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بيع المعاطاة بين من أجازه ومن أباه
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بسم اهلل الرٞبن الرحيم
المق ـدمة
ا٢بمد هلل الذم خلق عباده ٢بكمة  ،كأمرىم بامتثاؿ شرعو
كانتهاج هنجو  ،فلىب ا٤بؤمنوف دعوتو  ،كأقاموا دعائم دينو  ،فأصلحوا
معامالهتم على كفق أمره ،كاجتناب هنيو كزجره  ،كاستنارت حيا هتم
العملية بطاعتو  ،فأمدىم اهلل ٗبدد من عنده  ،كأفاض عليهم من
فضلو كنعمو  ،كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٧بمد الداعي إىل ربو ،
سره كجهره  ،كعلى آلو ا٤بقتفْب لسنتو كىديو أما
بقولو كفعلو  ،يف ن
بعد:
فهذا ٕبث متواضع عن بيع ا٤بعاطاة كما يتعلق بو ،كقد ٠بيتو
ا٤بعاطىاة بْب ىم ْن أجازه كمن أباه)) كىي دارسة فقهية مقارنة،
يع ى
((بى ي
كليس يل فيو إال ٝبع شتات متفرقة  ،كٝبع ما قيل يف ىذه ا٤بسألة

-4-

كحاصلو  ،كترتيبو كتنسيقو  ،كبياف أقواؿ الفقهاء كنسبتو  ،كنقل
دليلو ككجهتو  ،بالرجوع إىل كتبهم ا٤بعتمدة كأصو٥بم ا٤بشتهرة .
والسبب في اختيار ىذا البحث يرجع إلى:
أولً  :أمهية ىذه ا٤بسألة ك ما تتعلق بو كىو عقد البيع فأمهيتو
يف ا٢بياة العملية ال ٚبفى ،كال يستغِب عنو الصغّب كال الكبّب  ،فعقد
البيع ىو أبو العقود ٝبيعا  ،كأسبقها كما يقوؿ الدكتور مصطفى
الزرقا يف مقدمة كتابو (عقد البيع ) .
ثانياً :كألمهية ىذه ا٤بسألة بذاهتا ،كقل من حيافظ على صيغة
البيع الذم يشَبطو ٝباعة من العلماء فيقع التساىل يف إجراء العقود
دكف صيغة ،ليفهم ا٤بسلم أف ٝبهور العلماء أجازكا ا٤بعاطاة فيعرؼ
يسر الدين ا٢بنيف كسعتو يف ا٤بعامالت .
كيشػتمل البحػث علػى مقدمػة ك ال ػػة مباحػث ككػل مبحػث فيػػو
مطالب ،كخاٛبة كاآليت:
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المبح ـ ــث األول  :يف تعري ػ ػػف ا٤بعاط ػ ػػاة كبي ػ ػػاف م ػ ػػا ي ػ ػػدخل فيه ػ ػػا كال
يدخل ويشتمل على ثالثة مطالب :
المطلب األول :يف تعريف بيع ا٤بعاطاة كبياف صوره .
المطلب الثاني  :يف حكم صدكر اللفظ من أحد العاقدين .
المطلب الثالث :يف حكم ا٤بعاطاة يف النكاح .
المبحث الثاني  :بياف حكم ا٤بعاطاة يف البيع عند الفقهاء
ويشتمل على ستة مطالب:
المطلب األول  :يف ذكر آراء الفقهاء يف ا٤بعاطاة .
المطلب الثاني  :يف عرض أدلة على كل قوؿ .
المطلب الثالث  :يف مناقشة األدلة .
المطلب الرابع  :يف ذكر العقود الٍب تشَبط فيها الصيغة .

المطلب الخامس  :يف بياف ما يَبتب على بيع ا٤بعاطاة عند من
يقوؿ ببطالنو .
المطلب السادس  :يف موقف بعض القوانْب ا٤بعاصرة من بيع
ا٤بعاطاة.
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المبحث الثالث  :يف الكالـ عن بيع االستجرار
ويشتمل على مطلبين :
المطلب األول  :يف تعريف بيع االستجرار .
المطلب الثاني  :يف ذكر أقواؿ الفقهاء يف بيع االستجرار .
الخاتمة وفيها  :نقوالت بعض العلماء يف جانب التسهيل
كاالحتياط.
مث إنِب مل أعثر على رسالة مستقلة يف ىذا ا٤بوضوع  ،كىذا
البحث ىو ٕبث التخرج من كلية الشريعة كالقانوف ٔبامعة األحقاؼ
عاـ 0222ـ ،كالقصد من ىذا أف يستفيد منو طالب العلم
الشريف كغّبىم  ،كأف ينفع اهلل تعاىل هبذا البحث ا٤بتواضع كجيعلو
خالصا لوجهو الكرمي إنو على ما يشاء قدير كباإلجابة جدير
كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلنم .
كتبو  /زين بن محمد بن حسين العيدروس
تريم ـ حضرموت ـ عام 5333م
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المبحث األول
يف تعريف ا٤بعاطاة كبياف ما يدخل فيها كال يدخل
ويشتمل على ثالثة مباحث :
المطلب األول  :يف تعريف بيع ا٤بعاطاة كبياف صوره .
المطلب الثاني  :يف حكم صدكر اللفظ من أحد العاقدين .
المطلب الثالث :يف حكم ا٤بعاطاة يف النكاح
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المطلب األول

تعريف بيع المعاطاة وصوره
المعاطاة لغة (( :اإلعطاء كا٤بعاطاة ٝبيعا  :ا٤بناكلة كقد أعطاه
الشي .

كالتعاطي:التناكؿ))

كا٤بعاطاة تدؿ على ا٤بشاركة بْب ا نْب (( كعاطى الصيب أصلو :
()1
عمل ٥بم كناك٥بم ما أرادكا))...
عدؿ بعض العلماء عن لفظ ا٤بعاطاة ا٤بشتهر بْب الفقهاء إىل
داللة البذؿ ((،كالبذؿ ضد ا٤بنع ،بذلو يبذلو كيبذلو بذال :أم أعطاه
كجاد بو ككل من طابت نفسو بإعطاء شي فهو باذؿ لو ))(.)0
كيسمى ىذا البيع أيضا(( بيع ا٤براكضة

()3
))

( )4

لسان العرب ( < ) 5:8 /والقاموس المحيط ( . ) 49<5

()5

لسان العرب ( ) 685 / 4

( )6

بدائع الصنائع ( ) 467 / 8
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تعريف المعاطاة إصطالحاً عند الفقهاء :
عرؼ الشافعية ا٤بعاطاة بػ((أف يتفقا على ٜبن كمثمن من غّب
إجياب كال قبوؿ ،كقد يوجد لفظ من أحدمها ))(.)1
كعرفها الحنفية بقو٥بم ((حقيقة التعاطي كضع الثمن كأخذ
ا٤بثمن عن تراض منهما من غّب لفظ ،كىو يفيد أنو البد من
اإلعطاء من ا١بانبْب إلنو من ا٤بعاطاة كىي مفاعلة )(.)0
كعند المالكية قاؿ ا٢بطاب (( :قاؿ الشيخ زركؽ  :ىي أف
يعطيو الثمن فيعطيو ا٤بثمن من غّب إجياب كال إستيجاب )) انتهى ،
ألف الفعل يدؿ على الرضا عرفا كا٤بقصود من البيع إمنا ىو أخذ ما
يف يد غّبؾ بعوض ترضاه ))(.) 3

( )4

مغني المحتاج ( . ) 6 / 5

()5

حاشية الدسوقي (  ) 87: / 7وكذا البحر الرائق()5<4 / 8

()6

مواىب الجليل ( . ) 45 / 9
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كعند الحنابلة ((ينعقد البيع ٗبعطاة كىي الصيغة الفعلية مثل أف
يقوؿ البائع :خذ ىذا بدرىم  ،فيأخذه ا٤بشَبم كىو ساكت أك
كضع ٜبنو عادة كأخذه عقبو ،فتقوـ ا٤بعاطاة مقاـ اإلجياب كالقبوؿ
للداللة على الرضا لعدـ التعبد فيو ))(.)1
كعند الزيدية ((ىي ا٤بعاكضة ال بإجياب كال قبوؿ  ،كليست بيعا
عندنا لعدـ اللفظْب))(.)0

كىذه التعاريف كلها تنصب يف قالب كاحد  ،كتؤدم معُب
متفق عليو بْب الفقهاء قاطبة إال فيما يتعلق بصدكر لفظ من أحد
ا٤بتعاقدين دكف اآلخر ففيو خالؼ سيأيت بيانو يف ا٤ببحث الثاين .
كديكن أف نعرؼ ا٤بعاطاة بتعريف شامل للتعريفات السابقة
فنقوؿ  :بيع ا٤بعاطاة :ىو أف يتفق البائع كا٤بشَبم على ٜبن كمثمن
كيأخذ البائع الثمن كا٤بشَبم ا٤بثمن دكف إجياب كقبوؿ عن تراض.
( )4

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ( ) 663 / 7

( )5

البحر الزخار ( . ) 5<: / 6
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صور بيع المعاطاة:
صور ا٤بعاطاة كثّبة ذكر العلماء صورا منها على كفق تعريفهم
للمعاطاة فذكر الشافعية صورا للمعاطاة قاؿ النوكم (( :صورة
ا٤بعاطاة الٍب فيها ا٣بالؼ السابق :أف يعطيو درمها أك غّبه كيأخذ
منو شيئان يف مقابلتو كال يوجد لفظ أك يوجد لفظ من أحدمها دكف
اآلخر  ،فإذا ظهر كالقرينة كجود الرضا من ا١بانبْب حصلت ا٤بعاطاة
،كجرل فيها ا٣بالؼ ،كقد صرح هبذا التصوير ا٤بتويل كما قدمناه عنو
ككذا صرح بو آخركف ،قاؿ الشيخ أبو عمرك ابن الصالح رضي اهلل
عنو كما كجد من بعض أئمتنا يف تصويرىا من ذكر لفظ كقولو :خذ
كأعط  ،فهو داخل يف عموـ ما ذكرناه من القرينة ،فإف ذلك
مفركض فيما إذا مل ينو البيع هبذا اللفظ الذم قرف بالعطية .مع قولنا
الينعقد با٤بعاطاة  ،ىذا كالـ أيب عمرك ))(.)1

( )4

مجموع (<.)4<5/
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كصور ا٤بعاطاة ا٤بالكية  :بأف يدفع ا٤بشَبم الثمن للبائع كيأخذ
()1
ا٤بثمن أك يدفعو لو البائع كعكسو
كمن صور ا٤بعاطاة عند ا٢بنفية ((قوؿ الدالؿ للبزاز :إف ىذا
الثوب بدرىم ،فقاؿ  :ضعو .ككذا بكم تبيع قفيز حنطة ؟ فقاؿ:
بدرىم فقاؿ :اعزلو فعزلو ،فهو بيع ،ككذا لو قاؿ للقصاب مثلو كمنو
لو ردىا ٖبيار عيب كالبائع متيقن أهنا ليست لو فأخذىا كرضي فهو
بيع بالتعاطي كما يف فتح القدير ،كعلى ىذا ال بد من الرضا يف
جارية الوديعة كبطانة ا٣بياط كعلى ىذا فا ألمر بالعزؿ أك الوزف
يكفي عن القبض فهذا بيع معاطاة كال قبض فيو من أحد ا١بانبْب
لكوف األمر بالعزؿ كالوزف قائما مقاـ القبض))(.)0
كمن صور ا٤بعاطاة عند ا٢بنابلة ((مثل ما لو ساكمو سلعة بثمن
فيقوؿ :خذىا أكىي لك ،أك قد أعطيتكها ،أك يقوؿ  :كيف تبيع
ا٣ببز؟فيقوؿ :كذا بدرىم فيقوؿ :خذ درمها أك زف ك٫بو ذلك ٩با
( )4

الشرح الصغير (.)47/6

( )5

بحر الرائق (5<5/8
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يدؿ على البيع كالشراء ،قالو يف الرعاية ))(.)1كجاء يف مغِب ابن قدامة
((:ا٤بعاطاة مثل أف يقوؿ اعطِب هبذا الدينار خبزا فيعطيو ما يرضيو ،
أك يقوؿ :خذ ىذا الثوب بدينار فيأخذه  ،فهذا بيع صحيح نص
عليو أٞبد فيمن قاؿ ٣بباز كيف تبيع ا٣ببز ؟قاؿ كذا بدرىم  ،قاؿ
زنو كتصدؽ بو فإذا كزنو فهو عليو))(.)0
((كمن صور بيع ا٤بعاطاة (ك٫بوه) قوؿ ا٤بشَبم (اعطِب هبذا
الدرىم خبزا فيعطيو ) البائع (ما يرضيو) كىو ساكت (أك يقوؿ
البائع) للمشَبم (خذ ىذا بدرىم فيأخذه ) كىو ساكت ))(.)3

( )4

ألنصاف () 597 / 7

( )5

مغني المقدام ( ) 8/7

( )6

كشاف القناع (.)4:4/6
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المطلب الثاني

صدور اللفظ من أحد العاقدين دون اآلخر
إذا صدر لفظ من أحد العاقدين دكف اآلخر فهل تعد ىذه
الصورة من ا٤بعاطاة ؟أكثر الفقهاء يعدكهنا من ا٤بعاطاة  ،فعند
الشافعية كما تقدـ يف تعريفهم أنو قد يوجد لفظ من أحدمها دكف
اآلخر فيعد من ا٤بعاطاة قاؿ النوكم) :كال يوجد لفظ أك يوجد لفظ
من أحدمها دكف اآلخر ،فإذا ظهر كالقرينة كجود الرضى من ا١بانبْب
حصلت ا٤بعاطاة)(.)1
كأما عند ا٢بنفية فقد صرح بعضهم بأف ا٤بعاطاة ال تشمل عقدا
مت أحد جانبيو باللفظ كاآلخر با لفعل قاؿ ابن عابدين( :قولو ((من
لفظ)) يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنو لو قاؿ  :بعتكو بالف
فقبضو ا٤بشَبم كمل يقل شيئا كاف قبضو قبوال كليس من بيع التعاطي

( )4

المجموع (<) 4<5/وانظر مغني المحتاج (.)6/5
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خالفا ٤بن جعلو منو  ،فإف التعاطي ليس فيو إجياب بل قبض بعد
معرفة الثمن )(.)1
كعند ا٤بالكية اف ذلك يعد من ا٤بعاطاة قاؿ ا٢بطاب (( :كعلم
من ا٤ببالغة بقولو  (:كأف ٗبعاطاة ) إف البيع ينعقد با٤بعاطاة من جهة
كالقوؿ من ا١بهة األخرل من باب أحرل )(.)0
كقاؿ يف الشرح الكبّب  (( :فلو قاؿ ا٤بصنف ( :كإف إعطاء )
لكاف أحسن أم كإف كاف الداؿ على الرضا إعطاء كلو من أحد
ا١بانبْب إذ كالمو يف االنعقاد كلو بال لزكـ ))(. )3
كعند ا٢بنابلة :جاء كما تقدـ عنهم أنو لو ساكمو سلعة بثمن
فيقوؿ :خذىا  ،اك ىي لك أك قد أعطيتكها  ،أك يقوؿ كيف تبيع
ا٣ببز ؟فيقوؿ :كذا بدرىم فيقوؿ :خذ درمها ،أك زف ))( )4اف ذلك
( )4

حاشية ابن عابدين ( )87:/7وكذا في فتح القدير () 564/9

(  ) 5مواىب الجليل () 47/9
(  )76حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ()7/6
( )7

النصاف (.) 596 /7
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بيع ا٤بعاطاة ،إذ أف قولو (خذىا أك ىي لك أك قد أعطيتكها)
ألفاظ كصيغ قولية ألف الصيغة القولية عندىم غّب منحصرة يف لفظ
بعينو بل كل ما أدل معُب البيع( )1كما تقدـ مث يصدر فعل من
الطرؼ اآلخر بل صرح يف حاشية الركض ا٤بربع هبذا فقاؿ (( :قاؿ
الشيخ :بيع ا٤بعاطاة لو صور:
أحدىا :أف يصدر من البائع أجياب لفظي فقط كمن ا٤بشَبم
أخذ كقولو :خذ ىذا الثوب بدينار فيأخذه .
والثانية :أف يصدر من ا٤بشَبم لفظ كالبائع إعطاء سواء كاف
الثمن معينا أك مضمونا يف الذمة.
الثالثة :ال يلفظ كاحد منهما بل ىناؾ عرؼ بوضع الثمن كأخذ
ا٤بثمن ))(.)0
( )4

انظر كشاف القناع () 49;/ 6

()5

حاشية الروض المربع ()664/7
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المطلب الثالث

المعاطـاة في النكـاح
ٗبا أف البيع مبِب على الَباضي بْب ا٤بتعاقدين تساىل ٝبهور
العلماء يف صحة عقد البيع بكل ما يدؿ على الَباضي حٌب بالفعل
إال أهنم اتفقوا كشددكا فيما يتعلق بعقد النكاح كمل جيوزكا ا٤بعاطاة يف
النكاح ٣بطورتو  ،كىذه نصوص العلماء يف ىذا االتفاؽ قاؿ القرايف:
((كقاعدة النكاح كقع التشديد فيها يف اشَباط الصيغ حٌب ال أعلم
()1
أنو كجد ٤بالك القوؿ با٤بعاطاة فيو البتو بل ال بد من لفظ …)) .
كقاؿ يف هتذيب الفركؽ (( :قاعدة البيع توسع العلماء فيو …
كقاعدة النكاح كقع التشديد فيها ،فقد اتفقوا على اشَباط الصيغ
()0
فيو حٌب ال يعلم إنو كجد ألحد منهم قوؿ با٤بعاطاة فيو البتو))

( )4

الفروق ( ) 476 / 6

( )5

تهذيب الفروق ( ) 4;3 / 6
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(( كبغض النضر عن االختالؼ السابق يف التعاقد با٤بعاطاة أٝبع
الفقهاء على اف الزكاج ال ينعقد بالفعل كإعطاء ا٤بهر مثال ،بل ال بد
من القوؿ للقادر عليو ألف عقد الزكاج خطّب مقدس لو آ ار دائمو
على ا٤برأة فكاف ال بد من االحتياط لو ،كإٛبامو بأقول الدالالت
على اإلرادة كىو القوؿ حفاظا على كرامة ا٤برأة كمستقبلها كصونا ٥با
عن االبتذاؿ  ،كالف عقد الزكاج يتطلب اإلشهاد عليو ٛبييزا لو عن
السفاح أك الزنا كال يتمكن الشهود من معرفة عقد الزكاج إال بسماع
()1
لفظ اإلجياب كالقبوؿ ))
كقاؿ الدكتور مصطفى الزرقاء(( :إف جوىر ا٢بكمة الشرعية يف
عدـ جرياف التعاطي يف عقد النكاح يظهر من الرجوع إىل قاعدة
يقررىا الفقهاء ىي أف اإلباحة كالبذؿ إمنا جيرياف يف األمواؿ ال يف
ا٤بتعة ا١بنسية فلذالك أٝبعت االجتهادات اإلسالمية على عدـ
انعقاد التعاطي دكف اإلجياب كالقبوؿ اللفظيْب  ،كما كاف عقد
النكاح ىو العقد الوحيد الذم أكجب فيو اإلسالـ شيئا من ا٤براسيم
( )4

الفقو اإلسالمي وأدلتو ( ) 5<73 / 7
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الشكلية لصحتو بأف اشَبط فيو اإلشهاد عليو كاستحسن شهره
كإذاعتو كي يشيع خربه كتنتفي الريبة من اجتماع الرجل كا٤برأة على
حياة مشَبكة ال يعرؼ أساسها كمبناىا كما تقدـ))(.)1
كالسبب يف ىذا االتفاؽ يف عدـ صحة النكاح با٤بعاطاة أف
ىناؾ فركقا كثّبة بْب عقد النكاح كعقد البيع أطاؿ بذكرىا اإلماـ
القرايف يف كتابو الفركؽ فلنذكرىا ألمهيتها باختصار  ،قاؿ رٞبو اهلل
تعاىل  (( :فهذه نصوص العلماء على اختالفها مل يقل فيها أح هد
با٤بعاطاة يف النكاح كما قالوه يف البيع  ،كالفرؽ مبِب على ٟبس
قواعد :
ط يف النكاح إما مقارنة
(( القاعدة األولى )) إف اإلشهاد شر ه
بالعقد كما قاؿ الشافعي ،أك قبل الدخوؿ كما قاؿ مالك  ،كعلى
التقديرين فال بد من لفظ يشهد عليو أنو تزكيج ،ال زنا كسفاح،
كالبيع ٤با مل يكن اإلشهاد فيو شرطان جوزكا فيو ا٤بناكلة .
( )4

المدخل الفقهي العام ( ) 667 – 665 / 4
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((

القاعدة الثانية)) إف قاعدة الشرع :إف الشيء إذا عظم قدره

شدد فيو ككثرت شركطو كبالغ إبعاده إال لسبب قوم تعظيمان لشأنو
 ،كرفعان لقدره … فالنكاح عظيم ا٣بطر جليل ا٤بقدار  ،ألنو سبب
بقاء النوع اإلنساين ا٤بكرـ ا٤بفضل على ٝبيع ا٤بخلوقات كسبب
العفاؼ ا٢باسم ٤بادة الفساد كاختالط االنساب  ،كسبب ا٤بودة
كا٤بواصلة كالسكوف كغّب ذلك من ا٤بصاحل  ،فلذلك شدد الشرع فيو
فاشَبط الصداؽ  ،كالشهادة كالويل كخصوص األلفاظ دكف البيع .
(( القاعدة الثالثة )) كل حكم شرعي البد لو من سبب شرعي
 ،كإباحة ا٤برأة حكم فلو سبب جيب تلقيو من الشرع
(( القاعدة الرابعة )) الشرع قد ينصب خصوص الشيء سببان
كالزكاؿ  ،كرؤية ا٥بالؿ لوجوب الظهر ..كالنكاح عندنا من ىذه
القاعدة … .
((

القاعدة الخامسة

))

حيتاط الشرع فا٣بركج من ا٢برمة إىل

اإلباحة أكثر من ا٣بركج من اإلباحة إىل ا٢برمة  ،ألف التحرمي يعتمد
ا٤بفاسد فيتعْب االحتياط لو  ،فال يقدـ على ٧بل فيو ا٤بفسدة إال
-23-

بسبب قوم يدؿ على زكاؿ تلك ا٤بفسدة  ،أك يعارضها كدينع
اإلباحة ما فيو مفسدة بأيسر األسباب دفعان للمفسدة ٕبسب
قرب من
اإلمكاف … كمل جيز النكاح بكل لفظ  ،بل ٗبا فيو ه
مقصود النكاح  ،ألنو خركج من ا٢برمة إىل ا٢بل كجوزنا البيع ٔبميع
الصيغ كاألفعاؿ الدالة على الرضا بنقل ا٤بلك يف العوضْب  ،ألف
األصل يف السلع اإلباحة حٌب ٛبلك ٖبالؼ النساء  ،األصل فيهن
التحرمي حٌب يعقد عليهن ٗبلك أك نكاح … كلعموـ ا٢باجة للبيع
… )(.)1

( )4

الفروق ( ) 478 / 6باختصار  ،وأنظر ىامش الفروق( . ) 4;3 / 6
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المبحث الثاني

في بيان حكم المعاطاة في البيع عند الفقهاء
ويشتمل على ستة مطالب:
المطلب األول  :يف ذكر آراء الفقهاء يف ا٤بعاطاة .
المطلب الثاني  :يف عرض أدلة على كل قوؿ .
المطلب الثالث  :يف مناقشة األدلة .
المطلب الرابع  :يف ذكر العقود الٍب تشَبط فيها الصيغة .
المطلب الخامس :يف بياف ما يَبتب على بيع ا٤بعاطاة عند من
يقوؿ ببطالنو .

المطلب السادس :يف موقف بعض القوانْب ا٤بعاصرة من بيع
ا٤بعاطاة.
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المطلب األول

في ذكر آراء الفقهاء في المعاطاة
تباينت كجهات نظر الفقهاء يف الداللة على الرضا يف البيع
الذم استثناه اهلل تعاىل من أكل أمواؿ الناس بالباطل يف قولو :
        
     

 ،)1(فا٤بناط يف صحة

العقود ىو الرضا  ،كلكن ىل يتعْب اللفظ ؟ ألنو دليل قوم على
الرضا بالبيع كالسماح بو ك ىذا الرأم قاؿ بو ٝباعة من الفقهاء  ،أك
ال يتعْب للفظ فيجزء البيع بالبذؿ دكف صيغة ،ألف ذلك دليالن
كعالمة على الرضا كمل يرد يف اشَباط الصيغة نص صريح  ،قاؿ هبذا
الرأم ٝباعة من الفقهاء  ،بينما ذىب رأم آخر كسطان فاشَبط
اللفظ يف األمور النفيسة ٣بطورة التوسع فيو كسدان للباب كمل يشَبط

()6

سورة النساء اآلية <.5
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ذلك يف األمور ا٢بقّبة فداللة الرضا فيو ظاىرة ،لعدـ ما تقدـ من
احملذكر .
فأتضح ٩با تقدـ أف من الفقهاء من سلك مسلك التشديد
كمنهم من سلك مسلك التسهيل كمنهم من سلك مسلك التوسط
كاالعتداؿ  ،فنبْب اآلف آراءىم كنصوصهم من كتبهم ا٤بعتمدة فنقوؿ
اختلفوا إىل ال ة أقواؿ :
( القول األول )  :كىو رأم من قاؿ بعدـ صحة بيع ا٤بعاطاة
مطلقان سواءن يف نفيس أك حقّب  ،كىم الشافعية يف ا٤بشهور كالقا٠بية
من الزيدية كىو قوؿ عندىم  ،كالظاىرية .
كىذه نصوصهم من كتبهم  ،قاؿ اإلماـ النوكم  (( :ا٤بشهور من
مذىبنا أنو ال يصح البيع إال باإلجياب كالقبوؿ كال تصح ا٤بعاطاة يف
قليل أك كثّب  ،كهبذا قطع ا٤بصنف كا١بمهور كفيو كجو مشهور عن
ابن سريج أنو يصح البيع با٤بعاطاة خرجو من مسألة ا٥بدم إذا قلده
صاحبو فهل يصّب بالتقليد ىديان منذكران ؟فيو قوالف مشهوراف (
الصحيح ) ا١بديد ال يصّب  ،كالقدمي أنو يصّب كيقاـ الفعل مقاـ
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القوؿ  ،فخرج ابن سريج من ذلك القوؿ كجهان يف صحة البيع
()1
با٤بعاطاة ))
كعن الزيدية يقوؿ ا٤برتضى (( :مسألة ( :يو ) _ رمز للقا٠بية
من الزيدية – كا٤بعاطاة باطلة لعدـ العقد كىو ا٤بوجب النتقاؿ ا٤بلك
كقاؿ (ـ) – أم ا ٤بؤيد باهلل – بل فاسد ديلك بالقبض … كقاؿ
قبل ذلك  :كعن ا٤بعاطاة كىي ا٤بعاكضة  ،ال بإجياب كقبوؿ،
()0

كليست بيعان عندنا لعدـ اللفظْب )).
كيقوؿ ابن حزـ الظاىرم (( ( مسألة )  :كال جيوز البيع إال بلفظ
البيع أك بلفظ الشراء أك بلفظ التجارة أك بلفظ يعرب بو يف سائر
اللغات عن البيع  ،فإف كاف الثمن ذىبان أك فضة غّب مقبوضْب لكن
حالْب أك إىل أجل مسمى جاز أيضان بلفظ الدين أك ا٤بداينة كال

( )4

المجموع ( <  ) 4<3 /وأنظر البيان للعمراني () 48( / 8

( )5

البحر الزخار () 6;7 – 5<: / 6
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جيوز شيء من ذلك بلفظ ا٥ببة كال بلفظ الصدقة  ،كال بشيء غّب
ما ذكرنا أصالن.)1()) ..

( القول الثاني ) :كىو صحة انعقاد البيع بالتعاطي مطلقان
سواء يف النفيس أك ا٢بقّب كىذا القوؿ نقيض القوؿ األكؿ ٛبامان كىو
مذىب ا٢بنفية ما عدا الكرخي  ،كا٤بالكية كا٢بنابلة ما عدا القاضي
كاختاره ٝباعة من الشافعية منهم صاحب الشامل – كىو ابن
الصباغ – كالبغوم كالركياين كا٤بتويل كالنوكم كغّبىم على تفصيل
سيأيت بيانو  ،كىذه نصوصهم :
قاؿ ابن ا٥بماـ من ا٢بنفية ( (( :ك٥بذا) أم ك لكوف ا٤بعُب ىو
ا٤بعترب يف ىذه العقود ( ينعقد البيع بالتعاطي يف النفيس كا٣بسيس
لتحقيق ا٤بقصود كىو الَباضي ) كقولو ( ىو الصحيح ) احَبازا من
قوؿ الكرخي إنو إمنا ينعقد بالتعاطي يف ا٣بسيس فقط))( )0كقاؿ
(  )4المحلى باآلثار ( ) 565 / :
(  )5فتح القدير مع الشرح  567/9وكذا جاء في حاشية ابن عابدين
()87:/7
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الكاساين (( :كإذا بت أف حقيقة ا٤ببادلة بالتعاطي كىو األخذ
كاالعطاء فهذا يوجد يف األشياء ا٣بسيسة كالنفيسة ٝبيعان فكاف
التعاطي يف كل ذلك بيعا فكاف جائزان ))(. )1
كجاء يف حاشية الدسوقي من كتب ا٤بالكية  (( :قولو (كاف
ٗبعاطاة) أم ىذا إذا كاف داؿ الرضا غّب معاطاة بأف كاف قوالن أك
كتابة أك إشارة بل كإف كاف داؿ الرضا معاطاة  (( .)0()) ..كالف
الفعل يدؿ على الرضا عرفا كا٤بقصود من البيع إمنا ىو أخذ ما يف يد
()3
غّبؾ بعوض ترضاه ،فال يشَبط القوؿ كيكفي الفعل كا٤بعاطاة))
كقاؿ ا٤برداكم من ا٢بنابلة (( :الصحيح من ا٤بذىب :صحة بيع
ا٤بعاطاة مطلقا كعليو ٝباىّب األصحاب كىو ا٤بعموؿ بو يف ا٤بذىب

( )4

بدائع الصنائع 467/8

( )5

حاشية الدسوقي 6/7

( )6

مواىب الجليل 45/9
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()1

كقاؿ القاضي  :ال يصح إال يف الشيء اليسّب
كاختارىا ابن ا١بوزم ))(. )0
كقاؿ النوكم (( :كاختار ٝباعات من اصحابنا جواز البيع
با٤بعاطاة فيما يعد بيعان كقاؿ مالك  :كل ما عده الناس بيعا فهو بيع
ك٩بن اختار من أصحابنا أف ا٤بعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة ،كاف ما
عده الناس بيعا فهو بيع ،صاحب الشامل كا٤بتويل كالبغوم ككاف
))

((كىو ركاية

الركياين يفٌب بو كقاؿ ا٤بتويل :كىذا ىو ا٤بختار للفتول ،ككذا قالو
آخركف ،كىذا ىو ا٤بختار ))(. )3
مث أف أىل ىذا القوؿ القائلْب ٔبواز بيع ا٤بعاطاة انقسموا إىل
قسمْب :
القسم األول :جوزكا ا٤بعاطاة على االطالؽ كمل يفرقوا بْب ما

ىو نفيس أك حقّب جرل بو العرؼ يف التعامل أـ ال ،ما د امت
( )4

اإلنصاف  597 /7وكذا المغني

( )5

كشاف القناع 4:4/6

( )6

المجموع <4<4/
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قرينة الرضا موجودة كىم ا٢بنفية ما عدا الكرخي كا٢بنابلة ما عدا
القاضي ،قاؿ الكاساين  (( :كركاية ا١بواز يف األصل مطلق عن ىذا
التفصيل – أم يف ا٣بسيسة كالنفيسة -كىي الصحيحة الف البيع يف
اللغة كالشرع اسم للمبادلة كىي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب
كحقيقة ا٤ببادلة بالتعاطي كىو األخذ كاإلعطاء))(. )1
كقاؿ ابن ٪بيم  (( :كأطلقو فشمل ا٣بسيس كالنفيس ألف ا٤بعُب
يشمل الكل كىو الصحيح ا٤بعتمد كما يف ا٥بداية كغّبىا))(.)0
فلم يقيدكا جواز ا٤بعاطاة با٢بقّب أك غّبه أك بالعرؼ كقاؿ
ا٤برداكم كما تقدـ عنو ((الصحيح من ا٤بذىب صحة ا٤بعاطاة
مطلقان))(.)3
القسم الثاني  :قيدكا جواز ا٤بعاطاة ٗبا إذا جرل بو العرؼ كىم

ا٤بالكية كٝباعة من الشافعية ا٤بار ذكرىم .
( )4

بدائع الصنائع 467/ 8

()5

البحر الرائق . 5<5/8

( )6

اإلنصاف  597/7والمغني .
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جاء يف ((فتح العلي ا٤بالك يف الفتول على مذىب اإلماـ
مالك)) ما نصو(( :مذىب السادة ا٤بالكية اف االعطاء  ،إف جرت
العادة بعقد البيع يف ا١بليل كا٢بقّب انعقد بو البيع فيهما ،كإف مل
٘بر العادة بذلك فيهما فال ينعقد بو كإف جرت العادة بذلك يف
ا٢بقّب دكف ا١بليل انعقد بو يف األكؿ دكف الثاين)) (.)1
كعن ٝباعة من الشافعية يقوؿ النوكم يف الركضة (( :قلت
ىذا الذم استحسنو ابن الصباغ ىو الراجح دليالن ،كىو ا٤بختار ألنو
مل يصح يف الشرع اشَباط لفظ ،فوجب الرجوع إىل العرؼ كغّبه من
األلفاظ ،ك٩بن اختاره :ا٤بتويل كالبغوم كغّبمها)) (.)0
كقاؿ يف اجملموع (( :ك٩بن اختار من أصحابنا أف ا٤بعاطاة فيما
يعد بيعان صحيحة كأف ما عده الناس بيعان فهو بيع ،صاحب
الشامل…))(.)3
( )4

فتح العلي المالك .45</5

( )5

روضة الطالبين .66</6

( )6

المجموع <4<4/
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( القول الثالث ) :كىو قوؿ من توسط كفرؽ فجوزكا صحة
انعقاد البيع بالتعاطي يف األمور ا٢بقّبة دكف األمور النفيسة كىذا
قوؿ الكرخي( )1من ا٢بنفية كابن سريج كالغزايل من الشافعية كالقاضي
أيب يعلى( )0من ا٢بنابلة كقوؿ ا٥بادكية من الزيدية .
فأما الكرخي كالقاضي أيب يعلى فتقدـ النقل عنهم  ،كأما ابن
سريج فقد ذكر النوكم من نقل عنو فقاؿ  (( :إف الغزايل كا٤بتويل
كصاحب العدة كالرافعي كا١بمهور نقلوا عن ابن سريج أنو ٘بوز
ا٤بعاطاة يف احملقرات… .كقد أنكر الشيخ أبو عمرك بن الصالح
على الغزايل كونو حكي عن ابن سريج ٘بويزىا يف احملقرات ،كقاؿ:
ليست ٨بتصة عند ابن سريج باحملقرات ،كىذا اإلنكار على الغزايل
غّب مقبوؿ ألف ا٤بشهور عن ابن سريج التخصيص باحملقرات كما
ذكرناه كاهلل أعلم)) (.)3
( )4

انظر فتح القدير  ،567/9وحاشية ابن عابدين .87:/7

( )5

انظر اإلنصاف والمغني .

( )6

المجموع <.4<3/
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كأما اختيار الغزايل فقد قاؿ يف اإلحياء يف االحتماؿ الثالث
كىو أف يفصل بْب احملقرات كغّبىا ما نصو ((:كقد ذىب ابن سريج
إىل ٚبريج قوؿ للشافعي رٞبو اهلل على كفقو كىو أقرب االحتماالت
إىل االعتداؿ  ،فال بأس لو ملنا إليو ٤بسيس ا٢باجات ،كلعموـ ذلك
بْب ا٣بلق ،ك٤با يغلب على الظن بأف ذلك كاف معتادان يف االعصار
األكىل)) (. )1
كأما قوؿ ا٥بادكية من الزيدية فجاء عنهم يف الركض(( :كالقوؿ
ا٤بنعقد بو البيع ىو اإلجياب كالقبوؿ يف ماؿ مع شركط معتربة
كاستثِب من ذلك احملقر ١برم عادة الناس بالدخوؿ فيو بغّب صيغة
كىو مذىب ا٥بدكية كبعض الشافعية)) (. )0
مث ىؤالء اختلفوا يف مقدار النفيس كا٢بقّب فجاء يف فتح القدير:
(( كأراد -أم الكرخي -با٣بسيس األشياء احملتقرة كالبقل كالرغيف

( )4

اإلحياء .::/5

( )5

الروض النضير .538/8
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كالبيض كا١بوز استحسانا للعادة ))( .)1كقاؿ ابن عابدين (( :النفيس
ما كثر ٜبنو كالعبد كا٣بسيس ما قل ٜبنو كا٣ببز ،كمنهم من حد
النفيس بنصاب السرقة فأكثر  ،كا٣بسيس ٗبا دكنو )) (.)0
كجاء يف مغِب ابن قدامة(( :كقاؿ بعض ا٢بنفية يصح يف
خسائس األشياء  ،كحكي عن القاضي مثل ىذا قاؿ يصح يف
األشياء اليسّبة دكف الكبّبة)) ( .)3فكأنو ترؾ تقدير النفيس كغّبه إىل
العرؼ فما كاف يسّبان فهو حقّب كما كاف كبّبان فهو نفيس.
كعند ا٥بادكية أقواؿ ،قاؿ يف الركض(( :كاختلفوا يف قدر احملقر
فقيل ىو مادكف ربع ا٤بثقاؿ  ،كقيل قدر قّباط ا٤بثقاؿ فمادكف كقيل
ىو ٫بو البقوؿ كالفواكو كا٣ببز كقيل مادكف نصاب السرقة  ،كقيل
كاألقرب يف ذلك اتباع العرؼ كالعادة كىو الذم يشّب إليو كالـ
صاحب األٜبار يف إدخاؿ البقوؿ كغّبه يف احملقر ٤با جرت بو عادة
( )4

شرح فتح القدير .567/9

( )5

حاشية ابن عابدين  ،87:/7وكذا في البحر الرائق .5<5/8

( )6

المغني لبن قدامة .7/7
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الناس غالبان يف االكتفاء فيو با٤بعاطاة )) ( .)1فالقوؿ األخّب ىو
األقرب كاألصح يف الضابط كما يشّب إليو الكالـ.
كضابط احملقرات عند الغزايل عسّب كمع ذلك بْب حالن كسطان
فقاؿ (( :أما الضبط يف الفصل بْب احملقرات كغّبىا فليس علينا
تكلفة بالتقدير ،فإف ذلك غّب ٩بكن  ،بل لو طرفاف كاضحاف إذ ال
خيفى أف شراء البقل كقليل من الفواكو كا٣ببز كاللحم من ا٤بعدكد من
احملقرات الٍب ال يعتاد فيها إال ا٤بعاطاة… كالطرؼ الثاين الدكاب
كالعبيد كالعقارات كالثياب النفيسة فذلك ٩با ال يستعبد تكلف
اإلجياب كالقبوؿ فيها! كبينهما أكساط متشاهبة يشك فيها ،ىي يف
٧بل الشبهة ،فحق ذم الدين أف دييل فيها إىل االحتياط كٝبيع
ضوابط الشرع فيما يعلم كذلك ينقسم إىل أطراؼ كاضحة كأكساط
مشكلة)) ( .)0كىذا التفريق عجيب قل من أدركو ،تلوح منو الئحة
االحتياط كا٢بفاظ من الوقوع يف احملذكر.
( )4

الروض النضير .538/6

( )5

إحياء علوم الدين .::/5
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مث ضبط النوكم ا٢بقّب كغّبه بالعرؼ كىو ما جرل عليو الكثّب
كمالوا إليو فقاؿ(( :الرجوع يف القليل كالكثّب كاحملقر كالنفيس إىل
العرؼ ،فما عدكه من احملقرات ،كعدكه بيعان ،فهو بيع ،كإال فال ىذا
ىو ا٤بشهور تفريعا على صحة ا٤بعاطاة  ،كحكي الرافعي كجهان أف
احملقر دكف نصاب السرقة كىذا شاذ ضعيف ،بل الصواب أنو ال
خيتص بذلك  ،بل يتجاكزه إىل ما يعده أىل العرؼ بيعان))(.)1
(فائدة ) في إرسال الصبيان لشراء الحوائج:

جاء يف بغية ا٤بسَبشدين( (( :فائدة) قاؿ يف القالئد نقل أبو
فضل يف شرح القواعد عن ا١بورم اإلٝباع على جواز إرساؿ الصيب
لقضاء ا٢بوائج ا٢بقّبة كشرائها كعليو عمل الناس بغّب نكّب كنقل يف
اجملموع صحة بيعو كشرائو الشيء اليسّب عن أٞبد كإسحاؽ بغّب
إذف كليو كبإذنو حٌب يف الكثّب عنهما كعن الثورم كأيب حنيفة كعنو
ركاية كلو بغّب إذنو كيوقف على إجازتو كذاكرت بذلك بعض ا٤بفتْب

( )1المجموع <. 4<6/
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فقاؿ إمنا ىو يف أحكاـ الدنيا أما اآلخرة إذا اتصل بقدر حقو بال
غنب فال مطالبة  .أىػ ))(.)1
كقاؿ يف كفاية األخيار(( :قلت :ك٩با عمت بو البلول بعثاف
الصغار لشراء ا٢بوائج كاطردت فيو العادة يف سائر البالد ،كقد تدعو
الضركرة إىل ذلك فينبغي إ٢باؽ ذلك با٤بعاطاة إذا كاف ا٢بكم دائران مع
العرؼ مع أف ا٤بعترب يف ذلك الَباضي ليخرج بالصيغة عن أكل ماؿ
الغّب بالباطل فإهنا دالة على الرضا ،فإذا كجد ا٤بعُب الذم اشَبطت
الصيغة ألجلو فينبغي أف يكوف ىو ا٤بعتمد بشرط أف يكوف ا٤بأخوذ
يعدؿ الثمن ،كقد كانت ا٤بغيبات يبعثن ا١بوارم كالغلماف يف زمن عمر
بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو لشراء ا٢بوائج فال ينكره ،ككذا يف زمن غّبه
من السلف كا٣بلف ))( .)0قولو (( فينبغي إ٢باؽ ذلك با٤بعاطاة )) فيو
نظر ألف الصيب ال يعترب رضاه  ،ألنو فاقد أىلية إطالؽ التصرؼ فجوز
فعلو يف ىذا لعلة أخرل كاهلل أعلم .
()1
()0

بغية المسترشدين  457وانظر المجموع .
كفاية األخيار . 566
-41-

المطلب الثاني

عرض أدلة كل قول
أول أدلة المانعين:
استدؿ ا٤بانعوف من صحة بيع ا٤بعاطاة كاشَبطوا اللفظ يف البيع
باآليت:
-1استدلوا بقولو

تعاىل     :

        

.)1( 
كما كرد عن أيب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم (( :إمنا البيع عن تر و
اض )) ركاه ابن ماجو
كابن حباف كغّبمها(.)0
()1
()0

سورة النساء اآلية <. 5
رواه ابن ماجو في سننو  :6:/5برقم  54;8وقال المحقق عبد الباقي

 :في الزوائد إسناده صحيح ورجالو موثقون وابن حبان في صحيحو ، 673/44
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((كالَباضي أمر خفي فأنيط بظاىر ىو الصيغة فال ينعقد
با٤بعاطاة إذ الفعل ال يدؿ بوضعو )) (.)1
فاعترب ما يدؿ على الرضا من اللفظ كذلك ألف داللة اللفظ على
ما يف النفس أقول من داللة القرائن فال يقاؿ إف القرائن تدؿ على
الرضا(.)0
 -0قاؿ النوكم  (( :ككجو ا٤بشهور القياس على النكاح  ،فانو
ال ينعقد إال باللفظ كقياسان على العقار كالنفائس )) (.)3
كقاؿ العمراين  (( :كا٤بشهور أنو البد من اإلجياب كالقبوؿ ألنو
و
معاكضة فافتقر إىل اإلجياب كالقبوؿ كالنكاح )) (.)4
عقد

ورواه البيهقي في السنن الكبرى  778/8برقم  4377:ولكن بلفظ ( ل يفترقن
أثنان إل عن تراض ) وكذا رواه بهذا اللفظ أبو داود .464/48

()1
()0
()3
()4

تحفة المنهاج  6::/8والمغني .6/5
انظر إعانة الطالبين .7/6
المجموع <.4<5/
المجموع <.4<5/
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-3قياسان على ا٤بنابذة احملرمة كىي بأف جيعال النبذ بيعان فيقوؿ
أحدمها أنبذ إليك ويب بعشرة فيأخذه اآلخر ،كقد هنى رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم عن بيع ا٤بنابذة ،كما ركاه البخارم كمسلم(،)1
ككجو البطالف فقد الصيغة كجييء فيو ا٣بالؼ ا٤بذكور يف ا٤بعاطاة
،فإف ا٤بنابذة مع قرينة البيع ىي ا٤بعاطاة بعينها ،ىكذا نقلو الرافعي
عن األئمة حٌب قيل إف النص على ا٤بنع ىنا نص على أبطاؿ
ا٤بعاطاة(.)0
-4إف (( البيع اسم لإلجياب كالقبوؿ  ،كمل جير كمل ينطلق اسم
البيع على ٦برد فعل بتسليم كتسلم))((( ، )3فمٌب أخذ ماؿ بغّب
االسم الذم أباح اهلل تعاىل بو أخذه كاف باطالن بنص القرآف))(.)4
()1

رواه البخاري في صحيحو مع الفتح  483/8برقم  553:ومسلم في

صحيحو مع شرح النووي  6<6/43برقم 6:;3

()0
()3

الحياء . :9/5

()4

المحلي . 565/:

انظر مغني المحتاج 64/5
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-5إف انتقاؿ ا٤بلك من شخص آلخر يَبتب عليو ا٢بل كا٢برمة
كىذا ال يثبت بدليل فيو احتماؿ لإلنشاء كغّبه فال يصلح أف يكوف
الفعل دليالن على الرضا(( ،السيما يف ا١بوارم كالعبيد كالعقارات
كالدكاب النفيسة كما يكثر التنازع فيو ،إذ للمسلم أف يرجع كيقوؿ :
قد ندمت كما بعتو ،إذ مل يصدر مِب إال ٦برد تسليم ،كذلك ليس
ببيع))(.)1
 -6قاؿ ابن حزـ :إف (( صفة البيع كالربا كاحدة كالعمل فيها
كاحد ،كإمنا فرؽ بينهما االسم فقط ،كإمنا مها معاكضة ماؿ ٗباؿ:
أحدمها حالؿ طيب كاآلخر حراـ خبيث قاؿ تعاىل (( كعلم آدـ
األ٠باء كلها…اآلية ))( )0فصح أف األ٠باء كلها توقيف من اهلل
تعاىل السيما أ٠باء أحكاـ الشريعة الٍب ال جيوز فيها االحداث كال
تعلم إال بالنصوص ))( )3فالبد إذف من اللفظ يف البيع كالشراء.
()1
()0

البقرة . 64

()3

المحلى . 565/:

اإلحياء . :9/5

-44-

ثانياً :أدلة المجيزين:استدل المجوزون لبيع المعاطاة باآلتي:
 - 1استدلوا بقولو تعاىل:

    

        

 )1(  مع ا٢بديث الصحيح السابق ذكره (( :إمنا البيع
عن ترا و
ض)) كالعقود مبنية على الرضا مث أنو ٣بفائو جعل اللفظ دليالن
عليو ،كديكن أف يكوف الفعل دليالن عليو أيضان ،فالرضا ىو األصل
كا٤بناط يف صحة العقود ،فال حيصر يف اللفظ فقط ((كالتفرؽ عن
تراض يدؿ على صحتو –أم البيع …-كألف اإلجياب كالقبوؿ إمنا
يراداف للداللة على الَباضي فإذا كجد ما يدؿ عليو من ا٤بساكمة
كالتعاطي قاـ مقامهما كأجزأ عنهما لعدـ التعبد فيو))(.)0
 -0مل يرد عن اهلل تعاىل كال عن رسولو صلى اهلل عليو كسلم
اشَباط اللفظ يف البيع من إجياب كقبوؿ كال بت عن الصحابة كال
()1

سورة النساء اآلية <.5

()0

مغني ابن قدامة . 8/7
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من بعدىم ،قاؿ ابن قدامة(( :كألف البيع كاف موجودان بينهم معلوما
عندىم كإمنا علق الشرع عليو أحكاما كبقاه على ما كاف فال جيوز
تغيّبه بالرأم كالتحكم .كمل ينقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كال
عن أصحابو مع كثرة كقوع البيع بينهم استعماؿ اإلجياب كالقبوؿ ،
كلو استعملوا ذلك يف بياعا هتم لنقل نقالن شائعان ،كلو كاف ذلك
شرطان لوجب نقلو ،كمل يتصور منهم إمهالو كالغفلة عن نقلو ،كآلف
البيع ٩با تعم بو البلول فلو اشَبط لو اإلجياب كالقبوؿ لبينو صلى اهلل
عليو كسلم بيانان عامان كمل خيف حكمو ألنو يفضي إىل كقوع العقود
الفاسدة كثّبا ك أكلهم ا٤باؿ بالباطل ،كمل ينقل ذلك عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم كال عن أحد من أصحابو فيما علمناه ،كألف الناس
يتبايعوف يف أسواقهم با٤بعاطاة يف كل عصر ،كمل ينقل إنكاره قبل
٨بالفينا  ،فكاف ذلك إٝباعا ))(.)1
كقاؿ النوكم  (( :إف اهلل تعاىل أحل البيع كمل يثبت يف الشرع
لفظ لو ،فوجب الرجوع إىل العرؼ … كقد اشتهرت األحاديث
()1

مغني ابن قدامة . 7/7
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بالبيع عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو رضي اهلل عنهم يف
زمنو كبعده ،كمل يثبت يف شيء منها مع كثرهتا اشَباط اإلجياب
كالقبوؿ))(.)1
 -3بتت أحاديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم يف انو مل
يستعمل الصيغة من اجياب كقبوؿ بل يكتفي ٗبا يدؿ على الرضا
قاؿ العمراين  ( :مل ينقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة
رضي اهلل عنهم أهنم استعملوا البيع بلفظ البيع ،كلو فعلوا ذلك
لنقل نقالن شائعان ،بل نقل  :اف رجال ايت النيب صلى اهلل عليو كسلم
كشكا إليو ا٢باجة ،فقاؿ لو ((ىل عندؾ شيء؟ )) فجاءه بقعب
كحلس فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم (( :من يزيد على درىم ؟))
فقاؿ آخر :مها على بدرمهْب فقاؿ خذ( )0كركل عن ابن عمر رضي
()1
()0

المجموع <. 4<5/
رواه اصحاب السنن الربعة ورواه ابو داود  6:/8وفيو (أنا آخذىا

بدرىمين) و ابن ماجو  :73/5برقم ;< 54وفيو كما تقدم ،والنسائي 58</:
والترمذي في صحيحو  557/8مختصر ا قال ابن حجر  :قال الترمذي :حسن ل
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اهلل عنهما ك أرضامها  :أنو قاؿ :كنا ندخل السوؽ فنبيع اإلبل
بالدراىم فسألت النيب صلى اهلل عليو كسلم عن ذلك فقاؿ (( ال
بأس إذا تفرقتما كليس بينكما شيء))( )1كمل يذكر سول األخذ ،كقد
أىدم إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم من ا٢ببشة كغّبىا  ،كمل ينقل
أنو أمر فيو باإلجياب كالقبوؿ…))(.)0

نعرفو إل من حديث الخضر بن عجالن عن ابي بكر الحنفي عنو ،واعلو ابن
القطان بجهل حال ابي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنو قال :ل يصح حديثو)
أىـ تلخيص الحبير  48/6وانظر نصب الراية . 56/7

()1

رواه الحاكم في المستدرك وزاد فيو (ل باس أن تاخذىما بسعر يومهما

مالم تفترقا )..وقال ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 77/5
،وابن حبان في صحيحو  5;:/44برقم  7<53وأبو داود في سننو <478/
برقم  6685والنسائي في سننو 5;6/:والبيهقي  799/8برقم 43846
والدارقطني  57/6والترمذي في جامعو  6:3/7برقم  4593بلفظ يختلف عما
تقدم بلفظ (ل باس بو بالقيمة ) و اهلل أعلم .

()0

البيان . 47-46/8
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ككذا كرد أنو أىدم إليو صلى اهلل عليو كسلم ىدايا فلم يثبت
عنو أنو تلفظ بالقبوؿ ،فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ(( :كاف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا أيت بطعاـ سأؿ عنو :أىدية أـ
صدقة ؟ فإف قيل  :صدقة قاؿ ألصحابو كلوا كمل يأكل ،كاف قيل
ىدية ضرب بيده صلى اهلل عليو كسلم فأكل معهم )( ،)1ركاه
البخارم.
قاؿ ابن قدامة (( :كمل ينقل قبوؿ كال أمر بإجياب كإمنا سأؿ
ليعلم ىل ىو صدقة أك ىدية ،كيف أكثر األخبار مل ينقل إجياب كال
قبوؿ كليس إال ا٤بعاطاة))(.)0
-4البيع يطلق على ا٤ببادلة كما تقدـ كا٤براد من ا٤ببادلة التعاطي
أم األخذ كاإلعطاء ،قاؿ الكاساين (( :البيع يف اللغة كالشرع اسم
للمبادلة كىي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب كحقيقة ا٤ببادلة
()1

صحيح البخاري مع الفتح  574/8قال ابن حجر(:واألحاديث في

ذلك شهيرة ) تلخيص . :3/6

()0

المغني لبن قدامة . 8/7
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بالتعاطي  ،كىو األخذ كاإلعطاء كإمنا قوؿ البيع كالشراء دليل
عليهما  ،كالدليل عليو قولو عز كجل :

    :

 )1(   كالتجارة عبارة عن جعل الشيء للغّب ببدؿ
كىو تفسّب التعاطي كقاؿ تعاىل :

   

       

()0



أطلق سبحانو كتعاىل اسم التجارة على تبادؿ ليس فيو قوؿ البيع.
كقاؿ اهلل عز كجل :

     

٠ )3(    بى سبحانو كتعاىل مبادلة ا١بنة
بالقتاؿ يف سبيل اهلل تعاىل اشَباءن كبيعان لقولو تعاىل :يف آخر اآلية :
()1
()0

البقرة 49

()3

التوبة ()444

سورة النساء اآلية <.5
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 .)1(      كإف مل يوجد لفظ
البيع ،كإذا بت أف حقيقة ا٤ببادلة بالتعاطي كىو األخذ كاإلعطاء
فهذا يوجد يف األشياء ا٣بسيسة كالنفيسة ٝبيعان فكاف التعاطي يف
كل ذلك بيعان فكاف جائزان)) ((( .)0كتسمية أىل العرؼ من العرب
ىذه ا٤بعاقدات بيعان دليل أهنا يف لغتهم تسمى بيعان كاألصل بقاء
اللغة كتقريرىا ال نقلها كتغيّبىا ،فإذا مل يكن لو حد يف الشرع كال يف
اللغة كاف ا٤برجع فيو إىل عرؼ الناس كعاداهتم فما ٠بوه بيعان فهو بيع
كما ٠بوه ىبة فهو ىبة)) (.)3
 -5لو اشَبط الصيغة يف العقود ألدل إىل فساد كثّب من العقود
٩با يودم إىل أكل أمواؿ الناس بالباطل ،كلوقع الناس يف حرج كعسر
شديدين كمها مرفوعاف عن ىذه األمة لقولو
()1
()0

بدائع الصنائع .467/8

()3

مجموع فتاوى ابن تيمية <.49/5

التوبة ()444
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تعاىل:

  

 .)1(      كلقولو تعاىل:
     



 .)0(قاؿ ابن قدامة(( :ألف

البيع ٩با تعم بو البلول فلو اشَبط لو اإلجياب كالقبوؿ لبينو صلى اهلل
عليو كسلم بيانا عاما كمل خيف حكمو ،ألنو يفض إىل كقوع العقود
الفاسدة كثّبان كأكلهم ا٤باؿ بالباطل)) كقاؿ يف موضع آخر ((كلو كاف
اإلجياب كالقبوؿ شرطان يف ىذه العقود لشق ذلك ،كلكانت أكثر
عقود ا٤بسلمْب فاسدة كأكثر أموا٥بم ٧برمة))(.)3
ثالثاً  :أدلة من فرق بين النفيس والحقير  :استدل ىؤلء باآلتي:

 -1إف التوسعة يف األمواؿ النفيسة كالعقارات كا١بواىر خطّب
إذ يَبتب عليو نقل ا٤بلكية كيكثر فيها التنازع فاشَبط اللفظ ،بينما
احملقرات كما قاؿ الغزايل(( :إنو يشبو أف يكوف ذلك يف احملقرات
()1
()0

سورة الحج اآلية ;.:

()3

المغني لبن قدامة .8/7

سورة البقرة اآلية .4;8
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معتادان يف زمن الصحابة ،كلو كانوا يتكلفوف اإلجياب كالقبوؿ من
البقاؿ كا٣بباز كالقصاب لثقل عليهم فعلو ،كلنقل ذلك نقالن
منتشران…مث أف الناس اآلف قد اهنمكوا فيو فال يشَبم اإلنساف شيئان
من األطعمة كغّبىا إال كيعلم أف البائع قد ملكو با٤بعاطاة فأم
فائدة يف تلفظو بالعقد إذا كاف األمر كذلك))( .)1مث ذكر الغزايل بأف
ىذا القوؿ أقرب االحتماالت إىل االعتداؿ ألسباب ال ة-:
٤ -1بسيس ا٢باجات
-0كلعموـ ذلك بْب ا٣بلق
-3ك٤با يغلب على الظن بأف ذلك كاف معتادان يف االعصار
األكىل.
 -0قاؿ يف الركض النضّب من كتب الزيدية أنو(( :جرت العادة
بعدـ التساكـ يف ا٤باؿ ا٢بقّب فيكفي فيو التعاطي ألنو يسمى بيعان لغة
كعرفا))(.)0
()1

اإلحياء ::-9:/5

()0

الروض النضير .538/6
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المطلب الثالث

في مناقش ـة األدلـة
أجاب ا١بمهور عن أدلة ا٤بانعْب من صحة بيع ا٤بعاطاة ٗبا
يلي-:
 -1فأما عن الدليل األكؿ فقالوا(( :نعم الرضا أمر خفي يناط
بقرائن منها اإلجياب كالقبوؿ –كلكن –ال ينحصر فيهما بل مٌب
انسلخت النفس عن ا٤ببيع كالثمن بأم لفظ كاف ،كعلى ىذا
معامالت الناس قدديان كحديثان))( )1مث ((إف األفعاؿ كإف انتفت منها
الداللة الوضيعة ففيها داللة عرفية كىي كافيو إذ ا٤بقصود من التجارة
إمنا ىو أخذ ما يف يد غّبؾ بدفع عوض عن طيب نفس منكما
فتكفي داللة العرؼ يف ذلك على طيب النفس كالرضا بقوؿ كإف
كاف ذلك الفعل معاطاة))(.)0

()1

سبل السالم ;/6

()0

مواىب الجليل 57/9
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 -0كأما عن الدليل الثاين كىو قياس البيع على النكاح فهو
قياس مع الفارؽ ،فقد كقع التشديد يف النكاح ٖبالؼ البيع فإف
األصل فيو اإلباحة كاألصل يف األبضاع ا٢برمة كىناؾ فركؽ كثّبة
تقدـ ذكرىا يف الباب األكؿ ((.مث إف البيع كاف معهودان قبل كركد
الشرع فورد كمل يغّب حقيقتو ،بل علق بو أحكاـ فوجب الرجوع فيو
إىل العرؼ ..كمل ينقل عنهم لفظ التبايع))( ،)1بل نقل عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم يف النكاح لفظ التزكيج كاإلنكاح.
 -3كأجابوا عن القياس على ا٤بنابذة ((فقاؿ السبكي :ألف
ا٤بعاطاة فعل معو قرينو تدؿ على قصد البيع حٌب كأنو كضع عرفان
لذلك  ،كىذا ما علم ذلك منو إال بقولو :إذا نبذت فقد بعت،
كحالة النبذ مل يوجد قصد كال قرينة كليس ذلك حقيقة ا٤بعاطاة .أك
يقوؿ بعتك ىذا بكذا على أين إذا نبذتو إليك لزـ البيع كانقطع
ا٣بيار ،ككجو البطالف يف ذلك كجود الشرط الفاسد))( )0مث ىذا
()1

المجموع <4<6/

()0

مغني المحتاج 64/5
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القياس مع الفارؽ إذ ليس يف ا٤بنابذة نظر كال تراضي بل جيعل نبذ
الثوب على ا٤ببيع بيعان ٖبالؼ ا٤بعاطاة(. )1
 -4كأما ا١بواب عن الدليل الرابع :فاف إطالؽ البيع على
اإلجياب كالقبوؿ ٨بالف ٤با عليو أىل اللغة ،كمل يرد يف الشرع دليل
معترب يف نقلو من معناه اللغوم إىل ىذا ا٤بعُب ،كذلك ألف البيع لغة
()3
مبادلة ماؿ ٗباؿ( ،)0كشرعان ىذا ا٤بعُب نفسو مع زيادة الَباضي
كما قالو بعضهم مث أنو ليس ىناؾ دليل على ٚبصيص اإلجياب
كالقبوؿ باللفظ حٌب قاؿ النوكم(( :ىذا-أم جواز ا٤بعاطاة –ىو
ا٤بختار ألف اهلل تعاىل أحل البيع كمل يثبت يف الشرع لفظ لو ،فوجب
الرجوع إىل العرؼ( ،)3فكل ما عدة الناس بيعان كاف بيعان))(.)4

()1
()0
()3

انظر سبل السالم . : \ 6

()4

المجموع < 4<3/وانظر مبدأ الرضا ،انظر مبدأ الرضا في العقود <5:/5

انظر مبدأ الرضا في العقود <5;/5
انظر المصباح المنير 5:/4
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 -5كأما ا١بواب على الدليل ا٣بامس بأف انتقاؿ ا٤بلك من
شخص إىل آخر يَبتب عليو ا٢بل كا٢برمة ،ىو إف مناط ا٢بل يف
العقود ىو الَباضي كحرمتو عدمو ،فالرضا ىو األصل فإذا ٙبقق
سواء بالقوؿ أك الفعل فقد بت ا٢بل كإال فال ،كليس ىناؾ دليل
على تقييد ا٢بل كا٢برمة باللفظ ،فإذا بت الرضا بالقرائن الدالة عليو
فأم مانع من ذلك ،كأما أف الفعل حيتمل غّب اإلنشاء فهذا يتالشى
مع كجود القرائن كالعرؼ ،فقد قاؿ الغزايل(( :فال يبعد أف جيعل
الفعل داللة على الرضا بأف يستويف دينو ٩با يسلم إليو فيأخذه
ٕبقو.)1())..
 -6كأما ا١بواب على الدليل السادس كىو ما استدؿ بو ابن
حزـ على كجود اللفظ كتعيينو ألنو من األ٠باء التوقيفية  ،بأف ىذا
()0
غّب مسلم بالنسبة للعقود كا٤بعامالت الٍب ىي مبنية على العرؼ
كالقرائن ،ألف اهلل تعاىل أحل البيع كمل يبْب لفظ لو كال كيفية فيجب
()1

اإلحياء .:;/5

()0

مبدأ الرضا .<64/5
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الرجوع إىل العرؼ .كقاؿ السيوطي  (( :قاؿ الفقهاء  :كل ما كرد بو
الشرع مطلقا ،كال ضابط لو فيو كال يف اللغة يرجع فيو إىل العرؼ))
( )1كليس الذم ذكره ابن حزـ فيو دليل ٧بدد على اشَباط لفظ
خاص بعينو دكف الفعل يف إنشاء العقد(.)0
لكن قاؿ السيوطي(( :كخرجوا عن ذلك –أم القاعدة
ا٤بتقدمة -يف مواضع مل يعتربكا فيها العرؼ ،مع أهنا ال ضابط ٥با يف
الشرع كال يف ا للغة ،منها ا٤بعاطاة على أصل ا٤بذىب ،ال يصح البيع
هبا ،كلو اعتيدت ال جرـ أف النوكم قاؿ :ا٤بختار الراجح دليالن :
الصحة ألنو مل يصح يف الشرع اعتبار لفظ ،فوجب الرجوع إىل
العرؼ كغّبه من األلفاظ)) (.)3
كأجاب ا١بمهور على من فرؽ بْب النفيس كا٢بقّب ٗبا يلي:

( )1األشباه كالنظائر .99
( )0مبدأ الرضا .931/0
( )3األشباه كالنظائر .99
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 -1أف الذين فرقوا بْب ذلك اختلفوا فيما بينهم يف تقدير
كضابط النفيس كا٢بقّب فمنهم من قدر ا٢بقّب ٗبا قل ٜبنو كا٣ببز
كالبقل أك ما دكف ربع ا٤بثقاؿ كالنفيس ما كثر ٜبنو كالعقارات أك ما
بلغ نصاب السرقة فأكثر كغّب ذلك كما تقدـ عنهم.
والجواب :إف ضبط ذلك عسّب ٚبتلف فيو األنظار فيضطركف

إرجاع ذلك إىل العرؼ كالعادة كما توصل إليو الغزايل((( .)1إذف ال
يبقى ٥بم ٚبصيص ىذا العرؼ با٢بقّب دكف النفيس ،بل إطالقو يف
كل ما اعتاده الناس سواء كاف نفيسان أك خسيسا ،كمن جهة أخرل
إما أف نقوؿ :إف الفعل صاحل إلنشاء العقد أـ ال  ،فإذا قلنا
بصالحيتو يف ا٢بقّب فال بد أف نقوؿ بصالحيتو يف الكثّب ،إذ ال فرؽ
يف الشريعة الغراء من حيث ا٢بل كا٢برمة بينهما فدعول التفرقة ٙبكم
دكف دليل فإف قالوا :الدليل ىو العرؼ  ،قلنا  :نسلم لكنو ال ينبغي
تقييد العرؼ ما داـ قد جرل بو كشاع فيو))(.)0
()1
()0

انظر اإلحياء 4</5
مبدأ الرضا <64/5
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 -0كأما من قاؿ يكفي يف ا٢بقّب التعاطي ألنو يسمى بيعان لغة
كعرفان فقد جياب عن ذلك بأف ((البيع يف اللغة كالشرع اسم
للمبادلة…فإذا بت أف حقيقة ا٤ببادلة بالتعاطي كىو األخذ
كاإلعطاء فهذا يوجد يف األشياء ا٣بسيسة كالنفيسة ٝبيعان فكاف
التعاطي يف كل ذلك بيعان فكاف جائزان))(.)1
فال فرؽ بْب النفيس كغّبه مادامت العادة جارية فيهما .
كأما أدلة ا١بمهور ،فنرل اهنا كاضحة ك٥با قوة من حيث الدليل
فلهذا اختار النوكم خالؼ مذىب اإلماـ الشافعي فقاؿ " :ىو
الراجح دليالن كىو ا٤بختار"( )0فقد ال ٙبتمل ا٤بناقشة كمع ذلك قد
يقاؿ يف االحاديث الٍب ليس فيها صيغة البيع كإمنا فيها األخذ فقط
لعل ذلك كاف ٧بقر كما قالو ا٤برتضى من الزيدية( )3كمع ذلك كلو

()1
()0
()3

بدائع الصنائع . 467/8
الروضة . 66</6
البحر الزخار . 6;7/6
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فليس ىناؾ نص صريح يف ا٤بسألة يقطع برجحاف قوؿ عن و
قوؿ آخر
كاهلل أعلم ..
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المطلب الرابع
في ذكر العقود التي يشترط فيها الصيغة
نبْب يف ىذا الفصل ما ىي العقود الٍب اختلف الفقهاء يف
اشَباط الصيغة فيها ؟ فأما من مل يشَبط الصيغة كأجازكا ا٤بعاطاة
فلم يذكركا ىذه العقود لعدـ ا٢باجة إىل ذكرىا  ،كأما من منع بيع
ا٤بعاطاة فبينوا العقود الٍب يشَبط فيها الصيغة كىي سائر العقود
ا٤بالية(.)1
كلقد بْب ىذه العقود كٝبعها األماـ السيوطي إذ قسم العقود
بتقسيم عجيب قل من قسمها هبذا التقسيم ،كقسمها إىل ٟبسة
أقساـ فقاؿ:
(( -1من العقود ما يفتقر إىل اإلجياب كالقبوؿ لفظا-كىي ما
٫بن بصددىا كىي:
البيع ،كالصرؼ ،كالسلم ،كالتولية ،كالتشريك ،كصلح ا٤بعاكضة،
كالصلح عن الدـ ،على غّب جنس الدية ،كالرىن ،كاإلقالة ،كا٢بوالة،
()1

انظر تحفة المحتاج  6::/8مع الحواشي
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كالشركة ،كاإلجازة كا٤بساقاة ،كا٥ببة ،كالنكاح ،كالصداؽ ،كعوض
ا٣بلع إف بدأ الزكج أك الزكجة بصفة معاكضة ،كا٣بطبة فلو مل يصرح
باإلجابة مل ٙبرـ ا٣بطبة عليو ،كالكتابة ،كعقد اإلمامة ،كالوصاية،
كعقد ا١بزية ،ككذا القرض يف األصح ،كالوصية ٤بعْب ،ككذا الوقف
على معْب يف األصح كما ذكره الشيخاف يف بابو .كاختار يف
الركضة يف السرقة :عدـ اشَباطو  ،كصححو ابن الصالح ،كالسبكي
كاألسنوم.
كقاؿ يف ا٤بهمات :ا٤بختار يف الركضة ،ليس يف مقابلة األكثر ين
بل ٗبعُب الصحيح كالراجح .كأما كالية القضاء :فنقل الرافعي عن
ا٤باكردم أنو يشَبط فيها القبوؿ ،كقاؿ :ينبغي أف تكوف كالوكالة مث
ذكر بقية األقساـ فلنذكرىا مع بعض األمثلة عليها لتماـ الفائدة- :
-0كمنها ماال يفتقر إىل اإلجياب كالقبوؿ لفظا :كمنو ا٥بدية
على الصحيح.
-3كمنها ما يفتقر إىل اإلجياب لفظا ،كال يفتقر إىل القبوؿ لفظا
بل يكفي الفعل كمنو الوكالة كالقراض كالوديعة كالعارية.
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-4كمنها ماال يفتقر إليو أصالن بل شرطو :عدـ الرد كالوقف
على ما اختاره النوكم.
-5كمنها ماال يرتد بالرد كمنو الضماف ككذا الوقف يف كجو،
كاإلبراء))(.)1
كقاؿ النوكم (( :ا٣بالؼ ا٤بذكور يف ا٤بعاطاة يف البيع جيرم يف
اإلجارة كالرىن كا٥ببة ك٫بوىا ىكذا ذكره ا٤بتويل كآخركف ،كأما ا٥بدية
كصدقة التطوع ففيها خالؼ مرتب على البيع إف صححناه
با٤بعاطاة كمل نشَبط فيهما لفظا فهما أكىل بذلك ،كإف شرطنا اللفظ
يف البيع ففيهما كجهاف مشهوراف مث قاؿ  :كأصحهما عند ا١بمهور
ال يشَبط كىو الصواب))(.)0

()1
()0

انظر األشباه والنظائر ;5:<-5:
المجموع <4<7/
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المطلب الخامس
ما يترتب على بيع المعاطاة عند من يقول ببطالنو
عند من يقوؿ ٔبواز ا٤بعاطاة يف البيع ال يَبتب عليو آ ار إال
انعقاد ىذا البيع كصحتو ،بينما من يقوؿ بعدـ جواز ا٤بعاطاة فأنو
يَبتب على بطالنو آ ار  ،كذكرىا النوكم يف اجملموع بقولو( :إذا قلنا
با٤بشهور إف ا٤بعاطاة ال يصح هبا البيع ففي حكم ا٤بأخوذ هبا ال ة
أكجو حكاىا ا٤بتويل كغّبه ٦بموعة كحكاىا متفرقة آخركف (أصحها
) عندىم لو حكم ا٤بقبوض ببيع فاسد ،فيطالب كل كاحد رد ما
قبضو إف كاف باقيان كإال فرد بدلو فلو كاف الثمن الذم قبضو البائع

مثل القيمة ،فقد قاؿ الغزايل يف اإلحياء :ىذا مستحق ظفر ٗبثل
حقو ،كا٤بالك راض فلو ٛبلكو ال ٧بالة .كظاىر كالـ ا٤بتويل كغّبه أنو
جيب ردىا مطلقان.
(كالوجو الثاين)  :إف ىذا إباحة الزمة ال جيوز الرجوع فيها قالو
القاضي أبو الطيب كحكاه عنو صاحب الشامل ،قاؿ كأكردت عليو
كأجاب فأكردت على جوابو  ،كذكر ذلك كلو كحاصلة تضعيف ىذا
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الوجو ٗبا ضعفو بو ىو كا٤بتويل .كىو أنو لو أتلف أحدمها ما أخذه
كبقى مع اآلخر ما أخذه مل يكن ٤بن تلف يف يده أف يسَبد الباقي
يف يد صاحبو من غّب أف يغرـ لو بدؿ ما تلف عنده .كلو كاف ىذا
إباحة لكاف لو الرجوع ،كما لو أباح كل كاحد منها لصاحبو طعامو
كأكل أحدمها دكف اآلخر فإف لآلكل إف يرجع عن اإلباحة كيسَبد
طعامو بال خالؼ.
(كالوجو الثالث)  :أف العوضْب يسَبداف ،فإف تلفا فال مطالبو
ألحدمها ،كيسقط الضماف ،كيَباد منهما بالَباضي السابق كىذا قوؿ
الشيخ أيب حامد اإلسفرايِب كأنكركه عليو ،كأكردكا عليو سائر العقود
الفاسدة فانو ال يراه فيها كإف كجد الرضى قاؿ ا٤بتويل :كألف إسقاط
ا٢بقوؽ طريقة اللفظ كالعفو عن القصاص كاإلبراء عن الديوف ،فإف
أقمنا الَباضي مقاـ اللفظ يف اإلسقاط كجب أف نقيمو مقامة يف
انعقاد العقد))(.)1

()1

المجموع <.4<7/
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((فعلي القوؿ األكؿ فإف ا٤بقبوض با٤بعاطاة كا٤بقبوض بالبيع
الفاسد فيجب على كل أف يرد ما أخذه على اآلخر إف بقي أك بدلو
إف تلف قاؿ سم فهو إذا كاف باقيان على ملك صاحبو فإف كاف
زكويان فعليو زكاتو لكن ال يلزـ إخراجها إال أف عاد عليو أك تيسر
أخذه كإف كاف تالفا فبدلو دين لصاحبو على اآلخر فحكمو كسائر
الديوف يف الزكاة ))( )1كا٤براد يبدلو إف تلف ((ىو ا٤بثل يف ا٤بثلي
كأقصى القيم يف ا٤بتقوـ ))(.)0
مث على ىذا ا٣بالؼ ال مطالبة ٗبا يأخذه كل من العاقدين
با٤بعاطاة إذا مل يرد كل ما أخذه فال يعاقب عليها يف اآلخرة لطيب
النفس هبا كاختالؼ العلماء فيها( .)3قاؿ النوكم(( :ذكر أبو سعيد
بن أيب عصركف تفريعان على ا٤بشهور أف البيع ال يصح با٤بعاطاة ،أنو
ال مطالبو بْب الناس فيها يف الدار اآلخرة لوجود طيب النفس هبا
()1
()0
()3

إعانة الطالبين  7/ 6وانظر حواشي التحفة . 6::/8
حواشي التحفة .6:</8
انظر إعانة الطالبين . 7/ 6
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ككقوع االختالؼ فيها ،ىذا لفظة يف كتابو االنتصار ،فيحتمل أنو
أراد ما قد مناه عن الشيخ أيب حامد كالقاضي أيب الطيب يف الوجو
الثالث كالثاين ،كالظاىر أنو أراد أنو ال مطالبو على كل كجو هبا يف
الدار اآلخرة كإف كانت ا٤بطالبة ابتة يف الدنيا على ا٣بالؼ
السابق))( .)1ىذا عند الشافعية .كأما عند ا٥بادكية من الزيدية فقد
قاؿ صاحب الركض النضّب (( :فا٥بدكية قالت :ال يوجب ا٤بلك بل
يكوف أباحو كىو كجو للشافعية ككجو آخر أنو كا٤بقبوض بعقد فاسد
فيجب رده أك بدلو إف تلف كلكل منهما الفسخ))( .)0فا٤بعتمد عند
ا٥بادكية ىو الوجو الثاين الذم عند الشافعية كىو إباحة الزمة ال
جيوز الرجوع فيها ،كعندىم كجو آخر كا٤بعتمد عند الشافعية.

()1
()0

المجموع <4<7/
الروض 538/6
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المطلب السادس
موقف القانون من بيع المعاطاة واختيار القانون اليمني
اختيار القانوف ا٤بدين اليمِب ىو قوؿ ا١بمهور بصحة البيع
با٤بعاطاة بشرط أف ال يصرح البائع بعدـ رضاه بالبيع كذلك ٤با يرل
مظنة رجحاف قوؿ ا١بمهور كأنو يتوافق مع الواقع ا٤بعاصر ٤با فيو من
ا٤بصلحة العامة ،كاليسر على الناس كرفع ا٢برج عنهم.
فقد نصت ا٤بادة (ٗ )463با يلي(( :يصح البيع بالتناكؿ
كا٤بعاطاة كلو من أحد العاقدين بعد بياف الثمن ما مل يصرح البائع
بعدـ الرضا))((( .)1كأما التشريعات ا٢بديثة فتعتد بكل فعل ،أك
سلوؾ يدؿ على الرضا با٤بقصود إال ما يقضي القانوف يف بعض
األحياف كألسباب خاصة ،اف يكوف الرضا مفرغا يف شكل ٨بصوص
أك ٫بو ذلك فقد نصت ا٤بادة ( )92من القانوف ا٤بصرم على أف
((التعبّب عن إرادة يكوف باللفظ…كما يكوف باٚباذ موقف ال تدع
ظركؼ ا٢باؿ شكا يف داللتو على حقيقة ا٤بقصود .كجيوز أف يكوف
()1

الجريدة الرسمية العدد السادس ص ;:
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التعبّب عن اإلرادة ضمنيا إذا مل ينص القانوف ،أك يتفق الطرفاف على
أف يكوف صرحيان)) .كالتعبّب بالبذؿ يكوف صرحيان إذا كاف اٚباذ ذلك
ا٤بوقف ا٤بعْب أك التزاـ ذلك السلوؾ بالذات مألوفا لدم الناس،
مفهوما منو ا٤براد بوضوح مثل عرض التاجر بضائعو مع بياف أٜباهنا
على ا١بمهور ككوقوؼ سيارات األجرة يف ا٤بواقف ا٤بعدة ٥با ،ككوضع
آلة ميكانيكية لتأدية عمل معْب))(.)1

()1

مبدأ الرضا في العقود <66/5
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المبحث الثالث
يف الكالـ عن بيع االستجرار
ويشتمل على مطلبين :
المطلب األول  :يف تعريف بيع االستجرار .
المطلب الثاني  :يف ذكر أقواؿ الفقهاء يف بيع االستجرار .
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المطلب األول

تعريف بيع الستجرار
في تعريف بيع الستجرار:
الستجرار لغة :أصلو من جر كىو السحب كا٥بمزة كالسْب
كالتاء للطلب قاؿ الفيومي ا٤بقرم يف لفظة جرر(( :جررت :ك٫بوه جران
سحبتو فا٪بر كجررتو مبالغة))( )1كقاؿ ابن منظور (( :جران إىل اليوـ
أم امتد ذلك إىل اليوـ…كمعناىا استدامة األمر كاتصالو ،كأصلو
()0
من ا١بر السحب)) كا٤براد ىنا أف يسحب الشخص متاعان أك شيئان
.
معنى الستجرار في اصطالح الفقهاء:

قاؿ ابن عابدين االستجرار ىو(( :ما يستجره اإلنساف من البياع
إذا حاسبو على أٜباهنا بعد استهالكها ))(.)3
()1
()0
()3

المصباح المنير 6:
لسان العرب 576/5
حاشية ابن عابدين .87</7
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كعرؼ النوكم االستجرار ىو(( :أخذ ا٢بوائج من البياع مرة بعد
مرة من غّب مبايعة كال معاطاة ،مث بعد مدة حياسبو كيعطيو
العوض))(.)1
كعرفة ابن القيم بأنو(( :البيع ٩بن يعاملو من خباز ،أك ٢باـ أك
٠باف ،أك غّبىم يأخذ منو كل يوـ شيئان معلومان مث حياسبو عند رأس
الشهر ،أك السنة على ا١بميع كيعطيو ٜبنو))(.)0
كديكن أف نعرؼ بيع االستجرار بأنو أف يأخذ الشخص حاجتو
()3
من بياع دكف معرفة الثمن مث حياسبو بعد فَبة على أٜباهنا
كالتعريفات السابقة تدؿ على مقصود كاحد كىو ما ذكرناه.

()1
()0
()3

المجموع <. 4<6/
إعالم الموقعين . ;/ 7
انظر نهاية المحتاج . 6:9- 6::/6
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المطلب الثاني

في ذكر أقوال الفقهاء في بيع الستجرار
تقدـ فيما سبق أف عقد البيع با٤بعاطاة جائز عند ا١بمهور كأنو
إذا دفع البائع للمشَبم سلعتو كأخذىا بعد معرفة الثمن كتسليمو أف
البيع صحيح كأصبح الزمان بْب الطرفْب ،كلكن ما حكم لو مت ىذا
البيع بأف دفع أحدىم سلعتو لآلخر فأخذىا كلكن مل يعلم ٜبنها
كحاسبو بعد فَبة ؟ كىذا ٧بل كالمنا يف ىذا الفصل  ،فنقوؿ-:
أكالن الشافعية  :بيع االستجرار عند الشافعية باطل بال خالؼ
بينهم ،كبْب اإلماـ النوكم قو٥بم مع بياف علتهم فقاؿ(( :فأما إذا
أخذ منو شيئان كمل يعطو شيئان ،كمل يتلفظا ببيع ،بل نويا أخذه بثمنو
ا٤بعتاد كما يفعلو كثّب من الناس فهذا باطل بال خالؼ –أم بْب
الشافعية –ألنو ليس ببيع لفظي كال معاطاة كال يعد بيعان فهو باطل
كلنعلم ىذا كلنحَبز منو ،كال نغَب بكثرة من يفلو ،فإف كثّبا من
الناس يأخذ ا٢بوائج من البياع مرة بعد مرة من غّب مبايعة كال
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معاطاة مث بعد مدة حياسبو كيعطيو العوض كىذا باطل بال خالؼ ٤با
ذكرناه))(.)1
جاء يف مغُب احملتاج ما نصو ((:قاؿ األذرعي :كأخذ ا٢باجات
من البياع يقع على ضر بْب (أحدمها) أف يقوؿ  :أعطي بكذا ٢بما
أك خبزان مثالن كىذا ىو الغالب ،فيدفع إليو مطلوبة فيقبضو كيرض بو،
مث بعد مدة حياسبو كيؤدم ما اجتمع عليو ،فهذا ٦بزكـ بصحتو عند
من جيوز ا٤بعاطاة فيما أراه ك(الثاين) أف يلتمس مطلوبو من غّب
تعرض لثمن كأعطِب رطل خبزان ك٢بم مثالن فهذا ٧بتمل ،كىذا ما رأل
الغزايل أباحتو كمنعو ا٤بصنف –أم النوكم -كقولو :أنو ال يعد
معاطاة كال بيعان فيو نظر بل يعده الناس بيعان ،كالغالب أف يكوف قدر
ٜبن ا٢باجة معلوما ٥بما عند األخذ كالعطاء كإف مل يتعرضا لو
لفظان))( )0ككالـ األذرعي ىذا كالـ كجيو.

()1
()0

المجموع <4<6/
مغني المحتاج 7/ 5
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انيا ا٢بنفية :أجاز ا٢بنفية بيع االستجرار ،كيكوف العقد الزمان
بْب الطرفْب على القوؿ الراجح ،قاؿ ابن عابدين (( :ما يستجره
اإلنساف من البياع إذا حاسبو على أٜباهنا بعد استهالكها جاز
استحسانا ))( .)1مث ذكر إذا كاف الثمن ٦بهوالن  ،ككجهة جوازه
استحسانا فقاؿ  (( :أما إذا كاف ٜبنو ٦بهوالن فإنو كقت األخذ ال
ينعقد بيعان بالتعاطي ١بهالة الثمن ،فإذا تصرؼ فيو األخذ كقد دفعو

البياع برضاه بالدفع كبالتصرؼ فيو على كجو التعويض عنو مل ينعقد
بيعان كإف كاف على نية البيع ٤با علمت من أف البيع ال ينعقد بالنية،
فيكوف شبيو القرض ا٤بضموف ٗبثلو أك بقيمة  ،فإذا توافقا على شيء
بدلو ا٤بثل أك القيمة برئت ذمة األخذ ،لكن يبقى االشكاؿ يف جواز
التصرؼ فيو إذا كاف قيميان ،فإف قرض القيمي ال يصح فيكوف
تصحيحو ىنا استحسانا))(.)0

()1
()0

حاشية ابن عابدين 87</8
حاشية ابن عابدين 883/8
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مث أف العقد عندىم الزـ بْب العاقدين على الصحيح قاؿ ابن
٪بيم..(( :كصورتو من أحدمها أف يتفقا على الثمن مث يأخذ ا٤بشَبم
ا٤بتاع كيذىب بو برضا صاحبو من غّب دفع الثمن أك يدفع الثمن
ا٤بشَبم للبائع مث يذىب من غّب تسليم ا٤ببيع فإف البيع الزـ على
الصحيح حٌب لو امتنع أحدمها بعده أجربه القاضي كىذا فيما ٜبنو
غّب معلوـ أما ا٣ببز كاللحم فال حيتاج فيو إىل بياف الثمن كما يف
البزازية ))(.)1
الثا ا٤بالكية  :ذىب ا٤بالكية إىل أف بيع ا٤بعاطاة الذم ال صيغة
فيو كمل يدفع الثمن حاالن بل بعد حْب أف العقد صحيح كلكنو غّب
الزـ بْب الطرفْب ىذا بشرط إذا علم الثمن ،أما إذا جهل الثمن
فالظاىر عدـ صحة البيع أصالن فإهنم عدكا من شركط البيع أف
يكوف الثمن معلومان جاء يف الشرح الكبّب مع ا٢باشية ما نصو :
((فمن أخذ ما علم ٜبنو من ما لكو كمل يدفع لو الثمن فقد كجد
أصل العقد ،ال لز كمو كال يتوقف العقد على دفع الثمن فيجوز أف
()1

البحر الرائق 5<5/8
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يتصرؼ فيو باألكل ك٫بوه قبل دفع ٜبنو ،قاؿ يف ا٢باشية قولو(
فيجوز أف يتصرؼ فيو باألكل ك٫بوه) أم كالصدقة (قبل دفع ٜبنو)
أم إف كجد من اآلخر ما يدؿ على الرضا كإال مل ينعقد بيع بينهما
كأكلو غّب حالؿ))(.)1
رابعا ا٢بنابلة :يقوؿ ابن القيم ا٢بنبلي معربان عن رأيو كرأم شيخو
ابن تيميو كناقالن عن ا٤بذىب ا٢بنبلي مل نصو(( :اختلف الفقهاء يف
جواز البيع ٗبا ينقطع بو السعر من غّب تقدير الثمن كقت العقد،
كصورهتا :البيع ٩بن يعاملو م ن خباز ،أك ٢باـ أك ٠باف أك غّبىم
،يأخذ منو كل يوـ بشيئان معلومان مث حياسبو عند رأس الشهر أك السنة
على ا١بميع كيعطيو ٜبنو ،فمنعو األكثر كف كجعلوا القبض بو غّب
ناقل للملك ،كىو قبض فاسد جيرم ٦برم ا٤بقبوض بالغصب ،ألنو
مقبوض بعقد فاسد ،ككلهم إال من شدد على نفسو يفعل ذلك إال
ٗبساكمتو لو عند كل حاجة يأخذىا قل ٜبنها أك كثر كإف كاف ٩بن
شرط اإلجياب كالقبوؿ لفظا فالبد من ا٤بساكمة أف يقرف هبا اإلجياب
()1

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7 / 6
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كالقبوؿ لفظا كالقوؿ الثاين :كىو الصواب ا٤بقطوع بو ،كىو عمل
الناس يف كل عصر كمصر ،جواز البيع ٗبا ينقطع بو السعر كىو
منصوص اإلماـ أٞبد كاختاره شيخنا – أم ابن تيميو –ك٠بعتو
يقوؿ :ىو أطيب لقلب ا٤بشَبم من ا٤بساكمة ،يقوؿ :يل أسوة
بالناس أخذ بو غّبم قاؿ  :كالذين دينعوف من ذلك ال ديكنهم تركو
،بل ىم كاقعوف فيو ،كليس يف كتاب اهلل كال سنة رسولو ،كال إٝباع
األمة ،كال قوؿ صاحب كال قياس صحيح حيرمو ))(.)1
يتضح ٩با سبق أف الشافعية منعوا بيع االستجرار باتفاؽ فيما
بينهم كأما ا٢بنفية فجوزكه كقالوا بلزكـ العقد ككذا ا٢بنابلة ،كأما
ا٤بالكية فجوزكه كلكن قالوا أف العقد غّب الزـ كىذا مشركط بعد
العلم بالثمن.

()1

إعالم الموقعين <-;/7
-81-

الخاتمة

نقولت بعض العلماء في جانب التسهيل والحتياط
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نقولت بعض العلماء في جانب التسهيل والحتياط
تبْب لنا فيما تقدـ أقواؿ كل مذىب فيما يتعلق ببيع ا٤بعاطاة
كأف ا٤بسألة ال يوجد فيها نص قطعي حيسم ا٣بالؼ ،كأف الكل قد
أدىل بدلوه يف النصوص الشرعية فحكم يف ا٤بسألة ٕبسب ما توصل
إليو فهمو ،فينبغي للمتحلي ٕبلية األنصاؼ ا٣بركج من ا٣بالؼ
،كا٣بركج من ا٣بالؼ مستحب بشركطو ،1خصوصان فيما يتعلق
بالسنية كالوجوب كا١بواز كعدمو كمثل مسألتنا ىذه.
حٌب قاؿ بعض ا٤بالكية ينبغي االحتياط باحملافظة على اللفظ
يف البيع ،كمذىب ا٤بالكية جييز ا٤بعاطاة ،كىذا ما نصو (( :قاؿ ابن
عمار ا٤بالكي يف شرح ٝبع ا١بوامع ينبغي للمالكي الوقوؼ عند ىذا
فإف العادة ما جرت قط با٤بعاطاة يف األمالؾ كا١بوارم ك٫بومها
أىػ))( ،)0كيف شرح منح ا١بيل ٫بو ما تقدـ كفيو(( :ينبغي للمالكي
()1
()0
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احملافظة على عقده بالقوؿ يف غّب احملقرات فإف العادة مل ٘بر قط
بعقده فيها با٤بعاطاة يف العقارات كا١بوارم ك٫بوىا.)1())..
كقاؿ اإلماـ الغزايل من الشافعية (( :كحق الورع ا٤بتدين أف ال
يدع اإلجياب كالقبوؿ للخركج عن شبهة ا٣بالؼ))(.)0
كيف جانػػب التسػػهيل كا٣بػػركج مػػن ا٢بػػرج قػػاؿ عبدا٢بميػػد حاكي ػان
عن شيخو الباجورم(( :كينبغي تقليد القائل با١بواز للخػركج مػن اإلمث
فإنو ٩با ابتلي بو كثّبا كال حوؿ كال قوة إال باهلل حٌب اذا أراد من كفقػو
اهلل تعػػاىل إيقػػاع صػػيغة اٚبػػذه النػػاس سػػخرية أى ػ))( )3كجػػاء يف الفوائػػد
ا٤بلكي ػػة(( :ق ػػاؿ العالم ػػة الش ػػيخ عب ػػداهلل باس ػػوداف يف رس ػػالة ل ػػو ،كق ػػد
حػػث كحػػرض فيهػػا إىل إرشػػاد احملتػػاج كا٤بضػػطر إىل أق ػواؿ العلمػػاء ٩بػػا
فيػػو يسػػر يف الػػدين :أعلػػم أف أئمتنػػا الشػػافعية رض ػواف اهلل علػػيهم ٥بػػم
اختي ػػارات ٨بالف ػػة ٤ب ػػذىب اإلم ػػاـ الش ػػافعي رض ػػي اهلل عن ػػو اعتم ػػدكا
()1
()0
()3
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العمل هبػا لتعسػر العمػل با٤بػذىب كىػي كثػّبة مشػهورة كعنػد التحقيػق
فهػػي غػػّب خارجػػة عػػن مذىبػػو ،كذلػػك إمػػا باالسػػتنباط أك القيػػاس أك
االختيػػار مػػن قاعػػدة لػػو أك علػػى قػػوؿ قػػدمي أك لػػدليل صػػحيح لقولػػو
رضػ ػ ػ ػ ػ ػػي اهلل عنػ ػ ػ ػ ػ ػػو :إذا صػ ػ ػ ػ ػ ػػح ا٢بػ ػ ػ ػ ػ ػػديث فهػ ػ ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػ ػػذىيب ،فمػ ػ ػ ػ ػ ػػن
االختيارات…كمنها ا٤بعاطاة يف بعض البيع ))(. )1
كلقد أخذ السيد العالمة أٞبد بن حسن العطاس بقوؿ اإلماـ
مالك ٔبواز ا٤بعاطاة ألنو حيمل الناس فقاؿ(( :ميزاف العمل يف
ا٤بعامالت آية كاحدة يف كتاب اهلل تعاىل((ال تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل …اآلية)) فإذا انتفى األكل بالباطل فال حرج كإذا تكلمت
يف العلم ا٤بأخوذ من القرآف فال ٚبلطو من أقواؿ القياس كأىلو ،فإنو
مثل الرقيب الداخل على أىل الصفاء ،يشوش عليهم كىذا يذىب
بنور العلم كبركتو كيف كتب السلف ا٤بتقدمْب من أحواؿ النيب صلى
اهلل عليو كسلم كالصحابة رضي اهلل عنهم ،ما يدؿ على أف ا٤بعترب
كجود الَباضي يف معامالهتم بأم صيغة كانت ،حٌب يف النكاح ككاف
()1

مجموعة سبعة كتب <. 8
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السلف ا٤بتقدموف ينقلوف يف كتبهم ٝبيع ما يبلغهم ،بأسهل عبارة،
كأٛبها كأكملها كمل ينقل عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو تلفظ ببعت أك
اشَبيت ،كعند اإلماـ مالك كل ما يعده الناس بيعا فهو بيع كىذا
حيمل الناس ،فإذا كجد الَباضي كانتفى األكل بالباطل كفرح اآلخذ
كا٤بعطي كفى ،كنبو على ذلك صاحب البياف يف أكؿ البيوع)).
فهؤالء العلماء يأخذكف باألقواؿ الٍب فيها يسر كسهولو
للتيسّب على األمة ألف ٥با أدلة ابتة كقوة معلومة ،كاالحتياط ال
خيفى فضلو  ،إذ السالمة فيو ظاىرة  ،كالعاقبة فيو ٧بمودة ،كالكل
من ٕبر الشريعة الغراء يغَبؼ كما يقوؿ مشائخنا الكراـ.
كىذا ما يسر اهلل كتابتو  ،كمت ٕبمده إٛبامو ،كنسألو تعاىل أف
جيعلو خالصان لوجهو الكرمي كأف يتجاكز عِب بفضلو ككرمو ،كصلى
اهلل على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلم.
بقلم

زين بن محمد بن حسين العيدروس
حضرموت ـ اليمن
0222و
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