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ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل هللا  قَاَل:َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِن بَِشيٍر َعِن النّْعَماِن بْ 

َحالََل بَيٌّن َوإّن الإّن »يَقُوُل: )َوأَْهَوى النّْعَماُن بِإِْصبَعَْيِه إلََى أُذُنَْيِه( 

ُهّن َكثِيٌر ِمَن النّاِس، فََمِن اتّقَى لَـمُ َحَراَم بَيٌّن َوبَْينَُهَما ُمْشتَبَِهاٌت الَ يَعْ ال

لّشبَُهاِت اْستَْبَرأَ ِلِدينِِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع فِي الّشبَُهاِت َوقََع ِفي ا

ِحَمى، يُوِشُك أَْن يَْرتََع فِيِه، أاَلَ َوإّن الَحَراِم، َكالّراِعي يَْرَعى َحْوَل ال

 َجَسدِ الاِرُمهُ، أاَلَ َوإِّن فِي َمـحَ ِلُكّل َمِلٍك ِحمًى، أاَلَ َوإِّن ِحَمى هللا 

َجَسدُ ُكلّهُ، الَجَسدُ ُكلّهُ َوإذَا فََسدَْت، فََسدَ الُمْضغَةً، إذَا َصلََحْت َصلََح 

 .(1)متفق عليه «.قَْلبُ الأاَلَ َوِهَي 

                                                 

 .واللفظ له(, 1599ومسلم برقم ) (,52أخرجه البخاري برقم ) ،ف  عليهمت( 1)
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 كتاب البي  -1

  هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.البي : 

 : فقه المعامال 

هللا في مسجده، امتثال أوامر هللا عز وجل كله عبادة، فالمسلم كما يعبد 

كذلك يعبده في سوقه، وفي بيعه وشرائه، وفي أخذه وعطائه، فأحكام هللا 

 عز وجل على اإلنسان كاملة تستغرق جميع أوقاته وأحواله.

والمسلم يعمل في أي عمل كسبي مشروع لتنفيذ أمر هللا في ذلك العمل.. 

عمل.. في ذلك ال ملسو هيلع هللا ىلصوإرضاء ربه بامتثال أوامره.. وإحياء سنة الرسول 

وفعل األسباب المأمور بها شرعاً.. والتوكل على هللا وحده في جلب 

ً حسناً.. ويوفقه ألن يصرفه في  الرزق.. ثم هللا بعد ذلك يرزقه رزقا

 مصرف حسن.

ر  ومعرفة أحكام الحالل والحرام، والبيع والشراء، واألخذ والعطاء، تبّصِ

 الناس بمعرفة أحكام هللا التي شرعها لعباده.

خذون الحالل الطيب الذي أحله هللا ورسوله، ويجتنبون المعامالت فيأ

 واألشياء المحرمة الخبيثة.

وفي ذلك نفع للمسلمين.. وتكميل لعبوديتهم لربهم.. وسالمة لهم من 

 الوقوع في المحرمات والمشتبهات والعقوبات.

 .[3]المائدة:(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) قال هللا تعالى: -1

 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) هللا تعالى: وقال -2
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 .[96]األعراف:

 : الفرق بي  الشعائر والشرائ 

اإلسالم كله أعمال صادرة من المخلوق حسب أمر الخالق سبحانه، 

والمسلم يعبد هللا بامتثال تلك األوامر في جميع أحواله، ويؤجر على 

 ذلك.

 لناس في الدنيا واآلخرة.فاإلسالم دين كامل جاء بما يسعد ا

جاء بتنظيم المعامالت بين الخالق والمخلوق بالعبادات التي تزكي 

 النفوس، وتطهر القلوب، وتُِعدّها لطاعة هللا في كل حال.

والمخلوق بالعدل واإلحسان  اء بتنظيم المعامالت بين المخلوقوج

 كالبيوع، والنكاح، والمواريث، والحدود وغيرها. 

 أاسام العق د: 

 تنقسم العق د الشرعية إلى ما يلي:

وهي كل عقد اشتمل على بذل عوض مقابل شيء  عق د المعاوضة: -1

 كالبيع واإلجارة ونحوهما.

وهي كل عقد اشتمل على تبرع بال عوض كالهبة  عق د التبرع: -2

 والصدقة، والوقف والوصية.

رض وهي التي يقصد بها اإلرفاق دون مقابل كالق عق د اإل فاق: -3

 والعارية ونحوهما.

وهي التي يقصد بها توثيق الحق كالرهن والضمان  عق د الت ثي : -4

 والكفالة والنكاح.
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 وهي التي مبناها على األمانة كالوديعة.عق د األمانا :  -5

 : حكمة مشروعية البي 

لما كانت النقود والعروض والسلع موزعة بين الناس كلهم، وحاجة 

 يد صاحبه، وهو ال يبذله غالباً بغير عوض.اإلنسان تتعلق بما في 

وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، وإال لجأ الناس 

 إلى النهب والسرقة، والحيل والمقاتلة.

 لهذا أحل هللا البيع لتحقيق تلك المصالح، وإطفاء تلك الشرور.

 : مصالح البي  والشرا 

 قي  مصالح كثيرم منها:أباح هللا البي  والشرا  لحكم عظيمة، وتح

أن المسلم إذا كسب المال الحالل أعف نفسه، واستغنى بذلك عن الناس،  -1

 وعاش كريماً بعيداً عن الذل والمهانة.

أن المسلم يستعين بالمال الحالل على طاعة هللا، فينفق في سبيل هللا،  -2

 ح.ويهدي ويتصدق ابتغاء مرضاة هللا، فنعم المال الصالح للرجل الصال

أن المسلم بالبيع والشراء يترفع عن البطالة والخمول، ويكسب الحالل  -3

بالوجه المباح، وإذا قعد الناس عن العمل تعطلت مصالح الناس، وحصل 

 الضيق في المعيشة.

أن الكسب يعين الناس على تحقيق مصالحهم في الطعام والدواء، والسكن  -4

المسلمين، وسد حاجاتهم، والكساء وغيرها، وإذا احتسب التاجر نفع 

 ليحمدوا هللا المنعم بها، أثابه هللا، وبارك في رزقه.

أن التاجر يستفيد من تجارته وأسفاره معرفة األمصار واألشخاص، فيرى  -5
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عجائب قدرة هللا فيزيد إيمانه، ويرى الناس صفاته الطيبة، وحسن 

 ما ال يخفى.معاملته، فيتأثرون به، ويحصل بذلك من المصالح له ولغيره 

 .[10]الجمعة: (  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) قال هللا تعالى: -1

اِم َرضَي هللاُ الْبِن  بَـْيـرِ َعِن الز  وَ  -2 ألْن يَأُخذَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  عَوَّ

ُكفَّ هللاُ فَـيَ عََها، ـيبِ فَـيَ َظْهِرِه  لَـىَحَطِب عَ البُِحْزَمِة  تِـيَ أفَـيَ ، لَـهُ أَحدُُكْم َحبْ 

أخرجه   «.ِمْن أْن يَْسأَل النَّاَس، أْعَطْوهُ أْو َمنَعُوهُ  لَـهُ  ْيـرٌ ا َوْجَههُ، خَ بِـهَ 

 .(1)البخاري

اَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن أْصَحاُب َرُسوِل اقَالتْ  اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  ئَِشةَ َعْن َعاوَ  -3 ُعمَّ

 .(2)متفق عليه .«تُـمْ لَِو اْغتََسلْ : »لَـُهـمْ ْرَواٌح، فَِقيَل أ لَـُهـمْ ، َوَكاَن يَُكوُن ِهـمْ أْنفُسِ 

 :فضل الكسب الحالل 

 .[10]الجمعة:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)قال هللا تعالى:  -1

ً َما أَكَل أَحدٌ َطعَام: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َعنهُ  ِمْقدَاِم َرضَي هللاُ الَعِن وَ  -2 قَط   ا

السَّالم َكاَن  لَـْيـهِ دَاُودَ عَ  ٬ا بِـيَّ ِمْن أْن يَأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه، َوإِنَّ نَ  ْيـراً خَ 

 .(3)أخرجه البخاري  .«يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ 

، نِـيفَأْعَطاملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسأْلُت َرُسوَل االَ قَ  ْنـهُ بن ِحَزاٍم َرضَي هللاُ عَ  َحِكيمَوَعْن  -3

، قال:  نِـيفَأْعَطا تُـهُ ، ثُمَّ َسألْ نِـيفَأْعَطا تُـهُ ثُمَّ َسألْ  َماَل اليَا َحِكيُم، إِنَّ َهذَا »ثُمَّ

ِه، َوَمْن أَخذَهُ بِإِْشَراِف فِـي لَـهُ َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ، فََمْن أَخذَهُ بَِسَخاَوةِ نَْفٍس بُوِرَك 

يَِد الِمَن  ْيـرٌ ا خَ ْلـيَ عُ اليَدُ الِه، َكالَِّذي يَأُكُل َوال يَْشبَُع، فِـي لَـهُ يُبَاَرْك  لَـمْ نَْفٍس 

                                                 

 (.1471برقم )أخرجه البخا ي ( 1)

 (.847ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2071أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)
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، ال أْرَزأ ال، َوالَِّذي بَعَثََك بِ ٬قال: َحِكيٌم: فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ا«. لَـىالس فْ  َحّقِ

ً بَْعدََك َشْيئ اً أَحد ى، حَ ا  .(1)متفق عليه ا.ْنـيَ أفَاِرَق الد   تَـّ

ً إِنَّ نَاس ،َعْنـهُ  ُخْدِرّيِ َرضَي هللاُ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أوَ  -4 ِمَن األَْنصار، َسألُوا  ا

ى، حَ ُهـمْ ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأْعَطاُهـمْ ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأْعَطاُهـمْ فَأْعَطاملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا  تَـّ

فَلَْن أدَِّخَرهُ َعْنُكْم، َوَمْن  ْيـرٍ َما يَُكوُن ِعْنِدي ِمْن خَ : »نَِفدَ َما ِعْندَهُ، فَقالَ 

هُ يَْستَْعِفْف يُعِ  هللاُ، َوَمْن يَتََصبَّْر يَُصبِّْرهُ هللاُ َوَما  نِـهِ ، َوَمْن يَْستَْغِن يُغْ هللاُ  فَـّ

ْبرِ  ْيـراً أْعِطَي أَحدٌ َعَطاًء خَ   .(2)متفق عليه «.َوأْوَسَع ِمَن الصَّ

َوالَِّذي نَْفِسي »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ،َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -5

ِمْن أْن  لَـهُ  ْيـرٌ َظْهِرِه خَ  لَـىتَِطَب عَ فَـيَـحْ ، لَـهُ ، الْن يَأُخذَ أَحدُُكْم َحبْ ِدهِ بِـيَ 

 .(3)متفق عليه .«، أْعَطاهُ أْو َمنَعَهُ لَـهُ ْسأفَـيَ  َرُجالً  تِـيَ يَأ

 :أفضل المكاسب 

 المكاسب منها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم.

مهيء لما يناسبه من  والمكاسب تختلف باختالف الناس، وكل إنسان

األعمال والِحَرف والصناعات، وأطيب المكاسب عمل اإلنسان بيده 

واألفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة، أو صناعة، أو تجارة 

 بشروطها الشرعية.

والبد في جميع المكاسب من النصح، وعدم الغش، والقيام بالواجب، وإذا 

وحرفته، وفي أخذه وعطائه، نصح المسلم في بيعه وشرائه، وفي عمله 

                                                 

 (.1035برقم )ومسلم واللفظ له، (, 1472أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.1053ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1469أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

 .(1042ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1470أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)
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 فعمله هذا من البر واإلحسان الذي يثاب عليه في الدنيا واآلخرة.

والكسب المبرور عبادة، وهو كل كسب جمع الصدق والنصح والعدل، 

 وخال من الكذب والغش والخداع، واليمين الكاذبة.

ً ا أَكَل أَحدٌ َطعَاممَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِمْقدَاِم َرضَي هللاُ َعنهُ، َعْن َرُسوِل االَعِن  -1 قَط   ا

السَّالم َكاَن  لَـْيـهِ دَاُودَ عَ  ٬ا بِـيَّ ِمْن أْن يَأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه، َوإِنَّ نَ  ْيـراً خَ 

 .(1)أخرجه البخاري  «.يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ 

النَّاِس  لَـىعَ  تِـيأْ يَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ، َعِن النَّ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

أخرجه  .«َحَرامِ الَحالِل أْم ِمَن ال، أِمَن ْنـهُ َمْرُء َما أَخذَ مِ ال ِلـيَزَماٌن ال يُبَا

 .(2)البخاري

 : فضل ال  ع في المعامال 

يجب على المسلم أن يكون بيعه وشراؤه، وطعامه وشرابه، وسائر 

به.. ويجتنب الحرام معامالته على السنة، فيأخذ الحالل البيِّن ويتعامل 

البيِّن وال يتعامل به.. أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية لدينه وعرضه، 

 ولئال يقع في الحرام.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

 .[216]البقرة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل هللا  قَاَل:هُ َرِضَي هللاُ َعْنـَعِن النّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر وَ  -2

َحَراَم الٌن َوإّن بَـيّ َحالََل الإّن ( »نَـْيـهِ أُذُ  لَـىَ إ ْيـهِ )َوأَْهَوى النّْعَماُن بِإِْصبَعَ 

اِت بُـهَ ُهّن َكثِيٌر ِمَن النّاِس، فََمِن اتّقَى الشّ لَـمُ اٌت الَ يَعْ بِـهَ ا ُمْشتَ نَـُهـمَ بَـيْ ٌن وَ بَـيّ 
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َحَراِم، ال فِـياِت َوقََع بُـهَ الشّ  فِـيَوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع  نِـهِ َرأَ ِلِدياْستَبْ 

ِه، أاَلَ َوإّن ِلُكّل َمِلٍك فِـيتََع يَـرْ ى، يُوِشُك أَْن الِحـمَ َعى َحْوَل يَـرْ َكالّراِعي 

ةً، إذَا َجَسِد ُمْضغَ ال فِـياِرُمهُ، أاَلَ َوإِّن َمـحَ ى هللا ِحـمَ ًى، أاَلَ َوإِّن ِحـم

 .«قَْلبُ الَجَسدُ ُكلّهُ، أاَلَ َوِهَي الَجَسدُ ُكلّهُ َوإذَا فََسدَْت، فََسدَ ال لَـحَ ْت صَ لَـحَ صَ 

 .(1)متفق عليه

 :كيفية صرف األم ال المشتبهة 

المشتبهات من األموال ينبغي صرفها في المنافع، األبعد فاألبعد، فأقربها 

ر من اللباس.. ثم ما عرض من ما دخل في البطن.. ثم ما َوِلَي الظاه

 المراكب كالسيارة والخيل ونحوهما.. ثم في الوقود والعلف.. وهكذا.

 :حكم الكسب 

األصل في المعامالت والعادات، والبيع والشراء، الحل واإلباحة، أما 

 المعامالت والعقود المحرمة فترجع إلى ظلم الطرفين أو أحدهما.

 وذلك يرج  إلى ثالث ا اعد:

 الربا.. وقاعدة الغرر والجهالة.. وقاعدة الخداع.قاعدة 

 فهذه أساس المعامالت المحرمة.

 .[275]البقرة:(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)  قال هللا تعالى: -1

 .[29]النساء:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)  وقال هللا تعالى: -2

ِخيَاِر العَاِن بِ البَـيِّ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـّيِ بِ َعِن النَّ  ْبِن ِحَزاٍم َرضَي هللاُ َعنهُ  َعْن َحِكيمِ وَ  -3

قَا، أْو قال: حَ  لَـمْ َما  ىيَتَفَرَّ قَا، فَإِْن َصدَقَا وَ  تَـّ  فِـيا لَـُهـمَ نَا بُوِرَك بَـيَّ يَتَفَرَّ

                                                 

 .واللفظ له(, 1599ومسلم برقم ) (,52أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)
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 .(1)متفق عليه .«اِهـمَ عِ بَـيْ ِحقَْت بََرَكةُ ـا َوَكذَبَا مُ تَـمَ ا، َوإِْن كَ ِهـمَ عِ بَـيْ 

 :ما يطيب به الكسب 

 لمكاسب ال تطيب إال بأمري :ا

 : أن يكون مشروعاً مأذوناً فيه من هللا ورسوله.األول

أن يؤدي المسلم العمل كامالً على أتم الوجوه؛ ليسلم من الغش : الثاني

 والتقصير في العمل.

 إقَامِ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: بَايَْعُت َرُسوَل االَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِدا -1

َكاةِ، َوالن ْصحِ ِلُكّلِ ُمسْ   .(2)متفق عليه .ِلـمٍ الصَّالةِ، َوإيتَاِء الزَّ

نَا لَـيْ َل عَ َحـمَ َمْن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

الَح فَ   .(3)أخرجه مسلم .«َس ِمنَّالَـيْ َس ِمنَّا، َوَمْن َغشَّنَا فَ لَـيْ الّسِ

 :حكم المكاسب الخبيثة 

تحرم جميع المكاسب الخبيثة كالربا والغش، والسرقة والنهب وغيرها، 

وهي شؤم على صاحبها، ويظهر أثرها في عبادته، فيُسلب الخشوع، 

 ويُسلب قبول الدعاء، ويُسلب الطمأنينة.

وكل كسب خبيث سببه عدم اإليمان أو نقصه، ومن كان مكسبه خبيثاً 

من يسلبه منه، وعذبه به في الدنيا، وعاقبه عليه في سلط هللا عليه 

 اآلخرة.

 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  قال هللا تعالى: -1
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 .[55]التوبة:

هَ أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 ا النَّاُس! يـ 

ً ُل إِال َطيِّبإِنَّ هللاَ َطيٌِّب ال يَْقبَ   بِـهِ َن بَِما أَمَر نِـيُمْؤمِ ال، َوإِنَّ هللاَ أَمَر ا

. (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) :. َوقَالَ (ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه)َن، فَقَاَل: ِلـيُمْرسَ ال

ُجَل يُِطيُل السَّفََر، أْشعََث أْغبََر،  ! السََّماِء، يَا َربِّ  لَـىإِ  ْيـهِ د  يَدَ يَـمُ ثُمَّ ذََكَر الرَّ

َحَراِم، الَحَراٌم، َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم، َوُغِذَي بِ  بُـهُ يَا َرّبِ! َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم، َوَمْشرَ 

ىفَأ  .(1)أخرجه مسلم .«اُب ِلذَِلَك؟تَـجَ يُسْ  نَـّ

 :أاسام األم ال 

 األم ال ثالثة أن اع:

 : الذهب والفضة: وهما قِيَم األشياء.األول

شيء يمكن نقله من األعيان مثل: األطعمة، : المنقوالت: وهي كل الثاني

 والمالبس، والمراكب، واآلالت، واألواني وغيرها.

 : العقارات: وتشمل األراضي، والدور، والمزارع.الثالث

 : فضل السماحة في البي  والشرا 

 ينبغي أن يكون اإلنسان في معامالته سهالً سمحاً حتى ينال رحمة هللا.

هللاُ  ِحـمَ رَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـما َرِضَي هللاُ  ٬اَعْن َجابِِر ْبِن َعْبدِ 

ً َرُجالً، سَ   .(2)أخرجه البخاري  .«ى، َوإِذَا اْقتََضىتَـرَ إِذَا بَاَع، َوإِذَا اشْ  ْمـحا
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 : آداب البي 

 للبي  آداب كثيرم منها:

: بأن يصدق في وصف البضاعة، ونوعها، وجنسها، صدق المعاملة -1

 ، وجودتها.ومصدرها

: فالغبن الفاحش محرم، والربح الطيب المبارك عدم المغاالم في الربح -2

 فيه ما كان يسيراً بقدر الثلث فأقل، ومن زاد فال حرج.

: بأن يكون كل من البائع والمشتري سهالً سمحاً في السماحة في المعاملة -3

 البيع والقيمة والتسليم.

: فينبغي االمتناع عن الحلف باهلل تجنب كثرم الحل  ول  كان صاداا   -4

 مطلقاً في البيع؛ ألنه امتهان السم هللا تعالى.

: فينبغي كتابة عقد البيع واإلجارة، ومقدار ي  واإلشهاد عليهكتابة الد   -5

 الدين المؤجل، ووقت حلوله؛ حفظاً لألموال، واحترازاً من النسيان. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)قال هللا تعالى: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[282]البقرة:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

: يُندب للتاجر اإلكثار من الصدقات؛ تكفيراً لما يقع اإلكثا  م  الصداا  -6

من الحلف، أو الغش، أو كتمان عيب، أو غبن في السعر، أو البيع  في

 ق ونحو ذلك.سوء خل

 أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه في كل شي   -7

 : ص   البي 

 للبي  تس  ص   ال يخرج عنها أبدا  و ي:
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 بيع عين بعين.. أو ذمة بذمة.. أوعين بذمة.

والبيع في هذه الصور الثالث إما أن يكون ناجزاً من الطرفين، أو يكون 

 نسيئة منهما، أو نسيئة من أحدهما ناجزاً من اآلخر.

 فهذه تسع صور تستغرق كل بيع على وجه األرض.

وكلها جائزة إال إذا كان البيع نسيئة من الطرفين معاً، فهنا يحرم البيع 

وال يصح؛ لما فيه من الغرر والربا، سواء كان عيناً بعين، أو ذمة بذمة، 

 أو ذمة بعين.

 .[275]البقرة:(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)قال هللا تعالى: 

 : أن اع البي 

   على ثالثة أوجه:البي

 : ثََمنان، وهذا هو الصرف كبيع الريال بالجنيه مثالً. أحد ا

 : ِعَوضان، وهذه هي المقايضة كبيع سلعة بأخرى.الثاني

 : عوض وثمن، وهذا هو البيع المطلق المعروف.الثالث
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 مفاتيح الرزق الحالل

 :أ م مفاتيح الرزق التي يُستن.ل بها الرزق م  هللا ع. وجل 

 تق ى هللا ع. وجل: -1

 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) قال هللا تعالى: -1

 .[96]األعراف:

 [.3-2]الطالق:(   ٹ ۀ ۀ ہ ڻ ٹ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) وقال هللا تعالى: -2

 االستغفا  والت بة إلى هللا: -2

  ( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ جئ جئ جئی ی ي ي ) قال هللا تعالى: -1

 .[12-10نوح:]

 (  جئ جئ جئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )وقال هللا تعالى:  -2

 .[52]هود:

 الت كل على هللا ع. وجل: -3

(   ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)قال هللا تعالى:  -1

 .[3]الطالق:

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َسِمْعُت َرُسولَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل: بِن الَخّطابِ  ُعَمرَ َوَعْن  -2

تَْغدُو  ْيـرَ ُزُق الطَّ يَـرْ َزقَُكْم َكَما لَـرَ  ِلـهِ َحقَّ تََوك   ٬ا لَـىعَ  تُـمْ لَْو أَنَُّكْم تََوكَّلْ »

ً تَـرُ اصاً وَ ِخـمَ   .(1)أخرجه الترمذي وابن ماجه .«وُح بَطانا

 اجتناب المعاصي: -4

                                                 

 .وهذا لفظه(, 4164برقم ) وأخرجه ابن ماجه(, 2344ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 1)
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(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي ) قال هللا تعالى:

 .[41لروم:]ا

 الدعا : -5

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

 .[186]البقرة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[115-114]المائدة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ٹ

 :اإلنفاق في سبيل هللا تعالى -6

 .[39]سبأ:  ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

هللاُ تَبَاَرَك  قالَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِـّيِ َعِن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

 .(1)أخرجه مسلم .«كَ لَـيْ اْبَن آدََم! أْنِفْق أْنِفْق عَ َوتَعَالَـى: يَا

 اإلنفاق على أ ل العلم: -7

 ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبّيِ  ْهـدِ عَ  لَـىَكاَن أََخَواِن عَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أَنَِس ْبِن َماِلٍك  َعنْ 

ْ ُهـمَ فََكاَن أََحدُ   لَـىُف أََخاهُ إِ تَـرِ الُمـحْ ُف فََشَكا تَـرِ يَـحْ َواآلَخُر  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيَّ  تِـيا يَأ

 .(2)يأخرجه الترمذ .«َزُق بهِ تُـرْ لَعَلََّك  »:َفَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبّيِ 

 إكرام الضعفا  واإلحسان إليهم: -8

 لَـىفَْضالً عَ  لَـهُ َرأى َسْعدٌ َرضَي هللاُ َعنهُ أنَّ  :الَ َعْن ُمْصعَِب ْبِن َسْعٍد قَ 

 .«َزقُوَن إِالَّ بُِضعَفَائُِكمْ تُـرْ َهْل تُْنَصُروَن وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ، فَقال النَّ نَـهُ َمْن دُو

                                                 

 (.993برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2345برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)
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 .(1)أخرجه البخاري

 صلة الرحم: -9

َمْن »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ ْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنهُ قَ عَ 

هُ أْن يُْبَسَط   .«هُ ِحـمَ ِصْل رَ ْلـيَ أثَِرِه، فَ  فِـي لَـهُ ِرْزقِِه، أْو يُْنَسأ  فِـي لَـهُ َسرَّ

 .(2)متفق عليه

 التبكير في طلب الرزق: -10

ُهـمَّ ال» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبّيِ  َعْنـهُ َرِضَي هللاُ غَاِمِدّيِ الَعْن َصْخٍر  بَاِرْك  لَـّ

ً بَعَث .«بُُكوِرَها فِـي تِـيألمَّ  ِل  ُهـمْ َوَكاَن إِذا بَعَث َسِريَّةً أَْو َجْيشا ِمْن أَوَّ

هَ ال ِل ال تَـهُ ارَ تِـجَ اِر َوَكاَن َصْخٌر َرُجالً تَاِجراً َوَكاَن يَْبعَث نَـّ هَ ِمْن أَوَّ اِر نَـّ

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي .لُـهُ َرى َوَكثَر َمافَأَث

 الهجرم في سبيل هللا تعالى: -11

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )  قال هللا تعالى:

 .[100]النساء:(   یۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 التفرغ لعبادم هللا ع. وجل: -12

 لعبادة.أثناء ا ٬: حضور القلب وخشوعه وخضوعه ومعناه

 َرب ُكمْ  يَقُولُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ْنـهُ عَ َرِضَي هللاُ  يََسارٍ  ْبنِ  َمْعِقلِ  َعنْ 

غْ  آدََم، اْبنَ  يَا: لَـىَوتَعَا تَبَاَركَ   يَدَْيكَ  َوأَْمألْ  ،ىً ِغن قَْلبَكَ  أَْمألْ  ،تِـيِلِعبَادَ  تَفَرَّ

ً ِرْزق  .«ُشْغالً  يَدَْيكَ  َوأَْمألْ  ،اً فَْقر قَْلبَكَ  فَأَْمألْ  ،نِّـيمِ  تَبَاَعدْ  ال آدََم، اْبنَ  يَا ،ا

                                                 

 (.2896برقم )أخرجه البخا ي ( 1)

 (.2557ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2067أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

 (.1212برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 2606برقم )أبو داود  أخرجه صحيح/( 3)
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 .(1)أخرجه الحاكم

 رم:غ  االستعاذم باهلل م  المأثم والم   -13

الصَّالةِ:  فِـيَكاَن يَدُْعو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ َعْن 

ُهـمَّ ال» َمِسيحِ الِر، َوأُعوذُ بَِك ِمْن فِتْنَِة قَبْ الأُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب  نِّـي! إِ لَـّ

اِل، َوأُعوذُ بَِك ِمْن فِتْنَِة  ُهـمَّ اِت، الالَمـمَ يَا وَ الَمـحْ الدَّجَّ أُعوذُ بَِك ِمَن  نِّـي! إِ لَـّ

َمْغَرِم يَا القَائٌِل: َما أْكثََر َما تَْستَِعيذُ ِمَن  لَـهُ قَالَْت: فَقَاَل «. َمْغَرمِ الَمأْثَِم وَ ال

ُجَل إِذَا َغِرَم، َحدََّث فََكذََب، َوَوَعدَ فَأْخلَفَ »! فَقَاَل: ٬ُسوَل ارَ  متفق  .«إِنَّ الرَّ

 .(2)عليه

 المتابعة بي  الحج والعمرم: -14

تَابعُوا »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن َمْسعُوٍد  ٬اَعْن َعْبدِ 

ِكيُر َخبَث ال ِفـيفَْقَر َوالذنُوَب َكَما يَنْ الاِن ِفـيَ ا يَنْ ـُهـمَ نَّ عُْمَرةِ فَإِ الَحّجِ وَ الَن بَـيْ 

ِة وَ الَحِديِد َوالذَهب وَ ال ِة ْلـحَ َس لِ لَـيْ ِفضَّ أخرجه  .«َجنَّةُ الَمْبُروَرةِ ثَواٌب إِالَّ الجَّ

 .(3)الترمذي والنسائي

 :كيفية الحص ل على األم ال 

 يحصل الناس على األم ال م  خمسة أب اب:

: كمن يحصل على رزقه باإليمان واألعمال اإليمان والتق ى باب: األول

الصالحة كاالستغفار، والتقوى، وحسن الخلق، وصلة الرحم، واإلحسان 

 لق، والهجرة واإلنفاق في سبيل هللا ونحو ذلك.إلى الخَ 

                                                 

 (.1359رقم ) انظر السلسلة الصحيحة(, 7926برقم )كم احأخرجه ال صحيح/( 1)

 .واللفظ له(, 589ومسلم برقم ) (,6375أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

 (.2631برقم )خرجه النسائي أووهذا لفظه، (, 810برقم )ترمذي أخرجه ال حس /( 3)
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كالبيع والشراء، والتجارة والصناعة  ،باب المجا دم والتعب: الثاني

 لك مما أحل هللا.والزراعة ونحو ذ

 المستحبا  باب الحق ق وال اجبا  و :الثالث

فيأتيه المال بال تعب عن طريق الوصية، أو الوقف، أو الميراث، أو 

 الزكاة، أو الصدقة، أو الهدية ونحو ذلك.

كمن يأخذ المال بطريق الربا، أو السرقة، أو  ،باب المحرما  الراب :

لميسر، أو القمار، أو الرشوة ونحو الغصب، أو الغش، أو االحتكار، أو ا

 ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

 كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. ،باب الذل واله ان الخامس:

فاألول أعالها وأشرفها وأزكاها، وهو طريق األنبياء والصالحين.. 

والثاني مباح مأمور به شرعاً.. والثالث مباح شرعاً.. والرابع أخطرها 

 ها إثماً.. والخامس أخسها وأدناها.وأشد

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

 .[96]األعراف:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[66-65]المائدة:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 

 زق:األسباب التي يحصل بها الر 

األسباب التي يحصل بها الرزق كثيرة، وهي من جملة ما قدره هللا 

 وكتبه.
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 ر هللا أنه يرزق العبد بسعيه وكسبه ألهمه السعي واالكتساب.فإذا قدَّ 

ر هللا له من الرزق بغير اكتساب يأتيه بغير اكتساب عن طريق وما قدَّ 

 أو الهدية ونحوها. ،أو الوصية ،الميراث

رزقون على أيدي من يعطيهم إما ون عن األسباب يُ وأكثر الذين يعجز

 أو كفارة أو غيرها. ،أو نذر ،أو صدقة ،هدية

 فعل السبب المأمور به، ويتوكل على هللا فيما يخرج عن قدرته.والتاجر ي

 وغاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها.

قت أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها، وبذل الثمن الذي يربح به، وو

 البيع، فهذا كله بيد هللا وحده، وليس مقدوراً للعبد.

 .[6]هود:(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)قال هللا تعالى:  -1

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )وقال هللا تعالى:  -2

خُرف:(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  .[32]الز 

 :فقه الرزق 

أو الهدية ونحو  ،أو الميراث ،كسب الحاللمن جاءه المال عن طريق ال

 ذلك فهذا من الرزق الذي أباحه هللا عز وجل.

ومن سرق وأكل الحرام فليس هذا من الرزق الذي أباحه هللا له، ولكن 

 هذا الرزق الذي سبق به علم هللا وقدره.

فكما أن هللا كتب على العبد ما يعمله من خير وشر، وهو يثيبه على 

فكذلك كتب ما يرزقه العبد من حالل وحرام، ، به على الشرالخير، ويعاق

الل، ويعاقبه على الحرام، وكل ذلك واقع بمشيئة هللا وهو يثيبه على الح
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 وقدره، وال عذر ألحد بالقدر.

 حتج به على ركوب المعاصي.بل القدر نؤمن به، وال ن

ه يجعل ل والرزق الحالل الذي ضمنه هللا لعباده هو لمن يتقيه، بأن

 من حيث ال يحتسب. مخرجاً، ويرزقه

ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه، بأن يمنحه ما يعيش به في 

 الدنيا، ثم يعاقبه في اآلخرة.

وهللا عز وجل أباح الرزق لمن يستعين به على طاعة هللا، ولم يبحه لمن 

 يستعين به على معصيته.

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ )قال هللا تعالى:  -1

 .[3-2]الطالق:(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[32]األعراف:(   ڇڃ چ چ چ چ ڇ

 

 

 ؟ ل ي.يد الرزق وينقص: 

 الرزق ن عان:

 ما كتبه هللا وعلمه وقدره أنه يرزقه عبده، فهذا ال يتغير.أحد ما: 

 وأعلم به المالئكة. ما كتبه هللا اني:الث

فهذا يزيد وينقص بحسب األسباب، فإن هللا يأمر الملك أن يكتب رزق 

 العبد وأجله، وإن وصل رحمه زاده هللا.
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هُ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ بي ُهَرْيـَرةَ َعْن أَ  -1 َمْن َسرَّ

أخرجه «. ْزقِِه، أْو يُْنَسأ لَـهُ فِـي أثَِرِه، فَْلـيَِصْل َرِحـَمهُ أْن يُْبَسَط لَـهُ فِـي رِ 

 .(1)البخاري

 بَْعدَ  الن ْطفَةِ  َعلَـى الَملَكُ  يَْدُخلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـىَّ  بِـهِ  يَْبلُغُ  أَِسيدٍ  ْبنِ  ُحذَْيفَةَ  َعنْ وَ  -2

ِحـمِ  فِـى تَْستَِقر   َما  َربِّ  يَا :فَـيَقُولُ  ،لَـْيلَةً  َوأَْربَِعينَ  ةٍ َخـْمسَ  أَوْ  بِأَْربَِعينَ  الرَّ

 .فَـيُْكتَبَانِ  ؟أُْنثَى أَوْ  أَذََكرٌ  َربِّ  أَىْ  :فَـيَقُولُ  .فَـيُْكتَبَانِ  ؟َسِعيدٌ  أَوْ  ـي  أََشقِ 

 افِـيهَ  يَُزادُ  فاَلَ  ،الص ُحفُ  تُْطَوى ثُمَّ  ،َوِرْزقُهُ  ،َوأََجلُـهُ  ،َوأَثَُرهُ  ،َعَملُـهُ  َويُْكتَبُ 

 .(2)أخرجه مسلم .«يُْنقَصُ  َوالَ 

 :كيفية التصرف في المال 

 عم هللا على عباده، جعله هللا سبباً لقضاء حوائج الناس.المال نعمة من نِ 

 بعد الفتوح إلى ثالثة أقسام:رضي هللا عنهم وقد انقسم الصحابة 

من أعرض عن المال، وواسى به المحاويج، وبقي على عيشة  األول:

 الكفاف.

 ؤالء قليل، ومنهم أبو ذر رضي هللا عنه.وه

والمالبس  ،والخدم ،ببعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء طَ سَّ بَ من تَ  الثاني:

 ونحوها ولم يستكثر.

 عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما.وهؤالء كثير، ومنهم 

من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها، مع القيام بالحقوق الواجبة  الثالث:

                                                 

 (.5985برقم ) البخا يأخرجه  (1)

 (.2644برقم ) مسلمأخرجه  (2)
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 ة. والمندوب

 .رضي هللا عنه عبدالرحمن بن عوفوهؤالء كثير، ومنهم 

 لق له، واليد العليا خير من اليد السفلى.ر لما خُ ميسَّ  خير، وكل   وفي كلٍّ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قال هللا تعالى:  -1

 .[32]األعراف:(   ڇچ چ چ چ ڇ

 .[274]البقرة:(   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )وقال هللا تعالى:  -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وقال هللا تعالى:  -3

 .[10-9]الجمعة:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 :أح ال األغنيا  ي م القيامة 

 األغنيا  ي م القيامة ن عان:

 ومرضاته وفيما أحل هللا.أغنياء متقون أنفقوا أموالهم في سبيل هللا  -1

 إنفاقهم.إيمانهم وأعمالهم وفهؤالء في الجنة، ودرجاتهم بحسب 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )قال هللا تعالى: 

 .[262]البقرة:(   ۓ ۓ

 أغنياء فجار أنفقوا أموالهم في معصية هللا، وفيما حرم هللا. -2

 إنفاقهم.فجورهم و، وعذابهم بقدر فهؤالء في النار يوم القيامة

(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قال هللا تعالى:  -1

 .[36]األنفال:

ْحَمِن ْبُن ِشْبلٍ َوَعْن  -2 اَر »: يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اَسِمْعُت َرُسوَل  قَاَل: َعْبدُ الرَّ إِنَّ الت جَّ

ارُ  ى، ـبَلَ »بَْيَع؟ قال: الهللاُ  أََولَْيَس قَْد أََحلّ  :٬اقِيَل يَا َرُسوَل  .«ُهُم اْلفُجَّ
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ثُوَن فَيَْكِذبُوَن، َويَ ـَولَِكنَُّهْم يُ   .(1)أحمدأخرجه  .«ْحِلفُوَن َويَأْثَُمونَ ـَحدِّ

 

                                                 

 (. 15530أحمد برقم )أخرجه صحيح/  (1)
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 أ كان البي 

 : أ كان البي 

 أ كان البي  ثالثة:

 : وهو البائع والمشتري.العااد -1

 عليه: وهو السلعة والثمن. المعق د -2

 : وهي اإليجاب والقبول حسب العرف.الصيغة -3

 : ص   البي 

 للبي  ثالث ص  :

: بيع الثمن بالثمن، سواء كان مع اتحادهما كبيع الذهب بالذهب، األولى

 والفضة بالفضة، أو مع اختالفهما كبيع الذهب بالفضة أو العكس.

يارة ونحو : بيع المثمن بالمثمن، كبيع األرض باألرض، والسيارة بالسالثانية

 ذلك من العروض والسلع.

: بيع المثمن بالثمن، وهو البيع الشائع المعروف، تدفع الذهب أو الثالثة

الفضة أو ما في حكمهما من األوراق النقدية في مقابل السلعة سواء 

 كانت عقاراً، أو منقوالً، أو غيرهما.

هو فاألول يسمى بيع الصرف، والثاني يسمى بيع المقايضة، والثالث 

البيع الشائع بين الناس تدفع النقد، وتأخذ السلعة، وكل ذلك جائز 

 بشروطه الشرعية.
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 :أصناف المال 

 يطل  المال على ثالثة أشيا :

 : كالدار، والسيارة، والجمل ونحوها.األعيان -1

 : كمنافع الدار، والسيارة، واآللة.المناف  -2

ً للتبادل والتداول : وهو كل مال وضع بين الناس ليكون وسيالنقد -3 طا

كالدرهم والدينار، والجنيه والريال وغيرها من العمالت التي يُقصد بها 

 التوصل إلى السلع.

 فإذا صارت النقود سلعة تُقصد لعينها فسد أمر الناس.

فاألعيان يُنتفع بها مباشرة.. والنقود ال يُنتفع بها مباشرة، بل هي واسطة 

نتفاع بالسلعة دون ملكها هو المنافع في تحصيل سلعة أو منفعة.. واال

 كآجار الدور، واآلالت وغيرها.

 : الفرق بي  المبي  والثم 

 : هو غالباً ما يتعين بالتعيين كالدار، والسيارة ونحوهما.المبي 

 : هو غالباً ما ال يتعين بالتعيين كالدرهم، والجنيه مثالً.والثم 

ة على مسمى واحد، ويتميز والمبيع والثمن من األسماء المترادفة الواقع

 أحدهما عن اآلخر في األحكام بحرف الباء.

 فتقول: بعتك هذا الثوب بدينار، فالثوب مبيع، والدينار ثمن.

والدَّين: كل ما ثبت في الذمة من األموال بسبب بيع أو قرض أو كفالة أو 

 غصب أو إتالف ونحو ذلك.
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 : أن اع المثليا 

 المثليا  م  األشيا  أ بعة:

 : وهي التي تباع بالكيل، وهي نوعان:المكيال  -1

 جامدة كالقمح والشعير مثالً.. أو سائلة كاأللبان والعصير والبنزين مثالً.

 : وهي التي تباع بالوزن، وهي نوعان:الم زونا  -2

 جامدة كالسكر واألرز.. أو سائلة كالسمن والزيت مثالً.

 ضي، واألقمشة ونحوهما.: وهي التي تباع بالذرع كاألرا وعا المذ -3

: وهي التي تباع بالعدد كالمصنوعات المتماثلة من األواني، المعدودا  -4

 واآلالت، أو األشياء المتقاربة كالبيض والتفاح مثالً. 

ً من وجه،  وإذا بيعت المثليات ببعضها صار كل من العوضين مبيعا

 وثمناً من وجه آخر.

 :أاسام األثمان 

 إلى الثم  إلى أ بعة أاسام:ينقسم البي  بالنسبة 

 : وهو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه الطرفان.بي  المساومة -1

 وهو أكثر البيوع شيوعاً؛ ألن البائع يرغب عادة بكتمان رأس المال.

 : وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن األول، وزيادة ربح معين.بي  المرابحة -2

ثل الثمن األول من غير زيادة وال : وهو مبادلة المبيع بمبي  الت لية -3

 نقصان.

 : وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن األول مع نقصان شيء منه.بي  ال ضيعة -4
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 وهذه البيوع كلها جائزة.
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 شروط البي 

 :أن اع الشروط 

يجب أن يتوفر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط، حتى يكون العقد 

 صحيحاً الزماً نافذاً.

بيع.. شروط صحة البيع.. شروط نفاذ البيع.. شروط لزوم شروط عقد ال

 البيع.

وهذه الشروط الزمة لمنع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية لمصالح 

المتعاقدين، ونفي الغرر والضرر، والبعد عن المخاطر بسبب الظلم 

 والجهالة.

 : شروط عقد البي 

 يشترط لصحة عقد البي  ما يلي:

 المتعاادي  ثالثة:الشروط المتعلقة ب -1

 أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف، وهو من جمع أربع صفات: -1

 الحرية.. والبلوغ.. والعقل.. والرشد.

 .[6]النساء:(   ۆئې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)قال هللا تعالى:  -1

َمِن »ُل: يَقُوملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ قَ  اُهـمَ َرضَي هللاُ َعنابن ُعَمر  َعْن وَ  -2

ُمْبتَاُع، َوَمِن اْبتَاَع الَط تَـرِ ا ِلْلبَائِعِ إِال أْن يَشْ تُـهَ بَْعدَ أْن تَُؤبََّر فَثََمرَ  اْبتَاَع نَْخالً 

 .(1)متفق عليه  «.ُمْبتَاعُ الَط تَـرِ ِللَِّذي بَاَعهُ إِال أْن يَشْ  لُـهُ َماٌل فََما لَـهُ وَ  اً َعْبد

                                                 

 (.1543ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2379أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)
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َعْن ثالٍَث َعِن  لَـمُ قَ الُرفَِع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبّيِ  َعْنـَها َرِضَي هللاُ َعْن َعائَِشةَ وَ  -3

ىالنَّائِِم حَ  ِغيِر حَ تَـيْ يَسْ  تَـّ ىِقَظ َوَعِن الصَّ ىنُوِن حَ الَمـجْ يَْكبَُر َوَعِن  تَـّ يَْعِقَل  تَـّ

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«قَ ِفـيأَْو يُ 

 أُكره بحق. حصول التراضي بين المتعاقدين إال من -2

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )  قال هللا تعالى:

 .[29]النساء:(   ڇ ڇ ڇ ڍ

 أن يكون كل من المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه، أو قائماً مقام مالكه. -3

 :فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُت َرُسوَل اتَـيْ أَ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم 

 ْ ُجُل يَْسأَلُ  تِـينِـييَأ ِمَن الس وِق ثمَّ  لَـهُ َس ِعْنِدي أَْبتَاُع لَـيْ عِ َما البَـيْ ِمَن  نِـيالرَّ

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي  .«َس ِعْندَكَ لَـيْ الَ تَبْع َما » :قَالَ  .أَبيعُهُ 

 الشروط المتعلقة بالمعق د عليه ستة: -2

ألن بيع المعدوم ال ينعقد، لما فيه من  أن يكون المعقود عليه موجوداً؛ -1

الجهالة، فال يجوز بيع حمل في بطن، وال لبن في ضرع، وال ثمر لم 

 ينعقد على الشجر.

أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ ألن ما ال يُقدر على تسليمه  -2

كالمعدوم ال يصح بيعه، فال يصح بيع الطير في الهواء، وال السمك في 

 ، وال الحيوان الشارد في األرض.البحر

أن يكون المعقود عليه مما يباح االنتفاع به مطلقاً من عقار ومنقول، فال  -3

يصح بيع ما ال نفع فيه.. وال يصح بيع ما يحرم االنتفاع به كالخمر 

                                                 

 .وهذا لفظه(, 3432برقم )وأخرجه النسائي (, 4398برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 .وهذا لفظه(, 1232برقم )وأخرجه الترمذي (, 3503برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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 والخنزير، والميتة، وآالت اللهو ونحو ذلك من المحرمات.

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال هللا تعالى:  

 .[3]المائدة:(   ٹ ٹ

 أن يكون المعقود عليه معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة. -4

 أن يكون المعقود عليه مقبوضاً عنده. -5

ً َمِن اْبتَاَع َطعَام: »ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  الَ : قَ قالَ ا ْنـُهـمُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  اْبن َعنْ   ا

ىفاَل يَبِْعهُ حَ   .(1)متفق عليه .«يَْقبَِضهُ  تَـّ

ً من موانع الصحة كالبيوع الربوية،  -6 أن يكون المعقود عليه خاليا

 والجهالة، والغرر ونحو ذلك.

 : شروط صحة البي 

 يك ن البي  صحيحا  إذا خال م  ستة عي ب  ي:

 الجهالة.. والغرر.. والضرر.. واإلكراه.. والتوقيت.. والشروط المفسدة.

جهالة وصف الثمن والمبيع، أو مقداره، أو أجله إن كان هناك : كالجهالة -1

 أجل.

: وهو ما كان المبيع فيه محتمالً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج، الغر  -2

 وبيع الحمل الموجود.

: وهو ما كان تسليم المبيع ال يمكن إال بإدخال ضرر على البائع، الضر  -3

 من ثوب.كما لو باع خشبة من سقف، أو ذراعاً 

 : وهو حمل المكره على أمر يفعله، وهو نوعان:اإلكراه -4

                                                 

 (.1526ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2133أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)
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 إكراه ملجئ: كتهديد اإلنسان بالقتل أو الضرب الشديد. -1

 إكراه غير ملجئ: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان. -2

ه السيارة : وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذالت ايت -5

 ألن ملكية العين ال تقبل التأقيت. ال يصح؛شهراً أو سنة، ف

: وهي كل شرط فيه نفع ألحد المتبايعين إذا لم يكن قد الشروط المفسدم -6

ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط 

 المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثالً.

 : شروط نفاذ البي 

 ن:يشترط لنفاذ البي  شرطا

ً عن مالكه  -1 ً للشيء، أو نائبا الملك أو الوالية، بأن يكون العاقد مالكا

 كالوكيل والولي.

 أال يكون في المبيع حق لغير البائع، فال ينفذ بيع الراهن للمرهون. -2

 : شروط ل.وم البي 

غ ألحد العاقدين  يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسّوِ

، والتعيين، والعيب، غبنر الشرط، والوصف، والفسخ العقد مثل: خيا

 والرؤية ونحو ذلك.

فإذا ُوِجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له 

 الخيار، فله أن يفسخ البيع أو يقبله.

 : حكم الشرط في البي 

ً وال يحرم حالالً فهو صحيح،  كل بيع معلق على شرط ال يحل حراما
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سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل البضاعة كأن يشترط البائع 

 إلى داره، أو حمل الحطب إلى منزله وتكسيره.

 :الشرط اللغ  أو الباطل 

وهو كل شرط فيه ضرر ألحد العاقدين كأن يبيعه سيارة بشرط أال 

 يبيعها أو ال يهبها أو ال يوقفها، فالبيع جائز، والشرط باطل.

ً آخر، أو أو يشترط عقداً في عقد، كأن  ً بشرط أن يبيعه شيئا يبيعه شيئا

يشتري منه، أو يسلفه، أو يؤجره، أو يزوجه، فالبيع فاسد؛ للنهي عن 

 بيعتين في بيعة.

ِه قَاَل:  َعْن أَبِـيهِ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيبٍ  -1 ، َعْن ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ َعْن َجدِّ

يُْضَمْن، َوَعْن  لَـمْ َسلٍَف، َوَعْن ِرْبحِ َما عٍ وَ بَـيْ عٍَة، َوَعْن بَـيْ  فِـيِن تَـيْ عَ بَـيْ 

 .(1)أخرجه أحمد والنسائي َس ِعْندََك.لَـيْ عِ َما بَـيْ 

َما بَاُل أْقَواٍم ... فَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َرُسولَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها أَنَّ َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

ً ُطوَن ُشُروطتَـرِ يَشْ   فِـيَس لَـيْ  َشْرطٍ  نْ َن مِ ا َكا، مَ ٬ِكتَاِب ا فِـي تْ سَ لَـيْ  ا

 .(2)متفق عليه .«َكاَن ِمائَةَ َشْرطٍ  ، َوإنْ َعزَّ َوَجلَّ فَـُهَو بَاِطلٌ  ٬ِكتَاِب ا

 

 : بم ينعقد البي 

 ينعقد البي  إذا اكتملت شروطه بإحدى صفتي :

: بأن يقول البائع: بعتك، أو ملَّكتك، أو نحوهما مما جرى به ا لية -1

                                                 

 (.4631برقم )ائي سأخرجه النووهذا لفظه، (, 6628برقم )أحمد أخرجه  حس /( 1)

 .واللفظ له(, 1504(, ومسلم برقم )456البخاري برقم )أخرجه  ،متف  عليه( 2)
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 العرف.

 ري: اشتريت، أو قبلت ونحوهما مما جرى به العرف.ويقول المشت

: وهي المعاطاة: بأن يقول أعطني بعشرة رياالت لحماً فيعطيه بال فعلية -2

ً ونحو ذلك مما  قول، أو يعطيه المشتري رياالً، ثم يأخذ خبزاً أو لبنا

 جرى به العرف، وحصل به التراضي.

 يرة كاألرض والسيارة.فاألولى تكون غالباً في األشياء النفيسة والكب

 والثانية تكون غالباً في األشياء الصغيرة المتكررة من الحاجات اليومية.

 : ما يتناوله البي 

إذا باع شخص داراً تناول البيع أرضها وأسفلها وأعالها، وكل ما فيها، 

 وإن كانت المباعة أرضاً شمل البيع كل ما فيها ما لم يستثن منها.

ة شملها كلها، وإن باعه شقة في عمارة ذات أدوار وإن باعه سيارة أو آل

 تناول البيع كامل الشقة وما فيها، وجزء من األرض التي أسفلها بحسبها.

ً أو مزرعة تناول البيع أرضها وما عليها من ثابت،  وإن باعه بستانا

 ومنقول، ما لم يستثن منها.

 : حكم ال.يادم أو النقص في البي 

ً على أنها مائة متر مثالً، فبانت أقل أو إذا باع شخص داراً أو أر ضا

أكثر، فالبيع صحيح،  والزيادة للبائع، والنقص عليه، ولمن جهله منهما 

 وفات غرضه الخيار.

 :حكم التصرف في المبي  ابل القبض 

ً أو  ال يجوز التصرف في المبيع قبل القبض سواء كان منقوالً طعاما
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لك لعدم القدرة على التسليم، غيره، أو عقاراً كأرض ودار وبستان؛ وذ

 ولوجود الغرر.

ا الَِّذي لَ قاَعْنـُهـما  َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  اْبنِ َعْن  -1 َو فَـهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ  ْنـهُ ى عَ نَـهَ : أمَّ

ىالطَّعَاُم أْن يُبَاَع حَ  يُْقبََض. قال اْبُن َعبَّاٍس: َوال أْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء إِال  تَـّ

 .(1)يهمتفق عل .لَـهُ ِمثْ 

ً َمِن اْبتَاَع َطعَام: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـُهـما َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ وَ  -2 فاَل  ا

ىيَبِْعهُ حَ  ً َمِن اْبتَاَع َطعَام»َزادَ إِْسَماِعيُل: «. فِـيَـهُ يَْستَوْ  تَـّ ىفاَل يَبِْعهُ حَ  ا  تَـّ

 .(2)متفق عليه .«يَْقبَِضهُ 

 : حكم استبدال الثم 

يجوز استبدال ثمن المبيع بغيره من النقد إذا كان بسعر يومه، فيعطيه 

 الدينار مكان الدرهم، أو الجنيه مكان الريال ونحو ذلك.

 : صفة تسليم المبي  والثم 

 يسلِّم البائع السلعة إلى المشتري، ثم يقبض الثمن.

لمشتري وإن اختلفا في التسليم أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر ا

 على تسليم الثمن.

وللبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته، وللمشتري حبس 

 الثمن حتى يقبض المبيع إن خاف فوته.

 : حكم  الك المبي 

 المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه، قبل القبض أو بعده.

                                                 

 (.1525ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2135أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.1526ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2136أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)
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ان إذا هلك المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية، أو بفعل المبيع نفسه كحيو -1

  .أكل ما يضره فمات، أو بفعل البائع، انفسخ عقد البيع

فال ينفسخ البيع، وعليه الثمن، أما إن هلك  وإن هلك بفعل المشتري

المبيع بفعل أجنبي فال ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار، إن شاء 

 فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن, وطالب األجنبي بالضمان.

بيع كله بعد القبض لم ينفسخ البيع، وتقرر الثمن عليه، ويرجع إذا هلك الم -2

 بالضمان على األجنبي إن كان الهالك بسببه.

إن هلك بعض المبيع قبل القبض، فإن كان بآفة سماوية فهلك بعضه،  -3

وسلم بعضه، انفسخ العقد بقدر الهالك، وسقطت حصته من الثمن، 

ه بحصته، وإن شاء فسخ البيع، وللمشتري الخيار في الباقي، إن شاء أخذ

 لتفرق الصفقة عليه.

فال ينفسخ البيع، ويلزم الثمن كله،  وإن كان النقصان نقصان وصف

 ؛ويكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه

 لتعي ب المبيع.

وإن كان الهالك بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه، فال ينفسخ البيع، 

سقط شيء من الثمن، وللمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع وال ي

 الثمن، وإن شاء فسخ العقد.

وإن كان الهالك بفعل البائع بطل البيع بقدره، ويسقط عن المشتري ثمن 

 الهالك، وللمشتري الخيار في الباقي بحصته من الثمن.

 لثمن.وإن كان الهالك بفعل المشتري فال يبطل البيع، ويلزمه جميع ا

إذا هلك بعض المبيع بعد القبض بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو  -4
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المبيع نفسه، أو بفعل أجنبي، فالبيع الزم، والثمن الزم، ويرجع بالضمان 

 على األجنبي إن كان التلف بسببه.

وإن كان الهالك بفعل البائع، وقد قبضه المشتري، ضمنه البائع 

 كاألجنبي.

 : حكم  الك الثم 

ذا هلك الثمن في مجلس العقد قبل القبض، فإن كان له ِمثْل كالنقود فال إ

ينفسخ العقد؛ ألنه يمكن تسليم مثله، وإن هلك وليس له ِمثْل في الحال 

فيخير البائع: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس؛ ألنها ثابتة 

 في الذمة.

 : صفة ابض السل 

 ابض المبي  يتم بعدم طرق:

 : وهي أن يتمكن المشتري من أخذ المبيع بال مانع.لى: التخليةاألو

فإن كان عقاراً أو داراً أو مزرعة يكون القبض بتمكين المشتري من 

 التصرف فيها، واستالم مفاتيحها، وصكوك الملكية.

وإن كان منقوالً كاآلالت، واألمتعة، والحيوان ونحوها فيكون قبضها 

 بحسب العرف في ذلك.

المبيع طعاماً فقبضه يكون بكيله أو وزنه، ونقله من مكانه إن وإن كان 

 كان جزافاً، ويرجع إلى العرف فيما ال نص فيه.

: بأن يكون المبيع عند المشتري بقبض سابق، ثم باعه الثانية: القبض الساب 

المالك له كمؤجر، ومرهون، ومغصوب، ومودع، ومعار. فإذا كانت 
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مشتري، ثم باعها صاحبها عليه، صار هذه األشياء موجودة في يد ال

 بذلك قابضاً لها.

: فلو  أتلف المشتري المبيع في يد البائع صار قابضاً للمبيع، الثالثة: اإلتالف

 ولزمه ثمنه، ألن التخلية تمكين من التصرف.

 :.حكم تصرفا  الصبي الممي 

 تصرفا  الصبي الممي. ثالثة أن اع:

ضاً كاالحتطاب، واالحتشاش، واالصطياد، : التصرفات النافعة نفعاً محاألول

 ونحوها.

 فهذه تصرفات تصح من الصبي المميز دون إذن الولي. 

ً كالطالق، واإلقراض، والهبة الثاني : التصرفات الضارة ضرراً محضا

 ونحوها.

 فهذه ال تصح من الصبي المميز وال تنفذ.

ء، واإليجار : التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراالثالث

 واالستئجار، والمشاركة ونحو ذلك.

فهذه التصرفات غير صحيحة، لكن إذا أذن له وليه بالتصرف، فالمعتبر 

هنا إذن الولي، ال مجرد تصرف الصبي؛ لعدم بلوغه، وقصور عقله، 

 وهذا في األمور الكبيرة، أما األمور اليسيرة فيصح تصرفه بإذن وليه.

 . [6]النساء:(   ۆئى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې ې) قال هللا تعالى: -1

(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)  وقال هللا تعالى: -2

 .[282]البقرة:
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 :حكم بي  السمسرم 

 : هي الوساطة بين البائع والمشتري إلجراء البيع.السمسرم

 ويسمى من يقوم بذلك السمسار، أو الدالل، أو الوسيط.

الذي يأخذه السمسار حالل؛ ألنه أجر على  والسمسرة جائزة، واألجر

 عمل وجهد معقول، لكن بشرط أن يصدق وينصح للبائع والمشتري.

يُن النَِّصيَحةُ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  تَـِميٍم الدَّاِرّيِ  َعنْ  «. الدِّ

تِـِهـمْ ئِ َوِلِكتَابِـِه َوِلـَرُسوِلـِه َوأل ٬»ِلـَمْن؟ قال: قُْلنَا:  ِة الُمْسِلـِميَن َوَعامَّ  .«مَّ

 .(1)أخرجه مسلم

 :حكم الجم  بي  البي  واإلجا م 

 يجوز الجمع بين البيع واإلجارة في عقد واحد.

فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بمائة ألف، وأجرتك هذه الدار 

 بعشرة آالف، فقال اآلخر: قبلت، صح البيع واإلجارة.

بمائة ألف سنة بعتك هذا البيت، وأجرتك هذه المزرعة  وكذا لو قال:

 لهما، فقال اآلخر: قبلت، صح العقد في الجميع.

 :حكم بي  العرب ن 

بيع العربون: هو أن يشتري اإلنسان شيئاً، ثم يدفع للبائع من قيمته خمسة 

مثالً، فإن نفذ البيع احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ فالمدفوع 

 و مبيع يثبت فيه الخيار للمشتري.للبائع، فه

وهذا البيع صحيح، إذا قيدت فترة الخيار بمدة معلومة، دفعاً للضرر عن 

                                                 

 (.55برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 البائع.

 : حكم االستثنا  في البي 

يجوز أن يبيع اإلنسان سلعة ويستثني منها شيئاً معلوماً، كأن يبيع الشجر 

ً ويستثني منها بيتاً، أو يبيع سيارات  ويستثني منها واحدة، أو يبيع بيوتا

 ويستثني منها واحدة.

ً مجهوالً غير معلوم، لم يصح  فإن باع أكثر من واحد، واستثنى شيئا

البيع؛ لما فيه من الجهالة والضرر، كأن يبيعه قطيعاً من الغنم، ويستثني 

 واحدة غير معلومة ونحو ذلك.

َعِن الُمَحاقَلَِة ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وُل اَهى َرسُ ـقَاَل: نَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬ْبِن َعْبِدا َجابِرٍ َعْن 

نِيَن ِهَي الُمعَاَوَمةُ،  :قَالَ  .َزابَنَِة َوالُمعَاَوَمِة َوالُمَخابََرةِ ـَوالمُ  أََحدُُهَما بَْيُع الّسِ

َص فِي العََرايَا  .(1)أخرجه مسلم .َوَعِن الث ْنيَا َوَرخَّ

 : حكم الشروط في البي 

 الشروط في البي  ن عان:

 وهو كل ما وافق مقتضى العقد. :صحيح الزم: األول

 و   ثالثة أن اع:

 شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض، وحلول الثمن. -1

ما يكون من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو شرط  -2

صفة معينة في المبيع، فإن وجد الشرط لزم البيع، وإن لم يوجد الشرط 

 فللمشتري فسخ العقد.
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لوم للبائع أو المشتري، كما لو باع داراً واشترط أن يسكنها ما فيه نفع مع -3

 شهراً، أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك.

َجائٌِز  ْلـحُ الص  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  -1

َم َحالاَلً ْلـحصُ  إِالَّ » :دُ ْحـمَ َزادَ أَ  «ينَ ِلـمِ ُمسْ الَن بَـيْ  ً أَْو َحرَّ ً أََحلَّ َحَراما  .«ا

 .(1)أخرجه أبوداود

نَاِضحٍ لَنَا  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َغَزْوُت َمَع النَّ قاَل: ... َي هللاُ َعنهُ َعْن َجابٍِر َرِض وَ  -2

ِه نِـيبِعْ »، قال: ِفـهِ ِمْن َخلْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ، فََوَكَزهُ النَّ لَـيَّ لََّف عَ تَـخَ ُل، فَ الَجـمَ فَأْزَحَف 

 .(2)متفق عليه. «َمِدينَةِ ال لَـىَولََك َظْهُرهُ إِ 

 الثاني: شرط فاسد: و   أن اع:

 ما يبطل العقد من أصله: -1

كأن يشترط على صاحبه عقداً آخر، مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على 

 أن تبيعني سيارتك، أو تقرضني كذا ونحو ذلك.

 وجني ابنتك.أو يقول بعتك هذه األرض على أن تز

ل  يَـحِ الَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماو ْبَن َعْمر ٬اَعْبدِ َعْن 

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي. «عٍ بَـيْ  فِـيٌع َوالَ َشْرَطاِن بَـيْ َسلٌَف وَ 

ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد،  -2

ً ويشترط عليه أال يبيعها أو اليهبها، فالبيع صحيح، كأن يبيعه أ رضا

 والشرط باطل.

                                                 

 (.3594برقم )أبو داود أخرجه  حس /( 1)

 (.715ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2406أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

 (.1234برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 3504برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                              معامالتكتاب ال

 البيع
399 

َما بَاُل أْقَواٍم ... فَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َرُسولَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها أَنَّ َعْن َعائَِشةَ 

ً ُطوَن ُشُروطتَـرِ يَشْ   فِـيَس لَـيْ  َشْرطٍ  نْ ا َكاَن مِ ، مَ ٬ِكتَاِب ا فِـي تْ سَ لَـيْ  ا

 .(1)متفق عليه .«َكاَن ِمائَةَ َشْرطٍ  ، َوإنْ َوَجلَّ فَـُهَو بَاِطلٌ  َعزَّ  ٬ِكتَاِب ا

ما ال ينعقد معه البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فالن، أو إن حضر  -3

فالن أو نحو ذلك من كل بيع ُعلِّق على شرط مستقبل، فهذا البيع ال ينعقد 

 حتى يحصل الشرط.

 : اآلثا  المترتبة على البي 

 لى عقد البي  ثالثة أم  :يترتب ع

 تسليم المبيع للمشتري. -1

 أداء الثمن الحال للبائع، فإن كان مؤجالً فهو إلى أجله.  -2

 انتقال الملك، فيملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن. -3

 :حكم الشرط الج.ائي 

الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر، فهو عقد جائز، يجب األخذ به، 

في وقته، ولسد أبواب الفوضى والتالعب بحقوق العباد، ما  إلتمام العقد

 لم يكن هناك عذر شرعي، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه.

وإن كان الشرط كثيراً عرفاً، فيجب الرجوع إلى العدل واإلنصاف، 

ر ذلك الحاكم بواسطة  حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، يقدِّ

 أهل النظر والخبرة.

 لج.ائي:مثال الشرط ا 

                                                 

 .واللفظ له(, 1504(, ومسلم برقم )456أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)
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أن يتفق إنسان مع آخر على أن يبني له بيتاً خالل سنة بمائة ألف لاير، 

وإذا تأخر عن السَّنَة بال عذر فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف لاير، 

فتأخر عن السنة أربعة أشهر بال عذر، فهذا يلزمه أن يدفع أربعة آالف 

 لاير لصاحب الدار.

َجائٌِز  ْلـحُ الص  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َعْنـهُ  َرِضَي هللاُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

َم َحالاَلً ْلـحإِالَّ صُ  :دُ ْحـمَ َزادَ أَ  «ينَ ِلـمِ ُمسْ الَن بَـيْ  َوَزادَ  .اً أََحلَّ َحَراماً أَْو َحرَّ

 .«ِهـمْ ُشُروطِ  لَـىوَن عَ ِلـمُ ُمسْ ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َوقَاَل َرُسوُل ا ،ْبُن دَاُودَ ااُن لَـْيـمَ سُ 

 .(1)أبو داودأخرجه 

 :حكم بي  الفض لي 

: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي، وهو كل من الفض لي

 لم يكن أصيالً، وال ولياً، وال وكيالً.

وبيع الفضولي وشراؤه جائز إذا كان لمصلحة، مع وقوف نفاذه على 

 إجازة المالك.

 لَـهُ ي تَـرِ يَشْ  اً أْعَطاهُ ِدينَار ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  البَارقي َعْن ُعْرَوةَ 

ا بِِدينَاٍر، َوَجاَءهُ بِِدينَاٍر ُهـمَ ِن، فَبَاَع إِْحدَاتَـيْ َشا بِـهِ  لَـهُ ى تَـرَ َشاةً، فَاشْ  بِـهِ 

رَ ى التَـرَ ِعِه، َوَكاَن لَِو اشْ بَـيْ  فِـيبََرَكِة البِ  لَـهُ َوَشاةٍ، فَدََعا   .هِ فِـيبَِح لَـرَ اَب تـ 

 .(2)البخاريأخرجه 

                                                 

 (.3594برقم ) أبو داودأخرجه  حس /( 1)

 (.3642برقم )أخرجه البخا ي ( 2)
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 البي ع المباحة

 و ذه أشهر ا: ،البي ع المباحة أن اع كثيرم 

: وهو أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بي  المساومة -1

 بالسوم.

 : وهو أن يقول البائع: ولَّيتك السلعة بما اشتريتها به.بي  الت لية -2

ثم يقول: بعتك إياها بربح : وهو أن يذكر السلعة وثمنها بي  المرابحة -3

 خمسة أو عشرة مثالً.

: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بي  المخاسرم -4

 بخسارة ثالثة أو خمسة رياالت مثالً.

: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما بي  الشركة -5

 اشتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثالً. 

: وهو أن يقول البائع للمشتري: أَقِلني بيعتي، فيقول: أَقَْلتك، أو بي  اإلاالة -6

 ني، فيقول: أقلتك.لْ يقول المشتري للبائع: أقِ 

 : إذا كان على شرط العوض. بي  الهبة -7

 وهو بيع نقد بنقد. : بي  الصرف -8

 : إذا كان الصلح على اإلقرار.بي  الصلح -9

 أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.: وهو بي  المبادلة -10

 : وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة.بي  النسيئة -11

 : وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه. بي  الم.ايدم -12
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: بأن يعطيه السلعة، ويأخذ الثمن، من غير بي  التراضي والتعاطي -13

 كالم.

وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، فإن أجازه صح : البي  الم ا ف -14

 وإال رده. 

 : وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.بي  السلم -15

: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه بي  الخيا  -16

 من إمضاء البيع أو فسخه.

 لعباده.وغير ذلك من البيوع التي أباحها هللا وشرعها 
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 البي ع المنهي عنها

 : أن اع المحرما 

 المحرما  في الشرع ن عان:

المحرمات من األعيان: وهي كل محرم لذاته كالميتة.. والدم.. ولحم  -1

 الخنزير.. والخبائث.. والنجاسات ونحوها.

المحرمات من التصرفات: وهي كل معاملة تخالف الشرع كالربا..  -2

لغش.. واالحتكار.. والغرر ونحو ذلك مما فيه والميسر.. والقمار.. وا

 ظلم للعباد، وأكل ألموال الناس بالباطل.

فاألول تعافه النفس بطبعها، والثاني تشتهيه النفس، فاحتاج إلى رادع 

 وزاجر، وعقوبة تمنع من الوقوع فيه.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى:  -1

 .[91-90]المائدة: (  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃٹ ڤ ڤ ڤ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) وقال هللا تعالى: -2

 .[173]البقرة:(   ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ

 

 

  :البي ع المنهي عنها 

البيوع المنهي عنها، أو المحرمة، أو الباطلة كثيرة، ويمكن حصرها في 

 أربعة أقسام:
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       بب العاقد.البيوع الممنوعة بس -1

    البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد. -2

 البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه. -3

 البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي. -4

 وإليك بيان هذه األقسام بالتفصيل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                              معامالتكتاب ال

 البيع
405 

 

 البي ع الممن عة بسبب العااد -1

 لما يبيع. البيع يصح من كل بالغ، عاقل، مختار، مطلق التصرف، مالك 

 والبي ع الممن عة بسبب العااد  ي:

 .أو السكران بي  المجن ن -1

 : مميزاً كان أو غير مميز حتى يبلغ.بي  الصبي -2

 .[6]النساء:  ( ۆئې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)قال هللا تعالى:  -1

 ،َعْن ثالَثٍ  لَـمُ قَ الُرفَِع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبّيِ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

ىَعِن النَّائِِم حَ  ِغيِر حَ تَـيْ يَسْ  تَـّ ىِقَظ َوَعِن الصَّ ىنُوِن حَ الَمـجْ يَْكبَُر َوَعِن  تَـّ  تَـّ

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«قَ ِفـييَْعِقَل أَْو يُ 

 : وهو من أُجبر على فعل شيء يكرهه.بي  المكره -3

 واإلكراه ن عان:

لو أكرهه الحاكم على بيع أرضه لوفاء دينه، أو  إجباره إكراه بحق: كما  -1

 على بيع الدار لتوسعة المسجد، أو الطريق، أو المقبرة.

 فهذا اإلكراه ال يمنع صحة العقد؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.

ً ملجئاً  -2 إكراه بغير حق: فهذا اإلكراه ال ينعقد به البيع، سواء كان إكراها

، أو كان غير ملجئ كما لو هدده بالضرب؛ ألن كما لو هدده بالقتل

 اإلكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة العقود.

 .[29]النساء:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)  قال هللا تعالى:

                                                 

 (.3432برقم )وأخرجه النسائي (, 4398برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 :حكم بي  المضطر 

: هو من اضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يجد من يشتريه المضطر

 بن فاحش.منه إال بأقل من ثمن المثل بغ

َف في ملكه برضاه، ولم يجبره أحد على البيع،  فالبيع صحيح؛ ألنه تصرَّ

 لكن يكره للمشتري شراؤه على هذا الوجه بالغبن الفاحش.

من التصرف في ماله  ـع: المحجور عليه: هو الذي ُمنِ بي  المحج   عليه -4

 لحظ نفسه كالسفيه، أو لحظ غيره كالغارم.

بيعه وشراؤه؛ لعدم أهليته، والمفلس الغارم فالسفيه المبذر ال يصح 

تصرفه في ماله غير صحيح؛ ألنه حق الدائنين، والمريض مرض 

 الموت ال ينفذ تصرفه بأكثر من الثلث إال بإجازة الورثة.

: هو أن يخاف اإلنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، بي  التلجئة -5

 ماله. فيتظاهر هو ببيعه على ثالث فراراً منه؛ ليسلم

قصدا البيع، فلم يصح ي ملين دَ ألن العاقِ  ؛باطل غير صحيحوهذا العقد 

 ي الكذب، والنجاة في الصدق.منهما كالهازل، والهالك ف
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 البي ع الممن عة بسبب صيغة العقد -2

 : صحة البي 

يصح البيع بتراضي العاقدين، وحصول اإليجاب والقبول فيما يجب 

 غيرهما.التراضي عليه من مبيع وثمن و

 وال يصح البي  فيما يلي:

عدم توافق اإليجاب والقبول، بأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بمائة،  -1

فيقول المشتري: اشتريتها بتسعين، فإن أجازها البائع في الحال صح 

 البيع.

ح ما داما في المجلس، البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول، وهذا البيع يص -2

 عد التفرق من المجلس لم ينعقد العقد.فإذا تم القبول ب

البيع مع غائب عن مجلس العقد ال يصح؛ ألن اتحاد المجلس شرط  -3

 النعقاد البيع.

ز كالمعلق على شرط، أو المضاف لوقت في المستقبل،  -4 البيع غير المنجَّ

 فهذا البيع ال ينعقد وال يصح.

اء والدي من فالمعلق على شرط أن يقول: بعتك هذه الدار بكذا إن ج

 السفر.

 والبيع المضاف أن يقول: بعتك هذه السيارة من أول الشهر القادم.

وهذا وهذا فيه غرر، إذ ال يدري العاقدان هل يحصل األمر المعلق عليه 

أم ال، ومتى يحصل، وفي المضاف ال يدريان كيف يكون المبيع في 

 المستقبل.  
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 البي ع الممن عة بسبب المعق د عليه -3

 هو السلعة المباعة، والثمن.معق د عليهال : 

 :البي ع المنهي عنها بسبب المعق د عليه خمسة أاسام 

 : البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة. األول

 : البيوع المحرمة بسبب الربا.الثاني

 : البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع.الثالث

 : البيوع المحرمة لذاتها.الراب 

 المحرمة لغيرها.: البيوع الخامس

 .وإليك بيان هذه األقسام بالتفصيل
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 البي ع المحرمة بسبب  الغر  والجهالة -1

 : هو كل ما كان مجهول العاقبة، ال يُدرى أيحصل أم ال يحصل.الغر 

: هي الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله كأن يبيع الجهالة

ً لألموال أن عن هذه ال ملسو هيلع هللا ىلصشاة من قطيع، وقد نهى النبي  بيوع؛ تحصينا

ً للمودة واألخوة  ً للخصومة والنزاع بين الناس.. وحفظا تضيع.. وقطعا

 بين المسلمين.

عِ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

 .(1)أخرجه مسلم .غََررِ العِ بَـيْ َحَصاةِ، َوَعْن ال

 ة بسبب الغر  والجهالة ما يلي:وم  البي ع المحرم

: وهو أن يلمس اإلنسان الثوب وال ينشره، أو يشتريه في بي  المالمسة -1

 الظالم وال يعلم ما فيه، فهذا البيع ال يجوز؛ لوجود الجهالة والغرر.

: وهو أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى اآلخر من غير تأمل، ويقول بي  المنابذم -2

قول البائع أو المشتري: أي ثوب نبذته فهو بكذا، كل واحد هذا بهذا، أو ي

 فهذا بيع محرم؛ للنهي عنه، ولوجود الجهالة والغرر.

َوِهَي: -ُمنَابَذَةِ الى َعِن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  َسِعيٍد َرضَي هللاُ  َعْن أبِـي

ُجِل ثَوْ  ُجِل قَْبَل أْن يُقَ  لَـىعِ إِ البَـيْ بِ  بَـهُ َطْرُح الرَّ  -لَـْيـهِ أْو يَْنُظَر إِ  بَـهُ لِّ الرَّ

 .(2)متفق عليه .لَـْيـهِ ُس الثَّْوِب ال يَْنُظُر إِ لَـمْ ُمالَمَسةُ الوَ  -ُمالَمَسةِ الى َعِن نَـهَ وَ 

: وهو أن يقذف البائع أو المشتري بحصاة، فأي ثوب وقعت بي  الحصام -3

                                                 

 (.1513برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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يع باطل؛ عليه كان هو المبيع بال تأمل، وال رويّة، وال خيار، وهذا الب

 لوجود الجهالة والغرر.

عِ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

 .(1)أخرجه مسلم .غََررِ العِ بَـيْ َحَصاةِ، َوَعْن ال

: وهو بيع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل، فإذا ولدت الناقة ةل  ب  ل الح  ب  بي  ح   -4

حتى تحبل ثم تلد، وهذا البيع باطل؛ ألنه بيع معدوم مولودة، انتظر 

ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه إلى أجل 

 مجهول، وكل هذا غرر محرم.

ُحوَم ـِة يَتَبَايَعُوَن لُ ِلـيَّ َجاهِ ال: َكاَن أْهُل الَ ا قَ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض َعِن اْبِن ُعَمَر رَ 

 فِـيالنَّاقَةُ َما  تَـجَ َحبَلَِة أْن تُنْ الَحبَلَِة. قال: َوَحبَُل ال َحبَلِ  لَـىَجُزوِر إِ ال

 .(2)متفق عليه .َعْن ذَِلكَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  ُهـمُ انَـهَ ْت، فَ تِـجَ نُ  تِـيَل الَّ ْحـمِ ـا، ثُمَّ تَ نِـهَ بَطْ 

 : وهو بيع ما في أصالب اإلناث من األجنة.بي  المضامي  -5

 ما في أصالب الفحول.: وهو بيع بي  المالايح -6

وبيع المضامين والمالقيح باطل؛ ألنه بيع معدوم ومجهول وغرر، وغير 

 مقدور على تسليمه.

: وهو بيع ضراب الذكر من كل حيوان فرساً أو جمالً أو ب الفحلس  بي  ع   -7

 تيساً أو غير ذلك.

فأخذ األجرة على ضراب هذه الفحول محرم ال يجوز؛ لما فيه من 

غير معلوم وغير مقدور على تسليمه، فقد تلقح منه األنثى  الغرر، ألنه
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 وقد ال تلقح.

 .فَْحلِ الَعْن َعْسِب ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ى النَّ نَـهَ : الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  -1

 .(1)أخرجه البخاري

عِ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اى َرُسوُل نَـهَ : لَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَا ٬َعْبِدا ْبنِ  َجابِرِ َوَعْن  -2

 .(2)أخرجه مسلم  .لِ الَجـمَ ِضَراِب 

 :حكم إعا م ع س ب الفحل 

إعارة عسب الفحل وإطراقه للناس جائزة بدون عوض، فإن أكرمه 

 المستعير بشيء جاز له قبول كرامته.

َصاِحِب  َما ِمنْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا -1

ي َحقََّها، إِال أُ  ِقيَاَمِة بِقَاعٍ قَْرقٍَر، الا يَْوَم لَـهَ ْقِعدَ إِبٍِل َوال بَقٍَر َوال َغنٍَم، ال يَُؤدِّ

ْلِف بِِظلْ  َها يَْوَمئٍِذ فِـيَس لَـيْ ا، نِـهَ قَْرِن بِقَرْ الا، َوتَْنَطُحهُ ذَاُت ِفـهَ تََطُؤهُ ذَاُت الّظِ

إِْطَراُق »! َوَما َحق َها؟ قال: ٬قُْلنَا: يَا َرُسوَل ا«. قَْرنِ الاُء َوال َمْكُسوَرةُ َجـمَّ 

ا لَـْيـهَ ٌل عَ َحـمْ َماِء، وَ ال لَـىا عَ بُـهَ ا، َوَحلَ تُـهَ حَ نِـيا، َوإَِعاَرةُ دَْلِوَها َومَ ِلـهَ فَحْ 

 .(3)أخرجه مسلم .«٬ِل ابِـيسَ  فِـي

َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجالً ِمْن ِكالٍَب َسأََل النَّبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -2

َص  ،فَْحَل فَنُْكَرمُ الإِنَّا نُْطِرُق  ٬فَقَاَل: يَا َرُسوَل ا ،اهُ نَـهَ فَْحِل فَ الَعْسب  فََرخَّ

 .(4)أخرجه الترمذي .َكَراَمةِ ال فِـي لَـهُ 
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 و ي على وجهي : ،بي  الثما  ابل بدو صالحها -8

 الثمار والحبوب قبل بدو صالحها.: هي بيع المخاضرم -1

: هي بيع الثمار سنين، بأن يبيع ثمر الشجر عامين أو أكثر في المعاومة -2

 المستقبل.

وبيع المخاضرة والمعاومة كله باطل محرم؛ ألنه بيع غرر، والمعاومة 

 بيع معدوم غير مقدور على تسليمه، وغير مملوك للعاقد.

ا، وهو منهي عنه؛ لما فيه من وكالهما بيع للثمرة قبل بدو صالحه

 الغرر.

عِ بَـيْ ى َعْن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـما ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ  ٬َعْن َعْبِدا -1

ىالثَِّماِر حَ   .(1)متفق عليه .ُمْبتَاعَ البَائَِع وَ الى نَـهَ يَْبدَُو َصالُحَها،  تَـّ

اقَلَِة، الُمـحَ َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ : الَ قَ  ـهُ نْ َي هللاُ عَ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرِض وَ  -2

 .(2) أخرجه البخاري ُمَزابَنَِة.الُمنَابَذَةِ، وَ الُمالَمَسِة، وَ الاَضَرةِ، وَ الُمـخَ وَ 

عِ الثَِّماِر بَـيْ ى َعْن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ وَ  -3

ىحَ  ى: حَ الَ : َوَما تُْزِهي؟ قَ لَـهُ ِقيَل تُْزِهَي. فَ  تَـّ . فَقالَ تَـْحـمَ  تَـّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوُل ا رَّ

 .(3)متفق عليه «.أَرأْيَت إِذَا َمنََع هللاُ الثََّمَرةَ، بَِم يَأُْخذُ أَحدُُكْم َماَل أِخيهِ »

ىلنَّْخِل حَ عِ ابَـيْ َعْن  نَـَهىملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -4  تَـّ

ْنبُِل حَ  يَْزُهَو، َوَعنِ  ىالس   .يَ تَـرِ ُمشْ البَائَِع وَ الى نَـهَ عَاَهةَ، الضَّ َويَأَْمَن ْبـيَ يَ  تَـّ
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 .(1) أخرجه مسلم

 : حكم بي  الثما 

بيع الثمار والحبوب بعد بدو صالحها جائز مطلقاً، وأما بيع الثمار قبل 

 يجوز مطلقاً إال في حالتين: بدو صالحها، والحبوب قبل اشتدادها فال

 أن يبيع الثمر مع الشجر، أو يبيع الثمر والحب مع األرض. -1

 أن يبيع الثمر والحب بشرط القطع في الحال. -2

ال تَْبتَاُعوا الثََّمَر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماَعِن اْبِن ُعَمَر 

ىحَ   تُـهُ رَ ُحـمْ يَْبدَُو َصالُحهُ  :قَالَ  .«اآلفَةُ  ْنـهُ يَْبدَُو َصالُحهُ َوتَْذَهَب عَ  تَـّ

 .(2)متفق عليه .تُـهُ َوُصْفرَ 

: وهو كل بيع اشتمل على جهالة فاحشة في المبيع، أو بي  المجه ل -9

الثمن، أو المقدار، أو األجل، وكل ما تعذر تسليمه كالسمك في البحر، 

 واء، والسمن في اللبن.والطير في اله

وكأن يقول: بعتك ما في جيبي، أو بعتك ثوباً من دكاني، أو بعتك خمساً 

من قطيع الغنم، أو يقول: بعتك بما يبيع به الناس، أو بما يقوله فالن، أو 

يقول: بعتك الدار إذا قدم فالن، أو مات فالن، فكل هذا بيع باطل؛ لوجود 

 الجهالة والغرر. 

عِ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ رَ هُ  بِـيَعْن أَ 

 .(3)أخرجه مسلم .غََررِ العِ بَـيْ َحَصاةِ، َوَعْن ال
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 : وهي استثناء المجهول في البيع.بي  الثنيا -10

ً ويستثني بعضها بال تحديد، فهذا البيع باطل ال  ً أو ثيابا كأن يبيع طعاما

 الجهالة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.يجوز؛ لما فيه من 

فإن كان االستثناء معلوماً صح البيع، كأن يبيع الثياب ويستثني قميصاً 

معلوماً، أو يبيع أشجاراً ويستثني شجرة معلومة، فهذا البيع جائز؛ النتفاء 

 الجهالة والغرر.

َعِن الُمَحاقَلَِة ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل اهَ ـقَاَل: نَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬ْبِن َعْبِدا َجابِرٍ َعْن 

نِيَن ِهَي الُمعَاَوَمةُ،  :قَالَ  .َزابَنَِة َوالُمعَاَوَمِة َوالُمَخابََرةِ ـَوالمُ  أََحدُُهَما بَْيُع الّسِ

َص فِي العََرايَا   .(1)متفق عليه .َوَعِن الث ْنيَا َوَرخَّ

مثل أن يبيع  : وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال،بي  ما ليس عنده -11

ما ال يملك، أو يبيع سلعة قبل أن يقبضها، أو يبيع العبد اآلبق، أو الجمل 

الشارد ونحو ذلك مما ال يقدر على تسليمه، فهذا كله بيع باطل ال يصح؛ 

 الضرر، ولما يسببه من الخصومة والنزاع.الجهالة والغرر ولما فيه من 

 :فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُت َرُسوَل اتَـيْ أَ  :قَالَ ـهُ َرِضَي هللاُ َعنْ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم 

 ْ ُجُل يَْسأَلُ  تِـينِـييَأ ِمَن الس وِق ثمَّ  لَـهُ َس ِعْنِدي أَْبتَاُع لَـيْ عِ َما البَـيْ ِمَن  نِـيالرَّ

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .«َس ِعْندَكَ لَـيْ الَ تَبْع َما » :قَالَ  .أَبيعُهُ 

 :مفاسد الغر  والميسر 

: هو كل ما طوي عن اإلنسان علمه، وخفي عليه باطنه من معدوم، غر ال -1

 أو مجهول، أو معجوز عنه، أو غير مقدور على تسليمه كما سبق. 

                                                 

 .كتاب البيوع (1536)( 81)ومسلم برقم  (,2196أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 1232برقم )وأخرجه الترمذي (, 3503برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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: هو القمار: وهو المال الذي يحصل عليه اإلنسان بال جهد، وقد الميسر -2

 .، ويسمى القمارحرمه هللا ورسوله، وهو من عمل الشيطان

لب األموال من حالل أو حرام.. وقائم على أكل أموال والقمار مؤسَّس لج

 األموال بطرق ماكرة، وحيل ملتوية. نزافالناس بالباطل.. واست

ً تجارية  سبب ثراء قوم بال جهد.. وفقر آخرين بالباطل.. وأفقر بيوتا

 كبرى.

: اللعب بالنرد والشطرنج على عوض، والتأمين على وم  أن اعه

ة، والبضاعة ونحو ذلك، وجوائز السحب في النفس، والرخصة، والسيار

المحالت التجارية، وكل ذلك محرم؛ لما فيه من الغرر، والمفاسد 

 العظيمة.

 وبي ع الغر  والميسر تجر مفسدتي  كبيرتي :

: أكل أموال الناس بالباطل، فأحد الطرفين إما غارم بال ُغْنم، أو غانم األولى

 محرم ومدمر. ألنها رهان ومقامرة، وذلك ؛بال ُغْرم

: وقوع العداوة والبغضاء بين المتبايعين، ثم حصول التناحر؛ ألن الثانية

 أحدهما غانم، واآلخر غارم، وهذا كله محرم، ومن عمل الشيطان.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى: 

 .[91-90]المائدة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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 البي ع المحرمة بسبب الربا -2

 بي  العينة: -1

 وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً.

فاجتمع فيه بيعتان في بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ ألنه ذريعة إلى 

الربا، وألنه حيلة ظاهرة، فإن اشتراها البائع بعد قبض ثمنها، أو بعد 

 ير مشتريها، جاز البيع.تغير صفتها، أو من غ

إِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماَعِن اْبِن ُعَمَر 

ْرعِ وَ  تُـمْ بَقَِر َوَرِضيالأَذنَاَب  تُـمْ ِعينَِة َوأََخذالب تُـمْ تَبَايَعْ  الِجَهادَ  تُـمُ كْ تَـرَ بالزَّ

ىِزُعهُ حَ ُكْم ذالًّ الَ يَنْ لَـيْ عَ  َسلََّط هللاُ   .(1)أخرجه أبو داود .«ِدينُِكمْ  لَـىِجعُوا إِ تَـرْ  تَـّ

 :أن اع بي  العينة 

 م  أن اع بي  العينة ما يلي:

أن يحتاج رجل سيارة، فيقول للتاجر أنا أحتاج تلك السيارة في معرض  -1

ً نقداً، ثم يبيعها عليه  فالن، فيذهب التاجر إليه، ويشتريها بعشرين ألفا

 .، ثم يشتريها التاجر منه بعشرين ألفاً نقداً فاً مؤجلةبثالثين أل

 فهذه حيلة ظاهرة على أكل الربا.

أن يحتاج فقير إلى ألف لاير، فيأتي إلى التاجر، ثم يذهب التاجر إلى  -2

صاحب دكان ويشتري منه أكياس أرز بألف لاير مثالً، ثم يبيعها على 

ؤجلة، ولم يقبضها هذا وال الفقير وهي في مكانها بألف وثالثمائة لاير م

                                                 

 (.3462برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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هذا، ثم يبيعها الفقير على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، 

 أو هو من التاجر.

 فيؤكل الفقير م  جهتي :

من جانب التاجر األول، ومن صاحب الدكان، وهذه حيلة ثالثية ماكرة 

 كادهم بها الشيطان.

ألف، ثم يبدأ يقبض من  أن يقوم شخص ببناء بيت لفقير، فيكلفه مائة -3

 صاحب البيت مائة وثالثين ألف مؤجلة، فهذه كلها حيل باطلة محرمة.

وكلما احتال اإلنسان على محرم لم يزدد إال خبثاً، فالمحرم خبيث، فإذا 

احتلت عليه صار أخبث؛ ألنه جمع بين حقيقة المحرم، وبين خداع الرب 

 . عز وجل، وكلما احتال صارت الزيادة عليه أكثر

 بي  الم.ابنة: -2

هو بيع كل شيء من الجزاف الذي ال يُعلم كيله وال وزنه وال عدده 

 بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد، ظناً وتقديراً.

مر، وهذا ه بقدره من التكأن يقدر الرطب على النخل بألف كيلو، ثم يبيع

ون، البيع باطل ومحرم؛ ألنه ربا، فهو بيع مكيل بمكيل، أو موزون بموز

 أو معدود بمعدود، مع التفاضل وعدم المساواة.

ُمَزابَنَِة: أْن الَعِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ : الَ ا قَ ْنـُهـمَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ 

ً ٍر َكْيال، َوإِْن َكاَن َكْرمتَـمْ بِ  َع ثََمَر َحائِِطِه إِْن َكاَن نَْخالً بِـييَ  عَهُ بِـيأْن يَ  ا

ً ، َوإِْن َكاَن َزْرعٍب َكْيالبِـيبِزَ  ى َعْن ذَِلَك نَـهَ عَهُ بَِكْيِل َطعَاٍم، وَ بِـي، أْن يَ ا
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 .(1)متفق عليه .لِّـهِ كُ 

 :حكم بي  العرايا 

 مر في األرض.: هي بيع الرطب على النخل بتالعرايا

ص فيها بالشيء اليسير للحاجة،  والعرايا جزء من المزابنة، إال أنه ُرّخِ

 البيع، أو حاجة المشتري إلى الرطب.كحاجة صاحب الحائط إلى 

عِ بَـيْ َعْن  نَـَهىملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َسْهل بن أَبِـي َحثَْمةَ َعْن  -1

مْ الثََّمِر بِال بَا، تِْلَك »ِر، َوقَاَل: تَـّ هُ إِال أَ «. ُمَزابَنَةُ الذَِلَك الّرِ َص  نَـّ عِ بَـيْ  فِـيَرخَّ

ا نَـهَ ، يَأُْكلُواً رتَـمْ ِت بَِخْرِصَها البَـيْ ِن يَأُْخذَُها أَْهُل تَـيْ ِة َوالنَّْخلَ عَِريَِّة النَّْخلَ ال

ً ُرَطب  .(2)متفق عليه .ا

َص ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2 عِ بَـيْ  فِـيَرخَّ

 .(3)متفق عليه  .َسةِ َخـمْ  فِـيٍق أَْو َسِة أَْوسُ َخـمْ َما دُوَن فِـيعََرايَا بَِخْرِصَها ال

 بي  المحاالة: -3

هو بيع حب في سنبله بحب صاف بالظن والتقدير، كأن يبيع حنطة في 

سنبلها بحنطة صافية مثالً، وهذا البيع باطل، ألنه ربا، فهو بيع مكيل 

 بمكيل من جنسه، مع عدم التساوي، فال يجوز خرصاً.

 َعنِ  ىنَـهَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعْبِدهللاِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ 

ىحَ  النَّْخلُ  ىتَـرَ تُشْ  َوأَنْ  ابََرةِ الُمـخَ وَ  ُمَزابَنَةِ الوَ  اقَلَةِ الُمـحَ   َواإِلْشقَاهُ - تُْشِقهَ  تَـّ

 بَِكْيلٍ  َحْقلُ ال بَاعَ يُ  أَنْ  اقَلَةُ الُمـحَ وَ  -َشْىءٌ  ْنـهُ مِ  يُْؤَكلَ  أَوْ  يَْصفَرَّ  أَوْ  رَّ يَـْحـمَ  أَنْ 

                                                 

 (.1542ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2205أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 .واللفظ له(, 1540ومسلم برقم ) (,2383أخرجه البخاري برقم ) ،ف  عليهمت( 2)

 .واللفظ له(, 1541(, ومسلم برقم )2190أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)
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مْ ال ِمنَ  بِأَْوَساقٍ  النَّْخلُ  يُبَاعَ  أَنْ  ُمَزابَنَةُ الوَ  َمْعلُومٍ  الطَّعَامِ  ِمنَ   ابََرةُ الُمـخَ وَ  رِ تَـّ

بُعُ  الث لُثُ    .(1)متفق عليه .ذَِلكَ  َوأَْشبَاهُ  َوالر 

 بي  اللحم بالحي ان: -4

تفاضل، ولما فيه من الغرر، فال يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لما فيه من ال

 ولما فيه من المزابنة، ولما فيه من الربا.

 وكذلك ال يجوز بيع اللحم باللحم متفاضالً من جنس واحد.

 بي  األشيا  بجنسها م  التفاضل، أو بغير جنسها نسيئة:  -5

 كالبر مع زيادة أحدهما، أو الذهب بالفضة نسيئة، فهذا كله ربا محرم.

الذَّهُب ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل َرُسوُل هللا  قَاَل:َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْبِن الّصاِمِت َعْن ُعبَادَ  -1

بُّر، َوالّشِعيُر بِالّشِعيِر، َوالتّْمُر بِالتّْمِر، البُّر بِ الِفّضِة، وَ الِفّضةُ بِ البِالذَّهِب، وَ 

فَإذَا اْختَلَفَْت َهِذِه  ٍد،بِـيَ ، ِمثاْلً بِِمثٍْل، َسَواًء بَِسَواٍء، يَداً ْلـحِ مِ البِ  ْلـحُ مِ الوَ 

 .(2)أخرجه مسلم «.دٍ بِـيَ ، إذَا َكاَن يَداً تُـمْ عُوا َكْيَف ِشئْ بِـياألَْصنَاُف، فَ 

الدّينَاُر بِالدّينَاِر »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَّن َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

 .(3)أخرجه مسلم .«انَـُهـمَ بَـيْ الَ فَْضَل  َهـمِ دّرْ بِال َهـمُ ا، َوالدّرْ نَـُهـمَ بَـيْ الَ فَْضَل 

 بي  الدي  بالدي : -6

كأن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل األجل لم يجد ما يقضي به، 

 فيقول لصاحب الدين: بعنيه إلى أجل آَخر بزيادة مائة مثالً، فيبيعه.

 وهذا البيع باطل ومحرم؛ ألنه ربا مضاعف.

                                                 

 .واللفظ له(, 1536(, ومسلم برقم )2381أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.1587برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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  على الغير: حكم بي  الدي 

األصل عدم جواز بيع الدين في الصرف؛ ألنه يؤدي إلى الربا، وأما في 

غير الصرف والسلم فبيع الدين على المدين نفسه جائز؛ لحصول القبض 

 من قبل، وأن يبيعه بسعر وقته.

وإن باعه على غير المدين، فإن كان بثمن عين فيجوز إن كان الدين 

اً به؛ لعدم الغرر والضرر، وإمكان التسليم مستقراً، والمدين ملياً، ومقر

 والقبض.

وأما بيع الدين لغير المدين بالدين، فإنه ال يجوز غالباً؛ لما فيه من 

 الجهالة والغرر، وعدم القدرة على التسليم.

 بي  بيعتي  في بيعة: -7

وصورته: أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، 

لم يختر أحدهما، أو يبيعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم  ثم يفترقان وهو

 يشتريها منه بثمانين حالة.

 فهذه صورة البيعتان في بيعة.

 فهذا البيع باطل؛ لما فيه من الربا، وحيلة الربا، والجهالة والغرر.

ِن تَـيْ عَ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ قَاَل: َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

 .(1)أخرجه أحمد والترمذي. عَةٍ بَـيْ  فِـي

 :بي  التقسيط 

                                                 

 (.1231برقم )وأخرجه الترمذي (, 9584برقم )أحمد أخرجه  حس /( 1)
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: هو أن يبيعه سلعة حاضرة بثمن مؤجل يدفعه المشتري بي  التقسيط

 على دفعات معلومة المقدار والوقت.

 :حكم بي  التقسيط 

 بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة، وهو عقد جائز. -1

 يط مؤجل آلجال متعددة.فبيع النسيئة مؤجل ألجل واحد، وبيع التقس

تجوز الزيادة في ثمن السلعة ألجل التأجيل أو التقسيط، كأن يبيعه سلعة  -2

قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة ألجل واحد، أو آجال محددة، 

 بشرط أال تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل حاجة المضطرين. 

ا قصد به الرفق بالمشتري، البيع إلى أجل، أو بالتقسيط، يكون مستحباً إذ -3

واإلحسان إليه، وبذلك يثاب فيه البائع على  إحسانه، إذا لم يزد في الثمن 

 من أْجل األَجل.

ً إذا قصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن ألْجل  ويكون مباحا

 األَجل، ليسدد له المشتري بالتقسيط المؤجل.

ة على الدين إذا تأخر في دفع ال يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زياد -4

األقساط؛ ألن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من 

 المشتري.

َجائٌِز  ْلـحُ الص  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

َم َحالاَلً اً أََحلَّ ْلـحإِالَّ صُ  :دُ ْحـمَ َزادَ أَ  «ينَ ِلـمِ ُمسْ الَن بَـيْ  َوَزادَ  ،َحَراماً أَْو َحرَّ

 .«ِهـمْ ُشُروطِ  لَـىوَن عَ ِلـمُ ُمسْ ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َوقَاَل َرُسوُل ا ،ْبُن دَاُودَ ااُن لَـْيـمَ سُ 
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 البي ع المحرمة بسبب الضر  والخداع -3

 بي  النجش: -1

ل ليوقع وهو أن يزيد اإلنسان في ثمن السلعة وهو ال يريد شراءها، ب

جه.  غيره فيها، أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليرّوِ

ً  ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في اإلثم، ويقع  ذلك  أحيانا

 بغير علم البائع فيأثم الناجش وحده.

وبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم، وأكل المال 

 بالباطل.

متفق  .َعِن النَّْجِش ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ى النَّ نَـهَ : الَ ا قَ ُهـمَ  َعنَعِن اْبِن ُعَمَر َرضَي هللاُ 

 .(1)عليه

 بي  الرجل على بي  أخيه: -2

فسخ هذا البيع، لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: ا وهو أن يقول اإلنسان

 وأنا أبيعك مثله أو أجود منه بأرخص من ثمنه.

نا أشتريه منك بأكثر أو يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأ

 من هذا الثمن، أو يسوم بأكثر بعد استقرار البيع.

وهذا البيع والشراء باطل وحرام؛ لما فيه من الضرر واإلفساد على 

 المسلم، ولما يسببه من التدابر والتحاسد.

ُجلُ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن ُعَمرَ  -1 عِ بَـيْ  لَـىعَ  ال يَبِعِ الرَّ
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 .(1)متفق عليه «.لَـهُ ِخْطبَِة أِخيِه، إِال أْن يَأْذََن  لَـىُطْب عَ يَـخْ أِخيِه، َوال 

 ِلـمُ ُمسْ ال ال يَُسمِ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

 .(2)متفق عليه .«َسْوِم أَِخيهِ  لَـىعَ 

 بي  الصفقة: -3

و البيع المشتمل على حالل وحرام، أو معلوم ومجهول، أو مملوك ه

 وغير مملوك، أو صحيح وفاسد، أو طيب وخبيث.

وهذا البيع باطل ومحرم؛ لما فيه من الضرر والخداع، وأكل أموال 

 الناس بالباطل.

 بي  االحتكا : -4

وهو أن يشتري ما يحتاجه الناس كالطعام في وقت الغالء للتجارة، وال 

بيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه أكثر ثم يبيعه، فهذا االحتكار ي

 محرم؛ دفعاً للضرر عن الناس.

ْحتَِكُر ـالَ يَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبدا

 .(3)أخرجه مسلم .«إالّ َخاِطىءٌ 

  :ب أو الركبان أو السلل  ي الج  ق   ـل  بي  ت   -5

وهو أن يقوم بعض الناس بالخروج لتَلَقِّي السلع قبل ورودها إلى السوق، 

وقبل أن يعرف أصحابها األسعار، فيخبروهم أن السعر ساقط، والسوق 

 كاسدة، فيخدعونهم ويشترون بضاعتهم بأقل مما تستحق.

                                                 

 .واللفظ له(, 1412(, ومسلم برقم )2139أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 .واللفظ له(, 1515ومسلم برقم ) (,2727أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

 (.1605برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 وهذا البيع باطل ومحرم؛ لما فيه من الضرر والخداع ألصحاب السلع.

ُع بِـيال يَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـما ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ  ٬َعْن َعْبِدا

لََع حَ بَـيْ  لَـىبَْعُضُكْم عَ  ىعِ بَْعٍض، َوال تَلَقَُّوا الّسِ  .«الس وقِ  لَـىا إِ بِـهَ بََط يُـهْ  تَـّ

 .(1)متفق عليه

 بي  الحاضر للباد: -6

إلى جالب  -لغيره وهو متولي البيع والشراء-هو أن يخرج السمسار 

السلعة، ويقول له: ضعه عندي ألبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا 

 السعر، فيضر بالناس، ويستغل حاجتهم.

وهذا البيع محرم وباطل؛ للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولما فيه 

 من اإلضرار بالمسلمين.

ال يَبِْع َحاِضٌر ِلبَاٍد، ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا قَاَل َرُسولُ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َجابٍِر  -1

 .(2)أخرجه مسلم «.ِمْن بَْعٍض  ُهـمْ ُزِق هللاُ بَْعضَ يَـرْ دَُعوا النَّاَس 

ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ عَ س وَعْن َطاو -2

ْكبَاَن، َوال يَبِْع َحاِضٌر ِلبَادٍ » : فَقُْلُت الْبِن َعبَّاٍس: َما لَ قا«. ال تَلَقَُّوا الر 

 .(3)متفق عليه .اً ِسْمَسار لَـهُ قال: ال يَُكوُن «. ُع َحاِضٌر ِلبَادٍ بِـيال يَ : »لُـهُ قَوْ 

 بي  فضل الما : -7

وهو أن يكون لإلنسان بئر في الفالة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، 

كون هناك فيمنعه من احتاج إليه من الناس والمواشي إال بعوض، وال ي

                                                 

 (.1412ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2165أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.1522برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1521رقم )ومسلم بواللفظ له، (, 2158أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)
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سوى هذه البئر، أو يمنع الناس من ماء العين أو النهر من الشرب إال 

 بعوض.

 فهذا البيع محرم؛ لما فيه من الضرر على الناس والمواشي.

ثاَلثَةٌ ال يَْنُظُر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَوَعْن  -1

ياليَْوَم  لَـْيـِهـمْ هللاُ إِ   لَـهُ ٌم: َرُجٌل َكاَن ِلـيَعذَاٌب أ لَـُهـمْ وَ  ِهـمْ ِقيَاَمِة َوال يَُزّكِ

ً ِل، َوَرُجٌل بَايََع إَِمامبِـيفَْضُل َماٍء بِالطَِّريِق فََمنَعَهُ ِمِن اْبِن السَّ  ال يُبَايِعُهُ إِال  ا

ا َسِخَط، َوَرُجٌل أقَاَم ْنـهَ يُْعِطِه مِ  لَـمْ ا َرِضَي َوإِْن ْنـهَ ا، فَإِْن أْعَطاهُ مِ ْنـيَ ِلدُ 

ا َكذَا بِـهَ هُ، لَقَْد أْعَطْيُت ْيـرُ غَ  لَـهَ الَِّذي ال إِ  ٬عَْصِر فَقال: َواالبَْعدَ  تَـهُ ِسْلعَ 

متفق  .(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): ثُمَّ قََرأ َهِذِه اآليَةَ «. َوَكذَا، فََصدَّقَهُ َرُجلٌ 

 .(1)عليه

 بي  الغش والمكر والكذب: -8

 كون بالقول والفعل، وله صور كثيرة:وهذا النوع ي

 إخفا  العيب ع  الناس: -1

بوضع الجيد في األعلى والرديء في األسفل، وطالء األثاث واآلالت 

القديمة لتظهر  أنها حديثة، وتغيير عدّاد السيارة ليظهر أنها قليلة 

االستعمال، وبيع المصراة بحبس لبنها في ضرعها ليوهم المشتري أنها 

 لبن ونحو ذلك.غزيرة ال

 وكل هذا البيع باطل ومحرم؛ ألنه غش وخداع وإضرار بالناس.

ُصْبَرةِ َطعَاٍم،  لَـىَمرَّ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1
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« عَاِم؟َما َهذَا يَا َصاِحَب الطَّ »َها، فَنَالَْت أَصابِعُهُ بَلاَل، فَقَاَل: فِـيفَأْدَخَل يَدَهُ 

فَْوَق الطَّعَاِم َكْي  تَـهُ أفاَل َجعَلْ »! قال: ٬السََّماُء يَا َرُسوَل ا تْـهُ قال: أَصابَ 

 .(1)أخرجه مسلم «.نِّـيَس مِ لَـيْ اهُ النَّاُس؟ َمْن َغشَّ فَ يَـرَ 

ْكبَاَن، ال تَلَقَُّوا الر  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

عِ بَْعٍض، َوال تَنَاَجُشوا، َوال يَبِْع َحاِضٌر ِلبَاٍد، َوال بَـيْ  لَـىَوال يَبِْع بَْعُضُكْم عَ 

وا  ا: إِْن بَـهَ تَلِ يَـحْ النََّظَرْيِن بَْعدَ أْن  ْيـرِ َو بِخَ فَـهُ غَنََم، َوَمِن اْبتَاَعَها التَُصر 

ً َها َوَصاعا أْمَسَكَها، َوإِْن َسِخَطَها َردَّ يَـهَ َرِض   .(2)متفق عليه .«رٍ تَـمْ ِمْن  ا

 كتمان الحقيقة والكذب: -2

كأن يمدح السلعة بما ليس فيها، ويكتم البائع ما فيها من عيب، كتصدع 

في جدران المنزل، وكسر في محرك اآللة، ومرض في الدابة المباعة 

 ونحو ذلك.

 وكل ذلك محرم؛ لما فيه من الغش والكذب.

ما ليس فيها ليغري الناس بشرائها، كأن يقول: هذه أو يمدح السلعة ب

السيارة أو الدار تساوي أكثر، أو ال مثيل لهذه البضاعة في السوق، أو 

 دُفِع لي بها أكثر فلم أقبل ونحو ذلك من المغريات الكاذبة.

 وكل ذلك محرم؛ لما فيه من الكذب والغش وأكل أموال الناس بالباطل.

 .[29]النساء:(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ڤ ڤ )قال هللا تعالى: 

 بي  اإلكراه واالضطرا : -9

كأن يهدده شخص بقتله، أو قطع أحد أعضائه، أو ضربه إذا لم يفعل ما 

                                                 

 (.102برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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أو يضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم يريد ، يطلبه منه

  .أخذها، أو يكتب عقداً ويتظاهر بالبيع كذباً من غير نية

كله باطل ال يصح؛ لوجود  اإلكراه، وفقد التراضي والكذب،  فهذا البيع

 وهو محرم.

 أما اإلكراه بحق فجائز كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.

 .[188]البقرة:  (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه )قال هللا تعالى: 
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 البي ع المحرمة لذاتها -4

 ير واألصنام بي  الخمر والميتة والخن. -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )  قال هللا تعالى: -1

 .[3]المائدة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[90]المائدة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) وقال هللا تعالى: -2

هُ أ َعْنـُهـما َرِضَي هللاُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداوَ  -3 يَقُوُل َعاَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوَل اَسِمَع رَ  نَـّ

َم  لَـهُ إِنَّ هللاَ َوَرُسو»، َوُهَو بَِمكَّةَ: تْـحِ فَ ال ِخْنِزيِر الَمْيتَِة وَ الِر وَ الَخـمْ َع بَـيْ َحرَّ

هَ َمْيتَِة، فَإِ ال، أَرأْيَت ُشُحوَم ٬فَِقيَل: يَا َرُسوَل ا«. َواألْصنَامِ  ا بِـهَ  لَـىا يُطْ نَـّ

«. ال ُهَو َحَرامٌ »ا النَّاُس؟ فَقال: بِـهَ ُجلُودُ، َويَْستَْصبُِح الا هَ بِـالس فُُن، َويُْدَهُن 

َم ُشُحوَمَها لَـمَّ ودَ إِنَّ هللاَ اليَـهُ قَاتََل هللاُ »ِعْندَ ذَِلَك: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ثُمَّ قال َرُسوُل ا ا َحرَّ

 .(1)متفق عليه .«نَـهُ لُوهُ، ثُمَّ بَاُعوهُ، فَأَكلُوا ثَمَ َجـمَ 

   والكلب:   ن  بي  الدم والس    -2

امتَـرَ اشْ  بِـي: َرأْيُت أقالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُجَحْيفَةَ  بِـيأَعْن  -1 ً ى َحجَّ فَأَمَر  ا

ى َعْن ثََمِن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن ذَِلَك، قال إِنَّ َرُسوَل ا تُـهُ ِه فَُكِسَرْت، فََسألْ ِجـمِ اَمـحَ بِ 

بَا الَواِشَمةَ وَ العََن َكْلِب، َوَكْسِب األَمِة، َولَ الالدَِّم َوثََمِن  ُمْستَْوِشَمةَ، َوآِكَل الّرِ

َر.ال، َولَعََن لَـهُ َوُموكِ   .(2)أخرجه البخاري ُمَصّوِ

نَّْوِر؟ قَاَل َزَجَر الَعْن ثََمِن  اً َسأَْلُت َجابِر قَاَل: بَـْيـرِ الز   بِـيَعْن أَ وَ  -2 َكْلِب َوالّسِ
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 .(1)أخرجه مسلم .َعْن ذَِلكَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ 

 :حكم ااتنا  الكالب 

 يحرم اتخاذ الكالب واقتناؤها إال كلب صيد أو ماشية أو زرع.

ً َخذَ َكْلبـَمِن اتَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1  ا

متفق  «.ٍم قِيَراطٌ أَْو َصْيٍد، أَْو َزْرعٍ اْنتَقََص ِمْن أَْجِرِه، ُكلَّ يَوْ  إِال َكْلَب َماِشيَةٍ 

 .(2)عليه

مَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ابِن ُعَمرَعْن وَ  -2 ا أَْهِل دَاٍر يـ 

ً َخذُوا َكْلبـاتَّ  ، ُكلَّ يَْوٍم ِلـِهـمْ إِال َكْلَب َماِشيٍَة، أَْو َكْلَب َصائٍِد، نَقََص ِمْن َعمَ  ا

 .(3)متفق عليه .«قِيَراَطانِ 

 بي  الص  : -3

يحرم تصوير كل ذي روح، ويحرم بيع تلك الصور، وشراؤها 

واقتناؤها، واهداؤها، وإعارتها؛ لما فيها من مضاهاة خلق هللا، وحصول 

الفتن، ومنع دخول المالئكة، ونشر الفساد، سواءكانت في ثوب، أو 

 .بساط، أو إناء، أو درهم أو غير ذلك، وسواء كان لها ظل أو ال ظل لها

إِنَّ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ قَ بِن َمْسعُوٍد َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬اَعْبدِ َعْن  -1

ً أَشدَّ النَّاِس َعذَاب ُرونَ الِقيَاَمِة اليَْوَم  ٬ِعْندَ ا ا  .(4)متفق عليه .«ُمَصّوِ

اثِيُل، تَـمَ َها فِـيِوَسادَةً  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ الْت: َحَشْوُت ِللنَّ ا قَ ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ وَ  -2

                                                 

 (.1569برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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هَ َكأ رُ ِن، َوَجعََل يَتَغَ بَـيْ بَاالَن بَـيْ ا نُْمُرقَةٌ، فََجاَء فَقَاَم نَـّ َوْجُههُ، فَقُْلُت: َما لَنَا  يَـّ

ٌ َجعَلْ «ِوَسادَةِ الَما بَاُل َهِذِه »، قال: ٬يَا َرُسوَل ا ا لََك تُـهَ . قالْت: ِوَسادَة

ً تبَـيْ َمالئَِكةَ ال تَْدُخُل الِت أنَّ ِلـمْ أَما عَ »ا، قال: هَ لَـْيـِلتَْضَطِجَع عَ  ِه فِـي ا

ِقيَاَمِة، يَقُوُل: أْحيُوا َما الُصوَرةٌ، َوأنَّ َمْن َصنََع الص وَرةَ يُعَذَُّب يَْوَم 

 .(1)متفق عليه .«تُـمْ َخلَقْ 

ْبِن َعبّاٍس، فَقَاَل: إِنّي ا لَـىَجاَء َرُجٌل إِ قَاَل: َحَسِن ال بِـيَسِعيِد ْبِن أ َوَعنْ  -3

، ْنـهُ : ادُْن ِمنّي، فَدَنَا مِ لَـهُ َها، فَقَاَل فِـي نِـيَرُجٌل أَُصّوُر َهـَِذِه الّصَوَر، فَأَْفتِ 

َرأِْسِه، قَاَل: أُنَبّئَُك بَِما َسِمْعُت  لَـىَ ثُّم قَاَل: اْدُن ِمنّي، فَدَنَا َحتَّى َوَضَع يَدَهُ عَ 

النّاِر،  فِـيُكّل ُمَصّوٍر » :يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِمْعُت َرُسوَل ا، سَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِمْن َرُسوِل ا

 .(2)متفق عليه .«َجَهنّمَ  فِـي بُـهُ بُِكّل ُصوَرةٍ َصّوَرَها نَْفساً فَتُعَذّ  لَـهُ عَُل يَـجْ 

 بي  آال  الله  والع.ف والطرب: -4

يحرم استعمال آالت اللهو والمعازف والطرب، ويحرم بيعها وشراؤها 

ما فيها من الضرر على األمة، وإفساد أحوالهم، والغفلة عن وال يصح؛ ل

هللا وشرعه، والصد عن سبيل هللا، فإذا صاَحبَها الغناء كانت حرمتها 

 أشد، وعقوبتها أعظم.

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)  قال هللا تعالى: -1

 .[7-6]لقمان:(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 

يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ  تُ َسِمعَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل:  َماِلٍك األْشعَِريّ َوَعْن أبِـي  -2

                                                 

 (.2107ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3224برقم )أخرجه البخاري متف  عليه، ( 1)

 .، واللفظ له(2110ومسلم برقم ) (,2225أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)
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َر الَخـمْ َحِريَر، وَ الِحَر وَ الل وَن تَـحِ أْقَواٌم، يَسْ  تِـيُكونَنَّ ِمْن أُمَّ لَـيَ »

بَِساِرَحٍة  ـْيـِهـمْ لَ وُح عَ يَـرُ ، لَـمٍ َجْنِب عَ  لَـىْنِزلَنَّ أْقَواٌم إِ لَـيَ َمعَاِزَف، وَ الوَ 

ْ لَـُهـمْ  ، اً نَا َغدلَـيْ قُولُوَن: اْرِجْع إِ فَـيَ اَجٍة ِلـحَ  -فَِقيرَ ال نِـييَعْ - تِـيِهـمْ ، يَأ

َويَـْمَسُخ آَخِريَن قَِردَةً َوَخنَاِزيَر إِلَـى يَْوِم ، لَـمَ عَ الهللاُ، َويََضُع  تُـُهـمُ بَـيِّ فَـيُ 

 .(1)داودوصله أبو اً وأخرجه البخاري معلق .«الِقيَاَمةِ 

 بي  الدخان والمخد ا : -5

الدخان والمخدرات كلها محرمة بجميع أنواعها، والتجارة فيها محرمة، 

وزراعتها، واستعمالها، وتصنيعها، كل ذلك محرم؛ لما فيها من الخبث، 

واألضرار الكثيرة، وإضاعة األموال واألوقات، وتعطيل األعمال، 

 عز وجل إذا حّرم شيئاً حّرم ثمنه.وإفساد األبدان، وهللا 

فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى هللا، وحفظ أمواله وأوقاته فيما 

 يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا.

ودَ، يَـهُ قَاتََل هللاُ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

َمْت عَ   .(2)متفق عليه .«انَـهَ ُحوُم، فَبَاُعوَها َوأَكلُوا أثَْماالش   لَـْيـِهـمُ ُحّرِ

 :حكم المحرم لذاته 

يحرم البيع والشراء واالنتفاع بالمحرم لذاته كالخمر والخنزير ونحوهما، 

ويجوز االنتفاع بالمحرم للحاجة كلبس الحرير لمن به حكة، أو لضرورة 

 كشرب الخمر لدفع الغصة، وأكل الميتة للمضطر.

                                                 

، انظر (4039) موصوالً برقم واللفظ له، وأخرجه أبو داود (5590برقم )معلقاً  أخرجه البخا ي( 1)

 .(91رقم )ة الصحيح

 (.1583ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2224أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )   تعالى:قال هللا

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[3]المائدة:(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
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 البي ع المحرمة لغير ا -5

 البي  عند أذان الجمعة الثاني: -1

لشراء عند أذان الجمعة الثاني؛ لما يحرم على من تلزمه الجمعة البيع وا

 في ذلك من التشاغل عن الخطبة والصالة.

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)  قال هللا تعالى:

 .[10-9]الجمعة: (  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 البي  في المسجد: -2

لم تُْبن له  يحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد، وكل أمر

المساجد؛ ألنها بيوت هللا، بنيت لعبادته، وتعلم شرعه، ولم تبن للبيع 

 والشراء وما يلهي.

َمْن يَبيُع  تُـمْ إِذا َرأَيْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  -1

َمْن يَْنُشدُ  تُـمْ َوإِذا َرأَيْ  ،َجاَرتَكَ ـتِ  الَ أَْربََح هللاُ  :َمْسِجِد فَقُولُواال فِـيأَْو يَْبتَاُع 

 .(1)أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى .«كَ لَـيْ عَ  الَ َردَّ هللاُ  :ِه َضالَّةً فَقُولُوافِـي

َراِء نَـهَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل اْبِن َعْمرو َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعبِداَعْن وَ  -2 ى َعِن الّشِ

ى نَـهَ وَ  ،ِه ِشْعرٌ فِـيَوأَْن يُْنَشدَ  ،ِه َضالَّةٌ فِـيَوأَْن تُْنَشدَ  ،ْسِجدِ مَ ال فِـيعِ البَـيْ وَ 

حَ َعِن ال  .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .ل ِق قَْبَل الصَّالَةِ تَـّ

 بي  السالح في الفتنة: -3

                                                 

بههرقم  «الكبههرى»أخرجههه النسههائي فههي ووهههذا لفظههه، (, 1321ي بههرقم )ترمههذأخرجههه ال صععحيح/( 1)

(10004.) 

 (.322برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 1079برقم )أبو داود أخرجه  حس /( 2)
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(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)قال هللا تعالى: 

 .[2]المائدة:

 ر مم  يتخذه خمرا :بي  العصي -4

بيع السالح في فتنة بين المسلمين محرم؛ لما فيه من التعاون على اإلثم 

 والعدوان، وزيادة ضرر الفتنة.

وبيع العصير ممن يتخذه خمراً يحرم؛ لما فيه من التعاون على اإلثم 

 والعدوان، وغش المسلم، وكذلك أواني الخمر.

ومحرم؛ ألن فيه تعاون على وكل بيع أعان على معصية هللا فهو باطل 

 اإلثم والعدوان، وقد نهى هللا عن ذلك.

 (  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)قال هللا تعالى: 

 .[2]المائدة:

 بي  المصح  للكافر: -5

ال يجوز بيع وال إهداء المصحف للكافر؛ خشية إهانته له، وانتهاكه 

 لحرمته.

ى أْن يَُسافََر نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا عنهما هللاُ  ْبِن ُعَمر ََرضيَ  ٬َعْن َعْبِدا

 .(1)متفق عليه .عَدُوِّ الأْرِض  لَـىقُْرآِن إِ البِ 

                                                 

 (.1869ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2990أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متف ( 1)
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 البي ع الممن عة بسبب وص  أو شرط أو نهي شرعي -4

 بي  الربا: -1

 .[275]البقرة:(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)قال هللا تعالى:  -1

، لَـهُ آِكَل الّربَا، َوُموكِ ملسو هيلع هللا ىلص لَعََن َرُسوُل هللا َل: قَا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ وَ  -2

 .(1)أخرجه مسلم .«َسَواءٌ  ُهـمْ »، َوقَاَل: ْيـهِ ِهـدَ ، َوَشابَـهُ َوَكاتِ 

 البي  بثم  محرم: -2

 ال يجوز وال يصح البيع بثمن محرم كالخمر والخنزير ونحوهما.

يَقُوُل َعاَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل اأَنّهُ َسِمَع َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما  ٬اَعْن َجابِِر ْبِن َعْبدِ 

ِخْنِزيِر الَمْيتَِة وَ الِر وَ الَخـمْ َع بَـيْ َحّرَم  لَـهُ َوَرُسو إّن هللاَ »َوُهَو بَِمّكةَ:  تْـحِ فَ ال

 .(2)متفق عليه .«َواألَْصنَامِ 

 وغير ذلك مما سبق من البيوع المحرمة.

 : حكم القا 

غ أوراقها اللينة التي في القات شجرة من األشجار المتوسطة، تمض

 أطرافها، فتسبب الفتور أحياناً، والنشاط أحياناً.

وفي أكلها إضاعة لألوقات التي هي أهم رأس مال المسلم، وإضاعة 

األموال فيما ال نفع فيه، وتعطيل المسلم عن أداء الصلوات في أوقاتها، 

ي نهى هللا وإهدار للطاقات واألوقات واألموال، وذلك كله من التبذير الذ

 ورسوله عنه.

                                                 

 (.1598برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 1581ومسلم برقم ) (, 4296أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                              معامالتكتاب ال

 البيع
438 

 لهذا يحرم على المسلم إضاعة أمواله وأوقاته في تعاطيها.

 .[31]األعراف:  ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) قال هللا تعالى: -1

-26]اإلسراء:(   جئ جئ جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ي ي  ۈئ ېئ ېئ ېئ) وقال هللا تعالى: -2

27]. 

 :حكم التجا م في األجه.م المحرمة 

التلفزيون ونحوها يعرض فيها الخير والشر، وأغلب ما تنقله  أجهزة

للناس كله شر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم بيعه وشراؤه 

واقتناؤه، والنظر إليه، وال ينخدع المسلم بما فيه من الخير؛ فإن درء 

المفاسد مقدم على جلب المصالح، كيف وقد تضاعفت آثاره السيئة على 

ألخالق، وعلى الرجال والنساء واألوالد، وال ينكر ذلك إال الدين وا

مكابر معاند، مريض القلب والعقل، بل فاقد اإلحساس والمروءة 

 والغيرة.

فعلى من يملك أجهزة التلفزيون والفيديو إتالفها والتوبة إلى هللا؛ وال 

 يبيعها على الناس، لما في ذلك من غش المسلم، وإفساد الناس.

إقَاِم  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: بَايَْعُت َرُسوَل االَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬ِريِر ْبِن َعْبِداَعْن جَ  -1

َكاةِ، َوالن ْصحِ ِلُكّلِ ُمسْ   .(1)متفق عليه .ِلـمٍ الصَّالةِ، َوإيتَاِء الزَّ

اٍم، ُصْبَرةِ َطعَ  لَـىَمرَّ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

« َما َهذَا يَا َصاِحَب الطَّعَاِم؟»َها، فَنَالَْت أَصابِعُهُ بَلاَل، فَقَاَل: فِـيفَأْدَخَل يَدَهُ 

فَْوَق الطَّعَاِم َكْي  تَـهُ أفاَل َجعَلْ »! قال: ٬السََّماُء يَا َرُسوَل ا تْـهُ قال: أَصابَ 

                                                 

 (.56ومسلم برقم )واللفظ له، (, 57أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)
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 .(1)أخرجه مسلم .«نِّـيَس مِ لَـيْ اهُ النَّاُس؟ َمْن َغشَّ فَ يَـرَ 

                                                 

 (.102برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 أحكام البي 

 :حكم التسعير 

 : هو وضع ثمن محدد للسلع.التسعير

 والتسعير ن عان:

ر التاجر معروضاته؛ ليسهل على المشتري األول : تسعير جائز: وهو أن يسعِّ

 معرفة القيمة بسهولة.

 فهذا جائز إذا سعَّرها بربح يسير ينفع البائع، وال يرهق المشتري.

 م، وهذا له حكمان:: التسعير من الحاكالثاني

: وهو الذي يتضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق، تسعير محرم -1

 ومنعهم مما أباح هللا لهم.

لى ي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي  إوهذا التسعير محرم؛ ألنه يؤد

ارتفاع أسعارها، وارتفاع األسعار يضر باألغنياء والفقراء، ويسبب 

 الضيق والجرائم.

: وهو الذي ال يُظلم فيه البائع، وال يُرَهق فيه المشتري، تسعير جائ. -2

فيرخَّص فيه عند الحاجة فقط كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إال 

بزيادة فاحشة، مع حاجة الناس إليها، أو عند الكوارث والنكبات، 

 فتضطرب األسعار، ويتضرر الناس.

الناس، ومنعاً فهنا يجب على الحاكم التسعير بالمثل، صيانة لحقوق 

 لالحتكار، ودفعاً لجشع التجار.
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   (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي) قال هللا تعالى: -1

 .[2]المائدة:

ْر  ٬يَا َرُسوَل ا :قَاَل النَّاسُ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: َعْن أَنٍَس وَ  -2 ْعُر فََسعِّ َغالَ الّسِ

ُر الُهَو  هللاَ ِإنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل َرُسوُل ا .لَنَا اِزقُ القَابُض الُمَسعِّ  ،بَاِسُط الرَّ

دٍَم َوالَ  فِـيٍة لَـمَ بَمظْ  نِـيَس أََحدٌ ِمْنُكْم يَُطاِلبُ لَـيْ وَ  ْرُجو أَْن أَْلقَى هللاَ ألَ  نِّـيَوإِ 

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«َمالٍ 

   ص:خ  أسباب الغال  والر 

انخفاضها. وكل ذلك من  :خصوالرهو ارتفاع أسعار السلع، الغال : 

جملة الحوادث التي ال خالق لها إال هللا، وال يكون منها شيء إال بمشيئة 

ً في بعض  هللا، لكن هللا عز وجل قد جعل بعض أفعال العباد سببا

 الحوادث. 

فارتفاع األسعار قد يكون ابتالًء.. وقد يكون بسبب ظلم بعض العباد.. 

 وقد يكون بسبب كثرة المعاصي.

كما أن انخفاض األسعار قد يكون ابتالًء.. وقد يكون بسبب طاعات 

 وقد يكون بسبب إحسان بعض الناس. العباد..

وقد يكون الغالء والرخص بسبب قلة أو كثرة األموال واألشياء.. وقد 

 يكون بسبب الرغبة في الشيء أو عدم الرغبة.

سعره، وإذا كثر المرغوب فيه، ارتفع  لَّ ـفإذا زادت الرغبة في شيء، وقَ 

 ت الرغبة فيه انخفض سعره.لَّ وقَ 

                                                 

 (.1314برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 3451برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 م ومنافع للعباد تعجز العقول عن إدراكها.كَ وهلل في ذلك حِ 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قال هللا تعالى: 

 .[96]األعراف:

 : حكم االحتكا 

: هو شراء السلع التي يحتاجها الناس، وحبسها لتقل بين الناس، االحتكا 

 إذا تضاعف سعرها باعها.ف

واالحتكار محرم؛ لما فيه من الجشع والطمع، والتضييق على الناس في 

 حاجاتهم، والتحكم في أرزاقهم بغير حق.

تَِكُر إالّ يَـحْ الَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا أنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬اَعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبدِ 

 .(1)أخرجه مسلم .«َخاِطىءٌ 

 م:حكم الم.ايد 

: هو عقد معاوضة يُدعى الناس للمشاركة فيه، ثم تباع عقد الم.ايدم

 السلع بأعلى سعر وصلت إليه برضا البائع.

وبيع المزايد جائز بشروط البيع المعلومة، سواء كان المالك فرداً، أو 

 جهة حكومية، أو شركة معتبرة.

ً أْعتََق ُغالم ُجالً أنَّ رَ  َعْنـُهـما َرِضَي هللاُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا َعْن دُبٍُر،  لَـهُ  ا

ْبُن  ْيـمُ اهُ نُعَ تَـرَ فَاشْ «. نِّـييِه مِ تَـرِ َمْن يَشْ »فَقال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  فَاْحتَاَج، فَأَخذَهُ النَّ 

 .(2)متفق عليه .لَـْيـهِ بَِكذَا َوَكذَا، فَدَفَعَهُ إِ  ٬َعْبِدا

                                                 

 (.1605برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.997ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2141أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)
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 :حكم بي  الت  ق 

د، وال يجد من يقرضه، فيشتري : هو أن يحتاج اإلنسان إلى نقالت  ق

 سلعة إلى أجل، ثم يبيعها نقداً على غير بائعها، ثم ينتفع بثمنها.

 وبي  الت  ق يج ز بثالثة شروط:

 : أن يتعذر عليه الحصول على المال بطريق مباح كالقرض أو السلم.األول

 : أن يكون محتاجاً للمال حاجة ماسة.الثاني

 لبائع.: أن تكون السلعة عند االثالث

 :حكم اإلاالة 

 : هي فسخ العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له.اإلاالة

وتجوز اإلقالة للنادم من بائع ومشتر، بعوض وبدون عوض، وهي 

 مستحبة في حق الُمقيل، مباحة في حق المستقيل.

وتشرع إذا ندم أحد الطرفين، أو زالت حاجته، أو لم يقدر على الثمن 

 ونحو ذلك.

 لة مستحبة، وهي من معروف المسلم على أخيه عند الحاجة إليها.واإلقا

اَل ُمْسِلـماً َمْن أَقَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه .«ِقيَاَمةِ اليَْوَم  تَـهُ َعثرَ  أَقَالَـهُ هللاُ 

 :حكم بي  المرابحة 

                                                 

 .وهذا لفظه(, 2199برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 3460برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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: هو أن يشتري اإلنسان سلعة بمائة مثالً، ثم يقول رابحةبي  الم

للمشتري: أنا اشتريتها بمائة فكم تربحني؟ أو من يربحني فيها خمسة أو 

 أقل أو أكثر. 

 فهذا البيع جائز وينفذ إذا صدق البائع، وحصل التراضي.

 :حكم بي  الميتة 

 : كل من فارق الحياة من إنسان أو حيوان.الميت

 لحيوان: من مات حنف نفسه، أو بغير ذكاة شرعية.والميت من ا

 ميتة الحي ان ن عان: -1

 : كالسمك والحوت وغيرهما مما في البحر.ميتة البحر -1

 فهذه يجوز أكلها وبيعها وشراؤها.

يَا َرُسوَل  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأََل َرُجٌل النَّبيَّ قَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  أَبِـي َعنْ 

أْنَا بِه َعِطْشنَا الَل ِمَن ِلـيقَ الُل َمعَنَا ْحـمِ بَْحَر َونَ الا نَْرَكُب إِنَّ  ٬ا َماِء فَإِْن تََوضَّ

ُ بَماِء  أ ِحل  الُهَو الطَُّهوُر َماُؤهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل َرُسوُل ا ؟بَْحرِ الأَفَنَتََوضَّ

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«تُـهُ َمْيتَ 

 يوانات والطيور وغيرها.: كالدواب والحميتة البر -2

 فهذه ال يجوز بيع الميت منها، سواء كانت محنطة أو غير محنطة.

 ويستثنى من ميتة البر الجراد، فيجوز أكله وبيعه وشراؤه.

 ميتة اإلنسان: -2

ً أم كافراً، ال يجوز بيعها وال شراؤها،  ميتة اآلدمي سواء كان مسلما

                                                 

 (.69برقم )وأخرجه الترمذي (, 83برقم ) أبو داود أخرجه صحيح/( 1)
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عز وجل، وقد خلقه هللا بيده، وكذلك أعضاؤه؛ ألن اإلنسان كله ملك هلل 

 ونفخ فيه من روحه، وكرمه على غيره.

ولذلك إذا مات اإلنسان، يُدفن المسلم في القبر، ويوارى الكافر بالتراب؛ 

 تكريماً لجثته.

  ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قال هللا تعالى: 

 .[70]اإلسراء:

 :حكم بي  أعضا  اإلنسان 

عضو أو الجزء من اإلنسان قبل الموت أو بعده، وإذا لم ال يجوز بيع ال -1

 يحصل عليه المضطر إال بثمن جاز الدفع للضرورة، وَحُرم على اآلخذ.

عطي مكافأة وإن وهب العضو أو الجزء بعد الموت ألي مضطر، وأُ 

 عليها قبل الموت جاز له أخذها.

ائه وال يجوز لإلنسان حال الحياة أن يبيع أو يهب عضواً من أعض

ن القيام بما فرض هللا علغيره؛ لما في ذلك من  إفساد البدن، وتعطيله 

 عليه، وتصرفه في ملك الغير بغير إذنه.

 :حكم بي  الدم 

ال يجوز بيع الدم لعالج وال غيره، ويستحب لإلنسان إسعاف أخيه بالدم 

 إن احتاج إليه.

ن، جاز له وإن احتاج المريض للدم، ولم يتمكن من الحصول عليه إال بثم

 أخذه بثمن، وَحُرم أخذ العوض على من باعه.

أما دم الحيوان فكله نجس ال يجوز بيعه وال االنتفاع به، ويُغتفر لليسير 

 منه كالدم الباقي في الذبيحة بعد تذكيتها.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) قال هللا تعالى:

 .[3]المائدة:   (ٹ

 اع:حكم بي  المش 

إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره، فإن باعه على هذا الغير فالبيع صحيح، 

وإن باعه على غيره صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل 

 الحال.

 :حكم فسخ العقد 

 البيع عقد الزم ال يجوز فسخه إال برضا الطرفين.

من غير والبيع الباطل ملك غير الزم، فيجب على المتعاقدين فسخه ولو 

فإن كان الفساد  ان قبل القبض، وإن كان بعد القبض،رضا اآلخر إذا ك

راجعاً إلى العوض كأن يكون الثمن خمراً، أو خنزيراً، فيحق لكل منهما 

 الفسخ.

وإن كان الفساد راجعاً إلى شرط منفعة زائدة، أو إلى أجل مجهول ونحو 

 ذلك، فالعقد غير الزم، ولكل منهما الفسخ.

 ح  الفسخ: ما يُبطل 

إذا قبض المشتري السلعة، ثم تصرف فيها، ثم تبين أن البيع باطل، فإن 

كان التصرف مزيالً للملك كالبيع والهبة، فهنا يبطل حق الفسخ، وعلى 

 المشتري القيمة أو المثل لألول.

وإن كان التصرف بما ال يزيل الملك كاإلجارة، فله حق الفسخ، فللمالك 

م فسخ البيع بسبب الفساد، فكل ما بني على الباطل األول فسخ اإلجارة، ث
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 فهو باطل.

 وحق الفسخ يورث؛ ألن الوارث يقوم مقام الميت في حق الفسخ.

 :حكم ال.يادم في المبي  الفاسد 

 إذا حصلت زيادة في المبيع بيعاً فاسداً فله حالتان:

َمن فال تمنع الف -1 سخ؛ ألنها إن كانت الزيادة متصلة متولدة من األصل كالّسِ

تابعة لألصل، وإن كانت الزيادة غير متولدة من األصل كخلط الدقيق 

بالسمن أو العسل، فإنها تمنع الفسخ؛ ألنه ال يمكن فصلهما، فيدفع للبائع 

 قيمته أو المثل. 

إن كانت الزيادة منفصلة متولدة من األصل كالولد واللبن والثمرة ونحو  -2

ن يسترد األصل مع الزيادة؛ ألنها متولدة ذلك فال تمنع الفسخ، وللبائع أ

منه، واألصل مضمون، فكذلك الزيادة، وإن كانت غير متولدة منه 

كالهبة والصدقة والكسب، فإنها ال تمنع الفسخ، وللبائع أن يسترد األصل 

 ويدفع للمشتري قدر ما أنفق في الحالتين. مع الزيادة، 

 :حكم بي  السل  المسرواة 

 تعل  بها حقان:السل  المسرواة ي

: حق هللا: بتعدي حدوده بشراء أو بيع السلع المسروقة، وذلك من األول

التعاون على اإلثم والعدوان، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا اإلثم 

 العظيم ال يرتفع إال بالتوبة.

 .[14]النساء:(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) قال هللا تعالى:

البيع فاسد؛ ألن من شروط صحة البيع أن يكون البائع : حق المخلوق: فالثاني
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ً لهما  ً للثمن، أو مأذونا ً للسلعة، وأن يكون المشتري مالكا مالكا

 بالتصرف، وبناًء على ذلك ال يجوز بيع أو شراء السلع المسروقة. 

 :حكم السلعة المسرواة 

السلعة ملك لصاحبها، ومن اشترى سلعة مسروقة فعليه أن يرد السلعة 

لى من ُسرقت منه إن عرفه؛ لتبرأ ذمته، ثم يرجع بالثمن على من ع

 اشتراها منه.

وإن تعذر العلم بصاحب السلعة المسروقة فيبيعها من اشتراها، ويتصدق 

وبهذا تبرأ ذمته، وهللا يعوضه أو يتصدق بها، بثمنها على نية صاحبها، 

 منه. خيراً منها ومن ثمنها، ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا خيراً 

 : حكم التجا م في المحرما 

التجارة في المحرمات كالخمور والمخدرات والدخان.. والصحف 

والمجالت واألشرطة التي تحمل األفكار السيئة، والصور الماجنة، 

واألفالم الساقطة، وأصوات المعازف.. وكل ما يدعو إلى الفاحشة 

.. والتجارة والرذيلة.. كل ذلك يحرم بيعه وشراؤه.. ورؤيته وسماعه

فيه.. وإهداؤه.. وتأجير أصحابه، والمال الذي يحصل من ذلك كله سحت 

 وحرام ال يحل لصاحبه.

 .[14]المطفِّفين: (  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) قال هللا تعالى: -1

 الن ْعَمانُ  َوأَْهَوى- يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  بَِشيرٍ  ْبنِ  الن ْعَمانِ  َعنِ وَ  -2

 انَـُهـمَ بَـيْ وَ  نٌ بَـيِّ  َحَرامَ ـال َوإِنَّ  نٌ بَـيِّ  َحالَلَ ـال إِنَّ » :-نَـْيـهِ أُذُ  لَـىإِ  ْيـهِ إِْصبَعَ بِ 

 نِـهِ ِلِدي اْستَْبَرأَ  اتِ بُـهَ الش   اتَّقَى فََمنِ  النَّاِس  ِمنَ  َكثِيرٌ  ُهنَّ لَـمُ يَعْ  الَ  اتٌ بِـهَ ُمْشتَ 

اِعى َحَرامِ ال فِـى َوقَعَ  اتِ بُـهَ الش   فِـى َوقَعَ  َوَمنْ  َوِعْرِضهِ   َحْولَ  َعىيَـرْ  َكالرَّ
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 هللاِ  ىِحـمَ  َوإِنَّ  أاَلَ  ىِحـمً  َمِلكٍ  ِلُكلِّ  َوإِنَّ  أاَلَ  هِ فِـي تَعَ يَـرْ  أَنْ  يُوِشكُ  ىِحـمَ ـال

هُ كُ  َجَسدُ ـال لَـحَ صَ  تْ لَـحَ صَ  إِذَا ُمْضغَةً  َجَسدِ ـال فِـى َوإِنَّ  أاَلَ  اِرُمهُ َمـحَ   ذَاَوإِ  لـ 

هُ كُ  َجَسدُ ـال فََسدَ  فََسدَتْ   .(1)متفق عليه .«قَْلبُ ال َوِهىَ  أاَلَ  لـ 

 

 :حكم ترويج السل  بالهدايا 

الهدايا والجوائز المقدمة من األسواق والمحالت التجارية لمن يشتري 

الذي حرمه  -الذي هو الميسر-من بضائعهم محرمة، وهي من القمار 

 يمة.هللا؛ لما فيه من المفاسد العظ

ففي تلك الهدايا المغرية أكل ألموال الناس بالباطل بجر الناس لشراء ما 

ء منهم دون ال يحتاجون من محرم أو حالل.. وإغراء للناس بالشرا

 آلخرين.. وكسر للتجار الصغار.غيرهم.. وقطع ألرزاق ا

والجائزة التي يأخذها المشتري منهم محرمة؛ لكونها من الميسر الذي 

 ز وجل، وحذرنا منه.حرمه هللا ع

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) قال هللا تعالى:

 .[91-90]المائدة: (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 :حكم بي  االسم التجا ي 

االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف، 

ة مالية معتبرة، فال يجوز خاصة ألصحابها، ولها قيمواالختراع، حقوق 

 االعتداء عليها، أو التصرف فيها إال بإذن أهلها.
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منها بعوض مالي يُدفع ألصحابها إذا انتفى الغرر  ويجوز نقل أيّ 

 والتدليس والغش.

 

 :حكم بي  أو تأجير أ   المشاعر 

أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فال 

ها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم، واألجرة يجوز بيعها أو تأجير

 عليه حرام، ومن دفعها محتاجاً فال إثم عليه.

 :حكم التعامل م  البن ك الرب ية 

مع  ملسو هيلع هللا ىلصإن كان البيع والشراء على وفق الشرع فهذا جائز؛ لتعامل النبي  -1

 اليهود وهم أكلة الربا.

ً ى َطعَامتَـرَ اشْ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِـأنَّ النَّ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ   لَـىوِدّيٍ إِ يَـهُ ِمْن  ا

ً ِدْرع نَـهُ أَجٍل، َوَرهَ   .(1)متفق عليه .ِمْن َحِديدٍ  ا

 إن كان البيع والشراء بمعامالت ربوية فهذا محرم. -2

ً إسالمياً، وخاف على نفسه وماله، فيجوز له  -3 إذا لم يجد المسلم مصرفا

 من دون أخذ الربا.اإليداع عند البنوك الربوية مؤقتاً 

 : حكم التأمي 

 التأمي  اسمان:

 األول: التأمي  التعاوني:

وهو أن يتفق مجموعة من األقارب، أو األصدقاء، أو الزمالء على أن 
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يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض األضرار التي قد تصيب أحدهم 

 إذا تعرض لخطر معين من مرض، أو خسارة، أو احتراق.

ألنه من عقود التبرعات، ومن التعاون على البر، إذا حصل  فهذا جائز؛

 التراضي، وطابت به النفوس.

  ( ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي) قال هللا تعالى: -1

 .[2]المائدة:

َمثَُل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن الن ْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ وَ  -2

َجَسِد، إِذَا اْشتََكى ال، َمثَُل ِفـِهـمْ َوتَعَاطُ  ِهـمْ ُحـمِ اتَـرَ وَ  ِهـمْ تََوادِّ  فِـيَن نِـيُمْؤمِ ال

 .(1)متفق عليه .«ىالُحـمَّ َجَسِد بِالسََّهِر وَ الَسائُِر  لَـهُ ُعْضٌو، تَدَاَعى  ْنـهُ مِ 

 التأمي  التجا ي:الثاني: 

ن ل ن أن يدفع للمؤمَّ ه عوضاً مادياً يُتفق عليه عند وهو عقد يُلَزم فيه المؤّمِ

ن له.  وقوع خطر أو خسارة، مقابل رسم مالي يؤديه المؤمَّ

وهذا التأمين بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، والغبن 

 والربا، وهو ضرب من الميسر، وأكل ألموال الناس بالباطل.

الخطر حادث والغرر في التأمين كثير؛ ألن من أركان التأمين الخطر، و

 محتمل الوقوع، ال محقق الوقوع، وغير معروف وقوعه.

ويمكن االستغناء عنه بالتأمين التعاوني القائم على التبرع، وإلغاء 

 الوسيط المستغل لحاجة الناس، والذي يسعى إلى الربح.

فال يجوز هذا التأمين بكل أنواعه، سواء كان على النفس، أو على 

                                                 

 .واللفظ له(, 2586قم )(, ومسلم بر6011أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                              معامالتكتاب ال

 البيع
452 

 غيرها، ومن ألزم الناس به فعليه وزره.البضائع، أو اآلالت، أو 

 .[29]النساء:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)قال هللا تعالى:  -1

عِ بَـيْ َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

 .(1)أخرجه مسلم .غََررِ العِ بَـيْ َحَصاةِ، َوَعْن ال

 ص ل والثما :حكم بي  األ 

األراضي.. والدور.. والبساتين.. والحيوانات.. المراد باألص ل: 

 واآلالت.

 فمن باع أرضاً دخل فيها كل ما اتصل بها من غراس، وبناء ونحوهما.

ومن باع داراً دخل في البيع بناؤها وفناؤها، وما فيها من شجر 

ها كحبل، مغروس، وال يتناول ما فيها من كنز مدفون، وال منفصل عن

 ودلو، وخشب ونحو ذلك.

ومن باع  حيواناً شمل جميع أجزائه، ومن باع آلة شمل جميع محركاتها 

وما اتصل بها لمصلحتها، وال يشمل ما على ظهرها إال أن يشترطه 

 المشتري.

 : حكم بي  البساتي 

 إذا باع اإلنسان أرضاً فيها نخل أو شجر: -1

، والشجر ثمره باد، فهو للبائع إال أن -أي لُقِّح-فإن كان النخل قد أُبِّر 

 يشترطه المشتري فهو له.

 وإن كان النخل لم يؤبَّر، أو الشجر لم يظهر طلعه فهو للمشتري.
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َمْن بَاَع : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا: أنَّ َرُسوَل اْنـُهـمْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  ٬َعْن َعْبِدا

 .(1)متفق عليه .«ُمْبتَاعُ الَط تَـرِ إِال أْن يَشْ  بَِّرْت فَثََمُرَها ِلْلبَائِعِ،قَْد أُ  نَْخالً 

ال يجوز وال يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من األشجار حتى يبدو  -2

صالحها بأن تحمر، أو تصفر، أو تلين، أو تظهر حالوتها، أو يبدو 

 نضجها، وال يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه.

ز بيعها بعد ظهورها قبل بدو ال يجوز بيع الثمار قبل أن تظهر، وال يجو -3

 الصالح.

وقبل بدو الصالح بشرط القطع فيما  ،ويجوز بيعها بعد بدو الصالح

 ينتفع به، أو باع الثمار مع األصل، أو باع الزرع والشجر مع األرض.

إذا اشترى أحد ثمرة وتركها إلى الجذاذ أو الحصاد بال تأخير وال تفريط،  -4

يح والبرد فأتلفها، فللمشتري أن يرجع بالثمن ثم أصابتها آفة سماوية كالر

 على البائع، وإن أتلفها المشتري لزمته.

وإن أتلفها آدمي ُخيِّر المشتري بين الفسخ، أو اإلمضاء ومطالبة من 

 أتلفها بالبدل أو الثمن.

َماِر عِ الثِّ بَـيْ ى َعْن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـما ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ اَعْن  -1

ىحَ   .(2)متفق عليه ُمْبتَاَع.البَائَِع وَ الى نَـهَ يَْبدَُو َصالُحَها،  تَـّ

ى ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعنْـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -2 نَـَهى َعْن بَـْيعِ النَّْخِل َحتَـّ

ى يَبْـيَضَّ َويَأَْمَن العَاَهةَ،  يَْزهَُو، َوَعنِ   نَـَهى البَائَِع َوالُمْشتَـِرَي.الس ْنبُِل َحتَـّ
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 .(1)أخرجه مسلم

عِ الثَِّماِر بَـيْ ى َعْن نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ وَ  -3

ىحَ  ى: َوَما تُْزِهي؟ قال: حَ لَـهُ تُْزِهَي. فَِقيَل  تَـّ . فَقال َرُسوُل اْحـمَ ـتَ  تَـّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬رَّ

 .(2)متفق عليه .«نََع هللاُ الثََّمَرةَ، بَِم يَأُْخذُ أَحدُُكْم َماَل أِخيهِ أَرأْيَت إِذَا مَ »

 :حكم ترك الثما  بعد بدو الصالح 

من اشترى ثماراً بعد بدو الصالح، وتركها أكثر من العادة، فإن كان 

الترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل، وإن كان بغير إذنه تحمل 

 إال أن يسامحه البائع فيحل له. اد للبائعدفع ما زالضرر المشتري، و

وإن أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرى فهي للبائع؛ ألنها نماء 

 ملك البائع.

 :حكم بي  الثما  المتالحقة 

إذا باع ثمراً وزرعاً بعد بدو صالحه، وكان يغلب تالحقه وتكاثره كتين، 

بحسن الظن باهلل  وقِثّاء، وبطيخ وبقول، فالبيع صحيح في الكل؛ عمالً 

تعالى، وألن ذلك يشق تمييزه، فيُجعل ما لم يظهر تبعاً لما ظهر، كما أن 

 ما لم يبد صالحه تبعاً لما بدا.

 :حكم الج ائح 

: هي كل آفة ال صنع لآلدمي فيها كالريح الشديدة، والبرد الجائحة

القارس، والحر الشديد، والجراد ونحو ذلك من اآلفات السماوية، وما 
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 بفعل اآلدمي ال يسمى جائحة. حصل

 ومحل الجوائح هو البقول والثمار، وال فرق بين قليل الجائحة وكثيرها.

 :حكم وض  الج ائح 

 الج ائح لها حالتان:

 األولى: إن واعت الجائحة ابل القبض فه  م  ضمان البائ :

 بِْعتَ  لَوْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولُ َرسُ  قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما قَاَل:  َعْبِدهللاِ  بن َجابِرَعْن  -1

 تَأُْخذُ  بِمَ  َشْيئًا ْنـهُ مِ  تَأُْخذَ  أَنْ  لَكَ  ِحل  ـيَ  فاَلَ  َجائَِحةٌ  تْـهُ فَأََصابَ  ثََمًرا أَِخيكَ  ِمنْ 

 .(1)أخرجه مسلم .«َحقٍّ  ْيـرِ بِغَ  أَِخيكَ  َمالَ 

 .(2)أخرجه مسلم. َجَوائِحِ ال بَِوْضعِ  أََمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـىَّ النَّ  أَنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َجابِرٍ  َعنْ وَ  -2

 الثانية: إذا واعت الجائحة بعد القبض:

إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل 

المشتري، أو بفعل البائع، أو بفعل أجنبي، فإن البيع ال ينفسخ، ويكون 

هالكه على ضمان المشتري؛ ألنه خرج من عهدة البائع بقبض المشتري 

 يرجع المشتري بالضمان على األجنبي إن كان التلف بسببه.له، و

وإن باعها البائع مع أصلها، ثم تلفت بجائحة فهي من ضمان المشتري، 

 والبيع نافذ، سواء كان قبل القبض أو بعده.

 :حكم بي  الصفقة 

: هي أن يبيع ما يجوز بيعه وما ال يجوز بيعه، في صفقة واحدة، الصفقة
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 بثمن واحد.

 صفقة له ثالث ص  :وبي  ال

 أن يبيع معلوماً ومجهوالً:األولى: 

كأن يقول بعتك هذا الجمل، وما في بطن هذه الناقة بكذا، فهذا البيع 

 باطل.

 أن يبيع حالالً وحراماً:الثانية: 

 كأن يقول بعتك هذا الخل والخمر بكذا، فهذا البيع باطل.

 شريكه:أن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن الثالثة: 

 فيصح البيع في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.

 :صاحب السلعة أح  بالس م 

 إذا أراد اإلنسان شراء شيء طلب من صاحبه بيان قيمته.

اِر، ثَاِمنُو نِـييَا بَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن أنٍَس َرِض   نِـيالنَّجَّ

 .(1)ق عليهمتف .«بَِحائِِطُكمْ 

 : صفة تسليم السلعة والثم 

األصل أن البائع يسلِّم المشتري السلعة، ثم يقبض منه الثمن، وإن قال 

البائع ال أسلِّم السلعة حتى أقبض ثمنها، وقال المشتري ال أسلم الثمن 

 جعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلِّم إليهما.ـحتى أقبض السلعة، فهذا يُ 

لحاكم البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على فإن أبيا ذلك أجبر ا

 تسليم الثمن.
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 :مقدا  الربح في التجا م 

ليست األرباح في التجارة محددة، بل تتبع أحوال العرض والطلب كثرة 

وقلة، ونوعية المبيع وجودته، وقلته وكثرته، لكن يحسن بالمسلم أن 

وشرائه، يحب ألخيه ما  يكون سهالً سمحاً في جميع معامالته، وفي بيعه

يحب لنفسه، ويتخلق بخلق السماحة والقناعة، وال يتمادى في الجشع 

 والطمع، ويجتنب الكذب والغرر والضرر.

هللاُ  ِحـمَ رَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـُهـما َرِضَي هللاُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا -1

ً َرُجالً، سَ   .(1)أخرجه البخاري  «.ى، َوإِذَا اْقتََضىـرَ تَ إِذَا بَاَع، َوإِذَا اشْ  ْمـحا

 لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: بَايَْعُت َرُسوَل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ٬َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِداوَ  -2

َكاةِ، َوالن ْصحِ ِلُكّلِ ُمسْ   .(2)متفق عليه .ِلـمٍ إقَاِم الصَّالةِ، َوإيتَاِء الزَّ

 : حكم البي  والشرا  م  الكفا 

صل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل هللا من المسلم أو الكافر، األ

 وأصحابه من أهل الكتاب. ملسو هيلع هللا ىلصوقد اشترى النبي 

فإن عدل المسلم عن الشراء من المسلم من غير سبب من غش، أو رفع 

سعر، أو رداءة سلعة، إلى محبة الشراء من كافر، وإيثاره من دون 

  .مبرر

لما فيه من مواالة الكفار، وإيثارهم بالمنافع  فهذا الفعل محرم ال يجوز؛

 على إخوانه المسلمين.

 .[29]النساء:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) قال هللا تعالى: -1
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، ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ : ُكنَّا َمَع النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمبَْكٍر َرِضَي هللاُ عَ  بِـيِن ْبِن أْحـمَ َعْن َعْبِدالرَّ وَ  -2

ً عبَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ُمْشِرٌك ُمْشعَان  َطِويٌل، بِغَنٍَم يَُسوقَُها، فَقال النَّ  ثُمَّ َجاَء َرُجلٌ   ا

متفق  .َشاةً  ْنـهُ ى مِ تَـرَ ٌع، فَاشْ بَـيْ قال: ال، بَْل «. أْم َعِطيَّةً؟ أْو قال: أْم ِهبَةً 

 .(1)عليه

 :حكم م.اولة النسا  التجا م 

باحة االكتساب المرأة كالرجل في حق التملك والتجارة، واألصل إ

 والتجارة للرجال والنساء في كل مال حالل.

ويجب على المرأة حسن االحتشام، وعدم إبداء زينتها أمام الرجال، 

 وعدم الخلوة مع أحدهم.

ض المرأة لكشف زينتها، أو سفرها بدون  فإن كانت مزاولة التجارة تُعَّرِ

ً في محرم، أو خلوتها بأحد الرجال، فالواجب منعها؛ الرتكابه ا محرما

سبيل تحصيل مباح، ولما يحصل بسبب ذلك من الفتنة، وفساد الدين، 

 والخلق، لها ولغيرها.

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي) قال هللا تعالى:

 .[2]المائدة:

 :شرا  اإلنسان ح ائجه بنفسه 

 األحسن لإلنسان أن يشتري حوائجه بنفسه إال لعذر، فال يمنعه منصبه أو

جاهه أو إمارته من مخالطة الناس، ومعرفة ما يجري وما يباع، ورؤية 

 الفقراء ومواساتهم، وإفشاء السالم، ونصح المسلمين.
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وِدّيٍ يَـهُ ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل اتَـرَ : اشْ التَشةَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها قَ َعْن َعائِ 

ً َطعَام  .(1)متفق عليه .ِدْرَعهُ  نَـهُ بِنَِسيئٍَة، َوَرهَ  ا

 ضل االستقامة م  التجا م:ف 

ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) قال هللا تعالى:  -1

 .[10-9]الجمعة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ٱ ٻ  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ) وقال هللا تعالى: -2

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[38-36]النور: (  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َمَع النَّ  لِّـيَعْن َجابٍِر َرضَي هللاُ َعنهُ قال: أْقبَلَْت ِعيٌر َونَْحُن نُصَ وَ  -3

ڃ ڃ چ ): َعَشَر َرُجالً، فَنََزلَْت َهِذِه اآليَة نَـيْ عَةَ، فَاْنفَضَّ النَّاُس إِال اثْ الُجـمُ 

 .(2)متفق عليه .(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
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