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 :من تطبيقات منع امليسر يف املعامالت املالية املعاصرة
َّتطبيقات على منع امليسر يف املعامالت املالية املعاصرة :املطلب الرابع" ٌ: 

ٌمثة صور ِامليسر، ومن أبرز تلك  ا علىُعاصرة، كان سبب حترميها اشتماهل من املعامالت املٌ عديدةَّ
ُالشراء شرطا للدخول يف املسابقة، فقد أفتت اللجنة ُاملسابقات التجارية اليت يكون : الصور ً ُ

ذا الصدد ٍالدائمة بتحرمي ذلك حيث قالت يف جواب سؤال وردها  ِإذا كان الواقع كما ذك: "ُ ر؛ ُ
ُفجعل ما يـ سم هدا على هذا النظام حرام؛ ملا فيه من املْعُ ُطى للمشرتين  قامرة، من أجل توزيع َِّ

االبضاعة وتنمية رأس امل ألسعار اليت تباع  ، وملا فيه ًالبضاعة عادة ُال بكثرة البيع، ولو كان ذلك 
لت ُمن املضارة  ملقامرة من أجل َّجَّ ٌار اآلخرين، إال إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون يف ذلك إغراء 

دة الكسب، ويـ ر العداوة والبغضاء، وأكل ع ذلك الشَبْتـَرواج التجارة وز املال ُحناء وإيقاد 
ٍال، ويواتيه حظه يف الكرت املسحوب مبسجلـ إذ قد يشرتي بعض الناس مبائيت ري؛لباطل  أو ُّ
ٍمكيف ًتلفزيون، ويشرتي آخر بنفس القيمة، ويكون حظه يف الكرت املسحوب والعة  أوِّ ُّ  أو زجاجة ُ

ال مثالةعطر قيمتها عشر ً أريلة أو عشرون ر ً." 
ُوقريب منه ما تضمنه قرار  َّ جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الرابعة عشرة، بشأن ٌ

ت(بطاقات : "املسابقات التجارية، حيث جاء فيه ٌجزء  املسابقات اليت تدخل قيمتها أو) كوبو
ا ضرب من ضروب امليسر ٌمنها يف جمموع اجلوائز، ال جتوز شرعا؛ أل ً". 

 وهو ما يتعلق بوسائل ترويج السلع، ،املالية املعاصرةهذا املثال لصورة من صور امليسر يف املعامالت 
والرتغيب يف شرائها، وهذا يفعله أصحاب املتاجر اخلاصة، وأصحاب املتاجر اجلديدة الكبرية، بدعوة 

أن كل من اشرتى مببلغ وقدره كذا، له احلق يف : ِّالناس إىل اجمليء للشراء، ويكون احملفز للشراء هو
ُن يف الغالب جائزة حمفزة إما سيارة، وإما غري ذلك، فيدخل الناس ويسمون السحب على جائزة، تكو َ ِّ

ًمسابقة، وهو يف احلقيقة ليس مثة ما يتسابق عليه الناس من عمل، إمنا يبذل ماال؛ ألجل أن يدخل  هذا َّ
يف السحب، هذا النوع من املعامالت صدرت به الفتوى عن اللجنة الدائمة وكذلك عن جممع الفقه 

لتحرمي؛ ملا فيه من امليسر، إذ إن الذي يبذل هذا املال لشراء سلعة من السلع : سالمي الدويلاإل
ا، فهو يبذل هذا ا لثمن ِّلثمن ليدخل يف السحب، وما حيصليستحضر اجلائزة املوعود  ه من السلع 
ِّالذي بذله غري مقصود له، وال مؤثر يف إقباله، في ر الذي حرمته الشريعة؛ ًكون هذا موجبا للتورط يف امليسٍ

ًألنه يدفع ماال قد يربح به شيئا كثريا، وقد يذهب عليه خسارة، هذا الذي ذكره بعض أهل العلم يف  ً ً ً
 .وجه حترمي هذه املعاملة

 : احملفزة للشراءوائزرأي فقهي آخر حول اجل
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ٍ إنه إذا كان قد بذل ماال يف سلعة:وقال آخرون ن يدخل ي حقيقً ُِة يقصدها وله فيها غرض، مث أذن له 
ن حيصل بثمن ما  ّمقابل هذا الشراء يف سحب على جائزة فإنه يكون بني السالمة والغنم، السالمة  َِ ُ ُْ ٍ
لتايل رأوا  دة على ذلك ما يكون من نتائج السحب، و ن حيصل ز ًبذله ما قصده من السلع، والغنم  ّ َِ ُ ُْ

 الصورة إذا كان املشرتي يقصد شراء ما بذل املال فيه، وليس غرضه من بذل هذا املال جواز مثل هذه
ًالدخول يف املسابقة وجعل الشراء وسيلة للدخول يف السحب والتنافس َ. 

 من النظر، وقال به بعض أهل العلم، ولكن من حيث األصل ينبغي ألصحاب ٌّوهذا القول له حظ
ِاملتاجر أن يـبعدوا عن هذه ا ِّلطريق؛ ألن هذه الطريق قد حتفز بعض الناس على بذل املال؛ للدخول يف ُْ ُ

ٍهذه املسامهات دون قصد صحيح وحقيقي للشراء؛ إمنا ألجل دخول املسابقة والسحب، فينبغي جتنب 
 .ذلك

ًلشخص نفسه إذا اشرتى أشياء حقيقية، وأعطي رقما؛ ليتم السحب عليه، فخرجلكن ما يتعلق  َ ِ ْ  له تُ
ا على القول اآلخر، وهو الراجحجائز  .ة قليلة أو كثرية يف هذا الرقم فله حق االنتفاع 
 . أعلم-تعاىل–وهللا 

 


