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٥٦٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  البحثخالصة 

  بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب فقه املخاطرة املالية
  

   : ن املخاطرة يف املعامالت املالية على نوعني أ-٢

حتمــل نتــائج االســتثمار مــن ربــح أو خــسارة يف التجــارة ، وهــذه : وهــي : ممدوحــة ) أ(

املخـــاطرة البـــد منهـــا يف كـــل جتـــارة ، وهـــذا القـــسم يعـــرب عنـــه الفقهـــاء بالـــضمان ، 

   . ق عليه املخاطرة اإلجيابيةويطل

وهـــي املخـــاطرة الـــيت يكـــون فيهـــا تعـــريض املـــال للهـــالك والتلـــف بأحـــد : مذمومـــة) ب(

العقود احملرمة ، كما لو كان يف العقد غرر فاحش أو ميسر أو جمازفة إلهالك املـال 

   . ، ويطلق على هذا النوع املخاطرة السلبية ، وهي املقصودة يف هذا البحث

أن مصطلح املخاطرة أوسع من مصطلح امليسر ، وأن امليـسر قـائم علـى املخـاطرة   -٤

ً، وأن كل ميسر خماطرة ، ولـيس كـل خمـاطرة ميـسرا ، إذ إن هنـاك معـامالت كثـرية فيهـا 

ــدود امليـــسر ، كمـــا أن املخـــاطرة علــــة يف خمـــاطرة وجمازفـــة ، لكنهـــا ال  تـــدخل ضــــمن حـ

   . النهي عن امليسر؛ وهلذا وجدنا من يطلق املخاطرة على امليسر

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

Abstract :  

Financial risk jurisprudence between Islamic finance 
and Western finance 

 
- The risk in financial transactions on two types: 
(A) Praise be to Allah: The results of investment are 

borne by profit or loss in trade, and this risk is 
necessary in every trade. This section is expressed by 
the fuqaha 'with guarantee and is called the positive 
risk. 

(B) Offended: This is the risk that the exposure of 
money to depreciation and damage in one of the 
prohibited contracts, as if in the contract is an 
obscene or easy or risky to destroy the money, and 
called this type of negative risk, which is intended in 
this research. 

. The term risk is broader than the term facilitator, the 
facilitator is risk-based, and each facilitator is a risk, 
not every easy risk, since there are many transactions 
in which risk and risk are involved, but they do not 
fall within the facilitator's limits. , And therefore we 
found the one who releases the risk on the facilitator. 



       
  
 

   

 

 
 

٥٧١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 :المقدمة

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، 

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال ، أعمالنا

ُوأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وبعد، اهللا وحده ال شريك له ُ ً:  

أصبحنا اليوم يف عامل اتسعت معامالته املالية، فلم تكن مقصورة على ما دو�ا 

 ، يف وسائل التقنيةة السريعاتالتطور تيجةتقدمون يف كتبهم، وذلك نالفقهاء امل

 فظهروتواجه الصناعة املالية حتديا كبريا يف مواجهة املخاطر املالية، وتقارب العامل، 

دراسة حت ض، وأ وتقليلهاهذه املخاطر يف احلد من  أدوات مالية متنوعةابتكار

ها بيصح،  الدخول يف املشاريع االستثماريةعندتؤخذ بعني االعتبار  املالية املخاطرة

 ومن تلك األدوات ،بقدر اإلمكان احلد من املخاطر وتقليلها دراسة سبل عادة

  .املبتكرة يف الصناعة املالية عقود التحوط من املخاطر يف األسواق املالية

 لتمويل اإلسالمي، أو التمويل الغريب،ل متثل حتديا هذه املخاطر  ومن املعلوم أن

فإنه : واملتأمل لواقع العقود والصفقات املالية الكبرية واليت يكون فيها الثمن مؤجال

 عقود –وهذه العقود . تظهر فيها املخاطرة الناشئة عن تغري سعر صرف العمالت



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 إما للحد منها أو  تأيت محاية لتلك املخاطرة املتوقعة-التحوط أو عقود املخاطرة

. تعامل �ا يف األسواق املالية وتعرف بعقود التحوطومن أكثر ما يتم ال. تقليلها

وموضوع املخاطر مت حبثه وتناوله، لكن ما تزال احلاجة ملحة لبحث هذا املوضوع 

  . املتجددة أدواته

ومما متتاز به هذه الدراسة هو الدراسة املقارنة لتمويل الغريب، وكيف حاولت معاجلة 

ن الفروق بني مفهوم املخاطرة يف الفقه  كما تسعى الدراسة إىل بياهذه املخاطر،

    .اإلسالمي واملخاطرة يف القانون الغريب

  :أمهية املوضوع  

؛ أدوات املخاطرة املستخدمة يف التمويلأمهية تظهر جليا أمهية هذه الدراسة من 

 ، والتمويل بأنواعه املختلفةالصناعة املالية يف أصبح دارجاقد املالية  املخاطرةومصطلح 

ة أن املصارف بأنواعها إسالمية كانت أم غربية قد أنشأت إدارة مستقلة لدرج

  . حماولة احلد منها وتقليلهاللمخاطر،

و�دف هذه الدراسة إىل جتلية األحكام الفقهية لتلك األدوات املالية، وبيان 

  .الفروق بني املخاطرة يف الفقه اإلسالمي، واملخاطرة يف القانون الغريب



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  :وضوعسبب اختيار امل

  .، كما سبق بيا�اأمهية املوضوع:  ًأوال 

أن املصرفية اإلسالمية مبا فيها من إدارة خماطر تعاين من قصور ال يتوافق مع  :ثانيا

  .الصناعة املالية املعاصرة

بأثر املخاطرة حرصي على اإلسهام ولو جبهد قليل يف تناول موضوع متعلق : ثالثاً 

، وإجياد حلول شرعية ميكن المي والتمويل الغريباملالية املتعلقة بالتميل اإلس

  .عن طريقها جتنب املخاطر املالية

  .بيان كمال الشريعة، ومسوها، ومشوهلا ملصاحل اخللق يف دنياهم، وأخراهم: ًرابعا

  : الدراسات السابقة 

مجعت بني الدراسة املقارنة للمخاطرة  دراسة  مل أجداملختصنيحسب البحث وسؤال 

دراسات اهتمت باجلانب الفقهي أو إال أن هناك ، إلسالمي والقانون الغريبيف الفقه ا

  :، ومن هذه الدراساتاالقتصادي للمخاطرة

  عبد الرمحن بن عبد دراسة فقهية، للدكتور . املخاطرة يف املعامالت املالية املعاصرة

 .املخاطرة عند الفقهاء، وهذه الدراسة ركزت على اهللا اخلميس 



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  دراسة فقهية للدكتور طالل . من خماطر تذبذب أسعار العمالتعقود التحوط

الدوسري، تناول فيها جانبا من عقود املخاطرة وهو عقد التحوط من خماطر 

  .تذبذب أسعار العمالت

 دراسة اقتصادية، للدكتور حممد بن . إدارة املخاطر يف املعامالت املالية املعاصرة

 .علي القري

جيمع بني دراسة هذا املوضوع عند الفقهاء والقانون ًحبثا وعليه فإن الباحث مل جيد 

، وإين ألرجو اهللا حتقيق حممود  املوضوعزاعما أ�ا موضع اإلضافة النوعية هلذا الغريب،

  .األمل واإلخالص يف القول والعمل

  : مشكلة البحث

 الصناعة يف إدارة املخاطر املالية، سواء كان ذلك يفتواجه الصناعة املالية حتديا كبريا 

على أن الصناعة املالية الغربية بذلت جهدا . املالية اإلسالمية أم الصناعة املالية الغربية

كبريا لتجنب املخاطر املالية أو تقليلها ولكنها مل تسلم من االضطرابات والتقلبات 

  االقتصادية احلادية أحيانا،  

قرارها إال أ�ا مل تبتكر أدوات ويف املقابل جند أن الصناعة املالية اإلسالمية على است

وكل من الصناعة املالية اإلسالمية . مالية جديدة ملواجهة هذه التحديات املعاصرة



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

والغربية تسعى إىل حفظ املال ومحايته ولكن اإلشكال يتعلق بالوسائل املستخدمة يف 

  .إدارة هذه املخاطر ومدى إمكانيتها من احلد من تلك املخاطر

  :أسئلة البحث

هل هذه األدوات املستخدمة يف : اول هذا البحث اإلجابة عن سؤال رئيس هوحي

  الصناعة املالية حتد من املخاطر وتقللها أم أ�ا تزيد منها؟ 

  :ويتفرع عن هذا السؤال

أنواع ما  وما هي أسبا�ا اليت تؤدي إليها؟ و؟ما هي املخاطر املؤثرة على التمويل

  بالتمويل؟ املخاطرة املتصلة 

  : ج البحثمنه

ـــــداد هذا البحث ويسلك املنهج الوصفي التحليلي يف أغلب  الباحث سيسري يف إعـ

التفصيالت، حبيث يدرس تفصيالت البحث وتفريعاته يف ضوء الفقه اإلسالمي، 

قانون الربيطاين خصوصا، حيث إن بريطانيا والقانون الغريب معتمدا يف ذلك على ال

وسيسلك الباحث يف حبث . فيها أسواق املعادنتعد أكرب دولة يف الغرب تدار 

  : اخلطوات التاليةاملسائل الفقهية 



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

ّبينت معىن املصطلحات الفقهية املتصلة بالبحث ، وغريها من الناحيتني : ًأوال 

  .اللغوية واالصطالحية من مصادرها األصلية 

ض املسألة   مث تتبعت املسائل اخلالفية وغريها اخلاصة باملوضوع ، وبدأت بعر: ًثانيا 

أقوال الفقهاء فيها ، فإن كانت املسألة غري خالفية ، أذكر دليل عدم اخلالف إن 

  :وجد ،  وإن كانت املسألة خالفية اتبعت اخلطوات التالية

  ذكر األقوال املختلفة يف املسألة ، منسوبة إىل أصحا�ا .  

  ذكر سبب اخلالف إن وجد.  

 رتيبها ، سواء من الكــــــــتاب ، أو ُعرض األدلة لكل قول إن وجدت ، وت

  .الســــــنة ، أو اإلمجاع ، أو القياس ، أو املعقول ، وبيان وجه الداللة فيها 

  مناقشة األدلة مبا ورد عليها من اعرتاضات.  

  ترجيح القول لقوة األدلة ، أو مراعاة ملقاصد الشريعة ، أو املصالـــــــــح العامـــــــة

   . ذلك أسباب الرتجيحً، متوخيا يف 

املؤلفات احلديثة والبحوث املعاصرة ، وتتبعت مؤمترات ا�امع الرجوع إىل : ًثالثا 

ـــــول موضوع البحث ،  َّالفقهية املـــــــعاصرة وأحباثها ، ودرســــــــــــت ما مت حبــــــــــــــثه حــ

  .بوحاولت اإلفادة منها يف التكييف الفقهي ألحكام التالع



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  .عزو اآليات الكرمية إىل السور اليت وردت فيها  : ًرابعا

  . َّخرجت مجيع األحاديث الواردة يف البحث ، من كتب احلديث املعتمدة : ًسا خام

  .ثبت املصادر واملراجع: سادسا

  : خطة البحث

  : مباحث، وخامتة، وذلك على النحو التايلوثالثةتتكون من مقدمة، 

أمهية املوضوع وأسباب اختياره، ومنهج الباحث، وخطة  وتشتمل على :المقدمة 

  .البحث

  :، ويشملحقيقة املخاطرة واأللفاظ ذات الصلة :المبحث األول

ًتعريف املخاطرة لغة واصطالحا: املطلب األول ً.  

  .تعريف أهل الفقه للمخاطرة: املطلب الثاين

  .املخاطرة يف اإلدارة املالية الغربية: املطلب الثالث

  .تصنيف المخاطرة:  الثانيالمبحث

  .المخاطر المتصلة بالدين :الثالثالمبحث 

  .  وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  :المصطلحات والمفاهيم، ويشمل: المبحث األول

ًتعريف املخاطرة لغة واصطالحا: املطلب األول ً.  

 يف عدة  بفتح اخلاء والطاء ، وقد استعملت–املخاطر يف اللغة مشتقة من خطر    

  :ٍمعان منها

أي ( يف ظل عيش هىن ماله خطر : مثل الشيء وعدله، ومنه قول الشاعر  - ١

 .)ليس له عدل

ويف احلديث  )أي له قدر( يقال رجل خطري : ارتفاع القدر واملكانة واملنزلة  - ٢

أال : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ذات يوم ألصحابه 

   .) ١ ()أي ال مثل هلا( ا مشمر للجنة فإن اجلنة ال خطر هل

خرج : " يثيقال خطر خيطر إذا تبخرت، ومنه ما جاء يف احلد: االهتزاز - ٣

  ) ٢ (.ملكهك مرحب خيطر بسيفه

 .)٣(راهنهم: تراهنوا وخاطرهم : ختاطروا على األمر : الرهن  - ٤

                                                 

أبو عبد اهللا حممد بن يزيد الربعـي القـزويين، سـنن ابـن ماجـة، كتـاب الزهـد، : أخرجه ابن ماجة)١(

  )٦٩٤ص  / ٥ج) ٤٣٣٢( فة اجلنة، حديث رقم ص: باب

  ١٣٧، ص٤لسان العرب ج: ابن منظور)٢(

  .املرجع السابق )٣(



       
  
 

   

 

 
 

٥٧٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

   )١("إال رجل خرج خياطر بنفسه وماله" يف احلديث :  اإلشراف على اهلالك  - ٥

  .أي يلقيها

  .تعريف أهل الفقه للمخاطرة: املطلب الثاين

  : مبعان متعددة كاملقامرة والغرر والضمان املخاطرةوردت

  .ـ املقامرة فأل�ا تقع على أمر قد حيدث أو ال حيدث

ـ الغرر أل�ا ترتبط بعوامل تدفع إىل عدم اليقني، واليت ميكن أن تتولد عن العالقة 

  .التعاقدية 

 مبعىن حتمل تبعة اهلالك واليت  أن الفقهاء يستخدمون الضمانـ الضمان على اعتبار

   )٢ (. ين املخاطرةتع

  . الغربيةاملخاطرة يف اإلدارة املالية: املطلب الثالث

لقد تعرض الكثري من املهتمني إىل تعريف املخاطرة، واختلفت تعاريفهم طبقا 

قيقه، وللزاوية اليت واهلدف الذي يسعى إىل حت .للبيئة اليت ينتمي إليها كل باحث

ينظر منها إىل الظاهرة حمل الدراسة، وعلى الرغم من اختالف اآلراء الرامية لتحديد 

ظاهرة أو حالة "، ومن هذه التعريفات ما ذكره سامي عفيفي بأ�ا مفهوم املخاطرة 

، وما يرتتب ةمعنوية أو نفسية تالزم الشخص عند اختاذ القرارات أثناء حياته اليومي

                                                 

  .٥٠٤ ص ١النهاية يف غريب احلديث ج ابن األثري ، )١(

القري، حممد علي، خماطر االئتمان يف متويل املصرف اإلسالمي دراسة فقهية اقتصادية، جدة، )٢(

   .٢٦-١٩، ص٢-١ن ع٩تنمية، مج السعودية، البنك اإلسالمي لل



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 من ظهور حاالت الشك أو اخلوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات عليها

) WEBSTER(ويعرفها ، )١(اليت يتخذها هذا الشخص بالنسبة ملوضوع معني

  )٢("على أ�ا فرصة تكبد أذى أو ضرر أو خسارة" املخاطرة 

 أن ظاهرة املخاطرة هي الفرصة اليت ميكن من خالهلا ويستخلص من التعريفني

الذي حييط بنتائج القرارات املستقبلية،  اخلطر ي اخلسارة الناجتة عن عدم تأكد تفاد

  .وهذا التعريف ال يصلح للتحليل ألنه ال ميكن قياسه

أ�ا مقياس نسيب ملدى تقلب عائد "املخاطرة ) BETTY(كما عرفها 

  )٣("التدفقات النقدية الذي سيتم احلصول عليه مستقبال

هي درجة االختالفات يف التدفق النقدي لالقرتاح "�ا ويعرفها كاتب آخر على أ

  )٤(."االستثماري عن التدفق النقدي املقدر أو املتوقع له

تعرف املخاطرة بأ�ا " :ومنه ميكن الوصول إىل حتديد مفهوم املخاطرة كما يلي 

و تذبذب  ري خمطط هلا ، أاحتمالية تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة  وغ

 هذا التعريف  يشري إىل وجهة نظر أنأي . وقع  على استثمار معني العائد املت

                                                 

، ص ١٩٨٦ ســامي عفيفــي حــامت، التــأمني الــدويل، الــدار املــصرية اللبنانيــة، الطبعــة األوىل، - ١

٢٤. 

 طــارق عبــد العــال محــاد ،دليــل املــستثمر إىل بورصــة األوراق املاليــة ، املكتــب العريب،القــاهرة، - ٢

 .٢٦٠ص ، ٢٠٠٠

اليـة مـدخل حتليلـي معاصـر، املكتـب العـريب احلـديث ،القـاهرة  منـري ابـراهيم اهلنـدي، اإلدارة امل- ٣

 ..٤٤٠،  ص  ١٩٩٩،الطبعة الرابعة 

ــة والتمويــــل-٩ ــاوي، اإلدارة املاليــ ــارة، جامعــــة عــــني مشــــس، حممــــد صــــاحل احلنــ ــاهرة ، كليــــة التجــ القــ

  .٢٣٠،ص  ١٩٩٩،



       
  
 

   

 

 
 

٥٨١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

املراجعني واملدراء للتعبري عن  قلقهم إزاء اآلثار البنكية النامجة عن أحداث 

مستقبلية حمتملة الوقوع هلا قدرة على التأثري على حتقيق أهداف البنك  املعتمدة 

  .  وتنفيذ اسرتاجتياته

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  .مخاطرةتصنيف ال: المبحث الثاني

  : م املخاطر إىل صنفني أساسيني مها تقس

  

  :يتضمن هذا الصنف على نوعني من املخاطر ومها :التصنيف األول

 ".اخلاصة " ، و املخاطرة غري النظامية " العامة "  املخاطرة النظامية -

هي : " عدة تعريفات هلذا النوع من املخاطرةهناك  : المخاطرة النظامية– أ

ليت تؤدي إىل تقلب العائد املتوقع لكافة االستثمارات القائمة أو تلك املخاطر ا

  .)١("املقرتحة يف كافة املؤسسات

 تؤثرتعترب التغريات اليت تطرأ على البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية واليت 

على السوق مصدر املخاطرة النظامية حيث ال يتم القضاء على املخاطرة النظامية 

  . أل�ا متس االقتصاد الوطين ككلبالتنويع، 

وهي عبارة عن املخاطرة املتبقية اليت تنفرد �ا :  المخاطرة غير نظامية-ب

مؤسسة بنكية  أو صناعة ما، أو هي ذلك اجلزء من املخاطرة الكلية اليت تنفرد �ا 

ورقة مالية معينة، فالتغريات مثل إضراب العمال واألخطاء اإلدارية واحلمالت 

نية وتغري أذواق املستهلكني و الدعاوى القضائية، تسبب قابلية عوائد مؤسسة  اإلعال

 عن العوامل ًما للتباين ويكون هذا التباين غري مستقل عن العوامل املنتظم مستقال

  .املؤثرة على الصناعات و األسواق واألوراق املالية األخرى

                                                 

  .٣٢٢.ص ، حممد صاحل احلناوي ، مرجع سابق -١٠



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 :التصنيف الثاني

  )التشغيل( ية  وخماطر العمليات املخاطر املال : ينقسم هذا النوع إىل

ألصـول واخلــصوم   وتتـضمن مجيـع املخــاطر املرتبطـة بـإدارة ا :المخـاطر الماليـة -أ

وهــذا النــوع مــن املخــاطر يتطلــب رقابــة وإشــراف مــستمرين مــن قبــل . املتعلقــة بالبنــك 

 لتوجـــه حركـــة الـــسوق واألســـعار والعمـــوالت واألوضـــاع االقتـــصادية ًإدارة البنـــك ووفقـــا

 وحتقق البنوك عـن طريـق أسـلوب إدارة هـذه ،عالقة باألطراف األخرى ذات العالقةوال

 :  أو خسارة، ومن أهم أنواع املخاطر املالية ما يليًاملخاطر رحبا

    )القروض(  المخاطر االئتمانيةـ ١

، إن مفهوم القرض أثبت يف كثري من املرات أنه ال يوجد هناك قرض بدون خماطر   

والبنكي جيب ،  فاخلطر ملتصق بالقرض وال يفارقه؛مانات املقدمةمهما كانت الض

ومن أمثلة خماطر  . احلذر من أن ال يتمكن املدين من الوفاء بالتزامهًعليه دائما

االئتمان أو القروض مثل خماطر توقف املدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع البنك 

نك يف حتديد جودة األصول وما يرتتب على ، أو خماطر الرتكز االئتماين ، أو فشل الب

ذلك من عدم تكوين املخصصات الكافية لتجنب تعرض أموال املودعني خلسائر غري 

هذا وتشمل املخاطر االئتمانية البنود داخل امليزانية مثل القروض والسندات ، حمسوبة 

  )١( . املستنديةاالعتماداتوالبنود خارج امليزانية مثل خطابات الضمان أو 

التأخري البسيط يف تسديد قسط واحد من القرض ميكن أن يكون ذا أثر إن 

) ودائع اآلخرين (ًسليب بالنسبة ملؤسسة مالية واليت تعمل بواسطة أموال مقرتضة أيضا

                                                 

  

، ا�لد اخلامس والثالثـون ن ، " إدارة املخاطر املصرفية" االقتصادية،ـ بنك األسكندرية، النشرة١١

   ٦٩،ص ٢٠٠٣



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

، من جانب آخر، ألنه مثل أي تاجر أو صناعي فإنه جيب عليها أن تويف بالتزاما�ا

 اليت جتنيها املواردلك على معتمدة يف ذ، ل احملددةويف اآلجا، )املوفرين(حنو املودعني 

التأثريات املتوالية يف التسديد ميكنها أن ؛ ذلك ألن والضرورية لتحقيق توازن خزينتها

  .تضع البنك يف صعوبات حرجة

القضاء على األخطار البنكية وقد أثبتت الدراسات والتجربة كذلك أن 

لكن هامش املناورة الذي ، ستبعاد فاخلطر غري قابل لال، يل بشكل مطلق مستح

جيب أن يتمتع به البنك يظل يف قدراته على إبقاء تلك األخطار عن مستوى مقبول 

  .من أجل تدنيه خسائره

الت الفائدة أو ينتج من التغريات يف معد إن خطر القرض ميكن أن حيدث

نيب فإن الدخول يف عالقة مع مدين أج، من جهة أخرىأو معدالت سعر الصرف، و

ميكن أن تكون خطرة وذات عواقب وخيمة على البنك وذلك يف احلاالت اليت ال 

أو ، ميكن فيها للمدين من الوفاء بالتزاماته اخلارجية بسبب األحداث السياسية

تسهم يف تشكيل ما يسمى تقع يف بلده واليت ، القانونية أو اجتماعية أو اقتصادية

  .خبطر الدولة 

يقصد �ا قابليـة التبـاين يف العائـد النـاتج عـن حـدوث : مخاطر  سعر الفائدةـ ٢

تغــريات يف مــستوى أســعار الفائــدة يف الــسوق، بــصفة عامــة ومتيــل كــل أســعار الفائــدة 

  . على املدى الطويلًالسوقية إىل االرتفاع أو االخنفاض معا

 ،إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية حتويل أقساط القروض من خصوم بنكية

فإنه ،  طويلة األجلجل إىل قروض قصرية األً أو قروضاًما حيول البنك ديوناعند

  . يتعرض الخنفاض أو تدهور هامش فائدته يف حالة ارتفاع سعر الفائدة

العامل املهم يف وجهة نظر نتائج البنك يبقى هو مستوى معدالت الفائدة 

 استمرار تنامي والذي يسمى خبطر اهلامش اإلمجايل ، والذي يتمثل يف: وحركته 



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

وهناك أنواع أخرى . ودية القروضة مجع املوارد بسرعة أكرب من مردارتفاع تكلف

خماطر إعادة التسعري ، اليت تنشأ من االختالفات الزمنية يف : ملخاطر الفائدة منها 

وخماطرة العائد ، ، فرتة االستحقاق لألسعار الثابتة  وأسعار البنك أصول  العائمة 

ن التغريات يف انسياب منحىن العائد  وشكله  واملخاطرة القاعدية  اليت اليت تنشأ ع

  .)١(تنشأ من عالقة غري صحيحة  يف األسعار املكتسبة واملدفوعة بإدارات خمتلفة 

تنشأ خماطر السيولة عن عدم قدرة البنك على تلبية التزاماته  : مخاطر السيـــولةـ ٣

و ما يؤدى إىل التأثري السليب على رحبية البنك قبل الغري أو متويل زيادة األصول، وه

وخاصة عند عدم القدرة على التسييل الفوري لألصول بتكلفة مقبولة ، وقد تقف 

  :عدة أسباب وراء التعرض ملخاطر السيولة نذكر منها 

ضعف ختطيط السيولة بالبنك، مما يؤدى إىل عدم التناسق بني األصول وااللتزامات -

  .تحقاقمن حيث آجال االس

  .سوء توزيع األصول على استخدامات يصعب حتويلها ألرصدة سائلة -

  . لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات فعليةالتحول املفاجيء-

كما تسهم بعض العوامل اخلارجية مثل الركود االقتصادي واألزمات احلادة     

  .يف أسواق املال يف التعرض ملخاطر السيولة

 وهي املخاطر الناجتة  عن االرتفاع العام يف األسعار  : مخاطر التضخم ـ ٤

  . ومن مث اخنفاض للقوة الشرائية  للعملة 

تتمثل خماطرة العملة يف مالحظة حتقق خسائر نتيجة :  أسعار الصرف ـ ٥

 وحتدث التباينات يف املكاسب  بسبب ربط اإليرادات ،للتغريات  يف أسعار الصرف

اسطة مؤشرات ، أو ربط قيم األصول واخلصوم ذات والنفقات  بأسعار الصرف  بو

                                                 

القـــاهرة ، كليـــة التجـــارة، جامعـــة عـــني مشـــس، حممـــد صـــاحل احلنـــاوي، اإلدارة املاليـــة والتمويـــل-١٢

  .٢٣٠،ص  ١٩٩٩،



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

وبصفة متثل املخاطر الناجتة عن التعامل بعمالت أجنبية  ، العمالت األجنبية

وحدوث تذبذب يف أسعار العمالت ، األمر الذي يقضي اإلملام الكامل والدراسة 

  .املعمقة عن أسباب تقلب األسعار 

    :) ١(مخاطر السمعةـ ٦

سمعة يف حالة توافر رأى عام سليب جتاه البنك نتيجة عدم وتنشأ خماطر ال  

قدرته على تقدمي خدماته البنكية عرب االنرتنت وفق معايري األمان والسرية والدقة مع 

االستمرارية واالستجابة الفورية الحتياجات ومتطلبات الزبائن  ، وهو أمر ال ميكن 

تابعة معايري األداء بالنسبة جتنبه سوى بتكثيف اهتمام البنك بتطوير ورقابة وم

  .للنشاطات البنكية االلكرتونية 

 يشمل هذا النوع من املخاطر العملية الناجتة من العمليات : مخاطر العمليات -ب

اليومية للبنك ، وال يتضمن عادة فرصة للربح ، فالبنوك إما أن حتقق خسارة وإما ال 

 عدم وجود أي تغيري ، ومن املهم حتققها ، وعدم ظهور أية خسارة للعمليات ال يعين

لإلدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقومي حتليل  خماطر العمليات ، ويشمل هذا 

  : النوع من املخاطر مايلي 

خسائر العمليات إىل أن تشري الدراسات :االحتيال المالي واالختالس ـ ١

 ، ويف دراسات أخرى لل يف أمانة املوظفنييف البنوك خالل السنوات اخلمس كانت خل

ناجتة عن عمليات التزوير  يف البنوك ؛نظرا لتزايد استخدام التقنية يف أن اخلسائر 

عمال اإلجرامية ، اليت تطورت ، وهو ما أدى إىل  تطور الفرص لألالعمليات البنكية 

  .أساليبها وصعب  اكتشافها  من خالل الوسائل العالية التقنية 

                                                 

  

س والثالثـون ن ، ، ا�لد اخلام" إدارة املخاطر املصرفية"ـ بنك األسكندرية، النشرة االقتصادية،١٣

   ٦٩،ص ٢٠٠٣



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 وتتمثل يف ًتعترب هذه اجلرائم من أكثر اجلرائم شيوعا : الجرائم االلكترونيةـ ٢

  : ا�االت التالية 

 ، بطاقات االئتمان ، نقاط البيع ، عمليات االختالس الداخلي آليلأجهزة الصرف ا

  .من خالل التواطؤ مع املوظفني ، تبادل البيانات آليا ، وغريها 

ص يف خمصصا�ا للخدمات  إىل نقً تتعرض البنوك عموما:المخاطر المهنيةـ ٣

  يف القطاع البنكي ، وتندرج ًواملنتجات املالية ألكرب أشكال خماطر العمليات انتشارا

حتتها األخطاء املهنية واإلمهال واملخاطر املرتبطة باملسؤولية القانونية اليت  جيب التفريق 

ثرة  على ذات عن تلك املؤ فيها بني املخاطر املهنية اليت تؤثر على جملس اإلدارة ،

ممارسات موظفي البنك :  االلتزامات تنشأ من مصادر أخرى منها بأن ًالبنك ، علما

، اخلدمات املقدمة للزبائن ، االلتزامات البيئية ، دعاوى املسامهني ، متطلبات 

   .التزامات املقرتضني وغريها 



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  .المخاطر المتصلة بالدين :المبحث الثالث

ذا التوثيق له أحكامه يف الفقه اإلسالمي، وتعرتيه املخاطر حيتاج الدين إىل توثيق، وه

، من أجل علم يبحث فيه كيفية إثبات العقود والتصرفات وغريهامن كل جوانبه، ألنه 

  :ذلك نفصل القول يف ذلك على النحو التايل

  :حقيقة توثيق الدين وأمهيته : ًأوال   

ما يتخذ لتأمني  : وعند الفقهاء، )١ (العهد واالئتمان واإلحكام يف األمر : التوثيق لغة

احلقوق عن الفوات على أصحا�ا جبحد أو نسيان أو إفالس أو غري ذلك من 

  .)٢(املخاطر 

علم يبحث فيه كيفية إثبات العقود والتصرفات وغريها على  : وعرفه املعاصرون بأنه

  . )٣(وجه يصح االحتجاج والتمسك به 

                                                 

ــــور ، املرجــــــع الــــــسابق ، ج) ١( ــــع الــــــسابق  ج–  ٣٧١ص١٠ابــــــن منظــ ــــوهري ، املرجــ  ص ٤ اجلــ

١٥٦٢.   

 ، بريوت ، طبعة  املبسوطم ،٢٠٠٠  - هـ ١٤٢١السرخسي ، مشس الدين أبو بكر حممد ) ٢(

، ب   اخلرشـي ، حممـد بـن عبـد اهللا–  بتـصرف ٣١٩ص١٨دار الفكر ، الطبعـة األوىل ، ج 

 البيجرمـي ، سـليمان بـن – ٦٨ص٣ ، بـريوت  طبعـة دار الفكـر ج شرح خمتـصر خليـل،  ت

  ، طبعة دار الفكر ج حاشية البيجرمي على اخلطيب م ، ١٩٩٥-هـ ١٤١٥حممد بن عمر 

   .٦٨ص٣

 وســائل اإلثبــات يف الــشريعة اإلســالميةم  ، ١٩٨٢-هـــ ١٤٠٢الزحيلــي ، حممــد مــصطفي ، ) ٣(

  . ٢٧ البيان ، الطبعة األوىل صبريوت ، طبعة دار



       
  
 

   

 

 
 

٥٨٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 اليت تؤدي إىل استيفاء احلق عند تعذره من املدين جمموعة الوسائل: وعرف أيضا بأنه 

  .)١(أو إثباته يف ذمته عند اإلنكار 

وأرى أن التعريف األخري هو األفضل ألنه اشتمل على وسائل إثبات الدين وطرق 

  .التوثيق خبالف التعريفات األخرى 

  :تعريف الدين 

القرض ؛ فيقال : ا واحد الديون ويطلق يف اللغة على عدة معان منه : الدين لغة

ه أي باملوت ، واجلزاء دنت الرجل أي أقرضته ، واملوت ؛ فيقال فالن رماه اهللا بدين

 .)٢ (؛ فيقال دانه دينا أي جازاه واملكافأة

ما وجب يف الذمة بعقد أو تدور التعريفات حول معىن واحد وهو كل : وعند الفقهاء

العقود كالقرض : هاء ثالثة وهى فاألسباب املكونة للدين عند الفق ؛)٣ (استهالك

                                                 

 ، الرياض توثيق الديون يف الفقه اإلسالمي م ، ٢٠٠١ -ه١٤٢١صاحل بن عثمان ،  اهلليل) ١(

   .٢٢، طبعة جامعة سعود ، سلسلة نشر ألف رسالة علمية ص 

ـــع الــــسابق ، ج ) ٢( ــــسابق ، ج– ١٦٧ ص١٣ابــــن منظــــور ، املرجـ ــوهري ، املرجــــع ال  ص ٥ اجلــ

٢١١٧.   

رد احملتـار علــى م  ، ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢ عابــدين ، حممـد أمــني بـن عمــر بـن عبــد العزيـز  ابـن) ٣(

 الدســوقي ، حممــد بــن - ١٥٧ ص٥ ، بــريوت ، طبعــة دار الفكـر ، الثانيــة ، ج الـدر املختــار

 – ٣٣٤ ص٣ ج ، ، طبعـة دار الفكـر حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبـري أمحد بن عرفة ،

م ، ١٩٩٩-هـــ١٤١٩ ن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــصري ،املــاوردي ، أبــو احلــسن علــي بــ

 البهـوتى ، – بتـصرف ١٧٨ ص٣ بـريوت ، دار الكتـب العلميـة ، األوىل ، ج احلاوي الكبـري

 ، طبعـة شـرح منتهـى اإلرادات م ، ١٩٩٣ -ه١٤١٤منصور بن يـونس بـن صـالح الـدين ، 

     .٢١٨ ص٢عامل الكتب ، األوىل ،  ج 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

، والنصوص الشرعية املوجبة للحقوق املالية كالنفقات ، فهذه والبيع واإلجارة

ًالنصوص تنشيء دينا يف ذمة من وجبت عليه ، واألفعال كالغصب، فالشيء 

 .) ١(املغصوب يثبت مثله أو قيمته يف ذمة املتعدي 

بأنه جمموعة الوسائل اليت تؤدي إىل : ومن خالل ما سبق ميكننا تعريف توثيق الدين 

استيفاء ما حدث يف الذمة من بيع أو استهالك أو غريمها عند تعذر استيفائه من 

  . ن أو إثباته يف ذمته عند اإلنكاراملدي

  :ترجع أمهية توثيق الدين إىل أمور كثرية منها ما يلي : أمهية توثيق الدين 

اخلطأ ، وذلك  ء يف حالة النسيان أواحلفاظ على أموال الناس من الضياع سوا .١

ألن اإلنسان خملوق ضعيف سرعان ما ينسى تعامله مع اآلخرين خاصة 

ًالتعامالت املؤجلة ، وأيضا يف حالة الطمع ألن اإلنسان جمبول على حب املال 

؛ ًعامل حمفوفا باملخاطر، وكل هذا جيعل التل الناس متقلبة بني الغىن والفقروأحوا

  .)٢(يعة مبا يطمئن النفوس ويعطيها ثقة يف الرجوع إليها لذا جاءت الشر

؛ ألن من يريد التالعب وجحد حقوق اآلخرين ال يقوم كشف نوايا املتعاقدين .٢

ًغالبا بتوثيق احلق الذى عليه 
)٣. ( 

                                                 

بيع الدين وتطبيقاته املعاصـرة  م ، ٢٠١٢ –ه ١٤٣٣ود بن حممد ، الالحم ، أسامة بن مح) ١(

ــه اإلســــالمي ــان للنــــشر ، األوىل ص يف الفقــ ــع - ٦٣ ، الريــــاض ، طبعــــة امليمــ   اهلليــــل ، املرجــ

  .٢٨السابق ،  ص 

  .٣٠صاحل اهلليل ، املرجع السابق ، ص ) ٢(

ـــن ناصــــر ، ) ٣( ــد اهللا بـ ـــا وأضــــرارها والــــسلمي ، عبــ ــة مظاهرهـ أنواعهــــا وأســــبا�ا يف الفقــــه املماطلــ

ـــالمي ــــة البحــــوث اإلســــالمية ، الرئاســــة العامــــة إلدارات البحــــوث العلميــــة واإلفتــــاء اإلسـ ، جمل

  .٢٨٤ ص ٧٩والدعوة واإلرشاد ، العدد 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

، وذلك ألن املتعاقدين رمبا ال يهتديان إىل األسباب التحرز عن العقود الفاسدة .٣

يكتبا ذلك عند شخص له علم بأصول املعامالت ، فقد املفسدة للعقد ، فإذا مل 

  وتشوبه املخاطر، ًيكون ما تعاقدا عليه مشتمال على ما يفسده ومها ال يدريان ،

  .فيؤدي ذلك إىل بطالن العقد يف املستقبل خاصة إذا حصل بينهما اختالف 

ومقدار رفع االرتياب فقد يشتبه على املتعاملني إذا تطاول الزمان مقدار البدل  .٤

األجل فإذا رجعا إىل الكتاب ال يبقى لواحد منهما ريبة، وكذلك بعد مو�ما تقع 

الريبة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس يف أ�م ال 

  .)١(يؤدون األمانة على وجهها فعند الرجوع إىل الكتاب ال تبقى الريبة بينهم

  : توثيق الدين: ًثانيا 

ئل ، ووسائية مثل الرهن والضمان والكفالةوسائل استيفا: وثيق الدين نوعان وسائل ت

، وسيقتصر احلديث فقط على حكم توثيق الدين إثباتية مثل الكتابة واإلشهاد

، وذلك لصلتها القوية  باعتبارها من الوسائل اإلثباتية اليت تعرتيها املخاطرةبالكتابة

  .بحث مبوضوع ال

َُ﴿ يا أيـها الذين آمنوا لقوله تعاىل يف مشروعية توثيق الدين ، ال خالف بني العلماء  ََ َ
ِ َّ َ َُّ

ُإذا تدايـنتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه ُ ُ َ َُ ُْ َ � َ ٍ َ َ ِ ٍِ ْ َ َِ
ْ ْ َ ، وإمنا اخلالف بني العلماء يف )٢(﴾  ...َ

الندب :  أقوالحكم توثيق الدين بالكتابة ، وقد اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة

  :النسخ  وفيما يلي بيان ذلك ، الوجوب، واإلرشاد

                                                 

   ٧٩   الــــسلمي ، املرجـــع الـــسابق ، العــــدد -٢٩٩ ص ٣٠السرخـــسي ، املرجـــع الـــسابق ج ) ١(

   .٢٨٤ص 

  . ٢٨٢سورة البقرة من اآلية ) ٢(



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 ، واستدلوا على ذلك )١(وبه قال مجهور العلماء : الندب واإلرشاد : القول األول 

  :بأدلة من القرآن الكرمي ، والسنة ، واملعقول كما يلي 

ْقال تعاىل ﴿ يا أيـها الذين آمنوا إذا تدايـنتم بدي: من القرآن الكرمي  َ َِ
ْ َُْ َ ََ َ ِ ُ َ َ

ِ َّ َ ٍن إىل أجل َُّ َ َ َ ِ ٍ

ُمسمى فاكتبوه وليكتب بـيـنكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه  َ َ َ َََّ َ َ ََ ُ ُ ُْ َْ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ٌ ٌ
ِ ِ

َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِْ
ْ ُ َْ ُ ْ َ � َ

ُالله فـليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق الله ربه ﴾  َ ََُّ َ ََّ َِّ َََّّ َ ُ ْ َْ ُّْ ْ ِ
ََْ

ِ ِِ ْ ُ ْ َْ
)٢(.  

عز وجل بالكتابة مث رخص يف اإلشهاد  فقال يف نفس اآلية ملا أمر اهللا : وجه الداللة 

ْواستشهدوا شهيدين من رجالكم " ُ
ِ
َ ِْ ِ ِ ْ َْ َ ُِ ِ ْ ًاحتمل أن يكون فرضا وأن يكون ندبا   فلما " َ ً

ٌوإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة "قال عز وجل  َ ُ َ ً َْ َ ٌُ َِ ٍَ ِ ُِ َ َْ َ ََ ََ ْ ُْ ْ والرهن غري " ِ

ًهاد، دل ذلك أن أمره بالكتابة مث اإلشهاد مث الرهن إرشادا ، ال فرضا الكتابة واإلش ً

ًفإن أمن بـعضكم بـعضا" عليهم ألن قوله  ُْ َْ َْ ُ َ
َِ ْ ً إباحة ألن يأمن بعضهم بعضا فيدع )٣( "َِ

   . )٤(الكتابة واإلشهاد 

                                                 

البحـر الرائـق شـرح كنـز  م ، ١٩٩٧ -   ه١٤١٨ابن جنيم احلنفي ، زين الـدين بـن إبـراهيم ، ) ١(

 ابن فرحون -   ٩٩ص٧ لبنان ، دار الكتب العلمية ، ج – ، الطبعة األوىل ، بريوت الدقائق

ـــ ١٤٠٦، إبــــراهيم بــــن علــــي بــــن حممــــد ، ــام يف أصــــول األقــــضية م ، ١٩٨٦ -هــ ــصرة احلكــ تبــ

 النــووي ، أبـــو - ٢٩٤ص١ ، الطبعــة األوىل ، مكتبــة الكليــات األزهريــة جومنــاهج األحكــام

 ، طبعـة ا�موع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي ، زكريا حميي الدين حيىي بن شرف

    .١٨٤ص ٤ ابن قدامة املقدسي ، املرجع السابق ،  ج –   ٩٣ص ١٣دار الفكر ، ج

   .٢٨٢سورة البقرة من اآلية ) ٢(

   .٢٨٣رة البقرة من اآلية سو) ٣(

     .٩٣ص  ١٣النووي ، املرجع السابق ، ج ) ٤(



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 أحاديث كثرية دالة على تركه الكتابة يف تعامله ملسو هيلع هللا ىلصروي عن النيب : من السنة 

ًرينة على أن األمر يف اآلية للندب واإلرشاد ، ألنه لو كان واجبا ما تركه وذلك ق

جاء عبد : " أنه قال ُما روي عن جابر  ومن هذه األحاديث ، ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

 النيب على اهلجرة ومل يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له ملسو هيلع هللا ىلص ،  فبايع النيب

فقد اشرتى الرسول هذا  . )١ (.........."بعنيه فاشرتاه بعبدين أسودين   : ملسو هيلع هللا ىلص

 .العبد من غري كتابة 

  

ٌ أن يف إجياب كتابة الدين حرج ومشقة على املسلمني ، وهذا ال يتفق :من املعقول  َ َ
ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج "مع روح الشريعة اإلسالمية قال تعاىل  ََ َ َ َْ

ِ ِ ِّ ِ
ْ ُ ْ َ َ َ َ"  )٢( 

.  

، واستدلوا على )٤(، وبعض احلنابلة )٣(وبه قال الظاهرية  : الوجوب :القول الثاين

  :ذلك بأدلة من القرآن الكرمي ، والسنة ، واملعقول كما يلي 

                                                 

أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحه كتـــاب املـــساقاة ، بـــاب  جـــواز بيـــع احليـــوان بـــاحليوان مـــن جنـــسه ) ١(

  ًمتفاضال

 بـريوت ، دار ، املـسند الـصحيح املختـصر ،النيسابوري ، مسلم بن احلجـاج أبـو احلـسن القـشريي 

  .١٢٢٥ ص ٣ريب ج إحياء الرتاث الع

   .٧٨سورة احلج من اآلية ) ٢(

 ٧ ، بـريوت ، دار الفكـر ، جاحمللى باآلثار ابن حزم  ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ، ) ٣(

   .٢٢٤ص

   .١٨٤ص٤ابن قدامة ، املرجع السابق ، ج )٤(



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

ٍيا أيـها الذين آمنوا إذا تدايـنتم بدين إلى أجل  "قوله تعاىل : من القرآن الكرمي  ٍَ َ َ ََ ََِ ِْ ََ ْ َِ
ْ ُ َ َ ُ َ َ

ِ َّ ُّ

ُمسمى فاكتبوه  ُُ ْ َ � َ ٌفرهان مقبوضة .... " إىل قوله...." ...ُ ٌَ ُ ْ َ َِ َ..."..)١(.  

ُفاكتبوه "أن اآلية اشتملت على أوامر مغلظة مؤكدة وهى:وجه الداللة  ُُ ْ َ " ،

ُواستشهدوا" ِ ْ َ ٌفرهان" ،" ْ َِ ، وال جيوز صرفها عن ظاهرها ًوهذه األوامر ال حتتمل تأويال" َ

  .ت على األصل يف األمر وهو الوجوببدون قرينة  فبقي

أنه ال شك يف أن األمر للوجوب لكنه صرف هنا إىل الندب  : هذا الرأيمناقشة 

  .ود القرينة اليت سبق احلديث عنهالوج

ُما روي عن أيب موسى األشعري: من السنة 
)٢(  أنه قال ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

 ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد" يدعون اهللا فال يستجاب هلم وذكر منهم 

   )٣( " عليه

                                                 

   .٢٨٢سورة البقرة من اآلية ) ١(

التميمي الفقيه  ليم بن حضار بن حرب ، أيب موسي األشعري ، هو عبد اهللا بن قيس بن س) ٢(

ـــول اهللا  ـــصيب :  ، حــــدث عنـــــهاملقــــريء ، صــــاحب رسـ ــــن احلـ وأبــــو أمامـــــه  ، بريـــــدة ب

، وهو معدود فيمن قرأ على   وخلق سواهم ، وأنس بن مالك ، وأبو سعيد اخلدري ، الباهلي

ــــيب  ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــلالنــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــرأ أهـــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــصرة ،  ، أقــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــــدين الب ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــــم يف ال ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ    .وفقههــــ

 ، وغـزا  البـصرة ،  وإمـرة  الكوفة وويل إمرة وعدن ، ، زبيد على  ومعاذوقد استعمله النيب 

 ١٤٠٢الـذهيب ، مشـس الـدين حممـد بـن أمحـد  . ً  ومحـل عنـه علمـاً كثـريا، وجاهد مع النـيب

   .٣٨٠ ص ٢ بريوت ، مؤسسة الرسالة ، الثانية ج  سري أعالم النبالء م ، ١٩٨٢ –ه 

ذا حديث صحيح ه:" اختلف العلماء يف صحة هذا احلديث فقال عنه احلاكم يف املستدرك ) ٣(

 "مـــع نكارتـــه إســـناده نظيـــف" وقـــال عنـــه  اإلمـــام الـــذهيب " علـــى شـــرط الـــشيخني ومل خيرجـــاه 

=  م ، ١٩٩٠ -ه ١٤١١الطهماين النيسابوري ، أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا ، 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 يدل هذا على أن من ترك اإلشهاد على ماله مل يستجب له ، وهذا : الداللة وجه 

  . ، والكتابة مثل اإلشهاد)١(دليل على عصيانه 

  

، وإمنا فيه أن الداللة على   ليس يف  هذا ما يدل على الوجوب:مناقشة هذا الرأي 

أة سيئة من له امر" أن فاعل ذلك تارك لالحتياط ؛ بدليل أنه ذكر يف نفس احلديث 

، وال خالف يف عدم وجوب الطالق ، فدل هذا على أن ما يف " اخللق فلم يطلقها

  .) ٢(هذا احلديث على نفس النسق ، وأنه من باب االحتياط فقط 

  

  ، )٣(وبه قال بعض السلف منهم أبوسعيد اخلدري: النسخ: القول الثالث

                                                                                                                   

ــة املـــــستدرك علـــــى الـــــصحيحني = ـــــب العلميـــ ـــريوت ، دار الكت  - ٣٣١ ص ٢األوىل ج، ، بــ

املهـــذب يف اختـــصار الـــسنن  م ، ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ حممـــد بـــن أمحـــد ، الـــذهيب ، أبوعبـــداهللا

   .٤١٤٨ ص ٨ ،الرياض ، دار الوطن للنشر ، األوىل ، جالكربى للبيهقي

  .٢٢٦ص ٧ابن حزم  ، املرجع السابق ، ج ) ١(

 ، بـريوت طبعـة دار أحكـام القـرآن هـ  ، ١٤٠٥اجلصاص ، أمحد بن علي أبو بكر الرازي ، ) ٢(

  .٢٠٦ص٢اث العريب   جإحياء الرت

ســـعد بـــن مالـــك بـــن ســـنان بـــن ثعلبـــة ،  املدينـــة اإلمـــام ا�اهـــد ، مفـــيت: أبـــو ســـعيد اخلـــدري ) ٣(

، وحدث عن النيب  ، وبيعة الرضوان اخلندق أبو سعيد ، وشهد أحد يوم مالك استشهد أبوه

ــن ، ، وطائفــــة ، وكــــان أحــــد الفقهــــاء ا�تهــــدين  وعمــــر ، أيب بكــــر  فــــأكثر وأطــــاب ، وعــ

، وروي أنه مل يكن  ، ومجاعة من أقرانه  وخلق كثري وأنس ، وجابر ، ابن عمر : وحدث عنه

ــد مــــن أحــــداث أصــــحاب رســــول اهللا  ــلم -أحــ ـــن- صــــلى اهللا عليــــه وســ أيب ســــعيد   أعلــــم مـ

   .١٦٨ ص ٣هيب ، املرجع السابق ، جالذ  . ه ٧٤، مات سنة  اخلدري



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  :  مبا يلي ) ٢(، واستدلوا على ذلك  )١(واحلسن البصري

  

ًفإن أمن بـعضكم بـعضا ":قوله تعاىل : لقرآن الكرمي من ا ُْ َْ َْ ُ َ
َِ ْ َِ" ........... )٣(  

أن هذه اآلية نسخت ما قبلها من األمر بالكتابة واإلشهاد ، فإذا :وجه الداللة 

ُّائتمن كال من املتعاقدين صاحبه ووثق فيه ومل خيش جحوده وال نكرانه مل يلزمهما 

   .)٤(ليه كتابة الدين وال اإلشهاد ع

  

 ردا ، ملا روى عن ابن عباسول بأن اآلية منسوخة أمر فيه نظرالق:مناقشة ذلك 

   .)٥(" ال واهللا إن آية الدين حمكمة وما فيها نسخ " على دعوى النسخ 

  

                                                 

وأعتـق ، وتـزوج  املدينـة احلسن البصري هو  احلسن بن أيب احلسن يسار ، أبو سعيد ، سكن) ١(

، ومسعـه خيطــب ، وشــهد يــوم الــدار ولــه يومئــذ  عثمــان  حــضر اجلمعــة مــع عمــر �ـا يف خالفــة

ً، وكان سيد أهل زمانه علمـا وعمـال ، روى عـن أربع عشرة سنة واملغـرية  ، ن بـن حـصنيعمـرا ً

وابن  ، ويونس بن عبيد ، وشيبان النحوي أيوب  وخلق من الصحابة ، وروى عنه ، بن شعبة

ً جامعا ، عاملا ، رفيعا ، فقيها  ثقة ، حجة -رمحه اهللا  - احلسن  ، كان ، وأمم سواهم عون ً ً ً

ً، مأمونا ، عابدا ، ناسـكا ، كثـري العلـم ، فـصيحا ، مجـيال ، وسـيما ، مـات سـنة  ً ً ًً   . ه١١٠ً

   . ٥٦٣ ص ٤ ، املرجع السابق ج الذهيب

  .٢٠٥ص ٢اجلصاص ، املرجع السابق ، ج )  ٢(

   .٢٨٣سورة البقرة من اآلية ) ٣(

    . ٢٠٥ص ٢اجلصاص ، املرجع السابق ، ج)  ٤(

  .املرجع السلبق)  ٥(



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  : الراجح قول ال

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم واملناقشات فإن الراجح هو الرأي األول القائل 

دين وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة اآلخرين وعدم سالمتها من باستحباب توثيق ال

 إىل يومنا ملسو هيلع هللا ىلصاملناقشات ، كما أن هذا الرأي هو الذى عليه العمل من عهد النيب 

، ومع ذلك فإن كتابة الدين من أعظم ما حتفظ به هذه املعامالت املؤجلة لكثرة هذا

لذي كثر فيه الكذب االنسيان والوقوع يف املغالطات ، خاصة يف مثل هذا العصر 

، وبالتايل من كتب أو أشهد يف معامالته املختلفة من ديون أو بيوع وقل فيه الصدق

أو غري ذلك فقد عمل باإلرشاد العظيم من اهللا عز وجل ، ومن مل يعمل بذلك فقد 

  .فرط يف ذلك أشد التفريط وعرض حقوقه للضياع والنكران 

سالمية قد كفلت ملعامال�ا عدم تعرض خنلص من كل ما تقدم إىل أن الشريعة اإل

املتعاملني بالقروض أو الديون أو غريها من التعامالت املالية للمخاطرة ، وحفظت 

  .لكل حقوقه



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  . أهم النتائج والتوصيات تتضمن و: الخاتمة 

  :  التاليةالنتائجتوصلت يف هذا البحث إىل : ًوال أ

لتعرض الحتمال اهلالك أو التلف ، وقد ا: أن األظهر يف تعريف املخاطرة أ�ا   - ١

 تكون بالنفس أو باملال

   : ن املخاطرة يف املعامالت املالية على نوعني أ-٢

حتمــل نتــائج االســتثمار مــن ربــح أو خــسارة يف التجــارة ، وهــذه : وهــي : ممدوحــة ) أ(

املخـــاطرة البـــد منهـــا يف كـــل جتـــارة ، وهـــذا القـــسم يعـــرب عنـــه الفقهـــاء بالـــضمان ، 

   . ق عليه املخاطرة اإلجيابيةويطل

وهـــي املخـــاطرة الـــيت يكـــون فيهـــا تعـــريض املـــال للهـــالك والتلـــف بأحـــد : مذمومـــة) ب(

العقود احملرمة ، كما لو كان يف العقد غرر فاحش أو ميسر أو جمازفة إلهالك املـال 

   . ، ويطلق على هذا النوع املخاطرة السلبية ، وهي املقصودة يف هذا البحث

ً الغـرر واملخــاطرة عمومـا وخــصوصا ، فاملخـاطرة لفــظ أعـم مــن الغــرر ، إذ أن بــني  -٣ ً

ًإن كل غرر خماطرة ، وليس كل خماطرة غررا ؛ ألن املخاطرة تعين ا�ازفـة وتعـريض املـال 

للهالك والتلف ، وهذا قد يكون عن طريق الغرر ، وقد يكون عن طريـق امليـسر ، وقـد 



       
  
 

   

 

 
 

٥٩٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

كمـا أن سـبب منـع الغـرر مـا فيـه مـن . ريـضه للتلـف يكون عن طريق ا�ازفـة باملـال وتع

  .  كما قرر ذلك شيخ اإلسالم–املخاطرة 

أن مصطلح املخاطرة أوسع من مصطلح امليسر ، وأن امليـسر قـائم علـى املخـاطرة   -٤

ً، وأن كل ميسر خماطرة ، ولـيس كـل خمـاطرة ميـسرا ، إذ إن هنـاك معـامالت كثـرية فيهـا 

ــدود امليـــسر ، كمـــا أن املخـــاطرة علــــة يف خمـــاطرة وجمازفـــة ، لكنهـــا ال  تـــدخل ضــــمن حـ

   . النهي عن امليسر؛ وهلذا وجدنا من يطلق املخاطرة على امليسر

   : أن املخاطرة حتصل بواحد من األسباب اآلتية  -٥

   . تعريض املال للهالك والتلف) أ(

   . حصول الضرر باملخاطر) ب(

   . تعليق متلك املال على املخاطرة) ج(

   .  حصول الغرر أو اجلهالة)د(

   . حصول القمار) هـ(

أن الـصفات املــؤثرة يف حــصول املخــاطرة يف املعــامالت املاليــة هــي مــا تــوفرت فيــه   -٦

   : الضوابط اآلتية

   .  أن تكون املخاطرة يف عقود املعاوضات املالية-أ



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٠

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

   .  أن تكون املخاطرة كبرية ، واخلطر ظاهر وغالب على العقد-ب

   . كون يف املعقود عليه أصالة أن ت-جـ

   .  أال تدعو احلاجة إىل العقد-د

   .  أن يكون العقد مبناه على ا�ازفة واملخاطرة احملضة-هـ

   .  أن تفضي املخاطرة إىل أكل أموال الناس بالباطل-و

   .  أن تؤدي املخاطرة إىل إيقاع الضرر بأحد املتعاقدين-ز

   . زاع واخلصومة بني املتعاقدين أن تؤدي املخاطرة إىل حصول الن-ح

ً أن االقتـــصاديني ســـلكوا طرقـــا خمتلفـــة للتعامـــل مـــع املخـــاطر املاليـــة ، وهـــذه الطـــرق -ط

منها ما هو مشروع مثل تنويع االستثمارات ، ومنها ما هو ممنوع مثل التـأمني التجـاري 

   . ، واملشتقات املالية

ن على تصنيف عقود املـشتقات املاليـة ًأن هناك اتفاقا بني االقتصاديني واملستثمري  -٧

ـــة للمتعـــاملني �ـــا (مـــن ضـــمن األدوات عاليـــة املخـــاطر ، وأنـــه ليـــست إال  قنابـــل موقوت

، رغــم تلــك املــزاعم الــيت تقــول بــأن املــشتقات املاليــة أداة للتحــوط ) ًولالقتــصاد عمومــا 

   .أو لدرء املخاطر

  



       
  
 

   

 

 
 

٦٠١

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  :  التوصيات: ًثانيا 

يف اللقـاءات العلميـة والدراسـات الـشرعية ؛ لكونـه ضـرورة طـرح موضـوع املخـاطرة   -١

ًيالمــس أحنــاء شــىت يف االقتــصاد عمومــا ، واألســواق املاليــة واالســتثمارات العامــة 

  ً.خصوصا

الــسعي املــضىن لالرتقــاء بتــداول األوراق املاليــة يف األســواق املاليــة اإلســالمية إىل  -٢

ــــة يف ســــبيل ابتكــــار املــــستوى الــــشرعي املرضــــي ، واالســــتفادة مــــن اهلندســــة ا ملالي

   . أدوات مالية استثمارية لتحقيق أعلى عائد بأقل املخاطر

ضـــرورة ســـن األنظمـــة الـــصارمة حلمايـــة املتعـــاملني يف األســـواق املاليـــة ، وعـــدم   -٣

ًالتساهل مع املتالعبني يف السوق ؛ ألن هذا مما يكسب األسواق املالية اسـتقرارا 

   .ًوأمانا

  ني،،،واحلمد هللا رب العامل



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٢

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 :المراجع والمصادر

ــة المعاصـــرة  للـــدكتور مبـــارك بـــن ســـليمان آل :أحكـــام التعامـــل فـــي األســـواق الماليـ

  ).١٤٢٦(سليمان، كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، عام 

بــريوت طبعــة دار إحيــاء اجلــصاص، أمحــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي : أحكــام القــرآن 

  .الرتاث العريب

  .١٤٢٩ علي اخلفيف، دار الفكر العريب، :أحكام المعامالت الشرعية  

للـــدكتور منـــري إبـــراهيم هنـــدي، منـــشأة املعـــارف، : إدارة األســـواق والمنـــشآت الماليـــة

  ).١٩٩٧(االسكندرية، عام 

ــة مــــدخل تحليلــــي معاصــــر   املكتــــب العــــريب احلــــديث منــــري اهلنــــدي، : اإلدارة الماليــ

  .١٩٩٩،القاهرة ،الطبعة الرابعة 

، )هـــ٧٥١(لإلمــام ابــن قــيم اجلوزيــة، املتــوىف ســنة : رب العــالمينإعــالم المــوقعين عــن 

 .حتقيق عب الرمحن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

  . البن القيم اجلوزية، مكتبة الرياض احلديثة:إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان

لإلمــــام حممــــد بــــن إدريــــس الــــشافعي، حتقيــــق حممــــد زهــــري النجــــار، دار املعرفــــة، : األم

  ).ه١٣٩٣(ريوت، لبنان، الطبعة الثانية ب

ــواق رأس المـــال ــة وأسـ ـــع منـــشأة ، للـــدكتور منـــري إبـــراهيم هنـــدي: األوراق الماليـ توزي

  .م١٩٩٧املعارف، باإلسكندرية 

 للــدكتور منــري إبــراهيم هنــدي، منــشأة املعــارف :األوراق الماليــة وأســواق رأس المــال

  ).١٩٩٥(باإلسكندرية، عام 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٣

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

 الطبعـة ،  ابن جنـيم احلنفـي ، زيـن الـدين بـن إبـراهيم:نز الدقائق البحر الرائق شرح ك

   . لبنان ، دار الكتب العلمية –األوىل ، بريوت 

لزين الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن جنـيم، دار الكتـاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق

  .اإلسالمي، الطبعة الثانية

دار املعرفـة، بـريوت، . شـد القـرطيبلإلمام حممد بن ر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  ).ه١٤١٦(مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

 الريـاض ، طبعـة أسـامة الالحـم،:بيع الدين وتطبيقاته المعاصـرة فـي الفقـه اإلسـالمي

  .امليمان للنشر ، األوىل

للــسيد حممــد مرتــضى الزبيــدي، املطبعــة األمرييــة : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس 

  بالقاهرة

، )هــــ٣٩٣(إلمساعيـــل بـــن محـــاد اجلـــوهري، املتـــوىف ســـنة : للغـــة وصـــحاح العربيـــةتـــاج ا

حتقيـــق أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للماليـــني، بـــريوت، لبنـــان، الطبعـــة الثالثـــة 

 .هـ١٤٠٤

 . حملمد بن يوسف املواق، مطبوع مع مواهب اجلليل:التاج واإلكليل لمختصر خليل

  .١٩٨٦ار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل، الدسامي عفيفي، : التأمين الدولي

 ابـن  إبراهيم بـن علـي بـن حممـد :تبصرة الحكام في أصول األقضية مناهج األحكام

  .الطبعة األوىل ، مكتبة الكليات األزهريةفرحون، 

لفخــر الـــدين عثمــان بـــن علــي الزيلعـــي احلنفـــي، : تبيــين الحقـــائق شـــرح كنــز الـــدقائق

  ).ه١٣١٤( ببوالق مصر احملمية، الطبعة األوىل املطبعة الكربى األمريية



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٤

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

ــــة، عــــــام : التعريفــــــات لعلــــــي اجلرجــــــاين، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــريوت، الطبعــــــة الثانيــ

  ).ه١٤٠٥(

، الــدكتور حممــد الــسحيباين، ورقــة التالعــب فــي األســواق الماليــة البعــد االقتــصادي

 اهليئـة اإلسـالمية العامليـة عمل مقدمة يف ندوة املضاربة والتالعب يف األسواق املاليـة إىل

  . ١٤٢٩-٢-٢٧لالقتصاد والتمويل، الرياض، األربعاء 

الـــدكتور ســـعيد بـــوهراوة، حبـــث مقـــدم  �مـــع الفقـــه : التالعـــب فـــي األســـواق الماليـــة

  . ٢٣/١/١٤٣٢-١٩اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العشرون 

 بـريوت -هلـروي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب حممد بن أمحد بن األزهـري ا :تهذيب اللغة

    .األوىل: الطبعة

الريـاض ، طبعـة جامعــة صــاحل بـن عثمـان اهلليــل، : توثيـق الـديون فــي الفقـه اإلسـالمي

  .سعود

 -أبــو بكـــر حممـــد بـــن احلــسن بـــن دريـــد األزدي ، دار العلـــم للماليـــني : جمهـــرة اللغـــة

   م١٩٨٧األوىل، : بريوت الطبعة

طبعـــة دار ســليمان بــن حممــد بــن عمــر البيجرمــي، :ى الخطيــبحاشــية البيجرمــي علــ

   .رالفك

  .طبعة دار الفكرحممد بن أمحد بن عرفة،  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

علــى : لعلــي بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي البــصري، حتقيــق الــشيخ: الحــاوي الكبيــر

ت، لبنـان، الطبعـة املوجـود، دار الكتـب العلميـة، بـريو حممد معوض، وعـادل أمحـد عبـد

  ).ه١٤١٤(األوىل 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٥

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

  .١٤٢٣ علي حيدر، دار عامل الكتب، :درر الحكام شرح مجلة األحكام

ــة املكتــب العريب،القــاهرة، طــارق محــاد، : دليــل المــستثمر إلــى بورصــة األوراق المالي

٢٠٠٠.   

   ١٣٥٨: سنة النشر؛ مصطفى البايب احلليب؛ للشافعي: الرسالة

أبـو زكريـا حميـي الـدين حيـىي بـن شـرف النـووي، : تـني املؤلـف وعمـدة املفروضة الطـالبين

  .املكتب اإلسالمي، بريوت

  . بريوت ، مؤسسة الرسالة حممد بن أمحد الذهيب،:سير أعالم النبالء

حملمـــد بـــن علـــي الـــشوكاين، حتقيـــق :  الـــسيل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق األزهـــار

  ).ه١٤٠٥(ألوىل، عام حممود زايد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة ا

 شــرح الــشيخ حممــد العثيمــني، دار ابــن اجلــوزي، :الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع

  ).ه١٤٢٢(الطبعة األوىل، عام 

  بريوت  طبعة دار الفكر، حممد بن عبد اهللا اخلرشي، : شرح مختصر خليل

 لإلمــــام أيب عبــــد اهللا حممــــد بــــن إمساعيــــل البخــــاري، املتــــوىف ســــنة :صــــحيح البخــــاري

 .هـ١٤١٥، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت )هـ٢٥٦(

لإلمــام أيب احلــسني مــسلم بــن احلجــاج القــشريي النيــسابوري، املتــوىف : صــحيح مــسلم

، حقـــق نــصوصه ورقمـــه الـــشيخ حممـــد فــؤاد عبـــد البـــاقي، دار احلـــديث، )هــــ٢٦١(ســنة 

 .القاهرة، مصر

  .الطبعة املنرييةالعيني، :  عمدة القاري شرح صحيح البخاري



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٦

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

ــدكتور مهـــدي املخزومـــي، والـــدكتور :  للخليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي، حتقيـــق:العـــين للـ

  . إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل

ـــرى القـــــادر عطـــــا،  حممـــــد عبـــــد: لـــــشيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة، حتقيـــــق: الفتـــــاوى الكبــ

  ).ه١٤٠٨(القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل  ومصطفى عبد

شرح صحيح البخاري، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بـن حجـر الـسقالين : الباريفتح 

ــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي )هــــ٨٥٢(املتـــوىف ســـنة  ، حتقيـــق حمـــب الـــدين اخلطيـــب وتـــرقيم حممـ

 .ومراجعة قصي حمب الدين اخلطيب

   .١٤١٧ الرافعي، دار الكتب العلمية، :فتح العزيز بشرح الوجيز

تور عبد الوهاب أبو سليمان، دار ابـن اجلـوزي، الطبعـة  للدك:فقه المعامالت الحديثة

  ).١٤٢٦(األوىل، عام 

ــــاموس المحــــيط مكتــــب الــــرتاث يف مؤســــسة الرســــالة، : للفــــريوز آبــــادي، حتقيــــق: الق

  ).ه١٤٠٧(مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

 للـــدكتور حممـــد الـــسحيباين، حبـــث مقـــدم ملـــؤمتر األســـواق قواعـــد التـــداول اإللكترونـــي

 .هـ١٤٢٨ة يف ديب املالي

ملنصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـويت، عـامل الكتـب، : كشاف القناع عن متن اإلقناع

  .بريوت

  .١٤٠٧الزخمشري، دار الكتاب العريب،: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

  . م٢٠٠٥صادرة عام : الالئحة التنظيمية لسوق لندن للمعادن



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٧

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

دار . رم بــن منظــور اإلفريقــي املــصريلإلمــام أيب الفــضل حممــد بــن مكــ: لــسان العــرب

  .صادر، بريوت

جملــة البحــوث اإلســـالمية ، الرئاســة العامـــة إلدارات البحــوث العلميـــة واإلفتــاء والـــدعوة 

  .٢٨٤ ص ٧٩واإلرشاد ، العدد 

  .لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، دار عامل الكتب، الرياض: مجموع الفتاوى

طبعـة حمـي الـدين النـووي، : لمطيعـيالمجموع شرح المهذب مع تكملـة الـسبكي وا

  . ٩٣ص ١٣دار الفكر ، ج

   .١٤٢١ابن سيده، دار الكتب العلمية،  :المحكم والمحيط األعظم

ى أمحــد بــن شــاكر، دار الــرتاث، : لعلــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم، حتقيــق: ّــالمحل

  .القاهرة

ــة اقتــصادية مــد  حم:مخــاطر االئتمــان فــي تمويــل المــصرف اإلســالمي دراســة فقهي

  . جدة، السعودية، البنك اإلسالمي للتنميةالقري،

القــــادر الــــرازي، دار مكتبــــة اهلــــالل،  حملمــــد بــــن أيب بكــــر بــــن عبــــد: مختــــار الــــصحاح

  ).م١٩٨٣(بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

دار الفكــــر، الطبعــــة التاســــعة، عــــام .  ملــــصطفى أمحــــد الزرقــــا:المــــدخل الفقهــــي العــــام

  ).م١٩٦٧(

   .بريوت ، دار الكتب العلمية احلاكم النيسابوري،  :حينالمستدرك على الصحي

 ألمحـــد بـــن حممـــد علـــى الفيـــومي املقـــرئ، املكتبـــة العـــصرية، بـــريوت، :المـــصباح المنيـــر

  ).ه١٤١٧(الطبعة األوىل 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٨

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

: المـــضاربة والتالعـــب باألســـعار فـــي ســـوق األوراق الماليـــة دراســـة قانونيـــة مقارنـــة

  صاحل الرببري،

لـدين أيب حممـد عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة املقدسـي للشيخ موفق ا: المغني

، حتقيق معايل الـدكتور عبـد اهللا بـن عبـد احملـسن الرتكـي، )هـ٦٢٠(احلنبلي، املتوىف سنة 

وفـــضيلة الـــدكتور عبـــد الفتـــاح احللـــو، هجـــر للطباعـــة والنـــشر، القـــاهرة، مـــصر، الطبعـــة 

  .هـ١٤٠٨األوىل 

صـــفوان عـــدنان داوودي ، دار القلـــم : ، حتقيـــقلألصـــفهاين: مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن

  .بدمشق، الدار الشامية، بريوت

شــهاب الــدين أبــو عمــرو، دار : ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، حققــه: مقــاييس فــي اللغــة

  ).ه١٤١٥(الفكر، بريوت، الطبعة األوىل 

  .١٤١٤موفق الدين ابن قدامة، دار هجر،  :المقنع والشرح الكبير واإلنصاف

 ،الريـاض ، دار حممد بـن أمحـد الـذهيب:اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمهذب في 

  .الوطن للنشر 

حممــد : أليب إســحاق الــشريازي، حتقيــق الــدكتور: المهــذب فــي فقــه اإلمــام الــشافعي

  ).ه١٤١٧(الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل 

 موسـى اللخمــي الغرنـاطي املــالكي، دار إلبــراهيم بـن: الموافقـات فـي أصــول الـشريعة

  .املعرفة، لبنان

دار الفكــر، الطبعــة . حملمــد بــن حممــد املغــريب: مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل

  ).ه١٤١٢(الثالثة، عام 



       
  
 

   

 

 
 

٦٠٩

 ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد الرابع والثالثني حلولياخلامس  hgohlsاملجلد   

 فقه املخاطرة املالية بني التمويل اإلسالمي والتمويل الغريب 

ــة المــسمى التراتيــب اإلداريــة حممــد الكتــاين، حتقيــق عبــد اهللا : نظــام الحكومــة النبوي

  . اخلالدي، دار األرقم

أبــو الــسعادات املبــارك بــن حممــد ابــن عبــد الكــرمي ابــن : ب الحــديثالنهايــة فــي غريــ

  .١٣٩٩، دار الكتب العلمية، بريوت، األثري

طبعـة دار حممـد مـصطفى الزحيلـي، بـريوت، : وسائل اإلثبات فـي الـشريعة اإلسـالمية

  . البيان ، الطبعة األوىل
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