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 الممخص

، (بيع المعدـك كتطبيقاتو المعاصرة في ضكء الفقو اإلسبلمي)تناكلت في ىذه الدراسة مكضكع 
كقد تكممت في البداية عف مفيـك بيع المعدـك كحكمو كحكمة منعو، كتكصمت إلى أف بيع المعدـك 

 .المحـر شرعان ىك المشتمؿ عمى غرر فاحش

مف ثـ تحدثت عف بعض االستثناءات التي تمثؿ صكران جائزة مف بيع المعدكـ، كعقدم السمـ 
كاالستصناع كنحكىما مع بياف إمكانية تطبيقيا في شتى المجاالت بما يضمف تحقيؽ النيكض 

 .االقتصادم

كبعد ذلؾ جاء الحديث عف صكر أخرل جائزة مف بيع المعدـك كتطبيقاتيا المعاصرة كما ىك 
 .الحاؿ في مجاؿ التجارة الخارجية كالزراعة كبيع الديكف

كما تناكلت الكبلـ عف األزمة المالية المعاصرة كعبلقتيا ببيع المعدكـ، كتكصمت إلى أف بيع 
 .المعدـك بالصكرة المنيي عنيا كاف مف أىـ أسباب األزمة المالية العالمية
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 :المقدمة
الحمد هلل رب العالميف، الرحمف الرحيـ، مالؾ يـك الديف، كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث 
رحمة لمعالميف، محمد بف عبد اهلل الصادؽ األميف، كعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف، كعمى 

صحابتو الغر المياميف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ 
 :لو الممؾ الحؽ المبيف، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو، كصفيو مف خمقو كخميمو، أما بعد

فإف اهلل تبارؾ كتعالى أنزؿ تشريعان ليككف دستكران لمبشرية، كىذا التشريع صالح لكؿ زماف 
كمكاف، لكف ىذا ال يعني أف كؿ أمر يحدث في حياتنا لو نص يبيف حكمو الشرعي، بؿ إف 

الشريعة اإلسبلمية في معظميا جاءت بقكاعد عامة، كىنا يأتي دكر الفقياء كالمجتيديف في إدراج 
 .تمؾ الحكادث المستجدة تحت ىذه القكاعد

كقضايا المعامبلت المالية مف ىذا القبيؿ؛ فيي بحاجة إلى أىؿ فقو كبصيرة إلعطائيا الحكـ 
 .الشرعي المتفؽ مع ركح الشريعة كقكاعدىا

كفي ىذا اإلطار تأتي ىذه الرسالة لتتناكؿ مكضكعان عامان مف مكضكعات المعامبلت المالية 
 .كأبعادىا المعاصرة

 :أسباب اختيار الموضوع
 (بيع المعدـك كتطبيقاتو المعاصرة في ضكء الفقو اإلسبلمي)كقد قمت باختيار ىذاالمكضكع 

بتكفيؽ اهلل تعالى كفضمو كبإشارة مف بعض أساتذة كمية الشريعة األفاضؿ في جامعة النجاح 
الكطنية جزاىـ اهلل عني خير الجزاء، كأخص بالذكر فضيمة الدكتكر جماؿ الكيبلني،كبعد دراسة 
المكضكع كاالطبلع عمى أبعاده كجدت أنو مف المكضكعات الجديرة باالىتماـ كالبحث كالدراسة، 

 .كيتكافؽ مع ميكلي كرغباتي في ىذا المجاؿ
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كما أف ىذا المكضكع بشكؿ خاص، كمكضكعات المعامبلت المالية بشكؿ عاـ مف 
المكضكعات الجديرة بالبحث كالدراسة في العصر الذم نعيش، كزادت أىميتيا بعد طركء األزمة 

 .المالية العالمية ككثرة التساؤالت حكؿ االقتراحات كالحمكؿ لمخركج منيا

فيناؾ حكادث كمعامبلت مستجدة في حياة الناس مما يتعمؽ بيذا المكضكع الذم اخترتو 
قد يقـك شخص بدفع ثمف شقة سكنية بعد : تحتاج إلى بياف الحكـ الشرعي فييا، فعمى سبيؿ المثاؿ

اطبلعو عمى المخطط الخاص بيا، ككؿ ذلؾ قبؿ كجكد الشقة عمى أرض الكاقع، فما حكـ ىذا 
 .البيع؟ فيذه إحدل الصكر المعاصرة التي تندرج تحت بيع المعدـك كما سيأتي خبلؿ البحث

َمـ كنحكىمما لو تطبيقات  إضافة إلى ذلؾ، فإف ىناؾ صكران جائزة مف بيع المعدكمكعقد السَّ
 .كثيرة في الكقت المعاصر تمعب دكرَا ىامان في التنمية االقتصادية

فرأيت أف الكتابة في ىذا الباب أمر ميـ كضركرم، لمبلمستو لمكاقع، ككثرة التساؤالت في ىذا 
المجاؿ، كلكقكعو كثيران في حياة الناس مع جيؿ أكثرىـ بما ىك جائز كما ىك غير جائز، كفي 

 .حدكد اطبلعي لـ أجد أحدان كتب بشكؿ مستقؿ في ىذا المكضكع الذم اخترت

ليذا كمو كاف مف المناسب أف أكتب في ىذا المكضكع، سائبلن العمي القدير تكفيقي إلى 
 .الصكاب كالحؽ المبيف، إنو كلي ذلؾ كمكاله

 :أىمية الموضوع
تتجمى أىمية المكضكع مف خبلؿ االىتماـ المتزايد في عصرنا الحاضر باألمكر الخاصة 

ف بيع المعدكـ كما يتعمؽ بو مف صكر كأشكاؿ كاسع االنتشار بيف الناس،  بالمعامبلت المالية، كا 
 .فكاف مف الميـ استقصاء ىذه المسألة مف كافة جكانبيا، كبياف حكـ الشرع فييا
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كتطبيقاتو مف األمكر  (كىك بيع المعدكـ)إضافة إلى ذلؾ، فإف ىذا النكع مف المعامبلت 
المكجكدة في معامبلت الناس اليكمية كالمصارؼ اإلسبلمية، فالمكضكع كثيؽ الصمة بالكاقع، كما 

 .تأتي ىذه الدراسة لئلجابة عف الكثير مف التساؤالت التي تثار في ىذا الباب

كما أف بيع المعدـك لـ يفرد ببحث مستقؿ يعطي المسألة حقيا مف البحث مف كافة جكانبيا، 
 .كذلؾ في حدكد اطبلعي

 :مشكمة البحث
تتركز مشكمة البحث في بياف حقيقة بيع المعدـك كصكره كالحكمة مف النيي الشرعي عنو 

كبياف مدل مطابقة نصكص الشريعة الخاصة ببيع المعدـك لبعض أنكاع البيكع المعاصرة المتحققة 
، كبياف الحكـ الشرعي فييا، كمف ثـ ربط ذلؾ باألزمة المالية (انعداـ المحؿ)فييا صفة العدـ 

ىذا باإلضافة إلى اإلتياف عمى أىـ .المعاصرة كبياف مدل عبلقة بيع المعدـك بيذه األزمة
 .التطبيقات المعاصرة لبيع المعدـك كبياف الحكـ الشرعي فييا

 
 :الدراسات السابقة

بيع المعدـك كتطبيقاتو المعاصرة في ضكء )بعد البحث كاالستقصاء كجدت أف ىذا المكضكع 
مف المكضكعات التي لـ يبحثيا أحد بحثان مستقبلن، سكاء قديمان أك حديثان، غير أف  (الفقو اإلسبلمي

كؿ ما ىنالؾ أف بعض الباحثيف قد أشار إليو إشارة سريعة خبلؿ دراستو، كلـ يعطو حقو مف 
البحث بكافة جكانبو في نظرم، أكلـ ينزلكه عمى ما لو مف صكر كتطبيقات في عصرنا الحاضر 

 .إال نادران جدان 
ففي كتب الفقياء المتقدميف نجدىـ يتناكلكف ىذه المسألة في كتاب البيكع، كمف جممة المسائؿ 

التي يعرضكنيا تحت ىذا العنكاف  بيع المعدـك كما سيأتي خبلؿ البحث، ككؿ التطبيقات التي 
يكردكنيا إنما كانت لزمانيـ الذم عاشكه، أما ما يستجد كيحدث في زماننا فيحتاج منا إلى دراسة 

 .كبحث كتأصيؿ، كىذا ما قصدتو مف كراء ىذه الدراسة
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 :كمف الكتب الحديثة التي أشارت إلى المكضكع مف بعض زكاياه

عقد بيع السمـ كتطبيقاتو المعاصرة دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي  .1
 .(1)لمدكتكر عدناف محمكد العساؼ

فيذا الكتاب كاضح أنو يقتصر عمى عقد بيع السمـ كىك مف صكر بيع المعدكـ، فيك يتناكؿ 
 .جزئية مف المكضكع محؿ البحث، كلكف الذم أريده ىنا ىك بحث شامؿ لتطبيقات بيع المعدكـ

 .(2) أحكاـ عقد االستصناع في الفقو اإلسبلمي، لمدكتكر ناصر أحمد إبراىيـ النشكم .2

كىذا الكتاب كسابقو يقتصر عمى عقد االستصناع الذم ىك صكرة مف صكر بيع المعدكـ، 
 .إضافة إلى أف مكضكع الكتاب متعمؽ في الغالب بالتأصيؿ الفقيي لممسألة ال بالتطبيؽ

 .(3)كاسب عبد الكريـ البدراف:  عقد االستصناع، تأليؼ .3

 .كىذا الكتاب أيضان لـ يتطرؽ لمتطبيقات إطبلقان 

عقد االستصناع كمدل أىميتو في االستثمارات اإلسبلمية المعاصرة، لؤلستاذ الدكتكر  .4
 .(1)مصطفى أحمد الزرقا

                                                 

. عقد بيع السمـ وتطبيقاتو المعاصرة دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي :العساؼ، عدناف محمكد ((1
. ىػ1424. دار جيينة: األردف. الطبعة األكلى

دار الجامعة : اإلسكندرية. أحكاـ عقد االستصناع في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة: النشكم، ناصر أحمد إبراىيـ( (2
 .ـ2005. الجديدة

 . دار الدعكة: القاىرة. دراسة مقارنة.عقد االستصناع: البدراف، كاسب عبد الكريـ( (3
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غير أف ىذا الكتاب ليس بالكبير، فيك في مجمكعو ال يزيد عمى ثبلث كخمسيف صفحة، 
 .تحدث في ثبلث صفحات منيا فقط عف المجاالت الجديدة لعقد االستصناع

كىناؾ مؤلفات أخرل جاءت عمى ىذا النسؽ، غير أنيا ال تفي بالغرض الذم مف أجمو قمت 
 .باختيار ىذا المكضكع

كمف خبلؿ اطبلعي عمى المكضكع كبحثي فيو، لـ أجد أحدان تناكؿ ذات المكضكع بشكؿ 
نما تناكلت الدراسات كميا أمكران جزئية مف المكضكع كغير شاممة لجميع جكانبو  مستقؿ كشامؿ، كا 

 .أك لـ تدرس في ضكء التطبيقات المعاصرة ليذا المكضكع

 منيج البحث
 :يتمثؿ المنيج الذم اتبعتو في رسالتي في األمكر اآلتية

المنيج االستقرائي التحميمي كالكصفي ىك صمب المنيج الذم رسمتو لمسير عميو خبلؿ  -1
 :البحث، كذلؾ يتمثؿ فيما يمي

 .استقراء المسائؿ المتعمقة بالبحث كالمكجكدة في الكتب الفقيية -

استقراء ما ىك مكجكد في الكتب الحديثة حكؿ ىذا المكضكع، كاستخراج ما تكصمكا إليو  -
 .مع التحميؿ كالنقد

 .إدراج ىذه المسائؿ تحت الجزء الذم يتعمؽ بيا مف الرسالة -

                                                                                                                                              

المعيد . الطبعة الثانية. عقد االستصناع كمدل أىميتو في االستثمارات اإلسبلمية المعاصرة: الزرقا، مصطفى أحمد( (1
 .ىػ1420. لمبحكث كالتدريباإلسبلمي
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 .ذكر السكرة كرقـ اآلية عند ذكر اآليات القرآنية في أم مكضع مف الرسالة -2

عند إيراد األحاديث النبكية أقـك بتخريجيا، بذكر مكاف كركدىا في كتب السنة األصمية،  -3
فإف كاف الحديث مكجكدان في الصحيحيف أك أحدىما أكتفي بتخريجو مف ذلؾ المكضع، 

ف لـ يكف مكجكدان في الصحيحيف أقكـ بتخريجو مف كتب السنف األربعة مع الحكـ عميو،  كا 
 . كال أخرج خارج ىذه الكتب الستة إال عند عدـ كجكده فييا

 .الرجكع إلى كتب الفقو المعتمدة في كؿ مذىب -4

 .قمت أك أقكؿ أك نحك ذلؾ: نسبة األقكاؿ إلى قائمييا، كما كاف مف قكلي كباحث فأقكؿ -5

 .تعريؼ المصطمحات الكاردة في الرسالة مف مصادرىا األصمية -6

 .كضع خاتمة تتضمف أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا -7

تـ ترتيب المصادر كالمراجع كفؽ حركؼ المعجـ كحسب اسـ شيرة المؤلؼ، كلـ أقـ  -8
بتقسيميا إلى مجمكعات تبلفيان لممشقة التي قد يبلقييا بعض القراء جراء عدـ معرفتيـ 

 .المجمكعة التي ينتمي إلييا الكتاب
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 :خطة البحث
 :قسمت بحثي ىذا إلى مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة عمى النحك التالي

 
  وحكمو وحكمة منعوبيع المعدـوتعريؼ : الفصؿ األوؿ

 :كفيو مبحثاف

 مفيـك عقد البيع كأركانو كشركطو: المبحث األكؿ

 آراء الفقياء في حكـ بيع المعدـك كحكمة التشريع في ذلؾ: المبحث الثاني

 عقد السمـ وعقد االستصناع وتطبيقاتيما المعاصرة: الفصؿ الثاني

 :كفيو أربعة مباحث

 مفيـك كمشركعية عقد السمـ: المبحث األكؿ

 تطبيقات معاصرة لعقد السمـ كخاصة في البنكؾ اإلسبلمية: المبحث الثاني

 مفيـك كمشركعية عقد االستصناع: المبحث الثالث

 تطبيقات معاصرة لعقد االستصناع كخاصة في البنكؾ اإلسبلمية: المبحث الرابع
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 تطبيقات معاصرة أخرى لبيع المعدـو: الفصؿ الثالث

 :كفيو أربعة مباحث

 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـك في مجاؿ التجارة الخارجية: المبحث األكؿ

 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـك في المجاؿ الزراعي: المبحث الثاني

 األزمة المالية المعاصرة كعبلقتيا ببيع المعدكـ: المبحث الثالث

 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـك في مجاؿ الديكف: المبحث الرابع

 .كتضمنت أىـ النتائج كالتكصيات: الخاتمة

 .كاهلل سبحانو كتعالى المكفؽ كىك ييدم إلى سكاء السبيؿ

 البػػػاحػػػث

 عدم جبلؿ جراب
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الفصؿ األوؿ 

  وحكمو وحكمة منعوبيع المعدـوتعريؼ 

 

 :وفيو مبحثاف

 مفيـو عقد البيع وأركانو وشروطو: المبحث األوؿ

آراء الفقياء في حكـ بيع المعدـو وحكمة التشريع في : المبحث الثاني
 ذلؾ
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المبحث األوؿ 

  وأركانو وشروطوعقد البيعمفيـو 

 

 :وفيو ثالثة مطالب

 تعريؼ عقد البيع وأدلة مشروعيتو: المطمب األوؿ

 أركاف عقد البيع: المطمب الثاني

 شروط عقد البيع: المطمب الثالث
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  وأدلة مشروعيتوتعريؼ عقد البيع: المطمب األوؿ
 :تعريؼ عقد البيع: أوالً 

 :لغةن كاصطبلحان  (البيع)ك (العقد)فيما يمي بياف لمعنى كؿ مف 

 :في المغة: أوالً 
نقيض الحؿ، كيأتي بمعنى العيد كالشد كالضماف، كيأتي بمعنى الربط بيف أطراؼ : (1)العقد لغةن 

الشيء، كىك اتفاؽ بيف طرفيف يمتـز بمقتضاه كؿ منيما تنفيذ ما اتفقا عميو، كالجمع عقكد، كمنو 
}: قكلو تعالى



}
(2). 

 .(3)بيكع: مبادلة أك مقابمة ماؿ بماؿ ليككف أحدىما عكضان عف اآلخر، كالجمع: كالبيع لغةن 

: قاؿ اهلل تعالى. (4)قد يطمؽ أحدىما كيراد بو اآلخر- كالشراء-كالبيع مف األضداد 
{}

 أم باعكه بثمف (1)
 .(2)قميؿ

                                                 

. (عقد)مادة . دار صادر: بيركت. الطبعة األكلى. لساف العرب: محمد بف مكـر األفريقي المصرمابف منظكر، :  انظر((1
 مجمكعة مف :تحقيؽ. تاج العروس مف جواىر القاموس: محمد مرتضى الحسينيكالزبيدم، .  كما بعدىا296ص3ج

. القاموس المحيط: ، محمد بف يعقكبالفيركزآبادمك.  كما بعدىا394ص8ج. (عقد)مادة . دار اليداية. المحققيف
 :تحقيؽ. المعجـ الوسيط: كمصطفى، إبراىيـ كآخركف.  كما بعدىا383ص. (عقد)مادة . مؤسسة الرسالة: بيركت

 .614ص2ج. (عقد)مادة . دار الدعكة. مجمع المغة العربية
 .1جزء اآلية . سكرة المائدة( (2
. المكتبة العممية: بيركت. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي: أحمد بف محمد بف عمي المقرمالفيكمي، ( (3

 .79ص1ج. (باع)مادة . المعجـ الكسيط. كمصطفى كآخركف. 69ص1ج. (باع)مادة 
. مختار الصحاح: محمد بف أبي بكر بف عبدالقادركالرازم، . 23ص8ج. (بيع)مادة . لساف العرب.ابف منظكر: انظر( (4

 .29ص. (بيع)مادة . ـ1995. ىػ1415. مكتبة لبناف ناشركف: بيركت. طبعة جديدة.  محمكد خاطر:تحقيؽ
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 :في االصطالح: ثانياً 
 :العقد اصطبلحان 

تعمؽ كبلـ أحد "، أك ىك (3)"ارتباط إيجاب بقبكؿ عمى كجو مشركع يظير أثره في محمو"ىك 
 .(4)"العاقديف باآلخر شرعان عمى كجو يظير أثره في المحؿ

إخراجان ألم ارتباط بيف المتعاقديف عمى  (شرعان ): كمف الممحكظ ىنا تقييدىـ لمتعريؼ بقكليـ
 .كجو غير مشركع كارتباط المتعاقديف بعقد ربا

 :البيع اصطبلحان 
 :فيما يمي بياف لمعنى البيع لدل كؿ مذىب مف مذاىب الفقياء

 .(5)"عقد يتضمف مبادلة ماؿ بماؿ: "عرؼ فقياء الحنفية البيع بأنو

عقد معاكضة عمى غير منافع كال متعة لذة، فتخرج اإلجارة كالنكاح، : "كقاؿ فقياء المالكية ىك
 .(1)" كالسَمـ(6)كتدخؿ ىبة الثكاب كالصرؼ كالمراطمة

                                                                                                                                              

 .20جزء اآلية . سكرة يكسؼ( (1
. دار الفكر: بيركت. (تفسير ابف كثير)تفسير القرآف العظيـ : ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي( (2

 .473ص2ج. ىػ1401
 .29ص. كارخانو تجارت كتب.نجيب ىواويني:تحقيؽ.مجمة األحكاـ العدلية( (3
. دار المعرفة: بيركت. الطبعة الثانية. البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: ابف نجيـ، زيف الديف إبراىيـ بف محمد: انظر( (4

 .283ص5ج
. إبراىيـ األنبارم: تحقيؽ. التعريفات: كالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي. 277ص5ج. البحر الرائؽ. ابف نجيـ( (5

عبد الرحمف بف محمد بف سميماف كشيخي زاده، . 68ص. ىػ1405. دار الكتاب العربي: بيركت. الطبعة األكلى
دار الكتب : بيركت. الطبعة األكلى.  خميؿ عمراف المنصكر:تحقيؽ. مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر: الكميبكلي
 .4ص. ـ1998. ىػ1419. العممية

المغربي، أبك عبد اهلل محمد ابف : انظر. بيع الذىب بالذىب أو الفضة بالفضة وزناً : يقصد بالمراطمة عند فقياء المالكية( (6
. 335-334ص4ج. ىػ1398. دار الفكر: بيركت. الطبعة الثانية. مواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ: عبد الرحمف

 .11ص2ج. شرح حدود ابف عرفة: محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد اهلل الرصاعك
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عقد معاكضة مالية تفيد ممؾ عيف أك منفعة عمى : "كأما فقياء الشافعية، فالبيع عندىـ
، كخرج بالمعاكضة نحك اليدية، كبالمالية نحك النكاح، كبإفادة ممؾ العيف نحك اإلجارة، (2)"التأبيد

 .(3)كبالتأبيد اإلجارة أيضان، كالمراد بالمنفعة بيع نحك حؽ الممر

 .(4)"مبادلة الماؿ بالماؿ تمميكان كتممكان : "كالبيع عند فقياء الحنابمة

مبادلة ماؿ بماؿ بطريؽ :"كالذم أختاره ىنا تعريؼ الشيخ مصطفى الزرقا لعقد البيع، كىك
االكتساب، ليخرج بو تبادؿ اليبات، أم مقابمة اليبة باليبة، فإف في ذلؾ مبادلة مالية لكنيا عمى 

 .سبيؿ التبرع ال بقصد االكتساب

كتتضمف عممية البيع في كقت كاحد خركج السمعة المبيعة مف ممؾ، كدخكليا في ممؾ آخر، 
كلكف ىذه العممية بالنظر إلى جانب الخركج تسمى بيعان، كبالنظر إلى جانب الدخكؿ تسمى 

 .(5)"شراءن 

                                                                                                                                              

كعميش، محمد . 2ص3ج. دار الفكر: بيركت. محمد عميش: تحقيؽ. الشرح الكبير: الدردير، أبك البركات سيدم أحمد( (1
. 433ص4ج.= =ـ1989. ىػ1409. دار الفكر: بيركت. منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ: بف أحمد بف محمد

. دار الفكر: بيركت. الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني:  المالكيأحمد بف غنيـ بف سالـ، النفراكمك
 .72ص2ج. ىػ1415

. 215ص4ج. دار الفكر: بيركت. حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج: الشركاني، عبد الحميد( (2
. عمى شرح جالؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيفحاشية قميوبي : شياب الديف أحمد بف أحمد بف سبلمةكالقميكبي، 

كالرممي، . 191ص2ج. ـ1998. ىػ1419. دار الفكر: بيركت. الطبعة األكلى.  مكتب البحكث كالدراسات:تحقيؽ
دار : بيركت. نياية المحتاج إلى شرح المنياج: شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف

 . 372ص3ج. ـ1984. ىػ1404. الفكر لمطباعة
 .191ص2ج. حاشية قميكبي. القميوبي: انظر((3
. الطبعة األكلى. المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني:عبد اهلل بف أحمد المقدسيابف قدامة، أبك محمد ( (4

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف : عمي بف سميمافكالمرداكم، أبك الحسف . 3ص4ج. ىػ1405. دار الفكر: بيركت
. دار إحياء التراث العربي: بيركت.  محمد حامد الفقي:تحقيؽ. الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 .260ص4ج
 .21ص4ج. ـ1999. ىػ1420. دار القمـ: دمشؽ. الطبعة األكلى. عقد البيع: الزرقا، مصطفى أحمد( (5
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 :أدلة مشروعية عقد البيع: ثانياً 
األصؿ في حكـ البيع الجكاز، كقد تضافرت األدلة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة 

 :كاإلجماع عمى مشركعيتو
 

 :فمف القرآف الكريـ
}: قكلو تعالى -1

}
(1). 

أحؿ اهلل تعالى لكـ األرباح في التجارة بالبيع كالشراء كاإلجارة، ككذا بقية البيكع : أم
 .(3)"كأحؿ اهلل كؿ بيع إال ما قاـ الدليؿ عمى فساده: "، فيككف معنى اآلية(2)كالسمـ كنحكه

}:  قاؿ اهلل تعالى -2

}
كىذا أمر باإلشياد عمى عقد البيع، . (4)

 .(5)كاألمر ىنا أمر ندب

}:قكلو تعالى -3



                                                 

 .275جزء اآلية . سكرة البقرة( (1
. الطبعة السادسة. حاشية النجدي عمى الروض المربع: النجدم، عبد الرحمف بف محمد بف القاسـ بف العاصي( (2

جامع البياف عف تأويؿ آي : محمد بف جرير بف يزيد بف خالدالطبرم، أبك جعفر ك. 325ص6ج. ـ1994. ىػ1414
 .103ص3 ج.ىػ1405. دار الفكر: بيركت. (تفسير الطبري) القرآف

 .72ص2ج. الفكاكو الدكاني. النفراكم( (3
 .282جزء اآلية . سكرة البقرة( (4
. تفسير الجالليف: الجبلالف، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي كجبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي( (5

 .63ص. دار الحديث: القاىرة. الطبعة األكلى
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}
(1) .

 .كالبيع مف التجارة،حيث ال يتـ إال بالتكافؽ بيف إرادتيف

}: قكلو تعالى -4



}
كقاؿ عبد .(3)ليس عميكـ جناح في أف تطمبكا رزقان مف ربكـ بالتجارة في الحج:  أم(2)

ال حرج عميكـ في الشراء كالبيع :"في تفسيره ليذه اآلية- رضي اهلل عنيما–اهلل بف عباس 
رضي اهلل –ما ركاه البخارم عف ابف عباس : كقد كرد في سبب نزكليا.(4)"قبؿ اإلحراـ

كانت عكاظ كمجنة كذك المجاز أسكاقان في الجاىمية، فتأثمكا أف يتجركا في : "قاؿ- عنيما
}: المكاسـ فنزلت



}(5)" في مكاسـ الحج. 

 :ومف السنة النبوية الشريفة

                                                 

 .29جزء اآلية . سكرة النساء( (1
 .198جزء اآلية . سكرة البقرة( (2
 .42ص. تفسير الجالليف.  الجبلالف((3
 .241ص1ج. تفسير ابف كثير. ابف كثير( (4
صحيح )الجامع الصحيح المسند : البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي.أخرجو البخارم في صحيحو( (5

كتاب .ـ1987. ىػ1407. دار ابف كثير، اليمامة: بيركت. الطبعة الثانية. مصطفى ديب البغا.  د:تحقيؽ.(البخاري
حديث . 723ص2ج...". فإذا قضيت الصبلة فانتشركا في األرض : "باب ما جاء في قكؿ اهلل تعالى: البيكع
 .1945رقـ
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الَبيِّعاف : "قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ–أف النبي -رضي اهلل عنو–ما ركاه حكيـ بف حزاـ -1
 .(1)"بالخيار ما لـ يتفرقا

أف الحديث يبيف جكاز الخيار في عقد البيع، كىذا ال يككف إال إذا كاف عقد : كجو الداللة
 .البيع في أصمو مشركعان 

 

صمى اهلل عميو –كنا في عيد النبي : "قاؿ- رضي اهلل عنو–ما ركاه قيس بف أبي غرزة -2
فسّمانا باسـ ىك أحسف - صمى اهلل عميو كسمـ–نسمى السماسرة، فمر بنا النبي - كسمـ

 .(2)"يا معشر التجار، إف البيع يحضره المغك كالحمؼ، فشكبكه بالصدقة: منو، فقاؿ

لـ ينييـ عف البيع، بؿ أقرىـ عميو، فكاف - صمى اهلل عميو كسمـ–أف النبي : كجو الداللة
 .تقريران كدليبلن عمى مشركعيتو

                                                 

حديث . 732ص2ج. باب مف أنظر معسران : كتاب البيكع. صحيح البخارم. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((1
. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽ. صحيح مسمـ: مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرمك.1973رقـ

 .1532حديث رقـ. 1164ص3ج. باب الصدؽ في البيع كالبياف:  كتاب البيكع.دار إحياء التراث العربي: بيركت
 محمد محيي الديف :تحقيؽ.سنف أبي داود: سميماف بف األشعث السجستاني األزدمأبك داكد، . أخرجو أبك داكد في سننو((2

كالنسائي . 3326حديث رقـ. 242ص3ج. باب في التجارة يخالطيا الحمؼ كالمغك: كتاب البيكع.دار الفكر. عبد الحميد
الطبعة . عبد الفتاح أبك غدة: تحقيؽ. المجتبى مف السنف: أحمد بف شعيبالنسائي، أبك عبد الرحمف . في المجتبى

باب في الحمفكالكذب لمف يعتقد : كتاب األيماف والنذور.ـ1986. ىػ1406. مكتبة المطبكعات اإلسبلمية: حمب. الثانية
الجامع : أبك عيسىمحمد بف عيسى السمميالترمذم، . كالترمذم في سننو. 3797حديث رقـ. 14ص7ج. اليميف بقمبو
باب : كتاب البيكع.= =دار إحياء التراث العربي: بيركت. فم أحمد محمد شاكر كآخر:تحقيؽ. (سنف الترمذي)الصحيح 

. كابف ماجة في سننو. 1208حديث رقـ. 514ص3ج. إياىـ- صمى اهلل عميو كسمـ–ما جاء في التجار كتسمية النبي 
 .دار الفكر: بيركت.  محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيؽ. سنف ابف ماجة: أبك عبدالميمحمد بف يزيد القزكينيابف ماجة، 

: انظر. صحيح: قاؿ الشيخ األلباني. 2145حديث رقـ. 726ص2ج. باب التكقي في التجارة: كتاب التجارات
: بيركت. الطبعة الثالثة. محمد ناصر الديف األلباني: تحقيؽ. مشكاة المصابيح: محمدبنعبدالميالخطيبالتبريزم، 

 .2798 رقـ .ـ1985. ىػ1405. المكتب اإلسبلمي
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 : وأما اإلجماع
أجمع المسممكف عمى جكاز البيع في الجممة، كالحكمة تقتضيو؛ ألف : "فقد قاؿ ابف قدامة

حاجة اإلنساف تتعمؽ بما في يد صاحبو، كصاحبو ال يبذلو بغير عكض، ففي شرع البيع كتجكيزه 
 .(1)"شرع طريؽ إلى كصكؿ كؿ كاحد إلى غرضو كدفع حاجتو

 .إلى غير ذلؾ مف األدلة الدالة عمى مشركعية عقد البيع

                                                 

: بيركت. المجمكع: ، أبك زكريا يحيى بف شرؼالنووي: انظر. كنقؿ النككم ىذا اإلجماع. 3ص4ج. المغني. ابف قدامة( (1
فتح المعيف شرح : زيف الديف بف عبد العزيزالمميبارم،: ككذلؾ صاحب فتح المعيف. 139ص9ج. ـ1997. دار الفكر
المبدع في : إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل الحنبمي، كابف مفمح، أبك إسحاؽ 3ص3ج. دار الفكر: بيركت. قرة العيف

 .3ص4ج. ىػ1400. المكتب اإلسبلمي: بيركت. شرح المقنع
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 أركاف عقد البيع: المطمب الثاني
 .قبؿ الدخكؿ في أركاف عقد البيع ال بد مف الكقكؼ عمى معنى الركف

الجانب القكم مف الشيء، كأحد الجكانب التي يستند إلييا الشيء كيقـك بيا، كىك : الركف لغةن 
 . (1)مف أجزاء حقيقة الشيء

 .كأما عند الفقياء، فقد اختمؼ تعريؼ الركف عند الجميكر عنو عند الحنفية

ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء كتصكره في العقؿ، سكاء أكاف جزءان منو : "فالركف عند الجميكر
 . (2)"أـ كاف مختصان بو كليس جزءان منو

 . (3)"ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء ككاف جزءان منو: "كأما عند الحنفية، فيقصدبالركف

كالذم أراه أف تعريؼ الجميكر لمركف ىك األرجح؛ ألنو مف التعريفات الجامعة ألركاف 
 .المعرَّؼ، فيدخؿ فيو العاقداف كالمحؿ، كالصيغة تمامان 

 :كبناءن عمى اختبلؼ الفقياء في تعريؼ الركف، اختمفكا في تحديد أركاف عقد البيع عمى رأييف

                                                 

. 237ص1ج. (ركف)مادة . المصباح المنير. كالفيكمي. 185ص13ج. (ركف)مادة .  لساف العرب.ابف منظكر( (1
 .107ص. (ركف)مادة . مختار الصحاح. والرازي

 يكسؼ الشيخ محمد :تحقيؽ.حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني: عمي الصعيدم المالكيالعدكم، : انظر((2
حاشية البجيرمي عمى : سميماف بف عمر بف محمدكالبجيرمي، . 262ص2ج. ىػ1412. دار الفكر: بيركت. البقاعي

كالغزالي، أبك حامد . 166ص2ج. المكتبة اإلسبلمية:  ديار بكر–تركيا . (التجريد لنفع العبيد)شرح منيج الطالب 
. الطبعة األكلى. محمد محمد تامرك أحمد محمكد إبراىيـ :تحقيؽ. الكسيط في المذىب: محمد بف محمد بف محمد

 . 5ص3ج. ىػ1417. دار السبلـ: القاىرة
: بيركت. (حاشية ابف عابديف)حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار : ابف عابديف، محمد أميف( (3

محمد عميـ اإلحساف البركتي، ك. 149ص. التعريفات. كالجرجاني. 336ص1ج. ـ2000 .ىػ1421. دار الفكر
 .309 ص.ـ1986. ىػ1407. الصدؼ ببمشرز: كراتشي. الطبعة األكلى. قواعد الفقو: المجددم
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 (اإليجاب كالقبكؿ)ذىب الحنفية إلى أف لعقد البيع ركنان كاحدان ىك الصيغة : الرأم األكؿ
 .، كأما العاقداف كالمحؿ فمما يستمزمو كجكد الصيغة ال مف األركاف(1)فقط

الصيغة كالعاقداف : ذىب جميكر الفقياء إلى أف لعقد البيع ثبلثة أركاف، كىي: الرأم الثاني
 .(2)كالمحؿ

كيتضح مما سبؽ أف الفقياء متفقكف عمى أف الصيغة التي ىي اإليجاب كالقبكؿ ركف مف 
نما كقع الخبلؼ في العاقديف كالمحؿ المعقكد  أركاف عقد البيع، ألنيا داخمة في حقيقتو كماىيتو، كا 
عميو، فالحنفية جعمكىما مف الشركط، كالجميكر جعمكىما أركانان، كالخبلؼ في ذلؾ لفظي مبني 

 .عمى اختبلؼ مفيـك الركف لدل كؿ مف الفريقيف

كمف العمماء مف جمع بيف أقكاؿ الفقياء في تحديد األركاف كالشيخ مصطفى الزرقا، إذ قاـ 
 . (3)لبلتفاؽ عمى عدـ قياـ العقد إال بيا (قكاـ العقد)بتسمية مجمكع الصيغة كالعاقديف كالمحؿ 

ىك رأم الجميكر أف لعقد البيع - بناء عمى ما ممت إليو في تعريؼ الركف–كالذم أميؿ إليو 
 .الصيغة كالعاقداف كالمحؿ: ثبلثة أركاف كىي

                                                 

دار : بيركت. الطبعة الثانية. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد( (1
. حاشية ابف عابديف. كابف عابديف. 168ص6ج. البحر الرائؽ. كابف نجيـ. 133ص5ج. ـ1982. الكتاب العربي

 .10ص3ج
حاشية إعانة الطالبيف :  بكر ابف السيد محمد شطاكأبكالدمياطي، .  كما بعدىا241ص4مكاىب الجميؿ ج. المغربي( (2

منصكر بف يكنس كالبيكتي، ، 3ص3ج. دار الفكر: بيركت. عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف
 .دار الفكر: بيركت.  مصطفى ىبلؿمىبلؿ مصيمح: تحقيؽ. كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: بف إدريس

 .146ص3ج.ىػ1402
 . 312ص1ج. ـ1968ىػ 1387. دار طربيف: دمشؽ. المدخؿ الفقيي العاـ: الزرقا، مصطفى أحمد( (3
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 شروط عقد البيع: المطمب الثالث
لكؿ مف األركاف السابقة شركط يجب تكفرىا فيو، كىذا ما سأبينو بإيجاز في ىذا المطمب إف 

 .شاء اهلل تعالى
 :شروط الصيغة: أوالً 

،كقد اختمؼ الفقياء (1)اإليجاب كالقبكؿ، كيصمح ليما كؿ ما يدؿ عمى الرضا: يقصد بالصيغة
 .في تعريفيـ لكؿ مف اإليجاب كالقبكؿ

اإليجاب ما يصدر مف البائع داالن عمى الرضا، كالقبكؿ ما يصدر مف : فعند جميكر الفقياء
 .(2)المشترم كذلؾ

كمع ذلؾ فقد صرح جميكر الفقياء بأف تقدـ لفظ المشترم عمى لفظ البائع جائز لحصكؿ 
 .(3)المقصكد

اإليجاب يطمؽ عمى ما يصدر أكالن مف كبلـ أحد العاقديف، سكاء أكاف : كعند فقياء الحنفية
 .(4)ىك البائع أـ المشترم، كالقبكؿ ما يصدر بعده

 

 
                                                 

الميذب في فقو اإلماـ : إبراىيـ بف عمي بف يكسؼالشيرازم، أبك إسحاؽ: كانظر. 73ص2ج. الفواكو الدواني.النفراكم( (1
 . كما بعدىا257ص1ج. دار الفكر: بيركت. الشافعي

. كشاؼ القناع. كالبيكتي. 180ص2ج. حاشية العدكم. كالعدكم. 228ص4ج. مواىب الجميؿ.المغربي: انظر( (2
 .146ص3ج

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : كالشربيني، محمد الخطيب. 362ص4ج. الشرح الكبير.الدردير: انظر( (3
الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ : عبد اهلل بف أحمد المقدسيكابف قدامة، أبك محمد . 4ص2ج. دار الفكر: بيركت.المنياج

 .3ص2ج. المكتب اإلسبلمي: بيركت. أحمد بف حنبؿ
كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد كابف اليماـ، .  كما بعدىا506ص4 جحاشية ابف عابديف.ابف عابديف: انظر( (4

 ،190ص3ج. دار الفكر: بيركت. الطبعة الثانية. شرح فتح القدير: السيكاسي
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كالصيغة في عقد البيع قد تككف قكلية باستعماؿ األلفاظ الدالة عمييا، كقد تككف فعمية كىي 
بيع المعاطاة، كيقصد بو كضع الثمف ألخذ المثمَّف عف تراٍض مف الطرفيف مف غير لفظ كيشترط 

ال فسد البيع  .(1)أف يككف ثمف المبيع معمكمان عممان نافيان لمجيالة المؤدية إلى النزاع، كا 

كبيع المعاطاة جائز في األشياء النفيسة كالتافية عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية 
، ألف اهلل تعالى أحؿ البيع كلـ يبيف كيفيتو، فكجب الرجكع فيو إلى العرؼ، كلـ يزؿ (2)كالحنابمة

 .(3)المسممكف في أسكاقيـ كمعامبلتيـ عمى البيع بالمعاطاة

 فقالكا بأنو ينعقد في الخسيس فقط، كأرادكا بالخسيس األشياء المحتقرة (4)كخالؼ بعض الحنفية
 .(5)التي ىي أقؿ مف نصاب القطع في السرقة

كالمشيكر عند الشافعية عدـ صحة البيع بالتعاطي ألف اسـ البيع ال يقع عميو، كال يصح إال 
باإليجاب كالقبكؿ، كألف العقد ال يتحقؽ إال بالرضا، كالرضا أمر خفي يعتبر فيو ما يدؿ عميو كىك 

 .(6)المفظ ال غير

 

                                                 

. حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: ةمحمد عرؼكالدسكقي، . 3ص2ج. الكافي في فقو اإلماـ أحمد.ابف قدامة:  انظر((1
 .15ص3ج. دار الفكر: بيركت.  محمد عميش:تحقيؽ

اإلنصاؼ في معرفة . كالمرداكم. 3ص3ج. حاشية الدسوقي. كالدسكقي. 134ص5ج. بدائع الصنائع.الكاساني: انظر( (2
 .263ص4ج. الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد

 .6ص4ج. المبدع. كابف مفمح. 4ص4ج. المغني. كابف قدامة. 229ص4ج. مواىب الجميؿ. المغربي( (3
. كابف عابديف. 252ص6ج. شرح فتح القدير. ابف اليماـ: انظر. كىك قكؿ عبد اهلل بف الحسيف الكرخي مف الحنفية( (4

 .513ص4ج. حاشية ابف عابديف
 .252ص6ج. شرح فتح القدير. كابف اليماـ. 513ص4ج. حاشية ابف عابديف.ابف عابديف( (5
 .257ص1ج. الميذب. كالشيرازم. 154-153ص9ج. المجموع. النككم: انظر( (6
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، فالعبرة ىنا (1)كالراجح الجكاز ألف العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لؤللفاظ كالمباني
 .بالداللة عمى المقصكد مف العقد كىك نقؿ الممكية، سكاء أكانت الصيغة قكلية أـ فعمية

 :كيشترط في الصيغة إذا كانت قكلية ما يمي

بأف يككف لفظ كؿ مف العاقديف مفِيمان، باستعماؿ لفظ : (2)كضكح داللة اإليجاب كالقبكؿ -1
 .يدؿ لغة أك عرفان عمى نكع العقد المقصكد

بأف يككف القبكؿ مكافقان لئليجاب، كيحصؿ التكافؽ بيف : (3)تطابؽ اإليجاب كالقبكؿ -2
 .اإليجاب كالقبكؿ بأف يقبؿ المشترم المبيع بكؿ الثمف

بأف يككف اإليجاب كالقبكؿ في مجمس كاحد حاؿ حضكر : (4)اتصاؿ القبكؿ باإليجاب -3
المتعاقديف، أك في مجمس عمـ الطرؼ الغائب باإليجاب، كيتحقؽ االتصاؿ بأف يعمـ كؿ 
مف العاقديف بما صدر عف اآلخر، كبأف ال يصدر عنو ما يدؿ عمى إعراضو عف العقد، 

 .سكاء مف المكجب أك القابؿ

 

                                                 

دار : دمشؽ. الطبعة الثانية. مصطفى أحمد الزرقا: تحقيؽ كتعميؽ. شرح القواعد الفقيية: الزرقا، أحمد بف الشيخ محمد( (1
اليداية : الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشدانيكأبالمرغيناني، : كانظر. 55 ص.ـ1989. ىػ1409. القمـ

 229ص3ج. المكتبة اإلسالمية. شرح بداية المبتدي
مغني . ، كالشربيني5ص3ج. الشرح الكبير. والدردير.  كما بعدىا136ص5ج. بدائع الصنائع.الكاساني: انظر( (2

 .4ص4ج. المغني. كابف قدامة. 5ص2ج. المحتاج
. كالدردير.  كما بعدىا136ص5ج. بدائع الصنائع. كالكاساني. 525ص4ج. حاشية ابف عابديف.ابف عابديف: انظر( (3

: كالبيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس. 216ص3ج. حاشية البجيرمي. كالبجيرمي. 5ص3ج. الشرح الكبير
 .24ص2ج. ىػ1390. مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. الروض المربع شرح زاد المستقنع

. حاشية إعانة الطالبيف. كالدمياطي.228ص4ج. مواىب الجميؿ. كالمغربي. 288ص5ج. البحر الرائؽ. ابف نجيـ((4
 .28ص7ج. اإلنصاؼ. كالمرداكم. 55ص3ج
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 :شروط العاقديف: ثانياً 
العاقداف ىما البائع كالمشترم، كال يمكف تصكر عقد البيع إال بيما، فكؿ منيما ركيزة أساسية 

 .في العقد
كال بد لكؿ منيما مف أف يككف أىبلن لمتعاقد، إما باألصالة عف نفسو، أك بالنيابة عف غيره؛ 

 .كليان عف الصغير كالمجنكف، أك ككيبلن عف غيره مف أصحاب األىمية

 :كيشترط في العاقديف األىمية إلبراـ عقد البيع، كىي تشمؿ األمكراآلتية

أما التمييز فيك عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية : أف يككف العاقد مميزان بالغان  -1
: (2)كعند فقياء الشافعية. ، حيث ينعقد بيع المميز مكقكفان نفاذه عمى إجازة كليو(1)كالحنابمة

كأما البمكغ .ال يصح البيع إال إذا كاف العاقد بالغان كال ينفذ عقدالمميز كلك أذف لو الكلي
كأما . (3)فيك مف شركط النفاذ عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة

 . فإف البمكغ يعتبر عندىـ مف شركط الصحة(4)الشافعية

فبل ينعقد بيع المجنكف كالصبي الذم ال يعقؿ، ألف أىمية : أف يككف العاقد عاقبلن  -2
المتصرؼ شرط النعقاد التصرؼ، كاألىمية ال تثبت بدكف العقؿ، فبل يثبت االنعقاد 

 . (5)بدكنو

                                                 

دليؿ : مرعي بف يكسؼ، كالحنبمي، 5ص3ج. حاشية الدسوقي. كالدسكقي. 248ص6ج. شرح فتح القدير.ابف اليماـ( (1
 .106ص. ىػ1389. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثانية. الطالب عمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ

 .7ص2ج. مغني المحتاج.الشربيني( (2
دار الكتب : بيركت. الطبعة األكلى. تحفة الفقياء: السمرقندم، عبلء الديف محمد بف أحمد بف أبي أحمد: انظر( (3

. الروض المربع. كالبيكتي. 73ص2ج. الفواكو الدواني. كالنفراكم. 33ص2ج. ـ1984. ىػ1405. العممية
 .27ص2ج

 .7ص2ج. مغني المحتاج. كالشربيني. 148ص9ج. المجموع. النككم((4
. الروض المربع. كالبيكتي. 73ص2 جالفواكو الدواني. النفراكم: كانظر. 135ص5ج. بدائع الصنائع.الكاساني( (5

 .27ص2ج
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كىذا شرط نفاذ عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية : أف يككف العاقد رشيدان  -3
 ىذا الشرط (2)، فيكقؼ بيع المحجكر لسفو أك إفبلس، كجعؿ فقياء الشافعية(1)كالحنابمة

 .مف شركط الصحة

 .(3)كقد ذكره فقياء الشافعية كالحنابمة: أف يككف العاقد مختاران غير مكَره -4

، كأف ال يككف في (4)أف يككف البائع مالكان لممبيع أك ككيبلن لمالكو، أك كليو أك كصيو -5
 .(5)المبيع حؽ لمغير

 :شروط المعقود عميو: ثالثاً 
 :(6)كيشترط في المعقكد عميو في عقد البيع ما يمي

فبل يصح بيع . كىك كؿ طاىر منتفع بو شرعان : أف يككف المعقكد عميو ماالن متقكمان  -1
 .النجاسات كالميتة كالدـ كالخمر كالخنزير

فبل ينعقد بيع صيد الُمْحِرـ كال يصح بيع : أف يككف المعقكد عميو غير منيي عنو شرعان  -2
 .ما لـ يقبض كغير ذلؾ مما كرد النيي عنو

                                                 

صبلح الديف . د: تحقيؽ. (فتاوى السعدي)النتؼ في الفتاوى : أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمدالسعدم، : انظر( (1
. كالنفراكم. 748ص2ج. ـ1984. ىػ1404. دار الفرقاف: مؤسسة الرسالة، عماف: بيركت. الطبعة الثانية. الناىي

 .8ص4 ج المبدع.كابف مفمح. 73ص2ج. الفواكو الدواني
 .7ص2ج. مغني المحتاج. كالشربيني. 173ص2 جحاشية البجيرمي.البجيرمي( (2
 .106ص. دليؿ الطالب. كالحنبمي. 140ص9ج. المجموع. النككم((3
 .17ص3 جالوسيط. كالغزالي. 279ص5ج.  البحر الرائؽ.ابف نجيـ: انظر( (4
 .16ص4ج. المبدع. كابف مفمح. 182ص2ج. حاشية البجيرمي. كالبجيرمي. 72ص.  مجمة األحكاـ العدلية((5
: محمد بف أحمد بف محمد القرطبيكابف رشد، أبك الكليد .  كما بعدىا138ص5ج.  بدائع الصنائع.الكاساني: انظر( (6

. 10ص2 جمغني المحتاج. كالشربيني. كما بعدىا. 94ص2 ج.دار الفكر: بيركت. بداية المجتيد ونياية المقتصد
 . كما بعدىا7ص4ج. المغني. كابف قدامة
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فقد يممؾ اإلنساف ماالن كلكنو ال يقدر عمى : أف يككف المعقكد عميو مقدكران عمى تسميمو -3
تسميمو، كما ال يقدر عمى تسميمو شبيو بالمعدكـ، كالمعدكـ ال يصح بيعو فكذا ما 

 .(1)أشبيو

أف يككف المعقكد عميو معمكمان لمعاقديف ذاتان كمقداران كصفة، كىذا الشرط شرط صحة عند  -4
 .، فإذا تخمؼ لـ يبطؿ العقد بؿ يصبح فاسدان (2)فقياء الحنفية ال شرط انعقاد

فبل يصح : أف يككف المبيع المعقكد عميو مممككان لمبائع كأف ال يتعمؽ بو حؽ لغير البائع -5
بيع المرىكف أثناء الرىف، كال المأَجكر في اإلجارة، إال إذا رضي المشترم تأخير القبض 

 .حتى زكاؿ الرىف أك انتياء اإلجارة

فإف كاف المحؿ معدكمان، فيذا ما :  أف يككف المحؿ المعقكد عميو مكجكدان حيف العقد -6
 .سأتناكلو بشيء مف التفصيؿ في المبحث التالي إف شاء اهلل تعالى

                                                 

 .162ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي. 23ص4ج. المبدع في شرح المقنع.ابف مفمح( (1
البحر . ابف نجيـ: انظر. ألف ما ال ينعقد لـ يصح، كال ينعكس؛ فإف الفاسد عند الحنفية منعقد نافذ إذا اتصؿ بو القبض( (2

 .281ص5ج. الرائؽ
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 المبحث الثاني

 آراء الفقياء في حكـ بيع المعدـو وحكمة التشريع في ذلؾ

 

 :وفيو ثالثة مطالب

 تعريؼ بيع المعدـو: المطمب األوؿ

 آراء الفقياء في حكـ بيع المعدـو: المطمب الثاني

 حكمة التشريع في منع بيع المعدـو: المطمب الثالث
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 تعريؼ بيع المعدوـ: المطمب األوؿ
 :تقدـ تعريؼ البيع، كفيما يمي بياف معنى المعدكـ لغة كاصطبلحان 

 :في المغة: أكالن 
مف الفعؿ َعِدـ، كالعيف كالداؿ كالميـ أصؿ كاحد يدؿ عمى فقداف الشيء كذىابو، :المعدـك لغة
المفقكد كغير : فقدتو أفقده فقدان أك فقدانان، كالمعدكـ: كَعِدْمُت فبلنان َأْعَدُمو. كمف ذلؾ الَعَدـ

 .(1)المكجكد
 :في االصطبلح: ثانيان 

ما ليس لو ثبكت بكجو مف الكجكه : ، كالمعدـك المطمؽ(2)ما يقابؿ المكجكد:المعدكـ اصطبلحان 
 .(3)ال ذىنان كال خارجان 

نما يبحثكف ما ىك  كالفقياء ال يبحثكف المعدكـ المطمؽ الذم ليس لو كجكد عقبلن كال حسان، كا 
 .مكجكد في العقؿ باسمو ككصفو، كلكنو غير مكجكد بعينو في الكاقع المحسكس

 :كالمعدـك قسماف
 .كىك الذم ليس لو صكرة أك كجكد في الخارج: المعدكـ حقيقة -1

ف كانت لو صكرة ككجكد في الخارج: المعدكـ حكمان  -2  .(4)كىك الذم حكـ الشرع بعدمو كا 

                                                 

. دار كمكتبة اليبلؿ.  إبراىيـ السامرائي. د، ميدم المخزكمي.د: تحقيؽ.كتاب العيف: الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد( (1
عبد السبلـ محمد : تحقيؽ. معجـ مقاييس المغة: كابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا. 56ص2ج

أبك الحسف عمي بف كابف سيدة، . 248ص4ج. ـ1999. ىػ1420. دار الجيؿ: بيركت. الطبعة الثانية. ىاركف
كابف . 34ص2ج. ـ2000. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. المحكـ والمحيط األعظـ: لمرسياإسماعيؿ 
القاموس . كالفيركزأبادم. 588ص2 ج.المعجـ الكسيط. كمصطفى كآخركف. 392ص12 ج.لساف العرب. منظكر
 . 1466 ص.المحيط

. حسف ىاني فحص: ب عباراتو الفارسيةمعركتتحقيؽ .دستور العمماء: األحمد نكرم، القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ( (2
 . 251ص3ج.ـ2000. ىػ1421. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى

 . 251ص3ج. دستور العمماء.األحمد نكرم( (3
-1817ص. ىػ1421. دار النفائس: بيركت. الطبعة األكلى. الموسوعة الفقيية الميسرة: قمعة جي، محمد ركاس( (4

1818. 
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كىك ما كانت منفعتو غير مباحة شرعان، كما ىي : كيسمى القسـ الثاني أيضان المعدكـ شرعان 
 .(1)لغرض محـر ال يصمح لغيره، فتمؾ المنفعة المحرمة شرعان كالمعدكمة حسان 

كمف الممحكظ أف بعض فقياء الحنفية يضيؼ إلى المعدكـ حقيقة المعدكـ عرفان؛ كىك المتصؿ 
اتصاالن خمقيان بغيره كالمبف في الضرع كنحكه، فبيع ىذه األشياء حاؿ اتصاليا باطؿ؛ ألنيا معدكمة 
عرفان، فالمبف في الضرع معدكـ؛ ألنو ال يعمـ ىؿ انتفاخ الضرع لكجكد لبف فيو أك ريح أك دـ، كال 
 .(2)سيما أف المبف يحصؿ شيئان فشيئان بالتتابع، فمك جاز البيع فيو الختمط ممؾ البائع بممؾ المشترم

فمف ىنا يظير أف بيع المعدكـ ىك بيع ما كاف غير مكجكد في الكاقع أك كاف غائبان عف 
 .(3)مجمس العقد كمكصكفان في الذمة

                                                 

محمد محمد . د: تحقيؽ. أسنى المطالب في شرح روضة الطالب: كاألنصارم، زكريا. 20ص3ج. الكسيط. الغزالي( (1
 .34ص3ج. ـ2000. ىػ1422. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. تامر

: تعريبكتحقيؽ . درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ: كحيدر، عمي. 560-559ص4ج. حاشية ابف عابديف. ابف عابديف( (2
 . 156ص1ج. دار الكتب العممية: بيركت. المحامي فيمي الحسيني

أبك عبد اهلل كابف القيـ، . 182-181ص1ج. درر الحكاـ. كحيدر. 138ص5ج. بدائع الصنائع.الكاساني: انظر( (3
طو : تحقيؽ. إعالـ الموقعيف عف رب العالميف: شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي

معجـ : كقمعة جي، محمد ركاس، كقنيي، محمد صادؽ. 27ص2ج. ـ1973. دار الجيؿ: بيركت. عبدالرؤكؼ سعد
 .440ص. ـ1988ىػ 1408. دار النفائس: بيركت. الطبعة الثانية. لغة الفقياء
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 آراء الفقياء في حكـ بيع المعدوـ: المطمب الثاني
 :اختمؼ الفقياء في حكـ بيع المعدكـ عمى رأييف

 ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى بطبلف بيع :الرأي األوؿ
 .المعدكـ

 .كيحسف في ىذا المقاـ نقؿ بعض أقكاليـ في ذلؾ
 :فعند الحنفية

بعت : ال ينعقد بيع المعدـك كما لو خطر العدـ، كبيع نتاج النتاج بأف قاؿ: "يقكؿ الكاساني
 .(1)"كلد كلد ىذه الناقة

فمـ ينعقد بيع المعدـك كما لو خطر العدـ، كنتاج النتاج : "كأشار إلى ذلؾ ابف نجيـ بقكلو
 .(2)"كالحمؿ كالمبف في الضرع

 :كعند المالكية
 فقد صرحكا باشتراط كجكد المحؿ المعقكد عميو كىك المبيع؛ إذ إف عدـ كجكده يقكد إلى 

كالغرر ينتفي عف الشيء بأف يككف معمـك : "، كىذا ما أكده ابف رشد بقكلو(3)الكقكع في الغرر
 ، كذلؾ في الطرفيف الثمف كالمثمكف، مقدكران عمى تسميمو، معمـك القدر، معمـك الصفة،الكجكد

 .(4)"معمكـ األجؿ أيضان إف كاف بيعان مؤجبلن 

                                                 

 .138ص5ج.  بدائع الصنائع.الكاساني( (1
 .279ص5ج. البحر الرائؽ.ابف نجيـ( (2
بيع الغرر، كىك الخطر الذم ال : كمف الباب : "381ض4ج. يقوؿ ابف فارس في معجـ مقاييس المغة: الغرر لغة( (3

أجد لو : كالغرر اصطبلحان ". يدرل أيككف أـ ال، كبيع العبد اآلبؽ كالطائر في اليكاء، فيذا ناقص ال يتـ البيع فيو أبدان 
ىك البيع : بيع الغرر: " إذ يقكؿ69تعريفات عدة عند الفقياء، أختار منيا تعريؼ الجرجاني في كتابو التعريفات ص

. المبسوط: السرخسي، شمس الديف: كعرؼ الغرر السرخسي في المبسكط". الذم فيو خطر انفساخو بيبلؾ المبيع
. كعرفو الشيرازم في الميذب". ما يككف مستكر العاقبة كالمبف في الضرع: "بقكلو. 194ص12ج. دار المعرفة: بيركت

ابف تيمية، أبك : كقاؿ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل". ما انطكل عنو أمره كخفي عميو عاقبتو: "بقكلو. 262ص1ج
عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ : تحقيؽ. مجموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابف تيمية: العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني

 ".مجيكؿ العاقبة. "22ص29ج. مكتبة ابف تيمية. الطبعة الثانية.  النجدممالعاصـ
 .169ص. القكانيف الفقيية: ، محمد بف أحمد الكمبيابف جزي: كانظر. 129ص2ج. بداية المجتيد. ابف رشد( (4
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كمف الجدير بالذكر أف المالكية اشترطكا كجكد المعقكد عميو في عقكد المعاكضات كالبيع 
كنحكه، أما التبرعات كاليبة كنحكىا فيصح أف يككف محؿ العقد فييا معدكمان إذا كاف متكقع الكجكد 

كال خبلؼ في المذىب في جكاز ىبة المجيكؿ كالمعدـك : "كفي ذلؾ يقكؿ ابف رشد. مستقببلن 
 .(1)" كبالجممة كؿ ما ال يصح بيعو في الشرع مف جية الغرر،المتكقع الكجكد

 :كعند الشافعية
يشترط كجكد المحؿ المعقكد عميو في عقد البيع، فمـ يجيزكا بيع المعدـك لما ينطكم عميو مف 

كقد نقؿ النككم اإلجماع . (2)"كال يجكز بيع المعدكـ، كالثمرة التي لـ تخمؽ: "يقكؿ النككم. غرر
 كنقؿ ابف المنذر ، فبيع المعدـك باطؿ باإلجماع:أما حكـ المسألة: "عمى بطبلف بيع المعدـك بقكلو

 .(3)"كغيره إجماع المسمميف عمى بطبلف بيع الثمرة سنتيف كنحك ذلؾ
 

 :كعند الحنابمة
: يقكؿ ابف قدامة. كذلؾ يشترط ككف المبيع مكجكدان، لذا فقد صرحكا بعدـ جكاز بيع المعدكـ

كال يجكز بيع القثاء كالخيار كالباذنجانكما أشبيو إال لقطة : "كيقكؿ أيضان . (4)"كال يجكز بيع المعدكـ"
 كجممة ذلؾ أنو إذا باع ثمرة شيء مف ىذه البقكؿ لـ يجز إال بيع المكجكد منيا دكف المعدـك ،لقطة

"(5). 
كال يصح بيع نحك قثاء كبطيخ كباذنجاف كبامياء إال لقطة لقطة مكجكدة ألف : "كقاؿ الرحيباني

 .(6)"ما لـ يخمؽ ال يجكز بيعو

                                                 

 .247ص2 ج.بداية المجتيد.ابف رشد( (1
 .262ص1ج. الميذب. الشيرازم: كانظر. 245ص9ج.  المجموع.النككم( (2
 .245ص9 ج.المجموع.النككم( (3
 .10ص2ج. الكافي في فقو ابف حنبؿ.ابف قدامة( (4
 .77ص4ج.  المغني.ابف قدامة( (5
. ـ1961. المكتب اإلسبلمي: دمشؽ. مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى: مصطفى السيكطي، الرحيباني ((6

 .200ص3ج
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مما تقدـ يتضح أف مذىب الجميكر عمى منع بيع المعدـك كبطبلنو الختبلؿ شرط كجكد 
 .المعقكد عميو محؿ العقد كلما ينطكم عميو مف الغرر

 فجميع العمماء ،أما القسـ األكؿ كىك بيع الثمار قبؿ أف تخمؽ: "كفي ىذا المقاـ يقكؿ ابف رشد
 كمف باب بيع السنيف ، ألنو مف باب النيي عف بيع ما لـ يخمؽ؛مطبقكف عمى منع ذلؾ

 .(1)"كالمعاكمة

إلى جكاز بيع – ككبلىما مف متأخرم الحنابمة – ذىب ابف تيمية كابف القيـ :الرأي الثاني
المعدكـ، كأف ما حظره الشارع مف البيكع المعدكمة إنما حظره لمغرر ال لمعدـ، كالغرر عندىما ما ال 

 .يقدر عمى تسميمو

 كىذه ، اليجكزةف بيع األعياف المعدكـإ:قكليـ: "كفي ىذا المقاـ يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
 فميس فى ة، ىذه المقدـة ال نسمـ صح:ف نقكؿأ:أحدىما: كالكبلـ عمييا مف كجييف، الثانيةةالمقدـ

 ال لفظ عاـ كال ،ف بيع المعدكمبل يجكزةأحد مف الصحابأ رسكلو بؿ كال عف ةكتاب اهلل كال سف
 كما فيو النيي عف بيع بعض ة ىي معدكـمنما فيو النيي عف بيع بعض األشياء التإ ك،معنى عاـ

 بؿ الذم ثبت في الصحيح ، كليست العمة فى المنع ال الكجكد كال العدـ، ىي مكجكدةماألشياء الت
 ان،ك معدكـأ ما ال يقدر عمى تسميمو سكاء كاف مكجكدان : كالغرر، عف بيع الغررلنو نويأعف النب

 ، بؿ قد يحصؿ كقد ال يحصؿق،كالعبد اآلبؽ كالبعير الشارد كنحك ذلؾ مما قد ال يقدر عمى تسميـ
 ،ف مكجب البيع تسميـ المبيع كالبائع عاجز عنوإ ؼان؛ف كاف مكجكدإىك غرر ال يجكز بيعو ك

ف لـ يمكنو إ ك، قد قمر البائعمخذه كاف المشترأمكنو أف إ ؼ،نما يشتريو مخاطرة كمقامرةيإكالمشتر
كىكذا المعدكـ الذم ىك غرر نيى عف بيعو لككنو غرران ال . مخذه كاف البائع قد قمر المشترأ

 فقد يحمؿ كقد ال ،ك ما يحمؿ ىذا البستافأذا باع ما يحمؿ ىذا الحيكاف إ كما ،لككنو معدكمان 
 فيذا مف القمار كىك مف الميسر الذم نيى ق،ذا حمؿ فالمحمكؿ ال يعرؼ قدره كال كصؼإ ك،يحمؿ

                                                 

 .112ص2ج.  بداية المجتيد.ابف رشد( (1
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 بؿ قد يحصؿ ، ال يمكنو تسميموان ك عقارأذا أكراه دكاب اليقدر عمى تسميميا إ:كمثؿ ىذا. اهلل عنو
 بؿ الشارع صحح بيع المعدـك فى بعض :قكؿفف أ:مالكجو الثاف. جارة غررإنو إ ؼ،كقد ال يحصؿ

 كنيى عف بيع ،نو نيى عف بيع الثمر حتى يبدك صبلحوأنو ثبت عنو مف غير كجو إ ؼ؛المكاضع
 فقد فرؽ ة،صح الحديث كىك فى الصحيح عف غير كاحد مف الصحابأ كىذا مف ،الحب حتى يشتد

 .(1)"حدىما كحـر اآلخرأحؿ أ ؼ،بيف ظيكر الصبلح كعدـ ظيكره

 .(2)كقد قاؿ ابف القيـ مثؿ قكؿ شيخو ابف تيمية في ىذا الشأف

 :أدلة أصحاب الرأي األوؿ
، يمحظ أنيـ قد استدلكا بما  مف خبلؿ النظر في أقكاؿ العمماء القائميف ببطبلف بيع المعدـك

 :يمي
 عف – صمى اهلل عميو كسمـ –نيى رسكؿ اهلل : " قاؿ– رضي اهلل عنو –عف أبي ىريرة : أكالن 

 .(3)"بيع الحصاة كعف بيع الغرر

يدؿ الحديث بمنطكقو عمى النيي عف بيع الحصاة كعف بيع الغرر، كالنيي يفيد : كجو الداللة
 .التحريـ، فبل يجكز بيع ما جيمت عاقبتو كخفيت كالمعدكـ

 ،صؿ عظيـ مف أصكؿ كتاب البيكعأ عف بيع الغرر فيك مالنوكأما : "حيث يقكؿ النككم
 كيدخؿ فيو مسائؿ كثيرة غير منحصرة كبيع اآلبؽ كالمعدـك كالمجيكؿ كما ال ،كليذا قدمو مسمـ

يقدر عمى تسميمو كما لـ يتـ ممؾ البائع عميو كبيع السمؾ في الماء الكثير كالمبف في الضرع كبيع 

                                                 

 .544-542ص20ج. مجموع الفتاوى.ابف تيمية( (1
 .28ص2ج. إعالـ الموقعيف.ابف القيـ( (2
حديث . 1153ص3ج. باب بطبلف بيع الحصاة كالبيع الذم فيو غرر: كتاب البيكع. صحيح مسمـ.  أخرجو مسمـ((3

 .1513رقـ
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 كنظائر ذلؾ ككؿ ،الحمؿ في البطف كبيع بعض الصبرة مبيمان كبيع ثكب مف أثكاب كشاة مف شياه
 .(1)"ىذا بيعو باطؿ ألنو غرر مف غير حاجة

إذا كاف المجيكؿ كما ال يقدر عمى تسميمو غرران يمنع بيعو، فإف المعدكـ غرر مف باب : قمت
أكلى؛ ألف المجيكؿ مكجكد كلكف خفيت عاقبتو، كلكف المعدكـ غير مكجكد فميس لو عاقبة أصبلن، 

 .كبالتالي فإنو يمنع بيع المعدـك ألنو غرر

يا رسكؿ اهلل، يأتيني الرجؿ فيريد البيع : " قاؿ– رضي اهلل عنو –عف حكيـ بف حزاـ : ثانيان 
 .(2)"ال تبع ما ليس عندؾ: ليس عندم، أفأبتاعو لو مف السكؽ؟ فقاؿ

ىذا الحديث كاضح في داللتو عمى النيي عف بيع ما ليس عند اإلنساف، : كجو الداللة
 .كالمعدـك غير مكجكد عند البائع حيف العقد

 

 

                                                 

دار إحياء التراث : بيركت. الطبعة الثانية. صحيح مسمـ بشرح النووي: أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرمالنككم، ( (1
 .156ص10ج. ىػ1392. العربي

حديث . 283ص3ج. باب في الرجؿ يبيع ما ليس عنده: كتاب اإلجارة. سنف أبي داود.أخرجو أبك داكد( (2
. 4613حديث رقـ. 289ص7ج. باب بيع ما ليس عند البائع: كتاب البيكع.  المجتبى مف السنف.كالنسائي.3503رقـ

، 1232حديث رقـ. 534ص3ج. باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ: كتاب البيكع. سنف الترمذي. كالترمذم
. باب النيي عف بيع ما ليس عندؾ كعف ربح ما لـ يضمف: كتاب التجارات. سنف ابف ماجة. كابف ماجة. 1233

إرواء انغهيم في : األلباني، محمد ناصر الديف: انظر. صحيح: كقاؿ الشيخ األلباني. 2187حديث رقـ. 737ص2ج

حديث . 132ص5ج. ـ1985. ىػ1405. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثانية. تخزيج أداديث ينار انسثيم
 .1292رقـ
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 نيى عف – صمى اهلل عميو كسمـ –أف رسكؿ اهلل – رضي اهلل عنيما –عف ابف عمر : ثالثان 
 إلى أف تنتج الناقة (1)بيع َحَبؿ الَحَبمة، ككاف بيعان يتبايعو أىؿ الجاىمية، كاف الرجؿ يبتاع الَجُزكر

 .(2)ثـ تنتج التي في بطنيا

نقؿ ابف حجر عف أكثر أىؿ المغة كبو جـز الترمذم أنو بيع كلد نتاج الدابة، : كجو الداللة
كالمنع في ىذا مف جية أنو بيع معدـك كمجيكؿ كغير مقدكر عمى تسميمو، فيدخؿ في بيكع 

 .(3)الغرر

 غير مكجكد حيف العقد، فيك –كىك كلد نتاج الدابة كما تبيف لنا - كما داـ حبؿ الحبمة : قمت
 .داخؿ في بيع المعدـك كما ليس عند اإلنساف، كىك منيي عنو، كالنيي يفيد التحريـ

-: صػمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ رسكؿ اهلل : عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ: رابعان 
 .(4)"ليس عمى رجؿ بيع فيما ال يممؾ"

 

                                                 

ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي : انظر.  ىك البعير ذكران كاف أك أنثى–بفتح الجيـ كضـ الزام - الَجُزكر ( (1
. دار المعرفة: بيركت. محب الديف الخطيب: تحقيؽ. فتح الباري شرح صحيح البخاري: العسقبلني الشافعي

 .357ص4ج
حديث . 753ص2ج. باب بيع الغرر كحبؿ الحبمة: كتاب البيكع. صحيح البخاري.أخرجو البخارم: متفؽ عميو( (2

كالمفظ . 1514حديث رقـ. 1153ص3ج. باب تحريـ بيع حبؿ الحبمة: كتاب البيكع. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2036رقـ
 .لمبخارم

تحفة األحوذي شرح : كالمباركفكرم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ. 358ص4ج. فتح الباري.ابف حجر( (3
 .354ص4ج. دار الكتب العممية: بيركت. جامع الترمذي

، كقاؿ 4612حديث رقـ. 288ص7ج. باب بيع ما ليس عند البائع: كتاب البيكع. المجتبى مف السنف.أخرجو النسائي( (4
مركز : اإلسكندرية. صحيح وضعيؼ سنف النسائي: األلباني، محمد ناصر الديف: انظر. حسف صحيح: الشيخ األلباني

 .4612حديث رقـ. 184ص10ج. نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
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كىذا الحديث صريح في داللتو عمى عدـ جكاز بيع المعدكـ؛ فمف يبيع شيئان ال : كجو الداللة
 .، كذلؾ باطؿ بنص الحديث(1)يممكو كاف ذلؾ مف قبيؿ المعدكـ

 نيى – صمى اهلل عميو كسـ –أف رسكؿ اهلل – رضي اهلل عنيما –عف ابف عباس : خامسان 
 .(2)عف بيع المضاميف كالمبلقيح كحبؿ الحبمة

كقد . (3)ما في بطكف اإلناث: ما في أصبلب الذككر مف اإلبؿ كغيرىا، كالمبلقيح: كالمضاميف
 .تقدـ أف بيع حبؿ الحبمة ىك بيع كلد نتاج الدابة

أف ىذه األشياء المذككرة في الحديث مجيكلة كغير مقدكر عمى تسميميا : كجو الداللة
 .كيعترييا الغرر؛ فقد ال تكجد، فيككف ليا حكـ المعدـك كيبطؿ بيعيا

 

بيع ىذا كمو باطؿ؛ ألنو بيع ما لـ يخمؽ، كيدخمو : "يقكؿ ابف عبد البر في ىذا المقاـ
 .(1)"المجيكؿ كالغرر كأكؿ الماؿ بالباطؿ

                                                 

: محمد بف عمر بف عمي بف نككمالجاكم، أبك عبد المعطي : انظر. كقد أكد عمى ىذا المعنى صاحب نياية الزيف( (1
 .270ص. دار الفكر: بيركت. الطبعة األكلى.نياية الزيف في إرشاد المبتدئيف

. حمدم بف عبدالمجيد السمفي: تحقيؽ. المعجـ الكبير:  سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني أخرجيالطبراني، أبك القاسـ((2
كأخرجو مالؾ كعبد . 11581حديث رقـ. 230ص11ج. ـ1983 .ىػ1404. مكتبة الزىراء: المكصؿ. الطبعة الثانية

: تحقيؽ. موطأ اإلماـ مالؾ: مالؾ، أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي: انظر. الرزاؽ مرسبلن عف سعيد بف المسيب
أبك بكر بف كعبد الرزاؽ، . 1334حديث رؽ. 654ص2ج. دار إحياء التراث العربي: مصر. محمد فؤاد عبد الباقي

. ىػ1403. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثانية. محبيب الرحمف األعظـ: تحقيؽ. انًصنف:  الصنعانيىماـ
صحيح وضعيؼ : األلباني، محمد ناصر الديف: انظر. صحيح: كقاؿ الشيخ األلباني. 14137حديث رقـ. 20ص8ج

 .12893حديث رقـ. 465ص26ج. مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة: اإلسكندرية. الجامع الصغير
كابف . 118ص3ج. ىػ1393. دار المعرفة: بيركت. الطبعة الثانية. األـ: الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس:  انظر((3

بف  امصطفى: تحقيؽ. التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرمعبد البر، 
 .363ص1ج.ىػ1387. وزارة عمـو األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية: المغرب. محمد عبد الكبير البكرم  كأحمد العمكم
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 صمى اهلل عميو –نيى رسكؿ اهلل :  قاؿ– رضي اهلل عنو –عف جابر بف عبد اهلل : سادسان 
 كعف ، بيع السنيف ىي المعاكمة: قاؿ أحدىما،الُمحاقمة كالُمزابنة كالمعاكمة كالمخابرة عف –كسمـ 
 .(2)نيا كرخص في العراياػُّـ الث

 نيى عف المعاكمة –صمى اهلل عميو كسمـ–الشاىد في ىذا الحديث أف النبي : كجو الداللة
، كالثمر لـ يخمؽ بعد، فيك مجيكلكمعدكـ، (3)كىك بيع السنيف، كىك أف يبيع الثمر ألكثر مف سنة

 .كالنيي يفيد التحريـ، فيبطؿ البيع بيذه الصكرةالنعداـ المحؿ كاشتمالو عمى الغرر

كبيع المعاكمة كىك بيع السنيف، كىك باطؿ باإلجماع، نقؿ : "كفي ىذا المعنى يقكؿ النككم
اإلجماع ابف المنذر كغيره ليذه األحاديث، كألنو بيع غرر، كسبب الغرر أنو بيع معدـك كمجيكؿ 

 .(4)"كغير مقدكر عمى تسميمو كغير مممكؾ لمعاقد

 :أدلة أصحاب الرأي الثاني
 :لما ذىبا إليو بدليميف، ىما-  ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ –استدؿ صاحبا الرأم الثاني 

إنو ال يكجد أم دليؿ في القرآف أك السنة أك أقكاؿ الصحابة يدؿ عمى عدـ جكاز بيع : أكالن 
نماىناؾ أدلة عمى عدـ جكاز بيع بعض األشياء المعدكمة كما تكجد أدلة عمى عدـ  المعدكـ، كا 

                                                                                                                                              

 .315ص13ج. التمييد.  ابف عبد البر((1
باب النيي عف المحاقمة كالمزابنة كعف المخابرة كبيع الثمرة قبؿ بدك صبلحيا : كتاب البيكع. صحيح مسمـ.  أخرجو مسمـ((2

بيع الحنطة في سنبميا : كالمقصكد بالمحاقمة. 1536حديث رقـ. 1175ص3ج. كعف بيع المعاكمة كىك بيع السنيف
ىي كالمزارعة متقاربتاف، كىما المعاممة عمى األرض : بيع الرطب بالتمر كيبلن، كالمخابرة: بحنطة صافية، كالمزابنة

النخمة أك النخمتاف يأخذىا أىؿ البيت : استثناء المجيكؿ في البيع، كالعرايا: ببعض ما يخرج منيا مف الزرع، كالثنيا
. النككم: انظر. بيع السنيف، كىك أف يبيع ثمر الشجرة عاميف أك ثبلثة أك أكثر: بخرصيا تمران يأكمكنيا رطبان، كالمعاكمة

 .195-188ص10ج. صحيح مسمـ بشرح النووي
طاىر أحمد : تحقيؽ. النياية في غريب الحديث واألثر: أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرمابف األثير، :  انظر((3

 .323ص3ج. ـ1979. ىػ1399. المكتبة العممية: بيركت. ممحمكد محمد الطناحيكالزاك
 .193ص10ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. النككم:  انظر((4
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جكاز بيع بعض األشياء المكجكدة أيضان، كالعمة في عدـ الجكاز في كؿ ىذه األشياء ىي الغرر 
 .(1)كليس العدـ

ثبت بالنص جكاز المعاكضة عمى بعض المعدكمات كبيع الثمرة بعد بدك صبلحيا : ثانيان 
 .(2)بشرط اإلبقاء إلى تماـ الصبلح

نيى عف بيع الثمار "–صمى اهلل عميو كسمـ–أف رسكؿ اهلل –رضي اهلل عنيما–فعف ابف عمر 
 .(3)"حتى يبدك صبلحيا، نيى البائع كالمبتاع

 :الترجيح
 فالذم أميؿ إليو ىك أف بيع المعدـك – بما فييما مف تفصيؿ –بعد النظر في الرأييف السابقيف 

 :باطؿ بشركط، كىي
 أف يككف المبيع مف األعياف، فإنو يجكز بيع المنافع كىي معدكمة، بؿ ال يتـ بيعيا إال  -1

 .كىي معدكمة، كما في اإلجارات

َمـ كاالستصناع، فإذا تكافرت شركطيما كاف البيع سممان  -2  أف ال تتكافر فيو شركط السَّ
 .كاستصناعان جائزيف شرعان، بالرغـ مف أنو عقد عمى معدكـ لكنو ممكف الكجكد مستقببلن 

أف ينطكم ىذا المعدكـ عمى غرر فاحش، بحيث يككف مجيكالن جيالة مفضية إلى النزاع،  -3
 .كال يقدر عمى تسميمو، كال يككف مممككان كنحكه

                                                 

 .28ص2ج. إعالـ الموقعيف. كابف القيـ. 543-542ص20ج. مجموع الفتاوى. ابف تيمية:  انظر((1
 .28ص2ج. إعالـ الموقعيف. كابف القيـ. 544ص20 ج.مجموع الفتاوى.  ابف تيمية((2
. 766ص2 ج.باب بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا: كتاب البيكع. صحيح البخاري. أخرجو البخارم:  متفؽ عميو((3

. باب النيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا بغير شرط القطع: كتاب البيكع. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2082حديث رقـ
 .1534حديث رقـ. 1165ص3ج
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أف ال تدعك الحاجة أك الضركرة إليو، فإف دعت الحاجة أك الضركرة فإف بيع المعدـك  -4
 .يشرع

 أف يككف المعدكـ منفردان أصبلن كليس تبعان لمكجكد، كثمار لـ تخمؽ بعد مع عدـ كجكد  -5
 .(1)ثمار ظاىرة

ىذا ما استنتجتو مف أقكاؿ فقياء المذاىب األربعة حكؿ شركط بطبلف بيع المعدكـ، فإف 
ف انتفى شرط منيا لـ يبطؿ ىذا البيع  .كاهلل أعمـ. تحققت ىذه الشركط بطؿ بيع المعدكـ، كا 

 

 

 

 

 

 حكمة التشريع في منع بيع المعدوـ: المطمب الثالث
، كزيادة في التكضيح لمفيـك الغرر ال بد مف (1)سبؽ أف بينت معنى الغرر لغة كاصطبلحان 

 .الكقكؼ عمى أنكاع الغرر

                                                 

صحيح . كالنككم. 118ص2ج. بداية المجتيد. كابف رشد. 183-88ص5ج. حاشية ابف عابديف. ابف عابديف:  انظر((1
 .34-23ص2ج. إعالـ الموقعيف. كابف القيـ. 193ص10ج. مسمـ بشرح النووي
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 :(2)كالغرر عند الفقياء ثبلثة أنكاع

كىك الغرر الكثير الفاحش الذم ال يغتفر كجكده في العقكد، : غرر ممتنع إجماعان : النكع األكؿ
بيع السمؾ في الماء، كالطير في اليكاء، كبيع ما نيى عنو : كبو يككف العقد باطبلن، كمف أمثمتو

 .(5) كالمبلقيح كالمضاميف كغيرىا(4) كالمنابذة(3) كالمبلمسة– صمى اهلل عميو كسمـ –النبي 

 

كبالجممة : "يقكؿ ابف رشد. فإف كاف البيع مشتمبلن عمى الغرر الكثير الفاحش كاف البيع باطبلن 
 .(6)"، كأف القميؿ يجكزفالفقياء متفقكف عمى أف الغرر الكثير في المبيعات ال يجكز

كىك ما مف شأف الناس التسامح فيو، كالذم يغتفر كجكده : غرر جائز إجماعان : النكع الثاني
في العقكد، فبل تبطؿ بو لمحاجة كالضركرة، كىك الغرر اليسير، كبيع الدار مع الجيؿ بأساسيا، 

                                                                                                                                              

 .23انظر اليامش األكؿ ص((1
 . كىذا التقسيـ مما اشتير عند فقياء المالكية((2
مالؾ، مالؾ ابف :انظر. أف يممس الرجؿ الثكب، كال ينظر إليو كال يتأمؿ فيو، أك يبتاعو ليبلن كال ينظر ما فيو:  المبلمسة((3

: قرطبيأبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل اؿكابف عبد البر، .206-205ص10 ج.دار صادر: بيركت. المدونة الكبرى: أنس
، أبك محمد الثعمبيك. 363ص1 ج.ىػ1407. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى.  في فقو أىؿ المدينةالكافي

. الطبعة األكلى. محمد ثالث سعيد الغاني: تحقيؽ. التمقيف في الفقو المالكي: عبد الكىاب بف عمي بف نصر المالكي
 . 382ص2 ج.ىػ1415. مكتبة التجاريةاؿ: مكة المكرمة

. ىذا بيذا: أف ينبذ الرجؿ إلى الرجؿ ثكبو، كينبذ اآلخر إليو ثكبو، مف غير تأمؿ فييما، فيقكؿ كؿ كاحد منيما:  المنابذة((4
: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبيكابف عبد البر، . 206ص10 ج.المدونة الكبرى. مالؾ: انظر

دار : بيركت. الطبعة األكلى. محمد عمي معكض كسالـ محمد عطا: تحقيؽ. االستذكارالجامع لمذاىب فقياء األمصار
 .382ص2ج.  التمقيف.كالثعمبي.459ص6 ج.ـ2000. الكتب العممية

كالخرشي، محمد بف عبد اهلل بف عمي . 60ص3ج. الشرح الكبير. كالدردير. 60ص3ج. حاشية الدسوقي.  الدسكقي((5
شياب الديف كالقرافي، . 75ص5ج. دار الفكر لمطباعة: بيركت. الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿحاشية : المالكي

. حاشية العدوي. كالعدكم. 93ص5 ج.ىػ1994. دار الغرب: بيركت. محمد حجي: تحقيؽ. الذخيرة: أحمد بف إدريس
 .195ص2ج

 .116ص2ج. بداية المجتيد.  ابف رشد((6
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فإنؾ تشترم مف غير معرفة عمقو أك عرضو أك متانتو؛ فاألساس تابع لمظاىر مف الدار، كالحاجة 
 .(1)تدعك إلى ذلؾ، كألنو ال يمكف رؤيتو

ىؿ يمحؽ بالغرر الكثير أـ اليسير؟ : كقد اختمفكا فيو: كىك الغرر المتكسط: النكع الثالث
فبلرتفاعو عف اليسير ألحؽ بالكثير، كالنخفاضو عف الكثير ألحؽ باليسير، كذلؾ كبيع الغائب عمى 

 .(2)الصفة، كالبيع مف غير ذكر الثمف، كغير ذلؾ

بعد ىذه المقدمة في بياف أنكاع الغرر، كبعد النظر في األدلة التي استدؿ بيا الفقياء عمى 
، ال بد مف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ىؿ العمة في منع بيع المعدـك العدـ أـ : منع بيع المعدـك

 الغرر؟

إف عمة منع بيع المعدكـ مجرد ككنو معدكمان دعكل : يجيب عمى ىذا السؤاؿ ابف القيـ بقكلو
 :باطمة، كىي عمة منتقضة بما يمي

كىك نكع مف أنكاع البيع بالمعنى العاـ، كاإلجارة مثبلن فيي بيع منافع، كىي : بيع المنافع -1
معدكمة عند التعاقد، فتجكز المعاكضة عمييا؛ ألف المنافع ال يمكف العقد عمييا في حاؿ 

 .كجكدىا، كال يمكف إال في حاؿ عدميا

أما في حاؿ الكجكد : يمكف إيراد العقد عمييا في حاؿ الكجكد كحاؿ العدـ:  بيع األعياف -2
 .فيجكز العقد عمييا إذا تحققت الشركط األخرل

                                                 

. 75ص5ج. حاشية الخرشي. كالخرشي. 60ص3ج. حاشية الدسوقي. كالدسكقي. 60ص3ج. الشرح الكبير.  الدردير((1
. شرح النووي عمى صحيح مسمـ. كالنككم. 195ص2ج. حاشية العدوي. كالعدكم. 93ص5ج. الذخيرة. كالقرافي

 .156ص10ج
 .69ص5 ج.حاشية الخرشي. كالخرشي. 93ص5ج. الذخيرة.  القرافي((2
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 : كفي حاؿ العدـ ليا حالتاف

 .معدكـ نيى الشارع عف بيعو حتى يكجد: األكلى

 .ما جكز الشارع بيع ما لـ يكجد منو تبعان لما كجد إذا دعت الحاجة إليو: الثانية

جاءت السنة بالنيي عف بيع بعض األشياء التي ىي معدكمة كجاءت بالنيي : كتكضيح ذلؾ
عف بيع بعض األشياء التي ىي مكجكدة، فميست العمة في المنع ال العدـ كال الكجكد، بؿ الذم 

كردت بو السنة ىك النيي عف الغرر، كىك ما ال يقدر عمى تسميمو سكاء أكاف مكجكدان أك معدكمان، 
 .(1)كبيع البعير الشارد، فالمعدـك الذم ىك غرر نيي عنو لمغرر ال لمعدـ

ليس في كتاب اهلل كال سنة رسكؿ اهلل، بؿ كال عف أحد : "كقد ذكر ابف تيمية ىذا التعميؿ بقكلو
مف الصحابة أف بيع المعدكـ ال يجكز، فالذم نيي عف بيعو المعدكـ الذم ىك غرر لككنو غرران ال 

لككنو معدكمان، كما إذا باع ما يحمؿ الحيكاف، فقد يحمؿ كقد ال يحمؿ، كالغرر ما ال يقدر عمى 
 .(2)"تسميمو سكاء أكاف مكجكدان أك معدكمان 

ىك أف المعدـك قد يككف : كمف األدلة أيضان عمى أف عمة منع بيع المعدكـ ليست العدـ
مكجكدان حكمان، كما في السمـ كاالستصناع، فالقياس يأبى بيع المعدكـ كلكف الشارع رخص في 

ف استصنع اإلنساف شيئان جاز استحسانان، لئلجماع الثابت بالتعامؿ  .(3)السمـ، كا 

                                                 

 .28، 25ص2ج. إعالـ الموقعيف. ابف القيـ:  انظر((1
 .543-542ص20ج. مجموع الفتاوى.  ابف تيمية((2
فخر الديف عثماف كالزيمعي، . 114ص7 جشرح فتح القدير. كابف اليماـ. 78ص3ج. اليداية شرح البداية.  المرغيناني((3

 .123ص4ج. ػق1313. دار الكتب اإلسبلمي: القاىرة. ف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽيتبي:  الحنفيبف عمي
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فيجكز بيع السمـ كاالستصناع بالرغـ مف أف كبلن منيما بيع معدكـ، كذلؾ النتفاء الغرر الذم 
 . يفضي إلى المنازعة، كلمقدرة عمى التسميـ، كحاجة الناس إلى مثؿ ىذه البيكع

كبتتبع النصكص السابقة مف السنة النبكية كالتي جاءت بتحريـ بعض األشياء المعدكمة 
كالنصكص التي جاءت بتحريـ بعض األشياء المكجكدة، أجد أف المعنى في جميع ىذه المذككرات 

 .ىك الغرر كليس العدـ كال الكجكد

كالغرر قد تككف عمتو العدـ، أك الجيالة، أك عدـ القدرة عمى التسميـ، أك عدـ الممؾ كنحك 
ف لـ يسبب الغرر أك كاف الغرر يسيران فإف  ذلؾ، فالعدـ قد يسبب الغرر فيؤدم إلى منع البيع، كا 

البيع في ىذه الحالة ال يمنع، كبالتالي فإف الغرر ىك عمة منع بيع المعدـك كليس العدـ، كالمقصكد 
بالغرر الذم ىك عمة منع بيع المعدـك ىك الغرر الكثير الفاحش، كىك النكع األكؿ مف أنكاع الغرر 

 .التي سبؽ بيانيا

كتأكيدان عمى ما سبؽ مف تعميؿ لمنع بيع المعدكـ، فإف ابف القيـ يذكر أقسامان لممعدكـ، كيحكـ 
 :بجكاز بيعيا، كمف ىذه األقساـ

 .فيذا يجكز بيعو اتفاقان، كالسمـ: معدـك مكصكؼ في الذمة -1

ف كاف أكثر منو، كىك نكعاف -2  :معدكـ تبع لممكجكد، كا 

نكع متفؽ عميو، كىك بيع الثمار بعد بدك صبلح ثمرة كاحدة منيا، فاتفؽ الناس عمى  . أ
ف كانت بقية أجزاء الثمار معدكمة كقت العقد، كلكف جاز بيعيا تبعان  جكاز بيعيا، كا 

 .لممكجكد
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 :إذا طابت، كفيو قكالف(1)نكع مختمؼ فيو، كذلؾ كبيع المقاثي . ب

يجكز بيعيا جممة، كيأخذىا المشتريشيئان بعد شيء كما جرت بو العادة كعمؿ األمة، : األكؿ
كلـ يأت بمنع ذلؾ كتاب كال سنة كال إجماع كال أثر كال قياس صحيح، كىك مذىب مالؾ كأىؿ 

 .كىذا ىك الراجح. (2)المدينة كأحد القكليف في مذىب أحمد، كاختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

، كال ينضبط ىذا القكؿ شرعان كال (3)ال يباع إال لقطة لقطة حتى ال يككف بيع معدكـ: الثاني
عرفان، كيتعذر العمؿ بو غالبان ألنو يتعذر تمييز المقطات كيتعذر أف يحضر لو مف يشتريو كؿ مرة، 

 .فيذا غير مقدكر كال مشركع كيؤدم إلى فساد أقكاؿ الناس

معدكـ ال يدرل يحصؿ أك ال يحصؿ، كال ثقة لبائعو بحصكلو، بؿ يككف المشترم منو  -3
عمى خطر، فيذا الذم منع الشارع بيعو ال لككنو معدكمان، بؿ لككنو غرران، مثؿ بيع حمؿ 

ما تحمؿ ناقتو، فيك معدـك عند العقد، كليس في ممكو، كال يقدر عمى تسميمو، فكاف 
 .(4)شبييان بالقمار كالمخاطرة مف غير حاجة إليو

فابف القيـ يرل أف ىناؾ معدكمان يجكز بيعو كالسمـ، فيك معدكـ مكصكؼ في الذمة، ككذلؾ 
المعدـك الذم ىك تبع لممكجكد؛ كذلؾ النتفاء الغرر الذم يفضي إلى المنازعة كأكؿ أمكاؿ الناس 

 .بالباطؿ، كيرل كذلؾ أف ىناؾ معدكمان ال يجكز بيعو كىك ما ينطكم عمى غرر فاحش
                                                 

. جمع مقثاة، كالمراد بيا ما يشمؿ الخيار كالبطيخ كالقرع كالباذنجاف كالمفت كالبصؿ كالثـك كالكزبرة كنحك ذلؾ: المقاثي((1
 . 190ص5ج. حاشية الخرشي. الخرشي: انظر

محمد بف كابف القيـ، أبك عبد اهلل . 484ص29ج. مجموع الفتاوى. كابف تيمية. 173ص. القوانيف الفقيية. ابف جزم((2
طبعة الرابعة اؿ. عبد القادر األرناؤكطكشعيب األرناؤكط : تحقيؽ. في ىدي خير العبادزاد المعاد :أبي بكر أيكب الزرعي

 .810-808ص5ج. ـ1986. ىػ1407. مكتبة المنار اإلسبلمية: مؤسسة الرسالة، الككيت: بيركت. ةعشر
كابف . 82ص3ج. األـ. الشافعي. 326ص5ج. البحر الرائؽ. ابف نجيـ: انظر.  كىذا قكؿ أبي حنيفة كالشافعي كأحمد((3

حسنيف محمد : تحقيؽ. الفتاوى الكبرى:  العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ الحرانيكشيخ اإلسبلـ أبتيمية، 
 .421ص3ج. دار المعرفة: بيركت. مخمكؼ

 .810-808ص5ج. زاد المعاد.  ابف القيـ((4
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أصؿ البيع ضركرم، كمنع الغرر كالجيالة، : "كقد أشار الشاطبي إلى ىذا المعنى بقكلو
كحضكر العكضيف في المعاكضات مف باب التكميبلت، كلما كاف ذلؾ ممكنان في بيع األعياف مف 

 .(1)"غير عسر منع مف بيع المعدكـ، كاستثنى السمـ كاإلجارات كنحكىا

فمما كاف بيع المعدـك المنطكم عمى غرر فاحش ال يحقؽ مقصد الشارع مف التصرؼ كال 
يكمؿ األصؿ الضركرم فإنو يبطؿ؛ ألنو ال يحقؽ مقصد الشارع باالنتفاع بالعكضيف كأحدىما غير 

 .مكجكد

كبعد ىذه المناقشة كالتحميؿ ألقكاؿ العمماء فإف حكمة منع بيع المعدكـ ىي الغرر، كىذا 
 .الغرر قد تككف عمتو العدـ أك الجيالة أك عدـ القدرة عمى التسميـ

 

 الفصؿ الثاني

 عقد السمـ وعقد االستصناع وتطبيقاتيما المعاصرة

 

 :وفيو أربعة مباحث

                                                 

. عبد اهلل دراز: تحقيؽ. الموافقات في أصوؿ الفقو: إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكيالشاطبي، :  انظر((1
. قواعد األحكاـ في مصالح األناـ:  محمد عز الديف السمميكأبكالعز بف عبد السبلـ، . 14ص2ج. دار المعرفة: بيركت
 .122ص2ج. دار الكتب العممية: بيركت
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 مفيـو ومشروعية عقد السمـ: المبحث األوؿ

تطبيقات معاصرة لعقد السمـ وخاصة في البنوؾ : المبحث الثاني
 اإلسالمية

 مفيـو ومشروعية عقد االستصناع: المبحث الثالث

تطبيقات معاصرة لعقد االستصناع وخاصة في البنوؾ : المبحث الرابع
 اإلسالمية
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 المبحث األوؿ

َمـ  مفيـو ومشروعية عقد السَّ

 

 :وفيو أربعة مطالب

 تعريؼ عقد السمـ: المطمب األوؿ

 مشروعية عقد السمـ: المطمب الثاني

 أركاف وشروط عقد السمـ: المطمب الثالث

 قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف عقد السمـ: المطمب الرابع
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 تعريؼ عقد السمـ: المطمب األوؿ
 :السمـ لغة: أوالً 

َمـُ : "جاء في لساف العرب َمـ بالتحريؾ... االستسبلـ: السَّ ـَ في الشيء (1)السََّمؼ: كالسَّ ، كأْسَم
َمـُ  ـَ كَسمَّـَ إذا أسمؼ، كىك أف تعطي ذىبان كفضة ... كَسمَّـ كأسمؼ بمعنى كاحد، كاالسـ السَّ يقاؿ أْسَم

 .(2)"في سمعة معمكمة إلى أمد معمكـ، فكأنؾ قد أسممت الثمف إلى صاحب السمعة كسممتو إليو
َمـ كالسََّمؼ مترادفاف يأتياف ب إنما ك.(3) فالسمؼ لغة عراقية كالسمـ لغةحجازية،معنى كاحدفالسَّ

 .(4) كَسَمفان لتقديمو،سمي َسَممان لتسميـ رأس الماؿ في المجمس

 

 

 

                                                 

مف ، السيف كالبلـ كالفاء أصؿ يدؿ عمى تقدـ كسبؽ: َسَمؼَ : "96-95ص3ج.  قاؿ ابف فارس في معجـ مقاييس المغة((1
السمؼ في البيع كىك ماؿ يقدـ لما يشترل نساءن، كناس يسمكف القرض : كمف الباب...  الذيف مضكا: السََّمؼ:ذلؾ

كالسََّمؼ نكع مف : "130ص. كقاؿ الرازم في مختار الصحاح". السََّمؼ، كىك ذاؾ القياس، ألنو شيء يقدـ بعكض يتأخر
: 159ص9ج. كقاؿ ابف منظكر في لساف العرب". البيكع يعجؿ فيو الثمف كتضبط السمعة بالكصؼ إلى أجؿ معمـك

 أحدىما القرض الذم ال منفعة لممقِرض فيو غير األجر كالشكر كعمى المقترض رده :السََّمؼ في المعامبلت لو معنياف"
 كالمعنى الثاني في السمؼ ىك أف يعطي ماالن في سمعة إلى أجؿ معمـك بزيادة في السعر المكجكد عند ...كما أخذه
 ككذلؾ السمـ اسـ ، اسـ مف أسمفتعان  كىك في المعنييف ـ: قاؿ، كيقاؿ لو َسَمـ دكف األكؿ، كذلؾ منفعة لمُمْسِمؼ،السمؼ

 .فالمبلحظ أف السمؼ أعـ مف السمـ؛ فيك يشممو كيشمؿ القرض". مف أسممت
. كمصطفى كآخركف. 286ص1 ج.المصباح المنير. الفيكمي: كانظر. 295-293ص1ج. لساف العرب.  ابف منظكر((2

 .446ص1 ج.المعجـ الوسيط
الشيخ : تحقيؽ. الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي:عمي بف محمد بف حبيب البصرم الشافعي الماكردم، ((3

 .ـ1999. ىػ1419. دار الكتب العممية: بيركت. لطبعة األكلىا. الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد،كعمي محمد معكض
 .388ص5ج

. عمدة القارم شرح صحيح البخارم: بدر الديف محمكد بف أحمدالعيني، : كانظر. 136ص2 ج.الروض المربع.  البيكتي((4
 .61ص12ج. دار إحياء التراث العربي: بيركت
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 :السمـ اصطالحاً : ثانياً 
 :اختمؼ الفقياء في تعريفو تبعان الختبلفيـ في الشركط المعتبرة فيو

ففقياء الحنفية كالحنابمة الذيف اشترطكا تعجيؿ رأس الماؿ في مجمس العقد كتأجيؿ المسمـ 
 .(2)"بيع مكصكؼ في الذمة إلى أجؿ"، أك (1)"ىك شراء آجؿ بعاجؿ: "فيو،عرفكه بقكليـ

كأما فقياء المالكية الذيف منعكا السمـ الحاّؿ كلـ يشترطكا تسميـ رأس الماؿ في مجمس العقد، 
بيع معمـك في الذمة محصكر بالصفة : "كأجازكا تأجيمو اليكميف كالثبلثة لخفة األمر، فقد عرفكه بأنو

 .(3)"بعيف حاضرة أك ما ىك في حكميا إلى أجؿ معمكـ

كفقياء الشافعية الذيف اشترطكا لصحة السمـ قبض رأس الماؿ في المجمس كأجازكا ككف السمـ 
؛ فمـ يقيدكا المسمـ (4)"عقد عمى مكصكؼ في الذمة ببدؿ يعطى عاجبلن : "حاالن كمؤجبلن عرفكه بأنو

 .فيو المكصكؼ في الذمة بككنو مؤجبلن، لجكاز السمـ الحاؿ عندىـ

 .كالمختار أف السمـ ىك بيع مكصكؼ في الذمة إلى أجؿ مقابؿ عكض معجؿ

  

                                                 

 .168ص6 ج.البحر الرائؽ. كابف نجيـ. 209ص5ج. حاشية ابف عابديف.  ابف عابديف((1
 .177ص4ج. المبدع. كابف مفمح. 289ص3ج. كشاؼ القناع.  البيكتي((2
 .دار الشعب: القاىرة. (تفسير القرطبي)الجامع ألحكاـ القرآف : أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي، ((3

 . 514ص4 جمواىب الجميؿ. كالمغربي. 378ص3ج
. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثانية. روضة الطالبيف وعمدة المفتيف: النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ((4

كفاية األخيارفي حؿ غاية :  بكر بف محمد الحسيني الدمشقي الشافعيكأب، تقي الديف الحصينيك. 3ص4 ج.ىػ1405
. ـ1994 .دار الخير: دمشؽ. الطبعة األكلى. عمي عبد الحميد بمطجي  كمحمد كىبي سميماف: تحقيؽ. االختصار

 .247ص



49 

 

 مشروعية عقد السمـ: المطمب الثاني
 :ثبتت مشركعية عقد السمـ بالكتاب كالسنة كاإلجماع

 : فقكلو تعالى: أما الكتاب ( أ

{





}
( 1). 

أشيد أف السمؼ المضمكف إلى أجؿ مسمى قد أحمو اهلل تعالى في كتابو : "قاؿ ابف عباس
أنيا أباحت الدَّيف، كالسمـ : ، ككجو الداللة في اآلية الكريمة(2)"كأذف فيو ثـ قرأ ىذه اآلية
كؿ معاممة كاف أحد العكضيف فييا نقدان كاآلخر في الذمة نسيئة، : نكع مف الديكف، كالديف

 .(3)فإف العيف عند العرب ما كاف حاضران، كالديف ما كاف غائبان 
 :كأما السنة ( ب

المدينة - صمى اهلل عميو كسمـ–قدـ النبي : قاؿ- رضي اهلل عنيما–فما ركل ابف عباس
مف أسمؼ في تمر فميسمؼ في كيؿ معمـك : "كىـ يسمفكف في الثمار السنة كالسنتيف، فقاؿ

، فدؿ الحديث الشريؼ عمى إباحة السمـ كعمى الشركط (4)"ككزف معمكـ إلى أجؿ معمكـ
 .المعتبرة فيو

أرسمني أبك بردة كعبد اهلل بف شداد إلى عبد الرحمف بف أبزل : كعف محمد بف أبي مجالد قاؿ
صمى اهلل –كنا نصيب المغانـ مع رسكؿ اهلل : كعبد اهلل بف أبي أكفى فسألتيما عف السمؼ، فقاال

                                                 

 .282جزء اآلية .  سكرة البقرة((1
تفسير . كالقرطبي. 138 ص.دار الكتب العممية: بيركت. مسند الشافعي: الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس((2

 ..335ص1 ج.تفسير ابف كثير. كابف كثير. 377ص3ج. القرطبي
 .377ص3ج. تفسير القرطبي.  القرطبي((3
. 2125حديث رقـ. 781ص2ج. باب السمـ في كزف معمـك: كتاب السمـ. أخرجو البخاري في صحيحو:  متفؽ عميو((4

 .1604حديث رقـ. 1226ص3ج. باب السمـ: كتاب المساقاة. ومسمـ في صحيحو
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فكاف يأتينا أنباط مف أنباط الشأـ، فُنْسِمفيـ في الحنطة كالشعير كالزبيب إلى أجؿ - عميو كسمـ
 .(1)ما كنا نسأليـ عف ذلؾ: أكاف ليـ زرع أك لـ يكف ليـ زرع؟ قاال: قمت: مسمى، قاؿ

 :كأما اإلجماع (ج
أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف : "فقد نقؿ ابف قدامة عف ابف المنذر قكلو

 .(2)"السمـ جائز
 (3)حكمة مشروعية عقد السمـ: فرع

إف عقد السمـ مما تدعك إليو الحاجة، كمف ىنا كاف في إباحتو رفع لمحرج عف الناس، 
فالمزارع مثبلن قد ال يككف عنده الماؿ الذم ينفقو في إصبلح أرضو كتعيد زرعو إلى أف يدرؾ، كال 

يجد مف يقرضو ما يحتاج إليو مف الماؿ، فيك في حاجة إلى نكع مف المعاممة يتمكف بيا مف 
ال فاتت عميو مصمحة استثمار أرضو، ككاف في حرج  الحصكؿ عمى ما يحتاج إليو مف الماؿ كا 

 .كمشقة كعنت، مف أجؿ ذلؾ كمو أبيح السمـ
 

  

                                                 

 .2136حديث رقـ. 784ص2ج. باب السمـ إلى أجؿ معمـك: كتاب السمـ.  أخرجو البخارم في صحيحو((1
 .185ص4ج. المغني.  ابف قدامة((2
 .185ص4 ج.المغني. كابف قدامة. 168ص6ج. البحر الرائؽ.ابف نجيـ((3
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 أركاف وشروط عقد السمـ: المطمب الثالث
 :ذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف أركاف السمـ ثبلثة

 .كىي اإليجاب كالقبكؿ: الصيغة: أكالن 

 .كىما المسِمـ كالمسَمـ إليو: العاقداف: ثانيان 

 .كيشمؿ رأس الماؿ كالمسَمـ فيو: المحؿ: ثالثان 

حيث اعتبركا ركف السمـ ىك الصيغة الدالة عمى اتفاؽ اإلرادتيف ( 1)كانفرد فقياء الحنفية
 .كتكافقيما عمى إنشاء ىذا العقد

 الصيغة: الركف األوؿ
 عمى صحة اإليجاب بمفظ السمـ أك السمؼ، ككؿ ما اشتؽ منيما؛ كأسمفتؾ (2)اتفؽ الفقياء

كأسممتؾ، كأعطيتؾ كذا سممان أك سمفان في كذا؛ ألنيما لفظاف بمعنى كاحد، ككبلىما اسـ ليذا العقد، 
قبمت كرضيت كنحك : ككذا عمى صحة القبكؿ بكؿ لفظ يدؿ عمى الرضا بما أكجبو األكؿ، مثؿ

 .ذلؾ
 في صيغة السمـ أف تككف باتة ال خيار فييا ألم مف العاقديف؛ ألنو (3)كاشترط جميكر الفقياء

قباضو لممسمـ إليو قبؿ التفرؽ،  عقد ال يقبؿ خيار الشرط؛ إذ يشترط لصحتو تمميؾ رأس الماؿ كا 
 .ككجكب تحققيما مناٍؼ لخيار الشرط

                                                 

 .168ص6ج. البحر الرائؽ.  ابف نجيـ((1
كابف . 297ص1ج. الميذب. كالشيرازم. 98ص2 ج.يالفواكو الدواف. كالنفراكم. 201ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((2

 .177ص4 ج.المبدع. مفمح
: منصكر بف يكنس بف إدريسكالبيكتي، . 297ص1ج. الميذب. كالشيرازم. 201ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((3

. ـ1996. دار عالـ الكتب: بيركت. الطبعة الثانية. المسمى دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيىشرح منتيى اإلرادات 
 .252ص2ج
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 في ذلؾ فقالكا بجكاز خيار الشرط في السمـ لمعاقديف أك ألحدىما (1)كخالؼ فقياء المالكية
ثبلثة أياـ فما دكف ذلؾ؛ بشرط أف ال يتـ فقد رأس الماؿ، فإف فقد فسد العقد مع شرط الخيار، 

 .لتردد رأس الماؿ بيف السمفية كالثمنية

 العاقداف: الركف الثاني
كأف - كما مر سابقان –كقد اشترط الفقياء في كؿ كاحد مف العاقديف أف يككف أىبلن لصدكره عنو

 .(2)يككف لو كالية إذا كاف يعقد لغيره
كاألىمية المشترطة ىي أىمية األداء، كتتحقؽ ىذه األىمية في اإلنساف البالغ العاقؿ الرشيد 

 .غير المحجكر عميو بأم سبب مف أسباب الحجر

: كأما الكالية المطمكبة فيمف يعقد السمـ عف غيره فيي ككنو مخكالن شرعان في ذلؾ بأحد طريقيف
إما بالنيابة االختيارية التي تثبث بالككالة، أك بالنيابة اإلجبارية التي تثبت بتكلية الشارع كتككف لمف 
يمي ماؿ المحجكر عمييـ مف األكلياء كاألكصياء الذيف جعمت ليـ سمطة شرعية عمى إبراـ العقكد 

نشاء التصرفات المالية لمصمحة مف يمكنيـ  .كا 

 في عقد السمـ أف ال يككف أحد العاقديف في مرض المكت، فقد (3)ككذلؾ اشترط فقياء الحنفية
جعمكا لسمـ المريض احكامان خاصة؛ حماية لحقكؽ الدائنيف كالكرثة مف تصرفاتو الضارة بيا، حيث 

 .إف السمـ مظنة المحاباة؛ ألف المبيع يباع بأقؿ مف ثمنو

 

 
                                                 

 . 337 ص.في فقو اىؿ المدينةالكافي . ابف عبد البر. 196ص3ج. حاشية الدسكقي.  الدسكقي((1
 . مف الرسالة22 انظر ص((2
 .78ص29، ج58ص29 كما بعدىا، ج38ص29ج. المبسوط.  السرخسي((3
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 المعقود عميو: الركف الثالث
كالمعقكد عميو يشمؿ كبل البدليف مف المسمـ فيو كرأس الماؿ، كال بد مف تكافر شركط في 

 .المعقكد عميو
 :(1)الشركط التي ترجع إلى البدليف معان : أكالن 

أف يككف كؿ مف رأس الماؿ كالمسمـ فيو ماالن متقكمان، فبل يجكز أف يككف أحدىما خمران أك  - أ
 .خنزيران أك غير ذلؾ مما ال يعد ماالن منتفعان بو شرعان 

 

 أف ال يككف البدالف ماليف يتحقؽ في َسَمـ أحدىما باآلخر ربا النسيئة؛ كذلؾ لئبل يجمع  - ب
البدليف أحد كصفي عمة ربا الفضؿ؛ حيث إف المسمـ فيو مؤجؿ في الذمة، فإذا جمعو مع 
رأس الماؿ أحد كصفي عمة ربا الفضؿ، تحقؽ ربا النَّساء فيو ككاف فاسدان باتفاؽ الفقياء؛ 

الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، كالُبر بالبر، كالشعير بالشعير، كالتمر بالتمر، : "لمحديث
كالممح بالممح، ِمثبلن بمثؿ، سكاء بسكاء، يدان بيد، فإذا اختمفت ىذه األصناؼ فبيعكا كيؼ 

 .(2)"شئتـ إذا كاف يدان بيد

 
مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف المنافع أمكاؿ بحد ذاتيا (3) ذىب جميكر الفقياء - ت

كأنيا تحاز بحيازة أصكليا كمصادرىا كىي األعياف المنتفع بيا، كمف ثـ أجازكا ككنيا 
أسممت إليؾ سكنى : رأس ماؿ كمسممان فيو في عقد السمـ، كعمى ذلؾ لك قاؿ رب السمـ

: دارم ىذه سنة أك خدمتي شيران في كذا إلى أجؿ كذا صح ذلؾ السمـ، كلك قاؿ لو
 .أسممت إليؾ عشريف ديناران في منفعة مكصكفة في ذمتؾ إلى أجؿ كذا صح السمـ

                                                 

. شرح منتيى اإلرادات.كالبيكتي. 200ص3ج. حاشية الدسوقي.كالدسكقي. 214ص5 جبدائع الصنائع.  الكاساني((1
 . كما بعدىا88ص2ج

 .1587حديث رقـ. 1211ص3ج. باب الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدان : كتاب المساقاة.  أخرجو مسمـ في صحيحو((2
 . 125ص5 ج.اإلنصاؼ.كالمرداكم. 103ص2ج. مغني المحتاج.كالشربيني. 196ص3ج. حاشية الدسوقي.  الدسكقي((3
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إلى أنو ال يجكز ككف أم مف البدليف في السمـ منفعة؛ ألف المنافع ال (1)كذىب فقياء الحنفية
، كالمنافع (ما يميؿ إليو طبع اإلنساف كيمكف ادخاره لكقت الحاجة)تعتبر أمكاالن عندىـ؛ إذ الماؿ 

غير قابمة لئلحراز كاالدخار؛ إذ ىي تحدث شيئان فشيئان، كآنان فآنان، كتنتيي بانتياء كقتيا، كيحدث 
 .فييا غير الذم ينتيي، كعمى ذلؾ فبل يصح جعؿ المنافع بدالن في عقد السمـ

 :شركط رأس ماؿ السمـ: ثانيان 
 :يشترط الفقياء في رأس ماؿ السمـ شرطيف

 
 :(2)أف يككف معمكمان : أحدىما- 

ما أف يككف معينان عند  كرأس الماؿ إما أف يكصؼ في الذمة ثـ يعيف في مجمس العقد، كا 
 .العقد، كأف يككف حاضران مشاىدان ثـ يقع العقد عمى عينو

فإف كاف مكصكفان فيجب أف ينص في عقد السمـ عمى جنسو كنكعو كقدره كصفتو، كعمى ىذا، 
 .فإف قبؿ الطرؼ اآلخر، كجب تعييف رأس الماؿ في مجمس العقد كتسميمو إليو كفاء بالعقد

 :تسميـ رأس الماؿ في مجمس العقد: كثانييما- 
 إلى أف مف شركط صحة السمـ تسميـ رأس مالو في مجمس العقد، فمك (3)ذىب جميكر الفقياء

 .تفرقا قبمو بطؿ العقد
مف أسمؼ في تمر فميسمؼ في كيؿ معمـك -: "صمى اهلل عميو كسمـ-كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو 
- صمى اهلل عميو كسمـ–كالتسميؼ في المغة التي خاطبنا بيا النبي . (4)"ككزف معمكـ إلى أجؿ معمكـ

                                                 

 .31ص.  مجمة األحكاـ العدلية((1
. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: كالمالكي، أبك الحسف. 140-139ص3 جمجمع األنير.  شيخي زاده((2

 .الميذب. كالشيرازم. 231-230ص2ج. ىػ1412. دار الفكر: بيركت. ميكسؼ الشيخ محمد البقاع: تحقيؽ
 .185ص4 ج.المغني. كابف قدامة. 298ص1ج

 .185ص4ج. المغني. كابف قدامة. 102ص2ج. مغني المحتاج. كالشربيني.143ص3 ج.مجمع األنير.  شيخي زاده((3
 .48 سبؽ تخريجو ص((4
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، فإف لـ يدفع إليو رأس (1 )(فميعطِ )-: صمى اهلل عميو كسمـ–ىك اإلعطاء، فيككف معنى كبلمو 
الماؿ فإنو يككف غير مسِمؼ شيئان، بؿ كاعدان بأف يسمؼ، ثـ إف االفتراؽ قبؿ قبض رأس الماؿ 

رضي -نسيئة، كىك منيي عنو، فقد جاء عف ابف عمر : أميككف افتراقان عمى بيع الكالئ بالكالئ، 
 .(2)نيى عف بيع الكالئ بالكالئ- صمى اهلل عميو كسمـ–أف رسكؿ اهلل - اهلل عنيما

جميكر الفقياء في اشتراط تعجيؿ رأس - في المشيكر عندىـ-(3)كقد خالؼ فقياء المالكية
ماؿ السمـ في مجمس العقد، كقالكا بجكاز تأخيره اليكميف كالثبلثة بشرط كبغير شرط اعتباران لمقاعدة 

؛ حيث إنيـ اعتبركا ىذا التأخير اليسير معفكان عنو؛ ألنو (4)"ما قارب الشيء يعطى حكمو: "الفقيية
 .في حكـ التعجيؿ

 .كالراجح لدم رأم المالكية لقكة حجتيـ، كبو أخذ المجمع الفقيي كما سيأتي

كلك عجؿ المسِمـ بعض رأس الماؿ في المجمس كأجؿ البعض اآلخر، فقد اختمؼ الفقياء في 
 :حكـ ذلؾ عمى قكليف

 مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة، كىك أنو يبطؿ السمـ فيما لـ (5)لجميكر الفقياء: أحدىما
 .يقبض، كيسقط بحصتو مف المسمـ فيو، كيصح في الباقي بقسطو

                                                 

 .159ص9ج. لساف العرب.  ابف منظكر((1
السيد عبد اهلل ىاشـ يماني : تحقيؽ. سنف الدارقطني:الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر البغدادم:  أخرجو الدارقطني((2

: انظر. ضعيؼ: قاؿ الشيخ األلباني. 269حديث رقـ. 71ص3ج. ـ1966 .ىػ1386. دار المعرفة: بيركت. المدني
 .1382حديث رقـ. 220ص5ج. إرواء الغميؿ. األلباني

 .195ص3ج. حاشية الدسوقي.  الدسكقي((3
 .310ص1ج. الشرح الكبير.  الدردير((4
 .195ص4ج. المبدع. كابف مفمح. 108ص7ج. األـ. كالشافعي. 144ص3ج. مجمع األنير.  شيخي زاده((5
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بأنو متى قبض : ،كىك أنو يبطؿ السمـ في الصفقة كميا، كعممكه(1)لفقياء المالكية: كثانييما
 .البعض فسد؛ ألنو ديف بديف، أم ابتداء ديف بديف

 .كالراجح لدم ىك رأم الجميكر ألنو أقرب لممنطؽ، كلعدـ كجكد دليؿ عمى بطبلف العقد كميان 

كلك أراد رب السمـ أف يجعؿ الديف الذم في ذمة المسمـ إليو رأس ماؿ سمـ، فإف ذلؾ غير 
 .المنيي عنو (الكالئ بالكالئ)؛ ألنو يؤدم إلى بيع الديف بالديف (2)جائز

 :شركط المسمـ فيو: ثالثان 
، كال يصح السمـ إذا (3)أف يككف المسمـ فيو دينان مكصكفان في ذمة المسمـ إليو: الشرط األكؿ

 .جعؿ المسمـ فيو شيئان معينان بذاتو؛ لئبل يككف مناقضان لمغرض المقصكد منو
صمى اهلل -جاء رجؿ إلى النبي : قاؿ- رضي اهلل عنو–ما كرد عف عبد اهلل بف سبلـ: كالدليؿ
نيـ قد جاعكا فأخاؼ أف يرتدكا، فقاؿ : فقاؿ- عميو كسمـ إف بني فبلف أسممكا لقكـ مف الييكد، كا 

عندم كذا ككذا؛ لشيء قد : ، فقاؿ رجؿ مف الييكد"مف عنده؟-: "صمى اهلل عميو كسمـ-النبي
صمى اهلل -ثبلثمائة دينار بسعر كذا ككذا مف حائط بني فبلف، فقاؿ رسكؿ اهلل : سماه، أراه قاؿ

 .(4)"بسعر كذا ككذا إلى أجؿ كذا ككذا كليس مف حائط بني فبلف-: "عميو كسمـ

                                                 

 .197ص3ج. حاشية الدسوقي.  الدسكقي((1
: القاىرة. ي في فقو اإلماـ أبي حنيفةبداية المبتد:مبرىاف الديف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاف،المرغيناني ((2

. مغني المحتاج. كالشربيني. 235-234ص2ج. كفاية الطالب. كالمالكي. 141ص. مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح
 .195ص4ج. المبدع. كابف مفمح. 102ص2ج

. 98ص2ج. الفواكو الدواني. كالنفراكم. 210ص3ج. الشرح الكبير. كالدردير. 141ص. بداية المبتدي.  المرغيناني((3
 .185ص4ج. المغني. كابف قدامة. 102ص2ج. مغني المحتاج. كالشربيني

. 765ص2ج. باب السمؼ في كيؿ معمـو ووزف معمـو إلى أجؿ معمـو: كتاب التجارات.  أخرجو ابف ماجة في سننو((4
 .1381حديث رقـ. 219-218ص5ج. إرواء الغميؿ. األلباني: انظر. ضعيؼ: قاؿ الشيخ األلباني. 2281حديث رقـ
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أف ما يصح أف يككف : (1)كبناء عمى اشتراط ككف المسمـ فيو دينان في الذمة ذكر الفقياء
 كالعدديات المتقاربة (2)مسممان فيو مف األمكاؿ ىك المثميات؛ كالمكيبلت كالمكزكنات كالمذركعات

 .كالقيميات التي تقبؿ االنضباط بالكصؼ

كؿ ما صح ضبطو جاز السمـ فيو، أما ما ال يمكف ضبط صفاتو مف األمكاؿ فبل : (3)فالقاعدة
 .يصح السمـ فيو؛ ألنو يفضي إلى المنازعة كالمشاقة، كعدـ المنازعة كالمشاقة مطمكب شرعان 

 :(4)أف يككف المسمـ فيو معمكمان : الشرط الثاني
كذلؾ بأف يككف مبيَّنان بكؿ ما يرفع الجيالة عنو كيسد األبكاب المؤدية إلى المنازعةبيف 

 .المتعاقديف عند تسميمو
كلما كاف المسمـ فيو ثابتان في الذمة غير معيف بذاتو اشترط الفقياء أف ينص في عقد السمـ 

كعمى نكعو؛ بأف يبيف أف . عمىجنس المسمـ فيو؛ بأف يبيف أنو حنطة أك شعير أك تمر أك زيت
كبياف قدره؛ كيتحقؽ ذلؾ بكؿ كسيمة ترفع . األرز مف النكع األمريكي أك المصرم أك غير ذلؾ

 .الجيالة، كتضبط الكمية بصكرة ال تدع مجاالن لممنازعة عند الكفاء

 : أف يككف المسمـ فيو مؤجبلن : الشرط الثالث
                                                 

التاج واإلكميؿ : محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـكالعبدرم، أبك عبد اهلل . 138ص3ج. مجمع األنير. شيخي زاده((1
اإلقناع في حؿ : كالشربيني، محمد الخطيب. 530ص4ج. ـ1398. دار الفكر: بيركت. الطبعة الثانية. لمختصر خميؿ

كابف . 291ص2ج. ىػ1415. دار الفكر: بيركت. دار الفكر- مكتب البحكث كالدراسات : تحقيؽ. ألفاظ أبي شجاع
 .185ص4ج. المغني. قدامة

. ابف نجيـ: انظر.  يصح السمـ في المذركعات؛ ألنو يمكف ضبطيا، كجكازه فييا باإلجماع؛ كالثياب كالبسط كنحكىا((2
 .170ص6ج. البحر الرائؽ

نياية . الجاكمك. 338ص. الكافي في فقو أىؿ المدينة. كابف عبد البر. 77ص3ج. اليداية شرح البداية.  المرغيناني((3
المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ : عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ الحرانيكابف تيمية، . 265ص. الزيف

 .333ص1ج. ىػ1404. مكتبة المعارؼ: الرياض. الطبعة الثانية. أحمد بف حنبؿ
. مغني المحتاج. كالشربيني. 207ص3 جحاشية الدسوقي. كالدسكقي. 207ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((4

 النكت والفوائد السنية عمى مشكؿ المحرر: إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل الحنبميكابف مفمح، أبك إسحاؽ . 107ص2ج
 .479ص2 ج.ىػ1404. مكتبة المعارؼ: الرياض. الطبعة الثانية. لمجد الديف ابف تيمية
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؛ فبل يصح السمـ الحاّؿ، كحجتيـ (1)كىذا عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة
مف أسمؼ في تمر فميسمؼ في كيؿ معمكـ، -: "صمى اهلل عميو كسمـ–قكلو : في اشتراط األجؿ

، إلى أجؿ معمكـ باألجؿ في السمـ، كأمره يقتضي - صمى اهلل عميو كسمـ–، فأمر (2)"ككزف معمـك
 .الكجكب، فيككف األجؿ مف جممة شركط صحة السمـ، فبل يصح بدكنو

 إلى جكاز السمـ الحاؿ، كما ىك جائز مؤجبلن، كحجتيـ القياس عمى (3)كذىب فقياء الشافعية
 .السمـ المؤجؿ

 .كالراجح لدم قكؿ الجميكر؛ لقكة حجتيـ كلككف السنة مقدمة عمى القياس

 :(4)أف يككف األجؿ معمكمان : الشرط الرابع
مف أسمؼ في تمر فميسمؼ في كيؿ معمـك ككزف معمـك -: "صمى اهلل عميو كسمـ–كذلؾ لقكلو 
 .، فقد أكجب الحديثككف األجؿ معمكمان (5)"إلى أجؿ معمكـ

، أك يـك معمـك : كيتـ العمـ باألجؿ بتقدير مدتو باألىمة نحك أكؿ شير رجب، أك أكسط محـر
أكؿ شباط، كآخر آذار أك يـك : منو، أك بتحديده بالشيكر الشمسية المعركفة كالمشيكرة بينيـ مثؿ

 .معمـك منو

 .بعد ستة أشير أك شيريف أك سنة كنحك ذلؾ: أك بتحديد كقت محؿ المسمـ فيو؛ كأف يقاؿ

 

                                                 

 .193ص4 ج.المغني. كابف قدامة. 99ص2 ج.يالفواكو الدواف. كالنفراكم. 174ص6 ج.البحر الرائؽ.  ابف نجيـ((1
 .48سبؽ تخريجو ص((2
 .105ص2ج. مغني المحتاج.  الشربيني((3
. مغني المحتاج. كالشربيني. 205ص3ج. حاشية الدسوقي. كالدسكقي. 126ص12 ج.المبسوط. السرخسي((4

 .144-143ص2 ج.الروض المربع. كالبيكتي. 105ص2ج
 .48سبؽ تخريجو ص((5
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 : (1)أف يككف المسمـ فيو مقدكر التسميـ عند محمو: الشرط الخامس
أف يككف المسمـ فيو مما يغمب كجكده عند حمكؿ األجؿ، كذلؾ ألف : كمقتضى ىذا الشرط

ال كاف مف  المسمـ فيو كاجب التسميـ عند األجؿ، فبل بد أف يككف تسميمو مقدكران عميو حينئٍذ، كا 
الغرر الممنكع؛ فبل يجكز أف يسمـ في ثمر إلى أجؿ ال يعمـ كجكد ذلؾ الثمر فيو، أك ال يكجد فيو 

 .إال نادران، كما ال يجكز أف يسمـ في ثمار نخمة معينة أك ثمار بستاف بعينو
، فيجكز السمـ (2)أما كجكد المسمـ فيو عند العقد فميس شرطان لصحة السمـ عند جميكر الفقياء
حديث ابف عباس : في المعدـك كقت العقد كفيما ينقطع مف أيدم الناس قبؿ حمكؿ األجؿ، كحجتيـ

المدينة كىـ يسمفكف في الثمار السنة - صمى اهلل عميو كسمـ–قدـ النبي : قاؿ- رضي اهلل عنيما–
فمـ . (3)"مف أسمؼ في تمر فميسمؼ في كيؿ معمـك ككزف معمكـ إلى أجؿ معمكـ: "كالسنتيف، فقاؿ

كجكد المسمـ فيو عند العقد كلك كاف شرطان لذكره كلنياىـ عف - صمى اهلل عميو كسمـ–يشترط 
السنتيف كالثبلث؛ ألف مف المعمكـ أف الثمر ال يبقى طكاؿ ىذه المدة، كأيضان فإف التسميـ قبؿ حمكؿ 

 .األجؿ غير مستحؽ، فبل يمـز كجكد المسمـ فيو؛ إذ ال فائدة لكجكده حينئذٍ 

 فذىبكا إلى عدـ صحة السمـ إال فيما ىك مكجكد في األسكاؽ (4)كخالؼ في ذلؾ فقياء الحنفية
مف كقت العقد إلى محؿ األجؿ دكف انقطاع، كحجتيـ أف األجؿ يبطؿ بمكت المسمـ إليو، كيجب 
أخذ المسمـ فيو مف تركتو؛ فاشترط لذلؾ دكاـ كجكد المسمـ فيو لتدـك القدرة عمى تسميمو، إذ لك لـ 
يشترط ىذا الشرط كمات المسمـ إليو قبؿ حمكؿ األجؿ فربما يتعذر تسميـ المسمـ فيو؛ فيؤكؿ ذلؾ 

 .إلى الغرر

 .كالراجح لدم رأم الجميكر ألنو أقرب إلى الصكاب كالمنطؽ في نظرم
                                                 

حاشية . كالدمياطي. 211ص3 ج.حاشية الدسوقي. كالدسكقي. 352ص1 ج.درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ.  حيدر((1
 . 114ص2 ج.الكافي في فقو ابف حنبؿ. كابف قدامة. 18ص3ج. إعانة الطالبيف

 .196ص4 ج.المغني. كابف قدامة. 294ص2 ج.اإلقناع. كالشربيني. 385ص6 ج.االستذكار. ابف عبد البر((2
 .48سبؽ تخريجو ص((3
. الطبعة الثانية. الدر المختار: كالحصكفي، عبلء الديف محمد بف عمي الدمشقي. 134ص12ج. المبسوط. السرخسي((4

 .215ص5ج. ىػ1386. دار الفكر: بيركت
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 :تعييف مكاف اإليفاء: الشرط السادس
 :اختمؼ الفقياء في اشتراط تعييف مكاف إيفاء المسمـ فيو لصحة السمـ عمى أربعة مذاىب

 إلى أنو ال يشترط بياف مكاف اإليفاء إذا لـ يكف لممسمـ فيو حمؿ (1)ذىب فقياء الحنفية: األكؿ
أما إذا كاف لو حمؿ كمؤنة، . ال يحتاج في نقمو إلى كسيمة نقؿ بكمفة أك أجرة حّماؿ: كمؤنة، أم

فقد اختمؼ أبك حنيفة مع صاحبيو في اشتراط تعييف مكاف اإليفاء؛ فذىب أبك حنيفة إلى اشتراط 
تعيينو ألف التسميـ غير كاجب في الحاؿ فبل يتعيف مكاف العقد مكضعان لمتسميـ، فإذا لـ يتعيف بقي 
مجيكالن جيالة مفضية لممنازعة الختبلؼ القيـ باختبلؼ األماكف، فبل بد مف البياف دفعان لممنازعة، 
كصار كجيالة الصفة، كقاؿ أبك يكسفكمحمد بعدـ اشتراط تعيينو كيسممو في مكضع العقد؛ ألف 

 .مكانو مكضع االلتزاـ، فيتعيف إليفاء ما التزمو في ذمتو

؛ حيث ذىبكا إلى عدـ اشتراط تعييف مكاف اإليفاء، كلكف يفّضؿ (2)لفقياء المالكية: الثاني
 .ذلؾ

 في المعتمد إلى أف مف شركط صحة السمـ إذا كاف المسمـ (3)كذىب فقياء الشافعية: الثالث
فيو مؤجبلن بياف مكاف تسميـ المسمـ فيو إذا كاف مكضع العقد ال يصمح لمتسميـ كالصحراء، أك كاف 
لحممو مؤنة، فإذا كاف العقد في مكاف يصمح لمتسميـ أك لـ يكف لحمؿ المسمـ فيو مؤنة فبل يشترط 
ذلؾ، كيتعيف مكاف العقد لمتسميـ بداللة العرؼ، أما السمـ الحاؿ فبل يشترط فيو تعييف مكاف التسميـ 

 .كيتعيف مكضع العقد لمتسميـ

                                                 

. دار الفكر. الفتاوى اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف:مف عمماء اليندنظاـ، الشيخ نظاـ كجماعة ((1
 .180ص3ج. ـ1991 .ىػ1411

 .154ص2 ج.بداية المجتيد.ابف رشد((2
 .19ص3 ج.حاشية إعانة الطالبيف.الدمياطي((3
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–؛ حيث ذىبكا إلى أنو ال يشترط ذكر مكاف اإليفاء، ألف النبي (1)كىك لفقياء الحنابمة: الرابع
لـ يذكره، فدؿ عمى أنو ال يشترط فيو، كألنو عقد معاكضة، فبل يشترط فيو - صمى اهلل عميو كسمـ

ذكر مكاف اإليفاء، إال أف يككف مكضع العقد ال يمكف الكفاء فيو فيشترط حينئٍذ بيانو؛ ألف مكاف 
 .اإليفاء أصبح كالمجيكؿ فكجب تعيينو كاألجؿ

كالراجح لدم القكؿ باشتراط تعييف مكاف اإليفاء منعان لمكقكع في الجيالة المفضية إلى 
 .الخصكمة كالنزاع

 حكـ تعذر تسميـ المسمـ فيو عند حموؿ األجؿ: فرع
إذا انقطع المسمـ فيو عند حمكؿ األجؿ بحيث تعذر عمى المسمـ إليو إيفاؤه لممسِمـ في كقتو، 

 :فقد اختمؼ الفقياء فيما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ عمى ثبلثة مذاىب
ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية في األظير عندىـ كالحنابمة في : األكؿ

 إلى أف رب السمـ مخير بيف أف يصبر إلى كجكده، فيطالب بو عندئٍذ، (2)األظير عندىـ أيضان 
كبيف أف يفسخ السمـ كيرجع برأس مالو إف كجد عمى المسمـ إليو أك بعكضو إف لـ يكجد؛ لتعذر 

 .رده

 إلى أنو ينفسخ السمـ ضركرةن، كيسترد (3)-في قكؿ ليـ-ذىببعض المالكية،كالشافعية : الثاني
رب السمـ رأس الماؿ، كال يجكز التأخير، ألف المعقكد عميو ثمرة ىذا العاـ، كقد ىمكت فانفسخ 

 .العقد

                                                 

 .117ص2 ج.الكافي في فقو ابف حنبؿ. كابف قدامة. 107ص5 ج.اإلنصاؼ.  المرداكم((1
. الميذب. كالشيرازم. 214ص3ج. حاشية الدسوقي. كالدسكقي. 72ص3ج. اليداية شرح البداية.  المرغيناني((2

 .119 ص.دليؿ الطالب. كالحنبمي. 302ص1ج
 .103ص2ج. مغني المحتاج.كالشربيني.302ص1ج. الميذب. كالشيرازم. 154ص2ج. بداية المجتيد.  ابف رشد((3



62 

 

 إلى عدـ جكاز فسخ العقد نتيجة لذلؾ، كيجب عمى رب (1)ذىب سحنكف مف المالكية: الثالث
 .السمـ أف يصبر إلى أف يستطيع المسمـ إليو تحصيمو كتسميمو إليو

 .كالراجح لدم رأم الجميكر لقربو لمعقؿ كالمنطؽ السميـ

  

                                                 

 .155-154ص2ج. بداية المجتيد.  ابف رشد((1
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 قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف عقد السمـ: المطمب الرابع
بعد االطبلع عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع السمـ، كبعد : "كجاء فيو

 :استماعو إلى المناقشات التي دارت حكلو قرر ما يمي

السمع التي يجرم فييا السمـ تشمؿ كؿ ما يجكز بيعو كيمكف ضبط صفاتو كيثبت دينان في  - أ
 .الذمة، سكاء أكانت مف المكاد الخاـ أـ المزركعات أـ المصنكعات

 يجب أف يحدد لعقد السمـ أجؿ معمكـ، إما بتاريخ معيف، أك بالربط بأمر مؤكد الكقكع،  - ب
 .كلك كاف ميعاد كقكعو يختمؼ اختبلفان يسيران ال يؤدم لمتنازع كمكسـ الحصاد

األصؿ تعجيؿ قبض رأس ماؿ السمـ في مجمس العقد، كيجكز تأخيره ليكميف أك ثبلثة  - ج
 .ـكلك بشرط، عمى أف ال تككف مدة التأخير مساكية أك زائدة عف األجؿ المحدد لمسؿ

 .(البائع)رىنان أك كفيبلن مف الُمسَمـ إليو  (المشترم) مانع شرعان مف أخذ الُمْسِمـ ال - د

بعد حمكؿ األجؿ، – غير النقد–مبادلة المسمـ فيو بشيء آخر  (المشترم)يجكز لممسػِمـ  - ق
 حيث إنو لـ يرد في منع ذلؾ نص ثابت كال ؛سكاء كاف االستبداؿ بجنسو أـ بغير جنسو

 .ـإجماع، كذلؾ بشرط أف يككف البدؿ صالحان ألف يجعؿ مسممان فيو برأس ماؿ السؿ

 (المشترم) فإف المسمـ ،إذا عجز المسمـ إليو عف تسميـ المسمـ فيو عند حمكؿ األجؿ - ك
ذا كاف عجزه  يخير بيف االنتظار إلى أف يكجد المسمـ فيو كفسخ العقد كأخذ رأس مالو، كا 

 .ةعف إعسار فنظرة إلى ميسر

ال يجكز الشرط الجزائي عف التأخير في تسميـ المسمـ فيو، ألنو عبارة عف ديف، كال يجكز  - ز
 .اشتراط الزيادة في الديكف عند التأخير

 .(1)" ألنو مف بيع الدَّيف بالدَّيف؛ال يجكز جعؿ الديف رأس ماؿ لمسمـ - ح

 

                                                 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع بأبك طبي في  (2/9 )85القرار رقـ ((1
بشأف ـ، 1995 (إبريؿ) نيساف 6 إلى 1ىػ، المكافؽ 1415 ذم القعدة 6 إلى 1دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مف 

َمـ وتطبيقاتو المعاصرة  .371ص1 ج.التاسع العدد .مجمة المجمع: انظر. السَّ
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 المبحث الثاني

 تطبيقات معاصرة لعقد السمـ وخاصة في البنوؾ اإلسالمية

 

 :وفيو أربعة مطالب

 قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف تطبيقات عقد السمـ: المطمب األوؿ

 تطبيقات عقد السمـ في المجاؿ الزراعي والحيواني: المطمب الثاني

 تطبيقات عقد السمـ في المجاؿ الصناعي: المطمب الثالث

 تطبيقات عقد السمـ في البنوؾ اإلسالمية: المطمب الرابع
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 قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف تطبيقات عقد السمـ: المطمب األوؿ
مف الجميؿ الكقكؼ في البداية عمى ما جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف التطبيقات 

َمـ، حيث جاء فيو  :المعاصرة لمسَّ
داة تمكيؿ ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسبلمي كفي يعد السمـ في عصرنا الحاضر أ"

نشاطات المصارؼ اإلسبلمية، مف حيث مركنتيا كاستجابتيا لحاجات التمكيؿ المختمفة، سكاء 
أكاف تمكيبلن قصير األجؿ أـ متكسطو أـ طكيمو، كاستجابتيا لحاجات شرائح مختمفة كمتعددة مف 

العمبلء، سكاء أكانكا مف المنتجيف الزراعييف أـ الصناعييف أـ المقاكليف أـ مف التجار، كاستجابتيا 
 .لتمكيؿ نفقات التشغيؿ كالنفقات الرأسمالية األخرل

: كليذا تعددت مجاالت تطبيؽ عقد السمـ، كمنيا ما يمي

يصمح عقد السمـ لتمكيؿ عمميات زراعية مختمفة، حيث يتعامؿ المصرؼ اإلسبلمي مع  - أ
المزارعيف الذيف يتكقع أف تكجد لدييـ السمعة في المكسـ مف محاصيميـ أك محاصيؿ 

ـُ ليـ  غيرىـ التي يمكف أف يشتركىا كيسَممكىا إذا أخفقكا في التسميـ مف محاصيميـ، َفُيَقدِّ
 .ؽ إنتاجيـمبيذا التمكيؿ نفعان بالغان كيدفع عنيـ مشقة العجز المالي عف تحؽ

يمكف استخداـ عقد السمـ في تمكيؿ النشاط الزراعي كالصناعي، كال سيما تمكيؿ المراحؿ  - ب
عادة تسكيقيا  السابقة إلنتاج كتصدير السمع كالمنتجات الرائجة، كذلؾ بشرائيا َسممان كا 

 .بأسعار مجزية

يمكف تطبيؽ عقد السمـ في تمكيؿ الحرفييف كصغار المنتجيف الزراعييف كالصناعييف عف  - ج
طريؽ إمدادىـ بمستمزمات اإلنتاج في صكرة معدات كآالت أك مكاد أكلية كرأس ماؿ سمـ 

عادة تسكيقيا  . (1)"مقابؿ الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ كا 

                                                 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع بأبك طبي في  (2/9 )85القرار رقـ ((1
بشأف ـ، 1995 (إبريؿ) نيساف 6 إلى 1ىػ، المكافؽ 1415 ذم القعدة 6 إلى 1دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مف 

َمـ وتطبيقاتو المعاصرة  .371ص1 ج.التاسع العدد .مجمة المجمع: انظر. السَّ
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يتضح مف ىذا القرار أف السمـ عقد يحقؽ لكنان مف ألكاف االستثمار كالتنمية، كما أنو : أقكؿ
 .صكرة تطبيقية لمتعاكف في ظؿ الشريعة اإلسبلمية

كفي المطالب البلحقة عرض ألىـ المجاالت التي مف الممكف تطبيؽ السمـ فييا في الكقت 
 .المعاصر بشيء مف التفصيؿ
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 تطبيقات عقد السمـ في المجاؿ الزراعي والحيواني: المطمب الثاني
نظران لككف المجتمعات التي عاش فييا الفقياء تعتمد عمى الزراعة كتربية الحيكاف، فإف ىذا 

المجاؿ لقي منيـ اىتمامان كبيران عند بحث مسائؿ السمـ كبياف ما يصمح أف يككف مسَممان فيو، 
فتناكلكا السمـ في بعض المحاصيؿ المكجكدةلدييـ كالقمح كاألرز كالقطف كالفكاكو كالرماف كالمكز 

كالبرتقاؿ كالبطيخ كالخضراكات كالخيار كالبصؿ كالحيكانات كمنتجاتيا كالمحـ كالمبف كالجمكد 
كالطيكر كمنتجاتيا مف البيض كالثركة المائية مف األسماؾ كالمؤلؤ ككذلؾ عسؿ النحؿ إلى غير 

 .ذلؾ مف المنتجات الزراعية كالحيكانية التي تناكلكا معظميا
 

كاألمر الذم أريد الكقكؼ عميو ىنا ىك أف الفقياء اختمفكا في جكاز السمـ في بعض ىذه 
كالكاضح أف القكؿ بالجكاز كعدمو معمؿ . المنتجات كالرماف كالبطيخ كالحيكاف كالمحـ كالبيض

بالقدرة أك عدـ القدرة عمى ضبط صفات ىذه المنتجات كمقاديرىا، ففي البطيخ كالرماف يكجد مف 
منع السمـ فييما بحجة أنو ال يكاؿ كال يكزف كال يمكف ضبطو بالعدد ألف فيو الصغير كالكبير، 

كمف أجاز السمـ فييما عمؿ ذلؾ بإمكانية ضبطو بالكبر كالصغر كقد يككف متقاربان كما ال يتقارب 
 .(1)يضبط بالكزف

 .(2)كأما السمـ في الحيكاف، فمف منع السمـ فيو عمؿ ذلؾ بعدـ إمكانية ضبط كؿ صفاتو

كالحؽ أف عممية الضبط أمر نسبي،خاصة كنحف في الكقت الحاضر في زمف تقدمت فيو 
المعايير كالمقاييس؛ فما لـ يكف باإلمكاف ضبطو ككصفو كتقديره في الماضي أصبح ذلؾ ممكنان 

اآلف، كأصبح لكؿ سمعة أك منتج في أم مجاؿ مكاصفاتو الخاصة كالتي مف السيؿ معرفتيابشكؿ 
دقيؽ عف طريؽ الخبراء في ذلؾ المجاؿ عمى أسس عممية متفؽ عمييا، مما يدعك إلى القكؿ 

                                                 

 .187ص4ج.  المغني.ابف قدامة((1
 .186ص4ج. المغني. ابف قدامة((2
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كؿ ما "بجكاز السمـ في كؿ المنتجات الزراعية كالحيكانية في العصر الحاضر، كىذا بناء عمى أف 
 .(1)"كقعت عميو صفة يعرفيا أىؿ العمـ جاز فيو السمؼ

فإف المعركؼ فقيان أنو ال مشكمة في جكاز السمـ إذا : كفيما يتعمؽ بتقديـ رأس ماؿ السمـ عينان 
كاف رأس الماؿ نقدان، كلكف إذا تـ تقديـ رأس الماؿ عينان كتقديـ أدكات كمستمزمات اإلنتاج الزراعي 
أك الحيكاني مف بذكر أك أسمدة أك أدكات أخرل أك حتى صغار الحيكانات، فإنو بالنظر في شركط 
البدليف في عقد السمـ لدل الفقياء يتضح أنتسميـ أسمدة أك منفعة آلة في كمية مف القمح مثبلن أمر 

جائز لعدـ اشتمالو عمى الربا، أما تسميـ بذكر قمح في كمية مف القمح فبل يجكز إلفضائو إلى 
ف كانت نفس الكمية مف القمح دكف تفاضؿ فالعممية قرض ال سمـ، كفي مجاؿ اإلنتاج  الربا، كا 

لك كاف رأس ماؿ السمـ أعبلفان أك أدكية بيطرية أك غير ذلؾ مقابؿ حيكانات مف جنس : الحيكاني
: المكجكد في المزرعة فبل مانع مف ذلؾ، أما لك أسمـ حيكانات صغيرة ليأخذ منيا كبيرة أك العكس

، كجائز عند الشافعية كالحنابمة ألنو (2)فيذا غير جائز عند الحنفية ألنو ال سمـ في الحيكاف عندىـ
 إلى القكؿ بالجكاز أيضان كىك األقرب إلى (4)، كذىب المالكية(3)ال ربا في الحيكاف عندىاـ

 .الصكاب، كاهلل أعمـ

كأف يككف المسمـ فيو ناتج مزرعة معينة كنحكه، فيذا تناكلو : كأما بالنسبة لتعييف المسمـ فيو
الفقياء عند الكبلـ عف شرط القدرة عمى التسميـ، فإذا كانت المنتجات المسمـ فييا محددة بإنتاج 

 (5)كقد منع ذلؾ جميكر الفقياء. مزرعة بعينيا فقد تصيبيا جائحة فيقع الغرر عندئِذ لتعذر التسميـ
سعة الحائط أم البستاف : الذيف أجازكا السمـ في ثمار بستاف بعينو بشركط، منيا(6)سكل المالكية

                                                 

 .329 ص.ي في فقو أىؿ المدينةالكاؼ. كابف عبد البر. 96ص3 ج.األـ. الشافعي((1
 .118-117ص12ج. المبسوط. السرخسي((2
 .186ص4 جالمغني. كابف قدامة. 22ص2ج. مغني المحتاج.  الشربيني((3
 .419ص6 ج.االستذكار. كابف عبد البر. 177ص. القوانيف الفقيية.  ابف جزم((4
 .196ص4 ج.المغني. كابف قدامة. 88ص7 ج.المجموع. كالنككم. 88ص7 ج.شرح فتح القدير. ابف اليماـ((5
 .338ص. الكافي في فقو أىؿ المدينة. كابف عبد البر. 535ص4 ج.التاج واإلكميؿ. العبدرم((6
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زىاؤه كبياف كيفية القبض كالشركع في أخذ المنتجات كأف يتـ العقد مع مالؾ البستاف حتى ال  كا 
 .كالمختار رأم المالكية؛ فيك أقرب إلى الكاقع كالمنطؽ. يتعذر التسميـ

فمف الجدير بالمزارعيف المجكء إلى االستفادة مف عقد السمـ لما فيو مف فائدة الحصكؿ عمى 
نقاذىـ مف أف يككنكا ضحايا لمقركض الربكية المحرمة، إضافة إلى  التمكيؿ البلـز لمشركعاتيـ، كا 

 .(1)، كما يعمؿ عمى تحقيؽ التنمية الزراعية(رب السمـ)رخص الثمف بالنسبة لممسِمـ 

  

                                                 

مكانية استفادة البنوؾ اإلسالمية منيا:  األشقر، محمد((1 دار : عماف. الطبعة الثانية. عقد السمـ وعقد االستصناع وا 
عقد السمـ واالستصناع في الفقو اإلسالمي والتمويؿ : كالزحيمي، محمد. 98ص. ـ1995. ىػ1415. النفائس

 .17ص. ـ1994 ( أيار4-2). عماف. مؤتمر المستجدات الفقيية األكؿ في معامبلت البنكؾ اإلسبلمية. االقتصادي
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 تطبيقات عقد السمـ في المجاؿ الصناعي: المطمب الثالث
- غير الحنفية–كقد تـ إدراج ىذا المكضكع في ىذا المكضع ألف أصحاب المذاىب الثبلثة 

 .بحثكا مسائؿ االستصناع ضمف عقد السمـ كجعمكىا منو كما سيأتي
 

كبخصكص المنتجات الصناعية التي تصمح لتككف مسممان فييا بمكجب عقد السمـ، فمف 
الفقياء مف منع السمـ في ىذه المنتجات، كاحتجكا بعدـ تمييز مككنات السمعة المخمكطة مف عدة 

، كقد أصبح تمييز المكاد المككنة لمسمع أمران سيبلن في الكقت الحاضر، كال تكاد تخمك سمعة (1)مكاد
مف كجكد نشرة عمى غبلفيا تحكم المكاد المكجكدة فييا بدقة، كبالتالي يككف السمـ فييا جائزان 

 .النتفاء عمة منعو المشار إلييا، كىذا ىك الراجح

كقد احتج المانعكف أيضان بصعكبة تحديد مكاصفات المنتج خاصة في حالة اإلنتاج اليدكم 
المحض، كما يتـ صنعو يدكيان يصعب ضبط مكاصفاتيكتكراره بنفس المكاصفات، حيث كانت 

أما . (2)الصناعات السائدة في الماضي تتـ يدكيان، مما جعؿ البعض يمنع السمـ فيما يصنع يدكيان 
في الكقت الحاضر فقد أصبح التصنيع في معظمو يتـ باآلالت كطبقان لمقاييس كمكاصفات عالمية 

 .(3)محددة بدقة عمى كجو ينفي ىذه العمة التي منعكا ألجميا السمـ في ىذه المنتجات

أما مسألة السمـ في منتجات مصنع معيف فالكبلـ فييا مشابو لمكبلـ في السمـ في منتجات 
كما منعكا السمـ ألجمو في ذلؾ مف الغرر الحتماؿ انقطاع .(4)مزرعة معينة كالذم ذكر سابقان 

المنتجات غير مكجكد اليكـ، حيث قالكا بالمنع في زمف كانت تتـ فيو الصناعة يدكيان كفي كرش 
صغيرة، أما اليـك فقد أصبح اإلنتاج يتـ في مصانع كشركات كبيرة ذات فركع كثيرة كمزكدة بعدد 

                                                 

محمد : بيركت. الطبعة الثانية. اختالؼ الفقياء: كالطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير. 185ص4ج. المغني. ابف قدامة((1
 .105 ص.أميف دمج

 .114ص2ج. مغني المحتاج. الشربيني((2
 .114ص2 جمغني المحتاج.  الشربيني((3
 .539-538ص4 جمغني المحتاج. الشربيني:  مف الرسالة، كانظر67راجع ص((4



71 

 

كبير مف األيدم العاممة أك صغيرة ال يتكقؼ إنتاجيا عمى عمؿ عامؿ بعينو عمى كجو ينتفي معو 
احتماؿ انقطاع اإلنتاج، مما يدعك إلى القكؿ بالجكاز، مع مراعاة تحديد جميع مكاصفات السمعة 

 .المطمكب إنتاجيا

كما يمكف تقديـ مستمزمات إنتاج لممصنع مقابؿ جزء مف البضاعة التي ينتجيا، كتقديـ كقكد 
كلكف يجب التأكد مف أنو ال .لتحريؾ المحركات في مصنع إلنتاج الطحيف مقابؿ جزء مف اإلنتاج

 .يجمع البدليف إحدل عمؿ الربا

 بتقديـ أغذية (2) عدا الحنفية(1)مع األخذ بعيف االعتبار أنو ال يجكز السمـ عند الجميكر
كالراجح في نظرم رأم الحنفية لعدـ كجكد دليؿ . كالتفاح ألخذ عصيره كال نيئة ألخذىا مطبكخة

 .عمى منع ذلؾ

  

                                                 

 .111ص2ج. الروض المربع. كالبيكتي. 88ص2ج. شرح منتيى اإلرادات. كالبيكتي. 276ص1ج. الميذب.  الشيرازم((1
 .33ص7ج. شرح فتح القدير.ابف اليماـ((2
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 تطبيقات عقد السمـ في البنوؾ اإلسالمية: المطمب الرابع
تقـك البنكؾ اإلسبلمية باالستثمار في حدكد ما أباحو الشرع كبصيغ مختمفة منياصيغة عقد 

 .(1)السمـ، إال أف نطاؽ تطبيقو ما زاؿ محدكدان 
 

كنظاـ التمكيؿ بعقد السمـ أحد البدائؿ الشرعية عف التمكيؿ باإلقراض الربكم المحظكر شرعان، 
يحقؽ تمؾ المنافع كالغايات التي يرجكىا المقترضكف عف طريؽ - أم التمكيؿ بعقد السمـ–كىك 

، لذا فإنو بإمكاف كؿ مستثمر في أم مجاؿ أف (2)الربا كلكف عمى كجو مشركع دكف كقكع في الحراـ
يمجأ إلى المصرؼ اإلسبلمي لتمكيؿ مشركعو اإلنتاجي بصيغة عقد السمـ بدالن مف الكقكع في الربا 

 .المحـر

كبإمكاف البنكؾ اإلسبلمية أف تتكلى عمميات تمكيؿ القطاعات الزراعية كالصناعيةبصيغ 
التمكيؿ المختمفة، كمنيا صيغة السمـ بتقديـ تمكيؿ مستمزمات اإلنتاج عينان أك نقدان لصغار 

 .(3)المزارعيف كالحرفييف عمى األخص كسداد قيمتيا مف المحاصيؿ الزراعية كالمنتجات الصناعية

ف قياـ المصارؼ اإلسبلمية بتمكيؿ النشاطات الزراعية كالصناعية كالتجارية كغيرىا مف  كا 
خبلؿ عقد السمـ يحقؽ تكظيؼ الثركات المالية فييا بصكرة منتجة، كما يعمؿ عمى استغبلؿ 

 .الطاقات كالخبرات استغبلالن ناجحان يحكؿ دكف ضياعيا

                                                 

مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي، جامعة الممؾ عبد . "اإلسالـ والوساطة المالية"تعميؽ عمى بحث :  المصرم، كفيؽ((1
 .76ىامش ص. ىػ1404. العدد األكؿ. العزيز

دار : بيركت. الطبعة األكلى.  أو مفاتيح الغيبالتفسير الكبير:فخر الديف محمد بف عمر التميمي الشافعي الرازم، ((2
: حقيؽت. تفسير البحر المحيط:محمد بف يكسؼ األندلسيكأبك حياف، . 94ص7 ج.ـ2000. ىػ1421. الكتب العممية

. الطبعة األكلى.  الجمؿمأحمد النجكؿ.ديكزكريا عبد المجيد النكؽ.د كعمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد
 .359ص2 ج.ـ2001. ىػ1422. دار الكتب العممية: بيركت

البنؾ : جدة. اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السمـ في ضوء التطبيؽ المعاصر:  عمر، محمد عبد الحميـ((3
 65ص. ـ2004. اإلسبلمي لمتنمية
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،فإنو يمكف (1)مف قرار المجمع الفقيي اآلنؼ الذكر (ج)كتعميقان عمى ما جاء في الفقرة 
لممصرؼ أف يبيع بطريؽ السمـ سمعة لطرؼ آخر بنفس مكاصفات السمعة التي أسمـ ىك فييا 
كبنفس أجؿ التسميـ، فإذا حؿ األجؿ كسمـ المسمـ إليو السمعة لممصرؼ بصفتو مسِممان، قاـ 

كيككف المصرؼ قد كسب . المصرؼ بصفتو مسممان إليو في عقد السمـ الثاني بتسميميا إلى المسِمـ
 .الفرؽ بيف رأسي الماؿ في كبل العقديف عمى أساس أف رأس ماؿ عقد السمـ الثاني أكبر مف األكؿ

كمف الممكف أيضان لممصارؼ اإلسبلمية أف تسيـ في تمكيؿ التجارة الخارجية مف خبلؿ عقكد 
السمـ، ففي الغالب تحصؿ زيادة في كميةالكاردات عمى الصادرات، كبكجكد الفرؽ الكبير بيف 
الصادرات كالكاردات يحصؿ عجز لدل كثير مف الدكؿ اإلسبلمية في سداد ىذا العجز، مما 

يدعكىا إلى تسديد الديكف الخارجية عف طريؽ القركض الربكية كالتي تتزايد مف حيف آلخر مما 
 .يؤدم إلى كقكعيا في مشاكؿ كبيرة

كىنا يأتي دكر المصارؼ اإلسبلمية في حؿ ىذه المشاكؿ عف طريؽ ممارسة عمميات السمـ 
في التجارة الخارجية، كذلؾ بأف تقكـ بشراء المكاد األكلية مف المنتجيف مباشرة أك مف الدكلة 

المصدرة ليا سممان كتعيد تسكيقيا عالميان بأسعار مجزية بدالن مف األسعار الزىيدة التي كانت تباع 
بيا، كالحصكؿ في مقابميا عمى نقكد أك اعتبارىا رأس ماؿ سمـ لمحصكؿ في مقابميا عمى منتجات 

صناعية، كما يمكف ليذه المصارؼ استغبلؿ عقكد السمـ في تشجيع قياـ صناعات في الدكؿ 
اإلسبلمية لتحكيؿ المكاد األكلية إلى منتجات صناعية لترتفع أسعارىا عند التصدير، كيتـ ذلؾ مف 

خبلؿ صيغة السمـ الذم يدفع بمكجبو رأس ماؿ السمـ بصكرة معدات كآالت لممنتجيف مقابؿ 
 .الحصكؿ عمى منتجات صناعية منيـ تقـك بتصديرىا لمخارج

كبدالن مف ككف معظـ الصادرات في الدكؿ اإلسبلمية مكاد أكلية غير مصنعة تباع بأسعار 
زىيدة، يمكف لممصارؼ اإلسبلمية كعف طريؽ عقد السمـ أف تقـك بإنشاء مصانع مزكدة بأحدث 

                                                 

 . مف الرسالة64 انظر ص((1
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اآلالت كالطكاقـ كاعتبار ىذه األصكؿ الثابتة رأس ماؿ سمـ مقابؿ الحصكؿ عمى جزء مف 
 .المنتجات في آجاؿ محددة،كىذه المنتجات ستباع بأسعار مجزية منافسة عالميان عند تصديرىا

كما يمكف لممصارؼ أف تساىـ عف طريؽ السمـ في تمكيؿ صغار المنتجيف كالحرفييف مقابؿ 
عادة تسكيقيا، كىذا يؤدم إلى إحداث تنمية في المجتمعات  الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ كا 

 .الريفية

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف سعر السمعة عند إبراـ عقد السمـ يككف أقؿ مف سعرىا كقت 
التسميـ، كىذا أمر مقرر شرعان كعقبلن، كلكف كاجب البنؾ اإلسبلمي أف ال ينزؿ بالسعر المحدد في 

 .عقد السمـ إلى الدرجة التي يستغؿ فييا حاجة المسمـ إليو أك البائع

كعند حمكؿ أجؿ التسميـ يمكف لمبنكؾ اإلسبلمية أف تستعمؿ بعض األساليب لضماف تسييؿ 
 :تصريؼ السمع كالحصكؿ عمى أرباح جيدة، كمف ىذه األساليب

أف يككؿ المصرؼ ميمة تسكيؽ ىذه السمع بعد أف يستمميا مف المسمـ إليو إلى إحدل : أكالن 
الجيات أك المؤسسات المختصة بتسكيؽ مثؿ ىذه السمع كذلؾ مقابؿ أجر معيف يتفؽ عميو ليذه 

الغاية، أك مقابؿ نسبة مئكية يأخذىا المسكؽ مف ثمف البيع، أك مف الربح اإلجمالي، أك غير 
 .(1)ذلؾ

كذلؾ بأف يعقد المصرؼ عقد سمـ مع طرؼ معيف عمى سمعة : استعماؿ السمـ المكازم: ثانيان 
معينة، ثـ يعقد عقد سمـ آخر مكازيان لمعقد األكلكمنفصبلن تمامان عنو كمع طرؼ آخر غير الطرؼ 

األكؿ الذم عقد معو عقد السمـ األكؿ، كيككف المصرؼ في ىذا العقد الثاني مسممُا إليو كليس رب 

                                                 

الطبعة . بنوؾ تجارية بدوف ربا: كالشباني، محمد عبد اهلل. 139-138ص. عقد السمـ وعقد االستصناع. األشقر((1
 .219ص. ـ1987. ىػ1407. دار عالـ الكتب: الرياض. األكلى
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سمـ كما في العقد األكؿ، كيككف المسمـ فيو في العقد الثاني بذات كمية كمكاصفات المسمـ فيو في 
العقد األكؿ كدكف ربط بيف العقديف كما سبؽ، كبيذه الطريقة يستطيع المصرؼ تسكيؽ المسمـ فيو 
عندما يستممو مف الطرؼ األكؿ، كبذات الكقت يككف قد حصؿ عمى ربح جيد مف فرؽ العقديف 

 .(1)خاصة إذا كاف سعر المسمـ فيو في العقد الثاني أعمى مف األكؿ

، فمنيـ مف ذىب إلى (السمـ المكازم)كقد اختمؼ العمماء المعاصركف في حكـ ىذا العقد 
جكازه؛ ألف عقدم السمـ المبرميف منفصبلف تمامان، بحيث لك أف المسمـ إليو في العقد األكؿ أخؿ 

بتسميـ المسمـ فيو، فإنو يجب عمى المصرؼ القياـ بالتزامو نحك رب السمـ في العقد الثاني 
بتحصيؿ المسمـ فيو بذات الكمية كالمكاصفات المتفؽ عمييا كتسميمو إليو عند حمكؿ أجؿ التسميـ، 

-ىػ في تكنس1405المنعقدة في صفر –كبيذا أفتت ىيئة العمماء المشاركة في ندكة البركة الثانية
المنعقد في ذم القعدة –، كمؤتمر المستجدات الفقيية األكؿ في معامبلت البنكؾ اإلسبلمية (2)

، كخالؼ الضرير في ذلؾ، فذىب إلى عدـ جكاز ىذا األسمكب مف (3)-ىػ في عماف1414
، كالمختار ىك (4)التعاقد، كاحتج بأنو حيمة لبيع المسمـ فيو قبؿ القبض كال يخمك مف شبية الربا

الرأم األكؿ القائؿ بجكاز التعامؿ بيذا األسمكب، كال كجكد لشبية الربا ألف العقديف منفصبلف 
تمامان، كالمصرؼ ممـز بأداء المسمـ فيو في ىذا العقد الثاني سكاء استمـ المسمـ فيو في العقد األكؿ 

 .أـ ال، كاهلل أعمـ

                                                 

 .142-141ص. عقد السمـ وعقد االستصناع.  األشقر((1
 .63ص. اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السمـ.  عمر((2
 .142ص. عقد السـ وعقد االستصناع.  األشقر((3
. ىػ1416. 171العدد. مجمة االقتصاد اإلسبلمي. "الشروط الشرعية لصحة بيع السمـ":  الضرير، الصديؽ محمد((4

 155-145ص
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َمـ بضاعة حقيقية، كيتـ فييا  ىذا مع األخذ بعيف االعتبار أنو يجب أف تككف البضاعة في السَّ
التسميـ، حتى ال يؤدم ذلؾ إلى الكقكع في بيع الديف بالديف أك غيره مف األمكر المحظكرة في ىذا 

 .(1)المجاؿ

سندات السمـ، كىي عبارة عف أكراؽ ذات قيمة مالية محددة : كمف آليات تطبيؽ السمـ المكازم
كعشرة آالؼ دينار مثبلن، ىي ثمف سمعة محددة الكمية كالجنس كالكصؼ، كعشريف طنان مف القمح 

 .(2)مثبلن، تسمـ في مكاف مسمى في السند لصاحب السند أك مف ينكب عنو

لك أف رجبلن باع المصرؼ سممان عشريف طنان مف القمح المكصكؼ بصفة : فعمى سبيؿ المثاؿ
محددة نافية لمجيالة كالتنازع، تسمـ لو بتاريخ معيف كفي مكاف محدد متفؽ عميو، بتسعة آالؼ 
دينار قبضيا في مجمس العقد، فإنو بإمكاف المصرؼ عندىا أف يصدر سندان بعشرة آالؼ دينار 

كثمف لقمح بالكمية المذككرة كبذات المكاصفات تسمـ لصاحب السند أك ككيمو بتاريخ كمكاف 
محدديف، كال مانع مف أف يككف التسميـ بنفس زماف كمكاف الصفقة السابقة، كذلؾ بمكجب عقد سمـ 

 .يعقده المصرؼ مع إنساف آخر، كيككف المصرؼ بذلؾ قد استفاد الفرؽ بيف رأسي ماؿ العقديف

 

 

 .(2()1)بيع المسمـ فيو بعد قبضو مرابحة، سكاء كاف مرابحة أـ كاف مرابحة لآلمر بالشراء: ثالثان 

                                                 

دار : بيركت. الطبعة األكلى. السمـ وتطبيقاتو المعاصرة في السمع والمنافع والخدمات:  القره داغي، عمي محيي الديف((1
 .101ص. ـ2010. ىػ1431. البشائر اإلسبلمية

مكانيات تطبيقيا: الديرشكم، عبد اهلل محمد نكرم((2 . الطبعة األكلى. صيغ التمويؿ الزراعي في الشريعة اإلسالمية وا 
 .308ص. ـ2010. ىػ1431. دار النكادر: بيركت، دمشؽ، الككيت
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 :كلكف ينبغي عمى المصارؼ اإلسبلمية أف تحذر مف استعماؿ الطرؽ التالية

تككيؿ المسمـ إليو بتسكيؽ المسمـ فيو، سكاء كاف بأجر أـ بغير أجر، حتى لك كاف ىذا  -1
العقد منفصبلن عف عقد السمـ، لما في ذلؾ مف احتماؿ أف يصبح عقد السمـ صكريان عف 
طريؽ تقميص دكر المصرؼ الفعمي في العقد، فيصبح عقد السمـ قرضان ربكيان بشكؿ غير 

ثـ سممو إليو ماالن مع زيادة الربح، فيذه - نقدان -مباشر، ألف المسمـ إليو أخذ منو ماالن 
الزيادة فييا شبية الزيادة الربكية، ألف ما أخذه المسمـ إليو كما رده كانا مف جنس كاحد 

 .(3)كىك الماؿ مع زيادة في القدر كاألجؿ

 بيع المصرؼ المسمـ فيو لممسمـ إليو نفسو بعد استبلمو منو، كذلؾ لكجكد ذات الشبية  -2
 .(4)السابقة

 بيع المسمـ فيو قبؿ قبضو إلى طرؼ آخر غير المسمـ إليو كذلؾ لعدـ جكاز التصرؼ  -3
 .(5)في المسمـ فيو قبؿ قبضو بالبيع أك غيره

 

 جعؿ الديكف التي لممصرؼ عمى عمبلئو رأس ماؿ مقدمان لعقد سمـ يبرمو معيـ عمى  -4
بضاعة يمتزمكف بتسميميا إليو الحقان، كذلؾ لعدـ جكاز ككف الدَّيف رأس ماؿ لعقد 

 .(2()1)السمـ
                                                                                                                                              

أف يشترم سمعة معينة بمكاصفات  (أك المصرؼ)ىي طمب الفرد أك المشترم مف شخص آخر :  المرابحة لآلمر بالشراء((1
محددة كذلؾ عمى أساس كعد منو بشراء تمؾ السمعة البلزمة لو مرابحة، كذلؾ بالنسبة أك الربح المتفؽ عميو، كيدفع 

المعامالت المالية المعاصرة في : شبير، محمد عثماف: انظر. الثمف عمى دفعات أك أقساط تبعان إلمكانياتو كقدرتو المالية
 .264ص. ـ1996. ىػ1416. دار النفائس: عماف. الطبعة األكلى. الفقو اإلسالمي

. ـ1984. ىػ1404. مؤسسة الرسالة: بيركت. الطبعة األكلى. تمويؿ التنمية في االقتصاد اإلسالمي:  دنيا، شكقي أحمد((2
 .523ص

 .139ص. عقد السمـ وعقد االستصناع.  األشقر((3
 .141-140ص. عقد السمـ وعقد االستصناع.  األشقر((4
 .141ص. عقد السمـ وعقد االستصناع.  األشقر((5
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كالحقيقة أف عقد السمـ أداة تمكيمية عالية الكفاءة، كتتصؼ بالمركنة كتصمح لجميع أنكاع 
التمكيؿ في جميع المجاالت االقتصادية، كينبغي لممصارؼ اإلسبلمية التي لـ تطبؽ ىذا العقد في 
نشاطاتيا التمكيمية كاالستثمارية المبادرة بالبدء بتطبيقو، كعمى المصارؼ التي طبقتو تكسيع دائرة 

 :(3)ىذا التطبيؽ كذلؾ باستخداـ الطرؽ كالتنظيمات التالية

إنشاء أقساـ متخصصة إلدارة شؤكف إجراء عقكد السمـ، بحيث تقكـ ىذه األقساـ بتمقي  - أ
طمبات التمكيؿ بيذا العقد كدراستيا كتحديد سعر السمـ المناسب كالسمع المناسبة، كتقـك 
بتكقيع عقكد السمـ مع العمبلء، كدراسة األسكاؽ المناسبة لتسكيؽ السمع فييا، كاستبلـ 
السمع مف العمبلء عند حمكؿ أجؿ التسميـ، كتسكيقيا بعد ذلؾ بأنسب كسيمة تسكيؽ 

ممكنة، كيصمح ىذا التنظيـ إذا كانت عمميات السمـ محدكدة كضمف اإلمكانية اإلدارية 
 .لممصرؼ

إنشاء شركات تجارية تككف تابعة لممصارؼ اإلسبلمية، كتككف مستقمة في إدارتيا  - ب
لممشاريعالتمكيمية كاالستثمارية باستعماؿ عقد السمـ كغيره مف الصيغ المشركعة، كيقتصر 

، مما يزيؿ عف كاىمو -التابعة لو–دكر المصرؼ في ىذه الحالة عمى تمكيؿ ىذه الشركة
، كفي نقص إمكانيات -إذا كانت كثيرة–أعباء كثيرة تتمثؿ في صعكبة تسكيؽ السمع 

النقؿ كالتخزيف، كيتيح المجاؿ لممصرؼ لمزاكلة أعمالو المالية بسيكلة أكثر، كيناسب ىذا 
 .التنظيـ المصارؼ إذا اتسع نشاطيا في عمميات السمـ كثيراُ 

 زيادة التخصص في المصارؼ اإلسبلمية عف طريؽ إنشاء فركع ليا متخصصة بكؿ  - ج
مجاؿ مف مجاالت التمكيؿ كاالستثمار، كأف تنشئ مصرفان لمتنمية الزراعية كآخر لمتنمية 
الصناعية، بحيث يقكـ كؿ مصرؼ بتمكيؿ مجاؿ اختصاصو باستعماؿ الصيغ التمكيمية 
اإلسبلمية المختمفة، كمنيا عقد السمـ، كمف المتكقع أف تمقى المصارؼ قبكالن كبيران خاصة 

                                                                                                                                              

الطبعة . الفقو اإلسالمي وأدلتو: كالزحيمي، كىبة.  مف الرسالة62 كىذا ما قرره مجمع الفقو اإلسبلمي كالمذككر ص((1
 .5246ص7ج.ـ2007. ىػ1428. دار الفكر: دمشؽ. العاشرة

 .144-143ص. عقد السمـ وعقد االستصناع.  األشقر((2
 .66-65ص. اإلطار الشرعي كاالقتصادم كالمحاسبي لبيع السمـ. عمر:  انظر ىذه الطرؽ في((3
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في المناطؽ الريفية لتمسؾ سكانيا بتعاليـ الديف الحنيؼ، ككرىيـ لمتعامؿ بالربا 
المحظكر، كىذا ما جعؿ كثيران مف البنكؾ تنشئ فركعان ليا تعمؿ كفؽ المنيج اإلسبلمي 

 .في المناطؽ الريفية

كاألمؿ مف اهلل أف تمقى ىذه التطبيقات المقترحة قبكالن مف ذكم الشأف في ىذا المجاؿ حتى 
 .نحقؽ أعمى درجات التنمية االقتصادية بما ال يخالؼ شرعنا الحنيؼ
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 المبحث الثالث

 مفيـو ومشروعية عقد االستصناع

 

 :وفيو خمسة مطالب

 تعريؼ عقد االستصناع: المطمب األوؿ

 مشروعية عقد االستصناع: المطمب الثاني

 أركاف وشروط وآثار عقد االستصناع: المطمب الثالث

 قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف عقد االستصناع: المطمب الرابع

 أوجو االختالؼ بيف عقدي السمـ واالستصناع: المطمب الخامس
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 تعريؼ عقد االستصناع: المطمب األوؿ
 :(1)االستصناع لغة: أوالً 

إذا سأؿ رجبلن : اصطنع فبلف بابان : دعا إلى صنعو، كيقاؿ: مصدر مف استصنع الشيء، أم
 .أمر أف يكتب لو: اكتتب، أم: أف يصنع لو بابان، كما يقاؿ

 :االستصناع اصطالحاً : ثانياً 
ىك عقد عمى مبيع في الذمة شرط فيو - كما عرفو بعض فقياء الحنفية–االستصناع 

 .(2)العمؿ
اصنع لي الشيء الفبلني بكذا مف الماؿ، كقبؿ : فإذا قاؿ شخص آلخر مف أىؿ الصنائع

، حيث يستفاد مف كبلـ الحنابمة أف (3)الصانع ذلؾ، انعقد استصناعان عند فقياء الحنفية كالحنابمة
بيع سمعة ليست عنده عمى غير كجو السمـ، فيرجع في ىذا كمو عندىـ إلى البيع : االستصناع
 .كشركطو

َمـ، فيؤخذ تعريفو كأحكامو مف السمـ عند (5) كالشافعية(4)أما فقياء المالكية  فقد ألحقكه بالسَّ
  .الكبلـ عف السمؼ في الشيء المسمـ لمغير مف الصناعات

                                                 

 .375ص21 ج.تاج العروس. كالزبيدم. 209ص8 ج.لساف العرب.  ابف منظكر((1
 .2ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((2
 مأب: تحقيؽ. الفروع وتصحيح الفروع: محمد المقدسيكابف مفمح، أبك عبد اهلل . 138ص12ج. المبسوط.  السرخسي((3

 .18ص4ج. ىػ1418. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. الزىراء حاـز القاضي
 .217ص3 ج.حاشية الدسوقي.  الدسكقي((4
 .447ص1 ج.دار المعرفة: بيركت. يفتاوى السبؾ: الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافيك أب السبكي،((5
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 مشروعية عقد االستصناع: المطمب الثاني
 عمى كجو (1)مشركع عند أكثر فقياء الحنفية دكف غيرىـ-باعتباره عقدان مستقبلن –االستصناع 

 . مف فقياء الحنفية، أخذان بالقياس؛ ألنو بيع معدكـ(2)االستحساف، كمنعو زفر
و - صمى اهلل عميو كسمـ–أف النبي : ككجو االستحساف اصطنع خاتمان مف ذىب، كجعؿ َفصَّ

في بطف كفو إذا لبسو، فاصطنع الناس خكاتيـ مف ذىب، فرقي المنبر، فحمد اهلل كأثنى عميو، 
ني ال ألبسو: "فقاؿ – مف لدف رسكؿ اهلل (4)كاإلجماع. (3)، فنبذه فنبذ الناس"إني كنت اصطنعتو، كا 

 .دكف نكير، كتعامؿ الناس بيذا العقد كالحاجة الماسة إليو- صمى اهلل عميو كسمـ

 عمى أنو ال يصح االستصناع؛ ألنو بيع ما ليس عنده عمى كجو غير (5)كنص فقياء الحنابمة
 .السمـ

 (6)حكمة مشروعية عقد االستصناع: فرع
االستصناع شرع لسد حاجات الناس كمتطمباتيـ نظران لتطكر الصناعات تطكران كبيران، فالصانع 

يحصؿ لو االرتفاؽ ببيع ما يبتكر مف صناعة ىي كفؽ الشركط التي كضعيا المستصِنع في 
المكاصفات كالمقاييس، كالمستصنع يحصؿ لو االرتفاؽ بسد حاجاتو كفؽ ما يراه مناسبان لنفسو 

كبدنو كمالو، أما المكجكد في السكؽ مف المصنكعات السابقة الصنع فقد ال يسد حاجات اإلنساف؛ 
 .فبل بد مف الذىاب إلى مف لديو الخبرة كاالبتكار

                                                 

 .3ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((1
. البحر الرائؽ. كابف نجيـ. 52ص2ج. تحفة الفقياء. كالسمرقندم. 172ص5ج. تذائع انصنائع.  الكاساني((2

 .185ص6ج
. 2205ص5ج. باب مف جعؿ فص الخاتـ في بطف كفو: كتاب المباس. أخرجو البخاري في صحيحو.  متفؽ عميو((3

ف لـ يحمؼ: ، ككتاب األيماف كالنذكر5538حديث رقـ . 6275حديث رقـ. 2450ص6ج. باب مف حمؼ عمى الشيء كا 
باب تحريـ خاتـ الذىب عمى الرجاؿ كنسخ ما كاف مف إباحتو في أكؿ : كتاب المباس كالزينة. ومسمـ في صحيحو

 .2091حديث رقـ. 1655ص3ج. اإلسبلـ
 .185ص6ج. البحر الرائؽ.  ابف نجيـ((4
 .300ص4ج. اإلنصاؼ. المرداكم((5
 .59ص4 ج.تبييف الحقائؽ. كالزيمعي. 4-3ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((6
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أركاف وشروط وآثار عقد االستصناع: المطمب الثالث  

 أركاف االستصناع: أوالً 
ركف االستصناع ىك الصيغة، أك اإليجاب كالقبكؿ، كىي كؿ ما يدؿ عمى تراضي الجانبيف 

اصنع لي كذا، كنحك ىذه العبارة : أف يقكؿ المستصِنع لمصانع: ، كمثاؿ ذلؾ(البائع كالمشترم)
 .(1)لفظان أك كتابة أك غيرىا مبينان أكصاؼ ما طمب صنعو، كيقبؿ الصانع طمبو

 فقد اختمؼ فيو فقياء الحنفية، ىؿ ىك العيف أـ العمؿ؟: كأما محؿ االستصناع

 عمى أف المعقكد عميو ىك العيف دكف العمؿ، كذلؾ ألنو لك استصنع (2)فأكثر فقياء الحنفية
رجؿ آخر في عيف كسمميا لو الصانع بعد استكماؿ ما يطمبو المستصنع، سكاء أكانت قد تمت 
بفعؿ الصانع أـ بفعؿ غيره بعد العقد أك قبمو، فأخذىا المستصِنع، فإف العقد يمـز كال ترد العيف 
لصانعيا إال بخيار الرؤية، كيركف أف المتفؽ عميو أف االستصناع ثبت فيو لممستصنع خيار 

 .، كخيار الرؤية ال يككف إال في بيع العيف(3)الرؤية

 مف يرل أف المعقكد عميو في االستصناع ىك العمؿ؛ ألف العقد ينبئ (4)كمف فقياء الحنفية
 .عف أنو عمى عمؿ، كلك لـ يكف عقد االستصناع عقد عمؿ لما جاز أف يفرد بالتسمية

 .كالراجح لدم ىك الرأم األكؿ القائؿ بأف المعقكد عميو ىك العيف؛ لقربو لمعقؿ كالمنطؽ السميـ

 

                                                 

 .2ص5ج.  بدائع الصنائع.كالكاساني. 114ص7 ج.شرح فتح القدير. كابف اليماـ. 75ص.  مجمة األحكاـ العدلية((1
 .البحر الرائؽ. كابف نجيـ. 78ص3ج. اليداية شرح البداية. كالمرغيناني. 139ص12ج. المبسوط.  السرخسي((2

 .124ص4 ج.تبييف الحقائؽ. كالزيمعي. 225ص5ج. حاشية ابف عابديف. كابف عابديف. 186ص6ج
 .78ص3ج. اليداية شرح البداية. كالمرغيناني.139ص12 ج.المبسوط. السرخسي((3
 . 124ص4 ج.تبييف الحقائؽ. كالزيمعي. 139ص12 ج.المبسوط.كالسرخسي. 186ص6 ج.البحر الرائؽ.  ابف نجيـ((4
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 الشروط الخاصة باالستصناع: ثانياً 
 :(1)لبلستصناع شركط خاصة بو، كىي

 .أف يككف المستصَنع فيو معمكمان؛ ببياف جنسو كنكعو كَقْدره كصفتو - أ

أف يككف مما يجرم فيو التعامؿ بيف الناس؛ ألف ما ال تعامؿ فيو يرجع فيو لمقياس،  - ب
 .كىذا الشرط فيو نظر: قمت. فيحمؿ عمى السمـ كيأخذ أحكامو

كقد كقع الخبلؼ في ىذا الشرط؛ فأبك حنيفة يرل أنو يشترط في عقد : تحديد األجؿ - ج
االستصناع خمكه مف األجؿ، فإذا ذكر األجؿ في االستصناع صار سممان، كتعتبر فيو 

شرائط السمـ، كحجتيـ أف السمـ عقد عمى مبيع في الذمة مؤجبلن، فإذا ما حدد في 
 .(2)االستصناع أجؿ صار بمعنى السمـ

؛ إذ إف العادةفي رأييما جارية بضرب األجؿ في (3)كحالؼ في ذلؾ أبك يكسؼ كمحمد
االستصناع، كاالستصناع إنما جاز لمتعامؿ، كمف مراعاة التعامؿ بيف الناس أف ال يتحكؿ إلى 

 .كىذا ىك المختار. السمـ بكجكد األجؿ

 اآلثار العامة لالستصناع: ثالثاً 
، سكاء تـ أـ لـ يتـ، كسكاء أكاف مكافقان (4)االستصناع عقد غير الـز عند أكثر فقياء الحنفية

 .لمصفات المتفؽ عمييا أـ غير مكافؽ
 

                                                 

 .3ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((1
 .363ص2ج. تحفة الفقياء. السمرقندم((2
 .3ص5ج. بدائع الصنائع. كالكاساني. 139ص12ج. المبسوط.  السرخسي((3
 .3ص5ج. بدائع الصنائع. الكاساني((4
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 إلى أنو إف تـ صنعو ككاف مكافقان لؤلكصاؼ المتفؽ عمييا كرضي بو (1)كذىب أبك يكسؼ
المستصِنع بعد رؤيتو، فإنو يككف عقدان الزمان، كأما إف كاف غير مطابؽ ليا فيك غير الـز عند 

 .الجميع لثبكت خيار فكات الكصؼ

أقرب إلى الصكاب في ظؿ التطبيؽ العممي في زماننا، كقد - في نظرم–كرأم أبي يكسؼ
إذا انعقد االستصناع فميس ألحد العاقديف الرجكع، : "رجحتو مجمة األحكاـ العدلية، حيث جاء فييا

ذا لـ يكف المصنكع عمى األكصاؼ المطمكبة المبينة كاف المستصنع مخيران   .(2)"كا 

فإذا انعقد االستصناع مستكفيان ألركانو كشركطو التي ذكرىا الفقياء كاف ىذا العقد صحيحان 
كتترتب عميو آثاره؛ فيقكـ الصانع بعمؿ الشيء المستصنع كفقان لممكاصفات المطمكبة، كيثبت ممؾ 
الصانع في الثمف المتفؽ عميو مع المستصنع، كيثبت ممؾ المستصنع في المبيع في ذمة الصانع 

 .إف تكافرت فيو كافة المكاصفات المطمكبة

كأما حكـ االستصناعفيك ثبكت الممؾ لممستصنع في العيف المبيعة في : "يقكؿ الكاساني
 .(3)" كثبكت الممؾ لمصانع في الثمف ممكان غير الـز،الذمة

  

                                                 

 .4-3ص5ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((1
 .76ص.  مجمة األحكاـ العدلية((2
 .3ص5ج. بدائع الصنائع. الكاساني((3
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 قرار مجمع الفقو اإلسالمي بشأف عقد االستصناع: المطمب الرابع
 عمى البحكث الكاردة إلى االطبلعبعد : "رأيت مف المناسب إيراد ىذا القرار ىنا، إذ جاء فيو

ستماع لممناقشات التي دارت حكلو، كمراعاة االالمجمع بخصكص مكضكع عقد االستصناع،كبعد 
لمقاصد الشريعة في مصالح العباد كالقكاعد الفقيية في العقكد كالتصرفات، كنظران ألف عقد 

 تنشيط الصناعة، كفي فتح مجاالت كاسعة لمتمكيؿ كالنيكض ماالستصناع لو دكر كبير ؼ
 : فقد قرر المجمع ما يميباالقتصاد اإلسبلمي،

 
ممِزـ لمطرفيف إذا – كىك عقد كارد عمى العمؿ كالعيف في الذمة–إف عقد االستصناع : أكالن 

 .طتكافرت فيو األركاف كالشرك

 :يشترط في عقد االستصناع ما يمي: ثانيان 

 .ةبياف جنس المستصَنع كنكعو كَقْدره كأكصافو المطمكب ٍ  - أ

 .أف يحددفيو األجؿ - ب

يجكز في عقد االستصناع تأجيؿ الثمف كمو، أك تقسيطو إلى أقساط معمكمة آلجاؿ : ثالثان 
 .ةمحدد

يجكز أف يتضمف عقد االستصناع شرطان جزائيان بمقتضى ما اتفؽ عميو العاقداف ما لـ : رابعان 
 .(1)"ةتكف ىناؾ ظركؼ قاىر

 
                                                 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره السادس بجدة في  (3/7 )65 القرار رقـ ((1
بشأف عقد ـ، 1992 (مايك) أيار 14 إلى 9ىػ، المكافؽ 1412 ذم القعدة 12 إلى 7المممكة العربية السعكدية، مف 

 .223ص2 ج.السابع العدد .مجمة المجمع: انظر. االستصناع
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 أوجو االختالؼ بيف عقدي السمـ واالستصناع: المطمب الخامس
الناظر في كتب الفقو اإلسبلمي يجد أف الفقياء قد كضعكا ضكابط يفرقكف بيا بيف السمـ 

 :كاالستصناع، منيا
في عقد السمـ ال يشترط أف يككف المسمـ فيو مصنكعان، بؿ في الغالب يككف طعامان أك : أكالن 

حيكانان أك غير ذلؾ، كال يشترط فيو الصنع، أما االستصناع فيشترط فيو الصنع، كالشرط يقع عمى 
 .عمؿ في المستقبؿ ال في الماضي

، أما -إال ما أجازه البعض مف السمـ في الحيكاف–السمـ ال يككف إال في المثميات : ثانيان 
 .(2) كالقيمي(1)االستصناع فيككف في المثمي

نما بتراضييما كاتفاقيما عمى : ثالثان  السمـ عقد الـز ال يجكز فسخو بإرادة أم مف العاقديف، كا 
 .الفسخ، أما االستصناع فقد جرل فيو الخبلؼ بيف فقياء الحنفية بيف قائؿ بمزكمو كعدمو

يصح السمـ فيما يجرم فيو التعامؿ كما ال يجرم فيو التعامؿ، أما االستصناع فيصح : رابعان 
 .فيما يجرم فيو التعامؿ فقط، كال يجكز فيما ال تعامؿ لمناس فيو

المبيع في السمـ َدْيف تحتممو الذمة، فيك إما مكيؿ أك مكزكف أك مذركع أك معدكد، أما : خامسان 
 .المبيع في االستصناع فيك عيف مكصكفة في الذمة كاستصناع أثاث أك حذاء أك إناء

                                                 

ما لو مثؿ أك نظير في األسكاؽ مف غير تفاكت يعتد بو بيف أجزائو أك بتفاكت يسير ال يعتد بو، فيك :  يقصد بالمثمي((1
يشمؿ المكيبلت كالمكزكنات كالمعدكدات التي ال تفاكت بيف آحادىا كاألشياء المصنكعة مف مادة كاحدة بحجـ كشكؿ 

كاحد، أك تككف آحادىا متفاكتة تفاكتان يسيران في الحجـ كالبيض كنحكه مما يباع بالعدد، كالمذركعات التي تباع بالذراع أك 
. 105ص1ج. درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. كحيدر. 32ص. مجمة األحكاـ العدلية: انظر. المتر كنحكىما

 .2885ص4ج. الفقو اإلسالمي وأدلتو. كالزحيمي
ما ال يكجد لو مثؿ أك نظير في السكؽ، أك يكجد لكف مع التفاكت المعتد بو في القيمة بيف اجزائو، كأفراد :  يقصد بالقيمي((2

. مجمة األحكاـ العدلية: انظر. الحيكاف كاألشجار، كاألراضي كسائر العقارات حيث تتفاكت بتفاكت مكاضعيا كصفاتيا
 .2885ص4ج. الفقو اإلسالمي وأدلتو. كالزحيمي. 105ص1ج. درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. كحيدر. 33ص
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إال ألجؿ،  (سكل الشافعية)يشترط في السمـ كجكد أجؿ، فيك ال يصح عند الجميكر : سادسان 
 .عمى عكس االستصناع في اجتياد أبي حنيفة، فإف حدد فيو أجؿ صار سممان 

يشترط في عقد السمـ قبض رأس الماؿ كمو في مجمس العقد، كال يشترط ذلؾ في : سابعان 
االستصناع؛ إذ يكتفي الناس عادة بدفع جزء مف الثمف كالربع أك الثمث، كيؤخركف الباقي إلى حيف 

 .تسميـ الشيء المصنكع
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 تطبيقات معاصرة لعقد االستصناع وخاصة في البنوؾ اإلسالمية: المبحث الرابع
سبؽ الحديث عف تطبيقات عقد السمـ، كلكنعدـ كجكب تعجيؿ الثمف في عقد االستصناعجعمو 
يتميز عف عقد السمـ الذم يجب فيو تعجيؿ رأس الماؿ في مجمس العقد، كىذه الميزة فتحت آفاقان 
جديدة فيما يتعمؽ ببيع المعدـك كخاصة في ىذا العصر، حيث تكسعت مجاالت الصناعة كزادت 
المنتكجات الصناعية التي يحتاج إلييا في سائر مجاالت الحياة، حيث يمكف لممستيمؾ الحصكؿ 
 .عمييا بطريؽ سميـ كمشركع مساىمان في خدمة االستثمار، كىذا الطريؽ يتمثؿ في عقد االستصناع

 
فالتطبيقات المعاصرةلعقد االستصناع كثيرة، حيث يمكف تطبيقو في كؿ ما تدخمو الصناعة، 

ابتداءن مف األحذية كالثياب كانتياءن بالطائرات كالجسكر، كما إلى ذلؾ مف أعماؿ البناء، كمف السيؿ 
تطبيؽ االستصناع في مصنكعات المصانع نظران لككف الصناعة فييا آلية ال تختمؼ فييا 

المنتكجات بعضيا عف بعض، ألنيا قادرة عمى الضبط الدقيؽ كتحقيؽ التماثؿ الكامؿ خبلفان لما 
كانت عميو الصناعة في السابؽ، حيث كانت في معظميا يدكية مما يؤدم إلى الصعكبة في 

 .تحقيؽ التماثؿ بيف المصنكعات

كمف الممكف تطبيؽ االستصناع في تمكيؿ جميع المشاريع الصناعية، كىذا مجاؿ كاسع 
لمبنكؾ اإلسبلمية أف تقـك بتمكيؿ جميع ىذه المشاريع كشراء المصنكعات عمى أساس عقد 
االستصناع، إضافة إلى مشاريع البناء كغير ذلؾ مما فيو صناعة، كما يمكف استخداـ عقد 

 .(1)االستصناع المكازم

 

                                                 

. دار البشائر: بيركت. الطبعة األكلى. بحوث في فقو المعامالت المالية المعاصرة:  القره داغي، عمي محيي الديف عمي((1
. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. عقد االستصناع: كالبدراف، كاسب عبد الكريـ. 157ص. ـ2001. ىػ1422
البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع عمى : كالبكطي، محمد سعيد رمضاف. 221ص. ـ1977. ىػ1397. الرياض
 .178ص. ـ1998. ىػ1419. دار الفكر: دمشؽ. الطبعة األكلى. شرعيتيا
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 :وسيتـ تناوؿ ىذه التطبيقات مف خالؿ المطالب التالية

 (التعميب)تطبيقات عقد االستصناع في مجاؿ المنتوجات الطبيعية : المطمب األوؿ

 تطبيقات عقد االستصناع في مجاؿ البناء: المطمب الثاني

 تطبيقات عقد االستصناع في مجاؿ عقود االمتياز: المطمب الثالث

 تطبيقات عقد االستصناع في المجاؿ التجاري والبنوؾ اإلسالمية: المطمب الرابع
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 (التعميب)تطبيقات عقد االستصناع في مجاؿ المنتوجات الطبيعية : المطمب األوؿ
مف المعمـك أف عقد االستصناع ال يجرم في المنتكجات الطبيعية التي ال تدخميا الصنعة، 

كالبقكؿ كالفكاكو كالمحـك الطازجة كالمبف كالقمح كسائر الحبكب، فيذه السمع طريؽ بيع غير 
َمـ، فبل يجرم االستصناع إال فيما تدخمو الصنعة كما سبؽ  .المكجكد منيا كقت العقد إنما ىك السَّ

 
كقد ُكجدت اليكـ صناعة التعميب ليذه المنتجات الطبيعية كصناعة تجميدىا أيضان، لتصبح 

معمبة أك مجمدة أك مثمجة في عمب أك أكياس الببلستيؾ كنحكىا، فتنتقؿ بذلؾ مف زمرة المنتكجات 
الطبيعية إلى زمرة المصنكعات، فيصح فييا عقد االستصناع، كبمكجب ىذا العقد يمكف التعاقد مع 
معمؿ أك مصنع لمتعميب عمى أف يقـك بتعميب الكميات المطمكبة مف كؿ نكع بمكاصفات معينة، 

 .(1)كيدخؿ في ذلؾ األسماؾ كالمحـك كالخضراكات كسكاىا

كىذا مجاؿ كاسع لمبنكؾ اإلسبلمية لتكسيع استثماراتيا في ىذا المجاؿ، حيث يمكف لمبنؾ أف 
يتعاقد مع مصنع لمتعميب بمكجب عقد االستصناع، كمف ثـ تسكيؽ المنتجات بأسعار مجزية، 

 .كبالتالي يتـ الحصكؿ عمى أرباح كبيرة

فالمستصِنع يقكـ بدفع المكاد المراد تصنيعيا إلى المصنع بعد أف يشترييا، أك يككؿ المصنع 
 .بشرائيا لو كمف ثـ تعميبيا استصناعان 

  

                                                 

البنؾ اإلسبلمي : جدة. الطبعة الثانية. عقد االستصناع ومدى أىميتو في االستثمارات المعاصرة:  الزرقا، مصطفى أحمد((1
 .34ص. ـ2000. ىػ1420. لمتنمية، المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب
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 تطبيقات عقد االستصناع في مجاؿ البناء: المطمب الثاني
يعتبر المسكف مف األمكر الضركرية في حياة اإلنساف، لذا كاف ال بد مف اتخاذ الكسائؿ 

المشركعة كالسيمة  لتحقيؽ ىذه الحاجة، حيث يمكف باستخداـ عقد االستصناع اإلسياـ في تكفير 
 .السكنى لمف يرغبكف في ذلؾ

 
كبيذا الشأف جاء قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي في دكرة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 

مف فقرات بياف الطرؽ المشركعة  (د)بشأف التمكيؿ العقارم لممساكف كشرائيا، حيث جاء في الفقرة 
 :لتكفير المساكف، ما نصو

كبذلؾ يتـ شراء - عمى أساس اعتباره الزما–أف ُتممؾ المساكف عف طريؽ عقد االستصناع "
المسكف قبؿ بنائو حسب الكصؼ الدقيؽ المزيؿ لمجيالة المؤدية لمنزاع، دكف كجكب تعجيؿ جميع 
الثمف، بؿ يجكز تأجيمو بأقساط يتفؽ عمييا، مع مراعاة الشركط كاألحكاؿ المقررة لعقد االستصناع 

 .(1)"لدل الفقياء الذيف ميزكه عف عقد السمـ

فمف خبلؿ عقد االستصناع يمكف تنفيذ مشاريع إلقامة المباني عمى أرض مممككة لممستصنع 
، فإذا كاف عقد المقاكلة يقدـ عمى أساس أف المقاكؿ ىك الذم يأتي بمكاد البناء (2)بعقد مقاكلة

                                                 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره السادس بجدة في  (1/6 )50 القرار رقـ ((1
بشأف التمويؿ ـ، 1993 (مارس) آذار 20 إلى 14ىػ، المكافؽ 1410 شعباف 23 إلى 17المممكة العربية السعكدية، مف 
 .81ص1ج. كالعدد السادس. 2773ص4ج. العدد الخامس. مجمة المجمع: انظر. العقاري لبناء المساكف وشرائيا

: انظر. عقد يتعيد أحد طرفيو بمقتضاه بأف يصنع شيئان أك يؤدم عمبلن مقابؿ بدؿ يتعيد بو الطرؼ اآلخر:  عقد المقاكلة((2
الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرتو الرابعة عشرة بالدكحة،  (3/14 )129القرار رقـ 

بشأف عقد المقاولة ـ، 2003 (يناير) كانكف الثاني 16 إلى 11ىػ، المكافؽ 1423 ذك القعدة 13 إلى 8دكلة قطر، مف 
 .والتعمير
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كقد سمت . (1)، فيذا يمكف أف يعتبر استصناعان (عمى المفتاح)كيتحمؿ جميع تكاليفو كيسممو جاىزان 
 .(2)استصناع السبلح مع معمؿ أسمحة مقاكلة (388)المجمة في المادة 

كباإلمكاف اليكـ استصناع المباني الجاىزة عمى أرض مممككة لمصانع المقاكؿ نفسو، كما 
يفعؿ اليكـ تجار البناء إذ يشتركف قطع األراضي المناسبة، كينشئكف عمييا بيكتان لمسكنى كيبيعكنيا 

المقسمة إلى قطع مفرزة كؿ )فإذا عرضكا األراضي . جاىزة، فيذا بيع كشراء عادم لمعقار المبني
لمف يختار شراء قطعة منيا ليبني لو صاحبيا تاجر البناء عمييا  (قطعة تصمح مف أجؿ بناء بيت

البيت الذم يريد بالتقاسيـ كاألكصاؼ كالكسكة التي يطمبيا كيسممو إياه جاىزان بالثمف الذم يتفقاف 
 .عميو، فذلؾ استصناع كاضح، كىذا ما يطمؽ عميو البعض بيع المباني عمى المخطط أك الخريطة

كبطريؽ األكلكية أيضان، يمكف اليكـ استصناع البيكت المتنقمة الجاىزة التي يمكف نقميا مف 
 .(3)أرض إلى أرض مما لـ يكف مف الممكف تصكره في الماضي

كىذه فرصة كبيرة لممصارؼ اإلسبلمية لبلستثمار في ىذا المجاؿ، فيمكف لممصرؼ أف يككف 
مستصِنعان في ىذه الحاالت المذككرة، كمف ثـ يتعاقد مع العميؿ الراغب في تممؾ المسكف عمى 

 .أساس عقد استصناع مكازٍ 
 

ذا ظيرت أم عيكب في الشيء المستصنع أك كاف غير مطابؽ لؤلكصاؼ المتفؽ عمييا،  كا 
كاف الصانع مسؤكالن عف سد ىذا الخمؿ سكاء أكاف الصانع شخصان أـ مصرفان أـ غيره، إذ ال يصح 

 .(4)اشتراط براءة الصانع مف العيكب التي قد تظير في المبيع

 تطبيقات عقد االستصناع في مجاؿ عقود االمتياز: المطمب الثالث
                                                 

 .34ص. عقد االستصناع.  الزرقا((1
 .75ص.  مجمة األحكاـ العدلية((2
 .34ص. عقد االستصناع.  الزرقا((3
 .729ص2 ج.درر انذكاو شزح يجهح األدكاو.  حيدر((4
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عقد االمتياز ىك طريقة مف طرؽ إدارة المرافؽ العامة تتمثؿ في عقد إدارم ذم طبيعة خاصة 
فرد طبيعي أك )يعيد بمقتضاه أحد أشخاص القانكف العاـ إلى أحد أشخاص القانكف الخاص 

بميمة إشباع حاجة جماعية عف طريؽ إنشاء كتسيير مرفؽ عاـ عمى نفقتو الخاصة كعمى  (شركة
 .(1)مسؤكليتو لقاء منحو حؽ تقاضي مبالغ نقدية مف المنتفعيف تحت إشرافيا كرقابتيا

 
كيعتبر عقد االمتياز مف العقكد المستحدثة كالذم يستخدـ مف قبؿ الحككمات مف أجؿ إنجاز 
قامة المباني الضخمة كالجسكر كاألنفاؽ كمحطات الكيرباء كالمياه  مشاريع كبيرة كتعبيد الشكارع كا 

 .كغيرىا بيدؼ تنمية الببلد كتطكيرىا

كقد تعجز الحككمة عف تنفيذ ذلؾ، فتمنح بعض الشركات الكبيرة حقان في إنجاز المشركع عمى 
نفقتيا، كيمكف أف تساعد الحككمة ببعض الماؿ، ثـ يككف لمشركة حؽ االستفادة مف إيراد المشركع 

مدة محددة؛ كفرض رسـ عمى مركر كسائؿ النقؿ فكؽ الجسر أك خبلؿ النفؽ، كبذلؾ يتسنى 
 .لمشركة خبلليا تغطية نفقاتيا، كتحقيؽ ربح مناسب، ثـ تسمـ الشركُة الحككمَة ىذا المشركع

قاعدة عقد االستصناع، : كمف القكاعد التي تـ التكييؼ الفقيي لعقد االمتياز عمى أساسيا
 .(2)كخاصة إذا كاف محؿ عقد االمتياز إقامة مشركع فيو مباٍف كمعدات تكمؼ أمكاالن باىظة

 

 تطبيقات عقد االستصناع في المجاؿ التجاري والبنوؾ اإلسالمية: المطمب الرابع
                                                 

. ـ1992. 5العدد.  مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات".عقد امتياز المرافؽ العامة وتطبيقاتو في األردف":  خطار، عمي((1
 .17ص7مج

 ىذا ما جاء ضمف قرارات الندكة الثالثة عشرة لمبركة، في الحمقة السابعة لمقضايا المصرفية المعاصرة، كالمنعقدة في جدة، ((2
انظر مكقع الفقو اإلسبلمي . بشأف عقود االمتيازـ، 1997 كانكف الثاني 16-15ىػ، المكافؽ 1417 رمضاف 7-6في 

 : عمى الرابط

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1634 

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?Decis%20ionID=1634
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انطبلقان مف حرص كؿ مسمـ عمى تحصيؿ كسبو بالطرؽ المشركعة، تبرز اليكـ أماـ البنكؾ 
الذيف يحرصكف عمى عدـ تدنيس نشاطاتيـ االستثمارية -اإلسبلمية كأماـ سائر التجار المسمميف 

 :(1)أىمية عقد االستصناع في ميداف التجارة، كذلؾ مف ناحيتيف- بالربا كال بشبياتو
 

في نطاؽ الحاجات - كما كاف في الماضي-أف عقد االستصناع لـ يبؽ محصكران : األكلى
الفردية الشخصية التي كانت ىي العامؿ األساسي في كجكده كتعارفو حيف يحتاج الشخص إلى 
سمعة بمكاصفات خاصة ال تكجد عادة في المتداكؿ العاـ مف السمع، بؿ قد أصبح مف الممكف 
اليـك أف ينطمؽ عقد االستصناع إلى آفاؽ المصنكعات في نطاقيا الكاسع في عصر االنفجار 

 .الصناعي ىذا، كبالكميات الضخمة اليائمة

أف عقد االستصناع قد جمع بيف خاصيتيف؛ خاصية بيع السمـ في جكاز كركده عمى : الثانية
مبيع معدـك حيف العقد سيصنع فيما بعد، كخاصية البيع المطمؽ العادم في جكاز ككف الثمف فيو 

 .ائتمانيان ال يجب تعجيمو كما في السمـ

كمف ىاتيف الخاصيتيف يتبيف أف أىمية االستصناع في االستثمار اإلسبلمي اليكـ كبيرة جدَا 
 .إذا مكرس بخبرة تجارية كبصيرة في األسكاؽ كبطريؽ إسبلمي سميـ

، ألف البنكؾ اإلسبلمية (إذا مكرس االستصناع بخبرة تجارية كبصيرة في األسكاؽ): كعبارة
اليـك التي ىي مصب المدخرات لكثير مف المسمميف الممتزميف ألجؿ استثمارىا بكاسطة ىذه البنكؾ 

اإلسبلمية بطرؽ بعيدة عف الربا كشبياتو، قد أىممت الطريؽ الذم كجدت ألجمو، كىك أف تككف 
تاجرة مضاربة متفكقة فياألسكاؽ، كتتصيد الفرص المناسبة التي ترصدىا في األسكاؽ بخبرة 

كاسعةفي األسعار كالسمع، كيككف ليا مخازف كمعارض ككؿ ُمتاجر برأس مالو، كمضارب مشارؾ 
كىكذا . بعممو؛ فتجني أرباحان مضاعفة عف سعر الفائدة الذم تربحو البنكؾ الربكية في قركضيا

                                                 

 .31-30ص. عقد االستصناع.  الزرقا((1
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تضرب البنكؾ اإلسبلمية المثؿ الصالح لمنظاـ اإلسبلمي في طريؽ المشاركة الذم يباركو اهلل، 
 .بدالن مف طريؽ الربكم المحـر

كلكف البنكؾ اإلسبلمية أك معظميا أىممت الطريؽ الذم خمقت ألجمو، أىممتو ألنو يحتاج إلى 
جيد كيقظة، كانصرفت إلى طريؽ المرابحة لآلمر بالشراء، كبذلؾ ال يعطي طريؽ االستصناع 

النتائج العظمى التي ىك مييأ إلعطائيا لك مارستو البنكؾ اإلسبلمية، بؿ يبقى طريقان منتجان كبير 
الفائدة ألفراد التجار الذيف يخكضكف معترؾ السكؽ التجارية ليستثمركا أمكاليـ بأنفسيـ، سكاءن أكانكا 

 .أفرادان أـ شركات، كال ينتظركف البنكؾ اإلسبلمية أف تستثمر ليـ مدخراتيـ

كىذه دعكة لمبنكؾ اإلسبلمية لتفعيؿ نشاطاتيا في شتى المجاالت االستثمارية، كال سيما عقد 
 .االستصناع الذم يحقؽ أرباحان كمكاسب اقتصادية عظيمة
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 الفصؿ الثالث

 تطبيقات معاصرة أخرى لبيع المعدـو

 

 :وفيو أربعة مباحث

تطبيقات معاصرة لبيع المعدـو في مجاؿ التجارة : المبحث األوؿ
 الخارجية

 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـو في المجاؿ الزراعي: المبحث الثاني

 األزمة المالية المعاصرة وعالقتيا ببيع المعدـو: المبحث الثالث

 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـو في مجاؿ الديوف: المبحث الرابع
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 المبحث األوؿ

 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـو في مجاؿ التجارة الخارجية

 

 :وفيو مطمباف

 مفيـو التجارة الخارجية: المطمب األوؿ

بعض التطبيقات لبيع المعدـو في مجاؿ التجارة : المطمب الثاني
 الخارجية
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 مفيوـ التجارة الخارجية: المطمب األوؿ
 :معنى التجارة: أوالً 

 :التجارة لغةن 
 .ممارسة البيع كالشراء طمبان لمربح، كىي حرفة التاجر: يقصد بالتجارة لغةن 

َقَتَؿ َقْتبلن، كأْتَجَر، كاالسـ التجارة، كىك تاِجر، كالجمع َتْجر، مثؿ : َتَجَر َتْجران مثؿ:"يقاؿ
َتَجَر َتْجران : "كيقاؿ. (1)"صاِحب كَصْحب، كُتّجار، كال يكاد يكجد تاء بعدىا جيـ إال نتج كتجر

كقيؿ . (2)"تجر في كذا، كالتجارة ىي حرفة التاجر: مارس البيع كالشراء، كيقاؿ: كتجارة
 .(3)"التصرؼ في رأس الماؿ طمبان لمربح: التجارة:"أيضان 

 :كالتجارة اصطبلحان 
ف اختمفا في المفظ فإف  ال يختمؼ المعنى االصطبلحي لمتجارة عف المعنى المغكم كثيران، كا 

 .جكىر المعنى متقارب
 .(4)"ىي طمب الربح بالبيع كالشراء: التجارة: "فمف التعريفات عند الفقياء

ىي محاكلة الكسب بتنمية الماؿ، بشراء السمع بالرخص : التجارة: "كمف تمؾ التعريفات أيضان 
كبيعيا بالغبلء، أيان ما كانت السمعة مف دقيؽ أك زرع أك حيكاف أك قماش، كذلؾ بالقدر النامي 

فالمحاكؿ لذلؾ الربح إما أف يختزف السمعة كيتحيف بيا حكالة األسكاؽ مف الرخص . يسمى ربحان 
ما بأف ينقمو إلى بمد آخر تنفؽ فيو تمؾ السمعة أكثر مف بمده الذم  إلى الغبلء فيعظـ ربحو، كا 

                                                 

 .73ص1ج. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي.  الفيكمي((1
 .72ص. ـ1980. ىػ1400. مجمع المغة العربية: القاىرة. المعجـ الوجيز:  مجمع المغة العربية بمصر((2
. محمد سيد كيبلني: تحقيؽ. المفردات في غريب القرآف:  الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف الفضؿ((3

 .73ص. دار المعرفة: لبناف
 .185ص1ج. دار الفكر: بيركت. تفسير البيضاوي: البيضاكم، ناصر الديف أبك الخير عبد اهلل بف عمر الشيرازم((4
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أنا أعمميا لؾ : اشتراىا فيو فيعظـ ربحو، كلذلؾ قاؿ بعض الشيكخ مف التجار عف حقيقة التجارة
 .(1)"اشتِر الرخيص كبع الغالي، كقد حصمت التجارة: في كممتيف

 :معنى التجارة الخارجية: ثانياً 
 :التجارة الخارجية عند الفقياء

 كىذا تربص ، تقمب في الحضر مف غير نقمة كال سفر:كالتجارة نكعاف: "يقكؿ القرطبي
 ق تقمب الماؿ باألسفار كنقؿ:م كالثاف،حتكار قد رغب عنو أكلك األقدار كزىد فيو ذكك األخطاراك

 .(2)"ان ر غير أنو أكثر خطران كأعظـ غر، فيذا أليؽ بأىؿ المركءة كأعـ جدكل كمنفعة،إلى األمصار
التجارة التي تقـك عمى نقؿ السمع : فيستفاد مف ذلؾ أف المقصكد بالتجارة الخارجية عند الفقياء

ف كانت  مف بمد إلى آخر تقؿ فيو تمؾ السمع كيزداد الطمب عمييا كصكالن إلى تحقيؽ الربح كا 
 .المخاطرة عالية

 :كأما التجارة الخارجية عند عمماء االقتصاد

 .(3)"حركة السمع كالخدمات بيف الدكؿ المختمفة:"فالمقصكد بيا

كيعتبر تبادؿ المنتجات مف السمع كالخدمات بيف الدكؿ المختمفة ضركرة مف ضركرات الحياة، 
حيث يتيح ذلؾ حصكؿ كؿ دكلة عمى ما ال يتكافر لدييا مف ضركرات الحياة لشعبيا كالتي قد 
تتدخؿ ظركؼ طبيعية أك فنية أك رأسمالية في عدـ إنتاجيا لدييا، كحيث تتيح عمميات التجارة 

الخارجية النيكض االقتصادم كالتنمية لمدكؿ المتخمفة، فعف طريقيا تستطيع الدكؿ النامية استيراد 
الُعدد كاآلالت كالخامات كالسمع اإلنتاجية كرأس الماؿ كالخبرة الفنية مف الدكؿ المتقدمة، عمى أف 

                                                 

 .ـ1984 .دار القمـ: بيركت. الطبعة الخامسة. مقدمة ابف خمدوف: عبد الرحمف بف محمد الحضرمي ابف خمدكف، ((1
 .394ص

 .151ص5 ج.تفسير القرطبي.  القرطبي((2
 .9ص. ـ2008. مكتبة المجتمع العربي: عماف. الطبعة األكلى.  التجارة الخارجية: الصكص، نداء محمد((3
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تقكـ بتصدير منتجاتيا، كغالبان ما تككف مف المكاد الخاـ، إلى الدكؿ المتقدمة كفاءن لديكف كارداتيا 
 .(1)كقركضيا اإلنتاجية، كتستطيع مف خبلؿ ىذه العممية إحداث التنمية لدييا في مختمؼ المجاالت

  

                                                 

 كما 30ص. ـ1956. مكتبة النيضة المصرية: مصر. الطبعة األكلى. العالقات االقتصادية الدولية:  شقير، محمد لبيب((1
. ـ2006. دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية. الطبعة االكلى. التجارة الدولية: كشحاتو، محمد السانكسي محمد. بعدىا
 .47-46ص
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 بعض التطبيقات لبيع المعدوـ في مجاؿ التجارة الخارجية: المطمب الثاني
نيى عف بيع ما ليس عند اإلنساف، في - صمى اهلل عميو كسمـ–لقد سبؽ بياف أف النبي 

يا رسكؿ اهلل، يأتيني الرجؿ فيريد البيع ليس : " حيث قاؿ–رضي اهلل عنو–حديث حكيـ بف حزاـ
 :كمف معاني ىذا الحديث. (1)"ال تبع ما ليس عندؾ: عندم، أفأبتاعو لو مف السكؽ؟ فقاؿ

عدـ جكاز بيع ما ليس في ممؾ اإلنساف سكاء أكاف مباحان غير مممكؾ في نفسو : أكالن 
، باستثناء ما جاءت األدلة بجكازه مف (2)كالمباحات مثؿ ماء البحر كغيره، أك مممككان لغير البائع

َمـ كاالستصناع كما إلى ذلؾ  .السَّ

عدـ جكاز بيع ما في الذمة مما ليس مممككان لمبائع كال يقدر عمى تسميمو، حيث يربح : ثانيان 
 .(3)فيو قبؿ أف يممكو كيضمنو كيقدر عمى تسميمو

كقد تندرج ضمف النيي الكارد في ىذا الحديث صكر أخرل معاصرة كثيران ما يتعامؿ بيا 
كلكف ىذاالنيي كاف قد صدر في .(االستيراد كالتصدير)الناس، كخاصة في مجاؿ التجارة الخارجية 

زماف يصعب فيو العمـ التاـ بمكاصفات السمعة المكجكدة في السكؽ كالمنكم شراؤىا، أما اليـك كفي 
ظؿ تكفر كسائؿ اتصاؿ متقدمة جدان فقد أصبح باإلمكاف العمـ بمكاصفات السمعة بشكؿ دقيؽ 

 .كسريع مف أم مكاف في العالـ

فبناءن عمى المعنى الثاني لمحديث، قد يقكـ بعض األشخاص أك الشركات باستيراد سمع مف 
الخارج كغالبان ما يقكـ ىذا المستكرد بإبراـ عقكد بيع لما سيصمو عف طريؽ االستيراد، فيؿ ينطبؽ 

 عميو النيي الكارد في الحديث كيعتبر بائعان لما ليس عنده أـ ال؟

                                                 

 .32ص. سبؽ تخريجو( (1
. الحاوي الكبير. كالماكردم. 94ص2ج. بداية المجتيد. كابف رشد. 147-146ص5ج. بدائع الصنائع. الكاساني((2

 .20ص2ج. الكافي في فقو ابف حنبؿ. كابف قدامة. 325ص5ج
 .812ص5ج. زاد المعاد.  ابف القيـ((3
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أف يرغبشخص في شراء سيارة، فيذىب إلى معرض لمسيارات، كيشترم سيارة : كصكرة ذلؾ
بمكاصفات محددة بدقة، كىذه السيارة غير مكجكدة في المعرض عندئٍذ كلكنيا مممككة لصاحب 

كيقـك المعرض بتسميميا . المعرض ممكان حكميان؛ فيناؾ فرؽ بيف كجكد المبيع كممؾ البائع لو
 .لممشترم حاؿ كصكليا

يطمب سمعة - رضي اهلل عنو–كعميو، فإف الطالب في الحديث لـ يكف يأتي حكيـ بف حزاـ
نما كاف يطمب ثكبان أك طعامان مف جنس الثياب كالطعاـ، كلـ  معينة ىي ممؾ فبلف مف الناس، كا 

-: صمى اهلل عميو كسمـ–يطمب شيئان معينان، كىذا الذم يفعمو مف يفعمو مف الناس؛ كليذا قاؿ لمنبي
يطمب مني ما ىك مممكؾ : يسألني المبيع، كلـ يقؿ: يأتيني الرجؿ فيسألني البيع ليس عندم، أم

 .(1)لغيرم

متعمقان ببيع ما ىك مكصكؼ في الذمة مما ال - كما رجح ابف القيـ–فيككف النيي في الحديث 
 .يممكو البائع كال يقدر عمى تسميمو

كمف المعمكـ أف الشارع الحكيـ قد أجاز بيع ما ىك مكصكؼ في الذمة كما ليس مممككان لمبائع 
كما في السمـ كاالستصناع كنحكىما، لذا فإنو ال بد مف تقييد ىذا المعنى، ألف النصكص الشرعية 
يفسر بعضيا بعضان، كالقيد يتضمف المعنى الذم ألجمو كاف النيي عف بيع ما ال يممكو اإلنساف، 

كىك خطر عدـ القدرة عمى التسميـ، كىك مف معاني الغرر، كذلؾ ألف الغرر قد يككف بسبب 
احتماؿ عدـ كجكد المبيع، كقد يككف بسبب جيالة المبيع، كقد يككف بسبب عدـ القدرة عمى 

 .التسميـ

                                                 

 .811ص5ج. زاد المعاد.  ابف القيـ((1
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فإذا كاف المبيع مكصكفان في الذمة كعاـ الكجكد في األسكاؽ عادة، كمعمكمان بمكاصفات محددة 
بدقة، فإنو لـ يبؽ إال عدـ القدرة عمى التسميـ كسبب لنشكء الغرر الذم ألجمو كاف النيي عف بيع 

 .(1)ما ليس عند اإلنساف، كىذا ىك القيد المراد ىنا

فعندما يككف المبيع عاـ الكجكد عند البائع ككجكد الخبز عند الخّباز، فإنو يككف مقدكران عمى 
ف كاف غير مممكؾ لو، ففي حالة عدـ القدرة عمى التسميـ يتحقؽ الغرر  تسميمو، فيجكز بيعو كا 

 .الفاحش الذم يحكؿ دكف جكاز البيع حينئٍذ كيتسبب في بطبلف العقد

كقد سبؽ بياف أف عمة منع بيع المعدكـ ىي الغرر الفاحش، كبناءن عمى ذلؾ فإنو في الصكرة 
كما يماثميا مف صكر االستيراد، ال بد مف التحقؽ مف  (شراء السيارة)المذككرة في بداية ىذا المطمب

 :أمريف

ممكية المستكرد لمسمعة المطمكبة، كفي الصكرة المذككرة صاحب المعرض مالؾ لمسيارة : األكؿ
ال تبع ما ليس "ألنو قاـ بشرائيا، فيك يبيع ما يممؾ فينتفي بذلؾ المعنى األكؿ مف معاني حديث 

 ".عندؾ

مدل قدرة المستكرد عمى تسميـ السمعة المطمكبة،فإذا كانت السمعة المنكم استيرادىا : الثاني
غير مقدكرةالتسميـ كتكتنفيا مخاطر كبيرة تكصميا لدرجة الغرر الفاحش، فالبيع عندئٍذ يككف باطبلن 

 .غير منعقد شرعان 

ذا كانت  كأما إذا كانت السمعة المستكردة مقدكرةالتسميـ، فبل يككف ىناؾ غرر، فيجكز بيعيا، كا 
مقدكرةالتسميـ ككاف الغرر يسيران، فإنو يجكز بيعيا كذلؾ؛ إذ ليس مف المعقكؿ إلغاء صفقات 

ضخمة كعالميةلمجرد كجكد احتماؿ ضعيؼ في عدـ القدرة عمى التسميـ خاصة في ظؿ كجكد 
                                                 

 .102ص2ج. الفكاكو الدكاني. النفراوي: انظر.  كقد نص عمى ىذا المعنى فقياء المالكية((1
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ضمانات كتقنيات عالمية لتكصيؿ البضائع عبر الممرات العالمية، إضافة إلى الضمانات المترتبة 
عند عدـ كصكؿ البضائعؤلم ظرؼ طارئ، فيندرج ىذا تحت الغرر اليسير المعفك عنو كبالتالي 

 .فاألمر في النياية معتمد عمى درجة المخاطرة كمقدار الغرر. جكاز ىذه الصكرة
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 المبحث الثاني
 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـو في المجاؿ الزراعي

 

 :وفيو مطمباف

 بيع الثمار: المطمب األوؿ

 ضماف األراضي: المطمب الثاني
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 بيع الثمار: المطمب األوؿ
 :يدكر محكر الكبلـ ىنا عمى قاعدة مككنة مف شقيف أساسييف

 .ال يجكز بيع الثمار قبؿ أف تخمؽ:األكؿ -
 .ال يجكز بيع الثمار بعد التخمؽ كقبؿ بدك صبلحيا كال الزرع قبؿ اشتداد حبو: الثاني -

كجكدىا عمى الحالة التي تؤكؿ عمييا عادة كيتأتى منيا الغرض : كبدك صبلحيا يعني
المقصكد، كأف تحمرَّ الثمرة أك تصفرَّ أك تظير عمييا أم عبلمة أخرل مف العبلمات الدالة عمى 

 .صبلحيا كالتي تختمؼ مف نبات إلى آخر

صمى اهلل عميو –أف رسكؿ اهلل-رضي اهلل عنيما–ما جاء عف عبد اهلل بف عمر : كالدليؿ
 .(1)"نيى عف بيع الثمار حتى يبدك صبلحيا، نيى البائع كالمبتاع- "كسمـ

نيى أف تباع ثمرة النخؿ - "صمى اهلل عميو كسمـ–أف رسكؿ اهلل - رضي اهلل عنو–كعف انس 
تحمر كتصفر، أرأيتؾ إف منع اهلل الثمرة بـ تستحؿ ماؿ : ما زىكىا؟ قاؿ: ، فقمنا ألنس"حتى تزىك

 .(2)أخيؾ؟

 .كالنيي عف بيع الثمار قبؿ بدك الصبلح يتضمف النيي عف بيعيا قبؿ تخمقيا مف باب أكلى

                                                 

حديث . 766ص2ج. باب بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا: كتاب البيكع. صحيح البخاري. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((1
. باب النيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا بغير شرط القطع: كتاب البيكع. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2082رقـ
 .1534حديث رقـ. 1165ص3ج

حديث . 766ص2ج. باب بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا: كتاب البيكع. صحيح البخارم. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((2
 .كالمفظ لمسمـ. 1555حديث رقـ. 1190ص3ج.باب كضع الجكائح: كتاب المساقاة. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2083رقـ
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رضي اهلل –كدليؿ عدـ جكاز بيع الزرع قبؿ اشتداد حبو ما جاء عف عبد اهلل بف عمر 
نيى عف بيع النخؿ حتى يزىك كعف السنبؿ حتى - "صمى اهلل عميو كسمـ–أف رسكؿ اهلل - عنيما
 .(2)" كيأمف العاىة، نيى البائع كالمشترم(1)َيْبَيض

أف يبيض كيشتد كيأمف : فدؿ ذلؾ عمى منع بيع الزرع قبؿ أف يبدك صبلحو، كبدك صبلحو
 .العاىة أك التمؼ

ككف المبيع معدكمان، إضافة إلى كجكد : كالحكمة في النيي عما سبؽ في القاعدة بشقييا -
مخاطر عظيمة كغرر فاحش؛ إذ قد ييمؾ الزرع أك يتمؼ أك تصيبو آفة، فيككف بيع 
ثمرتو عندئٍذ مف باب أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كربما يككف مف الصعب أف يسترد 

 .المشترم أمكالو مف البائع حاؿ تعذر حصكؿ الثمرة كىبلكيا

أرأيت إذا : "قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ-أف رسكؿ اهلل - رضي اهلل عنو–فعف انس بف مالؾ 
 .(3)"منع اهلل الثمرة، بـ يأخذ أحدكـ ماؿ أخيو؟

ىي اآلفة التي قد تصيب الزرع فيفسد، كفي المنع مف بيع الثمر قبؿ بدك صبلحو : كالعاىة
 .رحمة بالناس كحفظ ألمكاليـ، كقطع لمنزاع الذم قد يفضي إلى العداكة كالبغضاء

 

                                                 

 .179ص10ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. النككم. أم يشتد حبو، كىك بدك صبلحو:  السنبؿ حتى يبيض((1
. باب النيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا بغير شرط القطع: كتاب البيكع. صحيح مسمـ.  أخرجو مسمـ((2

 .1535حديث رقـ. 1165ص3ج
باب إذا باع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا ثـ أصابتو عاىة : كتابالبيكع. صحيح البخاري. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((3

. باب كضع الجكائح: كتاب المساقاة. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2086حديث رقـ. 766ص2ج. فيك مف البائع
 .كالمفظ لمبخارم. 1555حديث رقـ. 1190ص3ج
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 :استثناءات مف القاعدة -

جكاز بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا إذا كاف بيع الثمار مع : يستثنى مف القاعدة السابقة الذكر
 .أصكليا، أك كاف بيعيا بشرط القطع، أك كانت الثمار مما يحصؿ شيئان فشيئان كيؤخذ لقطةن لقطة

ال يشمؿ بيع األشجار؛ : فالنيي في القاعدةمشركط بأف يككنالبيع لمثمار دكف أصكليا، أم
كما يشترط لمنيي أف . تككف تابعة لممكجكد- أم عند دخكؿ األصكؿ في البيع–ألف الثمار عندئذٍ 

يككف البيع بشرط التبقية ال بشرط القطع؛ ألنيقد يتـ بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا بشرط القطع 
 .(1)لبلستفادة منيا عمى تمؾ الحاؿ

بيع ما يتكرر أخذه، كالبقؿ كالقثاء كالباذنجاف كنحكىا مما يجنى - عمى الصحيح–كيجكز 
 .(2)ثمره عمى دفعات، فيجكز بيع المَّْقطة الحاضرة كالمستقبمة

أم ثمار الزركع التي تؤخذ –الصحيح أف ىذه : "كقد أشار إلى ىذا المعنى ابف تيمية بقكلو
، بؿ يصح العقد عمى المقطة -صمى اهلل عميو كسمـ–لـ تدخؿ في نيي النبي - شيئان فشيئان 

المكجكدة كالمقطة المعدكمة إلى أف تيبس المقثاة، ألف الحاجة داعية إلى ذلؾ، كيجكز بيع المقاثي 
 .(3)"دكف أصكليا

  

                                                 

-553ص3ج. روضة الطالبيف. كالنككم. 184-183ص5ج. الذخيرة. كالقرافي. 325ص5ج. البحر الرائؽ.  ابف نجيـ((1
 .78ص2ج. الكافي في فقو ابف حنبؿ. كابف قدامة. 554

 . مف الرمسالة فبل داعي لتكرارىا ىنا37-36 ىذه مسألة خبلفية، كقد سبؽ بياف آراء الفقياء فييا ص((2
 .475ص4ج.الفتاوى الكبرى.  ابف تيمية((3
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 (1 )ضماف األراضي: المطمب الثاني
ينتشر بيف الناس ىذه األياـ كثير مف أنكاع التعامبلت في المجاؿ الزراعي، كمف أىـ ىذه 

كستتـ دراسة ىذا المطمب مف خبلؿ . األنكاع ما يسمى لدل الناس ضماف األراضي الزراعية
 :الفرعيف التالييف

 
 صور ضماف األراضي الزراعية: الفرع األوؿ

 :ضماف األراضي الزراعية يأتي عمى عدة صكر، مف أىميا
كىي المشيكرة عند الناس كالمقصكدة مف كبلـ الفقياء عند الحديث عف : الصكرة األكلى

 مف يقـك بخدمتيا لىضماف الحدائؽ كالبساتيف، كىي أف يدفع صاحب األرض أرضو المزركعة إ
 .مقابؿ مبمغ محدد مف الماؿ يدفعو لصاحب األرض، كتككف الثمرة لمضامف

أف يدفع صاحب األرض المزركعة ميمة قطؼ ثمارىا إلى شخص آخر قبؿ : الصكرة الثانية
تخمؽ الثمار أك بدك صبلحيا دكف أف يقكـ ىذا الشخص بأم عمؿ في خدمة الزرع، مقابؿ مبمغ 

 .محدد مف الماؿ يدفعو لصاحب األرض

أف يدفع صاحب األرض المزركعة شجره لمف يقـك بسقيو كخدمتو عمى أف : الصكرة الثالثة
 .يككف الناتج بينيما كفؽ نسبة متفؽ عمييا بينيما

أف يدفع صاحب األرض أرضو غير المزركعة لمف يزرعيا مقابؿ مبمغ محدد :الصكرة الرابعة
 .مف الماؿ

                                                 

:  الشائع عند الفقياء استخداـ مصطمح الضماف في معنى مغاير لممعنى المقصكد في ىذا المطمب؛ إذ يقصد بو عندىـ((1
: الخفيؼ، عمي: انظر". التزاـ ما كجب عمى غيره مع بقائو عمى المضمكف عنو، أك شغؿ الذمة بما يجب الكفاء بو"

فقو : كمحمكد، صبلح الديف. 5ص. ـ1971. معيد البحكث كالدراسات العربية: القاىرة. الضماف في الفقو اإلسبلمي
 .68ص. ـ2005. ىػ1426. دار الغد الجديد: مصر. الطبعة األكلى. وفتاوى البيوع
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أف يدفع صاحب األرض أرضو غير المزركعة إلى شخص آخر ليزرعيا : الصكرة الخامسة
 .عمى أف يككف الناتج بينيما بنسبة متفؽ عمييا

كالصكرة األكلى مما شاع بيف الناس إطبلؽ اسـ الضماف عمييا، كالصكر األخرل يطمؽ 
 .عمييا اسـ الضماف في بعض المناطؽ

 .كسأتناكؿ فيما يمي التكييؼ الفقيي لكؿ صكرة مف ىذه الصكر مع بياف حكميا الشرعي

كقبؿ ذلؾ ال بد مف الكقكؼ بإيجاز عمى مفيـك كؿ مف إجارة األرضكالمزارعة كالمساقاة كحكـ 
 .كؿ منيا عند الفقياء

 .(1)تمميؾ أك إباحة منفعتيا مدة معمكمة بعكض معمكـ: فالمراد بإجارة األرض -

ما أف تككف بجزء مما يخرج منيا جارة األرض إما أف تككف بعكض نقدم،كا   .كا 

 :فإذا كانت إجارة األرض مقابؿ عكض نقدم، فممفقياء فييا رأياف

 

 

                                                 

محمد : تحقيؽ. بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ: كالصاكم، أحمد بف محمد. 4ص6ج. حاشية ابف عابديف.  ابف عابديف((1
كفاية . كالحصيني. 467ص3ج. ـ1995. ىػ1415. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. عبد السبلـ شاىيف

 .546ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي. 294ص. األخيار
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ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى جكاز كراء : الرأم األكؿ
 .(1)األرض بعكض نقدم (إجارة)

نيـ كانكا يكركف أحدثني عّمام :" قاؿحيث- رضي اهلل عنو–رافع بف خديجكاستدلكا بحديث 
 أك شيء يستثنيو (2) بما ينبت عمى اأَلْرِبعاء-صمى اهلل عميو كسمـ-األرض عمى عيد النبي 

 : لرافع(حنظمة بف قيس)  فقمت، عف ذلؾ-صمى اهلل عميو كسمـ- فنيى النبي ،صاحب األرض
 .(3)"ـ ليس بيا بأس بالدينار كالدره: فقاؿ رافع؟فكيؼ ىي بالدينار كالدرىـ

 .(4)األرض بعكض نقدم (إجارة)ذىب الظاىرية إلى عدـ جكاز كراء : الرأم الثاني

: قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ–أف النبي -رضي اهلل عنو–كاستدلكا بحديث جابر بف عبد اهلل 
 .(5)" فإف أبى فميمسؾ أرضو،فميزرعيا أك ليمنحيا أخاهمف كانت لو أرض "

كالراجح ىك رأم الجميكر القائؿ بالجكاز، لقكة كسبلمة ما استدلكا بو، ألف أدلة النيي محمكلة 
 .(6)عمى كراىة التنزيو كاإلرشاد إلى إعارة األرض

                                                 

الطبعة .  القادرممميدم حسف الكيبلف: تحقيؽ. الحجة عمى أىؿ المدينة:  الشيباني، أبك عبد اهلل محمد بف الحسف((1
. الحاوي الكبير. كالماكردم. 429ص5 ج.الذخيرة. كالقرافي. 184-183ص4ج. ىػ1403. عالـ الكتب: بيركت. الثالثة

 .248ص5ج. المغني. كابف قدامة. 453ص7ج
 .198ص10ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. النككم: انظر. جمع ربيع، كىك النير الصغير:  األربعاء((2
 .2220حديث رقـ. 826ص2ج. باب كراء األرض بالذىب كالفضة: كتاب المزارعة. صحيح البخاري.  أخرجو البخارم((3
، أبك محمد ((4 دار اآلفاؽ : بيركت. لجنة إحياء التراث العربي: تحقيؽ. المحمى: عمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم ابف حـز

 .211ص8ج. الجديدة
حديث . 927ص2ج. باب فضؿ المنيحة: كتاب اليبة كفضميا. صحيح البخاري. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((5

 .كالمفظ لمبخارم. 1536حديث رقـ. 1176ص3ج. باب كراء األرض: كتاب البيكع. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2489رقـ
 .199ص10ج. صحيح مسمـ بشرح النووي.  النككم((6
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ما  جارة األرض بما يخرج منيا إما أف تككف مقابؿ طعاـ معمكـ مف جنس ما يخرج منيا، كا  كا 
 .أف تككف بجزء مشاع مما يخرج منيا كالربع كالثمث

 :فأما إجارتيا بطعاـ معمـك مف جنس ما يخرج منيا، فممفقياء فييا رأياف

 . إلى القكؿ بجكازىا(1)ذىب الحنفية كالشافعية كالحنابمة في ركاية: الرأم األكؿ

رضي اهلل –سألت رافع بف خديج : "كاستدلكا بحديث حنظمة بف قيس األنصارم حيث قاؿ
 إنما كاف الناس يؤاجركف ، ال بأس بو: فقاؿ،(أم الفضة) عف كراء األرض بالذىب كالَكِرؽ- عنو

 ، كأشياء مف الزرع(2)قباؿ الجداكؿأ عمى الماذيانات ك-صمى اهلل عميو كسمـ-عمى عيد النبي 
 فأما ، فمذلؾ زجر عنو، فمـ يكف لمناس كراء إال ىذا،فييمؾ ىذا كيسمـ ىذا كيسمـ ىذا كييمؾ ىذا

 .(3)"شيء معمـك مضمكف فبل بأس بو

ليو ذىب المالكية كالحنابمة في ركاية أخرل: الرأم الثاني  .(4)كىك المنع، كا 

 

                                                 

. مجموع الفتاوى. كابف تيمية. 453ص4ج. الحاوي الكبير. كالماكردم. 184-183ص4ج. الحجة.  الشيباني((1
 .119ص29ج

: انظر. ىي أكائؿ كرؤكس األنيار الصغيرة: ما ينبت عمى حافتي مسيؿ الماء، كأقباؿ الجداكؿ:  المقصكد بالماذيانات((2
 .198ص10ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. النككم

 .1547حديث رقـ. 1183ص3ج. باب كراء األرض بالذىب كالكرؽ: كتاب البيكع. صحيح مسمـ.  أخرجو مسمـ((3
 .248ص5ج. المغني. كابف قدامة. 288ص3ج. حاشية الدسوقي.  الدسكقي((4
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 : قاؿ-رضي اهلل عنو–عف بعض عمكمتو - رضي اهلل عنو–رافع بف خديجكاستدلكا بحديث 
مف كانت لو أرض فميزرعيا أك فمُيْزِرْعيا أخاه كال يكارييا -"صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل 

 .(1)"بثمث كال بربع كال بطعاـ مسمى

كالراجح ىك القكؿ األكؿ القائؿ بالجكاز لقكة كسبلمة ما استدلكا بو؛ فاألحاديث التي استدؿ بيا 
أصحاب الرأم الثاني تندرج ضمف حاالت اإلجارة المجيكلة التي لـ يعمـ فييا العكض المقابؿ 

فأما -: "رضي اهلل عنو–إلجارة األرض بشكؿ محدد يدفع الغرر، كيفسر ىذا قكؿ رافع بف خديج 
 ".بشيء معمـك مضمكف فبل بأس بو

جارة األرض بجزء مشاع مف جنس ما يخرج منيا كالربع كالثمثفييا رأياف  :كا 

 .(2)ذىب الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية إلى منعيا: الرأم األكؿ

ذىب الحنابمة إلى القكؿ بالجكاز، كلقد رجح صاحب كتاب المغني رأم : الرأم الثاني
 لما تقدـ مف األحاديث في النيي مف غير  تعالىكىك الصحيح إف شاء اهلل: "الجميكر، ثـ قاؿ

 فمـ تصح كإجارتيا بثمث ما يخرج مف أرض أخرل ، كألنيا إجارة بعكض مجيكؿ،معارض ليا
 كال يمكف ، كألنو ال نص في جكازىا،كألنيا إجارة لعيف ببعض نمائيا فمـ تجز كسائر األعياف

 كال نعمـ في تجكيزىا ، فإف النصكص إنما كردت بالنيي عف إجارتيا بذلؾ،قياسيا عمى المنصكص
 كليست ىذه ، كالمنصكص عمى جكازه إجارتيا بذىب أك فضة أك شيء مضمكف معمكـ،نصان 

                                                 

. 3395حديث رقـ. 259ص3ج. (المزارعة)بابفي التشديد في ذلؾ : كتاب البيكع. سنف أبي داود.  أخرجو أبك داكد((1
باب ذكر األحاديث المختمفة في النيي عف كراء األرض بالثمث كالربع : كتاب المزارعة. المجتبى مف السنف. كالنسائي

األلباني، محمد : انظر. صحيح: قاؿ الشيخ األلباني. 3897حديث رقـ. 42ص7ج. كاختبلؼ ألفاظ الناقميف لمخبر
. 395ص7ج. مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة: اإلسكندرية. صحيح وضعيؼ سنف أبي داود: ناصر الديف
 .3395حديث رقـ

 .األـ. كالشافعي. 377ص. الكافي في فقو أىؿ المدينة. كابف عبد البر. 263ص3ج. تحفة الفقياء. السمرقندم((2
 . 63ص3ج
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، فأما نص أحمد في الجكاز فيتعيف حممو عمى المزارعة بمفظ اإلجارة، فيككف حكميا حكـ كذلؾ
 .(1)"المزارعة في جكازىا كلزكميا كفيما يمـز العامؿ كرب األرض كسائر أحكاميا

 .فالراجح في ذلؾ ىك القكؿ بالمنع لما سبؽ مف قكؿ صاحب المغني

 . (2)ىي دفع األرض لمف يقكـ بزراعتيا مقابؿ جزء مف الناتج كالثمث كنحكه: كالمزارعة -

 :كقد كقع االختبلؼ بيف الفقياء في حكميا عمى رأييف

- أبي يكسؼ كمحمد–كىك الجكاز، كبو قاؿ الجميكر منصاحبي أبي حنيفة: الرأم األكؿ
 .(3)كالمالكية كالحنابمة

أعطى خيبَر الييكَد أف يعممكىا "عندما - صمى اهلل عميو كسمـ-كاستدلكا بفعؿ النبي 
 .(4)" كليـ شطر ما يخرج منيا،كيزرعكىا

 

 .(1)كىك المنع، كبو قاؿ أبك حنيفة كالشافعية: الرأم الثاني

                                                 

 .249ص5ج.  المغني. ابف قدامة((1
. 299ص. كفاية األخيار. كالحصيني. 372ص3ج. الشرح الكبير. كالدردير. 175ص6ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((2

 .297ص2ج. الكافي في فقو ابف حنبؿ. كابف قدامة
كابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد . 166ص2ج. بداية المجتيد. كابف رشد. 175ص6ج. بدائع الصنائع. الكاساني((3

 .55ص. الطرفيفمكتبة : الطائؼ. ممحمد دغيميب العتيبيكعبد اهلل سفر العبدؿ: تحقيؽ. عمدة الفقو: المقدسي
حديث . 798ص2ج. باب إذا استأجر أرضان فمات أحدىما: كتاب اإلجارة. صحيح البخاري. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((4

حديث . 1186ص3ج. باب المساقاة كالمعاممة بجزء مف الثمر كالزرع: كتاب المساقاة. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2165رقـ
 .1551رقـ
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أف عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج، كأنو منيي عنو بالنص : "كمف أبرز ما استدلكا بو
 .(2)..."كالمعقكؿ

كالراجح ىك قكؿ أصحاب الرأم األكؿ بجكاز المزارعة؛ ألف أدلة إباحتيا في أعمى درجات 
، بينما -رضي اهلل عنيما–الصحة كما سبؽ، كىي في معظميا مف طريؽ عبد اهلل بف عمر 

رضي –األحاديث الصريحة بعدـ جكاز المزارعة فقد جاءت في األغمب مف طريؽ رافع بف خديج 
 تقديـ لىمما يدعك إ. (3)"حديث رافع ألكاف: "جدان حتى قيؿ فيو (متناقضة)كىي مضطربة - اهلل عنو

 .الرأم األكؿ بجكاز المزارعة

ىي دفع الشجر لمف يقـك بخدمتو كسائر ما يحتاج إليو مقابؿ جزء مف : كالمساقاة -
 .(4)الناتج

 :كلمفقياء في حكـ المساقاة رأياف
-أبي يكسؼ كمحمد–الجكاز، كىك رأم جميكر الفقياء مف صاحبي أبي حنيفة : الرأم األكؿ

 .(5)كالمالكية كالشافعية كالحنابمة
 

 .كمف أبرز ما استدلكا بو الحديث اآلنؼ الذكر الذم استدلكا بو عمى جكاز المزارعة

 .(1)المنع، كىك رأيأبي حنيفة: الرأم الثاني

                                                                                                                                              

 .12ص4ج. األـ. كالشافعي. 175ص6ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((1
 .175ص6ج. بدائع الصنائع. الكاساني: انظر.  كيذكركف أدلة المانعيف إلجارة األرض بما يخرج منيا فبل داعي لمتكرار((2
 .242ص5ج. المغني. ابف قدامة: انظر.  ىذا القكؿ منسكب لئلماـ أحمد((3
كابف . 344ص2ج. اإلقناع. كالشربيني. 184ص. القوانيف الفقيية. كابف جزم. 148ص4ج. مجمع األنير. شيخي زاده((4

 .226ص5ج. المغني. قدامة
. كفاية األخيار. كالحصيني. 2ص12ج. المدونة الكبرى. كمالؾ. 59ص4ج. اليداية شرح البداية.  المرغيناني((5

 .532ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي. 291ص
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 .كدليمو في ذلؾ ما استدؿ بو عمى عدـ جكاز المزارعة

 .كالراجح ىك القكؿ بجكاز المساقاة لما سبؽ بيانو عند الكبلـ عف المزارعة

 حكـ ضماف األراضي الزراعية:  الفرع الثاني
سبؽ البياف في بداية ىذا المطمب أف ضماف األرض الزراعية يأتي عمى خمس صكر، كال بد 

 .ىنا مف إعطاء الحكـ الشرعي لكؿ صكرة عمى حدة بعد بياف تكييفيا الفقيي
 

 .كالتكييؼ الفقيي ليذه الصكرة أنيا إجارة لمشجر حسب ما تـ عرضو: حكـ الصورة األولى

 :كقد اختمؼ الفقياء في حكـ ىذه الصكرة عمى رأييف

 الذيأجاز ضماف المحصكؿ تبعان لؤلرض في حدكد (2)الجكاز، كىك قكؿ مالؾ: الرأم األكؿ
حيث - مف الحنابمة-، كابف تيمية كابف القيـ (أم أف المزركعات تحتؿ قدر ثمث األرض)الثمث 

 .(3)أجازاه مطمقان، كبعض أصحاب أحمد تبعان لؤلرض المؤجرة

 

 .(4)عدـ الجكاز، كىك قكؿ أبي حنيفة كالشافعيكأحمد: الرأم الثاني

                                                                                                                                              

 .59ص4ج. اليداية شرح البداية.  المرغيناني((1
 .554ص11ج. المدونة الكبرى.  مالؾ((2
 .251ص3، ج32ص2ج. إعالـ الموقعيف. كابف القيـ. 241ص30ج. مجموع الفتاوى.  ابف تيمية((3
. 429ص1ج. فتاوى السبكي.كالسبكي. 175ص4ج. بدائع الصنائع. كالكاساني. 32ص16ج. المبسوط.  السرخسي((4

 .482ص5ج. اإلنصاؼ. كالمرداكم. 314ص4ج. الفروع. كابف مفمح. 114ص3ج. فتح المعيف. كالمميبارم
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 :أدلة أصحاب الرأم األكؿ
 :مف جممة ما احتج بو المجيزكف ليذه الصكرة منالضماف ما يمي

،فقد ضمف حديقة أسيد -رضي اهلل عنو–أف الضماف قد ثبت مف فعؿ عمر بف الخطاب -1
، كلـ يثبت أف (1)بف حضيربعد مكتو سنتيف كأخذ الضماف فقضى بو دينان كاف عمى أسيد

 .(2)أحدان مف الصحابة أنكر عميو ذلؾ

عف بيع - صمى اهلل عميو كسمـ-لـ تدخؿ في نيي النبي - أم الضماف–أف ىذه الصكرة -2
–الثمار قبؿ ظيكرىا أك قبؿ بدك صبلحيا؛ فبينيما فركؽ كثيرة؛ فالذم نيى عنو النبي 

مف بيع الثمرة ليس لممشترم عمؿ في حصكلو أصبلن ،بؿ العمؿ -صمى اهلل عميو كسمـ
كمو عمى البائع ،فإذا استأجر األرض كالشجر حتى حصؿ لو ثمر كزرع كاف كما إذا 

 .(3)استأجراألرض حتى يحصؿ لو الزرع

لحاؽ الضماف الذم ىك إجارة لمشجر بإجارة األرض؛  -3 القياس عمى إجارة األرض، كا 
فالضامف بمثابة مستأجر الشجر، فيخدمو حتى يحصؿ الثمر، فالمعقكد عميو منفعة الزرع 
كليس الثمرة التي لـ تحصؿ بعد، كىذا أكلى مف إلحاقو بالبيع؛ ألف كمفة اإلنتاج في البيع 

 .(4)عمى البائع خبلفان لمضماف حيث تككف عمى الضامف

                                                 

الكتاب المصنؼ في األحاديث : أبك بكر عبد اهلل بف محمد الككفيابف أبي شيبة، .  أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو((1
باب في الرجؿ يبيع الثمرة . ىػ1409. مكتبة الرشد: الرياض. الطبعة األكلى. كماؿ يكسؼ الحكت: تحقيؽ. واآلثار

أف أسيد بف حضير مات كعميو ديف، فباع عمر أرضو : "كنصو. 23260حديث رقـ. 14ص5ج. بالسنتيف كالثبلث
ابف حجر، أبك الفضؿ :انظر. ، رجالو ثقات إال سعيد بف سممة فيك صدكؽ صحيح الكتاب يخطئ مف حفظو"سنتيف

. ىػ1406. دار الرشيد: سكريا. الطبعة األكلى.  محمد عكامة:تحقيؽ.  تقريب التيذيب:أحمد بف عمي العسقبلني الشافعي
 .الحديث إسناده حسف: لذلؾ أقكؿ. 236ص.ـ1986

 .243ص30ج. مجموع الفتاوى. كابف تيمية. 314ص4ج.  الفروع.كابف مفمح. 306ص6ج. االستذكار.  ابف عبد البر((2
 .229ص30ج. مجموع الفتاوى. كابف تيمية. 407ص5ج. الذخيرة.  القرافي((3
 .237-236ص30ج. مجموع الفتاوى.  ابف تيمية((4
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المساقاة كالمزارعة كغيرىما مف المشاركات تعتمد عمى أمانة العامؿ ،كقد يتعذر ذلؾ  -4
فيحتاج الناس حينئٍذ إلى الضماف أك المؤاجرة التي فييا ماؿ مضمكف في الذمة ، كليذا 

 .(1)يعدؿ كثيرمف الناس عف المزارعة كغيرىا مف المشاركات إلى المؤاجرة ألج لذلؾ

–الغرر في ىذه الصكرة غرر يسير أك يكاد يككف منتفيان؛ ألف األجرة تسقط في اإلجارة -5
، كىنا يسقط الضماف إذا (2)إذا تعذر استيفاء المنفعة مف قبؿ المستأجر- عمى الصحيح

 .(3)تمفت الثمرة قبؿ التمكف مف الجذاذ لككف الضماف في الحقيقة ضربان مف اإلجارة

 :أدلة أصحاب الرأم الثاني
 :كمف جممة ما استدؿ بو المانعكف ليذه الصكرة منالضماف ما يمي

 .عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا- صمى اهلل عميو كسمـ-أف ذلؾ داخؿ في نيي النبي  -1

كجكد الغرر، كذلكباحتماؿ عدـ حصكؿ الثمر أك تعرضو لآلفة كالتمؼ، ككذلؾ الجيالة  -2
 .(4)بمقدار المحصكؿ الذم سينتج، فقد يككف كثيران كقد يككف قميبلن 

 
 

 :الترجيح
بعد عرض آراء الفقياء في ىذه الصكرة مف مسألة ضماف الحدائؽ كالبساتيف كالكقكؼ عمى 

ما استدؿ بو كؿ فريؽ، يبدك لي رجحاف قكؿ مف قاؿ بالجكاز مطمقان مف أصحابالرأم األكؿ؛ كذلؾ 

                                                 

 .234ص30ج. مجموع الفتاوى. كابف تيمية. 370ص5ج. التاج واإلكميؿ.  العبدرم((1
كابف . 229ص2ج. حاشية البجيرمي. كالبجيرمي. 505ص5ج. الذخيرة. كالقرافي. 197ص4ج. البحر الرائؽ. ابف نجيـ((2

 . 261ص30ج. مجموع الفتاوى. تيمية
 .236،243ص30ج. مجموع الفتاوى.  ابف تيمية((3
. 429ص1ج. فتاوى السبكي.كالسبكي. 175ص4ج. بدائع الصنائع. كالكاساني. 33ص16ج. المبسوط.  السرخسي((4

 .314ص4ج. الفروع. كابف مفمح
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عمى معارضتيا، ففي أدلة - في نظرم–لقكة أدلتيـ كسبلمتيا، كألف أدلة المخالفيف ال تقكل 
 .المجيزيف ما يدحض أدلة المانعيف، لذلؾ لـ أقـ بمناقشة أدلة المانعيف

 
 التكييؼ الفقيي ليذه الصكرة أنيا بيع لمثمار قبؿ تخمقيا أك قبؿ بدك :حكـ الصورة الثانية

 .صبلحيا

عف ذلؾ كاضح - صمى اهلل عميو كسمـ–فيككف حكـ ىذه الصكرة عدـ الجكاز؛ ألف نيي النبي 
 .كصريح، كألنو بيع معدـك متضمف لغرر فاحش كجيالة كبيرة تؤدم إلى الخصكمة كالمنازعة

 . التكييؼ الفقيي ليذه الصكرة أنيا المساقاة بعينيا:حكـ الصورة الثالثة

 . فبناء عمى ذلؾ يككف حكـ ىذه الصكرة الجكاز كفقان لرأم الجميكر، كىك الراجح كما تقدـ

 . التكييؼ الفقيي ليذه الصكرة أنيا إجارة لؤلرض:حكـ الصورة الرابعة

 .فيككف حكـ ىذه الصكرة الجكاز كما تقدـ

 . التكييؼ الفقيي ليذه الصكرة أنيا المزارعة بعينيا:حكـ الصورة الخامسة

 .فيككف حكميا الجكاز عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء كما تقدـ

 المبحث الثالث

 األزمة المالية المعاصرة وعالقتيا ببيع المعدـو
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 :وفيو مطمباف

 لمحة عف األزمة المالية المعاصرة: المطمب األوؿ

 العالقة بيف األزمة المالية المعاصرة وبيع المعدـو: المطمب الثاني
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 لمحة عف األزمة المالية المعاصرة: المطمب األوؿ
 .ال بد في البداية مف بياف المقصكد باألزمة المالية كمف ثـ الكقكؼ عمى أىـ أسبابيا

 
 :مفيـو األزمة المالية العالمية وتداعياتيا: أوالً 

ىي الشدة كالضيؽ كالقحط كاقتراب الشيء مف الشيء بشدة كالتفاؼ، كَأِزـَ عف : األزمة لغة
 .(1)أزمة مالية كأزمة سياسية كأزمة مرضية: أمسؾ عنو، كيقاؿ: الشيء

ىي نكع مف التمزؽ كالتدىكر الذم يؤثر فعميان عمى نظاـ مؤسسة : كاألزمة بمفيكميا العممي
ما، كييدد قكاعدىا األساسية كشعكرىا بذاتيا ككيانيا، أك ىي أحداث مفاجئة كغير متكقعة، كربما 
يمكف تكقع حدكثيا، فيي حالة غير طبيعية أك أحداث غير متكقعة ال تقع ضمف قائمة األعماؿ 

 .(2)اليكمية، كتيدد أمف المؤسسة كنظاميا كسمعتيا

كأما األزمة المالية العالمية فييحالة اضطراب أك تدىكر مالي تفضي إلى تعرض :  ن
عسار مما يستدعي تدخؿ السمطات الحتكاء تمؾ  المتعامميف في األسكاؽ المالية لمشكبلت سيكلة كا 
األكضاع، كقد تأخذ األزمة المالية شكؿ أزمة مديكنية أك أزمة عمبلت أك أزمة مصرفية أك انييار 
مفاجئ في سكؽ األسيـ أك في عممة دكلة ما أك في سكؽ العقارات أك مجمكعة مف المؤسسات 

 .(3)المالية لتمتد بعد ذلؾ إلى باقي قطاعات االقتصاد

فاألزمة المالية العالمية الراىنة ىي ثمرة األفكار التي طبقتيا الميبرالية الجديدة خبلؿ ثبلثة 
عقكد سيطرت فييا عمى مقدرات الدكؿ الرأسمالية، كىي أخطر بكثير مف األزمات التي سبقتيا، 

                                                 

. المعجـ الوسيط. كمصطفى كآخركف. 6ص. مختار الصحاح. كالرازم. 213ص1ج. لساف العرب. ابف منظكر((1
 .97ص1ج. معجـ مقاييس المغة. كابف فارس. 16ص1ج

التحديات التي تواجو منظمات األعماؿ المعاصرة األزمة المالية العالمية واآلفاؽ : القريكتي، محمد كآخركف: انظر((2
 .261ص1ج. ـ2011. ىػ1432. مكتبة المجتمع العربي: األردف. الطبعة األكلى. المستقبمية

. التحديات التي تواجو منظمات األعماؿ المعاصرة األزمة المالية العالمية واآلفاؽ المستقبمية. القريكتي كآخركف((3
. 175العدد. السياسة الدولية".األزمة المالية العالمية أزمة نظاـ ال أزمة سياسات: " كعبد الخالؽ، جكدة. 28ص2ج

 .2ص. ـ2009
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كىناؾ إجماع عمى أنيا أخطر األزمات التي عرفيا النظاـ الرأسمالي منذ نشأتو في الربع األخير 
مف القرف الثامف عشر الميبلدم؛ ألف نتائجيا السمبية تمس االقتصاد الحقيقي كتعمؿ عمى تعميؽ 

تسكد تقريبان جميع دكؿ - عمى خبلؼ األزمات التي سبقتيا–الكساد كتفاقـ مشكمة البطالة، فيي
العالـ الرأسمالي في كقت كاحد، كتمتد انعكاساتيا عمى مستكل العالـ كمو؛ ألنيا تحدث في ظؿ 
تعاظـ ظاىرة تكحد األسكاؽ العالمية كانفتاحيا عمى بعضيا كظيكرىا كسكؽ كاحدةفي ظؿ التقدـ 

بدأت - أم ىذه األزمة المالية الراىنة–التكنكلكجي في مجاؿ االتصاالت كتبادؿ المعمكمات، فيي
كقد - عمى اختبلؼ في نسبة تأثرىا–في أمريكا كمف ثـ انتقمت عدكاىا إلى جميع دكؿ العالـ 

 .(1)تأثرت جميع مجاالت االقتصاد بيذه األزمة

كقد زاد انتشار اآلثار السمبية لؤلزمة المالية العالمية عمى النظاـ االقتصادم العالمي فيعاـ 
مميكف عاطؿ جديد، كبمغ بيذا العدد (25)زادت البطالة بنحك: ـ، فعمى سبيؿ المثاؿ(2009)

- نتيجة ليذه األزمة–مميكف عاطؿ، كما تراجعت  (210)اإلجمالي لمعاطميف عف العمؿ في العالـ 
، كما انخفضت االستثمارات العالمية (%21)السياحة العالمية كتراجع حجـ التجارة العالمية بنسبة 

لممرة األكلى منذ ثبلثة عقكد، كأعمنت شركات كبرل في العالـ إفبلسيا، كانيار  (%36)بنسبة 
ـ اإلعبلف عف العدد (2010)العديد مف البنكؾ األمريكية، حيث تـ في نياية شير آذار عاـ 

ـ كالذم (2007)اإلجمالي لمبنكؾ التي أعمنت إفبلسيا كأغمقت أبكابيا منذ اندالع األزمة في عاـ 
، كما تشير بعض الدراسات إلى أف كؿ الجيكد المبذكلة لئلنقاذ كالخركج مف (2)بنكان  (227)بمغ 

                                                 

. دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: عماف. الطبعة األكلى. األزمة المالية العالمية نياية الميبرالية المتوحشة:  مسعكد، سميح((1
 كما 4ص. مرجع سابؽ. "األزمة المالية العالمية أزمة نظاـ ال أزمة سياسات" . كعبد الخالؽ. 114ص. ـ2010
. دار التعميـ الجامعي: اإلسكندرية. األزمة المالية العالمية وأثرىا عمى أسواؽ الماؿ: كعطية، محمد عبد الحميد. بعدىا

. 360العدد. المستقبؿ العربي. "االزمة المالية العالمية أسبابيا وانعكاساتيا" : كسابا، إلياس. 265، 257ص. ـ2010
األزمة المالية واالقتصادية الراىنة بيف التفسير المالي واالقتصادي والتحميؿ " : كالحمش، منير. 16ص. ـ2009

أزمة النظاـ : " كأبك مصمح، غالب. 38-35ص. ـ2008. 130العدد . شؤوف األوسط". السياسي والثقافي
: " كسمارة، عادؿ. 22ص. 2008شتاء :  العدد.العرب والعالـ". العالـ يعيش في مرحمة مخاض- االقتصادي العالمي 

 .38ص. ـ2008. 1497 العدد.المجمة". الفقاعة األمريكية أزمة تطوؿ اقتصادات العالـ وال يعرفوف الخالص منيا
االزمة المالية العالمية أسبابيا ".كسابا. 56-55ص. األزمة المالية العالمية نياية الميبرالية المتوحشة. مسعكد((2

= مؤتمر األزمة. األزمة المالية العالمية انعكاساتيا وحموليا: كالشيخ، الداكم. 17ص. مرجع سابؽ. "وانعكاساتيا
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األزمة مف ضخ لمسيكلة كتأميـ بعض الشركات المتعثرة كغيرىا ما زالت قاصرة كدكف الحد 
 .(1)المطمكب

كىناؾ كثير مف الحقائؽ التي تعكس اآلثار الخطيرة لؤلزمة المالية عمى العالـ، لذا كاف ال بد 
 .مف الكقكؼ عمى األسباب التي أدت إلى حصكؿ ىذه األزمة

 :أسباب االزمة المالية العالمية: ثانياً 
 :كتتمخص أسباب األزمة المالية العالمية الراىنة في األمكر التالية

ـ بسبب فشؿ مبلييف المقترضيف (2007)أزمة الرىف العقارم التي ظيرت أكائؿ عاـ :أكالن 
لشراء مساكف كعقارات في الكاليات المتحدة في تسديد ديكنيـ لمبنكؾ، بؿ إف األزمة الحالية بدأت 

، كمف ثـ انتقمت األزمة إلى باقي (2008)كأزمة رىكف عقارية لتتفجر األزمة المالية نياية صيؼ 
 .(2)دكؿ العالـ

ف القركض المتجمعة ك ببيع دممكىى قياـ البنكؾ كشركات التمكيؿ العقار: تكريؽ الديكف: ثانيان 
 تسمى شركات مالعمبلء الذيف اشتركا العقارات إلى إحدل الشركات المتخصصة كالت لدييا عمى

                                                                                                                                              

 14-13. جامعة الجناف: لبناف. المالية العالمية وكيفية عالجيا مف منظور النظاـ االقتصادي الغربي واإلسالمي=
 .9ص. ـ2009آذار 

األزمة المالية العالمية ". كعبد الخالؽ. 19، 16ص. مرجع سابؽ."االزمة المالية العالمية أسبابيا وانعكاساتيا". سابا((1
األزمة المالية واالقتصادية الراىنة بيف التفسير المالي ". كالحمش. 9ص.  مرجع سابؽ."أزمة نظاـ ال أزمة سياسات

أمريكا وأزمة النظاـ االقتصادي " : كأبك مصمح، غالب. 42ص.  مرجع سابؽ".واالقتصادي والتحميؿ السياسي والثقافي
 .55-54ص. ـ2008. 130 العدد . شؤوف األوسط".العالمي

 .التحديات التي تواجو منظمات األعماؿ المعاصرة األزمة المالية العالمية واآلفاؽ المستقبمية.  القريكتي كآخركف((2
األزمة المالية ". كعبد الخالؽ. 16ص. مرجع سابؽ. "االزمة المالية العالمية أسبابيا وانعكاساتيا".كسابا. 30ص4ج

األزمة المالية واالقتصادية الراىنة بيف التفسير . " كالحمش. 9ص.  مرجع سابؽ".العالمية أزمة نظاـ ال أزمة سياسات
أمريكا وأزمة النظاـ االقتصادي " . كأبك مصمح. 35ص.  مرجع سابؽ".المالي واالقتصادي والتحميؿ السياسي والثقافي

. "العالـ يعيش في مرحمة مخاض- أزمة النظاـ االقتصادي العالمي  " .كأبك مصمح. 45ص.  مرجع سابؽ."العالمي
 مرجع ."الفقاعة األمريكية أزمة تطوؿ اقتصادات العالـ وال يعرفوف الخالص منيا".كسمارة. 23ص. مرجع سابؽ

 .40ص. سابؽ
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صدار سندات إالتكريؽ ب ثـ تقكـ شركة،  كىذا البيع يككف بمقابؿ معجؿ أقؿ مف قيمة الديف،التكريؽ
بيعيا لؤلفراد كالمؤسسات بقيمة  ؿسمية لكؿ سند كتطرحيا لبلكتتاب العاـابقيمة ىذه الديكف بقيمة 

 كيحصؿ حممة السندات عمى فكائد ،(صدار إ بعبلكة أك خصـأم)كأقؿ مف القيمة االسمية أأكبر 
عممية تحصيؿ األقساط كالفكائد مف المقترضيف   كتتكلى شركة التكريؽ مع شركة التمكيؿ،القركض
السندات، كبذلؾ تحصؿ شركة التمكيؿ عمى سيكلة كتكسب شركة   كتكزعيا عمى حممة،األصمييف

 كما ، كيكسب حممة السندات الفكائد،القركض كبيف ما دفعتو لشرائيا التكريؽ الفرؽ بيف قيمة
 مكثر مف سعر شرائيـ ليا ؼأ سكؽ الماؿ بالبيع لغيرىـ بأسعار مالسندات ؼ يمكنيـ تداكؿ ىذه

أك  سعر فائدتيا عف سعر الفائدة السائد، كقد يبيعكنيا بخسارة عندما يقؿ سعر الفائدة حالة ارتفاع
داخؿ الببلد  يحتاجكف لسيكلة عاجمة، كباستمرار تداكؿ السندات تنتقؿ الممكية إلى عديديف فى

 .كخارجيا

مالية أخرل برىف نفس   فإنو عندما يقترض مشترك العقارات مف مؤسسات، المقابؿمكؼ
ىا سندات في تصدر مالت تكريؽاؿالعقارات تقكـ ىذه المؤسسات ببيع ىذه القركض إلى شركة 

 . ذاتوحقكؽ عمى العقار  يصبح لمعديد مف الناس كالمؤسساتم األسكاؽ، كبالتاؿمكتطرحيا ؼ

ـ لقيمة الديكف كانتشار حممةالسندات مف التكريؽ بما ينتجو مف تضخإ:يمكف القكؿكبالتالي 
 .(1) حدكثاألزمةالماليةمالدائنيف كترتيب مديكنيات متعددة عمى نفس العقار ىك حجر الزاكية ؼ

 محؿ المالية  األصكؿمف قيمة قيمتيا تشتؽعقكد كىي : ظيكر المشتقات المالية: ثالثان 
، كاألصكؿ التي تككف محؿ التعاقد تتنكع ما بيف األسيـ كالسندات كالسمع كالعمبلت التعاقد

كتسمح المشتقات لممستثمر تحقيؽ مكاسب أك خسائر اعتمادان عمى سعر األصؿ محؿ ... األجنبية
 كىي عبارة (2 )...عقكد االختيار كالعقكد المستقبمية كعقكد المبادالت: العقد، كمف أىـ المشتقات

                                                 

 .16-14ص. 2008شتاء : العدد. العرب والعالـ. "شرح مبسط لالزمة المالية األمريكية" : الحجي، أنس بف فيصؿ((1
 .5ص. ـ2001. الدار الجامعية: اإلسكندرية. المشتقات المالية، إدارة المخاطر، المحاسبة: حماد، عبد العاؿ((2
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عف عقكد مالية تتعمؽ ببنكد خارج الميزانية كتحدد قيمتيا بقيمة كاحد أك أكثر مف المكجكدات أك 
األصكؿ،   ىذهمألصؿ الماؿ ؼ تتطمب دفع نقكد ال كلكنيا.(1)المؤشرات األساسية المرتبطة بيا

انتقاؿ ممكية   فإف،ك الفكائدأساس األسعار أ كعقد بيف طرفيف عمى تبادؿ المدفكعات عمى مكه
 .(2)مح أمران غير ضركرباألصؿ محؿ التعاقد كالتدفقات النقدية يص

تقـك عمى تكقعات المضاربيف م الت المضاربات كىي :أساليب المضاربات قصيرة األجؿ: رابعان 
ألسعار، كزيادة حجـ التعامؿ بإتاحة التعامؿ لمف   الفترات القصيرة لكسب فركقامبتغير األسعار ؼ

 مف تشترأالممكف  مف: ) بقكلوييف االقتصاد بعضعبر عنوم الذ، ك ماليةان ال يممؾ ماالن أك أكراؽ
 :، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عدة آليات منيا(كزحف تأف تبيع بدكف أتدفع ك بدكف أف

يتكقع شخص انخفاض سعر   حيث،كىك بيع شخص ما ال يممكو: البيع عمى المكشكؼ ( أ
كيقترض ، عمى اليبكط( يقامر)ريب فيضارب ؽ المستقبؿ اؿمؼ (ك سندأسيـ )كرقة مالية 

مف ىذه ان مف السمسار مف المخزكف لديو أك يقترض السمسار لو مف شخص آخر عدد
السمسار  األسيـ أك السندات لبيعيا حاالن لحسابو بالسعر المرتفع كيظؿ المبمغ لدل

السعر   كبعد مدة قصيرة إف صدؽ تكقع المضارب كارتفع،ف يدفع عنو فكائدأيستثمره دكف 
السمسار،  يأمر السمسار بشراء بدؿ منيا كيسمميا لممقرض كيكسب الفرؽ بعد دفع عمكلة

ف لـ يصدؽ تكقعو كانخفضت األسعار شرائيا لردىا  يككف ممزمان بدفع مبمغ لتكممة ثمف كا 
 .مإلى صاحبيا األصؿ

                                                 

. ـ2005. دار النشر لمجامعات: مصر. المشتقات المالية ودورىا في إدارة المخاطر:  رضكاف، سمير عبد الحميد((1
 .58ص

األزمة المالية " . كالحمش. 6ص.  مرجع سابؽ".األزمة المالية العالمية أزمة نظاـ ال أزمة سياسات" .  عبد الخالؽ((2
" . كسمارة. 38ص.  مرجع سابؽ".واالقتصادية الراىنة بيف التفسير المالي واالقتصادي والتحميؿ السياسي والثقافي

كالمركز المصرم . 39ص. مرجع سابؽ. "الفقاعة األمريكية أزمة تطوؿ اقتصادات العالـ وال يعرفوف الخالص منيا
.  آراء في السياسة كاالقتصاد".االزمة التمويمية العالمية وسبؿ مواجية آثارىا عمى مصر" :لمدراسات االقتصادية

 .1ص. 2008. 22العدد



127 

 

 شراء عدد مف األسيـ أك السندات بمبمغ م أف يرغب شخص ؼ:كصكرتو: باليامش الشراء ( ب
كثر مما معو عف طريؽ أك أ(%80)كبر يعادؿ أ بمبمغ مالسمسار أف يشتر لديو فيتيح لو
كيقصد المضارب مف كراء  مقابؿ فائدة،ة المشترا المالية األكراؽ بضمافم إقراضو الباؽ

فيبيعيا كيسدد مف الثمف القرض كيكسب  ذلؾ تكقع ارتفاع أسعار األسيـ أك السندات
ذا لـ يصدؽ تكقعو كانخفضت األسعارمالباؽ  (اليامش)المقدـ كيدفعو مف الفرؽ يخسر ، كا 
 . دفعومالذ

با ك أمريكا كأكرمكليف ؼؤ أف المسمظير ؼ المالية تكصمة ىذه الممارسات باألزمة
 كعمى األخص أسمكب البيع عمى مف الزمفأصدركاقرارات بكقؼ المضاربات قصيرة األجؿ مدة 

 .(1)األزمة  حدكثم ؼان  مما يؤكد أف ليذه األساليب دكر،المكشكؼ

 مإف االقتصاد ؼ: م كاالنفصاـ بينو كبيف االقتصاد الحقيؽمتضخـ االقتصاد الماؿ: خامسان 
الحاجات اإلنسانية مف خبلؿ   يدكر حكؿ تكفير السمع كالخدمات إلشباعمحقيقتو ىك النشاط الذ
 ألنو ال ،، كلكنيذا يتطمب التبادؿ كاالستثمار اإلنتاج كالتكزيع كاالستيبلؾ:كظائؼ اقتصادية مثؿ

 كمف ىنا ،كالتبادؿ يحتاج إلى تمكيؿ يكجد أحد يمكنو إنتاج ما يحتاجو مف سمع كخدمات بنفسو،
انفصمت عف السكؽ الحقيقية  المالية كلكف السكؽم، لخدمة االقتصاد الحقيؽمكجد االقتصاد الماؿ

ات كاالئتماف، كترتب عمى يف النقكد كالتمكيؿ ذاتو بيعانكشراءن مف خبلؿ المدامكأصبح يتـ التعامؿ ؼ
 م،االئتماف أضعاؼ أضعاؼ قيمة االقتصاد الحقيؽ خبلؿ ذلؾ أف أصبح حجـ التمكيؿ المتاح مف

 ال يستند إلى قاعدة مف األصكؿ م االقتصاد الماؿأصبحبينيما، كلما   التكازفممما أدل إلى خمؿ ؼ
نما إلى  كمف أجؿ المزيد مف ، تكازف ىشم ركبت بعضيا فكؽ بعض ؼمأىرامات مف الديكف الت كا 

  إحدل حمقات الديكفم صكرة فكائد كفركؽ أسعار، لذا فإنو عند كجكد خمؿ ؼمالعكائد ؼ كسب
 عف سداد القركض انيارالبناء م سكؽ التمكيؿ العقارم تكقؼ المقترضيف ؼمالمركبة كما حدث ؼ

                                                 

. التحديات التي تواجو منظمات األعماؿ المعاصرة األزمة المالية العالمية واآلفاؽ المستقبمية. القريكتي كآخركف((1
 .323ص2ج
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إنو يجب جعؿ الرأسمالية أخبلقية ): البعض بقكلو بكاممو كحدثت األزمة، كىذا ما عبر عنو مالماؿ
االقتصادية كقكل اإلنتاج كاالقتصاد بعيدان   خدمة التنميةمبتكجيييا إلى كظيفتيا الصحيحة كه

 مبالذكر أنو رغـ االنفصاـ الكاقع بيف االقتصاد الحقيؽ  كمف الجدير(.تمامان عف قكل المضاربة
 لمبنكؾ سيجعميا م ألف االنييار الماؿماالقتصاد الحقيؽ ستمتد إلى  فإف آثاراألزمةمكاالقتصاد الماؿ

 كاف يكجو منيا لمشركات اإلنتاجية بما يجعميا مالصغير الذ تكؼ عف اإلقراض حتى عف الجزء
 بيا المكاطنكف م مفممف عماليا، كمف جانب آخر فإف الخسارة الت تقمص إنتاجيا كتطرد بعضان 

 يقع مجعمتيـ يخفضكف مشترياتيـ مف الشركات اإلنتاجية كبالتاؿ المالية األسكاؽم جراء تعامميـ ؼ
 .(1)مالرككد االقتصاد

كالمتمثمة في الطمع كالجشع كالكذب كالمعمكمات : الجكانب السمككية كاألخبلقية لؤلزمة: ان سادس
 .(2)المضممة إلى غير ذلؾ مف أشكاؿ التحايؿ لدل المؤسسات المالية كالمتعامميف في األسكاؽ

إطبلؽ الحرية التامة لممتعامميف في السكؽ دكف قيكد، كعدـ تدخؿ الدكلة في ضبط : سابعان 
السكؽ بأم شكؿ مف القيكد أك الضكابط، كىذا مف مبادئ الرأسمالية، مما جعؿ الكثير مف الخبراء 

 .(3)يتكقعكف أف تحِدث األزمة تغييرات عميقة في النظاـ الرأسمالي

                                                 

االزمة المالية العالمية ".كسابا. 6ص. مرجع سابؽ".األزمة المالية العالمية أزمة نظاـ ال أزمة سياسات" . عبد الخالؽ((1
األزمة المالية واالقتصادية الراىنة بيف التفسير المالي ". كالحمش. 16ص. مرجع سابؽ. "أسبابيا وانعكاساتيا

الفقاعة األمريكية أزمة تطوؿ اقتصادات " . كسمارة. 37ص.  مرجع سابؽ".واالقتصادي والتحميؿ السياسي والثقافي
االزمة التمويمية " .  كالمركز المصرم لمدراسات االقتصادية. 39ص. مرجع سابؽ. "العالـ وال يعرفوف الخالص منيا

 .1ص.  مرجع سابؽ".العالمية وسبؿ مواجية آثارىا عمى مصر
 .15ص. مرجع سابؽ."االزمة المالية العالمية أسبابيا وانعكاساتيا" . سابا((2
األزمة المالية واالقتصادية " . كالحمش. 12-10ص. مرجع سابؽ."االزمة المالية العالمية أسبابيا وانعكاساتيا" . سابا((3

. كأبك مصمح. 43، 41، 38ص.  مرجع سابؽ".الراىنة بيف التفسير المالي واالقتصادي والتحميؿ السياسي والثقافي
االقتصادي = =  أزمة النظاـ.كأبك مصمح. 47، 45ص.  مرجع سابؽ".أمريكا وأزمة النظاـ االقتصادي العالمي"

االزمة " . كالمركز المصرم لمدراسات االقتصادية. 19ص. مرجع سابؽ. "العالـ يعيش في مرحمة مخاض- العالمي 
 .3ص.  مرجع سابؽ".التمويمية العالمية وسبؿ مواجية آثارىا عمى مصر
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 العالقة بيف األزمة المالية المعاصرة وبيع المعدوـ: المطمب الثاني
تقدـ بياف أف بيع المعدكـ ال يجكز شرعان لما فيو مف غرر،كلعؿ ىذا مف أىـ أسباب األزمة 

 .المالية العالمية، كفي ىذا المطمب سيتـ تكضيح العبلقة بيف بيع المعدـك كىذه األزمة
 

البيكع   فقد تسببت التي تقدـ الكبلـ عنيا، أزمة الرىف العقارمفمف أسباب األزمة المالية
لى إفبلس مئات إأدت   كبالتالي، في تاريخ أمريكااتـزاأل أكبر  إحداثالكىمية االفتراضية في

 ،مصرفيان الرىكف العقارية اليائمة  الذم كاف يغطيكىميالشركات الكبرل نظران النكشاؼ الرصيد اؿ
كبالتالي ألحؽ أفدح األضرار باالقتصاد ، كتبيف انو كاف نكعان مف بيع المعدكـ المحـر شرعان 

 .عمى كجو الخصكص عمكمان كباالقتصاد األمريكي مالعالـ

كبيع المعدـك أحد األسباب الرئيسة لؤلزمة المالية، كىك بيع ما لـ يكجد، كقد تقدـ أف مف 
أسباب األزمة تضخـ االقتصاد المالي كانفصالو عف االقتصاد الحقيقي، فالمعامبلت الذىبية في 

تصؿ إلى ألؼ ضعؼ كمية الذىب المكجكدة في األسكاؽ - عمى سبيؿ المثاؿ–األسكاؽ العالمية 
حقيقة، ككذلؾ أيضان المضاربة عمى النفط غير المكجكد، ككذلؾ المضاربة عمى أسيـ الشركات 
الناشئة التي لـ تؤسس كليس ليا أصكؿ، ككاف ىذا سبب انييار أسكاؽ الماؿ في ظؿ التقدـ 

 .التكنكلكجي في مجاؿ االتصاالت كتبادؿ المعمكمات

كلعظـ األرباح كتضخميا بشكؿ كاسع جدان صاركا يؤسسكف شركات ليس ليا أصكؿ في الكاقع 
نما ىي اسـ ، كال يجكز لئلنساف أف يبيع المعدـك بؿ ال بد مف !، اسـ يباع بالمبلييف!إطبلقان، كا 
 .(1)ككف المبيع مكجكدان 

                                                 

 :  منتديات ركض الرياحيف عمى الرابط اإللكتركني((1

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=21567&page=1#p127228 ـ29/5/2011بتاريخ. 

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=%2021567&page=1#p127228
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 ىذه المشكمة تمّثؿ أحد أىـ األسباب التي تسّببت فيكبالنسبة لتكريؽ الديكف، المتقدـ ذكره،ؼ
يقـك - كما في أزمة الرىف العقارم- األزمة الحالية، كذلؾ أف المديف العاجز عف السداد إحداث

البنؾ بتكريؽ َدْينو كتحكيمو إلى سندات تُباع كُتشترل، كتشير بعض اإلحصائيات إلى تداكؿ بعض 
 أف عممية: كالتكريؽ محـر شرعان لعدة أسباب منيا.(1)سندات الديكف المكرقة أكثر مف أربعيف مرة

كتأخذ أكثر   أف تدفع الشركة أقؿمالتكريؽ تككف ببيع الديف لشركة التكريؽ بأقؿ مف قيمتو كىذا يعف
 كما. ربام فكائد كه أف السندات تدر دخبلن عبارة عف: كمنيا. كىك عيف الربا

بالديف   البكرصة باألجؿ أك عمى أقساط كىك مف بيع الديفمعادة ما يتـ تداكؿ ىذه السندات ؼق أف
 .  عنو شرعان مالمنو

 ذلؾ جاء قرار مكؼكمف أسباب األزمة خمؽ أدكات تمكيؿ ال تمثؿ ماالن حقيقيان كالسندات، 
 م ؼ(4/11)101 رقـ ملمنظمة المؤتمر اإلسبلـ  التابعم الدكؿممجمع الفقو اإلسبلـ
 :ممايؿكفيو ـ (1998) نكفمبر ةفيدكرتيالحادية عشر

ديف بنقد معجؿ مف جنسو أك مف غير جنسيئلفضائو ـال يجكز بيع الديف المؤجؿ مف غير اؿ"
 مأ)إلى الربا، كما ال يجكز بيعو بنقد مؤجؿ مف جنسو أك غير جنسو ألنو مف بيعالكالئ بالكالئ 

 ذلكبيف ككف الديف ناشئان عف قرض م عنو شرعان، كال فرؽ ؼمالمنو (المتأخر دفعو بالمتأخر قبضو
 .(2)"أك بيع آجؿ

  عشرة دكرتو السادسةم ؼم التابعمرابطة العالـ اإلسبلـم قرار لمجمع الفقو اإلسبلـمكؼ
 :ميؿ ما ـ جاء(2002) يناير مالمنعقدة ؼ

                                                 

 بتاريخ www.magmj.com/index.jsp?inc=5&id=2885&pid=590مجمة المجتمع عمى الرابط اإللكتركني ((1
 .ـ20/7/2011

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره الحادم عشر بالمنامة  (4/11)101القرار رقـ ((2
بشأف بيع ـ، 1998 (نكفمبر) تشريف الثاني 19 إلى 14ىػ، المكافؽ 1419 رجب 30 إلى 25في مممكة البحريف، مف 

 .53ص1 ج. العدد الحادي عشر.مجمة المجمع:  انظر.الدَّيف
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 كال ،عمى الفكائد الربكية الشتماليا ال يجكز التعامؿ بالسندات الربكية إصداران أك تداكالن أك بيعان "
 معنى حسـ م ألنو ؼ، سكؽ ثانكيةملمتداكؿ ؼ الديكف بحيث تككف قابمة (تصكيؾ)يجكز تكريؽ 

 .(1)"ديف عمى كجو يشتمؿ عمى الرباـلغير اؿ  يشتمؿ عمى بيع الديفماألكراؽ التجارية الذ

 ذلؾ م كؼ، غير جائزة شرعان -صكرتيا المذككرة سابقان ب-كفيما يتعمؽ بالمشتقات المالية، فيي
دكرتو م  ؼ(1/7)63 رقـ م التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلـم الدكؿمالفقو اإلسبلـ جاء قرار مجمع

 :الطريقة الرابعة: "ـ بالتمثيؿ لبيع السمع بأسمكب المستقبميات ما نصو(1992) مايك مؼ السابعة
 مكعد آجؿ كدفع الثمف عند التسميـ دكنأف م الذمة ؼمـ سمعة مكصكفة ؼمأنيككف العقد عمى تسؿ

يقتضي يتضمف العقد شرط  بؿ يمكف تصفيتو بعقد ،التسميـ كالتسمـ الفعمييفيب أف ينتوا ن
 .(2)"أصبلن  أسكاؽ السمع، كىذا العقد غير جائز مر شيكعان ؼثكىذا ىك النكع األؾ.معاكس

  األسكاؽم اليكـ ؼمكما تجر-إف عقكد االختيارات : "م ذات القرار ما يؿمكماجاء ؼ

 كبما أف ة، عقد مف العقكد الشرعية المسمام تحت أم ال تنطكةمستحدث  عقكدمق-الماليةالعالمية
،  فإنو عقد غير جائز شرعان ،ماالن كال منفعة كال حقان ماليان يجكز االعتياض عنو المعقكد عميو ليس

 . (3)"أف ىذه العقكد ال تجكز ابتداءن فبل يجكز تداكليا كبما

فجاء  ( البكرصاتم تبيف حاالت التعامؿ ؼماألرقاـ القياسية التم أ)التعامؿ بالمؤشرات  أماك
 يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منو مالمؤشر ىك رقـ حساب": مما يؿ  نفس القرار بشأنيامؼ

                                                 

 الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي المنعقد في دكرتو السادسة عشرة 1القرار رقـ((1
 .بشأف بيع الديفـ، 2002 (يناير) كانكف الثاني 10 إلى 5ىػ، المكافؽ 1422 شكاؿ 26 إلى 21بمكة المكرمة مف 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره السابع بجدة في المممكة  (1/7)63القرار رقـ ((2
 .بشأف األسواؽ الماليةـ، 1992 (مايك) أيار 14 إلى 9ىػ، المكافؽ 1412 ذم القعدة 12 إلى 7العربية السعكدية، مف 

 .5ص2، كالعدد التاسع ج73ص1، كالعدد السابع ج1273ص2 ج.سادس العدد اؿ.مجمة المجمع: انظر
 .بشأف األسواؽ الماليةانظر القرار السابؽ ((3
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كال . العالمية المالية  بعض األسكاؽم عميو مبايعات ؼم كتجر، سكؽ معينةممعرفة حجـ التغيرؼ
 .(1)" ال يمكف كجكدهم خياؿ شيء كىك بيعة،يجكز بيع كشراء المؤشر ألنو مقامرة بحت

ىذا األسمكب كفي المضاربات قصيرة األجؿ كخاصة فيما يتعمؽ بالبيع عمى المكشكؼ، فإف
 دكرتو السابعة السابؽ اإلشارة م ؼم الدكؿم قرارمجمع الفقو اإلسبلـم فقد جاء ؼ،غير جائز شرعان 
نما يتمقى كعدان مف السمسار بإقراضو ": إلييا ما نصو اليجكز أيضان بيع سيـ ال يممكو البائع كا 

 قباض الثمفإ اشترط ا كيقكل المنع إذ، ألنو مف بيع ما ال يممكو البائع،مكعد التسميـمالسيـ ؼ
 .(2)"يداعو بفائدة لمحصكؿ عمى مقابؿ اإلقراضإلمسمسار لينتفع بو ب

 م الدكؿم قرار مجمع الفقو اإلسبلـء ذلؾ جام كؼ، غير جائزشرعان كأما الشراء باليامش فيك
 ، لقاء رىف السيـم يقدمو السمسار أك غيره لممشترمال يجكزشراء السيـ بقرض ربك: "كفيوالسابؽ 
  كىما مف األعماؿ المحرمة بالنص عمى لعف آكؿ الربافالمراباة كتكثيقيا بالره  ذلؾ مفملما ؼ

 .(3)"كمككمو ككاتبو كشاىديو

 ال تتكفر يفالمضاربيف الذ كما أف المضاربات عمى صعكد أك ىبكط األسعار تتـ بكاسطة
 الرسكؿ  عنو نيىم كىذا نكع مف الغررالذ، عمى دراسة أحكاؿ السكؽ في أغمب األحيافلدييـ القدرة

 ماإلنساف ؼ  بمعنى دخكؿ،-كما تـ بيانو-، كالغرر ىك الجيالة كالمخاطرة-صمى اهلل عميو كسمـ–
 .  أيحصؿ مقصكده أمبلمىك ال يدر  المستقبؿممعاممة بناء عمى تكقع مكسب ؼ

م ؼكقد تقدـ أف مف أسباب األزمة تكسع االقتصاد المالي عمى حساب االقتصاد الحقيقي، ك
 ، ربط محكـم ؼم أف يقابمو تيار سمعم مف تيار ماؿم ال بد ألم اإلسبلـماالقتصادالنظاـ 

ال،كحدىا المالية  أرباح مف خبلؿ التياراتمكاليسمح اإلسبلـ بجف  كلذا جاء القرض ،كاف ىذا ربا  كا 
                                                 

 .بشأف األسواؽ المالية انظر القرار السابؽ ((1
 .بشأف األسواؽ الماليةانظر القرار السابؽ ((2
 .بشأف األسواؽ المالية انظر القرار السابؽ ((3

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
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المقترضيف لئلنفاؽ عمى السمع كالخدمات كدكف  الحسف الذم يمثؿ تياران ماليان شرع مف أجؿ حاجة
 م كؼ، النقكد ذاتيا غير جائز شرعان مصؿ المقِرض عمى زيادة عمى قرضو،كمجرد التعامؿ ؼحأف م

 فإنو بذلؾ يدخؿ عمى الناس مف الفساد ما ال ،مف جعؿ النقكد متجران  كيمنع: "ذلؾ يقكؿ ابف القيـ
 .(1)"اؿ يتجر بيا كال يتجر فيياك ببللكاجب أف تككف النقكد رؤكس أـ،يعممو إال اهلل

 يقـك عمى فكرة م اإلسبلـمفإف النظاـ االقتصادكفيما يتعمؽ بالسمككيات كاألخبلؽ في السكؽ،
كتكازف، كالبعد عف الحراـ   عدالةمحقؽ النفع لمجميع ؼذم مالحرية المنضبطة بضكابط الحبلؿ اؿ

قد طالب كثير مف مسؤكلي الغرب بإجراء  إلى الظمـ كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كم يؤدمالذ
 م كىذا ما يحققو اإلسبلـ الذتعديبلت عمى النظاـ الرأسمالي كضبط حريات التعامؿ في األسكاؽ،

م  اإلسبلـم االقتصاد النظاـمرتكزات خبلؿ مف األزمة قادر عمى عبلج ىذه  إنو:يمكف القكؿ
 .(2)المستقاة مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

إف األزمة المالية العالمية ناتجة عف مجمكعة مف الممارسات : كفي النياية يمكف القكؿ
المحرمة شرعان كالتعامؿ بالربا كالصفقات الكىمية كالبيكع الرمزية كغيرىا مما ذكر، مما يدؿ عمى 

أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي قادر عمى حؿ ىذه األزمة، بؿ لك كاف معمكالن بو لما حدثت 
 .األزمة أصبلن 

 

 المبحث الرابع

                                                 

الطرؽ الحكمية في السياسة :أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ابف القيـ، ((1
 .350ص. مطبعة المدني: القاىرة. محمد جميؿ غازم.د: تحقيؽ. الشرعية

. ـ2010. المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية. دور الدولة في حؿ األزمة المالية العالمية:  مسعد، محيي محمد((2
 .292ص

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13668
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 تطبيقات معاصرة لبيع المعدـو في مجاؿ الديوف

 

 :وفيو ثالثة مطالب

 مفيـو بيع الديف وأىـ صوره: المطمب األوؿ

بعض التطبيقات المعاصرة لبيع المعدـو في مجاؿ بيع : المطمب الثاني
 الديف

 أثر بيع الديف في األزمة المالية المعاصرة: المطمب الثالث
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 مفيوـ بيع الدَّيف وأىـ صوره: المطمب األوؿ
تناكلت بيع الديف في إطار بيع المعدكـ كتطبيقاتو نظران لككف الديف غير مكجكد كقت العقد 

 .ألنو في الذمة
 
 تعريؼ الديف: أوالً 

. مف الفعؿ داف، كىك كؿ شيء غير حاضر، كيقابمو العيف، كالجمع َأْدُيف كُديكف: الدَّيف لغة
كثر ما عميو مف الديف، كالدائف : كرجؿ مديكف. كيأتي أيضان بمعنى القرض، فيك مديف كمديكف
 .(1)مف عميو الديف: يطمؽ عمى المعطي لمديف في الغالب، كالمديف

فقد اختمفت عبارات الفقياء في تعريؼ الديف، إال أنيا تحمؿ ذات : كأما الدَّيف اصطبلحان 
 .(2)"ما ثبت في الذمة: "المعنى، كىك

 بأم سبب مف األسباب المكجبة لثبكتو فييا، كمف ىذه (3)فالديف يتناكؿ ما كجب في الذمة
 :األسباب

 .كالقرض- حيث يثبت بو المير–العقد، كالبيع كالنكاح  - أ

األفعاؿ، كاستيبلؾ أمكاؿ الغير بالتعدم، فإف المستيَمؾ يثبت في ذمة المستيِمؾ  - ب
 .بالتعدم، ككذا الغصب، فإف المغصكب يثبت في ذمة الغاصب

 

                                                 

. 1546ص. (ديف)مادة . القاموس المحيط. كالفيركزآبادم. 167ص13ج. (ديف)مادة . لساف العرب.  ابف منظكر((1
 .205ص1ج. (داف)مادة . المصباح المنير. كالفيكمي. 91ص1ج. (ديف)مادة . مختار الصحاح. كالرازم

. الحاوي الكبير. كالماكردم. 377ص3ج. تفسير القرطبي. كالقرطبي. 221ص8ج. حاشية ابف عابديف.  ابف عابديف((2
 .366ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي. 418ص6ج

أبك الحمكم، : انظر. أم تثبت فيو الديكف كالحقكؽ. ىي أمر شرعي اعتبارم مقدر في المحؿ يقبؿ اإللزاـ كااللتزاـ:  الذمة((3
لزيف )غمز عيوف البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر : العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحنفي

. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. أحمد بف محمد الحنفي الحمكم: تحقيؽ. (العابديف ابف نجيـ المصري
 .15ص2ج. أسنى المطالب في شرح روضة الطالب. كاألنصارم. 6ص4ج. ـ1985. ىػ1405
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 .(1)النصكص الشرعية، كنفقة الزكجة كاألكالد - ج

إلى ثبكت المنافع دينان في الذمة لككنيا - المالكية كالشافعية كالحنابمة–كذىب جميكر الفقياء
 .(2)ماالن متقكمان عندىـ

 تعريؼ بيع الديف: ثانياً 
إف المقصكد ببيع : مف خبلؿ النظر في مفيـك كؿ مف البيع كالديف في كتب الفقو يمكف القكؿ

 ".مبادلة ما ثبت في الذمة بماؿ"الديف 
 

 صور بيع الديف: فرع
كلبيع الديف أربع صكر عند الفقياء، سيتـ تناكليا بإيجاز مع بياف حكـ كؿ منيا، كذلؾ عمى 

 :النحك التالي
 :بيع الديف لممديف بثمف حاؿ: الصورة األولى

أف يككف لزيد ديف عمى عبد اهلل مقداره ألفا دينار، فيقـك زيد ببيع ىذا الديف لعبد : كمثاؿ ذلؾ
 .اهلل بعيف حاضرة كسيارة كنحكىا أك بثبلثة آالؼ دكالر أك نحك ذلؾ

 :كقد اختمؼ الفقياء في حكـ ىذا البيع عمى قكليف

                                                 

 .الميذب. كالشيرازم. 377ص3ج. تفسير القرطبي. كالقرطبي.337ص4 ج.درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ.  حيدر((1
 . 366ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي. 340ص1ج

كخالفيـ . 6ص3ج. شرح منتيى اإلرادات. كالبيكتي. 23ص4ج. األـ. كالشافعي. 282ص8ج. الذخيرة.  القرافي((2
ابف : انظر. حيث ذىبكا إلى أف المنافع ال تقبؿ الثبكت في الذمة بناء عمى عدـ اعتبارىا ماالن عندىـ: الحنفية
 .501ص4ج. حاشية ابف عابديف.عابديف
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جكاز ىذا البيع، كىك قكؿ الجميكر مف المذاىب األربعة، كقد اشترط الحنابمة :القكؿ األكؿ
 .(1)قبض العكضيف في مجمس العقد كأف يككف الديف مستقران 

كنت :"قاؿ- رضي اهلل عنيما–كمف أبرز ما استدؿ بو أصحاب ىذا الرأم حديث ابف عمر 
 آخذ ىذه مف ىذه ، كأبيع بالدراىـ كآخذ الدنانير، فأبيع بالدنانير كآخذ الدراىـ،أبيع اإلبؿ بالبقيع

رضي اهلل – كىك في بيت حفصة-صمى اهلل عميو كسمـ- فأتيت رسكؿ اهلل ،كأعطي ىذه مف ىذه
 ، فأبيع بالدنانير كآخذ الدراىـ، إني أبيع اإلبؿ بالبقيع،دؾ أسألؾ،ركم يا رسكؿ اهلل: فقمت-عنيا

صمى اهلل - فقاؿ رسكؿ اهلل ، آخذ ىذه مف ىذه كأعطي ىذه مف ىذه،كأبيع بالدراىـ كآخذ الدنانير
 .(2)" ال بأس أف تأخذىا بسعر يكميا ما لـ تفترقا كبينكما شيء-:عميو كسمـ

فيذا الحديث صريح في داللتو عمى جكاز بيع ما في الذمة مف أحد النقديف باآلخر إذا كاف 
، كحيث -صمى اهلل عميو كسمـ–المشترم ىك المديف ككاف الثمف حاالن كمقبكضان، كىك ما أقره النبي 

 .(3)جاز بيع أحد النقديف باآلخر جاز بيع غيرىما مما يثبت في الذمة بطريؽ األكلى

                                                 

. مؤسسة الحمبي: القاىرة. عبد العزيز محمد الككيؿ: تعميؽ. األشباه والنظائر: ابف نجيـ، زيف العابديف بف إبراىيـ((1
. 398ص8ج. المدونة الكبرى. كمالؾ. 421ص8ج. حاشية ابف عابديف. كابف عابديف. 358ص. ـ1968. ىػ1387
ما ثبت استيفاؤه : كالمقصكد بالديف المستقر. 198ص4ج. المبدع. كابف مفمح. 196ص4ج. روضة الطالبيف. كالنككم

. اإلنصاؼ. المرداكم: انظر. دكف احتماؿ لسقكطو، كقيمة  المتمفات كالماؿ المكجكد عند المقترض كالمير بعد الدخكؿ
 .110ص5ج

. 3354حديث رقـ. 250ص3ج. باب في اقتضاء الذىب مف الَكِرؽ: كتابالبيكع. سنف أبي داود.  أخرجو أبك داكد((2
حديث .281ص7ج. باب بيع الفضة بالذىب كبيع الذىب بالفضة: كتاب البيكع. المجتبى مف السنف. كالنسائي

كابف . 1242حديث رقـ. 544ص3ج. باب ما جاء في الصرؼ: كتاب البيكع. سنف الترمذي. كالترمذم. 4582رقـ
حديث . 760ص2ج. باب اقتضاء الذىب مف الكرؽ كالكرؽ مف الذىب: كتاب التجارات. سنف ابف ماجة. ماجة
: تحقيؽ، المستدرؾ عمى الصحيحيف:  أبك عبدالميمحمد بف عبداهلل النيسابكرمالحاكـ،. كصححو الحاكـ. 2262رقـ

حديث . 50ص2ج. ـ1990. ىػ1411. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. مصطفى عبد القادر عطا
 .2285رقـ

ماـ، عبد السميع أحمد. 198ص4ج. المبدع. ابف مفمح((3 دار الطباعة : القاىرة. الطبعة األكلى. أصوؿ البيوع الممنوعة: كا 
 .111ص. المحمدية
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 .(1)عدـ جكاز ىذا البيع، كىك قكؿ الظاىرية: القكؿ الثاني

 -صمى اهلل عميو كسمـ- أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-الخدرم كاستدلكا بحديث أبي سعيد 
 كال تبيعكا الَكِرؽ ، بعضيا عمى بعض(2) كال ُتِشّفكا،ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبلن بمثؿ:"قاؿ

 .(3)" كال تبيعكا منيا غائبان بناجز، كال تشفكا بعضيا عمى بعض،بالكرؽ إال مثبلن بمثؿ

في ىذا الحديث عف بيع الغائب عف المجمس، مؤجبلن - صمى اهلل عميو كسمـ–فنيى النبي 
كاف أـ حاالن بحاضر، كالديف غائب عف المجمس، فيصدؽ عميو أنو غائب بحاضر، كىك منيي 

 .(4)عنو

بعد النظر فيما استدؿ بو كؿ مف الفريقيف، يظير رجحاف القكؿ األكؿ القائؿ بجكاز : كالراجح
إذا –بيع الديف لممديف بثمف حاؿ، بشرط أف يككف الديف مستقران كأف يككف البيع بسعر يكـ الصرؼ 

، كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا، كلمكافقة رأييـ لؤلصؿ في البيكع كىك اإلباحة -كاف العكضاف نقديف
 .(5)ما لـ يرد دليؿ التحريـ

 :بيع الديف لغير المديف بثمف حاؿ: الصورة الثانية

كذلؾ كأف يككف لعمي عمى محمد عشرة آالؼ دينار، كاشترل عمي مف عبد اهلل سيارة بيذا 
 .المبمغ الذم ىك ديف لعمي عمى محمد، ثـ حكؿ عمي عبد اهلل عمى محمد ليأخذ منو ثمف السيارة

                                                 

 .6ص9ج. المحمى. ابف حـز((1
 .380ص4ج. فتح الباري. ابف حجر: انظر. أم ال تزيدكا:  ال تشفكا((2
. 2068حديث رقـ. 761ص2ج. باب بيع الفضة بالفضة: كتاب البيكع. صحيح البخاري. أخرجو البخارم.  متفؽ عميو((3

 .1584حديث رقـ. 1208ص3ج. باب الربا: كتاب المساقاة. صحيح مسمـ. كمسمـ
 .380ص4ج. فتح الباري. ابف حجر((4
 .217ص5ج. الحاوي الكبير.  الماكردم((5
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 :كقد اختمؼ الفقياء في حكـ ىذا البيع عمى قكليف

منع بيع الديف لغير المديف بثمف حاؿ، كىك قكؿ الجميكر مف الجنفية كالشافعية : القكؿ األكؿ
 .(1)كالظاىرية- في ركاية–في األظير كالحنابمة

كاستدلكا بأف الدائف ال يقدر عمى تسميـ المبيع إلى المشترم؛ ألف الديف يتعمؽ بذمة المديف، 
كقبض ما في ذمة الغير ال يتصكر، فيككف غير جائز ألنو غير مقدكر التسميـ لما فيو مف 

 .(2)إضافة إلى ما استدؿ بو المانعكف لبيع الديف لممديف بثمف حاؿ. المخاطرة

حدل - في ركاية–، كبو قاؿ المالكية كالشافعية (3)جكاز ىذا البيع بشركط: القكؿ الثاني كا 
 .(4)الركايتيف عف الحنابمة

كمف جممة ما استدلكا بو أف المشترم لمديف قد اشترل ماالن ثابتان في الذمة، كالبائع لو قد باع 
كأف . كالقياس عمى جكاز بيع الديف لمف ىك عميو. ماالن ثابتان في الذمة أيضان، فبل مانع مف ذلؾ

 .(5)القدرة عمى التسميـ مكجكدة مف غير منع كال جحكد

                                                 

. اإلنصاؼ. كالمرداكم. 196ص4ج. روضة الطالبيف. كالنككم. 421ص8ج. حاشية ابف عابديف.  ابف عابديف((1
 .6ص9ج. المحمى. كابف حـز. 112ص5ج

 .اإلنصاؼ. كالمرداكم. 196ص4ج. روضة الطالبيف. كالنككم. 421ص8ج. حاشية ابف عابديف. ابف عابديف:  انظر((2
 .6ص9ج. المحمى. كابف حـز. 112ص5ج

أف يككف الديف مما يجكز بيعو قبؿ قبضو، كأف يككف الثمف مف غير جنس الديف أك مف جنسو مع :  مف ىذه الشركط((3
التساكم، كأف ال يككف الثمف ذىبان حيث الديف فضة أك العكس، كأف يعجؿ المشترم الثمف، كحضكر المديف في بمد العقد 

فالمبيع ال يصح أف يككف مجيكالن، كأف يككف المديف مقران بالديف، كأف ال - إذا لـ يكف مقكمان –ليمكف تقدير قيمة الديف 
 .يككف بيف المشترم كالمديف عداكة

. مجموع الفتاوى. كابف تيمية.190ص7ج. نياية المحتاج. كالرممي. 398ص8ج. المدونة الكبرى.  مالؾ((4
 .507-506ص29ج

. مجموع الفتاوى. كابف تيمية.190ص7ج. نياية المحتاج. كالرممي. 398ص8ج. المدونة الكبرى. مالؾ:  انظر((5
 .507-506ص29ج



140 

 

بعد النظر فيما ساقو كؿ فريؽ مف األدلة كالحجج، يظير رجحاف القكؿ الثاني القائؿ : كالراجح
بجكاز بيع الديف لغير المديف بثمف حاؿ، بشركط، كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا، كلمكافقة رأييـ 

لؤلصؿ في البيكع كىك اإلباحة ما لـ يرد دليؿ التحريـ، كلكجكد شركط كضكابط تدفع شبية الربا 
 .كالمنازعة كالخصكمة

 : بيع الديف لممديف بثمف مؤجؿ:الصورة الثالثة

كذلؾ كأف يككف لسعيد عشرة آالؼ دينار دينان عمى أسعد، فيبيع سعيد ىذا الديف ألسعد بسيارة 
 .معينة مؤجمةالتسميـ إلى أجؿ محدد

 :كقد اختمؼ الفقياء في حكـ ىذا البيع عمى قكليف

 .(1)منع ىذا البيع،كبو قاؿ فقياء المذاىب األربعة كالظاىرية: القكؿ األكؿ

صمى اهلل - أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-كمف أبرز ما استدلكا بو حديث أبي سعيد الخدرم 
كال تبيعكا ، بعضيا عمى بعض(2) كال ُتِشّفكا،ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبلن بمثؿ:" قاؿ-عميو كسمـ

 .(3)" كال تبيعكا منيا غائبان بناجز، كال تشفكا بعضيا عمى بعض،الَكِرؽ بالكرؽ إال مثبلن بمثؿ

عف بيع الغائب عف مجمس العقد - صمى اهلل عميو كسمـ–ففي ىذا الحديث، نيى النبي 
بالحاضر، فالغائب بالغائب أحرل أف ال يجكز، حيث إف بيع الديف بالديف ىك عبارة عف بيع غائب 

 .(1)بغائب
                                                 

. 30ص4 ج.األـ. كالشافعي. 398ص8ج. المدونة الكبرى. كمالؾ. 699ص2ج. الحجة عمى أىؿ المدينة.  الشيباني((1
 .6ص9ج. المحمى. كابف حـز. 307ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي

 .380ص4ج. فتح الباري. ابف حجر: انظر. أم ال تزيدكا:  ال تشفكا((2
 . مف الرسالة137 سبؽ تخريجو ص((3
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- مف المالكية–(2)جكاز ىذا البيع،كىك قكؿ ابف تيمية كابف القيـ كأشيب: القكؿ الثاني
 .(3)كغيرىـ

نو كاف يسير عمى جمؿ لو قد أ-"رضي اهلل عنيما–كمف أدلتيـ حديث جابر بف عبد اهلل 
 : ثـ قاؿ، فضربو فدعا لو فسار بسير ليس يسير مثمو-صمى اهلل عميو كسمـ- فمر النبي ،أعيا

 فمما قدمنا أتيتو ، فبعتو فاستثنيت حمبلنو إلى أىمي، بعنيو بكقية: ثـ قاؿ، ال:قمت، (4)بعنيو بكقية
 ما كنت آلخذ جممؾ فخذ جممؾ فيك : قاؿ، فأرسؿ عمى إثرم،بالجمؿ كنقدني ثمنو ثـ انصرفت

 .(5)"مالؾ

رضي اهلل –كاشترط فيو جابر - صمى اهلل عميو كسمـ–فيذا البيع كقع في أحد أسفار النبي 
صمى اهلل عميو –أف يككف تسميـ الجمؿ في المدينة، ككاف كفاء الثمف مف قبؿ الرسكؿ - عنو
كاف دينان في ذمة جابر، في حيف كاف -كىك الجمؿ–كعميو، فالمبيع . في المدينة أيضان - كسمـ

 .(6)، مما يدؿ عمى جكاز بيع الديف بالديف لممديف-صمى اهلل عميو كسمـ–الثمف دينان في ذمة النبي 

                                                                                                                                              

 .8ص16 ج.التمييد.  ابف عبد البر((1
تفقو عمى مالؾ بف . ىػ150: ىػ كقيؿ140ىك أبك عمرك أشيب بف عبد العزيز بف داكد بف إبراىيـ، مفتي مصر، كلد سنة ((2

أنس كالميث بف سعد كغيرىما، ككانت المنافسة بينو كبيف ابف القاسـ، كانتيت الرياسة إليو بمصر بعد ابف القاسـ، مات 
شعيب : تحقيؽ. سير أعالـ النبالء: محمد بف أحمد بف عثماف بف قايمازالذىبي، أبك عبد اهلل : انظر. ىػ204سنة 

كالشيرازم، . 501-500ص9ج. ىػ1413. مؤسسة الرسالة: بيركت. الطبعة التاسعة. محمد نعيـ العرقسكسيكاألرناؤكط 
 .155ص. دار القمـ: بيركت. خميؿ الميس: تحقيؽ. طبقات الفقياء:  بف يكسؼمإبراىيـ بف عؿأبك إسحاؽ 

. إعالـ الموقعيف. كابف القيـ. 512ص20ج. مجموع الفتاوى. كابف تيمية. 117ص2ج. بداية المجتيد. ابف رشد((3
 .8ص2ج

 .316ص5ج. فتح الباري. ابف حجر: انظر.  بأوقية:كفي ركاية((4
. باب إذا اشترط البائع ظير الدابة إلى مكاف مسمى جاز: كتاب الشركط. صحيح البخاري. أخرجو البخارم. متفؽ عميو((5

. 1221ص3ج. باب بيع البعير كاستثناء رككبو: كتاب المساقاة. صحيح مسمـ. كمسمـ. 2569حديث رقـ. 968ص2ج
 .كالمفظ لمبخارم. 715حديث رقـ

 .315-314ص5ج. فتح الباري. ابف حجر: انظر((6
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بعد النظر فيما ساقو كؿ فريؽ مف األدلة كالحجج، يظير رجحاف القكؿ الثاني القائؿ : كالراجح
أف يككف الديف مستقران، كأف ال يككف الديناف مف : بجكاز بيع الديف لممديف بثمف مؤجؿ بشرطيف

األصناؼ الربكية؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا، كلمكافقة رأييـ لؤلصؿ في البيكع كىك اإلباحة ما لـ 
 .يرد دليؿ التحريـ، كلكجكد شركط كضكابط تدفع شبية الربا كالمنازعة كالخصكمة

 : بيع الديف لغير المديف بثمف مؤجؿ:الصورة الرابعة

كذلؾ كأف يككف لسعيد عمى عمي عشرة آالؼ دينار دينان، فيبيعو سعيد لعبد اهلل مقابؿ سيارة 
 .مكصكفة في الذمة يتسمميا بعد أجؿ معمكـ

 :كقد كقعاالختبلؼ بيف الفقياء في حكـ ىذا البيع عمى قكليف

ليو ذىب فقياء المذاىب األربعة كالظاىرية: القكؿ األكؿ  .(1)المنع، كا 

 .كاستدلكاباألدلة التي استدلكا بيا عمى منع بيع الديف لممديف بثمف مؤجؿ كالتي سبؽ بيانيا

 

ماـ كغيرىما: القكؿ الثاني  .(2)الجكاز، كذىب إليو مف المعاصريف ابف عثيميف كا 

                                                 

. كابف قدامة. 280ص2ج. اإلقناع. كالشربيني. 232ص7ج. المدونة الكبرى. كمالؾ. 200ص1ج. درر الحكاـ.  حيدر((1
 .6ص9ج. المحمى. كابف حـز. 28ص2ج. الكافي في فقو ابف حنبؿ

. سميماف أبك الخيؿ كخالد المشقح: اعتنى بو. الشرح الممتع عمى زاد المستقنع:  ابف عثيميف، محمد بف صالح العثيميف((2
ماـ. 436-435ص8ج. ـ1997. ىػ1417. مؤسسة آساـ: السعكدية. الطبعة األكلى . أصوؿ البيوع الممنوعة. كا 

 .117ص
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كاستدلكا بعدـ كجكد نص يدؿ عمى تحريـ ىذا البيع، فيبقى عمى أصمو كىك اإلباحة، كبالقياس 
 .(1)عمى الحكالة، فيي بيع ديف بديف

كالراجح بعد النظر فيما ساقو كؿ مف الفريقيف مف األدلة كالحجج ىك القكؿ الثاني القائؿ 
أف يككف الديف مستقران، كأف ال يككف الديناف : بجكاز بيع الديف لغير المديف بثمف مؤجؿ بشرطيف

مف األصناؼ الربكية؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا، كلمكافقة رأييـ لؤلصؿ في البيكع كىك اإلباحة 
ما لـ يرد دليؿ التحريـ، كلكجكد مصمحة لكبل الطرفيف فيو، كلكجكد شركط كضكابط تدفع شبية 

 .الربا كالمنازعة كالخصكمة

 حكـ ابتداء الديف بالديف: فرع
أف يبتدئ المتعاقداف التعامؿ بينيما بديف، كما لك باع : منع الفقياء ابتداءالديف بالديف، أم

، كىك (2)سيارة مكصكفة في ذمتو بثمف معمكـ عمى أف يتأجؿ كؿ مف المبيع كالثمف إلى أجؿ معمكـ
 .(3)ما أخذ بو مجمع الفقو اإلسبلمي

كقد عممكا التحريـ بأنو شغؿ لذمتي المتعاقديف دكف فائدة، كمناٍؼ لمقصكد الثمنية كمقصكد 
العقد، كلككنو يفضي إلى الخصكمة كالمنازعة، كفيو خركج عف األصؿ كىك قبض العكضيف أك 

 .أحدىما في مجمس العقد

، (1)كقد ذكر اإلجماع عمى منع ابتداء الديف بالديف الشافعي كأحمد كابف المنذر كابف رشد
؛ ألف المالكية أجازكا تأخير رأس ماؿ (2)كذكر بعض المعاصريف عدـ انعقاد اإلجماع عمى ذلؾ

                                                 

ماـ. 436-435ص8ج. الشرح الممتع عمى زاد المستقنع.  ابف عثيميف((1  .117ص. أصوؿ البيوع الممنوعة. كا 
. 314ص14ج. الحاوي الكبير. كالماكردم. 488ص4ج. مواىب الجميؿ. كالمغربي. 203ص2ج. المبسوط.  السرخسي((2

 .6ص9ج. المحمى. كابف حـز. 307ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي
الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمره الحادم عشر بالمنامة  (4/11)101 القرار رقـ ((3

بشأف بيع ـ، 1998 (نكفمبر) تشريف الثاني 19 إلى 14ىػ، المكافؽ 1419 رجب 30 إلى 25في مممكة البحريف، مف 
 .53ص1 ج. العدد الحادم عشر.مجمة المجمع: انظر. الدَّيف
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، (3)السمـ يكميف أك ثبلثة، ككذلؾ أجازكا استبداؿ الديف بمنافع شيء معيف، كىذا ابتداء ديف بديف
 .(4)بغض النظر عف تسمية المالكية لو، إذ العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لؤللفاظ كالمباني

 الصورة المجمع عمى منعيا في بيع الديف بالديف: فرع
يمكف تحقؽ اإلجماع في منع بيع الديف بالدينفي حالة ما إذا كاف الديناف مف األمكاؿ الربكية، 
أم األمكاؿ التي يشترط في مبادلتيا ببعضيا المساكاة كالتقابض حاؿ اتحاد الجنس، كالتقابض فقط 

 .حاؿ اختبلؼ الجنس
 

: قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ–أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو–كذلؾ لما ركاىعبادة بف الصامت
الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، كالُبر بالبر، كالشعير بالشعير، كالتمر بالتمر، كالممح بالممح، "

 .(5)"ِمثبلن بمثؿ، سكاء بسكاء، يدان بيد، فإذا اختمفت ىذه األصناؼ فبيعكا كيؼ شئتـ إذا كاف يدان بيد

، كعميو تككف (6)كقد استدؿ الفقياء عمى كجكب قبض البدليف في حالة بيع األصناؼ الربكية
 .ىذه الصكرة ىي المجمع عمييا في بيع الديف بالديف

  

                                                                                                                                              

: محمد بف إبراىيـ النيسابكرمكابف المنذر، أبك بكر . 51ص4ج. المغني. كابف قدامة. 30ص4ج. األـ. الشافعي((1
بداية . كابف رشد. 92ص. ىػ1402. دار الدعكة: اإلسكندرية. الطبعة الثالثة. فؤاد عبد المنعـ أحمد. د: تحقيؽ. اإلجماع
 .147ص2ج. المجتيد

. ـ1998. ىػ1419. مركز النشر العممي: السعكدية. الطبعة األكلى. بيع الديف في الشريعة اإلسالمية: الزحيمي، كىبة((2
ماـ. 34ص  .115ص. أصوؿ البيوع الممنوعة. كا 

 .311ص2 ج.التاج واإلكميؿ. كالعبدرم. 227ص5 ج.الذخيرة.  القرافي((3
. شرح القواعد الفقيية. كالزرقا. 199ص2ج. درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ. كحيدر. 91ص. قواعد الفقو.  البركتي((4

 .55ص
 .1587حديث رقـ. 1211ص3ج. باب الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدان : كتاب المساقاة.  أخرجو مسمـ في صحيحو((5
 .10ص11ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. كالنككم. 31ص3ج. األـ. الشافعي((6
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 بعض التطبيقات المعاصرة لبيع المعدوـ في مجاؿ بيع الديف: المطمب الثاني
فيما يمي بياف لبعض التطبيقات لبيع المعدـك فيما يتعمقببيع الديف، كذلؾ عمى سبيؿ الذكر ال 

 .بيع الشيكات كبيع المير: الحصر، كمف ىذه التطبيقات
 

 بيع الشيكات: أوالً 
ىك أمر بالدفع صادر مف الساحب إلى المسحكب عميو بدفع مبمغ معيف بمجرد : الشيؾ

 .(1)االطبلع إلى المستفيد أك ألمره
فالساحب ىك الشخص الذم يأمر بالدفع كيكقع الشيؾ، فيك صاحب األمكاؿ المكدعة في 

كالمستفيد ىك الشخص الذم يقبض قيمة . كالمسحكب عميو ىك البنؾ الذم يدفع قيمة الشيؾ. البنؾ
 .(2)الشيؾ مف البنؾ

كيعتبر الشيؾ بمثابة النقكد الكرقية، كىك يمثؿ كثيقة إبراء كاممة، يتعامؿ بيا األفراد 
، كالذم يبرر ىذا االعتبار األمكر (3)كالمؤسسات كالمصارؼ بثقة كطمأنينة، فيك ماؿ حكمي

 :اآلتية

 

                                                 

 .132ص. ـ1983. دار جكف كايمي: نيكيكرؾ. أصوؿ المحاسبة:  عبد اهلل، خالد كآخركف((1
 .132ص. أصوؿ المحاسبة. عبد اهلل كآخركف((2
ككزارة . 93ص. ـ1973. دار الكتاب المبناني: بيركت. الطبعة الثانية. البنؾ الالربوي في اإلسالـ: الصدر، محمد باقر((3

، 232ص3ج. ـ1970. ذات السبلسؿ: الككيت. الطبعة التمييدية. المكسكعة الفقيية: األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
أحكاـ صرؼ : الباز، عباس أحمد: انظر. كخالؼ بعض العمماء إذ اعتبركا الشيؾ كثيقة ضماف الستيفاء الديف. 237

النقود : كالسالكس، عمي أحمد. 100ص. ـ1999. ىػ1419. دار النفائس: األردف.  الطبعة األكلى.النقود والعمالت
 .60ص. ـ1987. ىػ1407. مكتبة الفبلح: الككيت.  الطبعة الثانية.واستبداؿ العمالت
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يعتبر إعطاء الشيؾ بمنزلة القبض، حيث إنو يساكم قيمة النقد تمامان، كليس ىناؾ طريقة  -1
معينة لمتقابض، فقبض كؿ شيء بحسبو كىك راجع إلى أعراؼ الناس كعاداتيـ، كقد 

 .(1)تعارؼ الناس عمى ذلؾ

 .(2)يمثؿ الشيؾ كثيقة ديف عمى ساحبو، كقد اعتبر الحنفية الديف ماالن حكميان  -2

يمثؿ اعتباره نقكدان كسيمة لحماية األمكاؿ كحفظيا مف السرقة كالضياع، حيث يقكـ  -3
الشخص بكتابة شيؾ يمثؿ قيمة النقكد التي يشترم بيا السمعة، كىذا يقيو مخاطر حمؿ 

 .(3)نقكد كثيرة

كفي حاؿ بيع الشيكات، فإف الشيؾ يمثؿ كرقة إبراء كاممة، يككف فييا المستفيد دائنان، 
كالساحب مدينان، كقد يككف الشيؾ معجبلن أك مؤجبلن، كقد يباع بنقد أك سمعة، كبناءن عميو فأحكاؿ 

 :بيعو كالتالي

 :بيع الشيؾ لممديف: أوالً 
 :أف يباع لمف قاـ بسحبو، فإما أف يباع بنقد أك سمعة، كذلؾ عمى النحك التالي: كصكرتو

إذا بيع الشيؾ بنقد مف جنسو فيشترط التقابض كالتماثؿ، أم يشترط قبض العكضيف في  -
أم يجكز أف يككف –، كال يشترط في حالة بيعو لممديف أف يككف الشيؾ معجبلن (4)المجمس

 كلكف يشترط التماثؿ، فإذا (5)كذلؾ ألف ما في الذمة كالحاضر-تاريخ استحقاقو بعد أجؿ
كأما إذا بيع بنقد مف غير جنسو . كانت قيمة الشيؾ ألؼ دينار أردني مثبلن بيع بمثميا

                                                 

ككزارة األكقاؼ . 204ص. ـ1998. ىػ1418. دار النفائس: األردف. الطبعة الثانية. المعامالت المالية المعاصرة.  شبير((1
 .232ص3ج. الموسوعة الفقيية. الككيتية

 .5ص4ج. غمز عيوف البصائر. كالحمكم. 354ص. األشباه والنظائر.  ابف نجيـ((2
 .103ص. أحكاـ صرؼ النقود والعمالت.  الباز((3
 .10ص11ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. كالنككم. 31ص3 ج.األـ.  الشافعي((4
نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار شرح : محمد بف عمي بف محمدكالشككاني، . 295ص1ج. الميذب.  الشيرازم((5

 .255ص5ج. ـ1973. لجيؿدار ا: بيركت. منتقى األخبار
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فيشترط التقابض في مجمس العقد كأف يككف البيع بسعر يـك الصرؼ، كال يشترط ككف 
الشيؾ معجبلن، حيث إف الشيؾ المؤجؿ يأخذ حكـ المعجؿ في حالة البيع لممديف نفسو، 

 .كذلؾ ألف ما في الذمة كالحاضر

إذا بيع الشيؾ لممديف بسمعة، فذلؾ جائز، كال يشترط التقابض في مجمس العقد لجكاز بيع  -
، كيككف ذلؾ بيع عاجؿ بآجؿ، كىك ظاىر في حالة الشيؾ المعجؿ، (1)السمعة إلى أجؿ

كأما الشيؾ المؤجؿ فيأخذ حكـ المعجؿ إذا كاف في ذمة المديف نفسو؛ ألف ما في الذمة 
 .كالحاضر

 :بيع الشيؾ لغير المديف: ثانياً 
 :فإما أف يباع بنقد أك سمعة، كذلؾ عمى النحك التالي

، كعميو فبل يجكز بيعو بنقد إذا كاف (2)إذا بيع بنقد مف جنسو، فيشترط التقابض كالتماثؿ -
ذا بيع بنقد مف غير جنسو فيشترط التقابض . الشيؾ مؤجبلن  أم أف يككف الشيؾ –كا 

 .(3)كأف يككف البيع بسعر يـك الصرؼ- معجبلن 

ذا بيع الشيؾ بسمعة، فذلؾ جائز بشرط قبض السمعة في مجمس العقد إذا كاف الشيؾ  - كا 
، كأما إذا كاف (4)مؤجبلن، حتى ال يككف ذلؾ مف باب ابتداء الديف بالديف المحظكر شرعان 

 .الشيؾ معجبلن فيجكز تأجيؿ قبض السمعة

 

                                                 

 .22ص4ج.  إعالـ الموقعيف.كابف القيـ. 194ص1ج. درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ.  حيدر((1
. ـ1983. ىػ1403. مكتبة الفبلح: الككيت. الطبعة الثالثة. دراسات في الثقافة اإلسالمية:  السالكس، عمي كآخركف((2

 .406ص
 .9ص11ج. صحيح مسمـ بشرح النووي. كالنككم. 383ص4ج. فتح الباري.  ابف حجر((3
. 314ص14ج. الحاوي الكبير. كالماكردم. 488ص4ج. مواىب الجميؿ. كالمغربي. 203ص2ج. المبسوط.  السرخسي((4

 .307ص3ج. كشاؼ القناع. كالبيكتي
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 بيع المير: ثانياً 
المير حؽ مف حقكؽ الزكجة عمى زكجيا، كىك الماؿ الذم يجب عمى الرجؿ لممرأة بسبب 

 .(1)عقد الزكاج عمييا، أك بالدخكؿ بيا حقيقة
فالمير يثبت لمزكجة عمى زكجيا، ككؿ ماؿ متقكـ يصح أف يككف ميران، نقدان كاف أك حميان أك 

 .(2)عقاران أك غيره

كيجكز أف يككف المير معجبلن أك مؤجبلن أك بعضو معجبلن كالبعض اآلخر مؤجبلن إلى أجؿ 
 .(3)قريب أك بعيد

المير المعجؿ كالمؤجؿ : نجد أف المير المسمى لو ثبلثة أنكاع(4)كبالنظر في عقكد الزكاج
، كما أنو قد حدد بالنقد مقدار كؿ مف ىذه األقساـ الثبلثة مف المير، مع تحديد ما إذا (5)كالتكابع

 .(6)قامت الزكجة أك ككيميا بالقبض أك ال منعان لمخصكمة

 

                                                 

. مغني المحتاج. كالشربيني. 303ص4ج. المدونة الكبرى. كمالؾ. 204ص3ج. شرح فتح القدير. ابف اليماـ((1
 .160ص7ج. المغني. كابف قدامة. 220ص3ج

. كابف قدامة. 55ص2ج. الميذب. كالشيرازم. 374ص4 ج.الذخيرة. كالقرافي. 277ص2ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((2
 .161ص7ج. المغني

كابف . 222ص3ج. مغني المحتاج. كالشربيني. 391ص4ج. الذخيرة. كالقرافي. 288ص2ج. بدائع الصنائع.  الكاساني((3
 .91ص3ج. الكافي في فقو ابف حنبؿ. قدامة

 . المقصكد ىنا عقكد الزكاج الرسمية الصادرة عف المحاكـ الشرعية في فمسطيف((4
ىك الذم تقبضو الزكجة أك ككيميا عند العقد، كقد يؤجؿ أحيانان إلى يـك الزفاؼ، كيحؽ لمزكجة االمتناع : المير المعجؿ((5

دار النيضة : القاىرة. الوجيز ألحكاـ األسرة في اإلسالـ: مذككر، محمد: انظر. عف تسميـ نفسيا لزكجيا حتى تقبضو
ىي ما : كالتكابع. ىك ما يتأكد كجكبو لممرأة عمى زكجيا بالمكت أك الطبلؽ: كالمير المؤجؿ. 166ص. ـ1978. العربية

أحكاـ األسرة في : مدككر، محمد: انظر. يتبع المير المعجؿ كيحؽ لممرأة المطالبة بو في أم كقت تشاء بعد العقد
 .267ص2ج. ـ1969. ىػ1389. دار النيضة العربية. القاىرة. الطبعة الثانية. اإلسالـ

 .267ص1ج. أحكاـ األسرة في اإلسالـ. مدككر((6
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 :كأما التكييؼ الفقيي لممير المسمى فيختمؼ باختبلؼ أنكاعو، كذلؾ عمى النحك التالي

كىك ديف حاؿ لمزكجة في ذمة الزكج تبرأ منو ذمتو بقبض الزكجة لو،فإذا : المير المعجؿ -
تككف المرأة قد استكفت حقيا فيو، كأما - كىك الغالب–ُقبض المير المعجؿ حيف العقد 

ؿ إلى أجؿ محدد  فإف ىذا الجزء المؤجؿ يمثؿ دينان - غالبان ما يككف ليكـ الزفاؼ–إذا ُأجِّ
 .في ذمة الزكج لزكجتو، يمـز بسداده في التاريخ المحدد لمسداد

: كيمثؿ دينان مؤجبلن في ذمة الزكج لزكجتو، يحؿ أجمو بأقرب األجميف: المير المؤجؿ -
ذا دفعو الزكج قبؿ أحد األجميف سقط مف ذمتو. (1)المكت أك الطبلؽ أك بحسب العرؼ  .كا 

 كقت أمتمثؿ دينان حاالن في ذمة الزكج لزكجتو كيحؽ ليا مطالبتو بو في : تكابع المير -
 .تشاء ألنو تابع لممير المعجؿ كما سبؽ

 :لو ثبلث حاالت- عمى اعتباره نقدان كمستقران في ذمة الزكج-كبيع المير 

 :بيع المير المعجؿ: أوالً 
إذا قبضت المرأة ميرىا المعجؿ فإنيا تككف قد استكفت حقيا فيو كليا مطمؽ التصرؼ فيو، 
كأما إذا تأجؿ قبض جزء منو إلى أجؿ محدد كأرادت الزكجة بيع ىذا الجزء، فإما أف تبيعو لمزكج 

 :أك لغيره، كذلؾ عمى النحك التالي

 :بيعو لمزكج - أ

 :ىذه الصكرة مف صكر بيع الديف لممديف، فإما أف يباع بثمف حاؿ أك مؤجؿ
ف  فإذا بيع بثمف حاؿ فذلؾ جائز شريطة التساكم كالتقابض إذا كاف الثمف نقدان مف جنسو، كا 

 .(1)كاف مف غير جنسو فيشترط التقابضكأف يككف بسعر يكـ الصرؼ؛ منعان لمكقكع في الربا
                                                 

 .267ص1ج. أحكاـ األسرة. مدككر((1
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ذا بيع بثمف مؤجؿ فذلؾ جائز شريطة أف ال يككف العكض اآلخر نقدان، النتفاء التقابض في  كا 
 .(2)ىذه الحالة، كذلؾ ألف الثمف مؤجؿ

 :بيعو لغير الزكج - ب

كىذه صكرة مف صكر بيع الديف لغير المديف، كيأخذ ىذا البيع حكـ بيعو لمزكج، مع اشتراط 
إقرار الزكج بالديف حتى ال يككف بيع خصكمة تقع بسببو المنازعات، كال بد ىنا مف ذىاب الزكج 

 .(3)مع زكجتو لممحكمة الشرعية إلثبات استيفائيا لحقيا منو

 :بيع المير المؤجؿ: ثانياً 
 :كالمير المؤجؿ إما أف يباع لمزكج أك لغيره، كذلؾ عمى النحك التالي

كىذه صكرة لبيع الديف لممديف، فيجكز لمزكجة بيع ىذا المير لزكجيا، شريطة : بيعو لمزكج - أ
مراعاة ضكابط بيع األصناؼ الربكية، كىي التماثؿ كالتقابض عند اتحاد الجنس، 

كالتقابض عند اختبلفو، كأف يككف البيع بسعر يـك الصرؼ، كال يشترط القبض إذا كاف 
العكض سمعة؛ ألف ىذا بيع عاجؿ بآجؿ، مع اعتبار أف الزكج قابض لما في ذمتو، حيث 

 .(4)إف ما في الذمة كالحاضر

                                                                                                                                              

 .190-189ص. أحكاـ صرؼ النقود والعمالت.  الباز((1
. الروض المربع. كالبيكتي. 428ص3ج. مغني المحتاج. كالشربيني. 102ص2ج. الفواكو الدواني.  النفراكم((2

 .119ص2ج
. مطابع الييئة الخيرية لقطاع غزة: غزة. الطبعة الثانية. مجموعة القوانيف الفمسطينية:  سيسالـ، مازف حممي كآخركف((3

 .132-131ص10ج. ـ1996مايك 
 .255ص5ج. نيؿ األوطار. كالشككاني. 295ص1ج. الميذب.  الشيرازم((4
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الذم ليا -كىذا بيع لمديف لغير المديف، فيجكز لمزكجة بيع ىذا الديف : بيعو لغير الزكج - ب
أف ال يككف العكض نقدان الشتراط التقابض في حالة بيع : لغيره بشرطيف- في ذمة زكجيا

 .(1)النقد بالنقد، كأف يككف الزكج مقران بالديف لئبل يككف بيع خصكمة

 :بيع تابع المير المعجؿ: ثالثاً 
يجكز لممرأة بيع تابع ميرىا المعجؿ متى شاءت لمزكج أك لغيره، فإذا باعتو لمزكج فذلؾ جائز 

بشرط التقابض كالتماثؿ عند اتحاد الجنس، كالتقابض فقط عند اختبلؼ الجنس، ىذا إذا كاف 
ككذلؾ . العكض نقدان، كأما إذا كاف سمعة فبل يشترط قبضيا، كيككف ىذا البيع بيع عاجؿ بآجؿ

 .(2)يجكز بيعو لغير الزكج بشرط إقرار الزكج بالديف حتى ال يككف بيع خصكمة
  

                                                 

. مجموع الفتاوى. كابف تيمية.190ص7ج. نياية المحتاج. كالرممي. 398ص8ج. المدونة الكبرى.  مالؾ((1
 .507-506ص29ج

 .انظر المراجع في اليامش السابؽ((2
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 أثر بيع الديف في األزمة المالية المعاصرة: المطمب الثالث
قد سبؽ بياف أنو ال يجكز  كمف ك،ساىمت تجارة الديكف بشكؿ فعاؿ في األزمة المالية العالمية

 بيع ديف مؤجؿ لـ يقبض بديف مؤجؿ آخر لـ يقبض، أم أف كبلن مف الثمف بيع الكالئ بالكالئ، أم
 .  فبل يكجد تبادؿ منفعة فعمية مقبكضة في مجمس العقد،كالمثمف في العقد مؤجبلف

 
كقد كانت المتاجرة بالديكف في ظؿ األزمة المالية تتـ مف خبلؿ ما يسمى بالتكريقأك 

في الفترة ما بيف ثبكتو في الذمة كحمكؿ – كالذم يعني جعؿ الديف المؤجؿ في ذمة الغير ،التصكيؾ
 أف  ىذا النكع مف التعامؿ كالسبب في تحريـ،(1)صكككان قابمة لمتداكؿ في سكؽ ثانكية– جموأ

، كىذا (القيمة األصمية لمديف)  تمنع بيع الديف بثمف يختمؼ عف قيمتو االسمية اإلسبلميةالشريعة
 الغرض األساسي مف كراء بيع الديف كىك بيعو قبؿ مكعده مقابؿ التنازؿ عف يعني عدـ مشركعية

، أك بيعو بزيادة عف قيمتو االسمية ألنو كاف قد انعقد بسعر فائدة (خصـ أك حسـ الديكف)جزء منو 
كبذلؾ يككف قد انتفى تمامان أكبر مصدر لبلختبلؿ . أعمى مف سعر الفائدة السائد في السكؽ

 في قرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي  بصكرتو المذككرة كقد جاء تحريـ بيع الديف.(2)االقتصادم
ال يجكز بيع الديف المؤجؿ مف غير ": يوالدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي الذم جاء ؼ

إلفضائو إلى الربا، كما ال يجكز بيعو بنقد مؤجؿ  ديف بنقد معجؿ مف جنسو أك مف غير جنسوـاؿ
 مالمنو ( المتأخر دفعو بالمتأخر قبضومأ)الكالئ بالكالئ  مف جنسو أك غير جنسو ألنو مف بيع

 .(3)"بيف ككف الديف ناشئان عف قرض أك بيع آجؿ  ذلؾمعنو شرعان، كال فرؽ ؼ

 رابطة العالـ اإلسبلمي التابع ؿكما جاء تحريـ بيع الديف في قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي
بيع الديف لو صكر عديدة؛ منيا ما ىك جائز، كمنيا ما ىكممنكع، كيجمع الصكر ": تضمفالذم ك

 :كبناءن عمى ذلؾ قرر المجمع ما يمي...النَّساء، ربا الفضؿ كربا: الممنكعة كجكد أحد نكعي الربا
                                                 

هطاتعالشرطح:هصر.األسيح انًانيح أسثاتها وتذاعياتها وطزق دهها وانذم انًقتزح نهعزب:هصطفى،فتحًعطٍح(1)

 .131ص.م2009.للطثاعحوالٌشروالتوزٌع
.8ص.هصرفاإلهاراخاإلسالهً:اإلهاراخ.األسيح انًانيح انعانًيح وانتًىيم اإلساليي:هعثذي،الجارح(2)

الصادرعيهجلسهجوعالفقَاإلسالهًالذولًالوٌعقذفًدورجهؤتورٍالحاديعشر(4/11)101القراررقن ((3

م،1998(ًوفوثر)تشرٌيالثا19ًًإلى14ُـ،الووافق1419رجة30إلى25تالوٌاهحفًهولكحالثحرٌي،هي

 .53ص1ج.العذدالحاديعشر.يجهح انًجًع:اًظر.تشأٌ تيع انذَّيٍ
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؛ ألف شرط التسميـ بثمف حاؿّ بيع الديف لممديف نفسو : مف صكر بيع الديف الجائزة: أكالن 
المانع مف بيع الديف، الذم ىك عدـ القدرة عمى لمتحقؽ؛ حيث إف ما في ذمتو مقبكض حكمان، فانتؼ

 .التسميـ

 :مف صكر بيع الديف غير الجائزة: ثانيان 

بيع الديف لممديف بثمف مؤجؿ أكثر مف مقدار الديف؛ ألنو صكرة مف صكر الربا، كىك - أ
. (جدكلة الديف)ممنكع شرعان، كىك ما يطمؽ عميو 

بيع الديف لغير المديف بثمف مؤجؿ مف جنسو أك مف غير جنسو؛ ألنيا مف صكر بيع - ب
 .الممنكع شرعان  (أم الديف بالديف)الكالئ بالكالئ 

ال يػػجكز حسـ األكراؽ : )بعض التطبيقات المعاصرة في التصرؼ في الديكف: ثالثان 
ال يجكز تكريؽ (...)صداران، أك تداكالن، أك بيعان إال يجكز التعامؿ بالسندات الربكية (...)التجارية

 .(1)"كاهلل كلي التكفيؽ...الديكف بحيث تككف قابمة لمتداكؿ في سكقثانكيػة (تصكيؾ)

 سكقان لمتجارة في الديكف عمى نسؽ سكؽ  ال يؤسس التمكيؿ اإلسبلمي فإفما تقدـبناءن عمى ك
كيؤدم إلى ،السندات حاليان؛ ذلؾ أف االعتماد المفرط عمى الديف يعمؽ عدـ االستقرار االقتصادم

 ، كيكلد آثاران اقتصادية خارجية ىي آثار ضارة تعـ االقتصاد،زيادة القمؽ كعدـ األماف عند البشر
.  (2)كنرل أمثمتيا األليمة في األزمة الحاضرة

                                                 

الصادرعيهجلسهجوعالفقَاإلسالهًالتاتعلراتطحالعالناإلسالهًالوٌعقذفًدورتَالسادسحعشرج1القراررقن((1

 .تشأٌ تيع انذيٍم،2002(ٌٌاٌر)كاًوىالثا10ًًإلى5ُـ،الووافق1422شوال26إلى21توكحالوكرهحهي
هركسأتحاث-جاهعحالولكعثذالعسٌس:جذج.دهىل اقتصاديح يٍ انتًىيم اإلساليي:الجوعٍحالذولٍحلالقتصاداإلسالهً(2)

.357ص.م2009.االقتصاداإلسالهً
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كمف الممفت لمنظر أف حجـ التجارة في الديكف أصبح يفكؽ حجـ اإلنتاج البشرم مف السمع 
كالخدمات بمراحؿ، حيث يبمغ حجـ التعامؿ في الديكف في األسكاؽ المالية العالمية ما يزيد عمى 
ألؼ مميار دكالر يكميان، بينما يصؿ اإلنتاج العالمي مف السمع كالخدمات إلى بضع كثبلثيف ألؼ 

. (1)مميار في العاـ الكامؿ

كىذا ُيظير مدل عظمة الخطر الذم يتيدد النظاـ االقتصادم العالمي نتيجة عدـ التقيد 
بضكابط كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية المتعمقة ببيع الديف بشكؿ خاص، كالمتعمقة بالمعامبلت المالية 

 .بشكؿ عاـ، كسكاء أكاف بيع الديكف مف قبؿ الدكؿ أك الشركات أك األفراد

 

 

  

                                                 
 .3ص.األسيح انًانيح انعانًيح وانتًىيم اإلساليي.الجارحً(1)
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 الخاتمة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى مف أرسمو اهلل تعالى رحمة 
 :لممخمكقات، أما بعد

 :ففي النياية ال بد مف الكقكؼ عمى أىـ النتائج كالتكصيات

 :النتائج: أوالً 

الشريعة اإلسبلمية صالحة لكؿ زماف كمكاف، كيتجمى كضكح ىذا المعنى في فقو  .1
 .المعامبلت المالية

ما كاف مشتمبلن عمى غرر فاحش؛ إما بالجيالة : المقصكد ببيع المعدكـ المنيي عنو شرعان  .2
 .الفاحشة أك عدـ القدرة عمى التسميـ

كاف لبيع المعدـك دكر ىاـ في إحداث األزمة المالية المعاصرة التي عصفت بالنظاـ  .3
االقتصادم العالمي، كتجمى ذلؾ مف خبلؿ النظر في أسباب ىذه األزمة كالتكصؿ إلى 
أف معظـ صكر التعامؿ في األسكاؽ العالمية التي تسببت في إحداثيا كانت في حقيقتيا 

 .بيع معدكـ

قامت األدلة الشرعية عمى أف عدـ جكاز بيع المعدكـ ليس حكمان مطمقان، بؿ ىناؾ  .4
كانتفاء الغرر الفاحش الذم ىك عمة تحريـ . استثناءات منو كالسمـ كاالستصناع كنحكىما

 .بيع المعدكـ كاف الدافع عمى استثناء ىذه العقكد

إف لعقدم السمـ كاالستصناع دكران فاعبلن في دفع عجمة االقتصاد العالمي نحك النمك  .5
كاالزدىار إذا ما تـ تطبيقيما في شتى المجاالت االقتصادية التي تمت اإلشارة إلييا 

 .خبلؿ البحث
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ال بد لمبنكؾ اإلسبلمية مف اإلسياـ في إحداث النمك االقتصادم مف خبلؿ تطبيؽ عقدم  .6
 .السمـ كاالستصناع لدييا بالكسائؿ المقترحة خبلؿ البحث

ىناؾ الكثير مف صكر التعامؿ التي تقع يكميان كتككف عمى صكرة بيع المعدكـ غير أنيا  .7
كما ىك الحاؿ في مجاؿ . تككف جائزة إذا خمت مف كجكد الغرر الفاحش أك أم مانع آخر

 .التجارة الخارجية كضماف األراضي الزراعية كبيع الديكف

مصطمح الضماف الذم يطمقو عامة الناس عمى بعض صكر استغبلؿ األرض الزراعية  .8
يختمؼ حكمو باختبلؼ طبيعة تمؾ الصكر، فكؿ صكرة ليا تكييفيا الفقيي كحكميا 

 .الخاص بيا

تتعدد صكر بيع الديف، كلكؿ منيا حكميا الخاص، كككف الديف في الذمة كغير حاضر  .9
 .في مجمس العقد يجعمو بمنزلة المعدكـ

إف عدـ االلتزاـ بالضكابط الشرعية لبيع الديف كما ترتب عمى بيع الديكف في  .10
األسكاؽ العالمية مف صفقات كىمية معدكمة المحؿ تسبب إلى حد كبير في إحداث 

 .األزمة المالية العالمية

تطبيؽ ضكابط الشريعة اإلسبلمية في تعامبلت األسكاؽ ىك الحؿ األمثؿ لمخركج  .11
 .مف األزمة التي يمربيا االقتصاد العالمي

 :التوصيات: ثانياً 
 :أما أىـ التكصيات التي أكصي بيا

أف يتجو الباحثكف مف ذكم البصيرة كالعقكؿ النيرة إلى البحث في مجاؿ االقتصاد  .1
اإلسبلمي كتسميط الضكء عميو كاستفراغ الجيد في سبيؿ إعطاء الحكـ الشرعي لصكر 

 .المعامبلت المستجدة يكمان بعد يكـ

تكسيع البنكؾ اإلسبلمية لدائرة تطبيؽ عقدم السمـ كاالستصناع كسائر العقكد التي تعكد  .2
 .عمييا كعمى االقتصاد بالنفع العظيـ
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ىذا كما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل تعالى، كلو الحمد كالشكر، كما كاف مف خطأ أك زلؿ أك 
 .نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف كأستغفر اهلل

 

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف

 

 

  



158 

 

 المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ -

. النياية في غريب الحديث واألثر: ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم -
. ىػ1399. المكتبة العممية: بيركت. طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي: تحقيؽ
 .ـ1979

تحقيؽ كتعريب . دستور العمماء: األحمد نكرم، القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ -
. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. حسف ىاني فحص: عباراتو الفارسية

 .ـ2000. ىػ1421
مكانية استفادة البنوؾ اإلسالمية منيا: األشقر، محمد - . عقد السمـ وعقد االستصناع وا 

 .ـ1995. ىػ1415. دار النفائس: عماف. الطبعة الثانية
الطبعة . إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ: األلباني، محمد ناصر الديف -

.ـ1985. ىػ1405. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الثانية
مركز نكر : اإلسكندرية. صحيح وضعيؼ الجامع الصغير: األلباني، محمد ناصر الديف -

.(ببل تاريخ). اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
مركز نكر : اإلسكندرية. صحيح وضعيؼ سنف أبي داود: األلباني، محمد ناصر الديف -

 .(ببل تاريخ). اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
مركز نكر : اإلسكندرية. صحيح وضعيؼ سنف النسائي: األلباني، محمد ناصر الديف -

 .(ببل تاريخ). اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
دار الطباعة : القاىرة. الطبعة األكلى. أصوؿ البيوع الممنوعة: إماـ، عبد السميع أحمد -

 .(ببل تاريخ). المحمدية
محمد محمد . د: تحقيؽ. أسنى المطالب في شرح روضة الطالب: األنصارم، زكريا -

 .ـ2000. ىػ1422. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. تامر



159 

 

. دار النفائس: األردف. الطبعة األكلى. أحكاـ صرؼ النقود والعمالت: الباز، عباس أحمد -
 .ـ1999. ىػ1419

حاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطالب : البجيرمي، سميماف بف عمر بف محمد -
 .(ببل تاريخ). المكتبة اإلسبلمية: ديار بكر– تركيا . (التجريد لنفع العبيد)

صحيح )الجامع الصحيح المسند : البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي -
دار ابف كثير، : بيركت. الطبعة الثانية. مصطفى ديب البغا. د: تحقيؽ. (البخاري
 .ـ1987. ىػ1407. اليمامة

. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. عقد االستصناع: البدراف، كاسب عبد الكريـ -
 .ـ1977. ىػ1397. الرياض

الصدؼ : كراتشي. الطبعة األكلى. قواعد الفقو: البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجددم -
 .ـ1986. ىػ1407. ببمشرز

: الرياض. الروض المربع شرح زاد المستقنع: البيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس -
 .ىػ1390. مكتبة الرياض الحديثة

شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أولي النيى : البيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس -
 .ـ1996. دار عالـ الكتب: بيركت. الطبعة الثانية. لشرح المنتيى

ىبلؿ : تحقيؽ. كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: البيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس -
 .ىػ1402. دار الفكر: بيركت. مصيمحي مصطفى ىبلؿ

 الطبعة .البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع عمى شرعيتيا: البكطي، محمد سعيد رمضاف -
 .ـ1998. ىػ1419. دار الفكر: دمشؽ. األكلى

: بيركت.  البيضاويتفسيز:البيضاكم، ناصر الديف أبك الخير عبد اهلل بف عمر الشيرازم -
 .(ببل تاريخ). دار الفكر

محمد ناصر الديف : تحقيؽ. مشكاة المصابيح: التبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب -
 .ـ1985. ىػ1405. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثالثة. األلباني



160 

 

: تحقيؽ. (سنف الترمذي)الجامع الصحيح : الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى السممي -
 .(ببل تاريخ). دار إحياء التراث العربي: بيركت. أحمد محمد شاكر كآخريف

الفتاوى : بف تيمية، شيخ اإلسبلـ أبك العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ الحرانيا -
 .(ببل تاريخ). دار المعرفة: بيركت. حسنيف محمد مخمكؼ: تحقيؽ. الكبرى

مجموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابف : ابف تيمية، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني -
مكتبة . الطبعة الثانية. عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم: تحقيؽ. تيمية

 .(ببل تاريخ).ابف تيمية
المحرر في الفقو عمى مذىب : ابف تيمية، عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ الحراني -

 .ىػ1404. مكتبة المعارؼ: الرياض. الطبعة الثانية. اإلماـ أحمد بف حنبؿ
. التمقيف في الفقو المالكي: الثعمبي، أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر المالكي -

. المكتبة التجارية: مكة المكرمة. الطبعة األكلى. محمد ثالث سعيد الغاني: تحقيؽ
 .ىػ1415

هصرفاإلهاراخ:اإلهاراخ.األسيح انًانيح انعانًيح وانتًىيم اإلساليي:الجارحً،هعثذ -

 .(ببل تاريخ) .اإلسالهً
نياية الزيف في إرشاد : الجاكم، أبك عبد المعطي محمد بف عمر بف عمي بف نككم -

 .(ببل تاريخ). دار الفكر: بيركت. الطبعة األكلى. المبتدئيف
. الطبعة األكلى. إبراىيـ األنبارم: تحقيؽ. التعريفات: الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي -

 .ىػ1405. دار الكتاب العربي: بيركت
 .(بدكف نشر). القوانيف الفقيية: ابف جزم، محمد بف أحمد الكمبي -
الجبلالف، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي كجبلؿ الديف محمد بف أحمد  -

 .(ببل تاريخ). دار الحديث: القاىرة. الطبعة األكلى. تفسير الجالليف: المحمي

جاهعح:جذج.دهىل اقتصاديح يٍ انتًىيم اإلساليي:الجوعٍحالذولٍحلالقتصاداإلسالهً -

 .م2009.هركسأتحاثاالقتصاداإلسالهً-الولكعثذالعسٌس



161 

 

: تحقيؽ، المستدرؾ عمى الصحيحيف: الحاكـ، أبك عبد اهلل محمد بف عبداهلل النيسابكرم -
. ىػ1411. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. مصطفى عبد القادر عطا

 .ـ1990
محمد : تحقيؽ. تقريب التيذيب: ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني الشافعي -

 .ـ1986. ىػ1406. دار الرشيد: سكريا. الطبعة األكلى. عكامة
فتح الباري شرح صحيح : ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني الشافعي -

 .(ببل تاريخ). دار المعرفة: بيركت. محب الديف الخطيب: تحقيؽ. البخاري
:  العدد.العرب والعالـ". شرح مبسط لالزمة المالية األمريكية": الحجي، أنس بف فيصؿ -

 (.16-14)ص. 2008شتاء 
، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم - لجنة إحياء : تحقيؽ. المحمى: ابف حـز

 .(ببل تاريخ). دار اآلفاؽ الجديدة: بيركت. التراث العربي
: بيركت. الطبعة الثانية. الدر المختار: الحصكفي، عبلء الديف محمد بف عمي الدمشقي -

 .ىػ1386. دار الفكر
كفاية األخيار في : الحصيني، تقي الديف أبك بكر بف محمد الحسيني الدمشقي الشافعي -

الطبعة . عمي عبد الحميد بمطجي  كمحمد كىبي سميماف: تحقيؽ. حؿ غاية االختصار
 .ـ1994. دار الخير: دمشؽ. األكلى

الدار : اإلسكندرية. المشتقات المالية، إدارة المخاطر، المحاسبة: حماد، عبد العاؿ -
 .ـ2001. الجامعية

األزمة المالية واالقتصادية الراىنة بيف التفسير المالي واالقتصادي ": الحمش، منير -
 (.44-33)ص. ـ2008. 130 العدد .شؤوف األوسط". والتحميؿ السياسي والثقافي

غمز عيوف : الحمكم، أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحنفي -
أحمد : تحقيؽ. (لزيف العابديف ابف نجيـ المصري)البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر 

. ىػ1405. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. بف محمد الحنفي الحمكم
 .ـ1985
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. دليؿ الطالب عمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ: الحنبمي، مرعي بف يكسؼ -
 .ىػ1389. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثانية

عادؿ أحمد عبد : تحقيؽ. تفسير البحر المحيط:محمد بف يكسؼ األندلسيأتوحٍاى، -
. أحمد النجكلي الجمؿ. زكريا عبد المجيد النكقي كد. المكجكد كعمي محمد معكض كد

 .ـ2001. ىػ1422. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى
. المحامي فيمي الحسيني: تحقيؽ كتعريب. درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ: حيدر، عمي -

 .(ببل تاريخ). دار الكتب العممية: بيركت
حاشية الخرشي عمى مختصر سيدي : الخرشي، محمد بف عبد اهلل بف عمي المالكي -

 .(ببل تاريخ). دار الفكر لمطباعة: بيركت. خميؿ
 مجمة مؤتة لمبحوث ".عقد امتياز المرافؽ العامة وتطبيقاتو في األردف": خطار، عمي -

 .ـ1992. 5 العدد.والدراسات

. معيد البحكث كالدراسات العربية: القاىرة. الضماف في الفقو اإلسالمي: الخفيؼ، عمي -
 .ـ1971

.الطثعحالخاهسح.يقذيح اتٍ خهذوٌ:اتيخلذوى،عثذالرحويتيهحوذالحضرهً -

 .ـ1984. دار القمـ: بيركت
السيد عبد اهلل : تحقيؽ. سنف الدارقطني: أبك الحسف عمي بف عمر البغدادمالذارقطًٌ، -

 .ـ1966. ىػ1386. دار المعرفة: بيركت. ىاشـ يماني المدني
محمد محيي : تحقيؽ. سنف أبي داود: أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم -

 .(ببل تاريخ). دار الفكر. الديف عبد الحميد
دار : بيركت. محمد عميش: تحقيؽ. الشرح الكبير: الدردير، أبك البركات سيدم أحمد -

 .(ببل تاريخ). الفكر
. محمد عميش: تحقيؽ. حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: الدسكقي، محمد عرفة -

 .(ببل تاريخ). دار الفكر: بيركت
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حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح : الدمياطي، أبك بكر ابف السيد محمد شطا -
 .(ببل تاريخ). دار الفكر: بيركت. المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف

: بيركت. الطبعة األكلى. تمويؿ التنمية في االقتصاد اإلسالمي: دنيا، شكقي أحمد -
 .ـ1984. ىػ1404. مؤسسة الرسالة

مكانيات : الديرشكم، عبد اهلل محمد نكرم - صيغ التمويؿ الزراعي في الشريعة اإلسالمية وا 
 .ـ2010. ىػ1431. دار النكادر: بيركت، دمشؽ، الككيت.  الطبعة األكلى.تطبيقيا

: تحقيؽ. سير أعالـ النبالء: الذىبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز -
. مؤسسة الرسالة: بيركت. الطبعة التاسعة. شعيب األرناؤكط كمحمد نعيـ العرقسكسي

 .ىػ1413
 .بانتفسيز انكثيز أو يفاتيخ انغي:الرازم، فخر الديف محمد بف عمر التميمي الشافعي -

 .ـ2000. ىػ1421. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى
طبعة . محمكد خاطر: تحقيؽ. مختار الصحاح: الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر -

 .ـ1995. ىػ1415. مكتبة لبناف ناشركف: بيركت. جديدة
. المفردات في غريب القرآف: لراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف الفضؿا -

 .(ببل تاريخ). دار المعرفة: لبناف. محمد سيد كيبلني: تحقيؽ
: دمشؽ. مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى: الرحيباني، مصطفى السيكطي -

 . ـ1961. المكتب اإلسبلمي
. بداية المجتيد ونياية المقتصد: ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد القرطبي -

 .(ببل تاريخ). دار الفكر: بيركت
 .(بدكف نشر). شرح حدود ابف عرفة: الرصاع، أبك عبد اهلل محمد بف قاسـ األنصارم -
دار : مصر. المشتقات المالية ودورىا في إدارة المخاطر: رضكاف، سمير عبد الحميد -

 .ـ2005. النشر لمجامعات
نياية : الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف -

 .ـ1984. ىػ1404. دار الفكر لمطباعة: بيركت. المحتاج إلى شرح المنياج
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مجمكعة : تحقيؽ. تاج العروس مف جواىر القاموس: الزبيدم، محمد مرتضى الحسيني -
 .(ببل تاريخ). دار اليداية. مف المحققيف

يؤتًز . عقذ انسهى واالستصناع في انفقه اإلساليي وانتًىيم االقتصادي:السحٍلً،هحوذ -

 .م1994(أٌار4-2).عواى.انًستجذاخ انفقهيح األول في يعايالخ انثنىك اإلسالييح
مركز النشر : السعكدية. الطبعة األكلى. بيع الديف في الشريعة اإلسالمية: الزحيمي، كىبة -

 .ـ1998. ىػ1419. العممي
. ىػ1428. دار الفكر: دمشؽ. الطبعة العاشرة. الفقو اإلسالمي وأدلتو: الزحيمي، كىبة -

 .ـ2007
مصطفى أحمد : تحقيؽ كتعميؽ. شرح القواعد الفقيية: الزرقا، أحمد بف الشيخ محمد -

 .ـ1989. ىػ1409. دار القمـ: دمشؽ. الطبعة الثانية. الزرقا
 الطبعة .عقد االستصناع ومدى أىميتو في االستثمارات المعاصرة: الزرقا، مصطفى أحمد -

. ىػ1420. البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب: جدة. الثانية
 .ـ2000

 .ـ1999. ىػ1420. دار القمـ: دمشؽ. الطبعة األكلى. عقد البيع: الزرقا، مصطفى أحمد -
 .ـ1968ىػ 1387. دار طربيف: دمشؽ. المدخؿ الفقيي العاـ: الزرقا، مصطفى أحمد -
: القاىرة. تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: الزيمعي، فخر الديف عثماف بف عمي الحنفي -

 .ىػ1313. دار الكتب اإلسبلمي
. المستقبؿ العربي". االزمة المالية العالمية أسبابيا وانعكاساتيا": إلياسساتا، -

 (.23-10)ص. ـ2009. 360العدد
مكتبة : الككيت. الطبعة الثالثة. دراسات في الثقافة اإلسالمية: السالكس، عمي كآخركف -

 .ـ1983. ىػ1403. الفبلح
. مكتبة الفبلح: الككيت. الطبعة الثانية. النقود واستبداؿ العمالت: السالكس، عمي أحمد -

 .ـ1987. ىػ1407
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. دار المعرفة: بيركت. فتاوي انسثكي:السثكً،أتوالحسيتقًالذٌيعلًتيعثذالكافً -
 .(ببل تاريخ)

 .(ببل تاريخ). دار المعرفة: بيركت.  المبسوط:السرخسي، شمس الديف -
. (فتاوى السعدي) النتؼ في الفتاوى :السعدم، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد -

دار : مؤسسة الرسالة، عماف: بيركت. الطبعة الثانية. صبلح الديف الناىي. د: تحقيؽ
 .ـ1984. ىػ1404. الفرقاف

الفقاعة األمريكية أزمة تطوؿ اقتصادات العالـ وال يعرفوف الخالص  " :سمارة، عادؿ -
 (.40-38)ص. ـ2008. 1497العدد. المجمة". منيا

. الطبعة األكلى. تحفة الفقياء: السمرقندم، عبلء الديف محمد بف أحمد بف أبي أحمد -
 .ـ1984. ىػ1405. دار الكتب العممية: بيركت

الطبعة . المحكـ والمحيط األعظـ: ابف سيدة، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي -
 .ـ2000. دار الكتب العممية: بيركت. األكلى

مطابع : غزة. الطبعة الثانية. مجموعة القوانيف الفمسطينية: سيسالـ، مازف حممي كآخركف -
 .ـ1996مايك . الييئة الخيرية لقطاع غزة

.  الموافقات في أصوؿ الفقو:الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي -
 .(ببل تاريخ). دار المعرفة: بيركت. عبد اهلل دراز: تحقيؽ

. دار المعرفة: بيركت. الطبعة الثانية.األو:الشافعً،أتوعثذهللاهحوذتيإدرٌس -
 .ىػ1393

ببل ). دار الكتب العممية: بيركت. مسند الشافعي:أبك عبد اهلل محمد بف إدريسالشافعً، -
 .(تاريخ

دار عالـ : الرياض. الطبعة األكلى. بنوؾ تجارية بدوف ربا: الشباني، محمد عبد اهلل -
 .ـ1987. ىػ1407. الكتب
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. الطبعة األكلى. المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي: شبير، محمد عثماف -
. ىػ1418. دار النفائس: األردف. كالطبعة الثانية. ـ1996. ىػ1416. دار النفائس: عماف

 .ـ1998
دار الفكر : اإلسكندرية. الطبعة االكلى. التجارة الدولية: شحاتو، محمد السانكسي محمد -

 .ـ2006. الجامعي
مكتب البحكث : تحقيؽ. اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: الشربيني، محمد الخطيب -

 .ىػ1415. دار الفكر: بيركت. دار الفكر- كالدراسات 
دار : بيركت. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: الشربيني، محمد الخطيب -

 .(ببل تاريخ). الفكر
: بيركت. حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج: الشركاني، عبد الحميد -

 .(ببل تاريخ). دار الفكر
مكتبة النيضة : مصر. الطبعة األكلى. العالقات االقتصادية الدولية: شقير، محمد لبيب -

 .ـ1956. المصرية
نيؿ األوطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى : الشككاني، محمد بف عمي بف محمد -

 .ـ1973. دار الجيؿ: بيركت. األخبار
ميدم حسف : تحقيؽ. لحجة عمى أىؿ المدينة ا:الشٍثاًً،أتوعثذهللاهحوذتيالحسي -

 .ىػ1403. عالـ الكتب: بيركت. الطبعة الثالثة. الكيبلني القادرم
. لكتاب المصنؼ في األحاديث واآلثارا:اتيأتًشٍثح،أتوتكرعثذهللاتيهحوذالكوفً -

 .ىػ1409. مكتبة الرشد: الرياض. الطبعة األكلى. كماؿ يكسؼ الحكت: تحقيؽ
مؤتمر األزمة المالية . األزمة المالية العالمية انعكاساتيا وحموليا: الشيخ، الداكم -

جامعة : لبناف. العالمية وكيفية عالجيا مف منظور النظاـ االقتصادي الغربي واإلسالمي
 .ـ2009 آذار 14-13. الجناف
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مجمع األنير في شرح ممتقى : شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلي -
. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. خميؿ عمراف المنصكر: تحقيؽ. األبحر
 .ـ1998. ىػ1419

. خميؿ الميس: تحقيؽ. طبقات الفقياء: الشيرازم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ -
 .(ببل تاريخ). دار القمـ: بيركت

.  الميذب في فقو اإلماـ الشافعي:الشيرازم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ -
 .(ببل تاريخ). دار الفكر: بيركت

 .هحوذعثذالسالمشاٍُي:تحقٍق.تهغح انسانل ألقزب انًسانل:الصاوي،أحوذتيهحوذ -
 .ـ1995. ىػ1415. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى

دار الكتاب : بيركت. الطبعة الثانية.  البنؾ الالربوي في اإلسالـ:الصدر، محمد باقر -
 .ـ1973. المبناني

. مكتبة المجتمع العربي: عماف. الطبعة األكلى.  التجارة الخارجية:الصكص، نداء محمد -
 .ـ2008

مجمة االقتصاد ". الشروط الشرعية لصحة بيع السمـ": الضرير، الصديؽ محمد -
 (.155-145)ص. ىػ1416. 171العدد. اإلسالمي

حمدم : تحقيؽ. المعجـ الكبير: الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني -
 .ـ1983. ىػ1404. مكتبة الزىراء: المكصؿ. الطبعة الثانية. بف عبد المجيد السمفي

محمد أميف : بيركت. الطبعة الثانية. اختالؼ الفقياء: الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير -
 .(ببل تاريخ). دمج

جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف : الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد -
 .ىػ1405. دار الفكر: بيركت. (تفسير الطبري)

حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار : ابف عابديف، محمد اميف -
 .ـ2000. ىػ1421. دار الفكر: بيركت. (حاشية ابف عابديف)
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االستذكار الجامع لمذاىب : ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي -
: بيركت. الطبعة األكلى. سالـ محمد عطا كمحمد عمي معكض: تحقيؽ. فقياء األمصار

 .ـ2000. دار الكتب العممية
 التمييد لما في الموطأ مف المعاني :ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم -

كزارة : المغرب. محمد عبد الكبير البكرم مصطفى بف أحمد العمكم ك: تحقيؽ. واألسانيد
 .ىػ1387. عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

الطبعة .  الكافي في فقو أىؿ المدينة:ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي -
 .ىػ1407. دار الكتب العممية: بيركت. األكلى

السياسة ". األزمة المالية العالمية أزمة نظاـ ال أزمة سياسات ":عبد الخالؽ، جكدة -
 (.10-1)ص. ـ2009. 175العدد. الدولية

. حبيب الرحمف األعظمي: تحقيؽ. المصنؼ: أبك بكر بف ىماـ الصنعاني،عبد الرزاؽ -
 .ىػ1403. المكتب اإلسبلمي: بيركت. الطبعة الثانية

 .ـ1983. دار جكف كايمي: نيكيكرؾ. أصوؿ المحاسبة:عثذهللا،خالذوآخروى -
. التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ: العبدرم، أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ -

 .ـ1398. دار الفكر: بيركت. الطبعة الثانية
: اعتنى بو. الشرح الممتع عمى زاد المستقنع: بف عثيميف، محمد بف صالح العثيميفا -

. ىػ1417. مؤسسة آساـ: السعكدية. الطبعة األكلى. سميماف أبك الخيؿ كخالد المشقح
 .ـ1997

. حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني: العدكم، عمي الصعيدم المالكي -
 .ىػ1412. دار الفكر: بيركت. يكسؼ الشيخ محمد البقاعي: تحقيؽ

.  قواعد األحكاـ في مصالح األناـ:العز بف عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف السممي -
 .(ببل تاريخ). دار الكتب العممية: بيركت

عقد بيع السمـ وتطبيقاتو المعاصرة دراسة مقارنة في الفقو  :العساؼ، عدناف محمكد -
. ىػ1424. دار جيينة: األردف. الطبعة األكلى. اإلسالمي والقانوف الوضعي
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: اإلسكندرية.  األزمة المالية العالمية وأثرىا عمى أسواؽ الماؿ:، محمد عبد الحميدعطٍح -
 .ـ2010. دار التعميـ الجامعي

. دار الفكر: بيركت. منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ: عميش، محمد بف أحمد بف محمد -
 .ـ1989. ىػ1409

اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السمـ في ضوء : عمر، محمد عبد الحميـ -
 .ـ2004. البنؾ اإلسبلمي لمتنمية: جدة. التطبيؽ المعاصر

دار : بيركت. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني، بدر الديف محمكد بف أحمد -
 .(ببل تاريخ). إحياء التراث العربي

أحمد محمكد : تحقيؽ. الوسيط في المذىب: الغزالي، أبك حامد محمد ابف محمد بف محمد -
 .ىػ1417. دار السبلـ: القاىرة. الطبعة األكلى. إبراىيـ كمحمد محمد تامر

عبد : تحقيؽ. معجـ مقاييس المغة: ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا -
 .ـ1999. ىػ1420. دار الجيؿ: بيركت. الطبعة الثانية. السبلـ محمد ىاركف

إبراىيـ .ميدم المخزكمي، د. د: تحقيؽ. كتاب العيف: الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد -
 ،(ببل تاريخ). دار كمكتبة اليبلؿ. السامرائي

 .(ببل تاريخ). مؤسسة الرسالة: بيركت. القاموس المحيط: الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب -
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي المقرم -

 .(ببل تاريخ). المكتبة العممية: بيركت. لمرافعي
عبد اهلل سفر العبدلي كمحمد : تحقيؽ.  عمدة الفقو:ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد المقدسي -

 .(ببل تاريخ). مكتبة الطرفيف: الطائؼ. دغيميب العتيبي
 الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف :ابف قدامة، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد المقدسي -

 .(ببل تاريخ). المكتب اإلسبلمي: بيركت. حنبؿ
 المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :ابف قدامة، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد المقدسي -

 .ىػ1405. دار الفكر: بيركت. الطبعة األكلى. الشيباني
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 الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي 1القرار رقـ -
ىػ، المكافؽ 1422 شكاؿ 26 إلى 21المنعقد في دكرتو السادسة عشرة بمكة المكرمة مف 

 .بشأف بيع الديفـ، 2002 (يناير) كانكف الثاني 10 إلى 5
الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة  (1/6 )50القرار رقـ  -

ىػ، 1410 شعباف 23 إلى 17مؤتمره السادس بجدة في المممكة العربية السعكدية، مف 
بشأف التمويؿ العقاري لبناء المساكف ـ، 1993 (مارس) آذار 20 إلى 14المكافؽ 
 .وشرائيا

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة  (1/7)63القرار رقـ  -
ىػ، 1412 ذم القعدة 12 إلى 7مؤتمره السابع بجدة في المممكة العربية السعكدية، مف 

 .بشأف األسواؽ الماليةـ، 1992 (مايك) أيار 14 إلى 9المكافؽ 
الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة  (3/7 )65القرار رقـ  -

ىػ، 1412 ذم القعدة 12 إلى 7مؤتمره السادس بجدة في المممكة العربية السعكدية، مف 
 .بشأف عقد االستصناعـ، 1992 (مايك) أيار 14 إلى 9المكافؽ 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة  (2/9 )85القرار رقـ  -
 ذم القعدة 6 إلى 1مؤتمره التاسع بأبك طبي في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مف 

 .بشأف السََّمـ وتطبيقاتو المعاصرةـ، 1995 (إبريؿ) نيساف 6 إلى 1ىػ، المكافؽ 1415
الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة  (4/11)101القرار رقـ  -

ىػ، 1419 رجب 30 إلى 25مؤتمره الحادم عشر بالمنامة في مممكة البحريف، مف 
 .بشأف بيع الدَّيفـ، 1998 (نكفمبر) تشريف الثاني 19 إلى 14المكافؽ 

الصادر عف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد في  (3/14 )129القرار رقـ  -
 11ىػ، المكافؽ 1423 ذك القعدة 13 إلى 8دكرتو الرابعة عشرة بالدكحة، دكلة قطر، مف 

 .بشأف عقد المقاولة والتعميرـ، 2003 (يناير) كانكف الثاني 16إلى 

دار : بيركت. محمد حجي: تحقيؽ.  الذخيرة:القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس -
 .ىػ1994. الغرب
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. (تفسير القرطبي )الجامع ألحكاـ القرآف: القرطثً،أتوعثذهللاهحوذتيأحوذاألًصاري -
 .(ببل تاريخ). دار الشعب: القاىرة

.انسهى وتطثيقاته انًعاصزج في انسهع وانًنافع وانخذياخ:القرٍداغً،علًهحًٍالذٌي -

 .م2010.ُـ1431.دارالثشائراإلسالهٍح:تٍروخ.الطثعحاألولى

 الطبعة .بحوث في فقو المعامالت المالية المعاصرة: القره داغي، عمي محيي الديف عمي -
 .ـ2001. ىػ1422. دار البشائر: بيركت. األكلى

التحديات التي تواجو منظمات األعماؿ المعاصرة األزمة المالية : القريكتي، محمد كآخركف -
. ىػ1432. مكتبة المجتمع العربي: األردف. الطبعة األكلى. العالمية واآلفاؽ المستقبمية

 .ـ2011
دار : بيركت. الطبعة األكلى. الموسوعة الفقيية الميسرة: قمعة جي، محمد ركاس -

 .ىػ1421. النفائس
: بيركت. الطبعة الثانية. معجـ لغة الفقياء:قمعة جي، محمد ركاس، كقنيي، محمد صادؽ -

 .ـ1988ىػ 1408. دار النفائس
حاشية قميوبي عمى شرح جالؿ الديف : القميكبي، شياب الديف أحمد بف أحمد بف سبلمة -

: بيركت. الطبعة األكلى. مكتب البحكث كالدراسات: تحقيؽ. المحمي عمى منياج الطالبيف
 .ـ1998. ىػ1419. دار الفكر

ابف القيـ، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي  -
دار : بيركت. طو عبد الرؤكؼ سعد: تحقيؽ.  إعالـ الموقعيف عف رب العالميف:الدمشقي
 .ـ1973. الجيؿ

.في ىدي خير العبادساد انًعاد :أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيكب الزرعياتيالقٍن، -

مؤسسة : بيركت.طثعحالراتعحعشرجؿا.شعٍةاألرًاؤوطوعثذالقادراألرًاؤوط:تحقٍق
 .ـ1986. ىػ1407. مكتبة المنار اإلسبلمية: الرسالة، الككيت
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اتيالقٍن،أتوعثذهللاشوسالذٌيهحوذتيأتًتكرتيأٌوبتيسعذالسرعً -

: القاىرة. محمد جميؿ غازم.د: تحقيؽ. الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية:الذهشقً
 .(ببل تاريخ). مطبعة المدني

.  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد -
 .ـ1982. دار الكتاب العربي: بيركت. الطبعة الثانية

تفسير ) تفسير القرآف العظيـ :ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي -
 .ىػ1401. دار الفكر: بيركت. (ابف كثير

محمد فؤاد عبد : تحقيؽ. سنف ابف ماجة: ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني -
 .(ببل تاريخ). دار الفكر: بيركت. الباقي

 .(ببل تاريخ). دار صادر: بيركت.  المدونة الكبرى:مالؾ، مالؾ بف أنس -

هحوذفؤادعثذ:تحقٍق.يىطأ اإلياو يانل:هالك،أتوعثذهللاهالكتيأًساألصثحً -

 .(ببل تاريخ). دار إحياء التراث العربي: مصر.الثاقً
يكسؼ : تحقيؽ. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: المالكي، أبك الحسف -

 .ىػ1412. دار الفكر: بيركت. الشيخ محمد البقاعي

انذاوي انكثيز في فقه يذهة :الواوردي،علًتيهحوذتيحثٍةالثصريالشافعً -

. الشيخ عمي محمد معكض، كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد: تحقيؽ. اإلياو انشافعي
 .ـ1999. ىػ1419. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى

تحفة األحوذي شرح جامع : المباركفكرم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ -
 .(ببل تاريخ). دار الكتب العممية: بيركت. الترمذي

 .(ببل تاريخ). كارخانو تجارت كتب. نجيب ىكاكيني: تحقيؽ. مجمة األحكاـ العدلية -
. ىػ1400. مجمع المغة العربية: القاىرة. لمعجـ الوجيز ا:هجوعاللغحالعرتٍحتوصر -

 .ـ1980
. دار الغد الجديد: مصر. الطبعة األكلى. فقو وفتاوى البيوع: محمكد، صبلح الديف -

 .ـ2005. ىػ1426
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. دار النيضة العربية. القاىرة. الطبعة الثانية. أحكاـ األسرة في اإلسالـ: مدككر، محمد -
 .ـ1969. ىػ1389

 .ـ1978. دار النيضة العربية: القاىرة. الوجيز ألحكاـ األسرة في اإلسالـ: مذككر، محمد -
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى : المرداكم، أبك الحسف عمي بف سميماف -

دار إحياء التراث : بيركت. محمد حامد الفقي: تحقيؽ. مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ
 .(ببل تاريخ). العربي

 المبتدي في فقو تذايح: المرغيناني،برىاف الديف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني -
 .(ببل تاريخ). مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح: القاىرة. اإلماـ أبي حنيفة

اليداية شرح بداية : المرغيناني، أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني -
 .(ببل تاريخ). المكتبة اإلسبلمية. المبتدي

االزمة التمويمية العالمية وسبؿ مواجية آثارىا " : المركز المصرم لمدراسات االقتصادية -
 (.8-1)ص. 2008. 22العدد. آراء في السياسة واالقتصاد". عمى مصر

الوكتة:اإلسكٌذرٌح.دور انذونح في دم األسيح انًانيح انعانًيح:هسعذ،هحًٍهحوذ -

 .م2010.الجاهعًالحذٌج
. الطبعة األكلى.  األزمة المالية العالمية نياية الميبرالية المتوحشة:سميحهسعود، -

 .ـ2010. دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: عماف
محمد : تحقيؽ. صحيح مسمـ: مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم -

 .(ببل تاريخ). دار إحياء التراث العربي: بيركت. فؤاد عبد الباقي
مجمة أبحاث االقتصاد ". اإلسالـ والوساطة المالية"تعميؽ عمى بحث : المصرم، كفيؽ -

 .ىػ1404. العدد األكؿ. ، جامعة الممؾ عبد العزيزاإلسالمي
. دار الدعكة. مجمع المغة العربية: تحقيؽ. المعجـ الوسيط: مصطفى، إبراىيـ كآخركف -

 .(ببل تاريخ)
األزمة المالية أسبابيا وتداعياتيا وطرؽ حميا والحؿ المقترح : مصطفى، فتحي عطية -

 .ـ2009. مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر كالتكزيع: مصر. لمعرب



174 

 

العالـ يعيش في مرحمة -  أزمة النظاـ االقتصادي العالمي ": أبك مصمح، غالب -
 (.33-17)ص. 2008شتاء : العدد. العرب والعالـ". مخاض

العدد . شؤوف األوسط".  أمريكا وأزمة النظاـ االقتصادي العالمي": أبك مصمح، غالب -
 (.59-45)ص. ـ2008. 130

الطبعة . مواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ: المغربي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف -
 .ىػ1398. دار الفكر: بيركت. الثانية

. المبدع في شرح المقنع: ابف مفمح، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل الحنبمي -
 .ىػ1400. المكتب اإلسبلمي: بيركت

النكت والفوائد السنية عمى : ابف مفمح، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل الحنبمي -
. مكتبة المعارؼ: الرياض. الطبعة الثانية. مشكؿ المحرر لمجد الديف ابف تيمية

 .ىػ1404
أبي الزىراء حاـز : تحقيؽ. الفركع كتصحيح الفركع: ابف مفمح، أبك عبد اهلل محمد المقدسي -

 .ىػ1418. دار الكتب العممية: بيركت. الطبعة األكلى. القاضي
. دار الفكر: بيركت. فتح المعيف شرح قرة العيف: المميبارم، زيف الديف بف عبد العزيز -

 .(ببل تاريخ)
فؤاد عبد المنعـ . د: تحقيؽ. اإلجماع: ابف المنذر، أبك بكر محمد بف إبراىيـ النيسابكرم -

 .ىػ1402. دار الدعكة: اإلسكندرية. الطبعة الثالثة. أحمد
دار : بيركت. الطبعة األكلى. لساف العرب: ابف منظكر، محمد بف مكـر األفريقي المصرم -

 .(ببل تاريخ). صادر
حاشية النجدي عمى الروض : النجدم، عبد الرحمف بف محمد بف القاسـ بف العاصي -

 .ـ1994. ىػ1414. الطبعة السادسة. المربع
. عبد العزيز محمد الككيؿ: تعميؽ. ألشباه والنظائرا:زيف العابديف بف إبراىيـاتيًجٍن، -

 .ـ1968. ىػ1387. مؤسسة الحمبي: القاىرة
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Abstract 

I attempted in this study the subject (The Provisional Sales and Their 

Contemporary Applications in Light of Islamic Jurisprudence). 

In the beginning, I attempted the concept of sale of provisionals, its 

status and its relevance to the current financial crisis and concluded that 

sale of provisionals which prohibited according to Islamic Shariais that 

which includes exhubirentintrest and that contributed to the current 

financial crisis. I tried some of the execptions of sale of provisionals which 

are permissible such as contracts of settlement and manufacturing which 

contribute to economic revival. 

After that, I explore other forms of sale of provisionalsand their 

modern applications such as foreign trade, agriculture and sale of debts. 

 
 
 
 
 
 

 




