
 منصة أسوار املعرفة                                                                »أصول يف املعامالت املالية املعاصرة«كتاب 

 

 
 

aswaralm٣refa.com ----------------» منصة أسوار املعرفة----------------» ١  

 هل امليسر يقتصر فقط على ما يكون فيه معاوضة مالية؟
ى عنه هللا تعاىل : ومما جتدر اإلشارة إليه" ًأن مجاعة من أهل العلم، ذهبوا إىل أن امليسر الذي  َّ

لباطل، فأدخلوا يف امليسر كل  َّأوسع من جمرد املغالبات واملخاطرات اليت تكون سببا ألكل املال  ً ُ
ُّما يصد عن ذكر  َّهللا تعاىل وعن الصالة، وكل ما يوقع يف العداوة والبغضاء، ولو مل يكن ذلك على ُ َّ

ٍّعوض مايل ٍ ِ. 
َّفتبني أن امليسر اشتمل على مفسدتني: ((قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ُمفسدة يف املال، وهي أكله : ََّ ٍ

وفساد ذات  والعقل،ٍومفسدة يف العمل، وهي ما فيه من مفسدة املال، وفساد القلب، . لباطل
ٌَّوكل من املفسدتني مستقلة. َالبني لنهيٌّ  َّ((". 

ُومعىن هذا أن امليسر حيرم ولو مل يكن على معاوضة مالية، فإنه وصف لعمل يفضي إىل مفسدة قلبية  ٍ ٌ ُ
وهي ما يكون يف القلب من االشتغال عن ذكر هللا، وما يكون يف القلب من العداوات واألحقاد اليت 

َّعز وجل-عن هذه األعمال اليت تكون بني املشرتكني يف امليسر، فإن هللا تنشأ  ُ﴿إمنا يريد :  قال-َّ ُِ ََِّ
ِالشيطان أن يوقع بـيـنكم اْلعداوة واْلبـغضاء يف اخلمر واْلميسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن  َ َ ََ َ َ َ َ ََِّ ِ ِ ِْ ُِ ْ َْ ُ َّ ُ ََ َ ُِ ِْ ْ ْْ ََْ َِ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ

ِالصالة﴾ فجعل أسباب حترمي اخلمر، وأسباب حترمي امليسر، ما فيه من هذه املفاسد  ]٩١:املائدة[َّ
َّعز وجل-القلبية، اليت تدور على اشتغال القلب عن ذكر هللا  ، وانصرافه عن طاعته والقيام حبقه، -َّ

ألحقاد، والضغائن، واإلحن بينه وبني إخوانه، من البغضاء والعداوة، وهذا ليس به  ِوتدور على عمارته 
 .ٌذكر لوجود املال من عدمه

نصرافها عن :َّفدل هذا على ِ أن مفسدة امليسر ال تقتصر فقط على فساد األموال، بل فساد القلوب؛ 
شتغاهلا عن ذكره، ومبا يعمرها من املفاسد من العداوة والبغضاء أعظم من مفسدة املال؛  طاعة هللا، و

لكلية يف تعليل حترمي   أن امليسر ال يقتصر :وهلذا ذهب بعض أهل العلم إىلامليسر؛ ألنه مل يذكر املال 
 .فقط على ما يكون من املعاوضات املالية أو املغالبات املقتصرة على املال، بل هي أوسع من ذلك

 .اجلهالة، واخلطر، والتعرض للنقصان: كما ذكرت بني الغرر وامليسر مشرتك وهو
 


