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 العربي المستخلص
  "بیع المماكسة في الفقھ اإلسالِمي ودالالتھ االقتصادیة : "ھذا البحث بعنوان

 یوضح مصطلح المماكسة عند الفقھاء، والمصطلحات ذات الصلة، وأدلة 
مشروعیة بیع المماكسة، ومزایا بیع المماكسة على وجوه البیوع األخرى، 

ن أن تعترض على جواز بیع المماكسة، والرد على الشبھات التي یمك
  .واألحكام الشرعیة الخاصة ببیع المماكسة، ودالالتھ االقتصادیة

فیأتي البحث لیدرس أحكام البیع بالمماكسة باعتبارھا من أحكام المعامالت 
المالیة التي تھدف إلى مراعاة مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم، كونھا من 

 نظام االستخالف، وبالتالي تطبیق شریعة اهللا في األحكام التي یقوم علیھا
  .األرض

  :یسعى البحث لتحقیق ھدفین أساسیین 
بیان ماھیة بیع المماكسة ومشروعیتھ، وتمییزه من وجوه البیع :  أولھما

  .األخرى، وأحكامھ الفقھیة
بیان الدالالت االقتصادیة لبیع المماكسة وإسھامھ في النظریة : وثانیھما

  . اإلسالمیةاالقتصادیة
 :منھج البحث

اتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي بما یشملھ من مناھج االستقراء 
واالستنباط، فاستقرى الباحث ما ورد عن بیع المماكسة من أحكام فقھیة 
خاصة من مصادر الفقھ اإلسالمي، واستنبط المعاني والدالالت االقتصادیة 

  .لھذا البیع
  :ثین وخاتمةیتكون البحث من مقدمة ومبح

  .ماھیة بیع المماكسة وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي: المبحث األول
مفھوم بیع المماكسة، والمصطلحات ذات الصلة، :المطلب األول

  .ومشروعیتھ، ومزایاه، والشبھات الواردة حول مشروعیتھ
  .أحكام بیع المماكسة: المطلب الثاني
  .ماكسةالدالالت االقتصادیة لبیع الم: المبحث الثاني
 .الفروض النظریة لعلم االقتصاد اإلسالمي في بیع المماكسة: المطلب األول
 .القیم االقتصادیة اإلسالمیة في بیع المماكسة: المطلب الثاني
  .ظاھرة تقسیم العمل في بیع المماكسة: المطلب الثالث

 وتوصیات في ضوء النتائج االستنتاجاتوجاءت الخاتمة وقد رصد بعض 
  .  إلیھا ھذا البحث واإلفادة منھا في الجانب الفقھي واالقتصاديالتي توصل 



 

 

 - ١٦٢٦ - 

Arab abstract  

This research entitled: "selling almmaksh in 
Islamic jurisprudence and its economic 
connotations " 

Explain the term almmaksh when scholars, and 
related terms, evidence of the legality of the sale 
of almmaksh, the advantages of selling almmaksh 
on the faces of other transactions, answering the 
reproach which can intercept that sell almmaksh, 
special legal provisions by selling almmaksh, 
economic connotations. 
The search comes to examine provisions of sale 
balmmaksh as one of the provisions of the 
financial transactions aimed at taking into account 
the interests of the people and ward off evil, being 
provisions that underlie the succession system, 
thus applying the law of Allah on Earth. 
After searching for main objectives: 
Firstly: what to sell almmaksh and legitimacy, and 
distinguish it from other sales and its object. 
Secondly: the economic connotations to sell 
almmaksh and its contribution to economic 
theory. 
Research methodology: 
Follow the descriptive analytical research 
including induction methods and inference, settle 
the researcher reported selling almmaksh from 
private sources of jurisprudence Fiqh, and derived 
meanings and connotations economic sale. 
Search consists of an introduction and two 
sections and a conclusion: 
The first topic: what to sell and almmaksh in 
Islamic jurisprudence. 
First requirement: the concept of selling 
almmaksh, and related terms, and its legitimacy, 
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its advantages, and suspicions about its 
legitimacy. 
The second requirement: almmaksh selling 
provisions. 
Second topic: economic connotations for sale 
almmaksh. 
First requirement: theoretical hypotheses of 
Islamic Economics in selling almmaksh. 
The second requirement: Islamic economic values 
in selling almmaksh. 
Third requirement: the phenomenon of the 
Division of labour in selling almmaksh. 
The finale came some conclusions and 
recommendations in light of the findings of this 
research and utilization in an idiosyncratic and 
economic side.  
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  من الرحیمبسم اهللا الرح

مة   لمق

الحمد هللا رب الع�المین، وال�صالة وال�سالم عل�ى نبین�ا محم�د س�ید المرس�لین،                   
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

فإن بق�اء ش�ریعة اإلس�الم، وش�مولھا، وخاتمتھ�ا م�ن أخ�ص خصائ�صھا الت�ي                  
تفضل بھا كل الشرائع،  كی�ف ال وق�د أنزل�ت أص�ًال لتبق�ى ھ�دیًا ألم�ة الثقل�ین،           

  . ألرض ومن علیھا حتى یرث اهللا ا
ومن الزم ھذا القول، أن تتضمن ھذه الشریعة الخالدة جمی�ع أحك�ام األش�یاء،             
واألفع��ال المتعلق��ة بتفاص��یل ش��ؤون ال��دنیا، فم��ا ترك��ت ش��یئًا مم��ا یحت��اج إلی��ھ  
الناس إال وبینت لھم وجھ الحق فیھ، ودلتھم على خی�ر م�ا ی�صلح أم�ر دی�نھم           

  .)١(" علیك الكتاب تبیانًا لكل شيءونزلنا: " ودنیاھم، قال اهللا تعالى
بیع المماكسة ف�ي الفق�ھ اإلس�الِمي ودالالت�ھ االقت�صادیة            : "ھذا البحث بعنوان  

، یوضح مصطلح المماكسة عند الفقھاء، والمصطلحات ذات ال�صلة، وأدل�ة        "
مشروعیة بیع المماكسة، ومزایا بیع المماكسة عل�ى وج�وه البی�وع األخ�رى،      

ي یمك��ن أن تعت��رض عل��ى ج��واز بی��ع المماك��سة،      وال��رد عل��ى ال��شبھات الت��   
  .واألحكام الشرعیة الخاصة ببیع المماكسة، ودالالتھ االقتصادیة

لبح   :همية 

تتولى أحكام المع�امالت ف�ي الفق�ھ اإلس�المي تنظ�یم المعاوض�ات الجاری�ة ب�ین                
الناس في عالقاتھم االجتماعیة، بما یكفل ص�یانة م�صالحھم وحف�ظ حق�وقھم،           

ه األحكام جزء من العبادة، والتي یترت�ب عل�ى امتثالھ�ا الحك�م بم�ا              وامتثال ھذ 
  .أنزال اهللا تعالى

یأتي البحث لی�درس أحك�ام البی�ع بالمماك�سة باعتبارھ�ا م�ن أحك�ام المع�امالت                  
المالیة التي تھدف إلى مراعاة مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم، كونھا من       

 وبالت�الي تطبی�ق ش�ریعة اهللا ف�ي     األحكام الت�ي یق�وم علیھ�ا نظ�ام االس�تخالف،        
  .األرض

لبح   :شكالية 

أدَّى تن��وع آلی��ة التراض��ي القائم��ة ب��ین الن��اس ف��ي ِبیاع��اتھم إل��ى تع��دُّد ص��ور    
البیوع؛ فمنھا ما یك�ون بطری�ق المماك�سة، ومنھ�ا م�ا یك�ون بطری�ق األمان�ة،               
ومنھا ما یكون بطریق المزای�دة، ومنھ�ا م�ا یك�ون بطری�ق االس�تئمان، فتب�دو                  
مشكلة البحث في بی�ان ص�ورة التراض�ي الج�ائزة ف�ي البی�ع بالم�ساومة، وم�ا                  

  . یتصل بھا من أحكام فقھیة خاصة بھذه الصورة من البیع

                                                           

 ).٨٩(آیة : سورة النحل )١(
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لبح   :ه 

  :یسعى البحث لتحقیق ھدفین أساسیین 
بیان ماھی�ة بی�ع المماك�سة وم�شروعیتھ، وتمیی�زه م�ن وج�وه البی�ع          :  أولھما

  .األخرى، وأحكامھ الفقھیة
بی��ان ال��دالالت االقت��صادیة لبی��ع المماك��سة وإس��ھامھ ف��ي النظری��ة    : وثانیھم��ا

  .االقتصادیة اإلسالمیة
  

لسابقة سا    :ل

بی��ع الم��ساومة وتطبیقات��ھ   :"بع��د البح��ث عث��ر الباح��ث عل��ى دراس��ة بعن��وان     
وھ�ي رس�الة ماج�ستیر    " المعاصرة دراس�ة فقھی�ة مقارن�ة بالق�انون الك�ویتي       

 س���الم ع���امر س���لطان العجم���ي إل���ى كلی���ة دار     مقدم���ة م���ن الباح���ث ف���ارس   
 م بجامعة المنیا بجمھوریة مصر العربیة، وبلغ حج�م الرس�الة        ٢٠١٦العلوم،

  .صفحة) ١٧٠(
حیث قسم الباحث رسالتھ إل�ى ثالث�ة ف�صول؛ تن�اول ف�ي الف�صل األول مفھ�وم              
وم��شروعیة بی��ع الم��ساومة، وف��ي الف��صل الث��اني ال��ضوابط ال��شرعیة العام��ة   

اومة، وفي الفصل الثالث تطبیقات معاصرة لبیع المساومة في والخاصة للمس
  .المصارف اإلسالمیة

وتأتي ھذه الدراسة الستكمال بعض األحكام الفقھیة الخاص�ة ببی�ع الم�ساومة             
الغ�بن ف�ي ال�ثمن، وخی�ار        : التي لم تتعرض لھا الدراس�ة ال�سابقة، مث�ل أحك�ام           
  .المماكسة، والنجش في المماكسة، وخیار التدلیس

  

كما تختلف ھذه الدراس�ة ع�ن الدراس�ة ال�سابقة ف�ي تغطی�ة ك�ل واح�دة منھم�ا                   
لجانب معین، فالدراسة السابقة ركزت على التطبیقات العملیة لبیع المساومة       
في القانون الكویتي وفي المصارف اإلسالمیة، في حین ركزت ھ�ذه الدراس�ة          

ع م�ن مع�اني     على الجانب االقتصادي لبی�ع الم�ساومة، وم�ا یت�ضمنھ ھ�ذا البی�              
  .ودالالت اقتصادیة، وقیم اقتصادیة إسالمیة

  

لبح  :منهج 

اتب��ع البح��ث الم��نھج الوص��في التحلیل��ي بم��ا ی��شملھ م��ن من��اھج االس��تقراء         
واالس��تنباط، فاس��تقرى الباح��ث م��ا ورد ع��ن بی��ع المماك��سة م��ن أحك��ام فقھی��ة 

دیة خاصة من م�صادر الفق�ھ اإلس�المي، واس�تنبط المع�اني وال�دالالت االقت�صا            
  .لھذا البیع
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لبح ة    :خ
  

  :یتكون البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة
  

  .ماھیة بیع المماكسة وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي: المبحث األول
مفھ������وم بی������ع المماك������سة، والم������صطلحات ذات ال������صلة،    :المطل������ب األول

  .ومشروعیتھ، ومزایاه، والشبھات الواردة حول مشروعیتھ
  .یع المماكسةأحكام ب: المطلب الثاني
  .الدالالت االقتصادیة لبیع المماكسة: المبحث الثاني
 .الفروض النظریة لعلم االقتصاد اإلسالمي في بیع المماكسة: المطلب األول
 .القیم االقتصادیة اإلسالمیة في بیع المماكسة: المطلب الثاني
  .ظاھرة تقسیم العمل في بیع المماكسة: المطلب الثالث
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  املبحث األول

  ماهية بيع املماكسة وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

ی��درس ھ��ذا المبح��ث الجان��ب التأص��یلي لبی��ع المماك��سة، فیتناول��ھ ب��التعریف      
  :والمشروعیة واألحكام الفقھیة، كما یأتي

  اطب اول

وم  ا،واطت ذات ا، ورو، وزاه، 

رو ول واردةت اوا  

الم��ساومة والمكای���سة والمح���اكرة  : ت للمماك��سة مرادف���ات كثی��رة، مث���ل  ورد
والمشاحة والمضایقة والمراوضة، وھي تساعد على بی�ان معن�ى المماك�سة،            

  :كما یأتي

ال:ال الص للغة    لمماكسة في 

المجاذبة بین البائع والم�شتري عل�ى ال�سلعة، وف�صل     : أ ـ المماكسة في اللغة 
  .)١(ثمنھا

  :اكسة في االصطالح تعریفات من ِوجھات عدیدة، كاآلتيب ـ وللمم
أْن یقف الرجل بسلعتھ یسوم بھ�ا م�ن         : "ـ تعریف المماكسة من جھة البائع     ١

یری��د ش��راءھا، أو یجل��س بھ��ا ف��ي ح��انوت أو مك��ان، فم��ن م��رَّ ب��ھ س��اومھ          
،فالذي یرید بیع سلعتھ علیھ أن یعرضھا ف�ي موض�ع یع�رف الن�اس          )٢("علیھا

ھا؛لیتق��دم إلی��ھ الراغب��ون ب��شرائھا، ویطلبونھ��ا من��ھ بطری��ق    أن��ھ یرغ��ب ببیع 
  .المساومة

المكالم���ة ف���ي ال���نقص م���ن   : "ـ��� تعری���ف المماك���سة م���ن جھ���ة الم���شتري   ٢
، یقدم ھذا التعریف صورة جریان المساومة، وھي أن مالك السلعة           )٣("الثمن

یطل��ب لبیعھ��ا س��عرًا ی��راه الم��شتري غالی��ًا، فیب��دأ الراغ��ب بال��سلعة مراوض��ة    
بائع عل�ى تح�صیلھا من�ھ ب�أدنى س�عر ممك�ن، والوص�ول إلیھ�ا عب�ر محاول�ة            ال

  .تنازل البائع عنھا بأقل مما طلب
ھ�و أْن   : "ـ التعریف الذي ی�شرح س�لوك الب�ائع والم�شتري أثن�اء المماك�سة              ٣

یستام البائع سلعتھ بمئة درھم، ویطلبھا المشتري بثمانین درھم�ًا، ث�م یتق�رَّر              

                                                           

ج، دار ص�ادر،  ١٥، ل�سان الع�رب،      )م١٣١١ھ�ـ،   ٧١١ت(محمد بن مكرم ابن منظ�ور       ) ١(
 .  سوم: ، مادة٣١٠، ص١٢م، ج١٩٩٤ بیروت، ،٣ط
ج، مطبع�ة  ٧، المنتق�ى ش�رح الموط�أ،       )م١٠٨١ھ�ـ،   ٤٧٤ت(سلیمان بن خلف الباجي     ) ٢(

 . ١٠١، ص٥م، ج١٩١٤، مصر، ١السعادة، ط
ج، ٨، إكم��ال المعِل��م بفوائ��د م��سلم، )م١١٤٩ھ��ـ، ٥٤٤ت(عی�اض ب��ن موس��ى ال��سْبتي  ) ٣(

م، ١٩٩٨، م�صر،  ١طباع�ة والن�شر والتوزی�ع، ط    یحیى إس�ماعیل، دار الوف�اء لل      . د:تحقیق
 .٢٩٢، ص٥ج
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، یستند ھ�ذا االقتب�اس إل�ى      )١("سة على تسعین درھماً   الثمن بینھما بعد المماك   
حقیقة أن مصلحة الب�ائع م�ضادة لم�صلحة الم�شتري، فالب�ائع یح�اول التن�ازل                 
عن سلعتھ بأعلى سعر ممكن، ویسعى الم�شتري بالمقاب�ل إل�ى ال�شراء ب�أدنى       
سعر ممك�ن، لك�ن ال ینعق�د البی�ع م�ا ل�م تجتم�ع م�صالحھما عل�ى س�عر اتف�اقي                 

  .)٢(نًا للمعاوضة بینھمایتراضیانھ ثم
البی�ع ب�أي ثم�ن ك�ان، م�ن          : "ـ التعریف الذي یمیز بینھ وب�ین بی�وع األمان�ة          ٤

، فال ُینظر فیھ إلى الثمن الذي اشترى بھ البائع    )٣("غیر نظر إلى الثمن األول    
المال من قبل، كما ھو الح�ال ف�ي بی�وع األمان�ة الت�ي یتح�دد فیھ�ا ال�ثمن بن�اء                      

  .)٥(فبیع المماكسة ھو بیع بأي ثمن اتَّفق علیھ العاقدان، )٤(على الثمن األول
بیع ل�م یتوق�ف ثم�ن مبیع�ھ       : "ـ التعریف الذي یفرق بینھ وبین بیع المزایدة       ٥

المعلوم قْدره على اعتبار ثمنھ ف�ي بی�ع قبل�ھ إن الت�زم م�شتریھ ثمن�ھ ال عل�ى                     
 ال عل�ى  إْن الت�زم م�شتریھ ثمن�ھ   "-فأخرج القی�د ال�وارد      . )٦("قبول زیادة علیھ  
 -المماك�سة والمزای�دة   - بیع المزایدة، فیبدو الفرق بینھم�ا        -"قبول زیادة علیھ  

  .)٧(أن بیع المماكسة ال ُتقبل الزیادة علیھ بعد تراضي المتعاقدین على الثمن
أن یطل�ب ك�لٌّ االس�ترباح م�ن        : "ـ التعریف الذي یكشف عن ھدف المماكسة      ٦

فالمق�صود م�ن عق�ود المعاوض�ات     ،)٨("اآلخر، مع قطع النظر عن العق�د األول    
ھو الربح، والمساومة من وسائل المتعاقدین للوصول إلیھ، فیحاول الطرف�ان           
اإلیقاع ببعضھما، ثم ال ینعقد البی�ع بینھم�ا حت�ى ی�رى الب�ائع أن م�ا یأخ�ذ م�ن           

. الثمن خیر لھ من سلعتھ، ویرى المشتري أن منافع السلعة خیر لھ من ثمنھ     
  .اقد وال تم التبایع بین المتساومینولوال ذلك ما وقع التع

                                                           

، الحاوي الكبیر في فق�ھ م�ذھب اإلم�ام     )م١٠٥٨ھـ،  ٤٥٠ت(علي بن محمد الماوردي     ) ١(
عل��ي محم��د مع��وض وع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود،دار الكت��ب        : ج، تحقی��ق١٩ال��شافعي، 
 . ٢٧٩، ص٥م، ج١٩٩٩، بیروت، ١العلمیة، ط

، نھای�ة المحت�اج إل�ى ش�رح المنھ�اج،           )م١٥٩٦ھ�ـ،   ١٠٠٤ت(محمد بن أحمد الرمل�ي      ) ٢(
 . ٣٦٣، ص٤م، ج١٩٨٤ج، دار الفكر، بیروت، ٨
ج، ٦، رد المحتار على الدر المخت�ار،    )م١٨٣٦ھـ،  ١٢٥٢ت(محمد أمین ابن عابدین     ) ٣(

 . ١٣٢، ص٥م، ج١٩٩٢، بیروت، ٢دار الفكر، ط
ام ش�رح ُغ�رر األحك�ام،    ، ُدرر الحكَّ� )م١٤٨٠ھ�ـ،  ٨٨٥ت(محمد بن فرامرزمنالخ�سرو    ) ٤(
 .١١٤ ص١ت، ج. ج، دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت، د٢
،ب���دائع ال���صنائع ف���ي ترتی���ب )م١١٩١ھ���ـ، ٥٨٧ت(أب���و بك���ر ب���ن م���سعود الكاس���اني  ) ٥(

 .١٣٤، ص٥م، ج١٩٨٦، بیروت، ٢ج،دار الكتب العلمیة، ط٧الشرائع، 
ح ح��دود اب��ن عرف��ة ، ش��ر)م١٤٨٩ھ��ـ، ٨٩٤ت(محم��د ب��ن قاس��م األن��صاري الرصَّ��اع  ) ٦(

محم�د أب�و   : الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرف�ة الوافی�ة،تحقیق     
 .٣٨٣م، ص١٩٩٣، بیروت، ١األجفان والطاھر المعموري، دار الغرب اإلسالمي، ط

، الفواك�ھ ال�دواني عل�ى رس�الة اب�ن           )م١٧١٤ھ�ـ،   ١١٢٦ت(أحمد ب�ن غ�انم النف�راوي        ) ٧(
 .٧٢، ص٢ت، ج. ج، دار الفكر، بیروت، د٢رواني، أبي زید القی

ج، المكتب����ة ١٠الحاش���یة،  )م١٨٨٤ھ���ـ،  ١٣٠١ت(عب���د الحمی���د المك���ي ال���شرواني     ) ٨(
 .٤٢٧، ص٤م، ج١٩٨٣التجاریة الكبرى، مصر، 
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ي: ثانيا لم بيع  لمماكسة    بيع 

 اعتم�دوا ف�ي التفری�ق ب�ین بی�ع المماك�سة وبی�ع               -اب�ن حبی�ب   -مرَّ أن المالكی�ة     
إْن الت�زم م�شتریھ     ": المزایدة على إض�افة القی�د اآلت�ي ف�ي تعری�ف المماك�سة             

المزایدة بنفس التعری�ف  ، في حین عرَّفوا بیع "ثمنھ ال على قبول زیادة علیھ   
ال��واردة ف��ي تعری��ف بی��ع   " ال"ال��وارد ف��ي بی��ع الم��ساومة، إلَّ��ا أنھ��م ح��ذفوا     

للب�ائع أن   :المماكسة، فیظھر الفرق بینھما في اللزوم بعد االفتراق، كم�ا ی�أتي           
  .)١(ُیلزم المشتري بعد االفتراق في بیع المزایدة، بخالف بیع المماكسة

  .)٢(على عرف جرى بینھم آنذاكلكن ُردَّ علیھ بأن ھذا مبني 

لغال فيما يأتي ي بينهما في  لتف نه يمك  لباح    :ي 

على السلعة بین بائع ومشتري، أما المزایدة فتنعق�د ب�ین    ـ تجري المماكسة  ١
  .بائع واحد وعدد من المتنافسین على شرائھا

  .  ـ یختص التواطؤ في السعر بالمزایدة دون المماكسة٢
 تق��ع المماك��سة عل��ى س��لعة غی��ر معروض��ة للبی��ع، وال تح��صل      ـ�� یمك��ن أن ٣

المزایدة في غیر السلع المرغوب ببیعھا، وبیان ذلك أن یجد باحث عن سلعة         
انھ�ا   ضالتھ في بیت جار أو أخ، فیبادر إلى طلب شرائھا من مالكھا، ویتب�ایع          

في ذلك المحل بطریق المساومة، في حین ال تكون المزایدة في غیر األسواق 
  .  أو األماكن المخصصة إلجراء الصفقات

إجراء الصفقة، فقد یساوم لیع�رف   ـ قد ال یكون غرض البائع من المماكسة     ٤
،ف�ال   قیمة السلعة مثًال، في حین یكون غرضھ م�ن المزای�دة إتم�ام المعاوض�ة              

  .یمكنھ الرجوع عن البیع بعد المزایدة
على  زایدة عن نفسھ، ویتعینأو بالم یتولَّى المالك الراشد البیع بالمماكسة ـ٥

النائب البیع بالمزایدة؛ ألنھا أبعد عن التھمة، وأقرب إل�ى تحقی�ق العدال�ة ف�ي          
  .المعاوضة

س�لعتھ بالمماك��سة، بخ�الف ال��نْجش ف�ي بی��ع     للَغ��ْبن ف�ي بی��ع المال�ك   ـ� ال أث�ر  ٦
  .  النائب بالمزایدة

النائ�ب م�ن    ـ قصد المالك من البیع بالمماك�سة التج�ارة واالس�ترباح، وق�صد     ٧
  .البیع بالمزایدة أداء حقوق الناس

 ـ أخالقیات السماحة والرفق في المساومة أفسح ظھورًا منھا في المزایدة، ٨
فی��ستطیع الب��ائع أو الم��شتري ف��ي الم��ساومة أن یتعمَّ��د الوق��وع ب��الَغْبن عل��ى    

  .سبیل الصدقة الخفیة، وھذا فعل محمود شرعًا

                                                           

، مواھ��ب الجلی��ل ف��ي ش��رح مخت��صر )م١٥٤٧ھ��ـ، ٩٥٤ت(محم��د ب��ن محم��د الحطَّ��اب ) ١(
 .٢٣٨-٢٣٧، ص٤م، ج١٩٩٢، بیروت، ٣ج، دار الفكر، ط٦خلیل، 

محم�د  : ج، تحقی�ق ٥، ش�رح التلق�ین،   )م١١٤١ھ�ـ،  ٥٣٦ت(محم�د ب�ن عل�ي الم�اَزري     ) ٢(
 .١٠٣١-١٠٣٠، ص٢م، ج٢٠٠٨، بیروت، ١المختار السلَّامي، دار الغرب اإلسالمي، ط
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ع الخ�اص، وتغل�ب المزای�دة عل�ى عق�ود       ـ تغلب المساومة على عقود القطا ٩
  .القطاع العام وما في حكمھا، مثل عقود استثمار أموال الیتامى

تلك ھي أبرز الفروقات التي تبدو بین بیع المماكسة وبیع المزایدة في الوقت        
  .الحاضر

لمماكسة: ثالثا عية بيع    لة مش

یتھا، لألدل��ة المماك��سة م��ن وج��وه البی��وع الت��ي أجم��ع الفقھ��اء عل��ى م��شروع  
  :اآلتیة

: البق�رة  [﴾َوَأَح�لَّ اُهللا الَبْی�َع َوَح�رََّم الرَِّب�ا    ﴿: قال اهللا تعالى: أ ـ من القرآن الكریم 
٢٧٥.[  

الل  الست ص�یغة العم�وم ف�ي اآلی�ة عل�ى ج�واز بی�ع المماك�سة،                    دل�ت  :جه 

  .)١(وعدم كراھتھ
مماك�سة،  وردت أحادیث عدی�دة ف�ي م�شروعیة بی�ع ال    : ب ـ من السنة النبویة 

  :منھا
لم�ا ق�ِدم رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ            : عن أن�س ب�ن مال�ك، رض�ي اهللا عن�ھ           ـ  ١

ی�ا بن�ي النجَّ�ار، ث�اِمُنوني بح�ائطكم      : "وسلم المدینة أمر ببن�اء الم�سجد، وق�ال      
  .)٢("ال، واهللا ال نطلب ثمَنھ إلَّا إلى اهللا: ھذا، قالوا

 ال�ذي تختارون�ھ عل�ى      اذك�روا ال�ثمن   : ، أي "ث�امنوني "معن�ى   : وجھ االس�تدالل  
سبیل السوم، لیذكر لھم النبي صلى اهللا علیھ وسلم الثمن الذي یختار، ثم یقع 

  .)٣(التراضي بعد ذلك، ویتم البیع بطریق المماكسة
ـ أورد مسلم من حدیث جابر بن عبد اهللا رض�ي اهللا عنھم�ا، ح�ول م�ساومة              ٢

:  علی��ھ ال��سالم النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ل��ھ ف��ي َجَمل��ھ ال��ذي أعی��ا، فق��ال     
  .)٤("أُتراني ماكستك آلخذ َجَملك، خذ جملك ودراھمك، فھو لك"

                                                           

، تحف�ة المحت�اج ف�ي ش�رح         )م١٥٦٧ھ�ـ،   ٩٧٤ت(أحمد ب�ن محم�د اب�ن حج�ر الھیتم�ي            ) ١(
 .٤٢٧، ص٤م، ج١٩٣٨جاریة الكبرى، مصر، ج، المكتبة الت١٠المنھاج، 

، الج���امع الم���سند )م٨٧٠ھ���ـ، ٢٥٦ت(محم���د ب���ن إس���ماعیل البخ���اري : متف���ق علی���ھ) ٢(
ص��حیح (ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وس��ننھ وأیام��ھ    

، بی�روت،  ١محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص�ر، دار ط�وق النج�اة، ط       : ج، تحقیق٩،  )البخاري
؛ م�سلم  ٢١٢،ص٤، ج/٢٧٧٤/كتاب الوصایا، ب�اب وق�ف األرض للم�سجد، رق�م        ،  ٢٠٠٢

، الم��سند ال��صحیح المخت�صر بنق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى  )م٨٧٥ھ��ـ، ٢٦١ت(ب�ن الحج��اج  
محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي،     : ج، تحقی�ق  ٥،  )ص�حیح م�سلم   (رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم         

اجد ومواض��ع ال��صالة، ب��اب ابتن��اء ت، كت��اب الم��س. دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت، د
 .٣٧٣، ص١، ج/٩-٥٢٤/مسجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم، رقم 

، ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح         )م١٤٤٩ھ�ـ،   ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني        ) ٣(
 .٣٢٦، ص٤م، ج١٩٥٩ج، دار المعرفة، بیروت، ١٣البخاري، 

ی�ع البعی�ر واس�تثناء ركوب�ھ،      مسلم بن الحجاج، ص�حیح م�سلم، كت�اب الم�ساقاة، ب�اب ب             ) ٤(
 .١٢٢١، ص٣، ج/١٠٩-٧١٥/رقم 
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الل الســت ی�دل الح��دیث عل�ى ج��واز المماك�سة قب��ل اس�تقرار العق��د      :جــه 

  .)١(والركون للمبایعة
  .)٢(نقل اإلجماع على جواز بیع المماكسة وِحلِّھ، وعدم كراھتھ: ج ـ اإلجماع

 ب��ن الع��وام رض��ي اهللا عن��ھ بالكیاس��ة ف��ي  اش��تھر الزبی��ر: د ـ عم��ل ال��صحابة   
، أي ك����ان معروف����ًا بج����ودة التج����ارة، والتب����صُّر بوج����وه ال����ربح   )٣(التج����ارة

  .)٤(والخسران فیھا

ألخ: بعا لبي  لبيع بالمماكسة بي    مكانة 

أجمع الفقھاء على تفضیل البیع بالمماكسة على وجوه البیع األخ�رى، إذ ھ�و              
  .)٥(علم واألحسن واألسلم عندھمال البیع األحب إلى أھل

  .)٦("المساومة عندي أسھل من المرابحة: "قال اإلمام أحمد بن حنبل

لى ما يأتي ألخ  لبيع  ج  لمماكسة على  لسب في تفضيل  جع    :ي

كره بعض العلماء البیع بالمزایدة؛ لما فی�ھ م�ن معن�ى ال�سوم     :أ ـ بیع المزایدة 
  .)٧(یورث من الضغائن والمشاحة بین القلوبعلى السوم المنھي عنھ، ولما 

اختل��ف الفقھ��اء ف��ي ج��واز بی��ع المرابح��ة، فك��ان بی��ع       : ب ـ بی��ع المرابح��ة      
  المماكسة أْولى للخروج من الخالف، وألن المرابحة تحتاج إلى صدق متین، 

                                                           

 .٣٢١، ص٥ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج) ١(
ھ���ـ، ١١٨٩ت(؛ عل���ي ب���ن أحم���د الع���دوي ٧٢، ص٢النف���راوي، الفواك���ھ ال���دواني، ج) ٢(

یوس�ف ال�شیخ    :ج، تحقی�ق  ٢، حاشیة العدوي على شرح كفای�ة الطال�ب الرب�اني،            )م١٧٧٥
؛ اب��ن حج��ر الھیتم��ي، تحف��ة ١٣٧، ص٢م، ج١٩٩٤الفك��ر، بی��روت، محم��د البق��اعي، دار 

، فتوح���ات )م١٧٩٠ھ���ـ، ١٢٠٤ت(؛ س���لیمان ب���ن عم���ر الجم���ل   ٤٢٧ ص٤المحت���اج، ج
 .١٨٠، ص٣ت، ج. ج، دار الفكر، بیروت، د٥الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب، 

ج، دار ٣٠، المب��سوط، )م١٠٩٠ھ��ـ، ٤٨٣ت(محم��د ب��ن أحم��د ب��ن س��ھل السرخ��سي    ) ٣(
ھ����ـ، ٧٤٣ت(؛ عثم����ان ب���ن عل����ي الزیلع����ي  ١٥٨، ص٢٤، ج١٩٩٣رف���ة، بی����روت،  المع

ج، المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة، الق��اھرة، ٦، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق،  )م١٣٤٣
 .  ١٩٣، ص٥، ج١٨٩٥

، البی���ان ف���ي م���ذھب اإلم���ام  )م١١٦٣ھ���ـ، ٥٥٨ت(یحی���ى ب���ن أب���ي الخی���ر العمران���ي  ) ٤(
، ٦، ج٢٠٠٠، ج��دة، ١ج، دار المنھ��اج، ط١٣، قاس��م محم��د الن��وري : ال��شافعي، تحقی��ق 

، ال��نجم الوھ��اج ف��ي ش��رح    )م١٤٠٥ھ��ـ، ٨٠٨ت(؛ محم��د ب��ن موس��ى ال��دِمیري   ٢٣١ص
 .٤١١، ص٤، ج٢٠٠٤، جدة، ١ج، دار المنھاج، ط١٠المنھاج، 

ج، ٣، المق��دمات الممھ��دات،  )م١١٢٦ھ��ـ، ٥٢٠ت(محم��د ب��ن أحم��د اب��ن رش��د الج��د    ) ٥(
 .١٣٩، ص٢م، ج١٩٨٨، بیروت، ١إلسالمي، طمحمد حجي، دار الغرب ا. د:تحقیق

ج، ٤، الكافي في فقھ اإلم�ام أحم�د،     )م١٢٢٣ھـ،  ٦٢٠ت(عبد اهللا بن أحمد ابن قدامة       ) ٦(
 .٥٧، ص٢م، ج١٩٩٤، بیروت، ١دار الكتب العلمیة، ط

ج، دار ٨، ش�رح مخت�صر خلی�ل،   )م١٦٩٠ھ�ـ،  ١١٠١ت(محمد ب�ن عب�د اهللا الَخراش�ي     ) ٧(
 .١٧٢ ص،٥ت، ج. الفكر، بیروت، د
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  .)١(واجتناب الریبة
 ك��ان بع��ض م��ن لقین��اه یك��ره للعام��ة اإلكث��ار م��ن بی��ع   ":ق��ال اب��ن عب��د ال��سالم

، فیحتاج البائع إلى إعالم     )٢("المرابحة؛ لكثرة ما یحتاج إلیھ البائع من البیان       
  .)٣(المشتري بكل ما یعلمھ من النقد والوزن وتأخیر الثمن، وممن اشتراه

وذل�ك لم�ا ف�ي البی�ع باالسترس�ال م�ن الخط�ر؛ لجھ�ل أح�د          : ج ـ بیع االستئمان 
  .)٤(المتبایعین بالثمن

ارض البیوع األخرى ال�سابقة جعل�ھ ص�ورة البی�ع          فخلو بیع المماكسة من عو    
الغالبة بین الناس، وعند إطالق البی�ع ین�صرف إل�ى البی�ع المعت�اد، وھوالبی�ع                 

  .)٥(بالمماكسة

لمماكسة: خامسا عية بيع    شبها ت على مش

  :یمكن أن یرد على القائلین بجواز بیع المماكسة االعتراضات اآلتیة
 عبد اهللا بن عمر، رضي اهللا عنھما، أن رس�ول اهللا  عن: أ ـ النھي عن السَّوم 

  صلى اهللا علیھ وسلم،
، وی�دخل البی�ع بالمماك�سة ف�ي معن�ى           )٦("ال یبْع بعضكم على بیع بعض     : "قال

  .النھي الوارد في ھذا الحدیث، فیكون البیع بالمماكسة منھیا عنھ بالحدیث

                                                           

محم��د حج��ي . د:، ال��ذخیرة، تحقی��ق)م١٢٨٥ھ��ـ، ٦٨٤ت(أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي  ) ١(
؛ عل�ي ب�ن   ١٥٩، ص٥م، ج١٩٩٤، بی�روت،  ١ج، دار الغ�رب اإلس�المي، ط  ١٤وآخرون،  

م، ١٩٨٤ج، دار الفك�ر، بی�روت،   ٨، الحاش�یة،  )م١٦٧٦ھ�ـ،   ١٠٨٧ت(علي الشَّْبراَملسي   
 .٥٧، ص٢؛ ابن قدامة، الكافي، ج١١١، ص٤ج
، التوض���یح ف���ي ش���رح المخت���صر )م١٣٧٤ھ���ـ، ٧٧٦ت(خلی���ل ب���ن إس���حاق الجن���دي ) ٢(

أحم���د ب���ن عب���د الك���ریم نجی���ب،مركز نجیبوی���ھ   . د:ج، تحقی���ق٨الفرع���ي الب���ن الحاج���ب،  
؛ محمد ب�ن أحم�د ُعَل�یش    ٥٣٧، ص٥م، ج ٢٠٠٨م،  . ، د ١للمخطوطات وخدمة التراث، ط   

 دار الفك���ر، بی���روت، ج،٩، م���نح الجلی���ل ش���رح مخت���صر خلی���ل، )م١٨٨٢ھ���ـ، ١٢٢٩ت(
 .٢٦٣، ص٥م، ج١٩٨٩

، اإلن�صاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن           )م١٤٨٠ھ�ـ،   ٨٨٥ت(علي بن سلیمان الم�رداوي      ) ٣(
؛ منصور بن ی�ونس   ٤٤٥، ص ٤ت، ج . ، د ٢ج، دار إحیاء التراث العربي، ط     ١٢الخالف،  
ج، دار الكتب العلمیة، ٦، كشاف القناع عن متن اإلقناع،    )م١٦٤١ھـ،  ١٠٥١ت(البھوتي  

 .٢٢٩، ص٣م، ج١٩٩٧،بیروت، ١ط
ج، ٤، بلغ�ة ال�سالك ألق�رب الم�سالك،     )م١٨٢٥ھـ، ١٢٤١ت(أحمد بن محمد الصاوي     ) ٤(

 .٢٦٣، ص٥؛ علیش، منح الجلیل، ج٢١٦، ص٣ت، ج. دار المعرفة، بیروت، د
، االختی��ار لتعلی��ل  )م١٢٨٤ھ��ـ، ٦٨٣ت(عب��د اهللا ب��ن محم��ود أب��و الف��ضل الموص��لي     ) ٥(

 .٢٦، ص٢م، ج١٩٣٧ محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي، القاھرة، :ج، تعلیق٥المختار، 
مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بی�ع أخی�ھ،           ) ٦(

، ٣، ج/٧ـ���١٤١٢/وس���ومھ عل���ى س���ومھ، وتح���ریم ال���نْجش، وتح���ریم الت���صریة، رق���م       
 .١١٥٤ص
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حلتي لى م لمماكسة تقس  ل بأ    :)١(ي على 

 قب��ل الرك��ون للبی��ع، وھ��ي المرحل��ة الت��ي یتج��اذب ویتج��ادل فیھ��ا       :ألول��ىـ�� ا
المتساومان حول السعر، ویحاول كل واحد منھما الحصول عل�ى مبتغ�اه بأق�ل     

  .مقابل ممكن
 بعد الركون للبیع، وھي المرحل�ة الت�ي ینتق�ل فیھ�ا المت�ساومان إل�ى       :ـ الثانیة 

 الثمن ویقوم الم�شتري بتجھی�ز       اإلعداد إلتمام الصفقة، كأن یقوم البائع بتفقد      
  .السلعة للتسلیم

والنھ��ي ال��وارد ف��ي الح��دیث ی��أتي عل��ى المرحل��ة الثانی��ة، وھ��ي مرحل��ة بع��د      
الرك��ون واس��تقرار البی��ع، أم��ا المرحل��ة األول��ى ف��ال ی��رد النھ��ي علیھ��ا، وھ��ي    

ف��ال ی��دخل النھ��ي عل��ى مرحل��ة المماك��سة، وإنم��ا یخ��تص       . مرحل��ة التج��اذب 
، وبالت��الي ال م��ستند ف��ي ھ��ذا الح��دیث عل��ى كراھ��ة أو بمرحل��ة اس��تقرار البی��ع
  .تحریم البیع بالمماكسة

ثم إنھ یترتب على النھي ع�ن البی�ع بالمماك�سة ض�رر بالب�ائع، وإجب�اره عل�ى                  
البیع بالثمن ال�ذي یرت�ضیھ أول م�شتر لھ�ا، فتؤخ�ذ ال�سلعة م�ن بائعھ�ا بُع�ْشر            

  .)٢(ثمنھا أو أقل
 بن عمر، رضي اهللا عنھما، أن رجًال ذكر عن عبد اهللا:ب ـ النھي عن الِخالبة

إذا بایع�ت فق�ل ال   ": للنبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم أن�ھ ُیخ�دع ف�ي البی�وع، فق�ال               
وی��دخل البی��ع بالمماك��سة ف��ي معن��ى الِخالب��ة ال��وارد ف��ي الح��دیث،  . )٣("ِخالب��ة

  .فیكون البیع بالمماكسة منھیا عنھ بالحدیث
ول�یس م��ن الخ�داع أن یبی�ع الب��ائع    : ")٤(ردَّ الب�اجي عل�ى ھ�ذه ال��شبھة ب�القول    

لی��ست الم��ساومة م��ن الخالب��ة   : ؛ أي"ب��الغالء أو ی��شتري الم��شتري ب��رخص  
  . الواردة في الحدیث

، وف�ي ھ�ذا إش�ارة إل�ى إباح�ة           )٥("اشتِر وم�اكس  : "وقال اإلمام أحمد بن حنبل    
  .  المساومة، وأنھ لیس فیھا معنى الخدیعة

                                                           

، ص��حَّحھ ورقَّم��ھ وخ��رَّج   ج٢، الموط��أ،  )م٧٩٥ھ��ـ، ١٧٩ت(اإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س    ) ١(
م، ١٩٨٥محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بی�روت،  : أحادیثھ وعلَّق علیھ  

 .٦٨٤، ص٢ج
 .١٠١-١٠٠، ص٥الباجي، المنتقى، ج) ٢(
البخ��اري، ص��حیح البخ��اري، كت��اب البی��وع، ب��اب م��ا ُیك��ره م��ن الخ��داع ف��ي البی��ع، رق��م  ) ٣(
 .٦٥، ص٣، ج/٢١١٧/
 .١٠٨، ص٥، جالمنتقى) ٤(
ج، دار ٨، المبدع في شرح المقنع، )م١٤٧٩ھـ، ٨٨٤ت(إبراھیم بن محمد ابن مفلح      ) ٥(

 .٧٨، ص٤م، ج١٩٩٧، بیروت، ١الكتب العلمیة، ط
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ب اطا  

ا  مأ  

حكا خاصة، كما يأتي لمماكسة    :لبيع 

لثم: ال   لغب� في 

ُیوَكل للمتساوَمین في البی�ع بالمماك�سةأمر تحدی�د ال�ثمن بالتراض�ي، دون أي                
قیود أو معاییر یلتزَمان أو یسترشَدان بھا، وھذا ھو الفارق الرئیس بین بی�ع   

الم��ساومة أن وحقیق��ة بی��ع : ")١(المماك��سة والبی��وع األخ��رى، ق��ال النف��راوي 
  ".یتراضى الشخصان على ثمن وال َتقبل زیادة بعده، ولو تضمَّن غْبنًا

وال فرق في لزوم بیع المكای�سة عن�د المالكی�ة ب�ین أن یك�ون المغب�ون ج�اھًال                    
، ق��ال اب��ن حبی��ب ف��ي  )٢(محانك��ًا ف��ي تق��دیر ال��ثمن أو عالم��ًا ب��ھ   بقیم��ة المبی��ع

ی�ع ب�اع أو اش�ترى م�ا ی�ساوي           لو أن أحد المتبایعین من جھل�ة الب       : "واضحتھ
، وأض�اف اب�ن رش�د الج�د إل�ى ق�ول اب�ن حبی�ب                 )٣("مئة درھ�م ب�درھم لزمھم�ا      

،وھ�ذا ف�ي ح�ال ك�ان المت�ساوَمان          "ولم ُیفسخ، ولم ُیختلف في ذلك     : ")٤(اآلتي
وأم�ا  : ")٥(بالَغین راشَدین أصیَلین عن نفسیھما في البی�ع، ق�ال اب�ن عب�د الب�ر         

ء وارتفاع األسعار وانخفاضھا فج�ائز التغ�ابن       أثمان السلع في الرخص والغال    
في ذل�ك كل�ھ، إذا ك�ان ك�ل واح�د م�ن المتب�ایعین مالك�ًا ألم�ره، وك�ان ذل�ك ع�ن               

  ".تراٍض منھما
أما إذا فقدا أحد الشرطین السابقین؛ بأن لم یكون�ا أو أح�دھما بالغ�ًا، أو كان�ا                  . 

  :مماكسة، كاآلتيأو أحدھما نائبًا عن غیره، فیؤثر حینھا الغبن في البیع بال
وھ�ي حال�ة دف�ع    ): ال�صبي الم�أذون  (أ ـ الغبن في بیع المماك�سة قبی�ل البل�وغ     

بعض مال الصغیر إلیھ قبیل البلوغ على سبیل اختبار رشده، حتى یكون أْھًال             
  .لدفع المال إلیھ عند البلوغ

ول���م یعت���رض عل���ى ال���دفع لالختب���ار قبی���ل البل���وغ غی���ر ال���شافعیة ف���ي أح���د    
، فال یملك ال�صغیر عن�دھم البی�ع وال�شراء          )١(وایة عن الحنابلة   ور )٦(الوجھین

  .قبل البلوغ؛ ألنھ محجور علیھ قبل ذلك

                                                           

 .٧٢، ص٢الفواكھ الدواني، ج) ١(
 .٢١٨-٢١٦، ص٥؛ علیش، منح الجلیل، ج٤٦٧، ص٤الحطَّاب، مواھب الجلیل، ج) ٢(
 .١٠٨، ص٥الباجي، المنتقى، ج) ٣(
،البی�ان والتح��صیل وال�شرح والتوجی�ھ والتعلی��ل    )م١١٢٦ھ�ـ،  ٥٢٠ت(محم�د ب�ن أحم��د   )٤(

، ٢محمد حجي وآخ�رون، دار الغ�رب اإلس�المي، ط         . د:ج، تحقیق ٢٠لمسائل المستخرجة،   
 . ٣٩ ص١١، ج٣٣٢، ص٧م، ج١٩٨٨بیروت، 

ا ج، تحقی�ق س�الم محم�د عط�       ٩، االس�تذكار،    )م١٠٧١ھـ،  ٤٦٣ت(یوسف بن عبد اهللا     ) ٥(
 .٥٣٩، ص٦م، ج٢٠٠٠، بیروت، ١ومحمد علي معوض،دار الكتب العلمیة، ط

، ف��تح العزی��ز ب��شرح ال��وجیز،  )م١٢٢٦ھ��ـ، ٦٢٣ت(عب��د الك��ریم ب��ن محم��د الرافع��ي   ) ٦(
 . ٢٨٥-٢٨٤، ص١٠ت، ج. ج، دار الفكر، بیروت،د١٢
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ل آلتية ألح لبيع بالمماكسة لالختبا يختل بحس  لغب في    :ث 

 ب�الغبن  -غی�ر ال�ولي  - ـ أج�از اإلم�ام أب�و حنیف�ة لل�صبي البی�ع م�ن األجنب�ي            ١
ن ال�صبي یت�صرف بمال�ھ بحك�م أن�ھ مال�ك ل�ھ،             الفاحش، مستندًا في ذلك إل�ى أ      
  .)٢(وللمالك أن یبیع بأي ثمن یشاء

ـ� ویج�وز بی�ع ال��صبي م�ن الوص�ي ب�الغبن الی��سیر؛ ألن االحت�راز عن�ھ غی��ر         ٢
ممك��ن، وُنق��ل ع��ن أب��ي حنیف��ة ف��ي إح��دى روایت��ین بج��واز البی��ع م��ن الوص��ي   

  .)٣(بالغبن الفاحش؛ ألنھ من عوائد وصنائع التجَّار
 ممن أجاز دفع بعض المال للصبي عل�ى وج�ھ االختب�ار    )٤(الحنفیةولیس لغیر  

  .قبیل البلوغ تفصیل كما ھو الحال عند الحنفیة
في ھذه الحال على اختالل  ُیستدل بغبن النائب: ب ـ غبن النائب في المماكسة

شرط العدالة في النائب، والتقصیر في الوالیة، وتقدیم مصلحة نفسھ، وتغلب       
  .لى الوازع الشرعيالوازع الطبعي ع

لى ما يأتي لنائ بالمماكسة  ضة  لغب في معا ج تأثي    :تتع� 

فیمن�ع ت�رجیح وق�وع الغ�بن ف�ي المماك�سة انعق�اد        :  ـ أث�ر س�ابق عل�ى العق�د     ١
المعاوض��ة، وینح��صر نط��اق ھ��ذا األث��ر ف��ي العق��ود الت��ي تج��ري ب��ین النائ��ب      

  .لمماكسة معھمأقاربھ من أھل بیتھ الذین یستحي من اأو ونفسھ
ف��ي " تع��دُّد العاق��د "وك��ان ال��سبیل لمراع��اة ھ��ذا األث��ر اش��تراط الفقھ��اء لـــ��ـ       

بی�ع أو ش�راء الوص�ي       : معاوضة النائ�ب الخ�اص والع�ام، وم�ن أق�رب األمثل�ة            
 )٥(لنفسھ من مال یتیمھ الذي في حجره، فذھب إل�ى منع�ھ ص�احبا أب�ي حنیف�ة               

 ف��ي ذل��ك أن ت��ولي الوص��ي ، وحج��تھم)٧( والحنابل��ة ف��ي الم��ذھب)٦(وال��شافعیة

                                                                                                                                        

، ال��شرح الكبی��ر عل��ى م��تن )م١٢٨٣ھ��ـ، ٦٨٢ت(عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د اب��ن قدام��ة  ) ١(
محم���د رش���ید رض���ا، دار الكت���اب العرب���ي للن���شر  : ج، أش���رف عل���ى طباعت���ھ١٢ع، المقن���

 .٥١٨، ص٤ت، ج. والتوزیع، القاھرة،د
، البح�ر الرائ�ق ف�ي       )م١٥٦٣ھ�ـ،   ٩٧٠ت(زین الدِّین ب�ن إب�راھیم اب�ن نج�یم الم�صري             ) ٢(

 .٥٣٣، ص٨ت، ج. ، القاھرة، د٢ج، دار الكتاب اإلسالمي، ط٨شرح كنز الدقائق، 
، الھدایة في شرح بدایة المبت�دي،      )م١١٩٧ھـ،  ٥٩٣ت(أبي بكر المرغیناني    علي بن   ) ٣(
 .٢٨٧، ص٤ت، ج. طالل یوسف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د: ج، تحقیق٤
البغ��دادیون م��ن المالكی��ة، وال��شافعیة ف��ي أظھ��ر ال��وجھین، والحنابل��ة ف��ي ظ��اھر : وھ��م) ٤(

 .المذھب
، المح��یط البرھ��اني ف��ي الفق��ھ    )م١٢١٩ھ��ـ، ٦١٦ت(محم��ود ب��ن أحم��د المرغین��اني    ) ٥(

، بی��روت، ١عب��د الك��ریم س��امي الجن��دي، دار الكت��ب العلمی��ة، ط    : ج، تحقی��ق٩النعم��اني، 
 .٣٦، ص٧، ج٢٠٠٤

، مغن�ي المحت�اج إل�ى معرف�ة     )م١٥٧٠ھ�ـ،  ٩٧٧ت(محمد بن أحمد الخطیب ال�شربیني     ) ٦(
 .١٥٥، ص٣م، ج١٩٩٤، بیروت، ١ج، دار الكتب العلمیة، ط٦معاني ألفاظ المنھاج، 

ج، مكتب�ة الق�اھرة،     ١٠، المغن�ي،    )م١٢٢٣ھ�ـ،   ٦٢٠ت(عبد اهللا بن أحم�د اب�ن قدام�ة          ) ٧(
 .٨٥-٨٤، ص٥م، ج١٩٦٨القاھرة، 
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لطرفي العقد یؤدي إلى تضاد األحكام، فیوجب البیع على البائع ضد ما یوجبھ 
الشراء على المشتري، إذ یسعى األول إلى استزادة الثمن ویسعى الثاني إل�ى             

  .)١(استنقاصھ، وتحقُّق ھذا محال في شخص واحد یتولَّى طرفي العقد
 أن یكون ال�ثمن المتف�ق علی�ھ مث�ل قیم�ة      وذلك باشتراط:  ـ أثر مقارن للعقد ٢

المث��ل، ومج��ال ذل��ك ف��ي معاوض��ات النائ��ب م��ن نف��سھ أو أقارب��ھ؛ ل��دفع تھم��ة  
  .المحاباة عن نفسھ

ف�ي نف�اذ    " النف�ع الظ�اھر   "جمھ�ور الفقھ�اء لـــ�ـ      ویظھر ھذا األثر عبر اشتراط    
معاوض�ة النائ�ب م�ع م�ن ال تج�وز           : تصرفات الوصي، ومن األمثلة عل�ى ذل�ك       

  . )٢( لھ، فالجواز مقید بإتمام الصفقة بثمن المثلشھادتھ
ویلحق بھذه الحالة معاوضة األب بالغبن الیسیر على وجھ العف�و، فیم�ا ل�یس         

  .)٣(لھ قیمة معروفة بین الناس

  خيا لمماكسة: ثانيا

 ف�ي   -للمتعاِق�د اآلخ�ر   - والقبول   -عن اإلیجاب -ویقصد بھ ثبوت خیارا الرجوع      
الب�ائع ال ُیل�زم بم�ا طل�ب م�ن ال�ثمن، وك�ذا الم�شتري ال              أن  :بیع المماكسة؛ أي  

  .ُیلزم بما بدا منھ حال المماكسة

  :له لخيا جانبا

وھ��و ثب��وت خی��ار الرج��وع للم��ساوم ع��ن  ): خی��ار الرج��وع(أ ـ جان��ب الب��ائع    
  .إیجابھ قبل صدور القبول من مساومھ، ما دام المجلس منعقدًا

ھو ثبوت الحق للمساوم اآلخر ب�القبول  و): خیار القبول(ب ـ جانب المشتري  
  .أو الرد، بعد صدور اإلیجاب من الموجب، ما دام المجلس منعقدًا

يقي ل ه لخيا لى ف لفقها ح   :نقس  

، وروای���ة ع���ن اإلم���ام مال���ك ف���ي    )٤( لجمھ���ور الفقھ���اء م���ن الحنفی���ة   :األول
أن م�ن أوج�ب البی�ع       ، حیث ذھب�وا إل�ى       )٣(، والحنابلة )٢(، والشافعیة )١(المدونة

                                                           

 .١٣٦ ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ١(
ج، دار ١٣، البنای��ة ش��رح الھدای��ة،   )م١٤٥١ھ��ـ، ٨٥٥ت(محم��ود ب��ن أحم��د العین��ي   ) ٢(

ھ��ـ، ٣٨٦ت(؛ عب�د اهللا ب�ن أب�ي زی�د     ٢٦٦ ص٩م، ج٢٠٠٠، بی�روت،  ١الكت�ب العلمی�ة، ط  
: ج، تحقی�ق ١٥، النوادر والزیادات على ما في المدونة م�ن غیرھ�ا م�ن األمھ�ات،            )م٩٦٦

 ١٠م، ج١٩٩٩، بی��روت، ١عب��د الفت��اح محم��د الحل��و وآخ��رون، دار الغ��رب اإلس��المي، ط 
 .٣٧٢-٣٧١، ص١٣؛ المرداوي، اإلنصاف، ج١٠١ص

، مجم�ع األنھ�ر   )م١٦٦٧ھ�ـ،  ١٠٧٨ت(المعروف بشیخي زاده عبد الرحمن بن محمد    ) ٣(
؛  ٧٢٥، ص٢ت، ج . ج، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت، د          ٢في شرح ملتق�ى األبح�ر،       

، الق��وانین الفقھی��ة، دار القل��م،  )م١٣٤٠ھ��ـ، ٧٤١ت(محم��د ب��ن أحم��د اب��ن ُج��َزي الكلب��ي   
 .٢١١ت، ص. بیروت، د

؛ محمد ب�ن    ٤، ص ٢ الموصلي، االختیار، ج   ؛١٣٤، ص ٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج   ) ٤(
ج، دار الفك�ر، بی�روت،      ١٠، العنای�ة ش�رح الھدای�ة،        )م١٣٨٤ھ�ـ،   ٧٨٦ت(محمد الباِبرتي   

 .٥٠٨، ص٤؛ ابن عابدین، رد المحتار، ج٢٥٣، ص٦ت، ج. د
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من المتساوَمین لصاحبھ ال یلزمھ، ولھ الرجوع عنھ في المجلس ما لم یجب�ھ         
  .صاحبھ بالقبول فیھ

 للمالكیة في المذھب، حیث ذھب�وا إل�ى ثب�وت خی�ار القب�ول دون خی�ار                  :الثاني
الرجوع،فمن أوجب البیع من المتبایَعین لصاحبھ لزمھ إن أجاب�ھ ص�احبھ ف�ي              

  .)٤(لم یكن لھ أن یرجع عنھ قبل ذلكالمجلس بالقبول، و
یبدو للباحث أن تفریق المالكی�ة ب�ین اإلل�زام ف�ي خی�ار الرج�وع وع�دم اإلل�زام          
في خی�ار القب�ول فی�ھ مراع�اة لطبیع�ة المماك�سة، وك�شف ع�ن حقیقتھ�ا، فف�ي            
المماكسة یبدأ البائع عادة بطلب أعلى سعر ممكن، ثم یتنازل عن طلب�ھ األول       

ن یب�دأ الم�شتري بع�رض أدن�ى س�عر ممك�ن، ث�م یزی�د            بشكل ت�دریجي، ف�ي ح�ی      
فیك��ون . ب��شكل ت��دریجي حت��ى یتق��ارب ال��سعر الم��دفوع م��ع ال��سعر المرغ��وب  

قبول المشتري ألول سعر یطلبھ البائع نھایة رغبات الب�ائع، وتحقی�ق الغبط�ة              
في الثمن، وحینھا ال یبقى وجھ معتبر المتناعھ عن البیع بالسعر الذي یرغب 

  .بھ

ل(لنج� : ثالثا ية ل   )لت على ص

ف��ي م��صادر الفق��ھ اإلس��المي اقت��ران ال��نْجش ب��البیع بالمزای��دة، دون       یالح��ظ
ویح�رم ال�نْجش   : ")٥(»القوانین الفقھی�ة «وجوه البیع األخرى، جاء في كتاب      

  ".في المزایدة

  :بالتالي، ال يتأتَّى لنج� في بيع لمماكسة للمعاني آلتية

ة بین البائع والمشتري، فال مجال فیھا لتدخل راغب آخر،  ـ تكون المماكس  ١
س��واء ك��ان یرغ��ب بال��شراء فع��ًال أو ك��ان یری��د رف��ع ال��ثمن عل��ى الم��ساومین    

  .النْجش بطریق
 ـ المماكسة عكس المزایدة غالبًا، إذ تبدأ المساومة من السعر الذي یرغ�ب   ٢

ى م�ن یرف�ع ل�ھ    بھ البائع، وھو أعلى سعر ممكن، فال یحت�اج الب�ائع عن�دھا إل�            
السعر بطری�ق ال�نْجش؛ألن المماك�سة ت�أتي م�ن محاول�ة الم�شتري اس�تنقاص               

أما المزایدة فتبدأ من السعر الذي یرغب بھ أحد المشترین، وھو أدنى   . الثمن
  .سعر مقدَّر للسلعة، ویدخل المزایدون فیھ عبر تقدیم أسعار أعلى

                                                                                                                                        

 .٢٤١، ص٤؛ الحطَّاب، مواھب الجلیل، ج٣٣٢، ص٧ابن رشد الجد، البیان، ج) ١(
ھ���ـ، ٩٢٦ت(؛ ال���شیخ زكری���ا األن���صاري   ٣٣، ص٥بی���ر، جالم���اوردي، الح���اوي الك ) ٢(

ج، دار الكت�اب اإلس�المي، الق�اھرة،    ٤، أسنى المطالب في ش�رح روض الطال�ب،       )م١٥٢٠
 .٣٢٩، ص٢؛ الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج٤، ص٢ت، ج. د
 .١٩٨، ص٣؛ البھوتي، كشاف القناع، ج٤٨٣، ص٣ابن قدامة، المغني، ج) ٣(
 .٢٤٠، ص٤؛ الحطَّاب، مواھب الجلیل، ج٩٨، ص٢المقدمات، جابن رشد الجد، ) ٤(
 .١٧٥ابن ُجَزي الكلبي، القوانین الفقھیة، ص) ٥(
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لي : بعا لت ث(خيا  لم لخفية  لعي  لثمكتما    ) في 

ی���ؤثر الت���دلیس ف���ي البی���ع بالمماك���سة، وم���ن وج���وه الت���دلیس الت���ي ذكرھ���ا    
  :)١(الفقھاء

فیجب أن یبین البائع للمشتري إن طال مكث المبی�ع عن�ده، ف�إن    :  ـ التبریج  ١
ب��اع م��ساومة بع��د ط��ول مك��ث ال��سلعة عن��ده ول��م یب��ین فھ��و غ��ش؛ الخ��تالف    

مبی��ع بط��ول الزم��ان التغیُّ��ر   الرغب��ات ب��ین الجدی��د والق��دیم، ث��م ق��د یع��رض لل    
  .والتحوُّل عن حالھ

وقید اللخمي من المالكیة وجوب البیان في حال تغیر السوق أو تغی�ر ال�سلعة          
  .بطول المقام عنده، أو بار السعر

  .أن یبیع في التركة ما لیس منھا: ومنھ
  . ـ كتم عیب في المبیع مما لو علمھ المشتري لم یشتره بذلك الثمن٢

حاالت یكون المشتري بالخیار بین اإلمضاء أو الرد، ھذا ف�ي ح�ال           ففي ھذه ال  
  .)٢(كان المبیع قائمًا، ویغرَّم األقل من الثمن أو القیمة في الفوت

                                                           

، التنبیھ�ات الم�ستنبطة عل�ى الكت�ب         )م١١٤٩ھ�ـ،   ٥٤٤ت(عیاض ب�ن موس�ى ال�سْبتي        ) ١(
، ١عبد النعیم حمیتي،دار اب�ن ح�زم، ط     . محمد الوثیق د  . د:المدونة والمختلطة، ج، تحقیق   

،مناھج التحصیل )؟(؛ علي بن سعید الرجراجي  ١٢٠٠-١١٩٩، ص ٣م، ج ٢٠١١،  بیروت
أب�و الف�ضل   : ج، اعتن�ى ب�ھ  ١٠ونتائج لطائف التأوی�ل ف�ي ش�رح المدون�ة وح�ل م�شكالتھا،         

 .١١، ص٧م، ج٢٠٠٧، بیروت، ١الدمیاطي وأحمد بن علي، دار ابن حزم، ط
ب��اني فیم��ا ذھ��ل عن��ھ    ، الف��تح الر)م١٧٨٠ھ��ـ، ١١٩٤ت(محم��د ب��ن الح��سن البنَّ��اني    ) ٢(

عبد السالم محمد أمین، دار الكتب العلمی�ة،  : ج، ضبطھ وصححھ وخرَّج آیاتھ ٨الزرقاني،  
 .٢٧٣، ص٥؛ علیش، ج٣١٦، ص٥م، ج٢٠٠٢، بیروت، ١ط
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  املبحث الثاني

  الدالالت االقتصادية لبيع املماكسة

یتن��اول ھ��ذا المبح��ث المع��اني االقت��صادیة لبی��ع المماك��سة، وم��ا یت��ضمنھ م��ن    
  :    صادیة إسالمیة، كما یأتيجوانب ِقَیمیة اقت

  اطب اول

ا   د ام ا ظرروض اا  

ترتك��ز النظری��ة االقت��صادیة إل��ى العدی��د م��ن الف��روض النظری��ة، كالی��د الخفی��ة  
 والندرة النسبیة للموارد االقتصادیة وتعظیم العائد، ویتضمن البیع بالمماكسة 

  :الفروض، كما یأتيشیئًا من معاني ھذه 

لخاصة : ال لخفية(لمصلحة    )لي 

یتركز موضوع النشاط االقتصادي في المعامالت التي تنشأ ب�ین األف�راد عل�ى            
وتعكس المعاوضة ھدف المنتج والمستھلك على حد س�واء،          مبدأ المعاوضة، 

 لتحقیق أعلى عائد ممك�ن      -منتجًا كان أم مستھلكاً   -والتي ھي سعي كل طرف      
  .من المعاوضةلھ 

ُتَع��د ص��ورة البی��ع بالمماك��سة نموذج��ًا فری��د الوض��وح ف��ي تف��سیر ال��سلوك          
االقت��صادي عل��ى أس��اس الم��صلحة الخاص��ة، إذ إن الھ��دف ال��رئیس م��ن بی��ع    
المماكسة االسترباح بالتجارة، وما المحاكرة والمضایقة والمجاذبة إلَّا أدوات         

ع ال��ربح العائ��د ألط��راف لوص�ول الب��ائع والم��شتري إل�ى ال��ربح الم��أمول، ف�داف   
المعاوضة بالذات ھو م�ا یوض�ح لن�ا المنازع�ة القائم�ة ف�ي ھ�ذه ال�صورة م�ن                     

استنقاص الثمن، والمْكس والمَكاس في    : المماكسة: "البیوع، قال ابن الُھَمام   
معناه، وھو موجود في البیع عادة، وھ�و یوج�ب المنازع�ة، فكان�ت المنازع�ة            

، وموج��ب المنازع��ة ت��ضاد  )١("الجمل��ةثابت��ة ف��ي البی��ع لوج��ود موجبھ��ا ف��ي    
  .المصلحة بین البائع والمشتري

وال تنتھ��ي المماك��سة ب��الركون إل��ى المبایع��ة حت��ى یتحق��ق ھ��دف المت��ساوَمین  
َوفق منظورھما الخاص، فیرى البائع أن م�ا سیح�صل علی�ھ م�ن ال�ثمن أعل�ى         

فاوت فائدة من المبیع الذي سیبذلھ للمشتري، ویرى المشتري كذلك، فلوال الت
أَلا ت�رى أن أح�دًا ل�م یب�ْع     : ")٢(بین البدل والمبدل لما تمَّت صفقة، قال الجاحظ     

قط سلعة بدرھم إلَّا وھو یرى أن ذلك الدرھم خی�ر ل�ھ م�ن س�لعتھ، ول�م ی�شتِر           
ول��و ك��ان . أح��د ق��ط س��لعة ب��درھم إلَّ��ا وھ��و ی��رى أن تل��ك خی��ر ل��ھ م��ن درھم��ھ 

                                                           

ج، دار الفك�ر، بی�روت،   ١٠، ف�تح الق�دیر،   )م١٤٥٧ھ�ـ،  ٨٦١ت(محمد بن عبد الواحد    ) ١(
 .٤٥٣، ص٦ت، ج. د
ج، ٤، )حج��ج النب��وة(، رس��ائل الج��احظ )م٨٦٩ھ��ـ، ٢٥٥ت(عم��رو ب��ن بح��ر الج��احظ  ) ٢(

 .٢٤٩، ص٣م، ج١٩٧٩عبد السالم محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، : تحقیق
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ال�درھم، وك�ان ص�احب    صاحب السلعة یرى في س�لعتھ م�ا ی�رى فیھ�ا ص�احب         
ال�درھم ی�رى ف�ي ال�درھم م�ا ی�رى فی�ھ ص�احب ال�سلعة م�ا اتف�ق بی�نھم ش��راء             

، فال تنعقد الصفقات بعد المساومة ما ل�م یل�تمس المتبایع�ان الف�ضل ف�ي                 "أبدًا
أی���دي بع���ضھما، فیتعاق���دان البی���ع طلب���ًا للف���ضل ال���ذي رآه أح���دھما ف���ي م���ال  

  .)١(اآلخر

لنسبية: ثانيا يةللم لنَّ�     القتصا

المضایقة والمشاحَّة والمراوض�ة والمح�اكرة والم�ساومة م�صطلحات مرادف�ة         
لمصطلح المماكسة، وھي تكشف عن َنْدرة الموارد االقتصادیة التي تدخل في 
المعاوضة، فال یتنازل الب�ائع ع�ن المبی�ع دون الح�صول عل�ى ال�ثمن المقاب�ل،                

: لى المبیع، ق�ال اب�ن الج�وزي       وال یتنازل المشتري عن الثمن قبل الحصول ع       
من باع شیئًا فھو في الغالب محتاج لثمنھ، فإذا تعوض م�ن ال�ثمن بق�ي ف�ي                  "

  :قلبھ من المبیع أسف على فراقھ، كما قیل
  .)٢("وقد تخرج الحاجات یا أمَّ مالك          نفائس من ربٍّ بھن ضِنین

ائع عوضًا عن المبیع    فلو لم تكن الموارد االقتصادیة نادرة نسبیا لما طلب الب         
الذي یتنازل عنھ، أو لما طلب المشتري عوضًا عن الثمن الذي یدفعھ للبائع،             
فالضِّنَّة ال تكون عادة في الموارد الحرة غیر الن�ادرة، فھ�ي تخ�تص ب�الموارد       

  .االقتصادیة النادرة
ث��م إن��ھ ل��و ل��م تك��ن الم��وارد االقت��صادیة تت��صف بالن��درة لك��ان ال��دخول ف��ي          

، وھ��ذا یتن��اقض م��ع م��ا ورد م��ن أن البی��ع  )٣(ن خ��وارم الم��روءةالمماك��سة م��
فم�ا ل�زوم ورود الم�شاحَّة    . بالمماكسة ھو صورة البیع الغالبة ب�ین الم�سلمین    

والمضایقة في البیع بصورة المماكسة لو لم تكن الموارد االقتصادیة تت�صف            
  بالندرة؟

 وھي التي فالندرة ھي التي تفسر بذل العوض مقابل الحصول على المعوض،
، ق��ال أب��و بك��ر اب��ن   )٤(تف��سر ح��صول التن��افس عل��ى المبیع��ات ف��ي األس��واق    

، والمقصود ب�األموال ھن�ا الم�وارد        "إن الحقوق أكثر من األموال    : ")٥(العربي
االقتصادیة، والمراد بالحقوق الحاجات التي تصرف في سبیل تلبیتھا الموارد 

                                                           

، كشف األسرار شرح )م١٤٣٨ھـ، ٨٤١ت(عبد العزیز بن أحمد عالء الدین البخاري   ) ١(
 .١٧٥، ص١ت، ج. ج، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة، د٤أصول البزدوي، 

 .٣١٧، ص٥ابن حجر العسقالني، فتح الباري، ج) ٢(
ج، دار المعرفة، ٤، إحیاء علوم الدِّین، )م١١١١ھـ، ٥٠٥ت(محمد بن محمد الغزالي   ) ٣(

 .٢٦٠، ص٣ت، ج. بیروت، د
عب��د ال��ستار عب��د الحمی��د س��لمى، محاض��رات ف��ي االقت��صاد ال��سیاسي، دار النھ��ضة        ) ٤(

 .١٠٣-١٠٣، ص١م، ج٢٠٠٤العربیة، 
ج، راج�ع أص�ولھ وخ�رَّج    ٤، أحك�ام الق�رآن،      )م١١٤٨ھ�ـ،   ٥٤٣ت(مد ب�ن عب�د اهللا       مح) ٥(

م، ٢٠٠٣، بی�روت،  ٣محم�د عب�د الق�ادر عط�ا،دار الكت�ب العلمی�ة، ط      : أحادیثھ وعلَّق علی�ھ  
 .٤٨٨، ص٢ج
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ن����سانیة متع����ددة والم����وارد االقت����صادیة، وأراد بھ����ذا بی����ان أن الحاج����ات اإل 
  .االقتصادیة نادرة نسبیا

ي لعائ:ثالثا   تع

ُیَعد التعظ�یم أح�د الف�روض األساس�یة الت�ي ت�ستند إلیھ�ا النظری�ة االقت�صادیة،                  
وھو یعني أن یكون الھدف من وراء الدخول في النشاط االقتصادي الوص�ول        

  . أو ریعًا أو فائدةإلى تحقیق أعلى مصلحة ممكنة، سواء كان أجرًا أو ربحًا
والمماك��سة ف��ي حقیقتھ��ا أداة لتعظ��یم األرب��اح والمن��افع ألطرافھ��ا عب��ر عق��د      
المعاوض��ة، ف��المنتج ی��دخل ف��ي البی��ع بالمماك��سة لیبی��ع ب��أعلى س��عر ممك��ن،     

أعظ��م ال��ربح، والم��ستھلك ی��شتري بطری��ق المماك��سة  فیحق��ق عب��ر المماك��سة
  .)١(كسة أعظم المنفعةبالمما لتحصیل المنفعة بأدنى سعر ممكن، فیحقق

والدلیل عل�ى أن المماك�سة م�ن أھ�م وس�ائل التعظ�یم ھ�و إعط�اء المت�ساوَمین                    
الحری�ة ف��ي االتف�اق عل��ى ال��ثمن ال�ذي یتراض��ون علی�ھ، دون أن یك��ون للغ��بن     

  .)٢(الفاحش أثر في العقد، حتى لو تم التبایع بأضعاف القیمة

ب اطا  

  ا دم ااا   

تف��یض بع��ض الكتاب��ات االقت��صادیة اإلس��المیة المعاص��رة بالت��سلیم أن الق��یم       
اإلسالمیة ال صلة لھا بعلم االقتصاد، متأثرة ب�دعوى حی�اد عل�م االقت�صاد م�ن                

  .جھة، وتقلید ما جاء عن بعض روَّاد المدارس االقتصادیة من جھة ثانیة
واب���ط ب���ین االخ���الق  وإذا ك���ان ھن���اك فئ���ة م���ن االقت���صادیین تنك���ر وج���ود ر   

  .)٣(واالقتصاد، فھناك فریق آخر یرى أن االقتصاد ال یمكن فصلھ عن األخالق
ی��رى الباح��ث أن كتاب��ات الفقھ��اء ف��ي موض��وع بحثن��ا ق��دَّمت نموذج��ًا عملی��ا      

  :للروابط الوثیقة بین االقتصاد واألخالق، كما یأتي
ن علی�ھ م�ن ال�ثمن    أ ـ ففي حین أطلق الفقھاء للمتساوَمین البی�ع بم�ا یتراض�و    

  :حتى لو كان بالغبن الفاحش، نراھم یعودون ویقولون اآلتي
  .)٤("وكانوا یحبون المكایسة في الشراء وارتخاصھ" ـ ١

                                                           

، عم���ان، ١یعق���وب س���لیمان وآخ���رون، مب���ادئ االقت���صاد الجزئ���ي،دار الم���سیرة، ط    ) ١(
 .٣٠م، ص١٩٩٩

، دم��شق، ٢ري، بح��وث ف��ي االقت��صاد اإلس��المي، دار المكتب��ي، ط رفی��ق ی��ونس الم��ص ) ٢(
 .١٣١-١٢١م، ص٢٠٠٩

، )٢٠٠٧دار المكتب��ي، : دم��شق (١رفی��ق ی��ونس الم��صري، االقت��صاد واألخ��الق، ط    ) ٣(
 .٩٧-٩٤ص

النوادر والزیادات على ما ف�ي  ). م٩٩٦ھـ،  ٣٨٦ت(عبد اهللا ابن أبي زید ابن أبي زید         ) ٤(
عب�د الفت�اح محم�د الحل�و وآخ�رون، دار           : ج، تحقی�ق  ١٥ات،  المدونة من غیرھا م�ن األمھ�      

  .١٩٩٩ بیروت، ١الغرب اإلسالمي، ط
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ت��ستحب الم��سامحة ف��ي البی��ع وال��شراء، ول��یس ھ��و ت��رك المكای��سة        " ـ     ٢
  .)١("فیھ

ر ج�اب وتعود ھذه األقوال إلى األحادیث التي وردت بھذا الشأن، ومنھ�ا ح�دیث      
:  أنَّ رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، ق��ال ،ب��ن عب��د اهللا، رض��ي اهللا عنھم��ا 

  .)٢("رحم اهللا رجًال سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"
ترك المضایقة واالستقصاء في المحقرات، فإن ذلك "ب ـ من الواجب مروءة 

  .)٣("مستقبح، واستقباح ذلك یختلف باألحوال واألشخاص
یح�رم عل�ى    : " م�ا ی�أتي    )٤(»دق�ائق ُأول�ي النھ�ى     «، جاء ف�ي كت�اب       وبناء علیھ 

  ".بائع سوُم مشتٍر كثیرًا؛ لیبذل قریبًا منھ
  :)٥(ج ـ تقسم عقود المعاوضات بحسب القصد منھا إلى ثالثة أقسام

  .البیوع واإلجارات:  ـ عقود تختص بالمغابنة واستقصاء الثمن، مثل١
  .القرض: كسة، مثل ـ عقود تختص بالرفق دون قصد المما٢
  .الشركة واإلقالة:  ـ عقود تجمع بین المكایسة واإلرفاق، مثل٣

فلیس الربح ھو المقصود بعقود المعاوضات كلھا، فبعضھا یكون القصد منھا 
  .الربح، وبعضھا اآلخر یكون القصد منھ المعروف

  اطب اث

ا   لم ا رةظ  

التم�دن عل�ى اإلن�سان توزی�ع األعم�ال ب�ین أف�راد              فرضت ض�رورة االجتم�اع و     
المجتمع، انطالقًا من أن كلیة األعمال موضوعة ب�إزاء كلی�ة الن�اس، ویتف�رع         
ع���ن ھ���ذا حتمی���ة اخ���تالف االختی���ارات وتع���ددھا، وین���تجعن ھ���ذا االخ���تالف     

  .االئتالف، فتتكون تبعًا لذلك الطبقات االجتماعیة
ألعمال ف�ي ط�ور البح�ث واالستق�صاء،        وال یزال تلمُّس أسس تعدد اختیارات ا      

 الم�سؤولة ع�ن االختی�ار       -المعنویة والمادیة -نظرًا لتعدد الجوانب االجتماعیة     

                                                                                                                                        

، الج��امع لم��سائل )م١٠٦٠ھ��ـ، ٤٥١ت(؛ محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن ی��ونس   ٤٥٧، ص٦، ج
 .١٠٩٢، ص١٣م، ج٢٠١٣، بیروت، ١ج، دار الفكر، ط٢٤المدونة والمختَلطة، 

 .١٠٩، ص٥الباجي، المنتقى، ج) ١(
ري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب السھولة وال�سماحة ف�ي ال�شراء والبی�ع         البخا) ٢(

 .٥٧، ص٣، ج/٢٠٧٦/ومن طلب حقا فلیطلبھ في عفاف، رقم 
 .٢٦٠، ص٣الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج) ٣(
، دق���ائق ُأول���ي النھ���ى ل���شرح )م١٦٤١ھ���ـ، ١٠٥١ت(من���صور ب���ن ی���ونس البھ���وتي ) ٤(

 .٤١، ص٢، ج١٩٩٣، بیروت، ١ج، عالم الكتب، ط٣، )شرح منتھى اإلرادات(المنتھى 
، بدای���ة المجتھ���د ونھای���ة )م١١٩٨ھ���ـ، ٥٩٥ت(محم���د ب���ن أحم���د اب���ن رش���د الحفی���د ) ٥(

، ٣م، ج١٩٩٥، الق��اھرة، ١عب��د اهللا العب��ادي، دار ال��سالم، ط  . د:ج، تحقی��ق٤المقت��صد، 
تبین ، روض�ة الم�س    )م١٢٧٤ھ�ـ،   ٦٧٣ت(؛ عبد العزیز ب�ن إب�راھیم اب�ن بزی�زة            ١٦٠٢ص

، بی��روت، ١عب��د اللطی��ف زك��اغ، دار اب��ن ح��زم، ط  : ف��ي ش��رح كت��اب التلق��ین، ج، تحقی��ق  
 .٩٥٣-٩٥٢، ص٢م، ج٢٠١٠
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وت��أتي المماك��سة لتك��شف لن��ا ع��ن إح��دى عوام��ل      . ف��ي ك��ل ف��رد عل��ى ِح��دة    
التخصص وھي اختالف الجنس، فم�ا یناس�ب الرج�ل م�ن األعم�ال ق�د ال یالئ�م         

  . الجنسین على ھذا األساسالمرأة، فتتعدد االختیارات بین
فالتدریب العملي على المماكسة ودخول ال�سوق وعق�د ال�صفقات ھ�ي وس�یلة               

،أما الفت�اة فیك�ون   )١(اختبار الرشد للصبي الذي یعمل والده أو أقاربھ بالتجارة  
وجھ االختبار بحسب حالھا، فتختبر بالمماكسة إذا كانت ُتعام�ل الن�اس ب�البیع              

  .)٣(نفاق على الضروریات إذا كانت غیر ذلك، وتختبر باإل)٢(والشراء
الرجل والمرأة مستویان في أص�ل التكلی�ف عل�ى الجمل�ة،        : ")٤(وقال الشاطبي 

: )٥(، وبیَّن ابن النفیس ذلك، فقال"ومفترقان بالتكلیف اللَّائق بكل واحد منھما 
ولما كان الرجال أقدر على كسب المال، والنساء أقوم بتدبیر المنزل، وج�ب          "

  ".كون النفقة على الزوج، وعلى المرأة اإلقامة بمنزل الزوجأن ت

                                                           

، روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین،  )م١٢٧٧ھ��ـ، ٦٧٦ت(یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي  ) ١(
، ٤م، ج١٩٩١، بی����روت، ٣زھی����ر ال����شاویش، المكت����ب اإلس����المي، ط   : ج، تحقی����ق١٢
 .٣٥١، ص٤ ج؛ ابن قدامة، المغني،١٨١ص

 .١٦٧، ص٥ابن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج، ج) ٢(
؛ اب�ن قدام�ة،   ٢٢٦، ص٦؛ الرافعي، فتح العزی�ز، ج ٨٦، ص ٦علیش، منح الجلیل، ج   ) ٣(

 .١١١، ص٢الكافي، ج
مشھور بن حسن : ج، تحقیق ٧، الموافقات،   )م١٣٨٨ھـ،  ٧٩٠ت(إبراھیم بن موسى    ) ٤(

 .٦٣، ص٤م، ج١٩٩٧، القاھرة، ١آل سلمان، دار ابن عفان، ط
عب�د الم�نعم محم�د    : علي بن أبي الحزم، الرسالة الكاملیة ف�ي ال�سیرة النبوی�ة، تحقی�ق        ) ٥(

لجنة إحی�اء  / ھریدي، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي  أحمد عبد المجید    : عمر، مراجعة 
 .٢٠٩، صم١٩٨٧ منقحة ومزیدة، القاھرة، ٢التراث اإلسالمي، ط
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  لخاتمة

  :توصل البحث إلى استنتاجات وتوصیات  عدة، یمكن إجمالھا في ما یأتي 
  : االستنتاجات-أوًال

ھ��ي إح��دى وج��وه المعاوض��ات الت��ي یرج��ع فیھ��ا للمتعاق��َدین  :  ـ المماك��سة   ١
  .یتراضیان علیھ لمصلحتھماالراشَدین االتفاق على التبایع بالثمن الذي 

 ـ النْجش والتغریر أھم ما یمیز بین بیع المماكسة والبیوع األخرى، فثبوت  ٢
النْجش في المزای�دة ھ�و م�ا یمی�ز ب�ین المماك�سة والمزای�دة، وثب�وت التغری�ر                   

  .فیاألمانة واالستئمان ھو ما یمیز بینھماوبین المماكسة
لمتب�ایَعین ح�ول ن�سبة التب�ادل      ـ تكشف المماكسة عن تضاد الم�صالح ب�ین ا   ٣
  ).الثمن(
 ـ بیع المماك�سة ھ�و بی�ع التجَّ�ار؛ ألن�ھ یعط�ي لعناص�ر االبتك�ار والمخ�اطرة           ٤

  .حصة من العائد المتوقع
 ـ ال�سبیل لتطبی�ق مب�دأ اس�تحباب ارتخ�اص األثم�ان ف�ي بی�ع المماك�سة ھ�و            ٥

ل��سماحة االلت��زام بمنظوم��ة الق��یم االقت��صادیة اإلس��المیة، والت��ي ت��دعو إل��ى ا    
  .والرفق والتجاوز

  : التوصیات-ثانیًا
یوصي الباحث زمالءه الباحثین بدراسة أحكام بیع الحاضر للبادي ف�ي ض�وء             
النت��ائج الت��ي توص��ل إلیھ��ا ھ��ذا البح��ث واإلف��ادة منھ��ا ف��ي الجان��ب الفقھ��ي           

  .  واالقتصادي
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جع لم   لمصا 

 المدون��ة م��ن غیرھ��ا م��ن  الن��وادر والزی��ادات عل��ى م��ا ف��ي .ـ�� اب��ن أب��ي زی��د، عب��د اهللا 
دار الغ���رب :  بی���روت١األمھ���ات، تحقی���ق عب���د الفت���اح محم���د الحل���و وآخ���رون،ط    

  .١٩٩٩اإلسالمي، 
  ].ت. د[دار الفكر، : العنایة شرح الھدایة،بیروت.ـ البابرتي، محمد بن محمد

مطبع��ة ال��سعادة،  :  م��صر١المنتق��ى ش��رح الموط��أ،ط .ـ�� الب��اجي، س��لیمان ب��ن خل��ف  
١٩١٤.  

الجامع المسند ال�صحیح المخت�صر م�ن أم�ور رس�ول      .حمد بن إسماعیل  ـ البخاري، م  
 ١اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، تحقیق محمد زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص�ر،ط     

  .٢٠٠٢دار طوق النجاة، : بیروت
روض��ة الم��ستبین ف��ي ش��رح كت��اب التلق��ین،  .ـ�� اب��ن بزی��زة، عب��د العزی��ز ب��ن إب��راھیم 

  .٢٠١٠دار ابن حزم، : وت بیر١تحقیق عبد اللطیف زكاغ،ط
الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني، ض�بطھ وص�ححھ       .ـ البنَّاني، محمد بن الحسن    

  .٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، :  بیروت١وخرَّج آیاتھ عبد السالم محمد أمین،ط
ش��رح منتھ��ى (دق��ائق ُأول��ي النھ��ى ل��شرح المنتھ��ى  .ـ�� البھ��وتي، من��صور ب��ن ی��ونس 

  .١٩٩٣لم الكتب، عا:  بیروت١،ط)اإلرادات
دار الكت�ب  : ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع، بی�روت      .ـ البھوتي، منصور ب�ن ی�ونس   

  ].ت. د[العلمیة، 
تحقیق عب�د ال�سالم محم�د    ). حجج النبوة(رسائل الجاحظ . ـ الجاحظ، عمرو بن بحر   

  .١٩٧٩مكتبة الخانجي، : ھارون، القاھرة
  ].ت. د[دار القلم، : فقھیة،بیروتالقوانین ال.ـ ابن ُجَزي الكلبي، محمد بن أحمد

: فتوح�ات الوھ�اب بتوض�یح ش�رح م�نھج الطالب،بی�روت          .ـ الجمل، سلیمان بن عم�ر     
  ].ت. د[دار الفكر، 

التوض�یح ف�ي ش�رح المخت�صر الفرع�ي الب�ن الحاج�ب،            .ـ الجندي، خلی�ل ب�ن إس�حاق       
مركز نجیبوی�ھ للمخطوط�ات وخدم�ة       ]: م. د [١تحقیق أحمد بن عبد الكریم نجیب،ط     

  .٢٠٠٨لتراث، ا
: فتح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري، بی�روت          .ـ ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي      

  .١٩٥٩دار المعرفة، 
: تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج، م��صر .ـ�� اب��ن حج��ر الھیتم��ي، أحم��د ب��ن محم��د 

  .١٩٨٣المكتبة التجاریة الكبرى، 
دار :  بی�روت ٣مواھب الجلیل في شرح مختصر خلی�ل،ط .ـ الحطَّاب، محمد بن محمد    

  ].ت. د[الفكر، 
  ].ت. د[دار الفكر، : شرح مختصر خلیل،بیروت.ـ الَخراشي، محمد بن عبد اهللا

مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ     .ـ�� الخطی��ب ال��شربیني، محم��د ب��ن أحم��د    
  .١٩٩٤دار الكتب العلمیة، :  بیروت١المنھاج،ط

دار :  ج��دة ١ھ��اج،طال��نجم الوھ��اج ف��ي ش��رح المن   .ـ�� ال��دِمیري، محم��د ب��ن موس��ى    
  .٢٠٠٤المنھاج، 

. د[دار الفك�ر،  : فتح العزیز بشرح ال�وجیز، بی�روت   .ـ الرافعي، عبد الكریم بن محمد     
  ].ت
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من��اھج التح��صیل ونت��ائج لط��ائف التأوی��ل ف��ي ش��رح    .ـ�� الرجراج��ي، عل��ي ب��ن س��عید  
 ١المدون��ة وح��ل م��شكالتھا، اعتن��ى ب��ھ أب��و الف��ضل ال��دمیاطي وأحم��د ب��ن عل��ي،ط        

  .٢٠٠٧ن حزم، دار اب: بیروت
البی��ان والتح��صیل وال��شرح والتوجی��ھ والتعلی��ل  .ـ�� اب��ن رش��د الج��د، محم��د ب��ن أحم��د  

دار الغ���رب :  بی���روت٢لم���سائل الم���ستخرجة، تحقی���ق محم���د حج���ي وآخ���رون،ط     
  .١٩٨٨اإلسالمي، 

 ١المق��دمات الممھ��دات، تحقی��ق محم��د حج��ي،ط .ـ�� اب��ن رش��د الج��د، محم��د ب��ن أحم��د 
  .١٩٨٨دار الغرب اإلسالمي، : بیروت

بدایة المجتھد ونھای�ة المقت�صد، تحقی�ق عب�د اهللا           .ـ ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد      
  .١٩٩٥دار السالم، :  القاھرة١العبادي،ط

ش��رح ح��دود اب��ن عرف��ة الموس��وم الھدای��ة   .ـ�� الرصَّ��اع، محم��د ب��ن قاس��م األن��صاري  
ف�ان  الكافیة الشافیة لبی�ان حق�ائق اإلم�ام اب�ن عرف�ة الوافی�ة، تحقی�ق محم�د أب�و األج                    

  .١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي، :  بیروت١والطاھر المعموري،ط
دار الفك��ر، : نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنھ��اج،بیروت.ـ�� الرمل��ي، محم��د ب��ن أحم��د

١٩٨٤.  
دار : أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب، الق��اھرة .ـ�� ال��شیخ زكری��ا األن��صاري

  ].ت. د[الكتاب اإلسالمي، 
المطبع��ة :  الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق، الق��اھرةتبی��ین.ـ�� الزیلع��ي، عثم��ان ب��ن عل��ي

  .١٨٩٥الكبرى األمیریة، 
 ١إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقیق یحی�ى إس�ماعیل،ط       .ـ السْبتي، عیاض بن موسى    

  .١٩٩٨دار الوفاء، : مصر
التنبیھات المستنبطة عل�ى الكت�ب المدون�ة والمختلط�ة،          .ـ السْبتي، عیاض بن موسى    

  .٢٠١١دار ابن حزم، :  بیروت١ النعیم حمیتي،طتحقیق محمد الوثیق وعبد
  .١٩٩٣دار المعرفة، : المبسوط، بیروت.ـ السرخسي، محمد بن أحمد بن سھل

ـ سلمى، عبد الستار عب�د الحمی�د، محاض�رات ف�ي االقت�صاد ال�سیاسي، دار النھ�ضة             
  .م٢٠٠٤العربیة، 

ن��ور، ـ�� س��لیمان، یعق��وب، وال��صعیدي، عم��اد ح��سنین، والخطی��ب، خال��د راغ��ب، و     
محمود إبراھیم، وسلمان، مصطفى حسین، مبادئ االقتصاد الجزئ�ي، دار الم�سیرة،        

  .  م١٩٩٩، عمان، ١ط
 ١الموافقات، تحقیق مشھور ب�ن ح�سن آل س�لمان،ط     .ـ الشاطبي، إبراھیم بن موسى    

  .١٩٩٧دار ابن عفان، : القاھرة
  .١٩٨٤دار الفكر، : الحاشیة، بیروت.ـ الشَّْبراَملسي،علي بن علي

  .١٩٨٣المكتبة التجاریة الكبرى، : الحاشیة، مصر.الشرواني، عبد الحمید المكيـ 
: مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، بی�روت       .ـ شیخي زاده،عبد الرحمن بن محمد     

  ].ت. د[دار إحیاء التراث العربي، 
. د[دار المعرف�ة،    : بلغ�ة ال�سالك ألق�رب الم�سالك،بیروت       .ـ الصاوي، أحمد بن محم�د     

  ].ت
دار الفك�ر،  :  بی�روت ٢رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار،ط      .بن عاب�دین، محم�د أم�ین      ـ ا 

١٩٩٢.  
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االستذكار، تحقیق سالم محمد عطا ومحمد عل�ي  .ـ ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا       
  .٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، : بیروت١معوض، ط

حقی�ق  حاشیة العدوي عل�ى ش�رح كفای�ة الطال�ب الرب�اني، ت          .ـ العدوي، علي بن أحمد    
  .١٩٩٤دار الفكر، : یوسف الشیخ محمد البقاعي،بیروت

أحك��ام الق��رآن، راج��ع أص��ولھ وخ��رَّج   .ـ�� أب��و بك��ر اب��ن العرب��ي، محم��د ب��ن عب��د اهللا    
دار الكت���ب العلمی���ة، :  بی���روت٣أحادیث���ھ وعلَّ���ق علی���ھ محم���د عب���د الق���ادر عط���ا،ط 

٢٠٠٣.  
ص�ول الب�زدوي،    ك�شف األس�رار ش�رح أ      .ـ عالء الدین البخاري،عبد العزیز بن أحم�د       

  ].ت. د[دار الكتاب اإلسالمي، : القاھرة
دار الفك��ر، : م��نح الجلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل، بی��روت .ـ�� عل��یش، محم��د ب��ن أحم��د 

١٩٨٩.  
البی�ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي، تحقی��ق قاس��م  .ـ� العمران��ي، یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر 

  .٢٠٠٠دار المنھاج، :  جدة١محمد النوري،ط
دار الكت��ب العلمی��ة، :  بی�روت ١البنای��ة ش�رح الھدای��ة،ط .دـ� العین��ي، محم�ود ب��ن أحم�   

٢٠٠٠.  
  ].ت. د[دار المعرفة، : إحیاء علوم الدِّین، بیروت.ـ الغزالي، محمد بن محمد

ال�شرح الكبی�ر عل�ى م�تن المقن�ع، أش�رف عل�ى           .ـ ابن قدامة، عبد الرحمن ب�ن محم�د        
  ].ت. د[لتوزیع، دار الكتاب العربي للنشر وا: محمد رشید رضا،القاھرة: طباعتھ

دار الكت�ب  :  بی�روت ١الك�افي ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د،ط         .ـ ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد      
  .١٩٩٤العلمیة، 

  .١٩٦٨مكتبة القاھرة، : المغني،القاھرة.ـ ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد
دار :  بی�روت ١الذخیرة، تحقیق محمد حجي وآخ�رون،ط .ـ القرافي، أحمد بن إدریس  

  .١٩٩٤مي، الغرب اإلسال
دار :  بی�روت ٢بدائع الصنائع في ترتی�ب ال�شرائع،ط      .ـ الكاساني، أبو بكر بن مسعود     

  .١٩٨٦الكتب العلمیة، 
  ].ت. د[دار الفكر، : فتح القدیر، بیروت.ـ الكمال ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد

المح�یط البرھ�اني ف�ي الفق�ھ النعم�اني، تحقی�ق عب�د        .ـ المرغیناني، محم�ود ب�ن أحم�د    
  .٢٠٠٤دار الكتب العلمیة، :  بیروت١الكریم سامي الجندي،ط

 ١ش��رح التلق��ین، تحقی��ق محم��د المخت��ار ال��سلَّامي،ط    .ـ�� الم��اَزري، محم��د ب��ن عل��ي   
  .٢٠٠٨دار الغرب اإلسالمي، : بیروت

الموط�أ، ص�حَّحھ ورقَّم�ھ وخ�رَّج أحادیث�ھ وعلَّ�ق علی�ھ محم�د         .ـ اإلمام مالك ب�ن أن�س     
  .١٩٨٥ار إحیاء التراث العربي، د: فؤاد عبد الباقي،بیروت

الحاوي الكبی�ر ف�ي فق�ھ م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي، تحقی�ق          .ـ الماوردي، علي بن محمد    
دار الكت��ب العلمی��ة، :  بی��روت١عل��ي محم��د مع��وض وع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود،ط 

١٩٩٩.  
:  بی�روت ٢اإلنصاف في معرفة الراجح من الخ�الف،ط      .ـ المرداوي، علي بن سلیمان    

  ].ت. د[تراث العربي، دار إحیاء ال
الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي، تحقی��ق ط��الل  .ـ�� المرغین��اني، عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر 

  ].ت. د[دار إحیاء التراث العربي، : یوسف، بیروت
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المسند الصحیح المختصر بنقل العدل ع�ن الع�دل إل�ى رس�ول اهللا       .ـ مسلم بن الحجاج   
دار إحی�اء الت�راث     : ، بی�روت  صلى اهللا علی�ھ وس�لم، تحقی�ق محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي               

  ].ت. د[العربي، 
  .٢٠٠٧دار المكتبي، :  دمشق١االقتصاد واألخالق،ط.ـ المصري، رفیق یونس
دار المكتب�ي،  :  دم�شق ٢بح�وث ف�ي االقت�صاد اإلس�المي،ط      .ـ المصري، رفیق ی�ونس    

٢٠٠٩.  
دار الكت��ب :  بی��روت١المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع،ط .ـ�� اب��ن مفل��ح، إب��راھیم ب��ن محم��د 

  .١٩٩٧یة، العلم
  .١٩٩٤دار صادر، :  بیروت٣لسان العرب،ط.ـ ابن منظور، محمد بن مكرم

دار إحی�اء  : ُدرر الحكَّام شرح ُغرر األحك�ام، بی�روت    .ـ منالخسرو، محمد بن فرامرز    
  ].ت. د[الكتب العربیة، 

االختیار لتعلی�ل المخت�ار، تعلی�ق محم�ود       .ـ أبو الفضل الموصلي، عبد اهللا بن محمود       
  .١٩٣٧مطبعة الحلبي، : ة، القاھرةأبو دقیق

البح���ر الرائ���ق ف���ي ش���رح كن���ز  .ـ��� اب���ن نج���یم الم���صري، زی���ن ال���دِّین ب���ن إب���راھیم  
  ].ت. د[دار الكتاب اإلسالمي، :  القاھرة٢الدقائق،ط

الفواك�ھ ال�دواني عل�ى رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي،         .ـ النف�راوي، أحم�د ب�ن غ�انم     
  ].ت. د[دار الفكر، : بیروت

الرسالة الكاملیة ف�ي ال�سیرة النبوی�ة، تحقی�ق عب�د          .فیس،علي بن أبي الحزم   ـ ابن الن  
/  منقح�ة ومزی�دة، الق�اھرة   ٢ھریدي،طمراجعة أحمد عبد المجید   . المنعم محمد عمر  

لجنة إحیاء الت�راث اإلس�المي،      / المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي   : وزارة األوقاف 
١٩٨٧.  

عم���دة المفت���ین، تحقی���ق زھی���ر  روض���ة الط���البین و.ـ��� الن���ووي، یحی���ى ب���ن ش���رف  
  .١٩٩١المكتب اإلسالمي، :  بیروت٣الشاویش،ط

:  بی�روت  ١الج�امع لم�سائل المدون�ة والمختَلط�ة،ط       .ـ ابن ی�ونس، محم�د ب�ن عب�د اهللا          
  .٢٠١٣دار الفكر، 

  




