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الة فظة كلفظة "الشراء" من األضداد ]أْي من املفردات الّد، مصطلح فقهّي وقانويّن. وهذه الّلالبيع
لكثرة االستعمال صار املعىن املتعارف عليه  إّنماايَنْين[، وُتستعمالن كلتامها يف البيع والشراء، تبعلى معنَيْين م

ها ممارسة "البيع بأّن أيًضارت التجارة ُفّسو أّن "البيع" هو اإلعطاء بثمن، و"الشراء" هو األخذ بثمن.
الربح،  كسب رضوص املختلفة مبعىن تقليب املال بغوالشراء". لكْن مبا أّن لفظة التجارة قد وردت يف النص

ه إىل ردُّر للتجارة َمباملعىن املتعارف عليه غري حمصورة بالبيع، ميكُن القول إّن هذا املفهوم املتصوَّ أيًضاوهي 
ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم االستنباط اآليُة الشريفة: "... اد هذّكؤيلبيع وكثرة مصاديقه يف املعامالت التجارّية، وغلبة ا

فظتان كلتامها )الُطرحيّي؛ ابن فارس؛ ابن (، اليت وردت فيها الّل73" )النور:ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر ٱللَِّه
 اّدة نفسها(.هخدا، املدمرتضى الزبيدّي؛  ؛منظور

ن العوامل األساسّية وراء كانت التجارة عشّية ظهور اإلسالم مزدهرًة يف شبه اجلزيرة العربّية؛ وم
سّيما  دن الني جتاريَّني مهمَّني: األّول يف الشمال واآلخر يف اجلنوب، يعربان املزدهار وجوُد طريَقذلك اال

أهايل مّكة يف  مشاركةاملّتجهة إىل الشام واليمن، و ا موضع مّكة على طريق القوافلمّكة واملدينة، وأيًض
 من كّل فجٍّ عميق إليها الناس حيّجكان التجارة الداخلّية والتجارة اخلارجّية، ووجود الكعبة اليت 

 (.582، ص 3وما بعدها؛ جواد علي، مج  77، ص 6؛ زيدان، مج 61)بطروشفسكي، ص 
عرفّية، متطّورة نسبيًّا، وعن تداول الكثري من العقود  أسفر ازدهار التجارة عن وضع قوانني جتارّية

؛ مثل املشاركة، واحلوالة ]الكمبيالة[، واملضاربة، واملزارعة، واملساقاة، أيًضاالعرفّية  ،اقّيات التجارّية(تف)اال
َرر: َغع الَرر ]بيَغوالعطّية، والقرض، اليت هنى اإلسالم عن بعض أنواعها، كبعض فروع البيع، بسبب الربا أو ال

ّن اإلسالم تعاطى أ(. ميكن القول، 464-783، ص 3بيع ما جيهله املتبايعان[، وغري ذلك )جواد علي، مج 
ين: ، وقوانني التجارة بشكل خاّص، على حنَومع القوانني اخلاّصة بالعصر اجلاهلّي لدى العرب بشكل عاّم

رمي أو اجلرح والتعديل يف ما يتعّلق بالقرارات كأصل، و"موّجه"، والتح "مصادقة=إقرار" القرارات املتداولة
 العرفّية. 

األحاديث، ، وبعناوين عاّمة، ووردت مفّصلة أكثر يف البيع يف القرآن الكرمي مشولّيًة وردت أحكاُم
 للمعضالت الطارئة. ويف معظم األحيان حلًّا

ادقة، واجلرح والتعديل(، من النماذج املعّبرة بوضوح على موقَفي اإلسالم من معامالت البيع )املص
ن فيه امَلبيع صاة"، الذي ُيعيَّ اجلاهلّية باطلة، مثل "بيع احَللة يفبعض أنواع البيع اليت كانت متداَوعدَّ اإلسالُم 

بواسطة  السلعة" أي زيادة مثن شالنَّْج"صاٌة باجتاه عدد السلع؛ وحترمي بعد حتديد الثمن، بأْن ُتقذف َح
، متويًها وخداًعا للمشتري، جلعله السلعةفع مثن رهبدف إجناز املعاملة، بل جملّرد شخص ثالث كمشتٍر، ليس 

د يف العقد تها، كأن يِرلعدم شرعّي الشروط ضمن العقد باطلًة بعَض أعلى. وكذلك عدَّ يشتري البضاعة بثمٍن
ها، ميكن أن أّن شرٌط أن يسّدد املقترض مبلًغا أكرب من مقدار القرض؛ أو أن تشترط الزوجة على الزوج،

تها وبطالهنا، كشرط تطّلق نفسها بنفِسها إْن هو تزّوج عليها، ومثل ذلك الشروط اليت ثار جدٌل حول صّح
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(، وإقرار اإلسالم كذلك لبعض أنواع العقود كالبيع 538-533الضمان يف العارية )األنصارّي، ص 
 والضمان واإلجارة وغريها. 

حوى األحاديث اليت يوّضح بعضها احلكَم اآليات القرآنّية، وف خالل تدّبر هاء منقلقد توّصل الف
؛ ومن األحاديث اليت وردت يف معظمها لفّض النزاع يف حالة خاّصة، أو حلّل املشاكل املطروحة؛ العاّم

هّية املعتربة لدى العقالء، إىل تدوين القواعد الفق الّلفظّيةالقطعّية، ومن األصول  قلّيةمستفيدين من القواعد الع
الفقه  بذلك قواعَد اوأرساملهّمة، كقاعدة ال َضَرَر وال ِضرار، وضمان اليد، وقاعدة الضرورة يف املعامالت، و

رف" يف قوانني التجارة اإلسالمّية "أصل اإلمضاء=اإلقرار" اإلسالمّي. أحد هذه األصول اليت ُتربز دور "الُع
، وعّد كّل ما هو مؤّثر بنظر اقّياتتفّفذ املاهّية العرفّية لالفاقّيات. هذا األصل معناه أّن الشارع نتاال ةأدّل

َوَأَحلَّ ٱللَُّه حبّلّية البيع " ًلاشّرع املسلم مثالعرف مؤّثًرا. هذا املفهوم ميكن توضيحه على النحو التايل: قال امل
توضيح، من خالل برهان اخُللف، العرف. ُيعلمنا هذا ال إىل َكَلهو"، لكّنه مل يوّضح كيفّية إجراء العقد، وٱْلَبْيَع

غو واإلمهال" وجتّنب ذلك كان على غري هذا النحو، فيجب أن ُينسب إىل الشارع احلكيم "الّل إْن األمَر أّن
َوَأْوُفوْا (، و"6دة: ئ" )املاَأْوُفوْا ِبٱْلُعُقوِد(. تدّل األدّلة العاّمة مثل "87، ص 5)التوحيدّي، مج  أمٌر ضرورّي

هنى عنه الشارع صراحًة. أّما  حكام العرفّية سارية املفعول، باستثناء ما( أّن مجيع األ74)اإلسراء: " ِباْلَعْهِد
االعتراض بأّن العرف الذي قصده الشارع هو عرف زمان اخلطاب، فقد ُأجيب عنه جزئيًّا بـ "أصل عدم 

الرأي القائل إّن  ذلك فإّن(. ك66، ص 5، مج " أو "مبىن العقالء*" )التوحيدّيل )عدم تغيري العرف(النق
ّن حتّقق موضع الدليل إحت يف قالب "القضايا احلقيقّية" املنطقّية، والنتيجة تالًيا، أحكام الشرع قد ُوّض

جواٌب عن االعتراض املذكور،  وهذا أيًضااقّيات( يف أّي زمان ومكان، يترّتب عليه حكم الشرع، تف)اال
 "العرف" يف أّي زمان ومكان.د على ترّتب األثر على وفوق ذلك، يؤّك

لألحكام  "نوع من أنواع "التراضي" بشرط "عدم خمالفته الصرحية عالن عن نفاذ أّياإل كذلك فإّن
 أيًضا(، الضامن 538-533األنصارّي، ص ←اإلسالمّية و"ليس بالضرورة موافقته" هلا )حول هذا الشرط

َرًة اِتج َلُكْم َبْيَنُكْم ِبٱْلبَِٰطِل ِإالَّ َأن َتُكوَنْمَوا َتْأُكُلْوْا َأاَلستخلص بوضوح من اآلية "ات ُياقّيتفملرونة قوانني اال
عن اإلمام الباقر واإلمام الصادق د بن مسلم ومنصور بن حازم (، ومن رواية حمّم52)النساء: "َعن َتَراٍض

البضاعة املوجودة لدى  ذين ال يعرف كلٌّ منهما مقدارني الّلمفاد هذا احلديث أّن الشريَك، عليهما السالم
، الطبعة الثانية، املاّدة اإلسالمّيةبأس إذا تراضيا؛ قارن د.  شريكه، يتراضيان وُيعّد عملهما صحيًحا )ال

 نفسها(. 
كبري منهم صراحًة  يَة يف "عقد املصاحلة"، وخالف عدٌداعلى الرَّغم من أّن الفقهاء حبثوا هذه الرو

الدروس ؛ الشهيد األّول، 67، ص 5، مج احلّلّيع التراضي )احملّقق ترّتب األثر على أّي نوع من أنوا
على  أيًضاالع ؛ لالّط84-87، ص 2، مج خمتلف الشيعة، احلّلّيمة ؛ العّلا627، ص 7، مج الشرعّية
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(؛ يرون يف الوقت 25-42، ص رّيئاحلا←فهرس أمساء الفقهاء واملفّسرين ذوي التوّجه املؤّيد لنظرّية املقالة
 عالن أّن االتفاقّيات العرفّية "غري املسّماة" ذات اعتبار. أّن عقد املصاحلة قالٌب لإل عينه،

عنها،  حول معامالت البيع والشراء املنهّي ًلارى البحث والتحليل مفصَّجيف مقّدمات كتب البيع، 
لة" )كبيع السالح هة املعامجزير وامليتة(، أو من حيث "اخلنرات، وكسإْن من حيث نوع املعاملة )كبيع امُل

؛ وكذلك املعامالت الواجبة، واملستحّبة (ألعداء الدين، وبيع السفن واملنازل لالستخدام املخالف للشرع
واملكروهة واملباحة؛ وكذلك القواعد األخالقّية اليت جيب مراعاهتا يف أثناء التقايض، واحملّددة بعنوان "آداب 

ّية قبل املبادرة بالتجارة، وجتّنب الكذب، واخلداع، وكتمان عيب الع على املعلومات الفقهالتجارة"، كاالّط
، م6225/هـ6465، الطوسّي←املعقول واملناسب ) ربحامَلبيع، والتساهل يف األخذ والعطاء، والقناعة بال

 (.567-558؛ األنصارّي، ص 642-5، ص 4، مج العاملّي ؛ احلسييّن85-32ص 
م املال املتقوَّم باملال املتقوِّ غة على مفهوم البيع "مبادلةالّلذكر بني أهل . ال خالف ُيتعريف البيع

على أساس التراضي"؛ يف الوقت عينه، لتقدمي تعريف جامع ومانع للبيع، والختالف التعابري املوجودة يف 
؛ الطباطبائّي 32غة، طرح الفقهاء مباحث دقيقة يف تعريف عقد البيع ومواصفاته )األنصارّي، ص كتب الّل

، ص 4؛ ابن عابدين، مج 216-215، ص 7دامة، مج ؛ ابن ُق23-27، ص حاشية املكاسبيزدّي، ال
وما بعدها(. يف الوقت الذي يعّرف فيه فقهاء أهل السّنة البيَع بأّنه  643، ص 5، مج ؛ اجلزيرّي255

، مج ؛ اجلزيرّي215، ص 7دامة، مج خاّص" )ابن ُق "مبادلُة ماَلني على حنو التمليك والتمّلك، أو على وجٍه
؛ ابن 677، ص 2ني مرغوب هبما"، وما يشبه ذلك )الكاسايّن، مج أو "تبادل شيَئ (625-648، ص 5

، حاول فقهاء اإلمامّية بكثري من االحتياط تقدمي تعريف جامع مانع. من أشهر هؤالء عابدين، م.ن، ص.ن(
معلوم على وجه التراضي"،  العني بعوٍض تقالنرفض تعريف البيع بأّنه "االذي الفقهاء الشيخ األنصارّي، 

؛ الشهيد الثاين، 31، ص 5، مج م6213/هـ6783الطوسّي، ←الذي طرحه بعض الفقهاء )
ملسبَّب على السبب تساهٌل واضح (، ودليله أّن إطالق ا555 -556، ص 7، مج م6287/هـ6457

لك ذان يفيدان نقل املقبول الّلالبيع بأّنه "اإلجياب وال (؛ انتقد كذلك تعريَف85-32األنصارّي، ص )
ّنه "نقل العني بصيغة معىن البيع مستفاد من املقولة، كما رفض تعريف البيع بأ بعوض معلوم"، والسبب أّن

ماته، واقترح إلزالة االلتباس ما هو من مستلزليس مرادًفا ملصطلح "البيع"، وإّن "النقل"مصطلح  خاّصة" ألّن
ه على د على مانعّية التعريف )اشتمالال". لقد عرض االنتقادات اليت ميكن أن تِرمقولة "متّلك العني مقابل امل

 .ن(.)م.ن، ص بيع املعاطاة، وصلح العني، واهلبة املعّوضة، والقرض(، وعّدها مرفوضًة
ة الذكر، فإّن فكرة أّن لفظة البيع ال تتضّمن حقيقة عن القيمة العلمّية للتدقيقات اآلنفبغّض النظر 

ة صّحة للبيع" ستشملها أدّل ها حمتفظة مبفهومها العريّف، ومبجرد "الصدق العريّفوتشريعّية، وال جرم أّنشرعّية 
نهي النقاش ها ُتعن أّن ًلا(، فض28، ص حاشية املكاسب، ؛ الطباطبائّي اليزدّي32ته )م.ن، ص البيع وإلزامّي

سّيما يف احلاالت اليت تتعّرض فيها  جملتمع، الحول املصطلحات، هي خطوة أساسّية يف املالءمة بني القوانني وا
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.ن(، كبيع العمارة قبل بنائها، أو التوصية لزامّية عقد البيع )م.ن، صتها وبإبصّح ّكللّش ،الصور احلديثة للبيع
 وشرائها. ،بصناعة الطائرات والسفن

بعوض معلوم"، وهو بذلك ف البيع بأّنه "متليك العني (، ُيعّر778)املاّدة  اإليرايّن القانون املديّن
القوانني املدنّية لسائر الدول اإلسالمّية، كسوريا، والعراق، وليبيا،  يلتزم صراحة بتعريف الفقهاء. كذلك فإّن

ما هبذا التعريف نفسه. يف هذا السياق، ابتعد القانون  إىل حدٍّر السابق يف مصر متأّث يّنولبنان، والقانون املد
، وعّرفه بأّنه "عقد 468عن التعريف املتداول للبيع، من خالل املصادقة على املاّدة اجلديد  املصرّي يّناملد

ور تعّهد، ميكن أن يكون موضوعه احلقوق أو األشياء املاّدّية مقابل مثن نقدّي"، وهذا التعريف مالئم للتّط
ن ومامّية املعاصر(. وّضح فقهاء اإل55-62، ص 4االقتصادّي وللمتطّلبات االجتماعّية )السنهورّي، مج 

وما بعدها(، على الرغم من أّن هذه املباحث النظرّية  65؛ ص 5قواعد هذه النظرّية )التوحيدّي، مج  أيًضا
 مل تربز كّليًّا يف فتاواهم.

. يف تعريف البيع نعثر على أوصاف مثل التمليك، واملعاوضة، والعني. كما أوصاف عقد البيع
زوم، ختضع للبحث باسم أصل الّل دة من األدّلة، واليت ُطرحت بعنوان مستقّلأّن إلزامّية عقد البيع املستفا
 بصفتها أحد أوصاف البيع.

للَمبيع إىل املشتري  االنتقال القانويّن ه. املقصود بأّن عقد البيع متليك، أّنتمليكالبيع عقد  (6
م امَلبيع إىل يآخر كتسل بأّي أمٍرجياب والقبول، وليس منوًطا مقابل انتقال الثمن إىل البائع، يتحّقق باإل

]بيع شيء  ("اجلزء الناقل" )مثًلا تسليم البضاعة يف بيع الَسَلم إذا ُوضع تفصيٌل لسبب خاّص ااملشتري، إّل
واعُتمَد يف القانون  ،موصوف يف الذِّمَّة بثمن عاجل[. كون عقد البيع متليًكا كما ورد يف القوانني اإلسالمّية

ى اآلن )كاتوزيان، هّي، هو يف القوانني األوروبّية أمٌر جديد، مل ُيقّر يف بعض الدول حّتاملديّن كأمٍر بدي
ة ذّميف احلاالت اليت يكون فيها املبيع "يف ال صفهذا الو ُه(. يواِج75-52، ص هـ6462/م6222

الّية: يف احلاالت الت َة(، املشكل455و  725، املاّدتان باجلملة" أو "يف املعّين باجلملة" )القانون املديّن
ُيمّلك املشتري  د، أن يعّين املبيع، وأن يسّلمه إىل املشتري، لكن حني إجراء العقد، الالبائع يتعّه أّن املذكورة

على حكم العرف ماٌل موجوٌد  اجلملة، بناًء ص من هذه اإلشكالّية، قال البعض: إّنالعنَي احملّددة. للتخّل
(. يف مثل هذه 663، ص حاشية املكاسبعاوضة )الطباطبائّي اليزدّي، بذاته، ميكن أن يكون عوًضا يف امل

احلاالت يرى البعض، أّن موضوع التمليك هو "القابلّية واالستعداد"، ويرى آخرون أّن التمليك "حكٌم أو 
 فرضّية".

، إّن عقد البيع يف مجيع احلاالت هو سبب التمليك؛ فالعقد هو الذي يوِجد القول ربَّما ميكن
ق الشرط إىل سبب إضايفٍّ بعد، وال حيتاج حتّق تضاء التمليك، وشرُطه الذي هو تعيني املصداق، حيصل يف مااق

حّقق من وجود العقد "عهٌد" يت وجه خاّصهو  أو مكّمل. يف الواقع عقد التمليك، من خالل هذا التحليل
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األحوال عقد بيع، مؤّثٌر يف التمليك، ميكن  ا أّنه يف مجيعومبد للمصداق اإلمجايّل؛ فيه التمليك بتعيني املتعهِّ
 (. 71-72، ص هـ6462/م6222تسمية البيع اإلمجايّل "التمليك" )كاتوزيان، 

سيَّما يف احلاالت اليت يقع فيها  هذا التحليل يتضّمن املصاديق املختلفة للبيع، ال على الّرغم من أّن
، وإلغاء والعهدّي أّنه ُيسفر عن التداخل بني البيع التمليكّي البيع يف املستقبل وتدرجييًّا، يبدو يف الوقت نفسه،

 ببيع الَعني. يعتقد بعض احملّققني، أّن نحصره متِليك إىل البيع املا، وتالًيا يعود وصف البيع بأّنماحلدود بينه
 وجود املوضوع يف حيتاج كالذوات واألعراض إىل امللكّية اليت ينقلها املتعاقدان يف عقد البيع أمٌر "اعتبارّي" ال

منهما اآلخر يف "اعتباَرين ماليَّني"، بأخذ كّل اخلارج، وتتّم "املبادلة" اليت هي مقّوم مفهوم البيع، بني 
احلسبان. املال اإلمجايّل، لكثرة مصاديقه، هو املال الذي يضعه العقالء موضوع االعتبار، وهذا التبادل املايّل، 

بينه وبني االنتقال املكايّن لألشياء.  خلط خطًأجيب أن ُي ّل البائع واملشتري، الالذي حيّل فيه امَلبيع والثمن حم
نتقال املكايّن الذي هو أمٌر حقيقّي، حيتاج إىل موضوع خاّص وحمّدد، على العكس من انتقال امللكّية، فاال

-61، ص 5دّي، مج )التوحي عتبارّي. إّن البيع سبب االنتقال االعتبارّي وليس احلقيقّياالذي هو أمٌر 
 (. يف هذه احلالة ميكن عّد البيع اإلمجايّل متليًكا.57

. إّن تعريف البيع، على الرَّغم من اخلالفات الطفيفة حوله، يفيد كون البيع البيع معاوضة (5
 لوصف ميّيز البيع منمعاوضًة؛ أي جتري فيه مبادلة عني املال مباٍل )اصطالًحا: العوض( نقديٍّ عادًة. هذا ا

ى "عمل اإلنسان"، ألّنهما ة املمكن نقلها"، وحّتانّية. ميكن أن يكون "العوض" بعض "احلقوق املالّيالعقود اجمّل
(. يف كّل األحوال، وجود 32؛ األنصارّي، ص 552، ص 55، مج ّيمن مصاديق املال عرفيًّا )النجف

مقابل العوض، لن يصدق عليه اسُم البيع.  العوض هو ما تقتضيه ذات البيع. بناًء عليه، إن مل يكن متليك املال
ا إْن ُفهم من اجتماع الشرط للعقد، إّل ًلا، ومبِطًلافإْن اشُترط يف البيع انتقال املال جّماًنا، يكون هذا الشرط باط

م "عنوان البيع" وحده يف صيغة العقد، لن يستوجب اوالعقد أّن املقصود اتفاقّية أخرى. يف هذه احلال استخد
اذ هذه االتفاقّية، انطالًقا من "قاعدة تبعّية العقد للقصد"، وعموم أدّلة صّحة العقد والتجارة، إّنما عدم نف

؛ 55جيب االنتباه إىل أّن إرادة اتفاقّية أخرى، ختالف ظاهرة الصيغة، وحتتاج إىل قرينة )األنصارّي، ص 
 (.64-67، ص ية املكاسبشحاالطباطبائّي اليزدّي، 

ني لسبب من األسباب، ينتفي إذا بُطل متليك أحد العوَض ة له آثار مهّمة منها: أ(كون البيع معاوض
ميكن للبائع أو املشتري أن يؤّجل تعّهده إىل ما بعد تنفيذ اآلخر تعّهده )حّق  التعّهد بعوضه تلقائيًّا. ب(

(. إذا 542ص  ،2، مج يّن؛ الكاسا216، ص 4؛ ابن عابدين، مج 733احلبس. القانون املديّن، املاّدة 
تعّرض امَلبيع للتلف قبل التسليم يبطل البيع، وال يتوّجب على املشتري تسديد الثمن )القانون املديّن، املاّدة 

 يع، ميكن للمغبون أن يفسخ املعاملة.ن فيها خلل واضح بني الثمن واملب(. د( يف احلاالت اليت يكو783
التبادل. هذا  موضوَع اوحّسّي، ميكن أْن يشّكل مستقلًّالعني ماٌل ذو وجود ماّدّي  بيع َعنٌي.امَل (3
من  الفقهاء "اإلجيارة"، وهبذا املفهوم عّده متليك املنافع، الذي هو موضوع ز عقد البيع منالوصف ميّي
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(. 65، ص 5مج  ؛ التوحيدّي،643، ص 4، مج احلسييّن العاملّي؛ 32أوصاف البيع )األنصارّي، ص 
عن إخراجه متليك  ًلا( تبًعا للفقه البيَع على متليك العني. هذا القيد فض778)املاّدة  أيًضا القانون املدينٌّ َقَصَر

 نقَل "احلقوق" وانتقاهلا، مثل حّق اخليار، وحّق احَلْجر، وحّق أيًضااملنفعة من تعريف البيع، ُيخرج منه 
املتداول اليوم.  و"خلّو الرِّجل"كالكهرباء، األموال "غري احملسوسة ماّديًّا،  أيًضاختراع، والنتاج الفكرّي، واال

 (، اليت تصّرح أّن املعامالت نافذة بشكل2، ص 5، مج حتًما مع وجود كّل أدّلة صّحة التجارة )التوحيدّي
ثار املذكورة نفسه، مبا أّن البيع بالشروط واآلتفاقّيات. يف الوقت ميكن الشّك بِصّحة مثل هذه اال ، العاّم

"توسعة  فقه والقوانني، مينح العالقات احلقوقّية يف اجملتمع نظاًما خاصًّا، لذلك يبدو من الضرورّيمفّصَلًة يف ال
ع اإليرايّن هبذا العرف ثابٌت، ر املشّرتأثُّات اآلنفة الذكر. إّن مدلول البيع" ليشمل حاالت أخرى كاالتفاقّي

لقسم من  إصالحالئحة قوانني  نيًّا )وإطالق اسم البيع )فروش( على "انتقال األسهم"، غري مستبعد ذه
، وقانون التجارة، املاّدتان 71-74، املواّد هـ6788/م6212مارس -آذار 62يف  صّدققانون التجارة امل

38-32.) 
مبوجب  إّلاني ال حيّق هلما نقض العقد، . األصل يف البيع اإللزام؛ أي أّن الطرَفزامّية عقد البيعلإ (4

، ص 6، مج الفوائدإيضاح  مة احلّلّي،ارات، املنصوص عنها )العّلياعلى اخل بناًءشرط، أو بالتراضي، أو 
(. على الرَّغم من أّن 215، ص 6هـ، مج 6785-6733؛ الطوسّي، 4، ص 57، مج النجفّي؛ 485

حاضران  غري ملزم، طاملا أّن الطرفنيالعقد  يتالءمان وعدَم إلزامّية البيع، فإّن الثبات والنظام يف التجارة، ال
ني احلّق يف أن يفسخا املعاملة. حّق الفسخ هذا ُيسّمى خيار اجمللس. يف بيع م، وللطرَفلِزجلسة العقد، غري ُم

، الذي يتعّرض فيه امَلبيع عادًة لعيوب وعوارض طارئة، إمكانّية معرفتها يف إثناء إجراء العقد أيًضااحليوان 
ام من تاريخ العقد، وُيسّمى هذا احلّق خيار ة خالل ثالثة أّيا، للمشتري احلّق يف فسخ االتفاقّيحمدودة جدًّ

بني الفقهاء حول كون اخليار خاّص باملشتري، أو إن كان للبائع حّق فسخ املعاملة،  احليوان. هنالك خالٌف
، النجفّييف حال كان احليوان هو الثمن. الرأي املشهور لفقهاء اإلمامّية، أّن خيار احليوان خاّص باملشتري )

 (.552-554؛ األنصارّي، ص 54، ص 57 مج
يف البيع جيب مراعاة الشروط العاّمة لالتفاقّيات، مثل القصد والرضا واألهلّية،  .انعقاد البيع

العقد(. يف الوقت عينه لبعض هذه الشروط يف عقد البيع آثاٌر ←ومشروعّية اجلهة، والعلم مبوضوع املعاملة )
 منها هي: اإلرادة، وأهلّية التصّرف، وموضوع عقد البيع. خاّصة، سنبحث يف ما يلي ثالثة

يتعلق  اإلرادة الباطنّية يف عقد البيع، أْي ما ُيسّمى "اإلجياب" يف ما . يشّكل إعالُنةرادإلا( 6
خالف  ألّن أيَّبالبائع، و"القبول" بالنسبة إىل املشتري، أساَس البيع، وما من شّك يف وجوب حتّقق اإلرادة، 

نعقاد البيع. ليس البحث حول وجوب إظهار "اإلرادة الباطنّية للبائع واملشتري" على حنٍو ال شأن مانٌعهبذا ال
اإلجياب  ما االختالف حول طريقة إظهار هذه اإلرادة. الرأي املشهور لدى فقهاء اإلمامّية، أّنمن األحناء، وإّن
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ا مشولّية أدّلة وجوب الوفاء به، رهٌن بإنشائه مفهوم العقد، وتالًي والقبول جيب أّن يكونا لفظيَّني، وصدُق
مجاع على هذا األمر. مع ذلك فإّن عدًدا كبرًيا من الفقهاء املتأّخرين، بدليل عدم باأللفاظ. هنالك اّدعاء باإل

د يف حال داللتها على اإلرادة الباطنّية لطرَفي العق أيًضامجاع املّدعى، وأّن األفعال إمكانّية االعتماد على اإل
ة ومن ضمنها البيع واملعاطاة )العقد كافيٌة عرًفا لتحّقق مفهوم العقد، وبعَض األدّلة األخرى يف العقود العاّم

، 55، مج النجفّيجيب أن يكون اإلجياب والقبول لفظّيني ) ا مبوجب دليل خاّصالفعلّي(، عّدوها نافذًة، إّل
 (.36ص  ،7اخلوانسارّي، مج ؛ 37؛ احلكيم، ص 625، 644، ص 5؛ التوحيدّي، مج 565ص 

نة، فقد ُنسب إىل مالك بن أنس وأمحد لدى الفقهاء من أهل السُّ أيًضاه ي هذا جندأختالف يف الراال
؛ يوافق بعض الشافعّيني على فظّي، ميكن أن تقوم مقام اإلنشاء الّلاألفعال بشكل عاّم بن حنبل، قوهلما أّن

خر منهم، وكذلك بعض احلنفّيني بالتمييز بني األشياء البعض اآلالرأي املشهور لدى فقهاء الشيعة، ويقول 
؛ 2، ص 6)الكرجّي، مج ويعتقدون أّن املعاطاة نافذة فقط يف األشياء الزهيدة  ،الثمينة واألشياء الزهيدة

 (.565، ص 55، مج النجفّي
"البيع ميكن أن يقع باألخذ  رين، بإعالن أّنبع نظرّية الفقهاء املتأّخيت أيًضااإليرايّن  القانون املديّن

املاّدة  على حتّقق إنشاء العقود بواسطة األفعال ) بشكل عاّم أيًضاه فقت(، ومبوا772والعطاء" )املاّدة 
ني كافًيا النعقاد البيع. بناًء عليه، فإّن جمّرد رضا الطرَف املصرّي من القانون املديّن 223ت املاّدة (: عد627َّ

فعل أو قول، إْن كان  ة أّيالسكوت، وبصورة عاّم خدام األلفاظ، أو الكتابة، وحىّتالبيع ميكن أن يقع باست
 (. 45-46، ص 4)السنهورّي، مج  على الرضا الباطيّن دالًّا

ق التراضي يتطّلب انعقاد البيع مراسَم خاّصة، فمجّرد حتّق عن طريقة إظهار اإلرادة الباطنّية، ال ًلاضف
؛ 25، ص 4ر بعنوان األصل الرضائّي للبيع )السنهورّي، مج لقاعدة ُتذكِّا ههذ يستوجب نقل امللكّية.

من دون استثناءات، فقد  (. مع ذلك، مل تبَق قاعدة البيع الرضائّي26، ص هـ6462م/6222كاتوزيان، 
ط شر ""القبض ًلاتسبقه يف حاالت معّينة بعض املراسم؛ ففي بيع الصَّرف )بيع الذهب والفّضة وشراؤمها( مث

باع بـ قوع املعاملة، أو بيع األموال احلكومّية، أو أموال احملكوم عليه بأحكام قضائّية، واليت جيب أن ُتو
 ، والذي جيب أن يتّممن قانون التسجيل 43و 41"املزايدة"، أو بيع األمالك املسّجلة، مبوجب املاّدتني 

 .وجب سند رمسّيمب
ة يف اختيار طرف االتفاقّية اآلخر، وتعيني شروط جيب أن نضيف، أّن لكّل شخص، مبدئيًّا، احلّرّي

(. يف 65، املاّدة العقد وآثاره. ُيسّمى هذا األصل أو هذه القاعدة: أصل حّرّية االتفاقّيات )القانون املديّن
ورات االجتماعّية واالقتصادّية. فقد ضرخلت استثناءات عديدة على هذا األصل فرضتها الالوقت عينه، د
" أو "األخالق" يف معِرض اخلطر، قيوًدا مسبقة، ن، يف حاالت معّينة يكون فيها "النظام العاّموضع املشّرعو

، أو مجاعة معّينة؛ على سبيل حمّددُتلزم املالكني ببيع أمالكهم إىل الغري، أو متنعهم من بيعها إىل شخص 
حلاالت اليت األراضي والِعمارات يف ا األمنوذج، احتكار بيع املاء، ومواّد التدخني، وكذلك إلزام املالكني ببيع
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الئحة قوانني كيفّية شراء األراضي ←ّلكها ضروريًّا لتنفيذ املشاريع اليت أقّرهتا السلطات الرمسّية )يكون فيها مت
(، هـ6455حمّرم  4/م6232/نوفمرب 5ت 54واألمالك اليت حتتاجها احلكومة والبلدّيات الصادر يف 

تها، وإلزام مالك امُلشاع أن يبيع سهمه يف حال عدم إمكانّية واّد االستهالكّية ونوعّيومراقبة الدولة ألسعار امل
 (، واحلاالت املشاهبة، اليت ميكن تسميتها قيود انعقاد البيع. 763تقسيم املال )قانون األموال احلسبّية، املاّدة 

دّلة أأّن احلكم األّويّل، مبوجب  ميكن توضيح مثل هذه القيود فقهيًّا على النحو التايل: على الرَّغم من
من األحكام  أيًضاني يف إنشاء عقد البيع، فإّن مصاحل املسلمني العليا صّحة البيع املطلقة، هو حّرّية الطرَف

ريب أّنه  األّولّية، ومن املفروض، بل من احملسوم وضع قيود قانونّية خدمًة للمصلحة العاّمة. يف هذه احلالة، ال
املظفَّر، مج ←) أيًضاى أّن احتمال ترجيحه كاٍف م، احلكم املتعّلق باملصاحل العاّمة مقّدٌم، حّتيف مقام التزاح

 (.562-568، ص 7
رفا العقد كما هو احلال يف سائر االتفاقّيات، باألهلّية القانونّية، طى . جيب أن يتحّلأهلّية التصّرف

كارى، وفاقدي ، أو سفيًها أو جمنوًنا. كما أّن السَّيكون أحدمها أو كالمها صغرًيا ]غري بالغ[ أي جيب أن ال
اجلاهلني مبا جيري، هم حبكم احملجور عليهم، واملعاملة معهم باطلة )القانون املديّن،  أيًضاالوعي، والنائمني، و

ا سلف أهليَّة عّم ًلامن القانون املديّن، فض 742(. يف الوقت نفسه، عّدت املاّدة 6553، 622املاّدتان 
صّرف باملبيع والثمن ضروريَّة لطرَفي العقد. املقصود بأهليَّة التصّرف، أو بعبارة أدّق حّرّية التصّرف الت

(، أن يكون لدى كلٍّ من البائع واملشتري حّرّية التصّرف يف 21، ص هـ6462/م6222)كاتوزيان، 
حيّق  يف أثناء إجراء احلكم، الموضوع تعّهده؛ بناًء على ذلك، إذا تأّمن املال بقرار من احملكمة، أو ُحجز 

يس للمحجوز على أمواله احلّق ببيعها. احملامي عد صدور حكم احلجز، لللمالك التصّرف فيه؛ وكذلك ب
وليس حرًّا يف إمتام املعاملة خارج حدود  ،ل الذي منحه إّياه موّكلهيجيب أن يعمل يف نطاق التوك أيًضا

 (.113)القانون املديّن، املاّدة أو على العكس من مصلحة موّكله  ،التوكيل
جيب أن يكون لكلٍّ منهما  بيع والثمن.ني: امَل. يتضّمن عقد البيع موضوَعموضوع عقد البيع (7

 لصّحة البيع. ، وجوُدها شرٌطأوصاف
 أوصاف امَلبيع. -أ

ا. إّن أن يكون زمن العقد مذكوًرا: إذا كان امَلبيع "عيًنا معّينة" جيب أن يكون زمن العقد موجوًد-
لبيع عقد ألّن ا (،716بيع أو شراء املال املعّين الذي ال وجوَد خارجيًّا له باطٌل )القانون املديّن، املاّدة 

ب أن يكون هنالك ماٌل ينتقل مبوجب العقد إىل املشتري. إذا كان امَلبيع يف حكم "متليكّي"، وطبًعا يتوّج
ء(، جيب أن يكون الشيء بأكمله، أو املقدار الذي وقع عليه امُلعيَّن )مقدار معيٌَّن من شيء متساوي األجزا

 (. بناًء عليه، إذا جرى بيع كّمّية من األرّز652، ص هـ6462/م6222البيع موجوًدا )كاتوزيان، 
موجوًدا يف املخزن. يف  املوجود يف املخزن إىل املشتري، يكون البيع صحيًحا، إن كان هذا املقدار من األرّز

أن يكون يف حوزة البائع حلظَة البيع. يف هذه الفرضّية  "، ليس من الضرورّيًلايع "باجلملة=جمَمحال كان املب
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َمل" التوصية على ِسَلع معّينة كما هو ع وتسليمه. من مناذج البيع "اجملجيب أن يتعهَّد البائع بتحضري امَلبي
، أو املنتجة ه الناحية، إذا احنّلت الشركةيصبح ملًكا للمشتري. من هذ متداوٌل اليوم، ومبجّرد إجراء العقد ال

حلق اخلراب مبصنعها، يبطل البيع. وكذلك إن ُفِقد قسٌم من امَلبيع قبل العقد، ينحّل املبيع طبق قاعدة "احنالل 
العقود"، على اعتبار موضوعه إىل َعقدين: صحيح )بالنسبة إىل املبيع املوجود( وباطل )بالنسبة إىل القسم 

، احلّق يجير عن ذلك، للشخص )املشتري أو البائع( اجلاهل ما ًلا(. فض735قانون املديّن، املاّدة املفقود( )ال
؛ القانون 627-625، 672، ص 7بفسخ املعاملة استناًدا إىل خيار "تبّعض الصفقة" )البجنوردّي، مج 

 (.447، 446، 735 ّداملديّن، املوا
كالبيع، جيب أن يكون ملوضوع املعاملة مالّية حقيقّية أو  أن يكون للمبيع ماليَّة: يف عقود املعاوضة،-

اعتبارّية. يكون إطالق املال على املبيع صحيًحا، إن كان ذا منفعة عقالئّية. بناًء عليه، بيع حّبة قمح غري 
ز . على الرَّغم من أّنها "ملك"، وال جيوًلا، ومل يعّدها "العرف" مامنفعة عقالئّية يس هلال هاصحيح، أَلّن

تصدق عليها قاعدة أكل املال بالباطل،  التصّرف هبا من دون رضا املالك. يف الوقت نفسه، مبا أّن املعاملة ال
 العائلّية التذكارّية، أو صورة خاّصة، حيب عّد االتفاقّية نافذًة تاني، مثل شراء املقتنية بنظر الطرَفوللَمبيع قيم

، 4ابن عابدين، مج  ؛556-562ص  ،4، مج احلسييّن العاملّية )ة البيع والتجاراستناًدا إىل عموميَّات صّح
، ص 2، مج يّن؛ الكاسا67، ص حاشية املكاسب؛ الطباطبائّي اليزدّي، 616ص  ؛ األنصارّي،256ص 

 (.562، املاّدة ؛ القانون املديّن645-641
ته للنقل يع، صالحّيمَلبيع صاحًلا للبيع والشراء: ذكر الفقهاء، يف حاشية مالّية امَلباأن يكون -

، بناًء عليه اخلمرة ًلاواالنتقال. ففي نظرهم املقصود بـ "اعتبار املالّية" األموال اليت يعّدها الشارع ما
، غري صاحلة لالنتقال. كذلك املشتركات، مثل الطرق، ًلاحتسب من الناحية الشرعّية ما ال واخلنزير، اليت

كن انتقاهلا )األنصارّي، م.ن، مي ت قبل إحيائها، الاعاّمة، واألراضي املوواجلسور، وامليادين العاّمة، واملياه ال
املاَل غري قابل للبيع أبًدا، أو ملّدة  أيًضااملالك  (. ميكن أن جتعل إرادُة53-57، املواّد .ن؛ القانون املديّنص

)األنصارّي، م.ن،  حاالت خاّصة يف إّلاميكن بيعه  ، الذي الفالبارز على ذلك الوق األمنوذجمعّينة، و
(. حفُظ املنافع العاّمة يستوجب 742، املاّدة وما بعدها؛ القانون املديّن 721، ص 55، مج النجفّي.ن؛ ص

ائحة القانونّية ّلالرة )أن متنع احلكومة املتاجرة ببعض األموال، كي ال خيتلَّ نظام اجملتمع، مثل بيع املواّد املخدِّ
رجب  52م/6285يونيو -حزيران 2الصادر يف رة، م املواّد املخدِّبتشديد عقوبة املرتكبني جلرائ

واملتاَجرة باألسلحة )قانون تشديد عقوبة هتريب األسلحة والعتاد احلريّب، (، 65-5، املواّد هـ6455
(. مع 5-6، املاّدتان هـ6726ذي احلّجة  58/م6235فرباير -شباط62ني، الصادر يف حواملهّربني املسّل
ة النقل واالنتقال من عموم أدّلة صّحة العقود؛ الت املشكوك هبا، ميكن استخالص قاعدة قابلّيذلك، يف احلا

 لذلك فإّن منع النقل واالنتقال حمتاٌج إىل دليل. 
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املبيع معلوٌم وُمعّين: املقصود بصفة املعلوم، أْن ال يكوَن امَلبيع ُمبَهًما. جيب أن يكون البائع على -
أخذ، وماذا ُيعطي يف املقابل. يف هذا احلكم، ما من خالف بني الشيعة يري على علم مبا علٍم مبا ُيعطي واملشت

، ص 5وما بعدها؛ اجلزيرّي، مج  452، ص 55، مج النجفّي؛ 625-682ّنة )األنصارّي، ص والسُّ
غري معلوم. إًذا،  ني غري معلوَمني، أو أكثر من شيٍءشيَئ بيع أحُدـَا، معناه أّن املاملبيع ُمعّيًن أن يكوَن (.564

إذا كانت مصاديق بضاعٍة ما خمتلفة، ووقع موضوع عقد البيع، ما من شكٍّ يف بطالن العقد )األنصارّي، ص 
، و)اجلهل توأم الشرط، سيجعل املعامَلة َغَررّيةعاة هذا ا(. احلكمة من هذه الشروط، أّن عدَم مر622

ى إن كان هنالك شّك يف سند احلديث النبوّي أو داللته، ّتاخلطر(، وقد هنى النيّب عن هذا النوع من البيع. ح
رّية َرة الَغ عدم اإلقدام على إجراء املعاملد يفجمال للبحث أو للترّد فبناًء على مبىن العقالء، ليس هنالك أّي

بيع "معلوًما" ليس هو نفسه يف مجيع احلاالت. ففي احلاالت اليت (. أن يكون امَل52، ص 6، مج )الكرجّي
كون فيها امَلبيع "عيًنا معيَّنة" جيب أن يكون املبيع نفسه معلوًما، ومبا أّن املبيع يتأّلف من أجزاء متماثلة قيمًة ي

، 8.ن؛ املقّدس األردبيلّي، مج موضوع البيع )األنصارّي، م.ن، ص وأوصاًفا، ميكن جعل أحد هذه األجزاء
ّية امَلبيع وجنسه ومواصفاته، كي ال ُيحسب (، يكفي فقط أن يكون املشتري على علٍم بكّم685-686ص 

ذكر يف العقد " جيب أن ُتًلا(. يف احلاالت اليت يكون فيها املبيع "جمم745العقد غرريًّا )القانون املديّن، املاّدة 
 كاٍف يف نيبيع وجنسه ومواصفاته. الفرق بني إزالة اإلهبام يف املبيع امُلعيَّن أو امُلجمل، أّن علَم الطرَفكّمّية امَل

ني" بصدد الوصف واجلنس والكّمّية ضروريٌّ يف الثاين. إّن مصاديق امَلبيع يف األّول، يف حني أّن "توافق الطرَف
م جزًءا مفرًدا غري معيوب ُعرًفا )القانون يث القيمة متفاوتة، جيب على البائع أن ُيسّلباجلملة من ح البيع

 أيًضايكون العقد َغَرريَّا؛ وصدق الَغَرر  بط صّحة البيع أْن ال(. يف كّل األحوال ضا532املديّن، املاّدة 
على سبيل املثال، بيع  جييز الفقهاء، (، وهلذا السبب ال458، ص 55فّي، مج موكوٌل حبكم العرف )النج

النجفّي، مج ←الصالح"( ) وِّالفاكهة قبل ظهورها على الشجرة، واصفرارها أو امحرارها )اصطالًحا "ُبُد
ج" من امَلبيع. فعرض ذ(. يف بعض احلاالت، يزيل البائع اإلهبام، بعرض "أمنو35-12، 22، ص 54

بيع الواردة يف ني غري حمتاَجني لذكر أوصاف املبيع يف العقد، لكْن إن كانت أوصاف امَلجيعل الطرَف األمنوذج
معياًرا؟ يف  عأن يوضج، يتوّلد التساؤل حول أّي وصف من األوصاف جيب ذاالتفاقّية غري مطابقة لألمنو

(. 724، للمشتري احلّق يف فسخ العقد )القانون املديّن، املاّدة األمنوذجالقانون املديّن، إْن مل يتطابق البيع و
هتمام األعني، واال وضع حتكيم العرف نصَبلكّن فرضّية ازدواجّية امَلبيع تبقى معلَّقة. يف هذا التقومي، جيب 

رّبما، باالستفادة من القاعدة الفقهّية املعروفة "تعارض الوصف واإلشارة"، وتقدمي ني. للطرَف بالقصد احلقيقّي
)اإلشارة( )الطباطبائّي  األمنوذجحصَّل من خالل ني، ُتميكن القول، إّن معرفة الغاية احلقيقّية للطرَف ،اإلشارة

 (.822، ص 5، مج العروة الوثقىاليزدّي، 
بيع وجنسه وصفته، ميكن يف احلاالت املشكوك بالعلم بكّمّية امَل على الّرغم من أّن صّحة البيع منوطة

ـًَقتوافرها شرًطا ضمن عقد البيع. إْن كان هذا الشرط متعّل فيها بوجود هذه الشروط، جعُل بيع ا جبنس امل
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من القانون املديّن(، ومن "األوصاف اجلوهرّية"، اليت  572املاّدة  روح، مع االستفادة من 547)املاّدة 
ني ، فالبيع باطٌل بسبب عدم حتّقق قصد الطرَفبيع يفتقد هذا اجلنس اخلاّصني، وكان امَلتشّكل تراضي الطرَف

املزهرّية اليت ِبيعت بشرط أن تكون من الذهب،  ًلا(؛ مث727؛ القانون املديّن، املاّدة 624)األنصارّي، ص 
الشرط بعنوان "وصف امَلبيع"، وكان امَلبيع يف الواقع ها من الُقُلز ]الُبرونز[. لكن إن كان وُعلم يف ما بعد أّن

ة أقّل للمشتري تكانت كّمّي أقّل أو أكثر من الكّمّية احملّددة يف الشرط، هلذا الشرط أثر شرط الصفة؛ أي إْن
تراضى الطرفان حول حساب الزيادة أو النقصان  إذا إّلا ،حّق فسخ العقد، وإن كانت أكرب للبائع حّق الفسخ

من  بيع معلومة يف العقد، وحني التسليم كانت أقّلكانت كّمّية امَل ا إْن(. أّم722انون املديّن، املاّدة )الق
للمبيع؛ وإذا كان امَلبيع أكرب من  ًلاالكّمّية احملّددة، للمشتري احلّق أن يفسخ العقد، أو أن يسّدد مثًنا معاد

(. يف هذه الفرضّية، الكّمّية املذكورة يف 784نون املديّن، املاّدة الكّمّية احملّددة، فالزيادة تعود إىل البائع )القا
شف العكس، حّق الفسخ، بل إّن ذكر الكّمّية العقد ليست صفة للَمبيع، كي ينتج عنها، يف حال اكُت

ختالل الصفة. ني. ويكون فسخ املشتري للعقد استناًدا إىل تبّعض الصفقة، وليس الد الطرَفلتوضيح نسبة تعّه
 السلعَةاب على علم بكّمّية امَلبيع؛ وإن أصحيّق للبائع فسخ العقد، ألّنه مبدئيًّا جيب أن يكون  ذا السبب الهل

.ن؛ ؛ األنصاري، م.ن، ص344-347، ص 4 ، مجاحلسييّن العاملّيصريه )ضرٌر ما، فهو ناجٌم عن تق
 وما بعدها(. 558، ص 57النجفّي، مج 

 ًلاا تشّكل عرًفا مارّي لالستفادة من املبيع، أو أّنهها ضروع، وجوُدتوابع املبيع: لبعض األموال تواب-
بيع ا مرتبطة بامَلللمتاجرة مستقّلًة، لكنّها عرًف مع موضوع املعاملة. من املمكن أن تكون هذه التوابع صاحلًة

سبة إىل بيع البيت. عضويًّا، فال يؤتى على ذكرها يف االتفاقّية؛ مثل األشجار، أو امتياز املاء والكهرباء بالن
ي التبعّية، والبائع ُملَزم يلغ أّن جهل البائع أو املشتري، ال "العرف"، حىّت يبع مرتبط برأحتديد هذه التوا

قابلة  أيًضابيع وتوابعه العرفّية. يف الوقت عينه، إن مل يكن حكم العرف واضًحا، وكانت التوابع بتسليم امَل
يكون ذلك الشيء  صل االستصحاب أن الأني، يقضي توّضح قصَد الطرَف ، وال وجود لقرينٍةللبيع مستقَلًة

-722وما بعدها؛ القانون املديّن، املاّدتان  581، ص 5يرّي، مج زجزًءا من امَلبيع، ويبقى ملًكا للبائع )اجل
، مج السنهورّي←الع على معيار متييز التوابع يف قوانني مصر، وسوريا، والعراق وليبيا ولبنان، لالّط715

 وما بعدها(. 238، ص 4
القدرة على تسليم املبيع. من شروط صّحة عقد البيع، القدرة على تسليم املبيع. ذكر فقهاء -

؛ 681-682اإلمامّية هذا الشرط يف مبحث شروط العوَضني، واّدعو اإلمجاع عليه )األنصارّي، ص 
فقة يف هذا األمر، لكّن فقهاء املذهب نة، مّت(. املذاهب األربعة لدى أهل الس784ُّ، ص 55، مج النجفّي

-476، ص 4يلّي، مج حة العقد )الزحيسبون القدرة على التسليم شرًطا من شروط صّح الظاهرّي، ال
(. يف الوقت عينه، هنالك اختالف يف وجهات النظر، يف التحليل احلقوقّي لقاعدة بطالن العقد، إن مل 475

مكن املال البعض، إّن هذا الشرط من توابع مالّية املبيع؛ فالشيء غري يكن لدى البائع القدرة على التسليم: ق
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البيع نامًجا عن  (. عّد فريٌق آخر بطالَن645، ص هـ6462/م6222)كاتوزيان،  ًلاُيسّمى ما تسليمه، ال
 ذا اهلدف ال، وهالسلعةاملاهّية احلقوقّية للمعاوضة؛ ألّن اهلدف األصلّي من البيع والشراء إمكانّية االنتفاع من 

وما بعدها؛  722ا بالتسليم. حيسب البعض الّنهي عن املعاملة الَغَررّية قاعدًة للبطالن )احلكيم، ص ق إّليتحّق
 شّكل أمًرا مركَّبا، حيّتُميني يف عقد البيع، د الطرَف(. يف كّل األحوال، مبا أّن تعّه683-681األنصارّي، ص 

 الطرف اآلخر. تعّهِد الَلني بتعّهده، احنأحد الطرَف وفاِء عدُم
ق خيار الفسخ ملصلحته؛ ألّن م به املشتري، لن يستوجب حتّق"العجز املؤّقت" للبائع، يف حال عِل

بيع قد اشُتِرط يف موعد ه قد وافق على التأخري يف التسليم، يف حني أّن جهله يشبه كون تسليم امَلالفرضّية أّن
هذا اخليار "تعّذر التسليم". يف حال كان عجز البائع "عارًضا"، سّببته  معّين على حنٍو ضميّن. يف الفقه، ُيسّمى

(. 552، 553ة قاهرة، ُيعفى البائع من التعّهد من دون إلزامه بتعويض اخلسارة )القانون املديّن، املاّدتان قّو
يم يف املوعد للمشتري فسخ العقد، واملطالبة بتعويض خسائره. القدرة على التسل على غري هذا النحو، حيّق

تكون هذه القدرة متوافرة حني  الذي جيب أن ُيسّلم فيه امَلبيع نافذة املفعول. بناًء عليه، من املمكن أن ال
(. قدرة 736-735إجراء العقد، لكّن البائع قادر على التسليم يف املوعد احملّدد )القانون املديّن، املاّدتان 

تان لعقد، وإن مل يكن البائع قادًرا على التسليم )القانون املديّن، املاّداملشتري على تسّلم املبيع هي املقّومة ل
 (.737و 748

د متعّددة، وللتسليم، ُتنّفذ قاعدة تفكيك العقد الواحد إىل عق كان قسم فقط من املبيع صاحًلا إْن
حلّق أن يستفيد من والبيع هبذه النسبة صحيح، لكْن كي ال يلحق الضرر باملشتري من جراء جتزئه املبيع، له ا

 (.642-644، ص هـ6462/م6222خيار "تبّعض الصفقة"، ويفسَخ العقد )كاتوزيان، 
 ن.الثمأوصاف  ب(

جيب أن ُتلحظ شروط املبيع. بناًء عليه، يف احلاالت اليت يكون فيها الثمن نقًدا، جيب  أيًضايف الثمن  
ة باطل. كما ، بيع املال مقابل ألف وحدة نقد أجنبّياًلأن يكون املشتري والبائع على علم مبقداره وكيفّيته. مث

ى هناية ي إىل جهل الثمن، كالتعّهد بالقيام بنفقة شخص حّتيؤّد أيًضاأّن من أسباب البطالن، إدراج شرط 
فق الطرفان على مبادئ معّينة بصدد طريقة اّت إّنماعمره. يف الوقت عينه، إن مل ُيحدَّد رقم هنائّي يف االتفاقّية، 

حساب الثمن، كما هو احلال يف الكثري من االتفاقّيات، ومن بينها البيع الطويل األجل للنفط حيث ُيستخدم 
يبدو أّن هنالك مشكلة ذات صلة بالّنهي عن بيع الَغَرر، وال ريب يف صّحة املعاملة. من  هذا األسلوب، ال

، ص 65، مج إىل إحدى الروايات )احلّر العاملّيا، استناًدا مبدئيًّ احلدائقيرى صاحب  بني فقهاء اإلمامّية، ال
ه يف حال اجلهل الثمن يستوجب بطالن البيع. فهو يعتقد، أّنجهل ( أّن 68، الباب 6، احلديث 536

املقّدس األردبيلّي، على أساس  رد كذلك رأَيوعلى حنو عادل، وُيسّدد الثمن. أ بالثمن، جيري "تقومي" املبيع
ا ملخالفة "اإلمجاع" "القيمة السوقّية" )سعر اليوم( حتّل حمّل الثمن اجملهول، لكّنه جتّنًبهذه الرواية نفسها، أّن 

؛ املقّدس األردبيلّي، 415-415، ص 68حصر هذا احلكم باحلالة اخلاّصة الواردة يف الرواية )البحرايّن، مج 
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ْن كان عاجًزا عن بطالن البيع، لكن إ ي العجز الطارئ للمشتري إىل(. ال يؤّد631-632 ص، 8مج 
بطالَن يقتضي ، وتشابه الكثري من أحكام املبيع والثمن، البيع معاوضة كوَن فإّنتسديد الثمن حني العقد، 

 (.627، ص هـ6462م/6222البيع )كاتوزيان، 
 صحيح له اآلثار التالية: البيع الذي يقع على حنٍو آثار البيع. (4
الثمن؛ يف النتيجة، سيكون البائع  مالَك بيع والبائُعامَلمبجّرد وقوع العقد يصبح املشتري مالك  أ(

بيع )القانون املديّن، املاّدة ملزًما بتسليم املبيع إىل املشتري. املقصود بالتسليم، أّن بإمكان املشتري التصّرف بامَل
713.) 

مطالبة املشتري، من ن يف عقد البيع "موعد" لتسليم امَلبيع، جيب على البائع التسليم مبجّرد إْن مل ُيعيَّ
جمهولة من الشروط اليت يؤّثر اجلهل هبا يف قيمة املبيع، ويؤّدي إىل بطالن  دون أدىن تأخري. إّن تعيني مهلٍة

(. "حمّل التسليم"، هو يف حال مل حيّدد ضمن العقد، ومل يكن 5، البند 577العقد )القانون املديّن، املاّدة 
يف عهدة  أيًضا(، ونفقة التحميل 732قوع العقد )القانون املديّن، املاّدة بّينه، موضع وهنالك عرف أو عادة ُت

املشتري. يف حال امتنع أحد طرَفي العقد، عن إيفاء التعّهد )تسليم املبيع أو الثمن(، ميكن للطرف اآلخر أن 
رّجح فقهاء  ،، أو اإللزام للمتنع؛ ويف حال كان االثنان يستندان إىل "حّق احلبس"يستخدم "حّق احلبس"

 (. 642-644، ص 57، مج النجفّي؛ 765، ص نصارّياإلمامّية إجبار كلٍّ منهما )األ
قبل  السلعةهة العقد، أّما يف حال تلف ولّية التلف تنتقل جلاألثر احلقوقّي للتسليم هو أّن مسؤ

ِل بائعه". من ام منفهو  بيع َتِلَف قبل قبضه،َماًدا إىل قاعدة "كلُّ ليم، فال حّق للبائع بالثمن، استنالتس
بتسديد الثمن  أيًضازٌم بيع، املشتري ملاملالك بتسليم امَله مقابل إلزام ، أّنمستلزمات كون البيع معاوضًة

(. بناًء عليه، ميكن للبائع أن يطلب إىل احملكمة تنفيذ هذا التعّهد. إّن 4، البند 715)القانون املديّن، املاّدة 
الس وتأخري الثمن، لكّن حّق احلبس فاإلخيار  إّلا يف فسخ البيع ي البائع حقَّطيع عدم تسديد الثمن، ال

عىن ذلك أن التسليم مقابل حكم العرف محمفوظ له دائًما. يف حال مل ُيذكر موعد تسديد الثمن يف العقد، 
الثمن نقًدا. (، وإن مل يكن حلكم العرف وجود، جيب على املشتري أن ُيسّدد 555)القانون املديّن، املاّدة 

كان هنالك اتفاقّية خاّصة بني البائع واملشتري، أو أّن  ا إْنمكان تسديد الثمن، هو مكان وقوع العقد، إّل
 العرف والعادة يقضيان حبلٍّ آخر.

ها كّلها أو جزًءا منها نة، أّنب( البائع ضامن تعويض نقص "امَلبيع"؛ أي إذا ُعِلَم بعد بيع السلعة املعّي
صطالح الفقهّي ىل املشتري. ُيسّمى هذا التعّهد يف االإالبائع ملزم برّد الثمن الذي تقاضاه  فإّنآلخر، 

واحلقوقّي "ضمان الدََّرك". حتًما، يف حال كان املبيع باجلملة، البائُع ملزٌم مبوجب العقد، أن يسّلم فرًدا من 
 الكّل صاحًلا للتمّلك إىل املشتري. 

بيع )مثل حّق االنتفاع، أو حّق االرهتان، أو حّق االرتفاق(، جرى إن كان لشخص ثالث حقٌّ يف امَل
الفسخ  أو أّن للمشتري حّق يف النصوص الفقهّية واحلقوقّية، بصدد بطالن البيع والشراء، البحث بالتفصيل
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-686؛ األنصارّي، ص 636، ص 7، مج م6221-6225/هـ6463-6467الشهيد الثاين، ←)
 (.575-558، 554-557ص  ،هـ6461م/6222 يان،؛ كاتوز783؛ احلكيم ص 687

 هذا العيب، حني إجراء العقد، أو إْن البائع ضامن لعيوب امَلبيع املخفّية. يف حال ُعلم وجوُد ج(
حصل عيٌب لسبب ما قبل إجراء العقد، ميكن للمشتري فسخ العقد، أو االحتفاظ بالسلعة املعيوبة، 

يعادل الفرق بني مثن السلعة  ،من مثن املبيع إذا ظهر فيه عيب ما يسترّدوللتعويض يطلب إىل البائع "اأَلْرش" )
البضاعة، أو من مثنها املتعارف عليه،  ةل من قيمعيوبة(. املقصود بالعيب، النقص الذي يقّلالساملة ومثن امل

 (.451ومعيار حتديدها هو "العرف" )القانون املديّن، املاّدة 
ا خيار العيب ، وتالًينيًّا على سالمة امَلبيع مبوجب الشرط الضميّنالذي يعّد وقوع البيع مب يالرأ

 يف معظم احلاالت ومؤّثر، وجيعل املشترين ال (، فاعٌل525تعويًضا عن "تقصري االتفاقّية" )األنصارّي، ص 
إىل سّيما يف احلاالت اليت يواجهون فيها الشركات الكربى، واملؤّسسات اإلنتاجّية العظيمة، غري حمتاجني 

رار، حيمّل املشترين رر وال ِضَض أو قاعدة ال إثبات تقصري البائع؛ يف حني أّن االستناد على الضمان اإللزامّي
عبء اإلثبات. يف احلاالت اليت تصل فيها البضاعة بواسطة الوسطاء إىل املستهلك، أو األشخاص الذين 

عني، يواجه االستناد إىل قصور االتفاقّية الكثري يستخدمون البضائع من دون أن تربطهم أّي عالقة خاّصة بالبائ
كاتوزيان، ←ًدا )إهبام مستَن ميكن أن يكون من دون إّي الضمان اإللزامّي من املشاكل؛ يف حني أّن

 (.527-573، ص هـ6461/م6222
يث من ح ًلامث  البيع يف املصادر الفقهّية واحلقوقّية من عّدة جوانب إىل أنواع،ُقّسم . أقسام البيع

قسيمه إىل " بيع النقد" و"بيع النسيئة"، ومن حيث طريقة التسليم إىل "السََّلم" أو تزمان تسديد الثمن ميكن 
عاة مراسم خاّصة إىل التزام مبرلتزام أو عدم اال" مقابل بيع "احلاّل"، ومن حيث االكايل بالكايلالَسَلف" و"
وا البيع غري الصحيح على العكس من سائر أهل السّنة، ناف، قّسماألح ي" و"الفخرّي"؛ كما أّنئالبيع "الرضا

ًقا ن كان متعّلإالشارع متعّلًقا بأصل العقد، فالعقد باطٌل، و إىل "باطل" و"فاسد"، وقالوا حني يكون هنُي
(. 453-457، ص 7، مج الزحيلّي←بأحد صفات العقد، جيب عّد العقد فاسًدا وميكن تصحيحه )

 دون أن نقوم بإحصاء مجيع أقسام البيع عدًدا من أنواع البيع األكثر شيوًعا وأمّهّيًةيف هذه املقالة، من سنورد 
؛ اجلعفرّي الّلنغرودّي، ماّدة 451-454، ص 4، مج احلسييّن العاملّي←)لالّطالع على تفاصيل املوضوع

 ."البيع"(
 الَسَلم*←بيع اآلجل بالعاجل (6
يًّا، ّن الشخص، يأخذ البضائع من البائع تدرجي. املراد من هذا املصطلح، أبيع االستجرار (5

حول كون هذه املعاملة بيًعا، وحول  ويستهلكها، وبعد استهالكها حياسبه بثمنها. ولقد جرى نقاٌش
 حظة الحسب الثمن، ويف تلك الّلالعقد ينعقد حني ُي صّحتها. عّد بعض فقهاء أهل السّنة، مستدّلني بأّن
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ا النوع من البيع من مصاديق البيع املعدوم. وبعضهم اآلخر استناًدا إىل قاعدة ّن هذإيكون املبيع موجوًدا، 
الواقع هو نوع من بيع مها كان معلوًما، وما ُأجنز يف ااالستحسان، أو استناًدا إىل أّن مثن البضاعة حني استخد

، ص 4مج ، الزحيلّي؛ 261، ص 4ابن عابدين، مج ←حكموا بصّحة هذا النوع من البيع )املعاطاة، 
547.) 

البيع جيري بصدد قسم من البضاعة مثنها  . هذا البيع كبيع التولية، مع الفرق أّنبيع التشريك (7
معلن، من دون ربح أو خسارة، فيصبح البائع يف احلقيقة شريًكا للمشتري هبذه البضاعة )األنصارّي، ص 

 (.357، ص 4، مج الزحيلّي؛ 473، ص 7، مج م6287/هـ6457؛ الشهيد الثاين، 24
ر فيها سعُِّيطلق مصطلح "بيع األمانة" يف الفقه اإلسالمّي، على أنواع البيع، اليت ُي بيع األمانة.  (4

ة؛ ضعالبائع السلعة، ويعّين مثنها على هذا األساس، وهذا النوع من البيع ثالثة أقسام: املراحبة، والتولية، واملوا
، مج الزحيلّي؛ 733، ص 6الزرقاء، مج ←ألمانة يف تسعري السلعة )ا ّجب فيها مجيًعا، أن ُيراعي البائعويتو

 بيع الشرط(. ←الشرط ) (. يف املصادر الفقهّية لدى أهل السّنة "بيع األمانة" مرادٌف لبيع357، ص 4
مؤّدي بعهدة في الدولة، قدمًيا راتًبا أو منحة ملوّظ . املقصود بيع حوالة، كانت ُتعطىبيع الرباءة (2
. هذه احلوالة دليل استحقاقهم أخذ البضاعة من املؤّدين، ومبا أّن ذّمة املؤّدي تربأ بتسليم البضاعة، الضرائب

(*، حول بطالن هذا النوع من البيع والشراء، 7برات ) االت وكانت ُتسّمى "الرباءة" )حول هذه احل
 (.263-261، ص 4؛ ابن عابدين، مج 566ابن جنيم، ص ← تهوأدّل

. املقصود من هذا املصطلح، الذي ُيستخدم يف املصادر احلقوقّية مقابل البيع يكبيع التمل (1
والقبول، وال حيتاج إىل عمٍل  ببيع إىل املشتري، وقبض البائع الثمن مبجّرد اإلجياالعهدّي، انتقال ِملكيَّة امَل

لتعّهد يف العقود التمليكّية د، لكّن هذا اجوهر مجيع العقود هو التعّه قانويّن آخر. يف حتليل سريع نقول إّن
 ُيطرح يف املصادر الفقهّية تقسيم البيع إىل متليكّي يتأّخر تنفيذه. مل ُينّفذ على الفور، ويف العقود العهدّية

أهو متليك، أم تعّهد بانتقال امَلبيع والثمن،  ،جرى البحث حول ماهّية البيع وحقيقته إّنماوعهدّي بصراحة، 
ني يدّل على أّن الفقهاء يعّدون عقد البيع قسَم التقسيم املذكور يف ثنايا العقود؛ لكّنه الا ُيشعر نوًعا ما بمّم
 (.662-85، ص 6، مج اآلملّي←)

حني ُيخرب البائُع املشترَي بسعر شراء السلعة، وبيعها له هبذا الثمن من دون زيادة  بيع التولية. (3
؛ الشهيد الثاين، 424-427، ص 4، مج يّن العاملّياحلسيوال نقصان، ُيسّمى هذا البيع بيع التولية )

 ن(..ن، ص، م.الزحيلّي؛ 471، ص 7، مج م6287/هـ6457
باجتاه سلع البائع،  كر هلذا املصطلح ثالثة معاٍن: أ( يرمي املشتري حصاًة. ُذصاةبيع احَل (8

قع، تكون حدود األرض قذف باحلصاة بعيًدا وحيث توبإصابتها يتّم تعيني امَلبيع؛ ب( يف بيع األرض، َي
حصاة درمًها من املشتري، وهكذا ُيحّدد مثن  امُلباعة. ج( يتناول البائع قبضًة من احلصى، ليأخذ مقابل كّل

ى اهلل عليه وآله وسّلم، املعاملة. هذا النوع من البيع، كان موجوًدا يف العصر اجلاهلّي، وقد هنى عنه النيّب صّل
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، ص 6؛ ابن القّيم اجلوزّية، مج 82، ص ّيقانرال←اجلهل مبوضوع املعاملة )وُأعلن ُبطالنه، استناًدا إىل 
 (.558، ص 3؛ جواد علي، مج 615، ص 4، مج احلسييّن العاملّي؛ 471

 بيع الشرط(.←. أو "بيع اخليار بشرط رّد الثمن" )بيع اخليار (2
، ًلاة؛ وثانًيا أن يكون مؤّج الذّمبيع مبجمله يفامَل ا أن يكون. يف هذا البيع جيب أّوًلبيع الدَّْين (65

من القمح اليت جيب أن ُيرسلها إليه البائع بعد  أي أن ُيَحّدد موعٌد لتسليم املبيع، كأن يبيع املشتري املائة طّن
-744، ص 54خالف جذريًّا حول صّحة هذا البيع )النجفّي، مج  ستة أشهر، إىل مشتٍر آخر. يبدو أن ال

 (.224ص  ،؛ جعفري اللنغرودّي742
وزمان تسديد الثمن، . حني يكون قد حتدَّد يف عقد البيع زمان تسليم امَلبيع، ينبيع الدَّين بالدَّ (66

لحة ط. فقهيًّا هذا النوع من البيع باطٌل، استناًدا إىل األحاديث )من بينها رواية بالدين الدَّْين ُيسّمى البيُع: بيَع
احلسييّن ؛ 743، ص 54، مج النجفّيين( )ُيباع الدَّين بالدَّ ال بن زيد عن اإلمام الصادق عليه السالم:

كبيع الدَّين  ًلاباطكايل بالكايل (. يف بعض املصادر الفقهّية اإلمامّية ُعّد بيع 452، ص 4، مج العاملّي
لكن يف بيع  ين؛ لكْن هنالك فرٌق بني االثنني، ففي األّول كٌل من امَلبيع وعوضه بسبب العقد، صار َدْيًنا؛بالدَّ

هنالك كايل بالكايل الدَّين بالدَّين، االثنان كانا قبل وقوع العقد َدْيًنا. هلذا السبب، بالنسبة إىل حكم بيع 
 ؛653.ن؛ املريزا القّمي، ص صص، م.ن، النجفّي؛ احلسييّن العاملّي←اختالف يف وجهات النظر )

متداول بكثرة يف العالقات التجارّية ايل بالكايل ك(. أمّهّية هذا البحث، أّن بيع 475، ص 4، مج الزحيلّي
الدولّية يف العصر احلاضر، ومجيع التوصيات لصناعة البضاعة يف الشركات املختلفة، جتري من دون تسديد 

 ة بيع السلعة بالسلعة.من القانون املديّن اإليرايّن، بصّح 746املاّدة أقّرت الثمن يف أثناء العقد. 
. املراد بالدَّين، املال الذي هو مبجمله يف الذّمة، والَعني اسم ُيطلق على املال الَعْينبيع الدَّْين ب (65

ين بالَعني هو وأجل، مبا يف ذلك البضاعة أو النقود، بناًء عليه، فإّن بيع الدَّ الذي جيب أن ُيسّدد من دون مهلٍة
 (.221، ص 8، مج نغرودّيالّل يبيع السََّلم )جعفر

 ستخدم يف علم احلقوق مقابل البيع الكمايّل، أّناملراد هبذا املصطلح، الذي ُي .ئّي( البيع الرضا67
َعقد البيع ينعقد مبجّرد اإلجياب والقبول ومن دون احلاجة إىل مراسم خاّصة. َوفق القوانني املوضوعة، بيُع 

)قانون البحرّية اإليرانّية، الصادر  ا يف احلاالت االستثنائّية، من بينها شراء أو بيع السفنلّإ"األموال املنقولة"، 
 (، بيع سهم الشراكة يف الشركات52-54، املاّدتان هـ6784ُجمادى األوىل /م6214سبتمرب -يف أيلول

سائل ووانتقال ائحة القانونّية، وطريقة نقل )الّل ( وبيع السّيارة657احملدودة املسؤولّية )قنون التجارة، املاّدة 
( كّلها عقوٌد 5املاّدة  م6285/هـ6455رمضان  7/م6285يونيو-مّتوز61يف صادر النقل اآللّية، ال

، ُيعّد عقًدا كماليًّا. يف حال رضائّية. يف املقابل، بيع "األموال غري املنقولة"، اليت تستوجب تنظيم سند رمسّي
ة العقود، وكذلك املاّدة أخذنا يف االعتبار إطالق أدّلة صّح الشّك بنوع البيع أهو رضائّي أم كمايّل، ميكننا إْن

 من القانون املديّن، عّد العقد رضائيًّا. 65
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، وُيفهم أّنه من دون غرض .حني ُينجز غري السفيه بيًعا، هو عرًفا غري عقاليّنبيع السَّفه( 64
من الناس ، ُيسّمى بيع السَّفه. برأي الفقهاء البيع أو الشراء الفاقد املنفعة، وإن كان نادًرا، يكون لنوع عقالئّي

على داللة اإلمجاع على بطالنه، هذا البيع والشراء بنظر العقالء مصداق  ه عالوًة؛ ألّناأو لشخص معّين، باطًل
 تشمل مثل هذا البيع )الطباطبائّي ال تها،ة على اعتبار العقود وصّحني، واألدّلة العاّممعاوضة أو مبادلة ماَل

(. من جهة أخرى، ال ميكن عّد هذه 72-74، ص 55ج النجفّي، م ؛67، ص ة املكاسبحاشي، اليزدّي
 فقط عالوة على ذلك انتقال املال بعوض معّينعّوضة، ألّن املعاملة مصداًقا لعقود أخرى مثل الصلح واهلبة امل

مثل هذه  (،64، ص حاشية املكاسب)الطباطبائّي اليزدّي،  اهلبة املعّوضةليس يف قالب عقد البيع و صّنفي
، 6نغرودّي، مج الّل ييرى بعض احلقوقّيني )جعفر .تالءم بأّي وجه من الوجوه وقصَد الطرفنيت الفرضّية ال

ْجر عليه( من التصّرف يف الشخص )احل( أّن االستمرار يف إجناز املعاملة السفهّية، تستوجب منع 215ص 
 أمواله.

 .السََّلم*←( بيع السََّلم62
، الذي أيًضاألكثر من سنة يف عقد واحد. هذا البيع  ُيطلق على بيع مثار النخيل بيع السنني. (61
، 4، مج الزحيلّيالنيّب عنه ) ، وإىل هنِيًلااستناًدا إىل كون املبيع جمهو ًلابيع املعاومة، ُعدَّ باط أيًضاكان ُيسّمى 

 (.482ص 
)القانون  . يقال للبيع، الذي يكون املبيع فيه لسلعة معّينة، بعكس البيع باجلملة( البيع الشخصّي63
 (. يف هذا النوع من البيع، جيب أن يكون امَلبيع موجوًدا حني إجراء العقد. 532املديّن، املاّدة 
مّدة معّينة العنَي أو مثل الثمن يف أعاد  للبائع إْن هو بيٌع يشترط فيه الطرفان، أّن بيع الشرط.( 68

الرَّغم من أّن هذا البيع ُيحسب يف رأي فقهاء إىل املشتري، احلقَّ يف فسخ املعاملة واسترداد املبيع. على 
اإلمامّية من مصاديق املعامالت املتضّمنة خيار الشرط، ويسّمونه هلذا السبب "بيع اخليار"، ُطرح على حنو 

عن أدّلة الوفاء بالعهد  ًلامستقّل بسبب شيوعه يف أوساط الناس ويف املصادر الفقهّية. وهم يرون أّنه فض
على صّحته، كما أّنه من املمكن وجود حّق اخليار للمشتري، يف حال  أحاديث خاّصة تدّلالعاّمة، هنالك 

؛ احملّقق 73-71، ص 57، مج النجفّي؛ 575، 575-552األنصارّي، ص ←اشترَط ردَّ املبيع )
(. لكّن الفقهاء من أهل السّنة وصفوا هذا النوع من البيع الذي يسّمونه 527-525، ص 4الكركّي، مج 

ه ليس بيًعا يف احلقيقة، مستدّلني أّن ًلا، باطةنقولاملاًنا "بيع األمانة"، وأحياًنا "بيع الوفاء" يف األموال غري أحي
ما ُيعّد يف الواقع حيلة، ليستفيد امُلقِرض من ربح القرض، حتت ستار عقد البيع، أو استناًدا إىل بطالن وإّن

، 547، 48، ص 4، مج الزحيلّي←ا النوع من البيع )الشرط. وقد ُنقل عن أمحد بن حنبل أّنه أجاز هذ
املشتري يف هذا البيع هو يف الواقع  (. هم يرون أّن35، ص 4، مج ؛ ابن قدامة املقدسّي264، 482

ابن ُنجيم، ←ه املقِرض )البائع( )ُمقِرٌض، يبقى املبيع يف يده أمانًة، وحني ُيسدَّد الدين يف املوعد املقّرر، يسترّد
 (.251، 257، ص 6، مج اجلعفرّي الّلنغرودّي ؛25، 32ص 
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صدر من آراء  ُطرحت يف مصادر الفقه اإلمامّي، اخلصائص واألحكام اخلاّصة هبذا البيع؛ من بينها ما
وفروض حول تأثري ردَّ الثمن، ومكانته يف حّق اخليار، من ذلك، أّن إجياد حّق اخليار منوط برّد الثمن؛ ورّد 

ي إىل انفساخ العقد يؤّد اخليار؛ ورّد الثمن ُيحسب فسًخا عمليًّا للعقد؛ ورّد الثمن الثمن شرٌط إلعمال حّق
( 575يقول الشيخ األنصارّي )ص  .شرط لزوم فسخ العقد بالنسبة إىل املشتري واحنالله تلقائيًّا؛ ورّد الثمن

عدد من الفقهاء بعض هذه  َلْين. مع ذلك، ناقشالَفْرَضني األوَّأحد ّن معظم فقهاء الشيعة، وافقوا على إ
، 57، مج النجفّي؛ 558، ص 1التوحيدّي، مج ←الفروض، وأعاد آخرون معظمها إىل الَفْرض األّول )

بيع ُيحسب من مال املشتري، كما أّن مناءه من (. يرى فقهاء اإلمامّية كذلك، أّن تلف امَل78-73ص 
العقد. رّجح بعض الفقهاء، أّنه يف حال تلف املبيع، ينتفي  بيع يف هذا العقد تنتقل بإجراءنصيبه، ألّن ِملكّية امَل

؛ التربيزّي، 575-576؛ األنصارّي، ص 513، ص 8، مج النجفّي←معه حّق اخليار )ملزيد من التفاصيل
عن ذلك، نوقشت وُبحثت يف املصادر الفقهّية لدى اإلمامّية أحكاٌم أخرى  ًلا(. فض646-673، ص 4مج 

ضع بيع الشرط على افتراض ونها كيفّية وقوع رّد الثمن حبسب أنواعه املختلفة، وحول بيع الشرط، من بي
البائع لقسم من الثمن إىل املشتري، قبول الثمن، أو أّن رّد الثمن إليه غري ممكن ورّد امتناع املشتري عن 

-552ص  ،األنصارّي←حكام املذكورةالع على تفاصيل األر الشرط )لالّطواحلاالت اليت يسقط فيها خيا
، 1التوحيدّي، مج ؛ 527-525، ص 4؛ احملّقق الكركّي، مج 46-71، ص 57النجفّي، مج ؛ 575
 (.512-551ص 

(، وهي 417-428ات بيع الشرط يف فصل مستقّل )املواّد ريف القانون املديّن اإليرايّن، وردت مقّر
؛ كاتوزيان، 215، ص 6مي، مج مستمّدة من اآلراء املشهورة يف الفقه اإلمامّي. يرى احلقوقّيون )إما

يف املاّدة  "(، أّنه على الّرغم من ورود القيد "مثل الثمن631-632، ص 2، مج هـ6463/م6223
ا الثمن يكون عيًن د فيها الثمن نقًدا، ويف الَفرض أّن، لكّن هذا القيد يتعّلق حباالت سائدة وعادّية، ُيسّد428

آثار بيع الشرط، بنظر القانون املديّن واحلقوقّيني، ميكن اإلشارة  خارجّية، جيب رّد عني الثمن. من بني أهّم
على الّرغم من وجود اخللل فيه؛ وعدم تأثري الفسخ بيع مبجّرد وقوع العقد، إىل ما يلي: انتقال ِملكّية امَل

 شتري من أّيبالنسبة إىل الزمان السابق على الفسخ، وتالًيا وقوع منافع املبيع يف ِملكّية املشتري؛ ومنع امل
، ص 6إمامي، مج ←بيع، كاإلتالف، ونقل العني أو منافعها )ف املنافية للخيار يف امَلنوع من أنواع التصّر

 (.633-631، ص 2، مج هـ6463/م6223؛ كاتوزيان، 215-211
 فإّن قة البيع،الشرط أّن البائع مل يكن يقصد حقيمن القانون املديّن، إذا ُعلم يف بيع  417تنّص املاّدة 

 هوسري تطّور ضعت هذه املاّدة نظًرا إىل ماضي بيع الشرط يف اجملتمع اإليرايّن،تشمله أحكام البيع. ُو عمله ال
احملّرم شرًعا؛ أي أّن امُلقِرض كان  ، هرًبا من الربا يف القرض،مليًّا كان هذا النوع من البيع يتّمعاحلقوقّي. ف

ذا امللك، ليقبض منه الربح الذي وضعه نصب عينيه، بعنوان إجارة ره هرائه الصورّي مِللك املقترض، يؤّجبش
منافعه، ويف حال عدم استيفاء الدين يف املوعد احملّدد، يصبح املبيع الذي مثنه عادًة أكرب من القرض، ِملًكا 
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هذا النوع  يلتسجدرج قانون هبام املاّدة املذكورة، وعدم فاعلّيتها، ُأإحمسوًما للمشتري )امُلقِرض(. نظًرا إىل 
اد". هذا القانون عّد املبيع ديف عداد "املعامالت املتضّمنة حّق االستر 74و 77من العقود، مبوجب املاّدتني 

تلبية للطلب يف حال امتناع امَلدين عن أداء الدين. يف ود، يف بيع الشرط جمّرد وثيقة َدْين، أو حسن إمتام التعّه
ا يف احلقوق اإليرانّية شبًها شديًدا الرَّهنّية )كاتوزيان، النتيجة، يشبه وضع بيع الشرط حاليًّ

؛ 234-236، ص 6ني )إمامي، مج(، على الّرغم من أّن احلقوقّي686، ص 2، مج هـ6463/م6223
نغرودّي، اجلعفرّي الّل←ى أّن بعضهم )ين؛ حّت.ن( يرون أّن هنالك فروقات بني العقَدكاتوزيان، م.ن، ص

ميكن  بيع الشرط مبوجب قانون التسجيل، ال يف بيعه نظًرا لعدم انتقال ِملكّية امَل( يعتقد أّن212، ص 6مج 
 املتعّلقة ببيع الشرط يف القانون املديّن منسوخًة. ا؛ لذلك جيب أْن ُتعدَّ املواّدقيقيًّحعّده بيعًّا 

  الَصرْف*←بيع الَصرف (62
أساسّي. لذلك، حني  تها دوٌروإلزامّي . برأي بعض الفقهاء، لأللفاظ يف العقودالبيع العقدّي( 55

اإلباحة املعّوضة؛ من دون مناقشة األلفاظ، وأعلن بيع مثل  ،املتعاَرف عليها يف عصر املشّرعُتجرى العقود 
ًقا اميكن أْن ُتحسب هذه العقود مصد ني فقط بالقبض واإلقباض )املعاطاة(، العلى سبيل املثال رضا الطرَف

؛ 84-87، ص 2، مج خمتِلف الشيعة، احلّلّيمة اًة أدّلة وجوب الوفاء بالعقد )العّلواقعيًّا للعقد، متضّمن
سيّما الفقهاء املعاصرون،  عدد كبري من الفقهاء، ال (. يف املقابل، يعّد22-23، ص 2، مج الطباطبائّي

ني، سواٌء باأللفاظ، رَفعلى قصد الطعرًفا  كان إنشاؤه، على أْن يكون دالًّا البيع صحيًحا، على أّي حنٍو انعقاَد
لدى العقالء، ليصادق  ًلاني مقبوعتبار النفسّي للطرَفيلزم لتحّقق العقد، أن يكون اال ماأو بغري األلفاظ. ألّن 

، أكان بواسطة األلفاظ، أم بأّي ًلانوع من إظهار الرضى الداخلّي مقبو املشّرع عليه؛ والعقالء يعّدون أّي
نسارّي، ا؛ اخلو37؛ احلكيم، ص 26-25، ص 5؛ التوحيدّي، مج 676وسيلة أخرى )األنصارّي، ص 

 (. على هذا األساس، ميكن تقسيم البيع إىل عقدّي )لفظّي(، وغري عقدّي. 36، ص7مج 
من القانون املديّن، أّن مدّونيه قد استلهموا النظرّية األخرية؛  624إىل  626من  ُيستخلص من املواّد

اجلعفرّي من القانون املديّن، كما قال بعض املؤّلفني احلقوقّيني ) 745ّدة وى املاحفعلى الرغم من أّن ف
على لزوم استخدام األلفاظ يف اإلجياب والقبول، لكْن  يكون دالًّا ميكن أن( 235، ص 6، مج الّلنغرودّي

على القصد(  )اليت تقول:...بشرط اقترانه بـ "شيٍء" يدّل 626من تعابري املواّد األخرى، ومن بينها املاّدة 
فيد بعدم احنصار ت)اليت تعّد القبض واإلقباض من مصاديق األفعال الداّلة على القصد(، اليت  627واملاّدة 

 باحلالة اليت يكون فيها إنشاء العقد باأللفاظ. فظ، ميكن االستنتاج أّن لزوم صراحة األلفاظ خمتّصاإلنشاء بالّل
يتّم فيه التمّليك  ح املستخدم مقابل البيع التمليكّي، بيٌع ال. املراد من هذا املصطلالبيع العهدّي (56

اجلملة. علًما، أّن بيع زم الطرفان مبوجب عقد بإجناز تعّهد، كتعّهد البائع يف تمبجّرد اإلجياب والقبول، بل يل
 بيع عهدّي وبيع من القانون املديّن اليت تعّد أّي عقٍد نوًعا من التعّهد، إىل 687قسيم البيع على أساس املاّدة ت
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 مبدئيًّا(، لكْن من حيث أنَّ عقد البيع 236، ص 6، مج اجلعفرّي الّلنغرودّي←متليكّي يبدو أمًرا صعًبا )
 يستوجب التمّليك، يبدو التفكيك املذكور من دون فائدة ُتذكر.

 الربا*←بيع الَعْينة( 55
 الَغَرر*←بيع الَغَرر( 57
 *ويّلضالعقد الف←ويّلضالبيع الف( 54
 ينين بالدَّبيع الدَّ← كايل بالكايلبيع  (52
. بيع املال من دون تعيني كّمّيته، أو من دون العلم املفّصل مبقداره، هو البيع البيع اجلزاف( 51

اجلزاف أو اجملازفة. هنالك اختالف يف وجهات النظر بني الفقهاء من أهل السّنة حول صّحته أو بطالنه 
فعلى الرغم من عّدهم بطالن هذا النوع من البيع ا فقهاء الشيعة ا بعدها(. أّموم 148، ص 4، مج الزحيلّي)

عّلته؛  ، يعتقدون بدليل بعض األحاديث، أنَّ الَغَرر )جهل( حكمة احلكم اليستند إىل وجود الَغَرر الشخصّي
-625رّي، ص ميكن احلكم بصّحة البيع اجلزاف )األنصا مل يكن هنالك َغَرر يف حالة خاّصة، ال لذلك إْن

(. مع ذلك كّله، ناقش بعض الفقهاء ومنهم احملّقق األردبيلّي، واحملّقق السبزوارّي، والشيخ يوسف 626
يف بعض  اة على صّحة العقود، أصدروعتماد عليها، واستناًدا إىل األدّلة العاّمالبحرايّن، الروايات اليت مّت اال

 (.411-417، ص 68 ة هذا البيع )البحرايّن، مجاحلاالت حكًما بصّح
قبل  يَعُيتعامل به عادًة بالكيل والوزن، لكْن ِب ،. حني ُيشترى ماٌل منقولَلْم ُيْقَبض ( بيع ما53

، استناًدا ًلاقبض الثمن إىل أحٍد ما، ُيسّمى البيع الثاين "بيع مامل ُيقبض". عّد فقهاء أهل السّنة هذا البيع باط
نهم كأيب حنيفة وأيب يوسف عّدوه صحيًحا يف األموال غري املنقولة إىل وجود الَغَرر فيه، لكّن البعَض م

(. هنالك اختالف يف وجهات النظر لدى الفقهاء الشيعة حول هذا املوضوع؛ 781، ص 4، مج الزحيلّي)
. لكْن إن كان املال قد انتقل مبوجب عقود غري ًلافحسب بعضهم بيع الطعام )القمح والشعري( وحده باط

؛ 763-762قد الصلح واإلرث، يعّد بيعه صحيًحا من دون قبض املال )األنصارّي، ص البيع، مثل ع
 (.511، ص 5، القسم القواعد والفوائد؛ الشهيد األّول، 662القمّي، ص  زائّياملري

. السابقة التارخيّية هلذا النوع من البيع تعود إىل هذه احلادثة: قال شخص ليس عندك بيع ما( 58
ليس يف  ًلايقصدين أشخاص أحياًنا يطلبون ما :وسّلم وآله زام للنيّب األكرم صّلى اهلل عليهُيدعى َحكيم بن َح

 َلْيس عندك َتِبْع ما : ال، ومن مثَّ أشتريه من السوق وأسّلمه؟ أجاب النيّبله أميكنين أن أبيع املال ،حوزيت
ّن املراد من هذا احلديث إ (681ص ((. يقول الشيخ األنصارّي 223، ص 6، مج نغرودّيالّل عفرّياجل←)

يًّا وبالفعل على املبيع، وأن يكون "املبيع" ملكه. وليس املراد فيه ا كّلالبائع جيب أن يكون متسّلًط أّن
للمبيع يف جملس البيع، ألّن بيع الغائب والَسَلف صحيح، على الرغم من أّن املال  بالضرورة الوجود العييّن

ر فيها البائع على تسليم املبيع، أو مل يكن مالًكا له، قِد، احلاالت اليت ال َيليس يف حوزة البائع. لذلك، فقط
 ميكن أن تكون مصداًقا من مصاديق احلديث الشريف ومن حاالت بطالن البيع.
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بقدر اإلمكان، إىل  لبيع بأقّل من مثن امِلثل(. يف عقد البيع يسعى الطرفان عادًة،ا) بيع احملاباة( 52
 "العقود املبنّية على املغابنة". على ادل قيمة العوَضني. لذلك ُيسّمى هذا النوع من البيع مناحملافظة على تع

ميكن التغاضي عنه، ومل يكن  وعدم تعادل ال هذا األساس، حني يكون هنالك فرق فاضٌح بني قيمة الَعَوضني
 بفسخ إىل خيار الغنب اًداناست املغَبون على علم، حني إجراء العقد، بسعر السلعة موضوع املعاملة، له احلّق

عن تعادل قيمة الَعَوَضني مع العلم هبا،  (. أّما إن جرى التخّلي468-463ن املعاملة )القانون املديّن، املاّدتا
ى هذا اخلروج مثنه، فُيسّم بيع وبنيسباب عاطفّية أو غريها من األسباب، وكان هنالك تفاوت بني قيمة امَلأل

 املبيع "بيع احملاباة" وال وجود فيه خليار الغنب )اجلعفرّي ني "حماباة"، ويسّمىات الطرَفتعّهدل ضمن دعن التعا
ني، فإذا ُعلم أّن للطرَف عتبار القصد احلقيقّي(. حتًما، جيب األخذ يف اال222، ص 6، مج نغرودّيالّل

ام ذلك النوع من العقود ني أحكقصدمها من العقد املذكور كان "اهلبة*"، جيب أن ُتطّبق على عالقات الطرَف
 (.72، ص هـ6462/م6222]أي عقد اهلبة[ )كاتوزيان، 

. هنالك اختالف يف وجهات النظر بني الفقهاء يف تعريف هذا البيع؛ لكْن ميكن بيع احملاقلة( 75
يكون مثن  ا منعقًدا، وثانًيااملبيع فيه يكون قد أصبح َحبًّ ًلاة نوع من بيع الزراعة، فأّولالقول إّن بيع احملاق

ية املبيع تكون بعد القطف كّم من حبوب الزراعة )أو التمر(، علًما أّنه يكون واضًحا أّن امعّيًن ااملعاملة مقداًر
، مج احلسييّن العاملّيبسبب النهي النبوّي عنه ) ًلاّد هذا النوع من البيع باطوالوزن أكرب من قيمة الثمن. ُع

، ص 62؛ البحرايّن، مج 668-663، ص 5مج  م6213/هـ6783، الطوسّي؛ 781-784، ص 4
 (.261، 472، ص 4، مج الزحيلّيوما بعدها؛  725

 ة عضوابيع امل←( بيع املخاسرة76
املشتري بثمن ما اشتراه )رأس املال(، وأضاف يف عقد البيع مقداًرا  علَم البائُعَأ . إْن( بيع املراحبة75

بيع ومعّدل الربح امَل صّحة هذا البيع أن يكون مثُن شرُط املراحبة.ًنا على املبلغ، ُيسّمى هذا البيع بيَع معّي
-651ّي القّمي، ص ئا؛ املريز646، ص 5، مج م6213/هـ6783، الطوسّي) ًلاكان باط إّلاني، ومعروَف
 (.458، ص 7مج  م،6287هـ/6457 ؛ الشهيد الثاين،653

نة، فُيسّمى على عقد من العقود املعّي ا بناًء. ميكن أن يكون البيع بسيًطا، أو مركًَّبالبيع املرّكب( 77
مع بيع آخر أو عقد آخر من العقود املعّينة، أو غري املعّينة. على  مرّكًبا. ميكن أن يكون هذا التركيب قد مّت

مثن من مثن املبيَعني قد ُحّدد على حنو مستقّل، وُأجنز عقد البيع بصيغٍة ما، يف  سبيل املثال، حني يكون كّل
يؤّدي إىل  خيار الفسخ بالنسبة إىل أحد امَلبيعني ال احلاصل يكون بيًعا مرّكًبا. لذا فإْن ثبَت احلال البيُع ههذ

بالنسبة إىل أحد املبيَعني غري ممكن؛ ففي  ًلا. كذلك فاستخدام خيار تبّعض الصفقة مثفسخ البيع اإلمجايّل
ّدد مثٌن واحد ملبيَعني أو أكثر، جيب عّد البيع بسيًطا ، متَّا بصيغة واحدة. لكن إن ُحبيٍع ادْقالواقع هنالك َع

جارة أو يترّكب عقد البيع مع عقد آخر كاإل(. من املمكن أحياًنا أن 446و  476)القانون املديّن، املاّدتان 
ة نتباه، أّن تنفيذ القواعد اخلاّصالنكاح. مل يضع الفقهاء أّي قيود هلذا النوع من التركيب. مع ذلك، جيب اال
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 ًلاُيجّزأ. فمث فإّن العقد ال إّلائّية استقاللّيتها؛ وممكن يف حال مل تفقد العقود اجلزبكّل عقد يف العقد املرّكب، 
 ةًبا من عقد بيع )بيع الطعام( واإلجارة تركيامة يف الفندق، اليت ميكن أن تكون إن حّللناها بدّققيف اتفاقّية اإل
تتعّلق هبذه العقود على حنٍو مستقّل، فإّن جتزئة صيغة العقد ال  ني الطرَفف(، وحيث أّن إرادة الرغ)استخدام ال

؛ كاتوزيان، 515، ص 4ة، مج م؛ ابن قدا327-325، ص 4، مج احلسييّن العاملّيتبدو صحيحًة )
 (.156، ص 6، مج اجلعفرّي الّلنغرودّي؛ 7، ص هـ6462/م6222

 املزابنة *←بيع امُلزابنة( 74
 املزايدة*←بيع امُلزايدة( 72
يف عقد البيع، ُيسّمى  امثًنا للسلعة معروًف البائع الذي سّدده يكون املبلُغ . حني البيع املساومة( 71

.ن(. ُيستخدم هذا صص، م.ن، ي؛ املريزا القّمم6287/هـ6457 ، بيَع املساومة )الشهيد الثاين،البيُع
 هذه املقالة نفسها(. ←ة )ضعة، واملوالثالثة أنواع من البيع: التولية، امُلراحب ًلااملصطلح مقاب
فع امن أو مجيع كون فيه بعضت. ُيطلق هذا املصطلح على الَبيع حني البيع املسلوب املنفعة( 73

، ص 6، مج اجلعفرّي الّلنغرودّيامَلبيع قبل عقد البيع، عائدة للغري، كبيع بيت مؤجٍَّر إىل شخص آخر )
154.) 

 البيع املطلق←البيع املشروط( 78
 يه. املقصود به كما يبدو بيُع شيء موجود يف صلب احليوان الذكر )حول معانبيع املضامني( 72

، ص 4، مج الزحيلّي؛ 471، ص 6ابن القّيم اجلوزّية، مج ←األخرى، والفرق بينه وبني بيع امَلالقيح
637 ،553 ،453 ،478 ،261.) 

البيع حبسب نوع امَلبيع والثمن )عيًنا أو نقًدا( كبري من الفقهاء السّنة  م عدٌد. يقسِّ( البيع املطلق45
إىل املقايضة، والصَّرف، والسََّلم، واملطلق. يف رأيهم، البيع املطلق، هو على العكس من األنواع األخرى، 

األجل، أم ال. على هذا األساس، النوع املتداول من أنواع  كان الثمن معّيَن املبيع فيه عنٌي والثمن نقًدا، سواٌء
(. ال يشاهد البيع املطلق 256، ص 4؛ ابن عابدين، مج 648، ص 5، مج بيع، هو البيع املطلق )اجلزيرّيال

(، اسُتخدم تعبري 746املاّدة )باملفهوم املذكور أعاله يف املصادر الفقهّية اإلمامّية. يف القانون املديّن اإليرايّن 
 (.574املاّدة ←ار فيه شرط الفعل صفًة أو نتيجًة )"البيع املطلق" مقابل البيع املشروط، أي البيع الذي ص

 املعاطاة*←بيع املعاطاة( 46
ومن  ،ًلا. بيع مال غري موجود يف أثناء إجراء العقد، ُيعّد يف الفقه االسالمّي باطالبيع املعدوم( 45

فسها( وبيع اللؤلؤ هذه املقالة ن←وبيع املالقيح ) ،هذه املقالة نفسها(←مصاديق البيع املعدوم بيع املضامني )
 ًلات من العقود الباطلة، استناًدا إىل فقدان موضوع العقد، وكون امَلبيع جمهوفيف الصدف، وقد ُصنِّ

؛ ابن 672-678، ص 2، مج الكاسايّن؛ 581، ص 4، مج احلسييّن العاملّي؛ 554)األنصارّي، ص 



23 
 

ع املعدوم صحيًحا، يف حال كان امَلبيع ه ابن تيمّية البيذات(. عّد ابُن القّيم وأس261، ص 4عابدين، مج 
وجود يف الفرضّية املذكورة للَغَرر الذي هو ركيزة البطالن،  يتحّقق عادًة يف املستقبل. ومها يريان، أن ال

وليس هنالك من دليل على بطالهنا؛ كما أّن البيع املعدوم قد ُأبيح يف بعض احلاالت، ومن ضمنها بيع 
-453، ص 4، مج الزحيلّي؛ 75-53، ص 5حها )ابن القّيم اجلوزّية، مج الفاكهة يف بداية ظهور صال

م والكثري من العقود املتداولة يف العصر احلاضر، كبيع املصنوعات، قبل أن ُتصنع. ء(. هذه النظرّية تتال452
 ه. ب ٍلرّبما كان باإلمكان عّد الرأي األّول مقتصًرا على البيع الشخصّي، والبيع اإلمجايّل غري مشمو

 العقد*←البيع املعّلق( 47
 بيع احملاباة←( بيع املغابنة44
ابن ←بيع والثمن عيًنا، ُيسّمى البيُع بيَع املقايضة ). حني يكون كلٌّ من امَل( بيع املقايضة42
 (.674، ص 2، مج الكاسايّن؛ 256، ص 4عابدين، مج 
ى احليوان. عّد فقهاء أهل السّنة هذا . املراد بذلك بيع النطفة املوجودة يف رحم أنث( بيع املالقيح41

بدليل أّنه ُيعد  أيًضا، مستدّلني باحلديث النبوّي، املتضّمن هنَي النيّب صل اهلل عليه وآله وسّلم عنه، وًلاالبيع باط
(. فقهاء 453، ص 4، مج الزحيلّي، 575، ص 4ة، مج ممن مصاديق البيع املعدوم أو اجملهول )ابن قدا

، مج احلسييّن العاملّي؛ 554، مل يقولوا بصحَّته )األنصارّي، ص ًلااستناًدا إىل كون املبيع جمهو، أيًضااإلمامّية 
 (.581، ص 4

يف اجلاهلّية، كان املشتري يلمس  ًلا. يف هذا النوع من البيع، الذي كان متداوبيع امُلالمسة( 43
، ص 3الرؤية أو صيغة العقد )جواد علي، مج مس حيّل حمّل امَلبيع، وهكذا يصبح البيع إلزاميًّا، أْي كان الّل

.ن(. بيع املالمسة بفتوى الفقهاء السّنة والشيعة باطٌل، ؛ األنصارّي، م.ن، ص82، ص ؛ النراقّي782
، 723، 553، ص 4، مج الزحيلّي؛ 628، ص 5، مج م6213/هـ6783، الطوسّيللجهل باملبيع )

478 ،261.) 
 املزايدة*←( بيع من يزيد48
. املنابذة من َنَبَذ مبعىن "طرح، ألقى". كان املراد من هذا البيع الذي كان شائًعا يف امُلنابذة( بيع 42
املراد ببيع  ذلك، أّنكل قيخيار فسخ املعاملة، ويصبح البيع ملزًما.  يالبائع إْن رمى امَلبيع، ُيلغ اجلاهلّية، أّن

حّل ذلك حمّل رؤية السلعة وإجراء صيغة اجتاه اآلخر، وَياملشتري السلعة بُيلقي فيه كّل من البائع و أنامُلنابذه 
؛ 478، ص 4، مج الزحيلّي؛ 782، ص 3جواد علي، مج ←"بيع اإللقاء" ) أيًضاالعقد. ُسّمي هذا البيع 

 (.628، ص 5، مج م6213/هـ6783، الطوسّي
، ومن مثَّ حسم من بثمن ما يشتريه البائُع حني إجراء العقد املشتريم عَلإن َأ بيع امُلواضعة. (25

بيع امُلحاّطة أو امُلخاسرة  أيًضاالثمن نسبًة مئوّية، ُيسّمى هذا البيع اصطالًحا املواضعة، أو الوضيعة، و
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، املريزا 566-565، ص 4ة، مج م؛ ابن قدا212-214، ص 6هـ، مج 6785-6733، الطوسّي)
اجلعفرّي ؛ 471-477، ص 7، مج م6287/هـ6457؛ الشهيد الثاين، 653-651، ص ّيالقّم

 (.155، ص 6، مج الّلنغرودّي
. كلُّ بيع موقوٌف أثره كّليًّا أو جزئيًّا، ومتوّقٌف على إذن املالك، ُيسّمى البيَع البيع املوقوف( 26
العقود:  دُّ"غري النافذ"، الذي ُتَعفـا املصطلح الشائع حاليًّا يف نصوصنا الفقهّية والقانونّية، املوقوف. أّم

ـُيل والفضو  (.566جنيم، ص  ابن عابدين، م.ن، ص .ن؛ ابن←كَرة، والسفيه من مصاديقه )امل
 ة*ئالنسي←( بيع النقد والنسيئة25

الزم دروس حمّمد ، َماملكاسب والبيع، ؛ حمّمد تقي اآلملّيالكرمي عن القرآن ًلا: فضاملصادر واملراجع
، ط. أوفست حملتار على الّدر املختارحاشية رّد ا؛ ابن عابدين م6227/هـ6467، قّم  النائييّننيحس

، ط. عبد السالم حمّمد هارون، قّم غةمعجم مقاييس الّلم؛ ابن فارس، 6232هـ/6722بريوت 
، ، ط. حمّمد خليل هراسي، القاهرة ]التا.[؛ ابن قدامة املقدسّياملغيّن ،؛ ابن قدامةم6284/هـ6454

أعالم املوّقعني عن رّب م؛ ابن القّيم اجلوزّية، 6287ـ/ه6457، بريوت املغيّن، يف ابن قدامة، الشرح الكبري
، ط. علي شريي، بريوت لسان العربه عبد الرؤوف سعد، بريوت ]التا.[؛ ابن منظور، ، ط. طَٰالعاملني

، بريوت األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمانم؛ ابن جنيم، 6225هـ/6465
ش 6718، طهران 6احلقوق املدنّية[، مج ] حقوق مدىنم؛ حسن اإلمامي، 6282هـ/6452

، ط. م6221/هـ6732، ز، ط. حجرّية تربيكتاب املتاجرم[؛ مرتضى بن حمّمد أمني األنصارّي، 6282]
 هتصفي ٔ  قانون جتارت، به انضمام قانون اداره؛ إيران. القوانني واألحكام، م6221/هـ6461أوفست قّم 

به  ]قانون التجارة، ملحٌق يالت ومؤسسات غري جتارتىاصالحى ثبت تشك ٔ  ى وآئني نامهگامور ورشكست
قانون إدارة تصفية األموال املتعّلقة باإلفالس، وتعديالت قانون تسجيل املؤّسسات غري التجارّية[، تدوين 

]جمموعة  قوانني ومقررات حقوقى ٔ  جمموعهم[؛ نفسه، 6224ش ]6737هوشنغ ناصر زادة، طهران 
قوانني  ٔ  جمموعهم[؛ نفسه، 6225ش ]6736[ طهران: اجلريدة الرمسّية، القوانني واألحكام احلقوقّية

 ئنني واألحكام اجلمركّية، املراف]جمموعة القوا بنادر وكشىت راىن، درياىي، ترانزيت ،ركيمگومقررات 
م[؛ نفسه، 6238ش ]6723، طهران شريفأ يتمرضا حّجلترانزيت[، تدوين غالواملالحة، والبحرّية، وا

مرضا نني التسجيل وأحكامه[، تدوين غال]اجملموعة الكاملة لقوا ل قوانني ومقررات ثبىتكام ٔ  جمموعه
]اجملموعة  كامل قانون ومقررات جزائى ٔ  جمموعهم[؛ نفسه، 6224ش ]6737طهران  ،شريفأ يتحّج

م[؛ حسن 6224ش ]6737، طهران شريفأىت مرضا حّجواألحكام اجلزائّية[، تدوين غال الكاملة للقوانني
دائق احل؛ يوسف بن أمحد البحرايّن، م6221/هـ6461، ط. أوفست قّم القواعد الفقهّية، جنوردّيالب

م[؛ إيليا بافلوفيتش 6288-6284] ش6713-6717، قّم اهرةالناضرة يف أحكام العترة الط
 ى]اإلسالم يف إيران: من اهلجرة حّت ن قرن هنم هجرىيااپ اسالم در ايران: از هجرت تابطروشفسكي، 
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م[؛ جواد التربيزّي، 6232ش ]6724بالفارسّية كرمي كشاورز، طهران  اية القرن التاسع اهلجرّي[، ترمجههن
مصباح الفقاهة التوحيدّي،  ي؛ حمّمد علم6225ـ/ه6465، قّم سباإرشاد الطالب إىل التعليق على املك

كتاب اجلزيرّي، لرمحَٰن ام؛ عبد 6222هـ/6738، النجف الزم درس أيب القاسم اخلوئّي، َميف املعامالت
، دائرة املعارف نغرودّيعفر اجلعفرّي الّلجم؛ حمّمد 6284هـ/6454سطنبول إ، الفقه على املذاهب األربعة

م[؛ 6238ش ]6723، طهران 6، مج [ئرة معارف احلقوق املدنّية والتجارّيةاد] حقوق مدىن وجتارت
القانون من  65]حتليل للماّدة  زادى قراردادهاقانون مدىن: اصل آ 65 ٔ  از ماده ىحتليل، مسعود احلائرّي

وسائل الشيعة ، م[؛ حمّمد بن احلسن احلّر العاملّي6226ش ]6735تفاقّيات[ طهران املديّن: قاعدة حرّية اال
احلسييّن تا.[؛ حمّمد جواد بن حمّمد   الشريازّي، بريوت ]الين، ط. عبد الرحيم الرّباإىل حتصيل مسائل الشريعة

، ط. أوفست قّم هنج الفقاهةتا.[؛ حمسن احلكيم،  ، قّم ]المةامفتاح الكرامة يف شرح قواعد العّل ،العاملّي
م[؛ 6282ش ]6714أوفست قّم  ، ط.جامع املدارك يف شرح املختصر النافع، تا.[؛ أمحد اخلوانسارّي ]ال
-6241ش ]6722-6752]املعجم[، بإشراف حمّمد معني، طهران  لغت نامهأكرب دهخدا،  يعل

م؛ مصطفى أمحد 6284/ـه6454دمشق  الفقه اإلسالمي وأدّلته،، الزحيلّيم[؛ وهبة مصطفى 6285
؛ جرجي زيدان، تاريخ التمّدن هـ6783-6781/م6218-6213، دمشق العاّم املدخل الفقهّيالزرقاء، 

شرح القانون الوسيط يف [؛ عبد الرّزاق أمحد السنهورّي، .تا ، الا.مك سالمّي، ط. حسني مؤنس، ]الاإل
، قّم الدروس الشرعّية يف فقه اإلمامّيةبن مّكي الشهيد األّول،  دتا.[؛ حمّم ، بريوت ]ال4، مج املديّن اجلديد

تا.[؛ زين الدين بن علّي الشهيد  ، ط. عبد اهلادي احلكيم ]الالقواعد والفوائد؛ نفسه، م6224/هـ6464
م؛ نفسه، 6287هـ/6457، ط. حمّمد كالنتر، بريوت ةمعة الدمشقّيالروضة البهّية يف شرح الّلالثاين، 

؛ علّي الطباطبائّي، م6223-6227/هـ6463-6467، قّم مسالك األفهام يف تنقيح شرائع اإلسالم
م؛ حمّمد كاظم بن 6227-6225هـ/6464-6465، بريوت رياض املسائل يف بيان األحكام بالدالئل

، بريوت العروة الوثقى، ط. أوفست قّم ]التا.[؛ نفسه، اسبحاشية املكعبد العظيم الطباطبائّي اليزدّي، 
ش 6715، طهران ، ط. أمحد احلسييّنجممع البحرينم؛ فخر الدين بن حمّمد الطرحيّي، 6284هـ/6454

هـ؛ نفسه، 6785-6733، طهران اخلالف يف الفقهم[؛ حمّمد بن احلسن الطوسّي، كتاب 6287]
 .النهاية؛ نفسه، م6218/هـ6783، طهران ي الكشفّيقحمّمد ت، ط. 5، مج املبسوط يف فقه اإلمامّية

علي أصغر مرواريد، بريوت  ، ط.املتاجر: 67، مج كتاب املكاسب، يف سلسلة الينابيع الفقهّية
، ط. الت القواعداإشكشرح ح الفوائد يف إيضا، ّيمة احلّلام؛ حسن بن يوسف العّل6225هـ/6465

-6218/هـ6782-6783قّم  جردّيوالرب ي وعبد الرحيمهاردتشا حسني املوسوي الكرمايّن وعلي بناه
، ط. رّباين خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعةم[؛ نفسه، 6284ش ]6717أوفست،  ط. ،م6235

-6231، بريوت املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالمالشريازّي، بريوت ]التا.[؛ جواد علي، 
]احلقوق املدنّية،  دادهار: قواعد عمومى قرادىنحقوق م؛ ناصر كاتوزيان، هـ6728-6722/م6238
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حقوق مدىن: معامالت ُمعّوض، م[؛ نفسه، 6223ش ]6731، طهران 2ة للعقود[، مج القواعد العاّم
 ،ضة، عقود التمليك، والبيع، ]احلقوق املدنّية: املعامالت امُلعّوعقود متليك، بيع معاوضه، اجاره، قرض

بدائع ، كتاب الكاسايّنم[؛ أبو بكر بن مسعود 6222ش ]6734طهران  واملعاوضة، واإلجارة، والقرض[،
، طهران مقاالت حقوقىم؛ أبو القاسم الكرجّي، 6285هـ/6455، بريوت الصنائع يف ترتيب الشرائع

اإلسالم يف مسائل احلالل  عشرائم[؛ جعفر بن حسن احملّقق احلّلّي، 6221-6227ش ]6735-6732
جامع بن حسني احملّقق الكركّي،  م؛ علّي6212هـ/6782ّمد علّي، النجف ، ط. عبد احلسني حمواحلرام

تاج العروس من ؛ حمّمد بن حمّمد مرتضى الزبيدّي، م6224/هـ6464، قّم املقاصد يف شرح القواعد
م؛ حمّمد رضا املظّفر، 6287هـ/6457، ط. عبد الكرمي العزباوّي، الكويت 55، مج جواهر القاموس

جممع الفائدة والربهان يف م؛ أمحد بن حمّمد املقّدس األردبيلّي، 6236هــ/6726 ، النجفأصول الفقه
بناه اشتهاردي وحسني اليزدّي، قّم  ، علّي، ط. جمتىب العراقّي8، مج شرح إرشاد األذهان

، ط. حجرّية طهران جامع الشتات؛ أبو القاسم بن احلسن املريزا القمّي، م6224/هـ6464
، بريوت اإلسالم عجواهر الكالم يف شرح شرائحسن بن باقر النجفّي، ؛ حمّمد م6816/هـ6533
 م[؛6221ش ]6732، قّم عوائد األّيام؛ أمحد بن حمّمد مهدي النراقّي، هـ6456/م6286

EL2, s.v. “bay‹” (by J. Schacht). 
 /مسعود احلائرّي/                
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