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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل إمام املرسلني، وقائد الغر 

املحجلني، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

إن من طبيعة العملية االستثامرية تعرضها للمخاطرة، ولكن هناك خماطر 

متوقعة بالنسبة للمستثمر، فلذا حيتاط هلا مسبقا، ويأخذ هلا هامش احتياط يف 

العملية االســتثامرية عن طريق زيادة نســبة الربح، أو أخذ خمصصات مالية 

لتلك املخاطر، ولكن هناك خماطر خارجة عن نطاق التوقعات، وقد حتكمها 

يف أحيان كثرية ظروف سياســية، أو تقلبات كبرية غري متوقعة يف األسواق، 

ونخص منها تقلبات أسعار العملة.

واألســواق التقليدية، لالستثامر لدهيا بعض األدوات حلامية املستثمرين 

 من خطر تقلبات أسعار العملة من ذلك: »تغطية خطر تقلبات أسعار العملة«

 Forex Risk Hedging وملخص هذه العملية:

أن يوقع املستثمر مع مؤسسة مالية عقدا تلتزم بمقتضاه هذه املؤسسة بأن 

تبيع للمســتثمر املذكور عملة معينة يف زمن مستقبل مبني بسعر رصف حمدد 

متفق عليه مسبقا يف العقد، مقابل عوض معلوم هلذا االلتزام.
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وليس بالرضورة أن يتم تنفيذ العقد عند حلول األجل، ألنه قد ال حيتاج 

املستثمر إىل هذه العملة.

والسؤال املطروح هل جيوز للرشكات اإلسالمية أن تدخل يف مثل هذا 

العقد حلامية اســتثامراهتا، ومحاية حقوق عمالئها مــن أخطار متوقعة نتيجة 

للتقلبات الكثرية، والكبرية -أحيانا- يف أسعار رصف العمالت؟

هناك اجتاهان فقهيان يف املوضوع:

األول: يرى منع هذا العقد، ألنه مجع بني الغرر والربا.

أ- أما الغرر)))، فألن العقد عىل خطر االنعقاد وعدمه، ألن املستثمر قد 

ال حيتاج إىل العملة فــال يتم العقد. ويلتزم بموجب العقد بأن يدفع للطرف 

اآلخــر - وهو الضامن خلطر تقلبات أســعار العملة - مبلغــا معينا. وهو 

))) الغــرر لغة املخاطرة. وقيل أصل الغرر النقصان، من قول العرب غارت الناقة إذا 
نقــص لبنها. أما الغرر يف االصطالح الفقهي: فهو ما كان مســتور العاقبة. وعقد 

الغرر هو ما خفيت عاقبته، أو تردد بني احلصول والفوات.
قال ابن القيــم: الغرر تردد بني الوجود والعدم، فنهي عــن بيعه، ألنه من جنس   
القــامر الذي هو امليرس. وهــو إنام يكون قامرا إذا كان أحــد املتعاوضني حيصل له 
املال، واآلخر قد حيصل له، وقد ال حيصــل. )معجم املصطلحات االقتصادية يف 

لغة الفقهاء أ.د / نزيه محاد 258)



5

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. حممـد عبـد الغفـار الشـريف

عني القامر جاء يف صحيح مســلم برقم 554) »أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن 

بيع الغرر«.

والغرر الواقع يف هذا العقد أصيل ال تبعي، ألنه معقود عىل خطر تقلبات 

أسعار العملة يف السوق، وهو غري معلوم احلصول. جاء يف املوسوعة الفقهية: 

يشــرط يف الغرر حتى يكون مؤثرا يف صحة العقد أن يكون يف املعقود عليه 

أصالــة. أما إذا كان الغرر فيام يكون تابعا للمقصــود بالعقد فإنه ال يؤثر يف 

العقد))). والعقد هنا ورد أصالة عىل خطر غري معلوم احلصول.

وقد اتفق الفقهاء عــىل حتريم القامر لقوله تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴾)2)، 

وهو حصول العوض ألحد طــريف العقد مع خطر حصول البدل لآلخر أو 

عدم حصوله.

ب- وأما الربا فإن العقد إذا تم فسيؤول إىل عقد رصف)))، وال جيوز يف 

عقد الرصف اخليار.

))) املوسوعة ))/ )5).
)2) املائدة آية 90، وانظر املوسوعة الفقهية 9)/ 405.

))) الرصف: هو بيع األثامن بعضها ببعض برشوط خمصوصة )املوسوعة 26/ 50)).
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قال ابن اهلامم: ال يصح يف الرصف خيار الرشط، ألنه يمنع ثبوت امللك 

أو متامه، وذلك خيل بالقبض املرشوط يف هذا العقد، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص » بيعوا الذهب 

بالفضة كيف شــئتم يدا بيد«))) وكذلك يشرط لصحة عقد الرصف أن يتم 

بسعر يوم إجراء عملية الرصف - أو سعر يوم التعاقد - جاء يف حديث ابن 

عمر ريض اهلل عنهام قال أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت حفصة، فقلت يا رسول اهلل 

رويدك أسألك، إين أبيع اإلبل بالنقيع، فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم، وأبيع 

بالدراهم وآخذ الدنانري، وآخذ هذه مــن هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال 

صىل اهلل عليه وعىل آله وســلم: البأس أن تأخذها بســعر يومها ما مل تتفرقا 

وبينكام يشء«)2).

ت- وهذه العمليــة نوع من أنواع بيع االختيــارات، الذي منعه جممع 

الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي. جاء )6 ))/7( ما ييل:

إن املقصود بعقود االختيــارات االعتياض عن االلتزام ببيع يشء حمدد 

))) رواه الرمذي رقم 2)5)، وانظر املسألة يف املوسوعة )26/ 50)).
)2) رواه أبــو داود رقم 54))، والرمذي رقم 242)، والنســائي رقم 4586 وابن 

ماجه رقم 2262، ورجاله ثقات.
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موصوف أو رشائه بسعر حمدد خالل فرة زمنية معينة، أو يف وقت معني. إما 

مبارشة أو من خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفني.

وهو مــن العقود املســتحدثة، وال ينضوي حتت أي عقــد من العقود 

املسامة. وبام أن املعقود عليه ليس ماال وال حقا ماليا جيوز االعتياض عنه فإنه 

غري جائز رشعا. وبام أن هذه العقود ال جتوز ابتداء فال جيوز تداوهلا.

الــرأي الثاين: يرى جواز هــذا العقد، وممن اختار هذا الرأي األســتاذ 

الدكتــور نزيه محاد - حفظه اهلل - يف بحث بعنــوان » املعاوضة عن االلتزام 

ببيع العمالت يف املســتقبل Hedging« قدمه لنــدوة »التحوط للعمالت: 

اجتهاد معــارص« املنعقدة بالكويت قال يف خامتة بحثــه بعد أن رسد أدلته: 

وبناء عىل ذلك فليس هناك مانع رشعي- يف نظري - من القول بإباحة هذه 

املعاملة ملن حيتاج إليها من التجار والصناعيني واملوردين وغريهم، بناء عىل 

حتقق وقيام احلاجة اخلاصــة إليها)))، إذ احلاجة اخلاصــة تبيح املحظور«)2) 

))) احلاجــة العامة: هي التي يكون االحتياج فيها شــامال جلميــع الناس. أما احلاجة 
اخلاصة: فهي التي يكــون االحتياج فيها خاصا بطائفة من الناس جيمعهم وصف 
مشــرك، كأهل بلدة أو حرفــة أو غري ذلك. )انظر املدخــل الفقهي العام للزرقا 

997/2، الغرر وأثره يف العقود للدكتور الرضير ص 604). 
)2) املنثور يف القواعد للزركيش 2/ 25.
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 و »احلاجــة ُتنَــزل منزلة الــرضورة، عامة كانت أو خاصــة« ))) كام جاء يف 

القواعد الفقهية.

خامتة يف الضوابط الرشعية للمعاوضة عن االلتزامات)2). 

لقد ظهر يف ختام هذه الدراسة: أن كل التزام - سواء كان بفعل أو امتناع 

عن فعل، بترصف عقدي او غري عقدي، بمعاوضة أو تربع أو غري ذلك جتوز 

املعاوضة عنه باملال إذا توافرت فيه الرشوط اخلمسة اآلتية: 

)- أن يكون فيه نفع مقصود للملتزم له.

2- أن يكون نفعه مرشوعا.

)- أن يكون متقوما )له قيمة مالية يف الرصف(.

4- أن يكون مقدور الوفاء به.

5- أن يكون هناك حاجة إليه.

))) م )2)( من جملة االحكام العدلية، األشباه والنظائر البن نجيم ص 00)، االشباه 
والنظائر للسيوطي ص 88.

)2) البحث املذكور )2.
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وقد استدل لرأيه بام ييل:

أن هــذا االلتزام مــال جتوز املعاوضــة عليه، ألنه مجع عنــارص املالية 

الثالثة، وهي:

العنرص األول: )أن يكون فيه منفعة مقصودة(.

ال شك أن يف االلتزام )حمل البحث( يف عرصنا هذا منفعة مقصودة ملشريه، 

عندما يقصد منه تغطية حاجة حقيقية إىل تلك الكمية من العملة املطلوبة يف 

ذلك الوقت، والتحوط من خسارة ممكنة أو متوقعة احلصول نتيجة التقلبات 

الكثرية يف أسعار رصف العمالت بالنسبة إىل فئة التجار وأرباب الصناعات 

الذين يســتوردون البضائع أو املواد األولية الالزمة لصناعاهتم عىل دفعات 

متوالية، وبأقســاط مؤجلة بعملة من العمــالت األجنبية، ثم يبيعوهنا أو ما 

ينتج عنها من مصنوعات بعملتهم املحلية بالنقد أو بالنسيئة أو ضمن عقود 

توريد أو بعقود سلم أو استصناع أو غري ذلك، حيث يلزمهم التحوط بذلك 

من اخلســائر الفادحة أو اإلفالس نتيجة التغريات التي قد تطرأ عىل أسعار 

رصف تلك العمالت.
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العنرص الثاين: )أن تكون منفعته متقومة(.

ومعنــى ذلك: أن يكون لنفعه قيمة مالية يف عرف الناس، وهذا العنرص 

بال شــك متحقق يف االلتــزام )حمل البحث( يف عرصنــا احلارض، وال عربة 

بتخلفــه يف العصور الســالفة والقرون اخلالية، إذ األصــل الرشعي أن مامل 

يكن مــن النفع معتربا ماال يف النظر الرشعي لعــدم تقومه عرفا يف زمن من 

األزمنــة، فإنه يعد مــاال رشعا إذا صار له قيمة ماليــة يف زمان آخر، البتناء 

احلكم يف ذلك عىل العرف، وال ينكر تغري األحكام )املبنية عىل العرف( بتغري 

 األزمان، إذا تبدل العرف يف تلك املســائل، كام هــو مقرر يف قواعد الفقهاء 

وأصول الرشيعة.

يوضح ذلك تعليــل اإلمام القرايف منع املعاوضة عن الضامن )الذي هو 

التــزام مال يف الذمة( بأنه نفع غري متقوم))) عرفــا )أي يف زمانه(، وبناء عىل 

ذلك مل يعتربه ماال، ونص عىل عدم جواز مبادلته بامل، وذلك موافق للقول 

الراجح يف مذهب املالكية.

))) قال الدمريي: »املتقوم: بكرس الواو حيث ورد، ألنه اســم فاعل، فال يصح الفتح 
عىل أن يكون اسم مفعول، ألنه مأخوذ من تقوم كتعلم، وهو قارص، واسم املفعول 

ال يبنى إال عىل متعد« )النجم الوهاج يف رشح املنهاج 472/4).
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جــاء يف الذخرية للقرايف مــا نصه: »قاعــدة: األعيــان واملنافع ثالثة 

أقســام: )منها( ما يتقبل بعــوض: كالرب وكراء الدار )ومنهــا( ما ال يقبله: 

إمــا ملنع الرشع، كاخلمر والغناء، أو ألنه غري متقــوم عادة، كالربة الواحدة، 

 ومناولــة النعل. أو لعدم اشــامله عــىل مقصود البته؛ كالــذرة من الراب، 

وحتريك االصابع.

)ومنها( مــا اختلف فيه، هل يقبل املعاوضــة أم ال؟ كاخلتان والفصاد 

واحلجامة ... إلخ. 

ومن القســم الثاين: الضامن، فإنه وإن كان مقصودا للعقالء، لكنه غري 

متقوم عادة، فال جيوز أن يقابل باألعيان«.

أما يف عرصنا احلارض، فقــد أصبح الضامن متقوما يف العرف التجاري، 

وعىل ذلك ينبغي القول بامليته ومرشوعية املعاوضة عنه بامل، وعدم اجلمود 

عىل األقوال املنقولة باملنع، لتغري األســاس الذي بنــي عليه احلظر يف تلك 

األقوال، وذلك موافق لقول مشهور آخر يف مذهب املالكية، حكاه ابن راشد 

القفيص من أئمة املالكية - يف معرض كالمه عن حظر »بيوع اآلجال«، التي 

تعني القصد إىل ظاهر جائز، ليتوصل به إىل باطن ممنوع - فقال »وقد منع من 
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ذلك مالك حسام للذريعة - واألصل أن تنظر إىل ما خرج من اليد، وما رجع 

إليها، وتقابل أحدمها باآلخر:

- فإن كان مما لو ابتدأ املعاملة عليه جاز، فأجز.

- وإال فامنع، إن كان الوجه مما يكثر القصد إليه، كالبيع والسلف.

- وإن كان مما يقل، كضامن بجعل، فقوالن مشهوران.

- وإن كان مما يبعد جدا، كأســلفني وأسلفك، فاملشهور اجلواز، خالفا 

البن املاجشون«))).

العنرص الثالث: )أن تكون تلك املنفعة مرشوعة(.

وهذا األمر خيتلف يف مسألتنا بحسب القصد من رشاء االلتزام:

أ- فــإن كان القصد والغرض مــن رشاء ذلك االلتــزام جمرد مضاربة 

)speculation( عىل اســعار العمالت، عندما يكون مــن املتوقع ارتفاعه 

وزيادتــه، ال التملك احلقيقي لتلك العملة، وإنام احلصول عىل فرق الســعر 

إن ارتفعت قيمتها يف الســوق. ففي هذه احلالة تكــون املنفعة املقصودة من 

))) لباب اللباب البن راشد القفيص ص 44).
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الرشاء - إن وجدت - غري مرشوعة، ألهنا مراهنة من جنس امليرس والقامر، 

وبذلــك تنتفي صفة املالية عن ذلك االلتزام وال جيوز مبادلته بامل قط. وهو 

هبذه الصــورة ال يعدو أن يكون رضبا من »عقــود االختيارات« املحظورة 

رشعا التي صدر يف شأهنا قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة رقم )6 ))/7(، 

ونصه: » إن عقود االختيارات - كام جتري يف األســواق املالية العاملية - هي 

عقود مســتحدثة، ال تنضوي حتت أي عقد من العقود الرشعية املسامة، وبام 

أن املعقود عليه ليس ماال وال منفعة وال حقا ماليا جيوز االعتياض عنه، فإنه 

عقد غري جائز رشعا«.

ب- وأما إذا كان القصد من رشاء ذلك االلتزام التملك احلقيقي لتلك 

العملة يف املســتقبل، نظرا الحتيــاج العميل إليها يف ذلــك التاريخ، وألنه 

إنام جلأ إىل تلك الصفقة )رشاء االلتزام( مســبقا لتغطية حاجته املســتقبلية 

احلقيقية إليها، والتحوط من خسارة حمتملة الوقوع نتيجة تغري أسعار رصف 

العمالت، يف ظل تعذر الرصف الناجز املســبق لكل مــا حيتاج إليه العميل 

من عمالت يف املســتقبل، ففي هذه احلالة، ويف ضوء املالبسات والظروف 

الراهنة للتجــارة الدولية والصناعة التي تعتمد عىل مــواد أولية تباع بعملة 
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غري التي تباع هبا منتجاهتا، فإن منفعة االلتزام تكون مرشوعة، وتعد ماال يف 

النظرة الرشعية، وعىل ذلك جتوز املعاوضة عنها بامل. 

ويف ذلــك يقول اإلمام الشــوكاين: » كل ما كان يتعلــق به منفعة حيلها 

الرشع، فبيعه جائز، وكل ما كان ال منفعة له أصال، أو كانت تلك املنفعة غري 

جائزة فبيعه غري جائز، ألن الوسيلة إىل احلرام حرام«))). 

ويقول ابن القيم: وقد تظاهرت أدلــة الرشع وقواعده عىل أن املقصود 

يف العقــود معتربة، وأهنا تؤثر يف صحة العقد وفســاده - ويف حله وحرمته، 

بــل أبلغ من ذلك، وهي أهنا تؤثر يف الفعل الذي ليس بعقد، حتليال وحتريام، 

فيصري حالال تارة وحراما تــارة باختالف النية والقصد، كام يصري صحيحا 

تارة وفاسدًا تارة باختالفها)2).

الرتجيح:

والــذي يظهر يل هو رجحان الــرأي األول لظهور أدلتــه، وأن كل ما 

تفضل به املوافقون من أدلة إلباحة هذا هي نفس أدلة املبيحني لعقد التأمني 

))) السيل اجلرار )/)2.
)2) إعالم املوقعني )/)2).
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التجاري، واألستاذ الدكتور نزيه محاد ممن يقول بذلك. ومع احرامي لرأهيم 

فإنه صدر قرار املجمع الفقهي رقم )2/9/9( بتحريمه.

وال نحتاج ان نذكر الــردود يف املوضوع فهي معلومة لدى حرضاتكم، 

وقد استوعبها العلامء بحثا ))).

احلل البديل:

احلل هو يف إنشاء الصندوق الوقفي للتأمني، ويمكن ان جيعل لكل نوع 

من األخطــار صندوقًا وقفيًا خاصًا به، والتاريخ اإلســالمي ميلء بذلك)2) 

))) انظر جملة املجمع العدد الثاين اجلزء الثاين.
)2) فضال عن األوقاف التي كانت ختدم املســاجد ودور العلم، فقد وقف املســلمون 
أوقافا كثرية عىل الشــؤون الصحية بتنوع حاجياهتا مــن وقف عىل املجذومني أو 
أوقاف عىل العميان والربصان، بل ســبق املسلمون غريهم إىل إنشاء مستشفيات 
متنقلة - انظر ما كتبه الوزير عيل بن عيســى اجلــراح إىل رئيس األطباء بذلك يف 
تاريخ احلكامء للقفطي92) - وكذلك وقف املســلمون عىل الشــيوخ والزمنى 
واألرامــل واملطلقات واأليتام وخصصت أوقاف ملكتبــات وأوقاف لتوفري املياه 
واملواصــالت الربيــة، وأوقاف خلدمة الربيــد - بل تعدت األوقــاف إىل بعض 
أنواع احليوان كاخليول املصابة، والقطــط العمي - ومن أطرف ما قرأته ما أورده 
الونرشييس يف كتابه اجلامع » املعيار املعرب 297/5« يف مسألة احلاكة والتجار بني 
الفقيهني اإلمامني القايض بسال أيب عثامن ســعيد بن حممد العقباين واملفتي بفاس 
أيب العباس أمحد بن القاســم القباب، حيث اتفق جتار البز ملواجهة املغارم املخزنية 
 التــي توظف عليهم، وربام كانــت ثقيلة أن يكونوا صندوقا وقفيا لالســتعانة  = 
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ويمكن هلؤالء املشركني أن خيتاروا من بينهم من يقوم بإدارة هذا الصندوق، 

كــام هو احلال يف تطبيق التأمني التعاوين يف أكثر بلدان العامل، ويضعون نظاما 

للعمــل يف الصندوق، واألقســاط وكيفية حتصيلهــا، والتعويض ورشوط 

استحقاقه، وطرق استثامر أموال الصندوق، وغري ذلك من األعامل اإلدارية 

لوائح خاصة، ويمكن اعتامدها من وزارات التجارة يف بلداهنم))) أو يمكن أن 

توكل إدارة الصندوق إىل هيئة إدارية متخصصة سواء كانت رشكة أو أفرادا 

وتطبق عىل اهليئة اإلدارية للصندوق أحكام ناظر الوقف. جاء يف املادة 69) 

من قانون العدل واإلنصاف للعالمة قدري باشــا: »جيوز أن جيعل الواقف 

للمتويل عىل وقفه مبلغا معلوما يف كل سنة، ليقوم بأمور الوقف وبمصاحله، 

 وجيــوز للواقف دون القــايض أن جيعل للقائم بأمر وقفــه معلوما أكثر من 

أجر مثله«)2).

=  عىل تلك املغارم يوم وقوعها واتفقوا عىل أنه متى اشــروا سلعة للتجارة يقف 
مشرهيا درمها صغريا، وجيمعون ذلك بيد من يثقون عليه. فرفع ذلك إىل القايض 
العقباين فأفتى التجــار باجلواز عىل أن ال جيربوا أحدا منهم )وانظر الوقف ودوره 
يف التنمية للهيتي 95 وما بعدها، الوقف اإلسالمي لدكتور قحف 6)وما بعدها(.  
))) انظر التأمني التجــاري وإعادة التأمني للدكتور الرضيــر 24)، 26)، من أعامل 

الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي.
)2) وانظر أيضا املادة )4 من مرشوع قانون األوقاف الكويتي مارس 994).
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وجيوز اســتثامر أموال الصنــدوق وتنميتها بجميع الوســائل الرشعية 

املمكنة، برشط اختاذ االحتياطات الواجبة لتجنيبها اخلسارة أو العبث. جاء 

يف رشح قانون الوقف املرصي للعالمة حممد أمحد فرج الســنهوري يف رشح 

املادة 4). والتي تتكلم عن جواز اســتثامر أموال البــدل ما ييل ))): »وجيوز 

اســتثامر أموال البدل بأي وجه من وجوه االســتثامر اجلائــزة رشعا. ومن 

الواضح أن االستثامر اجلائز رشعا ال يكون بإقراض أموال البدل نظري ربح، 

وإنام يكون من طريق التجارة اجلائزة - رشعا - كجعله رأس مال للمضاربة، 

وإعطائه ملن يتجر فيه عىل نصيب معني من الربح، مع اختاذ الضامنات الكافية 

للمحافظة عىل مــال الوقف، وكجعله حصــة يف رأس املال - أي رشكة - 

يستغل يف جتارة، أو جعله رأس مال للسلم يف احلبوب واألقطان - مثال - إىل 

غري ذلك من مثل هذه الوجوه«.

وجاء يف الفتاوي الرشعيــة لدائرة األوقاف يف ديب ما ييل: »جيوز - عند 

الســادة املالكية - وقف الدراهم والدنانــري، ألن االنتفاع هبا ممكن، حيث 

))) ص 247، وانظر أيضا الوقف ودوره يف التنمية للهيتي 78 وما بعدها.
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جتعــل رأس مال مضاربة، ويرصف ريعها للموقــوف عليهم. كام يف مفتاح 

الدراية 29 وكذا عند احلنفية - إن كان العرف جاريا به«))).

وعوائد هذه االستثامرات تعود إىل الصندوق الوقفي ويرصف منها عىل 

أنشطة الصندوق، بعد حساب املصاريف اإلدارية، وحقوق اآلخرين)2).

وقد يشــكل عند البعض أنه هل جيوز أن ينســحب أحــد الواقفني من 

الصندوق، أو هل جيوز أن ال يعوض إذا مل يلتزم باالشراكات املطلوبة سنويا.

جاء يف املــادة 779 من جملة األحكام الرشعيــة - عىل املذهب احلنبيل 

- للقاري مــا ييل: »جيب العمل برشط الواقف عــدم إجياره، ويف قدر املدة 

ويف قسمة ريعه عىل املوقوف عليهم يف تقدير استحقاقهم، ويف تقديم بعض 

املوقــوف عليهم عىل البعض اآلخر، وإخراج من شــاء بصفة، وإدخال من 

شاء بصفة«))).

))) الفتاوي الرشعية )/ 5)2، انظر رسالة يف جواز وقف النقود أليب السعود العامدي.

)2) انظر )رشح السنهوري 247 وما بعدها، قانون العدل واإلنصاف املادتني )60،6.
))) مع حذف بعــض األمثلة والتفصيــالت، وقارن باملــادة 858 من ملخص جملة 
األحكام الرشعية عىل املذهب املالكي ملحمد عامر، وانظر بحوث فقهية معارصة 

للرشيف )/576.
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وأما بالنسبة النسحاب أحد األعضاء من الصندوق، جاء يف املادة )84 

من ملخص األحكام الرشعية للسادة املالكية: »كام جيوز الوقف عىل التأبيد، 

كذلك جيوز ملدة معينة كالســنة والسنتني، ونحو ذلك«))). وعىل هذا يمكن 

توقيت مدة اشراك كل عضو بمدة معينة، وبرشوط معينة. وال حيق للمشرك 

اسرجاع أقساطه عند انتهاء مدة عضويته بناء عىل الرأي املعتمد عند مجهور 

العلامء. جاء يف قانون العدل واإلنصاف املادة ) ما ييل:

»بمجرد انعقاد الوقف صحيحا يزول ملك الواقف عن العني املوقوفة، 

ويصري الوقف الزما فال يملك الواقف الرجوع فيه«)2).

وأما بالنسبة للوقف عىل النفس فيجوز عند كثري من العلامء الوقف عىل 

النفس منفردا أو باالشراك مع الغري.

قــال البابريت - رمحه اهلل - رشط الغلة لنفســه، وجعل الوالية إليه جاز 

عند أيب يوســف، وهو قول أمحد وابن أيب ليىل وابن شربمة والزهري، ومن 

أصحاب الشافعي ابن رسيج))).

))) وانظر بحوث فقهية معارصة )/578.
)2) وانظر بحوث فقهية معارصة )/ 576، وأحكام الوقف للكبييس )/202.

))) العناية 56/5وانظر رشح منتهى اإلرادات 494/2.
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وقد يستشــكل بعضهم اإلنفاق من أصول الوقف يف شكل تعويضات 

عنــد احلاجة إىل ذلــك. ولكن هذا جيوز عنــد أكثر الفقهــاء الذين أجازوا 

وقف املنقول.

جــاء يف الدر املختار: وصــح - أيضا - وقف كل منقــول - قصدا))) 

فيــه تعامل الناس كفأس وقدوم، بــل ورد األمر للقضاة باحلكم به - كام يف 

معروضات املفتي أيب السعود - ومكيل وموزون، فيباع ويدفع ثمنه مضاربة 

أو بضاعة)2).

فعــىل هذا لو وقف كــرا))) عىل رشط أن يقرضه ملن ال بــذر له ليزرعه 

لنفسه، فإذا أدرك أخذ مقداره، ثم أقرضه لغريه وهكذا جاز.

ويف البزازية: جاء وقف األكســية عىل الفقراء، فتدفع إليهم شــتاء، ثم 

يردوهنا بعده)4).

))) أي مستقال، ال تبعا لعقار.
)2) جاء يف املادة 059) من املجلة العدلية: االيضاع هو هو إعطاء شخص آلخر رأس 

مال ليتجر به، عىل أن يكون مجيع الربح عائدا إليه دون العامل.
))) الكر - بضم الكاف -: مكيال ألهل العراق يساوي ستني قفيزا )املغرب 4/2)2).

)4)  حاشية ابن عابدين )/ 75).
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وعىل هــذا نجد يف الصنــدوق الوقفي للتأمني احلــل الرشعي األمثل 

لقضايا ضامن االستثامر، فنســتفيد من مزايا النظام ونتجنب عيوب التأمني 

- بأنواعه - وفقا للرشيعة اإلســالمية. وطريقة إنشــاء الصندوق هي نفس 

طريقة إنشاء رشكات التأمني التكافيل.

واحلمد هلل رب العاملني.

•     •     •


