
 
 

  

  
  
  

  

ول  الباب

الغرر  البحث ات نظر

املعاصرة املالية واملعامالت

ول• الغرر: املبحث وم مف

ات املصط ن و نھ ب والفرق
بھ ة املشت

ي• الثا الغرر : املبحث ام أح

ول  الفصل

الغرر حقيقة

امھ وأح

ول• املعامالت: املبحث وم مف

املعاصرة املالية

ي• الثا خصائص: املبحث
املعاصرة املالية املعامالت

ي الثا الفصل

املعامالت حقيقة

املعاصرة املالية
وخصائصھ



 
 

  

ٔول    الفصل ا

قة الغرر ؤحاكمه   حق

  

ٔول هبة به:  املبحث ا ات املش ه وبني املصطل   مفهوم الغرر والفرق ب

ٔول لغة: املطلب ا  تعریف الغرر يف ا

  تعریف الغرر يف اصطالح الفقهاء: الثاين املطلب 

هبة به: املطلب الثالث  ات املش   الفرق بني الغرر واملصطل

  ٔحاكم الغرر: املبحث الثاين 

ٔول  ع الغرر: املطلب ا  النصوص الواردة يف م

ٔحاكم املستفادة من النصوص الواردة يف الغرر: املطلب الثاين    ا

 دة من حترمي بیع الغرراِحلمك املستفا: املطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  



 
 

١٨ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 ويف اللغة يف همفهوم عن يتحدث حيث الغرر، حقيقة بيان الفصل ذا ويراد
 جلميع املانع اجلامع التعريف اختيار مث األربعة، املذاهب من املتقدمني الفقهاء اصطالح

 به، املشتبهة املصطلحات وبني الغرر بني الفرق عن البحث يعقبه مث الغرر، فروع
 يف الغرر أحكام يف البحث بعده يأيت مث غموض، أي يلبسه ال واضحا الغرر ليكون

 ولذلك الغرر، حترمي يف احلكم بعض بيان الفصل هذا إىل ويضاف اإلسالمية، الشريعة
 هبين الفرقو الغرر مفهوم عن حتدث األول املبحث: ثنيمبح إىل الفصل هذا قسمي

  .الغرر أحكام عن حتدث الثاين واملبحث ،به املشتبهة املصطلحات وبني
  :يلي فكما ذلك وتفصيل

  مفهوم الغرر والفرق بينه وبني املصطلحات املشتبهة به: املبحث األول 
 تعريف الغرر يف اللغة: املطلب األول

  تعريف الغرر يف اصطالح الفقهاء: املطلب الثاين 
  الغرر واملصطلحات املشتبهة بهالفرق بني : املطلب الثالث 

  أحكام الغرر: املبحث الثاين 
  النصوص الواردة يف منع الغرر: املطلب األول 
  األحكام املستفادة من النصوص الواردة يف الغرر: املطلب الثاين 

  احلكم املستفادة من حترمي بيع الغرر: املطلب الثالث 
  

    



 
 

١٩ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

ول    املبحث

وم والغررمف نھ ب بھوالفرق ة املشت ات املصط   ن

  
 يف الغرر تعريف عن حتدث األول املطلب : بلامط ثالثة املبحث هذا ويف

 يف منحصرا الفقهاء اصطالح يف ررالغ تعريف عن حتدث الثاين واملطلب اللغة،
 دثحت الثالث واملبحث ،الباحث لدي للغرر املختار التعريف ويعقبه األربعة، املذاهب

  :يلي ما امنه كل وبيان. به املشتبهة املصطلحات وبني الغرر بني الفرق عن
  

ول  اللغة: املطلب الغرر ف  عر

 غرا غره: يقال .واخلدعة ،)١(اخلطر أي التغرير من مصدر اسم اللغة يف الغرر
: غرورا الدنيا وغرته بالباطل، وأطمعه خدعه: وغرير مغرور، فهو وغرة وغرورا
 تغريرا وماله بنفسه غرر يقال الغرر، على النفس محل والتغرير )٢(.بزينتها خدعته
  )٣(.الباطل والغرور يعرف، أن غري من للهلكة عرضهما: وتغرة

 رمحه) ٤(عياض القاضي قال ال، أم حيصل هل يدرى ال الذي هو الغرر وأصل
 متاع الدنيا مسيت ولذلك مكروه، وباطن حمبوب ظاهر له ما هو: لغة الغرر أصل: اهللا

                                                             
 ،املنري مصباح ،الرازي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد: انظر اهلالك، على االشراف بفتحتني: اخلطر)  ١(

 .٧٦ص ،١ج، )هـ١٤٣٥القاهرة، مصر، مكتبة دار العلم، (

 املذاهب وفق اإلسالمية الشريعة الكويتية ألحكام الفقهية املوسوعة ،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة) (٢
 باب ١٤٩ص ،٣١ج ، )م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،(، الثمانية

 .غرر

 .١٤ص ٥ج ،)م١٩٩٥بريوت، دار الصياد، (، العرب لسان، املنظور ابن) (٣

 اليحصيب عياض بن موسى بن عياض هو ،) هـ ٥٤٤ - ٤٩٦ البعض وعند ٤٧٦(  عياض القاضي) (٤
 أحد. سبتة إىل فاس من مث فاس، مدينة إىل أجداده آخر انتقل مث األندلس من أصله. الفضل أبو السبيت،
 شرح يف املستنبطة التنبيهات: "تصانيفه من. متبحرا فقيها حمدثا حافظا إماما كان. املالكية عظماء



 
 

٢٠ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 الغني بكسر الغر الرجل ومنه اخلديعة، وهي الغرارة من يكون وقد: قال الغرور،
  )١(.أيضا للمخدوع ويقال للخداع،

  )٣(.ال أم أيكون يدرى ال العاقبة جمهول يكون ما الغرر: )٢(اجلرجاين وعرفه
 واخلدعة، اخلطر، :وهي ،عدة معان ذو اللغة يف الغرر أن نلخص أن ونستطيع

 يعرض فعل أو لشيء يقال اسم فالغرر .العاقبة جمهولو للهلكة، والتعريض والباطل،
  .العاقبة وجمهول اخلدعة حيتوي الباطل العمل وهو واخلطر، للهلكة ماله أو اإلنسان

 

ي الثا اء:   املطلب الفق اصطالح الغرر ف   عر

 يعقبها مث ،األربعة املذاهب على تصراخم الغرر تعريف عن املطلب هذا حتدث
 .فروع مخسة يف ذلك فيكون الباحث، لدي املختار التعريف

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 شرح يف املعلم إكمال" و ،"املصطفى حقوق يف الشفا" و املالكي، الفقه فروع يف" املدونة مشكالت

 أيب بن حممد بن عياض القاضي غري وهو". اإلسالم قواعد حبدود اإلعالم كتاب" و ،"مسلم صحيح
. ١٧٩ ص النور شجرة يف كما األعالم الفضالء الفقهاء من)  هـ ٦٣٠ - ؟(  الفضل أيب الفضل،

 ].١٦ص ٨ج املؤلفني ومعجم ،٢٨٥ص ٥ج الزاهرة والنجوم ،١٤٠ص الزكية النور شجرة[

 .٤٣٢ص ٣ج ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١الكويت، دار النوادر، (، الفروقالقرايف، : انظر) (١

 احلسن، أبو الشريف، بالسيد املعروف علي بن حممد بن علي هو ،)هـ ٨١٦ – ٧٤٠( اجلرجاين) (٢
 العلماء سلطان. عصره فريد. العلوم من أنواع يف مشارك حكيم، عامل،. احلنفي احلسيين اجلرجاين،

)  إستراباد قرب(  تاكو يف ولد. الفقراء مع والتواضع واخللق اخللق ذي. املفسرين أعاظم افتخار. العاملني
 ،"السراجية شرح" و ،"اإلجيي مواقف شرح" و ،"التعريفات: "تصانيفه من. ا وتويف شرياز يف ودرس

 املؤلفني ومعجم ،١٢٥ البهية والفوائد ،٣٢٨ص ٥ج الالمع الضوء". [احلديث أصول فن يف رسالة"و
 ].١٥٩ص ٥ج واألعالم ،٢١٦ص ٧ج

 .٢٠٨ص ١ج ،)م١٩٩٠مصر، دار الندوة،  القاهرة،(، التعريفات ،جلرجاينا: انظر) (٣



 
 

٢١ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

نفية:  ول فرعال ا عند الغرر ف  عر

 الذي اخلطر هو الغرر: )١(وقال تعريفات، بعدة الغرر احلنفية فقهاء عرف وقد
   )٢(.الشك زلةـمبن والعدم الوجود طرف فيه استوى

   )٤(.املبيع وجود يف الشك هو الغرر: )٣(عابدين ابن وقال

   )٦(.العاقبة مستور يكون ما والغرر: )٥(السرخسي قال

                                                             
 قاشان، أو( كاسان إىل منسوب. الدين عالء أمحد، بن مسعود بن بكر أبو هو ،)هـ ٥٨٧ -(  الكاساين) (١

 ملك" يسمى كان. احلنفية أئمة من. حلب أهل من. سيحون ر خلف بالتركستان، بلدة) كاشان أو
 لنور األعمال بعض توىل" الفقهاء حتفة" املشهور كتابه وشرح السمرقندي الدين عالء عن أخذ" العلماء
 أصول يف املبني السلطان" و الفقهاء، حتفة شرح وهو" البدائع: "تصانيفه من. حبلب وتويف. الشهيد الدين
 ].٤٦ص ٢ج للزركلي واألعالم ،٢٤٤ص ٢ج املضية واجلواهر ،٥٣ص البهية". [الدين

 .١٦٣ص ٥ج ،)هـ١٤١٣ ،العلمية الكتب دار: بريوت(، الصنائع بدائعالكاساين، ) (٢

 فقيه كان. دمشقي. عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد هو ،)هـ ١٢٥٢-١١٩٨( عابدين ابن) (٣
 ابن حباشية املشهور" املختار الدر على احملتار رد" صاحب. عصره يف احلنفية وإمام الشامية، الديار

 عابدين بابن أيضا املشهور) هـ ١٣٠٦-١٢٤٤( الدين عالء حممد وابنه. جملدات مخس. عابدين
 عابدين ابن تصانيف من. الذكر السابقة والده حلاشية تكملة هو الذي" األخيار عيون قرة" صاحب

 و األصول، يف" املنار شرح على األسحار نسمات" و ،"احلامدية الفتاوى تنقيح يف الدرية العقود: "األب
 تكملة" ومقدمة ،٢٦٧ص ٦ج للزركلي األعالم". [رسائل جمموعة" و ،"البيضاوي تفسري على حواش"

 ].١١ - ٦ ص احلليب عيسى ط األخيار عيون قرة املسماة عابدين ابن حاشية

 الكتب دار: بريوت(، األبصار تنوير شرح املختار الدر على املختار رد أو عابدين ابن حاشية ،عابدين ابن )(٤
 .٦٢ص ٥ج ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،العلمية

) سرخس( أهل من السرخسي بكر، أبو سهل، أيب بن أمحد بن حممد هو ،)هـ ٤٨٣ -(  السرخسي) (٥
 أصوليا ناظرا متكلما حجة عالمة احلنفية، فقه يف إماما كان. األئمة بشمس ويلقب. خراسان يف بلدة

 من كثريا وأملى األمراء، لبعض نصحه بسبب جب يف سجن. وغريه احللواين عن أخذ. املسائل يف جمتهدا
 ظاهر كتب شرح يف" املبسوط: "تصانيفه من. حفظه من أمالها السجن، يف وهو أصحابه على كتبه

 الفوائد. [احلسن بن حممد لإلمام" الكبري السري شرح" الفقه، أصول يف" األصول" و الفقه، يف الرواية،
 ].٢٠٨ص ٦ج والزركلي ،٢٨ص ٢ج املضية واجلواهر ،١٥٨ ص البهية

 .١٩٤ص ١٢ج ،)هـ١٤١٨ ،العلمية الكتب دار: بريوت(، املبسوط ،لسرخسيا) (٦



 
 

٢٢ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

   )١(.علمه عنك طوى ما والغرر: السيواسي وقال

  )٣(.ال أم أيكون يدري ال العاقبة جمهول يكون ما والغرر: )٢(الزيلعي وقال
  :اثنني إىل تؤول فوجدناها إليها النظر دققنا إذا التعريفات وهذه

 الغرر جعال حيث واحد، معنىهما والكاساين عابدين ابن تعريف إن :أوال
  .املبيع وجود يف الشك حبالة خاصا

 وهذا واحد، معناها كذلك والزيلعي والسيواسي السرخسي تعريف وإن :ثانيا
 واحلاالت) املبيع وجود يف الشك( احلالة هذه يشمل حيث األولني، من أعم التعريف
 مجيع حتته تندرج الذي التعريف وهو. العقد أو احملل حقيقة فيها يعرف ال اليت األخرى
  .اجلامع التعريف وهذا. غررا فيها إن: وقالوا احلنفية، كتب يف وردت اليت الفروع

يالفرع املالكية: الثا عند الغرر ف   عر

   )١(.والعطب السالمة بني تردد ما هو الغرر: )٤(املازري قال
                                                             

 .٥١٢ص ٦ج )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، العلمية الكتب دار: بريوت(، القدير فتح شرح ،اهلمام ابن )(١

 زيلع أهل من الزيلعي الدين فخر حمجن، بن علي بن عثمان هو) هـ ٧٤٣ ـ) ( الكرت شارح( الزيلعي) (٢
 مبعرفة مشهورا كان. الفقه ونشر وقرر وأفىت ودرس هـ ٧٠٥ سنة القاهرة قدم. حنفي فقيه. بالصومال

 كرت شرح احلقائق تبيني" تصانيفه من". الراية نصب" صاحب الزيلعي غري وهو. والفرائض والفقه النحو
 واألعالم ،١١٥ ص احلنفية تراجم يف البهية الفوائد" [الكبري اجلامع على الشرح" و الفقه، يف" الدقائق

 .٤٤٦ص ٢ج الكامنة والدرر ،٣٧٣ص ٤ج للزركلي

 .٤٦ص ٤ج ،)هـ١٤١١، العلمية الكتب دار: بريوت(، الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني ،الزيلعي )(٣

" مازر" إىل نسبته. املازري التميمي عمر بن علي بن حممد هو ،)هـ ٥٣٦ - ٤٤٣ وقيل ٤٥٣( املازرِي) (٤
 إفريقية شيوخ من املشتغلني آخر كان: " الديباج صاحب قال. أصويل فقيه باإلمام، لقب. صقلية يف بليدة

 إيضاح" له. منه ملذهبهم أقوم وال منه أفقه للمالكية عصره يف يكن ومل االجتهاد، ورتبة الفقه بتحقيق
 شرح" و ،"العقائد علم يف الفوائد نظم" و ،"املدونة على تعليق" و ،"للجويين األصول برهان يف احملصول
 املذهب الديباج". [باإلحياء املترجم على واإلنباء الكشف" و جملدات، عشر يف الوهاب لعبد" التلقني

 ٧ج واألعالم ،٣٢ص ١١ج املؤلفني ومعجم صادر، دار ٢٨٥ص ٤ج األعيان ووفيات ،٢٧٩ص
 ]. ١٦٤ص



 
 

٢٣ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

  )٢(.سالمته يف وشك وجوده يتيقن ما الغرر: وقيل
  .صفته على اإلحاطة بعدم ولكن املبيع، وجود يشمل التعريفان وهذان

 ضلت قد الرجل يعمد أن واملخاطرة الغرر ومن: املوطأ يف )٣(مالك اإلمام قال
 منك آخذه أنا: رجل فيقول دينارا، مخسون ذلك من الشيء ومثن غالمه أبق أو دابته

 ذهب جيده مل وإن دينارا، ثالثون البائع من ذهب املبتاع وجده فإن دينارا، بعشرين
 إن الضالة تلك إن آخر، عيب ذلك ويف: مالك قال دينارا؛ بعشرين املبتاع من البائع

 أعظم فهذا العيوب، من ا حدث ما أم نقصت، أم أزادت يدر مل وجدت
  )٤(.املخاطرة

 اإلناث بطون يف ما اشتراء والغرر املخاطرة من أن عندنا واألمر: مالك وقال
 حسنا أيكون يدر مل خرج فإن خيرج، ال أم أخيرج يدرى ال ألنه والدواب النساء من
 كذا على كان إن يتفاضل كله وذلك أنثى، أم ذكرا أم ناقصا، أم تاما أم قبيحا، أم

  )٥(.كذا فقيمته كذا على كان وإن كذا، فقيمته

                                                                                                                                                                       
 .٣٦٢ص ٤ج ،)هـ١٤١٣القاهرة، مصر، دار الندوة، (، واإلكليل التاجاملواق، ) (١

 .٥٠١ص ١ج )م٢٠٠٩ ،حزم ابن دار ،بريوت( القريواين، رسالة شرح الداين الثمراألزهري، ) (٢

 األئمة وأحد اهلجرة، دار إمام األنصاري األصبحي مالك بن أنس بن مالك هو ،)هـ ١٧٩-٩٣( مالك) (٣
 وكان. ونظرائهم الرأي، وربيعة والزهري، عمر، ابن موىل نافع عن العلم أخذ. السنة أهل عند األربعة

 يف ويتحرى األحاديث، من يرويه فيما ويتحرى عنه، يأخذ فيمن يتحرى: والتحري بالتثبت مشهورا
 موضع أين شيخا سبعون شهد حىت أفتيت ما: "قال أنه عنه وروي". أدري ال: "يقول أن يبايل ال: الفتيا
: تصانيفه من. باملدينة ووفاته ميالده. املدينة أهل وعمل والسنة الكتاب باتباع فقهه يف اشتهر". لذلك

 إىل" الرسالة" و ،"القدرية على الرد" وله". املدونة" يف فقهه ومجع ،"القرآن غريب تفسري"و ،"املوطأ"
 ١ج األعيان ووفيات ،٥ص ١٠ج التهذيب وذيب ،٢٨-١١ص املذهب الديباج. [سعد بن الليث

 ].٤٣٩ص

 املدونة ،التنوخي ،٦٦٥ص ٢ج ،)هـ١٤١٣، الفرقان مكتبة ، مصر،القاهرة(، وطأامل ،مالك إلماما) (٤
 .٢٠٦ص ١٠ج ،)م١٩٩٤/هـ١٤١٥، العلمية الكتب دار: بريوت ،الكربى

 .٦٦٥ص ٢ج ،)هـ١٤١٣، الفرقان مكتبة ، مصر،القاهرة(، وطأامل ،مالك إلماما) (٥



 
 

٢٤ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 وجوده جهل ما هو مالك اإلمام عند الغرر أن يتلخص القول هذا منف
  .أيضا اهول على الشتماله األولني التعريفني من أعم فهذا. صفته وجهلت

 يدخله مما املتبايعان به يتبايع ما كل أنه الغرر معىن ومجلة: الكايف يف وذكر
  ) ١(.صفاته بأكثر واإلحاطة املبيع معرفة وجهل والقمار اخلطر

 هو املالكية عند فالغرر خمتصرة بعبارة أو املعىن متقاربة كلها التعريفات وهذه
  .صفته وجهل وجوده جهل ما

الشافعية: الثالثالفرع عند الغرر ف  عر

: )٢(الشريازي قال متقاربة، بألفاظ الغرر تعريف يف الشافعية فقهاء تعرض وقد
   )٣(.عاقبته عليه وخفي أمره عنه انطوى ما والغرر

 )١(.عاقبته عنا انطوى ما والغرر: )٤(احلسيين وقال

                                                             
 .٣٦٣ص ١ج ،)هـ١٤١٣القاهرة، مصر، دار الندوة، (يف فقه أهل املدينة املالكي،  الكايف ،الرب عبد ابن) (١

. الشريازي الدين مجال إسحاق، أبو يوسف، بن علي بن إبراهيم هو ،) هـ ٤٦٧ - ٣٩٣(  الشريازي) (٢
 فصيحا مناظرا كان. شافعي فقيه األعالم، أحد. ا وتويف ببغداد نشأ)  بفارس بليدة(  آباد بفريوز ولد

 يف معيده صار أن إىل الطيب أبا القاضي ولزم وغريه، البيضاوي اهللا عبد أيب على الفقه قرأ. متواضعا ورعا
 يف" املهذب: "تصانيفه من. وفاته حني إىل ا ودرس النظامية له بنيت املذهب، رئاسة إليه انتهت. حلقته
 ،٨٨ص ٣ج الكربى الشافعية طبقات. [الفقه أصول يف" التبصرة" و اخلالف، يف" النكت" و الفقه،

 ].٦٨ص ١ج املؤلفني ومعجم ،٤٥١ص ٢ج واللباب ،٣٤٩ص ٣ج الذهب وشذرات

 قالت وهلذا ،٢٦٢ص ١ج ،)، دون السنةاإلرشاد مكتبة ،جدة(، املهذباموع شرح  ،النووي اإلمام) (٣
 واملعدوم طيه على أي غره على اإلسالم نشر فرد عنه اهللا رضي بكر أيب وصف يف عنها اهللا رضي عائشة

 .بيعه جيز فلم عاقبته عليه وخفي أمره عنه انطوى قد

 الدمشقي، احلسيين، العباس، بن حممد بن علي بن أمحد بن محزة هو ،) هـ ٨٧٤ - ٨١٨(  احلسيين) (٤
 الفقه وأخذ الكتب، من وغريها لألسنوي وتصحيحة والتنبيه القرآن حفظ حافظ، مؤرخ، فقيه، الشافعي

 من. والفضل التودد كثري والعشرة الذات لطيف متواضعا مفننا فاضال وكان شهبة قاضي ابن عن
 للزركشي الزوايا خبايا على فيه استدرك" اخلبايا بقايا" و" للنووي التنبيه حترير على اإليضاح: "تصانيفه



 
 

٢٥ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

: وقيل أغلبهما، أخوفهما جائزين بني تردد ما الغرر وحقيقة :)٢(املاوردي وقال
   )٣(.عاقبته عنا انطوت ما

 أمرين بني تردد ما أو عاقبته، عنا انطوت ما هو الغرر: )٤(القليويب وقال
    )٥(.أخوفهما أغلبهما

  )٧(.أخوفهما أغلبهما أمرين احتمل ما هو الغرر: )٦(الرملي وقال

                                                                                                                                                                       
 ٢ج املكنون وإيضاح ،١٦٣ص ٣ج الالمع الضوء". [املقدس بيت وفضائل" الشافعي، الفقه فروع يف

 ].٧٧ص ٤ج املؤلفني ومعجم ،٤٨٦ص

 .٢٤٢ص ١ج ،)م١٤١٣القاهرة، مصر، دار الندوة، (، األخيار كفايةتقي الدين احلصين، ) (١

 ولد. الورد ماء بيع إىل نسبته املاوردي، حبيب بن حممد بن علي هو ،) هـ ٤٥٠-٣٦٤(  املاوردي) (٢
 أقضى" بـ لقب من أول وهو. له حافظا كان الشافعي، مذهب يف إمام. بغداد إىل وانتقل بالبصرة
 يف تويف. بغداد وملوك اخللفاء عند الرفيعة املكانة له وكانت. العباسي اهللا بأمر القائم عهد يف" القضاة
 و ،"والدين الدنيا أدب"و" السلطانية األحكام" و جملدا ٢٠ الفقه يف" احلاوي: "تصانيفه من. بغداد

 للزركلي واألعالم ،٢٨٥ص ٣ج والشذرات ،٣١٤-٣٠٣ص ٣ج الشافعية طبقات[ ،"الوزارة قانون"
 ].١٤٦ص ٥ج

، احملتاج مغينالشربيين،  ،١٥ص ٥ج ،)هـ١٤٢٠بريوت، دار العلوم، (، الكبري احلاوي ،ملاورديا) (٣
 .١٢ص ٢ج ،)م١٩٩٧/ـه١٤١٨، املعرفة دار ،بريوت(

 أهل من. شافعي فقيه. القليويب الدين شهاب سالمة، بن أمحد بن أمحد هو ،)هـ ١٠٦٩ -(  القليويب) (٤
 املقدس، وبيت واملدينة مكة فضائل يف رسالة: مصنفاته من. ورسائل وشروح حواش له. مصر يف قليوب

 واحمليب للزركلي، األعالم[ املنهاج، شرح على وحاشية والقبلة، الوقت معرفة يف" الضاللة من اهلداية" و
 ].١٧٥ص ١ج

 .٢٠٢ص ٢ج ،)هـ١٤١٢بريوت، دار املعرفة، (، قليويب حاشيةالقليويب، ) (٥

 ومرجعها املصرية الديار فقيه الدين، مشس محزة، بن أمحد بن حممد هو ،) هـ ١٠٠٤ - ٩١٩(  الرملي) (٦
 شروحا، وصنف أبيه، فتاوى مجع. العاشر القرن جمدد هو: وقيل. الصغري الشافعي: له يقال. الفتوى يف

 و ،"رسالن بن زبد شرح البيان غاية" و ،"املنهاج شرح إىل احملتاج اية: "مصنفاته من. كثرية وحواشي
 ٨ج التيمورية وفهرس ،٢٣٥ص ٦ج واألعالم ،٣٤٣ص ٣ج األثر خالصة[،"الوردية البهجة شرح"

 ].٢٥٥ص

 .٤٠٥ص ٣ج ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، العلمية الكتب دار ،بريوت(، احملتاج ايةالرملي، ) (٧



 
 

٢٦ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 الوجود بني تردد ما وهو .واحد معىن إىل تؤدي كلها الشافعية وتعريفات
 .الوجود من أغلب العدم فإن تعرف وإن عاقبته، تعرف ال حيث والعدم

عالفرع نابلة: الرا ا عند الغرر ف  عر

 بني تردد ما الغرر: ومجاعة )١(القاضي وفسر: احلنابلة كتب بعض يف ذكر
    )٢(.أظهر أحدمها ليس أمرين

   )٤(.والعدم الوجود بني تردد ما الغرر: )٣( مفلح ابن وقال

  
  

                                                             
 بن أمحد بن خلف بن حممد بن احلسني بن حممد هو ،) هـ ٤٥٨ - ٣٨٠(  يعلى، أبو القاضي وهو) (١

 واله. بغداد أهل من. الفنون وأنواع والفروع األصول يف عصره وعامل. وقته يف احلنابلة شيخ الفراء،
 األحكام"و ،"القرآن أحكام: "تصانيفه من. وحلوان وحران واحلرمي اخلالفة دار قضاء العباسي القائم

 احلنابلة طبقات. [ األصول يف" الكفاية"و ،"العدة"و الفقه، يف" الصغري اجلامع"و ،"ارد"و ،"السلطانية
 ] ٣٠٦ص ٣ج الذهب وشذرات ،٢٣١ص ٦ج للزركلي واألعالم ،٢٣٠-١٩٣ص ٢ج يعلى أيب البن

 ،٢٣ص ٤ج ،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨، العلمية الكتب دار ،بريوت(شرح املقنع،  املبدعابن مفلح، ) (٢
 مطالبالرحيباين،  ،١١ص ٢ج ،)هـ١٤٢٠ ،الرسالة مؤسسة ،بريوت(، اإلرادات منتهى شرحالبهويت، 

على منت  الزركشي شرحالزركشي،  ،٢٥ص ٣ج ،)م١٩٩٢، العلمية الكتب دار ،بريوت(، النهى أويل
 .٨٢ص ٢ج ،)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، األسدي مكتىب ،مكة(اخلرقي، 

 مشس اهللا، عبد أبو مفرح، بن حممد بن مفلح بن حممد هو ،) هـ٧٦٣-٧١٢ وقيل ٧١٠(  مفلح ابن) (٣
. حنبل بن أمحد اإلمام مبذهب عصره أهل أعلم حمدث، أصويل، فقيه،. الصاحلي مث الراميين املقدسي الدين
. دمشق بصاحلية وتويف املقدس بيت يف ونشأ ولد. وغريهم السبكي الدين وتقي والذهيب املزي عن أخذ
 مشكل على السنية والفوائد النكت" و" الفروع كتاب"و" املرعية واملنح الشرعية اآلداب: "تصانيفه من

 ،١٦ص ١١ج الزاهرة والنجوم ،٢٦١ص ٤ج الكامنة الدرر". [املقنع كتاب شرح" و" تيمية البن احملرر
 ].٣٢٧ص ٧ج واألعالم ،٤٤ص ١٢ج املؤلفني ومعجم

 .٣٢٢ص ٤ج ،)م١٩٩٠، الرسالة مؤسسة ،بريوت(، الفروعكتاب  ابن مفلح املقدسي،) (٤



 
 

٢٧ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 أو موجودا كان سواء تسليمه على يقدر ال ما الغرر: )١(تيمية ابن قال
   )٣(.العاقبة اهول هو الغرر: أيضا وقال )٢(.الشارد والبعري اآلبق كالعبد معدوما،

 وطويت عاقبته، خفيت ما هو: معناه يف قيل قد والغرر: العقد نظرية يف وقال
  )٤(.والعطب السالمة بني تردد ما: وقيل. أمره انطوى أو مغبته،

 واملغرر التغرير، من الغرر ألن وأوضح، أبني األخري التفسري أن تيمية ابن ويرى
  )٥(.والعطب السالمة بني املتردد: واملخاطر املخاطر،: بالشيء

 كان سواء تسليمه على يقدر ال ما وهو الغرر: )٦(اجلوزية القيم ابن قال
 مما والغرر: املعاد زاد يف وقال )٧(.الشارد والبعري اآلبق العبد كبيع معدوما أو موجودا

                                                             
 الدمشقي، احلراين تيمية بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد هو ،) هـ ٧٢٨ - ٦٦١(  تيمية ابن) (١

 سجن. واشتهر فنبغ دمشق إىل أبوه به وانتقل حران يف ولد. حنبلي. اإلسالم شيخ اإلمام. الدين تقي
 التفسري يف آية الدين، يف إصالح داعية كان. معتقال دمشق بقلعة وتويف. فتاواه أجل من مرتني مبصر

 ومنهاج" ،" الشرعية السياسة" تصانيفه من. التصنيف من مكثرا. اللسان فصيح واألصول، والعقائد
 والدرر ،١٤٠ص ١ج للزركلي األعالم. [ جملدا ٣٥ يف مؤخرا الرياض يف"  فتاواه"  وطبعت ،"السنة

 ] ١٣٥ص ١٤ج والنهاية والبداية ،١٤٤ص ١ج الكامنة

 ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، الشريف املصحف باعةطل فهد امللك جممع ،الرياض(، الفتاوى جمموعابن تيمية، ) (٢
 .٥٤٣ص ٢٠ج

 ٣ج ،)م١٩٩٨، العلمية الكتب دار ،بريوت(، الكربى الفتاوىابن تيمية،  ،٢٢ص ٢٩ج املرجع السابق،) (٣
 .٤١٥ص

 .٢٢٤ص ،)م١٩٩٩، للطباعة احملمدية السنة دار ، مصر،القاهرة( ،العقد نظرية ،تيمية ابن) (٤

 .املرجع السابق) (٥

 أهل من الدين مشس. الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد هو ،)هـ ٧٥١-٦٩١( القيم ابن) (٦
 خيرج ومل له وانتصر تيمية ابن على تتلمذ. الفقهاء كبار وأحد اإلسالمي، اإلصالح أركان من. دمشق

 الطرق: "تصانيفه من. كثريا وألف كثريا، خبطه كتب. بدمشق معه سجن وقد أقواله، من شيء عن
 والدرر ،٢٨١ص ٦ج األعالم". [السالكني مدارج"و ،"الفروسية"و ،"السعادة دار مفتاح" و ،"احلكمية
 ].٢٠ص العينني وجالء ،٤٠٠ص ٣ج الكامنة

 .٢٨ص ٢ج ،)م١٤٢٣، اجلوزي ابن دار ،الرياض(عن رب العاملني،  املوقعني إعالمابن القيم اجلوزية، ) (٧



 
 

٢٨ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 فإن: وقال )١(.ومقداره حقيقته يعرف ال أو تسليمه، على يقدر ال أو حصوله، يعلم ال
 طويت ما هو: األخرى القاعدة وعلى والفوات، احلصول بني تردد ما هو الغرر

  )٣( .والعدم الوجود بني تردد الغرر: أيضا وقال )٢(.عينه وجهلت معرفته
 تسليمه على يقدر ال ما تارة عنده فالغرر القيم، ابن تعريفات اضطربت وقد

 التعريفني هذين من أعم هو وتارة فقط، والعدم الوجود بني تردد ما هو وتارة فقط،
 احلصول بني تردد ملا شامل هو وتارة مقداره، جهل ما أيضا ويشمل فيشملهما
 منها، فائدة ال" عينه وجهلت" وعبارة عينه، وجهلت معرفته طويت وملا والفوات،

  .عنها تغين" معرفته طويت ما" ألن
امسفرعال املختار: ا ف   التعر

: أحدمها :اجتاهني األربعة ذاهبامل فقهاء من املنقولة املذكورة التعريفات تتجه
 وخيرج حيصل، ال أم أحيصل يدرى ال حصوله، يف شك ما على مقصورا الغرر جيعل
 املالكية، من عرفة وابن احلنفية، من عابدين وابن الكاساين رأي وهو .اهول عنه

 .وللمجهول حصوله يدرى ال ملا شامال الغرر جيعل: ثانيهما .رأييه أحد يف تيمية وابن
  .احلنفية وبعض واحلنابلة، والشافعية، املالكية، من الفقهاء أكثر رأي وهو

  .العاقبة مستور كان ما الغرر: هو الباحث عند املختار والتعريف
 وهو الفقهاء، لدي املذكورة الغرر تعريفات جلميع أمشل التعريف هذا ألن

 أمجعها التعريف وهذا. صفاته تعرف ال وما حصوله، يدرى ال وما اهول، يشمل
 تعريف وهو )٤(.كلماته قلة مع الغرر، حتت الفقهاء أدخلها اليت الفقهية للفروع

                                                             
 .٨١٨ ص ٥ج ،)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، الرسالة مؤسسة ،بريوت(، املعاد زاد ابن القيم اجلوزية،) (١

 .٨٢٢ص ٥ج املرجع السابق،) (٢

 .٨٢٤ص ٥ج املرجع السابق،) (٣

 سلسلة من ،جدة( اإلسالمي، الفقه يف العقود يف وأثره الغرر ،الضرير األمني حممد الصديق لربوفسورا) (٤
 .٥٤ص ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، اإلسالمي اإلقتصاد يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل



 
 

٢٩ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 واحلسيين، واملاوردي، والشريازي، والزيلعي، السيواسي، ووافقه لسرخسي،ل
  .للغرر مالك لتفسري موافق وهو رأييه، أحد يف تيمية وابن والقليويب،

  

بھ: لثالثاطلبامل ة املشت ات واملصط الغرر ن ب   الفرق

 وسيبني. والقمار واجلهالة، الغرور،: هي بالغرر املشتبهة املصطلحات ومن
  .اآلتية املسائل يف املشتبهة املصطلحات هذه بني الفروق الباحث

والغرور: ول فرعال الغرر ن ب   الفرق

 والغرر) ١(.الطبع إليه ومييل اهلوى يوافق ما إىل النفس سكون هو الغرور
 اخلطر،: الغرر ؛الباب هذا أول يف الباحث ذكر كما اللغة، يف متحد معنامها والغرور

  .بزينتها خدعته أي: غرورا الدنيا وغرته وغرورا، غرا غره

 قال الشيطان، الغرور قيل )٢(M  >  =  <  ;    :L : تعاىل وقال
  )٣(.األباطيل: الغرور تفسريه يف: وقال الغني، بضم الغرور وجيوز: الزجاج

  .اخلديعة وهي الغرارة من يكون وقد: عياض القاضي قال
 إنشاء أن يظن جتعله باطلة بطريقة عقد على الشخص محل هو: الغرور وقيل

 عن كاذب إلعالن نتيجة سلعة كشراء. ذلك غري والواقع مصلحته، يف العقد
  )٤(.مزاياها

                                                             
 .٢٠٨ص ١ج ،)م١٩٩٠القاهرة، مصر، دار الندوة، (، التعريفات ،جلرجاينا: انظر) (١

 .١٤: واحلديد ،٥: وفاطر ،٣٣: لقمان سورة) (٢

 .١٢ص ٥ج ،)م١٩٩٥بريوت، دار الصياد، (، العرب لسان، املنظور ابن) (٣

 و ٣٧٧ ص ،)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، العريب الفكر دار ،القاهرة( ،الشرعية املعامالت أحكاماخلفيف، ) (٤
 ، احلديث الكتاب دار: القاهرة(، اإلسالمي للفقه واملدخل ،مدكور سالم حممد الدكتور ،٣٨٠

 .٦٤٧ ص ،)م١٩٩٦



 
 

٣٠ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 :التاليتني النقطتني يف خمتصر والغرور الغرر بني والفرق

 به ليخدع شخص يتخذه موقف أو فعل أو قول نتيجة يكون روالغر -١
 يكون املتعاقدين من كال أن إذ املتعاقدين، أحد من فيه خديعة فال الغرر أما آخر،

 وهو الضال، بعريه آخر من شخص اشترى فإذا الغرر، عقد يف األمر حبقيقة جاهال
 يعلم ال وهو اشتراه، إذا أما الغرور؛ حتت العقد هذا فيدخل غره، فقد مكانه، يعلم

 .غرر عقد يكون هذا فإن مكانه،

 الغرر أما الفسخ، حق للمغرور – احلاالت بعض يف – جيعل الغرور -٢
 للعبد جيوز ال الذي اهللا حق من الغرر عقود من املنع ألن صحيح، غري العقد جيعل

 فإنه الغرر أما الرضا، عيوب من عيب فالغرور للعبد، حق فيه كان وإن إسقاطه،
  .العام النظام لفكرة يرجع

يفرعال الة: الثا وا الغرر ن ب   الفرق

 تفعل أن واجلهالة اجلهل، ومثلها هعلمت خالف الشيء جهلت من: لغة اجلهالة
 يشعر اللفظني هلذين الفقهاء استعمال فإن:  االصطالح يف وأما) ١( .العلم بغري فعال

 به موصوفا اإلنسان كان إذا ما حالة يف - غالبا - اجلهل فيستعملون بينهما، بالتفريق
 . فعله أو قوله أو اعتقاده يف

 وإعارة وإجارة ومشترى كمبيع اإلنسان عن خبارج متعلقا اجلهل كان إذا أما
 وهو اخلارج، جانب غلبوا احلالة هذه يف فإم وشروطها، أركاا وكذا وغريها،
  .الثاين املعىن فيه مراعى البحث وهذا. باجلهالة فوصفوه اهول، الشيء

 موضع إحدامها فيستعملون واجلهالة الغرر يعبارت يف يتوسعون قد العلماء إن
 الفقهاء أن نتيجة إىل وصل قد الفقهاء كتب على الباحث تتابع ما وحسب. األخرى

  :قولني إىل ذهبوا واجلهالة الغرر بني التفريق يف
                                                             

 ).جهل( مادة ،)م١٩٩٥بريوت، دار الصياد، (، العرب لسان، املنظور ابن) (١



 
 

٣١ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 وقد وقت يف عانجيتم قد متفرقان مصطلحان واجلهالة الغرر أن: األول القول
  .تيمية وابن القرايف قول وهذا. آخر وقت يف رقانتفي

 الذي هو الغرر وأصل: بقوله الغرر وقاعدة اهول قاعدة بني القرايف فرق وقد
 حصوله علم ما وأما. املاء يف والسمك اهلواء يف كالطري ال؟ أم حيصل هل يدري ال

 أي يدري ال لكن قطعا، حيصل فهو كمه يف ما كبيعه اهول فهو صفته وجهلت
 )١(.هو شيء

 وجه من اآلخر من أعم منهما واحد كل واهول الغرر أن كالمه من ويفهم
   .وبدونه اآلخر مع منهما واحد كل فيوجد ،وجه من وأخص

 اإلباق قبل املعلوم اآلبق العبد فكشراء اجلهالة، بدون الغرر وجود أما: ويقول
 كشراء الغرر بدون اجلهالة وأما ؛ال أم حيصل هل يدري ال ألنه غرر وهو فيه جهالة ال

 غرر، فال حبصوله القطع تقتضي مشاهدته ياقوت؟ أم هو أزجاج يدري ال حجر
 اهول اآلبق فكالعبد واجلهالة الغرر اجتماع وأما به؛ اجلهالة تقتضي معرفته وعدم
  )٢(.اإلباق قبل الصفة

 متمش غري أنه واجلهالة الغرر الجتماع القرايف أورده الذي املثال أن: يالحظ
 نأل اهول، من املثال يكون ال أن يقتضي التعريف فإن واهول، للغرر تعريفه مع

 العبد" املذكور واملثال احلصول، ومعلوم الصفة جمهول يكون أن اجلهالة من الشرط
 إذن فهو احلصول، معلوم غري ولكنه الصفة، جمهول "اإلباق قبل الصفة اهول اآلبق
  .ال أم صفته جهلت ال، أم حيصل هل يدري ال ما تعريفه حسب الغرر ألن فقط، غرر

 واجلهالة، الغرر اجتماع ميكن ال أنه – للقرايف – التعريف من يستفاد والذي
  .باحلصول العلم اجلهالة يف والشرط باحلصول، العلم عدم الغرر يف الشرط ألن

                                                             
 .٢٦٥ص ٣ج ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١، النوادر دار ،الكويت(، الفروقالقرايف، ) (١

 .السابق املرجع) (٢



 
 

٣٢ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 يسمى ال أنه يرى فهو واهول، الغرر بني القرايف يفرق كما تيمية ابن ويفرق
 فال سليما مقبوضا حاصال كان ما أما حيصل، ال أم أحيصل يدري ال ما إال غررا

 غررا، وصندوقه بيته يف الرجل مال يسمى ال وهلذا قدره، يعلم مل ولو غررا، يسمى
 ال مما الغرر اسم يف الوصف أو بالقدر العلم فدخول: قال مث ووزنه، كيله يعلم مل وإن
  .)١(واهول الغرر بني الفقهاء يفرق وهلذا له، أصل

 الفقهية، النورانية القواعد كتابه يف هذا رأيه خالف تيمية ابن أن: يالحظ
 إما: أنواع ثالثة فإنه الغرر وأما: فقال الغرر، أنواع من نوعا لاهو اعترب حيث

 وإما اآلبق، كالعبد تسليمه عن املعجوز وإما السنني، وبيع احلبلة، كحبل املعدوم
 يف ما بعتك أو عبدا، بعتك: كقوله قدره، أو جنسه اهول املعني أو املطلق لاهو
  .)٢(عبيدي بعتك أو بييت،

 غرر كل وليس غرر، جمهول فكل اجلهالة، من أعم الغرر أن :الثاين والقول
  .واملعاصرين القدماء الفقهاء أكثر إليه ذهب ما وهذا. جمهوال

 فهو حيصل، ال أم حيصل هل عليه يتعاقد ما نتيجة املتعاقد يدري ال الغرر ففي
 ومعلوم موجود عليه املتعاقد فالشيء اجلهالة يف أما. العاقبة مستور شيء على يتعاقد

  .وحاالته أوصافه أحد هو فيه اهول ولكن حصوله،
. الصفة جهالة مع باحلصول العلم هي واجلهالة باحلصول، العلم عدم هو فالغرر

 فقد. اجلهالة من أعم الغرر أن من العلماء إليه ذهب ما الشرعية املعايري أقرت وهلذا
 سيارة مثل الصفة معلومة البائع ميلكها سلعة شراء يف كما اجلهالة بدون الغرر يوجد

                                                             
 .٢٢٥ص ،)م١٩٩٩، للطباعة احملمدية السنة دار ، مصر،القاهرة( ،العقد نظرية ،تيمية ابن) (١

 .١٧١ص ،)هـ١٤٢٢، دار ابن اجلوزي ،الرياض( ،الفقهية النورانية القواعدابن تيمية، ) (٢



 
 

٣٣ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 من نوع هي فاجلهالة الغرر، بدون اجلهالة توجد ال ولكن ،)١(مفقودة أا غري حمددة،
  )٢(.ذاته حد يف الغرر

الباحث  الثاين القول أن الباحث عند ترجح القولني هذين تتابع بعد :رأي
 كل وليس غرر، جمهول فكل اهول، من أعم الغرر أن حيث األول، القول من أقوى
 ولكن الصفة، املعلوم اآلبق شراء يف كما اجلهالة بدون الغرر يوجد فقد جمهوال، غرر

 اختاره الذي التعريف مع يتمشى الذي هو املعىن وهذا ،الغرر بدون اجلهالة توجد ال
 أنواع، إىل الغرر قسموا حيث الفقهاء بعض قول مع أيضا ويتمشى للغرر، الباحث

  .)٣(الفقهية النورانيو القواعد يف تيمية ابن فعل كما اهول، األنواع تلك ومن

والقمار: الثالثفرعال الغرر ن ب   الفرق

 اللعب على يطلق وقد للقمار، املعدة باآلالت اللعب على الرهان: القمار أصل
  )٤(.ودونه الرهان مع أي مطلقا، األشياء ذه

) ٥(.امليسر من القمار أن وغريمها سريين بن وحممد جماهد عن آثار ورد وقد

 وميسر اللهو ميسر: ميسران امليسر: مالك وقال. باألزالم العرب قمار: وامليسر

                                                             
 .الصفة املعلوم – اآلبق – الشارد احليوان بشراء لذلك الفقهاء وميثل) (١

 سلسلة من ،جدة( اإلسالمي، الفقه يف العقود يف وأثره الغرر ،الضرير األمني حممد الصديق لربوفسورا) (٢
 .٦٠ ص ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، اإلسالمي اإلقتصاد يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل

 ،)م١٩٧٦/هـ١٣٩٦، العريب الفكر دار ، مصر،القاهرة(، العقد ونظرية امللكية ،زهرة وأبحممد ) (٣
، القلم دار ،دمشق(، اجلديد ثوبه يف اإلسالمي الفقه ،الزرقامصطفى أمحد  ،٢٥٩ص

 .٣٧١ ف ،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

، )هـ١٤٣٥القاهرة، مصر، مكتبة دار العلم، ( ،املنري مصباح ،الرازي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد) (٤
 .٧٦ص ،١ج

، هجر دار ، مصر،القاهرة(ن، القرآ آي تأويل عن البيان جامعابن جرير الطربي، ) (٥
 .٢٠٨ص ٢ج ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢



 
 

٣٤ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 يتخاطر ما القمار وميسر كلها، واملالهي والشطرنج النرد اللهو ميسر ومن القمار،
  )١(.املعلماء من وغريه مالك عند ميسر فهو به قومر ما وكل عليه، الناس

 باألقداح املقامرة على غالبا يطلقونه كانوا اجلاهلية عرب فإن: )٢(امليسر أما
 قمار: بأنه امليسر عن تفسريه يف حيان أبو عرب وقد خاصة، بطريقة اجلزور القتسام

 أن على املراهنة، أنواع مجيع على يطلق إذ امليسر من أعم لفظ فالقمار. اجلاهلية أهل
  .القمار ضروب مجيع على امليسر أطلقوا بعد فيما الفقهاء

 بن ومعاوية وقتادة وعطاء املسيب وابن واحلسن سريين بن وحممد جماهد وقال
 نرد من قمار فيه شيء كل :أيضا عباس وابن طالب أيب بن وعلي وطاووس صاحل

  )٣(.والكعاب باجلوز الصبيان لعب حىت امليسر فهو وشطرنج

 يف املراهنة على أساسا يقوم خاص عقد امليسر أو القمار أن هذا من يتبني
 غري من غرر وامليسر فالقمار غرر، كلمة من أخص ميسر أو قمار وكلمة اللعب،
 فيه الذي فالبيع قمار، عنها يقال أن يصح ال غرر فيها كثرية عقود هناك ولكن شك،
 القمار كلمة إطالق اخلطأ من الغرر، عقود من وغريمها غرر، فيها اليت واإلجارة غرر،

 مسي وإن قمار فإنه احلصاة كبيع القمار، مميزات فيه حتقق ما إال به تشبيهها أو عليها،

                                                             
 .٥٣-٥٢ص ٣ج ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، الرسالة مؤسسة ،بريوت(اجلامع ألحكام القرآن،  القرطيب،) (١

 الرازي، الفخر تعب، وال كد غري من وسهولة بيسر املال أخذ ألنه اليسر من مشتق امليسر أن مقاتل يرى) (٢
 .٢٢٤ص ٢ج

 ،اجتماعي إصالح إىل ودعوة أدبية اجتماعية تارخيية دراسة واألزالم امليسر، هارون حممد مالسال عبد) (٣
 دار ،بريوت(، البحر احمليط، حيان وأب ،١٦-١١ص ،)م١٩٥٣، العريب الفكر دار ، مصر،القاهرة(

الفخر الرازي، التفسري الكبري أو مفاتح الغيب،  ،١٥٧ص ٢ج ،)م١٩٩٣/هـ١٤١٣، العلمية الكتب
 .٢٢٤ص ٢ج، )م١٩٨١/هـ١٤٠١، الفكر دار ،بريوت(



 
 

٣٥ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 بيع منها يذكر الغرر، بيوع عن يتحدث حينما )١()احلفيد( رشد ابن جند وهلذا بيعا،
  )٣(.)٢(قمار وهذا :عنه ويقول احلصاة

 والفرق والغرم، الغنم بني متردد اجلهالة، على مبناه عقد وهو كالغرر، فالقمار
: يقال. املبايعات يف يكون الغرر بينما واملسابقات األلعاب يف يكون القمار أن بينهما

  )٤( .قماراً ولعب غرراً، باع

أن يلعب اثنان أو أكثر ويضع كل منهم ماالً على أن من فاز فإنه :فمن القمار
ومنه أيضاً الرهان بني اثنني أو أكثر على أنه إذا فاز الفريق الفالين أو . يأخذ هذا املال

الفرس الفالين أو حصل كذا وكذا فعلي ذبيحة أو كذا من املال، وإن حصل العكس 
 .فعليك كذا

 
   

                                                             
 فقيه. الوليد أبو رشد، بن حممد بن أمحد بن حممد هو ،) هـ ٥٩٥ – ٥٢٠) (  احلفيد(  رشد ابن) (١

 وزاد العربية إىل وترمجه أرسطو بكالم عين. قرطبة أهل من. األندلس أهل من طبيب، فيلسوف، مالكي،
 ودفن مبراكش ومات كتبه، بعض وأحرقت. مراكش إىل فنفي واإلحلاد بالزندقة ام. كثرية زيادات عليه

 باحلفيد ويلقب"  الفقه يف فتواه إىل يفزع كما الطب يف فتواه إىل يفزع كان"  األبار ابن قال.  بقرطبة
 بني ما يف املقال فصل"  تصانيفه من.  باجلد مييز الذي رشد بن أمحد بن حممد الوليد أيب جده عن له متييزا

"  و ، الطب يف"  الكليات"  و ، الفلسفة يف"  التهافت افت"  و ،"  االتصال من والشريعة احلكمة
 ؛٢١٣ص ٦ج للزركلي األعالم" . [  الفلك حركة"  يف ورسالة ، الفقه يف"  املقتصد واية اتهد بداية

 ]. ٣٢٠ص ٤ج الذهب وشذرات ؛٢٦٩ص ١ج األبار البن والتكملة

 ٢ج ،)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، املعرفة دار ،بريوت(واية  املقتصد،  اتهد بدايةابن رشد احلفيد، ) (٢
 .١٤٨ص

 سلسلة من ،جدة( اإلسالمي، الفقه يف العقود يف وأثره الغرر ،الضرير األمني حممد الصديق لربوفسورا) (٣
 .٦١ص ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، اإلسالمي اإلقتصاد يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل

 وبعض املالية املعامالت يف مقدمة" املوضوع حتت علمية الشبيلي مقالة اهللا عبد بن يوسف الدكتور الشيخ) (٤
 .هـ ١٤٢٦ لعام الباطن حفنيف  دورة يف ألقيت ،"املعاصرة التطبيقات



 
 

٣٧ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

ي الثا   املبحث

الغرر  ام   أح

  
 القرآن من شرعية بأدلة واستدلوا شرعا، حمرم الغرر أن على العلماء أمجع قد

 الغرر منع حكَم بيان ويعقبه وأدلته، احلكم هذا بيان املبحث ذا يراد لذلك. والسنة
النصوص  حتدث عنطلب األول امل:  بطالم ثالثة إىل املبحث هذا فيقسم. العقود يف

، وهو يشمل األدلة من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية املطهرة، الواردة يف منع الغرر
، الغررمنع األحكام املستفادة من النصوص الواردة يف  حتدث عنالثاين  طلباملو
وتفصيل كل ذلك . احلكم املستفادة من حترمي بيع الغرر حتدث عنلث الثا طلباملو

  :فيما يلي
  

الغرر :  ول طلبامل منع الواردة   النصوص

واملقصود من النصوص هي اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وبيان كل من 
  :آتيني  وافيا، وجيعل بيان ذلك يف فرعني شرحاالنصوص 
الغرر : ول فرعال منع القرآنية   النصوص
 جزئياته من جزء حكم يف أو الغرر، حكم يف صريح نص القرآن يف يرد مل

 يف الفقهاء ذكرها اليت اجلزئية األحكام مجيع حتته تدخل حكم فيه نص ورد ولكن
 أكل عن النهي ورد فقد ،"بالباطل املال أكل حترمي" هو احلكم هذا عنه، املنهي الغرر
  :اآليات بعض يف بالباطل املال

١-  M 8 7o   n  m  l  kL)١( 

                                                             
 .١٨٨: البقرة سورة) (١



 
 

٣٨ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

٢-  M 8 7   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9

G  F  E  D  CL)١( 

٣-  8 7 Mº    ¹   ̧ ¶  µ  ́   ³  ²  ±L)٢( 

٤-  8 7M    I  H  G  F  E    D  C   B  A

L  K  JL)٣(  

 :) ٤(Mo   n  m  l  kL : تعاىل قوله تفسري يف العريب ابن يقول
 عنه، ى الشرع ألن مقصودا يفيد وال شرعا، حيل ال مبا يعينM   o   L تعاىل قوله
   )٥(.... وحنومها والغرر، كالربا، تعاطيه وحرم منه، ومنع

 هذه إن: عنها املنهي البيع أقسام عن يتحدث وهو آخر موضع يف ويقول
 إىل بالتحقيق الغرر ويرجع والغرر، والباطل، الربا،: هي ثالثة من خترج ال األقسام
  .)٦(اآليتني على قسمني فيكون الباطل

M   E D C    B A: الثانية اآلية يف ورد الذي االستثناء إن: يقال فإن

GFL)عن احلاصلة التجارة من ألنه بالباطل املال أكل عن الغرر بيع خيرج ،)٧ 
 االستثناء كان سواء اآلية، هذه بنص جائزة تراض عن احلاصلة والتجارة تراض،
  . منقطعا أم متصال

                                                             
 .٢٩: النساء سورة) (١

 .١٦١: النساء سورة) (٢

 .٣٤: التوبة سورة) (٣

 .١٨٨: البقرة سورة) (٤

 .٤٢-٤١ ص ١ج ،)م١٩٩٢، العلمية الكتب دار ،بريوت(، القرآن أحكام، العريب ابن) (٥

 .١٠٣-١٠٢ ص ١جاملرجع السابق، ) (٦

 .٢٩: النساء سورة) (٧



 
 

٣٩ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 تأكلوا ال: "حينئذ اآلية معىن ألن ظاهر، فاألمر متصال االستثناء كان إن ألنه
 الواقعة التجارة فتكون ،"تراض عن جتارة األموال تكون أن إال بالباطل بينكم أموالكم

 قد بالباطل املال أكل كان إذ بالباطل، املال أكل عن النهي من مستثناة تراض عن
 أا نوبي اجلملة، من التجارة فاستثىن ،التجارة جهة غري ومن التجارة جهة من يكون
  )١(.بالباطل املال أكل من ليست

 فهو تراض عن جتارة وقعت اإذ لكن: املعىن يكونف منقطعا، االستثناء كان وإن
 كلوها ولكن مقابل غريب الناس أموال كلواتأ ال أو ،)٣(اجلصاص هيقول ما،ك)٢(مباح

  .رضا رشيد الشيخ هيقول كما ،)٤(بالتجارة

  :وجوه ثالثة من تكون االعتراض هذا عن واإلجابة
 عمومها على ليست اآلية أن وهو اجلصاص، كالم من يفهم ما: األول الوجه

 يف يقول حيث وذلك التجارة، أنواع من ورسوله اهللا حرمه مبا خمصصة هي وإمنا
 وال فيها إمجال ال مجيعها يف عموم وهو التجارات، سائر إطالق وفيها :اآلية تفسري

 خص قد تعاىل اهللا أن إال جتارة، يسمى ما سائر ألجزنا وظاهره خليناه فلو شريطة،
 وحلم والدم وامليتة فاخلمر ، الرسول بسنة وأشياء الكتاب، بنص أشياء منها

                                                             
 ص ٢ج ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢، العريب التراث إحياء دار ،بريوت(، القرآن أحكامأبو بكر اجلصاص، ) (١

٢١٣. 

 .السابق املرجع) (٢

. الري أهل من باجلصاص املعروف الرازي بكر أبو علي، بن أمحد هو ،) هـ ٣٧٠ - ٣٠٥(  اجلصاص) (٣
 احلسن أيب وعلى الزجاج سهل أيب على اجلصاص تفقه. ا ودرس بغداد سكن. احلنفية فقهاء من

 من الطلبة إليه ورحل إماما، كان. وقته يف احلنفية رئاسة إليه انتهت. كثريون عليه وتفقه الكرخي،
 و القرآن، أحكام: تصانيفه من. يقبل فلم اخلطاب عليه وأعيد فامتنع، القضاء يلي أن يف خوطب. اآلفاق
 ،٨٤ص ١ج املضية اجلواهر: [ انظر. الصغري اجلامع وشرح الكرخي، احلسن أيب شيخه خمتصر شرح

" اجلصاص الرازي علي بن أمحد اإلمام" و ،٢٥٦ص ١١ج والنهاية والبداية ،١٦٥ص ١ج واألعالم
 ].النشمي جاسم عجيل للدكتور

 .٤٢ ص ٥ج ،)م١٩٤٧/هـ١٣٦٦، املنار دار ،القاهرة(، املنار تفسري، رضا رشيدحممد  لشيخا) (٤



 
 

٤٠ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 وبيع لغرر،ا بيع عن  وى ... بيعها جيوز ال الكتاب يف احملرمات وسائر زيرـاخلن
 لةاهو البياعات من وحنوها اإلنسان، عند ليس ما وبيع يقبض، ملما وبيع اآلبق، العبد

M  C B A :تعاىل قوله ظاهر من خمصوص ذلك مجيع. غرر على واملعقودة

GF E DL.)١(  

 اآلية، يف املستثىن أن وهو رضا، رشيد السيد كالم من يفهم ما: الثاين والوجه
 استثىن اهللا فيكون غش، غري من املتبايعني من برضا يكون الذي الكثري الربح هو

 معظم ألن مقابل؛ بدون أي بالباطل؛ األكل فيها جيري اليت األموال عموم من التجارة
  . عسري أمر متاما قدره على الشيء عوض جعل فإن بالباطل، األكل فيها يدخل أنواعها

 بسبب اآلخر من أكرب العوضني أحد فيه يكون مبا التسامح االستثناء من فاملراد
 احلاصلة التجارة باطل من وهذا تغرير، وال خداع، وال غش، غري من التاجر، براعة

  )٢(.املستثىن وهو بالتراضي

 ال اليت التجارة هي اآلية هذه يف اهللا أباحها اليت التجارة أن :الثالث والوجه
 اليت بالتجارة كلوها ولكن بالباطل، بينكم أموالكم تأكلوا ال: اآلية فمعىن فيها، باطل

 بالباطل، املال أكل عن اآلية أول يف اهللا ينهى أن املقبول غري من إذ فيها، باطل ال
 العام من ليست "جتارة" فكلمة بالباطل، املال أكل تتضمن معاملة آخرها يف ويبيح
 أريد الذي العام من هي وإمنا اجلصاص، كالم من يفهم كما التخصيص، دخله الذي

 يف املباحة للتجارة ختصيصا ليس وحنوه غرر فيها اليت التجارة عن فالنهي اخلصوص، به
  )٣(.عنه املنهي للباطل بيان هي وإمنا فيها، يدخل مل ألنه اآلية

                                                             
 ٢ج ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢، العريب التراث إحياء دار ،بريوت(، القرآن أحكامأبو بكر اجلصاص، ) (١

 .٢١٣ص

 .٤٢ ص ٥ج ،)م١٩٤٧/هـ١٣٦٦، املنار دار ،القاهرة(، املنار تفسري، رضا رشيدحممد  لشيخا) (٢

 سلسلة من ،جدة( اإلسالمي، الفقه يف العقود يف وأثره الغرر ،الضرير األمني حممد الصديق لربوفسورا) (٣
 .٧٧ ص ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، اإلسالمي اإلقتصاد يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل



 
 

٤١ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 التجارة يف يدخل وال عنه، املنهي بالباطل املال أكل يف يدخل وحنوه الغرر فبيع
  .املباحة

الغرر : يالثافرعال منع الواردة ة النبو  حاديث

 تناول ما ومنها عامة، بصفة تناوله ما منها الغرر، يف كثرية أحاديث ورد
  :األحاديث تلك ومن جزئياته،

 )١(.احلصاة بيع وعن الغرر، بيع عن ى  اهللا رسول أن هريرة أيب عن -١
 )٢(.الغرر بيع عن ى  اهللا رسول أن هريرة أيب عنو -٢

 ما منها املنت، يف يسري فرق مع احلديث هذا نفس الصحابة بعض عن وروي
 .)١(الشعيب عامرو ،)٤(عباس ابنو ،)٣(عمر ابن رواه

                                                             
 يف تيمية ابن احلديث هذا وأورد. الصحيح يف مسلم رواه: البيهقي قال. ٣٤٢ص ٥ج الكربى السنن) (١

 صحيح يف واحلديث. ٢٤٣ص ٥ج املنتقى البخاري، إال اجلماعة رواه: وقال احلصاة، بيع بتقدمي املنتقى
 مسلم صحيح. الغرر بيع وعن احلصاة، بيع عن  اهللا رسول ى: قال هريرة أيب عن: اللفظ ذا مسلم
 زاد الغرر، بيع عن ى  النيب أن هريرة أيب عن: داود أيب سنن ويف. ١٥٦ص ٣ج النووي بشرح
 اهللا رسول ى: قال هريرة أيب عن: الترمذي سنن ويف. ٣٤٦ص ٣ج: داود أيب سنن. واحلصاة: عثمان
 ويف: الترمذي قال. احلصاة بيع قبل" عن" دون ومن الغرر بيع بتقدمي. احلصاة وبيع الغرر بيع عن 

 رسول ى: قال هريرة أيب عن: ماجه ابن سنن ويف. وأنس سعيد، وأيب عباس، وابن عمر، ابن عن الباب
 يف ما مثل: النسائي سنن ويف. ١٠ص ٢ج ماجه ابن سنن. احلصاة بيع وعن الغرر بيع عن  اهللا

 أبو قال باألزهر، املصرية املطبعة ،٢٦٢ص ٨ج السندى وحاشية السيوطي بشرح النسائي سنن. مسلم
 بيع كرهوا. العلم أهل عند احلديث هذا على والعمل صحيح، حسن حديث هريرة أيب حديث عيسى
 .الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق احلليب، مصطفى ط ،٥٣٢ص ٣ج للترمذي الصحيح اجلامع الغرر،

 .٣٣٧ص ٥ج ،)هـ١٤٢٠، العلمية الكتب دار ،بريوت(، الكربى السننالبيهقي، ) (٢

 أمحد أيضا وأخرجه. ٣٣٨ص ٥ج ،)هـ١٤٢٠، العلمية الكتب دار ،بريوت(، الكربى السننالبيهقي، ) (٣
 .٢٤٤ص ٥ج ،)م٢٠٠٤، الدولية األفكار بيت ،األردن(، األوطار نيلالشوكاين، : انظر حبان، نبوا

 .١٠ص ٢ج ،)هـ١٤٢٢، العربية الكتب إحياء دار ،جدة(، ماجه ابن سننابن ماجه، ) (٤



 
 

٤٢ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 ما على املوسر يعض عضوض زمان الناس على سيأيت: قال علي عنو -٣
 ويبايع )٢(M Ï  Î  Í  ÌL: تعاىل اهللا قال بذلك، يؤمر ومل يده، يف

 أن قبل الثمرة وبيع الغرر، وبيع املضطر، بيع عن  النيب ى وقد املضطرون،
 )٣(تدرك

 عن ى: عاصم أيب بن بكر أيب عند مرفوعا حصني بني عمران عنو -٤
 بيع وعن األنعام، بطون يف اجلنني وعن حتلب، أن قبل املاشية ضروع يف ما بيع

 )٤(.الغرر بيع وعن احلبلة، حبل وعن املالقيح، وعن املضامني وعن املاء، يف السمك
 تشتروا ال«:   اهللا رسول قال: قال مسعود بن اهللا عبد عنو -٥

 .)٥(»غرر فإنه املاء يف السمك
 باب فيه ولكن الغرر، بيع عن النهي حديث صحيحه يف يرو مل والبخاري

 احلبلة، حبل بيع عن النهي حديث فيه وذكر احلبلة، وحبل الغرر بيع باب :بعنوان
  )٦(.واملالمسة واملنابذة

                                                                                                                                                                       
، املعرفة دار ،بريوت(، اخلراجأبو يوسف احلنفي، : انظر عامر، عن ليلى أيب عن يوسف أبو رواه) (١

 .٨٨ ص ،)م١٩٩٠

 .٢٣٧: البقرة سورة) (٢

 .٣٤٧ص ٣ج داود أيب سنن) (٣

 .٢٤٥ص ٥ج ،)م٢٠٠٤، الدولية األفكار بيت ،األردن(، األوطار نيلالشوكاين، ) (٤

 بن اهللا عبد عن رافع بن املسيب عن زياد بن يزيد احلديث هذا إسناد يف ،٣٤٥ص ٥ج املرجع السابق،) (٥
 مسعود، وابن املسيب بني إرسال وفيه مرفوعا روى هكذا: احلديث هذا عن البيهقي قال وقد مسعود،

 موقوفا يزيد عن الثوري، سفيان أيضا ورواه - اهللا عبد على مقوقوفا يزيد عن هشيم رواه ما والصحيح
 نقل أن بعد الشوكاين وقال ،٣٤٠ص ٥ج الكربى السنن. املاء يف السمك بيع كره أنه اهللا عبد على
 اخلطيب قال وكذلك أصح، واملوقوف فيه، اختلف العلل يف الدارقطين وقال: البيهقي كالم من جزءا
 النهي وفيه مرفوعا، حديثا حصني بن عمران عن عاصم أيب بن بكر أبو روى وقد: قال مث اجلوزي، وابن
 .الثامن احلديث انظر ،٢٤٣ص ٥ج األوطار نيل هلذا، شاهد فهو املاء يف السمك بيع عن

 .٧٠ص ٣ج ،)هـ١٤٠٠، السلفية املطبعة ،القاهرة(، البخاري صحيحاإلمام البخاري، ) (٦



 
 

٤٣ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 وذكره صرحيا الغرر بيع الباب يف البخاري يذكر مل: قلت فإن: )١(العيين قال
 نوع وهو احلبلة حبل بيع عن النهي الباب حديث يف كان ملا: قلت ملاذا؟ الترمجة، يف
 عطف من احلبلة حبل عليه عطف مث عام هو الذي الغرر ذكر الغرر، بيع أنواع من

 حبل إال منها يذكر مل وإن كثرية، الغرر أنواع أن على بذلك لينبه العام على اخلاص
 تلك فيه توجد نوع كل على بعلة معلول خمصوص ممنوع بنوع التنبيه باب من احلبلة
  )٢(.العلة

 عطف من الغرر بيع على احلبلة حبل بيع عطف إن مث: )٣(حجر ابن قال
 ما إىل أشار وكأنه صرحيا، الغرر بيع الباب يف البخاري يذكر ومل العام، على اخلاص

                                                             
 بدر القضاة قاضي حممد، وأبو الثناء أبو موسى، بن أمحد بن حممود هو ،) هـ ٨٥٥ - ٧٦٢(  العيين) (١

 كبار من ومؤرخ حنفي، فقيه ،) نسبته وإليها(  عينتاب يف ومولده حلب، من أصله. العيين الدين
 واللغة واحلديث والتفسري الفقه يف برع. والتركية العربية باللغتني فصيحا كان. والده على تفقه. احملدثني

 أفىت دينية، ووظائف تداريس عدة ويل. مرارا احلسبة وويل القاهرة، دخل. العلوم من وغريها والتاريخ
 من. املصرية بالديار احلنفية قضاة قضاء مث السجون نظر ويل أن إىل االشتغال على وأكب ودرس

 الكرت شرح" احلقائق رمز" و ،"اهلداية شرح يف البناية" و ،"البخاري شرح يف القارئ عمدة: "تصانيفه
 واألعالم ،٢٨٦ص ٧ج الذهب وشذرات ،٢٠٧ص البهية والفوائد ،١٦٥ص ٢ج املضية اجلواهر[.

 ].٣٨ص ٨ج للزركلي

 .٤٧٣ ص ١٧ج ،)م١٩٨٧، العلمية الكتب دار ،بريوت(، البخاري صحيح شرح القاري عمدةالعيين، ) (٢

 الفضل أبو الدين، شهاب حممد، بن علي بن أمحد هو ،) هـ ٨٥٢ -  ٧٧٣( العسقالين حجر ابن) (٣
 فقيها حمدثًا كان. الشافعية كبار من حجر بابن الشهري والوفاة، واملنشأ املولد املصري العسقالين، الكناين
. ذلك وغري األحاديث وعلل والنازل، العايل ومعرفة واستحضارهم، الرجال معرفة إليه انتهى. مؤرخا

 وقصر احلديث لنشر تصدى. وغريها الشام بالد إىل ارحتل. مجاعة بن والعز والربماوي بالبلقيين تفقه
. إمجاع كلمة عليه احلافظ لفظ إطالق صار حىت بذلك وتفرد وإفتاء، وتصنيفًا وإقراء مطالعة عليه نفسه
 وتوىل األزهر، جبامع واخلطابة العدل، بدار واإلفتاء ونظرها البيربسية مشيخة وويل أماكن عدة يف درس

" البخاري صحيح شرح الباري فتح: "تصانيفه من. مصنفًا ومخسني مائة على تصانيفه زادت. القضاء
 أحاديث ختريج يف احلبري تلخيص" و ،"اهلداية أحاديث ختريج منتخب يف الدراية" و جملدا، عشر مخسة

 ٧ج الذهب وشذرات ،٨٧ص ١ج الطالع والبدر ،٣٦ص ٢ج الالمع الضوء." [ الكبري الرافعي
 ].٢٠ص ٢ج املؤلفني ومعجم ،٢٧٠ص



 
 

٤٤ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 التيمي سليمان طريق من حبان وابن نافع حدثين: إسحاق ابن طريق من أمحد أخرجه
  )١(.الغرر بيع عن  النيب ى: قال عمر ابن عن نافع عن

  :وشرح هذه األحاديث يتطلب بيان األسئلة اآلتية
  ؟الغرر معىن ما:  األول السؤال
  الغرر؟ بيع عن أم نفسه الغرر عن  اهللا رسول ى هل:  الثاين السؤال
  والسنة؟ الكتاب يف عنه املنهي العقد حكم ما:  الثالث السؤال
  العموم؟ على الغرر بيع عن النهي حديث يدل هل:  الرابع السؤال

  :وإجابة هذه األسئلة كما يلي
  .األول بحثفقد تقدم بيانه يف امل: أما السؤال األول

  عن الغرر نفسه أم عن بيع الغرر؟ هل ى رسول اهللا : السؤال الثاين و
 هي هل ،"الغرر" إىل "بيع" إضافة يف العلماء اختالف إىل ترجع املسألة وهذه

  صفته؟ إىل املوصوف إضافة من أو همفعول إىل املصدر إضافة من
 على أمحد نص الذي فهذا العقد وقت بقيمته باعه إذا فأما: تيمية ابن يقول

 للبيع صفة الغرر أن يظنون الفقهاء بعض فإن. عنه املنهي الغرر من هذا وليس جوازه
 املبيع بيع عن ى بل كذلك، وليس. غرر هو الذي البيع عن ى  النيب وأن نفسه،
  )٢(.صالحها بدو قبل كالثمرة ،الغرر هو نفسه فاملبيع غرر، هو الذي

  .مفعوله إىل املصدر إضافة من" الغرر بيع" يف اإلضافة أن يرى تيمية فابن

                                                             
، احلمد شيبة القادر عبد طباعة ،الرياض( البخاري، صحيح بشرح الباري فتحابن حجر العسقالين، ) (١

 .٤٧١ص ٦ج ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢١

 .٢٢٤ ص ،)م١٩٩٩، للطباعة احملمدية السنة دار ، مصر،القاهرة( ،العقد نظرية ،تيمية ابن) (٢



 
 

٤٥ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 كبيع مفعوله، إىل املصدر إضافة فمن الغرر بيع وأما: فيقول ،القيم ابن أيدهو
 به، مغرور أي: مفعول مبعىن فعل وهو ،نفسه املبيع هو والغرر. واملضامني املالقيح

 على يقدر ال الذي اآلبق العبد كبيع وهذا واملسلوب، املقبوض مبعىن والسلب كالقبض
 أو شجرته حتمل وما الغائص ضربة وكبيع اهلواء، يف والطري الشارد، والفرس تسليمه،

 حصولُه يعلم ال مما ذلك وحنو إياه يورثه أو له، يهبه أو زيد، به له يرضى ما أو ناقته،
  )١(.ومقداره حقيقته يعرف ال أو تسليمه، على يقدر ال أو

  :على رأي ابن تيمية وابن القيم الرد
 يترتب ألنه مفعوله، إىل املصدر إضافة من الغرر إىل بيع إضافة جعل يصح وال

 وليس العقد، صيغة يف الغرر وينفي فقط العقد مبحل خاصا الغرر كون هذا على
 عليها وقع اليت الصفة إىل يرجع ما الفقهاء باتفاق عنه املنهي الغرر من فإن كذلك،
  )٢(.احلصاة كبيع العقد،

 هذه ارم: للمشتري البائع يقول أن وهو ،)٣(احلصاة بيع عن ى  والرسول
 رمي إليه انتهى ما أرضه من يبيعه أن أو بكذا، فعليك عليه تقع ثوب فأي احلصاة

 يف فيدخل لالستغراق املفيدة والالم األلف دخلت مفرد اسم هو" الغرر"و احلصاة،
  )٤(.الغرر صور كل النهي هذا

                                                             
 .٨١٨ص ٥ج ،)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، الرسالة مؤسسة ،بريوت(، املعاد زاد ابن القيم اجلوزية،) (١

 من ،جدة( اإلسالمي، الفقه يف العقود يف وأثره الغرر ،الضرير األمني حممد الصديق لربوفسورا: انظر) (٢
 .٨٢ص ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، اإلسالمي اإلقتصاد يف اجلامعية للرسائل كامل صاحل سلسلة

 احلصاة بيع عن  اهللا رسول ى:  قال  هريرة أيب حديث من بسنده صحيحه يف مسلم رواه ما) (٣
 .٣٧ص ٨ ج مسلم، صحيح. الغرر بيع وعن

 .٥٠ص ،)م٢٠٠٣القاهرة، دار املعرفة، ( الفروع، وفرائد البيوع قواعد السعيدان، شدر بن وليد: انظر) (٤



 
 

٤٦ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 إىل بالبيع ثوبه الرجل طرح وهي: املنابذة عن  اهللا رسول ى وكذلك
 )١(إليه، ينظر ال الثوب ملس وهي: املالمسة عن وى إليه، ينظر أو يقلبه أن قبل الرجل
 انعقاد فإن يقصد، فيما واجلهالة الغرر لوجود وذلك باطلتان، حمرمتان املعاملتان فهاتان

 من نوع للمبيع تقليب وال تأمل وال نظرٍ غري من والنبذ اللمس مبجرد ووجوبه البيع
  )٢(.الغرر

 كبيع صفته إىل املوصوف إضافة من هنا اإلضافة أن: املختار والصحيح
 يف الوارد فالنهي. واملالمسة كاملنابذة نوعه إىل املصدر إضافة من أو احلصاة،

  )٣(.صغته يف أم العقد حمل يف الغرر كان سواء الغرر بيوع كل يعم األحاديث
  ؟" الغرر بيع" معىن فما صفته، إىل املوصوف إضافة من هنا اإلضافة أن تبني إذا

  : هو الغرر بيع ومعىن
 ،)٤(الغرر ببيع يوصف البيع صار حىت عليه وغلب الغرر، فيه كثر الذي البيع

 يكون أن إال اآلخر دون بأحدمها يوصف ال معنيني بني مترددا كان إذا الشيء ألن
  )٥(.عليه وأغلب به أخص

  
  

                                                             
 قال الليث حدثين قال عفري بن سعيد حدثنا: صحيحه يف البخاري رواه الذي  اهللا رسول حديث وهو) (١

 عن ى  اهللا رسول أن أخربه  سعيد أبا أن سعد بن عامر أخربين قال شهاب ابن عن عقيل حدثين
 واملالمسة املالمسة عن وى إليه ينظر أو يقلبه أن قبل الرجل إىل بالبيع ثوبه الرجل طرح وهي املنابذة

 .٣٥٢ ص ٧ ج البخاري صحيح. إليه ينظر ال الثوب ملس

 .٥٢ ص ،)م٢٠٠٣القاهرة، دار املعرفة، ( الفروع، وفرائد البيوع قواعد السعيدان، رلشد بن وليد: انظر) (٢

 .املرجع نفس: انظر) (٣

 .٤٤٠ص ٣ج، )هـ ١٣٣٢، اإلسالمي الكتاب دار ،القاهرة( املوطأ، شرح املنتقىالباجي، : انظر) (٤

 ٢ج ،)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، اإلسالمي الغرب دار ،بريوت(، املمهدات املقدماتابن رشد اجلد، ) (٥
 .٢٢١ص



 
 

٤٧ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

  ما حكم العقد املنهي عنه يف الكتاب والسنة؟: السؤال الثالث
  :آراء الفقهاء فيما يقتضيه النهي

 التحرمي على يدل املطلق النهي أن: األصوليني عند عليه وامع املختار والقول
  )١(.احملرم يف لوقوعه آمث فهو ارتكبه من فلذلك التحرمي، عن تصرفه قرينة صحبهت ما إال

 :يلي مبا واستدلوا

 ،)٢(Mw  v    u   t  s  r  q  pL :  تعاىل قوله  -١
 . رسوله عنه ى عما باالنتهاء أمر اهللا أن:  االستدالل وجهو

 عن يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا«:  قوله -٢
 غري من  الرسول عنه ى عما باالنتهاء األمر فيه احلديث فهذا. )٣(»فانتهوا شيء

 . للوجوب واألمر استثناء،

 أبداً واالمتناع عنه، واالمتناع الفعل ترك تقتضي "تفعل ال" صيغة أن -٣
 .دائماً الفعل من العباد متنع ال الكراهة إذ بالتحرمي؛ إال حيصل ال

 اجلازم، املنع إال اإلطالق عند الصيغة من يفهمون ال اللغة أهل أن -٤
 والسنة والقرآن العقوبة، استحق فعله، مث "كذا تفعل ال" لعبده السيد قال إذا وهلذا
 .العرب بلغة جاءا

  
 

                                                             
، التدمرية دار ،بريوت( جهله، الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول، السلمي نامي بن عياض. د.أ) (١

 .١٩١ص ،)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 .٧: احلشر سورة) (٢

 .الصحيحني يف ومعناه خزمية، ابن وصححه والبيهقي ماجه ابن أخرجه) (٣



 
 

٤٨ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

  النيب أن هلم روي فإذا التحرمي، املطلق النهي من فهموا الصحابة أن -٥
 )١(.حمرماً عدوه شيء عن ى

  هل النهي عن شيئ يقتضي فساده؟
 يترتب وال عنه، املنهي فساد إىل اجلمهور وذهب األمر، هذا يف العلماء اختلف

  :منها بأدلة واستدلوا )٢(.أثر أي عليه
 ،)٣(» رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من «:   النيب قول - ١

 .أثر أي عليه يترتب ال احلديث بنص مردودا فيكون به، مأمورا ليس عنه واملنهي

 يستدلون األعصار مجيع يف وغريهم الصحابة من العلماء يزال ما - ٢
½   M: تعاىل بقوله الربا بطالن على كاستدالهلم. العقود مجيع يف الفساد على بالنهي

¿  ¾L)٤(، وقوله: M~  }  |  {  zL)وعلى بطالن بيع الربا بقوله )٥ ،
 :» ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال

تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا غائبا 

                                                             
، التدمرية دار ،بريوت( جهله، الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول، السلمي نامي بن عياض. د.أ) (١

 .١٩٢ -١٩١ص ،)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ١ج ،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، الفكر دار ،دمشق( اإلسالمي، الفقه أصول ،الزحيلي وهبة لدكتورا) (٢
 .٢٣٩ص

 و ٢٤٩٤٣ رقم ٦٤٤٩ ص مسنده يف أمحد وأخرجه ،١٧٢١رقم ١٢١٢ص صحيحه يف مسلم أخرجه) (٣
 .٢٥٦٥٨ رقم ٦٦١٢ص

 .١٣٠: عمران آل سورة) (٤

 .٢٧٨: البقرة سورة) (٥



 
 

٤٩ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

M  C  B : تعاىل بقوله املشركات نكاح فساد على واستدلوا. )١(»بناجز

F  E  DL)٢( 
 خاصة، بصفة متصفا يكون أن عن وى العمل طلب إذا الشارع إن - ٣

 أن يريد فإنه العقد، مقتضى خمالف بشرط بيع عن والنهي العيد، يوم صوم عن كالنهي
 العمل هو يكن مل به متصفا وقع فإن عنه، املنهي الوصف ذلك من خاليا العمل يكون
  )٣(.به يقصده الذي األثر عليه يترتب فال الشارع، هكلف الذي

 فساد يقتضي الغرر بيع عن  فنهيه فساده، يقتضي شيء عن النهي كان وإذا
: الكاساين يقولو ،)٤(فساده يقتضي الغرر بيع عن  ويه: الباجي وقال. البيع ذلك
 واملنهي وغرر، بيع عن ى أنه  اهللا رسول عن روي ملا البيع فساد يوجب الغرر
  )٥(.فاسد عنه

  على العموم؟هل يدل حديث النهي عن بيع الغرر : السؤال الرابع
 حديث يف كما ،"كذا عن  النيب ى" الصحايب قول يف األصوليون اختلف

   ؟ ال أم غرر كل يعم هل الغرر، بيع عن النهي

                                                             
 .تنقصوا ال أو تفضلوا ال:  أي)) تشفوا ال: ((وقوله. اخلدري سعيد أيب عن ومسلم البخاري رواه) (١

 .٢٢١: البقرة سورة) (٢

 ١ج ،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، الفكر دار ،دمشق( اإلسالمي، الفقه أصول ،الزحيلي وهبة لدكتورا) (٣
 .٢٤٠ص

 .٤٤٠ص ٣ج ،)هـ ١٣٣٢، اإلسالمي الكتاب دار ،القاهرة( املوطأ، شرح املنتقىالباجي، ) (٤

 ١ج ،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، العلمية الكتب دار ،بريوت( ،البيجوري إبراهيم الشيخ حاشيةالباجوري، ) (٥
 ٤ج ،)م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، حراء درا ،مكة( ،املنهاج أدلة إىل احملتاج حتفةابن امللقن،  ،٣٤٦ص
 ،أمحد اإلمام مذهب على اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصافاملرداوي، : للحنابلة وانظر ،٢٥٠ص

، الفروقالقرايف، : وللمالكية. ٣٢٣ص ٤ج ،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨ العلمية، الكتب دار ،بريوت(
 .٨٢ص ٢ج ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١الكويت، دار النوادر، (



 
 

٥٠ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 يف واحلجة الراوي، حكاية ألنه له؛ عموم ال أنه األصوليني أكثر عليه والذي
 خاص فعل عن ى  النيب رأى الراوي هذا ولعل ولفظه، احلاكي قول يف ال احملكي

 صيغة مسع أنه وحيتمل احلكم، عموم لظنه العموم صيغة فنقل غرر، فيه له، عموم ال
 مل االحتماالت تعارضت وإذا عامة، صيغة مسع أنه وحيتمل عامة، وليست عامة، ظنها
  .بالتوهم العموم يثبت

 الصحايب ألن العموم، على تدل الصيغة هذه مثل أن األصوليني بعض ويرى
 مسع وقد إال العموم صيغة ينقل مل أنه فالظاهر باللغة، واملعرفة العدالة أهل من الراوي
 جيوز ال ما واتباع االلتباس، ورطة يف الناس يوقع لئال عمومها، يف شك ال صيغة
  .اتباعه

 على يدل الرسول عن مسعه ما بأن قاطعا يكن مل الصحايب أن قدرنا لو وحىت
 والغالب العموم، له ظهر وقد إال العموم بصيغة إلينا ينقله أن ميكن ال فإنه العموم،
 صدق ظن ومهما الظن، على غالبا نقله فيما صدقه فكان ظاهرا، ظنه فيما إصابته
  )١(.اتباعه وجب النيب، عن نقله فيما الراوي

 اللغوية الناحية من هلا وزيادة. دليله لقوة الباحث  اختاره الذي الرأي هو وهذا
 فيدخل لالستغراق املفيدة والالم األلف دخلت مفرد اسم هو "الغرر" أن:  تقدم كما

  )٢(.الغرر صور كل النهي هذا يف
  
  

                                                             
 ،٣٧٢ص ٢ج ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، الصميعي دار ،الرياض(، األحكام أصول يف اإلحكام آلمدي،ا) (١

 ٢ج ،)هـ١٤١٣، اإلسالمية اجلامعة: املنورة املدينة(من علم األصول،  املستصفىاإلمام الغزايل، 
 .٦٦ص

 .٥٠ ص ،)م٢٠٠٣القاهرة، دار املعرفة، ( الفروع، وفرائد البيوع قواعد) (٢



 
 

٥١ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

  هل الغرر القليل داخل يف عموم الغرر املنهي عنه؟
 جائز القسم وهذا )١(.فيه التسامح الناس شأن ما هو اليسري أو القليل الغرر

  .اجلبة وقطن الدار، كأساس العقد، صحة يف له أثر وال إمجاعا،
 الغرر، فيه كثر الذي البيع هو الغرر بيع معىن أن البحث هذا يف تقدم وقد

 نه،ع املنع يف خالف ال الذي فهذا. الغرر ببيع يوصف البيع صار حىت عليه وغلب
  )٢(.منه عقد خيلو يكاد ال فإنه بيع عقد فساد يف يؤثر ال فإنه الغرر يسري وأما

 أن إال عنه للنهي ممنوع وهو الغرر، بيع يف: اخلامس الباب: جزي ابن يقول
 عقار، كأساس للضرورة يسري غرر واغتفر: اجلواهر ويف .فيغتفر جدا يسريا يكون
 مشاهرة وإجارته به، واملبين وعرضه أساسه عمق معرفة غري من وشراؤه بيعه فيجوز

 يسري غرر واغتفر : - خليل – املصنف وعبارة وكماله، الشهر نقص احتمال مع
  )٣(.اليسري الغرر يقصد مل أي غرر، تنع "يقصد مل" ومجلة يقصد، مل للحاجة

 من مستثىن الضروري أو القليل الغرر أن: النسائي سنن شرح يف وذكر
  )٤(.احلديث

 بشرط للمشقة ودفعا والضرورة، للحاجة مغتفر اليسري الغرر أن تقدم مما يفهم
  .وكثرته قلته يف الشك وعدم قصده، عدم

                                                             
 ٣ج ،)، دون السنةاحلليب البايب عيسى طباعة ،بريوت( ،الكبري الشرح على الدسوقي حاشية ،الدسوقي) (١

 .٦٠ص

 .٤٤٠ص ٣ج ،)هـ ١٣٣٢، اإلسالمي الكتاب دار ،القاهرة( املوطأ، شرح املنتقىالباجي، ) (٢

 ص ٢ج ،)، دون السنةالثقافية دار: بريوت( خليل، خمتصر على اإلكليل جواهراآليب، السميع  عبد صاحل )(٣
٢٣. 

 ،٤١٦ص ٤ج ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، الفكر دار ،القاهرة(، ماجه ابن على السندي حاشيةالبوصريي، ) (٤
، للنشر الدولية املعراج دار ،الرياض( ،اتىب شرح يف العقىب ذخرية املسمى النسائي سنن شرح الولوي،
 .١٧٠ص ٦ج ،)م١٩٩٦/هـ١٤١٦



 
 

٥٢ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 اجلبة وكبيع بأساسها، الدار كبيع إمجاعا جائز غرر: أيضا اخلرشي ففي
  )١(.وحنوها الدور إجارة يف وكماهلا الشهور لنقص احملتملة وكاإلجارة احملشوة،

 املبيعة، الدار كأساس يقصد ال حيث لكن إمجاعا، يغتفر اليسري الغرر: قال مث
 واحلشو واللحاف، احملشوة وكاجلبة الشهور، نقصان احتمال مع مشاهرة وإجارا
 بقيد خرج...  االستعمال اختالف مع احلمام ودخول السقاء، من والشرب مغيب،

 من البيع إذ للواقع، بيان باحلاجة والتقييد. احلمل بشرط احليوان كبيع القصد عدم
  )٢(.احلاجية األمور من أصله

  )٣(.املوطأ شرح يف كما املنع فاألقرب يسريا، كونه يف شك فإن: العدوي قال
 حتته فيدخل البيع، أصول من أصل الغرر بيع عن النهي: قوله النووي عن ونقل

 فلو تبعا املبيع يف يدخل ما: أحدمها: أمران الغرر بيع من ويستثىن ، جدا كثرية مسائل
: والثاين. واحلامل اللنب، ضرعها يف اليت والدابة الدار، أساس كبيع بيعه، يصح مل أفرد

 من والشرب احملشوة كاجلبة وتعيينه، متييزه يف للمشقة أو حلقارته إما مبثله يتسامح ما
  )٤(.السقاء

 الدار، بأساس كاجلهل حاجة إليه دعت إذا بيعا الغرر بعض حيتمل وقد: وقال
 تابع األساس أن البيع؛ يصح فإنه لنب، ضرعها يف واليت احلامل، الشاة باع إذا كما

 محل يف القول وكذا رؤيته، ميكن ال فإنه إليه، تدعو احلاجة وألن الدار، من للظاهر
 أم منها. حقري غرر فيها أشياء بيع جواز على املسلمون أمجع وكذلك. لبنهاو الشاة

                                                             
  ٧٠-٦٩ص ٥ج ،)م١٩٩٦/هـ١٤١٦، للنشر الدولية املعراج دار ،الرياض(، اخلرشي شرحاخلرشي، ) (١

 .بعدمها وما

 .٧٥ص ٥ج املرجع السابق،) (٢

 .املرجع السابق) (٣

، احلمد شيبة القادر عبد طباعة ،الرياض( البخاري، صحيح بشرح الباري فتحابن حجر العسقالين، ) (٤
 .٤٧١ص ٦ج ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢١



 
 

٥٣ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 مل بانفراده حشوها بيع ولو حشوها، ير مل وإن احملشوة، اجلبة بيع صحة على أمجعوا
 الشهر أن مع شهرا، ذلك وحنو والثوب والدابة الدار إجارة جواز على وأمجعوا. جيز
 احلمام دخول جواز على وأمجعوا. وعشرين تسعة يكون وقد يوما ثالثني يكون قد

 جواز على وأمجعوا. مكثهم قدر ويف املاء، استعماهلم يف الناس اختالف مع باألجرة
  )١(.الشاربني عادة واختالف املشروب، قدر جهالة مع بالعوض السقاء من الشرب

 إذ والضرورة، للحاجة إمجاعا مغتفر جائز أنه القليل الغرر يف القول وخالصة
 ميكن وال الغرر، ارتكاب إىل حاجة دعت فإن. احلاجية األمور من أصله من البيع

 جاز فيه، التسامح الناس شأن من وهو حقريا، الغرر وكان مبشقة، إال عنه االحتراز
  .فال وإال كاإلجارة، املعاوضات، عقود من وحنوه البيع

  

يطلبامل الغرر :  الثا الواردة النصوص من املستفادة ام   ح

 األحاديث أو القرآنية النصوص كانت سواء الغرر يف النصوص إيراد مت لقد
  :أحكام ثالثة النصوص تلك من ستفادوت. النبوية

كم  هي البيوع يف الغرر عن النهي وعلة. ويه الغرر بيع حترمي :ول ا
  )٢(.اجلواز متنع صفتها هذه جهالة وكل املنازعة، إىل املفضية اجلهالة

                                                             
 ،)هـ١٤١١، الدولية األفكار بيت ،األردن( ،احلجاج بن مسلم صحيح شرح يف املنهاج ،النووياإلمام ) (١

 .٢٩٦ص ٥ج

 ٤ج ،)هـ١٤١١، العلمية الكتب دار: بريوت(، الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني ،الزيلعي: للحنفية انظر) ٢(
ـ ١٤١٣ ،العلميـة  الكتـب  دار: بـريوت (، الصنائع بدائعالكاساين، . بعدها وما ،٤٣ص  ٥ج ،)هـ
، اإلسـالمية  للثقافـة  القبلـة  دار ،الريـاض ( الراية، نصبالزيلعي، . ١٧٤ ،١٦٨ ،١٦٣ ،١٣٨ص

 التـراث  إحياء دار ،بريوت(، القرآن أحكامأبو بكر اجلصاص، . بعدها وما ،١٠ص ٤ج ،)هـ١٤١٣
 الشـرح  علـى  الدسـوقي  حاشية ،الدسوقي: وللمالكية. ٥٦٨ص ١ج ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢، العريب
 شـرح اخلرشـي،   .بعدها وما ،٥٤ص ٣ج ،)، دون السنةاحلليب البايب عيسى طباعة ،بريوت( ،الكبري

. بعـدها  وما ،٦٨و ٦٧ ص ٥ج ،)م١٩٩٦/هـ١٤١٦، للنشر الدولية املعراج دار ،الرياض(، اخلرشي
ابـن  : وللشـافعية . ٩٧-٩٦ص ٢ج ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١الكويت، دار النوادر، (، الفروقالقرايف، 
ـ  ١٤٠٦، حـراء  درا ،مكة( ،املنهاج أدلة إىل احملتاج حتفةامللقن،   ومـا  ،٢٩١ص ٤ج ،)م١٩٨٦/هـ



 
 

٥٤ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

: فقال بالباطل، الناس أموال أكل من بأنه الغرر بيع عن النهي العريب ابن وعلل
  .)١(الباطل إىل بالتحقيق الغرر ويرجع

 الناس أموال أكل: فقيل الغرر، علة يف اختلف أنه حاشيته يف العدوي وذكر
  )٢(.التسليم على القدرة لعدم: وقيل. النـزاع من إليه يؤدي ملا: وقيل بالباطل،

 فعدم كله، ذلك الغرر عن النهي علة تكون أن من مانع ال: الكالم وخالصة
  .بالباطل الناس أموال أكل إىل تفضي كما املنازعة، إىل تفضي التسليم على القدرة

 وشريح سريين ابن عن روي ما إال العلماء بني خالف فيه ليس احلكم وهذا
 أعلم ال: قال صحيح بإسناد سريين ابن عن الطربي روى .الغرر بيع نجيوزا أما من
 العبد ببيع بأس ال: ويؤيد ذلك ما رواه ابن املنذر عنه، أنه قال .)٣(بأسا الغرر ببيع

  .)٤(واحدا فيه علمهما كان إذا اآلبق

 من روينا كما السلف، بعض أباحه وقد: احمللى يف حزم ابن رواه ما ومنها
 إذا الغرر ببيع بأسا يرى ال كان أنه شريح عن سريين ابن عن...  شيبة أيب ابن طريق
  .)٥(سواء فيه علمهما كان

  
                                                                                                                                                                       

ـ ١٤٢٣، العلميـة  الكتـب  دار ،بريوت(، الطالبني روضةاإلمام النووي، . بعدها  ٣ج ،)م٢٠٠٣/هـ
ـ ١٤١٢دار املعرفـة،  بريوت، (، قليويب حاشيةالقليويب، . بعدها وما ،٧٤ص بعدها وما ،٥٧ص  ،)هـ
دار : بـريوت (شـرح زاد املسـتقنع،    املربع الروضالعاصمي، : وللحنابلة. بعدها وما ،١٧٥ص ٢ج

 ابـن  دار ،الرياض(عن رب العاملني،  املوقعني إعالم. ١٣٠و ٤٨و ٣٦ص ٢ج ،)هـ١٣٩٧النفائس، 
 .٢٨ص ٢ج ،)م١٤٢٣، اجلوزي

 شرح: وانظر. ١٦٣ص ٥ج الصنائع، بدائع. وصفة ذاتا باملبيع العلم اشتراط تربيره عند الشافعي ذلك قال) ١(
 ٤ج ،)م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، حراء درا ،مكة( ،املنهاج أدلة إىل احملتاج حتفة. ١٦١ص ٢ج احمللي جالل

 .٢٥٠ص

 .٢٤٤-٢٤٣ص ١ج ،)م١٩٩٢، العلمية الكتب دار ،بريوت(، القرآن أحكام، العريب ابن)٢(

، احلمـد  شـيبة  القـادر  عبد طباعة ،الرياض( البخاري، صحيح بشرح الباري فتحابن حجر العسقالين، )٣(
 .٤٧١ص ٦ج ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢١

 .السابق املرجع) ٤(

 .٦ص ٧ج، )هـ١٤١٢القاهرة، دار املعرفة، ( احمللى،ابن حزم، ) ٥(



 
 

٥٥ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 أيضا يبلغه مل شرحيا ولعل) ١(.الغرر بيع عن النهي يبلغه مل لعله: بطال ابن قال
  .الغرر بيع عن النهي

ي الثا كم  رأي على عليه أثر أي ترتب وعدم الغرر، بيع عقد فساد: ا
  .العلماء مجاهر

الثالث كم  فيه يتسامح ال مما ،الغرر بيوع لكل والفساد التحرمي مشول :ا
 الناس فيه يتسامح مما فهو اليسري الغرر أما. باإلمجاع يغتفر وال للبيع، ومفسد الناس،
  .احلديث يف الوارد النهي يف يدخل وال عنه، ويغتفر

  

الغرر :  لثالثاطلبامل بيع م تحر من املستفادة كم ِ   ا

يبقى ف الغرر، بيع ميعلى حتر النصوص القرآنية واألحاديث النبويةأن  وقد علم
كم اليت ميكن أن ماذا نستفيد من حترمي هذا البيع؟ أو ما هي احل: السؤال األخري

  نستفيدها من حترمي الشريعة هلذا النوع من البيوع؟
فإنه احلكيم العليم عن شيء أو ى بشيء إن اهللا عز وجل إذا أمر : واجلواب

جل جالله وتقدست أمساؤه وهو أحكم  ،الذي هو أعلم وأحكم بشرعه وأعلم بعباده
وقد  احلاكمني، فاهللا جلَّ وعال قد ينهى عن الشيء يف كتابه أو على لسان رسوله 

. علم املسلم أو مل يعلم فيه حكمة، سواء ال شك وال ريب أنال ندرك احلكَم؛ ولكن 
يضاف هلذا البحث ذكر بعض حكم من حترمي بيع الغرر ويه لتكون عربة مفيدة و

للمسلمني وتزيد يقينا يف قلوم أن اهللا عليم حكيم بأحكامه وشرائعه، ال يريد ا إال 
  : مصاحل تعم ومفاسد ترد

                                                             
، احلمـد  شـيبة  القادر عبد طباعة ،الرياض( البخاري، صحيح بشرح الباري فتحابن حجر العسقالين،   )١(

 .٤٧١ص ٦ج ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢١



 
 

٥٦ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

ل، والشريعة ال تأذن بأكل أموال أن بيع الغرر طريق ألكل أموال الناس بالباط -١
الناس بالباطل؛ ألنه لو أذن للناس أن يبيعوا األشياء اهولة، فإن معىن ذلك أن الشريعة 

وبية بإجازا هلذا النوع من البيع تفتح الباب ألكل أموال الناس بالباطل، ولو كان الر
فله قيمة عند الغري، فالشريعة ال تفرق بني الغين والفقري، ووضعت  ال قيمة له عند أحد

هذه القاعدة أنه البد من اإلنصاف يف احلقوق واألموال املدفوعة وأن تكون لقاء ما 
دفعت دون ظلم للمشتري، وكذلك أيضاً دون ظلم للبائع إذا ظهر الشيء أكثر مما 

 . يظن به

زاعات، ـمفضٍ إىل اخلصومات والنأن هذا النوع من البيوع : ومن احلكم -٢
M  5   4 : خاصة إذا كان املال له قيمة كبرية، فإن اهللا عز وجل قال

6L)فالنفوس جمبولة على شحها باملال، وقال)١ ،  M   ª  ©  ¨

®  ¬  «L)ا النفوس، حىت إن الدماء سالت )٢ فاألموال تعلقت ،
  .ها فتنة عظيمةت واألعراض انتهكت بسبب األموال، ففيواألرحام قطع

فإذا رأى الشخص أنه يدفع األلف واأللفني والثالثة واألربعة مث ال جيد شيئاً 
ول فإنه ليس من السهولة أن يسكت، فلن يسكت عن هذا الذي أخذ منه، وسيق

نعم اشتريت منك أظن : بعتك، يقول: يقول له قد أخذت مايل بدون حق؛: مباشرة
وإذا مل تقع  .نئذ تقع بينهما اخلصومة والنـزاعأنه سيسلم، وتبني أنه مل يسلم، فحي

اخلصومة فإنه سيتربص لكي ينتقم منه كما أخذ ماله، ويبحث عن حيلة وعن طريقة 
صبح أسواق لذلك، خاصة إذا كانوا جتاراً مع بعضهم فإنه ينتقم بعضهم من بعض، وت

املسلمني حمالً للشحناء والبغضاء، وكأن باب البيع أصبح هادماً ألصول الشريعة 
  . ومقاصدها العظيمة

                                                             
 .١٢٨:  النساء سورة) ١(

 .٣٧:  حممد سورة) ٢(



 
 

٥٧ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 ،وهو بيع الغرر ،أنه لو فتح هذا النوع من املعامالت املالية: ومن احلكم أيضاً -٣
فإن هذا يفضي إىل انعدام الثقة وسلبها من النفوس، فتدخل إىل السوق وأنت ال تأمن 
على مالك، وكذلك لو مكّن التجار أو مكّن بعض التجار من بعض هذه املعامالت 

يتجه التجار كلهم إىل هذا النوع من املعامالت،  ،فرأى غريهم أم يرحبون ،احملرمة
فتدخل إىل السوق وأنت تريد شيئاً فال تستطيع أن تصل إليه إال باملخاطرة، فتنعدم 

ر مبعامالت ادي، فهو من نظرة اقتصادية مفسدة تضالثقة يف التاجر، وهذا ضرر اقتص
  .الناس والتجارة نفسها

فحرص اإلسالم على وجود الثقة، فاإلنسان إذا جاء يريد أن يشتري الشيء 
يشتريه وهو على ثقة وعلى أمانة ونصيحة من أخيه املسلم، وحينئذ يكون هذا أدعى 

د يف أسواق املسلمني من الثقة إىل طمأنينة الناس، وكذلك ثقتهم بالتجار، ولذلك جت
واحملبة واخلري ما ال جتده يف أسواق غريهم، وإذا نظرت إىل األسواق اليت تنبين على 
املعامالت الواضحة اخلالية من الغرر جتدها أسواقاً راحبة رائجة، والناس فيها يف 

وشرعه،  طمأنينة ويف سعادة ويف خري كثري؛ ألن اهللا تكفل ذا اخلري ملن اتبع دينه
وجعل اخلري ملن عمل ذه األحكام اليت شرعها لعباده سبحانه وتعاىل، فاحلمد هللا على 

 .فضله ورمحته، ال حنصي ثناًء عليه سبحانه وتعاىل

  
 

  

  

      



 
 

 
 

  

ي الفصل   الثا

  وخصائصھ املعاصرة املالية املعامالت حقيقة

 

وم:  ول  املبحث   املعاصرة املالية املعامالت مف

  متفرقة كمفردات املصط تحليل:  ول  املطلب

ف: ول  الفرع   املعامالت عر

ي الفرع ف: الثا   املالية عر

ف: الثالث الفرع   املعاصرة عر

ي املطلب ف:  الثا   إضافية كجملة املصط عر

ي املبحث   املعاصرة املالية املعامالت خصائص:  الثا

 باحة وشروط عقود من املعامالت  صل:  ول  املطلب

ي املطلب  واملصا العلل مراعات ع مب املعامالت فقھ:  الثا

ن يجمع املعامالت فقھ:  الثالث املطلب  واملرونة الثبات ب

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٩ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 به املشتبهة املصطلحات وبني بينه والفرق الغرر يف النظريات تقدمت وقد
 املعاصرة املالية املعامالت حقيقة يف البحث عرض اآلن وبقي ،وحكمه أحكامه وبيان

 القوية العلمية النظريات على مبنية املقصود واضحة الرسالة هذه لتكون وخصائصه
 ويكون ،وخصائصه املعاصرة املالية املعامالت حقيقة بيان الفصل ذا ويراد. املقنعة
 ويتناول املعاصرة، املالية املعامالت مفهوم عن حتدث األول املبحث: نيمبحث يف ذلك

 الثاين واملبحث. اإلسالمي الفقه يف جديد كمصطلح وتعريفه متفرقة كمفردات تعريفه
  : املبحثني من كل تفصيل وإليكم املعاصرة، املالية املعامالت خصائص عن حتدث

  
  املعاصرة املالية املعامالت تعريف:  األول املبحث

  متفرقة كمفردات املصطلح حتليل:  األول املطلب
  إضافية كجملة املصطلح تعريف:  الثاين املطلب

  املعاصرة املالية املعامالت خصائص:  الثاين املبحث
 اإلباحة وشروط عقود من املعامالت يف األصل:  األول املطلب

 واملصاحل العلل مراعات على مبين املعامالت فقه:  الثاين املطلب

  واملرونة الثبات بني جيمع املعامالت فقه:  الثالث املطلب

  

  

  

  

    



 
 

٦٠ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

  ول  املبحث

ف   املعاصرة املالية املعامالت عر

  
 وملعرفة ،املتقدمني الفقهاء يذكره ال جديد لحمصط املعاصرة املالية املعامالت

 كمفردات تعريفه من بد ال املصطلح هذا وحتليل املصطلح، هذا حتليل من بد ال معناه
 الفقه يف جديد كمصطلح أو إضافية كجملة املصطلح تعريف بعده يأيت مث ،متفرقة

  :ذلك كل بيان يلي وفيما. اإلسالمي
  

  متفرقة كمفردات املصط تحليل:   ول  املطلب

 ومصطلح متفرقة، كمفردات املصطلح معن عن يتحدث املطلب هذا
 من كل وبني. واملعاصرة واملالية، امالت،املع: على يشتمل" املعاصرة املالية مالتاملعا"

  :اآلتية الفروع يف املفردات هذه
ف: ول  الفرع   املعامالت عر

: يقال فاعل، وزن على يعامل عامل مصدر معاملة، مجع: اللغة يف املعامالت
 كالم يف املساقاة هي العراق أهل كالم يف واملعاملة معاملة، أعامله الرجل عاملت

 األمصار أهل كالم يف وعاملته: املنري املصباح ويف .الغري مع التعامل أو )١(.احلجازيني
  ) ٢(.وحنوه البيع من التصرف به يراد

                                                             
 .٤٧٧ص ١١ج ،)م١٩٩٥بريوت، دار الصياد، (، العرب لسان، املنظور ابن) (١

 .٤٣٠ص ٢ج ،)م١٩٨٠املطبعة األمريية،  القاهرة،(، املنري املصباح ،لفيوميا) (٢



 
 

٦١ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 بقاء باعتبار الدنيا بأمر املتعلقة الشرعية األحكام: االصطالح يف واملعامالت
 املنظمة الشرعية باألحكام وعرفت) ١(.وحنوها واإلجارة والشراء كالبيع الشخص،

  )٢(.الدنيا يف الناس لتعامل

 مصاحل قضاء األصل منها املقصود كان ما املعامالت: )٣(عابدين ابن وقال
 املعاوضات مخسة واملعامالت: أيضا وقال .وحنوها واحلوالة والكفالة كالبيع العباد
  )٤(.والتركات واألمانات، املخاصمات،و واملناكحات، املالية،

 أنواع من نوع وهي املساقاة، به يراد املعامالت لفظ أن يتبني تقدم ومما
 كل فيها فيدخل الناس، بني التعامالت أنواع لكل الشامل املعىن به ويراد البيوع،
 وسلم، وإجارة، وحوالة، وكفالة، بيع، من العباد مصاحل قضاء به يقصد تعامل

  .املعروفة املعامالت أبواب من وغريها وشركات،
  

                                                             
 ٣ج ،)م١٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون،  بريوت،(، الفنون اصطالحات كشافحممد علي التهاوين، ) (١

 .٤٠٨ص ،)م١٩٨٥دار النفائس،  بريوت،(،الفقهاء لغة معجمالقلعجي،  حممد رواس ،٣٢٩ص

 .٤٣٨ص ،)م١٩٨٥دار النفائس،  بريوت،(،الفقهاء لغة معجمالقلعجي،  حممد رواس ) (٢

. عصره يف احلنفية وإمام الشامية، الديار فقيه كان. دمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد هو ) (٣
 ١٣٠٦-١٢٤٤( الدين عالء حممد وابنه. هـ ١٢٥٢ سنة ا وتويف هـ، ١١٩٨ سنة دمشق يف ولد
 من. والده حلاشية تكملة هو الذي" األخيار عيون قرة" صاحب عابدين بابن أيضا املشهور) هـ

 شرح على األسحار نسمات" و ،"احلامدية الفتاوى تنقيح يف الدرية العقود: "األب عابدين ابن تصانيف
 ٦ج للزركلي األعالم". : رسائل جمموعة" و ،"البيضاوي تفسري على حواش" و األصول، يف" املنار
 .١١–٦ص احلليب عيسى ط األخيار عيون قرة املسماة عابدين ابن حاشية تكملة ومقدمة ،٢٦٧ص

 الكتب دار: بريوت(، األبصار تنوير شرح املختار الدر على املختار رد أو عابدين ابن حاشية ،عابدين ابن) (٤
 .٧٩ص ١ج ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،العلمية



 
 

٦٢ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 اإلسالمي الفقه قسموا حيث باملال؛ املتعلقة باألحكام العلماء بعض وخصها
 فاملعامالت. وعقوبات ،)شخصية أحوال( ومناكحات ومعامالت، عبادات، إىل

  ) ١(.املايل بالتعامل خاصة
 املعامالت لفظ يرد حيث غالبا، الفقه كتب ويف هنا، املراد هو اإلطالق وهذا

 وما النكاح دخول يف خالف على تقدم ما كل فيشمل العبادات؛ مقابل يف عندهم
 من يتبعه وما إفراده على جروا الفقهاء عامة أن إال املعامالت، مسمى يف به يتعلق
  )٢(.املعاصرين منهج وعلى املعامالت،  أبواب من غريه عن متميز خاص بقسم أبواب

 األموال تبادل ينظم علم: هي املعامالت بأن فكري على األستاذ عرف وقد
  )٣(.وااللتزامات العقود بواسطة لناسا بني واملنافع

 لتعامل املنظمة الشرعية األحكام: بأا شبري عثمان حممد الدكتور وعرفها
 هبة من والتربعات؛ وإجارة، بيع من املعاوضات؛ تشمل وهي. األموال يف الناس

 من والتوثيقات؛ واملشاركات، الدين، من كاإلبراء واإلسقاطات؛ ووصية، ووقف
 )٤(.وحوالة وكفالة رهن

  

  

  

                                                             
، النفائس دار ،األردن( ،اإلسالمي الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت ،شبري عثمان حممد لدكتورا) (١

 .١٢ص ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤

 رسالة األمسري، اهللا عبد بن علي بن سعد للدكتور املعاصرة، وتطبيقاته املالية املعامالت يف التأخري أثر ) (٢
 .التربية بكلية اإلسالمية الثقافة قسم سعود، امللك جلامعة مقدمة وأصوله الفقه يف دكتورة

 .٧ص ١ج ،)م١٩٩٧القاهرة، دار املعرفة، ( واألدبية، املالية املعامالت ،فكري علي ألستاذا ) (٣

، النفائس دار ،األردن( ،اإلسالمي الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت ،شبري عثمان حممد لدكتورا) (٤
 .١٢ص ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤



 
 

٦٣ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

ي فرعال ف: الثا   املالية عر

: ومجعه. األشياء مجيع من ملكته ملا اسم اللغة يف وهو املال، إىل نسبة املالية
 أطلق مث والفضة، الذهب من ميلك ما األصل يف املال: النهاية يف قال )١(.وأموال مال
 اإلبل؛ على العرب عند املال يطلق ما وأكثر األعيان، من وميلك يقتىن ما كل على
   )٢(.أمواهلم أكثر كانت ألا

 يف خاصة املال، تعريف يف عبارام اختلفت لقد الفقهاء، اصطالح يف واملال
  . أمواال املنافع اعتبار

 لوقت ادخاره وميكن الطبع إليه مييل ما املال بأن: احلنفية عرفها ولقد
 بالتمول، تثبت إمنا للشيء املالية صفة ألن ماال، املنافع يعتربون ال فاحلنفية )٣(.احلاجة

 لكوا زمانني، تبقى ال واملنافع ، احلاجة لوقت وادخاره الشيء صيانة يعين والتمول
 فيها يتصور فال تتالشى، الوجود حيز إىل العدم حيز من خترج فكلما أعراضا،
  )٤(.التمول

 تعريفات املال - واحلنابلة والشافعية املالكية من -  واجلمهور عرف وقد
  .واحلقوق واملنافع األعيان يشمل ألنه احلنفية؛ تعريف من أوىل عديدة

                                                             
 عبد بن بكر أيب بن حممد ،٥٥٠ص ٣ج ،)م١٩٩٥بريوت، دار الصياد، (، العرب لسان، املنظور ابن ) (١

 .٢٦٦ص ١ج ،)م١٩٨٦، لبنان مكتبة ،بريوت(، الصحاح خمتارالرازي،  القادر

 .٣٧٣ص ٣ج ،)هـ١٤٢٢دار النفائس، : بريوت(، احلديث غريب يف النهاية ،األثري ابن ) (٢

 ،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨، العلمية الكتب دار ،بريوت( ،الدقائق كنـز شرح يف الرائق البحر، جنيم ابن ) (٣
، األبصار تنوير شرح املختار الدر على املختار رد أو عابدين ابن حاشية ،عابدين ابن ،٢٧٧ص ٥ج
 .٥٠١ص ٤ج ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،العلمية الكتب دار: بريوت(

 املذاهب وفق اإلسالمية الشريعة الكويتية ألحكام الفقهية املوسوعة ،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ) (٤
 .٣٣ص ٣٦ج ،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،(، الثمانية



 
 

٦٤ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 عادة ويصلح األطماع، إليه متتد ما هو املال أن: املالكية من )١(العريب ابن قال
 أي به، منتفعا كان ما بأنه: الشافعية من )٣(الزركشي وقال) ٢(.به لالنتفاع وشرعا
 كل يف أي مطلقا، نفعه يباح ما شرعا املال: احلنابلة وقال )٤(.به ينتفع ألن مستعدا

  )٥(.حاجة بال اقتناؤه يباح أو األحوال،

 اجتمع إذا إال الشرع نظر يف قيمة له يكون وال ...،واملال: )٦(اجلزيري فقال
 يكون أن: ثاما احلاجة؛ عند به االنتفاع شأنه من يكون أن: أحدمها أمران؛ فيه

  )١(.شرعا مباحا به االنتفاع

                                                             
. العريب بابن املعروف بكر، أبو حممد، بن اهللا عبد بن حممد هو ،) هـ ٥٤٣ - ٤٦٨(  العريب ابن)  (١

 الطرطوشي عن وأخذ املشرق، إىل رحل. االجتهاد رتبة بلغ املالكية، أئمة من وفقيه متبحر، حافظ
. التأليف من أكثر. وغريه عياض القاضي عنه وأخذ مراكش، إىل عاد مث الغزايل، حامد أيب واإلمام
 أحكام" و ،" الترمذي شرح األحوذي عارضة: " تصانيفه من. بالسنة وبصر علم غزارة على تدل وكتبه
 ،١٣٦ ص الزكية النور شجرة:  ".والسنة الكتاب مشكل"و ،" األصول علم يف احملصول" و ،" القرآن

 .٢٨١ ص والديباج ،١٠٦ص ٧ج للزركلي واألعالم

 .٦٠٧ص ٢ج ،)م١٩٩٢، العلمية الكتب دار ،بريوت(، القرآن أحكام، العريب ابن) (٢

. الزركشي الدين، بدر اهللا، عبد أبو اهللا، عبد بن ادر بن حممد هو ،) هـ ٧٩٤ - ٧٤٥(  الزركشي) (٣
:  تصانيفه من. فنون عدة يف كثرية تصانيف له. والوفاة املولد مصري األصل، تركي. أصويل شافعي فقيه

 توضيح يف الديباج" و ،" املساجد بأحكام الساجد إعالم" و جملدات، ٣ الفقه أصول يف" احمليط البحر"
 .٣٩٧ص ٣ج الكامنة والدرر ،٢٨٦ص ٦ج األعالم. الزركشي بقواعد يعرف" املنثور" فقه،" املنهاج

 .٢٢٢ص ٣ج ،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، العربية الكتب دار ،بريوت( ،القواعد يف املنثورالزركشي،  ) (٤

 .١٤٢ص ٢ج ،)هـ١٤٢٠ ،الرسالة مؤسسة ،بريوت(، اإلرادات منتهى شرحالبهويت،  ) (٥

 فقيه،: اجلزيري عوض حممد بن الرمحن عبد ،)م ١٩٤١ - ١٨٨٢=  هـ ١٣٦٠ - ١٢٩٩( اجلزيري) (٦
 ١٣٢٦ - ١٣١٣ سنة األزهر، يف وتعلم. مبصر) سوهاج مركز( شندويل جبزيرة ولد. األزهر علماء من
 فأستاذا للمفتشني، فكبريا هـ ١٣٣٠ سنة األوقاف بوزارة املساجد لقسم مفتشا وعني. فيه ودرس هـ
 على الفقه( منها كتب، له. حبلوان وتويف. العلماء كبار هيئة أعضاء من كان مث .الدين أصول كلية يف

 يف وانفرد العلماء، من جلنة منه، األول اجلزء تأليف يف شاركته أجزاء، أربعة) ط - األربعة املذاهب
) ط - الشرعية واحلكم الدينية األخالق( و التوحيد، علم يف) ط - العقائد توضيح( و بقيته، تأليف



 
 

٦٥ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 ال األعيان ألن بذاا؛ أموال املنافع أن: الكويتية الفقهية املوسوعة يف وذكر
 )٢(.ومعامالم الناس أعراف ذلك وعلى ملنافعها، بل لذاا، تقصد

 له كان ما: وهو اجلمهور مسلك مع يتفق بتعريف املعاصرين بعض عرفه وقد
  )٣(.واالختيار السعة حال يف به االنتفاع شرعا وجاز الناس، بني مادية قيمة

 وهو فيه، معتربة املنفعة لكون للمال، التعريفات من الباحث اختاره ما وهذا
  :يلي ملا وذلك الصحيح،

 مجيع من ملكته ملا اسم وهو اللغة، يف املال ملعىن التعريف هذا موافقة:  أوال
  .له مال وهي األصل، ملالك مملوكة األشياء، هذه يف داخل واملنفعة األشياء،

 يصرف حيث ماال، املنفعة اعتبار على اليوم والعادة العرف جريان:  ثانيا
 طلبا وغريها واملركبات املعدات وشراء العقارات، بناء يف الطائلة العينية األموال الناس

  )٤(.واإلجارة السكن مثل ملنافعها،

ف: الثالث الفرع   املعاصرة عر

 كعصر: لشخص املنسوب الزمن وهو العصر، من مأخوذة: اللغة يف املعاصرة
 أو طبيعية لتطورات املنسوب أو األمويني، كعصر: لدولة املنسوب أو ، النيب

                                                                                                                                                                       
:  عن نقال). ط – خطب ديوان( و املبشرين، بعض على الرد يف) ط - اليقني أدلة( و منه، األول

 .للزركلي األعالم

 ،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، العلمية الكتب دار ،بريوت( ،األربعة املذاهب على الفقهعبد الرمحن اجلزيري،  ) (١
 .١٣٥ص ٢ج

 املذاهب وفق اإلسالمية الشريعة الكويتية ألحكام الفقهية املوسوعة ،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ) (٢
 .٣٣ص ٣٦ج ،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤ الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،(، الثمانية

، األقصى مكتبة: عمان(، اإلسالمية الشريعة يف امللكية ،العبادي السالم عبد لدكتورا) (٣
 .١٧٩ض ١ج ،)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

 بن حممد اإلمام جامعة: الرياض( اإلسالمي، الفقه يف الديون توثيق اهلليل، العزيز عبد بن عثمان بن صاحل ) (٤
 .٢٨ ص ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢١، اإلسالمية سعود
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ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 كعصر: احلاضر الوقت إىل املنسوب أو الكومبيوتر، عصر أو الذرة كعصر: اجتماعية
  )١( .احلديث

 فيه ظهرت فقد احلديث، العصر أو احلاضر الوقت البحث هذا يف ا واملراد
 شرعي، حكم إىل حتتاج وهي املايل، الناس بتعامل تتعلق اليت الفقهية املسائل من كثري

  )٢(.فقهي واجتهاد

  

ي املطلب ف:  الثا   إضافية كجملة املصط عر

. قبل من يعرف مل جديد مصطلح املعاصرة املالية املعامالت أن لنا ظهر ولقد
  .بعضها هنا يذكر سوف متعددة بتعريفات املعاصرون عرفه ولقد

 املالية للمسائل الشرعية األحكام: أا )٣(املشيقح علي بن خالد الدكتور قال
  )١(.عصرنا يف ووجدت ظهرت اليت

                                                             
 .٣١٤ص ،)م١٩٨٥دار النفائس،  بريوت،(،الفقهاء لغة معجمالقلعجي،  حممد رواس ) (١

، النفائس دار ،األردن( ،اإلسالمي الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت ،شبري عثمان حممد لدكتورا) (٢
 .١٣ص ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤

ولد مبدينة بريدة يف منطقة القصيم باململكة . بن علي املشيقحمحود بن حممد خالد بن علي بن  الدكتور ) (٣
تعلم باملدرسة الفيصلية يف بريدة املرحلة االبتدائية وبعد أن خترج منها التحق باملعهد  .العربية السعودية

بن سعود فدرس فيه املرحلتني املتوسطة والثانوية وخترج حممد العلمي يف مدينة بريدة التابع جلامعة اإلمام 
مث بعد ذلك التحق بكلية الشريعة بالقصيم وخترج منها أيضا بتقدير امتياز فعني معيداً  .منه بتقدير امتياز
دراسات العليا فنال درجة املاجستري من الكلية مث التحق بكلية الشريعة بالرياض قسم ال .يف نفس الكلية

بن سعود اإلسالمية فنال منه حممد مث التحق باملعهد العايل للقضاء يف جامعة اإلمام  .نفسها بتقدير امتياز
لق بالدرجات العلمية، فحصل مث بعد ذلك واصل يف ما يتع. درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األوىل

وحصل على درجة أستاذ كرسي  بن سعود اإلسالمية، حممد على درجة أستاذ مشارك من جامعة اإلمام 
صاحل العثيمني، الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن  بنحممد الشيخ : من مشاخيه. من جامعة امللك سعود

فقه االعتكاف، أحكام الظهار، أحكام اليمني، : من مؤلفاته. باز، الشيخ عبد اهللا بن صاحل الفوزان
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ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 قيل إذا ألنه ومانعا، منضبطا يكن مل حيث للمصطلح عام يفتعر وهذا
 مباحث من ليس مما والدية واملواريث واملهر النفقة فيها فيدخل املالية املسائل

  .املعاصرة املالية املعامالت
 ما كل هي املعاصرة املالية املعامالت أن: )٢(الزحيلي وهبة الدكتور عرفها ولقد

 هذه توثيق من ما يتصل ما أو التربع أو العوض طريق من املال بتحريك يتعلق

                                                                                                                                                                       
شرح زاد . أحطام الصيام، أحكام الزكاة، خمتصر فقه العبادات، حاشية الروض املربع سبع جملدات

 .ر السبيلاملستصنع، شرح الورقات، شرح منا

 الراجحي مبسجد العلمية الدورة دروس من ،املعاصرة املالية املعامالت ،املشيقح علي بن خالد الدكتور ) (١
 .٣ ص هـ، ١٤٢٤ عام بريدة مبدينة

  أتقن. م١٩٣٢/هـ١٣٥١ عام دمشق ريف من عطية دير بلدة يف ولد الزحيلي، مصطفى وهبة الدكتور) (٢
 دمشق يف التحق مث  .أيضاً بلدته يف وأتمها الرمسية االبتدائية املدرسة فأُدخل صغره منذ القرآن حتفيظ

 وكانت مصر إىل توجه مث سنوات، ست فيها وأمضى الشريعة، كلِّية تسمى كانت اليت الشرعية بالثانوية
 ممتاز بتقدير باألزهر الشريعة كلية من اإلسالمية الشريعة يف العالية الشهادة نال أن الدراسة تلك حصيلة

 احلقوق يف إجازة  م،١٩٥٧ عام باألزهر العربية اللُّغة كلية من بالتدريس التخصص إجازة م،١٩٥٦ عام
 الشريعة يف املاجستري درجة م١٩٥٩ سنة ونال م،١٩٥٧ عام جيد بتقدير مشس عني جامعة من

 دراسة – اإلسالمي الفقه يف احلرب آثار( بعنوان نفسها الكلية يف الدكتوراه على وحصل اإلسالمية،
 أساتذته من .م١٩٦٣ سنة األوىل الشرف مرتبة مع العلمية الدرجة املناقشة جلنة ومنحته ،)مقارنة

  ياسني، حممود الشيخ  احلمصي، الرزاق عبد الشيخ  الرفاعي، اخلطيب هاشم حممد الشيخ :وشيوخه
 علي حممد الشيخ التاج، الرمحن عبد الدكتور الشيخ شلتوت، حممود الشيخ زهرة، أبو حممد الشيخ

 سنة مساعد أستاذ درجة إىل رقي اجلامعات بعض يف اجلامعي التدريس :ومناصبه أعماله. اخلفيف
 بصفة العربية اجلامعات من عدد بني بعدها وتنقَّل. دمشق جامعة يف م١٩٧٥ عام وأستاذاً م،١٩٦٩

حيلي الدكتور ولألستاذ. زائر أستاذيف عضويةٌ الز امع من عددويرأس اإلسالمية، والبحثية العلمية ا 
 وامع جبدة، اإلسالمي الفقه جممع من كلٍّ يف خبري عضو :ومنها اإلسالمية، الشرعية اهليئات بعض

 الشرعية الرقابة هيئة رئيس وأمريكة، والسودان باهلند اإلسالمي الفقه وجممع املكرمة، مبكة الفقهي
 يف الدويل اإلسالمي للبنك الشرعية الرقابة هيئة رئيس  البحرين، يف اإلسالمية واملقاصة املضاربة لشركة

 .كثرية وغريها البحرين، يف املصرفية العربية املؤسسة
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ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 ما احترام إىل االنصراف وجوب وعلى بقواعدها وااللتزام تنفيذها كيفية وبيان العقود
 )١(.النطاق هذا يف الشرع قرره

 يف الناس استحدثها اليت املالية القضايا: بأا شبري عثمان حممد الدكتور وعرفها
 وتغري التطور نتيجة عليها احلكم موجب تغري الين القضايا أو احلديث، العصر

 صور عدة من تتكون اليت ياالقضا أو جديدا، امسا حتمل اليت القضايا أو الظروف،
  )٢(.قدمية

 املصطلح هلذا املانع اجلامع - الباحث عند - املختار هي التعريف هذا ولعل
  :وهي عناصر عدة على يشمل التعريف وهذا املعاصر،
 تكن ومل احلديث، العصر يف الناس استحدثها اليت املالية القضايا -١

 الورقية، النقود مثل: الفقهي االجتهاد عصور يف وال التشريع، عصر يف معروفة
 إىل وحتتاج الغرب، أو الشرق يف الناس استحدثه مما ذلك وغري املسامهة، والشركات

 .شرعي حكم
 الظروف وتغري التطور نتيجة عليها احلكم موجب تغري يتال القضايا -٢
 تغري ينكر ال" الفقهاء قرر وهلذا فيها، احلكم تغيري من مانع فال واألعراف، واألحوال
 زمنية وسائل على بنيت كثرية اجتهادات الفقه كتب ففي "األزمان بتغري األحكام

. االجتهادات تلك تغيري من مانع فال والتطور، التغري الوسائل تلك على طرأ قدمية

                                                                                                                                                                       
 دراسة الشرعية؛ الضرورة نظرية  وأدلته، اإلسالمي الفقه  اإلسالمي، الفقه يف احلرب آثار  :مؤلَّفاته ومن

 اإلسالمي الفقه  الوسيط، التفسري  الوجيز، التفسري  واملنهج، والشريعة العقيدة يف املنري التفسري  مقارنة،
 .اإلسالمي الفقه أصول  اجلديد، أسلوبه يف

 الذكية الشبكة يف اتنسيقه مت يتالاملقالة العلمية  املعاصرة، املالية املعامالت أصول ،الزحيلي وهبة لدكتورا) (١
)www.smart10.com(، ٢٠١٥يناير  ٨يف  جاعهامت استر، ٤ ص. 

، النفائس دار ،األردن( ،اإلسالمي الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت ،شبري عثمان حممد لدكتورا) (٢
 .١٥ ص ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤



 
 

٦٩ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 وجهل الدين، يف ضالل أبدا املنقوالت على اجلمود: الفروق يف )١(القرايف قال ولذلك
 )٢(.املاضني والسلف املسلمني علماء مبقاصد

 تسليم بيعه بعد العقار لتسليم اشترطوا الفقهاء أن: ذلك على األمثلة ومن
 .فيه بتسجيله فيكتفي العقاري السجل إنشاء بعد اليوم أما. للمشتري املفتاح

 مالية ملعامالت صور األصل يف وهي ،جديدا امسا حتمل اليت القضايا -٣
 ربا هي التجارية البنوك يف الفائدة: ذلك على األمثلة ومن. حكمها العلماء بني قدمية،
 تغيري عليه يترتب ال االسم وتغيري. والسندات االستثمار شهادات وكذلك شرعا؛ حمرم

 هذا جيوز فال عليهم، والتدليس الناس خمادعة قبيل من االسم تغيري يكون وقد. احلكم
 .)٣(»يسموا باسم اخلمر أميت من ئفةطا ليستحلن«  لقوله أصال؛ الفعل

 بالشراء، لآلمر املراحبة كبيع ،قدمية صور عدة من تتكون اليت القضايا -٤
 من وعد) ٢( والبائع، البنك بني بيع عقد) ١( :وهي صور عدة من تتكون فهي

                                                             
. القرايف الدين شهاب العباس، أبو الرمحن، عبد بن إدريس بن أمحد هو ،) هـ ٦٨٤ - ٦٢٦(  القرايف ) (١

 الشافعي اإلمام لقرب ااورة احمللة وهي القرافة إىل نسبته. املغرب بربر من قبيلة صنهاجة، من أصله
 من. مالك مذهب على الفقه رياسة إليه انتهت. والوفاة واملنشأ املولد مصري مالكي، فقيه. بالقاهرة
 ،"األصول يف الفصول تنقيح شرح"و الفقه، يف" الذخرية"و الفقهية، القواعد يف" الفروق: "تصانيفه

 النور شجرة ، ٦٧ - ٦٢ ص الديباج ، للزركلي األعالم". : [ األحكام من الفتاوى متييز يف األحكام"و
 ]. ١٨٨ ص

 .٣٢١ص ١ج ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣١الكويت، دار النوادر، (، الفروقالقرايف،  ) (٢

: ٥١ص ١٠ج الباري فتح يف حجر ابن قال. ٢٢٧٦١ رقم ٣١٨ص ٥ج حنبل بن أمحد اإلمام مسند ) (٣
 ١٣٣٤ص ٢ج سننه يف ماجه وابن ،٣٦٨٩ رقم ٣٢٩ص ٣ج سننه يف داود أبو وأخرجه. جيد سنده
 حبان ابن صححه لقد ،»امسها بغري يسموا اخلمر أميت من ناس ليشربن« اللفظ، هذا بغري ٤٠٢٠ رقم
 .صحيح: األلباين وقال ،٥١ص ١٠ج الباري فتح كثرية شواهد وله



 
 

٧٠ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 السلعة العميل يشتري أن على مراحبة بيع) ٣( مراحبة، السلعة بشراء للبنك املشتري
 )١( .الثمن تقسيط ألجل يومها سعر من بأكثر البنك من

  

    

                                                             
، النفائس دار ،األردن( ،اإلسالمي الفقه يف املعاصرة املالية املعامالت ،شبري عثمان حممد لدكتورا) (١

 .١٧-١٥ ص ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٤



 
 

٧١ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

ي املبحث   الثا

  املعاصرة املالية املعامالت خصائص

  
 الفقه فروع من غريه عن مييزها خصائص املعاصرة املالية للمعامالت أن
 فهم من املالية املعامالت يف وخاصة املعاصرة القضايا مع يتعامل ملن بد وال اإلسالمي،

 كتابه يف شبري عثمان حممد كتورالد ذكرها اخلصائص تلك وأهم اخلصائص، تلك
 عقود من املعامالت يف األصل: هي" اإلسالمي الفقه يف املعاصرة يةاملال املعامالت"

 املعامالت فقه واملصاحل، العلل مراعات على مبين املعامالت فقه ،اإلباحة وشروط
  )١(.واملرونة الثبات بني جيمع

  : التالية املطالب يف ذلك كل وتفصيل
  

 باحة وشروط عقود من املعامالت  صل:  ول  املطلب

 منع ما إال منها شيء مينع فال عليهم، اهللا رمحهم العلماء مجاهري عليه ما وهذا
  .اإلباحة أصل على ذلك عدا ما ويبقى الثبوت، صحيح الداللة صريح بنص

  :يلي ما ذلك ويؤيد

O   Ñ   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ : تعاىل قوله  ) أ

  ä  ã  â      á  àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

   ç  æ  åN)الرب يف هلم سخر فيما عباده على نعمه تعاىل اهللا يذكر ،)٢ 
 .واملكاسب املتاجر يف فضله من ليبتغوا والبحر

                                                             
 .٢٢ - ١٨ ص السابق، املرجع) (١

 .١٣ – ١٢: اجلاثية سورة ) (٢



 
 

٧٢ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

O  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l : تعاىل وقوله  ) ب

  ¢  ¡   �  ~    }  |{  z  y  x  w  vN)يف اآلية هذه نزلت ،)١ 
 وأعراف عادات رد واملعامالت األكعمة من اهللا أباحه ما حيرمون الذين املشركني

 .والوصيلة والسائبة كالبحية واألجداد اآلباء من وورثوها عليها تعودوا

{    ~  �   ¡  ¢  £  ¤   }  | O : تعاىل وقوله  ) ج

³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥N)ى فقد ،) ٢ اهللا 
  .والتشهي اهلوى رد تعاىل اهللا أباح مما شيء حترمي عن املسلمني تعاىل

: الترمذي رواية ويف. )٣(»شروطهم عند املسلمون«:   قوله  ) د
 على واملسلمون. حراما أحل أو حالال حرم صلحا إال املسلمني بني جائز الصلح«

  .)٤(»حراما أحل أو حالال حرم شرطا إال شروطهم
. مباحة أا فيها فاألصل معامالت من الناس يستحدثه ما فإن ذلك على وبناء

 النبوية والسنة الكرمي القرآن يف والعامة اخلاصة النصوص على عرضها ينبغي ولكن
  . الشريعة ومقاصد العامة والقواعد واإلمجاع

    

                                                             
 .٥٩: يونس سورة ) (١

 .١١٦: النحل سورة ) (٢

. »شروطهم عند املسلمون«:   النيب وقال...  السمسرة أجر باب ،٧٩٤ص ٢ج البخاري صحيح ) (٣
  هريرة أيب عن:  بلفظ ،١٤٢١٢ رقم حديث ٢٤٩ص ٧ج الكربى البيهقي سنن يف البيهقي ورواه

 وحديث محزة، بن سفيان لفظ »احلق وافق فيما شروطهم عند املسلمون«:    اهللا رسول قال: قال
 شرطا أو حالال حرم شرطا إال شروطهم عند املسلمون«:   اهللا رسول قال: بلفظ ن١٤٢١١ رقم
 .»وكذلك حراما أحل

 بني الصلح يف  اهللا رسول عن ذكر ما باب ١٣٥٢ رقم حديث ٦٣٤ص ٣ج سننه يف الترمذي رواه ) (٤
 صحيحه يف حبان وابن الصلح، باب ٢٣٥٣ رقم حديث ٧٨٨ص ٢ج سننه يف ماجه وابن الناس،

 .الصلح كتاب يف ٥٠٩١ رقم حديث ٤٨٨ص ١١ج



 
 

٧٣ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

ي املطلب  واملصا العلل مراعات ع مب املعامالت فقھ:  الثا

 دون التعبد للمكلف بالنسبة العبادات يف األصل: )١(الشاطيب اإلمام الق
 العادات يف لألصل واستدل .املعاين إىل االلتفات العادات لوأص املعاين، إىل االلتفات

  .)٢(االستقراء: منها نذكر أدلة بعدة واملقاصد واملصاحل العلل إىل االلتفات) املعامالت(
 العباد ملصاحل قاصدا الشارع وجدنا فإنا: ذلك توضيح يف أيضا قالو
 حال يف مينع الواحد الشيء فترى دار، حيثما معه تدور) املعامالت( العادية واألحكام

 يف ميتنع أجل إىل بالدرهم كالدرهم جاز، مصلحة فيه كان فإذا مصلحة فيه تكون ال
 من وربا غرر جمرد يكون حيث ميتنع باليابس الرطب وبيع القرض، يف وجيوز املبايعة

  ) ٣(.راجحة مصلحة فيه كان إذا وجيوز مصلحة غري

 فيه البيع إن: والقرض البيع بني الفرق وجه يف )٤(دراز اهللا عبد الشيخ وقال
 اهللا لوجه هو الذي القرض خبالف املالية، االستفادة وقصد واملبالغة املشاحة من

   )١(.الناس كرب تنفيس وفيه كالصدقة املقرض نفس تزكية ففيه خاصة،

                                                             
 الشهري الغرناطي، اللخمي إسحاق، أبو حممد، بن موسى بن إبراهيم هو ،) هـ ٧٩٠ - ؟(  الشاطيب ) (١

 أخذ. العلوم يف بارعا ثبتا نظارا حمدثًا فقيها مفسرا أصوليا حمققًا إماما كان. املالكية علماء من بالشاطيب،
 عاصم بن بكر أبو عنه وأخذ السبيت، الشريف القاسم وأبو البلنسي عبد وأبو الفخار ابن منهم أئمة، عن

 السنة واتباع والورع والعفة الصالح مع شريفة وأحباث لطيفة وفوائد جليلة استنباطات له. وآخرون
 من  .يشهر ما فوق التحقيق يف وحتليته يذكر ما فوق العلوم يف فقدره وباجلملة. البدع واجتناب
 يف البيوع كتاب به شرح" االس" و ،"االعتصام" و جملدات، أربع" الفقه أصول يف املوافقات: "تصانيفه
 واألعالم ،٢٣١ص الزكية النور وشجرة ،٤٦ص الديباج امش االبتهاج نيل. [ البخاري صحيح

 ]. ٧١ص ١ج للزركلي

الشاطيب، : انظر. ظين أو قطعي عام حكم جهتها من ليثبت املعىن ذلك جزئيات تصفح: االستقراء ) (٢
 .٢٩٨ص ٢ج ،)، دون السنةعفان ابن دار ،جدة( املوافقات،

 .٣٠٥ص ٢ج املرجع السابق، ) (٣

 كفر( مبحافظة ،١٨٩٤ عام دراز اهللا عبد حممد الدكتور العالمة ولد دراز، اهللا عبد بن حممد الدكتور ) ٤(
 .املربزين األزهر علماء من  دراز اهللا عبد الشيخ فوالده .وورع علم ذات أسرة يف ونشأ .املصرية )الشيخ



 
 

٧٤ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

O  9 : تعاىل بقوله املعامالت يف واملصاحل العلل ملراعاة الشاطيب ويستدل

>  =  <  ;     :N)تعاىل وقوله ،)٢ : O  5  4  3    2  1

 ;   :  9  8  7  6N)٣(.  
 

ن يجمع املعامالت فقھ:  الثالث املطلب  واملرونة الثبات ب

 أنيطت اليت واملصلحة احلكم علة بتغري تتغري املعامالت أحكام بعض كانت إذا
. واألحوال الظروف تغريت مهما تغريه وعدم بثباته مقطوع اآلخر البعض فإن ن

 ا جائت اليت فاألحكام. واملرونة الثبات بني جتمع اإلسالم يف املعامالت فإن ولذلك
 مثل الثبات بسمة اتسمت املعامالت بناء يف كاألساس لتكون اإلسالمية الشريعة
 تتعلق اليت واألحكام. واالحتكار والغش الربا وحرمة ا، والوفاء العقود يف التراضي
  .الثبات بسمة أيضا تتسم املال وحفظ الظلم ومنع العدل حتقيق من الشريعة مبقاصد

                                                                                                                                                                       
 جبامعة مدرسا عمل .١٩١٦ عام العاملية شهادة على وحصل صغره، يف الكرمي القرآن حفظ أكمل
 للدراسة دراسية منحة على حصل ذاته العام ويف .١٩٣٦ عام احلج إىل وسافر ،٩٢٨١ عام األزهر
 استيعاب على وانكبابا جدا كلها مضت سنة عشرة اثنيت فرنسا يف فأقام .الفرنسية السوربون جبامعة
 .الكرمي القرآن يف األخالق علم مببادئ احلصيلة لتلك مقارِنا وتأمال األصلية، منابعها من الغربية الثقافة
 (( بعنوان الدكتوراه شهادة لنيل أطروحته ونالت السوربون، جامعة من الدكتوراه شهادة على حصل
 ليوي ومنهم الفرنسيني، املستشرقني كبار عجاب )) Koran Du Morale La     القرآن أخالق

 .١٩٤٩ عام اءالعلم كبار هيئة يف عضوا دراز أصبح مصر، إىل عودته وبعد .بروفنسال وليفي ماسينيون
 العالمة انتقل .األخالق وفلسفة والتفسري األديان تاريخ يف املصرية اجلامعات من بعدد حماضرا عمل كما
 فنعاه هناك، اإلسالمية الثقافة مؤمتر يف مشارك وهو ١٩٥٨ عام الباكستانية الهور مدينة يف ربه إىل دراز

 ونظرات العظيم، النبأ القرآن، يف األخالق دستور ن،الدي :مؤلفاته من .اإلسالمي والعامل مصر يف األكابر
 .اإلسالم يف

 .٣٠٥ص ٢ج ،)، دون السنةعفان ابن دار ،جدة( املوافقات،الشاطيب، ) (١

 .٢٩: النساء سورة ) (٢

 .٩١: املائدة سورة ) (٣



 
 

٧٥ 
 

ب افول  ئ ة: ا خ س غئ ا طقت ا س ر وا ش ئت شغ ا ت ا غ   ظز

 مانع فال عرف على مبين باجتهاد ثبتت أو بالوسائل تتعلق اليت األحكام وأما
 وسيلة مثال فالنقود واألعراف، الظروف وتغري وتطورها الوسائل تغيري عند تغيريها من

 فتعترب واألوراق، املعادن من وأصبحت والفضة الذهب من كانت وقد السلع، لتقومي
 الثبات بني اجلمع أن وهكذا. والفضة الذهب غري من كانت ولو شرعية، نقودا

  .املالية املعامالت يف وخاصة اإلسالمي الفقه خصائص من واملرونة
  

 


