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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(438) 

اَرٌة َوال بَ ْيعٌ )الفرق بني بيع وجتارة يف   (جتج
إجالَّ َأْن َتُك نَن جتج اَرةع َن ْن تَ را   )املطلب األول السابق يف معىن التجارة ونسبتها مع البيع ليتضح مدى متامية االستدالل بـوتفصيل 

ْنُكمْ  ْم جتج اَرةٌ )يف ضـمن تفسـا الفـرني بـني التجـارة والبيـع يف قولـه تعـا   على إفـاةة مطلـق املعاةـاة للملـال الـال م، ، (مج ْْي ييج ٌٌ ال تُ   رجج ا
اَرةٌ )بعد قوله  (َوال بَ ْيعٌ )فقد اختلف املفسرون يف وجه قوله تعا   (1)(بَ ْيٌع َنْن ذجْكرج اّللَّج َوال   لالختالف يف معنامها على أقوال  (جتج

 األقناٌ يف الفرق بينيما
  ،السـيد الوالـد كمـا سـبق منها  ان البيع مطلق املعاوضة، فهو أعم من التجارة ويكون من ابب ذكر العام بعد اخلاص، وقـد اختـار 

 .(2)كما ذكر  بعض مفسري العامة
ق به الربح، فالبقال مثاًل ابئع ألن رحبـه حمقـق معلـوم حمـدة، عكـا التـاجر ع هبا الربح والبيع ما يتحق  توق  ومنها  ان التجارة هي ما ي  

 فانه كلما اشرتى بضاعة توقع فيها رحبًا.
التجــارة إذا قوبلــب ابلبيــع كــان املفهــوم منهــا حبســب العــرف االســتمرار يف االكتســاب  ومنهــا  مــا ذكــر  العالمــة الطباةبــائي مــن ان

 .(3)ابلبيع والشراء، واما البيع فهو العمل االكتسايب الدفعي
 ومنها  ان التجارة الـَجَلب، أي التجارة اخلارجية، ألنه الغالب فيها، فاملراة ال تلهيهم جتارة يف السفر وال بيع يف احلضر.

، وهو ظاهر لسـان العـرب إذ اقتصـر يف تفسـا التجـارة علـى قولـه مضىا  ان التجارة هي البيع والشراء، فالنسبة الرتاةف كما ومنه
، جَتْراً، وجتجَاَرًة؛ اَبَع َوَشَرى()  .(4)جتر  جَتََر، يـَْتج ر 

 التحقيق: بني البيع والتجارة نمنم من وجه
 لبيع هي العموم من وجه املستظهر  ان النسبة بني التجارة وا ولكن  

 صور عديدة فأما ماةة افرتاني التجارة عن البيع 
عـن البيـع الشـراء، ولعدولـه البيـع و بدل  ه ابملصاحلة على ما ميلكه الغا مببلغ  حابمنها  ان يتاجر ابملصاحلة بدل البيع ابن يكون اسرت 

 ،، خالفـاً للمنصـورومنهـا ان بعضـهم رأى ان الـراب ال يـدخلها ،هالـةا ال يغتفـر يف البيـع مـن اجهمـمنها انـه يغتفـر في  صاحلة وجو إ  امل
 كخيار اجمللا وخيار احليوان فاهنا خمتصة ابلبيع.  ومنها انه ال جتري فيها العديد من اخليارات

 .ومنها  ان يتاجر ابهلبة املعوضة إذا اختذها جتارة
غايــة األمــر ان املضــارب قــد يســتثمر املــال يف  ،ان املضـاربة ليســب بيعــاً  ومنهـا  التجــارة ابملضــاربة، فاهنــا جتــارة وليســب بيعــاً لبداهــة

 جتارة وقد يستثمر  يف إجارة أو غاها.
 ماةة افرتاني البيع عن التجارة فصور كذلال  وأما

 منها  ما لو ابع بال ربح أبداً، فانه بيع وليا جتارة.
 وال انه اتجر. ومنها  اخلبا  فانه يبيع اخلبز وال يطلق عليه انه يتاجر به

 ومنها  العطار والبقال وأشباههما فانه ابئع وليا بتاجر، نعم لو وس ع حمالته فقد يدخل يف عنوان التاجر أيضًا.
                                                             

 .37سورة النور  آية  (1)

 كالبيضاوي.  (2)
فرني بينهمـا هـو ال)التجارة إذا قوبلب ابلبيع كان املفهوم منها حبسب العرف االستمرار يف االكتساب ابلبيع والشراء والبيع هو العمل االكتسايب الدفعي فقال   (3)

ةائمـا وال يف وقـب مـن  الفرني بني الدفعة واالستمرار فمعىن نفي البيع بعد نفي التجارة مـع كونـه منفيـا بنفيهـا الداللـة علـى أهنـم ال يلهـون عـن رهبـم يف مكاسـبهم
 15م( )امليـزان يف تفسـا القـرآن، منشـورات الاعيليـان   األوقات ، وبعبارة أخرى ال تنسيهم رهبم جتارة مستمرة وال بيع ما مـن البيـوع الـو يوقعوهنـا مـدة جتـاره

 (.127ص
 .89ص 4باوت    –ابن منظور، لسان العرب، الناشر  ةار صاةر  (4)
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 انه لو أةلق عليهما فرضاً فهو جما  بعناية . ةليل علىا، وهو مانه يصح سلب التاجر عن اخلبا  والعطار العاةي وما أشبهه  واحلاصل
 ا  التاجر الذي يبيع ابجملة لابح أرابحاً كثاة )أو قليلة(.وماةة اجتماعهم
اللهم إال إذا جعـل جتارتـه ابهلبـات  ،فان هناك من العقوة ما ليا ببيع وال جتارة وذلال كاإلجارة وكاهلبة املعوضة  ومن جهة أخرى

 ابً من بعض شرائط البيع.املعوضة كما ان البعض يفعل ذلال هر  
 تعريف التجارة

 )التكسب، بقصد االسرتابح، على وجه خمصوص(.  تار يف تعريف التجارةواملخ
 ال ربح.بفخر  ابلتكسب مثل اهلبة والبيع 

 جرة وال تسمى عرفاً رحباً.وخر  بقصد االسرتابح التكسب ال ابالسرتابح كاألجا فانه يتكسب بعمله، كالبن اء والصب اغ، لكنه أيخذ أ  
 اخلبا  والبقال والبيع ةفعًة بربح قليل. فتأمل وخر  بـ)على وجه خمصوص( بيع مثل

 مناقشة األقناٌ السابقة
فانــه ال يشــرتا يف التجــارة االســتمرار ولــذا لــو اتجــر بصــفقة واحــدة فــربح رحبــاً وفــااً   وبــذلال ظهــر وجــه النظــر يف األقــوال الســابقة
، كمــا ان البيــع أعــم مــن العمــل االكتســايب الــدفعي والتــدر ي فــان يف عقــد الصــفقات صــدني عليــه انــه اجتــر جتــارة مرحبــة، وإن   يســتمر

 اخلبا  عمله اكتسايب تدر ي وهو ابئع وليا بتاجر رغم انه مستمر.
 .إضافة للمساومة ظهر ان البيع أعم من ان يتحقق به الربح ولذا انقسم إ  بيع املراحبة واملواضعة والتوليةكما 

 هذا الغلبة ةون ان تبلغ هجر املعىن األول. مبجرةملا محل اللفظ عليها ب لو سل م انوعة، على اهنوان غلبة الـَجَلب يف التجارة مم
 هل لْتجارة إطالقات متعددة؟

ــاريـراة هبــا املعــىن األخـج كالـــَجَلب أو كتجـارة  وقـد يقــال بتعـدة إةالقــات التجـارة وانــه اترةً  إذ قـالوا ابن العــرب كانـب تطلــق التــاجر  اخلم 
رٌ ))ار وانه لذا ورة على اخلم   ُر َفاجج  املتوسط. ةواثلث ، األعم الذي اختار  الوالد يراة هبا واترةً  ،أي اخلم ار، وفيه ما ال خيفى (1)((التَّاجج

وعلى فرضه فال يعلم انه علـى احلقيقـة فيهـا مجيعـاً عوضـاع متعـدةة ليكـون مـن املشـرتك اللفظـي، بـل  ،ولكن   يثبب لنا ان تعدةها
 اما جما  أو من استعمال العام يف اخلاص فتدبر. الظاهر انه

 هل تنجد يف آية التجارة قرينة نْى إرادة األنم؟
ْلباطج لج إجالَّ َأْن َتُك  نَن جتج اَرةع َن ْن تَ  را   )نعـم قـد يقـال يف خصــوص آيـة التجـارة  َُُْكُْ نا َأْم  ناَلُكْم بَ ي ْ َنُكْم لج اي أَي َُّي ا الَّ  َيَن آَمنُ نا ال 

كمــا ســبق وهــو أعــم شــامل لكــل أنــواع التصــرفات اململ جكــة  فــان لكلــوا يــراة بــه )تتصــرفوا(. (َُُْكُْ  نا)نــه أريــد هبــا األعــم بقرينــة ا (مج  ْنُكمْ 
 أنْ وغاهـا، ومقتضـى قاعــدة التجـانا بــني املسـتثىن واملســتثىن منـه يف كــل اخلصوصـيات إال خــرو  املسـتثىن ممــا ةخـل فيــه املسـتثىن منــه، 

مـن كـالم السـيد الوالـد إذ قـال  )أقـول  حيـ   هـو املسـتفاةهـذا ولعـل  ،وانتقـال   أي كـل معاوضـة ونقـل  املعىن األعم،  التجارة() هبايراة 
يلزم وحدة السياني بني املستثىن منـه واملسـتثىن، وال وحـدة ظـاهراً بـني األكـل والتجـارة، فـالال م إمـا ختصـيج األكـل كراةة التملـال منـه، 

لنــاإ إال ابلتجــارة، وال تشــمل انيــة حينرــذ  التصــرفات غــا اململكــة، كاألكــل واللــبا والســكىن والركــوب فــاملعىن  ال تتملكــوا أمــوال ا
ً أو حقيقيـاً إال فيمـا كـان  وحنوها، أو تعمـيم التجـارة حبيـ  تشـمل سـائر التصـرفات، فـاملعىن  ال تتصـرفوا يف أمـوال النـاإ تصـرفاً اعتبـاًر

 املبيح لتصرف املعامالت. كوهناة  عن تراض، فيكون ذكر التجارة من ابب غلب
لكن ال يبعد قرب األول، حي  إن )التجارة( أصلح أن تكون قرينة من العكا، كما قـالوا  إن )يرمـي( أصـلح أن يكـون قرينـة يف 

 فتأمل. (2)التصرف يف )األسد( من عكسه(
 وصْى هللا نْى حممد وآله الطاهرين

ريَةج َوََتَاُم اْلعجَباَدةج َوالسََّبُب إجََل اْلَمَنازجٌج الرَّفجيَعةج َوالرُّ تَ َفقَُّينا يفج دجي))  عليه السالم اإلمام الكاظمقال  ْفَتاُح اْلَبصج َتبج نج اّللَّج َفإجنَّ اْلفجْقَه مج
، َوَمْن لَْ  نْ َيا، َوَفْضُل اْلَفقجيهج َنَْى اْلَعابجدج َكَفْضلج الشَّْمسج َنَْى اْلَكَناكجبج ُ َلُه اْْلَْجيَْةج يفج الد جينج َوالدُّ  يَ تَ َفقَّْه يفج دجينجهج َلْ يَ ْرَ  اّللَّ

 .(410حتف العقول  ص) ((َنَمالع 
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