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 :مقدمة
تطورت المعامالت المالية في عصرنا تطورًا كبيرًا،       

 من وانتشرت المعامالت التي تحتوي في ثناياىا أكثر
عقد، السيما المعامالت التي تتعامل بيا المصارف 

بيع المرابحة لآلمر ون، اإلسالمية كخطابات الضما
. بالشراء، واالعتمادات المستندية وغيرىا من المعامالت

عقد في عقد من ويعود بيان حكم اجتماع أكثر       
واحد إلى أصول عدة في السنة النبوية الشريفة أىميا 

حديث النيي عن بيعتين في بيعة حيث اختمف العمماء 
مما ترتب السابقون والمعاصرون في فيم ىذا الحديث 
 .عميو اختالفيم في األحكام المستنبطة منو

 ر ـوقد جاءت ىذه الدراسة لبيان حكم اجتماع أكث      

. مؤتةكمية الشريعة، جامعة  قسم الفقو وأصولو، ،مساعد أستاذ  *
من عقد في صفقة واحدة، وما يترتب عميو من أحكام، 

ن في يمتواضع إلى جيود العمماء السابق وإلضافة جيد
. ىذا الموضوع

: وجاءت ىذه الدراسة لتجيب عن األسئمة اآلتية      
ما مدى صحة ثبوت النيي عن بيعتين في بيعة؟  .1
 ما تفسير حديث النيي عن بيعتين في بيعة؟ .2

 ما حكم اجتماع أكثر من عقد واحد؟ .3

ما اآلثار التي تترتب عمى اجتماع أم كثر من عقد  .4
 في عقد واحد؟

ىذا المنيج التحميمي  وقد اتبعت في بحثي      
لمنصوص الشرعية من القرآن والسنة، وتتبع أقوال 

 م اجتماع العقود فً صفقٍة واحدةحك

 "دراسة تأصٌلٌة تطبٌقٌة معاصرة " 

 *حمد فخري عزام 

م 14/8/2006 :تاريخ قبول البحثم    19/3/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

انتشر في عصرنا الحاضر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة في كثير من المعامالت المالية المستحدثة،       
عن   هأىميا نييعدة ويعود بيان حكم اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة إلى أحاديث ، مصرفية منياالسيما ال

. بيقين في بيعة
وتباينت آراء العمماء في تفسير ىذا الحديث عمى عدة أقوال، وتوصمت ىذه الدراسة إلى جواز اجتماع أكثر من عقد       

ور شرعي، مؤيدة ما توصمت إليو باألدلة التي تنيض بترجيح ىذا الرأي في عقد واحد ما لم يترتب عمى اجتماعيا محظ
 .ومراعية مقاصد الشرع فيو

Abstract 

      It is common these days to have many contracts concluded for one deal ،especially in the current 

financial deals. The legal opinion concerning this practice could be traced back to many Hadiths; the 

most important of which is the one in with the prophet ( peace be upon him) prohibits having two 

contracts for one deal. 

      Scholars have different opinion concerning the interpretation of this Hadith. This study has come to 

the conclusion that there might be two contracts for one deal as long as there is no legal prohibition. This 

conclusion is supported with pieces of evidence favoring this opinion and observing its legal aims. 
      . 
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العمماء في تفسير حديث النيي عن بيعتين في بيعة 
والمقارنة بينيما، ثم ترجيح الرأي الذي ينسجم مع 

نصوص الشرع ومقاصده، مع بيان أسباب ىذا الترجيح، 
 .ثم توضيح اآلثار التي تترتب عمى الرأي الراجح

أما الدراسات السابقة لموضوع البحث فأذكر منيا       
: ما يأتي

أحاديث : بحث لمدكتور عمي القره داغي، بعنوان .1
النيي عن صفقتين في صفقة واحدة، سندىا، ومتنيا، 

وفقييا، نشره في كتابو بحوث في فقو المعامالت المالية 
، ٔالمعاصرة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط

. ىٕٕٗٔ

: األول ؛كتور نزيو حماد في ىذا الموضوعبحثان لمد .2
اجتماع : الثاني .البيعتان في بيعة والصفقتان في صفقة

وىما منشوران في  .العقود المتعددة في صفقة واحدة
كتابو قضايا فقيية معاصرة في المال واالقتصاد، دار 

. ىٕٔٗٔ، ٔالقمم، دمشق، ط
اد وتوصل الدكتور القره داغي والدكتور نزيو حم      

إلى أن المعنى الراجح لحديث النيي عن بيعتين في 
: بيعة ىو عقد واحد يتضمن أمرين

بعت ىذه البضاعة نقدًا بكذا : أن يقول البائع .1
. وبنسيئة كذا

 .بيع العينة .2

اجتماع "كما وضح الدكتور نزيو حماد في بحثو       
عدة ضوابط شرعية " العقود المتعددة في صفقة واحدة

عقود في صفقة واحدة، وأىميا أن يكون لحظر اجتماع ال
. الجمع بين العقدين محل نيي في نص شرعي

وجاء ىذا البحث ليضيف فيمًا جديدًا لمحديث وأسأل       
اهلل تعالى أن يوفقني في عرضو واالستدالل عميو، فإن كان 

ن كان غير ذلك فمن نفسي . صوابًا فمن اهلل، وا 
ة وأربعة مطالب، وتحتوي ىذه الدراسة عمى مقدم      

: وخاتمة، عمى النحو اآلتي

. المقدمة
مفيوم بيعتين في بيعة واألحاديث التي  :المطلب األول

. تنيى عنو في السنة النبوية المشرفة
. حكم بيعتين في بيعة :المطلب الثاني
التأصيل الفقيي الجتماع أكثر من عقد : المطلب الثالث

. في صفقة واحدة
قات المعاصرة الجتماع أكثر من التطبي: المطلب الرابع

. عقد في صفقة واحدة
وتضم أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث : الخاتمة

. في ىذه الدراسة
  :المطلب األول

تً تنهى عنه ــمفهوم بٌعتٌن فً بٌعة واألحادٌث ال

رفة ـة المشــة النبويــفً السن

: تمهٌد
رد نعرف بداية البيع وبيعتين في بيعة ثم نو      

األحاديث النبوية الشريفة التي ورد فييا النيي عن 
. بيعتين في بيعة

. تعريف البيع:  ووًال 
من باع الشيء إذا أعطاه إياه، وابتاع  :البيع لغة      
وباع أيضًا بمعنى اشترى فيو من ألفاظ  (اشتراه)الشيء 

الصفقة عمى إيجاب : األضداد، والجمع بيوع، والبيعة
  .(ٔ)يعة والطاعةالبيع، وعمى المبا

مبادلة المال المتقوم : أما البيع اصطالحًا فيو      
  .(ٕ)بالمال المتقوم تمميكًا وتممكا

 اجتماع أو تقابل:أما بيعتان في بيعة اصطالحاً       

أكثر من عقد في صفقة واحدة، بحيث تعد سائر 
تمك العقود واآلثار المترتبة عمييا جممة  (ٖ)موجبات

  .(ٗ)آثار العقد الواحد واحدة، بمثابة

بعت أرضي وأجرتك : أما االجتماع كأن يقول      
أبيعك سيارتي : سيارتي لمدة سنة، وأما التقابل كأن يقول

عمى أن تبيعني أرضك، وتكون اآلثار المترتبة عمى ىذا 
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االجتماع أو التقابل بمثابة اآلثار المترتبة عمى العقد 
. الواحد
لفقياء بيذا االسم ألنو في وسبب تسميتو عند ا      

األصل بيعة واحدة، ولكنو احتوى في ثناياه عمى 
أو محل العقد، ( ٙ)، أو باعتبار التردد في الثمن(٘)بيعتين

بعتك ىذه السمعة بدينار نقدًا : كأن يقول البائع لممشتري
وبدينارين نسيئة، فالبائع يريد بيع سمعتو ولكن بيعو ىذا 

بثمن حال، والثاني بالنسيئة، كما األول : احتوى عمى أمرين
 .ويمحظ االختالف في الثمن بين األول والثاني

األحاديث التي ورد فييا النيي عن بيعتين في       
: بيعة والحكم عمييا

أصل النيي عن بيعتين في بيعة ثابت بأحاديث       
: كثيرة منيا

( ٜ)والنسائي( ٛ)والترمذي (ٚ)ما أخرجو أحمد:  ووًال       

نيى : "أنو قال -عن أبي ىريرة ( ٔٔ)ومالك( ٓٔ)البييقيو
، وحسنو األلباني في "عن بيعتين في بيعة رسول اهلل 

. ( ٕٔ)اإلرواء
، (ٗٔ)ن حبانــاب، و(ٖٔ)و داودــرج أبـوأخ      

أن   من طريق أبي ىريرة( ٙٔ)ابن حزم، و(٘ٔ)البييقيو
من باع بيعتين في بيعة، فمو : " قال رسول اهلل 

، وصححو ابن حبان، وضعف "ما أو الرباأوكسو
الشوكاني ىذا الحديث ألن في إسناده محمد بن عمقمة، 

حديث أبي ىريرة بالمفظ األول في : "قال الشوكاني
إسناده محمد بن عمرو بن عمقمة، وقد تكمم فيو غير 

: ، وقال عنو الحافظ بن حجر العسقالني(ٚٔ)"واحد
. (ٛٔ)"صدوق لو أو ىام"

العمماء المعاصرين كل من األلباني  وحسنو من      
. (ٕٓ)واألرنؤوط في اإلحسان، (ٜٔ)في اإلرواء

أن رسول ( ٕٔ)وأخرج الحاكم في مستدركو: ثانياًال       
أخبرىم : "بعث عتاب بن أسيد إلى أىل مكة وقال اهلل 

أنو ال يجوز بيعان في بيع وال بيع ما ال يممك، وال سمف 
". وبيع، وال شرطان في بيع

عن عمرو بن ( ٕٕ)وأخرج أحمد في مسنده: ثالثاًال       
 نيى رسول اهلل " :شعيب، عن أبيو، عن جده أنو قال

عن بيعتين في بيعة، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع 
. "ما ليس عندك

عن عبد اهلل بن عمرو بن ( ٖٕ)وأخرج البييقي: رابعاً 
نيى عن بيع وسمف، وعن   –أن رسول اهلل : " العاص

صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك، وقال  بيعتين في
" :لم يضمن ما -أي ربح-حرام شف." 

موقوفًا  (ٕٗ)الرزاق في مصنفو وأخرج عبد: خامماًال       
" صفقتان في صفقة ربا: "قال  عمى ابن مسعود

، وكانت العرب تسمي (ٕ٘)وصححو األلباني في اإلرواء
ضرب أي ي -البيع صفقة، ألن العاقدين كانا يتصافقان

. (ٕٙ)عند البيع -يده بيد اآلخر
  أخرج أحمد عن عبد اهلل بن مسعود: مادماًال       

عن صفقتين في صفقة  نيى رسول اهلل : " قال
أنو   أحمد موقوفًا عمى ابن مسعود ىرو، و(ٕٚ)واحدة
، وقال الييثمي (ٕٛ)ال تصمح صفقتان في صفقة: "قال

ل وقا( ٜٕ)"ورجال أحمد ثقات: "في مجمع الزوائد
منقطع؛ ألن في إسناده يونس بن عبيد : (ٖٓ)األلباني

. يروي عن نافع، ولم يسمع يونس من نافع
وذىب أكثر شراح الحديث كابن عبدالبر       

ين في توالشوكاني والمباركفوري إلى أن معنى صفق
إال أن الكمال ( ٖٔ)صفقة مرادف لمعنى بيعتين في بيعة

لح صفقة ذىب إلى أن مصط( ٕٖ)بن اليمام الحنفيا
. يشمل البيع وغيره كاإلجارة والسمف والرىن وغيرىا

والحاصل أن النيي عن بيعتين في بيعة ثابت       
والتي وصل بعضيا  باألحاديث الواردة عن الرسول 

إلى درجة الصحة، ووصل البعض اآلخر إلى درجة 
.  (ٖٖ)الحسن

 : المطلب الثانً

حكم بٌعتٌن فً بٌعة عند العلماء 



 حمد عزام ...................................دراسة تأصٌلٌة تطبٌقٌة معاصرة  :حكم اجتماع العقود فً صفقة واحدة 

العدد  ،الثالث دالمجل                                                          المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2007/ ه 1428، (1)

70 

ددت حاالت المعاممة التي تحدث عنيا الفقياء تع      
والتي يمكن أن تقع فييا بيعتان في بيعة تبعًا لالختالف 

السنة النبوية عمى  في تفسير الصور التي وردت في
 :النحو اآلتي

أبيعك ىذا : أن يقول البائع لممشتري: الحالة األولى      
ر، أو بعشرين مؤجمة إلى شو، الشيء بعشرة دنانير حالة

قبمت، دون تحديد ما وقع عميو البيع، ىو : فيقول المشتري
قول عند ، و(ٖ٘)، وقول عند المالكية(ٖٗ)قول الحنفية

، (ٖٛ)، وسفيان الثوري(ٖٚ)والحنابمة( ٖٙ)الشافعية
. (ٜٖ)والشوكاني

والناظر في ىذا التفسير يجد أنو صورة من صور       
 درى أيكون أمىو الخطر الذي ال يُ : الغرر، والغرر

 -الجيالة الفاحشةىي  (ٔٗ)عمة تحريم بيوع الغررو، (ٓٗ)ال
وىي الجيالة التي تؤدي إلى حصول الشك في أحد 

، فيي -(ٕٗ)العوضين، أو حصول المقصود منو غالباً 
عن   ، لذا نيى رسول اهلل(ٖٗ)توقع المنازعة بين العاقدين

، أما الجيالة اليسيرة فال تؤثر عمى العقد، (ٗٗ)بيع الغرر
تؤدي إلى المنازعة بين العاقدين، وألنو ال يكاد فيي ال 

. (٘ٗ)عقد يخمو منيا
ىذا وتتنوع الجيالة الفاحشة في بيعتين في بيعة       

: عدة إلى صور
الجيالة الناشئة عن التردد في  :الصورة األولى      

ذلك بأن يذكر العاقدان عقدين في مجمس وتعيين العقد، 
عقد من العقدين  العقد، ويتم القبول دون تحديد
بعتك ىذا الثوب بعشرين : المذكورين، كأن يقول الموجب

قبمت دون : أو ىذا الكرسي بثالثين، فيقول القابل، ديناراً 
. (ٙٗ)تحديد أي العقدين يريد

أن تكون الجيالة ناشئة عن  :الصورة الثانية      
بعتك : التردد في تعيين المعقود عميو، كأن يقول البائع

، تالسمعتين بعشرة دنانير، فاختر أييا شئ إحدى ىاتين
. (ٚٗ)قبمت، دون أن يحدد محل البيع: فيقول المشتري

أن تكون الجيالة ناشئة عن  :الصورة الثالثة      
التردد في تعيين الثمن من حيث المقدار أو من حيث 

بعتك ىذه السيارة بعشرة آالف : األجل، كأن يقول البائع
لى ثالث سنوات، فيقول نقدًا أو بعشرين مقسطة ع

قبمت، دون أن يحدد الثمن الذي يريد واألجل : المشتري
. (ٛٗ)الذي يريد

عن  وىذا التفسير مطابق لتفسير نيي الرسول       
وجيو أن يعرض ، و(ٓ٘)عند العمماء (ٜٗ)شرطين في بيع

البائع عمى المشتري ثمنين مختمفين بأجمين مختمفين، 
. لمبيع واحدفكان الثمنان واألجالن شرطين 

وال بد ىنا من التنويو إلى أن زوال الجيالة في       
ائع الصور السابقة يعني صحة العقد، كأن يقول الب

ف حالة، أو بعشرة الآبعتك أرضي بسبعة : لممشتري
وأنا قبمت بسبعة حالة، فإن العقد : مؤجمة، فقال المشتري
األوزاعي  ، وخالف في ذلك(ٔ٘)صحيح النتفاء الجيالة

 .(ٕ٘)ىي بأقل الثمنين إلى أبعد األجمين: الفق
بيعتين في  النيي عن إن تفسير: الحالة الثانية      

( ٖ٘)بيعة ىو بيع يؤول إلى الربا، وىو قول ابن مسعود

. (٘٘)وابن حزم( ٗ٘)والمالكية
ويتمثل الربا في بيعتين في بيعة في أكثر من       

: عمى النحو اآلتي ذلكصورة عند القائمين ب
أبيعك إلى شير : أن يقول البائع: لصورة األولىا      

بعشرة دنانير، فإن حبست المبيع شيرًا آخر دون أن تدفع 
ابن حزم الزيادة في ، فيعد (ٙ٘)في الشير األول فيو بعشرين

. ربا كالقرض في ىذه الصورة الثمن مقابل التأجيل
أن يخير البائع المشتري بين نوعين : الصورة الثانية      

من الطعام، أو يخيره أن يشتري شجرة مثمرة من مجموعة 
شترط في ىذه الصورة عند المالكية لتحقق من األشجار، ويُ 

: الربا في بيعتين في بيعة ثالثة شروط
أن يكون العقد عمى سبيل اإللزام  :الشرط األول      

لزم أحد العاقدين أو كمييما أُ لمعاقدين، أو ألحدىما، فإن 
إن كان العقد عمى  نين فسد العقد، ولكإحدى البيعتب

. (ٚ٘)سبيل التخيير لكمييما صح العقد
أن تكون السمعتان محل العقد في  :الشرط الثاني      

كأن  -عدا الطعام -بيعتين في بيعة مختمفتين في الجنس
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يخيره بين سيارة وعقار، فإن اتحدا في الجنس صح العقد، 
ن اختمفا في الجودة؛ ألن السمعتين إن اتحدتا في الجنس  وا 

فيما بمثابة السمعة الواحدة، أما االختالف في الجودة 
والرداءة فإنو ال يفسد العقد؛ ألن الجودة والرداءة أوصاف 

.  (ٛ٘)زائدة والجيالة فييا يسيرة
أن تكون السمعتان أو إحداىما  :الشرط الثالث      

طعامًا، سواء اتفقتا في الجنس أو اختمفتا؛ ألنو يؤدي 
إلى ربا الفضل، فالطعام مال ربوي، والمخير بين شيئين 
منتقل من نوع إلى آخر، فمن اختار أحد نوعي الطعام 
يعد كأنو اختار نوعًا ثم انتقل إلى غيره أقل من المنتقل 

. (ٜ٘)عنو، أو أكثر، فيؤدي إلى ربا الفضل
وىذا االنتقال يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضو       

ن أحد نوعي الطعام إلى النوع اآلخر ألنو لما انتقل م
. (ٓٙ)صار بائعًا لؤلول قبل استيفائو لو

أن وجو الربا في بيعتين في بيعة  :الصورة الثالثة      
، وابن (ٔٙ)يتمثل في بيع العينة، وىو قول المالكية

ىو بيع السمعة بثمن : ، وبيع العينة(ٖٙ)وابن القيم. (ٕٙ)تيمية
ىا من قبل البائع نفسو بثمن معموم إلى أجل معموم، ثم شراؤ

حال وبأقل من الثمن األول، أو شراؤىا بحضرة طالبيا من 
أجنبي ثم بيعيا لطالبيا بثمن أكثر منو إلى أجل ثم يبيعيا 

أو بأقل من ، لبائعيا األول نقداً  -المشتري األخير-طالبيا
. (ٗٙ)الثمن الذي اشترى بو الطالب

أن  :ن في بيعةاتالعينة بأنو بيع تفسير بيع ووجو      
البائع باع المعقود عميو بثمن مؤجل لممشتري ثم اشترى 
المعقود عميو ذاتو مرة أخرى بثمن حال وأقل من الثمن 

الذي باع بو، ومجموع ىذين العقدين ىو ما يسميو 
وقد تقدم االستدالل ) :الفقياء بيع العينة، قال ابن القيم

ل سمف وبيع، ال يح:" العينة بقولو  -بيع –عمى تحريم 
من باع بيعتين في بيعة :"  وبقولو" وال شرطان في بيع
، وأن ذلك ال يمكن وقوعو إال عمى "فمو أوكسيا أو الربا

. (٘ٙ)(العينة
، (ٚٙ)ةـالمالكي، و(ٙٙ)ةـب الحنفيـذا وذهـه      

إلى تحريم بيع العينة؛ ألنو ذريعة إلى الربا، ( ٛٙ)والحنابمة

ومقصود العاقدين كان  ،يع في العينة كان صورياً بفال
الحصول عمى النقود بقصد ربوي، وليذا سمي ىذا النوع 
من البيوع بالعينة من العون، فالمشتري يستعين بالبائع 

، وقيل (ٜٙ)التي يريد -أي النقود -لمحصول عمى العين
سمي عينة ألن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع 

. (ٓٚ)العين
لعينة ألن ظاىر وذىب الشافعي إلى جواز بيع ا      

وال بأس أن يبيع " :العمل بيع وىو مشروع، قال الشافعي
الرجل السمعة إلى أجل ويشترييا من المشتري بأقل نقٍد 

لى أجل ذا كانت ىذه السمعة لي كسائر ... وعرض وا  وا 
.  (ٔٚ)"مالي، لما ال أبيع ممكي بما شئت وشاء المشتري؟

أن ( ٕٚ)نيذكر البييقي والشوكا :الصورة الرابعة      
حديث النيي عن بيعتين في بيعة ورد في مسألة ربوية 

ويشبو أن يكون ذلك في حكومة ) :خاصة، قال البييقي
شيء بعينو، كأنو أسمف دينارًا في قفيز بر إلى شير، 

بعني القفيز الذي : فمما حل األجل وطالبو بالبر، قال لو
لك عمي بقفيزين إلى شيرين، فيذا بيع ثاٍن دخل عمى 

بيع األول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسيما، ال
وىو األصل، فإن تبايعا البيع الثاني، قبل أن يتناقضا 

 ( ٖٚ)(البيع األول كانا مربيين
يظير جميًا من ىذه الصورة أن البائع باع قفيز       

القمح، ثم اشتراه من المشتري قبل القبض بقفيزين، فيذه 
، وقد آلت ىاتان البيعتان إلى بيعتان أصميما بيعة واحدة

ربا الفضل؛ ألنو باع قمحًا بقمح متفاضمين، كما أنو باع 
فقد ، قمحًا في الذمة بقمح في الذمة، وىو ممنوع شرعاً 

أي بيع ( ٗٚ)"عن بيع الكالئ بالكالئ نيى رسول اهلل "
. الدين بالدين

بيعتين في بيعة  النيي عن ريتفس :الحالة الثالثة      
عن بيع  ا بيع وشرط، وقد نيى رسول اهلل عمى أنو
، وىو أحد وجوه تفسير ىذا الحديث عند (٘ٚ)وشرط
كأن يقول ، (ٛٚ)، والحنابمة(ٚٚ)الشافعية، و(ٙٚ)الحنفية
بعتك سيارتي ىذه بكذا، عمى أن تبيعني أرضك : البائع

الفالنية بكذا، فيذا االشتراط أدى إلى وجود عقدين في 
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واشتراط عقد في ، في عقد عقد واحد، ألنو اشترط عقداً 
عقد آخر فاسد، ألن النيي الوارد عنو في الحديث 

ألن البائع لم يرض ، و(ٜٚ)يقتضي فساد ىذا االشتراط
بالعقد إال بوجود الشرط، ولما منع الشرع ىذا االشتراط 

ركن  وىوفقد فات رضا البائع فبطل العقد لفوات الرضا 
. (ٓٛ)العقد

 ، بيع والشرط ىي االستغاللويبدو أن عمة تحريم ال      
لذا حرم الشرع العقود التي يستغل فييا أحد العاقدين 

حاجة العاقد اآلخر لممعقود عميو، فيشترط عميو شروطًا 
تدفعو الحاجة إلى القبول بيا، وىو في الحقيقة غير 

. راٍض عنيا
تفسر بيعتان في بيعة عمى أنيا  :الحالة الرابعة      

لك، وىو قول عند المالكية في تفسير بيع البائع ما ال يم
عن بيع  ، ىذا وقد نيى رسول اهلل (ٔٛ)ىذا الحديث

اإلنسان ما ال يممك، فقد روى الترمذي عن حكيم بن 
يأتيني الرجل فيسألني عن : قمت يا رسول اهلل: حزام قال

البيع ليس عندي ما أبيعو منو، ثم ابتاعو من السوق، 
.  (ٕٛ)"ال تبع ما ليس عندك: "فقال

ابتع لي : ووجو ىذا التفسير أن يقول أحدىم آلخر      
ىذه السمعة من السوق بكذا، وبعيا لي بكذا، ويمتزم 

اآلمر بشراء السمعة من البائع، فيالحظ ىنا أن اآلمر 
شراء  :بالشراء أورد عقدين في صفقة واحدة وىما

ثم بيعيا لآلمر بالشراء، وموافقة ، المأمور لمسمعة
ىذا العقد بيع ما ليس عنده، ألنو لما قبل  المأمور عمى

بالعقد عمى ىذه الصورة فقد وافق اآلمر عمى بيع ما ال 
يممك، فيو لم يشتر السمعة بعد، ولم تدخل في ممكو 

. ( ٖٛ)حتى يفاوض اآلمر عمى شرائيا منو
، (ٗٛ)الحنفية أن ىذا وال بد من اإلشارة ىنا إلى      

وا حديث النيي عن حمل( ٙٛ)الحنابمة، و(٘ٛ)الشافعيةو
صفقتين في صفقة عمى ظاىره، فقالوا بحرمة اجتماع 

أكثر من عقد في صفقة واحدة، وذىب أشيب من 
إلى جواز اجتماع أكثر من ( ٛٛ)، وابن تيمية(ٚٛ)المالكية

عقد في صفقة واحدة، ألن األصل في العقود اإلباحة، 

ولم يرد دليل شرعي يحرم اجتماع أكثر من عقد في 
ألنو لما جاز كل عقد منيا عمى انفراد، وة، صفقة واحد

. (ٜٛ)جاز ىذا العقد مجتمعًا مع غيره
إلى حرمة اجتماع البيع مع ( ٜٓ)وذىب المالكية      

وذلك ألن العقود  ؛بعض العقود إذا تعارضت أحكاميا
أسباب شرعت من أجل تحصيل مقاصدىا عمى االنفراد، 

رى فإن ولكن عند اجتماع البيع مع بعض العقود األخ
ىذا االجتماع مفسد ليا لتناقض أحكام ىذه العقود 
ومقاصدىا، والصفقة الواحدة ال تشتمل عمى معاٍن 

ال  فإن في االجتماع معنى وتأثيراً  وعميومتناقضة، 
.  (ٜٔ)يتوافر في العقد المنفرد

والسر في الفرق أن العقود أسباب ) :قال القرافي      
مسبباتيا بطريق الشتماليا عمى تحصيل حكمتيا في 

، والشيء الواحد باالعتبار الواحد ال يناسب (ٕٜ)المناسبة
المتضادين، فكل عقدين بينيما تضاد ال يجمعيما عقد 

. (ٖٜ)(واحد
وقد جمع المالكية أسماء العقود التي ال يجوز       

: ، وىي(جص مشنق) اجتماعيا مع البيع في قولك
لنكاح، والمساقاة، والشركة، وا، الجعالة، والصرف

ونظميا أبو بكر محمد بن عاصم في بيت . (ٜٗ)والقراض
 : الشعر
 ع شركة ومعـع بيع مـوجم

 امتنع ل ونكاح ـصرف وجع                         
 راضـاة ومع قــومع مساق

 (ٜ٘)وأشيب الجواز عنو ماض                        

عمى سبيل  -(ٜٙ)ووجو التضاد بين البيع والجعالة      
في  الغرر أن الجعالة عقد غير الزم، وال يؤثر -مثالال

ينافي أحكام وىذا  -وىو العمل -محل العقد في الجعالة
عقد البيع، فالبيع عقد الزم، والغرر الفاحش يفسد البيع، 
والصرف مبني عمى التشديد، فيمتنع فيو الخيار وتأخير 
أحد العوضين، بينما يصح اشتراط الخيارات وتأجيل دفع 

من في عقد البيع، وعقد النكاح قائم عمى المكايسة الث
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والمسامحة في المير، بينما البيع قائم عمى المشاحة في 
العوض، وىكذا في سائر العقود التي تنافي عقد البيع 

.  (ٜٚ)في أحكاميا

التأصٌل الفقهً الجتماع أكثر من : لمطلب الثالثا

. عقد فً صفقة واحدة

ة بالحث عمى االجتياد جاءت الشريعة اإلسالمي      
في باب المعامالت، وااللتفات إلى المعاني والمقاصد 

التي شرعت األحكام من أجميا، والنظر في مآالت تمك 
، المعامالت ومراعاة مقاصدىا التي شرعت من أجميا

، ويمكن (ٜٛ)ولكي ال تؤول إلى محظور شرعي
: االستدالل عمى ذلك بما يأتي

الت عمى وجو جاءت النصوص الشرعية لممعام .1
محدودة من حيث العدد، كما : العموم وبشكل مطرد

جاءت بقواعد عامة دون الولوج في التفاصيل، كما ىو 
الحال في اإلجارة والرىن والوقف وغيرىا من المعامالت، 

وىذا يعني فتح باب االجتياد لمعمماء في كل عصر 
لمبحث في الصور المستحدثة من ىذه المعامالت، كما 

. تحصر المسمم في آلية محددة لمتطبيقأنيا ال 
ه ـفاآلية التي جاءت بتشريع البيع في قول      
لم تحدد آلية معينة لعقد  [البقرة: ٕ٘ٚ]َوَأَحلَّل اهلل اْلَبْيعَ :تعالى

البيع، لذا جاز بيع المعاطاة، والبيع بوسائل االتصال 
. (ٜٜ)الحديثة كالياتف والفاكس وغيره عند توافر شرائطيا

نبيت النصوص الشرعية في باب المعامالت  كما .2
عمى معاٍن عدة كالعمل والحكم، مما يعني لفت نظر 

المجتيد إلى ىذه المعاني ليعمل بيا في أشباىيا 
َذِلَك ِبَأنَّلُيْم َقاُلوْا ِإنَّلَما  :ونظائرىا من المسائل، قال تعالى

َبا َوَأَحلَّل اهلل اْلَبْيَع َوَحرَّل  َبااْلَبْيُع ِمْثُل الرِّر  [البقرة :ٕ٘ٚ]َم الرِّر
فالتفريق بين البيع والربا تنبيو عمى االختالف في 

.  (ٓٓٔ)األحكام
وذكر اآلثار السمبية المترتبة عمى المعاممة تعني       

تنبيو المجتيد عمى حرمة ىذه المعاممة باعتبار المآل 
ْيَنُكُم ِإنَّلَما ُيِريُد الشَّلْيَطاُن َأن ُيوِقَع بَ :قال تعالى( ٔٓٔ)الفاسد

اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَّلُكْم َعن ِذْكِر اهلل 
نَتُيونَ  اَلِة َفَيْل َأْنُتْم مُّم  .[المائدة :ٜٔ]َوَعِن الصَّل

لذا شرع الفقياء في تفسير وتعميل النصوص       
الشرعية المتعمقة بالمعامالت ومنيا حديث النيي عن 

في بيعة، فيل يحمل ىذا الحديث عمى ظاىره بيعتين 
فيحرم اجتماع العقود في صفقة واحدة؟ أو يحمل ىذا 

الحديث عمى معنى أعمق من المعنى الظاىر فيناط ىذا 
النيي بعمة أو ضابط يجمع مسائمو، ويبين حكمو؟ 

إن الناظر في كتب الفقو يجد ترددًا في أحكام       
حدة، فتارة تجد الفقياء اجتماع أكثر من عقد في صفقة وا

يحظرون ىذا االجتماع اتباعًا لظاىر حديث النيي عن 
، وتارة يجيزون اجتماع أكثر من عقد (ٕٓٔ)بيعتين في بيعة

في صفقة واحدة؟ فأجاز الحنفية الجمع بين البيع واإلجارة 
استحسانًا لمن اشترى نعاًل عمى أن يحذوىا البائع لتعامل 

من اشترى صرمًا واشترط أن ف) :الناس بو، قال البابرتي
أو نعاًل عمى أن يشركيا البائع، فالبيع  -أي البائع -يحذوه

ووجيو ما بيناه أنو شرط ال يقتضيو ، فاسد في القياس
العقد، وفيو منفعة ألحد المتعاقدين، وفي االستحسان يجوز 

لمتعامل والتعامل قاٍض عمى القياس لكونو إجماعًا فعميًا 
. (ٖٓٔ)(كصبغ الثوب

كما أجاز أشيب من المالكية اجتماع أكثر من       
نفراد لما شرع كل عقد عمى اال هعقد في عقد واحد؛ ألن

، وأجاز الشافعية الجمع بين (ٗٓٔ)صح عند االجتماع
ما أجاز ، ك(٘ٓٔ)البيع واإلجارة والجمع بين السمم واإلجارة

الحنابمة اجتماع القرض مع الوكالة في عقد واحد، قال 
طعام، ( ٙٓٔ)أسمف لي ألفًا في كر: لقا) :البيوتي

واقبض الثمن عني من مالك، أو اقبض الثمن من الدين 
الذي عميك صح؛ ألنو وكمو في الشراء واإلسالف، وفي 
اإلقراض منو، أو القبض من دينو والدفع عنو، وكل ذلك 

. (ٚٓٔ)(صحيح في االنفراد فكذا مع االجتماع
يث بين والحاصل أن ىذا التردد في فيم الحد      

ظاىره، أورث اختالفًا في بالعمل بمفيومو، أو العمل 
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األحكام، واألصل اتباع منيج واحد في التعامل مع 
النصوص الشرعية، ألن النصوص الشرعية المتعمقة 
بالمعامالت مدركة المعاني، فعمى الفقيو فيم النص، 

والعمل بما يقتضيو فيمو لمنص لتحقيق مقصد الشارع 
تجنب المفاسد التي قد يؤول إلييا عند من تشريعو لو، و

. استخدامو بطرق خبيثة من قبل بعض المكمفين
ىذا ولم يخرج العمماء المعاصرون ممن كتب في       

حكم البيعتين في بيعة عما ذكره العمماء السابقون من 
ومحمد ( ٜٓٔ)وياسين درادكة( ٛٓٔ)تفسيرات فذىب نزيو حماد

يم ىي الجيالة والربا، إلى أن عمة التحر( ٓٔٔ)عقمة إبراىيم
إلى أن العمة ىي الجيالة،  (ٔٔٔ)وذىب عمي القره داغي
إلى أن عمة التحريم ىي ( ٕٔٔ)وذىب يوسف القرضاوي

. العينة وىي صورة من صور الربا
ويرى الباحث أن نص الحديث يحتمل جميع       

كما  -التفسيرات السابقة مع التحفظ عمى شيء منيا
ء عامًا وليس محصورًا في ألن النص جا -سيأتي بيانو

  .فالعبرة بعموم المفظ ال بخصوص السببسبب محدد، 
لجميع الصور السابقة ( ٖٔٔ)ىذا ويمكن وضع ضابط      

أن ىذا : مما يندرج تحت النيي عن بيعتين في بيعة وىو
االجتماع إذا أدى إلى مآل ممنوع فإن ىذا االجتماع 

عقود في عقد محرم شرعًا، فإن اتخذ العاقدان اجتماع ال
، أو االستغالل، أو الغرر، واحد كوسيمة لموصول إلى الربا

أو غير ذلك من المآالت الممنوعة فإن ىذا االجتماع 
محظور شرعًا سدًا لذريعة الفساد التي آلت إلييا تمك 

العقود مجتمعة، سواء أكان اتخاذ االجتماع لموصول إلى 
. المحظور مقصودًا أم غير مقصود

ذا لم يؤد ىذا االجتماع إلى مآل فاسد، فإن أما إ      
ىذا االجتماع يبقى عمى أصل اإلباحة، وألن ىذه العقود 
جائزة حال االنفراد فتبقى مشروعة حال االجتماع، ما لم 

. يؤِد ىذا االجتماع إلى مآل ممنوع
: ويمكن االستدالل ليذا الرأي بما يأتي

أخرج الحاكم في مستدركو عمى الصحيحين وأحمد  .1
بعث عتاب بن أسيد إلى أىل  في مسنده أن رسول اهلل 

أخبرىم أنو ال يجوز بيعان في بيع، وال بيع : " مكة وقال
( ٗٔٔ)"ما ال يممك، وال سمف وبيع، وال شرطان في بيع

فالجمع بين ىذه المنييات في حديث واحد يدل عمى أن 
النيي في كل منيا لمعنى مختمف عن اآلخر، لذا ال 

ث بيعتين في بيعة بنفس تفسير بيع ما يصح تفسير حدي
أو تفسيره بأنو سمف وبيع، وبأنو شرطان في بيع ، ال يممك
 .التفسيرات السالفة الذكرفي كما ورد 

 ذا الحديث ـع في هـجم ول ـا أن الرسـكم      
معامالت فييا معاٍن مشتركة، أما المعنى المشترك 

كثر من فيو أن ىذه العقود كميا تشتمل عمى أ: األول
أن ىذه : والمعنى المشترك الثاني، في عقد واحد دعق

العقود كميا تؤول إلى محظورات شرعية كاالستغالل، 
ىو أنيا : والربا، أما المعنى المشترك الثالث، والضرر

. مشتركة في الحكم وىذا الحظر
إن تشابيت المعاني في النيي فيو من : فإن قيل      

حمل المعنى عمى تأسيس  إن :باب التأكيد عميو، أقول
: معنى جديد أولى من حممو عمى التأكيد، قال ابن نجيم

التأسيس خير من التأكيد، فإذا دار المفظ بينيما تعين "
 ( ٘ٔٔ)"الحمل عمى التأسيس

لذا فاألصل عدم تفسير بيعتين في بيعة بمثل       
المعاني الواردة في الحديث، ألنو ينطوي عمى معنى 

. عن اجتماع العقود الفاسدة المآلمختمف ىو النيي 
 :قال ابن تيميو( ٙٔٔ)ألن األصل في العقود اإلباحة .2
األصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وال يحرم )

بطالو نصًا أو  منيا إال ما دل الشرع عمى تحريمو وا 
وىذا يدل عمى أن حديث النيي عن بيعتين ( ٚٔٔ)(قياساً 

صل في في بيعة ال يفيم عمى ظاىره، ألن األ
المعامالت اإلباحة فبقي أصل اجتماع العقود عمى 

 .اإلباحة ما لم يؤد ىذا االجتماع إلى مآل ممنوع



 حمد عزام ...................................دراسة تأصٌلٌة تطبٌقٌة معاصرة  :حكم اجتماع العقود فً صفقة واحدة 

العدد  ،الثالث دالمجل                                                          المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2007/ ه 1428، (1)

75 

األخذ بمبدأ النظر في مآالت األفعال، وىو أمر . ٖ
مقصود شرعًا حتى ال يترتب عمى الفعل محظور 

شرعي، فإن الفعل قد يكون في ظاىره مشروع، ولكنو 
النظر في مآالت ) :طبييؤول إلى مفسدة، قال الشا

األفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت األفعال موافقة أو 
مخالفة، وذلك أن المجتيد ال يحكم في فعل من األفعال 

الصادرة عن المكمفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد 
النظر إلى ما يؤول إليو ذلك الفعل مشروعًا لمصمحة فيو 

 .(ٛٔٔ)(أو لمفسدة تدرأ، تستجمب

: وىذا يدل عمى أن الشرع يعتبر في األعمال أمرين      
، والغاية المقصودة من العمل، الوسيمة المتخذة في العمل

  ا،ـل مشروعًا إال بمشروعية كل منيمـوال يكون الفع
. فالوسيمة والغاية في العمل الواحد مقصودان شرعاً 

ولما كان األصل جواز اجتماع العقود في صفقة       
لنظر فيما يؤول إليو ىذا االجتماع من واحدة، وجب ا

آثار فإن كانت اآلثار المترتبة عمى االجتماع مشروعة 
بقي االجتماع عمى أصل اإلباحة، ولكن إن آل اجتماع 

والغرر، وغير ذلك كان ، العقود إلى مآل ممنوع كالربا
ىذا االجتماع محظورًا سدًا لذريعة الفساد، وىو ما نيى 

. ين في بيعةفي بيعت عنو الرسول 
ىذا وال بد من التنويو ىنا إلى أن المعاممة التي       

تقوم عمى الجمع بين العقود والتي تؤول إلى مفسدة ىي 
معاممة محرمة، سواء أكان المكمف قاصدًا ليذا المآل 

لوقوع عمة التحريم والحكم  ؛أم غير قاصد لو، المحظور
.  يدور مع عمتو وجودًا وعدماً 

 ة في العقود لممعاني بحسب القاعدة الفقييةوألن العبر. ٗ
 (العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لؤللفاظ والمباني)
فإذا قصد العاقدان من اجتماع العقود التوصل إلى ( ٜٔٔ)

عقد آخر محظور شرعًا، فإن ىذا االجتماع بيذا القصد 
فاسٌد؛ ألن العبرة بالعقد الذي قصده العاقدان، وال عبرة 

 .العقود التي أجراىا كل منيمابظاىر 

فبيع العينة بيع وشراء في ظاىره، فالمشتري       
يشتري المبيع في الظاىر بثمن مؤجل، ثم يبيعو لنفس 
البائع بثمن حال وأقل من الثمن الذي اشترى بو، ولكن 

ويدل عمى ىذا ( ٕٓٔ)ىو القرض الربوي العقد المقصود
ضي اهلل ر -المعنى منع ابن عباس والسيدة عائشة

 .(ٕٔٔ)ىذا النوع من البيوع -عنيما
ووجو الربا ىنا أن مقصود العاقدين ىو القرض       

من العاقد  -المشتري -الربوي، فقد استدان أحد العاقدين
مبمغًا من المال وسيرده لممقرض بعد  -البائع –اآلخر

حين مع زيادة، وىو ربا الفضل، أما البيع والشراء الذي 
ويدل عمى ذلك أن ، فغير مقصود ابتداءً تم بين العاقدين 

المشتري اشترى السمعة، ثم باعيا لنفس البائع وفي 
وىذا يدل عمى أن قصده لشراء السمعة ، الوقت نفسو

 ، مما يدل عمى أن  وحاجتو إلييا غير متوافرين
. البيع غير مقصود لكال العاقدين

ألن المعامالت في الفقو اإلسالمي مبنية عمى . ٘
، والشرع أباح المعامالت التي تحقق المصالحالعمل و

التي تؤدي  لمناس مصالحيم، ونيى عن المعامالت
 :قال الشاطبي( ٕٕٔ)إلى الظمم أو المنازعة بين الناس

وأما أن األصل في العادات اإللتفات إلى المعاني )
أوليا اإلستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصدًا : فؤلمور

ادية تدور معو حيثما لمصالح العباد، واألحكام الع
دار، فترى الشيء الواحد يمتنع في حال ال تكون فيو 
مصمحة فإذا كان فيو مصمحة جاز، كالدراىم بالدراىم 

إلى أجل يمتنع في المبايعة، ويجوز في 
فالقرض في المثال السابق عقد تبرع ، (ٖٕٔ)(القرض

يقصد منو حصول الثواب األخروي، بينما عقد 
. ضوَ د بو حصول العِ الصرف عقد معاوضة يقص

وعميو فإن كان اجتماع أكثر من عقد في عقد       
واحد يحقق مصالح العباد دون أن يترتب عميو مفاسد 

ن اشتممت ىذه العقود المجتمعة  عظيمة كان مشروعًا، وا 
عمى عمل حرميا الشرع في المعامالت المالية، وترتب 
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عمييا مفاسد عظيمة كاالستغالل والربا منع ىذا 
. جتماعاال
إن الناظر في تعميل الفقياء لمنيي عن بيعتين في . ٙ

بيعة بحسب تفسيراتيم السابقة يجد أنيم ال يحصرون 
عمة النيي في أمر واحد فتجدىم يعممون النيي في 
الحديث بالغرر تارًة، وبالربا تارًة أخرى، أو بأنو بيع 

وشرط وغير ذلك، وىذا ما يؤيد ما ذىب إليو الباحث 
. برة في النيي عن المآل الممنوع أيًا كان نوعوبأن الع

وال بد من اإلشارة ىنا إلى أن ىذا الحديث ال يفيم عمى 
بالثمن  بين الدفع ظاىره بأن مجرد التخيير في البيع

الحال أو بالثمن المؤجل ىو تفسير بيعتين في 
. ، فالتخيير بذاتو ليس عمة لفساد العقد(ٕٗٔ)بيعة

( ٕٙٔ)والزىري وقتادة( ٕ٘ٔ)يبوقد أجاز ابن المس      

ىذا التخيير بشرط اتفاق العاقدين عمى بيع محدد، 
ال بأس ) :وبأجل محدد، قال ابن المسيب، وبثمن محدد

أبيعك ىذا الثوب بعشر إلى شير، أو : بأن يقول
بعشرين إلى شيرين، فباعو عمى أحدىما قبل أن يفارقو 

كما مر  -كما أجمعت المذاىب األربعة( ٕٚٔ)(فال بأس
عمى أن البائع إن خير  -في التفسير األول لمحديث

المشتري بين سمعتين أو ثمنين ثم اتفق العاقدان عمى 
. البيع والثمن واألجل فالبيع صحيح

وألن لفظ البيعتين والبيعة في الحديث يقتضي       
انعقاد البيع بارتباط اإليجاب بالقبول كسائر العقود، 
وىذا التفسير ال يدخل في مفيوم البيع، ألنو مجرد 

ال ، وإيجاب من البائع، واإليجاب وحده ليس عقداً 
 .يسمى بيعاً 

أما القول بأن الحديث ورد في مسألة بعينيا وىي       
بيع القفيز الذي في ذمة البائع بقفيزين إلى شيرين 
فغير صحيح، ألن العبرة بعموم المفظ ال بخصوص 

. السبب
أما قول المالكية بحرمة اجتماع العقود المتناقضة       

فال ، من حيث األثر فصحيح لعدم إمكانية الجمع بينيما

لمؤجر افمو أجر ، يمكن جمع المتناقضات في عقد واحد
عينًا لممستأجر عمى أن األجرة المدفوعة لالنتفاع بالعين 

تعد في نفس الوقت أقساطًا في بيع تقسيط لشراء 
لمعين بعد انتيائو من تسديد األقساط ال يصح المستأجر 

. العقد
فالمدفوع لممؤجر ىنا إما أن يكون أجرة في عقد       

إجارة، أو قسطًا من الثمن في بيع تقسيط، وال يمكن أن 
نجمع في المقبوض بين األجرة والثمن في آن واحد، كما 

أن عقد اإلجارة ال يترتب عميو تمميك المستأجر لمعين 
. جرةالمستأ
ولكن قول المالكية ىذا يجب أن ال يؤخذ عمى       

إطالقو، فاألمثمة التي ضربيا المالكية عمى التناقض 
ليس فييا تعارض حقيقي من حيث األثر، فال مانع من 
اجتماع البيع والنكاح في عقد واحد، ألن آثار كل منيما 

ال تتناقض مع اآلخر، فيترتب عمى عقد البيع انتقال 
مبيع إلى المشتري، وانتقال ممكية الثمن إلى ممكية ال

البائع، ويترتب عمى عقد النكاح حل االستمتاع بين 
الزوجين، وال تعارض بينيما، ولو وقعت فرقة بين 

الزوجين بعد ذلك فإن البيع ال ينفسخ؛ ألنو ممٌك عمى 
األعيان متى ثبت بأحد أسبابو فإنو يثبت عمى 

ف أحكام العقود، ولكن ، فالعبرة ليست باختال(ٕٛٔ)التأبيد
العبرة بتناقض اآلثار الناجمة عن االجتماع كما في 

. مثال البيع واإلجارة
ىذا وال يوجد في فقو المعامالت عقدان متطابقان       

تمامًا من حيث األحكام فال بد من اختالف أحكام 
العقود، الختالف طبيعتيا ومحميا، ومقاصدىا، أال ترى 

وا الجمع بين اإلجارة والبيع مع أجاز( ٜٕٔ)المالكية أن
اختالف أحكاميما، فمحل عقد البيع األعيان بينما محل 
عقد اإلجارة المنافع، كما أن البيع يقتضي تأبيد الممك، 
في حين أن اإلجارة تقتضي تحديد مدة تمميك المنافع 

.  لممستأجر في إجارة األعيان
بمجموع  ذوقد يعترض البعض عمى األخ      
ات الواردة في تفسير حديث النيي عن بيعتين في التفسير
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بيعة وقد ورد في روايات الحديث الربط بين النيي 
ورد حديث النيي عن بيعتين في بيعة : والربا، أقول

فمو )بروايات عديدة، جاء النيي في بعضيا مطمقًا بزيادة 
، وجاء النيي في البعض اآلخر خاليًا (أوكسيما أو الربا

، والذي يبدو لي أن ىذه الروايات وردت ن ىذه الزيادةم
في أكثر من حادثة، فبعض ىذه الحوادث آل إلى الربا 

عن بيعتين في بيعة لما ترتب عمييا من الربا،  فنيى 
وفي بعض األحوال آل إلى مفاسد أخرى غير الربا، 

. فجاء النيي عن بيعتين في بيعة مطمقاً 
روايات التي ومما يدل عمى صحة ىذا الكالم أن ال      

ورد فييا النيي عن بيعتين في بيعة جاءت كثيرة من 
 بن عمر، وعبد هللجية، وعن عدد من الصحابة كعبد ا

بن مسعود، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وأبي ااهلل 
ىريرة، وغيرىم، مما يدل عمى اختالف الوقائع التي نيى 
. فييا الرسول عميو الصالة والسالم عن بيعتين في بيعة

 
 
 
 

التطبٌقات المعاصرة الجتماع أكثر  :المطلب الرابع

. من عقد فً صفقة واحدة

وينبني عمى القول السابق مشروعية العقود       
المستحدثة التي تشتمل في ثناياىا عمى أكثر من عقد 

التي تحقق مصالح العباد دون أن ، و(ٖٓٔ)أو تصرف
يترتب عمييا محظورات شرعية، وىذه بعض األمثمة 

ى العقود المستحدثة المشروعة، مع اإلشارة إلى أن عل
عمى بيان انطباق ىذا الحديث  العرض ىنا مقتصر

عمى المعامالت المستحدثة دون الخوض في تفصيل 
: أحكام ىذه المعامالت

وىي عبارة عن نقل النقود من : الحوالة الخارجية -
مصرف محمي إلى مصرف آخر خارج البالد، 

، (ٖٔٔ)جرة وصرفأنيا وكالة بوالتكييف الفقيي ليا أ
فالعميل يوكل المصرف المحمي بنقل النقود إلى 

مصرف خارجي، ويأخذ المصرف المحمي أجرة مقابل 
النقل، كما أن المصرف المحمي يقوم ببيع العممة 

المحمية وشراء عممة الدولة التي سيرسل النقود إلييا، 
 فمجموع ما يقوم بوأو عممة مقبولة لمتعامل عالميًا، 

. المصرف المحمي يسمى حوالة خارجية

وىو أن يكفل المصرف عميمو  :خطاب الضمان -
في مواجية الغير بخطاب يرسمو إليو، أو بعقد مستقل، 

، (ٕٖٔ)أو أن يوقع كضامن احتياطي عمى ورقة تجارية
والتكييف الفقيي لخطاب الضمان أنو وكالة 

المصرف وكيل في الجزء المغطى من ، ف(ٖٖٔ)وكفالة
 .مان، وكفيل في الجزء غير المغطى منوخطاب الض

وىو قيام المصرف  :بيع المرابحة لآلمر بالشراء -
بتنفيذ طمب المتعاقد معو عمى أساس شراء ما يطمبو 

العميل بالنقد الذي يدفعو المصرف كميًا أو جزئيًا وذلك 
في مقابل التزام العميل اآلمر بالشراء بشراء ما أمر بو 

 .(ٖٗٔ)ند االبتداءحسب الربح المتفق عميو ع
 

 

 

 

ويتضمن عقد المرابحة لآلمر بالشراء العناصر       
: اآلتية

من المشتري لممصرف بشراء السمعة  اً ممزم اً وعد .1
. عندما يشترييا المصرف من البائع

 .شراء المصرف لمسمعة من البائع .2

 .(ٖ٘ٔ)بيع المصرف لمسمعة لآلمر بالشراء مرابحة .3

ي عقد بين طرفين وه: اإلجارة المنتهية بالتمليك -
يؤجر فيو أحدىما لآلخر شيئًا بمبمغ معين من المال 
بفتح ) لمدة معينة، عمى أن تؤول ممكية الشيء المستأجر

في نياية المدة ( بكسر الجيم) إلى المستأجر( الجيم
. (ٖٙٔ)المتفق عمييا

ويتضمن عقد اإلجارة المنتيية بالتمميك العقود       
: اآلتية

لسمعة من السوق من أجل شراء الطرف األول ا .1
. تأجيرىا لمطرف الثاني

عقد إجارة بين الطرف األول والطرف الثاني بعد  .2
 .شراء السمعة
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تمميك السمعة بعد انتياء عقد اإلجارة لمطرف الثاني  .3
 . (ٖٚٔ)بيعًا أو ىبةٍ 

أما المعامالت المالية المستحدثة التي يتخذ فييا       
رعي فيي االجتماع كوسيمة لموصول إلى محظور ش

معامالت محرمة، وىذه بعض األمثمة عمى ىذا النوع 
: من المعامالت

ىذا النوع من البيوع قديم حديث، فال  :بيع العينة -
زال بعض الناس يستخدم ىذا النوع من البيوع حتى 
في العقود المستحدثة، السيما عقد المرابحة لآلمر 
سبقًا بالشراء وذلك بأن يتفق اآلمر بالشراء مع البائع م
عمى أنو بعد استالم مندوب المصرف لمسمعة، 

وتسميميا لآلمر بالشراء وتوقيع عقد المرابحة يقوم 
البائع بإعطاء الثمن لآلمر بالشراء واسترداد السمعة 

دون أن يكون ىناك بيع حقيقي، فيؤول ىذا العقد إلى 
 .قرض ربوي

 :بعض الشروط الجزائٌة فً العقود

اتفاق المتعاقدين عمى  ىو :الشرط الجزائي      
الغرامة، أو اشتراط الدائن عمى المدين دفع غرامة، أو 

بإصدار القاضي حكمًا بتعويض الدائن نقدًا أو عينًا إذا 
. (ٖٛٔ)لمدين عن سداد دينو في الوقت المحدداتأخر 
فإذا كان العقد قرضًا، واشترط الدائن عمى المدين       

مدين بعمل دون حالة تأخيره عن سداد دينو قيام ال
مقابل، أو بإجارة عقار المدين، أو بيع المدين عقاره 

لمدائن، فيي شروط محرمة ألنيا تؤول إلى صفقتين في 
. صفقة، ويترتب عمى ىذا االجتماع محظورات شرعية

ففي اشتراط الدائن عمى المدين القيام بعمل زائد       
 حالة تأخير سداد الدين ىو صورة من صور الربا

، وفي (ٜٖٔ)القاعدة كل قرض جر نفعًا فيو حرام بحسب
حالة اشتراط البيع، أو اإلجارة حالة تأخير السداد ىو 

. (ٓٗٔ)نوع من االستغالل غير المشروع
فالناظر في الصورتين السابقتين يجد أن الشرط       

الجزائي أدى حالة التأخير في سداد الدين إلى اجتماع 

ىذا االجتماع إلى أكثر من عقد في صفقة واحدة، وآل 
.  الربا واالستغالل وىما مآالن ممنوعان شرعاً 

الخاتمة 

بعد االنتياء من ىذه الدراسة بقي أن أشير إلى أىم       
: النتائج التي توصمت إلييا وأجمميا عمى النحو اآلتي

بيعتان في بيعة يعني اجتماع أكثر من عقد في عقد  .1
ثار المترتبة واحد، بحيث تعد موجبات تمك العقود واآل

. عمييا بمثابة العقد الواحد
يفسر حديث النيي عن بيعتين في بيعة بأن كل  .2

اجتماع لمعقود في صفقة واحدة يترتب عميو مفاسد 
شرعية كالربا واالستغالل وغيرىا من المفاسد ممنوع 

. شرعاً 
األصل إباحة اجتماع العقود في عقد واحد،       

ما لم يترتب عمى ىذا السيما العقود المستحدثة منيا، 
 .االجتماع محظورات شرعية

 

: الهوامش
                                              

، (مٖٔٔٔ/ىٔٔٚت ) محمد بن مكرم ،ابن منظور (ٔ)
م، كتاب ٖٕٓٓ، ٔلسان العرب، دار الكتب العربية، ط

محمد ، الزبيدي. ٜٕٓص ،ٕٙجالعين فصل الباء، 
، تاج العروس (مٜٓٚٔ/ىٕ٘ٓٔت) مرتضى الحسيني

، ٕٓجمن جواىر القاموس، باب العين فصل الباء، 
 .ٖ٘ٙص

، (مٕٗٛٔ/ ىٖٛٙت) عبد اهلل بن محمود، الموصمي (ٕ)
االختيار لتعميل المختار، دار الكتب العممية، بيروت، 

 .ٖ، صٕجم، ٜٜٛٔ، ٔط

: انظر البريشي .األثر المترتب عميو: موجب الشيء (ٖ)
د الحكم إسماعيل محمد، نظرية موجبات األحكام وورو

القضائي بيا، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، 
 .ٔ٘م، صٕٔٓٓ

، حماد :ىذا التعريف لمدكتور نزيو حماد مختصر انظر( ٗ)
نزيو، قضايا فقيية معاصرة في المال واالقتصاد، دار 

 .ٜٕٗصم، ٕٔٓٓ، ٔالقمم، دمشق، ط
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، (مٔٚٓٔ/ ىٖٙٗت) يوسف بن عبد اهلل، ابن عبد البر (٘)
مصار، دار قتيبة، ر الجامع لمذاىب فقياء األاالستذكا

، ٕٓجم، ٖٜٜٔ، ٔدمشق، دار الفرنجي، حمب، ط
 ت) عبد الباقي بن يوسف، الزرقاني. ٗٚٔص

، شرح الزرقانيي عمى مختصر (مٔٛٛٔ/ىٜٜٓٔ
م، ٕٕٓٓ، ٔخميل، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 . ٖٛٔ، ص٘ج

، (مٙٓٛٔ/ ىٕٕٔٔت ) سميمان بن محمد، البجيرمي (ٙ)
حاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطالب، دار الكتب 

 .ٕٙٚ، صٕج، ىٕٓٗٔ، ٔالعممية، بيروت، ط

، المسند، (م٘٘ٛ/ ىٕٔٗت ) أحمد بن حنبل ،أحمد (ٚ)
 .ٕٖٗ، صٕجمسند أبي ىريرة، 

، سنن (مٕٜٛ/ ىٜٕٚت ) محمد بن عيسى ،الترمذي( ٛ)
الترمذي، كتاب البيوع، باب النيي عن بيعتين في بيع، 

 ".حسن صحيح: "، قال الترمذي(ٖٕٔٔ)قم ر

، سنن (مٜ٘ٔ/ ىٖٖٓت) أحمد بن شعيب ،النسائي( ٜ)
الترمذي، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، حديث 

 (.ٖٛٔٗ) رقم

، (م٘ٙٓٔ/ ىٛ٘ٗت ) أحمد بن الحسين ،البييقي( ٓٔ)
السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النيي عن بيعتين في 

 .ٖٖٗ، ص٘ج بيعة،

، الموطأ، (مٜ٘ٚ/ىٜٚٔت) مالك بن أنس ،الكم( ٔٔ)
، (بالغاً ) كتاب البيوع، باب النيي عن بيعتين في بيعة

 .ٜٕٖٔرقم

ي رّ حمحمد ناصر الدين، إرواء الغميل في ت ،األلباني( ٕٔ)
، ٕأحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي، ط

 .ٜٗٔ، ص٘جم، ٜ٘ٛٔ

 ،(مٛٛٛ/ ىٕ٘ٚت ) سميمان بن األشعث ،أبو داود( ٖٔ)
سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب النيي عن بيعتين في 

 .(ٖٔٙٗ)بيعة، حديث رقم 

/ ىٖٗ٘ت ) عمي بن بمباز الفارسي ،ابن حبان( ٗٔ)
، صحيح ابن حبان، حققو شعيب األرنؤوط في (مٜ٘ٙ

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، 
 نييمالالبيع  ، كتاب البيوع، بابىٕٔٗٔ، ٔسوريا، ط

 .ٖٛٗ، صٔٔج، (ٜٗٚٗ)رقم ، هعن

 

السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النيي عن  ،البييقي( ٘ٔ)
 .ٖٖٗ، ص٘جبيعتين في بيعة، 

، المحمى (مٖٙٓٔ/ىٙ٘ٗت) عمي بن أحمد ،ابن حزم( ٙٔ)
 .ٙٔ، صٜجباآلثار، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 

، (مٖٗٛٔ/ ىٕ٘٘ٔت ) محمد بن عمي ،الشوكاني (ٚٔ)
من أحاديث سيد األخيار، دار الكتب نيل األوطار 

 . ٕ٘ٔ، ص٘جالعممية، بيروت، 

/ ىٕ٘ٛت ) أحمد بن عمي ،ابن حجر العسقالني( ٛٔ)
، ٔ، مؤسسة الرسالة، ط، تقريب التيذيب(مٛٗٗٔ
 .(ٛٛٔٙ)، رقم ٖٗٗم، صٜٜٜٔ

 . ٓ٘ٔ، ص٘جإرواء الغميل،  ،األلباني (ٜٔ)

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  ،األرنؤوط (ٕٓ)
  ٖٛٗ، صٔٔج

، (م٘ٔٓٔ/ ى٘ٓٗت ) أبو عبد اهلل النسابوري ،الحاكم( ٕٔ)
المستدرك عمى الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت، 
كتاب البيوع، باب ال يجوز بيعان في بيع وال بيع ما ال 

 .ٚٔ، صٕجيممك، وال سمف وبيع، 

 . ٘ٚٔ، صٕجالمسند،  ،أحمد (ٕٕ)

 بيوع، باب النيي عن السنن الكبرى، كتاب ال ،البييقي (ٖٕ)
 (.ٓٛٛٓٔ)بيعتين في بيعة، رقم    

 /ىٕٔٔت ) عبد الرزاق بن ىمام، عبد الرزاق (ٕٗ)
، المصنف، كتاب البيوع، باب بيعتان في بيعة، (مٕٙٛ
 (.ٖٙٙٗٔ)رقم 

 .ٛٗٔ، ص٘جإرواء الغميل،  ،األلباني (ٕ٘)

 ،(مٕٔٙٔ/ ىٓٙٙت ) الرازي، محمد بن أبي بكر( ٕٙ)
 .ٖ٘ٙدة صفق، صمختار الصحاح، ما

 .ٜٖٛ، صٔجالمسند،  ،أحمد( ٕٚ)

 .ٖٜٖص ٔجالمصدر نفسو، ( ٕٛ)

، (م٘ٓٗٔ/ ىٚٓٛت ) عمي بن أبي بكر ،الييثمي( ٜٕ)
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، 

 .٘ٛ -ٗٛ، صٗجم، ٕٜٛٔ، ٖبيروت، ط

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ، ص٘جإرواء الغميل،  ،األلباني( ٖٓ)

، نيل (مٜٖٛٔ/ ىٕ٘٘ٔت ) ليمحمد بن ع ،الشوكاني (ٖٔ)
األوطار شرح منتقى األخبار، دار الكتب العممية، 

اإلستذكار،  ،ابن عبد البر .ٖ٘ٔ، ص٘جبيروت، 
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 محمد بن عبد الرحمن ،المباركفوري. ٖٚٔ، صٕٓج
، تحفة األحوذي بشرح جامع (مٖٜٗٔ/ىٖٖ٘ٔت)

 .ٕٛٗ-ٕٚٗ، صٗجالترمذي، دار الفكر، بيروت، 

ام السيواسي، شرح فتح القدير، دار ابن اليم ،الكمال( ٕٖ)
 .ٚٗٗ، صٙج، ٕالفكر، بيروت، ط

: راجع في تخريج ىذه األحاديث والحكم عميو ما يأتي( ٖٖ)
، (مٖٓٙٔ/ىٕٙٚت ) عبد اهلل بن يوسف ،الزيمعي

نصب الراية ألحاديث اليداية، دار إحياء التراث، 
 ،الغماري .ٕٔ-ٕٓ، صٗج ،مٜٚٛٔ، ٖبيروت، ط

 - ىداية في تخريج أحاديث البدايةأحمد بن محمد، ال
محمد سمارة، عالم  :، تحقيق-بداية المجتيد لمقرطبي

 .ٕٛٗ، صٚج، مٜٚٛٔ، ٔالكتب، بيروت، ط
أحمد بن عمي، التمخيص الحبير في تخريج  ،العسقالني

، ٖجأحاديث الرافعي الكبير، دار المعرفة، بيروت، 
ابن  .ٕ٘ٔ، ص٘جالشوكاني، نيل األوطار، . ٕٔص
 ،الييثمي .وما بعدىا ٚٔ، ٕٓجاإلستذكار،  ،البرعبد 

 إرواء ،األلباني .وما بعدىا ٗٛ، صٗجمجمع الزوائد، 
 ،األرنؤوط .ٖٚٓٔ، حديث رقم ٛٗٔ، ص٘ج، الغميل

 .ٖٛٗص ،ٔٔجاإلحسان، 

 ، (مٖٛ٘ٔ/ ىٜ٘ٗت ) ونسـد بن يـأحم ،لبيـالش( ٖٗ)
حاشية الشمبي عمى تبيين الحقائق، تحقيق أحمد عناية،    

، ٗج، ىٕٓٗٔ، ٔدار الكتب العممية، بيروت، ط
 (.بيامش تبيين الحقائق)، ٖٖٛص

، أوجز (مٜ٘ٓٔ/ىٖٕٖٔ ت) محمد زكريا ،الكاندىموي( ٖ٘)
المسالك إلى موطأ مالك، تحقيق أيمن صالح، دار 

، ٔٔجم، ٜٜٜٔ، ٔالكتب العممية، بيروت، ط
 . ٖ٘ٙص

، (مٜٙ٘ٔ/ ىٜٚٚت ) محمد الخطيب ،الشربيني( ٖٙ)
المحتاج إلى ألفاظ المنياج، دار الفكر، بيروت، مغني 

 .ٖٔ، صٕج

، (مٔٗٙٔ/ىٔ٘ٓٔت) منصور بن يونس ،البيوتي( ٖٚ)
كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقيق محمد حسن 

، ىٛٔٗٔ، ٔإسماعيل، دار الكتب العممية، بيروت، ط
 ت) بن أحمداابن قدامة، عبد اهلل . ٕٔٓص ،ٖج

 

صر الخرقي، دار ، المغني عمى مخت(مٖٕٕٔ/ ىٕٓٙ
 .ٜٕ٘، صٗجم، ٜٜٗٔ، ٔالكتب العممية، بيروت، ط

، رقم ٖٛٔ، صٛجالمصنف،  ،عبد الرزاق( ٖٛ)
(ٖٕٔٗٙ). 

 .ٖ٘ٔص ،٘جنيل األوطار،  ،الشوكاني( ٜٖ)

، (مٖٗٛٔ/ ىٙٛٚت ) محمد بن محمود ،البابرتي( ٓٗ)
، (بيامش شرح فتح القدير) شرح العناية عمى اليداية
 .ٔٔٗ، صٙج ،ٕدار الفكر، بيروت، ط

ياسين أحمد، نظرية الغرر في الشريعة  ،دراركة. د.أ( ٔٗ)
اإلسالمية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية األردنية، 

وذىب القرافي إلى التفريق بين الجيالة . ٚٚعمان، ص
 وأوالغرر، فالغرر عنده ىو التردد في حصول الشيء 

فاء قيام الشيء مع وجود الخ: عدمو، أما الجيالة فيي
أحمد بن : أو صفتو، انظر القرافي، في جنسو، أو نوعو
 (.ٖٜٔ)، الفرق رقم ٕ٘ٙ، صٖجإدريس، الفروق، 

، ٖجزرقاني عمى مختصر خميل، لشرح ا ،الزرقاني( ٕٗ)
 .ٖٖٔص

 ،الزرقا .ٕٙٔ، صٙجشرح العناية،  ،البابرتي( ٖٗ)
مصطفى، المدخل الفقيي العام، دار الفكر، دمشق، 

 .ٜٛٙ، صٕج، مٜٚٙٔ ٖط

 ع ـ، باب بطالن بي مسمم، صحيح مسمم، كتاب البيوع( ٗٗ)
 .ٖ٘ٔٔ، صٖجالبيع الذي فيو غرر، والحصاة،   

، المنتفي (مٓٓٔٔ/ىٜٗٗت) سميمان بن خمف ،الباجي( ٘ٗ)
 .ٔٗ، ص٘جشرح الموطأ، دار الفكر العربي، 

 ،عبد الرزاق .ٛٙٔ، صٗجالمغني،  ،ابن قدامة (ٙٗ)
 . (ٖٖٙٗٔ)، رقم ٖٛٔ، صٛجالمصنف، 

ابن  .ٖ٘ٙ، صٔٔجأوجز المسالك،  ،الكاندىموي( ٚٗ)
 .ٛٙٔ، صٗجالمغني،  ،قدامة

، حاشية (مٗٔٛٔ/ىٖٕٓٔت ) محمد عرفة ،الدسوقي( ٛٗ)
الدسوقي عمى الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، 

ت ) عبد الكريم بن محمد ،الرافعي. ٛ٘، صٖج
، العزيز شرح الوجيز، تحقيق عمي (مٕٕٙٔ/ىٖٕٙ
ض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العممية، معو

 ،ابن مفمح. ٗٓٔ، صٗج، مٜٜٚٔ، ٔبيروت، ط
، المبدع في (مٜٚٗٔ/ىٗٛٛت ) ابراىيم بن محمد
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 ،القاري. ٖ٘، صٗجكتب اإلسالمي، مشرح المقنع، ال
عمي بن سمطان، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 

 .ٛٛ، صٙج، مٕٜٜٔ، ٔدار الفكر، ط

سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في  ،يالترمذ( ٜٗ)
 ،النسائي (.ٖٕٗٔ)كراىية بيع ما ليس عندك، رقم 

سنن النسائي، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبيات في 
سنن أبي داود، ، أبو داود. الكسب، شرطان في بيع

كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 
يث صحيح، وقال ىذا حد: ، قال الترمذي(ٜٜٖٗ)

، ٘جإرواء الغميل، : األلباني :أنظرحسن، : األلباني
 .(ٖٙٓٔ)، رقم ٛٗٔص

، ٗجحاشية الشمبي عمى تبيين الحقائق،  ،الشمبي (ٓ٘)
 /ىٓٔ٘ت ) الحسين بن مسعود ،البغوي .ٖٖٛص

، شرح السنة، تحقيق شعيب األرنؤوط، (مٙٔٔٔ
، ٛج، مٖٜٛٔ، ٕكتب اإلسالمي، بيروت، طمال
البيوع، باب  سنن النسائي، كتاب ،سائيالن. ٘ٗٔص

 . ٜٕ٘، صٚجالشبيات في الكسب، 

 ،الدسوقي .ٖٕٖص ،ٙجشرح فتح القدير،  ،ابن اليمام( ٔ٘)
 زكريا ،األنصاري .ٛ٘، صٖجحاشية الدسوقي، 

، أسنى المطالب شرح روض (مٜٔ٘ٔ/ ىٕٜٙت)
، ٗج م،ٕٔٓٓ، ٔالطالب، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 .ٖٜٔص ،ٖجكشاف القناع،  ،البيوتي. ٗٚص

 .ٜٚٔ، صٕٓجاإلستذكار،  ،البر ابن عبد( ٕ٘)

 .ٙص :نظرا، سبق تخريجو( ٖ٘)

، بداية المجتيد (مٜٛٔٔ/ ىٜ٘٘ت ) محمد ،ابن رشد( ٗ٘)
 ،ىٜٓٗٔ ،ٜونياية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، ط

، (مٜٛٙٔ/ ىٔٓٔٔت) محمد ،، الخرشيٗ٘ٔ، صٕج
 الفكر، بيروت،شرح الخرشي عمى مختصر خميل، دار 

 .ٗٚ، ص٘ج

 .ٙٔ -٘ٔص ،ٜجالمحمى باآلثار،  ،ابن حزم( ٘٘)

 .ٙٔ-٘ٔص ،ٜجالمصدر السابق، ( ٙ٘)

 .ٛ٘ص ،ٖجحاشية الدسوقي،  ،الدسوقي( ٚ٘)

 ،٘جشرح الخرشي عمى مختصر خميل،  ،الخرشي( ٛ٘)
، حاشية (مٜٛٚٔ/ىٖٕٔٔت) عمي ،العدوي .ٖٚص

 

، (بيامش الخرشي)عمي العدوي عمى شرح الخرشي، 
 .ٖٚص ،٘جدار الفكر، 

، ٘جشرح الخرشي عمى مختصر خميل،  ،الخرشي (ٜ٘)
 . ٗٚ -ٖٚص

 .ٖٙص ،٘جالمنقى،  ،الباجي( ٓٙ)

 . ٘ٚٔص ،ٕٓجاإلستذكار،  ،ابن عبد البر (ٔٙ)

، مجموع فتاوى (مٕٖٚٔ/ىٕٛٚت ) أحمد ،ابن تيمية (ٕٙ)
 .ٚٗٗ، صٜٕجابن تيمية، دار الرحمة، 

، (مٖٓ٘ٔ/ىٔ٘ٚت ) رمحمد بن أبي بك ،ابن القيم (ٖٙ)
إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عبد الرحمن 

الوكيل، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ 
 .ٕٕٓ، صٖجالعربي، بيروت، 

، مواىب الجميل (مٚٗ٘ٔ/ىٜٗ٘ت ) محمد ،الحطاب (ٗٙ)
، ٖط لشرح مختصر خميل، دار الفكر، بيروت، 

/ ىٜٜٕٔت ) محمد ،عميش. ٗٓٗ، صٗج، ٕٜٜٔ
، منح الجميل شرح مختصر خميل، دار الكتب (مٔٛٛٔ

 .٘ٙ، ص٘جم، ٖٕٓٓ، ٔالعممية، بيروت، ط

 .ٕٕٓص ،ٖجإعالم الموقعين،  ،ابن القيم( ٘ٙ)

 .ٖ٘ٗص ،ٙجشرح فتح القدير،  ،ابن اليمام( ٙٙ)

ابن جزيء، . ٗٓٗص ،ٗجمواىب الجميل،  ،الحطاب( ٚٙ)
فقيية، ، القوانين ال(مٖٓٗٔ/ىٔٗٚت ) محمد بن أحمد

 .ٕٕٕص

 .ٕٗٔص ،ٖجكشاف القناع،  ،البيوتي( ٛٙ)

  ،شــ، عمي٘ٓٔص ،٘جشرح الخرشي،  ،الخرشي( ٜٙ)
 .٘ٙص ،٘جمنح الجميل،    

، (مٖٔٗٔ/ ىٙٔٛت ) عمي بن محمد ،الجرجاني( ٓٚ)
اإلبياري، دار الكتاب العربي،  إبراىيمالتعريفات، تحقيق 

 .ٕٙٓ، صمٕٜٜٔ، ٕبيروت، ط

، ٖٖٗص ،٘جلسنن الكبرى، ا ،انظر البييقي (ٔٚ)
 . ٕ٘ٔص ،٘جنيل األوطار،  ،الشوكاني

، األم، (مٜٔٛ/ ىٕٗٓت ) محمد بن إدريس ،الشافعي (ٕٚ)
 . ٖٛٔ، صٛجم، ٖٜٛٔ، ٕدار الفكر، بيروت، ط

 .ٖٖٗص ،٘جالسنن الكبرى،  ،البييقي( ٖٚ)

سنن البييقي، باب ما جاء في النيي عن بيع  ،البييقي( ٗٚ)
 ٖٛ٘ٓٔو ٖٚ٘ٓٔو ٖٙ٘ٓٔ) الدين بالدين، رقم
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المستدرك، كتاب  ،، الحاكم(ٓٗ٘ٓٔو ٜٖ٘ٓٔو
 ،ٕٕجالبيوع، باب النيي عن بيع الكالئ بالكالئ، 

، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي، وىو ٚ٘ص
، ٕٕٓص ،٘جاأللباني، إرواء الغميل،  :ضعيف، انظر

المذاىب األربعة أجمعت عمى معناه، وقالوا  إال أن
االختيار،  ،نظر الموصميادين، الدين بال بيع بحرمة

 ،ٕجبداية المجتيد،  ،ابن رشد. ٖٚ، صٕج
. ٔٚ، صٕجمغني المحتاج،  ،الشربيني. ٚٗٔص

نيل  ،الشوكاني. ٖٚٓ، صٖجكشاف القناع،  ،البيوتي
 .٘ٚٔص ،٘جاألوطار، 

، حديث رقم ٖٖ٘، صٗجالمعجم األوسط،  ،الطبراني (٘ٚ)
بحرين في عمي بن أبي بكر، مجمع ال ،الييثمي. ٖٔٙٗ

زوائد المجمعين، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار 
، ٕٙٔ، صٕج ،ىٜٔٗٔ، ٔالكتب العممية، بيروت، ط

ضعيف ففي إسناده عبد اهلل بن . ٖٜٙٔحديث رقم 
بيض لو : "أيوب بن زاذان وىو متروك، قال ابن حجر

 ،، انظر ابن حجر"الرافعي في التذنيب واستغربو النووي
 .ٕٔص، ٖجالتمخيص الحبير، 

، (مٜٙٔٔ/ ىٖٜ٘ت ) عمي بن أبي بكر ،المرغيناني (ٙٚ)
، ٕاليداية شرح بداية المبتدى، دار الفكر، بيروت، ط

 ،ابن اليمام. ٙٗٗص ،ٙج (اليامش شرح فتح القدير)
 .ٙٗٗص ،ٙجشرح فتح القدير، 

 ،(مٔٔٔٔ/ ى ٘ٓ٘ت ) محمد بن محمد ،الغزالي( ٚٚ)
دار السالم، الوسيط في المذىب، تحقيق أحمد إبراىيم، 

أحمد بن  ،الييثمي. ٕٚص ،ٖج، مٜٜٚٔ، ٔط
محمد، تحفة المحتاج بشرح المنياج، دار الكتب 

 .ٔٔٔص ،ٕجم، ٕٔٓٓ، ٔالعممية، بيروت، ط

عمي بن  ،المرداوي. ٚٙٔص ،ٗجالمغني،  ،ابن قدامة( ٛٚ)
، اإلنصاف في معرفة الراجح (مٓٛٗٔ/ى٘ٛٛت) سميمان

عي، دار الكتب من الخالف، تحقيق محمد حسن الشاف
 .ٖٖٚص ،ٗج ،مٜٜٚٔ، ٔالعممية، بيروت، ط

، ابن ٗٓٔ، صٗجالعزيز شرح الوجيز،  ،الرافعي( ٜٚ)
 .ٚٙٔص ،ٗجالمغني،  ،قدامة

 .ٚٙٔص ،ٗجالمغني، ، ابن قدامة( ٓٛ)

 

، (مٛٗٔٔ/ ىٖٗ٘ت ) محمد بن عبد اهلل ،ابن العربي( ٔٛ)
عارضة األحوذي شرح صحيح الترمذي، دار الكتاب 

 .ٜٖٕص ،٘جبيروت، العربي، 

باب ما جاء في ، سنن الترمذي، كتاب البيوع ،الترمذي( ٕٛ)
أبو . (ٖٖٕٔو ٕٖٕٔ) كراىية بيع ما ليس عندك، رقم

سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع  ،داود
سنن ابن  ،ابن ماجو (.ٜٖٛٗ)ما ليس عنده، رقم 

ك، ماجو، كتاب البيوع، باب النيي عن بيع ما ليس عند
حسن، وصححو األلباني، : قال الترمذي. (ٕٚٛٔ)رقم 

 .ٕٖٔص ،٘جإرواء الغميل، : انظر األلباني

 . ٕٓٗ-ٜٖٕص ،٘جعارضة األحوذي،  ،ابن العربي (ٖٛ)

عثمان بن  ،الزيمعي. ٚ، صٕجاالختيار،  ،الموصمي( ٗٛ)
، تبيين الحقائق شرح كنز (مٕٖٗٔ/ ىٖٗٚت ) عمي

الكتب العممية،  الدقائق، تحقيق أحمد عناية، دار
 .ٖٜٖص ،ٗج، ىٕٓٗٔ، ٔبيروت، ط

، (مٛ٘ٓٔ/ ىٓ٘ٗت ) عمي بن محمد ،الماوردي( ٘ٛ)
الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق عمي 

عادل عبد الموجود، دار الكتب العممية، و معوض
 . ٕٖٗص ،٘ج، مٜٜٗٔ، ٔبيروت، ط

 .ٖٖٙص ،ٗجاإلنصاف،  ،المرداوي( ٙٛ)

لسالم، البيجة في شرح التحفة، دار عمي عبد ا ،التسولي( ٚٛ)
 .ٗٔص ،ٕج م،ٜٛٛٔ، ٔالكتب العممية، بيروت، ط

، نظرية العقد، (مٕٖٚٔ/ ىٕٛٚت ) أحمد ،ابن تيمية( ٛٛ)
 .ٛٛٔ، صىٖٛٙٔمطبعة السنة المحمدية، 

 .ٗٔ، صٕجالبيجة شرح التحفة،  ،التسولي( ٜٛ)

 ، (مٖٛٛٔ/ ىٜٓٚت ) يـم المخمـبراىيإ ،الشاطبي( ٜٓ)
، ٖجفقات في أصول األحكام، دار الفكر، بيروت، الموا  

ت ) أحمد بن إدريس ،القرافي. وما بعدىا ٗٔٔص
 ،ٖج، الفروق، عالم الكتب، بيروت، (مٕ٘ٛٔ/ ىٗٛٙ
 .ٕٗٔص

محمد عمي بن حسين، تيذيب الفروق والقواعد ، مكي (ٜٔ)
 . ٚٚٔص ،ٖ، ج(بيامش الفروق)السنية، 

رتب الحكم عميو كون الوصف يتضمن عند ت: المناسبة (ٕٜ)
قطب  ،سانو :انظر .تحقيق مصمحة معتبرة شرعاً 

مصطفى، معجم مصطمحات أصول الفقو، دار الفكر 
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م، ٕٕٓٓ، ٕالمعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط
 . ٜٗٗص

 .ٕٗٔص ،ٖجالفروق،  ،القرافي( ٖٜ)

، شرح (مٔٙٙٔ/ ىٕٚٓٔت ) محمد بن أحمد ،ميارة( ٜٗ)
كتب العممية، بيروت، ميارة عمى تحفة الحكام، دار ال

 .ٙ٘ٗص ،ٔج، ىٕٓٗٔ، ٔط

شرح  .ٗٔص ،ٕجالبيجة شرح التحفة،  ،التسولي( ٜ٘)
التسولي أبيات الشعر التي نظميا ابن عاصم في 

 .أرجوزتو

التزام عوض معموم عمى عمل معين أو : الجعالة (ٜٙ)
مغني المحتاج،  ،الشربيني :مجيول عسر عممو، انظر

 . ٜٕٗ، صٕج

 ،القرافي. ٙٔٔ-٘ٔٔص ،ٖجموافقات، ال ،الشاطبي (ٜٚ)
 . ٕٗٔ، صٖجالفروق، 

 .ٓٔٔ، صٗجو ٖٕٔص ،ٕجالموافقات،  ،الشاطبي (ٜٛ)

عمي، حكم إجراء العقود باآلت االتصال  ،داغي القره (ٜٜ)
، ىٕٔٗٔ ،ٔالحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

محمد عثمان، المعامالت  ،شبير. ومابعدىا ٖٚص
اإلسالمي، دار النفائس،  المالية المعاصرة في الفقو

 . ٛٔ -ٚٔ، صىٕٕٗٔ، ٗعمان، ط

 .ٖٕٔص ،ٕجالموافقات، : الشاطبي( ٓٓٔ)

 .ٖٕٔ، صٕج المصدر السابق،( ٔٓٔ)

 ،األنصاري .ٚ، صٕجاالختيار،  ،الموصمي :انظر( ٕٓٔ)
اإلنصاف،  ،المرداوي .ٖٛ، صٗجأسنى المطالب، 

 .ٖٛ، صٗج

 .ٔ٘ٗص ،ٙجشرح العناية،  ،البابرتي( ٖٓٔ)

 .ٗٔ، صٕجالبيجة شرح التحفة،  ،سوليالت( ٗٓٔ)

 .ٕٗ-ٔٗ، صٕجمغني المحتاج،  ،الشربيني( ٘ٓٔ)

مكيال ألىل العراق، أو ستون قفيزًا، أو أربعون : الُكرُّم ( ٙٓٔ)
ابراىيم ومن معو، المعجم الوسيط، : أردبًا، انظر أنيس
 . ٚٔٛمادة كرر، ص

 . ٔٚ٘/ ٖكشاف القناع، : البيوتي (ٚٓٔ)

قيية معاصرة في المال قضايا ف ،حماد.د.أ( ٛٓٔ)
 .ٓٛٔواالقتصاد، ص

 

ياسين أحمد، نظرية الغرر في الشريعة  ،دراركة.د.أ( ٜٓٔ)
 ،ٔجإلسالمية، منشورات وزارة األوقاف األردنية، ا

 .ٖ٘ص

محمد اإلبراىيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة  ،عقمة. د( ٓٔٔ)
 .ٛٚص ،ىٛٓٗٔ، ٔوالقانون، مكتبة الرسالة الحديثة، ط

عمي، بحوث في فقو المعامالت المالية  ،داغيالقره ( ٔٔٔ)
، ٔالمعاصرة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط

 .ٖٚٙ-ٖٙٙص م،ٕٔٓٓ

يوسف، بيع المرابحة لآلمر في الشراء  ،القرضاوي. د( ٕٔٔ)
كما تجريو المصارف اإلسالمية، مكتبة وىبة، مصر، 

 . ٖ٘، صىٚٓٗٔ، ٕط

الفقو،  أصل فقيي يختص بباب من أبواب: الضابط( ٖٔٔ)
يكشف عن حكم الجزيئات التي تدخل في موضوعو، 

قواعد المقاصد ، إبراىيمعبد الرحمن : انظر الكيالني
عن اإلمام الشاطبي، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، 

 .ٕٚم، صٜٜٙٔ

المستدرك، كتاب البيوع، باب ال يجوز بيعان : الحاكم( ٗٔٔ)
 ،ٕج في بيع وال بيع ما ال يممك وال سمف وبيع،

وأخرجو أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب . ٚٔص
، حسنة شعيب ٕٛٙٙعن أبيو عن جده، حديث رقم 

األرنؤوط في تحقيقو لممسند، وفي إسناده الضحاك بن 
عثمان، وىو صدوق احتج بو مسمم ووثقو أحمد وأبو 

المسند، تحقيق شعيب األرنؤوط،  ،أحمد :انظر. داود
، ٔٔج، ىٚٔٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 . ٕٗٓ-ٖٕٓص

، (مٕٙ٘ٔ /ىٜٓٚت) زين الدين بن إبراىيم ،ابن نجيم( ٘ٔٔ)
األشباه والنظائر عمى مذىب اإلمام أبي حنيفة، دار الكتب 

 .ٕٙٔ، صىٜٔٗٔ، ٔالعممية، بيروت، ط

 .ٖٗٛص ،ٔجإعالم الموقعين،  ،ابن القيم( ٙٔٔ)

 .ٕٖٔص ،ٜٕجمجموع الفتاوى،  ،ابن تيمية( ٚٔٔ)

 . ٓٔٔص ،ٗجافقات، المو ،الشاطبي (ٛٔٔ)

ت ) جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي (ٜٔٔ)
ظائر في قواعد وفروع نه والا، األشب(م٘ٓ٘ٔ/ ىٜٔٔ

فقو الشافعية، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب 
، ابن ٖٙٙ، صٔج م،ٕٔٓٓ، ٔالعممية، بيروت، ط
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 ،ابن نجيم. ٕٕٔ، صٖجإعالم الموقعين، : القيم
 .ٗٚٔنظائر، صاألشباه وال

نيل  ،الشوكاني. ٕٙٓالتعريفات، ص ،الجرجاني( ٕٓٔ)
 .ٕٚٓص ،٘جاألوطار، 

المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع  ،الرزاق عبد (ٕٔٔ)
و ٖٔٛٗٔو ٕٔٛٗٔ)السمعة ثم يريد شراءىا بنقد، رقم 

ٕٖٔٗٛ.) 

. ٛٔبيع المرابحة لآلمر بالشراء، ص ،القرضاوي.د( ٕٕٔ)
 .ٖٕ-ٕٕالمعاصرة، ص المعامالت المالية: شبير

 .ٖٕٔص ،ٕجالموافقات،  ،الشاطبي( ٖٕٔ)

مسند : انظر أحمد: وىو قول سماك راوي الحديث( ٕٗٔ)
 .ٜٖٛص ،ٔجأحمد، مسند عبد اهلل بن مسعود، 

المصنف، كتاب البيوع، باب بيعتين في  ،عبد الرزاق( ٕ٘ٔ)
 .ٕٙٙٗٔبيعة، رقم 

 .ٖٓٙٗٔالمصدر السابق، رقم ( ٕٙٔ)

 .ٕٙٙٗٔرقم المصدر السابق، ( ٕٚٔ)

مصطفى أحمد، المدخل الفقيي العام، دار  ،الزرقا (ٕٛٔ)
 . ٖٕٚ، صٔجم، ٜٛٙٔ، ٜالفكر، دمشق، ط

 .ٜٜٕ، صٗج، منح الجميل ،عميش (ٜٕٔ)

أعم من العقد، ألن العقد ال بد فيو من : التصرف (ٖٓٔ)
ارتباط إرادتين عمى وجو مشروع، بينما التصرف ىو ما 

يو نتائج قانونية، يصدر عن الشخص بإرادتو ويترتب عل
رف يشمل كل ما يصدر عن الشخص سواء أكان صفالت

بإرادة منفردة كالطالق، واليمين، أم بتوافق إرادتو مع 
لى وجو مشروع وىو العقد، انظر عإرادة شخص آخر 

 ،الخفيف. ٕٛٛص ،ٔجالمدخل الفقيي العام، : الزرقا
 عمي، أحكام المعامالت الشرعية،

 . ٙٛٔ-٘ٛٔ، صمٜٜٙٔ، ٔدار الفكر العربي، ط   

 . ٜٕٚالمعامالت المالية المعاصرة، ص ،شبير. د.أ (ٖٔٔ)
عالء الدين، الخدمات المصرفية وموقف  ،الزعتري .د  

مية منيا، دار الكمم الطيب، دمشق، الشريعة اإلسال
 .ٚٚ٘م، صٕٕٓٓ، ٔط

محمد، دراسة شرعية ألىم العقود  ،الشنقيطي.د( ٕٖٔ)
لعموم والحكم، المدينة المالية المستحدثة، مكتبة ا

 .ٖٚٔ، صٔج، مٕٔٓٓ، ٕالمنورة، ط

 

محمد رامز، الحكم الشرعي لالستثمارات  ،العزيزي.د( ٖٖٔ)
، ٔط والخدمات المصرفية، دار الفرقان، عمان،

محمود، الشامل في  ،ارشيد. ٘ٙٗ، صمٕٗٓٓ
معامالت وعمميات المصارف اإلسالمية، دار النفائس، 

 .ٜٚٔم، صٕٔٓٓ، ٔعمان، ط

لسنة  ٖٔقانون البنك اإلسالمي األردني، رقم  (ٖٗٔ)
محمد رامز،  ،العزيزي. د :، انظرٕ، المادة مٜٛٚٔ

، ٔالحكم الشرعي لبيع المرابحة لآلمر بالشراء، ط
 .ٕٗ، صٕٗٓٓ

وىبة، المعامالت المالية المعاصرة، دار  ،الزحيمي.د.أ (ٖ٘ٔ)
 ،شبير.د. أ. ٔٚ، صىٖٕٗٔ، ٔالفكر، دمشق، ط
 .ٖٓٔية المعاصرة، صالمعامالت المال

محمد رواس، المعامالت المالية المعاصرة،  ،قمعجي (ٖٙٔ)
 . ٙٛ، صىٕٓٗٔ، ٔدار النفائس، بيروت، ط

. ٖٚٔالمعامالت المالية المعاصرة، ص ،الزحيمي (ٖٚٔ)
الشنقيطي، دراسة شرعية ألىم العقود المالية 

حسن عمي،  ،الشاذلي. ٘ٗٗ، صٔجالمستحدثة، 
براىيماإليجار المنتيي بالتمل اهلل، اإليجار  دعب: يك، وا 

المنتيي بالتمميك، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد 
 . ٕٜٕٙو صٖٕ٘ٙ، صىٜٓٗٔ، ٗ، ج٘

 . ٛٚٔالمعامالت المالية المعاصرة، ص ،الزحيمي.د.أ (ٖٛٔ)

 .ٕٕٙصاألشباه والنظائر،  ،ابن نجيم (ٜٖٔ)

 . ٜٚٔالمعامالت المالية المعاصرة، ص ،الزحيمي.د.أ (ٓٗٔ)


