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  .اإلهداء                                             

  

  كرهازة عن شُ اجِ رة بل عَ ائِ یر حَ ابِ عَ التَ  لُّ كُ  فُ قِ تَ  ،خایاكریمة السَ  ،وددُ أعطت بال حُ  إلى من

 وما ،ااهَ ضَ رضا اهللا في رِ  ،ي كبیرةنِ تْ مَ لَّ ي صغیرة وعَ نِ تْ لَ فَ كَ  ،هاقَّ وف حَ رُ ات وال حُ مَ لِ یها كَ وافِ تُ  ال 

ي نِّ زاها عَ ها وجَ لَ مَ وأحسن اهللا عَ  ،لفاء العاجِ ى لها الشِّ منَّ ون أتَ ي الحنُ تِ والدَ  ،هاعائِ  بدُ ي إالَّ یقِ وفِ تَ 

  .حفظها اهللا ورعاها نیا واآلخرةفي الدُ  خیر الجزاء

ل قبل حَ رَ  ؛هتِ اعَ یة في طَ اهللا وٕاخالص النِّ  بَّ حُ  يَّ ع فِ رَ ي األجیال الذي زَ بِّ رَ الدي مُ وح وَ إلى رُ 

  .لد إن شاء اهللایق األعلى في دار الخُ فِ ه إلى الرَّ ارِ مَ اد ثِ ي حصَ نِ جْ أن یَ 

ة حَ الِ البیئة الصَ  يلِ  تأیَّ ق وهَ لُ سن الخُ ا وعائلتي الكریمة التي عودتني حُ إلى أهلي جمیعً 

.ینة على طاعة اهللاعِ المُ   

 

.عواضِ تَ هد المُ هذا الجُ  ةَ رَ مَ ي ثَ ا أهدِ ؤالء جمیعً إلى هَ   

 

 

 



  .شكر وتقدير                                 

: باب، األدب :رواه أبو داود في سننه، كتاب (.ال َیْشُكر اهللا َمْن ال َیْشُكر النَّاس: قال رسول اهللا 

  )صححه األلباني في تعلیقه على سنن أبي داود) 255\4.(شكر المعروف

  .الُمصطفى بُسنَّة ًال مَ نطالًقا من هذا الحدیث الشریف وعَ ا

م افر واألدب الجَ لم الوَ یة والعِ الِ ة العَ مَّ احب الهِ صَ یر لِ كر واإلحترام والتقدِ بخالص الشُ  مُ أتقدَّ    

 ل عليَّ خَ بْ حفظه اهللا ورعاه فلم یَ  عبد المجید مباركیة الدكتور شیخي وأستاذي الفاضل

  .لمیذهعن تِ  ازى شیخً جَ  ني خیر ماه الكثیرة فجزاه اهللا عَ لِ اغِ مشَ  غمَ صح واإلرشاد رُ بالنُ 

كم ون قراءة هذه المذكرة والحُ ولَّ یتَ كما أشكر السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذین سَ    

     .بذُلونه من ُجُهود في میزان حَسناِتهمدیر أن یجعل ما یَ اهللا العلي القَ  علیها سائلةً 

حفظها اهللا  - سعاد بیاتي في مشواري الجامعي تِ یقَ ول لرفِ كر موصُ الشُ  وكذلك فإنَّ     

في  ي به من إهتمامنِ تْ صَّ ما خَ و  مذكرةِلَما قامت به من َمْجُهودات  ِلُتَمهَِّد ِلي ِخدمة ال -ورعاها

  .عاتِ وبها المَ ید وأسلُ دِ ا وبرأیها السَ هَ مِ رَ ها وكَ ودِ بجُ  اضته عليَّ ما أفَ حظات انشغالها وبأكثر لَ 

: ه لخضر بالوادي الممثلة بعمیدهاجامعة الشهید حمَّ  علوم اإلسالمیةال معهدثم ال أنسى    

بارك في فأسأل اهللا أن یُ  ،وف ألبناء هذا الوطنه من معرُ مدَّ قَ ا مَ لِ  ،الدكتور إبراهیم رحماني

  .رح الكبیرهذا الص

  .ا خیر الجزاءفجزاهم اهللا جمیعً                          

  .ه على محمد وعلى آله وصحبه وسلموصّلى اللّ                 



  :باللُّغة العربیة لخصالمُ                              

في  االستجراریر بالبحث أال وهو بیع دِ غة وجَ الِ أهمیة بَ  ذيبموضوع  مذكرةى هذه العنَ تُ    

تناول مفهوم البیع : منت الدراسة مبحث تمهیديضَ وتطبیقاته المعاصرة؛ تَ الشریعة اإلسالمیة 

والمبحث األول تضمن  .ا من عقود البیعا خاصً نوعً  راراالستجة عامة باعتبار بیع صفَ بِ 

ه وآراء الفقهاء رِ وَ صُ  إلىاة إضافة اطَ عَ هة له مثل بیع المُ ابَ شَ والعقود المُ  االستجرارتعریف بیع 

ت الكالم فیه عن التطبیقات المعاصرة في بیع صْ صَّ ا المبحث الثاني واألخیر فقد خَ أمَّ  .حوله

  .كعقد التورید االستجرار

  .ل إلیها خالل البحثمتوصَ ثم خاتمة البحث واشتملت على أهم النتائج الُ 

  

  :الملخص باللُّغة الفرنسیة  

  

UN RESUME:  cette étide a pris soin du sijet car il est d'une grande 

importance et dique de la recherche. c'est la vente de traction dans 

la legistation islamique et ses application contemporaines. L'etide 

compate un théme initiatif qui tràite la vation de la vente. en général 

car la vente de traction est un genre particulier de contrats de vente. 

Le 1er théme présente la définition de la vente de traction et les 

contrats qui la ressemblent comme la vente de donation… aussi ses 

images et les opinions de juristes dans ce sujet.                           

 Enfin, je consacre la derniére section pour parler des   applications 

contemporaines de la vente de traction et une conclusion qui inscrit 

les resultats les plus importants obtenus par cette etide.                

                                                                             

   

                                                                                         

  



  :اإلشارات والرموز المستخدمة في البحث قائمة             

  

  الجزء  ج

  الصفحة  ص

  هجري  ه

  میالدي  م

  توفي  ت

  ال ناشر  ن. ال

  تحقیق  تح

  ال مكان طبع  م. ال

  بدون ذكر تاریخ  ت. د

  طبعة  ط

  ال طبعة  ط. ال

 

 



  أ 

  مقدمة                              

سم اهللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آله ب   

  :ا بعدأمَّ  مَّ ث ینیوم الدِّ  إلىین ومن تبعهم بإحسان امِ یَ ر المَ وصحبه الغُ 

ه عِ بْ طَ ي بِ نِ دَ فهو مَ  ،له من إنشاء عالقات مع غیره دَّ یعیش في هذه الحیاة ال بُ  يْ كَ اإلنسان 

وال یتم  ،ه خاصة الضروریة منها كاألكل والشرب والملبساتِ یَ اجِ ة حَ یَ بِ لْ تَ  علىه ذلك دَ اعِ سَ یُ لِ 

ام وقد قَ  الإوا یوم على حیاة فرد خلُ ود المالیة؛ فال یَ قُ سمى بالعُ بالمال وهذا ما یُ  إالذلك 

ادلة مع شخص طبیعي وقد تكون مع وقد تكون هذه المب ،بادلة مالیة كالبیع والشراءمُ بِ 

  ...شخص معنوي كالشركات والبنوك

  وعیُ ها البُ مِّ ات كثیرة من أهَ وعَ تناول موضُ ا أساسیا یَ ابً بَ  دُّ عَ فباب المعامالت المالیة یُ    

دراستي بأحد أنواع البیوع أال وهو بیع  صَّ أن أخُ  تُ وعلى هذا إرتأیْ  ،تى أنواعهاشَ بِ 

  . إلسالمیة وتطبیقاته المعاصرةفي الشریعة ا االستجرار

   :أهمیة الموضوع

ها في وعُ ر وقُ كرَّ تَ ه من المعامالت التي یَ ونِ في كَ  ز أهمیة موضوع بیع االستجراربرُ وتَ 

یدة طِ له عالقة وَ  كما أنَّ ... الحیاة الیومیة كما هو الحال في المحالت التجاریة والبنوك

ا هَ یقِ قِ حْ تَ لیات التي تسعى الشریعة اإلسالمیة لِ من الكُ  دُّ عَ ة المال عند اإلنسان؛ والمال یُ یمَ قِ بِ 

  ...إیضاح هذا الموضوع خاصة أحكامه الشرعیة بُ توجَّ فیَ  ،حافظة علیهاوالمُ 

 :إشكالیة البحث

   زمان  یة هو تلبیة حاجات األفراد في كلاف أحكام الشریعة اإلسالمدلقد كان من أهم أه    

ویأتي من أبرزها المعامالت األكثر  ،المعامالت المالیة ومكان؛ ویبرز ذلك خاصة في باب

دامى إلى وهذا ما أدى بالفقهاء القُ  ،بیع االستجرار: سمى بین الناس ومن بینها ما یُ ًال تعامُ 

   .وا أحكامه الشرعیةدُ یا وحدَّ هِ قْ ه فِ یفِ كیِ تَ 

وما  ،االستجرارفیما تتمثل األحكام الشرعیة لبیع  :ومن خالل ذلك أطرح اإلشكالیة التالیة

  مدى إمكانیة تطبیقه في المعامالت المالیة المعاصرة؟

  :عن هذه اإلشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة كما یلي عُ وتتفرَّ 

 ؟االستجرارما المقصود ببیع ) أ



  ب 

 وع من البیع؟ي لهذا النَّ هِ قْ یف الفِ كیِ ما هو التَّ ) ب

 ستجدة؟لمالیة المُ المعامالت ا االستجراركیف واكب بیع   ) ت

  :فرضیات البحث

ة وله آثار إیجابیة على ف أحكام الشریعة اإلسالمیالِ خُ عقد ال یُ  االستجراراعتبار بیع ) أ

  .ورة األموال بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیةیرُ قتصاد وضمان سَ یة اإلنمِ تَ 

عقد ك المیةاإلسعلى المعامالت المالیة في المصارف  االستجرارتطبیق أحكام بیع ) ب

  .ي ذلك إلى أي منازعاتضِ فْ یعتبر أداة نافعة وال یُ  ،المرابحة لآلمر بالشراء

  :أهداف البحث

  :تتمثل أهداف معالجة الموضوع في ما یلي

  .االستجراربیان موقف الشریعة اإلسالمیة من بیع ) أ

  .على المعامالت المالیة المعاصرة االستجرارتوضیح كیفیة تطبیق بیع ) ب

ة الدراسات التي تناولته رغم قلَّ ین والباحثین إلى دراسة هذا الموضوع لِ صِ تخصِّ وة المُ دع) ت

  .أهمیته

  :ختیار الموضوعادوافع وأسباب 

  :تیةاختیار الموضوع في النقاط اآلتبرز أهم الدوافع واألسباب الذاتیة والموضوعیة في    

  :األسباب الذاتیة) أ

  .ياسِ رَ اري الدِ شوَ ق له في مِ رَّ طَ لم أتَ  االستجرارموضوع بیع * 

  .االستجرارهاء حول بیع قَ ة في معرفة أقوال الفُ غبَ الرَّ * 

  :الموضوعي سببال) ب

  ...ومدُ عْ وع األخرى كبیع المَ ه مع البیُ اهِ بَ واشتِ  االستجراروض موضوع بیع مُ غُ * 

  :الدراسات السابقة

 االستجراربیع : نوانبع ،عبد العزیز بن محمد بن حمد الشبیب: دراسة الباحث*    

بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،وتطبیقاته المعاصرة

فقد تضمنت هذه الدراسة مفهوم  .ه1431 \1430 ،المملكة العربیة السعودیة ،اإلسالمیة

  .الیةوتطبیقاته المعاصرة في المعامالت الم ،وما یتعلق به من أحكام وآثار االستجراربیع 



  ت 

دراستي من ثري قد اتفقت هذه الدراسة مع دراستي في أَن لها نفس الموضوع تحدیدا وتُ و 

  .باب المعامالت المالیة المعاصرة ناحیة تطبیق الموضوع في

تعریفه  االستجراربیع : ثیة بعنوانورقة بح ،رفیق یونس المصري: دراسة الباحث* 

ت العلمیة المنشورة في ندوة حوار األربعاء في في إحدى الحواراألقي هذا البحث   ،وٕاشكاالته

قتصاد اإلسالمي بالمملكة العربیة السعودیة مركز أبحاث اإل ،الملك عبد العزیزجامعة 

  .م 2006\11\1

ر صوره عند الفقهاء وذك االستجرارعالج الباحث نقاط الموضوع بإیجاز وهي تعریف بیع 

  .میة ثم ختم ورقته بخالصةبن تیاو  ق على نص ابن القیملَّ وفي األخیر عَ 

ولم تتناول تطبیقاته  ،ختالف الذي وقع بین الفقهاءلدراسة لم تعط العنایة لتفصیل االفهذه ا

   .المعاصرة

بعض تطبیقاته كر ذِ و  االستجراري لبیع هِ قْ یف الفِ كیِ ه دراستي هو التفصیل في التَّ یفُ ضِ وما تُ 

  ...في المعامالت المالیة المعاصرة كبیع التورید 

: ؛ دمشقط. ال .بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ،محمد  تقي العثماني: دراسة الباحث *

أحكام البیع : بحث بعنوان ،فقد كان ضمن هذه األبحاث .م2013\ه1434، دار القلم

   .االستجرارالتعاطي و ب

ل في صوره وتكییفه الفقهي وفي األخیر ذكر وفصَّ  ،االستجرارلبیع  اموجز  اتناول تعریفً فقد 

  .ا له في المعامالت المصرفیة المعاصرةتطبیقً 

  .في مختلف أنواع البیوع االستجرارد التطبیقات لبیع یفه دراستي هو تعدُّ ضِ وما تُ 

  :منهج البحث

حیث قمت باستقراء  رن؛قاوالمنهج المُ  ستقرائيمدت في دراستي هذه على المنهج االقد اعت   

وقد اختلفوا  ،افقهیً  هم في تكییف صورهئِ آراو  االستجراردامى في تعریف بیع قهاء القُ الفُ  أقوالِ 

دُّ المنهج المقارن مَناِسُبا لمعرفة الراجح من وُیعَ  ،وع من البیعفي التكییف الفقهي لهذا النَّ 

  .ا في المبحث األول من الرسالةیً لِ ویظهر ذلك جَ  ،الخالف

  

  



  ث 

  :منهجیة البحث

 .ةمن مصادرها األصلیّ  األحادیثتخریج  .1

 .حاشیةعزو اآلیات الكریمة إلى سورها وأرقامها في ال .2

 . غةكتب اللّ  من ة إلى مصادرهاغویّ عریفات اللّ التّ  فيجوع الرّ  .3

 . ةل مر عند ورودها ألوّ  حاشیةذكر معلومات المرجع عند ال .4

  .ترجمة موجزة لمعظم األعالم المذكورة .5

  .تبار كل المصادر مراجعاع .6

  :خطة البحث

  :إلىعلى فرضیات الدراسة تم تقسیم البحث  ابة عن اإلشكالیة المطروحة وبناءً لإلج   

  :احتوت على .مقدمة * 

  .دیباجة .1

  .التعریف بالموضوع وأهمیته .2

  إشكالیة البحث .3

  فرضیات البحث .4

  أهداف البحث .5

  .وافع وأسباب اختیار الموضوعد .6

  .الدراسات السابقة .7

  .هج البحثمن .8

  .منهجیة البحث .9

  .خطة البحث  .10

  .صعوبات البحث. 11    

  .مفهوم البیع :المبحث التمهیدي* 

  :تناول هذا المبحث موضوع البیع على شكل نقاط كما یلي   

  .تعریف البیع لغة واصطالحا :أوال

  .صور البیع :ثانیا

  .أثر دخول األجل على عقد البیع :ثالثا



  ج 

  . االستجراربیع  مفهوم :المبحث األول* 

  :وتضمن ثالث مطالب 

  .لةواأللفاظ ذات الصِّ  االستجرارتعریف بیع  :المطلب األول

التي أطلقها الفقهاء على هذا النوع من البیع  االستجرارتحدثت فیه عن بعض مسمیات بیع 

  .االستجرارواأللفاظ التي لها عالقة ببیع 

  .قة بهعلِّ تَ المُ  واألوصاف االستجرارأركان بیع  :المطلب الثاني

  .وهي كما في البیوع األخرى االستجرارتحدثت في هذا المطلب عن أركان بیع 

  .وتكییفها الفقهي االستجرارصور بیع  :المطلب الثالث

تقدیم صوره من حیث  ؛ا للثمنتبعً  االستجراركان الكالم في هذا المطلب عن تعدد صور بیع 

  .الفقهاء حول كل صورةوآراء  تأخیر الثمنوصوره من حیث  الثمن

  .االستجراربیع لالتطبیقات المعاصرة  :المبحث الثاني* 

  :تضمن هذا المبحث ثالث مطالب

  .االستجرارماهیة عقد التورید وتطبیقه في بیع  :المطلب األول

ثم الكالم عن تطبیق عقد التورید في بیع  ،تحدثت عن تعریف عقد التورید وتكییفه الفقهي

  .االستجرار

  .االستجرارمفهوم بیع المرابحة لآلمر بالشراء وتطبیقه في بیع  :ب الثانيالمطل

ثم  ،تكییفها الفقهي كان الكالم عن تعریف بیع المرابحة لآلمر بالشراء وخطوات إجرائها و

  .االستجرارالكالم عن تطبیق بیع المرابحة لآلمر بالشراء في بیع 

  .المنافعفي بیوع  االستجرارتطبیق بیع  :المطلب الثالث

في هذا المطلب نوعین من بیوع المنافع وهي التكلفة الشهریة الستهالك  صتُ صَّ لقد خَ 

والكالم عن تطبیقهما في بیع  ،والتكلفة الشهریة الستهالك خدمة الهاتف ،الكهرباء والماء

  .االستجرار

  

  

  

  



  ح 

   :خاتمة* 

قبت ذلك بفهارس ثم أع ،ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل بحثي   

  .لآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة واألعالم والمصادر والموضوعات

  :ات البحثوبَ عُ صُ 

ون بإذن اهللا ها تهُ نَّ كِ لَ  ،صعوبات إلىض الباحثون خالل مسیرة بحثهم عرَّ كثیرا ما یتَ    

ب ت جزئیات الموضوع في بطون كتتُ شَ وتوفیقه؛ لقد واجهتني بعض العوائق تتمثل في تَ 

وأیضا ندرة  ،اةمن العقود غیر المسمَّ  االستجرار كون عقدویرجع ذلك لِ  ،دامىاء القُ هَ قَ الفُ 

لكن تم اجتیاز ذلك  ،خاصة تطبیقاته المعاصرة االستجرارالدراسات الحدیثة التي تناولت بیع 

                بعون اهللا وتوفیقه

  .أنت أستغفرك وأتوب إلیك إالنك اللهم وبحمدك أشهد أنه ال إله سبحا           

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین  
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  .مفهوم البیع: المبحث التمهیدي

قهاء  في اصطالح الفُ  ثم غة كالم عن معناه في اللُّ ایة الدَ ب بِ لَّ طَ تَ دراسة موضوع البیع یَ       

  .جل على عقد البیعول األبیان أثر دخُ و  ور البیعة الكالم عن أهم صُ ومن ثمَّ 

  .اغة واصطالحً تعریف البیع لُ : أوال

 هاعتبَ اسْ  ة  وعَ یْ ع والبَ البیْ  هُ عَ ایَ ه للبیع وبَ ضَ رَّ اع الشيء عَ وأبَ  اعً یْ ه بَ یعُ بِ يء یَ اع الشَ بَ : غةلُ  البیع

  1.منه هُ یعَ بِ الشيء سأله أن یَ 

واألصل في البیع مبادلة مال  .اها لهرَ تَ یره اشْ غَ ا لِ هَ اعَ تَ اها وابْ ترَ ار بمعنى اشْ الدَّ  اع زیدٌ تَ وابْ 

  2.بمال

  .3....،لرَُّجُل َعَلى َبْیِع َأِخیهِ َال َیِبِع ا:قال وعن رسول اهللا 

اء أخیه  رَ تر على شِ ما هو ال یشْ یه إنَّ ع أخِ یْ ع على بَ بِ النهي في قوله ال یَ  :أهل العلم قال 

    4.هُ تُ یْ رَ تَ الشيء بمعنى اشْ  تُ عْ العرب تقول بِ  شتري ال على البائع ألنَّ ع النهي على المُ ما وقَ فإنَّ 

  :قهاء ما یليتعریف البیع عند الفُ  الواردة في تارابَ من العِ   :ااصطالحً  البیع

  .يراضِ ال بالتَّ بالمَ  الِ ة المَ لَ ادَ بَ البیع هو مُ : من الحنفیة5میْ جَ ین بن نُ زین الدِّ قول  •

ل الناس وُّ مَ تَ ت بِ بُ ثْ ما  تَ الیة إنَّ والمَ  ،وقت الحاجةلِ  هُ ارُ خَ دِّ ع ویمكن ابْ یل إلیه الطَ مِ ما یَ هو  والمالُ 

اع فَ تِ نْ اح االبَ فما یكون مُ  ،ارعً شَ  اع بهفَ تِ نْ ة االاحَ إبَ ت بها وبِ بُ ثْ م یَ قوُّ والتَ  ،ضعْ م البَ قوُّ تَ بِ افة أو كَ 

  6. ةطَ نْ ة حِ بَّ  كحَ ل الناس ال یكون ماًال وُّ بدون تمَ 
                                                           

1
 \ه1420ر النموذجیة، الدا: ؛ بیروت5: ط(.یوسف الشیخ محمد: تح .ختار الصحاح، مُ محمد بن أبي بكر الرازي 

 .43ص ،)م1999
2
 .69ص  ،1ج ،)ت. المكتبة العلمیة، د: ط؛ بیروت. ال(.ي، المصباح المنیرومِ یُ بن علي الفَ محمد  

3
دار إحیاء التراث : ط؛ بیروت. ال(.محمد فؤاد عبد الباقي: تح. رلمسند الصحیح المختصي، اورِ ابُ یسَ مسلم بن الحجاج النَّ  

  .1154ص  ،3ج ،1412رقم الحدیث ،....أخیهل على بیع جُ تحریم بیع الرَ : اببالبیوع،  : كتاب ،)ت. د العربي،
4
  .23ص  ،8ج ،)ه1414دار صادر، : ؛ بیروت3: ط(.، لسان العربجمال الّدین بن منظور األنصاري 
5

ا، من شیوخه، أمین الدِّین بن عبد العال، من فً صنِّ م، كان عاِلًما مُ ُنَجیْ  بن محمد المشُهور بابنبراهیم زین الدِّین بن إ 

الطبقات السنیة في ، تقي الدِّین العزي(.ه970األشباه والنظائر، ت  ،لمغربي، من مصنفاته، شرح المنارتالمیذه شقیر ا

   .)276، 275ص ، 3ج م 1980\ه1390، ن.ال: ط؛ القاهرة.ال. بد الفتاح محمد الحلوع: تح تراجم الحنفیة،
6
 
  .277ص ،5،ج)ت. دار الكتاب اإلسالمي، د: م. ؛ ال2: ط(.ائق شرح كنز الدقائقم، البحر الر یْ جَ ین بن نُ زین الدِّ  
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ع وال افِ نَ ة على غیر مَ اوضَ عَ البیع هو عقد مُ (: من المالكیة 1يمِ غْ رَ وَ ال ةفَ رَ محمد بن عَ قول  •

  .)ةذَّ لَ  ةعَ تْ مُ 

كم البیع وهو عقد ها حُ مَ كْ اب ألّن حُ وَ الثَ  ةُ بَ یدخل في هذا الحّد العام هِ : شرح التعریف

  .ة اوضَ عَ مُ 

  .اءرَ به اإلجارة والكِ  جَ رَ أخْ “ ع افِ نَ مَ یر على غَ ”  هُ وقولُ 

  2.ةذَّ ة لَ عَ تْ ة على مُ اوضَ عَ ه عقد مُ اح ألنَّ كَ به النِّ  جَ رَ أخْ “ ة  ذَّ عة لَ تْ وال مُ ” وقوله 

  4.)ال أو نحوهبمَ  الٍ ة مَ لَ ابَ قَ البیع هو مُ (: من الشافعیة 3يوِ وَ النَّ  فٍ رَ حي بن شَ یَ قول  •

  6.)اكً لُ مَ ا وتَ یكً لِ ال تمْ ال بالمَ ة المَ لَ ادَ بَ مُ البیع هو ( :نابلةمن الح5ة دامَ ین بن قُ الدِّ  قُ وفَّ مُ قول  •

  .ور البیعصُ : ثانیا 

ور البیع دیث عن صُ للحَ  هذه النقطة  ُص صِّ أخَ سَ  ،احً َال غة واصطِ البیع لُ م عن َال الكَ  بعد   

  :یمات التالیةقسِ التَ  في كرهاذِ  ة أخصُّ فَ تلِ خْ ات مُ ارَ بَ تِ ه في كالم الفقهاء باعْ رُ وَ صُ  تدَ عدَّ تَ  فقد 

  :یغةصور البیع باعتبار الصِّ . 1

  .یةظِ فْ یغة اللَّ الصِّ 

  .نفیْ رَ ول من الطَ بُ اإلیجاب والقَ  بها دُ قصَ یُ ة یَ فظِ اللَّ یغة الصِّ 
                                                           

1
بن عبد السالم، محمد اوالرسوم، من شیوخه،  ققیتحأبو عبد اهللا محمد بن الشیخ محمد بن َعَرَفة الَوَرْغِمي، ُعْمدة أهل ال 

النور  شجرة، محمد مخلوف(.ه803، وُمختَصره في الفقه، ت ِطي، من مصنفاته، الحدود الفقهیةالسِ  واإلمامبن هارون 

  ).327 ص، 1ج.م2003\ه1424، دار الكتب العلمیة: ؛ لبنان1:ط .الزكیة في طبقات المالكیة
2
اع، شر     .232، ص)ه1350المكتبة العلمیة، : م. ؛ ال1: ط.(بن عرفةاح حدود محمد األنصاري الرصَّ

3
سر، من تالمیذه الیُ  أبيإسماعیل بن  ،من شیوخه ،....ا یهً قِ یحي بن َشَرف ُمحِیي الدِّین أبو زكریا النووي الشافعي، كان فَ  

 عمر بن كثیر القرشي(.ه676ات، ت هذیب األسماء واللُّغَ شرح صحیح مسلم، ت ،ین بن الَعطَّار، من مؤلفاتهعالء الدِّ 

. م1993\ه1413، مكتبة الثقافة الدینیة: م.ط؛ ال.ال. محمد زینهم محمد عزب، أحمد عمر هاشم: تح ،طبقات الشافعیین

  ).909ص، 1ج
4

 )م1991\ه1412المكتب اإلسالمي،: ق؛ بیروت، دمش3: ط(.ینتِ فْ ة المُ مدَ بین وعُ الِ ي، روضة الطَ یحي بن شرف النوو  

 .338ص  ،3ج
5
ا زاهدا، من شیوخه، هبة اهللا الدََّقاق وبن الَبِطي، من ي، كان فقیهً دسِ قْ ة ُمَوفَُّق الدِّین المَ امَ دَ عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قُ  

عبد : تح ،ذیل طبقات الحنابلة، ین السالميزین الدِّ (.ه620تصانیفه، البرهان في مسألة القرآن، الكافي في الفقه، ت 

 ).281ص،  3ج. م1005\ه1425، مكتبة العبیكان: ؛ الریاض1:ط. ن سلیمان العثیمینالرحمان ب
6
 .480ص  ،3ج، )م1968\ه1388مكتبة القاهرة، : م ،ط؛ ال. ال(.ة، الُمْغِنيامَ دَ ین بن قُ فَّق الدِّ ُمو  
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ظ فْ لَ اب بِ ول على اإلیجَ بُ م القَ ؛ فإن تقدَّ امَ هِ حوِ أو نَ  تُ لْ بِ أو قَ  یتترَ اشْ  :لو قُ اإلیجاب أن یَ    

  . حَّ ص. كَ تُ بعْ  :فقال. منك تُ تعْ ابْ  :ي فقالاضِ المَ 

. به فصحَّ  امَ یهِ اضِ رَ على تَ  اللةل منه الدَّ صُ حْ ا على وجه تَ مَ هُ نْ د مِ جِ ول وُ بُ لفظ اإلیجاب والقَ  ألنَّ 

  دجِ فإذا وُ  ،ياضِ رَ اللة على التَّ ان للدَّ دَ رِ ول إنما یَ بُ واإلیجاب والقَ ... اب م اإلیجدَّ قَ كما لو تَ 

  1.مانهُ زأ عَ ما و أجْ هُ قامَ ام مَ ي قَ اطِ عَ ة والتَّ اومَ سَ علیه من المُ  لُّ دُ ما یَ 

  .یةفظِ یغة غیر اللَّ الصِّ 

  2.الة على ذلكن الدَّ ائِ رَ رة والقَ اإلشا ال فیهدخُ اة فیَ اطَ عَ یغة المُ وع من الصِّ یشمل هذا النَّ   

د بالكتابة اقِ أو یكون العَ  ،ا عن اآلخریدً عِ ن بَ دیْ اقِ عَ تَ ل من المُ كُ نعقد بالكتابة بشرط أن یكون ویَ 

ة من وفَ عرُ المَ  د باإلشارةقِ عَ نْ وكذلك یَ  ،س واحدجلِ طیع الكالم وٕان كان في مَ س ال یسترَ أخْ 

  3.سرَ األخْ 

  .ندلیْ البیع باعتیار نوع البَ ور ص. 2

  :ینقسم إلى أربعة أقسامو ن دلیْ البَ  قِّ البیع في حَ  :أوال

 .ةقایضَ ى بیع المُ مَّ سَ ع ویُ لَ ع بالسِّ لَ وهو بیع السِّ  :نیْ ن بالعَ یْ بیع العَ ــ ) 1

یل كِ ها بالمَ یر وبیعُ انِ نَ م والدَّ راهِ لقة وهي الدَّ طْ ان المُ مَ لع باألثْ وهو بیع السِّ  :نیْ ن بالدَّ بیع العیْ ـ ) 2

  .ةوف في الذمَّ وصُ المَ 

 .مْ لَ وهو السَّ  :نن بالعیْ یْ بیع الدَّ ـ ) 3

 .فرْ وهو الصَّ بالثمن المطلق ق طلَ المُ  الثمنوهو بیع  :نیْ ن بالدَّ یْ بیع الدَّ ـ ) 4

  :أقسامإلى خمسة  الثمنل وهو دَ البَ  قِّ ن وینقسم في حَ یْ لَ دَ رجع إلى أحد البَ ور التي تَ الصُ : ثانیا

 .قفِ ن أتُّ مَ ثَ  یع بأيِّ بِ ة اللَ ادَ بَ وهو مُ  :ةاومَ سَ بیع المُ ـ ) أ

  .حٍ بْ ة رِ ادَ ل وزیَ األوَّ  الثمنثل مِ بِ  تملیكوهو  :حةابَ رَ بیع المُ ـ ) ب

  

  
                                                           

1
 .481ص  ،3ج ،مرجع سابق، ُموفَّق الدِّین بن ُقَداَمة، الُمْغِني 

2
  .236بن عرفة، مرجع سابق، ص اود دُ اع، شرح حُ محمد األنصاري الَرصَّ  
3
  .50، 49ص  ،3ج ،)م1977\ه1397دار الكتاب العربي،  :؛ بیروت، لبنان3: ط.(یِّد َساِبق، ِفْقُه الُسنَّةسَ  
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 .انصَ قْ ة وال نُ ادَ یَ ل من غیر زِ وَ األَ  الثمنثل مِ بِ  تملیكوهو  :ةیَ ولِ بیع التَّ ـ  )ت

 .الثمنعض بَ یع بِ بِ لكن في بعض المَ ة یَ ولِ وهو التَّ  :اكرَ تِ شْ بیع اإلـ ) ث

  1.یسیر منه ءٍ يْ ان شَ صَ قْ األول مع نُ  الثمنل ثْ مِ ة بِ لَ ادَ بَ وهو المُ  :ةیعَ ضِ بیع الوَ ) ج

  .ل على عقد البیع ول األجَ خُ دُ : ثالثا

  .ل على الثمنول األجَ دخُ 

   2.لإلى أجَ  ینارٍ ائة دِ بمَ  لٍ رجُ لة لعَ ل سِ جُ یع الرَّ بِ مثل أن یَ 

3.َّٰذ يي ىي مي خي  ُّ  :تعالى ق قولهَال إلطْ  زائِ ل جَ ؤجَّ والمُ  اللبیع بالثمن الحَ وا  

م لُّ یم والتسَ لِ سْ ع الواجب بالعقد وهو التَ نَ مْ ي إلى ما یَ ضِ فْ  یُ الَّ ئَ ا لِ ومً علُ ل مَ ون األجَ أن یكُ  دَّ لكن البُ 

  4.اهَ یدِ عِ ر إلى بَ خِّ ؤَ ي یُ رِ شتَ ة والمُ یبَ رِ قَ  ةدَّ ب البائع في مُ الِ طَ ما یُ بَّ فرُ 

  :یل الثمنأجِ روط تَ شُ  •

  5.نیْ بالدَّ ن یْ ي إلى بیع الدَّ دِ ؤَ ة حتى ال یُ نَ یَّ عَ ة أو مُ ة حالَّ عَ لْ ون السِّ یل الثمن أن تكُ أجِ تَ لِ  طُ رَ تَ شْ یُ  *

  6.اومً علُ یل ولو كان مَ أجِ د بالتَّ سَ فْ ن یَ یْ الثمن العَ أن ال یكون الثمن عینا  *

  7.الثمنمن  زءٌ ل له جُ األجَ  نَّ ا ألومً لُ عْ مَ  أن یكون األجلُ  *

  

  
                                                           

 5، ج)م1986\ه1406دار الكتب العلمیة، : م. ؛ ال2: ط.(عالء الدِّین الكاساني، بدائع  الصنائع في ترتیب الشرائع .1

 .135، 134ص 
2
دار الغرب : ؛ بیروت، لبنان1:ط(.محمد سعید أعراب، يجِّ محمد حَ : تح. اتدَ هِ مَ المُ ات مَ قدِّ ، المُ القرطبي بن رشدأبو الولید  

  .39ص ،2ج ،)م1988\ه1408 سالمياإل

3
  .275: سورة البقرة، اآلیة  

4
  .262ص  ،6ج، )ت. ، دالفكر دار: م. ال ط؛. ال(.ایة شرح الهدایةنَ ي، العِ تِ رْ ابَ ین البَ الدِّ  أكمل 
5

 5ج، )ه1432مكتبة الملك فهد الوطنیة، : ؛ الریاض2: ط(.معامالت المالیة أصالة ومعاصرةان، الیَ بْ ان بن محمد الدُّ یَ بْ دُ  

 .263ص 

6
 4ج، )م1992\ه1412دار الفكر، : ؛ بیروت2: ط(.ارتَ خْ ر المُ تار على الدُّ حْ المُ  دْ ، رَ عبد العزیز عابدینبن محمد أمین  

 .533ص 
7
   5ج ،)م1944سالمي، دار الغرب اإل: ؛ بیروت1: ط(.محمد بوخبزة: تح .، الذخیرةأحمد بن ادریس القرافي 

  .254ص 
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  .نمَّ ثَ ل على المُ ول األجَ دخُ 

وهو  ؛مْ لَ بیع السَّ ورة ذ هذه الصُ أخُ تَ ال الحَ  الثمنیع مع بِ ن وهو المَ ثمَّ ل على المُ ل األجَ خَ إذا دَ 

  .وملُ عْ ل مَ أجَ فیه بِ  مْ لَّ سَ یع وهو المُ بِ ر فیه المَ خَّ ؤَ  ویُ رط فیه رأس المال حاال� تَ شْ بیع یُ 

   .1 َمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء، َفِفي َكْیٍل َمْعُلوٍم، َوَوْزٍن َمْعُلوٍم، ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوم :ولهلق

  :ا هيوطً رُ یع شُ بِ یل المَ أجِ تَ هاء لِ قَ ع الفُ ضَ وَ وَ 

  ا یومً  رة عشَ سَ مْ اق كالخَ وَ فیه األسْ  فُ ه ما تختلِ لُّ وأقَ  ،وملُ عْ ل مَ ا إلى أجَ رً خَّ ؤَ ون مُ أن یكُ  •

  .حوهاأو ن

ز في جُ ولذلك لم یَ  ،هانِ یْ عَ ة بِ یَ رْ قَ  عِ رْ ن كزَ یَّ عَ مُ  ءٍ يْ وز في شَ ة فال یجُ مَّ ا في الذِ لقً طْ أن یكون مُ  •

  .هینِ یِ ا لتعْ اقً فَ ات اتِّ ارَ قَّ العَ 

  2.دْ یوجَ  عند العقد أو لمْ  دَ جِ واء وُ سَ  اقً افَ ل اتِّ ه عند األجَ سُ نْ د جِ وجَ ا یُ مَّ ون مِ أن یكُ  •

 هفَ اع وقد عرَّ نَ صْ تِ سْ یع في عقد االبِ یل المَ أجِ ا في تَ أیضً دخول األجل على المثمن  رصوَّ تَ ویُ 

  3.رط فیه العملة شُ یع في الذمَّ بِ ه عقد على مَ لماء أنَّ العُ 

  .ندلیْ البَ  الَ ل على كِ ول األجَ دخُ 

ا یأخذ نفً والبیع كما ذكرت آ ،دقْ ن في مجلس العَ یْ لَ دَ ض البَ ابُ قَ هو تَ  قلَ طْ األصل في البیع المُ 

 أو یدخل ثمن مؤجًال  أو المُ ًال جّ ؤَ فقد یكون الثمن مُ  ل علیهول األجَ خُ دُ ا لِ یدة تبعً دِ ورا عَ صُ 

  .)نمَّ ثَ الثمن والمُ (ن ال البدلیْ األجل على كِ 

ن إلى أجل مَ ان بثَ مَ وض أو أثْ رُ  من عُ اال� ة حَ مَّ ن هو بیع ما في الذِ یْ دلَ ول األجل على البَ خُ دُ 

  4.انً م دیْ لَ س مال السَّ أو جعل رأْ  هن هو علیْ ممَّ 

  

  
                                                           

1
: كتاب) ه1422دار طوق النجاة، : م. ؛ ال1: ط(.محمد زهیر: تح. الجامع الصحیحسماعیل البخاري، محمد بن إ 

 .85ص  ،3ج ،2240الحدیث رقم م في وزن معلوم، لَ السَّ : م، بابلَ السَّ 
2
  .178، ص )ت. ن ، د. ال: م. ط؛ ال. ال.(زي الكلبي، القوانین الفقهیةأبو القاسم بن جُ  
3
  .2ص ، 5ج، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، الكاسانيین عالء الدِّ  
4

 )ت. ، ددار إحیاء التراث العربي :م. ال ؛2: ط.(علي بن سلیمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 

 .44ص  ،5ج
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  .اعمَ وز هذا البیع باإلجْ یجُ  الو ، ئالِ ئ بالكَ الِ ن أو الكَ یْ ن بالدَّ یْ ق علیه بیع الدَّ لَ طْ ما یُ  وهذا

أجمع أهل العلم (: حیث قال 1براهیم بن الُمنذرمحمد بن إ: ن نقل اإلجماع على ذلكوِممَّ 

   2.)على أن بیع الدَّْین بالدَّْین ال یجوز
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
من ، الحكمابن عبد ، بن میمونمحمد ، من شیوخه، العالمة الفقیه، یسابوريأبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النَّ  

. 318ت، ماعجاإل، االشراف في اختالف العلماء، من مؤلفاته، يیاطِ محمد بن یحي الدمْ ، أبو بكر بن المقرئ تالمیذه

  ).5ص، 3ج. م1998\ه1419، دار الكتب العلمیة: لبنان، ؛ بیروت1:ط. تذكرة الحفاظ، ین الذهبيشمس الدِّ (
2

 مكتبة مكة الثقافیة: بیة المتحدة؛ اإلمارات العر 1:ط.(اإلشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر 

  .44ص، 6ج، )م2004\ه1425



  

  .مفهوم بيع اإلستجرار: املبحث األول

تعريف بيع اإلستجرار واأللفاظ : املطلب األول

لة
ِّ
  .ذات الص

أركان بيع اإلستجرار واألوصاف : املطلب الثاني

 
ُ
 امل

َ
 تع

ِّ
  .قة بهل

صور بيع اإلستجرار وتكييفها : املطلب الثالث

  .الفقهي
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        .االستجرارمفهوم بیع : المبحث األول 

ومن ثّمة  ،أن أتعرَّض لتعریفه ُلغة واصطالًحا دَّ ال بُ  االستجراروع بیع موضُ  للكالم عن     

الكالم عن ثم یلیه  ،االعالقة بینه إبراز ووع من البیع بهذا النَّ الكالم عن األلفاظ ذات الّصلة 

 هوأحكامَ  هیان أهم صوره وكالم الفقهاء حولثم ب ،قة بهلِّ تعَ المُ  هِ افِ وأوصَ  االستجرارع أركان بی

  .رعیةالشَّ 

  . واأللفاظ ذات الّصلة االستجرارتعریف بیع : المطلب األول

لة به لتتضح  االستجراربتعریف بیع أ هم أن أبدَ من المُ     ثم التطرُّق إلى األلفاظ ذات الصِّ

  .الفكرة أكثر على هذا النوع من البیع

  .االستجرارتعریف بیع : الفرع األول

 رَّ جَ تَ واسْ ... ا ر� ه جَ رُّ ل وغیره أجُ الحبْ  تُ ررْ وجَ  ،ار� جَ  هُ رُّ جُ یَ  هُ رَّ جَ  ،بُ الجذْ =  رُّ الجَ  :ةغَ لُ  االستجرار

  2.ونِ یُ دْ على المَ  ایً اقِ ه بَ تُ كْ رَ ن إذا تَ الّدیْ  تُ رْ رَ من أجْ  وذٌ أخُ مَ  1.به رَ رَّ وجَ  هُ رَ وجرَّ 

  3.هُ تُ رْ إذا أخَّ  نَ یْ الدَّ  تُ رْ رَ وأجْ  ،هأنَ وشَ  هُ تُ كْ رَ تَ : هنَ سَ ا رَ نً َال ت فُ رْ رَ أجْ 

  .يوِ غَ ن في معناه اللُّ مِّ ضَ تَ ار مُ رَ جْ لإلستِ ي حِ َال طِ صْ ى االنَ عْ والمَ  :االحً اصطِ  االستجرار

  :وه االستجرارفتعریف بیع 

  4.اهَ كِ َال هْ تِ سْ اا بعد هَ انِ مْ على أثْ  هُ بَ اسَ ه اإلنسان من البّیاع إذا حَ رُّ تجِ سْ ما یَ  -)أ

 هُ بُ اسِ حَ اَطاة ثم بعد ُمّدة یُ وال ُمعَ  ةٍ عَ رَّة من غیر ُمَبایَ بعد مَ  رَّةً یَّاع مَ ج من البَ أْخُذ الَحوائِ  -)ب

  5.ضوَ یه العِ عطِ ویُ 

  

                                                           
1
  .125، ص 4لسان العرب، مرجع سابق، ج جمال الّدین بن منظور األنصاري،  
2
 .96ص  ،1ج ح المنیر، مرجع سابق،المصبامحمد بن علي الفیومي،  
3
دار الكتب : لبنان ،؛ بیروت1: ط(.محمد باسل: تح. الزمخشري، أساس البالغةأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  

  .132ص ، 1ج )م 1998 \ه 1419 العلمیة،
4
  .516ص ، 4ج. )م1992\ه1412، دار الفكر: ؛ بیروت2:ط.(الحصكفي، الدر المختار 

5
  .164ص، 9ج ،)ت. دار الفكر، د: م. ط؛ ال. ال.(شرح المهذبالمجموع  یحي بن شرف النووي، 
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 يءٌ شَ  ومٍ یَ  لِّ ُلوم ُیْؤَخُذ في كُ عْ مَ  ْعرٍ سِ م بِ حْ ون اللَّ عُ ایَ بَ تَ اس یَ كان النَّ : ح الجلیلمنَ  جاء في كتاب

رُ تَ ع في األْخذ ویَ وم وُیْشرَ لُ عْ مَ    1.إلى الَعطاء الثمن أخَّ

ذلك ویقع ل في أْخِذ الحاجات من البّیاع یتمث االستجراربیع  ومَما سبق من التعاریف فإنَّ • 

  .عند بعض الفقهاءعلى َضربْین 

ثم  ى بهرضَ یْقبَضه ویَ ه فَ ُلوبَ طْ إلیه مَ  فیْدفعُ ... ْبزا ًما أو خُ حْ ي بكذا لَ نِ طِ أعْ : أن یقول :حدهماأ

  .ؤدي ما اْجتمع علیهه ویُ بُ اسِ حَ ة یُ دَّ مُ عد بَ 

  2.مٍ حْ أولَ  زٍ بْ ْطل خُ ي رِ نِ َثمن كأْعطِ رُّض لِ ه من غیر َتعَ ْطُلوبَ أْن یلَتِمس مَ : الثاني

لع من البَ رِ تَ شْ أْخذ المُ  أنَّ  ةیَ سمِ هذه التَّ سبب  ى فیه معنى الَجرُّ رَ خْ ع بین الفْیَنة واألُ ائِ ي السِّ

 االستجرارع  والغالب في ائِ لبَ ا من ُجرُّهاه یَ كأنَّ  ،ایئً شَ ْیئا فَ ع شَ لَ ذ السِّ أخُ ي یَ شترِ والَجْذب؛ ألنَّ المُ 

ْرُته له ،ْیَنهأْجَرْرُت له دَ  :ولتقُ  بُ رَ والعَ  ،َؤخًرامُ  الثمنون أن  یكُ    3.أي أخَّ

لة : الفرع الثاني   .األلفاظ ذات الصِّ

لة ببیْ یَ ق إلى بَ طرُّ التَّ قبل     الكالم عن بعض ب وجِ تَ سْ یَ  االستجرارع ان األلفاظ ذات الصِّ

 اْصطلحً ق علیه مُ فالبعض منهم ُیْطلِ  دامى في ذلكقهاء القُ الفُ  تنوعت عبارات قد ف ،اتهُمسمَّیَ 

ا به وبعضهم یَ  دُّث عن ثم الَتحَ  ،ذكر ُمسمَّیاِته أوًال في رع سأشْ ذلك ل ،یهمِّ وال ُیسَ  هُ فُ صِ خاص�

  :نیْ تَ مَّ هِ نقطتین مُ ع في وسوف أتناول هذا الفرْ  االستجرارة ببْیع القَ األلفاظ التي لها عَ 

  .االستجراربعض ُمسمََّیات بْیع  :أوالً 

ب ذاهِ المَ ومن  وع من البیعقهاء على هذا النَّ ه بعض الفُ قَ لَ لح أطْ صطَ هذا المُ : االستجراربیع • 

  .سم  مذهب الحنفیةالتي أْطلَقت علیه هذا اال

  

                                                           
1
  .384ص ، 5ج ،)م1989 \ ه1409دار الفكر، : بیروت ط؛. ال.(محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل 
2

دار الكتب العلمیة : م. ؛ ال1: ط.(معرفة ألفاظ المنهاج إلىالمحتاج مغني أحمد الخطیب الشربیني،  محمد بن 

  .326ص ، 2ج) م1994\ه1415

3
 \ه 1433 ،دار المیمان: الریاض؛ 1: ط.(قاته المعاصرة في الفقه اإلسالمين وتطبییْ بیع الدَّ  ام،حَ حمود بن محمد اللَّ م 

   .610ص ، 1ج، )م 2012
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ه رُّ جِ تَ ما یسْ ( االستجراریث جاء في تعریفه لبیع ح“ تارخْ ر المُ الدُّ ” هكتاب في الحصكفيهم ومن

   1.)...اع اإلنسان من البیَّ 

فة حْ تُ  ”في كتابه   2يمِ تَ یْ الهَ  ْر جَ ومن بین فقهاء الشافعیة علي بن حَ  ،وأیضا مذهب الشافعیة

  3....)من بّیاع  االستجرارو ( :في قوله“ هاج نْ حتاج في شرح المِ المُ 

ل عامُ ثرة تَ البیع لكُ  لقها فقهاء المالكیة على هذا النوع منمیة أطْ هذه التسْ : دینةالمَ  لیعة أهْ بِ • 

  4.هبأهل المدینة 

كذا وكذا رطال بدینار یأخذ كل یوم حم اع اللَّ تَ بْ ا نَ نَّ كُ ( :بن عبد اهللا بن عمر  5مالِ لقول سَ 

   6.)ذلك دینا بدین ولم یروا به بأًسافلم یر أحد  كذا وكذا والثمن إلى العطاء 

   .مهُ نَ یْ ا بَ هَ ارِ هَ تِ شْ ل المدینة الیعة أهْ سمى بِ هذه المسألة تُ 

في  8ةیّ زِ وْ م الجَ یِّ قَ ابن  االستجرارمیة لبیع لقد استعمل هذه التسْ : 7رعع به السِّ طِ قَ نْ ا یَ مَ البیع بِ • 

   .“المین العَ  ین عن ربِّ عِ قِّ وَ الم المُ عْ إ” في كتابه 

                                                           
1
  .516ص ، 4ج ،مرجع سابق ختار،، الدر المُ الحصكفي 
2

 من شیوخه ..ا وبرع في التفسیر والحدیث كان فقیهً  ي األنصاري،دِ عْ ي السَّ مِ تَ یْ بن حجر الهَ  أحمد بن محمد بن علي  

دار : ؛ بیروت1.ط. النور السافر، محي الدِّین العیدروس.(ه974معجم المشایخ، ت  ،ي، من مؤلفاتهالقاضي زكریا الشافع

  .)258 ص. م1405، الكتب العلمیة
3
   4ج ،)م1983المكتبة التجاریة الكبرى، : رط؛ مص. ال.(حتاج في شرح المنهاجة المُ فَ حْ أحمد بن حجر الهیتمي، تُ  

  .217ص 
4

جامعة اإلمام محمد بن  ،ررسالة ماجستی. بیقاته المعاصرةوتط االستجراربیع  ،عبد العزیز بن محمد بن حمد الشبیب 

  .69ص ه، 1431\ 1430، المملكة العربیة السعودیة قسم الفقه المقارن،: د اإلسالمیةسعو 

ى وَ رَ  عبد اهللا،ى أبو نَّ كَ یُ ، صحابي جلیلدوي، ي العَ شِ رَ القُ بن نفیل بن عبد العزى بن عمر بن الخطاب  م بن عبد اهللاالِ سَ  5

ة الطلب یَ غْ بُ ، جرادة العقیلي أبو.(ه106ت .. ار ینَ عنه عمرو بن دِ  ىو رَ اهللا بن عمر وأبي أیوب األنصاري،  عن أبیه عبد

 ).4113ص ، 9ج .ت. د، م؛ دار الفكر، ط؛ ال.ال. سهیل زكار: تح ،في تاریخ حلب

  .315ص، 3ج، .)م1994\ه1415، لعلمیةدار الكتب ا: م.؛ ال1: ط.(المدونة، مالك بن أنس بن مالك6 

7
 .70ص ،مرجع سابق وتطبیقاته المعاصرة، االستجراریع ب ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  

الزم شیخه تقي الدِّین بن تیمیة، من تالمیذه، بن عبد ... شمس الدِّین أبو عبد اهللا بن َقیِّم الَجوِزیَّة، كان فقیًها مفسرا 8

زین الدین .(751ت ،د، مراحل الَسائرین بین َمَناِزل إیاك نعبد وٕایاك نستعینالهادي، من تصانیفه، تهذیب سنن أبي داو 

  ).171ص، 5ج،مرجع سابق، ذیل طبقات الحنابلة، السالمي
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       انمَّ ام أو سَ حَّ از أو لَ بَّ من خَ  هُ لُ عامِ ن یُ البیع ممَّ  هوالبیع بما ینقطع به السعر (:حیث قال

   نة على هر أو السَّ الشَّ  سِ ه عند رأْ بُ اسِ حَ ا ثم یُ ومً لُ عْ ا مَ ئً یْ یوم شَ  منه كلَّ  ذُ أخُ أو غیرهم یَ 

  1.)یع مِ الجَ 

  .لةاأللفاظ ذات الصِّ : ثانیا

  :مْ لَ بیع السَّ  •

   2.فیه فَ لَ ام أسْ عَ في الطَ  مَ لَ وأسْ   فْ لَ ن السَّ حتیْ م بفتْ لَ السَّ : غةلُ م لَ السَّ 

َلم     3.لة إلى أجَ مَّ وف في الذِ وصُ ض مَ وَ في عِ  ،ااضرً ا حَ وضً عِ  مَ لِ سْ أن یُ : ااصطالحً السَّ

  .بیعیل المَ جِ ن في تأْ مُ كْ تَ  االستجرارم وبیع لَ فالعالقة بین بیع السَّ    

عتبر ویُ  ،ناهمه ومعْ سْ اه عن جُ رِ خْ ول یُ لُ الحُ  ألنَّ  اوملُ عْ ل مَ جَ أن یكون األ: ملَ وط السَّ رُ من شُ  ألنَّ 

 مُ لَ ح السَّ صِ  وال یَ اًال حَ  مَ لَ م إن أسْ لَ السَّ  حُّ صِ ر فال یَ هْ ة كشَ ادَ في الثمن عَ  عٌ قْ له وَ  لُ أن یكون األجَ 

 ه منه كلَّ ذُ ء یأخُ في شيْ  مَ لِ ُیسْ   أنْ ن إالَّ مَ ع له في الثَ ه ال وقْ ألنَّ  ،م ونحوهیوْ یب كَ رِ ل قَ إلى أجَ 

   4.فیه مُ لَ السَّ  حُّ ونحوهما من كل ما یصِ  مٍ حْ ز ولَ بْ ة كخُ ومَ معلُ  زاءً یوم أجْ 

  .االستجرارورة األخیرة تمثل بیع وهذه الصُ 

  :اةاطَ عَ بیع المُ • 

       ا مَ هِ دِ وقد یوجد لفظ من أحَ ل و اب وال قبُ ا من غیر إیجَ یَ طِ عْ ن ویُ ثمَّ ومُ  نٍ مَ قا على ثَ فِ هو أن یتَّ    

ظ فْ ت اشتراط لَ بُ ثْ لم یَ واختاره بعض الشافعیة االنعقاد بها في كل ما یعده الناس بیعا ألنه 

ات وهي رَ حقِّ عاطاة بالمُ جواز بیع المُ  َص هم  خصَّ عضُ وبَ  قةلَ طْ ر األلفاظ المُ ائِ سَ ف كَ رْ رجع للعُ فی

تفى منه یع اكْ بالبَ  مَ سَ من وَ  لُّ وكُ ...  لٍ قْ ة بَ زمَ وحُ  زٍ بْ ل خُ طْ رِ كَ  ،اةعاطَ ادة فیها بالمُ رت العَ جَ  ما

  5.ظفْ  باللَّ منه إالَّ  حُّ صِ رف بذلك ال یَ عْ یُ  من لمْ  ؛ وكلُّ راجِ والتَّ  يّ امِ عاطاة كالعَ بالمُ 

  
                                                           

دار : ؛ بیروت1: ط(.براهیمعبد السالم إمحمد : تح. ین عن رب العالمینقعِ وَ ، إعالم المُ الجوزیةقیم ین بن شمس الدِّ  1

  .5ص ، 4، ج)م 1991 \ه 1411میة، الكتب العل
2
 .153ص ، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الّصحاح، مرجع سابق 

3
 .207، ص 4ُقَدامة، الُمْغِني، مرجع سابق، جُمَوفَّق الدِّین بن  

4
 .358، 357، ص )ت .دار المؤید، د: م. ط؛ ال. ال(.تقنعسْ ع شرح زاد المُ ربَّ المُ  وُض الرَّ  ي،وتِ هُ البَ  منصور 
5
  .326ص  ،2إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج اجحتَ ي المُ نِ غْ أحمد الَخِطیب الشِّرِبیِني، مُ محمد بن  
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  :االستجراراة وبیع اطَ عَ تظهر العالقة بین بیع المُ من خالل ما سبق 

ب في الِ الغَ  كما أنَّ  ،ياطِ عَ ول وقد یكون بالتَّ بُ بإیجاب وقَ  ونه قد یكُ م ألنَّ أعَ  االستجراربیع  أنَّ  

  1.وره في بعض الصُ یدِ وعدم تحدِ  نمَ یل الثَ أجِ تَ  االستجرار

ف فیه رَ عْ ن وال یُ مَ فیه ثَ  ذكرإذ ال یُ  ادعتَ على أساس البیع المُ  مُّ تِ ال یَ  االستجراربیع  أنَّ وكما    

وفة له لعة لكن قد تكون معرُ والمشتري ال یرى السِّ  ،لْ ن من األجَ مَ ة الثَ صَّ وم وال حِ لُ عْ أجل مَ 

  ولوٕان كان في هذه الحاالت إیجاب وقبُ  ،يیبِ رِ قْ یق أو التَّ قِ ا الدَّ هَ د یعرف وصفَ أو ق ،ةوفَ ألُ ومَ 

  2.ه البائعدُ دِّ حَ ر الذي یُ عْ وق أو للسِّ لسُّ ها لِ نَ ثمَ  كُ رَ تْ ة یُ على سلعَ 

  :ومدُ عْ بیع المَ • 

 اانً ا أحیَ ومً دُ یع معْ بِ ون المَ ة البیع ما یرجع إلى كَ حَّ في صِ  رُ ؤثِّ ر الذي یُ رَ من أنواع الغَ    

 د وقد َال جَ یوُ  ل قدْ قبَ تَ سْ  في المُ وًال هُ جْ مَ  هُ ودُ وكان وجُ  ،دقْ العَ  تَ ا وقْ ودً إذا لم یكن موجُ  یعُ بِ فالمَ 

  3.فالبیع باطل دجَ یوُ 

ة حَّ والصِ  رِ رَ الن بسبب الغَ طْ ار البُ دَ مَ  وا أنَّ وقالُ  ،ومدُ عْ ع المَ ن بیْ َال طْ لماء على بُ العُ  عَ مَ وقد أجْ  

   .ةمشقَّ  بِ إالَّ  عنه رازُ تِ حْ وال یمكن اإلر رَ اب الغَ كَ ة إلى ارتِ اجَ ت الحَ عَ ه إذا دَ أنَّ مع وجوده 

ن ع العیْ یْ تلف العلماء في بعض المسائل كبَ وقد یخْ  ، فالاز البیع وٕاالَّ جَ ا یرً قِ حَ  رُ رَ أو كان الغَ 

فبعضهم یرى  ،تالفهم ِمْبنًیا على هذه القاعدةویكون اخ ،لهابُ نْ ة في سُ طَ نْ بة وبیع الحِ ائِ الغَ 

   4.یراه ُمَؤِثًرایِسیًرا وبعضهم  الَغَررَ 

سیكون  االستجراریع في بیع بِ هة أّن المَ من جِ  ومدُ ع المعْ ببیْ  االستجراروتظهر عالقة بیع 

ه من اجُ تَ حْ ما قد یَ  الثمني بهذا رِ تَ شْ اق على أن یَ فَ تِّ ا واإلمً قدَّ ع الثمن مُ ال دفْ ا في حَ ومً دُ معْ 

  5.ومدُ یل المعْ بِ فكان بهذا من قَ ع ایُ التبَ ین ود حِ وجُ ورة غیر مَ یع في هذه الصُ بِ ؛ إذ المَ علَ السِ 

                                                           
  .43، ص9، ج)ه1467دار السالسل، : ؛ الكویت2: ط.(ُنخبة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الكویتیة 1

2
جامعة الملك عبد : ندوة حوار األربعاء، المملكة العربیة السعودیة. تعریفه وٕاشكاالته االستجراررفیق یونس المصري، بیع  

  .15، ص م2006نوفمبر  1مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي، ، العزیز
3

: ؛ المملكة العربیة السعودیة1: ط.(َضِریر، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرةالمحمد األمین الصدیق  

  .28، ص )م1993\ه1414، والتدریبالمعهد اإلسالمي للبحوث 
4
 .258ص ، 9یحي بن َشَرف النَّووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 
5
  .75، مرجع سابق، صبیقاته المعاصرةوتط االستجراربیع  محمد بن حمد الشبیب،عبد العزیز بن  
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   :وقر السُّ سعْ البیع بِ 

ما یحتاج إلیه  ذُ یأخُ  ءَ رْ المَ  علیه الناس من أنَّ  ارفَ وق ما تعَ ر السُّ عْ یدخل تحت البیع بسِ    

  1...ي هِ اكِ ام أو فَ ال أو لحَّ قَّ من بَ  عهمَ  لُ امَ ن یتعَ مَّ ل یوم مِ كُ 

ا أن ؛ إمَّ نمَ بة على الثَ اسَ حَ وق في المُ والبیع بسعر السُّ  االستجراروتظهر العالقة بین بیع    

  .ذخْ وم األَ ون بیَ وق وٕاما أن یكُ ر السُّ عْ یكون بسِ 

  .قة بهلِّ عَ تَ المُ وصاف األ و  االستجرارأركان بیع : المطلب الثاني

 اكیم قواعدً ارع الحقد جعل له الشَّ و  ،یوعة أنواع من البُ دَّ ل عِ مُ شْ الیة یَ الت المَ امَ عَ باب المُ    

ل هذه المعاملة طِ بْ الشریعة اإلسالمیة قد تُ  ت هذه القواعد فإنَّ لَّ تَ وٕاذا اخْ  ،ى بهایتماشَ  ًماوأحكا

 االستجرارم بیع كُ حْ سأتناول في هذا المطلب األركان التي تَ لذا  اد؛فها بالفسَ صِ أو تَ 

  :من خالل ما یلي قة بهتعلِّ واألوصاف المُ 

  .االستجرارأركان بیع  :الفرع األول

  .ود علیهان والمعقُ دَ اقِ الصیغة والعَ  :فاق الفقهاء وهيتِّ ال ثالثة أركان بمُ شیَ  االستجراربیع    

  .االستجرارفي بیع  یغةالصِّ : أوال

وأُخصُّ علیة ون فِ ة وقد تكُ یَ ظِ فْ ة قد تكون لَ غَ یوهذه الصِّ  ،قصد بها اإلیجاب والقبولیغة یُ الصِّ    

  .االستجرارقولیة والفعلیة في بیع ة البیع بنوعیها الیغَ كر طبیعة صِ هنا بالذِّ 

     بل  یعظ ببَ ا ولم یتلفَّ ه شیئً عطِ ا ولم یُ ذ منه شیئً ا إذا أخَ فأمَّ (:  في المجموع يوِ وَ النَّ  ل اإلمامقا

ي ظِ ع لفْ یْ لیس ببَ  فهذا باطل بال خالف ألنهكثیر من الناسیفعله  اد كماعتَ ه المُ نِ مَ ه بثَ ذَ ا أخْ نویَ 

   2.)اعً یْ بَ  وال یعدُّ  اةً اطَ عَ وال مُ 

ول بُ والقَ ِرن بها اإلیجاب ة أن َیقْ مَ اوَ سَ مع المُ  ؛ فال ُبدَّ ول لْفًظابُ مَّن شرط اإلیجاب والقَ وٕاْن كان م

  3.فًظالَ 

      

  
                                                           

1
   .279َضِریر، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، مرجع سابق، صالمحمد األمین الصدیق  
2
 .164، 163، ص 9یحي بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 
3
  .5، ص4جشمس الدِّین بن القیم، إعالم الموقعین عن رب العالمین، مرجع سابق،  
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   1.اظً فْ ا له لَ ضَ رَّ عَ تَ م یَ ن لَ اء وإ طَ العَ ما عند األْخذ و هُ ُلوًما لَ عَ ة مَ اجَ ن الحَ مَ ر ثَ دَ ب أن یكون قَ الِ والغَ 

َما ُینَظر فیه إلى ما تمَّ إنَّ  ،یةلِ عْ یة أو الفِ ولِ یغة القَ تمَّ بالصِّ  االستجرارن بیع وْ رة في كَ بْ فالعِ     

ول لفظیْین بُ اب وقَ إیجَ وٕان كان بِ  ،اةً َعاطَ د فعل فهو مُ رَّ فإن كان بُمجَ  ،ین األْخذقد حِ لعَ علیه ا

 ي بعدشترِ وعلیه فلو قال المُ  ،ًقاحِ َال ا أو قً ابِ ان علیه سَ قَ ا یتَّفِ برة بموال عِ  ،ةیَ ولِ ة قَ یغَ فهو صِ 

لع تَ أشْ : " ًما عند البائعدَّ قَ مُ  الثمنوْضِعه   ،"قبْلُت : " فقال البائع ،"ري به ما أْحَتاُجه من السِّ

تري وضع لو أنَّ المش ولكنفإنَّ ذلك ُیعدُّ معاطاًة  ،دون إیجاب وقبولا بعد أَخذ منه بِ ثم فیم

ذ كلَّ اْشتریُت به هذه األكیاس العْشر من األرز على أن آخُ : " وقال ،ًماقدَّ الثمن عند البائع مُ 

ألن التعاقد بینهما تمَّ  ،لقولیةفي الصیغة ا كان هذا داخًال " قبْلُت : " فقال البائع" یوم كیًسا

  2.بقي بعد ذلك تسلیم الَمِبیع مجزأو  ،حین ذلك

  .االستجراران في بیع دَ اقِ العَ : ثانیا

البائع والمشتري  ن وُیقَصد بهمایْ دَ اقِ ثل في العَ مَ تَ یَ  االستجراركن الثاني من أركان بیع الرُّ    

ن یْ دَ اقِ ها في العَ رَ افُ وَ أمَّا الشروط الواجب تَ . علیه إلتزاَمات بُ تَّ رَ تَ تَ  فٍ رَ وكل طَ  ،ْي العقدفَ رَ أي طَ 

  :ياصَّة وهي كاآلتوًطا خَ رُ شُ  عَ ضَ ي وَ ْقهِ ب فِ ذهَ ل مَ كُ فَ 

  :ن هيیْ دَ اقِ ا في العَ هَ رُ فُّ وَ وط الواجب تَ الشر : من الحنفیة 3الكاسانيالء الدِّین عَ ٭

بِ نُ جْ المَ  بیع ِقدُ ْنعَ ًال فال یَ اقِ أن یُكون عَ  • ألنَّ أهلیة الُمتصرِّف َشْرط  ،لْعقِ ي الذي ال یَ ون والصَّ

  .دون العقلت بِ ْثبُ تَ  ف واألهلیة الرُّ اْنعَقاد التصَ 

  4.ْین في باب البیعبَ انِ ا من الجَ دً اقِ عَ د احِ ح الوَ لُ صْ د  فال یَ اقِ في العَ  دُ دَ العَ  •

  

  

                                                           
1
 .327، ص2أحمد الَخِطیب الشربیني، ُمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج 
2
  .96 وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص االستجرار، بیع مد الشبیبمحمد بن حَ عبد العزیز بن  

3
أحمد الَسَمْرَقْنِدي، من مصنَّفاته، السلطان ، بن مسعود بن أحمد الكاساني عالء الدِّین كان فقیًها، من شیوخهأبو بكر  

ط . ال، الجواهر الَمِضیَّة في طبقات الحنفیة، عبد القادر بن محمد محیي الدِّین الحنفي.(ه587المبین في أصول الدِّین، ت

   ).ت.د، ن .ال: م.ال

2 \244  .(  
4
  .135ص ، 5الدِّین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج عالء 
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  :من المالكیة 1الَكْلِبي بن ُجَزيْ ا ٭

ًزا یز َتحرُّ یِ مْ اط التَّ رَ ن علیهما مع اْشتِ اِظریْ اِلكْین أو وِكیلْین لَماِلكین أو نَ ان مَ دَ اقِ ون العَ أن یكُ  •

  ...ون جنُ المَ  من

  2.اِطالنه بَ اؤُ رَ ْین فإنَّ بیع الُمْكَره وشِ عَ ائِ ا طَ ونَ أن یكُ  •

  : اإلمام الَنوِوي من الشافعیة ٭

  .أهلیة البائع والمشتري •

ه ق بِ حَ إالَّ إذا ُأْكره بِ  حصِ ِرها على بیع لم یَ ُأكْ  ار فإنْ یَ تِ خْ ن االیْ دَ اقِ عَ تَ في المُ  طُ رَ تَ شْ یُ     أن یتوجَّ

ه عُ یْ صحَّ بَ  م علیهاكِ ُأْسِلم إلیه فیه فأْكرَهُه الحَ  علیه أو شراء مالٍ  ْینٍ وَفاء دَ اِله لِ بیع مَ علیه 

  3.بَحق اُؤه ألنَّه إْكراهٌ رَ ِوشِ 

  :من الحنابلة 4وذَاِنيلْ اب الكَ طَّ أبو الخَ  ٭

  .حه لم َیصِ نِ یر إذْ غَ الغْیر شیًئا بِ غیر مال غیره أو اْشترى بِ  كَ لْ اع مِ ًكا فأمَّا إن بَ الِ ون مَ أن یكُ  •

َسفه أو َفَلس ا علیه لِ ورً حجُ وًنا أو مَ جنُ ًیا أو مَ بِ فإن كان صَ  ،رُّفصَ ائز التَ ك جَ الِ أن یكون المَ  •

  .هح بْیعُ لم َیصِ 

  5.ول من المشتريبُ وجود القَ  •

الفقهاء وط على اختالف مذاهب رُ ق علیهما جمیع هذه الشُّ بِ طَ نْ تَ  االستجرارالمتعاقدین في بیع 

  .فیها

  
                                                           

1
من ، بن برطال عبد اهللا كان فقیًها حافًظا من شیوخه، أبو جعفر بن الزبیر والقاضي أبو محمد بن أحمد بن ُجَزْي الَكْلِبي، 

 الدِّیباج الُمَذَهب في معرفة أعیان علماء المذهب، براهیم بن فرحونإ.(ه741مصنفاته األقوال السنیة في الكلمات السنیة ت

  ).274ص، 2ج ت. د، دار التراث: ط؛ القاهرة.ال. محمد األحمدي أبو النور: تح
2
  .163مرجع سابق، ص ، أبو القاسم بن ُجَزْي الَكْلِبي، القوانین الفقهیة 
3
  .344ص، 3مرجع سابق، ج، یحي بن َشَرف النَّوِوي، روضة الطالبین وعمدة المفتین 

4
الفضل  یًها ومحدِّثًا، من شیوخه، أبو علي الَجازري، أبووَذاِني أبو الخطَّاب البغدادي كان فقأحمد بن الحسن بن أحمد الَكلْ  

زین .(510الُكوفي، من تالمیذه، أبو النعم األنصاري وأبو الفتح بن شاتیل، من مصنفاته، التهذیب، رؤوس المسائل، ت 

  ).270ص، 1ج، مرجع سابق، ذیل طبقات الحنابلة، الدِّین السالمي
5

: م. ؛ ال1: ط.(ِمیم، ماهر یاسینعبد اللطیف هَ : تح. وَذاِني، الهدایة على مذهب اإلمام أحمدأبو الخطَّاب الَكلْ  محفوظ 

  .234، ص )م2004\ه1425مؤسسة غراس، 
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  .االستجرارود علیه في بیع عقُ المَ : ثالثا

  :مامنهُ  ل واحدٍ في كُ  طُ رَ شتَ یُ ون الثمن والمثمُ 

زً ا تَ رً اهِ ون طَ أن یكُ  -)أ  .یرزِ نْ كالخمر والخِ  هُ ال یُجوز بْیعُ  ا من الَنَجس فإنهحرُّ

 1.ال یُجوز هُ عُ ول فإنَّ بیْ هُ جْ ا من المَ زً رُّ حَ وًما تَ علُ أن یكون مَ  -)ب

 .مْ دَ ُر العَ َخطَ  هُ ُدوم وما لَ عْ یع المَ ب دُ قِ ْنعَ ا فال یَ ودً وجُ أن یكون مَ  -)ت

 2.نعِقد ال یَ ًال ث ال ُینتَفع به أصْ ًعا به فإن كان بحیأن یكون ُمنتفِ  -)ث

  : مْ لَ روط رأس المال في بیع السَّ شُ  •

َلم على الثَ  وهذه ، االستجرارًما في بیع دَّ قَ مُ إذا كان ن مَ تنطبق شروط رأس المال في بیع السَّ

  :الشروط هي

  .ارً دَّ قَ ا مُ ومً لُ عْ ال مَ ون رأس المَ أن یكُ  •

  3.اقدً أن یكون نَ  •

ه یجوز وأنَّ  ة الطویلةه الُمدَّ الِ ز تأخیر رأس مَ و یجُ  ه الوا على أنَّ قُ فَ واتَّ  ،الیل رأس المَ عجِ تَ  •

  .)عند المالكیة (  4.تأخیره الیوم والیومین

  :االستجرارفي بیع  منالثَ  یلتأجِ 

  .ًنایْ أن ال یكون عَ  االستجراریشترط لتأجیل الثمن في بیع   •

   سٍ من إلى حَصاد وِدیَّال الثَ جِّ لًقا ثم أُ ُمطْ  اعَ فلو بَ  ،وًمالُ عْ ْین َیْفسد بالتأِجیل ولو مَ ثمن العَ الف

  5.ح األَجلال یفسد وَیصِ 

   

  

                                                           
1
  .164، 163أبو القاسم بن ُجزي الَكْلِبي، القوانین الفقهیة، مرجع سابق، ص  
2
  .139، 137، ص 5عالء الدِّین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج 
3

المكتبة : ط؛ مكة المكرمة. ال.(میش عبد الحقح: تح. أبو محمد بن نصر الَثْعَلِبي، المُعونة على مذهب عالم المدینة 

  .983، ص )ت. التجاریة، د
4
  .332، ص 5محمد ِعلِّیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج 
5
 .533، ص 4ختَار، مرجع سابق، جمحمد أمین بن عبد العزیز عابدین، رد الُمحتار على الُدر المُ  
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  .االستجرارقة ببْیع لِّ صاف الُمتعَ األو  :الفرع الثاني

اُبض قَ ْین وتَ عَ ایِ بَ ن الُمتَ ار بییَ وط و الخِ رُ في الشُ  االستجرارْیع بَ قة بِ لِّ عَ تَ مثل األوصاف المُ تَ تَ    

  .البدلْین

  :االستجرارروط في بیع الشُ : أوالً 

 :بثمن ُمَؤخر االستجرارجل في بیع الة األهَ دي إلى جَ ؤَ اط ما یُ رَ تِ اشْ   ) أ

أدَّْیُت  ل المطرزَ إذا نَ " :ُهول كأْن یُقولجْ ه أجٌل مَ نَّ كِ ید األَجل ولَ دِ حْ تَ  تمَّ وهذا یشمل ما إذا 

في  الثمنیك طِ عْ أُ :" ؛ كأن یقولل أمرینمَ تَ حْ ید أجل یُ دِ حْ إذا تمَّ تَ  ویشمل أیًضا ما ،"الثمن

  ."ع شهر رمضان أو مطلع شهر شوال ْطلَ مَ 

  1." ًقاحِ َمنه َال ِطیك ثَ ُأعْ :" ؛ كأـن یقولًال ل أصْ ید أجَ دِ حْ ما إذا لم َیِتم تَ مل كذلك شْ ویَ    

ال َر إلى اآلجَ ولو ُأخِّ  یرأخِ ة جاز التَّ بَ ارِ قَ تَ ال المُ لى اآلجَ َر إاّل ثم ُأخِّ من حَ ثَ اع بِ ولو بَ 

ل ة األجَ الَ هَ وجَ ، ًطا في العقدرْ ل شَ ل األجَ عَ العقد جَ  یل فيأجِ التَّ  ألنَّ ...ُجز ة لم  یَ شَ احِ فَ تَ المُ 

  2.بة ُتفِسد العقدارِ قَ تَ وط في العقد وٕان كانت مُ المْشرُ 

   3:ة ال یوم األْخذبَ اسَ وق یوم الُمحَ ر السُّ عْ سِ بِ  سِّعراشتراط أن یكون ال) ب

ء یأخذ ما یحتاج إلیه رْ المَ  ف علیه الناس من أنَّ ارَ عَ وق ما تَ ر السُّ عْ سِ ل تحت البیع بِ دخُ یَ     

ثم  ،ذخْ وقت األَ  نمَ ان على ثَ قَ فِ تَّ وال یَ  هياكِ ام أو فَ حَّ ال أو لَ معه من بقَ  لُ عامَ تَ ن یَ مَّ كل یوم مِ 

  4.یوم وق في كلِّ حسب سعر السُّ  هُ ذَ من ما أخَ یه ثَ عطِ ل األسبوع أو الشهر ویُ ه عند أوَّ بُ اسِ ُیحَ 

بثُلث أو بَكْسر هًما ثم یأُخُذ  منه بُربع أو رْ ل دِ جُ عند الرَّ  عَ ضَ ال بأس أن یَ : " ىقَ تَ نْ جاء في المُ 

منك بِسعر كلِّ یوم ل آخُذ جُ وقال الرَّ  ،ُلومعْ ر مَ ة فإذا لم یكن في ذلك ِسعْ ومَ ة معلُ عَ لْ وم سِ لُ عْ مَ 

  5."عُلومَقا على بیع مَ رِ رَّة ولم یْفتَ ة ویْكُثر مَ رَّ ْر یِقلُّ مَ ؛ ألنَّه غرَ ِحلفهذا ال یَ 

  

                                                           
1
  .164وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجراربیع    محمد بن َحمد الشبیب،عبد العزیز بن  
2
 .179ص ، 5بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج  عالء الدِّین الكاساني، 

3
  .164وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجراربیع    محمد بن حمد الشبیب، 

4
  .279ضریر، الغرر في العقود و آثاره في التطبیقات المعاصرة، مرجع سابق، ص المحمد األمین الصدیق  
5
  .15، ص 5، ج)ه1332مطبعة السعادة، : ؛ مصر1. ط.(أبو الولید الَباِجي، الُمنتقى شرح الموطأ 
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 :یَّن في السِّلعةْصف ُمعَ اشتراط وَ ) ج

ي شترِ المُ  في حال أنَّ  ،هیحُ كما سیأتي توضِ  مدَّ من ُمقَ ثَ بِ  االستجرارر في بیع وِّ صَ وهذا ُمت   

  1.ة التي ُیرید ِشراَءهالعَ ف السِ بلغ وَوصَ ع المَ ضْ ین وَ ظ بالبیع حِ فَّ لَ تَ 

ا رً ائِ رى طَ تَ اشْ  أو لصَّالةه لِ ظُ وقِ یُ ه أو اشترى ِدیًكا على أنَّ  ُیوده صَ على أنَّ  ْهًداكمن اشترى فَ 

  2.ْصرةيء من البَ جِ ه یَ على أنَّ 

  .االستجرارار في بیع یَ الخِ : ثانیا

  .اومً مُ رة في البیع عُ قرَّ ارات المُ یَ ت فیه الخِ بُ ثْ تَ  االستجراربیع    

  : رایَ تعریف الخِ 

والِخیَرة اسم  اء شَ ار ما یَ تَ خْ ار یَ یَ ال هو بالخِ قَ ین ویُ رَ ْیر األمْ اسم بمعنى َطَلب خَ  :غةار لُ یَ الخِ 

  3.ْختاریار واسم من التَخیُّر وما یَ تِ خْ من اال

م لَ عْ ه ویَ رَ بِ تَ اج إلى أن َیخْ تَ حْ اع فیَ ر ما اْبتَ بِ خْ اع قد ال یَ تَ الُمبْ  ار أنَّ یَ بیع الخِ  :اار اصطالحً یَ الخِ 

ه لّ وقد یحتاج في ذلك كُ  ،ه به أم الاعَ تَ ي ابْ الذ الثمني اوِ سَ وٕان كان یُ  ح له أم الإن كان یصلُ 

  4.ًقا بهفْ ار رِ یَ له الخِ  لَ یر فیه فُجعِ شِ ید أن َیْستَ رِ فیُ  إلى رأي غیره

  :ار في البیعیَ أنواع الخِ  •

  : ةؤیَ الرُّ  اریَ خِ  -)أ

ؤیة هو السَ  ت بُ ثْ ان وال یَ یَ راء األعْ شتري في شِ لمُ ت لِ بُ ثْ ار یَ یَ هذا الخِ ار یَ وت الخِ بُ ب لثُ بَ عدم الرُّ

َلْم إن كان عَ في  ت للبائع وال یثبت في بُ ثْ ه یَ ًنا فإنَّ یْ الدُُّیون كالُمَسلَّم فیه وأمَّا في رأس مال السَّ

ؤیة فْسخ قبل القَ یَ خِ د بِ والرَ . ْهرعقد ال یْنفسخ بالرَّد كالمَ  كلِّ  ع وقُوع نَ مْ یَ  وال ْبض وبْعِده ار الرُّ

َفه وَبَطل خِ ي حتى أنَّه لو َتصرَّف فیه جَ ترِ شْ لمُ الُملك لِ  لو هلك في و  ن مَ ثَ الِزَمه اُره ولَ یَ از تصرُّ

   5.َیملك فْسَخه َبُطل خیاره یده أو صار إلى حال ال

                                                           
1
  . 167وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  اراالستجر بیع    محمد بن حمد الشبیب، 
2
  .240الهدایة على مذهب اإلمام أحمد، مرجع سابق، ص  ،أبو الخطاب الَكُلوذاني محفوظ 
 .264، ص 1، ج)ت. دار الدعوة، د: م. ط؛ ال. ال.(براهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیطإ 3
4
 .86ص ، 2الُمَمِهَدات، مرجع سابق، جأبو الولید بن رشد القرطبي، الُمقدمات  
5
  .28، ص 6زین الدِّین بن ُنجْیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج  
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  ُّمن أن یكون أحد أمرینالمبیع و ال یخلُ  :االستجرارؤیة في بیع خیار الر :  

هنا ال وُصوفة و لعة مَ به على سِ  دَ قِ دَّم عُ ن كان بثمن ُمقَ ال إ؛ وذلك في حَ وُصوًفاأن یكون مَ  •

لعة على نحو ما اْشَترط بل إنَّه یتعیَّن على البائع اإلتیان بالسِّ  ،ؤیة للمشتريثبت خیار الرُّ یَ 

  .من وْصف

د به قِ عْ ه لم یَ ن؛ أي أنَّ یَّ عَ یع مُ بِ د به على مَ قِ م عُ قدَّ ًنا؛ وذلك في حال أن كان بثمن مُ یْ أن یكون عَ  •

رأى  یكون المشتري و من أنخلُ نا ال یَ فهُ  ،هاینِ عَ ودة بِ وجُ بل هي سلعة مَ  ،وفةوصُ لعة مَ على سِ 

ما ا وٕانَّ هَ رَ وٕان كان لم یَ  ،ار لهیَ فإن كان رآها فال خِ  ؛ا لهفهصَ البائع وَ  ولكنَّ  ؛رهالعة أو لم یَ السِّ 

  1.ؤیةالرُّ  ارُ یَ ت له خِ بُ ثْ فإنه یَ  ،صف فقطاشتراها على الوَ 

 .ُیَتوقَّع اءٍ تُّه أوَّال على إمضَ هو بیع ُوِقَف بَ : رطخیار الشَّ  -)ب

  .رج بیع الَبتِّ خْ َبتُّه مَ  فَ ُوقِ : ات التعریفزَ رَ تَ حْ مُ 

  .ار العْیبیَ أوَّال  مخرج بیع خِ 

  2.ى وُقوُعهوقوله ُیَتوقَّع أي ُیرجَ 

  :ة خیار الشرطدَّ آراء الفقهاء في مُ  •

  3).إذا اشترى َشْیًئا ِبَعیِنه فهو بالِخیار ثالثة أیام: (قال عالء الدِّین الكاساني من الحنفیة *

یع على بِ ب الحاجة في كل مَ سَ حَ الخیار ُیشترط بِ (: من المالكیة 4اب الدِّین الَقراِفيهَ شِ  *

  5.)حَسبه

  ان آلخر یومَ ن یوم و لِ یْ دَ اقِ رط ألحد العَ تَ شْ وز أن یُ یجُ (: اإلمام الَنَوِوي من الشافعیةقال *

  6.)أو ثالثة

                                                           
1
 .174وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  

2
  .112 ، ص5محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج 
3
  .266ص ، 5عالء الدِّین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج 
4
  دریس بن عبد الرحمان الشهیر بالقرافي، كان َفقیًها حافًظا، من شیوخه أبو العباس أحمد بن أبي العالء إ شهاب الدِّین 

الدیباج ، براهیم بن فرحونإ.(ه 684القواعد، شرح التهذیب، ت عز الدِّین بن عبد السالم واإلمام شرف الدِّین، من مؤلفاته، 

  ).136ص،  1 ج. مرجع سابق ،المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب
5
  .24ص ، 5، الذخیرة، مرجع سابق، جأحمد بن ادریس القرافي 

6
  .448ص، 3یحي بن شرف النووي، روضة الَطاِلبین وُعْمَدة الُمْفِتین، مرجع سابق، ج 
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ه حق وألنَّ  ،تالَ ة وٕان طَ ومَ ط ُمدًَّة معلُ ُیشترط في خیار الشر (: من الحنابلة 1محمد بن ُمْفِلح *

  2.)األَجله كَ طِ رِ تَ شْ ع في تقدیره إلى مُ جَ رْ یَ الشرط فَ  هُ دُ تمِ ر یعْ دَّ قَ مُ 

  3.فیها القْبض في الَمجِلس یشترط وع التي الیُ الشرط في البُ ار یَ ت خِ ثبُ یَ  •

         نمَ كان الثَ  ترط فیها القْبض في المجلس سواءً شوع التي ال یُ یُ من البُ  االستجراروبیع 

  .ونمُ ثْ أو المَ 

قد به المشتري م عَ قدَّ بثمن مُ  االستجرارما إذا كان بیع : وهي ة واحدةى منه حالنَ ثْ تَ سْ ه یُ ولكنَّ    

ه في هذه أة فیها؛ فإنَّ زَّ جَ ا مُ هَ ضِ قبْ ومة لِ لُ عْ مَ  اًال د آجَ وحدَّ  مْ لَ ي في السَّ فِ كْ یَ  فها بماصَ عة وَ لْ البیع على سِ 

  4.مْ لَ یل السَّ بِ الحالة یكون من قَ 

َلُم ممَّا یُ  ألنَّ  ار الشرطیَ له خِ دخُ في المجلس فال یَ ) رأس المال ( رط فیه الَقْبض تَ شْ والسَّ

ثبوت الخیار یبقي و  بعد التفرُّق بدلیل اشتراط القْبض ةا َعَلقَ مقى بینهوُضوعها على أن ال َیبْ مَ 

    5.بینهما َعَلَقة

لم أهل العِ  كثرأ ویثبت خیار المجلس عند. هو مكان التباُیعالمجلس : سلِ جْ خیار المَ  -)ج

.َقارَّ فَ تَ ْم یَ ا لَ ار مَ یَ خِ بالْ  انِ عَ یِّ البَ   ى فَ صطَ لحدیث المُ 
ت ولو بَ حیث ثَ ویبقى خیار المجلس  6

َقانة إلى أن یَ ا سَ امَ أقَ ولو  ًقا .تفرَّ  هیانِ إلطالق الَشارع التَفرُّق وعدم بَ ) ُعْرفا(بما َیُعدُّه الناس تفرُّ

                                                           
1

اهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ُمْفلح ُبرَهان الدِّین كان فقیًها أُصوِلًیا، من شیوخه، العالء البخاري، التقي بن إبر  

الضوء الالِمع ، شمس الدِّین السخاوي.(ه884قاضي شهبة، من مؤلفاته، الُمْبدع شرح المقنع، الفروع تصحیح الفروع، ت 

  ).152ص،  1ج. ت. د، دار مكتبة الحیاة: ط؛ بیروت.ال، ألهل القرن التاسع
، دار الكتب العلمیة : لبنان، ؛ بیروت1:ط(.المبدع في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح2

  .66ص، 4ج، )م1997\ه1418
3
  .505، ص 3ُموفَُّق الدِّین بن ُقداَمة، الُمْغِني، مرجع سابق، ج  
4
  .171وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  
5
  .505ص ، 3الُمْغني، مرجع سابق، ج ،دامةین بن قُ موفق الدَّ  
6
الصدق في البیع والبیان، رقم : باب، البیوع: كتابمسلم بن الحجاج النَّیَساُبوِري، المسند الصحیح المختصر، مرجع سابق،  

  .1164ص ، 3ج، 1532الحدیث 
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ًقا لَبقاِئهَما بأْبدانهما ِبمَحلِّ ُحِجز بینهما بنحو َحاِئط أو ناَما فإنْ  ،اًراِتیَ ِهما اخْ بأْبدانِ  ؛ لم َیُعد تفرُّ

  1.اریَ ا بَهَرب أحدهما فیْبطل الخِ مَ هُ قرُّ فَ ولو كان تَ  الُمدَّةت الَ ولو طَ  ارهما َباقٍ یَ عقد وخِ 

د حتى ولو لم اقُ عَ ا بالتَّ مَ هِ لِ اغُ شَ ي بانتهاء تَ ضِ قَ نْ یَ  االستجرار مجلس العقد في بیع وعلى هذا فإنَّ  

اء هَ ي بانتِ هِ نتَ ه یَ سُ لِ جْ مَ ن فَ لیْ دَ ل البَ ؤجَ كان مُ  االستجراربیع  فلو أنَّ  ،لعة بعدض المشتري السِّ بِ قْ یَ 

. بیعمن الثمن والمَ  ض أليِّ بْ قبل القَ  ابًقان سَ كما بیِّ  لاصِ د وذلك حَ اقُ عَ ا بالتَّ مَ هِ لِ اغُ شَ تَ   

ه اجُ تَ حْ ذ ما یَ ي یأخُ شترِ المُ  نَّ ي بأضِ قْ ابق یَ اق سَ فَ رف أو اتِّ نی�ا على عُ بْ مَ  االستجرارا لو كان بیع أمَّ 

ذ حین أخْ  مُّ تِ ما یَ العقد هنا إنَّ  فإنَّ  ،لع كل شهر مثًال طْ ها مَ نِ مَ ا على ثَ اسبَ على أن یتحَ  من سلع

                               2.ذلك مجلس العقد الذي یثبت فیه خیار المجلس فیكون لعة؛السِّ 

3.االستجرارتقاُبض البدلْین في بیع : ثالثا                                                   

  :قبض الثمن) أ

الثمن عند  عُ ضْ فإذا كان وَ  ،ًما أو مؤخًرادَّ قَ ون مُ من أن یكُ  االستجرارو الثمن في بیع لُ خْ ال یَ    

     جرد مُ ًقا بِ قِّ حَ تَ مُ  لثمنالبائع لِ  ُض بْ ة فیكون قَ وفَ وصُ ة أو مَ نَ یَّ عَ لعة مُ د به على سِ اقُ عَ وًنا بالتَّ رُ قْ البائع مَ 

 ةوفَ وصُ مَ  أو   ةنیَّ عَ عة مُ لْ عقد به على سِ ذلك المبلغ ولم یْ ا إن كان المشتري وضع عه عنده وأمَّ وضْ 

 َض بْ قَ  م فإنَّ قدَّ ها من ذلك المبلغ المُ نَ مَ ذ ثَ ؤخَ ا على أن یُ قَ فَ ة فیما بعد من البائع اتَّ لعَ ثم عندما أخذ سِ 

  .ةعَ لْ ذ السِ ما حصل حین أخْ هنا إنَّ امن هَ البائع للثَ 

  :تانله حال االستجرارن في بیع مَّ ثَ لمُ ا  :منثَ بض المُ قَ  )ب

ض هنا بْ ة والقَ وفَ وصُ ة مَ عَ لْ د به على سِ قَ شتري الثمن عند البائع وعَ ع المُ ضَ إذا وَ : اوفً وصُ ن مَ مَّ ثَ المُ  •

  .ةوفَ وصُ ة المَ عَ لْ لسِّ ذ المشتري لِ أخْ یحصل بِ 

ه من اجُ تَ حْ ذ ما یَ أخُ یَ شتري سَ المُ  ما على أنَّ هُ اق بینَ فَ تِّ اإل إذا تمَّ : وُصوًفاثمن ال ُمعیًَّنا وال مَ ملا •

  .علَ عند أخذ المشتري للسِ  قُ حقَّ تَ ض هنا یَ بْ فالقَ  ،لعسِ 

                                                           
1

ه 1415المكتب اإلسالمي، : م. ؛ ال2. ط.(مصطفى بن عبده الُسُیوِطي، مطالب أولي النُّهى في شرح غایة الُمنَتَهى 

  .83، ص 3، ج)م1994\
2
 .170وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  

3
  .170المرجع نفسه، ص  
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  .یفها الفقهيكیِّ وتَ  االستجرارصور بیع : المطلب الثالث

ا مً قدَّ ون مُ ع الثمن قد یكُ فْ دَ ا لِ وتتغیر هذه الصور تبعً  ،ةدَ ورا متعدِّ صُ  االستجراریأخذ بیع    

ح آراء ذلك سأوضِّ لو  ،ورقهي لهذه الصُ كم الفِ اختالف الحُ  إلىوهذا ما یؤدي  راؤخَّ وقد یكون مُ 

  .الفقهاء حولها

  .مقدَّ بثمن مُ  االستجرارصور بیع : الفرع األول

ثم  ،امً دَّ قَ ا مُ غً لَ بْ البائع مَ  إلىع فَ دْ المشتري یَ  اهذ في أنَّ  مسألةتتمثل هذه ال :تصویر المسألة• 

ایة هَ ة الشهر أو نِ ایَ هَ اء في نِ یَ وعة من األشْ أخذ مجمُ  دبة بعاسَ حَ وتقع المُ  ائً یْ منه شَ  تجرُّ سْ یَ 

  1.ثًال ة مَ نَ السَ 

  :ا أهمهاورً م صُ دَّ قَ ن مُ مَ ثَ بِ  االستجراررج تحت مسألة بیع دَ نْ ویَ 

  .راتتَ یع على فَ بِ ض المَ بْ وقَ  الثمنیل جِ عْ تَ : الصورة األولى

   علَ ض السِ بْ یر قَ أخِ ه یتم تَ  أنَّ إالَّ  ،نیْ ومَ لُ عْ مَ  الثمنو  ةعَ لْ ون كل من السِّ في هذه الصورة یكُ    

  2.راتتَ منها على فَ  ءٍ زْ أو جُ 

  :كییف الفقهيالتَّ • 

ن أخرج هذه الصورة على م مَ نهُ ة مِ یَّ هِ قْ ات فِ یجَ رِ خْ ة تَ دَّ ورة عِ ه الصُّ ذِ هَ وا لِ طَ نفیة أعْ هاء الحَ قَ فُ  *

  .وع الفاسدةیُ ها من البُ أنَّ 

: از فقالبَّ م إلى خَ اهِ رَ ع دَ فَ رجل دَ : حیث قال م في البحر الرائقیْ جَ بن نُ اكما أشار بذلك 

د وما أكل فهو ة أْمَناء فالبیع فاسِ سَ مْ یوم خَ  لَّ بز وجعل یأخذ كُ ن خُ مِ  3نٍّ مَ  ة ائَ منك مَ  یتُ ترَ اشْ 

  .وًال جهُ البیع مَ قد البیع فكان إلیه بعَ  ارٍ شَ ا غیر مُ زً بْ ه اشترى خُ وه؛ ألنَّ رُ كْ مَ 

  

                                                           
1
  .66ص 1ج، )م 2013\ه 1434دار القلم، : ط؛ دمشق. ال(.، بحوث في قضایا فقهیة معاصرةمحمد تقي العثماني 
2
  .15، صكلیة الشریعة، جامعة قطر ،صوره أحكامه تطبیقاته االستجرارأسامة عمر األشقر، عقد  
3

محمد عبد الرزاق ( .الَمنا الذي یوزن به وجمع الَمنا أْمَناء :المنِّ َكْیل معروف أو میزان أو رطالن كالَمَنا، والَمنُّ ُلغة: منِّ  

  ).197ص 36ج ت، .د، دار الهدایة: م. ؛ الط. ال.ه، تاج العروس من جواهر القاموس1205ت  الحسیني الزبیدي
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ة سَ مْ یوم خَ  لِّ ذ منه في كُ أخُ ل یَ عَ م وجَ اهِ رَ اه الدَّ طَ ولو أعْ  ،داسِ م عقد فَ كْ حُ بِ  لُ ل كان األكْ فإذا أكَ 

  1.ياطِ عَ د البیع بالتَ قِ عَ نْ ه یَ ألنَّ  وهذا حالل؛ زو ریت منك یجُ تَ بتداء اشْ ل في اإلقُ اء ولم یَ نَ أمْ 

من (يدِ تَ بْ شرح بدایة المُ في ایة دَ كما ورد ذلك في كتاب الهِ  اعً فْ نَ  رَّ ا جَ ضً رْ وهناك من أخرجه قَ 

ا وهو أن یأخذ عً فْ نَ  رَّ ا جَ ضً رْ ه ملكه قَ ألنَّ ) ه له ذلكرَ كْ یُ  شاء ذ منه ماأخُ ال یَ قَّ ا عند بَ مً هَ رْ ع دِ ضَ وَ 

ة یعَ دِ ه وَ ألنَّ  ازءً جُ فَ  ازءً ذ منه ما شاء جُ أخُ ه ثم یَ عَ ودِ تَ سْ ي أن یَ غِ بَ نْ  ویَ اًال  فحَ اًال شاء حَ  منه ما

  2.ذرض حتى لو هلك ال شيء على اآلخِ قَ ولیس بِ 

ة قَ فرَّ ا مُ هَ ذُ أخُ ة یَ ملَ جُ راء لِ كان الشِ  إذا( :من المالكیة 3يوقِ سُ ة الدَّ فَ رَ عَ  بن أحمدمحمد بن  *

 انً یَّ عَ مُ ا دً یوم عدَ  لَّ اشترى منه كُ  إذاا أمَّ  ،خسْ ا الفَ مَ هِ دِ لیس ألحَ فوم البیع فیها زُ لُ على أیام وذلك لِ 

  4.)سخزم فلكل منهما الفَ ه غیر َال لكنَّ  ازً ائِ ن كان جَ إ فالبیع فیها و 

ون من أهل بأن یكُ ) ارزَّ از والجَ بَّ كالخَ (یقة قَ ئم العمل حَ اِ وتفصیل ذلك أن یكون الشراء من دَ  

زم لهما فلیس والعقد في هذه َال  ،نیَّ عَ ود علیه المُ عقُ ه المَ شبِ عنده فیُ  هِ رِ سُ ري لتیَ تَ شْ ة المُ فَ رْ حِ 

ن من غیر یَّ عَ ن مُ مَ ثَ ا بِ نً یَّ عَ ا مُ رً دَ یوم قَ  ذ منه كلَّ أخُ قد معه على أن یَ ز العَ وِّ وجُ  ،هخُ سْ ألحدهما فَ 

  5.هسخُ منهما فَ  لٍّ كُ لِ ا فَ هَ مُ زَ لْ ورة ال یَ ة وعقد هذه الصُ ملَ ار الجُ دَ قْ ان مِ یَ بَ 

  ن وكل عیَّ بیع المُ ن كالمَ عیَّ الثمن المُ ( :من الشافعیة 6بینيشرْ یب الِ طِ أحمد الخَ محمد بن  *

  

  

                                                           
1
  .296ص  ،5ج ،مرجع سابق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،میْ جَ نُ ین بن زین الدِّ  

2
دار إحیاء : ط؛ بیروت، لبنان. ال(.طالل یوسف: تح. دایة المبتديالحسن برهان الدِّین، الهدایة في شرح بالَمرِغیناني أبو  

  .379ص،  4ج، )ت. التراث العربي، د
3
من ، محمد الخفاجي، محمد المنیر، من شیوخه، الجامع ألشتات العلوم المنفردة، محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي 

عبد الرزاق بن حسن (.1230ت، رسالة الوضعیةحاشیة على شرح ال، شرح الجالل المحلي على البردة حاشیة على، مؤلفاته

 ).1262\1، عشر الثالثالقرن حلیة البشر في تاریخ ، البیطار
4
 .216ص، 3ج ،)ت. د ،دار الفكر: م. ط؛ ال. ال(.حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،وقيسُ عرفة الدَّ بن   محمد 

  .بتصرف

5
  .384ص، 5ج ،مرجع سابق ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،محمد علیش 

6
، من شیوخه، احمد الَبرْلِسي، نور الدِّین المحلي، من مؤلفاته، شرح ...محمد الخطیب شمس الدِّین الشربیني كان فقیًها 

  ).73\3 ،العاشرةالكواكب السائرة بأعیان المئة ، نجم الدِّین الغزي.(977كتاب المنهاج، شرح الغایة، ت
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ل بَ قْ یَ م فیه فلَّ سَ یل كالمُ أجِ ل التَّ بَ قْ اق یَ دَ ة أو صِ رَ جْ ل نحو أُ جَّ ؤَ ة أي غیر مُ لتزم في الذمَّ مُ  وضٍ عِ 

   1.)یملِ یر التسْ ن تأخِ مّ تضَ ا یَ شرطً 

دامة حیث ین بن قُ الدِّ  قُ فَّ و ومنهم مُ  ،م فیهلَّ سَ ا أحكام المُ یهَ رِ تَ عْ هذه الصورة تَ  الحنابلة یرون أنَّ  *

  2.)ومة فجائزعلُ ة أجزاء مَ قَ تفرِّ ه في أوقات مُ ضَ بِ قْ على أن یَ  احدٍ في شيء وَ  مَ لَ إذا أسْ (:قال

الحاجة  لم ألنَّ السَّ  حُّ فیصِ  ،امً معلوُ  ابز ولحم یأخذ منه كل یوم جزءً م في شيء كخُ لَ وٕاذا أسْ 

ر قبض ذَّ ا وتعَ ومً علُ را مَ ل یوم قدَ فیه لیأخذ منه كُ  مَ لَ أسْ  افإذا قبض البعض ممَّ  ،ذلك إلىداعیة 

رجب  إلىبعضه  رٍّ بُ م في جنس واحد إلى أجلین كَ لَ ن أسْ إ طه من الثمن، و قسْ الباقي رجع بِ 

  3.أجلین وآجال إلىأجل جاز  إلىكل بیع جاز  ألنَّ  ازَ شعبان جَ  إلىوبعضه 

  .ومعلُ من مَ ثَ ة بِ ومَ علُ ة مَ عَ لْ سِ فعة مالیة ثم یأخذ یل دُ جِ تعْ : الصورة الثانیة

لعة ا للسِّ ة لیست ثمنً مَ قدَّ فعة المالیة المُ الدُ  تها من حیث أنَّ قَ ابِ هذه الصورة تختلف عن سَ   

  4.سابة تحت الحِ عَ فْ ما هي دُ وٕانَّ 

  .التكییف الفقهي• 

     عٍ بُ منه برُ ا ثم یأخذ مً رهَ ل دِ عند الرجُ  عَ ال بأس بأن یضَ : (أوطَ في المُ  5قال اإلمام مالك 

   6).ة معلومةم مدَّ معلوُ  رٍ سْ أو بكَ  ثٍ لُ أو بثُ 

ا ویأخذ منه وز له أن یضع عند الرجل درهمً الرجل یجُ : قىنتَ وكما ورد شرح ذلك في المُ    

 :ه أن یقول لهوأحد هذه األوجُ  ،هوذلك یكون على أوجُ  ه ما شاء ویترك عنده الباقيضِ ببعْ 

                                                           
1
  .230ص، 2الخطیب الِشرِبیني، ُمْغِني الُمحتاج، مرجع سابق، ج محمد 
2
  .230ص  ،4ج ،مرجع سابق ،يغنِ المُ  ،دامةین بن قُ الدِّ  قُ فَّ وَ مُ  

3
  .300ص، 3ج ،)ت. د ،میةلدار الكتب الع: م .؛ الط. ال.(اعنَ تن االقْ اع عن مَ نَ القِ كشاف  ،وتيهُ البَ  منصور بن إدریس 

4
  .17، صمرجع سابق ،تطبیقاته أحكامهصوره  االستجرار، عقد أسامة عمر األشقر 
5

محمد بن شهاب  ،من شیوخه ،دار الهجرة إمام ،يحِ بَ صْ مر بن الحارث األاع أبي مالك بن أنس بن مالك بن أبو عبد اهللا 

حساب مدار الزمان ومنازل  ،رسالة في القدر ،من مؤلفاته ،الثوري ،الشافعي اإلمام ،من تالمیذه ،محمد الثقفي ،يهرْ الزَ 

 ).80ص،  1 ج، مرجع سابق ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد مخلوف(.179ت ،القمر
6

) ه1412 ،مؤسسة الرسالة: م. ؛ الط. ال.(، محمود خلیلبشار عواد معروف: تح. الموطأ ه،179مالك بن أنس ت 

  .355ص، 2ج ،جامع بیع الطعام ،البیوع :كتاب
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 رُ دِّ قَ لعة ویُ ر معه فیه سِ قدَّ غیر ذلك یُ  بن أوو كذا وكذا من الل�  آخذ به منك كذا وكذا من التمر

  1.ا ما فهذا جائزله وقتً  تُ قِّ  یأخذه متى شاء أو یؤَ ا ما ویترك ذلك حاًال ها قدرً ثمنَ 

ها رفَ صْ وع له أن یَ دفُ لمَ وز لِ ي من حیث أنه یجُ هِ قْ ا في االصطالح الفِ فعة قرضً إن كانت هذه الدُّ 

 حقفیه شرط البیع الالَّ  زُ وَّ جَ یُ  ه قرٌض ونة علیه ولكنَّ ضمُ ونها مَ ومن حیث كَ  ،في حوائج نفسه

من عند البیع شتري عن أداء الثَ ة المُ ذمَّ  یغُ رِ فْ قصد بها أیضا تَ اب یُ سَ عات تحت الحِ فُ والدُ 

  . حقالالَّ 

العادة في هذا  فإنَّ  ،اإلشتراك في المجالت الدوریة ،ومن التطبیقات المعاصرة لهذه الصورة

أصحاب هذه  إلىسنة  لِّ ي في بدایة كُ نوِ شتراك السَ اإل لَ دَ ون بَ دفعُ الناس یَ  العصر أنَّ 

ون رض مضمُ شتراك قَ اإل لُ دَ شهر؛ فبَ  لِّ شرة من المجلة في كُ نَ  إلیهمون ثُ عَ بْ ات؛ وأنهم یَ یَ ورِ الدَ 

فلو انقطعت المجلة  ،شتريالمُ  إلىقع بین كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة ویَ  ،عندهم

  2.شتراكاإل لِ دَ من بَ  يَ قِ على أصحابها رد ما بَ  مَ زِ ة لَ نَ في أثناء السَ 

  .بثمن مؤخر االستجرارصور بیع : الفرع الثاني

ه تِ یْ ء في بَ يْ شَ  إلىاج حتَ ا یَ مَ لَّ ان فكُ كَّ مع صاحب الدُ  مُ اهَ فَ تَ ل یَ جُ الرَّ  أنَّ  :تصویر المسألة• 

وب بدون اع الشيء المطلُ یه البیَّ طِ عْ بل یُ  ،ةاومَ سَ ما مُ هُ نَ یْ ع بَ قَ ان وال تَ كَ الدُّ ه من صاحب بُ لُ طْ یَ 

  3.دةاحِ ة وَ عَ فْ دُ  الثمنیه عطِ ذ ویُ ما أخَ  لِّ ه بكُ بُ حاسِ  یُ ثًال ر مَ هْ ایة الشَ هَ وفي نِ  الثمنر كْ ذِ 

  :مها ما یلية صور أهَ دَّ عِ  قَ فْ ر وِ خَّ ؤَ بثمن مُ  االستجراربیع  مُّ تِ ویَ 

ون ثمن ذلك أو یكُ  ،ائً یْ شتري شَ ذ منه المُ أخُ ا یَ مَ لَّ كُ  الثمنر البائع كُ ذْ أن یَ : ورة األولىالصُ 

ي وتقع طِ عاَ یل التَّ بِ على سَ  هذِ ء عند أخْ يْ شَ  لِّ كُ  بیعُ  عُ قَ طریق فیَ  أيِّ ن بِ انبیْ لجَ ا لِ ومً لُ عْ ء مَ يْ الشَ 

   4.وعیُ ة من البُ وعَ ایة مجمُ هَ ة عند نِ بَ اسَ حَ المُ 

  

  

                                                           
1
  .15ص ،5، مرجع سابق، جنتقى شرح الموطأي، المُ اجِ لید البَ الو  أبو 
2
  .68،69ص ، 1ج ،مرجع سابق ،بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ،محمد تقي العثماني 
3
  .68،69ص ، المرجع نفسه 
4
  .60ص ،المرجع نفسه 
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  :ياطِ عَ الفقهاء حول البیع بالتَ آراء • 

اختلف الُفقهاء في مسألة البیع بالتََّعاِطي، فقد أجازه جمهور الُفَقهاء الحنفیة والمالكیة 

  :ل مذهب أدلته كما یليكُ والحنابلة وَمَنَعُه أصحاب المذهب الشافعي وعدُّوه َبْیًعا َباِطًال، ولِ 

  :المجیزون لبیع المعاطاة) أ

  : الكاسانيین عالء الدِّ  الحنفیة فقد قال*

قول البیع والشراء دلیل علیهما والدلیل  وٕانما ،واإلعطاءي هو األخذ ادلة بالتعاطِ بَ حقیقة المُ 

    ارة عن جعلبَ ارة عِ جَ والتِ  1 َّنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  ُّ :تعالى علیه قوله

                                                  2.الشيء للغیر ببدل وهو تفسیر التعاطي

 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق  ُّ  :تعالى قال

حقیقة  ثبت أنَّ  وٕاذا. أطلق سبحانه اسم التجارة على تبادل لیس فیه قول البیع 3َّهل

 ، فكانافیسة جمیعً یسة والنَّ سِ الخَ  األشیاءفهذا یوجد في  واإلعطاء األخذالمبادلة بالتعاطي هو 

حم بز واللَّ كالبقل والرمانة والخُ  هُ نُ مَ ثَ  لُّ قِ یس ما یَ سِ والخَ  4.افكان جائزً  ،اعً یْ التعاطي في ذلك بَ 

مثل  األخذا وقت ومً ه معلُ نُ مَ وهذا ظاهر في ما كان ثَ  5.نه كالعبد ونحوهمَ ثَ  رُ كثُ یس ما یَ فِ والنَ 

6.منهالة الثَ جَ ي لِ ا بالتعاطِ بیعً  دُ قِ نعَ ال یَ  األخذ وقت وًال مجهُ  هُ نُ مَ كان ثَ  إذاا أمَّ  ،حمواللَّ  بز الخُ   

  

  

                                                           
1
  .29، اآلیة: سورة النساء 
2
  .134ص، 5ج ،مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني،ین عالء الدِّ  

3
  .16، اآلیة: سورة البقرة 

4
  .134ص، 5ج ،مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني،ین عالء الدِّ  

5
 8ج ،)م2000\ه1420 ،دار الكتب العلمیة: لبنان ،؛ بیروت1: ط(.دایةة شرح الهِ ایَ نَ البِ  ،محمود بدر الدین الفیتبي 

  .6ص
6
  .516ص ، 4ج ،مرجع سابق ،ارتَ خْ ر المُ د المحتار على الدُّ رَ  ،عبد العزیز عابدینمحمد أمین بن  
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:                                                                                  1یردِ رْ أحمد الدَّ المالكیة قال الشیخ *

م وال كلُّ تَ  ع الثمن من غیرائِ دفع للبَ بیع ویَ ي المَ رِ شتَ المُ  یأخذاة بأن عاطَ ضا بالمُ ل الرِّ یحصُ    

 أصلا ون  فأمَّ مُ ثْ ض أي قبض الثمن والمَ رات ولزم البیع فیها بالتقابُ قِّ حَ ولو في غیر المُ  إشارة

  . فق ذلكوِ  مُّ تِ البیع فال یَ 

ه زومَ العقد ال لُ  أصلع له الثمن فقد وجد فَ دْ الكه ولم یَ ه من العقد من مَ م ثمنُ لِ خذ ما عَ أفمن 

ن إ ه و نِ مَ ونحوه قبل دفع ثَ  باألكلف فیه صرَّ یتَ  أنوز الثمن فیجُ ف  العقد على دفع وقَّ تَ وال یَ 

  2.عطاءً إضا ال على الرِّ كان الدَّ 

  : يانِ وذَ لْ اب الكَ طَّ أبو الخَ الحنابلة قال * 

  ىرضَ یه ما یَ طِ عْ ا فیُ زً بْ ینار خُ ي بهذا الدِّ نِ طِ عْ أَ : ولاة نحو أن یقُ عاطَ ان بالمُ دَ اقِ عَ تَ ا المُ عَ ایَ بَ إن تَ 

   3.البیع حُّ ه یصِ ذَ ار فیأخُ ینَ دِ هذا الثوب بِ  ذْ خُ : أو یقول

 اعً وه بینهم بیْ ارفُ ما تعَ  إلىم هُ ردَّ  هلم أنفعَ  ،اظً فْ له لَ  نیِّ عَ ا ولم یُ علیه أحكامً  قَ لَّ ع عَ رْ الشَ  ألنَّ 

  4.حَّ واجب صَ ه على بیع رِ كْ ى وٕان أُ ضَ ط له الرِّ رَ تَ شْ ویُ . هم على ذلكاتِ اعَ م وبیَ هِ اقِ وَ والناس في أسْ 

  4.حَّ صَ 

  :نعون لبیع المعاطاةالَما) ب

  :يوِ وَ النَّ  اإلمامالشافعیة قال *

 تُ یْ ترَ ول كاشْ بُ والقَ  ،كتُ كْ لَّ ك ومَ تُ عْ بِ كَ  اإلیجابشرطه  ألنَّ  5،ا على المذهبعً یْ ت بَ اة لیسَ عاطَ المُ  

   .اضَ بالرِّ  وطٌ نُ ه مَ ألنَّ  امَ هِ ونِ دُ البیع بِ  حُّ فال یصِ  ،تُ لْ بِ وقَ  تُ كْ لَّ مَ وتَ 

     

  

                                                           
1

من تالمیذه  ،أحمد الصباغ ،الصعیدي ،من شیوخه ،یرردِ وي الشهیر بالدَ دَ ات أحمد بن الشیخ صالح محمد العَ كَ رَ أبو البَ  

 .م1201ت اهللا، إلىرسالة في بیان السیر  ،مالك اإلمامأقرب المسالك لمذهب  ،من مصنفاته ،الصاوي ،يوقِ سُ الدَّ أحمد 

  ).517ص،  1ج، مرجع سابق، في طبقات المالكیة شجرة النور الزكیة، محمد مخلوف(
2
  .3ص، 3ج ،)ت .د ،ن .ال: م .؛ الط .ال(.الشرح الكبیر على مختصر خلیل ،یرردِ أحمد الدَّ  
3
  .253، ص1ج ،مرجع سابق ،مام أحمدایة على مذهب اإلدَ الهِ  ،وذانيلْ اب الكَ طَّ أبو الخَ  
4
  .3ص، 2ج ،)م1994 \ه1414 ،دار الكتب العلمیة: م .ال ؛1: ط(.مام أحمد، الكافي في فقه اإلامةدَ ین بن قُ الدِّ  قُ فَّ وَ مُ  
5
  .3، ص3حي بن شرف النووي، روضة الَطاِلبین وعمدة المفتین، مرجع سابق، جی 
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ل علیه من دُ ر ما یَ بِ ي فاعتُ فِ ضا خَ فالرِّ  ،1اضرَ تَ  نْ عَ  عُ یْ ا البَ مَ إنَّ : قال يبِ كما ورد عن النَّ 

شتري المُ  ظُ فْ م لَ دُّ وز تقَ ویجُ  ،فْ لِ تَ  إنه لَ دَ ه بها أو بَ ما أخذَ  لَّ كُ  دُّ رُ اة ویَ عاطَ فال بیع بالمُ  ،لفظالَّ 

   2.ذلكود مع ول المقصُ صُ حُ البائع لِ  ظِ فْ على لَ 

 اباإلیجَ ال مَ عْ تِ اسْ  ،وع البیع عندهمة وقُ رَ ثْ مع كَ  وال عن أصحابه  ي بِ ل عن النَّ قَ نْ ولم یُ 

   .ىوَ به البلْ  مُّ ا تعُ البیع ممَّ  وألنَّ ... اعً ائِ  شَ ًال نقْ  لَ قِ نُ م لَ هِ اتِ اعَ یَ وا ذلك في بَ لُ مَ عْ تَ ول ولو اسْ بُ والقَ 

ود قُ العُ  إلىي فضِ ه یُ ه ألنَّ كمُ حُ  فَ ا ولم یخْ ا عام� انً بیَ  نه یَّ یحاب والقبول لبَ ولو اشترط له اإل

  3.رٍ عصْ  لِّ اة في أسواقهم في كُ اطَ عَ ون بالمُ عُ بایَ تَ دة والناس یَ اسِ الفَ 

  :الترجیح

قول جمهور الفقهاء  يَّ ح لدَ ترجَّ یَ ، لمانعین والمجیزین لبیع المعاطاةبعد عرض أقوال وأدلة ا   

  .ْصرَعاَمُلون به في ُكلِّ َعْصٍر ومِ الَتَعاِطي، فقد َتَعاَرف علیه الناس وَیتَ بجواز بیع لین ائِ القَ 

ي ورِ ة بشكل دَ بَ اسَ حَ المُ  مُّ ن وتتِ مَ لثَ لِ  رٍ كْ ون ذِ ر دُ اجِ ع من التَ لَ ج والسِ ائِ وَ الحَ  ذُ أخْ : الصورة الثانیة

  4.ذقت األخْ ة وَ عَ لْ ي للسِّ وقِ عر السُّ اس السِّ على أسَ 

البیع  ،رعْ ع به السِّ قطِ نْ البیع بما یَ : ة منهادَّ ات عِ یَ مِ سْ هاء تَ قَ علیه الفُ  قَ لَ طْ وق أَ السُّ عر سِ البیع بِ  •

  .امعر العَ البیع بالسِّ  ،یع الناسبِ البیع بما یَ  ،لثْ ن المِ مَ ثَ البیع بِ  ،مقْ بالرَّ 

  :وقعر السُّ حول البیع بسِ  التكییف الِفقهي• 

بین أهل الِعْلم، واختلُفوا في ذلك إلى  خالًفاالبیع بِسعر السُّوق أو بما َیْنَقِطع به السِّعر أحدث 

  :َقولْین

                                                           
1

 \ه1414 ،مؤسسة الرسالة: ؛ بیروت2: ط(.وطنؤُ شعیب األرْ : تح. صحیح بن حبان ،ه354ت انبَّ محمد بن حِ  

قال األلباني حدیث صحیح أخرجه  .341ص، 11ج ،4967رقم الحدیث ،البیع المنهى عنه: باب ،البیوع: كتاب ،)م1993

: بن ماجة وأبو محمد بن شریح األنصاري من طرق عن عبد العزیز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبیه قال

تخریج أحادیث منار في إرواء الغلیل ، محمد ناصر الدِّین األلباني.(رجاله كلهم ثقات، فذكره: یقول سمعت رسول اهللا 

  ).125ص، 5ج، م1985\ه 1405، المكتب اإلسالمي: ت؛ بیرو 2:ط. السبیل
2

دار : بیروت ط؛ .ال.(ي على المنهاجلَّ حَ ي وعمیرة على شرح المُ وبِ لیُ حاشیتا قَ  ،ةیرَ مِ ي عَ سِ لَ رَ ي وأحمد البَ وبِ لیُ ة القَ مَ َال أحمد سَ  

  .192ص، 2ج ،)م1995\ه1415،الفكر

3
  .481ص، 3ج ،مرجع سابق ،ينِ غْ المُ  ،دامةین بن قُ وفق الدِّ مُ  
4
  .12ص ،مرجع سابق ،صوره أحكامه تطبیقاته االستجرارعقد  ،رقَ أسامة عمر األشْ  
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َتْحِریم البیع بما َیْنَقِطع به السِّعر وهذا رأي جمهور الُفقهاء الحنفیة والمالكیة  :القول األول

  1.والشافعیة والظاهریة

  :الفقهاء وأدلتهم ♦

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  ُّ  :قال تعالى *

2. َّنئ مئ زئ  

  َدلَّت اآلیة الَكِریمة على أنَّ البیع من َغیر َتْسِمیة الَثَمن أكل َمالٍ : وجه الدَّاللة من اآلیة

3.ِبالَباِطل، ألنَّه لم َیِصح فیه التَّراِضي، وال َیِصحُّ البیع ِبَثَمن َمجُهول وال إلى أَجل َمجُهول  

ب لْ في صُ  تْ كنَ ة تمَ الَ هَ ادة جَ یَ فیه زِ  ألنَّ  ،داسِ قم فَ البیع بالرَّ : م من الحنفیةیْ جَ ین بن نُ زین الدِّ *

ه ألنَّ  ،ارمَ لة القِ زِ نْ ه بمَ بِ بَ سَ ار هو بِ شتري فصَ ه المُ مُ لَ ال یعْ  مٍ قْ ب رَ بَ سَ العقد وهو جهالة الثمن بِ 

  4.لأو أقَ  رثَ م أو أكْ اهِ رَ رة دَ شْ م بعَ قْ ر الرَّ دْ ن البائع قَ بیِّ یحتمل أن یُ 

ه ل؛ ألنَّ حِ فهذا ال یَ  ومٍ یَ  لِّ ر كُ عْ سِ منك بِ  ذُ آخِ  لُ جُ الرَّ : قال( :أوطَ ك في المُ الِ مَ  اماإلمَ قال * 

   5).وملُ عْ ع مَ یْ ا على بَ قَ رِ تَ فْ ة ولم یَ ر مرَّ ثُ كْ ویَ  ةً مرَّ  لُّ قِ ر یَ رَ غَ 

  6.هدَ عْ م بَ لِ ل به حال العقد وٕان عَ هْ لجَ لِ  حْ صِ ه لم یَ مِ قْ برَ  اعَ وٕان بَ 

ب اغِ وهناك رَ  ثل أو أكثرن المِ مَ ثَ البیع بِ  حُّ ال یصِ (:ي من الشافعیةمِ تَ یْ ر الهَ جَ علي بن حَ * 

ن مَّ به وهو مِ  نُ ابَ تغَ ر إلیه أو زاد ما ال یَ ظَ نْ وم لم یُ زُ ب بعد اللُّ اغِ ن رَ مَ في الثَ  ادَ فإن زَ  ،دیَ بأزْ 

ول بُ مع قَ  هُ عُ یْ ویكون بَ  خٍ بال فسْ  هُ عْ بِ یَ أو . اوبً خ وجُ فسَ یَ فلْ ... اریَ اء الخِ ضَ قِ وثق به قبل انْ یُ 

  7.)شتريالمُ 

                                                           
1
برعایة الهیئة الشرعیة لبنك البالد  ،الثاني للهیئات الشرعیة ملتقىال ،المرابحة بربح متغیر ،یوسف عبد اهللا الشبیلي 

  .33ص ،ض، الریافندق االنتركونتنتال ،1430\12\29

2
  .29 ،اآلیة :سورة النساء 
3
  .367ص، 7ج ،)ت. د ،دار الفكر: ط؛ بیروت. ال.(ى باآلثارلَّ حَ المُ  ،أحمد بن سعید بن حزم الظاهريعلي بن  
4
  .292ص ، 5ج ،مرجع سابق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زین الدِّین بن ُنجیم 
5
  .355ص، 2ج، جامع بیع الطعام، البیوع: كتاب ،مرجع سابق ،أطَ وَ المُ  ،مالك بن أنس 
6
  .316ص ،4ج ،مرجع سابق، نصاف في معرفة الراجح من الخالف، اإلياوِ دَ رْ لیمان المِ علي بن سُ  
7
  .86ص ،5ج ،مرجع سابق ،نهاجحتاج في شرح المِ ة المُ حفَ تُ  ،يمِ یتَ علي بن حجر الهَ  
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بن َتْیِمیَّة اال مانع من جواز البیع بِسْعِر السُّوق وهذا القول اْخَتاَره شیخ اإلسالم  :القول الثاني

  .بن الَقیِّم من الحنابلةاوِتلِمیُذه 

  :الفقهاء وأدلتهم ♦

        1َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ُّ  :تعالىقال  *

   2َّ يي ىي مي خي حي  ُّ  :أیضا قال *

ة النكاح ِبَمْهر الِمْثل واإلجارة ِبُأْجَرة : وجه الدَّاللة من اآلیتین َدلَّت َهاتان اآلَیْتان على ِصحَّ

الِمْثل، وغایة البیع بالسِّْعر أن یكون َبْیُعه ِبَثَمن الِمْثل؛ فیُجوز كما تُجوز الُمَعاوَضة ِبَثَمن 

3.فهذا هو القیاس الصحیح وال تقوم مصالح الناس إال بالبیع بما ینقطع به السِّعر. الِمْثل  

ةیَّ مِ یْ بن تَ ا اإلسالم شیخُ  *
یع الناس بِ عر ما یَ ي بسِ عنِ بِ : ل مثل أن یقولثْ البیع بثمن المِ (:4

الة الدَّ  لئِ َال احد ونحو ذلك من الدَ وهو وَ  رعع به السِّ نقطِ ي بما یَ نِ عْ أو بِ  ،عر واحدوالسِّ   

. )غیر لفظ أوا على هذا المعنى لفظً   

عر اع ذلك السِّ هة من بیَّ اكِ حم والدهن والفَ بز واللَّ ام كالخُ عَ اب والطَ یَ الثِ  ذَ أخُ عادة الناس أن یَ  إنَّ 

 مُ قْ ا الرَّ ل هذا على أحد؛ أمَّ كَ شْ م لم یُ قْ م المشتري قدر الرَّ لِ إذا عَ . ذخْ ر ذلك وقت األَ دْ وا قَ نُ یِّ عَ ویُ 

ما ل إنَّ وصِ وب من المُ لُ جْ اع المَ تَ كثیرا من المَ  فإنَّ  ،درهقَ شتري بِ م المُ لَ ه البائع ولم یعْ مَ الذي رقَ 

ه حُ ربَ رة البائع ویَ بَ خْ مَ ه والمشتري یرضى بِ مِ قْ رَ ایدة بل بِ زَ ة وال مُ مَ اوَ سَ مُ  اعُ بَ ه ال یُ قم فإنَّ اع بالرَّ بَ یُ 

  5.هعِ نْ مَ لِ  هجْ وهذا ال وَ  ،ان علیهقَ فِ فیه ما یتَّ 

                                                           
1
  .236: اآلیة ،ورة البقرةس 
2
  .6: ، اآلیةسورة الطالق 
3
  .5، ص4ج ،مرجع سابق ،ین عن رب العالمینعِ وقِ إعالم المُ  ،م الجوزیةیِّ ین بن قَ شمس الدِّ  
4

زین  ،من شیوخه ،األعالموعلم  اإلسالمشیخ  ،ین أبو العباسي الدِّ قِ ة تَ میَّ یْ أحمد بن عبد الحلیم بن عبد اهللا بن محمد بن تَ  

جواب االعتراضات المصریة على الفتاوى الحمویة  ،كتاب اإلیمان ،من مصنفاته ،بن القیما ،من تالمیذه ،جانْ ین بن المَ الدِّ 

  ).491\4، ذیل طبقات الحنابلة، زین الدین السالمي.(928ت
5
  .222، 221ص ،)ت .د ،دار السنة المحمدیة: ط؛ مصر الجدیدة .ال(.، نظریة العقدةیَّ مِ یْ ین بن تَ تقي الدِّ  
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ه بعد ذلك  بُ حاسِ رها ثم یُ عْ ع سِ طَ ات في أیام ولم یقْ یَّ ار وزَ ال ونحوه كجزَّ قَّ ج من بَ ائِ وَ إذا أخذ حَ 

ه من لكنَّ ن فیه الثَ یِّ عَ ه لم یُ ونِ كَ د لِ ى الفاسِ جرَ مَ  ارٍ ه وهذا العقد جَ لكِ وعلى هذا یدخل في مُ 

  1.نمَ الثَ یح بِ رِ صْ ق أي التَ طْ ام النُّ قَ ف مَ رْ للعُ  ةً إقامَ . صحیح

  :الترجیح

ح لديَّ القول الثاني ، وقأقوال المانعین والُمجیزین للبیع بسعر السُّ  عرض بعد القائل ترجَّ

بجواز البیع ِبِسْعر السُّوق؛ َنظًرا ِلثُُبوت الِقیَمة في ِذمَّة المشتري وأنَّ هذا البیع من ِفْعل الناس 

  . في كل َعْصٍر وِمْصر

  :وقعر السُّ سِ لصورة البیع بِ ر اصِ عَ تطبیق مُ • 

یة كل ومِ قي الصحیفة الیَ لْ ع یُ ائِ البَ  یة؛ وٕانَّ ومِ ف الیَ حُ الصُّ  ةِ اعَ ل الناس مع بَ امَ عَ تَ مثل ما یَ 

عر في أثناء ر السِّ یَّ غَ تَ ما یَ بَّ رُ  ،وفرُ عْ ي المَ اعِ طَ القِ  هِ رِ عْ صباح في بیت المشتري على أساس سِ 

ة في بیت یفَ حِ ي البائع الصَ لقِ ما یُ لَّ كُ فَ  ،رعْ ین السِّ یِ عْ في تَ  اعزَ لنِّ ر فلیس هناك مجال لِ هْ الشَ 

  2.اب في نهایة الشهرسَ ة الحِ یَ فِ صْ ع تَ قَ وتَ  ،وقالسُّ  رِ عْ البیع على أساس سِ  دُ قِ عَ نْ ه یَ رِ أمْ المشتري بِ 

في بدایة ان عَ ایِ بَ تَ ت المُ اوَ تفَ ذ وال یَ خْ ا عند األَ ومً علُ مَ  نُ مَ أن ال یكون الثَ : الصورة الثالثة

ا ضَ  وال یتعرَّ ًال مَ ن هَ َال امَ عَ تَ زاع بل یَ ن معه النِّ مَ ؤْ یُ  ،نمَ ید الثَ حدِ تَ ط لِ بِ ضَ نْ ا على أساس مُ مَ هِ لِ امُ عَ تَ 

ها المشتري لكَ هْ تَ ة قد اسْ وذَ أخُ الكثیر من األشیاء المَ  ل في هذه الحالة أنَّ كَ شْ تَ سْ یُ . ن أصًال مَ لثَ لِ 

  3.ومة؟عدُ ها وهي مَ عُ یْ بَ  حُّ ة؛ فكیف یصِ یَ فِ صْ عند التَ  تْ مَ دَ عَ ها حتى انْ ذِ بعد أخْ 

ا یَ وَ بل نَ  عٍ یْ بَ بِ  ظَ تلفَّ ا ولم یَ ئً ه شیْ عطِ ا ولم یُ ئً منه شیْ  ذَ إذا أخَ ( :وعجمُ ي في المَ وِ وَ النَّ  اإلمامقال  *

) الشافعیةأي في مذهب (ل بال خالفاطِ كثیر من الناس فهذا بَ ه لُ عَ فْ عتاد كما یَ ه المُ نِ ه بثمَ ذَ أخْ 

ثرة من ر بكُ تَ غْ ز منه وال نَ رِ حتَ نَ م هذا ولْ علَ نَ ا ولْ عً یْ بَ  عدُّ اة وال یُ عاطَ ي وال مُ ظِ فْ ع لَ بیْ ألنه لیس بِ 

اة عاطَ وال مُ  ةٍ ایعَ بَ ة من غیر مُ رَّ بعد مَ  ةً اع مرَّ الحوائج من البیَّ  ذُ أخُ كثیرا من الناس یَ  ه؛ فإنَّ لُ عَ یفْ 

   4.)ض وهذا باطلوَ یه العِ عطِ به ویُ اسِ حَ ة یُ دَّ بعد مُ  ثمَّ 

                                                           
1
  .108ص ،4ج ،مرجع سابق ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،إدریس الَبُهوتيبن  منصور 
2
  .62ص، 1ج ،مرجع سابق ،بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ،محمد تقي العثماني 
3
  .63ص، 1ج، المرجع نفسه 
4
  .164، ص9ج ،مرجع سابق ،المجموع شرح المهذب ،یحي بن شرف النووي 
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ذ خْ ن عند َأمَ ر الثَ كَ ذْ ولو لم یُ  االستجراربجواز ون منهم رُ تأخِّ ى المُ تَ ا الحنفیة فقد أفْ أمَّ * 

اع من البیَّ  اإلنسانه رُّ تجِ سْ ما یَ (:بقوله االستجرارابدین بن عَ ا فَ رَّ كما عَ  1.اعات من البیَّ اجَ الحَ 

یع بَ الء لیس هذا بِ ضَ وقال بعض الفُ  ،)اانً تحسَ اسْ  ازَ ها جَ كِ َال هْ تِ ه على أثمانها بعد اسْ بَ إذا حاسَ 

ج كما رَ لحَ ا لِ عً  لألمر ودفْ یًال هِ سْ ا تَ فً رْ كها عُ الِ مَ  نِ ات بإذْ فَ لَ تْ ان المُ مَ ما هو من باب ضَ وم إنَّ عدُ المَ 

ن یمكِ وُ  ،نمَ الثَ ة ال بِ یمَ القِ ات بِ یَ یمِ والقِ  ،ةیمَ قِ الْ ثل ال بِ المِ ات بِ یَ لِ ثْ ان المِ مَ ضَ  وفیه أنَّ  ،ادةهو العَ 

  2.اانً ن استحسَ مَ الثَ ها بِ انُ مَ ان ویكون ضَ یَ األعْ  ضِ رْ یج هذه المسألة على قَ رِ خْ تَ 

ما في ) ومعدُ قاعدة بیع المَ ( ةدمن هذه القاع وهُ جُ رَ وا فیه وأخْ سامحُ ا تَ ممَّ (: یمجَ بن نُ اقال  *

كالعدس  عٍ یْ من غیر بَ كما هو العادة  جِ رْ وجه الخَ  اع علىیَّ ذ من البَ خَ ؤْ ة من األشیاء التي تُ یَ نْ القُ 

  . )وم هناعدُ وز بیع المَ جُ فیَ  ،حَّ ت صَ مَ دَ عَ ا انْ مَ دَ عْ اها بَ رَ تَ ثم اشْ  ،الزیت ونحوهاو والملح 

 إلىه لِ ثْ في مِ  اجُ حتَ ي وال یَ اطِ عَ ا بالتَ عً یْ س ونحوه بَ دَ من العَ  وذُ أخُ ع من أن یكون المَ انِ وما المَ 

  3.ومه معلُ ألنَّ  نمَ ان الثَ یَ بَ 

                                                           
1
  .59ص، 1ج، مرجع سابق ،بحوث في قضایا فقهیة معاصرة محمد تقي العثماني، 
2
  .516ص ،4ج ،مرجع سابق ،ارتَ خْ ر المُ ار على الدُّ حتَ رد المُ  محمد أمین بن عبد العزیز عابدین، 
3
  .279ص، 5ج ،مرجع سابق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،میْ جَ ین بن نُ زین الدِّ  

  



 االستجرارمفهوم بيع  : مبحث األولال

 

 
24 

   



 .مفهوم بيع اإلستجرار: المبحث األول

 

 
23 

   

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

    



 .مفهوم بيع اإلستجرار: المبحث األول

 

 
24 

  

  

  

  



 .مفهوم بيع اإلستجرار: المبحث األول

 

 
25 

     



 .مفهوم بيع اإلستجرار: المبحث األول

 

 
26 

   



 .مفهوم بيع اإلستجرار: المبحث األول

 

 
27 

 



    

        التطبيقات املعاصرة : املبحث الثاني

  .بيع اإلستجرارل

  ه تطبيقو التوريد عقد ماهية : املطلب األول

   .بيع اإلستجرار يف

     عقد املراحبة لآلمر بالشراء مفهوم : املطلب الثاني

  .بيع اإلستجرار ه يفتطبيقو

               ع وبييف  بيع اإلستجرارتطبيق : املطلب الثالث

 .املنافع



 بيع اإلستجرارلبيقـات المعاصرة  التط: المبحث الثاني

 

 35 

  .االستجراربیع لالتطبیقات المعاصرة : المبحث الثاني

ل به ا كان التعامُ یمً قدِ یة؛ فَ ارِ جَ الت التِ یة في التعامُ اسِ ة أسَ مكانَ  االستجرارتل بیع حْ یَ    

... ارأو الجزَّ  قالهي أو البَ من الفاكِ ... حمبز واللَّ یت والخُ ة كالزَ یَ كِ َال هْ تِ لع اإلسْ على السِّ ا رً صِ تَ قْ مُ 

ب واكِ أن یُ  االستجراریع بَ لِ  دَّ یدة فال بُ دِ ا جَ ابً وَ حت أبْ ارة وفتَ جَ رت التِ وَ طَ عاصر تَ نا المُ تِ قْ لكن في وَ 

  .االستجراریع بَ رة لِ اصِ عَ ات المُ یقَ طبِ تَ اول في هذا المبحث بعض النَ أتَ ا سَ ذَ لِ . روُ طَ هذا التَ 

  .االستجراره في بیع یقُ طبِ ید وتَ ورِ یة عقد التَّ اهِ مَ : المطلب األول

عقد الَتوِرید من الُعُقود الُمْسَتَجدَّة في الُمعامالت الَمالیة، َظهر َجرَّاء الَتَطُور الِتَجاري   

واإلقِتَصادي، وهو اتِّفاق بین َطَرَفْین على ِسْلَعة أو ِخدمة ُمَعیََّنة وَتَتَرتَُّب على ِكَال الُمَتَعاِقَدْین 

 عن َمْفُهوم عقد الَتوِرید ومن ثمَّة الَكَالم عن آراءِ لذا َسأَتَكلَّم في هذا المطلب . إْلِتَزاَمات

  .االستجراره في بیع یقِ طبِ وما مدى إمكانیة تَ  ،ْرِعَیةالشَّ  هِ اء َحوَله وأْحَكامِ هَ قَ الفُ 

  .یدورِ یة عقد التَّ اهِ مَ : الفرع األول

  .یدورِ تعریف عقد التَّ : أوالً 

د رُ وَ كالتَ  ،لهخُ دْ ه أو لم یَ خلَ الماء وغیره دَ  راف علىاإلشْ  ،رسْ بالكَ  دَ رِ وَ : غةید لُ ورِ التَّ  •

  2.وداً رُ ه وُ دُ رِ وغیره الماء یَ  یرعِ البَ  دَ رَ وَ  1.یندِ ارِ ووَ  ادٌ رَّ ووُ  دارِ وهو وَ  ،ادیرَ واإلستِ 

  :ید منها كما یليورِ عقد التَّ  دِّ ارات في حَ بَ دت العِ تعدَّ : اید اصطالحً ورِ التَّ  •

  ا رً صُ نْ عُ من ن بحیث یكون الزَ مَ ة من الزَ دَّ تَ مْ ة مُ دَّ مُ  هُ یذُ فِ نْ ق تَ رِ غْ تَ سْ هو العقد الذي یَ ید ورِ عقد التَّ  *

 ٍت قْ وَ إلى  اجُ تَ حْ فیَ  ،ةكَ رِ ال الشَ ة أعمَ سَ ارَ مَ ور ومُ أجُ ع المَ افِ نَ اء مَ یفَ تِ یذه مثل اسْ فِ نْ ا في تَ اسیً أسَ 

  3.اررَ مْ تِ م العقد فیه باسْ كْ ي حُ رِ سْ ع یَ سَ تَّ مُ 

ة عَ ائِ ة البَ هَ الجِ  ة؛ على أنَّ عَ ائِ ة والجهة البَ یَ رِ تَ شْ ة المُ هَ یة بین الجِ اقِ فَ عن اتِّ  ید عبارةورِ عقد التَّ  *

 نٍ مَ ثَ  اءَ قَ ة لِ نَ یَّ عَ مُ ة یَ لِ بَ قْ تَ سْ یخ مُ ارِ وَ اف في تَ ة األوصَ دَ دَّ حَ اد مُ وَ ا أو مَ عً لَ ة سِ یَ ترِ شْ ة المُ هَ إلى الجِ  دُ رِّ وَ تُ 

  4.نیقیْ رِ ق علیه بین الفَ فَ تَ وم مُ لُ عْ مَ 
                                                           

1
 مؤسسة الرسالة: ؛ بیروت، لبنان8:ط.(محمد َنِعیم الَعْرَقُسوسي: تح. آبادي، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب الَفْیُروز  

  .325ص ،1ج، )م2005 \ه1426
2
  .655، ص2، مرجع سابق، جنیرمحمد بن علي الَفُیومي، المصباح المُ أحمد بن  
3
  .325ص ،1ج، )م2004\ه1425دار القلم،: ؛ دمشق2:ط.(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام 
4
  .105، ص2مرجع سابق، ج ،فقهیة معاصرةاني، بحوث في قضایا محمد تقي العثم 
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  :وأقسامه صهائِ صَ ید وخَ ورِ روط عقد التَّ شُ  :ثانیا

  :یدورِ ن في عقد التَّ یْ ضَ وَ شروط العِ  ♦

  .ارً اھِ ھا ظَ فِ َال تِ ن باخْ مَ لف الثَ تَ خْ ات التي یَ فَ الصِّ ط بِ بِ ضَ نْ ا یَ یع ممَّ بِ ون المَ أن یكُ  •

  .ارً لف بها ظاهِ تَ خْ ه التي یَ اتِ فَ صِ بِ  دُ رَّ و ط المُ بِ ضَ نْ أن یَ  •

ا؛ أي ودً دُ عْ د إذا كان مَ دَ وبالعَ  ،اونً وزُ زن إذا كان مَ وبالوَ  ،یًال كِ ل إذا كان مَ یْ بالكَ  دُ رَّ وَ المُ ة فَ عرِ مَ  •

  .ةالَ هَ ع الجَ فَ رْ ا یَ مَ ن بِ مَ یع والثَ بِ یر المَ دِ قْ تَ 

  .اومً لُ عْ  مَ ًال  أجَ ًال ؤجَ د فیه مُ رَّ و أن یكون المُ  • 

ل بْ ا قَ قَ رَّ فَ فإن تَ  نیْ ن بالدَّ یْ یع الدَّ بَ  نزا مرُّ حَ تَ  قد؛س العَ لِ جْ ید في مَ ورِ ال التَّ أس مَ رَ  َض بَ قْ أن یُ  •

  1.العقد لَ طُ ذلك بَ 

  :یدورِ خصائص عقد التَّ  ♦

  .له درَّ وَ د والمُ رِّ وَ المُ  ،نیْ فَ رَ لطَ ة لِ مَ زِ ود الالَّ قُ ید من العُ ورِ عقد التَّ  •

 درِّ وَ ن للمُ مَ د والثَ ورِ تَ سْ لمُ ة لِ عَ لْ یك السِّ لِ مْ ي إلى تَ ضِ فْ ات حیث یُ اوضَ عَ ود المُ قُ ید من عُ ورِ عقد التَّ  •

  .ةدَ بَّ ؤَ ورة مُ بصُ 

  .ا عن مجلس العقدغائبً بیع حیث یكون المَ  ،فةید من أنواع البیع على الصِّ ورِ ر عقد التَّ بَ تَ عْ یُ  •

هما جملة یلَ أجِ عن مجلس العقد وتَ ن یْ ضَ وَ اب العِ یَ عضه؛ مما یعني غِ له أو بَ ن كُ مَ یل الثَ أجِ تَ  •

  2.ا إلى زمن المستقبلاطً أو أقسَ 

  :ة منهاعدَّ  ینقسم عقد التورید إلى عدة أنواع وذلك باعتبارات  :وریدات عقد التَّ یمَ قسِ تَ  ♦

  :قدیعة العَ بِ ید باعتبار طَ ورِ ود التَّ قُ أقسام عُ ) أ

ة هَ جِ  ة منیَ ومِ كُ حُ أ بین الدولة والمؤسسات الشَ نْ ود التي تَ قُ هي العُ : ةیَ ید اإلدارِ ورِ ود التَّ قُ عُ  •

  3.ةیَ ذِ ة أو أغْ یَ بِ تَ كْ المَ ات مَ زَ لْ تَ سْ مثل تورید المُ  ،اع الخاصطَ وشركات القِ  وبین أطراف عادیة

                                                           
1
یا، جامعة النجاح رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العل. في الفقه اإلسالميمحمود دراغمة، عقد التورید نمر صالح  

  . 16، 14م، ص 2004ه،1425فلسطین،  الوطنیة، نابلس
2
  .477، ص8الة ومعاصرة، مرجع سابق، جُدبیان بن محمد الدُّبیان، المعامالت المالیة أصَ  
3
رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة . في الفقه اإلسالميمحمد یوسف أبو َجَزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید  

  .بتصرُّف. 25، صم2011ه،1432معة اإلسالمیة، غزة، والقانون، الجا
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ما وٕانَّ  ا فیهافً رَ ة طَ یَ ومِ كُ أو حُ  یةارِ إدَ ة هَ ة جِ ال تكون أیَّ ود التي قُ هي العُ : ةاصَّ ید الخَ ورِ ود التَّ قُ عُ  •

ةات كَ رِ ان فیها من األفراد والشَ رفَ الطَ  درسة مَ لِ ة اصَّ ي من شركة خَ سِ درَ ید أثاث مَ ورِ كتَ  الخاصَّ

  1.یةومِ كُ ة غیر حُ خاصَّ 

  :هضِ فْ قد أو رَ ول العَ بُ ن في قَ یْ دَ اقِ تعَ ة المُ یَ رِّ ار حُ بَ تِ باعْ ید ورِ ود التَّ قُ أقسام عُ ) ب

اج تَ حْ واآلخر مُ  نٍ غْ تَ سْ ي مُ وِ قَ ن أحدهما فیْ رَ بین طَ ود تكون قُ هذه العُ : ةدَ حَّ وَ ید مُ ورِ ود تَ قُ عُ  •

   2.ولبُ  القَ ف اآلخر إالَّ رَ لطَ ولیس لِ  هُ وطَ رُ ي شُ وِ رف القَ ض الطَ رِ فْ یَ فَ 

ان عَ ون علیه اإلذْ ت فالزبُ اَال تصَ ات شركة االدمَ ید خَ ورِ ان مثل تَ ود اإلذعَ قُ ى بعُ مَّ سَ یُ  وهذا ما

  .ة علیهاقَ افَ وَ لیس له إال المُ وط هذه الشركة رُ شُ لِ 

اء ة في إنشَ امَّ ه التَ تِ یَ رِ حُ العقد بِ  يْ فَ رَ فیها كل من طَ  عُ تَ مَ تَ یَ ود التي قُ تلك العُ : ةرَّ ید حُ ورِ ود تَ قُ عُ  •

   3.وعج تحت هذا النَّ رِ دَ نْ ید تَ ورِ ود التَّ قُ ة عُ یَ بِ الِ وغَ  ،وطهرُ ید شُ دِ حْ وتَ العقد 

  .یدورِ ي لعقد التَّ هِ قْ یف الفِ التكیِ  :ثالثا

ه یمِ دِ قْ م تَ دَ واز عَ وجَ  مْ لَ في عقد السَّ ن في مجلس العقد مَ یم الثَ دِ قْ ورة تَ رُ على ضَ لماء العُ  قَ فَ اتَّ    

فیه  مُ زَ لْ یَ فَ  ؟ودقُ هذه العُ یل بِ هل هو من قَ ید ورِ ا في عقد التَّ فوُ لَ تَ ستصناع؛ ثم اخْ في عقد اال

إلى في ذلك ا اختلفو و  4.ةم خاصَّ كاحعلیه أ بُ تَّ رَ تَ ث تَ دَ حْ تَ سْ ه عقد مُ أم أنَّ  ،امها أم الكَ أحْ 

  :نقولیْ 

 وعیُ ا ألي نوع من البُ عً ابِ لیس تَ ید ورِ عقد التَّ  من أهل العلم إلى أنَّ  یقٌ رِ هب فَ ذَ  :القول األول ♦

ذلك على وا لُ دَ تَ ة في المعامالت المالیة واسْ دَّ جَ تَ سْ وع المعاصرة والمُ یُ البُ  نل مقِ تْ سْ بل هو بیع مُ 

  :كما یلي ،اول أیضً المعقُ ة النبویة ومن نَّ والسُ بأدلة من القرآن الكریم 

  :القرآن الكریممن  *

  .5َّىق يف ىف يث ىث  ُّ :سبحانه قال) أ

                                                           
1
، اإلسالم والتحدیات المعاصرة: بحث مقدم إلى مؤتمر. عقد التورید والمقاولة .وعاطف أبو هریدب شویدح،أحمد ذیا 

  .4ص.  2007 4 -3 -2في الفترة ، ة بغزةالمنعقدة بكلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمی
2
  .24محمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
3
 .5أحمد ذیاب شویدح، عقد التورید والمقاولة، مرجع سابق، ص 
4
  .فبتصرُّ . 13ص ،مرجع سابق ،الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي ،محمد یوسف أبو جزر 
5
  .1: اآلیة ،سورة المائدة 
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ي بذلك یعنِ  ،ودقُ فاء بالعُ بالوَ ر اهللا سبحانه وتعالى مَ أَ : ستدالل من اآلیة الكریمةجه االوَ   •

ه على نفسه دَ قَ وكذلك ما عَ  ةارَ راء وٕاجَ ه من بیع وشِ فسِ على نَ  ءُ رْ المَ   هُ دَ قَ ن وهي ما عَ یْ ود الدَّ قُ عُ 

  .والتورید عقد من العقود الداخلة في عموم اآلیة 1...امیَ ج والصِ ات كالحَ اعَ هللا من الطَ 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ :تعالى   قال) ب

  2 .َّنئ مئ زئ رئ

اض رَ ة عن تَ عَ اقِ ارات الوَ جَ ائر التِ ة سَ احَ ي إبَ ضِ تَ قْ ظاهر اآلیة یَ : ستدالل من اآلیةوجه اال •

  .احلب األربَ ود بها طَ قصُ ات المَ ضَ عاوَ ود المُ قُ ع على عُ اقِ اسم وَ والتجارة 

ا عقد هَ نِ مْ ومن ضِ . اتامَ زَ لتِ اإل ئنشِ عامالت التي تُ ات والمُ فَ رُ صَ من التَّ  ثیركَ ة لِ لَ امِ ارة شَ جَ فالتِ 

ح بْ ب والرِّ سْ الكَ  امَ نهُ واحد مِ  لُّ ي كُ غِ بْ ویَ  ،له درَّ وَ د والمُ رِّ وَ اض بین المُ رَ ید الذي یكون عن تَ ورِ التَّ 

  3.ص اآلیة الكریمةنَ ت بِ بَ وهذا المعنى ثَ 

4. َّ يي ىي مي خي حي  ُّ :تعالى  قال) ت  

لى اآلباء أن عَ فَ  نَّ هُ دَ ن أوَال عْ قات؛ إذا أرضَ لَّ طَ حدث اآلیة عن المُ تَ تَ : ستدالل من اآلیةوجه اال •

   5.ةیَ بِ نَ تأجر أجْ سْ اع كما یَ ضَ للرِّ  هرأتَ ر امْ تأجِ سْ ل أن یَ جُ لرَ ولِ  ،نَّ هِ اعِ ضَ ة إرْ رَ جْ أُ  نَّ وهُ طُ عْ یُ 

بین  ارٍ ل بذلك جَ امُ عَ التَ  ة وألنَّ ومَ لُ عْ ة مَ رَ جْ ر بأُ ئْ ار الظَ تئجَ سْ هذه اآلیة على جواز اا ت أیضً ودلَّ 

  6.الناس

اع وهذه ة اإلرضَ مَ دْ ل خِ فْ لطِ ر لِ دم الَظئْ قَ ات؛ حیث تَ مَ دَ ید الخَ ورِ یل تَ بِ ار من قَ ئجَ تِ سْ االوهذا 

  7.ق علیهفَ تَّ دل مُ ل بَ ابِ قَ مُ  ائً یْ شَ ا فَ یئً مع الزمن شَ  ىوفتَ سْ ة تَ مَ دْ الخِ 
  

                                                           
1

 دار الكتب المصریة: ؛ القاهرة2: ط.(شفیِ إبراهیم أطْ  ،يونِ دُ رْ أحمد البَ : تح. الجامع ألحكام القرآن ،شمس الدِّین القرطبي 

  .32ص ،6ج، )م1964\ه1384
2
  .29: اآلیة ،سورة النساء 
3
  .73الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص فيمحمود َدَراْغَمة، عقد التورید نمر صالح  
4
  .6: سورة الطالق، اآلیة 
5
  .168، ص18شمس الدِّین القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج 
6
  .59ص ،2ج، )م1937\ه1356ن، . ال: م. ط؛ ال. ال.(مجد الدِّین أبو الفضل، اإلختیار لتعلیل المختار 
7
  .66محمود دراغمة، عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صنمر صالح  



 بيع اإلستجرارلبيقـات المعاصرة  التط: المبحث الثاني

 

 39 

  :ة النبویة الشریفةنَّ السُ من * 

ا لهَ  الُ قَ ا یُ وتً یُ ا بُ فیهَ  ونَ دُ جِ تَ وسَ  مِ جَ العَ  م أرُض لكُ  حُ فتَ تُ ا سَ هَ إنَّ :قال رسول اهللا ُرِوَي أن  ما •

  .1اءسَ فْ أو نَ  ةً یضَ رِ مَ  اء إالَّ سَ ا النِّ وهَ عُ نَ وامْ  ْر زُ األُ  بِ إالَّ  الُ جَ ا الرِّ هَ لْ خُ دْ یَ  الَ ات فَ امَ مَّ الحَ 

ات امَ ات في الحمَّ دمَ ید الخَ ورِ وح إلى تَ وضُ یر بِ شِ یف یُ رِ الحدیث الشَ : ة من الحدیثلَ َال وجه الدَ 

  .ةنَ عیَّ وط مُ من شرُ العامة ضِ 

  : المعقولمن  *

وتبرز أهمیته في  ،فاتصرُّ ود والتَ قُ في العُ ة امَّ ح العَ الِ صَ رعایة المَ  وم علىقُ ید یَ ورِ عقد التَّ    

فع ورَ  ،وض باإلقتصادهُ یل والنُ موِ لتَ ت واسعة لِ اَال جَ یة وفتح مَ اعِ نَ والصِ  یةارِ یط الحركة التجَ شِ نْ تَ 

  2.ود اإلقتصاديركُ ة على الناس في حالة الُّ قَّ المشَ 

 وعٍ یُ ام بُ كَ ا ألحْ عً بَ ه تَ امُ كَ وم أحْ قُ ید تَ ورِ عقد التَّ  إلى أنَّ  لممن أهل العِ  یقٌ رِ فَ ذهب  :القول الثاني ♦

ذلك وا على لُّ تدَ ة؛ واسْ بأحكام خاصَّ  ًال قِ تَ سْ ا مُ دً قْ ولیس عَ  مْ لَ اع وعقد السَّ صنَ ستِ أخرى كعقد اال

  :كما یلي ،ة النبویة ومن المعقولنَّ بأدلة من السُ 

  :السنة النبویة الشریفةمن * 

وعن بیع  اةِ صَ ع الحُ یْ عن بَ  َصلَّى اهللا علیه وسلماهللا  ولَ رسُ ى هَ نَ  :قال  3عن أبي هریرة) أ

  .4َررِ بیع الغَ 

                                                           
1

ین عبد الحمید: تح .أبو داود سلیمان بن عمرو األزدري الِسِجْستاِني، سنن أبي داود  : ط؛ صیدا، بیروت. ال(.محي الدِّ

ام،: ، كتاب)ت. المكتبة العصریة، د بن أخرجه  ،حدیث ضعیف: قال األلباني .39ص ،4ج ،4011الحدیثرقم  الَحمَّ

 بحدیثه جُّ حتَ قال البیهقي أكثر أهل العلم ال یُ  ،كلهم من طریق عبد الرحمان بن زیاد بن أنعم... ماجة والبیهقي والطبراني

دار : ؛ الریاض1:ط. لسلة األحادیث الضعیفة والموضوعةس ،ین األلبانيناصر الدِّ محمد . (متروك حدیثه: وقال مسلم

  ).727ص ،14ج ،م1992\ه1412 ،المعارف
2
  .68محمود دراغمة، عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صنمر صالح  
3

ا ُهریرة، أكثر الصحابة َحدیثً  ن بن َكْعب الدُّوسي ُیَكنَّى بأبيبن عامر بن عبد ذي الشَّرى بن عدنان بن عبد اهللا بن َزْهراا 

وروى عنه من الصجابة  أبي بكر وعمر والفضل بن العباس، وأحَفُظُهم، روى خمسة آالف وثالثمائة حدیث، وَحدَّث عن 

، اإلصابة في تمییز الصحابة، بن حجر العسقالنيا(.ه57ت بن عباس ومن كبار التابعین مروان بن الَحَكمابن عمر و ا

  ).348ص، ه1415، دار الكتب العلمیة: ؛ بیروت1: ط. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض: تح7
4

رقم ، ...بطالن بیع الحصاة: باب ، البیوع: كتاب مرجع سابق، .، المسند الصحیح المختصرمسلم بن الحجاج النیسابوري 

  .1153، ص3ج، 1513الحدیث 
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بال  َررة والغَ الَ هَ م منه الجَ زَ لْ ن في مجلس العقد یَ ضیْ وَ اب العِ یَ غِ  أنَّ : وجه الداللة من الحدیث

  .1 يبِ هي النَّ في نَ  لٌ ید وداخِ ورِ عقد التَّ  ل فياصِ وهذا حَ  ،شك

  .2كدَ نْ عِ  َس یْ ا لَ مَ  عْ بِ تَ  الَ  : جاء في قولهما ) ب

ع هو من نَ صْ أن تُ بل ا قَ مَ بَّ ها ورُ كَ لِ مْ لعة قبل أن یَ د السِّ رِ وَ ع المُ یْ بَ  أنَّ : اللة من الحدیثوجه الدَ 

  3.ومدُ عْ یل بیع المَ بِ ان ما لیس عنده وكذلك من قَ یل بیع اإلنسَ بِ قَ 

  :المعقولمن  *

ان وضَ والعِ  ،ولبُ اب وقَ ة إیجَ ابَ ثَ مَ هي بِ  اء العقدعند إنشَ  نیْ فَ رَ ون بین الطَّ دة التي تكُ اعَ وَ المُ    

ذا ب لِ ائِ ه عقد على غَ ة كأنَّ الَ تلك الحَ فاألمر بِ  ،تفاقس هذا االجلِ ان عن مَ بَ ائِ وم غَ علُ كما هو مَ 

ق في قِّ حَ تَ ب وهذا غیر مُ ائِ ة العقد على الغَ هَ بْ ة للخروج عن شُ مَ لزِ دة مُ واعَ أن ال تكون المُ وجب 

  4.یدورِ التَّ عقد 

عقد  أنَّ  ديَّ ح لَ رجَّ تَ یَ  ،الفریقین حول طبیعة عقد التوریدة لَّ ه من أدِ رُ كْ ا سبق ذِ مَّ مِ  :لترجیحا

ا ل عمَّ قِ تَ سْ وا أنه عقد مُ دُ فقد أكَّ  القول األولومن خالل أدلة  ،ثةدَ حْ تَ سْ ود المُ ید من العقُ ورِ التَّ 

  .اا شرعیً كمً حُ  ا أوص� الف نَ خَ لم یُ ع من جوازه إذا نِ افال مَ . نهى عنه رسول اهللا 

البیع قد ود كعَ ه على مجموعة من العقُ امُ أحكَ  ضهَ نْ تَ  یة؛ أيعِ بَ ورید من العقود التَ عقد التَّ  •

   5.اعنَ صْ تِ سْ وعقد اال مْ لَ وعقد السَّ 

ق علَّ تَ یَ  ارةً ب تَ ائِ الغَ   أنَّ إالَّ  ،بائِ یل بیع الغَ بِ ید من قَ ورِ یع في عقد التَّ بِ كان المَ  وتفصیل ذلك إنْ 

یل بیع بِ ة فیكون هذا من قَ مَّ وفة في الذِ وصُ ة مَ عَ لْ ا إلى سِ هً جِّ توَ مُ یع بِ بحیث یكون المَ  ،ةمَّ بالذِ 

  6.ةعَ نْ لعة تحتاج إلى عمل وصَ كانت السِّ  إن ستصناعیل عقد االبِ أو من قَ  ،ملَ السَّ 

                                                           
1
  .14بق، صمحمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سا 
2

الرجل یبیع ما لیس : البیوع، باب: مرجع سابق، كتاب .ِري الِسِجْستاني، سنن أبي داودأبو داود سلیمان بن عمرو األْزدَ  

... بن ماجة وكذا الشافعياأخرجه أبو داود و  ،إسناده صحیح: قال األلباني .283، ص3ج ،3503رقم الحدیث عنده،

 ،5ج،مرجع سابق ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ،ین األلبانيناصر الدِّ محمد .(بن حزماه حَ وصحَّ 

  ).132ص
3
  .14محمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  
4
  .14، ص المرجع نفسه 
5
 .72 ص، سابقید في الفقه اإلسالمي، مرجع محمود َدَراْغَمة، عقد التور نصر صالح  
6
 .499ص، 8ج ،مرجع سابق ،المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ،دبیان بن محمد الدبیان 
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الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  اإلسالميوقد صدر بهذا الشأن قرار مجمع الفقه  

ه 25 1421 ،اإلسالمي في دورته الثانیة عشر بالریاض في المملكة العربیة السعودیة

وص صُ المجمع بخُ  إلىمة دَ قَ بحاث المُ طالعه على األبعد ا. م2000أیلول 23الموافق

  :المجمع ما یلي رَ قرَّ ) اتصَ اقَ نَ ورید والمُ عقود التَّ (موضوع

ة یَ ورِ ة بصفة دَ لَ ؤجَّ مُ  ،ةومَ علُ عا مَ لَ م سِ لِّ سَ اه طرف أول بأن یُ تضَ قْ قد یتعهد بمُ عید ورِ التَّ عقد : أوال

  .له أو بعضهل كُ ؤجَّ ن مُ یَّ عَ ل مبلغ مُ ابِ قَ رف آخر مُ طَ ة لِ نَ عیَّ خالل فترة مُ 

  .هق علیه أحكامُ بِ طَ نْ تصناع تَ اعة فالعقد اسْ نَ صِ  بُ لَّ طَ تَ لعة تَ ید سِ ورِ ل عقد التَّ حَ إذا كان مَ : ثانیا

م زَ تَ لْ ة یُ وفة في الذمَّ وصُ وهي مَ  ،اعةنَ صِ  بُ لَّ طَ لعة ال تتَ إذا كان محل عقد التورید سِ : ثالثا

  :ل؛ فهذا یتم بإحدى طریقتینها عند األجَ یمِ لِ سْ تَ بِ 

ه وطِ رُ وز بشُ جُ م فیَ لَ السَّ  مَ كْ ذ حُ أخُ فهذا عقد یَ  ،عند العقدله امِ كَ د الثمن بِ ورِ ستَ ل المُ جِّ عَ أن یُ   ) أ

 .اة شرعً رَ بَ تَ عْ المُ 

ي على نِ بْ ه مَ وز ألنَّ جُ هذا ال یَ  فإنَّ  ،له عند العقدامِ ن بكَ مَ د الثَ ورِ تَ سْ ل المُ جِّ عَ لم یُ  إن) ب

واعدة كانت المُ  إذا اأمَّ ؛ ئالِ ئ بالكَ الِ فیكون البیع هنا بیع الكَ  ،نفیْ رَ ة بین الطَ مَ لزِ اعدة المُ وَ المُ 

 1.یملِ سْ البیع بعقد جدید أو بالتَ  مَّ تِ على أن یَ ة زَ ائِ ون جَ ا فتكُ مَ هِ یْ لَ ن أو كِ فیْ رَ د الطَ ة ألحَ مَ لزِ غیر مُ 

  .یدورِ في عقد التَّ  االستجرارتطبیق بیع  :الفرع الثاني

مكن ه یُ فإنَّ  ،ة زمنیةدَ حْ لع في كل وِ درة من السِّ قَ ة المُ میَّ ید الكِ حدِ تَ  یدورِ في عقد التَّ  إذا تمَّ  ♦

  :وهي كما یلي االستجراروط بیع رُ ت شُ قَ قَّ حَ إذا تَ  االستجرارهذا العقد على بیع یج رِ خْ تَ 

  :الشرط األول

العقد من   یكونالَّ ئَ لِ  ،ها عندهودُ وجُ  بُ غلُ ل العقد ویَ حَ لعة مَ ن یتعامل بالسِّ مَّ أن یكون البائع مِ 

  .بیع ما لیس عند البائع

  :الشرط الثاني

  را كثالثة أشهُ رفً  عُ ًال أجَ  دُّ عَ دة تُ د مُ اقُ ة عن وقت التعَ لعَ تقدیم السِ  دء فير البَ تأخَّ  یَ أالَّ        

  .فیه حُ امَ وعین فیتسَ ا كاألسبوع واألسبُ رفً  عُ ًال أجَ  دُّ عَ ا ما ال یُ أمَّ  ...نةأو سَ 

                                                           
1
؛ 1:ط.(براهیم یوسف، عادل عبد الفضیل عید وآخرون، قرارات المجامع الفقهیة في المعامالت االقتصادیةیوسف إ 

  .133،132ص ،1ج، )م2014دار التعلیم الجامعي،: اإلسكندریة
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  :الشرط الثالث

ة كل لعَ یم السِ قدِ كما لو كان تَ  ،افً رْ  عُ أجًال  دُّ عَ دة تُ لعة مُ یم السِّ دِ قْ ل بین مرات تَ صْ الفَ ول طُ یَ  أالَّ 

  1.نةر أو كل سَ ثالثة أشهُ 

  :یدورِ ور عقد التَّ صُ  ♦

ا مً قدَّ على أن یتم دفع الثمن مُ  يورِ ع بشكل دَ لَ یم السِ لِ ها تسْ بِ وجِ ور یتم بمُ ید صُ ورِ قد التَّ عَ لِ      

ور بیع ل في صُ مثِّ تَ وهذا مُ  ،یدورِ ال عقد التَّ جَ الف مَ تِ ا الخْ عً بَ من تَ یم الثَ لِ سْ ا ویختلف تَ رً ؤخَّ أو مُ 

  :ؤجل كما یلين مُ مَ ثَ ل وبِ جَ عَ بثمن مُ  االستجرار

ید أو في نهایة ورِ ة التَّ رَ تْ ات أثناء فَ عَ فُ على دُ ن مَ لیم الثَ سْ یتم فیها تَ : یةارِ عقود التورید اإلدَ  )1

  .يالِ ص المَ لَ خْ تَ سْ الیة بالمُ ة المَ عَ فْ ى الدُّ مَّ سَ وتُ  یعبِ م المَ لُّ ید تسَ واعِ ید بمَ یِ قْ التَّ  مَّ تِ ون أن یَ قد دُ العَ 

م َال تِ ن مع اسْ امُ زَ بالتَ  ًال ؤجَّ ن مُ مَ الثَ  عُ فْ دَ : تاوَال قَ كات المُ رِ ناء لشَ ید مواد البِ ورِ ود تَ قُ عُ ) 2

  .عائِ ضَ البَ 

من یم الثَ دِ قْ ون تَ على أن ال یكُ  ،ةاعَ ِلیم البضَ سْ ًما على تَ دَّ له أو بعضه ُمقَ من كُ دفع الثَ ) 3

ید هو عقد ورِ عقد التَّ  والِعلَّة في ذلك أنَّ  ،أسي فال بَ رِ شتَ ا من المُ عً وُ طَ فإن كان تَ  ائعراط البَ تِ باشْ 

  2.ًمازِ ز ولیس َال ائِ جَ 

ع فْ دَ  مَّ تِ على أن یَ  هُ د لَ رِّ وَ اج المُ یَ تِ احْ  بَ سْ مة حَ ظَ تَ نْ تة ومُ اوِ تفَ ات مُ رَ تَ لعة على فَ یم السِّ لِ سْ تَ ) 4

   .وبةطلُ ات المَ عَ فُ ل الدُ امِ اء كَ یفَ تِ د بعد اسْ دَّ حَ  في وقت مُ ًال ؤجَّ مُ له أو بعضه الثمن كُ 

ود طارات وغیرها من العقُ ستشفیات والمَ والمُ  ئالجِ ة في المَ یَ ذِ غْ ود التَّ قُ كما هو الحال في عُ 

ها حسب جدول یمُ لِ سْ وبة وتَ لُ طْ ات المَ ویَ ستَ ات والمُ یَ وعِ والنَّ  اتفَ ة الصِّ افَّ ي لها كَ وفِ تَ سْ هة یَ ابِ شَ المُ 

  3.نیَّ عَ زمني مُ 

 كما أنَّ  ،ائً یْ شَ ا فَ ئً یْ یع شَ بِ یم المَ لِ سْ تَ ة هَ جِ ا من ید أیضً ورِ ق على عقد التَّ دُ صْ یَ  االستجراربیع  ♦

في بیع  علَ أخذ السِّ  ؛ إذ أنَّ ةمرَّ  لِّ ب ذلك في كُ قِ عَ  هنِ فع ثمَ دَ ا بِ وبً حُ صْ فیه ال یكون مَ لع السِّ  ذُ أخْ 

                                                           
1
  .602، ص2محمود بن محمد اللَّحام، بیع الدَّین وتطبیقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ج بنأسامة  
2
  .27،26محمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  
3
  .17ق، ص محمود دراغمة، عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابنصر صالح  
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اج تَ ما احْ لَّ بل كُ  ،نیَّ عَ لذلك وقت مُ  دُ دَّ تحَ فال یَ  ةشتري ومن ثمَّ ة المُ اجَ حَ ا لِ دً ائِ یكون عَ  االستجرار

  .االستجرارذها على وجه أخَ ة لعَ سِ 

یع بِ ال إذا كان المَ وذلك في حَ  یملِ سْ ال التَّ ید آجَ دِ حْ تَ ور فیه تصَ یمكن أن یُ  االستجراربیع  ♦

            نعیَّ یع مُ بِ به على مَ  دَ قِ عُ م قدَّ من مُ ثَ إذا كان بِ ید ورِ ولكن عقد التَّ  ،اوفً وصُ ا أو مَ ینً عَ مُ 

  .وفوصُ ا في المَ مً لَ ن وسَ یَّ عَ ا في المُ ضً حْ ا مَ وف فإنه سیكون بیعً وصُ أو مَ 

 ا على أنَّ یً نِ بْ ا مَ مَ هُ ینَ اق بَ فَ ة؛ بأن یكون اإلتِّ دَ دَّ حَ ید قد ال تكون مُ ورِ یم في عقد التَّ لِ سْ آجال التَ  ♦

  1.كذا وكذا هُ تُ ایَ د غَ وعِ ة في مَ یَ رِ وْ ة دَ فَ صِ العقد بِ  حلَّ لع مَ السِّ م لُ سَ تَ 

في كون تسلیم المبیع على فترات متفرقة وغیر  االستجرارفتوافقت هذه الصورة مع بیع 

  .ُمحدَّدة اآلجال

  .االستجراره في بیع رابحة لآلمر بالشراء وتطبیقُ مفهوم عقد المُ : المطلب الثاني

ة اركَ شَ ود مُ قُ ا أن تكون عُ ود؛ فإمَّ قُ یل في الشریعة اإلسالمیة حسب نوع العُ موِ التَ د صیغ دَّ تتعَ    

ورتان وهذه األخیرة لها صُ  ،ضة عقد المرابحةاوَ عَ ود المُ قُ ومن بین عُ ... ةاوضَ عَ ود مُ قُ أوعُ 

والصورة المعاصرة التي تعتبر أهم  ،ةیطَ سِ رابحة البَ دامى المُ ق علیها الفقهاء القُ طلَ صورة یُ 

ف رَ عْ تُ  وهي ما ،یفكالِ تَ  ه من أرباح وبأقلِّ ققُ حَ ا تُ مَ لِ یل في المصارف اإلسالمیة موِ ود التَ قُ عُ 

ركبة أو المرابحة لآلمر بالشراء؛ لذا سأتناول في هذا المطلب مفهوم المرابحة بالمرابحة المُ 

  .االستجرارها في بیع یقُ طبِ ن تَ مُ كْ یَ  وفي مالآلمر بالشراء 

  .راءرابحة لآلمر بالشِّ المُ  عقدمفهوم : الفرع األول

  .راءرابحة لآلمر بالشِّ تعریف المُ : أوال

 اغة واصطالحً ها لُ فَ رِّ عَ أن نُ دامى ویمكن هاء القُ قَ عند الفُ  اعلیه اارفعَ تَ رابحة كان مُ ح المُ لَ طَ صْ مُ  

  :كما یلي

ا احً بَ ا ورَ حً بَ ا ورَ حً بْ رِ  حَ بِ رَ  ،هارتِ جَ في تِ  حَ بِ ورَ . رِ جْ اء في التَّ مَ النَّ : حِ بْ والرِّ  حُ بْ الرَّ : غةً رابحة لُ المُ • 

رة شْ على كل عَ  ةً حَ ابَ رَ لعة مُ السِّ  هُ تُ عْ بِ  الُ قَ ویُ  ،فیه حُ ربَ ؛ إذا كان یُ حٌ ربِ مُ  عٌ وهذا بیْ  ،فَّ شَ تَ أي اسْ 

  2.ةً حَ رابَ ه مُ تُ ریْ تَ وكذلك اشْ  ،مٌ هَ رْ دِ  ماهِ رَ دَ 

                                                           
1
  .182وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  
2
  .442ص ،2ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،جمال الّدین بن منظور األنصاري 
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  : ت العبارات في تعریفها كما یليدَ تعدَّ : ااصطالحً  حةرابَ المُ • 

ول قُ ثم یَ  ،ائةمَ ا بِ ي شیئً رِ شتَ بأن یَ  ،بیع األول مع زیادةمن المَ فیه على ثَ  الثمنى نَ بْ عقد یُ * 

  1.ةٍ رَ شْ عَ  لِّ كُ لِ  مِ رهَ دِ  حِ بْ رِ ه وبِ یتُ رَ تَ ا اشْ ك هذا بمَ تُ عْ بِ : لغیره

  2.)ومعلُ مَ  حٍ بْ رِ ال وبِ رأس المَ البیع بِ هي (:بقوله امةدَ بن قُ اها فَ عرَّ و * 

م كَ شتري بِ لعة المُ ف صاحب السِّ رِّ عَ رابحة هي أن یُ المُ (:بقوله يلبِ ي الكَ زَ بن جُ اها فَ وعرَّ * 

  3.)ینارَ ینَ ا أو دِ ارً ي دینَ نِ حُ بِ رْ ة وتُ رَ شْ عَ ها بِ اشتریتُ : ولا مثل أن یقُ بحً اها ویأخذ منه رِ ترَ اشْ 

األول وزیادة  الثمنة فَ عرِ وم على أساس مَ ها تقُ حة أنَّ رابَ تعریف بیع المُ في ول الصة القَ وخُ    

 حُ بْ ا وأن یكون الرِّ ومً لُ عْ األول مَ  الثمني أن یكون بغِ نْ یَ انة فَ وع األمَ یُ ة من بُ حَ رابَ ؛ فالمُ علیه حٍ بْ رِ 

  4.اا أیضً ومً علُ مَ 

أصبحت یع ارِ شَ یل المَ وِ مْ غ تَ یَ ات وصِ ارَ ثمَ تِ سْ قتصادیة في مجال اإلاإلات رَ وُ طَ التَّ  لِّ وفي ظِ 

وق بینها رُ ولكن هناك فُ  ،اإلسالمیةف ارِ صَ یل في المَ وِ مْ ال التَّ جَ في مَ ق بَّ طَ رابحة تُ ة المُ یغَ صِ 

  .رابحة لآلمر بالشراءالمُ ح لَ طَ صْ وا علیها مُ قُ لَ یطة فأطْ سِ وبین المرابحة البَ 

وم قُ یل على أن یَ مِ ف والعَ رِ صْ ق المَ فِ تَّ یَ أن  :هو لآلمر بالشراء حةابَ رَ فتعریف بیع المُ  ومنه   

صرف بعد ذلك ا من المَ یهَ رِ تَ شْ یل بأن یَ مِ م العَ زِ تَ لْ ویَ  ،ا أو غیرهارً قَّ اعة عَ ضَ بشراء البِ المصرف 

عر ة الزیادة فیه على سِ بَ سْ د نِ دَّ حَ ل تُ ل أو آجِ اجِ عَ  رٍ عْ سِ له وذلك بِ ها یعَ بِ ویلتزم المصرف بأن یَ 

  5.اقً بَ سْ اء مُ رَ الشَّ 

رف األول وهو ون من الطَ كَ تَ ه العالقة التي تَ بأنَّ  :ف بیع المرابحة لآلمر بالشراءعرَ یُ و    

ا یطً سِ وَ  رُ بَ تَ عْ ئع ومن الطرف الثالث وهو المصرف الذي یُ المشتري والطرف الثاني وهو البا

                                                           
1
 .528ص، 3جتین، مرجع سابق، فْ ة المُ دَ مْ روضة الطالبین وعُ ، یحي بن شرف النووي 
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ات فَ واصَ المُ سب ة حَ لعَ راء السِ شِ یط بِ سِ وم هذا الوَ والطرف الثاني؛ حیث یقُ بین الطرف األول 

  1.شتريبها المُ  بُ رغَ ة التي یَ دَ حدَّ المُ 

  :رابحة لآلمر بالشراءطلق على بیع المُ یات التي تُ مِ سْ التَ  ♦

یة على مِ سْ التَّ  لَّ دُ حتى تَ ) راآلمِ ( لَ دَ د بَ الواعِ ین بِ ثِ احِ ر بعض البَ عبِّ یُ : راءد بالشِّ اعِ لوَ رابحة لِ المُ * 

  .د ومرحلة البیععْ الوَ  لة؛ مرحلةامَ عَ هذه المُ  يْ تَ لَ رحَ مَ 

د عْ ة على الوَ یَ نِ بْ ا مَ هَ ورِ عاملة في جمیع صُ المُ ُأْطِلَقْت هذه التَّْسِمَیة ألنَّ هذه : ةدَ اعَ وَ بیع المُ * 

اء رحمهم اهللا قهَ ي الفُ مِ دِّ تقَ ر عند مُ رَّ حَ المُ ) بیع المرابحة( مععلى بعض الناس  طَ تلِ خْ  تَ الَّ ئَ لِ 

  .ةانَ وع األمَ تعالى في بیُ 

 فارِ صَ رابحة في المَ یة أو المُ فِ رِ صْ رابحة المَ اء بالمُ لمَ ر بعض العُ عبِ یُ : ةیَ رفِ صْ حة المَ رابَ المُ  *

  2.ف اإلسالمیةارِ صَ في المَ  لامُ عَ التَّ  ةعَ ائِ أصبحت شَ لة عامَ هذه المُ  وذلك ألنَّ 

  .هاورُ رابحة لآلمر بالشراء وصُ وات إجراء المُ طُ خُ : ثانیا

  :یةفِ رِ صْ حة المَ رابَ ة للمُ یَّ ائِ رَ ات اإلجْ وَ طُ الخُ  ♦

 ف اإلسالميرِ صْ راء للمَ رابحة لآلمر بالشِّ لب بیع المُ یم طَ دِ قْ تَ یل بِ مِ یقوم العَ : الخطوة األولى* 

ة یَّ مِ فة والكِ وع والصِّ ها من حیث النَّ ائِ رَ في شِ  بُ غَ لعة التي یرْ د في هذا الطلب السِّ دَّ حَ یُ 

ه وطریقة دفع تَ نَ هْ وق كما یذكر اسمه ومِ لعة في السُّ للسِّ ي دِ قْ النَ  الثمنات األخرى كومَ والمعلُ 

ام هذا یَ قِ ل ابِ قَ ف مُ رِ صْ لمَ لِ  هُ فعُ بح الذي َسَیدْ ید الرِّ حدِ ن مع تَ یَّ عَ ل مُ جَ اط أو ِأل سَ الثمن سواء باألقْ 

  .لعة لهشراء السِّ یر بِ األخِ 

 مالئِ یل من حیث أنه یُ مِ العَ  هُ مَ دَّ ب الذي قَ لَ ة الطَ اسَ رَ دِ بِ  یقوم المصرف: الخطوة الثانیة* 

ة لذلك كما مَ زِ روط الالَّ اد مع تحدید الشُّ دَ على السَّ یل مِ ة العَ درَ إضافة إلى قُ  ،صرفات المَ بَ لَ طَ تَ مُ 

ویختلف ذلك من شخص آلخر  ،یلمِ ة العَ عَ مْ د من سُ أكُّ ب بالتَ لَ ة الطَ اسَ رَ صرف عند دِ المَ  ومُ قُ یَ 

  .تهیَ مِ یل وأهَ موِ م التَ جْ حسب حَ 

                                                           
1

 كلیة الدراسات العلیا ،رسالة ماجستیر. لعقد المرابحة لآلمر بالشراء یة التنظیم القانونيوصِ صُ خُ  ،نداء خالد علي صبري 

   .26ص ،م2015 ،فلسطین ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة
2
  .261محمد العمراني، العقود المالیة المركبة، مرجع سابق، صعبد اهللا  
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 ومُ قُ ب یَ لَ ه بتنفیذ هذا الطَ تِ یَ وصِ ف وتَ رِ صْ ل المَ بَ ب من قِ لَ ة الطَ اسَ رَ بعد دِ : الخطوة الثالثة* 

ات انَ مَ ید الضَ حدِ لیم مع تَ سْ والزمان للتَ ا المكان نً مِ ضَ تَ مُ . راءبالشِّ  دٍ عْ د وَ قْ یع على عَ وقِ التَ یل بِ مِ العَ 

  .ة منهوبَ المطلُ 

ها من مِ َال تِ وم باسْ قُ ي حتى یَ رِ تَ شْ المُ  إلىة عَ لْ یم السِّ لِ سْ ن تَ ذْ إِ ف رِ صْ م المَ لِ سَ یُ  :الخطوة الرابعة* 

  1.صرفن المَ زِ خاَ مَ 

  :راءر بالشِّ رابحة لآلمِ ر عقد المُ وَ صُ  ♦

لعة السِّ  كَ عتُ ول بِ قُ كأن یَ  ،هاكَ تلِ مْ رابحة قبل أن یَ لعة مُ یقوم البنك ببیع السِّ  :الصورة األولى* 

  .نیَّ عَ مُ  حٍ بْ ة رِ ادَ یَ وزِ ها الِ أس مَ رَ بِ ا دً یها غَ رِ تَ أشْ التي سَ 

اها ه إیَّ یعُ بِ ثم یَ ا مَ ة بینهُ دَ واعَ ة وال مُ اطئَ وَ ة من غیر مُ لعَ ي السِ رِ تَ شْ أن یَ : الصورة الثانیة* 

وا بعد ذلك غدُ ة ثم یَ ودَ وجُ ها غیر مَ أنَّ  هُ رَ بِ خْ لعة فیُ ه شخص عن سِ ألَ سْ یَ  رابحة وذلك كأنْ مُ 

  .رابحةله مُ ها یعَ بِ ثم یَ  ،ماهُ ینَ أة بَ واطَ ا من غیر مُ یهَ رِ تَ شْ یَ فَ 

ة دَ اعِ وَ مُ میل وكانت هذه الینه وبین العَ دة بَ واعَ لعة عن مُ شراء البنك للسِّ : الصورة الثالثة* 

  .ةمَ زِ لْ غیر مُ 

یها منه رِ تَ شْ ب أن یَ الِ م مع الطَ زِ لْ د مُ واعُ على تَ  اءً نَ لعة بِ ي البنك السِّ رِ تَ شْ أن یَ : الصورة الرابعة* 

  2.رابحةمُ 

  : رابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمیةشروط عقد المُ  ♦

ة حَّ صِ زمة لِ امة الالَّ ر األركان العَ افُ وَ تَ  إلىإضافة رابحة لآلمر بالشراء ة عقد المُ حَّ صِ لِ  طُ رَ تَ شْ یُ 

  : ر شروط خاصة تتمثل في اآلتيافُ وَ عام تَ  هٍ جْ وَ ود بِ قُ العُ 

ا فً صْ ها وَ فَ صِ أن یَ ها رائَ ید شِ رِ لعة التي یُ ي عند تحدید السِّ رِ تَ شْ یجب على المُ : الشرط األول* 

  .الةهَ جَ  إلىي ذلك ؤدِ ا للمصرف حتى ال یُ دقیقً 

ح البنك بْ من رِ  زءٌ یل على أن یكون جُ مِ ق بین المصرف والعَ بَ سْ اق المُ فَ تِّ اال: الشرط الثاني *

  3.يلِ األصْ  الثمنویة من ئَ ة مِ بَ سْ نِ  ًال ون مثَ كُ ه كأن یَ افتُ ت إضَ مَّ ل الذي تَ جَ هو ثمن األَ 

                                                           
1
  .، بتصرُّف32نداء خالد علي صبري، ُخصوصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراء، مرجع سابق، ص 
2
  .40ص ،مرجع سابق، أسامة یوسف الجزار، العقود اآلجلة في االقتصاد اإلسالمي البدیل 

3
  .بتصرُّف. 32ص ،مرجع سابق ،خصوصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراء ،ينداء خالد علي صبر  
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مع اآلمر بالشراء  دَ اقَ عَ تَ  قبل أن یَ لعة أوًال ك السِّ لَّ مَ تَ یجب على المصرف أن یَ : الشرط الثالث* 

  .اب البنكسَ ك على حِ لَ هْ ها تَ البیع لآلمر بالشراء فإنَّ  امِ مَ قبل تَ  تْ لكَ وٕان هَ  ،ا لههَ عِ یْ بشأن بَ 

ها سِ نْ بجِ ة اعَ بضَ ي الِ رِ شتَ ي األول أن یَ رِ شتَ ر المُ بَ عتَ للمصرف الذي یُ وز ال یجُ : الشرط الرابع* 

ر بَ عتَ الزیادة في مثل هذه الحالة تُ  حة ألنَّ رابَ ا مُ هَ عِ یْ بَ وم بِ قُ ویَ  ،بٍ هَ ل ذَ ابِ قَ مُ  بٍ هَ وذلك مثل ذَ 

  1.ابَ رِ 

  .رابحة لآلمر بالشراءیع المُ ي لبَ هِ قْ كییف الفِ التَّ  :ثالثا

از بیع البنك وَ لم في جَ ف بین أهل العِ َال وع فال خِ رُ شْ مَ  دٌ قْ عَ راء لآلمر بالشِّ  رابحةعقد المُ    

هذا إذا كانت  ،نیَّ عَ مُ  حٍ بْ وزیادة رِ ها الِ ها برأس مَ ذا وأبیعُ كَ بِ  يَّ لَ لعة عَ السِّ : رابحة فیقوللعة مُ للسِّ 

ودة لدى البنك كما لعة موجُ السِّ  نا إذا لم تكُ أمَّ . هاشتري لَ ب المُ لَ طَ  الَ ة للبنك حَ وكَ لُ مْ لعة مَ السِّ 

ها یعَ بِ یَ یها البنك لِ رِ تَ شْ ب على أن یَ الِ ا منه طَ هَ بَ لَ وطَ  اإلسالمیةوك الت البنُ عامَ ال في مُ هو الحَ 

  2.رابحةله مُ 

واختلفوا في  ،عیْ د البنك بالبَ عْ راء ووَ شتري بالشِّ د المُ عْ د؛ وَ عْ وم الوَ زُ الفقهاء اختلفوا في لُ  نَّ كِ لَ 

  .دین ومنهم من رأى عكس ذلكاقِ عَ تَ د بین المُ عْ وم الوَ زُ لُ فمنهم من قال بِ : نیْ ولَ قَ  ىعلذلك 

ن یْ دَ اقِ عَ تَ عد للمُ وم الوَ زُ لُ  إلى  ،3يصرِ ن البَ سَ لم منهم الحَ ذهب فریق من أهل العِ : القول األول

  4.اءً ضَ زام به قَ اإللْ وز ویجُ  ةً انَ یَ دِ  بُ جِ یَ د عْ اء بالوَ الوفَ  في بیع المرابحة لآلمر بالشراء؛ ألنَّ 

  .اول أیضً ة النبویة ومن القیاس والمعقُ نَّ القرآن الكریم ومن السُ ة من لَّ واستدلوا لذلك بأدِ 

  
  
  
  
  

                                                           
1
  .بتصرُّف. 33ص ،مرجع سابق ،خصوصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراء ،نداء خالد علي صبري  
2
 .40ص مرجع سابق،. أسامة یوسف الجزار، العقود اآلجلة في االقتصاد اإلسالمي البدیل 
3

بن إسحاق بن سالم بن أبي موسى بن عبد اهللا بن قیس األشعري أبو الحسن البصري  بن أبي بشر ،علي بن إسماعیل 

زاهر  ،بن مجاهد ،من تالمیذه ،زكریا الساجي ،أبي علي بن عبد الوهاب الجبائي ثم فارقه ،، من شیوخهینمِ تكلِّ أحد أئمة المُ 

   طبقات الشافعیین، عمر بن كثیر القرشي.(324ت... على المعتزلة والرافضةالموجز في الرد  ،، من تصانیفهبن أحمد

 ).208ص،  1ج، مرجع سابق
4
  .38ص، مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  
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    :القرآن الكریممن  ♦

1. َّىق يف ىف يث ىث ُّ : قال تعالى    

یعني بذلك  ،ُقوداء بالعُ أمر اهللا سبحانه وتعالى بالوفَ : ستدالل من اآلیة الكریمةوجه اال  

على  هُ دَ قَ وكذلك ما عَ ... ةارَ ه من بیع وشراء وٕاجَ سِ فْ على نَ  ءُ الَمرْ   هُ دَ قَ د الدَّْین وهي ما عَ قوُ عُ 

   2...نفسه هللا من الطاعات كالحج والصیام

 حئ جئ يي ىي ني مي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ :تعالى قال 

 .في عقد المرابحة یدخل في عموم اآلیة والوفاء بالوعد 3.َّ هئ مئ خئ

  : النبویة الشریفةة نَّ السُ  من ♦

ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد : آَیُة اْلُمَناِفِق َثَالثٌ :قال النبي ما ورد في الحدیث الشریف أنَّ * 

  .4َأْخَلَف، َوإَِذا اْؤُتِمَن َخانَ 

ِفیِه َخلٌَّة ِمْنُهنَّ َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفیِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت  :أیضا  قال رسول اهللا* 

ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا : َكاَنْت ِفیِه َخلٌَّة ِمْن ِنَفاٍق َحتَّى َیَدَعَها

  .5َخاَصَم َفَجرَ 

ین قِ افِ نَ ال المُ صَ د من خِ عْ الوَ  فَ َال إخْ  دَّ قد عَ  أن النبي : ستدالل من األحادیثوجه اال

ف َال وعلى هذا یكون إخْ  ارك األسفل من النَّ رَ ین الدَّ قِ افِ نَ اهللا للمُ  دَّ ا وقد أعَ وم شرعً مُ ذْ اق مَ فَ والنِّ 

  6.ا والوفاء به واجبمً حرَّ د مُ عْ الوَ 

  
  
  
  

                                                           
1
 .1: اآلیة ،سورة المائدة 
2
 .32ص، 6ج ،مرجع سابق ،الجامع ألحكام القرآن ،يبِ رطُ شمس الدِّین القُ  

3
 .3و 2:، اآلیةفسورة الصَّ  
4

رقم  ،قافِ نَ ال المُ صَ خِ : باب ،اإلیمان: كتاب ،مرجع سابق ،المسند الصحیح المختصر ،مسلم بن الحجاج النیسابوري 

  .78ص 1ج، 59الحدیث 
5
 .78ص ،1ج، 58الحدیث رقم  ،المرجع نفسه 
6
  .40ص  ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  
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  :القیاسمن  ♦

یع بَ بِ  دُ عِ والبائع فیه یَ  ،زائِ م جَ لَ م وبیع السَّ لَ رابحة لآلمر بالشراء على بیع السَّ یاس بیع المُ قِ  

  .رابحةها فهكذا المُ كُ ملُ لعة وهو ال یَ السِّ 

   :ولعقُ المَ من  ♦

حة لَ صْ مَ اة لِ راعَ الت وفیه مُ عامَ ل واستقرار المُ عامُ صلحة التَّ مَ لِ ط وَ حْ ام هو األَ زَ اإللْ األخذ بِ  أنَّ    

  1.یلمِ المصرف والعَ 

  :القول الثاني

 دُ عْ راء إذا كان الوَ رابحة لآلمر بالشِّ المُ  ن بیعَال طْ یم وبُ رِ حْ ذهب أصحاب هذا القول إلى تَ     

  :هم بأدلة منهاأیِ وا على رَ واستدلُّ . نیْ فَ رَ ا بین الطَ مً زِ لْ مُ 

عنه  يُّ هِ نْ لك المَ مْ  یَ ا َال ل في بیع مَ دخُ لعة یَ ك البائع السِّ َال تِ ل امْ بْ راء قَ د على الشِّ عْ الوَ ام بِ اإللزَ  ♦

اع ذ بَ ئِ ینَ المصرف حِ  حرم؛ ألنَّ ل مُ اطِ قد بَ ى فالعَ رَ ة وٕاذا جَ یقَ قِ اق عقد في الحَ فَ تِّ وهذا اال ،اشرعً 

  2.كلِ مْ ا ال یَ للعمیل مَ 

ها أنَّ : میِّ بن القَ اقال  ،هُ ضْ بِ قْ ما لم یَ  اهرَ تَ اشْ  هي عن بیع مالة في أحادیث النَّ اخِ ورة دَ وهذه الصُ  

فكیف  ،ريتَ شْ المُ  كِ لْ ار في مِ رَ قْ تِ ء واالسْ یَال تِ ام االسْ مَ ي عدم تَ هْ ة النَّ لَّ عِ  هي ألنَّ تدخل في النَّ 

  3.ىه من باب أولَ قَّ ع حَ نْ فیه؟ فالمَ  حُ ربَ  ویَ ًال ه أصْ كُ لِ مْ للمصرف بیع ما ال یَ وز جُ یَ 

ة ینَ وبیع العِ  ،اعنه شرعً  يُّ هِ نْ ة المَ ینَ ة المرابحة لآلمر بالشراء تدخل في باب بیع العِ لَ عامَ مُ  ♦

لعة ول على السِّ صُ د ولیس الحُ قْ أي النَّ ن یْ ول على العَ صُ شتري فیه الحُ المُ  دُ صْ هو الذي یكون قَ 

یُتم ضِ ، ورَ رِ قَ بالِعیَنِة، وأخذتم أذناَب البَ إذا تبایعُتم : عن ذلك بقوله ى رسول اهللا هَ وقد نَ 

ْرع، وتركُتم الجِ    .4مكُ ینِ ِزُعه حتى َترِجُعوا إلى دِ نْ م ُذال� ال یَ اَد، َسلَّط اُهللا علیكُ هَ بالزَّ

                                                           
  .13ص، مرجع سابق، بیع المرابحة للآلمر بالشراء ،اصصَّ جعفر بن عبد الرحمان قَ  1
2
  .276ص  ،مرجع سابق ،العقود المالیة المركبة ،عبد اهللا محمد العمراني 
3
  .17، صمرجع سابق ،بیع المرابحة للآلمر بالشراء ،جعفر بن عبد الرحمان قصاص 
 ةینَ النهي عن بیع العِ : باب ،البیوع: كتاب ،مرجع سابق ،سنن أبي داود ،يانِ تَ سْ جِ عمر األزدري السِ أبو داود سلیمان بن  4

بن ت على ثالث منها كلها عن حدیث صحیح لمجموع طرقه، وقد وقف: قال األلباني .274ص ،3ج، 3462رقم الحدیث 

مكتبة المعارف : ؛ الریاض1:ط. سلسلة األحادیث الصحیحة ،لبانيین األناصر الدِّ محمد .(رضي اهللا عنه مرفوعا عمر

  ).42، ص1ج ،م1995\ه1415
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ود قُ ول على النُ صُ ة هو الحُ یَ لِ مَ میل من العَ قصد العَ  أنَّ : ستدالل من الحدیث الشریفاال وجه

فهي إذن لیست من البیع والشراء في  ،حبْ ول على الرِّ صُ الحُ ه دُ صْ ف فإن قَ صرِ وكذلك المَ 

  . ل المالجْ  من أَ أ إلى المصرف إالَّ جَ ما لَ ي یقِ قِ المشتري الحَ  فإنَّ  ،ءيْ شَ 

في  دٌ صْ ي ولیس له قَ رِ شتَ إلى المُ  لْ أجَ ها بِ یعَ بِ د أن یَ صْ قَ لعة إال بِ هذه السِّ  رِ تَ شْ والمصرف لم یَ 

  1.هاائِ رَ شِ 

وٕاذا  ةعَ یْ ن في بَ یْ تَ عَ یْ ن بَ مْ ل ضِ خُ دْ ة تَ مَ لزِ راء إذا كانت مُ في بیع المرابحة لآلمر بالشِّ ة ُ دَ اعَ وَ المُ  ♦

ا بعد أن كانت دً قْ ارت عَ ة صَ مَ لزِ ن كانت مُ ها إألنَّ  ؛ةعَ یْ ان في بَ تَ عَ یْ ة بَ مَّ لم تكن ثَ ة مَ لزِ ن مُ كُ لم تَ 

  2.والثانیة بین المصرف والبائع ،تريشْ یله المُ مِ ة األولى بین المصرف وعَ عَ یْ فالبَ  ،ادً عْ وَ 

بیع  حُّ صِ على ذلك ال یَ  وبناءً . بحَ تَ سْ د مُ عْ اء بالوَ فَ بل الوَ  احیح شرعً د غیر صَ عْ اإللزام بالوَ  ♦

  3.صرفمیل وللمَ د للعَ عْ وم الوَ زُ المرابحة لآلمر بالشراء مع لُ 

  :المناقشة والترجیح

  :مناقشة أدلة القول األول• 

ع یْ وق بینهما؛ فبَ رُ ود فُ جُ وُ لِ  داسِ م على بیع المرابحة لآلمر بالشراء قیاس فَ لَ قیاس بیع السَّ * 

  "ينِ عْ بِ : "یقول ج والمشتري آمر بالبیعتِ نْ هو المُ ل والبائع جَّ عَ ن والثمن فیه مُ فیْ رَ م فیه طَ لَ السَّ 

ة لعَ ج للسِ تِ نْ ل والبائع غیر مُ جَّ ؤَ ا المرابحة لآلمر بالشراء فیها ثالثة أطراف والثمن مُ أمَّ 

  ".يلِ  رتَ اشْ : "یقول راءي آمر بالشِّ شترِ والمُ 

ون فالمصلحة التي فیه تكُ  ایً رعِ شَ ورا ظُ حْ فیه مَ  بت أنَّ ول بعدما ثَ بُ قْ د غیر مَ عْ اإللزام بالوَ * 

  4.التعامَ المُ  اارً رَ قْ تِ ن واسْ فیْ رَ للطَ  حةٌ لَ صْ ام مَ زَ في اإللْ  بأنَّ  مَ لِّ هذا لو سُ  ،اة شرعً برَ تَ عْ غیر مُ 

  

  

  

  

                                                           
1
  .43ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  

2
  .44ص، المرجع نفسه 
  .54ص، المرجع نفسه 3
4
  .14ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،جعفر بن عبد الرحمان قصاص 
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   :مناقشة أدلة القول الثاني •

   .شتري اآلمره على المُ ضَ رِّ عَ وب ویُ لُ طْ المَ  كَ لِ مْ ع حتى یَ بِ ال یَ  ا بالشراءأمرً  یهِ قِّ لَ المصرف بعد تَ *

لى ما بعد ل إجَّ ؤَ فالبیع فیها مُ  ،انس عند اإلنسَ یْ یع ما لَ ة على المرابحة بَ دَ اعَ وَ المُ  م أنَّ لَّ سَ فال یُ 

  1.لها هكِ لُّ مَ لعة وتَ السِّ راء المصرف شِ 

وم مُ ا لعُ یصً صِ خْ بر تَ تَ عْ مة؛ ال یُ رَّ حَ ة المُ ینَ وع العِ یُ المرابحة لآلمر بالشراء من بُ  القول بأنَّ  أنَّ * 

  .2َّٰذ يي ىي مي خي  ُّ  :قوله تعالى

 صصِّ خَ ي ال یُ نِّ والظَ  ،یةعِ طْ رآنیة قَ واآلیة القُ  ایً نِّ ظَ  اادً هَ اجتِ ة ینَ وع العِ رابحة من بیُ ل المُ عْ جَ  ألنَّ 

                                       3.كما أن اإلجتهاد من مخصصات العموم، القطعي

یها رِ تَ ة على أن أشْ لَ جَّ ؤَ ائة مُ ها بمَ كَ یعَ بِ أَ : ة هي أن یقولعَ یْ في بَ ن یْ تَ عَ یْ الراجح في تفسیر بَ * 

ة على بیع دَ اعَ وَ ها مُ ألنَّ  ،هية في النَّ لَ اخِ سألة دَ ورة المَ وعلیه فال تكون صُ  ،ةالَّ ین حَ انِ مَ ثَ بِ منك 

  4.ةدَ ة واحِ عَ یْ ل وهي بَ عْ وبة بالفِ لُ طْ المَ لعة ة السِّ یقَ قِ حَ 

وص اء ولها نصُ هَ قَ ار الفُ ظَ ت فیها أنْ دَ دَّ یة التي تعَ فِ َال ل الخِ ائِ سَ د من المَ عْ الوَ اء بِ فَ مسألة الوَ * 

  5.دعْ الوَ الوفاء بِ  بُ وجِ تُ   نة رسولهمن كتاب اهللا وسُ شرعیة 

  :الترجیح• 

 في المرابحة لآلمر نیْ دَ تعاقِ د بین المُ عْ وم الوفاء بالوَ زُ لُ ین لِ عِ انِ یزین والمَ جِ ة المُ لَّ أدِ  عرضبعد 

اء فَ وم الوَ زُ لُ وا بِ دُ یزین الذین أكَّ جِ بقول المُ  ذُ خْ األَ  يَّ ح لدَ جَّ رَ تَ  ،تهملَّ اقشة أدِ نَ بالشراء وبیان مُ 

 هو دعْ اء بالوَ وب الوفَ وجُ القول بِ  وألنَّ  ،ة للشریعة اإلسالمیةامَّ ا مع القواعد العَ یً اشِ مَ تَ د عْ بالوَ 

ه بالبیع دِ عْ وَ صرف بِ اء المَ ووفَ ه بالشراء دِ عْ وَ یل بِ مِ اء العَ فَ وَ  وعند ،دةمَ تَ عْ ته المُ یَ جِّ ه وحُ تُ لَّ قول له أدِ 

  .هذا واهللا أعلم. اتعَ ازَ نَ ي إلى أي مُ ضِ فْ لة ال تُ امَ عَ هذه المُ  فإنَّ 

                                                           
1
  .277ص ،مرجع سابق ،العقود المالیة المركبة ،عبد اهللا محمد العمراني 
2
  .275: اآلیة ،سورة البقرة 
3
 .47ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  

4
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صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت وفي هذا الشأن 

م بعد إطالعه على البحوث 1988كانون األول دیسمبر 15 إلىه 6  1409إلى1من

  :ر ما یليقرَّ ) الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء(من الخبراء في موضوعيالمقدمة 

ور أمُ المَ  كِ لْ ها في مِ ولِ خُ ة بعد دُ عَ لْ وقع على سِ  إذارابحة لآلمر بالشراء بیع المُ  أنَّ : أوالً 

ف لَ یة التَّ ولِ ؤُ سْ ور مَ أمُ ا كانت تقع على المَ مَ الَ طَ اهو بیع جائز وب شرعً لُ طْ ض المَ بْ ول القَ وحصُ 

وتوافرت شروط یم لِ سْ د بعد التَّ ات الرَّ بَ وجِ ي ونحوه من مُ فِ ب الخَ یْ العَ د بِ ه الرَّ عَ بِ یم وتَ لِ سْ قبل التَ 

  .عانِ وَ ت المَ فَ تَ البیع وانْ 

ا على سبب قً لَّ عَ إذا كان مُ  اءً ضَ م قَ زِ لْ وهو مُ  ،رذْ عُ إال لِ  ةً انَ یَ د دِ اعِ ا للوَ مً زِ لْ ون مُ د یكُ عْ الوَ  :ثانیا

ا د وٕامَّ عْ یذ الوَ فِ نْ تَ ا بِ الة إمَّ في هذه الحَ ام زَ أثر اإللْ  دُ دَّ حَ یتَ وَ  ،دعْ نتیجة الوَ  هِ فِ لَ ود في كَ وعُ ل المَ خَ ودَ 

  .رذْ  عُ َال د بِ عْ اء بالوَ الوفَ  ب عدمبَ سَ بِ  ًال عْ ع فِ اقِ ر الوَ رَ یض عن الضَ وِ عْ التَ بِ 

ار یَ وز في بیع المرابحة بشرط الخِ تجُ ) نفیْ رَ ر من الطَ دُ صْ تَ هي التي (ةدَ واعَ المُ : ثالثا

ة مَ زِ لْ ة المُ دَ اعَ وَ المُ  وز ألنَّ ها ال تجُ ار فإنَّ یَ ا؛ فإذا لم یكن هناك خِ مَ هِ دِ ا أو أحَ یهمَ لَ ن كِ یْ دَ تواعِ لمُ لِ 

یع حتى ال بِ لمَ ا لِ كً الِ أن یكون البائع مَ ترط عندئذ شْ حیث یُ  ،هسَ فْ البیع نَ  هُ بِ شْ في بیع المرابحة تُ 

  1.هندَ عِ  َس ا لیْ ان مَ عن بیع اإلنسَ  ي النبيهْ نَ فة لِ الَ خَ تكون هناك مُ 

  .المرابحة لآلمر بالشراء عقد في االستجراربیع تطبیق  :الفرع الثاني

ویظهر  االستجرارور بیع مع صُ  جَ مِ دَ نْ ف اإلسالمیة أن تَ ارِ صَ یل في المَ موِ غ التَ یَ صِ ن لِ مكِ یُ 

  :ة المرابحة لآلمر بالشراء وبیان ذلك ما یليیغَ ا في صِ یً لِ ذلك جَ 

  . نزَ خْ یة أو المَ معِ ة في الجَ ودَ ة الموجُ دَ دَّ حَ ات المُ یَ مِ اء الكِ رَ ة على شِ یَ معِ البنك والجَ ة بین یَ اقِ فَ تِّ ا* 

اة رَ تَ شْ ات المُ یَ مِ ع تلك الكِ یْ بَ القیام بِ  مُّ تِ ویَ  ،ودةوجُ مَ ا والبضاعة ومً لُ عْ ن مَ مَ ام الثَ وهذا جائز ما دَ 

  .بعد العقد األولرابحة لى العمیل بالمُ إ

                                                           
1
مرجع سابق  ،قرارات المجامع الفقهیة في المعامالت اإلقتصادیة ،عادل عبد الفضیل عید وآخرون ،یوسف إبراهیم یوسف 
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م َال تِ للعمیل السْ یل من البنك كِ وْ ود تَ وجُ  راء معب الشِّ لَ بالشراء مع طَ  ادً عْ هناك وَ  مع أنَّ 

یع بَ لِ  الجمعیةین في ودِ د األشخاص الموجُ یل البنك ألحَ وكِ عن البنك وتَ  ةً ابَ یَ البضاعة نِ 

  1.هفسِ راء لنَ ق الشِّ ة مع حَ الَ كَ عن طریق الوَ  مَّ تِ أو أن یَ  رابحةالبضاعة للعمیل مُ 

 ة؛ بأنْ عَ لْ راء سِ یل شِ موِ لتَ ال ها من رأس المَ تِ اجَ ین حَ أمِ لى تَ ة إیَ الِ ات المَ سَ سَ ؤَ ى المُ عَ سْ تَ * 

ة على سَ ؤسَ إلى المُ ها مرابحة عِ یْ وٕاعادة بَ ي وقِ ا السُّ هَ رِ عْ سِ لعة بِ راء سِ ف لشِ ارِ صَ ب أحد المَ اطِ خَ تُ 

ي للبنك في شترِ یه المُ ؤدِ یُ ن الذي سَ مَ ا الثَ أمَّ  ،علیه قُ فِ تَّ ي یَ لِ بَ قْ تَ سْ ن في تاریخ مُ مَ ي الثَ دِ ؤَ أن یُ 

یت بِ ثْ ار تَ تَ خْ ف الذي یَ رَ ار وعلى الطَ عَ سْ ة األَ كَ رَ ه على حَ یتِ بِ ثْ أمر تَ  ودُ عُ فیَ  اتاقَ قَ حْ تِ سْ تاریخ اإل

 َال كِ ة لِ یَ اتِ وَ یة المُ رِ عْ ات السِّ رَ یُّ غَ ة من التَ ادَ فَ تِ سْ مل على االعْ یغة تَ وبالتالي هذه الصِّ  ،اءفَ ثمن الوَ 

   2.نفیْ رَ الطَ 

مر بالشراء رابحة لآلة ضمن عقد المُ جَ مِ دَ نْ مُ  االستجرارة عقد یغَ صِ  على ذلك فإنَّ  بناءً  

ة بین قَ َال ظهر هذه العَ وق وتَ عر السُّ على سِ  بناءً  االستجرارفي صورة بیع ا یً لِ ویظهر ذلك جَ 

لع ل المصرف مع أصحاب السِّ امُ عَ من جهة تَ رابحة لآلمر بالشراء والمُ  االستجراربیع 

یة ارِ جَ ات تِ سَ سَّ ؤَ ة مُ دَّ م مع عِ اهُ فَ ؛ فیقع من المصرف تَ االستجرارین لها على أساس دِ رِّ وَ المُ 

م دُ قْ ا یَ مَ لَّ ثم كُ  ،وقر السُّ عْ اس سِ ها على أسَ وِ حْ اآلالت ونَ أو ع ائِ ضَ ي البَ رِ تَ شْ وف یَ ه سَ على أنَّ 

   .یلمِ ه العَ بُ طلُ ات ما یَ سَ ؤسَّ ف من تلك المُ مصرِ رى الَ تَ اشْ ب المرابحة لَ طَ یل إلى المصرف بِ مِ عَ 

د عْ یما بَ ا فِ هَ نَ مَ ثَ  عُ فَ دْ یَ  مَّ ا ثُ یئً شَ ا فَ ئً یْ وق شَ ر السُّ عْ سِ بِ ع لَ صرف تلك السِّ ي المَ ترِ شْ یَ وهكذا فَ 

ر بین خَّ ؤُ هذا في نهایته بیع إستجرار بثمن مُ  ونُ ع فیكُ لَ تلك السِ ى منها رَ تَ ات التي اشْ سَ سَّ ؤَ لمُ لِ 

  3.اتسَ ؤسَّ م المُ كُ لْ ف وبین تِ رِ صْ المَ 

ل على مَ تَ شْ المُ  االستجراري معهم رِ جْ ال یَ رابحة لآلمر بالشراء ء البنك في المُ َال مَ عُ سبة لِ النِ بِ * 

ق فِ تَّ وذلك بأن یَ  ،االستجرارة بیهَ بِ املة شَ عَ ل البنك معهم في مُ خُ دْ ن أن یَ مكِ ولكن یُ  ،ياطِ عَ التَّ 

  .ةدَ احِ وَ  ةٍ نَ رابحة في سَ ا إلیهم عن طریق المُ هَ مُ دِّ قَ ت التي یُ یَال هِ للتسْ  دٍّ البنك معهم على أعلى حَ 

  .ةدَّ ات عِ رَّ منها مَ  یدُ فِ تَ سْ ما یَ وٕانَّ  ،ةدَ واحِ  ةً رَّ ت مَ یَال هِ سْ ید من جمیع هذه التَّ فِ تَ سْ ال یَ یل مِ العَ  إنَّ  مَّ ثُ 

                                                           
1
 نتبحث منشور على شبكة األنتر  ،وصوره عند العلماء االستجرارف بالتعری ،ین القره داغيعلي محیي الدِّ  

http://www.qaradaghi.com)/( 2016\02\ 24:تاریخ اإلطالع.   
2
  .33،34ص ،مرجع سابق ،تطبیقاته صوره أحكامه االستجرار، عقد رعمر األشقأسامة  
3
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    یل مِ العَ  رة مالیین؛ ولكنَّ شْ ها عَ تُ یمَ ات قِ اعَ ضَ یع إلیه بِ بِ ه سوف یَ  أنَّ ثًال معه مَ  قَ فَ فالبنك اتَّ 

  1ها ملیون تَ یمَ ات قِ اعَ ضَ ي منه بِ رِ تَ شْ بل یَ  ،ةدَ واحِ  ةً رَّ ع مَ ائِ ضَ ي من البنك جمیع هذه البَ رِ تَ شْ ال یَ 

رابحة إلى أن یها منه مُ رِ تَ شْ ي إلیه فیَ أتِ ات یَ اعَ بضَ من الِ ید زِ اج إلى مَ تَ حْ ما یَ لَّ  كُ في البدایة مثًال 

  .ةیَ اقِ فَ ي اإلتِّ هِ تَ نْ ین وتَ الیِ ة مَ رَ شْ ة وهو عَ یَ اقِ فَ ق علیه في اإلتِّ فَ تَّ ى المُ األعلَ  دُّ ي الحَ هِ تَ نْ یَ 

ك لَّ مَ تَ یله بعدما یَ مِ ول بین البنك وعَ بُ اب والقَ اإلیجَ البیع بِ  دَ قُ عْ رابحة أن یَ ات المُ یَ لِ مَ فیجب في عَ 

ه ویجوز انِ مَ وضَ  البنك كِ لْ ة في مِ اعَ ضَ ون البِ ون هناك وقت تكُ ة لیكُ وبَ لُ طْ ات المَ اعَ ضَ البنك البِ 

في  االستجرارهذه الصورة من بیع  مَ دِ خْ تَ سْ وز أن یَ ر هذا الشرط یجُ أخُّ تَ بِ فَ . اح علیهابَ رْ تِ سْ له اال

  2.رابحةات المُ یَ لِ مَ عَ 

ة یأتي یَّ فِ رِ صْ رابحة المَ في المُ  االستجراربیع بل امُ عَ اح التَّ رَ تِ اقْ  م أنَّ دَّ قَ ویظهر من خالل ما تَ 

  3.یلوِ مْ لیات التَ مَ درج ضمن عَ نْ ویَ ها یرِ سِ یْ ة وتَ فیَ صرِ ات المَ یَ لِ مَ یل العَ هِ سْ تَ  نَ مْ ضِ 

     .المنافعع و بیُ في  االستجراربیع تطبیق  :المطلب الثالث

وق قُ ة كحُ عَ فَ نْ ة أو مَ مَ ا في الذِّ نَ یْ ا أو دَ نً یْ ون عَ ا أن یكُ إمَّ  یعود علیه في عقد البَ قُ عْ یختلف المَ    

  .اإلرتفاق مثًال 

 عافِ نَ ج تحت بیع المَ رِ دَ نْ عامالت التي تَ رت بعض المُ هَ ات الناس ظَ اجَ وع حَ نَ ور الحیاة وتَ طَ ومع تَ 

 ید الناس بهازوِ ف وتَ اتِ اه والهَ یَ یة والمِ ائِ هربَ ل في إیصال خدمات الطاقة الكَ اصِ ومن ذلك ما هو حَ 

ن عن طریق عیَّ ابل مبلغ مُ قَ ة مُ دمَ ن من الخِ عیَّ مُ  رٍ دَ عامالت یتمثل في بیع قَ فحاصل تلك المُ 

  .شتريا إلى المُ هَ الِ إیصَ 

وم سُ ون رُ ع مبلغ ثابت یكُ فْ دَ ها في الغالب لِ تِ ایَ دَ ع في بِ ضَ خْ تَ  ود علیهاقُ عْ ع المَ افِ نَ ات والمَ مَ دَ تلك الخَ و 

ه تِ اجَ ًئا حسب حَ یْ شَ ة شیًئا فَ دمَ ك من الخِ َال هْ تِ سْ ك باالرِ تَ شْ وم المُ قُ ة، ثم یَ دمَ شتراك في الخِ یس لإلتأسِ 

ك هَال تِ من اسْ ك ما اجتمع علیه ترِ شْ فیؤدي المُ  ،یسأسِ تفًقا علیه عند التَ ون مُ د یكُ وعِ مَ  لَّ حِ حتى یَ 

.بلن قَ ة مِ ومَ علُ ة مَ نَ یَّ عَ ة مُ یرَ عِ سْ حسب تَ  دمةللخِ 
4   

                                                           
1
 .70ص ،1ج محمد تقي العثماني، بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، مرجع سابق، 

2
  .70ص، المرجع نفسه 

3
  .186ص ،مرجع سابق ،وتطبیقاته المعاصرة االستجراربیع  ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  
4
  .194ص، المرجع نفسھ 
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  :نیْ رَ ضة على أمْ اوَ عَ ت المُ نَ مَّ ضَ الت تَ عامَ وهذه المُ 

   .دمةاك في الخِ رَ تِ شْ تَأِسیس اإل: همالُ أوَّ 

ة على عاوضَ مُ  دُّ عَ عاوضة األولى تُ المُ و  ك من الخدمةرِ تَ شْ ه المُ اجُ تَ حْ ك ما یَ َال هْ تِ اسْ : انیهماوثَ 

وم عاوضة فیها تقُ ا الثانیة المُ ترك آلخر، وأمَّ مشْ ر من ُ یَّ غَ یتَ ت ال َ ابِ ل ثمن ثَ قابِ دمة مُ اك في الخِ رَ تِ شْ اال

ه عند رُ دَ د قَ بلغ یتحدَّ ل مَ ابِ قَ ة، مُ دمَ ك من الخِ رِ تَ شْ ه المُ كَ لَ هْ تَ على أساس المعاوضة على ما اسْ 

ة یَّ مِ ب كِ سَ ك آلخر بحَ رِ تَ شْ ف من مُ لِ تَ خْ ن إذن یَ مَ وعلیه فالثَ  ها،دِ عِ وْ ق على مَ فَ تَّ بة المَ اسَ حَ المُ 

  .كهَال تِ سْ اال

  :االستجراریقهما في بیع طبِ دى تَ ومَ ع افِ نَ یوع المَ ن من بُ یْ وعَ ق في هذا المطلب إلى نَ لذا سأتطرَّ  

  .االستجرارها في بیع یقُ طبِ وتَ  رباء والمیاههك الكَ هَال تِ سْ ة الشهریة الفَ لُ كْ التَّ : الفرع األول

ات كَ رِ ها الشَ ذُ أخُ یة التي تَ رِ هْ فة الشَ كلُ ل في التَّ اصِ ما هو حَ  االستجرارج تحت بیع درِ نْ ا یَ ممَّ 

  .ةدمَ ها لتلك الخِ الِ ل إیصَ ابِ قَ ة الكهرباء والمیاه مُ دمَ دة لخِ وَّ زَ المُ 

ع علیه من مَ تَ ي ما اجْ ؤدِ ثم یُ  هاجُ حتَ یوم ما یَ  ك من الكهرباء والمیاه كلَّ هلِ تَ سْ میل یَ العَ  ان ذلك أنَّ یَ وبَ 

یع في بِ اثلین للمَ مَ هنا مُ  فالَمِبیَعان یًئایًئا فشَ یة ومن المیاه شَ ائِ ذ من الطاقة الكهربَ أخُ ذلك، فهو إذن یَ 

   1.ّزأجَ مُ  ذُ ؤخَ منهما یُ  ال� كُ  ؛ حیث أنَّ االستجراربیع 

 دُ حدَّ تَ یَ  كه من الخدمةلَ هْ تَ ل لما اسْ ابِ قَ من المُ والتي هي الثَ یها المشتري ؤدِّ فة التي یُ كلُ التَّ  كما أنَّ 

) ةیفَ رِ عْ تَ (ة یرَ عِ سْ تَ ا لِ قً فْ منها، وذلك وِ ) كرِ تَ مشْ الُ (ه العمیل كَ لَ هْ تَ در الذي اسْ ب القَ سَ حَ ي بِ لِّ ها الكُ ارُ دَ قْ مِ 

ت لَ جِّ سُ  ة من الكهرباء مثًال نَ یَّ عُ ة مُ یَّ مِ ك كِ رِ تَ شْ ما استهلك المُ لَّ فكُ  اهیَ ة الكهربائیة وللمِ اقَ ة للطَ ومَ علُ مَ 

ق حَ تَ سْ د المبلغ المُ دَّ حَ تَ ثم یَ  ع ذلكمْ جَ  مُّ تِ یَ ) ورةاتُ الفَ (فة لُ كْ ور التَّ دُ د صُ وعِ مَ  ینُ حِ وعندما یَ  ی�اائِ لقَ علیه تِ 

  .فةكلُ لتَّ لِ 

 بهذا أنَّ  قَ قَّ حَ وًما، فتَ علُ من ذلك مَ  ذُ ؤخَ ن ما یُ مَ فكان ثَ  هرُ عْ وم سِ علُ زء من الطاقة الكهربائیة مَ فكل جُ 

ون مُ علَ الناس ال یَ  أنَّ  بَ الِ الغَ  إنَّ : قاله یمكن أن یُ على أنَّ  وم الثمنل هنا معلُ اصِ الحَ  االستجراربیع 

  .ةقَ ة على وجه الدِّ یرَ عِ سْ بتلك التَّ 
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ا مَّ مِ  دُّ عَ ذلك یُ  د أنَّ یْ وق، بَ عر السُّ ل هذه المعاملة تحت مسألة البیع بسِ ي إلى أن تدخُ ؤدِّ ا یُ مَّ مِ    

  .هادِ رَ ر أفْ عْ ف سِ لِ ختَ ه، وال یَ رِ عْ الناس على سِ  فَ ارَ عَ تَ 

على  ناءً ر، وبِ خَّ ؤَ ن مُ مَ بثَ  االستجراریًقا لبیع طبِ عد تَ ك الكهرباء والمیاه، تُ هَال تِ سْ یة إلهرِ ة الشَ فَ لُ كْ التَّ  فإنَّ 

  1.وقر السُّ عْ سِ وم وبِ لُ عْ ن مَ مَ ثَ بِ : أي هیْ ورتَ ما سبق في ذلك بصُ 

  .االستجرارها في بیع یقُ بِ طْ ف وتَ اتِ ة الهَ دمَ الك خِ هْ تِ یة إلسْ هرِ فة الشَ لُ كْ التَّ : الفرع الثاني

  ع دفَ ن یُ یَّ عَ غ مُ لَ بْ مَ  قَ فْ میل وِ لعَ ف لِ اتِ ال الهَ إیصَ  مُّ تِ حیث یَ  ید بهازوِ دمة الهاتف والتَّ ال خِ إیصَ  مُّ تِ یَ 

یرة عِ سْ فًقا لتَ ورة وِ اتُ ور الفَ دُ د حین صُ دَّ تحَ ل مبلغ یَ ابِ قَ ة مُ دمَ الخِ ید العمیل بِ وِ زْ ثم تَ  یسأسِ ل التَّ قابِ مُ 

وم به من أعمال في ابل ما تقُ قَ دمة مُ دة للخِ وِّ زَ ة المُ كَ رِ اه الشَ اضَ قَ تَ ت تَ ابِ م ثَ سْ اًفا لها رَ ضَ نة، مُ یَّ عَ مُ 

  2.ورة ونحو ذلكاتُ یل إعداد الفَ بِ سَ 

دمة میل خِ ك العَ هلِ تَ سْ ع؛ حیث یَ نافِ ات المَ دمَ وع من خَ في هذا النَّ  االستجرارویظهر تطبیق بیع 

ع علیه في نهایة مَ تَ د ما اجْ دِّ سَ ة یُ دَّ ة في هذه المُ دمَ لخِ ه لِ كِ هَال تِ وبعد اسْ  ،اونً نة قانُ یَّ عَ ة مُ دَّ االت مُ اإلتصَ 

  .رخَّ ؤَ من مُ ثَ بِ  االستجرارا في بیع یً لِ وهذا ظاهر جَ . رةقرَّ ة المُ دَّ المُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .196ص ،مرجع سابق ،وتطبیقاته المعاصرة االستجراربیع  ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  

2
  .199ص، المرجع نفسه 



 بيع اإلستجرارلبيقـات المعاصرة  التط: المبحث الثاني

 

 57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

57 

  خامتة                              

ي إلیه نِ قَ ه على ما وفَ لطانِ بجالل وجهه وعظیم سُ  یقُ لِ ا كثیرا یَ بحانه وتعالى حمدً ه سُ دُ مَ أحْ    

  . إلتمام هذا البحث

ه وتكییفه الفقهي رِ وَ ق به من مسائل كصُ لب موضوع بیع اإلستجرار وما تتعلَّ بعد عرض صُ    

  .بیقاته المعاصرة في المعامالت المالیة المستجدةالتفصیل في تط إلىإضافة 

  :ه فإني قد توصلت إلى نتائج أهمها ما یليلّ على هذا كُ  وبناءً    

ا أن یكون ها إمَّ نِ مَ ثَ  عُ فْ رقة ودَ َتفاع على فترات مُ یَّ بیع اإلستجرار هو أخذ الحاجات من البَ ) 1

  .اؤخرً ا أو مُ قدمً مُ 

  .ة في الحیاة اإلجتماعیة واإلقتصادیةمَّ ها انةً یحتل بیع اإلستجرار مكَ ) 2

من الجانب  عنهمة قَّ شَ فع المَ اة الناس ورَ عانَ مُ  منیف فِ خْ م بیع اإلستجرار في التَ اهِ سَ یُ ) 3

  .اديالمَ 

وطه رُ وافر أركانه وشُ یجب تَ  ،ودروع عقد البیع فهو كبقیة العقُ بیع اإلستجرار أحد فُ یعتبر ) 4

  .امَ نهُ دور اإلیجاب والقبول مِ صُ ین لِ دَ اقِ تعَ وب األهلیة للمُ كوجُ ا؛ یحً حِ حتى یكون عقد البیع صَ 

عامالت المالیة؛ ویمكن تطبیق بیع ثة في باب المُ دَ حْ ستَ ود المُ قُ ید من العُ ورِ عقد التَ ) 5

ا أن ي والثمن إمَّ ورِ یم السلع في عقد التورید بشكل دَ لِ سْ ا في تَ اإلستجرار فیه؛ ویظهر ذلك جلیً 

  .ؤجًال  أو مُ ًال عجَ یكون مُ 

غ التمویل في المصارف اإلسالمیة؛ ویمكن لهذه یَ رابحة لآلمر بالشراء إحدى صِ المُ ) 6

ة دَ رِّ وَ وذلك من خالل اتفاق بین المصرف والجهة المُ  ،في بیع اإلستجرار جَ مِ دَ نْ یغة أن تَ الصِّ 

المصرف  فیأخذ ،لعة كما طلب منه العمیلي منها المصرف السِّ رِ شتَ على أن یَ  ،لعةللسِّ 

ل في صورة بیع ثِ تمَ وهذا مُ  ،ا بعدیمَ ها فِ نَ مَ ثَ  عُ دفَ ا ثم یَ ا فشیئً ة شیئً دَ رِّ وَ ة من الجهة المُ لعَ السِ 

  .رؤخَّ اإلستجرار بثمن مُ 
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كلفة الشهریة الستهالك التَ  ،ع التي یمكن تطبیقها في بیع اإلستجرارافِ نَ من أنواع بیوع المَ ) 7

ة نَ عیَّ ة مُ دَّ ون خدمة االتصاالت مُ ة الهاتف؛ حیث یستهلك الزبُ واستهالك خدم ،الكهرباء والماء

ا في بیع د ما اجتمع علیه وهذا ظاهر جلیً دِّ سَ ا یُ ونً ة قانُ دَ حدَّ ة المُ دَّ وبعد انتهاء هذه المُ 

  .ؤخراإلستجرار بثمن مُ 

              

  .هذا الموضوع لكتابةهذا ما وفقني اهللا إلیه              

  .لى اهللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلموص          

 



                   

  

  .الفهارس العامة            

  .فهرس اآليات القرآنية         

 .فهرس األحاديث النبوية      

م فهرس األعالم        
ُ
م هل

َ
رج

َ
ت
ُ
 .امل

  .قائمة املصادر واملراجع

 .فهرس املوضوعات
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  .فهرس اآلیات القرآنیة                       

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة ورقمها        اآلیة وشطرها

  2البقرة  سورة
    

  27  16  َّ ....  خك حك جك مق  ُّ 

  31  236  َّ ....حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري  ُّ 

  51 - 05  275  َّ ....ىي مي خي ُّ 

  4سورة النساء 
    

 30 – 27  29    َّ...ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 

- 38  

  5سورة المائدة 
    

 – 37   01  َّ ...يف ىف يث ىث ُّ  .

48-  

      61سورة الصف 

 - 02    َّ ....ري ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّ 

03  

48  

      65سورة الطالق 

  38 - 31  06                           َّ ....ىي مي خي حي  ُّ  
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  .فهرس األحادیث النبویة                      

  رقم الصفحة  طرف الحدیث

الَبیِّعان بالِخَیار...   21  

 ِإذا تبایعُتم بالِعیَنِة، وأخذتم أذناَب البقر...  49  

َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفیِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا...   48  

 َّنْ عَ  عُ یْ ا البَ مَ إن...   29  

 َا َستُفَتُح لُكم أرُض الَعَجِم وَسَتِجُدوَن فیَهاإنَّه...   39  

 ٌِإَذا َحدََّث َكَذبَ : آَیُة اْلُمَناِفِق َثَالث...   48  

  َال َتِبْع َما َلْیَس...   40  

  َِال َیِبِع الرَُّجُل َعَلى َبْیِع َأِخیه،....  02  

  ٍَمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء، َفِفي َكْیٍل َمْعُلوم...   06  

 َِنَهى رُسوَل اهللا َصلَّى اهللا علیه وسلم عن َبْیع الُحَصاة...   39  
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  .فهرس األعالم المترجم لهم                  

  الصفحة  اإلسم

  21  .ه884إبراهیم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ُمفِلح ت

  39  .ه57ابن عامر بن عبد ذي الَشَرى بن كعب الدُّوِسي أبو هریرة ت

  28  ه1201أبو البركات أحمد بن الشیخ صالح محمد الَعدوي الدَّْرِدیر ت

  15  .ه587ین تعالء الدِّ  الكاسانيود بن أحمد أبو بكر بن مسع

  07  .ه310أبو بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر النیسابوري ت

  25  .ه179أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ت

  03  .ه803أبو عبد اهللا محمد بن الشیخ محمد بن عرفة الورغمي ت

  16  .ه510ي تانِ وذَ لُ أحمد بن الحسن بن أحمد الكَ 

  31  .ه928أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن محمد بن تیمیة ت

  11  .ه974ي تمِ تَ یْ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَ 

  02  .ه970م تیْ جَ ین بن إبراهیم محمد بن نُ زین الدِّ 

  11  ه106ت  يشِ رَ م بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القُ الِ سَ 

  11  .ه751یم الجوزیة تین أبو عبد اهللا بن قَ شمس الدِّ 

  20  .ه684ي تافِ رَ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العالء القَ 

  03  .ه620ین المقدسي تفق الدِّ وَ ة مُ امَ دَ عبد اهللا بن أحمد بن قُ 

علي بن إسماعیل بن أبي بشر بن إسحاق أبو الحسن البصري 

  .ه324ت

47  

  24  .ه977محمد الخطیب شمس الدِّین الِشْرِبیِني ت

  16  .ه741ي تبِ لْ الكَ  يْ زَ محمد بن أحمد بن جُ 

  24  1230ت محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي

  03  .ه676ین أبو زكریا النووي تي الدِّ ییحي بن شرف مح
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  .المصادر والمراجع قائمة

  .القرآن الكریم :أوال

  .الكتب :ثانیا

  .ت. د دار الدعوة،: م. ط؛ ال. ال.وآخرون، المعجم الوسیط مصطفى إبراهیم .1

: ؛ بیروت2:ط .إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیل، ینناصر الدِّ  محمد: األلباني .2

  .م1985\ه1405، المكتب اإلسالمي

مكتبة : ؛ الریاض1:ط .الصحیحةسلسلة األحادیث ، ینالدِّ  ناصرمحمد : األلباني .3

  .م1995\ه 1415، المعارف

: ؛ الریاض1:ط .لسلة األحادیث الضعیفة والموضوعةس، ینناصر الدِّ محمد  :األلباني .4

  .م1992\ه1412، دار المعارف

  .ت. دار الفكر ، د: م. ال ط؛. ال. ، الِعَنایة شرح الهدایةجمال الدِّین :الَباَبْرِتي .5

  .ه1332مطبعة السعادة، : ؛ مصر1. ط. ، المنتقى شرح الموطأأبو الولید :الَباِجي .6

دار : م. ؛ ال1: ط .محمد زهیر: تح ،، الجامع الصحیحإسماعیلمحمد بن  :البخاري .7

  .ه1422طوق النجاة، 

دار : م. ط؛ ال. ال .، الروض المربع شرح زاد المستقنعبن إدریس منصور :الَبُهوِتي .8

  .ت. د المؤید،

دار الكتب : م. ال ط؛. ال. اإلقناع، كشاف القناع عن متن إدریسحسن بن  :يوتِ هُ البَ  .9

  .ت. العلمیة، د

 حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم :البیطار المیداني .10

   .م1993\ ه 1413، دار صادر: یروت؛ ب2.ط .محمد بهجة البیطار: تح، عشر

  .ت. المحمدیة، د دار السنة: الجدیدة ط؛ مصر.ال.ین، نظریة العقدتقي الدِّ  :یَّةَتْیمِ ابن  .11

همیش عبد : تح ،المُعونة على مذهب عالم المدینة ،أبو محمد بن نصر :الَثْعَلِبي .12

  .ت. المكتبة التجاریة، د: المكرمةط؛ مكة . ال. الحق

: تح، في تاریخ حلب بغیة الطلب، عمر بن أحمد بن هبة اهللا :العقیلي جرادة أبو .13

  .ت. د، دار الفكر: م، ط؛ ال. ال .سهیل زكار

 . م1992\ه1412، دار الفكر: ؛ بیروت2:ط. الحصكفي، الدر المختار .14
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مكتبة  :؛ الریاض2: ط. ، المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ُدْبَیان بن محمد :الدُّْبَیان .15

  .ه1432الملك فهد الوطنیة، 

  .ت. ن، د. ال: م. ط؛ ال. ال .الكبیر على مختصر خلیلأحمد، الشرح  :یرالدَّردِ  .16

دار : م. ط؛ ال. ال. ي على الشرح الكبیروقِ ، حاشیة الدسُ أحمد بن عرفة :يالدَُّسوقِ  .17

 .ت. الفكر، د

، دار الكتب العلمیة: لبنان، ؛ بیروت1:ط. تذكرة الحفاظ، شمس الدِّین: الذهبي .18

  .م1998\ه1419

؛ 5: ط. یوسف الشیخ محمد: تح، حاحالصِّ ار ، مختمحمد بن أبي بكر :الرازي .19

  .م1999\ه 1420الدار النموذجیة، : وتبیر 

ي: تح ،أبو الولید، الُمقدَِّمات الُمَمِهَدات :رشدبن ا .20 : ط .ومحمد سعید أعراب محمد َحجِّ

  .م1988\ه1408المي، دار الغرب اإلس: ؛ بیروت، لبنان1

 المكتبة العلمیة: م. ؛ ال1: ط .اري، شرح حدود بن عرفةمحمد األنص :الرصَّاع .21

  .ه1350

  : م. ط؛ ال. ال.محمد عبد الرزاق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس :الزبیدي .22

  .ت. دار الهدایة، د

  .م2004\ه1425دار القلم،:؛دمشق2:ط.المدخل الفقهي العام أحمد، مصطفى: الزرقا .23

؛ 1: ط .محمد باسل: تح ،، أساس البالغةبو القاسم بن عمرو بن أحمدأ :الزمخشري .24

  .م 1998 \ه 1419ر الكتب العلمیة، دا: لبنان ،بیروت

ْیَلِعي .25 المطبعة : القاهرة؛ 1: ط. شرح كنز الدقائقین الحقائق یِ ، تبْ فخر الدِّین :الزَّ

  .ه1313األمیریة، 

لضوء الالمع ألهل القرن ا، ین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمنشمس الدِّ  :السخاوي .26

  .ت. د، دار مكتبة الحیاة: ؛ بیروتط .ال. التاسع

ذیل طبقات ، نین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسزین الدِّ  :ي البغداديالَسالم .27

 هـ 1425، مكتبة العبیكان :؛ الریاض1:ط. عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین: تح، الحنابلة

  .م 2005\

  .م1977\ه1397دار الكتاب العربي،  :؛ بیروت، لبنان3: ط . ِفْقُه الُسنَّة: َساِبق َسیِّد .28
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. ؛ ال2. ط. ، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهىمصطفى بن عبده :السیوطي .29

  .م1994\ ه1415المكتب اإلسالمي، : م

دار : م. ؛ ال1: ط. ي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجنِ غْ ، مُ أحمد الخطیب :الشربیني .30

  .م1994\ه1415الكتب العلمیة 

؛ 1: ط. ، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرةحمد األمینم :َضِریر .31

  .م1993\ه1414المعهد اإلسالمي للبحوث اإلسالمیة، : المملكة العربیة السعودیة

  .ت. دار الفكر، د: ط؛ بیروت. ال .زم، الُمَحلَّى باآلثارأحمد بن سعید بن ح :الظاهري .32

 دار الفكر: ؛ بیروت2: ط. على الدُّر الُمْخَتار ، َرْد الُمْحتارعبد العزیز :عابدینابن  .33

 .م1992\ه1412

: م. ط؛ ال. ال، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر محیي الدِّین الحنفي .34

  .ت. د، ن. ال

 دار القلم: ؛ دمشقط. ال. ، بحوث في قضایا فقهیة معاصرةمحمد تقي :العثماني .35

 .م2013\ه1434

عبد الفتاح : تح، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، عبد القادرتقي الدین بن : العزي .36

  .م1980\ه1390ن، . ال:  ط؛ القاهرة. ال. محمد الحلو

اإلصابة في تمییز ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر :ينِ َال قَ سْ العَ  .37

لكتب دار ا: روت؛ بی1:ط .محمد معوض يحمد عبد الموجود وعلعادل أ: تح، الصحابة

  .هـ 1415، العلمیة

ت المال الفلسطیني بی: م. ؛ ال1:ط. ُحَسام الدِّین، بیع المرابحة لآلمر بالشراء :ةَعفان .38

  .م1996العربي، 

ه 1409دار الفكر، : ط؛ بیروت. ال .محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل :لیشع .39

  .م1989 \

 دار كنوز إشبیلیا :؛ الریاض2: ط. ، العقود المالیة المركبةعبد اهللا محمد :الُعمراِني .40

  .م2010 \ه1431

محي الدِّین عبد : تح ،أبو داود سلیمان، سنن أبي داود :األزدري الِسِجْستاِني عمرو .41

  .ت. المكتبة العصریة، د: بیروت ط؛ صیدا،. ال. الحمید
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ر السافر عن أخبار النو ، ین عبد القادر بن شیخ بن عبد اهللاي الدِّ یحمُ  :الَعْیَدُروس .42

  .م1405،دار الكتب العلمیة: بیروت ؛1.ط .ن العاشرالقر 

خلیل : تح، ة العاشرةالكواكب السائرة بأعیان المئ، ین محمد بن محمدنجم الدِّ  :الغزي .43

  .م 1997\هـ  1418، الكتب العلمیة دار :لبنان، ؛ بیروت1.ط .المنصور

دار الكتب : لبنان ؛ بیروت،1: ط. ، الِبَناَیة شرح الِهدایةأحمد بن الحسین :الغیَتاِبي .44

  .م2000\ه1420العلمیة، 

إبراهیم بن علي بن محمد، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء  :فرحونابن  .45

  .ت. د، دار التراث: ط؛ القاهرة .ال .محمد األحمدي أبو النور: تح، المذهب

ن .ال:م.الط؛ .ال.، اإلختیار لتعلیل المختارمجد الدِّین :الفضلأبو  .46

  .م1937\ه1356

 8:ط. محمد َنِعیم الَعْرَقُسوسي :تح، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط :آباديلَفْیُروز ا .47

  .م2005 \ه1426مؤسسة الرسالة، : انبیروت، لبن

  .ت. المكتبة العلمیة، د: ط؛ بیروت. ال .رمحمد بن علي، المصباح المنی :وميالفیُ  .48

دار : یروت؛ ب1: ط .محمد بوخبزة: تح، بن عبد الرحمان، الذخیرةأبو العباس  :القرافي.49

  .م1944الغرب اإلسالمي، 

دار الكتب العلمیة، : م. ؛ ال1: ط .ي في فقه اإلمام أحمدافِ ، الكَ ُمَوفَُّق الدِّین :قدامةابن .50

  .م1994 \ه1414

  .م1968\ه1388مكتبة القاهرة، : م، الط؛ . ال. ، الُمْغِنيینُموفَّق الدِّ  :ةامَ دَ قُ ابن .51

: ط. أحمد الَبْرُدوِني، إبراهیم أْطفِیش: تح ،شمس الدِّین، الجامع ألحكام القرآن :يبِ رطُ القُ .52

  .م1964\ه1384دار الكتب المصریة،  :؛ القاهرة2

ا.53 ن، . ال: م. ط؛ ال. ال.جعفر بن عبد الرحمان، بیع المرابحة للآلمر بالشراء :صَقصَّ

  .م1432

حاشیتا َقلُیوِبي وعمیرة على شرح الُمَحلَّي  ،ِسيأحمد الَبَرل :َرةأحمد َسَالَمة وَعِمی :الَقلُیوِبي.54

  .م1995\ه1415دار الفكر،: ط؛ بیروت. ال. على المنهاج

 .محمد السالم ابراهیم: تح ،، إعالم الموقعین عن رب العالمینشمس الدِّین  :ابن القیم.55

  .م1991 \ه 1411ر الكتب العلمیة، دا: ؛ بیروت1: ط
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دار الكتب : م. ؛ ال2: ط. ، بدائع  الصنائع في ترتیب الشرائععالء الدِّین :يالكاسان.56

  .م1986\ه1406العلمیة، 

أحمد عمر : تح، طبقات الشافعیین، أبو الفداء إسماعیل بن عمر :القرشي كثیرابن .57

  .م 1993\هـ  1413، مكتبة الثقافة الدینیة: م .ط؛ ال .ال. هاشم، محمد زینهم محمد عزب

  .ت. ن ، د. ال: م. ط؛ ال. ال. ، القوانین الفقهیةأبو القاسم بن ُجزي :الكلبي.58

عبد اللطیف  :تح ،أبو الخطَّاب، الهدایة على مذهب اإلمام أحمد محفوظ :يالَكُلوَذانِ .59

  .م2004\ه1425مؤسسة غراس، : م. ال ؛1: ط. ماهر یاسین ،َهِمیم

؛ 1: ط. وتطبیقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي، بیع الدَّْین حمود بن محمد :اللََّحام.60

  .م 2012 \ه 1433 دار المیمان،: الریاض

مؤسسة : م. ط؛ ال. ال .عواد معروف، محمود خلیل بشار: تح ،مالك بن أنس، الموطأ.61

  .ه1412الرسالة، 

  .م1994\ه1415، لعلمیةدار الكتب ا: م.؛ ال1: ط. المدونة، مالك بن أنس بن مالك .62

: ؛ بیروت2: ط .نُؤوطشعیب األرْ : تح ،ه، صحیح بن حبان354بن ِحبَّان ت حمدم.63

  .م1993 \ه1414مؤسسة الرسالة، 

النور الزكیة في طبقات شجرة ، بن سالممحمد بن محمد بن عمر بن علي  :مخلوف.64

  .م 2003\هـ  1424دار الكتب العلمیة، : ؛ لبنان1:ط .المالكیة

: م. ال ؛2: ط. ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفعلي بن سلیمان :المرداوي.65

  .ت. یاء التراث العربي، ددار إح

 .یوسف طالل: تح ،ن، الهدایة في شرح بدایة المبتديأبو الحسن برهان الدِّی :يانِ الَمرِغینَ .66

  .ت. دار إحیاء التراث العربي، د: ط؛ بیروت، لبنان. ال

 دار صادر: ؛ بیروت3: ط. لسان العرب ،جمال الدین األنصاري: منظورابن .67

  .ه1414

؛ اإلمارات 1:ط .اإلشراف على مذاهب العلماء، هیمأبو بكر محمد بن إبرا: بن المنذرا .68

  .م2004\ه1425مكتبة مكة الثقافیة  :العربیة المتحدة

 :لبنان، ؛ بیروت1:ط. المبدع في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا: بن مفلحا .69

  .م1997\ه1418، دار الكتب العلمیة 
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دار الكتاب : م. ؛ ال2: ط .ین، البحر الرائق شرح كنز الدقائقزین الدِّ  :میْ جَ نُ ابن .70

  .ت. اإلسالمي، د

  .ه1467  دار السالسل: ؛ الكویت2: ط. نخبة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الكویتیة.71

  .ت. دار الفكر، د: م. ط؛ ال. ال .، المجموع شرح المهذبیحي بن شرف :النووي.72

: ؛ بیروت، دمشق3: ط. ، روضة الطالبین وعمدة المفتینیحي بن شرف :النووي.73

  .م1991\ه1412 سالمي،المكتب اإل

 .محمد فؤاد عبد الباقي: تح ،بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر مسلم :اُبوِريالنَّیسَ .74

  .ت. د دار إحیاء التراث العربي،: ط؛ بیروت. ال

المكتبة  :ط؛ مصر. ال. ، ُتْحَفة الُمحتاج في شرح المنهاجأحمد بن حجر :يمِ تَ یْ الهَ .75

  .م1983التجاریة الكبرى، 

یوسف، عادل عبد الفضیل عید وآخرون، قرارات المجامع الفقهیة في  إبراهیمیوسف .76

  .م2014دار التعلیم الجامعي،: دریة؛ اإلسكن1:ط. المعامالت االقتصادیة

  

  .الرسائل الجامعیة  والمقاالت والملتقیات: ثالثا

: بحث مقدم إلى مؤتمر. عقد التورید والمقاولة. وعاطف أبو هرید أحمد ذیاب شویدح، .1

في ، اإلسالم والتحدیات المعاصرة، المنعقدة بكلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمیة بغزة

 .  2007 4 -3 - 2الفترة 

كلیة ، جرار صوره أحكامه تطبیقاته، جامعة قطر، عقد اإلستأسامة عمر :األشقر .2

  .الشریعة

رسالة ماجستیر، . ، العقود اآلجلة في االقتصاد اإلسالمي البدیلأسامة یوسف :زارالجَ  .3

  .م2009 \ه1430كلیة الشریعة والقانون، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 

. اإلسالمي ، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقهمحمد یوسف :َجَزرأبو  .4

  .م2011\ه1432سالمیة، غزة، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة اإل

رسالة . ، بیع اإلستجرار وتطبیقاته المعاصرةمحمد بن حمدعبد العزیز بن  :الشَِّبیب .5

قسم الفقه المقارن، المملكة العربیة : ماجستیر، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  .ه 1431\ 1430السعودیة، 
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ر، الملتقى الثاني للهیئات الشرعیة، برعایة یِّ غَ تَ رابحة بربح مُ ، المُ یوسف عبد اهللا :يیلِ بِ الشِ  .6

  .، فندق االنتركونتنتال، الریاض1430\12\29الهیئة الشرعیة لبنك البالد، 

ة رسال. ، ُخُصوِصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراءنداء خالد علي :صبري .7

  .م2015ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 

، بحث "التعریف باإلستجرار وصوره عند العلماء " ، علي محیي الدِّین :القره داغي .8

 24:تاریخ اإلطالع ،)/http://www.qaradaghi.com(، منشور على شبكة األنترنت

\02\2016.  

رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات . لتورید في الفقه اإلسالميمحمود دراغمة، عقد انصر  .9

  .م2004\ه1425العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

ندوة حوار األربعاء، المملكة . ، بیع اإلستجرار تعریفه وٕاشكاالتهرفیق یونس :المصري .10

نوفمبر  1إلسالمي، مركز أبحاث االقتصاد ا –جامعة الملك عبد العزیز : العربیة السعودیة

.م2006
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  .اإلهداء                                             

  

  كرهازة عن شُ اجِ رة بل عَ ائِ یر حَ ابِ عَ التَ  لُّ كُ  فُ قِ تَ  ،خایاكریمة السَ  ،وددُ أعطت بال حُ  إلى من

 وما ،ااهَ ضَ رضا اهللا في رِ  ،ي كبیرةنِ تْ مَ لَّ ي صغیرة وعَ نِ تْ لَ فَ كَ  ،هاقَّ وف حَ رُ ات وال حُ مَ لِ یها كَ وافِ تُ  ال 

ي نِّ زاها عَ ها وجَ لَ مَ وأحسن اهللا عَ  ،لفاء العاجِ ى لها الشِّ منَّ ون أتَ ي الحنُ تِ والدَ  ،هاعائِ  بدُ ي إالَّ یقِ وفِ تَ 

  .حفظها اهللا ورعاها نیا واآلخرةفي الدُ  خیر الجزاء

ل قبل حَ رَ  ؛هتِ اعَ یة في طَ اهللا وٕاخالص النِّ  بَّ حُ  يَّ ع فِ رَ ي األجیال الذي زَ بِّ رَ الدي مُ وح وَ إلى رُ 

  .لد إن شاء اهللایق األعلى في دار الخُ فِ ه إلى الرَّ ارِ مَ اد ثِ ي حصَ نِ جْ أن یَ 

ة حَ الِ البیئة الصَ  يلِ  تأیَّ ق وهَ لُ سن الخُ ا وعائلتي الكریمة التي عودتني حُ إلى أهلي جمیعً 

.ینة على طاعة اهللاعِ المُ   

 

.عواضِ تَ هد المُ هذا الجُ  ةَ رَ مَ ي ثَ ا أهدِ ؤالء جمیعً إلى هَ   

 

 

 



  .شكر وتقدير                                 

: باب، األدب :رواه أبو داود في سننه، كتاب (.ال َیْشُكر اهللا َمْن ال َیْشُكر النَّاس: قال رسول اهللا 

  )صححه األلباني في تعلیقه على سنن أبي داود) 255\4.(شكر المعروف

  .الُمصطفى بُسنَّة ًال مَ نطالًقا من هذا الحدیث الشریف وعَ ا

م افر واألدب الجَ لم الوَ یة والعِ الِ ة العَ مَّ احب الهِ صَ یر لِ كر واإلحترام والتقدِ بخالص الشُ  مُ أتقدَّ    

 ل عليَّ خَ بْ حفظه اهللا ورعاه فلم یَ  عبد المجید مباركیة الدكتور شیخي وأستاذي الفاضل

  .لمیذهعن تِ  ازى شیخً جَ  ني خیر ماه الكثیرة فجزاه اهللا عَ لِ اغِ مشَ  غمَ صح واإلرشاد رُ بالنُ 

كم ون قراءة هذه المذكرة والحُ ولَّ یتَ كما أشكر السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذین سَ    

     .بذُلونه من ُجُهود في میزان حَسناِتهمدیر أن یجعل ما یَ اهللا العلي القَ  علیها سائلةً 

حفظها اهللا  - سعاد بیاتي في مشواري الجامعي تِ یقَ ول لرفِ كر موصُ الشُ  وكذلك فإنَّ     

في  ي به من إهتمامنِ تْ صَّ ما خَ و  مذكرةِلَما قامت به من َمْجُهودات  ِلُتَمهَِّد ِلي ِخدمة ال -ورعاها

  .عاتِ وبها المَ ید وأسلُ دِ ا وبرأیها السَ هَ مِ رَ ها وكَ ودِ بجُ  اضته عليَّ ما أفَ حظات انشغالها وبأكثر لَ 

: ه لخضر بالوادي الممثلة بعمیدهاجامعة الشهید حمَّ  علوم اإلسالمیةال معهدثم ال أنسى    

بارك في فأسأل اهللا أن یُ  ،وف ألبناء هذا الوطنه من معرُ مدَّ قَ ا مَ لِ  ،الدكتور إبراهیم رحماني

  .رح الكبیرهذا الص

  .ا خیر الجزاءفجزاهم اهللا جمیعً                          

  .ه على محمد وعلى آله وصحبه وسلموصّلى اللّ                 



  :باللُّغة العربیة لخصالمُ                              

في  االستجراریر بالبحث أال وهو بیع دِ غة وجَ الِ أهمیة بَ  ذيبموضوع  مذكرةى هذه العنَ تُ    

تناول مفهوم البیع : منت الدراسة مبحث تمهیديضَ وتطبیقاته المعاصرة؛ تَ الشریعة اإلسالمیة 

والمبحث األول تضمن  .ا من عقود البیعا خاصً نوعً  راراالستجة عامة باعتبار بیع صفَ بِ 

ه وآراء الفقهاء رِ وَ صُ  إلىاة إضافة اطَ عَ هة له مثل بیع المُ ابَ شَ والعقود المُ  االستجرارتعریف بیع 

ت الكالم فیه عن التطبیقات المعاصرة في بیع صْ صَّ ا المبحث الثاني واألخیر فقد خَ أمَّ  .حوله

  .كعقد التورید االستجرار

  .ل إلیها خالل البحثمتوصَ ثم خاتمة البحث واشتملت على أهم النتائج الُ 

  

  :الملخص باللُّغة الفرنسیة  

  

UN RESUME:  cette étide a pris soin du sijet car il est d'une grande 

importance et dique de la recherche. c'est la vente de traction dans 

la legistation islamique et ses application contemporaines. L'etide 

compate un théme initiatif qui tràite la vation de la vente. en général 

car la vente de traction est un genre particulier de contrats de vente. 

Le 1er théme présente la définition de la vente de traction et les 

contrats qui la ressemblent comme la vente de donation… aussi ses 

images et les opinions de juristes dans ce sujet.                           

 Enfin, je consacre la derniére section pour parler des   applications 

contemporaines de la vente de traction et une conclusion qui inscrit 

les resultats les plus importants obtenus par cette etide.                

                                                                             

   

                                                                                         

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :اإلشارات والرموز المستخدمة في البحث قائمة             

  

  الجزء  ج
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  هجري  ه

  میالدي  م

  توفي  ت

  ال ناشر  ن. ال

  تحقیق  تح

  ال مكان طبع  م. ال

  بدون ذكر تاریخ  ت. د

  طبعة  ط

  ال طبعة  ط. ال

 

 



  أ 

  مقدمة                              

سم اهللا الرحمان الرحیم والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آله ب   

  :ا بعدأمَّ  مَّ ث ینیوم الدِّ  إلىین ومن تبعهم بإحسان امِ یَ ر المَ وصحبه الغُ 

ه عِ بْ طَ ي بِ نِ دَ فهو مَ  ،له من إنشاء عالقات مع غیره دَّ یعیش في هذه الحیاة ال بُ  يْ كَ اإلنسان 

وال یتم  ،ه خاصة الضروریة منها كاألكل والشرب والملبساتِ یَ اجِ ة حَ یَ بِ لْ تَ  علىه ذلك دَ اعِ سَ یُ لِ 

ام وقد قَ  الإوا یوم على حیاة فرد خلُ ود المالیة؛ فال یَ قُ سمى بالعُ بالمال وهذا ما یُ  إالذلك 

ادلة مع شخص طبیعي وقد تكون مع وقد تكون هذه المب ،بادلة مالیة كالبیع والشراءمُ بِ 

  ...شخص معنوي كالشركات والبنوك

  وعیُ ها البُ مِّ ات كثیرة من أهَ وعَ تناول موضُ ا أساسیا یَ ابً بَ  دُّ عَ فباب المعامالت المالیة یُ    

دراستي بأحد أنواع البیوع أال وهو بیع  صَّ أن أخُ  تُ وعلى هذا إرتأیْ  ،تى أنواعهاشَ بِ 

  . إلسالمیة وتطبیقاته المعاصرةفي الشریعة ا االستجرار

   :أهمیة الموضوع

ها في وعُ ر وقُ كرَّ تَ ه من المعامالت التي یَ ونِ في كَ  ز أهمیة موضوع بیع االستجراربرُ وتَ 

یدة طِ له عالقة وَ  كما أنَّ ... الحیاة الیومیة كما هو الحال في المحالت التجاریة والبنوك

ا هَ یقِ قِ حْ تَ لیات التي تسعى الشریعة اإلسالمیة لِ من الكُ  دُّ عَ ة المال عند اإلنسان؛ والمال یُ یمَ قِ بِ 

  ...إیضاح هذا الموضوع خاصة أحكامه الشرعیة بُ توجَّ فیَ  ،حافظة علیهاوالمُ 

 :إشكالیة البحث

   زمان  یة هو تلبیة حاجات األفراد في كلاف أحكام الشریعة اإلسالمدلقد كان من أهم أه    

ویأتي من أبرزها المعامالت األكثر  ،المعامالت المالیة ومكان؛ ویبرز ذلك خاصة في باب

دامى إلى وهذا ما أدى بالفقهاء القُ  ،بیع االستجرار: سمى بین الناس ومن بینها ما یُ ًال تعامُ 

   .وا أحكامه الشرعیةدُ یا وحدَّ هِ قْ ه فِ یفِ كیِ تَ 

وما  ،االستجرارفیما تتمثل األحكام الشرعیة لبیع  :ومن خالل ذلك أطرح اإلشكالیة التالیة

  مدى إمكانیة تطبیقه في المعامالت المالیة المعاصرة؟

  :عن هذه اإلشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤالت الفرعیة كما یلي عُ وتتفرَّ 

 ؟االستجرارما المقصود ببیع ) أ



  ب 

 وع من البیع؟ي لهذا النَّ هِ قْ یف الفِ كیِ ما هو التَّ ) ب

 ستجدة؟لمالیة المُ المعامالت ا االستجراركیف واكب بیع   ) ت

  :فرضیات البحث

ة وله آثار إیجابیة على ف أحكام الشریعة اإلسالمیالِ خُ عقد ال یُ  االستجراراعتبار بیع ) أ

  .ورة األموال بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیةیرُ قتصاد وضمان سَ یة اإلنمِ تَ 

عقد ك المیةاإلسعلى المعامالت المالیة في المصارف  االستجرارتطبیق أحكام بیع ) ب

  .ي ذلك إلى أي منازعاتضِ فْ یعتبر أداة نافعة وال یُ  ،المرابحة لآلمر بالشراء

  :أهداف البحث

  :تتمثل أهداف معالجة الموضوع في ما یلي

  .االستجراربیان موقف الشریعة اإلسالمیة من بیع ) أ

  .على المعامالت المالیة المعاصرة االستجرارتوضیح كیفیة تطبیق بیع ) ب

ة الدراسات التي تناولته رغم قلَّ ین والباحثین إلى دراسة هذا الموضوع لِ صِ تخصِّ وة المُ دع) ت

  .أهمیته

  :ختیار الموضوعادوافع وأسباب 

  :تیةاختیار الموضوع في النقاط اآلتبرز أهم الدوافع واألسباب الذاتیة والموضوعیة في    

  :األسباب الذاتیة) أ

  .ياسِ رَ اري الدِ شوَ ق له في مِ رَّ طَ لم أتَ  االستجرارموضوع بیع * 

  .االستجرارهاء حول بیع قَ ة في معرفة أقوال الفُ غبَ الرَّ * 

  :الموضوعي سببال) ب

  ...ومدُ عْ وع األخرى كبیع المَ ه مع البیُ اهِ بَ واشتِ  االستجراروض موضوع بیع مُ غُ * 

  :الدراسات السابقة

 االستجراربیع : نوانبع ،عبد العزیز بن محمد بن حمد الشبیب: دراسة الباحث*    

بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،وتطبیقاته المعاصرة

فقد تضمنت هذه الدراسة مفهوم  .ه1431 \1430 ،المملكة العربیة السعودیة ،اإلسالمیة

  .الیةوتطبیقاته المعاصرة في المعامالت الم ،وما یتعلق به من أحكام وآثار االستجراربیع 



  ت 

دراستي من ثري قد اتفقت هذه الدراسة مع دراستي في أَن لها نفس الموضوع تحدیدا وتُ و 

  .باب المعامالت المالیة المعاصرة ناحیة تطبیق الموضوع في

تعریفه  االستجراربیع : ثیة بعنوانورقة بح ،رفیق یونس المصري: دراسة الباحث* 

ت العلمیة المنشورة في ندوة حوار األربعاء في في إحدى الحواراألقي هذا البحث   ،وٕاشكاالته

قتصاد اإلسالمي بالمملكة العربیة السعودیة مركز أبحاث اإل ،الملك عبد العزیزجامعة 

  .م 2006\11\1

ر صوره عند الفقهاء وذك االستجرارعالج الباحث نقاط الموضوع بإیجاز وهي تعریف بیع 

  .میة ثم ختم ورقته بخالصةبن تیاو  ق على نص ابن القیملَّ وفي األخیر عَ 

ولم تتناول تطبیقاته  ،ختالف الذي وقع بین الفقهاءلدراسة لم تعط العنایة لتفصیل االفهذه ا

   .المعاصرة

بعض تطبیقاته كر ذِ و  االستجراري لبیع هِ قْ یف الفِ كیِ ه دراستي هو التفصیل في التَّ یفُ ضِ وما تُ 

  ...في المعامالت المالیة المعاصرة كبیع التورید 

: ؛ دمشقط. ال .بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ،محمد  تقي العثماني: دراسة الباحث *

أحكام البیع : بحث بعنوان ،فقد كان ضمن هذه األبحاث .م2013\ه1434، دار القلم

   .االستجرارالتعاطي و ب

ل في صوره وتكییفه الفقهي وفي األخیر ذكر وفصَّ  ،االستجرارلبیع  اموجز  اتناول تعریفً فقد 

  .ا له في المعامالت المصرفیة المعاصرةتطبیقً 

  .في مختلف أنواع البیوع االستجرارد التطبیقات لبیع یفه دراستي هو تعدُّ ضِ وما تُ 

  :منهج البحث

حیث قمت باستقراء  رن؛قاوالمنهج المُ  ستقرائيمدت في دراستي هذه على المنهج االقد اعت   

وقد اختلفوا  ،افقهیً  هم في تكییف صورهئِ آراو  االستجراردامى في تعریف بیع قهاء القُ الفُ  أقوالِ 

دُّ المنهج المقارن مَناِسُبا لمعرفة الراجح من وُیعَ  ،وع من البیعفي التكییف الفقهي لهذا النَّ 

  .ا في المبحث األول من الرسالةیً لِ ویظهر ذلك جَ  ،الخالف

  

  



  ث 

  :منهجیة البحث

 .ةمن مصادرها األصلیّ  األحادیثتخریج  .1

 .حاشیةعزو اآلیات الكریمة إلى سورها وأرقامها في ال .2

 . غةكتب اللّ  من ة إلى مصادرهاغویّ عریفات اللّ التّ  فيجوع الرّ  .3

 . ةل مر عند ورودها ألوّ  حاشیةذكر معلومات المرجع عند ال .4

  .ترجمة موجزة لمعظم األعالم المذكورة .5

  .تبار كل المصادر مراجعاع .6

  :خطة البحث

  :إلىعلى فرضیات الدراسة تم تقسیم البحث  ابة عن اإلشكالیة المطروحة وبناءً لإلج   

  :احتوت على .مقدمة * 

  .دیباجة .1

  .التعریف بالموضوع وأهمیته .2

  إشكالیة البحث .3

  فرضیات البحث .4

  أهداف البحث .5

  .وافع وأسباب اختیار الموضوعد .6

  .الدراسات السابقة .7

  .هج البحثمن .8

  .منهجیة البحث .9

  .خطة البحث  .10

  .صعوبات البحث. 11    

  .مفهوم البیع :المبحث التمهیدي* 

  :تناول هذا المبحث موضوع البیع على شكل نقاط كما یلي   

  .تعریف البیع لغة واصطالحا :أوال

  .صور البیع :ثانیا

  .أثر دخول األجل على عقد البیع :ثالثا



  ج 

  . االستجراربیع  مفهوم :المبحث األول* 

  :وتضمن ثالث مطالب 

  .لةواأللفاظ ذات الصِّ  االستجرارتعریف بیع  :المطلب األول

التي أطلقها الفقهاء على هذا النوع من البیع  االستجرارتحدثت فیه عن بعض مسمیات بیع 

  .االستجرارواأللفاظ التي لها عالقة ببیع 

  .قة بهعلِّ تَ المُ  واألوصاف االستجرارأركان بیع  :المطلب الثاني

  .وهي كما في البیوع األخرى االستجرارتحدثت في هذا المطلب عن أركان بیع 

  .وتكییفها الفقهي االستجرارصور بیع  :المطلب الثالث

تقدیم صوره من حیث  ؛ا للثمنتبعً  االستجراركان الكالم في هذا المطلب عن تعدد صور بیع 

  .الفقهاء حول كل صورةوآراء  تأخیر الثمنوصوره من حیث  الثمن

  .االستجراربیع لالتطبیقات المعاصرة  :المبحث الثاني* 

  :تضمن هذا المبحث ثالث مطالب

  .االستجرارماهیة عقد التورید وتطبیقه في بیع  :المطلب األول

ثم الكالم عن تطبیق عقد التورید في بیع  ،تحدثت عن تعریف عقد التورید وتكییفه الفقهي

  .االستجرار

  .االستجرارمفهوم بیع المرابحة لآلمر بالشراء وتطبیقه في بیع  :ب الثانيالمطل

ثم  ،تكییفها الفقهي كان الكالم عن تعریف بیع المرابحة لآلمر بالشراء وخطوات إجرائها و

  .االستجرارالكالم عن تطبیق بیع المرابحة لآلمر بالشراء في بیع 

  .المنافعفي بیوع  االستجرارتطبیق بیع  :المطلب الثالث

في هذا المطلب نوعین من بیوع المنافع وهي التكلفة الشهریة الستهالك  صتُ صَّ لقد خَ 

والكالم عن تطبیقهما في بیع  ،والتكلفة الشهریة الستهالك خدمة الهاتف ،الكهرباء والماء

  .االستجرار

  

  

  

  



  ح 

   :خاتمة* 

قبت ذلك بفهارس ثم أع ،ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل بحثي   

  .لآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة واألعالم والمصادر والموضوعات

  :ات البحثوبَ عُ صُ 

ون بإذن اهللا ها تهُ نَّ كِ لَ  ،صعوبات إلىض الباحثون خالل مسیرة بحثهم عرَّ كثیرا ما یتَ    

ب ت جزئیات الموضوع في بطون كتتُ شَ وتوفیقه؛ لقد واجهتني بعض العوائق تتمثل في تَ 

وأیضا ندرة  ،اةمن العقود غیر المسمَّ  االستجرار كون عقدویرجع ذلك لِ  ،دامىاء القُ هَ قَ الفُ 

لكن تم اجتیاز ذلك  ،خاصة تطبیقاته المعاصرة االستجرارالدراسات الحدیثة التي تناولت بیع 

                بعون اهللا وتوفیقه

  .أنت أستغفرك وأتوب إلیك إالنك اللهم وبحمدك أشهد أنه ال إله سبحا           

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین  
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  .مفهوم البیع: المبحث التمهیدي

قهاء  في اصطالح الفُ  ثم غة كالم عن معناه في اللُّ ایة الدَ ب بِ لَّ طَ تَ دراسة موضوع البیع یَ       

  .جل على عقد البیعول األبیان أثر دخُ و  ور البیعة الكالم عن أهم صُ ومن ثمَّ 

  .اغة واصطالحً تعریف البیع لُ : أوال

 هاعتبَ اسْ  ة  وعَ یْ ع والبَ البیْ  هُ عَ ایَ ه للبیع وبَ ضَ رَّ اع الشيء عَ وأبَ  اعً یْ ه بَ یعُ بِ يء یَ اع الشَ بَ : غةلُ  البیع

  1.منه هُ یعَ بِ الشيء سأله أن یَ 

واألصل في البیع مبادلة مال  .اها لهرَ تَ یره اشْ غَ ا لِ هَ اعَ تَ اها وابْ ترَ ار بمعنى اشْ الدَّ  اع زیدٌ تَ وابْ 

  2.بمال

  .3....،لرَُّجُل َعَلى َبْیِع َأِخیهِ َال َیِبِع ا:قال وعن رسول اهللا 

اء أخیه  رَ تر على شِ ما هو ال یشْ یه إنَّ ع أخِ یْ ع على بَ بِ النهي في قوله ال یَ  :أهل العلم قال 

    4.هُ تُ یْ رَ تَ الشيء بمعنى اشْ  تُ عْ العرب تقول بِ  شتري ال على البائع ألنَّ ع النهي على المُ ما وقَ فإنَّ 

  :قهاء ما یليتعریف البیع عند الفُ  الواردة في تارابَ من العِ   :ااصطالحً  البیع

  .يراضِ ال بالتَّ بالمَ  الِ ة المَ لَ ادَ بَ البیع هو مُ : من الحنفیة5میْ جَ ین بن نُ زین الدِّ قول  •

ل الناس وُّ مَ تَ ت بِ بُ ثْ ما  تَ الیة إنَّ والمَ  ،وقت الحاجةلِ  هُ ارُ خَ دِّ ع ویمكن ابْ یل إلیه الطَ مِ ما یَ هو  والمالُ 

اع فَ تِ نْ اح االبَ فما یكون مُ  ،ارعً شَ  اع بهفَ تِ نْ ة االاحَ إبَ ت بها وبِ بُ ثْ م یَ قوُّ والتَ  ،ضعْ م البَ قوُّ تَ بِ افة أو كَ 

  6. ةطَ نْ ة حِ بَّ  كحَ ل الناس ال یكون ماًال وُّ بدون تمَ 
                                                           

1
 \ه1420ر النموذجیة، الدا: ؛ بیروت5: ط(.یوسف الشیخ محمد: تح .ختار الصحاح، مُ محمد بن أبي بكر الرازي 

 .43ص ،)م1999
2
 .69ص  ،1ج ،)ت. المكتبة العلمیة، د: ط؛ بیروت. ال(.ي، المصباح المنیرومِ یُ بن علي الفَ محمد  

3
دار إحیاء التراث : ط؛ بیروت. ال(.محمد فؤاد عبد الباقي: تح. رلمسند الصحیح المختصي، اورِ ابُ یسَ مسلم بن الحجاج النَّ  

  .1154ص  ،3ج ،1412رقم الحدیث ،....أخیهل على بیع جُ تحریم بیع الرَ : اببالبیوع،  : كتاب ،)ت. د العربي،
4
  .23ص  ،8ج ،)ه1414دار صادر، : ؛ بیروت3: ط(.، لسان العربجمال الّدین بن منظور األنصاري 
5

ا، من شیوخه، أمین الدِّین بن عبد العال، من فً صنِّ م، كان عاِلًما مُ ُنَجیْ  بن محمد المشُهور بابنبراهیم زین الدِّین بن إ 

الطبقات السنیة في ، تقي الدِّین العزي(.ه970األشباه والنظائر، ت  ،لمغربي، من مصنفاته، شرح المنارتالمیذه شقیر ا

   .)276، 275ص ، 3ج م 1980\ه1390، ن.ال: ط؛ القاهرة.ال. بد الفتاح محمد الحلوع: تح تراجم الحنفیة،
6
 
  .277ص ،5،ج)ت. دار الكتاب اإلسالمي، د: م. ؛ ال2: ط(.ائق شرح كنز الدقائقم، البحر الر یْ جَ ین بن نُ زین الدِّ  
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ع وال افِ نَ ة على غیر مَ اوضَ عَ البیع هو عقد مُ (: من المالكیة 1يمِ غْ رَ وَ ال ةفَ رَ محمد بن عَ قول  •

  .)ةذَّ لَ  ةعَ تْ مُ 

كم البیع وهو عقد ها حُ مَ كْ اب ألّن حُ وَ الثَ  ةُ بَ یدخل في هذا الحّد العام هِ : شرح التعریف

  .ة اوضَ عَ مُ 

  .اءرَ به اإلجارة والكِ  جَ رَ أخْ “ ع افِ نَ مَ یر على غَ ”  هُ وقولُ 

  2.ةذَّ ة لَ عَ تْ ة على مُ اوضَ عَ ه عقد مُ اح ألنَّ كَ به النِّ  جَ رَ أخْ “ ة  ذَّ عة لَ تْ وال مُ ” وقوله 

  4.)ال أو نحوهبمَ  الٍ ة مَ لَ ابَ قَ البیع هو مُ (: من الشافعیة 3يوِ وَ النَّ  فٍ رَ حي بن شَ یَ قول  •

  6.)اكً لُ مَ ا وتَ یكً لِ ال تمْ ال بالمَ ة المَ لَ ادَ بَ مُ البیع هو ( :نابلةمن الح5ة دامَ ین بن قُ الدِّ  قُ وفَّ مُ قول  •

  .ور البیعصُ : ثانیا 

ور البیع دیث عن صُ للحَ  هذه النقطة  ُص صِّ أخَ سَ  ،احً َال غة واصطِ البیع لُ م عن َال الكَ  بعد   

  :یمات التالیةقسِ التَ  في كرهاذِ  ة أخصُّ فَ تلِ خْ ات مُ ارَ بَ تِ ه في كالم الفقهاء باعْ رُ وَ صُ  تدَ عدَّ تَ  فقد 

  :یغةصور البیع باعتبار الصِّ . 1

  .یةظِ فْ یغة اللَّ الصِّ 

  .نفیْ رَ ول من الطَ بُ اإلیجاب والقَ  بها دُ قصَ یُ ة یَ فظِ اللَّ یغة الصِّ 
                                                           

1
بن عبد السالم، محمد اوالرسوم، من شیوخه،  ققیتحأبو عبد اهللا محمد بن الشیخ محمد بن َعَرَفة الَوَرْغِمي، ُعْمدة أهل ال 

النور  شجرة، محمد مخلوف(.ه803، وُمختَصره في الفقه، ت ِطي، من مصنفاته، الحدود الفقهیةالسِ  واإلمامبن هارون 

  ).327 ص، 1ج.م2003\ه1424، دار الكتب العلمیة: ؛ لبنان1:ط .الزكیة في طبقات المالكیة
2
اع، شر     .232، ص)ه1350المكتبة العلمیة، : م. ؛ ال1: ط.(بن عرفةاح حدود محمد األنصاري الرصَّ

3
سر، من تالمیذه الیُ  أبيإسماعیل بن  ،من شیوخه ،....ا یهً قِ یحي بن َشَرف ُمحِیي الدِّین أبو زكریا النووي الشافعي، كان فَ  

 عمر بن كثیر القرشي(.ه676ات، ت هذیب األسماء واللُّغَ شرح صحیح مسلم، ت ،ین بن الَعطَّار، من مؤلفاتهعالء الدِّ 

. م1993\ه1413، مكتبة الثقافة الدینیة: م.ط؛ ال.ال. محمد زینهم محمد عزب، أحمد عمر هاشم: تح ،طبقات الشافعیین

  ).909ص، 1ج
4

 )م1991\ه1412المكتب اإلسالمي،: ق؛ بیروت، دمش3: ط(.ینتِ فْ ة المُ مدَ بین وعُ الِ ي، روضة الطَ یحي بن شرف النوو  

 .338ص  ،3ج
5
ا زاهدا، من شیوخه، هبة اهللا الدََّقاق وبن الَبِطي، من ي، كان فقیهً دسِ قْ ة ُمَوفَُّق الدِّین المَ امَ دَ عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قُ  

عبد : تح ،ذیل طبقات الحنابلة، ین السالميزین الدِّ (.ه620تصانیفه، البرهان في مسألة القرآن، الكافي في الفقه، ت 

 ).281ص،  3ج. م1005\ه1425، مكتبة العبیكان: ؛ الریاض1:ط. ن سلیمان العثیمینالرحمان ب
6
 .480ص  ،3ج، )م1968\ه1388مكتبة القاهرة، : م ،ط؛ ال. ال(.ة، الُمْغِنيامَ دَ ین بن قُ فَّق الدِّ ُمو  
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ظ فْ لَ اب بِ ول على اإلیجَ بُ م القَ ؛ فإن تقدَّ امَ هِ حوِ أو نَ  تُ لْ بِ أو قَ  یتترَ اشْ  :لو قُ اإلیجاب أن یَ    

  . حَّ ص. كَ تُ بعْ  :فقال. منك تُ تعْ ابْ  :ي فقالاضِ المَ 

. به فصحَّ  امَ یهِ اضِ رَ على تَ  اللةل منه الدَّ صُ حْ ا على وجه تَ مَ هُ نْ د مِ جِ ول وُ بُ لفظ اإلیجاب والقَ  ألنَّ 

  دجِ فإذا وُ  ،ياضِ رَ اللة على التَّ ان للدَّ دَ رِ ول إنما یَ بُ واإلیجاب والقَ ... اب م اإلیجدَّ قَ كما لو تَ 

  1.مانهُ زأ عَ ما و أجْ هُ قامَ ام مَ ي قَ اطِ عَ ة والتَّ اومَ سَ علیه من المُ  لُّ دُ ما یَ 

  .یةفظِ یغة غیر اللَّ الصِّ 

  2.الة على ذلكن الدَّ ائِ رَ رة والقَ اإلشا ال فیهدخُ اة فیَ اطَ عَ یغة المُ وع من الصِّ یشمل هذا النَّ   

د بالكتابة اقِ أو یكون العَ  ،ا عن اآلخریدً عِ ن بَ دیْ اقِ عَ تَ ل من المُ كُ نعقد بالكتابة بشرط أن یكون ویَ 

ة من وفَ عرُ المَ  د باإلشارةقِ عَ نْ وكذلك یَ  ،س واحدجلِ طیع الكالم وٕان كان في مَ س ال یسترَ أخْ 

  3.سرَ األخْ 

  .ندلیْ البیع باعتیار نوع البَ ور ص. 2

  :ینقسم إلى أربعة أقسامو ن دلیْ البَ  قِّ البیع في حَ  :أوال

 .ةقایضَ ى بیع المُ مَّ سَ ع ویُ لَ ع بالسِّ لَ وهو بیع السِّ  :نیْ ن بالعَ یْ بیع العَ ــ ) 1

یل كِ ها بالمَ یر وبیعُ انِ نَ م والدَّ راهِ لقة وهي الدَّ طْ ان المُ مَ لع باألثْ وهو بیع السِّ  :نیْ ن بالدَّ بیع العیْ ـ ) 2

  .ةوف في الذمَّ وصُ المَ 

 .مْ لَ وهو السَّ  :نن بالعیْ یْ بیع الدَّ ـ ) 3

 .فرْ وهو الصَّ بالثمن المطلق ق طلَ المُ  الثمنوهو بیع  :نیْ ن بالدَّ یْ بیع الدَّ ـ ) 4

  :أقسامإلى خمسة  الثمنل وهو دَ البَ  قِّ ن وینقسم في حَ یْ لَ دَ رجع إلى أحد البَ ور التي تَ الصُ : ثانیا

 .قفِ ن أتُّ مَ ثَ  یع بأيِّ بِ ة اللَ ادَ بَ وهو مُ  :ةاومَ سَ بیع المُ ـ ) أ

  .حٍ بْ ة رِ ادَ ل وزیَ األوَّ  الثمنثل مِ بِ  تملیكوهو  :حةابَ رَ بیع المُ ـ ) ب

  

  
                                                           

1
 .481ص  ،3ج ،مرجع سابق، ُموفَّق الدِّین بن ُقَداَمة، الُمْغِني 

2
  .236بن عرفة، مرجع سابق، ص اود دُ اع، شرح حُ محمد األنصاري الَرصَّ  
3
  .50، 49ص  ،3ج ،)م1977\ه1397دار الكتاب العربي،  :؛ بیروت، لبنان3: ط.(یِّد َساِبق، ِفْقُه الُسنَّةسَ  
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 .انصَ قْ ة وال نُ ادَ یَ ل من غیر زِ وَ األَ  الثمنثل مِ بِ  تملیكوهو  :ةیَ ولِ بیع التَّ ـ  )ت

 .الثمنعض بَ یع بِ بِ لكن في بعض المَ ة یَ ولِ وهو التَّ  :اكرَ تِ شْ بیع اإلـ ) ث

  1.یسیر منه ءٍ يْ ان شَ صَ قْ األول مع نُ  الثمنل ثْ مِ ة بِ لَ ادَ بَ وهو المُ  :ةیعَ ضِ بیع الوَ ) ج

  .ل على عقد البیع ول األجَ خُ دُ : ثالثا

  .ل على الثمنول األجَ دخُ 

   2.لإلى أجَ  ینارٍ ائة دِ بمَ  لٍ رجُ لة لعَ ل سِ جُ یع الرَّ بِ مثل أن یَ 

3.َّٰذ يي ىي مي خي  ُّ  :تعالى ق قولهَال إلطْ  زائِ ل جَ ؤجَّ والمُ  اللبیع بالثمن الحَ وا  

م لُّ یم والتسَ لِ سْ ع الواجب بالعقد وهو التَ نَ مْ ي إلى ما یَ ضِ فْ  یُ الَّ ئَ ا لِ ومً علُ ل مَ ون األجَ أن یكُ  دَّ لكن البُ 

  4.اهَ یدِ عِ ر إلى بَ خِّ ؤَ ي یُ رِ شتَ ة والمُ یبَ رِ قَ  ةدَّ ب البائع في مُ الِ طَ ما یُ بَّ فرُ 

  :یل الثمنأجِ روط تَ شُ  •

  5.نیْ بالدَّ ن یْ ي إلى بیع الدَّ دِ ؤَ ة حتى ال یُ نَ یَّ عَ ة أو مُ ة حالَّ عَ لْ ون السِّ یل الثمن أن تكُ أجِ تَ لِ  طُ رَ تَ شْ یُ  *

  6.اومً علُ یل ولو كان مَ أجِ د بالتَّ سَ فْ ن یَ یْ الثمن العَ أن ال یكون الثمن عینا  *

  7.الثمنمن  زءٌ ل له جُ األجَ  نَّ ا ألومً لُ عْ مَ  أن یكون األجلُ  *

  

  
                                                           

 5، ج)م1986\ه1406دار الكتب العلمیة، : م. ؛ ال2: ط.(عالء الدِّین الكاساني، بدائع  الصنائع في ترتیب الشرائع .1

 .135، 134ص 
2
دار الغرب : ؛ بیروت، لبنان1:ط(.محمد سعید أعراب، يجِّ محمد حَ : تح. اتدَ هِ مَ المُ ات مَ قدِّ ، المُ القرطبي بن رشدأبو الولید  

  .39ص ،2ج ،)م1988\ه1408 سالمياإل

3
  .275: سورة البقرة، اآلیة  

4
  .262ص  ،6ج، )ت. ، دالفكر دار: م. ال ط؛. ال(.ایة شرح الهدایةنَ ي، العِ تِ رْ ابَ ین البَ الدِّ  أكمل 
5

 5ج، )ه1432مكتبة الملك فهد الوطنیة، : ؛ الریاض2: ط(.معامالت المالیة أصالة ومعاصرةان، الیَ بْ ان بن محمد الدُّ یَ بْ دُ  

 .263ص 

6
 4ج، )م1992\ه1412دار الفكر، : ؛ بیروت2: ط(.ارتَ خْ ر المُ تار على الدُّ حْ المُ  دْ ، رَ عبد العزیز عابدینبن محمد أمین  

 .533ص 
7
   5ج ،)م1944سالمي، دار الغرب اإل: ؛ بیروت1: ط(.محمد بوخبزة: تح .، الذخیرةأحمد بن ادریس القرافي 

  .254ص 
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  .نمَّ ثَ ل على المُ ول األجَ دخُ 

وهو  ؛مْ لَ بیع السَّ ورة ذ هذه الصُ أخُ تَ ال الحَ  الثمنیع مع بِ ن وهو المَ ثمَّ ل على المُ ل األجَ خَ إذا دَ 

  .وملُ عْ ل مَ أجَ فیه بِ  مْ لَّ سَ یع وهو المُ بِ ر فیه المَ خَّ ؤَ  ویُ رط فیه رأس المال حاال� تَ شْ بیع یُ 

   .1 َمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء، َفِفي َكْیٍل َمْعُلوٍم، َوَوْزٍن َمْعُلوٍم، ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوم :ولهلق

  :ا هيوطً رُ یع شُ بِ یل المَ أجِ تَ هاء لِ قَ ع الفُ ضَ وَ وَ 

  ا یومً  رة عشَ سَ مْ اق كالخَ وَ فیه األسْ  فُ ه ما تختلِ لُّ وأقَ  ،وملُ عْ ل مَ ا إلى أجَ رً خَّ ؤَ ون مُ أن یكُ  •

  .حوهاأو ن

ز في جُ ولذلك لم یَ  ،هانِ یْ عَ ة بِ یَ رْ قَ  عِ رْ ن كزَ یَّ عَ مُ  ءٍ يْ وز في شَ ة فال یجُ مَّ ا في الذِ لقً طْ أن یكون مُ  •

  .هینِ یِ ا لتعْ اقً فَ ات اتِّ ارَ قَّ العَ 

  2.دْ یوجَ  عند العقد أو لمْ  دَ جِ واء وُ سَ  اقً افَ ل اتِّ ه عند األجَ سُ نْ د جِ وجَ ا یُ مَّ ون مِ أن یكُ  •

 هفَ اع وقد عرَّ نَ صْ تِ سْ یع في عقد االبِ یل المَ أجِ ا في تَ أیضً دخول األجل على المثمن  رصوَّ تَ ویُ 

  3.رط فیه العملة شُ یع في الذمَّ بِ ه عقد على مَ لماء أنَّ العُ 

  .ندلیْ البَ  الَ ل على كِ ول األجَ دخُ 

ا یأخذ نفً والبیع كما ذكرت آ ،دقْ ن في مجلس العَ یْ لَ دَ ض البَ ابُ قَ هو تَ  قلَ طْ األصل في البیع المُ 

 أو یدخل ثمن مؤجًال  أو المُ ًال جّ ؤَ فقد یكون الثمن مُ  ل علیهول األجَ خُ دُ ا لِ یدة تبعً دِ ورا عَ صُ 

  .)نمَّ ثَ الثمن والمُ (ن ال البدلیْ األجل على كِ 

ن إلى أجل مَ ان بثَ مَ وض أو أثْ رُ  من عُ اال� ة حَ مَّ ن هو بیع ما في الذِ یْ دلَ ول األجل على البَ خُ دُ 

  4.انً م دیْ لَ س مال السَّ أو جعل رأْ  هن هو علیْ ممَّ 

  

  
                                                           

1
: كتاب) ه1422دار طوق النجاة، : م. ؛ ال1: ط(.محمد زهیر: تح. الجامع الصحیحسماعیل البخاري، محمد بن إ 

 .85ص  ،3ج ،2240الحدیث رقم م في وزن معلوم، لَ السَّ : م، بابلَ السَّ 
2
  .178، ص )ت. ن ، د. ال: م. ط؛ ال. ال.(زي الكلبي، القوانین الفقهیةأبو القاسم بن جُ  
3
  .2ص ، 5ج، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، الكاسانيین عالء الدِّ  
4

 )ت. ، ددار إحیاء التراث العربي :م. ال ؛2: ط.(علي بن سلیمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 

 .44ص  ،5ج
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  .اعمَ وز هذا البیع باإلجْ یجُ  الو ، ئالِ ئ بالكَ الِ ن أو الكَ یْ ن بالدَّ یْ ق علیه بیع الدَّ لَ طْ ما یُ  وهذا

أجمع أهل العلم (: حیث قال 1براهیم بن الُمنذرمحمد بن إ: ن نقل اإلجماع على ذلكوِممَّ 

   2.)على أن بیع الدَّْین بالدَّْین ال یجوز
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
من ، الحكمابن عبد ، بن میمونمحمد ، من شیوخه، العالمة الفقیه، یسابوريأبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النَّ  

. 318ت، ماعجاإل، االشراف في اختالف العلماء، من مؤلفاته، يیاطِ محمد بن یحي الدمْ ، أبو بكر بن المقرئ تالمیذه

  ).5ص، 3ج. م1998\ه1419، دار الكتب العلمیة: لبنان، ؛ بیروت1:ط. تذكرة الحفاظ، ین الذهبيشمس الدِّ (
2

 مكتبة مكة الثقافیة: بیة المتحدة؛ اإلمارات العر 1:ط.(اإلشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر 

  .44ص، 6ج، )م2004\ه1425



  

  .مفهوم بيع اإلستجرار: املبحث األول

تعريف بيع اإلستجرار واأللفاظ : املطلب األول

لة
ِّ
  .ذات الص

أركان بيع اإلستجرار واألوصاف : املطلب الثاني

 
ُ
 امل

َ
 تع

ِّ
  .قة بهل

صور بيع اإلستجرار وتكييفها : املطلب الثالث

  .الفقهي
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        .االستجرارمفهوم بیع : المبحث األول 

ومن ثّمة  ،أن أتعرَّض لتعریفه ُلغة واصطالًحا دَّ ال بُ  االستجراروع بیع موضُ  للكالم عن     

الكالم عن ثم یلیه  ،االعالقة بینه إبراز ووع من البیع بهذا النَّ الكالم عن األلفاظ ذات الّصلة 

 هوأحكامَ  هیان أهم صوره وكالم الفقهاء حولثم ب ،قة بهلِّ تعَ المُ  هِ افِ وأوصَ  االستجرارع أركان بی

  .رعیةالشَّ 

  . واأللفاظ ذات الّصلة االستجرارتعریف بیع : المطلب األول

لة به لتتضح  االستجراربتعریف بیع أ هم أن أبدَ من المُ     ثم التطرُّق إلى األلفاظ ذات الصِّ

  .الفكرة أكثر على هذا النوع من البیع

  .االستجرارتعریف بیع : الفرع األول

 رَّ جَ تَ واسْ ... ا ر� ه جَ رُّ ل وغیره أجُ الحبْ  تُ ررْ وجَ  ،ار� جَ  هُ رُّ جُ یَ  هُ رَّ جَ  ،بُ الجذْ =  رُّ الجَ  :ةغَ لُ  االستجرار

  2.ونِ یُ دْ على المَ  ایً اقِ ه بَ تُ كْ رَ ن إذا تَ الّدیْ  تُ رْ رَ من أجْ  وذٌ أخُ مَ  1.به رَ رَّ وجَ  هُ رَ وجرَّ 

  3.هُ تُ رْ إذا أخَّ  نَ یْ الدَّ  تُ رْ رَ وأجْ  ،هأنَ وشَ  هُ تُ كْ رَ تَ : هنَ سَ ا رَ نً َال ت فُ رْ رَ أجْ 

  .يوِ غَ ن في معناه اللُّ مِّ ضَ تَ ار مُ رَ جْ لإلستِ ي حِ َال طِ صْ ى االنَ عْ والمَ  :االحً اصطِ  االستجرار

  :وه االستجرارفتعریف بیع 

  4.اهَ كِ َال هْ تِ سْ اا بعد هَ انِ مْ على أثْ  هُ بَ اسَ ه اإلنسان من البّیاع إذا حَ رُّ تجِ سْ ما یَ  -)أ

 هُ بُ اسِ حَ اَطاة ثم بعد ُمّدة یُ وال ُمعَ  ةٍ عَ رَّة من غیر ُمَبایَ بعد مَ  رَّةً یَّاع مَ ج من البَ أْخُذ الَحوائِ  -)ب

  5.ضوَ یه العِ عطِ ویُ 

  

                                                           
1
  .125، ص 4لسان العرب، مرجع سابق، ج جمال الّدین بن منظور األنصاري،  
2
 .96ص  ،1ج ح المنیر، مرجع سابق،المصبامحمد بن علي الفیومي،  
3
دار الكتب : لبنان ،؛ بیروت1: ط(.محمد باسل: تح. الزمخشري، أساس البالغةأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  

  .132ص ، 1ج )م 1998 \ه 1419 العلمیة،
4
  .516ص ، 4ج. )م1992\ه1412، دار الفكر: ؛ بیروت2:ط.(الحصكفي، الدر المختار 

5
  .164ص، 9ج ،)ت. دار الفكر، د: م. ط؛ ال. ال.(شرح المهذبالمجموع  یحي بن شرف النووي، 
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 يءٌ شَ  ومٍ یَ  لِّ ُلوم ُیْؤَخُذ في كُ عْ مَ  ْعرٍ سِ م بِ حْ ون اللَّ عُ ایَ بَ تَ اس یَ كان النَّ : ح الجلیلمنَ  جاء في كتاب

رُ تَ ع في األْخذ ویَ وم وُیْشرَ لُ عْ مَ    1.إلى الَعطاء الثمن أخَّ

ذلك ویقع ل في أْخِذ الحاجات من البّیاع یتمث االستجراربیع  ومَما سبق من التعاریف فإنَّ • 

  .عند بعض الفقهاءعلى َضربْین 

ثم  ى بهرضَ یْقبَضه ویَ ه فَ ُلوبَ طْ إلیه مَ  فیْدفعُ ... ْبزا ًما أو خُ حْ ي بكذا لَ نِ طِ أعْ : أن یقول :حدهماأ

  .ؤدي ما اْجتمع علیهه ویُ بُ اسِ حَ ة یُ دَّ مُ عد بَ 

  2.مٍ حْ أولَ  زٍ بْ ْطل خُ ي رِ نِ َثمن كأْعطِ رُّض لِ ه من غیر َتعَ ْطُلوبَ أْن یلَتِمس مَ : الثاني

لع من البَ رِ تَ شْ أْخذ المُ  أنَّ  ةیَ سمِ هذه التَّ سبب  ى فیه معنى الَجرُّ رَ خْ ع بین الفْیَنة واألُ ائِ ي السِّ

 االستجرارع  والغالب في ائِ لبَ ا من ُجرُّهاه یَ كأنَّ  ،ایئً شَ ْیئا فَ ع شَ لَ ذ السِّ أخُ ي یَ شترِ والَجْذب؛ ألنَّ المُ 

ْرُته له ،ْیَنهأْجَرْرُت له دَ  :ولتقُ  بُ رَ والعَ  ،َؤخًرامُ  الثمنون أن  یكُ    3.أي أخَّ

لة : الفرع الثاني   .األلفاظ ذات الصِّ

لة ببیْ یَ ق إلى بَ طرُّ التَّ قبل     الكالم عن بعض ب وجِ تَ سْ یَ  االستجرارع ان األلفاظ ذات الصِّ

 اْصطلحً ق علیه مُ فالبعض منهم ُیْطلِ  دامى في ذلكقهاء القُ الفُ  تنوعت عبارات قد ف ،اتهُمسمَّیَ 

ا به وبعضهم یَ  دُّث عن ثم الَتحَ  ،ذكر ُمسمَّیاِته أوًال في رع سأشْ ذلك ل ،یهمِّ وال ُیسَ  هُ فُ صِ خاص�

  :نیْ تَ مَّ هِ نقطتین مُ ع في وسوف أتناول هذا الفرْ  االستجرارة ببْیع القَ األلفاظ التي لها عَ 

  .االستجراربعض ُمسمََّیات بْیع  :أوالً 

ب ذاهِ المَ ومن  وع من البیعقهاء على هذا النَّ ه بعض الفُ قَ لَ لح أطْ صطَ هذا المُ : االستجراربیع • 

  .سم  مذهب الحنفیةالتي أْطلَقت علیه هذا اال

  

                                                           
1
  .384ص ، 5ج ،)م1989 \ ه1409دار الفكر، : بیروت ط؛. ال.(محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل 
2

دار الكتب العلمیة : م. ؛ ال1: ط.(معرفة ألفاظ المنهاج إلىالمحتاج مغني أحمد الخطیب الشربیني،  محمد بن 

  .326ص ، 2ج) م1994\ه1415

3
 \ه 1433 ،دار المیمان: الریاض؛ 1: ط.(قاته المعاصرة في الفقه اإلسالمين وتطبییْ بیع الدَّ  ام،حَ حمود بن محمد اللَّ م 

   .610ص ، 1ج، )م 2012
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ه رُّ جِ تَ ما یسْ ( االستجراریث جاء في تعریفه لبیع ح“ تارخْ ر المُ الدُّ ” هكتاب في الحصكفيهم ومن

   1.)...اع اإلنسان من البیَّ 

فة حْ تُ  ”في كتابه   2يمِ تَ یْ الهَ  ْر جَ ومن بین فقهاء الشافعیة علي بن حَ  ،وأیضا مذهب الشافعیة

  3....)من بّیاع  االستجرارو ( :في قوله“ هاج نْ حتاج في شرح المِ المُ 

ل عامُ ثرة تَ البیع لكُ  لقها فقهاء المالكیة على هذا النوع منمیة أطْ هذه التسْ : دینةالمَ  لیعة أهْ بِ • 

  4.هبأهل المدینة 

كذا وكذا رطال بدینار یأخذ كل یوم حم اع اللَّ تَ بْ ا نَ نَّ كُ ( :بن عبد اهللا بن عمر  5مالِ لقول سَ 

   6.)ذلك دینا بدین ولم یروا به بأًسافلم یر أحد  كذا وكذا والثمن إلى العطاء 

   .مهُ نَ یْ ا بَ هَ ارِ هَ تِ شْ ل المدینة الیعة أهْ سمى بِ هذه المسألة تُ 

في  8ةیّ زِ وْ م الجَ یِّ قَ ابن  االستجرارمیة لبیع لقد استعمل هذه التسْ : 7رعع به السِّ طِ قَ نْ ا یَ مَ البیع بِ • 

   .“المین العَ  ین عن ربِّ عِ قِّ وَ الم المُ عْ إ” في كتابه 

                                                           
1
  .516ص ، 4ج ،مرجع سابق ختار،، الدر المُ الحصكفي 
2

 من شیوخه ..ا وبرع في التفسیر والحدیث كان فقیهً  ي األنصاري،دِ عْ ي السَّ مِ تَ یْ بن حجر الهَ  أحمد بن محمد بن علي  

دار : ؛ بیروت1.ط. النور السافر، محي الدِّین العیدروس.(ه974معجم المشایخ، ت  ،ي، من مؤلفاتهالقاضي زكریا الشافع

  .)258 ص. م1405، الكتب العلمیة
3
   4ج ،)م1983المكتبة التجاریة الكبرى، : رط؛ مص. ال.(حتاج في شرح المنهاجة المُ فَ حْ أحمد بن حجر الهیتمي، تُ  

  .217ص 
4

جامعة اإلمام محمد بن  ،ررسالة ماجستی. بیقاته المعاصرةوتط االستجراربیع  ،عبد العزیز بن محمد بن حمد الشبیب 

  .69ص ه، 1431\ 1430، المملكة العربیة السعودیة قسم الفقه المقارن،: د اإلسالمیةسعو 

ى وَ رَ  عبد اهللا،ى أبو نَّ كَ یُ ، صحابي جلیلدوي، ي العَ شِ رَ القُ بن نفیل بن عبد العزى بن عمر بن الخطاب  م بن عبد اهللاالِ سَ  5

ة الطلب یَ غْ بُ ، جرادة العقیلي أبو.(ه106ت .. ار ینَ عنه عمرو بن دِ  ىو رَ اهللا بن عمر وأبي أیوب األنصاري،  عن أبیه عبد

 ).4113ص ، 9ج .ت. د، م؛ دار الفكر، ط؛ ال.ال. سهیل زكار: تح ،في تاریخ حلب

  .315ص، 3ج، .)م1994\ه1415، لعلمیةدار الكتب ا: م.؛ ال1: ط.(المدونة، مالك بن أنس بن مالك6 

7
 .70ص ،مرجع سابق وتطبیقاته المعاصرة، االستجراریع ب ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  

الزم شیخه تقي الدِّین بن تیمیة، من تالمیذه، بن عبد ... شمس الدِّین أبو عبد اهللا بن َقیِّم الَجوِزیَّة، كان فقیًها مفسرا 8

زین الدین .(751ت ،د، مراحل الَسائرین بین َمَناِزل إیاك نعبد وٕایاك نستعینالهادي، من تصانیفه، تهذیب سنن أبي داو 

  ).171ص، 5ج،مرجع سابق، ذیل طبقات الحنابلة، السالمي
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       انمَّ ام أو سَ حَّ از أو لَ بَّ من خَ  هُ لُ عامِ ن یُ البیع ممَّ  هوالبیع بما ینقطع به السعر (:حیث قال

   نة على هر أو السَّ الشَّ  سِ ه عند رأْ بُ اسِ حَ ا ثم یُ ومً لُ عْ ا مَ ئً یْ یوم شَ  منه كلَّ  ذُ أخُ أو غیرهم یَ 

  1.)یع مِ الجَ 

  .لةاأللفاظ ذات الصِّ : ثانیا

  :مْ لَ بیع السَّ  •

   2.فیه فَ لَ ام أسْ عَ في الطَ  مَ لَ وأسْ   فْ لَ ن السَّ حتیْ م بفتْ لَ السَّ : غةلُ م لَ السَّ 

َلم     3.لة إلى أجَ مَّ وف في الذِ وصُ ض مَ وَ في عِ  ،ااضرً ا حَ وضً عِ  مَ لِ سْ أن یُ : ااصطالحً السَّ

  .بیعیل المَ جِ ن في تأْ مُ كْ تَ  االستجرارم وبیع لَ فالعالقة بین بیع السَّ    

عتبر ویُ  ،ناهمه ومعْ سْ اه عن جُ رِ خْ ول یُ لُ الحُ  ألنَّ  اوملُ عْ ل مَ جَ أن یكون األ: ملَ وط السَّ رُ من شُ  ألنَّ 

 مُ لَ ح السَّ صِ  وال یَ اًال حَ  مَ لَ م إن أسْ لَ السَّ  حُّ صِ ر فال یَ هْ ة كشَ ادَ في الثمن عَ  عٌ قْ له وَ  لُ أن یكون األجَ 

 ه منه كلَّ ذُ ء یأخُ في شيْ  مَ لِ ُیسْ   أنْ ن إالَّ مَ ع له في الثَ ه ال وقْ ألنَّ  ،م ونحوهیوْ یب كَ رِ ل قَ إلى أجَ 

   4.فیه مُ لَ السَّ  حُّ ونحوهما من كل ما یصِ  مٍ حْ ز ولَ بْ ة كخُ ومَ معلُ  زاءً یوم أجْ 

  .االستجرارورة األخیرة تمثل بیع وهذه الصُ 

  :اةاطَ عَ بیع المُ • 

       ا مَ هِ دِ وقد یوجد لفظ من أحَ ل و اب وال قبُ ا من غیر إیجَ یَ طِ عْ ن ویُ ثمَّ ومُ  نٍ مَ قا على ثَ فِ هو أن یتَّ    

ظ فْ ت اشتراط لَ بُ ثْ لم یَ واختاره بعض الشافعیة االنعقاد بها في كل ما یعده الناس بیعا ألنه 

ات وهي رَ حقِّ عاطاة بالمُ جواز بیع المُ  َص هم  خصَّ عضُ وبَ  قةلَ طْ ر األلفاظ المُ ائِ سَ ف كَ رْ رجع للعُ فی

تفى منه یع اكْ بالبَ  مَ سَ من وَ  لُّ وكُ ...  لٍ قْ ة بَ زمَ وحُ  زٍ بْ ل خُ طْ رِ كَ  ،اةعاطَ ادة فیها بالمُ رت العَ جَ  ما

  5.ظفْ  باللَّ منه إالَّ  حُّ صِ رف بذلك ال یَ عْ یُ  من لمْ  ؛ وكلُّ راجِ والتَّ  يّ امِ عاطاة كالعَ بالمُ 

  
                                                           

دار : ؛ بیروت1: ط(.براهیمعبد السالم إمحمد : تح. ین عن رب العالمینقعِ وَ ، إعالم المُ الجوزیةقیم ین بن شمس الدِّ  1

  .5ص ، 4، ج)م 1991 \ه 1411میة، الكتب العل
2
 .153ص ، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الّصحاح، مرجع سابق 

3
 .207، ص 4ُقَدامة، الُمْغِني، مرجع سابق، جُمَوفَّق الدِّین بن  

4
 .358، 357، ص )ت .دار المؤید، د: م. ط؛ ال. ال(.تقنعسْ ع شرح زاد المُ ربَّ المُ  وُض الرَّ  ي،وتِ هُ البَ  منصور 
5
  .326ص  ،2إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج اجحتَ ي المُ نِ غْ أحمد الَخِطیب الشِّرِبیِني، مُ محمد بن  
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  :االستجراراة وبیع اطَ عَ تظهر العالقة بین بیع المُ من خالل ما سبق 

ب في الِ الغَ  كما أنَّ  ،ياطِ عَ ول وقد یكون بالتَّ بُ بإیجاب وقَ  ونه قد یكُ م ألنَّ أعَ  االستجراربیع  أنَّ  

  1.وره في بعض الصُ یدِ وعدم تحدِ  نمَ یل الثَ أجِ تَ  االستجرار

ف فیه رَ عْ ن وال یُ مَ فیه ثَ  ذكرإذ ال یُ  ادعتَ على أساس البیع المُ  مُّ تِ ال یَ  االستجراربیع  أنَّ وكما    

وفة له لعة لكن قد تكون معرُ والمشتري ال یرى السِّ  ،لْ ن من األجَ مَ ة الثَ صَّ وم وال حِ لُ عْ أجل مَ 

  ولوٕان كان في هذه الحاالت إیجاب وقبُ  ،يیبِ رِ قْ یق أو التَّ قِ ا الدَّ هَ د یعرف وصفَ أو ق ،ةوفَ ألُ ومَ 

  2.ه البائعدُ دِّ حَ ر الذي یُ عْ وق أو للسِّ لسُّ ها لِ نَ ثمَ  كُ رَ تْ ة یُ على سلعَ 

  :ومدُ عْ بیع المَ • 

 اانً ا أحیَ ومً دُ یع معْ بِ ون المَ ة البیع ما یرجع إلى كَ حَّ في صِ  رُ ؤثِّ ر الذي یُ رَ من أنواع الغَ    

 د وقد َال جَ یوُ  ل قدْ قبَ تَ سْ  في المُ وًال هُ جْ مَ  هُ ودُ وكان وجُ  ،دقْ العَ  تَ ا وقْ ودً إذا لم یكن موجُ  یعُ بِ فالمَ 

  3.فالبیع باطل دجَ یوُ 

ة حَّ والصِ  رِ رَ الن بسبب الغَ طْ ار البُ دَ مَ  وا أنَّ وقالُ  ،ومدُ عْ ع المَ ن بیْ َال طْ لماء على بُ العُ  عَ مَ وقد أجْ  

   .ةمشقَّ  بِ إالَّ  عنه رازُ تِ حْ وال یمكن اإلر رَ اب الغَ كَ ة إلى ارتِ اجَ ت الحَ عَ ه إذا دَ أنَّ مع وجوده 

ن ع العیْ یْ تلف العلماء في بعض المسائل كبَ وقد یخْ  ، فالاز البیع وٕاالَّ جَ ا یرً قِ حَ  رُ رَ أو كان الغَ 

فبعضهم یرى  ،تالفهم ِمْبنًیا على هذه القاعدةویكون اخ ،لهابُ نْ ة في سُ طَ نْ بة وبیع الحِ ائِ الغَ 

   4.یراه ُمَؤِثًرایِسیًرا وبعضهم  الَغَررَ 

سیكون  االستجراریع في بیع بِ هة أّن المَ من جِ  ومدُ ع المعْ ببیْ  االستجراروتظهر عالقة بیع 

ه من اجُ تَ حْ ما قد یَ  الثمني بهذا رِ تَ شْ اق على أن یَ فَ تِّ ا واإلمً قدَّ ع الثمن مُ ال دفْ ا في حَ ومً دُ معْ 

  5.ومدُ یل المعْ بِ فكان بهذا من قَ ع ایُ التبَ ین ود حِ وجُ ورة غیر مَ یع في هذه الصُ بِ ؛ إذ المَ علَ السِ 

                                                           
  .43، ص9، ج)ه1467دار السالسل، : ؛ الكویت2: ط.(ُنخبة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الكویتیة 1

2
جامعة الملك عبد : ندوة حوار األربعاء، المملكة العربیة السعودیة. تعریفه وٕاشكاالته االستجراررفیق یونس المصري، بیع  

  .15، ص م2006نوفمبر  1مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي، ، العزیز
3

: ؛ المملكة العربیة السعودیة1: ط.(َضِریر، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرةالمحمد األمین الصدیق  

  .28، ص )م1993\ه1414، والتدریبالمعهد اإلسالمي للبحوث 
4
 .258ص ، 9یحي بن َشَرف النَّووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 
5
  .75، مرجع سابق، صبیقاته المعاصرةوتط االستجراربیع  محمد بن حمد الشبیب،عبد العزیز بن  
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   :وقر السُّ سعْ البیع بِ 

ما یحتاج إلیه  ذُ یأخُ  ءَ رْ المَ  علیه الناس من أنَّ  ارفَ وق ما تعَ ر السُّ عْ یدخل تحت البیع بسِ    

  1...ي هِ اكِ ام أو فَ ال أو لحَّ قَّ من بَ  عهمَ  لُ امَ ن یتعَ مَّ ل یوم مِ كُ 

ا أن ؛ إمَّ نمَ بة على الثَ اسَ حَ وق في المُ والبیع بسعر السُّ  االستجراروتظهر العالقة بین بیع    

  .ذخْ وم األَ ون بیَ وق وٕاما أن یكُ ر السُّ عْ یكون بسِ 

  .قة بهلِّ عَ تَ المُ وصاف األ و  االستجرارأركان بیع : المطلب الثاني

 اكیم قواعدً ارع الحقد جعل له الشَّ و  ،یوعة أنواع من البُ دَّ ل عِ مُ شْ الیة یَ الت المَ امَ عَ باب المُ    

ل هذه المعاملة طِ بْ الشریعة اإلسالمیة قد تُ  ت هذه القواعد فإنَّ لَّ تَ وٕاذا اخْ  ،ى بهایتماشَ  ًماوأحكا

 االستجرارم بیع كُ حْ سأتناول في هذا المطلب األركان التي تَ لذا  اد؛فها بالفسَ صِ أو تَ 

  :من خالل ما یلي قة بهتعلِّ واألوصاف المُ 

  .االستجرارأركان بیع  :الفرع األول

  .ود علیهان والمعقُ دَ اقِ الصیغة والعَ  :فاق الفقهاء وهيتِّ ال ثالثة أركان بمُ شیَ  االستجراربیع    

  .االستجرارفي بیع  یغةالصِّ : أوال

وأُخصُّ علیة ون فِ ة وقد تكُ یَ ظِ فْ ة قد تكون لَ غَ یوهذه الصِّ  ،قصد بها اإلیجاب والقبولیغة یُ الصِّ    

  .االستجرارقولیة والفعلیة في بیع ة البیع بنوعیها الیغَ كر طبیعة صِ هنا بالذِّ 

     بل  یعظ ببَ ا ولم یتلفَّ ه شیئً عطِ ا ولم یُ ذ منه شیئً ا إذا أخَ فأمَّ (:  في المجموع يوِ وَ النَّ  ل اإلمامقا

ي ظِ ع لفْ یْ لیس ببَ  فهذا باطل بال خالف ألنهكثیر من الناسیفعله  اد كماعتَ ه المُ نِ مَ ه بثَ ذَ ا أخْ نویَ 

   2.)اعً یْ بَ  وال یعدُّ  اةً اطَ عَ وال مُ 

ول بُ والقَ ِرن بها اإلیجاب ة أن َیقْ مَ اوَ سَ مع المُ  ؛ فال ُبدَّ ول لْفًظابُ مَّن شرط اإلیجاب والقَ وٕاْن كان م

  3.فًظالَ 

      

  
                                                           

1
   .279َضِریر، الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة، مرجع سابق، صالمحمد األمین الصدیق  
2
 .164، 163، ص 9یحي بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 
3
  .5، ص4جشمس الدِّین بن القیم، إعالم الموقعین عن رب العالمین، مرجع سابق،  
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   1.اظً فْ ا له لَ ضَ رَّ عَ تَ م یَ ن لَ اء وإ طَ العَ ما عند األْخذ و هُ ُلوًما لَ عَ ة مَ اجَ ن الحَ مَ ر ثَ دَ ب أن یكون قَ الِ والغَ 

َما ُینَظر فیه إلى ما تمَّ إنَّ  ،یةلِ عْ یة أو الفِ ولِ یغة القَ تمَّ بالصِّ  االستجرارن بیع وْ رة في كَ بْ فالعِ     

ول لفظیْین بُ اب وقَ إیجَ وٕان كان بِ  ،اةً َعاطَ د فعل فهو مُ رَّ فإن كان بُمجَ  ،ین األْخذقد حِ لعَ علیه ا

 ي بعدشترِ وعلیه فلو قال المُ  ،ًقاحِ َال ا أو قً ابِ ان علیه سَ قَ ا یتَّفِ برة بموال عِ  ،ةیَ ولِ ة قَ یغَ فهو صِ 

لع تَ أشْ : " ًما عند البائعدَّ قَ مُ  الثمنوْضِعه   ،"قبْلُت : " فقال البائع ،"ري به ما أْحَتاُجه من السِّ

تري وضع لو أنَّ المش ولكنفإنَّ ذلك ُیعدُّ معاطاًة  ،دون إیجاب وقبولا بعد أَخذ منه بِ ثم فیم

ذ كلَّ اْشتریُت به هذه األكیاس العْشر من األرز على أن آخُ : " وقال ،ًماقدَّ الثمن عند البائع مُ 

ألن التعاقد بینهما تمَّ  ،لقولیةفي الصیغة ا كان هذا داخًال " قبْلُت : " فقال البائع" یوم كیًسا

  2.بقي بعد ذلك تسلیم الَمِبیع مجزأو  ،حین ذلك

  .االستجراران في بیع دَ اقِ العَ : ثانیا

البائع والمشتري  ن وُیقَصد بهمایْ دَ اقِ ثل في العَ مَ تَ یَ  االستجراركن الثاني من أركان بیع الرُّ    

ن یْ دَ اقِ ها في العَ رَ افُ وَ أمَّا الشروط الواجب تَ . علیه إلتزاَمات بُ تَّ رَ تَ تَ  فٍ رَ وكل طَ  ،ْي العقدفَ رَ أي طَ 

  :ياصَّة وهي كاآلتوًطا خَ رُ شُ  عَ ضَ ي وَ ْقهِ ب فِ ذهَ ل مَ كُ فَ 

  :ن هيیْ دَ اقِ ا في العَ هَ رُ فُّ وَ وط الواجب تَ الشر : من الحنفیة 3الكاسانيالء الدِّین عَ ٭

بِ نُ جْ المَ  بیع ِقدُ ْنعَ ًال فال یَ اقِ أن یُكون عَ  • ألنَّ أهلیة الُمتصرِّف َشْرط  ،لْعقِ ي الذي ال یَ ون والصَّ

  .دون العقلت بِ ْثبُ تَ  ف واألهلیة الرُّ اْنعَقاد التصَ 

  4.ْین في باب البیعبَ انِ ا من الجَ دً اقِ عَ د احِ ح الوَ لُ صْ د  فال یَ اقِ في العَ  دُ دَ العَ  •

  

  

                                                           
1
 .327، ص2أحمد الَخِطیب الشربیني، ُمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج 
2
  .96 وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص االستجرار، بیع مد الشبیبمحمد بن حَ عبد العزیز بن  

3
أحمد الَسَمْرَقْنِدي، من مصنَّفاته، السلطان ، بن مسعود بن أحمد الكاساني عالء الدِّین كان فقیًها، من شیوخهأبو بكر  

ط . ال، الجواهر الَمِضیَّة في طبقات الحنفیة، عبد القادر بن محمد محیي الدِّین الحنفي.(ه587المبین في أصول الدِّین، ت

   ).ت.د، ن .ال: م.ال

2 \244  .(  
4
  .135ص ، 5الدِّین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج عالء 
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  :من المالكیة 1الَكْلِبي بن ُجَزيْ ا ٭

ًزا یز َتحرُّ یِ مْ اط التَّ رَ ن علیهما مع اْشتِ اِظریْ اِلكْین أو وِكیلْین لَماِلكین أو نَ ان مَ دَ اقِ ون العَ أن یكُ  •

  ...ون جنُ المَ  من

  2.اِطالنه بَ اؤُ رَ ْین فإنَّ بیع الُمْكَره وشِ عَ ائِ ا طَ ونَ أن یكُ  •

  : اإلمام الَنوِوي من الشافعیة ٭

  .أهلیة البائع والمشتري •

ه ق بِ حَ إالَّ إذا ُأْكره بِ  حصِ ِرها على بیع لم یَ ُأكْ  ار فإنْ یَ تِ خْ ن االیْ دَ اقِ عَ تَ في المُ  طُ رَ تَ شْ یُ     أن یتوجَّ

ه عُ یْ صحَّ بَ  م علیهاكِ ُأْسِلم إلیه فیه فأْكرَهُه الحَ  علیه أو شراء مالٍ  ْینٍ وَفاء دَ اِله لِ بیع مَ علیه 

  3.بَحق اُؤه ألنَّه إْكراهٌ رَ ِوشِ 

  :من الحنابلة 4وذَاِنيلْ اب الكَ طَّ أبو الخَ  ٭

  .حه لم َیصِ نِ یر إذْ غَ الغْیر شیًئا بِ غیر مال غیره أو اْشترى بِ  كَ لْ اع مِ ًكا فأمَّا إن بَ الِ ون مَ أن یكُ  •

َسفه أو َفَلس ا علیه لِ ورً حجُ وًنا أو مَ جنُ ًیا أو مَ بِ فإن كان صَ  ،رُّفصَ ائز التَ ك جَ الِ أن یكون المَ  •

  .هح بْیعُ لم َیصِ 

  5.ول من المشتريبُ وجود القَ  •

الفقهاء وط على اختالف مذاهب رُ ق علیهما جمیع هذه الشُّ بِ طَ نْ تَ  االستجرارالمتعاقدین في بیع 

  .فیها

  
                                                           

1
من ، بن برطال عبد اهللا كان فقیًها حافًظا من شیوخه، أبو جعفر بن الزبیر والقاضي أبو محمد بن أحمد بن ُجَزْي الَكْلِبي، 

 الدِّیباج الُمَذَهب في معرفة أعیان علماء المذهب، براهیم بن فرحونإ.(ه741مصنفاته األقوال السنیة في الكلمات السنیة ت

  ).274ص، 2ج ت. د، دار التراث: ط؛ القاهرة.ال. محمد األحمدي أبو النور: تح
2
  .163مرجع سابق، ص ، أبو القاسم بن ُجَزْي الَكْلِبي، القوانین الفقهیة 
3
  .344ص، 3مرجع سابق، ج، یحي بن َشَرف النَّوِوي، روضة الطالبین وعمدة المفتین 

4
الفضل  یًها ومحدِّثًا، من شیوخه، أبو علي الَجازري، أبووَذاِني أبو الخطَّاب البغدادي كان فقأحمد بن الحسن بن أحمد الَكلْ  

زین .(510الُكوفي، من تالمیذه، أبو النعم األنصاري وأبو الفتح بن شاتیل، من مصنفاته، التهذیب، رؤوس المسائل، ت 

  ).270ص، 1ج، مرجع سابق، ذیل طبقات الحنابلة، الدِّین السالمي
5

: م. ؛ ال1: ط.(ِمیم، ماهر یاسینعبد اللطیف هَ : تح. وَذاِني، الهدایة على مذهب اإلمام أحمدأبو الخطَّاب الَكلْ  محفوظ 

  .234، ص )م2004\ه1425مؤسسة غراس، 
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  .االستجرارود علیه في بیع عقُ المَ : ثالثا

  :مامنهُ  ل واحدٍ في كُ  طُ رَ شتَ یُ ون الثمن والمثمُ 

زً ا تَ رً اهِ ون طَ أن یكُ  -)أ  .یرزِ نْ كالخمر والخِ  هُ ال یُجوز بْیعُ  ا من الَنَجس فإنهحرُّ

 1.ال یُجوز هُ عُ ول فإنَّ بیْ هُ جْ ا من المَ زً رُّ حَ وًما تَ علُ أن یكون مَ  -)ب

 .مْ دَ ُر العَ َخطَ  هُ ُدوم وما لَ عْ یع المَ ب دُ قِ ْنعَ ا فال یَ ودً وجُ أن یكون مَ  -)ت

 2.نعِقد ال یَ ًال ث ال ُینتَفع به أصْ ًعا به فإن كان بحیأن یكون ُمنتفِ  -)ث

  : مْ لَ روط رأس المال في بیع السَّ شُ  •

َلم على الثَ  وهذه ، االستجرارًما في بیع دَّ قَ مُ إذا كان ن مَ تنطبق شروط رأس المال في بیع السَّ

  :الشروط هي

  .ارً دَّ قَ ا مُ ومً لُ عْ ال مَ ون رأس المَ أن یكُ  •

  3.اقدً أن یكون نَ  •

ه یجوز وأنَّ  ة الطویلةه الُمدَّ الِ ز تأخیر رأس مَ و یجُ  ه الوا على أنَّ قُ فَ واتَّ  ،الیل رأس المَ عجِ تَ  •

  .)عند المالكیة (  4.تأخیره الیوم والیومین

  :االستجرارفي بیع  منالثَ  یلتأجِ 

  .ًنایْ أن ال یكون عَ  االستجراریشترط لتأجیل الثمن في بیع   •

   سٍ من إلى حَصاد وِدیَّال الثَ جِّ لًقا ثم أُ ُمطْ  اعَ فلو بَ  ،وًمالُ عْ ْین َیْفسد بالتأِجیل ولو مَ ثمن العَ الف

  5.ح األَجلال یفسد وَیصِ 

   

  

                                                           
1
  .164، 163أبو القاسم بن ُجزي الَكْلِبي، القوانین الفقهیة، مرجع سابق، ص  
2
  .139، 137، ص 5عالء الدِّین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج 
3

المكتبة : ط؛ مكة المكرمة. ال.(میش عبد الحقح: تح. أبو محمد بن نصر الَثْعَلِبي، المُعونة على مذهب عالم المدینة 

  .983، ص )ت. التجاریة، د
4
  .332، ص 5محمد ِعلِّیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج 
5
 .533، ص 4ختَار، مرجع سابق، جمحمد أمین بن عبد العزیز عابدین، رد الُمحتار على الُدر المُ  
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  .االستجرارقة ببْیع لِّ صاف الُمتعَ األو  :الفرع الثاني

اُبض قَ ْین وتَ عَ ایِ بَ ن الُمتَ ار بییَ وط و الخِ رُ في الشُ  االستجرارْیع بَ قة بِ لِّ عَ تَ مثل األوصاف المُ تَ تَ    

  .البدلْین

  :االستجرارروط في بیع الشُ : أوالً 

 :بثمن ُمَؤخر االستجرارجل في بیع الة األهَ دي إلى جَ ؤَ اط ما یُ رَ تِ اشْ   ) أ

أدَّْیُت  ل المطرزَ إذا نَ " :ُهول كأْن یُقولجْ ه أجٌل مَ نَّ كِ ید األَجل ولَ دِ حْ تَ  تمَّ وهذا یشمل ما إذا 

في  الثمنیك طِ عْ أُ :" ؛ كأن یقولل أمرینمَ تَ حْ ید أجل یُ دِ حْ إذا تمَّ تَ  ویشمل أیًضا ما ،"الثمن

  ."ع شهر رمضان أو مطلع شهر شوال ْطلَ مَ 

  1." ًقاحِ َمنه َال ِطیك ثَ ُأعْ :" ؛ كأـن یقولًال ل أصْ ید أجَ دِ حْ ما إذا لم َیِتم تَ مل كذلك شْ ویَ    

ال َر إلى اآلجَ ولو ُأخِّ  یرأخِ ة جاز التَّ بَ ارِ قَ تَ ال المُ لى اآلجَ َر إاّل ثم ُأخِّ من حَ ثَ اع بِ ولو بَ 

ل ة األجَ الَ هَ وجَ ، ًطا في العقدرْ ل شَ ل األجَ عَ العقد جَ  یل فيأجِ التَّ  ألنَّ ...ُجز ة لم  یَ شَ احِ فَ تَ المُ 

  2.بة ُتفِسد العقدارِ قَ تَ وط في العقد وٕان كانت مُ المْشرُ 

   3:ة ال یوم األْخذبَ اسَ وق یوم الُمحَ ر السُّ عْ سِ بِ  سِّعراشتراط أن یكون ال) ب

ء یأخذ ما یحتاج إلیه رْ المَ  ف علیه الناس من أنَّ ارَ عَ وق ما تَ ر السُّ عْ سِ ل تحت البیع بِ دخُ یَ     

ثم  ،ذخْ وقت األَ  نمَ ان على ثَ قَ فِ تَّ وال یَ  هياكِ ام أو فَ حَّ ال أو لَ معه من بقَ  لُ عامَ تَ ن یَ مَّ كل یوم مِ 

  4.یوم وق في كلِّ حسب سعر السُّ  هُ ذَ من ما أخَ یه ثَ عطِ ل األسبوع أو الشهر ویُ ه عند أوَّ بُ اسِ ُیحَ 

بثُلث أو بَكْسر هًما ثم یأُخُذ  منه بُربع أو رْ ل دِ جُ عند الرَّ  عَ ضَ ال بأس أن یَ : " ىقَ تَ نْ جاء في المُ 

منك بِسعر كلِّ یوم ل آخُذ جُ وقال الرَّ  ،ُلومعْ ر مَ ة فإذا لم یكن في ذلك ِسعْ ومَ ة معلُ عَ لْ وم سِ لُ عْ مَ 

  5."عُلومَقا على بیع مَ رِ رَّة ولم یْفتَ ة ویْكُثر مَ رَّ ْر یِقلُّ مَ ؛ ألنَّه غرَ ِحلفهذا ال یَ 

  

                                                           
1
  .164وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجراربیع    محمد بن َحمد الشبیب،عبد العزیز بن  
2
 .179ص ، 5بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج  عالء الدِّین الكاساني، 

3
  .164وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجراربیع    محمد بن حمد الشبیب، 

4
  .279ضریر، الغرر في العقود و آثاره في التطبیقات المعاصرة، مرجع سابق، ص المحمد األمین الصدیق  
5
  .15، ص 5، ج)ه1332مطبعة السعادة، : ؛ مصر1. ط.(أبو الولید الَباِجي، الُمنتقى شرح الموطأ 
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 :یَّن في السِّلعةْصف ُمعَ اشتراط وَ ) ج

ي شترِ المُ  في حال أنَّ  ،هیحُ كما سیأتي توضِ  مدَّ من ُمقَ ثَ بِ  االستجرارر في بیع وِّ صَ وهذا ُمت   

  1.ة التي ُیرید ِشراَءهالعَ ف السِ بلغ وَوصَ ع المَ ضْ ین وَ ظ بالبیع حِ فَّ لَ تَ 

ا رً ائِ رى طَ تَ اشْ  أو لصَّالةه لِ ظُ وقِ یُ ه أو اشترى ِدیًكا على أنَّ  ُیوده صَ على أنَّ  ْهًداكمن اشترى فَ 

  2.ْصرةيء من البَ جِ ه یَ على أنَّ 

  .االستجرارار في بیع یَ الخِ : ثانیا

  .اومً مُ رة في البیع عُ قرَّ ارات المُ یَ ت فیه الخِ بُ ثْ تَ  االستجراربیع    

  : رایَ تعریف الخِ 

والِخیَرة اسم  اء شَ ار ما یَ تَ خْ ار یَ یَ ال هو بالخِ قَ ین ویُ رَ ْیر األمْ اسم بمعنى َطَلب خَ  :غةار لُ یَ الخِ 

  3.ْختاریار واسم من التَخیُّر وما یَ تِ خْ من اال

م لَ عْ ه ویَ رَ بِ تَ اج إلى أن َیخْ تَ حْ اع فیَ ر ما اْبتَ بِ خْ اع قد ال یَ تَ الُمبْ  ار أنَّ یَ بیع الخِ  :اار اصطالحً یَ الخِ 

ه لّ وقد یحتاج في ذلك كُ  ،ه به أم الاعَ تَ ي ابْ الذ الثمني اوِ سَ وٕان كان یُ  ح له أم الإن كان یصلُ 

  4.ًقا بهفْ ار رِ یَ له الخِ  لَ یر فیه فُجعِ شِ ید أن َیْستَ رِ فیُ  إلى رأي غیره

  :ار في البیعیَ أنواع الخِ  •

  : ةؤیَ الرُّ  اریَ خِ  -)أ

ؤیة هو السَ  ت بُ ثْ ان وال یَ یَ راء األعْ شتري في شِ لمُ ت لِ بُ ثْ ار یَ یَ هذا الخِ ار یَ وت الخِ بُ ب لثُ بَ عدم الرُّ

َلْم إن كان عَ في  ت للبائع وال یثبت في بُ ثْ ه یَ ًنا فإنَّ یْ الدُُّیون كالُمَسلَّم فیه وأمَّا في رأس مال السَّ

ؤیة فْسخ قبل القَ یَ خِ د بِ والرَ . ْهرعقد ال یْنفسخ بالرَّد كالمَ  كلِّ  ع وقُوع نَ مْ یَ  وال ْبض وبْعِده ار الرُّ

َفه وَبَطل خِ ي حتى أنَّه لو َتصرَّف فیه جَ ترِ شْ لمُ الُملك لِ  لو هلك في و  ن مَ ثَ الِزَمه اُره ولَ یَ از تصرُّ

   5.َیملك فْسَخه َبُطل خیاره یده أو صار إلى حال ال

                                                           
1
  . 167وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  اراالستجر بیع    محمد بن حمد الشبیب، 
2
  .240الهدایة على مذهب اإلمام أحمد، مرجع سابق، ص  ،أبو الخطاب الَكُلوذاني محفوظ 
 .264، ص 1، ج)ت. دار الدعوة، د: م. ط؛ ال. ال.(براهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیطإ 3
4
 .86ص ، 2الُمَمِهَدات، مرجع سابق، جأبو الولید بن رشد القرطبي، الُمقدمات  
5
  .28، ص 6زین الدِّین بن ُنجْیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج  
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  ُّمن أن یكون أحد أمرینالمبیع و ال یخلُ  :االستجرارؤیة في بیع خیار الر :  

هنا ال وُصوفة و لعة مَ به على سِ  دَ قِ دَّم عُ ن كان بثمن ُمقَ ال إ؛ وذلك في حَ وُصوًفاأن یكون مَ  •

لعة على نحو ما اْشَترط بل إنَّه یتعیَّن على البائع اإلتیان بالسِّ  ،ؤیة للمشتريثبت خیار الرُّ یَ 

  .من وْصف

د به قِ عْ ه لم یَ ن؛ أي أنَّ یَّ عَ یع مُ بِ د به على مَ قِ م عُ قدَّ ًنا؛ وذلك في حال أن كان بثمن مُ یْ أن یكون عَ  •

رأى  یكون المشتري و من أنخلُ نا ال یَ فهُ  ،هاینِ عَ ودة بِ وجُ بل هي سلعة مَ  ،وفةوصُ لعة مَ على سِ 

ما ا وٕانَّ هَ رَ وٕان كان لم یَ  ،ار لهیَ فإن كان رآها فال خِ  ؛ا لهفهصَ البائع وَ  ولكنَّ  ؛رهالعة أو لم یَ السِّ 

  1.ؤیةالرُّ  ارُ یَ ت له خِ بُ ثْ فإنه یَ  ،صف فقطاشتراها على الوَ 

 .ُیَتوقَّع اءٍ تُّه أوَّال على إمضَ هو بیع ُوِقَف بَ : رطخیار الشَّ  -)ب

  .رج بیع الَبتِّ خْ َبتُّه مَ  فَ ُوقِ : ات التعریفزَ رَ تَ حْ مُ 

  .ار العْیبیَ أوَّال  مخرج بیع خِ 

  2.ى وُقوُعهوقوله ُیَتوقَّع أي ُیرجَ 

  :ة خیار الشرطدَّ آراء الفقهاء في مُ  •

  3).إذا اشترى َشْیًئا ِبَعیِنه فهو بالِخیار ثالثة أیام: (قال عالء الدِّین الكاساني من الحنفیة *

یع على بِ ب الحاجة في كل مَ سَ حَ الخیار ُیشترط بِ (: من المالكیة 4اب الدِّین الَقراِفيهَ شِ  *

  5.)حَسبه

  ان آلخر یومَ ن یوم و لِ یْ دَ اقِ رط ألحد العَ تَ شْ وز أن یُ یجُ (: اإلمام الَنَوِوي من الشافعیةقال *

  6.)أو ثالثة

                                                           
1
 .174وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  

2
  .112 ، ص5محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج 
3
  .266ص ، 5عالء الدِّین الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق، ج 
4
  دریس بن عبد الرحمان الشهیر بالقرافي، كان َفقیًها حافًظا، من شیوخه أبو العباس أحمد بن أبي العالء إ شهاب الدِّین 

الدیباج ، براهیم بن فرحونإ.(ه 684القواعد، شرح التهذیب، ت عز الدِّین بن عبد السالم واإلمام شرف الدِّین، من مؤلفاته، 

  ).136ص،  1 ج. مرجع سابق ،المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب
5
  .24ص ، 5، الذخیرة، مرجع سابق، جأحمد بن ادریس القرافي 

6
  .448ص، 3یحي بن شرف النووي، روضة الَطاِلبین وُعْمَدة الُمْفِتین، مرجع سابق، ج 
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ه حق وألنَّ  ،تالَ ة وٕان طَ ومَ ط ُمدًَّة معلُ ُیشترط في خیار الشر (: من الحنابلة 1محمد بن ُمْفِلح *

  2.)األَجله كَ طِ رِ تَ شْ ع في تقدیره إلى مُ جَ رْ یَ الشرط فَ  هُ دُ تمِ ر یعْ دَّ قَ مُ 

  3.فیها القْبض في الَمجِلس یشترط وع التي الیُ الشرط في البُ ار یَ ت خِ ثبُ یَ  •

         نمَ كان الثَ  ترط فیها القْبض في المجلس سواءً شوع التي ال یُ یُ من البُ  االستجراروبیع 

  .ونمُ ثْ أو المَ 

قد به المشتري م عَ قدَّ بثمن مُ  االستجرارما إذا كان بیع : وهي ة واحدةى منه حالنَ ثْ تَ سْ ه یُ ولكنَّ    

ه في هذه أة فیها؛ فإنَّ زَّ جَ ا مُ هَ ضِ قبْ ومة لِ لُ عْ مَ  اًال د آجَ وحدَّ  مْ لَ ي في السَّ فِ كْ یَ  فها بماصَ عة وَ لْ البیع على سِ 

  4.مْ لَ یل السَّ بِ الحالة یكون من قَ 

َلُم ممَّا یُ  ألنَّ  ار الشرطیَ له خِ دخُ في المجلس فال یَ ) رأس المال ( رط فیه الَقْبض تَ شْ والسَّ

ثبوت الخیار یبقي و  بعد التفرُّق بدلیل اشتراط القْبض ةا َعَلقَ مقى بینهوُضوعها على أن ال َیبْ مَ 

    5.بینهما َعَلَقة

لم أهل العِ  كثرأ ویثبت خیار المجلس عند. هو مكان التباُیعالمجلس : سلِ جْ خیار المَ  -)ج

.َقارَّ فَ تَ ْم یَ ا لَ ار مَ یَ خِ بالْ  انِ عَ یِّ البَ   ى فَ صطَ لحدیث المُ 
ت ولو بَ حیث ثَ ویبقى خیار المجلس  6

َقانة إلى أن یَ ا سَ امَ أقَ ولو  ًقا .تفرَّ  هیانِ إلطالق الَشارع التَفرُّق وعدم بَ ) ُعْرفا(بما َیُعدُّه الناس تفرُّ

                                                           
1

اهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ُمْفلح ُبرَهان الدِّین كان فقیًها أُصوِلًیا، من شیوخه، العالء البخاري، التقي بن إبر  

الضوء الالِمع ، شمس الدِّین السخاوي.(ه884قاضي شهبة، من مؤلفاته، الُمْبدع شرح المقنع، الفروع تصحیح الفروع، ت 

  ).152ص،  1ج. ت. د، دار مكتبة الحیاة: ط؛ بیروت.ال، ألهل القرن التاسع
، دار الكتب العلمیة : لبنان، ؛ بیروت1:ط(.المبدع في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح2

  .66ص، 4ج، )م1997\ه1418
3
  .505، ص 3ُموفَُّق الدِّین بن ُقداَمة، الُمْغِني، مرجع سابق، ج  
4
  .171وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص  االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  
5
  .505ص ، 3الُمْغني، مرجع سابق، ج ،دامةین بن قُ موفق الدَّ  
6
الصدق في البیع والبیان، رقم : باب، البیوع: كتابمسلم بن الحجاج النَّیَساُبوِري، المسند الصحیح المختصر، مرجع سابق،  

  .1164ص ، 3ج، 1532الحدیث 
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ًقا لَبقاِئهَما بأْبدانهما ِبمَحلِّ ُحِجز بینهما بنحو َحاِئط أو ناَما فإنْ  ،اًراِتیَ ِهما اخْ بأْبدانِ  ؛ لم َیُعد تفرُّ

  1.اریَ ا بَهَرب أحدهما فیْبطل الخِ مَ هُ قرُّ فَ ولو كان تَ  الُمدَّةت الَ ولو طَ  ارهما َباقٍ یَ عقد وخِ 

د حتى ولو لم اقُ عَ ا بالتَّ مَ هِ لِ اغُ شَ ي بانتهاء تَ ضِ قَ نْ یَ  االستجرار مجلس العقد في بیع وعلى هذا فإنَّ  

اء هَ ي بانتِ هِ نتَ ه یَ سُ لِ جْ مَ ن فَ لیْ دَ ل البَ ؤجَ كان مُ  االستجراربیع  فلو أنَّ  ،لعة بعدض المشتري السِّ بِ قْ یَ 

. بیعمن الثمن والمَ  ض أليِّ بْ قبل القَ  ابًقان سَ كما بیِّ  لاصِ د وذلك حَ اقُ عَ ا بالتَّ مَ هِ لِ اغُ شَ تَ   

ه اجُ تَ حْ ذ ما یَ ي یأخُ شترِ المُ  نَّ ي بأضِ قْ ابق یَ اق سَ فَ رف أو اتِّ نی�ا على عُ بْ مَ  االستجرارا لو كان بیع أمَّ 

ذ حین أخْ  مُّ تِ ما یَ العقد هنا إنَّ  فإنَّ  ،لع كل شهر مثًال طْ ها مَ نِ مَ ا على ثَ اسبَ على أن یتحَ  من سلع

                               2.ذلك مجلس العقد الذي یثبت فیه خیار المجلس فیكون لعة؛السِّ 

3.االستجرارتقاُبض البدلْین في بیع : ثالثا                                                   

  :قبض الثمن) أ

الثمن عند  عُ ضْ فإذا كان وَ  ،ًما أو مؤخًرادَّ قَ ون مُ من أن یكُ  االستجرارو الثمن في بیع لُ خْ ال یَ    

     جرد مُ ًقا بِ قِّ حَ تَ مُ  لثمنالبائع لِ  ُض بْ ة فیكون قَ وفَ وصُ ة أو مَ نَ یَّ عَ لعة مُ د به على سِ اقُ عَ وًنا بالتَّ رُ قْ البائع مَ 

 ةوفَ وصُ مَ  أو   ةنیَّ عَ عة مُ لْ عقد به على سِ ذلك المبلغ ولم یْ ا إن كان المشتري وضع عه عنده وأمَّ وضْ 

 َض بْ قَ  م فإنَّ قدَّ ها من ذلك المبلغ المُ نَ مَ ذ ثَ ؤخَ ا على أن یُ قَ فَ ة فیما بعد من البائع اتَّ لعَ ثم عندما أخذ سِ 

  .ةعَ لْ ذ السِ ما حصل حین أخْ هنا إنَّ امن هَ البائع للثَ 

  :تانله حال االستجرارن في بیع مَّ ثَ لمُ ا  :منثَ بض المُ قَ  )ب

ض هنا بْ ة والقَ وفَ وصُ ة مَ عَ لْ د به على سِ قَ شتري الثمن عند البائع وعَ ع المُ ضَ إذا وَ : اوفً وصُ ن مَ مَّ ثَ المُ  •

  .ةوفَ وصُ ة المَ عَ لْ لسِّ ذ المشتري لِ أخْ یحصل بِ 

ه من اجُ تَ حْ ذ ما یَ أخُ یَ شتري سَ المُ  ما على أنَّ هُ اق بینَ فَ تِّ اإل إذا تمَّ : وُصوًفاثمن ال ُمعیًَّنا وال مَ ملا •

  .علَ عند أخذ المشتري للسِ  قُ حقَّ تَ ض هنا یَ بْ فالقَ  ،لعسِ 

                                                           
1

ه 1415المكتب اإلسالمي، : م. ؛ ال2. ط.(مصطفى بن عبده الُسُیوِطي، مطالب أولي النُّهى في شرح غایة الُمنَتَهى 

  .83، ص 3، ج)م1994\
2
 .170وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  

3
  .170المرجع نفسه، ص  
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  .یفها الفقهيكیِّ وتَ  االستجرارصور بیع : المطلب الثالث

ا مً قدَّ ون مُ ع الثمن قد یكُ فْ دَ ا لِ وتتغیر هذه الصور تبعً  ،ةدَ ورا متعدِّ صُ  االستجراریأخذ بیع    

ح آراء ذلك سأوضِّ لو  ،ورقهي لهذه الصُ كم الفِ اختالف الحُ  إلىوهذا ما یؤدي  راؤخَّ وقد یكون مُ 

  .الفقهاء حولها

  .مقدَّ بثمن مُ  االستجرارصور بیع : الفرع األول

ثم  ،امً دَّ قَ ا مُ غً لَ بْ البائع مَ  إلىع فَ دْ المشتري یَ  اهذ في أنَّ  مسألةتتمثل هذه ال :تصویر المسألة• 

ایة هَ ة الشهر أو نِ ایَ هَ اء في نِ یَ وعة من األشْ أخذ مجمُ  دبة بعاسَ حَ وتقع المُ  ائً یْ منه شَ  تجرُّ سْ یَ 

  1.ثًال ة مَ نَ السَ 

  :ا أهمهاورً م صُ دَّ قَ ن مُ مَ ثَ بِ  االستجراررج تحت مسألة بیع دَ نْ ویَ 

  .راتتَ یع على فَ بِ ض المَ بْ وقَ  الثمنیل جِ عْ تَ : الصورة األولى

   علَ ض السِ بْ یر قَ أخِ ه یتم تَ  أنَّ إالَّ  ،نیْ ومَ لُ عْ مَ  الثمنو  ةعَ لْ ون كل من السِّ في هذه الصورة یكُ    

  2.راتتَ منها على فَ  ءٍ زْ أو جُ 

  :كییف الفقهيالتَّ • 

ن أخرج هذه الصورة على م مَ نهُ ة مِ یَّ هِ قْ ات فِ یجَ رِ خْ ة تَ دَّ ورة عِ ه الصُّ ذِ هَ وا لِ طَ نفیة أعْ هاء الحَ قَ فُ  *

  .وع الفاسدةیُ ها من البُ أنَّ 

: از فقالبَّ م إلى خَ اهِ رَ ع دَ فَ رجل دَ : حیث قال م في البحر الرائقیْ جَ بن نُ اكما أشار بذلك 

د وما أكل فهو ة أْمَناء فالبیع فاسِ سَ مْ یوم خَ  لَّ بز وجعل یأخذ كُ ن خُ مِ  3نٍّ مَ  ة ائَ منك مَ  یتُ ترَ اشْ 

  .وًال جهُ البیع مَ قد البیع فكان إلیه بعَ  ارٍ شَ ا غیر مُ زً بْ ه اشترى خُ وه؛ ألنَّ رُ كْ مَ 

  

                                                           
1
  .66ص 1ج، )م 2013\ه 1434دار القلم، : ط؛ دمشق. ال(.، بحوث في قضایا فقهیة معاصرةمحمد تقي العثماني 
2
  .15، صكلیة الشریعة، جامعة قطر ،صوره أحكامه تطبیقاته االستجرارأسامة عمر األشقر، عقد  
3

محمد عبد الرزاق ( .الَمنا الذي یوزن به وجمع الَمنا أْمَناء :المنِّ َكْیل معروف أو میزان أو رطالن كالَمَنا، والَمنُّ ُلغة: منِّ  

  ).197ص 36ج ت، .د، دار الهدایة: م. ؛ الط. ال.ه، تاج العروس من جواهر القاموس1205ت  الحسیني الزبیدي
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ة سَ مْ یوم خَ  لِّ ذ منه في كُ أخُ ل یَ عَ م وجَ اهِ رَ اه الدَّ طَ ولو أعْ  ،داسِ م عقد فَ كْ حُ بِ  لُ ل كان األكْ فإذا أكَ 

  1.ياطِ عَ د البیع بالتَ قِ عَ نْ ه یَ ألنَّ  وهذا حالل؛ زو ریت منك یجُ تَ بتداء اشْ ل في اإلقُ اء ولم یَ نَ أمْ 

من (يدِ تَ بْ شرح بدایة المُ في ایة دَ كما ورد ذلك في كتاب الهِ  اعً فْ نَ  رَّ ا جَ ضً رْ وهناك من أخرجه قَ 

ا وهو أن یأخذ عً فْ نَ  رَّ ا جَ ضً رْ ه ملكه قَ ألنَّ ) ه له ذلكرَ كْ یُ  شاء ذ منه ماأخُ ال یَ قَّ ا عند بَ مً هَ رْ ع دِ ضَ وَ 

ة یعَ دِ ه وَ ألنَّ  ازءً جُ فَ  ازءً ذ منه ما شاء جُ أخُ ه ثم یَ عَ ودِ تَ سْ ي أن یَ غِ بَ نْ  ویَ اًال  فحَ اًال شاء حَ  منه ما

  2.ذرض حتى لو هلك ال شيء على اآلخِ قَ ولیس بِ 

ة قَ فرَّ ا مُ هَ ذُ أخُ ة یَ ملَ جُ راء لِ كان الشِ  إذا( :من المالكیة 3يوقِ سُ ة الدَّ فَ رَ عَ  بن أحمدمحمد بن  *

 انً یَّ عَ مُ ا دً یوم عدَ  لَّ اشترى منه كُ  إذاا أمَّ  ،خسْ ا الفَ مَ هِ دِ لیس ألحَ فوم البیع فیها زُ لُ على أیام وذلك لِ 

  4.)سخزم فلكل منهما الفَ ه غیر َال لكنَّ  ازً ائِ ن كان جَ إ فالبیع فیها و 

ون من أهل بأن یكُ ) ارزَّ از والجَ بَّ كالخَ (یقة قَ ئم العمل حَ اِ وتفصیل ذلك أن یكون الشراء من دَ  

زم لهما فلیس والعقد في هذه َال  ،نیَّ عَ ود علیه المُ عقُ ه المَ شبِ عنده فیُ  هِ رِ سُ ري لتیَ تَ شْ ة المُ فَ رْ حِ 

ن من غیر یَّ عَ ن مُ مَ ثَ ا بِ نً یَّ عَ ا مُ رً دَ یوم قَ  ذ منه كلَّ أخُ قد معه على أن یَ ز العَ وِّ وجُ  ،هخُ سْ ألحدهما فَ 

  5.هسخُ منهما فَ  لٍّ كُ لِ ا فَ هَ مُ زَ لْ ورة ال یَ ة وعقد هذه الصُ ملَ ار الجُ دَ قْ ان مِ یَ بَ 

  ن وكل عیَّ بیع المُ ن كالمَ عیَّ الثمن المُ ( :من الشافعیة 6بینيشرْ یب الِ طِ أحمد الخَ محمد بن  *

  

  

                                                           
1
  .296ص  ،5ج ،مرجع سابق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،میْ جَ نُ ین بن زین الدِّ  

2
دار إحیاء : ط؛ بیروت، لبنان. ال(.طالل یوسف: تح. دایة المبتديالحسن برهان الدِّین، الهدایة في شرح بالَمرِغیناني أبو  

  .379ص،  4ج، )ت. التراث العربي، د
3
من ، محمد الخفاجي، محمد المنیر، من شیوخه، الجامع ألشتات العلوم المنفردة، محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي 

عبد الرزاق بن حسن (.1230ت، رسالة الوضعیةحاشیة على شرح ال، شرح الجالل المحلي على البردة حاشیة على، مؤلفاته

 ).1262\1، عشر الثالثالقرن حلیة البشر في تاریخ ، البیطار
4
 .216ص، 3ج ،)ت. د ،دار الفكر: م. ط؛ ال. ال(.حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،وقيسُ عرفة الدَّ بن   محمد 

  .بتصرف

5
  .384ص، 5ج ،مرجع سابق ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،محمد علیش 

6
، من شیوخه، احمد الَبرْلِسي، نور الدِّین المحلي، من مؤلفاته، شرح ...محمد الخطیب شمس الدِّین الشربیني كان فقیًها 

  ).73\3 ،العاشرةالكواكب السائرة بأعیان المئة ، نجم الدِّین الغزي.(977كتاب المنهاج، شرح الغایة، ت
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ل بَ قْ یَ م فیه فلَّ سَ یل كالمُ أجِ ل التَّ بَ قْ اق یَ دَ ة أو صِ رَ جْ ل نحو أُ جَّ ؤَ ة أي غیر مُ لتزم في الذمَّ مُ  وضٍ عِ 

   1.)یملِ یر التسْ ن تأخِ مّ تضَ ا یَ شرطً 

دامة حیث ین بن قُ الدِّ  قُ فَّ و ومنهم مُ  ،م فیهلَّ سَ ا أحكام المُ یهَ رِ تَ عْ هذه الصورة تَ  الحنابلة یرون أنَّ  *

  2.)ومة فجائزعلُ ة أجزاء مَ قَ تفرِّ ه في أوقات مُ ضَ بِ قْ على أن یَ  احدٍ في شيء وَ  مَ لَ إذا أسْ (:قال

الحاجة  لم ألنَّ السَّ  حُّ فیصِ  ،امً معلوُ  ابز ولحم یأخذ منه كل یوم جزءً م في شيء كخُ لَ وٕاذا أسْ 

ر قبض ذَّ ا وتعَ ومً علُ را مَ ل یوم قدَ فیه لیأخذ منه كُ  مَ لَ أسْ  افإذا قبض البعض ممَّ  ،ذلك إلىداعیة 

رجب  إلىبعضه  رٍّ بُ م في جنس واحد إلى أجلین كَ لَ ن أسْ إ طه من الثمن، و قسْ الباقي رجع بِ 

  3.أجلین وآجال إلىأجل جاز  إلىكل بیع جاز  ألنَّ  ازَ شعبان جَ  إلىوبعضه 

  .ومعلُ من مَ ثَ ة بِ ومَ علُ ة مَ عَ لْ سِ فعة مالیة ثم یأخذ یل دُ جِ تعْ : الصورة الثانیة

لعة ا للسِّ ة لیست ثمنً مَ قدَّ فعة المالیة المُ الدُ  تها من حیث أنَّ قَ ابِ هذه الصورة تختلف عن سَ   

  4.سابة تحت الحِ عَ فْ ما هي دُ وٕانَّ 

  .التكییف الفقهي• 

     عٍ بُ منه برُ ا ثم یأخذ مً رهَ ل دِ عند الرجُ  عَ ال بأس بأن یضَ : (أوطَ في المُ  5قال اإلمام مالك 

   6).ة معلومةم مدَّ معلوُ  رٍ سْ أو بكَ  ثٍ لُ أو بثُ 

ا ویأخذ منه وز له أن یضع عند الرجل درهمً الرجل یجُ : قىنتَ وكما ورد شرح ذلك في المُ    

 :ه أن یقول لهوأحد هذه األوجُ  ،هوذلك یكون على أوجُ  ه ما شاء ویترك عنده الباقيضِ ببعْ 

                                                           
1
  .230ص، 2الخطیب الِشرِبیني، ُمْغِني الُمحتاج، مرجع سابق، ج محمد 
2
  .230ص  ،4ج ،مرجع سابق ،يغنِ المُ  ،دامةین بن قُ الدِّ  قُ فَّ وَ مُ  

3
  .300ص، 3ج ،)ت. د ،میةلدار الكتب الع: م .؛ الط. ال.(اعنَ تن االقْ اع عن مَ نَ القِ كشاف  ،وتيهُ البَ  منصور بن إدریس 

4
  .17، صمرجع سابق ،تطبیقاته أحكامهصوره  االستجرار، عقد أسامة عمر األشقر 
5

محمد بن شهاب  ،من شیوخه ،دار الهجرة إمام ،يحِ بَ صْ مر بن الحارث األاع أبي مالك بن أنس بن مالك بن أبو عبد اهللا 

حساب مدار الزمان ومنازل  ،رسالة في القدر ،من مؤلفاته ،الثوري ،الشافعي اإلمام ،من تالمیذه ،محمد الثقفي ،يهرْ الزَ 

 ).80ص،  1 ج، مرجع سابق ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد مخلوف(.179ت ،القمر
6

) ه1412 ،مؤسسة الرسالة: م. ؛ الط. ال.(، محمود خلیلبشار عواد معروف: تح. الموطأ ه،179مالك بن أنس ت 

  .355ص، 2ج ،جامع بیع الطعام ،البیوع :كتاب
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 رُ دِّ قَ لعة ویُ ر معه فیه سِ قدَّ غیر ذلك یُ  بن أوو كذا وكذا من الل�  آخذ به منك كذا وكذا من التمر

  1.ا ما فهذا جائزله وقتً  تُ قِّ  یأخذه متى شاء أو یؤَ ا ما ویترك ذلك حاًال ها قدرً ثمنَ 

ها رفَ صْ وع له أن یَ دفُ لمَ وز لِ ي من حیث أنه یجُ هِ قْ ا في االصطالح الفِ فعة قرضً إن كانت هذه الدُّ 

 حقفیه شرط البیع الالَّ  زُ وَّ جَ یُ  ه قرٌض ونة علیه ولكنَّ ضمُ ونها مَ ومن حیث كَ  ،في حوائج نفسه

من عند البیع شتري عن أداء الثَ ة المُ ذمَّ  یغُ رِ فْ قصد بها أیضا تَ اب یُ سَ عات تحت الحِ فُ والدُ 

  . حقالالَّ 

العادة في هذا  فإنَّ  ،اإلشتراك في المجالت الدوریة ،ومن التطبیقات المعاصرة لهذه الصورة

أصحاب هذه  إلىسنة  لِّ ي في بدایة كُ نوِ شتراك السَ اإل لَ دَ ون بَ دفعُ الناس یَ  العصر أنَّ 

ون رض مضمُ شتراك قَ اإل لُ دَ شهر؛ فبَ  لِّ شرة من المجلة في كُ نَ  إلیهمون ثُ عَ بْ ات؛ وأنهم یَ یَ ورِ الدَ 

فلو انقطعت المجلة  ،شتريالمُ  إلىقع بین كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة ویَ  ،عندهم

  2.شتراكاإل لِ دَ من بَ  يَ قِ على أصحابها رد ما بَ  مَ زِ ة لَ نَ في أثناء السَ 

  .بثمن مؤخر االستجرارصور بیع : الفرع الثاني

ه تِ یْ ء في بَ يْ شَ  إلىاج حتَ ا یَ مَ لَّ ان فكُ كَّ مع صاحب الدُ  مُ اهَ فَ تَ ل یَ جُ الرَّ  أنَّ  :تصویر المسألة• 

وب بدون اع الشيء المطلُ یه البیَّ طِ عْ بل یُ  ،ةاومَ سَ ما مُ هُ نَ یْ ع بَ قَ ان وال تَ كَ الدُّ ه من صاحب بُ لُ طْ یَ 

  3.دةاحِ ة وَ عَ فْ دُ  الثمنیه عطِ ذ ویُ ما أخَ  لِّ ه بكُ بُ حاسِ  یُ ثًال ر مَ هْ ایة الشَ هَ وفي نِ  الثمنر كْ ذِ 

  :مها ما یلية صور أهَ دَّ عِ  قَ فْ ر وِ خَّ ؤَ بثمن مُ  االستجراربیع  مُّ تِ ویَ 

ون ثمن ذلك أو یكُ  ،ائً یْ شتري شَ ذ منه المُ أخُ ا یَ مَ لَّ كُ  الثمنر البائع كُ ذْ أن یَ : ورة األولىالصُ 

ي وتقع طِ عاَ یل التَّ بِ على سَ  هذِ ء عند أخْ يْ شَ  لِّ كُ  بیعُ  عُ قَ طریق فیَ  أيِّ ن بِ انبیْ لجَ ا لِ ومً لُ عْ ء مَ يْ الشَ 

   4.وعیُ ة من البُ وعَ ایة مجمُ هَ ة عند نِ بَ اسَ حَ المُ 

  

  

                                                           
1
  .15ص ،5، مرجع سابق، جنتقى شرح الموطأي، المُ اجِ لید البَ الو  أبو 
2
  .68،69ص ، 1ج ،مرجع سابق ،بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ،محمد تقي العثماني 
3
  .68،69ص ، المرجع نفسه 
4
  .60ص ،المرجع نفسه 
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  :ياطِ عَ الفقهاء حول البیع بالتَ آراء • 

اختلف الُفقهاء في مسألة البیع بالتََّعاِطي، فقد أجازه جمهور الُفَقهاء الحنفیة والمالكیة 

  :ل مذهب أدلته كما یليكُ والحنابلة وَمَنَعُه أصحاب المذهب الشافعي وعدُّوه َبْیًعا َباِطًال، ولِ 

  :المجیزون لبیع المعاطاة) أ

  : الكاسانيین عالء الدِّ  الحنفیة فقد قال*

قول البیع والشراء دلیل علیهما والدلیل  وٕانما ،واإلعطاءي هو األخذ ادلة بالتعاطِ بَ حقیقة المُ 

    ارة عن جعلبَ ارة عِ جَ والتِ  1 َّنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  ُّ :تعالى علیه قوله

                                                  2.الشيء للغیر ببدل وهو تفسیر التعاطي

 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق  ُّ  :تعالى قال

حقیقة  ثبت أنَّ  وٕاذا. أطلق سبحانه اسم التجارة على تبادل لیس فیه قول البیع 3َّهل

 ، فكانافیسة جمیعً یسة والنَّ سِ الخَ  األشیاءفهذا یوجد في  واإلعطاء األخذالمبادلة بالتعاطي هو 

حم بز واللَّ كالبقل والرمانة والخُ  هُ نُ مَ ثَ  لُّ قِ یس ما یَ سِ والخَ  4.افكان جائزً  ،اعً یْ التعاطي في ذلك بَ 

مثل  األخذا وقت ومً ه معلُ نُ مَ وهذا ظاهر في ما كان ثَ  5.نه كالعبد ونحوهمَ ثَ  رُ كثُ یس ما یَ فِ والنَ 

6.منهالة الثَ جَ ي لِ ا بالتعاطِ بیعً  دُ قِ نعَ ال یَ  األخذ وقت وًال مجهُ  هُ نُ مَ كان ثَ  إذاا أمَّ  ،حمواللَّ  بز الخُ   

  

  

                                                           
1
  .29، اآلیة: سورة النساء 
2
  .134ص، 5ج ،مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني،ین عالء الدِّ  

3
  .16، اآلیة: سورة البقرة 

4
  .134ص، 5ج ،مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني،ین عالء الدِّ  

5
 8ج ،)م2000\ه1420 ،دار الكتب العلمیة: لبنان ،؛ بیروت1: ط(.دایةة شرح الهِ ایَ نَ البِ  ،محمود بدر الدین الفیتبي 

  .6ص
6
  .516ص ، 4ج ،مرجع سابق ،ارتَ خْ ر المُ د المحتار على الدُّ رَ  ،عبد العزیز عابدینمحمد أمین بن  
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:                                                                                  1یردِ رْ أحمد الدَّ المالكیة قال الشیخ *

م وال كلُّ تَ  ع الثمن من غیرائِ دفع للبَ بیع ویَ ي المَ رِ شتَ المُ  یأخذاة بأن عاطَ ضا بالمُ ل الرِّ یحصُ    

 أصلا ون  فأمَّ مُ ثْ ض أي قبض الثمن والمَ رات ولزم البیع فیها بالتقابُ قِّ حَ ولو في غیر المُ  إشارة

  . فق ذلكوِ  مُّ تِ البیع فال یَ 

ه زومَ العقد ال لُ  أصلع له الثمن فقد وجد فَ دْ الكه ولم یَ ه من العقد من مَ م ثمنُ لِ خذ ما عَ أفمن 

ن إ ه و نِ مَ ونحوه قبل دفع ثَ  باألكلف فیه صرَّ یتَ  أنوز الثمن فیجُ ف  العقد على دفع وقَّ تَ وال یَ 

  2.عطاءً إضا ال على الرِّ كان الدَّ 

  : يانِ وذَ لْ اب الكَ طَّ أبو الخَ الحنابلة قال * 

  ىرضَ یه ما یَ طِ عْ ا فیُ زً بْ ینار خُ ي بهذا الدِّ نِ طِ عْ أَ : ولاة نحو أن یقُ عاطَ ان بالمُ دَ اقِ عَ تَ ا المُ عَ ایَ بَ إن تَ 

   3.البیع حُّ ه یصِ ذَ ار فیأخُ ینَ دِ هذا الثوب بِ  ذْ خُ : أو یقول

 اعً وه بینهم بیْ ارفُ ما تعَ  إلىم هُ ردَّ  هلم أنفعَ  ،اظً فْ له لَ  نیِّ عَ ا ولم یُ علیه أحكامً  قَ لَّ ع عَ رْ الشَ  ألنَّ 

  4.حَّ واجب صَ ه على بیع رِ كْ ى وٕان أُ ضَ ط له الرِّ رَ تَ شْ ویُ . هم على ذلكاتِ اعَ م وبیَ هِ اقِ وَ والناس في أسْ 

  4.حَّ صَ 

  :نعون لبیع المعاطاةالَما) ب

  :يوِ وَ النَّ  اإلمامالشافعیة قال *

 تُ یْ ترَ ول كاشْ بُ والقَ  ،كتُ كْ لَّ ك ومَ تُ عْ بِ كَ  اإلیجابشرطه  ألنَّ  5،ا على المذهبعً یْ ت بَ اة لیسَ عاطَ المُ  

   .اضَ بالرِّ  وطٌ نُ ه مَ ألنَّ  امَ هِ ونِ دُ البیع بِ  حُّ فال یصِ  ،تُ لْ بِ وقَ  تُ كْ لَّ مَ وتَ 

     

  

                                                           
1

من تالمیذه  ،أحمد الصباغ ،الصعیدي ،من شیوخه ،یرردِ وي الشهیر بالدَ دَ ات أحمد بن الشیخ صالح محمد العَ كَ رَ أبو البَ  

 .م1201ت اهللا، إلىرسالة في بیان السیر  ،مالك اإلمامأقرب المسالك لمذهب  ،من مصنفاته ،الصاوي ،يوقِ سُ الدَّ أحمد 

  ).517ص،  1ج، مرجع سابق، في طبقات المالكیة شجرة النور الزكیة، محمد مخلوف(
2
  .3ص، 3ج ،)ت .د ،ن .ال: م .؛ الط .ال(.الشرح الكبیر على مختصر خلیل ،یرردِ أحمد الدَّ  
3
  .253، ص1ج ،مرجع سابق ،مام أحمدایة على مذهب اإلدَ الهِ  ،وذانيلْ اب الكَ طَّ أبو الخَ  
4
  .3ص، 2ج ،)م1994 \ه1414 ،دار الكتب العلمیة: م .ال ؛1: ط(.مام أحمد، الكافي في فقه اإلامةدَ ین بن قُ الدِّ  قُ فَّ وَ مُ  
5
  .3، ص3حي بن شرف النووي، روضة الَطاِلبین وعمدة المفتین، مرجع سابق، جی 
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ل علیه من دُ ر ما یَ بِ ي فاعتُ فِ ضا خَ فالرِّ  ،1اضرَ تَ  نْ عَ  عُ یْ ا البَ مَ إنَّ : قال يبِ كما ورد عن النَّ 

شتري المُ  ظُ فْ م لَ دُّ وز تقَ ویجُ  ،فْ لِ تَ  إنه لَ دَ ه بها أو بَ ما أخذَ  لَّ كُ  دُّ رُ اة ویَ عاطَ فال بیع بالمُ  ،لفظالَّ 

   2.ذلكود مع ول المقصُ صُ حُ البائع لِ  ظِ فْ على لَ 

 اباإلیجَ ال مَ عْ تِ اسْ  ،وع البیع عندهمة وقُ رَ ثْ مع كَ  وال عن أصحابه  ي بِ ل عن النَّ قَ نْ ولم یُ 

   .ىوَ به البلْ  مُّ ا تعُ البیع ممَّ  وألنَّ ... اعً ائِ  شَ ًال نقْ  لَ قِ نُ م لَ هِ اتِ اعَ یَ وا ذلك في بَ لُ مَ عْ تَ ول ولو اسْ بُ والقَ 

ود قُ العُ  إلىي فضِ ه یُ ه ألنَّ كمُ حُ  فَ ا ولم یخْ ا عام� انً بیَ  نه یَّ یحاب والقبول لبَ ولو اشترط له اإل

  3.رٍ عصْ  لِّ اة في أسواقهم في كُ اطَ عَ ون بالمُ عُ بایَ تَ دة والناس یَ اسِ الفَ 

  :الترجیح

قول جمهور الفقهاء  يَّ ح لدَ ترجَّ یَ ، لمانعین والمجیزین لبیع المعاطاةبعد عرض أقوال وأدلة ا   

  .ْصرَعاَمُلون به في ُكلِّ َعْصٍر ومِ الَتَعاِطي، فقد َتَعاَرف علیه الناس وَیتَ بجواز بیع لین ائِ القَ 

ي ورِ ة بشكل دَ بَ اسَ حَ المُ  مُّ ن وتتِ مَ لثَ لِ  رٍ كْ ون ذِ ر دُ اجِ ع من التَ لَ ج والسِ ائِ وَ الحَ  ذُ أخْ : الصورة الثانیة

  4.ذقت األخْ ة وَ عَ لْ ي للسِّ وقِ عر السُّ اس السِّ على أسَ 

البیع  ،رعْ ع به السِّ قطِ نْ البیع بما یَ : ة منهادَّ ات عِ یَ مِ سْ هاء تَ قَ علیه الفُ  قَ لَ طْ وق أَ السُّ عر سِ البیع بِ  •

  .امعر العَ البیع بالسِّ  ،یع الناسبِ البیع بما یَ  ،لثْ ن المِ مَ ثَ البیع بِ  ،مقْ بالرَّ 

  :وقعر السُّ حول البیع بسِ  التكییف الِفقهي• 

بین أهل الِعْلم، واختلُفوا في ذلك إلى  خالًفاالبیع بِسعر السُّوق أو بما َیْنَقِطع به السِّعر أحدث 

  :َقولْین

                                                           
1

 \ه1414 ،مؤسسة الرسالة: ؛ بیروت2: ط(.وطنؤُ شعیب األرْ : تح. صحیح بن حبان ،ه354ت انبَّ محمد بن حِ  

قال األلباني حدیث صحیح أخرجه  .341ص، 11ج ،4967رقم الحدیث ،البیع المنهى عنه: باب ،البیوع: كتاب ،)م1993

: بن ماجة وأبو محمد بن شریح األنصاري من طرق عن عبد العزیز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبیه قال

تخریج أحادیث منار في إرواء الغلیل ، محمد ناصر الدِّین األلباني.(رجاله كلهم ثقات، فذكره: یقول سمعت رسول اهللا 

  ).125ص، 5ج، م1985\ه 1405، المكتب اإلسالمي: ت؛ بیرو 2:ط. السبیل
2

دار : بیروت ط؛ .ال.(ي على المنهاجلَّ حَ ي وعمیرة على شرح المُ وبِ لیُ حاشیتا قَ  ،ةیرَ مِ ي عَ سِ لَ رَ ي وأحمد البَ وبِ لیُ ة القَ مَ َال أحمد سَ  

  .192ص، 2ج ،)م1995\ه1415،الفكر

3
  .481ص، 3ج ،مرجع سابق ،ينِ غْ المُ  ،دامةین بن قُ وفق الدِّ مُ  
4
  .12ص ،مرجع سابق ،صوره أحكامه تطبیقاته االستجرارعقد  ،رقَ أسامة عمر األشْ  
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َتْحِریم البیع بما َیْنَقِطع به السِّعر وهذا رأي جمهور الُفقهاء الحنفیة والمالكیة  :القول األول

  1.والشافعیة والظاهریة

  :الفقهاء وأدلتهم ♦

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  ُّ  :قال تعالى *

2. َّنئ مئ زئ  

  َدلَّت اآلیة الَكِریمة على أنَّ البیع من َغیر َتْسِمیة الَثَمن أكل َمالٍ : وجه الدَّاللة من اآلیة

3.ِبالَباِطل، ألنَّه لم َیِصح فیه التَّراِضي، وال َیِصحُّ البیع ِبَثَمن َمجُهول وال إلى أَجل َمجُهول  

ب لْ في صُ  تْ كنَ ة تمَ الَ هَ ادة جَ یَ فیه زِ  ألنَّ  ،داسِ قم فَ البیع بالرَّ : م من الحنفیةیْ جَ ین بن نُ زین الدِّ *

ه ألنَّ  ،ارمَ لة القِ زِ نْ ه بمَ بِ بَ سَ ار هو بِ شتري فصَ ه المُ مُ لَ ال یعْ  مٍ قْ ب رَ بَ سَ العقد وهو جهالة الثمن بِ 

  4.لأو أقَ  رثَ م أو أكْ اهِ رَ رة دَ شْ م بعَ قْ ر الرَّ دْ ن البائع قَ بیِّ یحتمل أن یُ 

ه ل؛ ألنَّ حِ فهذا ال یَ  ومٍ یَ  لِّ ر كُ عْ سِ منك بِ  ذُ آخِ  لُ جُ الرَّ : قال( :أوطَ ك في المُ الِ مَ  اماإلمَ قال * 

   5).وملُ عْ ع مَ یْ ا على بَ قَ رِ تَ فْ ة ولم یَ ر مرَّ ثُ كْ ویَ  ةً مرَّ  لُّ قِ ر یَ رَ غَ 

  6.هدَ عْ م بَ لِ ل به حال العقد وٕان عَ هْ لجَ لِ  حْ صِ ه لم یَ مِ قْ برَ  اعَ وٕان بَ 

ب اغِ وهناك رَ  ثل أو أكثرن المِ مَ ثَ البیع بِ  حُّ ال یصِ (:ي من الشافعیةمِ تَ یْ ر الهَ جَ علي بن حَ * 

ن مَّ به وهو مِ  نُ ابَ تغَ ر إلیه أو زاد ما ال یَ ظَ نْ وم لم یُ زُ ب بعد اللُّ اغِ ن رَ مَ في الثَ  ادَ فإن زَ  ،دیَ بأزْ 

ول بُ مع قَ  هُ عُ یْ ویكون بَ  خٍ بال فسْ  هُ عْ بِ یَ أو . اوبً خ وجُ فسَ یَ فلْ ... اریَ اء الخِ ضَ قِ وثق به قبل انْ یُ 

  7.)شتريالمُ 

                                                           
1
برعایة الهیئة الشرعیة لبنك البالد  ،الثاني للهیئات الشرعیة ملتقىال ،المرابحة بربح متغیر ،یوسف عبد اهللا الشبیلي 

  .33ص ،ض، الریافندق االنتركونتنتال ،1430\12\29

2
  .29 ،اآلیة :سورة النساء 
3
  .367ص، 7ج ،)ت. د ،دار الفكر: ط؛ بیروت. ال.(ى باآلثارلَّ حَ المُ  ،أحمد بن سعید بن حزم الظاهريعلي بن  
4
  .292ص ، 5ج ،مرجع سابق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زین الدِّین بن ُنجیم 
5
  .355ص، 2ج، جامع بیع الطعام، البیوع: كتاب ،مرجع سابق ،أطَ وَ المُ  ،مالك بن أنس 
6
  .316ص ،4ج ،مرجع سابق، نصاف في معرفة الراجح من الخالف، اإلياوِ دَ رْ لیمان المِ علي بن سُ  
7
  .86ص ،5ج ،مرجع سابق ،نهاجحتاج في شرح المِ ة المُ حفَ تُ  ،يمِ یتَ علي بن حجر الهَ  
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بن َتْیِمیَّة اال مانع من جواز البیع بِسْعِر السُّوق وهذا القول اْخَتاَره شیخ اإلسالم  :القول الثاني

  .بن الَقیِّم من الحنابلةاوِتلِمیُذه 

  :الفقهاء وأدلتهم ♦

        1َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ُّ  :تعالىقال  *

   2َّ يي ىي مي خي حي  ُّ  :أیضا قال *

ة النكاح ِبَمْهر الِمْثل واإلجارة ِبُأْجَرة : وجه الدَّاللة من اآلیتین َدلَّت َهاتان اآلَیْتان على ِصحَّ

الِمْثل، وغایة البیع بالسِّْعر أن یكون َبْیُعه ِبَثَمن الِمْثل؛ فیُجوز كما تُجوز الُمَعاوَضة ِبَثَمن 

3.فهذا هو القیاس الصحیح وال تقوم مصالح الناس إال بالبیع بما ینقطع به السِّعر. الِمْثل  

ةیَّ مِ یْ بن تَ ا اإلسالم شیخُ  *
یع الناس بِ عر ما یَ ي بسِ عنِ بِ : ل مثل أن یقولثْ البیع بثمن المِ (:4

الة الدَّ  لئِ َال احد ونحو ذلك من الدَ وهو وَ  رعع به السِّ نقطِ ي بما یَ نِ عْ أو بِ  ،عر واحدوالسِّ   

. )غیر لفظ أوا على هذا المعنى لفظً   

عر اع ذلك السِّ هة من بیَّ اكِ حم والدهن والفَ بز واللَّ ام كالخُ عَ اب والطَ یَ الثِ  ذَ أخُ عادة الناس أن یَ  إنَّ 

 مُ قْ ا الرَّ ل هذا على أحد؛ أمَّ كَ شْ م لم یُ قْ م المشتري قدر الرَّ لِ إذا عَ . ذخْ ر ذلك وقت األَ دْ وا قَ نُ یِّ عَ ویُ 

ما ل إنَّ وصِ وب من المُ لُ جْ اع المَ تَ كثیرا من المَ  فإنَّ  ،درهقَ شتري بِ م المُ لَ ه البائع ولم یعْ مَ الذي رقَ 

ه حُ ربَ رة البائع ویَ بَ خْ مَ ه والمشتري یرضى بِ مِ قْ رَ ایدة بل بِ زَ ة وال مُ مَ اوَ سَ مُ  اعُ بَ ه ال یُ قم فإنَّ اع بالرَّ بَ یُ 

  5.هعِ نْ مَ لِ  هجْ وهذا ال وَ  ،ان علیهقَ فِ فیه ما یتَّ 

                                                           
1
  .236: اآلیة ،ورة البقرةس 
2
  .6: ، اآلیةسورة الطالق 
3
  .5، ص4ج ،مرجع سابق ،ین عن رب العالمینعِ وقِ إعالم المُ  ،م الجوزیةیِّ ین بن قَ شمس الدِّ  
4

زین  ،من شیوخه ،األعالموعلم  اإلسالمشیخ  ،ین أبو العباسي الدِّ قِ ة تَ میَّ یْ أحمد بن عبد الحلیم بن عبد اهللا بن محمد بن تَ  

جواب االعتراضات المصریة على الفتاوى الحمویة  ،كتاب اإلیمان ،من مصنفاته ،بن القیما ،من تالمیذه ،جانْ ین بن المَ الدِّ 

  ).491\4، ذیل طبقات الحنابلة، زین الدین السالمي.(928ت
5
  .222، 221ص ،)ت .د ،دار السنة المحمدیة: ط؛ مصر الجدیدة .ال(.، نظریة العقدةیَّ مِ یْ ین بن تَ تقي الدِّ  
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ه بعد ذلك  بُ حاسِ رها ثم یُ عْ ع سِ طَ ات في أیام ولم یقْ یَّ ار وزَ ال ونحوه كجزَّ قَّ ج من بَ ائِ وَ إذا أخذ حَ 

ه من لكنَّ ن فیه الثَ یِّ عَ ه لم یُ ونِ كَ د لِ ى الفاسِ جرَ مَ  ارٍ ه وهذا العقد جَ لكِ وعلى هذا یدخل في مُ 

  1.نمَ الثَ یح بِ رِ صْ ق أي التَ طْ ام النُّ قَ ف مَ رْ للعُ  ةً إقامَ . صحیح

  :الترجیح

ح لديَّ القول الثاني ، وقأقوال المانعین والُمجیزین للبیع بسعر السُّ  عرض بعد القائل ترجَّ

بجواز البیع ِبِسْعر السُّوق؛ َنظًرا ِلثُُبوت الِقیَمة في ِذمَّة المشتري وأنَّ هذا البیع من ِفْعل الناس 

  . في كل َعْصٍر وِمْصر

  :وقعر السُّ سِ لصورة البیع بِ ر اصِ عَ تطبیق مُ • 

یة كل ومِ قي الصحیفة الیَ لْ ع یُ ائِ البَ  یة؛ وٕانَّ ومِ ف الیَ حُ الصُّ  ةِ اعَ ل الناس مع بَ امَ عَ تَ مثل ما یَ 

عر في أثناء ر السِّ یَّ غَ تَ ما یَ بَّ رُ  ،وفرُ عْ ي المَ اعِ طَ القِ  هِ رِ عْ صباح في بیت المشتري على أساس سِ 

ة في بیت یفَ حِ ي البائع الصَ لقِ ما یُ لَّ كُ فَ  ،رعْ ین السِّ یِ عْ في تَ  اعزَ لنِّ ر فلیس هناك مجال لِ هْ الشَ 

  2.اب في نهایة الشهرسَ ة الحِ یَ فِ صْ ع تَ قَ وتَ  ،وقالسُّ  رِ عْ البیع على أساس سِ  دُ قِ عَ نْ ه یَ رِ أمْ المشتري بِ 

في بدایة ان عَ ایِ بَ تَ ت المُ اوَ تفَ ذ وال یَ خْ ا عند األَ ومً علُ مَ  نُ مَ أن ال یكون الثَ : الصورة الثالثة

ا ضَ  وال یتعرَّ ًال مَ ن هَ َال امَ عَ تَ زاع بل یَ ن معه النِّ مَ ؤْ یُ  ،نمَ ید الثَ حدِ تَ ط لِ بِ ضَ نْ ا على أساس مُ مَ هِ لِ امُ عَ تَ 

ها المشتري لكَ هْ تَ ة قد اسْ وذَ أخُ الكثیر من األشیاء المَ  ل في هذه الحالة أنَّ كَ شْ تَ سْ یُ . ن أصًال مَ لثَ لِ 

  3.ومة؟عدُ ها وهي مَ عُ یْ بَ  حُّ ة؛ فكیف یصِ یَ فِ صْ عند التَ  تْ مَ دَ عَ ها حتى انْ ذِ بعد أخْ 

ا یَ وَ بل نَ  عٍ یْ بَ بِ  ظَ تلفَّ ا ولم یَ ئً ه شیْ عطِ ا ولم یُ ئً منه شیْ  ذَ إذا أخَ ( :وعجمُ ي في المَ وِ وَ النَّ  اإلمامقال  *

) الشافعیةأي في مذهب (ل بال خالفاطِ كثیر من الناس فهذا بَ ه لُ عَ فْ عتاد كما یَ ه المُ نِ ه بثمَ ذَ أخْ 

ثرة من ر بكُ تَ غْ ز منه وال نَ رِ حتَ نَ م هذا ولْ علَ نَ ا ولْ عً یْ بَ  عدُّ اة وال یُ عاطَ ي وال مُ ظِ فْ ع لَ بیْ ألنه لیس بِ 

اة عاطَ وال مُ  ةٍ ایعَ بَ ة من غیر مُ رَّ بعد مَ  ةً اع مرَّ الحوائج من البیَّ  ذُ أخُ كثیرا من الناس یَ  ه؛ فإنَّ لُ عَ یفْ 

   4.)ض وهذا باطلوَ یه العِ عطِ به ویُ اسِ حَ ة یُ دَّ بعد مُ  ثمَّ 

                                                           
1
  .108ص ،4ج ،مرجع سابق ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،إدریس الَبُهوتيبن  منصور 
2
  .62ص، 1ج ،مرجع سابق ،بحوث في قضایا فقهیة معاصرة ،محمد تقي العثماني 
3
  .63ص، 1ج، المرجع نفسه 
4
  .164، ص9ج ،مرجع سابق ،المجموع شرح المهذب ،یحي بن شرف النووي 
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ذ خْ ن عند َأمَ ر الثَ كَ ذْ ولو لم یُ  االستجراربجواز ون منهم رُ تأخِّ ى المُ تَ ا الحنفیة فقد أفْ أمَّ * 

اع من البیَّ  اإلنسانه رُّ تجِ سْ ما یَ (:بقوله االستجرارابدین بن عَ ا فَ رَّ كما عَ  1.اعات من البیَّ اجَ الحَ 

یع بَ الء لیس هذا بِ ضَ وقال بعض الفُ  ،)اانً تحسَ اسْ  ازَ ها جَ كِ َال هْ تِ ه على أثمانها بعد اسْ بَ إذا حاسَ 

ج كما رَ لحَ ا لِ عً  لألمر ودفْ یًال هِ سْ ا تَ فً رْ كها عُ الِ مَ  نِ ات بإذْ فَ لَ تْ ان المُ مَ ما هو من باب ضَ وم إنَّ عدُ المَ 

ن یمكِ وُ  ،نمَ الثَ ة ال بِ یمَ القِ ات بِ یَ یمِ والقِ  ،ةیمَ قِ الْ ثل ال بِ المِ ات بِ یَ لِ ثْ ان المِ مَ ضَ  وفیه أنَّ  ،ادةهو العَ 

  2.اانً ن استحسَ مَ الثَ ها بِ انُ مَ ان ویكون ضَ یَ األعْ  ضِ رْ یج هذه المسألة على قَ رِ خْ تَ 

ما في ) ومعدُ قاعدة بیع المَ ( ةدمن هذه القاع وهُ جُ رَ وا فیه وأخْ سامحُ ا تَ ممَّ (: یمجَ بن نُ اقال  *

كالعدس  عٍ یْ من غیر بَ كما هو العادة  جِ رْ وجه الخَ  اع علىیَّ ذ من البَ خَ ؤْ ة من األشیاء التي تُ یَ نْ القُ 

  . )وم هناعدُ وز بیع المَ جُ فیَ  ،حَّ ت صَ مَ دَ عَ ا انْ مَ دَ عْ اها بَ رَ تَ ثم اشْ  ،الزیت ونحوهاو والملح 

 إلىه لِ ثْ في مِ  اجُ حتَ ي وال یَ اطِ عَ ا بالتَ عً یْ س ونحوه بَ دَ من العَ  وذُ أخُ ع من أن یكون المَ انِ وما المَ 

  3.ومه معلُ ألنَّ  نمَ ان الثَ یَ بَ 

                                                           
1
  .59ص، 1ج، مرجع سابق ،بحوث في قضایا فقهیة معاصرة محمد تقي العثماني، 
2
  .516ص ،4ج ،مرجع سابق ،ارتَ خْ ر المُ ار على الدُّ حتَ رد المُ  محمد أمین بن عبد العزیز عابدین، 
3
  .279ص، 5ج ،مرجع سابق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،میْ جَ ین بن نُ زین الدِّ  
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  .االستجراربیع لالتطبیقات المعاصرة : المبحث الثاني

ل به ا كان التعامُ یمً قدِ یة؛ فَ ارِ جَ الت التِ یة في التعامُ اسِ ة أسَ مكانَ  االستجرارتل بیع حْ یَ    

... ارأو الجزَّ  قالهي أو البَ من الفاكِ ... حمبز واللَّ یت والخُ ة كالزَ یَ كِ َال هْ تِ لع اإلسْ على السِّ ا رً صِ تَ قْ مُ 

ب واكِ أن یُ  االستجراریع بَ لِ  دَّ یدة فال بُ دِ ا جَ ابً وَ حت أبْ ارة وفتَ جَ رت التِ وَ طَ عاصر تَ نا المُ تِ قْ لكن في وَ 

  .االستجراریع بَ رة لِ اصِ عَ ات المُ یقَ طبِ تَ اول في هذا المبحث بعض النَ أتَ ا سَ ذَ لِ . روُ طَ هذا التَ 

  .االستجراره في بیع یقُ طبِ ید وتَ ورِ یة عقد التَّ اهِ مَ : المطلب األول

عقد الَتوِرید من الُعُقود الُمْسَتَجدَّة في الُمعامالت الَمالیة، َظهر َجرَّاء الَتَطُور الِتَجاري   

واإلقِتَصادي، وهو اتِّفاق بین َطَرَفْین على ِسْلَعة أو ِخدمة ُمَعیََّنة وَتَتَرتَُّب على ِكَال الُمَتَعاِقَدْین 

 عن َمْفُهوم عقد الَتوِرید ومن ثمَّة الَكَالم عن آراءِ لذا َسأَتَكلَّم في هذا المطلب . إْلِتَزاَمات

  .االستجراره في بیع یقِ طبِ وما مدى إمكانیة تَ  ،ْرِعَیةالشَّ  هِ اء َحوَله وأْحَكامِ هَ قَ الفُ 

  .یدورِ یة عقد التَّ اهِ مَ : الفرع األول

  .یدورِ تعریف عقد التَّ : أوالً 

د رُ وَ كالتَ  ،لهخُ دْ ه أو لم یَ خلَ الماء وغیره دَ  راف علىاإلشْ  ،رسْ بالكَ  دَ رِ وَ : غةید لُ ورِ التَّ  •

  2.وداً رُ ه وُ دُ رِ وغیره الماء یَ  یرعِ البَ  دَ رَ وَ  1.یندِ ارِ ووَ  ادٌ رَّ ووُ  دارِ وهو وَ  ،ادیرَ واإلستِ 

  :ید منها كما یليورِ عقد التَّ  دِّ ارات في حَ بَ دت العِ تعدَّ : اید اصطالحً ورِ التَّ  •

  ا رً صُ نْ عُ من ن بحیث یكون الزَ مَ ة من الزَ دَّ تَ مْ ة مُ دَّ مُ  هُ یذُ فِ نْ ق تَ رِ غْ تَ سْ هو العقد الذي یَ ید ورِ عقد التَّ  *

 ٍت قْ وَ إلى  اجُ تَ حْ فیَ  ،ةكَ رِ ال الشَ ة أعمَ سَ ارَ مَ ور ومُ أجُ ع المَ افِ نَ اء مَ یفَ تِ یذه مثل اسْ فِ نْ ا في تَ اسیً أسَ 

  3.اررَ مْ تِ م العقد فیه باسْ كْ ي حُ رِ سْ ع یَ سَ تَّ مُ 

ة عَ ائِ ة البَ هَ الجِ  ة؛ على أنَّ عَ ائِ ة والجهة البَ یَ رِ تَ شْ ة المُ هَ یة بین الجِ اقِ فَ عن اتِّ  ید عبارةورِ عقد التَّ  *

 نٍ مَ ثَ  اءَ قَ ة لِ نَ یَّ عَ مُ ة یَ لِ بَ قْ تَ سْ یخ مُ ارِ وَ اف في تَ ة األوصَ دَ دَّ حَ اد مُ وَ ا أو مَ عً لَ ة سِ یَ ترِ شْ ة المُ هَ إلى الجِ  دُ رِّ وَ تُ 

  4.نیقیْ رِ ق علیه بین الفَ فَ تَ وم مُ لُ عْ مَ 
                                                           

1
 مؤسسة الرسالة: ؛ بیروت، لبنان8:ط.(محمد َنِعیم الَعْرَقُسوسي: تح. آبادي، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب الَفْیُروز  

  .325ص ،1ج، )م2005 \ه1426
2
  .655، ص2، مرجع سابق، جنیرمحمد بن علي الَفُیومي، المصباح المُ أحمد بن  
3
  .325ص ،1ج، )م2004\ه1425دار القلم،: ؛ دمشق2:ط.(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام 
4
  .105، ص2مرجع سابق، ج ،فقهیة معاصرةاني، بحوث في قضایا محمد تقي العثم 
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  :وأقسامه صهائِ صَ ید وخَ ورِ روط عقد التَّ شُ  :ثانیا

  :یدورِ ن في عقد التَّ یْ ضَ وَ شروط العِ  ♦

  .ارً اھِ ھا ظَ فِ َال تِ ن باخْ مَ لف الثَ تَ خْ ات التي یَ فَ الصِّ ط بِ بِ ضَ نْ ا یَ یع ممَّ بِ ون المَ أن یكُ  •

  .ارً لف بها ظاهِ تَ خْ ه التي یَ اتِ فَ صِ بِ  دُ رَّ و ط المُ بِ ضَ نْ أن یَ  •

ا؛ أي ودً دُ عْ د إذا كان مَ دَ وبالعَ  ،اونً وزُ زن إذا كان مَ وبالوَ  ،یًال كِ ل إذا كان مَ یْ بالكَ  دُ رَّ وَ المُ ة فَ عرِ مَ  •

  .ةالَ هَ ع الجَ فَ رْ ا یَ مَ ن بِ مَ یع والثَ بِ یر المَ دِ قْ تَ 

  .اومً لُ عْ  مَ ًال  أجَ ًال ؤجَ د فیه مُ رَّ و أن یكون المُ  • 

ل بْ ا قَ قَ رَّ فَ فإن تَ  نیْ ن بالدَّ یْ یع الدَّ بَ  نزا مرُّ حَ تَ  قد؛س العَ لِ جْ ید في مَ ورِ ال التَّ أس مَ رَ  َض بَ قْ أن یُ  •

  1.العقد لَ طُ ذلك بَ 

  :یدورِ خصائص عقد التَّ  ♦

  .له درَّ وَ د والمُ رِّ وَ المُ  ،نیْ فَ رَ لطَ ة لِ مَ زِ ود الالَّ قُ ید من العُ ورِ عقد التَّ  •

 درِّ وَ ن للمُ مَ د والثَ ورِ تَ سْ لمُ ة لِ عَ لْ یك السِّ لِ مْ ي إلى تَ ضِ فْ ات حیث یُ اوضَ عَ ود المُ قُ ید من عُ ورِ عقد التَّ  •

  .ةدَ بَّ ؤَ ورة مُ بصُ 

  .ا عن مجلس العقدغائبً بیع حیث یكون المَ  ،فةید من أنواع البیع على الصِّ ورِ ر عقد التَّ بَ تَ عْ یُ  •

هما جملة یلَ أجِ عن مجلس العقد وتَ ن یْ ضَ وَ اب العِ یَ عضه؛ مما یعني غِ له أو بَ ن كُ مَ یل الثَ أجِ تَ  •

  2.ا إلى زمن المستقبلاطً أو أقسَ 

  :ة منهاعدَّ  ینقسم عقد التورید إلى عدة أنواع وذلك باعتبارات  :وریدات عقد التَّ یمَ قسِ تَ  ♦

  :قدیعة العَ بِ ید باعتبار طَ ورِ ود التَّ قُ أقسام عُ ) أ

ة هَ جِ  ة منیَ ومِ كُ حُ أ بین الدولة والمؤسسات الشَ نْ ود التي تَ قُ هي العُ : ةیَ ید اإلدارِ ورِ ود التَّ قُ عُ  •

  3.ةیَ ذِ ة أو أغْ یَ بِ تَ كْ المَ ات مَ زَ لْ تَ سْ مثل تورید المُ  ،اع الخاصطَ وشركات القِ  وبین أطراف عادیة

                                                           
1
یا، جامعة النجاح رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العل. في الفقه اإلسالميمحمود دراغمة، عقد التورید نمر صالح  

  . 16، 14م، ص 2004ه،1425فلسطین،  الوطنیة، نابلس
2
  .477، ص8الة ومعاصرة، مرجع سابق، جُدبیان بن محمد الدُّبیان، المعامالت المالیة أصَ  
3
رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة . في الفقه اإلسالميمحمد یوسف أبو َجَزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید  

  .بتصرُّف. 25، صم2011ه،1432معة اإلسالمیة، غزة، والقانون، الجا
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ما وٕانَّ  ا فیهافً رَ ة طَ یَ ومِ كُ أو حُ  یةارِ إدَ ة هَ ة جِ ال تكون أیَّ ود التي قُ هي العُ : ةاصَّ ید الخَ ورِ ود التَّ قُ عُ  •

ةات كَ رِ ان فیها من األفراد والشَ رفَ الطَ  درسة مَ لِ ة اصَّ ي من شركة خَ سِ درَ ید أثاث مَ ورِ كتَ  الخاصَّ

  1.یةومِ كُ ة غیر حُ خاصَّ 

  :هضِ فْ قد أو رَ ول العَ بُ ن في قَ یْ دَ اقِ تعَ ة المُ یَ رِّ ار حُ بَ تِ باعْ ید ورِ ود التَّ قُ أقسام عُ ) ب

اج تَ حْ واآلخر مُ  نٍ غْ تَ سْ ي مُ وِ قَ ن أحدهما فیْ رَ بین طَ ود تكون قُ هذه العُ : ةدَ حَّ وَ ید مُ ورِ ود تَ قُ عُ  •

   2.ولبُ  القَ ف اآلخر إالَّ رَ لطَ ولیس لِ  هُ وطَ رُ ي شُ وِ رف القَ ض الطَ رِ فْ یَ فَ 

ان عَ ون علیه اإلذْ ت فالزبُ اَال تصَ ات شركة االدمَ ید خَ ورِ ان مثل تَ ود اإلذعَ قُ ى بعُ مَّ سَ یُ  وهذا ما

  .ة علیهاقَ افَ وَ لیس له إال المُ وط هذه الشركة رُ شُ لِ 

اء ة في إنشَ امَّ ه التَ تِ یَ رِ حُ العقد بِ  يْ فَ رَ فیها كل من طَ  عُ تَ مَ تَ یَ ود التي قُ تلك العُ : ةرَّ ید حُ ورِ ود تَ قُ عُ  •

   3.وعج تحت هذا النَّ رِ دَ نْ ید تَ ورِ ود التَّ قُ ة عُ یَ بِ الِ وغَ  ،وطهرُ ید شُ دِ حْ وتَ العقد 

  .یدورِ ي لعقد التَّ هِ قْ یف الفِ التكیِ  :ثالثا

ه یمِ دِ قْ م تَ دَ واز عَ وجَ  مْ لَ في عقد السَّ ن في مجلس العقد مَ یم الثَ دِ قْ ورة تَ رُ على ضَ لماء العُ  قَ فَ اتَّ    

فیه  مُ زَ لْ یَ فَ  ؟ودقُ هذه العُ یل بِ هل هو من قَ ید ورِ ا في عقد التَّ فوُ لَ تَ ستصناع؛ ثم اخْ في عقد اال

إلى في ذلك ا اختلفو و  4.ةم خاصَّ كاحعلیه أ بُ تَّ رَ تَ ث تَ دَ حْ تَ سْ ه عقد مُ أم أنَّ  ،امها أم الكَ أحْ 

  :نقولیْ 

 وعیُ ا ألي نوع من البُ عً ابِ لیس تَ ید ورِ عقد التَّ  من أهل العلم إلى أنَّ  یقٌ رِ هب فَ ذَ  :القول األول ♦

ذلك على وا لُ دَ تَ ة في المعامالت المالیة واسْ دَّ جَ تَ سْ وع المعاصرة والمُ یُ البُ  نل مقِ تْ سْ بل هو بیع مُ 

  :كما یلي ،اول أیضً المعقُ ة النبویة ومن نَّ والسُ بأدلة من القرآن الكریم 

  :القرآن الكریممن  *

  .5َّىق يف ىف يث ىث  ُّ :سبحانه قال) أ

                                                           
1
، اإلسالم والتحدیات المعاصرة: بحث مقدم إلى مؤتمر. عقد التورید والمقاولة .وعاطف أبو هریدب شویدح،أحمد ذیا 

  .4ص.  2007 4 -3 -2في الفترة ، ة بغزةالمنعقدة بكلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمی
2
  .24محمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
3
 .5أحمد ذیاب شویدح، عقد التورید والمقاولة، مرجع سابق، ص 
4
  .فبتصرُّ . 13ص ،مرجع سابق ،الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي ،محمد یوسف أبو جزر 
5
  .1: اآلیة ،سورة المائدة 
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ي بذلك یعنِ  ،ودقُ فاء بالعُ بالوَ ر اهللا سبحانه وتعالى مَ أَ : ستدالل من اآلیة الكریمةجه االوَ   •

ه على نفسه دَ قَ وكذلك ما عَ  ةارَ راء وٕاجَ ه من بیع وشِ فسِ على نَ  ءُ رْ المَ   هُ دَ قَ ن وهي ما عَ یْ ود الدَّ قُ عُ 

  .والتورید عقد من العقود الداخلة في عموم اآلیة 1...امیَ ج والصِ ات كالحَ اعَ هللا من الطَ 

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ :تعالى   قال) ب

  2 .َّنئ مئ زئ رئ

اض رَ ة عن تَ عَ اقِ ارات الوَ جَ ائر التِ ة سَ احَ ي إبَ ضِ تَ قْ ظاهر اآلیة یَ : ستدالل من اآلیةوجه اال •

  .احلب األربَ ود بها طَ قصُ ات المَ ضَ عاوَ ود المُ قُ ع على عُ اقِ اسم وَ والتجارة 

ا عقد هَ نِ مْ ومن ضِ . اتامَ زَ لتِ اإل ئنشِ عامالت التي تُ ات والمُ فَ رُ صَ من التَّ  ثیركَ ة لِ لَ امِ ارة شَ جَ فالتِ 

ح بْ ب والرِّ سْ الكَ  امَ نهُ واحد مِ  لُّ ي كُ غِ بْ ویَ  ،له درَّ وَ د والمُ رِّ وَ اض بین المُ رَ ید الذي یكون عن تَ ورِ التَّ 

  3.ص اآلیة الكریمةنَ ت بِ بَ وهذا المعنى ثَ 

4. َّ يي ىي مي خي حي  ُّ :تعالى  قال) ت  

لى اآلباء أن عَ فَ  نَّ هُ دَ ن أوَال عْ قات؛ إذا أرضَ لَّ طَ حدث اآلیة عن المُ تَ تَ : ستدالل من اآلیةوجه اال •

   5.ةیَ بِ نَ تأجر أجْ سْ اع كما یَ ضَ للرِّ  هرأتَ ر امْ تأجِ سْ ل أن یَ جُ لرَ ولِ  ،نَّ هِ اعِ ضَ ة إرْ رَ جْ أُ  نَّ وهُ طُ عْ یُ 

بین  ارٍ ل بذلك جَ امُ عَ التَ  ة وألنَّ ومَ لُ عْ ة مَ رَ جْ ر بأُ ئْ ار الظَ تئجَ سْ هذه اآلیة على جواز اا ت أیضً ودلَّ 

  6.الناس

اع وهذه ة اإلرضَ مَ دْ ل خِ فْ لطِ ر لِ دم الَظئْ قَ ات؛ حیث تَ مَ دَ ید الخَ ورِ یل تَ بِ ار من قَ ئجَ تِ سْ االوهذا 

  7.ق علیهفَ تَّ دل مُ ل بَ ابِ قَ مُ  ائً یْ شَ ا فَ یئً مع الزمن شَ  ىوفتَ سْ ة تَ مَ دْ الخِ 
  

                                                           
1

 دار الكتب المصریة: ؛ القاهرة2: ط.(شفیِ إبراهیم أطْ  ،يونِ دُ رْ أحمد البَ : تح. الجامع ألحكام القرآن ،شمس الدِّین القرطبي 

  .32ص ،6ج، )م1964\ه1384
2
  .29: اآلیة ،سورة النساء 
3
  .73الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص فيمحمود َدَراْغَمة، عقد التورید نمر صالح  
4
  .6: سورة الطالق، اآلیة 
5
  .168، ص18شمس الدِّین القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج 
6
  .59ص ،2ج، )م1937\ه1356ن، . ال: م. ط؛ ال. ال.(مجد الدِّین أبو الفضل، اإلختیار لتعلیل المختار 
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  :ة النبویة الشریفةنَّ السُ من * 

ا لهَ  الُ قَ ا یُ وتً یُ ا بُ فیهَ  ونَ دُ جِ تَ وسَ  مِ جَ العَ  م أرُض لكُ  حُ فتَ تُ ا سَ هَ إنَّ :قال رسول اهللا ُرِوَي أن  ما •

  .1اءسَ فْ أو نَ  ةً یضَ رِ مَ  اء إالَّ سَ ا النِّ وهَ عُ نَ وامْ  ْر زُ األُ  بِ إالَّ  الُ جَ ا الرِّ هَ لْ خُ دْ یَ  الَ ات فَ امَ مَّ الحَ 

ات امَ ات في الحمَّ دمَ ید الخَ ورِ وح إلى تَ وضُ یر بِ شِ یف یُ رِ الحدیث الشَ : ة من الحدیثلَ َال وجه الدَ 

  .ةنَ عیَّ وط مُ من شرُ العامة ضِ 

  : المعقولمن  *

وتبرز أهمیته في  ،فاتصرُّ ود والتَ قُ في العُ ة امَّ ح العَ الِ صَ رعایة المَ  وم علىقُ ید یَ ورِ عقد التَّ    

فع ورَ  ،وض باإلقتصادهُ یل والنُ موِ لتَ ت واسعة لِ اَال جَ یة وفتح مَ اعِ نَ والصِ  یةارِ یط الحركة التجَ شِ نْ تَ 

  2.ود اإلقتصاديركُ ة على الناس في حالة الُّ قَّ المشَ 

 وعٍ یُ ام بُ كَ ا ألحْ عً بَ ه تَ امُ كَ وم أحْ قُ ید تَ ورِ عقد التَّ  إلى أنَّ  لممن أهل العِ  یقٌ رِ فَ ذهب  :القول الثاني ♦

ذلك وا على لُّ تدَ ة؛ واسْ بأحكام خاصَّ  ًال قِ تَ سْ ا مُ دً قْ ولیس عَ  مْ لَ اع وعقد السَّ صنَ ستِ أخرى كعقد اال

  :كما یلي ،ة النبویة ومن المعقولنَّ بأدلة من السُ 

  :السنة النبویة الشریفةمن * 

وعن بیع  اةِ صَ ع الحُ یْ عن بَ  َصلَّى اهللا علیه وسلماهللا  ولَ رسُ ى هَ نَ  :قال  3عن أبي هریرة) أ

  .4َررِ بیع الغَ 

                                                           
1

ین عبد الحمید: تح .أبو داود سلیمان بن عمرو األزدري الِسِجْستاِني، سنن أبي داود  : ط؛ صیدا، بیروت. ال(.محي الدِّ

ام،: ، كتاب)ت. المكتبة العصریة، د بن أخرجه  ،حدیث ضعیف: قال األلباني .39ص ،4ج ،4011الحدیثرقم  الَحمَّ

 بحدیثه جُّ حتَ قال البیهقي أكثر أهل العلم ال یُ  ،كلهم من طریق عبد الرحمان بن زیاد بن أنعم... ماجة والبیهقي والطبراني

دار : ؛ الریاض1:ط. لسلة األحادیث الضعیفة والموضوعةس ،ین األلبانيناصر الدِّ محمد . (متروك حدیثه: وقال مسلم

  ).727ص ،14ج ،م1992\ه1412 ،المعارف
2
  .68محمود دراغمة، عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صنمر صالح  
3

ا ُهریرة، أكثر الصحابة َحدیثً  ن بن َكْعب الدُّوسي ُیَكنَّى بأبيبن عامر بن عبد ذي الشَّرى بن عدنان بن عبد اهللا بن َزْهراا 

وروى عنه من الصجابة  أبي بكر وعمر والفضل بن العباس، وأحَفُظُهم، روى خمسة آالف وثالثمائة حدیث، وَحدَّث عن 

، اإلصابة في تمییز الصحابة، بن حجر العسقالنيا(.ه57ت بن عباس ومن كبار التابعین مروان بن الَحَكمابن عمر و ا

  ).348ص، ه1415، دار الكتب العلمیة: ؛ بیروت1: ط. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض: تح7
4

رقم ، ...بطالن بیع الحصاة: باب ، البیوع: كتاب مرجع سابق، .، المسند الصحیح المختصرمسلم بن الحجاج النیسابوري 

  .1153، ص3ج، 1513الحدیث 
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بال  َررة والغَ الَ هَ م منه الجَ زَ لْ ن في مجلس العقد یَ ضیْ وَ اب العِ یَ غِ  أنَّ : وجه الداللة من الحدیث

  .1 يبِ هي النَّ في نَ  لٌ ید وداخِ ورِ عقد التَّ  ل فياصِ وهذا حَ  ،شك

  .2كدَ نْ عِ  َس یْ ا لَ مَ  عْ بِ تَ  الَ  : جاء في قولهما ) ب

ع هو من نَ صْ أن تُ بل ا قَ مَ بَّ ها ورُ كَ لِ مْ لعة قبل أن یَ د السِّ رِ وَ ع المُ یْ بَ  أنَّ : اللة من الحدیثوجه الدَ 

  3.ومدُ عْ یل بیع المَ بِ ان ما لیس عنده وكذلك من قَ یل بیع اإلنسَ بِ قَ 

  :المعقولمن  *

ان وضَ والعِ  ،ولبُ اب وقَ ة إیجَ ابَ ثَ مَ هي بِ  اء العقدعند إنشَ  نیْ فَ رَ ون بین الطَّ دة التي تكُ اعَ وَ المُ    

ذا ب لِ ائِ ه عقد على غَ ة كأنَّ الَ تلك الحَ فاألمر بِ  ،تفاقس هذا االجلِ ان عن مَ بَ ائِ وم غَ علُ كما هو مَ 

ق في قِّ حَ تَ ب وهذا غیر مُ ائِ ة العقد على الغَ هَ بْ ة للخروج عن شُ مَ لزِ دة مُ واعَ أن ال تكون المُ وجب 

  4.یدورِ التَّ عقد 

عقد  أنَّ  ديَّ ح لَ رجَّ تَ یَ  ،الفریقین حول طبیعة عقد التوریدة لَّ ه من أدِ رُ كْ ا سبق ذِ مَّ مِ  :لترجیحا

ا ل عمَّ قِ تَ سْ وا أنه عقد مُ دُ فقد أكَّ  القول األولومن خالل أدلة  ،ثةدَ حْ تَ سْ ود المُ ید من العقُ ورِ التَّ 

  .اا شرعیً كمً حُ  ا أوص� الف نَ خَ لم یُ ع من جوازه إذا نِ افال مَ . نهى عنه رسول اهللا 

البیع قد ود كعَ ه على مجموعة من العقُ امُ أحكَ  ضهَ نْ تَ  یة؛ أيعِ بَ ورید من العقود التَ عقد التَّ  •

   5.اعنَ صْ تِ سْ وعقد اال مْ لَ وعقد السَّ 

ق علَّ تَ یَ  ارةً ب تَ ائِ الغَ   أنَّ إالَّ  ،بائِ یل بیع الغَ بِ ید من قَ ورِ یع في عقد التَّ بِ كان المَ  وتفصیل ذلك إنْ 

یل بیع بِ ة فیكون هذا من قَ مَّ وفة في الذِ وصُ ة مَ عَ لْ ا إلى سِ هً جِّ توَ مُ یع بِ بحیث یكون المَ  ،ةمَّ بالذِ 

  6.ةعَ نْ لعة تحتاج إلى عمل وصَ كانت السِّ  إن ستصناعیل عقد االبِ أو من قَ  ،ملَ السَّ 

                                                           
1
  .14بق، صمحمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سا 
2

الرجل یبیع ما لیس : البیوع، باب: مرجع سابق، كتاب .ِري الِسِجْستاني، سنن أبي داودأبو داود سلیمان بن عمرو األْزدَ  

... بن ماجة وكذا الشافعياأخرجه أبو داود و  ،إسناده صحیح: قال األلباني .283، ص3ج ،3503رقم الحدیث عنده،

 ،5ج،مرجع سابق ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ،ین األلبانيناصر الدِّ محمد .(بن حزماه حَ وصحَّ 

  ).132ص
3
  .14محمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  
4
  .14، ص المرجع نفسه 
5
 .72 ص، سابقید في الفقه اإلسالمي، مرجع محمود َدَراْغَمة، عقد التور نصر صالح  
6
 .499ص، 8ج ،مرجع سابق ،المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ،دبیان بن محمد الدبیان 
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الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  اإلسالميوقد صدر بهذا الشأن قرار مجمع الفقه  

ه 25 1421 ،اإلسالمي في دورته الثانیة عشر بالریاض في المملكة العربیة السعودیة

وص صُ المجمع بخُ  إلىمة دَ قَ بحاث المُ طالعه على األبعد ا. م2000أیلول 23الموافق

  :المجمع ما یلي رَ قرَّ ) اتصَ اقَ نَ ورید والمُ عقود التَّ (موضوع

ة یَ ورِ ة بصفة دَ لَ ؤجَّ مُ  ،ةومَ علُ عا مَ لَ م سِ لِّ سَ اه طرف أول بأن یُ تضَ قْ قد یتعهد بمُ عید ورِ التَّ عقد : أوال

  .له أو بعضهل كُ ؤجَّ ن مُ یَّ عَ ل مبلغ مُ ابِ قَ رف آخر مُ طَ ة لِ نَ عیَّ خالل فترة مُ 

  .هق علیه أحكامُ بِ طَ نْ تصناع تَ اعة فالعقد اسْ نَ صِ  بُ لَّ طَ تَ لعة تَ ید سِ ورِ ل عقد التَّ حَ إذا كان مَ : ثانیا

م زَ تَ لْ ة یُ وفة في الذمَّ وصُ وهي مَ  ،اعةنَ صِ  بُ لَّ طَ لعة ال تتَ إذا كان محل عقد التورید سِ : ثالثا

  :ل؛ فهذا یتم بإحدى طریقتینها عند األجَ یمِ لِ سْ تَ بِ 

ه وطِ رُ وز بشُ جُ م فیَ لَ السَّ  مَ كْ ذ حُ أخُ فهذا عقد یَ  ،عند العقدله امِ كَ د الثمن بِ ورِ ستَ ل المُ جِّ عَ أن یُ   ) أ

 .اة شرعً رَ بَ تَ عْ المُ 

ي على نِ بْ ه مَ وز ألنَّ جُ هذا ال یَ  فإنَّ  ،له عند العقدامِ ن بكَ مَ د الثَ ورِ تَ سْ ل المُ جِّ عَ لم یُ  إن) ب

واعدة كانت المُ  إذا اأمَّ ؛ ئالِ ئ بالكَ الِ فیكون البیع هنا بیع الكَ  ،نفیْ رَ ة بین الطَ مَ لزِ اعدة المُ وَ المُ 

 1.یملِ سْ البیع بعقد جدید أو بالتَ  مَّ تِ على أن یَ ة زَ ائِ ون جَ ا فتكُ مَ هِ یْ لَ ن أو كِ فیْ رَ د الطَ ة ألحَ مَ لزِ غیر مُ 

  .یدورِ في عقد التَّ  االستجرارتطبیق بیع  :الفرع الثاني

مكن ه یُ فإنَّ  ،ة زمنیةدَ حْ لع في كل وِ درة من السِّ قَ ة المُ میَّ ید الكِ حدِ تَ  یدورِ في عقد التَّ  إذا تمَّ  ♦

  :وهي كما یلي االستجراروط بیع رُ ت شُ قَ قَّ حَ إذا تَ  االستجرارهذا العقد على بیع یج رِ خْ تَ 

  :الشرط األول

العقد من   یكونالَّ ئَ لِ  ،ها عندهودُ وجُ  بُ غلُ ل العقد ویَ حَ لعة مَ ن یتعامل بالسِّ مَّ أن یكون البائع مِ 

  .بیع ما لیس عند البائع

  :الشرط الثاني

  را كثالثة أشهُ رفً  عُ ًال أجَ  دُّ عَ دة تُ د مُ اقُ ة عن وقت التعَ لعَ تقدیم السِ  دء فير البَ تأخَّ  یَ أالَّ        

  .فیه حُ امَ وعین فیتسَ ا كاألسبوع واألسبُ رفً  عُ ًال أجَ  دُّ عَ ا ما ال یُ أمَّ  ...نةأو سَ 

                                                           
1
؛ 1:ط.(براهیم یوسف، عادل عبد الفضیل عید وآخرون، قرارات المجامع الفقهیة في المعامالت االقتصادیةیوسف إ 

  .133،132ص ،1ج، )م2014دار التعلیم الجامعي،: اإلسكندریة
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  :الشرط الثالث

ة كل لعَ یم السِ قدِ كما لو كان تَ  ،افً رْ  عُ أجًال  دُّ عَ دة تُ لعة مُ یم السِّ دِ قْ ل بین مرات تَ صْ الفَ ول طُ یَ  أالَّ 

  1.نةر أو كل سَ ثالثة أشهُ 

  :یدورِ ور عقد التَّ صُ  ♦

ا مً قدَّ على أن یتم دفع الثمن مُ  يورِ ع بشكل دَ لَ یم السِ لِ ها تسْ بِ وجِ ور یتم بمُ ید صُ ورِ قد التَّ عَ لِ      

ور بیع ل في صُ مثِّ تَ وهذا مُ  ،یدورِ ال عقد التَّ جَ الف مَ تِ ا الخْ عً بَ من تَ یم الثَ لِ سْ ا ویختلف تَ رً ؤخَّ أو مُ 

  :ؤجل كما یلين مُ مَ ثَ ل وبِ جَ عَ بثمن مُ  االستجرار

ید أو في نهایة ورِ ة التَّ رَ تْ ات أثناء فَ عَ فُ على دُ ن مَ لیم الثَ سْ یتم فیها تَ : یةارِ عقود التورید اإلدَ  )1

  .يالِ ص المَ لَ خْ تَ سْ الیة بالمُ ة المَ عَ فْ ى الدُّ مَّ سَ وتُ  یعبِ م المَ لُّ ید تسَ واعِ ید بمَ یِ قْ التَّ  مَّ تِ ون أن یَ قد دُ العَ 

م َال تِ ن مع اسْ امُ زَ بالتَ  ًال ؤجَّ ن مُ مَ الثَ  عُ فْ دَ : تاوَال قَ كات المُ رِ ناء لشَ ید مواد البِ ورِ ود تَ قُ عُ ) 2

  .عائِ ضَ البَ 

من یم الثَ دِ قْ ون تَ على أن ال یكُ  ،ةاعَ ِلیم البضَ سْ ًما على تَ دَّ له أو بعضه ُمقَ من كُ دفع الثَ ) 3

ید هو عقد ورِ عقد التَّ  والِعلَّة في ذلك أنَّ  ،أسي فال بَ رِ شتَ ا من المُ عً وُ طَ فإن كان تَ  ائعراط البَ تِ باشْ 

  2.ًمازِ ز ولیس َال ائِ جَ 

ع فْ دَ  مَّ تِ على أن یَ  هُ د لَ رِّ وَ اج المُ یَ تِ احْ  بَ سْ مة حَ ظَ تَ نْ تة ومُ اوِ تفَ ات مُ رَ تَ لعة على فَ یم السِّ لِ سْ تَ ) 4

   .وبةطلُ ات المَ عَ فُ ل الدُ امِ اء كَ یفَ تِ د بعد اسْ دَّ حَ  في وقت مُ ًال ؤجَّ مُ له أو بعضه الثمن كُ 

ود طارات وغیرها من العقُ ستشفیات والمَ والمُ  ئالجِ ة في المَ یَ ذِ غْ ود التَّ قُ كما هو الحال في عُ 

ها حسب جدول یمُ لِ سْ وبة وتَ لُ طْ ات المَ ویَ ستَ ات والمُ یَ وعِ والنَّ  اتفَ ة الصِّ افَّ ي لها كَ وفِ تَ سْ هة یَ ابِ شَ المُ 

  3.نیَّ عَ زمني مُ 

 كما أنَّ  ،ائً یْ شَ ا فَ ئً یْ یع شَ بِ یم المَ لِ سْ تَ ة هَ جِ ا من ید أیضً ورِ ق على عقد التَّ دُ صْ یَ  االستجراربیع  ♦

في بیع  علَ أخذ السِّ  ؛ إذ أنَّ ةمرَّ  لِّ ب ذلك في كُ قِ عَ  هنِ فع ثمَ دَ ا بِ وبً حُ صْ فیه ال یكون مَ لع السِّ  ذُ أخْ 

                                                           
1
  .602، ص2محمود بن محمد اللَّحام، بیع الدَّین وتطبیقاته المعاصرة في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ج بنأسامة  
2
  .27،26محمد یوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  
3
  .17ق، ص محمود دراغمة، عقد التورید في الفقه اإلسالمي، مرجع سابنصر صالح  
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اج تَ ما احْ لَّ بل كُ  ،نیَّ عَ لذلك وقت مُ  دُ دَّ تحَ فال یَ  ةشتري ومن ثمَّ ة المُ اجَ حَ ا لِ دً ائِ یكون عَ  االستجرار

  .االستجرارذها على وجه أخَ ة لعَ سِ 

یع بِ ال إذا كان المَ وذلك في حَ  یملِ سْ ال التَّ ید آجَ دِ حْ تَ ور فیه تصَ یمكن أن یُ  االستجراربیع  ♦

            نعیَّ یع مُ بِ به على مَ  دَ قِ عُ م قدَّ من مُ ثَ إذا كان بِ ید ورِ ولكن عقد التَّ  ،اوفً وصُ ا أو مَ ینً عَ مُ 

  .وفوصُ ا في المَ مً لَ ن وسَ یَّ عَ ا في المُ ضً حْ ا مَ وف فإنه سیكون بیعً وصُ أو مَ 

 ا على أنَّ یً نِ بْ ا مَ مَ هُ ینَ اق بَ فَ ة؛ بأن یكون اإلتِّ دَ دَّ حَ ید قد ال تكون مُ ورِ یم في عقد التَّ لِ سْ آجال التَ  ♦

  1.كذا وكذا هُ تُ ایَ د غَ وعِ ة في مَ یَ رِ وْ ة دَ فَ صِ العقد بِ  حلَّ لع مَ السِّ م لُ سَ تَ 

في كون تسلیم المبیع على فترات متفرقة وغیر  االستجرارفتوافقت هذه الصورة مع بیع 

  .ُمحدَّدة اآلجال

  .االستجراره في بیع رابحة لآلمر بالشراء وتطبیقُ مفهوم عقد المُ : المطلب الثاني

ة اركَ شَ ود مُ قُ ا أن تكون عُ ود؛ فإمَّ قُ یل في الشریعة اإلسالمیة حسب نوع العُ موِ التَ د صیغ دَّ تتعَ    

ورتان وهذه األخیرة لها صُ  ،ضة عقد المرابحةاوَ عَ ود المُ قُ ومن بین عُ ... ةاوضَ عَ ود مُ قُ أوعُ 

والصورة المعاصرة التي تعتبر أهم  ،ةیطَ سِ رابحة البَ دامى المُ ق علیها الفقهاء القُ طلَ صورة یُ 

ف رَ عْ تُ  وهي ما ،یفكالِ تَ  ه من أرباح وبأقلِّ ققُ حَ ا تُ مَ لِ یل في المصارف اإلسالمیة موِ ود التَ قُ عُ 

ركبة أو المرابحة لآلمر بالشراء؛ لذا سأتناول في هذا المطلب مفهوم المرابحة بالمرابحة المُ 

  .االستجرارها في بیع یقُ طبِ ن تَ مُ كْ یَ  وفي مالآلمر بالشراء 

  .راءرابحة لآلمر بالشِّ المُ  عقدمفهوم : الفرع األول

  .راءرابحة لآلمر بالشِّ تعریف المُ : أوال

 اغة واصطالحً ها لُ فَ رِّ عَ أن نُ دامى ویمكن هاء القُ قَ عند الفُ  اعلیه اارفعَ تَ رابحة كان مُ ح المُ لَ طَ صْ مُ  

  :كما یلي

ا احً بَ ا ورَ حً بَ ا ورَ حً بْ رِ  حَ بِ رَ  ،هارتِ جَ في تِ  حَ بِ ورَ . رِ جْ اء في التَّ مَ النَّ : حِ بْ والرِّ  حُ بْ الرَّ : غةً رابحة لُ المُ • 

رة شْ على كل عَ  ةً حَ ابَ رَ لعة مُ السِّ  هُ تُ عْ بِ  الُ قَ ویُ  ،فیه حُ ربَ ؛ إذا كان یُ حٌ ربِ مُ  عٌ وهذا بیْ  ،فَّ شَ تَ أي اسْ 

  2.ةً حَ رابَ ه مُ تُ ریْ تَ وكذلك اشْ  ،مٌ هَ رْ دِ  ماهِ رَ دَ 

                                                           
1
  .182وتطبیقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص االستجرارمحمد بن حمد الشبیب، بیع عبد العزیز بن  
2
  .442ص ،2ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،جمال الّدین بن منظور األنصاري 
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  : ت العبارات في تعریفها كما یليدَ تعدَّ : ااصطالحً  حةرابَ المُ • 

ول قُ ثم یَ  ،ائةمَ ا بِ ي شیئً رِ شتَ بأن یَ  ،بیع األول مع زیادةمن المَ فیه على ثَ  الثمنى نَ بْ عقد یُ * 

  1.ةٍ رَ شْ عَ  لِّ كُ لِ  مِ رهَ دِ  حِ بْ رِ ه وبِ یتُ رَ تَ ا اشْ ك هذا بمَ تُ عْ بِ : لغیره

  2.)ومعلُ مَ  حٍ بْ رِ ال وبِ رأس المَ البیع بِ هي (:بقوله امةدَ بن قُ اها فَ عرَّ و * 

م كَ شتري بِ لعة المُ ف صاحب السِّ رِّ عَ رابحة هي أن یُ المُ (:بقوله يلبِ ي الكَ زَ بن جُ اها فَ وعرَّ * 

  3.)ینارَ ینَ ا أو دِ ارً ي دینَ نِ حُ بِ رْ ة وتُ رَ شْ عَ ها بِ اشتریتُ : ولا مثل أن یقُ بحً اها ویأخذ منه رِ ترَ اشْ 

األول وزیادة  الثمنة فَ عرِ وم على أساس مَ ها تقُ حة أنَّ رابَ تعریف بیع المُ في ول الصة القَ وخُ    

 حُ بْ ا وأن یكون الرِّ ومً لُ عْ األول مَ  الثمني أن یكون بغِ نْ یَ انة فَ وع األمَ یُ ة من بُ حَ رابَ ؛ فالمُ علیه حٍ بْ رِ 

  4.اا أیضً ومً علُ مَ 

أصبحت یع ارِ شَ یل المَ وِ مْ غ تَ یَ ات وصِ ارَ ثمَ تِ سْ قتصادیة في مجال اإلاإلات رَ وُ طَ التَّ  لِّ وفي ظِ 

وق بینها رُ ولكن هناك فُ  ،اإلسالمیةف ارِ صَ یل في المَ وِ مْ ال التَّ جَ في مَ ق بَّ طَ رابحة تُ ة المُ یغَ صِ 

  .رابحة لآلمر بالشراءالمُ ح لَ طَ صْ وا علیها مُ قُ لَ یطة فأطْ سِ وبین المرابحة البَ 

وم قُ یل على أن یَ مِ ف والعَ رِ صْ ق المَ فِ تَّ یَ أن  :هو لآلمر بالشراء حةابَ رَ فتعریف بیع المُ  ومنه   

صرف بعد ذلك ا من المَ یهَ رِ تَ شْ یل بأن یَ مِ م العَ زِ تَ لْ ویَ  ،ا أو غیرهارً قَّ اعة عَ ضَ بشراء البِ المصرف 

عر ة الزیادة فیه على سِ بَ سْ د نِ دَّ حَ ل تُ ل أو آجِ اجِ عَ  رٍ عْ سِ له وذلك بِ ها یعَ بِ ویلتزم المصرف بأن یَ 

  5.اقً بَ سْ اء مُ رَ الشَّ 

رف األول وهو ون من الطَ كَ تَ ه العالقة التي تَ بأنَّ  :ف بیع المرابحة لآلمر بالشراءعرَ یُ و    

ا یطً سِ وَ  رُ بَ تَ عْ ئع ومن الطرف الثالث وهو المصرف الذي یُ المشتري والطرف الثاني وهو البا

                                                           
1
 .528ص، 3جتین، مرجع سابق، فْ ة المُ دَ مْ روضة الطالبین وعُ ، یحي بن شرف النووي 
2
  .136، ص4ي، مرجع سابق، جنِ غْ دامة، المُ بن قُ  ُق الدِّینُموفَّ  
3
 .174بن ُجَزْي الَكْلِبي، القوانین الفقهیة، مرجع سابق، صا 
4
  . 14ص ،)م1996 ،بیت المال الفلسطیني العربي: م. ؛ ال1:ط.(بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،فانةین عَ الدِّ ام سَ حُ  
5
  .257ص ،)م2010 \ه1431 ،دار كنوز إشبیلیا: ؛ الریاض2: ط.(العقود المالیة المركبة ،يمرانِ عبد اهللا محمد العُ  
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ات فَ واصَ المُ سب ة حَ لعَ راء السِ شِ یط بِ سِ وم هذا الوَ والطرف الثاني؛ حیث یقُ بین الطرف األول 

  1.شتريبها المُ  بُ رغَ ة التي یَ دَ حدَّ المُ 

  :رابحة لآلمر بالشراءطلق على بیع المُ یات التي تُ مِ سْ التَ  ♦

یة على مِ سْ التَّ  لَّ دُ حتى تَ ) راآلمِ ( لَ دَ د بَ الواعِ ین بِ ثِ احِ ر بعض البَ عبِّ یُ : راءد بالشِّ اعِ لوَ رابحة لِ المُ * 

  .د ومرحلة البیععْ الوَ  لة؛ مرحلةامَ عَ هذه المُ  يْ تَ لَ رحَ مَ 

د عْ ة على الوَ یَ نِ بْ ا مَ هَ ورِ عاملة في جمیع صُ المُ ُأْطِلَقْت هذه التَّْسِمَیة ألنَّ هذه : ةدَ اعَ وَ بیع المُ * 

اء رحمهم اهللا قهَ ي الفُ مِ دِّ تقَ ر عند مُ رَّ حَ المُ ) بیع المرابحة( مععلى بعض الناس  طَ تلِ خْ  تَ الَّ ئَ لِ 

  .ةانَ وع األمَ تعالى في بیُ 

 فارِ صَ رابحة في المَ یة أو المُ فِ رِ صْ رابحة المَ اء بالمُ لمَ ر بعض العُ عبِ یُ : ةیَ رفِ صْ حة المَ رابَ المُ  *

  2.ف اإلسالمیةارِ صَ في المَ  لامُ عَ التَّ  ةعَ ائِ أصبحت شَ لة عامَ هذه المُ  وذلك ألنَّ 

  .هاورُ رابحة لآلمر بالشراء وصُ وات إجراء المُ طُ خُ : ثانیا

  :یةفِ رِ صْ حة المَ رابَ ة للمُ یَّ ائِ رَ ات اإلجْ وَ طُ الخُ  ♦

 ف اإلسالميرِ صْ راء للمَ رابحة لآلمر بالشِّ لب بیع المُ یم طَ دِ قْ تَ یل بِ مِ یقوم العَ : الخطوة األولى* 

ة یَّ مِ فة والكِ وع والصِّ ها من حیث النَّ ائِ رَ في شِ  بُ غَ لعة التي یرْ د في هذا الطلب السِّ دَّ حَ یُ 

ه وطریقة دفع تَ نَ هْ وق كما یذكر اسمه ومِ لعة في السُّ للسِّ ي دِ قْ النَ  الثمنات األخرى كومَ والمعلُ 

ام هذا یَ قِ ل ابِ قَ ف مُ رِ صْ لمَ لِ  هُ فعُ بح الذي َسَیدْ ید الرِّ حدِ ن مع تَ یَّ عَ ل مُ جَ اط أو ِأل سَ الثمن سواء باألقْ 

  .لعة لهشراء السِّ یر بِ األخِ 

 مالئِ یل من حیث أنه یُ مِ العَ  هُ مَ دَّ ب الذي قَ لَ ة الطَ اسَ رَ دِ بِ  یقوم المصرف: الخطوة الثانیة* 

ة لذلك كما مَ زِ روط الالَّ اد مع تحدید الشُّ دَ على السَّ یل مِ ة العَ درَ إضافة إلى قُ  ،صرفات المَ بَ لَ طَ تَ مُ 

ویختلف ذلك من شخص آلخر  ،یلمِ ة العَ عَ مْ د من سُ أكُّ ب بالتَ لَ ة الطَ اسَ رَ صرف عند دِ المَ  ومُ قُ یَ 

  .تهیَ مِ یل وأهَ موِ م التَ جْ حسب حَ 

                                                           
1

 كلیة الدراسات العلیا ،رسالة ماجستیر. لعقد المرابحة لآلمر بالشراء یة التنظیم القانونيوصِ صُ خُ  ،نداء خالد علي صبري 

   .26ص ،م2015 ،فلسطین ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة
2
  .261محمد العمراني، العقود المالیة المركبة، مرجع سابق، صعبد اهللا  
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 ومُ قُ ب یَ لَ ه بتنفیذ هذا الطَ تِ یَ وصِ ف وتَ رِ صْ ل المَ بَ ب من قِ لَ ة الطَ اسَ رَ بعد دِ : الخطوة الثالثة* 

ات انَ مَ ید الضَ حدِ لیم مع تَ سْ والزمان للتَ ا المكان نً مِ ضَ تَ مُ . راءبالشِّ  دٍ عْ د وَ قْ یع على عَ وقِ التَ یل بِ مِ العَ 

  .ة منهوبَ المطلُ 

ها من مِ َال تِ وم باسْ قُ ي حتى یَ رِ تَ شْ المُ  إلىة عَ لْ یم السِّ لِ سْ ن تَ ذْ إِ ف رِ صْ م المَ لِ سَ یُ  :الخطوة الرابعة* 

  1.صرفن المَ زِ خاَ مَ 

  :راءر بالشِّ رابحة لآلمِ ر عقد المُ وَ صُ  ♦

لعة السِّ  كَ عتُ ول بِ قُ كأن یَ  ،هاكَ تلِ مْ رابحة قبل أن یَ لعة مُ یقوم البنك ببیع السِّ  :الصورة األولى* 

  .نیَّ عَ مُ  حٍ بْ ة رِ ادَ یَ وزِ ها الِ أس مَ رَ بِ ا دً یها غَ رِ تَ أشْ التي سَ 

اها ه إیَّ یعُ بِ ثم یَ ا مَ ة بینهُ دَ واعَ ة وال مُ اطئَ وَ ة من غیر مُ لعَ ي السِ رِ تَ شْ أن یَ : الصورة الثانیة* 

وا بعد ذلك غدُ ة ثم یَ ودَ وجُ ها غیر مَ أنَّ  هُ رَ بِ خْ لعة فیُ ه شخص عن سِ ألَ سْ یَ  رابحة وذلك كأنْ مُ 

  .رابحةله مُ ها یعَ بِ ثم یَ  ،ماهُ ینَ أة بَ واطَ ا من غیر مُ یهَ رِ تَ شْ یَ فَ 

ة دَ اعِ وَ مُ میل وكانت هذه الینه وبین العَ دة بَ واعَ لعة عن مُ شراء البنك للسِّ : الصورة الثالثة* 

  .ةمَ زِ لْ غیر مُ 

یها منه رِ تَ شْ ب أن یَ الِ م مع الطَ زِ لْ د مُ واعُ على تَ  اءً نَ لعة بِ ي البنك السِّ رِ تَ شْ أن یَ : الصورة الرابعة* 

  2.رابحةمُ 

  : رابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمیةشروط عقد المُ  ♦

ة حَّ صِ زمة لِ امة الالَّ ر األركان العَ افُ وَ تَ  إلىإضافة رابحة لآلمر بالشراء ة عقد المُ حَّ صِ لِ  طُ رَ تَ شْ یُ 

  : ر شروط خاصة تتمثل في اآلتيافُ وَ عام تَ  هٍ جْ وَ ود بِ قُ العُ 

ا فً صْ ها وَ فَ صِ أن یَ ها رائَ ید شِ رِ لعة التي یُ ي عند تحدید السِّ رِ تَ شْ یجب على المُ : الشرط األول* 

  .الةهَ جَ  إلىي ذلك ؤدِ ا للمصرف حتى ال یُ دقیقً 

ح البنك بْ من رِ  زءٌ یل على أن یكون جُ مِ ق بین المصرف والعَ بَ سْ اق المُ فَ تِّ اال: الشرط الثاني *

  3.يلِ األصْ  الثمنویة من ئَ ة مِ بَ سْ نِ  ًال ون مثَ كُ ه كأن یَ افتُ ت إضَ مَّ ل الذي تَ جَ هو ثمن األَ 

                                                           
1
  .، بتصرُّف32نداء خالد علي صبري، ُخصوصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراء، مرجع سابق، ص 
2
  .40ص ،مرجع سابق، أسامة یوسف الجزار، العقود اآلجلة في االقتصاد اإلسالمي البدیل 

3
  .بتصرُّف. 32ص ،مرجع سابق ،خصوصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراء ،ينداء خالد علي صبر  
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مع اآلمر بالشراء  دَ اقَ عَ تَ  قبل أن یَ لعة أوًال ك السِّ لَّ مَ تَ یجب على المصرف أن یَ : الشرط الثالث* 

  .اب البنكسَ ك على حِ لَ هْ ها تَ البیع لآلمر بالشراء فإنَّ  امِ مَ قبل تَ  تْ لكَ وٕان هَ  ،ا لههَ عِ یْ بشأن بَ 

ها سِ نْ بجِ ة اعَ بضَ ي الِ رِ شتَ ي األول أن یَ رِ شتَ ر المُ بَ عتَ للمصرف الذي یُ وز ال یجُ : الشرط الرابع* 

ر بَ عتَ الزیادة في مثل هذه الحالة تُ  حة ألنَّ رابَ ا مُ هَ عِ یْ بَ وم بِ قُ ویَ  ،بٍ هَ ل ذَ ابِ قَ مُ  بٍ هَ وذلك مثل ذَ 

  1.ابَ رِ 

  .رابحة لآلمر بالشراءیع المُ ي لبَ هِ قْ كییف الفِ التَّ  :ثالثا

از بیع البنك وَ لم في جَ ف بین أهل العِ َال وع فال خِ رُ شْ مَ  دٌ قْ عَ راء لآلمر بالشِّ  رابحةعقد المُ    

هذا إذا كانت  ،نیَّ عَ مُ  حٍ بْ وزیادة رِ ها الِ ها برأس مَ ذا وأبیعُ كَ بِ  يَّ لَ لعة عَ السِّ : رابحة فیقوللعة مُ للسِّ 

ودة لدى البنك كما لعة موجُ السِّ  نا إذا لم تكُ أمَّ . هاشتري لَ ب المُ لَ طَ  الَ ة للبنك حَ وكَ لُ مْ لعة مَ السِّ 

ها یعَ بِ یَ یها البنك لِ رِ تَ شْ ب على أن یَ الِ ا منه طَ هَ بَ لَ وطَ  اإلسالمیةوك الت البنُ عامَ ال في مُ هو الحَ 

  2.رابحةله مُ 

واختلفوا في  ،عیْ د البنك بالبَ عْ راء ووَ شتري بالشِّ د المُ عْ د؛ وَ عْ وم الوَ زُ الفقهاء اختلفوا في لُ  نَّ كِ لَ 

  .دین ومنهم من رأى عكس ذلكاقِ عَ تَ د بین المُ عْ وم الوَ زُ لُ فمنهم من قال بِ : نیْ ولَ قَ  ىعلذلك 

ن یْ دَ اقِ عَ تَ عد للمُ وم الوَ زُ لُ  إلى  ،3يصرِ ن البَ سَ لم منهم الحَ ذهب فریق من أهل العِ : القول األول

  4.اءً ضَ زام به قَ اإللْ وز ویجُ  ةً انَ یَ دِ  بُ جِ یَ د عْ اء بالوَ الوفَ  في بیع المرابحة لآلمر بالشراء؛ ألنَّ 

  .اول أیضً ة النبویة ومن القیاس والمعقُ نَّ القرآن الكریم ومن السُ ة من لَّ واستدلوا لذلك بأدِ 

  
  
  
  
  

                                                           
1
  .بتصرُّف. 33ص ،مرجع سابق ،خصوصیة التنظیم القانوني لعقد المرابحة لآلمر بالشراء ،نداء خالد علي صبري  
2
 .40ص مرجع سابق،. أسامة یوسف الجزار، العقود اآلجلة في االقتصاد اإلسالمي البدیل 
3

بن إسحاق بن سالم بن أبي موسى بن عبد اهللا بن قیس األشعري أبو الحسن البصري  بن أبي بشر ،علي بن إسماعیل 

زاهر  ،بن مجاهد ،من تالمیذه ،زكریا الساجي ،أبي علي بن عبد الوهاب الجبائي ثم فارقه ،، من شیوخهینمِ تكلِّ أحد أئمة المُ 

   طبقات الشافعیین، عمر بن كثیر القرشي.(324ت... على المعتزلة والرافضةالموجز في الرد  ،، من تصانیفهبن أحمد

 ).208ص،  1ج، مرجع سابق
4
  .38ص، مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  



 بيع اإلستجرارلبيقـات المعاصرة  التط: المبحث الثاني

 

 48 

    :القرآن الكریممن  ♦

1. َّىق يف ىف يث ىث ُّ : قال تعالى    

یعني بذلك  ،ُقوداء بالعُ أمر اهللا سبحانه وتعالى بالوفَ : ستدالل من اآلیة الكریمةوجه اال  

على  هُ دَ قَ وكذلك ما عَ ... ةارَ ه من بیع وشراء وٕاجَ سِ فْ على نَ  ءُ الَمرْ   هُ دَ قَ د الدَّْین وهي ما عَ قوُ عُ 

   2...نفسه هللا من الطاعات كالحج والصیام

 حئ جئ يي ىي ني مي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ :تعالى قال 

 .في عقد المرابحة یدخل في عموم اآلیة والوفاء بالوعد 3.َّ هئ مئ خئ

  : النبویة الشریفةة نَّ السُ  من ♦

ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد : آَیُة اْلُمَناِفِق َثَالثٌ :قال النبي ما ورد في الحدیث الشریف أنَّ * 

  .4َأْخَلَف، َوإَِذا اْؤُتِمَن َخانَ 

ِفیِه َخلٌَّة ِمْنُهنَّ َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفیِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت  :أیضا  قال رسول اهللا* 

ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا : َكاَنْت ِفیِه َخلٌَّة ِمْن ِنَفاٍق َحتَّى َیَدَعَها

  .5َخاَصَم َفَجرَ 

ین قِ افِ نَ ال المُ صَ د من خِ عْ الوَ  فَ َال إخْ  دَّ قد عَ  أن النبي : ستدالل من األحادیثوجه اال

ف َال وعلى هذا یكون إخْ  ارك األسفل من النَّ رَ ین الدَّ قِ افِ نَ اهللا للمُ  دَّ ا وقد أعَ وم شرعً مُ ذْ اق مَ فَ والنِّ 

  6.ا والوفاء به واجبمً حرَّ د مُ عْ الوَ 

  
  
  
  

                                                           
1
 .1: اآلیة ،سورة المائدة 
2
 .32ص، 6ج ،مرجع سابق ،الجامع ألحكام القرآن ،يبِ رطُ شمس الدِّین القُ  

3
 .3و 2:، اآلیةفسورة الصَّ  
4

رقم  ،قافِ نَ ال المُ صَ خِ : باب ،اإلیمان: كتاب ،مرجع سابق ،المسند الصحیح المختصر ،مسلم بن الحجاج النیسابوري 

  .78ص 1ج، 59الحدیث 
5
 .78ص ،1ج، 58الحدیث رقم  ،المرجع نفسه 
6
  .40ص  ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  
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  :القیاسمن  ♦

یع بَ بِ  دُ عِ والبائع فیه یَ  ،زائِ م جَ لَ م وبیع السَّ لَ رابحة لآلمر بالشراء على بیع السَّ یاس بیع المُ قِ  

  .رابحةها فهكذا المُ كُ ملُ لعة وهو ال یَ السِّ 

   :ولعقُ المَ من  ♦

حة لَ صْ مَ اة لِ راعَ الت وفیه مُ عامَ ل واستقرار المُ عامُ صلحة التَّ مَ لِ ط وَ حْ ام هو األَ زَ اإللْ األخذ بِ  أنَّ    

  1.یلمِ المصرف والعَ 

  :القول الثاني

 دُ عْ راء إذا كان الوَ رابحة لآلمر بالشِّ المُ  ن بیعَال طْ یم وبُ رِ حْ ذهب أصحاب هذا القول إلى تَ     

  :هم بأدلة منهاأیِ وا على رَ واستدلُّ . نیْ فَ رَ ا بین الطَ مً زِ لْ مُ 

عنه  يُّ هِ نْ لك المَ مْ  یَ ا َال ل في بیع مَ دخُ لعة یَ ك البائع السِّ َال تِ ل امْ بْ راء قَ د على الشِّ عْ الوَ ام بِ اإللزَ  ♦

اع ذ بَ ئِ ینَ المصرف حِ  حرم؛ ألنَّ ل مُ اطِ قد بَ ى فالعَ رَ ة وٕاذا جَ یقَ قِ اق عقد في الحَ فَ تِّ وهذا اال ،اشرعً 

  2.كلِ مْ ا ال یَ للعمیل مَ 

ها أنَّ : میِّ بن القَ اقال  ،هُ ضْ بِ قْ ما لم یَ  اهرَ تَ اشْ  هي عن بیع مالة في أحادیث النَّ اخِ ورة دَ وهذه الصُ  

فكیف  ،ريتَ شْ المُ  كِ لْ ار في مِ رَ قْ تِ ء واالسْ یَال تِ ام االسْ مَ ي عدم تَ هْ ة النَّ لَّ عِ  هي ألنَّ تدخل في النَّ 

  3.ىه من باب أولَ قَّ ع حَ نْ فیه؟ فالمَ  حُ ربَ  ویَ ًال ه أصْ كُ لِ مْ للمصرف بیع ما ال یَ وز جُ یَ 

ة ینَ وبیع العِ  ،اعنه شرعً  يُّ هِ نْ ة المَ ینَ ة المرابحة لآلمر بالشراء تدخل في باب بیع العِ لَ عامَ مُ  ♦

لعة ول على السِّ صُ د ولیس الحُ قْ أي النَّ ن یْ ول على العَ صُ شتري فیه الحُ المُ  دُ صْ هو الذي یكون قَ 

یُتم ضِ ، ورَ رِ قَ بالِعیَنِة، وأخذتم أذناَب البَ إذا تبایعُتم : عن ذلك بقوله ى رسول اهللا هَ وقد نَ 

ْرع، وتركُتم الجِ    .4مكُ ینِ ِزُعه حتى َترِجُعوا إلى دِ نْ م ُذال� ال یَ اَد، َسلَّط اُهللا علیكُ هَ بالزَّ

                                                           
  .13ص، مرجع سابق، بیع المرابحة للآلمر بالشراء ،اصصَّ جعفر بن عبد الرحمان قَ  1
2
  .276ص  ،مرجع سابق ،العقود المالیة المركبة ،عبد اهللا محمد العمراني 
3
  .17، صمرجع سابق ،بیع المرابحة للآلمر بالشراء ،جعفر بن عبد الرحمان قصاص 
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ود قُ ول على النُ صُ ة هو الحُ یَ لِ مَ میل من العَ قصد العَ  أنَّ : ستدالل من الحدیث الشریفاال وجه

فهي إذن لیست من البیع والشراء في  ،حبْ ول على الرِّ صُ الحُ ه دُ صْ ف فإن قَ صرِ وكذلك المَ 

  . ل المالجْ  من أَ أ إلى المصرف إالَّ جَ ما لَ ي یقِ قِ المشتري الحَ  فإنَّ  ،ءيْ شَ 

في  دٌ صْ ي ولیس له قَ رِ شتَ إلى المُ  لْ أجَ ها بِ یعَ بِ د أن یَ صْ قَ لعة إال بِ هذه السِّ  رِ تَ شْ والمصرف لم یَ 

  1.هاائِ رَ شِ 

وٕاذا  ةعَ یْ ن في بَ یْ تَ عَ یْ ن بَ مْ ل ضِ خُ دْ ة تَ مَ لزِ راء إذا كانت مُ في بیع المرابحة لآلمر بالشِّ ة ُ دَ اعَ وَ المُ  ♦

ا بعد أن كانت دً قْ ارت عَ ة صَ مَ لزِ ن كانت مُ ها إألنَّ  ؛ةعَ یْ ان في بَ تَ عَ یْ ة بَ مَّ لم تكن ثَ ة مَ لزِ ن مُ كُ لم تَ 

  2.والثانیة بین المصرف والبائع ،تريشْ یله المُ مِ ة األولى بین المصرف وعَ عَ یْ فالبَ  ،ادً عْ وَ 

بیع  حُّ صِ على ذلك ال یَ  وبناءً . بحَ تَ سْ د مُ عْ اء بالوَ فَ بل الوَ  احیح شرعً د غیر صَ عْ اإللزام بالوَ  ♦

  3.صرفمیل وللمَ د للعَ عْ وم الوَ زُ المرابحة لآلمر بالشراء مع لُ 

  :المناقشة والترجیح

  :مناقشة أدلة القول األول• 

ع یْ وق بینهما؛ فبَ رُ ود فُ جُ وُ لِ  داسِ م على بیع المرابحة لآلمر بالشراء قیاس فَ لَ قیاس بیع السَّ * 

  "ينِ عْ بِ : "یقول ج والمشتري آمر بالبیعتِ نْ هو المُ ل والبائع جَّ عَ ن والثمن فیه مُ فیْ رَ م فیه طَ لَ السَّ 

ة لعَ ج للسِ تِ نْ ل والبائع غیر مُ جَّ ؤَ ا المرابحة لآلمر بالشراء فیها ثالثة أطراف والثمن مُ أمَّ 

  ".يلِ  رتَ اشْ : "یقول راءي آمر بالشِّ شترِ والمُ 

ون فالمصلحة التي فیه تكُ  ایً رعِ شَ ورا ظُ حْ فیه مَ  بت أنَّ ول بعدما ثَ بُ قْ د غیر مَ عْ اإللزام بالوَ * 

  4.التعامَ المُ  اارً رَ قْ تِ ن واسْ فیْ رَ للطَ  حةٌ لَ صْ ام مَ زَ في اإللْ  بأنَّ  مَ لِّ هذا لو سُ  ،اة شرعً برَ تَ عْ غیر مُ 

  

  

  

  

                                                           
1
  .43ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  

2
  .44ص، المرجع نفسه 
  .54ص، المرجع نفسه 3
4
  .14ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،جعفر بن عبد الرحمان قصاص 
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   :مناقشة أدلة القول الثاني •

   .شتري اآلمره على المُ ضَ رِّ عَ وب ویُ لُ طْ المَ  كَ لِ مْ ع حتى یَ بِ ال یَ  ا بالشراءأمرً  یهِ قِّ لَ المصرف بعد تَ *

لى ما بعد ل إجَّ ؤَ فالبیع فیها مُ  ،انس عند اإلنسَ یْ یع ما لَ ة على المرابحة بَ دَ اعَ وَ المُ  م أنَّ لَّ سَ فال یُ 

  1.لها هكِ لُّ مَ لعة وتَ السِّ راء المصرف شِ 

وم مُ ا لعُ یصً صِ خْ بر تَ تَ عْ مة؛ ال یُ رَّ حَ ة المُ ینَ وع العِ یُ المرابحة لآلمر بالشراء من بُ  القول بأنَّ  أنَّ * 

  .2َّٰذ يي ىي مي خي  ُّ  :قوله تعالى

 صصِّ خَ ي ال یُ نِّ والظَ  ،یةعِ طْ رآنیة قَ واآلیة القُ  ایً نِّ ظَ  اادً هَ اجتِ ة ینَ وع العِ رابحة من بیُ ل المُ عْ جَ  ألنَّ 

                                       3.كما أن اإلجتهاد من مخصصات العموم، القطعي

یها رِ تَ ة على أن أشْ لَ جَّ ؤَ ائة مُ ها بمَ كَ یعَ بِ أَ : ة هي أن یقولعَ یْ في بَ ن یْ تَ عَ یْ الراجح في تفسیر بَ * 

ة على بیع دَ اعَ وَ ها مُ ألنَّ  ،هية في النَّ لَ اخِ سألة دَ ورة المَ وعلیه فال تكون صُ  ،ةالَّ ین حَ انِ مَ ثَ بِ منك 

  4.ةدَ ة واحِ عَ یْ ل وهي بَ عْ وبة بالفِ لُ طْ المَ لعة ة السِّ یقَ قِ حَ 

وص اء ولها نصُ هَ قَ ار الفُ ظَ ت فیها أنْ دَ دَّ یة التي تعَ فِ َال ل الخِ ائِ سَ د من المَ عْ الوَ اء بِ فَ مسألة الوَ * 

  5.دعْ الوَ الوفاء بِ  بُ وجِ تُ   نة رسولهمن كتاب اهللا وسُ شرعیة 

  :الترجیح• 

 في المرابحة لآلمر نیْ دَ تعاقِ د بین المُ عْ وم الوفاء بالوَ زُ لُ ین لِ عِ انِ یزین والمَ جِ ة المُ لَّ أدِ  عرضبعد 

اء فَ وم الوَ زُ لُ وا بِ دُ یزین الذین أكَّ جِ بقول المُ  ذُ خْ األَ  يَّ ح لدَ جَّ رَ تَ  ،تهملَّ اقشة أدِ نَ بالشراء وبیان مُ 

 هو دعْ اء بالوَ وب الوفَ وجُ القول بِ  وألنَّ  ،ة للشریعة اإلسالمیةامَّ ا مع القواعد العَ یً اشِ مَ تَ د عْ بالوَ 

ه بالبیع دِ عْ وَ صرف بِ اء المَ ووفَ ه بالشراء دِ عْ وَ یل بِ مِ اء العَ فَ وَ  وعند ،دةمَ تَ عْ ته المُ یَ جِّ ه وحُ تُ لَّ قول له أدِ 

  .هذا واهللا أعلم. اتعَ ازَ نَ ي إلى أي مُ ضِ فْ لة ال تُ امَ عَ هذه المُ  فإنَّ 

                                                           
1
  .277ص ،مرجع سابق ،العقود المالیة المركبة ،عبد اهللا محمد العمراني 
2
  .275: اآلیة ،سورة البقرة 
3
 .47ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ  

4
  .18ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،جعفر بن عبد الرحمان قصاص 

  .54ص ،مرجع سابق ،بیع المرابحة لآلمر بالشراء ،ین عفانةحسام الدِّ 5



 بيع اإلستجرارلبيقـات المعاصرة  التط: المبحث الثاني

 

 52 

صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت وفي هذا الشأن 

م بعد إطالعه على البحوث 1988كانون األول دیسمبر 15 إلىه 6  1409إلى1من

  :ر ما یليقرَّ ) الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء(من الخبراء في موضوعيالمقدمة 

ور أمُ المَ  كِ لْ ها في مِ ولِ خُ ة بعد دُ عَ لْ وقع على سِ  إذارابحة لآلمر بالشراء بیع المُ  أنَّ : أوالً 

ف لَ یة التَّ ولِ ؤُ سْ ور مَ أمُ ا كانت تقع على المَ مَ الَ طَ اهو بیع جائز وب شرعً لُ طْ ض المَ بْ ول القَ وحصُ 

وتوافرت شروط یم لِ سْ د بعد التَّ ات الرَّ بَ وجِ ي ونحوه من مُ فِ ب الخَ یْ العَ د بِ ه الرَّ عَ بِ یم وتَ لِ سْ قبل التَ 

  .عانِ وَ ت المَ فَ تَ البیع وانْ 

ا على سبب قً لَّ عَ إذا كان مُ  اءً ضَ م قَ زِ لْ وهو مُ  ،رذْ عُ إال لِ  ةً انَ یَ د دِ اعِ ا للوَ مً زِ لْ ون مُ د یكُ عْ الوَ  :ثانیا

ا د وٕامَّ عْ یذ الوَ فِ نْ تَ ا بِ الة إمَّ في هذه الحَ ام زَ أثر اإللْ  دُ دَّ حَ یتَ وَ  ،دعْ نتیجة الوَ  هِ فِ لَ ود في كَ وعُ ل المَ خَ ودَ 

  .رذْ  عُ َال د بِ عْ اء بالوَ الوفَ  ب عدمبَ سَ بِ  ًال عْ ع فِ اقِ ر الوَ رَ یض عن الضَ وِ عْ التَ بِ 

ار یَ وز في بیع المرابحة بشرط الخِ تجُ ) نفیْ رَ ر من الطَ دُ صْ تَ هي التي (ةدَ واعَ المُ : ثالثا

ة مَ زِ لْ ة المُ دَ اعَ وَ المُ  وز ألنَّ ها ال تجُ ار فإنَّ یَ ا؛ فإذا لم یكن هناك خِ مَ هِ دِ ا أو أحَ یهمَ لَ ن كِ یْ دَ تواعِ لمُ لِ 

یع حتى ال بِ لمَ ا لِ كً الِ أن یكون البائع مَ ترط عندئذ شْ حیث یُ  ،هسَ فْ البیع نَ  هُ بِ شْ في بیع المرابحة تُ 

  1.هندَ عِ  َس ا لیْ ان مَ عن بیع اإلنسَ  ي النبيهْ نَ فة لِ الَ خَ تكون هناك مُ 

  .المرابحة لآلمر بالشراء عقد في االستجراربیع تطبیق  :الفرع الثاني

ویظهر  االستجرارور بیع مع صُ  جَ مِ دَ نْ ف اإلسالمیة أن تَ ارِ صَ یل في المَ موِ غ التَ یَ صِ ن لِ مكِ یُ 

  :ة المرابحة لآلمر بالشراء وبیان ذلك ما یليیغَ ا في صِ یً لِ ذلك جَ 

  . نزَ خْ یة أو المَ معِ ة في الجَ ودَ ة الموجُ دَ دَّ حَ ات المُ یَ مِ اء الكِ رَ ة على شِ یَ معِ البنك والجَ ة بین یَ اقِ فَ تِّ ا* 

اة رَ تَ شْ ات المُ یَ مِ ع تلك الكِ یْ بَ القیام بِ  مُّ تِ ویَ  ،ودةوجُ مَ ا والبضاعة ومً لُ عْ ن مَ مَ ام الثَ وهذا جائز ما دَ 

  .بعد العقد األولرابحة لى العمیل بالمُ إ

                                                           
1
مرجع سابق  ،قرارات المجامع الفقهیة في المعامالت اإلقتصادیة ،عادل عبد الفضیل عید وآخرون ،یوسف إبراهیم یوسف 

 .109ص، 1ج



 بيع اإلستجرارلبيقـات المعاصرة  التط: المبحث الثاني

 

 53 

م َال تِ للعمیل السْ یل من البنك كِ وْ ود تَ وجُ  راء معب الشِّ لَ بالشراء مع طَ  ادً عْ هناك وَ  مع أنَّ 

یع بَ لِ  الجمعیةین في ودِ د األشخاص الموجُ یل البنك ألحَ وكِ عن البنك وتَ  ةً ابَ یَ البضاعة نِ 

  1.هفسِ راء لنَ ق الشِّ ة مع حَ الَ كَ عن طریق الوَ  مَّ تِ أو أن یَ  رابحةالبضاعة للعمیل مُ 

 ة؛ بأنْ عَ لْ راء سِ یل شِ موِ لتَ ال ها من رأس المَ تِ اجَ ین حَ أمِ لى تَ ة إیَ الِ ات المَ سَ سَ ؤَ ى المُ عَ سْ تَ * 

ة على سَ ؤسَ إلى المُ ها مرابحة عِ یْ وٕاعادة بَ ي وقِ ا السُّ هَ رِ عْ سِ لعة بِ راء سِ ف لشِ ارِ صَ ب أحد المَ اطِ خَ تُ 

ي للبنك في شترِ یه المُ ؤدِ یُ ن الذي سَ مَ ا الثَ أمَّ  ،علیه قُ فِ تَّ ي یَ لِ بَ قْ تَ سْ ن في تاریخ مُ مَ ي الثَ دِ ؤَ أن یُ 

یت بِ ثْ ار تَ تَ خْ ف الذي یَ رَ ار وعلى الطَ عَ سْ ة األَ كَ رَ ه على حَ یتِ بِ ثْ أمر تَ  ودُ عُ فیَ  اتاقَ قَ حْ تِ سْ تاریخ اإل

 َال كِ ة لِ یَ اتِ وَ یة المُ رِ عْ ات السِّ رَ یُّ غَ ة من التَ ادَ فَ تِ سْ مل على االعْ یغة تَ وبالتالي هذه الصِّ  ،اءفَ ثمن الوَ 

   2.نفیْ رَ الطَ 

مر بالشراء رابحة لآلة ضمن عقد المُ جَ مِ دَ نْ مُ  االستجرارة عقد یغَ صِ  على ذلك فإنَّ  بناءً  

ة بین قَ َال ظهر هذه العَ وق وتَ عر السُّ على سِ  بناءً  االستجرارفي صورة بیع ا یً لِ ویظهر ذلك جَ 

لع ل المصرف مع أصحاب السِّ امُ عَ من جهة تَ رابحة لآلمر بالشراء والمُ  االستجراربیع 

یة ارِ جَ ات تِ سَ سَّ ؤَ ة مُ دَّ م مع عِ اهُ فَ ؛ فیقع من المصرف تَ االستجرارین لها على أساس دِ رِّ وَ المُ 

م دُ قْ ا یَ مَ لَّ ثم كُ  ،وقر السُّ عْ اس سِ ها على أسَ وِ حْ اآلالت ونَ أو ع ائِ ضَ ي البَ رِ تَ شْ وف یَ ه سَ على أنَّ 

   .یلمِ ه العَ بُ طلُ ات ما یَ سَ ؤسَّ ف من تلك المُ مصرِ رى الَ تَ اشْ ب المرابحة لَ طَ یل إلى المصرف بِ مِ عَ 

د عْ یما بَ ا فِ هَ نَ مَ ثَ  عُ فَ دْ یَ  مَّ ا ثُ یئً شَ ا فَ ئً یْ وق شَ ر السُّ عْ سِ بِ ع لَ صرف تلك السِّ ي المَ ترِ شْ یَ وهكذا فَ 

ر بین خَّ ؤُ هذا في نهایته بیع إستجرار بثمن مُ  ونُ ع فیكُ لَ تلك السِ ى منها رَ تَ ات التي اشْ سَ سَّ ؤَ لمُ لِ 

  3.اتسَ ؤسَّ م المُ كُ لْ ف وبین تِ رِ صْ المَ 

ل على مَ تَ شْ المُ  االستجراري معهم رِ جْ ال یَ رابحة لآلمر بالشراء ء البنك في المُ َال مَ عُ سبة لِ النِ بِ * 

ق فِ تَّ وذلك بأن یَ  ،االستجرارة بیهَ بِ املة شَ عَ ل البنك معهم في مُ خُ دْ ن أن یَ مكِ ولكن یُ  ،ياطِ عَ التَّ 

  .ةدَ احِ وَ  ةٍ نَ رابحة في سَ ا إلیهم عن طریق المُ هَ مُ دِّ قَ ت التي یُ یَال هِ للتسْ  دٍّ البنك معهم على أعلى حَ 

  .ةدَّ ات عِ رَّ منها مَ  یدُ فِ تَ سْ ما یَ وٕانَّ  ،ةدَ واحِ  ةً رَّ ت مَ یَال هِ سْ ید من جمیع هذه التَّ فِ تَ سْ ال یَ یل مِ العَ  إنَّ  مَّ ثُ 

                                                           
1
 نتبحث منشور على شبكة األنتر  ،وصوره عند العلماء االستجرارف بالتعری ،ین القره داغيعلي محیي الدِّ  

http://www.qaradaghi.com)/( 2016\02\ 24:تاریخ اإلطالع.   
2
  .33،34ص ،مرجع سابق ،تطبیقاته صوره أحكامه االستجرار، عقد رعمر األشقأسامة  
3
  .186ص ،مرجع سابق ،وتطبیقاته المعاصرة االستجراربیع  ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  
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    یل مِ العَ  رة مالیین؛ ولكنَّ شْ ها عَ تُ یمَ ات قِ اعَ ضَ یع إلیه بِ بِ ه سوف یَ  أنَّ ثًال معه مَ  قَ فَ فالبنك اتَّ 

  1ها ملیون تَ یمَ ات قِ اعَ ضَ ي منه بِ رِ تَ شْ بل یَ  ،ةدَ واحِ  ةً رَّ ع مَ ائِ ضَ ي من البنك جمیع هذه البَ رِ تَ شْ ال یَ 

رابحة إلى أن یها منه مُ رِ تَ شْ ي إلیه فیَ أتِ ات یَ اعَ بضَ من الِ ید زِ اج إلى مَ تَ حْ ما یَ لَّ  كُ في البدایة مثًال 

  .ةیَ اقِ فَ ي اإلتِّ هِ تَ نْ ین وتَ الیِ ة مَ رَ شْ ة وهو عَ یَ اقِ فَ ق علیه في اإلتِّ فَ تَّ ى المُ األعلَ  دُّ ي الحَ هِ تَ نْ یَ 

ك لَّ مَ تَ یله بعدما یَ مِ ول بین البنك وعَ بُ اب والقَ اإلیجَ البیع بِ  دَ قُ عْ رابحة أن یَ ات المُ یَ لِ مَ فیجب في عَ 

ه ویجوز انِ مَ وضَ  البنك كِ لْ ة في مِ اعَ ضَ ون البِ ون هناك وقت تكُ ة لیكُ وبَ لُ طْ ات المَ اعَ ضَ البنك البِ 

في  االستجرارهذه الصورة من بیع  مَ دِ خْ تَ سْ وز أن یَ ر هذا الشرط یجُ أخُّ تَ بِ فَ . اح علیهابَ رْ تِ سْ له اال

  2.رابحةات المُ یَ لِ مَ عَ 

ة یأتي یَّ فِ رِ صْ رابحة المَ في المُ  االستجراربیع بل امُ عَ اح التَّ رَ تِ اقْ  م أنَّ دَّ قَ ویظهر من خالل ما تَ 

  3.یلوِ مْ لیات التَ مَ درج ضمن عَ نْ ویَ ها یرِ سِ یْ ة وتَ فیَ صرِ ات المَ یَ لِ مَ یل العَ هِ سْ تَ  نَ مْ ضِ 

     .المنافعع و بیُ في  االستجراربیع تطبیق  :المطلب الثالث

وق قُ ة كحُ عَ فَ نْ ة أو مَ مَ ا في الذِّ نَ یْ ا أو دَ نً یْ ون عَ ا أن یكُ إمَّ  یعود علیه في عقد البَ قُ عْ یختلف المَ    

  .اإلرتفاق مثًال 

 عافِ نَ ج تحت بیع المَ رِ دَ نْ عامالت التي تَ رت بعض المُ هَ ات الناس ظَ اجَ وع حَ نَ ور الحیاة وتَ طَ ومع تَ 

 ید الناس بهازوِ ف وتَ اتِ اه والهَ یَ یة والمِ ائِ هربَ ل في إیصال خدمات الطاقة الكَ اصِ ومن ذلك ما هو حَ 

ن عن طریق عیَّ ابل مبلغ مُ قَ ة مُ دمَ ن من الخِ عیَّ مُ  رٍ دَ عامالت یتمثل في بیع قَ فحاصل تلك المُ 

  .شتريا إلى المُ هَ الِ إیصَ 

وم سُ ون رُ ع مبلغ ثابت یكُ فْ دَ ها في الغالب لِ تِ ایَ دَ ع في بِ ضَ خْ تَ  ود علیهاقُ عْ ع المَ افِ نَ ات والمَ مَ دَ تلك الخَ و 

ه تِ اجَ ًئا حسب حَ یْ شَ ة شیًئا فَ دمَ ك من الخِ َال هْ تِ سْ ك باالرِ تَ شْ وم المُ قُ ة، ثم یَ دمَ شتراك في الخِ یس لإلتأسِ 

ك هَال تِ من اسْ ك ما اجتمع علیه ترِ شْ فیؤدي المُ  ،یسأسِ تفًقا علیه عند التَ ون مُ د یكُ وعِ مَ  لَّ حِ حتى یَ 

.بلن قَ ة مِ ومَ علُ ة مَ نَ یَّ عَ ة مُ یرَ عِ سْ حسب تَ  دمةللخِ 
4   

                                                           
1
 .70ص ،1ج محمد تقي العثماني، بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، مرجع سابق، 

2
  .70ص، المرجع نفسه 

3
  .186ص ،مرجع سابق ،وتطبیقاته المعاصرة االستجراربیع  ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  
4
  .194ص، المرجع نفسھ 
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  :نیْ رَ ضة على أمْ اوَ عَ ت المُ نَ مَّ ضَ الت تَ عامَ وهذه المُ 

   .دمةاك في الخِ رَ تِ شْ تَأِسیس اإل: همالُ أوَّ 

ة على عاوضَ مُ  دُّ عَ عاوضة األولى تُ المُ و  ك من الخدمةرِ تَ شْ ه المُ اجُ تَ حْ ك ما یَ َال هْ تِ اسْ : انیهماوثَ 

وم عاوضة فیها تقُ ا الثانیة المُ ترك آلخر، وأمَّ مشْ ر من ُ یَّ غَ یتَ ت ال َ ابِ ل ثمن ثَ قابِ دمة مُ اك في الخِ رَ تِ شْ اال

ه عند رُ دَ د قَ بلغ یتحدَّ ل مَ ابِ قَ ة، مُ دمَ ك من الخِ رِ تَ شْ ه المُ كَ لَ هْ تَ على أساس المعاوضة على ما اسْ 

ة یَّ مِ ب كِ سَ ك آلخر بحَ رِ تَ شْ ف من مُ لِ تَ خْ ن إذن یَ مَ وعلیه فالثَ  ها،دِ عِ وْ ق على مَ فَ تَّ بة المَ اسَ حَ المُ 

  .كهَال تِ سْ اال

  :االستجراریقهما في بیع طبِ دى تَ ومَ ع افِ نَ یوع المَ ن من بُ یْ وعَ ق في هذا المطلب إلى نَ لذا سأتطرَّ  

  .االستجرارها في بیع یقُ طبِ وتَ  رباء والمیاههك الكَ هَال تِ سْ ة الشهریة الفَ لُ كْ التَّ : الفرع األول

ات كَ رِ ها الشَ ذُ أخُ یة التي تَ رِ هْ فة الشَ كلُ ل في التَّ اصِ ما هو حَ  االستجرارج تحت بیع درِ نْ ا یَ ممَّ 

  .ةدمَ ها لتلك الخِ الِ ل إیصَ ابِ قَ ة الكهرباء والمیاه مُ دمَ دة لخِ وَّ زَ المُ 

ع علیه من مَ تَ ي ما اجْ ؤدِ ثم یُ  هاجُ حتَ یوم ما یَ  ك من الكهرباء والمیاه كلَّ هلِ تَ سْ میل یَ العَ  ان ذلك أنَّ یَ وبَ 

یع في بِ اثلین للمَ مَ هنا مُ  فالَمِبیَعان یًئایًئا فشَ یة ومن المیاه شَ ائِ ذ من الطاقة الكهربَ أخُ ذلك، فهو إذن یَ 

   1.ّزأجَ مُ  ذُ ؤخَ منهما یُ  ال� كُ  ؛ حیث أنَّ االستجراربیع 

 دُ حدَّ تَ یَ  كه من الخدمةلَ هْ تَ ل لما اسْ ابِ قَ من المُ والتي هي الثَ یها المشتري ؤدِّ فة التي یُ كلُ التَّ  كما أنَّ 

) ةیفَ رِ عْ تَ (ة یرَ عِ سْ تَ ا لِ قً فْ منها، وذلك وِ ) كرِ تَ مشْ الُ (ه العمیل كَ لَ هْ تَ در الذي اسْ ب القَ سَ حَ ي بِ لِّ ها الكُ ارُ دَ قْ مِ 

ت لَ جِّ سُ  ة من الكهرباء مثًال نَ یَّ عُ ة مُ یَّ مِ ك كِ رِ تَ شْ ما استهلك المُ لَّ فكُ  اهیَ ة الكهربائیة وللمِ اقَ ة للطَ ومَ علُ مَ 

ق حَ تَ سْ د المبلغ المُ دَّ حَ تَ ثم یَ  ع ذلكمْ جَ  مُّ تِ یَ ) ورةاتُ الفَ (فة لُ كْ ور التَّ دُ د صُ وعِ مَ  ینُ حِ وعندما یَ  ی�اائِ لقَ علیه تِ 

  .فةكلُ لتَّ لِ 

 بهذا أنَّ  قَ قَّ حَ وًما، فتَ علُ من ذلك مَ  ذُ ؤخَ ن ما یُ مَ فكان ثَ  هرُ عْ وم سِ علُ زء من الطاقة الكهربائیة مَ فكل جُ 

ون مُ علَ الناس ال یَ  أنَّ  بَ الِ الغَ  إنَّ : قاله یمكن أن یُ على أنَّ  وم الثمنل هنا معلُ اصِ الحَ  االستجراربیع 

  .ةقَ ة على وجه الدِّ یرَ عِ سْ بتلك التَّ 
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ا مَّ مِ  دُّ عَ ذلك یُ  د أنَّ یْ وق، بَ عر السُّ ل هذه المعاملة تحت مسألة البیع بسِ ي إلى أن تدخُ ؤدِّ ا یُ مَّ مِ    

  .هادِ رَ ر أفْ عْ ف سِ لِ ختَ ه، وال یَ رِ عْ الناس على سِ  فَ ارَ عَ تَ 

على  ناءً ر، وبِ خَّ ؤَ ن مُ مَ بثَ  االستجراریًقا لبیع طبِ عد تَ ك الكهرباء والمیاه، تُ هَال تِ سْ یة إلهرِ ة الشَ فَ لُ كْ التَّ  فإنَّ 

  1.وقر السُّ عْ سِ وم وبِ لُ عْ ن مَ مَ ثَ بِ : أي هیْ ورتَ ما سبق في ذلك بصُ 

  .االستجرارها في بیع یقُ بِ طْ ف وتَ اتِ ة الهَ دمَ الك خِ هْ تِ یة إلسْ هرِ فة الشَ لُ كْ التَّ : الفرع الثاني

  ع دفَ ن یُ یَّ عَ غ مُ لَ بْ مَ  قَ فْ میل وِ لعَ ف لِ اتِ ال الهَ إیصَ  مُّ تِ حیث یَ  ید بهازوِ دمة الهاتف والتَّ ال خِ إیصَ  مُّ تِ یَ 

یرة عِ سْ فًقا لتَ ورة وِ اتُ ور الفَ دُ د حین صُ دَّ تحَ ل مبلغ یَ ابِ قَ ة مُ دمَ الخِ ید العمیل بِ وِ زْ ثم تَ  یسأسِ ل التَّ قابِ مُ 

وم به من أعمال في ابل ما تقُ قَ دمة مُ دة للخِ وِّ زَ ة المُ كَ رِ اه الشَ اضَ قَ تَ ت تَ ابِ م ثَ سْ اًفا لها رَ ضَ نة، مُ یَّ عَ مُ 

  2.ورة ونحو ذلكاتُ یل إعداد الفَ بِ سَ 

دمة میل خِ ك العَ هلِ تَ سْ ع؛ حیث یَ نافِ ات المَ دمَ وع من خَ في هذا النَّ  االستجرارویظهر تطبیق بیع 

ع علیه في نهایة مَ تَ د ما اجْ دِّ سَ ة یُ دَّ ة في هذه المُ دمَ لخِ ه لِ كِ هَال تِ وبعد اسْ  ،اونً نة قانُ یَّ عَ ة مُ دَّ االت مُ اإلتصَ 

  .رخَّ ؤَ من مُ ثَ بِ  االستجرارا في بیع یً لِ وهذا ظاهر جَ . رةقرَّ ة المُ دَّ المُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .196ص ،مرجع سابق ،وتطبیقاته المعاصرة االستجراربیع  ،محمد بن حمد الشبیبعبد العزیز بن  

2
  .199ص، المرجع نفسه 
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  خامتة                              

ي إلیه نِ قَ ه على ما وفَ لطانِ بجالل وجهه وعظیم سُ  یقُ لِ ا كثیرا یَ بحانه وتعالى حمدً ه سُ دُ مَ أحْ    

  . إلتمام هذا البحث

ه وتكییفه الفقهي رِ وَ ق به من مسائل كصُ لب موضوع بیع اإلستجرار وما تتعلَّ بعد عرض صُ    

  .بیقاته المعاصرة في المعامالت المالیة المستجدةالتفصیل في تط إلىإضافة 

  :ه فإني قد توصلت إلى نتائج أهمها ما یليلّ على هذا كُ  وبناءً    

ا أن یكون ها إمَّ نِ مَ ثَ  عُ فْ رقة ودَ َتفاع على فترات مُ یَّ بیع اإلستجرار هو أخذ الحاجات من البَ ) 1

  .اؤخرً ا أو مُ قدمً مُ 

  .ة في الحیاة اإلجتماعیة واإلقتصادیةمَّ ها انةً یحتل بیع اإلستجرار مكَ ) 2

من الجانب  عنهمة قَّ شَ فع المَ اة الناس ورَ عانَ مُ  منیف فِ خْ م بیع اإلستجرار في التَ اهِ سَ یُ ) 3

  .اديالمَ 

وطه رُ وافر أركانه وشُ یجب تَ  ،ودروع عقد البیع فهو كبقیة العقُ بیع اإلستجرار أحد فُ یعتبر ) 4

  .امَ نهُ دور اإلیجاب والقبول مِ صُ ین لِ دَ اقِ تعَ وب األهلیة للمُ كوجُ ا؛ یحً حِ حتى یكون عقد البیع صَ 

عامالت المالیة؛ ویمكن تطبیق بیع ثة في باب المُ دَ حْ ستَ ود المُ قُ ید من العُ ورِ عقد التَ ) 5

ا أن ي والثمن إمَّ ورِ یم السلع في عقد التورید بشكل دَ لِ سْ ا في تَ اإلستجرار فیه؛ ویظهر ذلك جلیً 

  .ؤجًال  أو مُ ًال عجَ یكون مُ 

غ التمویل في المصارف اإلسالمیة؛ ویمكن لهذه یَ رابحة لآلمر بالشراء إحدى صِ المُ ) 6

ة دَ رِّ وَ وذلك من خالل اتفاق بین المصرف والجهة المُ  ،في بیع اإلستجرار جَ مِ دَ نْ یغة أن تَ الصِّ 

المصرف  فیأخذ ،لعة كما طلب منه العمیلي منها المصرف السِّ رِ شتَ على أن یَ  ،لعةللسِّ 

ل في صورة بیع ثِ تمَ وهذا مُ  ،ا بعدیمَ ها فِ نَ مَ ثَ  عُ دفَ ا ثم یَ ا فشیئً ة شیئً دَ رِّ وَ ة من الجهة المُ لعَ السِ 

  .رؤخَّ اإلستجرار بثمن مُ 
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كلفة الشهریة الستهالك التَ  ،ع التي یمكن تطبیقها في بیع اإلستجرارافِ نَ من أنواع بیوع المَ ) 7

ة نَ عیَّ ة مُ دَّ ون خدمة االتصاالت مُ ة الهاتف؛ حیث یستهلك الزبُ واستهالك خدم ،الكهرباء والماء

ا في بیع د ما اجتمع علیه وهذا ظاهر جلیً دِّ سَ ا یُ ونً ة قانُ دَ حدَّ ة المُ دَّ وبعد انتهاء هذه المُ 

  .ؤخراإلستجرار بثمن مُ 

              

  .هذا الموضوع لكتابةهذا ما وفقني اهللا إلیه              

  .لى اهللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلموص          
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  .فهرس اآلیات القرآنیة                       

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة ورقمها        اآلیة وشطرها

  2البقرة  سورة
    

  27  16  َّ ....  خك حك جك مق  ُّ 

  31  236  َّ ....حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري  ُّ 

  51 - 05  275  َّ ....ىي مي خي ُّ 

  4سورة النساء 
    

 30 – 27  29    َّ...ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 

- 38  

  5سورة المائدة 
    

 – 37   01  َّ ...يف ىف يث ىث ُّ  .

48-  

      61سورة الصف 

 - 02    َّ ....ري ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّ 

03  

48  

      65سورة الطالق 

  38 - 31  06                           َّ ....ىي مي خي حي  ُّ  
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  .فهرس األحادیث النبویة                      

  رقم الصفحة  طرف الحدیث

الَبیِّعان بالِخَیار...   21  

 ِإذا تبایعُتم بالِعیَنِة، وأخذتم أذناَب البقر...  49  

َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفیِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا...   48  

 َّنْ عَ  عُ یْ ا البَ مَ إن...   29  

 َا َستُفَتُح لُكم أرُض الَعَجِم وَسَتِجُدوَن فیَهاإنَّه...   39  

 ٌِإَذا َحدََّث َكَذبَ : آَیُة اْلُمَناِفِق َثَالث...   48  

  َال َتِبْع َما َلْیَس...   40  

  َِال َیِبِع الرَُّجُل َعَلى َبْیِع َأِخیه،....  02  

  ٍَمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء، َفِفي َكْیٍل َمْعُلوم...   06  

 َِنَهى رُسوَل اهللا َصلَّى اهللا علیه وسلم عن َبْیع الُحَصاة...   39  
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  .فهرس األعالم المترجم لهم                  

  الصفحة  اإلسم

  21  .ه884إبراهیم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ُمفِلح ت

  39  .ه57ابن عامر بن عبد ذي الَشَرى بن كعب الدُّوِسي أبو هریرة ت

  28  ه1201أبو البركات أحمد بن الشیخ صالح محمد الَعدوي الدَّْرِدیر ت

  15  .ه587ین تعالء الدِّ  الكاسانيود بن أحمد أبو بكر بن مسع

  07  .ه310أبو بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر النیسابوري ت

  25  .ه179أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ت

  03  .ه803أبو عبد اهللا محمد بن الشیخ محمد بن عرفة الورغمي ت

  16  .ه510ي تانِ وذَ لُ أحمد بن الحسن بن أحمد الكَ 

  31  .ه928أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن محمد بن تیمیة ت

  11  .ه974ي تمِ تَ یْ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَ 

  02  .ه970م تیْ جَ ین بن إبراهیم محمد بن نُ زین الدِّ 

  11  ه106ت  يشِ رَ م بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القُ الِ سَ 

  11  .ه751یم الجوزیة تین أبو عبد اهللا بن قَ شمس الدِّ 

  20  .ه684ي تافِ رَ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العالء القَ 

  03  .ه620ین المقدسي تفق الدِّ وَ ة مُ امَ دَ عبد اهللا بن أحمد بن قُ 

علي بن إسماعیل بن أبي بشر بن إسحاق أبو الحسن البصري 

  .ه324ت

47  

  24  .ه977محمد الخطیب شمس الدِّین الِشْرِبیِني ت

  16  .ه741ي تبِ لْ الكَ  يْ زَ محمد بن أحمد بن جُ 

  24  1230ت محمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي

  03  .ه676ین أبو زكریا النووي تي الدِّ ییحي بن شرف مح
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 .فهرس الموضوعات                                  

  الصفحة  الموضوع

    .إهداء

    .شكر وتقدیر

    .الملخص

    .قائمة االشارات والرموز المستخدمة في البحث

  أ  .مقدمة

  02  .مفهوم البیع: المبحث التمهیدي

  02  .تعریف البیع لغة واصطالحا: أوالً 

  03  .ور البیعصُ : اثانیً 

  05  .ول األجل على عقد البیعدخُ : اثالثً 

  09  .االستجرارمفهوم بیع : المبحث األول

واأللفاظ ذات  االستجرارتعریف بیع : المطلب األول

  .ةلَ الصِّ 

09  

  09  .االستجرارتعریف بیع : الفرع األول

  10  .ةلَ األلفاظ ذات الصِّ : الفرع الثاني

  10  .االستجرارات بیع یَ سمَّ بعض مُ : أوًال 

  12  .ةلَ األلفاظ ذات الصِّ : اثانیً 

قة لِّ تعَ واألوصاف المُ  االستجرارأركان بیع : المطلب الثاني

  .به

14  

  14  .االستجرارأركان بیع : الفرع األول
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  14  .االستجرارالصیغة في بیع : أوًال 

  15  .االستجرارالعاقدان في بیع : اثانیً 

  17  .االستجرارالمعقود علیه في بیع : اثالثً 

  18  .االستجرارة ببیع قَ تعلِّ األوصاف المُ : الفرع الثاني

  18  .االستجرارروط في بیع الشُ : أوالً 

  19  .االستجرارالخیار في بیع : اثانیً 

  22  .االستجرارن في بیع لیْ ض البدَ ابُ تقَ : ثالثا

  23  .وتكییفها الفقهي االستجرارصور بیع : المطلب الثالث

  23  .بثمن مقدم االستجرارصور بیع : الفرع األول

  26  .بثمن مؤخر االستجرارصور بیع : الفرع الثاني

  35  .االستجرارالتطبیقات المعاصرة في بیع : المبحث الثاني

وتطبیقه في بیع  هیة عقد التوریدما: المطلب األول

  .االستجرار

35  

  35  .ماهیة عقد التورید: الفرع األول

  35  .تعریف عقد التورید: أوًال 

  36  .وأقسامه شروط عقد التورید وخصائصه: اثانیً 

  37  .عقد التوریدل التكییف الفقهي: اثالثً 

  41  .في عقد التورید االستجرارتطبیق بیع : الفرع الثاني
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مفهوم عقد المرابحة لآلمر بالشراء وتطبیقه : المطلب الثاني

  .االستجرارفي بیع 

43  

  43  .المرابحة لآلمر بالشراء عقدمفهوم  :الفرع األول

  43  .تعریف المرابحة لآلمر بالشراء: أوال

  45  .رابحة لآلمر بالشراء وصورهاخطوات إجراء المُ : ثانیا

  47  .رابحة لآلمر بالشراءالتكییف الفقهي لبیع المُ : ثالثا

رابحة لآلمر المُ  عقدفي  االستجرارتطبیق بیع : الفرع الثاني

  .بالشراء

52  

  54  .عنافِ في بیوع المَ  االستجرارتطبیق بیع : المطلب الثالث

  55  .التكلفة الشهریة الستهالك الكهرباء والماء: الفرع األول

  56  .الهاتفالتكلفة الشهریة الستهالك خدمة : الفرع الثاني

  57  .خاتمةال

    .الفهارس العامة

  60  .فهرس اآلیات القرآنیة

  61  .فهرس األحادیث النبویة

  62  .م لهمترجَ فهرس األعالم المُ 

  63  .فهرس المصادر والمراجع

  70  .فهرس الموضوعات
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