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 تعريػ اخلطر  :

 آخر، وظذ افرؽؿ مـ أن اخلطر إػ أخر ومـ ختصص إػ      ال يقجد اتػاق ظذ تعريػ اخلطر إذ خيتؾػ مـ حؼؾ 

هق االحتامل و افشؽ أو ظدم افتلـد، إال أكف إذا ـان  ذم ظؼقد افبققع ؿد يسؿك ؽررًا، وفؽـ فقس ـؾ خطر ؽرر، و 

ما ـان فف طاهر حمبقب، :افغرر ذم افؾغة يطؾؼ ظذ اخلطر ـؿسادف فف وزكًا ومعـك  ،وظؾقف يؽقن اخلطر ذم افؾغة

ما اكطقى ظـؽ : ، وظـد افبابريت() هؾ حيصؾ أم ال ؟ى، وذم االصطالح يؽقن ما ال يدر()وباضـ مؽروه 

هق اخلطر افذي اشتقى ؾقف ضرف افقجقد :  ، وظـد افؽاشاين ()ما يؽقن مستقر افعاؿبة:،وظـد افرسخز()ظؾؿف

 ،وفؽـ بصػة ظامة يقصػ اخلطر حافة ()ما احتؿؾ أمريـ أؽؾبفام أخقؾفام:، وظـد افرمع()وافعدم بؿـزفة افشؽ

. ظدم افتلـد مـ افـتائج ادستؼبؾقة

 الػرق بني اخلطر والغرر :

     ظذ افرؽؿ مـ أن اخلطر وافغرر مسادؾان ذم افؾغة، إال أَن فقس ـؾ خطر ؽررًا وفؽـ ـؾ ؽرر خطرًا، وافغرر 

هق اجلفافة أو ظدم افتلـد ذم افصقغة أو ادحؾ ذم ظؼقد افبقع احلافة واآلجؾة بام ذم ذفؽ ظؼد افسؾؿ واالشتصـاع 

واإلجارة ،و ويؼع افغرر ذم ظؼقد افتزظات ـاهلبة وافرهـ وظؼقد افتعاون مثؾ ذـة ادػاوضة وذـة افـفد وإن 

ـان افغرر ؽر ممثر ذم ظؼقد افتعاون و افتزظات، وال يعتز مـ افغرر ادحرم، افغرر ذم ظؼقد افتعاون مثؾ ظؼد 

.   ادضاربة وذـة افعـان وادػاوضة، وادزارظة وادساؿات 

افغـؿ  )     واخلطر افتجاري وهق اخلطر ادالزم فألظامل افتجارية وهق جزء مـفا وال يؿؽـ دمـبف وهق ادزر فؾربح

وهل جائزة فغؾبة افظـ بتحؼؼ األرباح وفقس اخلسائر، وال يعتز  وهق مطؾقب ذم األكشطة االؿتصادية، (بافغرم

                                                 

 3/266،افػروق،افؼاهرة،(هـ 1344)افؼراذم،أمحد بـ إدريس ()

 3/265،افػروق،افؼاهرة ،(هـ 1344)افؼراذم،أمحد بـ إدريس ()

 5/192افعـاية هبامش ؾتح افؼدير،ادطبعة األمرية بؿرص،، (هـ1350)بابريت،حمؿد ()

 13/194،ادبسقط،،مطبعة افسعادة بؿرص،(ت.د))افرسخز ،حمؿد بـ أمحد ()

 5/263بدائع افصـائع ذم ترتقب افؼائع،مطبعة اجلامفقة بؿطر، (م1910)افؽاشاين،ظالء افديـ، ()

 3/392هناية ادحتاج،،ضبعة افبايب احلؾبل، (هـ1357)افرمع،حمؿد ()
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بضؿ  )ادجاهدة ذم شبقؾ اهلل ظز وجؾ  ؾقفا خماضرة، ؿد يغؾب وؿد ُيغؾب):بـ تقؿقةامـ افغرر ادحرم، ويؼقل 

ـذفؽ ):يؼقل افعز بـ ظبد افسالم()وـذفؽ شائر األمقر ، مـ اجلعافة وادزارظة وادساؿاة وافتجارة وافسػر (افقاء

ؾنن افتجار . أهؾ افدكقا إكام يترصؾقن ظذ حسـ افظـقن، وإكام اظتؿد ظؾقفا ألن افغافب صدؿفا ظـد ؿقام أشباهبا

ومعظؿ هذه افظـقن صادق مقاؾؼ،ؽر خمافػ و ال ـاذب ؾال .... يساؾرون ظذ طـ أهنؿ يسؾؿقن ويربحقن، 

وظؾقف فق ()جيقز تعطقؾ هذه ادصافح افغافبة افقؿقع ، خقؾا مـ كدور ـذب افظـقن ، وال يػعؾ ذفؽ إال اجلاهؾقن

وافذي ؿد يؼاس  )أن افربح مقجب، ظذ افرؽؿ مـ أن هـاك احتامل فؾخسارة  (ؽؾبة افظـ)ـاكت افؼقؿة ادتقؿعة

. فذفؽ افـشاط ؾال جيب تعطقؾ هذا افـشاط (باالكحراف ادعقار

 ذم ظؼقد ادعقضات وحيرم افغرر افػاحش ويعػك ظـ افقسر مـف وـذفؽ إن مل  وهق ماال يعرف ظقاؿبف:الغرر

يؽـ ذم ظؼقد ادعاوضات ، مثؾ افتزع واهلبة ؾال حيرم افغرر ؾقفام ،وفؽـ فقس ـؾ خطر ؽرر ؾؼد يقجد خطر 

وال يؽقن ؽرر ـام ذم افتجارة حقث يشسي افتاجر افسؾعة ويسبص بافسعر ـل يرتػع فربح ؾقفا ، وفؽـ ؿد 

تـخػض األشعار وخيرس وهذا خطر وفؽـ ال يقجد ؽرر  ،وفقس ـؾ ؽرر حمرم ؾؼد أجاز افػؼفاء افغرر 

 فؾغرر ادسؿقح بف، ـلن يؽقن يسرًا، وأن ال يؽقن ذم ظؼد معاوضة مافقة، وأن ال ضقابطافقسر ووضعقا 

.    افعؼد حاجةإػيؽقن افغرر ذم ادعؼقد أصافة وأن تدظق 

 بلهنا ظؿؾقة حتديد وتؼقيؿ  اخلطر،واختقار وإدارة افتؼـقات فؾتؽقػ مع :  يؼصد بندارة اخلطر:إدارة اخلطر

 وهذا يعـل  اختاذ اإلجراءات وافقشائؾ افالزمة فتطقير وتـػقذ خطة ()ادخاضر افتل يؿؽـ أن يتعرض فف

فؾتعامؾ مع األخطار افعشقائقة  ادحتؿؾة فؾؿمشسة  أو افػرد بغرض محاية أصقهلا ويتؿ  ذفؽ ظذ ثالث 

 : مراحؾ 

.  حتديد كقع وحجؿ اخلطر افذي يتعرض فف افشخص أو ادمشسة وؿقاشف : ادرحؾة األوػ -

اختاذ افقشائؾ ادـاشبة إلزافة أو حتجقؿ اخلطر بحقث يتـاشب مع مؼدرة افشخص ورؽبتف : ادرحؾة افثاكقة -

.  ذم حتؿؾف 

                                                 

 535،خمترص افػتاوى ادرصية ،مجع حمؿد افبعع،دار أبـ افؼقؿ،ص(هـ 1406)‘ابـ تقؿقة،   ()

 7-1/6،افؼقاظد افؽزى،حتؼقؼ كزيف محاد،وظثامن مجعة،ضبعة دار افؼؾؿ،دمشؼ،(هـ 1421)افعز بـ ظبد افسالم ()

 307مرص،ص-،ادشتؼات ادافقة ودورها ذم إدارة ادخاضر،دار افـؼ فؾجامعات(2005)ضقان،شؿرر( )
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مراؿبة حجؿ اخلطر وتعديؾ اإلجراءات فؾؿحاؾظة ظذ احلجؿ ادرؽقب وهذا ؿد يعـل : ادرحؾة افثافثة -

أوؿد يعـل زيادهتا ؾؿـ يريد زيادة  خػض ادخاضر ـام ذم حافة افرؽبة ذم دمـب ادخاضر بؼاء ظؼد تلمغ

.   أرباحف ؿد يدخؾ ذم كشاضات ذات خماضر ظافقة ـام ذم افؼامر

  طبقعة اخلطر يف صاالت الؼامر :

 :        يؿؽـ افتػريؼ بغ كقظغ مـ افؼامر ومها

وهق افؼامر ادعروف وافذي يؽقن بغ ضرؾغ وؾقف يؽقن أحد  افالظبغ خارس : افؼامر افػردي افغر مـظؿ -1

. وافثاين رابح، وربح أحدمها تسقي خسارة اآلخر وهل افتل تسؿل افؾعبة افصػرية

 (ذـة افؼامر )وهق أن يؾعب ظدة الظبغ ضد الظب واحد، وهـا ال تؽقن خسارة افالظب:   افؼامر ادـظؿ -2

ال يساوي جمؿقع ما خرسه افالظبقن،  (ذـة افؼامر)تساوي ما ـسبة جمؿقع افؽاشبغ ـام أن، ربحف

وافؾعبة هـا فقست صػرية وإكام متقؾ إػ صافح ذـة افؼامر  إذ تؽقن هل افرابحة دائام وهذا يصدق ذم فعبة 

افروفقت وذم فعبة مؽائـ افؼامر ادـتؼة ذم افػـادق وصاالت افؼامر وذـات افتلمغ افتجاري،وؿد حاول 

االؿتصاديقن إجياد  تػسر ومزر فسؾقك ادؼامريـ وهؿ يعؾؿقن أهنؿ ذم افؼامر ادـظؿة ذم افغافب يؽقكقا 

ؿد ، و(Paradox of Gambler Behaviourخارسيـ وظرؾت بلحجقة شؾقك ادؼامر

 Zola)وزوال() Hess & Diller, 1969)وهس و دفؾر() Devereaux 1968)بررداؾروس 

بلكف شؾقك راصد إذ ادؼامر يؽػقف ؿـاظة أكف ؾاز وأن اهلدف ذم افؼامر  فقس ادؽسب وإكام افسؾقف ()1963

وادؽاكة االجتامظقة ،ويـطبؼ هذا ظذ ادستلمـ إذ يؽػقف أكف يشعر باألمان ظذ افرؽؿ أكف يعؾؿ أن افؼسط 

. افتلمغ مبافغ ؾقف وجمؿقع ما يدؾعف ادستلمـقن هق أـز مـ جمؿقع افتعقيضات افتل تدؾعفا ذـة افتلمغ

 إدارة ادخاطر يف رشكات الؼامر والتلمني :

                                                 

() everaux, E.C.Jr. (1968 ), “Gambling in Psychologic and Sociologcal Perspective”, International 

Encyclopedia of Social Science, 6, 53-62 .(  

( ) ess, H.F. and Diller, J.V., (1969 ), “Motivation for Gambling as Revealded in Marketing Methods of 

Legitimate Gambling Industry, Psycological Report, 25, 19-27 

( ) ola, I.K., (1967 ) [1963 ], Observations on Gambling in Lower-Class Setting, Social Problem, 10, 

353-361 
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        ذـة افؼامر وـذفؽ افتلمغ افتجاري، ذـة هتدف إػ حتؼقؼ األرباح ويتحؼؼ ذفؽ إذا ـان جمؿقع ما يدؾعف 

 (ادستلمـقن ذم حافة وؿقع اخلطر)أـز مما تدؾعف افؼـة فؾػائزيـ  (ادستلمـقن ذم ذـات افتلمغ)ادؼامرون 

هق أضعاف ما يدؾعف ظذ ضاوفة  (وـذفؽ افتعقيض فؾؿستلمـ )ؾؽقػ يتحؼؼ ذفؽ وما حيصؾ ظؾقف افػائز ادؼامر

؟؟ (أضعاف ؿسط افتلمغ)افؼامر

:       يتؿ ذفؽ باشتخدام افؼـة ألشاشغ ظؾؿقغ ومها

ؿقاكغ االحتامالت وخصائص افتقزيعات االحتامفقة وافتل تستخدمفا حلساب احتامل ربح ظؿؾقات افؼامر  -1

وبذفؽ تستطقع حتديد حجؿ افدؾعة افتل جيب أن يدؾعفا ـؾ الظب ؿامر حتك % 99بدرجة ثؼة ؿد تصؾ إػ 

مؾققن (10)يدؾعفا افالظب فؽل يػقز بجائزة مؼدارها  يػقز باجلائزة مثاًل شعر ورؿة افقاكصقب افتل جيب أن

 .مؾققن الظب (5)إذا ـان ادتقؿع أن يشارك ذم افؾعبة 

افؼـة تؼؾ ـؾ ما زاد  ؿاكقن األظداد افؽبرة افذي يـص ظذ أن حجؿ ادخاضر ادؼدرة افتل شقف تقاجففا -2

اجلزر أفسبقعل دربع اكحراف ؿقؿة )ادعقاري ظدد افالظبغ، ويؼؾ هذا اخلطر، وافذي يؼاس باالكحراف

فؾتغر ذم افؼقؿة ادتقؿعة بؿؼدار يسقي ؿسؿة االكحراف ادعقاري ظذ جزر  (افتعقيضات ظـ ؿقؿتفا ادتقؿعة

 .ظدد ادشارـغ ذم افؾعبة

      وتستطقع بذفؽ افؼـة أن حتدد شعر افرؿائؼ ادستخدمة ظذ ضاوفة افؼامر بام يضؿـ أن يؽقن هـا ؾائزون 

. وأن حتؼؼ افؼـة ربحًا مـ وراء هذه افؾعبة

 الصقغ الؼاكوكقة إلدارة اخلطر يف التلمني :

: الدعم احلؽومي لتؽؾػة األخطار .1

       ويعتز افتلمغ احلؽقمل جزء مـ صبؽات األمان االجتامظقة افتل يتبـاها ادجتؿع فتحؼقؼ افعدافة االجتامظقة

وافتقزيع افعادل فؾدخقل، وتػرض افدوفة افتلمغ اإلجباري ذم كظام افتؼاظد وافتلمغ االجتامظل فتبسط رظايتفا 

االجتامظقة ظذ أؾراد ادجتؿع، ؾتغطل خماضر افعجز وافقؾاة وافشقخقخة وإصابات افعؿؾ بلؿساط تستؼطع 

إجباريًا مـ افعامؾغ أو مـ أرباب افعؿؾ فصافح افعامل ، وؽافبًا ما تؽقن األؿساط ادستؼطعة كسبة مـ إيرادات 

ادقطػغ وافعامل وال تتغر مع تغر أخطار افعؿؾ وال تستخدم افتقزيعات االحتامفقة وال احلسابات االـتقارية ذم 

حساهبا وهل ال تتـاشب مع حجؿ اخلسائر ادتقؿعة ،وتدظؿ احلؽقمة تؽؾػة األخطار وتغطل احلؽقمة افػرق مـ 
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إيراداهتا افعامة أو ؿد تؽقن مـ حصقؾة افزـاة ذم افدول اإلشالمقة،وؿد تتدخؾ افدوفة فؾتلمغ ظذ األخطار 

افعامة افتل حيجؿ افتلمغ افتجاري ظـ تلمقـفا باظتبارها أخطارًا ؽر ؿابؾة فؾتلمغ مثؾ افزالزل وافزاـغ 

واألظاصر، وؿد تتدخؾ افدوفة ذم حاالت اشتغالل ذـات افتلمغ اخلاصة فألؾراد وؾرض أؿساط باهظة 

افتؽافقػ ؾتدخؾ افدوفة ـؿـاؾسة فتخػقض تؾؽ افتؽافقػ، وفتحؼقؼ ـػاءة إدارة افعؿؾقة افتلمقـقة ؿد تعفد 

 . هقئات أو ممشسات خاصة إلدارهتاإػافدوفة 

 :ادشاركة يف حتؿل تؽؾػة األخطار .2

افصػة ادشسـة جلؿقع افصقغ ادبـقة ظذ ادشارـة ذم حتؿؾ تؽؾػة األخطار هل أن جمؿقع ادستلمـغ هؿ افذيـ 

يؼقمقن بافتلمغ ظذ ـؾ مستلمـ ؾقتعاوكقن ظذ حتؿؾ األخطار افتل حتؾ بلي واحد مـفؿ وال هيدؾقن إػ حتؼقؼ 

: افربحقة، وأهؿ هذه افصقغ هل

 (: Reciprocal Exchange insurance)التلمني التباديل -1

وإكام ـجؿعقة اتػؼ  ( Incorporated)        أهؿ ما يؿقز هذه افصقغة أهنا ال تطؾب تسجقؾفا ـؼـة دمارية

ممشسقها ظذ افتعاون ذم حتؿؾ األخطار افتل حتؾ بلي ؾرد مـفؿ، ؾؽؾ ؾرد ؾقفا يعتز مستلمـ حقث تتحؿؾ 

اجلؿعقة دؾع تؽافقػ ادخاضر افتل يتعرض هلا وهق أيضًا ممِمـ ألكف يشارك ذم حتؿؾ تؽافقػ األخطار افتل حتؾ 

بلي ؾرد ذم ادجؿقظة، ويتقػ إدارة افتلمغ ممثاًل مـفؿ أو يعفد إػ جفة متخصصة بندارهتا مؼابؾ أجر،وهيدف هذا 

افـقع مـ افتلمغ إػ افتعاون وفقس افربح وافذي ال يؽقن مؼصقدًا أصافة وال تبعًا،ويدؾع األؾراد أؿساط افتلمغ 

فؾتعقيض ظـ األرضار ادتقؿعة،وتبؼك مؾؽًا هلؿ وترجع هلؿ إذا ـاكت ؾائضة ظـ إمجايل افتعقيضات ويرجع إفقفؿ 

وفعؾ أصفر هذه .ذم حافة ظدم ـػايتفا، ويشؽؾ هذه اجلؿعقات اجلامظات ادفـقة ـادزارظغ وافصـاع واألضباء

ومجعقة افدرع األزرق فؾتلمغ  ( Blue cross)اجلؿعقات ذم افقاليات ادتحدة األمريؽقة مجعقة افصؾقب األزرق

وافتل تتؽقن مـ جمؿقظة أضباء وممشسات ضبقة   ( Blue Shield)افطبل

 :( Mutual insurance) التلمني التعاوين -2

       تعتز ذـات افتلمغ افتعاوكقة ممشسات ؽر ربحقة ويؿتؾؽفا ادستلمـقن وافذيـ هلؿ ـؾ حؼقق محؾة 

األشفؿ ذم افؼـات ادسامهة ؾفؿ خيتارون جمؾس اإلدارة افذي خيتار مدير افؼـة، وافػرق بغ ذـة افتلمغ 
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افتعاوكقة وذـة افتلمغ افتجارية أن ادستلمـ جيب أن يؽقن ذيؽًا ـاماًل ذم افؼـة وال يؿؽـ أن يؽقن ذيؽًا 

ؽر مستلمـ ذم افؼـة،ـام أكف ذم حافة افربح يؽقن افربح فؾؿستلمـغ، وذم حافة اخلسارة يرجع ؾقف فؾؿستلمـغ 

فتحؿؾفا، بقـام ذم حافة ذـات افتلمغ افتجاري فؾؼـة افربح وظذ افؼـة اخلسارة، وظؼد افتلمغ افتعاوين 

ـ :يتؽقن مـ اآليت

. ادستلمـ وهق ذيؽ مافؽ فؾؼـة  (1     )

. جمؿقع ادستلمـغ يؿتؾؽف ذـة افتلمغ افتعاوين وهق ـقان ؿاكقين مرصح فف بؿامرشة كشاط افتلمغ (2     )

. ؿدرال اخلطر ادممـ مـف، وهق حادث احتاميل متقؿع ال يتسبب ؾقف ادستلمـ ويعتؿد ظذ (3     )

ؿسط افتلمغ، ويشؽؾ حصة مسامهة ادستلمـ ذم افؼـة وجمؿقع األؿساط تؽقن  ؽافبًا أظذ مـ حجؿ  (4      )

اخلسائر ادؼدرة فؾؿستلمـغ وافتؽافقػ اإلدارية فؾؼـة وذفؽ حتك تتؿؽـ افؼـة مـ تقزيع أرباح ظذ مافؽقفا 

أو حتؿؾ اخلسائر افغر متقؿعة   وتستخدم افتقزيعات االحتامفقة واجلداول االـتقارية ذم تؼدير اخلطر وبافتايل ؿقؿة 

. افؼسط فؽؾ مستلمـ 

. مبؾغ افتعقيض وهق احلد األؿىص فؾتعقيض ذم حافة حدوث اخلطر (5      )

 ذـات افتلمغ افتعاوكقة ذات األؿساط ادسبؼة ()وهـاك ظدة أكقاع مـ ذـات افتلمغ افتعاوكقة مـ تؾؽ

 Advance Premium)افدؾع

 Mutual’s )شاط افتلمغ ذم بداية افـشاط افتلمقـل وحقث أن ؿقؿة ق، وهـا يؼقم ادستلمـقن بدؾع أ

ظذ صؽؾ  أرباح ،إذا  (افؼـاء)افؼسط يؽقن ؽافبًا أـز مـ اخلسائر ادتقؿعة يقزع افػائض ظذ ادستلمـغ

. ـاكت حجؿ اخلسائر احلؼقؼقة بؿؼدار اخلسائر ادتقؿعة أو أؿؾ مـفا

 ذـات افتلمغ ذات األؿساط ادمجؾة  (Assessment Mutual’s) ذم هذه افؼـات ؿد ال يدؾع ،

 ذم بداية افػسة افتلمقـقة وفؽـ يؼقم  بدؾع كصقبف مـ إمجايل اً  مـخػضاً ادستلمـ أية ؿسط أو يدؾع ؿسط

. اخلسائر ذم هناية افػسة ، وهـا ال يتؿ تقزيع أرباح

                                                 

( ) orfman ,Mark(2002 ),Introduction toRisk Management and Insurance, 7ed, Prentice Hall, P.P.1-9 
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 ذـات افتلمغ افتعاوكقة احلريصة(Factory Mutual’s ) و تؼقم هذه افؼـات   بزكامج مؽثػ

فؾسالمة وتؼؾقؾ احلقادث بافؽشػ وافتػتقش بصػة مستؿرة ظذ مصادر األخطار ذم ادصاكع أو 

. ادمشسات ادممـ ظؾقفا، وكظرًا الرتػاع تؽؾػة هذه افزامج تلخذ افؼـة األؿساط مؼدمًا وفعدة شـقات

 كؼل تؽؾػة األخطار بعوض .3

   وتؼقم بف ذـات افتلمغ افتجارية افعامة وافتل يؿتؾؽفا محؾة األشفؿ وهل ـلي ذـة مسامهة هتدف       

إػ حتؼقؼ األرباح حلؿؾة األشفؿ ، ويقؾر محؾة األشفؿ رأس ادال افالزم فـشاضاهتا ، وتؼقم افؼـة بتقؾر 

احلامية فؾؿستلمـغ مـ األخطار افتل ؿد يتعرضقن هلا مؼابؾ ؿسط يدؾعف ادستلمـ ،وتستخدم افتقزيعات 

االحتامفقة حلدوث األخطار واحلسابات االـتقارية فتحديد ؿقؿة افؼسط ويضاف إػ تؾؽ افؼقؿة افتؽافقػ 

اإلدارية واألرباح افتل ترؽب ذم حتؼقؼفا افؼـة وتطرح مـ ذفؽ افعقائد ادتقؿعة ظذ اشتثامرات األؿساط 

ذم ؾسات اكتظارها ،وبسبب ادـاؾسة ذم شقق افتلمغ ال تستطقع افؼـات ادغاالة ذم ؿقؿة ؿسط افتلمغ، وذم 

حافة اكخػاض ادخاضر ظـ ادتقؿع حتؼؼ افؼـة أرباحًا تقزع ظذ محؾة األشفؿ وؿد تؼرر افؼـة تقزيع 

وذم حافة زيادة ادخاضر ظـ ادتقؿع تتحؿؾ افؼـة افػرق وتعد ()ادستلمـغجزءًا مـ تؾؽ األرباح ظذ 

خسائر هلا ، وختصؿ مـ احتقاضقاهتا أو مـ رأشامهلا ، وذم حافة ظدم افؼدرة ظذ دؾع مجقع افتعقيضات ؿد 

 . تؾجل إلظالن إؾالشفا

: وأهؿ شامت ظؼد افتلمغ افتجاري بلكف

ظؼد معاوضة حقث يلخذ ـؾ مـ ضرذم افعؼد مؼابؾ دا يدؾعف ،ؾافؼـة ادممـة تؾتزم بافتعقيض ظـ  -1

ادستلمـ وتلخذ مؼابؾ افتزامفا ؿسط افتلمغ افذي يدؾعف ادستلمـ ،وادستلمـ يدؾع ؿسط افتلمغ ويلخذ 

مؼابؾ ذفؽ افتزام مـ افؼـة بتعقيضف ظـ األرضار افـادمة ظـ ادخاضر إذا وؿعت وحتؼؼت ادخاضر 

. ادممـ ظؾقفا

 أكف ظؼد مؾزم فؾطرؾغ بعد تقؿقعف ؾادستلمـ مؾزم بدؾع ؿسط افتلمغ ظـد تقؿقع افعؼد ،وافؼـة  مؾزمة  -2

. بافتعقيض أذا وؿع اخلطر، أما إذا مل يؼع اخلطر ؾؾقس ظؾقفا رء

                                                 

( ) iehaus,Harrinton(2004 ),Risk Management &Insurance,2ed,Mc Graw Hill,P.77 
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 أكف ظؼد احتاميل يشقبف ؽرر ؾاحش فؾطرؾغ ؾادستلمـ يدؾع افؼسط وال يدرى إذا ـان شقحصؾ اخلطر  -3

ادتقؿع وبافتايل شقحصؾ مؼاباًل دا دؾع مـ أؿساط ، وال يدري مؼدار ما شقف حيصؾ ظؾقف،وـذفؽ 

افؼـة تستؾؿ افؼسط وال تدري إن ـاكت شتدؾع أم ال،وال تدري ماذا شقف تدؾعف إذا وؿع اخلطر ، 

. وهذا ؽرر ذم افعؼد وؽرر ذم حمؾ افعؼد

ير ذوط افتلمغ وافتل تؽقن ذم افغافب فصافح افؼـة ي أكف ظؼد إذظان حقث ال يؿؾؽ ادستلمـ تغ -4

 ()وحلامية مصاحلفا 

 كظرية التلمني :

       يعرف افتلمغ بلكف دمؿقع خلسائر كادمة ظـ خماضر ؽر مرئقة وؽر متقؿعة ويؿؽـ ؿقاشفا، وذفؽ بتحقيؾفا 

 ذـة افتلمغ ذـة هتدف إػ ()إػ ادمِمـ وافذي يؼقم بافتعقيض ظـ هذه اخلسائر ظـ ضريؼ أؿساط افتلمغ

افربح ،وهق افػرق بغ ؿقؿة أؿساط افتلمغ افتل حتصؾ ظؾقفا وافتعقيضات افتل تدؾعفا وفتؼؾقؾ ظدم افتلـد 

وادخاضر، تؼقم ذـات افتلمغ ـام ذم ذـات افؼامر ادـظؿ باشتخدام ؿاكقن األظداد افؽبرة وؿقاكغ 

االحتامالت وخصائص افتقزيع االحتاميل فؾحقادث افتل يتعرض هلا ظؿالئفا وتشسط افظروف ادـاشبة حتك 

يؽقن شؾقك ادخاضر ضؿـ افتقزيع االحتاميل ادتقؿع وتسؿك ذفؽ ادخاضر افؼابؾة فؾتلمغ ،وحتك يؽقن 

أن تؽقن أظداد افقحدات ـبرة وتتعرض فـػس ()اخلطر ؿاباًل فؾتلمغ جيب أن تتقؾر ذم اخلطر افؼوط افتافقة

 .افـقع مـ ادخاضر

 .وال يستطقع افعؿقؾ دمـبف (ؾجلة ؿدر)جيب أن يؽقن اخلطر احتامل -1

 .دشسي  افتلمغ   جيب أن تؽقن األخطار حمددة وؿابؾة فؾؼقاس وأن تسبب ظـت ومشؼة  -2

 .جيب أن ال تؽقن بسبب ـقارث ظامة تعؿ مجقع أؾراد ادجتؿع -3

. أن يلخذ افعؿقؾ مجقع االحتقاضات وإجراءات افسالمة افتل تؼؾؾ مـ إمؽاكقة وؿقع  اخلطر -4

                                                 

 31-29ص.،افتلمغ اإلشالمل،دار اإلظالم،ص(1423)حلؿ،أمحد شامل ()

( ) orfman,s. Mark(2002 ),Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall, New Jersey. 

P.2 

 22-18.ص.رجع شابؼ ص ()
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       وباشتخدام ؿقاكغ االحتامالت وؿاكقن األظداد افؽبرة وبػرض ذوط اخلطر افؼابؾ فؾتلمغ تستطقع 

وبذفؽ حتدد األؿساط افؽاؾقة فتغطقة تعقيضات %  99ذـات افتلمغ تقؿع األخطار بدرجة ثؼة ؿد تصؾ إػ 

. ادخاضر ادتقؿعة وحتؼقؼ أرباح تـاؾسقة

 مسامهة عؾم اإلحصاء يف تطور كظرية التلمني :

تؼؾقؾ ادخاضر ذم حافة تقزيعفا ظذ ظدد ـبر مـ  )     تقجف ظؾؿ اإلحصاء فدراشة طاهرة دمؿقع ادخاضر 

: وـاكت دسامهاتف األثر افؽبر ذم تطقر كظرية افتلمغ ويؿؽـ تؾخقص مسامهاتف ذم اجلقاكب افتافقة (ادشارـغ

 ؿقاس اخلطر بطريؼة ـؿقة، وذفؽ بدراشة افسؾقك فبعض ادتغرات االحتامفقة ،ووضع ادعادالت  -1

افرياضقة افتل تصػ افسؾقك االحتاميل فتؾؽ ادتغرات وافتل ظرؾت بافتقزيعات االحتامفقة ، ووضع 

خصائص تؾؽ افتقزيعات، ومـ تؾؽ افـزظة ادرـزية وافتشتت، وؿد وجد أكف يؿؽـ ؿقاس اخلطر أو ظدم 

افتلـد فظاهرة معقـة أو متغر معغ بؼقاس تشتت هذا ادتغر ظـ ؿقؿتف ادتقؿعة أو افؼقؿة افقشقطة فف، 

، ويعرف بلكف اجلذر افسبقعل  ( σ)ؾؽان مـ أهؿ مؼايقس اخلطر أو افتشتت، هق االكحراف ادعقاري

 .دتقشط جمؿقع تباظد ؿقؿ ادتغر ظـ ؿقؿتف افقشطقة 

كظرية ادعايـة )تػسر طاهرة اكخػاض ادخاضر ذم حافة تقزيعفا ظذ ظدد ـبر مـ ادشارـغ ، ظـ ضريؼ  -2

وافتل ظرؾت بـظرية األظداد افؽبرة،وهل  أكف فق أن طاهرة احتامفقة مثؾ ظدد حقادث  (فؾقشط

،ثؿ أخذت جمؿقظة ظقـات مـ تؾؽ (σ)واكحراؾفا ادعقاري (μ)درشت وظرف وشطفا افسقارات،

)افظاهرة ؾنن متقشط تؾؽ افعقـات
 x)  يساوي متقشط تؾؽ افظاهرة، وفؽـ وجد أن

   )االكحراف ادعقاري دجؿقع تؾؽ افعقـات 
n

x


  )  ،هق أؿؾ مـ االكحراف ادعقاري فؾؿجتؿع

يساوي االكحراف ادعقاري فؾؿجتؿع مؼسقمًا  (جمؿقع افعقـات)وذفؽ أن االكحراف ادعقاري فؾؿعايـة

شقف يؼؾ ـؾام زاد حجؿ  (مؼقاس اخلطر)ظذ حجؿ افعقـة،وهذا يعـل أن االكحراف ادعقاري فؾؿعايـة 

،إذا ؿارب ظدد ادستلمـغ إػ ظدد ال  (تالر اخلطر)،ويؽاد يصؾ إػ افصػر(ظدد ادستلمـغ)افعقـة

 .هنائل،وهذا هق ؿاكقن األظداد افؽبرة

ـام اشتخدمت افـظرية اإلحصائقة كظرية افـفاية ادرـزية، وافتل تؼقل أكف ظذ افرؽؿ مـ أن افسؾقك  -3

وهق افتقزيع افذي تتبعف ـثر مـ  )افعشقائل فؽؾ متغر ال يشسط أن يتبع افتقزيع افطبقعل ادعقاري 



عبد الرحقم الساعايت/د.أ                                                                                                                         إدارة الغرر يف التلمني اإلسالمي  

 

11 

 

( 30أـز مـ ) ، إال أكف إذا ـان حجؿ افعقـة (ادتغرات افطبقعقة، وافتل يسفؾ حساب احتامالت حدوثفا

يؿؽـ أن يؼرب افتقزيع االحتاميل فذفؽ ادتغر إػ افتقزيع افطبقعل وبذفؽ يسفؾ حساب االحتامالت 

وؿقاس اخلطر فذفؽ ادتغر، ـام أن هذه افعؿؾقة شقف تمدي إػ افتخؾص مـ أي افتقاء ذم افتقزيع 

 . دؿة ذم افتؼدير حلجؿ ادخاضرإػاألصع وهذا يمدي 

 risk-bearing() بؼقة حتؿؾ ادخاضر )ؿاكقن األظداد افؽبرة يػرس أيضًا ؿقة افتلمغ أو ما يعرف -4

capacity)  فؼـة افتلمغ،ذفؽ أن مسامهة ـؾ مـضؿ جديد إػ جمؿع ادخاضر شقف يؼؾؾ ادخاضر

وفؽـ ؿسطف شقف يؽقن ثابتًا ، وبذفؽ يتجاوز ؿسطف خماضره ادتقؿعة وهذا يؼؾؾ مـ احتامل ظدم ـػاية 

افؼـة ـاؾقة  ادقارد فتسقية ادطافبات وبزيادة ادـضؿغ إػ ادجؿع شقف تؽقن ؿقة افتلمغ أو ؿقة حتؿؾ

 . ()فتغطقة أي اكحراف شافب ظـ افؼقؿة افقشطقة وبافتايل ختتػل ادخاضر

 تػسر ظاهرة اكخػاض ادخاطر يف حالة توزيعفا يف التلمني() 

       اهتؿت افبؼية مـذ ؾجر افتاريخ بافقشائؾ ادختؾػة فتؼؾقؾ ادخاضر افتل تتعرض هلا ، وبعد دمارب ضقيؾة 

، وؿد ـاكت هذه (فؽل تؼؾؾ خماضرك ال تضع بقضؽ ذم شؾة واحدة ):خؾصت إػ احلؽؿة افبافغة افتل تؼقل

احلؽؿة هل األشاس فـظريات إدارة ادخاضر وافتلمغ وإدارة ادحاؾظ ادافقة،وؿد ؿام ظؾؿ اإلحصاء باشتخدام 

 )كتقجة تـقيع مصادر اخلطر (افغرر)كظرية االحتامالت بقضع افتػسر افعؾؿل فظاهرة اكخػاض ادخاضر

Diversification)).ويؿؽـ تبسقطف ذم افتايل :

:      ظرف ظؾؿ اإلحصاء اخلطر بلكف

، وافذي يؿؽـ ؿقاشف باالكحراف ادعقاري،وهق اجلذر افسبقعل (تباظد افؼقؿة ادتحؼؼة ظـ افؼقؿة ادتقؿعة)      

: فؾتبايـ، وتستخدم افصقغة افتافقة ذم حسابف

][)( 22

ii xPx   
 

                                                 

( ) mith,Michal,lStephen,Kane .(1994 )"The Law of Large Numbers and the Strength of the 

Insurance",in Insurance ,Risk Management and Public Policy,ed.S.G.Gustavon,S.H.Harrington 

,Kluwer Academic Publishers,Boston,P.P.1-28 

 1،م23افتضامـ ذم حتؿؾ اخلطر، جمؾة جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز،ع:، كظام افتلمغ اإلشالمل(2010)فساظايت،ظبد افرحقؿا( )
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افؼقؿة ادتقؿعة  ()  هل احلادثة مقضع افؼقاس ،(х) االكحراف ادعقار افذي يؼاس بف اخلطر، ( σ)    حقث

. احتامل حدوث هذه احلادثة( p)فؾحادثة،

ظذ حجؿ ادخاضر يؿؽـ اتباع اخلطقات  (افتضامـ ذم حتؿؾ اخلطر)      وإلثبات تلثر تـقيع ادخاضر وتقزيعفا

: افتافقة

أؾسض أكف مـ افدراشات افسابؼة وجد أن احتامل وؿقع حادث شر ألي صخص ذم مديـة جدة ذم شـة  -1

ـام وجد أن متقشط تؽؾػة ـؾ حادث (%80)، واحتامل أن ال يؼع فف حادث ذم شـة ما هق(%20)ما هق

 ريال، ؿام أمحد بحساب افتقزيع االحتاميل فؾخسائر افتل يتعرض هلا خالل شـة ؾؽاكت 2500هق 

 :ـافتايل

احتامل وؿقظفا اخلسارة ادتقؿعة 

0 0.80 

2500 0.20 

 μ 500 افؼقؿة ادتقؿعة

االكحراف 

2ادعقاري  

1000 

: ويؿؽـ حساب افؼقؿة ادتقؿعة بافصقغة

)( ii xPx
 

: ويؿؽـ حساب افتبايـ بافصقغة

][)( 22

ii xPx   
 

: االكحراف ادعقاري بافصقغة

2  

ؿرر أمحد وظع  دمؿقع خماضرمها واؿتسام تؽؾػتفا اإلمجافقة بافتساوي،أي أية خسارة ألمحد شقف يشارـف  -2

ؾقفا ظع بافـصػ وـذفؽ خسائر ظع يشارـف ؾقفا أمحد بتحؿؾ كصػفا ،ؾؽان افتقزيع االحتاميل دا يدؾعف 

 :ـؾ مـفؿ هق
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 مـ اجلدوفغ افسابؼغ وجدكا أن مشارـة ادخاضر بغ أمحد وظع أدى تؼؾقؾ احتامل أن يدؾع ـؾ مـفؿ                

،ـام اكخػضت احتامل أن تؽقن اخلسارة صػرًا (0.04)إػ  (%20) مـ 2500تؽؾػة احلادث وهق 

، وـؾام اكضؿ إػ االتػاق أصخاص آخرون شقف تؼؾ احتامل حتؼؼ افؼقؿ ادتطرؾة (%64)إػ(%80)مـ

فؽؾ مـفؿ  (2500)كضؿ ثافث إػ االتػاق، شقف يؽقن احتامل خسارة افؾتؽافقػ، ؾؿثاًل فق 

، ـام أدت ادشارـة ذم ادخاضر ذم ادثال إػ تؼؾقؾ حجؿ ادخاضر وافتل تؼاس بحجؿ (0.008)هق

 ،وافذي يعـل تؼؾقؾ ظدم افتلـد ،واػ دؿة أـثر ذم 707 إػ 1000االكحراف ادعقاري افذي أكخػض مـ 

 .تقؿع

إن اكضامم أؾراد أـثر إػ االتػاق فـ يزيد افؼقؿة ادتقؿعة فتؽؾػة احلادث وافتل يدؾعفا افػرد وافتل طؾت  -3

 ريال وفؽـ شقف يمدي إػ ختػقض ذم ؿقؿة االكحراف ادعقاري ، وبـاء ظذ كظرية األظداد 500ذم ادثال 

 .افؽبرة افتل تستخدم افصقغة افتافقة حلساب االكحراف ادعقاري ذم حافة افعقـات

             
n

x


  

،زادت (بعضفؿ ادتضامـغ ذم حتؿؾ أخطار)، أي ادشارـغ ذم افتلمغ( n)              ؾنكف ـؾام ـزت حجؿ افعقـة

ادعقاري فؾؿعقـة شقف يؼؾ، وـؾام  ؿقؿة ادؼام ذم افصقغة افسابؼة، ومل تتغر ؿقؿة افبسط ؾنن االكحراف

إػ ما الهناية،ـؾام أؿربت ؿقؿة االكحراف ادعقاري فؾصػر،وهذا يعـل كظريًا أن ( n)اؿسبت ؿقؿة 

االحتامل ما يدؾعف ـؾ مـفؿ إمجايل افتؽؾػة افـتائج ادحتؿؾة 

 0.64(=0.8()0.8) 0 0ال حادث ألي مـفؿ 

 0.32 1250 2500حادث فقاحد مـفؿ 

 0.04(=0.2()0.2) 2500 5000حادث فؽؾ مـف 

 μ   500 افؼقؿة ادتقؿعة

 االكحراف ادعقاري

2  

  707 
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االختالف بغ افؼقؿة ادتقؿعة وافؼقؿة ادتحؼؼ فؾخسائر شقف ختتػل وخيتػل اخلطر، وفؽـ ؿبؾ افقصقل 

 ؾنن افػرق بغ ؿقؿة افؼسط وادخاضر ادتـاؿصة أو ؿقة حتؿؾ افؼـة فألخطار يؽقن ـاؾقًا ةماال هنايإػ 

فتغطقة أية اكحراؾات شافبة ظـ افؼقؿة افقشطقة ،ويػرس هذا طاهرة ظدم تػؾقس ذـات افتلمغ افؽبرة 

 . ذم األحقل افعادية

ـبرًا ، ؾلكف بغض افـظر ظـ كقع تقزيع  ( n)بـاًء ظذ كظرية افـفاية ادرـزية،ؾلكف إذا ـان حجؿ افعقـة -4

ادجتؿع ؾلن متقشط ادعايـات وشقف يتبع تقزيعًا ضبقعقًا بؿتقشط يساوي وشط ادجتؿع واكحراف 

 :معقاري يساوى االكحراف ادعقاري فؾؿجتؿع مؼسقمًا ظذ حجؿ افعقـة أي

       
 x         ،          

n
x


  

وهذا يعـل اختػاء أي افتقاء ذم افتقزيع االحتاميل وإمؽاكقة اشتخدام افتقزيع افطبقعل ادعقاري حلساب 

احتامل وؿقع أية خسارة بدؿة ـبرة، وبافتايل ختػقض ظدم افتلـد أو افغرر وبافتايل يؿؽـ افتـبم بافؼقؿة 

ما جيب أن يدؾع ـؾ مشارك فقتؿ تغطقة اخلسارة افتل تؼع ظذ افبعض ويشارك ذم محؾفا  )ادتقؿعة

 %.1أي بخطل ؿد يصؾ إػ % 99 إػبدؿة ؿد تصؾ (اجلؿقع

        وظؾقف ؾنن افغرر افػاحش ذم ظؼد افتلمغ وافذي يؼاس باالكحراف ادعقاري يؼؾ ـؾام اصسك ظدد أـز ذم 

ظؼد وهذا يعـل احتامل أن ختتؾػ ؿقؿة اخلسارة فؾخطر ظـ افؼقؿة ادتقؿعة أي ظدم افتلـد شقف يـخػض وخيتػل 

كظريًا أذا أصسك مجقع أؾراد ادجتؿع ذم هذا االتػاق أي إن افغرر افػاحش ذم افتلمغ يصبح ؽررًا خػقػًا ؿد يصؾ 

إذا زاد ادشارـغ ذم اتػاق تؼاشؿ اخلطر وبذفؽ تـتػل صػة افغرر افػاحش مـ افعؼد ويصبح ضؿـ % 1إػ 

. افعؼقد اجلائزة

      وذم افتلمغ افتجاري وظـ ضريؼ دمؿقع اخلطر تستطقع افؼـة ختػقض خماضرها إػ حد افغرر ادسؿقح بف 

وفؽـ يظؾ افغرر افذي يقاجفف ادشسى فعؼد افتلمغ ـبرًا ، ؾػل افقؿت افذي تستطقع افؼـة تؼدير ادخاضر 

افتل تتعرض هلا بدؿة ـبرة بؼقامفا بعؿؾقة افتلمغ، ال يستطقع ادشسي معرؾة إن ـان شقف حيصؾ ظذ رء  

مؼابؾ افؼسط افذي يدؾعف وال ادبؾغ افذي شقف حيصؾ ظؾقف وال افزمـ افذي حيصؾ ؾقف ادبؾغ ؾقؽقن افغرر ؾقف 

. مـ افغرر افػاحش ادحرم

: اخلطر والغرر والعؼود االحتاملقة



عبد الرحقم الساعايت/د.أ                                                                                                                         إدارة الغرر يف التلمني اإلسالمي  

 

15 

 

افػاحش ذم ادعامؾة فذفؽ يعرف  افغررأو  اجلفافة افؽبرة أويؽقن مقضقع افعؼقد االحتامفقة  ظدم افتلـد افؽبر 

 ادتعاؿديـ أن حيدد وؿت متام افعؼد  مـافعؼد افذي ال يستطقع ـؾ:)افعؼد االحتاميل بلكف (1943)افسـفقري

هق افعؼد افذي يؽقن تؼدير ادؼابؾ ؾقف :)بلكف( ت.د)ـام يعرؾف ادرد . (افؼدر افذي أخذ أو افؼدر افذي أظطل

.،ويـطبؼ هذا افقصػ ظذ ظؼد افتلمغ وادراهـة وافؼامر (فؾحظ ًمقـقال  

      ويؽقن افغرر ذم افعؼقد االحتامفقة ذم صقغة افعؼد ،وهق حافة خاصة مـ افغرر افذي يؽقن ظدم افتلـد ؾقف أظؿ 

إذ يشؿؾ ظدم افتلـد ذم افعؼد وذوضف مثؾ بقعتان ذم بقعة،وبقع افعربقن ،وبقع احلصاة ،وبقع ادالمسة ،وبقع 

ادـابذة،وافعؼد ادعؾؼ وادضاف،ـام يضؿ تعريػ افغرر ظدم افتلـد ذم حمؾ افعؼد،مثؾ اجلفؾ بذات ادحؾ واجلفؾ 

بجـس ادحؾ واجلفؾ بـقع ادحؾ واجلفؾ بصػة ادحؾ واجلفؾ بؿؼدار ادحؾ واجلفؾ باألجؾ ، ظدم افؼدرة ظذ 

  .98-97() ( 1416ا فرضير)تسؾقؿ ادحؾ 

وهق اشؿ مـ افتغرير وهق ()     وافغرر هق اخلطر أو ظدم افتلـد أو اجلفافة ذم ظؼقد افبقع ، وؿد ظرف باخلطر

مستقر  ما يؽقن)افرسخز  يعرؾف()48ص)(1410افرضير)تعريض ادرء كػسف أو مافف فؾفالك مـ ؽر أن يعرف

هق افذي )وظـد افؼراذم()اخلطر افذي اشتقى ؾقف ضرف افقجقد وافعدم بؿـزفة افشؽ)وظرؾف افؽاشاين()افعاؿبة

وظـد ()افسدد ذم وجقد ادبقع، أو إمؽاكقة ؿبضف ،ـافطر ذم اهلقاء)وذم افبحر افزخار()ال يدري هؾ حيصؾ أم ال 

وبافتايل تدور تعريػات افػؼفاء فؾغرر ظذ ظدم افتلـد بغ افقجقد وافعدم وهق ما ()هق ادجفقل افعاؿبة) تقؿقةابـ

 ال يدري  أحيصؾ أم ال ،وظذ ادجفقل وهق ظدم افتلـد ذم مؼدار ما حيصؾ ظؾقف

                                                 

 9-97افغرر وأثره ذم افعؼقد ذم افػؼف اإلشالمل،شؾسؾة صافح ـامؾ فؾرشائؾ اجلامعقة ذم االؿتصاد اإلشالمل ص ص(1410)رضير،صديؼال( )

فسان افعرب،  ()

،مرجع شابؼ (1410)فرضير،صديؼا( )

 . 13:194،ادبسقط،مطبعة افسعادة،(438)فرسخز،حمؿد بـ أمحدا( )

 5:263بدائع افصـائع،مطبعة اجلامفقة،مرص،‘(1910)افؽاشاين،ظالء افديـ ()

 3:264،افػروق،افؼاهرة،(1344)افؼراذم،أمحد بـ إدريس ()

 3:309افبحر افزخار،افؼاهرة، (1948)حلسـل ،أمحد بـ حيلا()

 .116،  افؼقاظد افـقراكقة افػؼفقة،مطبعة افسـة ادحؿدية، ص(1370)ابـ تقؿقة،تؼل افديـ ()
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وؿد ورد ()وجيؿع افػؼفاء ظذ حتريؿ افغرر ذم ظؼقد افبقع ،ألكف أـؾ ألمال افـاس بافباضؾ ،وهق ما ال حيؾ ذع     

  ،ـام ورد ظـ مجع مـ افصحابة أحاديث188افبؼرة (وال تلـؾقا أمقافؽؿ بقـؽؿ بافباضؾ):افتحريؿ ذم ؿقفف تعايل

 افســ(هنك ظـ بقع افغرر): ظـ افغرر مـفا ،ما روي ظـ أيب هريرة أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿةـثر

هنك افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ بقع ادضطر ،و بقع افغرر،وبقع افثؿر ؿبؾ ): ،وما روي ظـ ظع 5:338افؽزى 

  .3:347،شــ أيب داود (أن تدرك

:ضوابط حتريم الغرر  

أن افعؾة ذم حتريؿ افعؼقد االحتامفقة  وافغرر هق ظدم افتلـد ذم تؾؽ افعؼقد، شقاء ذم صقغة افعؼد وذوضف ،أو ذم 

 افعؼد االحتاميل حمرمًا ،يشسط أووفؽـ ال يؽاد خيؾق أي ظؼد مـ ظدم افتلـد، فذفؽ فؽل يؽقن افغرر . حمؾ افعؼد

أن يؽقن ذم ظؼد بقع، ألهنا تؼقم ظذ ادشاحة وافتـاؾس،ألهنا ()1414افرضير ): أن تتقؾر ؾقف افضقابط افتافقة

مصدر افعداوة وافبغضاء وأـؾ ادال بافباضؾ ـام يستػاد مـ حديث أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف أن افـبل صذ اهلل 

ما زهقها ؟ؿال حتؿر وتصػر،أرأيت إن مـع اهلل افثؿرة :هنل ظـ بقع ثؿر افتؿر حتك تزهق،ؾؼؾـا ألكس :ظؾقف وشؾؿ 

 وؿد واؾؼفؿ ذم ذفؽ ()أما ظؼقد افتزظات ؾال تمثر ذم صحتفا افغرر ظذ رأي ادافؽل.بؿ تستحؾ مال أخقؽ؟

( ) .ةبـ تقؿلا  

ظذ .يرًا ، أمجع افػؼفاء أن افغرر ادمثر هق افغرر افؽبر،أما افغرر افقسر ؾغر مبطؾ فؾعؼدبأن يؽقن افغرر ك - أ

افرؽؿ مـ ظدم وجقد ؿقاس ـؿل فؾغرر افؼؾقؾ وافؽثر،إال أكف يؿؽـ حتؾقؾ األمثؾة فؾحاالت افتل اتػؼ ظذ 

أهنا مـ افغرر افقسر و احلاالت افتل اتػؼ أهنا مـ افغرر ادـفل ظـف ،فؼقاس افغرر،مـ احلاالت ادتػؼ ظؾقفا 

،وإجارة افدار   مـ افغرر افقسر ،اإلجارة ظذ دخقل احلامم ،وظدم معرؾة ـؿقة ادقاه ادستخدمةأهنا

ذم مجقع . ية احلشقةؤ تسع وظؼون،وذاء اجلبة ادحشقة مـ ؽر رأوفشفر،وافشفر ؿد يؽقن ثالثقن يقمًا 

                                                 

 .42-1:41حؽام افؼرآن ،مطبعة دار افؽتب ادرصية،أ. د)بـ افعريب،أبق بؽرا (28)

،افغرر ذم افعؼقد وآثاره ذم افتطبقؼ ادعاس،ادعفد اإلشالمل فؾبحقث وافتدريب، افبـؽ اإلشالمل فؾتـؿقة،حمارضات (1414)فرضير،صديؼا( )

 .46-39.ص. ص4افعؾامء افبارزيـ،رؿؿ

 .151-1/150،افػروق،افؼاهرة(1344)فؼراذم،أمحد بـ إدريسا( )

 .3/342افػتاوى،،(1370)بـ تقؿقة،تؼل افديـا( )
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 افسؾعة حمؾ أواحلاالت افسابؼة كجد تؽؾػة ظدم افتلـد تؽقن مـخػضة مؼاركة مع افتؽؾػة افؽؾقة فؾخدمة 

ػ إمجايل افتؽافقػ افؽؾقة فتؼديؿ خدمة االشتحامم مـ إيـطبؼ هذا ظذ تؽؾػة ادقاه ادختؾػ ؾقفا افعؼد

 يقما تساوي 30افـسبة افققم افغر متلـد مـف ذم افشفر اػ )افؼقؿة افؽؾقة،ويـطبؼ هذا ظذ مثال اإلجارة

ػ إمجايل تؽؾػة اجلبة، وظؾقف يؿؽـ افؼقل إوـذفؽ كسبة تؽؾػة حشقة اجلبة افغر متلـد مـفا    (%3.3تؼريبا

يـطبؼ ظذ  ظؼد  يؽقن افغرر يسرا، وهذا ال% 5اػ% 1أكف إذا ـان كسبة ظدم افتلـد أو اخلطر أو افغرر مـ 

بقع ادالمسة وبقع احلصاة وبقع ادـابذة وؽرها مـ افعؼقد ادتػؼ ظذ حتريؿفا إذ ؿد تصؾ احتامل ظدم حتؼؼفا 

، ؾعؾقف يؿؽـ افؼقل أن تؽؾػة ظدم افتلـد تؽقن ـبرة جدًا مؼاركة بافتؽافقػ افؽؾقة واحتامل ظدم % 99

 .ي يعتز ؾقفا افغرر ؾاحشًا و حمرمًا ت ذم احلاالت الاً  ؿبض افسؾعة احتامالً ـبرأووجقد 

أن يؽقن افغرر هق مقضع افعؼد ،أي يؽقن افغرر ذم ادعؼقد أصافة،ـام ذم ظؼقد افؼامر وادقرس وبقع  - ب

كف ال يمثر ذم افعؼد، مثؾ بقع افؾبـ ذم إافسؿؽ ذم اداء وافطر ذم اهلقاء ،أما ظدم افتلـد أو افغرر ذم افتابع ف

 .افرضع مع افشاة ،وبقع افشاة احلامؾ

أكف يؿؽـ دمـبف أو االحساز مـف وال تدظق إفقف رضورة أو حاجة ،مثال ظذ ظدم افتلـد افؽبر وافتل شؿح  - ت

بف ألكف تدظق إفقف احلاجة، ذم بقع ادـزل دون افتحؼؼ مـ أشاشف وبقع اجلبة دون معرؾة احلشقة افتل هبا ،ألن 

ػ خراب ادـزل وـذفؽ افتحؼؼ مـ حشقة اجلبة إافتحؼؼ مـ أشاس افدار يستقجب كؼضف ،وهذا يقدي 

.  إتالؾفا،  فذفؽ شؿح هبذا افغرر ألكف ال يؿؽـ دمـبف مع بؼاء األصؾ شؾقامً إػيمدي 

: إدارة الغرر 

يؼصد بندارة افغرر اختاذ اإلجراءات وافقشائؾ افالزمة ووضع افؼوط وافضقابط افتل حتؼؼ ادؼاصد            

.  تؼؾقؾ افغرر ذم ظؼقد ادعاوضات وجعؾف مـ افغرر ادسؿقح بفإػافؼظقة وتمدي 

: إدارة الغرر يف األدبقات الػؼفقة

ػ ثالث أؿسام،افؼسؿ األول بققع افغرر ادجؿع ظذ حتريؿفا إيؿؽـ تصـقػ بققع افغرر بافـسبة حلؽؿفا         

مثؾ بقع ادالمسة وادـابذة وبقع ادالؿقح وبقع ظسب افػحؾ وبقع حبؾة احلبؾة، بعؾة افغرر افػاحش، وافـقع 

افثاين وافذي أجازه افػؼفاء ألن افغرر ؾقف خػقػ مثؾ افبقع مع ظدم معرؾة  مؼدار حشقة اجلبة أو أشاس افدار 

أو اداء ادستخدم ذم احلامم أو إجيار افدار فشفر وافذي ؿد يؽقن ثالثقن يقما أو تسع وظؼون يقمًا،وافـقع 
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 افبعض، وـاكت أجازتف بؼوط تمدي وأجازهافثافث ادختؾػ ؾقف حقث مـعة افبعض بسبب افغرر افػاحش 

 درجة  افغرر اخلػقػ ويشبف ذم ذفؽ تلثر إػ كؼؾف مـ   درجة افغرر افػاحش إػختػقػ درجة اخلطر وتمدي 

ػ ختػقػ أو إزافة إن دمؿقع األخطار يمدي أ ظذ درجة ظدم افتلـد وافغرر ذم افتلمغ إذ األخطاردمؿقع 

فقؽ أمثؾة ظذ حماوفة افػؼفاء ذم ختػقػ درجة افغرر إاألخطار وزيادة ؿقة حتؿؾ ذـات افتلمغ فألخطار، و

 ـ:ذم بعض افبققع

تعتز جفافة اجلـس مـ أؾحش أكقاع اجلفاالت ،فذا أتػؼ افػؼفاء ظذ أن افعؾؿ بجـس ادبقع ذط فصحة  -

وبؼقل ذم ()اافبقع،ؽر أن ذم مذهب مافؽ ؿقالً بجقاز بقع جمفقل اجلـس ،إذا ذط فؾؿشسي خقار افرؤي

 .()احلـػقة باجلقاز وثبقت خقار افرؤية مـ ؽر ذ

 إػ ال حيتاج إفقفأـثر افػؼفاء يشسضقن ذـر صػة ادحؾ فصحة افبقع، إال أن احلـػقة يرون أن ادحؾ ادشار  -

،وفؾشاؾعقة ثالث أؿقال مـفا أكف يصح افبقع مـ ؽر ذـر رء مـ افصػات حقث أن خقار ()معرؾة وصػ

 .()يافرؤية ثابت فؾؿشس

 وـذفؽ ادافؽقة ()وذم بقع ما يؽؿـ ذم األرض ،أجازه احلـػقة مع ثبقت خقار افرؤية فؾؿشسي ظـد افؼؾ -

 ().اذم بقع ما خيتػل ذم ؿؼه ،أجازه احلـػقة وجيعؾقن فؾؿشسي خقار افرؤي()إشحاقاألوزاظل  و  و

 إال ()بقع ادعدوم،حؽك بعض افػؼفاء اإلمجاع ظذ بطالن()وادافؽقة دمقزه بؼوط تباظد بقـف وبغ افغرر

                                                 

 .4/287هـ، 1332)أبق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ افباجل األكدفز،مطبعة افسعادة-ادـتؼك،ذح مقضل اإلمام مافؽ ()

 .5/137،ؾتح افؼدير،ذح اهلداية،ادطبعة األمرية بقالق، (هـ1317)ال افديـ بـ اهلاممجؿ( )

 .4/29،رد ادحتار ظذ افدر ادختار،ضبعة بقالق، (هـ1252)ابـ ظابديـ،حمؿد أمغ ()

 .9:288،ادجؿقع ،مطبعة افتضامـ األخقي،(ت.د)بق زـريا حمل افديـ افـقوي أ( )

 .4:94ادغـل،ضبعة دار ادـار ،(هـ1367)أبق حمؿد ظبد اهلل ادؼدد  ()

ادصدر افسابؼ  ()

 4/56،رد ادحتار ظذ افدر ادختار،ضبعة بقالق، (هـ1252)بـ ظابديـ ،حمؿد أمغا( )

ظذ ذح افؽبر ،مطبعة مصطػك  (هـ1230)،افدشقؿل،حمؿد بـ ظرؾة2/157بداية ادجتفد، مطبعة االشتؼامة،(1952)ابـ رصد  افؼرضبل ()

 4/2حمؿد،

افبحر افزخار،افؼاهرة،  (1948)، احلسـل ،أمحد بـ حيل9/258،ادجؿقع ،مطبعة افتضامـ األخقي، (ت.د)أبق زـريا حمل افديـ افـقوي  ()
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يرى أن ـؾ معدوم جمفقل افقجقد ذم ادستؼبؾ ال جيقز بقعف، وأن ـؾ معدوم ()هـ1414)أن افرضير 

 .حمؼؼ افقجقد ذم ادستؼبؾ ، بحسب افعادة جيقز بقعف

بقع افعغ افغائبة،يرى مجفقر افػؼفاء جقاز بقع افعغ افغائبة ظذ افصػة،فتعارف افـاس ظؾقفا ذم بقع  -

 ()بافغائ

: الغرر يف عؼود التلمني التجاري

وافغرر ذم افتلمغ افتجاري ذم افعؼد وذم ادحؾ  مـ جاكب واحد وال يشسط ذم افغرر أن يؽقن مـ        

وذفؽ فؾؿممـ فف افذي يدؾع ؿسط افتلمغ وال يدري هؾ هـاك ظقض مؼابؾ ()اجلاكبغ فؽل يؽقن حمرما

افؼسط أم ال وإذا ـان هـاك ظقض ال يدري مؼداره ،  فؽـ ذـة افتلمغ تؼبض ؿسط افتلمغ وتستطقع أن 

  .تتقؿع وبدرجة ـبرة مـ افدؿة هؾ تدؾع فذفؽ افعؿقؾ أية تعقيضات وإذا دؾعت ال تدري مؼدار افتعقيض 

 مزرات حتريم التلمني التجاري

ؿرر ادجؿع افػؼفل اإلشالمل افتابع فرابطة افعامل اإلشالمل بؿؽة ادؽرمة وـذفؽ هقئة ـبار افعؾامء ذم ادؿؾؽة        

افعربقة افسعقدية حتريؿ مجقع أكقاع افتلمغ افتجاري ـام ؿرر ادقاؾؼة ظذ ؿرار هقئة ـبار افعؾامء مـ جقاز افتلمغ 

 .()افتعاوين وـاكت مزرات افتحريؿ ه

أن ظؼد افتلمغ افتجاري مـ ظؼقد ادعاوضات ادافقة االحتامفقة ادشتؿؾة ظذ افغرر افػاحش، ألن ادستلمـ  (1

ال يعرف وؿت افعؼد أن ـان شقف يلخذ صقئا مؼابؾ ؿسط افتلمغ أو ال ،وال يعرف مؼدار ما شقف 

يلخذه أو ما شقف يدؾع ظـف جلز كتائج اخلطر،وهذه جفافة ؾاحشة ذم افعؼد وذم ادحؾ ،وؿد ورد ذم 

. ()هنل ظـ بقع افغرر)افصحقح أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

                                                 

3/381 

 29افغرر ذم افعؼقد وآثاره ذم افتطبقؼتـ ادعاسة، ،ص(1414)فرضير،صديؼا()

بداية ادجتفد، مطبعة (1952)، أبـ رصد  افؼرضبل4/87،رد ادحتار ظذ افدر ادختار،ضبعة بقالق، (هـ1252)بـ ظابديـ ،حمؿد أمغا( )

 1/163، ادفذب ، مطبعة ظقسك افبايب احلؾبل، (.ت.د)،افشرازي،إبراهقؿ بـ ظذ 2/155االشتؼامة  

) 96،االفتزام،ص(ت.د)ذهـل،ظبد افسالم )  

)( 5)افدورة األوػ،افؼرار رؿؿ (1398)جمامع افػؼف اإلشالمقة ) . 

) 939صحقح مسؾؿ،حديث رؿؿ(ت.د)مسؾؿ بـ احلجاج افؼشري، ) . 
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إن ظؼد افتلمغ افتجاري مـ ظؼقد ادعاوضات افتل جيري ؾقفا ربا افػضؾ وربا افـسقئة،ربا افػضؾ يؼع  (2

اجلفؾ )ظـدما يؽقن احتامل ؿقؿة افتعقيض فؾخطر أـز مـ ؿقؿة افؼسط اددؾقع بـاًء ظذ افؼاظدة افػؼفقة

 ،ويؼع ربا افـسقئة الكتػاء افتؼابض ذم جمؾس افعؼد دبادفة مال بامل ذم افتلمغ(بادامثؾة ـحؼقؼة ادػاضؾة

ظؼد افتلمغ افتجاري يشؿؾ ظذ افؼامر ادحرم، ذفؽ أن ـؾ مـ ادستلمـ وادممـ ؿد يربح وؿد خيرس  (3

ح ادستلمـ وؿد ال يؽقن هـاك تعقيض  فعدم ب،ذفؽ أن افتعقيض ؿد يؽقن أـز مـ ؿسط افتلمغ ؾر

إذا خرس ادستلمـ وخترس إذا ربح ادستلمـ،ؾقؽقن  (افؼـة)وجقد اخلطر ؾقخرس ادستلمـ ، ؾربح ادممـ

  .ؽرم بال جـاية وؽـؿ بال مؼابؾ أو بال مؼابؾ يؽاؾئف

ػ أـؾ مال افغر بافباضؾ، ذفؽ أن ادستلمـ حيصؾ ظذ افتعقيض بال مؼابؾ إافتلمغ افتجاري يمدي  (4

 .وـذفؽ حتصؾ افؼـة ظذ ؾائض افتلمغ بال مؼابؾ 

: مزرات توسع الغرب يف التلمني التجاري

إن اخلطر هق مـ افؽقارث وادصائب افتل يؿؽـ أن حتؾ باإلكسان وـاكت صقغ ادشارـة ذم حتؿؾ تؾؽ          

ادخاضر هل افصقغة افتل تبـتفا ادجتؿعات افبؼية فتخػقػ أظبائفا ظؾقفؿ،ؾؽان كظام افعاؿؾة ، وكظام افتـاهد، 

، طفر ذم  (افسقـرة )وكظام األصاظرة فتقزيع ادخاضر،ـام أن صقغ افتلمغ افبدائقة فؾتلمغ مثؾ افتلمغ افبحري

 ذم ادخاضر وادعاوضة ذم كؼؾ اخلطر إال بعد االدمارصقغ تعاوكقة ومل تـتؼ صقغ افتلمغ افتجاري افؼائؿة ظذ 

افتغر افذي صفدتف ادجتؿعات افغربقة دماه افؼامر وادراهـات ،حقث ـان افرؾض فؾؼامر ؿقيًا وـاكت حترمف 

افؼقاكغ، ثؿ صفد افػؽر افؾزايل حتقل بعد طفقر افؽتابات افتل تعتز افؼامر كشاط اؿتصادي مػقد ،وبذفؽ طفر 

اخلطر ـسؾعة يتؿ االدمار ؾقفا ذم كشاضات افؼامر وافرهان وؿد تطقر كشاط افؼامر ذم افؼطاع ادايل بشؽؾ ـبر بعد 

. تطقر افـامذج افرياضقة واإلحصائقة افتل يعتؿد ظؾقفا ذم دراشة ادتغرات افعشقائقة وشؾقـفا

تغر افشعقر كحق افؼامر بعد اكتشار افؾزافقة االجتامظقة ذم افغرب بعد احلرب افعادقة افثاكقة ،إذ أصبح   وؿد         

وؿد اكتؼ افؼامر وممارشتف بشؽؾ واشع خاصة مـ ؿبؾ افطبؼات افغـقة ()McMillen1969)أـثر تؼباًل،ماـؿؾـ

 أوذم ادجتؿع ذم ؾسة ما بعد احلرب،وؿد اـتسب ادامرشقن فف احسامًا ذم ادجتؿع ،ومل يعد ممارشة افؼامر  خطقئة، 

                                                 

( ) cMillen, J. (1996 ), Gambling Culvres, New York: Routledg, p. 15. 
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. ()Goldthrope et al 1969)دثروب ػ اجلريؿة ،بـاًء ظذ ؿقلإ افػساد األخالؿل وإػأن ممارشتف تمدي 

االؿتصاديقن يرون أن ادؼامر يتخذ . ادـاؾع االؿتصادية فؾؼامرإػوؿد تلثر افدراشات باالدماه افؾزايل وبدأت تـظر 

 & Friedman)  وشاؾاج خقارًا مـطؼقًا حغ يؼامر هبدف زيادة ثروتف وحتسغ مرـزه االجتامظل ،ؾردمان

Savage 1946()وـذفؽ افدراشات االجتامظقة فظاهرة افؼامر افتل تطقرت ظذ يد ؿقؾامن( Goffman 

حقث حتقفت افـظرة االجتامظقة افسؾبقة فؾؼامر وافـظرة افدوكقة ()Downes et al1976)ودوكز()1967

ػ ـقن افؼامر يتقح فؾؿؼامر إبراز صخصقتف ومتسؽف بافؼقؿ االجتامظقة ويظفر إ اً  مـحرفاً  صاذاً باظتباره شؾقك

 .صجاظتف ذم حتؿؾ ادخاضر

 رؽؿ اكتشار افتلمغ افتجاري افؼائؿ ظذ االدمار ذم اخلطر الزافت بعض صقغ افتلمغ ادعاسة تعتؿد ظذ           

افتعاون وادشارـة ذم حتؿؾ ادخاضر،وذفؽ ألن تؽؾػة افتلمغ ذم هذه افصقغ هل أؿؾ مـ افتؽافقػ ذم افصقغ 

افؼائؿة ظذ كؼؾ ادخاضر بعقض،ذفؽ أن ادستلمـ هق ادممـ ؾال تقجد كػؼات تسقيؼ فؾتلمغ افتعاوين وافتل 

 مـ افـػؼات اإلدارية فؼـات افتلمغ افتجاري، ـام أكف فقس هـاك محؾة أشفؿ جيب أن تقزع اً  ـبراً تشؽؾ جزء

 افتلمغ بتؾؽ األرباح ادحتؿؾة، ـام أن ادخاضر األخالؿقة تؼؾ ذم ذـات افتلمغ طظؾقفؿ أرباح ، ؾقخػض ؿس

افتعاوكقة ،ذفؽ أن ادستلمـغ مـ مصؾحتفؿ تؼؾقؾ مصادر اخلطر ألهنؿ هؿ مـ يدؾعقن تؽؾػة اخلطر وفقس ذـة 
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: الغرر يف التلمني التعاوين اإلسالمي

ظؼد تلمغ مجاظل يؾتزم بؿقجبف ـؾ مشسك ؾقف بدؾع مبؾغ معغ مـ )يقصػ افتلمغ افتعاوين ادرـب بلكف        

ادال ظذ شبقؾ افتزع ، فتعقيض ادترضريـ مـفؿ ظذ أشاس افتؽاؾؾ وافتضامـ ، ظـد حتؼؼ اخلطر ادممـ مـف ، 

. ()(تدار ؾقف افعؿؾقات افتلمقـقة مـ ؿبؾ ذـة متخصصة ظذ  أشاس افقـافة بلجر معؾقم

تػاق بغ ذـة افتلمغ اإلشالمل باظتبارها ممثؾة هلقئة ا):ويؿؽـ تعريػ افتلمغ افتعاوين اإلشالمل بلكف           

ظذ ؿبقفف ظضقًا ذم هقئة (صخص ضبقعل أو اظتباري  )، وبغ افراؽبغ ذم افتلمغ(حساب افتلمغ)ادشسـغ

ظذ شبقؾ افتزع بف وبعقائده فصافح حساب افتلمغ ظذ أن  (ؿسط افتلمغ)ادشسـغ وافتزامف بدؾع مبؾغ مؼطقع

ضبؼًا  (افتعقيض)ظـد وؿقع اخلطر (افتزام مـ افؼـة حقث ال يقجد ـقان ؿاكقين حلساب ادشسـغ)يدؾع فف

 .فقثقؼة افتلمغ واألشس افػـقة وافـظام األشاد فؾؼـة

 ().حؼقؼة رشكات التلمني التعاوين ادركب اإلسالم

: تتجذ حؼقؼة ذـات افتلمغ اإلشالمل ذم افتايل      

ن ذـات افتلمغ اإلشالمقة إ.ءاً بتداػ حتؼقؼ افربح إذـات افتلمغ اإلشالمل هل ذـات دمارية هتدف  -1

 حتؼقؼ األرباح حلؿؾة أشفؿفا، وكشاضفا افرئقز إػوبحؽؿ كظام تلشقسفا ، هل ذـات دمارية هتدف 

ـقشقؾة فتحؼقؼ األرباح ،  (كؼؾ ادخاضر بعقض مايل)هق دمؿقع األخطار وكؼؾفا ظـ ادستلمـغ بؼسط 

وبافتايل شقف ال يؽقن مـ وطائػفا دظؿ تؽؾػة األخطار ـام ذم افتلمغ احلؽقمل، ألكف خيافػ مبدأ حتؼقؼ 

 .أؿىص األرباح ، وال ادشارـة ذم حتؿؾ اخلطر ـام ذم افتلمغ افتعاوين

 ال جيقز كظام ذـات ،تؼقم ذـات افتلمغ بقطقػة كؼؾ ادخاضر بعقض وفقس ادشارـة ذم ادخاضر -2

افتلمغ اإلشالمقة أن يشسك ادستلمـقن ذم مؾؽقة افؼـة ، وبذفؽ فـ يشسك محؾة األشفؿ مع ادستلمـغ 

ذم حتؿؾ تؽؾػة األخطار ادممـ ظؾقفا،وبذفؽ فـ يؽقن أشاس افتلمغ هق ادشارـة ذم تؽؾػة 

 .ـام ذم ذـات افتلمغ افتعاوكقة افتل أمجع افػؼفاء ظذ جقازها (افتعاون ذم حتؿؾ ا اخلطر)األخطار

                                                 

 .73،افتلمغ اإلشالمل،دار اإلظالم ص(1423)حلؿ،أمحد شامل ()

االؿتصاد :هؾ افتلمغ اإلشالمل ادرـب تلمغ تعاوين أم دماري؟؟جمؾة جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز ،(2009)فساظايت،ظبد افرحقؿ ()

 .152—125.،ص ص2،م22اإلشالمل،ع
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صؿؿت .  اإلشالمقة خماضر أؿؾ وحتؼؼ مؽاشب أـز مـ ذـات افتلمغ افتجاريةيـتتحؿؾ ذـات افتلم -3

ذـات افتلمغ اإلشالمقة فتحؿؾ خماضر أؿؾ مـ ذـات افتلمغ افتجارية ومؽاشب أظذ،ؾػل حافة 

ظدم ـػاية أؿساط افتلمغ واالحتقاضقات فدؾع تعقيضات اخلسائر ، تؼقم ذـات افتلمغ افتجاري بدؾع 

تؾؽ اخلسائر مـ رأشامهلا واحتقاضقاهتا، بقـام تؼقم ذـات افتلمغ اإلشالمقة بتحؿقؾ حساب ادستلمـغ 

تؾؽ اخلسائر وذفؽ بنؿراض مبؾغ اخلسائر حلساب ادستلمـغ ثؿ اشسجاع ذفؽ افؼرض الحؼًا،ـام أن 

ذـة افتلمغ اإلشالمقة تؼقم باشتثامر أؿساط افتلمغ بصقغة ادضاربة ؾتشارك ذم افغـؿ وال تشارك ذم 

 .افغرم بقـام ذـات افتلمغ افتجارية تؼقم باشتثامر األؿساط وتتحؿؾ ؽرم وؽـؿ ذفؽ االشتثامر 

 فتؽقن ذـة وذفؽ. اشتخدمت اهلـدشة ادافقة ذم بـاء افـؿقذج حتك تـطبؼ ظؾقفا ؾتاوى افتلمغ افتعاوين -4

تلمغ تعاوكقة وفؽـفا ذم كػس افقؿت تؽقن ذـة دمارية ربحقة تؼقم باالدمار ذم ادخاضر وكؼؾفا بعقض 

 ىفػتقا،وهل كػس افقطقػة افتل تؼقم هبا ذـات افتلمغ افتجارية افتؼؾقدية وفؽـ فؽل تـطبؼ ظؾقفا 

 :افؼظقة افتل دمقز افتلمغ افتعاوين اشتخدمت افقشائؾ واحلقؾ افتافقة

ػ ظؼد تزع وإرؾاق، ،حقث إإخراج ظؼد افتلمغ مـ ـقكف ظؼد معاوضة مافقة ال جيقز ؾقفا افغرر افػاحش  - أ

،وفؽـ أؾتك ادافؽقة أن مجقع ظؼقد افتزظات ()ورد ظـ مجع مـ افصحابة أن رشقل اهلل هنك ظـ بقع افغر

 فذفؽ كص كظام افؼـة أن افؼسط ()افػتاوىوـذفؽ أؾتك أبـ تقؿقة ذم ()ال يمثر افغرر ذم صحتفا

اددؾقع فؾتلمغ يؽقن ظذ شبقؾ افتزع ، ؾعؾقف تؽقن األؿساط تزع مـ ادستلمـ ؾال يعتز ذم ادعامؾة 

 .افغرر افػاحش  

 افؼـة صخصقة اظتبارية توحقث أن افؼـة هل ذـة ربحقة ؽر مستحؼة فؾتزع، ؾؼد أوجد - ب

،وهق جمؿقع أرصدة أؿساط افتلمغ ويظفر ذم جاكب اخلصقم مـ  (حسابات افتلمغ)اؾساضقة باشؿ 

مقزاكقة افؼـة ، وحساب افتلمغ مقجقد ذم مقزاكقة ـؾ ذـات افتلمغ افتجارية،وهذا احلساب فقس فف 

                                                 

 .3/156صحقح  مسؾؿ بؼح افـقوي (261ت)مسؾؿ افـقسابقري ()

 . افػرق افرابع وافعؼون151-1/150،افػروق،(1344)فؼراذم،أمحد بـ إدريسا( )

 .،جمؿقع افػتاوى،ضبعة افؽردي(ت.ب)بـ تقؿقة،أمحد بـ ظبد احلؾقؿا( )
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ؿبقل ادستلمـ ظضق ذم هقئة ادشسـغ وإفزامف ) ومـفا إفقفـقان ؿاكقين يؿؽـف مـ افؼقام بافقطائػ ادقـؾة 

، وال يؿؽـ أن (ظذ شبقؾ افتزع بف وبعقائده فصافح حساب افتلمغ (ؿسط افتلمغ)بدؾع مبؾغ مؼطقع

تؼبؾ افدوفة افتزام هذا احلساب بدؾع افتعقيضات فؾؿستلمـ،وهل حقؾة طاهرة حقث مـ يؼبض أؿساط 

افتلمغ هل افؼـة، وتظفر تؾؽ األمقال ذم مقزاكقتفا ضؿـ خصقمفا أي افتزامفا دماه افغر،ـام أن مـ 

يؾتزم بافتعقيض هل افؼـة ، وذم حافة أية خالف يؼاىض ادستلمـ افؼـة وفقس احلساب أو جمؿقع 

 .ادستلمـغ

 أن افتزام ادممـ فف بدؾع افؼسط ظذ شبقؾ افتزع ،مؼوط بلن تؾتزم افؼـة بدؾع افتعقيض ذم حافة  - ت

، وؿد جاء ذم ذح (هبة افثقاب)ـ حدوث أرضار ،إذا هق تزع  بعقض وهق افذي يعرف ذم افػؼف ب

 ؾعؾقف جيري ظؾقفا حتريؿ ()وتعتز بذفؽ بقعا()هبة افثقاب هل ظطقة يؼصد هبا ظقض مادي):اخلرر

وأما هبة افثقاب ؾاختؾػقا ؾقفا ، ؾلجازها مافؽ وأبق حـقػة ومـعفا )بـ رصداافغرر افػاحش،ويؼقل 

 جمفقل اً أبق افثقر، وشبب اخلالف هؾ هل بقع جمفقل افثؿـ أم فقس بقع وداود، افشاؾعل ، وبف ؿال أبق

 جمفقل افثؿـ ؿال اً هق مـ بقع افغرر افتل ال دمقز،ومـ مل يره بقع: افثؿـ؟ ؾؿـ رآه بقعًا جمفقل افثؿـ ؿال

 وحقث أن افتعقيض ذم افتلمغ ()جيقز، وـلن مافؽًا جعؾ افعرف ؾقفا بؿـزفة افؼط وهق ثقاب مثؾفا

فقس بؿثؾ افؼسط ،وافعقض ذم افتلمغ تؽقن اجلفافة ؾقف ؾاحشة ،ؾاألرجح أن يؽقن مـ بققع افغرر افتل 

  .ال دمقز،وبذفؽ تسؼط حقؾة مـ أراد إخراج ؿسط  افتلمغ هببة افثقاب

وفقؽقن كؿقذج افتلمغ اإلشالمل فؼـات افتلمغ اإلشالمل مـطؼقًا ومتسؼًا ، وحقث أن افتزع  - ث

االؾسايض واالفتزام بافتعقيض يؽقن مـ ؿبؾ هذا احلساب ،وحقث أن هذا (حلسابات افتلمغ)يؽقن

احلساب فقس فف ـقان ؿاكقين يؿؽـف مـ ذفؽ ،ـان جيب ظذ ادستلمـغ  ذم تقؿقعفؿ فعؼد افتلمغ أن 

افؼـة ذم إدارة افتلمغ أي ذم اشتالم األؿساط واشتثامرها ودؾع  (حساب افتلمغ )يقاؾؼقا ظذ أن يقـؾ 

                                                 

 . (7/102)،ط بقالق بؿرص،(1317)رح اخلرر ()

 .(387-5/384)وضة افطافبغ،ر( )

 .(2/247)، بداية ادجتفد،) (ابـ رصد ()
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افتعقيضات ودؾع افتؽافقػ اإلدارية فؾتلمغ بام ؾقفا تؾؽ اددؾقظة فؾؼـة كظر تقـؾفا بافؼقام بافعؿؾقة 

افتلمقـقة،وظؼد افقـافة ظؼد جائز مؼوع وهق ؽر الزم مـ حقث ادبدأ،أي فؾقـقؾ أن يـسخفا ويعزل 

وبذفؽ يؿؽـ كظريًا أن يؼقم ادستلمـقن بعزل افؼـة وتقيل ظؿؾقة ()كػسف ظـفا ،ـام فؾؿقـؾ أن يعزل

افتلمغ بلكػسفؿ أو بتقـقؾ مـ يشاء ذم إدارهتا،وفؽـ هذا يتـاذم مع ؽرض افؼـة وافذي هق ؿقامفا  

بافتلمغ أصافة وفقس وـافة، فذفؽ ـان فزامًا ظذ ظؼد افتلمغ أن يـص ظذ أن يؽقن افتقـقؾ الزمًا أي ال 

أن يعزفقا افؼـة ويستبدفقهنا بؼـة أخرى ، وذفؽ أخذًا برأي  (جمؿقع ادستلمـغ )يؿؽـ فؾؿقـؾ

 وذفؽ حغ يؾتزم ـؾ مـ افقـقؾ وادقـؾ بعدم ظزل ةادذهب ادافؽل ،حقث جيقز أن تؽقن افقـافة الزم

ـقان صقري ؿصد بف تطبقؼ صػة افتلمغ افتعاوين ظذ افتلمغ  (حساب افتلمغ)وهذا يمـد أن ()األخ

 .افتجاري

بصقغة  (حساب افتلمغ) أن يقاؾؼ ظذ تقـقؾ افؼـة باشتثامر أمقال اءً  يؾزم ظؼد افتلمغ ادستلمـ ابتد - ج

، () ، وإكام يؽقن مؾزما ظـد ادافؽقة بعد افؼوع وفقس ؿبؾاءً ادضاربة،وظؼد ادضاربة ال يؽقن مؾزمًا ابتد

وبؿقجب هذا افعؼد تشارك افؼـة أرباح اشتثامر األؿساط ذم حافة حتؼؼفا بافـسبة افتل تػرضفا افؼـة 

ذم افعؼد، إما ذم حافة اخلسارة ؾال تتحؿؾ افؼـة أية كسبة،بقـام ذم ذـات افتلمغ افتجاري، فؾؼـة 

 .أرباح هذا االشتثامر ـام تتحؿؾ ـؾ اخلسارة افـاتج ظـف

 افػرق بغ ؿقؿة إمجايل أؿساط افتلمغ مضاؾا ًإفقفا أرباح اشتثامر األؿساط كفيعرف افػائض افتلمقـل بل - ح

حساب )مطروحًا مـفا تعقيضات اخلسائر وتؽؾػة إدارة افعؿؾقة افتلمقـقة،وكظريًا يؿتؾؽ ادستلمـقن مبافغ 

 ادستلمـغ ؾؼط، ألن افؼـة هلا أجر افتقـقؾ وافذي إػوبافتايل ؾجؿقع افػائض جيب أن يعقد  (افتلمغ

يغطل تؽؾػة اإلدارة وأرباح افؼـة مـ كشاط إدارة افعؿؾقة افتلمقـقة، ـام فؾؼـة حصتفا مـ أرباح 

اشتثامر األؿساط ؾؼط، ويعتز بعض افؽَتاب أن افػرق األشاد بغ افتلمغ افتجاري وافتلمغ اإلشالمل 

                                                 

 .(35/239) دقشقظة افػؼفقة افؽقيتقةا()

 .1/240مصطػك افبايب بافؼاهرة،. ، ؾتح افعع ادافؽ ذم افػتقى ظذ مذهب اإلمام مافؽ،ط(1378)فعؾقش،حمؿد أمحد ()

 .(391-390-2)دار اجلبؾ ، بروت،. بداية ادجتفد،ط( )بـ رصدا( )
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هق مقؿػ افؼـة مـ هذا افػائض، ؾنذا احتػظت بف، ـاكت ذـة تلمغ دمارية، أما إذا وزظتف ظذ 

ادستلمـغ ـاكت ذـة إشالمقة،وفؽـ كجد ذـات افتلمغ وبـاًء ظذ مقاؾؼة جلاهنا افؼظقة تؼقم بخصؿ 

افزـاة ادستحؼة ظذ افؼـة مـ هذا افػائض ـام ختصؿ مـف خمصصات االحتقاضقات فتؼقية ادقؿػ ادايل 

فؾؼـة ، ـام خيصص جزء مـ افػائض فؼاء األصقل ادختؾػة فؾؼـة إلظاكة إدارة افؼـة ذم حتؼقؼ 

مفامفا، ـام يقزع جزء مـ افػائض ـحقاؾز فؾعامؾغ ذم افؼـة وجمؾس إدارهتا واجلزء ادتبؼل يسؿك 

و يـص افـظام األشاد فؾؼـة افتعاوكقة ()ةصاذم افعائد افتلمقـل ويقزع بـاًء ظذ ؿرار جمؾس اإلدار

مـ صاذم افػائض افتلمقـل ظذ ادستلمـغ، وتقزع افؼـة افؼطرية % 10ظذ أن يقزع  (شعقدية)فؾتلمغ

إن تقزيع جزء مـ افػائض . مـ ذفؽ افػائض ؾؼط، افباؿل حتتػظ بف افؼـة% 50فؾتلمغ اإلشالمل

افتلمقـل فقس مـ اخلصائص ادؿقزة فؼـات افتلمغ اإلشالمقة ،وإكام تؼقم بف أحقاكًا ذـات افتلمغ 

افتجارية افتؼؾقدية ، وضريؼة تقزيع افػائض ذم ذـات افتلمغ اإلشالمقة هل كػس افطريؼة افتل تؼقم بف 

 .ذـات افتلمغ افتجارية،وهذا يثبت ظدم االختالف افؽبر بقـفام

: مزر صقغ التلمني اإلسالمي ادركب

إن ـاكت افصقغة افؼائؿة ظذ كؼؾ اخلطر بعقض ذم افتلمغ افتجاري اكتؼت ذم افغرب فقست ألهنا األؾضؾ         

ػ جاكب افربا أشاس افـظام ادايل افغريب،ؾال يقجد إبؾ بسبب تطقر ثؼاؾة افغرب دماه افؼامر حقث أصبح افؼامر 

و افؼذة بافؼذة وتطقيع افـصقص وفقفا ذمزر فؾـظام ادايل اإلشالمل فؾفروفة وراء افـظام ادايل افغريب ومتابعتف ح

تباع احلقؾ فؾتغر افشؽع فؾعؼقد افغربقة ادحرمة ذم افقؿت افذي أمجعت األمة اإلشالمقة ظذ أن افربا وافؼامر او

مـ اخلطقط احلؿراء افتل ال يؿؽـ ؿبقل ختطقفا ،وفقس أدل ظذ ذفؽ تعثر ذـات افتلمغ اإلشالمل وظدم 

.  كجاحفا ذم افتغؾغؾ ذم ادجتؿعات اإلشالمقة وذم افـظام ادايل افدويل مؼاركة بافصرؾة اإلشالمقة 

 يؿؽـ االشتػادة مـ صقغ افتلمغ افتعاوين افتؼؾقدي ألن افصػة ادشسـة جلؿقع افصقغ افتؼؾقدية ادبـقة ظذ          

ادشارـة ذم حتؿؾ تؽؾػة األخطار هل أن جمؿقع ادستلمـغ هؿ افذيـ يؼقمقن بافتلمغ ظذ ـؾ مستلمـ ؾقتعاوكقن 

                                                 

افتلمغ افتعاوين، ماهقتف وضقابطف،مؾتؼك افتلمغ افتعاوين،اهلقئة اإلشالمقة افعادقة فالؿتصاد (هـ1430) داؽل،ظع حمل افديـةفؼر ()

 .88-82ص.وافتؿقيؾ،ص
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 حتؼقؼ افربحقة ـان يؿؽـ أن يستػاد مـفا  ذم بـاء إػظذ حتؿؾ األخطار افتل حتؾ بلي واحد مـفؿ وال هيدؾقن 

ويؿؽـ أن تؽقن مـخػضة افغرر . كظام تلمغ أشالمل ؿائؿ ظذ ادشارـة ذم حتؿؾ ادخاضر وفقس االدمار هبا

وتستجقب فؾضقابط افؼظقة فؾتلمغ مـ دون حقؾ ،وفؽـ هذه افصقغة أؿؾ ربحقة مـ رؤوس األمقال افالهثة 

 .وراء األرباح ادرتػعة ذم ادـتجات ادافقة ادذبقحة ظذ افطريؼة اإلشالمقة

 .عدم توافر معظم ادعاير الرشعقة لؾتلمني اإلسالمي عذ التلمني اإلسالمي ادركب

ػ ممارشة كشاط إ  أن مجقع ذـات افتلمغ اإلشالمقة تؼريبًا هل ذـات تمشس ظذ أشس دمارية هتدف  -1

ربحل وفقس خري وذفؽ هبدف حتؼقؼ األرباح فؾؿسامهغ ؾقفا ،إذ فقس هدف افؼـة حتؼقؼ افتعاون 

هدؾًا أصقاًل، بؾ هق وشقؾة فتحؼقؼ األرباح، وهذا يسؼط ادعقار األول مـ ادعاير افؼظقة فؾتلمغ 

 .اإلشالمل

 وحقث أن حتؼقؼ اإلرباح هدؾا أصقال، جيعؾ ظؼد افتلمغ ظؼد معاوضة مافقة ذات ؽرر ؾاحش، وهذا  -2

 .ين مـ ادعاير افؼظقةثايسؼط ادعقار ال

 أن ضرذم افعؼد ذم ظؼد افتلمغ اإلشالمل فقس واحدًا ، ؾؼـة افتلمغ هل ـقان ؿاكقين فف ذمة مافقة  -3

افتلمغ مؼابؾ افتزامفا بدؾع  وتمشس بؿقجب كظام افؼـات افتجارية وكظامفا يسؿح هلا باشتالم أؿساط

وادستلمـقن هؿ أؾراد أو ممشسات يؼقمقن بافتقؿقع ظذ ظؼقد افتلمغ  افتعقيضات إذا اشتحؼت،

بصػتفؿ افشخصقة ويؾتزمقن بدؾع ؿسط افتلمغ مؼابؾ افتزام افؼـة وفقس جمؿقع ادستلمـغ بتعقيضفؿ 

 .،وهذا يسؼط ادعقار افثافث

ػ إصفار إذم حافة ظدم ـػاية األؿساط واالحتقاضقات فدى افؼـة فسداد افتعقيضات، تضطر افؼـة  -4

 هؿ ادممـقن وا فقسيـ ادستلمـغ فسد افعجز وهذا يظفر حؼقؼة أن ادستلمـإػإؾالشفا وال يؿؽـفا افرجقع 

  . ذـة افتلمغ اإلشالمل ادرـب يإكام ادممـ ه

ذم حافة افـزاع يؼايض ادستلمـ ذـة افتلمغ، وفقست جمؿقع ادستلمـغ افذيـ فقس هلؿ صػة ؿاكقكقة أو  -5

دظاء افؼـة بػصؾ حسابات ادستلمـغ واظتبارها صخصقة اؾساضقة هلا اصخصقة اظتبارية ،وال ظز ة ب
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 ويؽشػ زيػ افشخصقة  صػة ؿاكقكقة وهذا يسؼط ادعقار افثافث افؼايض بلن يؽقن ادستلمـ هق ادممـ

 .(حساب افتلمغ)االؾساضقة افتل متثؾ ادستلمـقن

 أن افعالؿة بغ افؼـة وادستلمـغ فقس ظالؿة أجر بؿمجر يؿؾؽ ادمجر تغر أو إفغاء ظؼد اإلجارة وإكام  -6

 .هل ظالؿة مممـ بؿستلمـ يؾتزم ادستلمـ بافؼسط وتؾتزم افؼـة بافتعقيض حسب االتػاق 

 مباذة اً ال تقجد ذم افؽتاب أو افسـة كصقص           ()رشكة عؼد  لؾتضامن يف حتؿل اخلطر:كظام التلمني اإلسالمي

 وؿرر افػؼفاء مؼوظقتفا ظذ افدفقؾ افعؼع، وذم ذفؽ يؼقل ()ؿطعقة افدالفة فؾؼـات وذـات افعؼقد خاص

ال خالف بغ ادسؾؿغ ذم جقازه، )-وهق مـ ذـات افعؼقد- افؼرضذم حؽؿ  (مقاهب اجلؾقؾ)احلطاب ذم

بـ ا، يؼقل افؼرضوذم افدفقؾ دؼوظقة () مـ اإلجارة ادجفقفة، ومـ افسؾػ بؿـػعةىوهق مستثـ

 امرئوفقس ـؾ .  حلاجة افـاس فؾترصف ذم أمقاهلؿ وتـؿقتفا بافتجارة ؾقفاإفقفألن افرضورة دظت :(اجلد)رصد

ويؿؽـ  باالشتدالل ()باإلجارةػ اشتـابف ؽره وفعؾف ال جيد مـ يعؿؾ فف ؾقف إر ؾقف اضطيؼدر ظذ ذفؽ بـػسف،ف

، حقث يتؿ االتػاق بغ  (ذـة افتلمغ اإلشالمل افتل تؼقم ظذ مشارـة اخلطر بغ افؼـاء )افعؼع افؼقل بجقاز

وافتل  (افتضامـ ذم حتؿؾ اخلطر افتل يتعرض هلا بعضفؿ)األضراف ادختؾػة ظذ افؼوط افتل حتؼؼ مصاحلفؿ

ن ـؾ اتػاق تتقاؾر إوال تتعارض مـ افـصقص افؼظقة وافضقابط افػؼفقة، وألن ادسؾؿغ ظـد ذوضفؿ، ف

ألن األصؾ ذم ترصف اإلكسان أكف يؼع ()افؼوط افتل يؼرها افػؼف اإلشالمل يؽقن ظؼدًا مؼوظًا جيب افقؾاء ب

بام ذم ذفؽ  )ؾؽؾ افعؼقد ادستحدثة،()ظذ افقجف افذي أوؿعف إذا ـان أهاًل فؾترصف وادحؾ ؿابؾ وفف والية ظع

، تؽقن ظؼقد مؼوظة متك ما تقاؾرت ؾقفا افؼوط ادؼررة ذظًا،ذفؽ أن (األخطارظؼقد افتضامـ ذم حتؿؾ 

األصؾ ذم افعؼقد وادعامالت افصحة حتك يؼقم  دفقؾ ظذ افبطالن أو احلرمة، ؾؽؾ ظؼد أو ذط أو معامؾة 

                                                 

 .،م23افتضامـ ذم حتؿؾ اخلطر، جمؾة جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز،ع:، كظام افتلمغ اإلشالمل(2010)افساظايت،ظبد افرحقؿ ()

 . 247-246،ص3،مرصف افتـؿقة، ممشسة افرشافة،بروت،ط(م1987)درصي رؾقؼا( )

 .356ص5، مقاهب اجلؾقؾ بؼح خؾقؾ، م( ت .د)حلطاب، ظبد اهلل  ()

 .3ج6حمؿد حجل ، ص: ،ادؼدمات وادؿفدات،حتؼقؼ(م1988)،(اجلد) صد()

 .26،ص1جامعة افدول افعريب،ج- ،مصادر احلؼ ذم افػؼف اإلشالمل،معفد افبحقث وافدراشات افعربقة( 1967)افسـفقري، ظبد افرزاق ()

  .   259.،ص5،ادطبعة اجلامفقة بؿرص،ج1،بدائع افصـائع، ط.(ت.د)افؽاشاين،ظالء افديـ ()
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اكتػاء ()شؽت ظـفا ؾلكف ال جيقز افؼقل بتحريؿفا،ؾنن شؽقتف ظـفا شبحاكف وتعاػ رمحة مـ ؽر كسقان أو إمهال

 .حتريم يف كظام التلمني التعاوين اإلسالميلالغرر الػاحش كؿزر ل

إن افتلمغ افتعاوين افغريب يؼقم ظذ أشاس ودواؾع اؿتصادية وفقست أخالؿة أو ديـقة إذ ال يشؽؾ افغرر أو         

افربا أو أـؾ أمقال فؾـاس بافباضؾ ؿقدًا ظذ ظؼقدهؿ أو معامالهتؿ وافداؾع فتلشقس ذـات افتلمغ افتعاوكقة ذم 

افغرب هق افػائدة االؿتصادية ؾقفا وذفؽ ألن تؽؾػة افتلمغ ذم هذه افصقغ هل أؿؾ مـ افتؽافقػ ذم افصقغ 

،ذفؽ أن ادستلمـ هق ادممـ ؾال تقجد كػؼات تسقيؼ فؾتلمغ (افتلمغ افتجاري)افؼائؿة ظذ كؼؾ ادخاضر بعقض

 مـ افـػؼات اإلدارية فؼـات افتلمغ افتجاري، ـام أكف فقس هـاك محؾة أشفؿ اً  ـبراً افتعاوين وافتل تشؽؾ جزء

جيب أن تقزع ظؾقفؿ أرباح ، ؾقخػض ؿسط افتلمغ بتؾؽ األرباح ادحتؿؾة، ـام أن ادخاضر األخالؿقة تؼؾ ذم 

ذـات افتلمغ افتعاوكقة ،ذفؽ أن ادستلمـغ مـ مصؾحتفؿ تؼؾقؾ مصادر اخلطر ألهنؿ هؿ مـ يدؾعقن تؽؾػة 

كخػاض افغرر ؾقفا إذ إن افغرر ؾقفا فقس ؾاحشًا با اخلطر وفقس ذـة مستؼؾة ظـفؿ،وفؽـ هذه افصقغ تتصػ

 ـ:وبافتايل يؿؽـ أن تؽقن أشاس فؼـات افتلمغ اإلشالمقة ويتضح ذفؽ ذم افتايل

أن ظؼد افتلمغ افتعاوين فقس ظؼد بقع،يؼقم ظذ ادشاحة وافتـاؾس،بؾ هق ظؼد معاوضة تعاوكقة إذ يشسك  - أ

يؽقن مصدر افعداوة   افتل تصقب بعض ادشسـغ ذم افعؼد وبافتايل الاألخطار تؽافقػاجلؿقع ذم دؾع 

 وافبغضاء وأـؾ ادال بافباضؾ 

 تؼؾقؾفا إػأن افغرر فقس ؾاحشا ذم افتلمغ افتعاوين ذفؽ إن دمؿقع ادخاضر دجؿقع ادشارـغ يمدي  - ب

 . هبا  ،وؿد أمجع افػؼفاء أن افغرر ادمثر هق افغرر افؽبر،أما افغرر افقسر ؾغر مبطؾ فؾعؼدؤوشفقفة افتـب

 أن افغرر ذم افتلمغ افتعاوين فقس هق مقضع افعؼد ،أي افغرر ذم ادعؼقد فقس أصافة،ـام ذم ظؼقد افؼامر  - ت

وادقرس وبقع افسؿؽ ذم اداء وافطر ذم اهلقاء ،ؾؿقضع افعؼد هق افسالمة افتل حتصؾ بافتعاون ذم دؾع 

 .اخلطر

أن األخطار افتل يشسك ادستلمـقن ذم دؾعفا ال يؿؽـ دمـبفا أو االحساز مـفا و تدظق إفقفا رضورة و  -ث

  .حاجة 

 

                                                 

 . (47، خمترص افػتاوى ادرصية ،مجع حمؿد افبعع،دار ابـ افؼقؿ،ص(هـ 1406)‘ابـ تقؿقة،أمحد  (69)  
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: ادراجع العربقة

 .9:288،ادجؿقع ،مطبعة افتضامـ األخقي،(ت.د)أبق زـريا حمل افديـ افـقوي 

 .535،خمترص افػتاوى ادرصية ،مجع حمؿد افبعع،دار أبـ افؼقؿ،ص(هـ 1406)‘بـ تقؿقة،  ا

 .،ضبعة افؽرديافػتاوى،جمؿقع (ت.ب)بـ تقؿقة،أمحد بـ ظبد احلؾقؿا

 .116،  افؼقاظد افـقراكقة افػؼفقة،مطبعة افسـة ادحؿدية، ص(1370)بـ تقؿقة،تؼل افديـا 

 .3/342افػتاوى،،(1370)بـ تقؿقة،تؼل افديـا

 .2/155بداية ادجتفد، مطبعة االشتؼامة  (1952)بـ رصد  افؼرضبلا 

 .(391-390-2)دار اجلبؾ ، بروت،. داية ادجتفد،طب(ت .د)بـ رصدا 

 .4/56،رد ادحتار ظذ افدر ادختار،ضبعة بقالق، (هـ1252)بـ ظابديـ ،حمؿد أمغا

 .9/258،ادجؿقع ،مطبعة افتضامـ األخقي، (ت.د)أبق زـريا حمل افديـ افـقوي 

 .4:94ادغـل،ضبعة دار ادـار ،(هـ1367)أبق حمؿد ظبد اهلل ادؼدد 

 .5/192افعـاية هبامش ؾتح افؼدير،ادطبعة األمرية بؿرص،، (هـ1350)افبابريت،حمؿد

 .3:309افبحر افزخار،افؼاهرة، (1948)احلسـل ،أمحد بـ حيل

 .96،صاالفتزام،(ت.د)ذهـل،ظبد افسالم

 .3/392هناية ادحتاج،،ضبعة افبايب احلؾبل، (هـ1357)افرمع،حمؿد

 .(387-5/384)روضة افطافبغ،

 .13/194،ادبسقط،،مطبعة افسعادة بؿرص،(ت.د))افرسخز ،حمؿد بـ أمحد

 . 13:194،ادبسقط،مطبعة افسعادة،(438)افرسخز،حمؿد بـ أمحد

 . (7/102)،ط بقالق بؿرص،(1317)ذح اخلرر

 .1/163، ادفذب ، مطبعة ظقسك افبايب احلؾبل، (.ت.د) بـ ظذ إبراهقؿافشرازي،

 .7-1/6،افؼقاظد افؽزى،حتؼقؼ كزيف محاد،وظثامن مجعة،ضبعة دار افؼؾؿ،دمشؼ،(هـ 1421)افعز بـ ظبد افسالم

 .1/240بافؼاهرة،.مصطػك افبايب.، ؾتح افعع ادافؽ ذم افػتقى ظذ مذهب اإلمام مافؽ،ط(1378)افعؾقش،حمؿد أمحد

 . افػرق افرابع وافعؼون151-1/150،افػروق،(1344)إدردافؼراذم،أمحد بـ 

 .3:264،افػروق،افؼاهرة،(1344) افؼراذم،أمحد بـ إدريس 

افتلمغ افتعاوين، ماهقتف وضقابطف،مؾتؼك افتلمغ افتعاوين،اهلقئة اإلشالمقة افعادقة فالؿتصاد (1430)افؼره داؽل،ظع حمل افديـ

 .88-82ص.وافتؿقيؾ،ص
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 .5/263،سبدائع افصـائع ذم ترتقب افؼائع،مطبعة اجلامفقة بؿ (م1910) افؽاشاين،ظالء افديـ، 

 .5/137،ؾتح افؼدير،ذح اهلداية،ادطبعة األمرية بقالق، (هـ1317)ـامل افديـ بـ اهلامم

 . فسان افعرب 

. 5رؿؿ  افدورة األوػ،افؼرار(1398)جمؿع افػؼف اإلشالمقة  

 .3/156صحقح  مسؾؿ بؼح افـقوي (261ت) مسؾؿ افـقسابقري 

 .939صحقح مسؾؿ،حديث رؿؿ(ت.د)مسؾؿ بـ احلجاج افؼشري،

 .73،افتلمغ اإلشالمل،دار اإلظالم ص(1423)مؾحؿ،أمحد شامل

 .4/287هـ، 1332)أبق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ افباجل األكدفز،مطبعة افسعادة- اإلمام مافؽمقضل ادـتؼك،ذح  

 .(35/239)ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة

 .مرص-،ادشتؼات ادافقة ودورها ذم إدارة ادخاضر،دار افـؼ فؾجامعات(م2005)رضقان،شؿر

 .افغرر وأثره ذم افعؼقد ذم افػؼف اإلشالمل،شؾسؾة صافح ـامؾ فؾرشائؾ اجلامعقة ذم االؿتصاد اإلشالمل (1410)افرضير،صديؼ

،افغرر ذم افعؼقد وآثاره ذم افتطبقؼ ادعاس،ادعفد اإلشالمل فؾبحقث وافتدريب، افبـؽ اإلشالمل (1414)افرضير،صديؼ

 . 4مقة،حمارضات افعؾامء افبارزيـ،رؿؿنفؾت

 .4/2ظذ ذح افؽبر ،مطبعة مصطػك حمؿد، (هـ1230)افدشقؿل،حمؿد بـ ظرؾة

 .42-1:41 افؼرآن ،مطبعة دار افؽتب ادرصية،أحؽام (ت.د)بؽر  افعريب،أبقابـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عبد الرحقم الساعايت/د.أ                                                                                                                         إدارة الغرر يف التلمني اإلسالمي  

 

32 

 

: ادراجع األجـبقة

 
Deveraux, E.C.Jr. (1968), “Gambling in Psychologic and Sociologcal Perspective”, 
International Encyclopedia of Social Science, 6, 53-62  
Dorfman,s. Mark(2002),Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall, 
New Jersey.  
Downes, D.M., Davies, B.P., David , M. and Stone, P. (1976), “Gambling, Work and 
Leisure: A Study Across Three Area, London: Rautledge and Kegan Paul. 
Friedman, D. and Savage, L.J., (1946), “The Unility Analysis of Choices Involving Risk”, 
Journal of Political Economy, 56: 288 
Goffman, E. (1967), “Where the Action Is” in International Ritual: Essays on Face to Face 
Behaviour, New York: Anchor Doubleday 
Goldthorpe, J., Lockwood, D., Platt, J. and Bechhoper, F. (1969), “The Affluent Worker in 
the Class Structure, Cambridge: Cambridge University Press. 
Hess, H.F. and Diller, J.V., (1969), “Motivation for Gambling as Revealded in Marketing 
Methods of Legitimate Gambling Industry, Psycological Report, 25,  
McMillen, J. (1996), Gambling Culvres, New York: Routledg 
Niehaus,Harrinton(2004),Risk Management &Insurance,2ed,Mc Graw Hill, 
Smith,Michal,lStephen,Kane .(1994)"The Law of Large Numbers and the Strength of the 
Insurance",in Insurance ,Risk Management and Public 
Policy,ed.S.G.Gustavon,S.H.Harrington ,Kluwer Academic Publishers,Boston,P.P.1-28 
Zola, I.K., (1967) [1963], Observations on Gambling in Lower-Class Setting, Social 
Problem, 10, 353-361  

 

 


