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 : ملخص

يدرس البحث فْرضية عدم التأكد يف الفقه االقتصادي اإلسالمي، فيعر ِّف عدم التأكد،       
ويعرض اقتباسات من مصادر أصول الفقه تشرح معىن عدم التأكد، ويذكر املستند األصويل 

وأييت  هلذه الفرضية وأدلته الشرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية، ويعد ِّد أسباب عدم التأكد،
مبثال لعدم التأكد وعكسه من أحكام الفقه اإلسالمي، ويبّي ِّ أثر فْرضية عدم التأكد يف بناء 

لة.  ضوابط املعامالت املالية ذات الص ِّ

 عدم التأكد، اخلطر، املصلحة الراجحة. الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

     The study examines the hypothesis of uncertainty in the Islamic 

economic jurisprudence. It identifies “uncertainty” and presents 

quotations from the sources of jurisprudence that explain the 

meaning of “uncertainty.” It also mentions the fundamentals of this 

hypothesis and their legitimate evidence from the Holy Quran and 

Sunnah, and lists the reasons for uncertainty with an example of 

uncertainty and otherwise derived from the provisions of Islamic 

jurisprudence. Furthermore, it shows the impact of the hypothesis 

of uncertainty in the construction of the regulations of the related 

financial transactions. 
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احلمدد   رب العدداملّي، والصددالس والسدالم علددحم دبينددا حممدد سدديد املرسددلّي، وعلدحم آلدده وصددحبه      
 أمجعّي.

الندددددرس، والر ددددد،  وهددددي  عديدددددس، أركاهنددددا  و فددددروض ىحددددديددددة االقتصددددادية يف  تسددددتند الن ر      
هدذه الفدروض  ثّي يف علم االقتصداد اإلسدالمي بشدأنالباح آراء تعددتو  والتع يم، وعدم التأكد.
 مقبولددةوذلددب بددّي مؤددن يدديمن لياديددة علددم االقتصدداد، وأن هددذه الفددروض مددن الوج ددة اإلسددالمية  

يد  االقتصدادي، وأن هدذه دخول القيم اإلسالمية يف التحلضرورس   سالميًّا كما هي، وبّي مؤن يرى
 .ةاإلسالمي ةاالقتصادي لتتوافق مع القيم أو التبدي  عادس الن ر في ا ابلتعدي جيب  الفروض 

 آراء االقتصداديّي اإلسدالميّي، ال تداال حمددودس دراسداتوابستثناء ما ح يت به فْرضية الندرس من 
لعددم وجدود دراسدات   العلمديتفتقدر  و املسدتند ال تعددو كوهندا وج دات د در بقية الفدروض حول 

  سالمية ترجح أًّيًّ من الرأيّي السابقّي. أكادميية

يتنددداول دراسدددة فْرضدددية عددددم التأكدددد يف مسدددتق  فتدددأيت أ يدددة البحدددث مدددن كودددده أول لدددث علمدددي 
       االقتصاد اإلسالمي.

 فيما أييت تبدو مشكلة البحث  مشكلة البحث

 صادي اإلسالمي.دراسة فْرضية عدم التأكد يف الفقه االقت -1

  مثدد  ،الددت تتصدد   ددا االقتصددادي هددذه الفْرضددية يف موضددوعات الفقدده توظيددخم جرجددات  -2
 بيع املعدوم.رر و الغؤ بيع 



 

 د. تيسري الناعس                                    يف الفقه االقتصادي اإلسالمي دراسة أتصيلية تطبيقية    فْرضية عدم التأكُّد

293 

 

 حتقيق األهداف اآلتية  حياول البحث أهداف البحث

 .االقتصادبيان مف وم عدم التأكد يف  -1

 .اإلسالمي القتصادمصادر امن عدم التأكد التأصي  لفْرضية  -2

  .اإلسالمي وعلم الفقه اإلسالمي ان علحم العالقة التكاملية بّي علم االقتصادالربه  -3

تتدددخ  القدديم اإلسددالمية يف ضددبط درجددات  اآلتيددة  يةضدديسددتند البحددث  و الفرْ    البح  ث يةض  فر  
 يف السلوك االقتصادي.اخلطر ركوب 

ة واالسددتنباةية، اعتمددد البحددث املددن ف الوصددفي مبددا يشددم  مددن املندداهف االسددتقرا ي: م  ج ا البح  ث
ومجددددع وترتيددددب مادتدددده االقتصدددداد اإلسددددالمي، عددددرب تتبددددع موضددددو  فْرضددددية عدددددم التأكددددد يف مصددددادر 

 املعامالت املالية.بناء عقود هذه الفْرضية يف بيان مراعاس  العلمية، مث

 فر ضية عدم التأكد يف الفقه االقتصادي اإلسالمي

 (Uncertainty) جدددددداء مصددددددطلح عدددددددم التأكددددددد مددددددن كلمددددددة: مف        م ع      دم التأك      د -1
 واملعدىن الدذي .الدت تعدا اليقدّي (Certainty)ابإلدكلياية، وهي الكلمدة املقابلدة لكلمدة 

 دون اليقددّي، أتيت وال ددن مرتبددة عددا ال ددن،ال ددن، فعدددم التأكددد ي غددة اللقابدد  اليقددّي يف ي
 .(1)اليقّي قوس الثقة به بلغمل تك   يء فرياد ابل ن  

                                                           

، 1العريب، ط  ض مرعب )بريوت  دار  حياء الرتاث، حتقيق  حممد عو 260ص 14هتذيب اللغة، حممد األزهري، ج (1)
لبجاوي وحممد أبو الفض   حممد ا  ، حتقيق  علي380ص 2(  الفا ق يف غريب احلديث، حممود الاجشري، ج2001

 ت[(. ، ]د.2 براهيم )لبنان  دار املعرفة، ط
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خددددددذه أم ال. وكدددددد  مددددددا ال يوثددددددق بدددددده ف ددددددو ال يدددددددري صدددددداحبه أأي" هددددددو الددددددذيوالدددددددظين ال ظن ددددددون  
ْنددددددت  أؤّن ِّ م ددددددالؤ    ِّّن ِّ ظؤندؤ تعدددددداو  )هللا قددددددال  ، أييت ال ددددددن يف اللغددددددة مبعددددددىن العلددددددمكمددددددا   .(1)نددددددون"ظؤ 

ددددددددابِّيؤه( سؤ ددددددددمْ [، 20احلاقددددددددة  ] حِّ ددددددددذِّب وا( ] وقددددددددال هللا تعدددددددداو  )وؤظؤنُّددددددددوا أؤددظ   ، [110يوسددددددددخم  قؤددددددددْد ك 
مكاددددددددده  مبعددددددددىن ةلددددددددب الشدددددددديء يفوأييت ال ددددددددن (2)اآلًّيت مبعددددددددىن العلددددددددم فجدددددددداء ال ددددددددن يف هددددددددذه

دددددداملعددددددروف بدددددده الدددددددديا مددددددن م ددددددان ِّ حالهلددددددا"،  م  "ةلبددددددت  يؤ ْ ددددددة بددددددن أؤ لؤ ، كمددددددا جدددددداء يف حددددددديث صِّ
  .(3)  ةلبت ا يف املواضع الت ي علم في ا احلاللأي

ملعددددددىن وعدددددددم التأكددددددد يف االصددددددطالح لدددددده معنيددددددان، أحددددددد ا عددددددام واآلخددددددر خدددددداص، كمددددددا أييت  ا
 غلبدددددة العددددام لعدددددم التأكدددددد هددددو اخلطدددددر يف النشدددداط االقتصدددددادي، وهددددو خطدددددر اخلسددددارس مدددددع توقددددع

غ ويددددددددددالزم عدددددددددددم التأكددددددددددد احليدددددددددداس االقتصددددددددددادية، وي قبِّدددددددددد  عليدددددددددده املن  ِّمددددددددددون كمسددددددددددو ِّ  .(4)الددددددددددربح
السدددددتحقا  الدددددربح، وكلظمدددددا زاد عددددددم التأكدددددد زاد الدددددربح املتوقدددددع. في دددددرج مدددددن عددددددم التأكدددددد هندددددا 

 .(5)وهددددو بعكدددددس اخلطددددر التجدددداري السددددابق، وهدددددذا هددددو اخلطددددر القابدددد  للتدددددأمّي اخلطددددر البحددددت،
 حم  معىن عدم التأكد علحم عدم اليقّي، من دون الن ر لدرجة اخلطر.     في  

                                                           

 (.1994، 3)بريوت  دار صادر، ط 275ص 13لسان العرب، حممد ابن من ور، ج (1)
 ، مرجع سابق.272ص 13لسان العرب، ج (2)
 ، مرجع سابق.274ص 13لسان العرب، ج (3)
 (. 2007، 1ر القلم/ بريوت  الدار الشامية، ط)دمشق  دا 84االقتصاد واألخال ، رفيق يودس املصري، ص (4)
)الوالًّيت  40، 37د رية امل اةرس يف االقتصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية تطبيقية، عدانن عبد هللا حممد عويضة، ص (5)

 (.2010، 1املتحدس األمريكية  املع د العاملي للفكر اإلسالمي، ط
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املعددىن اخلدداص  وهددو املعددىن الددذي ي ددتم بتحديددد مسددتوى اخلطددر يف حددال عدددم التأكددد، فاحتماليددة 
فعددم التأكدد يعدا  ْن تكدون بدرجدة الشدب أو الدوهم.الربح ميكن أن تكدون بدرجدة ال دن، وميكدن أ
 .(1)غلبة ال ن أو ظن الربح من عملية االستثمار

حول اسدتعمال لف دة  "ال دن، أو غلبدة ال دن" يف توقدع  تفاد من اقتباسات الفق اءوهذا املعىن مس
علدحم ظدن  الربح مبوضو  اخلطر التجاري، قال عبدد العايدا بدن عبدد السدالم  "فدجن التجظدار يسدافرون

 .(2)أهنم يؤسلؤمون ويرلون، والصنظا  خيرجون من منازهلم علحم ظن أهنم ي ستعمل ون مبا به يرتؤفِّقون"

وحتديدددد احتماليدددة الدددربح عندددد درجدددة ال دددن أو غلبدددة ال دددن ضدددروري يف التفريدددق بدددّي الغؤدددرر املددديثر يف 
حي أقددرب  و الشددب أو العقددود وبددّي عدددم التأكددد يف احليدداس االقتصددادية، فددالغرر مبعندداه االصددطال

الددوهم، قددال رفيددق يددودس املصددري  "فددالغرر مبعندداه االصددطالحي لدديس مرادفدداً لل طددر، ولدديس مرادفدداً 
لعدم التأكد. فالغرر فيه خدا ، وهو مبعىن الشدب، أو الشدب فمدا دون )الدوهم(، أمدا عددم التأكدد 

. أي  ن (3)التأكدد معداً" ف و ال ن، أو ال ن فما دون، واخلطر أعم من ما،  ذ يشدم  الغدرر وعددم
أعلددحم مددن عدددم التأكددد مددن حيددث درجددة اخلطددر، وأدت مددن درجددة عدددم التأكددد مددن  الفدداح  الغدرر

وعليدده، ميكددن تعريددخم عدددم التأكددد رددده  ظددن الددربح املتوقددع مددن النشدداط  .(4)حيددث العلددم واة الددة
 االقتصادي مع الشب ابخلسارس.

                                                           

 ، مرجع سابق. 81االقتصاد واألخال ، ص (1)
حتقيق  دايه كمال  ، 6ص 1ى املوسوم بدد قواعد األحكام يف مصا ح األانم، عبد العايا بن عبد السالم، جالقواعد الكرب  (2)

 (.2000، 1محاد وعثمان مجعة ضمريية )دمشق  دار القلم، ط
 ، مرجع سابق.211االقتصاد واألخال ، ص (3)
 ، مرجع سابق.82االقتصاد واألخال ، ص (4)



 

 م، علمة حمكمة،جامعة قطر2017ه/1438(،ربيع 1العدد 35جملة كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،)جملد 

296 

 

ا االسددتواء بددّي الددربح لددحم االسددتثمار، أمددا الشددب فيعددوال ددن يعددا غلبددة توقددع الددربح عنددد اإلقدددام ع
وي قاب  درجة ال ن من درجات املصا ح  املصدلحة الراجحدة أو الغالبدة، كمدا يقابد  درجدة واخلسارس.

 الشب  املصلحة املرجوحة أو املستوية.

، قينيددةلية غددري ياملسددتقبألن أسددبابه مسددتقبلية، وأمددور الددديا    و ال دنالنشدداط االقتصددادي يسدتند ف
دددار  (1)و مندددا هدددي م نوددددة دددال واورتفدددون والصدددنظا   فالتجظ خيرجدددون مدددن بيدددوهتم علدددحم ظدددن أهندددم والعمظ

ظدن أهندم ، واملتعلمون يشدتغلون بطلدب العلدم علدحم أهنم يربؤون املرضحم يتداوون علحم ظنو يعملون، 
نون البالد علحم ظن أهنم ي نصرون و وي فرون مبا يطلبون ينجحون  .(2)يغلِّبون، واألجناد حيص ِّ

 فر ضية عدم التأكد القدامى يفنص ص الفق اء 

علدحم دصدوص تشدرح فْرضدية عددم التأكدد، وخاصدة كتدب تطالعنا مصادر االقتصداد اإلسدالمي      
 أصول الفقه اإلسالمي، واخرتان من تلب النصوص ما أييت 

التأكددد،  عديدددس يف فْرضددية عدددم اً صوصددد وردأ  م(980 هددد/370تاص )اةصظددأبددو بكددر / 1/ 2
 وهي 

فددجان مددد قصدددان  و اسددتباحة  دديء من ددا بعيندده فجمنددا ةريددق اسددتباحته االجت دداد، ... / "1/ 1/ 2
عتدده أكثددر مددن النفددع الددذي يرجددوه بدده. أالؤ تددرى أان  منددا وغالددب ال ددن علددحم أددده ال ضددرر يلحقدده مبواق
رر ... ود بدديح لدده التصددرف لِّددب يف ظندده أددده ييد ِّيدده  و ضددد بدديح لدده تندداول األةعمددة واأل ددربة مددا مل يغ

                                                           

، 1العلمية، ط  ، حتقيق  خلي  أمليس )بريوت  دار الكتب 110ص 2جاملعتمد يف أصول الفقه، حممد الطيب،  (1)
1983.) 

 ، مرجع سابق.7-6ص 1القواعد الكربى، ج (2)
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ددده لدددو ألوالسددفر للتجددارات و وهددا مدددا مل يدديد ِّ  و ضددرر أكثددر  دددا يرجددو مددن دفعدده يف غالدددب ظندده  
لكه ملدا جداز لده اإلقددام عليده، ب عاً أو ل  غلب علحم ظنه أن يف الطريق سؤ  و ْن غلدب يف ظنده صوصاً هت 

 .(1)السالمة جاز له"

وغلؤبدددة ال دددن يف أالظ يلحقندددا بددده  ،حتددده مدددن ةريدددق االجت دددادفجمندددا يقدددع القضددداء  اب .../ "2/ 1/ 2
ضددرر أكثددر  ددا درجددو بدده مددن دْفددع، أالؤ تددرى أن التصددرف يف التجددارات واخلددروج يف األسددفار و  ددرب 

 منددا يصددح لنددا من ددا اسددتباحة مددا ال يلحقنددا بدده ضددرر أكثددر مددن النفددع الددذي األدويددة وأكدد  األةعمددة 
 .(2)درجوه  ا يف غالب ظن ِّنا"

يف  ... ووجدددان هللا تعدداو قددد أابح لنددا التصددرف يف املباحددات لسددب رأينددا واجت ددادان/ "3/ 1/ 2
 ددو التصددرف يف التجددارات، والرحلددة ل سددفار، اجددتالب املنددافع ألدفسددنا  ددا، ودفددع املضددار عن ددا، 

 .ةلباً للمنافع يف زراعة األرضّي، وأك  األةعمة، والتعاجل، واألدوية، علحم حسب اجت ادان

 ال تجتلدب  دا دفعداً، أو دددفع  دا ندا أاند دا دفعداً، ولدو غلدب يف ظنو  تجتلدب ندا  أاندنو والغالب يف ظ
 .(3)ضرراً، لكان تصرفنا في ا قبيحاً، وعبثاً، وسف اً"

تشدددددرح هدددددذه االقتباسدددددات حددددددود ركدددددوب امل ددددداةر، ومن دددددا اخلطدددددر الدددددذي ينطدددددوي عليددددده النشددددداط 
 ك، في باح من ا ما غلب عليه ظن السالمة.االقتصادي، مث  اإلدتاج أو االست ال

                                                           

)الكويت  وزارس  ، دراسة وحتقيق  عجي  جاسم النشمي 165-164ص 1الفصول يف األصول، أمحد اةصاص، ج (1)
 (.1994، 2، طسالميةاألوقاف والشيون اإل

 ، مرجع سابق.368ص 2الفصول يف األصول، ج (2)
 ، مرجع سابق.70ص 4الفصول يف األصول، ج (3)
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حدددون السدددالمةعلدددحم أدكدددر الغددداايل   م(1111هدددد/ 505ت/ الغددداايل )2/ 2 األخدددذ  لدددحمع مؤدددن يرج ِّ
ددن يقتددد  دفسدده عطشدداً وجوعدداً خيفددة... ك، فقددال  "أمددر املعددا تددرك يف  ابل نددون مددن أْن يغؤددد ظ  مؤ

دددربة لدددو أكددد  و دددرب،بلقمدددة أو يْشددد طددد  يف وكددداملريرت يدددرتك العدددال ر  بشؤ ج رأسددداً خوفددداً مدددن أْن خي 
دددن يدددرتك التجدددارس واحلراثدددة خوفددداً مدددن دددداول صددداعقة في تدددار الفقدددر خوفددداً مدددن الفقدددر  ،العدددالج، وكمؤ

"...(1). 

م عليدده يقددد ِّ و  ،الطعددام الددذي هددو يف ال ددن ضددروري للبدددنتندداول فددال يددرتك اإلدسددان العاقدد  الرا ددد 
دددح جاددددب الشددديف األكددد ،  الغصدددةوقدددو  الشدددب ب تحقدددق لبطلدددت ب املوهدددوم علدددحم ال دددن املفلدددو رجظ

وي قدددال مثدد  هددذا يف الشدددراب أو  .غلبددة ال ددناملعدداي  واختدد  د ددام احليددداس القددا م يف أساسدده علدددحم 
      العالج أو التجارس أو الاراعة، أو غري ذلب من صنوف النشاط االقتصادي.

أمثلددة كثددريس   ابددن عبددد السددالمسددا    م(1262هددد/ 660عبددد العايددا بددن عبددد السددالم )ت /3 /2
  ومن ذلب ،فْرضية عدم التأكد علحم

عددددة احلصددددول، وقددددال عددددن املصددددا ح الدديويددددة  و قسددددمّي  انجدددداس احلصددددول ومتوقظ قسددددم / 1/ 3/ 2
ار لتحصي  األرابح، وكذلب التجارس يف أموال اليتامحم ملا ي توقظدع في دا مدن  املصا ح األخريس  "كاالّت ِّ

علوم ملا ي توقظدع مدن مصداحل ا وفوا ددها، وكدذلب بنداء الددًّير وزر  األرابح، وكذلب تعلُّم الصنا ع وال
احلبوب وغرس األ جار، ك  ذلب مصاحله متوقعة غري مقطو   ا. وكذلب ما ي توقظدع مدن مصدا ح 

 .(2)االداجار ابحلدود والعقوابت الشرعية"

                                                           

، 1العلمية، ط ، حتقيق  حممد عبد السالم عبد الشايف )بريوت  دار الكتب 372املستصفحم، حممد الغاايل، ص (1)
1993.) 

 ، مرجع سابق.60ص 1القواعد الكربى، ج (2)
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مبسدتوى الشدب  الو  والقطع، املكاسب الضرورية متوقظعة، ف ي ليست بدرجة اليقّيوجوه مصا ح ف
احلصددول علددحم ع ع يسددتند  و توقُّدد م الصددناوتعلُّددأو الددوهم، فالتجددارس تقددوم علددحم ظددن حتصددي  الددربح، 

     وهكذا. ، املرجوس من ا املنافع

السدددفر يبدددا سدددفره علدددحم السدددالمة لفددده وتلدددخم مالددده يف فدددجن املسدددافر مدددع ّتدددوياه لت... / "2/ 3/ 2
 وماله اندراً لغؤلؤبة السالمة عليه ود ْدرس اهلالك ابلنسبة  ليه.الغالبة يف ذلب، و ْن كان عؤطؤب دفسه 

اه خوفداً مدن أدده لدو خدرج لكؤدؤمؤده بعدري أو رؤفؤسده بغد  يددينده وديف بيته م  مالً ملصدا ح دِّ  ولو قدؤعؤد املرء
ددددده محدددددار أو قتلددددده جبظدددددار، مدددددع د دددددْدرس هدددددذه األسدددددباب، ألحلقددددده العقدددددالء ابحلمقدددددحم والنظدددددوكحم  أو دؤدؤسؤ

 .(1)ادّي"واجمل

االقتباس  مكادية حصول اوذور من التلخم أو اهلدالك، لكدن  يف هذا يعرتف العا بن عبد السالم
وهو  مكادية السدالمة علدحم ، والغالب هو ظن السالمة، فيرتجح الغالب علحم النادرحصوله اندر، 

  . ددرس اخلطر

 / املستجد األص يل لفر ضية عدم التأكد3

أهددم موضددوعات علددم غالبددة أو خالصددة مددن فيمددا  ذا كادددت  ددا حتجدداج واال املصددلحةموضددو  يعددد 
 ولدددذلب فدددجن البحدددث يفوفْرضدددية عددددم التأكدددد تددددخ  يف هدددذا اةاددددب األصدددويل   ،أصدددول الفقددده

                                                           

 ، مرجع سابق.109ص 2القواعد الكربى، ج (1)
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ومدار البحددددث األصددددويل يف .اأصددددوليًّ لددددث يف حجيددددة املصددددلحة هددددو  مسددددتند فْرضددددية عدددددم التأكددددد
 .الدديادار يف املفسدس اخلالصة أو  (1)املصلحة اوضةوجود مسألتنا هو حول 

 ، فغالدب(3)ضدة يف الددديااو فاسداملأو  صا حددرس امل و،  (2)األصوليون،  ظن عرض ملسألتنا ذهب
األحكددام املمنوعدددة  ، وأكثددرتقددوم علددحم وجددود املصدددلحة الراجحددة أو غلددة ال ددناملشددروعة األحكددام 

 .تقوم علحم املصلحة املرجوحة أو الشب

بددن عبددد السددالم  "املصددا ح اوضددة قليلددة، وكددذلب املفاسددد اوضددة، واألكثددر من ددا  قددال عبددد العايددا
 .(4)ا تم  علحم املصا ح واملفاسد"

 .(5)وغالب الواقع يف الشرا ع املصا ح واملفاسد الراجحة دون اخلالصة"وقال القرايف  "

هنددا مصدددا ح ال يددت ل  كو  -مددن حيددث هددي موجدددودس هنددا-وقددال الشدداةإ  " ن املصددا ح الدديويدددة 
  ألن تلددب املصددا ح مشددوبة بتكدداليخم ومشددا ، قلظددت أو كثددرت، تقددرتن  ددا أو تلحق ددا،   حمضددة ...

                                                           

، حتقيق  ةه 79ص 2لصة، أو ما ال مفسدس فيه البتة. اوصول، حممد بن عمر الرازي، جاملصلحة اخلاهي املصلحة اوضة   (1)
، 353ص 3(  دفا س األصول يف  رح اوصول، أمحد القرايف، ج1997، 3جابر فياض العلواّن )بريوت  ميسسة الرسالة، ط

 (.1995، 1از، ط  مكتبة داار مصطفحم البالرًّيضحتقيق  حممد علي معوض وعادل أمحد عبد املوجود )
 كما سي  ر من االقتباسات الت د قلت عن عبد العايا بن عبد السالم والقرايف والشاةإ الحقاً.    (2)
تتبظع الباحث املصادر األصولية الت عرضت هلذه املسألة لثاً عن أمثلة للمصا ح اوضة أو املفاسد اوضة، فلم جيد ضالظته.  (3)

أو املفاسد اوضة ليس له مثال يش د له يف تلب املصادر، فادفرد ابن قي ِّم اةوزية يف كتاب فجمكادية وجود املصا ح اوضة 
"مفتاح دار السعادس" بتقدمي أمثلة علحم املصا ح اوضة أو املفاسد اوضة  لذلب عرض الباحث ملناقشة هذه األمثلة من امليلظخم 

 املذكور يف الفِّقرس اآلتية.   
 ، مرجع سابق.19ص 1القواعد الكربى، ج (4)
 ، مرجع سابق.1256ص 3دفا س األصول، ج (5)
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كاألكدد  والشددرب واللددبس والسددكىن والركددوب والنكدداح، وغددري ذلددب، فددجن هددذه األمددور ال ت نددال  الظ 
 وتعب. بكد   

فدرض مدا مدن مفسددس ت   ،  ذكما أن املفاسد الدديوية ليست مبفاسد حمضة من حيث مواقع الوجود
طددخم وديدد  اللظددذات كثددري ...  يسددبق ا أو يتبع ددا مددن الرفددق واللُّ يف العددادس اةاريددة  الظ ويقددرتن  ددا أو 

 .(1)"ّي ...ضعت علحم االمتااج بّي الطرفّي واالختالط بّي القبيلؤ وذلب أن هذه الدار و  

جحددة ابملفاسددد املرجوحددة يف قضدداء بددن عبددد السددالم  كيفيددة اخددتالط املصددا ح الراوبددّيظ عبددد العايددا 
احلاجدددات االقتصدددادية الضدددرورية، فقدددال  "فتحصدددي  هدددذه األ دددياء  دددا   أمدددا امل كددد  واملشدددارب  
فيتددأمل اإلدسددان بشدد وهتا، مث يتددأمل ابلسددعي يف حتصدديل ا، مث يتددأمل مبددا يصددري  ليدده الطعددام والشددراب مددن 

 النجاسة واألقذار، ومعاةة غؤْسله بيده.

فمفاسددددها مشدددقظة اكتسدددا ا ومدددا يقدددرتن  دددا مدددن آفاهتدددا، كدددالت رُّ  والتفتُّدددق والبِّلؤدددحم  وأمدددا املالبدددس 
 واال را .

وأما املراكدب  فمفاسددها مشدقظة  ا ودفقت ا وكسوهتا ومجيع حقوق ا.وأما املناكح  فيتأملظ املرء مبيودت 
عسدداه يلحق  ددا مددن اآلفددات. اكتسدا ا، والعؤنؤدداء يف القيددام بعلؤفِّ ددا وسددقي ا وحف  ددا وسياسددت ا، ومددا 

وكذلب الرقيق فيه هذه املفاسد.وأما املساكن  فدال حتصد   الظ بكدد ودؤصؤدب، ويقدرتن  دا آفاهتدا مدن 
االهندام واالحرتا  والتالال والتعيُّب وسوء اةوار والضيق علدحم مؤدن ال يسدتطيع ضديقؤ ا، وتؤشؤداع ثِّ ا 

                                                           

، 1، طوالتوزيع للنشر    دار ابن عفانالقاهرس، حتقيق  مش ور آل سليمان )44ص 2املوافقات،  براهيم الشاةإ، ج (1)
1997.) 
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دداع ث ا، وسددوء ص ددْقعِّ ا يف ال وخامددة والدمامددة والبعددد مددن املدداء وجمدداورس األتددوانت علددحم مؤددن يتددأمل بتشؤ
 .(1)واحلمظامات واملدابغ ذوات الروا ح املستؤ بؤثات"

"... فمدا مدن مبداح كما بّيظ القرايف أيضاً كيفية اجتما  املصا ح الغالبة مع املفاسد النادرس، فقدال  
اب اللظينددددات في ددددا مصددددا ح  الظ وفيددده يف الغالددددب مصددددا ح ومفاسددددد، فدددجن أكدددد  الطيبددددات ولددددبس الثيددد

األجسدددداد ولددددذظات النفددددوس وآالم ومفاسددددد يف حتصدددديل ا وكسددددب ا وتناوهلددددا، وةب  ددددا و حكام ددددا، 
 .(2)و جادهتا ابملضغ، وتلويث األيدي،  و غري ذلب"

  كثريس من القرآن والسنة، من اواستدلوا فيما ذهبوا  ليه بنصوص  

دديدْ ؤاً تِّددبؤ عؤ يف اة دداد  )ك   / قددول هللا تعدداو1/ 3 ددحم أؤْن تؤْكرؤه ددوا  ؤ لؤددْيك م  اْلقِّتؤددال  وؤه ددوؤ ك ددْره  لظك ددْم وؤعؤسؤ
يدْ ؤاً وؤه دوؤ  ؤدرل لظك دْم وهللا  يدؤْعلؤدم  وؤأؤدْددت ْم  يدْر  لظك ْم وؤعؤسؤحم أؤْن حت ِّبُّوا  ؤ  [،216الؤ تدؤْعلؤم دونؤ( ]البقدرس  وؤه وؤ خؤ

دديف اخلمددر وامليسدد تعدداو وقددول هللا بِّددري  وؤمؤنؤددار  )ق ددْ  فِّي ِّمؤ ددا( فِّع  لِّلنظدداسِّ ا  ِّمْث  كؤ ددْن ددؤْفعِّ ِّمؤ ددا أؤْكبدؤددر  مِّ  وؤ ِّْْث   مؤ
 [.219]البقرس  

وقدددول  ،(3)«...  سدددباغ الوضدددوء علدددحم املكددداره ...»رسدددول صدددلحم هللا عليددده وسدددلم  الل و قددد /2/ 3
 .(4)«ح فظت اةنة ابملكاره، وح فظت النار ابلش وات»رسول صلحم هللا عليه وسلم  ال

                                                           

 ، مرجع سابق.10-9ص 1القواعد الكربى، ج (1)
 ، مرجع سابق.352ص 1دفا س األصول، ج (2)
 .219ص 1(، ج251/ 41سباغ الوضوء علحم املكاره، رقم )صحيح مسلم، الط ارس/ فض    (3)
 .2174ص 4(، ج2822/ 1صحيح مسلم، اةنة وصفة دعيم ا وأهل ا، رقم ) (4)
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 علحم أن املصدا ح اخلالصدة أو املفاسدد اخلالصدة عايداس الوجدودوجه االستدالل  دلظت هذه النصوص 
يقدرتن فاملصا ح مشوبة بتكاليخم ومشا  تقرتن  ا أو تسبق ا أو تلحق دا، واملفاسدد  ،يف دار الدديا

 .(1)مصا ح ا أو يسبق ا أو يلحق ا 

ملسدألة وجدود املصدلحة  عدرض ابدن قدي ِّم اةوزيدة، يف املص لحة اضة ة / مجاقشة ابن ق يِّم  او ية ة4
  (2)هناك رأيّي في ا، ورأى أن اخلالصة واملفسدس اخلالصة

ال ب ددظ أْن يقدرتن بده مدا حيتداج معده  و منعه، وقدال  ال وجدود لده  ألن املدأمور بده ن فمن م مؤ / 1/ 4
 اً ووةراً.واملن ي عنه يفعله اإلدسان ألن له فيه غرضالصرب علحم دو  من األمل، 

والوجددود يدددل علددحم وقوع مددا، مثدد   معرفددة هللا  مكددان وجود ددا، وانزع دم آخددرون، وقددالوا / 2/ 4
والنددار، مث قددالوا  "و ذا كددان هددذان القسددمان موجددودان يف اآلخددرس، فمددا واةنددة، وحمبتدده واإلميددان بدده، 

 .(3)  بوجود ا يف الدديا؟"امل ِّ 

  (4)مل لوقات، والثاّن يف األعمالذلب، األول يف اوقدظموا مثالّي علحم  

فمن امل لوقات ما هو خدري حمدرت ال  در فيده أصداًل، كاألدبيداء واملال كدة. ومدن امل لوقدات مدا هدو 
 كجبليس والشياةّي. ر حمرت ال خري فيه أصاًل،  

 
                                                           

 ، مرجع سابق.44ص 2، مرجع سابق  املوافقات، ج10-9ص 1القواعد الكربى، ج (1)
الكتب العلمية،  ريوت  دار)ب 14ص 2مفتاح دار السعادس ومنشور والية العلم واإلرادس، حممد ابن قيم اةوزية، ج (2)

1998). 
 ، مرجع سابق.14ص 2مفتاح دار السعادس، ج (3)
 ، مرجع سابق.15-14ص 2مفتاح دار السعادس، ج (4)
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    ْم(وؤيدؤتدؤعؤلظم ونؤ مؤا يؤض رُّه ْم وؤالؤ يدؤندْفؤع  ، قال تعاو  )االسحر ضرر حمرت ال دفع في أعمال و 
 .بوجه مضرس خالصة ال منفعة في ا ا[، ف ذا دلي  علحم أهن102البقرس  ]

 من بقية كالمه يف املسألة.لرأي األول، كما يبدو ذلب اب األخذ مث خل  ابن قي ِّم اةوزية  و

 لوجدان فيه ما أييت القا    مكان وقوع ما يف الدديا الرأي أمثلة أصحاب  مث لو أتملنا

النددار، أو الف حددول وجددود اخلددري اوددرت أو الشددر اوددرت يف يددوم القيامددة، كاةنددة / ال خدد1/ 2/ 4
 و منا اخلالف حول وجود ا يف دار الدديا.

ذهدب  أنْ  لكدن بعدد املثال العملدي الوحيدد الدذي جداء بده ابدن قدي ِّم اةوزيدة هدو السدحر،/ 2/ 2/ 4
حر، بدد  يددتعلم م ددة فمددا كدد  السددحر حيصدد  غددرض السددا و أن عمدد  السدداحر  ددر حمددرت، قددال  "

، وقدددس علدددحم هدددذا، ف دددذا مدددن القسدددم ابب منددده حدددد حيصددد  غرضددده ابب، والبددداقي مضدددرس خالصدددة
اخلددددال  املفسدددددس، و مددددا ألن املنفعددددة احلاصددددلة للسدددداحر ملددددا كادددددت مغمددددورس مسددددت لكة يف جنددددب 

ددالؤ منفعددة  الع يمددة فيدده ج علدتاملفسددس  . وال خددالف أن (1)فيكدون مددن القسددم الدراجح املفسدددس" ،كؤ
 .علي ا اسد الت غلب الشرمن املف أعمال السحر

وجود املصلحة اخلالصة أو املفسدس اخلالصة يف دار الدديا هدو املصدلحة الغالبدة وابلتايل، فاملراد من 
  ا ال خالف حوله.أو املفسدس الغالبة، وهذا 

 الظ لددم مددن املشددقة، قدال ابددن قددي ِّم اةوزيددة  "املصددا ح واخلددريات واللظدذات والكمدداالت كل ددا ال ت نددال 
 .(2)وال يعرب   لي ا  الظ علحم جسر من التعب"

                                                           

 ، مرجع سابق.15ص 2مفتاح دار السعادس، ج (1)
 ، مرجع سابق.15ص 2مفتاح دار السعادس، ج (2)
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وقدددال القدددرايف  "اسدددتقراء الشدددريعة يقتضدددي أن مدددا مدددن مصدددلحة  الظ وفي دددا مفسددددس، ولدددو قلظدددت علدددحم 
 .(1)البعد، وال مفسدس  الظ وفي ا مصلحة، و ْن قلظت علحم البعد"

 ة وجود املصا ح اوضة يف دار الدديا.هذا ما ذكره علماء األصول يف مصادرهم حول مسأل

سددبق عددرض األدلددة القرآديددة الددت اسددتدل  ددا علمدداء : كت  ا التفس  ر  / فر ض  ية ع  دم التأك  د يف5
 تدددل وهندداك آيددة أخددرى يف القددرآن الكددرمياألصددول علددحم دفددي وجددود املصددا ح اوضددة يف دار الدددديا، 

بؤدددد ( ]البلدددد  وهدددي قولددده تعددداو  )لؤقؤدددْد  علدددحم مدددا ذهدددب  ليددده األصدددوليون، دددانؤ يفِّ كؤ ْدسؤ لؤْقنؤدددا اإْلِّ  ،[4خؤ
أو يف ضددديق املعيشدددة  بسدددبب املكابددددس ومن دددا املشدددقة يف املعيشدددة،  ومعدددىن الكبدددد  الشددددس واملشدددقة،

، أمدور الددديا ويعاة داكابدد يلف لدق اإلدسدان  املعيشة يف الدديا،التعب يف حتصي  أسباب الكد و و 
 .(2)وأمور اآلخرس أيضاً 

هددي مصددا ب يكثددر و  الدددديا واآلخددرس مثدد  مددا يكابددد ابددن آدم، مصددا ب خلقدداً يكابددد فلددم خيلددق هللا
، فددأةوار خلقدده كل دا  دددس ومشددقة، تبدددأ ابحلمدد  وال تنت ددي حددد تعددادها، ودوا ددب يطددول تردادهددا

مثد  مشدقة مجدع املدال دون الوقو  ابملشدقة، يف الدديا  ال مير عليه يوم و ، يستقر به املقام يف اآلخرس
الشددا د،   ليده ملدا اختدار هدذهعا دداً ولدو كدان األمدر ، وصرفه يف قضاء حاجاتده املتعدددس آخدراً. أوالً 

 .(3)لوقاته املربم علحم اإلدسان من بّي سا ر امل لكن ا تدبري هللا وقضاؤ 

                                                           

الطباعة الفنية     النا ر  ركةسالقاهر ، حتقيق  ةه عبد الرؤوف سعد )87 رح تنقيح الفصول، أمحد القرايف، ص (1)
 (.1973، 1املتحدس، ط

 اكر   ، حتقيق  أمحد 435-434ص 24جامع البيان يف أتوي  القرآن )تفسري الطربي(، حممد الطربي، ج (2)
 (.2000، 1ميسسة الرسالة، ط)بريت 

أةفي  )القاهرس    براهيم، حتقيق  أمحد الربدوّن و 62ص 20اةامع ألحكام القرآن )تفسري القرةإ(، حممد القرةإ، ج (3)
 (.1964، 2دار الكتب املصرية، ط
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فما ي ت يد  مدن اللدذس  لذس ف و يف حقيقته خالص عن األمل احلياس الدديا، وما ي  ن أده فال لذس يف 
أمل احلدر  ناللُّبس ف دو خدالص عداللذس عند  ن أمل اةو ، وما ي ت ي  منك  ف و خالص عاأل دعن

 .(1)فتنقضي احلياس وهو يف أمل، أو خالص عن أمل وادتقال  و آخرأو الربد، 

فدددجذا كدددان األمل قدددرين أي عمددد  أو دشددداط اقتصدددادي، فكيدددخم للمصدددلحة اوضدددة أْن توجدددد يف دار 
 الدديا؟!

مكابددس   مثد  املعا  خري دلي  علحم ذلدب،ةلب لكبد يف ذكرها املفسرون علحم اويف األمثلة الت 
 .(2)ور، وبناء القصورواألجناد، ومكابدس  غ  الدُّ  األوالد،و ف، ياو تال غ  

النشدداط االقتصددادي ابألدلددة عدددم التأكددد يف سددتدل ملشددروعية ي   / أدل  ة مش  ر عية ع  دم التأك  د6
 اآلتية 

ع ونؤ( / قال هللا تعاو  )وؤا1/ 6 لؤة  أؤددظ  ْم  ِّوؤ رؤ  ِِّّْم رؤاجِّ  لظذِّينؤ يد ْيت ونؤ مؤا آتدؤْوا وؤقد ل وبد   ْم وؤجِّ
 [.60]امليمنون  

ددال اآلخددرس يعملددون أعمددال الددرب بندداء علددحم ح سددن ال نددون  وجدده االسددتدالل  تقددرر هددذه اآليددة أن عمظ
ال يقطعون لسن اخلامتدة، وكدذلب بيوم القيامة، وهم مع ذلب خيافون أالظ ي قبؤ  من م ما يعملون، ف

حددال أعمددال أهدد  الدددديا، ينجدداون األعمددال بندداء علددحم حسددن ال ددن بتحصددي  الددربح، وال يقطعددون 
 ابلوصول  ليه.

                                                           

 (.3،2000ط   )بريوت  دار  حياء الرتاث العريب،  166ص 31مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، حممد الرازي، ج (1)
عادل احلنبلي(،   ، مرجع سابق  اللباب يف علوم الكتاب، عمر بن علي )ابن 63ص 20اةامع ألحكام القرآن، ج (2)

 (. 1998، 1الكتب العلمية، ط وجود وعلي حممد معوض )بريوت  دار، حتقيق  عادل أمحد عبد امل343ص 20ج
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وال جيدددوز تعطيددد  املصدددلحة الغالبدددة الوقدددو ، وهدددي الفدددوز والفدددالح مدددن وراء أعمدددال الددددديا واآلخدددرس، 
، فلدوال تدرجيح م احتمدال (1) األعمدال للددارؤينخوفاً من ددور املصدا ح املرجوحدة، وهدي اخلسدارس يف

 الوصول لنتا ف أعماهلم املتوقعة غالباً ملا أقدموا علحم العم ، وهذا هو معىن عدم التأكد.

دددددنؤ ال ظدددددن ِّ  ِّنظ بدؤْعدددددرتؤ ال ظدددددن ِّ  ِّمْث ( 2/ 6 ثِّدددددرْياً مِّ دددددا الظدددددذِّينؤ آمؤن دددددوا اْجتؤنِّب دددددوا كؤ / وقدددددال هللا تعددددداو  )ًّيؤ أؤيدُّ ؤ
[، وروى الب داري ومسدلم يف احلدديث املتفددق عليده، عدن أيب هريدرس رضدي هللا عندده، 12ات  ]احلجدر 

 . (2)« ًّيكم وال ن، فجن ال ن أكذب احلديث»أن رسول هللا صلظحم هللا عليه وسلم، قال  

ال ددن بددذلب وجدده االسددتدالل  لدديس ال ددن مددذموماً كلدده، فددالن ي وارد علددحم بعددرت ال ددن، فددأ خرج 
ثِّددرْياً( الدذي ي بددىن عليده ا لتحصددي  الغالددب لد رابح مددن دا ددرس ال دن املددذموم، قددال الدرازي  "وقولدده  )كؤ

، فدال ن مطلدوب ال ي سدتغىن عنده يف األعمدال  فالعمد  (3) خراج لل ندون الدت ت بدىن علي دا اخلدريات"
، قدال عبدد العايدا بدن عبدد السدالم  "ألن الن دي عدن (4)التجاري ظا، والربح فيه م نون غري ميكد

 .(5)ن مع قيام أسبابه املثريس له ال يصح  ألده تكليخم الجتناب ما ال ي طا  اجتنابه"ال 

                                                           

  ، مرجع سابق.4ص 1قواعد األحكام، ج (1)
/، 6066رقم  / صحيح الب اري، كتاب األدب، ابب ًّي أي ا الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من ال ن  ن بعرت ال ن  مث،  (2)

والتنافس والتناج  و وها، رقم   واألدب، ابب حترمي ال ن والتجسس الصلة  صحيح مسلم، كتاب الرب و 19ص 8ج
 . 1985ص 4/، ج2563 -28/

 ، مرجع سابق.110ص 28مفاتيح الغيب، ج (3)
              /             علم االقتصاد يف عشرين صفحة، رفيق يودس املصري  لث منشور علحم صفحة الشبكة الفق ية (4)

   http://www.feqhweb.com/vb/t12292.html  

  ، مرجع سابق.112ص 2قواعد األحكام، ج (5)

http://www.feqhweb.com/vb/t12292.html
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/ املعقدددول  وهدددو أن العقدددالء يعددددُّون العمددد  مبدددا فيددده مفسددددس مسددداوية للمصدددلحة أو راجحدددة 3/ 6
 ، ويعدُّون العمد  مبدا فيده مصدلحة غالبدة أو راجحدة صدواابً ور ؤدداً، فدال يرتكدون(1)علي ا عبثاً وسفؤ اً 

، فالعمدد  ابل ددن هددو العمدد  ابملصددلحة الغالبددة للمفسدددس النددادرس  لغلبددة صددواب ال ددن وددددرس خط دده
، قددال عبددد هللا بددن مسددعود رضددي هللا عندده  مددا رآه امليمنددون حسددناً ف ددو عنددد هللا (2)األصددلح للعبدداد

 .(3)حسن، وما رأوا سي ِّ اً ف و عند هللا سي ِّ 

أسددباب تثددريه   و يف القلددب ال ددن أو غلبددة ال ددن ءدشددو  يسددتند؛ أس  باا الوج   د  ع  دم التأك  د  
 وهذه األسباب هي وحتركه، 

فدال جيدوز ال نون غري مقطو   ا، لكن الغالب صددق ا عندد قيدام أسدبا ا،  التجارب السابقة  -1
 .(4)املصا ح الغالبة الوقو  خوفاً من ددور كذب ال نونتعطي  

 أويل األلبدداب  و مثد  هدذا قبدد  تنايد  الكتددب، ولقدد هددى هللابدن عبدد السددالم  "قدال عبدد العايددا 
فددجن مع ددم تصددرف م يف متدداجرهم وصددنا ع م و قددامت م وأسددفارهم وسددا ر تقلبدداهتم مبددا  علددحم أغلددب 
املصا ح مع ّتويا أددر املفاسد، فجن املسافر مع ّتوياه لتلفه وتلخم ماله يف السفر يبدا سدفره علدحم 

                                                           

بن سليمان ا  ، حتقيق  صا ح3311ص 8اهلندي(، ج هناية الوصول يف دراية األصول، حممد بن عبد الرحيم )الصفي (1)
 (.1996، 1التجارية، ط اليوسخم وسعد بن سامل السويح )مكة املكرمة  املكتبة

فريد املايدي   حتقيق  أمحد ،308، ص جرس املعارف واألحوال وصا ح األقوال واألفعال، عبد العايا بن عبد السالم (2)
 (.2003، 1)بريوت  دار الكتب العلمية، ط

 .84ص   6/، ج3600مسند اإلمام أمحد بن حنب   مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاو عنه، رقم  / (3)
 ، مرجع سابق.6ص 1القواعد الكربى، ج (4)
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ب دفسددده ومالددده اندراً لغؤلؤبدددة السدددالمة عليددده ود دددْدرس اهلدددالك السدددالمة الغالبدددة يف ذلدددب، و ن كدددان عؤطؤددد
 .(1)ابلنسبة  ليه"

"مددا زال الندداس مددن اعتدداد الندداس الرجددو   و غالددب ال نددون، قددال السددمعاّن    العدداداتاةددراد  -2
قدددددمي الدددددهر  و حديثدددده، ومددددن أوهلددددم  و آخددددرهم، ومددددن سددددلف م  و خلف ددددم يرجعددددون  و غالددددب 

 .(3)"من العاداتبن عبد السالم  "ال نون مستفادس عبد العايا ، وقال (2)ال نون"

 .(4)ابةراد العادات  كثرس الوقو  من غري اةراد وابن قي ِّم اةوزية وأحلق عبد العايا بن عبد السالم

ددلوها، كمددا فطددرهم علددحم فطددر هللا عبدداده علددحم  الفِّطددرس  -2 معرفددة مع ددم مصددا ح الدددديا ليحص ِّ
ذلددب مل خيددرج عمددا ركدداؤه هللا يف الطبددا   ولددو اسددتد ْقرِّي، يرتكوهددامعرفددة مع ددم مفاسددد الدددديا ل

 .القلي  من ذلب  الظ 

ومع ددم مددا تنفددر مندده الطبددا ع قددد فمع ددم مددا حتددث عليدده الطبددا ع قددد حثظددت عليدده الشددرا ع، 
 .(5)دفظرت منه الشرا ع

 

                                                           

 ، مرجع سابق.109ص 2القواعد الكربى، ج (1)
، 1العلمية، ط ، حتقيق  حممد حسن )بريوت  دار الكتب98ص 2قواةع األدلة يف األصول، منصور السمعاّن، ج (2)

1999.) 
 ، مرجع سابق.238ص 2القواعد الكربى، ج (3)
، 65ص 2اةوزية، ج ن من مصايد الشيطان، حممد ابن قي ِّم    غاثة الل فا، مرجع سابق242ص 2القواعد الكربى، ج (4)

 حتقيق  حممد حامد الفقي )الرًّيض  مكتبة املعارف، ]د. ت[(. 
 ، مرجع سابق.110ص 2القواعد الكربى، ج (5)
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 من أحكام الفقه اإلسالمي عكس ا مثال على فر ضية عدم التأكد 

يف عدن الصدغري"  الباحث اختيار تصرفات "النا ب ارأتىة عدم التأكد  مثال علحم فْرضي -1
أن املطلدوب كوهندا أوضدح مثدال علدحم    كمثال علدحم فْرضدية عددم التأكدد  املعاوضات املالية

ون املصددددلحة اوضددددة أو د ،أو الغالبددددة يف النشدددداط االقتصددددادي حتقيددددق املصددددلحة الراجحددددة
وأعلدحم مث  هذه التصرفات من آكد وأقدوى  املصلحة املطلوب حتقق ا يف ناخلالصة. وكو 
 .ةالبت  ا دصوص القرآن الكرمي املصا ح الت

ل ددددغؤ أؤ  دددددظه  )قددددال هللا تعدددداو   -أ دددددظ يدؤبدْ ددددن  حؤ دددديؤ أؤْحسؤ
لظددددتِّ هِّ ( ]األدعددددام  وؤالؤ تدؤْقرؤب ددددوا مؤددددالؤ اْليؤتِّدددديمِّ  ِّالظ ابِّ

 [.34/ اإلسراء  152

( ]البقرس     )وؤيؤْسأؤل ودؤبؤ عؤنِّ أيضاً  ل تعاواقو  -ب يدْر  ح  هلؤ ْم خؤ  [.220اْليدؤتؤامؤحم ق ْ   ِّْصالؤ

يف مدددال الصدددغري مقيددددس بشدددرط تصدددرفات النا دددب دلظدددت هددداتن اآليتدددان علدددحم أن  وجددده االسدددتدالل 
  وم عدم التأكد أو ال ن.. وهذا هو مف (1)أو املصلحة الراجحةاألحسن واألصلح، 

 

 

 
                                                           

مغا اوتاج  و  ت[(     عامل الكتب، ]د.بريوت) 39ص 4، أمحد القرايف، ج(الفرو أدوار الربو  يف أدواء الفرو  ) (1)
 (.1994، 1ط )بريوت  دار الكتب العلمية، 155ص 3فة ألفاظ املن اج، حممد الشربيا، جمعر 
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املصددلحة في ددا مكاف ددة للمفسدددس  رفات الددت تكددون فينعددال النا ددب مبقتضددحم هددذه اآلًّيت عددن التصدد
 .(1)حة ليس من األحسن أو األصلح يف  يءألن ما ال مفسدس فيه وال مصل

، وابلددرغم مددن والشددافعية هددم أكثددر الفق دداء التاامدداً وأخددذاً  ددذه اآلًّيت يف تقييددد تصددرفات النا ددب
، "بدد  لددو رأى (2)ييددد بشدديءاملتددأخرين جددواز بيددع أمددوال التجددارس مددن غددري تققدد  عددن بعددرت د   ذلددب

وبنداء علدحم ذلدب، قدال عبدد  .(3)ابلثمن ما هدو م ندة الدربح جداز"البيع رق  من رأس املال ليشرتي 
 .(4) ن اليقّي مستعار لل ن املعترب  رعاً"بن عبد السالم  "العايا 

مدددع تدددوافر أسدددباب الرتجددديح، ةدددواز معاوضدددات النا دددب توقدددع املصدددلحة الراجحدددة، و ذا كدددان يكفدددحم 
واخلسدارس قدد تقدع،  غدري ميكدد الدربح ظداأي  ن ف ذا يعدا أن احتمدال اخلسدارس قدا م يف احلسدبان، 
، وهددذه الشددروط ترجددع لتجددارس النا ددب مبددال اليتدديمو ددا ييكددد هددذا املعددىن أن الفق دداء وضددعوا  ددروةاً 

ودصدوا تلدب الشدروط عدادوا  مث بعدد ،(5)احتمدال اخلسدارسعلدحم وغلؤبؤتده الربح ظن جادب رجيح ت و 
                                                           

(  1994، 1ط  ، حتقيق  حممد حجي وآخرون )بريوت  دار الغرب اإلسالمي، 240ص 8الذخريس، أمحد القرايف، ج (1)
(  منح اةلي  1992، 3الفكر، ط  )بريوت  دار  60ص 5مواهب اةلي  يف  رح جتصر خلي ، حممد احلطاب، ج

 (.1989الفكر،  )بريوت  دار  90ص 6 رح جتصر خلي ، حممد علي ، ج
 ، مرجع سابق.154-153ص 3مغا اوتاج، ج (2)
)مصر   182ص  5، مرجع سابق  حتفة اوتاج يف  رح املن اج، أمحد اهليتمي، ج154-153ص 3مغا اوتاج، ج (3)

 (.1983املكتبة التجارية الكربى، 
 ، مرجع سابق.110ص 2ج القواعد الكربى، (4)
أن يكدددددون حيسددددن اقتبدددداس دصظددددّي مددددن دصددددوص الفق دددداء الددددواردس بشدددددأن ضددددوابط التجددددارس مبددددال الصددددغري، كمددددا أييت  قددددال املدددداوردي  " (5)

الدددددربح فيددددده غالبددددداً  مدددددا ب  دددددوره يف احلدددددال، و مدددددا لغلبدددددة ال دددددن بددددده يف  ّن حدددددال، فدددددجْن مل يغلدددددب يف ال دددددن ظ دددددور الدددددربح فيددددده مل يكدددددن 
أمحدددددد معدددددوض وعدددددادل حممدددددد ، حتقيدددددق  علدددددي 363ص 5احلددددداوي الكبدددددري، علدددددي املددددداوردي، ج". رف مالددددده فيدددددهلليتددددديم حدددددم يف صددددد

وأْن يكدددددون الدددددربح حاصدددددالً منددددده يف الغالدددددب وقدددددال ابدددددن الرفعدددددة  "...  (.1999، 1عبدددددد املوجدددددود )بدددددريوت  دار الكتدددددب العلميدددددة،ط
، حتقيدددددق  جمددددددي حممدددددد سدددددرور ابسدددددلوم )بدددددريوت  16ص 10كفايدددددة النبيددددده يف  دددددرح التنبيددددده، أمحدددددد ابدددددن الرفعدددددة، ج".  حددددداالً أو مددددد الً 
 (.2009، 1العلمية، ط  دار الكتب 
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 الفق دددداء لتحمدددد  مسدددديوليةوجعدددد   .(1)فليسددددت مددددن ضددددمان النا ددددب علددددحم أن اخلسددددارس لددددو وقعددددت
التددابع للمددال أو  مددن اسددتحقا  الددربح، وهددو الضددمان حصددةظددن الددربح الغالددب يف مقابدد   اخلسددارس
 .(2)العم 

قددددال عبددددد العايددددا بددددن عبددددد السددددالم  "ولددددو اعتددددرب الشددددر  اليقددددّي يف العبددددادات واملعددددامالت وسددددا ر 
نيددددت علددددحم اليقددددّي هللددددب العبدددداد وذكددددر أن املعددددامالت لددددو ب  ، (3)"التصددددرفات لفاتددددت مصددددا ح كثددددريس

    .(4)ابتبا  ال ن يف ذلبفجاءت الشريعة  وفسدت البالد،

الغدرض مدن تقددمي هدذا املثدال بيدان ضدعخم الدرأي  مثال علحم عكس فْرضية عددم التأكدد   -2
يدددرتك العمدددد   ي الددددذيل الفق دددالقدددو ضددددعخم أو الفق دددي امل دددالخم لفْرضددددية عددددم التأكدددد، 

 .ابل ن ابلرغم من توفر أسبابه

 (5)احلسددن البصددريمددا ذهددب  ليدده  ،عكددس هددذه الفْرضددية يف الفقدده اإلسددالميوأوضددح مثددال علددحم 
  ألده لديس مدن وجدوه من كراهة التصرف مبال اليتيم علحم وجه التنمية واالستثمار (6)وابن أيب ليلحم

ديؤ أؤْحسؤدن (  تيم يف قوله تعاو األحسن الوارد األمر به يف مال الي
لظدتِّ هِّ )وؤالؤ تدؤْقرؤب وا مؤدالؤ اْليؤتِّديمِّ  ِّالظ ابِّ

مددال اليتدديم  فقصددروا التصددرف األحسددن علددحم احلفددم دون التنميددة  ألن يف دفددع [.152]األدعددام  

                                                           

ماديب املوريتاّن  ، حتقيق  حممد حممد أحيد ولد 833ص 2الكايف يف فقه أه  املدينة، يوسخم بن عبد هللا القرةإ، ج (1)
 (.1980)الرًّيض  مكتبة الرًّيض احلديثة، 

       (.2،2009ط )دمشق  دار املكتإ،  110-109س املصري، صلوث يف االقتصاد اإلسالمي، رفيق يود (2)
 مرجع سابق. ،308، ص جرس املعارف واألحوال وصا ح األقوال واألفعال (3)
 مرجع سابق. ،314-312 ،308، ص جرس املعارف واألحوال وصا ح األقوال واألفعال (4)
 (.1968)القاهرس  مكتبة القاهرس،  180ص 4املغا، عبد هللا ابن قدامة، ج (5)
 ، مرجع سابق.361ص 5احلاوي الكبري، ج (6)
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، فلدم جيدا أْن احتمدال اخلسدارس وأ اهلدالك خلطدر همالد تعدريرت احتمدال السدتثمار فيدها  حدى وجوه
 .(1)عج  خطراً متيقناً ألج  ربح متوهميت

الدرد علددحم فجداء ، وهدو الدربح علدحم جاددب ال ددن وهدو اخلطدر فاسدتند املندع  و تدرجيح جاددب الددوهم
األمدددور أظ دددر، و ذا كدددان األمدددر يف  هدددذا "رن سدددالمة املدددال يف أحدددوال السدددالمة أغلدددب، واسدددتقامة

  .(2)هذين غالباً جاز العم  عليه لعدم اليقّي فيه"

بنددداء العديدددد مدددن يف  أثدددرلفْرضدددية عددددم التأكدددد   فر ض   ية ع   دم التأك   د يف املل   امالت املالي   ة رأث    
    ، كاآليتاملعامالتضوابط 

، كبيددع السددمب الددذي ال ي دددرى أيكددون أم ال لغددرر يف اللغددة  اخلطددراملقصددود اب  ررالغؤددبيددع  -1
كدددددة مدددددن غدددددري أْن لؤ نفسددددده ومالددددده  ذا عرظضددددد ما لل ؤ غدددددرظر بو  ،(3)يف املددددداء والطدددددري يف اهلدددددواء

 .(4)يعرف

، وهدددو مدددا تدددردد بدددّي فدددال خيدددرج عدددن مف دددوم الشدددبيف االصدددطالح، املن دددي عنددده أمدددا تعريدددخم الغدددرر 
  (5)اسددداّنقدددال الك جاددددب العددددم هدددو املدددرجظح. فيددده مدددا كدددانح، أو الوجدددود والعددددم مدددن غدددري مدددرج ِّ 

 استوى فيه ةرف الوجود والعدم، مبنالة الشب".هو اخلطر الذي   "الغرر

                                                           

 ، مرجع سابق.361ص 5احلاوي الكبري، ج (1)
 ، مرجع سابق.362ص 5احلاوي الكبري، ج (2)
 ت[( ، ]د.1، ط  دار الكتاب العريببريوت) 338املغرب يف ترتيب املعرب، انصر املطرزي، ص (3)
، 1العريب، ط   حياء الرتاث  ، حتقيق  خلي   براهيم جفال )بريوت  دار77ص 2امل ص ، علي ابن سيده، ج (4)

1996.) 
 (.1986، 2ط )بريوت  دار الكتب العلمية،  163ص 5بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع، أبو بكر الكاساّن، ج (5)
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  "الغددرر املن ددي عندده حممددول علددحم مددا هددو معدددود عنددد العقددالء غددرراً مددرتد ِّداً بددّي (1)قددال الشدداةإو 
 السالمة والعطب".

 ."حقيقة الغرر  ما تردظد بّي جوازين متضادظين األغلب من ما أخوف ما  "(2)املاوردي وقال

يخم ّتمددع بددّي املاهيددة ف ددذه التعددار أيضدداً،  املن ددي عندده ابط الغددرريكشددخم هددذا املعددىن للغددرر عددن ضدد
 فيده املصدلحة تفالغرر املن ي عنه لسب هذه التعاريخم هو ما كادد .يف املعامالت الغرر بّي حدو 

 مرجوحة من ابب أْوو.فيه املصلحة  كادتما  عدمه، أو مرتددس بّي احلصول أو 

يثر وجدوده مدا ذا كادت غالبة فدال غدرر"  أي   ن الغدرر ال يدالسالمة    "... فجن (3)قال ابن الرفعة
 دامت املصلحة راجحة، أو غالبة بطريق األْوو.

املن ددي  ا هددو اخلطددروهددذ دوعددان  دددو  تكددون معدده املصددلحة مسدداوية للمفسدددس أو مرجوحددة،الغرر فدد
، مثدد   و خطددر التجددارسهددغالبددة، وهددذا  و. ودددو  تكددون معدده املصددلحة راجحددة أسددر، مثدد   امليْ عندده

 .السظلؤم

حتديددد مددا  ذا كددان رعية يف شددالددذي ي لجددأ  ليدده بعددد النصددوص الالثدداّن فالشددب أو ال ددن  ددا املعيددار 
ق املصدددلحة مدددرتدداً كمدددا يف حالددددة فدددجذا كدددان حتقُّددد يف املعدددامالت أو غدددري مددديثر. اً ثر وجدددود الغدددرر مدددي 

ة ق املصدددلح، و ذا كدددان حتقُّددد)بيدددع الكدددال  ابلكدددال ( ، يكدددون عنددددها مسدددتوى اخلطدددر عاليددداً الشدددب

                                                           

 ، مرجع سابق.418ص 3املوافقات، ج (1)
 ، مرجع سابق.325ص 5احلاوي الكبري، ج (2)
 مرجع سابق.، 13ص 10، ج رح التنبيهكفاية النبيه يف  (3)
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عناصددر اإلدتدداج التابعددة يف  أحدددمقبددوالً ) راجحداً كمددا يف حالددة ال ددن، يكددون عندددها مسدتوى اخلطددر
 .(االقتصاد اإلسالمي

أيخدددذ حكدددم بيدددع الغدددرر  ومدددن مثؤظ  ،(1)الغدددرربيدددع صدددور  مدددنبيدددع املعددددوم يعدددد   بيدددع املعددددوم -2
 املتقدم.

صددرظح ن وخصوصدداً مؤددملعدددوم، الفق دداء يف حكددم بيددع اولدديس يف هددذه النتيجددة ّتاهدد  ألي   مددن آراء 
  ولكن كيخم؟.(3)الشافعية (2)نفيةاحل ، وهمبطالدهب

، وأن الضدابط الدذي يف أقوال الفق اء أن االختالف يف حكم بيع املعدوم صوريبعد الن ر ي  ر 
فالدذين ذهبدوا  و بطدالن  حكم بيع الغرر املتقدم هو دفسده الضدابط الدذي حيكدم بيدع املعددوم هندا.

  "مراعددداس حلاجدددة النددداس  لي دددا، عدددادوا فأجازوهدددا بنددداء علدددحم دليددد  االستحسدددانعددددوم صدددور بيدددع امل
لدّي وهذا يعدا أن املبطِّ  .(4)"، و قرار الشر  صحة السظلؤم واإلجارس، واملساقاس و وهاوتعارف م علي ا

معيدار الشدب أو هدذا رجدو   و يف و  ح وجدوده ابل دن،مدا تدرجظ لبيع املعدوم أجدازوا مدن صدور الغدرر 
د تدردظ   ذا ابةدالً  ويكدونتدرجظح جاددب الوجدود فيده، جدا ااً  ذا  بيدع املعددوم  فيكدون مرس أخدرى ال ن

  .ببّي السالمة والعطؤ 
                                                           

اجملت د وهناية  (  بداية1994، 2الكتب العلمية، ط)بريوت  دار  49ص 2 اء، حممد السمرقندي، جحتفة الفق (1)
، 250ص 2الكربى، ج (  القواعد 2004)القاهرس  دار احلديث،  189ص 3املقتصد، حممد ابن ر د احلفيد، ج

مد بن قاسم )الرًّيض/ بن حم الرمحن  ، حتقيق  عبد 543ص 20مرجع سابق  جممو  الفتاوى، أمحد ابن تيمية، ج
 (.1995املدينة النبوية  النا ر جممع امللب ف د لطباعة املصحخم الشريخم، 

، 2)بريوت  دار الفكر، ط 505ص 4رد اوتار علحم الدر امل تار )حا ية ابن عابدين(، حممد ابن عابدين، ج (2)
1992.) 

 ت[(. ، ]د.)بريوت  دار الفكر 257ص 9اجملمو   رح امل ذب، حميي الدين النووي، ج (3)
 (.1989، 3)دمشق  دار الفكر، ط 174-173ص 4الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الاحيلي، ج (4)
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يف  "غلبددة الوجددودلضددمان رجحددان املصددلحة يف املعاوضددة أمظددا الددذين أجددازوا بيددع املعدددوم، فا ددرتةوا 
الف يف جواز بيع املعددوم  ذا كدان وجدود فال خ .(1)، كما يف القراض واإلجارس واملساقاس"ّيالعوضؤ 

 ذا كددان وجددود العوضؤددّي م نددوانً، وال خددالف يف بطددالن بيددع املعدددوم  -لسددب احلاجددة-العوضؤددّي 
 و  )الشدب( مدن الغدرر املدرتد ِّد  دذا ّتعله معلوم العاقبة، فيتحول مرتد ِّداً  ألن غلبة وجود العوضؤّي

 .)ال ن( السالمة الغرر الراجح

 

 اآلتية  النتا ف وص  البحث  و :اخلامتة

 مددن  )ال ددن، أو غلبددة ال ددن( عدددم التأكددد هددو اخلطددر الددذي تبقددحم معدده فرصددة الددربح غالبددة
 وراء الدخول يف النشاط االقتصادي.

 ددن لع املسددبق عددرب اآليت  التوقُّددملعددىن عدددم التأكددد مصددادر االقتصدداد اإلسددالمي  أ ددارت 
املصدددلحة الراجحدددة  يف الغالدددب هدددي دددرعاً ة املصدددلحة املطلوبدددمدددن االسدددتثمار، وأن النفدددع 

       ون املصلحة اوضة.د

 في ا ام احلياسقو  يعا أن اخلطر جاء من أو ال ن قيام الدديا علحم املصا ح غري اخلالصة.   

  فلدم  ،عددم ادفكداك اخلطدر عدن التجدارسمدن  مدا ف طدر عليده النداست الشريعة اإلسالمية اعر
رج       .تر د املطلوب يف املعامالالن عدم التأكد ع أحكام ا ُت 

                                                           

 ، مرجع سابق.250ص 2القواعد الكربى، ج (1)
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  كمددا يعددربون عددن درجددة ،  ابلضددمانعدددم التأكددد حددال يعددرب الفق دداء عددن درجددة اخلطددر يف
 ركوبه.ومينعون  ،الشب ابلغرر الفاح حال  اخلطر يف

 ح ةادددب عدددم أتكددد الددربحء بيددع املعدددوم أجدداز مؤددن أجدداز مددن الفق ددا ، لوجددود سددبب مددرج ِّ
   املعدوم لوجود الغرر الفاح . ومنع مؤن منع من الفق اء بيع 

  وؤفقاً للقيم اإلسالميةيف بناء الن رًّيت االقتصادية ميكن اإلفادس من فْرضية عدم التأكد. 

 الت تكشدخم عدن أثدر القديم اإلسدالمية  احث بتقدمي مايد من الدراسات العلميةيوصي الب
 .ا ي، ومن مثؤظ أثرها يف التحلي  االقتصادي اةيف علم االقتصاد البحت
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