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  االختيارات أداة للتحوط الشر

  
س   موس آدم ع

  اململكة العربية السعودية –جدة  –البنك األ التجاري 
  

ص الورقة   م
و تحرم االختيار  الرأي الفقه نھ يتضمن أباعتبار  (option)السائد 

سانالغرر الفاحش وبيع  قوق  اإل ما ال يملكھ وانھ من قبيل بيع ا
  . ال يجوز بيعها ابتداءً املجردة ال

ذا البحث  نا   س عقد بيع و  أنوقد اثب ام إاالختيار ل و ال نما 
ست مجهولة  ،بالبيع من طرف واحد وان مفردات االختيار محددة ول

ن مفهوم الغرر  افاحًش  ايتضمن غرًر  االختيار أنوان من يقول  خلط ب
طر و نظرنا   اوال يتضمن غرًر  ااالختيار يتضمن خطرً  أنومفهوم ا

س تلك ال  ها غرر فاحش ول وأن الشرعة حرمت املعامالت ال ف
ذا يجوز استخدام االختيار ،تتضمن مخاطر بمفهومها املا  وع 

ها التحوط.   ألغراض مشروعة وم

 عرف التحوط -١
  عرف التحوط  اللغة  ١/١

ي " و ترجمة للمصط اإلنجل ماية " وHedgingالتحوط  رجم كذلك با
  والتغطية واالحتماء.
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" تحوط" ن كلمة تحوط مشتقة من الفعل الرباإف أما  اللغة العربية
تمام ،ايتحوط تحوطً  د واال ع التعا و تحوطھ  :يقول صاحب تاج العروس .و

ده و يتحوط أخاه اذا كأن يتعا  مثل حوطھ، يقال ال زلت  حياطة هللا ووقايتھ. و
هتم    .)١(...".بأمرهو 

هتم  ده و و أساس البالغة: ((وفالن يتحوط أخاه حيطة حسنة يتعا
  .)٢(بأموره))

   :عرف التحوط  الدراسات املالية املعاصرة ١/٢ 
عرفات التحوط اد تتفق ع أن  ،أما  الدراسات املالية فتتعدد  ها ت ولك

و مجموعة من  ا املس اإلجراءاتالتحوط  هدف الوقاية من ال يتخذ ثمر 
ر املرغوبة  األسعار ش " يقصد بالتحوط .التقلبات غ بأنھ عملية  :يقول محمد ح

ها تحركات  سائر ال تؤدي إل ر املتوقع " األسعارإلغاء ا عرف   االتجاه غ و
ل التحوط بأنھ "  ي ماية مشروعھ أو  إجراءالدكتور  ٍر ما  يقوم بھ بائع أو مش

ر أصولھ عند     املستقبل ". األسعارغ

عرفات التحوط فيمكن مالحظة أن وبالرغم من ناك عدة أمور  عدد 
ها:   تجمع بي

بات أو  :أولها س  ستخدم إجراءاتأن التحوط عبارة عن ترت ها أدوات  ف
  ... )).أدوات التحوط مثل (( االختيارات واملستقبليات واملبادالت

ها و التخلص /أو التقليل من آثار أن الهدف األساس  :ثان من التحوط 
رتب ع تقلبات  سائر ) ال ت اطر ( = ا   .األسعارامل

                                                            

  .١٩/٢٢٠تاج العروس للزبيدي  )١(
  .١٤٧ص  ،أساس البالغة للزمخشري  )٢(
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ها شمل السلع والعمالت  :ثال ا  أن األصول ال يحتاط من التقلب  أسعار
ل (  اليف التمو   .الفائدة ) أسعاروت

ن -٢   :التحوط والتأم
ظ أن  دافھ ن عرف التحوط وأ ن من خالل  نھ وب ناك وجھ شبھ ب

ر أن  سائر ) غ اطر ( = ا هما الغرض منھ التخلص من امل ن، إذ أن كل التأم
اطر العامة غطي امل ن ال  ب جميع أفراد العينة  أ ،التأم اطر ال تص ي امل

 و ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة،أ ،وقت واحد، مثل ارتفاع أو انخفاض األسعار
ندي " ر  ن مثل مخاطر السعر،  يقول من ها بالتأم غطي ستحيل  ناك مخاطر 

ام مثًال  ر  أسعار املواد ا ستخدم تلك املواد  تتعرض فالتغ شآت ال  لھ كل امل
ها  وقت واحد"   .)٣( عمليا

و أن  ن والتحوط  ن التأم مكن القول باختصار أن الفارق األساس ب و
اطر  ماية من امل ن يتجھ ل سة ال يتعرض لها التأم اص  األصول املتجا (األ

سة. أو األعيان) ر املتجا اطر غ نما التحوط فيغطي امل فيمكن للتاجر أن يؤمن  .ب
رق أو السرقة ماية من تقلب  ،ع بضائعھ ضد ا ولكن يحتاج إ التحوط ل

  .أسعار تلك البضائع

اجة للتحوط-٣   ا
نوات القليلة املاضية ال تلت لم يظهر التحوط للوجود إال خالل الس

ب (سعر الصرف الثابت) و اتباع نظام  هائي للعالم من نظام الذ روج ال ا
رة تقلبات األسعار .العمالت العائم رول  ،مما أدى إ "عوملة" ظا فارتفاع سعر الب

رك أثره مباشرة  اليابان و أوروبا و  ا ي راليا أمر ي الذ األمر . وقت واحد أس
ثمرون  إ أدى االتأن يواجھ املس اطر ال تتعرض لها أسعار  إش تتعلق بامل

                                                            

ديث   )٣( ق إدارةالفكر ا اطر، الهندسة املالية باستخدام التور جزء ا ،امل ر ا ي، املشتقات، د. من لثا
  .٦٣-٦٢، ص ندي
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هم يعها  السوق  .األصول ال بحوز ستورد بضائع من اليابان لي فالتاجر الذي 
اطر التقلب  سعر البيع مقابل الرال السعودي خالل  السعودية عرضة مل

رة ظة الف ها البضاعة وح  ري ف ش رى  ،سديد الثمن للبائع ال  فإذا اش
و  تاجر بضاعة بمبلغ مليون ين وكأن سعر ن مقابل الرال  ال =  ١ال ي اين ياب ٥ر

ذا التاجر ام الذي ع  ال ٢٠٠ساوي  فاالل ذه العالقة إف .ألف ر رت  غ ن 
ن إ  ال =  ١بارتفاع سعر ال ون التاجرإين ف ٤ر ر و تغ ام س ذه االل  اًم ملز  ن 

ال ثمنً  ٢٥٠سداد  س  العرف املا مخاطر و لنفس البضاعة، األف ر ذا 
ها خسائر سعرة" أو" رتب عل   .مخاطر سعر الصرف و مخاطر ت

ن املواد األولية  سيج الذي يحتاج إ تأم و األمر نفسھ ينطبق ع مصنع ال
ون عرضة ذا املصنع أن لم يؤمن ا ،الالزمة إلنتاجھ بأسعار محددة لقطن سي

اطر االرتفاع  أسعار القطن مما يؤثر  أسعار منتجاتھ ال سيعرضها للبيع    .مل

ثمرن سبة للمس م ع التو من  فالتحوط يمثل حاجة بال ساعد
يجة التقلبات   ها ن سائر ال يواجهو و  .ابوطً  أو اارتفاعً  األصول  أسعارا

باه  ب االن نذا الصدد ي ت س ن رئ ت   :إ قض

س  :األو طر إزالةالهدف من التحوط ل طر إ جهة  ،ا ولكن نقل ا
ون قابلة لھ وقادرة ع  ها  ،إدارتھت اطر مثل املادة ال تف وال تزول ولك فامل

ل آلخر تقل من ش   .ت

اطر عن طرق املشتقات عموًم  إدارةأن فلسفة  :الثانية تقوم ع  اامل
ر إجراءأساس  رة  الغالب نظ س لفة محددة و  التحوط عن طرق دفع ت

اليف شراء األصل نفسھ ماية دون تكبد ت صول ع تلك ا ذلك أن عنصر  .ا
لفة يمثل محددً  سيً  االت ون مستعًد  ارئ لدفع  ا عمليات التحوط. فالتاجر ي

اجة لتلك العمل ر عملة معينة عند ا م لھ بتوف ة ولكنھ ال امش محدد ملن يل
ون مستعًد  ها لشراء العملة اي ذا  واالحتفاظ  ماية ألن مثل   اإلجراءلغرض ا
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ر ر رأسمال كب ون  حاجة  قد ال يتوفر لھ، يتطلب من التاجر توف  إأو قد ي
   تجارتھ.  استخدام ذلك املبلغ

سيج فهو وأن كأن يحتاج إ  واألمر نفسھ ينطبق ع صاحب مصنع ال
ادة ،القطن  رأس املال و قد يتطلب منھ  إال أن شراء القطن يتطلب منھ ز

اليف لتخزن القطن، دوات التحوط توفر لصاحب املصنع فرصة أن إولهذا ف ت
صول ع القطن  الوقت املناسب اجة إ  ،ا لفة املناسبة دون ا وبالت

  .عطيل رأسمال لشراء القطن أو تخزنھ

  :ملستخدمة للتحوطالتقليدية ا األدوات -٤
لغرض  ستخدم النظام املا التقليدي مجموعة من املشتقات املالية

  :التحوط وع رأسها

  االختيارات ٤/١
  املستقبليات ٤/٢
  املبادالت٣/ ٤

ذه األدوات كما جاءت  ورقة االستكتاب وذلك  ناول  ذه الفقرة ن و 
سط للصيغة التقليدية نا حول  ،بتقديم شرح م  .البديل الشر املناسب لهاو رؤ

اجة لدى املصارف  ر اإلسالميةحيث ظهرت ا أدوات مماثلة تؤدي املهام  لتطو
ها ها ع أدواتذه  ال تؤد ر قدر من  التحوط التقليدية من حيث قدر توف

ماية ضد التقلبات  أسعار األصول    .ا

 Options :االختيارات ٤/١
رجم كلمة  ية إ خيار أو اختيار اللغة  Optionsت وقد اختارت  ،اإلنجل

رجمة لهذا  الدو اإلسالميجنة الصياغة لقرار مجمع الفقھ  ون ال ع أن ت
 ً و االختيار تمي يار املعروف  الفقھ  ااملصط  س  اودفعً  ،اإلسالميلھ عن ا لل

ن ن املصط   .ب
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و االصطفاء يار يقال أنت ،واالختيار  اللغة العربية  ر ما  ،با أي اخ
ن ،شئت ئ ن الش رتھ ب    .)٤(فوضت إليھ االختيار ،وخ

ن فهو عرف االختيار لدى املالي   :أما 

ق  شراء أو بيع كمية من األوراق املالية" عطي حاملھ ا ي   ،عقد قانو
ن ( ام ع  ،)سعر األساس أو االستحقاقوبسعر مع ق ال يقابلھ ال ذا ا و

  .)٥(تيار "صاحب االخ

عرف االختيار ع النحو التا مكننا أن    :و

ق  ري االختيار ا عطي ملش ن  ن طرف ام عليھ  –عقد ب ألن  –دون ال
ري من يع ع ،ش ري  ،أو ي ر كمية معينة من أصل من األصول االختيا بائع/مش

ا) وبثمن ،سلع ،سندات ،أسهم( ر ن متفق ع عمالت وغ ن و  تارخ مع ، ليھمع
ري االختيار امش )يدفعھ مش   .وذلك مقابل مبلغ (

صائص إلهذا التعرف ف اووفًق    :لالختيار  أنھ األساسيةن ا
ن -أ ن طرف   عقد ب
ما دون اآلخر -ب   ملزم ألحد
ري  طلب التنفيذ من عدمھ -ج ق للمش   عطي ا

َري والثمن (سعر التنفيذ) وأج -د    .ل التنفيذيتحدد  العقد نوع األصل املش

 واألوراق األوليةوالسلع  ،العمالت يطبق االختيار  أصول معينة مثل -ه
  .والسندات) األسهماملالية (
امش أو عالوة ( سعر االختيار ) - و س  لفة محددة    .سدد مشري االختيار ت

                                                            

ر  ٢/١٢٩٩٩ عربأنظر لسان ال )٤( ر ) املصباح املن   .١/٨٥مادة ( خي
(5) Options and futures, Darrell Doffie , pp. 279 – (prentice-Hill Inc. 1989). 
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  أنواع االختيارات ٤/٢
سة   :تنقسم االختيارات إ أربعة أنواع رئ

  Call option( الطلب )  اختيار الشراء -أ
ري من بائع االختيار أصًال من  ش ق  أن  املھ ا عطي  واختيار الشراء 

سعر محدد و وقت محدد ص م .األصول  رى  يل املثال اذا اش ن فع س
يعھ اآل  اآخر اختيارً  عادل أخر ع أنھ ي سعر  اًال للسهم  ٥٠سهم شركة سابك  ر

ون ملزًم  فإن ،٣٠/٠٨/٢٠١٦بتارخ  ع   ذلك التارخ بالبيع ابائع االختيار ي
ري عند طلبھ ذلك ح وأن بلغ   .راالً  ٧٠السهم  السوق  سعر املش

ري االختيار من بائع االختيار التنفيذ اذا كأن  )٦(و العادة ال يطلب مش
الة لن يحقق منفعة من ٥٠سعر السهم أقل من  ذه ا اًال ألنھ   طلب  ر

  .نفيذالت

                                                            

رتبة ع املمارسة أو تنفيذ عقد االختيار مصط) ٦( سائر امل شأ  ،Moneyness يطلق ع األرباح أو ا و
  عن ذلك ثالثة حاالت:

ون ١ ق) in-the-moneyالعقد  ـ أن ي رى ا ائز العقد(مش يجة لتنفيذه، و يتوقف  وفيھ يتحقق ربح  ن
دد  العقد  ن سعر التنفيذ امل ففي  Stock Priceوسعر السوق  Strike Priceذا الربح ع املقارنة ب

ر من سعر التنفيذ، أما  حالة  Call Optionحالة اختيار الشراء  ون سعر السوق أك اختيار البيع ي
Put Option .ون سعر السوق أقل من سعر التنفيذ   ي

ون العقد ٢ يجة لتنفيذه، فإذا كأن العقد اختيار  Out-the-Moneyـ أن ي ائزه خسارة ن وفيھ يتحقق 
ون سعر السوق أع من  ون سعر السوق أقل من سعر التنفيذ، أما إذا كأن عقد اختيار بيع ي شراء ي

  سعر التنفيذ.
ون عقد االختيار  ـ٣ رب منھ فال  At-the-Moneyأن ي ساوى سعر التنفيذ مع سعر السوق أو يق وفيھ ي

  يتحقق ربح أو خسائر.
مكن أن تضاف كلمة  ون  Deepذا و الة  لت  وذلك  deep-out -the-moneyأو  deep-in-the-moneyا

ن السعرن. ساع الفارق ب  حالة ا
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ستخدم اختيار الشراء لألغراض التالية   :و

ن الذين يتوقعون ارتفاع أسعار اصل من  -١ ستخدم من قبل املضارب
  ....ا ) وذلك خالل مدة صالحية االختيار.سندات ،األصول (أسهم

ماية أو  األخيارستخدم  -٢ من قبل األفراد واملؤسسات ال ترغب  ا
رضنا أن .راألسعاالتحوط من تقلبات  ثمرً  فإذا اف رال  ١٠٠٫٠٠٠لديھ  امس

ابالت السعودية ا  شراء اسهم شركة ال ثمار رغب  اس وأن سعر  ،،سعودي و
و  االً  ٤٨السهم اليوم    األسهمذه  أسعارولكنھ يخ أن تنخفض  ،ر

ثمر أمام خيارن: ،املستقبل ذا املس ون  الة ي ذه ا   ففي 

ن الوقت الذي حدده للبيع هماألسأولهما شراء   ذه  ،واالنتظار إ ح و 
ون عرضة  الة ي حق ،األسهمأسعار  النخفاضا ها اق أرباًح و   . حالة ارتفاع قيم

هما ن  :ثان ال ثمر أن يتحوط عن طرق شراء اختيار مقابل ر يمكن لهذا املس
ون بائع االختيار ملزًم  يار بحيث ي يعھ  ايدفعهما لبائع ا  األسهمسعر  األسهمب

سعر  دد  اًال للسهم ٥٠ التارخ امل لفة السهم ع  .ر ون ت ذا األساس ت وع 
ثمر  ( االً  ٥٢) ٢+٥٠ذا املس    .ر

ابالت  ذا فعند األجل املتفق عليھ اذا ارتفع سعر سهم شركة ال و ضوء 
اًال ف ٥٧إ  يار التنفيإر ثمر سيطلب من بائع ا ذا املس حقق ربًح  ،ذن   او

ساوي أو أقل  أما اذا كأن سعر السهم أقل من ،راالت ع السهم ٥مقداره  اصافيً 
االً  ٥٢من  تھ طلب التنفيذ ألنھ سيحقق خسارة من ذلك  ر ون من مص فلن ي

لفة شراء االختيار ( لفة ال دفعها و ت االنفوق الت   .)ر
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  :(ب) اختيار البيع

و عقد  ري االختيار (دون الزام عليھ ) بأن اختيار البيع  ق ملش عطي ا
يع ع محرر االختيار كمية محددة من أصل من األصول بثمن محدد  تارخ  ي

امش ) محدد يدفعھ محرر االختيار   .محدد وذلك مقابل ثمن ( 

و التحوط ضد تقلبات  مها  رة ولكن أ ستخدم اختيار البيع ألغراض كث و
رض ،األسعار ا  دعنا نف ثمرن يمتلك أسهم شركة معينة وأن سعر أن أحد املس

اضر  خ أن ينخفض ٤٨ السوق ا ر متأكد من اتجاه السوق و اًال ولكنھ غ ر
يع أسهمھ  ٤٤السعر  قابل األيام إ  الة فهو إما أن ي ذه ا اًال للسهم ففي  ر

ري اختيار بيع ش ن ع ال ،اليوم أو أن  ال دفع مقابلھ ر م لھ  ،سهمو ع أن يل
ري منھ األسهم  األجل املتفق عليھ بمبلغ  ش اًال للسهم ٥٠محرر االختيار بأن     .ر

ذه املعطيات ف لفة إو ضوء  ون  اإلجماليةن الت ثمر ست ذا املس ع 
اًال للسهم ٤٦= ٢+٤٤(  ٥٠فإذا تحققت توقعاتھ وارتفعت قيمة األسهم إ  ،) ر

اًال للسهم أما اذا ارتفعت األسهم  ،ع السهم راالت ٤مقداره  ايحقق ربًح  نھإف ر
اًال ف ٥٥إ  سعر  األسهمن مالك إر يع أسهمھ  السوق  لن يطلب التنفيذ بل سي
رر االختيار. ٥٥ ون خسارتھ  فقط مبلغ الهامش الذي دفعھ مل اًال وت   ر

  :(ج) االختيار املضاعف
يخول لصاحبھ بأن يطلب مضاعفة االختيار املضاعف عبارة عن عقد 

ھ  يوم التنفيذ. يعها فيما اذا كأن ذلك  صا ها أو سي ر ش   الكمية ال 

  :(د) االختيار املزدوج أو املركب
ري  و مزج من خياري الشراء والبيع وبموجبھ يحق ملش واالختيار املركب 

ون بائعً  يار أن ي ريً  اا ھ.لألصل محل التعاقد م م اأو مش   ا كأن ذلك  صا
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  أنواع االختيارات باعتبار تارخ التنفيذ 
  :تنقسم االختيارات باعتبار تارخ التنفيذ إ ثالثة أنواع

ياالختيار  -أ   األمر
امل االختيار أن ينفذه من أي وقت خالل تارخ  ذا النوع يحق  و 

  .صالحية االختيار

 االختيار األوروبي  -ب

دد للتنفيذ واالختيار األورو  املھ التنفيذ إال عند التارخ امل بي ال يخول 
  واملنصوص عليھ  العقد.

كم الشر لعقود االختيارات  ٤/٣   ا
أختلف الفقهاء املعاصرون حول التخرج الشر لعقود االختيارات إ 

ن ن اتجا س   :رئ

  جميع أنواع االختيارات  : يرى عدم جوازاألول االتجاه 

ب ل هذا القول مجموعة من الفقهاء واملجامع الفقهية وع رأسها وقد ذ
اسبة  اإلسالميمجمع الفقھ  هذا الرأي املعيار الشر لهيئة امل الدو كما أخذ 

  )٧(اإلسالميةواملراجعة للمؤسسات املالية 

ن: جت ين لالختيارات ب ر املج حتج الفقهاء غ   و

جة    : األوا

سر. افاحًش  اأن االختيارات تتضمن غرًر    يجعلها من قبيل القمار وامل

ذا التخرج يقوم ع ي تصور مفاده و   :كاال
                                                            

ا اإلنمائية للدكتور أحمد م الدين صامل األوراق أسواقأنظر  )٧( املالية   األسواقوأنظر  ٤٤٣الية وآثار
دراسة فقهية للدكتور خالد بن أنظر املشتقات املالية  ١٥٩ص، ن الفقھ للدكتور ع القرة داام 
  .٦٦- ٦٥: ص ص ،الرحمن املهناعبد
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و عقد بيع أو شراء -١ يار  ون البائع فيھ، ال ،أن عقد ا  األحوالغلب أ  ي
 ً سان ما ال يملكھ امال   .للسلعة عند التعاقد, وبالتا فهو يندرج تحت بيع اإل

ري  أن ثمن السلعة املبيعة قد -٢ التنفيذ  يرتفع أو ينخفض عند طلب املش
ب خسارة للبائع.  س   مما قد 

ًس  -٣ ون حقيقة االختيار ع ذلك اتأس أنھ عقد بيع تضمن جهالة   ت
هما األمرنأحد  وجهالة ،املبيع أو الثمن شأ عنھ غرر فاحش مبطل للعقد  أو كل ي
  .بإجماع الفقهاء

و الشر لعقد االختيار  األثرأن  -٤ ن فيھ  ون غنم احد الطرف أنھ عقد ي
و مع القمار   .غرم لآلخر وذلك 

ذا التصور من عدة وجوه مكن أن يناقش    :و

عرفھ ومن حيث خصائصھ ومن حيث أولها : أن االختيار من حيث 
س عقد بيع و  ام بالبيع أو الشراءإممارستھ ل و ال ام  )٨(من طرف واحد نما  واالل

و من قبي ام بالبيع  ب أن تطبق عليھ أح ل التعهد أو من قبيل الوعد امللزم وال ي
ما . )٩(البيع والشراء رتب عليھ آثار   وال ت

ها ا الهامش املدفوع : ثان ال خالف أن عقد االختيار يتضمن معاوضة طرفا
ام ذه املعاوضة محدد ،واالل ها يتم تحديدإال أن مفردات  ست مجهولة فف   : ة و ل

ها.ال السلعة - ها ومواصفا رى من حيث نوعها وكمي ش باع أو    س
 ثمن الشراء أو البيع  -
 وقت التنفيذ -
 الهامش املدفوع من محرر االختيار  -

                                                            

يار ص ) ٨( عرف ا ذا البحث ٨- ٧راجع     .من 
تم مناقشة م) ٩( اس و من قبيل االل   .م ا والتعهد  الفقرة القادمةفهوم أن االختيار 
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ون مجهوال األمر إذن و سعر  الذي ي عند طلب التنفيذ  عقود االختيار 
ون أع أو اقل من السعر املتفق عليھ عند الدخول  االختيار ،السلعة  ،فقد ي

ة العقد ألن العقود  الشرعة  ر لھ   ذا  نظرنا ال تأث تقع ع  اإلسالميةو
س ع تقلب  و عقد السلم  .تلك السلع أسعارالسلع ول وأفضل مثال ع ذلك 

ليھ ع سلعة محددة املواصفات والكمية وأجل إففيھ يتعاقد املُسِلم واملُسَلم 
قوم املسلم بدفع الثمن  سليم، و ون املُسَلم  . مجلس العقدال  اليھ ملزًم إو

سليم املبيع أيا كأن سعر بضاعة السلم  السوق  علم أن أحًد  ،ب   يقول إن اوال 
ري قد يتكبد خسائر فادحة جراء  ،للعقد امفسًد  اذلك غرًر  بالرغم من أن املش

  .السلعة أسعارتقلبات 

ها: خلطوا  نظرنا  ارا فاحًش أن الذين يقولون إن االختيارات تتضمن غر  ثال
ما: ن و ن مفهوم   ب

طر تج  ،مفهوم الغرر ومفهوم ا فالغرر عبارة عن خلل  صيغة العقد ي
ها خطر  حقوق احد املتعاقدين طر ،ع يطرأ ع العالقة  فهو امر أما ا

رتب عليھ خسائر ألحد طر التعاقد. وجميع العقود  عد اكتمالها وقد ت التعاقدية 
س كل خطر ،اإلجارة ،البيعية (الشرع ها مخاطر و لكن ل ) ف بالضرورة  السلم....ا

س غرًر  ،و غرر  و خطر ولكنھ ل يبطل  افاحتمالية عدم سداد املدين لدينھ 
عد البيع وقبل القبض أسعارالعقد، وانخفاض  من ضمن  و سلعة السلم 

ري السلعة سلًم  و  .س ذلك من الغرر ، ولكن لامخاطر السوق ال يتعرض لها مش
ري  ش اطر األسهممن  جميع،  البورصة يتعرض مل عرفها ا رة  و تلك  كب

اطر ر  امل س ع ذلك الكث كذا.... يمكن أن نق ست من الغرر املبطل للعقد و ل
  من املعامالت التجارة. 
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اطر  ،فاالختيارات تتضمن مخاطر ال رب  ذلك ب اعتبار تلك امل و ال ي
ال  سائر املعامالت التجارة  ،بيل الغرر الذي يفسد العقدمن ق و ا وكما 

ها أن يتخذ من  اطر.  اإلجراءاتفع املتعامل ف ساعده للوقاية من تلك امل   ال 

عها ا القائلون بتحرم عقد االختيار  :را أحد أوجھ الغرر الفاحش ال يذكر
سان  األخيارعقد  القول بأن ب البعض يتضمن بيع اإل ذا ذ ما ال يملك، وألجل 

ر املغطاة ذا القول يمكن أن يناقش)١٠(إلجازة االختيارات املغطاة وحرم غ من  ، و
  :عدة وجوه

س عقد بيع ام البيع  أن عقد االختيار ل ب أن تطبق عليھ أح ومن ثم فال ي
ام بالبيع/ الشراء و ال  كما سبق.  من حيث ملكية السلعة من عدمھ وإنما 

ون  من عقود االختيارات  أن عقود االختيار ال يتم تداولها  إما أن ت
ً  ،املغطاة ها مال ون البائع ف ون محرر  ،للمبيع اأي تلك ال ي أو تلك ال ي

ها قادرً  ر ااالختيار ف سمح للوسطاء بالبيع ع املكشوف إال   ع توف املبيع وال 
  البائع ع التنفيذ. حدود ضيقة وبشروط محددة تضمن قدرة

ون عن طرق ملكية البائع  األسواقومفهوم التغطية املطبق   إما أن ي
ام  ون كافية لتنفيذ االل للسلعة أو احتفاظ البائع لدى الوسيط بضمانات ت

ر الدراسات  الذي ع بائع االختيار ش جز بائع االختيار إو سبة  عن الوفاء  أن 
هم اما يار) counterparty risk (بال ر السلعة موضوع ا غطية خطر  بتوف أو 

ون صفرا اد ت    .)١١(عدم الوفاء ت

رةاملالية  األزمةوبعيد  ابازل مؤخرً  أصدرتوقد  العديد من السياسات  األخ
دفها ضبط معامالت  أسواقاملنظمة للتداول   املشتقات، و سياسات 

اطر ال كأ وإزالةاملشتقات  ر من امل هاالكث هها البعض  نت تحيق  لدرجة أن ش
   .القمار بأندية

                                                            

ب  )١٠( يذا الق إذ   .وآخرون ول الدكتور يوسف الش
(11) Eduardo Canabarro and Darrell Duffie , Measuring and Marking Counterparty Risk , 
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ذه السياسات سياسة:   ومن 

 (Margin Requirements for non –Centrally Cleared  Derivatives March 2015)    
ذه السياسة استجابة لطلب مجموعة العشرن  بضرورة  G20)(جاءت 

اطر تخفيض  OVER THE COUNTER)السوق  املشتقات ال يتم تداولها خارج  امل

ون من  امجموعة العشرن لذلك برنامًج  افرتوقد    :)١٢(موجهات كالتا أربعةيت

من خالل منصات  )OTC( املشتقات ال خارج السوق  أن يتم تداول  
رونية منظمةإ  .لك

ذه املشتقات من خالل جهة  ة املستحقات الناشئة عن  سو أن تتم 
 .مركزة موحدة

جهة  إ قارر بجميع املشتقات املتداولة خارج البورصةيجب رفع ت ا
ن العاقدين ون الوسيط ب جهة  املسئولة تجاه و  ،املركزة ال ت ذه ا ون  ت

ري  ري تجاه كل بائع والبائع تجاه املش ون  املش ري  والبائع إذ ت  و كل مش
ة مستحقات  سو جهة املسئولة عن   .األطرافا

ها مركزً أن املشتقات ال سو ب  ا ال تتم  تتطلب من املؤسسات املالية تجن
ها  .سبة اع من رأسمال املال  مقابل

رً  غي ها أن تحدث  بات من شأ رت رً  افهذه ال  املشتقات وخاصة تلك  اجو
تم من خالل منصات  ذه املشتقات س ون  ال يتم تداولها خارج البورصة إذ ست

رونية منظمة عإ   نفس السياق الذي تتم بھ املستقبليات  البورصة.لك

جديدة الصادرة عن بازل ضوابط تحكم  من جهة ثانية وضعت السياسات ا
ن: س م بھ وذلك من خالل أمرن رئ م بالوفاء بما ال   قدرة املل

                                                            
(12) Basel Committee on Banking Supervision ,Board of the International Organization of 

Securities Commissions, Margin Requirements for non-centrally cleared derivatives, p2.  
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م  امش ضمان ابتدائي يمثل ضمان مقدم من املل سبة  أولهما: تحديد 
ت رات امل ة لتغطية التغ سو م بھ خالل املدة الالزمة ل ملة  قيمة األصل املل

قوق  حالة  ام،  اإلخفاقا   باالل

م  ر يمثل ضمانات مقدمة من املل امش ضمان متغ سبة  هما: تحديد  ثان
ذا الهامش عادة بصورة  جري تقدير  رات السوقية  قيمة األصل و لتغطية التغ

س بـ (   ).mark to marketيومية ع أساس ما 

سرعة  يل  س ون الضمانات املقدمة مقبوضة وقابلة لل رط أن ت ش و
  وبخسارة مقبولة.

ن  املشتقات،  ذه السياسات إ طمأنھ املتعامل هدف بازل من  و
امها، وقد نصت  مة  الوفاء بال جهات املل سبة مخاطرة عدم قدرة ا وتخفيض 

سبة قدرة ع أن الهدف من تطبيق سياسات ال ون  هوامش املذكورة أعاله أن ت
م بھ بدرجة ثقة ( م للوفاء بما ال . و اعتقاد )١٣(%) خالل عشرة أيام٩٩املل

عطي مؤشرً  ذا  رحها بازل  اقوً  االباحث أن  جديدة ال تق إ أن التنظيمات ا
موا بھ  ن بالوفاء بما ال م عدم قدرة املل اطر املتعلقة  وتخفيض ستحد من امل

شأ جراء ذلك. و نفس الوقت طر الذي ي ذه السياسات  سبة ا عد تطبيق 
جديدة ردً  سان ملا ال يملكھ ألن  اا قاطعا ع الذين يقولون أن  املشتقات بيع اإل

ر  ن أو قادرا ع توف ا للع ون مال ون قادرا ع تحرر االختيار أال أن ي البائع ال ي
ن  كل سا ذا  نظرنا أقوى  .عة من ساعات العقدتلك الع  درجة من درجات و

 . األطرافدفع الغرر وحفظ حقوق 

ر  تم ها ابتداًء من س تم العمل  ذه السياسات س جدير بالذكر أن  ا
جم املؤسسة املالية.٢٠٢٠م وبصورة تدرجية ح ٢٠١٦    م وذلك حسب 

                                                            
(13) Ibid pp: 10-12. 
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جة الثانية: قو  ا   ق املجردةأن االختيارات  من قبيل بيع ا
قوق  ها من قبيل بيع ا عدم جواز االختيارات  أ ن  جة الثانية للقائل ا

قوق املجردة ال يجوز بيعها ابتداءً  ،املجردة جة وردت  القراروا ذه ا رقم ( . و
أن عقود ا ي "م الذي نص فيھ ع ،الدو اإلسالمي) من قرارات مجمع الفقھ  ٦٣

 عقود مستحدثة ال تنضوي  –العاملية  األسواقاليوم   كما تجري  –االختيارات 
س ماًال والحًق وبما أ .تحت أي عقد من العقود املسماة  اماليً  ان املعقود عليھ ل

ر جائز شرعً إف :عنھ يجوز االعتياض ذه العقود ال تجوز  ،انھ عقد خيار غ وبما أن 
هذا الرأي امل )١٤(تداولها فال يجوز  ،ابتداءً  اسبة كما أخذ  عيار الشر لهيئة امل

الذي جاء فيھ: "عقود االختيارات املشار  اإلسالميةواملراجعة للمؤسسات املالية 
ها  ا وال تداولها" :أعالهإل شاؤ مثل ما تقدم صدرت  )١٥(ال يجوز أ فتوى ندوة  أيضاو

رت أن االختيارات  من أنواع املجازفات ركة السادس والعشرن ال اعت  دلة ال
ر جائز يار  البيع والشراء وذلك غ   .)١٦(وأن تداولها من قبيل حق ا

بت إ تحرم االختيارات بجميع أنواعها  أساسها والقرارات والفتاوي ال ذ
ضة ال  قوق امل و أن االختيارات "بيع حق محض مستقل عن البيع"، وأن ا

و األصول ال وبعبارة أخرى أن محل العقد  عقود االختي .يجوز بيعها س  ار ل
ها و حق مستقل يقع عليھ البيع والشراء ،يجري التعاقد عل   .بل 

   

                                                            

  .)٦٣رقم ( اإلسالميقرارات وتوصيات مجمع الفقھ  )١٤(
ر الشرعية) ١٥(   .)٢٠املعيار رقم ( ،املعاي
ر فتا )١٦(   .كة السادسة والعشرنوي ندوة ال



ارات أداة للتحو الشرعي  ٥٦٧                                    االخت

قوق املجردة    :التصرف  ا
قوق  ن الفقهاء فيھ والتصرف  ا وقد قسمها  ،مما جرى االختالف ب

ن   :الفقهاء إ نوع

ضة مثل حق الشفعة وحق النوع األول  قوق املجردة أو امل و ا  :
ها ها أو الص عل قوق ال يجوز االنتفاع  ذه ا ضانة و صكفي (ال  ،ا يقول ا

قوق املجردة كحق الشفعة رة  ،....يجوز االعتياض عن ا وال الص بمال مع امل
ء لها ) ،لتختاره    .)١٧(وكذلك لو صا إحدى زوجاتھ لم يلزمھ وال 

ي ن مادية أوحقوق متعلقة بمنفعة  :النوع الثا مثل حقوق امللكية  ع
ار واالسم التجاري  قوق يجوز بيعها والتصرف  الفكرة والتأليف واالبت ذه ا و

ها. ومثلها أيضً  شأ عن فعل سابق مثل حق القصاص وعقد  اف قوق ال ت ا
لع اح الذي يجوز االعتياض عنھ با   .الن

ذه ا ب علينا أن نطرحوملناقشة  ما جة ي ن  ر ن جو   :عدة سؤال

 ل االختيار حق مجرد ؟  -
ها؟ وإذا كأن  -  قوق املجردة ال يجوز ب و من حق مجرد فهل جميع ا  االختيار 

ق" وما إذا كأن  عرف "ا ب أن  ن ي ذين السؤال ولإلجابة ع 
  .االختيار نوع من أنواعھ

ق:   عرف ا
ق  اللغة  امبمع يرد ا و نقيض الباطل جاء   أح تھ و ء و ال

و يدل ع  اء والقاف أصل واحد و س اللغة " ا جم مقاي امم ء  أح ال
تھ ق نقيض الباطل.." ،و   )١٨(فا

                                                            

تار )١٧( تار مع رد امل   .الدر امل
س اللغة )١٨( جم مقاي   .٢/١٥ م
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عا ق من أسماء هللا  يط "ا  ،أو من صفاتھ ،وجاء  القاموس امل
واملوجود  ،وامللك ،واملال ،مواإلسال والعدل  ،واألمر املق ،وضد الباطل ،والقرآن

  . )١٩(الثابت.... "

ن رد بمعني ق عند الفقهاء ف عرف ا   :أما 

ذا ع األقوال واألديان  ضد أولهما: جري  الباطل أي املطابق للواقع و
  .والعقائد

هما ن حق هلل ،: الواجب الثابتثان نقسم إ قسم وحق هللا  ،وحق للعباد ،و
دود والزكوات  ق هللا ماكما عرفھ ابن القيم: "ح ال مدخل للص فيھ كا

ا" ر    )٢٠(والكفارات وغ

ة خاصة لهم اأما حق العباد فهو ما كأن متعلًق  و  ،كحرمة املال ،بمص
  .واملعاوضة واإلسقاطحقوق تقبل الص 

  :وقد قسم ابن رجب  قواعده حقوق العباد إ خمسة
  .حق امللك .١
 .الشفعةالتملك مثل حق الشفيع   حق .٢
 .حق االنتفاع .٣
 .حق االختصاص .٤
نحق ال .٥ هن بالر علق حق املر  .تعلق مثل 

ت ن ما يث ق تدور ب لمة ا أو  اسواًء كأن ماليً  ،ولعل استخدامات الفقهاء ل
ر ما مثل حق  ،وكذلك املنافع واملصا ال ال وجود لها إال باعتبار الشرع ،غ

ر ذلك س ب ،الشفعة، والوالية وغ قوق املجردةمما  وكذلك يطلقون املع  .ا

                                                            

يط مادة ( حقق ) ص) ١٩(   .٨٧٤القاموس امل
ن إ )٢٠(   .١/١٠٨عالم املوقع
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فيف " ،ع حقوق العقد ق  الفقھ يقول الشيخ ع ا ع  اإلسالمييطلق ا
ها ون لك بمقت الشرع سلطة املطالبة  ة ت ن أو مص أو منعها عن  ،كل ع

ر عض األحيان ،الغ ستعملھ الفقهاء  ،أو بذلها لھ   ها كذلك. وقد  أو التنازل ع
وعند ذلك ال يردون بھ املع العام  ،ذلك  مقابلة األعيان واملنافع اململوكةمع 

الذي سبق بيانھ وإنما يردون بھ تلك املصا االعتبارة الشرعية ال ال وجود لها 
يار ،إال باعتبار الشارع وفرضھ وحق الدين من املدين  ،كحق الشفعة وحق ا

ضانة والوالية.. ،صوحق القصا ،وحق الكفاءة  الزواج   .)٢١("وحق ا

عرًف  ق  عا  اعتقادنا  اجامعً  اوقد عرف أحد املعاصرن ( ا ذ عرفھ إما
ر)  عا ع الغ سان أو هلل  ت  الشرع لإل   .)٢٢(الشيخ أحد فمه أبو سنة بأنھ ( ما ث

ن أو ملك املنفعة سواء  قوق مثل ملك املع شمل جميع ا ذا التعرف  و
ت ع  راكثب ثبوت  كما أن التعرف حدد أن مصدر ،وجھ االختصاص أو االش

و الشرع قوق  عا ،ذه ا سان وهلل  ون لإل قوق ت    .وأن ا

ق يتألف من أربعة أركان ن الشيخ أبو سنھ أن ا   :و ضوء ما تقدم ب

س املستحق  :األول  ء الثابت و اء  –ال و  –بفتح ا ون ماًال إو ما أن ي
   ،عن عمل اأو امتناعً  ،أو عمالً  ،فعةأو من

ي ق :الثا ق ،من لھ ا س صاحب ا اء  –أو املستحق  ،و    –بكسر ا

ق :الثالث ون معينً  ،من عليھ ا و إما أن ي ما أن إو  ،أو جماعة اواحًد  او
ق يجب ع الناس جميعً  ن بمع أن ا ر مع ون غ    .اي

ع ق :الرا ق ولم يمنع منھأع بمع أن الشار  ،مشروعية ا ذا    .ذن  

                                                            

ام املعامالت الشرعيةأ )٢١( فيف ،ح   .٦٣ص ،لع ا
  .٥٠ص ،سالميةالعامة للمعامالت  الشرعة اإل  النظرات )٢٢(
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ن بتحرم االختيار نظروا إليھ باعتباره حًق إف ،و ضوء ما تقدم  ان القائل
رر االختيار ولم يأذن لھ  املعاوضة عليھأ امجردً     .عطاه الشرع مل

ذا القول بأن مكن مناقشة  ها  و ر إل ش قوق ال  االختيار ال يماثل ا
س حًق  ام من قبل محرر االختيارإالحد و  اثابتً  االفقهاء ألنھ ل شاء الل و أ  ،نما 

ذا املع وبدقة الشيخ الضرر إذ يقول ( والذي يظهر  أن اعتبار  ر عن  وقد ع
ها الفقهاء قوق املجردة ال يتحدث ع ر سليم ،حق االختيار من قبيل ا ألن  ،غ

ت لصاح و حق ث ق املجرد الذي يتحدث عنھ الفقهاء  يحا  ،بھ بوجھ شر 
و وا من األمثلة عتاض عنھ ،كما  رد صاحبھ أن  س من  ،و وحق االختيار ل
س حًق  شئھ لآلخر ،ألحد اثابتً  اذا القبيل ألنھ ل  ،وإنما يرد أحد العاقدين أن ي

ام  و مقابل ال س مقابل حق االختيار وإنما  بدو أن العوض  عقد االختيار ل و
ن لآل  ام ثبوت حق للطرف اآلخر ،خرأحد الطرف ذا االل قابل    .)٢٣(.).و

ذا التخرج الذي  يجة مهمة و أن  أشارو إليھ الشيخ الضرر يقودنا إ ن
ق كما  عرف ا ذا البحث ال ينطبق عليھ  عرفھ  مقدمة  االختيار كما جرى 
يح ها بوجھ شر  ت لصاح قوق تث  ،جرت مناقشتھ فيما سبق ألن ا

س حًق واال  ئ بھ حًق  ،ألحد اثابتً  اختيار ل ام يرد أحد العاقدين أن ي و ال  اوإنما 
ام  الشرع وما اذا كأن ينطبق ع  .لآلخر عرف االل ذا األمر يقت بنا أن  و

ل تجوز املعاوضة عليھ أم ال ؟ ،عقود االختيار أم ال   و

ام   :عرف االل
ت ود ي كلمة لزم اللغة بمع ث ت ودام ،امتأ ولزمھ  ،ولزمھ املال بمع ث

ء أي أوجبھ ع نفسھ ،املال بمع وجب عليھ ام    .)٢٤(وال

                                                            

  .٢٦٥/١ ،اإلسالميمجلة مجمع الفقھ  ،ات للشيخ الصديق الضرراالختيار ) ٢٣(
ر  )٢٤( يط  ،٢/٦٦٩املصباح املن   .١٤٩٤القاموس امل
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رً  عرفات الفقهاء كث ام فلم يرد   طاب  اأما مصط ال سوى ما ذكره ا
ام بقولھ   : كتابھ تحرر مسائل االل

ص نفسھ مالم يكن الزًم ( و  ،عليھ قبل ابً أي مالم يكن واج ،لھ اإلزام ال
ئً  ص نفسھ ش ع  اأو معلًق  امن املعروف مطلًق  اعرف الفقهاء فهو الزام ال

و أخص من ذلك ،ء فهو بمع العطية و  ،وقد يطلق  العرف ع ما  و
و الغالب  عرف الناس اليوم) ام و ام املعروف بلفظ االل   .)٢٥(ال

ام باملعروف مطلًق  س  اولعل قولھ وتقييده لالل يل الغلبة ول جار ع س
ي  الباب الثالث أن من أنواع  ..خرآبدليل أنھ ذكر  موضع  اإلطالق كما سيأ

لية املعاوضة م فيھ أ رط  املل ش ون من باب املعاوضة ف ام ما ي   ٢٦.االل

ام  الفقھ “ :وقد عرفتھ موسوعة فقھ املعامالت طلق مصط االل و
نبطرق االش اإلسالمي ً خاص :راك ع أحد معني ً عام ،مع فتعرفھ  .ومع

اص ئً  :بمعناه ا سان ع نفسھ ش  اأو مطلًق  ،امن املعروف مطلًق  اإيجاب اإل
ء رعات ،ع  و عام  جميع الت ب املالكية وال  .و ذا املفهوم خاص بمذ و

م ر   .عرف عند غ

عرفھ باملع العام سان أمرً  إيجاب :و  وإراداتھباختياره  أما نفسھ ع ااإل
ألن الشرع الزمھ بھ امتثاًال وطاعة ألمر  ،وإما بالزام الشرع إياه ،من تلقاء نفسھ

  .)٢٧(“الشارع 

ام بما ي ق واالل ن ا ذا التعرف يمكن أن نفرق ب   :ومن 

                                                            

ام )٢٥(   .٦٨ص ،تحرر الكالم  سائل االل
  .٦٩ص ،نفسھ )٢٦(
ام موسوعة فقھ املعامالت )٢٧(   .مادة ال
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طاب لھ أربعة أ .١ ام كما يقول ا ِم أن االل ركان كأركان الهبة  املل
م بھبكسر الزاي ) ( م لھ واملل ق فلھ ثالثة أركان و. )٢٨(والصيغة ،واملل   :وأما ا

ق ق ،صاحب ا ق ،ومن عليھ ا   .)٢٩(ومحل ا

ق .٢ ئ ل ام م ام ،االل ق موجب لالل يمأحمد  األستاذيقول  ،وا  إبرا
ام اختيارً ( ب االل ريً  اوم وجد س وجدت بوجوده رابطة قانونية شرعية  اأو ج

ن امل ون األول مدينً ب م لھ ي م واملل ام اي دائنً اوالث ال ق املسئول  ،باالل ذا ا و
س ( م لھ  ام للمل م  احًق  :أي اصيً  احًق من االل م لھ ع املل ص املل ل

 .)٣٠()بذمتھ امتعلًق 

يجة:   ن
ها من التحليل املتقدم  أن عقود  يجة ال يمكن أن نصل إل والن

قوق   مناالختيارات  ست من قبيل ا امات ول سواًء من حيث  ،قبيل االل
ام  ،التعرف أو من حيث األركان فمن حيث التعرف: فيجتمع االختيار مع االل

ص نفسھ أمرً  هما الزام ال هما لھ  ،عليھ الم يكن الزًم  امن حيث أن كل وأن كل
قابلھ محرر االختيار :أركان أربعة  ِم و ري االختيارواملل ،املل قابلھ مش  ،م لھ و

ن قابلھ  االختيار بيع أو شراء كمية معينة من سلعة  أجل مع م بھ و  ،واملل
ام ) ومثلها  االختيارات عهد  االل م أو أ   .والصيغة ( ال

ام ن االختيارات واالل شابھ ب ذا ال هما  الواقع  ،وبالرغم من  إال أن بي
و ثمن االختيار ،امهًم  االعم فارقً  و أن االختيار يحرر بمقابل  أما املعاوضة  .و

ام وأخذ  ن عليھ األجرع االل ن الفقهاء املسلم   .فهو موضوع خال ب

                                                            

امتح )٢٨(   .٦٨ص ،رر الكالم  مسائل االل
ية )٢٩( و   .)حقمادة ( ،املوسوعة ال
امات  الشرع  )٣٠( ام للشيخ عبدهللا املص، ٢٣ص ،اإلسالمياالل   .١١-١٠ص  ،وأنظر املعاوضة عن االل
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ام   :املعاوضة ع االل
ام وأخذ األجر  اختلف الفقهاء املعاصرون حول جواز املعاوضة ع االل

ن  :عليھ إ فرق

رى عد :الفرق األول  ام واخذ و   عليھ األجرةم جواز املعاوضة ع االل
ب  هم الشيخ الصديق الضرر ودكتور  إوذ رة من الفقهاء م ذا طائفة كب

اب  سليمان ودكتور ع م الدين  أبوعبدالستار أبو غدة ودكتور عبدالو
بة الزحي الدو  اإلسالميوصدر بھ قرار مجمع الفقھ  )٣١(والشيخ الدكتور و

..  عقود مستحدثة ال تنضوي تحت أي .نص صراحة ( أن عقود االختياراتالذي 
س ماًال وال منفعة  ،عقد من العقود الشرعية املسماة وبما أن املعقود عليھ ل

ر جائز شرعً إيجوز االعتياض عنھ ف اماليً  اوالحًق  ذه العقود  ،انھ عقد غ وبما أن 
  . )٣٢() تجوز ابتداًء فال يجوز تداولهاال

ن س ماًال وال منفعة وال حًق ومس ام ل و أن االل ن باملنع  ومن  اماليً  اد القائل
ون موضوعً    .للمعاوضة اثم فال يجوز أن ي

سلمون بالقول بأن عناصر  ن ال  الف ذا الرأي بأن امل مكن أن يناقش  و
رى.  ام كما س  املالية ال تنطبق ع االل

ي رى جواز املعاوضة ع  :الفرق الثا ام واخذ و   عليھ األجرةاالل

ب  هم الشيخ عبدهللا  إوذ ذا القول مجموعة من الفقهاء املعاصرن م
بن سليمان املنيع والشيخ الدكتور نزھ حماد والشيخ عبدهللا بن عبدالعزز 

يدان ،املص والدكتور  ،والدكتور محمد الع القري والشيخ الدكتور صا ال
عة لعام  اإلسالميقرار ندوة مستقبل العمل املصر العيا فداد وصدر بھ  السا

ذه العرض م٢٠١٤ هاية    .ال ينظمها البنك األ التجاري الذي سنورده  
                                                            

هم  مجمع الفقھ  أبحاثأنظر  )٣١( عة اإلسالمياملشار إل جزء األول  ،الدورة السا ع ا   .العدد السا
  .٧١٥ص ،نفسھ ،اإلسالميقرار مجمع الفقھ  )٣٢(
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عدم  ن  سية للقائل جة الرئ جواز يقوم ع نقض ا ن با ند القائل ومس
جواز جواز  ،ا عدم ا ن  جة للقائل م  ن لنا فيما تقدم بأن أ ام اذا تب  أن االل

س ماًال وال منفعة وال حًق "   ".يجوز االعتياض عنھ اماليً  ال

ذا يقودنا إ مناقشة ام  مسألة ما إذا كأنت عناصر املالية و تتوافر  االل
اب القول األول ؟ ي أم ال كما يقول أ اب الفرق الثا   كما يقول أ

  :عرف املال
 ابھ وص عادة وشرعً  املال ما كأن منتفعً عرف املال عند الشافعية بأنھ "ا

نفية املال بأنھ: )٣٣(لالنتفاع " عرف ا  اوص عادة وشرعً  األطماعما تمتد إليھ ” و
نابلة املال " )٣٤("لالنتفاع بھ وعند )٣٥("أو اقتناؤه بال حاجة انفعھ مطلًق ما يباح وعند ا

تفع ابھ أي مستعًد  ااملالكية املال "ما كأن منتفعً    .)٣٦(بھ" ألن ي

عد ماًال إ  ء ح  ص الفقهاء العناصر ال يحب أن تتوافر  ال وقد 
  :ثالثة عناصر

ون فيھ منفعة مقصودة.  :أولها   أن ي

ون ملنفعتھ قيمة مالية  عرف الناس. ها: أن ت   ثان

ها ون املنفعة مباحة شرعً  :ثال   . اأن ت

امات املعاصرة ذه الشروط ع االل ها بدرجة  وعند تطبيق  ها تنطبق عل نجد أ
امات سواء  صورة االختيارات أو  صورة خطابات الضمان أو   رة ذلك أن االل كب

ا منافع مقصودة للناس ر من صور تلفة تمثل  كث   .صورة التعهدات امل

                                                            

ام القرآن أ )٣٣(   .٥/٢٧٧ح
ام أ )٣٤( جصاص ح   .٣/١٥٣القرآن ل
  .٣/١٢مطالب أو النه ) ٣٥(
شور  )٣٦(   .٣/٢٢٢امل
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ا فاالختيارات ودرأ  األسعارغرض التحوط من تقلبات  الناس يقصد
عد اليوم منفعة خسائر قد تف إ ضياع ج هم. وخطابات الضمان  زء من ثروا

ا ضرورة من ضرورات التعامل  أحيان  ن باعتبار ها التجار واملقاول مقصودة يطل
رة ن  األصل املتعهد  والتعهدات .كث بالشراء أو البيع تولد االطمئنان للمتعامل

كذا ساعد  استقرار التعامل و   .شرائھ أو بيعھ مما 

امات ال تتضمن منافع مقصودة  النظر اوإذا ك عض صور االل ناك  نت 
ا  ،الشر ذه الصور يمكن تقييد ل وال وإخراجهافمثل  ب أن  من دائرة ا ي
ون  بً  ت امات اتلك الصور س    . تحرم سائر املنافع املتولدة من االل

ي ون املنفعة متقومة أي لها قيمة  ،أما العنصر الثا و أن ت " وضابط  ماليةو
ر من األشياء لم يكن ،كما يقول الدكتور نزھ حماد )٣٧("التقوم  املنافع عر  فكث

رى  الها قيمة  عرف الناس قديًم  ش فرمال  ،أصبحت اليوم ذات قيمة تباع و
يل املثال لم تكن متقومة  املا راء ع س رى وتصدر  ،ال ش واليوم تباع و

س لها قيمة  عرف الناس قديًم وامل ،من بالد إ بالد ها  الفات والزباالت ل ولك
ر ها عن طرق التدو ع وصناعات لالستفادة م شئت مصا   .اليوم أ

ا العمالء للبنوك   واألمثلة ها الوعود ال يصدر رة م ذا كث ع 
وك وكذلك خطابات الضمان إذ لم تكن لها قيمة  املرابحات واإليجارات والص

رة قولھ، العرف القديم  تذكر ما يقبل  :إذ نقل د. نزھ عن القرا  الذخ
ر  ،للعقالء ان مقصودً ان كإنھ و إف ،الضمان :العوض من األعيان واملنافع لكنھ غ

  .)٣٨("فال يجوز أن يقابل باألعيان ،متقوم عادة

                                                            

ام )٣٧( كم الشر للمعاوضة عن االل   .٧ص ،ا
رة للقرا ،  ٨ص ،نظر املصدر السابقا )٣٨(   .٥/٣٩٨والذخ
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و املشروعية ون املنفعة مشروعة  حال  أي :أما العنصر الثالث و أن ت
  .ختيارالسعة واال 

ستخدم لقضاء  ام قد  ر مشروعة أغراضواالل فاستخدامھ  .مشروعة وغ
يل املثال يحقق غرضً  ال يختلف عليھ الناس من حيث  امشروعً  ا التحوط ع س
ا العمالء للبنوك   .أن فيھ صيانة لألموال من الضياع الوعود ال يصدر

وك وكذلك خطابات الض مان تحقق أغراضا مشروعة املرابحات واإليجارات والص
ن ال تخفى ع أحد   .ومنفع للطرف

ام و ستخدم االل ى  املقابل قد  ذا دون أد نات و  املضاربات واملرا
  .امحرًم  امقصًد  عد شك

ذا ها محايدة يمكن  إفيمكن النظر  األساس وع  امات ع أ ذه االل
ر مشروع ها  استخدامها ألغراض مشروعة أو ألغراض غ ة ع أن يحكم عل

ها س ع طبيع    .ضوء غرضها ول

ها س  ستأ ذا الصدد " كل منفعة  ومن القواعد الفقهية ال يمكن أن   
ها شرعً  ها ،جاز بيعها امأذون ف وكذلك قاعدة " كل منتفع  )٣٩("وجاز أخذ العوض ع

ال واملآل ابھ شرعً    .)٤٠(وإال فال " ،. جاز بيعھ.ولھ قيمة ، ا

ع شرعً وبن ع  األجرةمن أخذ  ااًء ع ما تقدم فالذي يظهر لنا أنھ ال ما
ام  ا الحًق  –االل و ما توصلت إليھ توصيات ندوة  – ابضوابط شرعية نذكر و

  :مستقبل العمل املصر اإلسالمي السادسة ال نصت ع ما ي

ام :أوالً " ص ع نفسھ أمرً  :االل ة  ،اشرعً  اجائزً  او إيجاب ال فيھ مص
ر عمل أو باالمتناع عنھ, ،للغ   إما بالقيام 

                                                            

  .٥/٣٠١ األحوذيعارضة  )٣٩(
)٤/١٢٦ )٤٠.  
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م لھ :اثانيً  م للمل ام أنھ منفعة موصوفة  ذمة املل والبد  .حقيقة االل
  :و ،من توافر عناصر املالية فيھ االعتباره شرعً 

ة  .١ يح محصل ملص ها غرض  ون فيھ منفعة مقصودة يتعلق  أن ت
 .أو دارئ ملفسدة

ون  .٢  .املنفعة مشروعة  حالة السعة واالختيارأن ت

ون املنفعة لها قيمة مالية  عرف الناس .٣  .أن ت

نھ تجوز إقرر الفقهاء أن ما توافرت فيھ عناصر املالية املذكورة أعاله ف :اثالثً 
ن شرط   :املعاوضة عليھ 

م  .١ ون مقدور الوفاء بھ من قبل املل  .أن ي
رتب ع املعاوضة عليھ م  .٢  .حظور شر كالربا والقمار والغرر أن ال ي

عً  ا الفقهاء ترد  :ارا ام عن تصرفات أخرى ذكر تختلف املعاوضة ع االل
ام   .)٤١("واإلسقاط ،والص ،االعتياض :مثل ،ع االل

 اإلسالميللعمل املصر  افاقً آ ع الشرعية يفتح األجرأخذ  القول بجوازو 
ه ستخدم ف تلفة ( االختيارات اوتطبيقاتھ املتعددة ال  امات بصوره امل  ،االل

ساعد ع  ،التعهدات ،خطابات الضمان ا  إيجادالوعود ) و بدائل مشروعة لصور
ها ما ي ،التقليدية ون ذلك وفق ضوابط شرعية محددة نذكر م   :ع أن ي

ذا  .١ و تحقيق غرض مشروع و ام  ون الغرض من استخدام االل أن ي
ة  فال يجوز  ،مبدأ عام ام لتحقيق منفعة ربو ون االل   أن ي

م بھ معلوًم  .٢ ون األصل املل تفي معھ  اوأجًال علًم  اونوعً  اقدرً  اأن ي ت
جهالة والغرر    .ا

                                                            

عة ال ينظمها البنك  )٤١(   .اري التج األتوصيات ندوة مستقبل العمل املصر السا
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ام .٣ ة لطالب االل ام لتحقيق غرض مشروع يحقق مص ون االل  ،أن ي
ذا الشرط ممكن التطبيق وذلك عن طرق قيام املصرف  بدراسة  اإلسالميو

ام والتأكد من أن لھ حاجة حقيقة للدخول  عقد شاط ا لعميل طالب االل
ام ون محتاًج  ،االل ية لغرض التحوط إ امثل أن ي أو التحوط  ،شراء عملة أجن

شاطھ أساسيةسلعة  ضد تقلبات أسعار  .ل

س  عض املصارف ولغرض التأكد من أن غرض العميل ل و العادة تقوم 
ش ،و املضاربة ومطالبتھ بالتوقيع ع اتفاقية  ،اط العميل وتحليلھبدراسة 

و  Suitability Agreementس اتفاقية املواءمة "  ذه االتفاقية  "والغرض من 
شاطھ ذه االتفاقية  ..التأكد أن احتياجات العميل للتحوط تتواءم مع  ولعل مثل 

ون ضابطً  امات ألغراض املضاربة ايمكن أن ت   .لعدم استخدام االل

امات ع املستوى الدو اتفاقية معتمدة شرعً  .٤  ،ايجب أن تحكم االل
س "  و معلوم أن جميع املشتقات اليوم تحكمها اتفاقية دولية  "  ISDAفكما 

عطى اعتبارً  جوانب الشرعية  او اتفاقية تقليدية تتضمن أخذ وعطاء الربا وال  ل
س اتف اوقد تم مؤخرً  ر اتفاقية بديلة   Tahaut Agreement" اقية التحوطتطو

ا من قبل العديد من الهيئات الشرعية وقد  ها واعتماد "و اتفاقية تمت مراجع
ها ها ترا جميع  إذ ،عممت مؤسسة النقد العربي السعودي العمل بموج أ

  .الضوابط الشرعية سواء فيما يتعلق بجوانب الصرف أو الغرر أو الربا
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  خاتمة:

بع ملس  االيوم يجد أن الوعد امللزم يماثل تماًم  اإلسالميةرة املصرفية أن املت
ام" " الذي جرى بحثھ فيما تقدم سوى أن الوعد امللزم ال يؤخذ فيھ عند االل

ام فيمكن أن  األجرج أولذلك فإذا  ،ع الوعد اعض املصارف أجرً  ع االل
ون الوعد امللزم أساًس  ها  ملعظم صي اوبديًال مشروعً  اي غ املشتقات املعمول 

   النظام التقليدي.

   



سى                                 ٥٨٠  موسى آدم ع
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Abstract. It is well known that the going opinion amongst Sharia 
scholars is the prohibition of options due to excessive contractual 
uncertainty (Gharar), selling what you do not own, and selling 
rights that are not suitable to be the subject matter of a contract of 
exchange. 
In this paper we show that an option is not a contract of sale, rather 
it is a unilateral commitment to sell where all of the details of the 
commitment are known and agreed upon. Those who argue that 
options are characterized by excessive uncertainty may have 
mixed between the concept of contractual uncertainty and the 
concept of financial risk, and in the opinion of the author, although 
options are subject to financial risk, they are not subject to 
contractual uncertainty. Since the Sharia prohibits transactions on 
the basis of excessive contractual uncertainty and not on the basis 
of financial risk, this paper argues that options are permissible if 
used for permissible means, such as hedging. 
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