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Abstract 

The pre-Islamic era means the period of time after Prophet 
ʿĪsā (A S) to the beginning of Islam. During this era, people 

also traded with each other. They used different methods for 

business, trade, and income generation activities. Some 

methods of trade and business were based on uncertainty, 

interest and betrayal. After Islam, such methods of trade 

were banned and even Muhammad (PBUH) imposed 

penalties on some of the income generation methods. 

This paper tries to investigate those methods of trade, 

business and income generation processes which were 

disliked and prohibited in Islam in the light of Ḥadῑth and 

Islamic Jurisprudence. 
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نا بتعليم القرآنو  احلمد هلل اّلذى خلقنا يف أحسن التقومي ينو  علمَّ  شرفّنا بأحاديث الرسول األمنيو  الدِّ
 أصوله اجمليد.و  وسع أذهاننا لفهم الفقهو  قوي عقولنا لإلجتهاد،و  ،فّهمنا استنباط الآليل من حبر الفرقانو 

كما ال خيفى أنَّ أجرها و  اجتهاداً،و  ، استنباطاً ومنهجاً ! فإنَّ الفقه هلا دور هام يف اإلسالم أسلوبًا وبعد
تدريساً و  ماً حيصلها تعلي الطالب اّلذىو  يثبت عند اهلل إذا كان الفقيه يقصد إرادًة كاملة لبقاء دين املتني،

 فيظن أنَّ أجره ليس بأقٍل يف كفة امليزان من اجملاهدين يف سبيل اهلل تعاىل.
مسائل الفقه و  امجاع األمة،و  احلديثو  إنَّ علم الفقه يتعلق باملسائل الشرعية العملية املأخوذة من القرآن

 إّما تتعلق باملعامالتو  الصيام،و  احلجو  الزكوةو  تنقسم إىل قسمني، إّما تتعلق بالعبادات كالصلوة،
التعاون و  هذا التمدنو  هو ال خيرج من طبيعته املدين،و  كما نعلم أنَّ اإلنسان يعيش يف اجملتمعو  العقوبات.و 

 ماسئل هذه املعامالت تتعلق بالفقه.و  بني الّناس يسوق اإلنسان إىل املعامالت، فيما
ملالية املستخدمة يف العصر اجلاهلى أي قبل أّما هذه املقالة قد تشتمل على بعض املصطلحات الفقهية ا

 يف ذاك العصر.  والشراءاإلسالم، وحالة البيع 
                                                 

 الدكتوراه قسم اللغة العربية جامعة بشاور طالب *

 حماضر الدراسات اإلسالمية جبامعة صواىب، صوايب **
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عند إمعان النظر جند أّن املصطلحات املالية اجلاهلية تنقسم إىل قسمني حبيث استخدامها يف املاليات 
 الدينية اإلسالمّية. واملعامالت

استخدامها يف  وبقي ملسو هيلع هللا ىلصاهلّية اّليت حسن رسول اهلل أّما القسم األّول يتعلق باملصطلحات املالية اجل
الكرمي صلوات  وأّما القسم الثاين هو املصطلحات املالية اجلاهلية اّليت منعها النبي  اإلسالم، كالقسامة...

احلكرة اّليت و  اجلزافو  تلقي الركبانو  التصرية،و  ال جيوز هبا املعاملة املالية الشرعية، كاإلعراب،و  اهلل عليه،
 حنن بصددها.

 تعريف المصطلح الفقهي لغة  
الفقه كلمة تدل على علٍم بشيٍء وفهمه. وقال ابن األثري: أنَّ كلمة الفقه تدل يف  قال ابن منظور:

ْيِن".: األصلى على معىن الفهم كما قال سبحانه وتعاىل يعين مجاعة من املسلمني اّلذين 1"لَِيتَ َفقَُّهْوا يفْ الدِّ
 على أصول الدين القّيم املتني. هلم الفهم والعلم

 المصطلح الفقهي اصطالحا  
إنَّ كلمة الفقه قد استعملت عند العلماء واحملدثني والفقهاء واجملتهدين من املتقدمني واملتأخرين وبيّنوا آراهم 

 قه هي:شروح احلديثية، فبعض التعريفات ملصطلح الفالاجلليلة يف كتبهم امليمونة واستدلوا هبا يف التفاسري و 
يف اإلسالم سواء أكان  املشروعة األحكام العملية جمموعة وهو هو علم أصول الشريعة وفروعها، •

 لنص أو االجتهاد. مصدرهاا
 2املكتسب من أّدلتها التفصيلية وهذا عند اهل األصول. الفقه عبارة عن العلم باألحكام الشرعية الفرعية، •
 الفقه هو حفظ الفروع  اما عند الفقهاء: •
 لفقه يف املادة القانونية هو علم باملسائل الشرعية العمليةوا •
 وعند املالكية: من شغل أوقاته باملطالعة والتعليم والفتوى، وإن قصر عن االجتهاد. •
فهو  وعند احلنفية: من حيفظ الفروع الفقهية، ويصري له إدراك يف االحكام املتعلقة بنفسه، وغريه. •

 افظ للمسائل جماز.اجملتهد، وإطالقه على املقلد احل
 3وعند بعض من احلنفية: العامل باألحكام الشرعية العملية، كاحلل، واحلرمة، والصحة، والفساد.

 4العلم حبكمته.و  وقال صاحب رد املختار )الشامى( أنَّ التفقه هو فهم الشيء

هي و  ملسو هيلع هللا ىلص سنة الرسول جندها يفو  قال ابن جنيم: إنَّ لألحكام ثالثة أنواع، قد ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن
 الباطنية.و  الفقهيةو  أحكام اإلعتقادية

 البعثو  التقديرو  املالئكةو  الكتب السماويةو  بالرسلو  أّما األحكام اّلىت تتعلق باإلعتقاد هي اإلميان باهلل
 غري ذلك من األسس اإلعتقادية اإلسالمية.و 

شعائر اإلسالم، اخلوف من اهلل و  رسولهو  تعاىلوالثاين األحكام الباطنية اّليت هلا صلة بالقلب، كمحبة اهلل 
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 التوكل.و  اخللوصو  من غضبه،و  تعاىل

الزكوة، و  أعماله، كالصلوةو  مبالهو  وأّما القسم الثالث هو األحكام اّلىت تتعلق بأعضاء اجلسم اإلنساين
 5الشراء.و  املعامالت من البيعو  الطالقو  النكاحو  واحلج،

ما عليها" داٌل على و  حنيفة رمحه اهلل تعاىل "أنَّ الفقه هو معرفة النفس ماهلاوإنَّ تعريف اإلمام األعظم أيب 
 6أنَّ مصطلح الفقه قد استعمل يف العقائد أيضاً كما أنّه مّسى كتابه اّلذى كتبه يف العقائد "الفقه األكرب".

 وثبت أنَّ العقائد عنده موضوع من موضوعات الفقه.
اهلل تعاىل أنَّ الفقهاء ال يوافقون قولك يف مسئلة فالٍن، فقال هل قال رجل إِلمام حسن البصرى رمحه 

 7املداوم يف عبادة اهلل تعاىل..."و  الراغب يف اآلخرةو  رأيت فقيهاً بعينك؟ إّّنا الفقيه الزاهد يف الدنيا
 عقائدالتابعني قد ناول إىل الو  فنقول يف حتقيق املقام أنَّ مصطلح الفقه يف القرون األوىل من الصحابة

 خّص االصطالح للفقه مبعىن العام يف عصرنا.و  املسائل الشرعية العملية لكن بعد مرور الزمان قد طّورو 
 المصطلحات الفقهية المالية الجاهلّية الّتي ال تجوز استخدامها في اإلسالم

يوعات كانت شائعة إنَّ األصل يف البيوعات البقاء على الرباءة األصلية واجلواز واحلل واإلباحة، لكن ِهنا ب
ولوجود الفساد يف هذه أبطلها اإلسالم ما بطل منها ألهنا  يف زمن اجلاهلية األوىل مشهورة لدى العرب،

الغرر الفاحش إىل غريها مما و  املخاطرة والربا ويؤدي إليهو  واجلهالة مبنية على الغرر أوال او مآال أو معا،
 غرم من نصيب أحد املتعاقدين املفضي اىل املنازعة.هي جمهولة العاقبة حبيث ال يعلم الغنم من ال

وحيكم بالعدل بني الطرفني  دفع مضرة املكروه،و  ان اإلسالم يأمر بالعدل واإلحسان وجلب املنفعة احلالل
 ألنه دين مودة ما يؤول إليه أمره فيه،و  بأن ال يقدم أحد الطرفني على اآلخر إاّل على علم وبصرية بالعقد

 البغضاء والشقاق واخلصومة ويدعوإىل ضمان البيوعات من اآلفة.و  كره العداوةوئام وحمبة يو 
أمَّا بيوعات اجلاهلية وأمثاهلا فهي جمهولة حيصل فيها التغابن بني الطرفني املتعاقدين املفضي إىل نزاع أحدمها مع 

ا تفضي إىل ظلم أحد الطرفني صاحبه فالغابن يضمن املغبون  حقه أكال ملّا.يأكل و  اآلخر، كما أهنَّ
ً فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه : ملسو هيلع هللا ىلصقال النب  قد ذكر إمام مسلم: "لو بعت من أخيك مثرا

 8شيئاً، مبا تأخذ مال أخيك بغري حق؟"
 ما أحبها يف اإلسالم فهي:و  إنَّ بعض مصطلحات املالية اليت تتعلق بالبيوع كانت شائعًة يف عصر اجلاهلى

 اإلعراب :1

دفع الفساد يف البيع لئال و  يعىن البيع العربون، مسي بذلك اإلسم أِلنَّ فيه إعرابًا إي اصالحاً  اإلعراب
يقال أعرب  قيل: هو ما عقد به البيعة من الثمن، واإلعراب مصدر من إفعال،و  ميلكه غريه بإشرتائه.

 9.أعرب إعرابا كلها مبعىن إذا صري العقد إعراباً و  َعرَّب تعريباو  عمرو يف البيع
 مها:و  البيع العربون عند الفقهاء جند صورتني،و  إَن يف تعريف اإلعراب
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يدفع البائَع شيئاً و  األّول: إن يَّشرتي املشرتي شيئًا من األرض أو احليوان أو من احلبوب أو سلعًة غريها
ا دفعه إىل املشرتي م إن مل ميض البيع رد إىلو  هو "إن مضى البيع حسب من مثنها،و  من مثن املبيع بشرطٍ 

 10البائع من مثنها.
 يدفع البائَع من مثنها بشرٍط على إن أمضى البيع ُحسب من الثمن،و  والثاين: إن يشرتي املشرتي سلعةً 

 11مل يرجتع الثمن إىل املشرتي.و  إن مل ميِض البيع كان للبائع أي صاحب املالو 
 الكلمات عند الفقهاءو  اختالف العباراتم إنَّ تعريف البيع العربون قد يشتمل على فنقول يف حتقيق املقا

 املبيعة.و  مفهومه هو أن يدفع املشرتي بعض مثن املبيع قبل الِسلعةأّما و 
لعة بكذا فلك من و  وصفقة اإلعراب معروفة يف اجلاهلية هو أن يقول املشرتي للبائع إن مل آُخْذ هذه السِّ

ضد الداعي إىل و  َمْيسرو  ملا فيه ِقمار لعربان،كان ينهى عن البيع املسو هيلع هللا ىلصوعن عطاء أن النب  كذا.و  ماىل كذا
 12الغرر.و  الشحناء،

هو و  وبعد التحقيق فأقول إنَّ يف بيع العربان ورد حديثني، أحدمها يدل على جوازه عند إمعان النظر
هذا و  ويف احلديث مقال عند احملديثني. 13 "أحل العربان يف البيع" ملسو هيلع هللا ىلصحديث زيد بن أسلم أنَّ النب 

هو يستدل حبديث عمر رضي اهلل عنه ملا اشرتى نافع بن عبد و  بن حنبل رمحه اهلل تعاىلمذهب أمحد 
يف الفور على إنَّ عمر رضي  14 دفع أربعة مأئة ديناراً و  احلارث داراً مبّكة من صفوان بن أمّية بأربعة آالف

ال أمحد بن حنبل وهبذا ق 15إن مل يرض عمر فلصفوان أربعة مأئة ديناٍر.و  اهلل رضي بذلك فالبيع بيعه
 16أجاز هذا البيع.و  رمحه اهلل أنَّ عمر رضي اهلل عنه قد فعل

 17"هنى عن بيع العربان". ملسو هيلع هللا ىلصوأّما ثانيهما هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النب 
 وعّرف اإلمام ابن ماجة بيع العربان قائال " البيع العربان هو أن يشرتي الرجل دآبًة مبأة ديناٍر، فيعطيه

يناران لك".  18دينارين ُعربوناً، فيقول: إن مل أشرت الّدآبَة فالدِّ
هذا و  هني عنه. ملسو هيلع هللا ىلصوأمَّا مذهب األئمة الثالثة من الفقهاء يقولون ال جيوز فيالبيع العربان أِلنَّ النب 

وإنَّ مجهور الفقهاء يستدلون حبديث النهي عن العربان يف  مذهب عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
 لبيع أِلنَّ املشرتي شرط للبائع شيئاً بغري عوض.ا

 بيع الرجل على سوم غيره/ التناجش :2

لعة على البيع. والسوم يف اصطالح الفقهاء هو املساومة بني املتعاقدين على مبلغ  السومهو عرض السِّ
لعة بأزيد من الثمن، لكن املراد من السوم على سوم غريه هو التناجش كما قال ابن جنيم " أن تسام السِّ 

 19.أنت ال تريد شراءها لرياك اآلخر فيقع فيه"و  مثنها
يف البيع هو إذا كان يريد اإلنسان أن يشرتي و  هو إثارته،و  قال ابن منظور: إنَّ التناجش من جنش الصيد

عر بأزيد من مثن املبيعةو  شيئاً  بيع بل يريد هو ال يريد الو  بأزيد من الفريق األّول،و  األخر يتساوم معه يف السِّ
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لعة إىل غريها.و  إيقاع غريه فيه بثمن الغايل أو تنفري النّاس عن املبيعة  20السِّ
لعةو  كان النّاس يتناجشونو  وقد كان هذه الصورة يف العصر اجلاهلى، املبيعة بأزيد و  يتساومونفي مثن السِّ

هكذا نقل اإلمام و  21أخيه" ال يبيع بعضكم على بيع"ملسو هيلع هللا ىلصمن مثنها أو كانوا يتواطؤن هبا، فنهى عنها النب 
 22.املسلم يف صحيحه " ال َيُسم املسلم على سوم أخيه"

لعة صورتان، أحدمها يقع من جانب املشرتيو  فنقول يف حتقيق املقام أنَّ للتساوم ثانيهما و  التناجش يف السِّ
عر عند البيع لكن أحد من الرجلني املشرتي لعةمن البايع. أّما األّول هو التزايد يف السِّ  ني ال يريد اشرتاء السِّ

 املبيعة قطي بل يرتفعثمنها حمضاً، أو مينع به النّاس من بيعها ألجل سعرها الغايل.و 
بثمٍن، فيقول عند البيع رجل آخر عندي و  سلعته بسعرٍ و  وثانيهما أن يعرض رجل على املشرتي مبيعته

لعة بأقٍل من مثن هذا. فمن أمثلتهسام زيد سلعته بثمانني ديناراً للمشرتي، فقال عمرو عند  مثل هذه السِّ
لعة بسبعني ديناراً...و  مساومة املشرتي السوم رجل على رجل و  فهذا التناجش زيد، أبيعك مثل هذه السِّ

مثل هذا التساوم قبيح يف اإلسالم سوآء أكان ذلك من املشرتي أو البائع، أِلنَّ هذا و  هو ال جيوز،و  آخر
 بطلهو  عنه ملسو هيلع هللا ىلصفنهى رسول اهلل  إضاعة املال...و  احلربو  البغضاء،و  العداوةو  فتنةالو  الفعل يهدي إىل النزاع

 وطئه مثل هذه الرسوم اجلاهلية.و 
 التصرية :3

صرى اهلل عنك فتنة النساء أى و  منعته،و  وصريت الشيء مبىن قطعته صرى الشيَء صريا اى قطعه ودفعه،
نطفة صراة أى صرها صاحبها يف و  ل استنقاعه،دفعه، والّصَرى بفتح الصاد والكسر أى املاء الذي طا

 حبسها بامتساكه عن النكاح.و  ظهره زمانا
حيبس اللنب يف و  قال ابن منظور: التصرية هي ربط األخالف. واملصرّاة هي الناقة أوالغنم أوالبقرة جيمع

 23ضرعها.
يريد أن يبيع ناقته ويف العصر قبل اإلسالم أي يف العصر اجلاهلي كان من عادة العربإذا كان أحدهم 

فرتكوها ثالثة أو أربعة أيامًا ال حيلبوها فيكرب فيظن املشرتي وجود اللنب بغرارة فيه فيشرتيها بثمن غال، 
الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد و  "ال تصروا اإلبل ملسو هيلع هللا ىلصفنهى عنه اإلسالم كما قال النب

 24أن حيلبها، فإن رضيها أمسكها..."
الغنم عند إرادة بيعها حىت يعظم و  البقرةو  مام النووي: إنَّ التصرية هي إجتماع اللنب يف ضرع الناقةقال اإل

 25ضرعها من اللنب، فيظن املشرتي أنَّ اللنب يف ضرعها من عادهتا املستمرة.
الفرس إلّن هذا و  األتانو  اجلاريةو  الناقةو  الغنمو  البقرو  قال أيضاً: إنَّ التصرية حرام سوآٌء كان تصرية الشاة

أّما اّلذي اشرتاها فله خيار إن شآء أمسكها و  اخلدع، لكّن بيعها صحيح.و  العمل ال خيلو من الغش
 26إن شآء ردها على البائع مع صاٍع من متٍر.و  لنفسه
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الشراء و  فبعد البيع الناقة...و  الغنمو  نقول يف حتقيق املقام أنَّ التصرية هي إجتماع اللنب يف ضرع الشاة
 ون اإلختيار للمشرتي يف إمساكها أو ردها، فهناك ثالثة مسائٍل:يك

 تحريم التصريةاملسئلة األوىل: 
إنَّ فقهاء األّمة قد اتفقوا يف حترمي التصرية إن كانت بإجتماع اللنب يف الضرع أو جبفنة، لكنَّ بيع املصراة 

 ليس حبراٍم.
 خيار المشترياملسئلة الثانية: 

احملدثني قد اتفقوا يف اختيار املشرتي، يعىن له و  احلديث من الفقهاءو  سرار القرآنإنَّ اّلذين يعلمون أ
 الرودو، لكنَّ موضع اإلختالف يف ما بني الفقهاء هو يف أيّام اخليار.و  اإلختيار بني اإلمساك

لم بعضهم محلوا احلكم على عو  إنَّ بعض الفقهاء يقولون أنَّ حكم خيار املشرتي حممول بثالثة أيّام،
هذا صحيح، أِلنَّ املشرتي يعلم و  املشرتي بلبنها لكن اجلمهور ذهبوا على أنَّ اخليار يكون إىل ثالثة أيّاٍم،

 الرعي.و  أمَّا قلة اللنب يوماً فال بأس به، فيظن بقلته من أثر العالفو  هبا يف ثالثة أيّام،
 رد المشتري المصراة مع صاٍع من تمرٍ املسئلة الثالثة: 

 حلديث إنَّ املشرتي يرد الناقة اّليت مُجع اللنب يف ضرعها مع صاٍع من متٍر، فقال فيه اإلمام الشافعيأمَّا يف ا
هكذا و  قاضي أبو يوسف رمحهم اهلل تعاىل أنَّ صاعا من التمر يكفي من اللنب الّذي حلبه املشرتي،و  مالكو 

 ال شبهة فيها.و  اإلتيان بالصاع من التمر ضرورياً عند رد املصراة، أِلنَّ احلديث حمموٌل على ظاهرة املعىن
ً بل صاع التمر و  إنَّ اإلمام أيب حنفية بعض علماء مالكية رمحهم اهلل تعاىل يقولون أنَّ الصاع ليس ضروريا

املصراة، فيجوز قيمة اللنب اّلذى حلبه املشرتي من املقدار املعلوم مع رد و  يف احلديث حممول على القياس
 املثل. و  املصراة، مثل القاعدة املعروفة يف عدم النظري

 تلقى الركبان :4

 ."فتلقى أى قِبل ومنه قوله تعاىل:"إذ تلقونه بالسنتكم ن تلقاء نفسي يعين من جهة نفسي،تلقاء أى جتاه، م لقي،
 مها:و  د الفقهاء صورتان،اجللب عنو  إنَّ فيتعريف تلقى الركبان

 سعره.و  لقاء املشرتي مع البائع قبل وصوله إىل بلده، لرتخيص مثن املبيعة :الصورة األولى
اجللب هو إذا أراد أحد من البلد إِلشرتاء املبيعة و  قال ابن جنيم رمحه اهلل تعاىل: إنَّ املراد من تلقي الركبان

أهل الركب و  ضه أن يشرتي منهمبأرخص من سعر البلدغر و  من أهل الركب قبل وصوهلم إىل سوق بلده،
 27ال يعلمون بالسعر.

 : لقاء املشرتي مع البائع قبل وصوله إىل بلده ليأخذ منه ماله ليبيع بعد مّدة بالسعر الغاىل،الصورة الثانية
 صورة املسئلة هيأن يلتق املشرتون للطعام منهم يف سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة.و 

األشياء معهم قبل و  ن يف العصر اجلاهلي بعض من العرب كانوا يتلقون الركبان ليشرتوا منهم املبيعةكا
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فحرم الشارع كما يف قوله  جتار األسواق.و  أهل البالدو  وصوهلم إىل سوق بلدهم فيتضرر بذلك املشرتون
 28يبع بعضكم على بيع بعض". الركبان وال عليه السالم"التلقوا

هنى أن  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر أّن الرسول  29أن نبيعه حىت يبلغ به سوق الطعام." ملسو هيلع هللا ىلصانا النبفنه ويف رواية:
 يشرتي بأقل من مثن املثلو  ألن من تلقاهم يكذب يف سعر البلد 30 تتلقى السلُع حىّت تبلغ األسواق"

 اخلدع.و  هو تغرير الغريو 
 الجزاف :5

 اسم من جازف جمازفة، بيع الشيء بال كيل الفارسية،اجلزف بوزن الضرب واجلزاف، هذه الكلمة معرّبة من اللغة 
 31منها: فالن جازف يف كالمه أي أنّه يتكلم بكالم غري أصيل.و  وهكذا اجملهول القدر مكيالّ أو موزوناً  وزن،و 

 32ال عدد.و  ال وزنو  هو أخذ الشيء باحلدس بال كيلو  واجلزاف بيع يف اجلاهلية
عن بيعها إذا ال يعلم كيلها  ملسو هيلع هللا ىلصربة جمهولة الكيل فنهى رسول اهلل إنَّ بيع الُصربَة من التمرو كانت الصُ 

 .33املشهور لتمر عند أهل البلدو  بالكيل املعروف
عنها، حىت ننقله  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عمر رضي اهلل عنه كّنا نشرتي الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول األمني 

 34من مكانه.
 الحصاة :6

 .مجعها حصياتو  هي احلجر املعروف يف اجلاهليةو  منها احلصاةو  احلصى كلمة تدل على حجر صغري،
 .وبيع احلصاة هو البيع بإلقاء احلجر

خاصًة هذا النوع من البيع قد رّوجفي سوق دومة و  إنَّ بيع احلصاة كان له رواجاً واسعاً يف العصر اجلاهلي
 نوا يبيعون األثواب.كاو  موِسم يف أّول يوم من شهر ربيع األّول،و  كان ينعقدالطقسو  اجلندل،

 مها:و  إنَّ لبيع احلصاة صورتان، كما صرح بذلك اإلمام النووي رمحه اهلل،

 بيع األثواب بوقع الحصاة عليها/ بيع قطعة األرض من رمي الحصاة إلى إنتهاءهاالصورة األوىل: 
عت عليه احلصاة أّما صورة البيع باحلصاة فهوأن تلقى احلصاةعلى األثواب للمشرتي فبأيِّ ثوب منها وق

تغريها و  مع سلب االختيار من املشرتي لتبديل الثوبو  رؤيةٍ و  املبيع للمشرتي بال تأميلو  فكان هو السلع
العيب يف الثوب، و  ما كانت له حق الرجوع إىل البائع بعد ما وجد النقصو  بثوب آخر من ركم األثواب،

كان سعرها و  ن وقعت احلصاة على الثوب الغاىلاحلزن عند وجدان العيب، فإو  فما ذا بعد ذلك إال البكاء
هو كان يأخذ الثوب الغاىل و  فكان له وقت السرور أرفع من مثنه اّلذى أّداه املشرتي قبل وقع احلصاةو  أزيد

.و  بثمٍن رخيصٍ   35خبضم رديٍّ
قول وأمَّا بيع قطعة األرض برمي احلصاة فهو من موضع الرمي إىل إنتهاء احلصاة أي إذا كان البائع ي

وصلت هذه و  للمشرتي بعتك من هذه القطعةمن هنا أي موضع الوقوف للبائع، إىل ما انتهت
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 36احلصاة.
 البيع بنفس الرمي بالحصاة الصورة الثانية: 

أّما صورة البيع بنفس الرمي باحلصاة فهو إذ يقول البائع للمشرتي"إن رميت هذا الثوب باحلصاة فهو لك 
 37.مبيعاً بكذا"

أّما بيع من قطعة األرض برمي احلصاة فهو و  تحقيق أنَّ العلة يف حرمة هذا البيع هي الغرر.فنقول بعد ال
 عرضه كيف ميكن قياسها برمي احلصاة.و  جمهول أِلنَّ طول األرض

 الحكرة :7
صاحبه و  فالن حيكر فالنا واحَلَكُر ما احتكرت من طعام أو حنوه مما يؤكلو  سوء العشرةو  احلكر الظلم

واحملتكر هو الذي يشرتي السلع وقت مضايقة الناس وخيزنه إذا  كر الطعام أى احتبسه للغالء،احتو  حمتكر
 أغلى.و  اشتد الغالء حىت يبيعه بأكثر

دراهم غري معدودة يف العصر اجلاهلي كانوا يقصدون و  دنانري منورةو  ومن اّلذين أنعم اهلل عليهم مباٍل واسعٍ 
عرو  ل الكثرية ما يرون فيها رحباً البالد فيشرتون هناك األمواو  األسواق  منافعًة مث خيتزنوهنا إىل أن ترتفع السِّ

هنى املسلمون من و  لعن ذلك البيعو  أعلى يف األسواق، فنهى رسول اهلل صلى عليه وسلمو  أغلىو 
 االحتكار، كما وردت األحاديث الكثرية يف هذه املسئلة يف الصحيحني.

 المراطلة :8
رِْطل مجعه ارطال معيار يوزن به أو يكال، خيتلف باختالف و  الرطل، َرْطلراطله أى باعه مراطلة ب 

التمر و  الفضة بالفضةو  واملراطلة هي بيعة من بيوعات اجلاهليةو كانوا يبيعون الذهب بالذهب38البالد.
 رديئه، وقد هنى عنه اإلسالم إال متساوينيو  بالتمر...كيف ما شاءوا من الزيادة عليه مالحظًا إىل أجوده

الذهب بالذهب والفضة بالفضة :"ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال النب  الرديئة،و  غري مالحظٍة فيه من اجلودةو  يدًا بيدو 
 39والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر..."

 الحَبل الحبلة :9
، كما قال ملسو هيلع هللا ىلصاحلَبل احلبلة هو بيع كان مرّوجًا يف اجلاهلية أي كان الّناس يتبايعون به فنهى عنه الرسول 

 40رضي اهلل عنهما "كان أهل اجلاهلية يتبايعون..."ابن عمر 
ينتج اّلذى يف و  قال اإلمام بدر الدين العيىن رمحه اهلل "احلَبل احلبلة هو أن تنتج الناقة ما يف بطنها

 42أّما بيع حبل احلبلة هو أن تكون اإلبل حوامل فيبيع حبل ذلك احلبل...و  41بطنها"
حبل احلبلة هو البيع اّلذي كان ينعقد هبذا املصطلح البيع املؤجل إىل وقال بعض من الفقهاء أنَّ املراد من 

 اهلل أعلم بالصواب.و  وقت ولد الناقة أي إىل أن تلد تلك الناقة محلها.



ورلٹنی  115 ء2017ویپ اٹج ا

 المجر :10
فيقال ملا يف  اجملر مثل الفجر وهو أن يباع الشيء مبا يف بطن الناقة، اجملر هو ما حيمل الناقة يف بطنها من ولدها،

 الغنم واإلبل.و  ن جمرا إذا ثقلت احلامل، من بيوعات اجلاهلية بيع ما يف بطون احلوامل من البقرالبط
 43املالقحة أيضاً، وأمجعوا عليه الفقهاء على بطالن البيع األجنّة يف بطون احليوانات.و  ويقال له البيع األجنّة

 المالمسة :11
وجودشخصني على األقل يف اللغة العربية واللمس  تستلزم فاملفاعلة من باب مفاعلةمن اللمس، املالمسة

سطحه لّينًا أي افضاء بشرة الشيءكما يقال ملستك بيدي إذا و  يف األصل وضع اليد على بشرة الشيء
 أي أفضواببطن أيديهم أوبالراحةإىل ذلك الكتاب، ،44"فَ َلَمُسْوُه بِأَْيِدْيِهْم" :قال تعاىلو  أفضتك بكفي.

 .هنا وها هنا شيئا هاواللمس باليد أن يطلب 
وبيع املالمسة أيضامن بيوعات أهل عصر اجلاهلي، وهو كان يقول البائع للمشرتي إذا ملست الثوب 

لعة فوجب عليك أن تشرتي هذه السلعة ال حمالة، املشرتي أووضع  ملسها أو فوجب البيع أو ملست السِّ
أْن َتُكْوَن جِتَاَرًةعْن ترَاٍض  يف فأبطل ذلك كله كما فجاءاإلسالم وشرط الرضاء 45عليهاحصاة، التنزيل:"ِإالَّ

ْنُكْم".  46مِّ
وصرّح النهي يف اإلسالم عن املالمسةألنَّ رسول اهلل 47حيل مال امرئ مسلم إالبطيب نفسه. ال وقال عليه السالم:

 48واملنابذة. هنى عن املالمسة ملسو هيلع هللا ىلص
 المنابذة :12

ك الشيء من يدك أمامك أوخلفك ونبَّذته شدد املنابذة من مفاعلة والثالثي من ضرب اي ألقاه وطرح
وهذه كانت بيوعا يتعارفوهنا يف اجلاهلية حيث ينبذ كل واحد  .للكثرة ونبذت الشيء إذا رميته وأبعدته

 49منهما ثوبه إىل اآلخر ومل ينظر كل واحد منهما إىل ثوب صاحبه على جعل النبيذ بيعا.
 50هنى عن املالمسةواملنابذة. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وصرّح النهي يف اإلسالم عن املنابذة ألنَّ 

 المواصفة :13
 متواصفو  هو شيء موصوفو  تواصفوا بالكرمو  له أوصاف وصفات حسنةو  وصفته وصفا وصفة

 متصف.و 
هو أن يبيع الشيء بالصفة من غري رؤية أو أن تواصف الرجل بالسلعة و  بيع املواصفة من بيوعات اجلاهلية

 يدفعه، قد أبطل هذا البيع بعض الفقهاء لعدم موافقة السلعة بالصفة.و  ليست عند البائع مث يبتاعه
 ناجزا بناجز :14

َثل:و  فىن،و  جنز الشيء ينجز جنزا أى انقضى
َ

 ناجزا بناجٍز أى حاضرا حباضرو يدا بيد قول العرب يف امل
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 51تعجيال بتعجيل.و 
د النهي يف احلديث عنه:"وال ور  نسيئة بدرمهني.و  وهو من بيوعهم يقول البائع بعتك هذا نقدا بدرهم

 52شرطان يف بيع" أى مثل هذاالشرطان يف هذا البيع.
 الفلح :15

 الشراء للبائعو  بالقوم فالحة زين البيعو  فلح فالحا أى ظفر مبا يريدو  يقال فلح به أى مكر وأستهزأ به،
 رض للزراعة.الشيء فلحا شقه يقال فلح األو  البيع زاد يف مثن السلعة ليخدع املشرتيو  املشرتيو 

هو أن يبيع اإلنسان بياعة فتساومه بثمن كثري و  الفلح النجش يف البيع والفلح صفقة يف زمن اجلاهلية،
هو ال يريد شراءها لكن ليسمعه غريه مثال تأيت و  لينظر إليه ناظرفيقع فيها، أو يزيد الرجل مثن السلعة

هو الفالح فيزيد املشرتي األصلي بزيادة و  تصيب من التاجرو  تبيع بالوكسو  التجار فتشرتيه بالغالء
 الفالح.

 53رضي اهلل عنه قال هنى النب عليه السالم عن النجش. عن ابن عمر هنى الناس عنه.و  جاء اإلسالم
 الملخص

احلديث فوصلنا إىل بعض أهم النتائج فمنها نذكر و  بعد إمعان النظر والتحقيق والبحث يف كتب الفقه
 هي:و  باإلجياز،

العصر اجلاهلي كان النّاس يستخدمون كثريا من املصطلحات الفقهية املالية عند بيوعاهتم إنَّ يف  •
بعض و  هنى عنها.و  ملسو هيلع هللا ىلصما حسنها النب الكرمي و  غري جائز يف اإلسالمو  اليومية، فبعض منها غري صحيح

نها الشارع عليه احلروب ..... فما هنى عو  الفتنةو  منها ما وجد فيها الشر أو اخلدع أو املفارقة بني الناس
 السالم.

 هنى املسلمون منهاو  ،ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا املقال حبثنا عن املصطلحات الفقهية املالية اّليت ما حسن النب  •
 نزل هبا الوعيد، حىّت ضرب بعضهم بإرتكاهبا.و 

السوم على و  أمَّا املصطلحات الفقهية املالية اّليت وجد فيها اخلدع، أو الغرر فبعض منها: بيع التصرية، •
 املنابذة.و  املواصفةو  الفلحو  اللمس،و  احلصاةو  حَبل احلبلة،و  بيع األجّنة،و  النجش،و  سوم رجاٍل آخر،
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