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  األول :الدرس

 للمال اإلسالم نظرة
  

م أساسه على ويتبادلون الناس، معايش تنتظم به للحياة، اقوام اإلسالم يف املال يعترب م، و جتارا  على ويقّومون منتجا
  .ومنافع أعمال من إليه حيتاجون ما أساسه

نَْيا ﴿: تعاىل قال. املال و البنون بزينة احلياة الدنيا تعاىل اهللا وصف قدو     .٤٦): الكهف(﴾ الَْماُل َواْلَُنوَن زِيَنُة اْلََياةِ الُّ
َوُتِبُّوَن الَْماَل   :تعاىل قال معه، وينمو اإلنسان مع يتولد فطري أمر اقتنائه يف والرغبة حبَّه أن على للمال اإلسالم وينظر

  .)٨: العاديات( ﴾ )٨(نَُّه ِلُّبِ اْلَْيِ لََشِديٌد  ﴿: شأنه جل وقال ،)٢٠: الفجر( )٢٠(ُحبًّا َجًّا 
ِي آتَاُكمْ  ﴿: تعاىل قال اهللا، ملك هو وإمنا ملالكه، خالصا ملكا ليس أمره حقيقة يف واملال ِ الَّ َّ  ﴾ َوآتُوُهْم ِمْن َماِل ا
ا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَفَِي فِيهِ  ﴿:  تعاىل قال إياه، اهللا استودعها وديعة، يد املالك ويد. ٣٣: النور نْفُِقوا ِممَّ

َ
 ﴾ َوأ

  .)٧: احلديد(
 من على الفضل ويوزع وحاجاته، ضروراته من فيأخذ اهللا، شرعها اليت الوجوه يف وينفقه مواضعه، يضعه أن اإلنسان وعلى
  .واملساكني والعجزة الضعفاء من به أحق هم
  

  :واختبار فتنة المال

َواْعلَُموا  ﴿: تعاىل قال إذ االختبار، يف جناح املشروعة وجوهه يف املال وإنفاق واختبار، فتنة مالكه لدى املودَع املال إن 
ُدُكْم فِتَْنةٌ  َ ْو

َ
ْمَوالُُكْم َوأ

َ
نََّما أ
َ
  .وامتحان اختبار: أي ،)٢٨: األنفال( ﴾ أ

لُنَّ يَوَْمئٍِذ َعِن الَّعِيِم  ﴿: تعاىل قال انفقوه؟ وفيم اكتسبوه؟ وكيف أين من املال على الناس وسيحاسب
َ
 ﴾ُثمَّ لَتُْسأ

 أربع عن يسأل حىت القيامة يوم عبد قدما تزوال لن( : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا صلي اهللا وعليه وسلم وقال ،)٨: التكاثر(
)  فيه عمل ماذا علمه وعن أنفقه، وفيما اكتسبه أين من ماله وعن أفناه، ما يف شبابه وعن أفناه، فيما عمره عن: خصال
  .له واللفظ صحيح بإسناد والطرباين البزار أخرجه
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  :تهاخصائص النظام المالي في اإلسالم ومميز  

فيحرص العبد على كسب احلالل وصرفه : النظام املايل يف اإلسالم له طابع تعبدي يف الكسب واإلنفاق على السواء -١
  .ال تقتري وأيف األوجه الشرعية دون إسراف 

  .فاقالنشاط االقتصادي يف اإلسالم له طابع أخالقي، يف جماَيل الكسب واإلن -٢
  . إّن املال يف اإلسالم وسيلة ال غاية، فهو وسيلة إىل مرضاة اهللا عز وجل، وليس غاية يف حد ذاته -٣
َ  ﴿إن املال مال اهللا واإلنسان متصرف عليه، وعلى املتصرف أن يسري حسب رضا املالك -٤ ِيَن  َولْيَْسَتْعفِِف الَّ

 ُ َّ ْيَمانُُكْم فََكتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم فِيِهْم  َيُِدوَن نَِكاًحا َحتَّ ُيْغنَِيُهُم ا
َ
ا َملََكْت أ ِيَن يَبَْتُغوَن الِْكَتاَب ِممَّ ِمْن فَْضلِهِ َوالَّ

نً  َرْدَن َتَصُّ
َ
َ اْلَِغاءِ إِْن أ َ َ تُْكرُِهوا َفَتَياتُِكْم  ِي آتَاُكْم َو ِ الَّ َّ نَْيا ا ِلَبَْتغُ َخْيًا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل ا وا َعَرَض اْلََياةِ الُّ

َ ِمْن َبْعِد إِْكَراهِِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم  َّ   . )٣٣: النور( ﴾ )٣٣(َوَمْن يُْكرِْهُهنَّ فَإِنَّ ا
ُ َيْقِض بِاْلَقِّ  )١٩(﴿ الرقابة على ممارسة النشاط االقتصادي هي رقابة ذاتية يف املقام األول ألنه يعلم أن اهللا -٥ َّ  َوا

ِميُع اْلَِصيُ  َ ُهَو السَّ َّ ٍء إِنَّ ا َ َيْقُضوَن بَِشْ ِيَن يَْدُعوَن مِْن ُدونِهِ  ، والواقع يشهد على أن األمر ال ) ١٩: غافر( ﴾َوالَّ
  .الرقابة الذاتية معيستقيم إال 

رد على حساب اجلماعة، يهدف النظام املايل إىل حتقيق مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، فال ينحاز إىل مصلحة الف-٦
  .وال إىل مصلحة اجلماعة على حساب الفرد، بل حيفظ حقوق اجلميع بال احنياز وال إفراط وال تفريط

يرمي االقتصاد اإلسالمي إىل حتقيق التكافل احلقيقي للمجتمع، وضمان العيش الكرمي، وتوفري الرزق احلالل جلميع  -٧
  .أفراد األمة

  .، ويؤمن هلم حقوقهم هوغري أ اً كانظام إنساين، فيضع االعتبار لكل إنسان، مسلمإن االقتصاد اإلسالمي ن -٨
  

  :نموذجية أسئلة
؟ للمال اإلسالم نظرة هي ما  
؟ ماله على اإلنسان يد صفة ماهي  
ومميزاته اإلسالم يف املال خصائص من أربعة بني.  
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  الثاني :الدرس

 التجار وأخالق البيع آداب
  

 والقيم الضوابط وهذه ا، التحلي للتجار ينبغي أخالقية، وقيم ضوابط حتكمها اإلسالم يف املالية واملعامالت التجارة إن
  .التجاري تعاملهم يف السابقني التقوى وأهل والعلماء الصحابة سري ومن نبيه سنة ومن تعاىل اهللا كتاب من مستمدة

 الرتمذي أخرجه))  والشهداء والصديقني النبيني مع األمني الصدوق التاجر: (( قال  النيب أن اخلدري سعيد أيب فعن
  .حسن حديث وقال
 من شاسعة مناطق يف اإلسالم انتشار يف األثر أكرب له كان الناس مع تعاملهم وحسن املسلمني التجار أخالق وإن
  .العامل
  :يلي ما والتجارة والشراء البيع مزاولته عند ا التحلي للمسلم ينبغي اليت األخالق أهم ومن
  :الصالحة النية - ١
 بالنيات األعمال إمنا: (قال اهللا رسول أن احلديث يف صح فقد  عبادة، إىل العادية األمور تقلب اليت هي الصاحلة فالنية 

  .البخاري أخرجه...)  نوى ما امرئ لكل وإمنا
 ا فلينو التجارة، ابتداء يف والعقيدة النية حسن: (( فقال املسلم التاجر آداب من النية حسن أن الغزايل اإلمام ذكر وقد

 بكفاية وقياماً  الدين على يكسبه مبا واستعانة عنهم باحلالل استغناء الناس عن الطمع وكف السؤال عن االستعفاف،
 الدنيا يف خسر وإن مزيد فهو ماالً  استفاد فإن اآلخرة، طريق يف عامالً  كان والنيات العقائد هذه أضمر فإذا....  العيال
  .٨٤/ ٢ الدين علوم إحياء))  اآلخرة يف ربح
  : الرزق طلب في التبكير- ٢
  . - اليوم أول و الباكر الصباح يف التجارة يف البدء أي 

 عن بإسناده روى مث )بالتجارة التبكري يف جاء ما باب(: الرتمذي اإلمام قال  الرزق، طلب يف التبكري للمسلم فينبغي
 بعث إذا وكان تاجراً، رجالً  صخر وكان: .... قال بكورها، يف ألميت بارك اللهم: ( اهللا رسول قال: قال  الغامدي صخر
  .حسن حديث: الرتمذي قال) ... ماله وكثر فأثرى النهار، أول بعثهم جتارة
  :السوق دخول عند تعالى اهللا ذكر - ٣
 وله امللك له له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال فقال السوق دخل من: ( قال  اهللا رسول أن اخلطاب بن عمر فعن

 عنه وحما حسنة، ألف ألف له اهللا كتب قدير، شيء كل على وهو اخلري، بيده ميوت، ال حي وهو ومييت، حييي احلمد،
  :  املنذري وقال. ماجة وابن الرتمذي أخرجه)  درجة ألف ألف له ورفع سيئة، ألف ألف

 املذكور السوق يف الذكر حديث فضيلة لنيل قاصدين السوق يدخلون وغريهم واسع بن وحممد سامل وابنه عمر ابن وكان(
  .) سابقاً 
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 إين اللهم السوق، به أحاطت ما شر ومن والفسوق، الكفر من بك أعوذ إين اللهم (: قال السوق دخل إذا عمر وكان
  .) خاسرة وصفقة فاجرة ميني من بك أعوذ

 نوح عن تعاىل اهللا قال الذنوب، من وجل عز اهللا إىل والتوبة االستغفار وأسبابه الرزق مفاتيح أهم من أن التاجر وليعلم
اًرا ﴿: السالم عليه َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا  )١٠( َفُقلُْت اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم إِنَُّه َكَن َغفَّ َويُْمِدْدُكْم  )١١(يُرِْسِل السَّ

ْمَواٍل َوبَنَِي 
َ
نَْهاًرا بِأ

َ
  ﴾ )١٢(َويَْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُكْم أ

  ) .١٢ - ١٠ اآليات نوح سورة( 

  :والشراء البيع في السماحة - ٤
 وقد شرعاً  مطلوب أمر وهو معقد، غري وشراء بيعاً  املعاملة سهل يكون أن مبعىن والشراء البيع يف والسماحة السهولة
  :منها ذلك يف كثرية أحاديث وردت
  .البخاري أخرجه) اقتضى وإذا اشرتى وإذا باع إذا مسحاً  رجالً  اهللا رحم: (قال  اهللا رسول أن  جابر عن
) اقتضى إذا سهالً  اشرتى إذا سهالً  باع إذا سهالً  كان قبلكم كان لرجل اهللا غفر: ( اهللا رسول قال: قال جابر وعن

  . الرتمذي أخرجه
  : المعسر إنظار  - ٥
قُوا َخْيٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن ﴿: تعاىل اهللا قال ْن تََصدَّ

َ
ةٍ َوأ َ َميَْسَ ِ ةٍ َفنَِظَرةٌ إ  سورة( ﴾ )٢٨٠(ْن َكَن ذُو ُعْسَ

 بينهما اجلامع املعىن حلصول به، ملحق الديون سائر أن إال الربا، دين يف نزلت قد كانت وإن اآلية وهذه. )٢٨٠:البقرة
  .الطربي اإلمام اختيار وهو إنظاره وجب املديون أعسر فإذا
 أخرجه".  )اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  اللَّهُ  َأْجنَاهُ ;  َعْنهُ  َوَضعَ  َأوْ  ُمْعِسرًا أَْنَظرَ  َمنْ "(:  اهللا رسول قال: قال  قتادة أيب وعن

  .ُمْسِلمٌ 
  .مسلم أخرجه) عرشه ظل يف اهللا أظله له وضع أو معسراً  أنظر من: ( اهللا رسول قال: قال اليسر أيب وعن
  .دينه من َعنهُ  حط َأي: له وضع أو.  َفِقريًا َمْديُونًا أَْمَهلَ : َأيْ : ُمْعِسرًا أَْنَظرَ  َمنْ 

  :واألمانة الصدق - ٦
ِيَن آَمنُوا ﴿: وتعاىل سبحانه قال وأحواله أموره كل يف عموماً  املسلم من مطلوب الصدق َها الَّ يُّ

َ
َ َوُكونُوا َمَع يَا أ َّ اتَُّقوا ا

ادِقَِي   يف الصدق ألمهية نظراً  خصوصاً  املسلم التاجر من مطلوب والصدق. )١١٩ اآلية التوبة سورة(  ﴾ )١١٩(الصَّ
 وإن بيعهما يف هلما بورك وبينا صدقا فإن يتفرقا مل ما باخليار البيِّعان: (قال  النيب عن  حزام بن حكيم فعن املعامالت،

 سبب والكذب الربكة حلصول سبب والشراء البيع يف فالصدق ومسلم، البخاري أخرجه) بيعهما بركة حمق وكتما كذبا
  .الربكة حملق
 أخرجه) والشهداء والصديقني النبيني مع األمني الصدوق التاجر: ( اهللا رسول قال: قال   اخلدري سعيد أيب وعن

  .حسن حديث: وقال الرتمذي
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 كان موضع يف اخلز غال: مشيل بن النضر قاله ما ذلك فمن واألمانة الصدق يف األمثلة أروع املسلمون التجار ضرب وقد
 بعد كان فلما ألفاً  بثالثني متاعاً  رجل من فاشرتى بذلك فعلم خرازاً  عبيد بن يونس وكان بالبصرة غال هناك غال إذا

 وخذ مايل إيل هلم قال أبع مل علمت ولو ال قال وكذا؟ كذا بأرض غال املتاع أن علمت كنت هل لصاحبه قال ذلك
  .ألفاً  الثالثني عليه فرد مالك
  :والميزان الكيل وفاء - ٧

ْوفُوا الَْكيَْل َوالِْمَياَن ﴿ :تعاىل قوله منها الكرمي، القرآن من كثرية آيات يف وامليزان الكيل إيفاء وجل عز اهللا أوجب
َ
َوأ

  .)١٥٢ اآلية األنعام سورة( ﴾بِالْقِْسِط 
َ  )١(َويٌْل لِلُْمَطّفِفَِي  ﴿: وجل عز اهللا يقول وامليزان الكيل تطفيف وتعاىل سبحانه اهللا حرم وقد َ ِيَن إِذَا اْكتَالُوا  الَّ

وَن  )٢(الَّاِس يَْسَتوْفُوَن  ْو َوَزنُوُهْم ُيِْسُ
َ
نَُّهْم َمبُْعوثُوَن  )٣(َذا َكلُوُهْم أ

َ
ولَئَِك أ

ُ
َ َيُظنُّ أ

َ
 )٥(ِلَْوٍا َعِظيٍم  )٤(أ

  .)٦-١:اآليات املطففني سورة( ﴾ )٦( يَوَْم َيُقوُم الَّاُس لَِرّبِ الَْعالَِميَ 
 الكيل، ويف فيه واالحتياط امليزان بتعديل وذلك شيئاً  املقدار يف يكتم أال: (( التطفيف من التاجر حمذراً  الغزايل اإلمام قال

َ الَّاِس يَْستَوْفُوَن  )١(َويٌْل لِلُْمَطّفِفَِي  ﴿: تعاىل اهللا قال يكتال، كما يكيل أن فينبغي َ ِيَن إِذَا اْكتَالُوا  ذَا  )٢(الَّ
وَن  ْو َوَزنُوُهْم ُيِْسُ

َ
 الدين علوم إحياء..))  أخذ إذا وينقص أعطي إذا يرّجح بأن إال هذا من خيلص وال﴾َكلُوُهْم أ

٢/٧٧.  

  :بالصدقة والشراء البيع خلط - ٨
 أن أي بالصدقة، بيعهم خيلطوا أن إىل التجار  النيب أرشد والكذب واللغو احللف من التجار من كثري من يقع ملا نظراً 

م، أثناء الصدقة يدائم يكونوا  -  غرزة أيب بن قيس عن احلديث يف ورد فقد وجل، عز الرب غضب تطفئ األ جتارا
 واإلمث الشيطان إن التجار معشر يا: ( فقال السماسرة، نسمى وحنن  اهللا رسول علينا خرج: قال - عنه اهللا رضي

  .صحيح حسن حديث وقال الرتمذي أخرجه)  بالصدقة بيعكم فشوبوا البيع، حيضران
  :بالوعد الوفاء - ٩

 بوعده، يفِ  مل من وذمتْ  ذلك، على وحثت بالوعد الوفاء وجوب على   نبيه وسنة اهللا كتاب من كثرية نصوص دّلت
ْوفُوا بِالُْعُقودِ ﴿: تعاىل قوله النصوص هذه فمن

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
 تأمر الكرمية اآلية فهذه. )١ اآلية املائدة سورة( ﴾ يَا أ

ِ إَِذا َعَهْدُتمْ ﴿:تعاىل وقال. ذلك يف داخل والوعد بالعقود، بالوفاء َّ ْوفُوا بَِعْهِد ا
َ
  .)٩١ اآلية النحل سورة( ﴾ َوأ

  .ومسلم البخاري أخرجه) أخلف وعد وإذا خان، أؤمتن وإذا كذب، حدث إذا: ثالث املنافق آية: ( اهللا رسول وقال
 التماس))  اإلمطار صدقه ما املواعيد وأحسن مطر، واإلجناز سحابة، الوعد: (( بالوعد الوفاء عن قيل ما أمجل من ولعل
  .٩٦: ص للسخاوي السعد
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  : ) البيع بعد ما خدمة( اإلقالة -١٠
 ، فيه ومرغب شرعاً، إليه مندوب أمر وهي. الطََّرفـَْنيِ  بِتَـرَاِضي َوآثَارِهِ  ُحْكِمهِ  َوِإْلَغاءُ  اْلَعْقدِ  َرْفعُ : هي اْلُفَقَهاءِ  عند واإلقالة
 أقال من: (قال حيث  األسباب، من سبب ألي الشراء على ندم إن املشرتي البائع يقيل أن على  النيب حث وقد

  .الذهيب ووافقه وصححه واحلاكم ماجة وابن داود وأبو أمحد أخرجه) القيامة يوم عثرته اهللا أقاله مسلماً 
  :األيمان كثرة من اللسان حفظ: ١١
 اهللا قال صادقاً  احلالف كان إذا مكروهة احللف وكثرة األمور، أتفه على والشراء البيع يف باهللا احلِلف يكثرون التجار بعض
ْيَمانَُكمْ َواْحَفُظوا ﴿: تعاىل

َ
  .)٨٩ اآلية املائدة سورة( ﴾ أ

ْيَمانِِهْم ﴿: تعاىل اهللا قال قطعاً، حمرم فهو للكذب متعمداً  كاذباً  احلالف كان إذا وأما
َ
ِ َوأ َّ وَن بَِعْهِد ا ِيَن يَْشَتُ إِنَّ الَّ

َ يَُكّلُِمُهمُ  ِ َو َق لَُهْم ِف اْلِخَرة َ َ َخ ولَئَِك 
ُ
ً أ َ يَُزّكِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب  َثَمًنا قَلِي َ َينُْظُر إَِلِْهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ َو ُ َو َّ ا

ِلمٌ 
َ
  .)٧٧ اآلية عمران آل سورة( ﴾أ

 أي. ومسلم البخاري أخرجه) للربكة ممحقة للسلعة، منفقة احللف: (بقوله والشراء البيع يف احللف كثرة عن النيب ى وقد
  .حمق وذات نفاق ذات فهي الربكة بسببها ومتحق السلعة تنفق الفاجرة احللف

  :الغش ترك -١٢
 أو مسلماً  املقابل الطرف كان وسواء وأشكاله، صوره بكل الغش حترمي اإلسالمية الشريعة يف والشراء البيع قواعد من إن
  .عيب أو نقص من السلعة يف ما وكتمان إخفاء هي الغش حقيقة و بعيداً، أو قريباً  مسلم، غري
 فنالت فيها يده فأدخل -كومة- طعام ُصربة على مرَّ : (  الرسول أن ثبت ما منها الغش حترمي على كثرية أدلة دلت فقد

 الطعام فوق جعلته أفال: قال. املطر أي اهللا، رسول يا السماء أصابته: قال الطعام؟ صاحب يا هذا ما: فقال بلالً  أصابعه
  .ومسلم البخاري أخرجه)  انم فليس غشنا من الناس، يراه كي
  :للمشتري السلعة عيوب بيان -١٣
ا من شيئاً  يكتم أن عليه وحيرم فيها كان إن عيب من السلعة يف ما للمشرتي يبني أن البائع على جيب  أعلم فإذا عيو

: قال سباع أيب عن احلديث يف جاء فقد ذمته أبرأ قد البائع يكون بالعيب علمه مع السلعة اشرتى مث بالعيب املشرتي
: قال. نعم: قلت اشرتيت؟ اهللا عبد يا: فقال إزراه جير وهو أدركين ا خرجت فلما األسقع بن واثلة دار من ناقة اشرتيت

ا فيها؟ وما: قلت فيها؟ ما لك ُبنيَ   ا أردت: قلت حلماً؟ ا أردت أو سفراً  ا أردت: قال الصحة، ظاهرة لسمينة إ
 اهللا رسول مسعت إين: قال علي؟ تفسد اهللا أصلحك هذا أي أردت ما: صاحبها فقال. نقباً  خبفها فإن: قال. احلج
: احلاكم وقال والبيهقي احلاكم أخرجه) بيَّنه إال ذلك علم ملن حيل وال فيه ما بني إال شيئاً  يبيع ألحد حيل ال: (يقول

 ال أن عيب فيه بيعاً  أخيه من باع إذا ملسلم حيل وال املسلم أخو املسلم: (قال  وقال الذهيب، ووافقه اإلسناد صحيح
  . ماجة وابن أمحد أخرجه) يبينه
  .وأنواعه أشكاله جبميع حمرم والغش الغش من نوع العيب بيان دون املعيبة السلعة فبيع
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  :نموذجية أسئلة
ذلك؟ يف نص يوجد وهل بالتجارة، الصدقة خبلط املراد ما  

؟ األميان حفظ عن آية أذكر   

؟ التجارة أثناء الصادقة األميان كثرة حكم ما  

؟ ال أم باملسلم خاص الغش ترك هل  

املسلم للتاجر األخالق ضرورة يفيد  النيب عن حديثاً  أذكر.  
جتارته يف الصاحلة النية املسلم التاجر ينوي كيف.  
؟ املعسر بإنظار املراد ما  
؟ السوق يف للدخول ذكر يوجد هل  
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  الثالث: الدرس

  منها والحكمة ومشروعيته البيع تعريف 
  :البيع تعريف

 قوله يف كما  الشراء مثل ضده، وعلى الشيء على تطلق اليت أي األضداد أمساء من وهو بشيء، شيء مقابلة: لغة البيع
ْوهُ بَِثَمٍن َبٍْس ﴿: تعاىل نُْفَسُهمْ  ﴿: سبحانه وقوله باعوه، أي ،)٢٠:يوسف( ﴾ َوَشَ

َ
ْوا بِهِ أ  ﴾ َوَلِئَْس َما َشَ

  .وشار ومشرت وبّيع، بائع: املتعاقدين من لكل ويقال ،)١٠٢:البقرة(

   :الفقهاء اصطالح وفي
 العقد، من التمّلك سبيل على األموال تبادل يف بدّ  ال أنه: يعين وذلك. التأبيد على متليكاً  مبال مال مبادلة على يرد عقد

 ال وأن ،و التمليك امللك من البيع يف بد ال وأيضاً  الشرع، ُعْرف يف ماالً  يُعترب مبا إال والشراء البيع يكون ال وكذلك
  .بوقت حمدداً  ذلك يكون

  
  :البيع مشروعية

  .اإلمجاع ذلك على وحصل والسّنة، الكتاب مشروعيته على دلّ  مشروع، عقد البيع عقد
َم الّرِبَا ﴿: سبحانه فقال :القرآن أما ُ اْلَيَْع وََحرَّ َّ َحلَّ ا

َ
 تبادل عن الكالم معرض يف تعاىل قال ،كما) ٢٧٥البقرة( ﴾ َوأ

ْن تَُكوَن ِتَاَرةً َعْن تََراٍض ِمنُْكمْ  ﴿: األموال
َ
َّ أ ِ ْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم بِاْلَاِطِل إ

َ
ُكلُوا أ

ْ
  ).٢٩النساء( ﴾ َ تَأ

  
  :السنة وأما
 حبزمة فيأيت حبله، أحدكم يأخذ ألن: " قال النيب عن ، العوام بن الزبري أخرجه ما: منها كثرية أحاديث ذلك ففي

: برقم البخاري أخرجه"  منعوه أو أعطوه الناس، يسأل أن من له خري وجهه، ا اهللا فيكف فيبيعها، ظهره، على احلطب
١٤٠٢.  

 على واألمثلة عليهم، ينكر وال فيقّرهم بذلك، يعلم أو ومسمع، منه مشهد على يتبايعون اهللا رسول أصحاب كان وقد
  . حتصى أن من أكثر ذلك
  .واألزمان العصور خمتلف يف األمة عليه أمجعت والسّنة الكتاب يف ثبت الذي وهذا

  
  
  
  
  



١١ 

 

  :ِحكمة مشروعية البيع
حيتاج إليه منها، فكان ال بّد من أن إن الناس يف حاجة إىل كثري من السلع، وال يستطيع كّل منهم أن ينتج مجيع ما 

ذه السلع، وهذا التبادل ال حيصل إذا مل يكن هناك تراٍض عليه، وهذا الرتاضي هو عقد البيع . يبادل بعضهم بعضًا 
وكذلك رمبا ملك بعضهم النقد ومل ميلك سلعاً، وعكس ذلك يقع، فيحتاج ذو النقد إىل السلع، وذو السلع إىل النقد، 

وأيضًا من شأن اإلنسان أن يسعى إىل الربح، والبيع والشراء هو الطريق السليم . حيصل غالبًا إال بالبيع وكل ذلك ال
  .لتحصيل ذلك
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  الرابع :الدرس
  أركان عقد البيع 

  
  .العاقدان، والصيغة، واملعقود عليه: أركان عقد البيع ثالثة

  العاقدان: الركن األول
  :واملشرتي اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتيهما، ويشرتط يف كل منهمامها البائع 

فال يصح بيع وال شراء الصيب واجملنون، وكذلك احملجور . أي بالغاً عاقًال حيسن التصرف يف املال :أن يكون رشيداً  - ١
  .إما بإنفاقه يف احملرمات، أو تبديده يف املباحات، أو لغفلة وعدم خربة: عليه لسفه، أي لسوء تصرفه باملال

أي أن يبيع أو يشرتي وهو قاصد ملا يقوم به من تصرف مبلء حريته ورغبته،  :أن يكون مختارًا مريدًا للتعاقد - ٢
اال ان : "، بدليل قوله تعايلفعلى هذا ال يصح بيع املكروه وال شراؤه، لعدم حتقق الرضا منه. راضيًا بالتعامل الذي ينشئه
  "تكون جتارة عن تراٍض منكم

ن البائع غري املشرتي، وذلك ألن مصاحل كل منهما تتعارض مع أي أن يوجد عاقدان بأن يكو  :تعّدد طرفي العقد - ٣
كما . مصاحل اآلخر، فالبائع يرغب بثمن أكرب وشروط أقل، واملشرتي يرغب بشروط يف املبيع أفضل وبثمن أقل، وهكذا

ارض األخرى، أن للبيع أحكامًا تتعلق بقبض املبيع وأحكامًا تتعلق بقبض الثمن، وكل منها ترتتب عليه مسؤوليات قد تع
  .فال ميكن أن يكون اجلميع من مسؤولية شخص واحد

  .فال يصح بيع األعمى وال شراؤه، ألن يف ذلك جهالة فاحشة، فيوكل َمن يشرتي له أو يبيع :البصر -  ٤
  

  :الصيغة: الركن الثاني
 من اإلجياب وتشمل. إليه وقصدمها به ورضامها التعاقد يف رغبتهما عن معَّرباً  املتعاقدين، من يصدر الذي اللفظ وهي
  .ذلك إىل وما اشرتيته، أو قبلته،: كقوله املشرتي، من والقبول بكذا، الثوب هذا بعتك: كقوله البائع،
  :كناية تكون وقد صرحية تكون قد والصيغة

  وقول ومّلكتك، بعتك: كقوله والشراء، البيع على ظاهرة داللته تكون لفظ كل :فالصريحة
  .قبلت: يقول أن القبول يف ويكفي ومتّلكت، اشرتيت :المشتري
 تسلَّمه أو بكذا، خذه: أو بكذا، لك جعلُته: البائع كقول غريه، حيتمل كما البيع حيتمل الذي اللفظ هي :والكناية
 .تسّلمته أو أخذته: املشرتي وقول بكذا،

  
  :بالمعاطاة البيع حكم
 أو بشيء، منهما واحد يتلفظ أن غري من الثمن، املشرتي ويُقبضه املبيع البائع يُقبض كأن باملعاطاة؟ البيع ينعقد وهل
  .اآلخر ويسكت أحدمها يتلفظ
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 من املتأخرون مطلقاً  ذلك وأجاز. باملعاطاة يصح ال البيع وأن العاقدين، من التلفظ من بدَّ  ال أنه: املذهب يف املشهور
 اإلمث يف إيقاعهم عن وأبعد وأرحم، للناس أيسر وهذا. العرف به جرى إذا - تعاىل اهللا رمحه كالنووي - املذهب فقهاء
م، وإبطال  يتلفظان متبايعني جتد وقلما والغالب، الشائع هو فيها باملعاطاة البيع أصبح اليت األيام هذه يف سيما وال بياعا
  .قبول أو بإجياب

  
  :شروط صيغة العقد 

  .ُيشعر عرفاً باإلعراض عن القبولأن ال يطول الفصل بني اإلجياب والقبول مبا  - ١
: أو قال. اشرتيت خبمسني: بعتك مبائة، فقال: أن يكون القبول موافقاً لإلجياب ومطابقاً له يف كل جوانبه، فلو قال - ٢

  .مل ينعقد البيع يف هذه الصور، لعدم توافق القبول مع اإلجياب. اشرتيت بألف مؤجلة: بعتك بألف معجَّلة، فقال
التعليق على شرط أو التقييد بوقت، بأن تكون الصيغة تدل على التنجيز يف العقد والتأبيد يف التمليك، فلو عدم  - ٣
  .قبلت، مل يصح العقد، لوجود الشرط: بعتك هذه الدار إن جاء فالن أو شهر كذا، فقال: قال
  :نموذجية سئلةأ

واصطالحا لغة البيع عّرف .  
البيع مشروعية على الكرمي القرآن من نصاً  أذكر .  
البيع أركان عدد .  
واملشرتي؟ البائع شروط هي ما  
والشراء البيع يف والكناية الصرحية للصيغة مّثل.  
باملعاطاة البيع حكم بني.  
قبلت؟:  فقال السفر، من والدي رجع إن ماليني بعشرة السيارة هذه بعتك: قال لو حكم ما 
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  الخامس :الدرس
  وضمانه المبيع وقبض عليه المعقود 

  
  :المعقود عليه: الركن الثالث

ا: وهو ما يسمى حمل العقد، وهو يف عقد البيع   :املبيع والثمن، ويشرتط يف كلِّ منهما شروط، وإليك بيا
فال جيوز بيع ما هو معدوم، كبيع ما ستثمره أشجاره، وكذلك ما كان يف  :أن يكون المبيع موجودًا عند العقد - ١

  .وم، كبيع يف الضرع من اللنب دحكم املع
قلت يا رسول اهللا، يأتيين الرجل فيسألين عن بيع ما ليس عندي ما أبيعه منه، مث أبتاعه من : فعن حكيم بن حزام قال

  ).٣٥٠٣: أخرجه أبو داود برقم" ال تبع ما ليس عندك : " السوق؟ فقال
وذلك شرط يف املبيع والثمن، وخيرج بذلك مجيع األعيان النجسة واحملرمة شرعاً، فال  :أن يكون ماًال متقومًا شرعاً  -  ٢

  .يصح كون املبيع أو الثمن مخراً أو ميتًة أو دماً 
أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفًا ومباحة شرعاً، فال يصح بيع احلشرات أو  :أن يكون منتفعًا به شرعًا وعرفاً  - ٣

ا أو ال تقصد منفعتها عادة، ألن بذل البدل مقابل ماال نفع به إضاعة للمال،  احليوانات املؤذية اليت ال ميكن االنتفاع 
ى رسول اهللا  عن إضاعة املال   .٢٢٧٧: برقم:أخرجه البخاري. وقد 

اً وجيوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، وحنو ذلك، ألن فيها منفعة مقصودة عرف
ي عن شيء منها خبصوصه كالكلب مثالً    .ومباحة شرعاً، ومل يرد 

  .وكما ال يصح بيع ما ذكر من األشياء ال يصح جعلها مثناً 
 - عن كان معيناً  -فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم املبيع أو الثمن  :أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً  - ٤

لعاقد اآلخر ليس على يقني يف هذه احلالة أنه سيحصل على عوض عما يبذله، وبالتايل وقت لعقد فال ينعقد البيع، ألن ا
  .يكون يف بذله له إضاعة للمال، وهو منهي عنه كما علمت

فيصح بيع املالك ملال نفسه وشراؤه به، ويصح بيع الوكيل ملال  :أن يكون للعاقد سلطان عليه بوالية أو ملك -  ٥
ؤالء مجيعاً سلطانًا على املال، إما بتسليط الشرع كاألولياء واألوصياء، وإما بتسليط املالك نفسه  موكَّله وشراؤه به، ألن هل

كان تصرفه   -ه الفقهاء الفضويل يوهو الذي يسم -فإذا تصرف باملال بيعًا أو شراًء من ال سلطان له عليه . كالوكالء
  ).واالرتمذي والنسائي وابن ماجه أخرجه أبو داود" ال بيع إال فيما متلك : " باطًال، لقوله 

فال يصح البيع إذا كان يف املبيع أو الثمن جهالة لدى العاقدين أو أحدمها، تقضي يف  :أن يكون معلومًا للعاقَدْين - ٦
ى النيب  عن بيع الَغَررِ  دمها، فال يصح بيع ما جيهله العاقدان أو أح. الغايل إىل النزاع واخلصومة، ألن يف ذلك غرراً، وقد 

  .وال جعله مثناً 

  



١٥ 

 

  قبض المبيع وضمانه

إذا مت عقد البيع بتوفر أركانه وحتقق شروطه، واملبيع ال يزال يف يد البائع، فهو من ضمانه، مبعىن أنه إن تلف أو أتلفه 
فإن  فإذا قبضه املشرتي دخل يف ضمانه،. البائع انفسخ البيع، وال يلزم املشرتي شيء، ويسرتد الثمن إن كان قد دفعه

  .هلك يهلك عليه

  :خيتلف القبض باختالف املبيع، إذ إن قبض كل شيء حبسبه :بم يحصل القبض

يكون إما بالتناول إذا كان يُتناول باليد، كالثوب والكتاب وحنومها، وإما بالنقل إذا كان ال يُتناول باليد  : فقبض املنقول
  .كالسيارة والدابة وما إىل ذلك

ر واألرض فقبضه بالتخلية بينه وبني املشرتي ومتكينه منه، وإزالة املوانع من تسّلمه، وتسليم كالدا: وأما غري املنقول
  .مفتاحه إن كان داراً وحنو ذلك، واملوافقة على التنازل عنه لدى اجلهات الرمسية

  .وال بد يف القبض من إذن البائع، ألن األصل أنه ملكه، وال خيرج من يده إال بإذن منه

  

  :جيةأسئلة نموذ
هو الفضويل، وما حكم بيعه؟ نم  
بني املراد من كون املال متقوما شرعا.  
مب حيصل قبض املنقول وغري املنقول؟  
أذكر نصاً يف حكم بيع ما ليس حتت اليد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦ 

 

  السادس :الدرس
  الخيار وأنواعه في المعامالت المالية

  
  .هو إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه: واصطالحا. اسم مصدر من اختار، خيتار، اختيارا :لغة: الخيار

  .وقيل هو طلب خري األمرين، من إمضاء البيع أو إلغائه
  

  :الِحكمة من مشروعية الخيار
إال . أبرم األصل يف عقد البيع أنه إذا ُوجدت أركانه وحتققت شروط أن ينعقد مربماً، وليس ألحدمها اخليار يف نقض ما

أن الشارع راعى مصاحل املكلَّفني، وأن املتعاقد قد يكون استعجل بعض الشيء ومل يرتوَّ يف األمر، ولذلك اعترب انعقاد 
البيع لوجود أركانه وحتقق شروطه غري الزم، وأثبت لكل عاقد حق اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه، وذلك رفقًا به 

  .رغبته بهوحفاظاً على متام رضاه بالعقد و 
  :أنواع الخيار في البيع

خيار اجمللس، وخيار الشرط، : قد أثبت الّشارع اخليار للعاقد يف أحوال ثالثة اعتربت أنواعًا للخيارات املشروعة، وهي
  .وخيار العيب

  :خيار المجلس -  ١
ا داما يف اجمللس الذي حصل م -بعدما مت وانعقد صحيحًا  -املتعاقَدين له حق الرجوع عن البيع  من واملراد به أن لكل

ما   .فيه عقد البيع، ومل يتفّرقا عنه بأبدا
فلو كانا يف دار  : فإذا تفّرقا عن جملس العقد سقط اخليار وأصبح العقد الزماً، ويكفي يف ذلك ما يسمى تفرقاً يف العرف

  .صغرية كفى خروج أحدمها منها ولو كانا يف دار. كبرية وخرج أحدمها من الغرفة إىل الصحن، أو بالعكس حصل التفّرق
أمضينا العقد أو اخرتنا لزومه، وكذلك إذا خريَّ : برام العقد ولزومه، بأن يقوالايار إذا اختار أحدمها أو كالمها ويسقط اخل

اخرت إمضاء البيع أو فسخه، فإن اختار أحدمها ومل خيرت اآلخر سقط اخليار يف حق من : أحدمها اآلخر كأن يقول له
  .وبقي يف حق من مل خيرت اختار،
: برقم البخاري أخرجه"  اآلخر أحدمها خيري أو مجيعاً، وكانا يتفرقا مل ما باخليار البيعان"  قوله: سبق ما كل يف واألصل
  .١٥٣١: برقم ومسلم. ٢٠٠٣
 على رجعت تبايعنا فلما خبيرب، له مبالٍ  بالوادي ماالً  عثمان املؤمنني أمري من ِبْعتُ : قال عنهما اهللا رضي عمر ابن وعن
: برقم: البخاري( يتفرقا حىت باخليار املتبايعني أنّ  السُّنَّةُ  وكانت البيع، يرادين أن خشية بيته، من خرجت حىت عقيب

٢٠١٠.(  
  
  
  



١٧ 

 

  :خيار الشرط -  ٢
وميكن أن . خالل مدة معلومة -أي حق فسخ العقد  - أن له اخليار : وهو أن يشرتط أحد املتعاقدين أو ُكلُّ منهما

ومسي خيار الشرط ألن سببه اشرتاط . يشرتط ذلك مع العقد، وميكن أن يشرتط بعده، ولكن قبل مفارقة جملس التعاقد
  .العاقد

  :ويشترط فيه

يل اخليار، ومل حيدد مدة مل يصح، ويبطل البيع يف هذه احلالة، ملا يف ذلك من : أن يكون ملدة معلومة، فإن قال - ١
  .الغرر واجلهالة

أن ال تزيد املدة على ثالثة أيام، إذا كان املبيع ال يفسد خالهلا، ألن احلاجة ال تدعو إىل الرتوِّي أكثر من هذه املدة  - ٢
  ..غالباً 
  .أياماً معينة غري متوالية مل يصح الشرط، وبطل العقد شرط أن تكون املدة متوالية ومتصلة بالعقد، فلو - ٣

  متى يسقط خيار الشرط؟
  :الشرط باألمور التالية يسقط خيار

  .بانتهاء املدة املشروطة - ١
  .بإمضاء البيع وإجازته يف مدة اخليار - ٢
 .بتصّرف من له اخليار باملبيع تصرفاً ال ينفذ عادة من غري املالك - ٣
  

  :أسئلة نموذجية
 ًعرف اخليار اصطالحا.  
من مشروعية اخليار؟ احلكمة ما هي  
البيع يف املشروعة اخليارات عدد.  
اجمللس خيار مشروعية عن حديثاً  أذكر .  
الشرط؟ خيار صحة شروط هي ما  
الشرط؟ خيار يسقط مىت 

  

  

  

  



١٨ 

 

 السابع :الدرس

  
  :خيار العيب -  ٣

األصل يف تعامل املسلم مع غريه النصح وعدم الغش، ألن يف ذلك أكًال ألموال الناس بالباطل، وقد حذر رسول اهللا  
ومن الغش أن يكون يف املبيع عيب يعلمه البائع، فيكتمه عن " فليس مّنا  نامن غش: " قالمن الغش أشد حتذير حني 

  . املشرتي وال يبيِّنه له
، وألن األخالق يف اإلسالم أخالق ذاتية إنسانية، جيب والغش حرام سواء كان مع مسلم أو غريه و ذالك لعموم احلديث

ا مع املسلم وغريه   .التخلق 
ال حيلُّ ألحٍد : " بائع بيان العيب، جيب بيانه أيضاً على كل من علم به ولو كان غري املتعاقدين، لقوله وكما جيب على ال

َ ما فيه، وال َحيلُّ ملْن يـَْعَلُم ذلك إال بـَيـََّنُه    ]).٤٩١/ ٣[أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ". يبيع شيئاً إال بـَنيَّ
  :يعالحكم فيما إذا تم البيع ثم ظهر عيب في المب

إذا حصل عقد البيع ولزم، وقبض املشرتي املبيع ومل يُذكر له فيه عيب، مث اطّلع بعد ذلك على عيب فيه كان البيع 
بني أن يرضى باملبيع على ما فيه، وبني أن يرّده على البائع فيفسخ البيع : صحيحاً، وإمنا يثبت للمشرتي حق اخليار
  .ذا العيب، ال عند العقد وال عند القبضويسرتّد الثمن، طاملا أنه مل يكن على علم 

  
  :ويشترط لثبوت خيار العيب

  .أن يثبت أن العيب قدمي، حدث يف املبيع قبل أن يقبضه املشرتي، سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده - ١
فيها للقيمة، واملرجع أن يكون العيب منقصاً لقيمة املبيع يف ُعرف التّجار، سواء أنقصت العني أم مل تنقص، والعربة  - ٢

  .يف اعتبارها التجار أصحاب اخلربة
، فيثبت له )املكينة ( أن يغلب يف جنس املبيع عدمه، َكمن اشرتى سيارة من وكالتها، مث تبني له عيب يف حمركها  - ٣

 . حق الرد والفسخ بالعيب
 
  
  
  
  
  
  
  



١٩ 

 

  متى يكون الرد بخيار العيب؟
 الصباح، حىت التأخري فله ليالً  به علم فإذا. والعادة الُعْرف حسب العيب، على االّطالع فور العيب خبيار الرد حق يثبت
  .خياره سقط ردُّه فيه يستطيع كان الذي الوقت عن أخَّر فإذا

  :شرط البراءة من العيوب
شرط يؤكد العقد أنه بريء من كل عيب يظهُر يف املبيع صّح عقد البيع، ألنه : لو شرط البائع على املشرتي عند العقد

  .ويقرره، إذ ينفي الرد والفسخ، كما يوافق ظاهر احلال من سالمة املبيع من العيوب
وهل يسقط هذا الشرط خيار العيب، وبالتايل ليس للمشرتي رّد املبيع وفسخ العقد إذا ظهر فيه عيب قدمي على ما قد 

  .علمنا؟
  :واجلواب أنه يُنظر

ا الشرط الٍغ، وال يسقط حق الرد، وال يربأ البائع من أّي عيب يظهر يف املبيع ويـُْثبت فإن هذ: فإن كان املبيع غري حيوان
  .اخليار على ما سبق

  .فإنه يربأ من كل عيب باطن يف احليوان، موجود عند العقد، ومل يعلمه البائع: وإن كان املبيع حيواناً 
  

  :أسلة نموذجية
،ا عي ما احلكم الفقهي فيما إذا قبض املشرتي السلعة   مل يذكره البائع ؟ بمث ظهر 
 يشرتط لثبوت خيار العيب شروط أذكرها.  
قبض املشرتي السلعة مث عرف بعيب فيها، ومل يردها يف الوقت املمكن، فما حكم خيار العيب ؟ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠ 

 

 الثامن :الدرس

  
  البيوع المنهي عنها

اليت تتضمن اجلهالة والغرر، أو اإلضرار بأهل السوق، أو أباح اإلسالم بيع كل شيء جيلب اخلري والربكة، وحرم البيوع 
  .باطلة، وصحيحة مع احلرمة: إيغار الصدور وحنوها مما يسبب األحقاد والتشاحن والتناحر، وهذه البيوع علي نوعني

  
  :البيوع المحرمة والباطلة: أوالً 

ا أو نقص يف شروطها،  ى عنها الشارع خللل يف أركا ى وهي البيوع اليت  وقد مسى الشارع أنواعًا من هذه البيوع، و
ا، وهي   :عنها، وحكم الفقهاء ببطال

  .كأن يقول مثال أي ثوب ملسته فهو لك بكذا، وهذا البيع فاسد لوجود اجلهالة والغرر:المالمسة -  ١
  .اجلهالة والغرر كأن يقول أي ثوب نبذته إيلَّ فهو عليك بكذا، وهذا البيع فاسد ال يصح لوجود:بيع المنابذة -  ٢
إرم هذه احلصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا، وهذا البيع غري صحيح للجهالة : كأن يقول:بيع الحصاة - ٣

  .والغرر
بعتك هذا على أن تبيعين أو تشرتي مين هذا، أو بعتك هذه السلعة بعشرة حالة، أو : كأن يقول:بيعتان في بيعة - ٤

أحدمها، وهذا البيع غري صحيح؛ ألن البيع معلق بشرط يف األول؛ ولعدم استقرار الثمن عشرين مؤجلة ويتفرقا قبل تعيني 
  . يف الثاين

فهو بيع منهي عنه . وذلك بأن يشرتي إنسان سلعة أو بضاعة، مث يبيعها قبل أن يقبضها :بيع المبيع قبل قبضه - ٥
والدليل ما أخرجه ابن عباس رضي اهللا . يبيعه وباطل، ألن املبيع مل يدخل يف ضمان املشرتي قبل قبضه، فال ميلك أن

ى عنه النيب  فهو الطعام أن يـَُباع حىت يُقَبَض : ( عنهما قال وال أحَسُب كّل شيء إال : ( قال ابن عباس). أما الذي 
  .١٥٢٥: برقم: ، ومسلم٢٠٢٨:  أخرجه البخاري برقم). مثْـَلُه 
: يا رسول اهللا، الرجل يسألين البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال قلت: عن حكيم بن حزام قال :بيع ما ليس عنده - ٦
  ٣٥٠٣: أخرجه أبو داود برقم" ال تبع ما ليس عندك"
   
   

  :نموذجية أسئلة

احملرمة البيوع عّرف .  

والغرر اجلهالة حترميها يف السبب حمرمة لبيوع مثل.  

؟ قبضه قبل املبيع بيع حرمة على الدليل هو ما  



٢١ 

 

 التاسع :الدرس

  
  :البيوع المحّرمة غير الباطلة -ثانياً 

ا وال خللل يف شروطها، وإمنا ألمر خارج عنها، ولذا حيكم بصحتها مع  وهي البيوع اليت ورد النهي عنها ال لنقص يف أركا
  :وهذه البيوع هي. ثبوت التحرمي هلا واإلمث على فاعلها

  :بيع النجش - ١
. ال بقصد الشراء، بل ليغر غريه فيوقعه فيه، وحكمه حرام؛ ألن فيه تغريرا باملشرتي وخداعا له زيد يف مثن السلعةهو ان ي

: ومسلم برقم. ٢٠٣٥: أخرجه البخاري برقم". ى النيب عن النَّْجش : " وعن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
ن بتواطؤ بني البائع والناجش كانت احلرمة فإذا حصل الشراء كان صحيحاً، فإذا قام الدليل على أن ذلك كا) ١٥١٦

وإن مل يثبت أن ذلك كان بتواطؤ . عليهما، وكان البائع غارّاً وغاّشاً للمشرتي ومدلِّساً عليه، فيثبت له بذلك حق اخليار
  .منهما، مل يكن للمشرتي اخليار، ألنه مقصِّر يف التحرِّي والبحث

  :بيع الحاضر للبادي  - ٢
ومعه متاع يريد بيعه، وأهل البلد يف حاجة إليه، فيقول له  آخر من  - من بادية أو غريها  -ل من سفر وهو أن يـَْقَدم رج
ال يـَْبع : " فمثل هذا العمل حرام، لقوله . ال تبع حىت أبيع لك هذه البضاعة شيئًا فشيئاً، ويزداد الثمن: أهل ذلك البلد

وسبب النهي والتحرمي ما يف ذلك من تضييق ). ١٥٢١: برقمومسلم . ٢٠٥٠: أخرجه البخاري برقم". حاِضٌر لباٍد 
  .على الناس

ا إىل البلد، ألن  وينبغي التنبيه إىل أن هذا ال ينطبق على ما يفعله اليوم الوسطاء، حني يقومون ببيع البضائع ملن جيلبو
  .ج واملستهلكمعىن التضييق ألهل البلد غري وارد، بل رمبا كان عملهم تسهيًال وتيسرياً على املنت

  :بيع الُمَصّراة - ٣
وهي الناقة أو البقرة أو الشاة، يرتك حلبها عمدًا أيامًا ليجتمع اللنب يف َضرعها، فيتوهم املشرتي كثرة اللنب فيها على 

  .الدوام، فريغب بشرائها، ورمبا زاد يف مثنها
فإذا علم املشرتي بذلك ثبت له خيار . التدليسفإذا وقع الشراء كان العقد صحيحاً، ولكن مع احلرمة، ملا فيه من الغش و 

  .الرد على الفور، ألنه يف حكم خيار الرد بالعيب ، وإن رضي بالشاة مع العلم بالتصرية مل يكن له شيء
 رضيها إن: َحيْلُبها أن بعد النََّظرّْينِ  خبري فهو ذلك بعدَ  ابـَْتاعها فمن والغنم، اإلبل ُتَصرُّوا ال:  قوله: سبق ما ودليل

  ).١٥١٥ برقم ومسلم. ٢٠٤١: برقم البخاري أخرجه". (متر من وصاعاً  رّدها َسِخَطها وإن أمسَكها،
  
  
  
  



٢٢ 

 

  :تلقَّي الركبان -  ٤
وهو أن خيرج التاجر إىل خارج البلد، فيستقبل القادمني بالبضائع، ويومههم أن ما معهم من السَِّلع كاسد يف البلد، وأن 

  .منهم بأقل من مثنهاأسعارها خبسة، ليشرتيها 
فإذا اشرتى منهم هذه البضائع كان البيع صحيحًا مع حرمته، ملا فيه من اخلداع، فإذا نزل أصحاب البضائع السوق 

م مغبونون بالثمن، ثبت هلم خيار فسخ البيع   .وعرفوا األسعار، وباَن هلم أ
ه إنساٌن فابتاَعُه فصاحب السلعِة فيها باخلياِر إذا ورد السوق ى النيب  أن يـُتَـَلقَّى اجلََلُب، فإن تلقا" عن أيب هريرة قال 

  ).حترمي تلقي اجللب، كما أخرجه أصحاب السنن: البيوع، باب: انظر مسلم". (
  :االحتكار -  ٥

أقواتًا للناس من األسواق، وال سيما عند حاجة الناس إليها، فيجمعها عنده وال  تعدوهو أن يشرتي البضائع اليت 
  .لريتفع مثنها أكثر فأكثر، فيبيعها شيئاً فشيئا مستغًال حاجة الناس يظهرها،

" خاطئاال ال حيتكر : " فمثل هذا التصرف حرام، ملا أخرجه معمر بن عبداهللا العدوي رضي اهللا عنه عن النيب  قال
  .واخلاطئ هو املذنب العاصي). ١٦٠٥أخرجه مسلم برقم 

  :ومهالبيع على بيع أخيه أو السوم على س -  ٦
أنا أبيعك أجود مما اشرتيت بنفس الثمن، أو بأقل : فهو أن جيئ إىل من اشرتى شيئاً وهو مدة اخليار فيقول له :أما البيع

  .منه
فأن يكون رجل يسوم سلعة، ورمبا اتفق مع صاحبها على مثن، فيأيت آخر ويعرض على صاحب السلعة مثناً  :وأما السَّْوم

: فكل ذلك حرام، لقوله . أو أن يعرض على املشرتي سلعة مثلها بثمن أقل، أو أنفس منها بنفس الثمن. أكرب ليبيعها له
ومسلم . ٢٠٢٣: أخرجه البخاري برقم" ( لُم على َسْوِم أخيه ال َيُسم املس: " وقوله". ال بيع الرُجُل على بيع أخيه " 
  ).١٥١٥: برقم

 والشحناء، للنزاع وإثارة للبغضاء وزرع للصدور، وإيغار باملروءة، إخالل من فيها امل :األمور هذه تحريم من والحكمة
 ومتتني اجملتمعات، تآلف على اإلسالم حرص مع يتناىف مما الناس، بني العداوة وإلقاء الصالت بقطع للمجتمعات وإفساد
  .الصالت وحتسني الناس بني الروابط
  :نموذجية أسئلة

الباطلة غري عنها املنهي البيوع من املراد بني .  
حكمه وبني النجش عّرف.  
الركبان بتلقي املراد ما  
م هلم وتبني السوق إىل البضاعة أصحاب نزل  احلكم؟ فما الطريق، يف باعوه فيما مغبونون أ

  
  
  



٢٣ 

 

  العاشر :الدرس
  

  الربا تعريفه، واألموال التي تجري فيها الربا
  .ربا يربو، إذا زاد ومنا، فهو مبعىن الفضل والزيادة والنماء :تعريف الربا في اللغة هو مصدر

عقد على عوض خمصوص، غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخري يف  :وفي اصطالح الفقهاء
  .البدلني أو أحدمها

ا :والمراد بالعوض المخصوص   .األموال الربوية اليت سيأيت بيا
  .كأن يكون أحد العوضني متفاضًال مع العوض اآلخر أو جمهول التساوي معه  :وغير معلوم التماثل

  .الكيل يف املكيالت، والوزن يف املوزونات :ع هوومعيار الشر 
كما لو باعه كومة من قمح بكومة أخرى، وال يعلم . وحالة العقد احرتاز عّما لو علم التماثل بني البدلني بعد العقد

ألن قدرمها، فهو عقد ربوي، تنطبق عليه أحكام الربا اآلتية، حىت ولو كيلت الكومتان بعد العقد وخرجتا متماثلتني، 
  .التماثل كان جمهوًال حالة العقد

  .عدم التقابض يف اجمللس بني املتعاقدين، أو اشرتاط األجل يف العقد: واملراد بالتأخري يف البدلني أو أحدمها
  

  :األموال التي يجري فيها الربا
  :جيري الربا يف األموال الستة التالية، وهي

  .وذلك لورود النص صرحياً فيها. لحالذهب، والفضة، والقمح، والشعري، والتمر، وامل
الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا إال هاء : " قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قالف

" ء الورق بالذهب ربا إال هاء وها: " ويف رواية" وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء 
  ).١٥٨٦: ومسلم برقم ٢٠٢٧: البخاري ب رقم

. أن يعطي كل من املتعاقدين ما يف يده من العوض، وحيصل التقابض يف اجمللس: اسم فعل مبعىن خذ، واملراد: هاء وهاء[
  ].الفضة: الورق. احلنطة: الرب

الذهُب بالذهب : " -وسلم  صلى اهللا عليه -رسول اهللا  لقا: وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
و مثًال مبثٍل يداً بيٍد، فمن زاَد أو استزاد فقد أْرىب، اآلخذ : والفضَّة بالفضة، والبـُرُّ بالُرب والشعُري بالشعري، وامللُح بامللح

 ).الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً : كتاب املساقاة، باب: صحيح مسلم: انظر". (فيه سواٌء  املعطي
  
  :الربا علة
  .ربوية املعاملة كانت العوضني يف نفسه وجد وإذا ربوياً، ماالً  كان املال يف وجد إذا الذي الوصف الربا بعلة املراد

  



٢٤ 

 

  :نموذجية أسئلة
واصطالحاً  لغة الربا عرف.  
تقول؟ ما يفيد نصا اذكر مث الربا، فيها جتري اليت األموال  عدد  
الربا علة عرف .  
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  عشرالحادي  :الدرس
  :أنواع الربا وحكم كّل منها

  :يقسم الربا إلى أنواع
  :ربا الفضل -  ١

مائة غرام من : كأن يبيعه ُمّد قمح مبُدَّْين منه، أو. أي الزيادة، وهو بيع املال الربوي جبنسه مع زيادة يف أحد العوضني
  .دينار  ١٠٥٠٠٠: دينار بـ١٠٠.٠٠٠ذهب مبائة وعشرة منه، أو أقل أو أكثر، ويبيعه 

ال تبُيعوا الذهَب بالذهب إّال مثًال مبثِل، وال ُتشفُّوا : " وهذا النوع من التعامل حمرم وممنوع، للنهي عنه حلديث رسول اهللا 
: أخرجه البخاري برقم" (وال تبيعوا الورِق بالَورِق إال مثًال مبثل، وال ُتشفُّوا بعضها على بعض . بعَضها على بعضٍ 

  )١٥٨٤: م ب رقمومسل. ٢٠٦٨
ووال عربة يف هذا جلودة النوع أو رداءته، كذلك ال عربة للصنعة يف هذا، فلو باعه ذهباً مصوغاً بسبائك وجب التماثل يف 

  .الوزن بني البدلني، وامتنع أن يكون أحدمها أنقص من اآلخر
  :ربا النسيئة -  ٢

وال فرق يف هذا بني أن يكون املاالن من . لعلة إىل أجلأي التأخري، وهو بيع املال الربوي مبال ربوي آخر فيه نفس ا
  .جنس واحد أم من جنسني خمتلفني، وسواء أكانا متفاضلني أم متساويني

أو يبيعه عشر غرامات من الذهب بعشر . أو مبّد شعري أو مبّدين إىل شهر -أن يبيعه ُمّد حنطة مبّد حنطة : ومثال ذلك
  .أو أقل، إىل يوم مثًال أو أكثر غرامات من الذهب أو الفضة أو أكثر

  ".وال تبيُعوا منها غائباً بَناجز : " وقد دل على هذا املنع قوله يف حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه السابق
  .والغائب هو املؤجل والناجز هو احلاضر

  :ربا اليد -  ٣
العقد، ولكن حيصل التأخري يف قبض  وهو أن يبيع املال الربوي بآخر فيه نفس العلة، دون أن يشرتط يف ذلك أجل بنفس

  .البدلني أو أحدمها عن جملس العقد بالفعل
  .يشرتي الدوالر بالدينار العراقي، فيقبض الدوالر، لكن يتأخر تسليم الدينار، فهذا ربا اليد، وال جيوز: مثل

، وهذا يعين وجوب التقابض أي خْذ وخذْ " إال هاَء وهاَء : " ما جاء يف حديث عمر رضي اهللا عنه السابق: ودليل هذا
  .فعًال يف اجمللس
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  :ما يعتبر جنساً واحداً وما ال يعتبر
أن كل شيئني اتفقا يف االسم اخلاص من أصل : القاعدة الفقهية ملعرفة ما هو جنس واحد، وما ليس جبنس واحد هي

  .جنساناخللقة فهما جنس واحد، وكل شيئني اختلفا يف االسم من أصل اخللقة فهما 
  .واملراد بأصل اخللقة هيئته اليت خلق عليها، فال يكفي االتفاق باالسم بعد الصنعة أو التحويل

  .فالذهب بأنواعه جنس واحد، وكذلك الفضة -
  .والتمر بأنواعه جنس واحد، وكذلك الزبيب -
  .واحلنطة بأنواعها جنس واحد، وكذلك الشعري -
  .والرَُّطب والتمر، فرطبه ويابسه جنس واحد وكل ماله رطب ويابس، كالعنب والزبيب -
  .كلها جنس واحد  -كالربغل   - عن أصل يعترب مع أصله جنساً واحداً، فاحلنطة ودقيقها واجملروش منها  عوما تفر  -
  .فدقيق احلنطة جنس، ودقيق الشعري جنس آخر، وهكذا -: وفروع األصول املختلفة األجناس أجناس خمتلفة كُأصوهلا -
  

  :نموذجيةأسئلة 
ما هي أنواع الربا، أذكرها مع التمثيل.  
ما هي القاعدة ملا يعترب جنساً وما اليعترب ذلك ؟  
ما هو ربا اليد، وما الدليل عليه؟ 
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  عشرالثاني  :الدرس
  :الربوية األموال تبايع صحة شروط

  :الجنس اتحاد عند -  ١
 عن ليخرج شروط ثالثة البيع هذا يف فيشرتط بفضة، وفضة بسكر، وسكر حبنطة، ،كحنطة جبنسه ربوي مال بيع إذا

  :وهي ربوياً، عقداً  كونه
 يف وعدداً  غرام، بكيلو غرام يلوكوك املوزونات يف ووزناً  بِـُمّد،، كُمدّ  املكيالت يف كيالً  :البدلين في المماثلة - أ

  .ذلك وحنو خبمسة كخمسة العدديات،
  .األجل ذلك قصر مهما البدلني، أحد لتسليم اجل أي العقد يف يذكر ال بأن وذلك :حاالً  العقد يكون أن -  ب
ما يتفرقا أن قبل اآلخر، من البدل املتعاقدين من كلُّ  يقبض بأن :التقابض -  جـ   .العقد جملس من بأبدا

  :الثالثة الشروط دليل
  .عدمها عند جوازه وعدم املماثلة، عند جبنسه الربوي بيع جواز على دلّ  فقد"  مبثل مثالً "  السابقة األحاديث يف  قوله
 أو التأجيل، عند صحته وعدم واحللول، التقابض عند البيع صحة على دالّ  فقد"  وهاءَ  هاءَ : " وقوله"  بيد يداً "  قوله و

  .التقابض عدم
  :العلة واتحاد الجنس اختالف عند -  ٢
 بدوالر، دينار كبيع مثنني، كانا إذا كما - واحدة فيهما العلة ولكن جنسه، غري من آخر ربوي مبال ربوي مال بيع إذا
  :شرطان الربا معىن عن وخروجه البيع لصحة فيشرتط بالشعري، احلنطة كبيع مطعومني؛ أو
  .اجلنس احتاد يف مر كما حاًال، العقد يكون أن - أ

  .العقد جملس يف التقابض جيري أن - ب
 من خبمسة ذهب من وغراماً  شعري، مبّديْ  حنطة مدّ  يبيعه أن جيوز بل احلالة، هذه يف البدلني بني التماثل يشرتط وال

  علمت ما على التقابض وحصل أجل، فيه يكن مل إذا آثاره، عليه وترتتب العقد ويصحّ  فضة،
 إذا شئُتم، كيف فبيُعوا األصنافُ  هذه اختلفتْ  فإذا: "السابق عنه اهللا رضي عباده حديث يف جاء ما: هذا على ودل
  ". بيد يداً  كان
 من البيع يف الثمن كون باختالف واملراد. ا يلحق وما األحاديث من املذكورة الربوية األموال أجناس باألصناف واملراد
  .املبيع جنس غري

  :العلة اختالف عند -  ٣
 العقد يف البدلني يف العلة اختالف يتصور فال: وعليه مطعوماً، أو مثناً  املال كون هي ربوياً  املال اعتبار يف العلة إن

 شرط أي التعاقد وجواز البيع لصحة يشرتطال احلالة هذه ويف مطعوماً، واآلخر األمثان من أحدمها يكون أن إال الربوي،
 حيصل، مل أو التقابض حصل مثًال، الذهب من غرامات بعشر القمح من مّداً  عشرين بيع فيصحّ  السابقة، الشروط من

  .يشرتط مل أو األجل اشرتط



٢٨ 

 

 خيرب متر أكل: "  اهللا رسول فقال جنيب، بتمر فجاء خيرب، على رجالً  استعمل   اهللا رسول أن: روي ما: هذا ودليل
 تفعل، ال: "  النيب فقال. بالثالثة والصاعني بالصاعني، هذا من الصاع لنأخذ إنّا اهللا، رسول يا واهللا ال: فقال"  هكذا؟

 اجليد، التمر: جلنيبا(. ١٥٩٣ برقم ومسلم ٢١٨٠: برقم البخاري أخرجه"   جنيباً  بالدراهم اتبع مث بالدراهم، اجلمع بع
  .) املختلط أو الرديء التمر واجلمع
 أكان سواء غريها، من الثاين والبدل األمثان، من البدلني أحد يكون حني مطلقاً  البيع جواز على احلديث هذا دلّ  فقد

  .مطعوم غري أم مطعوماً 
  :ربوي غير بمال ربوي مال مبادلة عند -  ٤
 يشرتط فال الربوي، التعامل جواز شروط من شرط أيّ  بدون مطلقاً، البيع صحّ  ربوي غري آخر مبال ربوي مال بيع إذا

  .ربوي غري مال البدلني أحد أن طاملا ربوياً  عقداً  كونه عن خرج العقد ألن تقابض، وال حلول وال متاثل
. علمت كما مثناً  البدلني أحد كان لو كما مطلقاً، جاز مثًال، كثوب طعام، بغري أنواعه اختالف على الطعام بيع فإذا

 البدالن أكان وسواء مؤجًال، أم حاالً  البيع أكان وسواء متفاضلني، أم متماثلني البدالن أكان سواء وصحيح جائز فالبيع
 .خمتلفني جنسني من أم واحد جنس من
  

  :نموذجية أسئلة
جبنسه؟ ربوي بيع إذا فيما البيع صحة شروط هي ما  
اذكرها؟ شروط البيع هذا فلصحة واحدة، علتهما لكن جنسه بغري ربوي بيع إذا  
واملماثلة؟ اجمللس واحتاد التقابض حيث من ، بالدينار القمح بيع إذا امفي احلكم ما  
احلنطة بيع أو بدوالر، دينار كبيع العلة، احتاد مع لكن اجلنس اختالف مع آخر ربوي مبال ربوي مال بيع إذا 

  .أذكرمها شرطان؟ الربا معىن عن وخروجه البيع لصحة يشرتط بالشعري،
  

  

  

  

  

  

  

  



٢٩ 

 

  عشرالثالث  :الدرس
  :ما تتحقق به هذه المماثلة

  يف املكيل كيًال، ويف املوزون وزناً ؟: املماثلة تتحقق
  متى تعتبر المماثلة ؟

كيًال أو وزناً من حال إىل حال، وله وقت رطوبة ووقت جفاف، فاملماثلة فيه تعترب وقت إذا كان املبيع الربوي مما خيتلف  
  :اجلفاف الذي هو حال الكمال يف نضجه

  .فال يباع احلب بعضه ببعض إال بعد أن ييبس ويشتد، ويشرتط فيه تنقيته من قشره، حىت تتحقق املماثلة -
  .الرطب بالرطب وال الرطب بالتمروال يباع الرَُّطب حىت يصبح متراً، فال يباع  -
  .وال يباع العنب بالعنب وال العنب بالزبيب، إذ الكمال فيه أن يصبح زبيباً  -

  :يمنع من المماثلة بين المتجانسين : ما يمنع من المماثلة
ملشوي واحلمص فإذا أثّرت النار على مال ربوي، َشّيًا أو قْليًا أو طبخاً، كاللنب املغلي واللحم ا :تأثير النار - ١

َُحمَّص، فال يباع شيء منه مبثله من جنسه، ألن تأثري النار ال غاية له وال حّد، فيختلف من شيء إىل شيء، فال 
امل

كتمييز العسل من الشمع، والسمن من اللنب، والذهب والفضة مما خالطهما من : وال يضر تأثري متييز. تتحقق املماثلة
  .غش
ال الربوي شيء آخر من غري جنسه، سواء أكان املخالط ربوياً أم غري ربوي، امتنع حتقق فإذا خالط امل :المخالطة - ٢

  .املماثلة فيه، لعدم التحّقق من نسبة اخلليط وبالتايل ال يُباع شيء منه بآخر من جنسه، سواء كان خمالطاً أم ال
  :المزابنة والمحاقلة

  .حملاقلة واملزابنةا: ومما ال خيلو عن احتمال التفاضل يف بيع الربويات
  .أن يبيع احلب يف سنبله مبا يساويه خرصاً، أي تقديراً وختميناً لكيله أو وزنه :والمحاقلة
  .ومثله الرطب والتمر. أن يبيع العنب على رؤوس الشجر مبا يساويه خرصاً من الزبيب، أي املقطوع واملقطوف :والمزابنة

 اهللا رضي عمر ابن فعن. يقيناً  املماثلة حتّقق عدم أو البدلني، بتساوي اجلزم لعدم شرعاً، ممنوع واملزابنة احملاقلة من فكلُّ 
 بزبيب يبيعه أن: كرماً  كان وإن كيًال، بتمر خنالً  كان إن: حائطه مثرَ  يبيع أن: املزابنة عن  اهللا رسول ى((  قال عنهما
  .١٥٤٢: برقم ومسلم ٢٠٩١: برقم البخاري أخرجه))  كيالً  بالطعام الزرع كان أو كيًال،
  :نموذجية أسئلة

فيه فاملماثلة جفاف، ووقت رطوبة وقت وله حال، إىل حال من وزناً  أو كيالً  خيتلف مما الربوي املبيع كان إذا 
  ....... يف تعترب

يسمى وزنه أو لكيله وختميناً  تقديراً  أي خرصاً، يساويه مبا سنبله يف احلب بيع...........  
يسمى والتمر الرطب ومثله الزبيب، من خرصاً  يساويه مبا الشجر رؤوس على العنب بيع........  

  



٣٠ 

 

 عشرالرابع  :الدرس
  

  :البيع بالتقسيط
  .هو بيع السلعة إىل أجل حمدد، يـَُقسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه املشرتي :تعريفه

ثالثون مليون دينار عراقي، فيتفق  هاومؤجلأن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقدًا عشرون مليون دينار عراقي،  :مثاله
اية كل شهر مخسمائة ألف دينار يسددمع املشرتي على أن    .املبلغ على اثين عشر قسطاً، يدفع يف 

من  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اشرتى رسول اهللا (: مجهور العلماء على جوازه، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت :حكمه
  .١٦٠٣، ومسلم برقم ٢٠٦٨:أخرجه البخاري برقم) ورهنه درعاً له من حديد -أي باألجل-يهودي طعاماً بنسيئة 

ذه الطريقة فيه فائدة  من البائع واملشرتي، فإنَّ البائع يزيد يف مبيعاته، ويعدد من أساليبه يف تسويق بضاعته،  لكلًّ والبيع 
كما أنَّ املشرتي حيصل على السلعة وإن . فيبيع نقداً وتقسيطاً، ويستفيد يف حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل األجل

  .مل تكن عنده قيمتها، ويسدد مثنها فيما بعُد أقساطاً 

  :يع التقسيطشروط صحة ب
  

  :يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي
أن تكون السلعة حبوزة البائع وحتت تصرفه عند العقد، فال جيوز هلما االتفاق على مثنها، وحتديد مواعيد السداد  - ١

أمحد : أخرجه) ال تبع ما ليس عندك( :واألقساط، مث بعد ذلك يشرتيها البائع ويسلمها للمشرتي، فإن هذا حمرم؛ لقوله 
  ).٣٥٠٣(، وأبو داود برقم )٤٠٢/ ٣(
بدفع مبلغ زائٍد على ما اتفقا عليه عند العقد يف حال تأخره عن  -عند العقد أو فيما بعد- ال جيوز إلزام املشرتي  - ٢

  .دفع األقساط؛ ألن ذلك رباً حمرم
  .يف سداد ما َحلَّ من األقساط ، املماطلة)الغين ( حيرم على املشرتي املليء  - ٣
ال حقَّ للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع، ولكن جيوز له أن يشرتط على املشرتي رهَن املبيع عنده؛ لضمان  - ٤

  .حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة
  )البيع عن طريق البنك ( بيع المرابحة لآلمر بالشراء 

  تعريفه
  ..، ارة التجالنماء يف : ربح، وتعين: ن كلمةمأخوذة م :المرابحة لغة

  .بيع مبثل الثمن األول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني املتعاقدين :هو: المرابحة اصطالحاً 
  .فبيع املراحبة يقوم على أساس معرفة الثمن األول، وزيادة ربح عليه، وهو من بيوع األمانة 
  



٣١ 

 

  حكم الصورة القديمة للمرابحة 
َحلَّ  ﴿: يرى مجهور الفقهاء أن بيع املراحبة من البيوع اجلائزة شرعاً وال كراهة فيه، والدليل على جوازه عموم قوله تعاىل

َ
َوأ

َم الّرِبَا ُ اْلَيَْع وََحرَّ َّ   .والن الثمن يف بيع املراحبة معلوم،  ﴾ ا

   :الصورة الجديدة للمرابحة
أو أجهزة طبية أو  خمترب مثًال بشراء سيارة ذات مواصفات معينة أو شراء أجهزةهي أن يتقدم شخص إىل املصرف راغبًا 

آالت معمل معني، فيشرتي املصرف تلك األشياء، مث يبيعها لراغبها بثمن معني مؤجل ألجل حمدد، يكون أكثر من 
  .الثمن النقدي

آلمر بالشراء، ووعد من املصرف بالبيع ا: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: وتكون العملية مركبة من وعدين
  .بطريق املراحبة، أي بزيادة ربح معني املقدار أو النسبة على الثمن األول

  :حكم لصورة المعاصرة
: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال(: اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف كتابه األم هأصل هذه العملية جائزة بدليل ما قال

، أرحبك فيها باخليار، إن شاء أحدث فيها بيعاً : ها كذا، فاشرتاها الرجل، فالشراء جائز، والذي قالاشرت هذه وأرحبك في
  . ٣/٣٣ )وإن شاء تركه

أما اإللزام بالوعد فيمكن تقليد مذهب آخر فيه وهو املذهب املالكي إن ترتب على الوعد الدخول يف التزام مايل معني،  
وال . كل وعد بالتزام ال حيل حرامًا وال حيرم حالًال، يكون وعدًا ملزمًا قضاء وديانةإن  : وهو رأي ابن شربمة الذي يقول

يعد هذا ممنوعاً، وليس من التلفيق احملظور؛ ألن املسألتني قضيتان منفصلتان، وال مانع من تقليد كل إمام يف مسألة 
  .ختتلف عن مسألة أخرى يؤخذ فيها بقول إمام آخر

  

  

  :أسئلة نموذجية
  

حكمه بني مث بالتقسيط البيع عرف.  
أذكرها شروط التقسيط بيع لصحة.  
حكمها بني مث القدمية املراحبة عرف.  
املعاصرة املراحبة صورة بني.  
املعاصرة املراحبة مشروعية عليه ديستن الشافعي لإلمام نصا اذكر.  

  
  



٣٢ 

 

 عشرالخامس  :الدرس
  

  الرهن 
  .﴾ُكُّ اْمرٍِئ بَِما َكَسَب رَهٌِي  ﴿قوله تعاىل: ومنه. الثبوت والدوام، ويأيت مبعىن احلبس  :الرهن في اللغة
  .َجْعُل عٍني مالية، وثيقة بدين؛ لُيْسَتوىف منها أو من مثنها، إذا تعذَّر الوفاء :الرهن اصطالحا

  
  . الرهن مشروع بالقرآن والسنة واإلمجاع :مشروعيته وحكمه

َ َسَفٍر َولَْم َتُِدوا َكتِبًا فَرَِهاٌن َمْقبُوَضةٌ  ﴿: فقوله تعاىل: أما القرآن َ والتقييد بالسفر يف . )٢٨٣: البقرة( ﴾ ْن ُكنْتُْم 
أن النيب  اشرتى طعاماً : (فعن عائشة رضي اهللا عنها. اآلية خرج خمرج الغالب؛ لداللة السنة على مشروعيته يف احلضر

  . ٢٠٦٨: أخرجه البخاري برقم) من يهودي إىل أجل، ورهنه درعاً من حديد

   .وأمجع املسلمون على جوازه

ا احلقوق، وهي والرهن أحد األمور الثالثة اليت تتو  ، فالشهادة خلوف اْجلْحد، واآلخران )َشَهاَدة َورهن َوَضمان(ثق 
  .خلوف اإلفالس

  :حكم الرهن
ظاهر اآلية اليت تدل على ان الرهن واجب، لكن العلماء اتفقوا على أن الرهن ليس بواجب، وأنه أمر جائز، للمكّلف ان 

  .ولالنسان ان يوّثق حقه وأن ال يوثقهيفعله وان ال يفعله، ألنه شرع لتوثيق احلق، 

ا ان نتساهل يف األمر لكن عدم وجوب الكتابة او الرهن ال يعين ، اىل القضاء، او ادي ايل التنازع واللجوء النَّ الْشاهد رمبَّ
  .يتخذ ذلك بعض من رق دينهم ذريعة اىل أكل اموال الناس بالباطل

ن، واملرهون، واملرهون به: وأركانه أربعة :َأرَْكان الرَّْهن ن: فالراهن. هي الراهن، واملر آخذه، واملرهون : معطي الرهن، واملر
  .ما أعطي من املال وثيقة للدين، واملرهون به هو الدين: أو الرهن

  
  
  
  
  
  
  
  



٣٣ 

 

  :شروط أركان الرهن
  :العاقدان: الركن األول

ن الراهن ومها ن، جتاه به مشغولة وذمته الدَّْين، عليه الذي أي املدين، هو فالراهن: واملر ن املر  له الذي الدائن هو: واملر
  .وسلطانه يده حتت املرهونة العني توضع والذي الراهن، ذمة يف الدَّْين

  :منهما كلًّ ويشترط في  
  .أي عاقًال بالغاً غري حمجور عليه يف تصرفاته املالية: لفاً ان يكون مكَ  - ١
ن : أن يكون غري ُمْكَره - ٢ ن، فلو ُأكره الراهن على الرهن، أو املر أي أن يرهن الراهن ما يرهن باختياره، وكذلك املر

ان، فال يصّح الرهن   .على االر
ن به - ٣ كأن يكون مالكا للعني اليت يرهنها مثال، وان يكون مالكا للدين : ان يكونا من أهل التربّع فيما يرهنه أو ير
ن بهالذ   .ي ير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٤ 

 

  عشرالسادس  :الدرس
  :الصيغة: لركن الثانيا

ن، كأن يقول الراه: وهي اإلجياب والقبول رهنتك داري : نومها كل كالم يدل على الرهن والقبول به، من الراهن واملر
نت، وحنو ذلك: من الدَّين، فيقول صاحب الدين يَّ هذه مبا َلك عل   .قبلت، أو ار

  :المرهون: الركن الثالث
ا ا ن ليحتبسها وثيقة بَديْنه، ويشرتط ليصح ار   :وهو العني اليت يضعها الراهن عند املر

  .فال يصّح رهن املنفعة، كأن يرهنه سكىن دار :أن يكون عيناً  -  ١

وأن يكون مقدورًا على بأن يكون موجودًا وقت العقد، وأن يكون ماًال متقوِّمًا شرعاً،  :أن يكون قابًال للبيع - ٢
  .و دخل يف سلطانهقد وقع عليه التمّلك من الراهن  تسليمه، وأن يكون

ن يف ذمة الراهن، والذي يوضع الرهن مبقابله، ويشرتط فيه :المرهون به: الركن الرابع    : وهو احلق الذي للمر
  .من العمالت املتداولة اليومأي مما يثبت يف الذمة كالدراهم والدنانري وحنوها : أن يكون َديْناً  - ١
ن - ٢   .كثمن مبيع وحنوه : ان يكون الدَّْين ثابتاً يف ذّمة الراهن للمر
  .أن يكون الدَّْين معلوماً للعاِقَدْين قدراً وصفة - ٣
  

  :انتفاع المرتهن بالمرهون
ن للعني املرهونة، وال استباحته ملنفعة من مناف عها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها إن عقد الرهن ال يعين امتالك املر

ن أن ينتفع بالعني املرهونة بدون إذن الراهن ، فإذا فعل ذلك كان : للراهن، املالك األصلي هلا، وبالتايل فليس للمر
ياً وضامناً للمرهون   .متعدِّ

  :تصّرف الراهن بالعين المرهونة
، كالبيع واهلبة والوقف، كان تصرفه باطًال إذا كان بغري إذن إذا تصرف الراهن بالعني املرهونة تصرفًا يُزيل ملكه عنها

ن، ومل يرتتب عليه أّي أثر شرعي، وبقى الرهن على حاله   .املر

ن بيد وثيقة املرهون ألن: وذلك  ولذا ،حق املرهن وذهب الوثيقة فاتت فيه الراهن تصّرف ُأجيز فإذا دينه، مقابل املر
  .حقه على حمافظة باطال كان

  

  

  



٣٥ 

 

  :المرهون بيع
ن وطالب الدين، به يقضي امب الراهن عند يكن ومل الدَّْين، أجل حلّ  إذا   .قيمته من الدَّْين لُيستوىف املرهون بِيع به، املر

ن يأذن مل فإن  يفعل مل فإن الدَّْين، من الراهن إبراء او ببيعه باإلذن القاضي وامره القضاء، إىل األمر رُفع بيعه يف املر
  .الراهن عن للضرر دفعاً  مثنه، من دينه ووفاه عنه، رغماً  احلاكم باعه ذلك من شيئاً 

 عنه، رغماً  احلاكم باعه أىب فإنْ  املرهون، بيع أو الدَّْين بقضاء يلزمه القاضي فإن: املرهون بيع من الراهن امتنع لو وكذلك
ن ووىفّ    .عنه للضرر دفعاً  مثنه، من َديْنه املر

  

  :نموذجية أسئلة
  

الرهن عرف.  
ن، هو ومن الراهن هو من   ؟ل واحد منهما أو وماهي شروطهما ك شروط هي وما املر
؟ واهلبة كالبيع عنها، ملكه يُزيل تصرفاً  املرهونة بالعني الراهن تصرف إذا فيما احلكم ما  
ن لصاحل الرهن القاضي عييب مىت   ؟ املر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٦ 

 

  عشرالسابع  :الدرس
  

  ومشروعيته وأحكامهالحجر تعريفه 
  :تعريف احلجر
ا شرعاً : ويف اصطالح الفقهاء. املنع: احلجر يف اللغة   .هو املنع من التصرفات املالية لسبب خيل 
  :الحجر يةدليل مشروع

  .احلجر مشروع بالقرآن والسنة واإلمجاع
ُ  ﴿: قول اهللا عز وجل: أما القرآن فدلت آيات على مشروعية احلجر، منها َّ ْمَوالَُكُم الَِّت َجَعَل ا

َ
َفَهاَء أ َ تُْؤتُوا السُّ َو

ى األولياء أن يضعوا األموال بني أيدي السف. )٥:سورة النساء( ﴾ لَُكْم قَِياًما   .هاء، وهذا هو احلجر فاهللا  
: أخرجه البيهقي برقم )َوبَاَعُه ِيف َدْيٍن َعَلْيهِ  ،َحَجَر َعَلى ُمَعاٍذ َماَلهُ ( :)صلَّي اهللا عليه وسلَّم(الَّرسول  ماروي انومن السنة 
  .، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب٢٣٤٨: ، واحلاكم برقم١١٥٩٠

  .وأمجع العلماء على مشروعيته
  

  :حكمة تشريع الحجر
صغرياً أو جمنوناً أو معتوهاً، فاحلجر عليه إمنا  يف احلجر مصلحة للفرد واجملتمع ودفع للضرر عنهما، فاحملجور عليه إن كان 

وإن كان سفيهًا مبذرًا ألمواله هو متلف له . كان لعجزه عن التصرف يف ماله على وجه املصلحة حفظًا ملاله عليه
وإن  .اوإن كان مغفًال فال يهتدي إىل التصرفات الراحبة، وإمنا يغنب يف البيوع ويتضرر . ومضيعة يف غري الوجوه النافعة

كان مديناً فال بد من رعاية حق الدائنني يف أمواهلم وحفظ مصاحلهم وعدم إضاعتها دفعاً للضرر عنهم، لذا كان احلجر 
حمققًا ملصلحة احملجور عليه حبفظ ماله وحقوقه، وملصلحة اجملتمع أيضًا بإيصاد منافذ العوز والفاقة والفقر؛ ألن املال 

  . إسرافعصب احلياة، فيجب إنفاقه يف غري
  : أنواع الحجر

  .احلجر على الصيب ومن يف حكمه، كالسفيه واجملنون - ١
  .احلجر على املفلس - ٢
  .احلجر على املريض املخوف عليه املوت - ٣
  
  
  
  
  



٣٧ 

 

  :أحكام الحجر على الصبي ومن هو في حكمه
أو نكاح وحنوها، أي ال يصح أن  ةهبال يصح تصرف الصيب وال السفيه وال اجملنون يف بيع أو شراء أو رهن، أو  :أوالً 

  .يكون أحدهم طرفاً مستقًال يف أي عقد من العقود، إذ هو مثرة احلجر الذي دل عليه نص الكتاب الكرمي والسنة املشرفة

يعتد جبميع التصرفات اليت ال تتعلق باملال، وال ترتتب عليها ذمم مالية، من الصيب ومن يف حكمه، وهو السفيه  :ثانياً 
م على اختالفها، إال اجملنون املطبق فيما يشرتط فيه التمييز. نواجملنو    . فتصح عبادا

ويل الصيب ومن يف حكمه، هو األب، مث اجلد لألب وإن عال، مث وصيهما، بشرط العدالة يف كل منهما، فإن فسق  :ثالثاً 
  .الويل نزع القاضي الوالية منه، واختار هلا من يراه، أو باشرها بذاته

جيب على الويل أن يتصرف مبال احملجور عليه فيما فيه املصلحة، بأن حيفظه عن التلف، وينميه بالوسائل املمكنة،  :رابعاً 
  .فيتاجر به، أو يبتاع به عقاراً، أو يسخره يف غري ذلك من وجوه التنمية اليت يغلب فيها احتمال الربح

  

  :أسئلة نموذجية 

عرف احلجر لغة واصطالحا.  

 مشروعية احلجر ؟ما الدليل على  

عدد أنواع احلجر.  

 غري املتعلقة باألموال ؟ما هو حكم تصرفات الصيب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٨ 

 

  عشرالثامن  :الدرس
  

  عليه من الموت الحجر على المفلس وعلى المريض المخوف
  :أحكام الحجر على المفلس

  .املفلس هو من تراكمت عليه ديون حالة زائدة على ماله
  :ما يليعلى المفلس أحكام مختلفة أهمها وللحجر 

املفلس إال إذا زادت الديون اليت عليه عن األموال اليت ميلكها، فإذا تساويا، أو زادت ممتلكاته  ىال جيوز احلجر عل :أوالً 
ا، أم من كسب يومي يكتسبه   .عليها مل جيز احلجر عليه، سواء كانت نفقاته من هذه األموال ذا

على املفلس إال بسؤال الغرماء ذلك، فإن اختلفوا فيما بينهم استجيب لرغبة طاليب احلجر، بشرط أن تزيد  ال حيجر :ثانياً 
م على جمموع ماله   .ديو

  .التعلق بأمواله لق بذمته إىلإذا أوقع احلاكم احلجر على املفلس، حتولت حقوق الغرماء من التع :ثالثاً 
  .ن التعامل املطلق معهعلى املفلس حىت يتخلى الناس جر عيسن للحاكم أن يشهر قرار احل: رابعاً 

كل   فيبيعجيب على احلاكم أو نائبه أن يبيع مال املفلس، مث يقسم القيمة بني الغرماء حسب دين كل منهم،  :خامساً 
  .شيء يف سوقه ومثنه الذي يستحقه، ويكون ذلك مبشهد من احملجور عليه، وأصحاب احلقوق

الالئق به، من ثياب وقوت ومسكن، فإن كان ميتنع نفسه من  باملستوىيبقي احلاكم حاجات املفلس الضرورية  :سادساً 
  .ذلك ما يزيد على الالئق به نزل به إىل احلد الذي يرى أنه الالئق به

يه، إىل أن حتل إذا قسم املال أو مثنه على الغارمني، كل منهم بنسبة وجب عليهم أن ميهلوه فيما بقي هلم عل: سابعاً 
قُوا َخْيٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم  ﴿: عقدة عسرته، عمالً بقول اهللا عز وجل ْن تََصدَّ

َ
ٍة َوأ َ َميَْسَ ِ ةٍ َفنَِظَرةٌ إ ْن َكَن ذُو ُعْسَ

  ).٢٨٠: سورة البقرة( ﴾ َتْعلَُمونَ 
  

  :أحكام تصرف المريض المخوف عليه من الموت
 إىل املرض هذا به برح مث اشتد، إذا باملوت ينتهي أن شأنه من مبرض أصيب من هو: املوت من عليه املخوف املريض
 القتال، التحام حالة مثل حكمه، يف هم من عليه ويقاس. املوت من عليه حيذرون اخلربة وأصحاب الطبيب جعلت درجة
 .الوالدة طلق اشتداد أو به، العاصفة واشتداد البحر متوج أو

  
  
  
  
  



٣٩ 

 

  :به المتعلقة األحكام
 فيما يتصرف أن له جيز مل مثًال، صغري كطفل التصرف جائز غري وارث له كان أو خاص، وارث له يكن مل إذا :أوالً 
  .ماله ثلث على يزيد

 فإن وارثه، إجازة على ماله ثلث على زاد فيما تصرفاته توقفت التصرف جائز وكان خاص، وارث له كان إذا :ثانياً 
  .البطالن إىل آلت وإال صحت، أجازها

 دون اجلميع يف عليه حجر ذلك عليه كان فإن تركته، مجيع يستغرق دين املريض على يكن مل إذا السابق احلكم :ثالثاً 
  .وغريه الثلث إىل نظر

  

  :نموذجية أسئلة
املفلس هو ما.  
بينهم فيما اختلفوا إذا فيما املفلس على احلجر حكم هو ما.  
بـ التعلق إىل ...... التعلق من الغرماء حقوق حتولت املفلس، على احلجر احلاكم أوقع إذا............  
عليه؟ املخوف باملريض املراد ما  
ماله مجيع يستغرق دين عليه املخوف املريض على كان لو فيما احلجر حكم ما 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠ 

 

  عشرالتاسع  :الدرس
  

  : الكفالة
  . االلتزام والضم -اللغة  يف :تعريفها

  .هي التزام حّق ثابت يف ذمة غريه، أو إحضار َمن عليه حق لغريه أو عني مضمونة :واصطالحاً 
  

  :مشروعيتها
  :هي مشروعة، وقد دّل على مشروعيتها نصوص كثرية، منها

نَا بِهِ زَِعيٌم  ﴿:-على لسان يوسف عليه السالم -قوله تعاىل 
َ
قال ابن ). ٧٢: يوسف( ﴾َولَِمْن َجاَء بِهِ ِحُْل بَعٍِي َوأ

   .الكفيل: الزعيم: عباس رضى اهللا عنهما
  .أخرجه أبو داود والرتمذي وحسنه )الزَِّعيُم َغارٌِم (:وقَاَل رسول اهللا 

  .وأمجع املسلمون على جواز الكفالة يف اجلملة حلاجة الناس إليها ودفع الضرر عن املدين
  

  :حكمة مشروعيتها
اون فيما بينهم، فقد يشرتي إنسان سلعة هو يف حاجة إليها، وال جيد الثمن، هي التيسري على املسلمني وحتقيق التع

البائع إليه فال يرضى بإنظاره به، وال يتيسر له رهن يضعه به، أو قد ال يرضى البائع بالرهن، فيحتاج يف هذه  يطمئنوال
احلالة اىل كفيل، وقد يستقرض ماًال هو يف حاجة إليه، ويطلب املقرض كفيًال، فاملصلحة يف تشريع الكفالة واضحة، 

  .عاية مصاحل العباد، وختليصهم من احلرجواحلاجة إليها أكيدة، وشرع اهللا تعاىل إمنا جاء لر 
  

  :أنواع الكفالة
  :الكفالة نوعان

الكفالة : فهي إما أن يتكفل بَدْين ثبت يف ذّمة إنسان، يلتزم الكفيل اداءه إذا مل يؤدِّه َمن هو عليه يف أجله، وتسمى
  .الضمان: بالدَّْين، كما تسمى

الكفالة : غريه كقصاص مثًال، دون أن يتكّفل بأداء الدَّْين، وتسمى وإما أن يتكّفل بإحضار َمن لزمه حق، من َدْين أو
  .بالنفس

  أركان الكفالة
الكفيل، واملكفول له، واملكفول عنه، واملكفول به، : للكفالة أركان مخسة، سواء أكانت كفالة مال أم كفالة نفس، وهي

  .والصيغة، ولكلٍّ منها شروط نبيِّنها فيما يلي إن شاء اهللا تعاىل
  



٤١ 

 

  :الكفيل: الركن األول
  :وهو الضامن الذي يلتزم بأداء احلق املضمون، أو إحضار الشخص املكفول ويشرتط فيه

ما ليسا من أهل التربّع، وال  أن يكون اهًال للتربّع، بأن يكون عاقًال بالغًا رشيداً، فال تصّح كفالة اجملنون وال الصيب، أل
على غريمها من باب أوىل، وكذلك ال تصّح الكفالة باملال  يكون هلما سلطانفال سلطان هلما على أنفسهما وماهلما، 

  .ة، ألنه تصّرف مايل، وهو حمجور عليه يف التصرفات املاليلسفهّممن كان حمجوراً عليه 
  

  :المكفول له: الركن الثاني
ًا لدى الضامن معرفة عينية، أي وهو مستحق احلق، الذي يلتزم الكفيل مبا التزم به حفظًا حلقه، ويشرتط أن يكون معروف

أن يعرف شخصه، فال يكفي أن يعرف نسبه مثًال، وال ُيشرتط حضور املكفول له، كما ال ُيشرتط قبوله الكفالة أو رضاه 
ا التزام وضمان لصاحله ال ي   .ءشيتب عليه رت ا، أل

  
  :المكفول عنه: الركن الثالث

ويعربَّ عنه أحيانًا باألصيل مقابل الكفيل، ويشرتط فيه أن يكون ثـََبت يف ذمته وهو املطاَلب باحلق من ِقَبل املكفول له، 
  .حقٌّ ِمْن َدْين أو حنوه، مما يصّح ضمانه

وال يشرتط رضا املضمون عنه يف املال ، ألن قضاء َدْين غريه بغري إذنه جائز، فالتزامه جائز من باب أوىل، ولذا صّح 
فاًء وكذلك ضمانه عنه معروف، واملعروف ُيصنع مع َمن يعرفه وَمن ال يعرفه، وسواء الضمان عن امليت، وإن ومل خيلف و 

  .وال تشرتط معرفته يف األصح، ألنه ليس هناك معاملة بني الكفيل واملكفول عنه. أكان اهًال له أم ال
  
  
  
  

  :نموذجية أسئلة
  

والسنة القرآن من ملشروعيتها واستدل الكفالة، عرف.  

؟ الكفالة مشروعية من احلكمة هي ما  

ا الكفالة أنواع أذكر   . وأركا

  
  



٤٢ 

 

  العشرون :الدرس
  

  :المكفول به: الركن الرابع
  :وهو احلق الذي وقع عليه الضمان والكفالة من َدْين أو غريه، ويشرتط فيه

وثيقة باحلق  أن يكون حقًا ثابتًا حال العقد، فال يصّح ضمان ما مل يثبت، كنفقة الزوجة املستقبلة، ألن الضمان - ١
  .فال يتقدم عليه، كالشهادة

  .سواء أكان مستقراً  أم غري مستقر، كثمن البيع بعد القبض وانتهاء مدة اخليار، وقبل ذلك: ان يكون الزما - ٢
أن يكون معلومًا للضامن، جنسًا وقدرًا وصفة، فاجلنس كأن يكون دراهم أو دنانري أو غريمها، والقدر كألف أو  - ٣

  .قل، والصفة كجيد أو ردئ فيما لو كان يوصف بذلك، وأن يعلم عينه إذا كان ضمان عني كاملغصوبأكثر أو أ
  

  :الصيغة: الركن الخامس
  .وهي اإلجياب من الضامن الكفيل، والقبول من املكفول له

معنا عند الكالم ويكفي يف حتقيق الكفالة إجياب الكفيل الضامن، وال يشرتط فيها قبول املكفول له وال رضاه، كما مّر 
  .عن املكفول له

  
  :ويشترط فيها

ضمنت َدْينك على فالن، ومن : فمن الصريح أن يقول: أن تكون بلفظ يدّل على االلتزام، صرحيًا كان أم كناية -  ١
، وحنو ذلك: الكناية أن يقول   .خلِّ عن فالن والدين الذي لك عليه هو عليَّ

إن فعلت كذا : أكانت كفالة مال أم كفالة بدن، فلو قال اءلى الشرط، سو ، أي عدم التعليق عالتنجيز يف العقد - ٢
  .تكّفلت لك بإحضار فالن، مل تصّح الكفالة، ألن الكفالة عقد، والعقود ال تقبل التعليق

عدم التوقيت يف كفالة املال ، ألن املقصود منه األداء، فال يصّح تأقيته، وكذلك كفالة البدن على األصح، ألن  - ٣
  .ملقصود اإلحضار ايضاً ا
   
   

  :نموذجية أسئلة
  

؟ شروطه هي وما به بالكفول املراد ما  

الكفالة يف الصيغة شروط أذكر .  



٤٣ 

 

   الحادي والعشرون :الدرس
  الوَكاَلة
  

  :تعريفها
  :الوكالة لغة بفتح الواو وكسرها، وتطلق على معاٍن، منها

ُ َونِْعَم الَْوكِيُل  ﴿: احلفظ، ومن ذلك قوله تعاىل - َّ   .أي احلافظ )١٧٣: آل عمران( ﴾ )١٧٣(َحْسبَُنا ا
ِ  ﴿: التفويض، ومنه قوله تعاىل - َّ َ ا َ  ْ   .أي فوِّض أمرك إليه) ٦١: األنفال( ﴾ َوتََوكَّ

  .حياتههي تفويض شخص ما له فعله، مما يقبل النيابة، إىل غريه، بصيغ، ليفعله يف : ويف اصطالح الفقهاء
أي ان يفّوض املرء غريه بالقيام بتصّرف ميلك هذا املَفوِّض القيام به بنفسه، ليقوم به عنه يف حال حياته، أي حياة 

  .املفوِّض، على أن يكون هذا الفعل تصّح النيابة فيه
  

  :مشروعية الوكالة
  :الوكالة مشروعة، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسّنة وحصل على ذلك اإلمجاع

ْهلَِها ﴿: فقوله تعاىل: أما الكتاب
َ
ْهلِهِ وََحَكًما مِْن أ

َ
أي ) ٣٥: النساء( ﴾ ْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيْنِِهَما فَابَْعثُوا َحَكًما مِْن أ

إذا حصل نزاع بني الزوجني واشتّد، ومل يتوافقا، فُيعنيِّ َحَكمان، يكونان وكيلني عنهما ينظران يف األمر، وهذا النص وإن  
  .فهو عام يف مشروعية الوكالة -كان خاصاً بشأن الزوجني 

  
  :فأحاديث كثرية، منها: وأما السّنة

  .اهللا عنهما يرضأن رسول اهللا وّكل عمرو بن أُمية الضمري  يف قبول نكاح أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان 
رسول اهللا  دينارًا ألشرتي له شاة، فاشرتيت له شاتني، فبعت إحدامها بدينار،  إيلدفع : وما أخرجه عروة البارقي قال

أخرجه البخاري ". (بارك اهللا لك يف صفقة ميينك: "وجئت بالشاة والدينار اىل النيب ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له
  . )٣٤٤٣: برقم

  .وأمجع العلماء على ذلك من غري نكري

  

  

  

  

  



٤٤ 

 

  :حكم الوكالة
  .الوكالة جائزة ومشروعة، واألصل فيها اإلباحةإن 

  .إن كانت إعانة على مندوب: وقد تكون مندوبة
  .إن كان فيها إعانة على مكروه: وقد تكون مكروهة
  .إن كان فيها إعانة على أمر حمرم: وقد تكون حراما
  .مضطر إليه، وهو عاجز عن شرائهإن توقف عليها دفع ضرر عن املوكل، كما إذا وكله بشراء طعام : وقد تكون واجبة

  
  أركان الوكالة

  .املوكِّل والوكيل وصيغة العقد، واملوكِّل فيه: للوكالة أركان أربعة، هي

  :الموكِّل: الركن األول
صحة مباشرته للتصّرف الذي وكل فيه مبلك أو : وُيشرتط فيه. وهو الذي يستعني بغريه، ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه

  .والية

  :الوكيل: كن الثانيالر 
  .وهو الذي يقوم بالتصّرف نيابة عن غريه، بإذن منه وتوكيل

فإذا كان التصّرف املوكِّل فيه ال يصّح أن يباشره لنفسه : للتصّرف املأذون فيه لنفسه ةمباشر أن تصّح : ويشرتط فيه ايضاً 
ه يتصّرف لنفسه بطريق األصالة، ويتصرف مل يصّح توكيله فيه، ألن تصّرف اإلنسان لنفسه أقوى من تصرفه لغريه، ألن

فال تصّح الوكالة للصيب واجملنون واملغمى عليه، لعدم صحة : لغريه بطريق النيابة، واألصالة أقوى من النيابة، وبناًء عليه
م التصرفات كما علمت، ويصّح توكيل الصيب املميِّز يف حج تطوع وذبح ُأضحية وتفرقة زكاة، ألن هذه التصر  فات مباشر

  .تصّح منه لنفسه
  
  

  :نموذجية أسئلة
  

واصطالحاً  لغة الوكالة عّرف.  
والسنة القرآن من الوكالة مشروعية على دّلل.  
ذلك بّني  الوكالة على اخلمسة التكليفية األحكام تعرتي قد.  
الوكالة؟ أركان هي ما  
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  الثاني والعشرون :الدرس
  

  :صيغة عقد الوكالة: الركن الثالث
: أن يكون من املوكِّل لفظ يدل على رضاه بالتوكيل، صراحة أو كناية، فالصريح:  وهي اإلجياب والقبول، ويشرتط فيها

  .يعه، أو أنبتكبأقمتك مقامي يف : كقوله: والكناية. وّكلتك ببيع داري، أو فّوضت إليك أمر بيعه: كقوله

  .وينوب يف الوكالة الكتابة والرسالة مناب النطق
  .من الوكيل ما يدل على القبول، وال يشرتط فيه اللفظ، بل يكفي الفعلويكفي 

  
  :الموكَّل فيه: الركن الرابع

  :ويشرتط فيه شروط هي. وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن املوكِّل
  .أن يكون حق التصرف فيه ثابتاً للموكل عند التوكيل - ١
وّكلتك : فلو قال. بعض الوجوه، فإن الضرر بذلك يقّل واجلهالة ترتفع نوعًا ما أن يكون املوكِّل فيه معلومًا ولو من - ٢

صّح ذلك، وإن جهل األموال، والديون وَمن هي عليه،  -مثًال  -يف بيع أموايل، واستيفاء ديوين، واسرتداد ودائعي 
  .الوجوهوالودائع وَمن هي عنده، ألن الضرر فيها قليل، واملوكِّل فيه صار معلوماً من بعض 

أن يكون املوكِّل فيه قابًال للنيابة، فال يصّح التوكيل فيما ال يقبل النيابة، فال تصح الوكالة يف العبادات البدنية احملضة   -  ٣
ا كاحلج والعمرة، عند  كالصالة والصوم، لكن يصح التوكيل يف العبادات اليت تشرتط القدرة البدنية ألدائها ال لوجو

  .االعجز عن القيام 
  

  :الوكالة في حقوق اهللا تعالى
حق اهللا تعاىل ألنه هو املستحق له  يومسهو ما شرع حكمه للمصلحة العامة ال ملصلحة فرد معني، : حّق اهللا تعاىل

  :ومن حقوق اهللا تعاىل. وحده، فال ميلك أحد من الناس إسقاطه
  .العبادات احملضة، فال يصّح التوكيل فيها 

ا وإما يف استيفائها: ة وهي احلدود، والوكالة فيهاومنها العقوبات الكامل   .إما يف إثبا
ا خيالف ذلك ألنه  ا فال تصّح، ألن مبىن احلدود على الدرء، ألقل شبهٍة، والتوكيل يف إثبا فإذا كانت الوكالة يف إثبا

ا وتنفيذها   .يوصل إىل إجيا
  .وإذا كانت يف استيفاء احلدود فهي جائزة وصحيحة
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  :الوكالة في حقوق العباد
م أفراد ال مجاعة، كالبيع والشراء والزواج والطالق والشركة والصلح وحنو  حقوق العباد هي كل ما يتعلق بأفرادهم على أ

  .ذلك
فمثل هذه احلقوق تصّح الوكالة فيها باتفاق العلماء، ومن هذه احلقوق اخلصومة يف إثبات هذه احلقوق، والوكالة فيها 

  .يضاً جائزة أ
  

  :أسئلة نموذجية
 بني حكم التلفظ باإلجياب والقبول لكل من الوكيل واملوكل.  
ما املراد باملوكل فيه، وما هي شروطه ؟  
وّكلتك يف بيع أموايل، واستيفاء ديوين، واسرتداد ودائعي: ما احلكم فيما لو قال الوكيل.  
ما هي حقوق اهللا وهل جتوز فيها الوكالة؟  
 ق ويف استيفائهاقو يف إثبات احلبني حكم الوكالة.  
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  الفهرس

  صفحة  الدرس تسلسل
  ٣ الدرس االول ١
  ٥  الدرس الثاين ٢
  ١٠ الدرس الثالث ٣
  ١٢  الدرس الرابع ٤
  ١٤ الدرس اخلامس ٥
  ١٦ الدرس السادس ٦
  ١٨ الدرس السابع ٧
  ٢٠ الدرس الثامن ٨
  ٢١ الدرس التاسع ٩
  ٢٣ العاشرالدرس  ١٠
  ٢٥ الدرس احلادي عشر ١١
  ٢٧ الدرس الثاين عشر ١٢
  ٢٩ الدرس الثالث عشر ١٣
  ٣٠ الدرس الرابع عشر ١٤
  ٣٢ الدرس اخلامس عشر ١٥
  ٣٤ الدرس السادس عشر ١٦
  ٣٦الدرس السابع عشر ١٧
  ٣٨ الدرس الثامن عشر ١٨
  ٤٠ الدرس التاسع عشر ١٩
  ٤٢ الدرس العشرون ٢٠
  ٤٣ احلادي والعشرون الدرس ٢١
  ٤٥ الدرس الثاين والعشرون ٢٢
  ٤٧  الفهرس ٢٣
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