
تعريفها
أخذ ش يء وإعطاء ش يء آخر: لغة
 
 
مبادلة مال بمال لغرض التملك: اصطالحا

حقيقة املال
هو كل ما يملكه اإلنسان مما له قيمة 

األوراق النقدية والذهب والفضة : مثل) 
(واملزارع واملنازل والسيارات وغيرها

حكم البيع
البيع جائز 

َبيْ :قال تعالى
ْ
ُ ال َحلَّ َّللاَّ

َ
بَ َع َوَحرَّ ََ ﴿َوأ ِّ

 الر 
 
﴾ا

عان بالخيار ما لم يتفرق) قال (االبيَّ
أركان البيع

1

العاقدان
(البائع واملشتري ) 

املعقود عليه
(الثمن واملثمن) 

وهما املال والسلعة

صيغة العقد
( اإليجاب والقبول )الصيغة القولية وتسمى( 1

عاطاة)الصيغة الفعلية وتسمى ( 2
ُ
(امل

3

2



من حيث موضوع العقد

مبادلة نقد بعرض أ

(املقايضة)مبادلة عرض بعرض  ب

(الصرف) مبادلة نقد بنقد  ج

من حيث وقت التسليم

أ

 
 
أن يكون الثمن واملثمن معجال

(وهو األصل في البيع) 
ب

ل في الثمن ويخر املث من أن يعجَّ
(وهو بيع السلم) 

ج

ل املثمن ويؤخر الثمن أن يعجَّ
(وهو بيع األجل) 

من حيث طرق تحديد الثمن

د

 
 
أن يكون كل منهما مؤجال

(وهو بيع الدين بالدين) 
فهذا محر َ 

بيع املساومة

وهو البيع الذي ال يذكر فيه البائع رأس
 ويكون فيه

 
 محددا

 
ماله بل يضع سعرا
بيع األمانة(وهو أصل البيع ) نوع من املساومة 

وهو البيع الذي يذكر فيع البائع رأس
 للسلعة 

 
 محددا

 
.ماله ويضع سعرا

(:وهو ثالث أقسا َ) 

: بيع املرابحة 
ليحدد البائع الثمن بزيادة على رأس املا

: بيع الوضيعة 
يحدد البائع الثمن بنقص عن رأس املال

:بيع التولية 
ا أن يبيع السلعة برأس ماله فيه

أ

ب

ج

بيع املزايدة

عرض فيه السلعة بدون تحد
ُ
يد وهو بيع ت

ليزايد الناس في ثمنها , ثمن معين 
 أعلى على غيره

 
ويأخذها من يعض ثمنا

1

2

3



1
تراض ي العاقدين

: دليله
 ﴿ إِّ 

َ
 َعْن ت

 
َجاَرة  تِّ

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

َّ
 َراض  ال

 
ْم
ُ
ك
ْ
ن ﴾مِّ

(إنما البيع عن تراض: )قوله 
فال يكون بدون رضا وال باإلكراه وال باإلحراج* 

مثل لو أكره ) اإلكراه بحق ويستثنى من ذلك 

(القاض ي شخص على بيع أمالكه ليسدد ديونه

2

3

4

57

أن يكون كل واحد من العاقدين جائز التصرف

 
 
 رشيدا

 
 عاقال

 
بالغا

: دليله
وا ﴿

ُ
ل
َ
اْبت اَمى  َو

َ
َيت
ْ
ى  ال ا بَ َحتَّ

َ
ذ  إِّ

ْ
ن إِّ

َ
اَح ف

َ
ك ِّ
 
وا الن

ُ
غ
َ
ل

ُعوا إِّ 
َ
اْدف

َ
ا ف د 

ْ
ْنُهْم ُرش ْم مِّ

ُ
ْست

َ
ْم آن ْيهِّ

َ
 ل

 
ُهْم

َ
ْمَوال

َ
﴾أ

ف فال يبيع من صغير أو مجنون وال لم ليس له التصر * 
إذا أذن وليه أو تصرف الصغير في ويستثنى من ذلك 

(كشراء حلوى أو بيع ماء ) الش يء اليسير 

 للمال أو من يقو َ مقامة 
 
أن يكون العاقد مالكا

: دليله

(وال تبع ما ليس عندك: )قوله 
فال يجوز بيع ما ليس يملكه أو ملك لغيره أو اشترى * 

(العقد ال يصح ) بمال غيره بغير إذنه 
إذا أجاز له املالك التصرف ويستثنى من ذلك 

(تصرف الفضولي) ويسمى 

أن يكون املبيع مباح املنفعة
: دليله

إن هللا إذا حر َ على قو َ أكل : )قوله 
(ش يء حر َ عليهم ثمنه

محرمة كالخمر منفعهفال يجوز بيع ما فيه * 
واملسكرات وآالت اللهو والغناء والدخان

باع ال تمنفعهإذا كان في البيع ويستثنى من ذلك 
مثل امليته وكلب الصيد ) إال عند الضرورة 

تكون عند الضرورة والحاجة( والحراسة 

 على تسلي
 
مهأن يكون املبيع مقدورا

: دليله

: عن أبي هريرة أن النبي 
َررِّ )

َ
(نهى عن بيع الغ

فال يبيع سيارة مفقودة أو جمل شارد * 
أو قلم ضائع أو ساعة مفقودة

6
 عند البائع واملش

 
تري أن يكون املبيع معلوما

الرؤية أو الوصف: وقت العقد ويتحقق بــــ 
: دليله

: عن أبي هريرة أن النبي 
َررِّ )

َ
(نهى عن بيع الغ

كبيع صندوق أو )فال يصح بيع ش يء مجهول * 

( كيس مغلق وال يعلم املشتري ما بداخله 

 
 
أن يكون ثمن السلعة معلوما

وقت العقد
: دليله

: عن أبي هريرة أن النبي 
َررِّ )

َ
(نهى عن بيع الغ

فال املجهول الثمن* 
و كشراء السيارة بما في حسابي أ) 

ي بما في جيبي وال يعلم البائع ما ف
( جيبه أو حسابه



فيجوز إجراء العقود في أي وقت  , ليس هناك وقت معين للبيع 

:يستثنى من ذلك

إذا كان في إجراء العقد يؤدي إلى إخالل بواجب على االنسان 

كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة
الثاني ملن تلزمه الصالة

وملن تلزمه صالة مفروضة إذا كان
البيع يؤدي لتفويتها عن وقتها

وإذا كان تلزمه صالة جماعة 
وتفوته حضورها بهذا البيع

فيجوز إجراء البيع في أي مكان, ليس للبيع مكان محدد 

:يستثنى من ذلك

صيانة له وحفظ للمسجد من اللغط وهيشات األسواق: والحكمة من ذلك ,ما عدا املساجد 

وقت البيع

مكان البيع

1

2

(نهى عن الشراء والبيع في املسجد:  )عن عبدهللا بن عمرو بن العاص أن النبي 
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تعريف القبض

هو  انتقال ملكية املبيع من 
البائع إلى املشتري 

 
 
تمكين املشتري من : وهو أيضا

التصرف في السلعة والتخلية 
بينه وبينها 

عمثال على قبض املبي

{قبلت: ريال فقال املشتري 10,000بعتك سيارتي : لو قال البائع }
تى هذ يعني أن ملكية السيارة قد انتقلت من البائع إلى املشتري ح

, باسم املشتري ( االستمارة)ولو لم يتم نقل رخصة السير 
.فالقبض يحصل باستال َ السيارة ونقلها من محل البيع 

ما يترتب على القبض

1

جواز التصرف فيه بالبيع ونحوه
 فال يجوز له أن ) 

 
فمن اشترى شيئا

(يتصرف فيه وال يبيعه حتى يقبضه 
:الدليل 

 فال يبعه )قوله 
 
من ابتاع طعاما

(حتى يستوفيه
ألن البائع لم تنقطع عالقته/ الحكمة من ذلك

يما فقد يمتنع عن تسليم املبيع ال س, باملبيع 
فيؤدي لنزاع , إذا رأى أن املشتري قد ربح فيه

.وعداوة وبغضاء بين املسلمين 

2

ما يحصل به القبض

انتقال الضمان من البائع إلى املشتري 
ها فلو تلفت السلعة بعد البيع وقبل أن يقبض*)

املشتري فالضمان على البائع ؛ ألن السلعة 
(إال إذا كان التلف بسبب املشتري , تحت يده 

ن البائُع املشترَي من قبض السل*)
 
عة أما إذا مك

فامتنع من قبضها وتلفت أو تضررت فالضمان

(على املشتري ألنه فرَّط في قبضها

يرجع في تحديد القبض إلى العرف ويختلف من سلعه إلى أخرى 
بالتخلية بينها وبين املشتري : العقارات واملنازل واألراض ي 

بتحريكها وإخراجها من موضعها أو استال َ األوراق الثبوتية: السيارات 
بنقلها من مكانها: األطعمة

بتناولها باليد: الذهب والفضة والجواهر

بتناولها أو نقلها في الحساب: النقود



وهو االصطفاء واالنتقال, اسم مصدر من االختيار: لغة

 
 
ههو حق املتعاقدين في اختيار فسخ العقد أو إمضائ: اصطالحا

تعريف 
يار الخِّ

1

يار أنواع الخِّ

(املجلس هو مكان التبايع أو التعاقد)
فما دا َ كال املتعاقدين في مكان واحد فلكل واحد منهما ) 

(الخيار  في إمضاء العقد أو فسخه أن يتفرقا 
يثبت خيار املجلس للعاقدين من حين العقد / مدة الخيار

, حتى يتفرقا بأبدانهما من املكان سواء طال املجلس أ َ قصر 
ق وإن كان عن طري, وإن كان بالهاتف فهو حتى انتهاء املكاملة 

االنترنت فهو حتى إغالق صفحة املحادثة أو بتعبئة نموذج
افق تنتهي مدة الخيار  .شراء وبإرسال البائع إشعار املو

يجوز نفي خيار املجلس وإسقاطه
يار بأن يتفق العاقدان قبل العقد على أن ال خيار / نفي الخِّ

.بينهما ويلز َ البيع بمجرد العقد 
أن يتبايعان ويتفقا بعد العقد وقبل التفرق على/ إسقاطه

.إسقاط الخيار  
يار   ال يجوز / التحايل ألجل إسقاط الخِّ

ياركالتحايل للذهاب للسيارة حتى يتفرقا ويسقط ويقطع ال خِّ

يار املجلس خِّ
2

يار الشرط خِّ
وهو أن يشترط العاقدان أو أحدهما أن له )

(الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة
/ شروطه

تحديد املدة  ولو طالت(2تراض ي الطرفين   (1
:ينتهي بأمرين/ انتهاؤه 

انتهاء املدة املتفق عليها(1
باتفاق على قطع الخيار في أثناء املدة (2

3
يار العيب خِّ

(وهو كل ما من شأنه ينقص من ثمن السلعة)
ٌن للمشتري وواضح له / حكم كتمان العيب ِّ

 فهذا َبي 
 
 مشاهدا

 
  أو يكون ,قد يكون العيب ظاهرا

 
خفيا

 له, ال يشاهده املشتري ويعلم به البائع فهذا يجب على البائع بيانه للمشتري 
 
وإال كان غاشا

.كل ما كان من شأنه ينقص من ثمن السلعة فهو عيب يجب بيانه للمشتري : حقيقة العيب
 لم يكن يعلم قبل الشراء فله أمران/ ما يثبت للمشتري 

 
:من أشترى وتبين أن فيها عيبا

إمساك السلعة وأخذ األرش( 2رد السلعة وأخذ الثمن      ( 1
قوَّ َ مع وجود العيب فيرد البائع على املشت: األرش هو 

ُ
قوَّ َ السلعة سليمة من العيب ثم ت

ُ
ري بمثل ت

(نسبة النقص)هذه النسبة من الثمن 
 
 
مها بعد العيب بـــــــ , الف ريال 10باع سيارة بـــــــ : مثال ألف ريال5فتبين أن فيها عيب فقوَّ

  , فُيسأل البائع بكم أشترى السيارة قبل 
 
ريال 4500ألف ريال فإنه يرد للمشتري 9فإن قال مثال

4
يار  التدليس خِّ

(وهو فعل ش يء تزين به السلعة عن ثمنها الحقيقي)
تغيير مالمح السيارة إليها َ املشتري بأنها /  مثال

 بمواصفات عالية 
 
جديدة أو إخبار املشتري كذبا

.ليست حقيقية 
ألن فيه كذب وغش وخداع, محر َ / حكم التدليس 



الحالة األولى
إذا كان املشتري يعلم بالعيب 

وذلك بأن يخبره البائع بهذا العيب في السلعة  
/ الحكم 

فإن البائع يبرأ من ذلك العيب وليس 

.للمشتر ي الخيار  من أجله 
/مثل
أو( السيارة ينقص زيتها ):أن يقول البائع للمشتري 

 كأن تكون السيارة مصدومة وآثار )
 
كان العيب ظاهرا

(الصدمة ظاهرة

12
ةالحالة الثاني

إذا كان املشتري ال يعلم بالعيب
وذلك بأن يشترط البائع البراءة من كل العيوب التي قد تظهر في السلعة وأن

.يقبل املشتري بهذه السلعة بما فيها من العيوب 
/الحكم

, إذا كان البائع ال يعلم بالعيب عند البيع فإن البائع يبرأ من العيوب (1

.ألن الحق للمشتري وقد رض ي بإسقاط حقه
 فكتمه واشترط على املشتري ال( 2

 
براءة إذا كان البائع يعلم بأن في السلعة عيبا

.ألنه غش وتدليس , من العيب التي قد تظهر في السلعة فإنه ال يبرأ بذلك 
/مثال

(بعتك بشرط البراءة من كل عيب تجده في السلعة): أن يقول البائع للمشتري 
(.السيارة على أنها كومة حديد )أو ( بعتك الدار على أنها كومة تراب)أو

,  رط إذا اشترط البائع على املشتري البراءة من العيوب التي في السلعة وقبل املشتري بهذا الش
فهل يبرأ البائع بذلك ؟؟ وهل يحق للمشتري املطالبة فيما لو تبين في السلعة عيب ؟؟



تعريف
إلزا َ أحد املتعاقدين 

اآلخر بسبب العقد ما له 
فيه منفعة وغرض صحيح

مثاله
اشترى محمد سيارة 

لى واشترط على البائع نقلها إ
مدينة أخرى 

أنواع الشروط في البيع

2

الفرق بين الشروط في البيع و شروط البيع
 
 
والشروط في البيع , واضع شروط البيع هو الشارع : أوال

.يشترطها أحد املتعاقدين على اآلخر
 
 
أما إذا اختل أحد , إذا أختل شرط البيع فسد العقد : ثانيا

د العقدالشروط في البيع فيه يثبت الخيار للمشترط وال يفس

الشروط الفاسدة املحرمةالشروط الصحيحة الجائزة
وهذا هو األصل في الشروط في البيع وهذا من الشروط يجب الوفاء به

:من أنواع الشروط الصحيحة
افقة للمقصود في العقد (1  أو نقد)(األثر الناتج عنه)الشروط املو

 
 كأن يكون النقد حاال

 
(ا

(كالرهن والكفالة)الشروط التوثيقية ( 2
(كأن يشترط لون معين للسيارة أو بعض الثمن مؤجل ) الشروط الوصفية (3
 في املبيع (4

 
 معلوما

 
 كأن يسكن البائع املنزل املبيع شهر ) اشتراط البائع نفعا

 
(ا

وهذا النوع ال يجوز اشتراطه وال يصح وال يلز َ الوفاء بها
:والشروط الفاسدة على نوعين 

شروط جاءت الشرع املنع منها(1
 مائة ألف على أن )أن يجمع بين السلف والبيع مثل)

 
كأن يقرض زيد خالدا

(ليردها باملبلغ نفسه بشرط أن يبيع خالد سيارته لزيد بعشر  آالف ريا
الشروط املخالفة للمقصود من العقد (2

(كأن يبيع سيارة بشرط أن ال يستعملها املشتري ) 

1


