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ملن ميارسها؟املاليةما حكم معرفة أحكام املعامالت 
مـن ال يتجر في سوقنا إال:" يقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

من اتجر قبل أن : وقال علي رضي هللا عنه . "فقه وإال أكل الربا 

. يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم 

ل ال أحب أن يقارض رجالً إال رجال يعرف الحال:" وقال اإلمام مالك

"والحرام





ةاملستجدالفقهي للعقودطريقة التوصيف 
عـة، إذا كان العقد يندرج في عقـــد من العقــود المسمـاة فـي الشري

.أُلحق به وأعطي حكمه، إذا قطع بنفي الفارق

ج على أصــل صحـة العقود، فيجـوز بشــرط إذا لم يتحقق ذلك ُخر ِّ

ــعقود، استيفاء العقد للشروط الشرعيــة الواجب توافــرهــا فــي ال

ة، وخلوه من أسباب التحريم التي تعــود إليها المعامــالت المحـرم

.وبيانها فيما يأتي



الراب..... السبب األول 
أجمع المسلمون قاطبة علــى تحريم الربا

:والربا ثالثة أنواع هي

ربا الفضل

ربا النسيئة

ربا القرض

العينة : الحيلة على الربامنع 



الغرر واجلهالة...السبب الثاين

ًّ في عقد معاوضـة والغرر المؤثر هو ما خفيت عاقبته وكان كثيرا أصليا
ه وسلم نهى النبي صلى هللا علي: )وقد ورد في ذلك.لم تدُع إليه حاجة
(عن بيع الغرر



التغرير واخلداع: السبب الثالث
ي ـمــا فـالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينــا بــورك له)

(بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

لت   همن  أ مث 

التدليس في
البيع

الكذب في 
ن اإلخبار بثم
السلعة في 
التولية

بيع الحاضر
لباد

كتمان عيوب
السلعة

انتلقي الركب

النجشبيع 



(رارـوال ضررـال ض: )الضرر: السبب الرابع

الضرر املمنوع

ضرر عام

االحتكار

لب تولي البيع لمن يج
السلع لألسواق

بيع السالح وقت 
الفتنة

ضرر خاص

البيع على البيع

الشراء على الشراء

وال تلقوا الركبان



باطلخلوه من الظلم وسائر أكل أموال الناس ابل: السبب اخلامس

 ":م بينكم بالباطلــيا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالك"...



م أو إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك حمر : السبب السادس
أدى إىل ذلك فإنه حرام غري صحيح

أمثلة

البيع بعد النداء الثاني في الجمعة•

بعد إقامة الصالة•

بيع العنب لمن يتخذه خمرا  •



والحمد هلل رب العالمين 

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

وصحبه أجمعينوآله



انية، طريق امللك عبدهللا الفرعي، الرمح: العنوان
.12343الرايض 

0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406
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