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 بواب المعامبلت أٌمة فً ظوهذه قاعدة ع واإلباحةبواب المعامبلت الحل أصل فً األ 
 ورد الدلٌل بمشروعٌته ما إالصل فً العبادات الحظر والمنع ألا . 

 :بٌععقد ال
 .مشتق من الباع المبادلةمطلق  :البٌع لغة

 ا .وتملٌك ا  مبادلة المال بالمال تملك :البٌع اصطبلحا  
 : واإلجماعالكتاب والسنة  :فً جوازه األصل
َع():الىهللا تع قال ٌْ ُ اْلَب  .واز البٌع بالجملةجمع المسلمون على جأ ، وفقد( (تفرقاٌ مالم)البٌعان بالخٌار :  قول النبً و َوأََحلَّ هللاَّ

 : البٌع أركان
 .التً ٌنعقد بها البٌع الصٌغة -ٗ  السلعة -ٖ  المشتري -ٕ  البابع  -ٔ

 :  ةفعلٌ أو قولٌهتكون  أن ماإالتً ٌنعقد بها البٌع  الصٌغةو
 .والقبول اإلٌجابتتكون من  : وصٌغة البٌع التً ٌنعقد بها

 ك هذا ، _ بعت .هو اللفظ الصادر من البابع : اإلٌجاب
 _ مثل أن ٌقول اشترٌت... .فظ الصادر من المشتريلال هو : القبول

 . ٌدفع له ثمنها المعتادف السلعة إلٌهكؤن ٌدفع  واإلعطاء األخذتتكون من و ةالمعاطاهً  : الفعلٌة الصٌغة
 .فعل أوعلٌها من قول  دل ماالعقود تنعقد بكل  أنالعلم على  أهل أكثرو

 .(...فعل أودل على مقصودها من قول  تصح العقود بكل ما) :رحمة هللا تٌمٌة ابن سبلماإلقال شٌخ 
  :نوع عقد البٌع

 :أقسامثبلثة  إلىتنقسم  من جهة اللزوم وعدم اللزوم العقودأنواع 
 .(اإلجارةد عق والبٌع )مثل .اآلخرالطرف  برضا إالحد من الطرفٌن الفسخ ألك مانعقدت ولزمت فبل ٌ إذا أنهاأي  : ةعقود الزم -ٔ

ٌملك كل من الموكل  _ فإنهالوكالة . مثل )اآلخرالطرف  رضاٌملك كل من الطرفٌن الفسخ ولو بغٌر  بحٌث : جابزةعقود  -ٕ

 . غٌر راضً اآلخروالوكٌل بالفسخ ولو كان 

رتهن مبحق ال بزةوجا ، هو الزم بحق الراهن الذي علٌه الحق( ف الرهنمثل ) : آخرمن وجه  الزمةووجه  من جابزة عقود -ٖ

 .وهو من له الحق
 مستحبة. بلقالة لٌست واجبة وفً حدٌث )من أقال مسلما  أقال هللا عثرته ٌوم القٌامة( لكن اإل (اإلقالة) ٌسمى الفسخ عند العلماء

 :شروط صحة البٌع
 . أي استقراء النصوص ،هذه الشروط ذكرها العلماء وجمعوها باالستقراء

 .العبلمة : لغةوالشرط 
 . وال عدم لذاته وجودمن عدمه العدم وال ٌلزم من وجوده  ٌلزم ما : واصطبلحا  

  : تعاقدٌنممن الالتراضً  (1
َنُكْم ِباْلَباِطِل إاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرة  َعْن َتَراض  )هللا تعالى قال  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َب ٌُّ ا أَ البٌع عن  إنما) :لنبً اوقال ِمْنُكْم(  ٌَ

 .(تراض

 : اإلكراهحاالت ٌصح فٌها البٌع مع 
 من ماله أكثركؤن ٌكره القاضً المفلس على بٌع ماله لوفاء دٌنه والمفلس هو من دٌنه  وذلك_ بحق  اإلكراهكان  إذا. 

  ٌسدد الدٌن وفً هذه الحال  أن أبىالمدٌن  ولكنفطالب الدابن بدٌنه  هذا الدٌن قد حلّ  نإرجل رهن سٌارته فً دٌن علٌه ثم
 .ٌستوفً الدابن حقه أن ألجلعلى بٌع سٌارته  ()الراهنَ  ٌجبر هذا المدٌنُ 

 

  : جابز التصرف (المشتريأو البابع )ٌكون العاقد أي  أن (ٕ
 ، ا  ورشٌد ا  مكلف ا  ٌكون حر أن :وٌعنً بجابز التصرف

 .مجنون والطفلع من غٌر العاقل كالٌصح البٌ الوٌصح البٌع من الرقٌق  بلف
َكاَح َفإِْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشدا  : )دلٌل قوله تعالىالذن ولٌهما وإالممٌز والسفٌه فٌصح تصرفهما ب الصبً أما َتاَمى َحتَّى إَِذا َبلَُغوا النِّ ٌَ َواْبَتلُوا اْل

ِهْم أَْمَوالَُهْم( ٌْ َتاَمىلى )ومعنى قوله تعا َفاْدَفُعوا إِلَ ٌَ  .رشدهم لتعلموااختبروهم  :أي (َواْبَتلُوا اْل
لك ولٌهما ودلٌل ذ إذنٌصح تصرفهما فٌه بغٌر  الشًء الٌسٌر ذلكن ولٌه وٌستثنى من إذالسفٌه المحجور علٌه ٌصح تصرفه بومثل الصبً 

 . عنه اشترى من صبً عصفورا  فؤرسله الدرداء رضً هللا اأب أن

 : ةاجالنفع من غٌر ح ةأن تكون العٌن المعقود علٌها مباح (ٖ
 والخمر والخنزٌر(( المٌتةهللا حرم بٌع  أن)) :هو ونحو ذلك لقول النبً لال واآلالتلخنزٌر االنفع كالخمر و مثال محرم

 .ونحوها وال ٌصح بٌع ماال نفع فٌه كالحشرات 
كما جاء  ٌصح بٌعه لكنه ال الماشٌةراسة حأو الحرث  أوه ٌباح االنتفاع به لحاجة الصٌد فإنَّ  كالكلب ةكانت العٌن المباحة النفع لحاجإذا ما أ

، الحجام( )شر الكسب مهر البغً وثمن الكلب وكسب :قال رسول هللا  أن :وفً مسلم   . هى عن ثمن الكلبن  النبً أن: فً الصحٌحٌن 
 وٌقاس علٌها ما خاصة األمور لكن ٌباح اقتناء الكلب لهذهة، ماشٌ أوحرث  أون كان كلب صٌد إو حتى ٌتبٌن تحرٌم بٌع الكلب مطلقا   هنا*

 ا  )من اقتنى كلب :ٌقول  عمر رضً هللا عنهما قال سمعت النبً ابنحدٌث  ودلٌله .البولٌسٌةالكبلب  كاستخدامكان مثلها فً النفع 
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 .ٌوم( قٌراطان كل أجرهه ٌنقص من فإنَّ  وال حرث   ةلٌس بكلب صٌد وال ماشٌ
جابر عن  تسبل :الزبٌر رضً هللا عنه قال أبًصحٌح مسلم عن  جاء فً  .سنورالوٌسمى بالهر بٌع  مسؤلةتحت هذا الشرط  الفقهاءٌذكر * 

  .ذلكعن  النبً  زجر :ثمن الكلب والسنور فقال
 :قال رسول هللا  أن :حتى شربت ثم قال اإلناءفؤصغى لها  ةهر تاءجفقتادة رضً هللا عنه وفٌه  أبًحدٌث  مناقتناء القطط ٌجوز * و
 . (من الطوافٌن علٌكم والطوافات نهاإٌست بنجس ل نهاإ)

 : له فٌه وقت العقد مؤذونا   أوالمبٌع مملوك للبابع  ٌكون أن (4
َنُكْم ِباْلَباِطلِ ) :قول هللا تعالى هودلٌل وغٌر ذلكقف وولً الٌتٌم الوناظر وكالوكٌل والولً  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َب ٌُّ ا أَ إاِلَّ أَْن َتُكوَن  ٌَ

 لٌس عندك( تبع ما )ال : النبً قول و ِتَجاَرة  َعْن َتَراض  ِمْنُكْم(
 التصرف فً حال الحٌاةبله  إذنهو من    :الوكٌل
 الوفاة تصرف بعدالله ب أذنهو من   :الوصً

 ألنهم ال ٌتصرفون إال باألحظ للمالك.كلهم مقام المالك  ءالإقوم هف
الفضول  ببٌعلة تسمى عند الفقهاء ؤه وهذه المسإشرابٌعه وال لم ٌصح  إذنهبغٌر  مال غٌرهبمن اشترى و إذنهبدون  من باع ملك غٌرهف

 .وشرابه
هللا عنه  الجعد رضً بنعن عروة ف ، المالك أجازه إذا هاءٌصح بٌع الفضول وشر أنهالعلم  أهلالمحققٌن من  أكثرالقول الصحٌح الذي علٌه و
له  فدعا ودٌنار بشاة تى النبً أالشاتٌن بدٌنار و إحدىالدٌنار شاتٌن ثم باع  له بهذا فاشترى لٌشتري له به شاة   ا  دٌنار أعطاه النبً  أن

  . لربح فٌه ا  فكان لو اشترى تراب بالبركة النبً 

 : ٌكون المعقود علٌه مقدورا  على تسلٌمه أن (٘
 النبً  أنرضً هللا عنه  هرٌرة أبً عن .ملكه إلى أومن ملكه  انتقلا تسلٌم م أو معلى تسلّ  ا  ٌكون كل من البابع والمشتري قادر أنأي 

 بٌع الضالة والعبد اآلبق  والطٌر فً الهواء والسمك فً الماء (. : )مثاله، ظاهرغٌر المقدور على تسلٌمه  والغرر فً .نهى عن بٌع الغرر
 جهالةمن غاصبه فٌه  أخذهالقادر على  على غٌر بٌعه ألن، من غاصبه أخذه ىقادر علعلى  أوعلى غاصبه  إالٌجوز بٌع المغصوب  الكما 

 . وغرر

 : ةصف أو برإٌةالمبٌع معلوم عند المتعاقدٌن  ٌكونأن  (ٙ
 .هذا البٌع غٌر صحٌح فإنَّ ٌره ولم ٌوصف له  اشترى مجهول لم إذاف

  ًولٌس فٌه اختبلف ا  كان متطابق إذافٌكفً مثبل   ةعٌن أعطاهٌعنً لو  بعض المبٌع الدال علٌهرإٌة  الرإٌةٌكفً ف. 
 ولو وجد المشتري  السلعة غٌر الصفة المطلوبة فإن له الخٌار. أٌضا  هذا ٌجوز  رإٌةمن غٌر  ةالبٌع بصفو 
 للجهالة والغرر وذلكاللبن فً الضرع  أوٌجوز بٌع الحمل فً البطن  ال كما. 

 : عند المتعاقدٌن ا  ٌكون الثمن معلوم أن (7
باعه  إذا أما والبٌع مع جهالة الثمن فٌه غرر اآلخرشرط فٌه العلم كالعوض الحد العوضٌن فأثمن الٌكون المبٌع معلوم ف أنكما ٌشترط 

 .ذلكجواز  والقول الصحٌح هو أجازهفمنهم منع هذا ومنهم من  ذلكفقد اختلف العلماء فً  (،السوم على أبٌعكأي )بما ٌنقطع علٌه السعر 

 البٌوع المنهً عنها

 :بعد النداء الثانً  الجمعةالبٌع والشراء ممن تلزمه  (ٔ
ِ ) :قوله تعالىوالدلٌل  ،هذا محرم وقد اتفق العلماء على تحرٌمه ْوِم اْلُجُمَعِة َفاَسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ ٌَ بلِة ِمْن  َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي ِللصَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ر   ٌْ َع َذلُِكْم َخ ٌْ والنداء الذي ،  و غٌرهكعود األراك  ا  ٌسٌر ٌبا  حتى لو كان ش ،الجمعةفـنهً هللا عن البٌع بعد نداء  لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن( َوَذُروا اْلَب
 فتعلق الحكم به فٌكون هو المقصود فً ٌكون عقب جلوس اإلمام على المنبر ألنه النداء الذي كان على عهد النبً  ٌتعلق به المنع هو الذي

 . والنهً فً اآلٌة ٌقتضً التحرٌم وعدم صحة البٌع اآلٌة

 : بٌع المبلمسة والمنابذة والحصاة (ٕ
بً نأن ال)وفً صحٌح مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  (عن المبلمسة وعن المنابذة نهى النبً ) :قال :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه

 نهى عن بٌع الحصاة. )   
فهو علٌك  تلمسهأو أي ثوب  على أنك متى ما لمسته فهو علٌك بكذا الثوبالبابع للمشتري بعتك هذا أن ٌقول  بٌع المبلمسة :

  . بكذا

ًَّ فقد اشترٌته بكذا.  –أي طرحته  –أي ثوب نبذته  أن ٌقول المشتري للبابع :بٌع المنابذة   إل

من  أن ٌقول بعتك :وله صورة أخرى وهً، لك بكذا وهتقع فشًء على أي فهذه الحصاة  أن ٌقول البابع للمشتري: ارم : بٌع الحصاة

 .هذه الحصاة إذا رمٌتها بكذا ما تبلغمقدار  األرضهذه 

 .من الجهالة والغرر الذي ٌفضً إلى المنازعات والخصومات ا فٌهامحرمة لموهذه البٌوع *

 : البٌع والشراء داخل المسجد (ٖ
 ال : وإذا رأٌتم من ٌنشد ضالة فقولوا،  هللا تجارتك ال أربحن ٌبتاع فً المسجد فقولوا: إذا رأٌتم م) :قال لحدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا 

إنما ُبنٌت المساجد  ال وجدتَ  :من دعا إلى الجمل األحمر فقال ) :وعن ُبرٌدة رضً هللا عنه أن رجبل  َنشد فً المسجد فقال (هللا علٌك ردها
 .(لما ُبنٌت له

ٌُلحق بها ما كان فً معناها كاإلجارة ونحوها من العقودالنهً عن البٌع والشرا فهنا فهً بٌوت هللا عز ،  ء وعن نشدان الضالة فً المسجد و
 .وال للبٌع، وال لنشدان الضالة، وال إلبرام الصفقات دعاٌاتفلٌست إذا  محبل  لل، وجل وهً ُدور للعبادة ٌنبغً أن ُتخلص للعبادة

  :بٌع المسلم على بٌع أخٌه (ٗ
ولما فً ،  (ال ٌبع بعضكم على بٌع بعض) قول النبً ل ى البٌع على بٌع أخٌه شراء المسلم على شراء أخٌه كؤن هذا كله ال ٌجوزوفً معن

وفً معنى البٌع على بٌع أخٌه اإلجارة على إجارة ، البٌع على بٌع أخٌه والشراء على شراء أخٌه من اإلضرار بؤخٌه المسلم والعدوان علٌه
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ال ٌسوم المسلم على سوم ) :قال  وقد جاء فً الصحٌح أن النبً السوم على سوم أخٌه إذا استقرو بجار على استبجار أخٌهأخٌه أو االست
  . (أخٌه

 : ٌنةبٌع العِ  (٘
ترجعوا إلى منكم حتى  ال ٌنزعهوأخذتم أذناب البقر ورضٌتم الزرع وتركتم الجهاد سلط هللا علٌكم ذال   بالعٌنةإذا تباٌعتم ) :قال النبً  قولٌ

 .(دٌنكم

أحد المتباٌعٌن ٌقصد بالبٌع العٌن أي ٌقصد النقد ال  ألنوسمٌت بذلك ، النقد الحاضر كما قال األزهري  وهًمشتقة من العٌن : ٌنةالعَ 

 .السلعة

  .أن ٌبٌع سلعة على شخص بثمن مإجل ثم ٌشترٌها منه بثمن حال أقل من المإجل :بٌع العٌنة تعرٌف
خرقة حرٌرة  :أي (أرى مبة بخمسٌن بٌنهما حرٌرة)عباس رضً هللا عنهما قال:  ابنولهذا قال . توصل بها إلى الرباٌُ  ةحٌل ألنهافٌحرم ذلك 

كؤن األمر بٌع ثمن مإجل بتقد حال لكن ٌدخبلن بٌنهما إما سٌارة وإما حرٌرة وإما أي سلعة من السلع هذا كله تحاٌل  :جعبلها فً بٌعهما أي
. 

  . ة تحرٌمه هو من باب سد الذرٌعةولذلك بٌع العٌن
أن المقصود من هذا كله بٌع  ، ةوعن شرطٌن فً بٌع ةوعن صفقتٌن بصفق نهى عن بٌعتٌن فً بٌعه القٌم رحمه هللا أن النبً  ابنوقد ذكر 

 .العٌنة
 الربا.إلى  ذرٌعةال ٌكون  حٌنبذ ألنه ،من ثمنها أو بمثل ثمنها فبل بؤس به ؤكثرأما إن باع السلعة بثمن مإجل ثم اشتراها ب

التحرٌم إنما كان لشبهة الربا وال ربا بٌن األثمان  ألن ال نعلم فٌه خبلفا   ة:قدام ابنبه قال  بل بؤسف إذا اشتراها بعرض من العروضو
 .والعروض

 
 
 

  :التورق (ٙ
 .األولغٌر البابع  آخربثمن مإجل ثم ٌبٌعها نقدا  على شخص  سلعةأن ٌشتري وهو 

 : والتورق العٌنةالفرق بٌن 
 .بثمن مإجل ثم ٌبٌعها على من اشتراها منها بثمن مإجل السلعةٌشتري :  بٌن الطرفٌن فقط العٌنةأن  

بثمن مإجل ثم ٌبٌعها نقدا  على طرف ثالث غٌر الذي اشتراها منه أي غٌر البابع  السلعةٌشتري  :فٌكون بٌن ثبلثة أطراف  التورقأما 
 .األول

وفٌها عقدان  الذي اشتراها نقدا   الذي باعها بثمن مإجل والمشتري منه والمشتري من هذا المشتري األولبٌن البابع  افأطربٌن ثبلثة  وفه
منفصبلن  العقد األول بٌن المشتري والبابع األول ثم العقد الثانً: هذا المشتري ٌبٌع هذه السلعة على طرف ثالث بنقد من أجل الحصول 

 .على  السٌولة النقدٌة
و هذان العقدان منفصبلن ولٌس بٌنهما  اإلباحةاألصل فً المعامبلت الحل و  ألن فٌها ال بؤسالقول الصحٌح فً مسؤلة التورق أنها جابزة و

 .داعٌة إلٌها الحاجة أنثم ،  ارتباط

 :دبٌع الحاضر للبا (7
 .()وإن كان أخاه أو أباه :وفً رواٌة لمسلمر لباد( )نهٌنا أن ٌبٌع حاض :هللا عنه رضًوعن أنس  (حاضر لباد ال ٌبع) :قال  لحدٌث النبً

 .ىو المقيم بالبلد الذي يسكن بالحاضرة :الحاضر
  . أي البدوي الباديةىو ساكن  :الباديو

 ابنفسر ف (له سمسارا   ال ٌكون) :فقال (حاضر لباد ال ٌبع) :ل عن قول النبًبس أنهعباس  ابنجاء عن  عن بٌع حاضر لباد نهى الرسول و
 . :  أي دالال  أو وسٌطا   أحد الرواة للحدٌث لما سبل عنه قال ال ٌكون له سمسارعباس 

وفٌه مصلحة للسمسار فً إعطاءه لؤلجرة على السمسرة  ال ٌغر وال ٌخدعأن جل أللبادي من  ةمع أنه قد ٌكون له مصلح نهى النبً و
دعوا الناس ٌرزق هللا بعضهم من بعض( هذه هً ، حاضرا  لباد عال ٌب)  :قال الرسول  الرواٌاتفً بعض  وردت حكمةل والوساطة
ٌسؤل عن  أنفهو بإمكانه  يوهذا لٌس فٌه ضرر على الباد سعارفً هذا توسعة للناس وهذا ٌكون سبب فً رخص بقٌة األ. أٌضا  الحكمة

 . سعارسبب فً غبلء األ هألنتمع ر على المجاضرإلٌس فٌه إضرار للبادي وال للحاضر بل فٌه  للبادفبٌع الحاضر ،  سعاراأل
 أن النبً  رواٌاتالفً بعض ما جاء وٌدل لذلك فبل بؤس به  السلعةمن تلقاء لنفسه للحاضر وقال أرٌدك أن تبٌع لً هذه البادي ذهب  إذاو

 . (فلٌنصح له ،الرجلَ  ستنصح الرجلُ ا فإذارزق هللا بعضهم من بعض ٌدعوا الناس  :قال

  :تلقً الركبان (8
ٌُهبط بها  ال تلقوا) (حاضر لباد وال ٌبعالركبان  ال تلقوا) : النبًل وقل  ،شترى منهاالجلب فمن تلقاه ف ال تلقوا) (السوق إلىالسلع حتى 
 .(اشترى سٌده السوق فهو بالخٌار فإذا

وٌجمع على ركاب: ككافر  ٌطلق على راكب البعٌر ثم اتسع به فقٌل لكل راكب دابة راكب األصلالركبان اسم جمع واحده راكب وهو فً 
 لبلد وإن كان ماشٌا  أو كان وحده.ا إلىالمعنى ٌشمل القادم  إالالغالب و التعبٌر بالركبانوكفار و

 . تلقً القادمٌن إلى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم :معنى تلقً الركبانو 
ٌُعلم أن السلعة إذا لم ٌهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لب ه آثم بذلك فإنَّ ومن تلقاها قبل بلوغها السوق ،  ه ٌحرم تلقً أصحابهافإنَّ ٌعها وبهذا 

 .بؤهل السوق اإلضرارفٌه خداع وتغرٌر للبابع و لما فٌه من  ألن
من الجلب ف ال تلقوافله الخٌار بٌن إمضاء البٌع أو فسخه كما ذكر ذلك النبً ) سعاروصل السوق وعرف األ إذاوإذا حصل غبن للبابع أي 

 . اشترى سٌده السوق فهو بالخٌار( فإذاتلقاه فؤشترى منه 
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 : شجْ النَ  (9
 ، (شجْ نهى عن النَ  أن رسول هللا )لحدٌث 

  ،صادتنفٌر الصٌد واستثارته من مكانه لٌُ  :لغةش جْ النَ 
بها الشًء وهو ال ٌرٌد شراها أن ٌحضر الرجل السلعة تباع فٌعطً  أي. فً ثمن السلعة ممن ال ٌرٌد شراها الزٌـادة : معنـاه فً الشـرع

 .لم ٌسمعوا سومه مما كانوا ٌعطون لو أكثرفٌها  وام فٌعطونلٌقتدي بها السُّ 
 .وسمً الناجش بذلك ألنه ٌثٌر الرغبة فً السلعة

  .الناجش فقطبص تاإلثم ٌخ فإنَّ إذا كانت بغٌر مواطؤة ، و هما ٌشتركان فً اإلثمفإنَّ إذا كانت بمواطؤة مع البابع واتفاق مسبق بٌنهما و
من وقع علٌه  فإنَّ القول الصحٌح أنه إذا حصل مثل هذا مثل النجش ف،بمعنى هل ٌفسد البٌع أو ال ٌفسد ، فً البٌع إذا وقع واختلف العلماء

  . شاء أمضى ذلك البٌع وإن شاء فسخه أو رده فإن ،النجش ٌثبت له الخٌار
 قـد ورد فً هـذا الوعٌد الشدٌد ، أعطٌت بها كذا وهو كاذب وذلك لتغرٌره بالمشتري :ألحق بعض الفقهاء بالنجش ما إِذا قال البابع

ذكر الثبلثة الذٌن ال ٌكلمهم هللا وال ٌنظر إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم ذكر منهم  النبً  فإنَّ وظـاهر هـذا أنه من كبابر الذنوب 
 .( (كاذب رجل حلف على سلعة بعد العصر فقال أعطٌت بها كذا وهو))

 حرج على سلعة من السلع فٌستغل غفلة الناس وٌزٌد بنفسه من غٌر أن ٌُ  كؤنْ  ألحقوا بالنجش ما إذا زاد البابع بنفسه والمشتري ال ٌعلمو
 .بلغ فً التغرٌر أألنه فً الحقٌقة  أنه أعظم من نجش األجنبً :تٌمٌة رحمه هللا ابن سبلموقال شٌخ اإل ٌسومها أحد

 بل قبضه:بٌـع الطعـام ق (ٓٔ
الطعام  ابتاعواإذا  رأٌت الناس على عهـد رسول هللا ) (حـتى ٌقبضه)وفً لفظ  (بتاع طعـام فبل ٌبعه حتـى ٌستوفٌها)من  :  بقول النبً

مرنا بعث علٌنا من ٌؤفٌَ ، نبتاع الطعام كنا فً زمان رسول هللا ) ٌضربون فً أن ٌبٌعوه فً مكانهم وذلك حتى ٌإوه إلى رحالهم( ا  جزاف
 . من المكان الذي ابتعناه فٌه إلى مكان سواه قبل أن نبٌعه( بانتقاله

 .شترى سلعة أن ٌبٌعها المشترى قبل أن ٌقبضها ابل ٌجوز لئلنسان إذا ف
وقد ال وعدم انقطاع عبلقة البابع به فقد ٌسلمه ، الحكمة من النهـً عن البٌع قـبل القبض هـً عـدم تمـام استٌبلء المشترى على المبٌعو

 .ٌسلمه
 . عن ربح ما لم ٌضمن وقد نهى النبً  ، لم ٌضمنه حكمة أخرى وهً أن المشتري إذا باع شًء قبل قبضه فقد ربح فٌما أٌضا  هناك و 

 . أو مذروعا   أو معدودا   وقد اتفق العلماء على أنه ال ٌصح التصرف فً المبٌع قبل قبضه إذا كان مكٌبل أو موزونا  
أنه ال ٌجوز بٌع شًء من المبٌعات قبل والراجح ،ختلف الفقهاء فً هذه المسؤلةلمبٌعات فهل ٌجوز بٌعه قبل قبضه امن ا أما ماعدا الطعام

فهذا ٌشمل الطعام وغٌر الطعام فبل تبعه  شترٌت شٌبا فبل تبعه حتى تقبضه(إذا ا): لنبً القول  ،سواء كان طعام أو غٌر طعام قبضه مطلقا  
 ، حتى تقبضه
 قبض ٌناسبهٌختلف باختبلف السلعة فكل نوع له والقبض 

 إذا كان المبٌع مكوال  ٌكون قبضه بالكٌل 
 وإذا كان موزونا ٌكون قبضه بالوزن 
   قبضه بالعدف وإذا كان معدودا. 
   مع حٌازة هذه األشٌاء إلى مكان المشتري ،فقبضه بالذرع وإذا كان مذروعا. 

ٌحتاج على كٌل أو وزن أو عد أو ذرع فالمرجع فً القبض إلى العرف ما عده الناس فً العرف ماعدا ذلك مما ال ٌحتاج إلى حق استٌفاء ال 
  قبض، وما لم ٌعدوه قبض فلٌس بقبض، قبضا فهو

   األصلٌة مع مفاتٌح السٌارة وراق الثبوتٌة والبطاقة الجمركٌةمن أصحاب السٌارات على أن حٌازة األ فً السٌارات استقر عرف كثٌرا .  
 ونقل االسم مثبل   فً الصك هذا من كمال التوثٌق سلم المفاتٌح هذا ٌعتبر فً الحقٌقة قبضا  التخلٌة مع تَ بلعقار قبض او .  

 : االحتكار (ٔٔ
 .وهـذا الحدٌث صرٌح فً تحـرٌم االحتكار ،والخاطا هو العاصً اآلثــم خاطا {ٌحتكر إال  ال}:  النبً  لقول

 .علٌهم بهاج إلٌه الناس من الطعام فٌحبسه عنهم وٌرٌد إغبلالذي ٌعمد إلى شراء ما ٌحت :المحتكرو
 ، وهو ظـالم لعموم الناس ولهـذا كان لولً األمر أن ٌكره المحتكرٌن من على بٌع ما عندهم بقٌمة المثل 

بالغبلء ثم بعد ذلك  فهذا نجده عند بعض الناس بعض التجار ٌؤتون وٌشترون ما ٌحتاج إلٌه الناس وٌحبسونه عندهم ثم بـعد ذلك ٌتربصون
 ٌبٌعونه على الناس بغـبلء فـاحش هـذا هو االحتكار الذي قد ورد النهـً عنه

ذكره بعض العلماء فً هـذا أن بعض الناس عندما ٌجلب إلى السوق سلعة ٌتفق أهل السوق عـلى ترك مساومتها إال من شخص واحد  
شترك البقٌة مع المشتري هـذا فً اضطر صاحبها إلى بٌعها بالرخص ثم الٌه لم ٌجد صاحب السلعة من ٌزٌد ع فإذا، ٌسومها من صاحبها

 . بل أنه ٌثبت لصاحب السلعة الخٌار فً هذه الحالة إذا علم بذلك،  الحقٌقة عمل محرم وفٌه ظلم وغبن لصاحب السلعة
مـع حاجة الناس إلٌها وحٌنبذ ٌإمرون  ةة معروفعلى قٌم أرباب السلع من بٌعها إال بزٌادةمما ٌدخل فً ظلم الناس كذلك أن ٌمتنع  أٌضا  

 .لزمون بذلكببٌعها بقٌمة المثل وٌُ 

 ٌعنً كون األمـام أو ولً األمر ٌسعر السلع للناس هـذا إذا تضمن العدل فبل بؤس به التسعٌرو 
هللا لو سعرت لنا فقال علٌه الصبلة  فقـالوا ٌا رسول لكن جاء فً حدٌث أنس رضً هللا عنه أنه قال: غـبل السعـر على عهد رسول هللا  

 . (أن ألقى هللا وال ٌطالبنً أحد بمظلمة ظلمته إٌـاها فً دم وال مـال وأنً ألرجو، رسعِّ أن هللا هو القابض الرازق الباسط المُ ) :والسبلم
ولهـذا لم ، ن ذلك أمر قد قدره هللا عز وجللٌس ألجل جشع التجـار أو البابعٌن وإنما كا فً عهد النبً  سعارالتوفٌق بٌن هذا أن ارتفاع األ

، رأن هللا هو القابض الرزاق الباسط المسعِّ  :فقال الصبلة والسبلم إلى هـذا المعـنىولهـذا أشـار النبً علٌه ، التدخل فً هـذا ٌشاء النبً 
لمطلوب هو عندما ٌكون غـبلء السـلع بسبب جشع لكن التسعٌر ا،  قد غلت سعارفٌـه إشـارة إلى أن هـذا تقدٌر من هللا سبحانه إلى أن األ

  .  رالتجـار وزٌادتهم الزٌادة الفاحشة فهـنا ٌتدخل ولً األمـر وٌسعِّ 

 : الشـروط فً البٌـــع
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 : الفـرق بٌن الشروط فً البٌع وشروط البٌع
  د واحد منها لما صح البٌعقِ شترط صحة البٌع بحٌث لو فُ ٌُ شروط البٌع هً ما. 
 له فٌه منفعة مـا بسبب العقدِ  اآلخرالمتعاقدٌن  حـدُ أط فً البٌع فـهً إلـزام أمـا الشرو . 

  :أوجـه الفرق بٌن شروط البٌـع والشـروط فً البٌـع نلُخصـهـا فٌـما ٌؤتًو
 :أحدهماع المتعاقدٌن أو بٌنما الشروط فً البٌع من وضْ  ،الشـارع شروط البٌع من وْضعِ  (ٔ
َنُكْم ِباْلَباِطِل إاِلَّ أَْن )) :أتى من قولة تعالىمن أٌن أتى هـذا الشرط؟  (دٌنالتراضً بٌن المتعاق) مثبل    ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتؤُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َب ٌُّ ا أَ ٌَ

 . ( فهذا من وضع الشارع(َتُكوَن ِتَجاَرة  َعْن َتَراض  ِمْنُكمْ 
 .ٌشترط البابع على المشتري سكنى البٌت لمدة سنة  أن مثل أحدهمابٌنما الشروط فً البٌع من وضع المتعاقدٌن أو 

 : شـروط البٌـع كـلها صحٌحة معتبرة وٌتوقف علٌها صحة البٌع (ٕ
 قد شرط منها لم ٌصح البٌعلو فُ  شروط البٌع. 

 بٌنما الشروط فً البٌع منها ما هو صحٌح معتبر ومنها ما لٌس بصحٌح وال معتبر . 

 :  بؤي حـال من األحـوال شـروط البٌع ال ٌمكن إسقاطها (ٖ
 لو اتفق البابع والمشتري على إسقاط مثبل  شرط أن ٌكون المبٌع مملوكا للبابع فهـذا ال ٌصح حتى ولو حصل التراضًف ، 

 شـترط سكنى البٌت لمدة سنة ممكن االبابع الذي  أنفٌمكن مثـبل  ،  بٌنما الشروط فً البٌع فٌمكن إسقاطها ممن لـه الشـرط
 .عن هـذا الشـرط أن ٌتنازل

 : بٌنما الشـروط فً البٌع ال تتوقف علٌها صحة البٌـع، شـروط البٌع ٌتوقف صحة البٌـع علٌها (ٗ
 .فالبٌع صحٌح بدونها لكنها إذا وجدت توقف علٌها لزوم البٌع

فهـذا المشتري فهو بخٌار إن الشرط، ٌف بهذا فمثـبل لو أن المشترى أشترط عـلى البابع توصٌل البضاعة إلى بٌته ثم أن البابع رفض هـذا لم 
البٌع صحٌح لكنه غٌر الزم فً حق ، لكن ال نقول أن البٌع غٌر صحٌح، ألنه لم ٌوف له بـهذا الشـرط، شاء أمضى ذلك البٌع وإن شاء فسخه

 .من لـه الشـرط

  ضاء زمن خٌـار المجلس وخـٌار فً البٌع هو ما كان فً صلب العقد وأمـا ما كان بعـد العـقد وبعد انقالمعتبر فً الشروط
 .الشـرط فبل ٌعتبر مطلقا  

 ما كان من الشـروط قبل العـقد أو بعـد العـقد فً زمن الخٌارٌن ٌعنً خٌار المجلس وخٌار الشـرط هل ٌعتبر أو ال و
 .هـذا مـحل خـبلف بٌن العـلماء واألقرب وهللا أعلم أنها شروط صحٌحة معـتبرة ، ٌعتبر

  :عٌالبأقسام الشروط فً 
 روط صحٌحةش (ٔ

 وشروط فاسدة (ٕ
 : فالشروط الصحٌحة هً ما وافق مقتضى العقد ولم ٌبطله الشـارع ولم ٌنهـى عنـه

اء ذلك البٌع أو ار فً إمضبها كان لمن شرطها الخٌ لم ٌوف فإذات علٌه، طَ رِ إذا وقعت الشروط على هذا الوجه كانت الزمة فً حق من شُ ف
 :مثال الشروط الصحٌحةو ((ون على شروطهمالمسلم)) :فسخه لقول النبً 

 :للبابعبالنسبة 
أو ٌشترط استخدام السٌارة  البابعهذا شرط صحٌح لمصلحة فوهـذا عند البٌع بؤجل  على المشتري التوثٌق برهن أو ضامن البابعأن ٌشترط 

 .المبٌعة مدة معٌنة أسبوع مثبل 

 :ٌحة بالنسبة للمشتريروط الصحومثال الش 
تؤجٌل الثمن أو تؤجٌل بعضه إلى مدة معلومة فمثبل  باعه بٌته بملٌون لاير فٌقول أنا أسدد لك الثمن على  البابعالمشتري على  أن ٌشترط 

 .بلد معٌن سنتٌن مثبل  أو ٌشترط المشتري صفة معٌنة فً المبٌع كؤن تكون من صناعة معٌنة أو من إنتاج

  : ارع أو نهى عنهله الشأو أبط مقتضى العقد ما ٌنافًالشروط الفاسدة فهً أما 
 وهً قسمٌن:

 .ما ٌبطل العقد منها 
   مثاله كان ٌجمع بٌن البٌع والقرض فٌقول ال أبٌعك إال بشرط أن تقرضنً أو ٌقول ال أقرضك إال بشرط أن تبٌعنً هذه السلعة مثبل 

 .ًأو ٌجمع بٌن اإلجارة والقرض ال أإجرك بٌتً إال بشرط أن تقرضن 
: )ال ٌحل سلف وبٌع( ألن الجمع بٌن القرض والبٌع ٌكون ذرٌعة إلى دة وٌبطل معها العقد من أصله  والدلٌل قول النبً فهذه شروط فاس

 الزٌادة فً القرض فٌإول ذلك إلى أن ٌكون من قبٌل القرض الذي جر نفعا  .

 د فً نفسه وال ٌبطل معه البٌعما ٌفسومنها  
هذا شرط باطل وشرط غٌر صحٌح ف .البابعالسلعة وإال ردها على  )نفقت( متى راجت أنه البابعفمثالها أن ٌشترط المشتري على  .ٔ

من أشترط شرطا لٌس فً كتاب هللا فهو )): ولقد قال النبً  كونه غٌر صحٌح ألنه ٌنافً مقتضى عقد البٌع ولكن البٌع صحٌح
 .  ((ن كان مبة شرطإباطل و

المحبلت والدكاكٌن مثبل ٌؤتً مندوب الشركة وٌضع عندهم بضاعة وٌشترط فبعض  ؟البٌع على التصرٌف هل ٌدخل فً هـذاو .ٕ
 من أمرٌن: ٌخلوا صاحب المحل وٌقول أن راجت السلعة وإال أردها علٌك فنقول ال

 ٌال فٌه ألنه ٌعتبر وكٌل عن شكن كان وكٌبل  فاألمر واسع ال إفإ ا  أن ٌكون صاحب هذا المحل وكٌبل  أو مشتر
 .عت هذه السلعة وإال سٌردها على الموكلبٌ فإنصاحب السلعة 

 ٌفالشرط باطل ا  أما إذا كان مشتر. 
إذا قلنا أن صاحب المحل وكٌل  ؟فقدر أن هذه السلعة تلفت فً المحل فمن ٌضمنهاردت أن تعرف هل هو وكٌل أو مشتري إذا أ_ و
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مشتري فٌكون هذا  أنهولهذا فاألقرب  ،ٌضمنها أنه ه ٌضمنها والواقعفإنَّ مشتري  أنهإذا تعدى أو فرط وإذا قلنا  إالفبل ٌضمنها 
 .لكن البٌع صحٌح ،الشرط غٌر صحٌح

معنى لها فً الحقٌقة وال أثر لها  هذه العبارة الو (،ترد وال تستبدل ال)عبارة البضاعة المباعة   ٌة تكتببعض المحبلت التجارو .ٖ
 أن تكون معٌبة أو لٌست معٌبةإما  تخلو السلعة ال ألن

 تستبدل بمقتضى عقد البٌع ترد وال السلٌمة ال البضاعة المباعة فإنَّ نت سلٌمة إذا كاف. 
  المشتري ٌرد البضاعة  فإنَّ  من المسبولٌة عن العٌب البابع ٌبرئ كتابة هذه العبارة ال فإنَّ وإذا كانت معٌبة

 . تبت هذه العبارةالمعٌبة بمقتضى العٌب ولو كُ 

شتر هذه ا البابعخسارة علٌه أو ٌقول  أن ال البابعالمشتري السلعة وٌشترط المشتري على  من أمثلة الشروط الفاسدة أن ٌشتريو .ٗ

من شرط شرطا لٌس فً كتاب ) :وٌدل لبطبلن هذا الشرط قول النبً  أدفع لك مقابل هذه الخسارة فؤنان خسرت إالبضاعة منً و

 . (هللا فهو باطل وإن كان مبة شـرط

  بٌع العربون: 
 .للبابعن تم البٌع فهو من الثمن وإال فهو إ أنهعلى  البابعء من الثمن إلى ع جزدف :معناه

 :عن العربون فقال أحمدسبل األمام ووهو مروي عن عمر رضً هللا عنه  بؤس به ز والبجا أنهختلف العلماء فً حكمه والقول الصحٌح او 
المشتري قد حجز  ألنٌؤخذ العربون وهو ه ٌكون كذلك فً اإلجارة فإنَّ وكما ٌكون العربون فً البٌع ،  هذا عمر ٌعنً فعله ،أي شًء أقول

 . هذه السلعة

 البٌع بشرط البراءة من كل عٌب مجهول : 
 .كؤن ٌقول البابع للمشتري أبٌعك بشرط أال تطالبنً بعد إتمام البٌع بؤي شًء حتى لو وجدت فً السلعة عٌبا  

 ك كومة حدٌد أو أبٌعك الحاضر الناظر أبٌعول بعضهم عند بٌع السٌارة مثبل  ومن ذلك ق
 :هذه المسؤلة اختلف العلماء فًو

أما إذا كان البابع  اشتراطه لهذا الشرط ال ٌبربه وال ٌعفٌه من المسبولٌة فإنَّ من المحققٌن إذا كان البابع عالما   بهذا العٌب والذي علٌه كثٌرا  
 وعلٌه ٌكون: .من كل عٌب ٌح وٌبرأاشتراطه لهذا الشرط صح فإنَّ بهذا العٌب غٌر عالما  
 علم بالعٌب فبل رد للمشترين إذا لم ٌك. 
  نه ال ٌعلم قضى علٌهأكر البابع حلف على ؤنفإذا ادعى علمه به 
  ٌّال تحلٌف البابعإمن شهود أو قرابن أو نحو ذلك فلٌس أمامنا  ةنإذا لم ٌكن هناك ب . 

  بشرط البٌع تعلٌق:  
المحققٌن  أكثرالقول الصحٌح الذي علٌه والبٌع المعلق محل خبلف بٌن الفقهاء ون رضً أبً إا  أو بعتك بكذجبتنً ن إكؤن ٌقول بعتك 

 . ن البٌع صحٌحأنه ال بؤس بذلك وأ

 الخٌار فً البٌع 
 .سخبٌن اإلمضاء أو الن األمرٌنر ٌأي طلب خ ،من اختار اسم مصدر من اختارالخٌار 

 : ة أقساموينقسم الخيار باعتبار أسبابو إلى عد
 :خٌار المجلس/ ٔ

 أحدهماخٌر  فإنَّ  اآلخر أحدهمار أو ٌخٌّ  كانا جمٌعا  إذا تباٌع الرجبلن فكل واحد منهما بالخٌار ما لم ٌتفرقا و) :واألصل فٌه قول النبً 
فً لفظ )البٌعان بالخٌار ما لم و (ن تفرقا بعدما تباٌعا ولم ٌترك واحد منهما البٌع فقد وجب البٌعإو ،فتباٌعا على ذلك فقد وجب البٌع اآلخر
 . ن كذبا وكتما محقت بركت بٌعهما(إصدقا بورك لهما فً بٌعهما و فإنَّ ٌتفرقا 

 المراد به هنا مكان التباٌع وهو موضع الجلوس  والمجلس

سٌارة  أومكان سواء مجلسا  أو سوقا  ٌن فً ذلك الٌباق افٌثبت لكل من المشتري والبابع الخٌار فً مكان التباٌع فً إمضاء البٌع أو فسخه مادام
 . أو غٌر ذلك ةأو طابر

 التفرق باألبدان  :بو ىنا دالتفرق المقصو 

 .مما ٌختلف باختبلف األزمان والبلدان، وهو  الذي ٌلزم به البٌع وٌنقضً به زمن خٌار المجلس ٌرجع للعرف باألبدانوحقٌقة التفرق 

 أخرى غرفةإلى  غرفةغرف فالتفرق ٌحصل بالمفارقة من ذات  ةالمتباٌعٌن إذا كانا فً دار كبٌرف. 

 خطوات اآلخرمستدبرا    أحدهمان ٌمشً ؤوإذا كان فً مكان واسع كسوق أو صحراء فالتفرق ٌحصل ب. 

 التفرق ٌحصل بإغبلق سماعة الهاتف إذا كان التباٌع عن طرٌق الهاتف. 

 بٌنهم نقطاع االتصالٌكون التفرق با نتإذا كان التباٌع عن طرٌق الشبكة االنتر. 
 .النومخٌار المجلس باق حتى ٌتفرقا بؤبدانهما وال ٌقطعه  فإنَّ قد تطول مدة زمن خٌار المجلس كما لو تباٌعا وناما فً المكان نفسه و

د البٌع ٌحل أن ٌفارقه بع أي ال (وال ٌحل له أن ٌفارقه خشٌة أن ٌستقٌله) : رسول هللا قال  وتحرم الفرقة من مكان التبايع بقصد اإللزام بالبيع

 . خشٌة أن ٌختار فسخ البٌع

 بما ٌلً : ٌبطل خٌار المجلس و
 .انتهى وانتقض زمن خٌار المجلس باألبدانإذا حصل تفرقا  ف :التفرق باألبدان  (ٔ
 د المتعاقدٌن:حأموت  (ٕ

مات البابع أو المشتري نه إٌنقضً زمن تفرق المجلس بموت احد المتعاقدٌن ولو أن شخص باع آخر سٌارة أو بٌتا  ثم 
 .البٌع ٌلزم ألنه انقضى خٌار المجلس بهذه الفرقة العظٌمة فإنَّ 
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 :ن ٌتباٌعا على أن أال خٌار بٌنهما أو ٌتفقا على إسقاطه بعد العقدؤن باأن ٌتفق المتباٌع (ٖ
  (فتباٌعا   على ذلك فقد وجب البٌع راآلخ أحدهماخٌر  فإنَّ  اآلخر أحدهماأو ٌخٌر ) فً الحدٌث السابق النبً  لكما ٌدل على ذلك قو

، وبذلك فبل بؤس بذلك . سوف أبٌعك بشرط أن أال خٌار بٌننا :قال ؟نه كثٌر التردد فقال أتبٌعنً سلعةأفإذا كان  شخص ٌعرف من صاحبه 
فقا على أن ٌسقط مكان ربما تطول واتكان فً مكان ومدة بقابهما فً هذا الثم ٌتفقا على  إسقاطه كما مثبل  لو . أو ٌتباٌعا ٌسقط خٌار المجلس
 . الحق لهما ألنس بذلك ؤب خٌار المجلس فبل

 :خٌار الشرط/ ٕ
 .معلومة ة  مد الخٌارَ  أحدهماهو أن ٌشترط المتعاقدان أو 

 :ً واألصل فٌه قول النب، أٌام  ا أشترط أن لً الخٌار لمده ثبلثةلمشتري أنأو اوٌقول البابع  سلعةوذلك كؤن ٌبٌع شخص آخر  
  . (المسلمون على شروطهم)

 ة مجهولةمعلومة فبل ٌصح الخٌار إلى مد ةولكن هنا البد من تحدٌد مدة الخٌار بمد
 . فإنه ةلكن لو أطلق الخٌار من غٌر تحدٌد مد

 . جل التحاٌل على االنتفاع بالقرضال ٌجوز اشترط خٌار الشرط ألو
مثبل  وٌشترط أن لهما الخٌار لمدة شهرٌن وقد عزما على فسخ البٌع فً آخر تلك  على آخر سٌارته بعشرٌن ألف مثال ذلك أن ٌبٌع رجل

المدة لكن غرضهما من ذلك هو أن ٌنتفع المقرض بالثمن وهو عشرون ألف فً هذا المثال وٌنتفع المشتري بالسٌارة خبلل هذه المدة فهذا 
 .حٌلة على االنتفاع بالقرضالعمل محرم ألنه 

ال ٌنتفع بهذه السلعة خبلل مدة الخٌار وإنما أراد المشتري أن ٌحفظ حقه فقط فبل بؤس بذلك كما نص على هذا اإلمام لكن لو أن المشتري 
 . أحمد وجمع من أهل العلم

 ع وال للمشتريبللبا لٌس ملكا   ألنهالخٌار وذلك  ةمن المتباٌعٌن التصرف فً المبٌع فً مد ألحدلٌس و. 
 اآلخر بإذن إالالتصرف فٌه  حدهمافلٌس أل جمٌعا   ريوالمشتع بكان الخٌار للبا إذاف. 
 فً هذا الحال للخٌار ٌعتبر فسخا  فٌه تصرفه  فإنَّ  حدهماكان الخٌار أل إذاو. 

بها  ٌرارة ثم ٌسٌكؤن ٌشتري س ،البابع ستبذانحاجة ال غٌرالمبٌع فٌصح من  تجربةاستثنى الفقهاء تصرف المشتري فً المبٌع لغرض و
 . س بهؤبل بفتجربتها  لجأل
رضً  عابشةوٌدل على ذلك حدٌث  ،على القول الصحٌح ٌكون ذلك كله للمشتري المتصلُ  النماءُ  أٌضا  و منفصل ونماء   ة  غلما ٌحصل من و

 :رسول هللا ٌا فقال الرجل ،فرده علٌه إلى النبً  فخاصمهعٌبا  به ٌقٌم ثم وجد منه  أنعنده ما شاء هللا  فؤقاما  مبلغابتاع  رجبل   )أنهللا عنها 
 (بالضمانِ  )الخراجُ :  فقال النبً  ،ه ٌا رسول هللااجُ رَ خَ  :ٌة قالواوفً ر ،غبلمً تغلَّ سقد ا

 أنٌنبغً  فكذلك ،ك لكان من ضمان المشتريلَ العبد لو هَ  أنفكما  ، لو هلك إٌاهوكسبه مقابل ضمانه  العبدهذا  ة لّ غَ  أن أي :الخراج بالضمان ىمعنو 

 .( مِ رْ بالغُ  مُ نْ وكما ٌقال )الغُ  لتهغَ ه واجرَ ٌكون له خَ 
 :أقوال( ٖ)على  المسؤلةاختلف العلماء فً هذه  تورٌث خٌار الشرط

 - (ةفٌنه ال ٌورث مطلقا  )قول الحنأ 
 - (ةكان قد طالب به قبل موته )قول الحنابل إذانه ٌورث أ  
 - (ةوالشافعٌ ةنه ٌورث مطلقا  )قول المالكٌأ 

ا َتَرَك() :الموارٌثفً آٌة نه حق للمٌت وقد قال هللا عز وجل ألنه ٌورث أوهللا اعلم  واألقرب َولَُكْم ِنْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم ) :وقال ِممَّ
) ُكْن لَُهنَّ َولَد   . الحقوقهذه  ةوالخٌار حق من جمل عٌان ومنافعأفٌشمل ذلك جمٌع ما تركه المٌت من حقوق و ٌَ

 : خٌار الغبن/ ٖ
  . سخفال أوالبٌع  إمضاء ذلك ثبت له الخٌار فً العادةٌخرج عن  المشتري غبنا   أوغبن البابع  إذا خٌار الغبنو
فهو غبن وهذا هو القول فً عرفهم غبنا  عده الناس  امرجع إلى العرف نه ٌُ أ إلى وذهب جمهور العلماء، المسؤلةالعلماء فً هذه  أختلفو

 .الصحٌح
ولو بٌعت ال تساوي عشرة  ألف بؤربعٌن إٌاهاالبابع وباعه ه غرّ  ،آالفاشترى سٌارة قٌمتها فً السوق عشرة  رجبل   أنلو الغبن  مثالو

مال المسلم ال  أنعلى  ةالدال األدلةعلى ثبوت هذا الخٌار أوال  عموم  األدلةومن ،  بعرف الناس غبن ألنه ،هنا ٌثبت للمشتري الخٌار ،آالف
 .)ال ضرر وال ضرار(  : هقوللو (نفس منه ةبطٌب إال م  مسل امرإ)ال ٌحل مال :  ل الرسول قول بطٌبة نفس منه إالٌحل 

 :ٌسلِ دْ خٌار التَ / ٗ
ٌَّ ن البابع بتدلٌسه قد ؤوك ةوهً الظلم ةسَ لْ من الدُّ  مؤخوذوالتدلٌس   . حقٌقة الحال بالنسبة إلى معنوٌة ةالمشتري فً ظلم رص

 ،منه بما ٌزٌد به الثمن ةبمظهر مرغوب فٌه وهً خالٌ السلعةٌظهر البابع  أن :الخٌار بهضابط التدلٌس الذي ٌثبت و
 ومن األمثلة على ذلك:

  الرسول  أن)ومن ذلك ما جاء فً مسلم  ّقال علٌه الصبلة والسبلمف بلبل   أصابعهالت ندخل ٌده فٌها فؤمن طعام ف ةرَ بْ على صُ  مر: 
من  ،كً ٌراه الناس جعلته فوق الطعام أفبل :قال علٌه الصبلة والسبلم ،رسول هللا ٌا السماء أصابته :قال ؟ما هذا ٌا صاحب الطعام

 غش فلٌس منً(

  أعبله السلٌمة والفاكهةصندوق ال أسفل التالفة الفاكهةوضع ومن ذلك  

 سلٌمة أنهاوضعها وبٌعها على  بإصبلحثم ٌقوم  مثبل   مصدومةذلك عند رجل سٌارة  ومن 

 حقنو تنضح قبل موعدها نأجل أه بعض الناس من وضع كٌماوٌات على الفواكه والخضراوات من ما ٌفعل أٌضا  من ذلك و 
 . ونحو ذلك البودرة أوبالماء  األلبانخلط و تكبر فً وقت وجٌزأن جل أمن  ةالدواجن بمواد كٌماوٌ

ذلك عادتها فٌزٌد  أنشتري ر فٌظن المثكفٌٌجتمع  أنجل أرعها مدة من ضٌحبس اللبن فً  أنوذلك  : اإلبل والغنم تصرٌة

 .ٌراه من كثرة اللبن افً ثمنها لم
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صر اإلبل ال تُ ) :قال النبً  أنالرد مع رد صاع من تمر وٌدل على ذلك ما جاء  أو اإلمساكففً هذه الحالة ٌثبت للمشتري الخٌار بٌن 
والصاع من التمر مقابل الحلٌب الذي  (وصاع من تمر ن شاء ردهاإمسك وأشاء  نإٌحلبها  أنظرٌن بعد نٌر البخمن ابتاعها فهو ف ،والغنم

 . به ال بؤس ةً على قٌمة معٌنضتراال، وانتفع به واستفاد منه وإذا كان لم ٌحلبها فبل حاجة 

 : الصفةفً  فِ لْ خٌار الخُ / ٘
تلك  رأى أناصفات معٌنة وبعد اشترى سٌارة بمو :مثال ذلك ،أكثر أواشترى شٌبا  موصوفا  ثم بعد رإٌته تبٌن له تخلف صفة  إذاوذلك 

 . الصفةفٌثبت فً هذه الحالة له خٌار الخلف فً أو لونها  مودٌلهافً اختبلف الصفة مثبل  تبٌنالسٌارة 

 : خٌار العٌب/ ٙ
التجار فً عرفهم  هما عدَّ ف ،بٌع به فً عرف التجارمال قٌمةان صقن فٌهوهو الخٌار الذي ٌثبت بسبب العٌب والضابط 

 .تريشثبت به الخٌار للمٌبٌع مال مةلقٌ منقصا  
 نقص به قمة السٌارة فً عرف الناس ٌعتبرتَ وهذا الخلل  ،خلل بهذه السٌارة أنسٌارة ثم تبٌن للمشتري بعد ذلك  آخراشترى رجل من  :همثال

 .لعلماءفبل خٌار له باتفاق ا بهذا العٌب ٌثبت للمشتري به الخٌار لكن لو كان المشتري عالما   عٌبا  هذا الخلل 

  ، شرْ معه األَ  ٌؤخذ أنفله  اإلمساكاختار  إذالكن أن ٌمضً هذا العقد فبل باس  أرادلو  السلعة فٌثبت له الخٌاروجد المشتري العٌب فً  إذاف
 .با  ط ما بٌن قٌمة المبٌع صحٌحا  وقٌمته معٌسْ هو قِ  األرش:و
ن ٌٌتعذر رد المبٌع فح إال أن الحالةرش له فً هذه أالرد وال  أو اإلمساك إالَّ ه وجد عٌبا  فلٌس ل إذالمشتري ا أن إلى الشافعٌةو الحنفٌةذهب و
جعل لمشتري  النبً  أنهذا القول  ووجه..راجحالقول الولعله  رحمه هللا تٌمٌةبن  سبلمشٌخ اإل اختاره وهذا القول األرشٌكون له  إذا

 . األرشله الرد ولم ٌجعل  أورش أمن غٌر  اإلمساكالخٌار بٌن ة المصرا
 بجمٌع أنواعها فً وقتنا الحاضر المعلبات أٌضا  كبٌض الدجاج والبطٌخ والرمان ومثل ذلك  فً جوفه فوجده فاسدا   همؤكولما لو اشترى 

 من العٌوب السبلمةعقد البٌع ٌقتضً  ألنفٌرجع المشتري على البابع بالثمن 
الرجوع على البابع  أراد إذاالمشتري  فإنَّ ،  بعد كسره كجوز الهند وبٌض النعام كان ٌبقى للمبٌع قٌمة إذابعض الفقهاء من ذلك ما  ىاستثن

 .رش كسرهأه ٌلزمه رد المبٌع فً هذا الحال مع رد فإنَّ بالثمن 

 :يكون قد حدث عند كل واحد منها أناختلف المتبايعين فيمن حدث عنده العيب مع احتمال  إذا
 المشتري أوسواء كان البابع  ةنالقول قول صاحب البٌف ةكان هناك بٌن نإ 

 البابع قول قول ال المسؤلة أنفً هذه  علمأوهللا  فالقول الراجح اآلخروكل واحد منهما ٌدعً حدوث العٌب عند  ةلم ٌكن هناك بٌن نإ
وعدم  السبلمة صلاألن وأل (ٌترادان أوفالقول ما قال البابع  ةولٌس بٌنهما بٌن المتباٌعاناختلف  إذا): قال النبً لقول نه ٌبٌم

 . األصلخبلف  العقد العٌب سابق على أنالعٌب ودعوى المشتري 

 : ختبلف المتباٌعٌن فً الجملةالخٌار ٌثبت / 7
  ،منك بتسعة اشتريتوبل  :وقال المشتري ،بعتو عليك بعشرة :اختلف المتبايعان في قدر الثمن بأن قال البائع إذا

 المقصود بالبٌنة شهادة شهود أو القرابن المجتمعةو ، نةد بٌنة فالقول قول صاحب البٌجِ وُ  فإن. 

 فالقول )امتنع عن الحلف(  اآلخرونكل  أحدهماحلف  فإذا،  وٌفسخان العقد فانم توجد بٌنة فٌرى بعض الفقهاء أنهما ٌتحالل أما إذا
 .قول الحالف

 ل النبً لقو وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول إذا لم توجد بٌنة قول البابع بٌمٌنه: ( إذا اختلف المتباٌعان ولٌس بٌنهما بٌنة
 .ولعل هذا القول هو األقرب وهللا أعلم ،  (قال البابع أو ٌترادان فالقول ما

 كان هناك بٌنة فالقول قول صاحب البٌنة وإن لم ٌكن هناك بٌنة فالقول قول من فإن اختلف المتباٌعان فً شرط أو فً أجل  إذاو
 .ألنه هو األصل  لٌنفً الشرط أو األج

 

 : خٌار بتخبٌر الثمن/ 8
ثم ٌتبٌن  ،آالفورأس المال علً عشرة  ،كؤن ٌقول أبٌعك هذه السلعة برأس مالًه بثمن فتبٌن أن الثمن أقل، الخٌار الذي ٌثبت فٌما إذا أخبر

 .كاذب أنهكذا على رأس مالً فٌها ثم ٌتبٌن  أو ٌقول بعتك هذه السلعة بربح ، بؤقل من ذلك  أن هذا البابع كاذب وأن هذه السلعة اشتراها
 .فله الخٌار بٌن اإلمساك والرد ،هذه الصور ٌسمٌها بعضهم بالتولٌة والشركة والمرابحة والوضٌعة 

هذا القول قدر الزابد فقط ولعل الوإنما ٌجري الحكم على الثمن الحقٌقً لكن ٌحط عنه  خيار للمشتري في ىذه الحال ال أنووذىب بعض العلماء إلى 

 .األصل لزوم البٌع وعدم ثبوت الخٌار للمشتري بعد التفرق باألبدان ألنهو القول الراجح وهللا أعلم وذلك 

 
 اإلقالة : 

 .اآلخرفسخ أحد المتعاقدٌن العقد عند ندم  هً
  حكمها:
من أقال نادما  )فً رواٌة و (من أقال مسلما  بٌعته أقال هللا عثرته: )واألصل فٌها قول النبً لٌست واجبة  ،مستحبة

 ( .عثرته أقال هللا عثرته ٌوم القٌامة
 .ة منهم من قال إنها بٌع وأجروا علٌه أحكام البٌعلاإلقاو

وجه هذا ، و ور فً المذهب الشافعٌة والحنابلةوهذا هو المشه القول الثانً وهو الراجح أن اإلقالة فسخ ولٌست بٌعا  
 ٌقال أقال هللا عثرتك أي أزالها فكانت فسخا  للبٌع ال بٌعا   ، زالةأن اإلقالة هً عبارة عن الرفع واإل
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 :منها فسخ ال بيع جملة من األحكام يترتب على القول بأن اإلقالة
 ًولو قلنا أنها بٌع لما جازت بعد نداء الجمعة الثانً ،باعتبار أنها فسخ ،أن اإلقالة ال تؤخذ أحكام البٌع فتجوز بعد نداء الجمعة الثان. 

 ولو قلنا أنها بٌع لما جازت فً المسجد ،اإلقالة تجوز فً المسجد ألنها فسخ. 
  ُةعَ فْ ولو قلنا أنها بٌع لكان ذهبت فٌها الخٌار والشُ  ،ةعَ فْ ال خٌار فٌها وال ش. 
 ٌبٌع أالبها من حلف  ٌحنثلكن على القول بؤنها بٌع  ،وإنما هً فسخ ،ألنها لٌست بٌعا   ، ٌبٌعفٌها من حلف أال ال ٌحنث. 

  : من الثمن الذي وقع عليو العقد أكثرحكم اإلقالة ب
 فمن العلماء من منع ذلك  ،محل خبلف بٌن العلماء

وجه هذا القول أن اإلقالة لما كانت فسخا  و والقول الثانً فً المسؤلة جواز اإلقالة بعوض فتجوز الزٌادة على الثمن الذي وقع علٌه العقد 
 (.صلحا  أحّل حراما  أو حرم حبلال   : )الصلح جابز بٌن المسلمٌن إالفقد قال النبً  ، بة الصلح بٌنهماالزٌادة بمثا فإنَّ للعقد 

 . وىذا القول ىو القول الراجح واهلل أعلم الدلٌل الثانً قٌاسا  على بٌع العربون، أن الزٌادة بمثابة الصلح األولالدلٌل ف

 
 بها من أحكام قوما ٌتعلبٌع األصول والثمار 

 .وٌطلق على ما ٌتفرع عنه غٌره ،وهو ما ٌبنى علٌه غٌره أصلجمع  :ألصولا
 ور واألراضً واألشجارمراد باألصول عند الفقهاء فً هذا الباب الدُ الو 

  ؟بيعت ىذه األصول ما الذي يتبعها في البيع فيكون للمشتري وما الذي ال يتبعها فيبقى على ملك البائع فإذا
 ٌعٌن شرط وجب العمل بذلك الشرط لعموم قول النبً إذا كان بٌن المتبا( :وفً معنىالمسلمون على شروطهم ) العرف :الشرط . 

 .المعروف عرفا  كالمشروط شرطا   فإنَّ 

  بٌع ، ف األشٌاء المنفصلة عنها فً الجملة لالبٌع ٌشمل األشٌاء المتصلة بتلك األصول وال ٌشم فإنَّ إذا لم ٌوجد شرط وال عرف
ل بناءه وسقفه وما هو متصل به مما هو من مصلحته وٌشمل البٌع كذلك ما ٌكون فً محٌط الدار من نخل وأشجار الدار ٌشم

وال ٌشمل البٌع األشٌاء  ، بشرط إالوٌشمل البٌع كذلك ما أقٌم فً الدار من مضبلت ونحو ذلك فلٌس للبابع أن ٌزٌل ذلك بعد البٌع 
إذا كان متعلق بمصلحة الدار  الإ ، والفرش واألسرة ونحو ذلك هذه ال ٌشملها البٌع المنفصلة عن الدار كؤوانً المطبخ مثبل  

 .كالمفاتٌح 

 
 

 .لو باع أرضاً شمل البيع كل ما ىو متصل بها مما يستمر بقاءه فيها كالغراس والبناء
   العقد لمرة كالبر والشعٌر فهو للبابع وال ٌشم إالفٌها زرع ال ٌحصد  األرضولو كانت تلك. 

  فإنَّ أما إذا كان فٌها زرع ٌجز مرارا  كالبرسٌم مثبل  أو ٌلقط مرارا  كالباذنجان  َّ ّّ ة واللقطة الظاهرتٌن عند البٌع تكونان الجّز
 .بٌنما أصوله تكون للمشتري ،للبابع

 :باع نخالً وبو طلعومن 
  َّفثمره للبابع (حَ قِّ لُ )ٌعنً  رَ بِّ كان طلعه قد أُ  فإن: 

  ٌُ لقول النبً  ،ح فهو للمشتريقَّ لَ أما إذا كان لم( : من ابتاع نخبل  بعد أن تإبر فثمرتها للذي باعها)والحكم  إال أن ٌشترطها المبتاع
 . هنا منوط بالتؤبٌر وهو التلقٌح ال بتشقق الطلع

  ىاومثل النخل في الحكم سائر األشجار كالبرتقال والتفاح والرمان والعنب ونحو 
  أن ٌشترطه المشتري قٌاسا  على النخل فً هذا إالالثمر ٌكون للبابع  نَّ فإإذا بٌعت بعد ظهور ثمرها. 

  لما ثبت فً الحدٌث  فبل ٌصح بٌع الثمار قبل بدو صبلحها .صولها فبل بد أن ٌكون ذلك بعد بدو صبلحهاأأما إذا بٌعت الثمار دون
نهى عن بٌع الثمرة حتى ٌبدو صبلحها وعلى النخل ) (عن بٌع الثمار حتى ٌبدو صبلحها نهى البابع والمبتاع نهى رسول هللا ) :

ؤما البابع فلببل ٌؤكل ف حتى ٌسود وعن بٌع الحب حتى ٌشتد( نهى عن بٌع العنب ّر( )فَ صَ أو ٌَ  رّ مَ قال ٌحَ  ؟وما ٌزهوقٌل  .حتى ٌزهو
 .وأما المشتري فلببل ٌضٌع ماله ،مال أخٌه بغٌر حق

 

 .أو ٌصفر وعبلمة بدو الصبلح فً النخل هو أن ٌحمر 
 صبلح فً العنب مثبل  ٌتموه حلوا  الشجر بدو ال اختبلفبها تختلف فإنَّ أما عبلمات بدو الصبلح فً غٌر النخل  
 .النضج وٌطٌب أكلها هاوبدو الصبلح فً بقٌة الثمار كالبرتقال والتفاح والبطٌخ والرمان والخوخ والمشمش ونحو ذلك أن ٌبدو فٌ 
 .ضَّ بٌَ وٌَ  ن ٌشتدّ وعبلمة بدو الصبلح فً الحب بؤ 

ومعرض للتلف  ،فً تلك الفترة معرض لآلفات غالبا   أنهوالحكمة من النهً عن بٌع الثمر قبل بدو صبلحه وعن بٌع الحب قبل اشتداده هو  
 . (عن بٌع النخل حتى ٌزهو وعن بٌع السنبل حتى ٌبٌض وٌؤمن العاهة نهى رسول ) : حدٌثالكما ٌدل لذلك 

 

 جمٌعها بٌع فٌباح لجمٌعها صبلح هو جرةالش ثمرة بعض صبلح . 

 الحنابلة مذهب من والصحيح الشافعً إلٌه ذهب وهذا البستان فً الذي النوع ذلك لجمٌع صبلحا   ٌكون الشجرة ثمرة بعض صبلح 

 ثمرة عضب صبلح أن فكما الواحدة الشجرة على وقٌاسا  ،  ٌشق الجمٌع فً الصبلح اعتبار ألن تٌمٌة ابن سبلماإل شٌخ اختٌارو
 .البستان فً الذي النوع لذلك صبلحا   ٌعتبر واحدة شجرة ثمرة صبلح أٌضا   فكذا ،العلماء باتفاق لها صبلح الشجرة

 : صالحو بدو قبل الثمر بيع فيهما يجوز صورتين الفقهاء استثنىو 
 تبعا   مرالث وٌدخل ذلك فٌصح الشجر مع الثمر ٌبٌع بؤن وذلك ،بؤصوله صبلحه بدو قبل الثمر بٌع إذا.  



 
00 

 أي قطعا إذا بهما االنتفاع ٌمكن كان إذا ذلك ٌجوز الحال فً القطع بشرط حبه اشتداد قبل والزرع صبلحه بدو قبل الثمر بٌع 
 الزرع هذا أبٌعك أو لدوابك علفا   مثبل   به وتنتفع الحال فً تقطعه أن بشرط النخل هذا ارَ صْ بُ  أبٌعك أنا :المزرعة صاحب ٌقول

 العاهة وحدوث التلف لخوف هو إنما صبلحه بدو قبل الثمر بٌع من المنع ألن دوابك وتعلفه اآلن تحصده نكأ بشرط األخضر
 .الحال فً ٌقطع فٌما مؤمون وهذا

 ومالك الشجر لمالك ٌعنً ، األصل لمالك األخضر الزرع أو صبلحه بدو قبل الثمر ٌبٌع أن :وىي ثالثة صورة الفقهاء بعض أضاف 

  الزرع ذلك فٌها التً األرض
 حصل فقد األصل لمالك باعهما إذا وألنه. معا   اشتراهما لو ما أشبه للمشتري والثمرةُ  األصلُ  ٌجتمع بؤنه وعللوا الفقهاء بعض ذلك ؤجازف

 ولهاودخ الصورة هذه جواز عدم إلى الفقهاء بعض ذهب ولكن .أصلها مع كبٌعها فصح ألصولها مالكا   لكونه الكمال على للمشتري التسلٌم
 متحققة الحقٌقة فً هً صبلحه بدو قبل الثمر بٌع عن  النبً نهى ألجلها التً العلة وألن ،صبلحه بدو قبل الثمر بٌع عن النهً عموم فً
 ىولاأل إال ٌستثنى ال أنه المسؤلة هذه فً فالصواب . الدلٌل ولعموم الثالثة الصورة هذه استثناء عدم ٌعنً، األقرب هو وهذا الصورة هذه فً

 .  اعلٌهم اإلجماع على قدامة ابن الموفق حكا اللتانو فقط والثانٌة

 : الجوابح وضع مسؤلة
 اآلفة هذه فؤتلفته ،(جوابح وجمعها بالجابحة تسمى ما وهً) فٌها ًلآلدم عَ نْ صُ  ال سماوٌة بآفة أصٌبت ثم صبلحها بدو بعد الثمرة بٌعت إذا

 ،  عموما   الثمار تصٌب التً الوبابٌة واآلفات ادوالجر الشدٌد والحر الشدٌد والبرد كالمطر
  . المشتري ولٌس الخسارة ٌتحمل الذي هو البابع أن الصحٌحة السنة تدلّ  قدف

 بعت لو: ) هللا رسول قالو ،ح(الجواب بوضع أمر: ) النبً نأل واجب الجوابح وضع أن والصحٌح الجوابح بوضع العلماء ٌسمٌه ما وهذا
 لم إن) (أخٌك مال تستحل فبم الثمرة هللا منع إذا) (حق بغٌر أخٌك مال تؤخذ بم ،شٌبا   منه تؤخذ أن لك ٌحل فبل جابحة صابتهفؤ ثمرا   أخٌك من

 وفً هذا مسابل: الوجوب على ٌدل الرواٌات هذه ظاهرف (. أخٌه مال أحدكم ٌستحل فبم هللا ٌثمرها

 البابع ومطالبة البٌع فسخ بٌن الحال هذه فً المشتري رٌَّ خَ فٌُ  ،ذلك نحو وأ مبٌدات برش أو حرٌق بنحو آدمً بفعل الثمرة تلفت إذا 
 .أتلف ما ببدل المتلف ومطالبة البٌع إمضاء وبٌن ،أتلف ما بضمان فٌطالبه المتلف على البابعُ  رجعُ وٌَ  ،الثمن من دفع بما

 الخسارة ٌتحمل والذي الحال هذه فً الجابحة وضع ٌجب فبل جابحة أصابتها حتى المشتري ٌجذها فلم الجذاذ أوان الثمرة بلغت إذا 
 . علٌه الضمان فكان ذلك على قدرته مع الجذاذ وقت فً الثمرة جذاذ عن بتؤخره مفرط ألنه المشتري هو الحال هذه فً

 تفرٌطهل المشتري ضمان من أٌضا   هافإنَّ  تلفت حتى ٌقطعها فلم قطعها فؤمكنه القطع بشرط صبلحها بدو قبل ثمرة اشترى لو . 

 البابع الخسارة ٌتحمل الذي فإنَّ  قطعها إمكان قبل وتلفت القطع بشرط صبلها بدو قبل ثمرة اشترى لو . 

 األرض منافع علٌه المعقود ألن خبلفا   فٌه نعلم ال" قدامة ابن قال،  المإجر على شًء فبل الزرع فتلف فزرعها أرضا   استؤجر لو" . 

 
 والصرف الربا
 َفِبُظْلم  ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا : )سبحانه قال السماوٌة الشرابع جمٌع فً تعالى هللا حرمه قد الموبقات السبع ومن ذنوبال كبابر من الربا

ِ َكِثٌرا   ِهْم َعْن َسِبٌِل هللاَّ َبات  أُِحلَّْت لَُهْم َوِبَصدِّ ٌِّ ِهْم َط ٌْ ْمَنا َعلَ با َوَقْد ُنُهوا َعْنُه (#  َحرَّ قُوُموَن إاِلَّ َكَما ) َوأَْخِذِهُم الرِّ ٌَ با ال  ؤُْكلُوَن الرِّ ٌَ الَِّذٌَن 
َطاُن ِمَن اْلَمسِّ  ٌْ َتَخبَُّطُه الشَّ ٌَ قُوُم الَِّذي  ٌَ)... 

  : ومن السنة( لعن رسول هللا الربا وموكله وكاتبه وشاهدٌه وقال هم سواء آكل)  عن رحمة هللا  واإلبعادواللعن ٌقتضً الطرد
 وإنهمااللٌلة آتٌان  أتانً) شمل حتى كاتبه وشاهدٌه وذلك لعظٌم وشناعة هذه المعصٌة نهإوموكله بل  لهكآباللعن لم ٌختص فقط و

فٌه رجل ٌسبح وعلى شط النهر رجل بٌن ٌدٌه  فإذا ،على نهر من دم أتٌنا إذاطلقنا حتى ناف :قال أن إلى..انطلق..قاال لً انطلق
فٌلقمه حجرا   (ٌفتح له فاه أي)ذلك الرجل الذي جمع عنده الحجارة فٌفغر  ٌؤتً ٌسبح ثم ذلك السابح ٌسبح ما وإذاحجارة كثٌرة 

خبراه أثم  ،انطلق..انطلق :ثم قاال لً ؟هذان ما !فقلت سبحان هللا فغر له فاه فؤلقمه حجرا   إلٌهكلما رجع  إلٌهفٌنطلق ٌسبح ثم ٌرجع 
الربا سبعون بابا  أدناها كالذي ٌقع على ) (ٌنكح الرجل أمه أنها مثل أٌسر ،الربا ثبلث وسبعون بابا   ن)إ (بعد ذلك بؤنه آكل الربا

 (.(آكل الربا مجرب له سوء الخاتمة)) :دقٌق العٌد ابنشد من ستة وثبلثٌن زنٌة( قال أدرهم رجل ربا ٌؤكله الرجل وهو ٌعلم ) (أمه

 الحكمة من تحرٌم الربا: 
 .للمال بغٌر عوض وبغٌر مقابل أخذففٌه :  با القرضالربا ٌتضمن ظلما  واضحا  خاصة فً ربا الدٌون ور (ٔ

 أوالصناعة  أوبالزراعة  األرضوالسعً فً  النافعة بالمكاسبواالبتعاد عن االشتغال  على الكسل والخمول اإلنسانالربا ٌربً  (ٕ
 .الراحة والكسل إلىخلد أفعل ذلك و ،نقودا  فً بنك حصل على فابدة مضمونة أودع إذا أنهرأى  إذا اإلنسان ألنوذلك ،التجارة

ُم الناس إلى طبقتٌن  الربا ٌفضً إلى انقطاع المعروف بٌن الناس وسد باب التعاون واإلحسان والمواساة وٌإدي إلى تكدس األموال (3 وٌقسِّ
 .غنٌة تزداد غنا ، وفقٌرة تزداد فقرا  

اض أموالهم بدال  من استثمارها فً مشارٌع صناعٌة أو أصحاب األموال ٌفضلون إقر ألن : الربا من أسباب انتشار البطالة فً المجتمع (4
 . وهذا بالتالً ٌزٌد من أعداد البطالة ،زراعٌة

صاحب المال إذا استثمر ماله فً صناعة أو تجارة أو زراعة فلن ٌرضى ببٌع سلعته أو الشًء  ألن : الربا من أسباب غبلء األسعار (٘
مما ٌناله  أكثرأصحاب المصانع والشركات ٌرٌدون أن ٌنالوا أرباحا  ألن، و من الفابدة ثرأك أي من نسبة الربا أكبرالذي أنتجه إال بربح 

 . المرابً

علٌه  موابد ربوٌة تتراكفمن ٌقترض ب فإنَّ  : زمات االقتصادٌة التً تحل بالمإسسات والشركات والدوللؤل األسباب أبرزالربا من  (ٙ
تنشؤ غالبا  من الربا الذي ٌتراكم  إنماالتً تعتري االقتصاد العالمً  األزماتن أبت وقد ث،  بمرور الزمن وٌعجز فً الغالب عن سدادها

 . مع مرور الوقت على الشركات والدول
ر  لَُكمْ ) :مسؤلة إنظار المعسر  الربا آٌاتذكر هللا تعالى بعد قد و ٌْ قُوا َخ َسَرة  َوأَْن َتَصدَّ ٌْ  ( إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ  َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرة  َفَنِظَرة  إِلَى َم
 ، علٌه الدٌن وهو معسر  مدٌن لك وقد حلَّ ال والمعسر هو
رفع فٌه  وإذا،  ه ٌكون آثما  فإنَّ فعل هذا  وإذا، طالب المدٌن المعسرٌُ  أنٌحل للدابن  وال ،هنَّ ظار المعسر واجب لٌس للدابن فٌه مِ إنو
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 . نظاره مستحبإأما غٌر المعسر ،  آثما   ه ٌكونفإنَّ بسبب شكاٌته  المعسرُ  ِبسَ شكاٌة فحُ 

ْت َوَرَبْت(): الزٌادة ومنه قول هللا تعالى : الربا فً اللغة َها اْلَماَء اْهَتزَّ ٌْ ة  ( ) َفإَِذا أَْنَزْلَنا َعلَ ًَ أَْرَبى ِمْن أُمَّ ة  ِه  .أَْن َتُكوَن أُمَّ

 .مخصوصة أشٌاءالزٌادة فً  :الربا شرعا  

 تحرٌمه فهو كافر.  أنكرفمن ، تحرٌمه جمع األمة علىأ حكمه:
 .(ربا الدٌون) أوبعض العلماء ربا القرض  وأضافة بربا الفضل وربا النسٌ :قسمٌن إلىالربا ٌنقسم  أقسامه:

 .فٌها الرباالتً ٌجري  األشٌاء ٌعنً ما :علة الربا

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعٌر ) : النبً قال  وبعضهم عبر عنه بالضابط فٌما ٌجري فٌه الربا وما ال ٌجري فٌه 
  . فمن زاد أو استزاد فقد أربى( بسواء سواء   هاءا  بهاء) :وفً بعض الرواٌات لملح بالملح مثبل  بمثل ٌدا  بٌد(بالشعٌر والتمر بالتمر وا

ألنه قد ورد فً عدة نصوص وآثار تدل على جرٌان  ،ةعلماء إلى أن الربا ٌجري فً هذه األشٌاء الستة وما وافقها فً العلال أكثرذهب و 
 ، (نهى عن المزابنة والمحاقنة أن النبً )عمر رضً هللا عنهما  بنفعن ا الربا فٌما عدا الستة أصناف المنصوص علٌها

 ن كان طعاما  أن ٌبٌعه بكٌل طعام(إو ،أن ٌبٌعه بزبٌب كٌبل   (ٌعنً عنبا  )ا  مَ رْ ن كان كَ إأن المزابنة هً أن ٌبٌع ثمر حابطه بتمر كٌبل  و :قال
  .انتهى

حدٌث بل ٌشمل هذه األشٌاء الالقول الصحٌح هو ما علٌه جمهور العلماء من أن الربا ال ٌنحصر فً األشٌاء الستة المنصوص علٌها فً ف
 . الستة وما شاركها فً العلة

 : كثيرة  قوالأعلى  الضابط فيما يجري فيو الربا أوالربا العلماء في علة اختلف و 
  وهذا هو المذهب عند الحنابلة، الوزن أوالعلة هً الكٌل  أنفقال بعضهم  ، 

  َوهذا مذهب الشافعٌة، معْ وفٌما عداها الطُ  ةُ ٌنِ مَ الثَ  ةُ بَ لَ وقال آخرون العلة فً الذهب والفضة غ  ، 

 المالكٌة إلٌهوهذا ما ذهب ، خاروفٌما عداها االقتٌات واالدالَثَمِنٌُة لبة ال آخرون العلة فً الذهب والفضة غوق  ، 

 وفٌما  ،كاألوراق النقدٌة  ا  قاس علٌهما كل ما جعل أثمانفٌُ ،  الَثَمِنٌةُ  (الذهب والفضة)أن علة فً الربا فً النقدٌن  والقول الصحٌح
 ابن أٌضا  اره واخت فً المغنً قدامة بناختار هذا القول الموفق ، و وهذا قول الحنابلة، عدا النقدٌن العلة الكٌل أو الوزن مع الطعم

  تٌمٌة

  توصل بو إلى معرفة تكون معياراً ي  أي أنها  جو ىذا القول أن الذىب والفضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس كاألوراق النقدية بها قوام األموالو و
  . عليالً لوصف مناسبتبالَثَمِنية  فكان التعليل  ، قصد بها االنتفاع بعينهامقادير األموال وال ي  

 وأما ماعدا النقدين وما في معناىما فالعلة فيو الطعم مع الكيل أو الوزن: 
 النبي قول أما الطعم فل : ()الطعام بالطعام مثالً بمثل  
  نهي النبي  :رحمو اهلل قدامة ابنأما الكيل والوزن فقد قال و( )عن بيع الطعام بالطعام إال مثالً بمثل 
 اوبناء على ىذ: 
 والبن، واللبن، والخل، واللحم، والذرة، واألرز، والتمر، كالبر مثبل   .ه ٌجري فٌه الربافإنَّ الوزن مع الطعم  أوفٌه الكٌل  ما اجتمع ،

 .والدهن ونحو ذلك

  كترونٌة االلو الكهربابٌة واألجهزة واآلالتمن غٌر النقدٌن كالسٌارات ، فٌه ال رباالوزن هذا  أوما انعدم فٌه الطعم والكٌل  ، 

  كٌل والوزن لألنه اشترطنا اكالبٌض والجوز فٌه الربا  ال ٌجري أٌضا  فهذا  وزنكال وال ٌُ ٌُ لكنه ال ما وجد فٌه الطعم وحده ، 

  ٌُ لصابون فهذا ال ٌجري فٌه الرباالتنظٌف( وا أدواتن م)شنان مثل األ وزن ولكنه غٌر مطعومٌُ  وأكال ما. 

 
 بٌع التمر باألوراق النقدٌة مثل التفاضل والتؤجٌل فٌهمابٌن فٌجوز اختلفت علة الربا بٌن شٌ إذا . 
  ًبٌع الذهب بالبرومثل الَثَمِنٌة، العلة فً التمر الكٌل مع الطعم بٌنما العلة فً األوراق النقدٌة ه . 
 من جنسٌن أومن جنس واحد  اٌكون أن ماإعلة الربا فً شٌبٌن فبل ٌخلوا  تتحدا إذا: 
 بٌع الذهب  :مثال ذلك( التقابض قبل التفرق، التماثل فً القدر) :شرطان باآلخر أحدهماس واحد فٌتشرط لصحة بٌع من جن اكان فإن

   .والجنس كلٌهما من الذهب الثمٌنةالعلة هً ، العلة واحدة والجنس واحدة، بالذهب
 قول الرسول ل شرط شرط واحد وهو التقابضتفهنا ٌُ ، كتمر ببر اختلف الجنس مع اتحاد العلة إذاو( :فبٌعوا كٌف  األجناساختلفت  إذا

الذهب أو بٌع  الذهب بالفضةعند بٌع وكذا  ٌشترط التقابض فقط أو بٌع البر بالملح مثبل   ند بٌع التمر بالبرفعنكان ٌدا  بٌد(  إذاشبتم 
 مختلف . الجنسو)وهً الثمنٌة( العلة واحدة  ألنفٌشترط التقابض فقط  النقدٌة باألوراق

 
 فرق بين الجنس والنوع:ال

 فالتمر جنس والبر جنس وهكذا الشامل ألشٌاء مختلفة بؤنواعها هو :الجنس.  
 البرحًوخبلص السكري والك أنواعفالتمر جنس له  بؤشٌابهامختلفة  ألشٌاءهو الشامل  :   النوع . 

 ولو بلص خِ  ر سكري بكٌلويبٌع كٌلو تم بل ٌجوزف اختبلف النوع ال أثر لهأما ،  الذي ٌإثر هو اختبلف الجنسو
 .كانت قٌمتهما متساوٌة

 ال أثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة فً باب الرباو 
 لُ كُ أَ ):  فقال الرسول (  نوع جٌد) ٌب نِ فجاءه بتمر جَ  استعمل رجبل  على خٌبر الرسول  أنن ٌفً الصحٌح ما جاءل 

 الرواٌاتوجاء تسمٌته فً بعض  - (يءٌعنً بالتمر الرد)ا بالصاعٌن ا لنؤخذ الصاع من هذإنَّ ، ال :قال (؟تمر خٌبر هكذا
 (يءأي الرد)الجمع  عِ ، بِ هذا عٌن الربا، أوه)وفً رواٌة: ، ال تفعل: فقال النبً ، والصاعٌن بالثبلثة، -بالجمع
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 (. بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنٌبا  
،  (ةٌالثمن) :ن العلة فٌهأقد قابم بذاته ٌقوم مقام الذهب والفضة والنقدٌة ن األوراق أناستقر رأي العلماء المعاصرٌن على 

التابع لرابطة العالم  ًسبلماإلمجمع الفقه والهٌبات العلمٌة التً بحثت هذا الموضوع مجلس هٌبة كبار العلماء  أبرزومن 
  :حٌث قرر اآلتً  ًسبلماإل
فً أصح  ةٌالثمنعلى أن علة جرٌان الربا فٌها هً مطلق  ا  فً النقد هو الذهب والفضة وبناء األصلعلى أن  ا  بناء نهإ

وبما  ،األصلن كان معدنهما هو إال تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة و ةنٌالثموبما أن ، فً فقهاء الشرٌعة األقوال
فً هذا العصر واختفاء  األشٌاءوبها تقوم ، صبحت ثمنا  وقامت مقام الذهب والفضة فً التعامل بهاأالعملة الورقٌة قد  أن

 :قررٌُ  ًسبلماإلمجمع الفقه  فإنَّ  ،التعامل بالذهب والفضة
 .فضبل  ونسٌبة هفتجب الزكاة فٌها وٌجري الربا علٌها بنوعٌ العملة الورقٌة نقد قابم بذاته له حكم النقدٌن من الذهب والفضة أن - أ

د دتتع مختلفة أجناسا  كما ٌعتبر الورق النقدي  األثمانوالفضة وغٌرهما من ٌعتبر الورق النقدي نقدا  قابم بذاته كقٌام النقدٌة فً الذهب  - ب
 :ًتؤٌا وهذا كله ٌقتضً م بمعنى أن اللاير السعودي جنس، والدوالر األمرٌكً جنس وهكذا فً البلدان المختلفة اإلصداربتعدد جهات 

 مطلقا   ،فضة وغٌرهما نسٌبة أوذهب من  النقدٌة األجناسبغٌره من  أوبٌع الورق النقدي بعضه ببعض  ال ٌجوز. 
 ٌدا  بٌد أوسواء كان ذلك نسٌبة متفاضبل  بٌع الجنس الواحد من العملة الورقٌة بعضه ببعض   ال ٌجوز. 
   كان ذلك ٌدا  بٌد إذاٌجوز بٌع بعضه ببعض من غٌر جنسه مطلقا. 
  كانت تكمل النصاب مع غٌرها من  أوالفضة  أوالنصابٌن من الذهب  أدنىبلغت قٌمتها  إذاالنقدٌة  األوراقوجوب زكاة

 .والعروض المعدة للتجارة األثمان
 ٌ م والشركات.لَ النقدٌة رأس مال فً بٌع السَّ  األوراقجوز جعل 

التقابض )بلبد من مبلحظة هذا الشرط ف، من غٌر جنسه أوٌشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء من جنسه مثال : 
أربعمابة لاير وقال له  فؤعطاهٌصرف له خمسمابة لاير  أنرجبل  طلب من آخر  أن فلو فً ربا النسٌبة فانال وقع المتصارإو (عند الصرف

 .الصرف ٌشترط له التقابض من المتصارفٌن ألن ال ٌجوزفهذا ، سؤعطٌك بقٌة المبلغ المابة لاير فً وقت آخر
فهذا هو المخرج ، عنده ودٌعةٌجعل الخمسمابة لاير  أنوله ، أقرضنًٌل القرض ٌقول ٌحتاجه على سب ٌقترض منه ما أنوالمخرج من ذلك  

 ،لاير ٓٓ٘ وأعطٌته لاير ٖٓٓبـ محل واشترٌت منه سلعة إلىذهبت  إذاوهً ما ، وهذه المسؤلة تختلف عن مسؤلة أخرى،  فً هذه المسؤلة
 .  المتبقً دٌن فً الذمة ألنفهذه تجوز  فقال تؤتٌنً غدا  ، فلم ٌجدلك لدٌه الباقً لاير  ٕٓٓعن لك وبحث 

  (نقاط البٌعبتسمى )و، اآللًٌقوم مقام النقد بطاقة الصراف . 
 من شراء الذهب عن طرٌقها  ال بؤس. 
  ظاهر كما هو معلومفٌها تؤجٌل  ألنٌجوز بٌع الذهب ببطاقات الفٌزا  فبل بطاقة فٌزاوأما. 

 
 
 

  :مسابل متعلقة بباب الربا
 (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل) : علماءال دقاعدة عن (ٔ

 أوبٌع تمر بتمر جزافا  من غٌر تقدٌر بكٌل مثل ) بٌعه مع الجهل بمقداره  ٌجوزال، ٌشترط فٌه بالتساوي والذي عبرنا عنه بالتماثل ما ومعناه
 . ال ٌجوزهذا  فإنَّ  (  وزن

 :با ولو من وجه بعٌدقد بالغت فً سد جمٌع الذرابع الموصلة للر ٌةسبلماإلالشرٌعة  (ٕ
 النبً  أنحدٌث الوذلك كما جاء فً  ،فقد نهى النبً  -ولو بالتساوي مع الكٌل والتقابض - عند بٌع الرطب بالتمر النبً  أنومن ذلك 

 ومن المسابل: ، (إذا  فبل  :قال، رسول هللا نعم ٌا :فقالوا، ؟سبُ ٌَ  إذاالرطب  أٌنقص) :ل عن بٌع الرطب بالتمر فقال علٌه الصبلة والسبلمبسُ 

 َبوي قلنا  إذا، وي بعصٌرهبَ بٌع الرِّ  ال ٌجوز   أو عنب بعصٌر عنب، ،كزٌتون بزٌت زٌتون، ٌجري فٌه الربا ما أيالرِّ

 ص بذهب مشوبلبٌع الذهب النقً الخاوك كبر فٌه شعٌر ببر خالص ،بٌع خالص الربوي بمشروبه ال ٌجوز ، 

 ولو مع التساوي فً الوزن والتقابض ٌجوز بٌع خبز البر بالبر بلف،  بٌع نٌا الربوي بمطبوخه ال ٌجوز . 

 :لحم بحٌوان من جنسهٌجوز بٌع ال نه الأ إلىذهب جمهور الفقهاء  (ٖ
نهى عن بٌع اللحم  ن النبً أ)المسٌب  بنروى مالك فً الموطؤ عن سعٌد  أو لحم جمل بجمل لما ،فبل ٌجوز بٌع لحم ضؤن بضؤن 

ولكن له ،  ل من أقسام الضعٌفالمسٌب لٌس صحابٌا  فٌكون هذا مرسبل  والمرس ابنسعٌد  ألن ،ٌث حدٌث ضعٌف، وهذا الحد(بالحٌوان
 :انه إلىوذهب بعض العلماء ا، فٌتقوى به أخرى اهدوش

 بالحٌوان بٌع اللحمِ  ال ٌجوزه فإنَّ  كان قصد مشتري الحٌوان اللحمَ  إذا. 

  َّالحرث أو نحو ذلك فبل ٌحرم حٌنبذ   أولركوب االنتفاع به فً ا ؤن ٌقصدك األكلان بغٌر كان قصد المشتري االنتفاع بذلك الحٌو فإن
 اجح.وهذا القول هو الربٌع اللحم بالحٌوان 

 :بٌع الحٌوان بالحٌوان  (ٗ
 .اختلف الفقهاء فً جرٌان الربا فً بٌع الحٌوان بالحٌوان، و بٌع جمل بجمل مع عدم التقابض أو ،كؤن ٌبٌع جمل بجملٌن

 أومن غٌر جنسه متساوٌا   أوٌجوز بٌع الحٌوان بالحٌوان سواء بٌع بجنسه ف ،ٌجري فٌه مطلقا   نه الألقول الصحٌح فً هذه المسؤلة وا
فؤمره أن ٌؤخذ  اإلبلفنفذت  ٌجهز جٌشا   أنأمره  أن النبً )رضً هللا عنهما  وبن عمر عبد هللاحدٌث لمتفاضبل  وهذا القول هو الصحٌح 

 .(بل الصدقةإ إلىفكان ٌؤخذ البعٌر بالبعٌرٌن والبعٌرٌن بالثبلثة  ،لصدقةعلى قبلبص ا

 ربا الدٌون   (٘
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با أَْضَعافا  ) :وهو المذكور فً قول هللا عز وجل ،ربا الدٌون هو الربا الذي كانت تعرفه العرب فً جاهلٌتها َها الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتؤُْكلُوا الرِّ ٌُّ ا أَ ٌَ
قُو َ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ ُمَضاَعَفة  َواتَّ  ، ربا الدٌون  المقصود بها أنقٌل  (ا هللاَّ

 لو عند العرب صورتان: 
  ، خرى للعجز عن الوفاءوتؤجٌله مدة أ الدٌن عند حلول أجل الوفاء أصلالزٌادة على  األولى:
  على دٌن القرض عند العقد ابتداء   الزٌادة الثانٌة:

ِ(َوَما آ) :ولهذا قال هللا تعالى ْرُبو ِعْنَد هللاَّ ٌَ ْرُبَو ِفً أَْمَواِل النَّاِس َفبل  ٌَ ُتْم ِمْن ِربا  لِ ٌْ إن ربا النسٌبة هو الذي كان مشهور  :قال الرازي فً تفسٌره َت
  ،متعارفا  علٌه فً الجاهلٌة

 لف سولذلك لما است سن التقاضًف فهذا ال بؤس وٌعتبر هذا من حرْ زٌادة من غٌر شرط وال عُ  عند الوفاء لو أن المقترض بذل للمقرض
فإنَّ أحسن  ه،من سن ا  نا  خٌرقال أعطوه سِ فعٌا  بَ رَ  ا  ارٌقال أعطوه فلم ٌجدوا إال خ ،ا  فؤتى الرجل ٌتقاضاه بكرَ  ،من رجل بكرا   النبً 

)  . فهذا ال ٌجوز أما لو وقعت بشرط أو بعرف موجود الناس أحسنهم قضاء 

 :التقسٌط بٌوع

 :المعروفةيوع التقسيط ب صورىذه  أبرز من
  :المباشر التقسٌط - أ

 .(األجل) مقابل البضاعة قٌمة فً وٌزٌد معلومة بؤقساط أو مإجل بثمن السلع من سلعة رجل ٌبٌع أن وهً
َها الَِّذٌَن آَمُنو) :تعالى هللا قولوالدلٌل على الجواز . جوازه على اإلجماع حكً قد بل هذا جواز على  العلماء ؤكثرف ٌُّ ا أَ ن  إِلَى ٌَ ٌْ ْنُتْم ِبَد ٌَ ا إَِذا َتَدا

  وجل عز هللا لبٌنه ا  شرط هذا كان ولو ، الحاضر الوقت بسعر المداٌنة تكون نأ ٌشترط لم تعالى هللا أن الداللة جهوو أََجل  ُمَسّمى  َفاْكُتُبوهُ(

 والنبً مكروه هذا فإنَّ  ةفاحش زٌادةوال الغبن لدرجة ٌصل لم ما الثمن تحدٌد فً حر إلنسانا  المضطر بٌع عن نهى. 

 ًمثبل   لاير آالف عشرة إلى فٌها وربحً سنة إلى ألفا   بخمسٌن السٌارة هذه أبٌعك :فٌقول مقطوعا   الربح ٌكون أن ٌنبغ  ، 
 بعض عن ثرأُ  لكن جابز هذاف أقل أو أكثر أو% ٘ أو% ٓٔ الربح ونسبة بكذا السٌارة أبٌعك :ٌقولف بالنسبة فٌه الربح ال ٌجعل 

 . بدراهم دراهم كؤنه: أحمد اإلمام قال بدراهم دراهم ببٌع شبهه هو الكراهة ووجه كراهٌته السلف

 بالشراء لآلمر المرابحة بٌع - ب
 له ٌشتري أن وٌطلب ، فرد إلى أو مصرف إلى بها فٌذهب ،السلعة هذه به لٌشتري نقد عنده ولٌس ،معٌنة سلعة   ٌرٌد رجل ٌؤتً أن صورتها

 .بالشراء لآلمر المرابحة بٌع ٌسمى هذا،  بالتقسٌط اشتراها ممن ٌشترٌها ثم،  السلعة هذه

 : قسمٌن إلى نقسمٌو 
،  السلعة تلك لشراء مباشرا   تعاقدا   الناس من الفرد أو المإسسة أو المصرف مع مباشرة الرجل ذلك ٌتعاقد أن (1

  ٌجوز وال محرم هذاف
 عنه هللا رضً حزام بن حكٌم حدٌث فً جاء كما ذلك عن  نبًال نهى وقد ا ،عنده لٌس ات مباع قدتلك الجهة  ألن
 لٌس ما التبع:  الرسول فقال السوق من فؤبتاعه ،عندي لٌس البٌعَ  منً فٌرٌد الرجل ٌؤتٌنً :هللا رسول ٌا قلت) :قال

 . الربا على حٌلة هذه( ألن عندك

 تلك من وعد ٌحصل لكن ، الشراء لٌةعم إتمام على تلك الجهة وبٌن الرجل ذلك بٌن سابق تعاقد ٌحصل الأ (2
 .منهم ٌشترٌها سوف بؤنه الرجل ذلك ٌعدهم التً البضاعة تلك بشراءالجهة 

 بؤنها: قال العلماء بعض هذهو،  الطرفٌن من ملزم غٌر وعد مجرد هو إنما ،عقد هنا فلٌس . مزِ لْ مُ  غٌر وعد   الوعد وهذا
 عبد الشٌخ سماحة ذكرهو ًسبلماإل الفقه مجمع هأقرَّ  قد وهذا . بالجواز واقال العلماء أكثر ولكن ،ومنعها الربا على حٌلة

 ، به ٌفتون الحاضر الوقت فً العلماء وعامة هللا رحمه باز بن العزٌز

 :بشرطٌن الصورة هذه تجوزف 
 ،  عدمه من ٌعالب إتمام فً الخٌار منهما فلكل ، بالشراء ووعد بالبٌع وعد مجرد بٌنهما المبدبً االتفاق ٌكون أنأ/ 

 .تاما   قبضا   وقبضها للسلعة منه بالشراء الموعود تملك بعد إال بٌنهما العقد ٌقع الأب/ 

 بطاقات االبتمان
 .حدٌث البطاقةفً جاء ذكرها  والبطاقة كلمة عربٌة فصٌحة ،بطاقات جمع بطاقة وتعنً ورقة

واالبتمان ترجمة للمصطلح ،  المعاصرٌنبل ورد فً اصطبلحات  ، صطبلحات المتقدمٌنفً اواالبتمان لم ٌرد 
ن حاملها من كِّ مَ مإسسة مالٌة تُ  أوأداة دفع وسحب نقدي ٌصدرها مصرف تجاري  نهابؤ) توعرف ،كاردت االنجلٌزي

ه من مكنُ ه وتُ من غٌره لضمانِ  أوها رِ صدِ من مُ  ها ومن الحصول على النقد اقتراضا  رِ دِ صْ على ذمة مُ  الشراء بؤجل  
 .( مات خاصةالحصول على خد

 قسمين: إلىوتنقسم بطاقات االئتمان عند المعاصرين 
 ا  على حاملها أن ٌودع لدٌه مبلغ البطاقةِ  رُ دِ صْ مُ  شترطُ ٌَ ، ف ٌوجد رصٌد ٌقابل استخدام هذه البطاقاتأي  : مان مغطاةبطاقات ابتأ/ 

بطاقات ) من أبرز بطاقات االبتمان المغطاةو ودعمن النقود فً حساب مصرفً وال ٌستخدمها فً مشترٌات تزٌد عن قٌمة المبلغ الم
 : وهً نوعان (الصرف اآللً

 ةواحد ةدول أوداخل البلد  وظابفهاالتً تإدي  ةالداخلٌ اآللً بطاقة الصرف . 
 ٌستخدمها فً معظم دول العالم مثل بطاقة الفٌزا  أنالتً ٌستطٌع حاملها  ةالدولٌ اآللً بطاقة الصرف

 . وماستر كارد

المستخدم لها إنما  ألنفهً تجوز  ،ال إشكال فً جوازها (بطاقات السحب الفوري)بطاقة الصرف اآللً الداخلٌة  :حكمها
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 . بٌد ا  ٌد ةوتقوم هذه البطاقات مقام المصارف .باتفاق العلماء المعاصرٌن ،ٌسحب من رصٌده وحٌنبذ ال حرج باستخدامها
 

 أنهالعلماء  أكثرولكن الذي علٌه  ، العلماء أجازوه أكثرالعلماء من منع من هذا ومن :  السحب من ىذه البطاقة من غير جهاز مصدرىا

 .اآلخرصاحب البطاقة ٌسحب من رصٌده الخاص وال ٌسحب من حساب البنك  ألن تخدام هذه البطاقة من غٌر مصدرهامن اس سال بؤ

ً سبلما المجمع الفقهً التابع لمنظمة المإتمر اإلعرفه، و ال ٌوجد رصٌد ٌقابل استخدامها أي ب/ بطاقات ابتمان غٌر مغطاة :

نه من شراء السلع بناءا  على عقد بٌنهما ٌمكِّ  (وهو حامل البطاقة)اعتباري  أوصدره )أي البنك المصدر( لشخص طبٌعً بؤنها مستند ٌعطٌه مُ 
ٌعود  ر بالدفع وٌكون الدفع من حساب المصدر ثملتضمنه التزام المصد دون دفع الثمن حاال   (وهو التاجر)الخدمات ممن ٌعتمد المستند  أو

 ،على مجموع الرصٌد الغٌر مدفوع بعد فترة محدده من تارٌخ المطالبة ةوبعضها ٌفرض فوابد ربوٌ ،ةعلى حاملها فً مواعٌد دورٌ
أن ٌسحب نقدا فً حدود سقف ٌمكن  أنهذه تمكن حامل البطاقة من ه بطاقات الفٌزا والماستر كارد أمثلتهاومن ،  وبعضها ال ٌفرض فوابد

 ن ٌشتري بها من غٌر أن ٌكون بحسابه رصٌدأرصٌد فهو ٌستطٌع أن ٌستخدم هذه البطاقة وٌسحب عن طرٌقها نقدا و همعٌن ولو لم ٌكن لدٌ
 . ةثم ٌقٌدها على العمٌل فً توارٌخ دورٌ للبطاقةالذي ٌدفع هو البنك المصدر  أنٌعنً 

 :أطرافال ٌتعدى خمسة  المغطاة أطراف البطاقات االبتمانٌة غٌر

  وهً التً تملك العبلمة التجارٌة للبطاقة وتشرف علٌها وعلى إصدار البطاقات وفق  المنظمة العالمٌة: األولالطرف

 (ماستر كاردو) (فٌزا)منظمة  العالمٌةومن أشهر هذه المنظمات   اتفاقٌات مع البنوك المصدرة

  المإسسة التً تصدر البطاقة. أوك وهو البن :البطاقةالطرف الثانً مصدر 

 :وهو العمٌل الذي صدرت البطاقة باسمه الطرف الثالث حامل البطاقة. 

 وهو التاجر وصاحب المحل الذي ٌتعاقد مع مصدر البطاقة لتقدٌم السلع والخدمات التً  :الطرف الرابع وهو قابل البطاقة

 ٌطلبها حامل البطاقة.
  كبنك التاجر الذي ٌستلم مستندات البٌع من التاجر وٌقوم  تدخل وقد ال تدخل طرفا  قد  :خرىاألالطرف الخامس البنوك

 والدٌون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم ٌؤخذها من التاجر. ،خرىاألبمتابعة تسدٌد البنوك 

 ر وحامل البطاقة والتاجر.دِّ صَ قد تزٌد وقد تنقص حسب تعامل البنك المُ  األطرافهذه 
  :حكمها 
 البطاقات التً تتضمن الشرط الربوي غٌر جابزة  

  ها جابزةفإنَّ خلت من الشرط الربوي  إذاأما. 
 :بطاقات االبتمان الغٌر مغطاةفً  ً سبلمقرار مجمع الفقه اإل 

ان طالب البطاقة كانت مشروطة بزٌادة ربوٌة حتى ولو ك إذاال ٌجوز إصدار البطاقات االبتمانٌة الغٌر مغطاة وال التعامل بها  :أوال  

  : ألمرٌن على السداد ضمن فترة السماح المجانً عازما  

 بإصدار هذه البطاقة التً تتضمن هذا الشرط الربوي قد قبل بالربا  أنه 

 على السداد خبلل فترة السماح المجانٌة لكن تعرض له عوارض ال ٌستطٌع من خبللها السداد بالوقت  ربما ٌكون عازما  و
 المجانً.

توجد مصارف تمنح مثل  ال أو ةٌإسبلمبها مصارٌف  ال ٌوجدقد ٌوجد بعض الببلد التً  أنهاالت ربما ٌستثنى من هذا الحكم وهً هناك ح
ففً هذه الحال أجاز بعض علماء المعاصرٌن ، مضطر للتعامل فً هذه البطاقات نسانهذا النوع الغٌر متضمن الشرط الربوي وٌكون هذا اإل

 .أكٌد بالسداد خبلل فترة السماح المجانٌة عزما   بطاقات بشرط أن ٌكون عازما  التعامل بمثل هذه ال

ٌن وهذا ظاهر وهذا الذي تفعله كثٌر من الدَّ  أصلعلى  ربوٌةلم تتضمن شرط الزٌادة ال إذاٌجوز إصدار البطاقة الغٌر مغطاة  :ثانٌا  

 ..أٌضا  وجاء بالقرار ،  ٌةسبلماإلالمصارف 
عند التجدٌد بصفتها أجرا  فعلٌا على قدر الخدمات  أومصدرها من العمٌل رسوما مقطوعة عند اإلصدار  أخذ وٌتفرع على ذلك جواز 

 . المقدمة منه.

البنك المصدر من التاجر عمولة على مشترٌات العمٌل منة شرٌطة أن ٌكون بٌع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي ٌبٌع  أخذجواز  ثالثا :

 به بالنقد.

 .ربوٌةلم ٌترتب علٌه زٌادة  إذاحرج فٌه شرعا  لسحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها والا رابعا :

 ..رار المجمع الفقهًفً ق ءوجا
 . كل زٌادة على الخدمات الفعلٌة محرمه ألنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع الفقهً

 
 َّ  لَمَعْقُد الَس

 .بمعنى واحد فَ لَ سْ وأَ  مَ وسلَّ  ًءفً الش لمَ سَ وٌقال أَ  ،فلَ سلمن التسلٌم واإلسبلم وٌقال ا مؤخوذ: فً اللغةم لَ السَ 

 ًءفً ش أسلفمن ) :قول النبً ولكن ٌرد على هذا  . العراق أهللغة  (السلف)و، الحجاز أهلهو لغة  (ملَ السَ ) أن اللغة أهلقال بعض و
وسمً ،  ف بمعنى واحدلَ والسَ م لَ فالصواب أن السَ  ،ٌتكلم بلغة الحجازٌٌن  والنبً ،معلوم( جلأإلى سلف فً كٌل معلوم ووزن معلوم فلٌُ 

 . المال الذي هو الثمن رأسلتقدٌم  وسلفا  ،  المال فً مجلس العقد رأسسلما  لتسلٌم 

 .فً الذمة مإجل بثمن مقبوض فً مجلس العقد على موصوف   فهو عقد   :اصطبلحا  و
بها  تعطٌنً أنعلى  سلما   نقدا   لاير آالفعشرة هذه ال وٌقول أعطٌك فً شهر رمضان نقدا   لاير آالفوٌعطٌه عشرة  ألخررجل  ٌؤتًمثال : 

على أن ملٌون لاير  آخر عطًٌشخص صاحب محل ومثل : .  من العام المقبلرجب  بها فً شهر تؤتٌنً سكري مابة كٌلو تمر
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 . مثبل   أشهر ستةبعد  ةمواصفات معٌنب ا  عله سل ٌورد

 بن قدامة اإلجماع على جوازهاوقد نقل  اإلجماعبجابز  :حكم السلم
ن  إِلَى أََجل  ُمَسّمى  َفاْكُتُبوهُ (: )والدلٌل قوله تعالى  ٌْ ْنُتْم ِبَد ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا َتَدا ٌُّ ا أَ المضمون  السلف أن دُ شهأ مارضً هللا عنه قال ابن عباس ٌَ

ون فُ لِ سْ وهم ٌُ  المدٌنة  قدم رسول هللا قالما رضً هللا عنهعن ابن عباس و،  ثم قرأ هذه اآلٌة فٌه ذنأوهللا فً كتابه  هأحلَّ  قدجل مسمى أ إلى
 ف على عهد رسول هللا لِ سْ كنا نُ ) معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم( فلٌسلف فً كٌل   شًء  فً  أسلفمن  :فقال، والسنتٌن السنةبالثمار 
 . والشعٌر والزبٌب والتمر( الحنطةبكر وعمر وأبً 

  .ج(ٌالمحاوبٌع )ولذلك ٌسمى السلم ،  ٌةسبلماإل الشرٌعةوجوازه من محاسن  الحرجورفع توسعة على الناس ال :من مشروعٌته ةلحكما

كابن القٌم العلم  أهلبل بعض  ،القٌاس وفقنه على أولكن الصحٌح  .بٌع معدوم ألنه سالسلم على خبلف القٌا أنالعلم على  أهلجمهور و
  .على خبلف القٌاسقد شرع  القٌاس ولٌس هناك شًء كلها على وفق األحكامجمٌع  أنٌرى 

  ألفاظه:
 أوسلف هذا  أوهذا سلم  ٌقل حتى لو لم ،وبكل لفظ ٌدل علٌه ،فظ السلف، وٌصح كذلك بلفظ السلم وبلوٌصح بؤلفاظ البٌعنوع من البٌع، السلم 
 ٌع .ب هذا

 :السلم أركان

 .الذي هو المشتري ملِ سْ لمُ ا (ٔ

 .البابعإلٌه الذي هو  مُ لَ سْ المُ  (ٕ

 .ٌعنً الشًء الذي ٌسلم فٌه فٌهم لَ سْ المُ  (ٖ

 . والصٌغة (ٗ
 :السلمشروط 

 . نه نوع من البٌعبٌع ألال صحةط وشركل شًء سلم لٌشترط ل - أ
  ، مكن ضبط صفاتهٌٌكون فٌما  أن - ب

  ،ضبط صفاته فبل ٌصح السلم فٌه ٌمكن الما  أماذروع ونحو ذلك موال نوالموزوكالمكٌل 
 . وغٌرها ألنها تختلف فبل ٌمكن ضبطها الرإوسومما ذكروا مما ال ٌمكن ضبط صفاته الجلود مثبل و

وفً وقتنا الحاضر أصبح ٌمكن ضبط  لما ال ٌمكن ضبط صفاتها فً زمنهم ةعندما نتؤمل كتب الفقه نجد أن الفقهاء المتقدمٌن ذكروا أمثلو
  ًالتقدم التكنولوجوناهٌة وذلك بسبب التقدم الصناعً صفاته بدقه مت

 .عند األصولٌٌن ةهذه قاعد معروف( ووالحكم ٌدور مع علته وجودا  وعدما  ) (ما فبلوفٌه  سبلمن ما أمكن ضبط صفاته جاز اإل)إقاعدة هنا 
 ة لصناعاالموجود فً وقتنا هو الموجود فً جمٌع األوقات ال ٌختلف ال تدخله الحٌوان 

  .نه ٌصح السلم فً الحٌوانأهذه المسؤلة محل خبلف بٌن الفقهاء فالجمهور على ف
الدلٌل و ،نه ٌصح السلم فً الحٌوانأ وهو ،قول الجمهورهو  المسؤلةوالقول الراجح فً هذه  ،نه ال ٌصح السلم فً  الحٌوانأالقول الثانً و

 الرجل ٌقضً أن بل الصدقة فؤمر أبا رافعإفقدمت علٌه  ،ة  ركْ رجل بَ من  فَ لَ سْ تَ سْ ا) النبً  أنرضً هللا عنه  عفرا أبًحدٌث  لذلك هو
 . ء  اقض أحسنهمخٌر الناس  فإنَّ  أعطه :النبً فقال  ،ا  ٌَ اعِ بَ ا  رَ ارَ ٌَ خِ  إال أجدال  :فقال ،ةرَ كْ بَ 

 ت  بهذا. والسنة قد ورد ال ٌضر ٌسٌرالختبلف فاال الجملةفً  الحٌوان صفاتضبط  ٌمكنف

  ظاهرا   الثمنبما ٌختلف به  صفهٌ أنو - ت
نه كل وصفا  ٌختلف به أعضهم ٌعبر عن ذكر الجنس والنوع ب، و ورداءته قدمه وجودته أووحداثته  وبلده وقدره جنسه ونوعه ذكرفٌ

 ألنط فً ذلك رِ تُ شْ وإنما اُ  . (جل معلومأ إلىمعلوم ووزن معلوم  ف فً كٌل  لِ سْ من أسلف فً شًء فلٌُ ) :وٌدل لهذا قول النبً  الثمن ظاهرا  

 . ثمنالبل بد من العلم به كف ،الذمةعوضا  فً م فٌه لِ سْ المُ 

  :فٌهالمسلم  قدرذكر   - ث
 إلىمعلوم  وزنو معلوم كٌلفً شًء فلٌسلف فً  أسلفمن ) العلماء من الدلٌل قول النبً  باتفاقسلم فٌه مر الدكر قبدون ذفبل ٌصح السلم 

 فاشترط معرفة قدره كالثمنً الذمة ٌثبت فعوض غابب  ألنه (جل معلومأ
 (هذا اإلناء عشرة مراتبمؤل  إلٌك أسلمت) :إلٌهكما لو قال المسلم للمسلم  ،عند عامة الناسعهد م ٌُ بشًء لالمسلم فٌه  قدر ال ٌصح ذكرو 

 ٌنكسر وأ ،ٌضٌع أو دقَ فْ ٌُ  ربما اإلناءهذا  ألن

 : نو والموز المكيل  الفرق بينو 
 ونحوهما كالصاع والمد شًء بالحجمالهو تقدٌر  : المكيل 

 بالثقل ًالشٌبر ٌقدهو ت  : الموزون  ، 

 . لكٌمن ال أدق ألنهٌتعاملون بالوزن  اآلن الناسؤصبح ف

  : جل معلوم له وقع فً الثمنأذكر  - ج
 كٌبل  فً شًء فلٌسلف فً  سلفأمن ) :قول النبً باستدلوا و والحنابلة والمالكٌة ةالحنفٌجمهور الفقهاء من هو قول و ال  ابل ٌصح السلم حف

 ( جل معلومأ إلىمعلوم  وزنو معلوم
فمثبل ٌقول ،  ملكهكان فً  إذاكن لٌكون السلم حاال  أنٌصح نه أالراجح هو ولعل هذا القول  نه ٌصح السلم حاال  أ إلىالعلماء ذهب بعض و

 تؤتٌنً أنلاير على  آالففٌقول خذ عشرة  بالزراعة ومعروف ،وتمور كثٌرة ةوهذا الرجل عنده مزارع كبٌر ،لاير آالفعشرة هذه خذ 
 . قدره كذاوكذا  وصفتهكذا ونوعه كذا  بتمر

 المجهول ال ٌصح األجلالسلم مع و - ح
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 ، كقدوم زٌد من الناس مع عدم معرفة وقت قدومه 
 الجذاذ أوصاد الح إلىنه ال ٌجوز السلم أعلى ذلك  والجذاذ ورتبواالمجهول بالحصاد  األجل لهذا بعض الفقهاء مثل. 

 ال  العادةفً  ألنه،  ٌتعلق بؤول الحصاد وبؤول الجذاذوالحصاد والجذاذ وقالوا  إلىصحة السلم  إلى من المحققٌن وذهب جمع
 ،  ةلسنا رأس إلىلو قال ما فؤشبه  ا  ٌتفاوت كثٌر

 .ٌكون السلم بالحصاد والجذاذ أنجوز ٌ انه أحمد مامروي عن اإلو المسؤلةفً هذه هو القول األقرب علم أوهللا لعله  ) الثانً (  قولالوهذا 

 جلهأفً وقت حلول  ٌوجد المسلم فٌه غالبا   أن - خ
 ، كان المسلم فٌه ال ٌوجد فً وقت حلوله لم ٌصح فإن،  ٌمكن تسلٌمه فً وقتهأي 
 إلىسلم فً العنب والرطب ألو  ٌقولون :مثال  ٌكثر الغرر فٌه بلللحاجة فبل ٌحتمل فٌه غرر آخر لب السلم احتمل فٌه أنواع من الغرر ألن

  نه ال ٌصحأٌقولون  ،أن وقت العنب والرطب فً الصٌف ولٌس فً الشتاءمعلوم و ،الشتاء
كما قلنا نظر الفقهاء المتقدمٌن إنما هو لما  ،نه ال بؤس بهأهنا ٌظهر  ،عنب ٌعنً مبرد فً الشتاء أوسلم فً رطب ألكن فً وقتنا الحاضر لو  

لم ٌوجد  إذالماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط؟ ٌقولون ألنه  ، أما فً وقتنا الحاضر نحن نؤخذ الضابط الذي ذكره الفقهاء ،ً زمنهمهو موجود ف
  . المسلم فٌه فً محله ٌعنً فً وقت حلوله لم ٌمكن تسلٌمه عند وجوب تسلٌمه

 فً مجلس العقد السلمال م رأسٌقبض  أن - د
 العلماء باتفاقالشرط وهذا ،  ال ٌجوز ٌصبح من قبٌل بٌع الدٌن بالدٌن وهذا ،جلس العقدفً م لم ٌقبض الثمن إذا هفإنَّ 
 ألن (اآلخرفً  أحدهما إسبلمفٌهما ال ٌجوز  النسؤ مَ رُ حَ  َمالٌَنِ كل ) :عندهم ةالمهم هنا هو التقابض قبل التفرق ولذلك ٌقول الفقهاء فً قاعدو 

بل ٌصح أن ففً الذهب والفضة باألوراق النقدٌة  إسبلم مثبل   إذا، فبل ٌصح  أي حرم التؤخٌر ؤومعنى حرم النس ، السلم من شرطه التؤجٌل
  ،شهر بذهب نوع كذا وقدره كذا وصفته كذاألاير على أن ٌؤتً له مثبل بعد  آالفٌعطٌه مثبل  عشرة 

بلبد من قبض جمٌع رأس مال السلم فً ف ، عداه بعض من الثمن فً المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقً بطل فٌماالن قبض إقال الفقهاء و
 .من أهم الشروط ةوهذا الشرط فً الحقٌق . مجلس العقد

  : سلم فً الذمة فٌكون المسلم فٌه غٌر معٌنأن ٌُ  - ذ
 عبد هللان ع إمن تلفه وانقطاعهذلك ألنه ال ٌُ و ،فً بستان معٌن أوعلى ذلك ال ٌصح السلم فً شجرة معٌنة  فً الذمة وبناء  موصوف  أنهأي 

فقال علٌه ، ابط بنً فبلنحمن تمر  :فقال الٌهودي ،أسلف إلٌه رجل من الٌهود دنانٌر فً تمر مسمى بن سبلم رضً هللا عنه أن النبً 
 .مسمى( أجل إلىولكن كٌل مسمى ، فبل أما من حابط بنً فبلن  الصبلة والسبلم: 

نا ال بد من على سفٌنة ونحو ذلك فه أوكما لو عقد فً طابرة ، ا ال ٌمكن الوفاء فٌهأن ٌكون موضع العقد مم إالوال ٌشترط ذكر مكان الوفاء 
 ذكر مكان الوفاء حٌنبذ.

 مسابل فً السلم :

 ىل يجوز التصرف في دين السلم قبل قبضو؟ : انتقال الملك فً العوضٌن -
  جمهور الفقهاء ٌمنعون ذلك وال ٌجٌزونهاألولالقول :. 

 :ًوهذا القول هو القول .منه حاال   أكثردونه ال  أوز بٌع المسلم فٌه قبل قبضه لمن هو فً ذمته بثمن المثل ٌجو أنه القول الثان
 الراجح وهللا أعلم.

أن  إلىلكن لرب السلم الصبر  ،عند جمهور العلماء أن العقد صحٌح ال ٌنفسخ بتعذر التسلٌم تعذر المسلم فٌه عند حلول األجل: -

 فسخ العقد واسترداد الثمن. أو ،ب بهطالِ وجد فٌُ ٌُ 

  اإلقالة فً السلم: -
جمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اإلقالة فً جمٌع ما أسلم فٌه جابزة أالمنذر  ابننص الفقهاء بؤنه تصح اإلقالة فً السلم كما قال 

خس ألنه بٌع بؤب أكثردفعا  لحالة الندم والندم فً السلم وألن اإلقالة شرعت  ،"من أقال نادما  بٌعته أقال هللا عثرته ٌوم القٌامة" :كقوله 
 وجد الندم من أحد األطراف. إذابل تستحب  ،ونحن هنا نقول أنها تصح، األثمان

َها الَِّذٌَن آَمُنوا {:مشروع لقوله تعالى توثٌق الدٌن المسلم فٌه: - ٌُّ ا أَ ن   إذاٌَ ٌْ نُتْم ِبَد ٌَ ى َفاْكُتُبوهُ  أجل إلىَتَدا   }ُمَسّم 
وٌبقى المسلم فٌه كالدٌن. كما رأس المال فهو ٌقدم  ،والسلم نوع من الدٌن  ،من طبٌعته النسٌان نساناإل ألنفؤوصى هللا بكتابة الدٌون وذلك 
 ٌشرع اإلشهاد علٌه بعد التوثٌق.

أما بالنسبة  .  فً مجلس العقدبالنسبة لرأس المال ال ٌجوز تقسٌطه وإنما ٌدفع كامبل   االتفاق على تقسٌط المسلم فٌه على نجوم: -

 .بعضه أوواتفق على ذلك جمهور من العلماء بل إن من شروط السلم أن ٌكون مإجبل  كله  . للمسلم فٌه فبل بؤس فً ذلك
 تداول السندات
نحوهما لحامله لسداد مبلغ مقرر فً  أوالشركة  أومن المصرف  ا  صك ٌتضمن تعهد :والسند ،جمع سند :السندات

 عمالها.ألتوسعة إلى مال اج تحقد تهٌبة  أونظٌر فابدة بسبب قرض عقدته شركة  ،معٌنتارٌخ 
وتجمع بذلك المال من ، بعد سنة من تارٌخ السند ٓٓٓٔٔلاير  ٓٓٓٓٔشركة تطرح سندات لكل  :مثال ذلك

 لذا فهً محــرمة الرتباطها بالربا.، المساهمٌن على أن تعٌده بعد سنة بفابدة ربوٌة

 وعلى ذلك فهي محرمة.ولو انفكت ألصبحت قرضاً حسناً ،  ،ظ أنها ال تنفك عن الفوائد الربويةكما يالح
 الفرق بٌن األسهم والسندات :

 السندات األسهم
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 جزء  من رأس مال الشركة ومالكه ٌعتبر مالكا  لجزء من الشركة السهم (ٔ

 ال ٌسدد إال عند تصفٌة الشركة السهم (ٕ

 شركة فً الربح والخسارة،ٌعتبر شرٌك فً ال صاحب السهم (ٖ

له األولوٌة عند تصفٌة الشركة ألنه ٌمثل جزء من دٌون  صاحب السند (ٗ
 الشركة

 تمثل دٌنا  على الشركة وحامله ٌعتبر دابنا  لها. السندات (ٔ

 .ٌسدد فً مدة معٌنة السند (ٕ
ه فابدة مضمونة محددة ال تزٌد وال ل وصاحب السند (ٖ

 تنقص 

 سداد الدٌون .بقى له ما تبقى بعد ي السهم صاحب (ٗ

 
الصكوك القابمة على أساس المضاربة  أوتداول السندات  أوشراء  أوهً إصدار  : المحرمة البدابل لهذه السندات

نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة ربح من هذا  أوبحٌث ال ٌكون لمالكٌها فابدة ،  نشاط استثماري معٌن أولمشروع 
 . تحقق فعبل   إذا إالالصكوك وال ٌنالون هذا الربح  أوت المشروع بقدر ما ٌملكون من هذه السندا

 رق بٌن السندات المحرمة والجابزة :الف
   وهذه ال إشكال فً تحرٌمها نسبة محددة مقطوعة وثابتة وعلٌهالسندات المحرمة تمثل مبلغا  معٌنا  مقطوعا 

 ت مقطوعة وإنما محددة بالنسبةلٌسفهً سندات مضاربة قابلة للربح والخسارة ونسبة الربح  ةالجابز السندات . 

 د:د التورٌوعق
 خبلل فترة معٌنة مقابل مبلغ مالًأو آخر بصفة دورٌة  إلىسلع معلومة أن ٌتعهد شخص بتورٌد  تعرٌفها : 
 .أن ٌتفق صاحب معرض سٌارات مع آخر على أن ٌقوم بتورٌد السٌارات وفق مواصفات معٌنةمثل: 

تعاقد مع المستورد سٌكون  فإذامكان آخر  أوبالتورٌد ال ٌملك هذه السٌارات بل سٌقوم بشرابها من المصنع  ومعلوم أن هذا الشخص المتعهد 
 ، هذا المورد باع ما ال ٌملك

ها ثم أن،  هنا ترد هذه اإلشكالٌة الكبٌرة والتً ٌقع فٌها كثٌر من الناس الذٌن ٌتعاملون بالتجارة فهم ٌتعاملون مع موردٌن ال ٌملكون السلع
 وهذه الصورة الممنوعة هً صورة مشتهرة لدى كثٌر من الناس.،  تدخل ضمن مسؤلة بٌع الكالا بالكالا المنهً عنه ٌعنً بٌع الدٌن بالدٌن

 لهذه العملٌة :  المخرج الشرعً
 أوناعة فً الداخل ستصناع بتورٌد سلعة تتصلب صاعقد المورد مع المستورد عقد ٌف تتطلب صناعة   كان محل عقد التورٌد سلعة   إذا (ٔ

 وال بؤس به، فكؤن العقد على صناعة السلعة. استصناعهذا عقد ، ف الخارج وهً جابزة مطلقا  

فهذا ٌمكن اعتباره ،  وهً موصوفة بالذمة وٌلتزم المورد بتسلٌمها عند حلول األجل ،كان محل عقد التورٌد سلعة ال تتطلب صناعة إذا (ٕ
 . فهذا ٌكون سلما   خرىاألمع مراعاة شروط السلم  ورد جمٌع الثمن للمورد عند العقدل المستجِّ عَ أن ٌُ شرط فٌت ا  مَ لَ سَ 

ٌعنً ٌبدي المستورد للمورد الرغبة فً سلعة معٌنة وٌعده وعدا  ،  ملزمالأن ٌكون االتفاق بٌن المستورد والمورد على سبٌل الوعد غٌر  (ٖ
فٌقوم المورد باستٌراد السلعة وٌبٌعها على المورد بعد ذلك  ،ٌكون بٌنهما عقد د هذه السلعة سوف ٌشترٌها منه والورَّ  إذاغٌر ملزم بؤنه 

 : وهً تجوز بشرطٌن (المرابحة لآلمر بالشراء)وهذه الحالة تدخل ضمن بٌع 

 أن ٌكون اتفاق مبدبً بٌن الطرفٌن على سبٌل الوعد الغٌر ملزم 

  المستورد.   أن ٌملك المورد السلعة وٌقبضها قبضا  تاما  ثم ٌبٌعها على 
 د اإلجارةوعق

ا{ض ومنه قول هللا تعالى:وَ ر وهو العِ جْ مشتقة من األَ  :اإلجارة لغة ِه أَْجر  ٌْ َخْذَت َعلَ ٌعنً عوضا  ومنه سمً الثواب  }َقاَل لَْو ِشْبَت التَّ

 . أجرا  
معلوم بعوض عمل  أوالذمة مدة معلومة فً موصوفة  أوعقد على منفعة مباحة معلومة من عٌن معٌنة  شرعا :

 .معلوم
 (عقد على منفعة)   فالعقد على  ، افعارة هً نوع من البٌع ولكن بٌع منإلجاو،  ٌخرج به العقد على العٌن فبل ٌسمى إجارة وٌسمى بٌعا

 .مى إجارةٌس منفعةالوالعقد على  ،العٌن ٌسمى بٌعا  
 (مباحة) ٌخرج به العقد على منفعة محرمة. 
 (معلومة )لمجهولة فإنه ال ٌصح العقد علٌهالمنفعة اٌخرج به العقد على ا. 
 (من عٌن معٌنة أو موصوفة فً الذمة أو عمل معلوم) ٌإخذ منه أن اإلجارة على نوعٌن : 

  لها ولونهارة نوعها كذا مودٌجرتك سٌاآ :إجارة عٌن موصوفة مثل أومثل: آجرتك هذه الدار ،  معٌنة   عٌن  على منفعة إجارة 

 مكان معٌن ، إلى هٌستؤجر سٌارة لنقل : أنمثل مإجارة على أداء عمل معلو 
 (مدة معلومة) ٌكون عقد اإلٌجار على مدة محددة كسنة أو شهر أو ٌوم . 
 (بعوض معلوم )بل بد أن ٌكون مقدار اإلجارة معلوما . ف 

 :شروط اإلجارة بنوعٌها
 .عٌنالمنفعة ال على الأن ٌكون عقد اإلجارة على  (ٔ

 أن تكون المنفعة مباحة. (ٕ
 .تكون معلومةأن  (ٖ
 نضبط بوصف.ٌ تكون مما إذا كانت على عٌن معٌنة فبل بد أن (ٗ
 أن ٌكون العوض معلوما . (٘
 أن تكون مدة اإلجارة معلومة. (ٙ

 : حكمها
 َفإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم َفآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  { تعالى: فً الكتاب والسنة واإلجماع لقوله جابزة{ ، 
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 ل رسول هللا وولق: ( هأجر هفاستوفى منه ولم ٌعط ورجل استؤجر أجٌرا   :وذكر ..خصمهم ٌوم القٌامةثبلثة أنا) 

 وقد أجمع العلماء على جواز اإلجارة . 
 إلىالمنافع كالحاجة  إلىوالحاجة ،  اإلجارة وسٌلة للتٌسٌر على الناس فً الحصول على ما ٌبتغونه من المنافع التً ال ملك لهم فً أعٌانها

 فً جواز العقود. أصلالناس  ومراعاة حال األعٌان
على أن اإلجارة على وفق  غٌرهمتٌمٌة وابن القٌم و ابنوذهب ،  بٌع للمعدوم هانأل ومن العلماء من قال إن اإلجارة على خبلف القٌاس

 ، توجد عند التعاقدوأن بٌع المعدوم الذي أبطلته األدلة هو الوارد على األعٌان التً ٌمكن أن ،  وهو الصحٌح،  هالقٌاس ولٌس على خبلف
 بعكس اإلجارة التً تقوم على منافع ٌتعذر وجودها عند التعاقد.

 أركان اإلجارة:

 المالك لهذه العٌن المإجرة. : المإجر .ٔ
 هو الذي ٌرٌد االنتفاع بهذه العٌن. : المستؤجر .2
 هً محل العقد. : (العٌن المستؤجرة) لمنفعةا .ٖ
 ن قول أو فعل.تنعقد اإلجارة بكل ما دل علٌها م : الصٌغة .ٗ

 : اإلجارة ةصحشروط 
 ، وكما اشترطنا فً البٌع العلم بالمبٌع،  اإلجارة بٌع منافعف ، ألنها هً المعقود علٌها فاشترط العلم بها كالمبٌع : معرفة المنفعة/ ٔ

َها الَِّذٌَن آَمُنوا الَ ىهنا البد من العلم بالمنفعة ولقوله تعالف ٌُّ ا أَ ٌَ َنُكْم ِباْلَباِطِل ؤُْكلُوا أَْمَوات : ) ٌْ  .َعْن َتَراض  ِمْنُكْم( أَْن َتُكوَن ِتَجاَرة   إاللَُكْم َب

 حدادة  أومحل نجارة  إلىمن أستؤجر دارا  للسكنى لٌس له أن ٌعمل فٌها كؤن ٌحولها و، تحصل معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار
 م بٌجعلها محبل  للدواب والبها أو

  نهار أوفتكون الخدمة بما جرت علٌه العادة والعرف فً لٌل  (،خادما  )شخصا  لخدمته  أن ٌستؤجر: خر آمثال. 
 : إن لم ٌكن بٌنهم عقد 

  العقد المبرم أوإن كان هناك شرط بؤن ٌعملوا ساعات معٌنة فعلى ذلك الشرط،  

  عقد فالمرجع هنا للعرف أووإن لم ٌكن هناك شرط  ، 

 ٌفً حدٌث الهجرة أن النبً ، وتعلٌم  أواطة وٌجوز استبجار آدمً لعمل معلوم كخ  بن أرٌقط  عبد هللاأستؤجر وأبو بكر رجبل  وهو
 ٌتا  "خبٌرا " وماهرا . رِّ وكان هادٌا  خِ  ،وكان كافرا  

 .حصل به معرفة الثمنٌبما  : معرفة األجرة/ ٕ
}َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ  :َقْوله َتَعالَىلسوتهما بطعامهما وك (عضِ رْ المُ )أي ر بْ ظِ نص الفقهاء بؤنه تصح اإلجارة فً األجٌر وال

 .ِباْلَمْعُروِف{
فهذا ال  المطاعم بما ٌسمى بالبوفٌه المفتوح ٌدخل الشخص المطعم وٌؤكل فٌه حتى الشبع مقابل مبلغ مقطوع بعض ومثل ذلك ما ٌكون فً

 .كسوتها ا وبر بطعامهمظا بجواز استبجار األجٌر والقٌاسا  على ما ذكره الفقهاء هن ،بؤس فٌه
 .ٌرجع فً ذلك للعرف وتصح اإلجارة بؤجرة العادة  عقد الم ٌكن بٌنهمإذا 

 . نفع حمرم كالزنا والغىن وبيع اخلمور وىذا أمر ظاىر علىفال تصح اإلجارة أن تكون  : اإلباحة فً نفع العٌن/ ٖ
 : شروط العٌن المإجرة

 .صفة  أون المإجرة برإٌة معرفة العٌ/ ٔ
 ، ٌكون العقد على المنفعة دون األجزاء: ف أن ٌعقد على نفعها المستوفى دون أجزابها/ ٕ
 ونحو ذلك وهذا أمر ظاهر. ،وال الشمع لٌشعله ،بل ٌصح إجارة الطعام لؤلكلف
 بحر والعبد اآلبق ونحو ذلك.والطٌر فً السماء والسمك فً ال ،فبل تصح إجارة الجمل الشارد القدرة على التسلٌم/ ٖ

 ارة : بعض المسابل فً اإلج
 ؟ هل ٌصح أن ٌإجر مسلم نفسه لذمً "غٌر مسلم معصوم الدم" لٌخدمهأ/ 

 :قسمٌن ذلك إلى ٌنقسم
هذا و ،  مع الكراهةللخدمة نحوه فقول تصح إجارة المسلم عند الكافر المعصوم  أوتنظٌف بٌته  أوأن ٌكون فً خدمة كتقدٌم الطعام له  (ٔ

وٌحتاج للعمل وال ٌجد سوى هذا  ،فربما ٌكون هذا المسلم فقٌرا   ،وألنه لٌس هناك دلٌل ظاهر ٌدل على المنع ،هو األقرب وهللا أعلم
 ٌعنً إن وجد غٌره فهو أولى. ،فنقول ال بؤس به ولكن مع الكراهة ،العمل

فهذا ٌجوز باتفاق  ،نحو ذلكوعمل فً شركة الو ٌاطة والحرثفً غٌر الخدمة كالبناء والخ تؤجٌر المسلم نفسه لٌغر المسلم أن ٌكون (ٕ
 ر نفسه على ٌهودي ٌسقً له كل دلو  والدلٌل على ذلك أن علً بن أبً طالب أجَّ  ،الحل واإلباحة تاألصل فً المعامبل ألن ،العلماء
 .ةبتمر
ة ولن ٌحصل على منفعة من هذه زرع وألن اإلجارة عقد على منفعلكؤرض ال تصلح ل ال ٌصح إجارة ما ال منفعة فٌهب/ 

 .األرض
  دونه فً المنفعة أولمن ٌقوم مقامه  ٌجوز تؤجٌر العٌن المإجرة بعد قبضهاج/ 

فً االنتفاع أو  ٌقوم مقامهفله أن ٌإجر المنزل لمن  ،وأجبرته الظروف أن ٌرحل لمكان آخر ،منزال  لمدة سنتٌن استؤجر رجل  مثبل  لو 
ما لم ، فٌلحق به الضرر  ةمكان حداد أوٌؤجره لمصنع هو مثله أو دونه فً الضرر، أي ٌإجرها لمن  ٌسكنها وال فٌإجر هذه الدار لمن دونه،

 .بإذنه  إالٌكون هناك شرطا  بعدم تؤجٌر المنزل 

 بإمجاع العلماء ألهنا منافع مملوكة للموقوف عليو فجاز تأجريه كاملستأجر.  ٌجوز تؤجٌر الوقفد/ 
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  ،واإلمامة والقضاء ونحوه القرآنتعلٌم ، ذاناأل، ب كاإلجارة على الحجرَ ال القُ اإلجارة فً أعمهـ/ 
 ،الرزق على ذلك من بٌت المال باتفاق العلماء على ذلك أخذٌجوز 

بٌت المال ٌصرف للمصارف الشرعٌة التً تكون فً مصالح المسلمٌن وال شك أن من مصالح  ألن ٌصرف رزق فً أعمال القربو
، ة ٌجوز وقد اتفق العلماء على ذلكالَ عَ على سبٌل الجُ  أنهذلك  إلىإضافة ، صرف رزق لئلمام والمإذن لكً ٌنتظم أمر المسجد المسلمٌن أن ٌ

 .ة واإلجارة فاألخٌرة أضٌق الَ عَ وهناك فرق بٌن الجُ 
 :أخذ أجرة على أعمال القرب فهو محل اختبلف بٌن العلماءو
  أعمال القرب كالحج مثبل  فهً عبادات وأعمال قرب أجرة على أخذال ٌجوز  أنهفمنهم من قال. 
  ًامرأة من خثعم ذهبت للنبً  عباس )أن ابنواستدلوا بحدٌث  ،األجر على القرب أخذٌجوز  أنهوالقول الثان إن  :وقالت ٌا رسول هللا

جازت  فإذاقالوا ،  (حجً عنه :قالفؤحج عنه أ ظهر بعٌرهال ٌستطٌع أن ٌستوي على  كبٌرا   فً الحج شٌخا  أبً أدركته فرٌضة هللا 
 ، األجرة علٌه أخذالنٌابة فٌه جاز 

 ، ألحد رجلٌن إالأن ٌؤخذ ماال  لٌحج به عن غٌره  ال ٌستحب لرجل   :ة تٌمٌ ابنوقال  

 فٌؤخذ ما ٌقضً به وطره الصالح وٌإدي عن أخٌه فرٌضة  (عن المال)ما رجل ٌحب الحج ورإٌة المشاعر وهو عاجز أ
 .الحج

 رحمة عامة بالمإمنٌن ونحو ذلك أوجل ٌحب أن ٌبرئ ذمة المٌت عن الحج إما لصلة بٌنهما ر أو 
 . كما، فبل ٌجعل نٌته المال فهنا ال ٌجوز،  ال ٌحج لٌؤخذلكن  ،مستحب أن ٌؤخذ لٌحج أنهوأجمعوا على  

واألقرب  ،ةالَ عَ جُ  أولٌس رزق من بٌت المال هو على سبٌل أجرة وفٌرد هذا الخبلف على تعلٌم العلوم الشرعٌة فً المدارس األهلٌة و
 .  ةألنه إنما ٌؤخذه على ارتباطه بالعمل ولٌس ألجل قرب ،ال بؤس فً ذلك أنهوهللا أعلم 

 : عوض عن القرب أخذ:الكبلم فً المسؤلة وخبلصة
 إن كان على سبٌل الرزق من بٌت المال فبل بؤس به. 

 فبل بؤس به وإن كان على سبٌل الجعالة. 

 كان هذا على سبٌل اإلجارة فمحل اختبلف بٌن العلماء وإن . 
 : نوع عقد اإلجارة

 ما قلناه فً البٌع ٌنطبق تماما  على اإلجارة.ف اتفاق العلماءباإلجارة كذلك وهذا  إذا ،ومادام البٌع عقد الزم ،اإلجارة هً نوع من البٌع

  : األجٌر الخاص واألجٌر المشترك
 السابقك وٌختص به المستؤجر دون سابر الناس ،ر لمدة معلومة وال ٌشارك فٌه أحدجَ ؤْ ستَ "فهو مُ  نفعه بالزمنر دِّ من قُ  :األجٌر الخاص

 . العامل ونحو ذلكو الخادمو
ر ن م :األجٌر المشترك ،  الغّسال والمٌكانٌكًكلجماعة فً نفس الوقت  أعماال  بل ٌتقبل  ،نفعه بالعمل." فبل ٌختص به واحدقُدِّ

 ٌعتبر أجٌرا  خاصا  وأحٌانا  مشتركا .الطباخ قد و
   أن له أن ٌنٌب غٌره وهل ٌضمن ذلك األجٌر ما تلف  أومشتركا  هل ٌلزم ذلك األجٌر أداء العمل بنفسه  أومن استؤجر أجٌرا  خاصا

  ؟بفعله
 ولٌس له أن ٌستنٌب غٌره ،فً حالة اشتراط تؤدٌته بنفسه فهنا اتفق العلماء على وجوب تؤدٌته بنفسه. 
  وأما إن كان مشتركا  فله أن ، إن سمح له المستؤجر بإنابة غٌره إالكان األجٌر خاصا  فٌلزمه العمل بنفسه  فإنوأما فً حالة عدم اشتراط

 فً حالة وجود شرط ٌلزمه العمل بنفسه. إالعلى ذلك العمل  ن  مَ ؤَ تَ سْ وإنما هو مُ  ،ٌإكل من هو تحت إشرافه لٌإدي أوٌعمل بنفسه 

 :  للضمانوبالنسبة 
 وهذه المسؤلة  ،وذلك ألنه أمٌن ونابب عن المالك ،فً حالة التعدي واإلفراط إالمطلقا  ه ال ٌضمن ما تلف بٌده فإنَّ كان األجٌر خاصا   إن

 . محل اتفاق بٌن العلماء

 والتعدي فعل ما ال ٌجوز 
 والتفرٌط ترك ما ٌجب 

فإن هذا ،  ٌارة التً ٌقودها هذا السابق من غٌر تعدي وال تفرٌطمثال: سابق ٌعمل لدى شخص بمرتب شهري، فحصل عطل فً الس
لكن لو تعد هذا السابق فؤسرع بها بسرعة كبٌرة فتسبب ،  الذي ٌضمن هو صاحبهاو السابق ال ٌضمن ما حصل من عطل فً السٌارة

لسٌارة وهً مفتوحة فسرقت، فإنه ٌضمن لو حصل منه تفرٌط فترك المفاتٌح داخل ا، و التلف ألجل تعدٌهبحادث فإن هذا السابق ٌضمن 
 وضبط التعدي والتفرٌط بالرجوع للعرف ولٌس هناك ضوابط صرٌحة.تلك السٌارة لكنوه فرط فً حفظها ،  قٌمة

 ٌضمن ما تلف بٌده فً حالة التعدي والتفرٌط باتفاق العلماء كا  فإنهاألجٌر مشتركان  إنو. 

 ،  حل خبلف بٌن العلماءوال تفرٌط فهذا م وإذا حصل تلف بدون تعد   
  ٌنص بضمان ما تلف بٌده لو كان بدون تعدي وال تفرٌط : قول الجمهور األولفالقول 

 ًوهذا هو القول الراجح فً  تفرٌط أوٌقول بؤنه ال ٌضمن األجٌر المشترك ما تلف بٌده إن كان دون تعدي : القول الثان
 . التفرٌط أوبالتعدي  إالواألمٌن ال ٌضمن  هذا األجٌر المشترك هو فً الحقٌقة أمٌن ألنالمسؤلة 

 : تنفسخ به اإلجارةا م
 املنفعة قد زالت بالكلية. ألنىنا تنفسخ  ،كدابة استأجرت فماتت  ،تنفسخ اإلجارة بتلف العٌن المإجرة

نه وذلك بل ٌحل الوارث مكا ، مع سبلمة العٌن بإجماع الفقهاء علٌه أحدهما أوال تنفسخ اإلجارة بموت المتعاقدٌن و
هم فٌها على أن ٌقرَّ  هللا  رسولَ  عمر رضً هللا عنه لما قال عندما فتحت خٌبر سؤل الٌهودُ  ابنحدٌث ل ، ألنه عقد الزم

 وتوفً النبً ( ، نابكم على ذلك فٌها ما شنقرَّ ) :فقال الرسول  ،الزرع أوأن ٌعملوا نصف ما ٌخرج منها من الثمر 
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 . إلجارة ولو كانت اإلجارة تنفسخ بالموت لجدد أبو بكرجدد ا أنهولم ٌرد عن أبً بكر 
   من بقً فٌما سخ اإلجارة تنفف ،لسكن فٌها ه من استمرار انَ مشكلة ال تمكِّ  احصل به أوالدار  تنهدمفا انحوه أوولو استؤجر رجبل  دارا

 عقد اإلجارة فٌه صحٌح وذلك الستٌفاء المنفعة فٌه. فإنَّ أما ما مضى  ، مدة العقد
 رط مباشرته.تَ شْ ما لم تُ  عنه قٌم مقامه من ماله من ٌكمل العمللعمل فمرض أُ  رَ جِ إتُ سْ اُ ن م 
  ُحدث بها عنده عٌب فله الفسخ وعلٌه أجرة ما مضى من مدة. أو عندما ٌجد المستؤجر العٌن معٌبة 

 : بٌع العٌن المإجرة
 ألنع هنا جابز باتفاق أهل العلم وال تنفسخ اإلجارة بهذا البٌع وذلك فالبٌ ،وبعد ذلك باعها ،عمارته لمدة عشر سنوات رَ جَّ أَ  مثبل  رجل

ولكن فً حالة عدم علم المشتري بذلك جاز له  ،المعقود علٌه فً البٌع هو العٌن والمعقود علٌه فً اإلجارة هو المنافع فبل تعارض بٌنهما
 ه الفسخ فً هذه الحالةذلك ولٌس لأما إن كان المشتري ٌعلم فٌلزمه  . فً ذلك غرر ألنالفسخ 

 االستصناععقد 
تكلم عنه جمهور العلماء فً ثناٌا كبلمهم ، ووقد برز االعتماد علٌه فً الوقت الحاضر بسبب التقدم الصناعً  ، ا  من العقود المعروفة قدٌم

،  شرط تعجٌل الثمن من أبرزهال لم ٌستوف شروط السلم التً وأفتوا بعدم صحته وال جوازه فً حا ،عن السلم واشترطوا له شروط السلم
 .من الفقهاء هم فقهاء الحنفٌة باالستصناعمن عنً  أبرزولذلك ،  عقدا  ونوعا  متمٌزا  بؤحكامه وشروطه االستصناعالحنفٌة اعتبروا و

 .والصناعة هً حرفة الصانع وعمله الصنعة، صنعه إلى دعاواستصنع الشًء أي ، طلب صناعة الشًءة: ـلغمعناه 
أن ٌطلب شخص من آخر شٌبا  لم ٌصنع بعد لٌصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع : اصطبلحا  

 .مقابل عوض محدد وٌقبل الصانع بذلك
 وٌبلحظ من هذا التعرٌف أن العقد سٌقوم على شراء ما سٌصنعه له الصانع فٌكون هنا العٌن والعمل جمٌعها من الصانع. 
  ا  ستصناعاالعقد هنا سٌكون عقد إجارة ولٌس  فإنَّ  ،صنعكانت العٌن من المست إذاوأما 
  ،ٌرٌد منه أن ٌخٌط له ثوبا  فكان القماش والخٌاطة من عند الخٌاط فهنا ٌسمى عقد استصناع أنهالخٌاط وقال  إلىفً حال ذهب شخص مثال: 

 ، إجارةأما إن أتى له بقماش وطلب منه أن ٌخٌطه له بؤجر معٌن فهنا ٌسمى عقد 

 : فيو قولني :الستصناعاحكم 
 . في حالة استوفى جميع شروط السلم إالجمهور العلماء يقول ال يصح / 1 

الحنفية ذىبوا بصحتو وأنو جائز وىو عقد مستقل متميز عن السلم بمسائلو وأحكامو وىو الراجح وعليو عمل المسلمين من قديم / 2
وفً  ،االستصناعأغلب األشٌاء تكون عن طرٌق  ألن ةتصناع ماسالحاجة فً وقتنا الحاضر لبلسوزمننا ىذا ،  إلىالزمان 

(منعه حرج كبٌر على األمة لقوله تعالى:) ٌِن ِمْن َحَرج  ُكْم ِفً الدِّ ٌْ والقول بإباحته ٌتفق مع النصوص  َوَما َجَعَل َعلَ
 والقواعد الشرعٌة القاضٌة بالتٌسٌر على المكلفٌن ورفع الحرج عنهم

 : االستصناعشروط 
 ،تحدٌد مواصفات الشًء المطلوب صناعته تحدٌدا  وافٌا  ٌمنع من التنازع عند التسلٌم/ ٔ

شرط من شروط السلم  أٌضا  وهو  ،فٌذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ،وذلك بذكر الصفات التً ٌختلف بها الثمن 
 .االستصناعكد وأهم فً آوهو 
  ،تعجٌل الثمن االستصناعوال ٌشترط فً عقد  ،تحدٌد األجل وذلك قطعا  للتنازع/ ٕ
 ٌتؤخر فً تنفٌذه ما لم  أولتزم به الم ٌنفذ ما  إذاٌجوز تضمن العقد شرطا  جزابٌا  على الصانع جوز تعجٌله وتؤخٌره وتقسٌطه ، و

 ،دون ذلك  تتكون هناك ظروف قاهرة حال

 أن تربً أولربا الجاهلٌة إما أن تقضً  ألنه حٌنبذ ٌكون نظٌرا   وال ٌجوز الشرط الجزابً على المستصنع  

 .الشرط الجزابً ٌجوز فً غٌر الدٌون 


