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 وهــو نــوع خيتلــط، هتــدف هــذه الدراســة بيــان نــوع مــن أنــواع البيــوع؛ وهــو البيــع بســعر الســوق:ملخــص البحــث
 ُفأفــرد هــذا البيــع ببحــث خــاص،عــى كثــر مــن الباحثــن؛ لعــدم وضــوح صورتــه يف كتــب الفقــه كباقــي أنــواع البيــوع
 عــر ذكــر أقــوال الفقهــاء التــي تنــص عــى هــذا، ويوضــح صورتــه يف ذهــن القــارئ،يميــزه مــن بقيــة البيــوع األخــرى
 بعــد حتريــر حمــل اخلــاف بــن الفقهــاء يف مســألة، وذكــر األدلــة عــى أقواهلــم، وبيــان اختــاف الفقهــاء يف مرشوعيتــه،البيــع
، وبيــان الــرأي الراجــح عــى ضــوء األدلــة الرشعيــة، والوقــت الــذي يعتمــد فيــه عــى ســعر الســوق،البيــع بســعر الســوق
 واآلثــار، كــا بينــت الدراســة فوائــد القــول بجــواز تطبيــق البيــع بســعر الســوق.ومقارنتــه مــع القانــون يف بعــض النقــاط
 وبــا يناســب املحتــوى كان املنهــج املتبــع، ولتحقيــق أهــداف البحــث املشــار إليهــا.االقتصاديــة املرتتبــة عــى هــذا اجلــواز
 مــن، وقــد توصلــت الدراســة إىل مجلــة مــن النتائــج. واملنهــج االســتنباطي التحليــي،يف الدراســة هــو املنهــج االســتقرائي
. إن القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق يرفــع اجلهالــة عــن الثمــن يف حالــة عــدم ذكــره يف عقــد البيــع:أمههــا
. االستئامن، سعر، السوق:الكلامت املفتاحية
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Abstract: This study aims to study the “market price sale”, a transaction that has confused many researchers due to the scarcity
of materials that have explored this topic in the classical books of Islamic law.

This paper studies this type of sale and explains the characteristics that differentiate it from other types of transactions. The
paper also mentions the differing verdicts given by classic scholars of Islamic law regarding this form of sale, as there exists some
controversy regarding its legitimacy. The paper also delves into the points of agreement and disagreement between the two sides
and provides the reader with both sets of arguments. The paper also addresses the question of the point in time that should be
utilized in the market price sale and demonstrates the correct position in light of the Quran and the Prophetic texts. Finally, this
study wishes to investigate this sale in relation to modern civil law and to demonstrate the economic benefits of legitimizing it.
The paper utilizes inductive, deductive, and analytical methodologies to research the aforementioned points. The paper
concludes that the position that permits the market price sale removes the obscurity of the price, even though it is not explicitly
stated in the sale contract.
Keywords: Market, Price, Trust
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المقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن ،وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم عــى مــن بعــث رمحــة وهــدى للعاملــن ســيدنا حممد ﷺ،

وعــى آلــه وصحبــه أمجعني.

تقتــي معلوميــة الثمــن أن يتــم حتديــده بــن الطرفــن حتديــد ًا كام ـاً ،ببيــان مقــداره وجنســه ونوعــه؛ ليقــع
البيــع صحيحـ ًا إذا اســتوىف بقيــة األركان األخــرى ،وغالبـ ًا مــا يتــم حتديــد الثمــن عــن طريــق املســاومة احلــرة بــن

الطرفــن لتســتقر إرادهتــا عــى ســعر خــاص يــرىض بــه الطرفــن.

هــذا هــو األصــل يف عقــد البيــع والــذي هــو حمــل إمجــاع مــن الفقهــاء ،ولكــن يف بعــض األحيــان ال يتفــق طرفــا

العقــد عــى حتديــد الثمــن مبــارشة ،بــل يكتفيــان بذكــر معيــار يصلــح لتحديــد الثمــن ،دون ذكــر تفاصيــل حــول
الثمــن ،مثــل االتفــاق عــى أن يكــون الســعر هــو ســعر بيــع الســلعة يف الســوق .فهــل يعــد هــذا االتفــاق صحيحـ ًا

يرتــب عــى العقــد آثــاره القانونيــة أم ال؟

أو ً
ال  -أمهيــة البحــث :تظهــر أمهيــة البحــث يف البيــع بســعر الســوق يف متييــز هــذا البيــع مــن بعــض البيــوع

األخــرى التــي يتداخــل معهــا يف كثــر مــن صــوره ،مثــل؛ بيــع االســتجرار" :أن يأخــذ احلوائــج مــن البيــاع ،ثــم
حياســبه بعــد مــدة ويعطيــه الثمــن"(((  ،وبيــع االســتئامن :وهــو "بيــع يتو َّقــف رصف قــدر ثمنــه لعــرف علمــه

أحدمهــا"((( .حيــث نجــد بعــض الكتابــات الفقهيــة قــد دجمــت هــذه البيــوع دون التمييــز بينهــا وكأهنــا بيــع واحــد،
كــا يف املوســوعة الكويتيــة التــي جعلــت منهــا بيع ـ ًا واحــد ًا(((.

ثانيـ ًا  -مشــكلة البحــث :تعــد معلوميــة الثمــن وحتديــده؛ ببيــان جنســه ووصفــه ونوعــه عنــد التعاقــد عــى
وجــه يمنــع اجلهالــة التــي تفــي إىل النــزاع مــن األصــول العامــة يف البيــع؛ حتقيقـ ًا ملبــدأ الــرايض بــن طــريف العقد،

فــإذا كان الرجــوع إىل ســعر الســلعة يف الســوق يرفــع اجلهالــة  ،فهــل حيــل االتفــاق عــى البيــع بســعر الســوق مــن
دون معرفتــه حمــل الســعر االتفاقــي اخلــاص يف البيــع ،وينــرف الثمــن إليــه دون أن يــرح بــه يف العقــد؟

ثالث ـ ًا  -أهــداف البحــث :تظهــر أهــداف البحــث يف جمموعــة مــن النقــاط التــي تثــار حــول البيــع بســعر

الســوق ،وهي:

 -1حرص مفهوم البيع بسعر السوق ،وحترير حمل اخلالف بني الفقهاء.
 -2بيان احلكم الرشعي للبيع بسعر السوق.
 - 3بيان أهم اآلثار االقتصادية املرتتبة عىل القول بجواز البيع بسعر السوق.
((( سليامن بن عمر العجييل ،فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب ( حاشية اجلمل)( ،دمشق :دار الفكر ،د.ت) ،ج ،3 :ص.8 :
الرصاع ،رشح حدود ابن عرفة املوسوم اهلداية الكافية الشافية ،حتقيق حممد أبو األجفان -الطاهر املعموري( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،ط،1
((( حممد األنصاري َّ
1993م) ،ص.338 :
(((املوسوعة الفقهية ( ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1407 :2هـ) ج ،9 :ص.43 :
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رابع ـ ًا  -منهــج البحــث  :نظــر ًا لطبيعــة البحــث ،ومــن أجــل الوصــول إىل أهدافــه فــإن املنهــج املتبــع هــو

املنهــج االســتقرائي ،واملنهــج االســتنباطي ،وذلــك عــر اســتقراء مــا ذكــره الفقهــاء مــن صــور حــول البيــع بســعر

الســوق ،واســتنباط األحــكام التــي متيــزه مــن البيــوع األخــرى.

خامسـ ًا  -الدراســات الســابقة :بعــد البحــث واالســتقراء مل أجــد مــن كتــب يف هــذا البحــث ،وقــد وقفــت

عــى عنــوان يف الشــبكة حيمــل هــذه التســمية " البيــع بســعر الســوق" للدكتــور رفيــق يونــس املــري ،وعنــد
الرجــوع إليــه تبــن أنــه مبحــث ضمــن كتــاب " االقتصــاد واألخــاق" ،وأنــه دراســة نقديــة لبعــض املفكريــن.

المطلب األول :مفهوم البيع بسعر السوق

أو ً
ال  -مفهــوم البيــع بســعر الســوق :يمكــن أن نقــف عــى مفاهيــم متقاربــة ذكرهــا الفقهــاء أثنــاء بيــان

صــور البيــع بســعر الســوق وأمثلتــه ،ومــن هــذه املفاهيــم:

 -1هو البيع بني طرفني بام يقف عليه السعر يف السوق ،دون أن حيدداه أثناء البيع من غري زيادة(((.

 -2هــو بيــع ممــن يعاملــه مــن خبــاز ،أو حلــام ،أو ســان ،أو غريهــم ،حيــث يأخــذ منــه كل يــوم شــيئ ًا معلومـ ًا،
ثــم حياســبه عنــد رأس الشــهر ،أو الســنة ويعطيــه ثمنــه .أو هــو أن يكــون بيعــه بثمــن املثــل(((.

 -3أنه الرتايض عىل السعر الذي حيصل من غالب اخللق بالسعر العام ،وبام يبيع به عموم الناس(((.

 -4سعر السوق :هو السعر املحقق فعلي ًا يف حلظة معينة داخل هذه السوق ،أو تلك(((.

يف ضــوء التعاريــف الســابقة التــي بينــت مفهــوم ســعر الســوق ،يمكــن صياغــة التعريــف بالعبــارة اآلتيــة:
"البيــع بســعر الســوق :هــو البيــع بالســعر الــذي يتحــدد يف الســوق بعيــد ًا عــن إرادة املتعاقدَ يــن".

فســعر الســوق هــو الــذي حيــدد القيمــة املاليــة للســلع واملنتجــات ،وليســت إرادة املتعاقديــن ،فالبيــع بســعر
الســوق هــو اتفــاق البائــع واملشــري عــى أن يكــون الثمــن مرتب ًطــا بســعر الســوق الــذي جــرى التعامــل بــه ،أو

الســوق الــذي تبــاع بــه الســلعة عرفـ ًا ،و هــذا الســعر قــد يكــون جمهــوالً لــدى طــريف العقــد ،وقــد جيهلــه أحدمهــا

دون اآلخر

وقــد جــرت العــادة بــأن اللجــوء إىل ســعر الســوق يكــون يف حالــة فســاد التعامــل يف األســواق ،أو عــدم تســمية

الســعر أثنــاء التعامــل؛ إذ حيــدد هــذا الســعر بســعر أقــرب األســواق الــذي تعــرض فيــه الســلعة نفســها(((.

((( منصور بن يونس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ( ،بريوت :دار الكتب العلمية[ ،د .ت]) ج ،3 :ص. 174 :
((( حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ( ،السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط1423 ،1هـ) ،ج ،4 :ص.5 :
((( أمحد بن تيمية ،العقود ،حتقيق حممد الفقي -حممد نارص األلباين (القاهرة :مكتبة السنة املحمدية  ،ط1386،هـ)  ،ص.165 :
(((جمموعة من االقتصاديني ،املوسوعة االقتصادية ،تعريب :عادل عبد املهدي  -د .حسن اهلموندي (بريوت :دار ابن خلدون ،ط1980 ،1م) ص.265 :
((( عدنان تركامين ،املذهب االقتصادي اإلسالمي ( ،جدة :مكتبة السوادي ،ط1411 ،1هـ) ،ص. 419 :
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المطلب الثاني :تحرير مسألة البيع بسعر السوق
نتنــاول يف هــذا املطلــب مســألة البيــع بســعر الســوق مــن جانبــن  :اجلانــب األول الســلع التــي ينــرف إليهــا

التعامــل بســعر الســوق ،واجلانــب الثــاين :يتنــاول الوقــت الــذي حيــدد فيــه ســعر الســوق.

الفــرع األول :الســلع التــي ينــرف إليهــا التعامــل بســعر الســوق :درج الفقهــاء عــى تقســيم الســلع

إىل مثليــات وقيميــات؛ فأمــا املثليــات :فهــي األعيــان التــي تتامثــل أجزاؤهــا ،وتتقــارب آحادهــا فيــا بينهــا ،بحيــث

ال يمكــن التمييــز بينهــا لــو وضعــت مــع بعضهــا ،وال تتفــاوت يف قيمتهــا املاليــة ،وتشــمل العدديــات املتقاربــة؛

كاجلــوز واحلبــوب ،واملذروعــات :التــي تنضبــط بصفــة الــذراع الــذي يضبــط كميــة الســلعة ،واملوزونــات
ـاوت فاحـ ٌ
ـش
املتقاربــة؛ كالرمــان والبطيــخ .أمــا القيميــات :فهــي كل ســلعة ال تتســاوى أجزاؤهــا ،ويكــون بينهــا تفـ ٌ
ـر يســر ،كــا يف اآلالت ،ووســائل النقــل ،واحليوانــات
غـ ُ

(((.

وهلــذا التقســيامت آثارهــا يف املعامــات املاليــة ؛ إذ إن كثــر ًا مــن املعامــات املاليــة حيكمهــا احلــل واحلرمــة بنــاء

عــى مثليــة املــال ،أو قيمتــه؛ كالربــا مثـاً ،فاملثليــات ال جيــوز بيعهــا إال مثـ ً
ـت هــذه األمــوال،
ا بمثــل ،فــإذا مــا تلفـ ْ

فــا بــد مــن الضــان باملثــل ،وإذا تعــذر رد العــن ،وجــب رد مــا يقــوم مقامهــا يف املاليــة مــن مثلــه إن كان لــه مثــل،
بينــا يكــون ضــان املــال القيمــي بقيمتــه ،كــا أن الســلع املثليــة تثبــت يف الذمــة فتكــون دينـ ًا يف البيــع ،عــن طريــق
تعيــن جنســه وصفتــه ،أمــا املــال القيمــي فــا يقبــل الثبــوت دينـ ًا يف الذمــة(((.

أن الســعر يف الســوق جمهـ ٌ
وهنــا جيــب علينــا أن نفــرض يف البيــع بســعر الســوق َّ
ـول لــدى أطــراف العقــد ،أو
جمهـ ٌ
ـول لــدى أحدمهــا فقــط ،أمــا لــو كان الســعر معلومـ ًا فــا إشــكال يف البيــع؛ النتفــاء اجلهالــة عــن الثمــن .كــا
جيــب علينــا أن نفــرض أن للســلعة املباعــة ســعر ًا ســوقي ًا ال يتفــاوت ،أمــا إذا كانــت أســعارها كثــرة ومتعــددة
ومتفاوتــة ،فــإن البيــع بســعر الســوق ال يصلــح؛ ألنــه يــؤدي إىل اخلصومــة بــن املتبايعــن؛ ألن البائــع يريــد ســعر ًا

مرتفع ـ ًا ،واملشــري يريــد ســعر ًا منخفض ـ ًا((( .يقــول صاحــب النهــر الفائــق " :وخــرج أيض ـ ًا مــا لــو كان الثمــن
جمهــوالً كالبيــع بقيمتــه ،أو بــرأس مالــه ،أو بــا اشــراه ،أو بمثــل مــا اشــراه فــان ،فــإن علــم املشــري بالقــدر يف
املجلــس فرضيــه عــاد جائــز ًا ،ومنــه أيض ـ ًا لــو باعــه بمثــل مــا يبيــع النــاس ،إال أن يكــون شــيئ ًا ال يتفــاوت"((( .

فتبــن مــن هــذا النــص بــأن احلنفيــة الذيــن ال جييــزون البيــع بســعر الســوق ويشــرطون أن يكــون الثمــن
معلوم ـ ًا ،يســتثنون مــن جهالــة الثمــن الســلع التــي ال تتفــاوت يف آحادهــا ،فإنــه جيــوز بيعهــا مــع جهالــة الثمــن.

فهــم بذلــك يفرقــون بــن الســلع التــي ال تتفــاوت آحادهــا والتــي يكــون ثمنهــا يف الغالــب متعارف ـ ًا عليــه لــدى
األفــراد ،والســلع التــي ختتلــف آحادهــا والتــي يشــرط فيهــا بيــان الثمــن عنــد التعاقــد.

((( الكامل بن حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب[ ،د .ت]) ج ،6 :ص.210 :
((( إسامعيل العيساوي ،جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت ،املجلد ،23 :العدد 2008 ،73م ،ضوابط املال املثيل والقيمي ،ص.529 - 453 :
((( حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار( ،بريوت :دار الفكر ،ط1412 ،2هـ) ،ج ،4 :ص.529 :
((( عمر بن إبراهيم بن نجيم ،النهر الفائق رشح كنز الدقائق ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ط1422 ،1هـ) ،ج ،3 :ص.342 :
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ويف ظــل التقــدم العلمــي نجــد أن أغلــب الســلع التــي كانــت توصــف بالقيميــة أصبحــت مثليــة؛ نتيجــة التقليــد
يف الصناعــة ،فاملنتــج الــذي يالقــي رواج ـ ًا يف الســوق وحيقــق أرباح ـ ًا ،يســعى بقيــة املنتجــن إىل إنتــاج منتجــات
حتمــل اخلصائــص والصفــات ذاهتــا التــي يتمتــع هبــا املنتــج األول ،فلــم يعــد مــن املمكــن التمييــز بــن الصناعــات
املختلفــة ،حيــث أدت دقــة التصنيــع إىل عــدم التمييــز بــن الســلع املختلفــة ،إال مــن حيــث االســم أو مــا يعــرف
باســم املاركــة التجاريــة ،ولذلــك تســمى هــذه الســلع يف علــم التســويق بالســلع املتجانســة؛ وهــي الســلع التــي
تتشــابه مــن حيــث اجلــودة ولكنهــا ختتلــف مــن حيــث الســعر(((؛ بســبب كثــرة الطلــب ،واملنافســة الســوقية،
ونوعيــة املــواد األوليــة املســتخدمة يف الصناعــة ،ودرجــة اجلــودة ،ودخــول الســلعة يف مرحلــة النضــج أو التدهــور.
ومــن هنــا يتبــن أن البيــع بســعر الســوق إنــا يكــون للســلع املثليــة التــي ال تتفــاوت آحادهــا ،وال تتفــاوت
أســعارها ،وإهنــا تنضبــط بمعيــار معلــوم يعرفــه الــكل ،وال يمكــن أن يقــع اخلطــأ أو النــزاع يف تطبيقــه؛ ألن ســعر
الســوق يمثــل معيــار ًا منضبطـ ًا يمكــن الرجــوع إليــه لتحديــد أســعار الســلع املتامثلــة((( .أمــا الســلع التــي تتفــاوت
أســعارها وختتلــف يف الســوق ،وال يمكــن حتديدهــا بمعيــار منضبــط يتفــق عليــه مجيــع األفــراد ،فــا جمــال لدخوهلــا
حتــت مــا يســمى "البيــع بســعر الســوق".

الفــرع الثــاين :وقــت حتديــد ســعر الســوق :إن إطــاق لفــظ (البيــع بســعر الســوق) يدخــل فيــه ســعر
الســوق وقــت التعاقــد ،كــا يدخــل فيــه ســعر الســوق يف املســتقبل وقــت الســداد ،والــذي أجــاز الفقهــاء البيــع
بــه ،إنــا يعنــي ســعر الســوق وقــت التعاقــد فقــط ،وال يدخــل فيــه البيــع بســعر الســوق يف املســتقبل ،فــإن ذلــك
ال جتيــزه قواعــد الفقــه اإلســامي ،وال جييــزه أحــد مــن الفقهــاء((( .ولقــد أشــار الفقهــاء الذيــن أجــازوا البيــع
بســعر الســوق إىل هــذا املعنــى ،ونصــوا عــى أن الوقــت الــذي حيــدد فيــه الســعر إنــا هــو ســعر الســوق احلــايل وقت
البيــع ،وال عــرة باألســعار املســتقبلية ،جــاء يف بدائــع الفوائــد " بــاب الرجــل يأخــذ مــن الرجــل املتــاع وال يقاطعــه
عــى ســعرهُ :ســئل أبــو عبــد اهلل عــن الرجــل يأخــذ مــن البقــال األوقيــة مــن كــذا والرطــل مــن كــذا  ...فقلــت:
رجــل أخــذ رطـ ً
ا مــن كــذا وكــذا ومــن كــذا ،ومل يقاطعــه عــى ســعره ،ومل يعطــه ثمنـ ًا أجيــوز هــذا؟ قــال :أليــس
عــى معنــى البيــع أخــذه؟ فقلــت :بــى ،قــال :فــا بــأس ،ولكنــه إذا حاســبه أعطــاه عــى الســعر يــوم األخــذ ال يــوم
"((( .
حاســبه

ونالحــظ بــأن الــكالم يف هــذا النــص جييــز البيــع بســعر الســوق احلــايل ،وهــو ســعر وقــت التعاقــد ،وقــد أشــار
ابــن القيــم يف بعــض النصــوص إىل أن الواجــب هــو ســعره يــوم أخــذه ،ولــو كان الســعر جمهــوالً يــوم أخــذه ،فــإن
عليــه أن يبحــث ويتحــرى عــن الســعر(((.

(((أنس عباس  -مجال الكميم ،التسويق املعارص ( ،ط1423 ،هـ[ ،بال دار]) ،ص.139 :
((( حممد تقي الدين العثامين ،بحوث يف قضايا فقهية معارصة( ،دمشق :دار القلم ،ط1414 ،2هـ) ص.61 :
((( خليل حممد يوسف العبدري ،التاج واإلكليل ملخترص سيدي ( ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ) ،ج ،8 :ص . 30 :حممد بن أمحد .اخلطيب الرشبيني ،مغني
املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ط1415 ،1هـ)،ج ،2 :ص .326 :الصديق الرضير ،الغرر وأثره يف العقود( ،سلسلة صالح
كامل للرسائل اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي ،الكتاب الثالث ،حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف ط1995 ،2م) ،ص.291 :
((( حممد بن أيب بكر بن اجلوزية ،بدائع الفوائد ( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،بريوت[ ،د .ت]) ،ج ،4 :ص.103 :
((( ابن اجلوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،4 :ص.103 :
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فراس أحمد الصالح

وقــد علــق الدكتــور مصطفــى الزرقــا عــى ذلــك بقولــه :إن االجتهــاد احلنبــي قــد صحــح طريقــة البيــع بســعر

الســوق بــا ينقطــع عليــه الســعر ،أي بــا يكــون عليــه ســعر الســوق يف تاريــخ معــن ،دون حتديــد الثمــن عنــد
العقــد(((.

وهــذا مل يقــل بــه  -البيــع بســعر الســوق  -أحــد مــن األئمــة الثالثــة غــر اإلمــام أمحــد؛ ملــا فيــه مــن اجلهالــة

يف حتديــد الثمــن عنــد العقــد((( ،وإن متأخــري احلنفيــة أجــازوا مــن هــذا الوجــه ،النــوع الــذي أســموه بيــع

االســتجرار؛ للحاجــة إليــه ،واختلفــوا يف طريقــة خترجيــه .جــاء يف رد املحتــار " :لــو أخــذ مــن األرز والعــدس ومــا
أشــبه ،وقــد دفــع إليــه دينــار ًا مثـ ً
ا لينفــق عليــه ثــم اختصــا بعــد ذلــك يف قيمتــه ،هــل تعتــر قيمتــه يــوم األخــذ أو
يــوم اخلصومــة ،قــال يف التتمــة :تعتــر يــوم األخــذ ،قيــل لــه :لــو مل يكــن دفــع شــيئ ًا بــل كان يأخــذ منــه عــى أن
يدفــع إليــه ثمــن مــا جيتمــع عنــده ،قــال يعتــر يــوم األخــذ؛ ألنــه ســو ٌم حــن َذكــر الثمــن"((( .

وهــذا الــذي ذكــره الفقهــاء خمالــف ملــا جــاء بــه القانــون املــدين الســوري ،حيــث جــاء يف املــادة ( )391يف الفقرة

(ب) اعتبــار ســعر الســوق يف مــكان وزمــان التســليم((( ،وإذا كان العقــد قــد تــم خــارج الســوق يرجــع إىل الســوق
التــي تبــاع فيهــا الســلعة عرفـ ًا  ،ونــص املــادة " :وإذا اتفــق عــى أن الثمــن هــو ســعر الســوق ،وجــب عنــد الشــك

أن يكــون الثمــن ســعر الســوق يف املــكان والزمــان اللذيــن جيــب فيهــا تســليم املبيــع للمشــري ،فــإذا مل يكــن يف

مــكان التســلم ســوق وجــب الرجــوع إىل ســعر الســوق يف املــكان الــذي يقــي العــرف بــأن تكــون أســعاره هــي

الســارية"  .ويالحــظ أن املــرع الســوري قــد عــن لســعر الســوق مــكان وزمــان العقــد ،وهــذا يتفــق مــع الفقــه
فيــا لــوكان زمــان التســليم فــور ًا عنــد التعاقــد ،أمــا إذا اتفــق طرفــا العقــد عــى تأجيــل التســليم إىل زمــان الحــق

للعقــد ،فهــذا خمالــف ملــا نــص عليــه الفقهــاء يف القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق؛ ألن مــن أجــاز البيــع بســعر
الســوق أراد ســعر الســوق وقــت التعاقــد ،وهــذا هــو الزمــان الــذي تنــرف إليــه إرادة املتعاقديــن يف الغالــب؛ ألنه
ال يمكــن ألحــد أن يتنبــأ بأحــوال األســواق وتغــر األســعار فيهــا مســتقبالً.

وجــاء املــرع األردين ليتبنــى قــول الفقهــاء الذيــن أجــازوا البيــع بســعر الســوق ،فاعتــره يف زمــان ومــكان

البيــع ،وليــس كــا قــال املــرع الســوري زمــان ومــكان التســليم ،حيــث نصــت املــادة ( )478مــن املذكــرة

اإليضاحيــة للقانــون املــدين األردين" :إذا اتفــق املتبايعــان عــى حتديــد الثمــن بســعر الســوق ،فيعتــر ســعر الســوق
يف زمــان ومــكان البيــع ،وإن مل يكــن يف هــذا املــكان ســوق اعتــر املــكان الــذي يقــي العــرف بــأن تكــون أســعاره

ســارية"(((.

((( مصطفى الزرقا ،املدخل الفقهي العام ( ،دمشق :دار القلم ،ط1425 ،2هـ) ،ج ،1 :ص.562 :
((( صالح العيل  -عبد الرزاق الشيبان ،جملة احلقوق ،البدل النقدي املتغري يف عقود املعاوضة ،162 - 127،العدد 2019 ،1م ،ص .146 :ينظر يف تفصيل هذه
األقوال ومذاهب الفقهاء يف املطلب الثالث :حكم البيع بسعر السوق.
((( ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،4 :ص.516 :
((( وهذا ما ذهب إليه القانون العراقي يف الفقرة(ب) من املادة (  ،)527طارق عجيل ،الوسيط يف عقد البيع ،ج ،1 :صwww.daralhamed.net ،271 :
((( وهبة الزحييل ،العقود املسامة يف القانون املدين اإلمارايت والقانون املدين األردين( ،عامن :دار املنهل ،ط2014 :م) ،ص.59 :
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المطلب الثالث :حكم البيع بسعر السوق
إذا بــاع البائــع ســعلته بســعر الســوق ،أو بــا باعــه لفــان ،وكان ذلــك جمهــوالً للمتعاقدَ يــن وقــت التعاقــد ،فهــل

يصــح البيــع ويرجــع املتعاقــدان إىل الســوق ،أو إىل فــان أم ال يصــح البيــع؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال وتســهيل
الفكــرة ،نقســم هــذا املطلــب إىل فرعــن:

الفرع األول :مذاهب وأقوال الفقهاء يف البيع بسعر السوق:

إن اســتقراء مــا كتبــه الفقهــاء ومــا ذكــر مــن صــور للبيــع بســعر الســوقُ ،ي ِ
ظهــر أن الفقهــاء ذهبــوا يف ذلــك

مذهبــن:

املذهــب األول :ال يصــح البيــع بســعر الســوق ،وهــو مذهــب احلنفيــة ،واملالكيــة ،والصحيــح مــن مذهــب

الشــافعية ،واملشــهور مــن مذهــب احلنابلــة ،وللوقــوف عــى تفصيــل هــذا املذهــب ننقــل بعــض النصــوص املقتبســة

ألقــوال بعــض الفقهــاء يف هــذا البيــع:

لقــد ذكــر فقهــاء احلنفيــة البيــع بســعر الســوق ،عندمــا تعرضــوا لصــوره ،كــا لــو باعــه بمثــل مــا يبيــع النــاس،
أو بــا بــاع فــان ،حيــث قــال صاحــب األصــل " :وإذا اشــرى الرجــل ُكـ ًّـرا مــن حنطــة أو َفر ًقــا مــن ســمن أو زيت،
أو ثوبـ ًا ،أو غــر ذلــك مــن مجيــع األصنــاف ،فقــال :أخــذت منــك بمثــل مــا يبيــع النــاس فهــذا فاســد  ،...وكذلــك

لــو قــال أخــذت منــك هــذا بمثــل مــا أخــذ فــان مــن الثمــن فهــو فاســد"(((.

وقــد ُذ ِكــر يف هــذا االقتبــاس أن البيــع فاســدٌ  ،إشــارة إىل قابليــة البيــع للتصحيــح فيــا لــو عــرف الثمــن يف جملــس

العقــد قبــل التفــرق؛ ألن اجلهالــة املانعــة مــن صحــة العقــد تــزول ،وهــي جهالــة الثمــن ،قــال ابــن عابديــن" :إذا
ِ
ـم يف جملــس البيــع َن َفـ َ
ـذ ،وإن تفرقــا قبــل العلــم بطــل"(((.
علــم املشــري (أي الثمــن) ُين َظــر ،إن ُعلـ َ

فتســمية الثمــن يف العقــد مــن رشائــط صحــة العقــد عنــد احلنفيــة ،يقــول ابــن عابديــن يف بيــان ذلــك " :إنــه
ال بــدَّ مــن تســمية الثمــن مــن اجلانبــن حقيقــة أو حك ـ ًا ،أمــا األول فظاهــر ،وأمــا الثــاين فبــأن يســمي أحدمهــا
ويصــدر مــن اآلخــر مــا يــدل عــى الرضــا بــه"(((.

أيضــا ،فهــم يشــرطون تســمية الثمــن عنــد التعاقــد؛ لرفــع اجلهالــة عــن العقــد ،وال
وهــذا مــا ذكــره املالكيــة ً

يكفــي االتفــاق بــن الطرفــن عــى دفــع القيمــة ،فقــد جــاء يف التــاج واإلكليــل " :قــال الباجــي :مــن اجلهالــة يف

الثمــن أن يبيعــه الســلعة بقيمتهــا ،أو بــا ُيعطــى فيهــا"(((.

ومــن املعلــوم بــأن القيمــة ختتلــف عــن الثمــن؛ فالقيمــة هــي مــا يقــوم بــه الــيء ،فهــي بمنزلــة املعيــار مــن دون

((( حممد بن احلسن الشيباين ،األصل املعروف باملبسوط ، ،حتقيق :أبو الوفا األفغاين( ،كراتيش :دار إدارة القرآن[ ،د .ت]) ،ج ،5 :ص. 90 :
((( ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،4 :ص.541 :
((( ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،4 :ص.572 :
((( العبدري ،التاج واإلكليل ،ج ،8 :ص. 30 :
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زيــادة أو نقصــان ،بينــا الثمــن هــو مــا تــراىض عليــه املتعاقــدان ســواء زاد عــن القيمــة أم نقــص عنهــا((( .فبيــع
الســلعة بقيمتهــا دون التعــرض لذكــر الثمــن يبطــل العقــد عنــد املالكيــة.

وهــذا مــا نــص عليــه الشــافعية ،فــا ينعقــد البيــع عندهــم حتــى لــو انرصفــت النيــة إىل الثمــن املعتــاد الــذي
يتبايــع بــه النــاس ،وجــاء يف املجمــوع " :فأمــا إذا أخــذ منــه شــيئ ًا ومل يعطــه شــيئ ًا ،ومل يتلفظــا ببيــع بــل نويــا أخــذه
بثمنــه املعتــاد كــا يفعلــه كثــر مــن النــاس ،فهــذا باطــل بــا خــاف؛ ألنــه ليــس ببيــع لفظــي ،وال معاطــاة ،وال
يعــد بيع ـ ًا ،فهــو باطــل"(((.

وهــذا هــو مشــهور مذهــب احلنابلــة ،والصحيــح مــن مذهبهــم ،إذ البــدَّ مــن تســمية الثمــن عنــد التعاقــد ،جــاء
يف املحــرر" :عــن حــرب ســألت أمحــد قلــت :الرجــل يقــول لرجــل ابعــث يل جريبـ ًا مــن ُبـ ٍ
ـي بســعر
ـر ،واحســبه عـ َّ
مــا تبيــع .قــال :ال جيــوز هــذا حتــى يبــن لــه الســعر .وعــن إســحاق بــن منصــور قلــت لإلمــام أمحــد :الرجــل
يأخــذ مــن الرجــل ســلعة فيقــول أخذهتــا منــك عــى مــا تبيــع الباقــي ،قــال :ال جيــوز"(((.
وجاء يف اإلنصاف" :يشرتط معرفة الثمن حال العقد ،عىل الصحيح من املذهب"((( .

فهــذه النصــوص املقتبســة للفقهــاء تــدل عــى أنــه البــدَّ مــن حتديــد الثمــن عنــد التعاقــد ليصــح العقــد ويتحقــق
الرضــا ،فــا ُي ْكتَفــى بتحديــد الثمــن بســعر الســوق ،أو بمثــل مــا يشــري النــاس إذا كان جمهــوالً هلــا ،أو أخــذه
بالقيمــة التــي أخــذ هبــا فــان مــن النــاس ،فــإن ذلــك يرتتــب عليــه عــدم صحــة العقــد جلهالــة الثمــن.

املذهــب الثــاين :وهــو قــول عنــد الشــافعية ،وقــول ألمحــد والراجــح عنــد بعــض احلنابلــة ،الذيــن يــرون جــواز
البيــع بســعر الســوق ،أو بــا انقطــع بــه الســعر ،أو غريهــا مــن صــور البيــع بســعر الســوق.
ولبيان تفصيل هذا املذهب أنقل بعض نصوص الفقهاء يف هذا البيع:

ذكــر الشــافعية أن أخــذ الســلع مــن البائــع يكــون عــى إحــدى حالتــن :األوىل :أن يأخــذ مــا يريــده وحيــدد
لــه الثمــن ،إال أنــه ال يدفــع لــه إال بعــد مــدة كــرأس الشــهر مثـاً ،فهــذا ال خــاف بأنــه جائــز .الثانيــة :أن يأخــذ
مــا يريــده مــن الســلع دون ذكــر للثمــن بــل يــرك حتديــده لســعر الســوق ،وهــذا اختلــف فيــه الشــافعية ،فأجــازه
الغــزايل؛ مســتند ًا إىل العــرف وتعامــل النــاس بــه ،جــاء يف أســنى املطالــب" :وأخــذ احلاجــات مــن البيــاع عــى
رضبــن :أحدمهــا أن يقــول أعطنــي بكــذا حلــ ًا أو خبــز ًا مثــاً ،وهــو الغالــب ،فيدفــع إليــه مطلوبــه  ،فيقبضــه
ـوز بيــع املعاطــاة
يـ ّ
ويــرىض بــه ،ثــم بعــد مــدة حياســبه ويــؤدي مــا اجتمــع عليــه ،فهــذا جمــزوم بصحتــه عنــد مــن ُ َ
فيــا أراه .الثــاين :أن يلتمــس مطلوبــه مــن غــر تعــرض لثمــن؛ كأعطنــي رطــل حلــم أو خبــز مثـاً ،فهــذا حمتمــل،
وهــو مــا رأى الغــزايل إباحتــه ومنعهــا املصنــف (النــووي)  ،والعــرف جـ ٍ
ـار بــه وهــو عمــدة الغــزايل" (((.
((( ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،4 :ص.575 :
((( حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب ( ،بريوت :دار الفكر[ ،د .ت]) ج ،9 :ص.164 :
((( عبد السالم عبد اهلل ،املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل( ،الرياض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،2هـ) ج ،1 :ص.298 :
((( عيل بن سليامن املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،حتقيق عبد املحسن الرتكي -عبد الفتاح حممد(،القاهرة :دار هجر للطباعة والنرش ،ط،1
1415هـ)،ج ،4 :ص. 309 :
((( زكريا بن حممد األنصاري  ،أسنى املطالب يف رشح روضة الطالب( ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي[ ،د .ت]) ،ج ،2 :ص. 3 :
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وجــاء يف املجمــوع " :واشــرط األصحــاب كــون الثمــن معلــوم القــدر  ،........وحكــى الرافعــي وجهـ ًا ثالثـ ًا
ـرة كل صــاع بدرهــم .يصــح البيــع،
هــو أنــه يصــح مطلقـ ًا للتمكــن مــن معرفتــه ،كــا لــو قــال :بعتــك هــذه ُّ
الصـ ْ
وإن كانــت مجلــة الثمــن جمهولــة يف احلــال ،وهــذا ضعيــف وشــاذ"(((.

فالشــافعية يف هــذه النصــوص املقتبســة صححــوا البيــع بســعر الســوق؛ ألن البيــع بســعر الســوق هــو بيــع

بالســعر العــام املتعــارف عليــه بــن النــاس ،فالعــرف الــذي اســتند إليــه مــن ذهــب مــن الشــافعية إىل صحــة البيــع

يف حــال عــدم حتديــد الثمــن أثنــاء التعاقــد ،هــو ذاتــه مســتند مــن ذهــب مــن املالكيــة إىل صحــة البيــع عنــد عــدم

تســمية الثمــن ،قــال صاحــب الثمــر الــداين" :وأمــا تســمية الثمــن فــا بــدَّ منهــا ،قــال ابــن ناجــي :وإذا مل تقــع
تســمية مل جتــز ،إال أن يكــون ُعر ًفــا ال خيتلــف فتجــوز"(((.

جــوز النــكاح بــا تقديــر،
وهــذا مــا نجــده عنــد متأخــري احلنابلــة ،جــاء يف العقــود " :فــإذا كان الشــارع َّ

فهــو بجــواز البيــع واإلجــارة بــا تقديــر ثمــن و أجــرة ،بــل بالرجــوع إىل الســعر املعلــوم ،والعــرف الثابــت ،أوىل
وأحــرى ،وعــى هــذا عمــل املســلمني دائ ـ ًا ،ال يزالــون يأخــذون مــن اخلبــاز اخلبــز  ،ومــن اللحــام اللحــم ومــن

ـي  -بائــع الســكر والبقــال  -الطعــم ،ومــن الفاكهــي الفاكهــة ،وال يقــدرون الثمــن ،بــل يرتاضيــان بالســعر
الفامـ ِّ
املعــروف ،ويــرىض املشــري بــا يبيــع بــه البائــع لغــره مــن النــاس ،وهــذا هــو املسرتســل وهــو الــذي ال يامكــس،

بــل يــرىض بــا يبتــاع بــه غــره ،وإن مل يعــرف قــدر الثمــن((( ،فبيعــه جائــز إذا أنصفــه ،فــإن غبنــه فلــه اخليــار...

وأمــا املنصــوص عــن أمحــد الــذي اتبــع فيــه عمــر :فقياســه أن املعاوضــة تصــح بغــر تقديــر العــوض ،ثــم إن

تراضيــا بعــوض ،وإال تــرادا ،وإن فاتــت العــن فالقيمــة ،وهلــذا قــال ﷺ " :إذا اختلــف البيعــان وال بينــة بينهــا

فالقــول مــا قــال البائــع ،أو أن يــرادا البيــع"((( .وذلــك ألن اختالفهــا يمنــع تقديــر العــوض ،فكأنــه بيــع مل يقــدر
فيــه العــوض ،والبائــع يقــول :ال أرىض أن أبتــاع إال بكــذا "(((.

وجــاء يف إعــام املوقعــن " :والقــول الثــاين :وهــو الصــواب املقطــوع بــه ،وهــو عمــل النــاس يف كل عــر

ومــر جــواز البيــع بــا ينقطــع بــه الســعر ،وهــو منصــوص اإلمــام أمحــد ،واختــاره شــيخنا ،وســمعته يقــول :هــو

أطيــب لقلــب املشــري مــن املســاومة ،يقــول :يل أســوة بالنــاس آخــذ بــا يأخــذ بــه غــري ،قــال :الذيــن يمنعــون

ذلــك ال يدركــون أنــه ال يمكــن تركــه ،بــل هــم واقعــون فيــه" (((.

فهــذه النصــوص املقتبســة تــدل عــى جــواز البيــع بســعر الســوق؛ ألن االتفــاق بــن أطــراف العقــد عــى أن
((( :النووي ،املجموع ،ج ،9 :ص.333 :
(((صالح عبد السميع اآليب ،الثمر الداين رشح رسالة ابن أيب يزيد القريواين( ،بريوت :املكتبة الثقافية[ ،د .ت]) ج ،1 :ص. 522 :
(((
((( حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،كتاب البيوع ،باب :البيعان خيتلفان ،رقم( ،)2186( :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب[ ،د .ت])،ج ،2 :ص.737 :
عيسى بن سورة الرتمذي ،سنن الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب :ما جاء إذا اختلف البيعان ،رقم ( ،)1270( :بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1998 ،م)،ج،2 :
ص ،561 :قال أبو عيسى :هذا حديث مرسل.
((( ابن تيمية ،العقود ،ص.166 ،165 :
(((ابن اجلوزية ،إعالم املوقعني ،ج ،4 :ص.5 :
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فراس أحمد الصالح

يكــون ســعر الســوق هــو الثمــن ،إنــا هــو حتديــد لثمــن املبيــع ولكــن بطريــق غــر مبــارش ،وهــذا مــا نــص عليــه
القانــون الــذي جعــل مــن ســعر الســوق أساسـ ًا صاحلـ ًا لتحديــد الثمــن ،عنــد عــدم االتفــاق الرصيــح عــى الثمــن،

وهبــذا يكــون الثمــن حمــدد ًا فع ـاً ،ومتف ًقــا عليــه بــن الطرفــن؛ ألنــه ال يــدع جمــاالً للشــك أو االختــاف بــن

املتبايعــن((( .جــاء يف الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )391مــن القانــون املــدين الســوري " :جيــوز أن يقتــر تقديــر الثمــن
عــى بيــان األســس التــي ُيــدَّ د بمقتضاهــا فيــا بعــد"((( .ثــم جــاءت الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة لتذكــر أساس ـ ًا

واحــد ًا ،وهــو البيــع بســعر الســوق ،ونصهــا " :وإذا اتفــق عــى أن الثمــن هــو ســعر الســوق ،وجــب عنــد الشــك

أن يكــون الثمــن ســعر الســوق يف املــكان والزمــان اللذيــن جيــب فيهــا تســليم املبيــع للمشــري ،فــإذا مل يكــن يف

مــكان التســلم ســوق وجــب الرجــوع إىل ســعر الســوق يف املــكان الــذي يقــي العــرف بــأن تكــون أســعاره هــي
الســارية".

ـرا إلرادة املتعاقديــن عنــد عــدم الترصيح بتســمية
ونالحــظ يف هــذه الفقــرة أن املــادة اعتــرت ســعر الســوق مفـ ِّ ً

الســعر أثنــاء التعاقــد ،كــا أهنــا بينــت باعتــاد ســعر الســوق وقــت التســليم ،ويف حالــة التعاقــد خــارج الســوق فإنــه

جيــب الرجــوع إىل الســوق الــذي جــرى العــرف عــى أن تبــاع فيــه هــذه الســلعة.

الفرع الثاين :أدلة الفقهاء:

أدلة املذهب األول :استدل من ذهب إىل عدم جواز البيع بسعر السوق بعدد من األدلة نذكر منها:

 -1مــن رشوط صحــة البيــع العلــم بالثمــن وقــت العقــد ،وجهالــة الثمــن تــؤدي إىل فســاد العقــد؛ ألهنــا تــؤدي
إىل اخلصومــة والنــزاع بــن املتعاقديــن ،والبيــع بســعر الســوق جهالــة بالثمــن(((.

 -2إن عــدم حتديــد الســعر جيعــل العقــد ضمــن العقــود املنهــي عنهــا؛ ألن الســعر خيتلــف زيــادة ونقصان ـ ًا،
ويرتتــب عــى ذلــك ظلــم أحــد طــريف العقــد ،فــإذا زاد الســعر كان ذلــك ظلــ ًا للمشــري ،وإذا نقــص
يكــون ظل ـ ًا للبائــع(((.

أدلة املذهب الثاين :استدل أصحاب املذهب الثاين القائل بجواز البيع بسعر السوق باألدلة اآلتية:

 -1هــذا التشــديد العظيــم يف رشوط البيــع وأعواضــه ،والتســهيل العظيــم يف رشوط النــكاح وأعواضــه ،خــاف
مــا دل عليــه الكتــاب والســنة وخــاف املعقــول ،فــإن اهلل اشــرط العــوض يف النــكاح ،ومل يشــرطه يف

إعطــاء األمــوال ،ومل يشــرط يف التبايــع إال الــرايض ،والــرايض حيصــل مــن غالــب النــاس بالســعر العــام،
وبــا يبيــع بــه عامــة النــاس أكثــر ممــن يامكــس عليــه(((.

((( الزحييل ،العقود املسامة ،ص.175 :
(((املادة ( )423من القانون املدين املرصي ،واملادة ( )527من القانون العراقي ،املادة ( )479من القانون املدين األردين.
((( حممد بن حممد الغزايل ،الوسيط يف املذهب ،حتقيق أمحد إبراهيم  -حممد تامر (،القاهرة :دار السالم ،ط1417 ،1هـ) ،ج ،3 :ص. 85 :
(((عبد اهلل ،املحرر يف الفقه ،ج ،1 :ص.298 :
(((ابن تيمية ،العقود ص.165 :
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 -2مــا ثبــت عنــه ﷺ يف الصحيــح" أنــه اشــرى مــن عمــر بعــره ،ووهبــه لعبــد اهلل بن عمــر ،ومل يقــدر ثمنــه"(((.
فالظاهــر يف هــذا احلديــث أنــه مل يذكــر ثمنـ ًا ،مــع الترصيــح يف بعــض الروايــات بلفــظ البيــع ،ومل يثبــت بــأن
عمــر  حبــس البعــر حتــى يدفــع لــه الثمــن ،أو طالبــه بالثمــن(((.

 -3اإلمجــاع :حيــث أمجعــت األمــة عــى صحــة النــكاح بمهــر املثــل ،واإلجــارة بأجــر املثــل كقيــم احلــام
واملــكاري،والبيــعبثمــناملثــلكبيــعمــاءاحلــام،فغايــةالبيــعبســعرالســوقأنيكــونبيعــهبثمــناملثــل(((.

 -4القياس :يمكن قياس البيع بسعر السوق عىل العقود اآلتية:

 اهلبــة التــي يشــرط فيهــا الثــواب؛ ألن اهلبــة التــي يشــرط فيهــا الثــواب هــي مــن قبيــل املعاوضــة ،فــإذاكان الثــواب يــرك تقديــره يف اهلبــة للموهــوب لــه ،فلــاذا ال يــرك حتديــد الثمــن إىل الســوق؟ فــإذا
صحــت اهلبــة مــع رشط الثــواب ،فكذلــك يصــح البيــع بــرط حتديــد الثمــن لســعر الســوق(((.

 -النــكاح :إذا كان الشــارع قــد أجــاز النــكاح بــدون ذكــر املهــر ،وأوجــب فيــه مهــر املثــل ،مــع تأكيــده عــى

التشــدد واالحتيــاط فيــه أكثــر مــن غــره مــن العقــود ،فهــذا يــدل عــى جــواز البيــع بــدون ذكــر الثمــن،

أو تســمية ثمــن الســوق لــه مــن بــاب أوىل(((.

الرتجيــح :بعــد هــذا العــرض ألدلــة الفقهــاء ،الــذي يبــدو يل واهلل أعلــم؛ جــواز البيــع بســعر الســوق لألســباب

اآلتية:

 -1احلديــث الصحيــح الــذي اســتدل بــه مــن قــال بجــواز البيــع بســعر الســوق ،فهــذا احلديــث يرجــح أدلتهــم
عــى أدلــة مذهــب مــن قــال بعــدم اجلــواز.

 -2االســتثناءات التــي وضعهــا مــن قــال بعــدم جــواز البيع بســعر الســوق ،فاحلنفيــة صححــوا بيع االســتجرار،
واختلفــوا يف خترجيــه .واملالكيــة أجــازوا بيــع االســتئامن مــع أن صــوره هي صــورة البيع بســعر الســوق.

 -3يرتتــب عــى القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق اخلــروج مــن خالفــات الفقهــاء يف مســألة جــواز بيــع
االســتجرار؛ إذ إن بيــع االســتجرار صــورة لبيــع املعــدوم ،واجلهالــة فيــه أكــر مــن اجلهالــة يف الثمــن الــذي

يمكــن أن يرجــع يف تقديــره إىل ثمــن املثــل إذا مل يرضيــا بســعر الســوق ،مــع أن العلــم بســعر الســوق ال

خيفــى عــى أحــد يف هــذا العــر.

 -4صحيــح بــأن الثمــن عنــد العقــد كان جمهــوالً ،إال أن هــذه اجلهالــة ال تفــي إىل اخلصومــة؛ ألن الثمــن قــد
علــق بســعر الســوق الــذي يزيــل اللبــس واجلهالــة عــن الثمــن املجهــول عنــد التعاقــد.

((( حممد بن إسامعيل البخاري ،يف أكثر من باب ،ولفظه يف صحيح البخاري« :عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :كنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف سفر ،وكنت
عىل بكر صعب ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم لعمر« :بِ ْعنِ ٍيه» ،فابتاعه ،فقال صىل اهلل عليه وسلم « :هولك يا عبد اهلل» .كتاب البيوع ،باب :إذا وهب بعري ًا لرجل
وهو راكبه ،رقم ( ،)2611( :بريوت :دار طوق النجاة ،ط1411 ،ه)،ج ،3 :ص.162 :
((( أمحد بن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،رقم كتبه :حممد فؤاد ( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1379،هـ )،ج ،4 :ص. 336 :
((( ابن اجلوزية ،إعالم املوقعني ،ج،4 :ص.5 :
((( ابن تيمية ،العقود ،ص.165 :
((( ابن اجلوزية ،بدائع الفوائد ،ج،4 :ص.51 :
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فراس أحمد الصالح

المطلب الخامس :حكم البيع بسعر السوق من حيث األثر النوعي
األصــل يف البيــع بســعر الســوق أن يكــون ِ
ملز ًمــا؛ ألن البائــع واملشــري قــد اتفقــا عــى حتديــد الســعر بالثمــن

الــذي تبــاع بــه الســلعة يف الســوق .ولكــن نجــد بــأن ابــن تيميــة يذكــر خــاف هــذا األصــل؛ إذ يبــن بــأن البائــع
واملشــري إذا مل يرضيــا بســعر الســوق ،فإهنــا يــرادان بــديل العقــد ،حيــث يقــول" :وهــب أهنــا مل يرضيــا بثمــن
مقــدر ،فهــا عــى اختيارمهــا إن تراضيــا بثمــن ُم َّقــدَ ر ،وإال تــرادا"(((  .واســتدل عــى ذلــك بــا ورد عــن النبــي ﷺ،

أنــه قــال " :إذا اختلــف البيعــان وال بينــة بينهــا فالقــول مــا قــال البائــع ،أو أن يــرادا البيــع"(((.

ولكــن الــذي يظهــر مــن ســياق كالم ابــن تيميــة أن الــراد حيصــل إذا مل يســمى ثم ـ ٌن أص ـاً ،ومل يتفــق عــى أن

البيــع يتــم بســعر الســوق؛ ألنــه قــال بعــد ذلــك النــص مبــارشة" :وأمــا املنصــوص عــن أمحــد الــذي اتبــع فيــه

عمــر ،فقياســه أن املعاوضــة تصــح بغــر تقديــر العــوض ،ثــم إن تراضيــا بعــوض ،وإال تــرادا ،وإن فاتــت العــن

فالقيمــة"((( .فهــذا النــص يبــن أن العقــد قــد وقــع بــن الطرفــن مــن دون تقديــر العــوض ،أو االتفــاق عــى الثمــن
وال يكــون بحســب البيــع بســعر الســوق ،بــل يــرك لــإرادة الالحقــة ،وهــذا خمالــف ملــا ُذكــر يف البيــع بســعر

الســوق ،الــذي يتفــق فيــه العاقــدان عنــد التعاقــد عــى حتديــد ثمــن الســلعة بســعر الســوق الــذي تبــاع فيــه .كــا أن
فتــح املجــال لطــريف العقــد لــرد بــديل العقــد فيــه إضعــاف للبيــع بســعر الســوق؛ ألن العاقدَ يــن قــد اتفقــا عــى ســعر
الســوق ،ورضيــا بــه ،وهــذا الســعر ال خيضــع إلرادة أحدمهــا وال يتحكــان بــه(((.

كــا أنــه ال خيفــى بــأن األحــكام إنــا رشعــت ملصالــح العبــاد ،واحلكمــة قــد تكــون خفيــة يف النصــوص ،فعندئـ ٍ
ـذ

يتوقــف العلــاء عنــد ظاهــر النــص ،ويقــال :املعنــى تعبــدي واجــب االتبــاع ،وقــد تكــون احلكمــة ظاهــرة جليــة

معقولــة املعنــى ،فهنــا جيــب أن نأخــذ باملعنــى املعقــول((( .والنهــي الــوارد يف البيــع بســعر الســوق ملعنــى معقــول،

وهــو جهالــة الثمــن؛ ولذلــك نجــد أن الشــارع قــد أعطــى اخليــار للمتعاقديــن يف البيــوع التــي ُيهــل فيهــا الثمــن؛

كــا يف بيــوع الغــرر ،واملسرتســل ،وتلقــي الركبــان ،وتــرك هلــم اخليــار ملعرفــة ســعر الســوق .جــاء يف حاشــية
ال َّل َبــدي((( " :خيــار الغبــن يثبــت يف ثــاث صــور :لقــادم مــن ســفر تلقــاه مشـ ٍ
ـر وهــو ال يعــرف ســعر الســوق،
وملسرتســل ،وهــو جاهــل القيمــة ،وال حيســن أن يامكــس مــن بائــع ومشـ ٍ
ـر ،ويف نجــش ،بــأن يزايــده مــن ال يريــد
الــراء ،ولــو بــا مواطــأة"((( .واملالحــظ يف هــذا النــص أنــه قيــد ثبــوت اخليــار للقــادم مــن الســفر بعــدم علمــه
بســعر الســوق ،أمــا إذا كان عاملـ ًا بســعر الســوق فــا خيــار لــه .فهــذا يــدل عــى أن البيــع بســعر الســوق قــد انتفــت

(((ابن تيمية ،العقود ،ص.165 :
((( تقدم خترجيه يف أقوال املذهب الثاين.
(((ابن تيمية ،العقود ،ص.166 :
((( رفيق بن يونس املرصي ،االقتصاد واألخالق  ( ،دمشق :دار القلم ،ط1428 ،1هـ) ،ص. 57 :
() عيل بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف األصول األحكام ( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1404 ،1هـ) ،ج ،3 :ص. 412 :
(((
((( فقيه حنبيل من كفر اللبد من نابلس ،عاش ما بني ( 1317 - 1262هـ) ،سافر إىل مرص ودرس باألزهر ،وألف حاشية عىل رشح دليل الطالب ،حممد مجيل
البغدادي ،خمترص طبقات احلنابلة ( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1406 :1هـ) ،ص. 209 :
((( عبد الغني ياسني ،ال ّلبدي ،حاشية ال َّلبدي عىل نيل املآرب ،حتقيق حممد األشقر ( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية للطباعة ،ط1419 ،1هـ) ،ج ،1 :ص. 177 :
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فيــه اجلهالــة؛ النــراف إرادة املتعاقديــن إىل الســعر الــذي جعلــه الشــارع هــو الفاصــل يف حالــة الغبــن أو التغريــر،

كــا يف قولــه ﷺ" :ال تلقــوا اجللــب ،فمــن تلقــاه فاشــرى منــه ،فــإذا أتــى ســيده الســوق فهــو باخليــار"((( .فتلقــي
الركبــان هــو رشاء للســلعة قبــل وصوهلــا إىل أســواقها التــي تبــاع فيهــا عرفـ ًا ،وق َّيــد العــرف هنــا لإلشــارة إىل أن كل
ســلعة تبــاع يف غــر ســوقها ال تبــاع بالســعر احلقيقــي.

ويؤيــد هــذا الــكالم مــا جــاء يف رشح زاد املســتنقع " :اختلــف الفقهــاء فيــا إذا تلقــى الركبـ َ
ـان واشــرى منهــم
بنفــس ســعر الســوق ،ومل ي ِ
دخــل عليهــم أي نــوع مــن الغبــن ،فمنهــم مــن صحــح العقــد ،ومعنــى صحــح العقــد
ُ
يعنــي  :بــا خيــار للبائــع ،واســتدلوا عــى ذلــك :بــأن النبــي  -ﷺ  -أثبــت لــه اخليــار دفع ـ ًا لــرر الغبــن عليــه
وهــو اآلن مل يغبــن"(((  .فــإذا كان الشــارع قــد جعــل ســعر الســوق إمــارة ووســيلة لرفــع الــرر ،ومن ًعــا للخصومــة
واملنازعــة ،فــا الــذي يمنــع أن يكــون االتفــاق عــى البيــع بســعر الســوق عنــد التعاقــد مــن العقــود الالزمــة؟

وقــد ذهــب القانــون إىل أن البيــع ينفــذ لزو ًمــا يف حــال االتفــاق عــى أســس صاحلــة لتحديــد الثمــن فيــا بعــد،

كــا يف املــادة ( )391مــن القانــون املــدين الســوري ،واملــادة (  )527مــن القانــون املــدين العراقــي.

المطلب السادس :اآلثار االقتصادية للبيع بسعر السوق
ينشــأ عــن البيــع بســعر الســوق عــدد مــن اآلثــار االقتصاديــة عــى مســتوى الفــرد واألمــة ،تتمثــل يف احلاميــة مــن

الغــرر ،واالقتصــاد يف النفقــات ،واســتقرار األســعار وتوحيدهــا ،ونبــن ذلــك فيــا يــأيت:

أوالً :اســتقرار املعامــات :ال شــك بــأن عمليــة بيــع الســلع بأكثــر مــن ســعرها تضعــف الثقــة بــن العمــاء؛

ـري لعــدم معرفتــه بالســعر،
ألهنــا تــؤدي إىل تفــاوت الســعر بــن املشــرين ،ويرجــع هــذا إىل اســتغالل البائـ ِع املشـ َ

أو عــدم قدرتــه عــى املســاومة((( .وهــذ األمــر يــؤدي إىل اشــراط املشــري لنفســه اخليــار لضــان عــدم الغــش يف
ـع بــه
الســعر ،وإذا ثبــت اختــاف الســعر فإنــه يســعى إىل فســخ العقــد أو احلصــول عــى الثمــن نفســه الــذي بِيـ َ

ـره .ولذلــك كان البيــع بســعر الســوق ضامن ـ ًا الســتقرار التعامــل بــن األفــراد؛ ألن إرادة املتعاقديــن تنــرف
غـ ُ

عنــد التعاقــد إىل ســعر الســوق دون الســعر اخلــاص الــذي يتــم عــن طريــق املســاومة ،جــاء يف إعــام املوقعــن" :

والقــول الثــاين :وهــو الصــواب املقطــوع بــه ،وهــو عمــل النــاس يف كل عــر ومــر  -جــواز البيــع بــا ينقطــع بــه
الســعر ...... ،هــو أطيــب لقلــب املشــري مــن املســاومة ،يقــول :يل أســوة بالنــاس آخــذ بــا يأخــذ بــه غــري(((.

ثانيــ ًا :احلاميــة مــن الغبــن :جــرت العــادة مــن العاقديــن يف أثنــاء بيــع املســاومة أن حيــاول كل طــرف منهــا
احلصــول مــن الطــرف اآلخــر عــى مــا يريــد ،فالبائــع يريــد احلصــول عــى أعــى سـ ٍ
ـعر مــن املشــري حتــى ولــو
((( مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب :البيوع ،باب :حتريم تلقي اجللب ،رقم( ،)1519( :بريوت :دار إحياء الرتاث ،د .ت)ج ،3 :ص ،1574 :سنن
النسائي ،كتاب البيع ،باب :التلقي ،رقم( ،)4501( :حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية ،ط 1406 ،2هـ) ،ج ،7 :ص.257 :
((( أمحد بن حممد اخلليل ،رشح زاد املستنقع ، ،الكتاب مرقم آلي ًا( ،ال توجد معلومات حوله) ،ج ،3 :ص .431 :العمراين :البيان :ج ،5 :ص ،353 :عبد الكريم بن
حممد الرافعي ،العزيز رشح الوجيز( الرشح الكبري)  ،حتقيق :عيل عوض  -عادل عبد املوجود ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ)  ،ج ،4 :ص.234 :
(((مصطفى زهري .التسويق مبادئه وطرقه ( ،القاهرة :مكتبة عني شمس ط1982 :م) ص.257 :
((( ابن اجلوزية ،إعالم املوقعني ،ج ،4 :ص.5 :
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غبنــه ،واملشــري يريــد احلصــول عــى أدنــى سـ ٍ
ـعر مــن البائــع ،وهلــذا كان الغبــن الفاحــش املجــرد عــن اخلديعــة

ال يعيــب الرضــا؛ ألن الغبــن املجــرد عــن اخلديعــة ال يــدل إال عــى تقصــر العاقــد املغبــون يف حتــري األســعار،
ومعرفــة البــدل العــادل ،وال يــدل عــى مكـ ٍ
ـر مــن العاقــد اآلخــر(((.
بينــا نجــد أن البيــع بســعر الســوق فيــه محايــة للطرفــن مــن الغبــن؛ ألن البائــع أو املشــري ال يامكــس صاحبه ،بل

يشــري بمثــل مــا يشــري النــاس ،والبائــع يبيــع بمثــل مــا يبيــع النــاس((( .وهلــذا ال يشــرط املالكيــة للمسرتســل أن
يكــون جاهـ ً
ا بالقيمــة إذا استســلم ملبايعــه ولــو كان عارفـ ًا واتفــق عــى البيــع بســعر الســوق((( ،فــإن البيــع يصــح
عند هم .

ثالثـ ًا :االقتصــاد يف النفقــات واجلهــد والوقــت :غالبـ ًا مــا يؤجــل املشــري الــراء؛ حتــى تتوفــر لديــه املعلومات

الكافيــة عــن أســعار الســلع؛ إذ يقــوم املشــري عنــد دخولــه السوقبدراســة أســعار الســلع وإجــراء مقارنــات بينهــا
قبــل القيــام بالتعاقــد مــع البائــع((( .كــا أن عمليــة املســاومة تســتغرق وقتـ ًا حتــى يتفــق الطرفــان عــى الســعر ،ويف

حالــة البيــع بســعر الســوق فــإن ذلــك كلــه يــزول؛ فاملشــري لــن حيتــاج إىل اللجــوء إىل عــدة حمـ ّ
ـال جتاريــة ملعرفــة

الســعر الــذي تبــاع بــه الســلعة ،كــا أنــه لــن يضيــع وقتــه يف الوقــوف الطويــل مــع البائــع للمســاومة عــى الســلعة
مــادام أنــه يعلــم بأنــه لــن يغبنــه بالســعر الــذي تبــاع فيــه الســلعة يف الســوق((( .وربــا يقــع البائــع أو املشــري

يف حــرج أثنــاء البيــع بــن األقــارب واألصدقــاء خاصــة ،وقــد يكــون لكليهــا خــرة يف املســاومة ،ولكنهــا ال

يتســاومان ويرضيــان بســعر الســوق دف ًعــا للحــرج.

ولــو أراد شــخص مــا أن يشــري ســلع ًا متعــددة مــن املحـ ّـل نفســه ،وهــو خبــر يف املســاومة ،وبــدأ املســاومة

يف الســلعة األوىل ،فــإن البائــع ســيزيد مــن أســعار الســلع األخــرى ،كلــا أبــدى املشــري رغبــة يف رشائهــا ،وذلــك

رغبــة منــه يف الوصــول إىل الســعر الــذي يريــده أو يريــد أكثــر منــه؛ ولتعويــض مــا خــره يف الســلعة األوىل ،أو مــا

ســيخرسه يف الســلع الالحقــة(((.

رابعـ ًا :اســتقرار األســعار وتوحيدهــا :فقــد أقــر اإلســام نشــاط الســوق التــي تعمــل وفــق الرشيعــة اإلســامية

واحــرم مــا ينتــج عــن تفاعلهــا ،ولكــن بــرط أن ختلــو الســوق مــن املخالفــات الرشعيــة ،ولكــن مــع ذلــك نجــد

أن هنــاك عــدم اســتقرار يف األســعار يف الســوق ،وتقــف عوامــل متعــددة وراء عــدم االســتقرار ،ومــن أهــم هــذه
العوامــل املنافســة بــن القطاعــات االقتصاديــة القائمــة عــى أســاس حتقيــق الربــح املــادي والســيطرة عىل األســواق،

ويف ســبيل توحيــد األســعار واســتقرارها ،نجــد بــأن اإلســام حــرم كل مــا يــؤدي إىل عــدم االســتقرار ،كــا يف
((( املدخل الفقهي العام ،ج ،1 :ص.469 :
((( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن قاسم ( ،السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،ط1995 ،م) ،ج ،28 :ص:
. 75
((( عيل بن عبد السالم التسويل ،البهجة يف رشح التحفة ،ضبطه حممد شاهني ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1998 ،1م) ،ج ،2 :ص.172 :
((( أكرم شقرا ،التسوق ( ،دمشق :منشورات جامعة دمشق ،ط1979 :م) ،ص.31 :
((( مصطفى ،التسويق ،ص.258 :
(((املرصي ،االقتصاد واألخالق ،ص.56 :
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حتريــم االحتــكار ،والنهــي عــن تلقــي اجللــب ،والنجــش ،وبيــع اإلنســان عــى بيــع أخيــه ،فهــذه البيــوع وغريهــا
جــاءت اآليــات واألحاديــث النبويــة تنهــى عنهــا .وهلــذا فالســوق يف اإلســام تقــوم عــى جمموعــة مــن املبــادئ،

وهــي(((:

 -النشاط يف السوق عبادة هلل تعاىل.

 عدم التدخل بني املتعاقدين للحصول عىل الصفقة. علم املتعاملني بأحكام التعامل يف السوق. -العالنية وعدم الكتامن.

 -السداد يف األقوال واألفعال.

 إتاحة املعرفة الفنية ملن يطلبها.وال شــك أن البيــع بســعر الســوق يســاهم يف اســتقرار األســعار وتوحيدهــا ،فاملحتكــر إذا علــم بأن بضاعتــه التي

حيتكرهــا ،لــن تبــاع إال بســعر الســوق ،لــن يقــدم عــى االحتــكار .واملتلقــي الــذي خيــرج خــارج األمصــار لتلقــي
الســلع التــي ســتدخل املدينــة لــن يقــدم عــى هــذا الفعــل لعلمــه بــأن خروجــه لــن يغــر شــي ًئا مــا دامــت الســلع

التــي خــرج مــن أجــل تلقيهــا ،لــن تبــاع إال بســعر الســوق .والناجــش الــذي حيــاول أن يغــري غــره بأوصــاف
الســلعة ويرفــع يف ســعرها ،لــن يقــدم عــى هــذا الفعــل بــل ســيرتك ســلعته لتبــاع بســعر الســوق .وكذلــك احلــال

بالنســبة لبيــع اإلنســان عــى بيــع أخيــه؛ حيــث يذكــر الفقهــاء أن مــن صــور بيــع الرجــل عــى بيــع أخيــه أن يقــال
ملــن اشــرى ســلعة وتــم العقــد :افســخ هــذا العقــد وأنــا أبيعــك مثــل هــذه الســلعة بأرخــص مــن هــذا الثمــن ،أو

أجــود منهــا بنفــس الثمــن(((.

ونالحــظ يف هــذه الصــورة أن نفــس الســلعة تبــاع بأكثــر مــن ســعر ،وهــذا األمــر يــؤدي إىل عــدم اســتقرار
األســعار يف الســوق فتبقــى يف حالــة تقلــب هبوطــ ًا وصعــود ًا ،وهــذا مــا يؤثــر بــدوره عــى حركــة اإلنتــاج

واالســتهالك ،ألن املســتهلك الــذي يــرى بــأن الســلع املتامثلــة تعــرض بأســعار خمتلفــة يف الســوق نفســها يدفعــه

ذلــك إىل مراجعــة مواصفــات الســلعة ،وقــد يرتتــب عــى ذلــك اإلحجــام عــن الــراء فيحصــل بذلــك كســاد

للســلع يف األســواق.

خامس ـ ًا :ضبــط الرقابــة :يف ظــل البيــع بســعر الســوق تســهل عمليــة ضبــط الرقابــة عــى األســواق ،ومراقبــة

التعامــات اجلاريــة فيهــا ،وهــذا يــؤدي إىل جتنــب املعامــات التــي تســبب االختالســات وغبــن النــاس أمواهلــم(((.
وإذا كان اإلنســان حــر ًا يف بيعــه ورشائــه ،فــإن هــذه احلريــة مقيــدة بعــدم إحلــاق الــرر باآلخريــن ،ولذلــك فــإن
(((  .يوسف إبراهيم يوسف ،السوق يف ظل اإلسالم شكلها وضوابط وجودها ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر ،العدد  ،6عام 1988م ،ص:
.513،557
((( أمحد بن حممد املحاميل ،اللباب يف الفقه الشافعي ،حتقيق :عبد الكريم العمري ( ،املدينة املنورة :دار البخاري ،ط1416 ،1هـ) ،ص.243 :
(((مصطفى ،التسويق ،ص.258 :
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مــن واجبــات الدولــة يف اإلســام مراقبــة التعامــل يف األســواق ،وذلــك عــر مراقبــة األســعار ؛ لئــا يتالعــب هبــا،

ومراقبــة أنــاط اإلعــان؛ لئــا يتحــول إىل قــوة رهيبــة بيــد املنتجــن لترصيــف مبيعاهتــم عــر إهيــام املســتهلك،

وإغرائــه بمزايــا الســلعة ،والعبــث بمشــاعره وغرائــزه ،وكذلــك مراقبــة الــوزن ،أو تغــر مواصفــات الســلع(((.

وال شــك بــأن القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق حيقــق دور ًا كبــر ًا يف فــرض وتســهيل عمليــة الرقابــة عــى

مرافــق الســوق مــن الدولــة؛ مــن إنتــاج ،وتســويق ،وتوزيــع ،وتبــادل .فاألســعار يف الســوق يــرك حتديدهــا لقــوى

العــرض والطلــب ،ومواصفــات الســلع املامثلــة هلــا يف الســوق ،فــا حتتــاج الدولــة للتدخــل لتحديــد األســعار؛ ألن

إرادة أطــراف التعاقــد قــد انرصفــت إىل حتديــد ســعر الســوق للســلعة ،والرضــا قــد حتقــق ،عم ـ ً
ا بقولــه تعــاىل:
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ِ
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[ ســورة النســاء /اآليــة .]29 :فلــم يعــد هنــا حاجــة لتدخــل الدولــة يف فــرض الرقابــة عــى أطــراف الســوق؛ ألن
النــاس يتبايعــون الســلع بأســعار الســوق املتعــارف عليهــا.

سادسـ ًا :يمكــن أن يكــون البيــع بســعر الســوق أداة مــن أدوات التمويــل اإلســامي التــي تســتعملها املصــارف

اإلســامية ،وذلــك عندمــا يلجــأ العميــل إىل املــرف بطلــب ســلعة معينــة ،يشــرهيا املــرف مــن طــرف ثالــث

بســعر ال يتدخــل العميــل أو املــرف بتحديــده ،بــل ينــرف إىل ســعر الســوق ،وإنــا االتفــاق يتــم عــى حتديــد
الربــح ،إمــا عــى أســاس ربــح مقطــوع مــن قيمتــه الســوقية ،أو نســبة مئويــة .فيقــوم املــرف بــراء الســلعة
ومتلكهــا ،ثــم ينقــل ملكيتهــا إىل العميــل بعــد أن يدفــع الثمــن بحســب االتفــاق بينهــا.

ســابع ًا :ســعر الســوق والســوق املاليــة :جــرت العــادة أن يكــون البيــع أو الــراء يف األســواق املاليــة الصــادر من
العميــل إىل السمســار مكتوبـ ًا ،وليــس هنــاك مــا يمنــع أن يكــون اإلبــاغ شــفوي ًا لســهولة التعامــل .وتعــد الالئحــة
الداخليــة للســوق بــأن أســعار كميــة ( )25ســه ًام أو مضاعفاهتــا وحدهــا تعــد أســعار ًا رســمية؛ لذلــك تعلــن عــن

نــرة الســوق الرســمية للداللــة عــى مســتوى األســعار ،وتعتمــد يف التســويات ،ومــن الطــرق التــي يعتمــد عليهــا
العمــاء يف أوامرهــم(((:

 -1الســعر املحــدد :وفيــه حيــدد العميــل حــد ًا أدنــى لســعر البيــع ،أو حــد ًا أعــى يف حالــة الــراء ،بحيــث

ال جيــوز للسمســار البيــع بأقــل مــن الســعر املحــدد ،أو التأجيــل للحصــول عــى ســعر أحســن ،وإال كان
مســؤوالً عــن فــوات فرصــة الربــح.

 -2السعر باألحسن :حيث يشرتط العميل عىل السمسار البيع بالسعر األفضل ،والرشاء بالسعر األقل.
 -3ســعر الفتــح أو اإلقفــال :حيــث حيــدد العميــل للسمســار البيــع أو الــراء ،إمــا بالســعر املعــروض يف أول
اجللســة ،وإمــا حتديــد الســعر باإلقفــال يف آخــر اجللســة.

((( حممد أمحد صقر ،االقتصاد اإلسالمي مفاهيم ومرتكزات ( ،املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ط1400 :1هـ) ،ص.57 :
(((عبد اهلل محد الرزين ،سوق املال ( ،جامعة اإلمام سعود اإلسالمية :الرياض ،ط1427 :هـ) ،ص.75 :
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وال شــك بــأن القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق جيعــل مــن األمــر الصــادر مــن العميــل إىل السمســار ينرصف

إىل الســعر الــذي تبــاع فيــه األســهم يف الســوق يف حالــة عــدم حتديــد الســعر بأحــد الطــرق الســابقة؛ ممــا يرفــع

اخلــاف بــن العميــل والسمســار الــذي قــد يوجــد يف حــال التحديــد بالبيــع بأحــد الطــرق الســابقة ومل يلتــزم

بــه السمســار .كــا مــن شــأنه أن يقــي عــى التالعــب باألســعار الــذي تقــوم بــه بعــض اجلامعــات املترصفــة يف

األســواق املاليــة ،حيــث تلجــأ لبيــع ســهم مــا خلفــض ســعره ،ثــم إعــادة رشائــه مــن الســوق بســعر أقــل ،وحتقيــق
الربــح مــن الفــرق بــن ســعر املبيــع وســعر الــراء(((.

الخاتمة
بعد هذا العرض لبحث البيع بسعر السوق توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
 -1الفقهــاء الذيــن أجــازوا البيــع بســعر الســوق ،إنــا أردوا بــه بيــع الســلع التــي ال تتفــاوت وال ختتلــف يف
أثامهنــا ،أمــا الســلع القيميــة التــي تتفــاوت أثامهنــا ،فــا جيــوز بيعهــا بســعر الســوق ،بــل البــدَّ مــن االتفــاق

الرصيــح عــى الثمــن.

 -2الوقــت الــذي حيــدد عــى أساســه ســعر الســوق هــو وقــت التعاقــد ،وال عــرة بازديــاد األســعار وانخفاضها
أيضــا بوقــت وقــت تســليم املبيع.
بعــد ذلــك ،وال عــرة ً

 -3القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق يســاهم يف حــل كثــر مــن مشــاكل املعامــات املاليــة املتمثلــة؛ يف رفــع
الغبــن عــن أطــراف العقــد ،واســتقرار األســعار واملعامــات ،واالقتصــاد يف النفقــات ،وضبــط الرقابــة عــى

األســواق.

 -4إذا كان الشــارع قــد جعــل مــن ســعر الســوق معيــار ًا وأساسـ ًا ُيلجــأ إليــه لرفــع الــرر الواقــع عــى أحــد

طــريف العقــد يف بيــوع الغــرر ،واالسرتســال عندمــا أعطاهــم اخليــار ،فــإن هــذا جيعــل مــن البيــع بســعر
الســوق بيع ـ ًا الزم ـ ًا ،ال ينفســخ إال باإلقالــة.

 -5يمكــن للناظــر يف أحــوال الســوق اليــوم أن جيــد أن أغلــب العقــود تنعقــد بســعر الســوق؛ إذ نــرى البائــع
يقــول :أبيعــك كــا تبــاع الســلعة يف الســوق ،أو خذهــا وانظــر ســعرها يف الســوق ،وكذلــك املشــري يقــول:

أشــرهيا بســعر الســوق ،وهــذا جعــل البيــع بســعر الســوق ممــا تعــم بــه البلــوى.

((( أسامة عمر األشقر ،البيع عىل املكشوف كصيغة استثامرية للتحوط املايل ،جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر ،العدد  28عام 2010م ،ص:
.136 ،90
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فراس أحمد الصالح

المصادر والمراجع
أو ًال :املصادر واملراجع العربية:

·اآليب ،صالح عبد السميع ،الثمر الداين رشح رسالة ابن أيب يزيد القريواين ،بريوت :املكتبة الثقافية[ ،د .ت].

·األشــقر ،أســامة عمــر ،البيــع عــى املكشــوف كصيغــة اســتثامرية للتحــوط املــايل ،جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية
بجامعــة قطــر ،العــدد  28عــام 2010م
·اآلمدي ،عيل بن حممد ،اإلحكام يف األصول األحكام( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1404 ،1هـ).

·األنصاري ،زكريا بن حممد ،أسنى املطالب يف رشح روضة الطالب ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي[ د .ت].

·البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل ،اجلامــع املســند الصحيــح  (...صحيــح البخــاري) ،حتقيــق حممــد زهــر( ،بــروت :دار طــوق
النجــاة ط 1422 ،1هـ)ـ.
·البغدادي ،حممد مجيل .خمترص طبقات احلنابلة ( ، ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1406 ،1هـ).

·البهويت ،منصور بن يونس .كشاف القناع عن متن اإلقناع( ،بريوت :دار الكتب العلمية[ ،د .ت]).
·تركامين ،عدنان (دكتور)؟ ،املذهب االقتصادي اإلسالمي ،جدة :مكتبة السوادي ،ط1411 ،1هـ.

·الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى ،اجلامــع الكبــر ( ســنن الرتمــذي) ،حتقيــق بشــار معــروف( ،بــروت :دار الغــرب اإلســامي ط،
1998م).
·التســويل ،عــي بــن عبــد الســام ،البهجــة يف رشح التحفــة ،ضبطــه وصححــه :حممــد شــاهني(،بريوت :دار الكتــب العلميــة،
ط1998 ،1م).

·ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم ،جممــوع الفتــاوى ،حتقيــق عبــد الرمحــن قاســم( ،الســعودية :جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الرشيــف ،ط1995 ،م).
·ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،العقود .حتقيق حممد الفقي ،حممد نارص األلباين( ،مكتبة السنة املحمدية :ط1386 ،هـ).
·اخلليل ،أمحد بن حممد ،رشح زاد املستنقع ،أمحد بن حممد اخلليل؟ [( ،د .ت ،د دار]).

·الرافعــي ،عبــد الكريــم بــن حممــد ،العزيــز رشح الوجيــز( الــرح الكبــر) ،حتقيــق عــي عــوض  -عــادل عبــد املوجــود( ،بريوت:
دار الكتب العلميــة ،ط1417 ،1هـ).
·الرزين ،عبد اهلل بن محد (دكتور) ،سوق املال ( ،جامعة اإلمام سعود اإلسالمية ،الرياض ،ط1427 ،هـ).

·الرصــاع ،حممــد األنصــاري ،رشح حــدود ابــن عرفــة املوســوم اهلدايــة الكافيــة الشــافية ،حتقيــق حممــد أبــو األجفــان والطاهــر
املعمــوري( ،بــروت :دار الغــرب اإلســامي،ط.)1993 :1
·الزحييل ،وهبة العقود املسامة يف القانون املدين اإلمارايت والقانون املدين األردين (،عامن :دار املنهل ،ط2014 :م).

·الزرقا ،مصطفى أمحد(دكتور) ،املدخل الفقهي العام (،دمشق :دار القلم ،ط1425 ،2هـ).

·زهري ،مصطفى( دكتور) ،التسويق مبادئه وطرقه( ،القاهرة :مكتبة عني شمس ،ط1982 ،م).

·الرشبيني ،حممد بن أمحد ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( ،بريوت :دار الكتب العلمية ط1415 ،1هـ).
·شقرا ،أكرم (دكتور) ،التسوق( ،دمشق :منشورات اجلامعة ،ط1979 ،م).

·الشيباين ،حممد بن احلسن ،األصل املعروف باملبسوط ،حتقيق أبو الوفا األفغاين( ،كراتيش :دار إدارة القرآن [ ،د .ت]).
82

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد  -٣٧العدد )2ــ 1441هـ2020/م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

·صقــر ،حممــد أمحد(دكتــور) ،االقتصــاد اإلســامي مفاهيــم ومرتكــزات( ،جامعــة امللــك عبــد العزيــز :املركــز العاملــي ألبحــاث
االقتصــاد اإلســامي ،ط 1400 ،1هـ)ـ.
·الرضيــر ،الصديــق ،الغــرر وأثــره يف العقــود ،سلســلة صالــح كامــل للرســائل اجلامعيــة يف االقتصــاد اإلســامي الكتــاب الثالــث،
(حقــوق الطبــع حمفوظــة للمؤلــف ،ط1995 ،2م).

·ابــن ضويــان ،إبراهيــم بــن حممــد ،منــار الســبيل يف رشح الدليــل .حتقيــق زهــر الشــاويش( ،بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط،7
1989م).
·ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد املحتار عىل الدر املختار( ،بريوت :دار الفكر ،ط1412 ،2هـ.).

·عباس ،أنس ،الكميم ،مجال( دكاترة) .التسويق املعارص ( ،ط1423 :هـ[ ،د .دار]).

·عبد اهلل ،عبد السالم ،املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل( ،الرياض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،2هـ).
·ابن عبد الواحد ،الكامل بن حممد .فتح القدير ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب [ ،د .ت]).

·العبدري ،حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملخترص سيدي خليل( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ).

·العثامين حممد تقي ،بحوث يف قضايا فقهية معارصة( ،دمشق :دار القلم ،ط1421 ،2هـ)ـ.
·عجيل .طارق ،الوسيط يف عقد البيعwww.daralhamed.net ،

·العجييل ،سليامن بن عمر ،فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب ( حاشية اجلمل) ( ،د .ت ،دار الفكر دمشق).

·العســقالين ،أمحــد بــن حجــر .فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،رقــم كتبــه :حممــد فــؤاد ،صححــه :حمــب الديــن اخلطيــب،
(بــروت :دار املعرفــة ،ط1379،هـ)ـ.
·العيل ،صالح ،الشيباين ،عبد الرزاق ،جملة احلقوق ،البدل النقدي املتغري يف عقود املعاوضة ،العدد 2019 ، 1م
·العمراين ،سامل ،البيان يف مذهب الشافعي .حتقيق قاسم النوري( ،جدة :دار املنهاج ،ط 1421 ،1هـ)ـ.

·العيســاوي ،إســاعيل ،ضوابــط املــال املثــي والقيمــي ،جملــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة الكويــت ،املجلــد ،23
العــدد 2008 ،73م.
·الغزايل ،حممد بن حممد ،الوسيط يف املذهب ،حتقيق أمحد إبراهيم  -حممد تامر( ،القاهرة :دار السالم ط1417 ،1هـ)ـ.
·ابن قدامة ،عبد اهلل .املغني( ،القاهرة :مكتبة القاهرة ،ط1968 ،م).

·القزويني ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه .حتقيق حممد فؤاد( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب[ ،د .ت]).

·ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني( ،الرياض :دار ابن اجلوزي ط1423 ،1هـ).
·ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،بدائع الفوائد( ،بريوت :دار الكتاب العريب[ ،د .ت]).

·ال ّلبــدي ،عبــد الغنــي ياســن ،حاشــية ال َّلبــدي عــى نيــل املــآرب ،حتقيــق د .حممــد األشــقر( ،بــروت :دار البشــائر اإلســامية
للطباعــة ،ط 1419 ،1هـــ)ـ.
·جمموعــة مــن االقتصاديــن ،املوســوعة االقتصاديــة ،تعريــب عــادل عبــد املهــدي  -د .حســن اهلمونــدي ( ،بــروت :دار ابــن
خلــدون ،ط1980 ،1م).

·املحامــي ،أمحــد بــن حممــد ،اللبــاب يف الفقــه الشــافعي .حتقيــق عبــد الكريــم العمــري( ،املدينــة املنــورة :دار البخــاري ،ط،1
1416هـ).
·املرصي ،رفيق يونس(دكتور) ،االقتصاد واألخالق( ،دمشق :دار القلم ،ط 1428 ،1هـ)ـ.
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، عبــد الفتــاح حممــد- حتقيــق عبــد املحســن الرتكــي، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف، عــي بــن ســليامن،·املــرداوي
.)هـــ1415 ،1 ط، دار هجــر للطباعــة والنــر:(القاهــرة
.هـ)ـ1407 ،2 ط. ( الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.·املوسوعة الفقهية

.)هـ1422 ،1 ط، دار الكتب العلمية: (بريوت، النهر الفائق رشح كنز الدقائق، عمر بن إبراهيم،·ابن نجيم

 مكتــب املطبوعات: (حلــب، حتقيــق عبد الســتار أبــو غــدة،) املجتبــى مــن الســنن( الســنن الصغــرى، أمحــد بــن شــعيب،·النســائي
.هـ)ـ1406 ،2 ط،اإلسالمية
[ ، دار إحيــاء الــراث العــريب: (بــروت، حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد الباقــي. املســند الصحيــح، مســلم بــن احلجــاج،·النيســابوري
.)] ت.د
.)] ت. [د، دار الفكر: (بريوت، املجموع رشح املهذب، حييى بن رشف،·النووي

 جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية، الســوق يف ظــل اإلســام شــكلها وضوابــط وجودهــا، يوســف إبراهيــم،·يوســف
.م1988  عــام،6  العــدد،بجامعــة قطــر

: املصادر واملراجع األجنبية:ثاني ًا
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