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 هللادبــع نبــ دمحم هافطصــمو  هلو ســر  ىلــع مالســلاو  ةالصــلاو  هافــو أو  دمــحلا قحــأ  دمــحلا
  :دعب امأ هالاو  نمو  هبحصو  هلآ ىلعو 

الكثـــري مـــن املختصـــني وغـــري  نيبـــ ةر شـــتنملا ةعئاشـــلا طيلاغـــألاو  ةر شـــتنملا ماهـــو ألا نمـــ نإفـــ
ــ ن لو قــلااملختصــني  ا مل تعــرف قبــل ذلـــك، ويف حريــة التجــارة مــن نتــاج الثــورة الفرنســية، وأ

حت الشريعة اإلسالمية التجارة حبريـة، مـع تقييـدها بقيـود معلومـة،  ذلك مغالطة كبرية، فقد أ
 نايــب يف ديــهمتب أدبنســو  ،ة التجاريــة يف الشــريعة اإلســالميةويف هـذا البحــث بيــان ألســس احلريــ

ـــب مث ،ةيـــر اجتلا ةيـــر حلا مو هـــفم حريـــة التصـــرفات  أســـس مث ،األســـاس القـــانوين حلريـــة التجـــارة ناي
  .ةير حلا كلت دو يق ةنمضتمالتجارية يف الشريعة اإلسالمية 
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  :ةير اجتلا ةير حلا مو هفم نايب يف ديهمت

احلريــة مصــدر صـناعي، نســبة إىل احلــر، واحلــر م احلريــة، إذ و بدايـة؛ حيســن بيــان مفهـيف ال
ٌ يف اللغة  ، ورُجـل ـةِ بـّنيِ ِخالُف العبِد، وخيـارُ ُكـلِّ شـيءٍ ِيَّ رّ ُ ـة) اخللـوص مـن الشـوائب ، واحل ِيَّ رّ (اْحلُ

ـــْذَهب اقتصــاد ّق أَو اللـــؤم وََكــون الّشـــعب أَو الرجــل حـــرا و(ِيف االقتصــاد) مَ ـــي إَِىل أَو الــرّ مِ رْ َ ي يـ
ود والرسوم  ُ ة الدولية من اْلُقي َِجارَ   . )١(إعفاء التّ

وأمـــا يف االصـــطالح القـــانوين فقـــد عرفـــت احلريـــة يف اإلعـــالن الفرنســـي حلقـــوق اإلنســـان 
لغــري ــا متكــن )٢(ــا القــدرة علــى عمــل كــل مــا ال يضــر  . وميكــن تعريــف احلريــة التجاريــة 

لطريقة اليت يشاء بشـرط عـدم الشخص الطبيعي أو االعتباري  من ممارسة التجارة اليت يشاء و
  خمالفة الشرع أو النظام.

وال خيتلــف كثــرياً تعريفهــا الفقهــي عــن التعريــف النظــامي، فقــد عرفهــا اإلمــام الطــاهر بــن 
ا متكن الشـخص مـن التصـرف يف نفسـه وشـؤونه كمـا يشـاء دون  -رمحه هللا  - )٣(عاشور 

كـــن أن تكـــون احلريـــة يف الشـــريعة إال مقيـــدة، فليســـت احلريـــة انطالقـــا مـــن ، وال مي)٤(معـــارض 
لغري    .)٥(القيود، بل قيدت بعدة قيود، ويعنينا يف هذا البحث تقييدها بعدم اإلضرار 

يت يف الفــرع األول عــن األســاس القــانوين حلريــة التجــارة، مث نــدلف  وســيتم التطــرق فيمــا 
   .الثاين يف الفرع حرية التصرفات التجارية يف الشريعة اإلسالمية أسس إىل

   
                                                             

 رسم حرر. –ولسان العرب، واملعجم الوسيط القاموس احمليط، ) ١(
  .٤م، املادة ١٧٨٩) اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان الصادر سنة ٢(
هــ بتــونس، وألــف ١٢٩٦) هـو دمحم الطــاهر بـن عاشــور الفقيـه املــالكي، شـيخ جــامع الزيتونــة وفروعـه بتــونس. ولـد ســنة ٣(

عددا من املصنفات منها (مقاصد الشريعة اإلسالمية) و (أصول النظام االجتماعي يف اإلسـالم) و (التحريـر والتنـوير) يف 
 .  ٦/١٧٤هـ. األعالم  ١٣٩٣تفسري القرآن. وتويف سنة 

  .٣٩١) مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور ص ٤(
  .١٨) امللكية ونظرية العقد حملمد أبو زهرة ص ٥(
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  الفرع األول: األساس القانوين حلرية التجارة

ا مكفولـة يف اإلعـالن العـاملي )٦(كفلت دساتري الكثري من الدول حرية التجارة  ، كما أ
لتجـارة والصــناعة ، وقــوانني املنافسـة تسـتند يف أساســها علـى مبـادئ حريــة ا)٧(حلقـوق اإلنسـان 

  .  )٨(واملساواة

الرتكـــز االقتصـــادي، بســـبب القـــوانني  ةويعـــد النظـــام الرأمســـايل بيئـــة خصـــبة لوجـــود ظـــاهر 
  . )٩(الصارمة الحرتام امللكية الفكرية، وإطالق حرية االستثمار

وقد نصت عدة مواد من قوانني املنافسة على احرتام حرية التجارة وبشكل خاص حريـة 
  .)١٠(املنافسة، وتقييدها مبا ال يضر اقتصاد الوطن أو يؤثر على املنافسني 

  أمرين: تشملوحرية التجارة 

: حريــة النشــاط التجــاري مــن كــل قيــد مــا عــدا القيــود الــيت وضــعت مــن الســلطة األول
  العامة.

: حرية أي مواطن يف الدخول يف منافسة مع أي مواطن آخـر عنـد مزاولـة النشـاط الثاين
  . )١١(نفسه

                                                             
، والدســـتور ١٣، والدســـتور املصـــري م ٤، الدســـتور اإليطـــايل م ٣٤) ينظـــر علـــى ســـبيل املثـــال: الدســـتور الفرنســـي م ٦(

  .٣٧تور اجلزائري م ، والدس٢٠ – ١٦، والدستور الكوييت املواد من ٢٣األردين م 
  .٥، وينظر اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان م ٣٤) اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان م ٧(
للــدكتور  –والئحتـه التنفيذيـة  ٢٠٠٥لسـنة  ٣دراسـة مقارنـة يف ضـوء أحكـام القـانون املصـري رقـم  –) محايـة املنافسـة ٨(

. محاية احملل التجـاري عـن طريـق دعـوى املنافسـة غـري ٥ ص ٢٠٠٧- ١ط–املنصورة –املكتبة العصرية  –حسن املاحي 
، النظـام ٣م، م ١٩٩٩لسـنة  ١٩. قانون تشجيع املنافسة ومنع االحتكـار والغـش التجـاري اليمـين رقـم ٥٠املشروعة ص 

  .٤٣-٤٢أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة 
  .٥٩الندماج الشركات حلسام الدين الصغري ص  ) النظام القانوين٩(
لقانون رقم ١٠( لسـنة  ٣) ينظر على سبيل املثال: القانون املصري حلماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية الصادر 

  م. املادة األوىل واخلامسة، واملادة اخلامسة عشرة من الالئحة.٢٠٠٥
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ض عــولكـن حريــة املنافســة حتتــاج إىل تنظـيم حيميهــا مــن املمارســات اخلاطئـة الــيت يتبعهــا ب
التجـار يف إطــار املنافســة ، واملنافســة احلـرة املشــروعة حــىت حتقــق أهـدافها ال بــد أن ترتكــز علــى 

  مبدأ حرية التجارة املتمثلني يف اآليت: محاية شطري

لتجـارة ومنافسـة غـريه   - ١ حرية العرض، ومبقتضـاه حيـق لكـل شـخص االشـتغال 
جر منافس إىل السوق.  واالنتقال من قطاع إىل قطاع، فال جيوز تكوين عوائق لولوج 

وحرية الطلب، وحيق للعميل مبوجبه أن يرتكز على مبدأ حريـة التعاقـد مـع مـن  - ٢
لبنود اليت تتفق مع أهدافه من التعاقد. شاء من  التجار، و

إطــالق حريــة االســتثمار يوصــل إىل حتكــم ثلــة مــن كبــار الرأمســاليني ورجــال  ونظــرا لكــون
عـدة اتفاقيـات جتاريـة دوليـة، للتنسـيق بــني  سـعت الـدول إىل عقـد األعمـال علـى السـوق، فقـد

وكيات املنافيــة ألخالقيــات الســوق الــدول وتبــادل اخلــربات وفــتح األســواق للســلع، ومنــع الســل
(مـؤمتر األمـم املتحــدة ” UNCTAD“األونكتـاد  هـا اتفاقيـةومـن أمه .والـيت تقيـد املنافسـة

ملنافســـة، وأقـــرت ســـنة  م قواعـــد ســـلوك ١٩٨٩للتجـــارة والتنميـــة)، الـــيت تتـــوىل العنايـــة الالئقـــة 
  .)١٢(املنافسة واملمارسات التجارية 

لغـا، وقد أولت اتفاقية اجلات اخلاص لسـلع موضـوع املمارسـات االحتكاريـة اهتمامـا  ة 
ــا املنشــآت  عشــرة فقـد نصــت املـادة احلاديــة علـى أن تعــاجل املمارسـات االحتكاريــة الــيت تقـوم 

اململوكــة أو اخلاضــعة إلشــراف الــدول، ولــزوم البيــع والشــراء مبــا فيهــا التصــدير واالســترياد وفــق 
حــــة الفرصــــة ل ــــا. كمــــا تــــنص املــــادة الثامنــــة مــــن االعتبــــارات التجاريــــة وإ لمنافســــة يف معامال

خلدمات على ما حيمي املنافسة يف اخلدمات    .)١٣(االتفاقية اخلاصة 

                                                                                                                                                                              
  .٦١تور دمحم سلمان الغريب ص ) االحتكار واملنافسة غري املشروعة للدك١١(
  .٤٩) االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق  ص١٢(
  .١٧٤ص االحتكار واملمارسات املقيدة للمنافسة للدكتور معني الشناق )١٣(



_________ 

 

 

5 
 

) فهـي الكيـان االقتصـادي العـاملي الوحيـد الـذي WTOوأما منظمة التجـارة العامليـة (
ة، وإزالـــة ـــدف إىل حتريـــر التجـــارة الدوليـــ -) اتفاقيـــة٢٨(-يشـــتمل علـــى اتفاقيـــات متعـــددة 

العوائــق التجاريــة بــني الــدول األعضــاء، وتــوفري منــاخ مناســب لالســتثمارات األجنبيــة يف ضــوء 
 عـــدد الـــدول جتـــاوزلالنضـــمام إىل املنظمـــة، وقـــد  كافـــة  منافســـة شـــريفة. ولـــذا حرصـــت الـــدول

  :)١٤(دولة. وكانت أهم شروط االنضمام ملنظمة التجارة العاملية ١٤٨ املنضمة إىل املنظمة

ـــة  - تقـــدمي تنـــازالت للتعريفـــات اجلمركيـــة إذ تشـــرتط منظمـــة التجـــارة العامليـــة علـــى الدول
ــــة تشــــكل  ــــوي علــــى تعريفــــات مجركي الراغبــــة يف االنضــــمام إليهــــا تقــــدمي جــــدول للتنــــازالت حيت

  التزامات ال ميكن رفعها من حيث املبدأ إال يف حاالت خاصة.

اللتزامـات الـيت سـتتبعها يف تقدمي التزامات يف اخلدمات، حيث تقدم الدولة جـد - وال 
حلــواجز والشــروط الــيت تعــرتض القطاعــات والنشــاطات  قطــاع اخلــدمات يشــتمل علــى قائمــة 

  املهنية اخلدماتية ووضع جدول زمين إلزالته. 

تفاقيـــات منظمــــة التجـــارة العامليـــة وتتعهــــد الدولـــة الراغبـــة يف االنضــــمام إىل  - االلـتــزام 
لتوقيع على بروتوكول انضمام يشتمل املوافقة على تطبيـق والتـزام مجيـع منظمة التجارة العاملية 

اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة، عــدا اتفاقيــة املناقصــات احلكوميــة واتفاقيــة الطــائرات املدنيــة 
مـــا مـــن االتفاقيـــات االختياريــــة، أي أنـــه ال ســـبيل أمـــام الدولــــة لالختيـــار بـــني االتفاقيــــات  فإ

ن اتفاقيـةدا بعكـس مـا كـان سـائ "اجلـات" حيـث مل توقــع معظـم الـدول الناميـة علــى  وقــت سـر
  نتائجها اليت متثلت يف اتفاقيات خاصة.

وقــد وضــعت املنظمــة جلنــة خاصــة ببحــث مواضــيع املنافســة وذلــك بعــد مــؤمتر ســنغافورة 
كيــد وضـــع سياســـات للمنافســـة يف الـــدول ١٩٩٦ســنة  م، وأمثـــرت اجتماعـــات اللجنـــة علـــى 

                                                             
 ٢٦ جريــدة االقتصــادية الســبت -) نشــرت هــذه الشــروط حتــت عنــوان: شــروط العضــوية يف منظمــة التجــارة العامليــة ١٤(

 .٤٤٠١م العدد ٢٠٠٥أكتوبر  ٢٩هـ  ١٤٢٦رمضان 
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ــا األعضــاء، و  أثرهــا علــى التجــارة الدوليــة، وحــث الــدول علــى تقليــل االحتكــارات الــيت تقــوم 
  .)١٥(حكومات تلك الدول 

   

                                                             
  .٢٦٥-٢٥٨أسامة فتحي عبادة يوسف ص  -) النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف قانون املنافسة ١٥(



_________ 
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  حرية التصرفات التجارية يف الشريعة اإلسالمية  أسسالثاين:  الفرع

ميكن استخالص أسس حرية التجارة من النصوص الشرعية، والنقوالت الفقهيـة لعلمـاء 
تقــوم علــى  الــيت التصــرفات التجاريــة الشــريعة اإلســالمية تبــيح وحتــث علــىاإلســالم، وأمههــا أن 

هــو أن األصــل يف املعــامالت احلــل  األســاس الثــاين، وتنهــى عمــا خيالفهــا. و العــدل ورفــع الظلــم
يت بيان هذه األسس.   والصحة. وفيما 

  األساس األول: التصرفات التجارية تقوم على العدل ورفع الظلم

تقـــوم علـــى العـــدل ورفـــع  إال إذا كانـــت التصـــرفات التجاريـــةال تقـــر الشـــريعة اإلســـالمية 
لعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القــرىب وينهــى  ،الظلــم مــر  ويشــهد هلــذا قولــه ســبحانه: "إن هللا 

) وقــال : "قـــل أمـــر ريب ٩٠عــن الفحشـــاء واملنكــر والبغـــي يعظكـــم لعلكــم تـــذكرون" (النحـــل: 
ً حـــق"-ملسو هيلع هللا ىلص  - ) وقـــال٢٩لقســـط" (األعـــراف:  ، ومعنـــاه: أنـــه إن )١٦( : "لـــيس لعـــرٍق ظـــامل

غرس الرجل أو زرع أو بىن أو حفر يف أرض غريه بغـري حـق أمـر بقلعـه أو هدمـه إال أن يرضـى 
، وأمــره بــذلك ألنــه شــغل ملـك غــريه فيــؤمر بتفريغــه دفعــًا للظلــم ورداً )١٧(صـاحب األرض برتكــه

  .)١٨(للحق إىل مستحقه

ااألساس الثاين:    األصل أن التعامالت التجارية مباحة مأمور 

لعمـــل وطلــب الكســب، يف مواضـــع كثــرية مــن كتـــاب هللا، فمــن ذلـــك   أمــر هللا عبــاده 
رَُكمْ  مَ عْ اْسـتـَ ِض وَ ـنَ اْألَرْ ـاقوله تعاىل:" ُهـوَ أَنَْشـَأُكمْ مِ يهَ ِ ُشـوا ِيف ٦١" (هـود: ف ) وقـال تعـاىل:" فَامْ

ـــا  هَ ِب اكِ نَ ـــهِ " (مَ ِ ـــْن ِرْزق ـــوا مِ وا ِيف ١٥: امللـــكوَُكُل تَِشـــرُ ـــَالُة فَانـْ َِت الصَّ ا قُِضـــي ـــِإَذ ) وقـــال ســـبحانه:" فَ
ِ "(اجلمعــــة: َّ ــــْن فَْضــــِل ا ــــوا مِ غُ تـَ ابـْ ِض وَ ِض ١٠اْألَرْ وَن ِيف اْألَرْ ُ َْضــــِرب وَن ي آَخــــرُ )، وقــــال تعــــاىل:" وَ

"(املزمل: ِ َّ ْن فَْضِل ا غُوَن مِ تـَ بـْ َ   ). ٢٠يـ
                                                             

، ينظر: فتح الباري ١٦(  .  ٥/١٩) أخرجه البخاري تعليقًا
 . ٤/٢٦٥) معامل السنن للخطايب ١٧(
 .٥/٣٨٠لكبري ) املغين املطبوع مع الشرح ا١٨(
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َحــرَّمَ  وقــد قــرر ــعَ وَ يْ بـَ ُ اْل َّ َأَحــلَّ ا حــة، لقولــه تعــاىل:" وَ ن األصــل يف التجــارة اإل العلمــاء 
" (البقـرة:  َِ ) وهـذا األصـل مـن القواعـد املهمـة يف أبـواب املعـامالت، فإنـه ال حيـرم مــن ٢٧٥الـرّ

: - رمحــــه هللا - )١٩(املعــــامالت إال مــــا ورد الشــــرع بتحرميــــه وإبطالــــه، قــــال اإلمــــام ابــــن تيميــــة
واألصــــل يف هــــذا: أنــــه ال حيــــرم علــــى النــــاس مــــن املعــــامالت الــــيت حيتــــاجون إليهــــا إال مــــا دل "

واألصـــل يف العقـــود " :-رمحـــه هللا  - )٢١(، وقـــال ابـــن القـــيم)٢٠(" الكتـــاب والســـنة علـــى حترميـــه
  .)٢٢(" واملعامالت الصحة حىت يقوم دليل على البطالن والتحرمي

ـــنَُكمْ كمــا يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه ســـبحانه:  يـْ َ ُكمْ بـ اَل ـــوَ ـــوا أَمْ ُْكُل ـــوا َالَ  نُ ـــِذينَ آمَ ــا الَّ "َ  أَيـُّهَ
" (النســاء:  ــنُْكمْ اٍض مِ ــرَ ًة َعــْن تـَ ــارَ اِطــِل إِالَّ َأْن تَُكــوَن ِجتَ َ ْلب حــة التجــارة، ٢٩ِ ) واآليــة نــص يف إ

لدليل. حة إال ما خص    ولفظ التجارة عام، فدل على أن األصل اإل

" (املائــدة: ويــدل قولــه تعــاىل ُقــودِ ُ ْلع ــوا ِ فُ ــوا أَوْ نُ ــِذينَ آمَ ــا الَّ ) وقولــه ســبحانه: " ١: "َ  أَيـُّهَ
ْســئُوًال" (اإلســراء:  ْهــَد َكــاَن مَ ْهــِد إِنَّ اْلعَ ْلعَ ـوا ِ فُ أَوْ )، علـى وجــوب الوفــاء بكــل عقــد وعهــد ٣٤وَ
حة.   فدل على أن األصل يف العقود التجارية اإل

لضوابط الشرعية أن النيب ومما يؤكد حرية التجارة أخرب أن التجـارة  -ملسو هيلع هللا ىلص  - املضبوطة 
صــلى هللا  - مــن أطيــب الكســب، كمــا يف حــديث رافــع بــن خــديج  قــال ســئل رســول هللا

                                                             
دد أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابـن تيميـة١٩( النمـري نسـبا احلـراين والدة  -لقـب إلحـدى جداتـه -) هو اإلمام ا

هـ، أحدث نقلـة عظيمـة يف الفقـه اإلسـالمي فـأوحى الشـيطان إىل أوليائـه أن يغيبـوه ٦٦١الدمشقي نشأة ووفاة، ولد سنة 
هـــ، ألــف يف ترمجتــه مصــنفات عديــدة كــاألعالم العليــة وغــريه، ومــن ٧٢٨نة يف الســجن مــرات حــىت مــات يف الســجن ســ

 أمشلها: اجلامع لسرية شيخ اإلسالم حملمد عزير مشس.
   .٢٨/٣٨٦جمموع الفتاوى )٢٠(
لفقه واألصول والتفسـري والنحـو ويغرهـا، كـان والـده قـيم ٢١( ) هو دمحم بن أيب بكر الزرعي مث الدمشقي، اإلمام املشهور 

هـ. له من الكتب إعـالم املـوقعني وزاد املعـاد وإغاثـة اللهفـان والصـواعق ٧٥١هـ وتويف سنة ٦٩١اجلوزية، ولد سنة  املدرسة
 .٢/٤٤٧املرسلة وغريها. "الذيل على طبقات احلنابلة " 

  .١/٣٨٤إعالم املوقعني البن القيم )٢٢(
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. وقـد عمـل )٢٣( عن أطيب الكسب فقال:" عمل الرجـل بيـده وكـل بيـع مـربور" -عليه وسلم 
لتجــارة كمــا يف حــديث الســائب بــن أيب الســائب  قــال:" كــان رســول - ملسو هيلع هللا ىلص - نبينــا دمحم

  . )٢٤( شريكي، وكان خري شريك، ال يداري وال مياري" -ملسو هيلع هللا ىلص  - هللا

ُكــمْ " (النــور:  ــِذي َآ ِ الَّ َّ ــاِل ا ــْن مَ ــوُهمْ مِ آتُ مانــة بيــد العبــد قــال تعــاىل:" وَ )، ٣٣واملــال أ
ـــا"  وبـــه امً َ ي ِ ُكـــمْ ق ُ َل َّ ـــلَ ا ـــِيت َجعَ ُكمُ الَّ اَل ـــوَ َ أَمْ اء ـــَفهَ ـــوا السُّ َال تـُْؤتُ ـــاة النـــاس، قـــال تعـــاىل:" وَ قيـــام حي

  .)٥(النساء: 

مقصــد حفــظ املــال إذ "مــن املقاصــد الكــربى للشــريعة اإلســالمية،  ى املــالواحلفــاظ علــ 
ـــنفس الـــيت هـــي األصـــل يف حفـــظ العقـــل واجلهـــاد وعمـــارة  ضـــرورة وواجـــب ومطلـــوب حلفـــظ ال

مــن كــان مسـؤوال عــن مــال  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ، وحتقيقـا هلــذا املقصـد الشــرعي، فقــد أوصـى)٢٥("األرض
أنه قال:" أال من ويل يتيما له مال فليتجر فيـه وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -روي عنه  غريه أن يستثمره، فقال

كلـــه الصـــدقة" ابتغـــوا  أنـــه قـــال:" -  -طـــاب ، وصـــح عـــن عمـــر بـــن اخل)٢٦( يرتكـــه حـــىت 
كلها الصدقة    .)٢٧(" موال اليتامى ال 

نـا وقد مارس الصحابة  التجارة حبرية مضبوطة بضـوابط الشـرع وفـق مـا دهلـم عليـه نبي
 فيــه ، ومـا أروع موقفـًا تظهـر)٢٨(سـريهمفعملـوا يف التجـارة والصـناعة والزراعـة كمــا يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

دة يف أمـور الـدين والـدنيا، فعـن أنـس قـال: قـدم  -  - مسو نفوس الصحابة، وتطلعهم للر
بينـــه وبـــني ســـعد بـــن الربيـــع  -ملسو هيلع هللا ىلص  - املدينـــة فـــآخى النـــيب  -  - عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف

                                                             
   ).٦٠٧ة الصحيحة برقم(وغريمها وصححه األلباين يف السلسل ٢/١٠واحلاكم  ٤/١٤١رواه أمحد )٢٣(
وقـال حـديث صـحيح اإلسـناد وسـكت  ٢/٦١واحلاكم يف املستدرك  ٢/٧٦٨وابن ماجه  ٥/١٧٠رواه أبو داوود  )٢٤(

   عنه الذهيب.
حتقيـــق عبــدا لقــادر عطـــا، ط: مؤسســة الكتـــب  ٢٤٣املكاســب، م ) اقتبــاس مــن كـــالم احلــارث احملاســيب يف كتابـــه: ٢٥(

 الثقافية.
 )، وقال: يف إسناده مقال، ألن املثىن بن الصباح يضعف يف احلديث ".١/١٢٥() أخرجه الرتمذي ٢٦(
 ).٤/٢٥) رواه ابن أىب شيبة (٢٧(
 .  ٥٧٥املعارف البن قتيبة ص ) ٢٨(
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، وكان سعد ذا غىن، فقال لعبد الرمحن بن عوف: أقامسك مـايل نصـفني  -  - األنصاري
رك هللا لك يف أهلك ومالك، دلوين على السوق  فمـا رجـع حـىت استفضـل  وأزوجك، قال: "

إزار غلــــيظ فقـــال: اشـــرتيته خبمســـة دراهـــم، مــــن  -  - ورؤي علـــى علـــي .)٢٩(أقطـــًا ومسنـــاً 
  .)٣٠( أرحبين فيه درمها بعته"

وأمــا قــدواتنا مــن ســلف األمــة فقــد كــان هــذا املعــىن واضــح املعــامل، ويــدل علــى ذلــك أن 
ـم يف دخـول جمـال التجـارة وممارسـتها، فقـد كـان اإلمـام أمحـد  العلماء حيرصون علـى حـث طِال

لســوق ويقـــول:" مــا أحســن االســتغناء عــن النـــاس"  -رمحــه هللا  -)٣١(بــن حنبــل  ، )٣٢(مــر 
:" الـزم السـوق تصــل -رمحـه هللا  -فايـة، فقـال اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وقـال لـه رجـل: إين يف ك

يعـــين  -بـــه الـــرحم وتعـــود بـــه علـــى عيالـــك". وقـــال علـــي بـــن جعفـــر: مضـــى أيب إىل أيب عبـــدهللا
وذهــب يب معــه فقــال لــه:  أ عبــدهللا، هــذا ابــين، فــدعا يل، وقــال أليب: ألزمــه  -اإلمــام أمحــد

لرجـــل:" الـــزم الســـوق  -رمحـــه هللا  -  )٣٤(يـــوب الســـختياين ، وقـــال أ)٣٣(الســـوق وجنبـــه أقرانـــه 
  .)٣٥(فإنك ال تزال كرميا على إخوانك ما مل حتتج إليهم" 

                                                             
  ).١٩٩/ ص  ٧) (ج ١٩٠٨رواه البخاري برقم () ٢٩(
  .٩٦رواه اخلالل يف كتاب: احلث على التجارة ص )٣٠(
هــ)، إمـام أهـل السـنة وفقيـه احملـدثني، ٢٤١ -هــ ١٦٤حنبل الشـيباين البكـري الـوائلي () هو اإلمام أمحد بن دمحم بن ٣١(

ر املســند والزهــد والــورع والــرد علــى اجلهميــة، كمــا أن لــه فتــاوى مبثوثــة يف مســائل طالبــه كمســائل ابنــه صــاحل  لــه مــن اآل
 .١١/١٧٧ومسائل ابنه عبدهللا وغريمها. سري أعالم النبالء 

   ).٢٨٥ومن طريقه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ( ٢٧ كتاب:  احلث على التجارة /رواه اخلالل يف)٣٢(
 ).٢٨٥ومن طريقه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ( ٢٧رواه اخلالل يف كتاب:  احلث على التجارة /) ٣٣(
بعــي، ٦٦)  أيــوب الســختياين، هــو أيــوب بــن أيب متيمــة كيســان ، أبــو بكــر ، الســختياين البصــري . ولــد ســنة ٣٤( ه،  

سيد فقهاء عصره ، من حفاظ احلديث . رأى أنس بن مالك،  قال ابن سعد : كـان ثقـة ثبتـا يف احلـديث . جامعـا كثـري 
هــ. ينظـر: سـري أعـالم ١٣١العلم ، حجة عدال . وقـال مالـك : كـان مـن العـاملني العـاملني اخلاشـعني. تـويف رمحـه هللا سـنة 

 .٣٨٢/  ١واألعالم   ١٥/  ٦النبالء 
 . ٢٦، نقله حمقق احلث على التجارة ص ٣/١١واحللية  ٢٦٦)روضة العقالء /٣٥(
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  -رمحــه هللا  -  )٣٦( قــال أســود بــن ســاملكــانوا حيرصــون علــى الســماحة يف البيــع، فقــد و 
" :-رمحـه هللا  -  )٣٨( . وقـال معـروف الكرخـي)٣٧( ألحد أصحابه: اشرت وبع ولـو بـرأس املـال

ع ولو برأس املال بـورك فيـه كمـا يبـارك يف الـزرع مبـاء املطـر"  . وذلـك أن بيـع)٣٩( من اشرتى و
خربة يف البيع وأساليبه، كما أن البضـاعة كلمـا خزنـت أكثـر  البائع يفيد اولو برأس ماهل السلعة

  ر.، مع اعتبار أن التخزين له تكلفة على التاجفإن سعرها يقل يف اجلملة

م  ويظهــر ممــا تقــدم أن مبــدأ حريــة التجــارة راســخ عنــد الســلف، وهــو األصــل يف معــامال
حــــة أن املنشــــأة التجاريــــة هلــــا مطلــــق احلريــــة فيمــــا تبيــــع وتشــــرتي،  التجاريــــة، ألن مقتضــــى اإل
وميكنهـــا حبريـــة أن تســـتحوذ علـــى أي منشـــأة جتاريـــة أخـــرى، أو تنـــدمج معهـــا بشـــروط شـــرعية 

    هذا البحث.ونظامية سنتطرق هلا يف

د، وهـــي األســـباب الـــيت يكـــون التعامـــل املـــايل قيـــدت التجـــارة يف الشـــريعة بعـــدة قيـــو وقـــد 
يت.   داخل يف دائرة التحرمي، وبيان هذه األسباب فيما 

  السبب األول: الر

بـت يف كتـاب هللا وسـنة رسـوله صـلى  أمجـع املسـلمون قاطبـة علـى حتـرمي الـر  إذ حترميـه 
  . )٤٠( وهو مقتضى العدل والقياس الصحيح هللا عليه وسلم،

  :)٤١( والر ثالثة أنواع هي
                                                             

خلـري، قـال دمحم بـن جريـر ٣٦( )  هو أسود بن سامل أبـو دمحم العابـد مسـع: محـاد بـن زيـد، وسـفيان بـن عيينـة، وكـان معروفـا 
ريـخ بغـداد للخطيـب البغـدادي   –الطربي عنـه: كـان ثقـة ورعـا فاضـال، مـات سـنة ثـالث عشـرة أو أربـع عشـرة ومـائتني. 

 .  ٧/٤٩٨حتقيق بشار عواد معروف، 
 ، ومقصده رمحه هللا: حىت يتعلم التجارة ويعتاد على البيع.  ٥٧)رواه اخلالل يف احلث على التجارة ص ٣٧(
فــوظ البغــدادي، كــان نصــرانيا فأســلم، وصــار مــن أعــالم العبــاد والزهــاد، وأخبــاره يف  )  معــروف الكرخــي هــو أبــو حم٣٨(

 .٩/٣٣٩ه. سري أعالم النبالء ٢٠٠كتب الزهد منثورة ومواعظه مشهورة، تويف سنة 
 . ١/٣٨٧) طبقات احلنابلة البن أيب يعلى ٣٩(
موع شرح امل٨٩دار الكتب العلمية ص  –) مراتب اإلمجاع البن حزم ٤٠(  .٩/٣٩٠هذب ، ا
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ر الفضــل، ويكــون يف بيــع ربــوي جبنســه متفاضــالً، ويشــرتط لصــحة بيــع  النــوع األول:
لربوي من جنسـه شـرطان: التماثـل، والتقـابض قبـل التفـرق، ودليلـه حـديث عبـادة بـن  الربوي 

لرب، ": -ملسو هيلع هللا ىلص  - الصامت  قال: قال رسول هللا لفضة، والرب  لذهب، والفضة  الذهب 
مللــح، مــثالً مبثــل، يــداً بيــد لتمــر، وامللــح  لشــعري، والتمــر  مــثالً "ويف روايــة ملســلم:  "والشــعري 

 ً  بســواء يــداً بيــد  فــإذا اختلفــت هــذه األصــناف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كــان يــداً  مبثــل، ســواء
    .)٤٢(  "بيد

، وهـو بيـع ربـوي بربـوي مـن  النوع الثاين: ر النسيئة، وهو أشـد أنـواع الـر حترميـًا وظلمـًا
لربـوي مـن غـري  غري جنسه متفق معه يف العلة نسيئة أي مؤجالً، ويشرتط لصـحة بيـع الربـوي 
جنســـه شــــرط واحــــد هــــو: التقـــابض قبــــل التفــــرق، ومثالــــه: بيـــع بــــر بشــــعري إىل أجــــل، فيجــــوز 

 عملـة معاصـرة بعملـة مغـايرة هلـا مثـل صـرف احلال دون التأجيل، وكذا صرف التفاضل يف هذه
الت بــدوالرات فيجــوز التفاضــل وحيــرم النســأ، أمــا إن  الت فيشــرتط فيهــا  بيعــتر الت بــر ر

 التماثل والتقابض.

ـِذينَ  "وأشد هذا النوع وأعظمه بيع ما حل يف الذمـة إىل أجـل قـال هللا تعـاىل:  ـا الَّ َ أَيـُّهَ
ُِحـونَ  ْفل لَُّكـمْ تـُ عَ َ َل َّ اتـَُّقـوا ا َضـاَعَفةً وَ افًا مُ َِ َأْضـعَ ـوا الـرّ ُْكُل نُوا َالَ  وكـانوا )، ١٣٠" (آل عمـران: آمَ

يف اجلاهلية إذا حل على أحدهم الدين قـال لـه غرميـه إمـا أن تقضـيين ديـين وإمـا أن تـريب فنزيـد 

                                                                                                                                                                              
  ) تفصيل هذه األنواع مبثوث يف كتب الفقهاء، ومن أمجع الكتاب املعاصرة: ٤١(
 هـ.١٤١٣اجلامع يف أصول الر لرفيق يونس املصري، دار القلم، الطبعة األوىل سنة  .١
صــــمة الــــر واملعــــامالت املصــــرفية املعاصــــرة يف نظــــر الشــــريعة اإلســــالمية للشــــيخ عمــــر املــــرتك رمحــــه هللا، دار العا .٢

ض، النشرة األوىل سنة   هـ.١٤١٤لر
ض، ويقع يف جملدين. .٣ لر  الر يف املعامالت املصرفية املعاصرة لعبدهللا السعيدي، دار طيبة 
لدمام، الطبعة األوىل سنة  .٤  هـ.١٤٢٤املنفعة يف القرض لعبدهللا العمراين، دار ابن اجلوزي 
 ٢٢٥٤)، وابــــن ماجــــه يف ســــننه ٧/٢٧٤)، والنســــائي يف ســــننه (٤٠٣٩() رواه اإلمــــام مســــلم يف صــــحيحه بــــرقم: ٤٢(

  .٢٢٧٢٧واإلمام أمحد يف مسنده برقم 
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 ً لتحيـــل علـــى قلـــب أكـــان ذلـــك ب يف األجــل ونزيـــد مـــا حـــل يف الذمـــة وســـواء صـــريح لفظـــه أو 
بع للمعىن املقصود ال للفظ الذي مل يقصد. نواع احليل، فاإلمث والتحرمي   الدين 

يفـاء أكثـر ممـا و ر القـر  النوع الثالـث: ض، وهـو أن يقرضـه دراهـم مـثالً ويشـرتط النفـع 
عطيـه كـل شـهر أو أقرضه أو أحسن وأكمل أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غريه أو يبقيه عنـده وي

ســنة أو أســبوع شــيئًا معروفــًا هلمــا فهــذا هــو الــر بعينــه ولــيس قرضــًا يف احلقيقــة  ألن املقصــود 
لقـــرض اإلحســـان واإلرفـــاق وهـــذا معاوضـــة ظـــاهرة، فهـــو يف احلقيقـــة بيـــع دراهـــم بـــدراهم إىل 

قـرض جـر ، وقـد اتفـق الفقهـاء علـى أن كـل أجل، ورحبها ذلك النفع املشـروط أو املتواطـأ عليـه
. ويـــدخل فيـــه اشـــرتاط عقـــد معاوضـــة مـــع القـــرض، فقـــد قـــال  :" ال حيـــل -ملسو هيلع هللا ىلص  -نفعـــا فـــه ر

  .)٤٣(سلف وبيع"

لنظر يف التعامالت التجارية يف هذه األزمان نلحظ أن أكثر الر الواقع يف معامالت  و
لـيس مــن النـاس اليـوم هـو يف ر القـروض وخصوصـًا القـروض املصــرفية، ومـع التأكيـد علـى أنـه 

ـا تزيـد املـؤمن  شرط انقياد املسلم لألوامر الشرعية معرفة احلكم مـن التشـريع، ولكـن ال شـك أ
  منها: ملنع ر القروض وطمأنينة، وقد ذكر أهل العلم حكما كثريةإميا 

ن املــال بقــي  - ١ أن الــر يقتضــي أخــذ مــال اإلنســان مــن غــري عــوض، فــإن قيــل 
ن  الجتار، فيقال  ، ومـن أراد الـدخول قد حيصل وقد ال حيصـل الربحبيده مدة يستفيد منها 

 يف الربح فيمكنه أن يدفع ماله ملن يضارب به.

ملكاسب.أن  - ٢  الر مينع أصحاب األموال من االشتغال 

  .)٤٤( أنه يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس من القرض - ٣

                                                             
 ٤٦٤٤والنسائي برقم  ١٢٣٤والرتمذي برقم  ٣٥٠٤رواه أبو داود برقم ) ٤٣(
 .٢٢/٥٤، املوسوعة الفقهية الكويتية ١٠٧-٢/١٠٤دار الكتب العلمية  –إعالم املوقعني البن القيم ) ٤٤(
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أن هــذا التحــرمي حلكــم حرمــه هللا ورســوله، و  ممــاالثالثــة  الــر أنــواع ممــا ســبق يتضــح أنف
وإن تبـتم " سبحانه بقولـه: ذكره هللاأنه ظلم مناف للعدل الذي أمر هللا به ورسوله كما مؤداها 

مــون مــون وال تظَل ِ دة )، ٢٧٩" (البقــرة: فلكــم رؤوس أمــوالكم ال تظل خــذ الــز أي ال تَظلمــون 
، وال تُظلمون بـنقص رؤوس أمـوالكم فكمـا أنـه لـو أخـذ مـن رؤوس أمـواهلم وخبـس  اليت هي الر

 . دة اليت هي ر   منه شيء كان ظلمًا ظاهراً فكذلك إذا أخذوا الز

  حانه الر حرم كل ذريعة ووسيلة إليه ومن ذلك: ملا حرم هللا سبو 

  بيع العينة: -أ

قـــل مــن مثنـــه حـــاالً،  بيــع العينـــة هــو: أن يبيـــع شــيئًا مـــؤجالً مث يشـــرتيه مــن مشـــرتيه منــه 
مــن دمحم مبائــة  ســيارة مبائــة وعشــرين مــؤجالً علــى دمحم مث يشــرتيها زيــدٌ  ومثـال ذلــك: أن يبيــع زيــدٌ 

ع )٤٥( حــــال ســــلعة غــــري دخلــــت بينهمــــا  نقــــودا بنقــــود، وحتــــرمي ذلــــك ألنــــه يف احلقيقــــة إمنــــا 
  .مقصودة

تبــايعتم  إذايقــول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -العينــة حــديث ابــن عمــر قــال مسعــت رســول هللا  ودليــل حتــرمي
لــزرع وتـركتم اجلهــاد ســلط هللا علــيكم ذال ال ينزعــه حــىت ب البقــر ورضــيتم   لعينـة وأخــذمت أذ

  .  )٤٦(ترجعوا إىل دينكم" قال أبو داود اإلخبار جلعفر وهذا لفظه 

                                                             
 .٤/٣٨٤ قاسم البن املربع الروض اشيةح) ٤٥(
) مث قـــال: وروي ١٠٤٨٤). ومـــن طريقـــه البيهقـــي يف ســـننه الكـــربى بـــرقم (٣٤٦٢رواه أبـــو داوود يف ســـننه بـــرقم ( )٤٦(

ح عــن ابــن عمــر وروي عــن ابــن عمــر موقوفــا أنــه كــره ذلــك. ورواه  البــزار ذلــك مــن وجهــني ضــعيفني عــن عطــاء بــن أيب ر
هــذا هــو عنــدي إســحاق بــن عبــد هللا بــن أيب فــروة وهــو لــني احلــديث انتهــى وعقــب ابــن القطــان وقــال: وأبــو عبــد الــرمحن 

فقـال يف كتابــه: وهـذا وهــم مـن البــزار وإمنـا اســم هـذا الرجــل إســحاق بـن أســد أبـو عبــد الـرمحن اخلراســاين يـروي عــن عطــاء 
ـذا ذكـره بـن أيب حـامت ولـيس  سـحاق بـن أيب فـروة ذاك مـديين روى عنه حيوة بن شريح وهو يروي عنه هـذا اخلـرب و هـذا 

ورواه الـــدواليب يف  ويكــىن أ ســـليمان وهــذا خراســـاين ويكــىن أ عبـــد الــرمحن وأيهمـــا كــان فاحلـــديث مــن أجلـــه ال يصــح.
وفيـه أبـو عبـد الـرمحن : ١/٣١٤). وقـال املنـاوي يف فـيض القـدير  ١٩٩٨/ ٥) وابن عـدي يف الكامـل (  ٦٥ ٢الكىن ( 

للفـظ نفسـه أمحـد والبـزار وأبـو اخلراساين وامسه إس حاق عد يف امليزان مـن منـاكريه خـرب أبـو داود هـذا ورواه عـن ابـن عمـر 
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  عكس العينة: -ب

 أن يبيــع شــيئًا نقــداً مث يشــرتيه مــن مشــرتيه منــه بــثمن أكثــر مـــؤجالً  صــورة عكــس العينــة
وهـو حمــرم أيضـًا ألنــه ذريعـة إىل الــر ووسـيلة إليــه. ومثالـه: أن يبيــع زيـد ســيارة مبائـة حــال ، )٤٧(

  يشرتيها زيد من دمحم مبائة وعشرين مؤجلة.على دمحم مث 

  السبب الثاين: الغرر واجلهالة

نـهمـا انطـوى عنَّـا أمـره،  . وقيـل)٤٨( الغرر ماال يدرى هل حيصل أم ال ـرف  كـان  مـا وعُ
نـه مـا)٤٩( مستور العاقبة  أو تردد بني احلصول والفوات، أو بني الوجـود والعـدم ـرف   . كمـا عُ

تـردد بـني أمـرين  : مـاوقيل الغرر .)٥٠( تردد بني أمرين أحدمها على الغرض واآلخر على خالفه
   .)٥١( أو احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما

مـــا خفيـــت عاقبتـــه وكـــان كثـــريا أصـــليا يف عقـــد معاوضـــة مل تـــدعُ إليــــه  والغـــرر املـــؤثر هـــو
  .)٥٢(حاجة

                                                                                                                                                                              
ويف الدرايــة يف ختــريج أحاديــث يعلـى، قــال ابــن حجــر: وســنده ضــعيف، ولـه عنــد أمحــد إســناد آخــر أمثــل مـن هــذا" أ.هـــ. 

منـه ومـن حـديث عبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص : وإسناده ضعيف وله عند أمحد إسناد آخر أجود وأمثـل ٢/١٥١اهلداية 
ســـناد ضـــعيف. ويف عـــون املعبـــود  : قـــال املنـــذري ويف إســـناده إســـحاق بـــن أســـيد أبـــو عبـــد الـــرمحن ٩/٢٤٢حنـــوه عنـــده 

ولطــرق احلــديث املتعــددة قــواه األلبــاين يف  اخلرســاين نزيــل مصــر ال حيــتج حبديثــه، وفيــه أيضــا عطــاء اخلرســاين وفيــه مقــال.
 .  ١١برقم  ١/٤٢حيحة السلسلة الص

 . ٤/٣٨٥)حاشية الروض املربع البن قاسم ٤٧(
 .٣/٢٦٥) الفروق للقرايف ٤٨(
 .٥/٨٢٢) زاد املعاد البن القيم ٤٩(
 .٣/٤٩) حاشية الدسوقي٥٠(
اية احملتاج ٥١(  (٣/٣٩٢ . 
  ، وشروط الغرر املؤثر على املعاملة املالية: ٢٩/٣٣مأخوذ من كالم اإلمام ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) ٥٢(
، املقـــدمات املمهـــدات البـــن رشـــد اجلـــد ٤/٤١أن يكـــون كثـــريا، خيـــرج الغـــرر اليســـري. ينظـــر: املنتقـــى للبـــاجي  -١
٢/٧١ . 
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  .)٥٤(وهو أصل عظيم من أصول الشرع )٥٣("غررعن بيع ال -ملسو هيلع هللا ىلص  - ى النيب"وقد 

ــذ األصـــل اشــرتط العلمـــاء أن يكــون املبيـــع مقــدوراً علـــى تســليمه، وأن يكـــون  اوعمــالً 
  .)٥٥( الثمن واملثمن معلومني  ألن جهالة أحدمها تدخله يف الغرر

النهـي عـن عسـب وقد حرم الشارع أنواعًا من البيوع  الشـتماهلا علـى الغـرر ومـن ذلـك: 
ـى ، و )٥٩(، وبيع حبل احلبلـة)٥٨(السمك يف املاءبيع و ، )٥٧(أو بيع ضراب الفحل  )٥٦(الفحل 

 -وقــال  ،)٦١(احلصــاةعــن بيــع  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ــى ، و )٦٠(يف البيــع املالمســة واملنابــذةعــن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

                                                                                                                                                                              
يـع اللـنب يف الضـرع مـع الشـاة. ينظـر املغـين البـن وأن يكون أصليا، وهذا خيرج الغـرر التـابع غـري املقصـود، مثـل ب -٢

 .٦/١٤١دامة 
وأن يكــــون يف عقــــد معاوضــــة، وهــــذا خيــــرج عقــــود التربعــــات، مثــــل الوصــــية مبجهــــول والتــــربع مبجهــــول. جممــــوع  -٣

 .٣١/٢٧٠الفتاوى البن تيمية 
اجلبــة احملشــوة مــع  وأن ال تـدعو إليــه حاجــة، خيـرج بيــع مــا حيتـاج إليــه النــاس مثـل بيــع املغيبــات يف األرض، وبيـع -٤

 .٢٩/٢٥، جمموع الفتاوى البن تيمية ١٠/١٥٦جهل احلشوة. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
 .)٥/٣( مسلم رواه )٥٣(
) أوســع كتــاب جــامع ألحكــام الغــرر كتــاب: الغــرر وأثــره يف العقــود للصــديق األمــني الضــرير، والــذي صــدر عــن دار ٥٤(

هـــ، ومــن الكتــب املهمــة الــيت جتمــع ١٤١٣هـــ دار اجليـل، مث ســنة ١٤١٠ســنة  هـــ. مث طبــع١٣٧٦نشـر الثقافــة مبصــر ســنة 
 هـ.١٤١٣أحكام امليسر والقمار كتاب: امليسر والقمار لرفيق يونس املصري، وقد نشرته دار القلم، الطبعة األوىل سنة 

 ) تراجع املراجع السابقة. ٥٥(
 . -  -عن ابن عمر  ٢٢٨٤) رواه البخاري برقم ٥٦(
 .  -  -عن جابر  ٣٩٨١) رواه مسلم برقم ٥٧(
 ابـن علـى وقفـه العلـم أهـل وصـوب ،- وسـلم عليـه هللا صـلى - النـيب عن -  - مسعود ابن عن ١/٣٨٨ أمحد رواه )٥٨(

 املعرفة. دار طبعة – ٢/١٠٦٨ للشوكاين األوطار نيل ينظر: .-  - مسعود
 األوطــار نيــل يف تفســريه وينظــر احلــديث، مــن املقصــود يف واختلفــوا ،٣٧٨٨ بــرقم ومســلم ٣٨٤٣ بــرقم البخــاري رواه )٥٩(

 املعرفة. دار طبعة – ٢/١٠٦٨ للشوكاين
 .-  - اخلدري سعيد أيب عن ٣٧٨٥ برقم ومسلم ٢١٤٤ برقم البخاري رواه )٦٠(
 .)٥/٣( مسلم رواه )٦١(
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يه ، )٦٢(: " ال تبع ما ليس عندك"  -ملسو هيلع هللا ىلص  وبيـع مـا  بيع احلمل يف البطنعن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وورد 
يف ضــروع األنعــام وبيــع العبــد اآلبــق، وشــراء الصــدقات حــىت تقــبض وشــراء املغــامن حــىت تقســم 

ُطعـــم أو  –ملسو هيلع هللا ىلص  -، كمـــا روي عـــن النـــيب )٦٣(وعــن ضـــربة الغـــائص ـــى أن يبـــاع مثـــر حـــىت ي أنــه 
ـــى )٦٤( ضـــرع أو مســـن يف لـــنب صـــوف علـــى ظهـــر أو لـــنب يف وهـــو  –عـــن الثنيـــا  –ملسو هيلع هللا ىلص  -، و

  وحنوها. ،)٦٥(إال أن تعلم  -االستثناء يف البيع 

والغرر منه الغرر الفاحش الكثري الذي يتفق العلماء على حرمة البيع عنـد وجـوده، ومنـه 
تهـدونالغرر اليسري الذي ال ميكن االحرتاز منه، ومنه ما بني ذلك مما  ، خيتلـف فيـه العلمـاء ا

علـــى منـــع بيـــع األجنـــة  -أي العلمـــاء  – أمجعـــوا :"-رمحـــه هللا  -  )٦٦(قـــال اإلمـــام الشـــاطيب 
والطـري يف اهلـواء، والسـمك يف املــاء، وعلـى جـواز بيــع اجلبـة الـيت حشــوها مغيـب عـن األبصــار، 

نفراده المتنع، وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع ا حتمـال أن يكـون الشـهر ولو بيع حشوها 
ثالثــني أو تســعة وعشــرين، وعلــى دخــول احلمــام مــع اخــتالف عــادة النــاس يف اســتعمال املــاء 
وطــول اللبــث، وعلــى شــرب املــاء مــن الســقاء مــع اخــتالف العــادات يف مقــدار الــري  فهــذان 

ثــاين  ال طرفــان يف اعتبــار الغــرر وعــدم اعتبــاره لكثرتــه يف األول وقلتــه مــع عــدم االنفكــاك عنــه يف

                                                             
عـن حكـيم بـن  ٢١٨٧ماجـه بـرقم وابـن  ٤٦٢٧والنسـائي بـرقم  ١٢٣٢والرتمـذي بـرقم  ٣٥٠٣) رواه أبو داود برقم ٦٢(

 .-  -حزام 
، وضــــعفه -  -) عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري ٢١٩٦) وابــــن ماجــــه (١٥٦٣) والرتمــــذي (٣/٤٢) أخرجــــه أمحــــد (٦٣(

 طبعة دار املعرفة.  – ٢/١٠٦٨، ولبعضها شواهد تنظر يف نيل األوطار للشوكاين ١٢٩٣األلباين يف إرواء الغليل برقم 
. -  -، وصـوب ابـن أيب شـيبة وقفـه علـى ابـن عبـاس -  -عـن ابـن عبـاس  ٣/١٤) رواه الـدارقطين يف سـننه ٦٤(

 طبعة دار املعرفة. – ٢/١٠٦٩نيل األوطار 
 .-  -عن جابر  ٤٦٤٧والنسائي برقم  ١٢٩٠) رواه الرتمذي برقم ٦٥(
لشـــاطيب ، مـــن علمـــاء )  الشـــاطيب هـــو إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن دمحم ، أبـــو إســـحاق ، اللخمـــي الغ٦٦( طـــي ، الشـــهري  ر

، تـــويف ســـنة  ـــا حمـــدً ا فقيهً ا مفســـرً ً ـــا حمقًقـــا أصـــولي هــــ مـــن تصـــانيفه : املوافقـــات يف أصـــول الفقـــه ٧٩٠املالكيـــة . كـــان إمامً
 .٧١/  ١، واألعالم للزركلي  ٢٣١واالعتصام. شجرة النور الزكية ص 
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ب الغرر فهي متوسـطة بـني الطـرفني، آخـذة بشـبه مـن كـل  فكل مسألة وقع اخلالف فيها يف 
  .)٦٧(" ، ومن منع مال إىل جانب اآلخرارةواحد منهما  فمن أجاز مال إىل جانب اليس

واحلكمـة يف حتــرمي بيــع الغــرر ومعامالتــه هــي بعينهــا احلكمــة مــن حتــرمي امليســر حيــث قــال 
َــا "تعــاىل:  لَُّكــمْ  إِمنَّ عَ ُ َل وه ُ ب ِ ن ــاْجتَ اِن فَ َط ــيْ ــِل الشَّ ــْن َعمَ ّ ُ رِْجــٌس مِ اْألَْزَالم اْألَنَصــاُب وَ ِســرُ وَ يْ اْلمَ ــرُ وَ اْخلَمْ

ُِحوَن  ْفل َ  "، وقال تعاىل ) ٩٠" ( املائدة:تـُ ْغَضـاء بـَ اْل َة وَ ـَداوَ ـنَُكمُ اْلعَ يـْ َ ـعَ بـ ِ وق ُ اُن َأن ي َط ـيْ ِريـُد الشَّ ُ َا ي إِمنَّ
الْ  ــِر وَ ِ ِيف اْخلَمْ ــَالة َعــِن الصَّ ـــهِ وَ َُصــدَُّكمْ َعــن ذِْكــِر اللَّ ي ِســِر وَ يْ ــوَن مَ هُ نتـَ ــتُم مُّ ــلْ أَن ) ٩١" ( املائــدة:فـَهَ

)٦٨( .  

  السبب الثالث: التغرير واخلداع

مـــن القواعـــد املهمـــة يف املعـــامالت املاليـــة قيامهـــا علـــى الصـــدق واألمانـــة، وابتعادهـــا عـــن 
املنــافقني ومسـتهم البــارزة، واألحاديـث يف بيــان حرمــة الكـذب واخليانــة واخلـداع  إذ هــي أخـالق 
لغـــش واخلـــداع كثـــرية ال حتصـــى البيعـــان ": -ملسو هيلع هللا ىلص  - ومنهـــا مـــا ســـبق مـــن قولـــه ،)٦٩( التعامـــل 

ـــار مـــا مل يتفرقـــا، فـــإن صـــدقا وبينـــا بـــورك هلمـــا يف بيعهمـــا، وإن كتمـــا وكـــذ حمقـــت بركـــة  خلي
ريـرة  أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مـر علـى صـربة طعـام فأدخـل يـده ، ومـا ورد عـن أيب ه)٧٠(" بيعهمـا

فيها فنالت أصابعه بلالً، فقال: (ما هـذا  صـاحب الطعـام؟) قـال: أصـابته الســماء  رسـول 
  .)٧١( )هللا، قال: (أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس، من غش فليس مين

مثـــل تصـــرية اللـــنب يف  مـــن أجـــل ذلـــك: التـــدليس يف البيـــع ومـــن أمثلـــة مـــا حرمـــه الشـــارع
يمــة األنعــام وبيــع  .)٧٢(:"ال تَُصــرُّوا اإلبــلَ والغــنم..." -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودليــل التحــرمي قولــه  ،ضــروع 

                                                             
 .١١٨-٥/١١٧حتقيق مشهور آل سلمان  –) املوافقات للشاطيب ٦٧(
 العداوة. سبب ألنه لباطل، الناس أموال أكل العلة ن القول ذلك خيالف وال ،٥/٤٧ للخطايب السنن معامل ينظر: )٦٨(
 .٦/٢٢٥املغين ) ٦٩(
 .١٥٣٢ومسلم برقم  ٢٠٠٥) رواه البخاري برقم ٧٠(
 .١٠٢) رواه مسلم برقم ٧١(
 .-  -عن أيب هريرة  ١٥١٥ومسلم برقم  ٢٠٤١) رواه البخاري برقم ٧٢(
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ـى  )٧٣(النجش بيـوع والكـذب يف اإلخبـار بـثمن السـلعة يف  ،)٧٤(عـن الـنجش  –ملسو هيلع هللا ىلص  -فقد 
  .)٧٦( وكتمان عيوب السلعة ،)٧٥(األمانة، أو قوله: سيمت مين بكذا وهو كاذب 

  

  السبب الرابع: الضرر

ال ": -ملسو هيلع هللا ىلص  - قــال فقــد ،العــام أو اخلــاص الضــرر ت الشــريعة التجــارة الــيت تتضــمنمنعــ
، ومعــــىن (ال  )٧٧(" ضــــرر وال ضــــرار لغــــري مطلقــــًا ومعــــىن (ال ضــــرر): ال جيــــوز إحلــــاق مفســــدة 

لغري على وجه املقابلة له، لكـن مـن غـري تقييـد بقيـد االعتـداء  ضرار): ال جيوز إحلاق مفسدة 
فاَعـل الـذي يـدل  ِ ملثل واالنتصار للحق، وهذا أليق بلفـظ الضـرار  إذ الفعـال مصـدر قياسـي ل

  .)٧٨(على املشاركة 

  .)٧٩(هو الضرر الكثري، أما اليسري فمعفو عنه  املمنوع والضرر

  يف املعامالت قسمان: والضرر

يت: األول:   الضرر العام، وأمثلة التعامالت احملرمة بسبب الضرر العام ما 

 . )٨٠(كر إال خاطئ" ت:" ال حي-ملسو هيلع هللا ىلص  -االحتكار، ودليل حترميه قوله  - ١

                                                             
 ) ينظر يف تفصيل ذلك كتاب: النجش واملزايدة واملناقصة لألستاذ الدكتور رفيق يونس املصري. ٧٣(
 .١٥١٦ومسلم برقم  ٢٠٣٥) رواه البخاري برقم ٧٤(
 .١٢٦) االختيارات للبعلي ص ٧٥(
وأثـــره يف العقـــود للـــدكتور عبـــدهللا الســـلمي. مـــن إصـــدار دار كنـــوز أشـــبيليا ) ينظـــر يف تفاصـــيل ذلـــك كتـــاب الغـــش ٧٦(

ض الطبعة األوىل سنة   هـ١٤٢٦لر
 .٣/٤٠٨وغريمها، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل  ٢٨٦٧وأمحد برقم  ٢٣٤١) رواه ابن ماجه برقم ٧٧(
  . ١/١٤٢)مجهرة القواعد الفقهية للندوي ٧٨(
 حتقيق أمحد اخلليل. –طبعة دار ابن اجلوزي  – ١٩٩ام ابن تيمية ص ) القواعد النورانية لإلم٧٩(



_________ 
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:" وال يبــع -ملسو هيلع هللا ىلص  -لألســواق، ودليــل حترميــه قولــهتــويل البيــع ملــن جيلــب الســلع  - ٢
 -  -بداللــة حــديث جــابر  ملــا يف ذلــك مــن رفــع األســعار علــى النــاس ،)٨١( حاضــر لبــاد"

 .)٨٢(قال:" ال يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض"  –ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النيب 

ـى عـن بيـع السـالح -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودليل حترميه أن النـيببيع السالح وقت الفتنة،  - ٣
  .)٨٣( وقت الفتنة

ـى عـن كـل مـا يسـبب الثاين: فـراد املسـلمني  الضرر اخلاص، وذلك أن الشرع  الضـرر 
الفرقـة بـني املسـلمني، وأمثلـة التعـامالت احملرمـة بسـبب الضـرر اخلـاص ملا فيـه مـن بـث للعـداوة و 

يت:   ما 

، والســــوم علــــى )٨٤( عــــن البيــــع علــــى البيــــع، والشــــراء علــــى الشــــراء - ملسو هيلع هللا ىلص -يــــه - ١
 .)٨٥(السوم

ــب" -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وقولـه )٨٦(" وال تلقــوا الركبــان":- ملسو هيلع هللا ىلص - قولـه - ٢  .)٨٧(:"ال تلقــوا اجلَل
ســبب ذلــك ألن اجلالـب للســوق ال يعـرف األســعار، فـإذا اشــرتي منــه قبـل أن يــدخل السـوق ت

 يف بيعه بسعر أقل من سعر السوق.

                                                                                                                                                                              
) وقوله (إال خاطئ) مبعىن آمث، واملعىن: ال جيرتئ على هـذا الفعـل الشـنيع ٢١٥٤) وابن ماجه (١٦٠٥مسلم ()رواه ٨٠(

  إال من اعتاد املعصية.
 .-  -عن ابن عباس  ١٥٢٠ومسلم برقم  ٢٠٤٩) رواه البخاري برقم ٨١(
 .١٥٢٢رواه مسلم برقم ) ٨٢(
وضــــعفه  -  -) عــــن عمــــران بــــن حصــــني ٥/٣٢٧) والبيهقــــى (٤٠١) أخرجــــه العقيلــــي يف " الضــــعفاء " (ص ٨٣(

 .١٢٩٦األلباين يف إرواء الغليل برقم 
 .١٤١٢ومسلم برقم  ٢٠٣٢) رواه البخاري برقم ٨٤(
 .-  -عن أيب هريرة  ١٤١٥ومسلم برقم  ٢٥٧٧) رواه البخاري برقم ٨٥(
 .-  -عن ابن عباس  ١٥٢٠ومسلم برقم  ٢٠٤٩واه البخاري برقم ) ر ٨٦(
 .-  -عن أيب هريرة  ١٥١٩) رواه مسلم برقم ٨٧(
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ملـزاد عنـد حـد معـني، قـال اإلمـام ابـن تيميـة  - ٣ اتفاق التجار حال املزايدة أن يقفـوا 
إذا اتفـــق أهـــل الســـوق علـــى أن ال يزايـــدوا يف ســـلع هـــم حمتـــاجون هلـــا ليبيعهـــا  :"-رمحـــه هللا  -

ا بينهم فإن هذا قد يضر صاحبه ا أكثر ممـا يضـر تلقـي السـلع صاحبها بدون قيمتها ويتقامسو
عها مساومة  فإن ذلك فيه من خبس الناس ما ال خيفى   .)٨٨("  إذا 

، إذ مـن القواعـد املقـررة يف الفقـه ويستثىن من ذلك بعض الضرر اخلاص ملقابلة نفـع عـام
جيـوز بيـع ، ومـن تطبيقـات ذلـك: أنـه )٨٩(اإلسالمي:" يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عـام" 

التسـعري كمـا جـوز الفقهـاء   طعـام احملتكـر عـن قوتـه وقـوت عيالـه إىل وقـت السـعة.الفاضل مـن 
لغنب الفاحش ب القوت يف بيعه  لتسعري إذا تعدى أر    .)٩٠(، مع أن البائع سيتضرر 

لكويـت مـن اجملس جممع الفقه اإلسـالمي وقد درس   ١ملنعقـد يف دورة مـؤمتره اخلـامس 
موضــــوع ، م١٩٨٨كــــانون األول (ديســــمرب)   ١٥إىل  ١٠هـــــ /  ١٤٠٩مجــــادى األوىل  ٦إىل 

ح التجـار)  قـراراً شـامالً لبيـان احلريـة التجاريـة يف الشـريعة اإلسـالمية وقيودهـا،  قـررو (حتديد أر
  :ونص القرار

ــــيعهم أوال ــــاس أحــــرارا يف ب ــــرك الن ــــذي تقــــرره النصــــوص والقواعــــد الشــــرعية ت : األصــــل ال
م وأمــواهلم يف إطــار أحكـام الشــريعة اإلســالمية الغــراء وضــوابطها  وشـرائهم وتصــرفهم يف ممتلكــا

ِ  "عمــًال مبطلــق قــول هللا تعــاىل:  ــنَُكم  يـْ َ ُكم بـ اَل ــوَ ــوا أَمْ ُْكُل ــوا َالَ  نُ ــِذينَ آمَ ــا الَّ اِطــِل إِالَّ َأن َ أَيـُّهَ َ ْلب
نُكمْ  ّ اٍض مِ رَ ًة َعن تـَ ارَ   .) ٢٩" ( النساء:  تَُكوَن ِجتَ

ــا ً م، بــل ذلــك ني ــا التجــار يف معــامال : لــيس هنــاك حتديــد لنســبة معينــة للــربح يتقيــد 
مرتوك لظروف التجارة عامة وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقضي به اآلداب الشرعية 

  ة والسماحة والتيسري.من الرفق والقناع

                                                             
 .٢٩/٣٠٤) جمموع الفتاوى ٨٨(
 ٧٤) األشباه والنظائر البن جنيم ص ٨٩(
 .١٩٨) القواعد الفقهية للزرقا ص ٩٠(
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ــا : تضــافرت نصــوص الشــريعة اإلســالمية علــى وجــوب ســالمة التعامــل مــن أســباب لثً
ــــــربح،  ــــــدليس، واالســــــتغفال، وتزييــــــف حقيقــــــة ال احلــــــرام ومالبســــــاته كــــــالغش، واخلديعــــــة، والت

لضرر على العامة واخلاصة.   واالحتكار الذي يعود 

ـا لتسـعري إال حيــرابعً ث جيــد خلـًال واضــًحا يف الســوق واألســعار : ال يتــدخل ويل األمــر 
لوســـائل العادلـــة املمكنـــة الـــيت  وامـــل مصـــطنعة، فـــإن لـــويل األمـــر حينئـــٍذ التـــدخل  ا مـــن ع شـــئً

  .)٩١(تقضي على تلك العوامل وأسباب اخللل والغالء والغنب الفاحش

  : إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك حمرم أو أدى إىل ذلكاخلامسالسبب 

حمــرم، ومــن أمثلــة العقــد تــرك واجــب أو انتهــاك حمــرم أو أدى إىل ذلــك فإنــه  إذا تضــمن
   ذلك:

َي ، لقوله تعاىل:" )٩٢( البيع بعد النداء الثاين يف اجلمعة - ١ ا نُودِ اْ إَِذ وٓ نـُ امَ َ ا ٱلَِّذينَ ء َيـُّهَ َٰٓ
عَۚ  يۡ بـَ واْ ٱلۡ رُ َذ ِ وَ َّ ِر ٱ ْا إَِىلٰ ذِكۡ وۡ ةِ فَٱۡسعَ عَ مُ ُ مِ ٱجلۡ وۡ َ ن يـ ِ مِ ٰوة لصََّل ِ َي ل   ).٩"( اجلمعة: نُودِ

ُكمۡ البيع بعد إقامة  - ٢ ُل وَٰ ِهُكمۡ أَمۡ لۡ نُواْ َال تـُ امَ َ ا ٱلَِّذينَ ء َيـُّهَ َالٓ  الصالة، لقوله تعاىل: "َ ٰٓ وَ
وَن " (املنافقون: َِٰسرُ َِك ُهمُ ٱخلۡ ئ َلٰٓ َِك فَأُوْ ل ۡل َذٰ عَ فۡ َ ن يـ مَ ِۚ وَ َّ ِر ٱ دُُكمۡ َعن ذِكۡ َلٰ   ).٩أَوۡ

 -أن رســـول هللا   -  -بيـــع اخلمـــر وامليتـــة واخلنزيـــر واألصـــنام، حلـــديث جـــابر  - ٣
 . )٩٣(ى عن ذلك  –ملسو هيلع هللا ىلص 

حــرم مثـــن  –ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النـــيب  -  -بيــع الــدم والكلـــب، حلــديث أيب جحيفــة  - ٤
 .)٩٤(الدم ومثن الكلب 

                                                             
  .٢٩٢٣/ ٥جملة جممع الفقه اإلسالمي ) ٩١(
  .٤/٢٤٩العريب  أحكام القرآن البن) ٩٢(
 .٤٠٢٤ومسلم برقم  ٢٢٣٦رواه البخاري برقم ) ٩٣(
 .٢٢٣٨رواه البخاري برقم ) ٩٤(
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٥ -  ِ مثۡ ِ ــى ٱإلۡ نُواْ َعَل ــاوَ عَ َال تـَ   وبيــع العنــب ملــن يتخــذه مخــراً، ودليــل التحــرمي قولــه تعــاىل:" وَ
ِنۚ "(املائدة:  وَٰ دۡ ُ ع ٱلۡ  ).٢وَ

اإلســـالمية وســـعت احلريـــة التجاريـــة جبعـــل األصـــل يف التعـــامالت وممـــا تقـــدم يتبـــني أن الشـــريعة 
 احلل، وقيدت ذلك بقيود حمددة معلومة، حىت ال تقود احلرية ملا ال حتمد عقباه.

 


