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احلمــد هلل رب العاملني والصاة والســام عىل ســيدنا وحبيبنا حممد؛ 

وعىل آله وصحبه أمجعني. وبعد فقد رغبت إَِلَّ أمانة جممع الفقه اإلســامي 

الدول املوقرة؛ مأجورة ومشكورة، يف إعداد بحث حول »عمليات التحوط 

وتطبيقاهتا يف املصارف اإلســامية وأحكامها الرشعية« وفق املحاور املشار 

إليهــا يف خطاهبم. واملطلوب كام فهمت الوقــوف عند بعض األحكام التي 

حتتاج إىل نظر وتأمل ملعرفة املزيد، لذلك سوف تقترص هذه الورقة عىل بيان 

بعض هذه اجلوانب.

    أقول وبــاهلل التوفيق؛ مؤكدًا عىل توفيق أمانــة املجمع »حفظها اهلل«  

يف اختيــار هذا املوضــوع املهم. إنه عــىل الرغم من التفســرات املختلفة 

واملتباينة الهنيارات البنوك واألســواق املالية، فإن أكثرها ترجيحًا أن عقود 

 التحوط هي الاعب الرئييس يف هذه االهنيارات، وأن ســوء اإلدارة يأيت يف 

املرتبة الثانية))).

)))  ســمر عبد احلميد رضوان. املشــتقات املالية ودورهــا يف إدارة املخاطر، ودور 
اهلندســة املالية يف صناعة أدائها، دراســة مقارنة بني النظــم الوضعية والرشيعة 

اإلسامية الطبعة األوىل، دار النرش للجامعات مرص 426)هـ. ص 68.
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  ومما يزيد من قوة ورجاحة هذا التفسر اإلحصاءات الرسمية املنشورة 

هبــذا اخلصوص؛ التي تؤكد أن املجازفة هي الغالبة عىل عقود التحوط، وأن 

97% من إمجال هذه العقود يستخدم يف املضاربات عىل األسعار، بينام تقترص 

أغراض التحوط عىل أقل من %3 ))).

 وقد خلص تلــك التعامات الكاتب االقتصادي األمريكي املشــهور 

بيرت دراكر حني قال: )يف إشــارة إىل املشتقات املالية( إهنم زعموا أهنا أدوات 

علمية، يف حــني أهنا مل تكن أكثر علمية من أدوات القامر التي جيري التعامل 

عليهــا يف مونت كارلو، والس فيجــاس)2). كام أكد تلك املعــاين املليادير 

ذائع الصيت ورجل األعامل املشــهور؛ جورج ســورس حني قال: إن كثرًا 

 مــن أدوات املشــتقات ال ختدم غرضًا معينًا ســوى تســهيل املضاربة عىل 

وجه اخلصوص)3).   

))) معهد الدراســات املرصفية، املشــتقات املالية إضاءات مرصفيــة مالية، الكويت 
0)20م ص 2.

)2) سمر عبد احلميد رضوان. املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر، مرجع سابق 
ص )8.

)3) املرجع السابق ص 9.
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 وكام تتحوط البنوك التقليدية ألجل محاية أصوهلا من تقلبات األسعار؛ 

وطمعًا يف حتقيق مكاســب مالية، فــإن املصارف اإلســامية تتحوط هي 

األخرى من هذه التقلبات، ولكن بشــكٍل خمتلٍف؛ ووفق منهجيٍة تتناســب 

َلم بسعر السوق وقت  مع طبيعة عملها، باستخدام عدد من العقود منها: السَّ

التسليم، وخيار الرشط، والتربع بالضامن من أحد العاقدين، وضامن الطرف 

الثالث لرأس املال أو له وللربح معًا، وغرها. 

يف الصفحات التالية عرض ومناقشــة لتلك العقود؛ مســبوقًا بتعريٍف 

ملفهوم التحوط وعقوده يف أســواق املال. فإن أصبت من اهلل، وإن أخطأت 

فمن نفيس والشيطان. واهلل أعلم بالصواب.

•     •     •
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أواًل: مفهوم التحوط وعقوده يف أسواق املال

ط يف  د بجلب ما ينفع، ودفِع ما يرّض. وحتوَّ ط يف اللغة هو احلِفظ والتعهَّ التحوُّ

َط اليشَء حِفظه، فاحلاُء والواُو والطَّاُء كلَمٌة واِحَدٌة،  األمر: احتاط وحِذر. وَحوَّ

ِء ))). والتحوط يف املفهوم املال هو اإلجراءات التي  ُء ُيطِيُف باليشَّ وهو اليشَّ

ُتتَّخذ حلامية املال من التقلب غر املتوقع، وغر املرغوب للعاقد، وهو ما ُيعرف 

حاليــًا باخلطر املال )financial risk) )2). وهناك العديد من األدوات املالية 

 التي تؤدي إىل حتقيق هــذا اهلدف، من ذلك: وثائق التأمني، العقود اآلجلة، 

املقايضة، اخليارات. 

1 /1 مفهوم التحوط وصناديق التحوط:

 يتبــادر إىل الذهن مــن أول وهلة أن هناك عاقة بــني مفهوم التحوط 

وصناديــق التحوط، والواقع ليــس كذلك، فمفهــوم التحوط ينحرص يف 

))) أبو احلسني أمحد فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط عبد السام 
حممد هارون، ج2، 979)م ص 20). 

)2) عبد الرحيم عبد احلميد الســاعايت، نحو مشــتقات مالية إسامية إلدارة املخاطر 
التجارية، جملــة جامعة امللك عبــد العزيز: االقتصاد اإلســامي، جدة: ع))، 

999)، ص 57.
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اإلجراءات التي تتخذ حلامية األصول من تقلبات األسعار، يف حني أن صناديق 

التحوط عبارة عن صناديق استثامرية تستغل الفرص من خال املراهنة عىل 

عدم كفاءة وفعالية أسواق األسهم والعمات والسندات والسلع))). 

 اســتحدثت صناديق التحوط يف عام 949)م مــن قبل صحايف وعامل 

اجتامع يدعى الفرد وينســلو جونز أثناء إعداده ملقالة حول أحدث الوسائل 

املســتخدمة يف حتليل أداء األســواق املالية والتنبؤ بتطوراهتا حلســاب جملة 

فورتشن، حيث متكن من مجع 00) ألف دوالر أمريكي، ليبدأ ما يطلق عليه 

اليوم بصندوق التحوط. وكانت خططه تقوم عىل املتاجرة يف األســهم بناًء 

عىل مركزيــن ماليني: طويل األجل، وقصر األجل. ففي املركز األول يقوم 

برشاء األســهم التي يتوقع أن ترتفع وحيتفظ هبا إىل أن يتمكن من بيعها، ويف 

املركز الثاين قصر األجل- أو ما يســمى بالبيع عىل املكشوف - فيقوم ببيع 

األسهم التي يتوقع أن تنخفض ليعيد رشاءها الحقًا مع استخدام االقرتاض 

لاستثامر يف أدوات مالية تدر عائدًا أعىل من سعر فائدة االقرتاض. 

 ))) فــواز محد الفــواز. صناديق التحــوط وصعود نخبــة جديــدة، مراجعة كتاب
 More Money Than God، صحيفــة االقتصادية، العدد )629، الســبت 26 

حمرم 432) هـ. املوافق )0 يناير ))20م.
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 ومع أن مســمى هذه الصناديق يوحي بأهنا هتــدف إىل تقليل املخاطر، 

لكنها يف الواقع هتدف إىل حتقيق أقىص ربح ممكن، ففلســفة الصندوق تقوم 

عىل ضامن حتقيق ربح للمستثمرين برصف النظر عام حيدث يف األسواق من 

تقلبات، كام أهنا تعتمد عىل االستثامرات الكبرة؛ لذلك فهي عالية املخاطر، 

ورسيعة احلركة. 

ويعــد جورج ســورس أول من أعطى هلــذه الصناديق ســمعة عاملية 

عندما أرغم اجلنيه اإلسرتليني عىل االنسحاب من عاقة منظومة العمات 

األوروبية، وربح من ذلك نحو مليار جنيه إســرتليني خرس أغلبها الحقًا. 

ويبلغ إمجال عــدد صناديق التحوط يف العامل أكثر مــن 0) آالف صندوق 

بإمجال استثامرات قدرها 3.) تريليون دوالر))). 

 وهذه الصناديق ليســت حكرًا عىل التعامــات املالية التقليدية، فهناك 

صناديق حتوط إســامية، فقد أطلق أول صندوق حتوط إســامي من قبل 

رشكة املستثمر الدول يف عام 997)م، وهو صندوق اخلوارزمي بإدارة اكسا 

روزنربغ، ويعد صندوق الفنار الذي عرضته رشكة سيدكو يف اململكة العربية 

))) ميشيل صالح غاسنر، صناديق التحوط اإلسامية تتحول نموذجًا لصناعة التمويل 
اإلسامي، جملة بانكر ميدل ايست عدد سبتمرب2005م. ص5).
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الســعودية، هو صندوق التحوط  الثاين)))، إال أن هذه الصناديق ما تزال يف 

حاجة إىل مزيد من التطوير والتحســني وزيادة أصوهلا املالية. كام أهنا بحاجة 

إىل تأصيل فقهي يقــارب بني وجهات النظر املختلفة حول أهدافها وطريقة 

عملها، خاصة وأهنــا كانت وما تزال مثار حوار عميق طيلة عدة ســنوات 

يف دوائر املؤمترات والندوات اإلســامية، ويف أوســاط املهتمني بالتمويل 

اإلسامي)2).

1/2 عقود التحوط يف أسواق املال:

يقســم بعض الباحثني أهم فروع املشــتقات املالية إىل ستة أقسام حتى 

وقتنا احلارض احلارض)3)، - فربام تظهر يف املســتقبل أقسام أخرى، - وهي: 

))) املرجع السابق.
)2) هناك اختاف كبر يف وجهات النظر حول أهداف هذه الصناديق وطريقة عملها، 
فــرى البعض أن صناديق التحوط امللتزمة بتعاليم الرشيعة اإلســامية هي احلل 
ألمثل ملديري األموال الراغبني يف االستفادة من السيولة الضخمة يف املنطقة، وأن 
سياســاهتا تعمل عىل تقليل املخاطر، وهو ما يتفق مع جوهر الرشيعة اإلسامية، 
كام أهنا تقدم إمكانات كبرة للتمويل اإلسامي الذي يعاين نقصا يف أدوات إدارة 
املخاطر خاصة املخاطر طويلة األجل، بينام يرى آخرون أن القواعد األساسية هلذه 
الصناديق ختالف الرشيعة اإلســامية. وأن مثل هــذه املضاربات تبدو كاملقامرة، 

وهو ما يتعارض مع تعاليم اإلسام.
)3) بطبيعة احلال فإن اهلندسة املالية لن تتوقف عن التجديد واالبتكار.
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عقود االختيارات )options(، العقود املستقبلية )futures(، العقود اآلجلة 

)Forward Currency Contracts(، عقــود املبادالت )Swaps(، عقود 

إعادة الرشاء، وعقود أســعار الفائدة. وتعد العقود األربعة األوىل من أكثر 

العقود التي يركز عليها الباحثون عند تناوهلم للمشــتقات املالية، وهي تعد 

األكثر تداوالً يف األسواق املالية العاملية. 

 واملشــتقات املالية هي عقــود تتوقف قيمتها عــىل األوراق املالية حمل 

التعاقد، أو من السلع أومؤرشات األسعار، ويمكن استخدامها للتحوط أو 

املضاربــة ))). ويصنف املتعاملون فيها إىل ثاث فئات، هي: فئة املتحوطني، 

وفئــة التجار، وفئة املضاربــني)2). والفرق بني هذه الفئــات أن املتحوطني 

يقومون بنقل املخاطر إىل غرهم، بينام يتحمل املضاربون املخاطرة )3). فعقود 

املستقبليات )futures( هى تعاقدات مستقبلية تلزم األطراف املتعاقدة عىل 

))) سمر عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر ودور اهلندسة 
املالية يف صناعة أدواهتا-ط) دار النرش للجامعات، 2005، ص 58.

)2) حممود حممد الداغر، األســواق املالية: مؤسسات، أوراق، بورصات، دار الرشوق 
للنرش والتوزيع ط2، ص 25). وطارق عبد العال محاد، املشــتقات املالية، الدار 

اجلامعية، )200م ص 8.
)3) طال بن ســليامن الدورسي، عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمات، 

دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض ص 90.
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تسليم أو استام سلع أو عمات أجنبية أو أوراق مالية بسعر متفق عليه يف 

تاريخ حمدد بغرض التحوط، وجتنب خماطر تقلب األسعار. ومن أنواعها - 

العقود املستقبلية عىل السلع، والعقود املستقبلية عىل أسعار الرصف. كام أن 

عقود االختيارات )options( متثل اتفاقًا للمتاجرة عىل زمن مســتقبل متفق 

عليه بسعر حمدد يعرف بسعر التنفيذ، وهو اتفاق يعطى احلق ألحد الطرفني 

يف بيــع ورشاء عدد معني من األوراق املالية من الطرف اآلخر بســعر متفق 

عليه مقدمًا حلامية نفســه من خماطر انخفاض القيمة الســوقية ألوراق مالية 

يمتلكها، ومن أنواعها خيار البيع، وخيار الرشاء. 

أما العقود اآلجلــة )Forward Currency Contracts( فهي العقود 

التي يلتزم فيها البائع أن يســلم املشرتي السلعة حمل التعاقد يف تاريخ الحق 

بســعر يتفق عليه وقت التعاقد، يطلق عليه ســعر التنفيــذ))). يف حني متثل 

املبادالت)Swaps( (2( التزامــًا تعاقديًا بني طرفني يتضمن مبادلة نوع معني 

))) منر إبراهيم هندي، إدارة األسواق واملنشآت املالية،، منشأة املعارف اإلسكندرية 
996)م، ص668.

)2) بعض الباحثني يرون أن عقود املبادالت ال تدخل ضمن املشتقات املالية. ملزيد من 
التفصيل انظر: سمر رضوان املشتقات املالية، ص 236.
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من التدفق النقدي أو أصل معني يمتلكه أحد الطرفني مقابل تدفق أو أصل 

يمتلكه الطرف اآلخر بالســعر احلال، وبموجــب رشوط يتفق عليها عند 

التعاقد، عىل أن يتم تبادل األصل حمل التعاقد يف تاريخ الحق. وتســتخدم 

املبادالت بغــرض الوقاية من املخاطر الســعرية يف فرتات خمتلفة وختفيض 

 ،)Interest Rate Swaps( تكلفــة التمويل. ومن أنواعها مبادالت الفائدة

.)Currency Swaps( ومبادلة العمات

 هناك شبه واختاف بني العقود املستقبلية واخليارات، فمن أوجه الشبه 

بينهام أن كامها من األدوات التي تســتخدم يف التحوط، وحتقق للمتعاملني 

فيهام قدرًا من املكاســب، أو نسبة من اخلسارة. ومن أوجه االختاف بينهام 

أن التعاقد يف العقود املســتقبلية يكون عىل ســلعة حقيقية مؤجلة التسليم، 

وأن الســعر الذي جرى عليه التعاقد هو ســعر هذه السلعة. يف حني جيري 

التعاقد يف عقود اخليار عىل أســاس احلق يف االختيار بعيدًا عن قيمة السلعة. 

إضافــة إىل أن مقدار الربح واخلســارة املتوقعة يف اخليار تعتــرب قليلة جدًا، 

 وهي قيمة اخليار، يف حني أن مقدار الربح أو اخلســارة يف العقود املستقبلية 

يكون كبرًا. 



13

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. فضل عبـد الكـريم حممـد البشـري

1/3 اهلدف من عقود التحوط:

هتدف عقود التحوط للحد من املخاطر املالية، ومحاية األصول من تقلبات 

األسعار، وبالطبع اليمكن أن تلغي هذه العقود املخاطر املالية، ولكن يمكن 

أن تقلل منها، لذلك جتد أن هناك عاقًة وارتباطًا بني التحوط واخلطر. 

فاخلطــر يف اللغة هــو اإلرشاف عىل اهلاك وخوف التلــف. ُيقال هذا 

د بني أن يوجــد وأن ال يوجد))). واخلطر يف االصطاح  أمر خطر، أي مرتدِّ

لــه تعريفات كثرة تدور جلها حول احلالة التي تازم الشــخص عند اختاذ 

القرارات؛ وترتتب عليها حالة من الشــك أو اخلــوف، أو عدم التأكد من 

نتائج تلك القرارات )2)))3). 

))) الــرازي، حممد بن أيب بكــر بن عبد القــادر، خمتار الصحاح، جــدة: دار الثقافة 
اإلسامية، 406)هـ - 986)م، ص80).

)2) يعرف قاموس أوكســفورد اخلطر بأنه: إمكانية حدوث يشء ما بالصدفة، ترتتب 
عىل ذلك نتائج سيئة وخسارة، بينام يعرفه قاموس ويبسرت بأنه: الرضر والتخريب 
فه االقتصادي املعروف نايت )Knight( بأنه عدم التأكد املمكن  واألذى. وقد عرَّ

قياسه بدقة؛ باستخدام نظرية االحتامالت.
 The oxford illustrated dictionary-oxford university press - London (3(
 - 1989 P.728. & webster›s Third.New International dictionary، Gc

 Ameriam company - U.S.A - P.1961. & Knight، Frank H، Risk،

 .uncertainty and profit، New York Hamper and Raw p p1921
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أما اخلطر يف املفهوم املال فهو رضر مبارش متوقع للنشاط املرتبط بوحدة 

اقتصادية، بســبب وقوع أحداث اقتصادية، أو طبيعية أو سياسية، أو بفعل 

برشي. ويف حالة حدوثه تنتج خســائر مؤثرة، قد تؤدِّي إىل عدم استمرارية 

الوحدة االقتصادية يف النشاط املامرس، وخروجها من السوق))). لذلك فإن 

فالسيطرة عىل املخاطر أمر مطلوب، ومتطلب سابق، ينبغي أخذه يف االعتبار 

عند الرشوع يف علمية االستثامر.

 تنقســم املخاطر التي تواِجه املصارف بشقيها التقليدية واإلسامية إىل 

نوعني: خماطر ماليــة، وخماطر غر مالية)2). فاملخاطــر املالية هي عبارة عن 

اخلسائر املحتملة يف األسواق، وُتصنَّف إىل ثاثة أقسام هي: 

الت التي تطرأ عىل األسعار، أو  أ( خماطر السوق، وحتدث نتيجًة للتحوُّ

تغر يف السياســات عىل مستوى االقتصاد الكيل، ومن تلك املخاطر، خماطر 

أسعار الفائدة، وخماطر أسعار الرصف، وخماطر التسعر. 

))) ياسني عبدالرمحن جفري. بيع الغرر، جدة،كلية االقتصاد واإلدارة - جامعة امللك 
عبد العزيز. ورقةغر منشورة. ص2. 

)2) احتاد املصارف العربية، موسوعة بازل، دليلك إىل إدارة املخاطر املرصفية، موسوعة 
بازل. II- ترمجة نبيل حشاد،، بروت، لبنان، 2005م، ص7.
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ب( املخاطر االئتامنية، وتنشأ عن عجز العميل، أو عدم رغبته يف الوفاء 

بــام عليه من التزامات جتاه املرصف، إما لعجز ســببه التعثر أو اإلفاس، أو 

مماطلة متعمدة مقصودة. وعندئذ يلجأ البنك إىل الترصف يف الضامن باعتباره 

ماذًا آمنًا.

جـ( خماطر الســيولة، وتنشــأ نتيجة لعجز البنك يف مواجهة احتياجات 

عمائه من الســيولة يف األجل القصر. أو يف حالة قصور التدفقات النقدية 

الداخلة عن مقابلة التدفقات النقدية اخلارجة. 

 أما املخاطــر غر املالية، )خماطــر األعامل(، فتحــدث نتيجًة لألعامل 

التي متارسها املصارف، كمخاطر التشــغيل، واملخاطر القانونية، واملخاطر 

السياســية، وخماطر عدم االلتزام. لذلك تتجه املصارف بشــقيها التقليدية 

واإلســامية للتحوط من هذه املخاطر باســتخدام عــدد من األدوات كل 

حسب منهجيته يف العمل. 

•     •     •
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ثانيًا: تطبيقات عقود التحوط يف املصارف اإلسالمية وأحكامها الشرعية

تعمل املصارف اإلســامية يف بيئة تنافسية مع املصارف التقليدية؛ ومع 

نُها من السيطرة  مثياهتا اإلسامية، لذلك البد أن تأخذ يف االعتبار كل ما ُيَمكِّ

عىل املخاطر والتحوط من تقلبات األســعار، وهي تسعى الستخدام عقود 

التحوط؛ ولكن بطرق خمتلفــة تراعي خصوصيتها وطبيعة عملها والتزامها 

بأحكام الرشيعة اإلســامية، وهناك عدد من أدوات التحوط تســتخدمها 

املصارف اإلســامية - وهي الشــك ختتلــف كثرًا عــن أدوات التحوط 

التقليدية - من هذه العقود ما ييل: 

1/2التحوط باستخدام خيار الرشط:

 اخليار اسم مشتق من االختيار، واالختيار هو االصطفاء واالنتقاء خلر 

األمرين))). ويعني يف املفهوم الفقهــي أن يكون ألحد املتعاقدين، أو كليهام 

حق إمضاء العقد أو فسخه. واخليارات كثرة ومتعددة، وأكثرها استخدامًا 

يف العقود، هي: خيار الرشط، وخيار الرؤية، وخيار العيب. 

))) عيل احلفيف، أحكام املعامات الرشعية، بنك الربكة لاستثامرات، البحرين، ص 
.400
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 فخيار الرشط هو ما يثبت ألحد العاقدين أولغرمها من احلق يف إمضاء 

العقد أو فسخه، بناء عىل اشرتاط ذلك له، ومثاله: كأن يقول زيد لعمر بعتك 

هذا املحل بكذا، عىل أن يكون ل اخليار ثاثة أيام، ويقبل املشرتي ذلك. وقد 

يشــرتط املشرتي ذلك ويقبل البائع))). وقد يشرتط اخليار لشخص آخر غر 

العاقدين، فيشــرتطه البائع أو املشــرتي؛ كأن يقول البائع أو املشرتي: بعت 

الكتاب بكذا، أو اشرتيت بكذا، عىل أن يكون لفان اخليار يف إمضاء العقد، 

أو فسخه يف ثاثة أيام ويقبل اآلخر)2)))3). 

))) عيل حيدر خواجه أمني أفندي، درر احلكام يف رشح جملة األحكام، تعريب: فهمي 
احلســيني: دار اجليل الطبعة: األوىل، ج)، ))4)هـ - )99)م. املادة 300، ص 
290. وســبب التامس اخليار أن حبان بن منقــذ كان يغبن يف البياعات، وأن أهله 
قد رفعوا أمره إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عسى أن يمنعه، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص )إذا بايعت فقل: ال 

خابه، ول اخليار ثاثة أيام(، واخلابة هي اخلداع.
)2) املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية ج )2، ص 79. 
)3) خالف زفر، فقال: ال يصح اشرتاط اخليار ألجنبي عن العقد، ألن فيه إثبات بعض 
آثار العقد لغر عاقده فا جيوز كجعل الثمن عىل غر املشرتي. ويف مدته خاف، 
فقد ذهب أبو حنيفة والشــافعي وزفر، إىل أن مدته ال تزيد عن ثاثة أيام، وذهب 
أمحد بن حنبل والصاحبان )أبو يوســف، وحممد بن احلسن( إىل أنه مؤقت بام يرى 
العاقــدان توقيعه به. ويرى اإلمــام مالك أن مدته بقدر احلاجــة إليه، الختاف 
املبيعات. غر أن أصحــاب مالك قد حددوا مددًا خمتلفة، ففي العقار ال تزيد عن 
36 يومــًا، ويف الدقيق ال تزيد عن 0) أيــام، ويف العروض واحليوان ال تزيد عن 

ثاثة أيام. فإذا زادت فسد الرشط.
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 وتعــد عقود اخليارات التقليدية من أدوات االســتثامر املســتحدثة يف 

األســواق املالية التي يســتخدمها املســتثمرون؛ ليس هبدف حتقيق الربح 

فقط، وإنام كوســيلة للتحوط من خماطر تغر أسعار األوراق املالية، وأسعار 

العمات األجنبية - ويمكــن التمييز بني نوعني من االختيار مها: االختيار 

األمريكــي، واالختيار األوريب))) -، اللذيــن ال خيتلفان إال يف فرتة التنفيذ، 

ففــي اخليار األمريكي؛ تتــم يف أي وقت خال الفرتة التــي متتد منذ إبرام 

االتفاق حتى التاريخ املحــدد النتهائه، أما يف اخليــار األوريب، فإن التنفيذ 

ال يتم إال يف التاريخ املحدد النتهائه -، ويعدها املســتثمرون طريقة لتعظيم 

أرباحهم بأقرص الطرق وأرسعها من خال املضاربة عىل فروق األســعار. 

فيحقــق املضارب ربحًا نتيجة رشاء حق الرشاء إذا ما حتققت توقعاته؛ وهي 

ارتفاع ســعر األصل يف الســوق بأكثر من ســعر التنفيذ. كام أهنا تستخدم 

ألغراض التحوط، وهنا يكون املتعامل صاحب مركز مكشوف من العملة 

التي يرغب يف حق رشائها، أو التي التزم بحق بيعها عىل دفعات مســتقبلية 

خشية ارتفاع سعرها. 

))) منــر إبراهيم هنــدي، الفكر احلديث يف جمال االســتثامر، منشــأة دار املعارف، 
اإلسكندرية 996)م ص 573.
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 إضافة إىل ذلك تستخدم عقود اخليارات يف املجاالت االستثامرية، فحق 

الرشاء أداة استثامرية بديلة عن حيازة أصل مؤقت بانتظار توقع ارتفاع السعر 

يف وقت استحقاق عقد اخليار وإمكانية الرشاء واالستثامر بالسعر األقل وهو 

ســعر التنفيذ، هلذا فإن املتعامل املستثمر يمتلك املقدرة الازمة لتنفيذ رشاء 

األصل الفعيل. 

1/1/2أوجه االختالف بني خيارات السوق واخليار الرشعي:

عىل الرغم من التقارب يف املسمى بني خيارات السوق، واخليار الرشعي، 

فهناك اختافات كبرة بينهام، تتمثل يف النقاط التالية:

 أ( االختيار يف أسواق املال عبارة عن عقد مستقل عن عقد البيع، يشرتي 

فيه املستثمر حقًا خيوله البيع أو الرشاء. 

ب( اخليار يف الفقه اإلســامي هو عبارة عن حق فســخ العقد، بسبب 

مفٍض إىل ذلك، إذن فهو تبع للبيع نفسه، وليس مستقًا، وهو ليس له ثمن، 

وال جيوز بيعه عند الفقهاء. ففي اخليار الرشعي حمل العقد موجود ومتحقق، 

أما يف االختيار السوقي؛ فمحل العقد ليس موجودًا، وإنام املوجود هو السهم 

أو السلعة وهلام عقد آخر.
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جـ( اخليار السوقي طويل املدة، فيمكن أن يكون لعدة سنوات، بينام اخليار 

 الفقهي حمدد بفرتة قصرة حوهلا اختاف بــني الفقهاء، ولكن األرجح أهنا 

ثاثة أيام.

د( اخليار الســوقي يمكن تداوله وبيعه غالبًا ممن ال يملك الســلعة أو 

الســهم التي تكون ملكًا لآلخر، بينام اخليــار الرشعي ال يمكن بيعه، كام أنه 

تبع للعقد ومتعلق به.

 وقد قرر جممع الفقه اإلســامي الدول يف دورته السابعة يف مدينة جدة 

يف عــام 992)م حتريم عقود اخليارات بموجب قــراره رقم )7/6/65(، 

ومن أبرز األدلة التي اســتند إليها القرار عىل التحريم: تعارض عقود اخليار 

الرشطية مع قصد الشارع لتحقيق العدل: فعدم العدل يف هذه العقود يكمن 

يف إعطاء أحد العاقدين فرصًة واسعًة ألن حيقق أرباحًا عىل حساب املتعاقد 

اآلخر، كذلك فــإن اعتبار الرشوط املرافقة لعقــود اخليارات من الرشوط 

الفاســدة التي تضم كل رشط ال يقتضيه العقــد، أو يكون فيه منفعة ألحد 

العاقديــن ال يوجبها العقد. كام أن البيوع اآلجلة تنطوي عىل بيع اإلنســان 

ما ليس عنده؛ فالذي يشــرتي حق خيار رشاء األسهم لن يكون بحاجة إىل 

امتاك األسهم، وكل ما حيتاجه هو أن يكون له رصيد معني يف حسابه لدى 
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السمســار))). وقد برر املجمــع قراره بأن كان املعقود عليــه ليس مااًل وال 

منفعًة، وال حقًا ماليًا جيوز االعتياض عنه، وبام أن هذه العقود ال جتوز ابتداء 

فا جيوز تداوهلا.

 وقــد خالف بعــض الباحثني يف االقتصاد اإلســامي قرار املجمع يف 

التربير ويف احليثيات التي اســتند عليها، مع اتفاقهم مع القرار يف حرمة تلك 

العقود)2)، اســتنادًا إىل أن بيع األســهم بالثمن املتفق عليه يف املوعد املحدد 

ال حيدث يف بيع اخليار، بل إن الوســيط يف الســوق يقوم بالتســوية ويدفع 

للرابح ربحه دون بيع أو رشاء أو تســليم أو تســّلم. وعىل فرض وقوع بيع 

حقيقي بإجياب وقبول من املشــرتي وتســليم األســهم ودفع الثمن، وهو 

فرض غر واقع، فإنه سيكون نتيجة مواعدة من اجلانبني، وليست من جانب 

واحد، ألن أحد العاقدين قد وعد برشاء الســهم بالثمن املتفق عليه، ووعد 

اآلخر ببيعها له هبذه الرشوط.

))) جملة جممع الفقه اإلسامي الدول. العدد السادس، ج2 ص273)، والعدد السابع 
ج) ص 73 والعدد التاســع ج2 ص5. القرار رقم )7/6/65( الدورة السابعة 

املنعقدة يف مدينة جدة يف عام 992)م بشأن األسواق املالية.
)2) حسني حامد حســان. تعريف اخليار التبعي وتطبيقاته االقتصادية، حولية الربكة، 

العدد ))، 430)هـ-2009، ص 86. 
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وهنــاك من يرى مــن الباحثني يف االقتصاد اإلســامي إمكانية تطوير 

عقود اخليار وضبطها بأحكام الرشيعة اإلســامية، قياسًا عىل بيع العربون، 

والتأمني، وااللتزام والكفالة، واحلقوق املعنوية )))، استنادًا إىل االختاف يف 

معنــى املال. فمن قال: أن احلقوق املعنوية أمواالً أجاز بيعها، ومن قال: بأن 

املال يشمل األعيان فقط، منع بيع هذه احلقوق، ألهنا ليست أعيانًا، وهذا هو 

رأي معظم فقهاء احلنفية. أما مجهور الفقهاء فهم مع الرأي األول الذي يعترب 

هذه احلقوق أمواالً، وبالتال جيوز بيعها)2).

 وقــد اقرتح حممد عيل القري بعض الضوابط االحرتازية لتفادي عنرص 

املقامرة يف عقود اخليارات بشكل خاص منها )3):

))) كامل توفيق حطاب، نحو سوق إسامية مالية، طبعة متهيدية، بدون تاريخ، ص4).
)2) املرجع السابق ص4).

من أبرزهم: حممد عثامن شــبر الذي يرى أن هذه احلقوق متثل منافع دائمة ألصحاهبا، 
وبالتال يمكنهــم بيع بعض هذه املنافع. والقري الذي يــرى أن خيار الرشاء هو 
أشبه ما يكون ببيع العربون، وبيع العربون جائز عند احلنابلة عىل خاف اجلمهور، 
كــام يف املغني )ابن قدامة، 972)، 257/4(. مع ماحظة أن من أهم األســباب 
التي يســتند إليها الفقهاء يف حتريم بيع احلقوق املعنوية الغرر أو الربا، انظر املرجع 

السابق، كامل حطاب.
)3) حممد عىل القري. نحو ســوق إسامية، جملة دراســات اقتصادية إسامية، املعهد 
اإلســامي للبحوث والتدريب، البنك اإلســامي للتنمية، ع)، ج)، 993)م، 

ص 24.
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- أن تتعامل املؤسســة مع مالكي األسهم احلقيقيني، وأن تودع األسهم 

لدى املؤسسة عند بداية العقد أو ما يثبت وجودها وملكيتها.

- أن يامرس أســلوب اخليار األورويب فقط، أي ينفذ اخليار يف آخر يوم 

من مدته، وذلك لتقليل فرص االستفادة من التقلبات اليومية.

- أن تنتهي مدة اخليار مع بداية أول ســاعة يف آخر يوم من أيام العقد، 

وذلك لتايف االرتفاع بسبب تزايد الطلبات.

 ويف الواقع تســتخدم خيارات البيع والرشاء يف أســواق املال التقليدية 

بشــكل كبر لتحقيق عدة أغراض، فهي تســتخدم كبديــل لعمليات البيع 

عىل املكشــوف، فاملضارب الذي يتوقع انخفاض السعر يمكن أن يبيع عىل 

املكشوف، أو أن يشــرتي خيار بيع، حيث إنه يشرتي األسهم بسعر التعاقد 

حمققًا الفرق بني الســعرين، كام أهنا تستخدم بغرض املضاربة من املستثمرين 

الذين يتوقعون انخفاض أسعار األوراق املالية حمل التعاقد عند هناية تاريخ 

صاحية هذه اخليارات.

 كــام أن عقود اخليار املزدوجة التي جتمع بني خيار البيع، وخيار الرشاء، 

وبمقتضاها يصبح حامل هذه العقود أن يكون مشــرتيًا لألوراق املالية حمل 
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التعاقد أو بائعا هلا، فإذا ارتفعت أسعار السوق خال فرتة العقد كان مشرتيًا، 

وإذا انخفضت كان بائعًا، إضافة إىل ذلك تســتخدم هذه اخليارات يف عقود 

الفائدة، وعقود أسعار الرصف، وعقود املؤرشات))).

 وتطبق املصارف اإلســامية خيار الرشط للتحوط من املخاطر بشكل 

واضح يف الوعد برصف العمات، ويف صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء، ومثال 

تطبيقه يف صيغة املرابحة أن يشــرتي املرصف اإلسامي السلع برشط ثبوت 

اخليار له مدًة حمددًة، كأن يشــرتط اخليار ملدة أســبوٍع أو أســبوعني أو أكثر 

من ذلك. 

 وعىل قول مجهور الفقهاء؛ فإن خيــار الرشط يثبت للمتعاقدين. وعىل 

الراجح أيضــًا من أقوال الفقهاء؛ فإن حتديد مدة خيار الرشط ترجع التفاق 

املتعاقدين، وعليه يمكن للمرصف اإلســامي أن يشرتي مع خيار الرشط 

املحدد بمدة معينة، فإن باع الســلعة فبها ونعمت، وإن مل يبع فســخ العقد 

))) زينب بوقاعة، وريمه برارمه. تســعر اخليارات املالية وفقا لنموذج باك وشولر: 
دراســة حالة خيارات القطــاع البنكي القطري. املؤمتر الــدول بجامعة فرحات 
عباس، سطيف، منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية-4)20 ص03)-
05). ومنر إبراهيم هندي، إدارة املخاطر، منشــأة دار املعارف، اإلسكندرية، ج 

3، 2007، ص 6-5.
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مع البائع ومل يلحق به رضر)))، ومثال ذلك: أن يشــرتي البنك منزاًل ويبيعه 

بالتقســيط عىل عميله الذي يعمل موظفًا يف رشكة مــا، فيقوم البنك بتوقيع 

اتفاقية رغبة يف الرشاء مــع املالك احلقيقي للمنزل ملدة عرشين يومًا، بحيث 

يلتزم املالك بعدم بيع البيت خال هذه املدة حتى يتســنى للبنك حفظ ماله 

يف حــال عزوف املوظف عن توقيع العقد، ومن ثم يتحوط البنك من نكول 

عميله ورصفه النظر عن رشاء العقار. 

 وقد جوز الفقهاء هذه املعاملة، فقد جاء يف »املبسوط« للرسخيس)2) يف 

ُه  ُه َأنَّ َي َدارًا بَِألِف ِدْرَهٍم َوَأْخرَبَ باب البيع والرشاء » َرُجٌل َأَمَر َرُجًا َأْن َيْشرَتِ

اَها َأْن اَل َيْرَغَب  اَها اآلِمُر ِمنُْه بَِألٍف َوِماَئٍة َفَخاَف امَلْأُموُر إْن اْشرَتَ إْن َفَعَل اْشرَتَ

اٍم فِيَها َوَيْقبُِضَها ُثمَّ  ُه بِاخِلَياِر َثَاَثَة َأيَّ اَر َعىَل َأنَّ ي الدَّ اِئَها َقاَل: َيْشرَتِ اآلِمُر يِف رِشَ

َيْأتِيِه اآلِمُر َفَيُقوُل َلُه َقْد َأَخْذهَتا ِمنْك بَِألٍف َوِماَئٍة َفَيُقوُل امَلْأُموُر ِهَي َلك بَِذلَِك 

والبد أن يقبضها عىل أصل حممد رمحه اهلل.

))) حسام الدين عفانه، بيع املساومة وتطبيقه يف املصارف اإلسامية، شبكة يسألونك 
 http://ar.islamway.net/fatwa ،اإلسامية

)2) الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة، املبسوط، دار املعرفة، ج 30 
باب يف البيع والرشاء، 409)هـ/989)م ص 238.
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 فأمــا عند أيب حنيفة وأيب يوســف رمحهام اهلل؛ فــا حاجة هلذا الرشط 

جلواز التــرصف يف العقار قبل القبــض عندمها، واملشــرتي برشط اخليار 

يتمكن من الترصف يف املشــرتى، باالتفــاق وإن اختلفوا أنه هل يملكه مع 

رشط اخليــار أم ال، فإنام قال اآلمر يبدأ ليتمكن من الترصف يف املشــرتى، 

فيقــول أخذت منك بألف ومائة ألن املأمور له لــو بدأ قال بعتها منك، ربام 

ال يرغب اآلمر يف رشائها ويســقط خيار املأمور بذلــك فكان االحتياط يف 

أن يبــدأ اآلمر حتى إذا قال املأمــور هي لك بذلك تم البيــع بينهام، وإن مل 

ُر  َ ِط اخِلَياِر َفَينَْدفُِع الرضَّ َها برَِشْ ــُن امَلْأُموَر ِمْن َردِّ اِئَها ُيَمكِّ  َيْرَغْب اآلِمُر يِف رِشَ

َعنُْه بَِذلَِك«. 

وقــال ابن القيم رمحه اهلل وهو يذكر أن هنــاك بعض احليل املباحة التي 

جتعل اإلنســان يصل إىل حقه با خمالفة للرشع، قــال: » املثال احلادي بعد 

املائة: رجل قال لغره: اشــرت هذه الدار أو هذه السلعة من فان بكذا وكذا، 

وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشــرتاها أن يبدو لآلمر، فا يريدها، 

وال يتمكن من الرد. فاحليلُة أن يشــرتهيا عىل أنه باخليار ثاثة أيام أو أكثر ثم 
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يقول لآلمر: قد اشرتيتها بام ذكرت، فإن أخذها منه، وإال متّكن من ردها عىل 

البائع باخليار ))).

 وجاء يف قرارات »اهليئة الرشعية لبنــك الباد« )الضابط 2)( :»جيوز 

للبنك يف عقد املرابحة عند رشائه للسلعة من البائع األول أن يأخذها بخيار 

الرشط - خشية عدول العميل - ثم يعرضها لآلمر بالرشاء خال مدة اخليار 

وال يعد عرضها فســخا لذلك اخليار، فإن رغبها اآلمــر بالرشاء وإال ردها 

البنك إىل البائع األول«.

كذلك يمكن للبنك اســتخدام اخليار يف الوعــد بالرصف، حيث حيق 

لصاحب اخليار )املوعــود( احلق - دون اإللتزام - أن يرصف أمواالً بفئات 

عملة معينة بعملة أخرى بمعدل ســعر رصف موافق عليه مســبقًا وبتاريخ 

حمدد، وذلك بناء عــىل وعد من مانح اخليار )الواعد( . ومثال ذلك إذا أتفق 

شخصان عىل بيع عرشة آالف ريـال سعودي بام يعادهلا من اجلنيه السوداين 

بالسعر احلارض؛ عىل أن يتم التسليم واالستام بعد شهرين.

))) ابــن القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبــد اهلل. إعام املوقعني عن رب 
العاملني، ج 4، ص 29، دار اجليل - بروت، 973). 
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وكام هو معلوم، فإن املواعدة عىل الرصف حمل خاف بني أهل العلم قدياًم 

وحديثًا ))) فالذي عليه االتفــاق أن املواعدة إن كانت ملزمة للطرفني، فإهنا 

تدخل يف عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فهي غر جائزة، حيث إن من 

رشوط الــرصف تقابض البدلني يف جملس العقد، وأن خيلو عقد الرصف من 

األجل، وإذا كانت غر ملزمة للطرفني فهي جائزة )2). فإذا تواعد شخصان 

))) مــن املعروف أن الرصف هو بيع الثمن بالثمن جنســًا بجنس أو بغر جنس ومن 
خيار الرشط ألنه خيــل بالقبض كام قرر ذلك مجهور الفقهاء. املوســوعة الفقهية 

.348/24
)2) فتــاوى ندوة الربكة األوىل لاقتصاد اإلســامي. املدينة املنورة 7)-20 رمضان 
403)ه. 27-30 يونيــو )98). جمموعة دلة الربكــة - قطاع األموال - رشكة 

الربكة لاستثامر والتنمية جدة- السعودية. فتوى رقم ))/3)( .
وجاء يف فتاوى بيت التمويل الكويتي: ما الرأي الرشعي يف مدى جواز االتفاق عىل بيع 
أو رشاء العملة وبسعر يتفق عليه مقدمًا عىل أن تنفذ العملية يف زمن الحق ويكون 
التسليم واالســتام بالنقد يف وقت واحد؟ اجلواب: مثل هذه املعاملة تعترب وعدًا 
بالبيع فإن أنفذاه عىل الصورة الواردة يف السؤال فا مانع رشعًا، واهلل أعلم. وزيادة 
يف إيضاح هذه املســألة أقول: إن تنفيذ هذا الوعد عىل الصورة الواردة يف السؤال 
يكون مرشوعًا ولكنه إذا اقرتن الوعد بام يدل عىل أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن 
دون بعض فيكون مــن قبيل بيع الكالئ بالكالئ » املؤجــل باملؤجل، وهو ممنوع 
مطلقًا وال سيام يف عقد الرصف الذي يشرتط لصحته تقابض كا البدلني يف جملس 
العقد ويعترب اشـتـــراط التأجيل مفـسـدًا له عند جـمـيـــع األئمة. فتاوى بيت 

التمويل )/20.
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مثــًا عىل املصارفة بعد ســنة مثًا، واتفقا عىل أن يتــم التقابض عندما حيل 

األجل، ثم عقدا عقدًا جديدًا عند حلول األجل، وتم التســليم واالستام، 

فاالتفاق صحيح والعقد جائز. وممن قال بجوازها اإلمام الشــافعي يف كتابه 

األم » إذا تواعد الرجان الرصف، فا بأس أن يشــرتي الرجان الفضة ثم 

يقراهنــا عند أحدمها حتى يتبايعاها ويصنعا هبا ما شــاء«))). ويفهم من هذا 

أهنام إذا تواعدا عىل عقــد، فإنه جيوز التواعد، ثم بعد ذلك جيريان عقد البيع 

عىل املوعود بتبايعه، فالتواعد عــىل العقد بيعًا أو غره ليس بيعًا وال نكاحًا. 

يقول ابن حزم » والتواعد يف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، ويف بيع الفضة 

بالفضة ويف سائر األصناف األربعة بعضها ببعض جائز؛ تبايعا بعد ذلك؛ أو 

مل يتبايعا ألن التواعد ليس بيعًا« )2). 

2/2 التحوط بضامن الطرف الثالث لرأس املال أو له وللربح معًا:

املراد بضــامن الطرف الثالث إصدار تعهد من طــرف أجنبي عن مدير 

االســتثامر، ســواء كان مضاربًا أو رشيكًا مديرًا أو وكيا، بتحمله اخلسارة 

))) الشــافعي حممد بن إدريس الشــافعي القريش املطلبي أبو عبــد اهلل، األم، حتقيق: 
رفعت فوزي عبد املطلب 32/5، دار الوفاء 422)هـ.

)2) ابن حزم، أبو حممد عيل بن حزم األندليس، املحىل يف رشح املجىل باحلجج واآلثار، 
حتقيق حسان عبد املنان، ط بيت األفكار ج 8 ص3)5. 
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التي تقع يف رأس املال املســتثمر، وتعويض املستثمر عن تلك اخلسارة، دون 

أن يكون له حق الرجوع للمستثمر، أو مدير االستثامر))).

 وتســمية هذا التحمل ضامنًا ليســت دقيقة؛ ألنه ليس كفالة عن ديون، 

وهو يف الواقع تعهد ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة األصول األســمية يف حال 

تعرضها للهاك)2). 

 وضــامن املال لغة أي التزامــه. يقال ضمنت املال وباملــال ضامنًا، فأنا 

ضامن وضمــني، أي التزمته)3)، وقد ذكر الفقهاء عــدة تعريفات للضامن؛ 

منهــا ما يفهم من كام الغزال أن الضامن هو واجب رد اليشء أو بدله باملثل 

أو بالقيمة )4).

 وال خــاف بــني الفقهاء يف أن يــد املضارب عــىل رأس املضاربة يد 

أمانــة، وأن األصل عدم ضامنه خلســارته أو نقصانه أو َتــَواه إذا وقع ذلك 

))) عبد الستار أبو غدة. بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية اإلسامية، ج 2)، 
جمموعة الربكة املرصفية، جدة، اململكة العربية السعودية، ص 24.

)2) املرجع السابق.
)3) وهبة مصطفى الزحييل، نظرية الضامن أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه 

اإلسامي: دراسة مقارنة، ط 2، دار الفكر، دمشق، 998)م، ص 4).
)4) وهبة مصطفى الزحييل. الوجيز يف الفقه اإلسامي، ج )، دار الفكر، 427)هـ - 

2007م، ص 208.
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مــن غر تعديــه أو تفريط))). غر أهنــم اختلفوا يف صحــة تضمينه هاك 

رأس مــال املضاربــة، أو خســارته إذا اشــرتط رب املال عليــه، وذلك 

عىل قولــني: أحدمها جلمهــور الفقهاء من احلنفيــة واملالكية والشــافعية 

يف املعتمد املشــهور مــن مذاهبهم، وهو أن هذا االشــرتاط باطــل ملنافاته 

ملقتىض العقــد )2)، وقد أخــذ هبذا القــول جممع الفقه اإلســامي الدول 

 يف قراره رقــم 4/5/30 عىل عدم جواز اشــرتاط ضــامن رأس املال عىل 

عامل املضاربة. 

 وبالنســبة لضامن الطرف الثالث يف املضاربة وتطبيق ذلك يف املصارف 

اإلســامية، فتعددت أراء العلامء والباحثني حوله منذ زمن بعيد، وما يزال 

اخلاف حوله قائاًم حتى الوقت احلارض. 

 فقد ذهب حممد باقر الصدر وســامي محــود إىل القول بضامن املرصف 

لألموال املودعة يف حسابات االستثامر، بيد أهنام اختافا يف الضامن. فالصدر 

))) نزيه كامل محــاد. يف فقه املعامات املالية واملرصفية املعــارصة: قراءة جديدة، دار 
القلم، دمشق، ط)، 428)هـ - 2007م، ص 263.

)2) ابن قدامة. موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد، حتقيق عبد اهلل بن عبد املحســن 
الرتكي، وعبــد الفتاح حممد احللو، دار عامل الكتــب للطباعة والنرش، ط3، ج7، 

الرياض، 7)4) - 997)، ص 76).
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بناه عىل أساس التربع من املرصف باعتباره وسيطًا بني أرباب املال والعاملني 

فيه)))، وســامي محود اعتمد يف رأيه عىل أمرين: األول قياسه املضارب عىل 

األجر املشــرتك، والثاين عىل ما نقله عن ابن رشــد من اتفاق مجهور العلامء 

عىل تضمني املضارب الذي يدفع مال املضاربة إىل غره، وإىل فكرة استحقاق 

الربح بالضامن التي رصح هبا الكاساين)2).

 كام أن حسن عبد اهلل األمني اقرتح اقتطاع جزء من أرباح املضاربة، وأن 

تكون رشكة تأمني تعاونية حتوطًا من احتامالت اخلسارة، مستندًا يف اقرتاحه 

عىل قول بعض فقهاء املالكية بجواز اشرتاط جزء من ربح املضاربة لغر رب 

املال، واملضارب فيه، ألنه من باب التربع)3). 

 كذلــك تعرض منذر قحف يف بحٍث له عن ســندات القراض وضامن 

الفريق الثالــث وتطبيقاهتام يف متويــل التنمية هلذا املوضــوع، جميزًا لضامن 

))) حممد باقر الصدر. البنك الاربوي يف اإلســام، الكويــت، مكتبة اجلامع النقي، 
دون تاريخ، ص33-32.

)2) ســامي حســن محود. تطوير العامل املرصفية بام يتفق والرشيعة اإلسامية، ط2، 
عامن، دار الفكر للنرش والتوزيع، 982)، ص 398.

)3) حســن عبد اهلل األمني. الودائع املرصفية النقدية واستثامرها يف اإلسام، ط)، دار 
الرشوق، جدة 983)م، ص 8)3 -9)3.
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الطرف الثالث )))، مستشــهدًا بقانون ســندات املقارضــة األردين الصادر 

برقم 0) لسنة )98)م وفق املادة الثانية عرشة التي نصها: »تكفل احلكومة 

تسديد قيمة سندات املقارضة االسمية الواجب إطفاؤها بالكامل يف املواعيد 

املقررة، وتصبح املبالغ املدفوعة هلذا الســبب قرضًا ممنوحًا للمرشوع بدون 

فائدة مســتحق الوفاء فور اإلطفاء الكامل للسندات«. وكان صدور النص 

املذكور بناًء عىل فتوى صادرة من جلنة الفتوى األردنية بخصوص ســندات 

مقارضة اعتزمــت وزارة األوقــاف األردنية إصدارها وقــد تضمن نص 

الفتوى ما ييل)2):

)- جواز كفالة احلكومة لســندات املقارضة املخصصة إلعامر أرايض 

األوقاف باعتبار احلكومات طرفًا ثالثًا، وذلك عىل أساس الوعد امللزم.

2- عدم احلاجة حينئذ للنص يف ســندات املقارضة الصادرة هلذه الغاية 

عىل أن يتحمل املكتتبون ما يصيبهم من خسارة.

))) منذر قحف. ســندات القراض وضامن الفريق الثالث وتطبيقاهتام يف متويل التنمية 
يف البلدان اإلســامية، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلســامي، م)، 

409)-989)م ص 59.
)2) املرجع السابق ص 59-58.
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ويميض منذر قحف يف تعضيد رأيه فيقول » فنحن هنا إذن أمام شكلني 

من أشكال الضامن لرأس املال املســتثمر يف سندات القراض: ضامن يقدمه 

صندوق مســتقل، وضامن تقدمــه الدولة، وما دام القــرض صحيحًا غر 

ربوي، والضامن يقدمه طرف ثالــث، فيعد هذا الضامن جائز ومقبول. وقد 

خلص منذر قوله يف ثاثة أراء وفق التال: 

أوالً: متويل عملية الضامن، حيث يمكن متويل ضامن عمليات القراض 

التــي يقوم هبا القطاع العام عن طريــق طريق ختصيص جزء من أرباح مجيع 

هيئات القطاع العــام االقتصادي لصندوق ضامن حكومي مثًا بالنص عىل 

ختصيص نســبة معينة من أرباح القراض لصندوق هذا الضامن عىل رأي من 

أباح اشرتاط جزء من الربح لطرف ثالث باعتباره من باب التربع))). 

ثانيًا: قضية التوسع يف ضامن الطرف الثالث حتى يشمل نسبة معينة من 

األرباح، فشــأنه شــأن رأس املال من حيث اإلباحة طاملا أن الطرف الثالث 

متربع ومستقل عن طريف العقد، ولو كان له مصلحة يف إجراء العقد. 

))) ســامي حســن محود، تطوير األعامل املرصفية بام بتفق والرشيعة اإلسامية، ط2، 
402)هـ - 982)، ص 406-404.
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 ثالثًا: هناك حاجة للضامن ومربرات اقتصادية له، ســواء عىل املستوى 

العام املتعلق بالدولة، أو املستوى اخلاص املتعلق باألفراد. 

 وممن تعرض هلذا املوضوع باملناقشــة كذلك؛ يوســف الشبييل، حيث 

َ أن التزام طــرف ثالث بالضامن عــىل حالني:احلــال األوىل: أن يكون  بــنيَّ

التــزام الطرف الثالث بالضــامن تربعًا فهذا جائز؛ ســواء كان بنية الرجوع 

عــىل العامل أم ال، برشط أن يكون للضامن ذمة مالية مســتقلة عن العامل، 

واألغلــب أن يكون الضامن جهــة حكومية. احلال الثانيــة: أن يكون هذا 

 االلتــزام بأجــر، فإن مل يكن بنيــة الرجوع عــىل العامل فهذا هــو التأمني 

التجاري املحرم))).

الراي املختار: رجح الباحــث أن إطاق القول بجواز أخذ األجر عىل 

الضــامن أو بمنعه فيه نظر، فيمنع أخذ األجر عــىل الضامن إذ آل إىل قرض؛ 

ملا يرتتب عليــه من القرض بفائدة، وأمــا إذا كان ال يؤول إىل قرض فليس 

يف األدلــة الرشعية مــا يمنع منه وال يرتتــب عليه حمظور رشعي اســتنادا 

))) يوسف عبد اهلل الشــبييل. تطبيقات احلامية البديلة عن عقود التحوط، بحث مقدم 
إىل جممع الفقه اإلسامي الدول ص 3).
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 إىل مــا ذكره بعــض فقهاء املالكيــة والشــافعية واحلنابلة مــن جواز أخذ 

ثمن اجلاه))).

وقــد أفتى جممع الفقه اإلســامي الــدول يف دورتــه الرابعة يف جده 

املنعقــدة خال الفرتة مــن 8)-23 مجــادى اآلخرة 408)هـــ، بالقرار 

رقم4/3/30/) بشأن سندات املقارضة وسندات االستثامر ونصه: »ليس 

هناك ما يمنع رشعًا من النص يف نرشة اإلصدار أو صكوك املقارضة عىل وعد 

طرف ثالث منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع بدون 

مقابل بمبلغ خمصص جلرب اخلرسان يف مــرشوع معني، عىل أن يكون التزامًا 

مســتقًا عن عقد املضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفــاء بالتزامه ليس رشطًا يف 

نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه، ومن ثم فليس حلملة الصكوك 

أو عامل املضاربة الدفع ببطــان املضاربة أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماهتم 

هبا بسبب عدم قيام املتربع بالوفاء بام تربع به، بحجة أن هذا االلتزام كان حمل 

اعتبار يف العقد)2).

))) ابن عرفة، حممد بن أمحد الدســوقي. حاشية الدســوقي عىل الرشح الكبر، ج 3، 
مطبعة احللبي، ص 224. 

)2) جملة جممع الفقه اإلســامي الدول، القرار رقم: 4/3/30/)، بشــأن ســندات 
املقارضة، البند التاســع. الدورة الرابعة، جدة، املنعقدة خال الفرتة من 8)-23 

مجادى اآلخرة 408) املوافق 6- )) شباط )فرباير( 988)م.
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3/2 التحوط بالتربع بالضامن من أحد العاقدين:

االلتزام الطوعي بالضامن املنفصل عن عقد االستثامر هو عدم اشرتاطه يف 

العقد)))، وذهب املالكية إىل أن صاحب يد األمانة إذا تربع بالتزام ضامهنا بعد 

متام العقد املقتيض هلا فإهنا تصر يف يده، ألن ذلك من باب التربع باملعروف، 

وهو واجب عىل من التزمه يف مذهب اإلمام مالك )2). وقد نقل نزيه محاد يف 

كتاب له بعنوان »مدى صحة تضمني يد األمانة بالرشط يف الفقه اإلسامي« 

املنشور من املعهد اإلســامي للبحوث والتدريب نصوصًا كثرة عن فقهاء 

املالكيــة بجواز تطوع األمني بالتزام الضامن بعــد العقد، ألن ذلك من باب 

التربع باملعروف، وهو واجب عىل من التزمه يف مذهب اإلمام مالك.

 كام أشــار عبد الســتار أبوغدة يف سلســلة كتبه بحوث يف املعامات 

واألساليب املرصفية اإلســامية إىل هذه األقوال)3)، ذاكرًا لنقول ثاثة من 

))) عبد الستار أبو غدة. بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية اإلسامية ج 2)، 
جمموعة الربكة املرصفية، جدة، اململكة العربية السعودية. ص 24.

)2) نزيــه كامل محاد. مــدى تضمني يد األمانــة بالرشط يف الفقه اإلســامي، املعهد 
اإلسامي للبحوث والتدريب، البنك اإلسامي للتنمية 420) هـ، ص26.

)3) عبد الستار أبو غدة. بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية اإلسامية، مرجع 
سابق، ص25.
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الفقهاء هم: ابن زرب، وابن بشــر، وتلميذه ابن عتاب، » قيل البن زرب: 

أجيــب الضامن يف مال القراض إذا تطوع قابضه بالتــزام الضامن؟ فقال: إذا 

التــزم الضامن طائعًا بعد الرشوع يف العمل فام يبعد أن يلزمه، ونقلوا عن ابن 

بشر أنه أمىض عقدا بدفع الويص مال السفيه قراضًا إىل أجل عىل جزء معلوم 

وأن العامل تطوع بالتزام ضــامن املال وغرمه. كام صحح ابن عتاب مذهب 

شيخه ابن بشر، ونرصه بحجج كثرة.

 وقد جاء يف املعيار الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

رقم 5 بند 2/2/2 بشأن الضامنات، أنه الجيوز اجلمع بني الوكالة والكفالة 

يف عقد واحد لتنايف مقتضامها، وألن إرشاط الضامن عىل الوكيل باالســتثامر 

حيول العملية إىل قرض بفائدة ربوية بســبب ضامن األصل مع احلصول عىل 

عائد االســتثامر. أما إذا كانت الوكالة غر مرشوطــة فيها الكفالة، ثم كفل 

الوكيــل واملضارب والرشيك كل منهام، كام نــص الفقهاء )املغني 30/5) 

وبناء عليه فإنه جيوز أن يضمن الوكيل املتعاملني معه))). 

))) العيايش الصادق فداد. خماطر الثقة يف تطبيقات املضاربة وعاجها، ورقة معلومات 
أساســية، ندوة الربكة )3، 8-9رمضان )43)هـ، ص 246. واملعاير الرشعية 

هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ص 37.
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ويــرى كثر من أهل العلم واالختصاص أنــه من الصعب قبول جتاوز 

اإلمجاع عىل منــع ضامن املضــارب أو الرشيك بمجرد عقــد جانب حتى 

ولو كان مســتقًا ورقيــًا إذ أن العقود جتعل مثل هــذه التتفامهات اجلانبية 

والعقوداملســتقلة أمرًا معروفــًا فيتم التعامل معها عــىل أهنا رشوط جعلية 

اتفاقية وكذلك يتم تفسرها عند التنازع ))).

ويمكــن تلخيص اختاف العلامء املعارصين بشــأن التزم طرف ثالث 

بالضامن تربعًا، عىل قولني)2):

األول: عدم اجلواز، حيث حــرم بعض الفقهاء املعارصين ضامن رأس 

مال املستثمرين، ســواء كان الضامن هو العامل أو طرفًا ثالثًا. مستشهدين 

باتفاق الفقهاء عىل أن الضامن إنام يصح ضامنه ملا هو مضمون عىل األصيل، 

كالقــرض وثمن املبيع. وأما مــا مل يكن مضمونًا عــىل األصيل، فا يصح 

ضامنه؛ مثل الوديعة، ورأس مال املضاربة. وأن ضامن الطرف الثالث ذريعة 

إىل الوقوع يف الربا، فيحرم عمًا بقاعدة سد الذرائع. وأن الطرف الثالث إذا 

))) العيايش الصادق فداد، خماطر الثقة يف تطبيقات املضاربة وعاجها، مرجع سابق، 
ص، 246.  

)2) عبداهلل حممد العمراين، التحــوط يف املعامات املالية، ورقة مقدمة للدورة احلادية 
والعرشين ملجمع الفقه اإلسامي الدول 435)هـ. ص3)-5).
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جاز له ضامن األصل فيجوز له ضامن نسبة من الربح وبذلك يفتح باب الربا.

 الثاين: اجلواز، حيث جوز بعض الفقهاء املعارصين التزام طرف ثالث 

يف عقد املضاربة منفصل يف شــخصيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع 

- دون مقابــل- بمبلغ خمصص جلــرب اخلرسان الذي قد يطــرأ عىل أموال 

املســتثمرين. وإىل هذا ذهب جممع الفقه اإلســامي الدول بجدة يف دورته 

الرابعة، وعدد من اهليئات الرشعية يف البنوك اإلسامية. استنادًا إىل عدد من 

األدلة منها: حديث صفوان بن أمية ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني استعار 

منه درعًا يوم حنني، فقال: أغصب؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص ال، بل عارية مضمونة. ويقاس 

عىل العارية املال املضارب به بجامع أن كًا منهام أمانة يف األصل. وأن التربع 

يف عقد املضاربة بالضامن من طرف ثالث هو بذل مثل سائر التربعات، وإذا 

كان التربع باملال جائزًا فإن التربع بالضامن هو أحرى باجلواز.

فإذا تربع املضارب بتحمل اخلســارة بدون أن يكون هذا رشطًا مكتوبًا 

فا مانع من جــوازه.)))، فإذا تم العقد مع خلوه من رشط ضامن رأس املال 

واشــتغل املضارب باملال وعند - صفية الرشكة تبني حصول خسارة فتربع 

))) املرجع السابق ص 5).
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املضــارب بتحملها، فالقول بجواز ذلك له وجــه، ألن هذا التربع تم بدون 

إلزام أو رشط مســبق. واملفســد لعقد املضاربة عند الفقهاء أن يشرتط عىل 

املضارب ضــامن رأس املال عند العقد، وهنا مل يرشط ذلك عند العقد، وإنام 

تربع هو بالضامن بعد أن حتققت اخلســارة)))، وقال بجواز ذلك بعض فقهاء 

املالكية. كام بني ذلك يوسف الشبييل يف ورقة له منشورة عن تطبيقات احلامية 

البديلة عن عقود التحوط والضامن، حيث قال: جاء يف حاشــية الدســوقي 

»وأما لو تطوع العامل بالضامن ففي صحة ذلك القراض وعدمها خاف«)2)، 

وقاســوا جواز ذلك عىل ما إذا تطوع الوديع واملكرتي بضامن ما بيده إذا كان 

هذا التطوع بعد متام العقد)3). ومجهــور املالكية عىل التحريم حتى لو تطوع 

بالضامن بعــد العقد، ألنه يكون متهام برغبته يف اســتدراج رب املال وإبقاء 

رأس املال بيده)4). وأخذت هبذا القول بعض املؤسســات املالية اإلسامية، 

))) حسام الدين بن موسى عفانة - مرجع سابق.
)2) ابن عرفة، حممد بن أمحد الدسوقي: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر، دار إحياء 

الكتب العربية د. ت، مرجع سابق، باب يف القراض، ج 3، ص 520.
د بن أمحد، حاشــية الرهوين عــىل رشح الزرقاين ج 6،  مَّ هــوين، أبو عبد اهلل حمََ )3) الرُّ

الطبعة األوىل، املطبعة األمرية، بوالق، 306)هـ.ص 3.
)4) يوســف عبد اهلل الشــبييل، تطبيقات احلامية البديلة عن عقود التحوط والضامن، 

املسالة الرابعة تطوع العامل بالضامن ص 2).
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فقد جاء يف فتاوى املستشــار الرشعي ملجموعة الربكة اجلزء ) الفتوى رقم 

44عىل أنه ال مانع من أن تكــون هناك مبادرة من العميل بتحمل ما قد يقع 

من خســارة يف حينها - ال عند التعاقد- ألن ذلك من قبيل اهلبة والترصف 

من صاحــب احلق يف حقــه  دون تغير ملقتىض العقد رشعــًا. فحني وقوع 

اخلسارة دون تعٍد أو تقصٍر يطبق املبدأ الرشعي بتحميلها لرب املال )البنك 

هنــا( إال أن يبادر العميل لتحملهــا ودون مقاضاته أو إلزامه، ألنه قد يقدم 

عىل هذه املبادرة انســجامًا مع اعتبار نفسه مقرصًا يف الواقع ولو مل تستكمل 

صــورة التقصر يف الظاهر بام حييل الضامن عليه. فمجمع الفقه اإلســامي 

أجاز ضامن رأس مال املضاربة من طرف ثالث عىل ســبيل التربع كام ورد يف 

القرار رقم 5 من الدورة الرابعة كام تقدم. 

الــرأي املختار:  يميل الباحث إىل الرأي الثــاين الذي يرى جواز التزام 

طرف ثالــث يف عقد املضاربة منفصل يف شــخصيته وذمته املالية عن طريف 

العقــد بالتربع - دون مقابل- بمبلغ خمصص جلــرب اخلرسان الذي قد يطرأ 

عىل أموال املســتثمرين لقوة حجته، ولتحقيقه عددًا من املصالح املعتربة يف 

تطبيقات عقود التحوط يف املصارف اإلسامية.
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4/2 التحوط باستخدام الوعود امللزمة املتبادلة:

إصدار الوعود املتبادلة بني البنوك واملستثمرين من الوسائل التي تتخذها 

بعض البنوك لتحقيق احلامية لعمائها املستثمرين بحيث يصدر وعدًا ملزمًا 

من البنك برشاء األصول املســتثمرة اململوكة للعميل يف تاريخ حمدد، وثمن 

حمدد، ولكنه رشاء معلق عىل رشط، بأن يكون ثمنها اجلاري يف الســوق أقل 

مــن ذلك الثمن الذي التزم البنك بالرشاء به، ويف املقابل يقدم العميل وعدًا 

ملزمًا بالبيع للبنك عند حلول األجل بنفس الثمن املتفق عليه، ولكن برشط 

أن يكون ثمنها يف السوق أعىل من ذلك الثمن املحدد))).

وتظهر أمهية استخدام الوعود امللزمة املتبادلة يف التطبيقات املعارصة يف 

املصارف اإلسامية بشكل واضح يف تبادل الرصف يف العمات، ويف صيغة 

املرابحة لآلمر بالرشاء، وقد تبايت أراء الفقهاء املعارصين حول لزوم الوعد 

أو عدم لزومه، انطاقا من نكول اآلمر بالرشاء عن تنفيذ وعده، مما يســبب 

إشــكالية للمرصف جراء امتاكه للســلعة التي وعد العميل برشائها منه، 

))) يوســف عبد اهلل الشــبييل، تطبيقات احلامية البديلة عن عقود التحوط والضامن - 
مرجع سابق، ص 6).
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لذلــك فإن مصلحة املرصف تدور حول إلزاميــة الوعد. كذلك تتبني أمهية 

الوعود املتبادلة يف األسواق املالية اإلسامية، حيث يتواعد تاجر مع آخر يف 

بيع أو رشاء أو تأجر، أو تصنيع، ثم يقوم املوعود باألخذ يف إجراءات إنفاذ 

الوعد، فقد يفي بوعده، وقد ينــكل عن ذلك، فيحصل للموعود رضر من 

نكول الواعد))). 

ويف الوعد عند الفقهاء القدامى ثاثة آراء: الوفاء به مستحب، وهو رأي 

اجلمهور؛ الوفاء به واجب إال لعذر، وهو رأي ابن شــربمة وآخرين؛ الوفاء 

به واجــب، إذا دخل املوعود يف كلفة، أن يقول لــه: تزو ج ولك 0) آالف 

ريـــال، فإذا تزوج وجب عليه الوفاء بوعده. وهو رأي املالكية)2). وقد زاد 

ابن منيع يف كتابه بحوث يف االقتصاد اإلسامي قولني عىل الثاثة التي أشار 

إليها رفيق املرصي، مهــا: أن الوفاء بالوعد الزم ديانــة وقضاء، إذا كان له 

ســبب ودخل املوعود يف مشكلة بســبب الوعد. وأن الوفاء بالوعد ال يلزم 

))) عبد اهلل املنيع، بحوث يف االقتصاد اإلسامي، املكتب اإلسامي، ط)، 6)4)هـ، 
ص)).

)2) رفيق يونــس املرصي، الوعد امللزم يف معامات املصارف اإلســامية، هل جيوز 
أن يكــون الوعد ملزمًا إذا كان بديًا لعقد حمرم؟ جملــة جامعة امللك عبد العزيز: 

االقتصاد اإلسامي، م 5)، ص 9))-22)، 423)هـ - 2003م.
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ديانًة وال قضاًء إذا مل يكن للوعد سبب بحيث مل يترضر املوعود من إخاف 

الوعد ))). وهذا اخلــاف يف الوعد املجرد خاف منطقي ومقبول، ويدخل 

يف باب » ما جيوز فيه اخلاف «. لكن بعض الفقهاء املعارصين قد نقلوا هذا 

الوعد من باب التربعــات إىل باب املعاوضات، ليحل حمل العقد )2). وعليه 

فــإن االتفاق الذي يتم بني املرصف واآلمر بالــرشاء لو اعتربناه عقدًا- عند 

من يرى أن املعاوضات حملها العقد دون الوعد، - لتضمن ذلك حمظورين، 

األول: اشــتامل املرابحة عىل عقدين، عقد بني املرصف وبائع السلعة، وعقد 

بني املرصف واآلمر بالرشاء، والشــارع ينهي عن بيعتني يف بيعة، واملحظور 

الثاين: أن املرصف اإلسامي يكون قد باع السلعة لآلمر بالرشاء قبل قبضها 

أو قبــل متلكها فيكون بائعًا ملا ليس عنده. أما لو اعتربنا االتفاق بني املرصف 

واآلمر بالــرشاء وعدًا ملزمًا؛ فإن عملية األمر بالرشاء ستشــتمل عىل عقد 

ووعد، بحيث يمتلك املرصف الســلعة بالعقد، ثم بيعهــا بالوعد امللزم يف 

))) عبد اهلل املنيع، بحوث يف االقتصاد اإلســامي، املكتب اإلســامي، ط)، مرجع 
سابق، 6)4)هـ، ص40).

)2) رفيق يونس املرصي، الوعد امللزم يف معامات املصارف اإلســامية، جملة جامعة 
امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسامي، مرجع سابق ص 9)).
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املستقبل حســب االتفاق، لتخلو من عقدين يف عقد، كام ال يكون املرصف 

يف بيع السلعة لآلمر قد باع ما ليس عنده))).

َ احلطاب هذه املســالة؛  وقد فرق الفقهاء بني العدة واملواعدة، حيث َبنيَّ

حني تناول املواعدة يف النكاح بقوله أن يعد كل واحد منهام صاحبه بالتزويج، 

فهي مفاعلة ال تكون إال من اثنني، فإن وعد أحدمها دون اآلخر فهي العدة)2)، 

ورغم أن الفقهاء قــد تناولوا املواعدة يف كثر من املســائل، كاملواعدة عىل 

النكاح يف العدة، واملواعدة يف الرصف، واملواعدة عىل بيع الطعام قبل قبضه، 

ويف غــر ذلك، متفقني عىل عدم مرشوعية بعضها، كاملواعدة عىل النكاح يف 

العــدة، وخمتلفني يف جواز بعضها اآلخر، )نزيه محاد الدورة اخلامســة جممع 

الفقه اإلسامي )ج 2 ص )83( كاملواعدة عىل الرصف إال أن معنى الوعد 

الذي اعتمده الفقهاء من حيث احلكم الرشعي، يتضمن ترصفات التربعات 

دون املعاوضات)3).

))) أمحد حممد خليل اإلسامبول، حكم الوعد يف الفقه اإلسامي وتطبيقاته املعارصة، 
جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسامي م 6)، ع 2 ص54. 

)2) املرجع السابق، ص46-، و مواهب اجلليل ج3، ص3)4.
)3) نزيه كامل محاد، جملة جممع الفقه اإلسامي الدول، ج 2 الدورة اخلامسة، ص )83.
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يقول يوسف الشبييل إن احلكم الرشعي خيتلف بحسب نوع العاقة بني 

البنك والعميل. وال خيلو األمر من إحدى حالتني))):

احلالــة األوىل: أن يكون البنــك وكيًا عن العميــل يف الرشاء، بحيث 

يقترص دور البنــك عىل كونه سمســارًا عن العميل، ثــم إذا متلك العميل 

تلك األصــول أجريا تلــك الوعود املتبادلــة، فا يظهــر يف ذلك حمظور 

رشعي، ســواء أكان انتقال ملكية تلك األصــول إىل البنك يف وقت التنفيذ 

هبــذه الوعود أو بالبيع اآلجل؛ ألن العميل يملــك هذه األصول وله بيعها 

نقــدًا أو باألجل. ويســتثنى من ذلك مــا إذا كانت تلك األصــول نقودًا 

 أو ذهبــًا أو فضــة، فــإن رصف العمــات ورشاء الذهــب والفضة حيرم 

فيه النسأ.

احلالة الثانية: أن يكون البنك مديرًا الســتثامرات العميل، إما باملضاربة 

أو الوكالة أو املشاركة، فقد يقول: إن هذه الوعود املتبادلة جائزة؛ ألهنا وعود 

مســتقلة ال تتفق يف حمل واحد يف زمن واحد؛ ألن أحد الوعدين معلق عىل 

))) يوسف عبد اهلل الشبييل. تطبيقات احلامية البديلة عن عقود التحوط، مرجع سابق، 
ص 6)-7).
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رشط أن يكون سعرها يف الســوق أقل من مائة، والثاين معلق عىل رشط أن 

يكون سعرها يف السوق أعىل من مئة، فمورد الوعدين خمتلف، وهبذا فليست 

هــذه الوعود املتبادلة مــن املواعدة امللزمة للطرفني التي هــي بمنزلة العقد 

وصدر فيها قرار جممع الفقه اإلســامي الدول رقم )40-)4( . وقد رجح  

يوسف الشبييل- عدم اجلواز؛ ألن الوعدين وإن اختلفا يف رشط لزومهام إال 

أن هذا االختاف غر مؤثر؛ ألن النتيجة احلتمية هلذه الوعود أن يتم التنفيذ 

بالســعر املتفق عليه سواء زادت القيمة الســوقية لتلك األصول عىل السعر 

املتفق عليه أم نقصت عنه أم عادلته))).

َلم بسعر السوق وقت التسليم: 5/2 التحوط بعقد السَّ

ــَلم بسعر الســوق وقت التســليم هو أحد األدوات املقرتحة   عقد السَّ

ــَلم  للتحوط من املخاطر يف تطبيقات املصارف اإلســامية، وتعريفه أنه سَّ

يف ســلع موصوفة من غر أن حتدد كميتها، وإنام تتحدد بناء عىل ســعرها يف 

السوق وقت التسليم، فيعطى املشرتي من السلع ما يعادل رأس ماله وربح 

))) املرجع السابق.
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ــَلم بعد ســنتني كمية مــن احلديد مثًا بربح  معلوم )))، كأن يدفع مائة ليتسَّ

0) % أي ما قيمته مائة وعرشة. فإذا كان ســعر طن احلديد وقت التســليم 

عرشة، فتكون الكمية املســتحقة أحد عرش طنًا. ومــن التطبيقات املعارصة 

هلذه الصيغة: )بطاقات االتصال مســبوقة الدفع( حيث يقوم العميل برشاء 

بطاقة مســبقة الدفع بـ 90 رياالً يتمكن من خاهلا من إجراء مكاملات بقيمة 

00) ريـــال مثًا، فهي سَلم يف املنافع؛ وهو صحيح عند مجهور أهل العلم 

خافا لألحناف)2)، وامُلْســَلم فِيِه هي دقائق االتصــال وهي مقدرة بالقيمة 

ــَلم يصح حاالً إذا كان  ال بالكميــة، وقد تكون حالة أو مؤجلة، كام أن السَّ

البائع مالكًا للســلعة، ويصبــح مؤجا)3). فياحظ يف هــذا العقد أنه عىل 

منفعة موصوفة هي إجراء املكاملات، وعىل هذا جيري اخلاف بني الفقهاء يف 

ــَلم باملنافع. كذلك ياحظ أنه مل حتدد كمية املنافع املستوفاة، وإنام  حكم السَّ

يتم التحديد حسب سعر الســوق، فمن املحتمل أن ترتفع أسعار املكاملات 

))) بنك الباد، اهليئة الرشعية ملتقى املرابحة بربح متغر، دار امليامن للنرش والتوزيع، 
الرياض، 434)هـ- 3)20م ص 29.

)2) املرجع السابق ص 42.

)3) املرجع السابق ص )3.
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الداخلية أو اخلارجية، وبالتال تقل الدقائق )امُلْسَلم فِيِه( املنتفع هبا. فاملشكلة 

احلقيقية تظهر يف خماطر رأس املال، فالســلعة امُلْسَلم فِيها قد خيتلف سعرها 

وقت التسليم عن الســعر املتوقع؛ مما قد يسبب رضرا ألحد الطرفني، وقد 

َلم يف السودان))) مما  ظهرت هذه املشكلة بشكل واضح عند تطبيق صيغة السَّ

أدى إىل استحداث ما سمي ببند اإلحسان الذي هيدف إىل ختفيف الرضر عن 

املزارعني عند تفاوت األسعار وقت التسليم.

ــَلم بسعر السوق مع حتديد  اختلف الفقهاء املعارصون حول حكم السَّ

َلم  مقدار امُلْسَلم فِيِه يوم التســليم عىل قولني: األول: عدم جواز صورة السَّ

مع حتديد مقدار امُلْســَلم فِيِه يوم التسليم)2). واســتدل أصحاب هذا القول 

ل هبا إىل القرض بفائدة،  بعدد من األدلة منها: أن هــذا الصيغة ذريعة ُيتوصَّ

وإىل الربا املحــرم رشعًا، ألن الربح يصبح يف حكــم املضمون، وال توجد 

))) ســامي السويلم، التحوط يف التمويل اإلسامي، البنك اإلسامي للتنمية، املعهد 
اإلسامي للبحوث والتدريب، 428)هـ-2007م، ص 55).

)2) اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي، ملتقى الســلم بســعر الســوق يوم التسليم، يف 
7/26/ 423)هـ، ص 50-37.

وهذا القول اختاره الصديق الرضير، وعبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني، والشــيخ   
عبد اهلل املنيع، وعبد اهلل بن نارص السلمني وحممد عبد الغفار الرشيف.
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خماطرة يف سعر امُلسَلم فِيِه، كام أن صيغة الســَلم مع حتديد مقدار امُلْسَلم فِيِه 

يوم التســليم خمالفٌة لنص حديث ابن عباس يف السَلم، كام أهنا خمالفة ملا أمجع 

عليه أهل العلم من اشرتاط العلم بامُلْسَلم فِيِه )))، إضافة إىل عدم صحة نسبة 

ــَلم بسعر السوق يوم التسليم إىل شيخ اإلسام ابن تيمية،  القول بجواز السَّ

ــَلم بسعر  إذ املقصود بام جاء يف نص كامه وما نقله عنه تاميذه، إنام هو السَّ

َلم بسعر السوق يوم التسليم. وبذلك يكون رأس  السوق يوم التعاقد ال السَّ

َلم - وليس امُلْسَلم فِيِه - جمهوالً عند التعاقد، ولكنه يتحدد بناء عىل  مال السَّ

سعر السوق يوم التعاقد ال يوم التسليم)2). 

َلم بسعر السوق وقت التسليم الصادق  ومن الذين يرون عدم جواز السَّ

عبد الرمحن الغرياين يف ورقة له بعنوان »البيع والتأجر بالسعر املتغر« خلص 

فيها البيع بالســعر يف كام الشــيخ ابن تيمية وربطه باهلامش املتغر، حيث 

قال: » الذي أشــكل من عبارات الفقهاء يف هذا الســياق هو ما فهمه بعض 

املعارصين من البيع بالســعر الذي جاء يف عدة مواضع من كام الشيخ ابن 

))) حامد حسن مرة، عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسامية دراسة تأصيلية 
تطبيقيــة، دار امليامن للنــرش والتوزيع، الطبعــة األوىل 432)هـ- ))20م، ص 

.520 -5(9
)2) حامد حسن مرة، املرجع السابق ص 524.
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تيمية، وبنوا عليه جواز التعاقد عىل البيع بســعر يتحدد يف املستقبل يف عدد 

َلم بسعر السوق يوم التسليم، بل توسع البعض  من العقود املستحدثة، كالسَّ

فأخــذ منه حكاًم عامًا، جُيوز ربط األســعار باملؤرش واهلامش املتغر يف ديون 

ــَلم...الخ«)))، وقد ذكر فضيلته نصًاً ورد يف  البيوع كالتورق واملرابحة والسَّ

جمموع الفتاوى البن تيمية يبني فيه أن مراد ابن تيمية ليس كام فهمه املجيزون 

ــَلم بسعر السوق وقت التســليم إذ جاء فيه: » ولو اشرتى سلعة مل  لبيع السَّ

يقطع فيها وقلنا هو بيع فاسد فإذا تعذر رد العني ومثلها ردت القيمة بالسعر 

وقت القبــض فكام أوجبنا هنــا قيمة املقبوض من العــوض نوجب هناك 

قيمة املقبوض من الدراهم ونظرها مــن كل وجه أن يكون املبيع مكيا أو 

موزونــا مل يقطع ثمنه لكنه مؤجل إىل حول فحــني حيل األجل إن رد حنطة 

مثا مل يكن مثا لتلــك املقبوضة الختاف القيمــة فإعطاء قيمة املقبوض 

وقت قبض الســلعة مؤجا إىل حني فبض الثمن أشبه بالعدل فهذا يف الثمن 

واملثمن سواء«.

ــَلم بسعر السوق   وقد أورد رفيق املرصي يف ورقة له منشــورة عن السَّ

كامًا منسوبًا لشيخ اإلسام بن تيمية ورد يف االختيارات الفقهية ص )3) 

))) الغرياين، الصادق عبد الرمحن عيل، البيع والتاجر بالســعر املتغر، املجمع الفقهي 
اإلسامي، رابطة العامل اإلسامي، مكة املكرمة، الدورة 22. ص 23.
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إذ يقول: )لو أســَلم مقدارًا معلومًا إىل أجٍل معلوم يف يش بحكم أنه إذا حل 

يوم التسليم بأخذه بأنقص مما يساوي )يف السوق( بقدر )مبلغ( معلوم، صح 

كالبيع )أي بسعر الســوق. وهذا يف السلع املثلية أي القابلة للوصف وصفا 

يمنع اجلهالة املؤدية للنزاع، خافا للســلع القيمية. واســتدلوا بأن البيع إذا 

فسد عند الفقهاء ردوه إىل سعر املثل، دون رضا املتبايعني، فإذا تراضيا عليه 

كان هذا أوىل باجلواز. وربام يضاف إىل هذا أن ســعر الســوق )سواء يف يوم 

التسليم أو يف يوم العقد( ليس هو السعر الذي يتفق عليه املتبايعان، فهذا غر 

جائز ألنه يؤدي إىل النزاع، فالبائع يزيد واملشرتي ينقص، ولكنه السعر الذي 

يتحدد يف السوق بمعزل عن إرادهتام ورغبتهام... وعليه فإن سعر السوق يف 

َلم إذا كان املقصود به سعر السوق احلال يوم العقد، فإين أرى جوازه مع  السَّ

ابن تيمية، لكن إذا كان املقصود به ســعر السوق املستقبيل يوم التسليم فهو 

غر جائز))).

َلم بسعر السوق يوم التسليم، وقد أجازه بعض  والثاين: جواز صورة السَّ

َلم مع حتديد  العلامء خافًا للجمهور واستدلوا بعدة أدلة منها أن صيغة )السَّ

))) رفيق يونس املرصي، السلم بسعر السوق يوم التسليم هل جيوز. جملة جامعة امللك 
عبد العزيز االقتصاد اإلسامي، م 6)، ع 2 ص69-68.
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مقدار امُلْســَلم فِيِه يوم التسليم( تعامل يؤول إىل العلم، فا تعارض بني هذا 

ــَلم من العلم بامُلْسَلم فِيِه، إضافة إىل  الصيغة، وبني ما جيب َتوفُّرُه يف عقد السَّ

القياس عىل البيع بالســعر، وحجتهم يف ذلك أن هذا االســتدالل هو الذي 

ذكره شيخ اإلســام ابن تيمية يف عبارته، عىل التسليم بأن مقصوده يف ذلك 

هذه الصيغة))). وقد أخذت هبذا الرأي أمانة اهليئة الرشعية برشكة الراجحي.

وقد جتلت هذه اخلافات بشــكل واضح يف امللتقــى الذي نظمه بنك 

الباد حول هذا املوضوع وفق التال:

َلم بسعر السوق هو ثمن املثل  أ( القول بأن شيخ اإلســام يعترب أن السَّ

عند التعاقد؛ هو حمل نظر، وإنام ســعره وقت التســليم. ومن ذهب إىل هذا 

الرأي كل من األطرم، العامر، اللحيدان.

ب( كام ابــن تيمية الذي حيتج به يف املســألة فيه قــدر من الغموض 

 واالضطراب، ومن العجب أن حيتج به يف خمالفة النص ومن قال هبذا الرأي 

حممد القري. 

))) اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي الســلم بسعر السوق، مرجع سابق، واختار هذا 
القول عيل القره داغي، ونزيه محاد، وأمحد بن محيد، وعبد اهلل بن موســى  العامر، 

وسامي السويلم، وغرهم.
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َلم املستشهد هبا، فهي متعلقة باملبيع من  جـ( ال يصح التنظر بمسالة السَّ

حيث مقداره، ومن تأملها وجد أهنا تشر إىل مجع صفقتي سَلم يف عقد واحد 

بعبارة واحدة ومن قال هبذا الرأي عبد الستار أبو غدة. 

َلم بسعر السوق، حيث تتعلق  د( هناك بعض النظر يف إحلاق املسألة بالسَّ

فيها اجلهالــة بالثمن وفيه باملثمن، والفقهاء قد خيففــون يف جهالة الثمن ما 

ال خيففون يف جهالة املثمن ومن قال هبذا الرأي اللحيدان.

ــَلم بسعر  الرأي املختار: يميل الباحث  إىل الرأي القائل بعدم جواز السَّ

الســوق يوم التســليم لقوة حجته. ولعدم صحة القول املنســوب إىل شيخ 

اإلسام ابن تيمية، وفقًا للنصوص املشار إليها.

6/2 التحوط عن طريق بيع العربون:

الُعربوُن والَعَربــوُن والُعْرباُن: كله صحيح اللفظ وفيه لغات أخرى))): 

وهو أن يشرتي السلعة فيدفع للبائع ماالً عىل أنه إن أخذ السلعة احتسب به 

من الثمن، وإن مل يأخذها فذلك للبائع)2). والعربون هو جزء من الثمن يدفعه 

))) رفيــق يونس املرصي، بيع العربون وبعض املســائل املســتحدثة فيه، دار املكتبي 
الطبعة االوىل 420)، 999)م، املجموع للنووي، ج9/ص 407.

)2) الســالوس، عيل أمحد. فقه البيع و االستيثاق والتطبيق املعارص. دار الثقافة، مكتبة 
دار القرآن، الطبعة7، 429) هـ، ص 268.
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املشــرتي ليكون له اخليار مدة معينة يف إمضاء البيع أو رده ففي حال إمضاء 

البيع يكون جزءًا من الثمن، ويف حال العدول عن الرشاء يكون العربون من 

اســتحقاق البائع ويضيع عىل املشــرتى وإما قبل عقد البيع ويف حال الوعد 

بالرشاء فام يدفعه املشــرتي ال يســمى عربونًا وليس له حكم العربون وإنام 

هــو مبلغ للوعد بالرشاء إن نكل الواعد بالــرشاء عن وعده كان للمرصف 

حق استيفاء عوض الترضر من النكول عن الوفاء بالوعد وما زاد عن مقدار 

التعويض تعني رده للواعد بالرشاء وإن كان مقدار العوض عن الرضر أكثر 

من هذا املبلغ تعني عىل الواعد بالرشاء إكامل النقص هذا عىل القول باإللزام 

 بالوعد وهو مــا ذهبت إليه اهليئــة الرشعية يف مرصف فيصل اإلســامي 

بالبحرين))). 

وقد اختلف العلامء يف جواز هذا النوع من املعامات بسبب اخلاف يف 

ثبوت األحاديث أو ضعفها الواردة يف املنع من بيع العربون، وورود بعض اآلثار 

 عن الصحابة - رضوان اهلل عليهم - باجلواز. وبناًء عىل ذلك اختلف الفقهاء 

- رمحهم اهلل - يف هذه املسألة عىل قولني:

الرشعيــة، الفتــاوى  يف  النديــة  الروضــة  البحريــن،  فيصــل  مــرصف   ((( 
 http://www.islamifn.com/fatawa 
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القــول األول: منع مجهور العلامء، وأجــازه من الصحابة عبد اهلل، ومن 

التابعني جماهد، وابن سرين، وغرهم))) وحجتهم حديث عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جّده: »أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن العربان يف البيع« )2)، وقد ورد: بأنَّ 

احلديث ضعيف عند أهل احلديث.)3) غر أن اإلمام الشــوكاين قد قال بأن 

هذا احلديث قد ورد من طرق يقوي بعضهــا بعضا)4)، إضافة إىل أنه مرتدد 

بني الغنم والغرم، وعليه فهو داخل يف الغــرر املمنوع. وقد ذكر النووي يف 

املجموع )335/9(، وشــمس الدين بن قدامــة يف رشح املقنع )59/4(، 

صورة مباحة من صور بيع العربون ـ عند من يرى حتريمه ـ وهي فيام إذا دفع 

))) نافع بن عبد احلارث، وزيد بن أســلم، ومن األئمــة: اإلمام أمحدبن حنبل، ومن 
املعارصين: زكي الدين شعبان، ومصطفى الزرقاء، ووهبة الزحييل، والسنهوري، 

وأبو رخية، والصديق الرضير. رفيق املرصي، مرجع سابق ص )).
)2) رواه أبو داود يف ســننه، برقم 3502، وابن ماجه يف سننه، برقم 93)2، والبيهقي 

يف سننه الكربى )342/5( .
)3) العسقاين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر. التلخيص احلبر يف أحاديث الرافعي 
الكبر، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين، )7/3)( . مطابع املدينة املنورة، 
عام 384)هـــ، ومعامل الســنن للخطايب )43/5)(، واملجمــوع رشح املهّذب 

للنووي )407/9( . 
)4) رفيق املرصي، مرجع سابق ص )).
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إليه قبل البيع درمهًا، وقال: ال تبع هذه الســلعة لغري، وإن مل أشرتها منك 

فهذا الدرهم لك، ثم اشرتى منه بعد ذلك بعقد مبتدأ، وحسب الدرهم من 

الثمن، قالوا: فيصح البيع، ألنه خا من الرشط املفســد. ويشرتط الشافعية 

قول هذا الرشط قبل العقد، وال يتلفظا به حالة العقد، وإال كان باطًا.

 القول الثاين: املشــهور من مذهب اإلمام أمحد جــوازه، كام ذكر ذلك 

صاحب اإلنصاف ))). وهو قول عمر بن اخلطاب، وابنه ابن عمر - ريض اهلل 

عنها - ومن التابعني قال به ابن ســرين، وجماهد بن جرب، وزيد بن أســَلم، 

ونافع بن احلارث. ودليلهم أن نافع بن عبد احلارث اشــرتى دارًا للســجن 

مــن صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم، فإن ريض عمر فالبيع له، وإن عمر 

مل يرض فأربعامئة لصفوان. ودليل آخر عن زيد ابن أسَلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

)سئل عن بيع العربان  فأحله( .

))) املرداوي، الشــيخ عاء الدين عيل بن ســليامن، اإلنصــاف يف معرفة الراجح من 
اخلاف ج 4، ص 357. الصحيح مــن املذهب: أن بيع العربون صحيح، وعليه 
أكثــر األصحاب، ونــص عليه، وجزم بــه يف الوجيز وغره، وقدمــه يف املحرر 
www. والتلخيص والرشح والفروع واملســتوعب وغرهم. املوســوعة الشاملة
islamport.com وهو من مفردات املذهــب. وعند أيب اخلطاب: ال يصح، وهو 

رواية عن أمحد.



59

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. فضل عبـد الكـريم حممـد البشـري

الرأي املختار: يميل الباحث إىل اختيــار مذهب احلنابلة املجيزين لبيع 

العربــون  برشط أن تكون مدة اخليار معلومــة. وهذا القول أفتت به اللجنة 

الدائمــة لإلفتاء يف اململكة العربية الســعودية، وبه صدَر قــرار جممع الفقه 

اإلسامي الدول)))، وفق ما ييل:

)- املراد ببيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغًا من املال إىل البائع عىل أنه إن 

أخذ السلعة احتسب املبلغ من الثمن وإن تركها فاملبلغ للبائع.

وجيري جمرى البيع اإلجارة، ألهنا بيع املنافع. ويستثنى من البيوع كل ما 

َلم( أو قبض البدلني  يشرتط لصحته قبض أحد البدلني يف جملس العقد )السَّ

)مبادلة األموال الربوية والرصف( وال جيــري يف املرابحة لآلمر بالرشاء يف 

مرحلة املواعدة ولكن جيري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- جيــوز بيع العربون إذا قيدت فرتة االنتظار بزمن حمدود. وحيتســب 

 العربون جزءًا من الثمن إذا تم الرشاء، ويكون من حق البائع إذا عدل املشرتي 

عن الرشاء.

))) جممع الفقه اإلســامي، جملة جممع الفقه اإلســامي الدول، ج)، العدد الثامن، 
4)4)هـ، ص)64، قرار رقم: 72 )8/3) /) بشأن بيع العربون.
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7/2 التحوط من خالل عقد املرابحة لآلمر بالرشاء:

يعد عقد املرابحة لآلمر بالــرشاء من أكثر العقود التي طبقتها املصارف 

اإلســامية يف بواكر عملها ملا هلا من ميزات عــىل صيغ التمويل األخرى، 

إال أن تطبيقها تراجع يف اآلونة األخرة بشكل كبر، حيث ظهرت منتجات 

مالية إســامية جديدة أخذت حظًا أوسع منها يف التطبيق، وقد أورد سامي 

السويلم يف كتابه: التحوط يف التمويل اإلسامي، صيغة للتحوط باستخدام 

املرابحة، بحيث يتم دمج الرصف اآلجل بعقد البيع، بحيث يشــرتي البنك 

الســلع من املصدر بعملة )اليورو مثًا( ثم يبيعها للمســتورد بعملة أخرى 

بالدوالر وهبــذه الطريقة تتم املبادلــة لكل من املصدر واملســتورد بعملته 

املحلية، ويتحمل البنك الوســيط خماطر الرصف بني العملتني، وهذا الدمج 

بني الرصف اآلجل وبني البيع الفعيل نظر الدمج بني التمويل وبني البيع يف 

املرابحة املرصفية املعروفة، وكام أن املرابحة حتقق مصلحة التمويل فيمكن أن 

حتقق مصلحة التحوط وإدارة املخاطر. 

ومن تطبيقات التحوط يف املصارف اإلسامية املرابحة بربح متغر التي 

صممت يف ضوء إشــكالية حتديد الربح أو الثمــن يف عقود التمويل طويلة 
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األجــل، خاصة يف ظل تذبذب األســعار وارتفاع معــدالت التضخم)))، 

فاملرصف ال يريض بتحديد الربح بمقدار ثابت خشية االرتفاع يف املستقبل، 

واملمــول ال يريض بدفع ربح أكثر من الســوق، لذلــك تلجأ املصارف إىل 

وضــع احلد األعىل الذي تتوقــع أن تصل إليه معــدالت األرباح أثناء مدة 

التمويل، ونتيجة لذلك ربام تفقد املصارف جزءًا من عمائها يف ظل املنافسة 

يف الســوق )مصارف تقلديه أو إسامية(، وهنالك حاالت واقعية تشر إىل 

خاف نشاء بني العماء وهذه املصارف بسب هذه اإلشكالية، لذلك جلأت 

بعــض املصارف إىل طرح بدائل، أمهها املرابحة بربــح متغر، ويتم تطبيقها 

عرب آليتني: األوىل سداد أصل املديونية يف هناية املدة، وسداد األرباح فقط يف 

أقســاط دورية طوال مدة املديونية. والثانية توزيع سداد األصل والربح عىل 

أقساط دورية طوال مدة املديونية.

 وقد عــرض حامد مرة يف كتابــه القيم »عقود التمويل املســتجدة يف 

املصارف اإلسامية« اخلاف بني املعارصين عىل قولني: 

))) حامــد مرة. عقود التمويل املســتجدة يف املصارف اإلســامية، مرجع ســابق 
ص 525.
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األول بتحريم املرابحة بربح متغر، وذهب إىل ذلك مجهور من املعارصين 

من الفقهاء والباحثني، وعدد من اهليئات الرشعية يف املصارف واملؤسسات 

املالية اإلســامية، وممن نص عىل ذلــك املجلس الرشعي هليئة املحاســبة 

واملراجعة للمؤسســات املالية اإلسامية، وندوة ربط احلقوق وااللتزامات 

اآلجلة بتغر األســعار التي نظمها املعهد اإلســامي للبحوث والتدريب 

عضو جمموعة البنك اإلسامي للتنمية، واهليئة الرشعية لبنك الباد، وعدد 

من الفقهاء املعارصين، منهم عبد الســتار أبوغدة، وحممد القري، وســامي 

الســويلم، ودليلهم يف ذلك ما نص عليه فقهاء احلنفية واملالكية والشــافعية 

واحلنابلة عىل اشــرتاط العلم بالثمن لصحة البيع. وعمدة استشــهادهم يف 

ذلك حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه » هني رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغرر «. 

بل إن اإلمام النووي قد نقل االتفاق عىل اشرتاط العلم بالثمن وحتديده عند 

التعاقد لصحة البيع.

والثــاين بجواز املرابحة بربح متغر، وممن ذهب إىل ذلك يوسف عبداهلل 

الشــبييل ومستنده يف ذلك يبنى عىل ثاثة أدلة: األول أن األصل يف العادات 

واملعامــات والعقود الصحة واإلباحة، ما مل يرد دليل صحيح عىل التحريم 
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واملنع، وهذا هو مذهب مجهور العلامء، كام نسبه هلم اإلمام ابن قيم اجلوزية. 

وهو مذهب الشــافعية يف وجه عندهم، واإلمام أمحد يف رواية، واختار ذلك 

شــيخ اإلسام ابن تيمية. الثاين إن ما اشتملت عليه املرابحة بربح متغر من 

اتفاق العاقديــن يف جملس العقد عىل معيار منضبط معلم يتحدد به الثمن يف 

املســتقبل عىل وجه يغلــب فيه الظن، أنه ال يؤدي إىل الشــقاق والنزاع يعد 

مقدارًا كافيًا لتحقيق العلم بالثمن، قياســًا عىل ما قــرره بعض الفقهاء من 

جواز مجلــة من البيوع التي مل يتحقق فيها العلم بالثمن، ولكنه آيل إىل العلم 

عىل وجه ال يؤدي إىل الشــقاق والنزاع. أما الدليــل الثالث، اتفاق الفقهاء 

عىل اشرتاط العلم باألجرة، استدالال بعموم قوله تعاىل: ﴿ٹ  ڤ     

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ...﴾ اآلية ]النساء: 29[. وإحلاقًا ملا اتفق عليه الفقهاء من اشرتاط 

العلم بالثمن يف البيع، إذ اإلجارة بيع منافع. 

وبعد مناقشــة أدلة املجيزين لبيع املرابحة بربح متغر، رجح حامد مرة 

جواز املرابحة بربح متغر وفق عدد من الضوابط أشار إليها يف كتابه املذكور 

أعاه. ومما يؤخذ عليه يف ترجيحه إلجــازة املرابحة بربح متغر؛ أنه اكتفى 
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برأي واحٍد تفرد به يوسف الشبييل من مجلة املعارصين من الفقهاء والباحثني 

يف االقتصاد اإلسامي، وهذه مسألة فيها نظر، فا يمكن قبول رأي واحد يف 

مثل هذه األمور املعقدة، وكان األوىل أن يستشهد الباحث بقرار جممعي، أو 

بقرار هليئة رقابة رشعية يف أي مرصف من املصارف اإلسامية. 

ومن ناحية أخرى فإن احلجج التي استند إليها يوسف الشبييل يف إجازته 

للمرابحة بربح متغر قياســًا عىل ما قرره الفقهــاء من جواز مجلة من البيوع 

التي مل يتحقق فيها العلم بالثمن، حوهلا خاف فقهي واسع، وهو يف نتيجته 

ال يؤدي إىل اجلواز، بل يؤدي إىل املنع. 

 الرأي املختار: بعد عــرض اآلراء يف موضوع التحوط يف عقد املرابحة 

لآلمــر بالرشاء بربح متغر، فإن الباحث يميل إىل ترجيح الرأي األول الذي 

يــرى التحريم لقوة أدلته من ناحية، ولعدم وجود أدلة قوية  تعضد من  رأي 

يوسف الشبييل باجلواز.

8/2 التحوط من خماطر تقلبات أسعار الفائدة:

     الناظــر يف حال املصارف اإلســامية يرى أهنــا ال تتعامل بالفائدة. 

ويظن بناء عىل ذلك أن أي تغير يف معدالت الفائدة يف الســوق لن يتسبب 
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يف حــدوث خماطر جتاه هذه املصارف، ولكن األمــر خمتلف عن ذلك متامًا، 

فاملتتبع لواقع املصارف اإلســامية اليوم، جيد أهنا تستخدم مؤرشًا للعائد، 

ألجل حتديد أســعار تكلفة أدواهتــا املالية، فهي تقــوم بتحديد العائد عىل 

معاماهتا؛ بناء عىل معدل أســعار الفائدة الســائد، يف األسواق )الليبور(، 

مضافًا إليه هامش املخاطرة ومعلوم أن أســعار الفائدة ترتبط بالتغر الذي 

يطرأ عىل حركة األسواق، فتتأرجح تِبعًا له أسعار الفائدة صعودًا وهبوطًا.   

   املشــكلة التي تواجه املصارف اإلســامية هبذا الصدد، هي أن مقدار 

العائد عىل معاماهتا يتحدد مرة واحدة طوال فرتة العقد، يف حني أن معدالت 

الفائــدة تتغر أكثر من مرة خال العام، لذلك يصعب عليها تغير معدالت 

العائد عىل معاماهتا، حيث إهنا قد التزمت بمواثيق وعقود مع العماء عىل 

نســب ثابتة، وعليه فإن املصارف اإلسامية تواجه املخاطر الناشئة من تغر 

أسعار الفائدة كام أن التغرُّ يف أســعار الفائدة يؤثِّر سلبًا عىل قدرة املصارف 

اإلسامية يف استقطاب ودائع استثامرية جديدة، خاصة إذا ما اجتهت أسعار 

الفائــدة نحو االرتفاع يف ظل وضع يكون فيه هامــش الربح أقل بكثر من 

أسعار الفائدة. 
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   وبالطبــع فإن هذا القول ال يمكن قبوله عىل إطاقه، فهناك رشحية من 

املستثمرين ال يتأثرون هبذا التغير، بل يقبلون للتعامل مع املصارف اإلسامية 

بالرغم من تدينِّ العائد، انطاقًا من التزام ديني بالبعد عن الربا. ولكن تبقى 

يف النهاية هنالك رشحية من املستثمرين تستهوهيم معدالت العوائد املرتفعة، 

ومثل هؤالء املســتثمرين هم الذين تفتقدهم املصارف اإلسامية. ويف ذات 

السياق فإن املتمولني بوجه عام، يعقدون املقارنة بني أسعار الفائدة وهامش 

الربح يف املصارف اإلسامية، فإن كانت نسبة الفائدة التي تأخذها املصارف 

التقليدية أقل مــن هامش الربح الذي حددته املصارف اإلســامية؛ فإهنم 

سيتجهون با شــك للتعامل مع املصارف التقليدية، مع األخذ يف االعتبار 

االستثناء اخلاص بالُبعد عن التعامل الربوي عند بعض املتمولني. 

وللتحوط من خماطر العائد اجتهت املصارف اإلسامية إىل رفع معدالت 

العائــد عىل التمويل املقدم منهــا، وهي بذلك تفقد رشحيــة من املتمولني، 

وحلل هذه املشكلة، أشار سامي الســويلم يف كتابه عن التحوط يف التمويل 

ين يف ذمة العميل اليمكن  اإلسامي، إىل خماطر العائد يف البيوع االجلة، فالدَّ

ان خيضع للتغير بمقتىض العقد، خاصة يف التمويل طويل األجل، فســيجد 

كل مــن العميل واملمول أهنام يتعرضان ملخاطر متعددة، فقد تنخفض تكلفة 
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التمويل فيجد العميل نفســه يدفع تكلفة أعىل مــن تكلفة املثل، وقد ترتفع 

فيجد املمول نفســه حيصل عىل عائٍد أقل من عائد املثل، لذلك فإن التفاوت 

بني الدخــل والتكاليف يمثل مصدرًا من مصــادر اخلطر ومن غر املمكن 

ين، حيــث إن ذلك يناقض طبيعة العقــد، ويف هذه احلالة  تغيــر مقدار الدَّ

يمكن اللجوء لألسلوب التعاوين وفق الطريقة التالية))).

إذا ارتفع معدل العائد فيمكن للعميل أن يزيد من مقدار القسط الدوري 

ين الكيل، فإذا ارتفع العائد  الذي يدفعه للممول، مقابل ختفيــض مقدار الدَّ

مثا 2% فوق العائد املثبت يف العقد، فيمكن للعميل أن يزيد مقدار القســط 

بحســب هذه النسبة، عىل أن يتم حسم هذه الزيادة من إمجال املتبقي يف ذمته 

للمــرصف، ويف املقابل إذا انخفض معدل العائــد فيمكن للعميل ختفيض 

ين الكيل  القســط الدوري دون زيادة مقابل التأخر بحيــث يبقى مقدار الدَّ

ثابتا. مع ماحظة أن تغير القســط ســينعكس عىل مدة السداد، فإذا ارتفع 

معدل العائد زاد مقدار القســط ومن ثم انخفضت مدة الســداد، والعكس 

صحيــح، ونظرا ألن مدة العقد ومقدار القســط جيــب أن يكونا معلومني 

))) ســامي بن إبراهيم الســويلم، التحوط يف التمويل اإلســامي، مرجع سابق ص 
.(42-(4(
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للطرفني، فإن أي تغير فيهام جيب أن يتم بالرتايض وهذا ماجيعل هذه الصيغة 

قائمة عىل األسلوب التعاوين وهي حتقق مصالح الطرفني.

الرأي املختار: بعد العرض واملناقشة؛  فإن الباحث ال يرى مانعًا رشعيًا 

من استخدام تلك الطريقة بالصفة والكيفية املشار إليها أعاه التي اقرتحها 

سامي السويلم، فهي حتقق مصلحة للطرفني.

9/2 التحوط عرب مبادلة األرباح بني البنوك:

يعد تطوير معاير حتوط إســامية عاملية من التحديات الرئيســية التي 

واجهتها املصارف واملؤسسات املالية اإلســامية يف ضوء االرتباط الوثيق 

للتمويل اإلسامي مع النظام املال العاملي، فامليزانية العمومية للمؤسسات 

املالية اإلســامية معرضة للتذبذب يف أســعار العمات األجنبية وكذلك 

حــاالت عدم التوافق يف أوضاع التدفقات النقدية نظرًا لألســعار املرجعية 

 (IIFM( (((الثابتة واملتغرة. لذلك طرحت السوق املالية اإلسامية الدولية

))) تأسســت الســوق املالية اإلســامية الدولية من خال اجلهود املشــرتكة للبنك 
اإلسامي للتنمية وهيئة النقد يف بروناي دار السام ومرصف إندونيسيا ومرصف 
البحرين  املركزي وبنك السودان املركزي وهيئة البوان للخدمات املالية )ماليزيا( 

وذلك كمؤسسة حمايدة غر هادفة للربح. 
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بالتعاون مع االحتاد الدول للمقايضات واملشتقات))) )ISDA( منتج جديد 

ملبادلة األرباح الستخدامه كأداة من أدوات التحوط يف املصارف اإلسامية 

واحلد من تقلبات الســوق وختفيف املخاطر، وليس ألغــراض جتارية)2). 

والدافع لتصميم هذا املنتــج أن البنوك تدخل يف صفقات تدر عليها أرباحًا 

ثابتة وأخرى متغرة، فإذا استشــعر البنك أن نســبة األرباح يف نزول، فإنه 

يســعى إىل تثبيت هذه األرباح يف مســتوى معني حتى لو نزلت األرباح يف 

الســوق، وهذه األداة التحوطية حتمي من انخفاض األرباح، كام أهنا حتمي 

 البنوك التي لدهيا صفقــات ثابتة من فقدان الربح إذا كانت نســبة األرباح 

يف الصعود)3).

ويســتلزم الدخول يف أي صفقة من الصفقات عىل أساس تطبيق معاير 

املنتج اجلديد، أن يكون الغــرض من الصفقة التحوط وليس املضاربة، وأن 

))) االحتاد الدول للمقايضات واملشــتقات لديه رشاكة مع الســوق املالية اإلسامية 
الدولية هتدف إىل بناء أسواق حتوط سليمة وفعالة خارج عمليات البورصة.

)2) ألن الرشيعة ال جتيز ذلك.
)3) إجال علوي، الســوق املالية اإلســامية الدولية واالحتاد الــدول للمقايضات 
واملشــتقات يطرحان معيار منتــوج مبادلة األرباح، مــرصف البحرين املركزي، 

2)20م.
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تتم البيوع عىل أصول حقيقية تتوافر فيها الســلعة واملقابل املادي، كام يفضل 

توافر صفقتني منفصلتني للمبيعات عىل أســايس األربــاح الثابتة واملتغرة، 

بحيث بمكــن جتنب بيوع العينة، ووضع الضوابــط الازمة حتى ال يكون 

هناك جمال للدخول يف أي شكل من أشــكال املضاربات))). وبحسب هذه 

االتفاقية فإنه ال يرتتب عىل الطرفني وال يســتحقان أيــة فوائد يف صفقات 

التحوط، وال تبنى تسوية االلتزمات عىل التنضيض، وال تتم من دون وجود 

أصول ملموســة، باإلضافة إىل اإلدراك املسبق لطريف الصفقة أن الصفقات 

تكون مطابقة ألحكام الرشيعة اإلسامية)2).

 وقداختلفت وجهات النظر حول معاير هذه الوثيقة بني مؤيد ومعارض، 

فالذين يعارضوهنا يرون أهنا صيغت وفق نظام القانوين األنجلوسكســوين 

الذي جيعل العقد رشيعــة املتعاقدين، وأن ما اتفــق عليه الطرفان بمحض 

الــدول  واالحتــاد  الدوليــة  اإلســامية  املاليــة  الســوق  محــد،  خالــد   (((
األربــاح،  مبادلــة  منتــوج  معيــار  يطرحــان  واملشــتقات  للمقايضــات 
للمــرصف االلكــرتوين  املوقــع  عــىل  املركــزي  البحريــن   مــرصف 

 http://www.cbb.gov.bh/page 

)2) عبد اهلل صالح حممد ســليامن أبو مسامح. املشــتقات املالية اإلسامية بني التنظر 
والتطبيق، جملة االقتصاد اإلسامي العاملية، احللقة 4 يوليو 5)20م.
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إرادهتــم هو ما يطبق عليهم))). فالوثيقة صاحلــة يف حالة التقايض يف حماكم 

إنجلرتا أو نيويورك، وهي وثيقة قانونية معقدة جدًا ومل تصدر باللغة العربية. 

يف حني يرى املؤيدون أهنا األوىل من نوعها يف جمال التوثيق املعياري ملنتجات 

التحوط اإلسامية القابلة للتداول، وأهنا إنجاز غر مسبوق يف جمال التمويل 

اإلســامي وإدارة املخاطر، وهي تعد أساسًا قانونيًا يتيح للمؤسسات إبرام 

صفقات التحوط اإلسامية)2)))3). 

 الرأي املختار: بعد عرض هذه األراء املتباينة حول وثيقة املعاير املوحدة 

يرى الباحث رضورة الرتوي يف احلكم عىل هذه الوثيقة، فاألحوط االنتظار 

حتى تصدر برتمجة عربية معتمدة ليتسنى بحثها واإلحاطة بجوانبها املختلفة.

•     •     •

))) حممد عيل القري، صحيفــة االقتصادية، األحد 29 رجب )43) هـ. املوافق )) 
يوليو 0)20 العدد))6.

)2) عبد اهلل صالح حممد سليامن أبو مسامح، مرجع سابق. 
)3) من املؤيدين هلا الدكتور نظام يعقويب: قال » إن الســوق املالية اإلسامية قد قدمت 
خدمة جليلة للمؤسسات املالية اإلســامية بإصدار هذا اإلطار القانوين «، وقال  
الشــيخ حممد داود بكر )فقيه وخبر ماليزي( : » إن هذا اإلطار القانوين املعياري 
يعترب يف حمله من حيث التوقيت «، وقال: » ال نستطيع أن نحظر أو نحرم املشتقات 

اإلسامية فهي الزمة ومطلوبة «.
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اخلــالصـة

- بينت الدراســة أنــه عىل الرغم من التفســرات املختلفــة واملتباينة 

الهنيارات البنوك واألســواق املالية، فإن أكثرها ترجيحًا أن عقود التحوط 

 هــي الاعب الرئيــيس يف هــذه االهنيــارات، وأن ســوء اإلدارة يأيت يف 

املرتبة الثانية.

- بينــت الورقــة عدم وجود عاقة بــني مفهوم التحــوط، وصناديق 

التحوط. فمفهوم التحوط ينحرص يف اإلجراءات التي تتخذ حلامية األصول 

مــن تقلبات األســعار. يف حني أن صناديــق التحوط عبــارة عن صناديق 

استثامرية تســتغل الفرص من خال املراهنة عىل عدم كفاءة وفعالية أسواق 

األسهم والعمات والسندات والسلع.

- بينت الدراسة أن هناك شبهًا واختافًا بني العقود املستقبلية واخليارات، 

فمن أوجه الشــبه بينهام أن كامها من األدوات التي تســتخدم يف التحوط، 

وحتقق للمتعاملني فيهام قدرًا من املكاسب، أو نسبة من اخلسارة. ومن أوجه 

االختاف بينهام أن التعاقد يف العقود املســتقبلية يكون عىل ســلعة حقيقية 

مؤجلة التسليم، وأن السعر الذي جرى عليه التعاقد هو سعر هذه السلعة. 
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- أكدت الدراسة عىل أمهية عقود التحوط  للمصارف واملؤسسات املالية 

اإلسامية، فهي متثل صامم أمان لكثر من املخاطر التي يمكن أن تتعرض هلا 

هذه املؤسسات، وأن عدم استخدامها  هلذه العقود ربام يعرضها  إىل خماطر مجة؛ 

 قد تكون سببًا يف تدين نسبة العوائد املقدمة منها، وبالتال يمكن أن  تفقد رشحية 

من  عمائها. 

- أشارت الدراسة إىل خمالفة بعض الباحثني لقرار جممع الفقه اإلسامي 

الدول رقم )7/6/65(، يف دورته السابعة يف مدينة جدة يف عام 992)م، يف 

ما يتعلق باحليثيات التي استند عليها يف  حتريم عقود اخليارات - مع اتفاقهم 

مع القرار يف حرمة تلك العقود، - اســتنادًا إىل أن بيع األسهم بالثمن املتفق 

عليه يف املوعد املحدد ال حيدث يف بيع اخليار، بل إن الوسيط يف السوق يقوم 

َلم. بالتسوية ويدفع للرابح ربحه دون بيع أو رشاء أو تسليم أو تسَّ

- بينــت الدراســة أن بعض الباحثــني يف االقتصاد اإلســامي يرون 

إمكانيــة تطوير عقود اخليار وضبطها بأحكام الرشيعة اإلســامية، قياســًا 

عىل بيع العربون، والتأمني، وااللتزام والكفالة، واحلقوق املعنوية  اســتنادًا 

إىل االختــاف يف معنى املال. فمــن قال: إن احلقوق املعنويــة أمواٌل أجاز 
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بيعهــا، ومن قــال: بأن املال يشــمل األعيان فقط، منع بيــع هذه احلقوق، 

ألهنــا ليســت أعيانــًا، وهذا هــو رأي معظم فقهــاء احلنفيــة. أما مجهور 

 الفقهاء فهم مــع الرأي األول الــذي يعترب هذه احلقوق أمــواالً، وبالتال 

جيوز بيعها.

- ناقشــت الدراســة األراء املختلفة حول أخذ األجــر عىل الضامن، 

ورجحــت أن إطاق القول بجــواز أخذ األجــر عىل الضــامن أو بمنعه 

فيــه نظــر، فيمنع أخــذ األجر عــىل الضــامن إذ آل إىل قرض؛ ملــا يرتتب 

عليــه مــن القرض بفائــدة، وأمــا إذا كان ال يــؤول إىل قــرض فليس يف 

األدلــة الرشعية ما يمنــع منه، وال يرتتــب عليه حمظور رشعي، اســتنادًا 

 إىل مــا ذكره بعــض فقهاء املالكيــة والشــافعية واحلنابلة مــن جواز أخذ 

ثمن اجلاه.

- ناقشــت الدراسة  اختاف العلامء املعارصين بشأن التزم طرف ثالث 

بالضامن تربعًا عىل قولني:

األول: عدم اجلواز، حيث حرم بعــض الفقهاء املعارصين ضامن رأس 

مال املستثمرين، سواء كان الضامن هو العامل أو طرفًا ثالثًا. 
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والثاين: اجلواز، حيث جوز بعض الفقهاء املعارصين التزام طرف ثالث 

يف عقد املضاربة منفصل يف شــخصيته وذمته املالية عن طريف العقد بالتربع 

- دون مقابــل- بمبلغ خمصص جلــرب اخلرسان الذي قد يطــرأ عىل أموال 

املســتثمرين.  ورجح الباحث الرأي  الثاين لقوة حجته، ولتحقيقه عددًا من 

املصالح املعتربة يف تطبيقات عقود التحوط يف املصارف اإلسامية.

- تعرضت الدراســة إىل اآلراء املختلفة حول السلم بسعر السوق يوم 

َلم بسعر السوق يوم التسليم لقوة حجته.  التسليم ورجحت عدم جواز السَّ

ولعدم صحة القول املنسوب إىل شــيخ اإلسام ابن تيمية، وفقًا للنصوص 

املشار إليها.

- بينت الدراســة اآلراء املختلفة حول بيع العربون يف جواز هذا النوع 

من املعامات بسبب اخلاف يف ثبوت األحاديث أو ضعفها الواردة يف املنع 

من بيــع العربون، وورود بعض اآلثار عن الصحابة - رضوان اهلل عليهم - 

باجلواز. ورجحت الدراسة اختيار مذهب احلنابلة املجيزين برشط أن تكون 

مدة اخليار معلومة. وهذا القول أفتت بــه اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة 

العربية السعودية، وبه صدَر قرار جممع الفقه اإلسامي الدول.
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- تناولت الدراسة آراء املعارصين يف موضوع التحوط يف عقد املرابحة 

لآلمر بالرشاء بربــح متغر، عىل قولني: األول  باجلــواز والثاين بالتحريم، 

ورجح الباحث الرأي الثاين القائل  بالتحريم لقوة أدلته.  

- تعرضت الدراسة إىل التحوط من خماطر تقلبات أسعار الفائدة حيث 

تســتخدم املصارف اإلســامية مؤرشًا للعائد، ألجل حتديد أسعار تكلفة 

أدواهتا املالية، بناء عىل معدل أســعار الفائدة السائد، يف األسواق )الليبور(، 

مضافــًا إليه هامش املخاطــرة.  ويتفق الباحث مع الــرأي الذي ذهب إليه 

سامي السويلم  باللجوء لألسلوب التعاوين بني املرصف وعميله، فإذا ارتفع 

معدل العائد يمكن للعميل أن يزيد من مقدار القســط الدوري الذي يدفعه 

ين الكيل، ويف املقابل إذا انخفض معدل  للممول، مقابل ختفيــض مقدار الدَّ

العائد فيمكن للعميل ختفيض القســط الدوري دون زيــادة مقابل التأخر 

ين الكيل ثابتا. بحيث يبقى مقدار الدَّ

- ناقشــت الدراســة وثيقة التحوط عــرب مبادلة األرباح بــني البنوك 

التي طرحتها السوق املالية اإلسامية الدولية )IIFM( بالتعاون مع االحتاد 

الدول للمقايضات واملشــتقات )ISDA( الســتخدامها كأداة من أدوات 
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التحوط يف املصارف اإلســامية. ويرى الباحث رضورة الرتوي يف احلكم 

عىل هذه الوثيقة، فاألحوط االنتظار حتى تصدر الوثيقة برتمجة عربية معتمدة 

ليتسنى بحثها واإلحاطة بجوانبها املختلفة.

•     •     •
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التوصيــات

يف ختام هذه الدراسة ينبغي التأكيد عىل أمهية استخدام عقود التحوط يف 

تطبيقات املصارف اإلسامية وفق منهج مدروس حيظى بقبول فقهي واسع، 

وللوصول لذلك املنهج تويص الدراسة االهتامم باجلوانب اآلتية: 

- رضورة إجــراء البحوث والدراســات املعمقة لتأصيــل تطبيقات 

عقــود التحوط يف املصارف اإلســامية وعقد النــدوات العلمية، وورش 

العمل املتخصصة مــن املجامع الفقهية، واملراكز واملعاهد البحثية ملناقشــة 

ما يرد من آراء يف هذه الدراســات بغية الوصــول إىل نتائج تكون أقرب إىل 

اإلمجاع الفقهي.

- مــن اجلوانــب التي ينبغــي الرتكيز عليهــا، التحــوط يف منتجات 

اخلزينــة يف املصارف اإلســامية، التحــوط من خماطر الــرصف، الصور 

واحلاالت التطبيقية لالتزامات يف العمل املرصيف واألســواق املالية. إدارة 

املخاطر يف املصارف اإلســامية. الوعد يف الــرصف، والوعد بالدخول يف 

 مرابحــة، والوعد يف منتجات املبــادالت )SWAPs(، والوعد يف منتجات 

. )Hedging( التحوط
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- رضورة التواصــل بــني املهنيــني العاملني يف املصارف اإلســامية 

وبني العلامء والباحثني يف االقتصاد اإلســامي لعــرض القضايا املعارصة 

يف جمال املامرســة خاصة يف تطبيقات عقود التحــوط عىل وجه اخلصوص، 

بغية الوصول إىل فهم مشــرتك ورأي فقهي حول هــذه العقود وغرها من 

املامرسات املرصفية، فهناك قصور شديد يف هذا اجلانب.

- رضورة إســهام املراكــز البحثية واألقســام العلميــة املتخصصة يف 

االقتصــاد اإلســامي يف إجراء الدراســات التطبيقية التــي تتناول قضايا 

املصارف اإلسامية خاصة يف جمال التحوط وإدارة املخاطر، و توجيه طاب 

الدراســات العليا يف مرحلتي املاجســتر والدكتوراه الختيار موضوعات 

لبحوثهم حول هذه اجلوانب.

- االهتــامم بتثقيف العاملني يف املؤسســات املالية اإلســامية بعقود 

التحــوط وتطبيقاهتا يف هذه املؤسســات من خال تنظيــم وعقد دورات 

تدريبية، فام يزال هذا اجلانب غر مطروق بشكل كاٍف.

•     •     •
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أوالً: املراجع باللغة العربية:

- ابن القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل. إعام املوقعني عن 

رب العاملني، ج 4 دار اجليل  بروت، 973)م. 

- ابن حزم، أبو حممد عيل ابن حزم األندليس. املحىل يف رشح املجىل باحلجج 

واآلثار، حتقيق حسان عبد املنان، ط، )، ج 8، بيت األفكار. 

- ابن عرفة، حممد بن أمحد الدســوقي. حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر، 

دار إحياء الكتب العربية د. ت، مرجع سابق، باب يف القراض، ج 3.

- ابن فارس، أبو احلسني أمحد فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، حتقيق 

وضبط: عبد السام حممد هارون، ج2، 979)م. 

- ابن قدامة، موفــق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد. حتقيق عبد اهلل بن عبد 

املحسن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو، دار عامل الكتب للطباعة والنرش، ط3، 

ج7، الرياض، 7)4)هـ - 997)م.

- أبو غدة، عبد الستار. بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية اإلسامية 

ج 2)، جمموعة الربكة املرصفية، جدة، اململكة العربية السعودية. 
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- أبو مســامح، عبد اهلل صالح حممد سليامن. املشتقات املالية اإلسامية بني 

التنظر والتطبيق، جملة االقتصاد اإلسامي العاملية، احللقة 4 يوليو 5)20م.

- احتاد املصارف العربية. موسوعة بازل، دليلك إىل إدارة املخاطر املرصفية، 

موسوعة بازل. II- ترمجة نبيل حشاد،، بروت، لبنان، 2005م.

- اإلسامبول، أمحد حممد خليل. حكم الوعد يف الفقه اإلسامي وتطبيقاته 

املعارصة، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسامي م 6)، ع 2. 

- أمــني أفندي، عــيل حيدر خواجــه. درر احلــكام يف رشح جملة األحكام 

تعريب: فهمي احلســيني: دار اجليل الطبعة: األوىل، ج)، ))4)هـ - )99)م. 

املادة 300. 

- األمني، حســن عبد اهلل. الودائع املرصفية النقدية واستثامرها يف اإلسام، 

ط)، دار الرشوق، جدة 983)م.

- بنك الباد. اهليئة الرشعية، ملتقــى املرابحة بربح متغر، دار امليامن للنرش 

والتوزيع، الرياض، 434)هـ- 3)20م. 

- ابن عرفة، حممد بن أمحد الدســوقي. حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبر، 

ج 3، دار إحياء الكتب العربية د. ت. 
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- حسني حامد حســان. تعريف اخليار التبعي وتطبيقاته االقتصادية، حولية 

الربكة، العدد ))، 430)هـ-2009. 

- حطاب، كامل توفيق. نحو سوق إسامية مالية،طبعة متهيدية، بدون تاريخ.

- محاد، نزيه كامل. يف فقه املعامات املالية واملرصفية املعارصة: قراءة جديدة، 

دار القلم، دمشق، ط)، 428)هـ - 2007م.

- محاد، نزيه كامل. مدى تضمني يد األمانة بالرشط يف الفقه اإلسامي، املعهد 

اإلسامي للبحوث والتدريب، البنك اإلسامي للتنمية، جدة، 420) هـ.

- محود، سامي حسن. تطوير األعامل املرصفية بام يتفق والرشيعة اإلسامية، 

ط2، عامن، دار الفكر للنرش والتوزيع 982)م.

- خالد محد. السوق املالية اإلســامية الدولية واالحتاد الدول للمقايضات 

واملشتقات يطرحان معيار منتوج مبادلة األرباح، مرصف البحرين املركزي. 

- اخلفيــف. عيل. أحــكام املعامات الرشعية، بنك الربكة لاســتثامرات، 

البحرين.

- الداغر، حممود حممد. األسواق املالية: مؤسسات، أوراق، بورصات، دار 

الــرشوق للنرش والتوزيع ط2، . وطارق عبد العال محاد. املشــتقات املالية الدار 

اجلامعية، )200م.
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- الدورسي، طال بن ســليامن. عقود التحوط من خماطر تذبذب أســعار 

العمات، دار كنوز إشبليا للنرش والتوزيع، الرياض.

- الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر. خمتار الصحاح. جدة، دار الثقافة 

اإلسامية، 406)هـ - 986)م. 

- رضوان، ســمر عبد احلميد. املشــتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر، 

ودور اهلندسة املالية يف صناعة أدائها، دراسة مقارنة بني النظم الوضعية والرشيعة 

اإلسامية، الطبعة األوىل، دار النرش للجامعات مرص 426)هـ. 

د بن أمحد.حاشــية الرهوين عىل رشح الزرقاين،  هوين. أبو عبد اهلل حَمَمَّ - الرُّ

ج 6، الطبعة األوىل، املطبعة األمرية، بوالق، 306)هـ.

- الزحيــيل، وهبة مصطفى. الوجيز يف الفقه اإلســامي، ج )، دار الفكر، 

427)هـ - 2007م.

-  الزحييل، وهبة مصطفى. نظرية الضامن أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية 

يف الفقه اإلسامي: دراسة مقارنة، ط 2، دار الفكر دمشق، 998)م.

- زينب بوقاعة، وريمه برارمه. تســعر اخليارات املالية وفقا لنموذج باك 

وشــولر: دراســة حالة خيارات القطاع البنكي القطري، املؤمتر الدول بجامعة 

فرحات عباس، سطيف، منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية، 4)20م. 
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- الســاعايت، عبد الرحيم عبد احلميد، نحو مشــتقات مالية إسامية إلدارة 

املخاطر التجارية، جملــة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلســامي، جدة: 

ع))، 999)م.

- السالوس، عيل أمحد. فقه البيع و االستيثاق والتطبيق املعارص. دار الثقافة، 

مكتبة دار القرآن، الطبعة7، 429)هـ.

- الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة، املبسوط، دار املعرفة 

ج 30، باب يف البيع والرشاء، 409)هـ/989)م.

- السويلم، سامي إبراهيم. التحوط يف التمويل اإلسامي، البنك اإلسامي 

للتنمية، املعهد اإلسامي للبحوث والتدريب، 428)هـ-2007م.

- الشــافعي، حممد بن إدريس أبو عبــد اهلل، األم، حتقيق: رفعت فوزي عبد 

املطلب 32/5، دار الوفاء 422)هـ. 

- الشــبييل، يوســف عبد اهلل. تطبيقات احلامية البديلة عن عقود التحوط، 

بحث مقدم إىل جممع الفقه اإلسامي الدول.

- الصدر، حممد باقر. البنك الاربوي يف اإلســام، الكويت، مكتبة اجلامع 

النقي، دون تاريخ.
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- العسقاين. أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر. التلخيص احلبر يف أحاديث 

الرافعي الكبر، حتقيق: الســيد عبد اهلل هاشــم اليامين املدين، )7/3)( . مطابع 

املدينة املنورة، عام 384)هـ. 

- علــوي، إجال. الســوق املاليــة اإلســامية الدولية واالحتــاد الدول 

للمقايضات واملشــتقات يطرحان معيار منتوج مبادلة األرباح، مرصف البحرين 

املركزي، 2)20 م.

- العمراين. عبداهلل حممد. التحوط يف املعامات املالية، ورقة مقدمة للدورة 

احلادية والعرشين ملجمع الفقه اإلسامي الدول 435)هـ.

- غاســنر، ميشــيل صالح. صناديق التحوط اإلســامية تتحول نموذجًا 

لصناعة التمويل اإلسامي، جملة بانكر ميدل ايست، عدد سبتمرب2005م.

- الغرياين، الصادق عبد الرمحن عيل. البيع والتأجر بالسعر املتغر، املجمع 

الفقهي اإلسامي، رابطة العامل اإلسامي، الدورة 22.

 فتــاوى ندوة الربكة األوىل لاقتصاد اإلســامي. املدينــة املنورة 7)-20 

رمضان 403)هـ. 27-30 يونيو)98)م جمموعة دلة الربكة - قطاع األموال - 

رشكة الربكة لاستثامر والتنمية جدة- السعودية. فتوى رقم ))/3)( .

- فداد، العيايش الصادق. خماطر الثقة يف تطبيقات املضاربة وعاجها، ورقة 

معلومات أساسية، ندوة الربكة )3، 8-9رمضان )43)هـ.
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- الفــواز، فواز محد. صناديق التحوط وصعود نخبة جديدة، مراجعة كتاب 

More Money Than God صحيفــة االقتصادية، الســبت 26 حمرم 432) هـ. 

املوافق 0) يناير ))20 العدد 926).

- قحف، منذر. سندات القراض وضامن الفريق الثالث وتطبيقاهتام يف متويل 

التنمية يف البلدان اإلسامية، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسامي، 

م)، 409)-989)م.

- القــري حممد عيل. صحيفــة االقتصادية، األحــد 29 رجب )43) هـ. 

املوافق )) يوليو 0)20 العدد ))6.

- القري، حممد عىل. نحو سوق إسامية، جملة دراسات اقتصادية إسامية، 

املعهد اإلســامي للبحوث والتدريــب، البنك اإلســامي للتنمية، ع)، ج)، 

993)م.

َلم بسعر السوق يوم التسليم،  - اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي. ملتقى السَّ

يف 7/26/ 423)هـ، ص 50-37.

- جملــة جممع الفقه اإلســامي الدول. القرار رقم: 4/3/30/)، بشــأن 

ســندات املقارضة، البند التاســع. الدورة الرابعة جده املنعقدة خال الفرتة من 

8)-23 مجادى اآلخرة 408) املوافق 6- )) شباط )فرباير( 988)م.
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- جملــة جممع الفقه اإلســامي الدول. العدد الســادس، ج2 ص273)، 

رقــم  القــرار  ص5.  ج2  التاســع  والعــدد   73 ص  ج)  الســابع  والعــدد 

 )7/6/65( يف الــدورة الســابعة املنعقدة يف مدينة جدة يف عام 992)م بشــأن 

األسواق املالية.

- جملة جممع الفقه اإلســامي الدول. ج)، العــدد الثامن، 4)4)هـ. قرار 

رقم: 72 )8/3) /) بشأن بيع العربون.

- جممع الفقه اإلسامي الدول، الدورة الثامنة ببندر سري باجوان، بروناي 

دار السام من ) إىل 7 حمرم 4)4) هـ املوافق )2-27 يونيو 993)م. 

- املرداوي، الشيخ عاء الدين عيل بن سليامن. اإلنصاف يف معرفة الراجح 

من اخلاف.

- املرصي، رفيــق يونس. الوعد امللزم يف معامات املصارف اإلســامية، 

هل جيــوز أن يكون الوعد ملزمــًا إذا كان بديًا لعقد حمــرم؟ جملة جامعة امللك 

عبد العزيز: االقتصاد اإلسامي، م 5)،  423)هـ/2003م.

ــَلم بسعر الســوق يوم التسليم هل جيوز. جملة  - املرصي، رفيق يونس. السَّ

جامعة امللك عبد العزيز االقتصاد اإلسامي، م 6)، ع 2.

- معهد الدراســات املرصفية، املشــتقات املالية إضــاءات مرصفية مالية، 

الكويت 0)20م.
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- املنيــع، عبد اهلل بن ســليامن. بحــوث يف االقتصاد اإلســامي، املكتب 

اإلسامي، ط)، 6)4)هـ.

- املوســوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية ج )2. 

الكويت )من 404) - 427) هـ( .   

- مرة، حامد حسن. عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسامية دراسة 

تأصيلية تطبيقية، دار امليامن للرش والتوزيع، الطبعة األوىل 432)هـ- ))20م.

- هندي، منر إبراهيم، إدارة األســواق واملنشــآت املالية، منشأة املعارف، 

اإلسكندرية 996)م.

- هنــدي، منــر إبراهيم. الفكر احلديث يف جمال االســتثامر - منشــأة دار 

املعارف، اإلسكندرية 996)م.

ــَلم بسعر السوق، - املرصي، رفيق  - اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي السَّ

يونس.بيع العربون وبعض املســائل املســتحدثة فيــه، دار املكتبي الطبعة االوىل 

420)هـ، 999)م.

- ياســني عبدالرمحن جفري. بيع الغرر. جدة. كليــة االقتصاد واإلدارة - 

جامعة امللك عبد العزيز. ورقة غر منشورة. ص2. 
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ثانيًا: املراجع باللغة اإلنجليزية:

 EthicalSystems.org Case Study: Barings Bank A collaborative effort by

Jennifer Fang and Joshua Elle p.no1

 Knight، Frank H، Risk، uncertainty and profit، New York Hamper and

 .Raw p p1921

 Mark Carlson A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a

 Discussion of the Federal Reserve Response Finance and Economics

 Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary

 Affairs Federal Reserve Board، Washington، D.C. November 2006

 p.no2

 Sam Bhugaloo. Commodities Trading: Nick Leeson، Internal Controls

 and the Collapse of Barings Bank. Page no2

 The oxford illustrated dictionary-oxford university press - London -

1989 P.728

 Webster’s Third New International dictionary، GC Ameriam company

.- U.S.A - P.1961

 Yves-Marie Abraham &. Cyrille Sardais. Will we learn from the

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
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 bankruptcy of BARINGS BANK? École de Paris du management - 94

 bd du Montparnasse - 75014 Paris July 4th، 2008 p no5

ثالثًا: املواقع اإللكرتونية:

http://www.cbb.gov.bh/page

http://www.islamifn.com/fatawa

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat

 http://ar.islamway.net/fatwa

•     •     •


