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َّتطبيقات على منع الغرر يف املعامالت املالية املعاصرة ٌ: 
َّتطبيقات على منع الغرر يف املعامالت املالية املعاصرة :َّاملطلب الثالث" ٌ: 

ُالغرر سبب من األسباب الرئيسة للتحرمي يف املعامالت املالية املعاصرة، وقد ختتلف اآلراء يف كونه  َّ َّ َّ ٌ
ًِّغررا مؤثرا، فتختلف بن ُاء على ذلك النتائج، بني حمً ُ ُرم للمعاملة ومً ًبيح، إال أن كثريا من املعامالت ٍِّ َّ ٍ

ًاملعاصرة، كان اشتماهلا على غرر كثري سببا للقول بتحرميها؛ فمن ذلك ما يلي ٍ ٍ:." 
 عقود التأمني التجاري، وهل فيها غرر؟

ِّعقود التأمني التجاري: ًأوال ِّ َّ: 
ِّ كبري، وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ٍتماهلا على غررَّفإن سبب التحرمي فيها اش

 ذي القسط الثابت عقد التأمني التجاري: "مني قوهلمِّمة املؤمتر اإلسالمي، بشأن التأَّاملنبثق عن منظ
ٌالذي تتعامل به شركات التأمني التجاري، عقد فيه غرر كبري مفسد ٌٌ ًولذا فهو حرام شرعا.  للعقدٌ ٌ". 

ِوكذلك ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي مبكة، التابع لرابطة العامل اإلسالمي، فقد جاء فيه ِّ ّ :
َّعقد التأمني التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية، املشتملة على الغرر الفاحش" َّ ، وفيه "ُ

ُعقد التأمني التجاري ضرب من ضروب امل: "اًأيض ٌ َّ من املخاطرة يف معاوضات مالية، امرة؛ ملا فيهَقِّ ٍ
ٍومن الغرم بال جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بال مقابل ُ ٍُ ُّ َ  ".ٍ، أو مقابل غري مكافئٍ

ِّهذا املثال هو مثال لوجود غرر مؤثر يف املعاملة أوجب التحرمي، وقد رأيتم ما انتهى إليه رأي اجملامع 
ًبتحرميه؛ بسبب ما تضمنه من الغرر، لكن هذا ليس قوال جممعا : الفقهية يف التأمني التجاري، ومن القول ُ ً

ًعليه، بل مثة من يرى أن التأمني التجاري مباح، بناء على  ٌ؟ على أن الغرر املوجود يف العقد غرر ماذاَّ
 .ما تدعو إليه احلاجة: ِّتدعو إليه احلاجة، ومن أوصاف الغرر غري املؤثر

َّلناس اليوم ال ميكن أن يتحمل ما يرتتب عليها من الكوارث األفراد، إن جتارة الناس ومعاملة ا: وقال
لتايل احلاجة العامة داعية إىل اإلذن مبثل هذا الغرر الذي جاءت الشريعة  فيحتاج إىل تضافر واجتماع، و

 .إلذن بنظريه، وذكروا لذلك شواهد
  غرر؟االبيع على املكشوف، وهل فيهصورة 

 :كشوف، وصورتهالبيع على امل: ًنيا"
عادة  َقيام شخص ببيع أوراق مالية ال ميلكها، عن طريق اقرتاضها من آخرين، مقابل االلتزام  َّ ٍ ٍ ُ

َّوقد قال اجملمع الفقهي اإلسالمي بتحرمي هذا النوع من .  حمددٍض يف وقتِرْقُشرائها، وتسليمها للم ُّ ُّ
نسان ما ال ميلك، وال خيفى ما يف هذا من الغرر، فجاء يف قرار املعامالت؛ الشتماله على بيع اإل

ِّعلى األسهم والسلع اليت ليست : ى على املكشوف، أيَرْنواعها اليت ُجت العقود اآلجلة"َّاجملمع أن 
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لكيفية اليت جتري يف السوق املالية ِكْلُيف م ا تشتمل على ) البورصة(َّ البائع،  ًغري جائزة شرعا؛ أل ٍ ُ
 ."بيع الشخص ما ال ميلك

هذه الصورة الثانية من صور املعامالت اليت جاء حترميها يف كالم العلماء املعاصرين؛ بسبب ما تضمنته 
 .من الغرر

لبيع القصري يف بعض اللغات، :البيع على املكشوف ُ وهو نوع من املعامالت يسمى   أن يقوم :وهوٌ
ً ال ميلكها فيبيع مثال أسهم الشركة الفالنية وهو ال - ً مثالاًيعين أسهم -ٍشخص ببيع أوراق مالية  ُ ِ

عادة شرائها، وما فائدته من هذا البيع؟  ُميلكها، عن طريق اقرتاضها من آخرين، مقابل االلتزام  هو ِ
ومت بيعها بثمامنائة ال ـلف ريها ااالستفادة من فرق مثن هذه األسهم، إذا نزل مثنها فيكون قد اشرت

ع ما ال ميلك فيكون قد استفاد مائتني،الـري لتايل يكون هنا نوع من الغرر؛ لكونه   .، و
لتحرمي، وكما ذكرت أن هذه املعامالت جيري فيها اختالف  :هذا ما ذكره القائلون 

س به، وليس داخال يف التحرمي:من العلماء من يقول  .ً إن هذا عقد ال 
َّ أن البيع على املكشوف من مجلة العقود احملرمة؛ ملا تضمنه من :ين علىلكن أكثر العلماء املعاصر
هو الغرر؛ ألنه قد حيصل، وقد علته  عن بيع ما ال ميلكه -ملسو هيلع هللا ىلص-حترمي النيب والغرر وهو بيع ما ال ميلك، 

نك تستطيعًفإذا بعت شيئا ال متلكه فأنت لستال حيصل،   إيفاء املشرتي  على يقني وال على إدراك 
لتايل يكون غررا ما  .ًاشرتاه منك، و

ذا األصل  .هذا ما يتعلق 
 


