
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " كتاب البيع "
 

 جتـد أحـدا إال وقـد بـاع أو  تكـادالوالبيع معروف للنـاس 
 .ى شيئااشرت
 : ستة أركان تتضح باملثاللبيعول

$ ١٠٠٠٠لو أن زيدا من الناس يملك سيارة وعمرا يملـك 
فرغب زيد باملال وعمرو بالسيارة فقـال زيـد لعمـرو بعتـك 

 قبلت فهنا حتقق البيـع فقال عمرو$ ١٠٠٠٠هذه السيارة بـ 
 .وانتقل ملك املال لزيد وملك السيارة لعمرو

 .بائعفزيد 
 .مشرتوعمرو 

 .ثمن$ ١٠٠٠٠والـ 
َثمُموالسيارة   .بيع واليشء الذي دفع يف مقابله النقودَ أي املنْ

 اللفـظ الـذي يـدل  أيإجيابوكلمة بعتك الصادرة من زيد 
  .قابل املالرضا يف إعطاء السيارة يف مالوالتمليك عىل 



 أي اللفظ الـذي يـدل قبولوكلمة قبلت الصادرة من عمرو 
 .الرضا والقبول بإعطاء املال مقابل السيارةعىل 

ــان  ــستة فاألرك ــال ــثمن وامل ــشرتي وال ــائع وامل َثمُهــي الب ن ْ
 .واإلجياب والقبول

ويسمى البائع واملشرتي بالعاقدين، والثمن واملثمن بـاملعقود 
 .ول بالصيغةعليه، واإلجياب والقب

 .فتصري األركان الستة ثالثة أركان اختصارا
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط العاقدين "
 

 :ني البائع واملشرتي رشوط هي عيشرتط يف العاقدين أ
    .فال يصح البيع والرشاء من صبي ولو كان مميزا : البلوغ -١
 .فاليصح البيع والرشاء من جمنون :العقل -٢
 . والبيع والرشاء من مكرهفاليصح : االختيار -٣

  لـهعـهيرأى خامتـا عنـد شـخص فـأبى أن يبشـخص  :مثال
فسحب عليه السكني فقـال إمـا أن تبيعـه يل وإمـا أن أقتلـك 

 فقـال اشـرتيت فهنـا البيـع باطـل  اخلاتم بكذافقال له بعتك
   .لعدم االختيار والرضا

 
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط املعقود عليه "
 

 :أعني الثمن واملثمن رشوط هييشرتط يف املعقود عليه 
 . فالجيوز ألحد أن يبيع ما اليملك لكامل -١

 أو بيـهأن يبيع شخص سيارة أو عقارا أو سلعة تعود أل: مثال
 أو صديقه من غري أن خيوله ببيعها فهذا ال جيـوز والبيـع أخيه

يعترب باطال ويسمى هذا بيع الفضويل ألن الـشخص فـضويل 
 .يتدخل بشؤون غريه

اخلنزيـر اخلمر و فالجيوز بيع يشء نجس كامليتة وهارةالط -٢
 .والكلب

بيع ما ال منفعـة فيـه ألنـه   فالجيوز رشعااالنتفاع باليشء -٣
أو حبـة حنطـة أو  احلـرشاتيعد سفها وتضييعا للامل كبيـع 

ذرات رمل ، وكذا الجيوز بيـع يشء منفعتـه غـري معتـربة يف 
نفـع بحـسب الرشع كـآالت املوسـيقى فإنـه وإن كـان فيهـا 



الظاهر من االستمتاع هبا إال أن هـذه املنفعـة حمرمـة فتكـون 
 .الغية
  يف عـرف النـاس أنه جيب أن يكون املبيع منتفعا بـهاصلفاحل

 .وغري حمرم ألن املحرم منفعته الغية
 .إذا كان الثمن أو املثمن جمهولني ، فاليصح البيع العلم -٤

األرض فيقـول مثال جهل الثمن أن يقول البائع بعتـك هـذه 
 .املشرتي قبلت ، فهذا بيع باطل لعدم العلم بالثمن 
  . فيشرتط يف صحة البيع أن يذكر الثمن يف حال العقد

 أن يدخل شـخص إىل حمـل لبيـع املالبـس مثال جهل املثمن
فيقـول $ ١٠ليشرتي قميصا فيقول البائع بعتـك قميـصا بــ 

 .قبلت
 قميـصا ّنـه مل يعـنيفهنا البيع باطل لوجود اجلهالـة بـاملبيع أل

 . األقمشة والصفات واملنشأفوبالتايل حيصل التنازع الختال
   
 



 "الصيغة رشوط  فصل يف "
 

الصيغة هي االجياب والقبول وكالمها عبارة عن لفظ يـتكلم 
البد يف البيع من نطـق وال يكفـي فب َبه املرء ويسمعه املخاط

الثمن مـن بيع املعاطاة وهي أن يأخذ املشرتي احلاجة ويعطي 
 .غري اجياب وقبول

دخل شخص حمال لبيع املالبس فوجد ثوبا مكتوبا عليه : مثال
سعره فأخذ الثوب وأعطى البائع الثمن فهذا هو بيع املعاطاة 

 .وهو باطل لعدم وجود اللفظ
ائع يدل ع من لفظني أحدمها من الب أنه البد حني البيّفتحصل

ك وثانيهام مـن  متليك السلعة للمخاطب كبعتك أو ملكتىلع
ــول التملــ ــدل عــىل قب ــثمنّاملــشرتي ي  ك يف مقابــل دفــع ال

،والجيـب النطـق بالعربيـة بـل كاشرتيت أو قبلت أو متلكت
 .يصح بسائر اللغات

 .فينعقد البيع هباللرضورة وإشارة األخرس املفهمة كاللفظ 



وقد ابتيل الناس اليوم ببيع املعاطاة وصار من يريد أن يـتكلم 
 والحـول وال  مـن العـواموالرشاء حمل سخريةبألفاظ البيع 
 .قوة إال باهللا

 :ويشرتط يف الصيغة أمران 
 أي توافق اإلجياب والقبول وتطابقهام عـىل مبيـع التوافق -١

 .واحد وثمن واحد
فقـال املـشرتي $ ١٠لو قال البائع بعتك هذه احلقيبة بـ: مثال

لتوافـق فهنا البيع مل ينعقـد لعـدم ا$ ١٠قبلت رشاء احلذاء بـ 
 .يف املثمن

فقـال $ ١٠لو قال البائع بعتـك هـذه احلقيبـة بــ : مثال آخر 
 التوافـق يف مفهنـا البيـع مل ينعقـد لعـد$ ٩املشرتي قبلت بــ 

 . الثمن
 ومعناه أن اليكون يف الصيغة تعليق عىل رشط أو التنجيز -٢
 .وقيت بزمنت



 بعتـك هـذا البيـت إذا قـدم والـدي مـن ائعلو قال الب: مثال
سفر بمبلغ كذا فقال املشرتي قبلت فهنا ال يقع البيع لوجود ال

 .التعليق عىل رشط
كذا مبلغ لو قال البائع بعتك هذا البيت بعد شهر ب: مثال آخر

 وقيـتفقال املشرتي قبلت، فهنـا البيـع مل ينعقـد لوجـود الت
   .زمنب
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف أنواع البيع "
 

غـري معـني رة يكـون شـيئا  وتـا تارة يكون شـيئا معينـااملبيع
 . وصفهكفييفاألول جتب رؤيته حلصول العلم به ، والثاين 

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
مل جيز لالبـن أن ) أكرم هذا الرجل العامل ( لو قال أب إىل ابنه 

 . بعينه ٌ إكرامه رجلَيكرم غريه بدال عنه ألن املطلوب
جاز لالبن أن يكـرم أي ) أكرم رجال عاملا ( ولكن لو قال له 

رجل ينطبق عليه الوصف وهو العلـم سـواء أكـان زيـدا أم 
 .املطلوب إكرامه ليس شخصا بعينه عمرا أم بكرا ، ألن

فالفرق بني املثالني هو أن املطلوب إكرامه يف األول معني ويف 
 .الثاين غري معني

عـه يوكذلك إذا قال شخص بعتك هذه الـسيارة مل جيـز أن يب
ود التعيني ، وإذا قال له بعتك سيارة من نوع كـذا غريها لوج



 جاز له أن يبيعه أي سيارة ينطبق عليها موديل كذا صفتها كذا
 .الوصف لعدم وجود التعيني

نـا هوكذلك إذا قال له بعتـك حـصاين الـذي يف اإلصـطبل ف
املبيع معني، وإذا قال له بعتك حصانا صفته كذا مل يكن املبيـع 

 .معينا
بيع معينا لزم رؤيته للعاقدين البائع واملشرتي فـإن فإذا كان امل

 .صل الرؤية للطرفني معا فالبيع باطلمل حت
يف  قال البائع للمشرتي بعتـك داري الكـائن يف بغـداد :مثال

فقال املشرتي وهو مل ير $ ١٠٠٠٠٠شارع كذا وصفته كذا بـ 
 الدار قبلت فام حكم هذا البيع ؟

ا بعينه وهو غائـب مل يـر فـال باطل ألنه قد باع شيئ: اجلواب 
 .وإن وصف وصفا دقيقا يصح

وإذا كان املبيع غري معني بل هويشء يقع حتت الوصـف فـال 
 .جيب رؤيته ويكفي الوصف الصحيح لصحة البيع



كغم من احلنطة من نوع ٥٠قال البائع للمشرتي بعتك : مثال
فقـال قبلـت ومل يـر املـشرتي $ ٨٠كذا وصفتها كـذا بمبلـغ 

  هو حكم البيع ؟احلنطة فام
صحيح ألن املبيع غري معني فيجوز أن يكون غائبـا : اجلواب 

 .ويكتفى بالوصف 
ثم إذا جاء البائع بالسلعةبنفس الوصف الذي اتفق عليه مـع 
ــة  ــإذامل تكــن مطابق ــزم املــشرتي قبوهلــا، ولكن املــشرتي فيل
للوصف مل يلزم املشرتي قبوهلا بل هـو خمـري إن شـاء أمـىض 

 .ء فسخة البيع وإن شا
 كغم مـن التمـر الربحـي ٥اتفق زيدعىل جتهيز عمرو بـ:مثال

 أيام فجاء له بتمر من نـوع آخـر فـال يلـزم ٤بعد $ ٢٥بسعر 
 .املشرتي القبول بل له اخليار إن شاء وافق وإن شاء رفض

 
 
 



 " تنبيهات "
 

كر اإلسالم يف رشوط العاقدين أنـه جيـوز علم بعدم ذ : أوال
 .فر البيع والرشاء من كا

 إذا قيل هذا البيع باطل أو فاسد أو غري صحيح فاملعنى  :ثانيا
أنه ال ترتتب عليه اآلثار فال الـثمن صـار حـالال للبـائع وال 

 .املثمن صار حالال للمشرتي
 . بيع الفضويل- بيع املعاطاة -بيع الطفل  : همثال

 .كل هذه البيوع باطلة وجيب إرجاع الثمن وإرجاع املثمن
الفقهاء لفظ العقد فيقولـون مـثال عقـد البيـع عمل يست: ثالثا

وعقد النكاح وهذا العقد صحيح وهذا فاسد فـام هـو املـراد 
 بكلمة العقد ؟

 . ينشأ عنه أثر رشعيٌربط بني كالمني: العقد هو 
فالربط الواقع بني بعتك من البائع وقبلت من املشرتي الـذي 

 .ينشأ عنه التمليك هو عقد البيع



 بني زوجتك ابنتي من ويل املـرأة وقبلـت مـن والربط الواقع
   . هو عقد النكاحستمتاعالرجل الذي ينشأ عنه إباحة اال

ُيلـزم إذا بلغ اإلنسان وهو عاقل فإنه يـصري أهـال ألن : رابعا
فهـذه  ، مكلفـاأن يلتزم هـو هبـا ألنـه قـد صـاربالواجبات و

 .األهليه هي الذمة
وم باإلنسان يصري فالذمة هي وصف معنوي غري حمسوس يق

به أهال لإللزام وااللتزام ، أي اإللزام مـن جهـة اهللا سـبحانه 
 .تزام من جهة املكلفلواال

فإذا باع اإلنسان شيئا موصوفا فهذا املبيع صار ملتزمـا بذمـة 
 .اإلنسان وعليه أن يأيت به للمشرتي كي تربأ ذمته

ايض ّوإذا أردنا أن نقرب معنى الذمة أكثر نقول هي وعاء افرت
يقوم باملكلف يوضع به اإللزامات سواء التي تتعلق باخلـالق 

 .أو املخلوق
فإذا دخل وقت الصالة صارت ذمـة اإلنـسان مـشغولة وإذا 

وإذا تعهـد بـيشء استدان اإلنسان ماال صارت ذمته مشغولة 



صارت ذمته مشغولة وعليه أن يؤدي الذي التزم به كي تـربأ 
       .ذمته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "صة الباب  خال"
 

مقابلة يشء بيشء مثل أن يعطـي شـخص : البيع يف اللغة هو
 .خنزيرا يف مقابل مبلغ من املال

 .وأما يف اإلصطالح فهو مقابلة مال بامل عىل وجه خمصوص
ومعنى قولنا عىل وجـه خمـصوص أي بحـسب رشوط بينهـا 

 .الرشع فلذا يعترب بيع اخلنزير باطال يف الرشع ألنه نجس
 :ة أركان اختصارا ستة تفصيال وللبيع ثالث

) الثمن واملـثمن( ، املعقود عليه ) البائع واملشرتي ( العاقدان 
 ).اإلجياب والقبول( الصيغة 

 :ويشرتط يف العاقدين ثالثة رشوط هي 
 . العقل-١
 . البلوغ-٢
 . االختيار-٣

 :ويشرتط يف املعقود عليه أربعة رشوط هي 



 . امللك-١
 . الطهارة-٢
 .اعاالنتف -٣
 .العلم -٤

 :ويشرتط يف الصيغة رشطان مها 
 . التوافق-١
 . التنجيز-٢
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 البيع 
 
 

     أنواعه                         حكمه                     أركانه                               
 )اإلباحة(                                           

                                                 

 بيع موصوف    بيع معني                                 الصيغة                            املعقود عليه             العاقدان          
    )صحيح (                                             توافق                 ملك                    عقل               

                                                          تنجيز                   طهارة                             بلوغ                   
            غائب         مشاهد                                                انتفاع                         اختيار                   

 )باطل (             )         صحيح(                                                       علم                                         
                                                         

                                 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص"
 

  * من املعامالت*كتاب البيوع وغريها
، وبيـع * فجائز* مشاهدة*بيع عني: *البيوع ثالثة أشياء(  

إذا وجدت الصفة عىل ما *فجائز : *يشء موصوف يف الذمة
 .ني غائبة مل تشاهد فالجيوزوصفت به، وبيع ع

 
 

...........................................................  
 .مثل اإلجيار والرهن* 
 .املعامالت مجع معاملة وهي الترصفات املالية الواقعة بني اثنني أو أكثر كالبيع* 
ع معـني مـشاهد نحن جعلناها اثنني بيع معني وبيع موصوف ثم بيع املعني ينقـسم إىل بيـ* 

 .وبيع معني غائب 
 .أي مشاهدة بالبرص للعاقدين معا فإن مل يرها أحدهم فالبيع باطل* 
 .أي صحيح ومعنى الصحة هو ترتب اآلثار عىل اليشء كامللكية عىل البيع الصحيح* 
أي بيع يشء موصوف ملتزم يف ذمة البائع ، وقد قلنا إن الذمة هي صفة معنوية يصري هبـا * 

 .هال لإللزام وااللتزاماملرء أ
 .أي صحيح ويلزم املشرتي القبول إذا وجدت الصفة عىل ما وصفت به من قبل البائع

   



 بيع كل طاهر منتفع به مملوك، وال يـصح بيـع عـني *ويصح
 ).* ما ال منفعة فيه * وال*نجسة

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
يان لرشوط املعقود عليه أعني الثمن واملثمن وذكر ثالثة رشوط الطهارة واالنتفـاع هذا ب* 

 .به وامللك وأضفنارشطا رابعا وهو العلم  ومل يبني رشوط العاقدين ورشوط الصيغة
 .كالكلب* 
 .كحبتي حنطة* 
 .  وكذا اليصح بيع مااليملكه اإلنسان ولو رصح هبذا لكان أفضل* 

     



 " أسئلة الطالب "
  

 كيف نفرق بني بيع املعني وبيع املوصوف ؟ : ١س
إذا كان احلديث يدور حول يشء بعينه فهو بيع معني مثل : ج

أن يشار إليه فيقال بعتك هذا الكتاب أو ينـسب إىل شـخص 
كأن يقال بعتك داري أو يضاف إىل مكان حمدد مثل أن يقول 

 .بعتك احلنطة التي يف املخزن 
ول بيع يشء مندرج يف وصف عام وإذا كان احلديث يدور ح

مثل أن يقـال بعتـك سـيارة صـفاهتا كـذا ، أو بعتـك حنطـة 
 .موصوف هو بيعفمقدارها وصفتها كذا 

ماذا يرتتب عىل كون البيـع وقـع عـىل معـني أو عـىل  : ٢س
 موصوف ملتزم يف الذمة؟

من باع شيئا بعينه ثم تلف قبل التسليم للمشرتي انفـسخ : ج
 قبل التـسليم مل ينفـسخ البيع ومن باع شيئا موصوفا ثم تلف

 ألنه جيوز أن يأيت له بمثله



 -بخـاري صـحيح ال-قال شخص بعتك هذا الكتاب : مثال
فقال املشرتي قبلت واتفقا عىل أن التسليم بعدساعة $ ٢٠بـ 

 .ثم احرتق الكتاب فهنا انفسخ البيع ألنه بيع معني
قـال شـخص بعتـك كتـاب صـحيح البخـاري عـدد : مثال

فقـال $ ٢٠عة كـذا نـوع الـورق كـذا بــ املجلدات كذا الطب
ك يملك هذه النسخة فـذهب لبيتـه لااملشرتي قبلت وكان امل

فوجدها قد ضاعت ثم ذهب للسوق واشرتى نسخة أخـرى 
بنفس املواصفات فهنا البيع صـحيح ويلـزم املـشرتي قبـول 
 النسخة ألنه مل يكن البيع لنـسخة بعينهـا بـل لكتـاب اسـمه

فإذا جاء له بـام ينطبـق عليـه صحيح البخاري بصفات معينة 
 الزم وإذا مل يكـن الكتـاب بحـسب الوصف فالبيع صـحيح

      .الوصف فهو باخليار 
 

 
 



 " مسائل عملية "
 

 اشرتى صبيا كيس طحني بإذن أبيه من حمل جماور فام هـو -١
   حكم البيع؟ 

  باع جمنون سيارته واستلم الثمن فام هو حكم البيع؟-٢
  بيع بيتها فام هو حكم هذا البيع؟ أكره رجل اخته عىل-٣
 باع شخص حقيبة تعود لصديقه من غري علمـه فـام هـو -٤

 حكم هذا البيع؟
  باع شخص مخرا لرجل نرصاين فام هو حكم هذا البيع؟-٥
 فام هو حكم هذا البيع؟) بيانو(  باع شخص آلة موسيقية -٦

........................................................... 
 . هذا البيع باطل ألن الصبي اليصح بيعه -١
 . هذا البيع باطل ألن املجنون اليصح بيعه-٢
 . هذا البيع باطل ألن املكره اليصح بيعه-٣
 . هذا بيع فضويل وهوباطل-٤
 . هذا البيع باطل لنجاسة اخلمر وحرمتها-٥
 . هذا البيع باطل ألن آالت اللهو ال منفعة فيها رشعا-٦
 



شخص سيارة من دون ذكر الثمن يف أثناء العقـد فـام باع  -٧
 هو حكم هذا البيع؟

  قـال لـشخص بعتــك إحـدى بقـرايت بمبلــغ كـذا فقــال-٨
      قبلت فام هو حكم هذا البيع ؟املشرتي

  دخل شخص الصيدلية فقال له بكم سعر هذا الدواء -٩
فقال له بـدوالر فأعطاه الثمن وأخذ الدواء فام هو حكم هذا 

 ع ؟البي
فقالت قبلـت $ ٣ قال رجل المرأة بعتك هذا الثوب بـ -١٠

 فام هو احلكم؟$ ٢.٥بـ 
إذا جاء $ ٥٠٠٠ قال رجل آلخر بعتك هذه األرض بـ -١١

 الشهر القادم فقال قبلت فام هو حكم هذا البيع؟     
........................................................... 

 .دم العلم بالثمن هذا البيع باطل لع-٧
 . هذا البيع باطل لعدم العلم باملثمن-٨
 . هذا بيع معاطاة ألنه ال يوجد إجياب وقبول وهو باطل-٩

 . مل ينعقد البيع لعدم التوافق يف الصيغة-١٠
 . هذا البيع غري صحيح لعدم التنجيز يف الصيغة-١١



 قال شخص بعتك سياريت التي يف الكراج موديـل كـذا -١٢
قبلـت ومل يـر املـشرتي  فقـال$ ١٠٠٠٠ا بمبلـغ من نوع كذ

 السيارة فام هو حكم هذا البيع؟
 قال زيد أنا حمتاج لنسخة من قرص برنامج جامع الفقه -١٣

 أنا أبيعك القـرص  له عمرواإلسالمي النسخة األصلية فقال
فقال قبلت فجاء له بعد يومني بالقرص املطلـوب فـام $ ٥بـ 

  ؟هذا البيع وماهو حكمههو 
 
 
 
 
 
............................................................ 

 .للصحة  باطل ألنه بيع يشء معني غائب فالبد من الرؤية-١٢
 .هذا بيع يشء موصوف وهو صحيح -١٣


