
يف الفقه اإلسالميالغنب

  

  بقلم

  للشيخ احملامي الدكتور مسلم اليوسف

  مدير معهد املعارف لتخريج الدعاة يف الفلبني سابقاً

  و مدير مكتب جامعة سانت كلمنتس العاملية يف حلب سورية

  و الباحث يف الدراسات الفقهية و القانونية

، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا  إن احلمد هللا حنمده ، و نستعينه ، و نستغفره... 

.  

من يهده اهللا فال مضل له ، و من يضلل فال هادي له ، و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ... 

.  

  .و أ شهد أ ن حممداً عبده و رسولُه ... 

  ( .إال وأنتم مسلمون  ياأَيها الذين آ منوا اتقُوا اَهللا حق تقَا ته والمتوتن... ( 

 ) ...هنثَّ مب ا وهجوا زهنم لَقخ و ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَياالً يا رِجم

  ( . كَانَ علَيكُم رقيباً كَثرياً و نِساًء و اتقُوا اَهللا الَّذي تتساَءلونَ بِه و اَألرحام إِنَّ اَهللا

يا أ يها الذين آ منوا اتقوا اهللا و قولوا قَو الً سديداً يصلح لَكُم أَعما لكم و يغفر لَكُم ذُ نو بكُم و من (

  ( .يطع اهللا و رسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً 

...  

  :أما بعد ... 

ال أهل العلم و اجتهادام حيث أن الغنب يف الفقه اإلسالمي فهذا حبث يف الغنب بينت فيه أقو... 

  :تتنازعه لإلعتداد به كعيب مؤثر يف العقود عدة اجتهادات صنفتها إىل اجتهادين 

  .يرى أن الغنب ارد موجب لفسخ العقد عند حتققه : االجتهاد األول ... 

  .حىت يؤثر يف صحة العقد يرى ضرورة تزواج الغنب بالتغرير : و االجتهاد الثاين ... 

  :هذه املبحث إىل عدة فروع  –بعون اهللا  –و مما تقدم بقسم ... 

  .الغنب ارد موجب لفسخ العقد : الفرع األول ... 

  .الغنب املقترن بالتغرير هو املوجب لفسخ العقد : الفرع الثاين ... 

  .بينهما مناقشة أقوال و أدلة الفريقني و الترجيح : الفرع الثالث ... 



...  

  الفرع األول

  الغنب ارد موجب لفسخ العقد

  

ذهب ثلة من فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل أن للغنب أثره يف إعطاء املتعاقد املغبون حق اخليار لفسخ ... 

، و ابن حزم ) ١(العقد أو عدم فسخه ، و ذهب إىل هذا االجتهاد ظاهر مذهب اإلمام مالك

  ) .٤(يف قول مرجوح و احلنابلة)٣(و احلنفية ) ٢(الظاهري

  :و استدل أصحاب االجتهاد األول مبا يلي ... 

  :الكتاب  –أ ... 

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم : ( استدل أصحاب هذا الرأي على صحة اجتهادهم بقوله تعاىل 

) ( عن تراضٍ منكُم وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اَهللا كَانَ بِكُم رحيماً  بينكُم بِالْباطلِ إِال أَنْ تكُونَ تجارةً

  .خياطب البيان اإلهلي املؤمنني موجهاً إياهم بأال يأكلوا أموال بعضهم البعض بالباطل ) ٢٩:النساء 

  .و الشك بأن الغنب هو أحد أوجه هذا الباطل احملرم أكله على املؤمنني ... 

  :السنة  –ب ... 

  )٥) .(غنب املسترسل ربا : عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي مرفوعاً 

  )٦) .(أن ال ضرر و ال ضرار : عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى 

  .و ال جرم أن الغنب نوع من أنواع الضرر الذي جيب إزالته إذا وقع بكل أشكاله و درجاته 

__________  

  .٢/١٤٩، ج ٢املوسوعة الفقهية ، الكويت ، ط -) ١(

  .٨/٤٤٢احمللى ، البن حزم ، ج -) ٢(

  .٢/٦٦جمموعة رسائل ابن عابدين ، ج -) ٣(

  .٤/٣٩٤اإلنصاف للمرداوي ، ج  -) ٤(

يف  ٣٩٠٨و قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباين حديث ضعيف برقم . ٤/٧٩جممع الزوائد ، ج -) ٥(

  الصغري ضعيف اجلامع

وقال عنه الشيخ ناصر  ٢٣٤٠برقم –باب ذكر القضاة  –سنن ابن ماجه ، كتاب األحكام  -) ٦(

  .الدين حديث صحيح 

  



من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، حرم اهللا : عن أيب أمامة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

و إن كان قضيباً من : يسرياً يا رسول اهللا ؟ قال  و إن كان شيئاً: قالوا . عليه اجلنة ، و أوجب له النار 

  )١.(قاهلا ثالث مرات . أراك ، و إن كان قضيباً من أراك 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أن من اقتطع حق امرئ مسلم : وجه االستدالل ذا احلديث 

م أن الغنب من ضمن أحكام هذا مهما كانت قيمته و إن كان قضيباً من أراك فإن نصيبه النار ، و ال جر

  .احلديث 

  :األثر 

أن رجالً قدم املدينة جبواري فنزل على ابن عمر فذكر احلديث ، وفيه : روى ابن حزم عن ابن سريين 

يا أبا عبد الرمحن غبنت بسبعمائة : أنه باع جارية من ابن جعفر ، مث جاء الرجل إىل ابن عمر ، فقال 

أنه غنب بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه و إما : د اهللا بن جعفر، فقال فأتى ابن عمر إىل عب. درهم 

  )٢.(أن ترد عليه بيعه ، فقال ابن جعفر ، بل نعطيها إياه 

وجه داللة هذا األثر أن عبد اهللا بن جعفر و ابن عمر رأيا رد هذا البيع بسبب إشابته بالغنب ارد الذي 

  .مل يشوبه التغرير أيضاً 

بن كعب أن عمر بن اخلطاب ، والعباس بن عبد املطلب حتاكما إليه يف دار كانت للعباس إىل  عن أيب

ملا أمر : جانب املسجد أراد عمر أخذها ليزيدها يف املسجد و أىب العباس ، فقال أيب ابن كعب هلما 

الذي : رجل سليمان بناء بيت املقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمان منه فلما اشتراها قال له ال

فإين ال أجيز البيع فرده ، : بل الذي أخذت منك ، قال : أخذت مين أم الذي أعطيتين ؟ قال سليمان 

  )٣.(فزاده ، مث سأله ؟ فأخربه فأىب أن جييزه 

  .و جه االستدالل ذا األثر أن الغنب ارد موجب لفسخ العقد على الرغم من عدم اقترافه بأي تغرير 

...  

__________  

( و قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباين حديث صحيح . ٣٩٩رواه مالك يف املوطأ، ص  -) ١(

  ) .صحيح الترغيب و الترهيب ، كتاب البيوع 

  .٨/٤٤٠احمللى البن حزم ، ج -) ٢(

  .٨/٤٤١احمللى البن حزم ، ج -) ٣(

  
  

  :املعقول  –د... 

  .له حمرماً بني عباده ، و الشريعة أن الغنب ظلم و اهللا قد حرم الظلم على نفسه و جع... 

إين قد حرمت ! يا عبادي : عن أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عن اهللا تبارك و تعاىل قال ... 



  )١.(الظلم على نفسي ، و جعلته حمرما بينكم فال تظاملوا 

  .ني العباد فالشريعة اإلسالمية حاربت الظلم بكل أنواعه و أشكاله و جعلته حمرماً ب... 

و الغنب هو إحدى األشكال اليت حارا اإلسالم ، فدعى املتعاقدين إىل عدم أكل أموال بعضهم ... 

  .البعض إال عن تراض 

تراضٍ يا أَيها الَّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِال أَنْ تكُونَ تجارةً عن : ) قال تعاىل ... 

  ) .٢٩: النساء ) ( منكُم وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اَهللا كَانَ بِكُم رحيماً 

  الفرع الثاين

  الغنب املقترن بالتغرير موجب لفسخ العقد

و ) ٤(و املالكية يف رأي راحج ) ٣(و الشافعية) ٢(ذهب إىل هذا االجتهاد رأي راجح عند احلنفية... 

  .)٥(احلنابلة 

و استدل هؤالء الفقهاء بعدم االعتداد بالغنب إال إذا كان مقترناً بالتغرير باحلديث النبوي الشريف و ... 

  .العقل السليم 

  :احلديث النبوي الشريف  –أ ... 

عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً أن رجالً ذكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه خيدع ... 

  )٦.(ال خالبة : إذا تبايعتم فقل : قال يف البيوع ، ف

__________  

  ) .قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباين صحيح ( ٣٧٧/٤٩٠صحيح األدب املفرد ،  -) ١(

  .٢/٦٦جمموعة رسائل ابن عابدين ، ج -) ٢(

  .٤/٧٥اية احملتاج إىل شرح املنهاج ، ج -) ٣(

  .٥/١٥٢شية الشيخ علي العدوي ، جاخلرشي على خمتصر سيد خليل و امشه حا -) ٤(

  .٢/١٣٦مصادر احلق للسنهوري ، ج -) ٥(

  .٥/٤صحيح البخاري بشرح الكرماين ، كتاب البيوع و صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، ج -) ٦(

  
  

إىل أن اخلداع يف البيع مكروه و  –أي اإلمام البخاري  –كأنه أشار ذه الترمجة : قال ابن حجر ... 

و .. البيع إال إذا شرط املشتري اخليار على ما تشعر به القصة املذكورة يف احلديث  لكنه ال يفسخ

استدل ذا احلديث ألمحد و أمحد يف قويل مالك أنه يرد بالغنب الفاحش ملن مل يعرف قيمة السلعة و 

احتاج إىل تعقب بأنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا جعل له اخليار لضعف عقله و لو كان ميلك به الفسخ ملا 

  )١.(شرط اخليار 

استدل ذه القصة على ثبوت اخليار ملن قال ال خالبة سواء غنب أم ال ، و سواء : و قال الشوكاين ... 



  )٢.(و الظاهر أنه ال يثبت اخليار إال إذا وجدت خالبة ...... وجد غشاً أم ال 

  :األثر  –ب ... 

عت من أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ب: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ... 

بالوادي مبال له خبيرب فلما تبايعنا رجعت على عقيب حىت خرجت من بيته خشية أن يرادين البيع ، و 

فلما وجب بيعي و بيعه رأيت أين قد غبنته : ار حىت يتفرقا ، قال عبد اهللا كانت السنة أن املتبايعني باخلي

  )٣.(بأين سقته إىل أرض مثود بثالث ليال ، وساقين إىل املدينة بثالث ليال 

وجه االستدالل ذا األثر أن ابن عمر قد غنب عثمان رضي اهللا عنه و مع ذلك مل يفسخ العقد ملا ... 

  .د ليس له أثر إال إذا اقترن بالتغرير يدل على أن الغنب ار

  :املعقول  -ج... 

...  

إذ الرد مطلقاً ليس أرفق بالناس بل خالف األرفق ، ألنه يؤدي إىل كثرة املخاصمة و : قال ابن عابدين 

املنازعة يف كثري من البيوع إذ مل تزل أصحاب التجارة يرحبون يف بيوعهم الربح الوفري ، و جيوز بيع 

  ) .٤(الكثري و عكسهالقليل ب

__________  

  .٤/٣٧٧فتح الباري ، ابن حجر العسقالين ، ج  -) ١(

  .٥/٢٨٧نيل األوطار ، للشوكاين ، ج -) ٢(

  .٤/٣٣٤فتح الباري ، ج -) ٣(

  .٢/٧٨جمموعة رسائل ابن عابدين ، ج) ... ٤(

  
  

ته أن يقيم املتعاقدين على قدم ليس من مهمة املشرع أن مينع التغابن ارد عن الغش و اخلديعة إمنا مهم

املساواة يف األهلية و احلرية كما أن على كل إن حيمي نفسه من الغنب و إن قصر يف فتبعة املهمل أن 

  )١.(تكون على حسابه 

  الفرع الثالث

  مناقشة األدلة و الترجيح

ة قوية لتدعيم اجتهاده قد جاء بأدل –يرمحهم اهللا تعاىل  –يف ضوء ما تقدم نرى أن كالً من الفريقني ... 

القائلون بوجوب اقتران التغرير بالغنب حىت يكون للغنب مفعوله لفسخ العقد استدلوا فيما اجتهدوا به 

  .باحلديث و األثر و املعقول 

و غريمها و  –رضوان اهللا عليهما  - بالنسبة للحديث فهو حديث صحيح رواه البخاري و مسلم ... 

رمبا يدل على وجوب اقتران التغرير بالغنب لثبوت اخليار ، و لكن أيضاً وجه االستدالل ذا احلديث 



ميكن أن يستدل على أن الغنب وحده كاف لثبوت خيار الغنب ألن اخلالبة تعين اخلديعة ومن اخلديعة 

  .الغنب يف السعر 

أن يفسر  أما بالنسبة لألثر املروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما فهو صحيح أيضاً بيد أنه ميكن... 

بطريقة ثانية ، وهي أن ابن عمر قد ظن أنه غنب عثمان بن عفان ، و هذا الظن قد تولد بعد خروج ابن 

فعبد اهللا قد ظن بالغنب بعد خروجه من " فلما وجب بيعي رأيت أين قد غبنته : عمر من الس لقوله 

  )٢.(الس و ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني 

عمر و عثمان بن عفان قد تبايعا بعد أن تساوما و متاكسا و علم كل واحد منهما أنه فعبد اهللا بن ... 

غري مغبون يف بيعه أو شرائه مث تولد الشك بالغنب عند ابن عمر ، بيد أن عثمان بن عفان ظل على يقينه 

  .بأنه مل يغنب ، ولو كان غري ذلك لطلب فسخ العقد ، واهللا سبحانه أعلم 

__________  

  .١/٤١٨املدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقا ، ج.. ) .١(

انظر األشباه و النظائر البن جنيم احلنفي و حباشيته نزهة النواظر على األشباه و النظائر البن ) ... ٢(

  .١٢٥و انظر األشباه و النظائر للسيوطي ، ص . ٦٤عابدين ، ص 

  
  

  :فيكم الرد عليها مبا يلي أما بالنسبة ملا أورده ابن عابدين من حجج ، ... 

  .أن قول ابن عابدين أن التجارة مبنية على الربح و اخلسارة فهذا القول صحيح ال غبار عليه أبداً ... 

فالغنب سواء . أما قوله أن هذا الربح ميكن جنايته عن طريق التغابن فهذا ال يصح على اإلطالق ... 

، بيد أن قيده بالغنب الفاحش ليكون له أثر يف العقود  أكان يسرياً أو فاحشاً فهو سحت ال جيوز أكله

لكثرة وقوع الغنب اليسري و عدم أمهيته باملقارنة مع ما يثريه من مشاكل أما القضاء املزدحم بالقضايا 

األكثر أمهية و خطراً منه أي الغنب الفاحش املعترب أمام القضاء ألمهيته و خطورته على السوق و أهله ، 

أما إذا اشتملت على حمرم . ل للتاجر املسلم ، إال إذا سلمت معامالته التجارية من احلرام فالربح ال حي

إخل أو التعامل الربا أو االحتكار أو الغش أو .... كالتجارة باألعيان احملرمة مثل اخلنازير و اخلمور 

) ١(كون حراماً التدليس ، أو إخفاء سعر الوقت أو التطفيف و حنوها فإن ترتب عليها من الربح ي

فالربح احلالل ال يكون عن طريق الغنب الفاحش أو اليسري ذلك أن الربح شئ و الغنب شئ آخر و ال 

  .تالزم بينهما أبداً 

فالغنب هو ما نقص أو زاد على سعر السلعة يف السوق أما الربح ، فقد يتحقق و يزيد على سعر ... 

كأن يايت أحد التجار بسولع بسعر رخيص من خارج السلعة أضعافاً من دون أن يكون هناك أي غنب 

و % ٢٠٠أو رمبا أكثر من % ١٠٠بلدتهُ من يبيعها بسعر السوق مما قد حيقق رحباً و قدره أكثر من 

  .دون أن تعترب ذلك غبنا فاحشاً 



ذلك أن اإلسالم مل يضع أي حد للربح بل ترك األمر مفتوحاً حسب ظروف السوق و أحواله ... 

  .الغش والغرر و الظلم بني املتعاقدين بشرط عدم 

...  

... ليس من مهمة املشرع أن مينع التغابن ارد عن الغش واخلديعة : أما بالنسبة لقول ابن عابدين ... 

. (  

__________  

يوسف القرضاوي ، جملة امع الفقهي اإلسالمي العدد الرابع ، . هل للربح حد أعلى ، د ) ... ١(

  .٨١ص. ١٩٨٩السنة الثانية

  
  

فإن هذا القول ميكن رده بأن املشرع مينع كل أنواع الضرر الواقع على السوق اإلسالمية و أهله ، ... 

لذلك نرى الشارع احلكيم حرم الربا بكل أنزاعه و أشكاله و درجاته و ما الربا حقيقة إال نوع من 

  .أنواع الغنب 

ى اإلنسان أن حيمي نفسه من الغنب و عن قصر يف ذلك أما بالنسبة للرد على القول القائل بأن عل... 

  .فتبعة املهمل جيب أن تكون على حسابه 

فهذه احلجة من السهل الرد عليها ذلك أن الشريعة اإلسالمية عادلة حتمي الضعيف من القوي كما ... 

لبادي و ، لذلك نراها قد حرمت تلقي الركبان ، و بيع احلاضر ل. حتمي القوي من أكل أموال الناس 

  .بيع املسترسل محاية للضعيف من ظالم السوق 

...  

  .أما بالنسبة عن احلجة اليت تقول أن قبول الغنب ارد يؤدي إىل كثرة املخاصمات و املنازعات ... 

أن عدم قبول املنازعات قد تؤدي إىل غرس روح الفتنة والعدائية بني املتعاقدين الذين : فأقول ... 

  .وقهم بطرق غري شرعية بعيدا عن القضاء و أساليبه الوقائية و العالجية حياولون أخذ حق

هذا بالنسبة للرد على حجج أصحاب االجتهاد القائل بعدم فعالية الغنب إال إذا كان مقترناً بالتغرير ... 

.  

...  

ر ، فاحلجة اليت أما بالنسبة ملناقشة حجج القائلني بفعالية الغنب ارد و لو مل يكن مقترنا بالتغري... 

الذي قال عنه ) ١)(غنب املستلرسل ربا : ليست بصاحلهم هي استنادهم على حديث ضعيف جداً هو 

  .أهل العلم بأنه ضعيف جدا ال يصح االعتماد عليه يف استنباط األحكام 

حزم  بيد أم استندوا أيضا فيما اجتهدوا به إىل أحاديث صحيحة كثرية باإلضافة إىل ما رواه ابن... 

  .من آثار تبني فعالية الغنب ارد و لو مل يكن مقترناً بالتغرير 



__________  

، رقم  ٤/٧٧ضعيف اجلامع الصغري و زيادته الفتح الكبري للشيخ ناصر الدين األلباين ، ج) ... ١(

٣٩١٢.  

  
  

بفعالية الغنب ارد و لو : و أخرياً و مما تقدم يتبني لنا أن الراجح من االجتهادين هو االجتهاد القائل ... 

لقوة أدلته اليت استند إليها ، وألن هذا القول حيقق مصاحل حسنة للسوق و أهله . مل يكن مقترنا بالتغرير 

  .و للمتعاملني معهم و ملا له من دور فعال يف مقاومة الظلم و أشكاله 

وم التغابنِ ومن يؤمن بِاِهللا ويعملْ صالحاً يكَفِّر عنه يوم يجمعكُم ليومِ الْجمعِ ذَلك ي:( قال تعاىل ... 

 يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخديو هئَاتي٩: التغابن ) ( س. (  

...  

ال جيوز الغنب يف املعاملة الدنيوية ، ألن اهللا تعاىل : ( اآلية على أنه فقد استدل أهل العلم ذه ... 

و هذا االختصاص يفيد أنه ال غنب يف الدنيا ، ) ذلك يوم التغابن : خصص التغابن بيوم القيامة ، فقال 

  .و اهللا أعلم  ٠) ١) (فكل من اطلع على غنب يف مبيع ، فإنه مردود 

__________  

و انظر التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و . ١٨/١٣٨حكام القرآن للقرطيب ، ج اجلامع أل) ... ١(

  .٢٨/٢٤٢املنهج ، للزحيلي ، ج

  
  

 ه الآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاِهللا ومالئكَته وكُتبِه ورسل: ( قال اهللا تعاىل 

 ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرفْساً إِال * ناُهللا ن كَلِّفال ي

نا ربنا وال تحملْ علَينا إِصراً وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْ

راغْفا ونع فاعو ا بِها ال طَاقَةَ لَنا ملْنمحال تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حكَم  تا أَننمحارا ولَن

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانالنو٢٨٦-٢٨٥: بقرة ال) ( م(  

  و احلمد هللا رب العاملني... 

  
  


