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من آداب البيــع في اإلســـالم

احلمـد هلل ربِّ العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني
ورحمة اهلل للعاملني �سيدنا حم ــمد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني .
وبع ـ ــد:

قال اهلل عز وجل يف كتابه الكرمي :

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ﴾

[األحزاب.]21:

وتتمثل الأ�سوة احل�سنة لر�سول اهلل ﷺ للنا�س بعموم مفا�صل
احلياة ،فهو النبي ،والر�سول ،والقائد ،واملعلم ،والزوج ،والأب،
والكا�سب للمال بعرق جبينه ،عليه ال�صالة وال�سالم ،وقل ما �شئت
من الأو�صاف والوظائف الأخرى و�صفات القيادة والريادة التي
كان يزاولها ويلتزم ب�آدابها ،ويعطيها حقها ،ويقوم بواجباتها على
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�أكمل وجه و�أمته ،من غري �أن ت�ؤثر �إحداهما على الأخرى ،ﷺ،
فقد كانت حياته لنا درو�ساً وعرباً ،ومن ذلك تك�سبه للمال وطريقة

معي�شته ﷺ وبيعه و�شرا�ؤه ،تلك املهنة التي كانت �سائدة �آنذاك،
والتي ن�ستخل�ص منها بع�ض الآداب التي كان يتبعها ،لن�سرت�شد بها
يف بيعنا و�شرائنا وعموم طريقة اكت�سابنا للمال� ،سواء كنا جتاراً �أو

موظفني ،عاملني �أو عاطلني عن العمل ،لأننا جميعاً نرزق من هذا
املال ،قال اهلل عز وجل:
﴿  ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾.

[هود.]6:

ون�سعى �إىل احل�صول عليه ،لأن نفو�سنا قد ُجبلت على حبه،
قال تعاىل:
﴿  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

﴾.

[العاديات.]8:

ومن َث َّم فال منا�ص من ال�س�ؤال يوم القيامـ ــة عن حقوقه
وواجباتــه التي �أوجبـها اهلل تعاىل فيـه على اجلميع� ،إذ يقـول
النبي ﷺ:
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« ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُي�س�أل عن عمره فيما
�أفناه ،وعن علمه فيم فعل ،وعن ماله من �أين اكت�سبه وفيم �أنفقه،
وعن ج�سمه فيم �أباله ».
وملا كان البيع وال�شراء القا�س َم امل�شرتك بني جميع النا�س،
والذي ال غِ نى لأحد عنه و�إن كان موظفاً �أو عام ً
ال �أو �صاحب
حرفة �أو م�صنع ،ف�ض ً
ال عن �أن يكون تاجراً ب�سيطاً يبيع وي�شرتي
يف متجره� ،أو كان تاجراً كبرياً ،ف�إن اجلميع بحاجة �إىل �آداب البيع،
لأن اجلميع معني به دون ا�ستثناء.
ويف هذه ال ُعجالة ن�ستعر�ض بع�ضاً من هذه الآداب املهمة التي
كان يحر�ص عليه ال�صالة وال�سالم على مراعاتهاُّ ،
ويحث الأمة على
تجنب احلرا ُم يف الأ�سواق ،و ُيب َع َد الغ�ش ،و ُت�صان
االلتزام بها ،كي ُي َ
الأموال ،حَ
وتل امل�ساحمة ،وت�سود ال�شفافية ،ويتناف�س اجلميع
مناف�سة �شريفة للو�صول �إىل �أعلى مراتب اجلودة والإتقان ،يف
�سائر املعامالت املالية اليومية.
 رواه الرتم�ذي يف س�ننه ،ع�ن أيب ب�رزة نضل�ة ب�ن عبيد األس�لمي
ريض اهلل عنه ،برقم  ،2417وقال :هذا حديث حسن صحيح.
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وقد حذرنا النبي ﷺ من بع�ض الأمور التي ال يجوز التهاون
فيها ،من �أجل املحافظة على �أموالنا و�أ�سواقنا و�سائر معامالتنا
املالية ،من �أجل جتنب �أكل احلرام ،فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل

عنه � -أن النبي ﷺ قال:

طيب ال يقبل �إال طيباً ،و�إن اهلل �أمر
« �أيها النا�س �إن اهلل ٌ

امل�ؤمنني مبا �أمر به املر�سلني ،فقال:
﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﴾.

وقال﴿:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﴾.

ثم ذكر الرجل يطيل ال�سفر �أ�شعث �أغرب ميد يديه �إىل
ال�سماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم�شربه حرام وملب�سه حرام

وغذي باحلرام ف�أنى ي�ستجاب لذلك » .
 رواه مسلم يف صحيحه ،برقم .1015
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منهـيات ينبغي اجتنابهــا

ونوجز هنا بع�ض الأمور املنهي عنها التي يجب اجتنابها يف
البيع وال�شراء و�سائر املعامالت املالية:

�أو ًال :اجتناب الربا ب�شقيه (ربا الديون وربا الف�ضل):
وربا الديون يطلق عليه كذلك ( ربا الن�سيئة) وهو (ال يخت�ص
بالأ�سواق فح�سب ،بل هو عام) ي�شمل ا�شرتاط الزيادة ابتداء عند
القر�ض� ،أو الزيادة بعد �أن يحل الأجل من دون �سداد ،وكذا ي�شمل
ما فيه ت�أخري �أحد البدلني يف الأ�شياء الربوية التي �سن�شري �إليها
ب�شكل خمت�صر.
� ّأما ربا الف�ضل ،ويطلق عليه كذلك (ربا البيوع) ،فهو البيع
مع زيادة �أحد العو�ضني على الآخر ،من جن�س املبيع نف�سه ،ومثال
ذلك بيع مقدار متر جيد ،مبقدارين من التمر الرديء ،وهذا


ي�شمل الأ�صناف

التي ذكرها النبي ﷺ يف حديث �أبي �سعيد

 م�ع اإلش�ارة إىل وج�ود خلاف بني العلماء يف االقتص�ار عىل هذه
األصناف الستة أو زيادهتا.
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اخلدري  -ر�ضي اهلل عنه  « :-الذهب بالذهب ،والف�ضة بالف�ضة،
والرب بالرب ،وال�شعري بال�شعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مث ً
ال
مبثل ،يداً بيد ،فمن زاد �أو ا�ستزاد فقد �أربى ،الآخذ واملعطي فيه

�سواء ».

والأ�صناف املذكورة ب�شكل عام تنق�سم �إىل جمموعتني:
جمموعة النقود ( الذهب والف�ضة) ،وجمموعة الطعام ،وهي
الأ�صناف الأربعة الباقية :الرب وال�شعري والتمر وامللح.
ق�سم العلماء الأ�صناف ال�ستة املذكورة �إىل ثالثة
وقد ّ
�أنواع هي( :مبادلة املتماثلني) ،و(مبادلة املتقابلني) ،و(مبادلة
املختلفني).
 -1مبادلة املتماثلني :وهي مبادلة ال�صنف الواحد مبثله
من نف�س اجلن�س ،مثل مبادلة الذهب الذي يعد من جن�س النقود
بذهب �أي�ضاً ،بنف�س القيمة واملقدار� ،أو مبادلة ال�شعري بال�شعري
مثال الذي ُيعد من جن�س الطعام ،بنف�س القيمة واملقدار �أي�ضاً.
 رواه مسلم يف صحيحه ،برقم .1584
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فمبادلة كل من الذهب بالذهب� ،أو ال�شعري بال�شعري ،ال جتوز �إذا
اختلفت القيمة بينهما �أو ق ّل مقدارهما� ،أو تفاوت موعد الت�سليم
بني ال�سلعتني و�إن ت�ساوت يف القيمة واملقدار.
َ
وقد ح ّددتْ
�ضوابط
ن�صو�ص الأحاديث النبوية الكرمية
ُ
معينة لتبادل هذه الأ�صناف مع بع�ضها ،وعدم االلتزام بها ي�ؤدي
�إىل الوقوع بربا البيوع ،لأن الربا يقع بالرغم من وجود قدر من
االختالف بني البدلني ،كما هو احلال يف القر�ض الذي يتماثل
فيه البدالن.
فالبدالن املتماثالن :هما البدالن اللذان ي َّتحِ دان يف اجلن�س
وال�صنف ،وي�شرتط فيهما الت�ساوي يف البدلني( املقدار) والفورية
ِّ
يف التقاب�ض ،وال�ضابط فيه قول النبي ﷺ « :مِ ْث ً
ال مبثل� ،سواء
ب�سواء ،يداً بيد » .وهما ال�صنف الواحد من نف�س اجلن�س -كما
ب ّينا  ،-ك�أن يكونا متراً بتمر وهما من جن�س الطعام� ،أو ذهباً بذهب
وهما من جن�س النقود ،وعليه فال يجوز مبادلة التمر بالتمر،
�أو الذهب مع الذهب� ،إال �إذا ت�ساوت القيمة ومت التقاب�ض يف
جمل�س العقد نف�سه ،من دون ت�أجيل يف الت�سليم ،و�أي �إخالل ب�أحد
ال�شرطني ي�ؤدّي �إىل ربا البيوع.
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 -2مبادلة املتقاربني :وهي مبادلة �صنفني خمتلفني من
نف�س اجلن�س� ،أي مبادلة مادتني خمتلفتني من جن�س واحد ،مثل
مبادلة الذهب بالف�ضة من جن�س النقود� ،أو مبادلة �شعري بتمر
وهما من جن�س الطعـام ،فرغم اختالف ال�صنف ف�إن جن�سهما
متحد.
ويف هذه احلالة ال ُت�شترَ ط امل�ساواة بالقيمة ،و�إمنا ُي�شترَ ط
ُ
وقب�ضها يف جمل�س العقد نف�سه من دون ت�أجيل
ت�سلي ُم ال�سلعة
(التقاب�ض).
فالبدالن املتقاربان :هما البدالن اللذان يتحدان يف نف�س
اجلن�س ويختلفان بال�صنف ،وي�شرتط فيهما الفورية يف التقاب�ض،
وال�ضابط فيه قول النبي ﷺ  « :يداً بيد ».
 -3مبادلة املختلفني :وهي مبادلة �صنفني خمتلفني من
جن�سني خمتلفني� ،أي مبادلة جن�س النقود بجن�س الطعام ،ك�أن
تكون ف�ضة بتمر مث ً
ال ،فهما يختلفان يف اجلن�س وال�صنف.
فالبدالن املختلفان :هما البدالن املختلفان �أ�ص ً
ال يف ال�صنف
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واجلن�س ،وال تقارب وال ت�شابه بينهما وال �ضابط فيهما ،لقول
النبي ﷺ « :الذهب بالذهب ،والف�ضة بالف�ضة ،والرب بالرب،
وال�شعري بال�شعري ،مث ً
ال مبثل يداً بيد ،ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف

فبيعوا كيف �شئتم �إذا كان يداً بيد ».

ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف ف�إن الأمر يرتك ملعايري التبادل
العامة يف البيع ،والتي ترجع �إىل ر�ضا الطرفني يف حتديد ثمن
ال�سلعة والتقاب�ض والت�أجيل ،ب�شرط عدم ت�أجيل البدلني كليهما،
لأنه يدخل يف بيع الدّين بالدين املنهي عنه.

ثانياً :اجتناب الغِ�ش وعدم كتمان العيوب:
فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه� :أن ر�سول اهلل ﷺ َم َّر على
�صربة طعام ،ف�أدخل يده فيها ،فنالت �أ�صابعه بل ً
ال،
فقال « :ما هذا يا �صاحب الطعام ؟ ».
قال� :أ�صابته ال�سماء يا ر�سول اهلل،
 رواه ابن حبان يف صحيحه برقم . 5018
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قال� « :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه ال ّنا�سَ ،منْ غ�ش
فلي�س مني ».
وقد ج�سد اخللفاء الرا�شدون  -ر�ضي اهلل عنهم  -ذلك عملياً
مبراقبة الأ�سواق والتفتي�ش عن مواطن اخللل ،فعن كليب بن
وائل الأزدي قال :ر�أيت علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه  -م َّر
بالق�صابني  ،فقال  « :يا مع�شر الق�صابني ال تنفخوا  ،فمن نفخ
اللحم فلي�س م ّنا ».
ويدخل يف ذلك اليوم جميع �صور الغ�ش التجاري من تغري
بلد املن�ش�أ والتالعب يف امل�سميات� ،أو تغيري قطع الغيار الداخلية
لبع�ض الأجهزة� ،أو ا�ستخدام املواد الرديئة يف البناء وامل�صانع
خالف املعلن عنها يف املوا�صفات ،وغريها من ال�صور الأخرى.

ثالثاً :اجتناب بيع ال َغ َرر:
وبي ُع ال َغ َرر هو الذي يكون جمهو َل العاقبة التي ي�صعب
اجلزم بتحققها ،مثل بيع ال�سمك يف املـاء ،والطري يف الهواء،
 رواه مسلم يف صحيحه ،برقم .102
 كنز العامل ،برقم .9969
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ويدخل يف ذلك احليوان ال�شارد ،وال�سلعة امل�سروقة وغريها من

ال�صور الأخرى ،فعن عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما � « : -أن
ر�سول اهلل ﷺ نهى عن بيع َح َبلِ ا َ
حل َبلة ،وكان بيعاً يتبايعه �أهل
اجلاهلية ،كان الرجل يبتاع اجلزور �إىل �أن تنتج الناقة ،ثم تنتج
التي يف بطنها » .وهو بيع غري املوجود �أ�ص ً
ال؛ لأن الناقة مل تلد
بعد ،فكيف ميكن �أن يباع ما �ستلده بنت الناقة!
ويدخل يف بيع الغرر اليوم الكثري من ال�صور املعا�صرة ،منها:
 بع�ض امل�سابقات التي جترى يف و�سائل الإعالم وغريه. وال�سحوبات للح�صول على اجلوائز التي تعتمد علىاقتطاع مبلغ من املال مقابل اال�شرتاك يف امل�سابقة �أو ال�سحب،
بحيث يكون �أ�صل املعاملة قائماً على املعاو�ضة ،ولي�س على التربع
من طرف دون مقابل� ،إىل طرف �آخر ،كما هو الأ�صل يف جواز تلك
ال�صور من امل�سابقات.
 ويدخل يف الغرر كذلك :عقود املقامرة ،وعقود املراهنة، رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .2036
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وعقود الت�أمني التجاري ،وبع�ض عقود ال�صيانة غري املف�صلة ملقدار
ال�صيانة ،ونوعية املواد امل�ستخدمة ،والتي ت�ستلزم و�صفاً دقيقاً ينفي
اجلهالة يف املواد امل�ستعملة واملقدار وغريها من ال�ضوابط الأخرى.
وي�ستثنى من ذلك كله الغرر الي�سري غري الفاح�ش ،ومنه
الغرر الذي ال ميكن بيانه وو�صفه و�صفاً دقيقاً من�ضبطاً ،مثل
�شراء البيت من دون ر�ؤية الأ�سا�س واملواد امل�ستعملة فيه ،وت�أجري
�سيارة الأجرة من دون معرفة امل�سافة التي �ستقطع على وجه
التحديد ،وغريها من ال�صور الأخرى التي يكون فيها الغرر
ي�سرياً� ،أو ي�صعب حتديده حتديداً دقيقاً.

رابعاً :اجتناب النج�ش:
والنج�ش هو �أن يزيد يف الثمن وال يريد ال�شراء لريغب غريه
فيه  ،وهو �إ�ضرار ب�أحد املتعاقدين على �سبيل اخلديعة ،وله �صور
منها:
 رفع الثمن من قبل طرف يوهم الزبون ب�أنه يرغب يف �شراء اهلداية رشح البداية للمرغياين.53/3 ،
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ال�سلعة؛ باالتفاق مع �صاحب ال�سلعة؛ لإيهام امل�شرتي احلقيقي
بجودتها والطلب املتزايد عليها.
 ومنها� :إدعاء البائع ب�أنه قد �أعطي �أكرث من ثمنها املعرو�ضومل يبعها.
 ومنها :ذم �سلعة ما �أمام �صاحبها لإيهامه برخ�ص �سعرهااحلقيقي كما هو عليه احلال يف بع�ض معار�ض بيع ال�سيارات
امل�ستعملة.
 وكذلك من �صور النج�ش املعا�صرة الإ�شاعات الكاذبة،والتواط�ؤ عليها من قبل جمموعة البائعني ؛ من �أجل الت�أثري على
املتعاملني يف رفع وخف�ض �أ�سعار الأ�سهم يف الأ�سواق املالية.
والواقع �أن �صور النج�ش كثرية.
وقد بوب الإمام البخاري يف �صحيحه « :باب النج�ش ،ومن
قال :ال يجوز ذلك البيع ،وقال ابن �أبي �أوفى :الناج�ش �آكل ربا
خائن ،وهو خداع باطل ال يحل ،قال النبي ﷺ  :اخلديعة يف ال ّنار،
ومن عمل عم ً
ال لي�س عليه �أمرنا فهو رد ».
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ثم �أورد حديثاً ب�سنده عن ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال:

« نهى النبي ﷺ عن النج�ش ».

خام�ساً :اجتناب االحتكار:
واالحتكار هو :ا�شرتاء طعام ونحوه وحب�سه �إىل الغالء،
حب�سه ،فهو
وزاد فيه القا�ضي �أبو يو�سف :كل ما �أ�ضر ال ّنا�س ُ
احتكار ،و�إن كان ذهباً �أو ف�ضة .
وقد وردت عدة �أحاديث يف ذمه ،منها ما رواه معمر بن
عبد اهلل  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ:
« ال يحتكر �إال خاطئ ».
وقد تكلم العلماء يف االحتكار كثرياً ، ،فمنهم من و�سعه
مبطلق ال�سلع ،ومنهم من خ�صه بالطعام دون �سواه.
 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .2035
 حاشية ابن عابدين.398/6 ،

 كتاب اخلراج للقايض أيب يوسف ،ص .83
 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .1605
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والراجح �أن منع النا�س عن �أي مادة �ضرورية كانت �أو حاجية،
ب�أي و�سيلة كانت ،يعد احتكاراً ،ما دام ذلك يعود بال�ضرر عليهم،
ف�إن مل يت�ضرر النا�س من حب�س مادة ،ما فال يكون ذلك احتكاراً
�إذا مل يكن يف زمن القحط والغالء.

�ساد�ساً :اجتناب ت�سويق ال�سلعة باحللف مطلقاً:
ف�ض ً
ال عن التحذير ال�شديد من باب �أوىل باحللف الكاذب يف
ت�سويقها ،فعن �أبي قتادة الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه �سمع
ر�سول اهلل ﷺ يقول� « :إياكم وكرث َة احللف يف البيع ،ف�إنه ُينفِق

ثم يمَ ْ َحق » ،فهو حتذير وا�ضح يف اجتناب الق�سم واحللف باهلل
عز وجل يف �أمور البيع وال�شراء ،والطامة الكربى تكمن يف الكذب

من �أجل الرتويج ل�سلعة ما ،والنبي ﷺ يقول « :احللف منفقة

لل�سلعة ،ممحقة للربكة ».

  تراجع مطوية (خطورة احللف الكاذب يف تسويق السلعة) ،للمؤلف.

 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .1606

 متف�ق علي�ه عن أيب هري�رة ريض اهلل عنه ،البخ�اري ،برقم ،1981
ومسلم برقم  1606بلفظ «الربح» بدل «الربكة».
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�سابعاً :اجتناب االكتناز:
وهو املال الذي ال ت�ؤدى زكاته ،قال تعاىل:
﴿  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ

ﮢ﴾.

[التوبة.]35-34:

فالأموال ُوجدتْ كي َتعمر الأ�سواق بال�سلع والب�ضائع النافعة،
واكتنازها ُي ِّ
عطلها عن دورها يف بناء الأوطان ،وتعمري البنيان ،ونفع
الإن�سان ،وال ب�أ�س باالدخار.
والفرق بني االكتناز واالدخار� ،أن االدخار يطلق على املال
املتجمع الذي ت�ؤدى زكاته ،على عك�س (االكتناز) وهو املال املتجمع
الذي مل ت�ؤد فيه الزكاة .
 ينظر كتاب :االدخار مرشوعيته وثمراته ،للمؤلف ،ص .20
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ثامناً :اجتناب املقامرات واملراهنات:
واملقامرة واملراهنة نوع من �أنواع املي�سر الذي نهانا اهلل تعاىل
عنه بقوله عز وج ّل:
﴿  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾.

[المائدة.]90:

والفرق بني املقامرة واملراهنة� :أن نتيجة املقامرة ترجع �إىل
�أحد الطرفني املقامرين� ،إذ ال بد من وجود رابح وخا�سر ب�إرادتهما،
بينما نتيجة املراهنة ال يكون فيها دخل لأحد الطرفني �أو كالهما،
و�إمنا تتعلق بطرف ثالث ال عالقة له بهما ،بحيث يكون املرتاهنان
�أ�شبه باملتفرجني �أو املراقبني.
مثال ذلك :املراهنات املالية التي تتم بني طرفني على توقع
نتيجة معينة ل�صفقة جتارية� ،أو مباراة� ،أو حتدٍ بني طرفني وما
�شابه ذلك.
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تا�سع����اً :اجتناب بي����ع امل�سكرات واملخدرات و�سائر املواد ال�ضارة التي
يرتتب ب�سببها �ضرر بالإن�سان �أو البيئة �أو املجتمع ب�صورة عامة:

فعن �أبي �سعيد اخلدري  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل ﷺ
قال « :ال �ضرر وال �ضرار ،من �ضار �ضاره اهلل ومن �شاق �شاق اهلل
عليه » .ويدخل يف ذلك كل �أنواع ال�ضرر التي َت ْلحق بالإن�سان يف
�صحته ،وا�ستقراره ،و�أ�سرته ،واملجتمع ،والبيئة ،وكل ما يحيط به.

عا�شراً :اجتناب التعامل بال�صور احلديثة من بع�ض املعامالت
املالية املعا�صرة املح ّرمة �أو التي فيها �شبهات:
مثل :بيع ال�سندات ،والت�سويق ال�شبكي عرب �شبكة االنرتنت،
وبيع الديون ،وغريها من املعامالت التي َ�صدرتْ فيها قرارات
جممعية �أفادت بتحرميها ،ف�ض ً
ال عن بع�ض املعامالت املالية
امل�صرفية الأخرى ،التي يوحي ظاهرها بجوازها� ،إال بعد التثبت
من العلماء واجلهات املعتمدة يف الفتوى ،واملجامع الفقهية،
والهيئات ال�شرعية املتخ�ص�صة ب�صحة تلك الأنواع من املعامالت،
والت�أكد من �سالمة �إجراءاتها وجوازها.
 رواه احلاكم يف مس�تدركه ،وقال :هذا حديث صحيح اإلس�ناد عىل
رشط مسلم ،ومل خيرجاه ،برقم .2345
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حادي ع�شر :اجتناب البيع يف وقت �صالة اجلمعة:
للأمر ال�صادر من املوىل ع ّز وج ّل �إذ يقول �سبحانه وتعاىل:

﴿  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ
[الجمعة.]10-9:
ﭶ ﴾.
والأمر هنا ي�شمل مطلق البيع وال�شراء.
آداب ينبغي مراعاتـهــا

� ّأما عن �أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها يف البيع وال�شراء
فتتلخ�ص بالآتي:
�أو ًال :احل���ث عل���ى العم���ل والأكل من عمل الي���د :فعن املقدام بن
مع���دي ك���رب ر�ضي اهلل عنه عن ر�س���ول اهلل ﷺ قال « :ما �أكل �أحد
طعاماً قط خرياً من �أن ي�أكل من عمل يده ،و� ّإن نبي اهلل داود عليه
ال�سالم كان ي�أكل من عمل يده » .
 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .1966
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ثانياً :ال�صدق يف املعاملة والو�ضوح يف التعامل ،فعن ابن عمر

قال :قال ر�سول اهلل ﷺ « :التاجر الأمني ال�صدوق امل�سلم ،مع
ال�شهداء يوم القيامة » .

ثالثاً :ال�سماحة يف البيع وال�شراء واالقت�ضاء ،فعن جابر بن

عبد اهلل  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن ر�سول اهلل ﷺ قال « :رحم اهلل
رج ً
ال �سمحاً �إذا باع ،و�إذا ا�شرتى ،و�إذا اقت�ضى ».
رابع ـاً :احلر�ص على دعــاء ال�س ــوق عند الدخ ــول �إليه،
وا�ستح�ضار نية الأكل احلالل ،فقد ُروى عن حممد بن وا�سع قال:
قدمت مكة فلقيت بها �أخي �سامل بن عبد اهلل ،فحدثني عن �أبيه

عن جده� :أن النبي ﷺ قال « :من دخل ال�سوق فقال :ال �إله �إال اهلل
وحده ال �شريك له ،له امللك وله احلمد يحيي ومييت وهو حي
ال ميوت ،بيده اخلري وهو على كل �شيء قدير ،كتب اهلل له �ألف �ألف

ح�سنة ،وحما عنه �ألف �ألف �سيئة ،ورفع له �ألف �ألف درجة ».
 رواه ابن ماجه يف سننه ،برقم .2141

 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .1970

 رواه الرتمذي يف سننه ،برقم  ، 3428وقال عنه :حديث غريب.
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قال :فقدمت خرا�سان فلقيت قتيبة بن م�سلم فقلت� :إين
�آتيك بهدية فحدثته ،فكان يركب يف موكبه في�أتي ال�سوق ،فيقوم
فيقولها ،ثم يرجع .
خام�ساً :احلث على �أداء الأمانة والنهي عن اخليانة ،حتى
و�إن كان املقابل خائناً� ،أو عدم املبادرة بقبولها من البداية :فعن
�أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل ﷺ � « :أد الأمانة �إىل مَن ائتمنك،
وال تخن من خانك ».

�ساد�ساً :احلث على مبا�شرة البيع وال�شراء من قبل ال�شخ�ص
نف�سه ،وعدم اللجوء �إىل توكيل الآخر �إن مل يكن به عجز �أو مر�ض
�أو عذر.
فقد ب ّوب الإمام البخاري « :باب �شراء احلوائج بنف�سه وقال
ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -ا�شرتى النبي ﷺ جم ً
ال من عمر،
 ذك�ره احلاك�م يف املس�تدرك ،برق�م  1974وقال :له طرق ع�ن عمرو بن
دينار قهرمان آل الزبري عن سامل ،فأما أزهر فبرصي زاهد ،وله شاهد.

 رواه احلاك�م يف املس�تدرك ،وق�ال :صحي�ح عىل رشط مس�لم ،ومل
خيرجاه ،برقم  ،2296وله شاهد عن أنس ،برقم .2297
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وقال عبد الرحمن بن �أبي بكر  -ر�ضي اهلل عنهما  -جاء م�شرك
بغنم فا�شرتى النبي ﷺ منه �شاة وا�شرتى من جابر بعرياً ».
�سابعاً :جواز توكيل الآخر مببا�شرة البيع وال�شراء �إن كان له
ما ي�شغله �أو مينعه عن ذلك :فعن عروة بن �أبي اجلعد البارقي قال:
عر�ض للنبي ﷺ َجلَب ف�أعطاين ديناراً وقال� :أي عروة ،ائت
اجللب فا�شرت لنا �شاة ،ف�أتيت ا َ
جللَب ف�ساومت �صاحبه ،فا�شرتيت
منه �شاتني بدينار ،فجئت �أ�سوقهما� ،أو قال� :أقودهما ،فلقينى رجل،
ف�ساومني ،فبعته �شاة بدينار ،فجئت بالدينار وجئت بال�شاة.
فقلتُ  :يا ر�سول اهلل :هذا ديناركم وهذه �شاتكم.
قال « :و�صنعت كيف ؟ » قال :فحدثته احلديث ،فقال:

« اللهم بارك له يف �صفقة ميينه ».

 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .1989

 َ
اجل َلب :هو ما جيلب من السبي أو الغنم وغريها ،ينظر :العني للفراهيدي

جل َل�ب أيضا بمعنى :الس�وق ،كما يف اللفظة الثانية
 ،130/6وي�أيت ا َ
املستعملة يف احلديث ،ينظر :القاموس املحيط .580/1

 رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،برقم .19466
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ثامناًُ :ح�سن ق�ضاء ال َّد ْين ،وال مانع من الزيادة فوق مقداره
�إن مل تكن م�شروطة م�سبقاً.
فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � :-أن رج ً
ال �أتى النبي ﷺ
يتقا�ضاه ف�أغلظَ ،ف َه َّم به �أ�صحابه ،فقال ر�سول اهلل ﷺ « :دعوه

ف�إن ل�صاحب احلق مقا ًال ».

ثم قال� « :أعطوه �سناً مثل �سنه » ،قالوا :يا ر�سول اهلل،

ال جند �إال �أمثل من �سنه ،فقال� « :أعطوه ف�إن من خريكم �أح�سنكم

ق�ضاء ».

تا�سعاً :االلتزام بالوعد وعدم الت�سويف يف �إرجاع احلقوق،
وت�سديد امل�ستحقات:
فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل ﷺ قال:

« �آيـة املنافق ثالث� :إذا حدث كذب ،و�إذا ا�ؤمتن خـان ،و�إذا وعـد
�أخـلف » .

 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .2183

 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .2536
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عا�شراً� :إنظار املع�سر ،مع �ضرورة التفريق بني املدين املع�سر
واملدين املماطل ،ففرق كبري بني من مياطل؛ لأنه لي�س له من
مال حقيقة ،وبني من مياطل وله مال �أو �سلع ي�ستطيع من خالل
بيعها الوفاء مبا يف ذمته ولكنه ال يفعل!
فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل ﷺ قال:
« مطل الغني ظلم ،ف�إذا �أُ ْتبع �أحدُكم على ملي فلَ ْيتبع ».
حادي عا�شر :عدم اللجوء �إىل القرو�ض واالبتعاد عنها قدر الإمكان:
وال مانع من الديون �إن كانت ب�سبب بيع و�شراء حقيقي ال
وهمي؛ لأن القر�ض �أخ�ص من الدّين ،فالقر�ض يكون بالنقود،
بينما الدّين قد يكون بالنقود �أو ببيع م�ؤجل ،ك�أن ت�شرتي �سلعة ما،
فت�أخذ ما ا�شرتيت على �أن تدفع ثمنه دفعة واحدة يف �أجل حمدد،
�أو على �أق�ساط معلومة الآجال ،وال يح�سن االقرتا�ض �إال حلاجة
ما�سة ،لأن القر�ض فيه ِم َّنة ،على عك�س الدَّين امل�ؤجل يف البيع،
ف�إنه لي�س فيه مِ َّنة .واهلل تعاىل �أعلم.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

 ينظر رسالة :إنظار املعرس ورضورة التفريق بني املعرس واملامطل ،للمؤلف.
 رواه البخاري يف صحيحه ،برقم .2166
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قائمة امل�صادر
 )1اإلدخار ،مرشوعيته وثمراته ،للمؤلف.
 )2إنظ�ار املعسر ورضورة التفري�ق بين املعسر واملامط�ل،
للمؤلف.
 )3حاشية ابن عابدين.
 )4اخلراج للقايض أيب يوسف.
 )5خطورة احللف الكاذب يف تسويق السلعة للمؤلف.
 )6سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويني.
 )7سنن الرتمذي ،لإلمام أيب عيسى الرتمذي.
 )8صحيح ابن حبان ،لإلمام حممد بن حبان البستي.
 )9صحيح البخاري ،لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري.
 )10صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي.
 )11العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي.
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 )12القاموس املحيط للفريوزآبادي.
 )13كنز العامل ،لعالء الدين املتقي اهلندي.
 )14املستدرك عىل الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم.
 )15مسند اإلمام أمحد ،لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين.
 )16اهلداية رشح البداية ،للمرغيناين.
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29

ص

 -مقدمة

3

 -منهيات ينبغي اجتناهبا

7

ً
أوال :اجتناب الربا بشقيه
ثاني ًا :اجتناب ِ
الغش

ثالث ًا :اجتناب بيع َ
الغ َرر
رابع ًا :اجتناب النجش

خامس ًا :اجتناب االحتكار

سادس ًا :اجتناب تسويق السلعة باحللف مطلق ًا
سابع ًا :اجتناب االكتناز

ثامن ًا :اجتناب املقامرات واملراهنات

تاس�ع ًا :اجتناب بيع املسكرات واملخدرات وسائر
املواد الضارة

7
11
12
14
16
17
18
19
20
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املوضــــــــوع

ص

عارش ًا :اجتناب التعامل بالصور احلديثة من بعض
املحرمة أو التي
املعامالت املالية املع�ارصة
ّ
فيها شبهات

20

حادي عرش :اجتناب البيع يف وقت صالة اجلمعة

21

 -آداب ينبغي مراعاتـهــا

21

ً
أوال :احلث عىل العمل واألكل من عمل اليد

ثاني ًا :الصدق يف املعاملة والوضوح يف التعامل

ثالث ًا :السامحة يف البيع والرشاء واالقتضاء
رابعــ ًا :احلرص عىل دعــاء الســـوق

خامس ًا :احلث عىل أداء األمانة

21
22
22
22
23

سادس� ًا :احلث عىل مبارشة البي�ع والرشاء من قبل
الشخص نفسه

23
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املوضــــــــوع

31
ص

سابع ًا :جواز توكيل اآلخر بمبارشة البيع والرشاء

24

ثامن ًاُ :حسن قضاء الدَّ ْين ،وال مانع من الزيادة فوق

25

تاس�ع ًا :االلتزام بالوعد وعدم التسويف يف إرجاع

25

ع�ارش ًا :إنظ�ار املعسر ،م�ع رضورة التفري�ق بني

26

ح�ادي عارش :عدم اللجوء إىل القروض واالبتعاد

26

 -قائمة املصادر

27

إن كان له ما يشغله أو يمنعه عن ذلك
مقداره إن مل تكن مرشوطة مسبق ًا
احلقوق ،وتسديد املستحقات

املدين املعرس واملدين املامطل
عنها قدر اإلمكان

 -حمتويات الكتاب
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