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:الملخص
يتناول هذا البحث أسباب النزاع في أحكام حقوق االختيار المتعامل بها في السوق المالي وتخريجها على العقود غير الالزمة في الفقه
 مبينا محل، مستعرضا أقوال الفقهاء والعلماء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القياس،  والوعد الملزم، وبيع العربون، كخيار الشرط،اإلسالمي
.  وبيان وجوه االتفاق واالختالف، واألدلة من كال الطرفين،النزاع
 حيث تعد هذا، واألثر المترتب عنه من حيث اللزوم وعدمه،  واألسس ا لتي بني عليها،ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية حق االختيار
األخير هو جوهر العملية المراد تخريج الخيار عليها في هذا البحث؛ لتشابهها مع عقود البيع غير الالزمة في الفقه اإلسالمي إذا شرط
 أو عن طريق الوعد الملزم الذي،  وغير الزم من جهة المشتري، أو من حيث بيع العربون الذي يجعل البيع الزما من طرف البائ ع،الخيار
. يلتزم فيه أحد الطرفين آلخر بإنشاء عقد مستقبال
 إال أن هناك فروقا جوهرية تمنع من قياس حق الخيار على العقود غير الالزمة،وتوصل البحث إلى وجود صور اتفاق واختالف بالمجمل
 أو من حيث، ناهي ك عن بعض األمور اإلشكالية األخرى التي تتعلق بالمحل ومدى صالحه ألن يكون محال للعقد،المعروفة بالفقه اإلسالمي
. والتي ليست محال للبحث، أو من جهه المقصود، الشروط الفاسدة

:كلمات مفتاحية
 الفقه اإلسالمي، المشتقات المالية، السوق المالي،حك الخيار
The causes of Juristic conflict in the option contracts where Binding
Abstract
This research deals with the causes of conflict in the provisions of the option rights traded in the financial market
and to be externalized on the non binding contracts in Islamic as clause option ,sell deposit ,and the binding
promise, reviewing the sayings of scholars and scientists Between supporters and opponents of this option,
Indicating in dispute ,and evidence-from both parties ,and the statement of the faces of agreement and
disagreement.
This research aims to determine what is the right option ,and its underpinnings ,and the impact of it terms of
binding or not ,as this latter is the essence of the process to externalize option on it in this research ,for its

similarity with the not binding sale contracts in Islamic jurisprudence if an option came into it ,or from where sell

the deposit ,which makes sales binding by the seller ,and not binding by the buyer ,or by binding promise that it is
committed by one party to another creates a contract in the future.
The research reached the existence of a draft agreement and differences inclusive ,but there are significant
differences prevented from measuring the option›s rights on the not binding contracts known as Islamic
jurisprudence ,not to mention some other problematic issues that relate to the legislator and the extent of his
validity to revoke a contract ,or in terms of corrupt conditions ,or from the person intended side ,which is not
subject to search.
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Option Rights , Financail Market , Financail Derivatives , Islamic jurisprudence
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المقدمة:

تعد عقود حقوؽ االختيارات مف العقود األكثر جدال التي دارت بيف العمماء المعاصريف ,وحاوؿ بعض المعاصريف جعل ىذه

العقود مف نتاجات اليندسة المالية الحديثة ,بتخريجيا عمى أصوؿ وفروع مف الفقو اإلسالمي ,وال شؾ أف عقود االختيارات ىي
عقود يتـ تبادليا في السوؽ المالي بالبيع والشراء ,فيي تخضع مف حيث األصل إلى أحكاـ البيوع ,والبيع لو أركاف ,وشروط ,وآثار
تترتب عميو مف حيث المزوـ ,وانتقاؿ الماؿ تبادال وتمميكا .واختمف الفقياء المعاصروف في أسباب النزاع عبر تخريج ىذه الفروع,
مف ناحية القبوؿ أو الرد ,بالنظر إلى كونيا تخضع ألحكاـ البيع ,فمف ىذه األسباب ما يرجع إلى المحل ,ومف األسباب مف يرد
إلى الشروط ,ومف المعاصريف مف نظر إلى المآؿ  ,ومنيـ مف خرجيا عمى األثر المترتب مف حيث المزوـ ,وذلؾ ألف حق
االختيار بيعا أو شراء يكوف الزما ألحد المتعاقديف دوف اآلخر ,فحاوؿ تخريجيا عمى صور البيوع التي تكوف الزمة ألحد
المتبايعيف دوف اآلخر ,مثل  :خيار الشرط ,وبيع العربوف ,والوعد الالزـ .
وسيناقش البحث الجزء المتعمق بأسباب النزاع مف حيث المزوـ ومدى صالحية تخريجيا عمى البيوع غير الالزمة ,كبيع
العربوف ,أو خيار الشرط ,أو الوعد الممزـ ,وبياف وجوه االتفاؽ واالختالؼ ,وبياف األدلة لكال الطرفيف ما بيف مبيح ومانع لمثل ىذا
الخيارات بالصورة المتعامل بيا في األسواؽ المالية .
مشكمة البحث
سيقوـ الباحث في بحثو ىذا التوصل إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
 - 1ما حق الخيار ,وما تعريفو وماىيتو وما شروطو ؟
 -2ما أسباب النزاع العائدة إلى تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط في الفقو اإلسالمي؟
 -3ما أسباب النزاع العائدة إلى تخريج حق الخيار عمى بيع العربوف؟
 -4ما أسباب النزاع العائدة إلى تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزـ؟
أىمية البحث
تعد حقوؽ الخيارات المتعامل بيا في السوؽ المالي مف نتاجات اليندسة المالية العالمية ,والتي يحاوؿ المعاصروف مف الفقياء
المسمميف االستفادة منيا ,وقولبتيا بقالب إسالمي ,معتمديف عمى أصوؿ وفروع في شريعتنا الغراء ؛ وتأتي ىذه الدراسة لتشكل رؤية
جديدة لممؤسسات المالية ,وعونا لمباحثيف في مجاؿ اليندسة المالية  ,وتشكيل رؤية جديدة لمعامميف في مجاؿ الصيرفة اإلسالمية ,
والو ازرات ذات الشأف واألفراد.
أىداف البحث  :ييدؼ البحث إلى :
 -1معرفة األثر المترتب عمى عقود البيع الالزمة .
 -2بياف أسباب النزاع العائدة إلى اعتبار حق الخيار كخيار الشرط .

 -3بياف أسباب النزاع العائدة إلى اعتبار حق الخيار كبيع العربوف .
 -4بياف أسباب النزاع العائدة إلى اعتبار حق الخيار كالوعد الممزـ .
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الدراسات السابقة
 أبو مؤنس رائد ,مدى إمكانية التعامل بحقوؽ الخيارات في األنشطة االقتصادية اإلسالمية  ,دراسة فقيية تحميمية ,مجمة إس ارالدولية لممالية اإلسالمية ,المجمد الخامس ,ديسمبر  . 2014تميزت ىذه الدراسة بطرح التخريجات الحديثة وبناء تصور لمخيار
وجعمو محال لمعقد ,إال أنيا افتقرت في التفصيل آلراء المعارضيف وبياف وجية نظرىـ بشكل دقيق وتفصيمي .
 القري ,دمحم عمي ,االخيتارات المالية  ,ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي الثانية  ,البنؾ األىميالتجاري بالفترة 2009/10/ 18-17ـ ,حيث ناقشت ىذه الورقة مدى إمكانية جعل حق االختيار محال يصمح لمعقد ,وجعمو متقوما
ذا صفة مالية ,وقياسو عمى الوعد الممزـ ,إال أف الدراسة لـ تأت بالوجوه األخرى ,واألقواؿ المعارضة ,وبياف آلية لتداوؿ الوعد
باألسواؽ .
 حبيمي ,سامي ,إدارة مخاطر السوؽ باستخداـ عقود المشتقات المالية ,دراسة فقيية ,رسالة دكتوراة  ,الجامعة األردنية,2008ـ ,حيث ناقش الباحث إدارة المخاطر لممشتقات المالية بشكل تفصيمي ,إال أف الناحية الفقيية ذكرىا بإجماؿ دوف تفصيل,
باإلضافة إلى إغفالو لمعديد مف التخريجات الفقيية التي احتج بيا المعاصروف كالوعد الممزـ .
محددات البحث
 -يقتصر البحث عمى تحديد ماىية االختيارات ومكوناتيا.

 يقتصر عمى أسباب النزاع في أثر البيع مف حيث المزوـ وعدمو ,بعيدا عف األسباب األخرى المتعمقة بالمحل ,أو غيره . ال يتناوؿ البحث آليات تسعير الخيارات في األسواؽ واإلصدارات والموشرات والتداوؿ . -ال يتناوؿ البحث الطرؽ واألنواع المختمفة لمخيارات ,وأساليب تصفيتنيا .

 بياف االتجاىات الفقيية ورأي المعاصريف ,وبياف وجوه االتفاؽ واالختالؼ.منيج البحث
أوال  :المنيج الوصفي  :مف خالؿ وصف التعامالت التي تتـ في األسواؽ المالية ,وبياف ماىية ومكونات الخيارات واألسس
التي بنيت عمييا .
ثالثا :منيج المقارنة  :مف خالؿ إجراء المقارنة بيف االتجاىات الفقيية وأقواؿ المعاصريف مف المؤيديف والمعارضيف ,ومناقشتيا
وبياف الراجح منيا.
محتويات البحث
المبحث األول:ماىية االختيارات :مكوناتيا وأنواعيا .
المطمب األول :ماىية االختيارات ,المطمب الثاني :مكونات عقود االختيارات  ,المطمب الثالث  :أنواع حق الخيار
المبحث الثاني :االتجاىات الفقيية في تخريج حق الخيار عمى خيار شرط
المطمب األوؿ :االتجاىات الفقيية في خيار الشرط  ,المطمب الثاني  :مجيزو تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط .
المطمب الثالث  :مانعوف تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط  ,المطمب الرابع  :رأي الباحث .
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المبحث الثالث : :االتجاىات الفقيية بتخريج حق الخيار عمى العربون
المطمب األوؿ  :االتجاىات الفقيية في بيع العربوف  ,المطمب الثاني  :مجيزو تخريج حق الخيار عمى بيع العربوف,
المطمب الثالث  :مانعو تخريج حق الخيار عمى بيع العربوف  ,المطمب الرابع  :رأي الباحث
المبحث الرابع :االتجاىات الفقيية بتخريج حق الخيار عمى الوعد الممزم.
المطمب األوؿ :االتجاىات الفقيية في الوعد الممزـ  ,المطمب الثاني  :مجيزو تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزـ,
المطمب الثالث  :مانعو تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزـ  ,المطمب الرابع  :رأي الباحث
النتائج والتوصيات

المبحث األول :ماىية االختيارات :مكوناتيا ،أنواعيا
تعتبر الخيارات المالية مف أشير المشتقات المتعامل بيا في األسواؽ المالية ,وتمثل نوعا مف أنواع االستثمار ,وأداة مف أدوات
التحوط والتخفيف مف المخاطر  .وطريقا مف طرؽ المضاربة  ,وسيناقش ىذا المبحث  :تعريفيا ومكوناتيا وأنواعيا .
المطمب األول:ماىية االختيارات وأنواعيا
الخيار لغة  :الخاء والياء والراء أصمو العطف والميل ,ثـ يحمل عميو  ..االستخارة :أف تسأؿ خير األمريف لؾ  ,والخيرة بمعنى
1

الخيار .والخيار ىو االختيار ومنو يقاؿ لو خيار الرؤية  ..وفي التنزيل {ما كاف ليـ الخيرة} [القصص .. ]68 :وخيرة إذا فضمتو
عميو ,وخيرتو بيف الشيئيف؛ فوضت إليو االختيار فاختار أحدىما وتخيره .
2

الخيار اصطالحا:
عرؼ العمماء االختيارات بتعريفات متعددة عمى النحو التالي:
االختيارات ( « : )Optionsىو اتفاؽ لمتعامل في تاريخ مستقبمي ,وبسعر محدد ,ولكف فقط إذا رغب مشتري العقد في
3

حدوث ىذا التعامل » .
واشتمل التعريف عمى أركان رئيسة ىي :
أوال  :اتفاؽ؛ أي عقد بيف طرفيف  .ثانيا :التعامل؛ والمقصود بو البيع  .ثالثا :إضافة أثر العقد إلى المستقبل .رابعا :تحديد
ابتداء  .خامسا  :ممزـ مف طرؼ ,وغير ممزـ مف طرؼ آخر .
السعر
ً

وعرفيا بعضيم عمى أنيا  « :عقد يمثل حقا لممشتري ,في بيع أو شراء شيء معيف بسعر محدد ,خالؿ فترة زمنية محددة,

ويمزـ بائعو ببيع أو شراء ذلؾ الشيء بالسعر المتفق عميو خالؿ الفترة الزمنية مقابل مبمغ محدد يدفعو مشتري العقد يسمى بعالوة

( )1ابن فارس ،مماٌٌس اللغة (ج)232\2
( )2الفٌومً ،المصباح المنٌر (ج)185 /1
( )3حماد ،المشتمات المالٌة (ص)39
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5 4

الصفقة الشرطية » .
وعرؼ حق االختيار بأنو  « :عقد يقوـ بموجبو محرر العقد أو البائع بإعطاء مشتري العقد الحق (وليس التزاما) في أف يشتري
6

منو أو يبيع لو شيئا ما ( سمعة أو أداة مالية) بسعر معيف خالؿ فترة زمنية معينة ,أو في تاريخ معيف» .
ويرى الباحث أف التعريف الثاني ىو أفضل تعريف ؛ ألنو احتوى ماىية الخيار لؤلسباب التالية:
 -1قد اشتمل عمى تعريف ماىية الخيار وبيانو مف جميع أركانو؛ حيث بيف العناصر الرئيسة المكونة لمخيار المذكورة في
التعريف الؤلوؿ.
 -2أشار بوضوح إلى مفيوـ الحق الذي خال منو التعريف األوؿ
 -3أشار إلى أف الحق يكوف لمبائع أو لممشتري .
 -4تميز التعريف الثاني عف التعريف األوؿ والثالث بأنو أشار إلى الصفة الشرطية في العقد .
 -5أشار بشكل واضح إلى عالوة الصفقة والتي ىي محور حق االختيار .
المطمب الثاني :مكونات عقود االختيارات
بعد استعراض التعريفات في المطمب األوؿ لعقود االختيارات ,والمقصود بيا في لغة أىل الصنعة اصطالحا نخمص مف
7

ذلؾ إلى أف عقد االختيار يتكوف مف :
 مشتري االختيار  : Option Buyerوىو المستثمر الذي يممؾ حق شراء عدد مف أسيـ منشأة ما مف طرؼ آخر ,خالؿ فترةتنتيي في تاريخ معيف ,وبسعر محدد عند التعاقد .
 محرر االختيار  :Option Writerىو الطرؼ اآلخر الذي يبيع حق االختيار والذي يكوف مف جانبو ممزما.فالمالحع أف الطرؼ األوؿ يممؾ الحق  ,ويكوف البيع في حقو غير الزـ ,بعكس الطرؼ اآلخر الذي باع الحق ,فيكوف الزما
بحقو.
ومف ىنا يالحع أف حق خيار الشراء ال يقرر أي حق ممموس واقعي لحاممو ,ما داـ لـ يتـ تنفيذ ىذا الحق أو استخدامو خالؿ
المدة الزمنية المحددة ابتداء بحسب نوعو.
وأيضا تكوف توقعات السوؽ بيف طرفي العقد عكسية ,فمشتري العقد يراىف عمى ارتفاع السعر في المدة المحددة لمخيار ,بينما
يرى المحرر عكس ذلؾ .
 سعر التنفيذ  :Exercise Priceوىو السعر المحدد ابتداء عند إبراـ العقد والذي سينفذ عمى أساسو االختيار.( )4عالة الصفمة  :عبارة عن السعر المدفوع بواسطة مشتري حك الشراء أو البٌع اآلجل إلى بائع هذا العمد ،وٌتم تحدٌد العالوة على أساس السهم الواحد.
انظر  :حماد ،المشتمات المالٌة (ص)58
()5البرواري ،بورصة األوراق المالٌة (ص)222
( )6حماد ،المشتمات المالٌة (ص)41
( )7الهندي ،األسواق الحاضرة والمستمبلٌة (ص. )185
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ويمثل ىذا السعر الذي سيتـ إبراـ العقد عميو مف قبل مالؾ حق االختيار في الوقت الذي يرى أنو مربح مف طرفو ,وىذا السعر
المحدد مسبقا يتـ تنفيذه بغض النظر عف سعر العقد وقت تنفيذ العقد.
فكمما كاف سعر التنفيذ قريبا مف ثمف األصل ارتفع سعر حق الخيار ,وذلؾ ألف أي تحرؾ باألسعار يحقق لو أرباحا ,بينما اذا
كاف سعر التنفيذ بعيدا عف السعر الحالي فإف إمكانية تحقيق األرباح تقل .والحاصل أف تحقيق األرباح سيكوف أقل كمما ارتفع
8

سعر التنفيذ المحدد في العقد مبتعدا عف السعر الفوري النقدي السائد لمسيـ عند إبراـ العقد .
 عالوة حقوق االختيار  :Option Premiumوىو السعر المدفوع بواسطة المشتري لحق االختيار في الشراء أو البيع اآلجلإلى بائع ىذا العقد ,أو عبارة عف السعر المدفوع بواسطة مشتري حق الشراء أو البيع اآلجل إلى بائع ىذا العقد ,ويتـ تحديد العالوة
عمى أساس السيـ الواحد وذلؾ يكوف في البورصات المنظمة.
وتمثل ىذه العالوة ثمف الحق منفردا دوف الدخوؿ في السعر الحقيقي لمصفقة سواء تمت الصفقة أو لـ تتـ ,وىي مف األمور
الرئيسة التي يبنى عمييا حق االختيار .حيث جعل ليذا الحق ثمنا مجردا منفصال عف الثمف الحقيقي لمحل العقد ,سواء تـ إبراـ
العقد أو لـ يتـ ,فجعل متقوما يباع ويشترى ؛ لذلؾ يقوـ مشتري حق االختيار بجعل ثمف الحق مف ضمف التكاليف عميو ,سواء
ربح أـ خسر.
فمالؾ حق خيار الشراء يشتري في حالة إذا ما ارتفع سعر األصل موضوع العقد عف سعر التنفيذ المتفق عميو مسبقا بغض
النظر عف السعر الموجود حاليا ضمف فترة الخيار ,أما بائع حق الخيار يكوف توقعو بعكس مشتر حق الخيار بحيث ينظر إلى
انخفاض السعر عف سعر التنفيذ.
ويممؾ مشتري حق الخيار الفرصة في تحقيق مكاسب غير محدودة ,وتكوف خسارتو بحدود مبمغ العالوة الذي دفعيا لشراء حق
االختيار ,بينما يكوف الطرؼ اآلخر -وىو محرر عقد االختيار أو بائعو -عمى العكس  ,فخسارتو غير محددة ,أما ربحو فمحدد
9

بمبمغ العالوة الذي تـ االتفاؽ عميو مسبقا ؛ فالعقد الزـ مف طرفو ,بعكس الطرؼ اآلخر .
ويعد األجل الممتد لتنفيذ حق الخيار عامال بار از في تحديد سعر العالوة ,فالعالوات التي تمثل قيمة أو أثمانا ليذه الخيارات
ترتفع وتنخفض داخل سعر التنفيذ الواحد وفقا لؤلجل الذي يمتد إليو الخيار ,فمف المنطقي أف امتداد األجل يجب أف يرفع مف قيمة
ىذه العالوة بالنظر إلى المرونة اإلضافية التي يقدميا لمالؾ حق الشراء أو حاممو ,أو مالؾ حق البيع ,فاألماف لممتحوط يتسع كمما
امتد أجل الحق الذي يممكو ,بالتالي يكوف مستعدا ألف يدفع عالوة أكبر كمما كانت حياة الحق أو الخيار الذي يشتريو أطوؿ.

10

.

ويرى الباحث:
 -1أف جوىر العممية انصب عمى تنظيـ الحق بيعا وشراء وفق أسس ,فالمقصود سعر حق الخيار بيعا وشراء ,وأف السمعة أو
األصل أصبح وجوده في الغالب صوريا .
( )8أسعد رٌاض ،الهندسة المالٌة (ص)155
( )9انظر :حماد ،المشتمات المالٌة(ص )44؛ الهندي األسواق الحاضرة والمستمبلٌة (ص ، )185بتصرف .
( )10أسعد رٌاض ،الهندسة المالٌة (ص)151
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وأيضا المالحع أف لموقت قيمة جوىرية في التسعير بحسب طوؿ مدة الخيار أو قصره ,فأصبح يشكل العنصر األساس في
تسعير حق الشراء أو البيع .
 -2ارتبط سعر حق الخيار باإلضافة إلى المدة بسعر التنفيذ ومدى قربو وبعده عف السعر الحالي الفوري  ,فالعالوة التي
يدفعيا مشتري حق الشراء والتي تمثل سعر ىذا الحق ترتفع كمما انخفض سعر التنفيذ المحدد في العقد وتنخفض كمما ارتفع,
بالمقابل فإف العالوة التي يدفعيا مشتري حق البيع او سعر الحق تنخفض كمما انخفض سعر التنفيذ المحدد في العقد وترتفع كمما
ارتفع

11

.

ومف ىنا يتبيف أف سعر التنفيذ وطوؿ األجل لمحق أو الخيار يشكالف العامميف الرئيسيف في تحديد سعر الحق أو الخيار .
المطمب الثالث  :أنواع حق الخيار
أوالً :النوع األول  :خيار الطمب (الشراء) :Call Option
ىو عقد بيف طرفيف ,يمنح فيو الطرؼ األوؿ (ويسمى محرر العقد أو البائع) لمطرؼ اآلخر الحق في االختععيار بيف شراء
أصل معيف أو عدـ شرائو ؛ وذلؾ في تاريخ مستقبمي محدد ,وبسعر يحدد مسبقا في العقد ,مقابل ذلؾ يحصل عمى مبمغ مف
المشتري مقابل منحو ىذا الحق (ويسمى بالعالوة أو سعر حق الخيار) .
12

وجوه استخداـ عقد خيار الشراء

13

:

 -1يجري شراء حقوؽ االختيار لمشراء مف جائب أولئؾ الذيف يتوقعوف ارتفاع أسعار األسيـ في السوؽ  ,وىو ما يعبر عنو
بالمتاجرة أو المضاربة.
 -2تستخدـ عقود اختيار الشراء أداة لمتغطية والتحوط ضد المخاطر .
ثانيا  :خيار العرض (الدفع) Put Option :
عبارة عف اتفاؽ يعطي مشتري ىذا الحق وىو المالؾ لؤلصل الحق في بيع عدد معيف مف األسيـ أو األوراؽ المالية بسعر
معيف خالؿ فترة محددة ,وفي الجية المقابمة يكوف قابضا ثمف الخيار ممزما إذا ما قرر مشتري ىذا الحق البيع بالسعر الذي تـ
االتفاؽ عميو مسبقا  ,فصاحب حق خيار البيع ليس إلزاما بو ,فال بد مف دفع ثمف مناسب إلقناع الطرؼ اآلخر ببيع مثل ىذا
الحق او الخيار فيو عكس خيار الشراء ,فالشراء ينظر فيو إلى ارتفاع سعر األصل ,بينما خيار البيع يكوف التوقع فيو انخفاض
14

السعر ,بالتالي يسعى لمتخمص مف األصل بسعر مناسب ,ويدفع مقابل ذلؾ ثمنا لو أو عالوة . .

( )11المرجع السابك (ص)155
( )12حماد،المشتمات المالٌة (ص)44
( )13رضوان ،المشتمات المالٌة (ص)156
( )14المري ،األسواق المالٌة (ج)22 |2
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وجوه استتخدام عقود اختيار البيع

15
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:

 -1يجري مف جانب الذيف يتوقعوف انخفاض أسعار األوراؽ المالية محل التعاقد
 -2تستخدـ بديال لعمميات البيع عمى المكشوؼ .
16

 -3يستخدـ في التأميف ضد المخاطر
ثالثا  :االختيار المركب Double Option:
وىو عقد يجمع بيف خياري البيع والشراء ,فيممؾ صاحبو الحق في أف يكوف بائعا أو أف يكوف مشتريا لؤلصل المالي محل
االختيار بحسب مصمحتو ,ويقسـ إلى نوعيف

17

:

 -1اختيار مركب ال يتغير فيو سعر الشراء عف سعر البيع :
ومشتري ىذا االختيار ينظر في حركة السوؽ وتقمباتو ,فإف وجد األجدى لو البيع مارسو ,واف وجد األجدى الشراء مارسو,
وبذلؾ يتيقف مف الحصوؿ عمى أدنى عائد مقابل تحممو سعر االختيار

18

.

 -2اختيار مركب يتغير فيو سعر الش ارء عف سعر البيع :
وفي ىذا النوع ال يربح مشتري الخيار إال إذا تجاوز سعر األصل في السوؽ سعر التنفيذ في اختيار الشراء ,أو نقص عف سعر
التنفيذ في اختيار البيع ,فإذا ارتفعت أسعار السوؽ خالؿ فترة االختيار مارس حقو في الشراء ,واذا كاف العكس فإنو يمارس البيع

19

المبحث الثاني :االتجاىات الفقيية في تخريج حق الخيار عمى خيار شرط
يقتضي المقاـ قبل البدء بمناقشة أسباب النزاع باعتبار حق الخيار كخيار الشرط -المعروؼ بالفقو اإلسالمي -أف نعرض
بصورة موجزة ماىية خيار الشرط  ,واالتجاىات الفقيية فيو.
المطمب األول :االتجاىات الفقيية في خيار الشرط
20

خيار الشرط شرع نظ ار لممتعاقديف لالحتراز عف الغبف والظالمة ؛ أي يكوف ألحد المتعاقديف أو ليما معػ ػػا أو لمف ينيبانو الحق
في فسخ العقد أو امضائو ضمف مدة معمومة

21

.

واألصل فيو قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحباف ابف منقذ وكاف يخدع في البياعات « إذا ابتعت فقل ال خالبة ,ولي الخيار ثالثة أياـ»

22

( )15رضوان ،المشتمات المالٌة (ص)166
( )16البٌع على المكشوف عبارة عن( :لٌام شخص ببٌع أوراق مالٌة ال ٌملكها عن طرٌك التراضها من آخرٌن ،ممابل االلتزام بإعادة شرائها وتسلٌمها
للممرض فً ولت محدد )  :انظر :حماد ،التحلٌل الفنً واألساسً لألوراق المالٌة (ص)194
( )17رضوان،أسواق األوراق المالٌة (ص)168
( )18المري،األسواق المالٌة (مج)1615\2
( )19رضوان المشتمات المالٌة (ص)169
()20الموصلً ،االختٌار لتعلٌل المختار (ج)12/2
( )21شبٌر ،المدخل إلى فمه المعامالت المالٌة (ص)272
()22أخرجه مسلم فً صحٌحه  ،باب من ٌنخدع فً البٌع ،رلم()3838
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24

وقد ذىب أبو حنيفة وزفر مف الحنفية  ,والشافعي  ,إلى أف مدة خيار الشرط ثالثة أياـ ,وال تزيد عف ذلؾ؛ ألنو ثبت خالؼ
25

القياس ,والحاجة تندفع بثالثة أياـ ,فيبقى ما وراءه عمى األصل ,وذىب الصاحباف مف الحنفية  ,والمالكية

26

27

والحنابمة  ,إلى

جواز ذكر مدة معمومة؛ ألف الخيار ما شرع إال لدفع الغبف ,وقد يحتاج المشتري إلى مدة تزيػ ػػد عف الثالث ػػة أياـ ,إال أف الصاحبيف
مف الحنفية ,والحنابمة جعال المدة لممتبايعيف في تحديدىا  ,بينما ذىب اإلماـ مالؾ إلى تقديرىا بالحاجة بحسب نوع المبيع ,ولـ
يجعميا مطمقة إلرادة المتبايعيف

.

ويسقط الخيار بثالثة أشياء

28

:

 -1التصريح باإلسقاط :كأسقطت الخيار أو أبطمتو  ,أو أجزت البيع أو رضيت بو.
 -2اإلسقاط داللة :وىو أف يتصرؼ مف لو حق الخيار بالسمعة أو بالمبيع تصرؼ المالؾ.
 -3اإلسقاط ضرورة :وىو انتياء مدة الخيار ,أو بالموت كما عند الحنفية والحنابمة ,بينما ذىب المالكية والشافعية إلى أف
الحق ينتقل لمورثة

29

.

أما مف حيث األثر المترتب لخيار الشرط عمى العقد:
فباالتفاؽ فإف خيار الشرط يمنع لزوـ العقد مف جية صاحب الخيار ,ولو الحق في فسخو أو إمضائو بحسب المدة المتفق
عمييا

30

.

وبناء عمى ما سبق فقد انقسم المعاصرون إلى اتجاىين اثنين في تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط:
االتجاه األول :عد أف خيار الشرط يمكف تقييمو ماديا ,وضبطو ,فقاـ بتخريج حق الخيار عميو ,وعده محال صالحا لمعقد,
وأعطاه صفة مالية؛ فيمكف بيعو وتداولو ,كما أف كال الخياريف :حق الخيار وخيار الشرط يجعالف البيع الزما ألحد الطرفيف دوف

( )23الزٌلعً ،تبٌٌن الحمائك (ج)14/4
( )24الرملً ،نهاٌة المحتاج (ج)18/4
( )25الموصلً ،االختٌار (ج)13-12/2
( )26الخرشً ،شرح مختصر خلٌل (ج)114/5
( )27ابن لدامة  ،المغنً (ج)524/3
( )28الموصلً ،االختٌار (ج)15/2
()29ابن عابدٌن ،رد المحتار (4ج )581/؛ الدسولً ،الشرح الكبٌر؛ (ج )143-141/3؛ الشربٌنً  ،مغنً المحتاج (ج )45/2؛ ابن لدامة ،المغنً
(ج)518/3
(،) 30ذهب الحنفٌة إلى أنه إذا كان الخٌار للمشتري فمط لم ٌخرج الثمن عن ذمته ،وأما البٌع فإنه ٌخرج عن ملن البائع وٌدخل فً ملن المشتري بحسب
رأي الصاحبٌن ،خالفا ألبً حنٌفة الذي لم ٌدخله فً ملن المشتري لئال ٌجتمع البدالن" انظر :ابن عابدٌن  ،رد المحتار (ج. )572/4
وذهب المالكٌة إلى أن ملن المبٌع فً زمن الخٌار للبائع مطلما ،سواء أكان الخٌار له أم للمشتري ،طوال مدة الخٌار ،انظر :الدسولً ،الشرح الكبٌر
(ج)144/3
وذهب الشافعٌة إلى ثالث ألوال:
 أن ملن المبٌع للبائع مطلما ،بغض النظر عن صاحب الخٌار أن ملن المبٌع للمشتري مطلما ،بغض النظر عن صاحب الخٌار أن ملن المبٌع لمن له الخٌارانظر :الشربٌنً ،مغنً المحتاج (ج)48/2
وذهب الحنا بلة فً األظهر أن ملن المبٌع ٌنتمل للمشتري ،بغض النظر عن صاحب الخٌار ،وفً رواٌة أنه ٌبمى للبائع حتى ٌلزم البٌع  ،انظر :ابن لدامة،
المغنً (ج)511/3
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اآلخر فيتشابياف بجامع عدـ المزوـ في كل.
االتجاه الثاني :بالمقابل ىناؾ مف عد خيار الشرط ال يعدو أف يكوف إرادة ومشيئة ,وال يصمح أف يكوف محال لمعقد ,وال
يصمح أف يكوف متداوال ,وال يقاس عميو حق الخيار ,حتى ولو تشابيا في األثر إال أف ىناؾ فارقا يمنع قياس كل منيما عمى
اآلخر.
وتاليا عرض االتجاىيف ,وأدلة كل منيما:
المطمب الثاني :مجيزو تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط .
31

ذىب الدكتور أحمد يوسف سميماف في بحثو ضمف الموسوعة العممية والعممية لمبنوؾ اإلسالمية  ,والدكتور ىاشـ كمالي
والدكتور وىبة الزحيمي

33

32

,

في الدورة السادسة لمجمع الفقو اإلسالمي -والدكتور الساعاتي  ,إلى تخريج حق الخيار عمى خيار34

الشرط المعروؼ في الفقو اإلسالمي ,وقد استدلوا بما يمي:
35

 -1استدؿ أصحاب ىذا االتجاه بعموـ آية الوفاء بالعقود  ,قاؿ تعالى( :يا أييا الذيف آمنوا أوفوا بالعقود ) "المائدة, "1/
وحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :المسمموف عند شروطيـ إال شرطا أحل حراما أو حرـ حالال ) .
36

 -2إف ما أخذه البائع مف مشتري حق الخيار ىو لمبائع ال يرد  ,ولما كاف لمطرؼ اآلخر نفس الحق في الخيار فإنو يجوز أف
يبيعو ىذا الحق  .بل ذىب الدكتور الساعاتي

37

في بحثو إلى أنو يجوز أف يكوف لحق االختيار عوضا ,قياسا عمى خيار

الشرط  ,فيكوف العوض مقابل تمتع المشتري بحق فسخ العقد إذا تغير السعر في غير صالحو ,أو إمضائو إف كاف في
صالحو ,فعد العوض ثمنا لمتحوط ,أو كقسط التأميف ضد المخاطر ,بل وعد أف الخيار في عقد التحوط مف مقتضى
العقد ,واستدؿ الدكتور لكالمو بما جاء في فتاوي قاضيخاف
39

38

في االعتياض عف إسقاط حق االختيار ,وبما جاء في

40

المغني البف قدامة عف العربوف  ,وخرج كالمو بناء عمى ذلؾ .
( )31الموسوعة العلمٌة والعملٌة (ج )387/5نمال عن رضوان ،المشتمات المالٌة (ص)527
(243p.2444Uk،Options Futuers Of Analysis An :Law Commercial Islamic)32
( )33الزحٌلً ،السوق المالٌة(مج\)1332-1334 – 2
) ( 34الساعاتً ،نحو مشتمات مالٌة إسالمٌة (ص)83
( )35الموسوعة العلمٌة والعملٌة (ج / )387/5نمال عن رضوان ،المشتمات المالٌة (ص)527
( )36أخرجه أبو داود ( ، )3594والدارلطنً  ،27/3والحاكم  49/2من طرٌك ابن وهب ،وابن حبان ( )5491من طرٌك مروان بن دمحم الطاطري،
كالهما عن سلٌمان بن بالل ،به .وزادوا فً أوله غٌر ابن حبان" :المسلمون على شروطهم" ،وزاد ابن حبان وحده فً آخره" :إال صلحا أحل حالال أوحرم
حراما" وأخرجه أبو داود ( ، )3594ومن طرٌمه البٌهمً  65/6من طرٌك مروان بن دمحم الطاطري ،عن سلٌمان بن بالل أو عبد العزٌز بن دمحم -شن أبو
داود ،-عن كثٌر بن زٌد ،به .وزاد فٌه" :إال صلحا  ...." ...ولال الحاكم :صحٌح على شرط الشٌخٌن .انظر:مسند أحمد ،ط الرسالة ()394|14
) ( 37الساعاتً ،نحو مشتمات مالٌة إسالمٌة (ص)83
( )38الفتاوى الخانٌة بهامش الفتاوى الهندٌة(ج)45|3
جاء فً فتاوى لاضٌخان  :أنه لو صالح المشتري البائع صاحب الخٌار على دراهم مسماة أو على عرض بعٌنه على أن ٌسمط الخٌار وٌمضً البٌع جاز
ذلن وتكون الزٌادة فً الثمن  .وكذلن لو كان صاحب الخٌار هو المشتري فصالحه البائع على أن ٌسمط الخٌار فٌحط عنه من الثمن كذا أو ٌزٌده هذا
العرض بعٌنه فً البٌع جاز ذلن أٌضا  :انظر الفتاوى الخانٌة بهامش الفتاوى الهندٌة (ج)45|3
(()39لد ٌدفع طالب الشراء لصاحب السلعة مبلغا من المال وٌمول له :ال تبع هذه السلعة لغٌري وإن لم اشترها منن فما دفعته لن) ،ابن لدامه ،المغنً
()233|4
( )40الساعاتً ،نحو مشتمات مالٌة إسالمٌة (ص)83
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41

 -3جواز العمميات اآلجمة الشرطية البسيطة  ,فيمكف قياسيا ومعرفتيا في ضوء خيار الشرط ,كما الحقت بذلؾ العمميات
الشرطية المركبة أيضا بناء عمى خيار الشرط عمال بما يراه الجميور في اشتراط مدة في خيار الشرط حسب الحاجة أو
42

األحواؿ-كما مر معنا تفصيمو سابقا -
البسيطة والمركبة لنفس األسباب

 ,كما أف الموسوعة العممية والعممية لمبنوؾ اإلسالمية جوزت العمميات الشرطية

43

.

والحاصل أف المجيزيف قد خرجوا جواز حق الخيار قياسا عمى خيار الشرط في الفقو اإلسالمي؛ بجامع أف كال منيما شرع
لمتحوط ,وأف الشروط لـ تناؼ مقتضى العقد في كل ,إضافة إلى االستدالؿ بالشروط العامة.
المطمب الثالث  :مانعو تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط .
44

45

46

ذىب الدكتور دمحم األميف  ,والدكتور دمحم عبدالوىاب أبو سميماف  ,والدكتور دمحم القري  ,وغيرىـ مف المعاصريف إلى عدـ
تخريج حق الخيار عمى خيار الشرط المقر في الفقو اإلسالمي؛ لما يمي:
 -1أف حق اختيار الطمب (االستدعاء) أو حق اختيار البيع (الدفع) ليست في الحقيقة مف العقد ,بل ىي سابقة عميو ,وىي
ميمة تتيح لمعاقد قبل إبراـ العقد التفكير لنفسو باإلقداـ عمى ما يعده مف مصمحتو ,دوف أف يكوف ىناؾ التزاـ بعقد ,وكل ما
كاف قبل العقد فال يعد منو  ,وال يعد ىذا مف الخيار المعروؼ بالفقو اإلسالمي؛ ذلؾ أف الخيار في الفقو اإلسالمي ىو
نتيجة إبراـ عقد مشروط فيو الخيار أثناء العقد ,إذ يعرؼ بأنو « طمب خير األمريف مف إمضاء عقد وفسخو»

47

 ,والفترة

المنوه عنيا في حق االختيار سابقة عمى إيجاب العقد وابرامو ,فمف ثـ ال يكوف ليا تأثير عمى العقد صحة أو فسادا

48

.

 -2المعقود عميو في حق االختيار ال يصمح أف يكوف محال لمعقد  ,والمحل في عقد االختيار ىو الحق في شراء شيء معيف
أو بيعو بسعر معيف في زمف مستقبل محدد ,أو في مدة محددة ,فيو ليس ماال متقوما ,وال حقا ماليا ,وانما ىو حق في
الشراء أو البيع بسعر محدد يعطيو أحد الطرفيف لآلخر نظير ماؿ ,فيو شبيو بخيار الشرط في الفقو اإلسالمي الذي
يعطيو أحد الطرفيف لآلخر ويجعل لو الحق في إمضاء البيع أو فسخو في ىذه الجزئية فقط

49

.

( ) 41العملٌات الشرطٌة البسٌطة أن ٌكون من حك المضارب فسخ العمد فً مٌعاد التصفٌة أو لبله إذا أحس بانمالب األسعار فً غٌر صالحه ،على أن
ٌدفع أوال تعوٌضا للطرف اآل خر ،وال ٌرد إلٌه ،وٌسمى هذا بالشرط البسٌط ،انظر :الزحٌلً السوق المالٌة ،مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،ع( 6ص)1331
( ) 42هً العملٌات التً ٌكون للبائع الحك فٌها أن ٌتحول إلى مشتري وأن ٌفسخ العمد ،أو أن ٌظل بائعا حسبما ٌراه مناسبا له من تملبات االسعار عند
التصفٌة أ و لبلها ممابل تعوٌض أكبر مما ٌدفع فً العملٌات البسٌطة ٌدفعها لصاحبه؛  ،انظر :الزحٌلً ،السوق المالٌة ،مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،ع6
()1331
( )43الموسوعة العلمٌة والعملٌة (ج / )387/5نمال عن رضوان ،سمٌر ،المشتمات المالٌة (ص)527
( )44الضرٌر ،االختٌارات(مج)263/1
( )45البهوتً ،شرح منتهى اإلٌرادات (ج)166/2
( )46المري ،األسواق المالٌة (مج)1614\2
( )47البهوتً ،شرح منتهى اإلٌرادات (ج)166/2
( )48ابو سلٌمان ،االختٌارات (مج)314/1
( )49الضرٌر ،االخٌتارات (مج)263/1
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فقد عد الدكتور الضرير أف الجزئية التي يتشابو بيا خيار الشرط مع حق الخيار ىي المدة التي يعطييا أحد الطرفيف لآلخر في
إمضاء البيع أو فسخو فقط .
 -3إف جوىر االختالؼ بيف حق االختيارات وخيار الشرط في الفقو اإلسالمي ىو :أف الخيار المعموؿ بو في األسواؽ المالية
ىو عقد مستقل عف عقد البيع ,فممخيار ثمف ولمسمعة ثمف ,فمحل العقد ىو الخيار ال السيـ أو السمعة ذاتيا ,فيل يكوف
ليذا الحق ثمف ,ثـ رجح الدكتور القري عدـ الجواز

50

.

 -4خيار الشرط مخالف لؤلصل والقياس ,وثبت استحسانا لحاجة الناس إليو ,كما أنو يتعارض مع قاعدة العدؿ ,فيممؾ أحد
المتعاقديف تحقيق أرباح عمى حساب اآلخر بعد التأكد مف حركة السوؽ ,فينطوي عمى ظمـ وجور ,ناىيؾ أنيا مف قبيل
51

الشروط الفاسدة .
والحاصل أف المانعيف ذىبوا أف قياس حق االختيار عمى خيار الشرط قياس مع الفارؽ؛ فالصورتاف تختمفاف مف حيث
الزمف ,فحق االختيار سابق ,بخالؼ خيار الشرط ,أضف إلى ذلؾ أف المحل في حق االختيار ال يصمح أف يعقد عميو
ألنو ليس بماؿ متقوـ ,فتنتفي البدلية والتي تشكل مقصود المعوضة بمبادلة ماؿ متقوـ بماؿ متقوـ ,ناىيؾ عف انتفاء قاعدة
العدؿ.
المطمب الرابع  :رأي الباحث :
مف خالؿ عرض خيار الشرط في الفقو اإلسالمي وحق الخيار المتعامل بو قي األسواؽ المالية  ,يرى الباحث أف ىناؾ وجوه
اتفاؽ ووجوه اختالؼ بينيما كما يأتي:
 وجوه االتفاق : - 1خيار الشرط وحق االختيار كالىما يجعالف البيع غير الزـ مف جانب صاحب خيار الشرط أو حق االختيار .
 - 2خيار الشرط وحق االختيار كالىما يرتبطاف بمدة محددة مسبقا وليست مفتوحة.
 -3لصاحب حق االختيار مف كال الطرفيف الحق في إمضاء البيع وانفاذه ,أو إسقاطو ضرورة بمضي الوقت .
 - 4قد يستعمميا البائع أو المشتري وليس المشتري وحده .
 - 5كالىما يترتب أثرىما بالمستقبل .
 وجوه االختالف : -1خيار الشرط خيار ثبت استحسانا ضمف ضوابط معينة ال يتوسع بيا  ,حتى أف المالكية

52

قد جعموا المدة مرتبطة بالمبيع,

( )50المري ،األسواق المالٌة (مج)1614\2
( )51محً الدٌن ،عمل شركات االستثمار (ص)366
( )52الخرشً ،شرح مختصر خلٌل (ج)114/5
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وأبو حنيفة وزفر

53

 ,والشافعية

54

حسنى الضالعين ،عبد هللا الصيفي

لـ يخرجوه عف ثالثة أياـ؛ ألنو ثبت خالؼ القياس ,بينما في حق االختيار المدة تخضع إلرادة

المتبايعيف ,مع أف ىذا قد أقره الصاحباف مف الحنفية ,وكذا الحنابمة ,إال أف اليدؼ كاف لمتأكد مف سالمة المبيع أو تجريبو ولـ يبف
عمى وصوؿ سعر معيف إلجراء البيع أو غيره .
 -2خيار الشرط لـ يذكر أنو تـ أخذ مقابل مالي فيو في الفقو اإلسالمي ,وال بأي مذىب مف المذاىب ,في حيف يتـ أخذ مبمغ
العالوة

55

56

في حق االختيار .

 -3خيار الشرط مف ضمف عقد قائـ وال يستقل بذاتو

57

 ,فينص عميو نصا عند المبيع والذي غالبا يكوف موجودا ,وشرع لتفادي

الغرر ,وال يضاؼ المبيع الى المستقبل ,في حيف أف حق الخيار ينصب عميو العقد في عقد مستقل بذاتو  ,وينص عميو ,ويدفع
في مقابل ذلؾ ثمف ليذا الخيار وفق ضوابط معينة

58

.

 -4انقضاء مدة خيار الشرط تجعل العقد الزما؛ ولكف المزوـ يرتفع بوجود الخيار ,فإذا انقضت مدة أجل الخيار أو العربوف ولـ
يفسخ العقد لزـ وترتبت آثاره ,أما حق االختيار  ,فانقضاء أجميا يترتب عميو انفساخ االتفاؽ السابق عمى البيع والشراء

59

.

 -5خيار الشرط شرع لكي يكوف وسيمة لتماـ الرضى وتقميل النزاع ,ودفع الغبف ,ومنع التغرير ,بينما االختيارات في البورصة
ىي محض رىاف عمى اتجاىات األسعار ,فيو مف جنس القمار

60

.

وىذا فرؽ جمي واضح بيف حق الخيار وخيار الشرط في الفقو اإلسالمي ,يجعل الخيار في الفقو اإلسالمي يمتقي مع االختيار
في عدـ اإللزاـ طواؿ الفترة المتفق عمييا ,إال أنو يختمف معو في الجوىر الذي شرع مف أجمو .
ويرى الباحث أيضا:
 -1أف خيار الشرط ىو مناؼ لمقتضى العقد ,وليس مؤكدا لو كما ذكر الدكتور الساعاتي  ,وذلؾ ألف األصل المزوـ في
61

البيع وترتب آثاره ,وال يضاؼ البيع إلى المستقبل ,وشرع خيار الشرط استحسانا.

( )53الزٌلعً ،تبٌٌن الحمائك (ج)14/4
( )54الرملً ،نهاٌة المحتاج (ج)18/4
( ) 55العالوة  :عن السعر المدفوع بواسطة مشتري حك الشراء أو البٌع اآلجل إلى بائع هذا العمد ،وٌتم تحدٌد العالوة على أساس السهم الواحد
( )56الضرٌر ،االختٌارات(،مج)263/1
( )57المري ،األسواق المالٌة(مج)1645|2
الخٌار فً األسواق المالٌة هو عمد مستمل عن عمد البٌع ،فللخٌار ثمن ،وللسهم ثمن ،والخٌار عمد مستمل ٌشتري فٌه المستثمر حما ٌخوله البٌع أو الشراء
واألغلب أن ٌبٌع الخٌ ار من ال ٌملن األسهم من السماسرة فدل على أنه عمد بٌع مستمل بذاته ،ومحل العمد هنا هو الحك ولٌس السهم.
()58الضرٌر ،االختٌارات (مج ) 263/1؛ انظر :السالوس ،حكم أعمال البرصة فً الفمه اإلسالمً  ،مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،ع( 6ص)1347
إن الخٌار الموصوف والمتعامل ب ه فً األسواق المالٌة عمد مستمل عن عمد البٌع ،فالصٌغة تتضمن انفصال البٌع عن الخٌار ،لٌكون للخٌار ثمن ،وللسلعة أو
السهم ثمن  ...انظر :أبو مؤنس  ،مدى إمكانٌة التعامل بحموق الخٌارات فً األنشطة االلتصادٌة اإلسالمٌة  ،مجلة أسرا (مج )76\5؛ ابو سلٌمان،
عبدالوهاب ،االختٌارات دراسة فمهٌة تحلٌلٌة (مج)314/1
( )59أبو زٌد ،التحلٌل الفمهً والمماصدي للمشتمات المالٌة (ص-32ص)33
( )60رضوان ،المشتمات المالٌة (ص)526
) ( 61الساعاتً ،نحو مشتمات مالٌة إسالمٌة (ص)83
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 -2وأما ما استشيد بو بفتاوى قاضيخاف

62

حسنى الضالعين ،عبد هللا الصيفي

في االعتياض عف إسقاط حق خيار الشرط؛ فإف الحنفية لـ يقل أحد منيـ بذلؾ,

كما إف كتب الفتاوى_ كما ىو معروؼ بالفقو اإلسالمي_ ليا ظروؼ ووقائع تبنى عمييا ,تخضع لمزماف ,والمكاف,
والعرؼ ,وحاؿ المستفتي ,كما أف القياس مع الفارؽ وذلؾ كاآلتي :
أوال :محمي العقد يختمفاف ,ففي الفتاوى عرض حقيقي وعيف موجودة ,بينما في حق الخيار المحل حق مجرد ,فافترقا.
ثانيا :إف البيع قد تـ في الحالتيف التي ذكرىما قاضيخاف ,بينما في حق الخيار يتـ العوض حتى لو لـ يترتب عمييا أثر,
فافترقا.
 -3كما أف المراد مف كالـ قاضيخاف ىو المساومة لتنجيز البيع بالتصالح والرضى وليس ثمنا ,ففيو إيجاب وقبوؿ جديديف .
 -4لـ ينص في متوف المذىب الحنفي المعتمدة عمى ذلؾ ,ال بل الثابت مف كالـ ابف عابديف أف المعتمد ,عدـ جواز
االعتياض عف الحقوؽ المجردة ,فقد جاء في ردالمحتار (ال يجوز االعتياض عف الحقوؽ المجردة

63

عف الممؾ)

64

.

65

 -5وأما فيما استدؿ بو مف كالـ صاحب المغني  ,فيو واضح أنو في العربوف ,وليس في خيار الشرط .
 -6أما فيما يتعمق بقياس حق الخيار عمى قسط التأميف فيو قياس مع الفارؽ وذلؾ لؤلسباب التالية:
66

أوال :التأميف التكافمي يقوـ عمى مبدأ التعاوف ,والقسط يكوف عمى سبيل التبرع؛ فال يؤثر فيو الغرر  ,بينما في حق الخيار
الثمف المدفوع مف باب المعاوضة ,والغرر الفاحش فيو غير مغتفر  ,فافترقا.
ثانيا  :القسط المدفوع في التأميف التكافمي ضد المخاطر التي تقع خارج إرادة المشترؾ ,كالحريق أو الحادث أو المرض,
بينما في حق االختيار يكوف اختيار اإلنفاذ لمبيع أو عدمو بإرادة تامة مف صاحب الخيار وليس أم ار خارجا عف إرادتو,
فافترقا
 -7يرى الباحث أف الخيار شرع في الفقو اإلسالمي لتحقيق غاية سامية لمتروي ,والتأكد مغبة الوقوع في الغبف والغش وغيره,.
وألف المعاوضات بيف الناس تقوـ عمى المشاحة ,فقد يكوف مف حكـ مشروعية خيار الشرط ,وغيره مف الخيارات في الفقو
اإلسالمي غايتيا الوصوؿ إلى التراضي  ,الذي ىو الركف األساس في البيع والشراء مف غير المجوء لمنزاع والتقاضي.
 -8أف االختيارات التي تجري في السوؽ المالية أسست ال لمتأكد مف تأميف السمعة أو غيرىا  ,بل أصبحت سمعة تتداوؿ
ىبوطا وارتفاعا ,والسم عة الرئيسة التي عقد عمييا البيع صورة ,وأف سعر العالوة ىو الذي يتداوؿ  ,والدليل أف أغمب ىذه

( )62جاء فً فتاوى لاضٌخان  :أنه لو صالح المشتري البائع صاحب الخٌار على دراهم مسماة أو على عرض بعٌنه على أن ٌسمط الخٌار وٌمضً البٌع
جاز ذلن وتكون الزٌادة فً الثمن  .وكذلن لو كان صاحب الخٌار هو المشتري فصالحه البائع على أن ٌسمط الخٌار فٌحط عنه من الثمن كذا أو ٌزٌده هذا
العرض بعٌنه فً البٌع جاز ذلن أٌضا  :انظر الفتاوى الخانٌة بهامش الفتاوى الهندٌة( ،ج)45|3
( ) 63الحك المجرد :هو ما كان غٌر متمرر فً محله؛ أي أمكن انفراد الحك عن محله ،ومثاله فهو حك مجرد سواء استعمله صاحبه أو أسمطه ال أثر فً
المحل ،فالمحل ٌبمى بصفاته سواء أخذ صاحب الشفعة أو أخذه شخص آخر  :انظر الخفٌف ،أحكام المعامالت الشرعٌة ()28
( )64ابن عابدٌن ،رد المحتار (ج)518\4
(( )65لد ٌدفع طالب الشراء لصاحب السلعة مبلغا من المال وٌمول له :ال تبع هذه السلعة لغٌري وإن لم اشترها منن فما دفعته لن)،انظر :ابن لدامه،
المغنً (4ج|)233
(  )66المرة داغً  ،التأمٌن التعاونً (ص)16

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

76

حسنى الضالعين ،عبد هللا الصيفي

أسباب النزاعات الفقيية في عقود حق الخيار من حيث المزوم

الصفقات تتـ بالمقاصة والتراضي ,دوف شراء السمعة الحقيقية أو ابتياعيا .
والحاصل أف ىناؾ مؤسسات متخصصة تقوـ بعممية المقاصة بيف المتعامميف مثل مؤسسة المقاص Clearing Option
 Houseتقوـ بعمل التسوية بيف مشتري حق الخيار أو بائعو ,فعالـ الخيارات يختمف عف الشراء الفعمي الذي يوثق بشيادة انتقاؿ
وغيره ,وانما األمر مختمف فشراء خيار الشراء أو بيعو ال يمثل في الواقع شراء فعميا لؤلسيـ األصمية أو بيعا فعميا ليا ,فيتـ
اختصار جميع ىذه الخطوات الواردة مف بيع حقيقي وشراء عف طريق المقاصة بيف الطرفيف المتعامميف دوف المجوء لمشراء
الحقيقي

67

؛ وبالتالي لـ يعد مشتري االختيار ينظر إلى شخصية الطرؼ الذي حرر االختيار ما داـ أف المسؤولية الكاممة عف

االختيار المصدر تقع عمى عاتق تمؾ المؤسسة

68

.

ومف ىنا يرى الباحث أنو ال يمكف قياس حق الخيار عمى خيار الشرط في الفقو اإلسالمي ,لؤلسباب التي تـ عرضيا .

المبحث الثالث :االتجاىات الفقيية بتخريج حق الخيار عمى العربون
وقبل عرض أسباب النزاع ال بد مف تعريف ماىية العربوف و االتجاىات الفقيية فيو بشكل مختصر .
المطمب األول  :االتجاىات الفقيية في بيع العربون :
العربون لغة :بفتح العيف والراء ,قاؿ بعضيـ :ىو أف يشتري الرجل شيئا أو يستأجره ويعطي بعض الثمف أو األجرة ثـ يقوؿ إف
تـ العقد احتسبناه واال فيو لؾ وال آخذه منؾ .
69

العربون اصطالحا  :أف يشتري السمعة ويعطيو دراىـ لتكوف مف الثمف إف رضي ,واال فيبة

70

.

وعرفو ابف قدامة  :أف يشتري السمعة فيدفع إلى البائع درىما أو غيره عمى أنو إف أخذ السمعة احتسب بو مف الثمف ,واف لـ
يأخذىا فذلؾ لمبائع

71

.

وانقسـ الفقياء إلى اتجاىيف في حكـ العربوف :
االتجاه األول :ذىب الحنفية

72

والشافعية

73

والمالكية

74

واحدى الروايتيف عف اإلماـ أحمد

75

إلى عدـ جواز بيع العربوف

لؤلسباب اآلتية :

( )67إسعد رٌاض ،الهندسة المالٌة (ص)144
( )68هندي ،الحاضرة والمستمبلٌة (ص)235
( )69الفٌومً ،المصباح المنٌر ()441 /2
( )70الشربٌنً ،مغنً المحتاج (ج)395/2
()71ابن لدامة ،المغنً (ج)175/4
( )72السرخسً ،المبسوط (ج)26/4
( )73الشربٌنً ،مغنً المحتاج (ج)395/2
( )74الخرشً ،شرح مختصر خلٌل (ج)78/5
( )75ابن لدامة ،المغنً (ج : )175/4لال :وهو اختٌار أبو الخطاب ؛ انظر :المرداوي ،اإلنصاف (ج)358/4
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 -1ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص «نيي عف بيع العربوف»
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.

 -1أكل ألمواؿ الناس بالباطل ,باإلضافة إلى الغرر

77

.

 -2احتوائو عمى شرطيف فاسديف  :األوؿ  :شرط اليبة ,والثاني  :شرط الرد عمى تقدير أف ال يرضى
-3ألنو خيار مجيوؿ فيو اشتراط رد المبيع مف غير ذكره مدة

79

78

.

.
80

 -4ألنو شرط لمبائع شيئا بغير عوض فمـ يصح كما لو شرطو ألجنبي .
االتجاه الثاني  :ذىب الحنابمة في المشيور عندىـ مف الرواية إلى جواز بيع العربوف؛ وذلؾ لؤلثر الوارد عف عمر بف الخطاب
رضي هللا عنو

81

الذي صار إليو اإلماـ أحمد رضي هللا عنو فقد روي فيو عف نافع بف عبد الحارث أنو اشترى لعمر دار السجف

مف صفواف بف أمية فإف رضي عمر ,واال فمو كذا وكذا ,قاؿ األثرـ قمت ألحمد تذىب إليو؟ قاؿ :أي شي أقل ! ىذا عمر رضي
هللا عنو

82

.

قاؿ صاحب اإلنصاؼ :والصحيح مف المذىب أف بيع العربوف صحيح ,وعميو أكثر األصحاب

83

.

ويميل الباحث إلى ما ذىب إليو جميور الفقياء وذلؾ ألف :
 -1العربوف ثمف خاؿ عف العوض .
 -2العربوف خالؼ القياس ,ألف األصل في البيع التنجيز والمزوـ إال إذا اشترط أحد الخيارات المتفق عمييا ,ولـ يقل أحد مف
الفقياء بأف العربوف نوع مف أنواع الخيارات أو يشبييا.
 -4أف اإلماـ أحمد يرى ما يراه الجميور  ,إال أف األثر الوارد جعمو يقوؿ بجوازه ,حتى ولو لـ يكف رأيو ,وىذا واضح في رده
عمى مف أنكر عميو خالفو لمقياس عند قوؿ األثرـ قمت ألحمد تذىب إليو؟ قاؿ :أي شي أقل ! ىذا عمر رضي هللا عنو.

( ) 76حدثنا إسحاق بن عٌسى ،أخبرنً مالن ،أخبرنً الثمة ،عن عمرو بن شعٌب ،عن أبٌه ،عن جده لال  « :نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بٌع العربان» ،
أخرجه أبو داود ( )3542من طرٌك عبدهللا بن مسلمة ،وابن ماجه ( )2192من طرٌك هشام بن عمار ؛ والبٌهمً فً السنن (ج )342/5من طرٌك ابن
وهب أربعتهم عن مالن أنه بلغه عن عمرو بن شعٌب بهذا اإلسناد  ..وهو فً الموطأ (ج ، )649/2إسناده ضعٌف إلبهام الثمة الذي رواه مالن ؛ للتفصٌل:
انظر :مسند اإلمام أحمد ،طبعة الرسالة (ج)334/11
( )77الدسولً ،الشرح الكبٌر (ج)63/3
( )78الشربٌنً ،مغنً المحتاج(ج)395/2
( )79ابن لدامة ،المغنً (ج)175/4
( )80ابن لدامة ،المغنً (ج)175/4
(  ) 81أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب حرم المدٌنة ،برلم ( )2422ج 123\ 3؛ انظر :ابن حجر ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري ،لوله باب الربط
والحبس بالحرم (ج.)75\5
()82ابن لدامه ،المغنً ()175/4
( )83المرداوي  ،اإلنصاف (ج)357/4
وأما الحدٌث الوارد فً مصنف عبدالرزاق عن زٌد بن أسلم « أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن العربان فً البٌع فأحله» لال عنه الشوكانً بأنه مرسل ،وفً
إسناده إبراهٌم بن أبً ٌحٌى ،وهو ضعٌف ،ثم وازن بٌن حدٌث النهً وحدٌث التحلٌل ،ورجح حدٌث النهً ألنه ورد من طرق ٌموي بعضها بعضا .انظر:
نٌل األوطار (ج)251- 254/5
وألول  :أن الماعدة األصولٌه أذا التمى المبٌح والمحرم ،لدم المحرم
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 -4العربوف ىو أقرب إلى االشتراط منو لمخيار لذلؾ أورده صاحب اإلنصاؼ في شروط البيع

84

.

85

إال أف المجمع الفقيي اإلسالمي الدولي ذىب إلى ترجيح رأي المذىب الحنبمي ؛ كما ذىب العديد مف العمماء المعاصريف
87

إلى جوازه أيضا؛ ألنو أصبح عرفا بيف التجار ,ولكثرة العمل بو  ,وأخذت بو القوانيف المدنية في البمداف العربية

88

86

.

ولكف عمى رأي مف أجازه ىل يمكف اعتبار الخيارات نوعا مف أنواع بيع العربوف ؟
انقسـ المعاصروف إلى اتجاىيف اثنيف:
االتجاه األول  :عد أف الثمف المدفوع في العربوف ىو باألساس عف المدة الزمنية التي انتظرىا البائع بامتناعو وعدـ تصرفو
بالمبيع ,وأف ىذا االلتزاـ يصمح ألف يكوف محال لمتقوـ والعقد ,وحق الخيار يقوـ عمى نفس النيج ,بأف تكوف لممدة الزمنية التي
يستفيد منيا المشتري لمتروي والنظر ,بحيث تشكل منفعة يمكف ضبطيا وتقييميا ,كما يتشابو حق الخيار مع بيع العربوف مف حيث
األثر ,حيث يكوف الزما مف طرؼ البائع ,وغير الزـ مف طرؼ المشتري ,فاتفقا بجامع عدـ المزوـ في كل .
االتجاه الثاني :عد االمتناع عف التصرؼ ىو التزاـ  ,وااللتزاـ الناتج عف عدـ التصرؼ إنما ىو إرادة ومشيئة ال يصمح أف
يكوف محال لمعقد ,باإلضافة لفروؽ أخرى تجعل القياس مع الفارؽ .
وتاليا بياف أقواؿ وأدلة الفريقيف:
المطمب الثاني  :مجيزو تخريج حق الخيار عمى بيع العربون :
89

90

ذىب الدكتور أحمد يوسف سميماف  ,والدكتور ىاشـ كمالي  ,والدكتور رائد أبو مؤنس

91

مف المعاصريف إلى تخريج حق

خيار الشرط عمى بيع العربوف بما يأتي:
92

 – 1أف بيع العروف وبيع حق الخيار كمييما يتشابياف بوجود مدة زمنية جعمت لممشتري الحق في النكوؿ عف البيع .
 -2كما أف لمعربوف ثمنا مقابل المدة الزمنية التي تحبس بيا السمعة ,فكذا حق االختيار يمكف االعتياض عنو مقابل الوقت ,
93

فكما لمبائع أخذ الثمف مقابل المدة الزمنية ,فمممشتري الحق في بيع حقو مقابل المدة الزمنية .
( )84المرداوي  ،اإلنصاف ()357/4
( )85المؤتمر الثامن فً سلطنة بروناي (دار السالم) « :1993 ،المراد أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن ،وإن تركها فالمبلغ للبائع»
( )86ذكر الشٌخ مصطفى الزرلا  « :ومن المعلوم أن طرٌمة العربون هً وثٌمة االرتباط العامة فً التعامل التجاري فً العصور الحدٌثة ،وتعتمدها
لوانٌن التجارة وعرفها ،وهً أساس لطرٌمة التعهد بتعوٌض ضرر الغٌر عن التعطٌل واالنتظار» انظر  :المدخل الفمهً العام ( )495/1؛ انظر ،الزحٌلً،
الفمه اإلسالمً وأدلته (ج)454/4
( )87انظر  :المري ،بٌع العربون (ص.)7
( )88المادة  143من المانون المدنً المصري « دفع العربون ولت إبرام العمد ٌفٌد أن لكل من المتعالدٌن الحك فً العدول عنه إال إذا لضى االتفاق بغٌر
ذلن فإذا عدل من دفع العربون فمده وإذا عدل من لبضه رد ضعفه هذا ولو لم ٌترتب على العدول أي ضرر»
( )89الموسوعة العلمٌة والعملٌة (ج / )387/5نمال عن البٌرلدار دمحم ٌونس،نحو تطوٌر عمود االختٌارات (ص)13
(243p.2444Uk،Otions Futuers Of Analysis An :Law Commercial Islamic)90
( )91أبومؤنس ،رائد ،مدى إمكانٌة التعامل بحموق الخٌارات (ص)144
( )92الموسوعة العلمٌة والعملٌة (ج / )387/5نمال عن البٌرلدار دمحم ٌونس،نحو تطوٌر عمود االختٌارات ( ،)13بتصرف
( )93المصدر السابك (ج. )387/5
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 -3استدؿ الدكتور رائد أبو مؤنس ببيع العربوف كفكرة بنى عمييا صالحية حق االختيار أف يكوف محال صالحا لمعقد ,حيث عد
أف أصل فكرة مشروعية العربوف ال العربوف ذاتو كونو جزءا مف الثمف أو عدمو؛ وذلؾ أف امتنع عف التصرؼ بالسمعة محل العقد
والذي شكل التزاما يصمح أف يكوف محال لمعقد ,فقياس حق الخيار ليس في كوف العربوف جزءا مف الثمف الكمي لمعقد؛ وانما أيضا
في شرعية استحقاقو باعتباره مقابل المنافع ,والتي تمثمت في الفترة الزمنية إلميالو  ,والتي يمكف ضبطيا بالساعات ,والدقائق ,لمدة
معمومة

94

.

والحاصل:
أف القائميف بتخريج حق الخيار عمى بيع العربوف يروف أف المدة الزمنية في بيع العربوف  ,تشابو المدة الزمنية في خيار الشرط,
وأف ثمف العربوف ىو مقابل المدة الزمنية والتي تشكل منفعة يمكف أف تصمح مكانا لمعقد ,والنكوؿ مف جانب المشتري يفقده حقو
بالمبمغ المدفوع عرفا؛ كونو فوت عميو منفعة تمثمت باالنتظار وعدـ التصرؼ بالمبيع ,وليس كونو جزءا مف المبيع أو عدمو .
كما إف كال الصيغتيف :حق الخيار وبيع العربوف يجعالف البيع غير الزـ فتشابيا مف حيث الحاجة واألثر
المطمب الثالث  :مانعو تخريج حق الخيار عمى بيع العربون :
ذىب العديد مف المعاصريف إلى منع تخريج حق الخيار عمى بيع العربوف المعروؼ بالفقو اإلسالمي منيـ  :الدكتور عبدالستار
95

97

96

أبو غدة  ,والدكتور دمحم األميف الضرير  ,والدكتور دمحم مختار السالمي  ,والدكتور دمحم عمي القري

98

 ,وعبد العظيـ أبو زيد

99

وغيرىـ ,وعدوه قياسا مع الفارؽ ,لوجود الخالؼ الواضح بيف الصورة الموجودة في الفقو اإلسالمي  ,وبيف الصورة المعاصرة لحق

االختيارات وتاليا أىـ الفروؽ :
 -1أف بيع العربوف حاؿ تنجيزه يعد العربوف المقدـ جزءا مف الثمف فيطرح مف المقدار الواجب دفعو لمبائع ,بينما في حق
الخيار ال يحسـ مف الثمف عند اإلنجاز  ,وانما لو قيمة ذاتية مستقمة قائمة بعينيا

100

.

 -2الثمف في عقد الخيار عبارة عف عقد منفصل عف عقد التنفيذ ,فيمكف لمالؾ حق االختيار التصرؼ فيو بيعا وىبة .
 -3ىناؾ فرؽ مف حيث القصد ,حيث إف المتعامل بحق الخيار ال ييمو الثمف أو المثمف ,وانما تحصيل الربح والغالب أنيا
تنتيي بالمقاصة ,بخالؼ دافع العربوف الذي قصد السمعة عينيا

101

.

 -4الخيارات تتغير أسعارىا وتتذبذب بحسب تقمبات األسعار بالسوؽ ,وال شيء مف ىذا في بيع العربوف

102

.

( )94أبومؤنس ،رائد ،مدى إمكانٌة التعامل بحموق الخٌارات (ص)144
()95أبو غدة ،االختٌارات فً األسواق المالٌة(ص)335
()96الضرٌر  ،االختٌارت (مج)264/1
()97السالمً ،االختٌارات (مج )232/1؛ ابوغدة ،االختٌارات فً األسواق المالٌة (ص)335
( )98المري ،األسواق المالٌة (مج)1611\2
( )99أبو زٌد ،التحلٌل الفمهً والمماصدي للمشتمات المالٌة(،ص)33-32
( )100السالمً ،االختٌارات(مج)232/1
( )101المصدر السابك(مج)233/1
()102المصدر السابك(مج)233/1
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103

 -5المحل في بيع العربوف ىو الشيء المبيع الذي يشكل عرضا حقيقيا وليس حق االختيار

.

 -9بيع العربوف يكوف مف جية المشتري  ,وليس بالفقو اإلسالمي بيع عربوف مف جية البائع

104

 ,بينما حق االختيار يكوف

مف كال الطرفيف .
 -7الخيار الذي يشتمل عميو بيع العربوف محصور في ذات العاقد والمشتري ,فميس لممشتري إحالؿ مشتر آخر محمو ,واال
كاف استبداال بعاقد آخر ,وعقد جديد ,فينبغي فسخ العقد األوؿ ثـ إنشاء عقد جديد

105

.

 -8انقضاء وقت الخيار في العربوف ,ومثمو في خيار الشرط يجعل العقد الزما؛ ولكف المزوـ يرتفع بوجود الخيار ,فإذا انقضت
مدة أجل الخيار أو العربوف ,ولـ يفسخ العقد لزـ وترتبت آثاره ,أما الخيارات التقميدية ,فانقضاء أجميا يترتب عميو انفساخ االتفاؽ
السابق عمى البيع والشراء

106

.

المطمب الرابع :رأي الباحث
يرى الباحث أف ىناؾ أوجو تشابو واختالؼ بيف بيع العربوف وحق االختيار ,أما أوجو االتفاؽ فيي:
 -1يعد البيع الزما مف جية وغير الزـ مف جية أخرى ,فيو الزـ مف جية مف قبض العربوف  ,وغير الزـ مف جية مف دفع .
ويمتقي العربوف مع حق الخيار مف ىذا الجانب ,حيث يكوف البيع الزما مف محرر االختيار ,وغير الزـ مف مشتري حق االختيار.
 -2يمتقي كل مف العربوف مع حق الخيار بأف جعل لالنتظار قيمة مالية ,إي لممدة الزمنية قيمة مالية ,بغض النظر عف
احتسابيا أو عدمو مف السعر -بحسب رأي الشيخ الزرقا_

107

.

أما أوجو االختالؼ فيي ذاتيا التي ذكرىا المانعوف لتخريج حق االختيار عمى بيع العربوف في المطمب السابق ,فيرجع إلييا في
محميا.
ويرى الباحث أنو ال يمكف قياس حق الخيار عمى بيع العربوف  ,لمفروؽ الجوىرية بينيما التي تـ عرضيا في وجوه االختالؼ,
وخاصة أف لحق الخيار ثمنا منفصال وعقدا ينصب عمييا استقالال ,بينما ال يعد االنتظار في العربوف ثمنا منفصال ,واال لما طرح
مف الثمف عند إتماـ الصفقة

108

.

أما فيما يتعمق بالوقت واعتبار ثمنيتو أقوؿ :
أف يكوف لموقت قيمة مالية نظير انتظار البائع ,وعدـ التصرؼ في المبيع ,وقياس ىذه الفكرة عمى حق االختيار أيضا ,فيي
قياس مع الفارؽ ,وذلؾ  :ألف الوقت ابتداء ليس لو قيمة مالية ,واال ألصبح ىناؾ مسوغ لمزيادة في القروض مقابل الزمف ,ولكف

()103أبو غدة ،االختٌارات فً األسواق المالٌة (ص)335
()104الضرٌر ،االختٌارت (مج)264/1
()105أبو زٌد،التحلٌل الفمهً والمماصدي للمشتمات المالٌة(ص)33-32
()106المرجع السابك (ص)33-32
()107الزرلا ،المدخل الفمهً العام (ج)495/1
( )108انظر :المرة داغً ،األسواق المالٌة (مج )158/1؛ الزحٌلً ،عمود االختٌارات(مج)256/1
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الزمف يحتسب ابتداء عند وضع السعر لممبيع خاصتة في بيوع التقسيط ,وال يزاد بعد ذلؾ عمى السعر ,سواء امتد الوقت أو قصر
بعد ذلؾ  ,وأما في حقوؽ الخيار فإف الوقت عنصر ميـ كما مر معنا في تسعير حقوؽ الخيار ,فكمما كاف األجل ممتدا كاف سعر
العالوة أكبر ,ويتضاؤؿ ىذا الثمف كمما قربت مدة حق االختيار مف االنتياء ,فتتذبذب األسعار لحقوؽ الخيارات مقابل ما تبقى مف
زمف ,فأصبح الزمف عنص ار رئيسا في ذات السعر نفسو ,وال يكوف ذلؾ في العربوف .
وجاء في المعيار رقـ  20في بيوع السمع في األسواؽ المنظمة ما نصو «إبراـ العقد عمى موجودات معينة يجوز بيعيا شرعا
مع دفع جزء مف الثمف عربونا عمى أف يكوف لممشتري حق الفسخ خالؿ مدة معينة نظير استحقاؽ البائع مبمغ العربوف في حاؿ
استخداـ المشتري حق الفسخ وال يجوز تداوؿ الحق الثابت بالعربوف»

109

.

المبحث الرابع :أسباب النزاع باعتبار حق الخيار وعدا ممزما
وقبل الدخوؿ في أسباب النزاع ال بد مف التعريف بالوعد الممزـ واالتجاىات الفقيية فيو :
المطمب األول :االتجاىات الفقيية في الوعد الممزم
الوعد لغة :الواو والعيف والداؿ :كممة صحيحة ,تدؿ عمى ترجية بقوؿ .يقاؿ :وعدتو أعده وعدا .ويكوف ذلؾ بخير وشر .فأما

الوعيد فال يكوف إال بشر .يقولوف :أوعدتو بكذا  ,والمواعدة مف الميعاد .والعدة :الوعد

110

.

الوعد اصطالحا  :إخبار مف الواعد عف إنشائو التزاما في المستقبل ,والوعد ليس عقدا اتفاقا ,وانما ىي التزامات تفتقر إلى
أركاف العقد

111

وعرفو ابف عرفة « إعالف عف رغبة الواعد في إنشاء معروؼ في المستقبل يعود بالفائدة والنفع عمى الموعود »
والعدة كما عند المالكية عبارة عف

113

112

.

 - :تصرؼ شرعي قولي باإلرادة المنفردة  -تعيد شخصي مجانا دوف مقابل  -في

المستقبل ال في الحاؿ  -أما من حيث اإللزام وعدمو فانقسم العمماء فييا إلى أربع اتجاىات :
االتجاه األول  :ذىب الجميور مف الحنفية

114

 ,والشافعية

115

 ,والحنابمة

116

 ,والمالكية في قوؿ

117

,إلى أف الوعد ممزـ ديانة

وغير ممزـ قضاء ,ألنو بمعنى التبرع ,وعقود التبرعات ليست بالزمة كما في عقد اليبة .

( )109هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة ،المعٌار رلم 24
( )110ابن فارس ،مماٌٌس اللغة(ج)125\6
( )111المري ،االختٌارات المالٌة ،ورلة ممدمة إلى ندوة مستمبل العمل المصرفً اإلسالمً الثانٌة (ص)8
( )112الحطاب ،تحرٌر الكالم (ص)154
( )113انظر  :حماد ،نزٌه ،الوفاء بالوعد (مج)826|2
()114ابن عابدٌن ،العمود الدرٌة فً الفتاوى الحامدٌة( ،ج)321/2
()115النووي ،روضة الطالبٌن (ج)394/5
()116البهوتً ،كشاف المناع (ج)363/3
( )117الحطاب ،تحرٌر الكالم (ج)154
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االتجاه الثاني :ذىب ابف شبرمة ,واسحاؽ بف راىويو ,والحسف البصري ,وىو قوؿ عند المالكية بأف الوعد ممزـ قضاء

118

االتجاه الثالث  :ذىب بعض فقياء المالكية إلى أف الوعد ممزـ قضاء إذا كاف متعمقا بسبب ,واف لـ يدخل الموعود بسبب العدة
في شيء

119

.

االتجاه الرابع  :ذىب المالكية في المشيور عندىـ وىو مذىب ابف القاسـ إلى أف الوعد ممزـ قضاء إذا كاف متعمقا بسبب ودخل
الموعود فيو

120

.

وقد رجح مجمع الفقو اإلسالمي في دورتو الخامسة أف الوعد ممزـ قضاء إذا كاف متعمقا بسبب ودخل الموعود فيو  ,وجاء في
ق ارره ( :الوعد ىو الذي يصدر مف اآلمر أو المأمور عمى وجو االنفراد يكوف ممزما لمواعد ديانة إال لعذر ,وىو ممزـ قضاء إذا كاف
معمقا عمى سبب ودخل الموعود في كمفة نتيجة الوعد ,ويتحدد أثر اإللزاـ في ىذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ,واما يتعويض عف
الضرر الواقع فعال بسبب عدـ الوفاء بالوعد بال عذر »

121

.

ويرى الدكتور القرضاوي التفريق بيف نوعيف مف الوعود  ,فذكر أف الوعد بالمعروؼ يختمف عف الوعد بالمعاوضات ,ثـ قاؿ« :
والذي أراه أف الخالؼ المنقوؿ في الوعد ولزوـ الوفاء بو عند المالكية وغيرىـ قد يقبل فيما كاف مف باب البر والمعروؼ واإلرفاؽ»
 ..وىذا ما لـ يدخل بسبب الوعد في ارتباط مالي ,فإنو يشبو أف يكوف تعاقدا ضمنيا  ..أما الذي ينبغي أال يقبل الخالؼ فيو فيو
الوعد في شؤوف المعاوضات والمعامالت التي يترتب عمييا التزامات وتصرفات مالية واقتصادية قد تبمغ المالييف ,ويترتب عمى
جواز اإلخالؼ فييا إضرار بمصالح الناس وتغرير بيـ
بو قضاء

123

122

 .ويؤكد الشيخ القرضاوي عمى أنو ال مانع أف ما يمزـ بو ديانة أف يمزـ

.

وانقسـ المعاصروف إلى اتجاىيف اثنيف في تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزـ:
االتجاه األول:

يرى أصحاب ىذا االتجاه أف الوعد ينشئ التزاما تجاه الموعود ,فمف رأى أنو ممزـ خاصة إذا كاف مف أحد

الطرفيف  -والتي أقرىا المجمع الفقيي ,والمعايير الشرعية -فإنو يصمح أف يكوف محال لمعقد ,وثمنا يمكف أف يقاس عميو حق
الخيار كونو وعدا بالشراء أو البيع مستقبال مف أحد األطراؼ دوف األخر ,ويصمح أف يكوف منفعة ولو صفة المالية ,ويتشابو الوعد
الممزـ مع حق الخيار بأنو ممزـ مف جانب دوف األخر ,واف لكل منيما ثمنا .
االتجاه الثاني  :يرى المانعوف بأف ىناؾ فرقا بيف الوعد الممزـ وحق الخيار مف حيث التقييـ المادي ,فال يصمح أف يكوف الوعد
()118الحطاب ،تحرٌر الكالم (ج )154؛ ابن حزم  ،المحلى (ج)28/8
ٌرى الدكتور ٌوسف المرضاوي أن هذا المول بلزوم الوفاء بالوعد لم ٌنفرد به ابن شبرمة ،وإنما ورد به نصوص كثٌرة تدل على ذلن ،ولال ما نصه«
وبهذا نرى أن نسبة المول باإللزام بالوعد إلى بعض المالكٌة أو إلى ابن شبرمة فمط فٌه تمصٌر كبٌر فً االستمصاء » انظر  :المرضاوي ،الوفاء بالوعد،
مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،ع( ،5ص)851
( )119الحطاب ،تحرٌر الكالم ()154
( )120الحطاب ،تحرٌر الكالم ()154
( )121مجمع الفمه اإلسالمً ،الدورة الخامسة ،الكوٌت فً الفترة من  6-1جمادى األولى  1449هـ ،الموافك 1988 /12/ 15-14م
( )122المرضاوي ،الوفاء بالوعد ،مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،ع( 5مج)855|2
( )123المرجع السابك(مج)855|2
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محال لمعقد ,وال يصمح أف يكوف لو ثمف مستقل يتداوؿ كما يحصل في حق الخيار ,وأف ىناؾ فرؽ بيف التعويض عف النكوؿ ,
وبيف التعويض بالثمف .
وقبل البدء بعرض اتجاه الفريقين ال بد من عرض لمعممية بالرجوع إلى حق الخيار فإن صورة الوعد الممزم تكون كما يأتي:
 -1عقد بيع الخيار يعد مواعدة مف الجانبيف بإبراـ عقد بيع أسيـ أو أصوؿ معمومة بثمف معموـ في تاريخ محدد أو خالؿ مدة
معمومة في المستقبل.
 -2ىذه المواعدة ممزمة ألحد العاقديف ,وىو بائع حق الخيار دوف اآلخر ,وىو مشتري حق الخيار ,والمواعدة إذا كانت غير
ممزمة لممتواعديف أو ألحدىما فيي جائزة شرعا
 -3الممتزـ في ىذه المواعدة ىو بائع حق الخيار يتقاضى ثمنا اللتزامو الذي يرتب حق خيار لممتواعد اآلخر

124

.

وبعد عرض آلية الصورة وماىيتيا نستعرض أقواؿ الفريقيف وأدلتيـ:
المطمب الثاني  :مجيزو تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزم
ذىب معاصروف منيـ :الدكتور أبو مؤنس

125

 ,والدكتور دمحم القري

126

 ,عمى أنو يمكف تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزـ,

فقد ذىب الدكتور أبو مؤنس ,والدكتور القري وغيرىـ ,عمى عدوا حق الخيار ممكف التطبيق بناء عمى الوعد الممزـ ,لما يأتي:
 -1عرؼ الدكتور مؤنس حق الخيار بأنو « :عقد عمى حق والتزاـ مقابل عوض مالي ,ومضموف ىذا الحق وااللتزاـ في عقد
الخيار ينتج أم ار حتميا محميا بقوة العرؼ المالي ,والقوانيف المنظمة لمخيارات متمثال بالوعد الممزـ بإجراء عقد آخر ىو
عقد بيع محمو األصل المالي الذي اشتق عقد الخيار منو؛ فإف االلتزاـ الذي بيف الباحث أنو أحد مكونات عقد الخيار
ليس سوى وعد ممزـ»

127

 ,فماىية الخيار تتمثل حاؿ كونو عقدا مع وعد ممزـ بإجراء عقد عمى أصل مالي في

المستقبل.
 -2يمكف تخريج حق االختيار عمى المواعدة ,غير أنو لـ يعد المواعدة تصمح محال لمعقد ,وانما ىي التزامات تفتقر إلى أركاف
العقد ,فااللتزاـ ىو موضوع الوعد وثمرتو ,والوعد إذا كاف ممزما تولد عنو نوع التزاـ

128

.

 -3اإللزاـ بالوعد معناه الوفاء أو التعويض عف الضرر الذي وقع عمى الموعود بسبب نكوؿ الواعد .بالتالي يكوف االلتزاـ ىو
محل العقد الحقيقي .يقوؿ الدكتور القري في معرض تقديـ بديل لمخيارات عف طريق الوعد الممزـ مف خالؿ إلزاـ البنؾ
نفسو أماـ عميمو بتوفير مبمغ معيف لو لصرؼ عممو في زمف مستقبمي معيف ,فيستحق البنؾ مبمغا مقطوعا مقابل
االلتزاـ؛ فإف البنؾ يحصل مف عميمو عمى مبمغ مقطوع غير مسترد يمثل أجرة الوعد ,فجعل الدكتور القري لموعد أجرة

( )124حسان،الخٌار التبعً (ص)5
( )125أبومؤنس ،مدى إمكانٌة التعامل بحموق الخٌارات فً األنشطة االلتصادٌة (ص)141
( )126المري،االختٌارات المالٌة ،ورلة ممدمة إلى ندوة مستمبل العمل المصرفً اإلسالمً (ص)12-14
()127أبومؤنس ،مدى إمكانٌة التعامل بحموق الخٌارات فً األنشطة االلتصادٌة اإلسالمً (ص)141
( )128المري،االختٌارات المالٌة ،ندوة مستمبل العمل المصرفً اإلسالمً الثانٌة (ص)12-14

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

84

حسنى الضالعين ،عبد هللا الصيفي

أسباب النزاعات الفقيية في عقود حق الخيار من حيث المزوم

مقطوعة مقابل االلتزاـ الذي عده المحل الحقيقي لمعقد وليس ذات الوعد ,ثـ يبيف أف العممية عبارة عف عقد معاوض
محمو ذلؾ االلتزاـ والثمف فيو ىو الرسـ الذي يحصل عميو المصرؼ

129

.

 -4الواعد أيضا بااللتزاـ الذي ألزمو لنفسو بفعل شيء أو االمتناع فيو كمفة ومشقة ألف كل فعل تقوـ بو المؤسسة يكوف مقابل
فعل آخر  ,ألف المؤسسات وعمل األفراد قدراتيـ محدودة

130

.

 -5عد الوعد الموصوؼ منفعة مقصودة ؛ ألنو يساعد عمى التحوط مف خسارة محتممة ,وىي منفعة مباحة ألف الوعد لـ يقل
أحد بحرمتو .وليذه المنفعة قيمة مالية في عرؼ الناس  ,تمثل منفعة ,والمنافع متقومة ,عند الجميور وعند الحنفية تتقوـ
بالعقد

131

 ,وبالتالي ىي ليست مف قبيل المعدوـ ,كما أف القبض متصور فييا

132

.

 -6ما رواه البخاري في صحيحو قاؿ  « :اشترى نافع بف عبدالحارث دا ار لمسجف بمكة مف صفواف بف أمية عمى إف رضي
عمر فالبيع بيعو ,واف لـ يرض عمر فمصفواف أربعمائة »

133

وقد مر معنا أف ىذا الحديث أخذ بو الحنابمة في جواز

بيع العربوف خالفا لمجميور ,واستشيد الدكتور القري بفيـ لصاحب عمدة القاري العيني ,في شرحو عمى صحيح
البخاري ,في قوؿ الراوي « عمى إف رضي عمر» فقاؿ رحمو هللا قولو « عمى» إف رضي عمر  ,كممة «عمى» دخمت
عمى إف الشرطية نظ ار إلى المعني كأنو قاؿ عمى ىذا الشرط فاعترض بأف البيع بيذا الشرط فاسد ,وأجيب بأنو لـ يكف
داخال في نفس العقد بل ىو وعد

134

.

ويعقب الدكتور القري بقولو  :يعني أف لو صفة الوعد بالشراء فيكوف جائ از ومف نافمة القوؿ أف مقصوده وعدا يقابل بعوض وىو
األربعمائة درىـ المذكورة واال لـ يكف لممعنى كالـ

135

.

والحاصل :
إف الوعد يصمح أف يكوف محال لمعقد ,بالتالي لو صفة مالية ,فماىية الخيار تتمثل حاؿ كونو عقدا مع وعد ممزـ بإجراء عقد
عمى أصل مالي في المستقبل .

()129المصدر السابك ()12-14
()130المرجع السابك (ص)12-14
()131ابن عابدٌن ،رد المحتار (ج)542/4
( )132أبو مؤنس  ،رائد مدى إمكانٌة التعامل بحموق الخٌارات فً األنشطة االلتصادٌة اإلسالمٌة (ص)114-113
ولد لدم العدٌد من األدلة على مالٌة العمود وصالحها ألن تكون محال ،كتصور المبض ،والوجود ،والوصف ،وغٌرها ٌراجع فً موضعه .
( )133أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب حرم المدٌنة ،برلم ( )2422ج.123\ 3
()134العٌنً ،عمد الماري شرح صحٌح البخاري (ج)175/19
( )135المري ،دمحم ،االختٌارات  ،ورلة ممدمة إلى ندوة مستمبل العمل المصرفً اإلسالمً الثانٌة (ص)25
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المطمب الثالث :مانعو تخريج حق الخيار عمى الوعد الممزم
ذىب العديد مف المعاصريف منيـ الدكتور عبدالستار أبو غدة
وىبة الزحيمي

136

 ,و دمحم تقي العثماني

137

 ,وحسيف حامد حساف

138

 ,والدكتور

139

 ,ذىبوا إلى أف حق الخيار ال يمكف تخريجو عمى صيغة الوعد الممزـ لما يمي:

 -1المتعامموف في سوؽ المستقبميات ال يدخموف في ىذه العقود كوعد محض ,وانما يدخموف فييا إلبراـ عقد البيع بنفسو ,فال
يسمى وعدا

140

.

 -2إنشاء عقد جديد في حاؿ رغب المستفيد مف الوعد في تنفيذ العقد وموافقة الواعد اآلخر ,تترتب عميو آثار العقد ,وال تترتب
آثار عمى مجرد الوعد السابق باعتباره ايجابا ,وتنفيذ الوعد باعتباره قبوال

141

.

 -3إذا رفض الواعد بالبيع تنفيذ وعده بالتوقيع عمى عقد البيع فميس لممستفيد إجباره عمى التوقيع ,وال حتى الحصوؿ عمى حكـ
قضائي ,وانما يقوـ بشراء البضاعة ,ومطالبة الواعد بالتعويض عف الضرر الفعمي الذي أصابو ,ويكوف ذلؾ بالتعويض ,واذا لـ يتـ
الشراء الفعمي فميس لو المطالبة بالتعويض ألنو لـ يتحقق ضرر أصال

142

.

 -4العقود في سوؽ الخيارات يقوـ الوسيط بتنفيذ الصفقة في موعدىا دوف حاجة إلى إرادة بائع الخيار ,ومشتريو ,يعني ال
يوجد عقد جديد مستقل كما ىو الشأف في كل وعد بالبيع(بوجود إيجاب وقبوؿ جديديف) .ناىيؾ عمى أف الوسيط يجري التسوية دوف
عمميات بيع أو شراء فعمي ,فبائع األسيـ ال يمزمو تسممييا إلى مشترييا والمشتري ليا ال يمزمو دفع الثمف ,بل يستحق الفرؽ بيف
ثمف شراء األسيـ المتفق عميو باإلضافة إلى ثمف الخيار نفسو

143

.

 -5يرى الدكتور حسيف حامد أف أساس حق الموعود لو في مطالبة الواعد بتعويضو عف الضرر الفعمي الذي لحق الموعود لو
مف جراء عدـ تنفيذ الواعد لوعده ىو مبدأ الضماف وليس ألف الوعد ينشئ لمموعود لو حقا ماليا مف قبيل ما تنشئو اإلرادة المنفردة
كالوصية  ..فيو يدخل في باب الضماف وليس في باب االلتزامات المترتبة عمى اإلرادة عقدا أو إرادة منفردة وىذا يضعف القوؿ
بأف الخيار حق مالي يمكف منحو مقابل ثمف مالي معيف

144

.

 -6يرى الدكتور عبدالستار أبوغدة بأنيا نوع مف أنوع المواعدة فعد حقوؽ االختيار ليس مف قبيل العقود ,ألنيا تفقد محل العقد
المعتبر شرعا ,كما أف التعاقد المقصود منو مستقبال ,فيو مف قبيل المواعدة ال العقد ,والمواعدة ال يشترط ليا محال معتب ار شرعا,

( )136ابو غدة ،االختٌارات فً األسواق المالٌة (مج)337|1
()137العثمانً ،عمود المستمبلٌات فً السلع (مج)353|1
( )138حسان ،الخٌار التبعً (ص)6
( )139الزحٌلً ،عمود االختٌارات ،مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،ع( 7مج|)252
()140العثمانً،عمود المستمبلٌات فً السلع  ،مجلة مجمع البحوث اإلسالمٌة العدد السابع (ص)353
()141حسان ،الخٌار التبعً ()6
()142حسان ،المصدر السابك ()6
()143حسان ،المصدر السابك ()37
()144حسان ،المصدر السابك ()37
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ألنيا تتناوؿ أحيانا أمو ار خارج الحقوؽ وااللتزامات
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145

وعميو فعقد شراء وبيع االختيارات كما تنظمو قوانيف السوؽ ال يمكف أف يخرج عمى حكـ المواعدة بيف الجانبيف ,حتى إذا اعتبرنا
ىذا العقد مواعدة ,حتى لو كاف اإللزاـ مف جانب واحد ,إال أف الطريقة التي يجري فييا مخالفة ألحكاـ المواعدة

146

.

المطمب الرابع  :رأي الباحث
ويميل الباحث إلى ما ذىب إليو المانعوف مف عدـ قياس حق الخيار عمى الوعد الممزـ ,وذلؾ:
 -1إذا أردنا أف نسقط أحكاـ الوعد الممزـ عمى حق الخيار فال بد مف تطبيق جميع شروط وأحكاـ الوعد الممزـ ,وما يجري في
حق الخيار ليس مف قبيل الوعد الممزـ  ,بل ىو في معناه.
 -2إف ما يتـ فعال ىو عقد لو مكوناتو ,وموجبو ,والوعد يختمف اختالفا كميا عف العقد ,فاألثر المترتب عف النكوؿ عف العقد
يختمف عف النكوؿ بالوعد ,فاألوؿ يترتب عميو أثر ,ويمزمو الثمف ,في حيف النكوؿ بالوعد يمزمو التعويض .
 -3إف ارتباط الوعد بالعقد ,ىو أقرب لبيعتيف في بيعة  ,أو بعقد متوقف عمى شرط معمق ,وىو خالؼ القياس باألثر المترتب
عمى البيع .
 -5أصبح الخيار ىو العقد الرئيس ,والسمعة األصمية ىي الفرع ,فقوؿ المجيزيف أف ماىية الخيار تتمثل كونو عقدا مع وعد
ممزـ بإجراء عقد عمى أصل مالي  ,فأصبح الوعد ىو المحل الرئيس ,والسمعة ىي التابع.
 -6افتقار العقد الثاني إلى اإليجاب والقبوؿ ,بحيث يتـ التنفيذ لموعد مباشرة دوف إيجاب وقبوؿ جديديف ,فأصبح الوعد عقدا
مضافا إلى المستقبل معمقا عمى شرط ,وال يتـ فيو إيجاب وقبوؿ جديداف ,وانما بناء عمى العقد األوؿ .
 -7لـ يقل أحد مف الفقياء قديما وحديثا بأف الوعد عقد ,فقد قاؿ القرضاوي ,أف الوعد الممزـ في معنى العقد ضمنا  .ولو كاف
يصمح ألف يكوف عقدا لصرح بذلؾ.
 -8ما استشيد بو الدكتور القري في تفسيره لمعنى العربوف في بيع صفواف بف أمية ,وقوؿ شارح عمدة القاري بأنو فال يكوف إال
مقابل لموعد ,إال أنو لـ يصرح أنو ال يكوف مف ضمف ثمف البيت إف تـ البيع مستقبال ,فال يعدو كونو مف باب العربوف وليس
المدة.
 -9أف الوعد الممزـ عمى مف قاؿ بو ال يصمح أف يكوف محال لمتداوؿ ,فقد جاء في ىيئة المعايير المحاسبية  «:إصدار وعد

ممزـ مف مالؾ الموجودات بالبيع أو وعد ممزـ مف الراغب في التممؾ بالشراء دوف تخصيص مقابل الوعد ,وىذا الوعد غير قابل
لمتداوؿ »

147

.

وقد نص المعيار الشرعي رقـ  9/2عمى جواز المواعدة في الصرؼ شريطة أف ال يقترف بالوعد ما يدؿ عمى أنو عقد؛ بمعنى

أف ال تكوف المواعدة ممزمة لمطرفيف المتواعديف ,حيث جاء في ىذا المعيار « :تحرـ المواعدة في المتاجرة بالعمالت إذا كانت

( )145ابوغدة،االختٌارات فً األسواق المالٌة (مج)337|1
( )146الزحٌلً ،عمود االختٌارات ،مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،العدد السابع (مج)252 |1
( )147هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة  ،المعٌار رلم(.)24
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م مزمة لمطرفيف ولو كاف ذلؾ لمعالجة مخاطر ىبوط العممة ,أما الوعد مف طرؼ واحد فيجوز ولو كاف ممزما»؛ ألف المواعدة مف
طرؼ واحد ليست عقدا وألف التعويض عف الضرر الفعمي المترتب عمى ىذا الوعد مف المباديء المقررة شرعا

148

.

النتائج
ويرى الباحث مف خالؿ ما تـ عرضو ما يمي :
 -1خيار الشرط لـ يذكر أنو تـ أخذ مقابل مالي فيو في الفقو اإلسالمي ,وال بأي مذىب مف المذاىب ,في حيف يتـ أخذ مبمغ
العالوة في حق االختيار.
 -2خيار الشرط خيار ثبت استحسانا ضمف ضوابط معينة ال يتوسع بيا.
 -3خيار الشرط مف ضمف عقد قائـ وال يستقل بذاتو فينص عميو نصا عند المبيع والذي غالبا يكوف موجودا ,وشرع لتفادي
الغرر ,وال يضاؼ المبيع الى المستقبل  .في حيف أف حق الخيار ينصب عميو العقد في عقد مستقل بذاتو  ,وينص عميو ,ويدفع
في مقابل ذلؾ ثمف ليذا الخيار ,بحسب المدة ,واالرتفاع وسعر وفق ضوابط معينة
 -4انقضاء وقت مدة خيار الشرط يجعل العقد الزما؛ ولكف المزوـ يرتفع بوجود الخيار ,فإذا انقضت مدة أجل الخيار أو
العربوف ,ولـ يفسخ العقد لزـ وترتبت آثاره ,أما الخيارات التقميدية ,فانقضاء أجميا يترتب عميو انفساخ االتفاؽ
 -5إف بيع العربوف حاؿ تنجيزه يعد العربوف المقد ـ جزءا مف الثمف فيطرح مف المقدار الواجب دفعو لمبائع ,بينما في حق
الخيار ال يحسـ مف الثمف عند اإلنجاز  ,وانما لو قيمة ذاتية مستقمة قائمة بعينيا .
 -6الثمف في عقد الخيار عبارة عف عقد منفصل عف عقد التنفيذ ,فيمكف لمالؾ حق االختيار التصرؼ فيو بيعا وىبة.
 -7ىناؾ فرؽ مف حيث القصد ,حيث إف المتعامل بحق الخيار ال ييمو الثمف أو المثمف ,وانما تحصيل الربح والغالب أنيا
تنتيي بالمقاصة ,بخالؼ دافع العربوف الذي انصب عمى السمعة عينيا
 -8ال يمكف تداوؿ حق بيع العربوف ,أو الوعد الممزـ ,أو خيار الشرط في األسواؽ بيعا وشراء كما جاء في المعايير الشرعية
 -9ال يمكف إسقاط أحكاـ الوعد الممزـ عمى حق الخيار فال بد مف تطبيق جميع شروط وأحكاـ الوعد الممزـ ,وما يجري في
حق الخيار ليس مف قبيل الوعد الممزـ  ,بل ىو في معناه.
 -10إف ما يتـ فعال ىو عقد لو مكوناتو ,وموجبو ,والوعد يختمف اختالفا كميا عف العقد ,فاألثر المترتب عف النكوؿ عف
العقد يختمف عف النكوؿ بالوعد ,فاألولى يترتب عميو أثر ,ويمزمو الثمف ,في حيف النكوؿ بالوعد يمزمو التعويض .
 -11إف ارتباط الوعد بالعقد ,ىو أقرب لبيعتيف في بيعة  ,أو بعقد متوقف عمى شرط معمق ,وىو خالؼ القياس باألثر المترتب
عمى البيع .
()148السرطاوي ،الضوابط المعٌارٌة لصٌغ االستثمار (ص)32
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التوصيات
 -1يوصي الباحث أف يتـ النظر إلى المعامالت الحديثة كأصل ينظر ليا وفق الضوابط العامة لقواعد الشريعة بحسب نوعيا حاؿ كونيا
معاوضات أو تبرعات أو غير ذلؾ ؛ بحيث تكوف بعيدة عف الغرر و الربا وغيرىا مف الضوابط الشرعية ,وليس بالضرورة أف يكوف
ليا أصل تقاس عميو.
 -2يوصي الباحث بالبعد عف محاولة تخريج حقوؽ االختيار واضفاء الصبغة الشرعية عمييا عف طريق محاولة تخريجيا عمى عقود
شرعية مشابية ليا في الفقو اإلسالمي؛ ألف مقصود أغمب ىذه األسواؽ المالية المضاربة لالستفادة مف فروؽ األسعار وليس
االستثمار الحقيقي.
 -3يوصي الباحث بتطوير عقود السـ واالستصناع وصيغة بيع العربوف لتمبي حاجة العامميف في السوؽ المالية وفق أطر حديثة ال
تتعارض مع المحاذير الشرعية .
 -4يوصي الباحث بأف تتكاثف الجيود إلنشاء سوؽ مالية إسالمية تخمو مف المضاربات والتالعب بأقوات الناس ,وأف يكوف ىناؾ بديل
حقيقي يستوعب السيولة لدى المؤسسات اإلسالمية المالية توفر أداة استثمار حقيقية ليا أثر داخل المجتمع .
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