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ئت   طصثطئ ا

  املقدمة
 من باهللا ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده العاملني، رب هللا احلمد

 له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهد من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور

 وعلى  ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد

  :بعد أما. تسليما وسلم بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله

  

  :البحث خلفية

 بالباطل، أمواهلم وأكل الناس واستغالل الغش أنواع مجيع حرم قد اإلسالم إن

 هلم ميكّن فيما التيسري جانب ومراعاة عنهم املفاسد ودرء للعباد املنافع فتحصيل

 اإلسالمي، الفقه قواعد من أساسية وقاعدة الدين مقاصد من مقصد حيام ويصلح

 اإلسالم يف عظيمني ألصلني املالية املعامالت كل الشارع أخضع فقد ذلك وألجل

 على املالية املعامالت أصول كل كان فإذا ،"الطرفني مصلحة ومراعاة العدل: "مها

 الطرفني أحد بظلم القاعدة هذه انتهاك إىل يرجع أن بد ال بعضها فتحرمي اإلباحة

  .جانبه يف العدالة حتقيق وعدم



 

٣ 
 

ئت   طصثطئ ا

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

 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 مال

 عرضهما ومباله بنفسه غرر ويقال اخلطر، اللغوي معناه أصل يف والغرر

 حول العقود غرر يف الفقهاء وحبث للهالك، ماله أو نفسه املرء تعريض فالغرر للهلكة،

 غرر كل ليس هذا مع أنه إال حتديده، يف واجتاهام عبارام اختلفت وإن املعىن، هذا

 املعاوضات عقود يف الكثري الغرر هو اتفاقا واملؤثر اجلميع، عند العقد صحة يف مؤثرا

 هذا إعمال إىل تدفع حاجة هناك تكن ومل أصالة، عليه املعقود يف كان إذا املالية،

  )١(.غرر من فيه مبا العقد

 الشارع حكم إىل تدعو مفسدة فيه كانت الوجه هذا على الغرر كان وإذا

 بينت وقد الغرر، بيع عن ى  اهللا رسول أن روي مبا املقصود وهو وحترميه، حبظره

 وذكروا فيها، البيع فساد على الفقهاء نص الغرر هذا من جزئيات بعض النبوية السنة

 العلة لتحقق بالفساد، وحكموا عليها فقاسوها العلة يف معها تشترك أخرى جزئيات

 يف اجلنني وعن حتلب، أن قبل املاشية ضروع يف ما بيع عن  النيب ى فقد فيها،

                                                             
 يف العقود يف وأثره الغرر" كتاب يف مدكور سالم حممد الدكتور لألستاذ التصدير كلمات من مأخوذ) (١

 .١١ ص ،"اإلسالمي الفقه



 

٤ 
 

ئت   طصثطئ ا

 حبل وعن املالقيح، وعن املضامني وعن املاء، يف السمك بيع وعن األنعام، بطون

 على وتطبيقها الغرر، جهات بعض يف الفقهاء نظرات اختلفت فقد ذلك ومع. احلبلة

 غري مبعثرة الغرر مسائل جعلت كثرية أبواب يف تناولوها أم على العقود، بعض

 هذا إىل احلاجة فمست شتاا، ومل مجعها، إىل الفقه طالب يكون ما أحوج جمتمعة،

  )٢(.التشريعي والبحث الفقهي الدرس من النمط

 فال عنه، الناس يستغين ال اليت املسائل من املالية فاملعامالت ذلك، وجبانب

 به يقوم ما وفساد صحة لتوقف األحكام، هذه معرفة يف البالغة األمهية مدى خيفى

 وقد الغرر، إىل يرجع املعامالت فساد أسباب من أن علم وكما. أعماهلم من الناس

 املعاصرة املالية املعامالت يف األحباث أن مع املعاصرة، املالية املعامالت يف ذلك خيفى

 .الغرر وهي واحد موضوع حتت جمتمعة تكن مل أنه إال كثرية، متعددة

 لسماحة نظرا املعامالت مجيع جبواز اعتقدوا الناس بعض أن األسف، ومن

 املوجود الغرر عن النظر بغض بينهم التراضي واعتبار احلرج رفع يف اإلسالمية الشريعة

 األرباح على باحلصول الناس تغري املعامالت بعض أن ذلك ويزيد املعامالت، تلك يف

 تطور ومع. كبرية خسارة ذلك كل وراء أن مع وتعب، كبري جهد دون الكثرية

 مستحدثه علمية ومصطلحات لغوية أمساء على تقوم اليت املعاصرة املالية املعامالت

                                                             
 .املرجع نفس) (٢



 

٥ 
 

ئت   طصثطئ ا

 ضبطا املصطلح هذا ضبط لعدم فيها الغرر شبه يف التمييز مبكان الصعوبة من كان

 أي األمر، ذا يهتم من منهم قليل املتأخرين ومن السابقني، الفقهاء عند دقيقا

  . الغرر يف البحث ختصيص

 العاملني هؤالء وخاصة الشرعية، باألحكام املهتمني املسلمني ببال خيطر وقد

 وما الشرعية؟ ضوابطه وما الغرر؟ حقيقة هو ما يتساءلون اإلسالمي، اإلقتصاد جمال يف

 املعاصرة؟ املالية املعامالت يف للغرر التطبيقي املثال وكيف املالية؟ املعامالت يف أثره

 عن واضحا تصورا تعطي اليت الواقعة السديدة اإلجابة إىل ملحة حباجة األسئلة وهذه

  .املعاصر وتطبيقه وأثره وضابطه الغرر

 السابقني الفقهاء أقوال إىل النظر إعادة إىل ماسة حباجة أنه الباحث يرى لذا

 دقيقا ضابطا شامال تعريفا منها فيستخرج وضوابطه، الغرر تعريف يف واملتأخرين

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

 هذه يقدم بأن املشكالت هذه حلل الباحث حاول وقد. املعاصرة املالية املعامالت

  ".املعاصرةالغرر وتطبيقاته يف املعامالت املالية " املوضوع حتت املتواضعة الرسالة

 حيث تطبيقية؛ وعملية نظرية علمية أمرين، على يشمل املتواضع البحث هذا

 بدراسة يفرد مل بالذات املوضوع فهذا. والتطبيق النظرية بني فيه الباحث مجع

 الكتب خالل من شتاته جيمع حبيث – عليه الباحث اطلع ما حسب - متخصصة
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ئت   طصثطئ ا

 يفوض وأخريا. بالبحث جدير موضوع االعتبار ذا وهو واملعاصرة، التراثية الفقهية

 على الرسالة إخراج ويف رمسه الذي الطريق يسهل أن به مستعينا اهللا إىل أمره الباحث

 .املرضي الوجه

  

  :البحث مشكالت

  :يلي فكما الباحث حيلها سوف اليت البحث هذا مشكالت أما  

 احملرم؟أي من املعامالت املالية املعاصرة الاليت فيها الغرر  -١

 املعامالت املالية املعاصرة، ومدى تأثريه فيها؟ ككيف تطبيق الغرر احملرم يف تل -٢

 تلك املعامالت املالية املعاصرة؟على كيف تعاجل الشريعة اإلسالمية  -٣

 
داف   :وفوائده  البحث أ

 إىل ترجع ملحة وضرورية كبرية أمهية ذات أمور بيان البحث هذا تستهدف

  :التالية النقاط
التعرف على بعض املعامالت املالية املعاصرة اليت فيها الغرر احملرم وبيان  .١

 .أحكامها الفقهية

 .هافي هأثر وبيان املعاصرة املالية املعامالتتلك  يف الغرر تطبيق بيان .٢

 .بيان موقف الشريعة اإلسالمية يف معاجلة هذه املعامالت املالية املعاصرة .٣
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ئت   طصثطئ ا

  :يلي فكما البحث هذا فوائد أما

 العلوم تطوير يف مفيدا سهما البحث هذا يكون أن األكادميية، حيث من .١

 فيه، العلمي والتحصيل املوضوع هذا حول الباحث يتعمق وأن الشرعية،

 وخاصة اإلسالم بالد يف واملسلمني للقراء مفيدا يكون أن ذلك من إضافة

 .اإلندونيسي الشعب

 الفقه جوانب من هام جانب إبراز يف املتواضع الباحث جبهد اإلسهام .٢

 عنوان حتت جزئياته وتوحيد املوضوع، هذا شتات جبمع وذلك اإلسالمي،

 .منه واإلفادة إليه الرجوع القارئ على يسهل مستقل

 بأن املالية، املعامالت ناحية من االجتماعية املشكالت حلول يف اإلسهام .٣

 احلالل بني يشتبه وما يباح وما الغرر بسبب منها حيرم ما الباحث يشرح

 وال الناحية هذه يف الشرعية باملعامل املسلم اتمع ليهتم وذلك واحلرام،

 .واحلرام احلالل أمر يف يتساهل
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ئت   طصثطئ ا

  :السابقة الدراسات

 السلف الفقهاء فيه تكلم قد موضوع هو بل حبديث ليس املوضوع أن شك ال

 اليت اجلامعية والرساالت العلمية األحباث كتبت وقد املعاصرون، والعلماء واخللف

 .حمدود بشكل ذلك كل ولكن وتطبيقا نظرية املوضوع هذا تتناول

 مسائل وجعلت كثرية أبواب يف املوضوع هذا تناولوا فقد السلف فقهاء أما

 املعلومات تلك مجع هلم يتطرق مل أنه املعاصرون، وكذلك. جمتمعة غري مبعثرة الغرر

 فعل قد مؤلفها أن وجدت رسالة إال ودراسته، فهمه يسهل مستقل واحد عنوان حتت

 يف العقود يف وأثره الغرر((  فيه يتناول حيث املوضوع هذا يف وسع أنه إال ذلك،

 رسالة وهي. املعاصرة املالية املعامالت يف خمصصة تكن ومل ،))اإلسالمي الفقه

 واحلائزة ،القاهرة جامعة إىل املقدمة الضرير، األمني حممد الصديق للربوفسور دكتورة

  .م١٩٩٠- ه١٤١٠ سنة اإلسالمية للدراسات العاملية فيصل امللك جائزة على

  : يلي ما وهي ،املوضوع ذا صلة هلا السابقة الدراسات بعض وهناك

 لـألستاذ ،اإلسالمية املصارف يف تطبيقاا مع عنها، املنهي البيوع فقه .١

 اليت ١٣ رقم البارزين العلماء حماضرات سلسلة وهي ريان، أمحد الدكتور

 للبحوث اإلسالمي املعهد للتنمية، اإلسالمي البنك بتصديرها قام

 مؤلفه  فيه وضع وقد. م ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤ الثالثة الطبعة والتدريب،
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ئت   طصثطئ ا

 جمموعات إىل بتقسيمها وقام للغرر، عنها املنهي البيوع يف خاصا بابا

 قامسا متثل جامعة علة حتت جعلها مع بينها، العلل قرب باالعتبار أربع،

 البيوع هلذه احلديثة بالتطبيقات جمموعة كل يتبع مث أفرادها، بني مشتركا

 كما وذلك،. عنها بعدها أو اإلسالمية الشريعة من قرا مدى بيان مع

 منها، كل عن النهي وراء الكامنة والعلل البيوع هذه لتشعب املؤلف، قال

 هذا لشرح وافيا يكن مل إذن فالكتاب. بالبحث منها كل إفراد وصعوبة

 .الواسع املوضوع
 دمشق الفكر دار الزحيلي، وهبة للدكتور املعاصرة، املالية املعامالت .٢

 التعريف األول القسم يف الكاتب تناول قسمني، إىل الكتاب قسم. ٢٠٠٦

 احلديثة املالية املعامالت أحكام الثاين القسم يف و املالية، املعامالت مبختلف

 يستغين ال قليلة فقرات إال الغرر يف خاصا بابا فيه يذكر ومل بابا، ٢٣ يف

 عام، بشكل املعاصرة املالية املعامالت يف يبحث فالكتاب. القارئ عنه

 .بنفسه الغرر عنوان حتت خمصص وليس
 الغرر عن تتحدث سابقة دراسات جيد مل الباحث أن هنا عليه التنبيه جيدر ومما

 مهمته الذي البحث هذا فجاء. خاصة املعاصرة املالية املعامالت يف وتطبيقاته وحقيقته

  .فقهيا حتليال وحتليلها املعاصرة املالية املعامالت يف وتطبيقه الغرر يف نظرية تأصيل هي
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ئت   طصثطئ ا

  :الفكري  طار

 علمية دراسة وهو املالية، املعامالت يفوتطبيقاته  الغرر يتناول البحث هذا

 وأقوال الغرر يف الواردة األدلة إىل بالرجوع فقهيا حتليال وحيلله. تطبيقية وعملية نظرية

  .الفقهية الكتب يف املدونة الفقهاء

 تعريفات جبمع الغرر، نظرية تأصيل بيان على حيتوي النظري العلمي اجلانبف

 ملصطلح املانع اجلامع التعريف اختيار مث ومناقشتها، الغرر يف األربعة املذاهب علماء

  .وامليسر والقمار التغرير مثل املشتبهة املصطلحات بني وتفريقه الغرر،

 من حترميه يف الواردة األدلة ذكر مع للغرر الشرعي احلكم بيان على وحيتوى

 املعامالت عقود يف الفقهية الغرر أثر وبيان منها، لكل االستدالل ووجه والسنة القرآن

  .وغريها البيوع من املالية

 الضوابط وهي املفسد، احملرم الغرر ضوابط على أيضا حيتوي بحثال وهذا

 املباحة واملعامالت الغرر بسبب احملرمة املعامالت تفريق يف ا يستعمل اليت العامة

  .عنه املعفو اليسري الغرر فيه أو الغرر من خللوه

 يف وضوابطه لغررا نظرية تطبيق على حيتوي التطبيقي العملي واجلانب

 املباحة عن املفسد الغرر بسبب احملرمة املعامالت تتضح كي املعاصرة املالية املعامالت

 تلك املعامالت يف وجدت إذا حيث به، املسموح الغرر فيها أو فيها الغرر بعدم



 

١١ 
 

ئت   طصثطئ ا

 من ضابطأحد  فيها وجدمل توجد تلك الضوابط أو  وإذا حمرمة، فهي للغرر الضوابط

  .عنه معفو يسري فيه الغرر ألن مباح فهي الضوابط تلك

وجدير للذكر هنا، أن الباحث يذكر يف هذا البحث موقف الشريعة اإلسالمية 

يف معاجلة املعامالت املالية املعاصرة الاليت فيها الغرر احملرم، وهذا طبعا يربز مشولية 

كالت الناس يف مجيع جوانب احلياة، ولذلك اإلسالم ومدى كماليته يف حل مش

  .هو احلل هلذه احلياةسوف يظهر أن اإلسالم 

 ينحصر املعاصرة املالية املعامالت على الغرر تطبيق يف البحث هذا ومسلك

 فيها تطبق اليت املالية املعاملة ماهية عن والتصوير التعريف أوال،: التالية اخلطوط على

 املعاملة هذه حكم يف الفقهاء أقوال إيراد ثانيا مث جليا؛ وتصويرا واضحا تعريفا الغرر

 ثالثا مث الصواب؛ إىل قول أقرب ترجيح مث أدلتهم ومناقشة استدالهلم ذكر مع ةاملالي

 مث عليها، املؤثر الغرر شروط قإحلاق املالية املعاملة تلك على الغرر تطبيق يف التوضيح

، مث رابعا ذكر البديل الشرعي لتلك غريها أم الغرر عقود من بأا عليها احلكم

  .احملرمةاملعامالت املالية 



 

١٢ 
 

ئت   طصثطئ ا

ية   :البحث من

 منهج استخدام مع املكتبية الدراسة الباحث تناول فقد املنهج نوعية أما

 املعلومات أو واالت العلمية والرسائل البحوث أو الكتب بتصفح وذلك املقارنة،

  :يلي فيما يتلخص كما. باملوضوع الصلة ذات اليت واملوثقة املعتربة اإللكترونية املكتبية

 احلديث وكتب الفقهية الكتب وأمهات األساسية املصادر إىل الرجوع .١

 . والتراجم واللغة التفسري وكتب املعاصرة والكتب

 ما مسألة يف االختالف عند مذاهبهم اختالف على الفقهاء أقوال عرض .٢

 .منها الراجح الرأي واختيار احلاجة، قدر على

 .صحتها درجة وبيان األحاديث ختريج .٣

 .الكرمي القرآن يف مواضعها وبيان اآليات ختريج .٤

 .موجزة ترمجة البحث يف املذكورين األعالم ترمجة .٥

  

  :البحث خطة

 وهو ،"املعاصرة املالية املعامالت يف وتطبيقاته الغرر" البحث هذا عنوان

 .والفهارس واخلامتة، أبواب، ثالثةو املقدمة، من يتكون



 

١٣ 
 

ئت   طصثطئ ا

 وفوائده، وأهدافه، ومشكالته، البحث، خلفية فيها البحث يتناول فاملقدمة

  .البحث وخطة البحث، ومنهجية الفكري، واإلطار السابقة، والدراسات

 املالية واملعامالت الغرر حقيقة يف البحث نظريات عن حتدث األول، الباب أما

حقيقة الغرر، وهي  عن حتدث األول الفصل :فصلني إىل الباب هذا ويقسم املعاصرة،

 به، املشتبهة املصطلحات وبني بينه والفرق ،لغة واصطالحا الغرر مفهومتشمل 

بإيراد النصوص الواردة يف الغرر من القرآن والسنة، مث شرحها وبيان  ،وأحكامه

   .األحكام املستفادة منها يف الغرر، ويضاف على هذا الفصل احلكَم يف حترمي الغرر

 تعريف تشمل وهي اصرة،املع املالية املعامالت حقيقة عن حتدث الثاين والفصل

 للمصطلح الشامل التعريف بعده يأيت مث وشرعا، لغة مستقل كمصطلح كلمة كل

  .املعاصرة املالية املعامالت خصائص أيضا تشمل و إضافية، كجملة

ويقسم هذا الباب  ،وضوابطه العقود يف أثر الغرر عن حتدث الثاين، الباب وأما

وهو يشمل أثره يف عقد  ،يف العقود الغرر أثرالفصل األول حتدث عن  :إىل فصلني

ويعترب هذا الفصل  .البيع، وعقود املعاوضات املالية، وعقود التربعات، وعقود أخرى

 ألنهكأصول ترد عليها مجيع فروع الغرر الكثرية جاعال عقد البيع أساسا للموضوع؛ 

 تطبيقات يهف توجد أن ميكن الذي العقد وهو فيه، الغرر عن النهي ورد الذي األصل

  األقسام لكل



 

١٤ 
 

ئت   طصثطئ ا

 وضعه قد الذي املؤثر الغرر ضوابطمث يأيت بعده الفصل الثاين الذي حتدث عن 

. فصول أربعة يف منها كل والبحث ضوابط، أربعة على تنحصر فهي العصر، فقهاء

 عقود يف الغرر يكون أن وهو املؤثر، للغرر األول الشرط عن حتدث األول، الفصل

 الغرر يكون أن وهو الثاين، الشرط عن حتدث الثاين، والفصل املالية؛ املعاوضات

 عليه املعقود يف الغرر يكون أن وهو الثالث، الشرط عن حتدث الثالث والفصل كثريا؛

 إىل املتعينة احلاجة تدعو أال وهو الرابع، الشرط عن حتدث الرابع والفصل أصالة؛

  .العقد

 بعض يف الغرر تطبيقات عن حتدث املوضوع، لب فهو الثالث، الباب أما

 هذا فيقسم والتأمني، التجارية، واملسابقا اإلجياري البيع مثل املعاصرة املالية املعامالت

 اإلجياري؛ البيع يف الغرر تطبيق عن حتدث األول الفصل: فصول ثالثة إىل الباب

 اليانصيب، أوراق مثل التجارية، املسابقات يف الغرر تطبيق عن حتدث الثاين والفصل

 ثالثة يف مقسم ذلك وكل الشبكي، والتسويق احلديثة، االتصاال بواسطة واملسابقات

  .التأمني يف الغرر تطبيق عن حتدث الثالث والفصل مباحث؛

 بعض وعرض إليها، توصل اليت البحث نتائج فيها البحث يتناول واخلامتة،

  .واقتراحات توصيات



 

١٥ 
 

ئت   طصثطئ ا

 القرآنية، اآليات فهرس، وواملراجع املصادر فهرس من تتكون وهي والفهارس،

  .األعالم وفهرس النبوية، األحاديث وفهرس

  

  


