رضُرها يف حال اجِلّد أشــد من رضرها يف حال اللهو. فإن كانت حمرمة حال 

اللهو فهي حال اجلــّد أوىل بالتحريم. وهلذا قّدم القرآن الكريم ذكر العداوة 

والبغضــاء عىل ذكر الصد عن ذكر اهلل يف تعليــل حتريم امليرس، ألن العداوة 

)))  األم )/64.
)))  انظر: املبســوط للرسخــي، ))/))؛ خمتــرص الفتاوى املرصيــة، البن تيمية 

ص)4)، القواعد النورانية، ص69).
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والبغضــاء أكثــر رضرًا وأوىل بالتحريم. فامليرس حقيقة مشــرتكة بني اللهو 

واجلّد، وحتريمه يف األلعاب واملســابقات يقتيض حتريمه يف املعامات املالية 

واالقتصادية من باب أوىل.

وامليرس الذي رصح القرآن الكريم بتحريمه مل يكن ميرس اللهو واللعب، 

بــل كان يف الغالب يراد به التفاخر االجتامعي، فقد كانوا يتيارسون عىل حلم 

َجزور، والفائز يدعو الناس للمشاركة يف الوليمة))). فامليرس يف اجلاهلية كان 

أقــرب لليانصيب االجتامعي أو احلكومــي )state lottery( الذي ُترصف 

عوائــده للمصالح االجتامعية. ومع ذلك نص القرآن عىل حتريمه ألن الغاية 

ال تربر الوســيلة، وألن امليرس وسيلة قائمة عىل التنافس واملغالبة وأكل املال 

بالباطل، فهي تورث من العداوة والبغضاء واألمراض االجتامعية ما يكلف 

أكثــر مما يوفره من موارد للمصالح العامة))). وإذا كان امليرس أقرب لألعامل 

غري الربحيــة، ومع ذلك ُحرم بنــص القرآن الكريم، فــام كان منه يف جمال 

املعامات الربحية فهو حمرم من باب أوىل.

)))  امليرس واألزالم، ص7)-8).
)))  مدخل إىل أصول التمويل اإلسامي، للكاتب، ص66).
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- ضابط القمـار:

حقيقــة القامر هي املغالبة وتعليق العوض عــىل اخلطر، فإن وقع اخلطر 

َغنِم أحدمها وَغــِرم اآلخر، وإال غرم األول وغنم الثاين، كام ســبق. وهذا 

وصف موضوعي حلقيقة القامر، ال عاقة له بعلم األطراف أو نواياهم حني 

إبرام العقد. فالقامر حقيقة موضوعية مســتقلة، حيثام وجدت فاملعاملة قامر 

حمرم، ســواء علم األطراف أن هذا قامر أم ال، وسواء نوى أحدمها أو كامها 

القامر أم ال.

ومدار القامر هو عىل أكل املال بالباطل، وليس جمرد احتامل الغنم والغرم 

أو الربح واخلســارة غرر، فاملضاربة واملشاركة حتتمل الربح واخلسارة، لكن 

الرشيكني يغنــامن معًا أو خيرسان معًا، بخاف القامر الذي يربح فيه أحدمها 

وخيرس اآلخر))). أضف إىل ذلك أن املشــاركة واملضاربة قائمة عىل أســاس 

غلبة الظن بتحقق الربح، فينتفي منها الغرر بنوعيه.

والطريقــة التي يتبعها الفقهاء عادة يف حتديد ما إذا كانت معاوضة معينة 

من القامر أْو ال هي تقدير العلــم بالعاقبة ثم النظر يف قبول الطرفني هلا، فإن 

)))  الفتاوى، 0)/55). 
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انتفــى قبول الطرفني فهي قامر))). وتتلخص هــذه الطريقة يف حرص النتائج 

املحتملة للعقد، ثم تقدير العلــم بتحقق واحدة منها تلو األخرى. فإن كان 

أحــد الطرفني يرفض الدخول يف العقد لو ُقدر علمه بالنتيجة، و حتقق ذلك 

لكل نتائج العقد، فاملعاملة قامر وال تكون مقبولة رشعًا. 

مثال ذلك ضامن الســلعة املعينة. وضامن الســلعة املعينة ال خيتلف من 

حيــث اجلوهر عن التأمــني التجاري الــذي اتفقت املجامــع الفقهية عىل 

حتريمه. فيأيت شــخص ويطلب من آخر أن يضمن له ســلعة معينة )سيارة 

أو معــدات( مقابل مبلغ حمدد ملــدة حمددة. فإن تلفت الســلعة خال املدة 

 يدفع الضامن قيمة الســلعة للمضمون له. يقول الفقيه املالكي أشــهب بن 

عبد العزيز رمحه اهلل:

»أال ترى أنه ال يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن يل هذه الســلعة 

إىل أجل ولك كذا، ألنه ... غرر وقامر. ولو َعلم الضامن أن السلعة متوت أو 

تفوت )أي هتلك( مل يرض أن َيضَمنها بضعف ما أعطاه. ولو علم املضمون 

 .)backward induction( »وهو ما يعرف يف نظرية القرار بـ »االستنتاج العكي  (((
انظر: مدخل إىل أصول التمويل اإلسامي، ص69).
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 له أهنا َتســَلم مل يــرض أن ُيضّمنها إيــاه بأقل مما ضمنها إياه بــه ...، بل مل 

يرض بدرهم«))).

فهذا النص يبني كيف يتم دراسة النتائج املحتملة للعقد )تلف السلعة أو 

سامتها( ثم النظر يف مدى رىض الطرفني بالدخول يف العقد لو ُقدر علمهام 

بحصــول النتيجة. فنجد هنا أنه ال بد أن يرفــض أحد الطرفني الدخول يف 

العقد يف كل حالة من حاالت النتائج املحتملة. ففي حالة الســامة يرفض 

املضمون له، ويف حالة التلف يرفــض الضامن. ففي كل األحوال ال توجد 

نتيجة يرىض هبا الطرفــان مقدمًا. وهذا يقتيض أن العقد ال ينفع الطرفني بل 

ينفع أحَدمها عىل حســاب اآلخر، فيكون من أكل املال بالباطل. وإذا كانت 

كل نتائج العقد عىل هذا النحو فهذا هو القامر كام سبق تعريفه.

ويمكن التعبري عن ضابط القامر بصيغــة أخرى، فيقال: كل معاملة إذا 

انتفت منها اجلهالة تنتفي معها مصلحة الطرفني يف إبرامها، فهي غرر وقامر. 

وذلك أنه بانتفاء اجلهالة ال بد أن يكون أحدمها غاناًم واآلخر غارمًا. فاملعاملة 

)))  املدونــة 8/4). واإلمجاع منعقــد عىل منع املعاوضة عىل الضــامن، انظر: البيان 
والتحصيل 7/7))، منح اجلليل )/587، مواهب اجلليل 55/7.  
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ال يدخلها األطراف إال بســبب اجلهل بالعاقبة، ولوال ذلك ملا َقبِل الطرفان 

الدخول فيها. فام كان كذلك فهو من القامر. أما إذا ريض الطرفان بالدخول 

يف املعاملة حتى مع انتفاء اجلهالة، فهذا يدل عىل أهنا حتقق مصلحة كٍل منهام. 

فهي إذن مبادلــة مرشوعة يف األصل. فإذا طرأت عليها اجلهالة، فذا ال يؤثر 

يف أصل املرشوعية، ويكون احلكم للغالب، كام سيأيت. 

وهذا الضابط نظري ضابــط الربا: فالربا تنتفي املصلحــة منه إذا انتفى 

األجــل، إذ ال مصلحة يف إبــرام العقد يف غياب األجل. وهذا هو الشــأن 

أيضــًا يف مجيع صــور العينة املحرمة رشعــًا، إذ ال مصلحة فيهــا إذا انتفى 

األجــل. أمــا إذا كانــت املعاملة حتقق مصلحــة الطرفني حتى مــع انتفاء 

 األجل، فهي بيع مرشوع، وال يــرض بعد ذلك دخول التأجيل، ألن املعاملة 

مرشوعة يف األصل.

3- التمييز بني الغرر اليسري والكثري:

وإذا اتضحت حقيقة القامر، فإهنا أوضح صور الغرر، بل يمكن وصفها 

بأهنــا الغرر املحــض. وإذا ثبت هذا النــوع من الغرر مل يعــد من الصعب 

متييز الغرر الكثري واليســري: فالغرر الكثري مــا كان أقرب إىل القامر أو الغرر 
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املحض، والغرر اليســري ما كان أبعد عنه. فاملعاوضــة قد تتضمن حالتني: 

حالة املخاطرة أو القامر، وهي التي يغنم فيها أحدمها ويغرم اآلخر. واحلالة 

األخــرى هي التي ينتفع فيها الطرفان، وهي البيع املرشوع. فإذا كانت حالة 

القامر هي األغلب كانت املعاوضة من الغرر الكثري، وإن كانت حالة انتفاع 

الطرفني هي األغلب كانت من الغرر اليســري. أمــا إذا اقترصت عىل حالة 

القامر فحسب، كام يف املشتقات، فهي من الغرر املحض.

واألصل أن البيع حيقق مصالح الطرفني، فهذا هو البيع املرشوع، وهو البيع 

املربور الذي أثنى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وال يكون البيع مربورًا إال إذا حقق مصلحة 

 الطرفني. أما إذا كان حيقق مصلحة أحدمها عىل حساب اآلخر فا يمكن أن 

يكون مربورًا.

وإذا كان هــذا هو األصل يف البيع، فــإن البيع قد يعرض له ما يمنع من 

حتقيق مصلحة الطرفني. فاملشرتي مثًا قد ال جيد املبيع مفيدًا له، بالرغم من 

اطاعــه عىل املبيع عند العقد. فتكون املعاوضة نافعة للبائع وليســت نافعة 

للمشــرتي. وهذا ناشــئ من جهل أحد الطرفني أو كامها ببعض جوانب 

املبيع أو ظروف السوق ونحو ذلك. فإن اكتامل العلم لكل منهام متعذر، بل 
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هناك أشــياء كثرية ال يمكن أن نحيط هبا علــاًم، وهلذا نلجأ إىل العمل بالظن 

الغالب، وهذا هو األصل الرشعي املعترب يف عامة الترصفات))).

وإذا كان التعاقــد مبنيًا عىل الظن الغالب، فا يمكن أن تنفك املعاوضة 

عن احتامل ترضر أحد الطرفني مقابــل انتفاع اآلخر. لكن الغالب املقصود 

هــو انتفاع الطرفني، وليــس انتفاع أحدمها عىل حســاب اآلخر. وإذا كان 

كذلك فإن احلكم بأن املعاوضة تدخل يف حيز الغررالكثري أو اليســري، مبني 

عىل النظر يف أمرين:

)- الغالــب عىل املعاملة. فــإن كان احتامل انتفاع أحــد الطرفني عىل 

حساب اآلخر كثريًا أو غالبًا، فاملعاملة من الغرر الفاحش، ألهنا حينئذ أقرب 

إىل حقيقة القامر الذي هــو أوضح صور الغرر، فتحرم حينئذ أصالة. أما إن 

كان االحتامل الغالب هو انتفاع الطرفني، انتقلنا إىل اخلطوة التالية.

)- مقــدار االنتفاع يف احلالني. فإن كان كل من الطرفني لو ُخرّي، اختار 

االنتفاع املشــرتك، علمنا أن مصلحة كٍل منهام يف البيع املربور النافع. أما إذا 

كان أحدمها يفضل االنتفاع املنفرد عىل االنتفاع املشرتك، فهذا ينايف أن يكون 

)))  كام قرره العز بن عبد السام يف القواعد الكربى، ج) ص6 وما بعدها.
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املقصــود من املعاملة هو البيع النافع، فتحرم املعاملة حينئذ ســدًا للذريعة، 

ألن تعــارض مصالح الطرفني يعطي احلافز ألحدمها لكي يســعى إىل تغيري 

نتيجة العقد ليحصل عىل الربح األعىل، فيصبح الغالب حينئٍذ هو خســارة 

الطرف اآلخر. 

 وهذا الرشط يضمن أن مقدار اخلســارة عىل الطــرف الثاين لو وقعت 

قليــل. بينام الرشط األول يضمن أن احتامل وقوع اخلســارة قليل. وجمموع 

هذين الرشطني يضمن أن حالة االنتفاع املنفرد من القليل أو اليسري املغتفر، 

ال من حيث احتامل الوقوع، وال من حيث مقدار اخلسارة لو وقعت. 

- بيع العـربون:

ومثال ملا ســبق هو بيع العربون، الذي منعه مجهور الفقهاء ألهنم يرونه 

من الغرر الفاحش وأكل املال بالباطل، وأجازه اإلمام أمحد وعدد من فقهاء 

السلف))). وإذا تأملنا يف العقد وجدنا أن البيع له احتامالن:

)- احتامل اإلمتام، ويف هذه احلالة تتحقق مصلحة الطرفني.

)))  الغرر وأثره يف العقود، الصديق الرضير، ص00) وما بعدها.
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)- احتــامل اإللغاء، ويف هــذه احلالــة ينتفع البائع وخيرس املشــرتي 

قيمة العربون.

ويف ضوء املناقشة السابقة يمكن حتديد متى يكون بيع العربون من الغرر 

الفاحش، ومتى يكون من الغرر اليسري. فننظر أوالً إىل احتامل إمتام البيع، ثم 

ننظر إىل مقدار االنتفاع حال االشرتاك وحال االنفراد. فإن كان الغالب عىل 

الظن لدى املشرتي هو إمتام البيع، انتفى املحذور من هذه اجلهة. 

وحينئذ ننتقل إىل اجلانب اآلخر: فاملنتفع يف احلالني، حال اإلمتام وحال 

اإللغاء هو البائع. فنحتاج ملقارنة انتفاعه حال اإلمتام بانتفاعه حال اإللغاء. 

فإن كان مقدار انتفاعــه حال اإلمتام أكرب من مقــدار انتفاعه حال اإللغاء، 

خرجــت املعاملة من حيز الغــرر الفاحش. وهذا يقتــيض أن يكون مقدار 

العربــون الذي حيصل عليه البائع حال اإللغــاء أقل من هامش الربح حال 

اإلمتام. ففي هذه احلالة تكون مصلحة البائــع هي إمتام البيع وليس إلغاءه، 

وهبذا تتوافق مصلحة الطرفني. أمــا إذا كان مقدار العربون أكرب من هامش 

الربح، فســيكون من مصلحة البائع إلغاء البيع، بينام مصلحة املشــرتي هي 

إمتامه لكي ال خيــرس العربون، وليس إلغاءه. وتعــارض املصالح هذا ينايف 
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مقصود البيع املرشوع، وهو ذريعة لتغيري نتيجة العقد لتكون يف صالح البائع 

ومن ثم عىل حساب املشرتي، فيؤول العقد حينئذ إىل أكل املال بالباطل.

واشرتاط أن يكون مقدار العربون أقل من هامش الربح يضمن أن يكون 

مقدار خسارة املشرتي لو تم اإللغاء قليًا، بينام اشرتاط أن يكون الغالب عىل 

الظن هو اإلمتام يضمن غلبة حصول اإلمتام. وهبذين الرشطني يصبح الغرر 

يسريًا، ال من حيث االحتامل، وال من حيث املقدار.

وهبذا جتتمع أقوال العلامء: فبيع العربــون يدخل يف الغرر الفاحش إذا 

مل يكن الغالب عــىل الظن اإلمتام، أو كانت مصلحــة البائع يف اإللغاء أكرب 

من مصلحته حال اإلمتام )أو مســاوية هلا(. أمــا إذا كان الغالب عىل الظن 

هو اإلمتام، وكانت مصلحة كٍل مــن الطرفني حال اإلمتام أكرب من مصلحة 

أٍي منهام حال اإللغاء، فا تدخل يف الغرر الفاحش بل تصنف ضمن الغرر 

اليسري.

ويتضح من خال هذه املناقشة أن الغرر اليسري تابع لعقد البيع املرشوع: 

فهو ليس عقدًا مستقًا ينضم لعقد آخر، بل هو أحد االحتامالت التي يؤول 

إليها عقد البيع. فهو من هذا الوجه تابع لعقد البيع. أما لو كان عقدًا مستقًا 
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فا جيــدي انضاممه إىل عقد آخر، كام لو أبرم عقد تأمني جتاري مع عقد بيع. 

فعقد التأمني التجاري حمــّرم أصالة، وال جيعله انضاممه لعقد البيع تابعًا وال 

مرجوحــًا أيًا كان مقدار البيع. أما ما نحن بصــدده، فهو عقد بيع قد يؤول 

إىل غــرر وأكل املال بالباطل، وقد يؤول إىل بيع مربور. فإذا كان الغالب عىل 

الظن ومقصود الطرفني هو البيع املــربور، فا حرج من وجود احتامل أكل 

املال بالباطــل، ألن املعامات ال تنفك عن جهالــة وخماطرة قد ترض بأحد 

الطرفني، وألنه أمر يسري  ال من حيث االحتامل وال من حيث املقدار.

ويشــري إىل ذلك قولــه تعــاىل: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]النساء: 

9)[. فإن اآلية تنهى عن أكل املال بالباطل، وهذا حمرم حتريم مقاصد وليس 

حتريم وسائل. ثم تستثني اآلية ما كان من باب التجارة، وهذا إنام يقع إذا كان 

أكل املال بالباطل يقع تبعــًا ونادرًا، وليس قصدًا وال أصالة. فام كان كذلك 

فهو مغتفر لصعوبة التحرز منه، ولكونه يســريًا، وحلاجة الناس إىل الغالب 

املقصود من التجارة وهو البيع النافع املربور))).

)))  قارن تفسري املنار، رشيد رضا، ج5 ص)4، الغرر وأثره يف العقود، ص56-55.
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- عقـد السلم:

قد يبدو أن عقد الســلم ال يســمح بانتفاع الطرفني ألن ثمن املبيع حني 

التسليم قد يرتفع إىل أكثر من رأســامل السلم فريبح املشرتي وخيرس البائع. 

وقد ينخفض فيخرس املشرتي ويربح البائع.

وهــذا خطأ، فإن الرشيعة ال يمكن أبدًا أن جتيز عقدًا ال يســمح بانتفاع 

الطرفني ألن هذا من القامر وأكل املال بالباطل كام سبق. وإنام جاء اللبس من 

جهة أن السلم يســمح بانتفاع الطرفني لكنه حيتمل أيضًا انتفاع أحدمها عىل 

حساب اآلخر، وهذا االحتامل األخري هو مصدر اللبس.

ووجه انتفاع الطرفني يف السلم أن املشرتي حيصل عىل خصم من الثمن 

مقابل تأجيل املبيع، فيكون قد اســتفاد مقــدار اخلصم، بينام ينتفع البائع من 

خال احلصول عىل الســيولة مقدمًا وتأخري تسليم املبيع. فالعقد إذن يسمح 

بانتفاع الطرفني: املشــرتي باخلصم، والبائع بالسيولة. فإذا ارتفع سعر املبيع 

َر البائع هبذا االرتفاع جيربه منفعة الســيولة إذا كان  وقت التســليم فإّن َترضُّ

مقدار االرتفاع حمدودًا. وكذلك القول يف انخفاض الســعر وقت التسليم، 
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ر املشــرتي حينئذ جيربه اخلصم الذي حصل عليه املشرتي إذا كان  فإّن ترضُّ

االنخفاض حمدودًا.

إنام يتحقق الرضر ألحدمها إذا كان مقدار التغري يف السعر أكرب من مقدار 

انتفاعــه بالعقد، ففي هذه احلالة يترضر أحدمها وينتفع اآلخر. وهذا يبني أن 

الســلم مبادلة غري صفريــة، حتتمل انتفاع الطرفني وحتتمــل انتفاع أحدمها 

وترضر اآلخر. وهلذا السبب حدد الفقهاء عددًا من الرشوط املختلفة للسلم 

لضامن ترجح انتفاع الطرفني. 

وقد يكــون التقلب يف األســعار يف العرص احلارض أكثــر منه بكثري يف 

عرص النبــوة، ولذلك يكون احتامل ترضر أحــد الطرفني هو األقوى. ففي 

هذه احلالة يمكن تطويــر العقد بام يمنع أو يقلل هذا االحتامل، دون الوقوع 

يف حمذور رشعي، كام ســيأيت عند احلديث عن التحوط يف عقد السلم. وإنام 

املقصود هنا التأكيد عىل أن عقد الســلم يف أصله يســمح بانتفاع الطرفني، 

وإن كان قــد حيتمــل مع ذلك تــرضر أحدمها، لكن االحتــامل الغالب يف 

 األوضــاع الطبيعية هــو انتفاع الطرفــني، ولوال ذلك ملا جــاءت الرشيعة 

املطهرة بجوازه. 
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ويؤكد ذلك معيار الغرر الذي ســبق إيضاحه، فالسلم يمكن أن حيقق 

مصلحــة الطرفني حتى مع انتفاء اجلهل بالســعر املســتقبيل. فلو فرض أن 

األسعار مثبتة من قبل اجلهات الرسمية، أو أن مدة العقد قصرية بام ال يسمح 

هلا بالتذبذب، فإن العقد يظل مرشوعًا ويظل نافعًا للطرفني. فإذا كان كذلك 

علمنا أن السلم ال يدخل يف حيز القامر وال الغرر الفاحش.

- ضوابط الغـرر:

خاصة ما تقدم:

)- كل معاوضــة تنتهي إىل ربح أحد الطرفني وخســارة اآلخر وال بد 

فهي قامر حمرم رشعًا.

)- كل معاوضة يغلب عليها ربح أحد الطرفني وخســارة اآلخر فهي 

من الغرر الفاحش املحرم رشعًا، سواء كانت الغلبة من حيث املقدار أو من 

حيث احلصول. واملراد بذلك أن يكون احتامل انتفاع أحدمها عىل حســاب 

اآلخــر يعادل احتامل انتفاعهام معــًا أو يزيد عليه. وكذلــك لو كان مقدار 

االنتفاع حال االنفراد ألحدمها يســاوي أو يزيد عــىل مقدار االنتفاع حال 

االشرتاك. فكا احلالتني تدخل يف حيز الغرر الفاحش.
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)- َتســَلم املعاوضة من الغرر املحرم رشعــًا إذا كان الغالب هو انتفاع 

الطرفني، وكانت مصلحة كل منهام يف هذه احلالة ترجح عىل انتفاع أي منهام 

حــال انفراده باالنتفاع عىل حســاب اآلخر. ويف هذه احلالــة يغتفر احتامل 

االنتفاع املنفرد ألنه يسري مغتفر.

4- إسرتاتيجيات التحوط يف التمويل اإلسالمي:

سبق أن املخاطر جزء من طبيعة النشاط االقتصادي، ولذا فإنه باعرتاف 

اخلرباء من املســتحيل حتقيق ربــح دون حتمل خماطر، وأنه من املســتحيل 

جتنــب املخاطر بالكلية يف أي عملية اقتصاديــة. وأدوات التحوط التقليدية 

)املشــتقات( وإن كانت هتدف لتقليل املخاطر بالنسبة للطرف املتحوط، إال 

أهنــا ال تضمن انتفــاء املخاطر متامًا))). ويف كثري مــن احلاالت تؤدي عقود 

املشتقات إىل خماطر وخسائر إضافية قد تصل إىل اإلفاس))).

 J.R. Verma (2008) Derivatives and Risk Management، McGraw   (((
.Hill، p. 4.5

 A. Mello and J. Parsons (1995) »Maturity Structure of a Hedge   (((
 Matters: Lessons from the Metallgesellschaft Debacle،« Journal of

.120-Applied Corporate Finance، vol. 8.1، pp. 106
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واملأزق الــذي تواجهه الصناعة التقليدية هــو أن أدوات التحوط هي 

نفســها أدوات املقامرة. وهلذا يتعذر الفصل بينهام، وهو ما يؤدي إىل سيطرة 

املقامرات عىل املبادالت النافعة املولدة للثروة))).

فالتحدي إذن هو يف تصميم أدوات ومنتجات تنجح يف حتقيق التحوط 

وإدارة املخاطر دون أن تنجرف إىل دائرة القامر والرهان. وقواعد املبادالت 

يف الرشيعة اإلسامية كفيلة بتحديد اإلطار املناسب لتطوير هذه األدوات.

هنــاك عدة طرق للتحوط يمكن أن حتقق هــذا اهلدف، يمكن تصنيفها 
كام ييل:

)- التحوط االقتصادي.

)- التحوط التعاوين.

)- التحوط التعاقدي.

- التحوط االقتصادي:

ويراد به أساليب التحوط التي ال تتطلب الدخول يف ترتيبات تعاقدية مع 

أطراف أخرى بقصد التحوط، فهو حتوط منفرد يقوم به الشــخص الراغب 

)))  حول ســلبيات أدوات التحوط التقليدية، انظر: التحوط يف التمويل اإلسامي، 
ص9)-58.
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يف اجتنــاب املخاطر. وأبرز هذه األســاليب وأقدمها هــو تنويع األصول 

االستثامرية )diversification(. وهذا باعرتاف اخلرباء هو أفضل »ساح« 

يف مواجهة املخاطر.

ويمكن تطبيــق التنويع بصور خمتلفة فيام يتعلق بالتمويل اإلســامي. 

فيمكن للمؤسسات اإلســامية تنويع حمافظها بني البيع اآلجل وبني السلم 

بام حييد خماطر كل منهام. فالبيع اآلجل معرض ملخاطر التضخم أو انخفاض 

القوة الرشائية، خاصة إذا كانت العقود ذات آجال متوســطة أو بعيدة. هذه 

املخاطر يمكن حتييدها من خال عقود ســلم يف سلع متنوعة، حيث تصبح 

موجودات املؤسســة املالية حمفظة مــن الديون النقدية والديون الســلعية. 

فالتضخم أو انخفاض القوة الرشائية يســتلزم ارتفاع قيمة الســلع، كام أن 

انخفاض قيمة السلع يعوضه ارتفاع القوة الرشائية للديون النقدية. وبذلك 

يمكن للمؤسســة املالية أن حتافظ عىل القيمة احلقيقية ألصوهلا واستثامراهتا. 

وسنرى الحقًا كيف يمكن توظيف التنويع لتحييد خماطر أخرى، مثل خماطر 

العائد وخماطر السيولة.
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توافق القوائم املالية:

من أهم مصادر املخاطرة للمؤسســات والرشكات هو عدم التامثل بني 

املوجودات وبني املطلوبات، أو بني اإليرادات واملرصوفات.

يف القطــاع احلقيقي حترص الــرشكات عىل حتقيق هذا التامثل بشــتى 

direct-( والبيــع املبارش ،)just-in-time( الســبل، مثل اإلنتاج الفــوري

to-costumer(، ونحوها مــن التقنيات التي تقلص الفجوة بني اإليرادات 

واملرصوفات. كام حترص هذه املؤسســات عىل حتقيق نوع من التكامل بينها 

وبني املؤسسات املوردة أو املســتفيدة ليصبح خط اإلنتاج الكيل أكثر مرونة 

وأرسع استجابة للطلب النهائي))).

ويف املقابل، نجد املؤسسات املالية التقليدية، خاصة املصارف ورشكات 

التأمني التجاري، تتجه إىل النقيض، حيث تعتمد أساســًا عىل وجود فجوة 

كبرية بني املوجــودات واملطلوبات. وبالرغم من أن هــذه الفجوة قد تفتح 

فرصًا للربح، إال أهنا تولد خماطر أكرب، وهذا هو الذي دعا إىل إنشاء املصارف 

املركزية والتأمني عىل الودائع بالنسبة للمصارف، وإىل إعادة التأمني بالنسبة 

))) انظر: التحوط يف التمويل اإلسامي، ص7)).
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لرشكات التأمني. وكــام هو معلوم، فإن خماطر القطــاع املايل مل تتقلص من 

خال هذه األجهزة والرتتيبات، بل هي يف ازدياد. وهذا قد يفرس االنتشــار 

املتزايد للمشــتقات، فهي تقوم بنقل هــذه املخاطر إىل أطراف أخرى. لكن 

هذا جعل املؤسســات املالية تتحمل املزيد من املخاطــر ومن ثم املزيد من 

االختال يف كالقوائم املالية، ومن ثم تلجأ إىل استعامل املزيد من املشتقات، 

وهكذا دواليك.

التمويل اإلســامي حيقق التوازن بني االلتزامــات والديون من جهة، 

وبني الثروة والنشــاط احلقيقي من جهة أخرى. وهلذا السبب فإن األصول 

وااللتزامات جيب أن تكــون متكافئة وحمققة حلد أدنى من التواؤم والتوافق 

نظرًا ألن االلتزام ال ينفك عن أصل حقيقي يقابله. وبناء عىل ذلك ال يتصور 

نشــوء اختال مقصود لآلجال بني األصول وااللتزامات عىل النحو املشار 

إليه سابقًا ألن هذا إنام يقع يف حالة االنفصال بني اجلهتني.

ومن يســتدين مع علمه أنه ال يســتطيع الوفاء إال من خال دين جديد 

عند حلول األجل فقد أنشأ التزامًا يعلم مسبقًا أنه ال يستطيع الوفاء به. ألن 

الوفاء بالدين إنام يكون برباءة الذمة منه. أما الوفاء بدين من خال إنشاء دين 



31

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

آخر فهذا يف حقيقته قلٌب للدين من جهة املدين، وهذه الصيغة هي الشــائعة 

يف أســواق النقد، وهو املراد بتدوير الدين roll over. كام أن هذا يدخل يف 

»بيع ما ليس عندك« املنهي عنه رشعًا، إذ هو إنشــاء اللتزام مع العلم املسبق 

بتعــذر الوفاء به إال بالتزام آخر، وهذا األخــري ال يمكن الوفاء به إال بآخر، 

وهكذا. فحقيقة األمر أنه ال يمكن الوفاء هبذا االلتزام بام يربئ الذمة. أضف 

إىل ذلك أن هذا يؤدي إىل التسلسل املمتنع عقًا، إذ ال يمكن أن يستمر األمر 

عــىل هذ املنوال بل ال بد يف النهاية من أن يتوقف، وإذا توقف فا مناص من 

التعثر والعجز عن السداد ال حمالة. وهذه العلة هي نفسها علة منع التسويق 

اهلرمي الباطل رشعًا.

وبعض الصيغ املطبقة يف الصناعة املالية اإلسامية تؤدي إىل النتائج نفسها 

الختال األصول وااللتزامات. فبعض املؤسســات اإلســامية أصبحت 

تقرتض من خال مقلوب التورق قروضًا قصرية األجل، وتوظفها من خال 

التــورق املنظم آلجال أطول بكثري. وقد يقع االقرتاض من خال الصكوك 

التي تنتهي يف حقيقتها إىل ديون، ويتم تدوير هذه القروض باســتمرار، متامًا 

كام هو احلال يف الصناعة التقليدية. ونظرًا ألن السلع أو األصول املستخدمة 

يف عملية االقرتاض ال حتقــق أي وظيفة اقتصادية، فينتفي بذلك أي ارتباط 
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عضوي بني األصول وااللتزامات، وينشــأ من ذلك املخاطر نفســها التي 

تعاين منها النظم املالية التقليديــة. وقد أدى هذا االختال إىل حصول عدد 

من حاالت التعثر واإلفاس يف املؤسسات أو الصكوك اإلسامية مؤخرًا. 

وأوضح ضحايا اختال االلتزامات كانت البنوك االســتثامرية اإلسامية، 

خاصة يف منطقة اخلليج. ووفقًا لتقرير مؤسســة موديز، فإن هذا القطاع من 

الصناعة املالية اإلسامية ترضر كثريًا بسبب جفاف السيولة. فقد انخفضت 

أرباح هذه املؤسسات من مليار دوالر يف 008)م إىل 60) مليون دوالر يف 

009)م. وقد كانت استثامراهتا غري سائلة بينام كانت االلتزامات قصرية األجل 

تصل إىل 8)٪ من جمموع التزاماهتا. ويقرتح التقرير إعادة النظر يف النموذج 

 الذي تتبعه املصارف االستثامرية اإلســامية، مع رفع رأس املال والتمويل 

طويل األجل))).

وال ريب أن مقاصد االقتصاد اإلسامي ومقاصد السياسة النقدية حتقيق 

االستقرار الكيل للنظام املايل واالقتصادي. ولذا فمن الرضوري إعادة تنظيم 

 Moody’s (2010) »GCC Islamic Investment Banks: Mid-Crisis  (((
 Collapse to Force Improved Risk Management،« Special Comment،

.Report no. 127324
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بنية املؤسسات املالية بام حيقق التوافق بني األصول وااللتزامات، سواء كانت 

املؤسسات مصارف جتارية أو اســتثامرية أو أي مؤسسة مالية. وحمور إعادة 

التنظيم هو بفرض حد أدنى من التوافق والتوازن بني األصول وااللتزامات، 

خاصــة فيام يتعلق باآلجال. وهذا ما اجتهــت إليه معايري بازل )، من خال 

نسب السيولة واآلجال. فاختال اآلجال هو جوهر املشكلة سواء كانت يف 

املصارف التجارية أو املصارف االســتثامرية، وهو أصل ما دل عليه حديث 

النهي عن بيع ما ليس عند املرء. وربام مل تكن هذه املعاين واضحة يف السابق، 

لكن بعد التجارب املريرة التي شــهدهتا األســواق املالية حول العامل، مل يعد 

هناك مربر إلغفال أصل املشكلة والسعي إلجياد احلل اجلذري هلا.

- التحـوط التعـاوين:

التأمني التعاوين قائم عىل أســاس التعاون وليس االسرتباح، ولذا فإن 

مرشوعيته حمل اتفاق بني العلامء واملجامع الفقهية. والتعاون ليس من التربع 

املحض وال من املعاوضة املحضة، بل له شبه هبذا وهذا. وحمور الفرق بينها 

وبني املعاوضة هو انتفاء الضامن. فالتبادل يف التأمني التعاوين خيلو من ضامن 

التعويــض الذي يمثل أســاس التأمني التجاري القائم عــىل املعاوضة، بل 
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يقترص التعويض عىل موجودات صندوق اشــرتاكات األعضاء، وال يوجد 

جهــة تلتزم يف ذمتها بضامن العجز. والعجز إمــا أن يتم تغطيته اختياريًا من 

قبل األعضاء، دون إلزام، أو بتخفيض التعويض املمنوح للمترضرين بنسبة 

العجز. وهبذا ينتفي معنــى املعاوضة من التأمني التعــاوين، ومن ثم الغرر 

املمنوع رشعًا))).

ونظرًا النتفــاء املعاوضة عىل الضامن، فإن عنــرص الغرر واملقامرة غري 

موجود أصًا يف التحوط التعاوين. وهذا يعني أن هذا األسلوب حيقق ميزة 

توزيع املخاطر وتفتيتها بني املشــرتكني دون الوقوع يف مشــكات املجازفة 

التي تعاين منها املشــتقات. فهــي صيغة للتحوط املحض دون أن تشــوبه 

شائبة املجازفة.

ولكي حتقق هذه الصيغة هدفها ينبغي أن تكون خماطر املشرتكني مستقلة 

عن بعضها وغري متازمة قدر اإلمكان، بحيث يتجنب الصندوق احتامل وقوع 

 خسائر دفعة واحدة. وكلام كان املشرتكون أكثر تنوعًا كلام كانت إمكانية تفتيت 

املخاطر أكرب.  

)))  انظر: قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسامي، ص95)-05).
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وبناء عىل ذلك يمكن للمؤسســات اإلسامية التحوط من شتى أنواع 

املخاطــر، مثل خماطر العمات وخماطر االئتــامن وخماطر العائد، من خال 

صناديق تعاونية تنشــأ هلذا الغرض، وتدار من قبــل جهات متخصصة يف 

إدارة املخاطر. ويقوم األعضاء بدفع اشــرتاكات مقابــل تقديم الصندوق 

احلامية لألعضاء من املخاطر املتفق عليها. ويلتزم الصندوق بالتعويض بقدر 

موجوداتــه، وفق ضوابط التأمني التعاوين الرشعيــة. ونظرًا ألن الصندوق 

قائم عىل مبدأ التعــاون، فإن املخاطر األخاقية ســتكون منخفضة مقارنة 

باملشتقات واألدوات التقليدية. 

ويمكن إنشاء صناديق متعددة ملختلف أنواع املخاطر، باإلضافة لتقديم 

احلامية للصناديق نفسها من خال اشرتاكها يف صناديق »مركزية« تقدم محاية 

ملجمل الصناديق، عىل غرار عمليات إعادة التأمني.

والصناعة اإلســامية تفتقر لألســف هلذا النوع من املؤسسات، وهلذا 

تعاين من غياب البديل اإلســامي يف جمــال إدارة املخاطر الذي يغنيها عن 

اللجوء لألدوات واألســاليب التقليدية التي يشــوهبا الكثــري من املحاذير 

الرشعية.
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5- التحـوط التعـاقـدي:

املقصــود بالتحوط التعاقــدي هو أدوات التحــوط القائمة عىل عقود 

املعاوضة التي يراد هبا الربح. وسيتم الرتكيز عىل املخاطر املتعلقة بأبرز عقود 

التمويل اإلســامية، وهي عقود املضاربة والبيع اآلجل والســلم، وسنبدأ 

بعقد املضاربة ألنه أساس عقود التمويل اإلسامية.

- املضـاربـة:

املضاربة صورة من صور املشاركة، وكانت عرب التاريخ اإلسامي أكثر 

أساليب التمويل واالستثامر انتشارًا. وهي اليوم أساس العاقة بني املودعني 

وبني غالبية املصارف اإلسامية فيام يتعلق باحلسابات االستثامرية. أما يف جمال 

التوظيف فهي حمدودة التطبيق ليس بالرضورة بسبب ارتفاع املخاطر، وإنام 

بسبب غياب التقنيات واآلليات املناسبة للتعامل مع هذا النوع من املخاطر. 

فاألسلوب الشــائع لدراســة املخاطر االئتامنية قد ال يكون بالرضورة 

هو األنســب لتحليل خماطر املضاربة واملشــاركة. وحتتاج املؤسسات املالية 

اإلســامية إىل تبنــي صيغ أكثــر تطورًا، مثــل تقييم جدارة »االســتئامن« 

)fiduciary capacity(. وقد قام خمتــرب التمويل الريادي بجامعة هارفارد 
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بتطويــر تقنيات لتقييــم األعامل الصغــرية والريادية لتقليــل خماطر التعثر 

واإلخفاق))).

وهذه األدوات واآلليات تنجح غالبًا يف متييز العميل الناجح من غريه. 

بل إن عقد املضاربة يفــرض املزيد من التدقيق عــىل العميل نظرًا لتعرض 

البنك الحتامل اخلســارة. وهذا يعني أنه إذا تم تطبيق هذه املعايري بدقة، فإن 

ربحية البنك ستكون أعىل وأفضل من التمويل االئتامين.

محاية رأس املال يف املضاربة:

ومع مــا تقدم فيمكن للممول أن حييد خماطر رأس املال، كليًا أو جزئيًا، 

من خال البيع اآلجل لطرف ثالث. فإذا قــدم املرصف التمويل باملضاربة 

للمؤسسة، أصبح بحكم العقد رشيكًا يف موجوداهتا. فله حينئذ أن يبيع نسبة 

من حصته إىل طرف ثالث )رشكة تأمني مثًا( بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس 

املال))). وبذلك يستطيع املمول محاية رأس املال ويف الوقت نفسه االستفادة 

. Entrepreneurial Finance Lab: www.eflglobal.com  (((
)))  كام يمكن بيع احلصة كاملة مع اســتثناء نســبة من الربح. انظــر بحث الكاتب: 

»البحث عن أدوات مبتكرة إلدارة املخاطر« .
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من اجلزء الذي احتفظ به من مشــاركته مع املؤسسة يف األرباح املتحققة. أما 

الطرف الثالث )رشكة التأمني( فإهنا تستفيد امتاك حصة مشاركة دون دفع 

الثمن نقدًا. األهم من ذلك أن املؤسســة املستفيدة من التمويل )املضارب( 

ال تتحمل أي مديونية من هذا الرتتيب. فالتمويل بالنسبة للمؤسسة ال يزال 

باملضاربة، وهذا يعني أن هذه الصيغة حتقق مصالح مجيع األطراف.

تأخري تسليم رأس املال يف املضاربة:

مجهور الفقهاء يرون اشــرتاط تســليم رأس املال لصحة عقد املضاربة. 

لكــن احلنابلة يرون أن املضاربة عقد عىل عمل وليس عىل مال، ومن ثم فإن 

تســليم رأس املال ليس رشطًا يف صحة العقد))). وهذا نظري رشكة الوجوه 

القائمة عىل االئتامن وليس فيها رأس مال حارض، والتي جييزها احلنابلة أيضًا 

ويشاركهم يف ذلك احلنفية))).

وبناء عىل ذلك يمكن للمرصف أن يربم عقد املضاربة دون تسليم رأس 

املــال للمضارب، عىل أن يقــوم العميل بإجراء الصفقــات الازمة بضامن 

)))  انظر: املوسوعة الفقهية، »مضاربة«.
)))  املصدر السابق، »رشكة«.
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املرصف، عىل غرار رشكة الوجوه، بحيث يشــرتي الســلع بأجل قصري ثم 

يبيعها للعماء، وإذا تم ذلك يقوم املرصف بدفع ثمن الرشاء للمورد مبارشة 

ويســتلم ثمن البيع ويعطي املضارب حصته من الربح وحيتفظ بالباقي. هذه 

الصيغة حتيد املخاطر األخاقية التي قد يتعرض هلا املرصف عند تطبيق عقد 

املضاربة، بحيث يكون املرصف عىل اطاع عىل كل مراحل الدورة التجارية 

بام حيفظ حقوق الطرفني.

- البيع اآلجـل:

البيع اآلجل أحد أكثر الصيغ اإلســامية انتشــارًا. العقد يتضمن عدة 

أنواع من املخاطر، أبرزها:

)- خماطر السيولة.

)- خماطر العائد.

)- خماطر العمات.

املعتــاد يف البيوع اآلجلة أن يكون الثمــن بعملة حمددة )الدوالر مثًا(. 

وهذا مــا يرتتب عليه خماطر ســيولة الديــن، خصوصًا يف البيــوع طويلة 
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األجــل، إذ ال جيوز تــداول الديون النقدية بثمن حــارض، ألهنا رصف مع 

التأخــري وهو ممنوع رشعًا. مــن املمكن بيع الدين النقدي بأعيان أو ســلع 

حارضة)))، وهذا قد يقلل من خماطر السيولة، لكن هذه الصيغة تظل حمدودة 

 بســبب القيود اإلجرائية. ســنرى الحقًا كيف يمكن معاجلة هذه املشــكلة 

بشكل أفضل.

خمـاطر العـائد:

تــربز خماطر العائد يف البيــع اآلجل نظرًا إىل أن مقــدار الدين ثابت يف 

الذمــة وال جيوز تغيريه خاصــة بالزيادة. وهذه املشــكلة تظهر بوضوح يف 

العقود متوســطة أو طويلة األجل، حيث تصبح احتامالت تغري العائد كبرية 

وملموسة.

ويمكن التقليل من هذه املخاطر من خال التأمني التعاوين، كام ســبق، 

بحيث يتم إنشــاء صندوق للتأمني عىل خماطر العائد لألعضاء املشــرتكني 

يف الصندوق. 

)))  املوســوعة الفقهية، »دين«، جملة جممع الفقه اإلسامي، بحوث بيع الدين، ع))، 
ج).
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يمكــن أيضًا معاجلة هذه املشــكلة من خال اجلمع بــني البيع اآلجل 

واملشــاركة، خاصة إذا كان املدين منشــأة جتارية، بحيث يتكون الثمن من 

جزءين: جزء آجل يف ذمة املدين يغطــي رأس املال، وجزء يتمثل يف ملكية 

شــائعة من أصوله املنتجة. وبموجب هذه امللكية يســتحق الدائن نصيبًا يف 

األرباح حســب االتفاق))). وإذا كان حيق للدائن يف البيع اآلجل حتديد ربح 

مضمون يف ذمة املدين، فاعتباره نسبة من أرباح املدين من باب أوىل.

 وربــط العائد بــأداء املدين الفعيل أفضــل من ربطه بالفائــدة املتغرية 

)floating interest(، لســبب يعرفه االقتصاديــون جيدًا. إذ من املعروف 

يف النظرية االقتصادية أن الفائدة إمجاالً مرتبطة عكســيًا باألداء االقتصادي، 

فانخفاض الفائدة يرتافق مع حتســن األداء االقتصادي، بينام ارتفاع الفائدة 

يرتافق مع تراجع األداء االقتصادي. وهــذا يعني أنه يف ظل الفائدة املتغرية 

فإن الدائن أو املرصف حيصل عىل فائدة منخفضة يف الوقت الذي تتحســن 

فيه فرص الربح للمدين يف ظل االنتعاش االقتصادي، بينام حيصل املرصف 

عــىل عوائد مرتفعة يف الوقت الذي يرتاجع فيــه األداء االقتصادي ومن ثم 

))) ويتم التخارج بني الطرفني من خال املشاركة املتناقصة.
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تتضاءل فرص الربحية أمام املدين. هــذا التنافر يف املصالح غري موجود إذا 

كان العائد مرتبطًا باألداء مبارشة.

تنويع الثمـن املؤجل:

من املمكن معاجلة خماطر العائد والسيولة معًا من خال حتديد مكونات 

الثمــن اآلجل بطريقة مناســبة. فبدالً من أن يكون الثمــن يف البيع اآلجل 

بعملة حمددة، يمكن تنويع الثمن ليكون ســلة من عدة أصول مالية، تشمل 

باإلضافة للعملــة املطلوبة أصوالً مقبولة رشعًا، غــري نقدية، مثل املعادن، 

األسهم، وحدات الصناديق، صكوك اإلجارة، أو غريها من األصول القابلة 

للتداول. ويتم حتديد نســبة هذه األصول مــن إمجايل الثمن الكيل بام يضمن 

للممول وقاية رأســامله يف العملية. فإذا كانــت العملية تتضمن رشاء أصل 

بمليون دوالر مثًا، ثم بيعه بثمن آجل بربح 6٪ ســنويًا ملدة عرشين ســنة، 

فســيكون الثمن اإلمجايل هو ).) مليون دوالر مقســطًا عىل مدى عرشين 

عامــًا. نصيب رأس املال من إمجايل الثمن هو 45٪، أما هامش الربح فيمثل 

55٪ من الثمن املؤجل.
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وبدالً من أن يكــون الثمن كله بالدوالر، يمكــن أن يتكون الثمن من 

جزءين: األول بالدوالر ويســاوي مليون دوالر، وهو ما يعادل رأس املال. 

اجلزء الثاين يمثل الربح ويتكون من أصول قابلة للتداول، كاألسهم والسلع 

ووحدات الصناديق والصكوك ونحوها.

وهــذه الصيغة حتقق هدفني يف آن واحد: فحيــث إن األصول املتداولة 

تتجاوز 50٪ من إمجايل الثمن، فهذا يعني أن الثمن قابل للتداول وفقًا للرأي 

السائد عند الفقهاء املعارصين باعتبار الثمن سلة واحدة من األصول املالية. 

وهبذا يمكن جتنب خماطر الســيولة، كام يمكن حتويل الثمن إىل صكوك قابلة 

للتداول يف أســواق املال. وبالرغم من أن هذه األصول موصوفة يف الذمة، 

لكن ذلك ال يفرض أي قيود عىل تداوهلا، ألن رأســامل هذه األصول ليس 

نقديًا، كام هو احلال يف الســلم، بل السلعة حمل البيع اآلجل. وحينئذ ال تنشأ 

مشكلة ربح ما مل يضمن الختاف جنس رأس املال عن جنس ثمن البيع.

وحيــث إن األصول املتداولة يتم تســعريها أوالً بأول، فإن أي تغري يف 

معدالت العائد الســائدة سينعكس عىل أســعار هذه األصول، وبذلك يتم 

حتييد خماطر العائد. وحيث إن هذه األصول متثل جانب الربح فقط يف الثمن 
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اآلجل، فإن رأسامل املمول يظل بعيدًا عن خماطر التذبذب. وهبذا فإن تنويع 

مكونات الثمن اآلجل يسمح بتحييد خماطر العائد والسيولة، دون اإلرضار 

بــرأس املال. فهذه الصيغة تعالج ثاثة أنواع من املخاطر يف الوقت نفســه: 

خماطر العائد وخماطر السيولة وخماطر رأس املال.

وأما ما يتعلق باملدين فيمكنه قبول االلتزام بسلع أو أصول مالية أخرى 

إذا كان ذلك يتوافق مع طبيعة نشــاطه وميدان عمله التجاري. فالرشكات 

أو احلكومات التي يعتمد دخلها عىل البرتول مثًا، يمكنها أن جتعل الســلع 

املســتقبلية تتكون من البرتول أو مشــتقاته، وهذا خيفف من عبء االلتزام 

عليها بالســداد بالعملة األجنبية. وإذا كان املدين حيقق إيراداته من مصادر 

متعددة فيمكن بناء مكونات الثمن اآلجل بحســب هــذه املصادر، لتكون 

النتيجة يف النهاية حتقيق مصلحة الطرفني: الدائن واملدين. وإذا كان املدين ال 

يرغب يف حتمل أعباء التنويع، فيمكن دخول وسيط يتحمل هذه املخاطر من 

خال صيغة املرابحة إلدارة املخاطر، كام سيأيت. 

 وبنــاء الثمــن اآلجل من خال الســلع أفضــل من الفائــدة املتغرية 

)floating interest( ملا سبق من أن عاقة الفائدة باألداء االقتصادي عمومًا 
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عاقة عكســية، مما يؤدي إىل تنافر مصالح الدائن واملدين. هذا التناقض يف 

املصالح يمكن حتييده من خال تنويع مكونات الدين عىل النحو السابق.

- املرابحـة إلدارة املخـاطر:

املرابحة لآلمر بالرشاء أو املرابحة املرصفية صيغة شائعة للتمويل، وهي 

بديل عن القــرض بفائدة، وهذا البديل قائم عــىل الربط بني التمويل وبني 

التبادل املولد للثروة، وهي لذلك صيغة تتفق مع مبادئ االقتصاد اإلسامي.

لكن ليس هناك ما يمنع من تطبيق املرابحة لغرض إدارة املخاطر أيضًا. 

فاملؤسسة املالية التي متلك القدرة لتحمل املخاطر يمكن أن تكون هي الوسيط 

بني طريف املبادلة احلقيقية بام حيقق يف النهاية مصالح األطراف الثاثة.

عىل ســبيل املثال إذا رغبت مؤسســة جتارية يف اســترياد ســلع بعملة 

معينة )اليورو مثًا( يف حني حتصل عــىل إيراداهتا بعملة مغايرة )الدوالر(، 

فستواجه هذه املؤسسة خماطر اختاف ســعر الرصف بني الدوالر واليورو 

بني وقت التعاقد وبني وقت الســداد. فقد يكون سعر الرصف وقت التعاقد 

عىل اســترياد الســلع املطلوبة 5).) دوالر مقابل اليورو، وحتدد أسعارها 

وتســويقها عىل هذا األساس. لكن إذا حل وقت ســداد ثمن السلع بعد 6 
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أشــهر مثًا، فقد يصبح ســعر الرصف 4.) دوالر لليورو، وهو ما جيعل 

املستورد يتعرض خلسارة تتجاوز ))٪.

 الصناعــة التقليديــة تقــدم احلــل مــن خــال عقــود رصف آجلة 

)currency forwards( مع بنك استثامري أو مؤسسة مالية لدهيا االستعداد 

لتحمل خماطر ســعر الرصف. وحيث إن ضوابط الرصف تقتيض أن يكون 

التبادل للعمات فوريًا، فإن عقــد الرصف اآلجل غري جائز رشعًا. البديل 

هو أن يتم دمج الرصف اآلجل بعقد البيع، بحيث يشرتي البنك االستثامر ي 

السلع من املصّدر باليورو ثم يبيعها للمستورد بالدوالر. وهبذه الطريقة تتم 

املبادلة لكل من املصدر واملستورد بعملته املحلية، ويتحمل البنك االستثامري 

خماطر الرصف بني العملتني. والبنك االستثامري مستعد لتحمل املخاطر عىل 

كل تقدير، ســواء بالرصف املؤجل أو باملرابحة، فليس هناك خماطر إضافية 

يتحملها. لكن إذا أراد البنك بدوره أن حيمي نفسه بطرق مرشوعة، فيمكنه 

أن يلجأ إىل صور التحوط االقتصادي والتعاوين )مع مصارف أخرى مثًا(، 

كام سبق مناقشته))).

)))  انظــر بحث الكاتب: »التحوط من خماطر أســعار الــرصف يف التعامات املالية 
اإلسامية«، ندوة الربكة، ))4)ه.
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وهــذا الدمج بني الرصف اآلجــل وبني البيع الفعــيل نظري الدمج بني 

التمويل وبني البيــع يف املرابحة املرصفية املعروفة. وكام أن املرابحة املرصفية 

حتقــق مصلحة التمويل، فيمكــن أن حتقق أيضًا مصلحــة التحوط وإدارة 

املخاطر. وســبق أن الزمــن واخلطر وجهان لعملة واحــدة، فام ينطبق عىل 

أحدمها ينطبق اآلخر.

لكــن التحوط هنا ال يتم بمعزل عن النشــاط احلقيقــي املنتج، كام هو 

احلــال يف أدوات التحوط التقليدي، بل بموازاتــه بحيث ال ينفك أحدمها 

عن اآلخر. وهذا يتفق مع املبدأ الذي ســبقت اإلشــارة إليه وهو ربط إدارة 

املخاطر بالنشــاط املولد للثروة، مما جيعل القيمة املضافة من التبادل احلقيقي 

جترب تكلفة التحوط، فتصبح املبادلة يف النهاية إجيابية وليست صفرية كام هو 

احلال يف املشتقات، متامًا كام أن دمج التمويل مع التبادل جيعل القيمة املضافة 

للتبادل جترب تكلفة التمويل، لتصبح املبادلة يف النهاية إجيابية بام يسمح بتحقيق 

مصالح مجيع األطراف. كام أن دمج التحوط ضمن املبادلة يمنع املجازفة من 

أن تســتويل عىل األسواق املالية كام هو احلال يف أسواق املشتقات، بل جيعلها 

خاضعة ومرتبطة مبارشة بالنشاط احلقيقي.
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جتدر اإلشــارة إىل أن عدد العقود وعدد األطــراف يف كل من املرابحة 

إلدارة املخاطر، وعقود الرصف اآلجل، واحدة. ففي احلالتني هناك عقدان 

وثاثة أطراف. لكن يف املرابحة يتم ترتيب التنفيذ بحيث يســتويف ضوابط 

التملك والبيع، أما يف التحوط التقليدي فا يوجد أي التزام بالرتتيب. وهلذا 

السبب يمكن إنشاء عرشات العقود اجلانبية عىل عقد الرشاء األصيل، وهو ما 

يؤدي إىل تضاعف عمليات الرهان والقامر مقابل عمليات اإلنتاج احلقيقي، 

وهذا أحد أهم أسباب الكوارث واألزمات املالية.

وصيغــة املرابحة لتحييد خماطــر العملة أفضل من توســيط معادن أو 

ســلع غري مقصودة، كام تطبقه بعض املؤسسات اإلســامية. فهذه السلع 

ال حتقــق أي قيمة مضافة ومن ثم تصبح تكلفــة دون مقابل، وهو ما يؤدي 

غالبــًا إىل الصورية واختال ضوابط القبــض والتملك. أضف إىل ذلك أن 

هذا األســلوب يعني عمليًا فصل إدارة املخاطر عن توليد الثروة، مما يؤدي 

إىل مجيع املفاســد املرتتبة عىل املشــتقات املالية، مع التكلفة اإلضافية للسلع 

غــري املنتجة. كام أن هذه الصيغ قد تؤدي إىل خســائر ماليــة وليس للوقاية 

من املخاطر، كام حصل لبعض املؤسســات اإلسامية، نظرًا ألهنا تعتمد يف 

اجلوهر عىل آليات املشتقات نفسها.
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وبدالً من ذلك ال يوجد ما يمنع من توســيط السلع املقصودة ابتداء من 

املبادلة، لتكون العملية يف النهاية مولدة للثروة وحمققة يف الوقت نفسه لقيمة 

مضافة لاقتصاد، فتكون أكثر مصداقية وأكثر كفاءة معًا.

ويمكن تطبيق املرابحة بغرض تنويع مكونات الثمن اآلجل التي ســبق 

احلديث عنها. فإذا فرض ألي ســبب أن العميــل املدين ال يرغب بااللتزام 

باملكونات التي تناســب الدائن، فيمكن توسيط البنك بحيث يشرتي السلع 

حمل التمويل من الدائن بالثمن بحسب املكونات التي تناسبه، ثم يبيع السلع 

للعميل باملكونات التي تناسبه، ويتحمل البنك خماطر التفاوت بني اجلهتني. 

وهذا حيقق هدف التحوط من خال النشــاط احلقيقــي، كام يضمن ضبط 

املجازفة يف هذا اإلطار وليس خارجًا عنه، كام هو احلال يف املشتقات.

ــلـم: - الـسَّ

السلم صيغة للتمويل من خال تقديم نقد حارض مقابل سلع موصوفة 

مؤجلة يف الذمة. وهــذه الصيغة متتاز بتقديم التمويل فــورًا مقابل عوض 

مضمــون يف ذمة املدين. لكنها تتضمن نوعني من املخاطر: خماطر الســيولة 

وخماطر رأس املال.
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أما خماطر الســيولة فتنشأ بســبب اخلاف يف جواز بيع دين السلم قبل 

قبضه. فاجلمهور عىل املنع، واملالكية يرون اجلواز فيام عدا الطعام. أما شــيخ 

اإلســام ابن تيمية فريى جواز بيع دين السلم قبل قبضه برشط عدم الربح، 

لئا يكون قد ربح ما مل يضمن))).

لكن من املمكن اخلروج من اخلاف من خال الســلم املوازي، بحيث 

يقوم رب الســلم )الدائن( إذا رغب ببيع دين الســلم بإصدار سلم جديد 

بضامنه هو، لسلع بنفس مواصفات السلم األول. وهذا يسمح له بالبيع بأي 

ســعر نظرًا لضامنه. فهذا الضامن يربر له الربح وخيرجه من دائرة النهي عن 

ربح مــا مل يضمن. وهذا الضامن نظري ما ينص عليه قانون األوراق التجارية 

من أن األصل أن بائع الورقة التجارية يضمنها حتى لو تعثر أو امتنع مصدر 

الورقة عن الســداد فإن البائع األخري يلتزم أمام املشــرتي األخري بالوفاء. 

فمبدأ ضامن البائع وحق املشرتي يف عدم الرجوع عىل املصدر مبدأ معروف 

يف القوانني التجارية، وال يوجد ما يمنع من تطبيقه عىل ديون السلم.

وضامن البائع حيقق ميزة إضافية لعقد السلم. وذلك أنه يقلل من خماطر 

التذبذب يف أسعار السوق الناجتة عن التداول. فالتداول له ميزة وله تكلفة. 

)))  املوسوعة الفقهية، »سلم«، الفتاوى، 9)/)8-50)5.



51

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

فامليزة هي سهولة اخلروج من االســتثامر واحلصول عىل السيولة. والتكلفة 

هي تذبذب الســعر. والســلم ربام ينجح يف حتييد هــذه التكلفة. فاملنع من 

تداول دين السلم مبارشة يقلل من احتامالت تذبذب السعر، ومن ثم يقلص 

من خماطر السوق. لكن السلم املوازي يسمح باحلصول عىل السيولة.

ومن الناحية املالية فإن الضامن اإلضايف يف الســلم املوازي متوقف عىل 

 contingent( عجــز املدين األول عن التســليم، فهو إذن ضامن مــرشوط

liability(، ولذا ينبغي أن يســجل خارج قائمة امليزانية، شأنه شأن خطاب 

الضــامن. وإذا ُوجدت ســوق مركزية منظمة للســلم، فــإن بيت املقاصة 

)clearing house( يمكن أن يقوم بالتأمني التكافيل بني أعضاء السوق عىل 

عمليات السلم املوازي، بام جيعلها تستقل عن قائمة امليزانية.

خمـاطـر رأسامل يف السلم:

أحد أهم املخاطر يف عقد الســلم هي خماطر رأس املال. فالسلعة املسلم 

فيها قد خيتلف ســعرها وقت التسليم عن السعر املتوقع بام يمكن أن يسبب 

الرضر ألحــد الطرفني. فانخفاض الثمن بدرجة كبرية حيقق مصلحة املدين 

لكنه يرض بمصلحة الدائن ألنه يشــرتي بثمن أكرب بكثري من ثمن املثل وقت 
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التسليم. والعكس صحيح، إذ إن ارتفاع السعر بدرجة عالية حيقق مصلحة 

الدائن لكنه يرض بمصلحة املدين ألنه باع بثمن أقل بكثري من ثمن الســوق 

احلارضة وقت التســليم. وهذه املشــكلة ظهرت بوضــوح عندما طبقت 

صيغة السلم يف الســودان الذي كان يعاين من مشكلة التضخم، مما أدى إىل 

اســتحداث ما ُسمي »بند اإلحسان«، بحيث يتم ختفيض كمية املسلم فيه إذا 

جتاوز فرق السعر ثلث الَثمن املتفق عليه))).

ـلم بالسـعـر أو بالقيمـة: - السَّ

توجد صيغة للسلم يف الفقه اإلسامي، نص عىل جوازها شيخ اإلسام 

ابن تيميــة، وأقرها تلميذه العامة ابن مفلح، رمحــة اهلل عىل اجلميع، وهي 

السلم بسعر السوق وقت التســليم.))) ومضمون الصيغة أن املشرتي يدفع 

)))  جتربة البنوك الســودانية، ص 78-80. ومعادلة اإلحسان هي: الكمية املعدلة = 
)رأس املال × ))).)( ÷ سعر السوق للوحدة.

)))  جامــع املســائل، 6/4))-7))؛ الفــروع، 79/4)-80)؛ األخبار العلمية، 
ص)9)؛ عن بحث »السلم بسعر السوق يوم التسليم« أعداد أمانة اهليئة الرشعية 
ملرصف الراجحي. وكان ســامي محود رمحه اهلل قد اقرتح هذه الصيغة هليئة الربكة 
الثانية يف 984)م، دون اطاع عىل رأي ابن تيمية فيام يظهر، ومل توافق عليه اهليئة. 
انظر: اإلطار الرشعي واملحاســبي لبيع الســلم، ص4). وقــد أجازت اهليئات 

الرشعية لعدد من البنوك اإلسامية صيغة السلم بالسعر.
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مبلغًا من املال، 0.000) ريــال مثًا، مقابل كمية من القمح تعادل قيمتها 

حني حلول األجل 0.500) ريال. فالكمية املباعة من القمح حمددة القيمة 

لكنها غري حمددة املقدار وقت التعاقد، ثم يتم حتديد املقدار عند حلول األجل 

من خال معرفة ســعر الوحدة )الطن مثًا( من السوق، وقسمة القيمة عىل 

ســعر الوحدة. فإذا كان ســعر الطن وقت األجل هو 500 ريال مثًا، فإن 

الكمية الواجب تسليمها هي 0.500) ÷ 500 = )) طنًا.

هذه الصيغة حتمي كا الطرفني من تقلبات السعر وقت التسليم، فارتفاع 

الســعر حينئذ جيربه انخفاض الكمية الواجب تســليمها، كام أن انخفاض 

السعر جيربه ارتفاع الكمية. وهبذا تتفق مصالح الطرفني ومن ثم ينتفي الغرر 

الذي ينتج عن انتفاع أحد الطرفني عىل حساب اآلخر.

مناقشـة:

وهذه الصيغة للسلم يرد عليها إمجاالً اعرتاضان))):

)- أن كمية املسلم فيه جمهولة، وهذا ينايف اشرتاط العلم بمقداره الذي 

)))  راجع مناقشات بحث »السلم بسعر السوق يوم التسليم«.
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ورد يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من أسلف يف شئ فليسلف يف كيل معلوم ووزن 

معلوم إىل أجل معلوم«))).

)- أن الصيغة من حيث املعنى تتضمن الربا، ألن الربح يصبح يف حكم 

املضمون وال توجد خماطرة يف سعر املسلم فيه.

أما ما يتعلق بكمية املسلم فيه، فاشرتاط العلم هبا معلل بمنع وقوع النزاع 

بــني الطرفني))). وهذا ما تدل عليه نصوص الفقهاء، كام تدل عليه قبل ذلك 

السنة املطهرة. فإن النص يف احلديث عىل األجل ال ينايف ما ورد يف األحاديث 

األخرى مــن التأجيل إىل امليرسة وإىل العطاء ونحوها، ألن هذا ال يؤدي إىل 

النزاع. فكذلك القول يف حتديد املقدار، إذا أمكن االســتغناء عنه بصيغة ال 

تؤدي للنــزاع مل يكن يف ذلك حمذور، إذ حتديد املقــدار ليس هدفًا مقصودًا 

لذاته. والتحديد بالقيمة حيقق هذا اهلدف إذ ال ينشــأ نزاع بني الطرفني عند 

حتديد القيمة، فســعر الوحدة يعلم من السوق عند حلول األجل، ومنه يتم 

حساب الكمية الواجب تسليمها للمشرتي.

)))  متفق عليه.
)))  راجع بحث »السلم بسعر السوق يوم التسليم«.
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والواقع شاهد عىل أنه يف ظل التغري الفاحش يف األسعار، فإن االقتصار 

عىل حتديد املقدار هو الذي يؤدي للنزاع بني الطرفني، كام سبق، مما استدعى 

إدخال التعديل عىل العقد بحسب سعر السوق عند التسليم ملنع الغبن املؤدي 

للنزاع. ولكن هذا التعديل خاص بام إذا جتاوز الثلث، وهو حد اجتهادي كام 

ال خيفى. فإذا كان مقبوالً اعتبار ســعر السوق وقت التسليم يف حالة التغري 

الكثري يف الســعر، فهو يف القليل، إذا انتفى الربــا، من باب أوىل. والتحديد 

بالقيمــة حيقق هــذا اهلدف بطريقــة منهجية، ألن أي تذبذب يف األســعار 

ســينعكس تلقائيًا عىل الكمية، وتبقى القيمة املتفق عليها بني الطرفني ثابتة، 

وهبذا يتحقق رضا الطرفني ومن ثم تنتفي أسباب النزاع بينهام.

ُشـبـهـة الـّربــا:

وأما ما يتعلق بشبهة الربا، فالسلم بالسعر ال يتضمن الربا، ال من حيث 

الصورة وال من حيث احلقيقة. وبيان ذلك:

)- إن الســلم بالســعر يف هناية األمر معاوضة بني نقد وسلعة، وينتهي 

العقد بتسليم املســَلم فيه للمشرتي، وليس بتســليم نقد مقابل نقد. وهذه 

مبادلة حقيقية مرشوعة ال حمذور فيها.
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)- إن املشرتي أو رب السلم ال يربح ما مل يضمن، ألنه ال بد أن يقبض 

املســَلَم فيه أوالً ويدخل يف ضامنه قبل أن يبيعه يف الســوق بربح. وإذا كان 

كذلك مل تكن صيغة الســلم بالســعر من الربا من حيث املعنى. وهي بذلك 

تتفــق مع صيغ املرابحة لآلمــر بالرشاء التي جييزها مجهــور الفقهاء، حيث 

يشرتي املرصف الســلعة نقدًا ثم يبيعها باألجل بربح معلوم وحمدد مسبقًا. 

وهنا يشرتي الســلعة مؤجلة ثم يبيعها نقدًا. فالنتيجة من الصيغتني واحدة، 

ودرجة ضامن الربح فيهام سواء، واالختاف يف الرتتيب بني اخلطوات.

)- إن تعرض املشرتي ملخاطر سعر املسَلم فيه ليس هدفًا يف نفسه. وقد 

سبق أن املخاطرة غري مقصودة يف نفســها، بل هي خاف مقصد الترشيع. 

وهلذا جاز السلم احلال مع انتفاء خماطر السعر فيه، وقد علق اإلمام الشافعي 

رمحه اهلل عىل ذلك بقوله: »وليس يف علم واحد منهام ]أي البائع واملشــرتي[ 

كيف الســوق يشٌء يفسُد بيعًا«))). ومثل ذلك لو كان األسعار مثبتة من قبل 

احلكومة مثًا يف بعض الســلع األساســية، فهذا ال يمنع السلم فيها. فثبات 

الربح وحتديد القيمة وقت التسليم ال حمذور فيه.

)))  األم، )/97.
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4- إن السلم بالسعر يســمح بانتفاع الطرفني، كام هو الشأن يف العقود 

الرشعية، بخاف الربــا الذي يتعذر فيه ذلك. فاملدين أو البائع يف الســلم 

بالسعر إذا كان من أهل الصناعة وله خربة بالسوق، فسيمكنه غالبًا احلصول 

عىل السلعة بسعر أقل من سعر السوق السائد عند األجل. ففي املثال السابق 

إذا افرتضنا أن سعر طن القمح عند األجل هو 500 ريال، فإن املدين يمكنه 

احلصول عليه بســعر أقل، مثًا 50) رياالً. وهــذا يعني أن التكلفة الفعلية 

للمسلم فيه تصبح 50) × )) = 50).7 رياالً، يف حني كان مبلغ التمويل 

= 0.000) ريــاالً. وبذلك يصبح كل من الدائن واملدين منتفعًا من العقد 

بســبب اختاف جنس البدلــني. ولكن هذا ممتنع يف الربــا الذي يتحد فيه 

جنس البدلني، ومن ثم فإن أي ربح أو زيادة ألحدمها فهي خســارة ونقص 

عىل اآلخر.

5- إن هذه الصيغة ختتلف عن احليل الربوية، كالِعينة بصورها املختلفة، 

من ناحية جوهرية. فالســلعة يف الِعينة يمكن أن تستخدم بعينها لتوليد ما ال 

حيىص من الديون. فالعميل بمجرد رشائه الســلعة بأجل يمكنه بيعها نقدًا، 

لكي يشــرتهيا غريه بأجل ثم يبيعها نقدًا، وهكذا، حتى يتولد من الســلعة 



ضوابط التحـوط يف املعامالت املـالية58

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

الواحدة جباٌل شــاهقة من الديون. أما يف عقد السلم، بام فيه السلم بالسعر، 

فإن هذا متعذر، ألنه بمجرد استام املشرتي للسلعة ينتهي الدين وتربأ ذمة 

املدين. وهذا يعني أن السلعة الواحدة يف السلم ال يمكن أن تولد بعينها من 

الديون أكثر من قيمتها زائدًا هامش الربح.

فعقد الســلم ينظم تلقائيًا حجم املديونيــة وجيعلها خاضعة دائاًم حلجم 

التبادل الفعيل. أما يف العينة بصورهــا املختلفة، فا يوجد حد أقىص ملقدار 

الديون التي يمكن توليدها من الســلعة الواحدة. وهذا الفرق يؤكد صحة 

صيغة الســلم بالســعر ألهنا تتفق مع منهج التمويل اإلسامي الذي حيكم 

الديون ويقيدها بالنشــاط احلقيقي كام ســبق. كام يؤكد خطأ الِعينة بصورها 

املختلفة ألهنا تؤدي إىل النتيجة نفسها للربا، وهي نمو املديونية دون خضوع 

أو انضباط بالتبادل احلقيقي.

6- ويؤكد ما ســبق العاقة بني السلم بالســعر وبني التورق. فالقول 

بجواز التورق يســتلزم القول بجواز الســلم بالســعر، لكــن العكس غري 

صحيح. ففي التورق يشرتي املتورق السلعة بألف مؤجلة، لكي يبيعها نقدًا 

بتسعامئة من طرف ثالث. فهو يقبض النقد من طرف ويدفع أكثر منه مؤجًا 
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لطرف آخر. والســلم بالســعر عىل أســوأ أحواله يتضمن النتيجة نفسها. 

فاملدين يف السلم بالسعر يقبض النقد من طرف، هو رب السلم، ويدفع أكثر 

منه مؤجًا لطرف آخر، هو بائع الســلعة التي ســيتم تسليمها لرب السلم. 

ففي الصيغتني يقبض املدين نقدًا مــن طرف ويدفع أكثر منه مؤجًا لطرف 

آخر. ولكن السلم بالسعر يسمح بأفضل من هذه النتيجة، إذا كان املدين من 

أهل اخلربة ويستطيع احلصول عىل الســلعة بأقل من سعر السوق كام سبق، 

فسيدفع ثمنًا مســاٍو أو أقل من رأس املال، وينتفي بذلك معنى الربا النتفاء 

الزيادة. فيكون املدين قــد قبض نقدًا ودفع أقل منه أو مثله، وهذا متعذر يف 

التورق بطبيعة احلال.

فإذا كان السلم بالسعر عىل أســوأ أحواله يتضمن نفس نتيجة التورق، 

لكنه يســمح بام هو أفضــل منها، كان القول بجواز التورق يســتلزم القول 

بجواز الســلم بالسعر، لكن القول بجواز الســلم بالسعر ال يستلزم القول 

بجواز التورق. ولذلك مل يكن غريبًا أن يرى شــيخ اإلسام ابن تيمية جواز 

الســلم بالســعر مع قوله بتحريم التورق،))) فجواز األول ال يستلزم جواز 

الثاين، بخاف العكس.

)))  هتذيب سنن أيب داود، 08/5)-09)؛ األخبار العلمية، ص90).
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تكييف السلم بالسعـر:

يمكن النظر إىل صيغة السلم بالسعر عىل أهنا عقد سلم مع الوعد بالتنازل 

عام زاد من الربح. فيتعهد البنك بالتنازل عام زاد عن نســبة معينة من الربح 

حال ارتفاع سعر املسلم فيه عند األجل. والعكس صحيح بالنسبة للمدين، 

حيــث يتنازل عن الوفر يف التكلفة بام يتجاوز نســبة حمددة متفق عليها حال 

انخفاض سعر املسلم فيه عند األجل. ونظرًا ألن التنازل ال يؤدي إىل حمذور 

رشعي من الربا أو الغرر، فا يوجد ما يمنع من هذه الصيغة.

ضوابط تطبيق السلم بالسعـر:

ينبغي أن يتم تطبيق صيغة السلم ضمن ضوابط حمددة متنع من انحراف 

الصيغة عن اهلدف املقصود منها.

وأول هــذه الضوابط هو حتقق القبض للمســلم فيــه عند األجل. فقد 

يســاء تطبيق هذه الصيغة بحيث يتم توكيل املدين ببيع املســلم فيه وتسليم 

الثمن للبنك. فتؤول الصيغة إىل نقد حارض بأكثر منه مؤجًا. فالواجب هو 

منع التوكيل يف هذه الصيغة ســدًا للذريعة. وهذا يتطلب أن يكون املســلم 

فيــه مما للبنك مصلحة يف اســتامه، مثل وحدات اســتثامرية موصوفة، أو 
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 صكــوك موصوفة، بحيث يكون من مصلحة البنــك االحتفاظ هبا ملا تدره 

من الدخل.

ومن الضوابط أن يكون املســلم فيه متوفرًا عند األجل بام يكفي للوفاء 

يف ضوء تغري األســعار. فانخفاض املســلم فيه ســيؤدي إىل ارتفاع الكمية 

املطلوب تســليمها، فام مل تكن السوق تســمح بتوفر هذه الكمية، فإن هذا 

سيؤدي إىل النزاع.

خماطر العائد يف السـلم بالسـعـر:

يمكن للســلم بالسعر أن حييد بشكل كبري خماطر تقلب سعر املسَلم فيه، 

لكنه يف املقابل يثبت العائد، كام هو احلال يف املرابحة. يف العقود طويلة األجل 

قــد ال تكون هذه اخلاصية مرغوبة نظرًا للتغــريات التي تطرأ عىل معدالت 

العائد والتي قد يترضر منها كا الطرفني. احلل ملشــكلة العائد سيكون قريبًا 

من الطريقة التي استخدمت يف حل مشكلة العائد للبيع اآلجل، وهو تنويع 

املسلم فيه. فيمكن أن يتكون املسلم فيه من جزءين:

)- جزء حمدد بالقيمة، لتحييد خماطر رأس املال.

)- جزء حمدد بالكمية، للحصول عىل عائد مرتبط بالسوق.
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وهبذا يمكن اجلمع بني التحوط من خماطر رأس املال ومن خماطر العائد. 

أما خماطر السيولة فيمكن معاجلتها من خال السلم املوازي، كام سبق. وبناء 

عىل ذلك يمكن إصدار صكوك ســلم جتمع بني السيولة ووقاية رأس املال 

وتغري العائد بحسب أداء السوق. 

6- خيـار الرشط:

خيــار الرشط مرشوع بإمجاع العلامء)))، واهلــدف منه هو محاية مصالح 

البيع املرشوع وإمتامها، لكنه يعطي محايــة ألحد الطرفني أو كليهام فيام لو مل 

تكن نتائــج العقد حمققة ملصلحته. لكن اهلدف مــن املبادلة يظل هو إمتامها 

وليس إلغاءها. فوظيفة خيار الرشط هي تشــجيع الطرفني عىل الدخول يف 

العقد بناء عىل أن الغالب هــو إمتام العقد. ولكن احتياطًا ملا قد يصيب أحد 

الطرفني أو كامها من الرضر، يتم استخدام خيار الرشط.

وهلذا جيب أن يكــون اهلدف من املبادلة هو إمتــام العقد وليس إلغاءه. 

أما إذا كان الغالب عــىل املعاملة، ومقصود الطرفني، هو تنفيذ اخليار وإلغاء 

البيع، فإن اخليار يف هذه احلالة يســتخدم يف نقيض ما رشع له، كام هو احلال 

يف بيع الوفاء. وال معنى إلبرام عقد يراد أساسًا إلغاءه، ألن هذا لغو وعبث، 

)))  املغني، ج6 ص0).
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وال عبث يف الترشيع. وهبذا الضابط اجلوهــري يمكن تطبيق خيار الرشط 

للتحوط بام ال خيل بمقصود البيع وال يفيض الغرر.

- خيـار الرشط يف املرابحـة:

أوضح تطبيقات خيار الرشط هو يف جمال املرابحة لآلمر بالرشاء، حيث 

يشرتي البنك السلعة من التاجر باخليار، ثم يعرضها عىل العميل، فإن رغب 

فيها باعها البنك إىل العميل وألغى خياره مع التاجر.

ونظرًا ألن املرابحة يمكن أن تســتخدم إلدارة املخاطر، فيمكن تطبيق 

خيار الــرشط يف هذا النوع من املرابحة كذلك. وقد يتطلب ذلك، كام رأينا، 

دخول أكثر من مرصف يف العملية. وســبب وجــود مرصفني هو اختاف 

العملة بني املرصف األول والثاين. بحيث يشرتي املرصف األول السلعة من 

التاجــر )امُلصّدر( بالدوالر مثًا، ثم يبيعها عىل املرصف الثاين باجلنيه، الذي 

يبيعها بدوره عىل العميل باجلنيه مؤجًا. 

وقد يكون السبب هو اختاف مكونات الثمن املؤجل، كام سبق. بحيث 

يشــرتي املرصف األول السلعة ثم يبيعها بثمن منوع عىل املرصف الثاين، ثم 

يبيعها املرصف الثاين عىل العميل مقابل ثمن من عملة واحدة. 
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وقد يكون السبب هو اختاف اجلدارة االئتامنية، حيث يرفض املرصف 

األول مثًا متويل عميل  بتصنيف ائتامين منخفض، فيبيعها بدالً من ذلك عىل 

املرصف الثاين، ثم يبيعها اآلخر عىل العميل.

فإذا أردنا تطبيق خيار الــرشط للتحوط يف هذه الظروف، فإن املرصف 

الثاين ال يمكنه أن يعرض الســلعة عىل العميل قبل أن يتملك السلعة. وهذا 

يقتيض أن يشــرتي املرصف األول الســلعة باخليار، ثــم يبيعها خال مدة 

اخليار عىل املرصف الثاين باخليار أيضًا، ثم يعرضها األخري عىل العميل. فإن 

ريض هبا، تم البيع للجميــع، وإال أعادها املرصف الثاين إىل األول، واألول 

إىل التاجر. 

وهذه املســألة تندرج ضمن ما يعرف عند الفقهــاء بالترصف يف املبيع 

خال مدة اخليار، هل ُيسقط اخليار أم ال؟ فلو اشرتى شخص سلعة باخليار، 

ثم باعها، فإن  اجلمهور من احلنفية والشــافعية واحلنابلة، وابن القاســم من 

املالكية، يذهبون إىل أن هذا الترصف فســٌخ خلياره وإبطال له، ألنه يدل عىل 

الرضــا باملبيع، فيدل من ثم عىل إمضاء البيع وســقوط اخليار. وذهب عدد 

من املالكية، وهو وجه عند الشــافعية واحلنابلة، إىل أن اخليار ال َيســقط إال 
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بترصيح املشرتي باالختيار إلمتام العقد رصاحة. وما مل يرصح بذلك فا ُيعد 

جمرد البيع إمضاء له))).

وأجاز الشافعية ملن اشرتى سلعة باخليار أن يعرضها للبيع، وكذلك أن 

هيبهــا أو يرهنا دون إقباضها، ومل يعّدوا ذلك إمضــاء للبيع. كام أجازوا إذا 

اشرتى الشخص ســلعة باخليار  أن يبيعها عىل أن يكون له اخليار، ومل يعّدوا 

ذلك إمضاء للبيعة األوىل. وهذا يشــمل ما إذا كان املشــرتي الثاين له اخليار 

أيضًا أو ال، فامدام املشرتي األول له اخليار يف البيعة الثانية، فهو عندهم أشبه 

البيع قبل القبض))).

وإذا كان كذلك فيمكن للمرصف األول أن يشــرتي السلعة من التاجر 

باخليار، ثم يبيعها عىل املرصف الثاين، عىل أن يكون اخليار لكا املرصفني. ثم 

يقوم املرصف الثــاين بعرضها عىل العميل، فإن َقبِل العميل، أمىض املرصف 

األول البيع من جهته، وأتم املرصف الثاين البيع عىل العميل.

)))  املغنــي، 8/6)-9)، رشوح خمترص خليل، عند قوله: »وال بيع مشــرت« يف فصل 
بيع اخليار.

)))  حاشــية ابن قاســم العبادي 50/4)، أســنى املطالب )/56، والشكر لفضيلة 
الدكتور نزيه محاد، مستشــار مركز تطوير املنتجات بالبنك اإلسامي للتنمية، عىل 

اإلفادة هبذه املصادر يف هذا اهلامش والذي قبله.
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ويف مجيع األحوال فإنه ال حيق ألي من املرصفني أن يربح دون أن تدخل 

الســلعة يف ضامنه منعًا لربح ما مل يضمن. فالســلعة جيب أن تدخل يف ضامن 

املرصف األول ليســتحق الربح من بيعها عىل الثاين، والثاين لريبح من بيعها 

عىل العميل.

ياحظ أن هــذا الرتتيب ال يضيف تكاليف إضافيــة مقارنة بالتحوط 

التقليدي، ألن عدد العقود وعدد األطراف هو نفسه يف احلالني. وإنام الفرق 

يف التمويل اإلســامي هو ترتيب اخلطوات ال أكثر. وإذا تم ذلك بشــكل 

 منهجي، مل تترضر الكفاءة، بينام تتحقق املصداقية من خال تكامل التحوط مع 

النشاط احلقيقي. 

- تطبيق بيع العربون يف جمال االستثامر:

سبق أن بيع العربون ال يدخل يف الغرر املمنوع رشعًا إذا استوىف رشطني:

)- أن يكون الغالب عىل الظن هو إمتام البيع.

)- أن تكــون مصلحــة كا الطرفني، البائع واملشــرتي، يف إمتام البيع 

وليس إلغاءه.
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أما تطبيق العربون يف جمال االســتثامر، فاملراد به أن املشــرتي يشــرتي 

السلعة أو األصل، بحيث إذا حتقق الربح أمىض البيع، وإال ألغى البيع. وهذه 

الصيغة، وهي التي يتم مقارنتها باختيار الرشاء )call option( ال تســتلزم 

عادة انتقال ملك املبيع إىل املشرتي. 

ويف غيــاب انتقال امللكية للمشــرتي فــإن العقد هبــذه الصيغة يصبح 

أقرب إىل الرهان منه إىل البيع املرشوع. وذلــك أن مصالح الطرفني، البائع 

واملشرتي، ال يمكن أن تكون حمل وفاق. فالبائع لو كان يتوقع ارتفاع السعر 

لكان حيتفظ بالربح لنفســه، وال يلتزم بالثمن األقل وقت ارتفاع الســعر. 

والعكس صحيح بالنســبة للمشــرتي، فلو كان يتوقع هبوط السعر ملا كان 

 call( يقبــل دفع ثمن االختيار. وحقيقة األمــر أن الغالب يف اختيار الرشاء

option( هو خســارة املشرتي، ألن البائع ال يصدر اخليار غالبًا إال لألسهم 

أو األصول التي يتوقع انخفاضها))).

وهلذا الســبب يتعذر تطبيق العربــون هبذه الصيغة )التــي ينتفي منها 

القبض والتمليك للمشــرتي( برشوطه الرشعية يف األســواق املالية. ألن 

)))  التحوط يف التمويل اإلسامي، ص58-57.
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رشط العربون حينئذ هــو وجود املبيع يف ملك البائــع وحيازته طوال مدة 

العقــد. ولكن هذا ينايف مصلحــة البائع، ألن البائع إنــام يقبل الدخول يف 

اختيار الرشاء بناء عىل توقعه بأن السعر سينخفض، ولو كان يعلم أو يغلب 

عىل ظنه أنه ســريتفع مل يكن ليقبل أن يلتزم ببيعه بالســعر األقل يف الوقت 

الذي يرتفع فيه السعر يف الســوق. فمطالبة البائع واحلال هذه بتملك املبيع 

ينــايف مصلحته، وهلذا ال تقبل البنوك االســتثامرية عــادة مثل هذا الرشط. 

وهلذا أيضًا تتم معظم عمليات املشــتقات غري مغطاة )عارية(، ألنه ليس من 

 مصلحة أي من الطرفــني االحتفاظ باألصل مدة العقد، فهذا ينايف مصلحة 

كل منهام.

انتقال امللكية والضامن:

من خال االســتقراء يتبني أن للعربون صيغتني))): إحدامها ال يتم فيها 

التسليم عند إنشاء العقد، وهي التي يمكن وصفها بأهنا تتضمن خيار الرشاء. 

الثانية هي التي فيها التسليم عند إنشاء العقد، وهي التي يمكن وصفها بأهنا 

تتضمن خيار الرد.

)))  راجــع أحكام بيع العربون وتطبيقاته املعارصة، ماجد الرشــيد، ص9))، 65) 
وما بعدها. 



69

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

وهنــاك فــروق جوهرية بــني الصيغتــني خاصة يف جمال االســتثامر. 

ويتضح الفرق من خــال العاقة بني الربح والضــامن. ففي خيار الرشاء 

فــإن الضامن عــىل البائع بينام حــق الربح للمشــرتي. وهــذا تناقض بني 

مصالــح الطرفني، فإذا كان املبيــع يف ضامن البائع فينبغــي أن يكون ربحه 

له، عمًا بقاعدة اخلراج بالضامن. أما إذا كان حق الربح للمشــرتي فهو يف 

هذه احلالة غبــن ورضر عىل البائع. ولذلك فإن هذه الصيغة تســتلزم ربح 

ما مل يضمن، ألن املشــرتي يملك حــق الربح قبل أن ينتقــل إليه الضامن. 

 وهــذا يبني أن املنــع من ربح مــا مل ُيضمــن وقاية من تعــارض املصالح 

بني الطرفني.

واحلنابلة الذين أجازوا بيع العربون مع عدم التســليم وانتقال الضامن، 

أجازوه ليس لغرض االستثامر أو االســرتباح، بل لغرض الرتوي والتثبت 

من مدى مناســبة املبيع للمشــرتي، فإن تبني مناسبته أمىض البيع وإال خرس 

العربــون. وال حمذور يف هذا التطبيق. لكن اســتخدام هذه الصيغة لغرض 

االســتثامر يؤدي إىل حمذور رشعي وهو ربح ما مل يضمــن، وهو يؤدي إىل 

الغرر املحرم رشعًا.
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وجتدر اإلشــارة إىل أن املنع من ربح ما مل يضمن يف البيع بخيار الرشط، 

متفق عليــه بني املذاهب، بام يف ذلــك مذهب املالكية الذين اشــُتهر عنهم 

ختصيــص ربح ما مل يضمن بالطعام. فهم يرصحون بأن املشــرتي للســلعة 

)أي ســلعة( باخليار ال حيــق له أن يربح، وإن ربح فــإن الربح يكون للبائع 

وليس املشرتي))).

أما يف خيار الرد، حيــث تنتقل ملكية املبيع وضامنه إىل املشــرتي، فإن 

الضامن عىل املشــرتي والربح له، فا يدخل يف النهي عن ربح ما مل يضمن. 

وانتقال ضامن املبيع من البائع إىل املشرتي يعني انتهاء عاقة البائع باملبيع، أو 

انخفاضها إىل احلداألدنى. بخاف ما إذا كان املبيع ال يزال يف ضامن البائع، 

فإن العاقة تكون مؤثرة يف السلوك واحلوافز وحساب الربح واخلسارة. 

وهــذا يتفق مع ما ذكره العلامء يف حكمة النهــي عن البيع قبل القبض. 

وذلك أن الشخص إذا اشرتى سلعة ثم باعها بربح قبل أن يقبضها من البائع 

فإن البائع سيشــعر بالغبن ألنه كان يمكن أن يأخذ الربح لنفســه))). وهذه 

)))  الــكايف البن عبدالرب ص66)، وانظر رشوح خمتــرص خليل عند قوله: »وال بيع 
مشرت« من فصل بيع اخليار. 

)))  تفسري آيات )/649، هتذيب السنن 5/5))، إعام املوقعني 5/)4. 
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العلــة بعينها متحققة يف صــورة خيار الرشاء حيــث ال ينتقل الضامن، ألن 

مقصود العقد هو انتظار ارتفاع الســعر لتنفيذ الرشاء، وهذه هي احلالة التي 

يترضر فيها البائع ويشــعر بالغبن، ألنه كان يمكن أن يكون أحق بالربح من 

املشرتي ألنه ال يزال املالك للمبيع وال يزال يف ضامنه. 

فخيار الرشاء جيعل العاقة باقية ومستمرة بحيث أي تغري يف السعر أثناء 

العقد ســتكون نتيجته بالرضورة ربح ألحدمها عىل حساب اآلخر. أما تغري 

السعر بعد انتقال الضامن فإن العاقة بني البائع واملبيع تكون قد انقطعت أو 

تضاءلت إىل حد كبري، فا تدخل يف املحذور الرشعي.

فاحلد الفاصل بني صفقة وأخرى، واهلل أعلم، هو انتقال الضامن، وهلذا 

منــع الرشع من ربح ما مل يضمن. وهذا يــدل عىل أنه إذا انتقل الضامن، حيق 

للمشــرتي أن يربح النفصال الصفقتني عن بعضهــام، وانتهاء تعلق البائع 

األول باملبيع عىل نحو مؤثر، كام سبق.

ثم إن مصلحة الطرفني يف خيار الرد تبــدو متفقة. فمصلحة البائع هي 

عدم تنفيذ اخليار من قبل املشرتي، وهذا إنام حيصل إذا حتقق الربح للمشرتي 

من املبيع. وهذا يعني أن مصلحة البائع واملشــرتي تلتقي يف ربح املبيع، ألنه 
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يف هذه احلالة لن املشــرتي ينفذ خيار الرد، فا جيب عــىل البائع دفع الثمن 

للمشرتي. وهذا بخاف الصيغة األوىل التي ينتفي منها التمليك والتسليم، 

حيث تكون مصلحة البائع هي تنفيذ اخليار وعدم إمتام العقد، بينام مصلحة 

املشــرتي هي إمتام البيع. أما بعد التمليك والتسليم، فإن مصلحة البائع هي 

يف إمتام البيع وليس يف إلغائه، وهي نفسها مصلحة املشرتي. وإذا كان هدف 

الطرفني هو إمتام العقد، كان هذا موافقــًا ملقصد الترشيع من خيار الرشط، 

وهو تكميل مصالح البيع ومحايتها.

ومن جهة أخرى فإن البائع يف هــذه الصيغة يربح من جهتني: من ثمن 

البيع ومن مبلغ العربون. وإذا كان باقي الثمن مؤجًا فإن البائع يستفيد فوق 

ذلك هامش األجل.

أما املشــرتي فيســتفيد من ربح املبيع. كــام أن انتقال ملكيــة املبيع إىل 

املشرتي يفيده يف حتسني وضعه االئتامين، حيث يتملك أصوالً مدرة للدخل 

ذات خماطــر منخفضة. فيمكنــه رهن هذه األصول للحصــول عىل متويل 

للدخول يف مشاريع اســتثامرية أخرى. وإذا كان املبيع أسهاًم يف رشكة، فإن 

هذه الصيغة تتيح للمشــرتي متابعة أداء الرشكة ورفع مستوى إنتاجيتها بام 
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حيقق ربحيتها. فقد ترغب احلكومة مثًا يف ختصيص منشــأة معينة، ويرغب 

املستثمرون يف التحوط من خماطر االستثامر يف هذه املنشأة. فيمكن إبرام عقد 

رشاء بالعربــون، بحيث تنتقل امللكية من احلكومة إىل املســتثمرين، عىل أن 

هلم حق الــرد خال مدة معينة مقابل مبلغ العربــون. ومادام الرد يتم دون 

إرضار باحلكومة، بحيــث تكون الرشكة حال الرد يف حال ال يقل عن حاهلا 

 حني إنشــاء العقد وفق ضوابــط يتفق عليها الطرفان، فهــذه الصيغة حتقق 

مصالح الطرفني.

وســبق أن جواز العربون مبني عىل أن تكون مصلحة الطرفني يف اإلمتام 

وليس اإللغاء. أما إذا كان أحدمها يفضل اإلمتام واآلخر يفضل اإللغاء، فهذا 

التعارض يف املصالح يمنع من حتقيق مصالح البيع، فيدخل يف الغرر املمنوع. 

فإذا كانت مصلحة الطرفني هي يف اإلمتام، وكان هذا هو الغالب عىل الظن، 

جاز خيار الرشط، سواء كان يف صيغة العربون أو غريها. 

واحلاصــل أن بيع العربون إذا حتقق فيه انتقــال ملكية املبيع وضامنه من 

البائع إىل املشــرتي، فيمكن تطبيقه للتحوط من خماطر االســتثامر، النتفاء 

ربح ما مل يضمن، وانتفاء معنى الغرر وهو ربح أحدمها عىل حساب اآلخر، 

واهلل أعلم.
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- تداول املبيع حمماًل بخيار الرد:

عندما يشــرتي الشــخص ســلعة من خال العربون، وتنتقل امللكية 

والضــامن إليه، فهل له خال مدة اخليــار أن يبيعها إىل طرف ثالث، بحيث 

حيق للطرف الثالث خال هذه املدة رد املبيع إىل البائع األول؟

تناول الفقهاء مسألة »انتقال خيار الرشط« من العاقد إىل غريه. ومجهور 

الفقهاء جييــزون انتقال خيار الرشط بالوفاة من العاقد إىل الوارث: فاملالكية 

والشافعية، وهو وجه عند احلنابلة،  يرون انتقال اخليار بالوفاة إىل الوارث مطلقًا، 

 بينام يقيده احلنابلة يف املذهب بترصيح العاقد قبل وفاته. ومنع احلنفية من انتقال 

اخليار مطلقًا))).

ويرى الفقهاء من املذاهب األربعة جواز اشرتاط العاقد أن يكون اخليار 

لطرف ثالث. واجلمهور يرون أن هذا ال يسقط خيار العاقد، بل يكون الطرف 

الثالث بمثابة الوكيل. ويرى الشافعية جواز أن يكون اخليار للطرف الثالث 

وحده، وأنه يكون حينئذ بمثابة التفويض أو التحكيم، وليس التوكيل))).

)))  املوسوعة الفقهية، 0)/0))-))).
)))  املوسوعة الفقهية، 0) /)9-)9.
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ومادام انتقال اخليار يتم برضا البائع األول، فا رضر عىل أي من الطرفني: 

البائع واملشرتي. فالبائع األول يلتزم بقبول السلعة مادام الرد يتم وفق رشوط 

العقد. وحينئذ فا يرض البائع إن كان الرد تم من قبل املشرتي األول أو غريه. 

فحق الرد يف هذه احلالة متعلق باملبيع نفســه، فــإذا انتقلت ملكية املبيع من 

 شــخص آلخر انتقل معه اخليار تبعًا. فحق الرد تابع للمبيع، ولذا فهو ينتقل 

بانتقال ملكيته.

- ضوابط التحوط من خالل خيار الرشط:

خاصة ما سبق هي:

)- جواز استخدام خيار الرشط للتحوط يف جمال االستثامر، برشط:

- أن يكون الغالب هو إمتام العقد وليس إلغاءه.  

- وأن تكــون مصلحة الطرفني يف اإلمتام أكرب من مصلحة أي منهام    

يف اإللغاء.

)- انتقال ملكية املبيع وضامنه من البائع إىل املشرتي رشط لصحة اسرتباح 

 املشــرتي من املبيع خال مدة اخليار، وإال دخــل يف ربح ما مل يضمن املتفق 

عىل منعه.
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)- يشــرتط يف خيار الرشط بكل صوره حال تنفيذ الرد أن يكون املبيع 

عىل حال ال ترض بالبائع.

4- جواز تطبيق بيع العربون يف االستثامر بالضوابط السابقة.

5- جواز انتقال خيار الرد تبعًا النتقال ملكية املبيع وضامنه من املشرتي 

إىل طرف ثالث، ويكون لألخري حق الرد عىل البائع األول.

6- جيوز ملن اشرتى سلعة باخليار أن حيتفظ باخليار إذا باع السلعة خال 

مــدة اخليار برشط أن يكون لــه اخليار يف البيعة الثانيــة، وال مانع أن يكون 

للمشرتي الثاين اخليار أيضًا.

7- عرض املشرتي السلعة للبيع ال يبطل حقه يف اخليار.

•     •     •
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الفقرات الســابقة قدمت جمموعة من اســرتاتيجيات التحوط يف ضوء 

قواعد الرشيعة اإلســامية. وهي جتمع بني التخطيط الســليم عىل مستوى 

املنشــأة أو الفرد )التحوط االقتصادي(، وبني السلوك التعاوين الذي جيسد 

اجلوانب األخاقية يف النشاط االقتصادي )التحوط التعاوين(، والتكامل بني 

نقل املخاطر وبني توليد الثروة )التحوط التعاقدي(. وهذه االسرتاتيجيات 

واألدوات مقرتحــة يف ضوء قواعد الرشيعة اإلســامية وضوابطها، وهي 

مطروحة للبحث واملناقشة والتطوير والتعديل.

وقد روعي يف هــذه املقرتحات جانبي الكفــاءة واملصداقية. فالكفاءة 

تتضمن تقليل التكلفــة التنفيذية واإلجرائية إىل احلــد األدنى، واملصداقية 

 تعنــي حتقيــق الصيغة ألهــداف ومقاصــد االقتصاد اإلســامي بأفضل 

ما يمكن.

والصناعة املالية اإلسامية مدعوة يف ظل السلبيات الكثرية التي ظهرت 

يف املالية التقليدية، إىل أخذ زمام املبادرة وتوظيف قيم التمويل اإلسامي عىل 
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أفضل نحو ممكن خلدمة اإلنســانية، مصداق قوله تعاىل: ﴿ ک    ک    

گ     گ    گ﴾ ]األنبياء: 07)[.   

واحلمد هلل رب العاملني. 

•     •     •


