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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـديد « التحوط في التمويل
إدارة البح��وث » أن تقـدِّ م
َ

اإلسالمي حماية للمال ودافع لتنميته » جلمهور القراء من السادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
ويقع التحــوط ضمن مســؤولية حفظ املــال وتنميته من
مســؤوليات املال األربع يف اإلســام ،ويبحث هذا الكتاب يف
مفهوم التحوط ،وأمهيتــه ،وبعض أمثلته الرائعــة يف االقتصاد
اإلســامي .كام يبحث يف األســس التي يمكن االستناد عليها
عند بناء االســراتيجيات والتقنيــات التحوطيــة يف الصناعة
املالية واإلسالمية.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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تتضمن املســؤولية عــى املال يف اإلســام أربعة جوانب:
مسؤولية كسبه ،ومسؤولية حفظه ،ومسؤولية تنميته (استثامره)،
ومســؤولية إنفاقه .ومســؤولية حفظ املال يف اإلســام مقصد
من مقاصد الرشيعة اإلســامية ،وهلذا الســبب كان املال أحد
الكليات اخلمس ،وتصل أمهيته إىل أمهية النفس والدين .واملال
يف االصطــاح الرشعي أقرب ما يكون إىل مفهوم رأس املال يف
الفكر التقليدي غري أنه يستثني األموال غري املرشوعة مما ال يصح
االنتفاع به (املال غري املتقوم).
واهتامم اإلســام باملال يتجــى ابتداء من القــرآن الكريم
والســنة النبوية ومرورا بالقواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء،
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ففي القرآن الكريم نجد أنه قد دعا إىل اختبار اليتامى عىل قدرهتم

عىل حفظ املال قبل دفع املال هلم ،قال تعاىل ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾
[النساء ،]6 :وابتلوا هنا بمعنى اختربوا ،أي اختربوا اليتامى .قال
ســعيد بن جبري وغريه :ال يدفع إليه ماله وإن كان شــيخا حتى
يؤنس منه رشده(((.
وال شــك أن البحــث يف موضوع (التحــوط يف االقتصاد
اإلســامي) يقع ضمن اجلزء الثاين من مسؤوليات املال ،وهي
مســؤولية حفظه ،كام يصــب يف اجلزء الثالث وهي مســؤولية
تنميتــه ،إذ أن توفــر الوســائل احلامئية للامل كفيل بتشــجيع
توجيهه لالستثامر.
((( ينظر :تفسري ابن كثري ،إســاعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي،
دار طيبــة1422 ،هـ 2002 /م ،الطبعة (بــدون) ،ج ،2ص.216
راجع كذلك :تفسري البغوي ،احلسني بن مسعود البغوي ،دار طيبة،

سنة النرش( :بدون) ،رقم الطبعة (بدون) ،ج ،2ص .165
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وتبحث ورقتنــا هذه ابتداء تعريف التحــوط يف االقتصاد

اإلســامي واملصطلحات يف فقه املعامــات ذات العالقة هبذا
املفهوم ،وأمهيتــه ،وتتبع بعض العقود واملعامــات املالية التي

تعطــي أمثلة رائعة عــن التحوط يف االقتصاد اإلســامي ،كام
نحاول من خالل بحثنا البحث يف األســس التي يمكن االستناد

عليها عند بناء االسرتاتيجيات والتقنيات التحوطية يف الصناعة
املالية اإلسالمية.

حترير معاني اخلطر يف الفكرين التقليدي واإلسالمي:

إن فهم االختالفــات املفاهيمية ملصطلح اخلطر يف الفكرين

 -االقتصادي التقليدي واالقتصادي اإلســامي  -يعترب نقطة

األساس البتكار وتصميم أية أدوات أو تقنيات واسرتاتيجيات

حتوطيــة تتامشــى وضوابط االقتصــاد اإلســامي .لقد بينت
عديــد التجارب املاضيــة أن عدم التمييز بــن مفهوم اخلطر يف

الفكريــن أدى إىل انحــراف العديد من التطبيقــات عىل واقع
الصناعة املالية اإلســامية ،فاستُنســخت الكثري من األدوات
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والتقنيــات التحوطية املســتخدمة يف الصناعة اإلســامية عن
نظريهتــا التقليدية ،وهو ما أثار الكثري من اجلدل حيث أصبحت
الضوابط الرشعية التي حتكم املنتجات املالية اإلسالمية -سواء
تلك املســتخدمة للتحوط وإدارة اخلطر أو املســتخدمة هبدف
التمويــل واالســتثامر-جمرد قيود شــكلية ،ال حقيقة حتتها وال
قيمة اقتصادية من ورائها ،وهو مــا أضعف بدوره ثقة العمالء
باملنتجات اإلســامية وأفقد الصناعة اإلســامية شخصيتها،
وجعلها تعاين من نفس مشــاكل الصناعة التقليدية وتســتخدم
نفس أدواهتا.
اخلطر يف الفكر االقتصادي التقليدي:
للخطر يف الفكر االقتصادي عــدة معان ،إذ يعرفه البعض
عىل أنــه (إمكانية حدوث يشء غري مســتحب أو غري مرغوب
فيه)((( ،بينام يرى آخرون أنه جمرد وســيلة مفاهيمية تســاعد يف
((( نظر قاموس أكسفورد ،مصطلح (:)Risk
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التعامل مع احلــاالت التي ال يمكن فيها التنبؤ باملســتقبل عىل
وجه اليقــن ( .)McNamee: 2000وترتبط معظم التعريفات

باحتامليــة اخلســارة أو االنحــراف ،فاخلطر هو (احلالـــة التي

تتضمــن احتامل االنحراف عن الطريــق الذي يوصل إىل نتيجة
متوقعــة أو مأمولة)((( أو هو ببســـاطة (احتامل اخلســارة)(((.

ولعل مــن أدق التعريفــات للخطر أنه (حالة عــدم التأكد من
احلصول عــى العائد أو من حجمه أو من زمنــه أو من انتظامه

أو من مجيــع هذه األمور جمتمعة) (طنيــب وآخرون.)1977 :

ورغــم أن بعض الباحثني يعتقد أن اخلطــر وعدم التيقن يمكن

اســتخدامهام كبديلني (،)Trieschmann and Al: 2005, p4
فــإن آخرين يــرون أن اخلطر هو حالة عدم التأكــد التي يمكن

قياس درجتها(.((()Watsham:1998

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/risk
((( ()Vaughan &Therese (1999), p.7
((( ()Megginson (1997), p 95

((( (النجفي ،1977 :القاموس االقتصادي).
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بعض الباحثني يميز بني ثالث حاالت:
حالة التأكد ،وفيها يمكن معرفة ما ســيحدث يف املستقبل
وتتوفر معلومات دقيقة موثوق هبا وقابلة للقياس.
وحالة اخلطــر حيث يمكن معرفــة (أو تقدير) احتامل كل

ناتج ممكن.

وحالة عدم التأكد التي ال يمكن فيها تقدير احتامالت معينة

للنواتج املمكنة(((.

اخلطر يف الفكر االقتصادي اإلسالمي:
مل يفرد الفقهاء للخطر تعريفا مستقال اكتفاء باملعنى اللغوي
أو لدخولــه حتت غــره من املصطلحــات املقاربــة ،كالرهان
واملجازفــة وغريمها مما يفيد معاين قريبــة من معنى اخلطر .ومن
املعــاين التي ارتبطــت بمفهوم اخلطــر واملخاطــرة يف كتابات
العلامء املســلمني نجد :الغرر ،الضــان والكفالة والغنم بالغرم
((( (( )Hoskin:1973فهمي.)1985 :

محـاية للمـال ودافـع لتنميته
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وغريها .ومع تطور علم االقتصاد اإلســامي ،أصبح استخدام
مصطلــح (اخلطر) أو (املخاطرة) شــائعا ،لكن ال يمكن اجلزم

بوجود تعريف جممع عليه بني الكتاب والباحثني هلذا املصطلح.
ونســتعرض من خالل ما ســيأيت كل هذه املصطلحات والتي
تدور يف فلك املخاطرة أو اخلطر:

الغرر (أو عدم التأكد) الذي يكتنف حمل العقد:

ارتبط معنى اخلطــر لدى فقهاء املســلمني قديام بالغرر يف

العقــد ،والغرر :هو املجهــول العاقبة((( ،كام يعتــر منع الغرر

أصال عظيام من أصول الرشيعة يف باب املعامالت من املبايعات،

وســائر املعاوضات .والغرر عىل رضوب ،أوهلا :غرر الوجود،
وفيه يتطرق االحتامل بالوجــود أو العدم إىل حمل العقد ،ومثال

ذلك :بيــع املضامني وبيع املالقيح وبيع الســنني وحبل احلبلة.
ثانيها :غرر احلدود أو الصفات ،وفيه يتطرق االحتامل إىل القدر
((( رمضــان حافظ عبد الرمحن« ،نظرية الغرر يف البيوع» ،الطبعة األوىل،
دار السالم ،مرص ،2005 ،ص.9
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أو الصفــة املعتــرة يف املعقود عليهام عند التعاقــد ،ومثاله :بيع
الثنيا وبيع املالمســة ،وبيع املنابذة ،وبيع الصوف عىل احليوان.

ثالثها :الغرر يف إمكانية التسلم والقبض ،ومثال هذا الغرر :بيع
السمك يف املاء ،والطري يف اهلواء ،وبيع احليوان الشارد .وواضح

مما تقــدم أن املقصود بالغــرر علة معرفية تقــدح بالعقود التي
ينبغي أن تُرسى عىل أســاس من املعرفة التامة؛ و ُيلحظ من هذا

التعريف عند مقارنته بتعريف اخلطر أنه يكاد كل منهام يعرب عن
املعنى اآلخر.

الغرر أو عدم التأكد الذي هو حمل العقد:

من أقــرب املفاهيم ملعنــى اخلطر القامر ،وهــو ما يتخاطر

الناس عليه ،وعرف بعضهم املقامــرة عىل أهنا الرتدد بني الربح
واخلســارة دون ارتباط بمعاملة حقيقيــة((( ،أو هي كل معاملة

س هو ِ
((( قــال ابن عباس ريض اهلل عنهــا :ا َْل ْي ِ
القــار؛ كان الرجل يف
اجلاهلية ُيَاطِر عىل أهله و َمالِه .وقال قتادة :كان الرجل ُي َق ِامر يف َمالِه
وأهلهَ ،في ْقمر ويب َقى حزينا س ِ
ــليبا ،فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء.
ُ َ َْ َ
َ
ِ
ِ
وقــال اإلمام مالك :القامر ما َيت َ
َخاطر النــاس عليه ،وكل ما ُقومر به
ِ
الر ْهن إذا كان ِمن كال ا ُْل ْستَبِ َقني أهيام=  
فهو َم ْيس .وقال الزخمرشيَّ :
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مالية يدخل فيها املــرء مع تردده فيها بني أن يغرم أو يغنم .ومن
أمثلة القامر :لعب امليرس والنرد والرهان عىل اخليل أو الرهان عىل
املؤرش وكل أشكال ما يعرف اليوم باليانصيب ،فكل ذلك ينطوي
عىل غرر وجهالة ،لكــن هذا الغرر وهذه اجلهالة هي بذاهتا حمل
العقد بخالف املعنى األول الــذي تقدم ،وفيه يكون حمل العقد
صحيحا من حيث األصل لكن اجلهالة تفسده أو تبطله ،أما هنا
فمحل العقد هوحمض الغرر الذي يتقاسمه العاقدان ،وقد أثبت
القامر ا َْلن ِْهي عنه .وقال البعيلِ :
أخذه َفهو ِ
=  س َبق َ
القامر َمصدر َقا َمره،
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
إذا لعب معه عىل مــال ُ
يأخذه ال َغالب .والقامر من أكل أموال الناس
بالباطل ،وهو َســبب لِوقوع ال َعداوة والبغضاء بني الناس ،وســبب
ِ
ِ
الصالة .قال القرطبي يف تفســره:
ل َّ
لصد عن ذكْر اهلل و َطاعته وعن َّ
ا َْلي ِس مصري اليشء إىل اإلنســان يف ِ
القامر بِغري َكدّ وال تَعب .وقال:
ْ َ
ِ
ِ
القامر ُيورث العداوة والبغضاء؛ ألنــه أكل َمال الغري بالباطل .اهـ.
قال تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﴾.
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القرآن الكريم وجوب اجتناب امليرس مع ما قد يبدو فيه من نفع؛

ألن إثمه أكرب من نفعه.

اخلطر املرتبط بالضمان:

الضامن لغة هو جعل اليشء يف يشء حيويه ،من ذلك قوهلم:

ضمنت الــيء إذا جعلتــه يف وعائه ،والكفالة تســمى ضامن ًا
من هذا؛ ألنه إذا ضمنه اســتوعب ذمته((( .ويف لســان العرب:

«ضمنته اليشء تضمين ًا فتضمنه يعني مثل غرمته ،يقال :ضمنت

اليشء أضمنه ضامنــ ًا فأنا ضامن وهو مضمون ،وضمن اليشء:

جزم بصالحيتــه وخلوه مما يعيبه»((( .ويطلــق الضامن يف اللغة
ٍ
العربية ويراد بــه عدة
معان منها :احلفــظ والرعاية((( ،االلتزام
والغرامة((( ،شغل اليشء بغريه واشتامله عليه ،الكفالة(((.

((( ينظر :مقاييس اللغة ،البن فارس (.)372/3

((( لســان العــرب ،البــن منظــور ( ،)257/13واملعجم الوســيط
(.)544/1

((( لسان العرب ،البن منظور (.)257/13

((( ينظر :القاموس املحيط ،للفريوز آبادي ص .1465
((( ينظر :لسان العرب ،البن منظور (.)257/13
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ٍ
معان عدة ،ففقهاء الشــافعية
وللضامن يف لغة الفقهــاء

(((

واملالكية((( واحلنابلة((( يســتخدمون مصطلــح الضامن بمعنى
الكفالــة ،وهو ضــم ذمة إىل ذمــة يف التزام احلــق .واحلنفية

(((

يســتخدمونه بمعنى االلتــزام بتعويض مايل عــن رضر الغري.
ولكن مجهور الفقهاء يســتخدم الضامن بمعنى حتمل تبعة اهلالك
وجعلوه رشطــ ًا يف صحة البيع بعد الــراء ،وغاية القبض هو
الضامن ،أي انتقال تبعة اهلالك من البائع إىل املشــري ،ولذلك
((( وعند الشــافعية يقال« :االلتزام حق ثابــت يف ذمة الغري أو إحضار
من هــو عليه أو عني مضمونــة» .ينظر :مغني املحتــاج ،للرشبيني

(.)198/2

((( الضامن عند املالكية« :شغل ذمة أخرى باحلق» ،ينظر :جامع األمهات،
البن احلاجب ( ،)391/1ومواهب اجلليل ،للحطاب (.)96/5

((( وعرف احلنابلة الضامن فقالــوا« :ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون
عنــه يف التزام احلق فيثبت يف ذمتهام مجيع ًا» .ينظر :املغني ،البن قدامة
(.)344/4

((( عرف احلنفية الضامن بأنه« :ضم ذمة إىل ذمة يف حق املطالبة ،أو يف حق
أصل الدين » .ينظر :حتفة الفقهاء ،للسمرقندي (.)237/3
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ال جيوز بيع غري املتعني حتى لو انتقــل ملكه باإلجياب والقبول
إىل املشــري؛ ألن ضامنه يبقى عىل بائعــه .ومعتمدهم يف ذلك
ما ورد يف احلديث :اخلراج بالضامن ،فعن رســول اهلل ﷺ قوله:
«اخلراج بالضــان»((( .جاء يف حتفة األحوذي« :اخلراج بالضامن
ستح ٌّق بالضامن.
( )...فالباء متعلقة بمحذوف تقديره :اخلراج ُم َ
وقيل :الباء للمقابلة ،أي :منافع املبيع بعد القبض تبقى للمشرتي

ومؤونته .ومنه
يف مقابلة الضامن الالزم عليه بتلف املبيع ونفقته ُ
((( رواه اخلمســة وضعفه البخاري وأبــو داود وصححه الرتمذي وابن
خزيمة وابن اجلارود وابن حبان واحلاكم وابن القطان .وقد اختلف

الفقهــاء يف فقه هذا احلديــث ،فمنهم من جعله قاعدة أساســية يف
العقود فلم يأخــذ بأحاديث أخــرى تعارضه .فنجــد األحناف مل
يأخذوا بحديث املرصاة .والترصية هي أن يمسك عن حالب الشاة

أو الناقة حتى يعظم رضعها الجتامع اللبن فيه ثم جيلبها إىل الســوق

للبيع فيشــرهيا املشرتي عىل تلك احلال ،فإذا حلبها اكتشف بعد يوم
أو يومني أهنــا كانت مرصاة .وقــد ورد يف احلديث «...وال ترصوا

اإلبــل والغنم ،فمن ابتاعها بعــد ذلك فهو بخــر النظرين بعد أن
حيلبها ،فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع ًا من متر» ،رواه
البخاري ومسلم.
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قوله « :من عليه غرمه فله غنمه»((( .ومعنى احلديث أن ما خرج

من عني ومنفعة ،فهو للمشــري مقابل مــا كان عليه من ضامن
امللك ،فإنـَّــه لو تلف املبيع كان عليه ضامنــه ،فالغ َّلة له؛ ليكون

الغنم مقابل الغرم .وســبب ورود هذا احلديثَّ :
أن رجال ابتاع

عبدً ا فأقام عنده ما شاء اهلل أن يقيم ،ثم وجد فيه عيب ًا ،فخاصمه

إىل النبي ﷺ فر َّده عليه ،فقال الرجل :يا رســول اهلل قد استعمل

غالمي ،فقال عليه الصالة والسالم« :اخلراج بالضامن» .قال أبو
عبيد :اخلراج يف هذا احلديث غ َّلة العبد يشــريه الرجل فيستغ َّله

زمانا ،ثم يعثر منه عىل عيب د َّلســه البائع ،فــر ُّده ويأخذ مجيع

الثمن ،ويفوز بغ َّلته ك ِّلها؛ ألنَّــه كان يف ضامنه ،ولو ه َلك هلك
من ماله(((.

وهذا احلديث قاعدة يف أبواب املعامالت ،ولذا فقد منع من
رشوط الترصف ما يؤدي إىل ربح ما مل يضمن .يقول ابن تيمية:
((( حممــد عبد الرمحــن املباركفــوري« ،حتفة األحــوذي برشح جامع
الرتمذي» ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت ،ج ،4ص.423

((( «األشباه والنظائر» ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،ص .136
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«والنبي ﷺ إنام جوز االعتياض عنه بسعر يومه لئال يربح فيام مل
يضمن ،وهكذا نص أمحد عــى ذلك يف بدل القرض وغريه من
الديون :إنام يعتاض عنه بســعر يومه» .وذلك ألنه لو ســمح له
بمطلق الترصف دون هذا القيد لوقعت املصارفة بغري سعر ذلك
اليوم .فلو كان له دين قدره دينار وكان ســعر رصف يومه هو 7
دراهم للدينار ولكنه يصارفه عىل  8أي بغري سعر يومه ،يمكنه أن
يأخذ الدراهم إىل السوق فيحصل عىل دينار ودرهم زيادة فيكون

ربح ًا بال ضامن.

فابن تيميــة فهم من احلديث أنه يمنــع تلك احلاالت التي
يشــرط فيها الربــح يف الترصف قبــل حتمل الضــان فتؤول
إىل ربــح مــا مل يضمن ،وختالــف قاعــدة اخلــراج بالضامن.
أما جمــرد التــرف فهو غــر ممنــوع؛ ألن حتقق الربــح منه
جمرد احتامل(((.
((( «إدارة املخاطــر يف املعامــات املالية املعــارصة» ،حممد عيل القري،
ص http://www.elgari.com/article.htm ،83

محـاية للمـال ودافـع لتنميته

21

اخلطر ضمن قاعدة (الغنم بالغرم):

من نفس احلديث السابق (اخلراج بالضامن) استنبط العلامء
القاعدة الفقهيــة العامة (الغنم بالغرم واخلــراج بالضامن) من
حديث (اخلراج بالضامن) ،والغنم لغة :هو الفوز باليشء والربح
والفضــل ،وال خيرج املعنى االصطالحي عــن املعنى اللغوي،
والغــرم :الديــن؛ وأداء يشء الزم .ومعنى القاعــدة الفقهية:
َّ
يتحمــل رضره ،ودليل هذه القاعدة قول
أن مــن ينال نفع يشء
َّ

النبي (ﷺ)« :ال َي ْغ َل ُق الره ُن مــن صاحبه الذي رهنه ،له ُغنمه
وعليه ُغرمه» .واملقصــود من غنمه :زيادتــه ونتاجه ،وغرمه:

هالكه ونقصه((( .ولعل من تطبيقاهتا يف جمال اخلطر حتميل الفرد
مــن الواجبات واألعباء (األخطار) بقدر مــا يأخذ من امليزات
واحلقــوق ،بحيث تتعادل كفتا امليــزان يف الواجبات واحلقوق،
فال تثقل إحدامها عىل حســاب األخــرى (عويضة.)2006 :
((( املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف الكويتية.301/ 31 ،
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وقــد كانت هذه القاعدة من أهم األســس التــي اعتمد عليها
القائلون بأن اخلطر من عنارص اإلنتاج التابعة التي تستحق جزءا
من الربح.
ربـح ما مل يضمـن:
عــن عبد اهلل بن عمرو بــن العــاص (ريض اهلل عنهام) أن
رسول اهلل (ﷺ) قال« :ال حيل سلف وبيع ،وال رشطان يف بيع،
وال ربــح ما مل يضمن ،وال بيع ما ليس عنــدك»((( .معنى قوله:
«وال ربح ما مل يضمن» يريد به الربح احلاصل من بيع ما اشــراه
قبل أن يقبضه .ويف رواية هنى رسول اهلل (ﷺ) عن سلف وبيع،
ورشطني يف بيع ،وربح مــا مل ُي ْض َمن((( .جاء يف حتفة األحوذي:
((( أخرجه اإلمام أمحد بأرقام (،6671 ،6628 :205 ،179 ،175/2
 ،)6918والرتمذي ،وصححه وأخرجه ابن ماجه خمترصا.

((( النســائي ،سنن النسائي ،مرجع ســابق ،كتاب البيوع ،باب :سلف
وبيع ،حديث رقم ،4629 :ص .479وانظر أيض ًا :الرتمذي .جامع

الرتمذي ،مرجع سابق ،كتاب :البيوع ،باب :ما جاء يف كراهية بيع ما

ليس عندك ،حديــث رقم ،1234 :ص .219وقال عنه :حديث=  
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رشح (وال ربح ما مل يضمن)« :يريد به الربح احلاصل من بيع ما
اشرتاه قبل أن يقبضه وينتقل من ضامن البائع إىل ضامنهّ ،
فإن بيعه
فاسد .كان رســول اهلل (ﷺ) يقول« :من ابتاع طعام ًا؛ فال يبيعه
حتى يستوف َيه»(((.
قال ابن القيــم يف معرض تعليله لنهــي الرشيعة عن البيع
قبل القبــض« :فبائع ما ليس عنده من جنــس بائع الغرر الذي
قــد حيصل وقد ال حيصل ،وهو جنس القامر وامليرس )...( ،وبيع
=  حســن صحيح .كام ورواه ابن ماجه بلفــظ« :ال حيل بيع ما ليس

عنــدك ،وال ربح ما مل يضمن ».ابن ماجه ،الســنن ،مرجع ســابق،

كتاب :التجارات ،باب :النهي عن بيع ما ليس عندك ،حديث رقم:

 ،2188ص .236وقال عنه الشيخ األلباين :حديث حسن صحيح،

يف :األلبــاين ،حممد نارص الدين .صحيح ســنن ابن ماجه ،بريوت:
املكتب اإلســامي1986 ،م ،الكتاب والباب نفسهام ،حديث رقم:

 ،2188-1781ج ،2ص.13

((( البخــاري ،أبو عبد اهلل ،حممد بن إســاعيل .صحيح البخاري ،بيت
األفكار الدولية ،الرياض1998 ،م ،كتاب :البيوع ،باب :الكيل عىل
البائع واملعطي ،حديث رقم ،2126 :ص.400
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ما ليس عنده من قســم القامر وامليرس؛ ألنــه قصد أن يربح عىل
هذا ملا باع ما ليس عنده .واملشــري ال يعلم أنه يبيعه ثم يشرتي
من غريه وأكثر الناس لو علموا ذلك مل يشــروا منه بل يذهبون
ويشرتون من حيث اشرتى هو ،وليس هذا خماطرة التجارة ،بل
خماطرة املســتعجل للبيع قبل القدرة عىل التســليم ،فإذا اشرتى
التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا فحينئذ دخل يف خطر
التجارة ،وباع بيع التجارة كام أحله اهلل»(((.
وواضح من تعليل ابن القيم هنا أن منع ربح ما مل يضمن أو
بيع ما ليس عنده ينقل معاملة مرتبطة بمخاطرة حمرمة إىل معاملة
مرتبطة بخطر مرشوع ،وإذا حاولنا ربطه بام ســبق اإلشارة إليه،
فإن بيع الشخص ما ليس عنده إما أن يكون من قبيل الغرر املجرد
الذي هو حمل العقد أو مــن قبيل الغرر الذي يكتنف حمل العقد
وكالمها حمرم .أما إذا أصبحت املخاطرة تابعة للقبض والضامن
((( ابن القيم« ،زاد املعاد» ،ج ،4ص.265
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والتملك وليست مستقلة بذاهتا صارت جائزة .ولعل احلكمة من
ذلك أن الفصل بني اخلطر وامللكية يؤدي إىل جعل املخاطر سلعة
مســتقلة ،وهذا يؤدي إىل أن تصبح إدارة املخاطر تسري يف اجتاه
ــم عىل املوارد املتاحة.
مغاير ملســار توليد الثروة ،وتزامحها من َث َّ

يضاف إىل ذلك أن حتويل املخاطر إىل سلعة متداولة هبدف الربح

يؤدي وفقا آللية السوق إىل تفاقمها وليس انحسارها ،كام يؤدي
إىل سوء توزيعها بســبب مشكالت تفاوت املعلومات واالنتقاء
العكيس .النتيجة النهائية هي ارتفــاع املخاطر وتزايد التقلبات
االقتصادية ،ومن َث َّم تراجع نمو الثروة(((.
خالصة املعاني السابقة:

انطالقا من التحليل الســابق يمكن إمجــال مفهوم املعاملة
اخلطــرة التــي حرمتهــا الرشيعة اإلســامية يف واحــدة من
العنارص التالية:
((( (السويلم)2007 :
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 -املعاملة الغررية ســواء كان الغرر متعلقا باملعاملة (غرر

وجــود أو غرر حــدود وصفات أو غــرر ًا يف إمكانية التســلم
والقبض) أو كان حمال للمعاملة.
 املعاملة التي ال تتعــادل فيها التزامات الطرفني ،ويتحددهذا التقابــل يف االلتزامات من خالل قاعــدة (الغنم بالغرم)،
وبالتــايل فإن أي معاملة تتضمن غرما فقط أو غنام فقط خرجت
عن إطار تلك القاعدة.
 املعاملــة التي خرجــت عن قاعديت (اخلــراج بالضامن)و(النهي عن ربح مــا مل يضمن) ،فإذا كان اخلطر ال يتبع الضامن
صار مستقال وبالتايل حمرما.
املصطلحات األساسية( :الغرر ،اجلهالة ،اخلطر ،عدم التأكد)

ســبق تعريف اخلطر وعــدم التأكد ،وتبني لنــا من خالل
أدبيــات الفكر االقتصــادي التقليدي أن عــدم التأكد أعم من
اخلطــر ،واخلطر هو حالــة عدم التأكد التي يمكن قياســها (أو
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وضع تقديرات هلا) .من املصطلحات األساســية األخرى التي
ســتأيت تباعا يف بحثنا -إضافة للخطر وعدم التأكد-نجد الغرر
واجلهالة .فيام ييل رشح هلذين املفهومني:
للهلك َِة((( .أما
الغرر :الغرر – لغة  -هو اخلطر((( والتعريض َ

عرفــه الفقهاء بعدة تعاريــف متقاربة يف املعنى
اصطالحا فقد ّ

وإن اختلفــت ألفاظهم حتى يف املذهب الواحــد((( ،ومن هذه
((( انظر :املصبــاح املنري يف غريب الرشح الكبري ،بــاب :الغني مع الراء
ومــا يثلثهــا ،496/6 ،وخمتار الصحاح ،بــاب :الغني،488/1 ،
والصحاح يف اللغة ،بــاب :غرض ،16-/2 ،واملعجم الوســيط،

باب :الغــن ،648/2 ،وتاج العروس ،بــاب :غ ر ر،216/13 ،

ولســان العرب ،باب :غرر ،11/5 ،وخمتار الصحاح ،باب :الغني،
 ،488/1ومعجم مقاييس اللغة ،باب :غر.381/4 ،

((( املعجم الوسيط.

((( قال القــرايف من املالكية :الغرر :هو القابــل للحصول وعدمه قبوال
متقاربــا وإن كان معلوما( .الذخــرة ،)4/355 :وقــال أبو بكر
الدمياطي  -الشــافعي( :-والغرر :هو ما انطوت عنا عاقبته ،أو ما

تردد بني أمرين :أغلبهام أخوفهام( .حاشية قليويب ،)2/202 :وقال

الشريازي الشافعي :الغرر :ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته=  .
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التعاريــف ما قالــه الرسخيس مــن احلنفية :الغــرر :ما يكون
مســتور العاقبة(((.وعرفــه ابن القيــم بأنه :تــر ُّد ٌد بني الوجود

والعدم((( .وقال ابن تيمية :الغرر هو املجهول العاقبة .وواضح

من التعريــف أن الغرر يتضمــن خطر ًا حمتمال يــؤدي وقوعه
إىل حتقق رضر (حدوث اخلســارة) أحــد املتعاقدين .ورغم أن

الغرر يمكــن أن يوجد يف أي نوع من أنــواع العقود ،إال أنه ال
يؤثر إال عىل عقود املعاوضات املالية (كالبيع واإلجارة والرشكة

وغريها)((( .ويتضح ســ ْبق اإلســام وحرصه عىل حفظ املال
=(  املهذب ،)1/262 :وقال اإلسنوي الشافعي :الغرر :هو ما تردد

بني شــيئني أغلبهام أخوفهام( .هناية الســول رشح منهاج األصول:

)2/89

((( انظر :املبسوط .177/15
((( انظر :زاد املعاد 824/5

((( ما إن كان يف عقــد ليس من جنس املعاوضات بل من التربعات ً
مثال
كاهلبة والصدقة -باستثناء الوصية -فال يرض الغرر؛ ألن الواهب هنا
ٌ
متفضل عــى املوهوب له ،وأيض ًا لو كان يف عقد هو من املعاوضات

لكنه غري مايل كالنكاح واخللع فــا يكون هنا الغرر مؤثر ًا يف العقد؛
ألن املال هنا ليس مقصود ًا بذاته.
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وتفوقه من خالل حتريم الغرر يف عقود املعاوضات املالية ،وهي
التي يتم من خالهلا تســوية معظم معامالت الناس األساسية،
ومن دوهنا ال تتحــرك عجلة االقتصاد قيد أنملة ،ووجود الغرر
فيها يعني ضيــاع أموال الناس ،وأكل أمواهلــم بينهم بالباطل،
ونشوء النزاعات واخلالفات بينهم(((.
اجلهالة :يستخدم بعضهم اجلهالة مرادفا ملعنى الغرر ،لكن
يف حقيقة األمر أهنام يتفقان يف أشياء وخيتلفان يف أخرى .واجلهالة

لغ ًة :عدم املعرفة وهي زوال القوة العاقلة((( .ذكر القرايف املالكي
((( يف الفكــر االقتصادي التقليدي أفضل ما اســتطاع املفكرون وصناع
القــرار فعله إىل اآلن هو جتريم بعض أنــواع القامر واملضاربات عىل
الســلع الرئيســة التي تتعلق بمعيشــة الناس ،ومع كل أزمة تصيب

األســواق املالية واحلقيقية خترج أصوات مطالبــة بمزيد من التقييد

لتلك املامرسات.

((( راجع :تــاج العروس ،باب :ملت ،99/5 ،ولســان العرب ،مادة:
مــوت ،90/2 ،ومعجــم لغة الفقهــاء ،حرف اجليــم،168/1 ،

واملعجم الوســيط ،باب :اجليــم .144/1 ،واملعنى االصطالحي

قريب من املعنــى اللغوي ،ولكــن الفقهاء يفرقــون بني لفظي=  
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(رمحه اهلل) بحثا يف الفــرق بني اجلهالة والغرر من حيث احلقيقة
واألثــر ،نصه ما يــي« :اعلم أن العلامء قد يتوســعون يف هاتني
العبارتني ،فيســتعملون إحدامها موضع األخرى ،وأصل الغرر
هو الذي ال يدري هل حيصل أم ال؟ كالطري يف اهلواء والســمك
يف املاء ،وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو املجهول؛ كبيعه
مــا يف كمه ،فهو حيصل قطعا لكن ال يدري أي يشء هو .فالغرر
واملجهول كل واحد منهام أعم من اآلخر من وجه ،وأخص من
وجه ،فيوجد كل واحد منهام مع اآلخر وبدونه ،أما وجود الغرر
بدون اجلهالة فكرشاء العبد اآلبــق املعلوم قبل اإلباق ال جهالة
فيــه وهو غرر؛ ألنه ال يدري هل حيصــل أم ال ،واجلهالة بدون
الغرر كرشاء حجر يراه ال يدري أزجاج هو أم ياقوت ،مشاهدته
=  اجلهل ،واجلهالة :فاجلهل يســتعملونه غالب ًا فيام إذا كان اإلنسان
ال يعرف أمر ًا متعلق ًا به من اعتقادات ،أو أقوال ،أو أعامل ،واجلهالة
ٍ
متعلق به،
يستخدموهنا لإلنسان الذي ال يعرف أمر ًا خارج ًا عنه غري

كاإلجارة ،واإلعارة ،واملبيع ،والرشاء ونحو ذلك .راجع :املوسوعة

الفقهية الكويتية .167/16
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تقتيض القطع بحصوله فال غــرر ،وعدم معرفته تقتيض اجلهالة

به .وأما اجتامع الغرر واجلهالــة فكالعبد اآلبق املجهول الصفة
قبل اإلباق».

وكالمها -الغرر واجلهالة-يقعان يف تسعة أشياء :يف الوجود

(كاآلبق قبل اإلباق) ،يف احلصــول إن علم الوجود (كالطري يف

اهلــواء) ،يف اجلنس (كالســلعة مل يســمها) ،يف النــوع (كعبد مل
يســمه) ،يف الصفة ،يف املقدار (كالبيع إىل مبلغ رمي احلصاة) ،يف
التعيني (كثوب من ثوبني خمتلفــن) ،يف البقاء (كالثامر قبل بدو

صالحها) ،يف األجل إن كان هناك أجل.
التداخل بني الغرر واجلهالة واخلطر:

بمقارنة تعريفات الغــرر واجلهالة بتعريف اخلطر ،نجد أن

كليهــا ُيعترب من قبيل اخلطر ،فاخلطر كام ســبق تعريفه هو حالة
عدم التأكد من حصول اليشء أو حصوله عىل غري ما كان متوقعا،
وعدم التأكد من حصول اليشء هو أصل الغرر ،وحصول اليشء

عىل غري ما كان متوقعا (أو مأموال) هو اجلهالة بعينها.
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كذلك يالحظ مــن تعريفات الغرر ،أن املعنى اللغوي منها
جيعــل الغرر هو املخاطرة ،إما ترصحيــا أو معنى ،حيث وصف
الغرر بكونه تعريض النفس للهلكة ،وهذا هو تعريف املخاطرة،
وهلذا رصح شــارح القاموس بكون الغرر هو اخلطر ،والتغرير
هو :املخاطــرة .ومنها ما يوصف الغرر بكونــه املخادعة ،ملا يف
الغرر من املخادعة واملخاطرة.
وأما يف االصطالح :فنجد أن بعــض الفقهاء ُي َع ِّرف الغرر
باخلطــر((( ،أو باملخاطرة((( ،وهذا هو مقتىض التعريف اللغوي،
بينــا جل الفقهاء عىل أن الغرر هــو املجهول العاقبة ،وعىل هذا
فهــم ال يفرقون بني الغرر واملخاطــرة أو اخلطر ،ومن عباراهتم
يف ذلك :ما ذكره الكاســاين« :فإن الغرر هو اخلطر الذي استوى
((( كام يف بدائع الصنائع.
((( كشاف القناع.
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فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك ( )...فيحتمل أن يكون
الغرر هو اخلطر وحيتمل أن يكون من الغرر».
وجــاء يف املدونة الكربى« :البيع غــرر وخطر» .ويف رشح
حدود ابن عرفة« :اخلطر مســاور للغرر» .وذهب بعض الفقهاء
إىل التفريــق بينهام ،فريى بعضهم أن اخلطــر مامل يتيقن وجوده،
والغرر ما يتيقن وجوده ويشــك يف متامه ،كبيــع الثامر قبل بدو
صالحهــا((( ،كام يــرى((( أن الغرر واخلطــر يفرتقان من حيث
املعنــى واألثر .أمــا من حيث املعنــى فيفيد الغــرر ترك احلزم
والتوثق عكس اخلطر ،كام أن الغرر يتعلق بالعقود (أي يوجد يف
العالقات التعاقدية) بخالف اخلطر .وأما من حيث األثر فالغرر
يتحقق وجوده وقت العقد ،أما ما ينشأ من خماطر بعد العقد فال

يسمى غرر ًا.

((( انظر :أبو احلســن ،عيل بن أمحد العدوي« ،حاشية العدوي عىل رشح
كفاية الطالب الرباين»( ،ت1189 :هـ)

((( (الفيفي.)2013 :
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ويرى شــيخ اإلســام أن وجود املخاطرة علة يف املنع من
الغرر حيث قال« :ومــن أصول الرشع أنه إذا تعارض املصلحة
واملفســدة قدم أرجحهام ،فهو إنام هنى عن بيع الغرر ،ملا فيه من
املخاطرة التي ترض بأحدمها.»...
والراجــح أن بني الغــرر واملخاطرة عمــوم وخصوص،
وأن املخاطــرة لفظ أعم مــن الغرر .فكل غــرر خماطرة وليس

كل خماطــرة غرر ًا؛ ألن املخاطرة تعنــي املجازفة وتعريض املال
للهــاك والتلف ،وهذا قد يكون عــن طريق الغرر ،وقد يكون
عــن طريق امليرس ،وقد يكــون عن طريق املجازفــة واملغامرة،
وأن وجــود املخاطــرة يف الغرر ســبب يف املنع منــه -كام قرر
شيخ اإلسالم(((.
((( انظر :عبــد الرمحن اخلميس (« ،)1432املخاطرة يف املعامالت املالية
املعارصة» رســالة دكتوراه ،كلية الرشيعة ،جامعــة اإلمام حممد بن

سعود اإلســامية ،الرياض ،الســعودية ،كذلك :حســن الفيفي
(« ،)2013التحوط ضد خماطر االســتثامر يف املصارف اإلسالمية»،
ط ،1دار ابن األثري ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
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شكل( :)1العالقة بني الغرر واخلطر وعدم التأكد:

هل للخطر حكم شرعي؟

رغم أن بعــض الباحثني يرون أن اخلطــر ال يمكن وصفه
بحكــم رشعي (حتري ًام وإباحــة) وأنه يتبع حكــم املعاملة التي
ارتبط هبا ،إال أن آخرين يــرون أنه يمكن أن يأخذ كل األحكام
الرشعية؛ من إباحة وحتريم وكراهة وندب ،وال شــك أن الرأي
األخري أصوب ،فاخلطــر ال ينفك عن أي معاملة أو عقد مباح؛
من بيوع ومشاركات ،وبالتايل فإن األصل فيه اإلباحة ما مل يأت
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دليل خيرجه عن هذا األصل ،بل ال ختلو صيغة من صيغ االستثامر
املرشوعة من اخلطر .ويف مقابل ذلك نجد أن الترشيع اإلسالمي
قد منع بعض أنواع اخلطر من اســتحقاق الكســب كمخاطرة
القامر وامليرس والقرض الربوي وهو يعني أن حكم اخلطر يف هذه
احلال هو التحريم ،بل إن احلكم الرشعي للخطر ينســحب عىل
حكم النشاط الذي يرتبط به وليس العكس .الشكل ( )2يوضح
بعض األخطار وأحكامها الرشعية وكيف ينسحب حكمه عىل
حكم املعاملة أو العقد الذي ارتبط به.
شكل ( :)2حاالت اخلطر وأحكامه
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ومن األشــياء املهمــة التي تتعلــق باخلطــر يف االقتصاد
اإلســامي أن وجــوده أو غيابه ال يأخذ حكــا مطردا ،بل هلام
أحكام خمتلفة ،فتارة يكون وجوده قادحا يف املعاملة أو النشاط،
وتارة يكون غيابه هو الســبب يف عدم مرشوعية املعاملة ،وتارة
أخرى يكون وجوده رضوريا ملرشوعيتها(((.
اإلطار النظري والعملي للتحوط يف الفكر االقتصادي التقليدي:

إدارة اخلطر:
إدارة املخاطر عبارة عــن « منهج أو مدخل علمي للتعامل
مع املخاطر عن طريق تو ّقع اخلسائر العارضة املحتملة وتصميم
وتنفيذ إجراءات من شــأهنا أن تق ّلل إمكانية حدوث اخلســارة
أو األثر املايل للخســائر التي تقع إىل احلد األدنــى »((( .أو هي
((( (السبهاين)2009 ،

((( طارق عبد العال محاد« ،إدارة املخاطر» ،ص.51
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«تنظيــم احلياة مع توقع أحداث مســتقبلية تــؤدي إىل تأثريات
غري مالئمة»(((.
التحوط وتقنيات إدارة اخلطر:
هناك شــبه إمجاع بني الباحثني يف جمــاالت التأمني وإدارة
اخلطر عىل أن تقنيات إدارة اخلطر تشمل أربع تقنيات يوضحها
الشكل (:)1

((( ()Flanagan & Norman, 1993
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فيام ييل رشح خمترص للتقنيات األربع:
 -1جتنــب اخلطر ( :)Risk Avoidanceهو قرار واع هدفه
عدم التعرض إىل اخلطر املؤدي خلســارة ما ،وهو أبســط تقنية
ويؤدي إىل ختفيض فرصة اخلســارة إىل حــد العدم ،ومن أمثلته
عدم ركوب الطائرة خشية سقوطها وما قد يؤديه ذلك إىل املوت
غالبــا ،أو جتنب مهنة جراحة الطب خشــية الوقوع يف مواجهة
خماطــر حتمل املســؤولية املدنية .وجتنب اخلطر ســلوك له صلة
بمجموعة من األفراد يكرهون اخلطر ويتحاشــونه بقوة .ورغم
فائدة التجنب  -نظري ًا -إال أنه ُيعترب  -غالب ًا  -بديال غري مرغوب
فيه؛ ألنه يعني ضياع الفرص ،فالطبيب اجلراح قد يســتفيد من
عدم حتمل املسؤولية يف حالة انسحابه من حالة مواجهة اخلطر،
ولكــن يفقد الكثري فيام يتعلق بالدخل الذي ســيحصل عليه يف
حالة نجاحه يف عمله وبام ينعكس إجيابا عىل حياته املهنية ،كذلك
فإن جتنب خطــر التجارة مثال الناتج عن تقليب الســلع (نقلها
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وبيعها ورشائها وإقراضها واقرتاضها )...ســيكون له أثر ليس
عىل الفرد الواحد فقط ،بــل عىل املجتمع واالقتصاد ككل ،ويف

كل احلاالت فإنه مما ال شــك فيه أنه ال يوجد نشاط إنساين خيلو
متاما من اخلطر.

 -2مراقبة اخلسائر ( :)Loss Controlعندما يستحيل جتنب

اخلطــر أو حتى نقله ،من املمكن اختــاذ التدابري التي ختفض من
اخلســارة املرتبطة به ،وهذا ما يطلق عليه بالرقابة عىل اخلسارة،

وهي ختتلف عن حالة جتنــب اخلطر؛ ألن اخلطر يف حالة الرقابة

يعني أن الفرد أو املنشأة تقدم عىل القيام بالعمليات املتضمنة هلذا

النوع من اخلطر.

 -3االحتفاظ باخلطــر ( :)Risk Retentionويطلق عليه

أيضا افــراض اخلطر ( )Risk Assumptionويعني اســتعداد

املنشأة أو الفرد لتحمل اخلسارة الناجتة عن حتقق اخلطر يف وقت

حدوثه (وقت احلادث) يف إطار ما هو متاح من أموال ،ويمكن

أن يكون ذلك بشــكل خمطط (يف حالة إدراك اخلطر) أو بشكل
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غري خمطط (بسبب اجلهل باخلطر أو عدم وجود بدائل أو هتاونا)،

كام يمكن أن يكون االحتفاظ مموال (االحتفاظ بأموال وأرصدة
ملواجهة اخلسارة يف حال حتقق اخلطر) أو غري ممول .ومن حمددات
االحتفاظ باخلطر نجد توفر املوارد املالية ملواجهة تبعات اخلطر،
القدرة عىل توقع اخلســائر وإمكانية وضع برامج إلدارة املخاطر

والتي عادة ما تكون جد مكلفة.

 -4حتويل (نقل) املخاطــر ( :)Risk Transferوهو جلوء

الفرد أو املنظمة إىل طرف آخر لتحمل مسؤولية اخلطر والقبول

به ،وقد يكون ذلك إمــا طواعية من الطرف اآلخر؛ ألنه األقدر
عىل التعامل مع ذلك اخلطر ،ولكونه يف وضعية أحســن تؤهله

لتوخي الدقة يف توقعات اخلسائر بحيث تتوفر لديه اإلمكانيات
يف األخذ بقانون األعــداد الكبرية (تزايد حجــم العينة) ،وقد
يكون ذلك جهــا منه باخلطر أو مراهنة منــه (كام هو احلال يف

بعض األسواق املالية واملضاربات) .إن تقنية نقل اخلطر ال تؤثر
عىل درجة اخلطــر أو أثره بقدر ما هي وســيلة لتحديد الوجهة
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األنسب التي لدهيا االســتعداد لتقبل اخلسائر املالية املرتتبة عن
وجود اخلطر ،كام ساعدت هذه التقنية يف ظهور أشكال تنظيمية
وظيفتهــا قبول اخلطر من جهات أخرى تقــوم بتحويل اخلطر،
ويتجمع لدى هــذه اهليئات جمموعة من األخطار املتشــاهبة مما
يمكنها من التعامل معها وفق طرق علمية ســليمة ،ومن أمثلتها
صناديق التحوط ورشكات التأمني وغريها .وتوجد عدة أشكال
لتحويل اخلطر ،نذكر منها:
الطرق التعاقدية :يقصد بالطرق التعاقدية لنقل اخلطر تلك
العقود التي تستخدم لتحويل أو نقل اخلطر أو جزء منه من أحد
طريف العقد إىل الطرف اآلخر ،ولعل أهم مثال عنها هو االتفاقية
التعويضية ( )Hold-Harmless Agreementوهي من اآلليات
املســتخدمة يف جتنب اخلطــر بتحويله إىل طــرف آخر ليتحمل
مسؤولية مواجهة اخلسائر أو املخاطر التي يقبل باالحتفاظ هبا،
وهدف االتفاقية هو حتديد الطرف الذي يتوىل سداد مستحقات
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اخلســائر دون حتديد للمبالغ املطلوبــة ،وتطبق هذه االتفاقيات
ضمن عقود أخرى ،ومن أمثلتها يف عقود اإلجيار حيث يشرتط
املؤجر عادة عدم حتمله ما يلحق من أرضار لضيوف املســتأجر
إذا أصاهبم مكــروه ،وبدوره يقوم املســتأجر بنقل جمموعة من
األخطار إىل املؤجر خاصة ما تعلق بصلب األصل املؤجر (مثال
تعرض األصل املؤجر خلطر احلريــق أو الفناء أو النقص الكبري
يف قيمته الســوقية) ،كام أن هلا تطبيقات يف عقــود البناء وعقود
النقل وغريهــا ،ويف مجيع تلــك العقود تكون تلــك االتفاقية
بمقابل ضمني(((.
هيكلة النشــاط يف إطــار مؤسســايت (:)Incorporation
تساعد الصيغة القانونية التي ُهييكل هبا النشاط عىل حتويل اخلطر
((( نقصــد بمقابل ضمنــي أنه يتحدد بطريقة غري مســتقلة بل فقط من
إدراك طــريف العقد ،ففي عقود اإلجيار  -مثــا  -فإن إدراك املؤجر

لطبيعة األخطار التي حوهلا إليه املســتأجر جتعله حياول تغطيتها من
خالل رفع تكلفة االستئجار (األجر).

44

التحـوط يف التمويل اإلسالمي

إىل جهات أخرى .فالرشكة ذات املسؤولية املحدودة ختتلف من
حيــث حتمل اخلطر عن رشكة التضامن ورشكات األشــخاص
عموما ،إذ أن املســؤولية يف رشكات األشــخاص غري حمدودة
ويرتتب عن ذلك أن معظــم األخطار يتحملها الرشكاء ،ومثال
ذلك رشكة التضامن حيث حيجز القانون ممتلكات األشــخاص
املتضامنني يف حالــة إفالس الرشكة ،يف حــن أن الرشكة ذات
املســؤولية املحدودة (وكام يــدل اســمها) ال يتحمل الرشكاء
(املالك) اخلســائر جتاه دائنيهم إال يف حدود حصة كل رشيك يف
رأس املال دون أن تطال اخلســارة أمالكهم الشخصية ،بمعنى
آخــر يمكن أن تتحمــل الرشكة (من خالل شــكلها القانوين)
األخطار (كاخلســائر واإلفالس وحوادث املســؤولية املدنية)
نيابة عــن الرشكاء .ولعل تكلفة اخلطــر الوحيدة التي يتحملها
الشخص يف رشكات املســامهة هو تكلفة النقص يف العائد عىل
رأس ماله املستثمر.
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التنويع ( :)Diversificationيســاعد التنويع عىل التغلب
عىل املخاطر اخلاصة (غري املنتظمة) ،فيمكن مثال لشــخص بناء
حمفظة استثامرية مكونة من أســهم رشكة نفطية ورشكة طريان،
وهبــذه الطريقة يقوم بتحييد خماطر الرشكتــن ،فلو افرتضنا أن
أســعار النفط ارتفعت فهذا يعني خسائر عىل رشكات الطريان
والتي يمكــن تعويضهــا بأرباح الرشكــة النفطيــة .والتنويع
قــد يكون قطاعيــا (االســتثامر يف أكثر من قطــاع) وقد يكون
جغرافيا أو غريه.
التحوط ( :)Hedgingتتضمن عملية التحوط نقل املخاطر
املضاربيــة (والتــي ال يمكن التأمني ضدها مــن خالل التأمني
التقليدي) إىل طرف ثالث من خالل إبــرام صفقة جتارية تتميز
– عادة -بدرجة عالية من التقلب السعري ،وقد يكون الطرف
الثالث هو املضارب نفسه أو طرفا آخر خارج إطار املتعاملني يف
إبرام الصفقة له صفة حتقيق حالة التحوط.
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ويعرف التحوط عىل أنه استخدام أداة مالية أو أكثر لتقليل
التقلبات يف القيمة العادلة أو يف التدفقات النقدية يف بنود امليزانية،
بحيث تتعادل اآلثار الناجتة عن األداة املســتخدمة للتحوط مع
األداة املتعلقة باألداة األصلية.

(((

وكمثال عن التحوط ما تقوم به رشكات الطريان والشحن
اجلــوي ،إذ هي تواجه خماطر عالية نتيجة تقلبات أســعار وقود
الطائرات ،خاصــة أن بيع التذاكر يتم غالبا يف أوقات بعيدة عن
تواريخ الرحالت ،فأنســب طريقة للرشكة يف هــذه احلالة هو
أن تدخل يف ســوق املســتقبليات يف عقود رشاء الوقود بحيث
تســتطيع تثبيت ســعره لفرتة مســاوية ملدة العقد وذلك بغض
النظر عن أســعاره يف السوق ،وبذلك تكون الرشكة قد حتوطت
ضد تقلبات أســعار الوقود وبام يمكنها من الرتكيز عىل نشاطها
األسايس وهو النقل.
((( «املشــتقات املالية» ،طارق عبد العال محاد ،الــدار اجلامعية ،مرص،
 ،2001ص .275
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التأمني :رغم أن بعض الباحثني يعترب التأمني تقنية مســتقلة
بذاهتا يف التعامل مع اخلطر لدوره وأمهيته ،إال أنه يف حقيقته ليس
إال إحدى طرق حتويل اخلطر إىل جهة أخرى ،حيث يقوم الطرف
الذي خيشــى خطر ًا ما (وما قد يرتتب عن حدوثه من خســائر)
بتحويله إىل طرف آخر لديه االســتعداد للتعامل مع ذلك اخلطر
(أي رشكة التأمني) مقابل أقساط.
شكل ( :)4مصفوفة اسرتاتيجيات إدارة اخلطر

(((

((( ينظر« :إدارة اخلطر والتأمني» ،عيد أمحد أبو بكر ،ص .73
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هل التحوط وتقنيات حتويل اخلطر جمانية؟
الحظ أنــه يف كل حاالت نقل أو حتويل اخلطر التي ســبق
وصفهــا ،فإن الطرف الناقــل للخطر ال بــد أن يتحمل تكلفة
مقابل ذلــك ،والعادة أن يكون ذلك مقدما ســواء حتقق اخلطر
أو مل يتحقق ،وســواء نتج عن حتققه ربح أو خســارة ،يف مقابل
ذلك يتحمل الطرف اآلخــر (املحول إليه) اخلطر وتبعاته أو قد
يتحمل عبء اخلســارة التي تلحق بالطرف األول .وعىل ذلك
فالتحوط ال يمكن أن يكــون جماني ًا أو دون مقابل ،بل ال يمكن
تصور ذلك أصالً.
وعىل أية حال ،فإنه مهام كانت الطريقة املســتخدمة إلدارة
اخلطر ،فإن ما تشــرك فيه مجيع أســاليب التحوط هو أهنا تعني
التضحية بجزء من العائــد املتوقع مقابل احلصول عىل مزيد من
الضامن يف التدفقات النقدية ملعاملة ما(((.
((( أو هو رشاء غري تعاقدي لألمان (الضامن).
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وعىل الرغم من االبتكارات الكثرية يف جماالت اسرتاتيجيات

التحوط من خالل التنويع أو اســتخدام املشتقات املالية ،إال أن
كل حماولة لتقليل احتاملية تذبذب العوائد كانت نتيجتها بالتأكيد
املزيد من التضحية بالعائد نفســه .وتقر النظرية املالية التقليدية

العالقة الطردية بني العائد واخلطر ،إذ كلام أراد املســتثمر حتقيق
عوائد أعىل وجب عليه املجازفة أكثر ،وكلام جنح املســتثمر إىل

ضــان العائد كلام قلل مــن درجة اخلطر والعائــد ،وعىل ذلك
نجد أن األوراق املالية ذات الدخــل الثابت (Fixed Income

 )Securitiesهي أقل األدوات املالية عائدا وخماطرة ،بينام تتمتع

األســهم مثال بعوائد ال تصلها أية أوراق مالية أخرى مع خماطر
كبرية مصاحبة هلا.

طبيعة التحوط:
التحوط من املفاهيم احلديثة التي دخلت عامل
يعترب مفهــوم
ُّ

املالية ،حتى أنه يصعب إجياد توافق أو إمجاع حول تعريفه ،ونجد

له تعريفات متعددة ،نورد فيام ييل أمهها:
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 -1عملية أو اســراتيجية هدفها تقليل اخلطر ،تأخذ عادة

شكل معاملة يف ســوق (أو أصل) معني ،حلامية ضد اخلسائر يف

سوق (أو أصل) آخر(((.

 -2التحوط هو تبني اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ

العقود الكفيلة بتقليل املخاطر إىل احلد األدنى مع املحافظة عىل
احتامالت جيدة للعائد يف االستثامر(((.

 -3التحوط هو استخدام املشــتقات املالية (عىل اختالف

أنواعها) يف تقليل املخاطر التي قد يتعرض هلا املستثمر(((.

((( Reuters Financial Glossary, Second Edition, Pearson
)Education Limited, UK, 2003. (Hedging

((( «آليات التحوط يف العمليات املالية اإلســامية» ،حممد القري ،املؤمتر
السابع هليئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،هيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،2008 ،ص.2

((( «اسرتاتيجيات االســتثامر يف اخليارات املالية» ،أســعد العيل ،مركز
يزيد ،األردن ،2005 ،ص .34

أمحد عبد اللطيف« ،بورصة األوراق املالية» ،مركز جامعة القاهرة للتعليم
املفتوح1419 ،هـ ،ص.145
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 -4اســتخدام موجــودات أو مطلوبــات ماليــة يف محاية
االســتثامر من التقلبــات املعاكســة –غري املرغوبة-ألســعار
موجودات أو مطلوبات مالية أخرى.
 -5يتضمن التحوط حتويل اخلطــر املضاريب ،وهو معاملة

ٍ
طرف ثالث ،والذي
يتــم فيها حتويل أخطار تقلبات الســعر إىل
يمكن أن يكون مضاربا أو متحوطا آخر(((.
وخالصــة التعريفــات الســابقة هي أن التحوط يشــمل
اســتخدام موجــودات أو مطلوبــات مالية (ســواء كانت من
داخــل امليزانية كعمالت أو أصول ماليــة أو من خارج امليزانية
كاملشــتقات املالية) يف محاية االســتثامر من التقلبات املعاكسة –
غري املرغوبة  -ألســعار موجودات أو مطلوبات مالية أخرى.
ويظهر من التعريف العنارص التالية:
(((

James S.Trieschmann, Robert E. Hoy, David W.
Sommer (2005), “Risk Management and Insurance”,
.12th Ed, Thomson, South Western, USA, p85
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 -خيتــص التحوط – كام يدل عليــه التعريف  -باألخطار

املضاربية دون األخطار الرصفة (البحتة).

 -يربر التعريف ســبب ربط التحوط باملشــتقات املالية إذ

هي أقدر عىل حتقيق هــدف التحوط يف احلامية من األخطار عىل
اختــاف أنواعها ،ولكن ذلك ال يعني عدم إمكانية اســتخدام
أدوات أخرى من غري املشتقات املالية للتحوط.

هل خيتص التحوط بنوع معني من األخطار؟

أحد أهم تقســيامت اخلطر يف النظرية االقتصادية التقليدية

تقسيمه إىل أخطار بحتة وأخطار مضاربية .وخيتلف النوعان عن

بعضهام يف أن األول تكــون نتيجة وقوعه بقاء األمور عىل حاهلا
أو حتقق خسارة مؤكدة ،يف حني ينتج عن النوع الثاين من اخلطر

ثالث نتائــج :إما بقاء األمور عىل حاهلا (ال ربح وال خســارة)
أو حتقق خســائر أو حتقيق أرباح .ومن أمثلة النوع األول خطر
احلريق ،حيث ال يمكن تصور حتقق ربح من خطر احلريق ،بينام
املراهنة أو املضاربة يف أسواق املال حيث حيتمل أن تكون نتيجتها
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ربح ًا (إضافة إىل احتامل حتقق اخلســارة أو عدم حتقق يشء) من
أمثلة األخطار املضاربية.

ويستخدم التأمني –بمفهومه التقليدي-فقط ضد األخطار

البحتة ،بينــا يتم التعامل مــع األخطــار املضاربية من خالل

التحوط ،وعىل ذلك فإن جزء ًا مه ًام يمكن إضافته ملاهية التحوط
وهو أنه خيتص فقط باألخطار املضاربية.

شــكل ( )5يوضح الفرق بني التأمني والتحوط من خالل

األخطار التي خيتص هبا كل واحد منهام.

شكل ( :)5متييز التحوط والتأمني من خالل املخاطر املتعامل معها
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التحوط :تعاقدي وغري تعاقدي
التحوط يف املفهوم التقليدي قد يكون يف شــكل عقد ،وقد
يتم دون احلاجة للدخول يف عالقات تعاقدية.
أما أمثلة العقود التي تســتخدم للتحوط (عقود املشتقات
املالية) فهي نوعان :خيارات مالية وعقود مســتقبلية ،ويضيف
إليها بعــض أهل االختصاص عقود املبــادالت (املقايضات)،
مع التنبيــه إىل أنه ليس كل اســتخدام لعقود املشــتقات املالية
هــو للتحوط؛ إذ تســتخدم أحيانــا كأداة اســتثامر ويف أحايني
أكثر للمضاربة.
وأما من أمثلــة التحوط غري التعاقــدي :مواءمة األصول

واخلصوم ،والذي يطلق عليه أيض ًا التحوط الطبيعي.

ولتوضيح ما سبق ،نفرتض مثال رشكة عليها قرض طويل
األجل بســعر فائدة متغري ،يمثل القرض وفوائــده التزاما عىل
الرشكة ،وتظهر خماطر أســعار الفائدة من جهتني :عدم تساوي
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القيمة السوقية لألصول مع القيمة السوقية للخصوم ،وأيضا يف
ضامن السداد املنتظم اللتزامات القرض ،خاص ًة مع عدم القدرة
عىل التنبؤ بأسعار الفائدة املتغرية (العائمة).
يف هذه احلالة يمكن للرشكة استخدام التحوط التعاقدي أو
التحوط غري التعاقدي .بالنسبة للتحوط غري التعاقدي ،فيمكن
للرشكة رشاء أوراق مالية بقيمة القرض وبسعر فائدة متغري وهلا
نفس مدة اســتحقاق القرض أو قريبا منها .يساعد هذا الوضع
الرشكة عىل مواءمة التزامها من خالل إدارة األصول.
كام يمكن للرشكة اســتخدام التحوط التعاقدي من خالل
رشاء عقد مبادلة أسعار فائدة بمدة تساوي مدة القرض ،وتلتزم
من خالله بدفع ســعر فائدة ثابت عىل أصل اعتباري (يســاوي
قيمة القرض) وحتصل عىل ســعر فائدة متغــر ،وبذلك تكون
الرشكة قد ح ّيدت خماطر تقلبات أسعار الفائدة.
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التحوط يف الفكر االقتصادي اإلسالمي:

مفهوم التحوط يف الفكر االقتصادي اإلسالمي:
إذا جرى االتفاق عــى أن التحــوط يف التمويل التقليدي
خيتص باملخاطر املضاربيــة دون املخاطر البحتة فإنه من املمكن
إسقاط التعريف عىل التمويل اإلسالمي ،بحيث خيتص التحوط
يف التمويل اإلســامي باملخاطــر املضاربية املعتــرة .ونقصد
باملخاطــر املعتربة املخاطر التي يقبل هبا الرشع اإلســامي ،أي
مل حيرمهــا كمخاطرة القامر وبعض أنــواع املضاربات ،وخيتص
التأمني اإلســامي الذي يأخذ شــكل تأمني تعــاوين (تكافيل)
باملخاطر البحتة التي ال يمكن تصور أن ينتج عنها ربح.
التحوط يف
و ُيفهم مما ســبق أنه ال يوجد فرق جوهري بني
ُّ

الفكر االقتصــادي التقليدي والفكر اإلســامي إال من حيث
طبيعة اخلطر املستهدف ،وإن كان يف كليها نوع من خماطر املضاربة
إال أن الثاين اختص بام هو معترب مــن املخاطر ،أما املخاطر غري
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املعتربة أو املحرمة فإن ضوابط التمويل اإلسالمي كفيلة بصدها
ومنعها .ولعل مما جيدر اإلشــارة إليه أن حتديد اخلطر اجلائز من
اخلطر املحــرم هو موضوع حيتاج إىل مزيــد بحث يف جمال علم
االقتصاد والتمويل اإلســامي ،ويكون ذلــك يف إطار (نظرية
اخلطر يف االقتصاد اإلسالمي) والتي يمكن من خالهلا متييز احلد
الفاصل بني اخلطرين :اجلائز واملحرم.
اخلطر املضــاريب واخلطــر البحــت ونظائرمهــا يف الفكر

االقتصادي اإلسالمي:

تتميز النظرية املاليــة التقليدية بتنوع فريد من نوعه يف جمال
مصطلحات اخلطر ،ونجد أن تقســيامت اخلطر عىل سبيل املثال
هلا ما ال يقل عن مخسة تقسيامت

(((

((( خطر مضاريب وخطر بحت ،خطر ستاتيكي وخطر ديناميكي ،خطر
عشــوائي وخطر موضوعي ،خطر مايل وخطر تشــغييل ،خطر عام
وخطر خاص...
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وإذا اتفقنــا مع املفهوم التقليــدي لتعريف اخلطر املضاريب

والــذي حيتمل أن يكون من نتائجه حتقق ربح أو خســارة ،فإن

أقرب املفاهيم إليه يف الفكر االقتصادي اإلســامي هو الغرر،
وقد ســبق عرضه يف جزء ســابق من البحث ،إذ تتفق تعريفات
الغرر عىل أنه ال ُيدرى حاصله أيكون ربحا أم خسارة ،ونجد من

تعريفاته األكثر قبــوال أنه «ما تردد بني أمرين أغلبهام أخوفهام»،
فهناك احتامالن إما املكسب وإما اخلسارة ،وإذا كان األغلب هو
اخلسارة فهذا الغرر املمنوع رشع ًا أو اخلطر املضاريب املحرم.

رشوط اخلطــر البحت القابل للتأمني ونظائرها يف االقتصاد

اإلسالمي:

من أهم تقسيامت اخلطر يف الفكر التقليدي تقسيمه إىل خطر

(((
رط يف
بحــت قابل للتأمني وآخر غري قابل للتأمني  .وقد اشــ ُ

اخلطر البحت رشوط حتى يمكن التأمني ضده وهي :االحتاملية

((( من أوائل من نبه إىل هذا التقسيم فرانك نايت ( ،)Knightوقد سبق
استعراض نظريته للخطر.
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( )Probabilityوأال يكــون إرادي ًا حمضــ ًا ()Unintentional

وأن يكون مرشوعا ( )Legalityأو واقعا ضمن دائرة املرشوع،
وأخريا أن يكون قابــا للقيــاس( .)Measurabilityويمكن
أن يســتفاد من هذه األســس يف حتديد اخلطر القابل للتأمني يف
االقتصاد اإلســامي فاالحتاملية تعنــي أن يكون اخلطر حمتمل
الوقوع (ال مؤكد ًا وال مستحيالً) ،فاخلطر إن كان مؤكدا يف عقد
أو معاملة مالية اعترب خسارة مؤكدة للمؤمن يف الفكر التقليدي،
واعترب منافيا ملقصد حفظ املال يف الفكر اإلسالمي ،وإن كان ممتنع
احلدوث ،اعترب اختاذ اإلجراءات التحوطية ضده خسارة مؤكدة
للمؤمن له (املتحوط) يف الفكر التقليدي ،ويمكن اعتباره كذلك
يف الفكر اإلســامي إضافة إىل أنه من قبيل اإلرساف والتبذير.
وأما كون اخلطر بغري اإلرادة املحضة ألحد طريف العقد فاملقصود
منه أن يكون اخلطر غري مرهتن إلرادة أحد طريف العقد ،بل يرهتن
حتقيقه بإرادة طرف ثالث مســتقل أو بظــروف ال دخل لطريف
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العقــد فيها وال يملكون أمرها ،إذ لــو كان حتقق اخلطر مرهونا
بإرادة أحدمها فمعنى هذا أنه يستطيع أن حيقق هذا اخلطر يف أي
وقت يشاء وملصلحته ،وهذا من قبيل أكل املال بالباطل بال شك.
واحلقيقة أن بعض فقهاء املسلمني أشار إىل هذه الفكرة حني ميز
بني احتاملية اخلسارة (الغرر) الناشئة عن أحد طريف العقد وتلك
الناشــئة عن طرف ثالث (مثال عن ظروف السوق) .يقول ابن
القيم( :واملخاطرة خماطرتان :خماطرة التاجر ( )...الذي يشرتي
السلعة ثم بعد هذا نقص ســعرها ،فهذا من اهلل ليس ألحد فيه
حيلة وال يتظلم هذا من البائع وأمثاله)(((.
وأما املرشوعيــة (أو كــون املعاملة املخاطــرة تقع ضمن
املرشوعات) والتي تعني أن يكون اخلطر موضوع التأمني مرشوع ًا
قانون ًا وأخالقيا (أي يتامشــى مع مفهوم العقد االجتامعي) فهذا
املبدأ يوجد له نظري االقتصاد اإلســامي ،وبالضبط يف تقســيم
(((زاد املعاد ،ابن القيم.265/4 ،
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املال إىل مال متقوم وآخر غري متقوم ،إذ من أهم آثار هذا التقسيم
الضامن حيث ال يكون إال يف املال املتقوم.
وأما قابليــة اخلطر للقياس فإنه من املمكن االســتفادة من
التقنيات التي أتاحتها النظريات التقليدية.
مرشوعية التحوط:
التحوط كام ســبق يــراد به جتنب املخاطــر أو حتييدها قدر
اإلمكان .وهو هبذا املعنى ال يتناىف مع مقاصد الترشيع اإلسالمي
التي اعتربت حفظ املال مــن الرضوريات .فالتحوط من حيث
املبدأ ال غبار عليه ،إنام اإلشــكال يف الوســيلة املســتخدمة هلذا

اهلدف ،هل تؤدي لتحقيقه فع ً
ال أم أهنا تؤدي إىل نقيض ذلك.
تطبيقات التحوط يف الصناعة اإلسالمية:

يوجد يف التمويل اإلســامي عقود متنوعة تعطي أمثلة عن
التحوط ،وقد يكــون ذلك من خالل آلية العقد نفســه بحيث
ينطوي عىل تقنيــات حتوطية كام يف عقد الســلم ،أو من خالل
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إضافــة عىل العقــد أو املعاملة األصلية كام هــو حال اخليارات
الرشعية والعربون.
الس َلم:
َّ
الســلم مثال من األمثلة الرائعــة واملتميــزة للتحوط ،إذ
يتعامل عقد الســلم مع خماطر ذات طبيعة مضاربية وهي خماطر
األســعار وخماطر االئتامن .ميزة العقد أنه من العقود املســاة يف
الفقه اإلسالمي ،حيث حدد اإلســام أركان العقد ورشوطه،
ونظــرا للمخاطر التي تكتنف العقد وألمهيتــه االقتصادية فقد
كانت الضوابط فيه من أكثر ضوابط عقود التمويل اإلســامي
تشــددا ،بحيث متثل تلك الرشوط صامم أمــان حقيقي وضامنا
فعليا ألطراف العقد.
حيوي عقد الســلم تركيبة من تقنيــات إدارة املخاطر ،فمن
جهة ينقل العقد املخاطر ويوزعها عىل أطراف التعاقد بحســب
االختصاص ،فتنقل خماطر الزراعة والتي هي خماطر بحتة إىل من
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هم أقدر عىل التعرف عليها ومواجهتها ،وخماطر التجارة (خماطر
األســعار) وهي من املخاطــر املضاربية إىل من هــم أقدر عىل
التعرف عليها ومواجهتها وهم التجار ،ودون إغفال للحاالت
التي قد تكون أكرب من قدرة الطرفني .كام أن يف العقد حتوطا ضد
خماطر عدم التســليم وهي خماطر مضاربية ،فجعل التسليم مبنيا
عىل وصف لألصل حمل التعاقــد من دون تعيني ،ما يتيح للبائع
إمكانية احلصول عىل األصل بأي وسيلة كانت (مثال رشاء املنتج
الزراعي بدال من إنتاجه).
الحــظ أن كال من البائع واملشــري قد ثبتا ســعر التعاقد
ملدة تســاوي مدة العقــد ،بحيث حيصل املشــري عىل األصل
(املنتج) بســعر حمدد حلظة التعاقد بغض النظر عن ســعره يوم
التســليم ،وكذلك يكون البائع قد باع األصل بســعر حمدد يوم
التعاقد بغض النظر عن سعره يوم التسليم ،ويكون كال الطرفني
مستفيدا من ذلك ألن حتديد السعر حلظة التعاقد إنام كان بناء عىل
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تقدير الطرفني ملا فيه مصلحتهام وبام يتيح هلام التخطيط لتدفقاهتام
النقدية املستقبلية بدقة.
املضاربة املقيدة:
املضاربة من عقود املشــاركات ،يقدم فيها أحد طريف العقد
املال (ويسمى رب املال) لطرف آخر للعمل به (يسمى املضارب)
عىل نســبة تكون بينهام واخلســارة املادية إنام تقع عىل رب املال.
وتنطوي عقود املضاربة عىل درجة عالية من األخطار األخالقية
وهي نوع من املخاطر غري القابلــة للتأمني عادة ،لكن يوجد يف
الفقه اإلسالمي طريقة رائعة تعطي مثاال عن تقنية حتوطية وهي
حتــول يد املضارب عىل املال من يد أمانــة إىل يد ضامن ،ويكون
ذلــك يف حالتي التعــدي والتقصري .ورغــم أن إثبات التعدي
والتقصري يعترب ممكنا يف حاالت كثرية ،إال أن التمويل اإلسالمي
يتيح خيــارا أفضل ،وهو عقود املضاربة املقيدة والتي يمكن من
خالهلا إثبات التعدي أو التقصري بيرس.
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اخليارات الرشعية:
إن الناظــر للخيارات الرشعية من منظــور اقتصادي يرى
فيهــا بكل تأكيد أدوات حتوطية قل نظريها ،تســاعد عىل تقليل
خماطر عدم تناظر املعلومــات إىل َّ
أقل قدر ممكن إلدراك الطرف
األقوى أن أمام الطرف اآلخر إمكانية الرتاجع عن الصفقة بعد
أن يتوفر لــه كم إضايف من املعلومات حــول الصفقة .واخليار
هو أن يكون للمتعاقديــن أو أحدمها اخليار بني إمضاء العقد أو
عدمه وذلك بفســخه عند حتقق رشوطه ،واخليارات (بحســب
جملة األحــكام العدلية) ســبعة ،هي :خيار املجلــس((( ،خيار
((( املــراد باملجلس أي مكان التبايع أو التعاقد ،فام دام املكان الذي يضم
كال العاقديــن واحدا فلهام اخليار يف إمضاء العقد أو فســخه إىل أن
يتفرقــا .ودليله :عن حكيم بن حزام ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال:

« البيعان باخليار ما مل يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بورك هلام يف بيعهام ،وإن
كذبا وكتام حمقت بركة بيعهام » [أخرجــه البخاري يف كتاب البيوع،

باب إذا َّبي البيعــان ومل يكتام ونصحا برقم ( ،)2079ومســلم يف

البيوع ،باب الصدق يف البيع برقم (].)1532
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الرشط((( ،خيــار الرؤيــة ،خيار العيــب((( ،خيــار الوصف
(التدليس) ،خيار النقد ،وخيار التعيني.
ويمكن اســتخدام اخليارات  -أيض ًا  -للتحوط ضد خطر
االئتامن (خطــر النكول)((( فقد جاء يف كتــاب «احليل» لإلمام
((( وهو أن يشــرط العاقــدان أو أحدمها أن له اخليار يف فســخ البيع أو
إمضائه مدة معلومة ،كأن يقول املشــري :ابتعت هذه الســلعة عىل

أن يكون يل اخليار مدة أســبوع ،فيكون له اخليار خالل هذه املدة يف
إمضاء البيع أو فسخه ولو مل يظهر يف السلعة عيب .وللمشرتي خالل
هذه املدة أن ينتفع بالســلعة؛ ألن ضامهنا عليه ،فلو حصل فيها نقص

عنــد إعادهتا للبائع فيضمن النقص .دليلــه :عن عمرو بن عوف أن
النبي ﷺ قال « :املســلمون عىل رشوطهم إال رشط ًا حرم حالالً أو

أحل حرام ًا » [أخرجه الرتمــذي يف كتاب األحكام باب ما ذكر عن
رسول اهلل ﷺ يف الصلح بني الناس  ،634/3برقم ( ،)1352وقال:
حديث حسن صحيح].

((( املراد بالعيب :ما ينقص قيمــة املبيع عادة ،مثل :تصدع جدار املنزل،
وعطل يف حمرك السيارة ،وفساد كثري يف أسفل صندوق ٍ
تفاح ،ونحو

ذلك.

التحــوط ،انظر:
((( لتفصيــل أكثر حــول دور اخليــارات الرشطية يف
ُّ
«األساليب الوقائية والعالجية لل ُغبن يف الفقه اإلسالمي» ،مسلم=  
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حممد بن احلسن قوله« :قلت :أرأيت رجال أمر رجال أن يشرتي
دارا بألف درهم ،وأخربه أنه إن فعل اشرتاها اآلمر بألف درهم
ثم خاف إن اشــراها
ومائة درهم ،فــأراد املأمور رشاء الدارّ ،

أن يبدو لآلمر فــا يأخذها ،فتبقى يف يد املأمــور ،كيف احليلة
يف ذلك؟ قال :يشــري املأمور الدار عىل أنــه باخليار ثالثة أيام،
ويقبضها ،وجييء اآلمر ويبدأ فيقول :قد أخذت منك هذه الدار

بألــف ومائة درهم ،فيقول املأمور :هي لك بذلك ،فيكون ذلك
لآلمر الزما ،ويكون اســتيجابا من املأمور للمشرتي ،أي :وال
يقل املأمور مبتدئا :بعتك إياها بألف ومائة ،ألن خياره يســقط
بذلك فيفقد حقه يف إعادة البيــت إىل بائعه ،وإن مل يرغب اآلمر
يف رشائها متكّــن املأمور من ردهــا برشط اخليــار ،فيدفع عنه

الرضر بذلك»(((.

=  اليوسف ،ص

http://www.saaid.net/doat/moslem

((( «احليل» ،)79( ،حممد بن احلســن الشــيباين ،وهــذا النقل يفيد بأنه
 رمحه اهلل  -ال يرى إلزام اآلمر بالرشاء بوعده لكونه جعل للمأمورحيلة رشعية متمثلة يف رشاء الســلعة باخليار ليتسنى له إرجاعها متى

ما بدا لآلمر عدم اقتنائها.
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كــا ذكر ابن القيــم – رمحه اهلل  -من أمثلــة احليل« :املثال
احلــادي بعد املائة :رجل قال لغريه :اشــر هذه الــدار أو هذه
الســلعة من فالن بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا ،فخاف
إن اشــراها أن يبدو لآلمر فــا يريدها وال يتمكــن من الرد،
ثم يقول
فاحليلة :أن يشــرهيا عىل أنه باخليار ثالثة أيام أو أكثرّ ،

لآلمر :قد اشــريتها بام ذكرت ،فإن أخذها منــه وإالّ متكّن من
ردها عىل البائع باخليار ،فإن مل يشــرها اآلمر إالّ باخليار فاحليلة
خيارا أنقص من مدة اخليار التي اشرتطها هو عىل
أن يشــرط له ً
البائع ،ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه»(((.
العربون:
يعتــر البيع مــع العربون أو بيــع العربون مــن التقنيات
((( «إعالم املوقعني عن رب العاملني» ،ابن قيم اجلوزية ،دراسة وحتقيق:
طه عبد الرؤوف ســعد ،مكتبة الكليــات األزهرية ،مرص ،القاهرة،

1388هـ)29/4( ،1968/
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للتحوط ضد خماطر األســعار من وجهة نظر املشــري،
املمكنة
ُّ
وضد خماطــر االئتامن (النكول) من وجهة نظر البائع .فالبيع مع
العربون ،ال خيلو عن كونه خيار ًا للمشــري يعطيه حق الفسخ،
ولكنه خيرس املبلغ املعجل (غالبا) باســم العربون للتعويض عن
البائع الذي حبس سلعته من السعي لبيعها آلخرين غري املشرتي
مع حق العربــون .ومن رشط العربون حتديــد املدة واحتفاظ
البائع بمحل العقد الــذي فيه عربون فليس له الترصف فيه ،كام
أن حق العربون ليــس قابال للتداول(((  .ومن املالحظ أن عقود
اخليارات املالية كأحد أنواع املشــتقات املاليــة تقوم تقريبا عىل
نفس مبدأ العربون ،وأوجه االختالف تتمثل يف أن عقد العربون
ال يمكــن تداوله ،كــا أن قيمة العالوة يف عقد اخليار مســتقلة
((( ينظر« :ضوابط وتطوير املشــتقات املالية يف العمــل املايل (العربون،
السلم ،تداول الديون)».
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عن ثمن األصل (يف حالــة ما إذا متت التســوية الفعلية وليس
النقدية للعقد)(((.
تقنية التحوط باستخدام العربون:
العربون كام سبق وصفه هو من التقنيات التحوطية الرائعة
للتعامل مع خماطر األسعار ،وهو أشبه ما يكون بعقود خيارات
الرشاء التي تســتخدم عىل نطاق واسع يف أسواق املال للتحوط
ضــد خماطر تقلبات األســعار عــى اختالف أنواعهــا (خماطر
الرصف ،خماطر أســعار الفائدة ،خماطر أســعار األسهم ،خماطر
أســعار السلع) ،فهل من املمكن اســتخدام عقد العربون ألداء
وظيفة خيارات الرشاء.
((( ومــن رشط العربــون حتديد املــدة ،واحتفاظ البائــع بمحل العقد
الــذي فيه عربون ،فليس له الترصف فيــه ،كام أن حق العربون ليس
قابال للتداول.
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حيتاج استخدام عقد العربون كأداة حتوطية حل اإلشكالني
التاليني:
 هل يمكن متديــد مدة العربون إىل فرتات طويلة نســبيا(مثال  3أشهر)؟
 هل يمكن تداول العربــون عىل اعتباره حق ًا لرشاء أصلمعني أو موصوف بسعر حمدد خالل فرتة حمددة؟
وقد يســتتبع اإلجابة عن التســاؤلني أعــاه البحث عن
طريقــة لتحديد ســعر العربون ،وال شــك أنه مــن املتوقع أنه
كلام زادت مــدة العربــون زادت قيمتــه ،وكلــا زادت قيمة
األصل حمل حــق العربون كلام زادت قيمــة العربون ،لكن مع
مالحظــة أال يتم اإلخــال باملبدأ األســايس للعربون وهو أال
يكون مبالغا فيه بحيث يشــكل أكل مال بالباطل كام أقر بذلك
جميزو العربون.
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البيع مع رهــن األصل املبــاع (البيع مــع االحتفاظ بحق
امللكية):
يستخدم أســلوب البيع مع االحتفاظ بحق امللكية لتحييد
خماطر االئتامن يف العقــد ،ومن صوره البيــع التأجريي ،حيث
يبقى األصل املؤجر ملــك ًا للبائع طول فــرة التأجري ،وبذلك
يتجنــب خماطر االئتامن .ومــن الناحية الرشعيــة ،فقد اختلف
الفقهــاء يف جواز ذلــك ،لكن رأي املالكية عــى أن حكمه هو
حكــم الرهن ،حيث ال فــرق بني أن يكون املرهــون هو املبيع
أو غــره((( .بمعنــى أن البيع مــع االحتفاظ بامللكية أشــبه ما
يكون بالبيــع مع طلب رهن ،غري أن الرهــن يف هذه احلالة هو
األصل املباع.
((( «مغني املحتاج إىل معرفــة معاين ألفاظ املنهاج» ،اخلطيب الرشبيني،
دار الفكر ،سوريا ،ص .172
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املرابحة للتحوط ضد خماطر الرصف:
إذا رغبــت مؤسســة جتاريــة – مثــا  -يف رشاء أصــل
معني مــن دولة مــا قيمته  1مليــون يورو واالســتالم بعد 4
شــهور .ســعر اليورو احلــايل هو  1يــورو يســاوي  5ريال.
وألن الرشكــة ستســتلم األصل وتســدد ثمنه عند اســتالمه
بعد  4شــهور ،فإن أي تغري يف ســعر الرصف قد يكلفها كثريا،
فلــو صــار  1يــورو=  5.1ريــال ،فهــذا يعنــي أن الرشكة
ســتدفع  100ألف ريــال تكلفة إضافية نتيجة تقلبات أســعار
الــرف .يمكن للرشكــة اســتخدام خيــارات العمالت أو
مبادلة العملة أو مســتقبليات الرصف ،لكن كل هذه األدوات
غــر جائزة رشعا ،ومــن البدائل املمكنة لذلــك ترتيب عملية
مرابحــة يتوســط فيها البنــك ويتحمل خماطر ســعر الرصف
من خالل رشاء الســلعة املطلوبــة بعملة ثم بيعها للمســتفيد
بالعملة األخرى.
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خالصة وتوصيات:

يعاين التمويل اإلسالمي ككل من توجه األموال إىل أوجه
االســتثامر قليلة اخلطر ،ومثال ذلــك أن معظم متويالت البنوك
اإلســامية تتوجه نحو التــورق والتأجري املنتهــي بالتمليك،
وتتجنب أنواع املشاركات واملضاربة وغريها...وهذا األمر يؤثر
عىل مصداقية الصناعة وجيعلها عــى املحك ،ولعل من الطرق
املناســبة لتحويل توجه التمويل نحو االستثامرات املخاطرة هو
البحث عن الســبل واألســاليب التحوطية الكفيلة بحامية املال
وتوجيهه نحو هذا النوع من االستثامرات .ويف بحثنا هذا حاولنا
وضع اإلطــار النظري للتحوط ومتييزه عن طــرق إدارة اخلطر
األخرى ،وبشــكل خاص متييزه عن التأمني .وبعد اســتعراض
أهم األدبيات املتعلقة بمعاين اخلطر ،وعــدم التيقن ،والتأمني،
والتحــوط ،يف ٍ
كل من الفكــر االقتصادي التقليــدي ،والفكر
االقتصادي اإلسالمي ،فقد توصلنا إىل النتائج التالية:
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 -1للخطر يف الفكر االقتصادي التقليدي معان عديدة تدور
كلها حول معنى واحد هو انحــراف النتائج الفعلية عن النتائج
املتوقعــة ،وما ينتج عن ذلك من خوف قبــل حتقق االنحراف،
ومن خسائر أو تكاليف بعد حتقق االنحراف.
 -2يوجد يف الفقه اإلســامي مصطلحــات عديدة تدور
حول معنى اخلطر ،بعضها قريــب وبعض قد يبتعد ويفيد نوعا
معينا من اخلطر ،لكن يمكن اإلقرار بوجود مصطلح يفيد معنى
اخلطر بمفهومه التقليدي.
 -3للخطــر يف الفكــر االقتصــادي التقليدي تقســيامت
متعددة ،ولكل تقســيم آثار معينة ،ومن أهم التقسيامت تقسيم
اخلطر من حيث نتائج أو أثر حتقق اخلطر ،حيث يقسم وفق هذا
املعيار إىل خطر بحت وخطــر مضاريب ،ينتج عن اخلطر البحت
خسارة فقط وال يتصور أن يتحقق عنه ربح ،بينام يمكن أن ينتج
عن اخلطر املضاريب ربح أو خســارة ،ومن آثار هذا التقسيم أن
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التأمــن ال يكون إال عىل نوع اخلطر البحــت ،بينام يتم التحوط
ضد األخطار املضاربية.
ُ -4يعنى التحــوط يف نظرية التمويــل التقليدية باملخاطر
املضاربية دون املخاطر البحتة التي عادة ما يمكن التأمني ضدها،
و ُي َع َّرف التحوط عىل أنه اإلجراءات التي تتخذ باستخدام أدوات
مالية لقليل أثر خطر يف أدوات مالية أخرى.

 -5يمكن إسقاط تعريف التحوط كام هو يف نظرية التمويل
التقليدية عىل التمويل اإلســامي مع مراعاة أن يكون هدفه هو
األخطار املضاربية املعتربة.
 -6التحــوط من حيث املبدأ جائــز رشع ًا ،رشط أن تكون
األدوات والتقنيات املستخدمة لتحقيقه جائزة رشعا
 -7تنطوي العديد من عقود التمويل اإلسالمي عىل تقنيات
حتوطية يمكن أن يستفاد منها يف التطبيق بام سينعكس إجيابا عىل
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الصناعة املالية ككل ،ويســاعد عىل توجه املال نحو االســتثامر
املرشوع حتى لو ازدادت خماطره (كاملضاربة وأنواع املشاركات
األخرى.).
 -8يساعد التحوط عىل حفظ املال يف اإلسالم كام أنه سبيل
لنامئه من خالل استثامره بالطرق السليمة واآلمنة.
إن موضــوع اخلطر والتحوط يف االقتصاد اإلســامي من
املوضوعــات التي حتتاج إىل توجيه املزيــد من البحث واجلهود
إليها عىل املستويني العلمي والعميل التطبيقي ،ملا لذلك من األثر
اهلام عىل مستقبل الصناعة املالية اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي
ككل ،ولعل من املوضوعات التي متثل أولوية لذلك ما ييل:
 -1البحث عن تطبيقات وعقود استخدمها املسلمون قديام
لتجاوز مشــاكل األخطار ذات الطبيعــة املضاربية التي كانت
تواجههم.
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 -2العمل عىل ابتكار املزيد من األدوات التحوطية وأدوات
إدارة اخلطر يف التمويل اإلسالمي.
 -3العمل عىل وضع اإلطار العام لنظرية اخلطر يف االقتصاد
اإلســامي بام يضع احلدود الفاصلة بني اخلطر املرشوع واخلطر
املحرم ،وهو ما يساعد يف معرفة حدود التحوط ومعرفة األخطار
القابلة للتأمني.
•

•

•
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