
 البيوع

ینبغي لکل من یباشر التجارة و سائر أنواع التکّسب أن یتعلم أحکام التجارة التي                     ـ1   ةمسألال

  .یتعاطاها

یجب التکّسب علی کل مکّلف ليس واجدا لنفقة من تجب نفقته عليه؛ و یستجب                    ـ  2  ةسألالم

  .ذلک لغيره

  المحرمةمعامالت ال

  :المعامالت المحرمة هي کالتالي ـ 3 ةمسألال

التکّسب باألعيان النجسة، إال ما توجد لها منفعة محللة عقال و شرعا کبيع الدم في عصرنا هذا                    ـ1

التکّسب باألموال المغصوبة أو         ـ2  .لعالج المرضی و المجروحين ، و کبيع کالب الصيد و نحوهما                    

ما تترتب عليه   التکسب بما ال مالية له کبعض الحشرات، إال              ـ4.  التکسب بآالت القمار    ـ3  .المسروقة

المعاملة المشتملة علی الغّش بما یخفی کبيع الحليب               ـ6.  المعامالت الربوّیة   ـ5  .منفعة عقالئية 

التکسب بأعضاء جسد اإلنسان، إال ما توجد له منفقة عقالئية کبيع عضو إلنقاذ                      ـ7  .المخلوط بالماء 

إذا کان ذلک برضاه و من دون       شخص آخر من الهالک، إذا الیوجب بيعه خسارة نفسية لصاحب العضو و              

 بيع و   -10.   التکسب بکل أنواع المسکرات    -9.  بيع أراضي الموات من دون إحياءها          ـ8  .      إکراه و إجبار  

المعاملة المشتملة    -12.   المعامالت التي فيها ارتشاء       -11.  شراء کتب الضالل، إال إلبطال الشبهات       

  .علی التطفيف

اد الغذائية و األدویة المستوردة من البلدان الغير اإلسالمية إذا              یجوز التکسب بالمو    ـ  4  ةمسألال

  . الیعلم بنجاستها یقينا

الیجوز التکسب باللحوم و الشحوم المستوردة من البلدان الغير اإلسالمية، إال إذا                   ـ  5  ةمسألال

  .نعلم بأنها من الحيوانات المحللة المذبوحة علی الطریقة الشرعية

  ربـــاال

و األول هو بيع أحد المثلين باآلخر       .  معاملي و قرضي  :  الربا حرام و هي علی قسمين     ـ    6ة  مسألال

و الثاني . مع زیادة، إذا کانا مکيال أو موزونا؛ کبيع عشرة کيلو غرام من الحنطة بأحد عشر کيلو غرام منها               

  .هو أن یقرض شخصا مبلغا من النقود ليأخذ منه بعد فترة مبلغا أکثر من ذلک
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إذا باع أحد المثلين مع بضاعة اخری باآلخر، کبيع عشرة کيلو غرام من الحنطة مع                      -7  ةمسألال

  .قطعة من القماش بأحد عشر کيلو غرام من الحنطة؛ فال بأس بذلک

  .یجوز بيع أحد المثلين غير المکيل و الموزون باآلخر مع زیادة ـ 8 ةمسألال

باالخری مع زیادة؛ کبيع عشرة کيلو غرام من         یجوز بيع إحدی البضاعتين المختلفتين         ـ  9  ةمسألال

  .الرّز بعشرین کيلو غرام من الحنطة

فالیجوز بيع عشرة کيلو غرام من      .  الحنطة و الشعير في باب الربا بحکم جنس واحد          ـ  10  ةمسألال

  .الحنطة بأحد عشر کيلو غرام من الشعير

و زوجته، و بين المسلم و الکافر الغير         البأس بالربا بين الوالد و ولده، و بين الرجل              ـ  11  ةمسألال

  .الذّمي، بمعنی أنه یجوز أخذ الفضل للمسلم فقط

  البائع و المشتريط ئشرا

  :شرائط المتعاقدین هي امور کالتالي ـ 12ة مسألال

   .البلوغ ـ1

  . العقل ـ2

  .عدم الحجر ـ3

  . قصدال ـ4

  . االختيار ـ5

  .لمال و البضاعة، أو وکيلين عنهما، أو وليين للصغيرکونهما مالکين للتصرف؛ بأن یکونا مالکي ا ـ6

  .إذا أجاز المالک عقد غيره فتصح المعاملة ـ 13مسألة ال

  العوضينط ئشرا

  :تشترط في العوضين امور و هي ـ 14 ةمسألال
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  .تعيين المقدار بالوزن أو الحجم أو العدد ـ1

بيع األسماک و الحيوانات الوحشية قبل کون العوضين ملکا طلقا و القدرة علی التسليم؛ فالیجوز    ـ  2

  .صيدها، و ال بيع الداّبة الشاردة التي الیمکن تسّلمها

  .أن الیکون فيهما حّق لشخص آخر غير المتعاقدین ـ3

  عقد البيع

التشترط العربية في صيغة البيع، بل یجوز إنشاءها بأي لغة کانت، بل یصح البيع و                   ـ  15  ةمسألال

  .اء من دون إجراء الصيغة، إذا توّفرت الشرائط المذکورة في المسائل السابقةالشراء باألخذ و العط

  بيع الثمار

یجوز بيع و شراء التمر الذي احمّر أو اصفّر، و الفاکهة التي تناثر وردها و انعقد حّبها                    ـ  16  ةمسألال

   .بحيث أنها صارت مأمونة من اآلفة، بعد تخمين مقدارها؛ کما یجوز بيع الحصرم کذلک

یجوز بيع و شراء الخيار و الباذنجان و أمثالهما من الخضراوات التي تلتقط و تجّز في                    ـ  17  ةمسألال

  .کل عام مّرات عدیدة، إذا ظهرت و ُعّين عدد اللقطات في السنة

  ئةنسيالنقد و ال

تجوز لکل من المتبایعين مطالبة عوض ماله من اآلخر في المعاملة النقدیة بعد                     ـ  18  ةمسألال

و تسليم الدار واألرض و أمثالهما هو أن یخّلي البائع بينها و بين المشتري،                  .  جراء المعاملة في الحال   إ

و تسليم األشياء المنقولة کالفرش و اللباس و نحوهما هو جعلها في               .  بحيث یتمکن من التصرف فيها     

  .سلطة المشتري بحيث یمکنه نقلها إلی مکان آخر

  .ئة تعيين المدة و ضبط اآلجلیعتبر في النسي ـ 19 ةمسألال

  .التجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل األجل ـ 20 ةمسألال

إذا باع متاعا نسيئة بزیادة شئ علی قيمته النقدیة و قبل المشتري ذلک، فتصح                   ـ  21  ةمسألال

  .المعاملة
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تنقيص مقدار من    لو باع متاعا نسيئة، و بعد مضي مدة من األجل تراضيا علی                     ـ  22  ةمسألال

  . الثمن و أخذه نقدا، فال بأس بذلک

  سلفال بيع

: بيع السلف هو تعجيل الثمن و تأجيل المثمن؛ کما إذا قال المشتري للبائع                        ـ  23مسألة  ال

و الیجب إجراء الصيغة    .   و قبل البائع ذلک     - مثال –أعطيتک الثمن علی أن تسلمني المتاع بعد شهرین           

  .لثمن و تسّلمه من قبل المشتري و البائع بهذا القصداللفظية، بل یصح بتسليم ا

  .ولکن یجوز بيع المتاع سلفا بالنقود أو بمتاع آخر. الیجوز  بيع النقود سلفا بالنقود ـ 24 ةمسألال

  :تعتبر في بيع السلف ستة امور ـ 25 ةمسألال

  .تعيين صفات المتاع الموجبة الختالف القيمة  ـ1

  . المتبائعين قبض الثمن قبل افتراق ـ2

  .تعيين زمان تسليم المبيع بالضبط ـ3

  .أن الیکون المتاع نادر الوجود في زمان التسليم بحيث الیتمکن البائع من تسليمه ـ4

  .تعيين المکان لتسليم المبيع ـ5

  .تعيين وزن المبيع أو کيله أو عدده ـ6

  اإلقالة و الخيارات

الة المعاملة یسمی بخيار الفسخ؛ و یحّق ذلک          اإلقالة هي فسخ العقد، و حق إق         ـ  26  ةمسألال

  :للبائع و المشتري في الموارد التالية

  .إذا لم یتفرق المتعاقدان من مجلس البيع عرفا، فلهما خيار الفسخ :مجلسالـ خيار 1

  .إذا کان أحد الطرفين في المعاملة مغبونا، فله حق الفسخ :غبنالـ خيار 2

ر لفسخ المعاملة للطرفين أو ألحدهما إلی مدة معينة، فلهما أو             إذا اشترط الخيا    :شرطالـ خيار   3

  .له حق الفسخ في تلک المدة
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إذا دّلس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع، فيثبت الخيار                      :تدليسالـ خيار    4

  .للطرف اآلخر

ن، أو یکون ماله     إذا یلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن یأتي بعمل معي              :شرطالـ خيار تخّلف    5

  .علی صفة خاصة، و لم یأتي بذلک العمل أو الیکون المال بتلک الصفة، فلآلخر حق الفسخ

  .إذا کان أحد العوضين معيبا و لم یعلم القابض بذلک من قبل، فله حق الفسخ :عيبالـ خيار 6

یجيز مالکه  أذا یظهر أن بعض المتاع لغير البائع و ال             :صفقةالخيار تبّعض   أو    ةشرآالـ خيار   7

  .بيعه؛ فللمشتري حق الفسخ

إذا وصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم یره، ثم یتبّين أن المبيع غير واجد                  :رؤيةالـ خيار   8

  .لها؛ فللمشتري حق الفسخ

لو أّخر المشتري الثمن في المعاملة النقدیة و الیسّلمه إلی ثالثة أیام، و الیسلم               :تأخيرالـ خيار   9

أما إذا کان    .  المتاع إلی المشتري ؛ فللبائع حق الفسخ، إذا لم یشترط المشتري تأخير الثمن                  البائع  

المبيع مما یفسد في یومه کبعض الفواکه و الخضراوات، فللبائع فسخ البيع إذا لم یؤّد المشتري الثمن                    

  .إلی الليل، و لم یشترط تأخيره

  .ري حق فسخ البيع إلی ثالثة أیامإذا کان المبيع حيوانا، فللمشت :حيوانالـ خيار 10

  .إذا لم یتمکن البائع من تسليم المبيع، فللمشتري حق فسخ المعاملة :تسليمالـ خيار تعّذر 11

  خياراتالحكام أ

لو طرأ عيب علی المبيع بعد العقد و قبل التسليم، فللمشتري حق الفسخ؛ و                       ـ  27  ةمسألال

  .ل تسليمه، فيثبت الخيار للبائعکذلک إذا طرأ عيب علی العوض بعد العقد و قب

  :الیجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب و ال المطالبة بالتفاوت في الموارد التالية ـ 28 ةمسألال

.        أن یتبّرأ البائع من العيوب        ـ3.  أن یرضی بالمعيب بعد البيع        ـ2.  أن یعلم العيب عند الشراء        ـ1

  .تفاوت عند الشراء أن یسقط المشتري حقه للفسخ و مطالبة الـ4

الیجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب، ولکن یجوز له المطالبة بالتفاوت في الموارد                 ـ  29  ةمسألال

  :التالية
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  .إذا أوجد المشتري تغييرا في المبيع بعد البيع بحيث الیبقی علی صورته اآلولی عند العرف ـ1

الفسخ فقط و لم یسقط حق المطالبة       إذا علم بوجود العيب بعد المعاملة و لکنه قد أسقط حق               ـ2

  .        بالتفاوت

  .إذا وجد عيبا جدیدا في المبيع بعد تسّلمه ـ3
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