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S@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 

J 

 ِوعىل آله, ٍدَّنا حممِّ عىل نبيُمِّ وأسلِّوأصيل, َ العاملنيِّ رب هللاُِاحلمد
 .َ أمجعنيِهِوأصحاب
 :ُا بعدَّأم
 ِوبه, ِ الطاعاتِّوأجل, ِباتُرُ القِم أعظْ منِ بالعلمَ االشتغالَّنفإ

, ِينِّ يف الدُهْهِّفقُ ياً خريِ به اهللاُِدِرُ يْفمن, ِ الدنيا واآلخرةِ خرييُ املرءُدركُي
 .ڤ َ معاويةِ حديثْ من»ِحيحنيَّالص«يف  ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ عنَجاءكام 

 ُهُ تيسريَكان, ۵  اهللاِِإىل مرضاة ُلِّوصُ ياً طريقِ العلمُ طلبَا كانَّومل
, ِ الرشيعةِ يرسِ لسمةاًيقحتق و, تعاىل اهللاِِ عىل طاعةِ اإلعانةَ منُهُوتسهيل

 عىل ِ العلمِيف تيسري, اً وحديثً قديام− اهللاُُهمَرمح−  ُ العلامءَوهلذا اجتهد
ا ًنثر, اًا واختصارًا وبيانًرشح, ٍ ممكنةٍ وسيلةِّ بكلِ ملريديهِهِوتقريب, ِهِطالب
 .ً وتأصيالاًتقعيد, ًونظام

: ُهَ إدراكُهَ لُيرسُوي, ِ العلمِ عىل حقائقَ اإلنسانُفِوقُ ما يِ أعظمْومن
 ِ أنفعْ منَ والضوابطَ القواعدَّفإن, هاِ وقواعدِ العلومِ بضوابطُهُاشتغال
 ُبِّقرُوت, هاَدارو شُدِّوتقي, ِ املسائلَ منثورُظمتفهي تن, ِ التعلمِطرق



T@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 َ منُّ فيام يستجدِظرَّ عىل النًقدرة وً هبا ملكةَ العارفُكسبُوت, هاَدمتباع
 يف ُفيدُا تَّكام أهن, ِمانَّ الزِّتي ال تنقيض عىل مرَّ الِ والوقائعِاحلوادث
 ً قديامِالعلامء ُ كلامتْوهلذا توافرت ;ِناقضَّ التَ منِالمةَّ والسِاالطراد
, ِ يف الفقهَ ذلكُويتأكد, ِالتقعيد وِ بالتأصيلِ العنايةِعىل أمهية اًوحديث

 ِّ النبيِ فيها عنَ ما وردَ غالبَّ إنُحيث, ِ املعامالتِام يف أبوابَّالسيو
 َ منُ لهَ حتتها ما ال حرصُالتي يندرج, ِ الكلمِ جوامعْ منُ قواعدَهو, ملسو هيلع هللا ىلص

َ ما تيرسِ الورقاتِ يف هذهُوهلذا مجعت ;ِاملسائل  تنبني عليها ٍ أصولْ منَّ
 عىل ِواالقتصار, ِ عىل االختصارها فيُوحرصت, ُ املاليةُمالتاملعا
 ُوإليها ترجع, ِ املعامالتِ أبوابِ يف مجيعُالتي تدخل, ِ األصولِتَّامِهُم

 .ِهِ ومسائلِهِ قواعدُغالب
 عىل ِ املغلقاتَ مناً كثريُيفتح, ِ واألصولِ القواعدِ هبذهُوالعلم

 ُالطالب ال يستغني عنها َلكلذ, ِ املعامالتِيف باب, ِ العلمِطالب
 .املرتقي ا هبُكام ينتفع, ُاملبتدئ
 ُاتهَّمُهي أ, ٍ أصولَ سبعةِ وأصولهِ البابِ قواعدْنم ُاصطفيت ْوقد
 : وهي كام ييل, ِ هذا البابِقواعد
  ِ الظلمُ منع-٢   .ِ يف املعامالتُاألصل-١
 .ِ الغررُمنع -٤     .باِّ الرُ منع- ٣



 
U@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 .ِّ والغشِدليسَّ التُمنع - ٦    .ِ امليرسُمنع - ٥
 .ِالذرائع ُّسد-٧

 فيها َباركُ يْوأن, هاَطالعُ مِ الورقاتِ هبذهَ ينفعْ أنُ تعاىل أسألواهللاَ
 .ِهِ وإتقانِ هذا البابِ لفهماً منها مفتاحُ ما علمناهَ جيعلْوأن, هاِلقارئ

 .َ أمجعنيِهِ وأصحابِوعىل آله, ٍدَّنا حممِّ عىل نبيَمَّ وسل اهللاَُّوصىل
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 

 



 
W@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

  

 Y 
WאאW 

 ُعتمدَذي يَّ الُهُوأساس, ِ اليشءُأسفل: ً لغةَهوو, ٍ أصلُمجع :)ُلصؤالا(
 ُهَّفإن; ِ الفرعُ عكس,ُهُ غريِبنى عليهُما ي, ُألصلا: َ وهلذا قيل.ُ البناءِعليه

, ُهُ غريُ عنهُعَّما يتفر: َوقيل, ُ اليشءُما منه: َ وقيل.ِهِما ينبني عىل غري
 .ِ إليهُ اليشءَ ذلكُما يستند: َوقيل. ِ إليهُاملحتاج: َوقيل
ي الاصطالحُ ٔالاصلاَّأم  ِ : 

 ِ أهلِ يف كالمُ االستعاملِها جر بهُّكل, ٍمعان ِةَّعد عىل ُطلقُيف
 : ها ما ييلُأبرز, ِالعلم

 يف ُواألصل, ُالكتاب: ِ يف التيممُاألصل: ناِكقول. ُالدليل :ًأوال
ُالسنة: ِ عىل اخلفنيِاملسح َّ  ُودليل, ِ الكتابَ منِالتيمم ِ ثبوتُدليل: ْأي, ُّ
ِ السنةَ منِ املسحِثبوت َّ ُّ. 

 ُ خالفِ للديةِالعاقلة ُلُّحتم: ْقوهلمك, ُ املستمرةُ الكليةُالقاعدة :اًثاني
 .ِعىل الظاهر ٌ مقدمَّ النصَّ أنُاألصل: ْقوهلمو, ِاألصل
 .ُ احلقيقةِالكالم  يفُاألصل: ْم كقوهلُجحاالر :اًثالث



X@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 .ُ اإلباحةِاألشياء  يفُاألصل: ْكقوهلم, ُاملستصحب :اًرابع
, ُةَّ املستمرُةَّ الكليُالقاعدة, ِ الورقاتِ يف هذهِ باألصلُواملقصود

 .ِةَّ املاليِ املعامالتِ يف بابُ املستصحبُمرواأل
 
 
 
 



 

WאאW 

ٍ مفاعلةِعىل وزن, ٍ معاملةُعمج: ُاملعامالت َ َ عاملِ الفعلَ منُ َ َ ,
 ِ أهلِ يف كالمُهُعاملت«: ِ املنريِ يف املصباحَوقال, )١(ُعاملَّالت: ً لغةومعناها
ا معناها يف َّأم .)٢(»ِهِونحو, ِ البيعَمن, ُفُّرصَّالت: ِ بهُرادُ يِاألمصار
, ِ العباداتُقابلُ فيام يُستعملُ تاَّفإهن, ِ الرشعِ وعلامءِ الفقهاءِاصطالح

 ِّبَّ الرِ يف حقوقُ تبحثُوالعبادات, ِ اخللقِ يف حقوقُ تبحثُفاملعامالت
 ْمَّأهن َّإال, ِ هذا اللفظُ استعاملُ حيثْ منِ هذا االتفاقَومع, )٣(َّجل وعال

 : ِ يف اجلملةِ عىل قولنيٍ قسمِّ كلَ حتتُ ما يندرجِيف تفاصيلوا اختلف
 هبا ُوما يتصل ,ُ املاليةُ هي املعاوضاتِ املعامالتَّأن: ُ األولُالقول

, ِوالوكالة, ِوالكفالة, ِهنَّوالر, ِكةَّوالرش, ِواإلجارة, ِمَلَّوالس, ِكالبيع
 , )٤(ِ املالكيةُ مذهبَوهذا هو, َ ذلكِونحو

                                                 
 ).٨/٣٦(, )عمل(تاج العروس, مادة :  ينظر)١(
 ).٢٢٢( ص,)عمل(املصباح املنري, مادة :  ينظر)٢(
, اخلريش )٤/٥٠٠(, حاشية ابن عابدين )٦/٢٤٤(رشح فتح القدير :  ينظر)٣(

, رشح منتهى اإلرادات )١/٥٩(, هناية املحتاج )٣−٥/٢(عىل خمترص خليل 
)١/٩.( 

 ).٣ −٥/٢(اخلريش عىل خمترص خليل :  ينظر)٤(
= 

Y@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 .)٢(ِواحلنابلة, )١(ِوالشافعية
 ِ إىل مصلحةاً راجعَ ما كانَّ كلُ تشملِ املعامالتَّأن:  الثاينُالقول
 عىل ِبالعقد, ٍ عوضِ بغريأو, ٍ بعوضِ األمالكِكانتقال ,ِهِ غريَ معِاإلنسان
, ِواملخاصامت, ِاملناكحات:  هبذاُفتشمل, )٣(ِواألبضاع, ِواملنافع, ِالرقاب

 َ منِّاطبيَّ الشُوقول, )٤(ِةَّ احلنفيُوهذا مذهب, ِكاتَّوالرت, ِواألمانات
 .)٥(ِاملالكية

, ُةَّ املاليُ املعاوضات:َهو, ِ الورقاتِهذه يف ِاملعامالت بُواملقصود

                                                 
= 

: العبادات, وامللحق هبا; والثاين: األول: م متأخرو املالكية الفقه إىل قسمنيَّ قس:تنبيه
:  الفقه عندهم أربعة أقسامفصار: البيع, وتوابعه, ثم قسموا كل قسم إىل قسمني

ربع البيع : ربع النكاح وتوابعه; والثالث: ربع العبادات; والثاين: األول
حاشية الشيخ عيل العدوي : ينظر. [ربع اإلجارة وتوابعها: وتوابعه; والرابع

)٥/٢.[( 
 ).١/٥٩(هناية املحتاج :  ينظر)١(
 ).١/٩(رشح منتهى اإلرادات :  ينظر)٢(
 ).٩, ٢/١٠(فقات للشاطبي املوا:  ينظر)٣(
 ).١/٧٩(حاشية ابن عابدين :  ينظر)٤(
 ).١٠, ٢/٩(املوافقات للشاطبي :  ينظر)٥(



 
QQ@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 .)١(َ املعارصونِ العلمُ جر عىل هذا أهلْوقد
 
 
 
 

                                                 
, املعجم )٢٦٣( ص)املعامالت(, مادة )يبحبأبو  (ـالقاموس الفقهي ل:  ينظر)١(

ِعمل(الوسيط, مادة   ).٦٢٨( ص,)َ
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאWאאאK 
 َ هوْهل, ِ يف املعامالتِ يف األصل− اهللاُُهمَرمح− ِ العلمُ أهلَاختلف

 يف ِ يف األصلْ قوهلمِ عىل اختالفًبناء, )١(ِعىل قولني? ُ احلظرِ أوُاإلباحة
 ? ُ احلظرِ أوُ اإلباحةَ هوْهل, ِعَّ الرشِ ورودَ بعد)٢(ِاألشياء

  .ُ اإلباحةِ يف املعامالتُاألصل: ُول األُالقول
 , )٤(ِةَّ املالكيُومذهب, )٣(ِةَّ احلنفيِ أكثرُ قولَوهو

                                                 
َ وهم بعض من بحث هذه املسألة, فجعل فيها ثالث:تنبيه )١( ِ ًقوال باإلباحة, : ة أقوالَ

ًوقوال باحلظر, وقوال بالوقف, ويف هذا نظر, كام قال الزركيش  يف البحر  −ً
 يف مسألة األصل يف : أي–مل حيكوا هنا «: − )٦/١٢(املحيط يف أصول الفقه 
ًقوال ثالثا بالوقف− األشياء بعد ورود الرشع  يف حكم األشياء : أي− كام هناك,ً

ألن الرشع ناقل, وقد خلط بعضهم بني الصورتني, ; −قبل ورود الرشع 
 .» يف مسألة حكم األشياء بعد ورود الرشع:أي, ًوأجر اخلالف هنا أيضا

 ).٢٩/١٥٠(, جمموع الفتاو )٤٩٧( صغياث األمم يف التياث الظلم:  ينظر)٢(
, فواتح الرمحوت )٢٥٤−٣/٢٥٢(الفصول يف األصول للجصاص :  ينظر)٣(

 ).٢/١٠١(والتحبري , التقرير )١/٤٩(
, اخلريش عىل خمترص خليل )٢/٣٥٩(التلقني للقايض عبد الوهاب :  ينظر)٤(

 , نرش البنود رشح مراقي السعود)١/١٥٥(, الذخرية للقرايف )٥/١٤٩(
 ).٢١ − ٢٠(ص



 
QS@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

: ٍ رجبُ ابنَ قالْبل, )٣(ِ اجلمهورُ قولَفهو, )٢(ِواحلنابلة, )١(ِةَّوالشافعي
 .)٤(»ِ عليهَ اإلمجاعُهمُ حكى بعضْوقد«

  .ُ احلظرِ يف املعامالتُاألصل: اينَّ الثُالقول
 .)٦(ِةَّ الظاهريَمن حزم ٍِوابن, )٥(ِ املالكيةَ منِّ األهبريُ قولَهوو

 وملا ,ِظرَّوالن, ِوالسنة, ِ الكتابَ منٍ بأدلةٍ فريقُّ كلَّ استدلِولقد
 ِ منها باملعامالتُقَّ عىل ما يتعلُاقترصت, ًبةِّ متشعً كثريةْهمُلت أدْكانت
 .ْفقط

                                                 
, املحصول يف علم األصول )٤٩٢( صغياث األمم يف التياث الظلم:  ينظر)١(

 ).٤٢٣( ص, سالسل الذهب)٢/٧٥١(, رشح املنهاج للبيضاوي )٦/٩٧(
, رشح الكوكب املنري )٢٧١−٤/٢٦٩(التمهيد يف أصول الفقه :  ينظر)٢(

, القواعد النورانية لشيخ اإلسالم )١/٣٩٩(, رشح خمترص الروضة )١/٣٢٥(
 ).٢١٠( صابن تيمية

 ).١/٣٤٤(إعالم املوقعني :  ينظر)٣(
 ).٢/١٦٦( جامع العلوم واحلكم )٤(
, نثر الورود رشح )٦٨١( ص: الفصول يف أحكام األصول للباجيإحكام:  ينظر)٥(

 ).١/٤٤(مراقي السعود 
 ).١٦−٥/١٥(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم :  ينظر)٦(



QT@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאW 
WאW 

  اهللاِِكقول, ِ والعهودِ بالعقودِ بالوفاءُ التي فيها األمرُاآليات :ُاألول
ª  ﴿: ِهِوقول, ]١: املائدة[ ﴾z } | { ~_  ﴿: تعاىل

 .ِ اآلياتَ منَ ذلكِونحو, ]٣٤: ءاإلرسا[ ﴾»¬ ® ¯ ° ± 
 : ِ الداللةُوجه
وهذا , اً مطلقِ والعهودِ بالعقودِ بالوفاءَ أمر−َّجل وعال−  اهللاََّأن
ِ الرشعيةِ املخالفاتَ خال منٍ تعاقدَّ كلُيشمل  َ األصلَّ عىل أنَ ذلكَّفدل; َّ

 .)١(ُ ال احلظرُ اإلباحةِيف املعامالت
, ٍ أوصافأو, ٍ يف أنواعِ املحرماتُيها حرص فَ التي جاءُاآليات :الثاين

 u t s r q p o n m l k j i ﴿:  تعاىل اهللاِِكقول
 } | { z y x w v﴾ ]ِهِوقول, ]١٤٥: األنعام :﴿ p 

 a  ̀ _ ~ } | { z y x w v u t s r q
 l k j i h g f e d c b﴾ ]٣٣: األعراف[. 

                                                 
 .يف القواعد النورانية اً, وهذا موجود أيض)٦/١٢١(تفسري املنار :  ينظر)١(



 
QU@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 ٍ بأنواعِماتَّ املحرِ اآلياتِ يف هذهَ حرص۵  اهللاََّأن :ِ الداللةُوجه
: ِ فيهُببَّوالس; ِّلِ احلُ حكمِ جيري عليهٌ حتريمِ فيهْعلمُ يْمل فام«, ِوأوصاف

 .)١(»ٍ إىل دليلٍ مستندُ غريَفنيَّ عىل املكلٌ حكمُ ال يثبتُهَّأن
 ﴾hg f e d c b a  ﴿: قول اهللا تعاىل :الثالث

 .]٢٩: النساء[
 : ِ الداللةُوجه
 َّ يقتيض أنَوذلك, َالرتايض َّ إالِ يف التجارةْ يشرتطْ تعاىل مل اهللاََّأن
 ِفإذا تراىض املتعاقدان, َ كذلكَوإذا كان, ِ للتجارةُ املبيحَ هوَالرتايض
ُ حلهَ ثبتٍ بتربعِ املتربعُ نفسْ طابتأو, ٍبتجارة ُّ  ْأن َّإال, ِ القرآنِ بداللةِ
ُ ما حرمهَيتضمن  ُفاآلية, )٢(َ ذلكِ ونحوِ يف اخلمرِ كالتجارةُهُ ورسول اهللاَُّ
متى , ِ التجاراتِوأنواع, ِوالبياعات, ِ املعامالتِ مجيعِ يف إباحةٌأصل
 .)٣(ُوالعدل, ُوالصدق, ُ الرضا املعتربِ املعاملةِ أوِ التجارةِ يف هذهَتوفر

                                                 
 ).٤٩٠( ص غياث األمم يف التياث الظلم)١(
 غياث األمم يف التياث الظلم: , وينظر)٢٩/١٥٥(الفتاو جمموع :  ينظر)٢(

 ).٤٩٥ − ٤٩٤(ص
 , اإلرشاد إىل معرفة األحكام)١/٢٤١(أحكام القرآن البن العريب :  ينظر)٣(

 ).١٠٢(ص



QV@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 .]١١٩: األنعام[ ﴾ O N M L K J ﴿: تعاىل  اهللاُِقول :ُالرابع
 : ِ الداللةُوجه
ِبنيُ يْما مل« َّ كلَّأن , ِ املطاعمَ منُهَ حتريمملسو هيلع هللا ىلص ُهُوال رسول,  اهللاُِّ

  اهللاََّفإن; هاُ حتريمُ فال جيوزِوطُّوالرش, ِوالعقود, ِواملالبس, ِواملشارب
فال , اً حرامِ األشياءِ هذهْ منَفام كان,  عليناَ لنا ما حرمَلَّ فصْ قدُهَسبحان

ً مفصالُهُ حتريمَيكونن  أَّبد َ ما حرمُ إباحةُ جيوز الُهَّوكام أن, َّ ,  اهللاُُهَّ
 .)١(»ُهْمِّرُ حيْومل, ُ عنه ما عفا اهللاُُ حتريمُ ال جيوزَفكذلك

 .]٢٧٥: البقرة[ ﴾ Z Y X W ]\ ﴿:  تعاىل  اهللاُِقول :ُاخلامس
 : ِاللةِّ الدُوجه
 ْ منَملا يف ذلك; هاِ بأنواعِجاراتِّوالت, َ البيعَ أباح− ُهَسبحان−  اهللاََّأن
 ِوأكل, ِ الظلمَ منِملا فيه;  الرباَمَّوحر, ْمِ ومعاشهِ الناسِصالح مِإقامة
 ْما مل, ُّلِ احلِ يف املعامالتَ األصلَّ عىل أنَ ذلكَّفدل, ِ بالباطلِاملال

 .)٢(ِ بالباطلِ للاملٍ أكلأو, ٍ عىل ظلمْتشتمل

                                                 
 ).١/٣٨٣( إعالم املوقعني )١(
, )١٠١( ص, اإلرشاد إىل معرفة األحكام)٢٠/٣٤٩(جمموع الفتاو :  ينظر)٢(

 ).٣١٧ − ٣١٦(ص الفتاو السعدية



 

WאW 

, ِ األعيانَ منُعنه ُ الشارعَ ما سكتَّ التي فيها أنُاألحاديث :ًأوال* 
 .ِهِ بتحريمُ احلكمُال جيوز, ٌ عفوَفهو, ِ املعامالتِأو

, اَهْعوِّضيُفال ت, َ فرائضَ فرض اهللاََّإن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُ قولَ ذلكْومن
 ْ عنَوسكت, هاْ فال تعتدواً حدودَّوحد, هاْكوِ فال تنتهَ أشياءْوهنى عن

 ما ُاحلالل«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُوقول .)١(»عنهاوا فال تبحث, ٍ نسيانِ غريْ منَأشياء
 مما َفهو, ُ عنهَوما سكت, ِهِ يف كتاب اهللاَُمَّ ما حرُواحلرام, ِهِ يف كتابَّأحل اهللاُ
 . يف هذا املعنىَ مما هوَ ذلكُوغري, )٢(»ْعفا عنكم

                                                 
, )١٣−١٠/١٢(, والبيهقي)٨٥٩(, والطرباين)٤٢( رواه الدارقطني هبذا اللفظ )١(

نه النووي يف األربعني رقم َّوقد حس. ڤ كلهم من حديث أيب ثعلبة اخلشني
رجاله رجال «): ١/١٧١(, وقال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد )٣٠(

 يف رشحه عىل األربعني َّ; أما ابن رجب فقد ذكر للحديث علتني»الصحيح
رجاله ثقات, «): ٣/٧٢(, وقال احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية )٢/١٥٠(

 .»إال أنه منقطع
, كالمها من طريق سيف بن )٣٣٦٧( , وابن ماجه)١٧٢٦(  رواه الرتمذي)٢(

ْهارون الربمجي وقال .  عن سلامن الفاريس, عن أيب عثامن, عن سليامن التيمي,َ
, وكأن ...ًا حديث غريب, ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجههذ«: الرتمذي

= 

QW@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 



QX@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 ِعَّ الرشِ يف حكمَ األشياءَّ أنُ األحاديثِ هذهْأفادت :ِ الداللةُوجه
 : ٍ أقسامِعىل ثالثة
ُما أحله :ُاألول  .ٌ حاللَ فهو اهللاَُّ

َما حرم :اينَّالث  .ٌ حرامَ فهو اهللاُُهَّ
 ٌّ معفوَفهو, ٍ وال حتريمٍ بتحليلُهْ يذكرْ فلمُ عنهَما سكت :ُالثَّالث
 ِ هذا القسمِ حكمِيف بيان $ ِ القيمُ ابنَقال, )١(ِهِ عىل فاعلَال حرج, ُعنه

 ُ القولُ ال جيوزُهَّفإن,  عنهاَ سكتٍومعاملة, ٍوعقد, ٍ رشطُّفكل«: ِالثالث

                                                 
= 

ما أراه : احلديث املوقوف أصح, وسألت البخاري عن هذا احلديث, فقال
وقد رو . »فه مجاعةَّضع«): ٤/١١(, وقال الذهبي يف التلخيص »ًحمفوظا

; من طريق أيب الدرداء )٢/٢٧٥(ًاحلاكم شاهدا هلذا احلديث يف كتاب التفسري 
وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من اهللا عافيته, فإن اهللا مل يكن «:  ويف آخرهڤ

حديث «: , وقال عنه]٦٤: مريم[ ﴾ ë ê é è ﴿: , وتال قول اهللا»ًلينسى شيئا
, ووافقه الذهبي, وقال عنه صاحب جممع الزوائد »صحيح اإلسناد, ومل خيرجاه

حلافظ ابن حجر يف فتح , وقد نقل ا»إسناده حسن, ورجاله ثقات«): ١/١٧١(
 .»سنده صالح«: عن البزار أنه قال يف احلديث) ١٣/٢٦٦(الباري 

, جامع )١/١٦٢(, املوافقات للشاطبي )١/٤٣٥(االستقامة البن تيمية :  ينظر)١(
 ).٢/١٧٠(العلوم واحلكم 



 
QY@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

منتقى « يف ِ األحاديثِذههل َ تيميةُ ابنُ املجدَ ترجمْوقد, )١(»بتحريمها
 إىل ُ اإلباحةِواألشياء, ِ يف األعيانَ األصلَّ يف أنٌباب«: َفقال, )٢(»ِاألخبار

 َّإن« َ حديثَملا ذكر, اً أيضٍ حجرُ ابنَوكذا صنع, »ٌ إلزامأو, ٌ منعَ يردْأن
 ِ البيانُباب«: َفقال )٣(»ِ العاليةِاملطالب« ِ يف كتاب»...َ فرائضَ فرضهللاَا

 .»ُ اإلباحةِ األشياءَ أصلَّبأن
ً جرمَ املسلمنيَ أعظمَّإن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُقول :اًثاني*  ْ  ْ عنَ سألْمن, اُ
ْ حيرمْ ملٍيشء َفحرم, َّ ِّ  .)٤(»ِهِ مسألتِّ أجلْ منُ

 : ِاللةِّ الدُوجه
, ِ السؤالِ بسببٌ تشديدَ ينزلْ أنَخشية; ِ املسائلَ منَرَّ حذملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّأن
 عىل ُّ ما يدلْ يردْما مل, ُ اإلباحةِ يف األشياءَ األصلَّ عىل أنَ ذلكَّفدل

ويف «: −ِ هلذا احلديثِهِ رشحَعند− ٍ حجرُ ابنُ احلافظَقال, ِالتحريم
 .)٥(»َ ذلكِ بخالفُعَّ الرشَحتى يرد, ُ اإلباحةِ يف األشياءَ األصلَّ أنِاحلديث

                                                 
 ).١/٣٨٣: (, وينظر)٣٤٥ −١/٣٤٤( إعالم املوقعني )١(
)٢/٨١٦ ()٢.( 
)٣/٧٢ ()٣.( 
 .من حديث سعد بن أيب وقاص) ٢٣٥٨( , ومسلم)٧٢٨٩(  البخاري رواه)٤(
 ).١/١٧٤(املوافقات للشاطبي : , وينظر)١٣/٢٦٩( فتح الباري )٥(



RP@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

WאW 

وهي ما , ِ العاديةِ والترصفاتِ األفعالِ بابْ منَ العقودَّأن: ُاألول
 ُوعدم, ُ فيها العفوُواألصل; ِ إليهَمما حيتاجون, ْ يف دنياهمُ الناسُهَاعتاد
 ُفيكون«, )١(ِ عىل التحريمُ الدليلَ حتى يقومَ ذلكُفيستصحب, ِاحلظر
 يف هذا ُاملعتربف, )٢(»ْمَّرُ التي مل حتِكاألعيان, ًا عفواَّ وإمًا حالالَّها إمُفعل

 .)٣(ْ دارتُ معها حيثٌ دائرُواإلذن, ِ العبادُ مصالحِالباب
 ْمِّرُ مل حتَولذلك; ِ العبادِ مصالحِ بتحصيلْ جاءتَ الرشيعةَّأن: الثاين
 ال ٍ معاملةَّ كلَّوهلذا فإن ;ِفاسد واملِرَّ الرضَ منِ ملا فيهَّ إالاً شيئِعىل الناس

 .)٤(ِ املصلحةَ ملا فيها منٌا مباحةَّفإهن ;َ فيها وال مفسدةَرضر
 اً عقودَّإال, ِ العقودِ جنسِ عىل حتريمُّ ما يدلِ يف الرشعَليس :ُالثالث

 َ هوُ األصلَ كانْفلو, ِهِ عىل عدمٌدليل, ِحريمَّ التِ دليلُفانتفاء, ًنةَّمعي
 ِ عليهَّ ما نصَ بنيَ ال فرقْإذ, ٌ فائدةِ عىل التحريمِ للنصَا كان ملَالتحريم

                                                 
 , القواعد النورانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية)٢٩/١٥٠(جمموع الفتاو :  ينظر)١(

 ).١٣٤(ص
)٢( جمموع الفتاو )٢٩/١٥٠.( 
 ).٣٠٦−٢/٣٠٥(املوافقات للشاطبي :  ينظر)٣(
)٤( جمموع الفتاو )٢٩/١٥٠.( 



 
RQ@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 .ِ يف احلكمِ عليهَّ ينصْوما مل
 ٍ إذنُ معرفةِ العقودِ يف صحةُشرتطُ ي الُهَّأن عىل ِ العلامءُفاقِّات :ُالرابع

 إذا َ املسلمنيَّفإن«: َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُ شيخَقال, ِارعَّ الشَ منٍّخاص
 َّفإن, هاَوال حتليل, هاَ ال حتريمَ يكونوا يعلمونْومل, اًقودُ عْبينهمتعاقدوا 
 َ كانْ وإن,هاَحتريموا  يعتقدْإذا مل, اَحوهنِّ يصحُهُ فيام أعلمْهمَ مجيعَالفقهاء
 ُقولوال ي, ٍ وال بتقليدٍها ال باجتهادَ حتليلُ يعلمٍ حينئذْ يكنْ ملُالعاقد
 ُ إذنَ كانْفلو, ُهَّ أحلَ الشارعَّ أنُيعتقدالذي  َّإال, ُ العقدُال يصح: ٌأحد

 ِ ثبوتَبعد َّإال, ٌ عقدَّ يصحْمل, ِ العقودِ يف صحةاً رشطِّ اخلاصِالشارع
 .)١(»ِهِإذن

אאW 
WאW 

 ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿:  تعاىل اهللاُِقول :ُاألول
 .]٢٢٩: البقرة[

                                                 
)١( جمموع الفتاو )٤٩٥( صغياث األمم يف التياث الظلم: , وينظر)٢٩/١٥٩( ,

 ).١/٣٩(املوافقات للشاطبي 



RR@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 : ِ الداللةُوجه
, ٌ ظاملُهَّاها بأنَّ تعدْ عىل منَوحكم, ِهِ تعدي حدودَمَّ حر۵  اهللاََّأن
  تعاىل اهللاَِ حدودَّ تعدْفقد; ُ اإلباحةِ يف املعامالتَ األصلَّ بأنَ قالْفمن

 .َ ما منعِبإباحة
املناقشة
ُ

 : 

ُ ما أحلهُ حتريمَ هو اهللاِِي حدودِّتعد«: َّ هذا بأنَوقشُن  ُ إباحةأو,  اهللاَُّ
 ْبل, ُ وعفا عنهُ عنهَ ما سكتُال إباحة; ُهَ ما أوجبُ إسقاطأو,  اهللاُُهَمَّما حر
 .)١(»هِي حدودِّ تعدُ نفسَ هوُهُحتريم

 .]٣: املائدة[ ﴾n m l k  ﴿: تعاىل   اهللاُِقول :الثاين
 : ِ الداللةُوجه
 يف ْ جتئْ التي ملَ العقودَ أباحْفمن, ِ الدينِ بإكاملَةَّاألمتعاىل   اهللاُِإخبار

 .)٢(ُ منهَ ما ليسِينِّ يف الدَ زادْفقد, ِرشعال

                                                 
 ).١/٣٤٨( إعالم املوقعني )١(
 ).٢١٠( صالقواعد النورانية:  ينظر)٢(



 
RS@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

املناقشة
ُ

 : 

 عىل ْتَّا دلَّأهن :هاِ نظامِوبديع, ِ الرشيعةِ كاملْ منَّ هذا بأنَوقشُن
 يف ْ جاءتْ قدُيعةَّفالرش, ْ يف دنياهمُها الناسُ التي حيتاجِ املعامالتِإباحة
 ْوأوجبت, ٌ فسادِفيه منها ما ْمتَّفحر, ِ احلسنةِ باآلدابِ املعامالتِباب

, ٌ راجحةٌ مصلحةِ إىل ما فيهْوندبت, ال ينبغي  ماْوكرهت, ُ منهَّما ال بد
 .)١(ُ عنهٌ مسكوتَفهو; ُهُ إباحتأو ُهُ حتريمِ يف الرشيعةْ يردْوما مل
} | { ~ � ¡ ¢  ﴿: تعاىل   اهللاُِقول :ُالثَّالث

 ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ ]١١٦: النحل[. 
 : ِ الداللةُوجه
, ٍ برهانِ غريْ منَمونِّ وحيرَلونِّ حيلَذينَّ عىل الَأنكرتعاىل   اهللاََّأن
 ِّبَّ الرِ حقوقْ منَ هوْبل,  إليناَ ليسَ التحريمَّ إنْإذ, ِ عليهً افرتاءُهَوجعل

ُجل شأن  .ُهَّ
املناقشة
ُ

 : 

 ْا منَّأم, ٍ دليلِ غريْ منَمَّ وحرَّ أحلْ عىل منَ أنكر اهللاََّ هذا بأنَنوقش
                                                 

−٢/٢٢٥(اطبي , املوافقات للش)٤٩٥( صغياث األمم يف التياث الظلم:  ينظر)١(
 ).١/٣٥٠(, إعالم املوقعني )٢٢٦



RT@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 أوها ِ عمومِ إىل النصوصاًمستند, ٌوهذا حرام, ٌهذا حالل :َقال
 يف َ األصلَّ بأنَوالقائلون, )١(ِ اآليةِ يف هذهٍ داخلُ غريُهَّفإن, هاِخصوص
, ِوالسنة, ِ الكتابَ منٍ إىل أدلةْاستندوا يف قوهلم, ُ اإلباحةِاملعامالت
 . عىل اهللاِِ الكذبِ افرتاءِ هذا منَفليس, ِوالنظر

WאW 

 يف ْ ليستاً رشوطَ يشرتطونٍ أقوامُما بال«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُقول :ُاألول
 َ مائةَ كانْوإن, ٌ باطلَ فهو اهللاِِ يف كتابَ ليسٍ رشطِ منَما كان,  اهللاِِكتاب
 .)٢(»ُ أوثق اهللاُِورشط, ُّ أحق اهللاُِقضاء, ٍرشط

 : ِ الداللةُوجه
 .)٣(ٌ باطلَفهو, ُهُ إباحت اهللاِِب يف كتاَ ليسٍ رشطأو, ٍ عقدَّ كلَّأن

املناقشة
ُ

 : 

 : ِ وجهنيْ هذا منَنوقش
                                                 

 ).٢٨٥( صإرشاد الفحول:  ينظر)١(
 .ڤمن حديث عائشة ) ١٥٠٤(, ومسلم )٢١٦٨(  رواه البخاري)٢(
, إعالم املوقعني )٢٩/١٦١(, جمموع الفتاو )٨/٣٧٥(املحىل :  ينظر)٣(

)١/٣٤٧ .( 
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 ْأن, » اهللاِِ يف كتابَليس«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ بقولَ املرادَّأن :ُ األولُالوجه
 ِهِ يف كتابَ ال يذكرْ أنُ املرادَوليس,  اهللاِِ حلكماً خمالفُ العقدِ أوُطَّ الرشَيكون
: ِ يف احلديثَ قالملسو هيلع هللا ىلص َّبيَّ النَّ هذا أنُ ودليل,ملسو هيلع هللا ىلص ِهِ رسولِ يف سنةأو ُهَسبحان

 َ هذا فيام إذا خالفُام يكونَّوإن, »ُ أوثق اهللاُِورشط, ُّ أحق اهللاُِقضاء«
 ُ العقدِأو, ُ الرشطَ ذلكَ كانْبأن, ُهَأو رشط,  اهللاَِ قضاءُ العقدِ أوُطَّالرش

 يكونا ْ إذا ملَلرشط اِأو, َ العقدَّ أنِ احلديثُفمضمون, تعاىل   اهللاُُهَمما حرم
 ٌ دليلِ يف احلديثَفليس, )١(ً باطالاً حمرمُ يكونُهَّفإن, ِ املباحةِ األفعالَمن

 ملسو هيلع هللا ىلص ِ رسولهِ سنةأو  اهللاِِ يف كتابْذكرُ تْ التي ملِ الرشوطِ أوِ العقودِعىل منع
 .ُ احلظرِ يف األشياءَ األصلَّ عىل أنِ بهُ االستداللُّتمَي فال

َ سلمْلو ُهَّن إَّثم : الثاينُالوجه  أو ٍ عقدِّ كلُ منعملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيَ مرادَّ أنُِّ
 ِّ النبيَ قولَّ بأنُ القولُفيمكن, ِ رسولهِ سنةأو  اهللاِِ يف كتابْذكرُ يْ ملٍرشط
 وال ِهِمومُال بع, ِ فيهَ ما ليسِ بهُرادُام يَّ إن» اهللاِِ يف كتابَليس«: ملسو هيلع هللا ىلص
 ِ يف كتابَ ليسُهَّإن: ِ فيهُقالُ ال يُهَّفإن, ِهِ بعمومِ فيهَا ما كانَّأم; ِهِصوصُبخ
 َ األصلَّأن عىل ُ ما يدلِ األدلةَ منِ األولِ القولُ أصحابَ ذكرْ وقد,اهللاِ

وهذا , ِ والعهودِبالعقود ِ الوفاءِوجوبوعىل , ُّلِ احلِيف املعامالت
 َمن ُنِّال يمك, ُ اإلباحةِ يف العقودَ األصلَّ بأنُفالقول, هاَيقتيض إباحت

                                                 
 ). ١/٣٤٨(, إعالم املوقعني )١٦١−٢٩/١٦٠(جمموع الفتاو :  ينظر)١(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

, ِهِ عىل إباحتِهِ بعموم اهللاُِ كتابَّ ما دلَّفإن,  اهللاِِ يف كتابَ ليسُهَّأن بِلقولا
 ْ منَما كان«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّبيَّ النِ يف قولَ ذلكُفال يدخل, )١( اهللاِِ كتابْ منُهَّفإن

 .)٢(»ٌ باطلَ فهو اهللاِِ يف كتابَ ليسٍرشط

 .)٣(»ٌّ ردَنا فهوُ أمرِ عليهَ ليسً عمالَ عملْمن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّبيَّ النُقول :اينَّالث
 : ِاللةِّ الدُوجه
 هبذا َّفصح, ٌ ممنوعٌ مردودَفهو; ُهُ إباحتِعَّ يف الرشْ يردْ ملٍ عقدَّ كلَّأن
 .)٤(ِهِ بإباحتُ اإلمجاعِأو, ُّصَّ النَ جاءاًإال عقد, ٍ عقدِّ كلُ بطالنِاحلديث

املناقشة
ُ

 : 

 َّ عىل أنُّا يدل مِ فيهَ ليسُفاحلديث; ِسليمَّ التِعدم هذا بَنوقش
 َ عملْ منَّ بأنَ أخربملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنَوذلك, ُ احلظرِ يف املعامالتَاألصل
 َ فهوملسو هيلع هللا ىلص ُهُ أمرِ ما عليهُ خيالفاَّ ممَ ذلكَ غريأو, اً أو رشطَ كاناًعقد, ًعمال
 ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ عنِ فيهْ يردْ فيام ملُالكالمام َّوإن, ٍ اتفاقُ حملوهذا, ٌ باطلٌدودمر

                                                 
 ). ٢٩/١٦٣(جمموع الفتاو :  ينظر)١(
 ). ١٥٠٤(, ومسلم)٢١٦٨( رواه البخاري )٢(
 ). ١٧١٨(, ومسلم)٢٦٩٧( رواه البخاري )٣(
 ). ٥/٤٢(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم :  ينظر)٤(
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فال  ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيِ عىل أمرَ ليسُهَّإن:  هذاِ يف مثلَ يقالْ أنُيمكنفال , ٌيشء
 .ِ بهُ االستداللُّيتم

رجيح , ْهمِوأدلت, ِ املسألةِ يف هذهِ قويل العلامءِ عرضَبعد :ُال
َتبني, ِ األدلةِومناقشات , ُ اإلباحةِ يف املعامالتَ األصلَّأنب َ القولَّ أنَّ

 َها منِوسالمت, ِ أدلتهِلقوة; ُاحلظريها  فَ األصلَّأن بِ القولَ منُأرجح
 ِوعدم, ُاحلظر ِيف األشياء َ األصلَّ بأنَ القائلنيِ أدلةِوضعف, ِاملناقشة
 الذي ال ِ واحلرجِةَّ املشقَ منِوملا يف هذا القول, ِ املناقشاتِها عنِانفكاك
َ بد منِ للناسَفليس; َ الرامحنيِ أرحمُ رشيعةِتأيت به , ِعقود والِ املعامالتٌّ
; ِهِ عىل منعَمما ال دليل, ِ بهَ ما يتعاملونِّ لكلِ الدليلَ طلبْهمُفتكليف
 َقال,  هبمِ والعنتِةَّ املشقَوإحلاق, ِاسَّ النِ مصالحَ تعطيلُنَّيتضم

 يف ِ يأتْ التي ملِ العقودِإىل إباحة: ْ أي− إليها ِ احلاجةُووضوح«: ُّاجلويني
 ِ عنَفليصدروا العقود, ٍ بسط فيهاِفُّ تكلْغني عنُ ي−ها ُ حتريمِالرشع

, ٌ أصلِ الرشعَ منَ ما بقيُغمضُ الذي ال يُ األصلَفهو, الرتايض
: َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُ شيخَوقال, )١(»ِ الصحةِ عىل حكمَجروا العقودُولي

 َ التي حيتاجونِ املعامالتَ منِ عىل الناسُ ال حيرمُهَّ يف هذا أنُواألصل«

                                                 
 ). ٤٩٥( ص غياث األمم يف التياث الظلم)١(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 .)١(»ِهِ عىل حتريمُ والسنةُ الكتابَّ دلما َّإال, إليها
 ِ وجودِ عدمْ منُقُّحقَّالت, ِ هذا األصلِ يف إعاملُهُومما ينبغي مالحظت

 ِ لعدمَّ أنَفإذا ظهر«: َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُخي شَقال, َ التحريمُما يوجب
, ُ العامةُ الرشعيةُاألدلة: ِأصالن, هاُ وصحتً مجلةِ والرشوطِ العقودِحتريم
 ُ القولُفال جيوز. ِ املحرمُوانتفاء, ُ االستصحابَ التي هيُ العقليةُواألدلة
 − ُ اإلباحةِ والرشوطِ يف العقودَاألصل َّنإ: ْأي −  ِ القاعدةِ هذهِبموجب
 ِأو, ِ النوعَ ذلكِ يف خصوصِ االجتهادَبعد َّا إالِوأعياهن, ِ املسائلِيف أنواع
 .)٢(»? الْأم, ُ ما يقتىض التحريمِعية الرشِ األدلةَ منَ وردْهل: ِاملسألة

 
 
 
 
 
 

                                                 
)١( جمموع الفتاو )٢٨/٣٨٦ .( 
 .٤/٩٩ والفتاو الكرب ١٦٦ – ٢٩/١٦٤فتاو  جمموع ال)٢(



 
RY@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

אאWא 

אאWאW 

 يف َوقال )١(اًيِّ تعدِهِ موضعِ يف غريِ اليشءُوضع: ِ يف اللغةُلمُّالظ
 ٍا بنقصانَّإم; ِ بهِّ املختصِهِ موضعِ يف غريِ اليشءُوضع«: »ِ احلفاظِعمدة«
 َفهو: ِ يف الرشعُا الظلمَّأم .)٢(»ِهِ مكانأو, ِهِ وقتْ عنٍا بعدولَّوإم; ٍة زيادأو

 ٌسواء, ٌ حمرمٌظلم, ِ للرشعٍ جماوزةُّفكل, ِ املأمورُوترك, ِ املحظورُفعل
 .)٣(ٍ نقصانأو ٍ بزيادةْكانت

                                                 
, لسان العرب, مادة )٦٤١( ص,)ظلم(معجم املقاييس يف اللغة, مادة :  ينظر)١(

 ). ١٢/٣٧٣(, )ظلم(
, مفردات ألفاظ القرآن, )٣/١٣(عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ, :  ينظر)٢(

 ). ٥٣٧( ص,)ظلم(مادة 
 , الذريعة إىل مكارم الرشيعة)٥٣٧(ص مفردات ألفاظ القرآن,:  ينظر)٣(

, )ظلم(, ومادة )٣/٨(, )أسا(, هتذيب األسامء واللغات, مادة )٣٥٧(ص
)٣/١٩٤( جمموع الفتاو ,)طريق اهلجرتني البن القيم)١٨/١٥٧ , 

 ). ٣٣٣(ص
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאWאאK 

 ِّوعىل كل, ٍ يشءِّ يف كلِ العدلِعىل وجوب, ُةَّ اإلهليُ الرشائعِفقتَّات
َّجل −  اهللاَُفأرسل, ٍ أحدِّ وعىل كلٍ يشءِّ يف كلِلمُّ الظِوحتريم; ٍأحد
 ِ بالقسطُ الناسَليقوم; َ وامليزانَ الكتابُ معهمَوأنزل, َ الرسل−وعال

ُ جل شأن−  ِهِ يف حقوقِوالعدل  َتبارك َكام قال, )١(ِهِ عبادِ ويف حقوق− ُهَّ
 A H G F E D C B ﴿: وتعاىل

 LK J I﴾ ]ِوحتريم, ِ العدلِ لوجوباًوتأكيد. ]٢٥: احلديد 
 َفقال, اًمَّ حمرِ اخللقَ بنيُهَ جعلَّثم, ً أوالِهِ عىل نفسَ الظلم اهللاَُمَّحر, ِالظلم
, ِ عىل نفيسَلمُّ الظُمتَّ حرِّإين, عبادي يا«: ِّ اإلهليِيف احلديثتعاىل 
 ُوالعدل, ٍ بحالُ منهٌ يشءُ ال يباحُلمُّفالظ ,)٢(»اً حمرمْكمَ بينُهُوجعلت
 َ كانٌسواء, ُهَ غريَ يظلمْ أنٍ ألحدُّلِفال حي, )٣(ِ األحوالِ يف مجيعٌواجب
z y x } | {  ﴿: تعاىل  َقال, )٤(اً كافرأو ًمسلام

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~
                                                 

 ). ٢٩/٢٦٣(جمموع الفتاو :  ينظر)١(
 .ڤ, من حديث أيب ذر )٢٥٧٧( رواه مسلم)٢(
 ). ٢٤٠−٣٠/٢٣٧(فتاو جمموع ال:  ينظر)٣(
 ). ٢/٣٦(, جامع العلوم واحلكم )١٨/١٦٦(جمموع الفتاو :  ينظر)٤(
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 َوالعدل, ِ الفسادُ أصلَ الظلمَّ أنَوذلك; ]٨: املائدة[ ﴾¬ ®¯ 
 ِاسَّنى بالنِفال غ, ِ واملعادِ يف املعاشِ العبادُ مصالحُ تقومِبه, ِ الفالحُأصل
وملا . )٢(ِاعاتَّ الطُوأفرض, ِ الواجباتُ أوجبَفهو. )١(ٍ حالِّ عىل كلُعنه

 ِوأكل, ِ الناسَ بنيِ الظلمِ حصولَةَّنِظَ مُ واملعامالتُجاراتِّ التِكانت
, ِ الرشيعةِ مقاصدِّ أهمْ منِهُوحتريم, ِم الظلُ منعَكان; )٣(ِ بالباطلْمِأمواهل
 ِ أكربْ منِ العدلُووجوب, ِ الظلمُفمنع, ِوالتجارات, ِ املعامالتِيف باب
 .)٤(هاِوأمه, ِ املعامالتِ يف بابِيعةَّ الرشِقواعد

 ِ وأكلِ الظلمِ عنًناهية; ِ بالعدلً آمرةِ الوحينيُ نصوصْ جاءتْوقد
 o n m l k ﴿: تعاىل   اهللاُِ قولَ ذلكْفمن, ِ بالباطلِاملال

{ z y x w v u t s r q p﴾ 
̂ ﴿:  تعاىل ُهُوقول .]١٨٨: البقرة[  ] \ [ Z Y 

 hg f e d c b a ̀  ُهُوقول .]٢٩ :النساء[ ﴾_ 
                                                 

, املجموعة )٢٥٣( ص, الفوائد البن القيم)٢٥٥( صالداء والدواء:  ينظر)١(
 ). ٥/٢٩٣(الكاملة ملؤلفات السعدي 

 ً, نقال عن اجلواب)٤/٣٩١(بدائع التفسري اجلامع لتفسري ابن القيم :  ينظر)٢(
 ). ١٩٠( صالكايف

 ). ٢٩/٤٦٩(جمموع الفتاو :  ينظر)٣(
 ).٣/٤٨(, املوافقات للشاطبي )١/٩٧(أحكام القرآن البن العريب :  ينظر)٤(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

: تعاىل  ُهُوقول .]٨٥: األعراف[ ﴾z } | {  ﴿: تعاىل 
﴿ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾ 

 .]٢٤: ص[
  ما هنى اهللاُُّ كلْإذ, هاُ حرصُ يصعبٌة يف هذا املعنى كثريُواآليات

 .)١(ِ إىل الظلمٌ راجعُعنه
, ِ يف املعامالتِهُوحتريم, ِلمُّ الظُ التي فيها منعُا األحاديثَّوأم
, ْكمَوأموال, ْكمَ دماءَّإن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُمنها قول; اً أيضٌفكثرية, ِواألموال
يف ,  هذاْكمِشهريف ,  هذاْكمِ يومِكحرمة, ٌ حرامْ عليكمْكمَوأعراض

 .)٢(» هذاْكمِبلد
 .)٣(»ٍّ حقِ بغريِ أخيهَ مالْكمُ أحدُذُ يأخَبم«: ملسو هيلع هللا ىلص ُهُوقول
 .)٤(»ُهُوعرض, ُهُومال, ُهُدم: ٌ حرامِ عىل املسلمِ املسلمُّكل«: ملسو هيلع هللا ىلصُهُوقول
 ُإمجاع, ِ العدلِ إقامةِووجوب, ِ الظلمِ منعِ عىل وجوبِ األدلةَومن

                                                 
 ). ١٨/١٥٧(جمموع الفتاو :  ينظر)١(
 .ڤ, من حديث أيب بكرة )١٦٧٩(, ومسلم)٦٧( رواه البخاري)٢(
 .ڤ, من حديث جابر )١٥٥٤( رواه مسلم )٣(
 . ڤ, من حديث أيب هريرة)٢٥٦٤(ه مسلم  روا)٤(



 
SS@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

ْ وعدواً ظلامِ الناسِأموال ِ أخذِ عىل حتريمِ العلمِأهل  .)١(اًنَ
 ِ يف مجيعٌ واجبٌأصل, ِ الظلمَومنع, َ العدلَّ أنِهِّ هذا كلْ منَفتبني
, ِوالوكاالت, ِواملشاركات, ِ واإلجاراتِياعاتِ البَمن, ِاملعامالت
  .)٢(َ بذلكَّ إالْمُ معامالهتِ للناسُ ال تستقيمُهَّألن; َ ذلكِونحو, ِواهلبات

 يف ِ املعامالتَ منُ عنهُ النهيَ ما جاءَ مجيعَّأن, املعنى هذا ُويؤكد
. )٣(ِ الظلمِونفي, ِ العدلِ يف احلقيقة إىل إقامةُيعود, ِ والسنةِالكتاب
 ِ املالِ وأكلِ الظلمَ منامملا فيه; ِامليرسو الربا ِ هنى عنُ احلكيمُفالشارع
 والبغي ِ الظلمَيها منملا ف; ِ البيوعَ منٍ كثريةٍ أنواعْوهنى عن, )٤(ِبالباطل

 ِ عىل بيعِالبيع ِ عنُهيَّالن:  هذاْومن, ِ بالباطلِ املالِوأكل, )٥(ِ احلقِبغري
 ِوعن, ِّ الغشِوعن, ِ الغبنِوعن, ِ تلقي السلعِوعن, ِ املسلمِأخيه

, ملزجاةا والبضائع, ِ الرديئةِ السلعِ بتزينيِ عىل الناسِالتدليس

                                                 
 ). ٦٧( صمراتب اإلمجاع:  ينظر)١(
 ). ٢٨/٣٨٥(جمموع الفتاو :  ينظر)٢(
, ٢٩/٢٨٣(, جمموع الفتاو )١٦٥, ١٢٧ − ٢/١٢٦(بداية املجتهد :  ينظر)٣(

١٨/١٥٧, ٢٨/٣٨٥ .( 
 ). ١/٣٨٧(إعالم املوقعني :  ينظر)٤(
  ).٢٩/٢٨٣(جمموع الفتاو :  ينظر)٥(



ST@
 

 َ منُي عنهُ ما هنَةَّ عامَّفإن; ٌ كثريَذلك ُوغري, )١( برشائهاْهمِوتوريط
 .ِ الظلمِ املعنى فيها إىل منعُ يرجعِاملعامالت
אאWאאא

אK 

 يف ِ التحريمِ أسبابِ جلميعَ اجلامعَ األصلَهو ِ الظلمُ حتريمَملا كان
 َسبب َّ أنُجيد, ِ املعارصةِةَّ املاليِيف املعامالت َلناظر اَّفإن, ِاملعامالت
 :  ما ييلمنها; ٌ كثريةٌ وهلذا أمثلة;ِلمُّا عىل الظُاشتامهل ها منٍ يف كثريِالتحريم
 ذكروا ُحيث, ِمليكَّ بالتِ املنتهيةِ اإلجارةِ عقدِ صورِبعض ُمنع: ًأوال
 يف ِ العلامءِ كبارِهيئة ِقرار يفف, ٍ عىل ظلمِ العقدَ اشتاملِ التحريمِيف أدلة
 َوهو, ِ بالتمليكِ املنتهيةِ اإلجارةِ عقدَحول ِةَّعوديُّ السِةَّ العربيِاململكة
 هذا َّأن«: ييل  ماِرا يف القرَجاء, ِ املعاملةِ هذهَ حولٍّ مجاعيٍ قرارُأول
 ُهُ اشتامل:منها, ٍ أسبابَ عدةَ ذكروا لذلكْقدو, »اً رشعٍ جائزُ غريَالعقد

ى ما يف َال خيفو«: ِحريمَّ التِ أوجهِ يف بيانِ يف القرارَ جاءُحيث; ِملُّعىل الظ
 .)٢(»ِ األخريِ القسطِيفاءإل, ِ االستدانة إىلِ واإلجلاءِلمُّ الظَهذا من

                                                 
 ). ٢/١٩٦(تفسري املنار :  ينظر)١(
ربعني, واخلمسني, واحلادية واخلمسني, املنعقدة يف يف دورته التاسعة واأل )٢(

= 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 



 
SU@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 هاِ بتحريم الفتوِ صدرتْفقد, ِ املنسوخةِ الربامجِجتارة ُمنع: اًثاني
 َ وردٍففي سؤال, ِ االعتداءَمن ِ عليهْملا اشتملت, ٍةَّ علميٍ جهاتِةَّ عدْمن

 ِ العربيةِيف اململكة, ِ واإلفتاءِةَّ العلميِ للبحوثِ الدائمةِاللجنةإىل 
 يف َ فجاء.ٍةَّ خاصٍ بحقوقِةَّ املحميِالربامج ِ نسخِ جوازْعن, ِالسعودية

; ْمِذهنبإ َّإال, هاَا نسخُ أصحاهبُمنعَ التي يِالربامج ُ نسخُال جيوز«: اِجواهب
ِال حي«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِولقول; »همِ رشوطْ عىلَاملسلمون«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِلقول  ٍ امرئُ مالُّلَ
 ُّ أحقَفهو, ٍ إىل مباحَ سبقْمن«: ملسو هيلع هللا ىلص ِهِوقول; »ِهِ نفسْ منٍبطيبة َّ إالٍمسلم

 َّألن; ٍّ حريبَ غرياً كافرأو ً مسلامِ الربامجِ هذهُ صاحبَ كانٌسواء, »ِبه
 ُزِّ ويعز.)١(»ُ التوفيقوباهللاِ, ِسلم املِ كحقٌ حمرتمِّ احلريبِ غريِ الكافرَّحق

, ِ الفكريةِ للملكية)َبرن( ِمعاهدة َ ضمنٌ مندرجةِ احلاسبَبرامج َّهذا أن
 ُّ يف الفتاو التي تنصٌ مندرجةَوعىل هذا فهي, )م١٩٧١ (َ سنةِعةَّاملوق

 َرَّدَ صَولذلك ;هاِ انتهاكِوحتريم, ِ الفكريةِ امللكيةِ محايةِعىل وجوب
 ِ بشأنُهَقرار, ِ الثامنةِهِتدوريف , ِ والبحوثِ لإلفتاءُّاألورويب ُملجلسا

 ِّ اإلسالميِ الفقهِ جممعِ يف قرارَما جاء عىل َ التأكيدِةَّ املحميِالربامج
                                                 

= 
 : هـ٢٩/١٠/١٤٢٠الرياض ابتداء من تاريخ 

http: //www.saaid.net/fatwa/f29.htm  
 ).١٣/١٨٨(مة  فتاو اللجنة الدائ)١(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 : ثم قالوا, ِةَّ الفكريِ احلقوقِ محايةِبشأن, ِ اخلامسِهِيف مؤمتر, ِّالدويل
, اً رشعٌصونةَ مَفهي, اِ ألصحاهبٌّ مايلٌّ حقَ الربامجِ هذهَّبام أن: اًثالث«

 اًذلوا جهود بَ الذينَرينَ اآلخِ حلقوقًرعاية,  عليهاُ االعتداءُفال جيوز
 .ِ بالباطلِاسَّ النِ أموالِ ألكلاًومنع, هاِ يف إنتاجًوأمواال
 ُالفُ التي ال ختِوطُّ بالرشَ يلتزمْأن, ِ عىل مشرتي الربامجُجيب: اًرابع
 ِلوفاء اِ عىل وجوبِةَّالَّ الدِللنصوص, اِ لتداوهلَمةِّنظ املَ والقواننيَالرشع
 ال ُ العقدَ ما دامِ للغريُهُ استنساخُفال جيوز, ِ بالرشوطِ وااللتزامِبالعقود
 .َ بذلكُيسمح

 ٌ مستنسخةأو, ٌا مرسوقةَّ أهنَلمُ التي عِ الربامجُ رشاءُال جيوز: اًخامس
 .)١(» هباُوال املتاجرة, ٍ مرشوعِ غريٍبوجه
 
 

                                                 
(1) http: //e-cfr.org/new 



 
SW@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

אאWא 

אאWאK 

  اهللاُِ قولُومنه, )١(َ إذا زادُا اليشءَبَر: ُ تقولُ الزيادةَهو :ِبا يف اللغةِّالر
: الروم[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©  ﴿: تعاىل
٣٩[. 

 :ِة يف اجلملِ أمرينُفيتناول ,ِ الفقهاءِا يف اصطالحَّوأم
 َ مقابلِ يف الدينُ الزيادةَوهو: )ِربا القرض (ِةَّربا اجلاهلي :ًأوال
 .)٢(ِ األجلِأو يف بداية, ِ األجلِ حلولَ عندْ اشرتطتٌسواء, ِالتأجيل
 : ِ نوعانَوهو, ِربا البيوع :اًثاني

 ِنيَفقَّ املتِنيَّبويِّ الرِ البدلنيِ يف أحدُ الزيادةَوهو: ِربا الفضل :ُاألول
 .)٣(اًجنس

                                                 
, )ربا(, لسان العرب, مادة )٦/٢٣٤٩(, )ربا(الصحاح, مادة :  ينظر)١(

 ). ١١٥−١١٤( ص,)ربا(, املصباح املنري, مادة )١٤/٣٠٤(
 , اجلامع يف أصول الربا)١٦٠−١٥٢( صالربا واملعامالت املعارصة:  ينظر)٢(

 ).٢٦−٢٢(ص
 ).٧٤( ص, اجلامع يف أصول الربا)٥٥( صالت املعارصةالربا واملعام:  ينظر)٣(
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 ِنيَّبويِّ الرِ البدلنيِ يف أحدِ القبضُ تأخريَوهو: ِسيئةَّربا الن :اينَّالث
 .)١(اًمها نقدُ أحدَوليس,  الرباِةَّ يف علِفقنيَّاملت

אאWאאK 

 َوهو, ِ املعامالتِ يف بابِيعةَّ الرشِ أصولَ منٌبا أصلِّ الرُحتريم
, ِوالسنة, ِ بالكتابٌ ثابتُهَ حتريمَّفإن, )٢(ِورةَّ بالرضِينِّد الَ منٌمعلوم

 .ِواإلمجاع
y x w v u ﴿ :  تعاىل اهللاُِقول :ِ الكتابِةَّ أدلْفمن

£ ¢ ¡ � ~ } | { z  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
º « ¼ ½  ﴿: تعاىل   اهللاُِقولو, ]٢٧٩−٢٧٨: البقرة[ ﴾»¬ 

 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾﴾ ]آل عمران :
١٣٠[. 

 َ آكلملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِ رسولَلعن« :ڤ ٍ جابرُ حديث:ِةَّنُّ السِةَّ أدلْومن
 .)٣(»ِوشاهديه, ُبهِوكات, ُهَوكلُوم, الربا

                                                 
 ). ٣/١٧٠(, مطالب أويل النهى )٢٦٤−٣/٢٦٣(كشاف القناع :  ينظر)١(
 ). ٢/٨(املقدمات املمهدات :  ينظر)٢(
, وليس )١٥٩٧( , رقم ڤ ً, ورواه أيضا عن ابن مسعود)١٥٩٨( رواه مسلم)٣(

= 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 
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با يف ِّ الرِ حتريمِ عىل أصلِ العلمُ أهلَ أمجعْ فقد:ُا اإلمجاعَّأم
 الربا مما َ حتريمَّإن: ِ العلمِ أهلُ بعضَ قالْبل, )١(اا قطعيًإمجاع, ِاملعامالت
 ِ اختلفوا يف تفاصيلِ العلمَ أهلَّ فإنَ ذلكَومع. )٢(ُ الرشائعِه عليْاتفقت
 . ِهِ رشائطِويف تعيني, ِ وأحكامهِمسائله
 ِ فيهَذي قالَّ الِةَّربا اجلاهلي, باِّ الرَ من۵  اهللاَُمَّ ما حرُلَّوأو
 ِ فيهُذي يقولَّ الَوهو, ]٢٧٥: البقرة[ ﴾VU T S R  ﴿: َاملرشكون

ِصاحب الدين للم ْ ِدينَُّ  تعاىل يف  اهللاَُقال; يبْرُ تْا أنَّوإم, َ تقيضْا أنَّإم: ِ
ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ﴿: ِ هذا النوعِحتريم

 Æ Å Ä Ã﴾ ]١٣٠: آل عمران[. 
 ربا ُهُ أضعاً ربُوأول, ٌ موضوعِوربا اجلاهلية«: ملسو هيلع هللا ىلص ُّبيَّ النِ فيهَوقال

                                                 
= 

, من حديث )٢٠٨٦(بخاريفيه ذكر الكاتب والشاهدين, وبنحو هذا رواه ال
 .ڤأيب جحيفة 

, وابن رشد يف املقدمات )١٠٣( صابن حزم يف مراتب اإلمجاع:  وممن حكاه)١(
, والنووي يف املجموع )٥/٧٤(, واملاوردي يف احلاوي الكبري )٢/٨(املمهدات 

, وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاو )٩/٣٩١(رشح املهذب 
)٢٩/٤١٩.( 

 ). ٥/٧٤(, احلاوي الكبري )٢/٥(قدمات املمهدات امل:  ينظر)٢(
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ملا , ُهُ ورسول اهللاُُهَمَّفحر, )١(»ُهُّ كلٌ موضوعُهَّفإن; ِ املطلبِ عبدِ بنِالعباس
ِب الدينَها رُ التي يأخذَيادةِّ الزَّفإن; ِ بالباطلِ املالِوأكل, ِلمُّ الظَ منِفيه ْ َُّّ ,

 .)٢(ٍوضِ عِها عىل غريُيأخذ
 ِ غريْ منٌ زيادةِ ما فيهَّكل, ِ بربا اجلاهليةْ أحلقتَةَّ النبويَةَّنُّ السَّ إنَّثم

ُّوالرب, ِةَّ بالفضُةَّوالفض, ِهبَّ بالذُبهَّالذ«: ملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَفقال, ٍوضِع ُ 
 ًسواء, ٍ بمثلًمثال, ِ بامللحُوامللح, ِمرَّ بالتُمرَّوالت, ِعريَّ بالشُعريَّوالش, ِّبالرب
 .)٣(»ٍ بيدًيدا, ٍبسواء

 ِ إذا اختلفت−ِأخريَّ والتِأجيلَّالت: ْأي−, ِاءَسَّ النَ بيعاً أيضِ بهْوأحلقت
 الربا ِ يف علةِفقنيَّ املتِبوينيِّ الرِ العوضنيِ يف أحدَاءَسَّ النَّألن; ُاألصناف

فإذا «: ِ الستةِ األصنافِ ذكرَبعد ملسو هيلع هللا ىلص ُّ النبيَ قالَولذلك ;َيقتيض الزيادة
, )٤(»ٍ بيداً يدَإذا كان, ْمُ شئتَفبيعوا كيف, ُ األصنافِ هذهْاختلفت
 عىل ٌ منعقدَ اإلمجاعَّفإن ;)٥(اً نفعُّ جيرُ القرض: يف هذا املعنىُويدخل

                                                 
 . ڤ, من حديث ابن عباس )٢/٨٨٩(, )١٢١٨( رواه مسلم رقم )١(
, إعالم املوقعني )٣٥٠, ٢٠/٣٤١(, )٢٩/٤١٩(جمموع الفتاو :  ينظر)٢(

 ). ٤/٤٠(, املوافقات للشاطبي )١/٣٨٧(
 .ڤلصامت , من حديث عبادة بن ا)٣/١٢١١(, )١٥٨٧( رواه مسلم, رقم )٣(
 . ڤ, من حديث عبادة بن الصامت )٢/١٦٠(, )١٥٨٧( رواه مسلم, رقم )٤(
, )١٣٧−٢/١٣٦(, إعالم املوقعني )٢٨٤−١٩/٢٨٣(جمموع الفتاو :  ينظر)٥(

= 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 
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 ما َّ كلُبا تتناولِّ الرِ حتريمُفنصوص .)١(ِ يف القرضِيادةِّ الزِطا اشرتِحتريم
 ٌ سببِ الربا يف املعامالتَ وجودَّ أنُوهبذا يتبني, ِ األقسامَ منَتقدم

 ِ هذهَّبأن, ِ األحيانَ منٍ يف كثريَ احلكمَّأن َّإال, )٢(اًها رشعِومنع, هاِلتحريم
 ُ الفقهَفليس, ٍ رشيدٍّوتأن, ٍ عميقٍ إىل نظرُحيتاج,  أو الٌةَّ ربويَاملعاملة

 ْوقد, ِقةِّ الثَخصة منُّام الفقه الرَّإن, ٍ أحدُّ كلُهُ حيسنَ ذلكَّفإن, ِشديدَّبالت
عىل , ِ األبوابِ أشكلْمن, باِّ الرُباب«: َ فقال$ ٍ كثريُ ابنَ إىل ذلكَهَّنب

حتى إذا , ِ يف احلكمِّأينَّوالت, يِّحرَّلت اُفالواجب. )٣(»ِ العلمِ أهلْ منٍكثري
 .ِ املقاربةَ منَّفال أقل, َدادَّ السُ الباحثِصبُ يْمل

                                                 
= 

 ).٤٢−٤/٤١(املوافقات للشاطبي 
, وابن )٦/٤٣٦(ابن املنذر نقله عنه ابن قدامة يف املغني :  ممن حكى هذا اإلمجاع)١(

 ).٤/٦٨(يف التمهيد عبد الرب 
تفسري ابن ) ٥). (٢٩/٤١٩(, جمموع الفتاو )٢/١٢٥(بداية املجتهد :  ينظر)٢(

 ).٤/٤٢(املوافقات للشاطبي : , وينظر)١/٣٢٧(كثري 
 ).٤/٤٢(املوافقات للشاطبي : , وينظر)١/٣٢٧( تفسري ابن كثري )٣(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אא Wא  א א
אK 

, ِ املعارصةِ يف املعامالتاً شيوعِحريمَّ التِ أسبابِ أكثرْبا منِّ الرُّدَعُي
 وهلذا ;ِاملالية ِاملعامالتو ِ االقتصادُ روحَ هيَةَّبويِّ الرَ الفائدةَّن أَوذلك

, ِ املعارصةِ املاليةِ املعامالتَ منٍ يف كثريَ التحريمِ العلامءَ منٌ كثريَلَّعل
 :  ما ييلَ ذلكِ أمثلةْومن, باِّا عىل الرِاشتامهلب

 َإذا ختلف, ٍ تأخريِ غراماتُ التي تفرضُاالئتامنية ُبطاقاتال :ًأوال
 ِهذه ِولكون, ِ املحددةِيف املدة ِةَّاملستحق ِ املبالغِ يف سدادُالعميل

 ِّسالمي اإلِ الفقهِ جممعُ قرارَصدر ْفقد, ِربا اجلاهلية ْمن ِالغرامات
 َ اخلامسةِهِ يف دورتِ املنعقدِّياإلسالم ِ املؤمترِ منظمةْ عنِاملنبثق, ِّالدويل
, ِاةَّ املغطِ االئتامنِ بطاقاتُ إصدارُجيوز«: ِ فيهَ جاءْوقد, هاِبتحريم, َعرشة

 يف ِرُّأخَّ التَ عندِ الفائدةَها دفعُ رشوطْنَّ تتضمْإذا مل,  هباُوالتعامل
 .)١(»ِدادَّالس

, ٍ ألمرِنداتَّ والسِيكاتِّالش (ِ التجاريةِ األوراقُحسم :اًثاني
 ِ يف قرارَ جاءْوقد, ِةئسيَّ ربا النْ منِ ملا فيهُال جيوز: )ِحبَّ السِوسندات

                                                 
(1) http: //www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-5.htm 
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 َ حسمَّإن«: ما ييل, ِ السابعةِهِيف دورت, ِّويلَّ الدِّ اإلسالميِ الفقهِجممع
 ِسيئةَّ إىل ربا النُ يؤولُهَّألن; اً رشعٍ جائزُ غريِ التجاريةِاألوراق) َخصم(

 ِّ اإلسالميِّ الفقهيِ املجمعِ جملسِيف قرارات َ ما جاءُهُ ومثل.)١(»ِاملحرم
 ُال جيوز«: َ عرشةَادسةَّ السِيف دورته, ِّ اإلسالميِ العاملِ لرابطةِابعَّالت

; )ِالكمبياالت, ِةَّ اإلذنيِالسندات, ِالشيكات (ِ التجاريةِ األوراقُحسم
ِ الدينِ بيعْ منِملا فيه   .)٢(»باِّ عىل الرُ يشتملٍعىل وجه, ِ املدينِ لغريَّ
 
 
 
 

                                                 
 ).٢٢٢( ص وتوصيات جممع الفقه اإلسالميقرارات )١(

(2) http: //www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did-

=166&l=AR 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאאWא 

אאWא 

َغرر (ـ لٍ مصدرُاسم :ِغةُّ يف اللُرَرَالغ َّ  عىل معنى ٌ دائرَوهو, )١()َ
 .)٥(ِواجلهل, )٤(ِ للهلكةِضُّوالتعر, )٣(ِواخلطر, )٢(ِالنقصان
 : ٌ متقاربةِهِ يف تعريفِ العلامءُفعبارات ,ِا يف االصطالحَّأم
َ الرسُهَفَّفعر ُّيسْخَّ  .)٦(»ِ العاقبةَ مستورُما يكون: ُررَالغ«: َفقال, ِ

 ِ املقصودِأو, ِضيهَوِ عِ أحدِ يف حصولَّكُما ش«: َفقال, َ عرفةُ ابنُهَفَّوعر

                                                 
, )٨٠٩( ص,)َّغر(, معجم املقاييس يف اللغة, مادة )٤/٣٤٦(العني, :  ينظر)١(

 ). ٥/١٣(, )غرر(رب, مادة لسان الع
 ). ٨٠٩( ص,)َّغر(معجم املقاييس يف اللغة, مادة :  ينظر)٢(
, املصباح )٥/١٣(, )غرر(, لسان العرب, مادة )٢/٧٦٨(الصحاح, :  ينظر)٣(

 ). ٢٣٠( ص,)غ ر ر(املنري, مادة 
 ,)َّغر(, املعجم الوسيط, مادة )١٤−٥/١٣(, )غرر(لسان العرب, مادة :  ينظر)٤(

 ). ٦٤٨(ص
 ). ٥/١٤(, )غرر(لسان العرب, مادة :  ينظر)٥(
 ). ١٢/١٩٤( املبسوط للرسخيس )٦(
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, ُهُ أمرُما انطو عنه: ُالغرر«: َفقال, ُّ الشريازيُهَفَّوعر .)١(»اًبمنه غال
, ِ أمرينَبني َدَّما ترد«: َفقال,  أبو يعىلُهَفَّوعر .)٢(»ُهُ عاقبتِ عليهَوخفي
: ُالغرر«: َفقال, َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُ شيخُهَفَّوعر .)٣(»َمها أظهرُ أحدَليس
 .)٤(»ُ العاقبةُ املجهولَهو

: ُهَّ بأنِ الغررُ تعريفَها هوَ أمجعَّ أنُيتبني, ِ التعريفاتِ إىل هذهِظرَّوبالن
 َّ فإنِاجلملةويف  .)٥(ُهُ ومقدارُهُ حقيقتُ ال تعرفأو, ُهُ حصولُما ال يعلم

ا َّوإم ,َننيِّ السِ وبيعِ احلبلةِ كحبل:ُا املعدومَّإم :ٍ أنواعُثالثة« َالغرر
ُ املعنيِ أوُ املطلقُا املجهولَّوإم; ِ اآلبقِ كالعبد:ِ تسليمهْ عنُاملعجوز َّ: 
 ما يف َكُبعت: أو, اً عبدَكُبعت: ِهِكقول, ُهُ صفاتأو ُهُ قدرأو ُهُ جنسُاملجهول

 .)٦(»يِ عبيدَعتك بأو .بيتي

                                                 
 ). ١/٣٥٠( رشح حدود ابن عرفة )١(
 ). ٣/٣٠( املهذب )٢(
 ). ٢/١٤٥( رشح منتهى اإلرادات )٣(
 ). ١٦١( ص القواعد النورانية)٤(
الغرر وأثره يف : اً, وينظر أيض)٢/٩(, إعالم املوقعني )٥/٨١٨(زاد املعاد :  ينظر)٥(

 ). ٥٤ − ٥٣( صالعقود
 ).١٠٢ص(, وينظر هبجة قلوب األبرار )٢٩/٢٥(جمموع الفتاو :  ينظر)٦(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 ِوإحداث, ِاملخاطرات َمن ِفيه ما, ِالنوع هذا ِحتريم يف ُكمةاحلو
  .)١(اِمرض اًفاحش اًغبن َاآلخر اُمهُأحد فيها ُغبنَي ْقد ُهَّأن ِبسبب; ِالعداوات
אאWאאאK 

 يف ِ املعامالتِيف باب, ِرشيعة الِ أصولْ منٌ عظيمٌ أصلِ الغررُمنع
 إىل ٍ يف رضورةُ اخللقَ ملا كانُهَّفإن; )٢(ِ املعاوضاتِوسائر, ِاملبايعات

 َمع, ِ هذا املقصودَ حتقيقَ احلاكمنيِ أحكمُ حكمةْاقتضت, ِاملعاوضات
 ُ مصالحَ بذلكَمَّمَتُلت; هاِوموارد, ِ العقودِ مصادرْ عنِرَرَنفي الغ
َّوحتص, )٣(ِالعباد َوتقطع, ِ الضياعَ منْمُ أمواهلَنُ  ُ واملخاصامتُ املنازعاتُ
 .)٤(ْبينهم

 ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِهنى رسول«: َ قالڤ َ أبو هريرةُ ما رواهَ يف ذلكُواألصل
: َ ذلكْفمن; ٌ كثريةُهي مسائلَّ هذا النَ حتتَ دخلْوقد, )٥(»ِ الغررِ بيعْعن

                                                 
 ).١٠١ص(هبجة قلوب األبرار :  انظر)١(
 ). ٢/٩(, إعالم املوقعني )٦/٧٤(رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح :  ينظر)٢(
 ).١٤٥( صختريج الفروع عىل األصول:  ينظر)٣(
 ).٣/٢٤١(حاشية الروض النضري للحيمي :  ينظر)٤(
 ). ٣/١١٥٣(, )١٥١٣( رواه مسلم)٥(



 

ِ حبلِ بيعْ عنُهيَّالن َ ِ احلبلةَ َ  َ قبلِ الثمرِوبيع, )٣(ِواملضامني, )٢(ِواملالقيح, )١(َ
 ْ عنِ املعجوزِوبيع, )٥(ِ املنابذةِوبيع, )٤(ِ املالمسةِوبيع, ِهِ صالحِّبدو

                                                 
َ حبل احلبلة)١( َ َ :  البن القيم قال»الزاد«َّبفتح اجلميع, الولد الذي يف بطن الناقة, ويف : ََ

أنه أجل, فكانوا يتبايعون إليه, هكذا : وهو نتاج النتاج يف أحد األقوال والثاين«
 .» أنه بيع محل الكرم قبل أن يبلغ قاله املربد:مها غرر, والثالثرواه مسلم, وكال

, املصباح املنري, )١/٣٣٤(, )ح ب ل(النهاية يف غريب احلديث واألثر, مادة : ينظر
 ).٥/٧٢٥( , زاد املعاد)٦٦( ص,)ح ب ل(مادة 

 .وهو ما يف بطون النوق من األجنة:  املالقيح)٢(
, املصباح املنري, )٤/٢٦٣(, )ح ق ل(ألثر, مادة النهاية يف غريب احلديث وا: ينظر

 ). ٢٨٦( ص,)ل ق ح(مادة 
 .مجع مضمون, وهو ما يف أصالب الفحول:  املضامني)٣(

, املصباح املنري, )٤/٢٦٣(, )ضمن(النهاية يف غريب احلديث واألثر, مادة : ينظر
 ).١٨٩( ص,)ض م ن(مادة 

ست ثويب, أو ملست ثوبك, فقد وجب إذا مل: من اللمس, وهو أن يقول:  املالمسة)٤(
 .البيع

, املصباح املنري, مادة )٤/٢٦٩(, )ملس(النهاية يف غريب احلديث واألثر, مادة : ينظر
 ).٢٨٨( ص,)ل م س(

إذا نبذت متاعك, أو نبذت : من النبذ, وهو أن يقول الرجل لصاحبه:  املنابذة)٥(
 .متاعي, فقد وجب البيع

ن (, املصباح املنري, مادة )٥/٦(, )نبذ(يث واألثر, مادة النهاية يف غريب احلد: ينظر
= 

TW@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 
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 ٌ نوعَ التي هيِ البياعاتَ منَ ذلكِونحو, ِ يف اهلواءِ الطريِكبيع, ِهِتسليم
 َ كانٌسواء, ِالمةَّ والسِ العطبَ بنيِائرَّالد, ِ العاقبةِاملجهول )١(ِ الغررَمن

 .)٢(ِ األجلِ أوِ العوضِ أوِ يف العقدُالغرر
 ِ عنِ الشارعَ هنيَّأن: ِ املمنوعِ الغررِ يف معرفةُهُومما ينبغي مالحظت

 ُ جيبْبل,  النهيُ لفظِذي يقتضيهَّ الِ عىل اإلطالقُهُ محلُال يمكن, ِالغرر
 َ ذلكَّفإن, ِهِدَّ بمجرُفظَّ اللِ فيهُتبعُوال ي, ِ الشارعِ إىل مقصودُ النظرِفيه

 ُ ال تكادْإذ, )٣(ِارعَّ للشاً مقصودَ ذلكَوليس, ِ البيعِ بابِيؤدي إىل إغالق
 −  اهللاُُهمَرمح−  ُ العلامءَ اشرتطَولذلك; )٤(ِ الغررَ منٍ يشءْ منٌختلو معاملة

 : وهي كام ييل, هاِ وجودْ منَّالبد, ِرِّ املؤثِ للغرراًأوصاف
 عىل ُ العلامءَ أمجعْفقد .ِ عىل العقداًا غالبً كثريُ الغررَ يكونْأن :ًأوال

                                                 
= 

 ).٣٠٤( ص,)ب ذ
املوافقات للشاطبي  ,)٥/٨١٨(زاد املعاد , )١٣٨( صالقواعد النورانية:  ينظر)١(

)١٥٢−٣/١٥١.( 
 ). ٢٤٥ −٢/٢٤٤(, املعلم بفوائد مسلم )٥/٤١(املنتقى للباجي :  ينظر)٢(
 ).١٥٢−٣/١٥١(, )٢/١٤(املوافقات للشاطبي :  ينظر)٣(
 ). ٥/٤١(, املنتقى للباجي )٢/٤١٩(عقد اجلواهر الثمينة :  ينظر)٤(



 

 ُ منهُ التحرزُ ال يمكنْإذ, )١(ِ العقودَ صحةُ ال يمنعِ الغررَ يسريَّأن
 ِ احلاممِودخول, ٍ بعوضِ السقاءِ ماءِ رشبِ كجوازَوذلك, )٢(ِبالكلية
 وما, ِمَّ يف احلامْكثهمُ مأو, ِ املاءِ يف استعاملِ الناسِ اختالفَمع, ٍبأجرة
 .)٣(َ ذلكَأشبه

 َ أمجعْفقد .ٍ ومشقةٍ حرجَدون, ِ الغررَ منُزُّحرَّ التَنِ يمكْأن :اًثاني
, ٍةَّبمشق َّ إالِ الغررَ منِ فيهُزُّحرَّ التُ ما ال يمكنَّعىل أن )٤(ِ العلمُأهل

 ِ آخرأو, ِ احليوانِ بطونِوداخل, ِ اجلدرانِ يف أساساتِ احلاصلِكالغرر
عفى ُوي, ِ فيهُتسامحُ مما يُهَّفإن, ِ بعضَها دونِ بعضُح التي بدا صالِالثامر
 .)٥(ُعنه

                                                 
, والقرايف يف الفروق )٢/١٥٥(ابن رشد يف بداية املجتهد :  حكى هذا اإلمجاع)١(

 ).٩/٢٥٨(, والنووي يف املجموع رشح املهذب )٣/٢٦٥(
, الفروق )٥/٩٣(, الذخرية للقرايف )١٥٧, ٢/١٥٥(بداية املجتهد :  ينظر)٢(

 ).٩/٢٥٨(, املجموع رشح املهذب )٢٦٦−٣/٢٦٥(للقرايف 
, املوافقات )٥/٨٢١(, زاد املعاد )٩/٢٥٨(املجموع رشح املهذب :  ينظر)٣(

 ).٤/١٥٨(للشاطبي 
, وابن القيم يف )٩/٢٥٨(النووي يف املجموع رشح املهذب :  حكى هذا اإلمجاع)٤(

 ). ٥/٨٢٠(زاد املعاد 
, املوافقات )٥/٨٢٠(, زاد املعاد )٩/٢٥٨(وع رشح املهذب املجم:  ينظر)٥(

= 

TY@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 ُ تنزلَ العامةِ احلاجاتَّفإن.ٌةَّ عامٌ حاجةِتدعو إىل الغرر َّأال :اًثالث
 َ منزلةُلَّنزُ تًةَّ كافِاسَّ النِّ يف حقُاحلاجة«: ُّ اجلوينيَقال, ِ الرضوراتَمنزلة

روا َّ لترضُ الناسُهَ تركْ ما لوُّ كلَهي, ِ احلاجةِ هذهُوضابط, )١(»ِالرضورة
 ُ ال تتمٌ فيها غررٍ إىل معاملةِ الناسُ حاجةْفإذا دعت, )٢(ِ املآلِأو, ِيف احلال

 ِ الغررِ يف ضابطٍ رشدُ ابنَقال, ُهْ عنِّ املعفوِ الغررَ منُ يكونُهَّفإن; ِ بهَّإال
 أو, ٌ رضورةِلذي تدعو إليه اِأو, ُ اليسريَ هوِ املؤثرَ غريَّوإن«: ِرِّ املؤثِغري

 ُ ال حيرمُوالشارع«: َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُ شيخَوقال, )٣(»ِ أمرينَ بنيَما مجع
 ُتاجُ ما حيُبيحُ يْبل, ِ الغررَ منٍ نوعِألجل, ِ البيعَمن, ِ إليهُ الناسُما حيتاج

 .)٤(»َ ذلكْ منِإليه
: ِ الغررَ منِ إليهُجة ما تدعو احلاِ عىل إباحةِ العلمُ أهلِ بهَّومما استدل

 ِ ابنُومنها حديث, هاُ حتى يبدو صالحِامرِّ الثِ بيعْهي عنَّ النُأحاديث
هنى , هاُ صالحَوُ حتى يبدِامرِّ الثِ بيعْ عنملسو هيلع هللا ىلص  اهللاُِهنى رسول«: ڤ َعمر

                                                 
= 

 ). ٤/١٥٨(للشاطبي 
 ). ٤٧٩−٤٧٨( ص غياث األمم يف التياث الظلم)١(
 ). ٤٨١( صاملصدر السابق:  ينظر)٢(
 ).٩/٢٥٨(املجموع رشح املهذب : , وينظر)٢/١٧٥( بداية املجتهد )٣(
)٤( جمموع الفتاو )٢٦−٢٩/٢٥, ٣٢/٢٣٦: (, وينظر)٢٩/٢٢٧.( 
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 .)١(»َ واملبتاعَالبائع
 ِّ بدوَ بعدِخلَّ النِ ثمرِ يف ابتياعَ أرخصملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّأن :ِ الداللةُوجهو
 َّفدل, ْلقُها مل خيِ أجزائُ بعضَ كانْوإن, ِ صالحهِ إىل كاملًمبقاة, اهِصالح
 .)٢(ِ الغررَ منُ احلاجةِ ما تدعو إليهِ عىل إباحةَذلك

عفى ُ مما يَ التابعَ الغررَّفإن .ٍ تابعَ غريً أصالُ الغررَ يكونْأن :اًرابع
 َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُ شيخَقال, ًقالال استُ ما ال يثبتاً تبعُ يثبتُهَّألن; ُعنه

ْ أبرتْ قدً نخالَ إذا باعملسو هيلع هللا ىلص ُّبيَّ النَزَّوجو«: َ ذلكِ دليلِيف بيان ِّ  َ يشرتطْ أنُ
 عىل ْلكن, هاِ صالحِّ بدوَ قبلً اشرت ثمرةْ قدُفيكون, )٣(اَ ثمرهتُاملبتاع
ما ال , اًا وتبعً ضمنِ اليسريِ الغررَ منُ جيوزُهَّ أنَفظهر, ِ لألصلِبعَّ التِوجه
 .)٤(»ِهِ غريْ منُجيوز

                                                 
 ).٣/١١٦٥(, )١٥٣٤(, ومسلم)٢/١١٢(, )٢١٩٤( رواه البخاري)١(
 ). ٧−٢/٦(, إعالم املوقعني )٢٠/٣٤١(جمموع الفتاو :  ينظر)٢(
ًمن ابتاع نخال بعد أن تؤبر, فثمرهتا «: أن النبي قال:  يشري إىل حديث ابن عمر)٣(

 ,خاري يف كتاب البيوعوقد رواه الب. »للبائع الذي باعها, إال أن يشرتط املبتاع
, ومسلم يف )٢٣٧٩(باب الرجل يكون له ثمر أو رشب يف حائط أو نخل, رقم 

 ).١٥٤٣(ً باب من باع نخال عليها ثمر, رقم ,كتاب البيوع
)٤( جمموع الفتاو )٢٩/٢٦ .( 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אא W אא 
אאK 

 ِةَّ املاليِ يف املعامالتِحريمَّلت لِئيسةَّ الرِسباباأل َمن ٌسبب ُالغرر
  عىلً بناءُفتختلف, اًرِّ مؤثاً غررِهِ يف كونُ اآلراءُ ختتلفْوقد, ِاملعارصة

 ِ املعامالتَ مناً كثريَّأن َّإال, ٍ ومبيحِ للمعاملةٍمِّ حمرَبني, ُ النتائجَذلك
 َ ذلكْفمن; هاِ بتحريمِ للقولاً سببٍ كثريٍا عىل غررُ اشتامهلَكان, ِاملعارصة
 : ما ييل

ا عىل ُ فيها اشتامهلِ التحريمَ سببَّفإن: ِّجاريِّ التِأمنيَّ التُعقود :ًأوال
 ْ عنِاملنبثق, ِّ الدويلِّ اإلسالميِ الفقهِ جممعِ يف قرارَ جاءْوقد, ٍ كبريٍغرر

 ِّ التجاريِ التأمنيُعقد«: ْمُ قوهلِ التأمنيِبشأن, ِّ اإلسالميِ املؤمترِمنظمة
 ِ فيهٌعقد, ِّ التجاريِ التأمنيُ رشكاتِ بهُ الذي تتعاملِ الثابتِذي القسط

 يف َ ما جاءَ وكذلك.)١(»اً رشعٌ حرامَ ولذا فهو;ِ للعقدٌ مفسدٌ كبريٌغرر
 ْفقد, ِّ اإلسالميِ العاملِ لرابطةِالتابع َ بمكةِّ اإلسالميِ الفقهِ جممعِقرار
, ِةَّ االحتامليِةَّ املاليِ املعاوضاتِ عقودْ منِّ التجاريِ التأمنيُعقد«: ِ فيهَجاء

: ِّ التجاريِ التأمنيُعقد«: اً أيضِوفيه, »ِ الفاحشِ عىل الغررِاملشتملة
, ٍةَّ ماليٍ يف معاوضاتِ املخاطرةَ منِملا فيه, ِ املقامرةِ رضوبْ منٌبرض

                                                 
َ غياث األمم يف التياث الظلم)١(  ). ٤٧٩−٤٧٨( صُّ
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ِ الغرمَومن  ٍ مقابلأو, ٍ بال مقابلِنمُ الغْومن,  فيهاٍبُّ تسبأو ٍ بال جنايةُ
 .)١(»ٍ مكافئِغري

 ٍةَّ ماليٍ أوراقِ ببيعٍ شخصُقيام: ُهُوصورت, )٢(ِ عىل املكشوفُالبيع :اًثاني
, هاِ رشائِ بإعادةِ االلتزامَمقابل, َ آخرينْها منِ اقرتاضِيق طرْعن, هاُال يملك
 ُّ اإلسالميُّ الفقهيُ املجمعَ قالْوقد. ٍ حمددٍ يف وقتِها للمقرضِوتسليم
, ُال يملك  ماِنسان اإلِ عىل بيعِهِالشتامل; ِ املعامالتَ منِوعَّ هذا النِبتحريم

 َ اآلجلةَ العقودَّأن«: ِاملجمع ِ يف قرارَجاءف, ِ الغررَوال خيفى ما يف هذا من
 ْ التي ليستِلعِّ والسِعىل األسهم: أي, ِالتي جتر عىل املكشوف, هاِبأنواع

 ٍ جائزةُغري) ِالبورصة (ِ املاليةِ التي جتري يف السوقِةَّبالكيفي, ِ البائعِيف ملك
 .)٣(»ُ ما ال يملكِ الشخصِ عىل بيعُألهنا تشتمل; اًرشع

                                                 
(1) http: //www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=-

81&l=AR  
 .)١/٢٩٠( املوسوعة امليرسة يف فقه القضايا املعارصة )٢(
 الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء, جملة البحوث اإلسالمية, العدد الثاين )٣(

, من قرارات املجمع ـه١٤١٨من رجب إىل شوال لسنة :  اإلصدار,واخلمسون
 :  األوراق املالية والبضائعالفقهي اإلسالمي حول سوق

http: //www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&Page-

ID=7281&PageNo=1&BookID=2  
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאWאK 

אאWאW 

ُامليرس ِ ِ كاملوعدٌّ ميميٌمصدر: ْ َ وعد ْ منِ َ  : ٍ أقوالُ أربعةِهِويف اشتقاقَ
ِ اليرسَمن :ُاألول ْ  .ُهولةُّ السَوهو, ُ
ِ اليسارَمن :الثاين َ  .ُهَ يسارُهُ يسلبُهَّألن; نىِ الغَوهو, َ
َمن يرس يل اليش :ُالثالث ُ  .َوجبإذا , ُءَ
َ يرسْمن :ُالرابع َ َ الذي جيَوهو, ُ اجلازرُواليارس, َإذا جزر, َ ئ ِّزُ
 .)١(ً أجزاءَاجلزور

 َالتي يتقامرون, ِزورَ عىل اجلاً أيضُويطلق, ُالقامر :ِ يف اللغةَوهو
 .)٢(عليها
 : ِهِ يف تعريفْمُ عباراهتْعتَّ تنوْفقد ,ِ الفقهاءِاصطالحيف  ُا امليرسَّأم

 ِ االستحقاقِأو, ِ امللكُتعليق: ُهُحاصل«: ِّ احلنفيِهلامم اُ ابنَفقال
                                                 

 ). ٢/٥٠٤(, الدر املصون )٢/١٦٣(تفسري البحر املحيط :  ينظر)١(
 ,)ي س ر(, املصباح املنري, مادة )٨٥٨, ٢/٨٥٧(, )يرس(الصحاح, مادة :  ينظر)٢(

 ).٣٥١(ص



 
UU@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

ِباخلطر َ  ُهَام صاحبُ منهٍ واحدِّ كلُطلب«: ِّ املالكيِّ العريبُ ابنَوقال .)١(»َ
 ُّرديَ املاوَوقال .)٢(»ِ للغالبُهَ جعلً ماالَليأخذ; ٍ قولأو, ٍ يف عملٍبغلبة
 أو, َ أخذْ إنً غانامَ يكونْ أنْمن, ِ فيهُاخلَّ الذي ال خيلو الدَهو«: ُّافعيَّالش
; ٍ عىل مالٌلعب«: ِّ احلنبيلِ أيب الفتحُ ابنَوقال .)٣(»ىَطْ أعْ إناًغارم
 .)٤(»َ كانْ مناًكائن, ِ املغلوبَ منُ الغالبُهَليأخذ

 َّذهبوا إىل أن, ِ العلمِ أهلْ منً مجاعةَّأن: ِ إليهُ اإلشارةُومما جتدر
 ِ واملخاطراتِ املغالباتِ جمردْ منُأوسعتعاىل   اهللاُُ الذي هنى عنهَامليرس

 ْ عنُّدُ ما يصَّ كلِفأدخلوا يف امليرس, ِ بالباطلِ املالِ ألكلاً سببُالتي تكون
 ْ ملْولو, َ والبغضاءَ يف العداوةُ ما يوقعَّوكل, ِالةَّ الصِوعنتعاىل   اهللاِِذكر
َفتبني«: َ تيميةُابن ِ اإلسالمُ شيخَقال. )٥(ٍّ مايلٍوضِ عىل عَ ذلكْيكن  َّ أنَّ
 .ِ بالباطلُهُ أكلَوهي, ِ يف املالٍمفسدة: ِ عىل مفسدتنيَ اشتملَامليرس

, ِ القلبِوفساد, ِ املالِ مفسدةْ منِ ما فيهَوهي, ِ يف العملٍومفسدة
                                                 

 ). ٤/٤٩٣( رشح فتح القدير )١(
 ., بترصف)٧/١٨( عارضة األحوذي )٢(
 ). ١٩/٢٢٥( احلاوي الكبري )٣(
 . , بترصف)٢٥٧, ٢٥٦( ص املطلع)٤(
−١/٦٩(ل يف هذا يف كتاب القامر وحكمه يف الفقه اإلسالمي َّبحث مفص:  ينظر)٥(

٨٣ .( 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 .)١(»هيَّ بالنٌةَّ مستقلِ املفسدتنيَ منٌّ وكل,ِنيَ البِ ذاتِوفساد, ِوالعقل
אאWאאאW 

 ;ِام متقاربانَّ أهنُيتبني, ِوامليرس, ِ الغررَ منٍّ كلِ إىل تعريفِظرَّبالن
 ٌا داخلُمهَ أحدَّ أنأو, ٌ واحدٌام يشءَّ عىل أهنِ العلمُمها أهلُ يذكرَولذلك

,  يف معنامهاَّ التامَ ال يعني التطابقَ هذا التقاربَّأن َّإال, )٢(ِيف اآلخر
 ِ امليرسُفكلمة; ٌ ميرسُهَّ أنِ عليهُطلقُ ما ال يِ الغررِ أنواعْ منَّ أنَوذلك
 َفبني, اً ميرسٍ غررُّ كلَوليس, ٌ غررٍ ميرسُّفكل, ِ الغررِ كلمةْ منُّأخص
 َقال, َونُّ األصوليُكام يقول, ٌ مطلقٌ وخصوصٌ عمومِ وامليرسِالغرر

 ُفالقامر, ٍ غررِ كلمةْ منُّأخص ٍ ميرسأو, ٍ قامرُوكلمة«: ُ الرضيرُالدكتور
 ُّال يصح, ٌ فيها غررٌ كثريةٌ عقودَ هناكْولكن, ٍّ شكِ غريْ منٌ غررُوامليرس

, ٌ التي فيها غررُواإلجارة, ٌ غررِ الذي فيهُفالبيع, ٌا قامرَّإهن:  عنهاَقالُ يْأن
, ِ بههاُوتشبيه,  عليهاِ القامرِ كلمةُ إطالقِ اخلطأَمن, ِ العقودَمها منُوغري
 .)٣(»ِ القامرُ مميزاتِ فيهْما حتققت َّإال

                                                 
 ). ٣٢/٢٣٧(جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية :  ينظر)١(
 ). ٤٣٤−١/٤٢٧(القامر وحكمه يف الفقه اإلسالمي :  ينظر)٢(
 ). ٦١( ص الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي)٣(
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אאWאאW 

 َأمجع, ِ املعامالتِ يف بابِيعةَّ الرشِ أصولْ منٌ أصلِ امليرسُحتريم
 ِ الكتابُ نصوصَ عىل ذلكْتَّ دلْوقد .)١(اا قطعيً إمجاعِ العلمُ أهلِعليه

F E D C B A  ﴿:  تعاىل اهللاُِ قولِ الكتابَفمن, ِوالسنة
P O N M L K J I H G  R Q

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 e d c ba﴾ ]عىل ِ اآليتانِ هاتانْتَّدل ْ فقد.]٩١−٩٠: املائدة 

, ٌ رجسُهَّ بأن−  ُهَ سبحان−  اهللاُُهَ وصفُحيث; ً واضحةًداللة, ِ امليرسِحتريم
َ بنيُهَّ إنَّثم. ِهِ باجتنابَوأمر, ِ الشيطانِ عملْ منُوأنه  ِ لوقوعاً سببُهَ كونَّ

 َهيَّ النَدَّ أكَّثم ,ِ الصالةِوعن  اهللاِِ ذكرْ عنِّدَّوالص, ِوالبغضاء, ِالعداوة
 عىل ِ اآليتانِتَّفدل, ﴾e d c  ﴿: −َّجل وعال−  َفقال, َالسابق
 َ العداوةُ توقعٍ معاملةُّفكل, َزاعِ فيها وال نَ ال إشكالً داللةِ امليرسِحتريم

 .ِمَّ املحرِ يف امليرسٌا داخلةَّفإهن, ِاسَّ النَ بنيَوالبغضاء
, َكْ أقامرَعالَت: ِهِ لصاحبَن قالَم«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُقول: ِ السنةَومن

                                                 
, وشيخ اإلسالم )٦/٩٤(القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن :  حكى هذا اإلمجاع)١(

 وابن حجر يف فتح الباري )٣٢/٢٢٠(ابن تيمية يف جمموع الفتاو ,
)٨/٤٩٧ .( 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 ُ يوجباً سببِ إىل القامرَالدعوة ملسو هيلع هللا ىلص ُّالنبي َ جعلْ فقد.)١(»ْقَّفليتصد
 َويستوي يف ذلك, )٢(ٌ حمرمُهَّ عىل أنَ ذلكَّفدل, ِ بالصدقةَكفريَّالت

 .ُ املعامالتِأو, ُاملغالبات
 ِوبيع, )٣(ِ احلصاةِ بيعْ عنملسو هيلع هللا ىلص ِّ النبيُهني: ً أيضاِهِ عىل حتريمُّومما يدل

ِ عسبِ بيعْوعن, )٤(ِ احلبلةِ حبلِ بيعْوعن, ِالغرر ْ  َ ذلكِونحو, )٥(ِ الفحلَ
 ُ أهلِ بهَّ ما استدلُهذا بعض .)٦(ِ امليرسِ جنسْ منَ التي هيِ املعامالتَمن

                                                 
من ).٣/١٢٦٧(, )١٦٤٧(, ومسلم)٣/٢٩٩(, )٤٨٦٠( رواه البخاري)١(

 .ڤحديث أيب هريرة 
ففي هذا احلديث «: قال النووي). ١١/١٠٧( صحيح مسلم برشح النووي )٢(

 أن العزم عىل املعصية إذا استقر يف القلب كان ذنبا يكتب :داللة ملذهب اجلمهور
 .»بعليه, بخالف اخلاطر الذي ال يستقر يف القل

إذا نبذت إليك احلصاة فقد وجب : هو أن يقول البائع أو املشرتي:  بيع احلصاة)٣(
 .البيع, أو بعتك ما تقع عليه حصاتك من السلع إذا رميت, ونحو ذلك

 ).١/٣٩٨(, )حصا(النهاية يف غريب احلديث واألثر, مادة : ينظر
 . ڤ عمر , من حديث عبد اهللا بن)١٥١٤(, ومسلم)٢١٤٣( رواه البخاري )٤(
ْوعسب الفحل .ڤ , من حديث عبد اهللا بن عمر)٢٢٨٤( رواه البخاري)٥( هو : َ

ًماؤه فرسا كان أو بعريا أو غريمها, ويراد به أيضا ً َرضابه: ً ِ. 
 ).٣/٢٣٤(, )عسب(النهاية يف غريب احلديث واألثر, مادة : ينظر

 ). ٥/٨٢٤(, زاد املعاد )١٤/٤٧١(جمموع الفتاو :  ينظر)٦(
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 اً جازمً علامَ علمِيعةَّ الرشِ إىل قواعدَ نظرْومن, ِ امليرسِ عىل حتريمِالعلم
 ِأو, ِ يف املعامالتٌسواء, ِ األحوالَ منٍ حالِّ يف أيَ امليرسُبيحُبأهنا ال ت
 .ِاملغالبات
ها يف َرأيت; ِ املغالباتِ هذهَ أحوالَلتَّوإذا تأم«: $ ِ القيمُ ابنَقال
 ه اهللاُُّبُ عام حيُّها يصدُوكثري, هاِها يدعو إىل كثريُقليل, ِر كاخلمَذلك

 ٌّها نصِ يف حتريمْ يكنْ ملْفلو, ُهُ ورسول اهللاُُهُضِغْبُ فيام يُوقعُوي, ُهُورسول
 ِ احلكمَ منِ عليهْوما اشتملت, هاُوقواعد, ِ الرشيعةُ أصولْلكانت

 َهيَّوالن, َ ذلكَريم حتُتوجب ِ املتامثلنيَ بنيِ الفرقُوعدم, ِواملصالح
 .)١(»ُعنه

 هاِ أحكامِ يف مجيعِسطِ والقِ بالعدلً قائمةِ اإلسالمُ رشيعةِوملا كانت
 َ ذلكُوضابط; ُها امليرسُ التي يدخلِ املعامالتَّ كلْمنعت; ِ بهْوما جاءت

, ِرمُ الغِ أوِنمُ الغَ بنياًدِّ فيها مرتدُ الداخلُ التي يكونِ املعامالتُّ كلَهو
 ِ العداوةِ لوقوعاً سببَ ذلكُويكون, ٍ وخماطرةٍ حمضٍ غررْ عنِاشئنيَّالن

 .)٢(ِاسَّ النَ بنيِوالبغضاء
                                                 

 ). ١٧٦−١٧٥( صلفروسية البن القيم ا)١(
, نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )٦/٢٧٩(رشح السنة للبغوي :  ينظر)٢(

 ). ٢/١٠٨(, حجة اهللا البالغة )١٥٩, ١٥٨( ص, القواعد النورانية)٣/٢٤٣(
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هي ... ِ املعامالتَ منملسو هيلع هللا ىلص ُّبيَّ النُوما هنى عنه«: ِ القيمُ ابنَقال
 ْ أنُمثل, ِ املجهولةِ باألجرةُفاإلجارة, ِا يف امليرسَّوإم, باِّا يف الرَّإم, ٌداخلة
 .)١(»ِ امليرسَ منَهو, ِ املالَ منِهِ املكرتي يف حانوتُهُكسبَبام ي َ الدارُيكريه

 ُ الكتابُ ما هنى عنهَةَّ عامَّفإن«: َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُ شيخَوقال
 ِهِّقِد; ِ الظلمِوالنهي عن, ِ العدلِ إىل حتقيقُيعود, ِ املعامالتَ منُوالسنة
 َ ولذلك;)٢(»ِ الربا وامليرسَن مُهُوجنس, ِ بالباطلِ املالِ أكلُمثل, ِهِّلِوج

, ِ بالباطلِ املالِ أكلْ منِملا فيه; ِ واخلطرِ الغررِ بيعْ عنُهنى الشارع
 .)٣(ِ الناسَ بنيِ والبغضاءِ العداوةَةَّ مطيِهِولكون

אאא W אא 
אאW 

 حتريمها ُ سببَكان, ِ املعارصةِ املعامالتَن مٌ عديدةٌ صورَةَّثم
  التيُ التجاريةُاملسابقات: ِ الصورَ تلكِ أبرزْنِوم, ِا عىل امليرسَاشتامهل
 ُ الدائمةُ اللجنةِ أفتتْفقد, ِ يف املسابقةِ للدخولاً رشطُ الرشاءُيكون

                                                 
 ).١/٣٨٧( إعالم املوقعني )١(
)٢( جمموع الفتاو )٢٨/٣٨٥.( 
 ). ١١٠( ص, اإلرشاد إىل معرفة األحكام)٣/٤٢٨(الفتاو الكرب :  ينظر)٣(
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إذا «: ِها هبذا الصددَ وردٍ سؤالِ يف جوابْ قالتُثحي; َذلك ِبتحريم
 هدايا عىل هذا ِ باسمَى للمشرتينَ ما يعطُفجعل; َكرُ كام ذُ الواقعَكان
 ِ رأسِ وتنميةِ البضاعةِ توزيعِ أجلْمن, ِ املقامرةَ منِملا فيه; ٌ حرامِظامِّالن

, ً عادةُ هبا البضاعةُباعُ التي تِ باألسعارَ ذلكَ كانْولو, ِ البيعِبكثرة ِاملال
, ِ الطريقةَإذا سلكوا نفس َّإال, َاآلخرين ِ بالتجارِةَّ املضارَوملا فيه من

, ِ الكسبِ وزيادةِ التجارةِ رواجِ أجلْ منِ باملقامرةٌ إغراءَ يف ذلكُفيكون
, ِبالباطل ِ املالُوأكل, ِ والبغضاءِ العداوةِ نارُ وإيقادُحناءَّ الشَ ذلكُويتبع
 ِرت يف الكُهُّ حظِيهِويوات, ٍ بامئتي ريالِ الناسُ يشرتي بعضْ قدْإذ

, ِ القيمةِ بنفسُويشرتي آخر, ٍ أو تلفزيونٍفِّ أو مكيٍ بمسجلِاملسحوب
 ُةها عرشُتَ قيمٍ عطرَ أو زجاجةً والعةِ املسحوبِ يف الكرتُهُّ حظُويكون
 .)١(»ً مثالً رياالَ عرشونأو ٍأريلة

 يف ِّ الدويلِّ اإلسالميِ الفقهِ جممعِ جملسُقرار ُنهَّ ما تضمُ منهٌوقريب
: ِ فيهَ جاءُحيث; ِ التجاريةِ املسابقاتِبشأن, َ عرشةَالرابعة ِهِدورت

ٌ جزء منها يف أوها ُ قيمتُ التي تدخلِ املسابقات)ُكوبونات( ُبطاقات«
ْا رضب منَّألهن; اً رشعُال جتوز, ِ اجلوائزِجمموع  .)٢(»ِ امليرسِ رضوبٌ

                                                 
 ). ١٥/١٤٩( فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )١(
 ). ٤٣٥( ص قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي)٢(
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 َوهو, )١(ُهَ وغريً قوالِء يف اليشٍةَّ عىل قوُّيدل: ِ يف اللغةُدقِّالص
 ِ يف اللغةُا األمانةَّأم .)٣(ِ للواقعِ احلكمُ مطابقةَفهو, )٢(ِ الكذبُخالف
 َفهي .)٥(ُوالوفاء, )٤(ُوالتصديق, ِ القلبُسكون: ومعناها, ِ اخليانةُّفضد

: ِ للوديعةَفقيل, اً جمازِ يف األعيانْعملتُ استَّمُث, ٌّ معنويٌ أمرِيف األصل
 .)٦(َ ذلكُونحو, ٌأمانة

                                                 
 ). ٥٨٨( ص,)ص د ق(معجم املقاييس يف اللغة, مادة :  ينظر)١(
 ). ١٠/١٩٣(, )ص د ق(لسان العرب, مادة :  ينظر)٢(
 ). ٤٥٠(, )الصدق(التوقيف عىل مهامت التعاريف, مادة : ر ينظ)٣(
, لسان العرب, مادة )٨٩−٨٨( ص,)أمن(معجم املقاييس يف اللغة, مادة :  ينظر)٤(

 ).١٣/١٢(, )أمن(
 ). ٢٨( ص,)أمن(املعجم الوسيط, مادة :  ينظر)٥(
 ). ٩٤( ص,)األمن(التوقيف عىل مهامت التعاريف, مادة :  ينظر)٦(
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 يف َفقال; هاِّ كلِ يف األمورَواألمانة, َ الصدقِهِ عىل عباد اهللاَُأوجب
: التوبة[ ﴾e d c b i h g f  ﴿: ِالصدق

: النساء[ ﴾© ª » ¬ ® ¯ ° ±  ﴿: ِ يف األمانةَوقال, ]١١٩
, )١(ِ واألرباحِ األكسابَ حتصيلَ هوِ املعامالتُ مقصودَوملا كان .]٥٨

َ الرشُ فرطَوكان  ِ الناسَ مناً كثريُ حيملْقد, ِهِ وتكثريَ ذلكِ يف حتصيلِهَّ
 ِ والبيانِ فيها بالصدقاهللاُ َأمر; ْ يف معامالهتمِواخليانة ِعىل الكذب

, ]٨٥: األعراف[ ﴾z } | {  ﴿:  تعاىلَفقال; ِواألمانة
 .]٢٨٣: البقرة[ ﴾S R Q P O N M L  ﴿: َوقال
, ِ يف املعامالتِ واألمانةِ بالصدقُ التي تأمرُةَّبويَّ النُا األحاديثَّأم
 ْفإن, قاَّ يتفرْمل ما ِ باخليارِعانِّالبي«: ملسو هيلع هللا ىلص ِّبيَّ النُمنها قول, ا جدٌفكثرية

, )٢(»هامِ بيعُ بركةْقتُحم,  كتام وكذباْوإن, هامِ هلام يف بيعَنا بوركَّصدقا وبي
 ُوالكذب, ِ واملالِ يف الرزقِ املباركةِ أسبابِ آكدْ منُ والبيانُفالصدق
 .ِ واخلسارِ املحقِ أسبابِ أعظمْ منُوالكتامن

                                                 
 ). ٢٤٠( ص ختريج الفروع عىل األصول: ينظر)١(
 ).١٥٣٢(, ومسلم )٢٠٧٩( رواه البخاري)٢(
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 ِوهنى عن, ِ املعامالت يفِ يف الكذبَظَّ غلملسو هيلع هللا ىلص َّ النبيَّ أنَ ذلكْومن
, ْ إليهمُرُوال ينظ, ِ القيامةَ يوم اهللاُُهمُمِّكلُ ال يٌثالثة«: ملسو هيلع هللا ىلص َفقال; ِّالغش
 ُهَتَ سلعُواملنفق, ُهَ إزارُواملسبل, ُانَّاملن: ٌ أليمٌ عذابْوهلم, ْمِيهِّزكُوال ي
: ِهِ طعامَ الذي أخفى عيبِ الطعامِ لصاحبَوقال, )١(»ِ الكاذبِفِلَباحل

َامء يا رسولَّ السُهْأصابت: َقال, »?ِ الطعامَ هذا يا صاحبما« : َقال,  اهللاُِ
 َّ غشْمن«: ملسو هيلع هللا ىلص َ قالَّثم, »?ُاسَّ النُ حتى يراهِعامَّ الطَ فوقُهَأفال جعلت«

 ِ يف املعامالتِّشِالغ« ِهي عنَّ يف النٌّ عامُفهذا احلديث, )٢(»يِّ منَفليس
 يف ُ جيبُهَّفإن, ٍ يشءِّ وكلِشاركة واملِ واإلجارةِجارةِّ التَمن, هاِّكل

 .)٣(»ُ والكتامنُدليسَّ والتُّشِ فيها الغُمُوحير, ُ والبيانُدقِّ الصِاملعامالت
ُّ الكيلُابطَّوالض  ال ْأن«: ِ واألمانةِدقِّ الصَ منِ يف املعامالتُ ملا جيبِّ

ِحي  عىل َلُوثق, ِ عليهَّقَش ِ بهَلِومُ عْ ما لوُّفكل; ِهِ لنفسُهُّ ما حيبَّ إالِ ألخيهَّبُ
 َ هذا الضابطُّ الغزايلَلَّ فصْوقد, »ِ بهُهَ غريَلِعامُ ال يْفينبغي أن, ِهِقلب

 بام ِثني عىل السلعةُ ال يْأن: ٍ أمورِففي أربعة, ُهُا تفصيلَّفأم«: َفقال, َّالكيل
  الْوأن, ً أصالاًا شيئِا وخفايا صفاهتِ عيوهبْ منَكتمَ ال يْوأن,  فيهاَليس

                                                 
 . ڤ, من حديث أيب ذر )١٠٦( رواه مسلم)١(
 . ڤ, من حديث أيب هريرة )١٠٢( رواه مسلم)٢(
 ). ١١٦( ص اإلرشاد إىل معرفة األحكام)٣(
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 ُهَ عرفْها ما لوِ سعرْ منَمُ ال يكتْوأن, اًها شيئِا ومقدارِ يف وزهنَيكتم
 َ منُهُ ما ينبغي مراعاتِّ لكلٌ جامعٌوهذا تفصيل. )١(»ُ عنهَ المتنعُاملعامل
 .ِ يف املعامالتِواألمانة, ِوالبيان, ِالصدق

 $ ُ أمحدُ اإلمامَ منعَولذلك ;ِ واألمانةِ الصدقُ متامُفالواجب
 ِ البيانِوعدم, ِ التدليسَملا فيها من, ِ والبيعِ يف الرشاء)٢(َاريضاملع

 .ِالواجب
 َقال, ِ املعامالتِ يف مجيعٌّ عامْبل, ِ والرشاءِ بالبيعا خاصَوهذا ليس

 ُهَّألن ;ٌ حرامِ فيهُفالتعريض, ُهُ بيانَ ما وجبُّكل«: َ تيميةُ ابنِ اإلسالمُشيخ
 ِفِ يف احللُوالتعريض, ِّ باحلقُ اإلقرار يف هذاُويدخل, ٌ وتدليسٌتامنِك

 .)٣(»ِ عليهِ املعقودُووصف, ِ عليهِ عىل املعقودُهادةَّوالش, ِعليه

                                                 
 ). ١/٧٥( إحياء علوم الدين )١(
َمجع معراض, من التع:  املعاريض)٢( ريض, وهو خالف الترصيح من القول, ِ

 . التورية باليشء عن اليشء: فاملعاريض
, النهاية يف غريب احلديث واألثر, )٧/١٨٣(, )عرض(لسان العرب, مادة : ينظر

 .)٣/٢١٢(, )عرض(مادة 
 ). ٣/٢٤٧( إعالم املوقعني )٣(
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ما ها ِريمحت ُسببكان , ِ املعارصةِ املعامالتَ منٌ عديدةٌ صورَهناك
 ِ أفتتْفقد, ُّبكيَّوالش, ُّ اهلرميُ التسويقَ ذلكِ أمثلةْومن, ِّشِغ الَمن فيها

يف   يف فتواهاَوجاء, ِهِ بتحريمِفتاء واإلِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُاللجنة
 ِ والتدليسِ الغشَ منِ املعاملةِما يف هذه«: ِ التحريمِ أسبابِبيان

التي ال , ِ الكبريةِعموالت بالْ إغرائهمِ جهةْمن, ِ عىل الناسِوالتلبيس
ِ املحرمِّ الغشَوهذا من, ً غالباُقَّتتحق  ُ الصالةِ عليهَ قالْوقد, ً رشعاَّ

: ً أيضاَوقال, ِهِيحح يف صٌ مسلمُرواه .»يِّ منَ فليسَّ غشْمن«: ُوالسالم
َ صدقا وبينا بوركْفإن, قاَّ يتفرْ ما ملِ باخليارِعانِّالبي«  ِوإن, هامِ هلام يف بيعَّ
ِذبا وكتام حمك  .)١(ِ عليهٌفقَّ مت.»امِ بيعهُ بركةْتَقُ

 
 

                                                 
 ). ٢٤٤−٢/٢٣٩(فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )١(



 
VW@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

אאWאאא 

אאWאאאW 

ِالسد يف اللغة ُّ ِلمَّ الثُوردم, ِ اخلللُإغالق :َ  .)١(ِءَّ اليشُومنع, ْ
 .)٢(ُوهي الوسيلة, ٍ ذريعةُمجع :ِغةُّ يف اللُرائعَّوالذ
 ,ٍ متقاربةٍ بألفاظِ العلمُها أهلَفَّ عرْفقد, ِ يف االصطالحُريعةَّا الذَّوأم
 .)٣(»ٍ إىل حمظورِهِ بُلَّتوصُي, ِ اجلوازِ ظاهرٍ عملُّكل«: ِّ العريبُ ابنَفقال

 إىل ِ بهٌلَّتوصُي, ٌ مباحُهُهي ما ظاهر«: َفقال, ِجارَّ النُها ابنَفَّوعر
 .)٤(»ٍرمحم

, ُها اإلباحةُ التي ظاهرُهي املسألة«: ُفقال, ُّها الشوكاينَفَّوعر
                                                 

, لسان العرب, مادة )٤٧٧( ص,)َّسد(معجم املقاييس يف اللغة, مادة : نظر ي)١(
, املعجم )٣٦٧( ص,)سدد(, القاموس املحيط, مادة )٣/٢٠٦(, )سدد(

 ). ٤٢٢( ص,)َّسد(الوسيط, مادة 
 )ذرع(, القاموس املحيط, مادة )٨/٩٦(, )ذرع(لسان العرب, مادة :  ينظر)٢(

 ). ٩٢٦(ص
 ). ٢/٧٨٧( أحكام القرآن )٣(
 ). ٧٤( ص خمترص التحرير)٤(



VX@
 

 .)١(»ٍ حمظورِ هبا إىل فعلُلَّتوصُوي
ِفسد الذرائع ها ُ التي ظاهرِ الوسائلُ منعَهو :ِ يف االصطالحُّ

 .)٢( هلااًفعود, ِ الفسادِةَّ ملادًحسام; ٍمَّ هبا إىل حمرُلَّتوصُوالتي ي, ُاإلباحة
אאWאאאאW 

 :ٍ أقسامِإىل ثالثة, ِّ يف سدهاِ العلامءُ أقوالُ حيثْ منُ الذرائعُتنقسم
ِ سدهِ عىل وجوبُةَّ األمِما أمجعت :ُ األولُالقسم  ِ يف األفعالَوذلك, ِّ

 ْضعتُ وٌا أفعالَّألهن; )٣(ًمةَّ حمرً فاسدةْإذا كانت, ِ إىل الفسادِيةِّاملؤد
 هذا ِ أمثلةْومن. هاَ غريٌ هلا ظاهرَوليس, ٍ بيقنيِ إىل املفسدةًمفضية
نى ِّ الزُوحتريم, ِ السكرِ املفيض إىل مفسدةِ املسكرِ رشبُ حتريم:ِالقسم

ِوكذا سب آهلة, ِ الفرشِ وفسادِ األنسابِاملفيض إىل اختالط , ِ الكفارُّ
ُ يعلمْ منَعند َ ْ  .)٤(تعاىل  اهللاَُّ يسبُهَّ أنِهِحال ْ منُ

                                                 
 ). ٢٤٦( ص إرشاد الفحول)١(
, الفتاو الكرب لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٢/٣٢(الفروق للقرايف :  ينظر)٢(

 ). ٤/٤٣٤(, رشح الكوكب املنري )٣/١٤٧(, إعالم املوقعني )٤/١٧(
 إعالم وابن القيم يف) ٢/٣٢(, )٣/٢٦٦(القرايف يف الفروق :  نقل هذا اإلمجاع)٣(

 ). ٢/٣٩٠(, والشاطبي يف املوافقات )٣/١٤٨(املوقعني 
, املوافقات للشاطبي )٣/١٤٨(, إعالم املوقعني )٢/٣٢(الفروق للقرايف :  ينظر)٤(

= 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 



 
VY@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

, ُهُّ سدُ ال جيبْلكن, ٌ ذريعةُهَّعىل أن, ُ األمةِما أمجعت :اينَّ الثُالقسم
 ِ يف البيوتِ املجاورةَ منِوكاملنع, اً مخرَخذَّتُ لئال ي;ِ العنبِ زرعْ منِكاملنع
 .)١(نىِّ الزَخشية

 ُ الوسائلَوهو, ِالعلم ِ أهلَ بنيُ اخلالفِ فيهَما وقع :ُ الثالثُالقسم

                                                 
= 

 ).٣/٣٧٤(, هتذيب الفروق )٢/٣٩٠(
ِّ أنكر الشافعية كون هذه املسائل من باب سد الذرائع, فقال العطار يف حاشيته :تنبيه

ليس من مسمى سد «: − ملا ذكر هذه املسائل −) ٢/٣٩٩(مع عىل مجع اجلوا
, فهي عندهم »وما هذا من سد الذرائع يف يشء«: ً, وقال أيضا»الذرائع يف يشء

ليس من «): ٢٤٦( صمن باب حتريم الوسائل, قال الشوكاين يف إرشاد الفحول
ال خالص من احلرام إال  , بل من باب ما− سد الذرائع:أي−هذا الباب 

, وقال »تنابه, ففعله حرام من باب ما ال يتم الواجب إال به, فهو واجبباج
ًمعلقا عىل استدالهلم هبذه األدلة عىل القول بسد ) ٣/٢٦٦(القرايف يف الفروق 

فهذه وجوه كثرية يستدلون هبا, وهي ال تفيد, فإهنا تدل عىل اعتبار أن «: الذرائع
وإنام النزاع يف الذرائع خاصة, . هالرشع سد الذرائع يف اجلملة, وهذا جممع علي

وهي بيوع اآلجال ونحوها, فينبغي أن تذكر أدلة خاصة ملحل النزاع, وإال فهذه 
 .»ال تفيد

, وابن القيم يف إعالم )٢/٣٢(, )٣/٢٦٦(القرايف يف الفروق :  نقل هذا اإلمجاع)١(
 ). ٢/٣٩٠(يف املوافقات  , والشاطبي)٣/١٤٨(املوقعني 



WP@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

 ِ العلمُ أهلِ فيهَفهذا اختلف, )١(اً غالبٍفيض إىل حمرمُ تْ إذا كانتُاملباحة
 : ِعىل قولني
 َوهذا هو, هاِ بحسمُوالقول, ِ الذرائعِّ سدُاعتبار :ُ األولُالقول
 .)٣(ُ احلنابلةَ قالِوبه, )٢(ِ املالكيةُمذهب

وهذا  .ِ بهِ العملُوإبطال, ِرائعَّ الذِّ سدِ اعتبارُعدم :اينَّ الثُالقول
 .)٦(ِةَّاهريَّ الظَ منٍ حزمُ ابنَ قالِوبه, )٥(ِةَّافعيَّ والش)٤(ِةَّ احلنفيُمذهب

                                                 
 ). ٣٤٩−٢/٣٤٨(, املوافقات للشاطبي )٣/٢٦٦(ق للقرايف الفرو:  ينظر)١(
, الفروق للقرايف )٦٨٩( صإحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي:  ينظر)٢(

)٢/٣٢ .( 
 ). ٧٤( صخمترص التحرير:  ينظر)٣(
, أصول الفقه لـ )٦٩٠( صإحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي:  ينظر)٤(

 ).٢٦٨( ص)أبو زهرة(
 . يذكر احلنفية هذه القاعدة فيام اطلعت عليه من كتبهممل: تنبيه

وقد ذهب الربهاين صاحب كتاب سد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمية إىل أن احلنفية 
يعتربون سد الذرائع ويعملون هبا, وقد ذكر لذلك شواهد من فروعهم الفقهية 

 ). ٦٥٧−٦٥١( صيظهر منها اعتبارهم لسد الذرائع فلرياجع
 ). ٢/٣٩٩(, حاشية العطار عىل مجع اجلوامع )٣/٧٤(األم للشافعي :  ينظر)٥(
 ). ٦/٧٤٦(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم :  ينظر)٦(



 
WQ@ @ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 ِ القيمَ ابنَّى إنَّحت, ِ إليهَ ما ذهبِ إلثباتٍةَّ بأدلٍ فريقُّ كلَّ احتجْوقد
 ِلصحة ِ يف االستداللاً وجهَ وتسعنيً تسعة»َعنيِّ املوقِإعالم« يف َذكر

 ِ الذرائعِّ سدُوباب«: َ ذلكَ بعدَ قالَّثم,  هباِوالعمل, ِ القاعدةِ هذهِاعتبار
 ٌمقصود: اُمهُأحد: ُ نوعانُواألمر. ٌ وهنيٌ أمرُفإنه; ِ التكليفِ أرباعُأحد
: مهاُأحد: ِ نوعانُوالنهي, ِ إىل املقصودً وسيلةُما يكون: والثاين, ِهِلنفس

 إىل ً وسيلةُما يكون: والثاين, ِهِ يف نفسًة مفسدُ عنهُ املنهيُما يكون
 .)١(»ِينِّ الدِ أرباعَ أحدِ إىل احلرامِ املفضيةِرائعَّ الذُّ سدَفصار, ِاملفسدة

َ نسبْ ممنِ الفقهاءِ إىل واقعِ بالنظرُهَّ فإنُ األمرِومهام يكن  ُ القولُ إليهمُ
 ِ يف بعضَ القاعدةِ اعتربوا هذهِ قدْ أهنمُيتبني, ِ الذرائعِ سدِ اعتبارِبعدم

. )٢(ٍ آخرٍ أصلَ حتتًها مندرجةِ أعملوها باعتبارْهمَّلكن, اجتهاداهتم
 ْأهنم: ِ الثانيةِ بالدرجةُواحلنابلة,  األوىلِ بالدرجةُ املالكيةِ بهَوالذي متيز

ً أصال مستقالِ الذرائعِ بسدَاعتربوا العمل  ْوأهنم, ِ األحكامِ أصولْ منً
 .)٣(ْهمِ غريْ منَأعملوها أكثر

                                                 
)٣/١٧١ ()١ .( 
, أثر )٢٤٩( ص, الوجيز يف أصول الفقه)٤/٢٠٠(املوافقات للشاطبي :  ينظر)٢(

 ). ٥٩٢−٥٨٦( صاألدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي
 ). ٢٥٠( ص, الوجيز يف أصول الفقه)٢/٣٣(الفروق للقرايف : ظر ين)٣(



WR@
 

ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאWאאאאW 

 ُ العلامءَ وضعْوقد, )١(ِ العظيمةِ الرشعِ قواعدْ منِ الذرائعِّ سدُقاعدة
 :  كام ييلَهي, ً مهمةَ هبا ضوابطِللعمل

 َ كانْفإن. اً غالبٍفيض إىل مفسدةُي, ِ فيهُ املأذونُ الفعلَ يكونْأن :ًأوال
ٍ باق عىل َ هوْبل ,َ لذلكُمنعُ ال يُهَّفإن, اًا ال غالبً نادرِ إىل املفسدةُهإفضاؤ
 ِليلَّ بالدٌ ثابتُهَّألن; ِ اإلباحةِ دليلِ إىل طلبَوال حاجة, ِاألصل
 .)٢(ِالسابق
 ًمساوية, ِ فيهِ املأذونِ عىل فعلُبةِّ املرتتُ املفسدةَ تكونْأن :اًثاني
 َ الرشيعةَّألن; ُمنعُ يُهَّ فإنَ كذلكَ فام كان.)٣( عليهاً زائدةأو ِهِملصلحت
 ْمنف. )٤(هاِ وتعطيلِ املفاسدِوتقليل, هاِ وتكثريِ املصالحِ بتحصيلْجاءت

 َ بنيِ الكفارِ آهلةِّ سبْ عن− وتعاىلُهَسبحان− هنى اهللاُ ِهذا الباب
                                                 

 ). ١/٣٨١(إغاثة اللهفان :  ينظر)١(
, املوافقات )٣/١٤٨(, إعالم املوقعني )٢٩/٢٢٨(جمموع الفتاو :  ينظر)٢(

 ). ٣٤٩−٢/٣٤٨(للشاطبي 
, إعالم املوقعني )٣٢/٢٨٨(, جمموع الفتاو )٣/٣٣(الفروق للقرايف :  ينظر)٣(

)٣/١٤٨ .( 
 ). ٣٠/٢٣٤(, )٢٧٩−٢٤/٢٧٨(جمموع الفتاو :  ينظر)٤(



 
WS@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

 ٍ مفسدةِ لوقوعاً سببَ ذلكِلكون; ِ املصلحةَ منَ ما يف ذلكَ معْمِظهرانيه
 ُ املصلحةِا إذا كانتَّأم. )١(تعاىل   اهللاُِّوهي سب; ِ املصلحةَ تلكْ منَعظمأ

; ُمنعُ ال يُفإنه;  التي يفيض إليهاِ املفسدةَ منَأكرب, ِ عىل الفعلُاملرتتبة
 .)٢( هباً وعمالِ الراجحةِ للمصلحةًتقديام

; ِفسدة إىل املِفَّ املكلُ قصدِ الذرائعِّ بسدِ يف العملُشرتطُال ي :اًثالث
 يف ُ ال ينضبطَ القصدَّألن َوذلك ;ِ يف العادةَ ذلكِ قصدُ يكفي كثرةْبل
 ْربتُفاعت; هاُ اعتبارُ التي يصعبِةَ الباطنِ األمورَ منُهَّ إنْإذ, اًغالب ِهِنفس
 .)٣(ُهُ ختلفَّ صحْولو, ِ القصدُمظنة

 ِكنظر, )٤(ِ إليهُ ما تدعو احلاجةُ منهَ أبيحِ للذريعةا سدَنعُما م :اًرابع
 ِ إذا أمنتِ للحاجةُ يباحُهَّفإن, ِمها إىل األجنبيةِ وغريِ والطبيبِاخلاطب
 .)٥(ُاملفسدة

                                                 
 ).٤/٢٠٠(, )٣/٣٦٠(, املوافقات للشاطبي )٣/١٤٨(إعالم املوقعني :  ينظر)١(
, جمموع الفتاو )٣١( صقاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة:  ينظر)٢(

 ).١٠٩( ص, روضة املحبني)١٥/٤١٩(
, املوافقات للشاطبي )١/٣٧٦(ثة اللهفان , إغا)٣/١٤٨(إعالم املوقعني :  ينظر)٣(

)٢/٣٦١.( 
 ). ١١٢(, روضة املحبني )٢/١٤٢(إعالم املوقعني :  ينظر)٤(
 ). ٢١/٢٥١(, )١٥/٤١٩(جمموع الفتاو :  ينظر)٥(
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

אאא W אאא 
אאW 

 ِ املاليةِ يف املعامالتِا للذريعةسد; ُ املعاملةِ فيهْنعتُ ما مِ أمثلةْمن
 َخشية«; ًنسيئة واً نقدِ األسهمِ تداولِ إىل حتريمَ ذهبْ منُقول, ِاملعارصة

 ِ عقدِ ستارَحتت, ِ بالفائدةِمويلَّ للتاً طريقَ العمليةِ هذهِ املصارفِاختاذ
 ً الثاين أسهامُ األولَ يبيعْعىل أن, ِمويلَّ التِ وطالبِلِّ املموِبتواطؤ, ِالبيع
 ٍها بثمنُيبيع, ِعاملَّ للتِواملتاحة, ِ يف السوقِر السعِابتةَّ الثِ األسهمَمن
 .ٍّ نقديٍ بسعرِهِ فورْ منيها املشرتَ يبيعيلك; ٍلَّمؤج

 عىل ُ يغلبَإذا كان −  ً مباحةْ كانتْحتى لو − َ الوسائلَّا ألنًونظر
 َ املعتادَ األسلوبَّنإ ُوحيث, ًمةَّ حمرُ تنقلبٍ حمرمٍا لغرضُ استعامهلِّنَّالظ

: ُ املاليةُوهى الوساطة, ِها األساسيةِها بوظيفتِ يف قيامِ الربويةِللمصارف
ً أو تسرتً رصاحةِ بالفائدةِ والتمويلِ االقرتاضُاستخدام  َ متكنيَّفإن; اُّ
 َ منْ يكنْ ملْإن − ِ عىل الظنَ الغالبُجيعل, ِ املعاملةِ هذهْ منِاملصارف

لذا  ;ِ البيعِ عقدِ ستارَحتت, ِائدة بالفِمويلَّ للتِ املعاملةَ استخدام− ِنَّاملتيق
, ِ املذكورةِ للمعاملةِ الرشكةِ عىل استخدامُوافقُ ال تَ الرشعيةَ اهليئةَّفإن

 ِ رشاءْ منِّ السعوديِ النظامِبحكم, ٌ ممنوعةَ الرشكةَّ أنِ البيانِ عنٌّوغني
 .)١(»ِ باألجلِ األسهمِ بيعْومن, هاِ لنفسِاألسهم

                                                 
 ).٣٥١−٩/٣٥٠( موسوعة فتاو املعامالت املالية )١(



 
WU@ ي املعامالت املالية ا  ملعاصرةٌلأصو 

א 

 ِيف باب,  الكربِ اجلامعةِ األصولِ هذهَ بنيِطوافَّ هذا التَبعد
 إىل ٍ بحاجةُهَّوأن, ِ هذا التأصيلِةَّ عىل أمهيُدِّكني أؤَّفإن; ِ املاليةِاملعامالت

 ِ ملزيداً مفتوحُزال املجالي ماو, ً فائقةً عنايةَمونِّ واملتعلَمونِّ املعلِوليهُأن ي
 ْ منَّفإن, اً وتطبيقًتأصيال, ِ العلمِ أبوابْ منِ يف هذا البابٍ وحتريرٍكتابة
 أو ِةَّ الفقهيِناتَّ املدوِ خاللْ منٌسواء − ِ املاليةِ املعامالتِ يف أبوابُيلج
 ِ هبذهٍ إملامَ دون− ِ املعارصةِ واألبحاثِراساتِّ والدِفاتَّ املؤلِ خاللْمن

وما , َ السباحةُ ال حيسنَوهو, بحرال َبابُ عُ خيوضْ كمنَفهو; ِالقواعد
  اهللاَُأسأل, ِ هذا البابِ أصولَ حولٌ يسريةٌ إملاحةُ الورقاتِ هذهُنتهَّتضم
 . هاَطالعُها ومَ هبا كاتبَ ينفعْأن
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 
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א 
  

א      א 
 ٣...........................................................املقدمة
 ٧..........................................................التمهيد
ِاملراد باألصول: أوال ُ:............................................٧ 
ِاملراد باملعامالت: ًثانيا ُ:...........................................٩ 

ُالقول األول ُأن املعامالت هي املعاوضات املالية: ُ َُّ ِ.................٩ 
ِأن املعامالت تشمل كل ما كان راجعا إىل مصلحة : ُالقول الثاين ًِ َ ََّّ ُ

ِاإلنسان مع غريه ِ َ ِ................................................١٠ 
ُاألصل األول ُّاألصل يف املعامالت احلل: ُ ُِ ِ.........................١١ 
ُالقول األول ُاألصل يف املعامالت اإلباحة: ُ ِ ُ......................١٢ 
َّالقول الثاين ُاألصل يف املعامالت احلظر: ُ ِ ُ.........................١٣ 

ِأدلة القول األول ِ ُ:...............................................١٤ 
ِمن الكتاب: أوال َ:...............................................١٤ 
ِمن السنة: ًثانيا َ:.................................................١٧ 
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ي املعامالت املالية املعاصرة  ٌلأصو 

א      א 
ِمن النظر: ًثالثا َّ َ:.................................................٢٠ 

ِأدلة القول الثاين ُ:................................................٢١ 
ِمن الكتاب: أوال َ:...............................................٢١ 
ِمن السنة: ًثانيا َ:.................................................٢٤ 

ِمنع الظلم: ُاألصل الثاين ُ.........................................٢٩ 
ُ املطلب األول ِتعريف الظلم: ُ ُ:...............................٢٩ 
ِالظلم يف املعامالت: ُ املطلب الثاين ُ ُّ...........................٣٠ 
ِتطبيقات عىل الظلم يف املعامالت املالية : ُلثالثُ املطلب ا ِ ِ ٌ

 ٣٤........................................................ِاملعارصة
ُاألصل الثالث َّ ِّمنع الربا: ُ ُ........................................٣٧ 

ُ املطلب األول ِّتعريف الر: ُ  ٣٧.................................باُ
ِالربا يف اللغة ِّ:...................................................٣٧ 

ِوأما يف اصطالح الفقهاء, ِ َّ.......................................٣٧ 
ِالربا يف املعامالت: ُملطلب الثاين ا ِّ.............................٣٨ 

ِومن أدلة السنة َِّ ُّ َّ ْ..................................................٣٨ 
ُ املطلب الثالث َّ َّتطبيقات عىل الربا يف املعامالت املالي: ُ ِ ِة ٌ

 ٤٢........................................................ِاملعارصة
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א      א 
ُاألصل الرابع َّ ِمنع الغرر: ُ َ َ ُ........................................٤٤ 

ُ املطلب األول ِتعريف الغرر: ُ ُ................................٤٤ 
َّ املطلب الثاين ِضابط الغرر املمنوع يف املعامالت: ُ ِ ِ ُ.............٤٦ 

ُ املطلب الثالث َّ ِتطبيقات عىل منع الغرر يف املعامالت املالية : ُ َِّ ِ ِ ٌ
 ٥٢........................................................ِاملعارصة

ُاألصل اخلامس ِمنع امليرس: ُ ُ......................................٥٤ 
ُ املطلب األول ِتعريف امليرس: ُ ُ:...............................٥٤ 
َّ املطلب الثا ِالفرق بني الغرر وامليرس: ينُ ِ َ ُ:......................٥٦ 

ُ املطلب الثالث ِامليرس يف املعامالت: ُ ُ:.........................٥٧ 
ُ املطلب الرابع ِتطبيقات عىل منع امليرس يف: ُ ِ ِ املعامالت املالية ٌ َِّ

 ٦٠.......................................................:ِاملعارصة
ُاألصل السادس َّ ُالصدق واألمانة : ُ ُ ِّمنع التدليس والغش(ِّ ِ ِ َّ ُ.(.......٦٢ 
ُ املطلب األول ِ الصدق, واألمانةُتعريف: ُ ِ ِّ:...................٦٢ 
ِضابط الصدق واألمانة يف املعامالت: ُ املطلب الثاين ِ ِ ُ:.........٦٣ 

ُ املطلب الثالث َّ ِّتطبيقات عىل منع الغش: ُ ِ ِ يف املعامالت املالية ٌ ِ
 ٦٦.......................................................:ِاملعارصة

ُاألصل السابع ِسد الذرائع يف املعامالت: ُ ِ َّ ُّ.........................٦٧ 
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א      א 
ُ املطلب األول ِّالتعريف بقاعدة سد: ُ َِّ ِ الذرائعُ َّ:................٦٧ 
َّ املطلب الثاين ِحترير حمل النزاع يف قاعدة سد الذرائع: ُ َِّ ِّ ِ ِّ ِّ ُ:........٦٨ 
ُ املطلب الثالث ِضوابط العمل بقاع: ُ ِدة سد الذرائعُ ِّ ِ:..........٧٢ 
ُ املطلب الرابع ِتطبيقات عىل سد الذرائع يف املعامالت املالية : ُ ِ ِ َّ ِّ ٌ

 ٧٤.......................................................:ِاملعارصة
 ٧٥...........................................................ُاخلامتة

ِفهرس املوضوعات ُ.............................................٧٧ 
 

 
 




