


  العدد | 61 | حمرم  1435هـ10

مفهوم الهند�سة املالية: 

ب، يعني يف اجلملة: الت�صميم والتطوير والتنفيذ لآليات واأدوات  م�صطلح مايل معرَّ
منظور  من  عّرفها  ثم  والتبادل،  التمويل  مل�صكالت  اإبداعية  حللول  وال�صياغة  مالية، 
على  من�صوية  حلول  اإيجاد  يت�صمن  والتمويل،  للتبادل  مبتكر  ت�صميم  باأنها  اإ�صالمي 

التغيري يف هيكل العقود لتحقيق غر�ض خفي اأو هدف غري م�رصح به.
من بواعث اللجوء اإلى �سلوك نهج الهند�سة املالية:

التحّيل على اأحكام ال�رصيعة ومقا�صدها بالتو�ّصل مبا هو م�رصوع من الت�رصفات اإلى 
ما هو ممنوع.

اأق�سام الهند�سة املالية من منظور اإ�سالمي كالتايل:

اأ( من حيث ال�صكل تنق�صم اإلى ق�صمني:
الق�سم الأول: ب�صيطة، مثل: بيع العينة.

الق�سم الثاين: مركبة، مثل: الإجارة املنتهية بالتمليك.
ب(من حيث امل�صمون واحلكم ال�رصعي تنق�صم اإلى ق�صمني:

الق�سم الأول:  حمظورة.
الق�سم الثاين: م�رصوعة.

�صائغا  ت�رصفا  تعّد  املالية  الهند�صة  اأن  اعتبار  اإلى  بحثه  نهاية  يف  الباحث  َخُل�ض   -
ومقبول يف النظر الفقهي مامل تخالف و�صائلها واأغرا�صها اأ�صال �رصعيا اأو مق�صدا من 

مقا�صد ال�رصيعة، اأو توؤول اإلى مف�صدة خال�صة اأو راجحة.
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احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على املبعوث رحمًة للعاملني، نبينا حممد 
وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

وبعد: فقد �صهد العمُل املايّل وامل�رصيف الإ�صالمي خالل العقدين الخريين تقّدماً 
اأن�صئَْت كثرٌي من امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية، وجرى فيها  ملحوظاً، حيث 
ا�صتخداُم منتجاٍت واأدواٍت ماليٍة جديدٍة، واأ�صاليب و�صيغ مبتكرة للتمويل الإ�صالمي، 
بغية توفري املرونة الكافية لال�صتجابة للمتطلبات  مبنية على مفهوم “الهند�صة املالية”، 
التي تفر�صها املتغريات القت�صادية – كاإدارة املخاطر املرتبطة باأن�صطتها املختلفة يف ظل 
– وحتقيق رغبات العمالء وتطلعاتهم،  عامل اقت�سادي �سمته املخاطر، والتحّوط منها 
ومواجهة املناف�صة ال�رص�صة من املوؤ�ص�صات املالية التقليدية، بحيث جتمع بني امل�صداقية 

ال�رصعية، والكفاءة القت�صادية يف تلبية �صتى الأغرا�ض التمويلية والإئتمانية)1(.
فما هو مفهوم »الهند�صة املالية«؟ وما هي اأق�صامها؟ وما هو حكمها ال�رصعي؟

بيان ذلك يف املباحث الثالثة الآتية:

)1) انظر الهند�سة املالية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق للدكتور قندوز �ص15، 16.
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املبحث الأول
مفهوم الهند�سة املالية

 »Financia Engieneering« عن  معرب  مايل  م�صطلح  املالية«  »الهند�صة 
من  ن�صبياً  فهو حديث  املعا�رص  مفهومه  اأما  الإن�صاين،  املايل  التعامل  قدم  قدمية  فكرته 
عمليات  وتطوير  »ت�صميم  اجلملة  يف  يعني  وهو  والتخ�ص�ض)2(.  ال�صطالح  حيث 
وبناًء  املالية«)3(.  للم�صكالت  ومبدعة  مبتكرة  وتقدمي حلول  م�صتحدثة،  مالية  واأدوات 
باأنها: »الت�صميم والتطوير والتنفيذ لأدوات  عليه عرف بع�ض الباحثني الهند�صة املالية 
واآليات مبتكرة، وال�صياغة حللول اإبداعية مل�صكالت التمويل«)4(. وقيل: »الهند�صة املالية 
تت�صمن التطوير والتطبيق املبتكر للنظرية املالية والأدوات املالية، لإيجاد حلول للم�صاكل 
املالية املعقدة، ول�صتغالل الفر�ض املالية«)5(. وعلى ذلك فالهند�صة املالية لي�صت اأداًة، 

بل هي املهنة التي ت�صتعمل الأدوات)6(.
باأنها: »ابتكار حللول مالية مبدعة  وقد اأجمل بع�ض الباحثني مفهوم الهند�صة املالية 
موارد  او  لفر�ض  ا�صتغالًل  اأو  قائمة،  لحتياجات  تلبية  التمويل،  اأو  التبادل  مل�صكالت 

معطلة«)7(.
وبناًء على ما تقدم، فاإن مفهوم »الهند�صة املالية« ي�صمل جميع الأن�صطة التي تت�صمن 

)2) املرجع ال�سابق �ص27، �سناعة الهند�سة املالية للدكتور ال�سويلم �ص5.
)3) الهند�سة ملالية الإ�سالمية للدكتور قندوز �ص28.

املالية  الهند�سة  105، �سناعة  ال�سويلم �ص  للدكتور  الإ�سالمي  التمويل  التحوط يف  ال�سابق �ص30،  املرجع   (4(
نظرات يف املنهج الإ�سالمي للدكتور ال�سويلم �ص5.

)5) هذا تعريف اجلمعية الدولية للمهند�سني املاليني )انظر الهند�سة املالية الإ�سالمية �ص29).
)6) انظر الهند�سة املالية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق �ص29.

)7)  املرجع ال�سابق �ص 30، 49، 93 )بت�سرف).



13 العدد | 61 | حمرم  1435هـ    

اإما ت�صميم وابتكار اأدوات وعمليات متويلية جديدة، اأو تطوير اأدوات وعمليات كانت 
مودجودًة من قبل، بحيث حتقق اهدافاً مل يكن باإمكان املتعاملني القت�صاديني واملاليني 
حتقيقها من قبل، ا�صتجابًة للفر�ض ال�صتثمارية املتاحة، وفقاً لتطلعات العمالء، مع درء 

خماطر الاليقني املحيط بالأن�صطة التمويلية وال�صتثمارية)8(.
وقد حكي عن بع�ض القت�صاديني اأن الهدف الأ�صا�صي من الهند�صة املالية هو خف�ض 
التكاليف وزيادة العائد. وقال غريه: بل هو اللتفاف على الأنظمة. وهذا املوقف نابع 
من القناعة باأن اآلية ال�صوق كفيلة بتحقيق الكفاءة ورفاهية املجتمع، اأما القوانني فهي 
تعيق اأداء ال�صوق ب�صكل ما، ولذلك فاإن اإبطال هذه الأنظمة من خالل اللتفاف عليها 
نظرهم  يف  مهم      )Regulatory Arbitrag( النظامية  باملراجحة  ي�صمى  ما  اأو   –

ل�صتعادة كفاءة ال�صوق)9(.
وهذا املفهوم الغربي للم�صطلح قريب يف املعنى واملدلول من م�صطلح »التحيل« 

واحليل« يف لغة الفقهاء وا�صطالحهم. يو�صح ذلك:
حتى  الفكر  تقليب  وهو  الأم��ور،  تدبري  يف  احلذق  هي  »احليلة:  الفيومي:  قول   -

يهتدي اإلى املق�سود«)10(.
اإلى حالة ما يف خفية. واكرث  به  الراغب الأ�صفهاين: »احليلة: ما يتو�صل  - وقول 

ا�صتعماله فيما يف تعاطيه خبث، وقد ت�صتعمل فيما فيه حكمة«)11(.
- وقوله ابن تيمية: »احليلة م�صتقة من التحّول )....( هذا مقت�صاها يف اللغة، ثم 

)8)  املرجع ال�سابق �ص19.
)9)  التحوط يف التمويل الإ�سالمي للدكتور �سامي ال�سويلم �ص 105، 108.

)10)  امل�سباح املنري 189/1.
)11)  املفردات يف غريب القراآن �ص267، وانظر: ب�سائر ذوي التمييز للفريزواآبادي 510/2.
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غلبت بعرف ال�صتعمال على ما يكون من الطرق اخلفية اإلى ح�صول الغر�ض، بحيث 
ل يتفظن له اإل بنوع من الذكاء والفطنة. فاإن كان املق�صود بها اأمراً ح�صناً، كانت حيلة 

ح�صنة، واإن كان قبيحاً، كانت قبيحًة«)12(.
- وقول ابن القيِّم: »احليلة ل تذم مطقاً، ول حتمد مطلقاً، ولفظها ل ي�صعر مبدح ول 
ذم، واإن غلب يف العرف اإطالقها عل ما يكون من الطرق اخلفية اإلى ح�صول الغر�ض، 
بحيث ل يتفطن له اإل بنوع من الذكاء والفطنة )...( فاحليلة معتربة بالأمر املحتال بها 

عليه اإطالقاً ومنعاً، وم�صلحة ومف�صدة، وطاعة ومع�صية«)13(.
وبناًء على ما تقدم، ميكننا تعريف الهند�صة املالية – يف اجلملة – من منظور اإ�صالمي 
باأنها: ت�سميم مبتكر للتبادل والتمويل، يت�سمن اإيجاد حلول مبتدعة مل�سكالتهما، تنطوي 
وذلك  التقليدية،  املالية  املعامالت  وموجبات  امل�صماة،  العقود  هيكل  يف  تغيري  على 
باإحداث عقود اأو التزامات غري مق�سودة لذاتها، ت�سم اإليها اأو ت�سرتط فيها، بغية حتقيق 
وان�رصفت  بلوغه،  اإلى  العاقدين  اإرادة  اجتهت  به،  اأو هدف غري م�رصح  غر�ض خفي 

هممهم اإلى التو�صل اإليه عرب ذلك الت�صميم املبتكر اأو املنظومة العقدية امل�صتحدثة.
كما ميكننا تلخي�ض بواعث اللجوء والتوجه اإلى �صلوك نهج الهند�صة املالية بالآتي:

)اأ( التحيل على اأحكام ال�رصيعة ومقا�صدها بالتو�صل مبا هو م�رصوع من الت�رصفات 
اإلى ما هو ممنوع.

)ب( اإيجاد خمارج �رصعية لتجنب الوقوع يف معاملة حمظورة.
)ج( اللتفاف على بع�ض القوانني والأنظمة من اأجل الهروب من بع�ض الر�صوم اأو 

)12)  بيان الدليل على بطالن التحليل �ص175.
)13)  اإغاثة اللهفان 385/1.
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ال�رصائب اأو الغرامات اأو احل�صول على �صمانات معينة.
)د( التحوط من املخاطر اأو اإدارتها يف عمليات التبادل والتمويل املختلفة.

)ه�( احل�صول على ال�صيولة النقدية.
)و( �صمان �رصاء العميل لل�صلع املطلوبة.

)ز( ت�صويق وترويج بع�ض ال�صلع غري املرغوبة اإلى جانب – اأو يف �صمن – املطلوبة.

)ح( ت�صمني بع�ض الأمناء ما حتت اأيديهم من الأموال والأعيان اململوكة للغري)14(.

املبحث الثاين
اأق�سام الهند�سة املالية

ميكن تق�صيم الهند�صة املالية من منظور اإ�صالمي اإلى ق�صمني: ب�صيطة، ومركبة، كما 
جائزة،  ق�سمني:  اإلى  به  املتعلق  ال�رشعي  واحلكم  امل�سمون  حيث  من  تق�سميها  ميكن 

وحمظورة. وبيان ذلك يف الآتي:

الفرع الأول
تق�سيم الهند�سة املالية من حيث ال�سكل

تنق�صم الهند�صة املالية من حيث ال�صكل اإلى ق�صمني: ب�صيطة، ومركبة.
فاأما الهند�صة املالية الب�صيطة؛ فلها اأمثلة كثرية منثورة يف مدونات الفقه الإ�صالمي، 
لم املوازي، وهبة جزء من ن�ساب الزكاة  ال�سَّ لُم مع  العينة، وعك�سه، وال�سَّ بيع  منها: 
واجلمع  جنيباً«،  بالدراهم  وا�سرت  بالدراهم  اجلمع  »بع  وم�ساألة  احلول،  حوالن  قبل 

)14) انظر الهند�سة املالية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق �ص44.
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بني القر�ض وال�رصكة لت�صمني عامل امل�صاربة، واجلمع بني القر�ض والهبة، وبينه وبني 
بني  اأو  �سلعتني  بني  اأو  واالإجارة،  البيع  بني  واجلمع  الربوية،  الزيادة  الإخفاء  املعاو�سة 

عقدين يف �صفقة واحدة....اإلخ.
)املنتجات  امل�صتحدثة  العقدية  املنظومات  يف  فتتمثل  املركبة؛  املالية  الهند�صة  واأما 
املالية املركبة( التي ين�سوي حتت كل اتفاقية منها جمموعة عقود ومواعدات ملزمة، 
مرتابطة االأجزاء، متعاقبة املراحل، تهدف اإلى اأداء وظيفة حمددة، وفقاً ل�رشوط حتكمها 
كمعاملة واحدة ال تقبل التفكيك واالجتزاء اأو التغيري الهيكلي، يجري التفاهم امل�سبق 
بني طرفيها على اإجرائها على ن�صق حمدد، ونظام مرتب، يوؤول اإلى حتقيق امل�صلحة اأو 

الغر�ض الذي اجتهت اإرادة العاقدين وق�سدهما اإلى ح�سوله)15(.
ومن اأهم تطبييقاتها املعا�رصة يف امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية: العمليات 
الإئتمان.  وبطاقات  املتناق�صة،  وامل�صاركة  بالتمليك،  املنتهية  كالإجارة  التمويلية، 
واالأدوات واالأوراق املالية، كال�سندات )ال�سكوك( االإ�سالمية، والتوريق، اأي ت�سنيد 

.)16( )Securitization( اأو ت�صكيك الأ�صول

الفرع الثاين
تق�سيم الهند�سة املالية من حيث امل�سمون واحلكم

اأ�صا�ُض هذا التق�صيم يف النظر الفقهي ان الهند�صة املالية بح�صب ماهيتها ومفهومها 
وامل�رصوعية  احلكم  واحليل من حيث  للحيل،  ال�صطالحي  باملعنى  التحيل  من  �رصب 
الغر�ض  بح�سب  وذلك  حممودة،  جائزة  وخمارج  مذمومة،  حمظورةٌ  حيٌل  ق�سمان: 

)15) انظر كتابي العقود املركبة من �ص 44-7.
)16) انظر كتابي ق�سايا فقهية معا�سرة يف املال والقت�ساد �ص 221-214.
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املق�صود منها، وما توؤول اإليه من م�صالح ومفا�صد حم�صة اأو راجحة. وبيان ذلك:
اأوًل: اأن احليل املخطورة الفا�صدة: هي ما يتو�صل به من العقود والت�رصفات امل�رصوعة 
اإلى مق�سود خبيث حمظور، يت�سمن حتليل املحرمات، اأو اإ�سقاط الواجبات، اأو قلب 
مقا�صد  يناق�ض  اأو  اأ�صاًل �رصعياً،  يخالف  مما  اأو غري ذلك  الباطل حقاً،  اأو  باطاًل،  احلق 

ال�رصيعة)17(.
ف ابن قدامة التحيُّل املخطور يف املعامالت بان يظهر املرء عقداً  - وعلى ذلك عرَّ
م اهلل وا�صتباحة حمظوراته، او  مباحاً، يريد به حمرماً، خمادعة وتو�صاًل اإلى فعل ما حرَّ
فه العالمة حممد الطاهر بن عا�صور باأنه:  اإ�سقاط واجب اأو دفع حق ونحو ذلك)18(. وعرَّ

اإبراز عمل ممنوع �رشعاً يف �سورة عمل جائز)19(.
اإ�سقاط  يت�سمن  ون��وع   ،)...( نوع  نوعان:  »احليل  القيم:  ابن  االإم��ام  وق��ال   -
باطاًل،  واحلق  مظلوماً  والظامل  ظاملاً،  املظلوم  وقلب  املحرمات،  وحتليل  الواجبات، 
اأي�صاً: »و�صائر  ال�سلف على ذمه«)20(. وقال  اتفق  الذي  النوع هو  والباطل حقاً. فهذا 
حمّرمة،  غاياتها  والنق�ض،  بالإبطال  و�رصعه  ال�صارع  مق�صود  على  تعود  التي  احليل 

وو�صائلها باطلة«)21(.
اإلى  اجلائزة  الت�رشفات  من  به  يتو�سل  ما  هي  املحمودة:  اجلائزة  املخارج  اأن  ثانياً: 
عنه،  نهى  ما  وترك  به،  اهلل  اأمر  ما  فعل  اإلى  به  يتو�صل  وما  م�رصوع،  ح�صن  مق�صود 

)17) قال ال�ساطبي يف املوافقات )331/2): »ق�سد ال�سارع من املكلف اأن يكون ق�سده يف العمل موافقًا لق�سده 
جّل وعال يف الت�سريع«.

)18) املغني 116/6.
)19) مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية �ص110.

)20) اإغاثة اللهفان 339/1.
)21) اإغاثة اللهفان 86/2.
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ويتخل�ض به من الوقوع يف املاآثم، ويخرج به اإلى اإتيان ما فيه م�صلحة معتربة وغر�ض 
مباح.

- قال ابن القيم: »احليل نوعان: نوع يتو�صل به اإلى فعل ما اأمر اهلل تعالى به، وترك ما 
نهى عنه، والتخل�ض من احلرام، وتخلي�ض احلق من الظامل املانع له، وتخلي�ض املظلوم 
من يد الظامل الباغي. فهذا النوع حممود، يثاب فاعله ومعلمه«)22(. وذكر اأي�صاً اأن من 
اأو على دفع الظامل بطريق  اإلى احلق  �صور احليل امل�رصوعة: »اأن يحتال على التو�صل 
اإلى هذا  اإلى ذلك، بل و�صعت لغريه، فيتخذها هو طريقاً  مباحة، مل تو�صع مو�صلة 

املق�صود ال�صحيح«)23(.
- وقال ابن القيم اأي�صاً: »فاأح�صن املخارج ما خل�ض من املاآثم، واأقبح احليل ما اأوقع 
حتليل  ول  حق،  اإبطال  تت�صمن  ل  التي  باحليلة  باأ�ض  »ل  اأي�صاً:  وقال  املحارم«)24(.  يف 

م. فذلك غري ممتنع على اأ�صلنا«)25(. حمرَّ
- وجاء يف حا�سية احلموي على »االأ�سباه والنظائر« البن جنيم: »كل حيلة يحتال بها 
الرجل ليتخل�ض بها من حرام، اأو ليتو�صل بها اإلى حالل، فهي ح�صنة، وهو معنى ما 

نقل عن ال�صعبي: ل باأ�ض باحليلة فيما يحل«)26(.
- وقال ال�رصخ�صي: »... فمن كره احليل يف الأحكام فاإمنا يكره يف احلقيقة اأحكام 
ال�رصع، واإمنا يقع مثل هذه الأ�صياء من قلة التاأمل. فاحلا�صل: اأن ما يتخل�ض به الرجل 

)22) اإاثة اللهفان 339/1.
)23) اإعالم املوقعني 349/3.
)24) اإعالم املوقعني 349/3.

)25) اإغاثة اللهفان 33/2.
)26) غمز عيون الب�سائر للحموي 291/2.
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قبيل  فهو ح�صن«)27(. وعد ذلك من  احليل  اإلى احلالل من  به  يتو�صل  اأو  احلرام،  من 
التعاون على الرب والتقوى.

اأ�صاًل  هدم  ما  عنها:  والنهي  وذمها  اإبطالها  تقدم  التي  »احليل  ال�صاطبي:  وقال   -
ول  �رصعياً،  اأ�صاًل  تهدم  ل  احليلة  اأن  فر�صنا  فاإن  �رصعية.  م�صلحة  ناق�ض  اأو  �رصعياً، 

تناق�ض م�صلحة �صهد ال�رصع باعتبارها، فغري داخلة يف النهي، ول هي باطلة«)28(.
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  قوله  تف�صري  يف  العربي  ابن  القا�صي  وقال   -
»اإمنا  )يو�صف:70(.  ژ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  

من  له ظاهراً  ممكناً  ذلك  يكن  اإذ مل  منهم،  الأخ  لأخذ  الظاهر  ال�صقاية حيلة يف  جعل 
غري اإذن من اهلل، ومل مينع احليلة، واهلل قادر على الظاهر والباطن، حكيم يف تف�صيل 
فيه جواز  )يو�صف،76(.  ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعالى  قوله  قال:  ثم  احلالني«)29(. 

التو�صل اإلى الأغرا�ض باحليل اإذا مل تخالف �رصيعًة، ول هدمت اأ�صاًل«)30(.
ژ )يو�صف،76(. دليل  ژ ڻ  ڻ  ڻ  اإلكيا الهرا�صي: قوله تعالى:  -وقال 
وا�صتخراج  وال�صالح  الغبطة  من  فيه  وما  املباح  اإلى  التو�صل  يف  احليلة  جواز  على 
ژ  )�ض:44( وحديث  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  تعالى: ژ  قوله  ومثله  احلقوق. 
اأبي �سعيد اخلدري يف عامل خيرب الذي اأهدى التمر اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

وما قاله يف ذلك")31(.

)27) املب�سوط 210/30.
)28) املوافقات 387/2.

)29) اأحكام القراآن لبن العربي 1094/3. 
)30) اأحكام القراآن لبن العربي 1100/3، ونف�ص الن�ص جاء يف »درة الغوا�ص« لبن فرحون )�ص334) نقاًل 
عن ابن العربي، وكذا يف »اجلامع لحكام القراآن« للقرطبي )236/9) من غري عزو للقا�سي ابن العربي 

ول لغريه.
)31)  اأحكام القراآن لإلكيا الهرا�سي 148/4.
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- وقال الإمام اجل�صا�ض يف معر�ض تف�صريه لقوله تعالى: ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ژ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ   ڄ   ڄ  

)البقرة:235(: “فاأباح لكم التو�صل اإلى املراد من ذلك بالتعري�ض دون الإف�صاح. وهذا 
يدل على ما اعتربه اأ�صحابنا يف جواز التو�صل اإلى ا�صتباحة الأ�صياء من الوجوه املباحة، 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأخرى. ونحوه ما روي عن  واإن كانت حمظورًة من وجوه 
حني اأتاه بالل بتمر جيد، فقال: اأكلُّ متر خيرب هكذا؟ فقال: ل. اإمنا ناأخذ ال�صاع بال�صاعني، 
“ل تفعلوا. ولكن بيعوا متركم  وال�صاعني بالثالثة. فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

بعر�ض، ثم ا�سرتوا به هذا التمر”)32(. فاأر�صدهم اإلى التو�صل اإلى اأخذ التمر اجليد)33(.
اإلكيا الهرا�صي يف تف�صري الآية: »فاأباح لهم التو�صل اإلى املراد بذلك  وقال العاّلمة 
الوجوه  من  الأ�صياء  اإلى  التو�صل  جواز  على  يدل  وذلك  الإف�صاح،  دون  التعري�ض 
النبي �صلى اهلل عليه  اإليه  اأ�صار  ما  اأخرى، نحو  واإن كانت حمظورة من وجه  املباحة، 

و�صلم يف متر خيرب«)34(.
مائة درهم  الرجل  »اإذا كان عند  املطلب« لإمام احلرمني اجلويني:  »نهاية  - وجاء يف  
�سحاح، فاأراد اأن يح�سل له مكانها مائة وع�رشون مك�رشة، فالوجه اأن ي�سرتي باملائة �سلعة 
اأو دنانري، وي�سعى يف اإمتام العقد بطريقة، ثم ي�سرتي بال�سلعة اأو بالدنانري املائة والع�رشين 
اأتى ر�سول اله  اأن عامل خيرب  املك�رشة. وي�سح ذلك )...( واحتج ال�سافعي عليه مبا روي 

)32)  احلديث رواه البخاري وم�سلم والرتمذي والن�سائي ومالك يف املوطاأ وغريهم. ولفظه »اأن ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم ا�ستعمل رجاًل على خيرب، فجاءه بتمر جنيب. فقال له: اأكل متر خيرب هكذا؟ فقال: ل واهلل، 
ابتع  ثم  بالدراهم،  اجلمع  بع  تفعل.  ل  فقال:  بالثالثة.  وال�ساعني  بال�ساعني،  هذا  من  ال�ساع  لناأخذ  اإنا 
بالدراهم جنيبًا« )�سحيح البخاري 79/3، �سحيح م�سلم 1208/3، عار�سة الأحوذي 249/5، �سنن الن�سائي 

244/7، املوطاأ 632/2).
)33) اأحكام القراآن للج�سا�ص 424/1.  

)34) احكام القراآن لإلكيا الهرا�سي 288/1. 
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�صلى اهلل عليه و�صلم بتمر جنيب. فقال: اأكل متر خيرب هكذا؟ قال: ل. ولكن نبيع �صاعني من 
اجلمع ب�ساع من هذا. واجلمع: هو الدقل، وهو متر رديء. فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 

اأّوه، عنُي الربا، ال تفعلوا، ولكن بيعوا اجلمع بالدراهم، وا�سرتوا بالدراهم اجلنيب«)35(.
يف  النظر  – اإذ  الأفعال  ماآلت  اإلى  النظر  على  مبني  النوعني  بني  التفرقة  ومعيار 
ماآلت الأفعال معترب مق�صود �رصعاً«. كما جاء يف القواعد الفقهية)36(- والتعويل على 
اأغرا�ض املكلفني منها، فما كان موافقاً ملقا�سد ال�سارع احلكيم يف احكامه كان جائزاً، 
وما كان منها مناق�صاً ملقا�صد ال�رصيعة كان حمظوراً، اإذ اإن: »ق�صد ال�صارع من املكلف 
اأن يكون ق�صده يف العمل موافقاً لق�صده �صبحانه يف الت�رصيع)37(«، و »كل من ابتغى 
يف  فعمله  ناق�صها  ومن  ال�رصيعة،  ناق�ض  فقد  له  �رُصعت  ما  غري  ال�رصيعة  تكاليف  يف 
املناق�صة باطل«)38(. كما ن�ض ال�صاطبي. وعلى ذلك – كما قال ابن القيم -: »فاحليلة 
معتربة بالأمر املحتال بها عليه، اإطالقاً ومنعاً، وم�صلحة ومف�صدة، وطاعًة ومع�صية. فاإن 
اإليه  احليلة  كانت  قبيحاً  كان  واإن  ح�صنة،  اإليه  احليلة  كانت  ح�صناً،  اأمراً  املق�صود  كان 
قبيحًة، واإن كان طاعة وقربة، كان احليلة اإليه كذلك، واإن كان مع�صية وف�صوقاً، كانت 
احليلة اإليه كذلك«)39(. وجماع اأقول يف امل�صاألة كما بني رحمه اهلل اأن »حت�صيل املقا�صد 
اإليها �صيء، وحت�صيل املقا�صد الفا�صدة بالطرق  امل�رصوعة بالطرق التي جعلت مو�صلة 
التي جعلت لغريها �صيء اآخر. فالفرق بني النوعني ثابت من جهة الو�صيلة واملق�صود 

)35)  نهاية املطلب يف دراية املذهب 100/5، واجلنيب من التمر: هو نوع جيد متجان�ص ل تخالطه اأنواع اأخرى 
رديئة.

)36)  املوفقات 194/4.
)37)  املوافقات 331/2.
)38)  املوافقات 333/2.

)39)  اإغاثة اللهفان 385/1.
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اللذين هما: املحتال به، واملحتال عليه. فالطرق املو�صلة اإلى احلالل امل�رصوع هي الطرق 
التي ل خداع يف و�صائلها، ول حترمي يف مقا�صدها. وباهلل التوفيق«)40(.

وبعد ما اأ�صلفنا من بيان وتقرير اأ�صول املو�صوع وكلياته، وما يندرج حتته، وما يتفرع 
املبتكرة،  املالية  واملنتجات  امل�صتحدثة  التطبيقات  من  اأحكامه  على  ج  يتخرَّ وما  عنه، 

نخل�ض اإلى تقرير ما يلي:
تناق�ض  ول  مقرراً،  �رصعياً  اأ�صاًل  و�صائلها  تخالف  ل  التي  املالية  الهند�صة  )تعترب 
اأو راجحة ت�رصفاً  اإلى  مف�صدة خال�صة  اأغرا�صها �صيئاً من مقا�صد ال�رصيعة، ول توؤول 
�صائغاً مقبوًل يف النظر الفقهي، حيث اإنها حلول مبتكرة يف ال�صناعة املالية الإ�صالمية 
املعا�رصة، لي�ض الغر�ض منها اللتفاف على الأحكام ال�رصعية الثابتة باإبراز عمل ممنوع 
�رشعاً يف �سورة عمل جائز، اأو باإظهار عمل غري معتد به �رشعاً يف �سورة عمل معتد به 
ي من موؤاخذته، ولكن الهدف منها تلبية حاجة حقيقية اأو حتقيق م�صلحة  بق�صد التف�صّ

معتربة للمتعاملني(.
ي�صهد لذلك تنبيه الإمام حممد الطاهر ابن عا�صور اإلى اأنَّ ال�صعي اإلى عمل ماأذون، 
اأو باإيجاد و�صائله، لي�ض من التحيل املحظور، بل هو �رصب من  ب�صورة غري �صورته، 
االحتيال  اجلائزة  احليل  من  اأن  على  القيم  ابن  االإمام  ن�ض  وكذا  امل�رصوع)41(.  التدبري 
على التو�صل اإلى احلق بطريق مباحة، مل تو�صع مو�صلة اإلى ذلك، بل و�صعت لغريه، 
له، لكن تكون  اأو قد تكون و�صعت  ال�صحيح،  املق�صود  اإلى هذا  فيتخذها هو طريقاً 

خفية ول يفظن لها)42(. واهلل تعالى اأعلم واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

)40)  اإغاثة اللهفان 86/2.
)41)  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية �ص110.

)42)  اإعالم املوقعني عن رب العاملني 349/3. 
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اخلامتة

يف اأهم نتائج البحث

1- الهند�صة املالية )Financial Engineering( م�صطلح مايل معرب، يعني يف 
اإبداعية  وال�صياغة حللول  مالية،  واأدوات  لآليات  والتنفيذ  والتطوير  »الت�صميم  اجلملة 

مل�صكالت التمويل والتبادل«.
وي�صمل جميع الأن�صطة التي تت�صمن اإما ت�صميم وابتكار اأدوات وعمليات متويلية، 
اأو تطوير اأدوات وعمليات كانت موجودة من قبل، بحيث حتقق اأهدافاً مل يكن باإمكان 
املتعاملني حتقيقها من قبل، ا�صتجابة للفر�ض ال�صتثمارية املتاحة، مع درء خماطر الاليقني 

الذي يحيط باالأن�سطة التمويلية واال�ستثمارية يف عامل اقت�سادي �سمته املخاطر.
الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  يف  املالية  بالهند�صة  العمل  جرى  وقد   -2
املعا�رصة باإيجاد اأدوات واأ�صاليب و�صيغ مبتكرة للتمويل الإ�صالمي، بغية توفري املرونة 
كاإدارة  املعا�رصة،  القت�صادية  املتغريات  تفر�صها  التي  للمتطلبات  لال�صتجابة  الكافية 
املخاطر املرتبطة باأن�سطتها املختلفة، والتحوط منها، وحتقيق رغبات العمالء وتطلعاتهم، 
ومواجهة املناف�صة ال�رص�صة من املوؤ�ص�صات املالية التقليدية، بحيث جتمع بني امل�صداقية 

ال�رصعية، والكفاءة القت�صادية يف تلبية �صيَّ الأغرا�ض التمويلية والئتمانية.
يف  »التحّيل«  و  »احليل«  كلمة  من  واملفهوم  املعنى  يف  قريب  امل�صطلح  وهذا   -3
اال�سطالح الفقهي، حيث اإنها تعني فيه احِلْذق )اأي تقليب الفكر يف تدبري االأمور حتى 

يهتدي املرُء اإلى املطلوب(.
4- والأ�صل يف احليلة اأن ل تذم مطلقاً، ول حتمد مطلقاً، لأن لفظها ل ي�صعر مبدح 
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اإلى ح�صول  الطرق اخلفية  ما يكون من  اإطالقها على  العرف  واإن غلب يف  ول ذم، 
ُن له اإل بنوع من الذكاء والفطنة. الَغر�ض، بحيث ل يتفطَّ

وم�صلحًة  ومنعاً،  اإطالقاً  عليه  بها  املحتال  بالأمر  معتربة  ال�رصعي  املنظور  يف  وهي 
ومف�صدًة، وطاعًة ومع�صية. فاإن كان املق�صود بها اأمراً ح�صناً كانت حيلًة ح�صنًة حممودة، 

واإن كان قبيحاً، كانت حيلًة قبيحة مذمومة.
5- وميكن تعريف الهند�صة املالية – يف اجلملة – من منظور اإ�صالمي باأنها: »ت�صميم 
مبتكر للتبادل والتمويل، يت�سمن اإيجاد حلول مبتدعة مل�سكالتهما، تنطوي على تغيري 
يف هيكل العقود امل�صماة، وموجبات املعامالت املالية التقليدية، وذلك باإحداث عقود 
مُّ اإليها اأو ت�سرتط  فيها، بغية حتقيق غر�ض خفي  او التزامات غري مق�سودة لذاتها، تُ�سَ
اإلى  هممهم  وان�رصفت  بلوغه،  اإلى  العاقدين  اإرادة  اجتهت  به،  م�رصح  غري  هدف  اأو 

التو�صل اإليه عرب ذلك الت�صميم املبتكر اأو املنظومة العقدية امل�صتحدثة.
6- ولعلَّ اأهم بواعث التوجه اإلى �صلوك نهج الهند�صة املالية ما ياأتي:

)اأ( التحّيل على اأحكام ال�رصيعة ومقا�صدها بالتو�صل مبا هو م�رصوع من الت�رصفات 
والعقود وااللتزامات اإلى ما هو ممنوع.

)ب( اإيجاد خمارج �رصعية لتجنب الوقوع يف حمظور.
بع�ض  اأداء  من  الهروب  اأجل  من  والأنظمة  القوانني  بع�ض  على  اللتفاف  )ج( 

الر�صوم اأو ال�رصائب او الغرامات اأو احل�صول على �صمانات معينة.
)د( اإدارة املخاطر والتحوط منها يف عمليات التبادل والتمويل املختلفة.

)ه�( احل�صول على ال�صيولة النقدية.
)و( �صمان �رصاء العميل لل�صلع املطلوبة منه.

)ز( ت�صويق وترويج بع�ض ال�صلع غري املرغوبة اإلى جانب – اأو يف �صمن – املطلوبة.
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)ح( ت�صمني بع�ض الأمناء ما حتت اأيديهم من الأموال والأعيان اململوكة للغري.
7- تنق�صم الهند�صة املالية يف النظر الفقهي من حيث ال�صكل اإلى ق�صمني: ب�صيطة، 

ومركبة: 
- فاأما الب�سيطة: فمثل بيع العينة، وعك�سه، والتورق، وال�سلم املوازي، وبع اجلمع 
بالدراهم، وا�سرت بالدراهم جنيباً، واجلمع بني البيع واالإجارة اأو بني �سلعتني اأو عقدين 
الزيادة  ل�سرت  املعاو�سة  وبني  بينه  اأو  والهبة،  القر�ض  بني  واجلمع  واح��دة،  �سفقة  يف 

الربوية فيه...اإلخ.
- واأما املركبة: فتتمثل يف املنتجات املالية املركبة )املنظومات العقدية امل�صتحدثة( 
التي ين�سوي حتت كل اتفاقية منها جمموعة عقود ومواعدات ملزمة، مرتابطة االأجزاء، 
متعاقبة املراحل، تهدف اإلى اأداء وظيفة حمددة، وفقاً ل�رشوط حتكمها كمعاملة واحدة 
طرفيها  بني  امل�سبق  التفاهم  يجري  الهيكلي،  التغيري  اأو  واالجتزاء  التفكيك  تقبل  ال 
اإلى حتقيق امل�صلحة او الغر�ض  اإجرائها على ن�صق حمدد، ونظام مرتب، يوؤول  على 
بالتمليك،  املنتهية  االإجارة  مثل  اإلى ح�سوله،  العاقدين وق�سدهما  اإرادة  اجتهت  الذي 
وامل�صاركة املتناق�صة، وبطاقات الإئتمان، وال�صندات )ال�صكوك الإ�صالمية( والتوريق 

)اأي ت�سنيد االأ�سول(.
8- كما تنق�صم من حيث امل�صمون واحلكم اإلى ق�صمني: حمظورة  وم�رصوعة. كما 
املالية بح�صب حقيقتها ومفهومها �رصُب من  الهند�صة  اإنَّ  ال�صاأن يف احليل، حيث  هو 

التحيل باملعنى ال�صطالحي للحيلة، وهي على ق�صمني:
)اأ( حيل حمظورة مذمومة؛ وهي ما يتو�صل به من العقود والت�رصفات امل�رصوعة اإلى 

مق�سود خبيث حمظور، وذلك باإبراز عمل ممنوع �رشعاً يف �سورة عمل جائز.
)ب( وخمارج جائزة حممودة؛ وهي ما يتو�سل به من الت�رشفات والعقود اجلائزة 
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اإلى مق�صود ح�صن م�رصوع، وما يتو�صل به اإلى فعل ما اأمر اهلل به، وترك ما نهى عنه، 
ويتخل�ض به من الوقوع يف املاآثم، ويخرُج به اإلى اإتيان ما فيه م�صلحة معتربة وغر�ٌض 

مباح.
9- ومعيار التفرقة بني الق�صمني مبنيٌّ على النظر اإلى ماآلت الأفعال والتعويل على 
اأغرا�ض املتعاملني منها، فما كان موافقاً ملقا�سد ال�سارع احلكيم يف اأحكامه كان جائزاً، 
القواعد  يف  جاء  حيث  فا�صداً،  حمظوراً  كان  ال�رصيعة  ملقا�صد  مناق�صاً  منها  كان  وما 
الفقهية اأن »ق�صد ال�صارع من املكلف اأن يكون ق�صده يف العمل موافقاً لق�صده جّل 
َعْت له، فقد  وعال يف الت�رشيع«، واأن: »كلَّ من ابتغى يف تكاليف ال�رشيعة غري ما �رُشِ

ناق�َض ال�رصيعة، وَمن ناق�صها فعمله يف املناق�صة باطل«.
10- وبناًء على ما تقدم: تعترب الهند�صة املالية التي ل تخالف و�صائلها اأ�صاًل �رصعياً 
مقرراً، ول تناق�ض اأغرا�صها �صيئاً من مقا�صد ال�رصيعة، ول توؤول اإلى مف�صدة خال�صة 
اأو راجحة عماًل �صائغاً مقبوًل يف النظر ال�رصعي، حيث اإنها حلول مبتكرة يف ال�صناعة 
الثابتة  ال�رصعية  الأحكام  على  اللتفاف  منها  الهدف  لي�ض  املعا�رصة،  الإ�صالمية  املالية 
باإظهار عمل غري معتدٍّ به �رشعاً يف  اأو  باإبراز عمل ممنوع �رشعاً يف �سورة عمل جائز، 
ي من موؤاخذته، ولكن الهدف منها تلبية حاجة حقيقية  �صورة عمل معتدٍّ به بق�صد التف�صّ

اأو حتقيق م�صلحة معتربة للمتعاملني واهلل تعالى اأعلم.




