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   تعريف المعامالتـ 
  

هو لفظ عام في كل فعـل يقـصده          من العمل و  هي مأخوذة     جمع معاملة ؛ و    :   المعامالت في اللغة  
  .المكلف

 اإلجـارة و   الشراء و  و      فهي األحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع        :  أما في االصطالح   و
  .غير ذلك الرهن و

  :المعامالت المالية وتشمل أمرين:  المراد بالمعامالت و
 التجارة و  الكسب و  و       ها العوض من الربح     هي المعامالت التي يقصد ب     و:  أحكام المعاوضات 

  .ما يلحق بذلك من عقود و.. الشركات و       اإلجارة والخيارات  تشمل البيع و غير ذلك، و
 الوقف و العطية و اإلرفاق، مثل الهبة و    هي المعامالت التي يقصد بها اإلحسان و       و:  أحكام التبرعات 

  .غير ذلك الوصايا و العتق و
  : رفنا أن المراد بالمعامالت ؛ المعامالت المالية، فالعلماء يطلقون المال على ثالثة إطالقاتإذا ع

  .غير ذلك األقمشة و األطعمة و البيت و كالسيارة و:  العروض و  األعيان- 1
  .الشراء في الدكان منفعة البيع و كمنفعة السكنى في البيت و:   المنافع– 2
ما يقوم مقامه اآلن من األوراق النقدية مع أن المشهور عنـد             هب والفضة و  يراد به الذ   و:   العين – 3

  .الفقهاء رحمهم اهللا أنهم يجعلون األوراق النقدية من قبيل العروض
هو كل عين مباحة النفع أو كل ما أبيح :  العلماء رحمهم اهللا عرَّفوا المال بتعاريف متقاربة فقالوا و

  .لشارعنفعه فهو مال إال ما استثناه ا
  :    بعض الضوابط التي تُبنى عليها أحكام هذه المعامالت-
 هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم اهللا تعالى، و و:  األصل في المعامالت الحل:  الضابط األول-

هذا يتضمن  و] 01/المائدة[ )) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َأْوفُوا ِبالُْعقُوِد : (( الدليل على هذا الضابط قوله تعالى
بكل عقد سواء وجدت صورته ولفظه في عهد النَِّبّي صلى اهللا عليه وسلم أو لم  و اإليفاء بكل معاملة 
  . لفظه في عهده صلى اهللا عليه وسلم توجد صورته و

 )) َوَمْن َيتََعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن : (( قوله تعالى أما و
المراد بتعدي حدود اهللا هو تحريم الحالل أو إباحة :  نقول] 229/البقرة[

  .الحرام
كما  هذا باتفاق األئمة األربعة و األصل في المعامالت الحل و:  على هذا نقول في الضابط األول و

  .  اإلجماع في ذلكحكىسلف أن بعض العلماء 



  

 أهل العلم على أن األصل في جمهور : األصل في الشروط في المعامالت الحل:   الضابط الثاني-
فما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطاًَ يقتضيه العقد . الشروط في المعامالت الحل

ويدل لذلك . أو كان شرطاًَ من مصلحه العقد أو كان شرط وصف أو شرط منفعه فاألصل في ذلك الحل
األمر بإيفاء العقد يتضمن  ، و] 01/المائدة)) [ا َأْوفُوا ِبالُْعقُوِدَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُو: (( قول اهللا عزَّ وجل

َأْوفُوا ِبالَْعْهِد ِإنَّ  َو (( : أيضاًَ قول اهللا عزَّ وجل و .من وصفه الشرط فيه وصفه و األمر بإيفاء أصله و
  . ، وهذا يتضمن اإليفاء بالشروط]34/اإلسراء )) [ الَْعْهَد كَاَن َمْسُؤوالً

هذا الضابط مما اتفق عليه؛ بل إن الشرائع اتفقت على وجوب العدل  و:  منع الظلم:  بط الثالث الضا-
األدلة على  الميزان ليقوم الناس بالقسط، و أنزل الكتاب و و في كل شيء فاهللا عز وجل أرسل الرسل
منها قوله  ، و]85/األعراف)) [ْمَوال تَْبخَُسوا النَّاَس َأشَْياَءُه(( : منع الظلم كثيرة جداًَ منها قوله تعالى

منها حديث أبي بكرة أن النبي صلى اهللا  و ].188/البقرة)) [ال تَْأكُلُوا َأْمَوالَكُْم َبْينَكُْم ِبالَْباِطِل َو: (( تعالى
  ).أعراضكم عليكم حرام م وـأموالك إنَّ دماءكم و: ( عليه وسلم قال

التعرض  الخطر و النقصان و:  ة يطلق على معان منهاالغرر في اللغ :منع الغرر:   الضابط الرابع-
  .الجهل للتهلكة و

هذا الضابط  مقداره، و و        فهو ما ال يعرف حصوله أو ال يعرف حقيقته : أما في االصطالح و
يدل لهذا حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه أن  أنه البد من منع الغرر في المعامالت، و باتفاق األئمة و

  ].رواه مسلم) [نهى عن بيع الغرر(ى اهللا عليه وسلم النبي صل
فقد حرمت الشريعة اإلسالمية الربا تحريما قطعيا لما فيه من الـضرر            : منع الربا :  الضابط الخامس  -

  .النفسي االقتصادي و االجتماعي و
ال  قع و هو أن يطابق قول العاقد الوا     :  فالصدق في المعامالت  :  األمانة الصدق و :  الضابط السادس  -

  .يخالفه
األدلة  و .عدم مخالفته الوفاء به و إتمام العقد في المعاملة و:  األمانة في المعامالت في االصطالح و

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُركُْم َأْن : (( أما القرآن فقول اهللا عزَّ وجل. اإلجماع السنة و على هذا الضابط من القرآن و
 قال رسول  :من السنة عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال ، و]58/النساء)) [ِلَهاتَُؤدُّوا الَْأَمانَاِت ِإلَى َأْه
 ].رواه أبو داود [).ال تخن من خانك أد األمانة إلى من ائتمنك و ( :سلم اهللا صلى اهللا عليه و

 
 
 
 
 
 
 
 



  

   :بيع التقسيط: أوال
  
  :  تعريف بيع التقسيط- 1

 مؤجل، يؤَدى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات عقد على مبيع حال، بثمن:  بيع التقسيط هو
  . معلومة

قد يكون التأجيل تقسيطاً  خصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، و التأجيل عالقة عموم و بين التقسيط و و
  .قد ال يكون، فالتأجيل هو األعم مطلقاً و
  

   : حكم بيع التقسيط- 2
هو  دفع فيما يعرف ببيع التقسيط أمر جائز شرعا، و        الصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في ال        

ليس فيه ضرر عليهم، كما أن       ما ذهب إليه العلماء، وما كان اإلسالم ليمنع من عقد فيه منفعة للناس، و             
تؤيده النظريات االقتصادية من أن للزمن أثـره علـى          جواز هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول، و        

من الشروط المهمة لجواز هذا       في ظل معاملة ليس فيها محظور شرعي، و        النقود بشرط أن يكون ذلك    
  . الثمن اإلجمالي كيفية السداد، و البيع أن يتفق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل، و

  

  :  شروط بيع التقسيط- 3
  . إليك الشروط الواجب توافرها في عقد التقسيط حتى ال يكون فاسدا و 

أبرز الصور التي يتحقـق فيهـا التـذرع          و.  يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا      أن ال :  الشرط األول 
  . بيع العينة:  بالتقسيط إلى الربا

فال يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له،           . أن يكون البائع مالكاً للسلعة    :  الشرط الثاني 
بعد ذلك أما طلب شراء السلعة مـن شـخص          على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري، اشتراها وسلمها           

من ثم بيعها على طالبها بربح، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك    ليست عنده ليقوم بتملكها و    
  . عد به من شراء السلعة من غير إلزام لآلمر بتنفيذ ما و ملكاً حقيقياً، و
التي يرغـب فـي بيعهـا       ملك البائع للسلعة    فال يكفي ت   .أن تكون السلعة مقبوضة للبائع    :  الشرط الثالث 

بالتقسيط، بل ال بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع، أياً كانت 
  .  السلعةتلك

ذلـك   و.  مما ال يجري بينهما ربا النـسيئة       -السلعة  أي الثمن و   -أن يكون العوضان  : الشرط الرابع   
  . بين األجل الموجب النتفاء االشتراك في علة الربا  بين بيع التقسيط وللتالزم

ألن الثمن في بيع التقسيط ال يكون إال        . أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً ال عيناً        :   الشرط الخامس 
  . األجل ال يصح دخوله إال على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة، دون األعيان مؤجالً، و



  

ألن المبيع إذا أجل مع أن الثمن مؤجل أصالً         . أن تكون السلعة المبيعة حالة ال مؤجلة      :   السادس الشرط
  . فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ

 وقت أداء كل قـسط، و      و     فال بد من بيان عدد األقساط،       . أن يكون األجل معلوماً   :  الشرط السابع 
  . اً منضبطاً ال يحصل معه نزاع بين الطرفينمدة التقسيط كاملة، يحدد هذا تحديد

فال يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع األقساط، بل ال           . أن يكون بيع التقسيط منجزاً    :  الشرط الثامن 
  . بد أن يتم البيع بصورة منجزة، تترتب عليه جميع اآلثار المترتبة على عقد البيع فور صدوره

 المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، في قول جماهير أهل العلم             تجوز زيادة الثمن  :  الشرط التاسع 
  . الخلف، من غير مخالف يعتد بخالفه من السلف و

يترتب على قبوله لها حـط مـن        ال يجوز إلزام البائع بقبول األقساط المعجلة، التي سوف          :  الشرط العاشر 
ـدهما         قسيط إال هذه المصلحة، و    الثمن؛ ألن في ذلك إضرارا به، فهو لم يقصد من البيع بالت            األجل حق لهما فال يـستبد أح

   .بإسقاطه
  . يجوز اشتراط حلول بقية األقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها:  الشرط الحادي عشر
  .ال يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه: ر الشرط الثاني عش

  

  :  صور بيع التقسيط- 4
أبيعك السيارة بخمسين ألف دينار حالَّة أو بمائة ألف دينار مؤجلـة            :  كأن يقول :   الحلول واألجل  - أ

  .لسنة أو سنتين
لمدة سنتين   بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة بعشرة آالف دينار و        :  كأن يقول :   األجالن أو اآلجال   –ب  

هذا جائز وال بأس به لكن كمـا   و. هكذا لمدة ثالث سنوات بثالثين ألف دينار و       بعشرين ألف دينار، و   
  .أسلفت هذا إنما يكون عند المساومة أما في غير المساومة فالبد من الجزم بأحد الثمنين

t<-بعتك السيارة بعشرة آالف دينار فإن تأخرت عن التسديد لمدة :  يقول:  اشتراط الزيادة عند التأخير
ال يجوز ألن هذا هو ربا  هكذا، فهذا محرم و وشهر زدتك مائة فإن تأخرت شهرين زدتك مائتين 

 .الجاهلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   :بيع المرابحة:  ثانيا
  
  :    تعريف المرابحة- 1

  .هو الزيادة مصدر ربح من الربح و:  المرابحة لغة
  ".ربح معلوم  بيع ما اشترى بثمنه و" عرفها الشيخ خليل بأنها :  اصطالحا
 برأس مالي ولي ربح مائة ألف دينار أو أربح مائتي ألف دينار، هذا بيع بعتك السيارة:  يقول:  ومثالها

ما يتعلق ببيع المرابحة هذا يذكره العلماء في أقسام الخيارات،  هذا باإلجماع أنه جائز، و المرابحة، و
يع ب بيع المرابحة و أنه بيع التولية و ير بالثمن وييذكرون صور خيار التخ و   ير بالثمن يخيار التخ
  .بيع المواضعة الشركة و

ربح  أن يبيعه السلعة برأس المال و:  بيع المرابحة و .أن يبيعه السلعة برأس مالها:  فبيع التولية
هذا بإجماع العلماء أنه بيع  .خسارة معلومة و أن يبيعه السلعة برأس المال :  بيع المواضعة و .معلوم
  .ال بأس به جائز و

  

  :   المصارف اإلسالمية المرابحة كما تجريها- 2
  :  اتخذ التطبيق المعاصر للمرابحة إحدى صورتين

يبيعها ألخر بالثمن األول مع زيادة ربح معلوم فهنا المرابح  أن تكون السلعة عند المرابح و:  إحداهما
هذه الصورة يمكن أن نطلق عليها  يشترى لنفسه أوال دون طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة، و

هى المطبقة في كثير من معارض السلع المعمرة أو المتاجر  و  العامة أو األصلية، الصورة 
لها مخازنها، حيث يذهب إليها المشترى ليستفيد من تنجيم  و  المتخصصة في نوع معين من السلع 

  .باإلضافة  إلى تخصصها في هذا النوع من السلع الثمن، 
 شراء سلعة معينة أو يحدد أوصافها - دا كان أم مؤسسة فر-أن يطلب المشترى من المرابح :  الثانية

، )المرابحة لآلمر بالشراء(هذه الصورة يطلق عليها  و  زيادة ربح معلوم،  على أن يشتريها بثمنها و
  : ذلك من وجوه ثالثة مؤسسات التمويل المالي، و وهى تناسب المصارف و

يعقل أيضاً أن يتخصص في تجارة سلع معينة، ال   ال يعقل أن يتاجر المصرف في جميع السلع، و-أ 
عرضها انتظاراً  إال لكان ذلك يضيق من دائرة نشاطه، كما ال يمكن  اقتصادياً شراء جميع السلع و و

لوجود مخاطره كبيره تتمثل في عدم  لما يصاحب ذلك من تكاليف ومجهودات كبيره لدراسة األسواق و
لذلك كان من األنسب   من أمواله في المخزون السلعي، وتعطيل جزء و القدرة على تصريف البضاعة

تكون تبعة  مواصفاتها للمشترى و له أن يشترى السلعة لمن يطلبها منه على أن يوكل تحديد السلعة و
  .مدى مالءمتها اقتصادياً للسوق على عاتق المشترى تصريف السلعة و



  

ستيعاب السلع التي يشتريها، حيث أنه  ال يطلب من المصرف أو المؤسسة تدبير مخازن كبيرة ال-ب 
  .يشترى بحسب الطلب

  ال يطلب من المصرف أو المؤسسة تأهيل كفاءات بشرية بتنفيذ هذه الصورة بعكس الصورة -جـ 
  .األولى، حيث يتطلب من المتجر أن تكون عنده كفاءات متخصصة في عمليات التسويق بيعاً أو شراء

 تتعامل به المصارف اإلسالمية عن صورة المرابحة المعروفة عموماً و بذلك يختلف بيع المرابحة الذي
المبحوثة في مؤلفات مختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، فالمرابحة عند الفقهاء هي نوع من التجارة  و

للمشترى رأس ماله فى السلعة الموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها ) البائع(يكشف فيها التاجر 
ت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً، أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف اإلسالمية أو بما قام

فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف، 
من تكلفة ذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشترى السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه  و

  .زائداً الربح الذي إتفق عليه معه
 قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء  ": و قد عرف بيع المرابحة  لألمر بالشراء بأنه

ذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما  األول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً و
  .“ح المتفق عليه عند االبتداءحسب الرب أمر به و

  

  :   أساس ظهور صورة المرابحة لألمر بالشراء- 3
  

حد الباحثين  في قسم أ عندما وجد 1976لم تكن هذه الصورة معروفه أساساً في التعامل قبل عام 
 من خالل بحثه الذي كان يعده لنيل درجة –اهرة  جامعة الق–الشريعة اإلسالمية في كلية الحقوق 

، وجاءت بداية الخيط ”الشريعة اإلسالمية  تطوير األعمال المصرفية بما يتفق و "الدكتوراه في موضوع
إذا أرى الرجل  و“:   حيث ورد فيه-  رحمة اهللا علية–من خالل مراجعة كتاب األم لألمام الشافعي 

الذي قال أربحك  أربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، وأشتر هذه و:  الرجل السلع فقال
وصف له أو  هكذا قال أشترى لي متاعاً و إن شاء تركه، و إن شاء أحدث فيها بيعاً و:  فيها بالخيار

يكون فيما أعطى من نفسه  إن أربحك فيها فقل هذا ثواب يجوز البيع األول و متاعاً أو متاع شئت و
أشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع األول  و   سواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه  بالخيار، و

  .”يكون بالخيار في البيع األخر و
  

  :   الحكمة من مشروعية المرابحة- 4
إن بيع المرابحة يسد حاجة  الناس بصورة أوسع بما يسدها باب المضاربة الشرعية لو كان هو المنفذ 

في نطاق عمل البنك اإلسالمي، فقد كانت المضاربة التي هي صورة من صورة الوحيد للتمويل 
عمل اإلنسان هي المخرج الوحيد الذي كان يطرحه المفكرون  و  المشاركة بين رأس المال 
لكن  التمويل اإلسالمي، و السابع من هذا القرن لحل مشكلة االستثمار و و اإلسالميون في العقد السادس



  

لمفكرون كيف يمكن أن يمول البنك اإلسالمي بالمضاربة شخصاً يريد شراء سيارة لم يقل هؤالء ا
إن قاعدة اإلسالم رفع … الستعماله الشخصي مثالً أو أساساً لمسكنه حيث ال يوجد ربح أو تجارة 

إن لم يمكن النظر في إلزام    على التيسير في دين اهللا، ويإن عدل الشريعة مبن الحرج عن الناس و
  لكن الضيق يأتي بنقصان العلم  بقبول ما ال يريدون قبوله، طالما إن في الشرع متسع لالختيار، والناس

  .المعرفة باإلنسان و
  
  

  القراض:  ثالثا
  
  :   تعريف القراض- 1

  .الربح مشترك بينهما القراض أن يدفع المالك إلى العامل ماالً ليتجر فيه، و
  

  :  دليله  مشروعيته و- 2
  .اإلجماع السنة و استدل العلماء على مشروعيته بالكتاب و جائز عند المسلمين، و روع والقراض مش

وقوله ] 20/المزمل))[َوآخَُروَن َيْضِرُبوَن ِفي الَْأْرِض َيْبتَغُوَن ِمن فَْضِل اللَّهِ       : ((قوله تعالى  : من الكتاب  -
  ] 10/الجمعة)) [ِض َواْبتَغُوا ِمن فَْضِل اللَِّهفَِإذَا قُِضَيِت الصَّلَاةُ فَانتَِشُروا ِفي الَْأْر: ((تعالى

أنه كان إذا دفع ماالً مضاربة اشـترط        "عن ابن عباس عن أبيه العباس رضي اهللا عنهما          :  أما السنة  -
ادياً، وال يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل   و    ال ينزل به على صاحبه أن ال يسلك به بحراً و

  .رواه البيهقي". سلم فأجازه سول اهللا صلى اهللا عليه وذلك ضمن، فبلغ شرطه ر
ما رواه الدارقطني عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ماالً مقارضة يضرب له                  

ال تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من          و. ال تحمله في بحر    به أن ال تجعل مالي في كبد رطبة، و        
سلم سافر قبل النبوة إلى      السنة العملية دلت على أن النبي صلى اهللا عليه و          و  ".ذلك فقد ضمنت مالي   

سلم ذلك بعـد البعثـة       و  قد حكى النبي صلى اهللا عليه        الشام مضاربا بمال خديجة رضي اهللا عنها و       
  . الناس يتعاملون بالقراض فلم ينكر عليهم سلم و بعث صلى اهللا عليه و و. مقررا له

أنها كانت من األمور المتعارف عليها في   األمة على مشروعية القراض وأجمعت:   اإلجماع-
لم يكن فيهم مخالف لذلك فيكون عملهم هذا دليل  قد تعامل بها الصحابة رضي اهللا عنهم و الجاهلية و

  .الجواز عل المشروعية و
  

  :   حكم عقد القراض- 3
 أن لكل واحد منهما فسخه ما       عقد جائز، و   أجمع العلماء على أن عقد القراض ال يقتضي اللزوم بل هو          

  .لم يشرع العامل في العمل أما إدا شرع في العمل



  

كان للمقارض أبناء     و        هو عقد يورث، فإن مات     هو الزم بعد الشروع، و    :  فقال مالك رحمه اهللا   
  .إن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم، و

  

  :   حكمة مشروعية القراض- 4
  

ال يهتـدي إلـى      هي مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانبين، فإن من الناس من هو صاحب مـال و               
الناس  منهم من هو بالعكس، فشرعت لتنتظم مصالحهم، فإنه عليه الصالة والسالم بعث و             التصرف، و 

  .تعاملها الصحابة رضي اهللا عنهم يتعاملونها فتركهم عليها و
  :  ركن القراض- 5

  .هو اإليجاب والقبول بألفاظ تدل عليهما:  ركن القراض
ما يؤدي معاني هذه األلفاظ فيقول مثالً قارضـتك بهـذا            عاملتك، و  هي قارضتك و  :  فألفاظ اإليجاب 

المال الذي هو مليون دينار على أن ما رزقنا اهللا منه من ربح يكون مناصفة أو غير ذلك من األجزاء                    
هي أن يقول العامل المقارض قبلت منك ذلك أو ما يـدل علـى      : مة المتفق عليها، وألفاظ القبول    المعلو

  .يشترط كون القبول متصالً باإليجاب و. القبول الرضا و
  :   أنواع القراض- 6

  : مقيد يكون القراض على نوعين مطلق و
ر ذلـك فهـذه جـائزة عنـد         أن يدفع شخص المال إلى آخر دون تقييد بزمن أو نوع أو غي            :  فالمطلق
  .الجمهور

  .أن يدفع لشخص مليون دينار ليعمل بها مدة معينة أو بضاعة معينة:  المقيد و
  

  :  شروط القراض- 7
التوكيل، ألن   أهلية الوكالة و-العامل   رب المال و-يشترط في العاقدين :    شروط العاقدين- 1

  .وكيلهذا معنى الت المضارب يتصرف بإذن صاحب المال، و
  : يشترط في رأس المال شروط هي:    شروط رأس المال- 2

  .غير ذلك و    حلي  تبر و أن يكون رأس المال من النقود، فال يجوز عروض و:  أوالً
  .فال تصح على مجهول القدر دفعاً لجهالة الربح:  أن يكون رأس المال معلوم المقدار:  ثانياً
فال يصح القراض على دين، إال أنه إذا قارضه على نقد في ذمته :  أن يكون رأس المال معيناً:  ثالثاً

  .عينه في المجلس كذا لو كان في ذمة العامل و ثم عين في المجلس صح، و
وليس المراد اشتراط تسلميه حال العقد أو في مجلسه : أن يكون رأس المال مسلماً إلى العامل:  رابعاً

التصرف فيه، فال يصح اشتراط أن يكون المال في يد المالك  ليه ووإنما المراد أن يستقل العامل باليد ع
ال شرط مراجعته في التصرف ألنه قد ال يجده عند  و أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل،

  .الحاجة



  

  .استقالل العامل بالتصرف:  خامساً
  : يشترط في الربح ما يلي:   شروط الربح- 3

جهالـة   المقصود من العقد الربح، و     ألن المعقود عليه و   :  القدر بالجزئية أن يكون الربح معلوم     : أوالً
  .العلم بالجزئية كأن يقول قارضتك على أن يكون الربح بيننا مناصفة المعقود عليه توجب فساد العقد، و

 يستحق فلو قال قارضتك على أن يكون كله لك فقراض فاسد، و:  أن يكون الربح مشتركاً بينهما:  ثانياً
  .العامل أجرة المثل

فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون ألحدهما    :  أن يكون النصيب من الربح جزءاً مشاعاً      :  رابعاً
فسد العقد، لجواز أن ال يربح المـضارب إال هـذا القـدر             . مائة دينار مثالُ من الربح أو أقل أو أكثر        

  .، فال يكون التصرف مضاربةالمذكور، فيكون ألحدهما دون اآلخر فال تتحقق الشركة
  

  :  يد المقارض- 8
المال عنده بمنزلـة      و      من المتفق عليه أن يد الشريك المقارض يد أمانة، فال يضمن إال بالتفريط،            

  .الوديعة
  

   : انتهاء عقد  القراض- 9
  : ينتهي عقد القراض بواحد من األمور التالية

  .عند وفاة أحد المتعاقدين/1
  .ط من شروطهااإلخالل بشر/2
بما أن عقد القراض عقد جائز، فينتهي بفسخهما أو فسخ أحدهما متى شاء من غير حضور                :  الفسخ /3

كلهـا   في انتهائه إما شركة أو جعالـة، و        كالة، و  و      ال رضاه، ألن القراض في ابتدائه        اآلخر و 
  ..عقود جائزة

ة أم بإتالف المالك أم العامل أم أجنبي، لكن هالك رأس مال القراض سواء في ذلك أتلف بآفة سماوي    /4
يبقى القراض فيما إذا أتلفه أجنبي إذا أخذ منـه           يستقر نصيب العامل من الربح فيما إذا أتلفه المالك، و         

 المطالب بالبدل هو المالك إن لم يكن ربح، فإن كان في المال ربح فالخصم في المطالبة المالك        البدل، و 
  .م إذا أتلفه العامل فهو كاألجنبيوكذلك الحك. العامل و
  بالثقة العامة   و- عامل سياسي  -
  بالطاقة اإلنتاجية للبلد   و- عامل نفسي    -
   عامل اقتصادي-

 .إن هذه العوامل الثالثة مجتمعة تشكل اليوم الوزن الجديد الذي تتم على أساسه عمليات الصرف
 
 
  



  

   :الصرف:  رابعا
 
  :  تعريف الصرف- 1

  

من  : ( منه جاء في األثر النبوي منه سميت العبادة النافلة صرفا، و هو الزيادة، و:  الصرف لغةأ ـ  
  .ال فرضا أي نفال و] الشيخان : رواه) [ال عدال انتمى إلى غير أبيه ال يقبل اهللا منه صرفا و

فـضة، أو   ال النقد هـو الـذهب و     . (فهو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس       :  أما في الشرع    و - ب
  . الفضة بالفضة، أو أحدهما باآلخر هو بيع الذهب بالذهب، أو: قد يقال في تعريفه و). األوراق النقدية

  

  : و دليله  ـ حكمه2
بالفضة جائز، إذا كان مثال بمثل، يـدا        ) الورق( بيع الفضة  اتفق العلماء على أن بيع الذهب بالذهب و        

قـال  . الفضة بالفضة يجوز التفاضل فيه إذا كان يدا بيـد           و اتفقوا على أن بيع الذهب بالفضة،      بيد، و 
ال تشفوا بعـضها علـى       ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل، و        : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ال تبيعوا شيئا غائبـا      ال تشفوا بعضها على بعض، و      بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال بمثل و        
  ].ه اإلمام مالكروا). [ منها بناجز

  

   : ـ الحكمة التشريعية منه3
شرع هذا النوع من البيوع ألجل تيسير التعاون بين الناس، كالذي يملك الفضة فيريد صرفها بالذهب إذ                 

نفس الشيء يقال في تحويل العملة إلـى         هو بحاجة إليه أو عنده فرع من الذهب فيريد مبادلته بآخر، و           
  .عملة أخرى

  

  :  صرف ـ شروط بيع ال4
سواء اتحد الجنسان أو اختلفا، تجنبا لربا النـسيئة،  :  ـ التقابض قبل االفتراق باألبدان بين المتعاقدين 1

ولقوله ] متفق عليه..) [مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بيد : (... لحديث عبادة بن الصامت السابق الذي فيه      
لحديث أبي بكـر     و]. رواه اإلمام مالك  ) [ بناجز ال تبيعوا منها شيئا غائبا     و: ( سلم و   صلى اهللا عليه    

الذهب بالـذهب إال     سلم عن الفضة بالفضة و     نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و      : ( رضي اهللا عنه  قال    
:  نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال      أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، و        و سواء بسواء، 

  ].رواه البخاري ومسلم). [كذا سمعته: يدا بيد، فقال:  فسأله رجل فقال
إذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة فال يجوز ذلك إال : التقابض إذا اتحد الجنسان  ـ التماثل و 2

  .مثال بمثل، وزنا بوزن، لألحاديث السابقة
  

   :  حكم األوراق النقدية المتداولة في هذا العصر- 5



  

لكن الناس ال يتعاملون     و    الفضة،   هما الذهب و    األصليين و  األحكام المذكورة سابقا تتعلق بالنقدين    
العمالت،  اليوم بهما، بل يتعاملون  بالعمالت أو األوراق النقدية المختلفة، فما هو تكييف هذه األوراق و

  ما هو حكمها؟ و
ت إصدارها، العمالت المختلفة أجناس مختلفة، تختلف باختالف جها إن األوراق النقدية و:  أ ـ تكييفها 

الدوالر األمريكي جنس    الدرهم المغربي جنس، و     و        األورو جنس،  فالدينار الجزائري جنس، و   
  ...هكذا و. جنس

  : ة يترتب على التكييف السابق األحكام التالي: ب ـ حكمها
  . ـ ال يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضال1
األورو جاز صـرفها متفاضـلة    الدوالر األمريكي، و لجزائري، و ـ إذا اختلفت األجناس كالدينار ا 2
وعليه فإن بيع العمالت المختلفـة تطبـق        . بشرط أن يتم ذلك يدا بيد     ) أي بزيادة بعضها على البعض    (

  .عليها أحكام الصرف المعروفة
  

   : مسائل في الصرف- 6
قدين عيبا في دراهم من نقص أو   إن وجد أحد المتعا   : حكم وجود عيب في نقد الصرف     : ولى  المسألة األ 

فإن كان بحضرة الصرف من غير مفارقة جاز له الرضى بما وجده،            . غش أو وجد غير فضة أو ذهب      
إن لـم    إن كان بعد مفارقة، فإن رضي صح الـصرف و          له حق عدم الرضا وطلب إتمام النقص و        و

  . يرضى به نقد بعد الطول مطلقا
كأن يشتري ثوبا بدينار علـى أن يـدفع فيـه           : بيع في عقد واحد     إذا اجتمع صرف و   : ثانية  المسألة ال 
الخيار في البيـع     لجواز األجل و   فال يجوز الختالف أحكامهما و    . يأخذ صرف دينار دراهم    دينارين و 

  .دون الصرف
 كما يحرم التفاضل في الوزن أو العدد يحرم كذلك في القيمة،:  حكم التفاضل في القيمة:  المسألة الثالثة

  ".جيدها ورديئها سواء"ذلك عمال بالقاعدة  و     ثل أن يبدل ذهب رديء بذهب أجود منه م
فال يـصح اسـتبدال بـدل       : حكم استبدال الصرف بغيره أو التصرف فيه قبل قبضه        :  المسألة الرابعة 

كذلك لـيس    و. الصرف بغيره قبل قبضه ألنه لم يحصل التقابض في البدلين الذين جرى عليهما العقد             
حد المتعاقدين بما استحقه من بدل قبل قبضه كأن يبيعه أو يهبه ألن في ذلك تفويتا للقبض الذي هـو                    أل

 .شرط صحة عقد الصرف
 
 
 
 
 
 
  



  

   :أسئلة التصحيح الذاتي* 

  
  ما هي إطالقات العلماء للمال؟  – 1
   ما هي الضوابط التي تبنى عليها أحكام المعامالت؟ – 2
  . اذكر صور بيع التقسيط– 3
 
 

  :أجوبة التصحيح الذاتي * 
 
 : العلماء يطلقون المال على ثالثة إطالقات - 1

  .كالسيارة و البيت و األطعمة:  األعيان و العروض -
  .كمنفعة السكنى في البيت:  المنافع -
  . و يراد به الذهب والفضة و ما يقوم مقامه اآلن من األوراق النقدية:  العين -
 :  ى عليها أحكام المعامالت  الضوابط التي تُبن- 2

  .  األصل في المعامالت الحل-
  .  األصل في الشروط في المعامالت الحل-
  . منع الظلم-
  . منع الغرر-
 :  صور بيع التقسيط هي - 3

أبيعك السيارة بخمسين ألف دينار حالَّة أو بمائة ألف دينار مؤجلة لسنة أو : كأن يقول:  الحلول واألجل
  .سنتين

بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة بعشرة آالف دينار و لمدة سنتين : كأن يقول : الن أو اآلجال األج-
  .بعشرين ألف دينار، و لمدة ثالث سنوات بثالثين ألف دينار

بعتك السيارة بعشرة آالف دينار فإن تأخرت عن التسديد لمدة : يقول:  اشتراط الزيادة عند التأخير -
  .شهرين زدتك مائتينشهر زدتك مائة فإن تأخرت 

 


