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Abstract 
The Gharar and It’s Applications in the Contemporary Financial 

Transactions 

This research (thesis) is submitted by the student Turaihan Tarmijan under 
the supervision of DR. Mu’inudinillah Bashri, MA. to obtain Master’s degree in 
the Department of (Islamic Jurisprudence and Assets) Muhammadiyah University 
of Surakarta. 

This thesis aims to reveal the essence of gharar which becomes one of the 
factors in the violation of contract or transaction. This research is a document 
study with scientific analysis emphasizing on the application aspect of gharar in 
contemporary financial transaction. The research data was taken from classical 
and contemporary sources in the field of Islamic jurisprudence and assets.  

Contemporary financial transaction covers various forms and is never 
unknown previously in Islamic jurisprudence, for instance Multi Level Marketing 
(MLM) and insurance. However, not all of these financial transactions are halal or 
legal in Islamic law since there are factors which can violate the legality and harm 
one of or both parties having the transaction. In this case, one of the factors 
violating transaction is gharar. 

Gharar means uncertainty as in the case of effect, goods, characteristics 
and not knowing whether something can be obtained or not. Islamic jurisprudence 
ulama agree that gharar is haram and violates contract, but they give tolerance 
towards gharar which does not influence a contract because of necessity factor. In 
practice, a transaction can be called gharar transaction if it fulfills four conditions, 
namely (1) the transaction is pure financial transaction, not donation; (2) gharar 
becomes clear characteristics appearing in a transaction; (3) gharar is included in 
basic transaction; and (4) the transaction is not the only way to fulfill necessity. 

In the application of the four conditions above, it is found that there are a 
number of contemporary financial transactions indicated as gharar transaction, 
including trading-renting, lottery, telequiz using communication device, Multi 
Level Marketing (MLM) within one of its forms and conventional insurance. 
These five transactions are haram or illegal to be practiced because they clearly 
belong to pure financial transaction associated with gharar in their basic 
transaction and are not the only way to fulfill the necessity. Besides, Islam, in 
responding to the human life necessity, has provided alternative solution included 
in this thesis.  

Keywords: gharar, financial transaction, application . 
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 م�خص الرسالة

 يف املعامالت املالية املعاصرة وتطبيقاته الغرر:  الرسالة عنوان
 ترميجانترحيان :  اسم الباحث

 O 000080073: القيد رقم
 الذي املكتيب البحث وهي العقود، يف املؤثر الغرر حقيقة كشف إىل الرسالة هذه هتدف

 يف وتطبيقاته الغرر نظرية بني جيمع حيث تطبيقية، وعملية نظرية علمية أمرين، على يشمل
 الرتاثية الفقهية املراجع من مأخوذة كلها التطبيقية العلمية فاملعلومات. املعاصرة املالية املعامالت
 .االنرتنت يف املنتشرة الفقهية املقاالت من مأخوذة وكذلك املعاصرة، الفقهية والكتب

 الفقهي الرتاث يف قبل من ترد مل حيث مستحدثة عقود فيها املعاصرة املالية فاملعامالت
 صاحلة مستحدثة عقود كل ليس ولكن وغريمها، التجاري والتأمني الشبكي التسويق مثل القدمي،
 ومن معا، كليهما أو املتعاقدين أحد على الظلم وإيقاع العقد مفسدات من فيها ملا هبا، للتعامل

 .احملرم الغرر هي املفسدات تلك
 ال وما حصوله، يدرى ال وما اجملهول، يشمل وهو العاقبة، مستور كان ما هو فالغرر

 يؤثر ال الذي الغرر يف يرخصون ولكنهم وفساده، الغرر حترمي على متفقون والفقهاء. صفاته تعرف
 يقال ال العقد أن التطبيق ويف. إليه للحاجة عنه ويغتفر الناس به يتسامح ومما يسريا لكونه العقود يف
 يكون وأن) 2( املالية، املعاوضات عقود من يكون أن) 1: (شروط أربعة فيه توفر إذا إال غررا له

 .حاجة للعقد تدع وأال) 4( أصالة، عليه املعقود يف الغرر يكون وأن) 3( كثريا، فيه الغرر
 عقود بعض هناك أن وجد املعاصرة، املالية املعامالت يف األربعة الشروط هذه تطبيق ففي

 والتسويق احلديثة، االتصاالت بواسطة واملسابقات اليانصيب، وأوراق اإلجياري، البيع: منها الغرر،
 كثري غرر وفيها البحتة، املالية املعاوضات عقود من كلها العقود وهذه. التجاري والتأمني الشبكي،

 لسد الوحيدة الطريقة ليست أ�ا حيث من متعينة، حاجة إليها تدعو وال أصالة، عليه املعقود يف
 تلك لسد الشرعي البديل ويعطي الباطلة، العقود هذه مثل من يستغين واإلسالم. احلياة حاجيات
 .احلاجات
 .، التطبيقاليةامل عاملةامل غرر،ال: الرئيسية الكلمات
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 الغرر وتطبیقاته يف املعامالت املالیة املعارصة
 

 مقدمة
 أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد العاملني، رب هللا احلمد

 صالة آل، وخري صحب خري وأصحابه آله وعلى عليه اهللا صلى ورسوله، عبده حممدا
 : بعد أما .واألصال بالغدو دائمة

 

 �لفية البحث

 بالباطل، أمواهلم وأكل الناس واستغالل الغش أنواع مجيع حّرم قد اإلسالم إن
 ويصلح هلم ميّكن فيما التيسري جانب ومراعاة عنهم املفاسد ودرء للعباد املنافع فتحصيل
 وألجل اإلسالمي، الفقه قواعد من أساسية وقاعدة الدين مقاصد من مقصد حياهتم

 العدل: "مها اإلسالم يف عظيمني ألصلني املالية املعامالت كل الشارع أخضع فقد ذلك
 فتحرمي اإلباحة على املالية املعامالت أصول كل كان فإذا ،"الطرفني مصلحة ومراعاة
 العدالة حتقيق وعدم الطرفني أحد بظلم القاعدة هذه انتهاك إىل يرجع أن بد ال بعضها

 .جانبه يف
 عنه �ى وقد الغرر، هي املالية املعامالت يف الشرعية احملظورات إحدى ومن

 مال يؤخذ حيث املعاملة، هذه على يقع قد الذي الظلم من الناس ألموال حفظا الشارع
 .والقمار بامليسر شبيها فيصبح العوض يف وجهالة خماطرة على فيه اإلنسان

 األمهية مدى خيفى فال عنه، الناس يستغين ال اليت املسائل من املالية فاملعامالت
 وكما. أعماهلم من الناس به يقوم ما وفساد صحة لتوقف األحكام، هذه معرفة يف البالغة

 املالية املعامالت يف ذلك خيفى وقد الغرر، إىل يرجع املعامالت فساد أسباب من أن علم
 تكن مل أنه إال كثرية، متعددة املعاصرة املالية املعامالت يف األحباث أن مع املعاصرة،

 .الغرر وهي واحد موضوع حتت جمتمعة
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 لسماحة نظرا املعامالت مجيع جبواز اعتقدوا الناس بعض أن األسف، ومن
 يف املوجود الغرر عن النظر بغض بينهم الرتاضي واعتبار احلرج رفع يف اإلسالمية الشريعة

 األرباح على باحلصول الناس تغري املعامالت بعض أن ذلك ويزيد املعامالت، تلك
 تطور ومع. كبرية خسارة ذلك كل وراء أن مع وتعب، كبري جهد دون الكثرية

 كان مستحدثه علمية ومصطلحات لغوية أمساء على تقوم اليت املعاصرة املالية املعامالت
 عند دقيقا ضبطا املصطلح هذا ضبط لعدم فيها الغرر ُشبه يف التمييز مبكان الصعوبة من

 البحث ختصيص أي األمر، هبذا يهتم من منهم قليل املتأخرين ومن السابقني، الفقهاء
 .الغرر يف

 السابقني الفقهاء أقوال إىل النظر إعادة إىل ماسة حباجة أنه الباحث يرى لذا
 للغرر، دقيقا ضابطا شامال تعريفا منها فيستخرج وضوابطه، الغرر تعريف يف واملتأخرين

 يف تطبيقاته وتصوير خاصة، املالية املعامالت يف الفقهي أثره توضيح إىل وحباجة
 .املعاصرة املالية املعامالت
 

 مشلكة املبحث

أي من املعامالت ) 1( : مشكالت ثالث حل الباحث حياول البحث هذا ويف
املعامالت كيف تطبيق الغرر احملرم يف تلك ) 2( ؟املالية املاصرة الليت فيها الغرر احملرم
تلك على كيف تعاجل الشريعة اإلسالمية ) 3( ؟املالية املعاصرة، ومدى تأثريه فيها

 ؟ املعامالت املالية املعاصرة
 املوضوع حتت الرسالة هذه الباحث يقدم العارضة املشكالت هذه خالل ومن

 االستقرائي العلمي املنهج نوع على »املعاصرة املالية املعامالت يف وتطبيقاته الغرر«
 .املكتيب

 

 

-8- 
 



-9- 
 

 ٔأهداف البحث

 إىل ترجع ملحة وضرورية كبرية أمهية ذات أمور بيان البحث هذا تستهدف
التعرف على بعض املعامالت املالية املعاصرة اليت فيها الغرر احملرم ) 1( :اليةالت النقاط

 وبيان املعاصرة املالية املعامالتتلك  يف الغرر تطبيق بيان) 2( ،وبيان أحكامها الفقهية
 .بيان موقف الشريعة اإلسالمية يف معاجلة هذه املعامالت املالية املعاصرة) 3( ،هافي هأثر 

: التالية اخلطة اتباعب السابقة اإلشكاالت على اإلجابة دراسةال تحاول وقد
 ،وأحكامه الغرر حقيقة عن حتدث األول املبحث: مباحث ثالثة إىل البحث هذه تقسيم

 تطبيقات عن حتدث الثالث واملبحث ،املؤثر الغرر ضوابط عن حتدث الثاين واملبحث
 .املعاصرة املالية املعامالت يف الغرر

 
 حقيقة الغرر ؤأحاكمه: أ�ول  بحثامل 

 لغة واصطالحا الغرر مفهوم :أوال 
 .الغرر يف اللغة اخلطر، والتغرير محل النفس إىل الغرر

تعريفات عديدة خمتلفة، يذكر هنا تعريفا واحدا، والغرر يف اصطالح الفقهاء له 
 .)1(الغرر ما يكون مستور العاقبة: يوهو تعريف السرخس

 اجملهول، يشمل وهو الفقهاء، لدي الغرر تعريفات جلميع أمشل التعريف هذا ألن
 اليت الفقهية للفروع أمجعها التعريف وهذا. صفاته تعرف ال وما حصوله، يدرى ال وما

 .كلماته قلة مع الغرر، حتت الفقهاء أدخلها
 

 الفرق بين الغرر وبين المصطلحات المشتبهة: ثانيا
 .والقمار واجلهالة، الغرور،: هي بالغرر املشتبهة املصطلحات ومن

 .13/194 للسرخسي املبسوط) (1
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 إنشاء أن يظن جتعله باطلة بطريقة عقد على الشخص محل هو هو والغرور
 عن كاذب إلعالن نتيجة سلعة كشراء. ذلك غري والواقع مصلحته، يف العقد

 )1(.مزاياها

 موقف أو فعل أو قول نتيجة يكون الغرور أن:  هو والغرور الغرر بني والفرق
 كال أن إذ املتعاقدين، أحد من فيه خديعة فال الغرر أما آخر، به ليخدع شخص يتخذه

 بعض يف – جيعل الغرورو  .الغرر عقد يف األمر حبقيقة جاهال يكون املتعاقدين من
 .صحيح غري العقد جيعل الغرر أما ،الفسخ حق للمغرور – احلاالت

 جمهوال، غرر كل وليس غرر، جمهول فكل ،اجلهالة أو اجملهول من أعم الغرر أنو 
 اجلهالة توجد ال ولكن الصفة، املعلوم اآلبق شراء يف كما اجلهالة بدون الغرر يوجد فقد

 .)2( الغرر بدون
 والغرم، الغنم بني ينمرتدد اجلهالة، على امبنامه انعقد فهما والغرر، القمار أما

. املبايعات يف يكون الغرر بينما واملسابقات األلعاب يف يكون القمار أن بينهما والفرق
 )3(.قماراً  ولعب اً،غرر  باع: يقال

 

 أحكام الغرر: ثالثا
مل يرد يف القرآن نص خاص يف حكم الغرر، وال يف حكم جزئية من جزئياته، 

ورد فيه نص عام فيه حترمي أكل املال بالباطل، فتدخل يف هذا احلكم مجيع  ولكن
َبْیَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُوا َوَال  :تعاىل منها قوله.األحكام اجلزئية اليت ذكرها الفقهاء يف الغرر

 )4( 

 الدكتور لألستاذ اإلسالمي للفقه واملدخل ،380 و 377 ص خفيف لألستاذ الشرعية املعامالت أحكام) (1
 .434: 4 واحلطاب ،647 ص مدكور سالم حممد

 .371 ف الزرقا لألستاذ اجلديد ثوبه يف اإلسالمي والفقه ،259ص زهرة أيب لألستاذ العقد ونظرية امللكية) (2

 املالية املعامالت يف مقدمة" املوضوع حتت الشبيلي اهللا عبد بن يوسف الدكتور الشيخ مقالة من مأخوذ) (3
 .هـ 1426 لعام الباطن حفن يف ألقيت دورة وهي ،"املعاصرة التطبيقات وبعض

 .188 اآلية: البقرة سورة) (4

                                                           



-11- 
 

ومن هؤالء  �ى عن بيع الغرر، εى الثقات عن مجع من الصحابة أن النيب و ور 
وهذه األحاديث تنهى عن بيع الغرر بصفة . يرة، وابن عمر، وابن عباسالصحابة أبو هر 

بيعتان يف : ووردت أحاديث أخرى كثرية تنهى عن بعض جزئيات الغرر، منها .عامة
بيعة، وبيع احلصاة، وبيع املالمسة، وبيع املنابذة، وبيع املضامني، وبيع املالحيق، وبيع 

 .، وبيع السمك يف املاءاحلبل احلبلة
  :ستخرج الفقهاء بعض األحكام للغرر، وهيومن هذه األحاديث ا

 إىل املفضية اجلهالة هي البيوع يف الغرر عن النهي وعلة. و�يه الغرر بيع حترمي
 بيع عقد فساد يقضي الغرر وحترمي .بالباطل الناس أموال أكل من الغرر وألن ،)1(املنازعة
 التحرمي( احلكمان وهذان .العلماء مجاهر رأي على عليه أثر أي ترتب وعدم الغرر،

 يغتفر وال للبيع، ومفسد الناس، فيه يتسامح ال مما الغرر، بيوع كل يشمالن )والفساد
 النهي يف يدخل وال عنه، ويغتفر الناس فيه يتسامح مما فهو اليسري الغرر أما. باإلمجاع

 .احلديث يف الوارد

 
 ضوابط الغرر املؤ�ر: املبحث الثاين 

 عليه املعقود يف كان إذا املالية، املعاوضات عقود يف الكثري، الغرر هو املؤثر الغرر
 .حاجة للعقد تدع ومل أصالة،

) 1( :اآلتية الشروط فيه تتوافر بأن إال مؤثرا يكون ال الغرر أن هذا من وواضح
 وأن) 3( ،املالية املعاوضات عقود من عقد يف يكون أنو ) 2( ،كثريا الغرر يكون أن

 .حاجة للعقد تدع وأال) 4( ،أصالة عليه املعقود يف يكون
 صحة يف تأثري له يكون ال الغرر فإن األربعة، الشروط هذه من شرط ختلف وإذا

 :التالية النقاط يف الشروط هذه من كل وبيان .العقد

 ،138ص 5ج الصــــنائع بــــدائع. بعــــدها ومــــا ،43ص 4ج الشــــليب وحاشــــية احلقــــائق تبيــــني: للحنفيــــة انظــــر) 1(
 ،28ص 2ج االختيــــار. يليهــــا ومـــا ،50 ،49 ،41ص ،6 ج وشــــروحها اهلدايـــة. 174 ،168, 163

 .بعدها وما
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 كثيرا الغرر يكون أن:  األول الشرط
 الغرر وأن الكثري، الغرر هو العقود يف املؤثر الغرر أن على الفقهاء أمجع فقد

 القاعدة، أصل إىل يرجع ال الفقهاء بني الواسع واالختالف مطلقا، له تأثري ال اليسري
 فيها يرتدد اليت الوسط احلاالت يف يكون وهذا تطبيقها، يف اختالفهم إىل يرجع وإمنا
 باليسري آخر ويلحقه العقد، به ويفسد بالكثري فقيه فيلحقه واليسري، الكثري بني الغرر

 .العقد ويصحح
 ميسور، غري أمر واحد وقت يف اليسري والغرر الكثري للغرر حمدد ضابط فوضع

 إىل يؤدي مما حتديد غري من الوسط وترك الطرفني، حدد قد نفسه فسيجد هذا فعل فمن
 الغرر( التقسيم هذا ترك من منهم: املسلكني أحد سلكوا الفقهاء من وكثري .االختالف

 ،)2(والقرايف )1(احلفيد رشد ابن مثل هي، كما) املتوسط والغرر اليسري والغرر الكثري
 وألن خالف، بال العقد يف املؤثر هو ألنه وحده، الكثري للغرر ظابطا وضع من ومنهم
 .)3(الفقهاء بني االختالف موضع فهو واملتوسط العقد، يف له أثر ال الغرر يسري

 األمور، مجيع يف عليه منصوص غري والكثري القليل بني الفرق :الشاطيب وقال
 ،غيرها عليها يقاس أصوال فجعلت الغرر، فيه يعظم مما أنواعه بعض عن نهي وإنما
 يف ودار املنع، يف أصال الكثري صارو  ،اجلواز ويف االعتبار عدم يف أصال القليل فصار

 النـزاع وقل األمر وسهل الغرر قل فإذا فيها، النظر العلماء يتجاذب فروع األصلني
 التقدير مسألة القبيل هذا ومن ،بها القول من بد فال المسامحة، إلى الحاجة ومست

 )4(.اللبث ومدة احلمام ماء يف

 .125ص 2ج اجملتهد بداية) (1

 .266-265ص 3 ج السابق، املرجع) (2

 البن املعاد زاد ،9/258 للنووي املهذب شرح اجملموع ،2/71 اجلد رشد البن املمهدات املقدمات: راجع) (3
 .5/821 اجلوزية القيم

 .التوحيد مكتبة ط سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو ت 74ص 3ج للشاطيب االعتصام) (4
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 اليسري الغرر أن يفيد ..."النـزاع وقل األمر وسهل الغرر قل فإذا"... وقوله
 الناس أموال أكل إىل يؤدي وال العداوة، يسبب وال النـزاع، يقلل حبيث أمارته، هذا

 الذي الغرر هو شرعا املمنوع الكثري الغرر أن القول هلذا املخالفة فمفهوم. بالباطل
 .بالباطل الناس أموال وأكل والعداوة، النـزاع، يسبب بوجوده

 أن يكون الغرر في عقود المعاوضات المالية: الثاني الشرط

 واإلجارة، كالبيع، املالية، املعاوضات عقود يف كان ما هو املؤثر الغرر نإ
 من حيد نص يرد مل ما التعاقد، حرية اإلسالمي الفقه يف األصل ألن وذلك والشركة،

 بيع كل ومنع به األخذ فوجب الغرر، بيع مينع الصحيح احلديث ورد وقد. احلرية هذه
 ةالعداو  مظنة ألنه وحده، البيع عقد يف الغرر يؤثر أن احلديث هذا ومقتضى غرر، فيه

 املعاوضات عقود كل يف متحققا املعىن هذا كان وملا ،بالباطل املال وأكل والبغضاء،
 .البيع يف يؤثر كما فيها يؤثر الغرر إن: وقلنا بالبيع، أحلقناها املالية

 املعىن فيها يتحقق فال) التربعات والزواج واخللعمثل عقود ( العقود سائر أما
 وجود لعدم فيها، أثر للغرر يكون أال وجب وهلذا البيع، يف الغرر منع أجله من الذي
 .صحيح قياس أو نص من فيها الغرر مينع دليل

 
 
 

 أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة: الشرط الثالث: ثالثا

 واملعقود ،)1(وحكمه العقد أثر فيه يثبت ما هو العقد، احملل أو عليه، املعقود
 )1(.والثمن املبيع وهو املعاوضات، عقود يف البدلني يشمل ما على يطلق عليه

 مدكور سالم حممد الدكتور لألستاذ اإلسالمي للفقه واملدخل ،267ص اخلفيف لألستاذ املعامالت أحكام) (1
 .576ص
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 أصالة، عليه املعقود يف يكون أن العقد صحة يف مؤثرا يكون حىت للغرر ويشرتط
 القواعد ومن. العقد يف يؤثر ال فإنه بالعقد للمقصود تابعا يكون فيما الغرر كان إذا أما

 كثرية هذا على واألمثلة. )2("غريها يف يغتفر ال ما التوابع يف يغتفر أنه: "املقررة الفقهية
 الغرر من ذلك يف ملا مفردة، صالحها يبد مل اليت الثمرة تباع أن جيوز ال :منها جدا،
 مع بيعت لو ولكن صالحها، يبدو حىت الثمار بيع عن ε النيب �ى وقد املؤثر، الكثري
 .)3(جاز أصلها

 تدعوا للعقد حاجةأن ال : الشرط الرابع: رابعا
 يف يكون املمنوع يتناول مل لو حبيث حالة إىل املرء يصل أن: معناها واحلاجة

 مل إذا ما حالة يف تكون العقود من عقد إىل فاحلاجة .)4(يهلك ال ولكنه ومشقة جهد
 .شرعا املعتربة املصاحل من مصلحة لفوات وحرج مشقة يف كان العقد ذلك املرء يباشر

 يتناول مل إن حدا املرء بلوغ: "هي الضرورة فحالة الضرورة،ب ليست احلاجةف
 الضرورة، دون فهي ومشقة جهد حالة كانت وإن احلاجةف. )5("قارب أو هلك املمنوع
 اليت واملشقة احلرج لرفع يباح الغرر كان فإن .اهلالك بفقدها يتأتى وال منها أدىن ومرتبتها

 .أوىل الضرورة حالة يف فإباحته حاجة، هي

 مصاحلهم ميس فيما إليها حيتاجون مجيعا الناس أن مبعىن ،عامة تكون قد احلاجةو 
 خاصة طائفة أو ،حمصورون أفراد أو فرد إليها حيتاج أن مبعىن ،خاصة تكون وقد ؛العامة

 .2ص 3ج للدردير الكبري الشرح) (1

 دار ط 120ص 1ج للسيوطي والنظائر واألشباه احلليب، مؤسسة ط 121ص جنيم البن والنظائر األشباه) (2
 .العلمية الكتب

 ومسلم البخاري، رواه»املبتاع يشرتط أن إال للبائع، فثمرهتا تؤبر، أن بعد خنال ابتاع من«: ε النيب لقولوهو ) (3
 .للبخاري واللفظ عمر، ابن حديث من 117ص 3ج

 ما جيد مل لو الذي كاجلائع واحلاجة: السيوطي وعبارة. الرابعة القاعدة ،77ص للسيوطي والنظائر األشباه) (4
 .ومشقة جهد يف يكون أنه غري يهلك، مل يأكله

 .الرابعة القاعدة ،77ص للسيوطي والنظائر األشباه) (5
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 الضرورة منـزلة تنـزل بأ�ا الفقهاء، عنها يقول اليت هي احلاجة وهذه .معينة حرفة كأرباب
 فتبيح األحكام يف تؤثر أ�ا الضرورة زلةـمن زيلهاـبتن واملراد ،)1(خاصة أو كانت عامة

 .األصلية القواعد من يستثىن مما ذلك، وغري الواجب ترك وجتيز احملظور

 أن تعينها ومعىن متعينة، تكون أن مؤثر غري الغرر جتعل اليت احلاجة يف ويشرتط
 ألنه الغرر؛ فيه الذي العقد ذلك سوى الغرض، إىل للوصول املشروعة الطرق مجيع تنسد

 الذي للعقد احلاجة فإن فيه، غرر ال آخر عقد طريق عن الغرض إىل الوصول أمكن لو
 .الواقع يف موجودة تكون ال غرر فيه

 يقتصر للحاجة جاز ما أن أي بقدرها، تقدر احلاجة أن املعروفة القواعد منو
 . فقط احلاجة يزيل ما على فيه

 
 املعارصة املالیة املعامالت بعض يف الغرر تطبیقات:  الثالث املبحث

 الغرر ضوابط فيه يطبق حيث. البحث هذا ولب األساسي املبحث هو هذاو 
 أنواع ثالثة هنا ويبحث. املعاثرة املالية املعامالت بعض يف كالمه تقدم اليت املؤثر

 .والتأمني التجارية، واملسابقات ،اإلجياري عيالب: وهي املعاصرة املالية املاعامالت
 البيع اإليجاري: أوال

 الناجزة، واإلجارة بالتقسيط البيع فيه جيتمع عقد عن عبارةالبيع اإلجياري هو 
 يد يف املبيع ملكية بقاء مع له مبقابل إالّ  منفعتها ميلك وال العنيَ  املستأجرُ  مبوجبه يتملك
 )2(.البائع

 97ص للسيوطي والنظائر األشباه السادسة؛ القاعدة ،92-91ص جنيم البن والنظائر األشباه: انظر) (1
 .اخلامسة القاعدة

 )).منه اإلسالمي الفقه وموقف اإلجياري البيع(( األصلية، املقالة كاتب) (2

                                                           



 القول األولقال أصحاب : اختلف العلماء يف حكم البيع اإلجياري إىل قولني
 .نه خيلط بني البيع واإلجارةبأن البيع اإلجياري ممنوع شرعا، أل: وهم اجلمهور

مجاعة من علماء العصر أن البيع اإلجاري عقد غري رأي  وهو: والقول الثاني
جائز، إال أ�م رخصوا فيه للضرورة واحلاجة الشديدة الظاهرة، وضيقوا الرخصة على 
فئات معينة من الناس، إذا اضطروا إىل امتالك شقة واحلاجة إليها مسيسة ظاهرة، 

 .فيها التوسع وزجي وال ،بقدرها تقدر الضرورة أنّ  على ،احملظورات تبيح والضرورات

 املنع مذهب يقرّ  الثاين لالقو  بل املذكورين، قولنيال بني خالف ال أنه :التحقيق
 أنه كما واملنع، احلظر عموم من الفئات من وفئة احلاالت من حالة خيصص مث ،واحلظر

 فإن الضرورة حتققت فلو للضرورات، اإلباحة قاعدة األول القول أصحاب ينكر ال
 .احملظورات تبيح الضرورات

 بأن واحدة مجلة يف بينها اجلمع وميكن ،القولني بني الفقهية احلقيقة يف تباين فال
 ترّتب شديدة حاجة أو ضرورة في إالّ  حرمته على متفق اإليجاري البيع :يقال

  .للتيسير الجالبة المشقة

 ترد اليت الشرعية اإلشكاالت هي اإلجياري للبيع والتحرمي واملنع احلظر وأسباب
 اإلشكاالت هذه العلماء أوردوقد  .اإلشكاالت هذه على الوقوف حيسن ولذلك. عليه
 اجتمع صفقة اإلجياري البيع أن املآخذ تلك ومن ،اإلجياري البيع على الشرعية آخذوامل

 عقود من كالمها ،عقد واإلجارة عقد والبيع واإلجارة، البيع مها صفقتان، فيها
 منفعة متلك تقتضي واإلجارة ،وذاتاً  رقبة العني كمتل يقتضي البيع أن غري ،املعاوضات

 عند شرعا حمرم صفقة يف وصفقتني .املؤجر ملك يف وذاتاً  رقبة العني بقاء مع العني
 .العلماء مجهور

 :تطبيق الغرر في البيع اإليجاري
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البيع واإلجارة كالمها من عقود املعاوضات اللذان يؤثر فيهما الغرر، أن وقد سبق 
من قبل املشرتي ‘‘ املستأجرة’’مداره يف السلعة املباعة  الكثري، الغرر هوفيه  أن الغررو 

يدخل يف صيغة العقد، ؛ ألنه ال يدري أحيصل على السلعة أم ال؟ فالغرر ‘‘املستأجر’’
 ملدة بكذا مين تستأجره أن لىع بأقساط ألجل بكذا داري أبيعك: البائع قال حيث
 املشرتي اشرتى فإذا اإلجارة؟ أو البيع هل يتم، العقدين أي يدري ال املشرتي ألن. كذا

 ويتصرف شرعا، هلا مالكا املشرتي صار البيع فمقتضى إليه، مثنه ودفع البائع من السلعة
 فيه، متلك ال بيع حقيقته يف ألنه اإلجياري، البيع يف يكن مل هذا لكنو  يشاء، كما فيه
 يعترب آخر مبقابل إال املشرتي فيها يتصرف وال ،صاحبه يد يف امللك بقاء مع بيع هو بل

 تعترب وال تنعقد ال اإلجارة فهذه آخر؟ من ملكه املالك يستأجر وهل االستئجار، أجرة
  .شرعا

وال شك أنه ال حاجة إىل مثل عقد البيع اإلجياري، ألن للعاقدين أن جيعل العقد 
أخرى ميكن للعاقدين اختيارها دون بيعا وحده أو اإلجارة وحدها، كما أن هناك عقود 

 .هذا العقد الفاسد
 : البديل الشرعي للبيع اإليجاري

 :بديلين شرعيينص لخصوا ابهذاره إلسالمي في قرالفقه امجمع ض عرقد و

 . لكافيةت الضمانااعلى ل لحصوامع ط لبيع باألقساا:  ولألاالبديل 

 الضمانات حيث من اإلجياري البيع أغراض من كثرياً  حيقق بالتقسيط والبيع
 ومن املبيع، ضمان املشرتي حتمل حيث ومن البائع، حقوق على احملافظة يف الكافية
 .املنجمة باألقساط املبيع امتالك يف املشرتي على التسهيل حيث

ء النتهااللمستأجر بعد ر لخياالمالك ء اعطاإمع رة جاإعقد :  لثانياالبديل و 
: لتاليةر األمواحد من وافي ة لمدل المستحقة خالاية ريجاط اإلألقسااجميع ء فاو من
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اء شر؛ أو لى صاحبها ة إلمؤجرالعين رة ورد اإلجااعقد ء نهارة ؛ أوإإلجاة امد مد
 )1(.رةإلجاة امدء نتهااعند ق لسوابسعر ةلمؤجرالعين ا

 المسابقات التجارية: ثانيا

صيب، واملسابقات ومن الصور املعاصرة هلذه املسابقات التجارية هي أوراق اليان
ويلي بيان كل صورة منها مع تطبيق . بواسطة االتصاالت احلديثة، والتسويق الشبكي

 :الغرر فيها 

 أوراق اليانصيب: الصورة األولى 

.  أي حظّ ‘‘ نصيب’’وهي حرف نداء، و ‘‘ يا’’يانصيب كلمة مركبة من 
مبوجبها جوائز مالية  والنصيب أي احلّظ وهو سحب أرقام متثل أورقا راحبة ينال حاملها

 )2(.أو حنوها

وعّرف بعض العلماء أ�ا لعبة يساهم فيها عدد كبري من الناس، كل يدفع مبلغا 
صغريا ابتغاء كسب النصيب، والنصيب مبلغ أو عدة مبالغ وقد يكون شيئا أو عدة 
أشياء توضع حتت السحب، فيكون لكل مساهم رقم معني ويسحب من بني هذه 

، والرقم أو األرقام الفائزة ويصرف الباقي للجهة  -طريق احلظ احملض عن  –األرقام 
 )3(.املنظمة

واليانصيب يعترب نوعا من أنواع القمار وهو حمرم شرعا، ومل :  اليانصيب حكم
ن العلماء، ذلك ألن اليانصيب فيه أكل أموال الناس بالباطل، خيالف يف ذلك أحد م

 .2001 فرباير 19 أو 1421 القعدة ذو 25 اإلثنني: الفتوى تاريخ ،2884 رقم ويب إسالم فتاوى) (1

 :انظر ،))يانصيب(( مادة عريب، عريب قاموس املعاين، قاموس) (2
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%

B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8 

 .170 ص طّحان حممد لزكريا اإلسالمية، الشريعة يف وحكمها واجلوائز املسابقات) (3
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مار احملرم، واالجتار فيها باطل شرعا أو فاسد وإضاعة املال واألوقات، وهي من الق
 .)1(للجهالة والغرر

الغرر ال وعلة املنع من هذا العقد هو الغرر احملرم، و :  تطبيق الغرر في اليانصيب
يف عقود املعاوضات املالية، ويف املعقود عليه أصالة، وال ، و يكون كثريا حىتيف العقد يؤثر 

 .تدعو أي حاجة هلذا العقد

 مشارك كل يدفع حيثوال شك أن اليانصيب من عقود املعاوضات املالية، 
ود يف اليانصيب هو الغرر الكثري والغرر املوج .اجلائزة على احلصول رجاء معينا مبلغا فيها

إذ  املشاركني، جهة من املدفوعة الثمن عن العوض أو اجلائزة وهويف املعقود عليه أصالة، 
ا فيكون يدفع قيمة االشرتاك وقد يربح اجلائزة فيكون غامناً، وقد اليربح شيئ إن املشارك

ومثل هذه املسابقات ليست من  .ار، والقمار من الغرر املمنوعمغارماً، وهي عني الق
واهللا قد . احلاجيات يف احلياة، وال طريقة من طرق كسب املعيشة املباحة، بل هي حمرمة

 .وقد حرم كل ما يرتتب عليه مفاسد وأضرار، وهو العليم احلكيمأباح لعباده ما له منافع 

وهو أن تنضبط اجلهات املنظمة بضوابط  :البديل الشرعي ألوراق اليانصيب
 :بضوابط آتيةاملسابقات الشرعية، 

 أن تكون أهداف املسابقة ووسائلها وجماالهتا مشروعة )1

 أن حتقق املسابقة مقصدا من املقاصد املعتربة شرعا )2

 ال يكون العوض فيها من مجيع املتسابقني إال بوجود حمللأن  )3

 أال يرتتب عليها ترك واجب أو فعل حمرم )4

 وضوح املسابقة وضوحا تاما بتحديد حيثياهتا من مجيع النواحي )5

 تطبيق شروط املسابقة وقوانينها على مجيع املتسابقني بالتساوي )6

 ،265ص اإلسالمية الثقافة يف دراسات: هندي ،295ص اإلسالم يف واحلرام احلالل:  القرضاوي: انظر) (1
 ومارس فرباير 179 رقم اإلسالمى االقتصاد جملة املصدر ،330ص 2ج رضا رشيد للشيخ املنار تفسري

 .م 1996
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 أن يكون للسباق جلنة خمتصة لإلشراف عليه )7

 الفوز باملسابقة ممكنا ومتاحا للمتسابقنيأن يكون  )8

 

 المسابقات بواسطة االتصاالت الحديثة: الصورة الثانية 

تقوم اجلهات املنظمة برصد عدد من اجلوائز ة وهي بأن قهذه املساب ومن صور
يستبق عليها من جيد يف نفسه الكفاءة واالهتمام، وتتوزع موضوعات املسابقة يف الفكر 

وال يعرف املتسابقون بعضهم بعضا، وحيظر على اللجنة املنظمة ... موالتاريخ والعلو 
املشاركة يف هذه املسابقة أو أحد معارفهم أو أقربائهم، وغالبا ما يكون االشرتاك يف هذا 
النوع من املسابقات مفتوحا للجميع، ويشرتط يف املشارك أن يتحمل سعر املكاملة اليت 

ا املبلغ يف الغالب للجهات املنظمة، وأما جوائزها فهي يراد فيها نتيجة اتصاله ويكون هذ
 )1(.من جمموع االشرتاكات اليت تدفع على املكاملات

هذا النوع من املسابقات و :  مسابقات بواسطة االتصاالت الحديثةحكم ال
يريب يف ذات اإلنسان اخليال وعدم الواقعية، حيث تعتمد معامالته على اجلهالة واحلظ 

غالبا ما يكون هناك مكيدة و   )2(.واالجتهاد، فهي دعوة للتواكل والكسلدون السعي 
يف هذه املسابقات، حبيث يكون هناك اتفاق مسبق بني اجلهة املنظمة للسباق وشركات 

ولذلك حرمها العلماء  )3(.االتصال لرفع سعر املكاملات جلين األرباح، وهذا ال جيوز
لقرضاوي والدكتور نصر فريد واصل، مفيت مصر ، وقد أفىت بذلك الدكتور يوسف احترميا

 .26 ص سانو املسابقات، بطاقات) (1

 ،)عصرية مقامرة احلايل اليانصيب: مصر علماء( الين، أون إسالم) (2
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-05/22/article2.shtml . 

 .79ص رضوان حممد لفراس املعاصرة وتطبيقاهتا اإلسالمي الفقه يف التجارية املسابقات) (3
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 هذه حترمي وعلة )1(.اإلسالمية التابع لألزهر الشريفسابقا وعلماء جممع البحوث 
 .والغرر والقمار، بالباطل، الناس أموال أكل هي املسابقات

 تطبيق الغرر في المسابقات بواسطة االتصاالت الحديثة

حيث يدفع املتسابق رسوم ، املاليةعقود املعاوضات وهذه املسابقة من 
االشرتاكات واملكاملة، ويقصد به احلصول على احلوائز، وقد حيصل على ذلك وقد ال 

واجلوائز اليت يقصدها . حيصل، قد يكون غامنا وقد يكون غارما، بل أكثرهم يغرمون
تؤخذ من بعض االشرتاكات اليت يدفعها املتسابقون، مع أن من شروط ، املتسابقون

غري موجود يف هذه املسابقات، ) احمللل(، وهو )2(ملسابقة املباحة أن يكون فيها احملللا
واجلوائز اليت  .فأي معاملة هذه ؟ فهي قمار ال شك فيه، والقمار من الغرر الكثري احملرم

الغرر، أل�ا هي املعقود عليه أصالة،  هفييؤثر يقصدها املتسابقون هي األصل الذي 
ون إىل مثل هذه املسابقات احملرمة، فهم يستطيعون توفري احتياجات والناس ال حيتاج

 .نواع أخرى من املعامالت املاليةحياهتم الفردية، واألسرية، واالجتماعية بأ

من عقود املعاوضات املالية اليت فيه الغرر  لكو�اواتضح أن هذه املسابقة حمرمة، 
 .حاجة من غري الكثري يف املعقود عليه أصالة

 لمسابقات بواسطة االتصاالت الحديثةلالبديل الشرعي 

 :ميكن تصحيح هذا النوع من املسابقات بأحد أمرين 

أن تنضبط اجلهات املنظمة بضوابط املسابقات الشرعية، من عدم رفع سعر : أوال
املكاملات وأن حتقق املسابقات مقصدا من املقاصد املعتربة شرعا، كما سبق ذكرها يف 

 .عي ألوراق اليانصيبالبديل الشر 

 مقامرة احلايل اليانصيب مصر علماء( الين، أون إسالم ،158 ص للقرضاوي والرتويح اللهو فقه) (1
 . http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-05/22/article2.shtml،)عصرية

 .وهو أحد يشرتك يف املسابقة، ال يدفع االشرتاكات، ويستحق على اجلوائز إن كان فائزا فيها) (2
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أن تعفي اجلهة املنظمة للسباق شرحية معتربة من التسابقني، كأن تكون : ثانيا
املكاملات العشر األول أو العشرون جمانية، ال يؤخذ عليها شيء، ويتاح ألصحاهبا 
املشاركة بدون مقابل، فإن فازوا أخذوا اجلوائز وإن خسروا مل يغرموا، وبذلك تكون 

 .احمللل يف السباق مشاهبة لدخول

 

 التسويق الشبكي: ةالثالصورة الث

 من شبكة على يعتمد تسويقي أسلوبوالتسويق الشبكي هو عبارة عن 
 ملنتجات للرتويج اجلدد األعضاء من شبكات جتنيد أساس على النظام ويقوم العمالء،

 أفرع ذات شجرة شكل يف شبكات على النظام ويعتمد مالية، عموالت مقابل ما، شركة
 األول العضو وحيصل مستويات، ذي هرم شكل يف أو بعض، عن بعضها يتفرع عديدة

 )1(.فيها يدخل جديد عضو كل عن تعموال على اهلرم ذلك أو الشجرة، تلك يف

فالفكرة اجلوهرية يف  التسويق الشبكي هي شرط الشراء للمنتج مقابل الفرصة يف 
 )2(.املكافآت والعموالتالتسويق ملنتجات الشركة، واحلصول على 

أما تكييف التسويق الشبكي حسب صوره وأنواعه : تكييف التسويق الشبكي
 :ينقسم إىل أقسام هي

تكييف ما تتفق عليه أغلب شركات التسويق الشبكي اهلرمي : القسم األول
اشرتاط شراء منتج للشركة للحصول على حق التسويق واحلصول من مث على  :وهو

العموالت، وتنظيم املشرتين املسوقني يف شبكة وهرم ومستويات وطبقات بعضها فوق 
بعض، حيصل األعلى درجة واألقدم على عمولة عن شراء وانضمام من حتته ومن حتت 

 .درجة عمولة عن بيع األقلحتته وهكذا، األعلى حيصل على 

 .15-14ص للذيايب الشبكي التسويق) 1(

 .سويلم لسامي كوم بزنس شركة مع التعامل حكم) (2

                                                           



-23- 
 

فاملشرتون هم املسوقون، وشراء السلعة غري مقصود بعينه وإمنا هو وسيلة 
لالنضمام إىل قائمة املسوقني للحصول على الغرض الرئيسي وهو العموالت، فشراء 

 .سيلة وليس غايةالسلعة يف العقد هو و 

تكييف ما تدعيه بعض شركات التسويق الشبكي من أ�ا ال : والقسم الثاين
دفع رسم  ، وإمنا تشرتطراء املنتج لالنضمام إىل طبقات املسوقني وشبكاهتمتشرتط ش

 ،للحصول على حق التسويق )1(مايل فقط، أو إنشاء مركز مايل يتضمن دفع مبلغ مايل
لشراء واحلصول على العموالت االحتمالية املعلن عنها مقابل إغراء جمموعة من الناس 

التسويقية، فاإلعفاء من الشراء هو عن املشرتي األول  املنتج واالنضمام إىل الشبكة
 .وليس عمن جاء من طريقه

تكييف التسويق الشبكي إذا كانت األموال املوعود هبا املشرتي : والقسم الثالث
 .)2(وليست قائمة ومرتبطة بالتسويق ئمة على الوعد واهلبة االحتماليةاملسوق قا

  :حكم التسويق الشبكي

بناء على ما سبق بيانه يف تكييف التسويق الشبكي بصوره املختلفة، اتفق 
عقد حمرم هبذه الصور مجاهري العلماء والباحثني يف هذا العصر على أن التسويق الشبكي 
  :فاسد ال جيوز التعامل به وال اإلعانة عليه، وعلة التحرمي كثرية، منها

ي املسوق يدفع مبلغا لشراء السلعة أو الغرر والتغرير، ألن املشرت :  العلة األولى
للحصول على حق التسويق، توسال هبذا الشراء أو الدفع للحصول على العموالت 

 .واألرباح االحتمالية وهي جمهولة التحقق، وهذا عني الغرر

 والتسويق بعده، وما 508ص للشهراين التجاري التسويق انظر.املندثرة بزناس شركة تدعيه كانت ما مثل) 1(
 http://www.prameg.com/vb/t48956.html،89ص للذبياين الشبكي

 ويوعد لایر، مخسمائة سعره CDقرص عن عبارة منتجها وكان املندثرة اجلزيرة هبة شركة تعمل كانت ما مثل) 2(
 للشهراين التجاري التسويق انظر.  السوق قوة حسب الزمن من مدة بعد لایر15000 مقدارها هببة املشرتي

 .91ص للذبياين الشبكي والتسويق ،512ص
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القمار وامليسر، وهو من جهة املشرتي املسوق أن العموالت :  العلة الثانية
عه تزيد عما دف ميكن أن ،جمهولة التحققاالحتمالية الناجتة من التسويق مقابل ما دفعه 

 .أصرح يف القمار من األولوالقسم الثاين والثالث . فيغنم أو تنقص أو تنعدم فيغرم

جوهر نظام أكل أموال الناس بالباطل، وهذه العلة تتحقق يف :  العلة الثالثة
التسويق القائم على ربط الناس ونظمهم يف طبقات يأكل بعضهم من جهد بعض، 
 والشركة تأكل من جهد اجلميع دون وجه حق، فهو من أكل أموال الناس بالباطل،

االحتمالية التحقق وهذا  وشراء املنتج فيه صوري للوصول إىل العموالت واألموال املوعودة
 .الستباحة القمار وامليسر )1(من احليل املذمومة

والتسويق الشبكي من عقود املعاوضات :  تطبيق الغرر في التسويق الشبكي
املالية املستجدة يف العصر احلاضر، وقد اتضح أن الغرر يف التسويق الشبكي هو الغرر 
الكثري كما سبق بيانه، بل هو عني القمار وامليسر، املوجود يف املعقود عليه أصالة وهو 

، ومن حق التسويق الشراء للحصول على مبلغالعموالت، ألن املشرتي املسوق إمنا يدفع 
، قد حتصل وقد ال حتصل، وهذا هو وهي جمهولة التحققمث للحصول على العموالت، 

فالعقود احملرمة طبعا ال حاجة لإلنسان هلا، بل وجب  .الغرر احملرم يف املعقود عليه أصالة
يه غناء عليه أن يتخلص من كل عقد حمرم، فاهللا حبكمته قد وسع احلالل ومل يضيقه، وف

 .حلرام وما اشتبه بهعن ا

 :البديل الشرعي للتسويق الشبكي المحرم

ومن بديل عقد التسويق الشبكي احملرم يتمثل يف السمسرة : البديل األول
املشروعة، حيث تدعو الشركة ذوي الكفاءة للعمل لديها كمسوقني، ومتنح كل مسوق 

 واستباحة اهللا، حرم ما فعل إىل وتوسال خمادعة حمرما، به يريد مباحا عقدا يظهر أن: احملرمة احليلة عرفت) 1(
  .116ص 6ج قدامة البن املغين.ذلك وحنو حق، دفع أو واجب، إسقاط أو حمظوراته،
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مراعاة الشروط األخرى عمولة حمددة على كل عميل يقنعه باالنضمام إىل الشركة، مع 
 .اليت اشرتطها الشارع لصحة عقد البيع، وجتنب أسباب فساده

وقد صدر اجمللس الشرعي الوطين التابع جمللس العلماء : البديل الثاني
دليل "م عن  2009سنة ) DSN MUI/VII/2009/75(اإلندونيسي فتوى برقم اإلصدار 

، وقد "التسويق الشبكي اإلسالمي"أو  "التسويق المباشر المتعدد الطبقات الشرعي
لريجع إىل  نص فيه أن التسويق الشبكي اإلسالمي جيب أن يتوفر فيه اثنتا عشر شروطا،

 .هذه الفتوى

 

 التجاري التأمينعقد : ثالثا

، "املؤمَّن له أو املستأمن"، والثاين "املؤمِّن"أحدمها يسمى  :وهو عقد بني طرفني
يلتزم فيه املؤمِّن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمَّن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط لصاحله 
مبلغا من املال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث، أو حتقق 

 قسط أو أية دفعة مالية يؤديها املؤمَّن له للمؤمِّن، اخلطر املبني بالعقد، وذلك يف نظري
ويتحمل مبقتضاه املؤمِّن تبعة جمموعة من املخاطر بإجراء املقاصة بينها وفقا لقوانني 

 )1(.اإلحصاء

التأمني التجاري هو الذي تقوم به أفراد، أو هيئات، أو شركات، أو مجعيات 
الذي يعود على  بقصد تحقيق الربحعامة مملوكة للدولة، أو خاصة مملوكة لألفراد 

التأمني على األشياء، والتأمني على األشخاص، وتأمني : وهو ثالثة أنواع )2(.القائمني به
 .املسؤولية ضد الغري

منقول من املعامالت املالية ( 33ص 1عقود التأمني من الناحيتني التأمينية والقانونية جلمال احلكيم، ج) 1(
 ).89املعاصرة يف  الفقه اإلسالمي، ص

 .45التأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسالمية، عبد اللطيف حممود آل حممود، ص) 2(
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اختلف العلماء املعاصرون يف حكم التأمني التجاري إىل ثالثة وقد : حكمه
منهم من أباحه مطلقا، ومنهم من حّرمه مطلقا، ومنهم من فرق بني التأمني على : أقوال

الراجح القول و  .السيارات وما شاهبه، وبني التأمني على احلياة، فأباح األول وحرم الثاين
 . التجاري جبميع صوره، وهو رأي أكثر العلماءالقائل بتحرمي التأمنيلقول الثاين هو ا

اشتماله على الربا، وخاصة يف التأمني على  ومن علة حترمي التأمني التجاري هو
يتضمن ربا  احلياة أو األشخاص، وكذلك ما يسمى بالتأمني املؤقت، فالتأمني التجاري

حيث يتفق املستأمن الفضل وربا النسيئة، ألن حقيقة التأمني التجاري هي بيع نقد بنقد 
مع شركة التأمني على أن يدفع قسط التأمني مقابل أن يأخذ مبلغ التأمني عند حدوث 

واملبلغ الذي يأخذه املستأمن بعد أجل حيتمل أن يكون مساويا ملا دفعه، أو . اخلطر
فإن كان مساويا وأخذه بعد أجل كان ربا نسيئة، وإن كان متفاضال وأخذه : متفاضال

 )1(.وهذا الربا يفسد عقد التأمني باتفاق الفقهاء. ن ربا فضل وربا نسيئةبعد أجل كا

ومما يؤيد ذلك أن الغرر يف التأمني قد يؤدي إىل نزاع؛ ألن كثريا من احلاالت اليت 
يطالب فيها املؤمن له بالتعويض ال متر من غري نزاع والتهام للمؤمن له بأنه افتعل احلادث 

 .لهليحصل على املبلغ املؤمن 

  .احشهو الغرر الف التأمني التجاري حترميعلة من و 

ن التأمني التجاري من عقود املعاوضات إ:  تطبيق الغرر على التأمين التجاري
التام مبقدار ما حيصل عليه كل متعاقد، مع أن التأمني  املالية الذي يشرتط فيه العلم

التجاري عقد احتمايل، ألن كال من العاقدين ال يعرف عند إبرام العقد جمموع ما 
سيأخذ من املال، وال مقدار ما سيدفع؛ ألن ذلك متوقف على وقوع اخلطر أو عدم 

التجاري التأمني  أنكما . وقوعه، وبذلك يكون الغرر واضحا يف عقد التأمني التجاري

 101-100ص شبري، سليمان. د اإلسالمي، الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت) 1(
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يث تلتزم شركة التأمني بدفع مبلغ ا يف التأمني العمري حيتضمن الغرر يف األجل كم
 )1(.التأمني عند وفاة املستأمن وهو أجل جمهول

بل الفاحش الشتماله أنواع الغرر الكثري والغرر املوجود يف التأمني التجاري هو 
 .وكونه قد يؤدي إىل النـزاعغرر احلصول، وغرر املقدار، وغرر األجل، : وهيالغرر 

قسط التأمني، ومبلغ التأمني، ومها معلق : ، وهويف املعقود عليه أصالةيكون الغرر و 
 .حصوهلما ومقدارمها على حصول اخلطر، وهو احتمال، قد يقع وقد ال يقع

احلاضرة وإن كانت عامة، إال أ�ا غري احلاجة إىل التأمني التجاري يف صورته و 
متعينة، وعلى هذا فإن قواعد الفقه اإلسالمي تقضي مبنعه؛ إذ من املمكن أن حنتفظ 
بعقد التأمني يف جوهره ونستفيد بكل مزاياه مع التمسك بقواعد الفقه اإلسالمي، وذلك 

التأمني مثل  )2(،ابإبعاد الوسيط الذي يسعى إىل الربح، وجعل التأمني كله تأمينا تعاوني
ال شبهة يف جوازه، وأنه يتفق مع دعوة الذي التعاوين بنوعيه االجتماعي والتباديل 

 )3(.اإلسالم إىل التعاون وتفريج كرب املكروبني

 :البديل الشرعي للتأمين التجاري

إن اإلسالم غين باملعامالت التأمينية اليت تعمل على ترميم آثار املخاطر على 
التعاون والتكافل االجتماعي، ال على أساس من التجارة وحتصيل األرباح، أساس من 

ومن هذه املعامالت الزكاة، ونظام النفقات، ونظام العاقلة، والوقف وغري ذلك، ولذا 
اجتهت أنظار علماء املسلمني واملهتمني باالقتصاد اإلسالمي إىل طرح البديل الشرعي 

 .لشركات التأمني التجارية

 .100-99ص شبري، عثمان. د املعاصرة، املالية املعامالت) 1(

 السابق املرجع) 2(

-657ص الضرير، األمني حممد الصديق. د اإلسالمي، الفقه يف العقود يف وأثره الغرر: السابق املرجع) 3(
 ).بالتصرف(658

                                                           



الدكتور عثمان شبري بعض هذه الطرحات من قبل االجتهاد اجلماعي وقد ذكر 
 :والفردي، مث قال 

جاري هو التأمني التعاوين، وتراعى فيه الضوابط تأن النظام البديل للتأمني ال
 :التالية

أن يكون نظام التأمني تعاونيا بأن تكون الغاية األساسية جلميع أطرافه  -1
ع أو القرض احلسن، وذلك لرتميم املخاطر اليت يتعرض هي التعاون، سواء عن طريق الترب 

هلا األعضاء، وال جيوز أن تطغى على هذه الغاية قصد حتصيل األرباح، وأن ينص على 
 .ذلك يف النظام األساسي

أن تراعى يف النظام األساسي وأعمال الصندوق قواعد الشريعة العامة،  -2
 .ويعهد مبراقبة ذلك هليئة رقابة شرعية

ان بالوسائل الفنية من احلسابات واإلحصائيات اليت تعتمد أن يستع -3
 .عليها شركات التأمني التجاري لتحديد األقساط أو االشرتاكات ومبلغ التعويض

أن يشرتك مجيع املشرتكني واملؤسسني يف إدارة  الصندوق، وذلك عن  -4
 .طريق متثيلهم يف جملس اإلدارة، ليشعروا بالتعاون املتبادل

ة املثل ملن يعهد إليه إدارة الصندوق أو مسك حساباته جيوز دفع أجر  -5
 .القيام على استثمار بعض أمواله

جيوز استثمار أموال الصندوق بطرق مشروعة، ويرصد ريع تلك األموال  -6
لدعم الغاية األساسية من الصندوق، بتعزيز القدرة املالية على تعويض املشرتكني 

وال، وال جيوز أن توزع على املسامهني وحدهم، فتضم األرباح إىل مجيع األم. املتضررين
 .وميكن ختصيص نسبة من األرباح للمؤسسني مقابل اإلدارة

جيوز للصندوق أن يقبل اهلبات والتربعات غري املشروطة لدعم الغاية  -7
 .األساسية من الصندوق، وهي التعاون على ترميم املخاطر
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شركات إعادة التأمني ال جيوز لشركات التأمني اإلسالمية أن تتعامل مع  -8
 .فتؤمن على بعض املخاطر وفق عقد التأمني التجاري احملرم

يف حالة عدم وقوع حوادث وانتهاء مدة االتفاق تعاد االشرتكاات أو  -9
األقساط وما نتج عنها من أرباح إىل األعضاء، وال جيوز أن يأخذها غري أصحاهبا من 

 .التربع هبا جلهة خريية وجيوز االتفاق على. املؤسسني أو جملس اإلدارة

يتحمل العجز يف الصندوق مجيع األعضاء املشرتكني بنسبة أمواهلم، وميكن 
 )1(.معاجلة ذلك بتكوين احتياطي من فائض االشرتاكات

 
 :نتاجئ البحث 

 :ما يلي  البحث هذا من استخراجها ميكن اليت النتائج أهم ولعل

 ظريالجانب الن :أوال
 يدرى ال وما اجملهول، يشمل وهو العاقبة، مستور كان ما هو الغرر )1(
 .صفاته تعرف ال وما حصوله،
 وفساده، الغرر بيع حترمي تقتضي النبوية األحاديث من االستقراء ونتيجة )2(

 الناس فيه يتسامح مما فهو اليسري الغرر إال الغرر، بيوع لكل والفساد التحرمي ومشول
 .األحاديث يف الوارد النهي يف يدخل فال عنه، ويغتفر

 عقود يف الغرر يكون أن )1(: وهي أربعة، املؤثر الغرر ابطضو : ثالثا )3(
 )4( أصالة، عليه املعقود يف يكون وأن )3( كثريا، يكون وأن )2( املالية، املعاوضات

 .حاجة للعقد تدع وأال
 الجانب التطبيقي : ثانيا

يتبني  املعاصرة املالية املعامالتبعض  يف املؤثر الغررضوابط  تطبيقويف  )1(
 اليانصيب، وأوراق اإلجياري، البيع: هيأن هذه املعامالت يشتمل على الغرر احملرم، 

 .131-130ص السابق، املرجع) 1(

                                                           



 والتأمني ،يف بعض صوره الشبكي والتسويق احلديثة، االتصاالت بواسطة واملسابقات
 .التجاري

 اإلجياري البيع أن: نتيجة إىل اإلجياري البيع يف الغرر تطبيق انتهى وقد )2(
 البيع: عقدين من يتكون صفقة، يف صفقتني ضمن من فهو احملرم، الغرر عقود من

 املبيع وهو( أصالة عليه املعقود يف كثري غرر فيه املعاوضات، عقود من ومها واإلجارة،
  .حاجة العقد هذا ملثل تدعو وال) املؤجر

 معط لبيع باألقساا :أحدهما: والبديل الشرعي لهذه المعاملة يكون في اثنين
ر لخياالمالك ء اعطاإمع رة جاإعقد : والثاني، لكافيةت الضمانااعلى ل لحصوا

في ة لمدل المستحقة خالاية ريجاط اإلألقسااجميع ء فاو من ءالنتهااللمستأجر بعد 
لى ة إلمؤجرالعين رة ورد اإلجااعقد ء نهاأوإرة؛ إلجااة مد مد: لتاليةر األمواحد من وا

 .رةإلجاة امدء نتهااعند ق لسوار بسع ةلمؤجرالعين اء اشرأو ؛ صاحبها
 عقود من فهي بتحرميها، يقضي اليانصيب أوراق يف الغرر تطبيقو  )3(

 عن العوض أو اجلائزة وهو أصالة، عليه املعقود يف كثري غرر فيها املالية، املعاوضات
 وهي بالقمار، فتشتبه والغرم، الغنم بني فيكونوا املشاركني، جهة من املدفوعة الثمن
 .الناس حياة يف احلاجيات من ليست

  :والبديل الشرعي ألوراق اليانصيب يكون في ثالث نقاط
تنضبط اجلهات املنظمة بضوابط املسابقات الشرعية، من عدم رفع أن  :أحدها
، وغريها كما ذكر وأن حتقق املسابقات مقصدا من املقاصد املعتربة شرعا ،سعر املكاملات

 .يف الباب
طرح أوراق يف السوق اخلريية فالبديل الشرعي يكون ب بنسبة اليانصيب: ثانيها

 ،بسعر دينار مثال يشرتيها املواطن على سبيل التربع وابتغاء لألجر والثواب من اهللا تعاىل
وال يطلب رحبا يف الدنيا، والناس يف بلدنا يقبلون على أعمال اخلري ويسارعون ملساعدة 

 .الفقراء واحملتاجني
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هذا البديل الذي نصحه الشيخ اجلربين بنسبة اليانصيب التجارية، : ثالثها
بالتزام الصدق والبيان الوايف بصفة يكون سدا لذريعة العمل بأوراق اليانصيب، وذلك 

السلعة، وترك اجلشع يف رفع الثمن، ولو التزموا هبذه الشتهروا بذلك وقصدهم الناس 
 .لكايفواشرتوا منهم مبا حيصل هلم الربح ا

 مبنعها، يقضي احلديثة االتصاالت بواسطة املسابقات يف الغرر وتطبيق )4(
 والناس ،)اجلوائز( أصالة عليه املعقود يف كثري غرر فيها املالية، املعاوضات عقود من فهي

  .الواجبات عن وتقعدهم تغريهم هي بل أصال، العقد هذا مثل إىل حيتاجون ال
أن تنضبط اجلهات  :أحدهما :األمرينوالبديل الشرعي لها يكون بأحد 

املنظمة بضوابط املسابقات الشرعية، من عدم رفع سعر املكاملات وأن حتقق 
املسابقات مقصدا من املقاصد املعتربة شرعا، كما سبق ذكرها يف البديل الشرعي 

 .ألوراق اليانصيب
كأن تكون أن تعفي اجلهة املنظمة للسباق شرحية معتربة من التسابقني،   :ثانيهما

املكاملات العشر األول أو العشرون جمانية، ال يؤخذ عليها شيء، ويتاح ألصحاهبا 
املشاركة بدون مقابل، فإن فازوا أخذوا اجلوائز وإن خسروا مل يغرموا، وبذلك تكون 

 .مشاهبة لدخول احمللل يف السباق
 يالشبك التسويق أن :نتيجة إىل الشبكي التسويق يف الغرر تطبيق وانتهى )5(

 فيه املالية، املعاوضات عقود من الشبكي فالتسويق احملرم، الغرر عقود من يف بعض صوره
 العقد هذا ملثل تدعو وال حتققها، اجملهولة العموالت وهو أصالة عليه املعقود يف كثري غرر

 .به اشتبه وما احلرام عن غناء وفيه يضيقه، ومل احلالل وسع قد واإلسالم حاجة،
: أحدهماوالبديل الشرعي للتسويق الشبكي المحرم يكون بأحد األمرين، 

ومن بديل عقد التسويق الشبكي احملرم يتمثل يف السمسرة املشروعة، حيث تدعو الشركة 
ذوي الكفاءة للعمل لديها كمسوقني، ومتنح كل مسوق عمولة حمددة على كل عميل 
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الشروط األخرى اليت اشرتطها الشارع لصحة يقنعه باالنضمام إىل الشركة، مع مراعاة 
 .عقد البيع، وجتنب أسباب فساده

شرطا اليت اشرتطه اجمللس الشرعي  12أن يتوفر يف التسويق الشبكي  :والثاني
 DSN/75(الوطين التابع جمللس العلماء اإلندونيسي كما نصها يف فتوى برقم اإلصدار 

MUI/VII/2009 ( المباشر المتعدد الطبقات  دليل التسويق"م عن 2009سنة
فإذا توفرت هذه الشروط يف التسويق . "التسويق الشبكي اإلسالمي"أو  "الشرعي

 .الشكي فأصبح عقدا صحيحا مباحا
 التعاوين التأمني أن: نتيجة إىل التأمني يف الغرر تطبيق وانتهى )6(

. التربعات عقود يف يدخل أل�ما مؤثر؛ غري فيهما الغرر ألن شرعا؛ جائزان واالجتماعي
 غرر فيه املالية، املعاوضات عقود من ألنه الغرر؛ عقود من فهو التجاري التأمني وأما
 قبل من التأمني ومبلغ له، املؤمن قبل من التأمني قسط وهو( أصالة عليه املعقود يف كثري

 الفقه قواعد فإن مث ومن متعينة، غري أ�ا إال عامة كانت وإن إليه الناس وحاجة ،)املؤمن
 .التجاري التأمني مبنع تقضي اإلسالمي

الجتماعي بنوعيه ا هو التأمين التعاونيوالبديل الشرعي للتأمين التجاري 
 .ذكرت من قبل الشرعية اليت الضوابط، تراعى فيه والتباديل

 قامئة املراجع

 الكتب دار: بريوت ،المبسوط سهل، أيب بن أمحد بن حممد بكر أبو السرخسي،
 .العلمية

: القاهرة ،)م2008 - هـ1429( ،الشرعية المعامالت أحكام حممد، علي اخلفيف،
 .العريب الفكر دار

 هـ1396( ،اإلسالمية الشريعة في العقد ونظرية الملكية األوىل،: ط حممد، زهرة، أبو
 .العريب الفكر دار: القاهرة ،)م1976 -
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 ،الدقائق كنـز شرح الحقائق تبيين حمجن، بن علي بن عثمان الدين فخر الزيلعي،
 .العلمية الكتب دار: بريوت

 معوض، حممد علىي الشيخ: حتقيق أمحد، بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين،
 .العلمية الكتب دار: بريوت ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع الثانية،: ط

 المجتهد بداية السادسة،: ط احلفيد، حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو رشد، ابن
 .املعرفة دار: بريوت ،)م1982 - هـ1402( ،المقتصد ونهاية

 جنيب حممد: حتقيق حسن، بن مري بن شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي،
 .اإلرشاد مكتبة: جدة) سنة دون( ،المهذب شرح المجموع كتاب املطيعي،

: بريوت) سنة دون( ،االعتصام سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو الشاطيب،
 .التوحيد مكتبة

 األشباه اخلضريي، الدين سابق بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد السيوطي،
 .العلمية الكتب دار: بريوت ،والنظائر

 ،اإلسالمي الفقه في العقود في وأثره الغرر الثانية،: ط األمني، حممد الصديق الضرير،
 يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل سلسلة من: جدة ،)م1995 - هـ1416(

 .اإلسالمي اإلقتصاد
 املعامالت يف مقدمة" املوضوع حتت الشبيلي اهللا عبد بن يوسف الدكتور الشيخ مقالة

 لعام الباطن حفن يف ألقيت دورة وهي ،"املعاصرة التطبيقات وبعض املالية
 .هـ 1426

 -هـ 1418(، اإلسالم في والحرام الحالل ،22: ، يوسف، طالقرضاوي
 .مكتبة وهبة: ، القاهرة)م1997

 ).م1981(، ةاإلسالمي الثقافة في دراساتالثانية، : ، صاحل ذياب، طهندي
: ، القاهرة)م1965(، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية، مجال ،احلكيم

 .دار املعارف
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دار : ، القاهرةالتأمين عقود في اإلسالمية الشريعة حكمحسني حامد، . حسان، د
 .اإلعتصام

 ،اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت السادسة،: ط عثمان، حممد شبري،
 .النفائس دار: األردن ،)م2007 - هـ1424(

التأمين اإلجتماعي في ضوء الشريعة األوىل، : عبد اللطيف حممود، ط. آل حممود، د
 .دار النفائس: بريوت، )م1994 -هـ 1414(، اإلسالمية

التأمين الصحي أنواعه وأحكامه في منظور األوىل، : ط مراد حممود حسن،. د ،حيدر
 .دار الفكر اجلامعي: ، اإلسكندرية)م2009(، الفقه اإلسالمي

 اإلسالمي الفقه مجمع مجلة بالتمليك المنتهية اإلجارة عن بحث وهبة،. د الزحيلي،
 .األول العدد ،السودان

 :العالمية ةشبكال قعامو 
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9
%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8

A%D8%A8 
 :املوقع ،)عصرية مقامرة احلايل اليانصيب: مصر علماء( الين، أون إسالم

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-05/22/article2.shtml . 
 اليانصيب مصر علماء( الين، أون إسالم ،158 ص للقرضاوي والرتويح اللهو فقه

 :املوقع ،)عصرية مقامرة احلايل
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-05/22/article2.shtml . 

 /t48956.htmlhttp://www.prameg.com/vb :من املوقع ،للذبياين الشبكي التسويق
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