
 اخليار التبعي لشراء األصول
 ومثن الوعد ابلتمليك يف عقد التأجري

  (1)لميد. سامي بن إبراهيم سو 

 (2)ندوة الربكة التاسعة والعشرون لالقتصاد اإلسالمي

(1) 
 األصول اخليار التبعي لشراء

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد. 
( لتملك أصول حقيقية،  optionختيار )املقصود ابخليار التبعي هو وجود عقد ا

ابح ضة. والغرض من هذا االختيار هو االست و كاألسهم أو العقار أو غريها، ضمن عقد معا
ن األمثلة على موبني سعر السوق وقت تنفيذ االختيار. و من فرق السعر بني مثن الشراء 

 ذلك خيار متليك املوظفني ألسهم الشركة اليت يعملون لديها 

(employee stock optionحيث يتض ،)ن عقد التوظيف حق املوظف يف م
بسعر حمدد )أقل عادة من السعر السائد(، إذا جنح  متلك عدد معني من أسهم الشركة

  حمددة. يرياملوظف يف أدائه وفق معا

مبنعها، وبذلك صدرت  63وعقود االختيار قد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم 
(. والسؤال اآلن: إىل أي حد يؤثر انضمام عقد االختيار إىل عقد 6/13ندوة الربكة ) ىفتو 

 آخر؟ 

اجلواب يتحرر يف مقامني: سبب حترمي عقد االختيار، والنظر يف أتثري انضمام االختيار 
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 إىل عقد آخر يف سبب املنع. 

 اخللل يف عقود االختيارات:
ألنه أيخذ حكم  سبب حترمي عقد االختيار أنه غرر، وهو غرر فاحش يبطل العقد

(، حيث يدفع call optionامليسر والرهان. ولبيان ذلك، أنخذ مثال اختيار الشراء )
من املال مقابل حق شراء أسهم شركة معينة بسعر حمدد، يف اتريخ أو مدة  مبلغااملستثمر 

ي حمددة. فإن ارتفع سعر السهم عند ذلك التاريخ أعلى من الثمن احملدد يف العقد، أمت املشت 
شراء األسهم ابلثمن األقل، مث ابعها يف السوق ابلسعر األعلى فريبح الفرق. وإن اخنفض 

مثن االختيار  السعر أو مل يرتفع مبا يكفي لتعويض تكلفة االختيار، ألغى الشراء وخسر
 . (فضال عن خسارة رسوم السمسرة وغريها)

، قدميا  الذي طبقه الفقهاء إذا أردان أن نعرف هل هذا العقد غرر أو ال، نطبق املعيار 
 backwardويستخدم اليوم يف نظرية القرار حتت عنوان االستنتاج الرجعي )

induction) :وذلك كما يلي . 

 حدد ما هي النتائج احملتملة للعقد.  .1
تتحقق. فهل سأهنا هي اليت  مسبقالكل نتيجة، افتض أن الطرفني يعلمان  .2

 ه احلالة أوال؟ سيقبل الطرفان الدخول يف العقد يف هذ

ابلنسبة الختيار الشراء هناك نتيجتان: إما أن يرتفع السعر مبا يكفي أو ال. فإذا فرض 
أن الطرفني يعلمان أن النتيجة هي ارتفاع السعر، فهل سيقبالن ابلدخول يف العقد؟ أما 

، . ولنفس السبب، سريفض البائع التعاقدقطعااملشتي فسيقبل بطبيعة احلال، ألنه سريبح 
  هو. له حبر ألنه سيكون من مصلحته أن يبيع األصل حمل االختيار لنفسه واحلصول على ال

أن السعر  مسبقااآلن ننتقل إىل النتيجة األخرى. فإذا افتض أن الطرفني يعلمان 
سينخفض أو لن يرتفع، فهل سيقبالن الدخول يف العقد؟ أما البائع فسيقبل، ألنه سريبح مثن 



. )احلالة اليت قطعا رلنسبة للمشتي فلن يقبل الدخول يف العقد ألنه سيخساالختيار. أما اب
، ومع ذلك فإن هذه احلالة ستمثل جدايرتفع فيها السعر بقدر مثن االختيار ابلضبط اندرة 

 . (خسارة على املشتي بسبب رسوم السمسرة والتكلفة اإلجرائية

 مسبقاالدخول يف العقد لو علما  ا سبق أنه ال توجد حالة يقبل فيها الطرفانمحصيلة 
تتحقق. ولكن رفض أحد الطرفني للتعاقد يعين أنه متضرر من العقد، فيكون سأهنا هي اليت 

يف كلتا  متحققاربح الطرف اآلخر يف هذه احلالة من أكل املال ابلباطل. فإذا كان الرفض 
 أكل للمال مثمن  ، وأنهمعان العقد ال ميكن أن حيقق مصلحة الطرفني م أاحلالتني، عل

 لباطل، إما للمشتي وإما للبائع. اب

، وقد سبق به الفقيه املالكي أشهب كثرياهذا املعيار يف متييز الغرر يستخدمه الفقهاء  
 ضة على الضمان بقوله: و رمحه هللا حني علل منع املعاهـ( 204بن عبد العزيز )ت

هذه السلعة إىل أجل ولك  أال ترى أنه ال يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن يل "
نها الضامن أن السلعة متوت أو تفوت مل يرض أن يضم  م كذا، ألنه... غرر وقمار. ولو عل

نها إايه أبقل مما ضمنها م مل يرض أن يضم  سل  املضمون له أهنا ت  م عل بضعف ما أعطاه. ولو
 . (3)إايه به...، بل مل يرض بدرهم

ضة مت النظر يف حتقق رضا و جلهالة من املعافحقيقة هذا املعيار هو تقدير انتفاء ا
هنا من أكل املال ابلباطل، فتكون م أالطرفني هبا. فإذا انتفى الرضا من أحد الطرفني عل

أن يكون كل منهما هو الرابح، وهذا ممتنع،  طمعاان ابلدخول فيها فممنوعة. وإمنا يقبل الطر 
 . شرعاولذلك كانت من الغرر املمنوع 

ادي فإن املبادالت اليت تنتهي إىل كسب أحد الطرفني على حساب ابملنطق االقتص
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 اآلخر تسمى "مبادالت صفرية". وهذا ما يقودان إىل الفقرة التالية. 

  (4)أنواع املبادالت
 ميكن تقسيم أنواع املبادالت حبسب نتائجها إىل ثالثة أنواع: 

 املبادالت اإلجيابية.  .1
 املبادالت الصفرية.  .2
 الصفرية. املبادالت غري  .3

 (: املبادالت اإلجيابية1شكل )

  )أ،ب( 

 
)+،+(  (-،-) 

 

 : املبادالت اإلجيابية
)انظر  معاوخيسران  معاوهي مبادالت تتفق فيها مصاحل الطرفني، حبيث يرحبان 

(. وحيث أن العاقل ال يريد اخلسارة فإن النتيجة اإلجيابية هي املقصودة لكل 1 الشكل
ب  و  ( فإن أ 1قصود املبادلة هو االنتفاع املشتك. ويف الشكل )طرف، ومن مث يصبح م

ل الفرع األمين النتائج اإلجيابية لكل منهما حبسب التتيب، ثالن طريف املبادلة، يف حني ميثمي
أي الفرعني  يقيناالطرفان م أما الفرع األيسر فيمثل النتائج السلبية. عند التعاقد ال يعل

لكن مقصود كل منهما هو الكسب، ولذلك سيكون مقصود املبادلة ستنتهي املبادلة إليه، 
 هو الفرع اإلجيايب. 
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وإذا تصرف الطرفان بناء على الغالب، فسيكون األغلب هو حتقق الفرع اإلجيايب. 
منهما يف حال أفضل مما كاان عليه  اليت جتعل كال   ووهذا ما جيعل املبادلة حتقق أمثلية ابريت

 بدون التعاقد. 

 أمثلة املبادالت اإلجيابية عقود املشاركة، خاصة شركة العنان اليت يشتك فيها ومن 

وخيسران معا الطرفان يف املال والعمل، ويقتسمان النتائج مناصفة. فالطرفان يرحبان 
مقدار  ى. يالحظ أنه ال يلزم يف الفرع اإلجيايب أن يتساو دائما، فمصاحلهما حمل اتفاق معا

ابلنظر إىل وضعه قبل كاسبا  ، بل يكفي أن يكون كل منهما  الكسب لكل من الطرفني
 على الفرع السليب.  أيضاالتعاقد. وهذا ينطبق 

 : املبادالت الصفرية(2شكل )

  )أ،ب( 

 
،+(-)  (-)+، 

  

 املبادالت الصفرية:
وهي املبادالت اليت ال يكسب فيها طرف إال خبسارة اآلخر، كما يوضح ذلك الشكل 

، بل إذا انتفع أحدمها معا  ا النوع من املبادالت ال توجد إمكانية انتفاع الطرفني (. يف هذ2)
تضرر اآلخر وال بد. وهذا يعين أن هذه املبادالت ال ختدم مصاحل الطرفني، ومقتضى أمثلية 

هو عدم الدخول يف هذا النوع. والسبب وراء وجود هذه املبادالت يف الواقع هو  وابريت
ن م المتنع الطرف اخلاسر سلفا  . وإال فلو كانت النتيجة معروفة دما  مقجهالة النتيجة 

 الدخول يف املبادلة. 



بني الطرفني، وإمنا  متساواي  دار الكسب واخلسارة ال يلزم أن يكون قوكما سبق، فإن م
ذلك ابلنظر إىل وضع كل منهما قبل التعاقد. لكن جوهر املشكلة هو تنافر مصاحل  ديتحد

. وكما تبني مراجع نظرية املبارايت، فإن أي مبادلة من معا  ميتنع انتفاعهما  الطرفني، حبيث
مقدار الربح واخلسارة لكل من الطرفني. ومن  ىهذا النوع ميكن إعادة صياغتها حبيث يتساو 

حيث يكون جمموع نتائج املبادلة للطرفني هو الصفر.  "صفرية"هنا جاءت تسميتها أبهنا 
ت الصفرية القمار، حيث يدفع أحد الطرفني لآلخر بناء على نتيجة ومن أوضح أمثلة املبادال

 سره اآلخر. ما خي آلة القمار العشوائية. فما يكسبه أحدمها هو

 : املبادالت غري الصفرية(3)شكل 
  )أ،ب( 

 
)+،+(  (-)+، 

  

 املبادالت غري الصفرية:
(. 3ا يف الشكل )وهي املبادالت اليت تتضمن نتيجة إجيابية وأخرى صفرية، كم

فاملبادلة قد تنتهي ابنتفاع الطرفني، وقد تنتهي ابنتفاع أحدمها وتضرر اآلخر. فهي حتتمل 
 توافق املصاحل وحتتمل تعارضها. 

، فإن احلكم على شرعا، والصفرية ممنوعة شرعات املبادالت اإلجيابية مقبولة نوإذا كا
و األغلب منهما. فإذا كانت النتيجة املبادالت غري الصفرية يتوقف على أي النتيجتني ه

اإلجيابية هي األغلب وهي مقصود الطرفني، فإن املبادلة مشروعة، وتصبح النتيجة الصفرية يف 
هذه احلالة من الغرر اليسري املغتفر. أما إذا كانت النتيجة الصفرية هي األغلب فإهنا تعد من 

 الغرر الكثري الذي مينع املبادلة. 



 ت غري الصفرية أمثلة املبادال
وأكثر املبادالت يف الواقع يندرج ضمن املبادالت غري الصفرية، ومن األمثلة على 

  ذلك:

عقد املزارعة. فإن املزارع يف املزارعة يتحمل تكاليف الزراعة والري واألمسدة  .1
مث  .(5)شيئاواحلصاد وحنوها، بينما ال يتحمل رب األرض من هذه التكاليف 

وقد  كثرياصول بينهما حبسب االتفاق. واحملصول قد يكون  يقتسم الطرفان احمل
ض التكاليف اليت حتملها من و أمكن للمزارع أن يع كثريا. فإن كان  قلياليكون 

د تكون تكاليف قف قليال. وإن كان راحباخالل نصيبه من احملصول فيكون 
 . خاسراالزراعة أكثر من قيمة نصيب املزارع من احملصول فيكون 

زارعة قد تؤدي إىل انتفاع الطرفني، رب األرض واملزارع، وهذا هو أي أن امل
مقصود املعاملة ابتداء. وقد تؤدي إىل انتفاع رب األرض وتضرر املزارع. ولكن 

وغري مقصود للطرفني، فيكون من الغرر  اح غالبو هذا االحتمال األخري مرج
 . شرعااليسري املغتفر 

 ا اخلصوص. واملساقاة شأهنا شأن املزارعة يف هذ

ذا أجاز شيخ اإلسالم اشتاط رب املال يف املضاربة أن تكون زكاة رأس وهل .2
املال من الربح، ولو تضمن ذلك احتمال إحاطة الزكاة ابلربح، فال حيصل 

ل ذلك نظري ما ع  املضارب على شيء، بينما ينتفع رب املال بدفع الزكاة. وج  
، فينتفع رب الشجر وال ينتفع اة إذا مل يثمر الشجرقميكن أن يقع يف املسا

. فهذا االحتمال، احتمال انتفاع رب املال وعدم انتفاع املضارب، (6)العامل
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 ح، فيكون من الغرر اليسري. و احتمال مرج

 

عقد اجلعالة. فإن العامل يف اجلعالة قد يتكلف يف إجناز  أيضاومن هذا الباب  .3
ب، فال يستحق من  ال يتمه ألي سبب من األسبامثالعمل املعقود عليه 

إبمتام العمل. وإذا ترك العامل العمل قبل متامه مشروط ، إذ اجلعل شيئا  اجلاعل 
فقد ينتفع اجلاعل مبا أمت منه، كما لو اتفقا على أنه إذا حفر ووجد املاء فله  

رع ش، أو شيئا  فلم جيد  معينا   قدرا  كذا، أو إذا بىن احلائط وأمته فله كذا. فحفر 
عجز فانصرف. فيمكن للجاعل أن يتم احلفر أو يتم البناء، فيكون يف البناء مت 

 قد انتفع بعمل العامل دون مقابل. 
فاجلعالة حتتمل انتفاع كال الطرفني إذا أمت العامل العمل، وحتتمل انتفاع اجلاعل 
وخسارة العامل إذا مل يتمه. ولكن ملا كان مقصود العقد هو انتفاع الطرفني، 

روعة عند شذا كانت اجلعالة ممن الغرر اليسري. وهل د  فر االحتمال اآلخر وع  اغت  
فعية واحلنابلة. أما احلنفية فنظروا إىل احتمال تضرر شااجلمهور من املالكية وال

. كما منع املالكية (7)العامل إذا مل يتم العمل ولذلك عدوا اجلعالة من الغرر
إىل  وهذا نظر   ،(8)العامل قبل اإلمتام اجلعالة إذا كان اجلاعل قد ينتفع بعمل

النتيجة الصفرية اليت تنتج عن انتفاع اجلاعل وتضرر العامل. وهذا االعتبار 
صحيح إذا كانت هذه النتيجة هي الغالب أو هي املقصود من العقد. لكن 
إذا كان املقصود الغالب هو النتيجة اإلجيابية اليت ينتفع هبا الطرفان، فهي 
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 .(9)رطشافعية واحلنابلة هذا الشتط الشا مل يذهلجائزة. و 

ك بيع الثمر قبل اكتمال صالحه. فقد كان الصحابة رضي هللا ذل ومما يوضح: .4
عنهم يتبايعون الثمر قبل بدو الصالح، فكان الثمر قد تصيبه آفة تتلفه فيتضرر 

صلى هللا عليه ك. فلما رأى النيب ذل املشتي، فكثرت فيهم اخلصومة من أجل:
  .(10)"فإما ال فال تتبايعوا الثمر حىت يبدو صالحه"لك قال: ذ:سلمو 

فبيع الثمر قبل بدو الصالح كان من الغرر الفاحش ألن احتمال تلف الثمر، 
، مما أوقع اخلصومة والتنازع بني كثرياي وانتفاع البائع، كان  شت  تضرر املمثومن 

إال بعد بدو الصالح. وبدو ال يبيعوا أ املتبايعني. فأمرهم صلى هللا عليه وسله
الصالح جيعل احتمال تلف الثمر قليال، فيكون الغالب هو سالمة الثمر ومن 

الصالح ال يضمن بطبيعة احلال  مث انتفاع الطرفني: البائع واملشتي. ولكن بدو  
 أال يتلف من الثمرة شيء، لكنه احتمال ضعيف فهو من الغرر اليسري املغتفر. 

( هـ241بيع العربون الذي جييزه اإلمام أمحد )ت أيضا ويدخل يف هذا الباب .5
بني انتفاع الطرفني إذا  د. وذلك أن البيع يتد(11)رمحه هللا ومينعه اجلمهور

أمضى املشتي البيع، وبني انتفاع البائع وخسارة املشتي إذا ألغى البيع وخسر 
ن تكون م أز املشتي العربون. لكن جمرد احتمال النتيجة الصفرية ال يستل

املعاملة من الغرر املمنوع، ألن املقصود من بيع العربون هو البيع الذي حيقق 
 مصلحة الطرفني. 

فإذا كان املقصود هو انتفاع الطرفني، كان احتمال خسارة املشتي من الغرر 
ة، أو كان انتفاع الطرفني يفر صاليسري املغتفر. أما إذا كان املقصود هو النتيجة ال
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(، financial optionsهو احلال يف االختيارات املالية )، كما متعذرا
فهو حينئذ من الغرر الفاحش. وهبذا ميكن اجلمع بني قول اجلمهور وقول 

 اإلمام أمحد، رمحة هللا على اجلميع. 
يتبني الفرق بني العربون وبني االختيارات املالية، فاألول مقصوده  أيضاوهبذا 

 realذا يسمى االختيار احلقيقي )الطرفان، وهل التبادل احلقيقي الذي ينتفع به

options أما الثاين فمقصوده هو اجملازفة على السعر. واجملازفة ال تسمح .)
ابلضرورة،  خاسراابنتفاع الطرفني بطبيعة احلال، فإن ربح أحدمها كان اآلخر 

ولذلك يدخل ضمن املبادالت الصفرية ابعتاف أهل االختصاص، فيكون من 
ملمنوع، وهو ما صدر به قرار جممع الفقه اإلسالمي. فالعربون مبادلة غري الغرر ا

 صفرية، أما االختيارات املالية فهي مبادالت صفرية، كما سبق. 

 تبعية االختيار: 
وإذا تبينت نظرية الغرر وموقع عقود االختيارات )وسائر عقود املشتقات( منها، 

التبعي. وذلك أن التبعية لعقد مشروع تعين أن فسيكون من اليسري النظر يف حكم االختيار 
، أي تسمح ابنتفاع الطرفني. فتبعية اخليار أساسااالختيار أصبح ضمن مبادلة غري صفرية 

ة ضمن أخرى غري صفرية، لتكون احلصيلة مبادلة غري صفرية صفريين اندراج املبادلة العت
 ية إذا كان هذا هو الغالب. تسمح ابنتفاع الطرفني، فينطبق عليها ما سبق من املشروع

ففي عقد التوظيف املتضمن اختيار الشراء ألسهم الشركة، نالحظ أن النتيجة هي إما 
أن حيقق املوظف األداء املأمول منه، فتكون النتيجة هي رحبه هو لألسهم بثمن خمفض، 

فسه نيف األداء ومن مت ارتفاع الرحبية. وعقد االختيار  وىوكذلك ربح الشركة ابرتفاع مست
مبادلة صفرية كما سبق، لكن هنا فإن خسارة الشركة الناجتة عن هذا االختيار تعوضها 

حلسن األداء هو  مثنا  رحبيتها اليت حتققت من حسن أداء املوظف. فالشركة يف احلقيقة دفعت 
 قدر ما فاهتا من مثن األسهم احملدد يف االختيار مقارنة بسعر السوق وقت تنفيذ اخليار. 



الرحبية أقل من قدر ما فات الشركة من  وىاحملتمل بطبيعة احلال أن يكون مست ومن
مثن األسهم، فتصبح النتيجة خسارة الشركة وربح املوظف. لكن إذا كان هذا االحتمال 

 ، فسيكون من الغرر اليسري املغتفر، كما سبق. ادف من املعاملة أساسوليس هو اهل مرجوحا

 بعية: تمعيار ال
. اتبعااملشتقات(  دو قمن ع أايحتديد املعيار الذي جيعل عقد االختيار )أو من املهم 

عالقة موضوعية  دربط عقدين مع بعضهما ال حيقق معىن التبعية، بل ال بد من وجو  دفمجر 
 ءسابقة على العقد تربط بني نتائج التعامل. ففي اختيار املوظفني، هناك عالقة سببية بني أدا

د االختيار على أداء املوظف جيعل من مصلحة ق فإن ترتيب عمث، ومن املوظف ورحبية الشركة
 حسن األداء.  معاالشركة واملوظف 

وهكذا القول يف الصيغ األخرى اليت وردت يف املذكرة، مثل اخليار للممول يف متلك 
خيار من الشركاء احلاليني لشريك جديد يف متلك  أسهم الشركة املستفيدة من التمويل، أو

إضافية، وغريها. ففي هذه الصور هناك عالقة سببية بني حمل اخليار التبعي وبني أسهم 
موضوع العقد األصلي، وهذا ما جيعل مصلحة الطرفني هي املقصود األغلب، ومن مث يرجح 

 . زاجلوا

أما إذا مل توجد هذه العالقة السببية فليس هناك ما جيعل مصلحة الطرفني مشتكة، فال 
 وهلا، فتكون املعاملة من الغرر الفاحش. يوجد ما يرجح حص

 ار: يداول اخلت
( أن يبيع خياره على األسهم على طرف اثلث، مثالإذا قرر صاحب اخليار )املوظف 

. وسبق أن عقد اخليار هذا مبادلة صفرية، اتبعاوليس  مستقالفهذا يعين أن اخليار أصبح 
 . ستقالالا. فال جيوز حينئذ بيعه شرعافهو من الغرر املمنوع 



 ار: يحمل اخل
يصح أن يكون حمل اخليار كل ما جيوز بيعه ابتداء، مع شرط اجتناب النقد ابلنقد 

( ألنه receivablesللوقوع يف الراب. فال جيوز اخليار التبعي على الديون على الغري ) دفعا
 يؤدي إىل النقد ابلنقد مع التفاضل والتأخري، وهو راب ابإلمجاع. 

  صة:اخلال
(، وسائر عقود املشتقات، هي عقود غرر ال optionsود االختيارات املالية )عق

رعية. لكن إذا حتققت تبعية االختيار شات الئي، وهبذا صدرت قرارات اجملامع واهلشرعا  جتوز 
إذا كان الغالب هو انتفاع الطرفني. ويف هذه  مشروعاروع، فإن االختيار يصبح مشلعقد 

". وهذا نظري قيمة األجل، الذي ال جتوز استقالالما ال جيوز  تبعا زاحلالة تطبق قاعدة: "جيو 
لعقد  تبعاضة عليه و ألنه الراب اجملمع على حترميه، لكن جتوز املعا استقالالضة عليه و املعا

 مشروع ابتداء. 

وجيب أن يراعى معيار التبعية الذي جيعل املعاملة حتقق مصلحة الطرفني، وليس جمرد 
 ، وهللا أعلم. الحقاد حول هذه النقطة يله، وسيأيت مز  اتبعاعله ضم عقد آلخر جي

  

 



(2) 
 مثن الوعد ابلتمليك ضمن عقد التأجري

الوعد إذا كان غري ملزم فهو يف احلقيقة خيار، فيجوز أن يكون له قسط من  .1
 مثن السلعة حمل التعاقد، كسائر الشروط، وكما هو احلال يف العربون. 

ز أن يكون للمشتي اخليار يف شراء األصل املؤجر، أو أن يف عقد التأجري، جيو  .2
يكون للبائع اخليار يف بيعه، إذا كان املقصود هو متلك العني املستأجرة 

 لالنتفاع وليس اجملازفة على سعرها. 

وإذا كان املقصود هو التملك لالنتفاع فليس هناك ما مينع من وجود مقابل  .3
 . شرعابون املقبول ذا اخليار، كما هو يف العر مايل هل

 أما إذا كان املقصود من اخليار هو اجملازفة على السعر، فسيصبح من جنس .4
 ألهنا غرر، كما سبق.  شرعا( املمنوعة optionsاالختيارات املالية )

حىت لو انضم إىل عقد التأجري، ألنه ال  مقبوال  اخليار يف حالة اجملازفة ال يكون  .5
عني وبني مثنها يف هناية العقد، وإن وجدت يوجد عالقة سببية بني أتجري ال

فهي سلبية وليست إجيابية. مبعىن أن مصلحة الطرفني، البائع واملشتي، متنافرة 
ابجلمع بني اإلجارة والتمليك بغرض اجملازفة. فاإلجارة ختفض قيمة العني 
بسبب االستعمال، وهذا ما خيدم مصلحة البائع بتثبيت سعر العني يف اخليار، 

ه ينايف مصلحة املشتي ألنه جيعل القيمة السوقية للعني أقل مما يؤمل. ولكن
إذا كانت مصلحة الطرفني متنافرة مل يكن يف اجلمع بني اخليار والتأجري ما ف

 ض خسارة أحدمها بسبب تقلب السعر، فتبقى مفاسد اخليار قائمة. و يع

ختلفة. وهي أن وما سبق تؤكده القاعدة اليت تضبط حكم اجلمع بني العقود امل .6



واالتفاق حاصل  .(12)شرعااملتضادة غري جائز اجلمع بني العقود املتنافرة أو 
شيخ اإلسالم ابن لى أن كل شرط انقض مقصود العقد فهو ابطل، كما قرره ع

وهذا يشمل اشتاط عقد آخر، فيكون منع اجتماع العقود املتضادة  .(13)تيمية
لفون يف تطبيق القاعدة وتنزيلها على حمل اتفاق بني الفقهاء، وإن كانوا خيت

 العقود املعينة. 

للمجازفة على السعر  ستاراجيب أال يستخدم خيار التملك يف اإلجارة  .7
)خاصة عند من ال جييز العربون(، كما إذا استأجر العني ملدة وجيزة )شهر 

( أبجرة تعادل مثن اخليار، ففي هذه احلالة يصبح املقصود من اإلجارة هو مثال
خليار. فيكون اخليار هو املتبوع واإلجارة هي التابع، وهذا نقيض الشرط ا

 القاضي بتبعية اخليار. 

واخلالصة أن خيار متلك العني املصاحب لعقد أتجريها، إن كان املقصود به  .8
اء كان للخيار مثن أو ال. أما إذا كان و ، سشرعا مقبولالتملك لالنتفاع فهو 

فة، فيكون من جنس االختيارات املالية املمنوعة صود من اخليار هو اجملاز قامل
حلصول التنافر بني  شيئاد التأجري ال يفيد ق. وانضمام هذا اخليار لعشرعا

 مصلحة الطرفني يف هذه احلالة. 

 وهللا أعلم.
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