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 أ. د. صـاحل بن عبد اهلل بن محيـد

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم تسليام كثريًا.

أما بعد:

فــام زالت الســوق املالية تتجــدد بنوازهلــا ووقائعها؛ ملــا متليه حاجة 

األفراد واملؤسســات من صور تقوم عىل االســتثامر وتنوعه وفق إجراءات 

ذات ضامنات تعود عىل املســتثمر ورأس ماله، بــل والربح العائد من تلك 

االســتثامرات، وهذه الضامنات يتعلق اجلزء الكبري منها بتقليل املخاطر وما 

ينتج عنها، وهذا بدوره أوجد حراكًا يف حميط السوق املالية ومؤسساته نحو 

تقليل هامش اخلسارة التي قد تطرأ عىل السوق املالية من متغريات جتعل نسبة 

املخاطرة عالية، فنشأ عن ذلك ما أطلق عليه التحوط املايل وإدارة املخاطر أو 

اخلطر، وهذا التحوط صار دارجًا يف لغة املاليني واملحللني.

إن اخلطر يشكل حتديًا للتمويل اإلسالمي والتقليدي عىل السواء. وعىل 

الرغم من األساليب البارعة التي ابتكرت إلدارة اخلطر، فإن األسواق العاملية 
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قد أصاهبا التقلب املتزايد واملستمر، وازدادت وترية األزمات املالية وشدهتا. 

وقد أثارت األدوات التقليدية للخطــر العديد من اهلموم، بخصوص عدم 

اســتقرار النظام، باإلضافة إىل عدة مشــكالت تتعلــق باجلوانب القانونية 

واألخالقيــة. فهذه األدوات يمكن اســتخدامها يف التحوط واملقامرة معًا، 

وليس هناك أي ضامن لكي تتجه هــذه األدوات نحو األغراض اإلنتاجية، 

بل تشــري اإلحصاءات بوضوح إىل أن اســتخدام هذه األدوات يف املضاربة 

الســعرية وســائر األنشــطة املتعلقة باملقامرة أكثر بكثري من استخدامها يف 

التحوط. وجيمــع املتخصصون عىل أن اخلطر يمكن إدارته، ولكن ال يمكن 

استبعاده من األنشطة االقتصادية.

وتعايشًا مع هذه احلقيقة وهي عدم استقالل األنشطة املالية واالقتصادية 

عن اخلطــر وطبيعة املخاطرة جلأ املتخصصون بإعداد دراســات جلملة من 

املنتجــات لغرض التحوط، وهــذا النوع من الدراســات وتلك املنتجات 

حتتاج إىل قواعد رشعية ومبادئ فقهية حتكم هذه املنتجات، ويف هذه الورقة 

ســأعرض إىل بعضها دون إصدار رأي حاســم، ألهنا - يف نظري - حتتاج 

إىل اجتهاد مجاعي يتقــرر من خالله قواعد ضابطة لتلك املنتجات وضوابط 
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خاصة بكل منتج بعد تصوره، وهذه الورقة املستفيدة من مجلة من البحوث 

والدراسات يف موضوع التحوط، عىل أربعة مباحث:

- املبحث األول: تعريف التحوط.

- املبحث الثاين: طبيعة املخاطر يف السوق املايل ومالحظة الرشيعة لذلك.

- املبحث الثالث: صور من املنتجات املالية لغرض التحوط.

- املبحث الرابع: توصيات يف املوضوع.

سأئاًل املوىل التوفيق واإلعانة ملا فيه خري للعباد والبالد.

•     •     •
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املبحـث األول

تعـريف التحـوط)))

تعريف التحوط يف اللغة:

بالرجــوع إىل قواميس اللغــة جيد الناظــر أن كلمة »التحــّوط« تفيد 

معاين منها))):

- التوثيق واإلحداق باليشء.

- تعاهــد اليشء واالهتامم به، بقال: فالن يتحوط أخاه حيطة حســنة: 

يتعاهده وهيتم بأموره.

- السنة الشديدة، وذلك ألن الشدة حتيط بالناس.

تعريف التحوط اصطالحًا:

ُتعــرف القواميس املالية مفهــوم التحوط بأنه: سياســة مالية ينتهجها 

املســتثمرون يف األوراق املالية املتداولــة ويف األدوات املالية وذلك بغرض 

))) ينظر: التحوط يف التمويل اإلســالمي، للدكتور: سامي السويلم، و مقال مفهوم 
www.twaijri.com :التحوط، لتشارلز براكبيل - حمامي، املوقع اإللكرتوين

))) ينظــر: معجم مقاييــس اللغــة، )/0))، وخمتار الصحــاح، ص: 67)، وتاج 
العروس، 9)/0))، وأساس البالغة، ص: 47)، وجممع األمثال، )/360.
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تقليل أو اســتبعاد مغبة االســتثامر األوحد وذلك عن طريق االســتثامر يف 

أوراق مالية أخرى أو إضافة أوراق مالية أخرى.

وبالنظر إىل هذا التعريف يتبني أّن التحوط سياســة ينتهجها املستثمرون 

كســبيل لتقليل املخاطر. كام يتبني من ذات التعريف أن األسلوب األسايس 

النتهاج سياســة التحوط هو الدخول يف معامــالت موازية للمعاملة املالية 

الرئيسية سواًء عىل صعيد االستثامر يف األوراق املالية أو الديون االستثامرية 

وذلك لكي يتجنب صاحب املعاملة الرئيســية مغبــة املخاطرة بوضع كافة 

استثامراته يف سلٍة واحدٍة.

والتحوط باملعنى الشائع هو التقليل ما أمكن من التعرض للخطر. 

وقد عرف الدكتور القري التحوط بتعريفني))):

التعريف األول: »التحوط: تبني اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ 

العقود الكفيلة بتقليل املخاطر إىل احلد األدنى مع املحافظة عىل االحتامالت 

جيدة للعائد االستثامري«.

))) انظر: آليات التحوط يف العمليات املالية اإلسالمية، ص: ).
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التعريــف الثاين: »التحوط: إســرتاتيجية الغرض منهــا التخلص من 

أو إلغاء املخاطــر التي تكون خارج نطاق النشــاط الرئييس أو خارج جمال 

االستثامر املستهدف«.

وعرفه الشــيخ طالل الدورسي: بأن التحوط: »اإلجراءات التي تتخذ 

حلامية املال«))).

وبام أن اخلطر ال يمكن استبعاده من األنشطة االقتصادية، فإن الوساطة 

املالية هتدف إىل إدارة اخلطر، وال هتدف إىل اســتبعاده. ويعلم املستثمرون أن 

أول قاعدة ينظر إليها هي: الخطر ال كســب. وهلذا فإن التحوط يعني إدارة 

اخلطر، وال يعني استبعاده. ويكمن التحدي يف استخدام أدوات حتوط حتقق 

منافع توزيع اخلطر، دون أن تساعد عىل املقامرة. وهذا يتطلب أن تكون هذه 

األدوات مندجمة يف األنشــطة احلقيقية التي تضيف قيمة، وال تكون حيادية 

أمام املقامرة ))).

مما ســبق يتبني أن التحوط يراد به: جتنب املخاطر قدر اإلمكان وتقليلها 

وتقليصها، وهو مقبول رشعا من حيث إنه طريق لتحقيق مقصد من مقاصد 

الرشيعة وهو حفظ املال وعدم تضييعه أو إتالفه.

))) عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالت، ص:)4.
))) ينظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: 5).
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وال سيام إذا كان مقرتنا بالنشــاط االقتصادي احلقيقي الذي يقصد منه 

اإلنتاج وتوليد الثروة.

ويبقى اإلشــكال يف الوسائل املتبعة للتحوط سواء يف حلها وحرمتها أو 

يف مدى النجاح وعدمه. 

وملزيد من اإليضاح للتحوط هذه مقارنة بني التحوط والتأمني:

التحوط تقليص اخلسارة من خالل التنازل عن ملكية الربح.

والتأمني: دفع ثمن لتجنب اخلسارة مع االحتفاظ بإمكانية الربح. 

إذن التحوط: جتنب املخاطر قدر اإلمكان. 

أنواع التحوط:

وهناك عدة أنواع من التحوط: حتوط اقتصادي، وحتوط تعاوين، وحتوط 

تعاقدي. ويتم التحوط االقتصادي عن طريق تنويع االســتثامرات، وحتقيق 

التوافــق بني اإليرادات واملرصوفات، أو بني األصول واخلصوم يف امليزانية. 

فالبنوك مثاًل تقرتض ألجل قصري، وتقرض آلجال أطول، لكن مما يســاعد 

عىل حل مشكلتها هو وجود املصارف املركزية ونظام التأمني عىل الودائع.
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وهنــاك حتوط طبيعي، فالبنــوك العاملية مثاًل تتعامــل بعمالت عديدة 

خمتلفة، فهي بطبيعتها متحوطة من خطر رصف العمالت، دون اســتخدام 

أي أداة من أدوات التحوط. 

والتحــوط التعاوين يقــي عىل املضاربة الســعرية، ألنه بــال أرباح، 

واملضاربة هتدف إىل الربح. وهبذا يمكن إنشاء صندوق تعاوين للتحوط من 

أخطار العمالت، حتول إليه أرباح وخســائر رصف العمالت، وإذا بقي فيه 

فائض يتم االحتفاظ به لتغطية أي عجز يف املستقبل.

•     •     •
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املبحث الثاني

طبيعة املخاطر يف السوق املالي ومالحظة الشريعة لذلك.

ما يتحدث به االقتصاديون واملاليون من املســلمني وغري املسلمني هو 

)إدارة املخاطر املالية(.

إن املخاطر متثل هاجسا حارضا يف كل ترصف مايل. 

والتقلبات االقتصادية واالضطرابــات املالية تبدو يف ازدياد عىل الرغم 

من حماوالت أساطني املال واالقتصاد إجياد صيغ وعقود وسلوكيات للتقليل 

من هذه املخاطر.

وتبذل املصارف اإلســالمية والتمويل اإلسالمي واملنتجات اإلسالمية 

جهودا يف هذا السياق كبرية ومتسارعة من أجل إجياد صيغ ومنتجات ملعاجلة 

هذه املخاطر وإدارهتا بام يقلل من آثارها.

وقد أجريت عدة دراسات وعقدت ندوات وورش عمل حول املخاطر 

سواء عىل مستوى التأصيل أو عىل مستوى التطبيق.
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املخـاطـر:

من املعلوم أنه ال ينفك النشــاط االقتصادي بل احلياة كلها من التعرض 

للمخاطر، فاملخاطر كاملشقة واملفسدة فكام أنه ال يوجد عمل خال من املشقة 

واملفسدة فكذلك ال يوجد عمل برشي خال من املخاطرة غري أن املخاطر يف 

املعامالت والتجارات إذا كانت يف حدود املعقول فإهنا تؤدي وظيفة ظاهرة 

يف توجيــه احلوافز ورفع الكفاءة اإلنتاجية لكن إذا زدادت عن احلد املعقول 

فإهنا هتدد استقرار األسواق وثروات األمة.

فاألصل أن اخلطر غري مرغوب فيه كاملشــقة أو هو نوع من أنواع املشقة 

التــي ال تراد لذاهتــا وان كانت ال تنفك عن األعــامل املرشوعة )فالترشيع 

تكليف(. 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه: اخلطر يف اإلسالم: »اخلطر خطران: خطر 

التجارة، وهو أن يشــرتي السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل عىل اهلل يف 

ذلــك، فهذا البد منه للتجار )...(. فالتجــارة ال تكون إال كذلك. واخلطر 

الثاين: امليرس الذي يتضمن أكل مال النــاس بالباطل، فهذا الذي حرمه اهلل 

ورسوله«))).

)))  تفسري آيات أشكلت )/700.
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إن هناك نوعني من اخلطر: خطر مرتبط باملعامالت االقتصادية العادية، 

أي األنشطة التي تضيف قيمة أو توجد ثروة؛ واخلطر الثاين هو اخلطر املرتبط 

عىل أكل املال بالباطل، أي باألنشــطة ذات املبلغ الصفري، حيث ال توجد 

ثروة إضافية صافية))).

واخلطر بالنسبة للمنفعة كاملشــقة بالنسبة للمنفعة، فاخلطر واملشقة غري 

مقصوديــن يف ذاهتام، إنام املقصود هو املنفعة التــي قد ال تنفك عن خطر أو 

مشــقة. يقول ابن تيمية: »قول بعض الناس: الثواب عىل قدر املشــقة ليس 

بمســتقيم عىل اإلطالق... ولو قيل: األجر عىل قــدر منفعة العمل وفائدته 

لكان صحيحًا... أما كونه مشقة فليس هو ســببًا لفضل العمل ورجحانه، 

ولكن قد يكون يف العمل الفاضل مشقة، لكن فضله ملعنى غري مشقته... قال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشــة يف العمرة: )أجرك عىل قدر نصبك(، ألن األجر عىل قدر 

العمل يف بعد املسافة، وبالبعد يكثر النصب، فيكثر األجر... وكثريًا ما يكثر 

الثواب عىل قدر املشــقة والتعب، ال ألن التعب واملشقة مقصود من العمل، 

ولكن ألن العمل مستلزم للمشقة والتعب«))).

))) ينظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: 55.
))) جمموع فتاوى ابن تيمية، 0)/0)6
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ويرى أحد الباحثني أن ثمة ما يســمى بـ »اخلطر املغتفر«، الذي رشط له 

ثالثــة رشوط: األول أن ال يمكن جتنبه )أو االحرتاز منه(، والثاين أن يكون 

يســريًا، والثالث أن يكون تابعًا غري مقصود. ورأى أن اخلطر يغتفر إذا كان 

احتامل النجاح أعىل من احتامل الفشل. وبنى عىل هذا أن اخلطر يف اليانصيب 

غري مغتفر، ألن احتامل الفشــل أو اخلســارة أعىل بكثري من احتامل الفوز أو 

الربح، ويتــم التعويض عن ضعــف احتامل الفوز بتكبــري حجم اجلائزة، 

إلغواء املقامر )االحتامل صغري، واملبلغ كبري(، ومثله املضارب يف البورصة، 

فإن الذين يتاجرون باملشتقات )كاملســتقبليات، واخليارات( خيرسون أكثر 

من 70% من عــدد املرات. وأخريًا فإن اخلطر يف اإلســالم ليس مرغوبًا يف 

ذاته، إنام املرغوب هو إجياد القيمة، واخلطر تابع.))) بل اإلســالم يمنع الربح 

 املضمــون يف عقود املعاوضــات ويقول: »دعوا الناس يــرزق اهلل بعضهم 

من بعض«.

وبعد هذه املقدمة حيسن بيان اآليت))):

))) التحوط يف التمويل اإلسالمي، ص: 58، 60.
))) ينظــر: املخاطرة يف املعامالت املالية املعارصة، للدكتــور: عبد الرمحن بن عبد اهلل 

اخلميس.
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- تعريف املخاطرة أهنا: التعرض الحتامل اهلالك أو التلف، وقد تكون 

بالنفس أو باملال. 

- تتنوع املخاطرة يف املعامالت املالية  يف نوعني: 

 النوع األول: ممدوحة: وهي: حتمل نتائج االستثامر من ربح أو خسارة 

يف التجــارة، وهذه املخاطرة البد منها يف كل جتارة، وهذا القســم يعرب عنه 

الفقهاء بالضامن، ويطلق عليه املخاطرة اإلجيابية. 

 النوع الثــاين: مذمومة: وهي املخاطرة التي يكــون فيها تعريض املال 

للهالك والتلف بأحد العقود املحرمة، كــام لو كان يف العقد غرر فاحش أو 

ميرس أو جمازفة إلهالك املال، ويطلق عىل هذا النوع املخاطرة السلبية، وهي 

املقصودة يف هذا البحث. 

من الضوابط اإلسالمية يف املخاطر: 

- حتريم الربا .

- حتريم ربح ما مل يضمن .

- حتريم الغرر .

- حتريم القامر .
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وبــه يتبني أن املخاطــر غري املرتبطة بامللكية، أي ليســت ناشــئة عنها 

والمصاحبة هلــا فهي ممنوعة فتبادهلــا - أي أن هذه املخاطــر - من الغرر 

وامليرس املحرم رشعا، فتحريم الربا يمنع حصول الربح دون حتمل مسؤولية 

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

ففي اإلســالم البد أن يتحمل مجيع األطراف املشاركة يف املسؤولية يف 

النشــاط احلقيقي للعملية التجارية واالقتصادية، ويتجسد ذلك حني يكون 

اخلطــر مرتبطا بامللكية ملكية الســلع واخلدمات واملنافع الالزم للكســب 

وتوليد الثروة وإدارة التجارة.

يف الربــا والغرر والقــامر واملعامالت املشــتملة عىل ذلــك كله جتعل 

املخاطر سلعة مستقلة أي تكون سلعة متداولة هبدف الربح، وهو ما يعرف 

يف املصطلح االقتصادي باملعادلة الصفريــة أي أحد الطرفني رابح واآلخر 

خارس، وال يشرتكان يف احتامل الربح واخلسارة. 

وهلذا فإن الضامن املســتقل عن امللكية ال جتوز املعارضة عليه ألنه غرر 

بإمجاع الفقهاء. 
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- الربا جتريد للملكية عن املخاطر .

- امليرس جتريد للمخاطر عن امللكية.

وهلذا فإن املعاوضــة عىل اخلطر جمردا أي املعارضــة عىل الضامن بثمن 

ممنوع باإلمجاع؛ ألنه من الغرر املحرم.

ومثله املعاوضة عىل األجل أو الزمن استقالال، فهذا حمرم باإلمجاع أيضا 

ألنه عني الربا املحرم بالنص.

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

املخاطر املقبولة:

املخاطر املالزمة للملكية أي املخاطر التي تأيت يف طريق الكسب وحتقيق 

الربح وتنمية الثروة هي املخاطر املقبولة فهي التي تتبع النشــاط االقتصادي 

الذي يولد الثروة. 

فاهلدف من النشاط االقتصادي هو القيمة التي يولدها، وليس املخاطر 

التي يســتلزمها ومما يفيد يف ضبط املخاطرة املقبولة استحضار ما قرره أهل 

العلم يف ضوابط الغرر، وهي: 
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- أن ال يمكن التحرز منه.

- أن يكون يسريا .

- أن يكون غري مقصود.

املخاطر غري املقبولة:  

كام سبق فإن الرشيعة من مقاصدها الكربى حفظ املال، وبذل املستطاع 

يف حفظه، وجتنب ما يعرضه للتلف والضياع، وهلذا جاء يف الرشيعة الضامُن 

وصوره وهذا من أبرز التأكيد عىل حفظ املال. 

بل ليس يف الرشيعة القصد إىل التعرض للمخاطر.

والضامن يعني حتمل املســؤولية املالية، وهي مســؤولية تابعة للملكية 

وليست مستقلة عنها. 

فاشرتاط الضامن اشــرتاط لتحمل املسؤولية الناشــئة عن امللكية وهو 

معنى حديث  )اخلراج الضامن(.

فاملســؤولية هي املقصود ألهنا حتقق التوازن بــني احلقوق والواجبات، 

وليس املقصود تعمد القصد إىل التعرض للمخاطرة. 
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فاخلراج بالضامن يريس العالقة بني املخاطر وامللكية.

وملزيــد البيــان عن اخلطر غري املرغــوب فيه ال حظ الفــرق بني القامر 

واالســتثامر، ففي االســتثامر يتم توظيف املال يف مرشوع يغلب عىل الظن 

نجاحه مع احتامل اخلســارة أما يف القامر فاحتامل اخلســارة أكثر من احتامل 

الكسب لكن املقامر يقدم عىل املقامرة ألن العائد كبري جدًا فيقتحم املرشوع. 

وثمة مسائل حيسن التطرق هلا فيها مزيد بيان وحتقيق:

املســألة األوىل: أن بني الغرر واملخاطرة عمومًا وخصوصًا، فاملخاطرة 

لفظ أعم مــن الغرر، إذ إن كل غرر خماطرة، وليــس كل خماطرة غررًا؛ ألن 

املخاطرة تعني املجازفة وتعريض املال للهالك والتلف، وهذا قد يكون عن 

طريــق الغرر، وقد يكون عن طريق امليرس، وقــد يكون عن طريق املجازفة 

باملال وتعريضه للتلف. كام أن سبب منع الغرر ما فيه من املخاطرة - كام قرر 

ذلك شيخ اإلسالم -. 

املســألة الثانية: أن مصطلح املخاطرة أوســع من مصطلح امليرس، وأن 

امليرس قائم عىل املخاطــرة، وأن كل ميرس خماطرة، وليس كل خماطرة ميرسًا، 

إذ إن هناك معامالت كثــرية فيها خماطرة وجمازفــة، لكنها ال تدخل ضمن 
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حدود امليرس، كــام أن املخاطرة علة يف النهي عن امليــرس؛ وهلذا وجدنا من 

يطلق املخاطرة عىل امليرس. 

املســألة الثالثــة: من صــور املعامــالت يف الفقه اإلســالمي، والتي 

علــل منعها - عند مــن رأى ذلك - ما فيها من املخاطــرة: الوكالة العامة، 

وضامن املجهــول، والكفالة املعلقة، واشــرتاط دراهم معــدودة يف رشكة 

املضاربة، أو إلزام املضارب بضامن رأس مال املضاربة، وبيع العربون، وبيع 

 املزابنة، وبيع ما ال يقدر عىل تســليمه، وبيع ما يف البطــون، وبيع املالقيح، 

واملضامني. 

املسألة الرابعة: أن املخاطرة حتصل بواحد من األسباب اآلتية: 

 السبب األول: تعريض املال للهالك والتلف. 

 السبب الثاين: حصول الرضر باملخاطر. 

 السبب الرابع: تعليق متلك املال عىل املخاطرة. 

 السبب اخلامس: حصول الغرر أو اجلهالة. 

 السبب السادس: حصول القامر. 
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املسألة اخلامســة: أن الصفات املؤثرة يف حصول املخاطرة يف املعامالت 

املالية هي ما توفرت فيه الضوابط اآلتية: 

الضابط األول: أن تكون املخاطرة يف عقود املعاوضات املالية. 

الضابــط الثاين: أن تكــون املخاطرة كبــرية، واخلطــر ظاهر وغالب 

عىل العقد. 

الضابط الثالث: أن تكون يف املعقود عليه أصالة. 

الضابط الرابع: أال تدعو احلاجة إىل العقد. 

الضابط اخلامس: أن يكون العقد مبناه عىل املجازفة واملخاطرة املحضة. 

الضابط السادس: أن تفي املخاطرة إىل أكل أموال الناس بالباطل. 

الضابط السابع: أن تؤدي املخاطرة إىل إيقاع الرضر بأحد املتعاقدين. 

الضابــط الثامن: أن تؤدي املخاطرة إىل حصــول النزاع واخلصومة بني 

املتعاقدين. 

الضابط التاسع: أن االقتصاديني سلكوا طرقًا خمتلفة للتعامل مع املخاطر 
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املالية، وهذه الطرق منها ما هو مرشوع مثل تنويع االستثامرات، ومنها ما هو 

ممنوع مثل املشتقات املالية ))). 

املسألة السادســة: أنه ال جيوز للمجازفني الدخالء أو املتطفلني التعامل 

باألوراق املالية عن طريق املضاربة، ويقصد بالدخالء يف الســوق املالية من 

تســتهوهيم أرباح املضاربة فيدخلون فيها دون علــم أو دراية، وال هيتمون 

بدراســة العوامل املؤثرة عىل الســوق، ووجه املنع من ذلــك: ما تتضمنه 

املضاربــة من خماطرة كبرية غالبــة عىل العقد، وهي واقعــة يف املعقود عليه 

أصالة، وليســت تابعة ألمر مقصود، إضافــة إىل أن هذه املخاطرة تؤدي إىل 

إيقاع الرضر باملتعاملني، وإىل أكل أموال الناس بالباطل. 

املســألة الســابعة: أن البيع عىل املكشــوف))) من صــور املخاطرات 

))) املشــتقات املالية: عقود هتدف إىل تبادل املخاطر املاليــة: يكاد يتفق املختصون أن 
املشــتقات مبادالت صفرية حيث ما يربحه أحد الطرفني هــو ما خيرسه الطرف 
األخر، ومن أوضح األشــياء أن املشــتقات ال تعد مبادلة حقيقية ألهنا اليراد هبا 
نقل ملكية األصل حملَّ االشــتقاق بل يقترص األمر يف األعم األغلب عىل تســوية 

فروقات األسعار عند هناية العقد، وهلذا عدها بعضهم )عقود عىل الفروقات(. 
))) البيع عىل املكشوف من املعامالت العاجلة يف سوق األوراق املالية وفيها جتري عىل 
الورقه املالية عدة بيوعات وهي يف ذمة صاحبها األول دون أن حيوزها املشــرتون 

وهي بيوع ومهية هبدف االستفادة من فروق األسعار.
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املعــارصة املحرمة؛ ملا يتضمنه من جمازفة كبرية غالبة عىل العقد، وهي واقعة 

يف املعقود عليه أصالة، وليســت تابعة ألمر مقصــود، إضافة إىل كون هذه 

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

هذا العقد.

املســألة الثامنة: أنه مــن املتقرر لدى االقتصاديــني أن تداول األوراق 

املالية عن طريق؟ الرشاء باهلامش))) من عمليات االســتثامر عايل املخاطرة؛ 

ألن اســتخدام أموال مقرتضة لرشاء أسهم يمكن أن يؤدي إىل خسائر أكرب 

إذا هبط ســعر الســهم، إضافة إىل تكاليف الفوائد، وهو أقرب ما يكون - 

باعرتاف خربائه - إىل املراهنة واملقامرة منه إىل املتاجرة. 

املســألة التاســعة: أن هناك اتفاقًا بني االقتصاديني واملســتثمرين عىل 

تصنيف عقود املشتقات املالية من ضمن األدوات عالية املخاطر، وأنه ليست 

))) البيع عىل اهلامش: ويقوم فيه املســتثمر بدفع جزء من ثمن ما يريد االستثامر فيه من 
أســهم أو عمالت من ماله اخلاص ويدفع اجلزء الباقي من أموال مقرتضة. وحيرم 
منه ما كان القرض فيه بفائدة أو كان القرض من املرصف الذي يتعامل معه العميل 
بالبيع أو الرشاء من خالل السمســار والوسيط بني العميل والبنك. ويباح منه ما 
كان االقرتاض من غــري فائدة من غري املرصف الذي يتعامــل معه العميل بالبيع 

والرشاء من خالله أو من خالل الوسيط.
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إال )قنابل موقوتــة للمتعاملني هبا ولالقتصاد عمومًا(، وإن قال بعضهم إن 

املشتقات املالية أداة للتحوط أو لدرء املخاطر. 

املسألة العارشة: أن عقود املستقبليات واالختيارات قائمة عىل املجازفة 

واملخاطرة املحضــة، وتعريض املال للهالك والتلــف، وليس عىل التجارة 

املبنية عىل طلب الربح. 

املسألة احلادية عرشة: أن عقود املبادالت )املقايضات( بأنواعها األربعة 

)مبادلة عوائد األســهم، ومبادلة أسعار الفائدة، ومبادلة العمالت، ومبادلة 

الســلع( من املخاطرات املحرمة؛ ملا فيها من املجازفة واملخاطرة املحضتني، 

وملا فيها من تعريض املال للهالك والتلف، وملا تتضمنه من غرر ورضر وأكل 

ألموال الناس بالباطل. 

املســألة الثانية عرشة: أن البيع والرشاء عــىل املؤرش من عقود املخاطرة 

املحرمة، ملا فيه من جمازفــة وخماطرة حمضة، وتعريض املال للهالك والتلف، 

وملا فيه من القامر املحرم؛ فأساس العقد وانتهاؤه عىل توقعات وصول املؤرش 

إىل رقم معني، وكل واحد مــن املتعاقدين ال خيرج عن كونه غاناًم أو غارمًا، 
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وكل عقد يدخل فيه الطرفان وكالمها مرتدد بني أن يكون غاناًم أو غارمًا فهو 

عقد قامر حمرم باإلمجاع. 

املســألة الثالثة عرشة: أن عقد التســويق اهلرمي أو الشــبكي من عقود 

املخاطــرة املحرمة؛ ملا يتضمنه من غرر فاحــش ومقامرة؛ ألن كل داخل يف 

هذه الشــبكة يعلم أنه قد يكون غاناًم أو غارمًا، كام أن هذا العقد فيه تعريض 

للامل للهالك والتلف، وأكل ألموال النــاس بالباطل، وإيقاع الرضر بأحد 

املتعاقدين، وخصوصًا املشــرتكني يف أســفل اهلرم، وقد جــاءت الرشيعة 

بمنع الرضر. 

املســألة الرابعة عرشة: أن التعامل بالبيع والرشاء عرب الشــبكة العاملية 

)اإلنرتنت( ال بأس به عىل جهة العموم، ويســتثنى من ذلك األشــخاص 

الذين ليس هلم دراية وال إملام بطرق التعامل هبذه التجارة، ووســائل الدفع 

اآلمنة، فمثل هــؤالء ال جيوز هلم الدخول يف هذه التجــارة دون بصرية أو 

معرفة؛ ألن الدخــول فيها دون إملام هبا يؤدي إىل ضيــاع املال، وربام إيقاع 

الرضر باملتعاقدين أو أحدمها.

•     •     •
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املبحث الثالث

صور من املنتجات املالية لغرض التحوط

ثمة مجلة من املنتجات املالية لغرض التحوط منها:

املنتج األول:

مســألة:إمكان ابرام اتفاقيات تبادل عمالت وودائع رئيسة، تنبني عىل 

مســألة القروض املتبادلة، ومن أغراض ذلك غــرض التحوط بحيث تعد 

بديلة عــن التبادل الربوي )swap( يف البنــوك الربوية، وصورة املنتج التي 

سيتم تطبيقها من خالله:

)- املرصف لديه 000)يورو غري متحركة، وهو بحاجة إىل دوالر.

)- يتفق املرصف مع بنك آخر عىل أن يدفع له 000)يورو ويقبض منه  

0)3) دوالر ويتم السداد بعد شهر.

3- يف املوعــد املحدد، يســدد كل طرف ما أخــذه، فيقبض املرصف 

000)يورو ويسدد 0)3) دوالر.

وحيث إن االتفاقية مبنية عىل إجــازة فكرة القروض املتبادلة، فقد كان 

من املناسب إرجاء عرض االتفاقية حتى يتم النظر يف أساس الفكرة.
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وهذه الصورة جمازة من اهليئة الرشعية التابعة ملرصف الراجحي بالقرار 

ذي الرقم 8)).

وهــي مبنية عىل مســألة أقرضك بــرشط أن تقرضني، واملســألة عىل 

النحو اآليت:

اختلف املعارصون يف القروض املتبادلة عىل قولني:

القول األول: املنع))).

ويمكن أن يستدل هلذا القول األول بام ييل: 

)- أن هذا االشرتاط جير منفعة للمقرض، وقد أمجع العلامء عىل أن كل 

قرض جير منفعة مرشوطة للمقرض فهو حرام. 

ونوقــش: بأن منفعة إقراضه املبلغ نفســه ولذات املــدة مقابل قرضه، 

ليست بزيادة يف قدر وال صفة، وليست من جنس املنفعة التي فيها شبهة الربا 

أو حقيقته، وإنام هي من قبيل النفع املشــرتك الذي ال خيص املقرض وحده، 

))) ينظر: مقال: القرض املتبادل، منشــور يف كتابه: املجموع يف االقتصاد اإلســالمي 
ص 445-)45 عــن عقــود التحوط، لطــالل الــدورسي ص53). وأحكام 
التعامل يف األســواق املالية املعــارصة )/)))). واملنفعة يف القرض ص 9))، 

وعقود التحوط، لطالل الدورسي ص73).
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بــل يعم املقرض واملقرتض عىل الســواء وحيقق مصلحــة عادلة للطرفني، 

فهذا ليــس بمنصوص عىل حتريمه، وال هو يف معنى املنصوص، فلزم إبقاؤه 

عىل اإلباحة.

)- احلديث الذي هنى فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع وسلف)))ويدخل يف  بيعتني 

يف بيعة، وبيع الكالئ بالكالئ؛ لكونه قرضًا مؤجاًل بقرض مؤجل، ويف ذلك 

معاوضة وقد ورد النهي عنها.

ونوقش بأن اشــرتاط قرض يف قرض ال يدخــل يف النهي، والنهي عن 

بيعتني يف بيعــة املقصود به العينة كام حققه ابن تيمية ))) وتلميذه ابن القيم)3) 

رمحة اهلل عليهام، وليســت هذه الصورة من قبيل بيــع الكالئ بالكالئ، ألنه 

ال بيع هنا بل هو قرض مرشوط بقرض.

))) احلديث أخرجه أبو داود )3/ 769-775(، كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما 
ليس عنده، حديث رقــم )3504(، وأخرجه الرتمذي )3/ 7)6،5)5(، كتاب 
البيوع، باب ما جــاء يف كراهية بيع ما ليس عنــدك، حديث )34))(، وأخرجه 
النســائي )7/ 88)، 95)(، كتاب البيوع، باب بيع ما ليــس عند البائع، وباب 
رشطان يف بيع، حديث رقم )))46، 463(، وقال الرتمذي عنه: حديث حســن 

صحيح. 
))) ينظر: جمموع الفتاوى )8)/74(، )9)/447).

)3) ينظر: هتذيب السنن البن قيم اجلوزية )5/ 48)). 
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َط فيه  3- أن القرض يف اإلسالم تربع، وهو من عقود اإلرفاق، فإذا رُشِ

قرض آخر خرج من كونه إرفاقًا وتربعًا إىل كونه معاوضة.

ونوقــش بأن الفقهاء ذكروا أن الرشط املمنوع مــا إذا كان منفعة حمضة 

للمقــرض، ولذا فقد أجاز املحققون من أهل العلم صورا كام هو مذكور يف 

أدلة القول الثاين.

القول الثاين: جــواز القروض املتبادلة))) وقد اختار هذا القول عدد من 

اهليئات الرشعية، والفتاوى اجلامعية فمن ذلك:

)- جلنة الفتيا لندوة الربكة))).

)- هيئة الرقابة الرشعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين)3).

التحوط يف العمالت، بحث منشــور يف كتابه: بحــوث يف املعامالت 09/8)،   (((
وفصلها يف 4)). الفتاوى االقتصاديــة ص 64)، النظام املرصيف الالربوي ص 
43. محايــة رأس املال ص 60، بحث غري منشــور، عن عقــود التحوط لطالل 
الــدورسي ص63). نحو مرصف إســالمي ص 30)، والتــداول اإللكرتوين 
للعمالت، طرقه الدولية، وأحكامــه الرشعية ص 60 عن عقود التحوط لطالل 

الدورسي ص63).
)))  ملحق قــرارات وتوصيات ندوات الربكة يف االقتصاد اإلســالمي ص 48 عن 

عقود التحوط لطالل الدورسي ص63).
)3)  الفتــاوى الرشعية يف املســائل االقتصادية ص 603 عن عقــود التحوط لطالل 

الدورسي ص63).
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3- اهليئــة الرشعية لرشكة الراجحي املرصفية لالســتثامر ليكون بديال 

عن دفع الربا للبنوك املراسلة )6)، 00)، 08)، )79(، وليكون بديال عن 

كشف احلساب للعميل )ينظر القرار 303 يف 8)/9/3)4)هـ(، فقد نص 

القرار عىل ما يأيت: » )3(- إذا تقدم عميل بطلب كشف حسابه اجلاري بمبلغ 

حمدد عىل أن يتم تعويض الرشكة بمبلغ ضعف املبلغ املكشوف ولنفس فرتة 

الكشــف أو بإيداع ما يعادل املبلغ املكشوف لضعف فرتة الكشف فهو غري 

جائز رشعا ألنه قرض جر نفعا وهذا بخالف ما لو طلبت الرشكة من العميل 

إيداع مبلغ يساوي املبلغ الذي ســحبه ولنفس املدة فإن املنفعة مشرتكة بني 

الرشكة والعميل وبنفس القدر املتساوي العادل البعيد عن احليل الربوية«.

4- ووردت إجازته ليكون بديال عن الســواب التقليدي يف قرار اهليئة 

الرشعية ذي الرقم 8)) ونصه: »ويمكــن للرشكة التخلص من العمالت 

التي ال ترغب االحتفاظ هبا باســتعامل الطريقــة الثانية التي ذكرهتا وهي أن 

تقــوم الرشكة بإقراض عملة أجنبية /دوالر إىل بنك )أ( ملدة حمدودة وبدون 

فوائد، وتقوم الرشكة باقرتاض دوالر/عملة أجنبية من بنك )أ( لنفس املدة 

السابقة وبدون فوائد«.
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ورد يف املعيار التاسع عرش من املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة 

للمؤسســات املالية اإلســالمية ما نصه: »درءًا لدفع الفائدة بني املؤسســة 

ومراســليها فإنه ال مانع من أن تتفق املؤسسة مع غريها من البنوك املراسلة 

عىل تغطية ما انكشــف من حســابات أحدمها لدى اآلخر من دون تقايض 

فوائد« ا هـ. وجاء يف مســتنده الرشعي: »مستند جواز كشف احلسابات بني 

املؤسسات ومراسليها هو احلاجة العامة، وأن املنفعة احلاصلة من جراء ذلك 

ال ختص املقرض وحده، بل هي منفعة متامثلة، وأهنا ليست من ذات القرض 

وإنام مــن اإلقدام عىل التعامل مع من يعاملك، فال ترد مســألة )أســلفني 

وأسلفك(« ا هـ.

ويمكن أن يستدل له بام يأيت:

الدليــل األول: أن الفقهــاء أجــازوا صورا فيها قــرض ومنفعة لكال 

الطرفني، وضابــط املنفعة يف القــرض املحرمة هو املتمحــض للمقرض، 

يقول ابن شــاس: »إنه متى متحضت املنفعة للمقرتض: جاز، وإن متحضت 

للمقرض: منع، ألنه سلف جر نفعا، فإن دارت املنفعة من الطرفني منع أيضا 

ما مل تكن رضورة«))).

)))  عقد اجلواهر الثمينة البن شاس)/566.
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وقد طرد املحققون هذه القاعدة فأجازوا القرض مع حصول منفعة غري 

متمحضة للمقرض يف الصور اآلتية:

الصورة األوىل: إقــراض املفلس، فقد قال ابن قدامة يف الكايف))): »فإن 

أفلس غريمه، فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئًا منه جاز، ألنه إنام انتفع باستيفاء 

ما يســتحق اســتيفاؤه، ولو كان له طعام عليه، فأقرضه ما يشرتيه به ويوفيه 

جاز لذلك، ولو أراد تنفيذ نفقة إىل عيال فأقرضها رجاًل ليوفيها هلم فال بأس 

ألنه مصلحة هلام ال رضر فيه، وال يرد الرشع بتحريم ذلك«. 

الصــورة الثانية: يف عقد املزارعة، أجــازوا أن يقرض صاحب األرض 

الفالح مــا يصلح به الزراعة، ففي الكايف))): »ويف معنى هذا: قرض الرجل 

فالحه حبًا يزرعه يف أرضه أو ثمنًا يشرتي به بقرًا وغريها؛ ألنه مصلحة هلام«.

الصورة الثالثة: الســفتجة، ففي الكايف)3): » قال القايض وجيوز قرض 

مــال اليتيم للمصلحة، مثل: أن يقرضه يف بلد ليوفيه يف بلد آخر لريبح خطر 

))) الــكايف البن قدامة ))/ 6))-7))(، وينظر: الفــروع البن مفلح )4/ 06)-
 .((07

))) الكايف البن قدامة ))/ 6))-7))(، 
)3) الكايف البن قدامة ))/ 6))-7))(، 
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الطريــق «. قال ابن قدامة: )وروي عن أمحد جوازها - أي الســفتجة - كام 

مصلحة هلام مجيعًا... والصحيح جوازه؛ ألنه مصلحة هلام من غري رضر بواحد 

منهــام، والرشع ال يرد بتحريم املصالح التي ال مرضة فيها، بل بمرشوعيتها. 

وألن هــذا ليس بمنصوص عىل حتريمــه، وال يف معنى املنصوص، فوجب 

إبقاؤه عىل اإلباحة())). وقال ابن تيمية: )ولكن قد يكون يف القروض منفعة 

للمقرض - كام يف مسألة السفتجة -  وهلذا كرهها، والصحيح أهنا ال تكره؛ 

ألن املقرتض انتفع هبا أيضًا، ففيها منفعة هلام مجيعًا إذا أقرضه())).

ويف تعليل اجلواز قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضع آخر: )والصحيح 

اجلواز؛ ألن املقرض رأى النفع بأمن خطــر الطريق يف نقل درامهه إىل ذلك 

البلد، وقد انتفع املقرتض أيضــًا بالوفاء يف ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، 

فكالمها منتفع هبذا االقرتاض، والشــارع ال ينهــى عام ينفعهم وُيصلحهم، 

وإنام ينهى عام يرضهم()3). 

))) املغني )6/ 437). 
))) جمموع الفتاوى )0)/5)5). 
)3) املصدر السابق )9)/)53). 
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ونوقش بأنه إحلاق مع الفارق ألمرين: 

األول: أن السفتجة فيها قرض واحد، بينام القروض املتبادلة فيها قرض 

ووفاء مرشوط بقرض ووفاء. 

الثاين: مجهور الفقهاء الذين أجازوا السفتجة اشرتطوا جلوازها أن يكون 

القرض املقابل غري مرشوط، وأن ال يكون فيه مؤونة عىل املقرتض، والقرض 

املتبادل مرشوط وفيه مؤونة))).

وجيــاب عن ذلك بأن املحققني من أهل العلــم عىل اجلواز ولو برشط، 

فقد قال ابن تيمية رمحه اهلل: »إن اشــرتط املقرض عىل املستقرض أن يقرضه 

يف بلدة ويوفيه يف غريها جاز، وهي السفتجة، ألن كليهام منتفع هبذا القرض، 

والشارع ال ينهى عام ينتفع به الناس«))).

الصــورة الرابعة: مجعية املوظفني، فإن أكثــر أهل العلم املعارصين عىل 

اجلواز، وقد  عللوا للجواز بعدة أشياء منها:

ينظر: اجلامع يف أصول الربا، لرفيق يونس املرصي ص )304(، وبحث القروض   (((
املتبادلة )له( أيضًا منشور بمجلة امللك عبد العزيز االقتصادية ص )99(، والعقود 

املالية املركبة للعمراين ص )44)). 
)))  جمموع الفتاوى 9)/455.
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» إن املنفعــة التي حتصل للمقرض يف هــذه اجلمعية ال تنقص املقرتض 

شيئا من ماله، وقد حصل املقرتض عىل منفعة مساوية، ففيها مصلحة جلميع 

املشــاركني، بدون أي رضر لواحــد منهم، والرشع املطهــر ال يرد بتحريم 

املصلحــة التي ال مرضة فيهــا، بل يرد بمرشوعيتها. ويشــهد لذلك القول 

بجواز السفتجة«.

ونوقش بــأن مجعية املوظفني إن كان هبا رشط لــدورات متالحقة فهي 

داخلة يف مسألة أقرضني برشط أن أقرضك، وأما اشرتاط أحد األعضاء أن 

يتقدم يف الدور فال يدخل فيها. 

الدليل الثاين: أن الربا يف القرض إنام حرم رشعًا؛ ألنه ظلم من املقرض 

للمقــرتض، أما االتفاق عــىل اإلقراض املتبادل بني املقرض واملســتقرض 

بمبالغ متساوية وملدة متامثلة، فليس فيه يشء من الظلم ألحد الطرفني.

ويمكن أن يناقش: بأن الظلم هو أحد أســباب حتريم الربا، ثم إن الربا 

أنواع ودرجات، واألصل يف مرشوعية القرض اإلرفاق باملقرتض ال طلب 

النفع املشرتك.
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الدليل الثالث: أن احلاجة هلذا البديل ماســة ألغلب املصارف والتجار 

وأصحاب املصانع والعقارات، وتوضح ذلك أن اإليرادات تدخل احلساب، 

ثــم حيتاجون إىل رصف يف يوم حمدد للرواتــب، وقد حيتاجون لصيانة أصل 

كآلــة مصنع أو رشاء قطــع غيار، أو رشاء معدات، فهــو حل جيد لتمويل 

رأس املال العامل، فاحلاجة أصبحت حاجة ماســة وواقعية؛ ويرفع احلرج 

واملشقة يف التعامل واألمر إذا ضاق اتســع، فيكون اللجوء إىل هذه املعاملة 

حــالًّ وخمرجًا. وقد تقرر فقها أن  » احلاجــة اخلاصة تبيح املحظور «))). ويف 

األشباه والنظائر: » احلاجة تنزل منزلة الرضورة، عامة كانت أو خاصة«))). 

وتعويــاًل عىل مبدأ عموم البلوى فيام متس احلاجة إلصابته، واألمر إذا ضاق 

اتسع.  وقال الشافعي: » بنيت األصول عىل أن األشياء إذا ضاقت اتسعت، 

يريد باألصول: قواعد الرشيعة، وباالتساع: الرتخيص اخلارج عن األقيسة 

واطراد القواعد، وعرب بالضيق عن املشقة«)3).

))) املنثور يف القواعد للزركيش ))/ 5)). 
))) األشباه والنظائر البن نجيم ص  )99(، واألشباه والنظائر للسيوطي ص )86). 

)3) قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ص )650). 
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ويمكن أن يناقش:  بأنه ال ُيسلَّم احلاجة إليها، ولو ُسلِّم فبرشوط وضوابط 

جيب أن تكون متحققة فيه، والبديل موجود وهو الودائع االستثامرية املتبادلة 

بدياًل عن القروض املتبادلة.

وجياب عن ذلك بأن اإلشــكال الفقهي يف الودائع االستثامرية املتبادلة 

أكثر من اإلشــكال يف هذه الصورة، فإن أكثر تلك الودائع تستثمر يف أسواق 

الســلع ويرد عليها الصوريــة، وعدم التعيني املطلوب رشعــا، والبيع قبل 

القبض، ولو فرض ضبطها يف البنك اإلســالمي فإن البنوك يصعب معرفة 

انضباطهم بالرشوط الرشعية لبيع السلع.

القول الثالث: أن هذه املسألة حترم بالرشط، وجتوز عىل سبيل الوعد.

ويمكن أن يستدل بأن االشرتاط مؤثر يف القرض؛ لدخوله حتت احلديث 

املروي)))، والقاعدة التي عليها أهــل العلم: )كل قرض جر نفعًا فهو ربا(، 

فيمنح القرض حينئذ بدون اشــرتاط، ويتم التفاهــم عليه خارج العقد من 

خالل مواعدة أو بمذكرة تفاهم، دون ربط عقدي بني القرضني.

رواه احلارث بن أيب أســامة، وفيه ســوار بن مصعب مرتوك، قــال ابن حجر يف   (((
التلخيص 34/3، هو قاعدة فقهية جممع عليها وإن مل تثبت يف حديث مرفوع.
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ويمكن أن يناقش بأن هذه حيلة غــري مرشوعة؛ ألن ما حرم فيه العقد 

ابتداًء وهــو قوهلم: دخوله حتــت قاعدة: )كل قرض جر نفعــًا( فإنه حيرم 

فيــه املواطأة واملواعــدة، حتى ولو كانــت غري ملزمة، فمن بــاب أوىل إذا 

كانت ملزمة.

ومن املعلوم أن املعروف كاملــرشوط، فإذا واعده عىل ذلك، فهو رشط 

ملفوظ، ومن املقرر فقها أن العقد ما تلفظ به العاقدان، وما يف العقد الكتايب 

إنام هو تعبري وتوثيق للعقد األصيل، فإن تشــارطا باللفظ ومل يورد يف العقد 

املكتوب فإنه رشط معتد به رشعًا ولو مل يكتب.

املنتج الثاين:

مسألة: متكني العمالء من الدخول يف أسواق ناشئة تتسم بالعائد العايل 

مع حماولة التحوط من املخاطر املحتملة بتحديد نسبة اخلسارة فيام لو وجدت 

من خالل صندوق مغلق.

وصورة املنتج التي سيتم تطبيقها من خالله: 

)- يتم إنشاء صندوق املضاربة، يشــارك فيه العمالء باملال )أصحاب 

املال( ورشكة الراجحي للخدمات املالية  بحصة العمل )املضارب(. 
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)- طوال فرتة بقاء صندوق املضاربة سوف تقترص موجوداته فقط عىل: 

)نقد، أسهم، وحدات يف صندوق بضائع، ديون ناشئة عن استثامر مبارش(. 

3- يفوض أصحاب املال املضارب - تفويضا ال رجعة فيه-  بالعمل يف 

املال حسب الرشوط اآلتية: 

- مدة الرشكة 3 سنوات وال حيق ألصحاب املال إهناء الرشكة قبل املدة 

املتفق عليها.

- يلتزم املضارب بعد اســتالمه لكامل رأس املال، اســتثامر 90% منه 

يف أصول مالية منخفضة املخاطر وذات عائد شــبة ثابــت )مثال صندوق 

البضائع، االستثامر املبارش(.

- رشاء أســهم حمددة يف األسواق الناشئة بدفع فقط 5% من قيمتها عىل 

هيئة عربون.

4- تشــرتى رشكة الراجحي للخدمات املالية )املشــرتي(، عن طريق 

وكيلها األســهم اململوكة لطرف آخر)البائع( بثمن معلــوم، وعند التعاقد 

يدفع املشرتى عربونا مقداره )5%( من قيمة األسهم.
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5- يكون املشرتي باخليار ملدة حمددة مقدارها )ثالث سنوات(، ومتى ما 

شاء املشرتي أتم الثمن وقبض األسهم املبيعة.

6- يكون النامء اخلاص باألســهم املبيعة )أســهم منحــة، التوزيعات 

النقدية، وغريها( من ملك للمشرتي. 

7- يكون ضامن األسهم عىل املشرتي. 

- منشأ فكرة املنتج: أساس منشأ املنتج من املعايري الرشعية، ومن كتاب 

» اخلدمات االســتثامرية يف املصارف » للدكتور الشبييل، ومن تطبيق بعض 

املصارف اإلســالمية ثم إن فريق العمل بناء عىل ملحوظات اهليئة الرشعية 

انتهى إىل الصيغــة املوضحة. وقد صدر املعيار الرشعــي الصادر عن هيئة 

املحاسبة واملراجعة، وتضمن ما يأيت:

5/)/3    البديل الرشعي لالختيارات.

5/)/3/)    إبــرام العقد عىل موجــودات معينة جيوز بيعها رشعا مع 

دفع جزء من الثمن عربونا عىل أن يكون للمشــرتي حق الفسخ خالل مدة 

معينة نظري اســتحقاق البائع مبلغ العربون يف حال اســتخدام املشرتي حق 

الفسخ. وال جيوز تداول احلق الثابت بالعربون.
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5/)/3/)    إصــدار وعد ملزم من مالك املوجودات بالبيع، أو وعد 

ملزم من الراغــب يف التملك بالرشاء دون ختصيــص مقابل للوعد. وهذا 

الوعد غري قابل للتداول.

وذهب الدكتور يوســف الشــبييل))) إىل جواز عقد اخليار البســيط))) 

املوجود يف غري األسواق األوروبية، واشرتط للجواز ما يأيت:

)-  أن يكون األصل حمل العقد جائز التداول.

، بمعنى أن تكون مدة اخليار تالية لرشائه  )- أن يكــون حق اخليار حاالًّ

مبارشة ولو امتدت لفرتة طويلة.

3-  أن تكون األســهم أو األصول حمل العقد مملوكة للملتزم بالبيع من 

حني الرشاء حتى التنفيذ«. ا هـ ملخصا.

)))  اخلدمات االستثامرية يف املصارف )/346.
)))  ويشمل خيار الرشاء وخيار البيع، وخيار الرشاء هو الذي تستفرس عنه اجلهة وهو: 
عقــد عىل دفع مبلغ معني مقابل احلصول عىل حــق رشاء ورقة مالية معينة خالل 
فرتة حمددة وبالســعر املسمى يف العقد، ويسمى هذا السعر سعر التنفيذ. اخلدمات 

االستثامرية يف املصارف )/306.
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وهنا عدة مسائل: 

املسألة األوىل: تطبيق آثار بيع العربون عىل املنتج:

بنيت فكرة هذا املنتج عىل بيع العربون الذي عرفه الفقهاء بأن يشــرتي 

الّســلعة، ويدفع إىل البائع درمهًا أو أكثر، عىل أّنه إن أخذ الّســلعة، احتسب 

بــه من الّثمن، وإن مل يأخذها فهو للبائع.  وأبرز أحكام العربون التي ذكرها 

الفقهاء مما يفيد يف هذا املنتج ما يأيت:

)- أن حيتســب العربون جزءا من الثمن إذا تم الرشاء، ويكون من حق 

البائع إذا عدل املشرتي عن الرشاء. 

)- يلزم حتديد مدة للخيار.

3- جيب أن يكون النامء املنفصل للمشــرتي والضــامن عليه حلديث: 

»اخلراج بالضــامن«، ومثال النــامء املنفصل يف األســهم: األرباح املوزعة، 

وأســهم املنح. وأما انقسام الســهم فال يأخذ حكم النامء املنفصل، وال حق 

للمشرتي فيه إذا مل يتم البيع.

4- إذا ترصف املشــرتي يف الســلعة ببيع فإن خياره يســقط، ويلزمه 
إكامل الثمن.

وبالنظــر يف املنتــج يلحظ أن مجيع األحــكام الفقهيــة املرتتبة عىل بيع 

العربون، منطبقة عليه.



43

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. صـاحل بن عبد اهلل بن محيـد

املسألة الثانية: أطول مدة خليار الرشط:

الصحيح من أقوال أهل العلم جــواز اّتفاق املتعاقدين يف خيار الرّشط 

عىل أّي مّدة مهام طالت، وهو مذهب أمحد، وحمّمد بن احلسن وأيب يوسف، 

وابن أيب ليىل وابن شــربمة والّثــورّي وابن املنذر، وإســحاق بن راهويه، 

وأيب ثور، وعبيد اهلل بن احلســن العنربّي، لكنّه قال: ال يعجبني الّطويل))). 

وعزاه الكاســاين إىل الكرخي، ورجحه الطحاوي من احلنفية)))، وقال ابن 

حجر: »وقد صح القول بامتداد اخليــار عن عمر وغريه«)3)، يقصد ما رواه 

ابن أيب شــيببة أن نافع بن عبد احلارث اشــرتى دارا للسجن من صفوان بن 

أمية بأربعة آالف درهم فإن ريض عمر فالبيع له وإن عمر مل يرض فأربعامئة 

لصفوان)4). قال األثرم: قلت ألمحد: تذهب إليه؟ قال: أّي يشء أقول؟ هذا 

عمر ريض اهلل عنه.

))) املجموع 90/9)، الفتاوى اهلنديــة 38/3، املغني 585/3، مطالب أويل النهى 
.89/3

)))  خمترص الطحاوي ص 75.
)3)  فتح الباري 7/4)3.

)4) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم )0)3).
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ويف فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل: )590) مدة خيار الرشط(

من حممد بن إبراهيم إىل املكرم الشــيخ يوســف بن عبــد اهلل الدغفق 

سلمه اهلل.

الســالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد: فقــد وصل إلينا كتابك الذي 

تســتفتي فيه عن » ثالث مســائل « إحداها مدة خيار الرشط، وقد تأملنا ما 

أتيت بــه من تدليل وتعليل يف غري حمله، وقــد كان يكفيك أن تأخذ بالقول 

املفتى به املعمول به يف املحاكم الرشعيــة واملنصوص عليه يف كالم العلامء، 

ألنك مل تبلغ درجة االجتهاد.

إذا عرفت هــذا فليس يف الرشع ما يمنع متديد مــدة اخليار إىل أكثر من 

ثالث إذا كان البيــع صحيحًا وبعيدًا عن احليل، وقــد توفرت فيه رشوطه 

الســبعة، وانتفت مفســداته، بل ورد ما يدل عىل ذلــك من عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص 

»املسلمون عىل رشوطهم« وغريه. )ص ف 984 يف 7/)/379)هـ(

وهناك صورة نادرة تشــبه ما ســبق يف احلّد األعىل للمّدة لكنّها تستحّق 

اإلشــارة إليها، ملا يف بحثها من تقييد اخليار بأن ال ينايف العقد ويفقده غايته. 
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تلك الّصورة ما لو رشط املتعاقدان مــّدًة طويلًة خارجًة عن العادة » كألف 

ســنة، ومائة سنة « فقد اســتوجه صاحب غاية املنتهى أن ال يصّح إلفضائه 

- عىل هذه الّصيغة ونحوها - إىل املنع من الّترّصف يف الّثمن واملثّمن، وهذا 

املنع مناف للعقد اّلذي جعله الّشارع إرفاقًا للمتعاقدين، وقد وافقه الّشارح 

عىل ذلك))).

املسألة الثالثة: هل يلزم تسليم العني املشرتاة مع خيار الرشط:

اّتفق الفقهاء عىل أّنه ال جيب تسليم البدلني يف مّدة اخليار يف حال اإلطالق 

وعدم اشــرتاط الّتســليم، فليس بواجب عىل البائع تسليم املبيع ابتداًء، وال 

جيب عىل املشرتي تسليم الّثمن ابتداًء الحتامل الفسخ ما مل متض مّدة اخليار، 

أو يسقط صاحب اخليار خياره. أّما الّتسليم للّثمن أو املبيع اختيارًا وطواعيًة 

فال مانع منه عندهم أي ال يبطل اخليار، فإذا بادر أحدمها أو كالمها إىل تسليم 

ما بيده - يف مّدة اخليار - فهو جائز، ألّي منهام كان اخليار، وال أثر للّتســليم 

عىل اخليار فنقد الّثمن للبائع أو دفع املبيع للمشــرتي ال يبطل اخليار رشيطة 

أن يكون تسليم البائع املبيع للمشرتي عىل وجه االختبار والنّظر يف صلوحه 

))) مطالب أويل النهى 89/3.
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أو عدمه، أّما إن ســّلمه املبيع عــىل وجه الّتمليك - واخليــار للبائع - فإّن 

خياره يبطل. 

وإذا ســّلم أحدمها تطّوعًا فامتنع اآلخر فقد اختلــف فيه الفقهاء، فأبو 

حنيفة ذهب إىل أّنه ال جيرب اآلخر عىل الّتســليم أّيــًا كان صاحب اخليار وله 

اسرتداده.

ومذهب الّشــافعّية عدم إجبار اآلخر أيضًا وهم يقولون: بأّن ملن سّلم 

مؤّماًل الّتسليم من صاحبه فلم حيدث، فله أن يسرتّد ))).

املسألة الرابعة: هل يؤثر عىل صحة  البيع باخليار تغري املبيع:

مل جيد الباحث من اشرتط لصحة خيار الرشط عدم تغري املبيع، واألظهر 

عدم اشــرتاطه، ألهنم يذكرون النامء املنفصل كالولد للدابة، والدابة ال شك 

أهنا تتغري زيادة ونقصًا. والرشوط التي وجدهتا مذكورة عند الفقهاء هي:

أّوالً:  املقارنــة للعقد، واختيار اإلمام ابــن تيمية رمحه اهلل أنه يصح بعد 

العقد باتفاق الطرفني))).

))) املوسوعة الفقهية 0)/05)-06)،خيار الرشط(
)))  االختيارات الفقهية للبعيل ص 30).
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 أ. د. صـاحل بن عبد اهلل بن محيـد

ثانيًا: الّتوقيت أو معلومّية املّدة، إال أن مالكا رمحه اهلل جعل املدة بحسب 

املبيع، ونص عىل أن أمد اخليار يف اخلــرض والفواكه بقدر احلاجة، أو بعبارة 

أخرى املّدة اّلتي ال تتغرّي فيها))).

ثالثًا: االتصال واملواالة، قال ابن مفلح معلال هذا الرشط: »ألنه يفي 

إىل فوات بعض املنافع املعقود عليها، أو إىل استيفائها يف مدة اخليار، وكالمها 

غري جائز، وفيه وجه بأنه يصح«))).

رابعًا: تعيني مستحّق اخليار)3).

خامسًا: أال يشرتط املقرض اخليار حيلة لالنتفاع بالقرض)4).

هذا ما تيرس الكتابة فيه واملوضوع عميق ومتشعب ولكنه إسهام ببعض 

اجلهــد يف هذه الندوة املباركــة واألمل من اهلل كبــري يف أن يوفق املجتمعني 

من أهل العلم والفقه يف الوصــول إىل قرارات وتوجيهات يكون فيها احلل 

))) الرشح الكبري 95-93/3.
)))  املبدع 68/4.

)3) املغني 499/3.
)4)  املغني 593/3.
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ملعضالت هذا العرص ونوازله وال ســيام املالية منهــا واالقتصادية. وفق اهلل 

اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.   

•     •     •


