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 المحاضرة االولى : التعريف بالمعامالت وبيان اقسام العقود 

المعامالت في المغة: جمع معاممة، وىي مأخوذة من عاممت الرجل أعاممو     
 معاممة.

 وفي االصطالح تطمق عمى: األحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا.

وىي بيذا المعنى الواسع تشمل المعامالت المالية ،وأحكام األسرة ،والعقوبات 
: المعاوضات المالية ، والمناكحات  ،وغيرىا، قال ابن عابدين: )المعامالت خمسة

 ،والمخاصمات ،واألمانات ،والتركات(. 

 والذي يعنينا في ىذه المرحمة ىو المعامالت المالية. 

والمعامالت المالية في االصطالح ىي : )األحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس 
 في األموال(.

 أقسام العقود :



 تنقسم العقود الشرعية إلى ما يمي:

عقود المعاوضات: وىي كل عقد اشتمل عمى بذل عوض مقابل شيء كالبيع  - 1
 واإلجارة ونحوىما.

عقود التبرعات: وىي كل عقد اشتمل عمى تبرع بال عوض كاليبة والصدقة،  - 2
 والوقف والوصية.

عقود اإلرفاق: وىي التي يقصد بيا اإلرفاق دون مقابل كالقرض والعارية  - 3
 ونحوىما.

 التوثيق: وىي التي يقصد بيا توثيق الحق كالرىن والكفالة. عقود - 4

 عقود األمانات: وىي التي مبناىا عمى األمانة كالوديعة. - 5

 

 أحكام البيع

،وصيغ البيع  مو،وحك وأركانبيان البيع ،و بتعريف اليشتمل ىذا الفصل عمى : 
 ،وشروط البيع ،والشروط في البيع ،وأحكام الخيار .

 

 تعريف البيع  أوال :   

عطاء شيء( مأخوذ من الباع ؛ألن كل  البيع في المغة : مطمق المبادلة )أخذ شيٍء وا 
واحٍد من المتبايعين يمد باعو لألخذ واإلعطاء ، وىو بيذا يكون أعم من البيع 
عطاء فيو بيٌع  اصطالحًا فيو يشمل البيع والعارية والوديعة وغيرىا فكل ما فيو أخذ وا 

 0في المغة



والبيع والشراء من االلفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة لذا يصح اطالق كل 
منيما عمى االخر ومنو قولو تعالى : )وشروه بثمن بخس دراىم معدودة( )سورة 

 ( أي باعوه . 20يوسف من االية 

واصطالحًا : عقد معاوضة مالية يفيد ممك عين أو منفعة عمى التأبيد ال عمى وجو 
 القربة.

رفو الحنفية: )بأنو مبادلة المال بالمال بالتراضي(، وقيل: )ىو مبادلة شيء مرغوب ع
 بشيء مرغوب وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل(.

 وعرفو المالكية بانو: )عقد معاوضة عمى غير منافع وال متعة لذة(.

ج عقد خرج بقوليم: عمى غير منافع : االجارة والكراء ، وقوليم:وال متعة لذة:خر 
 النكاح.

وعرفو الشافعية بانو:)تمميك عين او منفعة عمى التأبيد بعوض مالي(.فشمل 
التعريف: بيع حقوق االرتفاق كحق المرور وخرج بقوليم : عمى التأبيد االجارة ؛ألنيا 

 عقد مؤقت وخرج بقوليم : بعوض القرض ؛ألنو ال يسمى معاوضة عرفا.

مباح النفع بال حاجة بمثمو ولو في الذمة عمى وعرفو الحنابمة بانو:)مبادلة ماٍل  
 التأبيد سوى القرض(. 

وعرفو االمامية بانو : ) المفظ الدال عمى نقل الممك من مالك الى آخر بعوض 
 معموم(.

 


