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 يهخص انثحث تانهغح انعشتٍح

 في ميزان الشريعة "دراسة فقهية مقارنة" المضاربات الوهمية
 اهلل محمد عمي محمد عطا

 الفقه المقارن، كمية البنات اإلسالمية بأسيوط، جامعة األزهر، مصر
 .azhar.edu.egٚٛMahamdatala@: (البريد اإللكتروني)

 يهخص: 

فرري التعررامالت اادتصررادية، وكرران لظهورهررا  ظهرررت المضرراربات الوهميررة    
والتعامل بها أثر سيء عمى ادتصاديات من يتعامل بها، ألنها ليست تعرامالت 
نمررا تعررامالت وهميررة  شرربيهة بعمميررات القمررار، أو الرهرران، وتحولررت  حقيقيررة وام
البورصة بواسطتها إلي نوادي دمار، حيث إن البعض يررب  مرا رسررل الربعض 

ن دمة والراسرون كثرة، بل إن الربعض يشرتري بردون أن يردف  األرر، والرابحو
ا اادتصرراد المررالي " المضرراربي " طغياًنرر ىطغرر أو يبيرر  برردون أن يممررذ، وبهرر ا

ردت مررن رررالل هرر ا البحررث والرر ي أكبيرررًا عمرري اادتصرراد الحقيقرري ، ومررن ثرر  
" جعمته بعنوان" المضاربات الوهمية في ميرزان الشرريعة  دراسرة فقهيرة مقارنرة

بين المضراربات الوهميرة وأنواعهرا، ومودرف الفقره اإلسرالمي مرن كرل نروع أأن 
و لرذ فرري  مقدمرة، وأربعرة مباحرث، وراتمررة، و لرذ عمري النحررو  مرن أنواعهرا،

رطررة رررر و  عررز وجررلرررر  الحمررد والثنرراء عمرري اهلل التررالي: المقدمررة وتشررتمل عمرري
بات الوهميرة التمهيرد ويشرتمل عمري التعريرف بالمضرار و  البحث، ومنهجي فيره،

يشتمل عمري المشرتقات الماليرة بأنواعهرا الرثالث فول المبحث األ أما  واعها،أنو 
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المبحررث الثرراني: و قررود المبررادات، وععقررود اارتيررارات، والعقررود المسررتقبمية  
ويشتمل عمي  البي  عمى المكشوف من حيرث ماهيتره ومودرف الشرريعة منره، 

ش مررن حيررث ماهيترره ومودررف المبحررث الثالررث، ويشررتمل عمرري الشررراء بالهررامو 
الشريعة منه، ث  الراتمة وتشتمل عمي النتائج والتوصيات التي توصمت إليها 

 من رالل البحث.

 الشريعة، فقهية، مقارنة. ،الوهمية، المضاربات الكممات المفتاحية :
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Abstract 

Stock market manipulation has appeared in economic 

transactions, leaving a bad effect on the financial 

situation of the speculators, because these transactions 

are not real; rather they are false dealings that have 

transformed the stock market into gambling clubs. Some 

people win what others lose; the winners are few and the 

losers so many. Some speculators buy without paying 

and others sell what they do not own in the first place. 

Thus, “speculative” financial economy dominated real 

economy. The present study illustrates stock market 

manipulation, its types, and the attitude of the Islamic 

jurisprudence towards each of them. The present 

research paper consists of an introduction, a preface, 

four sections, and a conclusion. The introduction 

presents the research plan and the research method. The 

preface defines stock market manipulation and its types. 
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The first section introduces the three types of financial 

contracts (derivatives):  futures contracts, options, and 

forwards. The second section discusses the meaning of 

short selling and the attitude of Islamic Shari‛ah 

towards it. The third section explains the meaning of 

purchasing with a margin account and the attitude of 

the Islamic Shari‛ah towards it. Finally, the conclusion 

introduces the findings of the study.   

Key words:  stock market speculation – manipulation –– 

Shari‛ah – jurisprudential – comparative 
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 ادلمذيح
نه ، ونسرتعينه ، ونسرتغفرل ونتروب الحمد هلل رب العرالمين نحمردل سربحا

إليه ، ونعو  باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهدل اهلل فال مضل 
عبرد اهلل ، له ، ومن يضمل فال هرادي لره ، وأصرمي وأسرم  عمري سريدنا محمرد 

ورسوله ، وصفيه من رمقره وحبيبره ، بمرل الرسرالة وأدي األمانرة ، وأكمرل لنرا 
 ٓالمحجة البيضاء ليمها كنهارهرا ا يزيرل عنهرا إا هالرذ  الدين ، وتركنا عمي

 وعمي آله وأصحابه ومن تبعه  بإحسان إلي يو  الدين .
 أما بعد :

فررإن المضرراربات الوهميررة بأنواعهررا المرتمفررة  ظهرررت فرري التعررامالت 
اادتصررادية ، وكرران لظهورهررا والتعامررل بهررا أثررر سرريء عمررى ادتصرراديات مررن 

نمررا تعررامالت وهميررة يتعامررل بهررا ، ألنهررا  شرربيهة  ليسررت تعررامالت حقيقيررة وام
، البورصرة بواسرطتها إلري نروادي دمراربعمميات القمار ، أو الرهران ، وتحولرت 

حيررث إن الرربعض يرررب  مررا رسرررل الرربعض األرررر، والرابحررون دمررة والراسرررون 
كثرة ، بل إن البعض يشرتري بردون أن يردف  أو يبير  بردون أن يممرذ ، وبهر ا 

اد المررالي " المضرراربي " طغيانررا كبيرررًا عمرري اادتصرراد الحقيقرري ، طغرري اادتصرر
وفي ه ا يقرول الررئيس الفرنسري " سراركوزي " إن النظرا  اادتصرادي العرالمي 
الرر ي تتزعمرره أمريكررا والقررائ  عمرري ادتصرراد السرروً لرر  يعررد دررادرًا عمرري احتررواء 

الي الررر ي وأن النظرررا  الرأسرررم، التغيررررات التررري تطررررأ عمررري اادتصررراد العرررالمي 
وأن مرن واجرب العرال  أن يبحرث عرن  ،تتمسذ به أمريكا بات معرضرًا لالنهيرار

نظا  ادتصادي جديد مستقر يؤمن وجود عالدات ادتصادية سميمة وعادلة بين 
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   (ٔ)دول العال  "
لووريتا نابميوني" التوازن في األسواً المالية يمكن التوصل   تقولو 

شبه تحطي  التصنيف الغربي ال ي يُ إليه بفضل التمويل اإلسالمي بعد 
أن التمويل اإلسالمي هو  -ورأت نابميوني  -اادتصاد اإلسالمي باإلرهاب،

القطاع األكثر ديناميكية في عال  المال الكوني ، وأن المصارف اإلسالمية 
 .( ٕيمكن أن تصب  البديل المناسب لمبنوذ الغربية" )

المضاربات "جعمته بعنوان  ومن ث  اردت من رالل ه ا البحث وال ي  
" أن ابين المضاربات دراسة فقهية مقارنة   في ميزان الشريعةالوهمية 

الوهمية وأنواعها ، ومودف الفقه اإلسالمي من كل نوع من أنواعها، . راجيا 
أن أوفً في بيانها ، وأن ينف  به ا البحث طالب العم  -عز وجل -اهلل 

 .....المه  آمين .والمشتغمين في المجال اادتصادي 
 أوالً : يُهج انثحث :

سمكت في بحثي ه ا منهجًا شموليًا مبنيًا عمي المقارنة والموازنة بين     
 اآلراء من أجل تحقيً الغاية المرجوة من البحث ،و لذ عمي النحو التالي :

 تعريف المضاربات الوهمية ، وأنواعها . .ٔ
 وهمية .بيان مودف الفقه اإلسالمي من المضاربات ال  .ٕ
عزو اآليات القرآنية إلى مواطنها في كتاب اهلل ، م   كر اس  السورة  .ٖ

                                                           

د/ محمد البمتاجي : النظا  الرأسمالي عمي وشرذ اانهيرار .. البردائل فري اادتصراد  (  ٔ)
 هر. ٜٕٗٔ/ٓٔ/ٛٔاإلسالمي مقال في صحيفة اادتصادية بتاريخ 

لووريتا نابميوني "ادتصاد ابن آوى. الشبكة العنكبوتية "اانترنت " مركز أبحاث فقه  ٕ))
 المعامالت اإلسالمية .
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  ٓ، ورد  اآلية 
ترريج األحاديث من الكتب المعتمدة ، و لذ ب كر اس  الكتاب ،   .ٗ

م  الحك   -إن وجد  -والباب ، والجزء ، والصفحة ، ورد  الحديث 
  ٓعميه إن ل  يكن في الصحيحين ، أو في أحدهما

المسائل الفقهية في ضوء م اهب العمماء ، وأدلته  والراج   عرض  .٘
منها م  توثيً م اهبه  ، وأدلته  من الكتب المعتمدة في كل 

 م هب.
 كر المعمومات المتعمقة بالمراج   من  اس  الناشر ، ورد  الطبعة  .ٙ

وتاريرها في أول  كر لها ، وفي دائمة المصادر والمراج  في نهاية 
ترتيبها في آرر البحث وفقا لحروف المعج  في كل البحث ، ودمت ب
  ٓفن برصوصه 

 يمت ه ا البحث براتمة ، تناولُت فيها أه  النتائج التي توصمت  .ٚ
 إليها من رالل البحث .
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 ثاًٍَا : خطح انثحث : 
دسمت البحث إلي مقدمة ، وأربعة مباحث ، وراتمة ، و لذ عمي النحو  

 التالي :
تمل عمي الحمد والثناء عمي اهلل عز وجل ، و رطة البحث ، : وتش المقدمة 

 ومنهجي فيه. 
 التمهيد : التعريف بالمضاربات الوهمية وانواعها .

 وفيه مطمبان :
 التعريف بالمضاربات الوهمية  .المطمب األول : 
 : أنواع المضاربات الوهمية المطمب الثاني

 المبحث ااول   : المشتقات المالية 
 ثة مطالب :وفيه ثال 

 المطمب األول :عقود اارتيارات  
 المطمب الثاني :العقود المستقبمية 
 المطمب الثالث :عقود المبادات  

 المبحث الثاني   : البي  عمى المكشوف
 وفيه مطمبان : 

 المطمب األول : ماهية البي  عمى المكشوف 
 المطمب الثاني : البي  عمى المكشوف في ميزان الشريعة   
 لمبحث الثالث  : الشراء بالهامشا

  وفيه مطمبان : 
 المطمب األول :ماهية الشراء بالهامش  
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  المطمب الثاني :الشراء بالهامش في ميزان الشريعة   
وتشتمل عمي النتائج والتوصيات التي توصمت إليها من رالل  الراتمة :
 ٓالبحث 

 لمموضوعات. وتشتمل عمي فهرس المصادر والمراج ، وآرر الفهارس : 
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 متهٍذ
 انرعشٌف تادلضاستاخ انىهًٍح واَىاعها .

 وفيه مطمبان :
 ادلطهة األول

 انرعشٌف تادلضاستاخ انىهًٍح
إن تعريررف المضرراربات الوهميرررة يتودررف عمررى بيررران معنررى المضررراربة  

 بصفة عامة و لذ عمى النحو التالي :
 أوال : يعىن ادلضاستح 

 ادلضاستح نغح : 
مفاعمررة مررن ضرررب األرض إ ا سررار ، وهررى  أهررل العررراًالمضرراربة لغررة 

فيها ، دال ابن منظور  : " يقال ضرب في األرض إ ا سرار فيهرا مسرافرًا فهرو 
ضررارب ، والضرررب يقرر  عمررى جميرر  األعمررال إا دميررل ، ضرررب فرري التجررارة ،  
وفرري األرض ، وفرري سرربيل اهلل ، ومنرره المضرراربة فرري المررال وهرري القررراض ، 

َ ا َضررَرْبُتْ  ِفري اأْلَْرِض َفَمررْيَس َعَمررْيُكْ  ُجَنرراٌح َأْن َتْقُصررُروا  ومنره دررول تعررالى : " َواِم
اَلِة ِإْن ِرْفُتْ  َأْن َيْفِتَنُكُ  الَِّ يَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفِريَن كَ  " اُنوا َلُكْ  َعرُدوِّا ُمِبيًنراِمَن الصَّ

وَن َيْضِرُبوَن ِفي اأْلَْرِض ( . أي : سافرت  في البالد . ودوله تعالى : " َوآَررُ ٔ)
(،ويطمرً لفرظ مضرارب عمرى العامرل ألنره هرو الر ي َٕيْبَتُغوَن ِمْن َفْضرِل المَّرِه" )

يضرررب فرري األرض رواحررًا ومجيئررًا ابتغرراء الرررزً . وديررل : المضررارب صرراحب 
                                                           

 .ٔٓٔسورة النساء من اآلية   (  ٔ
 .   ٕٓسورة الزمر آيه  ( ٕ
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 .(ٔالمال وال ي يأر  المال  ، كالهما مضارب ه ا يضاربه و لذ يضاربه )
المضارب يضرب في األرض غالبا لمّتجارة طالبا  ألنّ  مضاربةسّميت و 

 .(ٕ) لمّرب  في المال اّل ي دف  إليه
أما أهل الحجاز فيسمون المضاربة ِدراًضا ومقارضًة، جاء في من  

ميل: "القراض والمقارضة بصيغة المفاعمة الدالة عمى ودوع الفعل من جال
و ل  يقولوا دراًضا الجانبين، وه ا اسمه عند أهل الحجاز، وأهل العراً ، 

(. و الِقراض مأرو  من القرض، يقال: ٖالبتة، وا عنده  كتاب القراض")
 درضه يقرضه درًضا أى دطعه، وه ا هو األصل فيه،  دال الزمرشري: "
"أصُمها من الَقْرِض ِفي اأَلرِض َوُهَو دْطُعها بالسِّْيِر ِفيَها"..... وُصورُتُه، َأي 

ْبُ  َبْيَنهما َعَمى َما َيْشَتِرطاِن، الِقراض، َأَن َيْدَفَ   ِإَلْيِه َماا لَيتَِّجَر ِفيِه، والرِّ
 ( . ٗ")والَوضيَعُة َعَمى الماِل 

                                                           

لسرران العرررب ابررن منظررور العالمررة أبررى الفضررل جمررال الرردين محمررد بررن مكررر  بررن منظررور  (  ٔ
    . ٜٜٚٔ،  دار صادر بيروت : الطبعة األولى ٖٗ٘/ٔالمصري 

إسماعيل، أبو  المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن طمبة الطمبة في ااصطالحات الفقهية (  ٕ
 –الناشرر: دار القمر  بيرروت ،  ٖٔٓص هرر( ٖٚ٘حفص، نجر  الردين النسرفي )المتروفى: 

 هر ٙٓٗٔالطبعة: األولى  لبنان
من  الجميل شرح مرتصر رميل المؤلف: محمد بن أحمرد برن محمرد عمريش، أبرو عبرد اهلل  (  ٖ

لطبعة: بدون طبعة بيروت ا –، الناشر: دار الفكر ٖٚٔ/ٚهر(، ٜٜٕٔالمالكي )المتوفى: 
  ٜٜٛٔهر/ٜٓٗٔ، تاريخ النشر: 

تاج العروس من جرواهر القراموس المؤلرف: محّمرد برن محّمرد برن عبرد الررّزاً الحسريني،   ( ٗ
، المحقرً: مجموعرة ٜٔ/ٜٔهر( ٕ٘ٓٔأبو الفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 

 من المحققين الناشر: دار الهداية.
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( ،والِقراض ٔوفي الته يب: القراض في كال  أهل الحجاز المضاربة)
من القط  في حً رب المال، حيث يقط  جزًءا من ماله ليتجر فيه، وفي حً 

 ألرض سعًيا طمًبا لمرزً .العامل، حيث يقط  ا
ألّن رّب المال يقط  رأس المال عن يدل ويسّممه إلى  مقارضة سّميتو       

 ( .ٕ) مضاربه
 ذعمٍة :

يتض  مما سبً أن أهل العراً يسمونها مضاربة وأهل الحجاز يسمونها     
ن ارتمف اإلطالً المغوي ، ومن  مقارضة ، وأن المعنى لدى الجمي  متحد وام

 الف لفظي .ث  فهو ر
 ادلضاستح اصطالحا

 عرف الفقهاء المضاربة بعدة تعاريف منها :
 أوالً : األحُاف :

جرراء فرري تكممرره فررت  القرردير : المضرراربة عبررارة عررن عقررد عمررى الشررركة 
بمال من أحرد الجرانبين وعمرل اآلررر . ودرال صراحب النهايرة : المضراربة فري 

ه ويكررون الرررب  بينهمررا الشررريعة عبررارة عررن دفرر  المررال إلررى غيرررل ليتصرررف فيرر

                                                           

لف: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبرو منصرور )المتروفى: ته يب المغة المؤ  (  ٔ
، الناشرررر: دار إحيررراء الترررراث ٕٛٙ/ٛهرررر( المحقرررً: محمرررد عررروض مرعرررب، ٖٓٚ

   .ٕٔٓٓبيروت الطبعة: األولى،  –العربي 

 .ٖٔٓطمبة الطمبة في ااصطالحات الفقهية ص (   ٕ
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 (.ٔعمى ما شرطا )
 ثاًٍَا : ادلانكٍح :

دال العالمة رميل في مرتصرل : " َتْوِكيٌل َعَمى َتْجٍر ِفي َنْقٍد َمْضُروٍب 
( . دال ُٕمَسمٍَّ  ِبُجْزٍء ِمْن ِرْبِحِه إْن ُعِمَ  َدْدُرُهَما ولو مغشوشا ا بدين عميه " )

قرض وهو القط  ، سمي ب لذ : ألن شارحه : القراض بكسر القاف من ال
المالذ دط  دطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الرب  " توكيل " من رب 
المال لغيرل عمى تجر في نقد  هب أو فضة ، فهو توكيل راص فررج ما 
عدال من أنواع التوكيل حتى الشركة ألن معنى في نقد تجر مقيد به ا القيد  

معنى الباء أي : بنقد ، ان النقد متجر به ا فيه والشركة ا تقيد به ، وفي ب
والتجر : التصرف بالبي  والشراء لتحصيل رب " مضروب ، وهى باء اآلله 

وا بتبر ونقار فضة " مسم  : من ربه لمعامل"  "ضربا يتعامل به ا بعروض
بجزء"شائ  كائن "من ربحه :أي رب   لذ المال ا بقدر معين من ربحه ، 

ير وا بشائ  من رب  غيرل وأولى بمعين " إن عم  ددرهما " أي كعشرة دنان
 ( .ٖالمال والجزء كرب  ونصف )

                                                           

عبرد الواحرد السيواسري ر سرنة تكممة فت  القدير ابن الهما  كمال الردين محمرد برن  (  ٔ
 ، دار الفكر بيروت  .  ٙٔ/ ٛهر ٔٛٙالوفاة 

مرتصر رميل  لمعالمة رميل بن إسحاً بن موسى، ضرياء الردين الجنردي المرالكي  (  ٕ
، الناشررررر: دار  ٜٛٔهررررر( المحقررررً: أحمررررد جرررراد  ص ٙٚٚالمصررررري )المترررروفى: 

 مر.ٕ٘ٓٓهر/ٕٙٗٔالحديث/القاهرة ، الطبعة: األولى، 
الشرح الكبير لمدردير" أبو البركات أحمد بن محمرد العردوي ، الشرهير بالردردير )المتروفى :  (  ٖ

 وما بعدها  ، دار إحياء الكتب العربية عيسى الحمبي وشركال .  ٚٔ٘/ٖهر( ٕٔٓٔ
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 ثانثًا : انشافعٍح :
 عرف الشافعية القراض بعدة تعريفات ن كر منها ما يمي :

دررال النررووي فرري تعريررف المضرراربة :  " أن يرردف  إليرره مرراًا يتجررر برره 
" وحقيقته عقد يتضمن دف  مال آلرر والرب  مشترذ. ودال زكريا األنصاري : 

 ( .ٔليتجر فيه والرب  بينهما ")
 ساتعًا : احلُاتهح :

 عرف الحنابمة المضاربة بعدة تعاريف منها :
دال البهوتي فري كشراف القنراع : والمضراربة هري : دفر  مرال ومرا فري  

 (ٕمعنال معين معمو  ددرل إلى من يتجر فيه بجزء معمو  من ربحه )
دامررة : المضرراربة هرري : " أن يرردف  إنسرران مالرره إلررى آرررر ودررال ابررن د

 ( .ٖيتجر فيه والرب  بينهما " )
 ذعمٍة :

وام ا نظرنا إلى ه ل التعاريف نجد أن المضاربة  ا تررج عن كونها : 
عقد أو اتفاً بين طرفين أو عدة أشراص يدف  أحدهما المال واألرر يب ل 

                                                           

نهاية المحتاج إلى شررح المنهراج لشرمس الردين محمرد برن أبرى العبراس أحمرد برن  (  ٔ
 ٖٙٛٔ، مطبعة الحمبي ، الطبعة األريرة ٘ٗ/ٚٔ  حمزة بن شهاب الدين الرممى ،

  . ٜٚٙٔهر /
كشاف القناع لمبهوتى " منصور بن يونس بن صالح الدين ابرن حسرن برن إدريرس  (  ٕ

 ، الناشر: دار الكتب العممية.  ٖٖٓ/ٔٔهر( ٔ٘ٓٔالبهوتى الحنبمى )المتوفى: 
هرر ،  ٛٓٗٔلرامسرة . المكترب اإلسرالمي ، الطبعرة ا ٔ٘ٔ/ٕالكافى ابن ددامرة   ( ٖ

ٜٔٛٛ   
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 .جهدل وعممه والرب  بينهما حسب ااتفاً 
 ثاٍَا : يعىن ادلضاستاخ انىهًٍح 

المضاربات الوهمية هى مضاربات تت  في سوً األوراً المالية لحماية 
أنفسه  من الرسارة المحتممة ألوراده  المالية التى بحوزته  ولجنى األرباح 

 :  هىفومن ث  بأدصى سرعه ، 

بي  أو شراء صوريين ليس بغرض ااستثمار ، ولكن لالستفادة من 
غيرات التى تحدث في القيمة السودية لألوراً المالية في األجل القصير الت

جدا حيث ينرفض بشدل معدل اارتباط بين القيمة السودية لألوراً المالية 
 (ٔمن ناحيه وبين القيمة األسمية والدفترية الحقيقية من ناحية أررى ")

يقصد : عبارة عن عمميات بي  وشراء متعاكسة صورية ، ا  وديل هى
بها التقابض )أى السمعة فيها غير مرادل ( بل يقصد بها اانتفاع من فروً 
األسعار الطبيعية أو المصطنعة ، واألرباح الرأسمالية إ ا صدً التنبؤ بتغيرات 

عمى المعمومات والربرة  التنبؤاألسعار في األجل القصير سواء اعتمد ه ا 
 .(ٕ) والدراسة أو عمى اإلشاعات والحظ والمصاددة

                                                           

أحمررد محرري الرردين أحمررد : أسررواً األوراً الماليررة وآثارهررا اإلنمائيررة فرري اادتصرراد  (  ٔ
 .  ٗٛٗاإلسالمي ، سمسمة صال  كامل لمرسائل الجامعية ص 

د رفيررً يررونس المصررري : المضرراربة عمررى األسررعار بررين المؤيرردين والمعارضررين ،  (  ٕ
ي جامعررة الممررذ عبررد العزيررز جرردة نرردوة األربعرراء مركررز أبحرراث اادتصرراد اإلسررالم

ٕٛ/ٕٔ/ٕٓٓ٘ .   
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 ذعمٍة وفشق
يتض  مما سبً أن معنى المضاربة في اادتصاد المعاصر غير 
معنى المضاربة في الفقه اإلسالمي ، وأن المضاربة في الفقه اإلسالمي 

تعتمد عمى دف  ماٍل لمن يضارب به ا المال فيشتري ألنها مضاربة حقيقية ،
مال المدفوع فهو فما زاد عن رأس ال ،سمعًا ويستممها ث  يبيعها بعد ودت

 ، أى تت  عمى سم  موجودة فعال ، ومن ث  فهى بينهما عمى ما شرطال
:" والقراض مأرو  -رحمه اهلل-مشروعة باتفاً الفقهاء ،دال ابن عبد البر 

من اإلجماع ال ي ا رالف فيه عند أحد من أهل العم  وكان في الجاهمية 
دال ابن رشد: "وا ( و ٔ) "في اإلسال -صمى اهلل عميه وسم   -فأدرل الرسول 

رالف بين المسممين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهمية فأدرل 
 (. ٕاإلسال ")

دال ابن َحْزٍ : "َوَلِكنَُّه إْجَماٌع َصِحيٌ  ُمَجرٌَّد َواَلَِّ ي َنْقَطُ  ِبِه َأنَُّه كان و 
                                                           

ااست كار الجام  لم اهب فقهاء األمصار وعمماء األدطار فيما تضمنه الموطرأ مرن   ( ٔ
المؤلف: أبو عمر يوسرف  معاني الرأي واآلثار وشرح  لذ كمه باإليجاز واإلرتصار.

 هرر( ٖٙٗي القرطبي )المتوفى: بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاص  النمر 
 -الناشررر: دار دتيبررة  تحقيررً: عبرردالمعطي امررين دمعجرري.ومررا بعرردها ، ٜٔٔ/ٕٔج

 . ٖٜٜٔ -هر  ٗٔٗٔالطبعة: األولى  حمب –دمشً | دار الوعي 
المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمرد برن محمرد برن  بداية المجتهد و نهاية المقتصد  ( ٕ

،  ٖٕٙ/ٕج هرر( ٜ٘٘برابن رشرد الحفيرد )المتروفى: أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
 ٜٖ٘ٔالطبعررة: الرابعررة،  الناشررر: مطبعررة مصررطفى البررابي الحمبرري وأوادل، مصررر

 .  ٜ٘ٚٔهر/
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 (.ٔ)َوَلْوَا  لذ َلَما َجاَز..." لُ َفَعِمَ  ِبِه َوَأَدرَّ  -صمى اهلل عميه وسم   -في َعْصرِِل 

عمى أن القراض بالدنانير، والدراه   وأجمعواودال ابن المن ر "
 (.ٕ)جائز.

فهى عمميات بي  وشراء، يقو  بها أشراص أما المضاربات الوهمية 
ا بقصد تسمُّ  وتسمي  السمعة، أو تسم  السه  لمحتوال، وا بقصد شراء 

ذ في موجودات الشركة لالنتفاع بما يعود عميه من السه  رغبًة في ااشترا
نما لجني رب  من الفروً التي تحدث في أسعار  رب  من أعمال الشركة  ، وام

مضاربات الهدف منها إما انتظار ومن ث  فهى  األسه  بين ودت وآرر.
الصعود أى ديا  المضارب بالشراء والبي  عندما يص  تودعه بارتفاع األسعار 

أى ديا  المضارب بالبي  اآلجل عمى أمل هبوط األسعار ث  يقو   ، أو الهبوط
فهى ليست مضاربات حقيقية عمى بشراء ما باعه سابقا باألجل ، ومن ث  

حيث هى عقود صورية ل  تتجه ارادة العاددان فيها نحو السم  وانما وهمية ،
قصود انجاز عقد بي  حقيقي مقصودة آثارل وهى التمميذ والتممذ ، وأنما الم

                                                           

المؤلرف: أبرو محمرد عمري برن أحمرد برن سرعيد برن  كتاب مراترب اإلجمراع ابرن حرز   ( ٔ
طبعرة: ا ، ومرا بعرده ٜٓ، صهر( ٙ٘ٗحز  األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 .دار زاهد القدسي المصرية
 ٜٖٔالمؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهي  بن المن ر النيسابوري )المتوفى:  اإلجماع (  ٕ

الناشرر: ، ٖٛٔ، ص تحقيً: أبو حمراد صرغير برن أحمرد برن محمرد برن حنيرف هر(
الطبعرررة: الثانيرررة  مكتبرررة الفردررران )عجمررران(، مكتبرررة مكرررة الثقافيرررة )رأس الريمرررة(

ٜٜٜٔ  . 
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فيها بي  وشراء الرطر دون األصول المالية ، أى مقصود بها التعادد عمى 
ومن ث   المراطرة الشديدة أو القمار أو التراهن وليس نية البي  والشراء ،

عمى نحو سيتض  من رالل ه ا  –يرتمف حكمها حسب كل نوع من أنواعها 
 البحث .
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 ادلطهة انثاًَ
 هًٍحاَىاع ادلضاستاخ انى

 الوهمية اجماا في :  تتمثل المضارباتو 
 المشتقات المالية  -ٔ
 البي  عمي المكشوف  -ٕ
 الشراء بالهامش  -ٖ

وبيان كل نوع من ه ل األنواع ، ومودف الفقه اإلسالمي منه ، يكون 
 من رالل المباحث التالية :
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 ادلثحث االول
 ادلشرماخ ادلانٍح 

 ح  : أوال :  ذعشٌف ادلشرماخ ادلانٍ
المشتقات المالية تعرف بأنها : عقود تتودف ديمتها عمي أسعار 
األصول المالية محل التعادد ولكنها ا تقتضي أو تتطمب استثمارًا ] أي دف  

 (ٔ)نقود [ ألصل المال . 
: عقود فرعية تبني أو تشتً من عقود أساسية ألدوات  وديل هي

م  .. الخ ( لينشأ عن تمذ استثمارية ) أوراً مالية، عمالت أجنبية ، س
العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة ، و لذ في نطاً ما اصطم  عمية 

 . (ٕ)بالهندسة المالية 
: الوردة المالية التي تشتً ديمتها السودية من القيمة  وديل هي

السودية لوردة مالية أرري محددة مثل السه  العادي أو السند،  وبالتالي 
 . (ٖ)المالية حقوً مالية مباشرة عمي أصول حقيقية فميس لممشتقات 
: تمذ العقود التي ترد عمي أصول مالية أو مادية أو عمي  وديل هي

                                                           

تعريف صندوً النقد الدولي نقال عن دراءة إسالمية في األزمة المالية العالميرة د/  ( ٔ)
، بحررث ضررمن نرردوة األزمررة الماليررة العالميررة مررن منظررور  ٛصررر رعبررد الحمرري  عمرر

هر ، ٜٕٗٔ/من شوال ٔٔإسالمي وتأثيرها عمى اادتصاديات العربية ، يو  السبت 
 كز صال   كامل لالدتصاد اإلسالمي   ، في مر ٕٛٓٓ/أكتوبر ٔٔالمروافً 

، ط مؤسسررة الرروراً ر عمرران ر  ٕٕٙأدارة ااسررتثمارات  : د/ محمررد مطررر ، صررر  ( ٕ)
 ٓ  ٜٜٜٔاألردن ، الطبعة الثانية 

 ٓ ٜٜٛٔ،الطبعة األولى   ٕٓٔ، صرر  اابتكارات المالية  : د/ محمود صب   ( ٖ)
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حً بي  أو شراء تمذ األصول من غير أن تكون تمذ األصول مرادة 
نما يراد تحقيً الرب  من رالل الفرً  بين القيمة المتفً  لممتعاددين ، وام

 . ( ٔ) ٓين ديمتها السودية في األجل المحددعميها لتمذ األصول وب
 ذعمٍة
الية هي عبارة عن عقود الغرض يتض  من  لذ أن المشتقات الم 

منها الرب  عن طريً التعادد عمى األصل ) السمعة (م  أنه ليس مرادا من 
التعادد ، فهو أي األصل وسيمة لمحصول عمى الرب  ، والعقد هو مجرد التزا  

ى سمعة معينة ،ومن ث  فإن أي تعريف من التعاريف السابقة ا يعني طمبا عم
 ٓيكون كافيا في تحقيً المعني 

 ثاٍَا : أثش ادلشرماخ ادلانٍح عهى االلرصاد
المشتقات المالية تعد سببًا رئيسيًا في تدهور اادتصاد في أي بمد من      

د شيممر البمدان ، ومن ث  تقول " السيدة )هيمجا تسيب ا روش( رئيسة معه
العالمي " إن المضاربات في المشتقات المالية والعمالت التي وصمت مؤررًا 

تريميون دوار يجب  ٕٓٓٓوفً أرر إحصائية لبنذ التسوية العالمي إلي 
 وعن طريً اتفاديات بين  مسحها كميًا ، وجعمها غير دانونية

 ٓ(ٕ)"الحكومات
                                                           

،   ٜٛٔرة  : د مبارذ بن سميمان ، صر أحكا  التعامل في األسواً المالية المعاص ( ٔ)
 ٓ  ٕ٘ٓٓهر ر  ٕٙٗٔ   الطبعة األولي دار كنوز اشبيميا لمنشر والتوزي

 

د/ عطيررة فيرراض : أزمررة اائتمرران العالميررة فرري ضرروء الشررريعة اإلسررالمية ، مقررال  (  ٕ)
 عمي إسال  اون اين .
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 ثانثا : دلارا مسٍد تادلشرماخ ادلانٍح
بالمشتقات المالية : ألن ديمتها مشتقة من ديمة عممية أرري سميت    

سواء أكانت محصوًا زراعيًا ، أ  أورادًا مالية ، أ  مؤشرًا عامًا في البورصة ، 
  (ٔ)أ  أسعار فائدة ، أ  عمالت . 

 ساتعا : أَىاع ادلشرماخ ادلانٍح 
والعقود المشتقات المالية أنواع كثيرة من أهمها : عقود اارتيارات ، 

المستقبمية ، وعقود المبادات ، والحديث عن كل نوع منها يكون في 
 المطالب التالية :

                                                           

،   ٕٙٗمحمررد ،  صررررر المصرررفية اإلسررالمية  "األزمررة والمررررج " د : يوسررف كمررال (  ٔ)
 ٓ ٜٜٛٔهر /ٛٔٗٔر،  الطبعة الثالثة دار النشر لمجامعات مص
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 ادلطهة األول
 عمىد االخرٍاساخ

 وفيه فرعان :
 انفشع األول

 انرعشٌف تعمىد االخرٍاساخ
: اتفاً بين الطرفين يمن  بموجة أحدهما   ٌمصذ تعمذ االخرٍاس  

شراء أو بي  أصل معين أو أداة مالية معينة لألرر الحً وليس االتزا  في 
 .(ٔ) بسعر محدد ورالل فترة معينة

:  عقد يعطي لحاممة الحً في شراء أو بي  وردة مالية في  م هىولٍ
تاريخ احً وبسعر يحدد ودت التعادد عمي أن يكون لمشتري اارتيار الحً 

وال ي يطمً عمية في  التنفي  من عدمه و لذ في مقابل مكافأة يدفعها لمبائ  
 (ٕ)محرر اارتيار .

: عقد بعوض عمي حً مجرد يرول صاحبة بي  شئ محدد  ولٍم هى 
أو شراءل بسعر معين ، طيمة مدة معينة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو 

                                                           

، ٘ٚٔاألسرواً الماليرة العالميرة وأدواتهرا المشرتقة ،  د:  محمرد محمرود حربش صررر (  ٔ)
 ٓ  ٜٜٛٔمؤسسة الوراً ، عمان ،األردن ط 

، منشرررأة  ٜٛ٘إدارة األسررررواً والمنشرررـت المررررالية  ، د: منيررررر إبرررراهي  هنررردي صرررر ( ٕ)
 ٓ  ٜٜٚٔالمعارف باإلسكندرية 
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 . (ٔ)من رالل هيئة ضامنة لحقوً الطرفين
 ذعمٍة:

 : يتض  من التعريفات السابقة ما يمي
حً مجرد وليس عمي أسه  معينة يرول مشتريه  أن اارتيار عقد عمي -ٔ

حً بي  أو شراء أسه  معمومة ، منصوص عميها في العقد، فالمعقود 
 (ٕ)عميه هو اارتيار نفسه ا األسه  المنصوص عميها.

أن عقد اارتيار ممز  ألحد العاددين وهو بائ  اارتيار وغير ممز  لمعادد  -ٕ
 .(ٖ)اآلرر وهو مشتري اارتيار 

د اارتيار ا بد وأن يشتمل عمي محل اارتيار من حيث نوعه أن عق -ٖ
وكميته ، وعمي سعر التنفي  وهو السعر ال ي يحً لمشتري اارتيار أن 

 أساسهيبي  أو يشتري األسه  به إ ا رغب في  لذ ، أو يت  عمي 
التسوية بين طرفي العقد في تاريخ التنفي  ، وعمي تاريخ التنفي  أي 

نتهي بانتهائه حً المشتري في اارتيار ، ويشتمل عمي التاريخ ال ي ي
ثمن اارتيار أي المبمل ال ي يدفعه مشتري اارتيار لمحررل مقابل تمتعه 

                                                           

 ٘، الوثيقرة ردر  )  ٖ٘٘صرر ٔمجمة مجم  الفقه اإلسالمي ،  العدد الساب    ، جر (ٔ)
( وردررة عمررل الحمقرررة الدراسررية الترري عقررردت فرري المجمرر  باشرررتراذ مجموعررة مرررن 

 ٓاادتصاديين 
 ٙٓٓٔن سميمان ،  صرأحكا  التعامل في األسواً المالية المعاصرة  ، د: مبارذ ب ( ٕ)

ٓ 
: مكتبة عين شمس  ٖ٘ٗااستثمار في األوراً المالية  د. سعيد توفيً عبيد ص ( ٖ)

 القاهرة . 
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 .(ٔ)بحً اارتيار والتزا  المحرر بالتنفي 
د أداة مالية مشتقة تستمد ديمتها أن اارتيار حً دابل لمتداول ول ا عُ  -ٗ

 .(ٕ)من ديمة األصل محل اارتيار 
أن كل واحد من طرفي العقد يدف  عمولة لمسمسار ال ي يتعامل معه كل  -٘

ا ، وتحدد ه ل العمولة بنسبة معينة من ثمن اارتيار وليس من ممنه
ثمن األسه  محل اارتيار ، وعند التنفي  لمعقد يدف  كل من المشتري 
والمحرر عمولة أرري لسمساريهما تحدد بنسبة معينة من سعر التنفي  

 .(ٖ)من القيمة السودية لألسه  محل اارتيار ا 
 وفي ضوء  لذ يمكن أن نستنبط اآلتي :

أن العالدة في ه ل العقود بين القيمة السودية لمسه  أو السند والقيمة  -ٔ
وعكسية في حالة  ، ال اتية لالرتيار عالدة طردية في حالة ارتيار الشراء

ًا وسعر السه  في السوً في ( دوار ٓٗفمو أن سعر التنفي  )، ارتيار البي 
( دوار فستكون القيمة ال اتية ارتيار الشراء من وجهة ٘ٗتاريخ التنفي  )
 ( دوارات وترتف  كمما ارتفعت القيمة السودية لمسه  .٘نظر المشتري )

( دوار وسعر السه  ٓٗأما في حالة ارتيار البي  فإنه لو كان سعر التنفي  )
( دوارًا فإن القيمة ال اتية لالرتيار من ٖ٘ي  )في السوً في تاريخ التنف

                                                           

، و ااستثمار في األوراً المالية   ٕ٘ٙمطر  : إدارة ااستثمارات ،  صر د/ محمد ( ٔ)
د: ، و األسرررواً الماليرررة العالميرررة وأدواتهرررا المشرررتقة    ٗ٘ٗد/ سرررعيد توفيرررً صرررر

 ٓ ٜٚٔد محمود حبش  ، صرمحم
 .ٖ٘٘إدارة األسواً والمنشـت المالية د / منير إبراهي  هندي ص  ( ٕ)

 .ٖ٘٘إدارة األسواً والمنشـت المالية د / منير إبراهي  هندي ص  ( ٖ)
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( دوارات وتزداد كمما انرفضت القيمة السودية ٘وجهة نظر المشتري تصب  )
  . لمسه 

أنه عند احتساب األرباح والرسائر في أسواً الريارات ا يجري عادة  -ٕ
نما تتحقً  ، طمب األسه  أو تسميمها بموجب سعر التنفي  المحدد وام

والرسائر كنتيجة مباشرة لتحرذ سعر الحً صعودًا أو هبوطاً األرباح 
وهو ما ينطبً عمي بقية األصول ، استجابة لتحرذ سعر السه  مثاًل 

وأن التنفي  العممي لحً الريار  بالشراء أو البي  أمر نادر في أسواً 
 الريار.

أن التعامل في سوً اارتيار ا يقتصر عمي البي  المباشر والشراء  -ٖ
اشر ارتيار يتضمن عددًا من أسه  إحدى المنشـت ، بل هناذ المب

ارتيار المؤشرات أو مؤشرات األسه  ، والتعامل عمي أساس المراجعة ، 
وريار العمالت األجنبية ، وريار أسعار الفائدة ، وريارات التعامل 
بال هب والمعادن الثمينة ، ولكل من ه ل الريارات رصوصية فضاًل عن 

شتركة بينها ، وهك ا يمكن القول عمميًا بأن استردا  الريارات األحكا  الم
  ( ٔ)بمرتمف أشكالها يكاد يغطي حاليًا جمي  مجاات النشاط المالي.

 
 

                                                           

د/عبررد الحميرررد البعمررري : المشرررتقات الماليرررة فررري الممارسرررة العمميرررة وفررري الرؤيرررة   (  ٔ)
  . ومنشررور فرري مجمررة اادتصرراد اإلسررالمي ٜٜٜٔطبعررة ،   ٖٕالشرررعية  ، صرررر

 . ٗ  صررٕٓٓٓهر ، أكتوبر ٕٔٗٔرجب  ٕٖٕالعدد 
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 انفشع انثاًَ
 عمىد االخرٍاساخ يف يٍضاٌ انششٌعح

اتض  لنا مما سبً أن عقود اارتيارات تنصب عمي الحً في الشراء 
نما بشئ وأن ه ا الحً ت، أو البي     انشاءل بالعقد ، وأنه ا يتعمً بمال وام

مجرد هو البي  أو الشراء ، وفي ضوء  لذ فإن الفقهاء يرون أن ه ل العقود 
ليذ  ألن فيها أكال (ٔ)ا تجوز من الناحية الشرعية  ألموال الناس بالباطل ، وام
 بعض األدوال التي ثبت ه ا:

ن هناذ حً بي  أو حً أ ر يقول الشيخ محمد تقي العثماني " ل  يك
شراء دبل إنشاء ه ا العقد ) عقد اارتيارات ( فقياس عقد الريار عمي بي  
الحقوً المجردة التي أجيز بيعها دياس م  الفارً وا يستقي  أن نقيس عقد 

 . (ٕ)اارتيارات عمي تمذ الحقوً التي أجيز بيعها "
                                                           

( د/ الصديً محمد األمين الضرير : اارتيارات  ، مجمة مجمر  الفقره اإلسرالمي العردد  ٔ)
، والشرريخ محمررد المرتررار السررالمي : مجمررة مجمرر  ٜٕٙ،صررر ٖٕٙصررر ٔالسرراب  ج

، والدكتور عمي محي الردين القررة  ٕٔٚٔصر ٕدد الساب  جرالفقه ، المنادشة ، الع
داغي ، األسواً المالية في ميزان الفقه اإلسالمي ، مجمرة مجمر  الفقره اإلسرالمي 

، والدكتور / عبد السرتار أبرو غردة : اارتيرارات  ٗٛٔ:  ٓٛٔصرٔالعدد الساب  جر
مجمرر  الفقرره  فرري األسررواً الماليررة فرري ضرروء مقررررات الشررريعة اإلسررالمية ، مجمررة

، ودرار مجم  الفقه اإلسالمي التاب  لمنظمرة ٖٖٛصر ٔاإلسالمي العدد الساب  ،جر
، أنظرررر دررررارات وتوصررريات مجمررر  الفقررره اإلسرررالمي  ٖٙالمرررؤتمر اإلسرررالمي ردررر  

، والرردكتور وهبررة الزحيمرري : مجمررة مجمرر  الفقرره اإلسررالمي : المنادشررة ،  ٖٛٔصررر
 ٓوما بعدها   ٜٙ٘صر ٔالعدد الساب  جر

 ٓ ٚٛ٘صر ٔ(مجمة مجم  الفقه اإلسالمي ، المنادشة ، العدد الساب  جر ٕ)
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رتيار من ب ر ويقول د الضرير " ال ي يظهر لي أن اعتبار حً اا
ألن الحً ، دبيل الحقوً المجردة التي يتحدث عنها الفقهاء غير سمي  

المجرد ال ي يتحدث عنة الفقهاء هو حً ثابت لصاحبة بوجه شرعي صحي  
ألنه  ....ويريد صاحبة أن يعتاض عنه ، وحً اارتيار ليس من ه ا القبيل،

نما ي  .(ٔ)"ئه لألررريد أحد العاددين أن ينشليس حقًا ثابتًا ألحد وام
ج ر ويقول د/ الزحيمي " المعقود عمية في عقد البي  ا بد أن يكون 
 شيئًا ماديًا محسوسًا معمومًا ، وه ا غير متحقً في عقود اارتيارات 

الفقهاء كالحنفية والشافعية من التنازل  أجازلفال تعد بيعًا صحيحًا ، وما 
مة ورطابة وآ ان ، بعوض عن اارتصاصات كالوظائف الشرعية من إما
وك لذ التنازل عن ، فمحمة عمل معين ا ينطبً عمية حال عقود اارتيارات 

حً اابتكار أو حً الممكية األدبية والفنية وال هنية كحً التأليف وحً 
الرسا  والفنان والمرترع وحً العالمات التجارية الفاردة محمة متعمً بشئ 

و مادة مرترعة أو شعار فني   ي مادي عيني ، متمثل بكتاب أو مرسو  أ
مواصفات معينة ، وه ا ا ينطبً عمية أيضًا عقد اارتيار ومحل حقوً 
اارتفاً متمثل بأشياء مادية يمارس صاحب الحً فيه اارتفاً أو اانتفاع 

 .(ٕ)عمي شئ مادي معين ، وه ا يرتمف عن طبيعة عقد اارتيار "
توال بشأن عقود الريار إلي ما يمي" ودد  هب مجم  الفقه اإلسالمي في ف -د

                                                           

( اارتيررارات د/ الصررديً محمررد األمررين الضرررير ، مجمررة مجمرر  الفقرره اإلسررالمي العرردد  ٔ)
 .  ٘ٚ٘و ٕ٘ٙصر ٔالساب  جر

( عقررود اارتيررارات د/ وهبررة مصررطفي الزحيمرري : مجمررة مجمرر  الفقرره اإلسررالمي،  العرردد  ٕ)
 .  ٕٗ٘صر ٔجر الساب 
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إن عقود الريارات كما تجري اليو  في األسواً المالية العالمية هي عقود 
مستحدثة ا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة ، وبما أن 
المعقود عمية ليس ماا وا منفعة وا حقًا ماليًا يجوز ااعتياض عنه فإنه 

 تجوز ابتداًء فال يجوز ، وبما أن ه ل العقود اعقد غير جائز شرعًا 
 ٓ( ٔ)"تداولها

التي تثبت من  عقود اارتيارات من  (ٕ)إلي عير  لذ من األدوال
 الناحية الشرعية ألنها:

ألموال الناس بالباطل عمي نحو ما ورد في  تتضمن أكالأنها عقود   -ٔ
 ٓو الثمن حتى ولو أر  مقابل اارتيار وه’ األدوال السابقة 

ن ممكه المشتري  -ٕ أنها عقود دائمة عمي الغرر ، ألن حً اارتيار وام
بالعقد ، إا أن فائدته إنما تكون بممارسته ، وصاحب حً اارتيار إنما 
يمارسه إ ا تغيرت األسعار في صالحة ، بأن ارتفعت بالنسبة لمشتري 

عمو  أن حً الشراء أو انرفضت بالنسبة لمشتري حً البي  ، ومن الم
تغير األسعار أمر مجهول بالنسبة له ، فقد يحصل ودد ا يحصل ومن 

                                                           

انظرر دررارات وتوصرريات مجمر  الفقرره اإلسرالمي ، منظمررة المرؤتمر اإلسررالمي ، دار  ( ٔ)
  ٜٛٛٔهرر /  ٛٔٗٔالقم  دمشً ، مطبوعات مجم  الفقره جردة ، الطبعرة الثانيرة 

 ٓوما بعدها  ٖٛٔ، الدورة السابعة ، القرار األول ص 

ومررا بعرردها ،  ٕٜاً الماليررة  ، صررر(  عمرري سرربيل المثررال د/ محمررد عمرري القرررى : األسررو  ٕ)
  ، ود/ عمرري محرري الرردين القرررة داغرري : األسررواً ٜٜ٘ٔهررر/ٙٔٗٔالطبعرة األولررى 

المالية في ميزان الفقه اإلسالمي ، مجمة مجم  الفقر  اإلسرالمي العردد السراب   ج 
 ٓ  ٘ٛٔصر ٔ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –معة األزهرجا –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 المضاربات الوهمية 

  فى ميدان الشريعة

ٕٖٙٚ 
 

ث  كان المعقود عمية وهو اارتيار مترددًا في حصوله بين الوجود والعد  
 فكان غررًا ول لذ من  .

وفي ه ا يقول الشيخ محمد ، ر أنها عقود تشتمل عمي دمار والقمار ممنوع ٖ
ر لمتعامل في الريارات هو أنه توس  في المرتار السالمي " وأدرب تصوي

صور القمار واستنباط طرً جديدة تمكنه من الحصول عمي المكسب ، 
أو تحمل الرسارة تبعًا لمحظ المساعد أو الكاسد وتبدو المقامرة أوض  
في بعض صور التعامل في الريارات منها مقامرة مكشوفة في ريارات 

" ه ل اارتيارات تقو  ي محي الدينويقول الدكتور / عم،  (ٔ)المؤشرات " 
من حيث الغالب عمي المراطرة والحظ والمقامرة والرب  عمي حساب األرر 
بحيث يكون رب  أحدهما عمي حساب رسارة األرر ، فمثل ه ا يدرل في 

 ( ٕ)"الميسر المحر  وفي أكل أموال الناس بالباطل
قً ه ا إ ا كان محرر ويتح، ر أنها عقود تدرل في بي  اإلنسان ماا يممذ  ٗ

والشارع ر كما ، اارتيار ا يممذ األسه  أو السمعة التي التز  ببيعها 
 .سبً وأوضحت ر نهي عن بي  اإلنسان ماا يممذ منعا لمغرر 

حيث إن عقد اارتيار عقد ، ر أن عقد اارتيار يرتمف عن الريار الشرعي ٘
مي بائعة وليس والتزا  ع لمشتريهمستقل عن عقد البي  ومحمة حً 

معاوضة عمي سمعة معينة ، بينما الريار الشرعي ليس له وجود مستقل 
                                                           

المي ، ( اارتيارات : محمرد المرترار ألسرالمي ، بحرث لره فري مجمرة مجمر  الفقره اإلسر ٔ)
 ٓ ٖٕ٘ص  ٔالعدد الساب  ج 

( األسواً المالية في ميزان الفقه اإلسرالمي د/ عمري محري الردين القررة داغري  ، مجمرة  ٕ)
 ٓ ٓٛٔصرٔمجم  الفقه اإلسالمي العدد الساب  جر
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 .(ٔ)فهو يتعمً بعقد البي  ومحمة سمعة معينة 
ر أنه عقد يرتمف عن بي  العربون ألن العربون جزء من ثمن السمعة أما ٙ

 .(ٕ)عالوة الريار فهي حً أو التزا  
 اعرتاض وجىاته
 : أوال : االعرتاض

أن عقود اارتيار ا تدرل في القمار أصاًل ، : بعض اادتصاديين يري 
نما ه  ربراء  بناء عمي أن المتعاممين في ه ل العقود ليسوا أناسًا عاديين ، وام
بأصول السوً ، فه  عندما يدرمون السوً يكونون دد حسبوا الميزانية 

ث من بيوع أو وما ا سيحد’ لمشركة حسابًا دديقًا و يعرفون الصفقات المقبمة 
تواجهها من مشاكل فيدرمون السوً وه  يعممون تمامًا ما هي الحسابات 
نما عن دراسة عممية مدروسة ،  التودعية ليس هجسًا وا رجمًا بالغيب ، وام

ليس هناذ دمار أو غرر  -ال ين يتعاممون في السوً  -فبالنسبة له  
 .(ٖ)ولكنه  ربراء السوً وأهرمة ال ين يتصرفون به "

                                                           

، دار ٕ٘ٔصررٓد/ أشرف محمرد دوابره : األزمرة الماليرة العالميرة رؤيرة إسرالمية ،  (  ٔ)
    .ٜٕٓٓهر / ٖٓٗٔوالتوزي  ، الطبعة األولي  السال  لمطباعة والنشر

 ٕ٘ٔد/ أشرف محمد دوابه : المرج  السابً صر (  ٕ)
مرن تعميررً لمردكتور / سررامي حسرن حمررود ، مجمرة مجمرر  الفقره اإلسررالمي ، العرردد  (  ٖ)

 ٓوما بعدها ٖٜ٘صر ٔالساب  جر
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 :ثاٍَا: اجلىاب 
أجاب عن ه ا ااعتراض د/ مبارذ بن سممان وأنا أؤيدل فيما أجاب به 

أنة رغ  ربرل من : أدول  فإنيرغ  وجاهة ه ا ااعتراض ، حيث دال سيادته "
يتعاممون في األسواً إا أن ه ل الربرة ا تنفي صفة القمار أو الغرر عن 

إ ا كانت تودعات أحد طرفي العقد  ه ل العقود مطمقًا ،  ألنها ا تقو  إا
مرالفة لتودعات الطرف األرر ، فإ ا كانت تودعات كل واحد من الطرفين 
مبنية عمي تمذ الدراسات العممية ، فإ ا صددت تودعات أحدهما دون األرر 

فص  أن ه ل ، كان  لذ دلياًل عمي أن احدي الدارستين راطئة وا بد 
ماات دد تصدً ودد ا تصدً ، وأنها ل  الدراسات ا تررج عن كونها احت

ولن تفم  في نفي صفة الغرر والقمار عن ه ل العقود ، إ  لو كانت ه ل 
الدراسات تؤدي إلي نتائج صحيحة دائمًا لما تعارضت وتنادضت وكانت تكون 
نتيجتها واحدة مما يستدعي أن تكون توجهات المتعاممين في ه ل العقود 

ما إلي الشراء حسبما تسفر عن ه ل الدراسات ، مما واحدة ، إما إلي البي   وام
 .(ٔ)يعني عد  وجود الطرف المقابل ال ي يكون وجودة ضروريًا ا برا  العقد 

                                                           

ة المعاصررررة ( د/ مبرررارذ برررن سرررممان برررن محمرررد :أحكرررا  التعامرررل فررري األسرررواً الماليررر ٔ)
 ٓ ٗٙٓٔصر
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 ادلطهة انثاًَ
  انعمىد ادلغرمثهٍح

 وفيه فرعان :
 انفشع األول

 انرعشٌف تانعمىد ادلغرمثهٍح
 أوال : انرعشٌف تانعمىد ادلغرمثهٍح :

: التزا  دانوني متبادل بين طرفين يفرض عمي  غرمثهًٌمصذ تانعمذ ادل
أحدهما أن يسم  األرر أو يستم  منه وبواسطة طرف ثالث " الوسيط " كمية 
محددة من أصل أو سمعة معينة في مكان محدد وزمان محدد وبموجب سعر 

 (ٔ)محدد 
: اتفاً عمي شراء أو بي  كميات من أدوات مالية ) مؤشر  وديل هو

عمالت ..( لتاريخ محدد في المستقبل وبسعر متفً عمية اليو   بورصة أو
 .  (ٕ)بين المتعاممين في سوً المال 

 ذعمٍة :
يتض  مما سبً أن العقود المستقبمية يت  ااتفاً فيها عند إبرا  العقد 
عمي الشئ المبي  وسعرل وكميتة ، ويت  تسمي  المبي  ودف  الثمن في 

لعقد المستقبمي إنما هو بالنظر إلي ودت تنفي  المستقبل ، أي أن تسميته با

                                                           

 ٓ ٕٕٚ( د/ محمد مطر : إدارة ااستثمارات صر ٔ)
مكتبرة  ٘ٙ( د/ منير هندي  ود . رسمية دريا درص : األسرواً والمؤسسرات الماليرة صرر ٕ)

 ٓ  ٜٜٚٔاإلشعاع 
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ن كان ودت إبرامه ممزمًا لطرفية  ، ومن ث  فإن أي  العقد ا إلي ودت إبرامه وام
 تعريف منهما يعد كافيا في بيان حقيقة العقد المستقبمي .

 (ٔ) خصائص انعمىد ادلغرمثهٍحثاٍَا : 
بقًا في تاريخ أنها عقود يت  فيها الشراء بسعر محدد متفً عمية مس -ٔ

 التعادد عمي أن يت  التسمي  في تاريخ ا حً محدد .
أنها عقود يت  التعامل  فيها بطريقة المزاد العمني المفتوح عن طريً  -ٕ

وسطاء أو بيوت مقاصة توكل إليها عادة تنظي  التسويات التي تت  
 يوميًا بين طرفي العقد. 

أن يسم  الوسيط في أنها عقود يمتز  فيها كل واحد من طرفي العقد ب -ٖ
%  ٘ٔإلى  ٘تاريخ نشوء العقد هامشًا معينًا تتراوح ديمته عادة بين 

من القيمة اإلجمالية لمعقد وا يت  استردادل إا عند تسوية أو تصفية 
العقد ، حيث يقو  الوسيط عادة بإجراء تسوية يومية بين طرفي العقد 

، ومن ث  أثر  تعكس التغيرات السعرية التي تحدث عمي سعر العقد
  لذ عمي رصيد كل منها في سجالته .  

 انغشض يٍ إتشاو انعمىد ادلغرمثهٍح ثانثا : 
يكمن الغرض من إبرا  العقود المستقبمية في المضاربة عمي فروً 
األسعار ، فالبائ  يضارب عمي هبوط السعر في المستقبل وبالتالي يكسب 

، المستقبل ليكسب الفرًد السعر في الفرً ، والمشتري يضارب عمي صعو 
ول لذ فإنه ا يت  تسمي  الصفقة ، وعمية فإ ا انرفض السعر في المستقبل 

                                                           

 وما بعدها . ٕٚ( د/ عبد الحميد محمود البعمي : المرج  السابً ،  صرر ٔ)
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 .   (ٔ)عن سعر التعادد دف  المشتري الفرً لمبائ  والعكس صحي 
 أوجه انشثح واالخرالف تني عمىد االخرٍاس وانعمىد ادلغرمثهٍح ساتعا : 

 (ٕ) أوالً : أوجه انشثح

 يار والعقود المستقبمية فيما يمي :تتشابه عقود اارت
 أن كال منهما يتضمن التسمي  والتسم  في ودت احً أي تأجيل البدلين. -ٔ
بحيث يدف  أحد الطرفين  أطرافهأن كاًل منهما يقبل التسوية النقدية بين  -ٕ

لألرر الفرً بين السعر المنصوص عمية في العقد والسعر الجاري في 
 وا تسم  . تاريخ التنفي  وا يحصل تسمي 

  (ٖ) ثاٍَا ً أوجه االخرالف
 ترتمف عقود اارتيار عن العقود المستقبمية في اآلتي :

من حيث المعقود عمية في كل منهما ، فالمعقود عمية في عقد  -ٔ
اارتيار هو اارتيار نفسه ، أما في العقود المستقبمية فالمعقود عمية 

 هو السمعة  اتها.
د المستقبمية يت  إبرا  عقد البي  أو الشراء عمي ومعني ه ا : أنة في العقو   

                                                           

 . ٜ: المرج  السابً  ، صررد/ محمد عبد الحمي  عمر  (  ٔ)
، ومبرررادئ ٜٙٙإدارة األسرررواً والمنشرررات الماليرررة د/ منيرررر إبرررراهي  هنررردي  ، صررررر (  ٕ)

، الطبعة األولى،  دار وائرل   ٜٚااستثمار المالي والحقيقي د/ زياد رمضان ،  صر
   .ٜٜٛٔطبعة 

ات الماليررة د/ ،و إدارة األسررواً والمنشرر ٕٔٛإدارة ااسررتثمارات د/ محمررد مطررر صررر (  ٖ)
، ومبادئ ااستثمار المالي والحقيقي د/ زياد رمضران  ٜٙٙمنير إبراهي  هندي صرر

 . ٔٔٓٔ، وأحكا  التعامل في األسواً المالية المعاصرة صرٜٚصرر
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األسه  أو غيرها في تاريخ ااتفاً إا أن التسمي  لممبي  ودف  الثمن ا يت  
إا في ودت احً، وهو تاريخ التنفي  .وأما في عقود اارتيار فال يت  إبرا  

حين  عقد البي  والشراء عمي األسه  أو غيرها أصاًل إا في تاريخ التنفي 
 ٓيمارس المشتري حقه في اارتيار 

من حيث المزو  حيث إن عقد اارتيار ممز  ألحد طرفيه وهو المحرر  -ٕ
غير ممز  لمطرف اآلرر وهو المشتري . أما العقد المستقبمي فهو ممز  

 لطرفيه .
من حيث الثمن ففي عقود اارتيار نجد أن اارتيار له ثمن يرتمف  -ٖ

تي هي محل اارتيار ، أما في العقود عن ثمن األسه  أو غيرها ال
المستقبمية فميس هناذ إا ثمن واحد هو ثمن األسه  أو غيرها من 

 األشياء التي هي محل العقد .  
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 انفشع انثاًَ
 انعمىد ادلغرمثهٍح يف يٍضاٌ انششٌعح

العقود المستقبمية ا تجوز من الناحية الشرعية سواء أكان المعقود 
 و لذ لما يمي : ٓ (ٔ)ماًا أ  عمالت أجنبية عمية فيها سمعًا أ  

، ر أن العقود المستقبمية يت  فيها تأجيل الثمن أي بي  دين بدين ٔ
فتكون العقود المستقبمية مجمعاً ، وبي  الدين بالدين مجم  عمي تحريمه 

 عمي تحريمها .
ومن ث  فإنها تنطوي عمي ، ر أنها عقود ل  يت  فيها التقابض يدًا بيد ٕ

فيكون العقد المشتمل عمية حرامًا وا يجوز ، وربا النساء حرا  ، ا النساء رب
دال ابن ددامه " كل جنسين يجري فيهما الربا بعمة واحدة كالمكيل ، أيضًا 

بالمكيل والموزون بالموزون والمطعو  بالمطعو  عند من يعمل به ، فإنه 
لقولة عمية الصالة  و لذ، يحر  بي  أحدهما باألرر نساء بغير رالف نعممه 

والسال  " فإ ا ارتمفت ه ل األصناف فبيعوا كيف شئت  إ ا كان  يدُا بيد " وفي 

                                                           

د/ عمي محي الدين  القرة داغي : األسرواً الماليرة فري ميرزان الفقره اإلسرالمي ،  (  ٔ)
ومرا بعردها ، والشريخ محمرد  ٜٛٔ/ٔالسراب   مجمة مجمر  الفقره اإلسرالمي العردد

، دار القمر  دمشرً ،  ٖٙٔتقي العثمراني : بحروث فري دضرايا فقهيرة معاصررة صرر
  ، والبيان الرتامي لندوة األسرواً الماليرة مرن ٜٜٛٔهر / ٜٔٗٔالطبعة األولى 

الوجهررة اإلسررالمية المنعقرردة فرري المغرررب ، مجمررة  مجمرر  الفقرره اإلسررالمي العرردد 
، ودرار مجم  الفقره   ٖ٘، د/ وهبة الزحيمي : بي  األسه  صر ٗٙٙٔ/ٕالسادس 

اإلسالمي التاب  لرابطة العرال  اإلسرالمي فري دورة مجمسره الثالثرة عشررة المنعقردة 
 .  ٜٕٔهر صرٕٔٗٔشعبان  ٘في مكة المكرمة في يو  السبت 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –معة األزهرجا –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 المضاربات الوهمية 

  فى ميدان الشريعة

ٕٖٚ٘ 
 

 (،ٔ)"ثرهما يدًا بيد ، وأما نسيئة فاللفظ "ا بأس ببي  ال هب بالفضة والفضة أك
(ٕ) . 

أن العقود المستقبمية تنتهي غالبًا بالتسوية النقدية بين المتعاددين  -ٖ
ذ مشروطًا في العقد كانت العقود المستقبمية من عقود القمار فإن كان  ل

المحر  ، ألن كل واحد من المتعاددين ا ينفعذ عن أن يكون غانما إ ا تغيرت 
األسعار في صالحة أو غارمًا إن حدث العكس ، وكل عقد درل فيه الطرفان 

ول فيه وكل واحد منهما مترددًا بين الغن  والغر  فهو عقد دمار يحر  الدر
ن كان غير مشروطًا في العقد فهو نوع من القمار  بإجماع المسممين ، وام
والميسر ألن البائ  إن ل  يكن في نيته تسمي  السمعة التي باعها أو كان 
نما يريد كل منها أن  المشتري غير ناو عمي تسم  السمعة التي اشتراها وام

إن تغيرت في  يقبض فرً السعر إن تغيرت األسعار في صالحة أو يدفعه
ين غررل ومتأكد رطرة، إ  درولهما غير صالحة فقد درل كل منه  في عقد بَ 

                                                           

، ٕٗ٘صررر  ٖرات ، برراب فرري الصرررف، ج سررنن أبرري داود ،  كترراب البيرروع و اإلجررا  ( ٔ)
، طبعرة دار الكتراب العربري بيرروت ، وشررح معراني اآلثرار ،  ٕٖٖ٘،  ٖٖٔ٘رد  

  ٖٛ٘٘حرديث ردر   ٕٖٔٙكتاب البيوع ، باب بي   الشعير بالحنطة متفاضاًل ، صرر
 ٓ، الناشر مطبعة األنوار المحمدية القاهرة ، تحقيً محمد زهري النجار  

بررى محمررد عبررد اهلل بررن أحمررد بررن ددامرره المغنرري ايررن ددامرره اإلمررا  موفررً الرردين أ (  ٕ)
هرر ، مطبروع مر  الشررح ٖٖٗهر عمى مرتصرر الرردري المتروفى ٕٓٙالمتوفى سنة 

الكبير لمشيخ شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر بن محمد بن أحمد 
،  دار عررال  الكتررب  الطبعررة  ٕٙص  ٙبررن ددامرره المقدسرري المترروفى سررنة  ، ج 

    ٜٜٜٔهر  ٜٔٗٔالرابعة 
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وهي ، أو درول احدهما في العقد به ل النية درول في عقد معمومة نتائجه 
أن الرسارة ا  بد وأن تمحً احدهما والرب  ا بد وأن يصيب أحدهما ، فكان 

 هو معني القمار . كل واحد منهما إما غانمًا أو غارمًا وه ا
ر أنها عقود تنطوي عمي بي  ما ليس عندذ ، وه ا يتحقً إ ا كان ٗ

البائ  غير مالذ لما ابر  عمية العقد ، وبي  ما ليس عند اإلنسان ا يجوز ، 
 فيكون العقد المستقبمي غير جائز أيضًا .

ر أن العقود المستقبمية تشتمل عمي الصرف المحر  إ ا كان محمها ٘
مالية كالسندات وأ ون الرزانة ، حيث إن العوض مؤجل ويباع بثمن  أوراداً 

مؤجل وهو نقود أيضًا فيكون صرفًا ل  تتوافر فيه شروطه وهي الحمول 
والحمول والتقابض فقط إ ا ، والتقابض والتماثل إ ا بيعت بنقود من جنسها 

جنسها تقل بيعت بغير جنسها ، والعقود المستقبمية يت  فيها البي  بنقود  من 
عن ديمتها ااسمية أو تزيد عميها م  اشتراط تأجيل التقابض إلي تاريخ ا 

والصرف حرا  إ ا ل  تتوافر فيه شروطه ر المشار إليها ، حً فكانت صرفًا 
 ٓ(ٔفيما سبً ر ومن ث  تكون ه ل العقود حرامًا وا تجوز )

أسه  فانه  ر أن المعقود عمية في العقود المستقبمية إ ا كان مؤشراتٙ
حيث هي ، ألن المؤشرات ليست بمال وا تؤول إلي مال ، ا يجوز أيضًا 

أردامًا مجردة يق  العقد عميها وليس عمي األسه  الممثمة في تمذ المؤشرات 
ومن المعمو  أن من شروط المعقود عميه أن يكون ماا أو حقا متعمقا بمال ، 

هان المحر  حيث أن ه ل فضاًل عن أن العقد عمي المؤشرات يتضمن الر 

                                                           

 ٓ ٜٔٙ( أحكا  التعامل في األسواً المالية المعاصرة صر ٔ)
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العقود هي عبارة عن مراهنة عمي المؤشرات من حيث بموغها ردمًا معينًا أو 
عدمه عمي أن يدف  من يرسر الرهان إلي الطرف األرر الفرً بين الرد  
المعين المراهن عمية المسمي بسعر التنفي  وبين الرد  ال ي يصل إلية 

راهن عمي الصعود يكسب الفرً إ ا المؤشر فعاًل في األجل المضروب ، فالم
زاد سعر المؤشر أي ردمه في األجل المضروب عن سعر التنفي  والمضارب 
عمي الهبوط يكسب إ ا نقص سعر المؤشر عن سعر التنفي  فكان واحد منها 

 ٓما غارمًا وه ا هو القمار المحر إما غانمًا وام 
جائز في ر أن العقود المستقبمية  ليست من دبيل بي  السم  الٚ

نما ،  (ٔ)الشريعة اإلسالمية  فالثمن في ه ل العقود ا يدف  في مجمس العقد وام
يؤجل عند موعد التصفية بينما في بي  السم  يجب أن يدف  الثمن في مجمس 

(،  أو رالل مدة ا تزيد عمي ثالثة أيا  عند ٕالعقد عند جمهور الفقهاء)
ها تباع في ه ل العقود وهي في (، كما أن السمعة المتعادد عميٖالمالكية )

 مة البائ  األول ودبل أن يحوزها المشتري األول عدة بيوعات وليس الغرض 
من  لذ إا دبض أو دف  فروً أسعار بينما ا يجوز بي  المبي  في عقد 

  ٓالسم  دبل دبضه 

                                                           

 ٓ ٕٗٔد/ أشرف محمد دوابه : المرج  السابً صر  ( ٔ)
بدائ  الصنائ  لمشيخ عالء الدين أبرى بكرر ابرن مسرعود الكاسرانى الحنفرى المتروفى  (  ٕ

   ، روضرررة ٕٜٛٔالناشرررر دار الكتررراب العربررري بيرررروت ٔٛٔ/٘هرررر ، ٚٛ٘سرررنة 
 .ٕٖٙ/ٗ، المغني ابن ددامة ٖ/ٗين الطالب

 .ٜ٘ٔ/ٖالشرح الكبير لمدردير  ( ٖ
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 ادلطهة انثانث
  عمىد ادلثادالخ

 وفيه فرعان :
 انفشع األول

 (1)خانرعشٌف تعمىد ادلثادال
 

: اتفاً تعاددي يت  بواسطة وسيط بين  ٌمصذ تعمىد ادلثادالخ
طرفين أو أكثر لتبادل االتزامات أو الحقوً ، ويتعهدان بموجبة إما عمي 
مقايضة الدفعات التي تترتب عمي التزامات كان دد دطعها كل منها لطرف أرر 

غير المشمول  و لذ دون إرالل بالتزا  أي منهما األصمي تجال الطرف الثالث
بالعقد، أو بمقايضة المقبوضات التي تترتب لكل منهما عمي أصول يمتمكها 

 (ٕ)،و لذ دون إرالل بحً كل منها لتمذ األصول . 
:التزا  تعاددي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفً النقدي  وديل هي

أو أصل معين مقابل تدفً أو أصل أرر بموجب شروط يتفً عميها عند 
 (ٖ)التعادد 

اتفاً بين طرفين عمي تبادل تدفقات نقدية  ات أنماط :  وديل هي
                                                           

  وهرري تسررتعمل عمرري نطرراً واسرر  مررن بنرروذ ٜٔٛٔظهرررت هرر ل العقررود ألول مرررة سررنة   ( ٔ)
ااسرتثمار والبنروذ التجاريرة وشرركات األوراً الماليرة وغيرهرا ومنهرا مقاصرة سرعر الفائردة 

 ٓ ٕٔٙالمرج  السابً صرررومقاصة العمالت .د/ يوسف كمال محمد : 
 ٓ ٕٕٛإدارة ااستثمارات د/ محمد مطر صر (  ٕ)
 ٓ ٚٓٔمبادئ ااستثمار المالي والحقيقي د/ زياد رمضان صر (  ٖ)
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مرتمفة رالل فترة مستقبمية ، سواء في صورة ديون أو عمالت مقترضة أو 
 (ٔ)أسعار فائدة متغيرة وثابتة أو نحوها .

 ويمكن أن يؤر  في ااعتبار المثال األتي بهدف التوضي  
، تصدر سندات بسعر فائدة ثابتدهما فإ ا افترضا مثاًل أن شركتين اح

واألررى تقترض من بنذ بسعر فائدة متغير، فإنه يمكنهما تبادل الدف  كل 
ستة أشهر بين عائد سعر الفائدة الثابت وعائد سعر الفائدة المتغير حتى 
نهاية القرض ، وتسمي احدهما دافعة سعر الفائدة الثابت ، واألررى دافعة 

يحول صاحب السندات سعر الفائدة إلي متغير  سعر الفائدة المتغير، وبه ا
 م  بقاء الدين عمي  مة كل منها .

وسبب ه ا التعقيد أن هناذ شركات مميئة تقترض بسعر منرفض ، 
وأررى صغيرة تقترض بسعر فائدة مرتف  ، وبه ا يمكن الحصول عمي درض 

تغيرة رريص م  بقاء المديونية حيث تعتمد الصغيرة عمي سعر فائدة البنذ الم
، والمميئة عمي سعر فائدة السندات الثابتة ، ويتبادلون المواد  ، فإ ا ارتف  
سعر الفائدة كسب داف  سعر الفائدة الثابت ورسر داف  سعر الفائدة المتغير 

 ٓوالعكس 
ومقاصة العممة كمقاصة سعر الفائدة ، فشركتان في بمدين مرتمفين 

ميهما ، وكميهما يقترض اررص لهما مصال  في كل بمد ويحتاجان لعممة ك
في بمدة ، والمقاصة تجعمهما يستفيدان من  لذ ، حيث يصدر كل منها 
سندات بعممته في بمدة ويتبادان حصيمة اإلصدارين ، ويدفعان الفوائد في 

                                                           

 ٓ  ٖٗ( د/ أشرف محمد دوابه :  األزمة المالية العالمية رؤية إسالمية صرر ٔ)
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بمدهما ، وتستفيد البنوذ من  لذ اتساع معامالتهما الرارجية ، وتغطي 
 طالت المدة .ب لذ تقمبات سعر الصرف رصوصًا إ ا 

  (ٔ)وعمميات المبادلة تأر  صورة من الصور اآلتية 
عمميات إعادة الشراء حيث يتعهد بائ  الوردة المالية بإعادة شرائها  -ٔ

بعد فترة محددة بسعر أعمي من سعر البي  يتفً عمية ، وعمي العكس 
من  لذ دد يت  ااتفاً عمي شراء المقرض لكمية معينة من األوراً 

تز  بإعادة بيعها لممقترض بعد فترة معينة بسعر أعمي من عمي أن يم
 سعر الشراء.

عمميات مبادلة األسه  ، وفيها يت  ااتفاً بين طرفين عمي المقايضة  -ٕ
في تاريخ احً لمعدل العائد عمي سه  معين ، أو مجموعة من 
األسه  بمعدل العائد عمي سه  أو أصل مالي أرر ، وا يترتب عمي 

 ت استثمار فعمي مباشر . ه ل المعامال
عمميات مبادلة السم  ، وفيها يقو  أحد الطرفين بالشراء اآلني من  -ٖ

الطرف األرر لكمية معينة من السمعة محل التعادد بالسعر السائد ، 
ويت  تسديد الثمن فوريًا ، وبيعها له في نفس الودت بيعًا أجاًل بسعر 

ات متفً عميها أيضَا ، متفً عمية مسبقًا،  بحيث يت  السداد عمي فتر 
ودد يتحدد السعر األجل عمي أساس معدل تغير سعر السمعة في فترة 
السداد ، ودد يكون عمي أساس سعر الشراء مضافًا إلية معدل فائدة 

 معين وا تتضمن أي تبادل فعمي لمسم  محل التعادد.

                                                           

 . وما بعدها ٕٕٙ( د/ يوسف كمال محمد ر المرج  السابً ر ص ٔ)
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 انفشع انثاًَ
 عمىد ادلثادالخ يف يٍضاٌ انششٌعح

السابقة لعقود المبادات أنها عقود يت  فيها اتض  لنا من الكيفية 
ااتفاً بين طرفين عمي تبادل تدفقات نقدية  ات أنماط مرتمفة رالل فترة 
مستقبمية سواء في صورة ديون أو عمالت مقترضة أو أسعار فائدة متغيرة 

 وثابتة أو نحوها ، ومن ث  فهى عقود محرمة و لذ لما يمي :
يض تكمفة اادتراض لتغطية المراطر ، وأن أنها عقود تقو  عمي ترف -ٔ

 لذ مقابل فائدة ، وأن ه ل الفائدة محرمة ، فتكون العقود المشتممة 
 ٓعميها محرمة ، ألن ما يقو  عمي الحرا  فهو حرا 

ر أن ه ل العقود تشتمل عمي القمار، والقمار حرا  فتكون عقود المبادات ٕ
المبادات دد درال عمي أن  حرا  ، وبيان  لذ : أن الطرفين في عقود

يدف  أحدهما لألرر الفرً بين المبمغين في األجل المحدد بحسب ما 
 لذ األجل،  فكان كل واحد من  تكون عمية أسعار الفائدة في 

 ٓالمتعاددين إما غانمًا وأما غارمًا ، وه ا هو القمار المحر  
بالدين ، وكالهما ر  أن عقود المبادات يدرمها ربا النساء ، وبي  الدين ٖ

 محر  ، فتكون عقود المبادات محرمة .
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 ادلثحث انثانث
 انثٍع عهً ادلكشىف ويا ٌرعهك ته يٍ أحكاو

 وفيه فرعان :
 انفشع األول

 ياهٍح انثٍع عهى ادلكشىف
يقصد بالبي  عمي المكشوف: ديا  شرص ببي  أوراً مالية ا  أوا :

السمسرة أو شرص أرر (  يممكها عن طريً ادتراضها من أررين )شركة
   (ٔ)مقابل االتزا  بإعادة شرائها وتسميمها لممقرض في ودت محدد .

وديل هو :بي  أوراً مالية ا يممكها البائ  عند إتما  عممية البي  ويت  
 (ٕ)التسمي  الفعمي بواسطة أوراً مالية مقترضة من وكيمه .

 ذعمٍة:
 يتض  مما سبً 

عبارة عن ديا  شرص ببي  ماا يممكه ألرر ر  أن البي  عمي المكشوف ٔ
مقابل التزامه بادتراض ما باعة من أرر لكي يقو  بدورة بتسميمه 
لممشتري ث  يشتريه مرة أرري ويسممه لمن ادترضه منه و لذ بهدف 
 المضاربة عمي فروً األسعار من أجل تحقيً رب  في األجل القصير.

                                                           

 ٜٛٔد: طررارً عبررد العررال حمرراد : التحميررل الفنرري واألساسرري لررألوراً الماليررة صررر  (ٔ)
 ٓوما بعدها  

  ٕٔ٘د: محمد جرابر : ااسرتثمار باألسره  والسرندات وتحميرل األوراً الماليرة صرر   (  ٕ)
 ٓ   ٕٜٛٔ، دار الرشيد الطبعة األولى 
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ن  البيوع العاجمة ) الحالة ( بي  عمي المكشوف نوعان: نوع منالر  أن ٕ وام
تأرر تسمي  األسه ) المبي  ( عدة أيا  تبعًا لنوع اإلجراءات التي تتب  

وهو التعادد عمي بي   ونوع أرر من البيوع اآلجمة، في كل بورصة 
أسه  غير ممموكة لمبائ  ودت العقد عمي أن يقو  البائ  بشرائها من 

 المحدد لمتسمي  السوً وتسميمها لممشتري في التاريخ 
 ر أن البي  عمي المكشوف يرتب رسارة غير محددة حيث ا يوجد حد ٖ

 ارتفاع أسعار األوراً المالية وكمما ارتف  سعر األوراً المقترضة كمما 
ومما يزيد من احتمال رسارة البائ  عمي المكشوف  (ٔ)كبر مقدار الرسارة 

كما أنه يقمل من وجود ما يقد   ،وه ا بدورة يرف  أسعارها تبعا لقانون الطمب 
عمية المشترون المضاربون عمي الصعود من محاولة رف  األسعار و لذ عن 
طريً اإلدبال عمي شراء أسه  الشركة التي بيعت أسهمها عمي المكشوف ، 

كما أنه يقمل من وجود ه ل ، وه ا بدورل يرف  أسعارها تبعا لقانون الطمب 
، حتى إ ا طالب د إا عند المشترين أنفسه ا توجاألسه  في السوً بحيث 

المقرضون البائعين بسداد األسه  التي أدرضوها إياه  واضطر البائعون عمي 
المكشوف إلي الشراء لتسديد دروضه   داموا بشرائها بأي سعر يعرضه 
المشترون حتى يتمكنوا من تسمي  األسره  المقترضة ، وه ل بدورة يعرض 

ارتفاع الكبير في األسعار يجعل البائعين المقترضين المقرضين لمرطر ألن ا
ول لذ فقد اتر ت ،  (ٕ)غير دادرين عمي شراء األسه  وتسديد المقرضين 

                                                           

 وما بعدها .  ٖٗٔان صر( مبادئ ااستثمار المالي والحقيقي د:  زياد رمض ٔ)
ومررا بعردها ، وأحكررا   ٖٗٔمبرادئ ااسرتثمار المررالي والحقيقري د/ زيرراد رمضران صرر (  ٕ)

 ٓوما بعدها  ٗٛٚالتعامل في األسواً المالية المعاصرة  ، صرر 
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 بعض اإلجراءات لضبط التعامل به ا النوع من المعامالت من  لذ: 
عد  السماح بعقد البي  عمي المكشوف أا بسعر أعمي من سعر البي  في 

و بسعر مساو له بشرط أن يكون أعمي من سعر البي  في الصفقة  السابقة أ
و لذ بهدف من   (ٔ)أرر صفقة سابقة تمت بسعر مرتمف لنفس الوردة 

البائعين عمي المكشوف من التسبب في انرفاض مصطن  لألسعار من أجل 
تغطية موادفه  و لذ أنة إ ا ت  عقد البي  بسعر أدل من السعر السابً فإن 

سيعتقدون أن هناذ سببًا يدعوا إلي ه ا اانرفاض بقية المتعاممين 
فيندفعون إلي البي  بالسعر المنرفض مما دد يترتب عمية ااستمرار في مزيد 

  (ٕ)من صفقات البي  ومزيد من اانررفاض في األسعار 
 أثش انثٍع عهى ادلكشىف عهى االلرصادثاٍَا : 

اادتصاد ،  البي  عمي المكشوف يعد سببًا مهما من أسباب تدهور
وت كر وسائل اإلعال  في مستهل ه ا العا  أن المدعو "أدولف ميركل" رسر 

مميون دوار مما أدي به إلي أن ينتحر  ٓٓٚبسبب البي  عمي المكشوف 
وهو من أثري الناس في ألمانيا  -بإلقاء نفسره أما  درطار مرسرع حيث راهن  

ان يستعير أسهمها عمي انرفاض أسعار أسه  "فولكس واغن " حيث ك -
حينما يجد من يعيرها له ، أو يود  عقودًا تقضي بتسميمها من يتفً معه  

                                                           

    ٖٖٔمبادئ ااستثمار المالي الحقيقي د/ زياد رمضان صرر ( ٚٙ)

د/ عبررد الرررحمن عبررد اهلل ألحميرردي ، ود / عبررد  النقررود والبنرروذ واألسررواً الماليررة ( ٛٙ)
 هر .ٚٔٗٔ، دار ألرريجي الرياض   ٘٘الرحمن عبد المحسن الرمف صرر 
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في المستقبل بسعر أدل من سعرها  حين تودي  العقد ث  يبي  ما تمكن من 
استعارته بسعر السوً أماًل في شرائها في المستقبل بسعر أدل ليعيدها لمن 

  " فولكس واغن " بعد فترة أيا استعارها منه  ولمن وعده  بتسميمه  أسه
كان السعر في المستقبل غير أن شركة "بورش" احتاطت له ا ال ئب المالي ] 
أدولف ميركل [ وصارت هي من يشتري ويحتفظ بغالب أسه  "فولكس واغن 
"و لذ أدي إلي ارتفاع أسهمها ا إلي انرفاضها كما راهن أدولف ، ول  يكن 

ء أسه " فولكس واغن" بسعر أعمي مما باع به أما  " أدولف " ريار غير شرا
لمن استعارها منه  ،أو مجرد وعده  بتسميمها له  في المستقبل ، مما ترتب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                  ( ٔ)عمية رسارته ودفعة لالنتحار 

                                                           

 . ٚٔ  صرٜٕٓٓ/ ابريل ٗٔيو  الثالثاء  ٔٔٛٙٔ( جريدة الحياة السعودية العدد ٔ)
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ٕٖٛٙ 
 

 انفشع انثاًَ
 انثٍع عهً ادلكشىف يف يٍضاٌ انششٌعح

يتض  مما سبً أن البي  عمي المكشوف ينطوي عمي بي  ما ليس 
وعمية فسوف أبين حك  بي  ما ليس عند اإلنسان ث  أتبعه ، عند اإلنسان 

 مكشوف و لذ عمى النحو التالي  :بالحديث عن حك  البي  عمي ال
 أوالً : حكى تٍع يا نٍظ عُذ اإلَغاٌ : 

حينما تحدث فقهاء الشريعة اإلسالمية عن بي  ما ليس عند اإلنسان فردوا 
 بين أمرين: 

 األول : حكى تٍع يا نٍظ عُذ اإلَغاٌ إرا كاٌ ادلثٍع عًٍُا: 
فقون عمي عد  بتتب  أراء الفقهاء في ه ا الشأن وجدت أن الفقهاء مت

( ، وفي ه ا يقول ابن ٔ) جواز بي  ما ليس عند اإلنسان إ ا كان المبي  عيناً 
ددامه في المغني " وا يجوز أن يبي  عينًا ا يممكها ، ليمضي ويشتريها 

                                                           

 ٖٛٗالمبسوط لمسررسي "  شمس األئمة محمد بن أحمد بن سهل المتروفى سرنة  (  ٔ
، دار المعرفرة  بيرروت لبنران  ، وبردائ  الصرنائ  فري ترتيرب الشررائ    ٓٚ/ٖٔ هر ،
وما بعدها ،الفواكه الدواني : لمشيخ أحمد بن غني  برن سرال  برن مهنري  ٖٓٗ/ٗ: 

هر  ، عمى رسالة أبى عبد اهلل بن أبى زيرد القيروانري ٕٓٔٔالنفراوي المتوفى سنة 
، اإلنصاف في  ٜٕٙصرٙددامه جر، المغني ا بن  ٕ٘ٙٔ/ٕ، ٖٙٛالمتوفى سنة 

معرفة الراج  من الرالف عمى م هب اإلما  أحمد بن حنبل :  لإلما   عالء الدين 
أبى الحسن عمى بن سميمان ابن أحمد المرر داوى السرعدي الحنبمري المتروفى سرنة 

ٛٛ٘ "ٔٔ/ٔٓٗ. 
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 ٓ( ٔ)"ول الشافعي وا نعم  فيه مرالفاً ويسممها، رواية واحدة ، وهو د
 يؤيد ه ا :

ر أن رسول اهلل ر  ماعمرو رضي أهلل عنهأ ر ما روي عن عبد اهلل بن 
صمى أهلل عميه وسم  ر دال ا يحل سمف وبي  ، وا شرطان في بي  ، وا رب  

 ٓ( ٕ)ما ل  يضمن ، وا بي  ما ليس عندذ " 
 وجه انذالنح يٍ احلذٌث:

أن النبي صمى أهلل عميه وسم  نهي في ه ا الحديث عن بي  ما ليس 
التحري  ، فدل عمى أن بي  ما ليس عند اإلنسان  عند اإلنسان ، والنهي يفيد

 ٓحراما 
ب ر حديث حكي  بن حزا  ر رضي أهلل عنه ر دال : سألت النبي ر صمى 
أهلل عميه وسم  ر فقمت يا رسول اهلل ، يأتيني الرجل فيسألني البي  ليس 

                                                           

 ٓ  ٜٕٙصرٙالمغني ا بن ددامه جر (  ٔ)
 ٖٓٓباب ما جاء في كراهية بي  ما لريس عنردل صررسنن الترم ي ، كتاب البيوع ،  (  ٕ)

، ودال الترم ي حديث حسن صحي  ، مكتبة المعارف لمنشرر والتوزير   ٖٕٗٔرد  
الرياض ، حكر  عمرى أحاديثره وعمرً عميره  العالمرة محمرد ناصرر الردين األلبراني ، 

بير  الطبعة األولى ، وسنن أبي داود،   كتاب البيروع واإليجارات ، براب فري الرجرل ي
، وسررنن النسرائي ، براب بير  مرا لرريس  ٖٙٓ٘ردر  ٖٖٓصرر  ٖمرا لريس عنردل ،ج 

، طبعة دار ابن حز  بيروت لبنان ، الطبعة  ٘ٔٙٗحديث رد   ٖ٘ٙعند البائ  صر
، حررديث  ٕٔ/ٕوالمسررتدرذ لمحرراك  ، كترراب البيرروع ٓ  ٜٜٜٔهررر /  ٕٓٗٔاألولررى 

عمرو بن شرعيب عرن  ، ودال ابن البر وه ا الحديث محفوظ من حديث ٕ٘ٛٔرد  
أبيه عن جدة عن النبي )صمى أهلل عميره وسرم  ( وهرو حرديث صرحي  ، طبعرة دار 

 .ٓالمعرفة بيروت لبنان ، وب يمه التمريص لمحافظ ال هبي 
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لسوً ، دال " ا تب  ما ليس عندي ، أبيعه منه ، ث  ابتاعه له من ا
  (ٔ)"عندذ

 وجه انذالنح يٍ احلذٌث :
أن النبي صمى أهلل عميه وسم  في ه ا الحديث نهى حكي  بن حزا   

عن بي  ما ليس عندل ، والنهى يفيد التحري  ، فدل عمى أن بي  ما ليس عند 
 ٓاإلنسان حراما 

انثاًَ : حكى تٍع يا نٍظ عُذ اإلَغاٌ إرا كاٌ غري يعني أي 
 (  : 2يىصىفًا يف انزيح )

 ف أهل العم  في ه ل الصورة وترتب عمي رالفه  رأيان  : ارتم
أن بي  ما ليس عند اإلنسان إ ا كان المبي  غير معين  الرأي األول :

أي موصوفًا في ال مة ا يجوز وهو ما عمية الحنفية والمالكية وابن تيمية 

                                                           

 ٖٓٓسنن الترم ي كتاب البيوع ، باب ما جراء فري كراهيرة بير  مرا لريس عنردل صرر (  ٔ)
ات ، باب في الرجرل يبير  مرا لريس و سنن أبي داود كتاب البيوع وااجار ٕٖٕٔرد  

، وسررنن النسررائي ، كترراب البيرروع برراب بيرر  مررا  ٖ٘ٓ٘ردرر    ٕٖٓصررر ٖعنرردل ، ج
وسرنن ابرن ماجرة كتراب التجرارات براب النهري  ٚٔٙٗردر ٖ٘ٙليس عنرد البرائ  صرر

،  ٕٚٛٔحررديث ردرر   ٕٖص  ٖعررن بيرر  مررا لرريس عنرردذ وربرر  مررا لرر  يضررمن ج 
ريررراض ، حكررر  عمرررى أحاديثررره وعمرررً عميررره  مكتبرررة المعرررارف لمنشرررر والتوزيررر   ، ال

 ٓالعالمة محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة األولى 
نمرا المقصرود  ( ٕ) ا يقصد بالموصوف في ال مة هنا هو السم  حيث إن السم  جائز ،وام

هررو حكرر  بيرر  اإلنسرران مررا لرريس فرري ممكرره إ ا كرران عمرري جهررة البيرر  ا عمرري جهررة 
 السم  
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 ٓ(ٔ)من الحنابمة 
بي  غير معين أي أن بي  اإلنسان ما ليس عندل إ ا كان الم الرأي الثاني :

ن كانوا ل   (ٕ) موصوفًا في ال مة جائز وهو ما عمية الحنابمة والشافعية وام
يصرحوا إا أن من م هبه  جواز السم   الحال رالفًا لمم اهب األررى 

 (ٖ)كالحنفية والمالكية والحنابمة وهو في معني بي  الموصوف في ال مة 
 األدنح :

 أدنح انشأي األول :
ب ه ا الرأي بما  روي عن حكي  حزا  رضي أهلل عنه ر استدل أصحا  

دال سألت النبي رصمى أهلل عميه وسم  ر فقمت يا رسول اهلل يأتيني الرجل 
: ا منه ث  ابتاعه له من السوً ، دالفيسألني البي  ليس عندي ، أبيعه 

                                                           

بردائ  الصرنائ  فري ترتيرب الشررائ   : لمشريخ ، و  ٓٚ/ٖٔي "  ، المبسوط لمسررس  ( ٔ)
هرررر ، ٚٛ٘عرررالء الررردين أبرررى بكرررر ابرررن مسرررعود الكاسرررانى الحنفرررى المتررروفى سرررنة 

وما بعدها ،الفواكره الردواني : لمشريخ أحمرد برن غنري  برن سرال  برن مهنري  ٖٓٗ/ٗ
القيروانري هر  ، عمى رسالة أبى عبد اهلل بن أبى زيرد ٕٓٔٔالنفراوي المتوفى سنة 

، اإلنصرراف فرري معرفررة الررراج  مررن الرررالف عمررى  ٕ٘ٙٔ/ٕ، ٖٙٛالمترروفى سررنة 
م هب اإلما  أحمد بن حنبل :  لإلما   عالء الدين  ابن أحمد المرر داوى السرعدي 

 .  ٗٓٔ/ٔٔ" ٘ٛٛالحنبمي المتوفى سنة 
 ٓوما بعدها  ٖٓٔ/ٔٔوما بعدها ، واإلنصاف  ٔٛٔ/ٖكشاف القناع  (  ٕ)
زيز شرح الروجيز المعرروف بالشررح الكبيرر : لإلمرا  أبرى القاسر  عبرد الكرري  برن الع (  ٖ)

وما بعدها ، الناشر : دار الفكر،  وروضرة الطرالبين  ٓٓٔ/ٗمحمد بن عبد الكري  
 ، الناشر : دار الكتب العممية . ٕٙ/ٖلمنووي 
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 .( ٔ)تب  ما ليس عندذ " 
إلنسان من فعمو  ه ا الحديث يتضمن النهي عن بي  ما ليس عند ا

غير تفريً بين أن يكون المبي  معينًا أو غير معين ، والعمل بمفهومة 
 يقتضي القول بالمن  .
 أدنح انشأي انثاًَ : 

 استدل أصحاب ه ا الرأي بما يمي : 
ر حمل حديث حكي  بن حزا  " ا تب  ما ليس عندذ" عمي بي  ٔ

ول اهلل ر رصمى أهلل األعيان ، وفي  لذ يقول اإلما  الشافعي " فمما نهي رس
عميه وسم  ر حكيمًا عن بي  ما ليس عندل وأ ن في السمف ، استدلمنا عمي 
أنه ا ينهي عما أمر به ، وعممنا أنة إنما نهى حكيمًا عن بي  ما ليس عندل 

 .  ( ٕ")إ ا ل  يكن مضمونًا عمية ، و لذ بي  األعيان 
ة عمي جواز  السم  ر الجم  بين حديث حكي  بن حزا  واألحاديث الدالٕ

، ويكون حديث حكي  في بي  األعيان ، وأما الموصوف في ال مة فيدرل في 
بي  السم  ، وبي  السم  جائز فك لذ بي  الموصوف في ال مة إ ا ل  يكن 

 ممموكًا لمبائ  .
 ادلُالشح وانرتجٍح  :

وأدلة كل رأي منهما فإنه يبدو لي أن  بالنظر إلي الرأيين السابقين 
                                                           

 ٓسبً ترريجه  (  ٔ)

 ٖ، جرررر ٕٗٓافعي  المتررروفى األ   لإلمرررا   أبررري عبرررد اهلل محمرررد برررن إدريرررس الشررر (  ٕ)
ه  ٖٓٗٔ،  طبعة دار الفكرر لمطباعرة والنشرر والتوزير  ،  الطبعرة الثانيرة: ٜٗصر

ٜٖٔٛ   ٓ 
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الراج  هو القول األول وهو من  بي  ما ليس عند اإلنسان إ ا كان موصوفًا 
 في ال مة ، و لذ لما يمي :

 ٓر عمو  حديث حكي  بن حزا  ٔ
ر أن حمل حديث حكي  بن حزا  عمي بي  األعيان فقط رالف لظاهر ٕ

 الحديث وعمومة .
از بي  الموصوف في ال مة ببي  السم  ا ر أن ااستدال عمي جو ٖ

يفيد ، و لذ ألن السم  إنما أبي  لمحاجة ومن ث  ا يتجاوز به موض  
الررصة ، ث  إن السم  إ ا كان مؤجاًل فإن معني  لذ أن العاددين دد درال 
عمي أن البائ  ا يسم  المبي  في الحال ، وه ا يعني أن أما  البائ   متسعًا 

صيل ما باعة وتسميمه لممشتري برالف البي  أو السم  الحال من الودت لتح
فإن المتعاددين دد درال عمي أن يسم  البائ  السمعة في الحال فإ ا ل  تكن 
في ممكة كان في  لذ غرر عد  القدرة عمي التسمي  ألنه دد يحصل السمعة 

 ودد ا يحصمها ودد يعجز عن ثمنها والغرر منهي عنه .
 ثٍع عهً ادلكشىف  ثاًٍَا : حكى ان

مما سبً يتض  لنا أن البي  عمي المكشوف ا يص  سواء ديل أن 
األسه  المبيعة من  دبيل المعين أو من دبيل بي  ما في ال مة طالما أن 
البي  دد ت  دبل ادتراض األسه  لما فيها من بي  اإلنسان ما ليس عندل وهو 

ث  باعها فإن ه ل األسه  ا ا يجوز ، أما إ ا ادترض البائ  األسه  أوًا 
يرموا حالها من أمرين : إما أن تكون مقترضة من السمسار ال ي باشر 
العقد وفي ه ل الحالة يكون البي  عمي المكشوف غير جائز أيضًا ألن فيه 
جمعا بين عقد القرض وعقد السمسرة ودد دال النبي رصمى أهلل عميه وسم  ر 
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ضي الفساد فيكون القرض فاسدًا غير منتج والنهي يقت (ٔ)ا يحل سمف وبي  "
إلثارة فال تممذ به األسه  المقترضة ومن ث  يكون بيعها في ه ل الحرالة من 

ما أن تكون األسه  مقترضة من غير السمسار ٓدبيل بي  مرا ليرررس عندذ  وام
ففي ه ل الحالة يكون البي  عمي المكشوف جائزًا لدي من دال أنه يجوز 

(، ٖ)وغير جائز لدى من يقول بعد  جواز إدراض األسه  ( ٕ)إدراض األسه  

ومسألة درض األسه  مسألة طويمة وكثر فيها اارتالف بين الفقهاء 
المعاصرين اكتفي منها باإلشارة إلي ما سبً ومن أراد ااستزادة فميرج  إليها 

. 
 (4) أعثاب انُهً عٍ انثٍع عهً ادلكشىفثانثا : 

ن المغامرة وبيان  لذ: أن البي  عمي المكشوف أن ه ا البي  فيه نوع م -ٔ

                                                           

 ٓ( سبً ترريجه   ٔ)
( د/ محمد المرتار السالمي : ادتراض األسه  أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها  ،  ٕ)

ومررا بعرردها ،  ٖٔلكررويتي ، صرررأعمررال النرردوة الفقهيررة الثالثررة تنظرري  بيررت التمويررل ا
والدكتور أحمد بن محمد الرميل : األسه  والسندات وأحكامهرا فري الفقره اإلسرالمي 

 ٓ  ٖٕٓصر
( وهررو رأي نسرربة الشرريخ محمررد المرتررار السررالمي إلرري كثيررر مررن الفقهرراء المعاصرررين  ٖ)

 ي ويقول مستدُا له  " ألن مبدأ الشركة عمي رمرط األمروال ، فعرزل جرزء منهرا ر الر
هو األسه  المقترضة ر يهد  الشركة وينادضها " ادترض األسه  أو رهنها أو بيعها 

 ٓ ٖٔأو تأجيرها صر

ومرا بعردها ، طبعرة  دار  ٕٚٙ(  د/ محمد صبري هرارون : إحكرا  األسرواً الماليرة صرر ٗ)
 ٓالنفائس، األردن 
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فيه تود  من أحد المتعاممين في البورصة بأن احدي الشركات سوف 
تنرفض أسعار أسهمها ، فيعمد إلي القيا  بعممية بي  دصير األجل 
عن طريً ادتراض عدد من أسهمها من سمسارل ،ث  يحتفظ  السمسار 

المقترض بالسعر السائد ، ث   به ل األسه  لضمان السداد ، ث  يبيعها
يشتريها عند انرفاض األسعار ث  يرج  األسه  إلي صاحبها ويحتفظ 

 لنفسه بالفارً ال ي تحقً له من رالل ه ل العمميات .
المراطرة التي يشتمل عميها ه ا البي  ، إ  دد يرتف  سعر السه  دون  -ٕ

ي  ه ل تود  فيضطر المستثمر إلي شرائه بسعر أعمي، ليتمكن من تسم
        .األسه  إلي سمسارة حسب ااتفاً  
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 ادلثحث انشاتع
 انششاء تاذلايش

 ان :وفيه فرع
 انفشع األول

 ياهٍح انششاء تاذلايش
 ٌمصذ تانششاء تاذلايش :أوال : 

أن يقو  المشترى بدف  نسبة معينة من القيمة السودية لألوراً  
التي يرغب في شراءها ، أما بادي الثمن فيعتبر درضا يقدمه السمسار 
لممشتري ويتقاضى عميه فائدة شهرية ، وترهن األوراً المشتراة لدى 

سار كضمان لمقرض ، حيث يقو  ه ا األرير ) السمسار ( باادتراض السم
 (.ٔبضمانها من البنذ ولكن بسعر فائدة أدل )

أن يقو  المستثمر بدف  جزء من ثمن األسه  التي يريد  وديل هو :  
 .(ٕ)شراءها من أمواله الراصة ودف  الجزء البادي من أموال مقترضة 

ن المال وادتراض جزءًا  أرر من : دف  المشتري جزءًا م وديل هو
السمسار ال ي يتعامل معه مقابل فائدة شهرية عميه لشراء كمية أكبر من 

                                                           

د/  سررمير عبررد أسررواً األوراً الماليررة  ودورهررا فرري تمويررل  التنميررة اادتصررادية  (  ٔ
، المعهررد العررالمي لمفكررر اإلسررالمي  القرراهرة ، الطبعررة  ٕٕٛالحميررد رضرروان ص 

 هر.ٚٔٗٔااولى 

. منشرررأة المعرررارف  ٖ٘ٔاألوراً الماليررة وأسرررواً رأس المرررال د/ منيرررر هنررردي صررررر ( ٕ)
 ٓ  ٜٜ٘ٔباإلسكندرية 
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األوراً المالية ، ث  رهن ه ل األوراً المالية المشتراة لدى السمسار كضمان 
 (.ٔلمقرض )

تمويل ومتاجرة في السوً المالية ، مودوفان عمى نسبة  وديل هو :
 (.ٕدمها العميل لمبنذ أو السمسار عمى وجه التوثيً )محددة من المال يق

 ذعمٍة 
إ ا نظرنا إلى التعاريف السابقة نجد أن التعريف األرير أولى ألنه 
عبر بالتمويل والمتاجرة وهما يشمالن القرض والبي  إلى أجل ،ونحول  و أما 
ما سبقه من تعاريف فقد عبرت بالقرض فقط ومن ث  فهي داصرة وا تشمل 

 متاجرة .ال
بالهامش المبدئي لكونه يدف  عند الشراء  الشراء بالهامش ويسمي

وتحدد نسبته من دبل البنذ المركزي كأربعين في المائة من ثمن األسه  
المشتراة مثال ، و لذ بهدف التحك  في نشاط السوً حيث يتحك  البنذ 

ويات المركزي في السوً عن طريً رف  نسبة الهامش إ ا احظ ارتفاع مست
األسعار بصورة غير طبيعية بسبب ارتفاع حدة المضاربة ، فيترتب عمي  لذ 
انرفاض الطمب عمي القروض المستردمة في تمويل ه ا النوع من عمميات 

 الشراء ، وانرفاض الطمب عمي األسه  تبعًا ل لذ .
                                                           

، دار  ٚٛٔبورصة األوراً الماليرة مرن منظرور إسرالمي  د/ شرعبان البررواري  ص  ( ٔ
  .ٕ٘ٓٓالفكر دمشً ، الطبعة الثانية 

.، بحررث ٓٔالمترراجرة بالهررامش دراسررة تصررويرية فقهيررة  د/ عبررد اهلل السررعيدي ص (  ٕ
مقد  لمدورة الثامنة عشرة لممجم  الفقهي اإلسالمي التاب  لرابطرة العرال  اإلسرالمي  

 ، مكة المكرمة .
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وام ا احظ البنذ المركزي ضعف نشاط البورصة بسبب دمة اإلدبال عمي الشراء 
سبة الهامش بهدف تمكين المتعاممين من الحصول عمي القروض رفض ن

الالزمة لتمويل عمميات شراء األسه  مما يترتب عمية زيادة اإلدبال عمي 
 .(ٔ)شراء األسه  وتنشيط السوً 

 صىسج انششاء تاذلايش ثاٍَا : 
أن يرغب شرص في شراء عددًا من األسه  أو السندات بمبمل لدية 

% أو أكثر من ما معه ٓٛن يشتري بمبمل أكبر يعادل فيتي  له السمسار أ
عن طريً إدراضه البادي بضمان األوراً المالية المشتراة مقابل فائدة، 
ويقصد المضارب من وراء  لذ تود  ارتفاع أسعار األسه  أو السندات 

ه عفيبيعها ويسدد من الثمن القرض ويكسب البادي، وام ا ل  يصدً تود
 .(ٕ)ر الفرً ويدفعه من المقد  )الهامش( ال ي دفعةوانرفضت األسعار يرس

توجه العميل ال ي ينشد ااستفادة من تقمبات األسعار إلي  مثال أرر :
 ٓٓٓ.ٓ٘احدي شركات الوساطة المالية ويعرب عن رغبته في استثمار 

األمريكية ، ويحاول الوسيط إغراء العميل  "IBM"دوار أمريكي في شركة 
ي أسه  ه ل الشركة ويقنعه بأن شراء المزيد من أسه  باستثمار المزيد ف

ه ل الشركة سيحقً له من المال والثراء ما ل  يدر في رمدل في يو  من 
                                                           

 ٓوما بعدها   ٖٚٔير هندي صراألوراً المالية وأسواً رأس المال د/ من (  ٔ)
د/ محمررد عبررد الحمرري  عمررر : دررراءة إسررالمية فرري األزمررة الماليررة العالميررة ، بحررث  (  ٕ)

منشررور ضررمن نرردوة األزمررة الماليررة العالميررة مررن منظررور إسررالمي وتأثيرهررا عمرري 
أكترروبر  ٔٔهررر الموافررً  ٕٕٗٔمررن شرروال  ٔٔاادتصرراديات العربيررة يررو  السرربت 

 ٓ ٔٔصر ٓال  كامل لالدتصاد اإلسالمي  في مركز ص ٕٛٓٓ
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األيا  ، وألن المبمل ال ي يرغب العميل في استثمارل هو كل ما يمتمكه من 
سيولة فائضة تعرض عمية شركة الوساطة المالية أن تقرضه مبمغًا مماثاًل 

 ٓٓٔالفائدة السائد في السوً لتصل جممة المبمل المستثمر إلي وبسعر 
% من جممة رأس المال المستثمر ٓ٘ألف دوار أمريكي وه ا القرض يعدل 

فيق  العميل أسيرا له ا العرض المغري دون أن يفطن إلي إمكانية حدوث 
نزول في السعر يضاعف من رسارته  لذ أن المشتري مضارب عمي الصعود 

بينما البائ  مضارب عمي الهبوط ، المشتري يأمل أن يصعد السعر دائمًا 
ويحقً ربحًا وفيرًا ويرد ديمة القرض إلي الوسيط بينما لو هبط السعر فسوف 
تكون الكارثة حيث تمكن الوسيط من السيطرة عمي تفكير العميل واستغرً 

ن الشراء تمامًا في احتماات الرب  ، فإ ا حقً كسبا انفتحت شهيته لممزيد م
وام ا حدث العكس وانرفضت األسعار ودعت الكارثة وفقد كل ما يممذ ، وأما 

"وسوف يحتفظ لدية  IBMالوسيط فأنة سوف يقو  بشراء أسه  شركة" 
باألسه  لحين سداد المقترض لديونه ويحصل عمي عمولة مقابل تنفي  األمر 

تراض من أحد ، وك ا عمي فائدة مقابل القرض ، ودد يقو  من جانبه بااد
البنوذ بضمان تمذ األسه  وبسعر فائدة  يقل عن السعر ال ي دا  باادتراض 
به ، وأما إ ا انرفض سعر السه  عمي رالف تودعات العميل والوسيط فإن 
الوسيط سوف يطمب من العميل مبمغًا من المال بقيمة فارً السعر بين 

  (ٔ)الهامش المدفوع وبين القيمة السودية . 
                                                           

د/ سررمير عبررد الحميررد رضرروان  : األزمررات المزمنررة ألسررواً المررال العالميررة تكشررف  (  ٔ)
عرررن الوجررره الحقيقررري لمنظرررا  الرأسرررمالي وزيرررف آلياتررره التررري درررا  عميهرررا  ، مقرررال  

 منشور عمى اإلنترنت في مود  مجم  فقهاء الشريعة بأمريكا .
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 (1: اجشاءاخ انششاء تاذلايش ) ثانثا
 يت  الشراء بالهامش وفً مجموعة من ااجراءات منها :

أن يقو  العميل بفت  حساب لدى البنذ أو بيت السمسرة يسّمى حساب  أوًا:
 .الهامش 

بإيداع جزء من ديمة العقد المراد شراؤل بحسب نوعه، العميل أن يقو   ثانيًا:
سبائذ، أو عقد أسه .. أو غير  لذ..  عقد شراء وبي  عمالت، أو عقد

 وترتمف ديمة العقود، ومقدار الهامش المطموب من العميل بحسب نوع العقد.
أن يكون البي  والشراء عن طريً البنذ، أو الوسيط م  احتساب  ثالثًا:

 عموات البي  والشراء له، وفي بعض العقود تحتسب عموات البي  فقط.
لمشتراة رهنًا لدى البنذ، أو الوسيط حتى يت  البي  أن تكون العقود ا رابعًا:

 .. وتصفية الحساب
أن يتعهد العميل بإكمال الفرً ال ي يطرأ عمى الهامش اابتدائي  رامسًا:

 فيتسبب في انرفاضه حتى يصل إلى المستوى األول.
إعطاء الحً لمبنذ أو الوسيط ببي  العقد وتصفية العممية في حال  سادسًا:

هامش اابتدائي وعد  ديا  العميل بتغطية ه ا اانرفاض، وك لذ انرفاض ال
في حال الرسارة الكبيرة التي يرشى منها عمى مبمل القرض فيباع العقد 

ن حصل نقص أو رسارة أر ت من مبمل الهامش.  ويسدد القرض منه وام
 

                                                           

 .ٙٔٙ  هندي، األوراً المالية، وأسواً رأس المال، ص د. منير إبراهي(  ٔ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –معة األزهرجا –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 المضاربات الوهمية 

  فى ميدان الشريعة

ٕٖٜٜ 
 

 انفشع انثاًَ
 الشراء بالهامش في ميزان الشريعة

ض بفائدة ، والقرض بفائدة حرا  ، ينطوي الشراء بالهامش عمي در 
 (ٔ)اله عمي عقد محر  وهو القرض بربافيكون الشراء بالهامش حرا  اشتم

 اإلجماع عمي أن الفائدة هي عين ربا النسيئة المقطوع بحرمته يؤيد ه ا :و 
َبا َأْضَعاًفا دال تعالي "  -ٔ َواتَُّقوا  ُمَضاَعَفةً َيا َأيَُّها الَِّ يَن آَمُنوا َا تَْأُكُموا الرِّ

  (ٕ) المََّه َلَعمَُّكْ  ُتْفِمُحونَ 
َبا َا َيُقوُموَن ِإاَّ َكَما َيُقوُ  الَِّ ي َيَتَربَُّطُه دال تعالي "  -ٕ الَِّ يَن َيْأُكُموَن الرِّ

َبا َوَأَحلَّ المَّهُ  الشَّْيَطانُ   ِمَن اْلَمسِّ َ ِلَذ ِبَأنَُّهْ  َداُلوا ِإنََّما اْلَبْيُ  ِمْثُل الرِّ
َبا  ٓ( ٖ)"  اْلَبْيَ  َوَحرََّ  الرِّ

دال ابن جرير الطبري " إن ال ين كانوا يأكمون الربا من أهل الجاهمية 
، يقول الغري  لغري  الحً : زدني في  غريمهكان إ ا حل مال أحده  عمي 

األجل وأزيدذ في مالذ ، فكان يقال لهما إ ا فعال  لذ ه ا ربا األجل ، فإ ا 
اا : سواء عمينا زدنا أول البي  ، أو عند محل المال ، فك به  ديل لهما  لذ د

اهلل في ديمه  فقال : واحل اهلل البي  وحر  الربا " يعني وأحل اهلل األرباح في 
                                                           

، واألسررواً  ٗٙٔمجمررة مجمرر  الفقرره اإلسررالمي ، العرردد السرراب  ، الجررزء األول صررر (  ٔ)
،و سروً األوراً الماليرة فري ميرزان الفقره  ٖٙالمالية د/ محمد بن عمي القرري صرر

حمررد صرربري ،و أحكررا  األسررواً الماليررة د/ م ٕٖٔاإلسررالمي د/ عطيررة فيرراض صررر
 . ٕٔٚهارون صر

 ٓ ٖٓٔسورة آل عمران آية  (  ٕ)
 ٓ ٕ٘ٚسورة البقرة آية  (  ٖ)
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التجارة والشراء والبي   وحر  الربا يعني الزيادة التي يزيد رب المال بسبب 
 . (ٔ)زيارته غريمة في األجل وتأرير دينه عميه

ا روي عن عمي ررضي أهلل عنه ر أن النبي رصمى أهلل عميه وسم  م -ٖ
ر نهي عن درض جر منفعة ، وفي رواية دال رسول أهلل صمى أهلل عميه سم  

 (ٕ)كل درض جر منفعة فهو ربا "
ن كان في سندل مقال إا أن معنال يؤيدل القرآن  وله ا ، فه ا الحديث وام

 به .فقد اتفقت الم اهب األربعة عمي العمل 
وأن الفوائد عمي القروض من ، اجم  العمماء عمي تحري  الربا  -ٗ

 ٓ( ٖ)الربا 
                                                           

 : الناشررررمحمرررد شررراكر ،  ومرررا بعررردها ، تحقيرررً : أحمرررد ٕٔ/ٙتفسرررير الطبرررري   (  ٔ)
 ٓ  ٕٓٓٓ -هر  ٕٓٗٔ،  الطبعة : األولىمؤسسة الرسالة 

، باب كل دررض جرر  ٕٕ٘ٔٔ، حديث رد   ٖٓ٘ص  ٘السنن الكبرى لمبيهقي ج  (  ٕ)
منفعة فهو ربا ، الطبعة األولى ، مطبعة مجمس دائررة المعرارف العثمانيرة ، بحيردر 

هر ، مصنف ابرن أبري شريبة فري األحاديرث واآلثرار : لمحرافظ عبرد اهلل ٖٗٗٔأباد ، 
بررن محمررد بررن أبرري شرريبة إبررراهي  بررن عثمرران ابررن أبرري بكررر بررن أبرري شرريبة الكرروفي 

، باب من كررل كرل دررض جرر منفعرة ، طبعرة دار  ٓٛص  ٘هر ، ج ٖٕ٘المتوفى 
 ٓالفكر 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  لمشيخ محمد بن أحمرد برن رشرد الحفيرد المتروفى  ( ٖ)
، والمجمررروع شررررح المهررر ب :     ٕٛٔ/ٕٓ، مكتبرررة المعرررارف برررالمغرب  ٜ٘٘سرررنة 

.  لإلمرررا  أبرررى زكريرررا محيرررى الررردين برررن شررررف النرررووي . طبعرررة دار الفكرررر بيرررروت
،  ٕٔٗ/ٖ، و تفسرير القرطبري   ٖٓٙ/ٗ، و المغني م  الشررح الكبيرر   ٜٖٓ/ٜ

  .ٜ٘ٛٔهر/ ٘ٓٗٔ. طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان  
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ه ا إ ا كان الشراء بالهامش بفائدة ، أما إ ا رال من الفائدة فإنه ا 
والقرض ، منها بي  ودرض ، و دد ارتمطت  اً ألنه فيه عقود،  (ٔ)يجوز أيضًا 

رفاً حسنا بدون زيادة رضه لإل غفيه مشروط بالبي  لممقرض حتى ولو كان 
، درض جر منفعة  فكأنهربوية في عقد البي  التاب  لعقد القرض مصمحة ، 

ودد ص  عنه رصمى أهلل عميه وسم  ر أنه دال " ا يحل ، وفية بي  وسمف 
 .( ٕ")سمف وبي  وا شرطان في بي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عمميات السروً الماليرة وعوامرل اسرتقرارها فري السروً الماليرة اإلسرالمية .د/ عبرد  (  ٔ)
ة الماليررة العالميررة إعررداد الرررحي  عبررد الحميررد السرراعاتي ، منشررور فرري كترراب األزمرر

وما بعردها ، مطراب  جامعرة الممرذ عبرد العزيرز مركرز  ٜٛمجموعه من الباحثين صر
 . ٜٕٓٓهر / ٖٓٗٔالنشر العممي ،  الطبعة األولي 

 ٓسبً ترريجه  (  ٕ)
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 اخلامتح
مى رير األنا  الحمد اهلل ال ي بنعمته تت  الصالحات ، وأصمى وأسم  ع

وبعد : فقد توصمت من رالل بحثي –صمى اهلل عميه وسم   –سيدنا محمد 
 ه ا إلى عدة نتائج من أهمها :

أن المضاربات الوهمية الهدف منها إما انتظار الصعود أى ديا   -ٔ
المضارب بالشراء والبي  عندما يص  تودعه بارتفاع األسعار ، أو 

جل عمى أمل هبوط األسعار ث  يقو  الهبوط أى ديا  المضارب بالبي  اآل
بشراء ما باعه سابقا باألجل ، فهى ليست مضاربة حقيقية كما في 
نما هى مضاربة صورية ، تباع بمقتضاها السم   الفقه اإلسالمي ، وام
نما بهدف  واألوراً المالية ، وتنتقل من  مة إلى  مة دون دبض ، وام

اربات وهمية وليست ااستفادة من فروً األسعار ، ومن ث  فهى مض
 حقيقية  .

الية هي عبارة عن عقود الغرض منها الرب  عن أن المشتقات الم -ٕ
طريً التعادد عمى األصل ) السمعة (م  أنه ليس مرادا من التعادد ، 
فهو أي األصل وسيمة لمحصول عمى الرب  ، والعقد هو مجرد التزا  ا 

 يعني طمبا عمى سمعة معينة.

ألموال  ت من الناحية الشرعية ألنها: تتضمن أكالمن  عقود اارتيارا  -ٖ
و ألنها ، حتى ولو أر  مقابل اارتيار وهو الثمن ’ الناس بالباطل

 عقود دائمة عمي الغرر.

أن العقود المستقبمية ا تجوز من الناحية الشرعية سواء أكان المعقود  -ٗ
يها تأجيل ألنها عقود يت   ف، عمية فيها سمعًا أ  ماًا أ  عمالت أجنبية 
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كما ، وبي  الدين بالدين مجم  عمي تحريمه ، الثمن أي بي  دين بدين 
أنها عقود ل  يت  فيها التقابض يدًا بيد ، ومن ث  فتكون العقود 

 المستقبمية محرمة باإلجماع.

أن عقود المبادات حرا  ألنها عقود تقو  عمي ترفيض تكمفة  -٘
فائدة ، وأن ه ل  اادتراض لتغطية المراطر ، وأن  لذ مقابل

الفائدة محرمة ، فتكون العقود المشتممة عميها محرمة ، ألن ما 
و ألن ه ل العقود تشتمل عمي القمار ، يقو  عمي الحرا  فهو حرا 

 حراما .ه ل العقود ، والقمار حرا  فتكون 
أن البي  عمي المكشوف ا يص  لما فيه من بي  اإلنسان ما ليس  -ٙ

 عندل وهو ا يجوز .

الشراء بالهامش حرا  اشتماله عمي عقد محر  وهو القرض بفائدة أن  -ٚ
 ، و القرض بفائدة حرا  ، فيكون الشراء بالهامش حراما. 

 ثاٍَا انرىصٍاخ
 توصمت من رالل بحثي إلى التوصيات التالية:

وجوب حمول اادتصراد اإلسالمي محل اادتصاد الرأسمالي ،  -ٔ
لرأسمالية ، و لذ م  االتزا  بمبادئ والبنوذ اإلسالمية  محل البنوذ ا

  ٓضمنه من أحكا  في رصوص المعامالتالشريعة اإلسالمية ، والعمل بما ت
حمول البدائل الشرعية محل المضاربات الوهمية ، و لذ مثل عقد  -ٕ

ااستصناع ، وعقد الجعالة ، وعقد السم  ، وبي  األجل بالتقسيط أو عدمه ، 
   ٓونحو  لذ 

نهاية ه ل الرحمة العممية المباركة ؛ فإني أستمي  كل  وفي ورتاما
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ناظر في بحثي ه ا الع ر لما عسال أن يبدو له من دصور ، أو تقصير  ؛ 
فحسبي أنى أعممت دممي ، وب لت جهدي ، وغاية وسعى في تحرى الحً 
والصواب ، واجتهدت طادتي إلصابة الحً المنشود ؛ فإن أكن دد وفقت ف لذ 

ن كانت األررى فاستغفر اهلل فضل اهلل يؤت  ٓيه من يشاء ، وام
واهلل أسأل أن يعفو عن زاتي وأن يقيمني من عثراتي ، وأن يثبت عمى  

 ٓطريً اإليمان رطواتي ، إنه نع  المولى ونع  النصير 
 ٓوصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آله وصحبه وسم  
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 انفهاسط

 فهشط ادلصادس 

 انمشآٌ :         أوال :  كرة انرفغري وعهىو

تفسير الطبري ) جام  البيان في تأويل القرآن ( لإلما  محمد بن  .ٔ
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري، المتوفى 

هر ، تحقيً : أحمد محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة ،  ٖٓٔ
 ٓ  ٕٓٓٓ -، هر  ٕٓٗٔالطبعة  األولى  

أهلل محمد بن أحمد  األنصاري القرطبي ، تفسير القرطبي )أبى عبد  .ٕ
  .ٜ٘ٛٔهر/ ٘ٓٗٔطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان  

 ثاٍَا : كرة احلذٌث :

سنن أبي داوود لإلما  الحافظ أبي داود سميمان بن األشعث  .ٔ
 ٓالسجستاني ، الناشر : دار الكتاب العربي ر بيروت 

د بن يزيد القزويني لإلما  أبي عبد اهلل محم -سنن ابن ماجة .ٕ
مكتبة المعارف لمنشر والتوزي   ، الرياض ، ٓهر ،  ٕ٘ٚالمتوفى 

حك  عمى أحاديثه وعمً عميه  العالمة محمد ناصر الدين األلباني ، 
 ٓالطبعة األولى 

سنن الترم ي ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى  .ٖ
عمى  هر ، مكتبة المعارف لمنشر والتوزي  الرياض ، حك ٜٕٚ

أحاديثه وعمً عميه  العالمة محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة 
 األولى 

السنن الكبرى لمبيهقي ) اإلما  أبي بكر أحمد بن الحسين ابن عمي  .ٗ
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هر ، الطبعة األولى ، مطبعة مجمس دائرة ٛ٘ٗالبيهقي المتوفى 
 هر .ٖٗٗٔالمعارف العثمانية ، بحيدر أباد ، 

عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  سنن النسائي لإلما  أبي .٘
هر، طبعة دار ابن حز  بيروت لبنان ، الطبعة األولى ٖٖٓالمتوفى 
 ٓ  ٜٜٜٔهر /  ٕٓٗٔ

شرح معانى اآلثار ألبى جعفر أحمد بن محمد بن سالمه بن عبد  .ٙ
الممذ بن سممه األزدى الحجري الطحاوى الحنفي المتوفى سنة 

ية القاهرة ، تحقيً محمد هر  الناشر مطبعة األنوار المحمدٕٖٔ
 ٓزهري النجار  

المستدرذ عمي الصحيحين : لإلما  الحافظ أبى عبد اهلل محمد بن  .ٚ
هجرية ، طبعة دار  ٘ٓٗعبد اهلل الحاك   النيسابوري المتوفى سنة 

 ٓالمعرفة بيروت لبنان ، وب يمه التمريص لمحافظ ال هبي 

فظ عبد اهلل بن مصنف ابن أبي شيبة في األحاديث واآلثار : لمحا .ٛ
محمد بن أبي شيبة إبراهي  بن عثمان ابن أبي بكر بن أبي شيبة 

 ٓهر ، طبعة دار الفكر ٖٕ٘الكوفي المتوفى 

 ثانثا: كرة انهغـــــح :

تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبد  .ٔ
ى: الرزّاً الحسيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوف

 هر( ، المحقً: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية.ٕ٘ٓٔ

ته يب المغة المؤلف: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو  .ٕ
هر( المحقً: محمد عوض مرعب، الناشر: ٖٓٚمنصور )المتوفى: 
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   .ٕٔٓٓبيروت الطبعة: األولى،  –دار إحياء التراث العربي 

قهية المؤلف: عمر بن محمد بن طمبة الطمبة في ااصطالحات الف .ٖ
 ٖٚ٘أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نج  الدين النسفي )المتوفى: 

 . هر ٙٓٗٔلبنان الطبعة: األولى  –هر( ، الناشر: دار القم  بيروت 

لسان العرب ابن منظور  العالمة أبى الفضل جمال الدين محمد بن  .ٗ
 مكر  بن منظور المصري دار صادر بيروت : الطبعة 

 ٓ  ٜٜٚٔولى األ 

 ساتعا : كرة انفمه :

 : الفقه الحنفي 

بدائ  الصنائ  في ترتيب الشرائ   : لمشيخ عالء الدين أبى بكر ابن  .ٔ
هر ، الناشر دار الكتاب ٚٛ٘مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى سنة 

 ٓ   ٕٜٛٔالعربي بيروت 

تكممة فت  القدير ابن الهما  كمال الدين محمد بن عبد الواحد  .ٕ
 هر، دار الفكر بيروت  .ٔٛٙاسي ر سنة الوفاة السيو 

المبسوط  : لشمس األئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة  .ٖ
 ٓهر ، دار المعرفة  بيروت لبنان   ٖٛٗ

 الفقه المالكي 

ااست كار الجام  لم اهب فقهاء األمصار وعمماء األدطار فيما  .ٔ
باإليجاز تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح  لذ كمه 

واإلرتصار. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد 
هر( ، تحقيً:  ٖٙٗالبر بن عاص  النمري القرطبي )المتوفى: 
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دمشً | دار الوعي  -عبدالمعطي امين دمعجي. الناشر: دار دتيبة 
  . ٖٜٜٔ -هر  ٗٔٗٔحمب الطبعة: األولى  –

يخ محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  لمش .ٕ
 ٓ، مكتبة المعارف بالمغرب  ٜ٘٘الحفيد المتوفى سنة 

حاشية الدسودي عمي الشرح الكبير :  لمشيخ شمس الدين محمد  .ٖ
عرفة الدسودي عمى الشرح الكبير لمشيخ أبى البركات سيدي أحمد 

هر ، دار إحياء الكتب العربية  ٕٔٓٔبن محمد الدر دير المتوفى 
 ٓالحمبي وشركال عيسى البابي 

الشرح الكبير لمدردير" أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير  .ٗ
وما بعدها  ، دار إحياء  ٚٔ٘/ٖهر( ٕٔٓٔبالدردير )المتوفى : 

 الكتب العربية عيسى الحمبي وشركال . 

الفواكه الدواني : لمشيخ أحمد بن غني  بن سال  بن مهني النفراوي  .٘
عمى رسالة أبى عبد اهلل بن أبى زيد هر  ، ٕٓٔٔالمتوفى سنة 

 ، ٖٙٛالقيرواني المتوفى سنة 

مرتصر رميل  لمعالمة رميل بن إسحاً بن موسى، ضياء الدين  .ٙ
هر( المحقً: أحمد جاد  ، ٙٚٚالجندي المالكي المصري )المتوفى: 

 مر.ٕ٘ٓٓهر/ٕٙٗٔالناشر: دار الحديث/القاهرة ، الطبعة: األولى، 

رميل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد من  الجميل شرح مرتصر  .ٚ
هر(، الناشر: دار ٜٜٕٔعميش، أبو عبد اهلل المالكي )المتوفى: 

بيروت الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر:  –الفكر 
  ٜٜٛٔهر/ٜٓٗٔ
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 الفقه الشافعي 

األ  :  لإلما  أبى عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي المتوفى   .ٔ
شر والتوزي  ، الطبعة الثانية: هر ،  دار الفكر لمطباعة والنٕٗٓ

 ٓ  ٖٜٛٔهر  ٖٓٗٔ

روضة الطالبين وعمدة المفتين:  لإلما  محيى الدين يحيى بن شرف  .ٕ
هر ، تحقيً : عادل أحمد عبد  ٙٚٙابن زكريا النووى المتوفى

 ٓعمى محمد معوض ، الناشر : دار الكتب العممية  -الموجود 

: لإلما  أبى القاس  عبد العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  .ٖ
 الكري  بن محمد بن عبد الكري ، الناشر : دار الفكر. 

المجموع شرح المه ب :   لإلما  أبى زكريا محيى الدين بن شرف  .ٗ
 النووي . طبعة دار الفكر بيروت .

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : لإلما  محمد بن  .٘
هر ، وهو شرح  ٜٚٚمتوفى سنة محمد بن أحمد الشربينى الرطيب ال

عمى متن المنهاج لإلما  النووي،  مطبعة مصطفي الحمبي وأوادل 
  .ٜٛ٘ٔهر/ٖٚٚٔبمصر 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبى  .ٙ
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرممى ،  مطبعة الحمبي 

  .ٜٚٙٔهر / ٖٙٛٔالطبعة األريرة 

 حنبميالفقه ال 

اإلنصاف في معرفة الراج  من الرالف عمى م هب اإلما  أحمد بن  .ٔ
حنبل :  لإلما   عالء الدين أبى الحسن عمى بن سميمان ابن أحمد 
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 . ٘ٛٛالمر داوى السعدي الحنبمي المتوفى سنة 

شرح منتهى اإلرادات المسمى ددائً أولى النهى لشرح المنتهى :   .ٕ
هر  ٔ٘ٓٔالبهوتى المتوفى سنة لإلما  منصور بن يونس بن إدريس 

 ٓ   ٜٜٙٔ،الناشر عال  الكتب بيروت 

الكافي في فقه اإلما  المبجل أحمد بن حنبل لشيخ اإلسال  أبي محمد  .ٖ
موفً الدين عبد أهلل بن ددامة المقدسي ، تحقيً زهير الشاويش ، 

 ٓ  ٜٛٛٔهر ،  ٛٓٗٔالمكتب اإلسالمي ، الطبعة الرامسة 

" منصور بن يونس بن صالح الدين ابن كشاف القناع لمبهوتى  .ٗ
هر( ، الناشر: ٔ٘ٓٔحسن بن إدريس البهوتى الحنبمى )المتوفى: 

 دار الكتب العممية. 

المغني ابن ددامه  : اإلما  موفً الدين أبى محمد عبد اهلل بن أحمد  .٘
هر عمى مرتصر الرردي المتوفى ٕٓٙبن ددامه المتوفى سنة 

ر لمشيخ شمس الدين أبى الفرج هر ، مطبوع م  الشرح الكبيٖٖٗ
عبد الرحمن بن أبى عمر بن محمد بن أحمد بن ددامه المقدسي 

   ٜٜٜٔهر  ٜٔٗٔالمتوفى سنة  ، دار عال  الكتب  الطبعة الرابعة 

 كتب اإلجماع 

اإلجماع المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهي  بن المن ر   -ٔ
بن  هر( تحقيً: أبو حماد صغير ٜٖٔالنيسابوري )المتوفى: 

أحمد بن محمد بن حنيف ، الناشر: مكتبة الفردان )عجمان(، 
  . ٜٜٜٔمكتبة مكة الثقافية )رأس الريمة( الطبعة: الثانية 
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مراتب اإلجماع ابن حز  المؤلف: أبو محمد عمي بن أحمد بن  -ٕ
هر(،  ٙ٘ٗسعيد بن حز  األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 طبعة: دار زاهد القدسي المصرية.

  خايغا : كرة االلرصاد :

الدكتور أحمد بن محمد الرميل : األسه  والسندات وأحكامها في  -ٔ
 الفقه اإلسالمي .

أحمد محي الدين أحمد : أسواً األوراً المالية وآثارها اإلنمائية في  -ٕ
اادتصاد اإلسالمي ، سمسمة صال  كامل لمرسائل الجامعية ص 

ٗٛٗ  . 

مالية العالمية رؤية إسالمية ، دار د/ أشرف محمد دوابه : األزمة ال -ٖ
هر / ٖٓٗٔالسال  لمطباعة والنشر والتوزي  ، الطبعة األولي 

ٕٜٓٓ  ٓ 

 د / حسين حسين شحاته :  -ٗ

لما ا اادتصاد اإلسالمي هو المررج من اانهيارات المالية    - أ
 ٖٔٛواادتصادية ، مقال منشور في مجمة األمان الدعوي ، العدد 

 ٓ ٕٛٓٓتشرين الثاني  ٚفي 

كيف النجاة من أثر األزمة المالية  الرأسمالية عمى أسواً المال   - ب
العربية  ضمن سمسمة   بحوث في الفكر اادتصادي  اإلسالمي ،  

  ٓوالمنشور عمى اإلنترنت 
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د رفيً يونس المصري : المضاربة عمى األسعار بين المؤيدين  - ت
لممذ عبد والمعارضين ، مركز أبحاث اادتصاد اإلسالمي جامعة ا

   . ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/ٕٛالعزيز جدة ندوة األربعاء 

٘-  

د/ زياد رمضان : مبادئ ااستثمار المالي والحقيقي ، دار وائل  -ٙ
 ٓ  ٜٜٛٔلمطباعة ، الطبعة األولي  

د/ سعيد توفيً عبيد : ااستثمار في األوراً المالية ، مكتبة عين  -ٚ
 ٓشمس القاهرة 

الية المزمنة ألسواً المال د/ سمير عبد الحميد رضوان : األزمات الم -ٛ
العالمية تكشف عن الوجه الحقيقي لمنظا  الرأسمالي وزيف آلياته 
التي دا  عميها، مقال عمي اإلنترنت في مود  مجم  فقهاء الشريعة 

 ٓبأمريكا 

بورصة األوراً المالية من منظور إسالمي  ، : د/ شعبان البرواري   -ٜ
 . ٕ٘ٓٓدار الفكر دمشً ، الطبعة الثانية 

د/ الصديً محمد األمين الضرير :    اارتيارات ، بحث في  -ٓٔ
 ٓمجمة مجم  الفقه اإلسالمي  ، العدد الساب  

د/ عباس ر شيد العماري  : إدارة األزمات في عال  متغير ،  -ٔٔ
 ٓ  ٖٜٜٔمركز األهرا  لمترجمة والنشر القاهرة 

د/ عبد الحمي  عمر  : دراءة إسالمية في األزمة المالية  -ٕٔ
مية ، بحث منشور ضمن ندوة األزمة المالية العالمية من العال

 ٔٔمنظور إسالمي وتأثيرها عمي اادتصاديات العربية يو  السبت 
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  في مركز صال   ٕٛٓٓأكتوبر  ٔٔهر الموافً  ٕٕٗٔمن شوال
 ٓكامل لالدتصاد اإلسالمي

د/ عبد الحميد محمود البعمى :المشتقات المالية في  -ٖٔ
  ، ومنشور ٜٜٜٔالرؤية الشرعية  ، طبعة  الممارسة العممية وفي

هر أكتوبر  ٕٔٗٔرجب  ٕٖٕفي مجمة اادتصاد اإلسالمي العدد 
ٕٓٓٓ ٓ 

د/ عبد الرحمن عبد أهلل ألحميدي ود/ عبد الرحمن عبد  -ٗٔ
المحسن الرمف : النقود والبنوذ واألسواً المالية ، دار الرريجي ، 

  ٓهر  ٚٔٗٔالرياض 

يد الساعاتي : عمميات السوً د / عبد الرحي  عبد الحم  -٘ٔ
المالية وعوامل استقرارها في السوً المالية اإلسالمية ، بحث 
منشور في كتاب األزمة المالية العالمية ، إعداد مجموعة من 

  ٓالباحثين ، مطاب  جامعة الممذ عبد العزيز 

د/ عبد الستار أبو غدة : اارتيارات في األسواً المالية في   -ٙٔ
ريعة اإلسالمية  ، بحث في مجمة الفقه اإلسالمي ، ضوء مقررات الش

 ٓالعدد الساب 

المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية : د/ عبد اهلل السعيدي  -ٚٔ
فقهية  ، بحث مقد  لمدورة الثامنة عشرة لممجم  الفقهي اإلسالمي 

 التاب  لرابطة العال  اإلسالمي  ، مكة المكرمة .

سواً المالية في ميزان د/ عمي محي الدين القرة داغي  : األ -ٛٔ
 ٓالفقه اإلسالمي ، بحث في مجمة مجم  الفقه ، العدد الساب 
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د/ مبارذ بن سميمان بن محمد آل سميمان : أحكا  التعامل  -ٜٔ
في األسواً المالية المعاصرة ، دار كنوز اشبيميا في الرياض لمنشر 

   . ٕ٘ٓٓهر ر ٕٙٗٔوالتوزي  ، الطبعة األولي 

النظا  الرأسمالي عمي وشذ اانهيار،  د/ محمد البمتاجي :  -ٕٓ
البدائل في اادتصاد اإلسالمي ، مقال في صحيفة اادتصادية بتاريخ 

 ٓهر  ٜٕٗٔ/ٓٔ/ٛٔ

الشيخ / محمد تقي العثماني :  بحوث في دضايا فقهية  -ٕٔ
 ٓ ٜٜٛٔهر / ٜٔٗٔ، الطبعة األولى  معاصرة   ، دار القم  دمشً

السندات وتحميل د: محمد جابر : ااستثمار باألسه  و  -ٕٕ
 ٓ   ٕٜٛٔاألوراً المالية ، دار الرشيد الطبعة األولى 

الشيخ / محمد صال  المنجد : األزمة المالية ،  الناشر  -ٖٕ
مجموعة زاد لمنشر في المممكة العربية السعودية   الطبعة األولي 

  .ٜٕٓٓهر /   ٖٓٗٔ

د / محمد صبري هارون "أحكا  األسواً المالية ، طبعة دار  -ٕٗ
 ٓائس ،األردن النف

، األسواً المالية ، دار حافظ جدة د/ محمد بن عمي القري : -ٕ٘
 ٓ   ٜٜ٘ٔهر /  ٙٔٗٔالمممكة العربية السعودية ، الطبعة األولي 

د محمد محمود حبش : األسواً المالية العالمية وأدواتها  -ٕٙ
 ٓ ٜٜٛٔالمشتقة  ، مؤسسة الوراً عمان األردن ، الطبعة األولي 

 السالمي : د/ محمد المرتار -ٕٚ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –معة األزهرجا –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 المضاربات الوهمية 

  فى ميدان الشريعة

ٕٗٔ٘ 
 

ادتراض األسه  أو رهنها أو بيعها مرابحة أو تأجيرها ، بحث ضمن   - أ
 ٓأعمال الندوة الفقهية  الثالثة ، تنظي  بيت التمويل الكويتي 

  ٓاارتيارات " بحث في مجمة مجم  الفقه اإلسالمي ، العدد الساب    - ب

د/ محمد مطر : إدارة ااستثمارات ، طبعة مؤسسة الوراً  -ٕٛ
 ٓ  ٜٜٜٔردن ، الطبعة الثانية عمان األ 

د/ محمود صب  : اابتكارات المالية  ، الطبعة األولي  -ٜٕ
ٜٜٔٛ  ٓ 

 د/ منير إبراهي  هندي : -ٖٓ

إدارة األسواً والمنشات المالية ، منشأة المعارف اإلسكندرية   - أ
ٜٜٔٚ  ٓ 

األوراً المالية وأسواً رأس المال ، منشأة المعارف اإلسكندرية   - ب
ٜٜٔ٘  ٓ 

ال  هندي ، ود/ رسمية دريا دص : األسواً د/ منير ص -ٖٔ
 ٓ  ٜٜٚٔوالمؤسسات المالية، مكتبة اإلشعاع  

د/ يوسف كمال محمد : المصرفية اإلسالمية األزمة  -ٕٖ
هر ٛٔٗٔوالمررج، دار النشر لمجامعات مصر ، الطبعة الثالثة 

/ٜٜٔٛ.   

 د/ وهبة مصطفي الزحيمي :  -ٖٖ

م  الفقه اإلسالمي ، عقود اارتيارات ، بحث منشور في مجمة مج  - أ
 ٓ  ٕٜٜٔالعدد الساب  
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عقود اارتيارات ، بحث في مجمة مجم  الفقه اإلسالمي ، العدد   - ب
 ٓالساب  

 سادسا: الصحف والمجالت

جريدة الحياة الصادرة في المممكة العربية السعودية ، العدد  -ٖٗ
من ربي   ٖ  الموافً ٜٕٓٓ/ٖ/ٖٓفي يو  ااثنين  ٜٙٚٙٔالعدد 
 ر .هٖٓٗٔالثاني 

 
 

 
 


