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هذا البحث يعّب عن رأي صاحبه
وال يعّب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
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احلمد هلل رب العاملني، والصاة والســام عىل ســيد املرسلني وخاتم 

النبيــني، نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني، ومــن اهتدى هبداهم واتبع 

سنتهم وسلك سبيلهم إىل يوم الدين.

أما بعــد:

فهذا بحث مقــدم إىل )ندوة جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عن 

منظمة التعاون اإلســامي(، بناء عىل الدعـــوة الكريمـــة من أمينه العام 

األســتاذ الدكتور/ أمحــد خالد بابكــر،  للكتابة يف موضــوع: »عمليات 

التحوط يف املعامات املالية« والذي ســيعقد بإمــارة ديب بتنظيم من دائرة 

الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بمشيئة اهلل تعاىل يف الفرتة من  26- 27 

أبريل 2016. 

وقد اخرتنا أن يكون عنوانــه )عمليات التحوط وتطبيقاهتا يف املرصفية 

اإلســامية، وأحكامها الرشعيــة(، وهيدف إىل التعــرف عىل حكم ضامن 

الطــرف الثالث لرأس املــال أو له وللربح معا، والتــرع بالضامن من أحد 

العاقديــن، والضامن من خال التداول اليومي املرمج برامج خاصة ... إىل 

غري ذلك من االفرتاضات املطلوب دراستها. 
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وهلذا يمكن تقسيم الدراسة إىل متهيد ومبحثني وخامتة: 

التمهيــد: تعريف التحــوط، مرشوعيــة ختفيف املخاطر بالوســائل 

املرشوعة.

 املبحث األول: التحوط بالضامن ضد خماطر عقود االستثامر.

املبحث الثاين: التحوط بالبيوع ضد خماطر عقود االستثامر.

اخلامتة: وتتضمن أبرز النتائج.

واهلل نسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.

•     •     •
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التمهيد

أوالً: تعريف التحوط:

يطلق التحوط يف اللغة ويراد منه عدة معاٍن أبرزها)1(: 

األول: احلفظ والصيانة والرعاية، ومنه قول اهلَُذيّل: 

وَأْحَفُظ َمنِْصبي وَأحوُط ِعْريض        وَبْعُض الَقْوِم َلْيَس بِذي ِحيـاِط  

ــنَة امُلْجِدَبة؛ وهي التي ُتيُط باألْمــوال، َأي هُتِْلُكها، َأو ُتيُط  الثاين: السَّ

بالنّاِس فُتْهِلُكُهم. 

َهات، َوِمنْه َقْوهلم: )اْفَعل اأْلَْحَوط(  الثالث: اأْلَْخذ باألوثق من مَجِيع اْلِ

َيْعنِي اْفَعل َما ُهَو أمجع ألصول اأْلَْحَكام َوأْبعد َعن شوائب التَّْأِويل.

ويف اصطاح الفقهاء ال خيرج معناه عن املعنى اللغوي)2(. 

واملقصود بالتحوط املــايل: تييد املخاطر وتقليصهــا ونقلها وإدارهتا، 

أو هو محاية رأس املال باســتخدام الوســائل املتاحة للوقاية من اخلسارة أو 

بيدي: تاج العروس: مادة )ح و ط(، الكفوي: الكليات: 1/ 56. )1( الزَّ
)2( عادل عبد الفضيل: االحتياط ضد خماطر االســتثامر يف املصارف اإلســامية، دار 

الفكر الامعي، 2011م، ص23.  
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النقصــان أو التلف، وهي أعم من ضامن رأس املال املســتثمر من حيث إن 

الضامن هو االلتزام من جهة معينة بتحمل ما يلحق برأس املال من خســارة 

أو تلف أو نقصان، أما احلامية فهي وقاية رأس املال فتشــمل الضامن املبارش 

وغري املبارش)1(.   

وقد عرفه د. حممد عيل القري، بأنه: اسرتاتيجية الغرض منها التخلص 

من أو إلغاء املخاطر التي تكون خارج نطاق النشاط الرئييس أو خارج جمال 

االستثامر املستهدف)2(.

ثانيًا: مرشوعية ختفيف املخاطر بالوسائل املرشوعة:

ختفيف املخاطر بالوســائل املرشوعة عند القيام بتنمية املال واســتثامره 

مطلب رشعي؛ ولذا ندب الشــارع إىل االســتيثاق واالحتياط بكتابة الدين 

)1( املعيــار الرشعي رقم 25 محاية رأس املال واالســتثامر، فقرة )4( هيئة املحاســبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية.

)2( التحوط يف العمليات املالية، كام عرفه أمحد املبلغي، بأنه: حماولة محاية املال يف عملية 
االســتثامر عن اخلطر الذي يتعرض له نتيجــة للتذبذب الذي يمكن أن حيصل يف 
سعره محاية تتمثل يف عملية تقليل حجم ذلك اخلطر أو القضاء عليه عر إجراءات 
قد تكــون هي عْقدية وقد تكون غــري عْقدية، وغري عقدية مثل اختاذ سياســات 
وقرارات. التحوط يف املعامات املالية: انظر البحثني يف الدورة احلادية والعرشون 

ملؤمتر جممع الفقه اإلسامي الدويل. 
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واإلشهاد عليه؛ ألن فيه حفظا للامل، وحفظه من مقاصد الرشع. وعليه: فإذا 

اختذ اإلنسان الوســائل ضمن نطاق املباح من العقود واإلجراءات لغرض 

تقليل املخاطر، فإن عمله هذا جار عىل مقاصد الرشع. 

ومن هنــا احتاطوا قديام بمنــع بعض الترصفات التــي تعرض أموال 

املضاربات ملخاطر أكر من املخاطر املعتادة، ولذا روي عن ابن عباس قوله: 

»كان العباس بن عبــد املطلب إذا دفع ماال مضاربة اشــرتط عىل صاحبه: 

ال يسلك به بحرا، وال ينزل به واديا، وال يشرتي به ذات كبد رطبة، فإن فعل 

فهو ضامن، فرفع رشطه إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأجازه«)1(.  

وروي عــن عروة بــن الزبري، وعن غريه أن حكيــم بن حزام صاحب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  »كان يشرتط عىل الرجل إذا أعطاه ماال مقارضة يرضب له به 

أن ال جتعل مايل يف كبد رطبة، وال تمله يف بحر، وال تنزل به يف بطن مسيل، 

فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مايل«)2(.  

)1( رواه الطراين يف األوســط: تقيق: طارق عوض اهلل، عبد املحســن احلسيني، دار 
احلرمني، القاهرة، 231/1. 

)2( رواه الدار قطني يف سننه، حققه: شعيب األرنؤوط، حسن عبد املنعم، عبد اللطيف 
حرز اهلل، أمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 2004م،  23/4. 
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بــل إن الناس أعرضــوا عن بعــض الصيــغ واألدوات املرشوعة يف 

املشاركات كاملزارعة واملســاقاة نظرا خلراب الذمم وضياع األمانة، ولؤوا 

إىل عقد اإلجارة املضمونــة العائد دون تمل كثري خماطــر. قال ابن تيمية: 

»فاملساقاة واملزارعة تعتمد أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثريا فيحتاج الناس 

إىل املؤاجــرة التي فيها مال مضمون يف الذمة؛ وهلذا يعدل كثري من الناس يف 

كثري من األمكنة واألزمنة عن املزارعة إىل املؤاجرة؛ ألجل ذلك«)1(.  

وأدوات التحوط التقليدية تعتمد عىل عقود )اخليارات، واملستقبليات، 

واملبادالت( وقد صدر قرار جممع الفقه اإلســامي الدويل رقم 63 )7/1( 

بتحريم عقــود االختيارات وتداوهلــا)2(، كام صدر قــرار املجمع بتحريم 

عقود املستقبليات يف العمات ويف الســلع ما عدا حالتني من العقود اآلنية 

للســلع وكذا قال املعيار الرشعي هليئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات 

)1( جمموع الفتاوى، تقيق: عبد الرمحن بن قاســم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
الرشيف1995م،30/ 234. 

)2( ونصه: »إن عقود االختيارات - كام جتري اليوم يف األســواق املالية العاملية - هي 
عقود مســتحدثة ال تنضوي تــت أي عقد من العقود الرشعية املســامة. وبام أن 
املعقود عليه ليس ماالً وال منفعة وال حقًا ماليًا جيوز االعتياض عنه: فإنه عقد غري 

جائز رشعا. وبام أن هذه العقود ال جتوز ابتداًء فا جيوز تداوهلا«.
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املالية اإلســامية رقم )20( بعدم جــواز التعامل بعقود املســتقبليات)1(، 

واالختيارات)2(، وعمليات املبادالت املؤقتة)3(، إنشاء وتداوال. 

وهذا مــا أيده قرار ندوة الركة الســابعة عرشة لاقتصاد اإلســامي 

والــذي جاء فيه ما ييل: »حيث إن االختيار هو حــق اختيار الرشاء أو البيع 

لســلعة ما برشوط حمددة لقاء عوض عن ذلك احلق وتقوم إرادة املتعاقدين 

عىل توقعات متضادة لتقلبات األســعار، فإن النــدوة، انطاقا من أن إرادة 

املتعاقد ومشــيئته ليست حما للعقد وال للعوض عنها، تؤكد عىل قرار جممع 

الفقه اإلسامي رقم  63 )7/1(«.

وذلك ألن هذه املخاطــر ال جيوز الدخول فيها أصا فا جيوز التحوط 

هلا بعد ذلك   - برصف النظر عن رشعية أدوات التحوط أو عدم رشعيتها - 

وهي عقود مقامرة تشتمل عىل جهالة فاحشة أو غرر جسيم)4(.

)1( وجــاء نصه يف الفقرة 3/3: »ال جيوز رشعا التعامل بعقود املســتقبليات، ســواء 
بإنشائها أم بتداوهلا«. 

)2( وجاء نصه 2/2/5: »عقود االختيارات ... ال جيوز إنشاؤها وال تداوهلا«. 
)3( وجاء نصه 3/5/ 2: »ال جتــوز عمليات املبادالت املؤقتة عىل النحو الذي جيري 

عليه العمل يف أسواق السلع«.
)4( وهلذا عد ابن رشــد »الغرر« من أسباب الفساد العامة يف البيع. بداية املجتهد، دار 

احلديث، 2004م، 3/ 145.  
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وذلــك كالغرر يف وجود حمل العقد كبيــع املعدوم، والغرر يف احلصول 

كبيع املعني الذي ال يقدر عىل تسليمه كالمل الشارد ونحو ذلك، وكالغرر 

يف مقدار حمل العقد كالبيع بثمن جمهــول، أو الغرر يف صفة حمل العقد كبيع 

جمهول الصفة فيام خيتلف ثمنه باختاف صفاته، أو الغرر يف أجل تسليم أحد 

العوضني كالثمن يف البيع)1(.  

•     •     •

)1( د. حسني حامد حسان: آليات إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسامية، مؤمتر 
اهليئات الرشعية احلادي عرش. 
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املبحث األول

التحوط بالضمان ضد خماطر عقود االستثمار

املطلب األول: ضامن الطرف الثالث لرأس املايل أو له وللربح معا:

التجارب العاملية قد دلت عىل أن وجود مؤسسة أو مؤسسات متخصصة 

لضــامن الودائع، خارجة عن البنك الوديع نفســه، يزيد مــن ثقة املودعني 

وخيفف من قلق أصحاب الودائع عند اشتداد العاصفة.

ويعنى بضامن الطــرف الثالث: أن يتقدم طرف أو هيئة، مســتقلة عن 

عاقــة وعقد املضاربة بــني رب املال واملضارب ومســتقلة عن املضارب، 

بضامن رأســامل املضاربة. فإذا ما دخل رب املــال يف املضاربة بناء عىل هذا 

الوعد يصبح الطرف الثالث الواعد عندئذ ملزما جتاه رب املال هبذا الضامن. 

أما األســاس الرشعي لضامن الطرف الثالث فهو الترع املحض. ذلك 

أن ألي شــخص أن يترع بام يشــاء وال قيد عىل املالــك أن يترع بامله ملن 

يشاء وكيفام يشــاء ألن »الناس مسلطون عىل أمواهلم يفعلون هبا ما يشاؤون 

ال يقيدهم يف ذلك إال قيد الرشع«.
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واحلقيقة أن ضــامن الطرف الثالث، طاملا أنه يقوم عىل الترع، ال يقترص 

فقط عىل رأس املال وإنام يمتد إىل أي يشء آخر بام فيه أية نســبة من الربح، إذ 

إن للمترع أن يترع بام يشــاء ال يقيده يف ذلك يشء. ولكن مثل هذا الضامن 

حيتاج إىل مررات حقيقية وأكيدة قائمة عىل تقيق مصلحة عامة إذا ما كانت 

الدولة هي الطرف الثالث الذي سيقدم الضامن ألن الدولة وكيلة يف ترصفاهتا 

عن األمة. أما إذا كان الضامن مقدمــا من مجعية -تكون هي الطرف الثالث 

اخلارجي عن عقد املضاربة- يؤسسها أرباب األموال أو تؤسس هلم من قبل 

البنك اإلســامي أو من قبل الدولة فإن الترع مفتوح عندئذ عىل مرصاعيه 

وال حيده إال اتفاق األطراف ذوي العاقة)1(.

»وليس يف مقاصد الرشيعة العامة وقواعدها الكلية، وأحكامها الزئية 

ما يمنع من صحة ترع شخص بمبلغ من املال، إذا كان ترعه هذا معلقا عىل 

رشط معــني، فغاية األمر يف هذه احلالة أن املترع يعلق التزامه عىل رشط هو 

تلف رأس املال أو بعضه، أو نقصان الربح عن حد معني«)2(.

)1( منذر قحف، »ســندات القراض وضامن الفريق الثالــث وتطبيقاهتام« جملة جامعة 
امللك عبــد العزيــز - االقتصاد اإلســامي، املجلد 1، 1409 هـــ )1989(، 

صص43 - 78.                                                        
)2( د. حســني حامد حســان: آليات إدارة املخاطر يف املؤسســات املالية اإلسامية. 

مرجع سابق. 
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ل يف ضــامن الودائع  ومــن أمثلة الطــرف الثالث الذي يمكــن أن ُيفعَّ

املرصفية، سواء منها ما كان يف احلساب الاري أم يف احلسابات االستثامرية، 

صندوق لضامن رأس مال الودائع املرصفية يؤسســه البنك اإلســامي أو 

مؤسســة لضامن الودائع تؤسســها الدولة وتعمل بــإرشاف ورعاية البنك 

املركزي. ولدينا مثاالن جديران بالدراسة يف هذا املوضوع مها جتربة السودان 

وجتربة ماليزيا مع ماحظة أن معظم البلدان اإلســامية األخرى ليس لدهيا 

نظم لضامن الودائع.

وقد أجاز جممع الفقه اإلســامي ضامن رأس مــال املضاربة من طرف 

ثالث عل ســبيل الترع كام ورد يف القرار رقم 5 من الدورة الرابعة، ونصه: 

»ليــس هناك ما يمنع رشعًا من النص يف نرشة اإلصدار أو صكوك املقارضة 

عىل وعد طرف ثالث منفصل يف شــخصيته وذمته املاليــة عن طريف العقد 

بالترع بدون مقابل بمبلــغ خمصص لر اخلرسان يف مرشوع معني، عىل أن 

يكون التزامًا مستقًا عن عقد املضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس 

رشطًا يف نفــاذ العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه، ومن ثم فليس حلملة 

الصكــوك أو عامل املضاربة الدفع ببطان املضاربــة أو االمتناع عن الوفاء 
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بالتزاماهتم هبا بســبب عدم قيــام املترع بالوفاء بام ترع بــه، بحجة أنَّ هذا 

االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد«.

واملتأمــل يف هذا القرار جيد أنه اشــرتط لصحة ضــامن الطرف الثالث 

رشوطا ثاثة: 

األول: استقال الضامن يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد. 

الثاين: أن يكون الضامن جمانيا دون مقابل. 

الثالث: استقال الضامن عن عقد املضاربة، واملقصود عدم انفساخ عقد 

املضاربة لو امتنع الواعد من تنفيذ وعده. 

واملقصود من النص عىل هذه الرشوط يف القرار هو ضامن عدم التاعب 

بقضيــة الضامن حتى ال ينقطع اخليط الرفيع بني البنوك اإلســامية وغريها 

وهو الغرم بالغنم أو اخلراج بالضامن. 

 وقــال د. حممد عيل القــري، معلقا عىل قرار جممع الفقه اإلســامي: 

»وال خيفى أن القرار املذكور كان يف سياق التمهيد لتطوير ممتلكات األوقاف 
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يف اململكة األردنية اهلاشمية، والضامن تقدمه احلكومة للمستثمرين باعتبارها 

طرفا ]مستقا عن األوقاف[«)1(.

املطلب الثاين: التربع بالضامن من أحد العاقدين:

إن رشط يف عقــد املضاربة أن ضامن رأس املال عــىل املضارب فالعقد 

فاسد ال يصح قال الكاساين: »ولو رشطا يف العقد أن تكون الوضيعة عليهام 

بطل الرشط، واملضاربة صحيحة«)2(. وقال القايض عبد الوهاب: »إذا رشط 

رب املــال عىل العامل الضامن فالقراض فاســد ... فدليلنا أن القراض عقد 

غرر جموز مســتثنى من األصول، فلم جيز فيه إال قدر ما ورد به الرشع، وألن 

موضوعه عىل األمانة، فإذا رشط فيه الضامن فقد عقد عىل خاف موضوعه 

فوجب أن يفسد«)3(.  

وقال ابن رشــد: »إذا رشط رب املال الضامن عىل العامل، فقال مالك: 

)1( القــري: »آليات التحوط يف العمليات املالية اإلســامية«، ورقة مقدمة إىل املؤمتر 
الســابع للهيئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسامية، هيئة املحاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسامية. املنامة يف الفرتة 27-28 /2008/5م.                               

)2( بدائع الصنائع: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1986م، 86/6.    
)3( اإلرشاف عىل نكت مســائل اخلــاف، تقيق: احلبيب بن طاهــر، دار ابن حزم، 

الطبعة األوىل، 1999م، 2/ 647.   
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ال جيوز القراض وهو فاســد، وبه قال الشافعي...وعمدة مالك أن اشرتاط 

الضامن زيادة غرر يف القراض نفسه...«)1(. 

وقال املاوردي: »أما اليــد األمينة، فيد الوكيل، واملضارب، والرشيك، 

واملودع، واملســتأجر، واملرهتن. فهؤالء كلهم ال ضــامن عليهم ما مل يتعدوا 

ويفرطــوا«)2(. وقال: »ولو رشطا يف عقد القــراض تمل العامل للخرسان 

كان القراض باطًا؛ الشرتاطهام خاف موجبه«)3(.

وقال ابن قدامة: »اشرتاط ما ليس من مصلحة العقد وال مقتضاه، مثل 

أن يشرتط عىل املضارب املضاربة له يف مال آخر ... أو يشرتط عىل املضارب 

ضامن املال أو ســهام مــن الوضيعة ... فهذه كلها رشوط فاســدة ... ومتى 

اشرتط رشطا فاسدا يعود بجهالة الربح، فسدت املضاربة؛ ألن الفساد ملعنى 

يف العوض املعقود عليه، فأفسد العقد«)4(.

)1( بدايــة املجتهد وهناية املقتصد، دار احلديث بالقاهــرة، بدون طبعة، 2004م، 4/ 
.23

)2( احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشــافعي، تقيــق: عيل معوض، عادل عبد 
املوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1999م، 501/6.

)3( املرجع السابق: 332/7.
)4( املغني البن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1968م، 5/ 51. 
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بــل قال ابن املنــذر: »وأمجع كل مــن نحفظ عنه من أهــل العلم عىل 

إبطال القراض الذي يشــرتط أحدمهــا أو كامها لنفســه دراهم معلومة. 

 وممن حفظنــا ذلك عنــه: مالــك، واألوزاعي، والشــافعي، وأبــو ثور، 

وأصحاب الرأي«)1(.

وقرر جممع الفقه اإلســامي ذلك كــام ورد يف القرار رقم 5 من الدورة 

الرابعة: »ال جيوز أن تشــتمل نرشة اإلصدار أو صكوك املقارضة عىل نص 

بضامن عامل املضاربة رأس املال أو ضامن ربح مقطوع أو منسوب إىل رأس 

املال، فإن وقع النص عىل ذلك رصاحة أو ضمنًا َبَطَل رشط الضامن واستحق 

املضارب ربح مضاربة املثل«.

واحلقيقة أن عبارة »واســتحق املضارب ربح مضاربة املثل« مشكل يف 

القرار، فإن ربــح مضاربة املثل هو بالفعل ربــح، فانتهينا إىل ضامن الربح. 

وكان األوىل أن يســتحق املضــارب أجرا يعادل ربح مضاربة املثل ســواء 

أربحت املضاربة أم مل تربح.  

)1( اإلرشاف عــىل مذاهــب العلامء، تقيق: حممــد رساج الديــن، ط إحياء الرتاث 
اإلسامي، ط1، 1986م، 1/ 99. 
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وعىل ذلك فاشــرتاط الضامن يف عقد املضاربة يفسدها؛ ألن املال أمسى 

مضمونا عىل املضارب فصــار قرضا وزيادته املشــرتطة ربا؛ ألن العرة يف 

العقود بالقصود واملعاين ال باأللفاظ واملباين.

  أما إذا ترع املضارب بتحمل اخلســارة بــدون أن يكون هذا رشطًا أو 

عرفا »ألن املعروف عرفــا كاملرشوط رشطا« فقد نص فقهاء املالكية عىل أن 

املسألة حمل خاف منهم من قال باملنع، ومنهم من قال بالواز. 

فنقل احلطــاب يف املواهب: »لو تطوع العامــل بضامن املال ففي صحة 

القــراض خاف بني الشــيوخ فذهب ابن عتاب إىل أنــه صحيح، وحكى 

إجازته عن شــيخه مطرف ابن بشــري، وقال غريمها: ال جيوز ومال إليه ابن 

سهل، ويف العتبية ما يدل عىل القولني«)1(.

وجاء يف حاشــية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل: »فإن ترع 

بالضامن وطاع به بعد متام االكرتاء جاز ذلك« انتهى ما نصه. قيل له: فيجب 

عــىل هذا القول الضامن يف مال القــراض إذا طاع به ]أي: تطوع به[: قابضه 

)1( مواهــب الليل يف رشح خمترص خليل، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 1992م، 5/ 
                                .361 ،360
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بالتزام الضــامن فقال: إذا التزم الضامن طائعا بعد أن رشع يف العمل فام يبعد 

أن يلزمه«)1(.

وعىل ذلك: رأى البعض أنه ال مانع من جوازه بناء عىل من قال بجوازه 

من املالكية برشط أن ال يكون متمام للعقد أو تم التواطؤ عليه بني املتعاقدين؛ 

قال ابن رشد: »إن العقد إذا سلم من الرشط وكان أمرا طاع به بعده عىل غري 

رأي وال مواطأة فذلك جائز ال بأس بــه؛ ألنه معروف طاع به وأوجبه عىل 

نفســه ال مكروه فيه ... واملعروف عند مالك الزم ملن أوجبه عىل نفسه، فإن 

كان له أجل لزم إىل أجله«)2(.

وهذا القول أخذت به بعض املؤسســات املالية اإلسامية، فقد جاء يف 

فتاوى املستشار الرشعي ملجموعة الركة: »ال مانع من أن تكون هناك مبادرة 

من العميل بتحمل ما قد يقع من خسارة يف حينها - ال عند التعاقد ألن ذلك 

من قبيل اهلبة والترصف من صاحب احلق يف حقه، دون تغيري ملقتىض العقد 

رشعًا. فحني وقوع اخلسارة دون تعٍد أو تقصرٍي يطبق املبدأ الرشعي بتحميلها 

)1( حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل، املطبعة األمريية ببوالق، الطبعة 
األوىل: 6/ 324.

)2( بداية املجتهد وهناية املقتصد، مرجع سابق، 8/ 67.
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لرب املال )البنك يف التمويل باملضاربة واملودع يف الودائع االســتثامرية( إال 

أن يبادر املضارب لتحملهــا دون مقاضاته أو إلزامه؛ ألنه قد يقدم عىل هذه 

املبادرة انســجامًا مع اعتبار نفســه مقرصًا يف الواقع ولو مل تستكمل صورة 

التقصري يف الظاهر بام حييل الضامن عليه. والقاعدة الرشعية أن املرء بســبيل 

من الترصف يف ماله«.  

وقد اجتهت بعــض اهليئات الرشعيــة إىل تبني ضابط يمنــع االرتباط 

ويفصل بني عقد املضاربة وترع أحــد العاقدين بالضامن وهو أن ال يرتتب 

عىل انفساخ أحدمها انفساخ اآلخر. لكن علق د. حممد عيل القري، عىل هذا 

الضابط بقوله: »وهو ضابط فعال، ولكنه ملا كان الفســخ ال يقع إال بإرادة، 

فإذا اجتهت إرادة العاقدين عىل بقــاء الضامن ما بقي العقد اخلاص بالعملية 

املضمونة، فإن الضابط املذكور ال يعود ذا فائدة«)1(.

بيد أن القول باملنع هو ما ذهب إليه أكثر املالكية. قال الرهوين: »وكامهم 

يفيد أن القولني متســاويان وليس كذلك بل القول باملنــع هو الظاهر نقا 

ومعنى أما نقــا فلقول صاحب املعني ما نصه: »فرع إذا طاع العامل بضامن 

)1( حممد عيل القــري: آليات التحوط يف العمليات املالية اإلســامية، ورقة مذكورة 
سابقًا.
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املال امتنع ذلــك عند األكثر وأجازه القايض أبو املطــرف ووافقه عليه ابن 

عتاب.انتهى منه بلفظه، وأما معنى فألن ذلك هدية من العامل لرب املال«)1( 

وهي »ممنوعة« كام قال املدين عيل كنون يف حاشيته، ونقل »ال يتصور التطوع 

احلقيقي قبل شغل املال أو بعده وبعد نضوضه؛ ألن العقد غري الزم فالطوع 

إذ ذاك كالرشط«)2(.  

وألنه إن تطوع به بعد العقد وقبل الــرشوع فهو عند املالكية كالرشط؛ 

ألن العقد مل يلزم بعد، قال الرهوين: »القراض ال يلزم بالقول عىل املشــهور 

والطوع بعد العقد وقبل الرشوع يف العمل كالرشط«)3(.

وإن تطوع به بعد الرشوع أي بعد لزوم العقد أو بعد التنضيض فالغالب 

أنه يفعل ذلك الستمرار بقاء املال معه، وجتديد عقد املضاربة. قال الرهوين: 

»الحتامل أن يكون ترعه بعد الرشوع يف الضامن إنام هو ألجل أن يبقى املال 

بيده بعد نضوضه وهذه هي علة حرمة هديته بعد الرشوع فتأمله بإنصاف«)4(.

)1( حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل، مرجع سابق، 6/ 323.
)2( حاشــيته مطبوعة عىل هامش حاشــية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل، 

مرجع سابق، 323/6.
)3( حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل، مرجع سابق، 6/ 324.
)4( حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل، مرجع سابق، 6/ 324.
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إذ القول بالواز مبني عىل قول من قال بالواز عند املالكية وهو »مبني 

عىل إلغاء التهمة« وهو ليس رأي األغلبيه، واألصل عدم الواز قبل اللزوم 

والرشوع يف العمل؛ ألنه كالرشط يف العقد وهو حمرم باألصل، وإن كان بعد 

الرشوع يف العمل ولزوم العقد فهو عند أكثر املالكية هدية من املضارب حتى 

يغريه ليبقــى املال معه وجيدد له عقد املضاربة. واملنع مبني عىل أحد القولني 

يف قاعدة هل الاحق للعقد كالواقع فيه.  

 لكــن هل هذه اهلدية بمثابــة تمل الرضر الذي وقــع عليهام من قبل 

املضــارب مما خيتل معه ميــزان احلقوق والواجبات أو مــا يعر عنه بقاعدة 

»الغــرم بالغنم«، أو ال عاقة له بعقد املضاربــة القائم كام قال املالكية إذا تم 

هذا الترع بعد الرشوع واللزوم، إنام باملضاربة املســتقبلية التي يطمع املترع 

بالضامن يف الدخول فيها، فهو يتحمل هذا الرضر املتمثل يف ضامن رأس مال 

املضاربة احلالية ليفوز بالتعاقد مستقبا فكأن املضاربة املرتقبة ستكون حمرمة 

م عليها ومها بمثابة عقدين يف عقدة واحدة يكون  ألهنا وقعت مع تــرع مقدَّ

فيهام الترع املسبق ربًا جليًا.
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لكن ما عاقتنا باملضاربة املحتملة التي يمكن أن تقع أو ال تقع؟  ولعل 

اإلجابة أننــا هنا نبحث عن مدى جواز ترع أحد العاقدين يف عقد املضاربة 

بتحمل اخلســارة، فإذا كان جائزا قرت أعيننا واحتطنا للمضاربة ؟ وإذا كان 

ممنوعا حتى ولو مل يؤثر عىل صحة العقد؛ ألنه منفصل عنه، فيلزمنا حينئذ أن 

نبحث عن وسائل أخرى مرشوعة تقق الغرض املطلوب. 

أيضا نتساءل هل يتعارض القول باملنع مع قاعدة »الناس مسلطون عىل 

أمواهلم«؟ يمكن اإلجابة: بــأن حرية الترصف املقصودة إنام تتقيد باملرشوع 

من الترصفات دون الفاســد منها، والعــرة يف العقــود بالقصود واملعاين 

ال باأللفاظ واملباين. 

وبعد، فا نميــل إىل القول بجواز التحوط بتطوع أحد العاقدين بضامن 

خســارة رأس املال؛ ألن من متسك بجوازها اعتمد عىل قول من جّوزها من 

فقهاء املالكية، وسبق أن أوضحنا أنه قول مرجوح يف املذهب. 

ثم إن املقصود أننا نحتاط للعقود قبل الدخــول فيها وأثناء التعاقد أما 

بعد التعاقد فا وجه للتحوط فالعقد قد تم، واملطلوب من املرصف أن يقوم 

بدوره املنصوص عليه يف العقد، ال أن يدفع العميل إىل الترع بالضامن. فضًا 



عمليات التحوط وتطبيقاتها يف املصرفية اإلسالمية وأحكامها الشرعية24

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

عــن أن املعامات املرصفية تقوم عىل اإلفصاح الكامل فلامذا يترع املرصف 

)أو العميــل( بعد العقد وقــد نال مقصوده بالعقد نفســه، إذا مل يكن ذلك 

مرتبطا بمصلحة مؤكدة هي استمرار العقد أو تكراره يف معامات جديدة؟ 

ثم إن الواقع يشــهد بخلل التطبيــق عند من اعتمد هــذه الصيغة من 

املؤسسات واملصارف؛ فالعقد يوقع ويف نفس اللحظة يوقع الترع بالضامن 

يف ورقــة منفصلة عن العقد ممــا يعد تايا، وإغراقا يف الشــكلية، والعرة 

بالقصود واملعاين ال باأللفاظ واملباين، ومــن الدير بالذكر أن هذه الصيغة 

العمول هبا فاسدة بإمجاع عند املالكية.  

ومن جهة املآل، فتحمل خســارة رأس املال ســيدفع أصحاب الودائع 

االستثامرية إما إىل االنسحاب من املرصف؛ ألهنم خرسوا جزءا من أمواهلم 

بالفعل وهذا يلزم املرصف باالهتامم بدراســات الــدوى ومراقبة عقوده 

التمويلية وتفعيل عدد من التحوطات املرشوعة. 

وإما أن يتجه أصحاب الودائع االستثامرية إىل القيام بالرقابة واإلرشاف 

عىل جمالس اإلدارة بنسب أمواهلم وهو مقصد جليل ينبغي العمل به وتفعيل 

دورهم. 
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املطلب الثالث: الضامن بالتداول اليومي املربمج:

تعتمد برامــج التداول اليومي عــىل قاعدة من البيانــات واملعادالت 

الرياضية املعقدة متكن إدارة صناديق االســتثامر من توظيفها واالســتفادة 

منها يف االســتثامر اآلمن. والعقد الذي يســمح باســتخدام هــذه الرامج 

يشتمل عىل ضامن رأس املال دون الربح مقابل دفع مبالغ حمددة كاشرتاكات 

دورية عــىل أن يلتزم مدراء صناديق االســتثامر بالتعليامت الــواردة إليهم 

 وعــدم خمالفتها. واهلــدف هو: التحــوط ومحاية رأس املال يف االســتثامر 

يف البورصة)1(.

ويقوم عمل برامج التداول عىل تقســيم مبلغ االســتثامر إىل قســمني: 

القســم األكر منه يوجه يف الغالب إىل ســندات دين حكومية يف الصناديق 

التقليدية أو  إىل مرابحات خماطرها متدنية بالنسبة للصناديق اإلسامية. أما 

الباقي فيوجه إىل سوق األسهم، التي توجهه يف الترصف اليومي بيعا ورشاء 

الرامج املذكورة)2(.

)1( راجع: د. حممد عيل القري: آليات التحوط يف العمليات املالية اإلســامية، مرجع 
سابق.                                

)2( انظر: املرجع السابق.                                
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هذا، وقد أجازت بعض اهليئات الرشعية كام قال د. القري، العمل هبذه 

ِه:  الصيغة بناء عىل جواز ضامن خطر الطريق عند احلنفية، وصورهتا: »َلْو َقاَل لَِغرْيِ

اَمُن َوامْلَْضُموُن   ُاْسُلْك َهَذا الطَِّريَق َفإِْن ُأِخَذ َماُلك َفَأَنا َضاِمٌن َفُأِخَذ َماُلُه َصحَّ الضَّ

َعنُْه جَمُْهوٌل«)1(.

بيد أن األصل يف ضامن خطر الطريق عند من قال به أن املغرور إنام يرجع 

فقط عىل الغار إذا َضِمن األخري صفة الســامة للمغــرور نصا، أو حصل 

الغرور يف ضمن عقد معاوضة، وعلــم الغار باخلطر دون املغرور وإال كان 

مضيعا ملاله باختياره)2(.

ومســألة ضامن خطر الطريق مبعثها تغريره للسالك وإخباره بأنه آمن، 

»ولفــظ املغرور ينبئ عن ذلك لغــة ملا يف القاموس غّره غــّرا وغرورا فهو 

مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغرت«)3(.

)1( أبو حممد البغدادي: جممع الضامنات: دار الكتاب اإلســامي، بدون طبعة وبدون 
تاريخ، 1/ 270.                        

)2( الــدر املختار رشح تنوير األبصار، تقيق: عبد املنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، 
الطبعة األوىل 2002م، ص458.

)3( ابن عابديــن: رد املحتار عىل الدر املختــار، دار الفكر، بــريوت، الطبعة الثانية، 
1992م، 4/ 170. 
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أقول: صحيــح ضامن املغرور هنا ِضْمن عقــد معاوضة. والعاقة بني 

املتعاقدين هنا قد تكيــف بأهنا عقد إجارة، يكون فيها مدير االســتثامر هو 

املستأجر، حيث يســتفيد من اخلدمات اليومية التي تقدمها له هذه الرامج، 

ويكــون املؤجر هو ماك هذه الرامج، واألجرة تدفع من املســتأجر مقابل 

املنفعة أو اخلدمة التي يقدمها املؤجر. وقد يعد تمل ضامن رأس املال رشطا 

يف عقد اإلجارة لكن هل يصح ال ســيام وهو مقابل التزام مدير االســتثامر 

باألوامــر اليومية الــواردة من الرامج؟ أميل إىل القــول بعدم الواز؛ ألنه 

خيالف مقتىض العقد.   

وقد يمكن تكييف العاقة بني املتعاقدين بأهنا عقد اشــتمل عىل عقدين 

)إجــارة وكفالة( يف عقدة واحدة، األول منهام مــن زمرة عقود املعارضات 

والثاين من زمرة عقود الترعات. لكــن الترع يقابله التزام، فالترع بضامن 

رأس املال يقابله التزام بتعليــامت الرنامج، مما جيعله عقد معاوضة ال ترع 

فيها؛ ألن العرة يف العقود باملقاصد واملعاين. 

ولعل هذا يرجح التكييف األول، لكــن ما نوع هذه املعاوضة هل هي 

عقد إجارة كام سبق أن اقرتحت؟ أميل إىل أهنا ليست كذلك؛ ألن للمستأجر 
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احلق يف أن يســتخدم املنفعة أو ال يســتخدمها، والعقد هنا يلزمه بوجوب 

اســتخدامها بل وتنفيذ األوامر الواردة إليــه وإال انتفى الضامن. ويبقى بعد 

هذا حاجتنا إىل اإلجابة عىل التساؤل ما تكييف هذه العاقة؟.

وبعــد، فا أميل للقول بالواز، ألننا لو كيفناه عىل أنه عقد ورشط فهو 

ممنوع؛ وإن كان مدير االســتثامر مغرورا يف عاقته مع مدير الرنامج، فضًا 

عن الدخول يف مدى مرشوعية االســتثامر يف الســندات، أو االستثامر غري 

املجدي، وترك أدوات االستثامر املجدية. 

ويف احلقيقة هذه الصيغة يف التحوط قليلة الدوى، وهلذا ال تستخدمها 

املصارف اإلسامية. 

•     •     •
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املبحث الثاني

التحوط بالبيوع ضد خماطر عقود االستثمار

املطلب األول: التحوط ببيع العربون:

وصــورة بيع العربــون: »هو أن يشــرتي الســلعة ويدفــع إىل البائع 

 درمها أو أكثر عىل أنه إن أخذ الســلعة احتســب به مــن الثمن وإن مل يأخذ 

فهو للبائع«)1(.

وقــد اختلف الفقهاء يف حكم بيع العربــون عىل قولني: األول لمهور 

الفقهاء قالوا باملنع، والثاين للراجح عنــد احلنابلة وقالوا بالواز. وفيام يأيت 

تفصيل ذلك: 

القول األول: ذهب احلنفية)2(، واملالكية)3(، والشافعية)4(، وأبو اخلطاب 

)1( ابن قدامة: الرشح الكبري عىل املقنع هبامش املغني، ط الكتاب العريب، 4 / 58. 
)2( مل نجــد فيام وقفنا عليه من كتــب احلنفية حكام لبيع العربــون، لكن ابن قدامة يف 
الرشح الكبري نقل املنع عنهم. الرشح الكبري عــىل متن املقنع، دار الكتاب العريب 

للنرش والتوزيع، 4/ 58.
)3( الصاوي: بلغة الســالك ألقرب املســالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح 

الصغري، دار املعارف، 3/ 100. 
)4( قال الرميل: »)وال يصح بيع العربون( ... )بأن يشــرتي( سلعة، )ويعطيه دراهم( 
مثًا، وقد وقع الــرشط يف صلب العقد عىل أنه إنام أعطاها )لتكون من الثمن،  = 
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من احلنابلة)1( إىل القول بمنع بيع العربون. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: »هنى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع العربان«. قال النووي عنه: »ومثل هذا ال حيتج به عند أصحابنا، 

وال عند مجاهري العلــامء«)2(.  أجاب د. الصديق الرضير: »حديث عمرو بن 

شعيب ورد من طرق يقوي بعضها بعًضا، وألنه يتضمن احلظر، وهو أرجح 

من اإلباحة، كام تقرر يف األصول«)3(.

وألنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر. قال ابن رشــد احلفيد: 

 »وإنام صــار المهور إىل منعه؛ ألنه من باب الغــرر واملخاطرة، وأكل املال 

بغري عوض«)4(. 

=  إن ريض الســلعة، وإال فهبة(«.هنايــة املحتاج إىل رشح املنهــاج، دار الفكر، 
بريوت، ط أخرية 1984م، 3/ 476. 

)1( ابن قدامة: الرشح الكبري عىل متن املقنع، مرجع سابق، 4/ 58.
)2( النووي: املجموع رشح املهذب، 334/9. 

)3( بيــع العربون، جملة جممع الفقه اإلســامي تصدر عن منظمة املؤمتر اإلســامي: 
العدد8. 

)4( بداية املجتهد وهناية املقتصد، مرجع ســابق، 181/3. وقال ابن رشد الد: »فأما 
الغــرر يف العقد فهو مثل هني النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتني يف بيعة وعــن بيع العربان«. 

املقدمات املمهدات: دار الغرب اإلسامي، ط1، 1988م، 2/ 73. 
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القول الثاين: ذهب مجهور احلنابلة)1( إىل القول بجواز بيع العربون. 

واســتدلوا بحديث زيد بن أسلم. »أنه سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن العربان 

يف البيع فأحله«. قال ابن رشــد: »قال أهل احلديث: ذلك غري معروف عن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)2(.

كام اســتدلوا بام روي عن نافــع بن عبد احلارث أنه اشــرتى لعمر دار 

السجن من صفوان بن أمية، فإن ريض عمر وإال فله كذا وكذا. قال األثرم: 

قلت ألمحد: تذهب إليه؟ قال: أي يشء أقول؟ هذا عمر ريض اهلل عنه«)3(.

يتبني مما سبق أن العربون بيع يثبت فيه اخليار للمشرتي، فإذا أمىض البيع 

كان من الثمن، وإذا رد البيع فقد العربون، فهو خيار رشط يقابله مال يف حال 

الرد، وقد منعه مجهور الفقهاء كام ســبق، وأخذت بذلك رشكة الراجحي، 

وعامة البنوك اإلسامية بالسودان ...إلخ.

)1( قــال املــرداوي: »الصحيح من املذهــب: أن بيع العربون صحيــح. وعليه أكثر 
األصحاب. ونص عليه وجزم به يف الوجيز وغريه. وقدمه يف املحرر، والتلخيص، 
والرشح، والفروع، واملستوعب، وغريهم. وهو من مفردات املذهب«. اإلنصاف، 

دار إحياء الرتاث العريب، 4/ 357، 358.  
)2( بداية املجتهد وهناية املقتصد، مرجع سابق، 181/3.  

)3( ابن قدامة: املغني، مكتبة القاهرة، 1968م، 175/4، 176.
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وقد نص جممع الفقه اإلســامي)1( بشأن بيع العربون يف القرار رقم 72 

)8/3( عىل أنــه: »... ال جيري يف املرابحة لآلمر بالرشاء يف مرحلة املواعدة 

ولكن جيري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة«. واحلقيقة أن قرار املجمع كان 

دقيقا؛ ألنه فرق بــني املواعدة وبني التعاقد، فمنع يف األوىل وأجاز يف الثاين، 

فقال: »جيوز بيــع العربون إذا قيدت فرتة االنتظار بزمن حمدود. وحيتســب 

العربــون جزءًا من الثمن إذا تــم الرشاء، ويكون من حــق البائع إذا عدل 

املشرتي عن الرشاء«. 

وعليه فابد أن تقيــد فرتة االنتظار بزمن حمدد حتــى يقل الغرر، وقد 

اشرتط فوق ذلك د. سامي السويلم، رشطني لتقليل الغرر: 

أوهلــام: أن يكون مقــدار العربون أقل من هامش الربــح املعتاد، حتى 

يضمن خسارة قليلة حمتملة فيام لو تم اإللغاء.  

ثانيهــام: أن يغلــب عــىل الظن اختيــار لــزوم العقد. وقــال: »فبيع 

العربــون يدخل يف الغرر الفاحــش إذا مل يكن الغالب عــىل الظن اإلمتام، 

)1( وذلك يف دورة مؤمتره الثامن والذي انعقد ببندر سريي بيجوان، بروناي دار السام 
يف الفرتة من 1 - 7 حمرم 1414هـ املوافق 21 - 27 حزيران )يونيو( 1993م.
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 أو كانــت مصلحــة البائــع يف اإللغاء أكر مــن مصلحته حــال اإلمتام أو 

مساوية هلا«)1(.

ل عموم العربون بحيث يســتحق  وبعد، فنميل إىل القول بالواز إذا ُعدِّ

البائــع بدل الرضر احلاصل؛ حلاجة املصارف واملؤسســات بل واألفراد إىل 

اســتخدام هذه الصيغة، لكن خيصم فقط قيمة الرضر الفعيل الذي وقع عىل 

البائع ويرد له الباقي، وهو ما متارســه معظم املصارف اإلسامية ويسمى يف 

العرف املرصيف بـ »هامش الدية«. 

املطلب الثاين: التحوط بالسلم بسعر السوق وقت التسليم:

إن املشــرتي يف عقد الســلم قد دفع الثمن معجــًا يف مقابل ختفيض 

ثمن املســلم فيه عــن ثمنــه املتوقع لــه عنــد التســليم، ويف املقابل فإن 

البائــع يســتفيد مــن تعجيل الثمــن، ويرتفق هبــذا التعجيــل فينفق عىل 

نفســه وعىل زرعــه وثامره حتــى تكتمــل يف مقابل ختفيضه ثمن املســلم 

فيــه عن ثمنــه املتوقع لــه عند التســليم؛ وهلذا الســبب أطلــق بعضهم 

)1( ضوابــط التحوط يف املعامات املالية، ورقة مقدمــة يف الدورة احلادية والعرشين 
ملجمع الفقه اإلسامي، 2013م.   
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 عىل هــذا النوع من البيــوع »بيع املحاويــج« بالنظر حلاجــة كل من طريف 

العقد إليه)1(.

وعقد الســلم ال خيلو من املخاطرة؛ ألنه ليس من الرضوري أن يكون 

لألجل يف تســليم املسلم فيه أثر يف ختفيض ســعره عن سعر يوم التسليم بل 

الغالــب أو املتوقع ذلك. بيــد أن االرتفاع أو اإلنخفاض الكبري لألســعار 

يوقع الرضر بأحد املتعاقدين يف عقد الســلم ال حمالة، فعند االرتفاع الكبري 

لسعر املســلم فيه يقع الرضر عىل عاتق البائع؛ ألنه يشرتيه بثمن أكر بكثري 

من الثمن املتوقع عند التســليم، ولو انخفض السعر كثريا فالرضر واقع عىل 

املشــرتي؛ ألنه كان يتوقع الربح بتعجيله لرأس املال. والســؤال هل يمكن 

التحوط ملخاطر رأس املال تلك؟ 

ــلم بســعر الســوق يوم التسليم كوســيلة للتحوط  اقرتح صيغة السَّ

ملخاطر السعر.

)1( وقد أشــار إىل هذه املعاين شهاب الدين الرميل بقوله: »وألن فيه ]أي عقد السلم[ 
رفقــًا؛ فإن أرباب الضياع قد حيتاجون ملا ينفقونه عىل مصاحلها فيستســلفون عىل 
َز لذلك وإن كان فيه غرر كاإلجارة  الغلة، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص َفُجوِّ
عىل املنافع املعدومة«. هناية املحتاج إىل رشح ألفاظ املنهاج، مرجع سابق، 182/4. 
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وصورهتا: أن يسلم يف ســلعة موصوفة يف الذمة ببدل يعطى عاجا أو 

بثمن مقبوض يف جملس العقد، لكنه ال حيدد مقدار أو كمية املسلم فيه، وإنام 

يرتك تديده تبعا لســعر السوق وقت التســليم أو أنقص منه بنسبة معلومة 

حسب ما يتفقان عليه عند التعاقد. 

كأن يتفقا عىل أن يدفع املشــرتي يف جملس العقد مبلغ 5000 )مخســة 

آالف ريال( يف أرز بلدي )موصوف يف الذمة(، حيدد ســعره بســعر السوق 

عند التســليم يف أول أكتوبر القادم )األجل معلوم( خمصوما منه 10% . فلو 

افرتضنا أن سعر الطن 500 ريال يف السوق وقت التسليم، حيسب له بـ450 

ريال فتكون الكمية معادلة لثمن الســلم مقســوما عىل هذا السعر، فتحدد 

وقتئذ كمية املســلم فيه الواجبة التســليم. وهبذا تتحقق مصلحة املتعاقدين 

معا، وينتفي الغرر حتى يف املسلم فيه الذي تتحدد كميته وقت التسليم. 

جاء يف جامع املســائل عن شيخ اإلســام ابن تيمية: »مسألة: يف رجٍل 

ٍة، بحكم أنه إذا َحلَّ األجُل دفع إليه  استلَف من رجٍل دراهم إىل أجل عىل غلَّ

الغلَّة بأنقَص مما تساوي بخمســة دراهم، فهل حَيلُّ أن يتناول ذلك منه عىل 

هذه الصفة أم ال؟
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الواب إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغريه بخمســة 

دراهم وتراضَيا بذلك جاز، فإن هذا ليس بقرض، ولكنه سلٌف بناقٍص عن 

السعِر بيشء، وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس أو بزيادة درهم 

يف كل غرارة أو نقــِص درهم يف كل غرارة. وقد تنازع الناس يف جواز البيع 

بالســعر، وفيه قوالن يف مذهب أمحد، واألظهر يف الدليل أن هذا جائز، وأنه 

ليس فيه حظر وال غدر، ألنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إىل قيمة املثل، 

فقيمــة املثل التي تراَضوا هبا أوىل من قيمٍة بمثٍل مل يرتاَضيا هبا. والصواب يف 

مثــل هذا العقد أنه صحيح الزم ... ومنهم مــن قال: إن ذلك ال يلزم، فإذا 

تراضيا به جاز«)1(.

ومن الدير بالذكر أن دولة الســودان ملا عانت من مشــكلة التضخم، 

اجتهت إىل تقليل كمية املسلم فيه الواجب تسليمها تت »بند اإلحسان« إذا 

زادت أسعار املسلم فيه يف حدود ثلث الثمن.

وقد اشرتط د. سامي السويلم، لواز هذه الصورة رشطني)2(: 

)1( جامع املســائل البن تيمية، تقيق: حممد عزير شــمس، دار عــامل الفوائد، الطبعة 
األوىل، 1422 هـ، 336/4، 337.  

)2( ضوابط التحوط يف املعامات املالية، ورقة سبق ذكرها. 
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أوهلام: تقق قبض املســلم فيه عند األجل، فا يصح توكيل املدين ببيع 

املسلم فيه وتســليم الثمن للدائن، حتى ال ينتهي األمر إىل نقد حارض بأكثر 

منه مؤجا.

ثانيهام: توافر املسلم فيه عند أجله، حتى يمكن التسليم مع افرتاض زيادة 

الكمية يف حالة انخفاض سعر السوق، وإال وقع النزاع الذي احتيط لرفعه. 

وبعد، فنرى أن التحوط ملخاطر الســيولة وخماطر تغري الســعر بالسلم 

املــوازي كاف حيث ال مُتّكن صورة الســلم بام ينتهي إليه ســعر الســوق 

-بالصيغة التي ذكرها ابن تيمية- من التحوط ملخاطر السيولة؛ وألن يف هذه 

الصيغة ذريعة إىل الربا املحرم؛ وفيهــا خمالفة واضحة للحديث املروي عن 

ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قدم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهم يسلفون يف 

الثامر السنة والسنتني فقال: من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم 

إىل أجل معلوم«.  

•     •     •


