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 دقمة امل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .له الطيبني الطاهرينآوالصالة والسالم عىل حممد و

س العمل ويدعو إليه؛ ألن العمل هو  عصب احلياة اإلسالم دين ُيَقدِّ

وسببببيبل ال قبدم واريز العلة والهلالا؛ قب ا فقبد عبر اهلل عبباد  ببالعمل 

   .وحثهم عليه

( آية حتدثت عن 363وردت ) نه قدعنجد ن الكريم آفلو راجعنا القر

( آية عن )الهلعل( وهي ت ضبببمن عحكاباا لبببابلة 093ووردت ) ،العمل

 للعمل، وتقدير  وبسؤولية العابل وعقوب ه وبثوب ه.

ت عىل العمل الصبببال  والببد  لنبا بن عرب بعا اايبات ال ي حث  

كام البببد  بن عرب اايببات  ،البب ي يبتببب عليببه الثواف وامنهلرة بن اهلل

ت عىل للوم السببعي والكسببب ل  صببيل الريق، وهي األخرى ال ي حث  

 : كاايت

  



 فقه السوق .................................................... (4)

  

 .العمل الصاحل -1

نْن : قال اهلل تعاىل
ُن َقْوال مَّ َل َصاحلَّ  اهللَّإىل  َدَعا)َوَبْن َعْحسبَ َل َوَقا اا َوَعمَّ

نَي( َن امُْْسلَّمَّ نَّي بَّ  (.33)فصلت/  .إَّنن

ْم َجنناُت : وقبال تعباىل  َكاَنْت َقُ
اتَّ احلََّ ُلوا الصبببن

يَن آَبنُوا َوَعمَّ )إَّنن الن َّ

ْرَدْوسَّ ُنُلال(   (.031)الكهف/  .اْلهلَّ

احلَّ : وقال تعاىل َل صبببَ
ْن َذَكر   اا )َبْن َعمَّ ٌن َفَلنُْ يََّيننُه و ع بَّ

ُعْنَثى َوُهَو ُبْؤبَّ

َيننُهْم َعْجَرُهْم بََّأْحَسنَّ َبا َكاُنوا َيْعَمُلوَن(  (.91)الن ل/  .َحَياةا َايَِّبةا َوَلنَْجلَّ

ْن َذَكر  : وقال تعاىل اتَّ بَّ احلََّ َن الصببن
ٌن عو  )َوَبْن َيْعَمْل بَّ ُعْنَثى َوُهَو ُبْؤبَّ

ريَفُأوَلئََّك َيْدُخُلوَن اْلَ   (.024)النساء/  .(اا ننَة َوال ُيْظَلُموَن َنقَّ

ُلُهْم َجننات  : تعاىل وقبال
نُْدخَّ  سبببَ

اتَّ احلََّ ُلوا الصبببن
يَن آَبنُوا َوَعمَّ )َوالن َّ

يَن فَّيَها َعَبد ْن حَتْ ََّها األْْنَاُر َخالَّدَّ
ي بَّ رَّ َن  اا َحق   اهللَوْعَد  اا ََتْ  هللاَوَبْن َعْصَدُق بَّ

 (.022)النساء/  .قَّيال(

احلَّ : وقبال تعباىل  َفْلَيْعَمْل َعَمال صبببَ
هَّ اَء َرببِّ قبَ

اَن َيْرُجو لَّ َوال  اا )َفَمْن كبَ

هَّ َعَحد  َربِّ
َباَدةَّ ْك بَّعَّ  (.003)الكهف/  .(اا ُيْْشَّ

 العمل الصال إىل  إىل غري ذلك بن اايات الكريمة ال ي دعت الناس

ن يف حياته اإلنسا نه خري با يك سببهإكسببه وال سبابز إليه، وإىل  لهتموحهل  

 فإن ه ذخر له يف آخرته ورشف له يف دنيا .
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 .احلث على الكسب -2

لقببد ععلن القرآن الكريم دعوتببه األكيببدة عىل لورة العمببل، وعىل 

الُة َفاْنَ شَّ : قال اهلل تعاىل ،الكسبب، وب ل الهد  الصن
َيتَّ ُروا يفَّ بببب)َفإََّذا ُقضَّ

لَّ  األرب ْن َفضبببببْ وا ببَّ نبُ ُكْم ُتهْللَُّ وَن( اا اهلل َكثَّريْذُكُروا َوا اهللَواببْ بَ  .َلَعلن

 (.03)المعة/ 

سبببم بال واين بني العمل مق ضبببيات احلياة يف إن  امنهج اإلسبببالبي ي   

، وبني العمبل يف هتب يبب النهلو، واالتصبببال بباهلل تعباىل واب ناء األرب

َرَة الدن  اهلل)َواْبَ غَّ فَّياَم آَتاَك : رضوانه، وإىل ذلك يشري القرآن الكريم اَر ااخَّ

ْنَيا...( َن الدُّ
يَبَك بَّ   .(11)القصص/  .َوال َتنَْو َنصَّ

ن ه ليو بن اإلسبببالم يف أء عن ي جه امسبببلم بجمي  قوا  وااقاته إ

رف عن اهلل، وك ا ال ي جه ببببل  صبيل ب   احلياة، والظهلر بمالذها وينص

 اا.بل عليه عن يعمل لدنيا  وآخرته بع ،ن و عمل امثوبة ف سب

م هم عليببه وح   العمببل، وحث  إىل  إن  القرآن الكريم قببد دعببا النبباس

جيببابيني يف حيبباهتم ي م عون بببالببد والنشببببا  ليهليببدوا إعليهم عن يكونوا 

  قم احلياة السبببلبية، واالنكاما واالنلواء عن العمل، ويسببب هليدوا، وكر  

ْيقَّهَّ : قال تعاىل ْن رَّ وا يفَّ َبنَاكَّبََّها َوُكُلوا بَّ وُر( )َفاْبشبببُ  النُّشبببُ
ك/ )امل .َوإََّلْيهَّ

05.) 
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، وبألهببا بببالنعم وا ريات ألجببل عن يعي  األربإن  اهلل تعبباىل خلز 

ُم : اإلنسبببان يف رفباهيبة وسبببعبة قال تعاىل  امَْْيَ ُة َعْحَيْينَاَها األرب)َوآَيٌة َقُ

نَْها َحب  
ا بَّ يل  َوَعْعنَاف   اا َوَعْخَرْجنبَ ْن َنخَّ يَها َجننات  بَّ

نُْه َيْأُكُلوَن * َوَجَعْلنَا فَّ
َفمَّ

دَّ َّْم َعَفال  ُه َعيببْ َل ببْ
ا َعمَّ  َوبببَ

ْن َثَمرَّ َّ ْأُكُلوا بَّ يببَ
َن اْلُعُيونَّ * لَّ ا بَّ يهببَ

ا فَّ ْرنببَ َوَفجن

  .(35-33)يو/  .َيْشُكُروَن(

 ب.ولن يظهلر اإلنسان هب   النعم إال بالعمل والد والكس

 فقببد ،ت عىل العمببل الصببببال فقببد حثبب   ةريهلبببببببببالشببب ةبببا السبببنببع

كام  ،عليه العمل واحلل  إىل  خبار بالدعوةاسبب هلاضببت ك ب احلديل واأل

 عضهلت عليه عسمى النعوت واألوصاف.

 .أ. العمل شرف

ه رشف لننسبببان، وكرابة، وخري له بن عن إن هبان فبإإن  العمبل و نب 

 ."عليهم  يسأل الناس ويعي  كالا 

  .العمل جهادب. 

فبإن  اإلسبببالم يع ع العمل جهاداا يف سببببيل اهلل، ويع ع الهد ال ي 

 .يب له امسلم يف سبيل إعانة عائل ه بن عفضل الطاعات والقربات
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 .ج. العمل سرية األنبياء

وإن  العمل بن سرية النبيني وامصل ني، ويكهلي العابل فخراا ورشفاا 

 .ادحاا عنه با بعل نبي إال كان عابالا ك

العمل ويشبببيد به، وف يهلرق بني كونه عمالا يف إىل  واإلسبببالم يبدعو

ال جاري، بل عبواف العمل وجماالته كلها عو  الصناعيعو  امجال اللراعي

بهل وحة لننسببان، فكل عمل يبلغ باإلنسببان غاية، ولقز له نهلعاا بن غري 

ه اللاء يؤذي النباس، هو عمل يلكيه اإلسبببالم وجيلي عليعو  عن يؤذيبه،

 احلسن.

عو  ةو بكروهة عو بباحع ةبسببب  بعو  ةكون واجبت فالعمل وامهن قد

 ةرعي بن الناحيببببببب كل عمل وحكمه الشبببفالشبببارمل امقدس بني   ة،حمرب

  ة.الوضعيعو  ةال كليهلي

ن خ  نصببيبه بع قد - يضبباا ع -وب  ال طور يف مجي  امجاالت فالعمل 

رعي بببوبال ايل ظهرت بهن كثرية البد للْشمل بن بيان احلكم الش ،ال طور

سبببامحة جاف عنها عبن االسببب هل اءات ال ي  ةالب ل جمموع ويف ه ا .قا

رعي ببببوض ت احلكم الشعوال ي  ،(ريفببببدام ظله الش)السيد السيس اين 

 لكل بهنة.
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  شرب طعم  واألبيع األ

شأ دجاج برايييل امن يوجد يف امطاعم وحمالت بي  الل وم 

وقد عخ   ،نسان بسلمإن صاحب ه   امجاير إيقولون  ،اسبمه )سباديا(

 فام هو رعيكم؟ ،ذن الْشيعة يف عملية ال ب إ

ذا إي عابل ب  تلك الل وم عىل عساس الضوابط العابة. ف 

 ها ك صببدي امسلم ل ب ؛بارة عىل ال  كيةعاامئن ب  كي ها عو ب صبول 

 وإال  ف جيل ذلك. ،حل  تناوقا

يوجببد يف امطبباعم وحمالت بي  الل وم دجبباج برايييل  

هل ف ،سبببالبيةالطريقة اإل نبه بب بوا عىلإالعلببة  وقبد ك بب عىل ،وغري 

 كله؟عجيوي 

سببباس الضبببوابط العابة عي عباببل ب  تلك الل وم عىل  

 : في كم ب لي ها يف حال ني

 .العلم عو االامئنان ب  كي ها  -0

البببى بن بائ  بسببلم ب  اح امل  كام لو ؛قيام عبارة عىل ال  كية  -2

 .ْشعية دون با إذا ف ل مل ذلكبحري ت كي ه العنه إ
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يصببببال الل وم بن إيف  -حببد الوسبببطبباء عوكبب ا احلكم فيام لوكببان 

 .بسلاما  -بصدرها

 ثر للك ابة عليه.عوال 

هل جيوي عكل وبي  ورشاء الدجاج امسببب ورد بن بلدان  

 ؟«سالبية ب بوا عىل الطريقة اإل»  :سالبية بك وف عليه عبارةإغري 

ن ه ب بوا عىل الطريقة أكلبه، إذا ف تطمئن ببعال جيوي لبك  

.اإل  سالبية حقاا، ال اد عاءا

عثري  ام باسالبية، السيالل وم امسب وردة بن البالد غري اإل 

سالبية كببببب )دجاج رشاف عو ااالمل بعا الهات اإلإحول بعضبها بن 

سبببباديببا( وغري ، عو يك ببب عىل بعضبببهببا )حالل( عو )ذب  عىل الطريقببة 

 فام حكم بيعها؟ ،لاكل ذلك سالبية( وبااإل

عىل  -ال بببأس بببه ب  الشببببك يف تبب كي هببا ولكن البببد  

أن عالم يف حقه باح امل تأثري اإل عالم امشببببي باحلال ب إبن  -األحو  

 .بثالا  –كل بن بشكوك ال  كية ف لري كونه غري ببال باأل
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 فخاذ العراقية؟با هو حكم بي  األ 

 بل وك ا ام بوا يف ،جيوي عكل الدجاج ام بوا يف العراق 

 .لبا  بن بسلم ل مل عنه قد عحري ال  كيةاا ارج إذا 

لبان وقد يوصبيني بعا العمالء عىل عمل يف بي  األعين إ 

فام بوقهلي  ،نه حرامععلمهم عين ععلاما  ،ي الدجاج امقط عالدجاج والهلخ  

 رباا؟بن األ

ال تبارش يف بي  السبببل  ام ربة وال أء عليك إذا كنت  

حري عنه قد إوالبدجباج إذا الببببي ه بن بسبببلم حت مل  ،عبابالا يف ام بل

قد  نهإذا كان امسبب ورد عو البائ  بسببلاما واح ملت إكل. و كية جاي األال 

عالم امشببببي عىل إال فيجب إو ،عالمإحري ال  كية جاي البي  بن دون ع

 .األحو  باحلال إذا اح ملت ال أثري

 با هو حكم بي  الل وم والش وم وبش قاهتا؟ 

ن عجيوي بي  الل وم والشببب وم وبشببب قباهتبا إذا اح مل  

كل بنها با ف لري ذلك ن ف جيل األإى بببب وتكون بأخوذة بن احليوان ام ك  

ا فيام إذ ،عالم امشبي باحلالإحو  للوباا ب  عدم إحراي ت كي ها واأل ،بببب

 عالم يفب  اح امل تأثري اإل ،اح مل اسبب خدابه قا فيام يشببب  فيه ال  كية

 .حقه
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بارت حبدى األإفيام إذا وجبدت عليبه  ،وحتري تب كيبة الل م ون و 

 .ال الية

اا يناسب رفببببرفه فيه تصببببي تصبببببببب يد امسلم ب  اقباْنا بام يق ض 0

 .عداد اللد للبو والهلراإكعرب الل م لألكل و ؛ال  كية

 .ب سوق امسلمني سواء عكان فيها بيد امسلم عم جمهول احلال 2

 كالل وم امعلبة وامصنوعات اللدية سبالم، بالد اإلبببب الصبن  يف 3

 .ح ية وغريهابن األ

كلهببا بن عهببل جيوي بي  ورشاء الل وم اقنببديببة عو  

 سالبية؟األسواق اإل

با يسبب ورد بن البالد غري اإلسببالبية وسببائر با يؤخ  بن  

إذا اح مل كونه بأخوذاا بن  ،يد الكافر بن حلم ولببب م وجلد جيوي بيعه

عالم امشببببي باحلال، ولكن ال جيوي األكل بنه با ف إى ب  احليوان ام ك  

ي ام ؛بارة عىل ذلكعلري ت كي ه عىل الوجه الْشعي عو تقوم  سلم ك صد 

د األخ  بن يد امسبببلم إذا علم  نه قد عخ   بن يد علب ب ه، وال جيدي جمر 

 ه.باس عالبه عن ت كي إال  ب  االامئنان  ،الكافر

نعم لو ف يعلم حال الل م امعروب يف البلدان اإلسالبية عو بصدر  

 بارة عىل ت كي ه.عكهلى سوق امسلمني 
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بببا هو حكم الببدجبباج امبب بوا يف العاييببل بن قبببل رشكببة  

 كوي ية؟

ه عنه قد   إذا كبان امسببب ورد عو البائ  بسبببلاما حت مل يف حق 

 .كية حل  األكلعحري ال  

ة وروبا فنجد حلوباا بعل بعسوق الكبرية يف ندخل بعا األ 

ركة بك وف عىل العلبة عبارة بهلادها عْنا )حالل(، عو ببن جة بن قبل الش

 سالبية(، فهل جيوي رشاؤها وعكلها؟ب بوحة عىل الطريقة اإل)

 .االامئنانال عثر للك ابة إذا ف توجب  

 جيوي للمسلم بي  حلم ا نلير مس  يل عكله؟هل  

ال جيوي للمسبببلم بي  حلم ا نلير مسببب  يل عكلببه بن  

 .امسي يني وغريهم، واألحو  وجوباا عدم تقديمه قم عيضاا 

هل جيوي العمل يف حمل لبي  حلم ا نلير، بأن يأبر امسلم  

 عحد عامله بإعطاء حلم ا نلير للمشبي؟ امس شكل

ال جيوي بي  حلم ا نلير ولو عىل بس  ليه، بن دون فرق  

يه فهليه إلبببكال،  بني امبارشة وال سببببب. وعبا تقديم حلم ا نلير مسببب  ل 

 .وجيب االح يا  ببكه
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 با حكم العابل وحلية ريقه؟ –بي  حلم ا نلير  

حربة  و  وجوباا حملبه تقديم حلم ا نلير فاألإذا كبان ع 

ان إذا ك ب  رضا امالك بل بطلقاا  ولكنه ال يضمن ليئاا  ،خ  األجرة عليهع

 .امالك كافراا 

 هل جيوي العمل يف ب ب  ي ب  ا نلير؟ 

يظهر عن امقصبببود السبببؤال عن ببببارشة البب ب  يف تلببك  

ليب كال نظيف وال ع ؛  بن سائر األعاملال  فالعمل يف غري ال بإامجاير و

وال ب  ك لك يف حد  ذاته ليو ب رام ولكن  ،وبا لابه ذلك فال بان  بنه

 ياء ذلكإذا كان يأخ  ببلناا بن امال بإف ،عمله ه ا ال يس  ز األجرة عىل

 .س نقاذفيمكنه متل كه بن باف اال

 لخص يعمل يف بعمل ل قطي  الل وم، وبن ضمن ه   

 الل وم ال ي يقطعها هي حلم ا نلير، فهل جيوي له ه   العمل؟

ن ف يكن حمرباا يف حد  ذاته ولكن ب  إتقطي  حلم ا نلير و 

 .كل ال يس  ز األجرة عليهان صار فائدته يف احلرام وهو األ
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عنبا ععمبل يف َتارة الدجاج امثلج يف روبانيا )عنا عبلك  

 ن ن نبي  عيضبباا  (%49لدي رشيك روباين يملك ركة وببببببن الشبب 50%

 .حلم ا نلير

السبببؤال هو جيوي بي  حلم ا نلير علاما ن ن نبي  يف روبببانيببا لنري 

 امسلمني؟

سببب طي  عنا عضببب  حلم ا نلير يف براد عإذا كان بي  ا نلير حرام فهل 

 ؟رباا بن بي  حلم ا نليرعبنهلصل يف ام ل وال عتدخل يف بي  عو عخ  

ليه، بس   يف بهلروب السؤال ال جيوي ذلك بيعه ولو عىل 

 .ن ت رصف يف عرباا بيعه بن قبل الْشيكعولكن ال بان  بن 

ن يبيعه يف ْنار لببهر ربضببان عكل هل جيوي من يبي  األ 

 فطار ؟إن علم غري بع ور يف إو ىح  ،لكل بن يطلبه بنه

 فطار العلني يفجباا لنيصببب  البي  ولكن إذا كان بسببب و 

 .فال جيوي تكليهلاا  ،ب يل عد  ه كاا حلرب ه ،ه ا الشهر الكريم

هل جيوي بي  الطعام كالسندوي  بثالا، لنري امسلمني يف  

 لهر ربضان امبارك؟

 .ال إذا عد  ذلك ه كاا بنه للشهر الْشيفإجيوي  
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 بن جيوي بيعه عىلرنب؟ وك لك هل هل جيوي تربية األ 

 كله؟أنه سوف يعب  علمي  ،كلهعيس  ل 

 .س هبامأب ال 

ه تايكر( تصببهلعو  يف بعا ام الت رشاف اسببمه )تاجير 

وبن حم وياته )السبببكر  ،ركة امن جة بأنه بنشبببط حيوي وبقويبببببببالشببب

والسببيك وسبات الصوديوم ونكهة الهلواكه امطابقة للطبيعة وبنلوات 

 فهل جيوي رشبه وبيعه ب  اح وائه عىل ،وم والكارابيل والكافيني(الصودي

 الكافيني؟ ه   امواد وخصوصاا 

 س عامله لر بليغاف يللم بن إذا  ،ال بان  بنه يف حد ذاته 

 .نه ال جيوي حينئ إف ،حلاقه بالنهلوإلرم 

لخص يعمل يف )سوبر باركت( وبن ضمن عمله نقل  

 ؟ا مر وحلم ا نلير، فهل جيوي له ذلك كارتونات

د  لرم يف ح با نقل حلم ا نلير فالعو ،جيوي نقل ا مر ال 

 .عليه كام بر نظري األجرة  ن ف يس  زإنهلسه و
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عنا بوظف يف ا طو  الوية العيطانية بن ابيعة عميل  

 فهل جيوي يل ذلك؟ ،تقديم ا مور

 .عىل ال قديماألجرة  وال تس  ز ،ال جيوي 

هل جيوي العمل كمضبببيف اريان ال ي تسبببم  ب ناول  

ن عوتقديم ا مور عىل ب ن اائراهتا وقد يضطر امضيف يف ه   احلالة إىل 

 للمسافرين؟ يقدم ا مر

 .جيوي العمل وال جيوي تقديم ا مر 

روبات ام ربة بببببببهل جيوي مج  القناين الهلارغة للمشببب 

 وبيعها؟

 .جيوي إال  إذا كان ألجل عن متأل ثانية مخر 

 حيل ،بواله خم لطة باحلرامعلخص يريد عن لج ولكن  

 بوال ال ي اك سبها بن احلرام؟عنه يبي  ا مر فهل يص  بنه احلج هب   األ

إذا كببان ثوبببه البب ي يطوف فيببه وهببديببه حالالا فال  

 يف حجه.لكال إ
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ن يكون لدي أبوال امخ لطة باحلرام، كبا هو حكم األ 

 حمربة كبي  ا مر؟ ىخرعال اجر بثالا بشاري  خريية وبشاري  

 ن اخ لطت وفإف ،بوال ام ربةال جيوي له ال رصف يف األ 

 ،ن علم امقدار وف يعلم امالك وجب ال صبببدق بهإف ،يكن حتليلهبا بوجبه

قل عو عن يكون عبن امجمومل واح مل  %23نه يبلغ عن ف يعلم ولك يف إو

 .راءن يدفعه للسادة الهلقعحو  وجوباا واأل ،كثر كهلا  ال صدق هب ا امبلغع

نأكل بن بطعم إسبالبي يف الصني ولكن ه ا امطعم يبي   

 ا مر ويوجد به بوظهلني غري امسلمني ل قديم الطلبات؟

كل با ف يكن ا مر بوضبببوعاا يمن  بن جواي األ هب ا ال 

 عىل بائدتك.

هل جيوي للمسبببلم عن يعمل يف حمالت البقالة ال ي يبامل  

 ا مر يف ياوية بنها، وعمله فقط اس الم النقود؟

جيوي له تسبببلم ثمن غري ا مر، وك ا ثمن ا مر إذا كان  

 .ام بايعان بن غري امسلمني
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هل جيوي للمسببلم تقديم ا مر ألي كان، ح ى وإن كان  

 له، وهل جيوي له غسل الص ون؟ بس  الا 

للمسبببلم تقبديم ا مر ألي كان، ح ى وإن كان  ال جيوي 

له غسبببل الاصببب ون، وال تقديمها لنري ، إذا كان  له، وال جيوي بسببب  الا 

 .رف ا مر فيهابذلك النسل وه ا ال قديم بقدبة لش

وانيه عو تنظيف ع عو تقديمه، للمسلم إجارة نهلسه لبي  ا مر، ويال جي

ألنه حرام. عبا  ،ربه، كام ال جيوي له عخ  األجرة عىل عمل كه اببقدبة لش

تعير البعا لعملهم ه ا باالضببطرار لل اجة امل ة إىل امال، فهو تعير 

جاا ويريقه رغري بقبول، قال اهلل سب انه وتعاىل: )وبن ي ز اهلل جيعل له خم

 .بن حيل ال ل سب وبن ي وكل عىل اهلل فهو حسبه(

وقبال عل  بن قبائل: )إن ال ين توفاهم امالئكة ظامي عنهلسبببهم قالوا 

فيم كن م قالوا كنا بسب ضبعهلني يف األرب قالوا عف تكن عرب اهلل واسعة 

 إال امس ضعهلني بن ف هاجروا فيها فأولئك بأواهم جهنم وساءت بصرياا 

 .(ال والنساء والولدان ال يس طيعون حيلة وال   دون سبيالا الرج

عال إن )وقبد ورد عن النبي حممبد ) ( قولبه يف خطبة حجة الودامل: 

الروا األبني نهلببل يف روعي عنببه ال متوت نهلو ح ى تسببب كمببل ريقهببا 

وال لملنكم اسببب بطاء أء بن الريق عن  فباتقوا اهلل وعمجلوا يف الطلب،
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م األرياق بني خلقه حالالا، تطلبو  بمعصية اهلل ، فإن اهلل تبارك وتعاىل قس 

مها حراباا، فمن اتقى اهلل وصع عتا  اهلل بريقه بن حل ه، وبنَّ ه ك  وف يقس 

ه، ُقص بببه بن ريقبه احلالل  ل فبأخبب   بن غري حلب  حجباف السبببب وعجب 

 (.وحوسب عليه يوم القيابة

بي  بواد  والسببباحاتاألسبببواق  اان وبكثرة توجد يف 

 فهل جيوي ،غ ائية بسببباعدات وكل بائ  عند  كمية كبرية بن تلك امواد

 ها؟ؤرشا

 .ال بأس ب لك با ف لري كوْنا برسوقة 

رف بن عصبب اف سببيارات بببببببا حكم رشاء بيا  الشبب 

 ب  العلم بأْنا برسوقة؟ ،روقة بن الدولةببس

 ،رفاا يف نهلو السيارةببببف يسب للم تصإذا  ال بان  بن ذلك 

 .ن كان صاحبها آثاما بام فعلإو

د عىل بن السعر السائعجل بسعر هل جيوي بي  احلنطة باا 

 باتهلاق الطرفني؟

 .جيوي ذلك 
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 مساكبيع األ ةهن 

هل لز رشاء السمك بن امخالف، ون ن ال ندري عهو  

 بن ذوات الهللو عم ال؟

ولكن ال جيوي عكلببه بببا ف لري كونببه بن  ،رشاؤ جيوي  

 .ذوات الهللو

 ،صورهتاعو  عىل علبة السبمك اسبم السبمكة نجد عحياناا  

فهل لز لنا االع امد  ،فنعرف بن خالل العلبة عن السمكة ه   ذات فلو

ب  علمنا بأن الك ف يف عبور  ،الصبببورة يف حتديد النوعيةعو  عىل االسبببم

ب ا  وربام ما هو علد بن ذلك؟ ،لْشكة  سارة كبريةكه   يعرِّ

 .جاي العمل وفقه ،امئنان بصدقهاحصل االإذا  

تربي سبببهلن الصبببيد الكبرية لبببباكها ف خرج عاناناا بن  

وقد بات بعروفاا عن اريقة الصيد  ،سبواقالسبمك وتطرا صبيدها يف األ

بل ربام تربي  ،اا احلبديثبة تقوم عىل عسببباس إخراج السبببمبك بن امباء حي

 :  ركات السمك ال ي يموت يف اماء خوفاا بن ال لوثبالش

راء بن ام الت ال ي يبي  فيها غري امسلمني ه ا بببفهل لز لنا الش  *

 السمك؟
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راء بن ام الت ال ي يبي  فيها امسببلمون غري بببببوهل لز لنا الشبب* 

علاما بأن إحراي عن ه   السببمكة  ،امل هل ني لل كم الْشببعي ه ا السببمك

حتصبببيل لببباهد بط ل  ثقة يقول عو  ،ال ي عبابي قد عخرجت حية بن اماء

 .بل هو غري عميل وال واقعي ،عبر صعب جداا  ،ب لك

 فهل هناك بن حل مشبكلة امسلمني ام ثب ني ال ين يعانون صعوبة يف

مكالسإىل  إحراي ت كية حلوم الدجاج والبقر والننم فيهرعون

كام ال بأس  ،بسببلم غريعو  رائها بن بسببلمبببببال بأس بشبب 

وعحري عيضاا كوْنا بن  ،وثز بأن صيدها ي م عىل النهج ام كورإذا  بأكلها

 .ذوات الهللو

امسببلمني، وباذا لو كان  ىلعهل جيوي بي  سببمك الري   

 البي  لنري امسلمني؟

ياء إخ  امال بعولكن جيوي  ،االج نباف عن بيعهاألحو   

 .رف  اليد عنه
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ن حربة إم ع ،هل لرم رشاء السبببمك اميت بن الك اي 

 الكافر؟ رشاؤ  تق رص عىل

جيوي إن كببانببت لببه بنهلعببة حمللببة كبباسببب عاملببه للطيور  

 .واحليوانات

 هل جيوي بي  بي ة السمك؟ 

ن ف إبا عحو . وعبدم جواي بي  امي ة النجسبببة كام هو األ 

ن تكن قا نهلو سبببائلة كالسبببمك فأثر ال  كية فيها حلي ة حلمها فقط؛ أل

بي  هبا اباهرة فيجوي اسببب عامقبا فيام تع ع فيبه الطهبارة، كام جيوي بيعها؛ 

 .قوىلواي بي  امي ة الطاهرة عىل األ

يوجد عىل    جممدة والسببمك رشائاألسببواق  يوجد يف 

 ؟فهل هو حالل ،النالف نومل السمك وبن بنشأ في نابي

واهلل  ،ال لكم ب ليبة السبببمبك بببا ف لري كونبه ذا فلو 

 .اقادي

بن بائ  يقوم ب نظيهله ومسببه باليد  حالالا  اا نشبببي سببمك 

 ؟فام حكم عكل السمك ،ببارشة ال نعلم البائ  هل هو كافر عم ك اي

 .كلهعجيوي  
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كل سمك الكافيار عرعي حول حلية بببببا هو احلكم الشب 

ر سامك ي واجد يف ب ر قلوين وتسيطوامل األعنوهو باحلقيقة بيا نومل بن 

وي م اسببب خراج البيا بنه وتعليبه  ،يرانإعىل صبببيد  عدة دول ضبببمنها 

د فيه ي واج عال ي بد ،ضبببمنها العراقبن خرى الدول األإىل  وتصبببدير 

 ،سامككل ه ا النومل بن بيوب األعفهل جيوي  ،قل بن عدة سبنواتعبن  

 عدبه وال بطريقة صيد ؟عو  ن ال علم لنا بنومل السمك ذو قشورع علاما 

 .ال ب  العلم بكون السمك له قشورإال جيوي  

لبي  السبببمببك  ن يشببببي بطعاما عحببد امؤبنني يريببد ع 

 :  كلهعواحليوانات الب رية احلالل وام رم 

 ؟كله بن امسلم وبأي نيةعهل جيوي رشاء السمك ام رم  - 0

 ؟هل جيوي رشاء السمك ام رم بن الكافر وبأي نية- 2

 ؟هل جيوي هتيئة واهي السمك ام رم- 3

 هل جيوي بي  السمك ام رم الني وامطبوخ مس  ليه بن - 4

 والكهلار؟ امسلمني

كله للمسبببلم عهل جيوي للعابل يف امطعم تقديم السبببمك ام رم - 5

 ؟عالبهإدون 
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 ؟كلهععالم امسلم بأن ه ا السمك لرم إهل جيب - 6

 ؟بايل بام يأكلي عالم امسلم العايص ال ي الإهل جيب - 1

إىل  كلبه بن حمل رشائهعهبل جيوي العمبل بنقبل السبببمبك ام رم - 8

 ؟عموباا النقل عو  امطعم

 

اعام إكبل ام رم كبكبانبت لبه فبائبدة بع بد هببا غري األإذا  جيوي  -0

 .ي وقف عىل نية خاصة احليوان وال

 .كسابقه  -2

 .جيوي  -3

 .با جمرد الطبخ فهو جايلعبن يأكله وإىل  جيوي تقديمه ال – 4

 .حدعي جيوي تقديمه أل ال  -5

 .جيب عىل غري ال ي يقدبه ال  -6

 .خي لف احلكم ب لك ال  -1

 .جيوي  -8
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 ؟سامك امس وردةكل األعهل جيوي  

خرجت بن اماء وهي عكانت ذات فلو ووثز بأْنا قد إذا  

ي عكلها جا -كام لعله النالب يف الصبببيد بالسبببهلن يف تلك البلدان  -حية 

 .ن كانت بس وردة بنهاإو

 م ال؟عهل جيوي بي  رساان الب ر )القبقب(  

 .اعام السمك ون و إن فرب فيه بنهلعة حمللة كإجيوي  

ن القسببم الثاين إن ن جمموعة بن الصببيادين يف األهوار و 

ن  مله  ولكننا ف ،الصبيد هو الري وصيد  عكثر بثلثني بن صيد األسامك

 ملنه يس عإفراد لْشائه ويدعون عويف ااونة األخرية جاءوا  ،ألنه )حمرم(

فهل جيوي  ،العو  ون ن ال نعلم هل هو ص  با دعو  ،عالف الدواجنإل

 ؟بيعهم

عالف الببدواجن بببالري  مببا ُيعببد  بنظر العرف إكببان إذا  

 .بنهلعة له بع داا هبا عندهم جاي بيعه
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ريعة اإلسالبية حول با ببببالشرعي  يرجى تهلضلكم ببيان 

 : ييل

 ،اس خدام السموم)روعة باألسامك النهرية بالطرق غري امش صيد - 0

 ؟(لباك الصيد ذات العيون الصنرية ،امهلرقعات ،الصعز الكهربائي

 ؟صيد وبي  األسامك النهرية خالل بوسم ال كاثر  -

رةإذا  ال جيوي ذلك ولرم ب0   كان فيه خمالهلة للضوابط امقر 

 .امائيةكان يسب ب لراا يف الثروة عو 

و ع ال جيوي عيضباا لو كان خمالهلاا للقوانني امعمول هبا يف ه ا الشأن : 2

ة  .كان يرض بامصل ة العاب 

( وبيعه   : با حكم صيد )الري 

 ؟ال اجر )امشبي( :ف  ؟الصياد :ع 

نه ينقله ب  ععلاما  ،جرتهعوببا حكم  (سبببائز السبببيبارة)النباقبل  :ج 

 ؟السمك

 .بأس بالصيد يف حد  ذاته ع ب ال 

 .ف ب ال جيوي رشاؤ  والثمن حرام

 .عىل النقلاألجرة  ج ب يس  ز
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 العمل يف املطاعم

 اهوعن عن علببب نل يف بطعم وظيهل ي فيه عهبل لز  يل  

 ،الل م غري امب ك ى تب كيبة رشعيبة، ب  عبدم قيبابي ب قديم ذلك لللبائن

 ن عميل يق رص عىل الطبخ فقط؟أل

 جيوي لك ذلك. 

بي  فيه الل م غري عن عبريكا وعيف  لبببي بطعاما عن عريد ع 

فهل  ،ليكم وكبان الواف بعدم الوايإرسبببلبت عو ،مسببب  ليبه ى كامب

قبضه بن باف رف  اليد عو حز االخ صا  عن اع ع امال ال ي عسب طي  ع

 ل  ليل العملية؟

ه ا  جيري امعابلة عىلخر يصبب  ذلك إذا كان الطرف اا 

با إذا قصد الْشاء فال ي طابز قصد ام عاقدين، نعم جيوي عالوجه نهلسبه، و

 .ال رصف يف امال امأخوذ بن غري امسلم برضا 
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لخص يعمل يف بطعم ويقدم برة الل م غري احلالل لنري  

ل فقد وامسببلمني، وبرة حلم ا نلير لنري امسببلمني عيضبباا، فأبا القسببم األ

رفنا بجوابكم سابقاا، ولكن السؤال يق  يف القسم الثاين وهو تقديم ببببتشب

حلم ا نلير عحيبانباا إىل جبانب الل م احلرام، فهل جيوي ذلك؟ ويف فرب 

 نه سوف خُيرج بن عمله عو ُيطرد بنه؟إعدم قبوله ب لك ف

تقببديم حلم ا نلير ولو إىل بسببب  ليببه حمببل إلبببكببال  

 .واألحو  تركه

هل جيوي العمل يف بطعم يقدم ا مر فيه، إذا كان العابل  

 ال يقدم ا مر بنهلسه، ولكنه ربام يشارك يف تنظيف األواين؟

رف ا مر بببببإن تنظيف عواين ا مر إذا كان بقدبة لش 

م رشعاا   .فيها عو تقديمها إىل لارهبا، حمرن
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 ةهن  الدقصاب

لخص يعمل يف بعمل ل قطي  الل وم، وبن ضمن ه    

 الل وم ال ي يقطعها هو حلم ا نلير، فهل جيوي له ه   العمل؟

ن ف يكن حمرباا يف حد  ذاته ولكن ب  إتقطي  حلم ا نلير و 

 .كل ال يس  ز األجرة عليهان صار فائدته يف احلرام وهو األ

نه حلم ا روف إاما عىل ن يبي  حلعهبل جيوي للقصببباف  

 ويسل م حلم نعجة؟

ن يبي  حلاما عىل عنه حلم ا روف ويسل م عال جيوي للقصاف  

ن فعبل ذلبك ثببت ا يبار للمشببببي إذا كبانبت امعابلة إحلم النعجبة، فب

لخصية، وله امطالبة بل م ا روف إذا كان امبي  كلياا يف ال بة، وك لك 

 ن يكون لونبه ثاب اا فسبببلم إىلعإذا ببامل ثوبباا عىل احلبال يف نظبائر ذلبك كام 

 .امشبي با يلول لونه

هل تص  بعابلة بي  حلم غنم ب بوا بل م غنم حي ب   

 الليادة؟

 .فيكون رباا ب  الليادة ،ال يص  لكوْنا بن جنو واحد 
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 بيع احليوان

ء ورشارغب يف بعرفة جواي بي  عنا بن حمبني الكالف وع 

 وهل جيوي وضعه يف حديقة امنلل؟ ،الكالف

 ،راء وجيوي وضببعه يف حديقة امنللبببببال جيوي البي  والشبب 

 .ولكنه نجو ينجو با يالقيه براوبة برسية

جاء يف ف اوي العلامء حربة بي  ورشاء الكالف عدا كلب  

 يف الصبببيبد، فام قولكم يف بي  ورشاء كلب احلراسبببة؟ ب يل يسببب خدم

 حراسة البيت؟

ن يببدف  بببال إىل بن لببه حز عجيوي، نعم ال بببان  بن  ال 

 .االخ صا  به لريف  يد  عنه وخييل بينه وبني داف  امال

هل جيوي رشاء كالف احلراسة واحلامية، تلك ال ي حت مي  

 لهبا بعا النسباء عثناء َتواقا يف الشبوارمل ضبامناا ألبنها وتسلياا هبا؟ وه

 َتوي ام اجرة هبا؟ وهل َتوي إجارهتا؟

ال يصببب  بيعهبا، ورشاؤهبا، نعم يثببت من هي بيد  حز  

ليه لريف  يد  عنها وخييل  بينها إ االخ صبببا  هببا، وال ببان  بن دف  بال  
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وبني داف  امال، فيصببري هو صبباحب احلز باسبب يالئه عليها، وال بان  بن 

 .ام ل لة إجارهتا ألجل باقا بن امناف 

يف الدول النربية كالف خاصة تقود األعمى عثناء سري  يف  

 الطرقات، فهل جيوي رشاؤها وام اجرة هبا؟

 .حكم ه   عيضاا با ذكر يف جواف السؤال السابز 

عمببل يف َتببارة عريببد عن ععنببدي حمببل لبي  احليوانببات و 

 الكالف فهل جيوي؟

وا نبايير غري بعبف هبا رشعاا فيمكنك  بباليبة الكالف 

 .خ   هوأياء رف  يدك عن الكلب ليإخ  امال بن اللبون بع

للكالف يف الدول النربية سببوق بشببهود، فهل جيوي بي   

 ورشاء الكالف لالس ئناس هبا وال سيل بعها؟

ال جيوي ولكن إذا الببببى جاي له رف  اليد عنها يف بقابل  

 .بال

 با هو ام رم بن البهائم؟ 

هلية ووحشبببية: عبا عالبهائم العية بن احليوان صبببنهلان:  

ويكر  ا يببل  ،بببلهليببة في ببل بنهببا مجي  عصبببنبباف الننم والبقر واإلاأل
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ا الوحشية ف  ل عبوالبنال واحلمري، ولرم بنها الكلب واقر ون ومها. و

البليببة والي ببابري واحلمر  ببنبهببا البظبببباء والبنلالن والبقر والكببباا

الوحشبية. وحترم بنها السببامل، وهي با كان بهلبساا وله ظهلر عو ناف قوياا 

سببد والنمر والهلهد وال ئب عو ضببعيهلاا كالثعلب والضببب  وابن كان كاأل

ن ف يكن بن السبببامل، كام حترم امسببوخ وبنها إرنب وآوى، وك ا لرم األ

 .ا نلير والقرد والهليل والدف

 هو ام رم بن احلْشات؟ با 

حترم احلْشبات ويقصبد هبا الدواف الصبنار ال ي تسببكن  

كبالضبببب والهلبار والريبومل والقنهلب  واحلية ون وها، كام  ؛بباان األرب

لرم القمببل والعغوث والعببل ودودة القل بببل بطلز الببديببدان، نعم يف 

 يبعد لبببكال، والإحرببة خصبببو  ديبدان الهلواكبه ون وهبا بن الثامر 

ر ببببببب   ب  تيسبببإالن تؤكل الهلاكهة بثالا بدودها أب ؛كلت بعهاعحلي ها إذا 

 .نه ال يبك االح يا  عندئ  باالج ناف عنهاإف ،يال هاإ

 نسان بن البهائم؟با حكم با وائه اإل 

 ؛ن كبان مبا يؤكبل حلمهإنسبببان بن البهبائم ببا وائبه اإل 

وك ا لبنه ونسبببله ام جدد بعد الو ء  ،ببل حرم حلمبهكبالبقر والننم واإل

ن كببان لنري الواا  إن يبب ب  ولرق، فببععىل األحو  للوببباا، ووجببب 
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ن ينرم قيم به مبالكبه، وعبا إذا كان ما يركب ظهر  كا يل عوجبب عليبه 

والبنال واحلمري وجب نهليه بن البلد وبيعه يف بلد آخر، وينرم الواا  إذا 

 .لثمن لهكان غري امالك قيم ه ويكون ا

 با هو ام لل بن البهائم العية؟ 

نال بل وا يل والبلل بن البهائم العية الننم والبقر واإل 

واحلمري بجمي  عقسبابها سببواء الوحشببية واألهلية، وك لك النلال، نعم 

 .هليةكل حلم ا يل والبنال واحلمري األعيكر  

بهلبساا وله ظهلر عو ناف، قوياا ولرم بن البهائم السبامل وهي با كان 

كان كاألسببد والنمر والهلهد عو ضببعيهلاا كالثعلب والضببب ، وك لك لرم 

، ولرم الببدواف الكلبب واقر واأل رنببب وا نلير والقرد والهليببل والببدف 

الصبببنار ال ي تسبببكن باان األرب كالضبببب والهلأر والريبومل والقنهل  

ة ب عىل األحو  للوباا ب هاكواحلية ون وها، وحترم الديدان ح ى ديدان الهل

 .فيجوي عكل الهلاكهة بعها ،يال هإرس يال با ال ي إ

 هل جيوي رشاء بعا بعني بن احليوان يف بعرب ال ب ؟ 

لو كببان احليوان يف بعرب البب ب  عو ن و  جبباي رشاء  

  كام وإن ف ي ب  مان ،ن ذب  يكون للمشبي با البا إف ،بعا بعني بنه

كان بريضباا فع  فكان يف ذب ه لر بايل كان امشبي رشيكاا بنسبة  إذا
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عي بأن ينسب ذلك اللء عىل تقدير ال ب  إىل قيمة البقية فلهم بن  ،اللء

احليوان ب لك النسبببة، وك ا لو بامل احليوان واسبب ثنى الرعس واللد بثالا، 

بببب بعد ذب  وعبا إذا الببك اثنان عو مجاعة ورش  عحدهم عن يعني حص ه 

احليوان ببب يف الرعس واللد بثالا فلم ي ب  ببب ما بر ببب كان رشيكاا فيه بنسبة 

 امال ال بنسبة الرعس واللد.

 هل جيوي رشاء بعا احليوان امشامل؟ 

جيوي رشاء بعا احليوان بشاعاا كنصهله وربعه، وال جيوي  

 ؛بعرب ال ب  عو ن و رشاء بعا بعني بنه كرعسه وجلد  إذا ف يكن يف 

 كأن كان امقصود اإلبقاء عليه حياا للركوف عو احلمل عو غريمها.

 ي؟بْشك  هل يص  البي  إذا قال لشخص: الب حيواناا  

لو قال لخص اخر: الب حيواناا بْشك ي ص ، ويثبت  

ويكون عىل كل واحد بنهام نصبببف  ،البي  قام عىل السبببويبة ب  اإلاالق

ثمن، ولو قباببت القرينة عىل كون امراد االلبببباك عىل ال هلاضبببل كان ال

 .العمل عليها

 رنب من يسم  له ب هبه بأكله؟بي  با ال يؤكل حلمه كاأل 

 جيوي. 
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 هل جيوي بي  احليوان ب يوان حي بن جنسه؟ 

 ؛األحو  عببدم بي  حلوم حيوان ب يوان حي بن جنسببببه 

 البقر.كبي  حلم الننم ب ؛م الننم بالننم بل وال بنري جنسه عيضاا كبي  حل

عمببل يف َتببارة عريببد عن ععنببدي حمببل لبي  احليوانببات و 

 فهل جيوي؟ ،الكالف

 فيمكنك ،بباليبة الكالف وا نايير غري بعبف هبا رشعاا  

 .خ   هوأياء رف  يدك عن الكلب ليإخ  امال بن اللبون بع

 مها؟كل حلعهل جيوي بي  احليوانات امهلبسة ال ي لرم  

جيوي بي  احليوانات امهلبسة ال ي لرم عكل حلمها كالنمر  

، ون وها كالقطة، وك لك  والضبببب  والثعلبب والهليل واألسبببد والدف 

 ولو احلوت، إذا كبانبت قا بنهلعة حمل لة جائلة جيعلها ذات قيمة سبببوقية،

خ صبببا ، ويسببب ثنى بن ه ا احلكم بن عصببب اف االعند بعا العلامء 

 .الكلب غري الصيود وا نلير

كبي   ؛يؤكل حلمه من يسببب  ل عكله با حكم بي  با ال 

 الضب للمخالف؟

 .كلجيوي إذا كان له بنهلعة غري األ 
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نه عب  علمي  ،كلهعبن يس  ل  رنب عىلهل جيوي بي  األ 

 كله؟أسوف ي

 س به.أ بال 
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 ةهن  اخلباز

ن ا باي واضببب  ععلاما  ،هل جيوي تبديل الط ني با بل 

مال ب  خ  ببلغ بن اأنه يإكام  ،الف بة بك وف عليهبا )ال ببديبل بنية البي (

 كل كيلو غرام ا ني يس بدله با بل؟

ويمكن  ،حو  للوببباا االج نبباف عنببهلبببكببال فبباألإفيببه  

 .ييدعوالا بمبلغ ثم رشاء ا بل بمبلغ عال خلص ببي  الط ني 

رعي يف نظر سامحة السيد )دام ظله( بببببا هو اموقف الشب 

 ؟حول تبديل الط ني بالصمون عو ا بل عىل با هو ام عارف عندنا حالياا 

لبببكال وسببببيل ال خلص بنه عن يبي  كيو إال خيلو بن  

 .م يشبي العدد امطلوف بن ا بل بامبلغ نهلسهثالط ني بمبلغ 
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 فال(البيع لغري البالغني )األط

نبا صببباحبب حمبل بي  امواد الن ائية وكثري تعابيل ب  ع 

 لكال؟إفهل يوجد  ،هلهم للْشاءعال ين يرسلوْنم  األاهلال الصنار

لياء اليسرية ال ي جرت العادة ب صدي الصبي جيوي يف األ 

 .امميل معابل ها

ن أل ،بي  ورشاء ب  الطهلل الصببنري نهل جيوي ال عابل ب 

ف يعطي اهلله النقود ن األعصبببب ت بن امع ادة وامألوفة عاحلبالبة عنبدنا 

 فام هو قولكم؟ ،ليشبي هبا بن الدكاكني

 ذن وليه يفإال يبعبد صببب بة بعابلة الطهلل امميل بامله ب   

با بعابل ه عو ،ال ي جرت العادة ب صدي الصبي امميل قا لبياء اليسريةاأل

س به أب ذونباا بن قبله فالأإذا كبان بب -ف عو غري  سبببواء األ -بامل النري 

 .بطلقاا 
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ذن بن إبا بإاهلال يبيعون عغلب األسبببواق عن هناك يف إ 

كم فام ح ،رف عو حلسبباهبم ا ا ببببببْنم لسببنون ال صببإبائهم باع بار آ

 خوذة بنهم؟أوبا حكم ال رصف يف العني ام ،الْشاء بن هؤالء

ذن بنهم فال بان  بن إببائهم ببآبوال عببا ببا يبيعونبه بن ع 

لببياء اليسببرية جاي ن كان بن األإبواقم فعبا با يكون بن عو ،رشائه بنهم

 .ذن آبائهم قم ب لكإيضاا ب  عرشاؤ  
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نرتنيت ت األوبيع اشرتاكا رتنيتنالعمل يف ةدقاهي األ

 والدقنوات املشفرة

هو حكم اح كار بعا القنوات ا اصببة حلقوق بل  با 

عدا بن يشببببك يف تلك  ،بباريات كرة القدم وبن  الناس عن بشببباهدهتا

 ؟القنوات

ورة ال ي تهلببك لبببهلرات تلببك  وبببا هبو حبكم رشاء الكروت امل 

 ؟القنوات

رشاء تلببك الكروت وفببك جيوي اح كببار ذلببك وجيوي  

 .ف يس للم ترصفاا يف بال النريإذا  ،الشهلرات

 نبنت جائل؟هل العمل بمقاهي األ 

 جيوي إال عن يبتب عليه امهلسدة. 
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 اباليت تتعلق باأللع املهن

ه ا السباق بؤسسة  رف عىلببببيوجد سبباق للخيل ويش 

وهي بؤسبسة حكوبية ويف عثناء السباق يقوم بعا  ؛الشبباف والرياضبة

وقد تلايدت ه   الظاهرة بشبببكل بل وني بني  ،المهور ببامراهنة بامال

 لة؟أعغلب برتادي السباق، با هو احلكم الْشعي يف ه   امس

 .ه   امراهنة باالة وال عثر قا 

حكم وبا ، با هو رعي سبببامحة السبببيد بلعبة )البيليارد( 

 بيعها ورشائها واللعب هبا؟

ت لعبة قامرية ال   وال ،جيوي ب  الرهبان ببل وبدونه إن عد 

 .جيوي بيعها ورشائها يف الهلرب

رعي مامرسة كرة القدم وبقية األلعاف بببببا هو اموقف الش 

 الرياضية يف األندية وامؤسسات الرياضية؟

ا خلببت عن امراهنببة بني ال بببأس بكرة القببدم ون وهببا إذ 

الالعبني وعبببا ب  امراهنببة فال َتوي، كام ال َتوي لعبببة الشبببطرنج والنرد، 

اللعب بااالت األخرى ال ي ي عارف  –عىل األحو  للوباا  –وب كمها 

ن كان ذلك لل سببلية عو ن وها، وعيضبباا ال جيوي بن األلعاف إال قابر هبا و



 فقه السوق .................................................. (42)

  

ضهم لرضر لديد كام الرياضية با تكون خطرة عىل حياة الال عبني عو تعر 

 .يف بعا عنوامل امالكمة

رعي للعابلني يف الص افة الرياضيببببة بببببا هو اموقف الش 

 )حمررين بصورين(؟

م كالبويج لأل  لعاف ال بأس بعملهم با ف يش مل عىل حمر 

بة ون و ذلك  .ام ر 

 با هي األلعاف الرياضية ام للة؟ 

َتوي مبارسبببة األلعاف الرياضبببية الكروية، ككرة القدم  

والسبببلبة والطبائرة وامنضبببدة وكرة اليبد وغريهبا، وجيوي بشببباهدهتا يف 

امالعب الرياضببية عو عىل لببالببات العرب امخ لهلة بدف  بال عو بدونه، 

كالنظر بشبببهوة، عو ترك واجب كبك  رش  عن ال يسببب للم ذلبك حرابباا 

إذا ف تؤد إىل وقومل  ،مصارعة وامالكمة بدون رهانالصالة. َتوي مارسة ا

 .لر بدين بليغ
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ل األلعاف، ه ىحدإن ينظم بطولة يف عاحتاد ريايض يريد  

عالن عنهببا قبببل امببباريببات يع ع بن وضببب  الببائلة ببلغ بن امببال واإل

 امراهنات عو امقابرات؟

ختصيص الائلة بن الهة امنظمة للمباراة للطرف الهلائل  

 .ال بأس به يف حد ذاته

 

  



 فقه السوق .................................................. (44)

  

 عاب األلكرتوني واألل الليزري  قراصبيع واستنساخ األ

قرا  امدجمة )مجي  احلقوق رشاة واألك ب عىل األإذا  

وإذا  ،ي وليو للبي بببببفهل جيوي نسببخها لالسبب عامل الشببخصبب ،حمهلوظة(

 كانت غري ب وفرة للْشاء؟

 .كان القانون يمن  بنهإذا  ال جيوي 

 قر  بك وف عليه منومل النسخ هل جيوي نسخه؟ 

 .فسامحة السيد ال جييل خمالهل ه كان ذلك منومل قانوناا إذا  

الكاسببيت ال ي عو  رشاة الهليديوعهل جيوي اسبب نسبباخ  

نساخ اس عو  ،يببببلطب  حمهلوظة لالسب عامل الشبخصيك ب عليها حقوق ا

 ؟جلء بنه

كبان القبانون يمن  بن ذلك فسبببامحة السبببيد ال جييل إذا  

 .خمالهل ه
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هل جيوي نسببخ األقرا  والكاسببي ات احلسببينية وغريها  

 ؟(ال جيوي نسخ ه ا العمل رشعاا )نه توجد عليها عند الْشاء عبارة ععلاما 

كببان هنبباك قببانون بعموٌل بببه وُبقر  بن جهببة ذات إذا  

 .فيجب االل لام به وال جيوي خمالهل ه ،صالحية رشعاا 

رحيات هناك بشبباهد بثرية ببببببامسببعو  يف بعا األفالم 

 ،جرعل فالم بقابهل جيوي اسب نساخ بثل ه   األ (كال قبيل بثالا )للنرائل 

  واء الهللم عىل بثل ه  كان الشبخص ال ي يقوم بالنسخ ال يعلم باحإذا 

ن اممثالت فيببه يظهرن إوإذا كببان الهللم خبباليبباا بن ذلببك إال   ؟األلبببيبباء

 ؟يد ن باذا يكون احلكم يف ه   احلالةعلعرهن و

كان يؤثر سلباا عو  كان الهللم ي ضبمن بشباهد خالعيةإذا  

ه خالق فال جيوي امسبببامهة يف تروجياألعو  عىل امُشببباهد بن حيل العقيدة

 .وإال  فال بان  بن ه   الهة ،غري عو  باالس نساخ
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كثرت يف ااونة األخرية وبكثرة عن قيام بعا ام الت  

و جيار عقرا  الهليديإوالبباعبة ام جولني وبشبببكل علني عن بي  نسبببخ و

)سببيدي( وال ي ال حت وي عىل ا لز اإلسببالبي والعهلة وبا تسببمى لد م 

سبببامح كم ب لك وبا هو حكم امال الوارد بن ه   رعي  فام ،)ببالثقافية(

 ؟امعابالت

كببانببت هبب   األقرا  تشببب مببل عىل األفالم امنببافيببة إذا  

فال جيوي  ،ر الهلسببباد بني امج م  ون و ذلكببببببلآلداف واألخالق وتنشببب

 .ال عابل هبا وثمنها س ت

 ب و بصببدراا لريقهيرشاة الهليدعجري أبا حكم بن ي خ  ت 

 فالم امؤجرة حتمل بشاهد جنسية ونلعات عدوانية؟غلب األعن ععلاما 

ذاع ه إر  وبببببببرشاة ت ضبببمن با لرم نشبببكانت األإذا  

جارهتا وحرم إي بطلت ببببغراء النسكالصور ا العية وسائر بشاهد اإل

 .عليهااألجرة  خ ع
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ة بن ك اف   ا ببعا دور النْشبب تقوم بطب  كمي ات َتاري 

ورغم وجود عبببارة )حقوق الطب   ،نببارش عو  بببدون إذن بؤل ف الك بباف

 النارش(؟عو  حمهلوظة للمؤلف

ال عثر للك ببابببة امبب كورة إال  يف إاببار قببانون ينظ م حقوق  

 .ويكون مىض بن قبل احلاكم الْشعي ،امؤل هلني والنارشين ونظرائهم

حمهلوظة  هاالدسببك وغري - الك اف -هل حقوق الطب  

 للمؤلف والنارش؟

كان هناك قانون ينظم بثل ه   احلقوق وكان ما له إذا  

 .الوالية الْشعية وجبت رعاي ه

السببيد  ىبضببا  سببامحة آية اهلل العظمعال ي  امقدار با هو 

 ؟ي البلدانعالسيس اين بن قانون حقوق الطب  والنْش ويف 

بمخالهلة القوانني ام كورة ام بعة سبامحة السيد ال يسم   

 .سالبيةيف البالد اإل
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 اللكرتوني ا األلعاباملتاجرة ب

ونية لكباأل األلعافهل جيوي ف   حمل للكمبيوتر لنرب  

 وجني امال بن ذلك؟

 .علعاف قامرية جيوي إن ف يش مل عىل 

ذات الرسوم وا ارس هو  األلعافهل جيوي االلباك يف  

 بن يدف  ثمن ه   الرسوم؟

 .ال جيوي 

 ام لل ة؟ األلعافبا هي  

بدون رهان عدا  األلعافن يامرس مجي  عنسببان يمكن لن 

ن كببان إن كببان بببدون رهببان وإنببه ال جيوي اللعببب هبببا وإفبب ،القامريببة بنهببا

 حد اريفعن كان إرنج ووك لك الشط ،بواسبطة احلاسوف )الكوببيوتر(

 .وجوباا األحو   اللعب جهاي احلاسوف عىل
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 يف احلاسوف؟ (الدوبينو)با هو رعيكم بلعبة  

 -األحو   عىل -كانت تع د بن آالت القامر فال جيوي إذا  

د بنها جاي اللعب بن  ،اللعبب بن دون رهبان ولرم بعبه بطلقاا  وإن ف تع 

 .دون رهان

 هل لعب الشطرنج ب  احلاسوف جائل؟ 

 .وجوباا األحو   ال جيوي عىل 

 األلكبونية ال ي األلعافبعا األسواق  لقد وجدت يف 

ر بوفيهبا بعا األ األلعببافيقبام اللعبب هبببا عن اريز الكمبيوتر وهبب   

بثل لعبة حترير العراق بن ضبببمن اللعبة وامراحل ال ي تقوم فيها قصبببف 

امبدن امقدسبببة يف العراق بثل كربالء والنجف وسبببابراء وخارج بعا 

العراق بثبل بشبببهد امقدسبببة وسبببوريا وغريها بن تلك امدن ال ي فيها 

الع بات امقدسة، وقد نجد يف بثل تلك اللعب با  ني تلك امدن امقدسة 

 سامحة السيد ب لك؟رعي  فام

سات فال فرب ال امقا عىلإذا   ال  جيوي بيعها وه ك امقد 

 .رشاؤها وال اق ناؤها
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ت يف ااونة األخرية وبشببكل واسبب  بني خم لف ربببببان شبب 

( حيل Clash of Clans) -كالا اوف كالنو-ابقبات امج م  لعبة 

ي م رصف األبوال عىل هبب   اللعبببة وبنهلو الوقببت ي م بي  ورشاء هبب   

 اللعبة بن قبل البعا ..

هبب   البلعبببة يف حببال رصف األبوال عليهببا .هببل جيبوي لبعببب 0

 وبالعكو؟

 .هل جيوي بي  ورشاء ه   اللعبة؟2

ا عصببل مارسببة ه   األلعاف فلم   البي  غري صبب ي ، وعب 

يصببدر بن سببامحة السببيد )دام ظل ه( ترخيص بشببأنه، ويمكن الرجومل يف 

 ذلك إىل فقيه آخر.

البيل )ف لعاعسبببامح كم بمن ي كسبببب بن حمل رعي  با 

 ؟دون رهان بن العبيها (س يشن

النناء ىل إ ال بأس يف ذلك يف حد  ذاته با ف يقبن باالس اممل 

 .واموسيقى ون و 
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الهلديوية  األلعافهل األجر ال ي لصببل صبباحب حمل  

 ؟هو حالل األلعافتاري( لقاء لعب األلخا  هب   )األ

القامرية ام ربة  األلعافة بن احلاصل األلعافف تكن إذا  

 .فال بأس هبا وباألجرة

ات ال سبببلية، يلعب هبا العب تاري( وهي بن بعداأل) 

اثنان وهك ا تبعاا للعبة، وهي يكون بن لبببالبببة عرب ب صبببل عو  واحد

 ذا كانتإ)با حكم اللعب به  األلعافتاري ال ي يوضببب  فيه رشيط باأل

 يتارجري األأحكم بن جيعل ت النسببية(؟ باثارات خالية بن اإل األلعاف

 اللعب به بصدراا لريقه؟عو 

رشابة ال ي توضببب  يف الهباي ويلعبب هبببا كبانبت األإذا  

س أب ال فالإو ،رشاة للعب قامرية كالشبطرنج والطاولة ف جيل اللعب هباع

 وىلاألجرة عليه يف الصبببورة األ خب عببه ب  خلو  عن امراهنبة، وال جيوي 

 .الثانية دون
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 الت اللهوآاملتاجرة ب

 هل جيوي ام اجرة بآالت اللهو؟ 

م بيعببا ا ورشاءا  ال  عو  جيوي ام بباجرة بببآالت اللهو ام ر 

 .عليهااألجرة  جيوي صنعها وعخ  غريها، كام ال

م با يكون بام له بن الصورة الصناعية ال ي  وامقصبود بآلة اللهو ام ر 

ال للهو إيناسببب عن يسبب عمل  ال –هبا قوام بالي  ه وألجلها يق نيه النالب 

 .احلرام

رشاء ااالت اموسيقي ة امعدة عو  بي عو  هل َتوي صبناعة 

 ؟ وهل جيوي اس عامقا بن قبل الكبار؟األاهلالل سلية 

امناسببببة مجالو اللهو  ىنها اموسبببيقكانت تنبعل بإذا  

 .واللعب، ف جيل ال عابل هبا، وال اس عامقا بن قبل امكل هلني

رشاء وبي  املبار واالسبببطوانات الننائية ون وها بن  

اهلال لنرب م، ولكن هناك آالت قو بصنوعة لألآالت اللهو ام رم حرا

 بيعها ورشاؤها؟ تسلي هم، فهل جيوي

م. َتوي   إذا ف تعد  بن آالت اللهو ام ر 
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 عمل هب   امهنة؟عن عفهل جيوي  ،نا بدرس بوسيقىع 

ن ف يشببب مل عىل مارسبببة عملية للموسبببيقى ال ي إجيوي  

ذا كان االس خدام العميل بكيهلية تناسب إتناسب جمالو اللهو واللعب، و

 .جيويتلك امجالو فال 

ة األجر رجل يعمل عىل العلف بااالت اموسيقية ويأخ  

 عليها فام حكمه؟

 كببان يامرس العلف بكيهليببة قويببة فهو حرام وعخبب إذا  

 .يضاا ععليه حرام األجرة 

عة  تسبب عمل عحياناا يف احلهلالت  ،ااالت اموسببيقية ب نو 

فهبل جيوي رشاء ه    ،وتسببب عمبل عحيبانباا للبوي  عن النهلو ،الننبائيبة

 ام اجرة هبا؟ صناع ها عو ااالت عو

م بيعاا ورشاءا عو ال جيوي ام اجرة بآالت اللهو  ها، غري ام ر 

 .عليهااألجرة  كام ال جيوي صنعها وعخ 

األاهلال غاين ع احلاوية عىل األلعافحكم بي  ورشاء  با 

 ؟ةاألجنبيباللنة  ىيقوبوس

 .جيوي ال 



 فقه السوق .................................................. (54)

  

 ؟هل جيوي بي  ااالت اموسيقية 

مالآال َتوي ال جارة ب   .ت اللهو ام ر 

م عبا نسبببميها اللعابات هل هي حرام األاهلال عو لعب  

 ؟األاهلالحالل، وك لك بقية دبي 

للوباا  حو ببا صبببنعها فاألعجيوي رشاؤهبا واق نباؤهبا و 

 .روااغريها بن الصور امجسمة ل وات األكام يف  ،االج ناف عنه

 با حكم بي  آالت اللهو ام رم؟ 

لرم بي  آالت اللهو ام رم بثل العود والطنبور واملبار  

 ،الاألاهلواألحو  للوبباا االج نباف عن بي  املابري ال ي تصبببن  للعب 

ي تسبب عمل يف احلرام تارة ويف احلالل ُعخرى وال وعبا ااالت امشبببكة ال 

 خدم يف ن تسعتناسب صورهتا الصناعية ال ي هبا قوام بالي ها عند العرف 

كالراديو وامسبببجل والهليديو وال لهلليون فال بأس ببيعها  ؛احلرام خاصبببة

م ال جيوي نع ،كام ال بأس باق نائها واسبب عامقا يف بنافعها ام لل ة ،ورشائها

اسببب خدابها يف إىل  بعا عهلهعو  ؤها من ال يأبن بن انجرار نهلسبببهاق نبا

 .احلرام
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 احلالق  ةهن 

 حلز الل ية جائل؟ األجرة عىل خ عهل  

وجوباا، األحو   لرم حلز الل ية بنري ع ر رشعي عىل 

 .عليهااألجرة  خ عجيوي  وال

عون الل ية ويدفحالة لببائعة بني احلالقني بأْنم للقون  

 ؟صدقة عن ذلك الهلعل

كبان للشبببخص عب ر رشعي يف حالق ه حلي ه فيجوي إذا  

 .عليه وإال  فال جيوي عىل األحو األجرة  احللز وعخ 

رمل يف العمل يف صبببالونات احلالقة بببببببا هو حكم الشببب 

 ؟ةعالنسائية بالنسبة للمر

 .جيوي 

ة سبة بن دون بالعهليف لبعر امرهل جيوي العمل يف تصب 

 باس خدام القهلاي؟

 .جيوي ال 
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 هل َتوي احلالقة للنساء يف بالد النرف؟ 

 .جيوي للنساء وال جيوي للرجال ذلك 

 ؟جر عليهابا حكم الْشمل يف حلز الل ية وعخ  األ 

 .عليهااألجرة  مارس ها وعخ األحو   ال جيوي عىل 

 فهل جيوي؟ ،يف عميل يشب  حلز الل ية 

 .ال جيوي 

وال بسامح كم يف األرعي  فام ،ف   حمل لل القةعن عريد ع 

 امس  صلة بنه؟

 عىل ىحلز الل  عىلاألجرة  خبب   بنأال لببل بببا تبب 

 .حو األ

ز فهل ل ،عابالتإىل  بعا حمالت َتميل النساء حت اج 

لن عبام األجانب النرباء ل النساء السافرات الاليت ي جم   ،للمؤبنة عن َتم 

 غري بسلامت؟عو  بسلامت كن

عد  ذلك إسبببهاباا يف ترويج امنكر وعلببباع ه فليو قا إذا  

 .ولكن حصول ه ا العنوان بعيد جداا  ،ذلك
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 ةهن  اخلياط 

ن القاما عتضبب  عحد عوالدي يعمل يف بعمل خيااة وا 

 ال ي ي قاضاها حالل عم حرام؟األجرة  هل ،ال ي يعمل فيه )برسوق(

األجرة  روق وال عخ بببببنه بسببعال جيوي له العمل بام يعلم  

 .عليه

 ةهن  النجارة

عصب اف حمالت النجارة واحلدادة وغريها يعانون بن بشكلة حيل 

الجة بااور ثعو  ،لبببابيك –عبواف  –روقة بببببيؤتى قم ببعا امواد امسبب

 : وغريها لنرب تصلي ها

يف  رفبن العمل هبا يس وجب ال صعفام حكم العمل هبا ب  العلم  –ع 

 ؟ضافة ون وهاإعو  امواد امرسوقة بن قط 

 ؟امأخوذةاألجرة  وبا حكم –ف 

 .ع ب ال جيوي ب  العلم برسق ها 

 .جرة امثلعز نعم ب  الهل بكوْنا برسوقة يس   ،ف ب حرام
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روقة ببببببا هو حكم امسبب  صببل بن العمل للمواد امسبب 

 ؟كأجرة النجار لعمل باف بن بواد برسوقة بثالا 

وإن ف  ،األجرة إن كبان عاماا هبا قبل العمل فال يسببب  ز 

 .يكن عاماا فله عجرة امثل

إىل  لببخص عند  عخشبباف بنهوبة بن الدولة وسببلمها 

 ،ن يعطى النجارة عجرة عمله فقطععىل  ،غري عو  ليصبببن  له باف النجبار

 ؟بن اإللكالاألجرة  وكيف خيلِّص ،فهل هناك إلكال عىل النجار

م وال يسببب  ز عليه  ار حمر  ن كان عاماا إاألجرة  عمل النج 

 .وإال  فيس  ز عجرة امثل ،باحلال
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 ةهن  السياق 

ل    يوبي ي يفبببغالباا عمل سائز ال اكسيف بالد النرف يبك 

بنايقم إىل  السبببببت واألحبد عىل محل السبببكارى بن حمالت سبببكرهم

 ؟فهل جيوي ذلك ،وبالعكو

 حو وعبا العكو فاأل ،بنايقم فال بأس بهإىل  با نقلهمع 

 .حري بنهم العلم عىل ذلكعن إتركه 

ب  والإىل كربالء  رةبجر لخص سيارة بن البصألو اس  

ز ام هلاألجرة  وصبببله يف النهار يعطيه ضبببعفعن إصببباحب السبببيارة  عىل

ل جيوي فه ،ام هلز عليها فقطاألجرة  وصبببلبه يف الليل يعطيهعن إو ،عليهبا

 ذلك؟

 .جيوي 

جرة السبببياقة للسبببائز هو الرب  بن ع هبل جيوي جعل 

هي  جور سياق هعن تكون عكام لو اتهلز امالك ب  السائز  ؛واردات السيارة

 الرب  بن واردات السيارة؟

جار  ويصببب  جعالة كان جيعل امالك للعابل عال يصببب   

 .ذبة با يعادل رب  وارد السيارة عىل
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 إىل لخاصاا عن ينقل عي هل يمكنه بببببن يعمل سائز تكس 

 النوادي الليلية ال ي تقدم فيها ا مور؟

رف ا مر بببببْنم ي هبون هناك لشعالتهلاق ف ي كر يف اإذا  

 .لكال فيهإفال 

ي  حمل لبإىل  ن ينقل اللبونعي ببببهل جيوي لسبائز ال اكس 

عو  م لاإىل  يصالهإا مور بشكل ببارش عندبا يطلب اللبون بن السائز 

ون البيت ب سببب الب اللبإىل  السببائز يوصببل اللبون غري ببارش، بثالا 

يطلب اللبون بن السبببائز ال وقف عند حمل بي  ا مور ولكن يف الطريز 

 ،نة مخرقنيعو  بعه حقيبة قد ال يعلم السبببائز با فيها يت حابالا أثم ينلل ويب

 ولكن ال يدري با هي بالضبط؟ ،تنلف وتوض  يف حقيبة ورقيةألْنا 

 .وجيوي يف الثانية ،وىلال جيوي يف احلالة األ 
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 ةهن  التجارة بالسيارات

رعي بخصببو  رشاء بببببسبب هلسببار عن احلكم الشبعود اال 

ن هناك الكثري بن رشكات السبببيارات والوكالء إ إذ ،سبببيارة بال قسبببيط

ام ليني وال ين يقدبون خدبات بي  السببيارات الديدة وامسبب عملة عن 

ه    راء سيارة باألقسا  تقومبببفعندبا ي قدم امشبي لش ،اريز األقسا 

ء ب قديم الب إىل امقرضبببني ال ين ي عابلون بعهم الْشبببكات والوكال

  Credit Unions  امنئحتادات االاوىل هم البنوك ووامقرضني بالدرجة األ

 ،وال ين يقوبون بأخ  نسببببة فائدة عىل القرب وحسبببب بدة ي م تعيينها

وببال بأكيد توجد بعا العقوبات عو النرابات يف حال عدم ال سبببديد يف 

 .امدة امعينة

ح سبباف ه   الهلائدة عىل عدة بعطيات بهمة بثل السببجل امايل ا ي م

يعني بصبببورة عابة  ،ل لابه بدف  الهلواتري وهك االلشبببخص والبدخل و

( %3٧15( عو )%4تكون نسببة الهلائدة لشخص بوظف ب  دخل ثابت )

 فهل رشاء السيارة هب   الطريقة حالل عم حرام؟ ،( عو اكثر عو اقل%5عو )

 .ولكراا جليالا  بورك م

راء بببببإذا كان امقصببود بأن امقرضببني هم بن يقوبون بشبب 

بة عىل عن تكون نس ،السبيارة بن رشكة السيارات وبن ثم  بيعها باألقسا 
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الهلبائبدة جلء بن الثمن: فهب ا ال ببأس ببه. نعم فرُب غرابة  عو عقوبة  يف 

 حال ال أخري يف ال سديد ه ا غري جائل.

ود عن  عص اف الْشكة هم بن يقوبون بالبي  ببارشةا وإن كان امقص

للمشببببي، وتسببببديببد الثمن إن ام يكون بن امقرضبببني، وهم بببدورهم 

 يرجعون عىل امشبي بهلائدة: فه ا حرام.

لو البببيت سببيارة ودفعت عربوناا إىل البائ  ثم حددت  

بدة  تسبببومل وبضببرجعه بعد األعولكن ف  ،سبببومل لدف  بقية الثمنعبدة 

خ  عله  م لزع ،عادة العربون يلإغريي و فهل لز للبائ  بيعها عىل ،لهر

ياء بببدة ال ببأخري، إذا راجعببه عليهببا خالل امببدة ام هلز عليهببا ف إالعربون 

 وقف سيارته عن العمل حسبعنه أيبيعها عليهم الل لابه بالْش ، علاما ب

سببيارة له بالعمل بال ين بللم ب عويا له لعدم السبباماإفهل  ،البببااه فيه

 خالل امدة ام هلز عليها؟

داء بقيبة الثمن لبه متلببك عخريك يف ألز لبه الهلسبببخ ب  تبب 

لب ك لز له بطا ف يكن بينكام رش  يف ذلك، كام ال با ،العربون والهلسببخ

 .ب عويا عدم اس نالل السيارة خالل امدة
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 بيع العدقار

رجل يريد بي  دار  ف هبت ين صاحب بك ب عقار عتى إ 

ز ب  فاتهل ،بعه ورعيت الدار وقدرته بثمن بعني  وعرسلت له عدة بشبين

آخر فالببى بسعر بعني فجاء امشبي لصاحب بك ب آخر دون علمي 

فأنا اان با يكون دوري يف بي  ه ا  ،وبعرف ي بب لبك وتكباتبنا وتم ذلك

هل ف ،مبي  بقدار بعنين نأخ  بن قيمة اعالبيبت والءبببء امبألوف عندنا 

 ؟س  ز عىل البائ  أء بن امالع

نك تسبب  ز عجرة امثل عىل العمل إيف بهلروب السببؤال  

 اروعبا بقد ،الب ي قمت به للبائ  بن ال قدير وإرسبببال امشببببين وغري 

 .با هو ام عارف عند الدال لنيإىل  فريج  يف حتديدهااألجرة 

ن هباء بن ك ابة عقد امبايعة لببببيبت عرب وبعبد االا 

وتوقي  البائ  وامشببي والشهود برضا المي ... تواعدنا إلفرا  الصك 

 األربهل ! يف ام كمبة... ولكني تهلباجئت بأن البائ  قد عدل عن رعيه

 ؟ب كم امنصوبة بني  

 .كان له خيارإذا  إال   ،تم البي  فال جيوي العدولإذا  
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 اموقوفة؟ األربي  ورشاء با حكم ب 

 .ال جيوي بي  الوقف ورشاؤ  

يف  األربحجل بن عو  ن ن جمموعة عقارف ننوي رشاء 

بقعة النجف األرشف ألغراب بن عبواتنببا فيهببا تسبببهببل علينببا ييببارة 

 ؟نسأل عن رعيكم الْشعي يف ص ة ه ا الْشاء ،قبورهم جم معة

ن رشاؤها وفز الضبببوابط امقررة كاإذا  ال ببان  بن ذلك 

 .بن الهات الرسمية

امرعة عو  هل جيوي بي  عبالك )العقارات( واألبوال للرجل 

بن قبل الورثة حسبببب توجيهاهتم  (سبببهليه ،جمنون ،كبري السبببن ا رف)

وتقسبببيم األبوال يف حياته قبل ماته ب  ضبببم ببلغ بنه )للعالج( والدفن 

 ؟عليه بن قبل ام كمة للورثة (القيموبة الصبب ية)وبا لبباكل بعد عخ  

غري عو  نريببد ا  م والواف براءة للبب بببة سبببواء كببانببت األبوال بنقولببة

 ؟بدون علمهعو  بنقولة ب  علم احلاكم الْشعي

فقد الشببخص ام كور عهلية  نع يف بهلروب السببؤال بعد 

رف يف باله بي صن عفليو ألحد   ،النونعو  ال رصف يف باله بسبب السهله

رف بببوجيب االق صار يف ال ص ،رعيبببإال  الويل امأذون بن قبل احلاكم الش
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ابه با لعو  عىل با ي علز بمصاحله ولؤونه دون قسمة األبوال عىل الورثة

 .ذلك

امساا ة يف بدينة اللائرين عو  راءببببالشعو  هل جيوي البي  

 ؟يف بدينة النجف األرشف

 ،نعم جيوي ذلك ب  العلم بعدم غصببببية القطعة امطلوبة 

 .ن قساما بنها حمكوم بالنصبيةإوإال  ف

 سببمنتدوات البيت فقط بن اابوق وعبي   هل جيوي لنا 

رشاء دوات وخ  ثمن األعو األربجص وغريها بن دون بي  حبديد وو

 هي ليست بلكنا؟ األربن ه   ععالم الطرف امقابل إو ربعقطعة 

 .جيوي ال 
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 األربعند ال جارة يف العقارات لدث عن صببباحب  

 ،سبببمسبببار عقارإىل  رضبببهعيعطي و لفع 53 رضبببه بقيمة بثالا عيعرب 

 يقوم السمسارو هب   القيمة ام كورة األربيقول جد يل بشببي ق   و

ي م البي  يأخ  و جيد بشببببي هب   القيمةو لفع 13 بثالا  األرببعرب 

 .لفع 23خ  السمسار أيو لفع 53البائ  

رايض  األربكان صاحب إذا  ببب هل ه   العملية ال جارية جائلة 0

لكن امشببببي ال يعلم بأن و لفع 23بالبي  ب  علمه بأخ  السبببمسبببار 

 لفع 13 ببببالسمسار عرضها له بو لفع 53 ببببعرضها ب األربصاحب 

 ف؟لع 13 األربلكنه رايض بأن يشبي و

 ال علم له بليادة السببمسببار ه   األربكان صبباحب إذا  ببببب باذا 2

لف، فيقوم ع 13 األربامشبببي يضببن عن سببعرها بن صبباحب  يضبباا عو

 بور دون لقاء الطرفني؟السمسار ببتيب األ

نظام بعروف عندنا بأنه لز للسبمسار ب  العلم بأن هناك : بالحظة

ه ا غري عرضبببه لألرب بنري  %3خ  جهد  بن كل عملية بي  بنسببببة ع

 .األربخع  هبا صاحب عقيم ها ال ي 

بببب الظاهر جوايها، نعم لو كان امشبي بنبوناا ثبت له  0 

 .حز الهلسخ



 (61فقه السوق .................................................. )

 

 فيام يليد عىل األربذن صاحب إبببب البي  فضويل ب  عدم لمول  2

ز ال يس  و ،األربصباحب   ايجعحينئ  فال يصب  إال  و امبلغ ام كور

 .ليئاا بن الليادة
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 العمل يف الفنادق ةهن 

كبان الهلنبدق يشببب مبل عىل برافز حمرببة كاخ ال  إذا  

النسبني يف محابات السونا وامالعب الرياضية ون و ذلك فام هو تكليف 

 ؟بوال احلاصلةبالك الهلندق بالنسبة لأل

نه ععو  ال ي يدير الهلندق ن ببالبك الهلندق هوعف ي ضببب   

ن عنببه يؤجر الهلنببدق عىل غري  وامهلروب عذا افبب إفبب ،يؤجر  عىل غري 

ن عوال يشببب  عىل امسبب أجر  ،ه   امرافز يمكن االسبب هلادة ام للة بنها

ادة جرة حمللة له رشعاا واسبب هلفاأل ،يسبب هليد بن ه   امرافز اسبب هلادة حمربة

ن كان امالك هو إو ،ربة ف لك لببأنهامسبب أجر بنها بعد ذلك اسبب هلادة حم

رة جعامل ام ربببة فبباألفراد يف األالبب ي يببدير الهلنببدق ويؤجر ببعا األ

 .حمربة

 أجر بن قبل الكهلار وغريهم فيامرسببون سببتوجد فنادق ت 

 ؟قابة يواج نليه فيهان تس أجر قاعة بنه إلعفهل جيوي  ،فيها ام ربات

 .يبتب عليه عنوان يق يض امن ف  جيوي يف حد ذاته با 
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 ةهن  الطباب 

يف  الهلقراء جراء عمليات جراحية للمرىضإيقوم ابيب ب 

ن ه   العمليات بكلهلة وهو يقوم بجهد كبري ع علاما  ،امس شهليات ا اصة

جرته عخ  عجراء ه   العمليات، هل جيوي له إوقبات اويلبة يف عورصف 

 بن مخسه ا ا  به؟

جرتبه ببالقيمة ام عارفة للخمو ع ببان  بن اح سببباف ال 

 .حراي االس  قاق يف الهلقراءإبقسميه ب بْش  

دك ورة يف عو  هببل جيوي للمرعة عن تعمببل كممرضببببة 

 ؟امس شهليات العابة

 .جيوي ب  رعاية الضوابط الْشعية 

 ؟ن تعمل كممرضةعهل جيوي للهل اة  

دم بببرعية وبنها عبببراعاة احلدود الشببب  بببببنه بان  بببال ب 

بن دون  وال متو الرجببل ،ب  عببدم األبن بن احلرام األجنبياالخ الء ببب

 .ال ب  الرضورة وعدم وجود امامثلإحاجب كالكهلوف 
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 ؟ثناء عملهاعبا هو الواجب عىل امضمدة يف  

ر لرم النظبا إىل  ال جيوي قبا مو ببدن امريا وال النظر 

ء ال ضميد ون و  وتوقهله عىل أإىل  ال ب  اضطرار امرياإليه اخ ياراا إ

ا نه يف ه   احلال جيوي قإف ،النظر وعدم توفر امامثل الكهلوءعو  بن اللمو

 .اللمو والنظر ب  االق صار فيهام عىل بقدار الرضورة

يشبباهد الطبيب يف امسبب شببهلى احلكوبي يخم كبري بن  

 هل ،ثناء الدوام الرسبببمي السبببؤالعرىض لدرجة املل يف عداء الواجب ام

 ؟جيوي للطبيب بشاهدة بعا بن هؤالء امرىض يف عيادته ا اصة

داء الواجب حسب عقد ال وظيف يف عجيوي ال قصري يف  ال 

ذا إ وال جيوي بطالبة امرىض بمراجعة العيادة ا اصة ،امس شهلى احلكوبي

 .حسب نظام امس شهلى منوعاا كان ذلك 

ها تلمو بطبيعة عمل ،مرضة بسلمة تعمل يف عيادة ابية 

ك علاما بأن تر ،فهل جيوي قا ذلك ،بسلمني وغري بسلمني ،عجساد الرجال

ثم هل هناك فرق بني مو  ،العمل صعب لقلة فر  احلصول عىل العمل

 ومو جسد غري ؟ ،جسد بسلم

بسبببلاما كان عم  ،األجنبيعة عن تلمو جسبببد ال جيوي للمر 

 .كانت هناك لورة رافعة لل ربةإذا  إال ،غري 
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يف امسبب شببهليات تقوم اممرضببات بجو  النبا وقياس  

 : ضنط الدم وتضميد الرا وغري ذلك

 فهل عىل الرجل امريا رفا مو اممرضة لسد ؟

و ع عامل ام كورةحد اممرضني باألعن يطلب قيام عيمكنه  

تض  حاجلاا كامنديل لي ول ذلك عو  يطلب بن اممرضبة عن تلبو قهلاياا 

 .دون مو جسد 

ن تعمل يف دار العجلة ب  عهبل جيوي للمرعة امسبببلمبة  

رعاية بخصببو  إىل  ب اجة امسببنني ب  العلم يوجد قسببم بنهم برىض

 ،قابت بنسله يف احلاممإذا  وابعاا  ،لعجلهم لبو احلافظات والنسل نظراا 

 عورته بنشهلة؟ ن تض  عىلعفهل جيوي قا 

العورة وَتن ب اللمو إىل  ال بان  بن ذلك ب  َتن ب النظر 

 .للبْشة بلبو الكهلوف بثالا. واهلل اموفز
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 دوي ةهن  الصيمالني وبيع األ

هببل جيوي رشاء األدويببة بن الببباعببة البب ين يهلبلبببون  

 األرب؟

ن كببان عملهم غري جببائل إذا كببان عىل خالف إجيوي و 

 .النظام امرعي

هل جيوي بي  ورشاء األدوية ال ي ي م احلصبول عليها جماناا  

 بن امؤسسات الص ية؟

 ،رومل ف جيل ال عابل هبابإذا كان اس  صاقا بوجه غري بش 

ة يز البطاقكال ي يس  صل عن ار ؛ن تم  اسب  صباقا بوجه بْشبوملإو

 الدوائية فال بان  بن ال عابل به.

هبل جيوي ألصببب اف الصبببيدليات األهلية رشاء ه    

 األدوية؟

ال جيوي ال عباببل بباألدويبة امأخوذة بن امراكل الصببب ية  

 .وامس شهليات احلكوبية بن دون وجه  بْشومل



 (13فقه السوق .................................................. )

 

كثرت يف ااونة األخرية ظاهرة بي  ورشاء األدوية بصورة  

بعلنة يف بعا األسببواق ام لية وال جارية، نرجو رعي سببامح كم يف ه ا 

 اموضومل عىل فرضني:

راء األدويببة القببادبببة عن اريز بببببببعوالا: يقوم بعا امواانني بشببب

ثم بيعها إىل بعا األلبببخا  القادبني  ،امسببباعدات بطريقة عو بأخرى

 ن بعا الدول امجاورة؟ب

ثبانيباا: هنباك بعا األدويبة ال ي تبدخبل إىل العراق عن اريز بعا 

ن ه   األدوية غري خاضبببعة للرقابة الدوائية عو با يسبببمى عالوكالء علاما 

 بالسيطرة النوعية تبامل يف األسواق بصورة ببارشة؟

 والا: ال جيوي ذلك.ع 

 اار فال بأس به وإال  فال جيوي.ثانياا: إذا ف يبتب عىل ذلك عية خم

يكم يف الصبببيديل عو الطبيب وهو يبي  بعا عهو ر ببا 

حياناا عليها وإ األدوية خارج الدائرة بالسبببوق السبببوداء ب  حاجة امرىض

 م ال؟عكان الطبيب حم اجاا لقلة بورد  عيائدة عن حاج هم، وسواء 

 .ال نجيل ذلك يف بطلز بوارد  
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يف الوقت احلال يسبب هلاد بن الك ول )وهو بسببكر يف  

 روبة(،ببببببدوية امشببببر( يف صبببن  كثري بن األدوية وال سبببي ام )األواق  األ

نوامل الكولونيا ال ي تسبب ورد بن ا ارج(، فهل َتيلون عوالعطور )وسببي ام 

العارف ب لك ببي  ورشاء وهتيئة واسببب عامل  للشبببخص العارف، عو غري

 للم كورات؟ ىخرف  األوسائر وجو  امنا

وي نام جيإرف فبببببا الشعو ،جيوي البي  والْشاء واالس عامل 

 .سكارب يل ال يوجب اإل إذا كانت النسبة ضئيلة جداا 

 كثر ما قد سعر له؟أن يبي  الدواء بعهل جيوي للصيديل  

 ال جيوي. 

ة، دوييبدخل الك ول يف تركيب كثري بن العقاقري واأل 

 فهل جيوي رشهبا؟ وهل هي ااهرة؟

هي اباهرة، وحيل عن الك ول امسببب خدم فيها بمقدار  

 .بس هلك جيوي رشهبا عيضاا 
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عنا دك ور صيدالين وعود االس هلسار حول ظاهرة جديدة  

 ،وهي ان شار واس  ألدوية بقلدة ألدوية الْشكات العامية ظهرت بؤخراا 

وال ي تقوم بعابل  ،حيل عصبببب  العراق سبببوق بهل وحة لألدوية املورة

حيببل إن تلببك  ،ال لوير بببإن بباجهببا يف عببباكن رسيببة وإغراق السبببوق هبببا

 ىاألدوية حتمل نهلو العالبة ماركات عامية وال يمكن متيلها بن قبل ح 

ة ألْنا ال حت وي امواد احلقيقي ،الصبببيادلة وهي غري فعالةاألابباء وبعا 

وقبد قبام ضبببعباف النهلوس بن عصببب باف بكاتب بي  األدوية  ،للبدواء

 م حيل ي ،وامبداخر ببال عبابل ب لك األدوية حيل فيها عرباا بضببباعهلة

رشاؤها بنصبببف الثمن وبيعها بنهلو سبببعر الدواء وعدم بعرفة امواان 

 بن  عصبب اف ىف بداخر األدوية بدع ح بل إن بعا عصبب ا ،باحلقيقة

قدور حيل ف يعد بم ،الصببيدليات وبي  األدوية امقلدة وبسببعر األصببلية

 ،ل طور ال قليد ووصببوله مراحل ب قدبة راا ظببببببح ى الصببيديل بعرف ها ن

 .وبعد اإليضاا امقدم لسامح كم لدي سؤال

ن ببا حكم ال عابل بمثل تلك األدوية امقلدة بن قبل ب 

سبببواء عكان صبببيديل ويبيعها للناس عو صببباحب بدخر  ،يعلم إْنا بلورة

 خر؟لألدوية ويبيعا للصيديل بدون علم الطرف اا
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صببب بباف امبب اخر تلويببد ال جيوي صبببنعهببا وال جيوي أل 

صبب اف الصببيدليات بواق  احلال، كام ال عالصببيدليات هبا ح ى ب  علم 

 .امراجعني بن دون علمهم باحلال جيوي بيعها عىل
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 (الصياغ  )بيع الذهب ةهن 

خرين يل اسببب ئجبار كمية بن ال هب بن اا هبل جيوي 

رجبامل ال هب بكابله ومدة بعينة ولقاء إلنرب االلببب نبال هببا وبن ثم 

 خر صاحب ال هب؟ف ااببلغ ب هلز عليه بن الطر

ه ثم وبيع صياغ ه حلياا كان امقصبود باالل نال به هو إذا  

 وال ،فه ا قرب ربوي حمرم ،ببلغ بعنيإىل  ضافةتعويا امالك عنه باإل

  جرة بأبكان االن هلامل بالعني امس إجارة ن بن رشو  اإلجار  ألإيصب  

امببالببك يف بهلروب السبببؤال عوب الكميببة إىل  بقبباء عينهببا وبببا يرج 

 .امأخوذة بن ال هب ال عينها

 بي  ال هب امس عمل؟حكم  با هو 

كانت امبادلة بني ذهب بسببب عمل وذهب إذا  جيوي ولكن 

 .جديد باخ الف الكمي ة بطل البي  والبد  بن بي  كل  بنهام بثمن بس قل  
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بائ  ال هب وتسببب بدل خامتاا ذهبياا إىل  قد ت هب امرعة 

امتها خإىل  إضبببافة بخباتم ذهبي آخر بثالا، وتبدف  للببائ  ببلنباا بن امبال

 ل  صل عىل ا اتم الديد، فهل ه   امعابلة جائلة؟

ن تبعه حمبسبببها عنعم جيوي  ،ان بوين واحد فال جيويكإذا  

 .وتشبي بنه حمبو

 ؟عطاء الهلرق للبائ إهل جيوي تبديل ال هب بال هب ب   

ن الب هبب ورب  بثقال بن ال هب ب  جيوي بي  بثقبال ب 

ل ن يكون امثقبال يف بقبابل امثقال وامبلغ يف بقابأبب ،عطباء الهلرق للببائ إ

 .رب  امثقال

قد تداول يف سبببوق ال هب بي  ال هب حاالا بمثله ب   

الضبببميمببة بؤجالا يبببامل كيلو غرام بن البب هببب اان بكيلو غرام بنببه ب  

جل للوم الربا يف ه ا البي ، فهل بن هر، وألون يسببل امن بعد سبب ة علبببلي

 ؟م العي  وال خلص بن الربا الواق  فيه تص ي  ه ا البإىل  سبيل

يف بهلروب السبببؤال يمكن ال خلص بن الربببا بببأحببد  

 : اريقني
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عن يبي  نقداا ال هب بثمن يسببباوي الكيلو فعالا ب  ضبببميمة  -0

حد أرة باليني باعه بببببامليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عش

ن يبيعه امشبي هب ا الثمن ال ي يف عبْش   ،ر بليوناا حاالا ببببعش

ن يسبببل مه له بعد سببب ة ع ب به كيلو وبائة غرام بن ال هب عىلذ

ب ر  ويبيعه ال هببببن يهلي بالشعامشبي  لهر، وبعد ذلك عىلع

دم وفائه ع عىلال عنه ال يبتب إببالكيهليبة ام كورة يف ب ن العقد 

 .ثماإل ىبالْش  سو

حدامها بعابلة نقدية يكون إن َتري بعابل ان بنهلصبببل ان ع  -2

امبي  فيهبا كيلو غرام بن الب هبب وثمنبه جممومل القيمبة الهلعلية 

فلو كانت القيمة الهلعلية له  ،ل لك ال هب ب  ضبببميمة امليون

ر ببببحد عشعالثمن يف ه   امعابلة عبارة بن رة باليني كان ببببعش

بليونباا يف ذببة امشببببي وثانيهام بعابلة سبببلم يكون امبي  فيها 

و يعادل كيل عي با ،وىلمة الثمن ام كور يف امعابلة األذهبب بقي

لبببهر بن ه ا عبن ال هب تقريباا سبببلم  بعد سببب ة  وببائة غرام

العقد، ويكون ثمنه با يف ذبة امشببببي ال ي صبببار بائعاا يف ه   

 .ب ه ثمناا ق ا امبي امعابلة في  سب با يف ذ
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ند ام داول يف السوق ع ،بخصو  بي  امصاغات ال هبية 

بعا الصبباغة هو بي  القط  ال هبية امصبباغة بقابل ذهب غري بصببا    

فهل ه ا  ،بن وين الب هب بشبببكل عملة نقدية %3جور   فرق ثمن األ

وإذا كان غري جائل فام هي الصببينة الصبب ي ة لل عابل هب ا  ؟جائل رشعاا 

 ؟ا صو 

يمكن ال خل ص بن الربببا يف هبب ا الهلرب بببأن يبي  عحببد  

رة األج يل ظ فيببه)الطرفني البب هببب غري امصببببا  بثمن بعني  بن النقود 

ويبي  الطرف ااخر البب هبب امصببببا  بثمن عقبل بن النقود  (%3والهلرق 

ن يكون هنبباك بعببابل ببان ع  الهلرق هببب ا االع بببار وهو  م عخببوي ،عيضبببباا 

 .بس قل ان يف بي  ال هب العائد لكل بنهام وليو بي  ال هب بال هب

نا صباحب بصبن  ذهب يأيت يل بعا امسوقني لل هب ع 

كجم( 4خبب  بني )أكجم( قببديم يبب2ار بن البب هببب بثالا )وعنببدهم بقببد

  ام الت ويرج بن ذهبي عىلليه، وبعد ذلك يبي  إ جديد تسبببهيالا بني

 م بال  صببيل بن ام التالباقي بن ال هب عيل  وبعد فبة بن اللبن يقو

 : جرة ال صني  عليها، فام حكم اايتعخ  بني ب  عويسدد با 

 ب ال رصف يف ال هب بن غري بي  فقط لل سهيل؟0

ق الهلائدة بن ذلك ال هب؟عب  2  خ  امسو 
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ق لصاحب امصإبببب  3 تاجر الملة ال هب القديم عو  ن عطاء امسبو 

 فرقه؟عو  جرة ال هب الديدعب  

 : هنا صورتان 

ق لل هب يبي  با إذا  ع ب خ   لنهلسه فمرج  ذلك ب فيام هو عكان امسو 

ن يقبب ذلك امقدار بن عإىل  بهلروب السبببؤال بن عبدم رشائه له ببببببب

القديم والباقي ن يهلي بقداراا بنه بال هاف عر  بببببببالب هبب البديد بشببب

 .بالريال

الياا للمقرب ب  كونه نه جير نهلعاا بأل ،بثل ه ا القرب ربوي حمرمو

 .امقبب بْشوااا عىل

ق يبي  با إو -ف  ن أي لصبباحب امصببن  بعخ   للداف  عذا كان امسببو 

ن تكون ع لف ريال بثالا عىلععْشبببين  بي  ذهبه بليادة عىل اتهلز بعبه عىل

عمله ثم يسبب ويف الثمن ويعوب قسبباما بنه بكمية بن  الليادة له جعال ا عىل

س بام ين هل  امسبببوق بن أب الب هبب امسببب عمل، فه   امعابلة جائلة وال

س بام ي سبببلمبه ال باجر بن الب هب امسببب عمل وامبلغ أبب كام ال ،جرائهبا

 .النقدي
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حد عجاء إذا  صببب اف ال هب، وهوع دهناك عرف عن 

قام صببباحب ام ل  ،بن ال هب ف توجد عند اللببائن يسبببأل عن قطعة 

 محرضبببهبا لبه بن ام الت امجباورة ام وفرة عنبدهم؟ وبعد ذلك يقوعو

 : يتفام حكم اا ،اللبون صاحب ام ل ام كور ببي  تلك القطعة عىل

 بيعها؟ بعد لصاحبها البائ  حماسباتعو  تسديد ب0

 اللبون؟ عىل البي  يف الهلائدة خ ع ب2

عو  السبببعر بعلوبة قطعة كل نع ام الت صببب افع بني االتهلاق -3

 الرب ؟ خ أفي ذلك ضوء عىل بيعهايف القيمة

 عها قبل االتهلاق؟وبي القطعة خدع ب4

 والا والبي  ثانياا؟عب هل يللم الْشاء بن صاحبها  5

عطاء إن وهبل لز لصببباحبب القطعبة امصبببل بة الكابلة بن د - 6

 بائعيها أء بن ذلك الرب ؟

 : هنا حال ان 

خ   بن ال هب بن ام ل عكان صبباحب ام ل يبي  لنهلسببه با إذا  -ع 

 والا تلك القطعة بثمنهاعنه يشبببي لنهلسببه عإىل  باإفمرج  ذلك  ،امجاور
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ن يؤدي ع خ ها قرضببباا عىلأن يبعإىل  بباإاللبون، و ام بدد ثم يبيعهبا عىل

 .بدقا بالريال يكون بن قبيل الوفاء بنري النو

كان يف ذا إ نعم يف الصورة الثانية ،بأس هب   امعابلة يف الصورتني وال

دف  الكمية امعينة يف الرياالت بدالا عام يامثل القطعة ال هبية نهل  لصاحبها 

 .ف جيل البااه ي امقرب(عول )األ

 ن كانإف ؛ذا كان صببباحب ام ل يبي  القطعة ال هبية مالكهاإو -ف 

ييد بن السبببعر ام دد فله الليادة عمل باعها باأل نه لوع بينهام اتهلباق عىل

ومتام الثمن ال ي ي سبببلمه بن اللبون يعود لصببباحب  ،بموجب االتهلاق

خع  بوجود راغب يف رشاء عليه، نعم لو إام ل امجاور فيللبه تسبببليمه 

له فقام ب لك ف ،يهلليه ويبيعها عإن يأخ ها عبثبل ه   القطعة فطالب بنه 

 .ف َتر العادة بال عمل بهإذا  بثل عملهجرة أامطالبة ب

 نه يلبسببهععلم عكنت إذا  الرجل با حكم بي  ال هب عىل 

 نه يلبسه؟أبصنومل للرجل، وبا احلكم يف صورة عدم العلم بعو 

تكون صببياغ ه رجالية  ي باعبا امصببو  ال هبي للرجال ع 

ولكن جيب  ،ببي  بادته سأب جيوي بيعه، نعم ال ب يل ال يلبسه غريهم فال

 ال فالال ي ال خت ص بالرج ىخربا امصببوغات األعهبيئ ه قبل ال سببليم، و
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 توقفإذا  الإ ،نبه يسببب خبدم بن قببل الرجالعلو علم  ىس ببيعهبا ح أبب

 .االب نامل بن ذلك ب  توفر رشو  للوبه النهي عن امنكر عىل

عو  ا يو عو  هببل جيوي بي  البب هببب ب  الهلصبببو  

لبببياء غري بعلوبة كبانبت ه   األإذا  النري كريمبةعو  حجبار الكريمبةاأل

 ،رشائهبا ب  الب هب الوين وامقبدار لبدي امشببببي وب  ذلبك يقوم عىل

 وه ا ب عارف عند المي ؟

ا ن و  معو  الهلص كانت القطعة ال هبية امش ملة عىلإذا  

يبامل بالوين فالهل كبانت ما إذا  بباعو ،س بب لبكأيببامل ببامشبببادة فال بب

  يصبب فال ،الهل بمقدار وين ال هبإىل  بمقدار وين الهلص بثالا يؤدي

 .س بامصاحلة يف بثلهأب ذلك بيعاا، نعم ال

رعي معابلة اسبب بدال ال هب القديم ببببببا هو الوجه الشبب 

 بال هب الديد؟

ن تم  رشاء الب هبب امسببب عمل أجريبت بعبابل بان ببعإذا  

ثم بي  ال هب غري امسببب عمل بمبلغ  -بثالا  -بن العمالت النقبدية بمبلغ 

 .لكالإييد بنه خال عن كل ع
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 سامح كم يف بي  ال هب ام نجو؟رعي  با 

كان إذا  عالم امشببببي باحلالإال بان  بنه، لكن البد  بن  

عالم إلاثري أللابي واح امل تإعالم يف بعرب خمبالهل ه تكليف ب  عبدم اإل

 .ن ف لري كونه غري ببال بالطهارة والنجاسةأب ،يف حقه

 ؟الهلضة سلهلاا عو  هل جيوي بي  ال هب 

الهلضببة عو  الهلضببة سببلهلاا بال هبعو  ال جيوي بي  ال هب 

 الهلضةو ع كام جيوي بي  غري ال هب والهلضة سلهلاا بال هب ،وجيوي بنريمها

ف ب بر السباب  بن رشائط بي  السليف األ عىل تهلصبيل يأيت - امل آخر بمعو 

 .ن جيعل بدل امبي  يف السلف بن النقودعواألحو  األوىل 

 ؟با هو بي  الرصف 

الهلضببة وال فرق عو  بال هب ،الهلضببةعو  وهو بي  ال هب 

 .بني امسكوك بنهام وغري 

 ؟هل جيوي بي  ال هب بال هب والهلضة بالهلضة 

 .جيوي بي  ال هب بال هب والهلضة بالهلضة ب  الليادة ال 
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 ؟هل جيوي بي  ال هب بالهلضة وبالعكو نقداا  

ال ببأس ببي  الب هب بالهلضبببة وبالعكو نقداا وال يع ع  

وعبا بي  عحدمها بااخر نسبببيئة فال جيوي بطلقاا عىل  ،تسببباو ام يف الوين

 .األظهر

 حدمها بالأب و  بن ال هب والهلضة بعاا هل جيوي بي  امص 

 ؟ييادة

امصو  بن ال هب والهلضة بعاا ال جيوي بيعه بأحدمها بال  

و ع هبام بعاا ب عىل با تقدم بعو  بل إبا عن يبامل نقداا بأحدمها ب  الليادة ،ييادة

 .يبامل بجنو آخر غريمها

ب  ال هب بجنسببيه عو  هل جيوي رشاء خاتم بن الهلضببة 

 ؟جرة الصياغةعييادة بمالحظة 

غري  بن عو  غري  خامتاا عو  ال جيوي عن يشبببي بن الصببائغ 

الب هبب بجنسبببه ب  ييبادة بمالحظة عجرة عو  امصبببوغبات بن الهلضبببة

بأقل بن بقدار  بن جنسه ب  عو  با عن يشببيه بنري جنسبهإبل  ،الصبياغة

 .الضميمة عىل با تقدم لي خلص بن الربا
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با حكم رشاء حيل الهلضببة وال هب عن اريز األنبنت  

 ن مخسبببة عيام ليقوم بشبببإىل  وال ي غبالبباا با ل اج فيها البائ  بن يوبني

 امشبي؟إىل  السلعة

ال ببان  بن ذلبك يف حبد نهلسببببه ب  كون الثمن ليو بن  

 .الهلضة. واهلل العافعو  ال هب

سببعر بصببوغات بعينة عطاء اللبون قيم ني لإهل جيوي  

علف  023علف دينار وبااجل بببب  033كأن نقول له ه ا سعر النقدي بببب 

 دينار بنهلو الوقت؟

 .ال بأس ب لك 

بقاء جلء بن إلبببكال يف حالة بي  ال هب وإهل يوجد  

 حني اليرس؟ امبلغ ديناا 

 .بر ام كورال بان  بن األ 
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راء ال هب ببببرعية لصائغ عند لببببالشبي الطريقة ببببباه 

رق خ  الهلعر( وبي  ال هب الديد لللبون بامقابل وبببببامسبب عمل )الكسبب

 ؟حياناا ع

يمكن له بي  ال هب ال ي له بمبلغ بعني ورشاء ال هب  

برام امعببابل ني يسبببقط الببدينني إوبعببد  ،البب ي للطرف ااخر بمبلغ آخر

 .ااخر كثر الهلرق للطرفيف ذب ه األام قابلني بنهلو امقدار ويعطي بن 

عند رشائي لل هب بن قبل تاجر الملة يضبببيف عليه  

ه ا امبلغ  خ  ييادة عىلعفهبل جيوي  ،جور بعني لكبل غرامعال باجر ببلغ 

 ؟جور( عند بيعه للمشبيي )األع

 .ف يكن الثمن بن ال هبإذا  جيوي 

بن  جار )اللاركون( بثالا حع عند رشاء ذهب ل وي عىل 

وعند  ،ي اع بار  ذهب(عحجبار قيمبة ال هب )ال باجر حتسبببب قيمبة األ

ب حيل عند البي  حت سببب ،جراء هب   امعابلة ي م تبليغ امشببببي ب لكإ

 ؟فهل جيوي ذلك ،حجار بقيمة ال هبقيمة األ

 .جيوي ب  العلم بمقدار ال هب 
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ب وامجوهرات وعريد بن عنا ععمل يف بك ب لبي  ال ه 

نني سمعت عن  العمل ع علاما  ،رببببرعية ق ا األبببببامح كم الرؤية الشبببببسب

 بال هب حرام؟

بي  ببالنقبد وعبا بي  ال هب إذا  جيوي ال عباببل ببالب هبب 

ببالب هبب فيشبببب  فيبه عبدم الليبادة بطلقا ا، فإذا عردت عن تعابل ذهبا ا 

 ذهبك بنقد وتشببببي ذهبه بثمن آخربكانك عن تبي  إب هب ب  ييادة فب

 .ذهبك ليئاا يكون يف بقابل الليادةإىل  تضمعو 

جور صببياغة ال هب بن عخ  عسببامح كم يف رعي  با هو 

 ،بن ام هلز عليه ب  ببلغ بن امال بعلم امشبي امشبي ب هب عكثر ويناا 

 جوراا للصياغة؟عن ه   الليادة وببلغ امال تع ع ع عىل

 .ال جيوي 

هل جيوي بي  بثقال بصو  بن ال هب بمثقال غري بصو   

 جرة الصياغة؟ععخ  بنه، ب  

ائ  عند الصبباغة ه   ن ه لببإلرم ذلك وال جيوي، رغم  

 .ياماأل
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سببامح كم يف اسبب بدال ال هب بن العيار الواحد رعي  با 

ا فهل ه   الليادة رب ،بنه بن ال هب العيار الثامنية عْش ييدأرين ببوالعش

رين يكون الوين بببببالعيار الواحد والعشببإىل  ن ه   الليادة لو حولتإب  

 ب ساوي؟

الليبادة يف بثبل ذلبك بن الربا وال جيدي تسببباوي بقدار  

 .تقدير االس خال  ال هب عىل
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 ةوالألواستثمار ا العمل بيع 

ي االس ثامر بالعمالت األجنبية ببب عي ببب الدوالر   هل جيو 

 ريال؟ 4ريال وعندبا يرتهل  الدوالر يصب  الدوالر    3٧15

إذا كان االسببب ثامر بأن تشببببي الدوالر حني الرخص ثم  

 تبيعه حني النالء فال بان  بنه.

 هل جيوي اس ثامر األبوال يف بعمل للسكائر؟ 

 .جيوي 

ريد اسببب ثامر  يف القروب وذلك علدي ببلغ بن امال و 

 بالطريقة ال الية: 

الف آ 6333ن يشبببي امقبب سببلعة بعينة بوجودة لدي بمبلغ ع

ن يم لكها عوبعد  ،ريال 533ريال ومدة سبببنة ب يل يدف  يل كل لبببهر

كون قد عريبال نقداا وب لك  5333ونك بب عقبد البي  يببدع بيعهبا بمبلغ 

لف ريبال هبل جيوي ذلبك؟ ويف حبالة عدم الواي هل توجد عهلبدت اسببب 

 اريقة يف بثل تلك االس ثامرات؟

 جيوي ذلك بْشاني:  
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ن يكون البي  واقعياا ال صورياا ب يل لو البي بنك ثم رفا عبببب 0

 .ولراء تكونان بل لبني بالبي  األبنت الشعالبي  عو رفضت 

ر  ببيعك بشعفال تقول له  ،ولالبي  األن ال يشب  البي  الثاين يف عب 2

 .هو يشب  عليك ذلك تشب ا بني وال

عمل كوسيط بني بس ثمرين ورشكة اس ثامرية تس ثمر يف ع 

رباا االسببب ثامر عملت وسبببااة بني عال جارة بالعمالت بقابل نسببببة بن 

ن ه ا عمتام العملية اتضبب  يل إركة وبعد ببببببوه   الشبب األلببخا ،حد ع

 خوذة بن ه   الوسااة؟أالشخص ي كسب باحلرام، با حكم العمولة ام

 .حالل لك 

 هل جيوي ام اجرة بالعملة بثالا العملة العراقية؟ 

 .جيوي إذا ف يكن عىل خالف القانون امرعي 

 هل جيوي بي  األوراق النقدية بأكثر بنها؟ 

 عا ب هلاضالا ب  اخ الفهام جنساا نقداا جيوي بي  بعضها بب 

ا ب  كوي ي بطلقاا، و فيجوي بي  مخسبببة دنانري عراقية بدينار ،عو نسبببيئة عب 

ئة فال خيلو وعبا نسبببي ،حتاد يف النو فيجوي ال هلاضبببل يف البي  هبا نقداا الا

 عن إلكال فاألحو  وجوباا تركه.
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 هل يص  بي  العمالت األجنبية ورشاؤها؟ 

كثر، قل وباأليص  بيعها ورشاؤها بقيم ها السوقية، وباأل 

 .بال فرق يف ذلك بني كون البي  عو الْشاء حاالا عو بؤجالا 

 لاما ع ،هل ال جارة وعملية الْشبباء والبي  بالبورصببة جائل 

جنبية تدير هك ا عملية ت م فيها بي  ورشاء عن هنباك عدة رشكات عامية ع

 نبنت؟عن اريز لبكة األال هب والعمالت 

ال إذا كان بن قبيل بي  الكيل بالكل إيص  ال عابل ب لك  

يصببب  لوكببان امبي  كليبباا بؤجالا والثمن  وكبب ا ال ،ب  ال ببأجيببل فيهام

راد ع ولكن ف يسبب لم البائ  ثمن بضبباع ه حني امعابلة ولو ،يبببببلببخصبب

جاي له بيعه عىل جبل امشببببي عن يبي  ببا الببببا  بؤجالا قببل حلول األ

با ع ،بن غري فرق بني امكيبل وامويون وغريمهبا ،الببائ  نهلسبببه دون غري 

ه ا وعىل  ،فيهام فيجوي بيعهام عىل غري الببالغ قبل القبا إذا ف يكن برب 

ركات والبنوك ال ي ت عابل بالربا ببببجيوي ال عابل ب  الش كل حال فإنه ال

لباك يف رعس باقا يعني الدخول ألن اال ،عخ  الليادة بنه جيوي ب  بن ال

ر بووكب ا لو كبانبت ت باجر باأل ،فيام تقوم ببه بن بعبابالت ربويبة حمرببة

 ام ربة كا مور وا نايير.
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 ،دينار 093333دوالر مدة بمبلغ 033إذا بعت لشخص  

 فهل ه ا؟

 .جيوي 

رة بببببلعشببلببامل يف األيام األخرية بي  الورقة النقدية فئة )ا 

 فام حكم ذلك؟ ،آالف دينار( بأقل بنها بن فئة عخرى

 .إذا كان البي  نقداا ال بؤجالا فال بأس به يف حد ذاته 

يقوم بعا ال جببار ببي  العملببة العراقيببة الببديببدة عىل  

 فهل جيوي ذلك عم ال؟ ،الدول امجاورة

صاد الواني عو راا باالق ببببجيوي يف حد ذاته با ف يكن بضب 

 .خمالهلاا للقوانني امعمولة

إذا ذهب البائ  ب  امشبي إىل السوق والبى احلاجات  

ثم باعها عىل امشبي بسعر ععىل بن سعر امشباة  ،حسب الب امشبي

 بال قسيط، با حكم البي ؟

 ولو -إن كان امقصبود عن األول البى احلاجات لنهلسه  

فال إلببكال يف بيعها عىل الثاين بأييد بن سببعرها  -ب سببب الب الثاين 

 األول بال قسيط.
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 قل بن قيم ه احلقيقية؟أهل جيوي بي  الشيك امؤجل ب 

ذبة البنك جاي  إذا كان الشببيك يعع  عن دين حقيقي عىل 

 .ذلك

دوالر  033با رعي سبببامح كم برجل لديه ورقة بن فئة  

جل يسلمها إىل لخص آخر ويكون وكيالا عنه وخيول الوكيل ببيعها باا

ر بببببرش  وبليادة عن سبعر السوق وبمبلغ قدر  مخسة عش مدة لبهر عىل

كثر بن ذلبك فيكون اللائبد للوكيبل بعببد أذا ببامل الورقببة بببإو ،لف دينببارع

بوافقبة امبالبك، وعنبد حلول االسببب  قباق وببامبدة ام هلز عليها يعيد له 

 ،لف دينارعر بدوالر ب  الليادة ام هلز عليها مخسة عش 033ة بن فئة الورق

 جورين؟أف ونا ب لك بع ،ويكون الوكيل ب لك ضابن للخسارة

 : بورععدة  ه   امعابلة ت ضمن 

ها ييد بن قيم أبببب توكيل صاحب الورقة لخصاا يف بيعها بؤجالا ب0

س به أب لف دينار، وه ا العر ببببالبي  بام ال يقل  عن مخسة عش النقدية حني

 .ن يكون الثمن بن غري جنو الدوالرعبْش  

رقة تقدير بي  الو قيابه ب لك يس  قها عىل كيل عىلبببب عمولة للو 2

 ني ئقيم ها النقدية، كام لو باعها بام لف دينار عىلعر ببببييد بن مخسة عشأب

 ف كون ،لف دينارع ي ئلف دينار وكان سبببعرها النقدي باعرين ببببببوعشببب
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 ياء عمله عىلإالف دينار، وجعل العمولة للوكيل آعمولة الوكيل مخسببة 

 .س بهأب الن و ام كور ال

ن يشبي حص ه بن الثمن امجهول عالوكيل  بببب البا  امالك عىل3

 لف دينارعر ببببجل بامئة دوالر ومخسة عشذبة امشببي عند حلول األ عىل

 .قل قيمة بن ذلك يف ذلك احلنيعن كانت إنقداا و

امشبي  نهلسبه القبول بي  حص ه بن الثمن عىل والببا  امالك عىل

 رانيبببقيمة بنه، وكال الش عىلعن كانت إجل ب لك امبلغ وعند حلول األ

 .ص ي 

 وراق النقدية؟هل جيوي بي  األ 

األوراق النقببديببة بام عْنببا بن امعببدود جيوي بي  بعضبببهببا  

ببعا ب هلاضالا ب  اخ الفهام جنساا نقداا ونسيئة، فيجوي بي  مخسة دنانري 

 ا ب  االحتاد يف النو فيجويبببببعراقية بطلقاا، وببببرة دنانري عببببكوي ية بعش

س حو  للوباا تركه، وال بأبا نسبببيئة فاألعو ،ال هلباضبببل يف البي  هبا نقداا 

ن امبلغ ام كور فيها إذا كان الشخص بديناا إب نليل الصكوك نقداا بمعنى 

به واقعاا جاي خصمها يف امصارف وغريها بأن يبيعه الدائن بأقل بنه حاالا 

 .ويكون الثمن نقداا 



 (91فقه السوق .................................................. )

 

وراق النقدية كالدينار رف عىل األببببهل جيري حكم الص 

 العراقي والدوالر ون وها؟

رف عىل األوراق النقدية كالدينار ببببببي حكم الصببال جير 

العراقي والنو  اقنبدي وال وببان اإليراين والبدوالر والباون ون وها بن 

األوراق امسبب عملة يف ه   األيبنة اسبب عامل النقدين فيصبب  بي  بعضببها 

 .كام عنه ال يكاة فيها ،ببعا وإن ف ي  قز ال قابا قبل االفباق

ي  العمالت األجنبية ورشائها نقداا ب  ييادة يقوم البنك بب 

 بالية؟

 لز له ذلك. 

 هل يص  بي  العمالت األجنبية ورشاؤها؟ 

كثر، قل وباأليصب  بيعها ورشاؤها بقيم ها السوقية، باأل 

 .بال فرق يف ذلك بني كون البي  عو الْشاء حاالا عو بؤجالا 

هل جيوي العمل بالصببريفة بي  ورشاء العمالت العراقية  

 واألجنبية؟

 .جيوي 
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رة بببببلببامل يف األيام األخرية بي  الورقة النقدية فئة )العشبب 

 فام حكم ذلك؟ ،آالف دينار( بأقل بنها بن فئة عخرى

 .إذا كان البي  نقداا ال بؤجالا فال بأس به يف حد ذاته 

 ،دينار 093333دوالر مدة بمبلغ 033ذا بعت لشخص إ 

 فهل ه ا جائل؟

 .جيوي 

 هل جيوي ام اجرة بالعملة بثالا العملة العراقية؟ 

 .جيوي إذا ف يكن عىل خالف القانون امرعي 

ون ن يكأك ؛جلخرية بي  الدوالر بااونة األر يف اابببان ش 

لف دينار، فام ع 053ببببدينار ويبيعه ال اجر مدة لهر ب لفع 023 ببببسعر  ب

 هو رعي سامح كم حول البي ؟

 جيوي. 
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رة؟   هل تص  امعابلة بالنقود الورقية املو 

رة، عو   حترم وال تصببب  امعببابلببة بببالنقود الورقيببة املو 

السببباقطبة عن االع ببار، تلبك ال ي ين  هببا ام عابل الناس، إذا كان بن 

رة ليه العملة جاهالا إتدف    .بأْنا بنشولة عو بلو 

لو اقبب بسببلم بن بسببلم ببلناا بن امال، ثم بعد بدة  

مقدار ا انخهلضببت القيمة السببوقية ل لك العملة، فكم سببيدف  للمقرب؟

ال ي اقبضبه نهلسه، عو با يساوي قيم ه السوقية حني الوفاء، وهل هناك 

 بن فرق لو كان امقرب كافراا؟

ني ب بيببدف  نهلو امقببدار امقبب، بال فرق يف امقر 

 .امسلم والكافر

يف األسببواق وبني عابة الناس ظاهرة بي   اا ظهرت بؤخر 

 وهي كااليت:  ؛العملة األجنبية )الدوالر(

لف دينار ع( 063( دوالر واحدة بمبلغ )033بثال: بي  الورقبة فئة )

لف ع( 023ن سبببعرها ام عارف عليه هو )ععلام  ،عراقي مدة لبببهر واحد

لف ع( 43األسبببواق ام ليبة؟ فام حكم امبلغ امضببباف ) دينبار عراقي يف

عال  عوال ي هو يعادل كام ذكرنا  ،صبببل قيمبة الورقبةع دينبار عراقي عىل
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عم يببدخببل يف  وهببل هبب ا العمببل جبائل رشعبباا  ،دينببار عراقيعلف ( 023)

 امعابالت الربوية؟

 .جراء امعابلة يف بهلروب السؤالإال بأس ب 

ي  األوراق النقببديببة بن جنو واحببد ب  هببل جيوي ب 

 ؟عو بؤجالا  ال هلاضل نقداا 

ال إذا كببانببا إ وال جيوي عىل األحو  بؤجالا  جيوي نقببداا  

 .خم لهلني

كون ن يأجل كخرية بي  الدوالر يف ااونة األر يف اابان ش 

هو لف دينار، فام ع 053بلف دينار ويبيعه ال اجر مدة لهر بع023 بسعر  ب

 رعي سامح كم حول البي ؟

 جيوي. 

سبب أجر عهل يصبب  تأجري العملة بعملة بنايرة قا؟ عي:  

 دوالراا مدة بعينة بدينار عراقي؟

 .ال يص  تأجري العملة النقدية الورقية 
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بريكي بقببابببل الببدوالر هببل جيوي رشاء الببدوالر األ 

 ة؟ هل جيوي العمل يف حمالت الصريفة يفسبايل بن حمالت بي  الصريفاإل

 بدال العمالت؟إدي بام فيها 

جيوي بي  العمالت النقبديبة الورقيبة بعضبببها ب  البعا  

بال ساوي عو ب هلاضالا ب  اخ الفها يف النو عو ب  احتادها، يف البي  نقداا، 

ال ولكال. إبا ب  االحتاد فال خيلو عن عوك ا نسبيئة ب  اخ الف النو، 

 .بأس بالعمل يف حمالت الصريفة ب  َتنب امعابالت ام ربة والربوية

هنا لببخص يشبببي العملة النقدية ويعطي بقابله رب   

 فهل جيوي ه ا عم ال؟ ،حمدد

ة ولو كببان   ال بببأس ببي  العملبة األجنبيببة بببالعملبة ام ليبب 

من الث الليادة عىلولكن ال جيوي  ،كثر بن القيمبة السبببوقيبة )ببااجل(أبب

ة ىامسم    .يف بقابل متديد امد 
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 بيع املالبس

 ننا نسببكن يفععلاما  ،هل جيوي ال جارة يف بالبو الرقص 

 وروبا؟ع

ال جيوي عىل األحو  إذا كببان االسببب عامل ام عببارف قببا  

 .خا  بالرقص

رها ببببببهل جيوي عرب امالبو النسببائية وتعليقها ونشبب 

ثري ما ي ،بن الرجال والنساء وخصوصاا الشباف عىبر لنرب بيعها، عىل

 النريلة النسية وخاصة بالنسبة للمالبو الداخلية؟

 .ثارة الهل نة النوعية ف جيلإذا كان عرضها بوجباا إل 

 هل جيوي بي  بالبو عليها صورة ا مر، كدعاية لْشهبا؟ 

 .ار هباَت  لرم لبسها، واإل 

ن يبي  امالبو اللدية غري ام كاة، عهل جيوي للمسبببلم  

 وامصنعة يف بالد الكهلر؟

 .ال ب  اح امل ال  كيةإال جيوي عىل األحو   
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ح ية امصنوعة بن جلد امي ة عو جلد ا نلير هل يص  األ 

 بيعها ورشاؤها؟

 .حو ال يص  بي  جلد ا نلير وك ا امي ة عىل األ 

 با هو حكم بي  اللود؟ 

جيوي بي  اللود والل وم والش وم وبش قاهتا إذا اح مل  

كل بنها با ف لري ن ف جيل األإو -ى بببببن تكون بأخوذة بن احليوان ام كع

 ،مشببببي باحلالعالم اإو  للوباا ب  عدم إحراي ت كي ها حواأل -ذلبك 

فيام إذا اح مبل اسببب خبداببه قبا فيام يشبببب  فيبه ال  كية ب  اح امل تأثري 

 .عالم يف حقهاإل

هنالك تعابل يف األسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي  

نه غري أجنبي)سبري( بشكوك فيه بال  كية عو ب يقن بنه بعجلد  حت وي عىل

ء بالنسببببة للسببباعات ال ي حت وي فام حكم ال عابل بن بي  ورشا ،ب كي

 السري امشكوك عو ام يقن بن عدم ت كي ه؟ عىل

ا بع ،إذا كان بشببكوك ال  كية جاي اع بار  جلءاا بن امبي  

 .و حاأل دخاله يف امعابلة عىلإإذا كان ب يقن العدم فهو بي ة وال جيوي 
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ة فهي ويهنالك تعابل يف األسواق بالنسبة للساعات اليد 

نه غري أنه بب يقن ب وعجنبي)سبري( بشكوك فيه بال  كية عجلد  حت وي عىل

فام حكم ال عابل بن بي  ورشاء بالنسببببة للسببباعات ال ي حت وي  ،ب كي

 السري امشكوك عو ام يقن بن عدم ت كي ه؟ عىل

ا بع ،إذا كان بشكوك ال  كية جاي اع بار  جلءاا بن امبي  

 .و حاأل دخاله يف امعابلة عىلإإذا كان ب يقن العدم فهو بي ة وال جيوي 

  



 (035فقه السوق .................................................. )

 

 بيع الصور واجملالت

 هل جيوي بي  جمالت ا العة يف بالد تنلب فيها الكهلار؟ 

 .ال جيوي بطلقاا  

 با هو رعي سامح كم يف بي  صور امطربني وامطربات؟ 

لاعة إال ي تكون وسيلة لبويج الهلساد و لرم بي  الصور 

 .س ببيعهأب تكون ك لك فال با با العو ،الهل شاء بني امسلمني

هبل جيوي العمبل يف جمال البي  يف حمالت تبي  امجالت  

 ا ليعة ذات الصور العارية؟ وهل جيوي اإلَتار هبا؟ وهل َتوي اباع ها؟

تروجياا لل رام وإلاعة لكوْنا  ال جيوي أء بن ذلك، 

 .للهلساد

 امطربني وامطربات؟ با هو رعي سامح كم يف بي  صور 

لاعة إال ي تكون وسيلة لبويج الهلساد و لرم بي  الصور 

 .س ببيعهأب تكون ك لك فال با با العو ،الهل شاء بني امسلمني
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 هل جيوي رشاء متاثيل جمسببمة بن وتة إلنسببان عار  متاباا  

لل يوانات  ةذكراا كبان عو عنثى؟ وهل جيوي رشاء صبببور جمسبببمة بن وت

 وتعليقها لللينة؟

بأس بالثاين، عبا األول، فإن كان فيه ترويج للهلسببباد ف  ال 

 .جيل
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 بيع أوراق اليانصيب

 وراق اليانصيب؟عهل جيوي رشاء  

للمسبببلم رشاء عوراق اليببانصببببيببب، وبنهببا  ال جيوي 

)اللوتري(، إذا كبان رشاؤ  ل لبك الورقبة بقصبببد اح امل الهلوي ببالائلة، 

وجيوي له رشاء ورقة اليانصيب إذا كان رشاء تلك الورقة بقصد االلباك 

رومل خريي بريض إسببالبياا، كبناء امسبب شببهليات، ودور رعاية ببببببيف بشبب

ك، ال بقصد احلصول عىل الائلة، وهو افباب يصعب األي ام، وغري ذل

جداا حتققه يف دول امهجر غري اإلسالبية، تلك ال ي تع ع بعا ام ربات 

 .يف رشيع نا اإلسالبية بشاري  خريية حسب بهلهوبها

وعىل كال ال قبديرين جيوي عخب  البائلة بن الكبافر بعد الهلوي هبا بن 

 .س نقاذباف اال

رافة(، والناس ببببريف النقود )للصبببببب ل صببك عندي  

يطلبون بني عن عبي  قم عوراق اليانصيب ال ي ي م الهلوي هبا بالقرعة، فهل 

 جيوي يل بي  بثل ه   األوراق؟
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ال جيوي بي  عوراق اليانصيب، نعم جيوي عخ  امال بعنوان  

االلبباك يف بْشومل خريي كبناء بدرسة عو جرس ال بقصد احلصول عىل 

 .الرب  والائلة

 وراق اليانصيب؟عهل يص   بي   

ال يصببب  بي  عوراق اليبانصبببيبب ورشاؤها، كام ال جيوي  

با إذا كان عة عن الهلائدة ام  ملة، وإعطاء امال عند عخ ها بقصبببد البدلي

، رومل خرييبعانة عىل بشعطاء جماناا فال بأس به، كام إذا كان بقصد اإلاإل

يف  رفبكبناء بدرسة عو جرس عو ن و ذلك، وعىل كل تقدير ال جيوي ال ص

ذا إ ،رعيببببذن احلاكم الشإصابت القرعة باسمه بن دون عامال امعطى مََّن 

با إذا كان رشكة عسالبية، وكة حكوبية يف الدول اإلكان ام صبدي قا رش

 .حلرامبا ف يعلم بال امله عىل ا ،هلية فال بأس بال رصف يف امال امُعطىع

هل للُّ رشاء عسببل بثالا عليه ورقة يانصببيب ب  قصببد  

 اح امل الهلوي بالائلة حني الْشاء؟

عن  ال بقصد البدلي ة ياء العسل،إللُّ ب  دف  امال ب امبه ب 

 .الهلائدة ام  ملة
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  ربائيجهزة الكهبيع األ ةهن 

دوات الكهربائية ورشائها، يوجبد عنبدي حمبل لبي  األ 

لبيه علببي بثالا تلهلليون بمئة دينار عندبا يأيت لخص لْشائه ويقول ع

  نا بمئة ومخسببني دينار لرفعلبببي ه اقول له عن عضببطر ع ،بنك بمئة دينار

 بيعه فوق ه ا السعر هل هو حرام؟أسعر  ف

عو  رورة دينيةببببببمسببو  رشعي كضبب الإجيوي الك ف  ال 

ة وال روربببوبا ذكر يف السؤال ليست بن الض ،نجاء نهلو حمببةإدنيوية ك

ذا إ ن للمشببي حز الهلسخإولكن البي  ام كور صب ي  غري  ،بسبو  له

 .ظهر له الك ف

جهاي عندي يف ام ل لعرضه وبيعه له يت لخص يض  أي 

 لبببخص يشببببي ه ا الهاي بسبببعر فوق أيتفي ،ولدد سبببعر ق ا الهاي

 خ   يفآعطي صاحب الهاي امبلغ ال ي حدد  للجهاي والباقي أام دد ف

 لكال؟إه ا 

علم صاحب الهاي إذا  نعم ،خ  الباقيعلل لك  نعم وال 

 .ملك حل لكب لك وجعله لك ولو عوضاا بن ع
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وي فهل جي ،ام ل للبي  يت لببخص ويعرب حاجة عىلأي 

قل بكثري بن سببعرها احلقيقي ب  بوافقة الشببخص ال ي عتثمينها بسببعر 

 رب ععو  الثمن، خصبببوصببباا ون ن رشكاء يف ام ل ثالثة يعرضبببهبا عىل

 بقصد الرب ؟

صاحب ام ل  عىل نام يعرضبهاإكان صباحب احلاجة إذا  

ل جيوي لصببباحب ام  ن لببباء فالإتقييمها، ورشائها بعد ال قييم  لنرب

ب ا ن يشعن كان يعرضها لنرب إبا عقل بن قيم ها السوقية، وأتقييمها ب

ن يعرب عليه عصببباحبب ام ل بالسبببعر ال ي ي هلقان عليه فال بان  بن 

ولكن يف ه   احلالة  ،سببعراا يقل عن سببعرها يف السببوق ولو بمقدار كثري

فلو علم بالنبن بعد ذلك جاي له فسبببخ  ،يكون صببباحب احلاجة بنبوناا 

 .امعابلة

العربون ال ي يدفعه امشببي بسببقاا قبل اس الم السلعة  

 خ   عند تراج  امشبي؟عهل جيوي للبائ  

 ،كببان العربون جلء بن الثمن يف البي  الواق  بينهامإذا  

ىل إ ب  امشبببي لنهلسببه حز الهلسببخ ب  االل لام ب مليك العربونوقد البب

 .عامل ه ا احلز للبه الوفاء هب ا االل لامإتقدير    عىلئالبا
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لخص له بدة اويلة يبي  امسجالت ال ي ي م تصلي ها  

 فراد؟يعرف األ ن يريد ال وبة والواا ،ْنا جديدةإباسم 

 .ال وبةال تكليف عليه غري  

 هل جيوي رشاء جهاي ال لهلاي؟ 

عو  يببأبن بن انجرار نهلسببببه جيوي اق نبباؤهببا من ال نعم ال 

 .اس خدابها يف احلرامإىل  هلهعبعا 

 با حكم بي  جهاي بس قبل القنوات الهلضائية؟ 

بة فسامحة السيد   إذا ف تأبن اسب خدابه يف امجاالت ام ر 

 .ب لكال يأذن 

؟   با حكم عجهلة الس اليت بيعاا واق ناءا

فالم ا ليعة فال إذا كبان لنرب بنافعه ام ربة كرؤية األ 

 .ويكون البي  والْشاء ق ا النرب بااالا  ،جيوي
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م النري عالان ْشت يف الهلبة األخرية وسائل البويج لن 

م تورمل ب  عد ،فكار  اقدابة وقنواته امن طة ام مثلة بأجهلة الس اليتعو

الكثري بن اق ناء وبشببباهدة تلك العابج امشبببينة امنافية لديننا وعخالقنا. 

ونرجو تهلضببببل سبببامح كم بببالرعي حول بعا األسبببئلببة ام علز هببب ا 

 :  اموضومل

 / با هو رعي سامح كم باق ناء جهاي الس اليت: 0س

 علم امق ني بأنه سوف يق  باحلرام بن خالله عو ظنه ب لك؟ ب  –ع 

أبن لكنه ال ي ،ب  قصد االس خدام بام يوافز الضوابط الْشعية –ف 

 عدم الوقومل يف ام  ور؟

ب  العلم عو الظن باالسبب خدام ام رم ق ا بن قَّبل علببخا   –جببببب 

 غري ، كالعائلة بثالا، ال بن قَّبله؟

ين يقوبون ببي  وتصببلي  وتنصببيب / با حكم األلببخا  ال 2س

 ذلك الهاي: 

 إذا تيقنوا عو ظنوا باس خدابه ام رم بن قبل اللبون؟ –ع 

إذا البب بسببب خدم الهاي تنصبببيب عو تصبببلي  القنوات عو  –ف 

 باحية عو ام ربة؟قامر الصناعية اإلاأل
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 : ع ب ال جيوي ذلك يف الهلرب ام كور.0

 ف ب ال جيوي عيضاا.

 ال جيوي ك لك.ج ب 

 ثم.عان هم عىل اإلإ: ع ب ال جيوي 2

 .ف ب نهلو الواف

إذا كان اإلنسبان ال يأبن عىل نهلسه وعائل ه بن الوقومل يف  

احلرام يف رشائه لهاي )الس اليت( فهل لرم رشائه؟ وإذا كان البائ  يعلم 

ال يف ه   فهل جيوي له بيعه عليه؟ وبا حكم ام ،بأن امشبي يق  يف احلرام

 الصورة؟

ال جيوي لببه رشاؤ  يف هبب ا الهلرب، وعبببا البببائ  فال لرم  

رك ن تإف ،عليبه بيعبه من يسببب خبدببه يف احلرام با دام للجهاي بناف  حمل لة

اسببب خبدابه يف ذلك يف الهلرب بن وظيهلة امشببببي، وعليه يكون الثمن 

 .حالالا 
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بي  عن عل هل يمكن أسعن عود عنا صاحب حمل بوبايل وع 

 فهل جيوي البي ؟ ،جهلة بال قسيط ب  حتميله ببلغ بعنياأل

 .جيوي بأن تبيعه سلهلة 

 

 

  



 (005فقه السوق .................................................. )

 

 و النجس   اةور احملرةبيع األ

 ،راجت يف السببنني ام أخرة َتارة امخدرات بشببكل كثري 

فام حكم األبوال ال ي لصبببلون عليها  ،وقد تعابل ب لك بعا الشبببيعة

 وهم ينهلقون بنها يف األكل وغري  بن االح ياجات احلياتية؟

بل جيب  ،رف فيهابببببه   األبوال سب ت وال جيوي ال ص 

ق هبا عىل امسببب  قني بن  ،رجاعها إىل عصببب اهبا إن عرفهمإ وإال  تصبببد 

 .الهلقراء

هل تن قل احلربة  ،إذا الببى لخص بأبوال حمربة أء 

 وهل جيوي ال رصف به؟ ،إىل الءء

لياا يائه كإنعم جيوي ال رصبببف فيه إذا كان الثمن امدفومل ب 

ف فيه إذا كان الثمن لخصياا.  كام هو النالب، وال جيوي ال رص 
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إذا دف  امشببببي ثمن با الببببا  بن بال بنصبببوف عو  

وق يف رببببلثمن كلياا يف ال بة فدف  امسلو كان ا ،برسوق فام حكم امعابلة

وبا احلكم لو دف  امال ام كور  ،بقام الوفاء عو كانت امعابلة لبببخصبببية

 جرة؟ع

إذا كان الثمن عو األجرة كلياا يف ال بة فامعابلة صبب ي ة  

با عوق، وربببن كانت ذبة امشبي وامس أجر ال تعع بالدف  بن امال امسإو

وق بضاء امرسإابلة لخصية فهي فضولية ال تص  بن دون إذا كانت امع

 .بنه

 هل يص  الْشاء بن امأخوذ بالقامر عو الرسقة؟ 

رقة، عو امعابالت ببببال يص  رشاء امأخوذ بالقامر، عو الس 

 .ن يرد   إىل بالكهعن تسل مه امشبي وجب عليه إالباالة، و

هناك بعا األعيان النجسببة ال جيوي بيعها وال امعاوضببة  

عليهبا، كبا مر، وامي بة، و.... الخ، ولكن هل جيوي عخ  بقدار بن امال 

يائها، فمثالا لو صار ا ل مخراا، عو باتت الشاة إبعنوان حز االخ صا  ب

 م ال؟ععند صاحبها، فهل يثبت له حز االخ صا  

 .خ  امالعنعم يثبت له وجيوي  
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جر ب  صبباحب حمل عهل لز يل ال عاقد عىل عمل لقاء  

ين  ال أاما بخرى جيوي بيعها، علعلببياء عيبي  يف حمله ا مر والبرية وامي ة ب  

 لياء ام ل لة؟ال  األإبي  ع

جرة إذا دفعه صبباحب ام ل بن صببندوقه عثم با حكم امال امأخوذ 

 وامي ة وثمن امبيعات ام ل لة؟ال ي جي م  فيه ثمن ا مر 

قط لببببياء ام ل لة فإذا كنت ت عاقد بعه للقيام ببي  األ 

 دبت ال فال ضبببري يف ذلك، وراتبك ال ي ت سبببلمه بنه حالل لك با

 تعلم بال امله بعينه عىل احلرام.

ة، خرى حمربة كامي عبوراا حمللة وعلخص ساهم يف رشكة تبي   

 ركة، فام هو تكليهله َتا  ه ا النصيب؟برباا ه   الشعبه بن خ  نصيعتم 

 .بوال ام ربةي صدق بام يقابل األ 

هناك بعا األعيان النجسببة ال جيوي بيعها وال امعاوضببة  

عليهبا، كبا مر، وامي بة، و.... الخ، ولكن هل جيوي عخ  بقدار بن امال 

يائها، فمثالا لو صار ا ل مخراا، عو باتت الشاة إبعنوان حز االخ صا  ب

 م ال؟ععند صاحبها، فهل يثبت له حز االخ صا  

 .خ  امالعنعم يثبت له وجيوي  
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 هل جيوي بي  امي ة؟ 

بام يف ذلببك حلوم وجلود  -بثالا  -بي  امي ببة النجسبببببة  

 .احليوانات ام بوحة بطريقة غري رشعي ة حرام

  



 (009فقه السوق .................................................. )

 

 عضاءةهن  بيع األ

 ،رية ببيعها من ل اج إليهاببببهل جيوي نقل األعضباء البش 

 ب يل يكون البائ  قا إنسان غري حم اج ق   األعضاء؟

 .ال جيوي إن كان يوجب لراا بليناا حسب نظر ا بري 

هببل جيوي دف  ببلغ ألهببل ام ون  عن عخبب  بعا  

 ععضائه؟

ال  ،جيوي دف  أء بن امببال قم عىل وجببه اقبببة ون وهببا 

 .بقابل عخ  ععضاء بي  هم

هبل جيوي ال عمل بكليبة بقبابل ببلغ لسبببد حاجة بالية  

 بل ة؟

 .جيوي 

الب ل عن عظام اموتى وهناك إىل  االف يضطرهم األبر 

 ؟فهل جيوي الْشاء ،بن يبيعها

كانت بن عظام حمقوين الدم إذا  ورشائهاال يصببب  بيعها  

 .حو كانت بن عظام غريهم عىل األإذا  وك لك ،كامسلمني



 فقه السوق ................................................ (023)

  

نسان ب ون للرعها للمرىض إهل جيوي نقل األعضاء بن  

 ختليصهم بن امرب؟عو  ام  اجني إلنقاذ حياهتم

 توقهلت رئ ا  وقلبه عنإذا  جيوي قط  عضببو اميت امسببلم 

 توقف حهلظإذا  وذلك يف خصبببو  با ،ال رجعة فيه ْنائياا  توقهلاا العمبل 

وال جيوي يف غري ذلببك ح ى لو عوب بببالقط   ،حيبباة بسبببلم آخر عليببه

يف ه ا  وباا وجاألحو   ليل ز ببدن احلي يف غري با ي وقف احلياة عليه عىل

وب  ذلك فهلي فرب الواي يثبت عىل القاا  الدية ترصبببف يف  ،الهلرب

 .وب الشخص ب لك فال دية يف قطعهعإذا  نهلسه. نعم بصال  اميت

يف حال جواي نقل األعضبباء بن الوفيات، هل جيوي نقل  

األعضبباء بن لببخص ثبت لدى األاباء )بعد إجراء ف وصببات خاصببة 

ودقيقة( بوته دباغياا ب  اسببب مرار ال نهلو والنبا باألجهلة الصبببناعية 

 واألدوية؟

هلاعل ذا تسبب ذلك يف بوته فيع ع الإف ياا ال جيوي ويع ع ح 

 .قاتالا 
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 ثارةهن  بيع اآل

 ن الكريمآي اجر بعا امسبببلمني بنسبببخ خطية بن القر 

 فهل جيوي ذلك؟ ،سالبيةجيلبوْنا بن البلدان اإل

ص يف ذلببك بن حيببل كونببه   لاراا بباث إال نرخ 

 .امسلمني وذخائرهم

فهل  ،ثرية الثمينةبن امصبباحف األلببخص عند  عدد  

هم لخا  غري بسلمني هواي ععو إىل  ام احفإىل  يبي  بعضها عنجيوي له 

هانة للقرآن العليل، إي عوال يصبببدر بنهم  ،مج  الك بب القديمة والنادرة

 ل فيها بن بام ب ياا لد االه امم تثميناا للنسخة ا ط ية واع لاعبل   مون به 

 جهد؟

 ن كببانإالبي  يف بهلروب السبببؤال غري بعيببد و جواي 

 .تركهاألحو  
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ن يبي  صهل ة خمطواة بن بعا آيات القرآن عهل جيوي  

الببدار يف البيوت لنري  اببار البب ي ينصببببب عىلالعليل وبوجودة يف اإل

 لكوْنا قديمة ونادرة الوجود؟ ،امسلمني ويشبوْنا

كوْنببا يف بعرب اق ببك احلكم فيببه كام سببببز ب  عببدم  

 .ن اءي  ن و بن األأهانة بواإل

  



 (023فقه السوق .................................................. )

 

 ي بيع املشتدقات النفط ةهن 

با هو  ،هبنطق إىل  جاري يشبي الوقود لسيارته ثم يبيعه 

 ؟حكم ذلك

بل عليهم العمل بام البا ه عليهم الدولة  ،ال جيوي ذلك 

من الناف  يف ض بن رصف با يسب لمونه يف امورد ا ا  حسب ال لابهم

 ربببااخالف القببانون للم ال صببببدق ببباأل ولو بي  ذلببك عىل ،عقببد البي 

رفه يف بيصبرام العقد فإولو ف يل لم امقابل ب  الدولة يف بقام  ،امس  صلة

 .وف يملك با يس لمه بن الدولة ،بورد  امعني بطل العقد

د البدولبة جهات عديدة بمقدار بن الوقود بسبببعر تلو   

 امج م ، ولكن يف كثري جل رصفها يف بوارد خاصبببة عائدة عىلخمهلا أل

بن احلبباالت يقوم بعا هؤالء ببي  الوقود بببدالا بن رصفببه يف اموارد 

 : بثلة ذلكعوبن  ،امقررة

ص اف السيارات الوقود بن ام طة ويقوم ببيعه عخ  بعا أن يع -0

 يف السوق السوداء؟
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ال ين خصببصببت قم الدولة  صبب اف امولداتعن يقوم بعا ع -ف

وببال ايل تقليل عدد سببباعات  ،حصبببة بن الوقود ببي  جلء بن حصببب به

 ال نال بولدته للمواانني؟

 صببب باف امعباببل )كمعابل الطابوق وغريها(عن يقوم بعا ع -ج

ْنا خمصبصة ل شنيل ه   امعابل إب   ،بن الوقود ةببي  حصبصبهم امقرر

 ال ام، فام هو حكم ذلك؟توقهلها عو  ن اجهاإضعف إىل  ما يؤدي

ال جيوي ذلك، بل عليهم العمل بام البا ه عليهم الدولة  

بن رصف با يسب لمونه يف امورد ا ا  حسب ال لابهم الناف  يف ضمن 

 ربببااخالف القببانون للم ال صببببدق ببباأل عقببد البي ، ولو بي  ذلببك عىل

رفه يف بصبرام العقد بإ امس  صلة، ولو ف يل لم ام عابل ب  الدولة يف بقام

 .وف يملك با يس لمه بن الدولة ،بورد  امعني بطل العقد

ار بدعوبة سعأتبي  الدولة امش قات النهلطية للمواانني ب 

ولكن يقوم بعا الوسبببطاء بام اجرة  ،رعاية للضبببعف امايل يف امج م 

 ،ل الدولةقب كثر بن السبببعر امقرر بنأن تبيعها عليهم بأهب   امشببب قات ب

 فهل جيوي ذلك؟

 .رباا س ت حمرموبا يس لمه بن األ ،ال جيوي ذلك 
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ن هنبباك بعا النبباس إيبببة كبرية للوقود وعيف العراق  

سعر ضعاف العرصبهلة )سبوق سوداء( بعْشة يقوبون ببي  الوقود عىل األ

 فام حكم ه ا البي ؟ ،ال ي حتدد  الدولة

 .ف عن القوانني امرعية يف ه ا امجالال جيوي ال خل   
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 ةهن  التمريس اخلصوصي

سهم يف امدرسة يرغبون بعهناك االف من   ن أرادهتم بإدر 

 فهل جيوي ذلك؟ ،جر بعنيعقوم ب دريسهم يف البيت لقاء ع

 .ال بان  بن ذلك 

ر يف ببببسبامحة السبيد بال دريو ا صويص امن شرعي  با 

 ؟امدارس العراقية

ال بببان  بنببه إن ف يؤخبب  عىل امببدرس يف العقببد الوظيهلي  

 .تركه
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  ةهن  الرتمج

هل جيوي العمل ب  قوات االح الل كمبمجني وععامل  

 ؟عقود عملعو  بناء

سبباا ال تكري ،جيوي فيام يكون يف بصببل ة الشببعب العراقي 

 .لالح الل

 بني ة؟لعمل كمبجم ل دريب القوات األهل جيوي ا 

 .جيوي 

 ة؟األجنبيهل جيوي العمل كمبجم ب  القوات  

 .كان بمصل ة امؤبننيإذا  ال بان  
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