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ملخص البحث

أهداف البحث: هتدف الدراسة إىل بيان مفهوم الُغبن، وحكم بيع املضارب ورشائه مال املضاربة بالُغبن، فاحًشا كان 
ذلك الغبن أو يسرًيا، وإبراز أثر ذلك كله عىل عقد البيع وعىل الضامن والتعويض املرتبطني بذلك العقد.

منهج الدراسة: سلك الباحث املنهج االستقرائي، من خالل تتبُّع املادة العلمية يف مظاهنا، واملنهج التحلييل، من خالل 
عرض املذاهب وأدلتها وحتليل تلك األدلة وتوجيهها، مقارًنا بني اآلراء الفقهية املختلفة ومورًدا املناقشات املتوجهة 

لتلك األقوال واستدالالهتا.
ف املضاِرب املنطوي عىل غبن يسري، جائز وماٍض عىل الصحة، غري أنه ال يمتلك  النتائج: توصلت الدراسة إىل أّن ترصُّ
البيع أو الرشاء بالغبن الفاحش من خالل التفويض املمنوح له بموجب عقد املضاربة، وأّن عقد البيع املنطوي عىل غبن 
فاحش ماٍض عىل الصحة؛ مراعاًة الستقرار العقود، غري أنه موجب للتعويض؛ مراعاًة للتوازن العقدي بني املتعاقدين. 
أصالة البحث: تكُمن أمهيُة هذا البحث يف تأصليه ألحكام ترصفات املضاِرب بامل املضاربة، باعتبار أنَّ عقد املضاربة 
تلك  أثر  وإبراز  التجارية واالستثامرية،  واملهارات  املال  بني رأس  ملزاوجته  الفقه اإلسالمي؛  املهمة يف  العقود  هو من 
اء  الترصفات عىل عقد البيع من حيُث الصحة أو البطالن، ومن حيث ضامن املضارب للرضر الالحق برب املال جرَّ

ترصف املضارب.
الكلامت املفتاحية: البيع، عقد، املضارب، الُغبن

)))  بحث مدعوم من عامدة البحث العلمي اجلامعة األردنية.
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Abstract
Purpose: The study aims to clarify the concept of unfairness and the ruling of selling and buying by trustees 
with unfairness, whether major or minor, and to highlight its effect on the sale contract, the guarantee, and 
the compensation associated with that contract.
Methodology: The researcher followed the inductive approach by tracking the material, and the researcher 
also applied the analytical method by presenting the views and their evidence, analyzing and directing that 
evidence, and comparing the different jurisprudential opinions and discussions directed to those sayings 
and their inferences.
Findings: The study found that the behavior of the trustee under minor unfairness is permissible and valid. 
The trustee does not have the right to sell or buy with major unfairness through the authorization granted 
to him under the contract. The sale contract involving major unfairness is valid for the consideration of 
contract stability; however, compensation is needed taking into account the contractual balance between 
the contractors.
Originality: The importance of this study lies in its origination of the rulings on the behavior of the trustee, 
given that the contract is one of the important contracts in Islamic jurisprudence as it combines capital and 
commercial and investment skills. This study highlights the effect of those actions on the sale contract in 
terms of validity or otherwise, and in terms of the trustees’ guarantee of any harm affects the capital master 
as a result of the trustee’s behavior.

Keywords: Selling; Contract; Trustee; Unfairness

(1) This Research was funded by the Deanship of Scientific Research at the University of Jordan.

Cite this article as: Abdel-Majid Al-Salahin “Selling and buying of trustees with unfairness: Its ruling and effect on the sale 
contract”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 40, Issue 2, (2022).

  https://doi.org/10.29117/jcsis.2022.0333

© 2022, Abdel-Majid Al-Salahin. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This 
article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), 
which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. 
You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, trans.form, and build upon the material, 
provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at:

    https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.



67

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد 4٠-العدد ٢( – 144٣هـ /٢٠٢٢ م، علمية محكمة، جامعة قطر

المقدمة 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، وبعد: 

فإنَّ عقد املضاربة ُيعدُّ من العقود التي حتظى بأمهية بالغة يف منظومة عقود الرشكات يف الفقه اإلسالمي)1(، ملا يضطلع 
به من دور بارز يف اقتصاد األمة، وذلك عرب التوظيف األمثل لرأس املال واخلربات واملهارات التجارية واالستثامرية 

بطريقة تكاملية، جتمع بني رأس املال واخلربات واملهارات االستثامرية.

ومن املسائل املرتبطة هبذا العقد بيع املضارب ورشاؤه بالُغبن، حيث تكلم الفقهاء عن حكم هذا الترصف من ِقبِل 
املضاِرب، وأثره عىل عقد البيع والرشاء الذي جرى فيه التغابن. وقد ارتأى الباحث إفراد هذه املسألة بالدراسة ملا هلا من 
أمهية يف بيان مدى احلرية التي يمتلكها املضاِرب يف الترصفات التجارية، من خالل التفويض املطلق املمنوح له بموجب 
عقد املضاربة، ومدى توافق أحكام هذه املسألة مع كون عقد املضاربة من عقود األمانات غري املستوجبة للضامن إال عند 

التعدي أو التقصري.

أهداف الدراسة: 

تتوخى هذه الدراسة حتقيق مجلة أهداف منها: 

1- إيضاح حكم بيع املضارب بالغبن يسرًيا كان أو فاحًشا.

2- إيضاح حكم رشاء املضارب بالغبن يسرًيا كان أو فاحًشا.

3- إبراز أثر البيع والرشاء بالغبن عىل صحة عقد البيع.

٤- إبراز أثر البيع والرشاء بالغبن عىل الضامن والتعويض املرتبطني بذلك العقد. 

مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة يف حتديد مدى حرية الترصف بامل املضاربة، من خالل بيع املضارب أو رشائه مال املضاربة 
بالغبن، وأثر ذلك كله عىل صحة عقد البيع، وعىل التعويض والضامن املرتبطني بذلك العقد، فهل يمتلك املضارب البيع 
بالغبن من خالل التفويض املمنوح له بموجب عقد املضاربة، وما مقدار القيود الواردة عىل هذه احلرية، وما تأثري تلك 

القيود عىل احلقوق وااللتزامات املتقابلة التي يرتبها عقد املضاربة ألطرافه؟ 

ويتفرع عن هذه اإلشكالية إشكاليات يمكن التعبري عنها من خالل التساؤالت اآلتية: 

1- ما حكم بيع املضارب مال املضاربة بالغبن يسرًيا كان أو فاحًشا؟ 

)1(  ينتمي عقد املضاربة إىل منظومة عقود الرشكات عند عامة أهل العلم، وإْن كان بعض الفقهاء يرى أنه من جنس اإلجارات.
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2- ما حكم رشاء املضارب من مال املضاربة بالغبن يسرًيا كان أو فاحًشا؟ 

3- ما أثر ذلك كله عىل ترصف املضارب بالبيع من حيث صحة ذلك البيع، وضامن النقص احلاصل بالغبن بيًعا أو 
رشاًء؟ 

منهجية الدراسة: 

لقد سلك الباحث يف هذه الدراسة املناهج اآلتية: 

املنهج االستقرائي: من خالل تتبُّع املادة العلمية يف مظاهنا، يف بطون الكتب الفقهية.   -1

املنهج التحلييل: من خالل عرض املذاهب وأدلتها واملناقشات الواردة عىل تلك األدلة.    -2

املنهج املقارن: من خالل املقارنة بني األقوال الفقهية وعرض أبرز أدلتها.   -3

املنهج النقدي: من خالل مناقشة استدالالت املذاهب ونقدها.   -٤

الدراسات السابقة: 

مل ُيفَرد ترصف املضارب بامل املضاربة بيًعا ورشاًء بغبن – يف حدود علم الباحث واطالعه - ببحث مستقل جيمع 
شتاته، وإنام وردت اإلشارة إىل هذه املسألة يف الكتب التي ُأفردت لدراسة الرشكات عموًما، ومنها: 

وزارة  منشورات  اخلياط،  عزت  العزيز  عبد  الدكتور  الوضعي،  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الرشكات    -1
األوقاف األردنية.

الرشكات يف الفقه اإلسالمي »بحوث مقارنة«، عيل اخلفيف، معهد الدراسات العربية العاملية.   -2

باإلضافة إىل بعض الدراسات التي ذكرت جوانب تتعلق هبذه املسألة، وباختصار ومنها: 

1-  ترصفات األمني يف العقود املالية، الدكتور عبد العزيز بن حممد العجيالن، احلكمة.

أحكام ترصفات الرشيك يف رشكة العقد يف الفقه اإلسالمي، موسى حامد أبو صعيليك، دار املنظومة، 2009.   -2

الفقهية،  املذاهب  لدى  بالغبن  املضاربة  مال  املضارب  بيع  حكم  تتبُّع  يف  الدراسات،  هذه  عن  دراستي  وختتلف 
واستقصاء أدلتهم وإبراز أثر ذلك الترصف عىل عقد البيع املربم، وعىل ضامن املضارب النقص احلاصل بالغبن الفاحش.

خطة الدراسة: 

اشتملت هذه الدراسة عىل أربعة مباحث وخامتة عىل النحو اآليت: 

املبحث األول: مفاهيم الدراسة. 

املبحث الثاين: بيع املضارب مال املضاربة بالغبن.
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املبحث الثالث: رشاء املضارب من مال املضاربة بالغبن. 

املبحث الرابع: أثر بيع املضارب ورشائه بالغبن.

وخامتة: وفيها أهم النتائج.

المبحث األول: مفاهيم الدراسة

ال بد قبل الولوج يف بيان األحكام املرتبطة ببيع املضارب ورشائه بغبن، وأثر ذلك عىل عقد البيع، وعىل استحقاق 
الضامن، من بيان موجز ملفاهيم الدراسة من خالل املطلبني اآلتيني: 

المطلب األول: مفهوم المضاربة ومشروعيتها 

الفرع األول: مفهوم المضاربة

أواًل: املضاربة يف اللغة: 

َب«، حول مجلة من اإلطالقات فيام ييل أبرزها:  تدور املادة اللغوية ملادة »َضَ

السري، ومن ذلك قوله  فيها وأوغل يف  فُيقال: ضب يف األرض أي سار  فيها)1(:  السري يف األرض واإليغال   -1
اَلِة﴾ ]النساء: 101[، أي أوغلتم السري  وا ِمَن الصَّ ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقرُصُ تعاىل: ﴿َوإَِذا َضَ
َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلل﴾ ]املزمل: 20[، أي يسافرون فيها  ُبوَن يِف اأْلَْرِض  فيها)2(، وقوله تعاىل: ﴿َوآَخُروَن َيرْضِ

للتجارة)3(. 

2-  تلقيح الناقة)٤(: فُيقال: ضب اجلمل الناقة، أي نكحها، ومن ذلك ما ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم »هنى 
عن ضاب الفحل«)5(؛ أي عن ثمنه)6(. 

)1(  أمحد بن فارس، مقاييس اللغة )بريوت: دار الفكر، 1399هـ(، ج3، ص398؛ حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق الزبيدي، تاج العروس )الكويت: دار 
اهلداية، 1965(، ج3، ص238؛ حممد بن مكرم بن عىل بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر، ط3، 1٤1٤هـ(، ج1، ص5٤5.

)2(  أمحد بن عيل اجلصاص، أحكام القرآن )بريوت: دار إحياء الرتاث، 1٤05هـ(، ج2، ص93-9٤؛ حممد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل 
القرآن )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1٤20هـ(، ج9، ص123.

)3(  الطربي، ج5، ص575؛ عبد الرمحن بن حممد الثعالبي، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1٤18هـ(، ج5، 
ص507.

)٤(  ابن فارس، ج3، ص399؛ ابن منظور، ج8، ص217؛ جمد الدين حممد الفريوزآبادي، القاموس املحيط )بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش 
والتوزيع، 1٤26هـ(، ج1، ص687.

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب: حتريم بيع فضل...، حديث: 1565، ج3، ص1197.  )5(
)6(  حممود بن أمحد بن موسى العيني، عمدة القاري رشح صحيح البخاري )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1٤20هـ/2000م(، ج12، ص105؛ 

حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، نيل األوطار )القاهرة: دار احلديث(، ج5، ص173.
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سبك الذهب والفضة نقًدا)1(: فُيقال ذهٌب مرضوب أو فضة مرضوبة، أي مسكوكتان نقًدا.    -3

٤-  اخللط)2(: فُيقال: ضب اليشء باليشء أي خلطه به. 

ثانًيا: املضاربة يف االصطالح:   

فت املضاربة يف االصطالح تعريفات متعددة، متقاربة من حيث املعنى ومنها:  لقد ُعرِّ

1- »دفع املال إىل غريه ليترصف فيه ويكون الربح بينهام عىل ما رشطا«)3(.

2- »دفع مالك مااًل من نقد مرضوب مسلم معلوم ملن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر«)٤(.

3- »أن يدفع إليه مااًل ليتجر فيه والربح مشرتك بينهام«)5(.

٤- »أن يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه، عىل أن ما حصل من الربح بينهام حسب ما يشرتطانه«)6(.

وهذه التعريفات متقاربة يف بياهنا حلقيقة املضاربة وماهيتها، ولكنها قد ختتلف اختالفات يسرية كاإلشارة إىل بعض 
الرشوط، كمعلومية املال، أو كون رأسامل املضاربة نقًدا، أو غري ذلك من الرشوط التي تشرتطها املذاهب لصحة عقد 

املضاربة، وهي ختتلف من مذهب آلخر. 

وتتبنى املصارف اإلسالمية فكرة املضاربة من خالل ما ُيعرف باملضاربة املزدوجة أو املضاربة املركبة؛ حيث يقوم 
العميل بإيداع رأس مال املضاربة يف املرصف الذي يقوم بدوره بتوظيف ذلك املال، من ِخالل دفعه إىل عميل آخر؛ كي 
ُيضارب فيه فيكون املرصف مضارب من جهة، وُرب ماٍل ِمن جهٍة ُأخرى فيام ُيعرف بمضاربة املضارب، مما يساهم يف 

زيادة االستثامر من خالل التوظيف األمثل للامل يف العمليات االستثامرية )7(.

ثالًثا: العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي: 

تبدو الَعالقة واضحة بني املعنى االصطالحي للمضاربة وبعض اإلطالقات اللغوية، كام تبدو غري مبارشة مع بعضها 

)1(  حممد بن احلسن بن دريد، مجهرة اللغة )بريوت: دار العلم للماليني، 1987م(، ج1، ص339.
ابن فارس، ج3، ص398.  )2(

)3(  عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي، حتفة الفقهاء )بريوت: دار الكتب العلمية، 199٤م(، ج3، ص19. 
)٤(  أبو العباس أمحد بن حممد الصاوي، بلغة السالك ألقرب املسالك )بريوت: دار املعارف(، ج3، ص692.

حتفة املحتاج يف معرفة ألفاظ املنهاج )القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، 1357هـ(، ج6، ص82؛ شمس الدين  )5(  أمحد بن حممد بن عيل اهليتمي، 
بداية املحتاج يف  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )بريوت: دار الفكر(، ج5، ص220؛ حممد بن أيب بكر، املعروف بابن قايض شهبة،  حممد الرميل، 
رشح املنهاج )جدة: دار املنهاج للنرش والتوزيع(، ج2، ص367؛ شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج )بريوت: دار الكتب 

العلمية(، ج3، ص398.
)6(  موفق الدين عبد اهلل ابن قدامه املقديس، املغني )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م(، ج5، ص19.

(7) Reazul Islam and Rubi Ahmad. «Mudarabah and musharakah as micro-equity finance: perception of Selangor’s disadvantaged 
women entrepreneurs»,. ISRA International Journal of Islamic Finance. Vol. 12 No. 2 (2020), pp. 217-237
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تستلزم  املضاربة  ألن  األول؛  اإلطالق  هو  االصطالحي  بمعناها  باملضاربة  ارتباًطا  اللغوية  اإلطالقات  فأكثر  اآلخر، 
بالرضورة السفر والسري يف األرض بقصد االجتار، َثمَة َعالقة غري مبارشة مع اإلطالق اللغوي األخري؛ ألن املضاربة 

تستلزم اخللط بني رأس املال املبذول من رب املال وبني العمل الذي يقدمه املضارب »العامل«. 

رابًعا: األلفاظ ذات الصلة: 

ثمة ألفاظ ذات صلة بمصطلح املضاربة يكثر تداوهلا يف املدونات الفقهية )1(، ومن أشهر تلك املصطلحات: 

1-  القراض أو املقارضة: 

ُيعُد هذا املصطلح وثيَق الصلة باملضاربة بل إنَّ بعض املذاهب الفقهية كالشافعية)2( واملالكية)3( ُيطِلقون هذا املصطلح 
عىل املضاربة ذاهتا، فيسموهنا برشكة الِقراض أو املقارضة، وهذا املصطلح مأخوذ من القرض وهو القطع؛ ألنَّ رب املال 
يقتطع جانًبا من ماله ويدفعه إىل املضارب كي يتجر فيه)٤(، أو من املقارضة وهي املساواة؛ لتساوي رب املال مع املضارب 

يف الربح غالًبا ألنَّ األغلب أْن يكون الربح مناصفًة بينهام)5(.

2- الرشكة: 

ُيعترب لفظ الرشكة وثيَق الصلة باملضاربة؛ ألن املضاربة رشكة وتأيت الرشكة يف اللغة بمعنى املخالطة)6(؛ ألنَّ الرشكاء 
خيلطون أمواهلم فيها، والرشكة يف االصطالح »اختصاص ما فوق الواحد من الناس بيشء وامتيازهم بذلك اليشء أو 

العقد املسبب هلذا االختصاص«)7(.

الفرع الثاني: مشروعية المضاربة

نَّة وإمجاع األمة، وفيام ييل بيان ُموجز ألدلة مرشوعيتها:  ثبتت مرشوعية املضاربة بالكتاب والسُّ

1- اآليات القرآنية الدالة عىل جواز التجارة عموًما، ومنها: 

والتجارة،  البيع  بإباحة  اهلل عز وجل  أنبأ  فقد  [البقرة: 275]،  َبا﴾  الرِّ َم  َوَحرَّ اْلَبْيَع  اهللَُّ  تعاىل: ﴿َوَأَحلَّ  قوله  أ- 

(1)  Mahdzan, N.S., Zainudin, R. and Au, S.F., «The adoption of Islamic banking services in Malaysia», Journal of Islamic 
Marketing, Vol. 8 No. 3 (2017), pp. 496-512. 

)2(  اهليتمي، ج6، ص82، الرميل، ج5، ص220.
)3(  حممد عبد اهلل اخلريش، رشح خمترص خليل )بريوت: دار الفكر للطباعة(، ج6، ص211؛ حممد بن أمحد عليش، منح اجلليل رشح خمترص خليل 

)بريوت: دار الفكر(، ج7، ص3٤2.
)٤(  ابن قايض شهبة، ج2، ص367.

)5(  اهليتمي، ج6، ص82.
)6(  أبو القاسم حممود بن عمرو الزخمرشي، أساس البالغة )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج1، ص505؛ أبو العباس أمحد بن حممد الفيومي، املصباح 

املنري يف غريب الرشح الكبري )بريوت: املكتبة العلمية(، ج1، ص311.
)7(  عيل حيدر، درر احلكام رشح جملة األحكام )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج3، ص6.
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واملضاربة هي بيع وجتارة)1(.
وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اهللَِّ﴾ ]اجلمعة: 10[، أي انترشوا يف  اَلُة َفانَترِشُ ب- قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ

األرض للتجارة؛ فإنَّ االبتغاء من فضل اهلل يدخل فيه التجارة واملضاربة نوع منها)2(.
العباس بن عبد املطلب إذا دفع مااًل للمضاربة اشرتط عىل  2- ومن السنة، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: »كان 
صاحبه أالَّ يسلك به بحًرا وال ينزل به وادًيا وال يشرتي به ذات كبٍد رطبة)3(، فإْن فعل فهو ضامن، فرفع رشطه 

إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأجازه«)٤(.

فها هو النبي صىل اهلل عليه وسلم ُيقرُّ عمه العباس عىل تلك االشرتاطات ويف إقراره صىل اهلل عليه وسلم االشرتاطات 
إقرار عىل أصل الفعل وهو املضاربة)5(. 

3- اإلمجاع؛ حيث أمجع العلامء عىل مرشوعية املضاربة يف اجلملة)6(، وإن اختلفوا يف تفاصيلها كاختالفهم يف إحلاقها 
يف الرشكات أو إفرادها بباب مستقل، وغري ذلك من التفاصيل التي ال جمال لذكرها ُهنا. 

المطلب الثاني: مفهوم الغبن وأقسامه

أواًل: مفهوم الغبن

أ- الغبن يف اللغة: 

تدور املادة اللغوية للغبن حول مجلة إطالقات منها: 

1- اخلديعة)7(: فُيقال َغَبنَُه يف البيع والرشاء أي خدعه فيهام.

)1(  عيل بن حممد بن عيل الكيا اهلراس، أحكام القرآن )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج1، ص231؛ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، أحكام القرآن 
للشافعي )القاهرة: مكتبة اخلانجي(، ج1، ص135.

)2(  حممد بن عبد اهلل بن العريب، أحكام القرآن )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج3، ص208؛ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 
)القاهرة: دار الكتب املرصية(، ج18، ص108.

)3(  ُيقصد بذات الكبد الرطبة احليوانات واملوايش؛ ألن نسبة املخاطرة يف االجتار هبا عالية الحتامل هالكها أو مرضها أو تعيبها.
)٤(  أخرجه الدار قطني يف سننه، كتاب البيوع، حديث: 3081، ج٤، ص52؛ وأخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب القراض، حديث 11611، 

ج6، ص18٤.
)5(  عالء الدين أبو بكر الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج6، ص79؛ أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي، 
ِمريي، النجم الوهاج يف رشح املنهاج )جدة: دار املنهاج،  احلاوي الكبري )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج7، ص306؛ حممد بن موسى بن عيسى الدَّ

اململكة العربية السعودية(، ج5، ص257.
)6(  أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، اإلمجاع )دار املسلم للنرش والتوزيع(، ج1، ص270؛ أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، مراتب اإلمجاع 

)بريوت: دار الكتب العلمية(، ج1، ص92. 
)7(  ابن منظور، ج13، ص310؛ الزبيدي، ج35، ص٤69.
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2- الُغلب)1(: فيقال ُغبَِن يف اليشء أي ُغلب فيه، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َيْوَم جَيَْمُعُكْم لَِيْوِم اجْلَْمِع َذلَِك َيْوُم التََّغاُبِن﴾ 
]التغابن: 9[؛ أي: التغالب ألنَّ املؤمنني يغلبون الكافرين يف ذلك اليوم)2(.

3-  النقص)3(: فيقال َغَبنَُه يف املال أي نقصه فيه، ومن ذلك قوله صىل اهلل عليه وسلم: »نعمتان مغبون فيهام كثري من 
الناس الصحة والفراغ«)٤(، أي منتقص فيهام حظهم.

٤-  ضعف الرأي)5(: فُيقال ذو رأي مغبون أي ضعيف. 

وُيطلق الغبن يف اللغة عىل األمور املادية كالغبن يف املال بيًعا أو رشاًء وعىل األمور املعنوية أيًضا، كالغبن يف الرأي أو 
العلم أو نحو ذلك)6(.

ب- الغبن يف االصطالح: 

عرف الفقهاء الغبن بتعريفات متقاربة يف املعنى وإْن اختلفت ألفاظها قلياًل، ومن هذه التعريفات: 

1-  »بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أنَّ الناس ال يتغابنون بمثله أو رشاءها كذلك«)7(.

2-  »بيع السلعة بأكثر مما حيتمل غالًبا«)8(.

3-  وعرفه الشيخ عيل اخلفيف بأنه: »كون أحد البدلني يف عقد املعاوضة غري مكافئ لآلخر يف القيمة عند التعاقد«)9(.

املعاوضات، وال خيتص  الغبن يف مجيع عقود  يتناول  املتقدمة؛ ألنه  التعريفات  الشيخ اخلفيف أشمل من  وتعريف 
بالبيع فقط. 

ثانًيا: أقسام الغبن 

يقسم الفقهاء الغبن من حيث مقداره إىل قسمني مها: 

1-  الغبن اليسري

2-  الغبن الفاحش 

)1(  ابن منظور، ج13، ص310؛ الزبيدي، ج35، ص٤69. 
)2(  أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي، تفسري املاوردي )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج6، ص23؛ عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي، تفسري 

السعدي )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1٤20هـ(، ج1، ص867.
)3(  ابن منظور، ج13، ص310؛ حممد بن أمحد األزهري، هتذيب اللغة )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، ج8، ص1٤1.

)٤(  أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الزهد، باب: احلكمة، حديث: ٤170، ج2، ص1396.
)5(  الفريوزبادي، ج1، ص1219.

لفريوزبادي، ج1، ص1219؛ األزهري، ج8، ص1٤1.  )6(
)))  شمس الدين أبو عبد اهلل حممد احلطاب، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )بريوت: دار الفكر(، ج٤، ص٤68-٤69؛ عليش، ج5، ص219.

)8(  اهليتمي، ج5، ص316؛ الرشبيني، ج3، ص136.
عيل اخلفيف، أحكام املعامالت الرشعية )القاهرة: دار الفكر العريب، 2008م(، ص356.  )9(
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ورغم اتفاق الفقهاء عىل هذا التقسيم من حيث املبدأ إال أهنم اختلفوا اختالفا بينا يف حتديد املقدار الذي يكون فيه 
الغبن يسرًيا أو فاحًشا عىل أقوال متعددة منها: 

1- الغبن اليسري ما يدخل حتت تقويم املقومني وأما الفاحش فهو ما ال يدخل حتت تقويم املقومني)1(.

2- الغبن اليسري ما حُيتمل غالًبا، وأما الفاحش فام ال حًيتمل غالًبا)2(. 

بع أو السدس - عىل  بع أو الُسدس من قيمة السلعة، فام بلغ الُثلث أو الرُّ 3- حتديد ذلك بمقادير خمتلفة كالُثلث أو الرُّ
اخلالف - كان فاحًشا وما نقص عن تلك املقادير كان يسرًيا)3(. 

٤- إنَّ تقدير اليسري والفاحش خيتلف باختالف السلع كالعقار واحليوان واحلبوب ونحوها، وهلم يف ذلك تقديرات 
خمتلفة)٤(.

5- إنَّ مرّد التقدير يف كون الغبن يسرًيا أو فاحًشا إىل الُعرف، فام جرت العادة أنَّ يتغابن فيه الناس فهو يسري، وما 
جرت العادة بأالَّ يتغابن فيه الناس فهو كثري)5(.

ولعل القول األول هو األرجح واألكثر انضباًطا، علاًم بأنه يمكن أْن ُيعترب ضابًطا للقول األخري الذي يرد ذلك إىل 
العرف؛ ألنَّ تقويم املقومني وهم أهل اخلربة ُيعد من الُعرف؛ إْذ املراد بالُعرف والعادة يف التقدير اخلامس، ُعرف أهل 
الصنعة واخلربة، وليس عموم الناس؛ ألنَّ أهل الصنعة واخلربة هم املقصودون بكلمة الناس أو بعبارة ما جرت به عادة 

الناس. 

المبحث الثاني: بيع المضارب مال المضاربة بالغبن

بالتعدي  ُيعدُّ عقد املضاربة من عقود األمانات؛ حيث ُتعترب يد العامل »املضارب« يد أمانة، وهي غري ضامنة إال 
أو التقصري، ومن ُهنا اختلفت أنظار الفقهاء يف بيع املضارب مال املضاربة بالغبن، ويرجع سبب اختالفهم إىل اعتبار 
البيع بالغبن تعدًيا وتقصرًيا أم عدم اعتباره كذلك، كام يرجع هذا االختالف أيًضا إىل االختالف يف مدى ما يمنحه عقد 
املضاربة للمضارب من حرية يف الترصف، بموجب التفويض املمنوح له هبذا العقد، وفيام ييل مذاهب الفقهاء يف املسألة.

)1(  حممد أمني بن عمر بن عابدين، الدر املختار وحاشية ابن عابدين )بريوت: دار الفكر(، ج5، ص1٤3؛ عيل بن أيب بكر املرغيناين، بداية املبتدي 
)القاهرة: مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح(، ج1، ص162.

)2(  أبو زكريا حميي الدين النووي، منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )بريوت: دار الفكر، لبنان 1٤25هـ(، ج1، ص135. 
)3(  الرشبيني، ج3، ص136؛ اهليتمي، ج5، ص316.

الدقائق )دار الكتاب اإلسالمي(، ج7، ص169؛ أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى  الرائق رشح كنز  البحر  إبراهيم بن نجيم،  الدين بن  )٤(  زين 
العيني، البناية رشح اهلداية )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج9، ص272. 

)5(   احلطاب، ج٤، ص٤68-٤69، عليش، ج5، ص219.
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أوًلا: مذاهب الفقهاء وأدلتهم

اتفق الفقهاء عىل أنَّ للمضارب أْن يبيع مال املضاربة بثمن املثل أو قيمته، كام اتفقوا أيًضا عىل أنَّ له أْن يبيع بأقل من 
ثمن املثل أو قيمته، بيشء يسري يتغابن الناس فيه عادة)1(. 

وقد استدل الفقهاء عىل جواز البيع بالغبن اليسري بام ييل: 

1- إنه من عادة التجار وعرفهم، فقد اعتاد التجار عىل التسامح والعفو فيام بينهم عن الغبن اليسري الذي يتغابن به 
الناس عادة)2(.

2- وألن الغبن اليسري ال يمكن التحرز منه؛ ألن العقود ال ختلو منه غالًبا)3(.

3- وألنَّ املضارب يملك البيع بالغبن اليسري بالتفويض املطلق املمنوح له بموجب عقد املضاربة)٤(.

فقد  ٤- وأما إذا باع املضارب مال املضاربة بأنقص من ثمن املثل وقيمته بمقدار كبري، ال يتغابن الناس فيه عادة، 
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل النحو اآليت: 

الشافعية)8(  عند  واملعتمد  املالكية)7(  مذهب  من  الظاهر)6(  وهو  احلنفية)5(،  من  وحممد  يوسف  أبو  ذهب  أ- 
بالتفويض  عادة  فيه  الناس  يتغابن  فاحش ال  بغبن  املضاربة  مال  بيع  يملك  املضارب ال  أنَّ  إىل  واحلنابلة)9( 

املطلق املمنوح له بموجب عقد املضاربة، بل ال بد جلواز ذلك وصحته من إذن رب املال.

وقد استدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه بام ييل: 

1- ألنَّ البيع بالغبن الفاحش ُيعد تربًعا، واملضارب ال يملك التربع بالتفويض املطلق)10(.

)1(  الكاساين، ج6، ص87؛ ابن نجيم، ج7، ص265؛ الرشبيني، ج3، ص٤08؛ اهليتمي، ج6، ص93.
رشح منتهى  املبسوط )بريوت: دار املعرفة(، ج22، ص5٤؛ منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت،  حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس،   )2(
اإلرادات )بريوت: عامل الكتب(، ج2، ص195-196؛ مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين، مطالب أويل النهى )بريوت: املكتب اإلسالمي(، 

ج3، ص٤66.
)3(  املاوردي، ج7، ص35٤؛ البهويت، رشح منتهى اإلرادات، ج2، ص195-196؛ الرحيباين، ج3، ص٤66.

)٤(  الكاساين، ج6، ص87؛ ابن نجيم، ج7، ص265.
)5(  الكاساين، ج6، ص87؛ ابن نجيم، ج7، ص265؛ احلصكفي، ج5، ص6٤9؛ ابن عابدين، قرة عني األخيار، ج8، ص٤21.

)6(  حيث نص املالكية عىل أنه ال جيوز للمقارض أْن حيايب من رأس مال الِقراض، والبيع بالغبن الفاحش نوع من املحاباة. 
)7(  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة )الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، اململكة العربية السعودية(، ج2، ص773؛ 

مالك بن أنس األصبحي، املدونة )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج3، ص658.
)8( الرشبيني، ج3، ص٤08؛ اهليتمي، ج6، ص93؛ الرميل، ج5، ص231؛ زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري، منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي 

)بريوت: دار الكتب العلمية(، ج1، ص82؛ املاوردي، ج7، ص35٤.
)9(  البهويت، رشح منتهى اإلرادات، ج2، ص195-196؛ الرحيباين، ج3، ص٤66؛ ابن قدامة، ج5، ص31.

)10(  عالء الدين حممد بن عابدين، قرة عني األخيار )بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع(، ج8، ص٤21.
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ض يف الترصف فيام فيه نفع له)1(.  2- وألنَّ البيع بالغبن الفاحش فيه إضار برب املال، وهو إنام فوَّ

ِر فيه عادة التجار، فهو مما ال يتغابن فيه الناس)2(. 3-  وألنَّ البيع بالغبن الفاحش مل جَتْ

٤- وألنَّ املقصود من عقد املضاربة حتصيل الربح، والبيع بالغبن الفاحش ينايف هذا املقصود)3(.

ذلك  يملك  وأنه  الفاحش،  بالغبن  املضاربة  مال  يبيع  أْن  للمضارب  جيوز  أنه  إىل   )٤( حنيفة  أبو  وذهب  ب- 
بالتفويض املطلق، ودون إذن صاحب املال. 

البيع  الوكيل يملك  أنَّ  الوكيل )5(، فكام  بالقياس عىل  بيع املضارب بغبن فاحش  أبو حنيفة عىل جواز  وقد استدل 
بالغبن الفاحش، بموجب عقد الوكالة فإنه جيوز للمضارب أْن يبيع مال املضاربة بالغبن الفاحش أيًضا، بجامع أنَّ يدَّ 

كٌل ِمن املضارب والوكيل يُد أمانة، بل إنَّ املضاربة أوىل بذلك من الوكالة ألهنا أعم منها.

ثانًيا: المناقشة والترجيح

وبعد هذا االستعراض للمذاهب وأدلتها فإنه يمكن للباحث أْن ُيسجل املالحظات اآلتية: 

1-  إنَّ أدلة القول بعدم امتالك املضارب بيع مال املضاربة بغبن فاحش هي أدلة متجهة وتتناسب مع مقصود عقد 
املضاربة وطبيعته، ذلك العقد القائم عىل املزاوجة بني رأس املال واخلربة التجارية بغية حتصيل النفع ملالك املال 

ولصاحب اخلربة، والبيع بالغبن الفاحش يناقض طبيعة هذا العقد ومقصده. 

2-  إنَّ االستدالل عىل جواز بيع املضارب بالغبن الفاحش قياًسا عىل الوكيل ال يبدو ُمتجًها ملا ييل: 

ألنه قياس فرع عىل أصل خمتلف فيه، وإنام يكون القياس ُملِزًما إذا كان قياًسا لفرع خُمتَلف فيه عىل أصل ُمتَفق  أ- 
عليه، وامتالك الوكيل البيع بالغبن الفاحش أصل خُمتَلف فيه فأكثر املذاهب عىل أنَّ الوكيل ال يملك ذلك 

بموجب عقد الوكالة)6(. 

الدافع  كان  فربام  املضاربة،  عقد  ومقصود  الوكالة  عقد  مقصود  بني  لالختالف  الفارق  مع  قياس  هو  ثم  ب- 

)1(  الرشبيني، ج3، ص٤08.
)2( الرحيباين، ج3، ص٤66؛ ابن قدامة، ج5، ص31.
)3( الكاساين، ج6، ص87؛ املاوردي، ج7، ص35٤.

)٤(  الكاساين، ج6، ص87؛ ابن نجيم، ج7، ص265؛ الرسخيس، ج22، ص5٤؛ احلصكفي، ج5، ص6٤9؛ ابن عابدين، قرة عني األخيار، ج8، 
ص٤21.

)5(  الكاساين، ج6، ص87؛ ابن نجيم، ج7، ص265؛ الرسخيس، ج22، ص5٤؛ احلصكفي، ج5، ص6٤9؛ ابن عابدين قرة عني األخيار، ج8، 
ص٤21.

)6(  أبو حممد غانم بن حممد البغدادي، جممع الضامنات )دار الكتاب اإلسالمي(، ج1، ص2٤8؛ زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري، أسنى املطالب يف 
رشح روض الطالب )دار الكتاب اإلسالمي(، ج2، ص268؛ منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت، كشاف القناع عن متن اإلقناع )بريوت: 

دار الكتب العلمية(، ج3، ص٤72؛ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض املربع )بدون نارش(، ط1، ج5، ص225.
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للموكل يف بيع سلعته رغبته بالتخلص منها، أو أنه كان حُمتاًجا إىل ثمنها بخالف عقد املضاربة؛ فإنَّ رب املال 
يدفع ماله للمضارب ابتغاَء حتصيل الربح، فالبيع بالغبن الفاحش ينافيه، فُاعُتربت داللة احلال يف العقدين؛ 
عدم  إىل  املضاربة  عقد  يف  احلال  داللة  ُتؤرش  بينام  املوكل  تسامح  إىل  الوكالة  بعقد  احلال  داللة  ُتؤرش  حيث 

تسامح رب املال، فاحتيج إىل إذنه)1(.

3-  أما احلاالت التي قد يضطر فيها املضارب إىل البيع بالغبن الفاحش: كخشيته عىل البضاعة من الفساد، أو التعيب 
أو التلف، أو توقُّع هبوط األسعار، فيمكنه استئذان صاحب املال يف ذلك، بعد أنَّ يبنيَّ له احلال، فهذا االستئذان 

أمر سهل وميسور خاصة يف أيامنا هذه مع تطور وسائل االتصال ورسعتها. 

يستمد  املضاربة  عقد  ألنَّ  خلربته؛  اهتاًما  أو  حلريته،  تقييًدا  ُيعدُّ  ال  الفاحش  بالغبن  البيع  من  املضارب  منع  إنَّ    -٤
ِر هذه األعراف بالبيع يف الغبن الفاحش. أحكامه يف هذا اجلانب من األعراف التجارية املرعية، ومل جَتْ

5-  إنَّ اشرتاط إذن صاحب املال جلواز البيع بالغبن الفاحش يف احلاالت التي حيتاج فيها إىل ذلك البيع حيقق التوازن 
العقدي بني مصلحة املضارب ومصلحة صاحب املال، ومبدأ التوازن العقدي بني االلتزامات املتقابلة بام حيقق 
املعاوضات  بل يف سائر عقود  املضاربة فحسب  ليس يف عقد  مقرر  مبدأ  العقد،  الداخلة يف  األطراف  مصالح 

واملشاركات. 

المبحث الثالث: شراء المضارب من مال المضاربة بالغبن

إذا قام املضارب برشاء بضاعة للمضاربة بأزيد من ثمن البضاعة أو قيمتها، فهل جيوز له ذلك بموجب التفويض 
املطلق املمنوح له ضمنًا يف عقد املضاربة أم ال؟ 

اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز للمضارب أْن يشرتي من مال املضاربة بثمن املثل أو قيمته، كام اتفقوا أيًضا عىل أنه جيوز له 
أْن يشرتي من مال املضاربة بأزيد من ثمن املثل أو قيمته إذا كان الزائد شيًئا يسرًيا يتغابن فيه الناس غالًبا)2(. 

وقد استدل الفقهاء عىل جواز رشاء املضارب من مال املضاربة بثمن املثل أو قيمته، أو بأزيد من ذلك بام يتغابن فيه 
الناس عادة باألدلة نفسها التي استدلوا هبا عىل جواز بيع املضارب مال املضاربة بثمن املثل أو قيمته، أو أنقص بيشء 

يسري جرت عادة التجار وعرفهم باملساحمة فيه والعفو عنه)3(. 

)1(  عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل احلجيالن، ترصفات األمني يف العقود املالية )سلسلة إصدارات احلكمة(، ص167.
)2(  احلصكفي، ج5، ص6٤9؛ ابن نجيم، ج7، ص265.

)3(  الكاساين، ج6، ص87؛ ابن نجيم، ج7، ص265؛ الرشبيني، ج3، ص٤08؛ اهليتمي، ج6، ص93.



78

بيع املضارب ورشاؤه بالُغبن: ُحْكمه وأثُره عىل عقد البيع                                                                                                                                               عبد املجيد الصالحني

واملالكية يف الظاهر)2(، وكذا  وأما إذا كان الرشاء بغبن فاحش ال يتغابن فيه الناس فقد اتفق الفقهاء من احلنفية)1( 
ِر  الشافعية)3( واحلنابلة)٤(عىل أنه ال جيوز للمضارب أْن يشرتي من مال املضاربة بغبن فاحش ال يتغابن فيه الناس ومل جَتْ
عادهتم باملساحمة فيه والعفو عنه بالتفويض املطلق املمنوح له بموجب عقد املضاربة، وأنه ال بد جلواز ذلك ِمن إذن رب 

املال فإْن أذن جاز وإال فال؛ ألنَّ املنع كان حلقه فتعلق اإلذن به)5(.

وقد استدل الفقهاء عىل ذلك بام ييل: 

ل املضارب بالترصف يف مال املضاربة  1-  قياًسا عىل الوكالة، فإنَّ يف املضاربة معنى الوكالة؛ ألنَّ صاحب املال ُيوكِّ
نيابًة عنه، فكام أنَّ الوكيل ال يملك الرشاء بغبن فاحش فكذلك ال يملكه املضارب)6(.

2-  وألنَّ الرشاء بالغبن الفاحش حماباة واملضارب ال يملك املحاباة ال بيًعا وال رشاًء؛ ملنافاهتا مقصود عقد املضاربة)7(.

3-  وألنَّ الرشاء بالغبن الفاحش هو يف معنى التربع، واملضارب ال يملك التربع)8(.

٤-  وألنَّ ُمقتىض عقد املضاربة قائٌم عىل التجارة واالسرتباح، والرشاء بالغبن الفاحش ينايف ذلك)9(.

5-  وألنَّ يف الرشاء بالغبن الفاحش تغريًرا برب املال، فلم جَيُز)10(.

6-  وألنَّ يف الرشاء بالغبن الفاحش ضًرا يلحق صاحب املال، فلم جَيُز؛ ملنافاته مقصود عقد املضاربة القائم عىل 
حتصيل النفع لرب املال، وليس إحلاق الرضر به)11(.

المبحث الرابع: أثر بيع المضارب وشرائه بالغبن

 تبني يف املبحث السابق أنَّ الفقهاء متفقون عىل جواز بيع املضارب ورشائه بغبن يسري، يتغابن فيه الناس غالًبا، وبِناًء 
عىل ذلك فال أثر هلذا البيع أو الرشاء عىل صحة العقد أو إجياب الضامن فيام وقع فيه التغابن، وأما البيع والرشاء بالغبن 
الفاحش فقد اختلف الفقهاء يف أثره عىل صحة العقد وإجياب الضامن إْن حصل البيع أو الرشاء هبذا النوع من الغبن، 

)1(  احلصكفي، ج5، ص6٤9؛ الكاساين، ج6، ص92؛ ابن نجيم، ج7، ص265؛ ابن عابدين، قرة عني األخيار، ج8، ص٤21.
)2(  مالك، ج3، ص658؛ ابن عبد الرب، ج2، ص773.

الرميل، ج5، ص231؛ الرشبيني، ج3، ص٤08؛ املاوردي، ج7، ص35٤؛ زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري، فتح الوهاب برشح منهج الطالب   )3(
)بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش(، ج1، ص288.

)٤(  البهويت، رشح منتهى اإلرادات، ج2، ص195-196؛ ابن قدامة، ج5، ص31؛ الرحيباين، ج3، ص٤66.
)5(  الرميل، ج5، ص231.
الكاساين، ج6، ص92.  )6(

الكاساين، ج6، ص92؛ هناية املحتاج؛ مالك، ج3، ص658؛ ابن عبد الرب، ج2، ص773.  )7(
)8(  الكاساين، ج6، ص92؛ ابن عابدين، قرة عني األخيار، ج8، ص٤21.

)9(  ابن عابدين، قرة عني األخيار، ج8، ص٤21؛ األنصاري، فتح الوهاب، ج1، ص288.
)10( الرميل، ج5، ص231.

)11( الرشبيني، ج3، ص٤08.
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ويرجع سبب اختالف الفقهاء يف ذلك إىل تقدير حجم خمالفة املضارب بالبيع أو الرشاء بالغبن الفاحش، ومدى أثر تلك 
املخالفة عىل صحة العقد أو إجياب الضامن، كام يرجع أيًضا إىل اختالف االجتهاد يف تقدير املصلحة يف إبقاء العقد ويف 

اجلمع بني مصالح املتعاقدين فيه، ومها هنا ربُّ املال واملضارب.

وفيام ييل مذاهب الفقهاء يف املسألة: 

ذهب احلنفية)1( واحلنابلة يف الرواية الراجحة واملنصورة لدى أكثر احلنابلة)2( إىل أنَّ العقد صحيح، ويلزم املضارب  أ- 
ضامن الفرق احلاصل يف قيمة السلع املباعة واملشرتاة نتيجة هذا الغبن. ومل يقل احلنفيَّة واحلنابلة بفسخ العقد، مع 
كون الغبن فاحًشا؛ رعايًة ملصلحة املتعاقد اآلخر الذي باع له املضارب أو اشرتى منه؛ إذ يرتتب عىل القول بفسخ 
العقد ضر يلحق بذلك املتعاقد الذي قد يكون العقد يف مصلحته، وال ذنب له يف تعدي املضارب من خالل 
النقص  املال بجرب  ض رب  ُيعوِّ أنَّ  يلزمه  الذي  الذي يتحمل الرضر هو املضارب  الفاحش، وإنام  بالغبن  البيع 

احلاصل بذلك الترصف.

وقد استدل أصحاب هذا القول عىل صحة العقد وعدم إبطاله بام ييل: 

1- إنه ال ضورة إلبطال العقد؛ ألنَّ النقص والرضر احلاصلني باملخالفة ينجربان بإجياب الضامن عىل املضارب)3(.

2- وألنَّ يف القول بالصحة أو منع الفسخ مع إجياب الضامن مجًعا بني مصلحة ربِّ املال ومصلحة املتعاقد مع 
املضارب، بخالف اإلبطال أو الفسخ فإنَّ فيه تفويًتا ملصلحة هذا املتعاقد)٤(.

كام استدلوا عىل إجياب الضامن عىل املضارب بام ييل: 

1- إن املضارب بمخالفته أدخل الرضر عىل رب املال فيام ال يتغابن فيه الناس فكان ضامنًا)5(.

2- وألنَّ املضارب مفرط برأس مال املضاربة برتكه االحتياط له فوجب تضمينه)6(. 

ب-  وذهب الشافعية )7( واحلنابلة )8( يف الرواية املرجوحة إىل أنَّ العقد باطل، ومع بطالن العقد فقد أوجب الشافعية 
عىل املضارب الضامن إذا تم قبض الثمن يف البيع أو السلعة يف الرشاء، ويف مقدار الضامن عندهم قوالن أحدمها: 

)1(  الرسخيس، ج22، ص5٤؛ احلصكفي، ج5، ص6٤9.
)2(  البهويت، رشح منتهى اإلرادات، ج2، ص195؛ الرحيباين، ج3، ص٤66؛ عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعيل، كشف املخدرات )بريوت: دار 

البشائر اإلسالمية(، ج2، ص٤51.
)3(  ابن قدامة، ج5، ص31.

البهويت، رشح منتهى اإلرادات، ج2، ص195؛ الرحيباين، ج3، ص٤66.   )٤(
)5(  الرسخيس، ج22، ص5٤.

)6(  البهويت، رشح منتهى اإلرادات، ج2، ص195؛ الرحيباين، ج3، ص٤66.
املاوردي، ج7، ص35٤.  )7(
)8(  ابن قدامه، ج5، ص31. 
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أنه يضمن القيمة كاملة، ثانيهام: أنه يضمن ما قرص فيه من نقص القيمة)1(.

كام أوجب احلنابلة عىل هذه الرواية املرجوحة رد املبيع إْن كان قائاًم أو رد قيمته إذا هلك، فإذا تعذر الرد هلالكه وجب 
تضمني املضارب النقص احلاصل يف القيمة، ولربِّ املال أْن يطالب املضارب أو العاقد اآلخر أهيام شاء، وملن توجهت 

إليه املطالبة الرجوع عىل صاحبه)2(. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأنَّ املضارب باع ما مل ُيؤذن له فيه، فكان كبيع األجنبي)3(.

المناقشة والترجيح

وبعد هذا االستعراض للمذاهب وأدلتها فإنه يمكن للباحث أْن يسجل املالحظات األتية: 

1- إنَّ قياس املضارب عىل األجنبي يف إبطال العقد ال يبدو ُمتَجًها؛ ألنَّ املضارب رشيك وله مصلحة يف هذه الرشكة، 
وأنه غري متهم إذا باع بالغبن الفاحش إال بمقدار ما يتعلق األمر بالتفريط أو عدم االحتياط، وهو هبذا ال يمكن 

أْن يتساوى مع األجنبي.

إهدار  املحافظة عىل مصلحته دون  يمكن  أنه  مع  األجنبي،  املتعاقد  تفويًتا ملصلحة  العقد  بإبطال  القول  إنَّ يف    -2
مصلحة ربِّ املال بالقول بُميض العقد عىل الصحة، والرجوع عليه بمقدار النقص احلاصل بالغبن.

3- إنَّ يف القول بالصحة مع إجياب التضمني حتصياًل ملصالح أطراف العقد وحتقيًقا ملبدأ التوازن العقدي الذي ُيعد 
ِسمًة بارزًة يف عقود املعاوضات واملشاركات.

٤- كام أنَّ القول بالصحة هو األكثر اتساًقا مع مبدأ استقرار العقود باعتباره األصل يف عقود املعاوضات واملشاركات 
أيًضا. 

5- كام أنَّ يف هذا القول إعاماًل لكالم املتعاقدين وصيانة له عن اإلهدار واإلمهال، وذلك وفق قاعدة »إعامل الكالم 
أوىل من إمهاله«)٤(.

6- إنَّ القائلني باإلبطال خالفوا الزم قوهلم؛ ألنَّ مقتىض البطالن أالَّ ُينتِج العقد أيَّ أثر ِمن آثاره، بحيث يعود احلال 
إىل ما كان عليه قبل التعاقد، بينام وجدنا القائلني باإلبطال رتبوا آثاًرا عىل هذا العقد رغم قوهلم ببطالنه، كتضمني 

الشافعية املضارب إذا تم القبض وتضمني احلنابلة يف الرد. 

)1(  املاوردي، ج7، ص35٤.
)2(  ابن قدامه، ج5، ص31.
)3(  ابن قدامه، ج5، ص31.

اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  ص171؛  ج1،  العلمية(،  الكتب  دار  )بريوت:  والنظائر  األشباه  السبكي،  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج   )٤(
الزركيش، املنثور يف القواعد الفقهية )الكويت: وزارة األوقاف الكويتية(، ج1، ص183.
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وبِناًء عىل ما تقدم فإنَّ الذي يرتجح لدى الباحث صحة عقد البيع أو الرشاء مع الغبن الفاحش، وتضمني املضارب ما 
حصل من نقص بسبب ذلك إذا ظهر تقصريه أو تفريطه؛ ألنَّ عقد املضاربة من عقود األمانات، فيد املضارب فيه يد 

أمانة، وهي غري ضامنة إال بالتعدي أو التقصري.

خاتمة

لقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج فيام ييل أبرزها: 

1- اختالف الفقهاء اختالًفا بّينًا يف حتديد الضابط الذي بِناًء عليه ُيعترب الغبن فاحًشا، وإنَّ الراجح من ذلك كله رده 
إىل ُعرف التجار؛ ألنَّ شدة الغبن وفحشه خيتلفان باختالف السلع والبضائع املغبون فيها. 

2- اتفاق الفقهاء عىل العفو عن الغبن اليسري الذي يتغابن فيه الناس غالًبا عىل اخلالف يف حتديد الغبن اليسري، وإنَّ 
ترصف املضارب يف هذه احلالة ماٍض عىل الصحة.

إذن  ِمن  بل البد  املضاربة،  له عقد  يمنحه  الذي  التفويض  بموجب  فاحش  بغبن  البيع  يمتلك  املضارب ال  3- إنَّ 
صاحب املال وال يكفي يف ذلك اإلذن الضمني، كقول صاحب املال للمضارب اعمل برأيك. 

٤- ال يمتلك املضارب الرشاء من مال املضاربة بغبن فاحش أيًضا بالتفويض املمنوح له بموجب عقد املضاربة. 

أو  للبطالن  استحقاقها  وعدم  ورشاًء  بيًعا  فاحش  غبن  عىل  واملنطوية  املضارب  ِقبل  ِمن  املربمة  العقود  5- صحة 
الفسخ؛ رعايًة ملبدأ استقرار العقود وصيانًة لكالم املتعاقدين عن اإلهداٍر.

بام ضمنه  اآلخر  املتعاقد  يرجع عىل  أْن  وله  فاحش،  بغبن  أو رشائه  بيعه  املضارب يف حال  الضامن عىل  6- إجياب 
لصاحب املال. 

حيقق  العقد،  ذلك  جراء  الرضر  عن  والتعويض  الضامن  وإجياب  فاحش  غبن  عىل  املنطوي  العقد  تصحيح  7- إنَّ 
التوازن العقدي بني االلتزامات املتقابلة جلميع أطرافه وحيفظ مصاحلهم.

مال  رأس  حلامية  والسليمة  الصحيحة  التدابري  ِمن  ُيعدُّ  الفاحش  بالغبن  الرشاء  أو  البيع  ِمن  املضارب  منع  8- إنَّ 
املضاربة واملحافظة عليه ِمن الترصفات التي ُتلحق الرضر به.
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