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ت عنها الشريعة ملا فيها من الظلم  :معامالت 
ت عنها الشريعة ألجل ما تضمنته من الظلم، يقول املؤلف  :ويذكر اآلن مجلة من املعامالت اليت 

 ".ويؤكد هذا املعىن"
 ما هو هذا املعىن؟

 .منع الظلم يف املعامالت؛ من البياعات واإلجارات والشركات والوكاالت وحنو ذلك
إىل إقامــة العــدل، مــن املعــامالت يف الكـتـاب والســنة يعــود يف احلقيقــة ا جــاء النهــي عـنـه أن مجـيـع مــ"

 .ونفي الظلم
ــى ـعـن أـنـواع  لباطــل، و ــى ـعـن اـلـر وامليســر؛ ـملـا فيهـمـا ـمـن الظـلـم وأكــل اـملـال  فالشــارع احلكــيم 

لباطل  .كثرية من البيوع؛ ملا فيها من الظلم والبغي بغري احلق، وأكل املال 
ُن هذا النهي عن البيع على بيع أخيه املسلم، وعـن تلقـي السـلع، وعـن الغـنب، وعـن الغـش، وعـن وم َّ

، وغـري ذلـك كثـري؛ بضـائع املزجـاة، وتـوريطهم بشـرائهاالتدليس على الناس بتـزيني السـلع الرديئـة، وال
ي عنه من املعامالت يرجع املعىن فيها إىل منع الظلم ُفإن عامة ما  َّ." 

 .ملا جاء به النص من املعامالت اليت حرمتها الشريعة ألجل ما تضمنته من الظلم واالعتداءهذه مناذج 
مجيع ما جـاء النهـي عنـه مـن املعـامالت يف الكتـاب والسـنة يعـود يف احلقيقـة ": يقول املصنف رمحه هللا

 ".إىل إقامة العدل، ونفي الظلم
، النهـي عـن الغـرر، النهـي عـن التـدليس،  النهـي عـن االحتكـار، النهـي عـن غـري ذلـك مـن فالنهي عـن الـر

 .املعامالت اليت ورد النهي عنها، إمنا السبب يف النهي عنه الظلم
نواع من البياعات واملعامالت اليت نص الش لـم؛ ظرع على حترميها ألجل ما فيهـا مـن الامث بعد هذا، جاء 

 :فذكر من ذلك
ـت عنـه الشـريعة ملـا فيـه مـن الظلـم، وقـد تـواردت النهي عن البيع على بيـع أخيـه املسـلم، فـإن هـذا -  ممـا 

ي النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه  .األدلة يف 
ألسواق؛وكذلك عن تلقي السلع -  . ملا يف ذلك من اإلضرار 
لـثمن، أو غـنب البـائع  - وكذلك عن الغنب، وهو البيع مبا حيصل به غنب أحد الطرفني؛ إما غنب املشـرتي 

 .ملبيع
 ".وعن التدليس على الناس بتزيني السلع الرديئة، والبضائع املزجاة، وتوريطهم بشرائها": قال -

 .كل هذه صور من صور البياعات احملرمة اليت جاءت النصوص بتحرميها
بعــد هــذا، خــتم املؤلــف هــذا األصــل بــذكر حضــور هــذا املعــىن يف أحكــام عــدة صــور ومعــامالت ماليــة مث 

 .نوا حكمها، منطلقني من هذا األصلَّمعاصرة، تكلم عنها العلماء وبي
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 فإنك حتتاج إىل التفتـيش يف كـل ؛عندما يتقرر عندك أصل أن كل معاملة اشتملت على الظلم فهي حمرمة
 عنــدًفــإذا تضــمنت ظلمــا ف  ال؟و أاً هــل تضــمنت ظلمــ؛ت الــيت تــرد عليــك وتقــرأ عنهــامعاملــة مــن املعــامال
 . وهلذا ختم املؤلف رمحه هللا هذا األصل بذكر مجلة من التطبيقات؛ُذلك حيكم بتحرميها

  وهو أن األصل يف املعامالت احلل؟؛ملاذا مل يذكر تطبيقات على األصل األول: سؤال
 اسـتثناء، لكـن الظلـم ال يوجـد يف كـل معاملـة مـن املعـامالت مبعنـاه اخلـاص ألنه يشـمل كـل املعـامالت بـال
 فلـــذلك احتـــاج إىل أن يـــذكر أمثلـــة حـــىت يتضـــح أن ســـبب التحـــرمي يف هـــذه ؛فيمـــا ذكـــر املؤلـــف رمحـــه هللا

 .املعاملة هو الظلم
 :اجتماع أكثر من موجب للتحرمي يف معاملة واحدة

ُوليعلم أنه قد يذكر يف املعاملة أكثر ر سـبب واحـد مـن أسـباب التحـرمي ال يلغـي األسـباب ِْك فذ؛ من سببُ
، قد يكون فيها غرر، قد يكون فيها تدليس  .األخرى، فقد يكون يف املعاملة ظلم، قد يكون فيها ر

ً ـفـإن هــذا ال يلـغـي بقـيـة األســباب األخــرى، ـبـل تكــون حمرـمـة؛ُـفـإذا ذكــر ســبب ـمـن األســباب  للـغـرر وللظـلـم ُ
 .لك مما ميكن أن يكون من أسباب التحرميوللر وما إىل ذ

 


