المنظومة العقدية في اإلسالم ضمانة الستقرار المعامالت

نظمماإلسالمممشاإلل ممتعاإلس العامماإلس اممع اإل مملجإلسعامأسمإل س ظاع،ممعظإلللاممعإلانظمملا إلانظمملاإلاألمممإل،معماإلل سأ،مماإلاحممالفإلس ممأمإل
س ظاع،ف إل سهاا-إلالاعإلسهاا-إل اعإللق اإل لجإلسعاأسمإل س ظاع،عظإلاجإلسا عقلعظإل ،ق م إلاأأمىإلانظ افإل،قملفإلالتافإل
س نعءإلاانعهلفإلس أ ،فإلا تاإل لمإلذساهعإل ض س طهعإل أ طهعإلضاعنعإلآخأإل شماثاعأإلااإلس قهإلسالمشاا.إل
المنظومة العقدية في الفقه اإلسالمي:
س لقممإلهم إل سأا معطإلسيلظمعاإلس حممعمأإلامجإلللممإلس االعقمملجإل ق م اإلسفخمأ إل ا ساقهامعإل،امىإل ظممهإللث مظإللثمأ إلاماإلس القم مإل
،اله إل لاأااإل،الهإلس ازساإلتاإلانهاعإل اعإل ظاإل،الهإل آلخأ إل إلاق اعظإلس لقمإلها:إلس حلغفإل س لعقملجإل الاإلس لقم:إل
أ .الصيغة ،لظاإللجإلاحمأإل حلغفإل سضلفإلغلأإلالااافإلظعزافإلاؤتمةإلم جإلاأمم؛إلمالعإل شلااعاإلس ان ئإل انزسع إل
اععحاإللجإللت جإلس ال لأإل ع ا ظإلس حألحإل سضحإلس العنا إل ذسإلتعجإل تاإل،قمإل ظإلخعصإل ه.إل
ب .العاقدددا  :س مماأطإلامملاجإلاحمممأإل،نممهإلهممذ إلسالأسمةإل ممأ طعإلاظلاممهإللهممشإل االعقمممإل ن مممهإللحممع فإل غلممأ إلنلع ممف إلقممعمأسإل
،اممىإلالامماإلا لممعظإلاممعإللحمممأإل،نممه؛إل نممعءإل،الممهإلانمماإلس حممغلأإل س مم لهإل س الام إل س امألمإلاممأمإلس ام ظإلاممجإل مأساإل
س لق م إلإللأاإلس اغألأإلل إلس امم ل إل انماإلس غامطإل هم إل"ام هاإللاحم أإلالمهإلس لعقممإلغلمأإلس سقماإل سقلمع إلاللاامهإلذ م إل،امىإل
لظأظإل،ق مإل ظ مإلسالت سأ .
أساإل،قمإل يإلهذسإلس ا هاإل اعإللقماإل،اله" إل إل
ج .محل العقد :س اأطإلالهإللجإللت جإلخع لعإلاجإلتاإلغأأإللؤميإل ىإلنزسعإلل إلخمسع إلإللجإللت جإلا ظ مسإل قظإلس العقممإل
لاىإللت جإلس لقمإلحلللعإل سيإلتعجإل عطش إل لجإللت جإلاللنعإلل إلقع شإل االللج..

الخيارات في اإلسالم
المإلس خلمعأسظإل( هماإلغلمأإلس خلمعأسظإلس الأ امفإلاماإلسعمم سلإلس اع لمفإلس العحمأة)إلسلالعطمعظإل ضمعالفإلهمماهعإلسيممالثعلإل
اممجإلس أضممعإل س اأتمممإلاممجإل ظ م م إلمنهددا خيددار الطددر :إله م إلث م ظإللمملإلامممأإلس لقمممإلل إل اضممعاهإلعلمممإلس االعقممملجإلل إل
تالهاعإلل إل غلأهاعإلامةإلالا افإلاجإلس زاجإل لمإلسا عقهاعإل،اىإلذ .إل

هماإلن ،معجإل ع،ا معأإلس معأط:إلطدريي إل هم إلامعإلل ظ مهإلس معأعإلامجإل مأ طإل حملفإلس احمأاعظإلتع ماأسطإللجإل

الطدرو

لتم جإلس لعقمممإل ع غممعإل،ممعقش إلوجعلددي إل هم إلاممعإلظلاممهإلس اتام إل ممأطعإلامماإلس لقممم إلتاممجإلل مماأطإل ظم مإلس ت لمماإل،اممىإل،قمممإل
امسلنف.
كيف تكو البنية العقدية م ضمانات االستثمار؟
جإلسي ازساإل ع أ طإلس اطا فإلااإلس لقم إل سي ازساإل اعإل أ،هإلسالمشاإل اأ إلاعإلنهىإل،نهإلاجإل،ق مإل مأ طإل هم إلامجإل
ضاعنعظإلسيماثاعأإلس ااإلاالزإل هعإلس قهإلسالمشاا إلا له:إل


دفد الندعاو والطدقاي بدي المتعاقددي إلس مذيإللاتمجإللجإلللحماإلامجإلاذ مذاإلس حملغفإلل إلاش،ماإلس االعقممملجإلل إل
غاطهاإلل إل تأسهها إل هذسإللؤميإل ىإلاستقرار العقد؛ ه إلضاعجإلآخأإليماا سأألفإلسيماثاعأإل ملا ااه.إل



تحريم مظاهر االسدتغالل إلسيمماثاعأسظإلس قعاامفإل،امىإلسيمماغشاإل امصإلمامعءإلس اممعتلجإل س ضمل عءإلممأ،عجإلامعإل
اه ي إل هذسإلاعإللاثامهإل،امىإلخلمأإل ظمهإلنظمعاإلسالقطع،لمعظإلس مذيإلممعمإلاماإل،حم أإلقملامف إل إلامعإللث اامهإلسينهلمعأسظإل
سيقاحممعملفإلس العح مأةإل مماإللممأظإل،اممىإلس نممع إل سيممماثاعأسظإل ممع خلأإل س ملا اممف إلالاممعإلس لممماإل سالنحممع إللمممع إل
سيمااأسأإل سيزمهعأ.



أمددا الخيدداراتإلاهمماإلاأحممفإل ااممأ يإلإلس ق م

إل،ممجإلتثمماإل،اممىإلسيممماثاعأ إل إلاانمماإلس اخممعم،لجإلاممجإلااأل مأإلس مممااإل

س الل فإل ظ مإلللإل اا اأيإل خلعأإلس للا.


توسي دائرة الطرو المباحة ضما لالستثمار ،و ع أ طإللماطلاإللجإللقلمإلأاإلس اعاإلاحأاعظإلس اضمعأا إل
ع أ طإلللعقَاإلس ااعطاإلل إلس اخاإل عيا عل..



ااإل أجإلالربح؛إلاإجإلس اضعأاإلااإلس اضعأ فإلس ذيإللألمإللت أإلأ حإلااتمجإلامجإلسمماثاعأ إل للاماإللجإلس مأ حإلس مذيإل
مللحمماهإلغلممأإلاقطم عإلل إلثع ممظ إل لجإلاممعإلللحمماهإل ممل إلأسا ممعإلثع اممعإللأخممذ إل،اممىإل لأ إلامممةإلالا اممف إلللامماإل ظمممإل
ن معطإل لتم جإلس نمعا إلاممجإلنمم اهإلت لم سأ إل خمش إلاممعإل م إلتعنممظإللحماهإلثع اممفإلس اقممسأإلغلممأإلاأا طمفإل ع ظهمممإلس ممذيإل
ل ذ هإلاما سأ إلااأسخلعإلغلأإلآ هإل يإللعااإل ع اعاإلس ذيإل لجإللملهإل لماثاأ  ..إل س ألإلظعهأإل لجإلس لع الج.إل
د .عمر مصطفى الشريف
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