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نبذه عن التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي باختصار تقديم الخدمات المالية طبقا
للشريعة اإلسالمية ومبادئها وقواعدها ،وتحرم الشريعة
تقاضي الربا وتقديمها والغرر والميسر وعمليات البيع على
المكشوف او انشطه التمويل التي تعتبرها ضاره بالمجتمع،
وبدال من ذلك يتعين على األطراف المعنية اقتسام المخاطر
والمنافع المترتبة على المعامالت التجارية .المالية
اإلسالمية مبادئها األساسية مبنيه على مشاركه المغنم
والمغرم وارتباط العمليات بأصول حقيقيه وارتباط
المعامالت المالية بأصول اقتصاديه حقيقيه والربط ما بين
القطاعين المالي واالقتصادي .اذا كانت المعامالت من
غير ربا او ضرر او ميسر او غرر فهي تعتبر حالل.

فكره التقرير
فكره التقرير بدت لما كنت اتداول بسوق الفوركس هل
اهو حالل او حرام .اول ما فكرت اني ادش بالمجال سألت
الي حولي وكان الرد بعضهم حالل وبعضعهم حرام من
غير أي تبرير او تفسير ليش حالل او حرام .فسألت شركه
وساطة لتعليم الفوركس واكدولي انه حالل واحنا نخضع
لجهات رقابية عالية الجودة ودزولي فتاوي تحلل
الفوركس .فتوكلت علي هللا ودشيت بالموضوع وتعلمت
لمده سنتين بعدين دخلت السوق .كنت متوقع اني اخسر
راس مالي الن من الطبيعي اول ما تدش بالمجال في
احتماليه كبيره انك تخسر ألنك ما جربت هالمجال من قبل.
بس صار العكس بديت اربح ،يوم عن يوم قعد يزيد الربح
بالمحفظة وحسيت انه شي مو طبيعي خالل شهرين
 ٪١٥٠ربح .وقفت ورديت ابحث بالموضوع هل اهو
حالل او حرام وليش حالل وليش حرام.

الملخص
االستفاده بفرق سعر
العمالت
تعريف الفوركس
 ٦.٦ترليون باليوم
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ليش يشوفونها حرام

تعريف الفوركس
هو سوق تداول ضخم يضم اغلب العمالت واهو سوق يعتبر
االستفادة بفرق سعر العمالت ،واهم العمالت فيه هي الدوالر
واليورو والباوند والين الياباني .ويمكن التداول فيه وانت قاعد
بالبيت .وفي بعض الناس معتمدين عليه كدخل أساسي وهذا اكبر
غلط.

اهو اكبر سوق في سيوله بالعالم ويدش فيه  ٦.٦ترليون باليوم والي
يتداولون فيه البنوك الكبيرة والمستثمرين الكبار والمضربين
الصغار .هناك وسطاء يربطون بينك وبين البنوك الكبيرة عشان
اتدش السوق .والسوق يعتبر التداول بالهامش الن فيه رافعه ماليه
واهي تعتبر قرض ربوي صريح .وفيه وهناك بعض الوسطاء
يأخذون رسوم لتبيت الصفقة وهذا ما يجوز وينطبق على انظرني
ازدك.

نبذه عن شركات االحتيال
وهناك الكثير من الوسطاء يحتالون علي العمالء واغلب الشركات
الي موجوده بمنطقتنا تحتال وتوهم العميل انه داش السوق وقعد
يربح بس بالواقع اهي شركه وهميه ويخسرون فلوسهم .ومن
خططهم التسويقية ان اول مره تودع عندهم يخلونك تربح وتشوف
انه حقيقي وتقدر تسحب فلوسك ولين تودع مبلغ ضخم يسحبونه
منك ٪٨٠ .من الشركات الي بالعالم ما عندهم تصاريح من جهات
وغيرها .هذي  FCAرقابية تحفظ حقك عند الوسيط الي اهم مثل
جهات تراقب الوسيط انه ما يتالعب علي العميل بأي طريقه ممكنه.
وهلل الحمد ما وقعت بين ايدي هذه الشركات الوهمية لما كنت اتداول.
وليش عندنا هذه الشركات الن هذا المجال يعتبر نوعا ما جديد علي
منطقتنا وال يوجد جهات رقابية تراقب هذه الشركات في منطقتنا.

هل الفوركس حالل؟
حسب بحثي بهذا الموضوع لقيت انه قليل من المشايخ يشوفون
الفوركس حالل يقولون اذا الشركة كانت موثوقة وتخضع لجهة
رقابية وال تتعامل مع الربا وهو المارجن او السواب يجوز فيها
التداول .اما بالنسبة لشرط التقابض بالمال اذا انت شريت عمله
يوصلك صك انه هذي العملة انت شاريها .والي يشوفها ميسر
وتعتبر حالها حال القمار انه انت تدش بفلوسك من غير علم اذا هذه
العملة رح ترتفع او تنزل ف يقال انه ما يصير تحط فلوسك كلها
وتدش علي عمله وتنطر يا تربح او تخسر هذا يعتبر من الميسر.
وما يصير تدش بالذهب والمعادن الن يلزم فيها التقابض الحقيقي.
وحتى لو شريت معادن او ذهب انه ال تمتلكها انته بس قعد تتداول
على سعرها فهذا هم ما يجوز.

هل الفوركس حرام؟
اغب المشايخ يشوفون الفوركس حرام وأسباب تحريمها كثيره.
الن مثل ما قلت انه اغلب الشركات تعتبر وهميه وهذا الشي يدش
بالغرر الن العميل ما يدري اهو شنو شاري وال بايع .والمتاجرة
بالهامش او بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه
اإلسالمي بالتحريم والمنع ومن أسباب التحريم الي ذكرها المجمع ما
اشتملت عليه من الربا الصريح المتمثل بالزيادة على مبلغ القرض
المسمى بالسواب او رسوم التبييت (انظرني ازدك) .واشتراط
الوسيط علي العميل ان تكون تجارته عن طريقه وذلك يؤدي الي
الجمع بين سلف ومعاوضة واهو منهي عنه شرعا (ال يحل سلف
وبيع) .وفي بعد شورت سيلنق وهذا يندرج تحت بيع ما ال تملك
وعدم التقابض فيمها يشترط فيه القبض كبيع العمالت والذهب
والفضة وهذا من ربا النسيئة .وبعض المشايخ يشوفونها نوع من
أنواع الميسر الن تحط فلوسك يا تخسرهم او تربح .ويعتبرون عقود
الفوركس هي عقود صوريه وليست حقيقيه ،انت بالوقع ما تمتلك
شي انت بس قعد تتداول على ارقام.

االستنتاجات
يعد الفوركس من اهم أسواق العالم بس هناك شكوك فيه
كثيره وغرر كبير وليس يسير .القران الكريم والسنه
النبوية وصلتنا كامله (اليوم أكملت لكم دينكم) يجب على
المسلم البحث في هذه األمور عشان ما يخطأ في اتخاذ
القرار .فهذا المجال فيه ربا كثير وغرر كبير .والشريعة
حرمت الربا فيجب علينا تجنب الربا والغرر والميسر
وفيه شكوك انه هذه الثالث موجوده بالفوركس.

التوصيات
من المهم ان نسعى في نشر هذه األسباب لتحريم الربا
عشان ال يخطأون الناس ويدشون بالفوركس .وفي بعض
الناس ما تهمها ان كان المال حالل او حرام (ليأتين على
الناس زمان ال يبالي المرء بما اخذ المال أمن الحالل ام
من الحرام).
تعزيز عمليات التفتيش بالكويت عن الشركات الوهمية
التي تخدع الناس.
نشر ثقافه التمويل اإلسالمي وعدم التعامل بالربا في أي
شكل من االشكال.

الخاتمه
بالنهاية ما في اجماع عليه انه حرام او حالل وانا
لست بفقيه او شيخ دين واحترم الفقهاء والمشايخ بس
األفضل انك تبتعد عنه دام عليه اشكال وايد كبير .بس
انا اشوف في غرر كبير وفي ربا صريح واذا انت ما
تعرف تتداول فيه رح اتدش بالميسر .فيجب على كل
شخص يتعلم قبل ال يدش شنو اهو الفوركس بعدين
يشوف سبب تحريمه.

المصادر
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/f
orex-basics/7okm-alforex

https://islamqa.info/ar/answers/125758/-التعامل-حكم
االسالمي-بالفوركس

https://www.youtube.com/watch?v=6kl1argYKBM
&feature=share
https://www.easytradeweb.com/-في-الفوركس-حكم
االسالمي-الشريعة/
https://arab.dailyforex.com/forexarticles/2016/09/66172/حرام-ام-حالل-الفوركس

https://www.edarabia.com/ar/8--في-أحاديث
الربا-تحريم/

