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 قال هللا تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

        (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٹ

 [10-9]الجمعة/ 
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 كتاب البيع -1

 :الفرق بين العبادات والمعامالت 

اإلسالم دين كامل جاء بتنظيي  المعيامالت بيين القيالل خالمقبيلع بالعبيادات 

 .ختطهر القبلب ،التي تزكي النفلس

 ،خالنكاح ،خجاء بتنظي  المعامالت بين المقبلقين بعضه  مع بعض كالبيلع

 ،خعييي   ،ليعييييل النييياس ي يييل   يييي  مييين ؛خالحييي خد خهير يييا ،خالملاريييي 

 . ، يؤدخن حل هللا، خحل عبادهخرحمة

 أقسام العقود : 

 أقسام العقود ثالثة:

 خالشركة خنحل ا. ،جار عق  معاخضة محضة كالبيع، خاإل -1

 خالضمان خنحل ا.  ،خالعارية ،خالص قة ،عق  تبرع محض، كالهبة -2

، كييالقرع،  هييل تبييرع؛ صنيي،  ييي معنيي  الصيي قة،  -3 عقيي  تبييرع خمعاخضيية معييا

 خمعاخضة حي  ين، يَردّ مثب،. 

 مبادلة ما  بما  من  جل التمبك. البيع : 

 :حكمة القيام باألعمال الكسبية 

خيرضياء .. ل  ي  ي عميل كسيبي إلقامية  مير هللا  يي لليك العميلالمسب  يعم

خ عييل  .. ييي للييك العمييل ×خيحييياء سيينة الرسييل   ..الييرب بامتثييا   خامييره

،  ..اصسباب المأملر بهيا ، حسينا خيل قي، صن يصير ،  يي  ..ثي  يرققي، هللا رققيا

 مصرف حسن.

 :حكمة مشروعية البيع 

ين النيياس كبهيي ، خحاجيية لمييا كانيين النقييلد خالسييبع خالعييرخع ملقعيية بيي 

 اإلنسان تتعبل بما  ي ي  صاحب، خ ل ال يبذل، بغير علع. 
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خخصل  يلي  هرضي،، خيال لجيأ النياس يلي   ،خ ي يباحة البيع قضاء لحاجت،

 خالمقاتبة.  ،خالحيل ،خالسرقة ،النهب

خيطفياء تبيك الشيرخر، خ يل جيا ز  ،لذا  حيل  هللا البييع لتحقييل تبيك المصيال 

 . [275]البقر /   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )   هللا تعال :باإلجماع، قا

  :شروط صحة البيع 

 يشترط لصحة البيع ما يلي:

 التراضي من البا ع خالمشتري يال من  ُكره بحل.  -1

،  ، ن يكلن العاق  جا ز التصرف بأن يكلن كل منهما حرا،  -2  رشي ا،.  ،مكبفا

،،  يي -3 ال يجييلق بيييع مييا ال نفييع  ييي،  ن يكييلن المبيييع ممييا يبيياح االنتفيياع بيي، مطبقييا

خالقنزيير، خال ميا  ،خالصراصير، خال ما نفعي، محيرم كيالقمر ،علعاكالب

 ي، منفعة ال تباح يال حا  الحاجة خاالضطرار كالكبب، خالميتية، يال السيمك 

 خالجراد. 

، ل،  ي بيع، خقن العق .  -4 ، لببا ع،  خ مألخنا   ن يكلن المبيع ممبلكا

، لبمتعاق ين برؤية ن يكلن المبيع م -5   خ صفة.  ،عبلما

6-  .،   ن يكلن الثمن معبلما

 ن يكيلن المبيييع مقي خرا، عبيي  تسيبيم،،  ييال يصي  بيييع السيمك  ييي البحيير،  خ  -7

 ،الطييير  ييي الهييلاء خنحل مييا؛ للجييلد الغييرر، خ ييذه الشييرخط ليي  ع الظبيي 

 خالربا عن الطر ين.  ،خالغرر

  ينعقد البيعبم : 

 فتين:ينعقد البيع بإحدى ص

تُييَك  خ نحل مييا، خيقييل  المشييتري: قوليةةة -1 : بييأن يقييل  البييا ع: بعتييك  خ َمب ك 

 اشترين،  خ قَبِبن خنحل ما مما جرى ب، العرف. 
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،، : خ ي المعاطا  كأن يفعلية -2  يعطيي، بيال عطي، عشر  رياالت ليأ ذ بهيا جبنيا

 قل ، خنحل للك مما جرى ب، العرف يلا حصل التراضي. 

  في المعامالت:فضل الورع 

يجييب عبيي  كييل مسييب   ن يكييلن بيعيي، خشييراؤه، خطعاميي، خشييراب،، خسييا ر 

معامالت، عب  السنة،  يأ ذ الحال  البيِّن خيتعامل ب،، خيجتنب الحيرام البييِّن 

حمايية ل يني، خعرضي،، خليقال يقيع  ؛خال يتعامل ب،،  ما المشتب،  ينبغي ترك،

  ي الحرام. 

ين  »يقل :  ×عنهما قا : سمعن رسل  هللا عن النعمان بن بشير رضي هللا 

بَييـُمُهن  َكثِيييَر ِمييَن  تَبِييـَهاَت ال يَـع  نَـُهييـَما ُمش  الَحييالَ  بَيييَِّن، َخين  الَحييَراَم بَيييَِّن، َخبَي 

ِضِ،.  تَب َر َ ِلِ ينِـِ، َخِعر   الن اِس،  ََمن  ات قَ  الشُّبُـَهاِت، اس 

ِشيُك َخَمن  َخقََع  ِي الشُّبُـَهاِت خَ  َ  الِحـَم  يُل  َع  َحل  اِعي يَر  قََع  ِي الَحَراِم َكالر 

تََع  ِي ـِ،،  اَل َخين  ِلُكّلِ َمِبيك  ِحيـَم ،  اَل َخين  ِحيـَم  هللا َميـَحاِرُم،ُ،  اَل َخين    َن  يَر 

غَة،، يلَا َصبَيـَحن  َصبَيـَ  الَجَسي ُ ُكبُّيـ،ُ، َخيلَا  ََسي َت   َ  َسي َ الَجَسي ُ  ِي الَجَسِ  ُمض 

،ُ  اَل َخِ َي القَب بُ   .(1)متفل عبي،«. ُكبُـّ

 :أين تُصرف األموال المشتبهة 

 .المشتبهات من اصملا  ينبغي صر ها  ي اصبع  عن المنفعة  اصبع 

 أقربها ما د ل  ي البطن، ث  ما خلي الظا ر من البباس، ث  ما عيرع مين 

 المراكب كالقيل خالسيار  خنحل ما.

 كسب الحالل: فضل ال 

 . [10]الجمعة/ (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) قا  هللا تعال : -1

، قَيخُّ َ ي يرا، »قا :  ×عن المق ام رضي هللا عن، عن النبي خ -2 َما  ََكَل  ََحي َ َطعَاميا

                                                           

 (، خالبفظ ل،.1599(، خمسب  برق  )52،   رج، البقاري برق  )متفق عليه( 1)
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ُكَل ِمن  َعَمِل يَِ ِه، َخين  نَبِي  هللا دَاُخدَ َعبَي ـِ، الس الُم َكا
َن يَأ ُكُل ِمن  َعَمِل ِمن   َن  يَأ 

 .(1)  رج، البقاري«. يَِ هِ 

  يتبييايعلن، َخيَت ييـِجُرخَن، خلكيينه  يلا نييابه  حييل ميين  ×خكييان  صييحاب النبييي

خال بييع عين لكير هللا حتي  ييؤدخه يلي  هللا  ،ل  تبهه  تجار تعال  حقلع هللا 

 تعال .

 :أفضل المكاسب 

ميا يناسيب حالي، مين  المكاسب تقتبف بيا تالف النياس، خاص ضيل لكيل  حي 

 بشرخطها الشرعية.  ، خ تجار  ، خ صناعة ،قراعة

 :حكم الكسب 

يجب عب  اإلنسيان  ن يجتهي   يي طبيب اليرقع الحيال ؛ ليأكيل خينفيل عبي  

  ب، خ ي سبيل هللا، خيستعّف عن سؤا  الناس، خ طيب الكسب عمل الرجل 

 بي ه، خكل بيع مبرخر. 

َخال ِذي نَف ِسي بِيَِ ِه صَن  »قا :  ×هللا  عن  بي  رير  رضي هللا عن،  ن رسل 

أَلَيـ،ُ  ِرِه َ ي َر لَيـ،ُ ِمين   َن  يَيأ تَِي َرُجيال،  َيَس  تَِطَب َعبَ  َظه  يَأ ُ ذَ  ََح ُُك   َحب بَـ،ُ  َيَـح 

َطاهُ  َخ  َمنَعَ،ُ   .(2)متفل عبي،«.  َع 

  :فضل السماحة في البيع والشراء 

، حت  ينا  رحمة هللا.ينبغي  ن يكلن اإلنسان  ي   معامبت، سهال، سمحا

َرِحييـَ  هللا »قييا :  ×عيين جييابر بيين عبيي هللا رضييي هللا عنهمييا  ن رسييل  هللا 

تََرى، َخيلَا اق تََض ـَرُجال، َسم   ، يلَا بَاَع، َخيلَا اش   .(3)  رج، البقاري«. حا

 

                                                           

 (.2072برق ) أخرجه البخاري( 1)

 (.1042( خالبفظ ل،، خمسب  برق  )1470برق  )،   رج، البقاري متفق عليه( 2)

 (.2076برق  ) أخرجه البخاري( 3)
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 :خطر كثرة الحلف في البيع 

 ×، خقي  نهي  عني، رسيل  هللا الحبف  يي البييع منفقية لبسيبعة، ممحقية لبيرب 

َحييـلُ »بقللـييـ،:  ييـ،ُ يُنَفِّـييـُل ثُييـ   يَـم  ييـعِ،  َننـ  ييـَر َ الَحِبـييـِف  ِييـي البَي  «.  يي اُكييـ   َخَكثـ 

 .(1)  رج، مسب 

  الصيي ع  ييي البيييع خالشييراء سييبب لحصييل  البركيية، خالكييذب سييبب لمحييل

 البركة.

                                                           

 (.1607برق  ) أخرجه مسلم( 1)
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 مفاتيح الرزق وأسبابه

تَنز  بها الرقع من هللا عز خجل:     مفاتي  الرقع خ سبا  ب، التي يُس 

  :االستغفار والتوبة إلى هللا عز وجل من الذنوب 

پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ ٱ  جئ جئ جئی ی ي ي )  :×قا  هللا تعال  عن نلح  -1

 . [12-10]نلح/ (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  ي  ی ی ي  ىئ ىئ   ىئ ېئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ): ×قا  هللا تعال  عن  لد خ -2

 . [52] لد/ (جئ  جئ  جئ

 :التبكير في طلب الرزق 

تِي  ِي بُُكلِرَ ا: »×ينبغي التبكير  ي طبب الرقع، لقلل،  ُهـ   بَاِرك  صُم  «. البـ 

 .(1)  رج،  بل داخد خالترمذي

   :الدعــاء 

(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)قيييييييييا  هللا تعيييييييييال :  -1

 .[186]البقر / 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) : قييا  هللا تعييالخ -2

 .[114]الما   /

  :تقوى هللا عز وجل 

 . [3-2]الطالع/ (ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )قا  هللا تعال :  -1

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  قا  هللا تعال :خ -2

 . [96]اصعراف/

 :اجتناب المعاصي 

                                                           

 (.1212(،  خ  رج، الترمذي برق  )2606/  رج،  بل داخد برق  )صحيح( 1)
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 (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي ) :ل قا  هللا تعا

 .[41]الرخم/

  :التوكل على هللا عز وجل 

 خمعناه: اعتماد القبب عب  اللكيل خح ه سبحان،، خطبب الرقع بالب ن. 

 . [3لطالع/] (ہ ہ ہ   ،   ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )  قا  هللا تعال : -1

لَييل   َن ُكيي   : »×  رسييل  هللا عيين عميير بيين القطيياب رضييي هللا عنيي، قييا : قيياخ -2

، َختَيُرخُح  ُقُع الط ي َر تَغ  ُخ ِ يـَماَصا تََلك ب تُـ   َعبَ  هللا َحل  تََلكُِّبـِ، لََرَققَُك   َكَما يَر 

 ،  .(1)  رج، الترمذي خابن ماج،«. بَِطانا

  :حضور القلب أثناء العبادة 

يَيـقُلُ  َربُُّكيي   : »× عين معقيل بين يسيار رضيي هللا عنيي، قيا : قيا  رسيل  هللا

 ،، قيا أل  يَي َي َك ِرق  ، َخ م   قَب بََك ِهنَ ،
أل  غ  ِلِعبَادَتِي  َم  تَـبَاَرَك َختَعَالَ : يَا اب َن آدََم تَفَر 

ييأل يَيي َي َك ُشييغ ال،  ييرا، َخ َم  بَييَك  َق  أل قَب  ييَن آدََم ال تَييـبَاَع   ِمنِّييي  َييأَم    رجيي، «. يَييا اب 

 .(2)الحاك 

 ين الحج والعمرة: المتابعة ب 

تَيابِعُلا بَيي َن : »×عن عب هللا بن مسعلد رضي هللا عني، قيا : قيا  رسيل  هللا 

يَر َخاليذُّنُلَب َكَميا يَن ِفيي الِكييُر َ بَيَ  الَحِ ييِ   ِفيَياِن الفَق  ُهيـَما يَن  يَر ِ  َننـ  الَحّجِ َخالعُم 

يييُرخرَ  ِة الَمب  يييـَحج  ََ ِلب  يييِة، َخلَيييي   رجييي، «.  ِ ثَيييَلاَب يال  الَجن يييةَ َخاليييذ َ ِب َخالِفض 

 .(3)الترمذي خالنسا ي

  :اإلنفاق في سبيل هللا تعالى 

 . [39]سبأ/ (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي  ) قا  هللا تعال : -1

                                                           

 (، خ ذا لفظ،.4164(،  خ  رج، ابن ماج، برق  )2344/  رج، الترمذي برق  )صحيح( 1)

 (.1359(، انظر السبسبة الصحيحة رق  )7926ج، الحاك  برق  )/  رصحيح( 2)

 (.2631(، خ ذا لفظ،، خ  رج، النسا ي برق  )810/  رج، الترمذي برق  )حسن( 3)
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قَيياَ  هللا تَييـبَاَرَك »قييا :  ×عيين  بييي  رييير  رضييي هللا عنيي، يببيي  بيي، النبييي خ -2

 .(1)  رج، مسب «. ل  َعبَي كَ َختَعَالَ : يَا اب َن آدََم  َن ِفل   ُن فِ 

  طلبة العلماإلنفاق على : 

يِ  َرُسيلِ  هللا   ×عن  نَ بن مالك رضي هللا عن، قيا : َكياَن  ََ يَلاِن َعبَي  َعه 

تِي الن بِييي  
تَِرُف  ََ يياهُ يلَيي   × ََكيياَن  ََح ُُ ييـَما يَييأ  تَِرُف،  ََشييَكا الُمييـح  َخاآلَ ييُر يَييـح 

َقُع بِـ،ِ لَ » َقَاَ :  ×الن بِّيِ   .(2)  رج، الترمذي«. عَب َك تُر 

  :صلة الرحم 

َميين  »يقييل :  ×عيين  نييَ بيين مالييك رضييي هللا عنيي، قييا : سييمعن رسييل  هللا 

قِيِ،  َخ  يُن َسيأَ لَيـ،ُ  ِيي  َثَيـِرِه  َب يَِصيل  َرِحيـَم،ُ  هُ  َن  يُب َسـَخ لَـ،ُ  ِي ِرق  متفيل «. َسـر 

 .(3)عبي،

 ليهم: إكرام الضعفاء واإلحسان إ 

عن مصعـب بـن سعـ  قـا : ر ى سعيـ  رضيي هللا عنيـ،  َن  ليـ،  ضيـال، َعيـن  -1

َققُييـلَن يال  بُِضييعَفَا ُِك   : »×َميين  دخنييـ،،  َقَييـاَ  الن بِيييُّ  «. َ ييل  تُن َصييـُرخَن َختُر 

 .(4)  رج، البقاري

ييةَ بَِضييِعيِفَها،»خ ييي لفييظ:  -2 ،  ين َمييا يَن ُصييُر هللا َ ييِذِه اصُم  ، َخَصالتِـِهييـ   َلتِـِهييـ   بِ َع 

الِصِهـ     .(5)  رج، النسا ي«. َخي  

 :الهجرة في سبيل هللا 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ) قا  هللا تعال :

 . [100لنساء/ا]  (ۉۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
                                                           

 (.993برق  ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2345/   رج، الترمذي برق  )صحيح( 2)

 (.2557)( خالبفظ ل،، خمسب  برق  2067،   رج، البقاري برق  )متفق عليه( 3)

 (.2896برق  ) أخرجه البخاري( 4)

 (.3178/  رج، النسا ي برق  )صحيح( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                                       تمالاـعمال

 البيع
675 

 :صور من البيوع المباحة 

 السبعة بما اشتريتها ب،. : خ ي  ن يقل  البا ع خليتكوليةتبيع ال -1

 ،: خ يي  ن ييذكر السيبعة خثمنهيا، ثي  يقيل  بعتكهيا بيرب   مسيبيع المرابحة -2

 مثال،.

 ه: خ ي  ن يذكر السبعة خثمنها، ث  يقل  بعتكها بقسار  عشربيع المواضعة -3

 مثال،. 

: خ ييي  ن يسييلم السييبعة بييثمن، ثيي  يشييتريها ين رضييي البييا ع ةوماسةةبيةةع الم -4

 بالسلم.

: خ ي  ن يقل  المشتري بع  قبض السبعة  شركتك  يما اشترتي، ةشركبيع ال -5

 بالنصف  خ الربع مثال،. 

 : خ ي  ن يبيع سبعة بسبعة   رى ، ختسم  المقايضة. ةدلابيع المب -6

 : خ ي  ن يبيع السبعة بين الناس بأعب  ثمن تصل يلي،. ةيدازبيع الم -7

 :أنواع المحرمات 

 ع نوعان:المحرمات في الشر

 ،خالقبا يييي  ،خلحيييي  القنزييييير ،خاليييي م ،: كالميتييييةالمحرمةةةةات مةةةةن األعيةةةةان -1

 خالنجاسات خنحل ا.

 ،خالغيل ،خاالحتكيار ،خالقميار ،خالميسير ،: كالربياالمحرمات من التصرفات -2

 خبيلع الغرر خنحل للك مما  ي، ظب  خ كل صملا  الناس بالباطل.

 احتاج يل  رادع خقاجر خعقلبة تمنع  ، اصخ  تعا ، النفَ، خالثاني تشتهي،

 من اللقلع  ي،.

 نهي عنهاصور من البيوع الم : 

م بعيض  ،خالبركية ، باح اإلسالم كل شيء يجبب القير خالنفيع المبياح، َخَحير 
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البيلع خاصصناف؛ لما  ي بعضها مين الجهالية خالغيرر،  خ اإلضيرار بأ يل 

رر عبي  البي ن خالعقيل السلع،  خ ييغار الص خر،  خ الغل خالكيذب،  خ ضي

 خاصضرار.  ،خالتناحر ،خالتشاحن ،خنحل ا مما يسبب اصحقاد

  تحرم تبك البيلع خال تص ، خمنها: 

: كييأن يقييل  البييا ع لبمشييتري مييثال،:  ي ثييلب لمسييت،  هييل لييك بيةةع المالمسةةة -1

 بعشر ، خ ذا البيع  اس ؛ للجلد الجهالة خالغرر. 

ري لببا ع:  ي ثلب نبذتي، يليّي  هيل عبيّي بكيذا، : كأن يقل  المشتبيع المنابذة -2

 خ ذا البيع  اس ؛ للجلد الجهالة خالغرر. 

: كأن يقل  البا ع: ارم  يذه الحصيا   عبي   ي سيبعة خقعين  هيي بيع الحصاة -3

 لك بكذا، خ ذا البيع  اس ، للجلد الجهالة خالغرر. 

ا، خ ذا البيع حيرام؛ : خ ل  ن يزي   ي السبعة َمن  ال يري  شراء بيع النجش -4

، له .   صن  ي، تغريرا، بالمشترين اآل رين خ  اعا

: خ ل السمسار الذي يبيع السبعة بأهب  من سعر يلمهيا، بيع الحاضر للبادي -5

لكين ين  ،خ ذا البيع هير صحي ؛ لما  ي، من الضرر خالتضييل عب  النياس

 . جاء يلي، البادي خطبب من،  ن يبيع  خ يشتري ل،  ال بأس

ال يجلق؛ صن، يُفضي يل  القصام خالفسخ  اصة يلا  بيع السلعة قبل قبضها -6

 ر ى  ن المشتري سيرب   يها. 

: خ ل  ن يبيع، سبعة يل   جل ث  يشتريها من، بأقل من قيمتها نق ا،، بيع العينة -7

 اجتمع  ي، بيعتان  ي بيعة، خ ذا البيع حرام خباطل؛ صن، لريعة يل  الربيا، 

اشييترا ا بعيي  قييبض ثمنهييا،  خ بعيي  تغييير صييفتها،  خ ميين هييير مشييتريها  ينن 

 جاق. 

: كأن يشتري رجل سيبعة بعشير  خقبيل ينهياء البييع بيع الرجل على بيع أخيه -8

يجيء آ ير خيقيل :  نيا  بيعيك مثبهيا بتسيعة  خ  قيل مميا اشيترين بي،، خمثبي، 
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سيية عشيير الشييراء، كييأن يقييل  لميين بيياع سييبعة بعشيير   نييا  شييتريها منييك بقم

ليترك اصخ  خي  عها ل،، خ ذا البييع خالشيراء حيرام؛ لميا  يي، مين اإلضيرار 

 بالمسبمين، خييغار ص خر بعضه  عب  بعض. 

محرم ال يص ، خكذا سا ر  البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة -9

 . ، كما يحرم البيع خالشراء  ي كل مسج العقلد

مر خالقنزير خالتماثيل  خ خسيبة يل  محيرم كيتالت ، كالقكل ما كان حراما   -10

 البهل  بيع، خشراؤه حرام.

 بيوع الجهالة والغرر. -11

خ يل ميا  يي بطيلن  :خبيع المالقيي  ..بةبَ ل الحَ بَ : بيع حَ ومن البيوع المحرمة

 ..خضراب الجميل ..خ ل ما  ي  صالب الفحل  :خبيع المضامين.. اصمهات

خحبيييلان  ..خمهيير البغيييي ..كبيييب خالسييينلرخيحيييرم ثميين ال ..خعسييب الفحيييل

خبيع ما يعجز عين تسيبيم، كيالطيلر  ..خبيع الغرر ..خبيع المجهل  ..الكا ن

  . ي الهلاء

 .مما سيأتي خنحل للك بيع الثمار قبل بدو صالحها -12

 :حكم بيع المشاع 

، بين، خبين هيره صي   يي نصييب، بقسيط،، خلبمشيتري القييار  يلا باع مشاعا

  . ين جهل الحا

 :حكم بيع الماء والكأل والنار 

 ييي الميياء خالكييأل خالنييار،  ميياء السييماء خميياء المسييبملن شييركاء  ييي ثييال :  

 خ  ، خ بركتييي، ،بتييي،ر  خال يصييي  بيعييي، ميييا ليي  يحيييزه  يييي قِ  ،مبيييكالعيييلن ال يُ 

، ميا دام  يي  رضي، ال يجيلق بيعي،،  ،  خ يابسا نحل ما، خالكأل سلاء كان رطبا

  .ال يجلق بيعها ، خ جذختها كالقبَ ،حطبخالنار سلاء خقلد ا كال

 هذه من اصملر التي  شاعها هللا بين  بقي،،  يجيب بيذلها لمحتاجهيا، خيحيرم 
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 منع  ح  منها. 

 :حكم الزيادة أو النقص في المبيع 

خكيل ميا  يهيا،  ،خ سيفبها ،خ عال يا ،يلا باع شقص دارا، تناخ  البييع  رضيها -1

، شمل الب  يع كل ما  يها ما ل  يستثن منها. خين كانن المباعة  رضا

يلا بيياع دارا، عبيي   نهييا ما يية متيير  بانيين  قييل  خ  كثيير صيي  البيييع، خالزييياد   -2

 لببا ع، خالنقص عبي،، خلمن جهب، خ ات هرض، القيار. 

 :حكم الجمع بين البيع واإلجارة 

رتيك  يذا  يلا جمع بيين بييع خيجيار   قيا : بعتيك  يذا البيين بما ية  ليف، خ ج 

ين بعشر  آالف،  قيا  اآل ير قببين صي  البييع خاإلجيار ، خكيذا ليل قيا : الب

بعتييك  ييذا البييين، خ جرتييك  ييذا البييين بما يية  لييف صيي ، خيقسييخ العييلع 

 عبيهما عن  الحاجة. 

  ترويج السلع بالهداياحكم: 

اله ايا خالجلا ز المق مة مين المحيالت التجاريية لمين يشيتري مين بضيا عه  

القمييار، يل  يهييا يهييراء لبنيياس عبيي  الشييراء  المعرخضيية محرميية، خ ييي ميين

،  ي الجا ز ، خيضرار  منه  دخن هير  ، خشراء ما ال يحتاج  خ يحرم طمعا

بالتجار اآل رين، خالجا ز  التيي يأ يذ ا مينه  محرمية؛ لكلنهيا مين الميسير 

.،  المحرم شرعا

 . [90]الما   / (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) قا  هللا تعال :

 ة:ئيسكم بيع المجالت والصحف الح 

، كمحاربة ال ين خ  ب،، خ المجيالت المجالت خالصحف التي تحمل  كرا، سيقا

خالصيييحف القبيعييية التيييي تييي عل يلييي  التهتيييك خالفجيييلر، خ شيييرطة الفيييي يل 

خالكاسين التي تحمل اصهاني خ صلات المعاقف، خالتي تظهر  يهيا صيلر 
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يحمييل الكييالم السيياقخ، خالغييز   هنيياء ختمثيييال،، خكييل مييا ،النسيياء سييا رات

  .الفاحل، خي عل يل  الرليبة

 ذلك كب، يحرم بيع، خشراؤه، خسماع،، خالنظر يلي،، خالتجار   يي،، خالميا  

،  خ شراء،  خ تأجيرا، كب، سحن حرام ال يحل لصاحب،.  الذي من، بيعا

 :حكم التأمين التجاري 

ن  ن ي  ع ل ، يتفيل التأمين التجاري عق  يبزم  ي، المؤّمِ ، مادييا ن ل، علضا بمؤم 

ن ليي،، خ ييل ،  خ  سييار ، عبييي، عنيي  خقييلع  طيير مقابييل رسيي  يؤدييي، المييؤم 

لما  ي، من الغرر خالجهالة، خ ل ضرب من الميسير، خ كيل صميلا   ؛محرم

 خ اآلالت  خ  ، خ عبييي  البضيييا ع ،النيياس بالباطيييل سيييلاء كيييان عبيي  الييينفَ

 هير ا. 

 :حكم بيع ما يضر 

ير مميين يتقيذه  مييرا،، خال سيالح  ييي  تنية، خال بيييع حييّي ال يجيلق بيييع عصي

 بمين.

 :حكم الشرط في البيع 

، خال يُـحرم حيالال،  هيل صيحي  كيأن  كل بيع معبل عب  شرط ال يُـحل حراما

يشيييترط البيييا ع سيييكن  الييي ار شيييهرا،،  خ يشيييترط المشيييتري حميييل الحطيييب، 

 ختكسيره خنحل للك. 

 :حكم بيع أو تأجير أرض المشاعر 

ن  خمزدلفة خعر ات مشاعر كالمساج  لعملم المسبمين،  ال يجيلق  رع م

، خاصجر  عبي، حيرام ،بيعها  خ تأجير ا، خمن  عل للك  هل عاص آث  ظال 

،  ال يث  عبي،.  خمن د عها محتاجا
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 :حكم بيع التقسيط 

بيع التقسيخ صلر  من بييع النسييقة خ يل جيا ز،  بييع النسييقة مؤجيل صجيل 

 خ مؤجل آلجا   متع د . خاح ، خبيع التقسي

تجييلق الزييياد   ييي ثميين السييبعة صجييل التأجيييل  خ التقسيييخ كييأن يبيعيي، سييبعة  -1

 خ آجا  مح د ، بشرط  ،خاح  ل  جَ قيمتها ما ة حال ة بما ة خعشرين مؤجبة صَ 

  تكلن الزياد   احشة،  خ يستغل المضطرين.  اّل 

، يلا ق -2  يال  ،صي  بي، الر يل بالمشيتريالبيع يل   جل  خ بالتقسيخ يكلن مسيتحبا

خبيذلك يثياب  يي، البيا ع عبي  يحسيان،، خيكيلن  ،يزي   ي الثمن صجيل اصجيل

، يلا قُص  ب، الرب  خالمعاخضة د  يزي   يي اليثمن صجيل اصجيل، خيسي    ،مباحا

 آلجا  معبلمة.  ،عب   قساط معبلمة

ر  ييي د ييع ال يجييلق لببييا ع  ن يأ ييذ ميين المشييتري قييياد  عبيي  اليي ين يلا تييأ  -3

اصقساط؛ صن للك ربا محيرم، لكين لي، ر ين المبييع حتي  يسيتل ي ديني، مين 

 المشتري.

 :حكم بيع البساتين 

، يلا باع  -1  يها نقل  خ شجر،  نن كان النقل ق   ُبِّر )لُقِّ (، خالشجر ثمره   رضا

باد  هل لببيا ع يال  ن يشيترط، المشيتري  هيل لي،، خين كيان النقيل لي  يُيَؤب ر، 

 ،  هل لبمشتري. عُ ب  جر ل  يظهر طَ خالش

من اصشجار حت  يب خ صالحها، خال يص   هير ياال يص  بيع ثمر النقيل  خ  -2

بيع الزرع قبل اشت اد حب،، خيلا باع الثمر قبل ب ّخ صيالح، ميع  صيلل،،  خ 

باع الزرع اص ضر مع اصرع جاق للك،  خ باع الثمير  بشيرط القطيع  يي 

 الحا  جاق.

رى  ح  ثمر  ختركها يل  الحصاد  خ الجذال بال تأ ير خال تفيريخ، ثي  يلا اشت -3

 صابتها آ ة سيماخية كيالري  خالبيرد خنحل ميا  أتبفتهيا  ببمشيتري  ن يرجيع 
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 بالثمن عب  البا ع. 

خين  تبفهييا آدمييي ُ يِّييَر مشييتر بييين الفسييخ  خ اإلمضيياء، خمطالبيية ميين  تبفهييا 

 بب ل،.

  :حكم المحاقلة 

مشييت   ييي سيينبب، بحييب ميين جنسيي،، خ ييي ال تجييلق؛ صنهييا  ييي بيييع الحييب ال

لعيي م انضييباط  ؛جمعيين محييذخرين: الجهاليية  ييي المقيي ار خالجييلد ، خالربييا

 التساخي.

  :حكم المزابنة 

  ن يباع ثمر النقل بالتمر كيال،، خ ي ال تجلق كالمحاقبة.  :المزابنة  ي

 :حكم بيع العرايا 

قل؛ لما  يي، مين الغيرر خالربيا، ال يجلق شراء التمر بالرطب عب  رؤخس الن

َص  يي بييع العراييا لبحاجية ُرَص الرطيب  يي النقيل، ثي   ،يال  ن، ُرّ ِ بيأن يَيـق 

ميع التقيابض  ، تزي  عب   مسة  خسيليعطي، ق ره من التمر الق ي ، بشرط  اّل 

  ي مجبَ العق . 

 :حكم بيع األعضاء 

بعيي ه، خين ليي   ال يجييلق بيييع العضييل  خ الجييزء ميين اإلنسييان قبييل المييلت  خ -1

م عبي  اآل يذ، رُ خَحي ،يحصل عبي، المضيطر يال بيثمن جياق الي  ع لبضيرخر 

 لبمضطر خ ُعِطي مكا أ  قبل الملت  ال بأس بأ ذ ا.  الملتخين خ ب، بع  

ال يجلق بيع ال م لعالج خال هييره،  ينن احتاجي، لعيالج خلي  يحصيل عبيي، يال  -2

 عب  بالل،. م   ذ العلع رُ خحَ  ،بعلع جاق ل،   ذه بعلع

 :معنى الغرر 

الغرر:  ل ما ُطيلي عين اإلنسيان عبمي،، خ فيي عبيي، باطني، مين معي خم  خ 
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  خ هير مق خر عبي،. ، خ معجلق عن، ،مجهل 

 :حكم بيع الغرر والميسر 

الغرر خالميسر خالقميار مين المعيامالت القطير  المي مر  المحرمية،   قيرت 

، تجارية كبرى، خسببن ثراء قلم بال جه  كيان  ، ، خ قر آ رين بالباطلبيلتا

 خ ذا كب، من عمل الشيطان. ،خالبغضاء ،خالع اخ  ،االنتحار

    (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) قا  هللا تعال :

 .[91لما   / ]ا

 :مفاسد بيع الغرر 

 بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:

 ،  خ هيان  بيال ن  يميا هيارم بيال ُهي:  كل  ملا  الناس بالباطل،  أح  ما األولى -1

 هرم؛ صنها ر ان خمقامر .

 : الع اخ  خالبغضاء بين المتبايعين يل  جانب الحق  خالتناحر.الثانية -2

This file was downloaded from QuranicThought.com


