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راسات العلیا  ر احملمدیة ا   امعة سورا

عي  ام اجلام     م ٢٠١٥/ ه  ١٤٣٧: الع



 

 ب 

 

   



 

 ج 

 

  



 

 د 

 

الرسالةإقرار   أصالة
  

  : أدناه عاملوقّأنا 

  ترميجان ترحيان:   الطالب اسم
  O 000080073:   القيد رقم
  الفقه وأصوله:     قسم

 الغرر وتطبيقاته يف املعامالت املالية املعاصرة:     عنوانال

 التابع اإلسالمية الشريعةماجستري  برنامج إىل املقدمة الرسالة هذه بأن أقر
 إال ،يحبث وخالصة ،يفهم وعصارة ،يكرف منتجات من احملمدية سوراكرتا جلامعة

 بعض فيها الرسالة كون أما .الرسالة من مواضعها يف مصادرها تذكر اليت النقوالت
 األخطاء عن راجع والباحث والقراءة، اإلطالع يف الباحث تقصري فمن واخلطأ التقصري

  . فيها وقع اليت واهلفوات والزالت

 كامل نقل أا أو ،يعمل من ليست ذه الرسالةه أنيف وقت الحق  تبني وإذا
  .املاجستر بشهادة استحقاقه بعدم الباحث أقر الغري وعمل جهد من

  م٢٠١٥ نوفمرب ٢٧ سوراكرتا،
  
  

  ترميجان ترحيان
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  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ
  

 والتعلم العلم حب نف غرسا اللذان ما و ي، ووالد والدي إ

ما ل وضاعف ما ذنو ما ل هللا غفر الدين، التفقھ ع ي وحثا

ما  حسنا

 ي ا ر الذي و و ، شاف بكرون ستاذ فضيلة ب املّري م املعلّ إ

الرسالة ذه كتابة ع ي وأرشد وحث الصة، ا سالمية بية  بال

 ،ا وص ا مشاعر ا س أحاس أرفقت ال ة املحبو زوج إ

البحث ذا إنجاز ع ار ليل ت وص عت  و

 وعلم ي ا ر من جميع هللاإ م حفظ ي  وأرشد

 خ ل ل م ووفق م ف هللا بارك ي، وإخوا ي إخو  إ

  

املتواضع د ا ذا دي   أ
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وتقدير شكر   لمة

 اهللا يشكر ال«: قال  النيب أن  هريرة أيب عن صحيحه يف حبان ابن روى
  .»الناس يشكر ال من

  ... النبوي اهلدي ذا وعمال

 االنتساب من به شرفين ما على أوالوأشكره  وتعاىل سبحانه اهللا أمحد فإين 
 وعلى ،م حيث يسرين يف تلقي العلوم من جامعة سوراكرتا احملمديةالعل ألهل

 .املمتواضع البحث هذا إلعدادوتوفيق  قوة من به مدين ما

  مث أتقدم بشكري اجلزيل إىل كافة املسؤولني يف هذه اجلامعة املباركة وعلى
الدكتور بامبانج سيتياجي مدير جامعة سوراكرتا احملمدية رأسهم معلي املدير 

 .ووكالئه األفاضل

  مث أتقدم بفائق الشكر والعرفان إىل سعادة عميد الدراسات العليا الدكتور
حذيفة دميايت، ورئيس قسم برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية الدكتور 

ري الشريعة سودارنو حربان ومجيع هيئة التدريس يف قسم برنامج ماجست
اإلسالمية الذين هيؤوا يل الفرصة لتلقي علوم الدين اإلسالمي احلنيف من 

 .هذه اجلامعة املباركة

  ،وأخص بالشكر شيخي احملبوب الدكتور حممد معني دين اهللا بصري
املشرف على الرسالة والذي حتمل الكثري والكثري ألجل إجناح عملي يف هذا 

لين بصدر واسع وضحى بوقته الغايل ألجل فقد كان يستقب. البحث املتواضع
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فجزاه . وتشجعين لالستمرار يف اجلهد واملثابرة نصحي يف إمتام هذه الرسالة
 .اهللا عين وعن اإلسالم خري اجلزاء

  كما أتقدم بالشكر إىل أستاذي الفاضل الدكتور عمران رشادي وأستاذي
رمهما يف الدكتور مطائفني على حسن إرشادمها وسعة صدرمها وعظيم تك

 .مناقشة هذه الرسالة حىت تأيت الرسالة إىل ما هو أحسن

 للتنمية اإلصالح ملؤسسة والتقدير الشكر عبارات بأمسى أتقدم كما 
 الكويت، دولة – االجتماعي اإلصالح جلمعية التابع جباكرتا – االجتماعية

 .بالربنامج االشتراك يف دعمين اليت

 اليت – النعيمي – املعلمني إلعداد العايل املعهد إدارة أشكر أن يفوتين وال 
 .العليا بالدراسات لإللتحاق الطريق يل مهدت

  وال يفوتين أن أرفع أمسى آيات الشكر والعرفان إىل مجيع من ساعدين يف
البحث من إخواين الزمالء، طالب الدراسات العليا وغريهم ممن مد يل يد 

 .العون، فجزاهم اهللا تعاىل عين خري اجلزاء

 وأرجوا عليه كانوا ما على اجلزاء أحسن جيزيهم أن وجل عز اهللا أدعو وأخريا
 وباخلصوص وأصوله اإلسالمي فقهبال املهتمني وجلميع يل نافعا البحث هذا تكون أن
  ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيالبحث ذا يتعلق الذي املوضوع عن
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الرسالة ص   م

  يف املعامالت املالية املعاصرة وتطبيقاته الغرر:   الرسالة عنوان
  ترحيان ترميجان:   اسم الباحث

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

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

 الفقهي التراث 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 ا، للتعامل

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

 ال الذي الغرر يف يرخصون ولكنهم وفساده، الغرر حترمي على متفقون والفقهاء. صفاته تعرف
 العقد أن التطبيق ويف. إليه للحاجة عنه ويغتفر الناس به يتسامح ومما يسريا لكونه العقود يف يؤثر

) ٢( املالية، املعاوضات عقود من يكون أن) ١: (شروط أربعة فيه توفر إذا إال غررا له يقال ال
 للعقد تدع وأال) ٤( أصالة، عليه املعقود يف الغرر يكون وأن) ٣( كثريا، فيه الغرر يكون وأن

  .حاجة
 بعض هناك أن وجد املعاصرة، املالية املعامالت يف األربعة الشروط هذه تطبيق ففي

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

 ليست أا حيث من متعينة، حاجة إليها تدعو وال أصالة، عليه املعقود يف كثري غرر وفيها
 ويعطي الباطلة، العقود هذه مثل من يستغين واإلسالم. احلياة حاجيات لسد الوحيدة الطريقة
  .احلاجات تلك لسد الشرعي البديل

  التطبيق الية،امل عاملةامل غرر،ال: الرئيسية الكلمات
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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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Abstraksi 

Turaihan. O 000080073.2015. Al-Gharar wa Tathbiiqaatuhu fil Mu’aamalaat 
al-Maaliyyah al-Mu’aashirah. Tesis. Program Studi Magister Hukum 
Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hakikat “gharar” yang menjadi 
salah satu penyebab rusaknya akad atau transaksi. Penelitian ini merupakan kajian 
pustaka dengan analisis ilmiah yang menitikberatkan pada aspek penerapan 
gharar dalam transaksi keuangan kontemporer (mu’aamalah maaliyyah 
mu’aashirah). Data-data penelitian diambil dari sumber-sumber klasik dan 
kontemporer dalam bidang fiqih dan ushul fiqih. 

Transaksi keuangan kontemporer memiliki bentuk yang bermacam-macam 
dan belum pernah dikenal sebelumnya dalam khazanah fiqih Islam, seperti Multi 
Level  Marketing (MLM) dan asuransi. Namun, tidak semua transaksi keuangan 
tersebut halal dipraktikkan, dikarenakan adanya hal-hal yang dapat merusak 
kehalalannya atau dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang 
bertransaksi. Di antara yang dapat merusak kehalalan suatu transaksi adalah 
gharar. 

Gharar adalah apa-apa yang tidak pasti akibatnya, mencakup yang tidak 
diketahui barangnya (al-majhuul), yang tidak diketahui apakah akan didapatkan 
atau tidak, dan yang tidak diketahui sifatnya. Ulama fiqih bersepakat bahwa 
gharar hukumnya haram dan merusak akad, namun mereka memberikan toleransi 
atas gharar sedikit yang tidak mempengaruhi akad karena faktor kebutuhan. 
Dalam praktiknya, suatu transaksi baru bisa disebut transaksi gharar apabila 
memenuhi empat syarat. Yaitu: (1) merupakan transaksi keuangan murni, bukan 
tabarru’ atau donasi; (2) gharar menjadi sifat yang jelas tampak dalam transaksi; 
(3) gharar terdapat dalam pokok transaksi; dan (4) transaksi tersebut bukan satu-
satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan. 

Dalam penerapan keempat syarat diatas, ditemukan sejumlah transaksi 
keuangan kontemporer yang terindikasi sebagai transaksi gharar. Yaitu al-bai’ al-
ijaariyy (jual beli-sewa), undian, telekuis melalui alat komunikasi, Multi Level 
Marketing (MLM) dalam salah satu bentuknya, dan asuransi konvensional. 
Kelima transaksi ini haram dipraktikkan karena jelas merupakan transaksi 
keuangan murni yang telah diliputi gharar dalam pokok transaksinya dan bukan 
satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan. Dan Islam, dalam menjawab 
kebutuhan hidup manusia yang berkaitan dengan transaksi-transaksi di atas, telah 
memberikan alternatif solusi yang telah disertakan dalam tesis ini. 

Keyword: gharar, mu’aamalah maaliyyah, praktik 
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ات املحتو رس   ف

 

  ا    ...........................................................  الغالف صفحة

  ب    .................................................  املناقشة جلنة تقرير صفحة

  ج    ...................................................  املشرف مذكرة صفحة

  د    ..........................................  الرسالة أصالة على اإلقرار صفحة

 ه    ..........................................................  صفحة استهالل

  و    ............................................................  إهداء صفحة

  ز    ......................................................  وتقدير شكر صفحة

  ط    ....................................... العربية باللغة البحث ملخص صفحة

  ي    .....................................  اإلجنليزية باللغة البحث ملخص صفحة

  ك    ...................................  اإلندونيسية باللغة البحث ملخص صفحة

  ل    ..........................................................  احملتويات فهرس

  ١    ..................................................................  قدمةامل

  ٢    ........................................................  البحث خلفية
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   ٦   ....................................................  البحث مشكالت

  ٦   .................................................................................. وفوائده البحث أهداف

  ٨    ....................................................السابقة الدراسات

  ١٠    ...................................................... الفكري اإلطار

  ١٢    ......................................................  البحث منهجية

  ١٢    ........................................................  البحث خطة

  الباب األول
  واملعامالت املالية املعاصرة نظريات البحث يف الغرر

 )٧٥ - ١٦ص(

  ١٧    ......................................  وأحكامه حقيقة الغرر  :الفصل األول

  ١٩    ....  مفهوم الغرر والفرق بينه وبني املصطلحات املشتبهة به:  املبحث األول

 ١٩    ...............................  تعريف الغرر يف اللغة: املطلب األول

  ٢٠    ....................  تعريف الغرر يف اصطالح الفقهاء: املطلب الثاين

 ٢١    ....................... الغرر عند احلنفيةتعريف : الفرع األول 

 ٢٢    ........................  تعريف الغرر عند املالكية: الفرع الثاين

 ٢٤    ......................  تعريف الغرر عند الشافعية: الفرع الثالث
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 ٢٦    ........................  تعريف الغرر عند احلنابلة: الفرع الرابع

  ٢٨    ...............................  التعريف املختار: الفرع اخلامس

  ٢٩    ...........  الفرق بني الغرر واملصطلحات املشتبهة به:  لثالثا طلبامل

  ٢٩    .........................  الفرق بني الغرر والغرور: األول الفرع

  ٣٠    .........................  الفرق بني الغرر واجلهالة: الثاين الفرع

  ٣٣    ........................   الفرق بني الغرر والقمار: الثالث الفرع

  ٣٧   ..........................................  أحكام الغرر : املبحث الثاين

  ٣٧    ......................  النصوص الواردة يف منع الغرر: طلب األول امل

  ٣٧    ...................  النصوص القرآنية يف منع الغرر: األول الفرع

 ٤١    ............  األحاديث النبوية الواردة يف منع الغرر: الثاين  الفرع

  ٥٣    .......  األحكام املستفادة من النصوص الواردة يف الغرر: ينالثا املطلب

 ٥٥    ................. احلكم املستفادة من حترمي بيع الغرر: لثالثا طلبامل

 ٥٨    ..............................  املعاصرة املالية املعامالت حقيقة:  الثاين الفصل

  ٦٠    ........................  املعاصرة املالية املعامالت مفهوم:  األول املبحث

  ٦٠    ...................  متفرقة كمفردات املصطلح حتليل:  األول املطلب

  ٦٠    ...............................  املعامالت تعريف: األول الفرع
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  ٦٣    ....................................  املالية تعريف: الثاين الفرع

  ٦٥    ................................  املعاصرة تعريف: الثالث الفرع

  ٦٦    .....................إضافية كجملة املصطلح تعريف:  الثاين املطلب

  ٧١    ......................  املعاصرة املالية املعامالت خصائص:  الثاين املبحث

 ٧١    ......  اإلباحة وشروط عقود من املعامالت يف األصل:  األول املطلب

 ٧٣    ......  واملصاحل العلل مراعات على مبين املعامالت فقه:  الثاين املطلب

  ٧٤    .............  واملرونة الثبات بني جيمع املعامالت فقه:  الثالث املطلب

  الباب الثاين
  وضوابطه يف العقود أثر الغرر

  )٢٣٤ - ٧٦ص(
 ٧٧    .........................................  أثر الغرر يف العقود:  األولالفصل 

  ٨٠    .................................  أثر الغرر يف عقد البيع:  املبحث األول

  ٨٠    ...........................  أثر الغرر يف صيغة العقد:  املطلب األول

 ٨٠    .................................  بيعتني يف بيعة: الفرع األول 

  ٨٣    ..............................  صفقتني يف صفقة: الفرع الثاين 

 ٨٩    ...................................  بيع العربون: الفرع الثالث 

 ٩٨    ....................................  بيع احلصاة:  الفرع الرابع
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 ١٠٠  .................................  بيع املالمسة: اخلامس الفرع 

 ١٠٤  ..................................  بيع املنابذة: الفرع السادس 

 ١٠٦  ....................  العقد املعلق والعقد املضاف:  الفرع السابع

  ١٠٩  .............................  أثر الغرر يف حمل العقد:  املطلب الثاين

 ١١٠  ..............................  اجلهل بذات احملل:  الفرع األول

 ١١٣  ...............................  اجلهل جبنس احملل:  الفرع الثاين

 ١١٤  ..............................  اجلهل بنوع احملل:  الفرع الثالث

 ١١٥  ..............................  اجلهل بصفة احملل:  الفرع الرابع

  ١٢٥  ............................  اجلهل مبقدار احملل:  الفرع اخلامس

 ١٤٠  ............................  اجلهل بأجل احملل:  الفرع السادس

 ١٤١  ...................  عدم القدرة على تسليم احملل:  الفرع السابع

  ١٤٥  ............................  التعاقد على املعدوم:  الفرع الثامن

  ١٥٠  ................................  عدم رؤية احملل:  الفرع التاسع

  ١٥٨  .....................  أثر الغرر يف عقود املعاوضات املالية: املبحث الثاين 

  ١٥٨  ............................................  السلم: املطلب األول 

  ١٦٢  ........................................االستصناع:  املطلب الثاين



 

 ف 

 

  ١٦٦  .........................................  اإلجارة:  املطلب الثالث

  ١٧٩  ..........................................  الشركة: املطلب الرابع 

  ١٩٢  ...........................  أثر الغرر يف عقود التربعات: املبحث الثالث 

  ١٩٣  .............................................  اهلبة: املطلب األول 

  ١٩٥  ...........................................  الوصية: املطلب الثاين 

  ١٩٧  .............................. أثر الغرر يف عقود أخرى: املبحث الرابع 

  ١٩٧  ...........................................  الزواج: املطلب األول 

  ٢٠٠  ............................................  الرهن: املطلب الثاين 

  ٢٠١  ..........................................  الكفالة: املطلب الثالث 

  ٢٠٤  ...........................................  الوكالة: املطلب الرابع 

  ٢٠٨  ........................................  ضوابط الغرر املؤثر : الفصل الثاين 

  ٢١٠  .  املاليةأن يكون الغرر يف عقود املعاوضات : الشرط األول: املبحث األول 

  ٢١٣  ....................  أن يكون الغرر كثريا : الشرط الثاين: املبحث الثاين 

  ٢٢١  ....  أن يكون الغرر يف املعقود عليه أصالة : الشرط الرابع: املبحث الثالث 

  ٢٢٥  ...................  أال تدعو للعقد حاجة : الشرط الرابع: املبحث الرابع 

  ٢٢٥  ......................................  معىن احلاجة:  األول طلبامل



 

 ص 

 

  ٢٢٦  ........................  احلاجة والضرورةالفرق بني : طلب الثاين امل

  ٢٢٧  ................  اعتبار العموم واخلصوص يف احلاجة:  الثالث طلبامل

  ٢٢٨  ....................احلاجة املعتربة هي احلاجة املتعينة: الرابع  املطلب

  ٢٣٠  .............................  احلاجة تقدر بقدرها: اخلامس  املطلب

  ٢٣١  ..........  الصلة بني احلاجة والتعامل واالستحسان: املطلب السادس 

  ثالثالباب ال
  املعامالت املالية املعاصرةتطبيقات الغرر يف 

 )٣٤٩-٢٣٥ص(

 ٢٣٧  .............................................  البيع اإلجياري: الفصل األول 

  ٢٣٩  .................  حقيقة البيع اإلجياري وأغراضه التجارية: املبحث األول 

  ٢٣٩  .............................  تعريف البيع اإلجياري: املطلب األول 

  ٢٤٠  ....................... صورة البيع اإلجياري وشكله: املطلب الثاين 

  ٢٤٢  ....................  اإلجياريأغراض التعامل بالبيع : املطلب الثالث 

  لبيع بالتقسيط واإلجارة املنتهيةالفرق بينه وبني ا: املطلب الرابع 

  ٢٤٢  ........................................................  بالتمليك

  ٢٤٥  ..................  حكم البيع اإلجياري يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين 



 

 ق 

 

  ٢٤٥  .....................  أقوال العلماء يف البيع اإلجياري: املطلب األول 

  ٢٤٦  ..............  املؤاخذات الشرعية على البيع اإلجياري: املطلب الثاين 

  ٢٥٢  ..........................تطبيق الغرر يف البيع اإلجياري: الثالث  املبحث

  ٢٥٤  .....................................  البديل الشرعي للبيع اإلجياري

  ٢٥٥  .........................................  املسابقات التجارية:  الفصل الثاين

  ٢٥٩  ......................................  أوراق اليانصيب: املبحث األول 

  ٢٥٩  ...........................  تعريف أوراق اليانصيب: املطلب األول 

  ٢٦٠  ...................................  اليانصيب أقسام:  الثاين املطلب

  ٢٦١  ..................................  حكم اليانصيب: املطلب الثالث 

  ٢٦٣  ....................  تطبيق الغرر يف أوراق اليانصيب: املطلب الرابع 

  ٢٦٤  ...........................  البديل الشرعي ألوراق اليانصيب

  ٢٦٨  ...................  املسابقات بواسطة االتصاالت احلديثة: املبحث الثاين 

  ٢٦٨  ........  صورة املسابقات بواسطة االتصاالت احلديثة: املطلب األول 

  ٢٦٩  ..........االتصاالت احلديثةحكم املسابقات بواسطة : املطلب الثاين 

  املسابقات بواسطة االتصاالت تطبيق الغرر يف: املطلب الثالث 

  ٢٧٠  ..........................................................  احلديثة



 

 ر 

 

  ٢٧١  .......  البديل الشرعي للمسابقات بواسطة االتصاالت احلديثة

  ٢٧٣  .....................................  التسويق الشبكي: املبحث الثالث 

  ٢٧٣  ........................... حقيقة التسويق الشبكي: املطلب األول 

  ٢٧٤  .....................  الشبكي وصورهأنواع التسويق : املطلب الثاين 

  ٢٧٦  ..........................  تكييف التسويق الشبكي: املطلب الثالث 

  ٢٨٠  ............................  حكم التسويق الشبكي: املطلب الرابع 

  ٢٩١  ..................  تطبيق الغرر يف التسويق الشبكي: املطلب اخلامس 

  ٢٩٣  ......................  البديل الشرعي للتسويق الشبكي احملرم

  ٢٩٦  ...................................................  التأمني: الفصل الثالث 

  ٢٩٨  .........................................  حقيقة التأمني: املبحث األول 

 ٢٩٨  ...................................  معىن التأمني لغة:  املطلب األول

  ٢٩٩  .................................  معىن التأمني شرعا:  املطلب الثاين

  ٢٩٩  ......................  ووظائفه التأمني هداف نظامأ:  املطلب الثالث

  ٣٠٠  .....................................  تأمنيأقسام ال: املطلب الرابع 

  ٣٠٢  .................  حكم التأمني االجتماعي والتباديل: املطلب اخلامس 

  ٣١٢  .......................................  التجاري التأمني:  املبحث الثاين



 

 ش 

 

  ٣١٢  ............................اريجتالتأمني التعريف : املطلب األول 

  ٣١٤  ..........................  يجارالتأمني التخصائص : املطلب الثاين 

  ٣١٥  ............................  التأمني التجاريأنواع : املطلب الثالث 

  ٣١٧  .............................  حكم التأمني التجاري: املطلب الرابع 

  ٣٤٢  ...................  تطبيق الغرر يف التأمني التجاري: املطلب اخلامس 

  ٣٤٧  ............................  البديل الشرعي للتأمني التجاري

  ٣٥٠  ...................................................................  امتةاخل

  ٣٥١  ........................................................  نتائج البحث

  ٣٦٢  ................................................. واقتراحات توصيات

  ٣٦٥  ..................................................  قائمة املصادر واملراجع 

  ٣٨٤  ..........................................................  البحث فهارس
  ٣٨٥  ................................................  القرآنية اآليات فهرس

  ٣٨٨  .............................................. النبوية األحاديث فهرس

  ٣٩٣  .......................................................  األعالم فهرس

 


