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 القسم الثاين املعامالت
بـد فيـه مـن >ئـع،  املعـامالت، وهـي أشـياء، أحـدها البيـع، وال: الثـاين: "قال املصـنف رمحـه هللا يف كتابـه

َّومبتاع، ومثن، ومثمن، ولفظ يؤدى به أو ما يف معناه ُ. 
البـائع، فيشــرتط فيـه أن يكــون جـائز التصــرف، وـهـو البـالغ الرشــيد، غـري عـبـد، ـبـال إذن، وأن : األول

 .ًن العني ملكه ، أو مأذ̂و له يف بيعهاًيكون راضيا، وأن تكو
ًاملبتاع، ويشرتط فيه أيضا أن يكون جائز التصرف راضيا: الثاين ً ُ. 

ــثمن، ويشـــرتط فـيــه أن يكـــون مـــاال يف نفـــع مـبــاح، معلومـــا مقـــدورا علـــى تســـليمه، مملوكـــا : الثاـلــث ًاـل ً ً ٍ ً
 .للمشرتي

ًورة، وأن يكـون ملكـا لبائعـه، أو مـأذ̂و املثمن، ويشرتط فيه أن يكون فيه نفـع مبـاح لغـري ضـر: الرابع ً
ًله يف بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة حيصل lا معرفته ً . 

 .اللفظ املؤدى به، وهو اإلجياب والقبول واملعاطاة: اخلامس
 ".ويتعلق >لبيع عدة أمور

 ".املعامالت: الثاين:" يقول رمحه هللا
أوهلــا العبــادات، وحتــت هــذا : أقســام الفقــه، فقــد قســم املؤلــف رمحــه هللا الفقــه إىل عشــرة أبــوابالثــاين مــن 

 .الطهارة والصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد، وقد تقدم احلديث عن ذلك: القسم
 املعــامالت، واملعــامالت يف اللغــة مجــع معاملــة، وهــي مفاعلــة تقتضــي :الثــاين مــن أبــواب الفقــه وأقســامه

 .تصرفت معه يف بيع وحنوه: عاملته يف كذا أي: ني، ويف كالم العرب تقولطرف
فاملعامـلـة ومــا يتصــرف منهــا داـئـرة عـلـى التصــرف يف بـيـع وحنــوه، وفيمــا يتعـلـق Vملعــىن االصــطالحي للعلمــاء 

 :يف معىن املعامالت طريقان
 العبـادات، وهـذا يطلقـه  طريق مجهور الفقهاء يف إطالق لفظ املعامالت على كل ما سـوى:الطريق األول

ُكثــري مــن الفقهــاء، لكــن عنــد التأمــل والتحقيــق جنــد أن هــذا االصــطالح يقــال علــى وجــه التجــوز، ولــيس 
طريـق اجلمهـور وطريـق : ًذلك حتريرا لـنفس املصـطلح، وإمنـا عنـد حتريـر مصـطلح املعـامالت للفقهـاء طريقـان

 .احلنفية
ون املعـامالت علـى أبـواب املعاوضـات، كـل معاوضـة بـني وهو ما أشار إليه طريقة املؤلف، يقصر: اجلمهور

طـرفني، ومـا يلحـق rــا مـن العقـود تسـمى مـعـامالت، فـالبيع معاملـة، اإلجـارة معامـلـة، الشـركة معاملـة، وـمـا 
يلحـــق rـــذه العقـــود، كعقـــود التوثيقـــات، الـــرهن، الضـــمان، الكفالـــة، ومـــا أشـــبه ذلـــك، كلهـــا مندرجـــة يف 

اهري العلمــاء مــن املالكـيـة والشــافعية واحلنابـلـة، يطلـقـون املـعـامالت ويرـيـدون املـعـامالت، هــذا اـلـذي علـيـه مجــ
 . rا املعاوضات املالية
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طريقــة احلنفـيـة، :  أو يف اســتعمال هــذا اللفــظ، يف معــىن هــذا املصــطلح:الـثـاين يف مـعـىن املـعـامالتالطرـيـق 
 .معاملةوهي اجلارية على اإلطالق العام؛ أن املعامالت كل ما سوى العبادات فهو 

 املؤلف جرى على أي الطريقني؟
  جرى على الطريق األول، 

مثــة عــوض ـمـن : معاوضــات أي: طرـيـق اجلمهــور، يف إطــالق املـعـامالت عـلـى املعاوضــات املالـيـة، وـملـا نـقـول
ُالطــرفني، مــن املتعاـقـدين، كــل منهمــا يـبـذل شــيئا لتحصــيل مــا يف ـيـد اآلخــر، وـلـذلك مسـيـت معاوضــة؛ ألن  ً

 .ًشيئا يعتاض به عما �خذه من الطرف اآلخر~كال منهما يبذل 
عرفنـا مـن هـذا أن املعـامالت ال تنحصـر يف صـورة واحـدة، " ٌأشياء"املعامالت : أي" وهي: "قوله رمحه هللا

ً حتـت أبـواب املعـامالت اثـين عشـر قسـما، سـنأيت ًبل هي يف أشياء، وقد ذكر منها اثـين عشـر قسـما، ذكـر
 .عليها إن شاء هللا تعاىل Vلبيان واإليضاح

 . املعامالت البيعباوبأ لوأ
فبـدأ بـه ألنـه الصـورة " أحـدها البيـع: "أول ما ذكر البيع؛ ألنه أوضح الصور فيما يتعلق Vملعامالت، فقـال

 .واملشرتيالظاهرة اجللية فيما يتعلق Vملعاوضات؛ ألن امللك ينتقل يف عينني بني البائع 
َ أن البـيــع هـــو أصـــل أـنــواع املعاوضـــات، ويطـلــق عـلــى كـــل أـنــواع املعاوضـــات بـيــع، -Vرك هللا فـيــك-واعـلــم  ُ

َِّ﴿وأحل ا� اْلبـيع وحرم الر>﴾: ويطلق عليه جتارة؛ كما قال هللا تعاىل َ َّ َ َ ََ َْ َ َُّ َّ فـالبيع هنـا مطلـق ] 275: البقـرة [َ
َُ﴿� أيـهـا الذين آمنـوا ال  :لنـاس، ويسـمى جتـارة؛ كقولـه تعـاىلعلى كل أنـواع املعاوضـات الـيت تكـون بـني ا َ ِ َّـ َ َُّ َ

نكم >ْلباطــل إال أن تكــون جتــارة ـعـن تـــراض ـمـنكم﴾  ْ�كـلـوا أموالكم بـيـ ْ ُْ ُ ُ ُْ ِ ٍ َ َ َْ ََ ًََ َ َِ َ ْ َ ََِّ ِ ِ َ ِ ْــ َ َ ْــ ُ ُ ، فتســمى مجـيـع ]29: النســاء[ْ
 .أبواب املعامالت بيوعات، وتسمى جتارة

: بذلـتـه أعطيـتـه، وتقــول: بعـتـه أي: إلعطــاء واألخــذ، فهــو ـمـن األضــداد، فتقــولالبـيـع يف اللـغـة يطـلـق عـلـى ا
 .أخذته: بعته أي

ًأقصـر التعريفـات للبيـع هـو مبادلـة مـال مبـال متليكـا أو متلكـا، مبادلـة مـال مبـال متليكـا : وأما يف االصـطالح ً ً ٍ ٍ
يف هـذا املقـام هـذا التعريـف؛ ًأو متلكا، ومثة تعريفات أخرى فيها سعة يف توصيف عقد البيع، لكـن يكفينـا 

ًأن البيع مبادلة مال مبال متليكا ومتلكا ً ٍ ٍ. 
  البيعأركان عقد

ٍـبـد فـيـه ـمـن >ـئـع، ومبـتـاع ، وـمثـن، وـمـثمن، ولـفـظ ـيـؤدى ـبـه، أو ـمـا يف معـنـاه وال ":قوـلـه رمحــه هللا ٍ  هــذه "ٍ
يـع إال rـذه ال يـتم الب:  أي"بـد فيـه مـن >ئـع  ال:"هي األركان اليت يقـوم عليهـا عقـد البيـع، وقولـه رمحـه هللا

 .املذكورات، وهي أركان عقد البيع
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واملؤلف رمحه هللا جرى يف ترتيبه ملسائل األبواب علـى تقسـيمها وفـق مـا تتضـمنه مـن أركـان أو أقسـام، هنـا 
ومهــا العاقــدان، وهــذا عنــد " ومبتــاع"هــذا أول أركــان البيــع، " بــد فيــه مــن >ئــع البيــع وال: "قــال رمحــه هللا

هــذان قســمان، ومهــا حتــت " وـمثـن وـمـثمن"الـبـائع واملبـتـاع، :  أركــان البـيـع، العاـقـدانمجهــور العلمــاء ركــن ـمـن
 .ركن واحد وهو املعقود عليه

هـذا هـو الـركن الثالـث مـن أركـان البيـع، وهـو الصـيغة الـيت " ولفظ يؤدى به أو ما يف معناه: "قول رمحه هللا
 والصـيغة الـيت يـتم rـا العقـد، وذكـر يف الصـيغة عاقـدان، معقـود عليـه،: يتم rا العقد، فالبيع له ثالثة أركـان

 .وما يف معناه، وسيأيت تفصيل ذلك وبيانه: اللفظ مث قال
ّفتـنــاول املؤـلــف رمحـــه هللا أحكـــام البـيــع عـلــى هـــذا النحـــو، مث شـــرع يف بـيــان البـيــع عـلــى هـــذه األركـــان، ـبــني 

: لعقد على ما ذكر هللا تعـاىل يف قولـهًاملسائل بناء على هذه األركان، ومسائل البيع كثرية، لكن مبىن هذا ا
ع وحـــرم اـلــر>﴾ َِّ﴿وأحـــل ا� اْلبـي َ َّ َ َ ََ ْـــَ َ َُّ َّ ِ، فاألصـــل يف البيعـــات بشـــىت أنواعهـــا اإلVحـــة واحلـــل؛ ]275: البقـــرة [َ

َ﴿وأحل ا� اْلبـيع﴾: لقوله تعاىل َْ َ َُّ َّ ََ. 
 
 


