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متى ما اشتملت املعاملة على الظلم من أحد العاقدين لآلخر أو لغيرهما فإنها تكون محرمة
:للظلم في البيوع صور متعددة وكثيرة منها

 
ا
وهو كتمان العيوب التي في السلعة أو بإظهار السلعة بأحسن مما هي عليه : الغش : أول

(من غش فليس مني: ) : وهو محرم لقوله 
 
ا
,  ئها أن يزيد في ثمن السلعة في املزاد وهو ال يريد شرا: ) وفي الشرع له صور متعددة منها, اإلثارة : لغة: النجش: ثانيا

نفسه فيزيد فيها من, أم كان باتفاق ( السمسار) سواء كان ذلك باتفاق بينه وبين صاحب السلعة أو بينه وبين الدالل 
(.ليثير رغبة املشتري لشرائها, أن يصف البائع السلعة بما ليس فيها ) أو ( مع عدم رغبته في الشراء

, (عن النجشنهى النبي : )قالوهو حرام لحديث عبدهللا بن عمر 
 خارج عن املعتاد

ً
.أما البيع فهو صحيح ويثبت للمشتري الخيار في رد املبيع أو إمساكه إذا غبن غبنا

 
ا
:وإجارته على إجارته , وسومه على سومه , وشراء الرجل على شرائه , بيع الرجل على بيع أخيه : ثالثا

(وال يبيع بعضكم على بيع أخيه: ) وهو حرام لقوله
وإذا كانا في مرحلة املفاوضة ولم يتفقا على ش يء , وال يحرم السوم على سوم أخيه إال بعد ركون كل منهما إلى اآلخر 

.محدد فال يحرم سوم شخص ثالث حينئذ 

 
ا
.وهو حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها بسعر مرتفع : الحتكار: رابعا

.عاٍص : أي ( ال يحتكر إال خاطئ: ) لقوقه , وهو محرم 
 إال بشرطين: شروطه 

ً
:ال يكون االحتكار محرما

ويتضرر بحبسها عنهم , أن يكون في السلع التي يحتاج إليها الناس (2أن يكون في وقت الغالء   ( 1

حكم احتقار الحقوق 

يجوز ملن يشترط حماية 
حقهم ومنتجاتهم في 
البتكار ويمنعون من 
تقليد غيرهم في طريقة 
التصنيع أو العالمة 
التجارية ويحتكرون 
انتاج تلك السلع 

ول تعد من , ألنفسهم 

:ألمور , الحتكار املحرم 
ألنها مملوكة (1

.ألصحابها
ألنها ليست من السلع(2

.التي يتضرر منها الناس
من يشتري هذه (3

الشياء قد شرط عليه 
عدم بيعها أو نسخها 
فيجب عليه الوفاء 

.بذلك الشرط



تعريفة

ربااألموال الربوية التي يقع فيها ال

الحكم و الدليل

أنواع الربا 
 
ا
ن ربا الديو : أول
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الزيادة:لغة

 
ا
ي الزيادة أو التأخير ف: شرعا

مبادلة أموال مخصوصة

أجمع املسلمون على تحريم الربا 
وهو من كبائر الذنوب

َبا َويُ  ِّ
ُ الر   ْرِِّ  ﴿َيْمَحُق َّللاه

 
اتِّ
َ
ق
َ
د ﴾الصه

ربا الديون -1
ربا البيوع-2

وهو الربا الذي يكون في عقود : تعريفه
.كالقروض والبيوع اآلجلة, املداينات

:أنواعه على نوعين 

:الزيادة في الدين عند حلوله( 1
أن يبيع الرجل أو يكون في ذمة شخص دين أو 

فإذا حل األجل ولم يكن , قرض إلى أجل مسمى 
عند صاحبه قضاء هذا الدين أو البيع أو القرض 

.زاد اآلخر في قيمة الدين وأخره عنه وأمهله
:الزيادة املشروطة في أصل القرض( 2

 من املال ويشترط 
ا
أن يقرض شخص آخر مبلغا

.املقرض على املقترض أن يزيد املبلغ بزيادة

(حكم هذا النوع محرم ) 

 
ا
وعربا البي: ثانيا

وهو الربا الذي يكون محله عقود املعاوضات: تعريفه
واملبادلت التجارية
:وهو على قسمين 

:ربا  الفضل( 1
( 

ا
(وهو بيع املال الربوي بجنسه متفاضال

مبادلة مائة جرام ذهب جديد بمائتي جرام ذهب : مثل
مبادلة مائة ريال سعودي , قديم مع التقابض في الحال

 مع التقابض ف
ا
 معدنيا

ا
ي الحالورقي بثمانية وتسعين ريال

:ربا النسيئة ( 2
وهو بيع املال, وهو الربا الذي يكون سببه التأخير  )

الربوي بمال ربوي يتفق معه في العله مع عدم 
(التقابض في الحال 

مبادلة صاع تمر بصاع بر مع عدم التقابض في : مثل
ومبادلة مائة ريال سعودي بمائة درهم , الحال 

.إمارات  مع عدم التقابض
(حكم هذا النوع محرم ) 

ويلحق بهما ما شابههما في العلة كاألوراق, الثمنيةوالعلة فيهما , وهما الذهب والفضة : النقدان ( 1
 مختلفا عن العملة األخرى 

ا
.النقدية املعاصرة وكل عملة من هذه الوراق النقدية تعد جنسا

عة ( 2 ق وهي البر والتمر وامللح والشعير واألقرب أن العلة فيهما الكيل والطعم فيلح: األطعمة األِر
.بهذه األصناف ما شابهها في هذه العلة كاألرز والذرة والفول ونحرها 

  فال يجري فيه ربا البيوع 
ا
 ول مدخرا

ا
.كالفواكه والخضروات واأللبان واألدوية , أما ما ليس قوتا



الحكمة من تحريم ربا الديون 

معحرم الربا ملا فيه من اآلثار السيئة على الفرد واملجت
شع أن قلب املراِ  ينطبع على األنانية والج: على الفرد

.والبخل والعبودية للمال ويلهث ورى املال 
تظهر فإنه املجتمع الذي ينتشر فيه الربا: على املجتمع 

اقتصادية  فيسود التفكك والحقد , آثار اجتماعية و
والبغضاء وينقسم املجتمع ألغنياء وفقراء ويؤدي 
لحرمان املجتمع من املشروعات النتاجية النافعة 
ولهبوط القوة الشرائية بأيدي الناس ويؤدي لرتفاع

.أسعار السلع والخدمات 

الحكمة من تحريم ربا البيوع

عةتحريم ربا البيوع بنوعية الفضل والنسيئة من باب سد الذري
ير من وربا النسيئة فيه تأخ, فربا الفضل فيه زيادة من غير تأخير 

.دون زيادة فهو ذريعة للوقوع في ربا الديون 

وعالفرق بين ربا الديون  وربا البي

أن ربا البيوع محرم تحريم وسائل/ األول 
.أما ربا الديون فإنه محرم تحريم مقاصد

ها ربا البيوع ل يجري إل في األصناف الستة وما ألحق ب/ الثان 
أما ربا الديون فإنه يجري في جميع األموال بإجماع العلماء



القاعدة األولى

أن تكون املبادلة بين مالين ربويين 
من جنس واحد 

ريالت بريالت, ذهب بذهب : مثال 
:يشترط لصحة العقد شرطان

التساوي بينهما في املقدار(1
التقابض قبل التفرق (2

فإذا اختل الشرط األول فهو ربا الفضل 
وإذا اختل الشرط الثان  فهو ربا النسيئة
 فهو ربا 

ا
وإذا اختل الشرطان جميعا
. الفضل والنسيئة

القاعدة الثانية

ف  أن تكون املبادلة بين مالين ربويين مختل
الجنس ومتحدي العلة

ذهب بريالت , ذهب بفضة , بر  بتمر : مثال 
:يشترط لصحة العقد شرط واحد 

اوي التقابض قبل التفرق ول يشترط التس(1
فإذا اختل هذا الشرط فهو ربا  النسيئة

10ريال بـــ 100) وأما التفاضل فجائز مثل
(كجرام من الفضة

.ول يوجد ربا الفضل في هذه الحالة 

القاعدة 
الثالثة

أن تكون املبادلة بين مالين ربويين 
مختلف  الجنس والعلة

رفضه بشعي, بر  بريالت , تمر بذهب : مثال 
ل يشترط لصحة العقد التساوي والتقابض

بل يجوز التفاضل والتأخير 

القاعدة 
الرابعة

أن تكون املبادلة بين مالين ربويين 
ومال غير ربوي 

بيت بدولرات, سيارة بريالت : مثال 
ل يشترط لصحة العقد التساوي والتقابض

بل يجوز التفاضل والتأخير 

القاعدة 
الخامسة

أن تكون املبادلة بين مالين غير ربويين
سيارة جديدة , ساعة بجوال: مثال 

ثوب بساعة, بسيارتين قديمتين 
ل يشترط لصحة العقد التساوي والتقابض

بل يجوز التفاضل والتأخير 

وهما الذهب والفضة وما شابهها في العلة : النقدان ) املقصود باألموال الربوية هي 
عة () كاألوراق النقدية معها البر والتمر وامللح والشعير وما كان في العله: األطعمة األِر

(في الكيل والطعم  إذا كانت قابلة لالدخار كاألرز والذرة والفول 

ن كأن يكو , أن يكون أحد للعوضين العلة الربوية نفسها ) املقصود بمتفق  العلة أي

كالهما من األثمان أو كالهما من األطعمة التي تدخر سواء اتحد جنسهما أو أختلف

:ل تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالت خمس



تعريفه

هو مبادلة النقود بعضها ببعض
:املراد بالنقود

الذهب والفضة وما يقوم مقامهما 
كالنقود الورقية واملعدنية

حكم الصرف

الصرف جائز  إذا توفرت شروطه

شروط جواز الصرف

1

أن تكون النقود من جنس واحد 
ريال سعودي بريال سعودي/ مثل

:ويشترط فيه شرطان
التقابض قبل التفرق ( 2التساوي            ( 1

2

أن تكون النقود من جنسين مختلفين 
ريالت سعودي بجنيهات مصري / مثل

ويشترط فيه شرط واحد فقط
( التقابض قبل التفرق ) 

أي فيجوز أن يتم الصرف ب, ول يشترط التساوي 
سعر يتفقان عليه ولو لم يكن بسعر الصرف 

..السائد في السوق وقت العقد 

الدليل
:  أنه قالمن حديث عبادة بن الصامت عن النبي 

 بمثل )
ا
 بيد , سواء بسواء , مثال

ا
فإذا اختلفت, يدا

 بيد
ا
(هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا



تعريفه

أن يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم 
 
َ
يبيعها على البائع بثمن أقل نقدا

حكم بيع العينة

ا ألنه حيلة على الرب, بيع العينة محرم 

الدليل

, إذا تبايعتم بالعينة ): قالمن حديث ابن عمر أن النبي 
سلط, وتركتم الجهاد , ورضيتم بالزرع , وأخذتم أذناب البقر  

 ل ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
ا
(هللا عليكم ذل

مثاله
ريال ولم يجد من يقرضه 10,000احتاج صالح إلى مبلغ 

 
ا
 حسنا

ا
فاتفق مع التاجر خالد على أن يشتري من , قرضا

ثم يبيع صالح , ريال مؤجل إلى سنة 12,000خالد سيارة بــــــ 

 10,000السيارة على خالد بــــــ
ا
.ريال نقدا



تعريفه

أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري 
ثم يبيعها على , سلعة بثمن مؤجل 

 بثمن أقل مما
ا
شخص آخر غير البائع نقدا
اشتراها به

حكم التورق
التورق جائز  في قول جمهور العلماء 

قبالتور سبب تسميته 
سمي بذلك ألن املشتري ل يقصد السلعة وإنما قصده 

ق وهو الفضة  واملقصود النقد, الحصول على الورِّ

مثاله
ريال ولم يجد من يقرضه 10,000احتاج صالح إلى مبلغ 

 
ا
 حسنا

ا
فاشترى من خالد على أن يشتري من خالد , قرضا

ثم باع السيارة في , ريال مؤجلة  إلى سنة 12,000سيارة بــــــ 

 10,000السوق على شخص آخر غير خالد بــــــ
ا
.ريال نقدا

ةالفرق بين التورق والعين

أن بيع العينة السلعة ترجع للبائع األول 

ول وبيع التورق السلعة ل ترجع إلى البائع األ 



تعريف
, الخطر والخدعة : لغة

ة وغرر بنفسه عرضها للهلك
, ألنه ل يدري أيحصل أم ل )

(هل يكون أم ل 

 
ا
هو مجهول العاقبة :شرعا
أي ما طوى عنك علمه )

( وخف  عاقبته

حكمه
الغرر  محرم

بالكتاب والسنة واإلجماع

الغرر مبناه على الجهلة إما أن يكون في 
الثمنأو في املبيع

م وال* 
ْ
ن
ُ
رم فف  جميع الصور السابقة يلحظ أن العقد دائر بين الغ

ُ
غ

رَِّم اآلخر وهذا نوع من الغرر , 
َ
َم أحد الطرفين غ نِّ

َ
فإذا غ
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أحوال الجهالة 
املبيعفي 

(بعتك ما في هذا الصندوق :)عدم العلم باملبيع نفسه: 1
(غير تحديد من,مكةبعتك أرض لي في :)عدم العلم بصفاته: 2
(بعتك هذه األقالم التي في الصندوق :)عدم العلم بمقداره: 3
(بعتك منزل جاري أو سيارة صديق :) عدم تملك البائع له : 4
(بعتك سيارت  املسروقة ) : عدم قدرة البائع على تسليمة: 5

(بعتك هذه السيارة بأي مبلغ تدفعه ) : عدم العلم به: 1
(ريال900ريال أو 1000بعتك الجوال بـ :) التردد في املقدار: 2
أشتري منك هذه األرض وأدفع قيمتها ) : عدم العلم باألجل : 3

(إذا نزل املطر

أحوال الجهالة 
الثمنفي 

1

2

الحكمة من تحريم بيع الغرر 

عة شروط تؤثر في ال افر فيه أِر  حتى تتو
ا
بيعل يكون الغرر  محرما

1 : 
ا
 ) أن يكون كثيرا

ا
(فال يؤثر  إذا كان يسيرا

 فال يثر إذا كان : مثل
ا
 أم 30أجار البيت شهرا

ا
يوم29يوما

رمتعطلة فهذا غرر كثير مؤثمكينتهالكن لو اشترى سيارة وتبين أن 
أن يكون في املعقود عليه أصالة : 2
 ملقصود للعقد فال يؤثر) 

ا
(.إذا كان تابعا

اة لكن لو اشترى ش, بيع الحمل والجنين في بطن الحيوان ل يجوز : مثل
ومعها جنين  ومات هذا ليس بغرر  لن العقد على الشاة ليس الحمل

(فإذا كان للناس حاجة لم يؤثر الغرر ) أن ل تدعو للعقد حاجة : 3
لو اشترى بيت ول يعلم أساس قوي أم ضعيف فهذا البيت يجوز : مثل

 
ا
بيعه للحاجة ويغتفر  في الغرر الذي يكون موجودا

ات فال يؤثر في عقود التبرع) : أن يكون في عقد معاوضة ل في التبرع: 4
ة كالهبة والوصية  والوقف وإنما الغرر  يؤثر في عقود املعاوضات املالي

( .واألجارهكالبيع 
عقود التبرعات كالوقف والوصة إذا وجد غرر  ل يؤثر ألنها بال عوض: مثل

..إذا وجد غرر فإنه يؤثر هذا الغرر واألجارهلكن في البيع 

شروط الغرر املؤثر
حرم الغرر ملا فيه من أكل املال الباطل وما 
ن يسببه من العداوة والبغضاء بين املسلمي

ويعود على الكسل والخمول ويمحق البركة 



الغرر 

رم 
ُ
ْنم والغ

ُ
ِنم فإذا غ, في جميع صور الغرر يلحظ أن العقد دائر بين الغ

ِرَم اآلخر 
َ
وهو من الغرر ..أحُد الطرفين غ

 بمائة وهو ال يعلم ما بداخله 
ً
إن تبين أن ما في, الذي يشتري صندوقا

ِنم بمقدار خمسين والب
َ
ائع الصندوق يساوي مائة وخمسين فاملشتري غ

ِرم بالقدر نفسه 
َ
,  وإن تبين أن ما بداخله يساوي ثمانين فالعكس, غ

.وهكذا في سائر صور الغرر 



القمار  محرم
 : لقوله  

َ
خ
ْ
َما ال

ه
ن وا إِّ

ُ
يَن آَمن ذِّ

ه
َها ال يُّ

َ
َصاُب ﴿َيا أ

ْ
ن
َ ْ
ُر َواأل ْيسِّ

َ ْ
ْمُر َوامل

ا
َ
انِّ ف

َ
ْيط

ه
ْن َعَملِّ الش ُم رِّْجٌس مِّ

َ
ل
ْ
ز
َ ْ
لِّ َواأل

ْ
ف
ُ
ْم ت

ُ
ك
ه
َعل
َ
ُبوُه ل نِّ

َ
﴾ْجت

َ
ُحون

قامرك فليتصدق: من قال لصاحبة :) وقوله 
ُ
(تعال أ

من صور القمار
 على: 1

ا
أن يلعب اثنان أو أكثر ويضع كل منهما مال

أن من فاز يأخذ املال
بين إثنين أو أكثر على أنه إذا فاز الفريقالرهان : 2

.الفالن  فعلي  ذبيحه وإن حصل العكس فعليك 
أن تكون البضائع : البيع عن طري سحب األرقام : 3

 ويسحب
ا
 محددا

ا
مرقمة ويأت  املشتري ويدفع مال

 
ا
 وتكون البضاعة ذات الرقم من نصيبة أيا

ا
رقما

كانت غالية عن ثمنه أم رخيصة عن ما دفعه
تجعل هناك أوراق كل ورقه تحمل : اليانصيب : 4

 تباع بثمن قليل 
ا
( كريال أو خمس ريالت) رقما

فيحدد يوم , فتباع أوراق كثيرة بهذه الطريقة 
يأخذ جزء من املال , باختيار الفائز باليانصيب 

.للفائز والباقي ألصحاب اليانصيب

صور من املعامالت الجاهلية حكم القمار وصوره
القائمة على الغرر 

أسباب الكسب املحرم

بسبب الظلم-1
بسبب الربا -2
بسبب الغرر -3

العالقة بين الغرر واملخاطرة
:فاملخاطرة نوعان , املخاطرة أعم من الغرر 

أنواع املخاطرة

1

مخاطرة بسبب الجهل 
باملبيع أو بالثمن 
هذه مقامرة وغرر 

2

مخاطرة بسبب عدم تحقق 
 في 

ا
العاقد من كونه رابحا
الصفقة التي دخل بها 
أي انه يعلم املبيع والثمن
لكنه ل يدري هل الثمن 

مناسب أم ل ؟؟ وهل سيربح 
السلعة بعد ذلك أم ل ؟؟ 
, فهذه ليست من الغرر  

بل ل تخلو منها أي تجارة

عن عدد من البيوع لشتمالها على نهى النبي 
:فمن ذلك , الغرر  

( : طرحته) بيع املالمسة واملنابذة  ( 1
(اأي ثوب ملسته أو نبذته فهذا لك بكذ: ) كأن يقول 

:بيع حبل الحبلة ( 2
أو , أن يبيع نتاج ما في بطن الناقة أي حمل الحمل 

يبتاعا على سلعه يكون تسليم الثمن بعد أن تلد
.فهنا الجهالة في األجل , الناقة 

بيع الثمار قبل أ يبدو صالحها ( 3
ي أما ألنه ل يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطفها املشتر 

.إذا تلونت بأن أحمرت أو أصفرت فيجوز بيعها 
:بيع املضامين واملالقيح ( 4

, ما في أصالب الفحول : املضامين
.ما في أرحام اإلناث من األجنة: واملالقيح



تعريف
أن يتفق شخص مع تأمين على دفع ألف 

 مقابل التزام الشركة 
ا
ريال سنويا

.بتعويضه في حال وقوع حادث بسيارته

ن ) هو عقد بين طرفين أحدهما  ِّ
وم 
ُ
يكون في الغالب شركة تأمين ( امل

ن له ) والثان  , مساهمة  ؤمه
ُ
ن تلتزم فيه شركة التأمين بأن تدفع( امل للمؤمه

ن في العقد   في حال وقوع حادث أو تحقق خطر مبيه
ا
 ماليا

ا
وذلك ,له تعويضا

ن له إلى شركة التأمين .مقابل أقساط مالية يؤديها املؤمه

مثال

أنواع التأمين

: التأمين الطبي( 1
ن له  .وفيه تلتزم شركة التأمين بتحمل تكاليف عالج املؤمه

: التأمين على الحياة(2
ن له في حال ة وفاتهوفيه تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ معين لورثة املؤمه

: التأمين على املسؤولية ضد اآلخرين( 3
مثل تأمين املسؤولية الناشئة من حوادث السيارات أو األخطاء املهنية

: التأمين على األشياء واملمتلكات( 4
كالبيوت والبضائع وغيرها

12

حيث حقيقتهأنواع التأمين من حيث موضوعةأنواع التأمين من 
:التأمين التجاري ( 1

 هما 
ا
ن له : وفيه يكون التعاقد بين طرفين منفصلين تماما ن له بدفع بحيث يلتزم املؤمه , شركة التأمين واملؤمه

ن له . قسط محدد إلى شركة التأمين في مقابل التزام شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع ضرر باملؤمه

ألنه عقد احتمالي وهدف الشركة فيه هو الربح وليس تعاون  أو تكافل( محرم ) هذا النوع 
يم كالتأمين على املركبة إذا كان نظام البلد الذي يق,.إذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجة / حالة استثنائية

وهو الحد الذي يلزم به نظام البلد,أن يلتزم على القدر الذي تندفع به الحاجة ويجب,بذلكفيه الشخص يلزم  

:التأمين التعاون  أو التبادلي( 1
 , وفيه يجمع أشخاص معرضون ألخطار متشابهة 

ا
وتخصص هذه الشتراكات, ويدفع كل منهم اشتراكا معينا

ء فإذا زادت الشتراكات على ما صرف من تعويض كان لألعضا, ’ألداء التعويض املستحق ملن يصيبه الضرر 
.وإذا نقصت طولب األعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز  , حق استردادها 

لكونه عقد تكافل وتعاون وتفتيت الخسارة التي قد تلحق بالبعض( جائز )هذا النوع 

رر يعد التأمين من املعامالت املالية املعاصرة التي لها عالقة بالغ


