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 الملخص

م العملیات التي یمكن من خاللھا تطبیق بیع العربون ھدف البحث إلى بیان أھ

في األسواق المالیة أو قیاسھا علیھ، ولتحقیق ھدف البحث اتبعت المنھج الوصفي، 

وقد تضمن البحث مقدمة ومبحثین وخاتمة، تناول المبحث األول حقیقة العربون 

واق المالیة، وآراء الفقھاء فیھ، وتناول المبحث الثاني تطبیقات العربون في األس

وتضمنت الخاتمة أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا البحث، وخلص البحث 

إلى جواز التعامل ببیع العربون، وإلى ضرورة تحدید مدة ثابتة للعدول عن إتمام 

العقد، لتقلیل النزاعات التي قد تحدث بسبب عدم تحدیدھا، وإلى جواز العربون عند 

 شراء ھذه األسھم ألجل أو بالخیار، وإلى أن ما یدفعھ تداول األسھم، حال جواز

المشتري في العملیات اآلجلة الشرطیة للمشتري، یختلف عن العربون مما یجعل 

قیاسھ علیھ غیر ممكن، كما ال یمكن قیاس خیار الشراء على العربون، إال إذا خال 

لة تخلو من من المخالفات الشرعیة، وأوصى البحث بضرورة إیجاد صیغ شرعیة بدی

المحظورات الشرعیة لبناء سوق مالیة إسالمیة، وتشجیع الباحثین على إعداد 

البحوث في مجال األسواق المالیة وتطویر أدواتھا في إطار قواعد الشریعة 

 .اإلسالمیة، لما في ذلك من خدمة للمصلحة العامة
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Abstract 
   

    

     The research aims to study the reality of the deposit, 

and to discuss the views of the early scholars in it, and 

discuss the views of contemporary scholars as well, 

and to clarify the most important sale Deposit 

applications in financial markets, and to achieve these 

goals, the research followed a descriptive approach, 

based on the data and information from researches, 

books and theses to describe and clarify the topics 

related to the research. 

   The research has come to a conclusion that deposit is 

permissible in Islamic law as long as that period is 

known, also the research concluded that most of the 

transactions  in the financial markets that resemble 

deposit are unallowable, the researchers recommended 

exploring the contract used in the financial markets, to 

find legitimite alternatives. 

Keywords: Khreis, Najeeb, Otoom Amer, Rababah, 

Adnan, Omari, Elham, Deposit Applications, Financial 

Markets. 
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مة :لمق  

نظمت الشریعة اإلسالمیة المعامالت المالیة بما یخدم المجتمعات واألفراد، 
ونظمت السوق منذ نشأة الدولة اإلسالمیة في المدینة المنورة، لتسھیل التبادل بین 
األفراد وتنظیم المعامالت المالیة المشروعة بینھم، ویعتبر االھتمام بذلك من تمام 

مال وتنمیتھ، باعتباره أحد مقاصد الشریعة، وأولى اإلسالم إقامة الواجب في حفظ ال
عنایتھ بحفظ الحقوق وضمانھا، وأوجد لذلك العدید من األسالیب والصیغ، ویعتبر 

 .بیع العربون واحدا منھا
في العصر الحاضر توسعت المعامالت المالیة بسرعة كبیرة، بسبب وجود 

التعامل والضمان متطلبان رئیسیان األسواق المالیة وتطورھا، وأضحت السرعة في 
لیطمئن الناس على مصالحھم وحفظ حقوقھم، وأصبحت التقلبات قي األسعار من 
سمات األسواق المالیة، وزادت احتمالیة نكوص بعض المتعاقدین عن تنفیذ عقودھم، 
فحرص البائعون على وجود ضمانات كافیة كان منھا العربون لضمان عدم الرجوع 

 .ملیةعن إتمام الع
سیقوم البحث الحالي ببیان حقیقة العربون ومشروعیتھ، وآراء الفقھاء في 

 .ذلك، وتطبیقات بیع العربون في األسواق المالیة، ومشروعیتھا
 : أھمیة البحث

 :نبرز أھمیة البحث في النقاط التالیة
 بیان مشروعیة العربون، من خالل عرض آراء الفقھاء فیھ؛ لما  .١

 . عند التطبیق المعاصر لھذه الصیغةللمشروعیة من أھمیة
الوقوف على أھم تطبیقات بیع العربون في عملیات األسواق المالیة، وبیان  .٢

 .مدى صحة قیاس بعض عملیات فیھا علیھ
 :مشكلة البحث

یعد بیع العربون من البیوع ذات التطبیقات الواسعة االنتشار في الوقت 
مشروعیتھ وعرض آراء الفقھاء فیھ، الحاضر، فكان البد من دراسة حقیقتھ وبیان 

خصوصًا أنھ دخل على بعض العملیات المالیة، وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة 
 :اإلجابة على السؤال الرئیسي التالي

ما ھو بیع العربون؟ وكیف یتم تطبیقھ في األسواق المالیة؟ ویتفرع عنھ األسئلة . ١
 :التالیة
 لفقھاء فیھ؟ما حقیقة العربون، وما ھي آراء ا .١
 ما تطبیقات بیع العربون في األسواق المالیة؟ .٢

 : أھداف البحث
 .بیان حقیقة العربون، ومناقشة وآراء الفقھاء فیھ .١
 .توضیح تطبیقات بیع العربون في األسواق المالیة .٢
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 :الدراسات السابقة

بیع العربون وبعض المسائل "، الموسومة )٢٠٠٩(دراسة المصري : أوًلا
 .(١)"یھالمستحدثة ف

ھدفت الدراسة إلى البحث في حقیقة العربون، وتوضیح بعض العملیات التي 
یتضمنھا، ومناقشة آراء الفقھاء فیھ، وبیان تكییف العربون، ووضعھ في بعض 
القوانین، وبینت بعض العملیات التي تشابھ بیع العربون، كالبیوع الشرطیة اآلجلة 

 . الیة كاألسھم، وبیان الحكم الشرعي في ذلكفي األسواق المالیة، وشراء األوراق الم
عقود الخیارات من منظور االقتصاد "، الموسومة )٢٠٠٨(دراسة العموري : ثانًیا

  .(٢)"اإلسالمي
ھدفت الدراسة إلى توضیح حقیقة عقود الخیارات المالیة المعاصرة، والتي تتم في 

 أنواعھا، وأھمیتھا األسواق المالیة، وقد تضمنت بیان نشأتھا وتطورھا، ودراسة
وتوصلت الدراسة إلى أن عقود االقتصادیة، وتأصیلھا الفقھي وحكمھا الشرعي، 

الخیارات ال عالقة لھا مع الخیارات في الفقھ اإلسالمي، وحكمھا الراجح التحریم، 
وال سبیل لتطویرھا بما یتفق مع الشریعة اإلسالمیة، وحاول الباحث إیجاد بدائل 

 .ر كان أحدھا عن طریق بیع العربونشرعیة لعقود الخیا
سوق األوراق المالیة في میزان الفقھ "، الموسومة )١٩٩٨(دراسة فیاض : ثالًثا

 .(٣) "اإلسالمي
ھدفت الدراسة إلى تحلیل العملیات التي تتم في األسواق المالیة، سواء من 

فصیًال حیث اإلصدار أو التداول، وبیان موقف الفقھ اإلسالمي منھا، وقد تضمنت ت
لذلك، ووضعت بعض البدائل الشرعیة للعملیات الباطلة، كما حاولت تنقیة المعامالت 
الباطلة لتصحیح مشروعیتھا إسالمیًا، وقد بحثت الدراسة في عملیات االختیارات، 
ومقارنة ذلك بالعربون، وخلصت إلى أن العملیات التي تتم في السوق المالي تختلف 

  . علیھعن بیع العربون، وال تقاس
  .(٤)"نحو سوق مالیة إسالمیة"، والموسومة )١٩٩٣(القري : رابًعا

ھدفت الدراسة إلى بیان وظیفة السوق المالیة من منظور إسالمي، وحاجة االقتصاد 
اإلسالمي لمثل ھذه األسواق، لتقیم دورھا فیھ، كما تعرضت لقضایا المقامرة 

                                           
 -، دار المكتب�ي، دم�شق  بی�ع العرب�ون وبع�ض الم�سائل الم�ستحدثة فی�ھ        المصري، رفیق ی�ونس،      (١)

  .م٢٠٠٩، ٢سوریا، ط
، رس��الة دكت��وراه، جامع��ة  عق��ود الخی��ارات م��ن منظ��ور االقت��صاد اإلس��المي  العم��وري، محم��ود، (٢) 

  .م٢٠٠٨صاد والمصارف اإلسالمیة، الیرموك، كلیة الشریعة، قسم االقت
– دار الن�شر للجامع�ات، الق�اھرة   سوق األوراق المالیة في میزان الفقھ اإلسالمي،    فیاض، عطیة،   ((٣

 .م١٩٩٨، ١مصر، ط
البن�ك اإلس�المي للتنمی�ة،    ، دراسات اقت�صادیة إس�المیة،    نحو سوق مالیة إسالمیة   القري، محمد،    )(٤
 .م١٩٩٣، ١، ع١م
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لمالیة وموقف اإلسالم منھا، والمجازفة والخیارات فیما یتعلق بسوق األوراق ا
وخلصت الدراسة إلى مخالفة ھذه العملیات للشریعة ااإلسالمیة، وحاولت إیجاد بدائل 

 .للخیارات اعتمد في أحدھا على بیع العربون
 :منھجیة البحث

اعتمد البحث على المنھج الوصفي، والذي یقوم على جمع المعلومات من 
  .تبطة بموضوع البحثمصادرھا لوصف وتحلیل المعلومات المر
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  املبحث األول

 حقيقة العربون وآراء الفقهاء فيه

یتناول ھذا المبحث التعریف ببیع العربون في اللغة واالصطالح، كما 
ویتضمن مناقشة وترجیح آلراء الفقھاء القدامى والمعاصرین في بیع العربون 

 .وتكییفھ

  اطب اول

 رف ارون

ب لغة: ال   :لع

ھو أن یشتري السلعة، " و،"ما عقد بھ البیعُة من الثمن"لعربون في اللغة ھو ا  
ویدفع إلى صاحبھا شیئا على أنھ إن أمضى البیع حسب من الثمن، وإن لم یمض 

سمي بذلك، ألن فیھ : وقیل""البیع كان لصاحب السلعة، ولم یرتجعھ المشتري
 .(١) " یملكھ غیره باشترائھإعرابًا لعقد البیع؛ أي اصطالحًا وإزالة فساد لئال

الحا: ثانيا ص ب    :لع

أن یشتري الرجل العبد أو الولیدة أو یتكارى الدابة، ثم یقول : "عرفھ اإلمام مالك  
للذي اشترى منھ أو تكارى منھ أعطیك دیناًرا، أو درھًما، أو أكثر من ذلك أو أقل، 

ذي أعطیتك ھو من ثمن على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاریت منك، فال
السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتیاع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطیتك 

العربون وھو أن یشتري سلعة من غیره ویدفع إلیھ : "، وعرفھ النووي(٢)"لك
 .(٣)"الدراھم، على أنھ إن أخذ السلعة فھي من الثمن، وإال فھي للمدفوع إلیھ مجاًنا

یدفع المشتري للبائع أو المستأجر للمؤجر جزءا من الثمن "أن : ريوعرفھ السنھو  
أو األجرة ویكون غرض المتعاقدین من ذلك إما لحفظ الحق لكل منھما في العدول عن 

                                           
 ١٤١٤، ٣لبن�ان، ط -، دار ص�ادر، بی�روت  ل�سان الع�رب  ال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور، جم  (١) 

دار الجی��ل، الق��اموس المح��یط، الفیروزآب��ادي، مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب،  : ، انظ��ر٥٩٢/١ھ��ـ، 
نھایة المحتاج إلى ش�رح    ، و األنصاري، شمس الدین محمد بن أبي العباس،          ٤٢٩/٤لبنان،  -بیروت

، و الفی��ومي، أحم��د ب��ن محم��د ب��ین عل��ي       ٤٧٦/٣، ١٩٨٤ لبن��ان،  -روت، دار الفك��ر، بی��  المنھ��اج
 ٤٠١/١ لبنان، - المكتبة العلمیة بیروت المصباح المنیر،المقري، 

 تحقیق وتخریج محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء      الموطأ،،  اإلمام مالك، مالك بن أنس األصبحي     (٢) 
 ٦٠٩ -٦١٠، ص ١٩٨٥ لبنان، دط، -التراث العربي، بیروت

 لبن�ان،  - دار إب�ن ح�زم، بی�روت       ،روض�ة الط�البین   النووي، أب�و زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي،              (٣) 
  ٥٢٥م، ص ٢٠٠٢، ١ط
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العقدـ بأن یدفع من یرید العدول قدر ھذا العربون للطرف األخر، وإما تأكید العقد 
 .(١)"بونوالبت فیھ عن طریق البدء في تنفیذه بدفع العر

ب اطا  

 م  ارون

فذھب فریق إلى اختلف الفقھاء في حكم بیع العربون بین المنع والجواز 
 .القول بجواز بیع العربون وذھب فریق أخر إلى القول بعدم جوازه

لج ل بع    :لق

 وأبو (٤) والشافعیة(٣) والمالكیة(٢) ذھب إلى ھذا القول جمھور فقھاء األحناف
 (٦)والحسن) رضي اهللا عنھ(، كما یروى ذلك عن العباس (٥) الخطاب من الحنابلة

واستدلوا على عدم جواز بیع العربون بقولھ (٧) والثوري واألوزاعي واللیث بن سعد
وَن ِتَجَٰرًة َعن َتَراٍضۢ َیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا َتْأُكُلٓوْا َأْمَوَٰلُكم َبْیَنُكم ِبٱْلَبِٰطِل ِإلَّٓا َأن َتُك:"تعالى
، والنھي عنھ في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أنھ )٢٩: النساء (" مِّنُكْم
سلمَنَھى َرُسوُل اِهللا : (قال هللا علية  ، ولما فیھ من الشرط (٨) ) َبیِع الُعرَبان َعنصلي 

                                           
 (١)

، دار إحی�اء الت�راث   م�صادر االلت�زام  / الوس�یط ف�ي ش�رح الق�انون الم�دني     السنھوري، عبد الرزاق أحم�د،   
  .٢٦٠-١/٢٥٩، ١٩٥٢لبنان، –العربي، بیروت

، تحقی�ق ص�الح ال�دین الن�اھي،     النت�ف ف�ي الفت�اوى   م أبو الحسین عل�ي ب�ن الح�سین،       السعدي، شیخ اإلسال  (٢)
  ١/٤٧٢م، ١٩٨٤، ٢ لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بیروت

 بی�روت، دط، دت،  -، دار الفك�ر حاشیة الدسوقي على ال�شرح الكبی�ر   الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة،    (٣)
٣/٦٣.  

، تحقیق محم�د   المجموع شرح المھذب للشیرازين شرف الدین، النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى ب    (٤)
  .٩/٤٠٨ السعودیة، دط، دت، -نجیب المطیعي، مكتبة اإلرشاد، جدة

 الق�اھرة، دط،  -، مكتب�ة الق�اھرة  المغن�ي  ابن قدامة المقدسي، أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د،                     (٥)
٤/١٧٥، ١٩٦٨.  

   نفس المرجع(٦)
،  االس�تذكار الج�امع لم�ذاھب فقھ�اء األم�صار     و عمر یوسف بن عبداهللا النمري األندل�سي، ابن عبد البر، أب (٧)

 ١٩/١٠، ١٩٩٣، ١دار قتیبة للطباعة والنشر، بیروت، ط
دار إحیاء التراث العربي، بی�روت  ، محمد فؤاد عبد الباقي تحفیف الموطأ،مالك، مالك بن أنس األصبحي،     (٨)
، حك�م  س�نن اب�ن ماج�ة   ماجة، أبي عبداهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي،          ابن  .  ٦٠٩ /٢،  ١٩٨٥، دط،    لبنان –

ت، ب�اب بی�ع العرب�ان    .، د١ السعودیة، ط-على أحادیثھ محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف، الریاض     
 ض��عیف ، ق��ال األلب��اني ض��عیف، انظ��ر األلب��اني، محم��د ناص��ر ال��دین، ٣٧٧ ص ١٢٩٣و ١٢٩٢ح��دیث رق��م 

، ٨٧٢ ص ٦٠٦٠ بی��روت دط، دت، ح��دیث رق��م -،المكت��ب اإلس��المي )لل��سیوطي (دت��ھالج��امع ال��صغیر وزیا
الحدیث منقطع؛ ألنھ من روایة مالك أنھ بلغھ ع�ن عم�رو ب�ن ش�عیب ول�م یدرك�ھ، فبینھم�ا           :" وقال الشوكاني 

عن مالك ع�ن عب�د اهللا ب�ن ع�امر األس�لمي وعب�د اهللا ال یح�تج بحدیث�ھ،              : راو لم یسم، وسماه ابن ماجھ فقال      
إن الرجل الذي لم : وقد قیل. في إسناد ابن ماجھ ھذا أیضا حبیب كاتب اإلمام مالك وھو ضعیف ال یحتج بھو

ورواه الدارقطني والخطیب عن مالك ع�ن عم�رو   . یسم ھو ابن لھیعة، ذكر ذلك ابن عدي وھو أیضا ضعیف   
: وق�ال أب�و ح�اتم   . يبن الح�ارث ع�ن عم�رو ب�ن ش�عیب وف�ي إس�نادھما الھی�ثم ب�ن الیم�ان، وق�د ض�عفھ األزد                       

نیل األوطار شرح منتقى الشوكاني،محمد بن علي،  . صدوق، ورواه البیھقي موصوال من غیر طریق مالك،
 . ٩٨١، ص ٢٠٠٤ط، . لبنان، د-، تخریج رائد بن صبري، بیتاألفكار الدولیةاألخبار
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 (١) بغیر عوضوالغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، حیث شرط للبائع شیئًا
ألن حدیث عمرو بن شعیب قد ورد من طرق یقوي بعضھا بعضا وألنھ : "وقیل

یتضمن الحظر وھو أرجح من اإلباحة كما تقرر في األصول، والعلة في النھي عنھ 
شرط كون ما دفعھ إلیھ یكون مجاًنا إن : أحدھما: اشتمالھ على شرطین فاسدین

، (٢)".على البائع إذا لم یقع منھ الرضا بالبیعشرط الرد : اختار ترك السلعة، والثاني
وھو بمنزلة الخیار المجھول فإنھ اشترط أن لھ رد البیع من غیر ذكر مدة فلم 

  .(٥)، والشیباني(٤)، ومن قال بالمنع من المعاصرین الضریر(٣)یصح

ل بالج  :لق

ر وھو مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، حیث قال ال بأس بھ، وُروي ذلك عن عم
 وقد استدلوا  بما (٦)وعن سعید بن المسیب وابن سیرین) رضي اهللا عنھما(وابنھ 

هللا علية أنھ سأل رسول اهللا : "أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ عن زید بن أسلم صلي 

اشترى نافع بن " وما رواه البخاري معلقا أنھ(٧)". عن العربان في البیع فأحلھسلم

من صفوان بن أمیة، على إن رضي عمر فالبیع عبد الحارث،  دارا للسجن بمكة 
 (٩) ، والحدیث موصول عند البیھقي(٨)"بیعھ، وإن لم یرض عمر فلصفوان أربعمائة

عرف الناس في تعاملھم على جوازه وااللتزام بھ وعلى ، كما أن (١٠)وعبد الرزاق

                                           
ل�ك، تحقی�ق ط�ھ    الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن یوسف، ش�رح الزرق�اني عل�ى موط�أ اإلم�ام ما         (١)

و اب��ن رش��د .٣/٣٨١م، ٢٠٠٣، ١ م��صر، ط-عب��دالرؤوف س��عد، مكتب��ة الثقاف��ة اإلس��المیة، الق��اھرة
 -، مكتب��ة اب��ن تیمی��ة، الق��اھرةبدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صدالحفی��د، أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د، 

  ٣/٣١٣ھـ، ١٤١٥، ١مصر، ط
 .٩٨١ الشوكاني، مرجع سابق، ص(٢)
، تحقی�ق عب�داهللا ب�ن عب�د المح�سن      المغن�ي محمد موفق الدین عبد اهللا ب�ن أحم�د،          أبو   إبن قدامة،    (٣)

 .٦/٣٣١م، ٣،١٩٩٧ السعودیة، ط-التركي وعبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الریاض
 ال�سعودیة،  -، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، ج�دة         بی�ع العرب�ون   الضریر، ال�صدیق محم�د األم�ین،        (٤)

  ٦٦٩-١/٦٤٥، ١٩٩٤العدد الثامن، 
، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، مجل��ة مجم��ع  مناق��شة أبح��اث بی��ع العرب��ونال��شیباني، محم��د،  .(٥) 

 ٧٨٦-١/٧٨٥، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة
 ٤/١٧٥ ابن قدامة المقدسي، مرجع سابق، (٦)
، "ن أب�ي یحی�ى وھ�و ض�عیف    ،وقال مرسل، وف�ي إس�ناده إب�راھیم ب�      ٩٨١الشوكاني، مرجع سابق،  (٧)

مام أحمد، تحقیق أحمد  وصححھ أحمد محمد شاكر، انظر ابن حنبل، اإلمام أحمد بن محمد، مسند اإل            
 .)لھامشا(٦/٢٧١، ١٩٩٥، ١مصر، ط-ث، القاھرةدار الحدی محمد شاكر،

-ش�رح ص�حیح البخ�اري، دار الفك�ر، بی��روت    ف��تح الب�اري  أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر،       الع�سقالني،  (٨)
  ٥/٣٥٨م، ١٩٩٣، ١، طلبنان

 لبن��ان، – البیھق��ي، أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي، ال��سنن الكب��رى، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت        (٩)
  ٦/٥٦م، ٢٠٠٣

، تحقی�ق حبی�ب ال�رحمن    الم�صنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمی�ري،      (١٠)
  .٥/١٤٧ھـ، ١٤٠٣، ٢ الھند، ط-األعظمي، المجلس العلمي
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كون وأیضا لحاجة الناس إلیھ لی، (١)استحقاق البائع ما دفعھ لھ إن نكل عن البیع
العقد ملزًما، ولیكون وثیقة ارتباط عملیة، باإلضافة إلى األوامر الشرعیة بالوفاء 

، (٥)، والزحیلي(٤)، المنیع(٣)،ومن المعاصرین القائلین بالجواز؛ الزرقا(٢)بالعقود
، (١١)، الخیاط(١٠)، ألسالمي(٩)، القرة داغي(٨)، أبوغدة(٧)، القرضاوي(٦)والمصري

 أجازة بیع ١٩٩٣ھ اإلسالمي في دورتھ الثامنة عام وقرر مجمع الفق(١٢)السعد
  .(١٣)العربون إذا قیدت فترة االنتظار بموعد محدد

                                           
، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي            بیع العربون  لزحیلي، وھبة مصطقى،    ا .(١)

 ١/٦٩٧، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -الدولي، جدة
 . نفس المرجع(٢)
  ١/٥٦٥م، ٢،٢٠٠٤ سوریا، ط-، دار القلم، دمشقالمدخل الفقھي العام الزرقا، مصطفى أحمد، (٣)

، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ   حك��م العرب��ون ق��ي عق��ود البی��ع واإلج��ارة    لیمان، المنی��ع، عب��داهللا ب��ن س��   .(٤) 
 ٦٨٨-١/٦٧١، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -اإلسالمي، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة

 ٧٠٦-١/٦٨٩ الزحیلي، مرجع سابق، (٥)
مي ، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، مجم�ع الفق�ھ اإلس�ال        بی�ع العرب�ون  المصري، رفی�ق ی�ونس،      .(٦)

 ٧٤٣-١/٧٠٧، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -الدولي، جدة
، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، مجم�ع الفق�ھ           مناقشة أبحاث بیع العرب�ون     القرضاوي، یوسف،    .(٧)

 ٧٦٩-١/٧٦٨، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -اإلسالمي الدولي، جدة
جل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، مجم�ع الفق�ھ       ، م مناقشة أبحاث بی�ع العرب�ون    أبوغدة، عبدالستار،    .(٨)

 ٧٧١-١/٧٦٩، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -اإلسالمي الدولي، جدة
، مجل�ة مجم��ع الفق�ھ اإلس��المي،    مناق�شة أبح��اث بی�ع العرب��ون  الق�رة داغ�ي، عل��ي مح�ي ال��دین،     .(٩)

 ٧٧٣-١/٧٧١، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة
، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، مجم�ع         مناقشة أبحاث بیع العرب�ون     السالمي، محمد المختاؤ،     .(١٠)

 ٧٧٥-١/٧٧٣، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة
، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي، مجم�ع الفق�ھ        مناقشة أبحاث بیع العرب�ون الخیاط، عبدالعزبز،   .(١١)

 ٧٨٠-٢/٧٧٨، ١٩٩٤ السعودیة، العدد الثامن، -ي، جدةاإلسالمي الدول
 .١/١٢٢م، ٢٠٩، .ط. األردن، د- السعد، أحمد، فقھ المعامالت، دار الكتاب الثقافي، إربد(١٢)

، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، مجم��ع الفق��ھ   ٧٦/٣/٨٥ق��رار رق��م  مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي،   .)١٣(
 ١/٧٩٣، ١٩٩٤امن،  السعودیة، العدد الث-اإلسالمي الدولي، جدة
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  اطب اث

روا ا 

لة : ال لفقها"مناقشة  ب" جمه   :لمانعي للع

ُنوْا َلا َیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَم:": استداللھم على عدم جواز بیع العربون بقولھ تعالى
: ، یقابلھ قولھ تعالى)١(، استدالل عام)٢٩: النساء (" َتْأُكُلٓوْا َأْمَوَٰلُكم َبْیَنُكم ِبٱْلَبِٰطِل

، فبیع العربون األصل فیھ اإلباحة، )٢٧٥: البقرة( " َوَأَحلَّ ٱللَُّھ ٱْلَبْیَع َوَحرََّم ٱلرَِّبوْٰا ۚ"
، أما القول بأنھ ٢)(كما بینا آنفاواستداللھم بحدیث عمرو بن شعیب ال یصح لضعفھ 

أكل ألموال الناس بالباطل، فیرد علیھ بأنھ ثمن حبس السلعة وعوض عن حرمان 
فھو ٣) (صاحبھا من فرص عرضھا للبیع لتحصیل بیع ناجز وقد یكون بسعر أفضل

فیرد علیھ بأن قدر العربون ، أما مسألة الغرر (٤)تعویض عن التعطل واالنتظار
 لصحة بیع العربون أن تكون المدة معلومة، ولو كانت مدة الخیار معروف، ویشترط

 كما أن المبیع معلوم والثمن معلوم، والقدرة على التسلیم ،٥)(مجھولة لتصور الغرر
، والقول بأن المشتري شرط للبائع شیًئا بغیر عوض، یرد علیھ بأن البائع (٦)متوفرة

كثر مصلحة لھ فالعربون عوض حبس السلعة وحرم من فرص بیعھا بما قد یكون أ
 كما أن المشتري أو المستأجر یعلم سلفا أنھ سیخسر مبلغ العربون ٧)(ھذا الحرمان
، أما أنھ بمنزلة الخیار المجھول، فاشتراط أن یكون الخیار في الرد أو (٨)لقاء نكولھ 

اإلمساك في مدة معلومة شرًطا لصحة بیع العربون یخرجھ من منزلة الخیار 
  .٩)(المجھول

لة : ثانيا ب" لحنابلة"مناقشة  ي للع  :لمجي

 واستداللھم بما روي )١٠(استداللھم بحدیث زید بن أسلم ال یصح ألنھ ضعیف
) رضي اهللا عنھ(عن نافع ابن الحارث، بشراء دار صفوان بن أمیة بعمر بن الخطاب 

                                           
 دار النف��ائس، بح��وث فقھی��ة ف��ي ق��ضایا اقت��صادیة معاص��رة،  األش��قر، محم��د س��لیمان وآخ��رون،  (١)

 .١/٤٠٣، ١٩٩٨، ١األردن، ط-عمان
 .سبق تخریجھ)٢(
 السنھوري، عبد الرزاق، مصادر الح�ق ف�ي الفق�ھ      ، و ٦٨١-١/٦٧٩المنیع، مرجع سابق،  :  انظر )٣(

 .٢/٦٩ت، .، د١ لبنان، ط-سالمي، بیروتاإلسالمي، دار إحیاء التراث اإل
 ١/٦٩٨ الزحیلي، مرجع سابق، (٤)

 .٢/٦٩، والسنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ٦٨١-١/٦٧٩ المنیع، مرجع سابق،)٥(
 ١/٦٩٨ الزحیلي، مرجع سابق، (٦)

 .٢/٦٩، والسنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ٦٨١-١/٦٧٩المنیع، مرجع سابق،)٧(
 ١/٦٩٨رجع سابق،  الزحیلي، م(٨)

 .٢/٦٩، والسنھوري، مصادر الحق، مرجع سابق، ٦٨١-١/٦٧٩المنیع، مرجع سابق،)٩(
 .سبق تخریجھ)١٠(
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ال  في الشكل، أما استدالل سلیم قوي؛ ألنھ یشبھ العربون تمامًا، وال خالف بینھما إ
 .(١)في المضمون فإنھما متفقان

ویترجح لنا أن ما ذھب إلیھ الحنابلة أولى، فأدلة المانعین لیست قویة إلثبات 
الحرمة، وأدلة الحنابلة أقرب للعربون، كما أن بیع العربون یحفظ الحقوق الشرعیة، 

مجمع الفقھ ویراعي مصالح العباد، ویقضي حاجات الناس، وھو ما جاء في قرار 
  .اإلسالمي المذكور آنفا

                                           
 .٢/٤٠٣ األشقر، مرجع سابق، )١(
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 املبحث الثاني

 تطبيقات العربون يف األسواق املالية

بعد انتشار األسواق المالیة وتطور عملیاتھا، ظھرت فیھا بعض الصیغ 
والعقود التي تضمن ألطراف التعامل حقوقھم، وذلك لكثرة عدول األفراد فیھا عن 

ع في األسعار واألوضاع السائدة في ھذه إتمام بعض العملیات بسبب التغیر السری
  .األسواق، وقد جاء ھذا المبحث لدراسة تطبیقات العربون في األسواق المالیة

وبعد استقراء األبحاث والدراسات المتعلقة باألسواق المالیة من منظور 
 :إسالمي ، تم حصر تلك العملیات بالمطالب التالیة

  اطب اول

 )ات ار ا م(ارون وراء ام 

یطلق السھم في اللغة على معاٍن عدة، منھا الحظ، والنصیب، والشيء من 
، ویعرف في )١(أسھم بینھم أي أقرع، أخذ سھمًا أي نصیبا: األشیاء، ویقال

صكوك متساویة القیمة، قابلة للتداول بالطرق التجاریة، والتي یتمثل :" االصطالح
ھم في الشركة التي أسھم في رأسمالھا وتخول لھ بصفتھ ھذه فیھا حق المسا

  . (٢)"ممارسة حقوقھ في الشركة
وقد یرغب المشتري بشراء  ،یتم أصدار وتداول األسھم في األسواق المالیة

مجموعة من األسھم بسعر ثابت محدد عند إبرام الصفقة، ولكنھ قد ال یمتلك كامل 
اء بسبب التقلب السریع لألسعار في األسواق الثمن، أو غیر متأكد من عملیة الشر

المالیة،  فیدفع جزءا من الثمن كعربون لحجب عرض ھذه األسھم للبیع، ولتقلیل 
خسارتھ في حال ھبطت أسعار األسھم، ویكون للمشتري الخیار في إتمام ھذه 
 الصفقة، أو عدم إتمامھا، وعند توفر المبلغ، أو التأكد من قرار الشراء خالل فترة

بشرائھا خالل تلك الفترة الزمنیة، في ھذه الحالة  زمنیة متفق علیھا، یقوم المشتري
یكون العربون جزءا من الثمن المتفق علیھ، أما في حالة العدول عن عملیة الشراء 

 .)٣(فیصبح مبلغ العربون حقا للبائع
وبما أن السھم یمثل حصة شائعة في شركة ذات حصص محدودة، وتعني 

ھم امتالك مقداره في الشركة، فیجوز شراء األسھم حاال أو آجال جائزًا، ملكیة الس

                                           
الزَّبیدي، أبو الفیض محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس من ج�واھر الق�اموس، تحقی�ق               : انظر)(١

م، ٢٠٠٠، ١طني للفنون والثقافة واآلداب، الكویت، ط  مجموعة، سلسلة التراث العربي، الجلس الو     
٤٤٤-٣٢/٤٣٩  

– دار الن�شر للجامع�ات، الق�اھرة   سوق األوراق المالیة في میزان الفقھ اإلسالمي،    فیاض، عطیة،   (٢)
 .١٦٧م، ص١٩٩٨، ١مصر، ط

دار الف�اروق،   : ترجم�ة نظ�رة عام�ة عل�ى األس�واق المالی�ة،           كوی�ل، برای�ان،     : كوی�ل، انظ�ر   :  انظر (٣)
 .١/٦٨٦، المنیع، مرجع سابق،٣٦، ص٢٠٠٦، ١ مصر، ط–القاھرة 



 
 
 

- ١٦٤٧ -

وعلى ھذا یصح تكییف ھذا البیع على أنھ بیع العربون على رأي الحنابلة وھو ما 
، شریطة أن تكون الشركة من الشركات المباح نشاطھا وأصل ١)(رجحناه سابًقا

الدیون، أو أن تكون نسبة ، وأن ال تكون من الشركات التي تتعامل ب٢)(وجودھا
الدیون قلیلة بالنسبة لمجموع المیزانیة، وال أن تكون موجوداتھا أو معظمھا نقود، 

  .)٣(حینھا ال یجوز بیع العربون ویجب تطبیق أحكام الدیون أو أحكام الصرف

ب اطا  

 ارون وات ا رط اوض

معامالت اآلجلة، حیث تعد ھذه المعامالت یتم التعامل في األسواق المالیة بال
العقود التي یتم االتفاق فیھا بین : "الركیزة األساسیة لألسواق المالیة، وتعرف بأنھا

طرفي العقد دون تسلیم الثمن والمثمن حاًال، وإنما في موعد مؤجل یسمى یوم 
من التصفیة، ولذلك سمیت آجلة، وذلك بغرض الحصول على الربح المتوقع حصولھ 

تلك " ، وعرفھا أخرون )٤("الفرق بین السعرین، سعر یوم التعاقد، وسعر یوم التنفیذ
العملیات التي یقصد بھا المضاربة ویؤجل فیھا تسلیم األوراق وكذلك دفع ثمنھا إلى 

وتقسم المعامالت اآلجلة في بورصة األوراق  ،)٥("تاریخ مقبل وھو یوم التصفیة
ملیات باتة قطعیة، یتحتم على الطرفین تنفیذھا في ع: المالیة إلى نوعین، األول

العملیات : الموعد المحددوال یستطیعان فیھا العدول عن العقود التي أبرمت، والثاني
  .(٦)الشرطیة تعطي ألحد الطرفین حق فسخ العقد في یوم التصفیة أو قبل حلولھ

نفیذھا على العملیات التي یتوقف ت: "و تعرف العملیات اآلجلة الشرطیة بأنھا
شرط یتفق ومصلحة أحد المتعاقدین، ویراد بھذا الشرط إما تحدید قیمة الخسارة 
على أحدھما بدفعھ مبلًغا یطلق علیھ تعویض، وإما زیادة أرباحھ إذا جاءت تقلبات 

                                           
بی�ع العرب�ون    ، رفی�ق ی�ونس،      ،  ١/٦٦١، والضریر، مرج�ع س�ابق       ١/٦٨٦ المنیع، مرجع سابق،   )١(

 .٣٢م، ص٢٠٠٩، ٢سوریا، ط– دار المكتبي، دمشقوبعض المسائل المستحدثة فیھ،
 .١/٦٨٦ المنیع، مرجع سابق،)٢(

 -بی��ع العرب�ون وبع��ض الم�سائل الم��ستحدثة فی�ھ، دار المكتب��ي، دم��شق    الم�صري، رفی��ق ی�ونس،   (٣)
 .٣٩-٣٨م، ص٢٠٠٩، ٢سوریا، ط

: تحوی��ل بورص��ة األوراق المالی��ة للعم��ل وف��ق أحك��ام ال��شریعة اإلس��المیة  حنین��ي، محم��د وجی��ھ، (٤)
  .٧٦م، ص٢٠١٠، ١، دار النفائس، عمان األردن، طدراسة تطبیقیة

، س��واق األوراق المالی��ة ودورھ��ا ف��ي تموی��ل التنمی��ة االقت��صادیة أ رض��وان، س��میر عب��د الحمی��د، (٥)
 .٤٢٨، ص١٩٩٦، ١ مصر، ط-المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة

 -، دار الن�شر للجامع�ات الق�اھرة    سوق األوراق المالیة ف�ي می�زان الفق�ھ اإلس�المي          فیاض، عطیة،   (٦)
 ٣٤٤-٣٣٨، ص١٩٩٨، ١مصر، ط



 
 
 

- ١٦٤٨ -

بیع أوراق مالیة مؤجلة بثمن مؤجل، مع " ، وھي ١)("األسعار بما یوافق مصلحتھ
 ٢)("  في إمضاء العقد أو فسخھ، مع عوض یدفعھشرط الخیار ألحد المتعاقدین

وتقسم العملیات اآلجلة بشرط التعویض إلى العملیات الشرطیة للمشتري، 
یكون الخیار فیھا للمشتري بین إتمام الصفقة وتسلیم الثمن، أو التخلي عن التعویض 
  وعدم إتمام الصفقة، والعملیات الشرطیة للبائع حیث یكون الخیار فیھا للبائع

   (٣).بالعدول عن إتمام الصفقة ودفع التعویض
ونحن ھنا بصدد الحدیث عن العملیات اآلجلة الشرطیة للمشتري، ألنھا 
تشترك في بعض الجوانب مع بیع العربون، فالعملیات الشرطیة للمشتري یكون 
الخیار فیھا للمشتري بین إتمام الصفقة، وبین التخلي عن التعویض، ویكون البائع 

 بالقرار النھائي للمشتري، یمضي المشتري عادة الصفقة عندما یكون فرق ملزًما
السعر لصالحھ أو الخسارة أقل من قیمة التعویض في حال إتمام الصفقة، ویلغي 

  .(٤)الصفقة عندما تكون خسارتھ في حال إتمام الصفقة أعلى من قیمة التعویض
ون، باعتبارھ�ا ت�شبھھ   وقد  أجاز البعض ھذه العملیات قیاًس�ا عل�ى بی�ع العرب�      

حیث أنھا تتیح للمشتري الخیار في إتمام العملیة، أو العدول عنھا مقابل التخل�ي ع�ن               
مبلغ معین، ولكنھا  في نظر البعض اآلخر تختلف عن بی�ع العرب�ون ألن�ھ ق�د ی�تم ف�ي                   
بیع العربون تسلیم المبیع، وجزء من الثمن، بینما ال یتم ف�ي ھ�ذه العملی�ات أي ت�سلم            

د علیھ ال الثمن وال المبیع إال ف�ي فت�رة یتف�ق علیھ�ا المتعاق�دان، وم�ن ھن�ا ف�ال             للمعقو
یدخل ھذا النوع من العملیات في بیع العربون، كما أن ھذه البیوع اآلجلة قد تتم على             
معقودعلیھ لم یتحقق بعد، حیث أن السوق ال ت�شترط وج�ود المعقودعلی�ھ أثناءالعق�د،           

 .٥)( المدة، أودفع التعویضوإنما المطلوب تحققھ عند حلول
كما أن مبلغ التعویض الذي یدفع مقابل شرط الفسخ ال یمكن قیاسھ على   

العربون؛ حیث أن العربون یكون جزءًا من الثمن في حال تمت الصفقة، وفي حال لم 
تتم یكون تعویًضا للبائع، أما ما یدفعھ المضارب مقابل شرط الفسخ فلیس جزءا من 

رد إلى صاحبھ في أي حال، ومن ھنا فإن صورة دفع مبلغ التعویض الثمن، لكنھ ال ی
تكون صحیحة في حالة إذا ما قام من لھ ھذا الحق بفسخ العقد، حیث یكون تعویًضا 

                                           
 .٤٥٣ رضوان، مرجع سابق، ص(١)
، كن�وز أش�بیلیة،   أحك�ام التعام�ل ف�ي األس�واق المالی�ة المعاص�رة      آل س�لیمان، مب�ارك ب�ن س�لیمان،     (٢)

  .١/٨٥٠ م،٢٠٠٥، ١ السعودیة، ط-الریاض
دراس�ة حال�ة س�وق رأس    : سوق األوراق المالیة اإلسالمیة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق        سمور، نبیل،   (٣)

  .٧٦م، ص٢٠٠٧ فلسطین،-جامعة اإلسالمیة، غزة، رسالة ماجستیر، الالمال اإلسالمي في مالیزیا
  .٨٥٢-١/٨٥١آل سلیمان، مرجع سابق، : انظر)٤(

مجل�ة مجم�ع الفق�ھ    القره داغي، علي محي ال�دین، األس�واق المالی�ة ف�ي می�زان الفق�ھ اإلس�المي،                 (٥)
 .١٥٩-١/١٥٨، ١٩٩٢ السعودیة، العدد السابع، -اإلسالمي، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة



 
 
 

- ١٦٤٩ -

عما أصاب صاحب الصفقة من تفویت فرصة لبیع صفقتھ من آخر، أما إذا أجاز 
 (١). الناس بالباطلالصفقة ونفذھا، فلیس لھذا التعویض وجھ إال من باب أكل أموال

وقت (كما أن مبلغ التعویض الذي یدفعھ أحد الطرفین مقابل التأجیل 
، ھو من ربا النسیئة المحرم، فھو زیادة نظیر األجل، إذ ال یقبل الطرف )التصفیة

، )التعویض(اآلخر، منح ھذا األجل، إال إذا دفع لھ الطرف األول ھذا المبلغ من المال 
مدة، كما أنھ یدور مع الزمن وجودًا وعدمًا، مما یجعل علة ویتناسب المبلغ مع ال

الربا متوفرة فیھ، ذلك أن التسلیم والتسلم لو تم بین البائع والمشتري، فإن الصفقة 
تنتھي، ولن یكون مبلغ التعویض للطرف اآلخر موجوًدا، إنما یتفق على ھذا 

یجري الربط بین المبلغ التعویض ومقداره عند االتفاق بین الطرفین على التأجیل، و
 (٢).المدفوع، واألجل الذي یتم فیھ التسلیم، فھو من باب ربا النسیئة

 قد یتبادر للذھن أنھا من بیع العملیات اآلجلة الشرطیةنخلص من ذلك أن 
العربون، ولكنھا تختلف في حقیقتھا عنھ، ویدخل مبلغ التعویض في باب ربا 

 .النسیئة

  اطب اث

ون ورراتاود ا 

تعد عقود الخیارات المالیة المعاصرة من التطورات الحدیثة نسبًیا وتمثل 
أحدى أدوات االستثمار التي تمنح المستثمر فرصة للحد من مخاطر السوق التي قد 
یتعرض لھا، وعلى وجھ الخصوص مخاطر تغیر أسعار األوراق المالیة التي یمتلكھا 

ي المستقبل، كما أنھا تستخدم كأداة لزیادة أو التي ینوي شرائھا أو بیعھا ف
 (٣).العوائد

عقد یعطي لحاملھ الحق في بیع أو شراء : "وتعرف عقود الخیارات بأنھا
ورقة مالیة في تاریخ الحق وبسعر یحدد وقت التعاقد، على أن یكون لمشتري الخیار 

بین أن الخیارات ویت(٤) "الحق في التنفیذ من عدمھ، وذلك مقابل مكافأة یدفعھا للبائع
 .موضوعھا األحقیة بالشراء، ولیست األوراق المالیة نفسھا
خیار الطلب أو الشراء، : تنقسم عقود الخیارات إلى نوعین رئیسیین ھما

خیار الطلب أو الشراء وھو یخول لمشتریھ حق شراء عدد محدد من . وخیار البیع
 .)(٥م بالتنفیذأوراق مالیة بسعر محدد خالل فترة معینة، وھو غیر ملز

                                           
 .٣٤٦ فیاض، مرجع سابق، ص(١)

، دل��ر النھ��ضة العلمی��ة،  مع��امالت البورص��ة ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة    الجن��دي، محم��د ال��شحات،  )٢(
 .١١٥ مصر، ص -القاھرة

، ال���دار الجامعی���ة،   االس���تثمار ف���ي األس���ھم وال���سندات    الحن���اوي، محم���د، وم���صطفى، نھ���ال،    (٣)
 .٢٤٥، ص٢٠٠٣ مصر، –اإلسكندریة 

 .١/١٠٠٥ع سابق، آل سلیمان، نرج)٤(
 .٣٦٩فیاض، مرجع سابق، ص٥)(



 
 
 

- ١٦٥٠ -

أما خیار البیع ھو الذي یعطي  لحاملھ الحق في بیع عدد معین من األوراق 
  .(١)المالیة  بسعر محدد خالل فترة محددة، وال یجبر على البیع، إنما ھو بالخیار

یرى بعض الباحثین أن خیار الشراء شبیھ ببیع العربون، فالمشتري في بیع 
بائع ویكون لھ خیار القبول طیلة الفترة المحددة العربون یحصل على إیجاب ملزم لل

، فكالھما یثبت حقًا بفسخ الصفقة، ویمثال مقابل (٢)لقاء مبلغ العربون الذي یدفعھ
التزام الطرف الثاني، وفي كال العقدین یتم دفع مبلغ لشراء خیار الشرط، ویتم 

في العقدین خیار خسارة ھذا المبلغ حال العدول عن تنفیذ الصفقة، ووجھ القیاس أن 
، )الطلب(بمقابل وعلیھ وقیاًسا على جواز بیع العربون، أجاز البعض خیار الشراء 

، لكن عند النظر نجد أنھ ال یصح قیاس )٣(إذا خال من المخالفات الشرعیة األخرى
 :خیار الطلب بالعربون، حیث أن ھنالك  اختالفا جوھریا

ا انجزت الصفقة، أم�ا الخی�ار ھ�و         إن العربون المقدم یعتبر جزءا من الثمن إذ        -١
 .)٤(تملك لحق الشراء أو البیع وال تحسم قیمتھ من الثمن إذا انجزت الصفقة

، أما العربون فال یدفع�ھ إال   ثمن االختیار قد یدفعھ المشتري وقد یدفعھ البائع    -٢
  .)٥(المشتري

االختیار ھو عقد منفصل عن عقد البیع، ویمكن لمشتري الخیار التصرف ب�ھ          -٣
 .)٦(بیع أو الھبةبال
 ثم�ن الخی�ار ینبن�ي عل�ى توقع�ات م�ستندة إل�ى س�عر الفائ�دة ومرتبط�ة باألم�د             -٤

 .)٧(الذي إلیھ الخیار، وبتوقعات تذبذب األسعار

                                           
 .نفس المرجع)١(
مجل��ة .،االختیارات ف��ي األس��واق المالی��ةفي ض�وء مق��ررات ال��شریعة اإلس��المیة أبوغدة،عبدال�ستار )٢(

  ١/٣٣٤ السعودیة، العدد السابع،-مجمع الفقھ اإلسالمي، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة
، الم��ؤتمر الع��المي الثال��ث لالقت��صاد اإلس��المي،  لی��ة إس��المیةنح��و س��وق ماحط��اب، كم��ال، :أنظ��ر)٣(

وأب��و س��لیمان،عبد الوھ��اب إب��راھیم، االختی��ارات دراس��ة .م٢٠٠٥جامع��ة أم الق��رى، مك��ة المكرم��ة، 
 السعودیة، -فقھیة تحلیلیة مقارنة، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، جدة 

١/٣٢٠. 
، مجلة مجمع الفقھ اإلس�المي، مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي         االختیاراتمد المختار،   السالمي، مح :أنظر)٤(

، االختی�ارات ، وال�ضریر، محم�د األمین،  ١/٢٣٩م،  ١٩٩٢ ال�سعودیة، الع�دد ال�سابع،        -الدولي، ج�دة  
 ال��سعودیة، الع��دد ال��سابع،   -مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي، ج��دة       

 .١/٣٣٤وغدة، مرجع سابق، ، وأب١/٢٦٤م،  ١٩٩٢
 .١/٢٦٤، والضریر، مرجع سابق،  ١/٢٣٩،  السالمي، مرجع سابق:أنظر)٥(
ـ�� وأبوغ��دة، مرج��ع ١/٢٦٤، وال��ضریر، مرج��ع س�ابق،   ١/٢٣٩،  ال��سالمي، مرج��ع س�ابق :أنظ�ر )٦(

االختی��ارات، مجم��ع الفق��ھ عق��ود ، والزحیل��ي، وھبة،مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي،  ١/٣٣٤س��ابق، 
 .١/٢٥٦م،  ١٩٩٢ السعودیة، العدد السابع، - الدولي، جدةاإلسالمي

 ١/٢٧٠، الضریر، مرجع سابق، ١/٢٣٩،  السالمي، مرجع سابق:أنظر)٧(
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  .)١( إن الخیارات ال تعدو أن تكون ضربا من القمار -٥
وإن تشابھت ظاھریا مع بیع العربون، إال أنھا ) خیار المشتري(ھذه العقود 

  .ھ أختالًفا جوھرًیا ال یمكن معھ إجازتھا قیاسا على بیع العربونتختلف عن

راب اطا  

  وع ارون اداول

ظھر في األسواق المالیة ما یعرف ببیوع العربون المتداول، وذلك بأن یقوم 
المشتري بشراء اسھم بمبلغ معین على ان یدفع عربوًنا معیًنا، ویكون لھ خیار 

خھ خالل مدة محددة، فان فسخ البیع ضاع علیھ العربون واصبح امضاء البیع او فس
من حق البائع، ویكون من حق ھذا المشتري اثناء مدة الخیار بیع ھذه االسھم بما لھ 
فیھا من حق الخیار في االمضاء او الرد وبعربون أكبر من العربون الذي دفعھ ثم 

یجري تداول شراء ھذه یكون من المشتري الثاني مثل ما كان من االول وھكذا 
االسھم بین مجموعة من المشترین ویكون لكل واحد منھم حق اإلمضاء او الرد 
باعتبار ان ھذا الحق المقابل للعربون اختصاص یجوز بیعھ او االستعاضة عنھ مدة 

  .)٢(الخیار
 رأى البعض أن ھذه المعاملة ھ�ي م�ن بی�ع العرب�ون، وتج�وز عن�د م�ن أج�از              

ة الخیار تنتھي بانتھاء اجلھا أو باختیار الم�شتري خاللھ�ا ام�ضاء           العربون، إال أن مد   
البیع او الرد سواء أكان ذلك بإفصاح من المشتري أو ك�ان ذل�ك بت�صرفھ ف�ي ال�سلعة       
تصرًفا یشعر بإمضائھ البی�ع، كبیعھ�ا أو ھبتھ�ا أو نح�و ذل�ك، وف�ي ھ�ذه الحال�ة یك�ون                       

لب�ائع، ویرج�ع الم�شتري الث�اني        البیع الزما بح�ق الم�شتري وعلی�ھ دف�ع ب�اقي ال�ثمن ل              
ف��ي ح��ال رد البی��ع عل��ى الم��شتري األول ول��یس عل��ى الب��ائع  )  داف��ع العرب��ون الث��اني(

األصلي، وھكذا یكون حق االمشتري األخیر برد السلعة عند المشتري قبل األخیر وال             
یعود على البائع األول كما یحصل في السوق المالي، ألن ح�ق ك�ل داف�ع للعرب�ون ف�ي          

ینتھي لحظة بیعھ السلعة حتى لو ردھا المشتري التالي، ألن بیع�ھ لل�سلعة یعن�ي                الرد  
  .رضى بالبیع وإمضاء لھ

وق��د ی��رد عل��ى ھ��ذا ب��أن للم��شتري اخت��صاصًا من��شؤه العرب��ون یح��ق ل��ھ بموجب��ھ       
أن للب�ائع ح�ق االعت�راض     :التنازل عن ھذا العربون لغیره، والج�واب عل�ى ذل�ك؛ أوال       

التصرف حیث ان حق المشتري بالعربون على الب�ائع ح�ق أثبت�ھ             على المشتري بذلك    

                                           
ـ�� وأبوغ��دة، مرج��ع ١/٢٦٤، وال��ضریر، مرج��ع س�ابق،   ١/٢٤٠،  ال��سالمي، مرج��ع س�ابق :أنظ�ر )١(

تی�ارات، مجم�ع الفق�ھ    االخعق�ود  ، والزحیل�ي، وھب�ة، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي،        ١/٣٣٤سابق،  
 أب��و الن���صر، ع���صام،  ، و١/٢٥٦م،  ١٩٩٢ ال���سعودیة، الع��دد ال���سابع،  -اإلس��المي ال���دولي، ج��دة  
–، دار الت��شر للجامع��ات، الق��اھرة ف��ي می��زان الفق��ھ اإلس��المي ) البورص��ة(أس��واق األوراق المالی��ة 

 .١٢٣م، ص٢٠٠٦، ١مصر، ط
 ٣/٤/٢٠١٧ تاریخ fatawa/net.forqan-al.www://https/١٣٤.html :أنظر)٢(
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اتفاق الطرفین فال یجوز دخول طرف ثالث بینھما اال بالتراضي فلیس ح�ق الم�شتري                
   .حقا مستقال حتى یقال بجواز تصرفھ فیھ مطلقًا

ان ت��صرف الم��شتري داف��ع العرب��ون ببیع��ھ ال��سلعة الت��ي اش��تراھا یعتب��ر     : ثانی��ا      
ھ لإلم�ضاء حی�ث أن�ھ ال یج�وز ل��ھ بی�ع م�اال یملك�ھ ملًك�ا م�ستقًرا، فت��صرفھ          اختی�ارا من�  

بالبیع قطع لحقھ في الخیار وإمضاء للبیع، فال یجوز للمشتري الث�اني ش�راء عرب�ون          
وعلیھ ی�رى م�ن أج�از ھ�ذا     . أن یرجع على البائع االول النقطاع الحق علیھ بالتصرف        

كل مشتر یرجع على من باعھ، وینتھ�ي        البیع أن ھذه البیوع المتتابعة صحیحة ولكن        
حق كل مشتر على من باعھ بتصرفھ بالبیع، ویرجع كل بائع على من باعھ بالمطالبة 

  .)١(ببقیة الثمن وینتھي حق الخیار الى المشتري االخیر
والحقیق��ة أن ھ��ذا البی��ع م��ا ھ��و إال تحای��ل إلج��ازة الخی��ارات ع��ن طری��ق بی��ع                  

ف�ال تخ�رج   ) السلعة(العملیة ھي بیع العربون ال األسھم العربون، حیث أن الھدف من      
  .العملیة عن أن تكون من بیوع الخیارات التي بینھا سابقا

  اساطب 

   ارون  ر ارط

وھذا مقترح أقترحھ بعض الباحثین كبدیل لعقود الخیارات، وتنفذ الصفقة 
ا أراد المشتري شراء مجموعة من بصورة بیع العربون، مقترنًا مع خیار الشرط، فإذ

األوراق المالیة بسعر محدد، یتفق مع البائع على تنفیذ الصفقة على مرحلتین؛ 
تكون في جزء محدد من األوراق المالیة التي اتفق على شرائھا، ویدفع : األولى

كامًلا ویتملكھا تملًكا حقیقًیا، وفي المرحلة ) الجزء(المشتري ثمن ھذه األوراق 
یقوم بشراء باقي األوراق المالیة بحیث یشترط كل منھما لنفسھ الخیار في : ةالثانی

تنفیذ باقي الصفقة ضمن فترة محددة، ولو كانت طویلة، یدفع المشتري جزًءا من 
ثمنھا كعربون یحسب من ثمنھا إذا تم تنفیذھا، وإذا لم تنفذ بنكول المشتري، 

 .    )٢(زم بإرجاع العربون للمشتريفالعربون، وإن كان الفسخ من قبل البائع، یلت
ویرى صاحب ھذا االقتراح أن ھذه الصیغة تنتفي شبھة عدم القبض، 
فالقبض الحقیقي متحقق فیھا، كما أن المنفعة متحققة للطرفین، فالمشتري منفعتھ 
متحققة في حمایة نفسھ من خسارة كبیرة كانت ستنزل بھ لو اشترى األسھم كلھا في 

سعار، فضًلا عن استرجاع المبلغ الذي دفعھ في حال نكول البائع حالة انخفاض األ
عن التنفیذ، أما البائع فمنفعتھ متحققة في نسبة الربح التي سیحصل علیھا من بیعھ 
باقي أسھمھ في السوق الحاضرة بالسعر الجدید حال االرتفاع، أو بحمایة نفسھ من 

  .)٣(الخسارة

                                           
al.www://https- :المنی���������ع، عب���������داهللا ب���������ن س���������لیمان، فت���������اوى، بت���������صرف )١(
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   ادساطب 

 ن ًد ونرباطر ا  

رأى بعض الباحثین أن بیع العربون یشابھ إلى حد كبیر خیار الطلب، ولكنھ یختلف 
ویقترح المواءمة بین . )١(عنھ أن العربون جزء من الثمن أما خیار الطلب فال

  .الصیغتین لیكون العقد متوافقا مع الشریعة اإلسالمیة
كسلطة السوق أو غرف یقترح أن تتولى إمضاء ھذه العقود جھة أو جھات مركزیة 

المقاصة، فتقوم ببیع األوراق المالیة بعقود نمطیة، بسعر محدد یسلم خالل فترة 
محددة، ویدفع العمیل نسبة مئویة من المبلغ على صفة بیع العربون، بدال من أن 
یدفع ثمًنا لخیار ما، فإن كان من مصلحتھ في الوقت المحدد أن یشتري أمضى عقد 

 أن ذلك لیس من مصلحتھ تنازل عن العربون، ویمكن لتلك النسبة بالشراء، وإذا رأى
  .)٢(أن تنخفض أو ترتفع حسب ظروف العرض والطلب) العربون(

قد یكون ھذا االقتراح متسًقا مع من یرى بجواز بیع العربون، لكن حقیقة التعامل في 
ا یرى األسواق المالیة تدل على أن الھدف ھو التربح من بیع الخیار بذاتھ، كم

  .الباحثون صعوبة قبول أي جھة بھذا المقترح ألنھ ال فائدة مادیة عائدة علیھا

                                           
  .٢٢  القري، مرجع سابق، ص١)(
 .١١٨  المرجع نفسھ، ص٢)(
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 اخلامتة

لتالي لنح  لتي كان على  لنتائج  عة م  لى مجم لبح   :    خل 

أن التعامل ببیع العربون جائز وھو مذھب الحنابلة، وأن ما ذھبوا إلیھ أولى؛ لما  ●
ظ الحقوق الشرعیة، كما یراعي مصالح العباد یتبین من أن بیع العربون یحف

 .وحاجاتھم
ضرورة تحدید مدة ثابتة للعدول عن إتمام العقد، للتقلیل من النزاعات والمشاكل  ●

 . التي قد تحدث بسبب عدم تحدید المدة، لحفظ مصالح البائع
 الضرر في بیع العربون ضرر محتمل، فقد یحدث وتأتي للبائع فرصة بالبیع بسعر  ●

 ویخسر ھذه الفرصة لحبسھ السلعة للمشتري الذي دفع العربون، وفي ھذه أعلى
الحالة یكون العربون مقابل الفرصة التي ضاعت علیھ، وقد ال یحدث في حالة إذا 
قام المشتري بالنكول وأخذ البائع مبلغ العربون ثم باع السلعة بثمن أعلى، ففي 

یتحمل أي ضرر، فال یوجد مبرر ھذه الحالة یكسب البائع مبلغ العربون بدون أن 
 .ألخذ مبلغ العربون، كما أن احتمالیة الضرر تؤدي إلى غرر في المعاملة

تكییف العربون بحسب الحالة التي یكون فیھا، فإذا أمضیت الصفقة یكیف العربون  ●
على أنھ جزء من الثمن، أما إذا ألغیت الصفقة وتضرر البائع بنكول المشتري بأن 

بیع أخرى أو فرص ربح أعلى، فیكون مقابل الضرر، أما في أضاع علیھ فرص 
حالة عدم حدوث الضرر الفعلي للبائع، فلیس لھ أي مبرر وعلى البائع إعادة مبلغ 

 .العربون للمشتري الناكل، حتى مع نكولھ؛ حتى ال یكون أكل للمال بالباطل
أو بالخیار،أما جواز العربون عند تداول األسھم، حال جواز شراء ھذه األسھم ألجل  ●

إذا كانت األسھم تمثل نقوًدا، فیجب تطبیق قواعد الصرف، فال یجوز العربون 
الشتراط التقابض في الصرف، والعربون ال یحقق ھذا الشرط، كما أنھ في حال 

 .كانت األسھم تمثل دیوًنا فتطبق قواعد الدیون
البدلین فیھا یختلف العربون عن العملیات اآلجلة الشرطیة للمشتري؛ ألن كال  ●

مؤجل، ولیس كما ھو الحال في بیع العربون؛ فالمثمن یكون موجوًدا، كما أن 
المبلغ الذي یأخذه البائع في األسواق المالیة ال یرجع للمشتري بأي حال، ویزید 

 . كلما زادت المدة، وھذا ال یمكن أن یكون مشروًعا؛ ألنھ من ربا النسیئة
و من بیع العربون، وال یمكن قیاسھ علیھ، إال إذا ال یمكن القول أن خیار الشراء ھ ●

خال من المخالفات الشرعیة التي یبنى علیھا، ویمكن استبدال خیار الشراء ببیع 
 .العربون الجائز شرًعا، حتى تكون المعامالت صحیحة

 :التوصیات
ضرورة البحث في الصیغ المستخدمة في األسواق المالیة، وتحلیلھا؛ ألخذ الصیغ  ●

ة منھا، والتي تخلو من أي محظور شرعي، لمحاولة بناء سوق مالیة الشرعی
إسالمیة تخلو من المحظورات الشرعیة تماًما، وإیجاد صیغ شرعیة بدیلة؛ 

 .الستخدامھا في األسواق المالیة، بدیلة عن الصیغ التي یدخلھا محظورات شرعیة
تطویر أدواتھا في تشجیع الباحثین على إعداد البحوث في مجال األسواق المالیة و ●

 .إطار قواعد الشریعة اإلسالمیة
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