بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
أحاديث الرسول ﷺ التي تنهى عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة
إلى Jaber Thawabta
السؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا،
سؤال في البيع:
نريد أن نستأجر أرضا من أجل استخراج الحجر منها مقابل مبلغ من المال وفِي حال عدم صالحية الحجر نحول
البيع إلى نسبة بالمئة .هل هذا البيع صحيح أم باطل ألنه عقد داخل عقد؟ الرجاء الرد بأسرع وقت..
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
يا أخي إن إدخال عقد في عقد بحيث يكون مشروطا به فال يجوز وأنت هنا تقول إن العقد األول إيجار ومشروط
به أنه إذا كان الحجر غير صالح فيصبح العقد بيعا بنسبة بالمائة ...ومع أن هذه غير واضحة في سؤالك فأنت لم تبين
ما المقصود بكلمة نسبة بالمائة ...إال أن الراجح في المعنى أنه يصبح عقدا آخر أي ليس عقد االستئجار األول بل
يحول إلى عقد آخر...
وبناء على هذا الترجيح فإن أحاديث الرسول ﷺ التي تنهى عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة تنطبق هنا:
ّللا ﷺ ع َْن بَ ْيعَتَي هْن فهي بَ ْيعَة» قال أَبُو
سو ُل َ ه
سلَ َمةَ َع ْن أَبِي ه َُري َْرة َ قَالَ« :نَ َهى َر ُ
 أخرج الترمذي في سننه عن أَبِي َِيث أ َ ِبي ه َُري َْرة َ َحد ٌ
سى َحد ُ
ص ِحي ٌح.
ِيث َح َ
ِعي َ
س ٌن َ
الرحْ َم ِن ب ِْن َع ْب ِد َّ ِ
ّللا
سو ُل َ ه
ي َّ
 أخرج أحمد في مسنده َع ْن َع ْب ِد ََّّللاُ َع ْن ُه َما َع ْن أ َ ِبي ِه قَا َل «نَ َهى َر ُ
َّللا ب ِْن َم ْسعُو ٍد َر ِ
ض َ
احدَة».
ﷺ َ
ص ْفقَة َو ه
ص ْفقَتَي هْن فهي َ
ع ْن َ
جاء في الشخصية الثاني  /باب بيع التقسيط ما يلي:
(...والحاصل أنه لو قال أحد المتبايِعَيْن لآلخر بعتك داري بألف على أن تبيعني دارك بألف ،فيقول قبلت فإن هذا
عقد بيع واحد حصل فيه بيعان فال يجوز ،ألن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة ،وعن صفقتين في صفقة)...
وهكذا فال يصح هذا العقد ،وكما قلت هذا الجواب بناء على ترجيح المقصود بكلمة نسبة بالمائة بأن هذه الكلمة
تعني عقدا جديدا وليس عقد إيجار بل عقد بيع للحجارة بالنسبة ،وبعبارة أخرى تحول عقد اإليجار بأجرة محدودة إلى
عقد بيع للحجارة الناتجة بالنسبة ...أما إذا كان المقصود ليس كذلك فأعد السؤال بشكل واضح وهللا معك.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 26ربيع األول 1440هـ
الموافق 2018/12/04م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/95639
9667890438/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700751765
3/posts/5yzDGryJzuR
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

