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 شكر وتقدير

أسكن لشكر افضاله و وفتح الربكات ملن انتصب حلمد هلل الذي رفع الدرجات ملناخنفض جلالهلا

آله وأصحابه على من جزم بأنه أفضل اخللق كله وعلىوالصالة والسالم اجلنات ملن عرفهحق معرفته 

 الذين بنوا أحواهلم على اتباع سنته ومن تبعهم بإحسان اىل يوم يرجعون فيه.

جزيل نتهاء من إعداد هذا البحث،فلك احلمد يا ربيحتىىرتضى، علىالوقد من هللا علي با

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين   -بعد محد هللا تعاىل  -نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن حيدوهم 

 إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم :

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم رياحلاج عبد احلارس املاجستالدكتور مساحة األستاذ 

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، عميد كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراهيم الدكتور سيف هللا املاجستريمساحة األستاذ 

 اإلسالمية احلوكومية مباالنج.

كلية ، رئيس شعبة احلكماإلقتصادي اإلسالمي  الدكتور فحر الدين املاجستريمساحة األستاذ 

 الشريعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.



 

 ح
 

علميا وعمليا ووجه  ة، املشرف الذي أفاد الباحثعلي محدان املاجستريالدكتور مساحة األستاذ

خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فله من هللا خري 

 ومين عظيم الشكر والتقدير. اجلزاء والربكة 

، كمحاضر الوصي خالل دراسيت يف كّلية الشريعة حممد طريق الدين املاجستري مساحة األستاذ

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلوكومية مباالنج.

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف شعبة احلكم اإلقتصادي اإلسالمي  

ريعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فلهم من الباحث كل الشكر كلية الش

 والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا خري اجلزاء.

( الذي كان له بعد هللا امساحة األسرة األحباء وعلى رأسها والدي الكرمي )مسليدي سينولنج

الباحث من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل. وخاصة البحث مبا غرسه يف نفس فضل إمتامتعاىل 

( اليت يطوق فضلهما عنقي وكان دعائهما املستمر خري معني يل يف اسين بر مسبرينغلوالديت احملبوبة ) 

)أري  وإىل أخي الصغري احملبوب ذ والديت حىت يصل إىل عمري اآلن.حيايت. وهم املعّلمون يف حيايت من

 آدي سينولنجا( و خصوصا إىل أسريت مجيعا.

مساحة املشرتين و البائعني من ثروة الزراعة  يف قرية أوجونج تريان الذين أعطى فرصة ملقابلة مع 

 الباحثة جلمع البيانات حلتياج هذا البحث.
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وردة، مساحة األصدقائي اللذين يساعدين يف انتهاء هذا البحث هم: نور صافية، ميسورة ليلة ال

عزة النسوة، نور العلى علي، عّنيس فطر عملية، تري دير موالن جيبوا، حمّمد حبر العلوم، حممد يوسف 

حابيب، حّي عافو أرديل، روضة املكرامة، وحيد رحيان، سرتيكا خريان، هندايان، نور عزيزة، نور ألفي 

أرسيت يونيار، حممد عبد عملي فطرينيت.  كذالك أصدقائي من فئة واحدة منهم:  أرستا يونيار و 

جري، ابنو أندري و مهاالطّواب، م، ختريج األمني، م. زخوان أنصاري، سيويت دحالن رفاعي، أمحاد 

 غريهم. 

ويف شعبة احلكم  2014وألشقائي وأصدقائي وزمالئي األعزاء يف فصل الدوىل يف مرحلة 

واضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة وكل من سهم يف إخراج هذا العمل املت  2014اإلقتصادي اإلسالمي 

 التشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.

 وهللا املوفق إىل أقوم الطريق
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 ملخص البحث
 

تطبيق بيوع الثروة الزراعية املؤجلة يف منظور الفقه .14220098سينولينجا، أمسينتاساريرب 
 (Karo) كارو(Merdeka)كايمرد (Ujung Teran)قرية أجونج تريان)دراسة احلالة يف الشافعي

. البحث اجلامعي، قسم احلكم اإلقتصادي اإلسالمي، كلية الشريعة، جامعة موالنا سومطرة الشمالية(
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، املشرف: الدكتور علي محدان املاجستري. 

 ، الفقه الشافعي. املؤجلة، ثروة الزراعةالكلمات الرئسية: 

البيع يف حني اليناسب مبفهوم البيع يف املاضي ، و يف قضاء احلاجةالبيع هو أحد األنشطة  
، أي الدفعة تؤجل إىل املؤجلةالزراعة  ثروةمن  وكذلك بنظام الدفعة. يف قرية أجونج تريان هناك البيع

الزراعة يباع للمرة الثانية. ألن غري اعتدال الثمن كل يوم، فالثمن يغري مرات من الثمن  ثروةالغد بعد 
 املتفق بني البائع واملشرتي. 

يف قرية تطبيق بيوع الثروة الزراعية املؤجلة (كيف 1:كان مشكلة البحث يف هذا البحث وهي 
يف  ق بيوع الثروة الزراعية املؤجلةتطبينظرة الفقه الشافعي عن وكيف ) 2؟كا، كارويأجونج تريان، مرد

 كا، كارو؟ يقرية أجونج تريان، مرد
تتكون  البيانات اجملموعة أما  هذا البحث هو البحث امليداين، باستحدام هنج االجتماعي.كان  

والوثائق. حتليل البيانات وصفيا  املقابلة امن خالهلاليت كانت البيانات األساسية والبيانات الثانوية من 
 خالل اخلطوات التالية: تفتيش البيانات، وتقسيمها، وحتليلها، واالستنباط.  تثتمل

الذي حيدث يف قرية أجونج  بيوع الثروة الزراعية املؤجلةتطبيق  إىلتشري  فقد نتيجة البحثأما  
 إما من د كمل كلهأت الباحثة بنظرة الفقه الشافعي قأن الدفعة املؤجل حىت الغد، إذا ر  حيث تريان

خيسر الفالح   إذا كان الثمن السوقي ينخفضأركانه وشروطه. ولكن، اخنفاض الثمن من بعض املشرتين 
الثمن من جهة بعض املشرتين  فاض. اخنفالثمن غري ترافعهإذا كان الثمن السوقي يرتفع كالبائع ألهنم 

 إذن، يف هذا التطبيق الغرار وهذا الجيوز.  .خيسر الطرف اآلخر
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ABSTRAK 

 

Asminta Sari Br Sinulingga, 14220098. Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Non 

Tunai Perspektif Fiqh Syafi’i (Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan 

Merdeka Kabupaten karo, Sumatera Utara). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis 

Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN)  Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, M.A.,Ph.D. 

 

Kata Kunci: Hasil Pertanian, Non Tunai, Fiqh Syafi’i 

 Salah satu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan adalah kegiatan jual beli, Jual 

beli yang ada saat ini tidak seperti konsep jual beli seperti dahulu, begitu juga dengan 

sistem pembayarannya. Di desa Ujung Teran terdapat jual beli hasil pertanian non 

tunai, dimana pembayarannya ditangguhkan hingga keesokan hari setelah hasil 

pertanian itu terjual kembali. karena ketidakstabilan harga setiap harinya, harga 

sering berubah dari  harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. 

 Dalampenelitianini, terdapatrumusanmasalahyaitu: 1) Bagaimana praktek jual 

beli hasil pertanian non tunaiyang ada di desa Ujung Teran kecamatan Merdeka 

kabupaten Karo?2) Bagaimana pandangan fiqh Syafi’i terhadap praktek jual beli hasil 

pertanian non tunai di desa Ujung Teran kecamatan Merdeka kabupaten Karo? 

 Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian Empiris, Penelitian ini juga 

sering disebut field research. Jenisp endekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Sedangkan data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kualitatif deskriptif 

dengan beberapa tahapan yaitu pengecekan data, pengelompokan, pemeriksaan, 

analisis data, dan kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli hasil pertanian 

non tunai yang terjadi di desa Ujung Teran pembayaran yang  ditangguhkan hingga 

keesokan harinya, jika ditinjau dari segi rukun dan syaratnya menurut fiqih Syafi'i 

semuanya sudah terpenuhi.Tetapi, pengurangan harga yang dilakukan oleh sebagian 

pembelisecara sepihak merugikan petani sebagai penjual. Sedangkan jika harga 

dipasaran naik mereka tidak ikut menaikkannya. Pengurangan harga yang dilakukan 

oleh sebagian pembeli merugikan pihak lain, Sehingga dalam praktek ini terdapat 

unsur kecurangan (gharar) dan ini tidak diperbolehkan.  
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ABSTRACT 

Asminta Sari Br Sinulingga. NIM : 14220098, 2018, Practice of Postpone Sale and 

Purchase on Agricultural Product Perspective Fiqh Syafi'i (Case Study in 

Ujung Teran Village Merdeka District Karo, North Sumatera)Thesis, Islamic 

Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University, Supervisor : Ali Hamdan, M.A., Ph.D. 

KeyWords : Agricultural Product, Non-Cash, Fiqh Shafi’i 

One of the activities in the fulfillment of needs is buying and selling activities. 

Therecent buying and selling is not like the concept of buying and selling in the 

previous time, as well as the payment system. In Ujung Teran village there is a sale 

and purchase of non-cash crops, where the payment is deferred until the next day 

after the crops are sold again. Because of the unpredicteble prices that get everyday, 

prices often changes from the price agreed by the seller and the buyer. 

In this study, the problem are: 1) How the implementation of selling and 

buying agriculture product with the postpone system in Ujung Teran village Merdeka 

district Karo? 2) How the perspective of FiqihSyafi’i about practice of postponesale 

and purchase on agricultural productin Ujung Teran village Merdeka district Karo? 

The type of this research is Empirical research, this research is also often 

called by field research. Type of approach used in this research is sociological 

Approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data 

that is done by interviewing and documentation. Data analysis using descriptive 

qualitative with several stages of data checking, grouping, examination, data analysis, 

and conclusions. 

The results of this research obtained that the practice of buying and selling of 

postpone agricultural products occurred in the village of Ujung Teran payment 

deferred until the next day, if viewed from the aspect of pillars and 

requirementaccording to fiqih Shafi'i is has fullfilled. but, price reductions made by 

some buyers unilaterally harm the farmer as a seller.and if the market price goes up 

they do not raise it. Reduction of prices made by some buyers is harm the other 

farmer as a seller, so in this practice there are elements of cheating (gharar) and this is 

not allowed. 
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 لباب األولا

 املقدمة

 خلفية البحث .أ 

، ألنه حيتاج إىل اجملتمعجتماعي ال يستطيع احلياة مستقال من غريه إخملوق  اإلنسان كانت 

أحد طريقة الناس قضاء حاجاهتم يف احلياة. جبانب ذلك،  هو ودليل على هذه العالقة التعاون. التعاون

اء حاجتهم. ولقضاء احلاجة هناك كثري من الطرائق ضخملوق اقتصادي الذي لن يكفي يف قالناس 

 وعنصر مهم فيها الرضا بني 1وجود تعاون واملساعدة بني الناس. اواألنشطات. منها الشراء والبيع، وهذ

                                                           
1
MuhammadAli Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat), (Jakarta: PT 

RajaGrafindo persada,2003), 115. 
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  بينكم بالباطل إال أن تكون جتارةل هللا: يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم البائع واملشرتي كما قا

 2(.29عن تراض منكم. )النساء: 

 3الرضا يف البيع شرط متعلق باإلجياب والقبول أو العقد، وهو أمر أساسي يف هذه األنشطة. 

 الم البضائع يف البيع. الرضا هو بني البائع واملشرتي شعور احلب وليس هناك اإلجبار يف استي

البيع يف حني ال يتفق بالبيع يف املاضي، أي هناك اختالف بني البيع يف املاضي واحلاضر   

حيث يلتقي البائع مع املشرتي يف البيع مث بعد االتفاق  ،صر بني البائع واملشرتي والبضائعالذي تقت

  اجملتمع واجملتمع البد من اتباع ذلك التطور. بينهما فيتم البيع. ولكن اآلن، هناك كثري من أنواع البيع يف

الشمالية يف قضاء حاجة  سومطرةكا، كارو، يمن العادة عند جمتمع قرية أجونج تريان، مرد 

. هذه القرية لديه حالة أرض اهلضبة وصعيد أكثرها أرض الزراعة ألهنا تقع ثروة الزراعةحياهتم شراء 

قريب من منحدرات جبل سينابونج فحالة أرضه خصيب حىت نستطيع أن نزرع أنواع النباتات الزراعية 

تريان أكثر سكاهنا مسلمون مع  أجونجوالفواكه. هذا الذي جيعل سكان هذه القرية فالحني. يف قرية 

 هناك عادة ماضية وعندها الرتبية اخلافضة.  أن العادة

تريان، مرديكا، كارو معقد بني البائع واملشرتي. البائع هو الفالح   أجونجالبيع املتفق يف قرية  

اليت يبيعها الفالح. يف هذه القرية، املشرتي  ثروة الزراعة، واملشرتي هو الذي يشرتي ثروة الزراعةكمالك 

. تور ماالم مجعية املشرتين الذين يكونون الوسيطني وهم كل يوم (Tur Malam)مسمى ب"تور ماالم"

                                                           
.29سورة النساء : القرآن الكرمي، 2

3
MuhammadAli Hasan, Berbagai macam transaksi …,120. 
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أو ينتظرون الفالحني يبيعون  ثروة الزراعةجييؤون مباشرة إىل القرية ملواجهة الفالحني الذين حيصدون 

نتائج زراعتهم يف مكان معينة. وأمل جدول جميئهم يف النهار حىت الليل. وبعد العشاء هم يذهبون إىل 

. ألهنم يقومون بالبيع يف الليل فنسميهم تور ماالم. وهذا ثروة الزراعةينة ليبيعوا مرة من تلك املد

املصطلح مستخدم عند الفالح للمشرتين وقد كان املصطلح مصطلحا شائعا. وأما موضوع البيع 

 )معقود عليه( مثل اخلضروات والفواكه من نتئج الزراعة. 

ساء إىل الليل، من االثنني إىل السبت. حيث جييئ املشرتي إىل املعاملة التجارية تعقد منذ امل 

القرية وهناك مكان احتماع املشرتين والفالحني جييؤون مع نتائج زراعتهم للبيع. املشرتي أو الوسيط 

سيحمل هذه النتائج إىل املدينة ليبيع للمرة الثانية. بعض الدفعة بني املشرتين والفالحني دفعة املباشرة 

يف مكان أخري. يف حني، ألن الثمن غري معدل يف كل الثروة الزراعيةغري املباشرة أي بعد بيع ودفعة 

يوم، فثمن الفالحني إىل املشرتين يف وقت املعاملة التجارية بثمن اليوم الغد خيتلف. إذن، إذا حان وقت 

ن الثمن السوقي منخفض، يف األمس فاملشرتين ينقصون مجلة النقود املتفقة يف األول ألثروة الزراعةدفع 

 وحني الثمن أرفع من الثمن املتفق فاملشرتين اليزيدون مجلة النقود أو يعطني زيادة النقود من نتيجة البيع. 

تضر أحد األطراف ألن غري مناسب الثمن املتفق بعدد نقود املستلم من  كذالك  التقنيات 

اجلملة اليت منحها املشرتي إليهم. يف نتيجة بيع البضائع. الطرف اخلاسر هو الفالح الذي يسلم 

احلقيقة، سوى البيع إىل املشرتي يف القرية، هناك مكان للبيع ولكن املكان خارج القرية وحنتاج إىل 

ثالثني دقيقة إىل ذلك املكان. فاخليار األول )البيع إىل املشرتي يف القرية( يكون أحسن اخليار القتصاد 
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ثروة إىل مكان البيع و  ثروة الزراعةمجيع الفالحني لديهم املرافق حلمل  الوقت واجلهد والتكليف ألن ليس

 قليل.  الزراعة

إىل املشرتين الذين جييؤون إىل  ثروة الزراعةجعل الفالحني يبيعون مثل ذالك الذي  التفكري 

ث كل القرية. مع أن أمرا غري وضوح الثمن حيدث كل يوم، ولكن الدفعة غري املباشرة من املشرتين حتد

يوم. السبب من املشرتي هو نقص مجلة النقود احملمول يف ذلك الوقت، وألن آلة أخذ النقود تقع يف 

 املدينة. إذن، النقود مستسلم يف الغد. 

ريان وهذا سكان قرية أجونج ت غري املباشرة تعقد أكثر الثروة الزراعيةع والشراء من يتطبيق الب 

يستطيعون يستسلموا هذا النظام بسبب السهل يف بيع نتئج الزراعة حيث  حيدث يف وقت طويل جدا.

ونقص معرفة اجملتمع عن الدين حىت ال تعرفون بوضوح كيف البيع احلقيقي يف اإلسالم، ويف اإلسالم، 

الناس الذين يقومون بالبيع عليهم أن يعرفوا احلكم واألحوال اليت جتعل البيع مقبول أو مردود. هذا 

 ثروة الزراعةجبانب ذلك، البيع من 4املعاملة السارية مقبولة واألفعال بعيدة من الفسد. هبدف كي تكون

رح السابق، فأرادت الباحثة من الش وهناك عنصر الغرار يف التجارة.يعطي أثر الظلم إىل الفالحني املؤجلة

 والسيما،إلسالممناسبا بشريعة ا املؤجلة ثروة الزراعةحول كيف احلقيقة من تطبيق البيع من  البحث

 هذاالبحث أن حبيث مذهب الشافعي يعتنقون اإلندونيسيني املواطننيأكثر  ألنموفقة بفقه الشافعي 

مطابق لفقه  البيع وشروط تتم أركان هل القرية،تلك  يف املوجود البيع تطبيق يف شافعيال رؤية إىل يؤدي

 حيث بني الطرفني ليس هناك من خاسر.  من يف ذالك تطبيق الدفع تنظيم وكيف الشافعي
                                                           
4
Sayyid  Sabiq, fikih Sunnah, (Bandung: PT Ama’arif,1987), 43. 
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 البحث  أسئلة .ب 

 من الشرح السابق، فأسئلة البحث من البحث كالتالية:  

 كا، كارو؟ ييف قرية أجونج تريان، مرد تطبيق بيوع الثروة الزراعية املؤجلةكيف  .1

يف قرية أجونج تريان،  تطبيق بيوع الثروة الزراعية املؤجلةعن  كيف نظرة الفقه الشافعي .2

 كا، كارو؟ يمرد

 أهداف البحث  .ج 

 البحث السابقة، فأهداف البحث كالتالية:  مشكلةمن  

يف قرية أجونج تريان،  املؤجلة الثروة الزراعيةمعرفة شرح شامل حول تطبيق البيع من  .1

 ، كارو.مرديكا

يف قرية أجونج تريان،  املؤجلة الثروة الزراعيةمعرفة نظرة الفقه الشافعي عن تطبيق البيع من  .2

 ، كارو. مرديكا

 البحث  فوائد .د 

 البحث املرجوة من البحث كالتالية:  فوائد 

 النظرية  فوائد .1

هذا البحث مرجو استخدامه كمصدر البحث ألنشطة البحث املتابع كالسعي تطوير 

مفهوم الفكر أعقل، ومنظم واستمرار معقول. هذا البحث يعطى الفهم واملعرفة نظرية للباحثة 
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قرية أجونج تريران  املؤجلة يف ثروة الزراعةخاصة وأصحاب اجلامعة عامة حول تطبيق البيع من 

 شافعي. من نظرة الفقه ال

 تطبيقية  فوائد .2

يرجى البحث الفكر اجلديد الذي سيكمل الفكر املوجود. هذا البحث يعطي الفهم 

ثروة واملعرفة للمجتمع عامة ولطرف الذي يتعلق مباشرة وهو فالح قرية أجونج تريان ومشرتي 

 قرية أجونج تريان بنظرة الفقه الشافعي.  املؤجلة يفعن تكبيق البيع الزراعة

 وضوعلمفات ليالتعر  .ه 

كي ال يظهر سوء الفهم يف فهم مقصود البحث اجلامعي، هناك بعض املصطلحات عليها  

 الشرح كالتالية:

: البيع الذي نظام الدفعة تأجيل حىت اليوم الغد بعد املعاملة   املؤجلة البيع .1

 الثمن حني املعاملة التجارية واتفق بني الطرفني )الفالح واملشرتي(.  التجارية. تعيني

: مجيع نوع النباتات املأخوذ من الفالحني يف مزرعته، منها   ثروة الزراعة .2

  5الربتقال، وطماطم والفلفل احلار وزهرة كول، والكرنب، والفاصوليات وغريهم.

                                                           
 (.2018فرباير  16أسين بر مسبرينج، املقابلة ) أوجونج تريان، 5
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افعي يف أول قرن التاسع. هذا : مذهب الفقه السين قدمه إمام الش املذهب الشافعي .3

املذهب يتبعه كثري من سكان مصر التحت، واململكة العربية السعودية الغربية، وسورية، 

 6وإندونيسيا، ومالزيا، وبروين، وشاطئ كورومانديل، واالبار، وحضر موت، وحبرين.

: البحث العلمي الذي يبحث يف مسألة األحكام الشرعية معتمدا   فقه الشافعي .4

نتيجة االجتهاد من علماء الفقه يف فهم القرآن وحديث رسول هللا، معلق باحلقيقة  على

 7املوجودة يف زمن الشافعي.

 طريقة عرض البحث .و 

و الكتابة يف خطة البحث اجلامعي مقسمة إىل مخسة فصول ألن البحث يعد البحث امليداين،  

 هم:

 الفصل األول: املقدمة  

صياغة  هذا العنوان. ةاليت تفسر السبب اختار الباحثمقدمة يتكون من وصف اخللفية 

واهلدف من البحوث والدراسات اليت تنقل فوائد تأثري هذا  املشكلة، اليت هي جوهر لتنفيذ البحث.

النظاميات كتابة هذا  .التعريفات للموضوع اليت يشرخ الكلمات اليت شكل فهمه البحث نظريا وعمليا.

 البحث. التقرير، الذي يصف ترتيب هذا

 الدراسات السابقاتالفصل الثاين:  

                                                           
6
https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i, Diakses pada tanggal 30 maret 2018. 

7
Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 109. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i
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والذي يصف اخلالفات مع واضعي الدراسات واألحباث اليت مت القيام به فيه البحوث السابقة  

اإلطار النظري حبث متعلق بنظرية أساسية حول املسألة. هذا القسم يبحث يف و  من قبل اآلخرين.

يتكون من التعريف والشرح املتعلق بالبحث. من فرع البيع بنظام الوسيط يف قرية أجونج تريان الذي 

 البحث نأخذ النظرية لتحليل البيانات املأخوذة من امليدان. 

 الفصل الثالث: منهج البحث 

البحث فيها طريقة مستخدمة يف البحث لتحصيل البحث املوجه ومنظم. توزيع الطريقة:  جمنه 

أسلوب حتليل  طريقة مجع البيانات و البيانات،در ا، ومصهنج املنهجنوع البحث، موضع البحث، 

 البيانات املستخدمة للباحثة يف حتليل مجيع البيانات احملصولة. 

 :مناقسة البحثالفصل الرابع 

ثروة عرض البيانات عن نتيجة البحث والبحث يف أحوال متعلقة بتطبيق البيعوالشراء من  

 ه الشافعي. قرية أجونج تريان بنظرة الفق الزراعةاملؤجلة يف

 : النتائج و التوصيات الفصل اخلامس 

على شكل نقاط من األشياء األساسية  النتائج. النتائج و التوصياتتبحث حول  هذا الفصل 

فيها األشياء اليت مل  التوصياتفيه األجوبة من أسئلة البحث. وأما  النتائجمن البيانات اجملموعة. 

ث السابق، ولكن هناك اإلمكان من البحث املتابع املتعلق تفعلها الباحثة يف هذا البحث أو البح

 هبذا البحث. 
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 الثاين الباب

 الدراسات السابقات

 السابقة  بحوثال . أ

تريان ليس  أجونجقرية  ثروة الزراعةاملؤجلة يفالدراسات أو البحوث املتعلقة بتطبيق البيع من  

معقد ألول مرة وممكن أن يعقد شبه البحث يف أماكن خمتلفة. توجد الباحثة حول بعض النقاط اليت مل 

 يبحث الباحث من البحوث السابقة. فنقول أن هذا البحث ليس هناك التكرار. 

)دراسة احلالة يف  فضباخلثروة الزراعةكم اإلسالمي عن تطبيق البيع من نظرية احل .1

 ك، وونوسوبو(يو، كرتجيقرية فاغر 
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(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil 

PertanianSecara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, 

Kabupaten Wonosobo).) 

ة اإلسالمية جبامعة حممدية سوراكارتا سنة يمادي، طالب كلالبحث الذي يقيمه فر 

باخلفض بالنظر إىل احلكم الشرعي. استنباط  ثروة الزراعةيشرح عن تقنية البيع من  2014

ية فاغرجو غرر فيه. ولكن الغرر فيه باخلفض يف قر  ثروة الزراعةالبحث هو أن تطبيق البيع من 

خفيف ويعد من الغرر املباح واملهم أن الطرفني يرضيان وليس هناك اإلجبار. فتطبيق البيع من 

 8باخلفض يف قرية فغرجو ال يعد من البيع احملرومة أو املردودة. ثروة الزراعة

ثروة بيع من بني هذا البحث بالبحث الذي أقامه فرمادي هي البحث يف ال املساواة 

تريان بالنظر  أجونجقرية  ثروة الزراعةاملؤجلة يف.الفرق يف أن هذا البحث يركز يف البيع من الزراعة

 إىل الفقه الشافعي. 

)اخلضروات( بني الفالح والبائع )اجملمع( )البحث يف  ثروة الزراعةعقد البيع من  .2

 والية أجتيه الوسطية(

(Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) Antara Petani Dengan 

Pedagang (Pengumpul) (Suatu Penelitian Di Wilayah Aceh Tengah).) 

هذا البحث اجلامعي الذي كتبته خري النساء بكلية القاضي جبامعة شيعة كواال دار 

بني  )اخلضروات( ثروة الزراعةيشرح حول شكل عقد البيعمن  2001السالم بندا أجتيه سنة 
                                                           
8
Parmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi 

Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)”,Skripsi.(Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, 2014) 
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الفالج والبائع )اجملمع(، وعاملة سبب وقوع املسؤولية التقصريية من البيع من احلضروات بني 

 الفالح واجملمع وحل املسؤولية التقصريية بني الفالح واجملمع. 

طريقة البحث املستخدمة دراسة مكتبية أي ببحث حول املراجع والقانون املطبق مث 

 اسية من خالل مقابلة املستجيبني.يانات األسالبحث امليداين بعد حصول على الب

عقد البيع من اخلضروات معقد شفويا من جهة الفالح باجملمع. العقد الشفوي يكاد 

يسبب املسؤولية التقصريية ألن ليس هناك البيانات احلقيقية. عوامل حدوث املسؤولية التقصريية 

الح ال حيفظ جودة اخلضروات، وهو ال بني الفالح واجملمع ألن ليس هناك االعتقاد احلسنة. الف

ميأل اإلجناز، واجملمع اليعطي الثمن املناسب، واجملمع اليدفع باملستقر من باقي الدفعة، واجملمع 

يؤجل الدفعة، واجملمع غري الصادق يف وزن اخلضروات وحال اخلسارة من جهة اجملمع. احلل من 

لضمانات، واملشاورة، وإرجاع النقود املسؤولية التقصريية بطريقة أخذ بضائع اجملمع كا

 9واخلضروات، وتكليف مباشر ودفعة النقود تعتمد على عدد الوزن احلقيقي.

ثروة بني هذا البحث ببحث خري النساء أن هذا البحث حبث يف البيع من  املساواة

ان بنظرة تري  أجونجقرية  ثروة الزراعةاملؤجلة يف. والفرق أن هذا البحث يركز يف البيع من الزراعة

 الفقه الشافعي. 

                                                           
9
Khairunnisa, “Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) Antara Petani Dengan Pedagang 

(Pengumpul)(Suatu Penelitian Di Wilayah Aceh Tengah)”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah 

Kuala, Fakultas Hukum, 2017) 
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بني الفالح وشركة غريت جيانت فني أفل )يف  ثروة الزراعةتطبيق عقد البيع من  .3

 سكنجو المبونج الغربية( 

(Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil PertanianAntara Petani dan PT 

Great Giant Pineapple(di Kecamatan Sekincau Lampung Barat).) 

البحث اجلامعي الذي كتبه مريو سوسانتو وهو طالب كلية الشريعة جبامعة الميونج سنة 

يشرح عن تطبيق عقد البيع املتعلق باحلقوق والواجبات بني الفالح وشركة غريت  2017

بني الفالح وشركة  ثروة الزراعةجيانت فني أفل، ما عوامل العوائق والتعزيز يف عقد البيع من 

 أفل وكيف حل مشكالت إذا هناك املسؤولية التقصريية.  غريت جيانت فني

نوع البحث املستخدم البحث احلكم الواقعي على شكل الوصفي. مدخل املشكلة 

تطبيقي. البيانات املستخدمة هي البيانات األساسية من نتيجة -املستخدم مدخل معياري

ثانوية واملكملة. مجع البيانات من املقابلة والبيانات الثانوية اليت تتكون من احلكم األساسي وال

خالل الدراسة املكتبية، واملقابلة، والوثائق. حتليل البيانات بتفتيش البيانات، وتعيينها، وإعادة 

 إعمارها ونظامها. البيانات اجملموعة مث حتليلها وصفيا. 

، تطبيق عقد البيع بني الفالح وشركة غريت جيانت فني أفل أهنا هتمل يف تطبيق العقد

أي وقت الدفعة من جهة الشركة اليناسب مبضمون رسالة العقد. عوامل العوائق يف تطبيق العقد 

اجلفعة غري مناسبة بالوقت، وجدول احلصاد غري املؤكد وإدارة امللفات غري مناسب بالوقت. وأما 
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 عوامل الدعم يف العقد هي أن العقد بني الطرفني مكتوب، واملشاكل اليت حتدث بني الفالح

 10والشركة حيل سريعا. حل مشكلة عقد البيع بني الفالح والشركة من خالل املشاورة.

وكيف وقت دفعه. وأما  ثروة الزراعةة البحث بالبحث السابق حبث حول البيع من امساو 

 تريان.  أجونجقرية  ثروة الزراعةاملؤجلة يفالفرق أن هذا البحث يركز يف البيع من 

 الوصف من البحوث السابقة واملساوة والفرق يشرح فيما يلي من خالل اجلدول:  

 جدول البحوث السابقة  

 الفرق  ة ااملساو  موضوع البحث  اسم/جامعة/سنة رقم

فرمادي،كلية   .1

اإلسالمية 

حممدية جامعة

 2014سوراكارتا، 

نظرية احلكم 

اإلسالمي عن 

تطبيق البيع من 

 ثروة الزراعة

باخلفض )دراسة 

احلالة يف قرية 

فاغرجو، كرتك، 

 وونوسوبو(

موضوع البحث 

حول تطبيق 

ثروة البيع من 

 الزراعة

هذا البحث 

يبحث يف 

مشكالت تطبيق 

ثروة البيع من 

باخلفض  الزراعة

يف قرية فاغرجو، 

وأما حبث الباحثة 

ثروة يركز يف تطبيق 

                                                           
10

Merio Susanto, Skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil PertanianAntara Petani Dan Pt 

Great Giant Pineapple(di Kecamatan Sekincau Lampung Barat)). (Bandar Lampung : Universitas 

Lampung, Fakultas Hukum, 2017). 
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من الزراعةاملؤجلة

جهة نظر الفقه 

 الشافعي يف قرية

 أجونج تريان.  

خري النساء، كلية   .2

الشريعة جامعة شيعة 

كواال باندا أجتيه 

2017 

ثروة عقد البيع من 

 الزراعة

)اخلضروات( بني 

الفالح والبائع 

)اجملمع( )البحث 

يف والية أجتيه 

 الوسطية(

موضوع البحث 

حول تطبيق 

ثروة البيع من 

 الزراعة

هذا البحث يركز 

يف شكل عقد 

 ثروةالبيع من 

 الزراعة

)اخلضروات( بني 

الفالح واجملمع 

بنظر إىل كتاب 

القانون احلكم 

املدين، وأما حبث 

الباحثة يركز يف 

تطبيق البيع من 

ثروة 
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من الزراعةاملؤجلة

نظرة الفقه 

الشافعي يف قرية 

 أجونج تريان. 

مرييو سوسانيت، كلية   .3

الشريعة جامعة 

 . 2017المبونج، 

تطبيق عقد البيع 

 زراعةثروة المن 

بني الفالح وشركة 

غريت جيانت فني 

أفل )يف سكنجو 

 المبونج الغربية(

موضوع البحث 

حول تطبيق 

ثروة البيع من 

 الزراعة

هذا البحث يركز 

يف احلقوق 

والواجبات بني 

الفالح وشركة 

غريت جيانت فني 

أفل، وأما حبث 

الباحثة عن تطبيق 

ثروة البيع من 

من الزراعةاملؤجلة

نظرة الفقه 

افعي يف قرية الش

 أجونج تريان. 
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ر نتا ساري بيأمس  .4

سينولينجا، كلية 

الشريعة جامعة 

موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالمية احلكومية 

  2018ماالنج. 

تطبيق البيع من 

 ثروة الزراعةاملؤجلة

الفقه  يف منظور

الشافعي )دراسة 

احلالة يف قرية 

أجونج تريان 

كارو   مرديكا

 (سومطرة الشمالية

هذا البحث يركز  املؤجلةالبيع 

يف مشكالت البيع 

 ثروة الزراعةمن 

 غري النقد. 

 

 اإلطار النظري . ب

 اإلمام الشافعيسرية .1

سنب العباسنب عثماننب شافعنب السائبنب عبيدبن عبد يزيد يمدبن إدر هو حمإمام الشافعي 

فهربنمالكنب بنب البن كعبنب لؤينب غة طلب ابن عبد منافنب قصينب كالبنب مر اشم بن املبن ه

صلى هللا  بن قصيوالنيبسلم ىف عبدمناف عليهو صلى هللا  انةوجيتمع مع النيبنالنضربن ك
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 سنة مخسينومائةمنبغزةولد11.بن هامشبنعبد منافد بن عبد هللا بن عبد املطلب عليهوسلم حمم

 .ه هللاجرةوهو العام الذي توفيفيه أبو حنيفة رمحاهل

 12.الشافعي اإلمام كتاب يف  الشافعي اإلمام والدة املكان حول التاريخ من الكثري يوجد

 يف ولد إنه يقول آخر عسقالن و مدينة يف آخر رأي الغزة، مدينة يف ولد أنه هو الشعبية كثرا 

 يف لقدولدت:" الشافعي اإلمام يل قال:"قال سواد، بن عمرو من حامت أيب ابن رواية اليمن. يف

   اإلمام يذكر بينما .مكة إىل أمي أخذتين عمري، من الثانية يف كنت عندما  .عسقالن أرض

: يقول الشافعي اإلمام مسعت: قال احلاكم، عبد بن هللا عبد بن حممد من سنده، مع بيهاقي   

 ."لعسقالن والديت من أخذت مث غزة أرض يف ولدت لقد"

 مخس سنة ابغداد الشافعي علينا قدم قال الزعفراين الصباح بن حممد بن احلسنحّدثنا 

 عندنا فأقام وتسعني مثان سنة علينا قدم مث مّكة ِإىل رجع مث سنتني عندنا فأقام مائة و وتسعني

 الّساجيّ  وذكر اْلعارضني خفيف وكان باحْلّناء خيضب وكان مات وهبا مصر ِإىل خرج مث َأْشهرا

 الّشافعي بنت ابن حممد بن هللا عبد قال أخربىن هللا رمحه الرمحن عبد بن حيىي بن زكرِيّا حْيىي أبو

 منها وينزل مكة يسكن وكان األزد من أْزدية أمه وكانت مطلبيا اّللَ  رمحه الشافعي كان قال

 قال عفان بن عثمان بن علمرو بن عْنبسة بن نافع بنت محدة ولده أمّ  املرأَته وكانت بالبنية

 قال احْللمرييّ  اْلقتباينّ  زرارة بن ياسني اْليلمن أبو حدثنا قال اْلمرادي عيسى بن عليّ  ونا احْلسن
                                                           

أبو عمر يوسف بن عبد هللا، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم، )بريوت : دار 11
 8 الكتب العلمية(.

 .51(، 1996، ) كايرو: دار القلم، الشافعياإلمام اجلندي عبد احللم،  12
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 على أنزل أنْ  أريد قال فأىب عليه ينزل أنْ  فسأَله معه وأنا جدي أتاه مْصر الشافعي قدم ملا

 13عليهم. فنزل األْزد أْخوايل

 ذلك بعد. خالد بن وللمسلم عينية بن سفيان مع املكرمة مكة يف إدريس بن حممد درس

 قد إمام الشافعي كان املنورة املدينة ذهب إىل قبل ، ومالك لإلمام درس املنورة املدينة إىل ذهب

 املنورة املدينة على للوصي مكة أمر ويل من رسالة معه أحضر و.طَأَ و اْلم   كتاب واحفظ قرأ

 العمر من يبلغ إدريس بن حممدذالك الوقت كان  يف. مالك اإلمام مقابلة السهل من ليكون

 .سنوات 7 ملدة مالك اإلمام إىل درس مث ،عاًما 20

. اليمن يف يعمل الحق وقت يف الشافعي اإلمام حياته، ضرورات من لضغوط التعرض

 اخلليفة مع واجه وبالتايل الشيعية احلركة يف بالتورط واهتم ، اليمن يف عمله أثناء له مأساة وقعت

 أبو طالب) شيباينال حسن بن حممد ومساعدته العالية معرفته بسبب .بغداد يف الرشيد هارون

 .منزله يف يقيم كذلك شيباينال حسن بن حملمد درس وحىت العقاب ي طاع مل ،(حنيفة

 بن حممد من، سنوات 3 ملدة حنيفة أبو اإلمام مع  شيبانال حسن بن حممد درس وقد

 موسم مبناسبة .مكة إىل عد مث عامني ملدة حنيفة أبو اإلمام الفقه يدرس كان السيباين حسن

 وهكذا، اإلسالمي العامل أحناء مجيع من احلج فريضة ألداء مكة إىل ذهبوا ايل بعلماء التقى احلج

 .اإلسالمية املنطقة أحناء مجيع يف الشافعي اإلمام الفقه انتشر

                                                           
أبو عمر يوسف بن عبد هللا، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم، )بريوت : دار 13

 .8الكتب العلمية(.
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 بغداد إىل أخرى مرة عدت ، ه 195 عام يف مث. سنوات سبع ملدة مكة يف عاش

إىل تالميذه و   درسا قدم بغداد يف .سنة 45 هعمر  كان عندما حنيفة أيب قرب إىل وحّجت

 حنبل بن أمحدكان    .مكة يف الشافعي اإلمام التقى الذي حنبلي بن أمحدأشهر تالميذه هو 

 يف عامني بعد .موقفه يف وإخالصه وبساطته شافعيال اإلمام ذاكرة وقوة بذكاء كثريا اعجب

 ذهب إىل مث بغداد إىل عاد هـ 198 عام ويف طويلة،ليس مبدة  املنورة املدينة إىل عاد بغداد،

  .ه199 عام يف مصر إىل ووصل مصر

 بغداد يف الفتوى و أما اجلديد قول باسم يعرف وأصبح مصر، فتاواه يف من دروسا أعطى

 وفاة وقت ويف ،م 822 أو هـ 204 عام مصر يف الشافعي اإلمام تويف. دمقول الق تسمى

  .صلى على جنازتهو  محام املصري احلاكم أخذ  الشافعي اإلمام

 طريقة ودمج استكشاف على قادر عظيم عامل الشافعي اإلمام أن الذاتية السرية من يبدو

 املستقل االجتهاد أسلوب على العثور وبالتايل ، حنيفة أيب اإلمام وطريقة مالك اإلمام االجتهاد

 14.والطعم النسبة بني توازن هناك الفتوى يف لذلك التدريس، يف احلرص شديد إنه .به اخلاص

. احلذر إىلتاج حن ذلكو ل القلب يف واهلدوء الرضا العبادة جتلب أن جيب الشافعئ إلمامعند ا

 .الشافعي اإلمام فكر يلون( احلكمة مبدأ) اإِلْخِتْيات مفهوم ألن

 حىت مصر، يف والكتابة املعرفة ونشر بالوعظ مشغوالً  حياته هناية يف الشافعي اإلمام كان

 بسببلكن  و .الدم إفراز يسبب الذي الباسور ملرض تعرض مث جسمه، على الضرب يف تسبب
                                                           
14

H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh (Jakarta: Kencana, 2006), 130 
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 يف ليلة مصر يف تويف حىت ،7 مرضه بتجاهل بعمله القيام يف الشافعي اإلمام يستمر للعلم حبه

 هـ، 204 عام يف اجلمعة يوم دفن.  و رجب شهر يف يومال آخر وهو املغرب، صالة بعد اجلمعة

 مسي سكين حي يف يقع الذي يزار، مسجد من قريب القاهرة مدينة يف قربه. م 819/820 أو

 15.الشافعي اإلمامب

  تكوين مذهب الشافعي .2

اعتمادا على التاريخ، مذهب الشافعي يلد بعد اإلعداد الطويل. يف األول، إمام الشافعي 

يظهر نفسه بأن يكون احملدث املأخوذ من إمام مالك، مث يكون إنسان أهل الرأي بعد لقاءه 

 بأحد علماء مذهب حنفي أي حممد بن احلسن الشيباين. 

وهي فرتة اإلعداد، وفرتة النشأة مبولود تاريخ نشأة مذهب الشافعي مقسم إىل أربع فرتة، 

 مذهب القدمي، وفرتة النضج والكمال يف مذهب جديد، وفرتة التطوير والتخصيب. 

 فرتة اإلعداد.أ 

ه.، أي حينما الشافعي يذهب إىل  179هذه الفرتة جتري منذ وفاة إمام مالك سنة 

القطب، أحدها إنسان أهل اليمن للعمل. طوال حياة الشافعي يف مين، الشافعي يلقي ببعض 

 16الرأي األساسي مبذهب احلنفي وهو حممد بن احلسن الشيباين.

                                                           
15

 Muhammad Yasir Abdul Muthalib, Ringkasan Kitab Al-Umm, Juz I (Cet. IV; Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007.), 9-10 
16

Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), 48. 
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بعد معرفة مذهب املالكي )أهل احلديث( ومذهب احلنفي )أهل الرأي(، إمام الشافعي 

جيرب أن يقارن أنواع آراء البطل من كلي املذهبني لنيل جهة إجيابية واملميزات من طريقة 

ألحسن احملصول من هذه املقارنة مث يرمز رمزا جديدا ويضعه كاألساس اجتهاده، والقواعد ا

 ملذهب الشافعي. 

 فرتة النشأة )قول قدمي( .ب 

فرتة النشأة من مذهب الشافعي بإشارة جميئ إمام الشافعي إىل بغداد لتقدمي مفهومه 

 الفقه على شكل كامل، وشامل القواعد العامة واألفكار الرئيسية اجلاهز للتطوير. 

السعي لتقدمي مذهبه يعقد بعقد جملس العلم. كثري من علماء خبلفية خمتلفة ومؤهلة 

متنوعة )الفقيه، واحملدث، واللغوي، واألديب( حاضرون يف ذلك اجمللس. وهم يشعرون باالقتناع 

إىل أقوال الشافعي. من هنا، تظهر درجة علم الشافعي أعلى منهم. لذلك، اسم الشافعي منشر 

 ول وأصبح مذهبه مقبول ومنشر يف وسط جمتمع بغداد. إىل شىت الد

اآلراء والفتاوى الفقهية املقدم يف هذه الفرتة مسمى بقول قدمي. حوايل سنتني يف بغداد، 

هو يصنف وميلئ كتاب الرسالة يف جمال أصول الفقه واحلجة يف الفقه. كتاب احلجة مرجع قول 

 17هفي بغداد.قدمي عنده مث رواه بعض طالبه اليت تتعلم إلي

 فرتة النضج والكمال )قول جديد(.ج 

                                                           
17

Lahmuddin Nasution, Pembaruan, 49-50. 
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بعد جناح الشافعي يف تقدمي مذهبه يف بغداد، مث ينتقل إىل مصر. هناك اآلراء املختلفة 

املتعلقة بانتقال الشافعي إىل مصر، ولكن األعقل رأي عبد احلامل اجلندي أن الشافعي يسمع 

نفي ومذهب مالكي. حينئذ، قال اخلرب يف مصر أن هناك فرقتان املتعارضة، مها مذهب ح

الشافعي: "أرجو أن أحضر إىل مصر وأمحل الشيئ الذي جيذهبم حيث اليبحث يف هذين 

 18املذهبني".

االستنباط أن إمام الشافعي ينتقل إىل مصر لوجود حاجة تطوير العلم. كالكبار العلماء، 

 مع بني هذين املذهبني.مذهبه اجلاعليه تطوير العلم ويوحد أهل الرأي وأهل احلديث ويقدم 

طوال احلياة يف مصر، إمام الشافعي مشغول بأنشطات اإلنتاج واالبتكار حول الفقه 

وأخري يصنع احلجة وشخصيته كاإلمام يكون واقعيا. ألن سبب العلمي، يثبت الرجوع، أي ترك 

 بعض القول القدمي يف بغداج ويغريها بالفتاوى اجلديد )قول جديد(. 

 التخصيبفرتة التطوير و .د 

هذه الفرتة تقع منذ وفاة إمام الشافعي حىت القرن السابع. طالب الشافعي )طبقات( 

الذين حيصلون على درجة االجتهاد يف علمه يستمر استنباط احلكم ملواجهة املشاكل اليت تظهر 

 يف عصرهم. 

                                                           
18

Lahmuddin Nasution, Pembaruan, 52. 
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نية هم يراحعون الفتاوى إمام الشافعي. الدالئل املدعمة كل الفتاوى مفتشة للمرة الثا

لتقوية احلكم. يف كل احلال، إمام الشافعي يعطي االثنني أو أكثر من الفتاوى، مث يقومون 

 بالرتجيح بعد معرفة الدالئل لكل الفتاوى ألخذ أقوى االحتبيار.

هم الذين يلعبون دورا مهما يف دفاع مذهب الشافعي، وإكماله ونشره حىت يكون هذا 

آلخر يف مجيع والية اإلسالم. جبانب االستنباط، والبحث املذهب جماورا أو مسابقا باملذاهب ا

واملناقشة بينهم أن بينهم وبني العلماء من مذاهب آخر، علماء الشافعية يف هذه الفرتة يصنف 

 التصنيفات. 

كاد كل عامل مشهور يكتب كتابا أو رسالة أو تعليقا أو املنت أو املختصر أو الشرح 

 19زمنهم. بذلك، يكون املذهب غين بالكتب.حسب طريقة الكتابة املطورة يف 

 هذه هي كتب الفقه الشافعي املهمة، منظما بالتايل: 

 ه(.  205 – 150األم، صنفه حممد بن إدريس الشافعي ) (1

 ه(. 264مساعيل بن حييا املزاين )خمتصر، صنفه أيب إبراهيم إ (2

 ه(.  476املهذب، صنفه أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ) (3

املطلب يف دراسة املذهب، صنفه إمام احلرمني عبد املالك بن عبد هللا اجلويين  (4

 ه(.  478)

                                                           
19

Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi i, 53. 
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- 450حامد حممد بن حممد الغازيل ) البسيط، الوسيط، والوجيز، صنفه أبو (5

 ه(.  505

 ه(.  623احملرر وفتح العزيز، صنفه أيب قاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي ) (6

 ه(.  676و زكريا حمي الدين بن شرف النووي )اجملموع شرح املهذب، صنفه أب (7

 روضة الطالبني صنفه النووي.  (8

 ه(.  974حتفة احملتاج شرح املنهاج، صنفه أمحد بن حممد بن علي ) (9

مغين احملتاج إىل معرفة األلفاظ املنهاج، صنفه اخلاطب الشربين، مشس الدين حممد  (10

 ه(.  977بن أمحد )

الرملي، مشس الدين اجلمال، حممد بن أمحد بن  هناية احملتاج شرح املنهاج، صنفه (11

 20ه(. 1004محزة )

 تعريف البيع .3

اصطالحا، البيع أن يبدل البضعة ببضعة أخرى أو البضعة بالنقود من خالل خلع حق 

امللك من واحد إىل آخر على أساس الرضا. عند إمام نووي، البيع هو ملك األموال على سبيل 

 21االستبدال حسب الشرعي.

                                                           
20

Ahkamul fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan 

Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004). 
21

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Rajawali Pers: 2014), 64. 
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هبة الزهيلي، لغويا، البيع عملية استبدال البضعة بالبضعة. واصطالحا، البيع عند عند و 

علماء احلنفية استبدال املال )الشيئ أو املال( باملال بطريقة معينة. أو استبدال الشيئ له القيمة 

 22بشيئ شبهه بطريقة صحيحة وخاصة وهي اإلجياب والقبول معطاء )دون اإلجياب والقبول(.

فقه السنة ألفه سيد سابق مشروح أن تعريف البيع اصطالحا استبدال مال معني يف كتاب 

مبال آخر حسب رضا الطرفني أو بقول آخر أن البيع هو انتقال حق امللك حبق امللك اآلخر 

 23حسب االتفاق وحساب املال.

 بعض العلماء يعرف البيع باسبدال املال مع أن هناك فائدة املباح بالشيئ مثله بطرفني

 24لإلعطاء الثابت.

البيع شرعا مبعىن استبدال مال مبال حسب الرضا أو انتقال امللك مبغري يف شكل  

يف عقد البيع، شيئ مهم أن يبحث عن بضعة حالل وبطريقة حالل أيضا. أي 25مؤذن.

احبث البضعة حالل للبيع إىل اآلخر أو للبيع بطريقة صديقة وخالية من مجيع الصفات 

الشئ املقصود هو الشيئ )بضعة 26مثل الغش أو اللص أو الربا أو غريهم.اليت تفسد البيع 

والنقود(، أما صفة البضعة هلا القيمة أي البضائع القيمة واستطاعة إعطاء استخدامها 

 حسب الشرع.
                                                           

 .3305، 5دمشق(، جزء  –، )دار الفكر : سوريَة الِفْقه  اإلسالميُّ وأدَلت ه  َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، 22
 .46، 3م(، جزء  1977 -هـ  1397لبنان : دار الكتاب العريب،  –،) بريوت ، فقه السنةسيد سابق23

24
Syekh Abdurrahmas as-Sa’di, et al., Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari‟ah,(Jakarta: 

Senayan Publishing, 2008), 143. 
25

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2009), 158-159. 
26

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24. 
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مبعرفة حد البيع، نفهم أن يف البيع طرفان، والعملية التجارية معقدة يف بضعة أو مال  

لكلي الطرفني، البضعة حالل وطرفان هلما احلق على ملكه طوال  اللذين حيمالن املصلحة

 27العمر.

 أساس احلكم إباحة البيع .4

البيع عقد مباح. هذا اعتمادا على الدالئل يف القرآن، واحلديث وإمجاع العلماء. بني 

 الدالئل )أساس شرعي( إلباحة تطبيق البيع كما تلي: 

 ... وأحل هللا البيع وحرم الربا ...

اآلية تشرح إباحة البيع وحرمة الربا. هي تفسد دليل املشركني الذين يعارضون شرع هذه 

البيع يف القرآن. املشركون اليثبت مفهوم البيع املشروع من هللا يف القرآن ويعربه ممثل بنظام الربا. 

 لذلك، يف هذه اآلية، أكد هللا شرعيا وأباح البيع بوجه عام ويعارض وينهى الربا. 

 29.28خر يف القرآن حول هذا الشيئ هو املكتوب يف سورة النساء آية ودليل آ

يَا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض 

 منكم...

قال إمام الشافعي: هللا يذكر البيع يف كتابه، ليس يف مكان واحد الذي يشري إىل إباحة 

 البيع. 

                                                           
27

Sohari, Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 66. 
28

Al-Qur’an dan Terjemah, Surat An-nisa : 9, (Bekasi: sukses publishing), 84. 
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شمل شيئني: أحدها أن هللا حيل كل البيع بني الطرفني يف بضعة مباح إباحة هللا البيع ي

 29للبيع حسب الرضا. هذا هو املعىن الواضح.

هذه اآلية تشرح أن البيع مباح حسب الرضا بني الطرفني أي البائع واملشرتي. هذان 

 يكونان شرط صحة البيع. 

 أساس احلكم من السنة منها حديث الرفعة بن رافع: 

: اّي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الّرجل بيده و كّل بيع سئل النيب ص.م. 

 30البزار وصححه احلاكم عن رفاعة ابن الرافع[ مربور.]رواه 

 31البيع فيه بركة من هللا البيع الذي خايل من الغش وخيسر اآلخر.

 إباحة عقد البيع من خالل اتفاق العلماء على شكل اإلمجاع الذي يعطي احلكمة أن

حاجة الناس متعلقة باألشياء املوجودة يف حق اآلخرين، وملك الشيئ ال يعطي دون التغذية 

الراجعة منه. حىت تكون البيع أحد الطريقة لقضاء إرادة الناس وحاجته. ألن يف األساس، الناس 

 32ال يستطيع أن يعيش منفردا دون مساعدة اآلخرين.

 

 

 
                                                           
29

Imron Rosadi, Ringkasan Kitab Al-Umm (cet. X, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), 1. 
.3177،رقمالحديث:أبوبكرأحمدبنعمروبنعبدالخالقالبزار،البحرالزخاربمسندالبزار30

31
Rachmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75. 

32
Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet 1 (Yogyakarta : Teras,2011), 54. 
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 أركان البيع وشروطه .5

هناك الفرق حول أركان البيع. وعند علماء الشافعي، أركان البيع  يف نظر الفقهاء، 

  33كالتايل:

 البائع .أ 

 املشرتي .ب 

 العقد )اإلجياب والقبول( .ج 

 معقود عليه )موضوع العقد(.د 

العقد الربط بني املشرتي والبائع. العقد أساس عملية البيع، ألن دون العقد، البيع غري 

الطرفني. الرضا غري منظور ألنه متعلق بقلب الناس، صحيح. جبانب ذلك، العقد هو الرضا بني 

كما قال رسول هللا صلى هللا عليه 34ولكن إشارة الرضا منظور من اإلجياب زالقبول بني الطرفني.

 وسلم: 

عن َأيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صل اهللا عليه و سلم قال ال يفرتقن اثنان إال عن 35

 36تراض.

                                                           
33

Abdu al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Al-Madzâhib al-Arba’ah, Juz 2, Terj. Chatibul Umam 

(Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), 141. 
34

Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet 1 (Yogyakarta : Teras, 2011), 55. 
َجاَرِة، بَاب يف ِخَياِر اْلم َتَبايَِعنْيِ، رقم احلديث : سنن أيب داودعبد الرمحن بن صخر، 35  .3003، كتاب اإْلِ
 .1500، 3( جزء 1999، )مصر: دار القاهرة، سنن أبو داودأبو داود، 36
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يف البيع هناك شروط وجبت حضورها حسب أركان البيع السابقة. وشروط البيع عند 

 إمام الشافعي كالتايل: 

 شروط الناس الذي يقصد احلسن إما من جهة املشرتي وإما البائع.أ 

البالغ أو الواعي. كال البائع واملشرتي بالغ وعاقل وواعي ومستطيع حفظ الدين  (1

واملال. بذلك، عقد الطفل مل يبلغ يعد مل يصح. بعض العلماء يبيح الطفل للبيع 

 لو هناك اإلذن ويف مراقبة ومثن البضائع اليت يشرتيها الطفل رخيص وغري ضرر. 

 ع بشخص جمبور. غري جمبور وبطريقة صحيحة، فال يصح البي (2

 اإلسالم، إذا كان البضائع مثل مصحف القرآن وغريه.  (3

املشرتي غري عدو اإلسالم. املسلم ممنوع بيع البضائع مثل سالح أو األشياء  (4

 اآلخر إىل عدوه الذي يستخدمه العدو لقتل عدوه. 

الرضا بني الطرفني. كما قال الرسول عن أيب سعيد اخلضريأن رسول هللا صلى هللا  (5

 يه وسلم قال: إن البيع على سبيل الرضا.عل

  37شرط الصيغة )الشيئ الذي يقال عند البيع(.ب 

مواجهة البائع واملشرتي والبد أن يشري صيغة العقد إىل من يعامل معه، أي البد  (1

 من مناسبة مبن يعامله. 

                                                           
(، 1200ليبانون: دار اخلطب العلمية،-بريوت، ) كنز الراغبني شرح منهاج الطالبنيجالل الّدين حممد بن امحد بن حممد احمللي، 37

220-222. 
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 املوجه إىل البدن، وال يصح العقد بقول: "أبيع الشيء إىل رأسك أو إىل يديك".  (2

مجلة اليت قاله املشرتي إىل البائع عند البيع(. من يقول القبول البد من يقوم قبول ) (3

 بالبيع إال موكل. 

 قول الصيغة بالنية.  (4

 ذكر الشيء أو املعقود عليه (5

قول اإلجياب والقبول كامل. إذا كان طرفان جمنونان عند البيع قبل قول القبول،  (6

 فبيعهما الباطل. 

 . اإلجياب والقبول دون النفصال (7

 بني اإلجياب والقبول الينفصلهما بقول آخر.  (8

اليتغري اللفظ. لفظ اإلجياب اليتغري، مثل قول "أبيع خبمسة آالف، مث يقول للمرة  (9

 بشيئ األول ومل يكن هناك القبول.الثانية، أبيع بعشرة آالف، مع أن الشيئ سواء 

 مناسبة اإلجياب والقبول على شكل كامل.  (10

 غري معلق بالشيئ. العقد اليتعلق بشيئ الذي ليس هناك العالقة بالعقد.  (11

 اليتعلق بالوقت.  (12

 38شرط املعقود عليه.ج 

 طهور، فال يصح بيع الشيئ املتنجس )شيئ حرام عند الفقه( (1
                                                           

38
 .122،،،كنز الراغبنيجالل الدّين محمد بن احمد بن محمد المحلي، 
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هذا بدليل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر 

وامليتة واخلنزير واألصنام. رأى ابن القيم أن ذلك احلديث حيرم مجيع األفعال احلرام 

وبيعها، مع أن املشرتي يستخدمه للحاجة نفسها. أكثر العلماء يرون أن مجيع نوع 

 الشيء املتنجس عليه حرام. 

 الفائدة. له الفائدة عند الشرع. له  (2

 مثل بيع احلشرة، واحلية، والفأر ممنوع إال للشيئ له الفائدة. 

 استطاعة التسليم (3

 الشيء مللك النفس أو وكيل لغريه (4

الشيئ الذي ال يستطيع أن يسلم ماديا فال يصح حكمه مثل السمك يف املاء أو 

 الطيور اليت تطري، وغريمها. 

 رفني إما من جهة الذات أو املقدار أو الصفة. واضح ومعروف عند الط (5

هذا لتجنب الغش، شرط الشيئ يكفي مبعرفة حال البضائع مع أن ال يعرف 

عدده، مثل بيع حسب احلساب. للشيئ الذمة )الشيئ احملسوب أو املوزون(، فعدد 

 الشيئ وصفاته معروف بني الطرفني. وكذلك مثن املعروف، إما الصفة أو قيمة الدفع أو

 عدده أو وقته. 

 الشروط اليت تفسد البيع .د 
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الشرط املفسد الذي يبطل العقد أساسيا. هنى النيب عقدان البيع يف شيئ واحد.  (1

 مثل "أبيع هذا الشيئ إليك بشرط تقوم بإجيار بيتك إيَل." 

الفسد يف شرط نفسه واليبطل العقد. مثل أن يثبت الشرط أن املشرتي الجيوز بيع  (2

الشيء الذي قد اشرتاه املشرتي. العقد يعتمد على حرية املشرتي مطلقا ملا 

سيفعله بالشيء الذي يشرتيه من البائع. قال الرسول من يعني الشرط الذي ليس 

وع الشرط. )متفق عليه( من مكتوب يف كتاب هللا، فبطل الشرط مع أن عشرة ن

 حديث عائشة رواه البخاري ومسلم. 

 أنواع البيع  .6

البيع منظور من جهات كثرية، من جهة موضوع البيع، من جهة القائم بالبيع ومن جهة 

 احلكم. من جهة احلكم، البيع اثنان، األول بيع صحيح حسب احلكم والبطل حسب احلكم. 

منظور من جهة الشيئ الذي يكون موضوع البيع )معقود عليه( عند إمام تقي الدين أن . أ

البيع ثالث أنواع. )البيوع ثال ثة بيع عني مشا هدة وبيع شيئ مو صو ف ىف الذ مة 

 وبيع عني غاءبة مل تشاهد(. 

عل يف بيع الشيئ املنظور أن الشيئ موجود عند العقد وبني البائع واملشرتي. هذا الزم الف

اجملتمع ومباح مثل بيع الرز يف السوق. وأما البيع الذي يذكر صفاته يف العقد فذلك بيع السلم 

 .)احلجز(
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بيع الشيئ غري موجود وغري منظور بيع ممنوع عند اإلسالم ألن الشيئ غري معني وذلك 

ذ خمطر أن الشيئ حمصول من السرقة أو الشيئ احلاجز الذي يسبب اخلسارة لطرف واحد. إ

ختسري الشيء أو تفسيده ممنوع، مثل قول حممد شربين خاطب أن بيع البصل واجلزر اللذان 

 داخل األرض باطل ألن ذلك غرر. 

منظور من جهة العاقد، فالبيع منقسم إىل ثالثة أقسام، باللسان، بالوسيط، وبالفعل. . ب

عقد ألن اإلشارة عقد البيع باللسانعقد عقده أكثر الناس. األبكم متغري باإلشارة عند ال

ملكة طبيعية يف إظهار اإلرادة. احلال املنظور يف العقد هو مقصود أو غاية والفهم وليس 

 39التحدث والتعبري.

البيع بالفعل )املعاطة( أي األخذ أو إعطاء الشيء دون اإلجياب والقبول مثل أن يأخذ 

الشخص الطعام فيه الثمن الذي يعينه البائع مث يعطي النقود للدفع إىل البائع. البيع بتلك 

الطريقة دون صيغة اإلجياب والقبول بني البائع واملشرتي، عند بعض الشافعية هذا األمر ممنوع 

إلجياب والقبول ركن البيع. ولكن، بعض الشافعية األخرى مثل إمام النووي يبيح بيع ألن ا

 احلاجة اليومية بتلط الطريقة أي دون اإلجياب والقبول أوال. 

 البيع املمنوع  .7

البيع السابق ذكره بيع مباح. جبانب ذلك، هناك البيع املمنوع الباطل وهناك ممنوع ولكن 

 صحيح. 
                                                           
39

Hendi, Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 76-78. 



35 
 

 
 

النجس عند الدين مثل الكلب واخلنزير والصنم وامليتة واخلمر كما الشيء الذي حيكم ب.أ 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "عن جابر رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم: إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنامز"

ان منهما الذرية. هذا البيع حرام بيع مين احليوانات مثل تزويج الكبش والشاة كي يتولد.ب 

ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عن ابن عمر رضي هللا عنه قال: هنى رسول هللا 

 بيع مين احليوان.

 بيع اجلرو يف بطن أمه. هذا البيع ممنوع. ألن الشيئ مل يوجد ومل يظهر. .ج 

لة هنا بيع النباتات اليت توجد بيع احملقلة. بقالة مثل األرض، واملزرعة، واحلقل. معىن احملق.د 

 يف احلقل أو املزرعة. هذا ممنوع يف اإلسالم ألن فيه الربا. 

البيع باملخاضرة. أي بيع الفواكه اليت مل تناسب حصدها، مثل بيع الرامبوتان اخلضراء، .ه 

واملنجا الصغرية، وغريمها. هذه األمور ممنوع البيع ألن األشياء غامضة. مبعىن ميكن 

 تسقط بسبب الريح املتهيج أو غريه قبل أن يأخذها املشرتي. الفاكهة 

البيع بامللمسة، أي البيع باللمس. على سبيل املثال أن يلمس الشخص القماش بيده يف .و 

الليل أو اهلنار. فذلك الشخص الالمس قد اشرتي القماش. هذا ممنوع ألن هناك الغش 

 أو إمكانية اخلسارة من طرف واحد. 
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البيع باملنابذة، أي البيع بالرمي مثل أن يقول الشخص: "ارم إيل ماعندك، سأرمي إليك .ز 

 ما عندي." بعد الرمي البيع. هذا ممنوع ألن هناك الغش واليوجد اإلجياب والقبول. 

البيع باملزابنة، أي بيع الفاكهة الندية بالفاكهة اجملففة. مثل بيع األرز اجملفف بدفع األرز .ح 

 اره مبقدار الذي خيسر صاحب األرز اجملفف. الندي ومقد

تعيني مثنني لبيع شيئ واحد. عند الشافعي، البيع مثل ذلك يشمل معنيني، األول أن .ط 

يقول الشخص: أبيع هذا الكتاب عشر آالف عقدا ومخسة عشر ألفا بالدين. والثاين أن 

 يقول الشخص: أبيع هذا الكتاب بشرط أن تبيع حقيبتك إيل. 

ط )عوض مهجول(، هذا البيع متشابه ببيع تعيني مثنني، ولكن هنا تعد ذلك البيع بشر .ي 

الشرط مثل أن يقول الشخص: "أبيع بييت القدمي إليك بشرط أن تبيع سيارتك إيل. هذا 

 40البيع سواء ببيع مثنني مبعىن الثاين عند الشافعي.

ع الغرر بيع الغمض بي41بيع الغرر، أي مجيع البيع غري واضح وجيعله بني الفسد والفائدة..ك 

حىت من اإلمكان، هناك الغش، مثل بيع السمك يف الربكة أو بيع الفستق الذي أعاله 

 حسن وحتته قبيح. 
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Hendi, Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),  79-81. 
41

Mustafa Dib Al- Bugha, Fikih Islam Lengkap (Penjelasan hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i), 

(solo:Media Zikir, 2010), 262. 
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البيع باستثناء بعض األشياء مثل أن يبيع الشخص من الشيئ ويستثين بعضه. أن يبيع .ل 

ألن الشخص مجيع األشجار املوجودة يف حقله، إال شجرة املوز. هذا البيع صحيح 

 االستثناء واضح. ولكن، إذا كان املستثىن غري واضح )جمهول( فالبيع الباطل.

امتناع بيع الطعام حىت أن وازنه البائع مرتني. هذا يدل على غري صدق بني الطرفني. .م 

مجهور العلماء يرون أن الشخص الذي يشرتي الشيئ مبقدار معني ويقبله مث يبيعه للمرة 

ائع الثاين أن يسلم ذلك إىل املشرتي الثاين باملقدار األول وعلى الثانية، فالجيوز على الب

 البائع الثاين أن يوازنه للمشرتي الثاين. 

 الثمن واملبيع .8

 تعريف الثمن واملبيع .أ 

بوجه عام، املبيع أمر الذي يكون معينا بالتعيني. أما تعريف الثمن بوجه عام هو أمر  

يران أن الثمن واملبيع مها امسان خمتلفان الشكل ولكن غري معني بالتعيني. إمام الشافعي وجعفر 

 مبعىن واحد. 

 الفرق بني املبيع والثمن .ب 

قاعدة احلكم عن املبيع والثمن مجيع األشياء املبيع صحيح الثمن، ولكن، ليس مجيع 

الثمن املبيع. بني فرق املبيع والثمن : بوجه عام النقوج هو الثمن، وأما الشيئ املبيع. إذا كان 

 البيع ليس بالنقود، فالشيئ املتبادل املبيع والتبادل الثمن. 
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 شروط املبيع والثمن .ج 

 أن يكون املبيع مال له الفائدة، وليس على الثمن هذا الشرط.  (1

 أن يكون املبيع عند ملك البائع، واليكون الثمن مثل ذلك.  (2

 الجيوز تعجيل الثمن يف بيع احلجز، وبالعكس أن يعجل املبيع.  (3

 املسؤول على الثمن هو املشرتي، وأما املبيع مسؤوله البائع.  (4

 عند علماء احلنفية، العقد بغري ذكر الثمن فاسد والعقد بغري ذكر املبيع باطل.  (5

 املبيع الفاسد قبل التسليم باطل، وأما الثمن الفاسد قبل التسليم اليبطل.  (6

شرتي، ولكن جيوز البائع الجيوز التصرف على الشيئ الذي مل يسلمه البائع إىل امل (7

 42التصرف قبل التسليم.

 البيع بالتقسيط .9

 تعريف البيع بالتقسيط لغويا وشرعيا. .أ 

 لغويا، التقسيط معاين كثرية، منها: 

التفصيل وجعل الشيئ أقسام. إذا قيل: قسط فالن الشيئ مبعىن هو يفصله وجيعله  (1

أقسام صغرية. يف حالة الدين، هو جيعل الدين أقسام واضح ويدفعه يف أوقات 

 معينة. 
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Rachmat Syafi’I, Fiqih …, 87-88 
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التوزيع باالعتدال. الليث يقول أن قول "تقسطوا الشيئ بينهم" مبعىن هم يوزعون  (2

 التقسيط العدل، وأما يف اللسان مبعىن الشيئ باعتدال لكل. يف األباب، معىن

 العدل والسواء. 

من البيان السابق، التقسيط مبعىن توزيع الشيئ إىل أقسام معتدل مثل أن يدفع 

 الدين بعدد مخسمائة دينارا حىت مخسة أسابيع ويف كل األسبوع مائة دينارا. 

التقطري. قسط على عياله عن نفقة تقسيطا مبعىن أن يعطي الشخص النفقة إىل  (3

 أسرته بطريقة القسط، إذا كان هو يضيق التسوق. 

القسم واحلاصل. تقسطنا الشيئ بيننا مبعىن كل واحد بيننا يأخذ القسم له من  (4

 الشيئ. وأما "وفاه قسطه" مبعىن قد أخذ قسمه كامال. 

ط تأجيل دفع الدين بتقسيمه إىل أوقات معينة. مثن الدفع عند الشرع، بيع التقسي

 املقسط مثن الدفع بشرط مقسم بالواضح يف وقت معني. 

عالقة تأجيل )تأجيل الدفع حىت وقت معني( وتقسيط )تقسيط الدفع يف وقت  (5

 .معني(

تأجيل أن يؤجل الدفع حىت وصل الشيئ يف املستقب، إما الوقت شهرا أو سنة. 

البائع النقود نقدا يف بيع واحد مباشرة وإما بالتدرج )الدفعة(. وأما التقسيط إما أن يقبل 

 تأجيل دفع مثن الشيئ حيث البائع يقبل الدفع بالتدرج. 
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من التعاريف السابقة، قيل أن هناك العالقة العامة واخلاصة واملطلقة بني التأجيل 

يط وأطلقه حىت تكون يف والتقسيط. كل التقسيط تأجيل، وأما التأجيل أعم من التقس

  وقت التقسيط بنظام التأجيل ويف وقت ال. بقول آخر أن التقسيط أخص من

 43التأجيل.

 عالية بنت نروْوا أ مأهنجال بيوع اآل يف ذهب من إليه ذهب ما وأْصل:  الشافعي قال

 سألَتها عن بيع أن املرأَة عْن عائشة»ي ْرو يب السفر تأ عْت املرأةعت عائشة أَْو مسأهنا مس نفعأ

عائشة:  ذلك نقدا، فقالت من قلأمنه ب هتوكذا إىل اْلعطاء مث اشرتَ ا بن أْرقم بكذ من زيد باعته

جهاده مع  لطبقد أ وجل أن اّللََ عزم قر بن أ عت، أخربي زْيدتما اب وبئسْيت اْشرت  ما بئس

 «.ال أن يتوبإ - وسلم عليه هللاى صل - اّللَ  ولسر 

؛ عا إىل اْلعطاءيها بيبت علاع ابتا عنهاهذا ث عائشة لو كان كونت الشافعي : قد قال

 إىل عتهاوقد ب منه بنقدت ما اشرت ا بت عليهاأهنا ع اله، يز ال جت وهذا مما، مو ألنه أجل غري معل

 هفي يف شيء فقال بعضهلم -م وسل عليه هللاى صل -ولو اختلف بعض أصحاب النيب ، أجل

ي والذ، اْلقياس هخذ بقول الذي معأأنا ن إليه ما نْذهب أصله كان فوقال بعضهلم خبالا شيئ

 الإ عيال يب قمرْ بن أ أن زْيد مع ةشائع ىثله علم بتنث الا أن هذا لةومجم، بن أْرق عه اْلقياس زيدم

 الوهو يراه حالا، مر ن حمه حناه نر اع باع شيئا أو ابْتالأن رج فلو، وال يبتاع مْثله، ما يراه حالال
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Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah jilid 4, (Jakarta : Pustaka azzam, 

2007), 527-530. 
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ْيت أرأ زيد؟ قْلت قْول مع ن اْلقياسيئل فمن أاقال قِإْن من عمله شيئا، ف بطأن اّلَل حي للم نْزعلم

أهي  نيةايعة الثْيت اْلبقال بلى، قيل: أفرأ نإن تاما؟ فمعليه الث هبا ثبت دْ يعة اأْلوىل أليس قاْلب

: قال إىل أجل؟ فإن اهاْشرت  كانِإْن  و ، ماله بنقد يعبي نعليه أ امر ال قيل: أَفح: قال األوىل؟ فإن

ا إليه السْلعة أْو اْشرتى شيئ قال: كأهنا رجعت منه؟ فإن حرمه قيل: فمنه، من غري  ال، إذا باعه

منك،  هليقب ند أحهو بكائن، للم ينبغ أل ليس كان ملاْلت:  قيل إذا قا، منه نقد قلأدينا ب

 فإنا؟ ئة أْو مبائتني نْقداواشرتاها مب دينا هلا فكان باعها مبائة ديناراة حبلكانت اْلمسأ لو تأرأي

مائة  همن ال جيوز له أن يشرتي ألنها؛ كان مث أو ههنأت  تكون أخط أن دّ قيل: فال ب، جائز: قال

 .ائيْت دينار نقدادينا مب دينار

كان  تقول وال تقول أوالن ي أغكان ينبذا  قيل فهك، السلعة منهت فإن قلت: إمنا اشرتي

ويكون الدين ثابتا   ليس ترد السلعةأَ  خرة بالنقد لو انتقضتاآْل  البيعةت أيهو بكائن، أر  ليس ملا

 هلماى ة علهتم هو أقلا ت: إمنا اهتلمته، قلنلفإن ق؟ ةعذه بيعة غري تلك البيه أن تعلمف هو كما

 وجل أحل اْلبيع عز ألن اّللَ ؛ هللا له ما أحل عليه رممث حت كان خطأإْن   عليه نكمنك، فال تر 

 عن يو ور ، واحد غري عناء إىل العط روي إجازة البيع دوقا، وليس برب وهذا بيعا الربوحرم 

مة لو جال معاآْل  وإمنا، ويتقدم ألن العطاء قد يتأخر؛ إليه ال يباع وإمنا اخرتنا أنه، غريهلم خالف

 مواقيتوجل }يسألونك عن األهّلة قل هي  عز هللا قالآن، يف اْلقر ا وأصله لةهأ وموقوتة أ امبأي

، [203ام مْعدودات{ ]البقرة: أي يف وا اّللَ ر واذك: }وقال تعإىل[ ، 189{ ]البقرة: جواحل لناسل
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 وقت بالعدة وقت باأْلهلة كما [ ، فقد184أخر{ ]البقرة:  اممن أي وجل: }فعدة عز وقال

 أبدا أكثر هلةاأل وليس تستأخر ويتقدم وقد يتأخر الزمان، ىلاوتع ه تباركاقيتمن مو  عطاءال وليس

ها تاعبإىل أجل فال بْأس أن ي وكان الثمنا السلعة فقبضه لجمن الر  ، فإذا اشرتى الرجلممن يو 

من  بدين كذلك أو عرض وا اشرتاها به أمم بنقد أقل أو أكثر هغري  ومن منها من الذي اشرتاه

، أال يلبسب وىلمن البيعة األ يعة الثانيةْت اْلبوليس، ما شاء أن يساوي وى العرضاوض سر الع

ن ا مميعتقها أو يبيعه وأمة أْن يصيبها أو يهبها أ كانت كان للمشرتي البيعة األوىل إن أنهى تر 

الذي ى كان هكذا فمن حرمها علا  ا اشرتاها به نسيئة؟ فإذمم شاء غري بيعه بأقل أو أكثر

 هذا أن؟ رةختأ املال بالدنانريا لكها ملكا جديدا بثمن هلوهذا إمنا مت؟ وكيف يتوهم أحداها؟ اشرت 

 44.ااشرتاه وحد لى أال جيوز علا هذا على الذي باعه ن جازإ وكْيف نا للدنانري املتأخرةكان مث

                                                           
بريوت )،األمالشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي،44

 .79-78م(، 1990هـ/1410دار املعرفة،
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

أثناء عملية البحث.  يف دراسة علمية منهج البحث هو وحدة نظام جيب تضمينها وتنفيذها 

هذا مهم جدا ألنه سيحدد عملية البحث لتحقيق األهداف. باإلضافة إىل ذلك ، فإن منهج البحث 

هي طريقة إلجراء حتقيق باستخدام احلقيقة العلمية ، حبيث ميكن حساب البحث يف وقت 

 فسيأت منهج البحث يف هذا البحث:45الحق.
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Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4. 
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 موضع البحث . أ

مت إجراء هذا البحث يف قرية أوجونغ تريان مريديكا، كارو رجينسي ، مقاطعة سومطرة 

الشمالية. السبب يف أن الباحث اختار هذا املوقع كموقع حبث ألن الباحث يرى عملية شراء 

البيع من قبل املشرتين  وبيع احملصول الزراعية يف هذه القرية هناك عدم يقني يف دفع عملية

 )الوسيط(، وهذه العملية تضر باملزارعني كالبائعني من احملصول الزراعية.

 نوع البحث . ب

يتم تضمني هذا النوع من األحباث يف جمال البحث أو البحوث القانونية التجريبية اليت 

يته علم تربط بني القانون والسلوك البشري احلقيقي. والقانوين التجرييب أو ما ميكن تسم

 46االجتماع القانوين هو علم نشأ عن تطور الظواهر القانونية يف اجملتمع الذي بدا جانبه القانوين

تركز هذه الدراسة على التحليل امليداين، البيانات املستخدمة هي أنواع البيانات األساسية 

ق وغريها من اليت مت احلصول عليها يف هذا اجملال. مث تضاف مع بيانات ثانوية يف شكل وثائ

املراجع املتعلقة بالقضايا اليت متت دراستها. أجرى الباحثون مقابالت مع أطراف ذات صلة، يف 

هذه احلالة مزارعو قرية أوجونغ تريان، مشرتون أو جولة ليلية وأجروا أيضا مالحظات يف موقع 

 .ى سومطرة الشماليةفي قرية أوجونغ تريان مرديكا يف منطقة كار و هي البحث
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Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13. 
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 هنج البحث . ت

يستخدم الباحث هنج الشريعة اإلسالمية ، واإلشارة إىل هذا البحث فقه الشافعي. طريقة 

النهج املستخدمة هي النهج القانوين التجرييب ، وهذا هو القانون وفقا للواقع املقيم يف احلياة 

 Sociologicalويتم هذا النهج من خالل النهج االجتماعي )47االجتماعية للمجتمع.

Approach)  الذي يقوم بإجراء دراسة حول احلياة االجتماعية املوجودة يف مكان البحث. احلياة

االجتماعية للمجتمع درس هو حقيقة يف قرية أوجونغ تريان كارو رجينسي حول عادات اجملتمع 

 يف عملية بيع وشراء احلصول الزراعية غري النقدية.

 مصادر البيانات . ث

هذا البحث من البيانات األساسية ، والبيانات الثانوية ، تأيت البيانات املستخدمة يف 

وكذلك البيانات اجلامعية. البيانات األولية اليت مت احلصول عليها من املقابالت واملالحظات اليت 

أجراها الباحث يف هذا اجملال حول موضوع البحث. أجرى الباحث مقابالت مع العديد من 

. وبالطبع Tur Malam))تريان ، واملشرتين أو "تر مامل" أجونجاألطراف ، وهم مزارعو قرية 

مراقبة موضوع البحث والبيئة يف القرية. البيانات الثانوية اليت مت احلصول عليها من كتب الفقه 

الشافعي عن البيع والشراء املرتبطة بالبحث. مث ، بيانات املستوى الثالث اليت هي يف شكل 

 الكبري للعثور على معىن كلمة أجنبية.موسوعة والقاموس االندونيسي 
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 مجع البيانات طريقة . ج

 يف هذه البحث، استخدم الباحث املنهج التالية:

 املقابلة .1

املقابلة هي إحدى الطرق يف مجع البيانات عن طريق االتصال ، وذلك من خالل 

 االتصال أو العالقة الشخصية بني جامع البيانات )القائم بإجراء املقابلة( مع مصدر

 48البيانات )املخرب(.

املقابلة هي عملية احلصول على املعلومات من خالل سؤال املستفىت مباشرة. هذه 

املقابلة تستهدف أشخاص معينني. أنواع املقابالت املستخدمة هي املقابالت املنظمة، و 

 قائمة من األسئلة حول القضايا اليت متت مناقشتها.يف تقنية املقابلة ، لباحثةهو  أعد ا

للمحصول الزراعية يف قرية أوجونغ  ثالثة بائعينومخسة مشرتين أجرى الباحث مقابالت مع

 تريان.

 التوثيق .2

طريقة التوثيق هي العثور على بيانات حول األشياء أو املتغريات يف شكل 

مالحظات، نسخ، كتب، صحف، جمالت، نقوش، حماضر، اجتماعات، جدول أعمال 
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Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:Granit, 2004), 72. 
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تشمل أنواع الوثائق املطلوبة يف هذه الدراسة: مذكرة املعاملة وإيصال  49وما إىل ذلك.

 الدفع، والتصوير الفوتوغرايف يف شكل صور ملواقع البحث.

 أسلوب حتليل البيانات . ح

يف هذ البحث ، استخدم الباحث طريقة  لتحقيق وحتليل املسائل البحوث املوجودة

عن طريق وصف تركيز البحث املتعلق التحليل النوعي الوصفي، أي وصف وحتليل ظاهرة 

باملشكلة قيد البحث. تصف معاجلة البيانات إجراءات معاجلة البيانات وحتليل املواد القانونية 

 وفًقا للنهج املستخدم.

يستخدم هذا البحث طريقة معاجلة البيانات مع اخلطوات التالية: وهي التحرير 

(editing التصنيف ،)(classifying) التحقق،(verifying) التحليل ،(analysing) و ،

 50.(concluding)االستنتاج 

 (editing)التحرير  .1

تتمثل املرحلة األوىل يف إعادة فحص البيانات اليت مت احلصول عليها بشكل 

أساسي من اكتمال ووضوح املعىن ومدى مالءمته وأمهيته مع جمموعات البيانات 

األخرى.تقليل األخطاء ونقص البيانات يف األحباث باإلضافة إىل حتسني جودة 

تأيت من املقابالت اليت أجريت مع  البيانات.لذا فإن البيانات املوجودة يف هذا البحث
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Arikunto, Prosedur Penelitian, 236. 
50

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 29. 
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جونغ تريان واملشرتي أو "تر مامل"، مث أيضا نتائج املراقبة يف هذا اجملال.يتم أو مزارعي القرية 

 حبث البيانات املستقاة من املستندات باإلضافة إىل البيانات اإلضافية.

 (classifying)التصنيف  .2

البيانات وتصنيفها اليت مت احلصول عليها تقليل البيانات املوجودة عن طريق جتميع 

يف منط أو مشكلة معينة لتسهيل القراءة واملناقشة يف موضوع احتياجات البحث. تتم 

اخلطوة الثانية عن طريق فحص البيانات البحثية مث جتميعها أو تصنيفها بناء على 

 االحتياجات من أجل تسهيل القراءة.

 (verifying)التحقق  .3

ثانية أعاله،تتمثل اخلطوة يف التحقق من البيانات، واخلطوات بعد املرحلة ال

واألنشطة اليت قام هبا الباحث للحصول على البيانات واملعلومات من امليدان، والبيانات 

باإلضافة إىل تسهيل حتليل البيانات اليت  51واملعلومات الالزمة لإلجابة على أسئلة البحث،

مت احلصول عليها. أو بعبارة أخرى، التحقق من البيانات كشيء متشابك قبل وأثناء وبعد 

أو ميكن التعرف على 52مجع البيانات بشكل متوازي، لبناء رؤية مشرتكة تسمى "التحليل".

املعلومات من امليدان اخلطوات واألنشطة املضطلع هبا يف حبث للحصول على البيانات و 

 وجيب التحقق من صحتها مرة أخرى للتحقق من صحة القارئ.
                                                           
51

Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: SinarBaru 

Algasindo, 2000), h. 84. 
52

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

TentangMetode-metode Baru (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 19. 
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 (analysing)التحليل  .4

عملية تبسيط الكلمة يف شكل أسهل يف القراءة وكذالك ليسهل تفسريه. يف هذه 

احلالة، يعترب حتليل البيانات املستخدم من قبل الباحث نوًعا وصفًيا ، وهو التحليل الذي 

احلالة أو الظاهرة مع الكلمات أو اجلملة ، مث يتم فصلها حسب الفئة يصف حالة 

يف عملية معاجلة البيانات أو التحليل ، يقدم الباحث البيانات 53للحصول على النتيجة.

 األوىل اليت مت احلصول عليها من امليدان أو من املقابلة.

 (concluding)االستنتاج  .5

هي االستنتاج. االستنتاج هو خامتة البيانات  اخلطوة األخرية يف معاجلة البيانات و

اليت مت احلصول عليها بعد حتليلها للحصول على إجابة للقارئ عن قلق ما يتم تقدميه يف 

 خلفية البحث. 

تتطلب تركيزًا كلًيا يف الواقع ، عملية حتليل البيانات هي عملية لن تكتمل أبًدا ، 

ولكن يف هذا البحث ، يقوم 54ووقًتا طوياًل، و ميكن عمل حتليل البيانات يف امليدان.

الباحث بتحليل البيانات بعد مغادرة الباحث أو احلصول على بيانات من امليدان. 

وخيشى أن ختتفي البيانات أو أن األفكار املوجودة يف عقول الباحث سوف تتالشى 

ال يتم حتليل البيانات بسرعة. حتليل البيانات هو عملية مراجعة مجيع  بسرعة عندما
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Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
54

Burhanudin Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 66. 
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البيانات املتاحة من مصادر خمتلفة ، مبا يف ذلك من املقابالت، واملالحظات امليدانية اليت 

مت سكبها يف شكل مالحظات، ووثائق شخصية، ووثائق رمسية ، وصور ، وصورة ، وغري 

55ذالك.
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Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 190. 
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 الرابع  الباب

 مناقشة البحث

 وصف موضوع البحث  .أ 

 تاريخ القرية .1

تريان بيت صغري لقرية ديرام وتغري إىل قرية احلفظ يف عصر استعمار  أجونجأوال، قرية 

تريان. هذه القرية من إحدى القرى من  أجونجيابان. وبعد استقالل هذه القرية تغري إىل قرية 

 الفالحون جبانب البائع واملوظف. . أكثر سكاهنامرديكامثاين القرى يف دائرة 
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حتت رئاسة "فولو". هو واكل  1800تريان تبدأ تأسيسها سنة  أجونجحكومة قرية 

املالك الذي يرأس القرية. املالك مسمى ب"أورونج" يرسل الواكل من اجلنائس املوجودة يف والية 

، ويليه من ذرياته. تريان وهو من جنس ستيفو )مسانتكي كوتا( أجونجلرئاسة والية قرية اململكة 

 الذي القرية كرئيس تسجيله مت الذي، 1945طية يف هذه القرية منذ سنة ميقراذأول حكومة ال

 56:هم يوم، ذات حكم

 سنة رئيس القرية

 1958-1945 بف. جيانج سيتيبو

 1963-1958 ننتانج سيتيبو

 1968-1963 غنداري مسبرينغ

 1973-1968 بينغ غنتنغ

 1978-1973 ربكيتو المت س

 1983-1978 نتنغسى غنتنغ

 1991-1983 افندي سينولنج

 1993-1991 ابودي سينولنج

 1998-1993 فريحبني مسبرينغ

                                                           
(.2018فرباير  14)أوجونغ تريان،  املقابلة، لستارينا بر غنتينج56
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 2000-1998 مامل مسبرينغ

 2003-2000 اصالن سينولنج

 2008-2003 اصالن سينولنج

 2014-2008 سيتيفوسكسي 

 2016-2014 ف.ج سيداف مسبرينغ

 2022-2016 اصالن سينولنج

 حالة جغرافية  .2

 نشأة السكان واكتظاظه. أ

 2014تريان ينشأ على الدوام. حسب بيانات إحصائية سنة  أجونجسكان قرية 

 2،11هكتارات، واكتظاظ السكان  250شخصا. اتساع واليتها  777عدد سكاهنا 

 يف اهلكتار. 

 نوع املهنة. ب

تريان يف جمال الزراعة. أكثر سكاهنا فالحون،  أجونجبوجه عام، مهنة سكان 

 وقليل سكاهنا البائع واملوظف. 
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 املوارد الطبيعية.ج 

تريان لديها نقوش دائرة اجلبال. هذه القرية إحدى  أجونجحالة الطبوغرافية، قرية 

القرى اليت أساس اقتصادها يف جمال الزراعة والسياحة. بنظر إىل تلك احلالة، فنوع 

النباتات اليت تكفي خصوبتها للنشأة نباتات هولتكولرتا. املوارد الطبيعية لديها الفوائد 

 والناس. الكثرية حلياة خملوق حي مثل النباتات واحليوانات 

درجة  17درجة يف سلسيوس، اجلو األدىن  25حالة اإلقلم استوائي مبعدل اجلو 

تريان  أجونجدرجة يف سلسيوس. إمكانية زراعة قرية  26يف سلسيوس واجلو األعلى 

 35هكتارات يف كولومرت مربعي اليت تتكون من أرض املزرعة باتساع  250باتساع 

تقين واحلقل أرض زرع ملزارع مزارع الري الهكتارات. محيع ا 200هكتارات وحقل 

 .هولتكولرتا

 ثروة اجملتمع .3

 رقم مشاركة الدراسة .أ 

تريان عايل كاف. هذا بنظر إىل كثري عدد  أجونجرقم مشاركة الدراسة يف قرية 

 املتعلمني باملدرسة اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعية. 

 االقتصاد  .4
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نشأة االقتصاد يف دائرة مقدر بنشأة إنتاج حملي إقليمي إمجايل يف الدائرة حسب عايل 

أساسي مثن املطبق وعاي أساسي مثن الثابت. إنتاج حملي إقليمي إمجايل لكل فرد من إحدى 

 عوامل املاكرو لالقتصاد اإلقليمي لنظر درجة ثروة اجملتمع يف والية ما. 

 هيكل منظمة حكومة القرية .5

 : تريان أجونجاء املسؤويل احلكومة يف قرية أمس

 منصب اسم رقم

 رئيس القرية سولني سينولينجا .1

 سكرتري القرية مكسن سينولينجا .2

 رئيس قسم العام أسلتا سورباكيت .3

 رئيس قسم الواجهات جونتا غنتينج .4

 رئيس قسم احلكومة  لستارينا بر غنتينج .5

 قسم املاليةرئيس  أسوات سينولينجا .6

 أمني الصندوق  أونا سوترا سيمربينج . 7

 موظف القرية  عارفني نوح فوربا .8

 1رئيس النجوع  بيلوه تاريغان .9

 2رئيس النجوع  ريكو غنتينج .10



56 
 

 
 

 عرض البيانات  .ب 

طرة كا، كارو، سوميتريان، مرد أجونجقرية  ثروة الزراعةاملؤجلة يفبيق البيع من طت

 الشمالية

تريان، معروف أن تطبيق البيع  أجونجبعد القيام باملالحظة مع أحد الفالحني يف قرية  

يبدأ من الفالحني الذين يريدون أن يبيعوا نتائج حصدهم وال يريد الصعوبة ثروة الزراعةاملؤجلةمن 

الفالحني من  ثروة الزراعةمحلها إىل املدينة للبيع، مث هناك جممع الذي يأيت إىل القرية ويريد شراء 

ثروة حسب مثن السوق يف املدينة. ويرى الفالحون أن ذلك الرأي جمذب وهم يريدون أن يبيعوا 

إىل اجملمع، وذلك سيسهل الفالحون يف بيع نتائج زراعتهم. ومبرور األيام، عدد اجملمع  الزراعة

اجملمع يشرتي  املشرتى منذ النهار ويف املساء، ثروة الزراعةالذي يأيت يزيد، واجملمع يبحث عن 

 من الفالحني ويرجع إىل املدينة بعد صالة العشاء. 

ويف مكان آخر أو دائرة خارج والية كارو، نظام البيع مثل هذا مشهور بالبيع االئتمان. 

ولكن، هذا النظام بالبيع غري العقد لديه اإلجراء املختلف. مصطلح للمشرتي يف مكان آخر 

 ن مسمى ب"تور ماالم". تريا أجونجاجملمع، وأما يف قرية 

جييئ إىل الذي   (Tur malam) إىل املشرتي أو تور ماالمبيوع الثروة الزراعيةالفالح ي
كثرية   ثروة الزراعةالقرية وبعد عملية املوساومة من مثن البضائع فيأيت زمن الدفع. إذا كانت 

 57فدفعها مؤجل إىل الغد بعد أن يبيعه اجملمع.

                                                           
 (.2018فرباير  15)أوجونغ تريان،  املقابلةمأمور توروس، 57
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بعدد   ثروة الزراعةغري الكثري فدفعها مباشرة. مؤجل الدفع من  الزراعةثروة أما إذا كان 

كثرية يطبقه مجيع املشرتين بسبب النقود احملمول غري كاف لدفع باملستقر يف حني وذلك قد  

كانت املوافقة من الفالحني. نظام الدفع الغد أو الدفع املؤجل مقسم إىل قسمني. القسم األول 

لباقي دفع الغد. القسم الثاين ليس هناك النقود األول كالضمان والدفع هناك النقود األول وا

من اجملمع للمرة الثانية. تطبيق البيع مثل هذا قد يكون يف  ثروة الزراعةاجلميع غدا يعد أن يبيعه 

 تريان وجيري يف وقت طويل.  أجونجقرية 

ون النقود يف الغد ألن يف اليوم، هناك بعض الفالحني الذين يبيعون نتائج زراعتهم ويقبل

نتائج زراعتهم كثري ونقود املشرتي غري كاف لدفع املستقر يف ذلك الوقت. هذا الدفع ال يكون 

املسألة للفالحني بسبب صدقهم إىل املشرتين، جبانب ذلك، هناك املشرتي الذي يكون سكان 

 تريان.  أجونجقرية 

ان اجتماع بني املشرتين. العقد يف مكان وقوع العقد يف البيع مكانان، يف احلقل ويف مك

احلقل حني نتائج الفالحني كثرية مثل طماطم وكرنب وبطاطس. سيأيت املشرتي مباشرة إىل 

حقل الفالحني عند احلصد ويعرض الثمن هناك. لو اتفق الفالحون بالثمن فاملشرتي سيحمل 

مذكرة فيها وزن النتائج والثمن بعد اتنهاء عملية احلصد ووزن النتائج. سيعطي الوازن  ثروة الزراعة

غري كثرية مثل  ثروة الزراعةسيدفع غدا. أما ل ثروة الزراعةإىل البائع ويعطى املعلومات أن مثن 

 الطقات وكول واخلضروات البيضاء وغريهم فالدفع يف ذلك الوقت مباشرة. 
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 وة الزراعةثر غري ثبات الثمن كل يوم يكون مشكلة عند البائع واملشرتي. وهذا يؤثر إىل 

حيث الثمن املتفق يتغري، يف حني الثمن أعلى ويف حني الثمن أدىن من االتفاق األول.  املؤجلة

اعتمادا على نتيجة املقابلة إىل أحد املشرتين، إذا كان الثمن ينخفض فهم ينخفض الثمن وذلك 

 ينقص. ثروة الزراعةيسبب نقود 

ستأذن أن ينقص الثمن من االتفاق األول. هذا االخنفاض خيربه املشرتي إىل الفالحني وي 
إذا كان الفالحون يؤذهنم فاملشرتين سينقص الثمن وإال فاملشرتي يدفعون الثمن حسب االتفاق 
األول. وإذا كان مثن السوق أعلى من االتفاق األول، فذلك معترب كالربح للمشرتي والزيادة 

 58النقود للفالحني.
كان الثمن يتغري من الثمن األول مع الفالحني فاملشرتي أما عند املشرتين األخرى، إذا  

يدفع حسب االتفاق األول، السيما الثمن يف السوق ينخفص أو يرتفع. عند هذه الفرقة، إذا  

 59كان الثمن ينخفض فذلك نتيجة املشرتين وإذا كان الثمن يرفع يكون الربح للمشرتين.

ابلة مع بعض الفالحني للتأكد ما قد قال سوى املقابلة مع املشرتين، الباحثة تقوم باملق

املشرتين بالواقع عند الفالحني. من نتيجة املقابلة مع الفالحني فقول املشرتين صحيح أن 

يف املدينة. إذا كان الثروة الزراعيةاملشرتين يطبقون نظام دفع الغد أي مؤجل إىل الغد بعد أن يباع 

شرتين يتبعون أن ينخفضوا الثمن. من قول الثمن يف السوق ينخفض من الثمن االتفاق فامل
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الفالحني، يستأذن املشرتين إىل الفالحني ألن ينخفض الثمن لو كان الثمن املنخفض بعدد كبري 

 60وإال فينخفض املشرتين الثمن ويعطى املعلومات إىل الوازن أن مثن السوق منخفض.

. الذي يعطي الزيادة إذا كان مثن السوق يرتفع، ليس هناك الزيادة قط من املشرتين

مشرتي أو مشرتيان فقط وذلك نادر جدا. ومن عرض املشرتين حمصول أن إذا كان الثمن 

يرتفع، هم ال يزيد الثمن وبقي بثمن االتفاق، ارتفاع الثمن ربح عند املشرتين. قال البائع 

 الح. )الفالحون( أن املشرتين ينخفض الثمن إذا كان مثن السوق ينخفض، هذا ما يشعر الف

قرية  ثروة الزراعةاملؤجلة يفمن البيانات املوجودة، عرفت الباحثة أن تطبيق البيع من 

األخرى. الفرق فقط يف نظام  ثروة الزراعةتريان ال خيتلف كثريا مع تطبيق البيع من  أجونج

 يف ثروة الزراعةالدفع، هذه القرية يستخدم نظام "دفع الغد" أو مؤجل إىل الغد بعد أن يباع 

 املدينة. 

البيع يف اإلسالم هو تبادل املال املعني مبال آخر حسب الرضا بني الطرفني. كون البيع 

مهم جدا للمجتمع ألنه طريقة لقضاء حاجاهتم اليومية. بذلك، ينظم اإلسالم طريقة البيع وما 

 با(. )وأحل هللا البيع وحرم الر  275يتعلق به. إباحة البيع كما قال هللا يف سورة البقرة 

فيه غرر ألن غري واضح عدد النقود املدفع من  بيوع الثروة الزراعية املؤجلةيف التطبيق، 

من قبل البائع أو الفالحني بسبب تغري مثن االتفاق بثمن السوق.  ثروة الزراعةجهة املشرتين إىل 

رضي هللا عنه وأما دفع املشرتين إىل البائع غدا. قال النيب صلى هللا عليه وسلم: عن أيب هريرة 
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قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الربا )رواه أبو 

 61داود(.

من احلديث السابق، هناك بعض تفسري عند العلماء عن معىن البيع يف بيعتني وأما بعض 

 اآلخر يرتجم إىل بيعة مثنان. 

قال إمام الشافعي أن البيع بتعيني مثنني لشيء واحد فله معنيان. األول، قال الشخص: 

هذا إليك  ". الثاين، قال الشخص: "أبيعهناك الربح"أبيع هذا إليك بثمن ألف نقدا وألفني إذا 

 62ك إيَل". البيع مثل هذا مردود عند الدين ألن هناك الربا.يبشرط كي تبيع الشيئ لد

تريان،  أجونجقرية  بيوع الثروة الزراعية املؤجلة يفمث كيف رأي الفقه الشافعي حول تطبيق 

 الشمالية؟  سومطرة، كارو، مرديكا

هذه القرية ال يعد إىل  بيوع الثروة الزراعية املؤجلة يفاعتمادا على حبث الباحثة، فتطبيق 

بني مثن االتفاق بثمن الذي حيسب عند البيع الذي فيه مثانان يف شيئ واحد. الواقع هناك الفرق 

 وقت الدفع إىل الفالحني لو كان مثن السوق منخفض. 

بيوع الثروة إذا تنظر الباحثة إىل شروط البيع وأركانه عند علماء الفقه الشافعي، فنظام 

تريان قد مأل مجيع أركان البيع وهم العقيدين، صغة ومعقود  أجونجقرية  املؤجلة يف  الزراعية

 ه. علي

                                                           
َجاَرِة،61  .6300/1346، رقم احلديث : بَاب يف النَـْهِي َعِن اْلِعيَنةِ  عبد الرمحن بن صخر، سنن أيب داود، كتاب اإْلِ
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يف العاقدين أي البائع واملشرتي رجل رشيد، وعاقل، وله اإلرادة من نفسه أو دون 

اإلجبار عند البيع. أما الصيغة أي مجلة اإلجياب والقبول وهذا واضح القول. حول املعقود عليه 

أي الشيئ الذي سيبيع البائع إىل املشرتي حيث يكون الشيئ طاهر وله الفائدة، ملك نفسه وال 

 اآلخر، والشيئ معروف واستطاعة التسليم. ملك 

رأي  بيوع الثروة الزراعية املؤجلة يفولكن، إذا نظرت الباحثة من جهة الشروط، فتطبيق 

كثرية. يف   ثروة الزراعةالفقه الشافعي مل يتم الشروط، ألن رأمسال يف األول غري مطبق لو كانت 

بعدد كبري بعد أن يباع تلك النتائج يف  عةثروة الزراهذا احلال، يطبق املشرتي دفع الغد إىل 

مكان خمتلف. بعض املشرتين يدفع النقود األول كالضمان وسيدفع الباقي غدا بعد أن يباع 

 النتائج للمرة الثانية. 

تريان مباح بشرط البائع واملشرتي يرضيان وال  أجونجيف قرية  بيوع الثروة الزراعية تطبيق 

ا موجود وخمفي يف القلب، الرضا غري منظور بسبب املتعلق خالف يف يوم املستقبل. الرض

 بالقلب. لذلك، واجب مرتبط بسبب الظاهر على شكل صيغة )اإلجياب والقبول(. 

يا أيها . )29هذا يرجع إىل آية القرآن كمصدر احلكم الشرعي األساسي يف سورة النساء 

 (. ن جتارة عن تراض منكم...الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكو 

القرآن مصدر من مصادر احلكم يف اإلسالم، فكل النظام وحني يريد أن يستنبط احلكم 

بيوع الثروة مثل االجتهاد عند علماء الشافعية واجب أو يراجع إىل نظام يف القرآن. تطبيق 
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تريان يف األساس مباح يف اإلسالم، ولكن، حبضور غري ثبت  أجونجقرية  الزراعية املؤجلة يف

وليس هناك الزيادة إذا كان  ثروة الزراعةالثمن واخنفاض النقود من طرف )املشرتي( كالدفع عن 

 مثن السوق يرتفع، مها اللذان يكونان مسألة. 

ذا كان أما البيع مع الفرتة عند إمام الشافعي الجيوز حسب حديث عالية بنت أنفع أن إ

 البيع مؤجل حىت وقت غري معني ومؤجله واضح أو فرتته واضحة فيجوز. 

مباح ألن مؤجل الدفع من بيوع الثروة الزراعية املؤجلةواعتمادا على البيانات احملصولة، ف

 للمرة الثانية يف املدينة وفرتة الدفع اتفقه طرفان.  ثروة الزراعةجهة املشرتي غدا بعد أن يباع 

 انات حتليل البي .ج 

، كارو، مرديكاتريان،  أجونجيف قرية  املؤجلة بيوع الثروة الزراعيةحتليل تطبيق  .1

 الشمالية طرةسوم

بيوع اعتمادا على البيانات احملصولة يف ميدان البحث، فأول ماحتلل الباحثة كيف تطبيق 

 الشمالية.  سومطرة، كارو، مرديكاتريان،  أجونجقرية  الثروة الزراعية املؤجلة يف

حصدهم ثروة يبدأ من الفالحني الذين يريدون أن يبيعوا بيوع الثروة الزراعيةاملؤجلةبيق طت

وال يريد الصعوبة محلها إىل املدينة للبيع، مث هناك املشرتي مثل اجملمع جييئ إىل القرية ويريد أن 

فالحون . بنظر إىل ذلك الرأي فيشرتي نتائد الزراعة من الفالحني حسب مثن السوق يف املدينة

إليه. ألن ذلك سيسهل الفالحني يف بيع نتائج زراعتهم. ومبرور  ثروة الزراعةيريدون أن يبيعوا 
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منذ النهار واملساء. هم يقومون  ثروة الزراعةاأليام، يزيد عدد مشرتي كثريا، املشرتين يبحثون عن 

 بالبيع مع الفالحني ويرجعون إىل املدينة بعد صالة العشاء. 

مبصطلح نظام دفع الغد.  املؤجلة، كارو يعرف نظام دفع مرديكاتريان،  جونجأجمتمع ثرية 

  63يف املدينة. ثروة الزراعةإىل الغد بعد أن يباع  ثروة الزراعةحيث مؤجل دفع 

إىل تور ماالم أو املشرتين الذين جييؤون إىل  بيوع الثروة الزراعية جونج تريان، جملتمع قرية أ

ثروة القرية يسهل الفالحني يف اقتصاد الوقت، واجلهد واملال. الفالحون ال حيتاجون محل 

 . ثروة الزراعةزراعتهم إىل مكان آخر ليبيعها وال خيرجون النقود الكثرية حلمل 

من الفالحني قليل فدفعها  عةثروة الزرانظام دفع البيع يف هذه القرية متنوع، إذا كانت 

 ثروة الزراعةزراعة الفالحني بعدد كبري فدفعها غدا بعد أن يباع ثروةالمباشرة أو النقد. وإذا كانت 

يف املدينة. نظام دفع الغد ينقسم إىل قسمني، األول هناك النقود األول والباقي دفع الغد، 

وم الغد. عقد البيع يف مكانني، إما يف والثاين، دون النقود األول كالضمان. دفع اجلميع يف ي

واالتفاق مع  ثروة الزراعةمكان اجتماع املشرتين وإما يف حقل الفالحني عند مشاهدة 

 الفالحني. 

الثمن من املشرتي إىل الفالحني مناسب بثمن السوق يف مدينة ميدان. هذا الثمن من 

فع من مثن املشرتين ألن هناك ثري صاحب املشرتين يف املدينة. عادة، يريد الفالحون الثمن أر 

. لو كان هناك االتفاق بني يرافعه املنافسة واالعتبار. عادة، املشرتي يرتفع الثمن وبعضهم ال
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وحساهبا مث الوازن يكتب مجلة البضائع  ثروة الزراعةالفالحني واملشرتين عن الثمن فوزنت 

. بعد ثروة الزراعةله الفالحون من ويضاعفها بثمن االتفاق. فالبائع يعرف كم نقود الذي سيقب

 إىل مدينة ميدان ويبيعها للمر الثانية.  ثروة الزراعةذلك، املشرتي سيحمل 

غري تثبيت الثمن مشكلة خاصة للبائع والفالحني. غري اعتدال الثمن كل يوم يؤثر إىل 

التفاق خسارة املشرتي والبائع، حيث إذا كان مثن السوق ينخفض فاملشرتي خيسر ألن مثن ا

حتت مثن االتفاق. وحان وقت الدفع، عادة بعض بيوع الثروة الزراعية ينخفض واملشرتي ي

املشرتين ينقص نقود نتيجة البيع إىل الفالحني، إذا كان الثمن ينخفض قليال فاملشرتي مباشرة 

ىل ينقص الدفع دون املعلومة إىل الفالحني. وإذا كان اخنفاض الثمن كثري فاملشرتين يستأذن إ

الفالحني بنقصان النقود ألنه اخلسارة. إذا أذن الفالحون فاملشرتي ينقصه، فإال، فعليه أن يدفع 

حسب مثن االتفاق يف األول. من أقوال بعض الفالحني، كان املشرتي خيرب  ثروة الزراعةنقود 

الفالحني إذا كان مثن السوق ينخفض وينخفض مثن الثمن من مثن االتفاق يف األمس دون 

إلذن من الفالحني. وال خيربهم عند ارتفاع الثمن يف السوق فاملشرتين ال يزيد الثمن أو يرتفعه، ا

 املشرتين يثبتون الثمن األول عند االتفاق. 

تريان يف احلقيقة سواء مع البيع بوجه عام ولكن نظام الدفع  أجونجتطبيق البيع يف قرية 

بعدد كبري بعد بيعها يف  ثروة الزراعةمن املشرتين إىل البائع خيتلف، أي بتطبيق نظام دفع الغد ل

مدينة ميدان. فمن غري نادر أن الدفع مطبق يعتمد على مثن السوق عند رجوع املشرتين إىل 
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ملشرتين الذين يدفعون حسب االتفاق األول مع أن مثن السوق املدينة. ولكن، هناك أيضا ا

 64منخفض أو املرتفع.

قطع الثمن أو نقصه من جهة املشرتين غري نادر دون معرفة الفالحني وإذهنم. هذا 

 النقص من جهة املشرتين فقط. 

، كارو، مرديكاجونج تريان، يف قرية أ بيوع الثروة الزراعية املؤجلةحتليل تطبيق  .2

 .الفقه الشافعي منظورالشمالية يف  سومطرة

نوع البيع ثالثة، بيع الشيئ املنظور، بيع الذي يذكر صفات البضائع يف العقد، وبيع شيئ 

غري مودجود. بني هذه الثالثة، هناك البيع مباح والبيع غري مباح. أما حكم البيع وصفاته 

يح إذا كان البيع ميأل شروط منقسم إىل قسمني، مها بيع صحيح وبيع غري صحيح. بيع صح

الشريعة اإلسالم، إما من أركانه وشروطه. أما بيع غري صحيح بيع الذي ال يوفر أحد شروط 

 65البيع أو أركانه فيكون البيع فاسد أو باطل.

التقسيط بيع الذي يدفع البيع على سبيل القسط. وهذا البيع مباح بشرط يذكر يف العقد 

ال إذا يذكر مثنان قبل البيع فهذا البيع اء على سبيل القسط. ولكن مثن الشراء نقدا بثمن الشر 

                                                           
 (.2018فرباير  22لة ) أوجونغ تريان، ابقاملمسرتيا بر سينولنج، 64
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 تريان دفعه غري القسط ولكن مؤجل حىت الغد. ويف العقد ال أجونجيف قرية  املؤجلةبيع 66.يصحّ 

هذه القرية مباح  املؤجلة يفيذكر الثمن بشراء النقد ومثن املؤجل. بنظر إىل شرح سابق فبيع 

 وصحيح ألن البيع الخيالف شروط البيع املباح. 

متعلق بوقت الدفع من جهة املشرتين غري خمالف بشرط البيع املباح. ولكن، نقص الثمن 

الثمن يف السوق يكون مشكلة. ألن هناك طرف خاسر، وأما  ينحفض من طرف واحد حينما

 ن من مثن االتفاق مع البائع )الفالح(. إذا ارتفع مثن السوق فاملشرتين اليرتفع الثم

بعض علماء مذهب الشافعية يبيح عقد البيع بتثبيت مثن السوق. ولكن، غاية تثبيت مثن 

السوق هنا حينما يفرق الطرفان والثمن مل يعني من كال اجلهتني وهذا غرر. هذا الرأي أكده ابن 

مباح. الغرر يفسد العقد ألن عند  تيمية وابن القيم. من دليل رأيهما: "حكم أصلي املعاملة

العقد البائع واملشرتي قد عرف الثمن من طرفني، وملن عادة املشرتي خيرب تغري الثمن الذي يكون 

الطرفني. يف هذا العقد مها يرضيان للعقد حشب مثن السوق أو مثن  ىشرط يف البيع هو رض

 الذي يعينه املسؤول. 

ن يف أحناء العامل وإذا كان عله املسلم من زمن إىل زمهذا يف القيم أن العقد مثل يشرح ابن

غري الرضا فعليهما اخليار. إمجاع العلماء أن يف عقد النكاح الذي يذكر املهر فمهره مناسب 
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بقيمة املهر بوجه عام )مثن السوق(. من هذا اإلمجاع فقياس أن عقد البيع الذي اليذكر الثمن 

 67الشيئ.فثمنه معتمد على قيمة السوق من ذلك 

ال يعينالثمن. أما يف قرية تثبيت الثمن حسب مثن السوق مباح بشرط عند البيع طرفان 

ولكن، بسبب دفع الغد من املشرتي ومثن السوق عادة غري  ثروة الزراعةقد عني مثن  أجونج تريان

معدل فعادة يتغري الثمن من مثن االتفاق. ويف التطبيق بعض املشرتين ينخفض الثمن إذا كان مثن 

الثمن. التغري مطبق عند اخنفاض  ال يرتفعالسوق منخفض، وإذا كان مثن السوق يرتفع فاملشرتي 

اق. فهناك الغرر من جهة املشرتي الذي خيسر الفالحني أو بائع الثمن فإال فريجع إىل مثن االتف

 . ثروة الزراعة

 أجونجقرية  بيوع الثروة الزراعيةاملؤجلة يفاعتمادا على البيانات احملصولة، إما عقد تطبيق 

تريان ال خيالف شروط الشريعة نظرا من عملية البيع. ولكن، إذا تنظر الباحثة من نظام الدفع 

 اك طرف خمسر. املطبق فهن

مثل  ثروة الزراعةنتيجة املقابلة حمصول أن نقص الثمن صغري العدد مثل مخسمائة إىل 

الفلفل، فعادة اليستأذن املشرتي إىل الفالحني ولكن مباشرة نقصه ويعطى نقود نتائج الوراعة 

حون إىل الوازن. وإذا كان نقص الثمن كبري فيستأذن املشرتي إىل الفالحني، إذا أذن الفال

 فينقصه وإال فيدفع حسب مثن االتفاق. 
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عند أحد الفالحني، هم يشعرون باخلسارة ولكن ألن املشرتي جمتمع القرية ويف تلك 

القرية عالقة العائلة وثيقة ووطيدة فهم يقبلون هذه احلالة بصلة الرحم. شكل التفاهم بني 

دهم. بني بعض املشرتين الذين الفالحني واملشرتين كبري حىت تكون هذه املشكلة شيئ عادي عن

يطبقون نقص الثمن عند اخنفاض الثمن يف السوق فهناك من مل يفعل ذلك. هذا املشرتي 

الثمن إذا كان مثن السوق يرتفع. وذلك من  ال يرتفعالينقص الثمن عند اخنفاض مثن السوق و 

 خطر املشرتي. 

القرية بيع ممنوع. ولكن فعل  يف بيوع الثروة الزراعية املؤجلةاعتمادا على الشرح السابق، 

. هذا ثروة الزراعةاملشرتي الذي ينقص الثمن يرتفع الثمن من طرف خيسر الفالحني أو بائع 

 68(.188الفعل ممنوع حسب القرآن حيث قال هللا )وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( )البقرة: 

صحيح إال بطريقة اليت  هذه اآلية تشرح امتناع أكل أمول اآلخرين بطريقة باطل وغري

موال. نظرا إىل أباحها هللا مثل الوارث أو اهلبة أو البيع املباح. ال جيوز هتديد اآلخرين لنيل األ

جونج تريان ففالحون يشعرون بالتهديد مبا فعل املشرتي ألن إذا كان مثن السوق البيع يف قرية أ

مثن السوق منخفض فينقص الثمن. يرتفع فاملشرتي اليرتفع أو يزيد الثمن، ولكن، إذا كان 

فاملشرتي ال يريد اخلسارة مبشاركة الفالحني، ولكن، إذا كان مثن السوق يرتفع فيعرب املشرتي أنه 

 الربح وال زيادة للبائع. 
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ولكن، جبانب قطع الثمن عند الدفع ومثن السوق منخفض، هناك املشرتي الذي مل يفعل 

السوق وال يرتفع الثمن. عنده، هذا خطر املشرتي  ذلك. املشرتي ال ينخفض الثمن حسب مثن

هذه القرية اليشمل األحوال اليت جتعله بيع  بيوع الثروة الزراعية املؤجلة يف. تطبيق ثروة الزراعةمن 

ممنوع ألن الشروط واألركان متوفرة. لو قطع املشرتي الثمن عند اخنفاض الثمن وهو خيرب البائع 

الثمن صغري وهناك االتفاق بينهما فهذا البيع مباح، كما قال هللا ويستأذن أوال مع أن اخنفاض 

يف القرآن )يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جارة عن تراض 

 منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما. 

من هذه اآلية يظهر  هذه اآلية آية عامة ولديه معىن الواسع يف تطبيق حقوق املشرتي.

أحكام فقه املعاملة املفصلة. املفسرون يعرضون أن تعبري "ال تأكلوا أموالكم بينكم" مبعىن امتناع 

استهالك أموال النفس أو أموال اآلخرين بالباطل أي مبعىن بطريقة حرام، أو بطريقة غري صحيح 

الغش. مصطلح "جتارة" لغة  أو بطريقة غري حالل عند الشرع مثل الربا أو ... أو اإلجبار أو

فعل التبادل أو البيع ألن التجارة طريقة التبادل العام. كلمة "الرضا" تؤثر إىل أن أنشطة البيع بني 

 69الطرفني العاقدين، مث مها يرضيان بكمال دون اإلجبار أو الغضب.

وجد هناك أكد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن البيع البد من الربح املتبادل، مبعىن الي

من خيسر. ولكن، لو هناك من خيسر يف يوم املستقبل، فذلك من اخلطر. يف األساس، غري 
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وجود االختالف أو البيع اليسبب االختالف أو اخلصومة بني الطرفني فالبيع صحيح. املمنوع 

 70البيع بالشيئ غري واضح )جمهول(، غري واضح الوقت وغري واضح الوجود وهذا يسبب الصراع.

صحيح وألنه عادة يف القرية. يف سورة بيوع الثروة الزراعية املؤجلةادا على القول السابق، أن اعتم

غري النقد. لو   بيوع الثروة الزراعية شرح هللا أن أساس البيع الرضا، وكذلك يف  29النساء آية 

سر كان ثبت املشرتي الثمن األول مع أن يف الليل وغدا مثن السوق يتغري فليس هناك من خي

ألن ال يتغري مثن السوق على شكل اخنفاض الثمن، يف وقت ارتفاع الثمن. وذلك خطر 

حيث كان الفالحون قد اتبعوا نظام الدفع الذي طبقه املشرتي أي دفع ثروة الزراعةمشرتي 

الغد. وإذا كان ذلك األمر اليساعد املشرتي ألنه سيحمل اخلسارة الكثرية، فلتخفيف التكلف، 

املشرتي الفالحني ويستأذن إليهم الخنفاض الثمن. حىت ليس هناك من خيسر  أحسن أن خيرب

 ألن إذا خسر البيع طرف بطريقة الغش فالبيع غري صحيح. 
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 اخلامس الباب

 االختتام

 

 لنتائجا .أ 

الشمالية،   سومطرةكا، كارو يتريان، مرد أجونجيف قرية  بيوع الثروة الزراعية يف نظام  .1

 ثروة الزراعةكان تطبيق دفعه مؤجل إىل الغد بعد أن يبيع اجملمع النتائج يف املدينة. هذا مطبق ل

قليلة فدفع املباشرة. بسبب غري ثبات الثمن كل يوم، فهناك  ثروة الزراعةالكثرية. أما إذا كانت 

 اثنان منتغيري الثمن بني البائع واملشرتي من الثمن اليوم والثمن الغد. لون اخنفض الثمن، 

املشرتين ينخفض الثمن فنتيجة البيع منخفض. أن خيرب املشرتي أوال إىل الفالحني إذا كان هناك 
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م. لو أذن الفالحون، فينخفض الثمن، فإال فال ويدفع املشرتي اخنفاض الثمن ويستأذن إليه

حسب االتفاق األول. هذا األمر إذا كان اخنفاض بعدد كبري وإذا اخنفض الثمن قليل فاملشرتين 

ال خيربون الفالحني فينقصون الثمن مباشرة. وإذا كان مثن السوق أعلى من مثن االتفاق، فذلك 

اليفعلون ذلك  أي ثالثة من املشرتين حني. ولكن، بعض املشرتينربح املشرتين وال زيادة للفال

 األمر، هم يطبقون الثمن حسب االتفاق األول مع أن مثن السوق ينخفض أو يرتفع. 

 جدول مشرتين الثروة الزراعية

 الذي ال ينحفض الثمن النمرة الذي ينحفض الثمن النمرة

 سورمتان سوربكيت .1 مأمور توروس .1

 نور حين بر سربكيت .2 سنبرينج متباس .2

 مسرتيا بر سينولنج .3  

 سومطرة، كارو، مرديكاتريان،  أجونجتطبيق بيوع الثروة الزراعيةاملؤجلةيف قرية  .2

الشمالية، إذا نظرت الباحثة إىل أركان البيع عند الفقه الشافعي فجميعها متوفرة، ولكن من 

ناقض الشرط، أي يف دفع الذي ينبغي أن يدفعه  جهةالشروط فبيوع الثروة الزراعية  بنظام املؤجلة

بعد أن املشرتين إىل الفالحني يف اليوم اليطبق لثروة الزراعة بعدد كبري ولكن مؤجل إىل الغد 

يبيعها املشرتين يف مدينة ميدان. وإذا كان مثن السوق منخفض فبعض املشرتين ينخفضون الثمن 

ون الثمن. من جهة اإلجراء، مؤجل ال يرتفعألهنم خمسرون ولكن إذا كان مثن السوق يرتفع فهم 
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ن الدفع املطبق يف تطبيق البيع مباح. ولكن، نقص الثمن الذي يقومه بعض املشرتين خيسرو 

 الفالحني. إذن، يف هذا التكبيق هناك الغرر وهذا الجيوز. 

 لتوصياتا .ب 

بيوع الشمالية أن يقوم ب سومطرة، كارو، مرديكاتريان،  أجونجينبغي للفالحني يف قرية  .1

حسب النظام املطبق يف مفهوم البيع الشرعي والفقه الشافعي خاصة  الثروة الزراعية املؤجلة

لتجنب الشيئ الذي ال نريد أن نراها مثل الغيظ أو النزاع أو الصراع مع املشرين يف يوم 

 املستقبل. 

يرجى للمشرتين أن ال يهتم بالربح فحسب ولكن اليبالون بالفالحني املخسرين. اخلرب  .2

واالستئذان إىل الفالحني مع أن اخنفاض الثمن قليل والينخفض مباشرة يف الطرف. وأحسن أن 

الثمن  ال يرتفعال ينقص الثمن حني مثن السوق منخفض ألن يف وقت ارتفاع الثمن، املشرتين 

   . ثروة الزراعةألن ذلك خطر املشرتين من إىل الفالحني 
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 املالحق

 مع املشرتيمقابلة الباحث 

 مأمور توروس

 2018فرباير  15 : اليوم/التاريخ

 ؟ ثروة الزراعة: كم مّدة يكون املشرتي   الباحثة

 سنوات 7:   املشرتي

 : كيف أّول البداية يكون املشرتي؟   الباحثة

: لقد بدأت كمحّرك بضائع املشرتي من املدينة ، واآلن أنا "وكيل"  اّلذي  اشرتي    املشرتي

ولدّي "شريك" يف املدينة وبعبارة أخرى أنا كممثل للمشرتين يف املدينة ة الزراعيةالثرو   

 للذهاب مباشرة إىل قرية أجونج تريان.  

 : كيف تقسيم واجبك مع زمالئك املشرتين؟   الباحثة

أما اّلذي مّحل البضائع إىل املدينة ميدان السلع من الفالح هو من واجيب ،و  : لشراء املشرتي

واجبة شريكي اآلخر.  وأما لتلقي البضائع من القرية وإعادة بيعها يف املدينة من 

 ميدان هو من مسؤولية رئيسنا.

 :هل البضائع اليت محل إىل املدينة يبيع مباشرة  يف تلك الليلة ؟ وكيف مثاهنا ؟   الباحثة

 



 
 

 
 

: بعد نقل البضائع  إىل مدينة إعادة بيعها  مباشرة. وأما غري مؤكد، يف بعض األحيان    املشرتي

 ينخفض الثمن من املتفق عليه ، ويف بعض األحيان يرتفع.  

 : من اّلذي حدد الثمن املعروض للمزارعني و من أين؟   الباحثة

ئنا يف املدينة. أولئك : حنن نقدم أمثان مناسبة للسوق يف املدينة ، من خالل زمال املشرتي

 الذين سوف تبلغنا إذا كان هناك تغيري يف مثن السوق.

 :كيف سيكون رد املشرتي إذا اخنفض مثن السوق وعكسه؟   الباحثة

: سوف نبلغ األخبار للبائع يف اليوم التايل أن مثن السوق أقل من الثمن املتفق األّول.  املشرتي

ل أموال الدفع وفقا للثمن اجلديد. بعض لذلك نطلب أن يكونوا قادرين على قبو 

املزارعني يرغبون يف احلصول على بعض والبعض اآلخر ال يرغبون. إذا كان البائع مل 

لكن الدفع ليس يف ذلك  ،ديد ، فإننا مضطرون لتغطية العجزحنصل على مثن ج

رتي. وليس ارتفع الثمن فإننا نعتربه رحبنا يف ذلك اليوم أو كقوة املش أما إذا اليوم.  و 

 هناك إضافة للمزارعني.

 : ما الذي جيعل الفرق بني مشرت واحد ومشرتي آخر يف مثن البضاعة ؟   الباحثة

، سيقدم الوكيل يف القرية تقاريره إىل كل مشرتي هدف خمتلف يف إعادة بيع: ل  املشرتي

 املدينة  ، وسيشاهد الشريك يفكان املزارع يطلب زيادة األمثان  شريكه يف املدينة إذا 

 



 
 

 
 

فرًصا للمشرتين. إذا مسحت احلالة بذلك فإننا نتجاسر على رفع الثمن، ولكن إن مل 

 يكن األمر ال ميكننا رفع الثمن مثل املشرتين اآلخرين.

 متباس سببرينج

 2018فرباير  16:   اليوم/التاريخ

 ؟ ثروة الزراعة: كم مّدة يكون املشرتي   الباحثة

 : سنتني اثنني  املشرتي

 : كيف أّول البداية يكون املشرتي؟   الباحثة

: من البداية كنت جمرد "كوكيل" أو ممثل شريكي الذي كان يف مدينة ميدان ليتناول   املشرتي

 البضائع يف هذه القرية. 

 : كيف تقسيم واجبك مع زمالئك املشرتين؟   الباحثة

ل البضائع إىل املدينة وإعادة البيع أما نقالثروة الزراعيةيف القرية و : واجيب هو حبث   املشرتي

 وهي وظيفة زميلي. 

 كيف مثاهنا ؟الليلة ؟ و  :هل البضائع اليت محل إىل املدينة يبيع مباشرة  يف تلك   الباحثة

:  البيع مباشرة بعد وصول إىل املدينة. إذا كان املثن ميكن أن يتغري ألن مثن السوق   املشرتي

 غري مؤكد. 

 ذي حدد الثمن املعروض للمزارعني و من أين؟: من الّ   الباحثة

 



 
 

 
 

 : من املدينة ، ننظر  إىل مثن السوق يف املدينة.   املشرتي

 :كيف سيكون رد املشرتي إذا اخنفض مثن السوق وعكسه؟   الباحثة

: إذا اخنفض الثمن يف املدينة ، فسنقوم بتخفيضه أيًضا ، ويف اليوم التايل أثناء الدفع   املشرتي

املزارع يف نفس الوقت ونطلب اإلذن بتخفيض مبلغ الدفع إذا مسح لنا الفالح  سنبلغ 

بدفع الثمن اجلديد ، وإذا مل يكن األمر كذلك فإننا ندفع بالثمن املبدئي املتفق األول. 

إذا ارتفع الثمن يف السوق ، فإننا ال نشارك يف رفع الثمن ألننا نعتربه رحبنا يف ذلك 

 .اليوم أو كدعم للمشرتي

 : ما الذي جيعل الفرق بني مشرت واحد ومشرتي آخر يف مثن البضاعة ؟   الباحثة

: لكل مشرٍت  لديهم هدف املبيعات خمتلف يف املدينة ، كما أن طلب عمالئنا يف   املشرتي

 املدينة خمتلف كذالك.

 سورمتان سربكيت

 2018فرباير  16:   اليوم/التاريخ

 ؟ ثروة الزراعة : كم مّدة يكون املشرتي  الباحثة

 سنوات 3:   املشرتي

 : كيف أّول البداية يكون املشرتي؟   الباحثة

 كبرية، ولذالك أكون كاملشرتين.الثروة الزراعية: ألن رأيت فرصة للمشرتين من    املشرتي

 



 
 

 
 

 : كيف تقسيم واجبك مع زمالئك املشرتين؟   الباحثة

انتظرت و أما زوجيت تكون كشريكي  إىل القرية وأخذته إىل املدينة، : جئت مباشرة   املشرتي

 املدينة لبيعها. يف  

 :هل البضائع اليت محل إىل املدينة يبيع مباشرة  يف تلك الليلة ؟ و كيف مثاهنا ؟   الباحثة

عوًدا : نبيع مباشرة يف نفس تلك الليلة.  والثمن غري منتظمة، أحيانا ثابتة وأحيانًا ص  املشرتي

 األّول مع املزارعني السابقني. اإلتفاق يفوهبوطًا حىت ال تتطابق مع الثمن  

 : من اّلذي حدد الثمن املعروض للمزارعني و من أين؟   الباحثة

 : من املدينة ، ننظر  إىل مثن السوق يف املدينة.   املشرتي

 :كيف سيكون رد املشرتي إذا اخنفض مثن السوق وعكسه؟   الباحثة

 : ما زلنا نطبق الثمن األّول، إما مثن السوق مرّحص أو زيادة.   شرتيامل

 : ما الذي جيعل الفرق بني مشرت واحد ومشرتي آخر يف مثن البضاعة ؟   الباحثة

 : شجاعة املشرتي حمتلف،  متوّقف على احتياجات وعشاق عمالئهم يف املدينة.  املشرتي

 نور حين بر سربكيت

 2018فرباير  16:   اليوم/التاريخ

 ؟ ثروة الزراعة: كم مّدة تكون املشرتي   الباحثة

 أشهر 3:  املشرتي

 



 
 

 
 

 : كيف أّول البداية تكون املشرتي؟   الباحثة

 : أتبع أخيت اليت هي املشرتي.    املشرتي

 : كيف تقسيم واجبك مع زمالئك املشرتين؟   الباحثة

: أنا وأخيت اليت أحضر احملاصيل إىل املدينة وأعيد بيعها ، وشريكي اآلخر اشرت   املشرتي

 زراعية يف القرية.النتجات امل 

 :هل البضائع اليت محل إىل املدينة تبيع مباشرة  يف تلك الليلة ؟ و كيف مثاهنا ؟   الباحثة

 يف كل اليوم.: نبيع مباشرة يف نفس تلك الليلة، و أما الثمن غري مؤكدا   املشرتي

 : من اّلذي حدد الثمن املعروض للمزارعني و من أين؟   الباحثة

 : من املدينة ، ننظر  إىل مثن السوق يف املدينة.   املشرتي

 :كيف سيكون رد املشرتي إذا اخنفض مثن السوق وعكسه؟   الباحثة

ق األويل مع املزارع. : إذا اخنفض مثن السوق أو ارتفع ، ال يوجد أي تغيري من االتفا  املشرتي

 احلسابات واملدفوعات وفقا لالتفاق األويل. 

 : ما الذي جيعل الفرق بني مشرت واحد ومشرتي آخر يف مثن البضاعة ؟   الباحثة

: حيتاج املشرتون إىل أنواع خمتلفة من احملصول الزراعية ، لذلك إذا كان الثمن الذي   املشرتي

ال حنتاج حًقا إىل الكثري من احملصول الزراعية فنحن ال يطلبه املزارعون مرتفًعا جًدا و  

نقبل ذلك، و وإذا كان املشرتين اآلخرين الذين حيتاجون إىل الكثري من النتائج  



 
 

 
 

فسيقدمون مثنا أعلى من املشرتين اآلخرين وعادة ما يكون املشرتي التشاور مع زميله 

 يف املدينة.

 مسرتيا بر سينولنج

 2018فرباير  22:   اليوم/التاريخ

 ؟ ثروة الزراعة: كم مّدة تكون املشرتي   الباحثة

 أشهر 6:  املشرتي

 : كيف أّول البداية تكون املشرتي؟   الباحثة

 :  أرغب أن يكون املشرتي وأدعوا أخيت لتصبح شريكا.   املشرتي

 : كيف تقسيم واجبك مع زمالئك املشرتين؟   الباحثة

إىل املدينة وأعيد بيعها  ثروة الزراعة: أنا وشريكيت اليت ذهبا مباشرة إىل القرية وأخذ   املشرتي

 هناك. 

 :هل البضائع اليت محل إىل املدينة تبيع مباشرة  يف تلك الليلة ؟ و كيف مثاهنا ؟   الباحثة

 : نبيع مباشرة يف نفس تلك الليلة، و الثمن غري مؤكدا.  املشرتي

 اّلذي حدد الثمن املعروض للمزارعني و من أين؟: من    الباحثة

 : من املدينة ، ننظر  إىل مثن السوق يف املدينة.   املشرتي

 :كيف سيكون رد املشرتي إذا اخنفض مثن السوق وعكسه؟   الباحثة



 
 

 
 

: إذا اخنفض مثن السوق أو ارتفع ، ال يوجد أي تغيري من االتفاق األويل مع املزارع.   املشرتي

ت واملدفوعات وفقا لالتفاق األويل. أي يف جوهرها ال يوجد إضافة الثمن  أو احلسابا

 ختفيض الثمن.

 : ما الذي جيعل الفرق بني مشرت واحد ومشرتي آخر يف مثن البضاعة ؟   الباحثة

: ألن ليس كل املشرتين شجعان على الثمن املطلوب من املزارعني، خارج من الثمن   املشرتي

 السوق.

 لباحث مع الفالح/ املزارعمقابلة  ا

 ديان بر مسبرينج

 .2018فرباير  16:   اليوم/التاريخ

 لكّن؟ ثروة الزراعة: ما هي  الباحثة

 : الطماطم، الفلفل األخضر، والفلفل األمحر وغريها. املزارع

 الزراعية؟ نتائج: أين تبيعني ال الباحثة

 : بعتها إىل "تر مامل" املزارع

 االتفاق الثمن بني املزارع واملشرتي؟: كيف يتم  الباحثة

: لقد سألنا من قبل مثن السوق جلميع املشرتين الذين يأتون إىل القرية ، واملشرتين  املزارع

 الذين يقدمون الثمن األعلى مث نبيعه إىل ذالك املشرتي.

 



 
 

 
 

 : كيف يتم تطبيق نظام الدفع من قبل املشرتين يف قرية أجونغ تريان؟ الباحثة

: واآلن، تطبق نظام "الدفع غًدا" للمحاصيل الكبرية ، إذا كانت احملاصل الصغرية ،  املزارع

 فسيتم الدفع مباشرة يف ذلك اليوم.

 : إذا اخنفض الثمن يف السوق ، كيف عن الثمن الذي مت االتفاق األّول مع املشرتي؟ الباحثة

 : ينضمون إىل الثمن. املزارع

 اإلذن خلفض الثمن؟ : هل خيرب املشرتي ويطلب الباحثة

روبية، فلنقل مث يقومون باحلد فوراً دون أن  500: إذا كان اخنفاض الثمن صغريا املثال املزارع

 خيربهم من قبل. إذا كان اخنفاض األمثان كبريًا هم خيربون إىل املزارع.

 أسين بر مسبرينج

 .2018فرباير  22:   اليوم/التاريخ

 ّن؟لك ثروة الزراعة: ما هي  الباحثة

 : الربتقال ، الطماطم ، النب ، الفلفل األمحر واخلضروات املريرة. املزارع

 الزراعية؟ نتائج: أين تبيعني ال الباحثة

 : بعتها إىل "تر مامل"،وأحيانًا محله زوجي إىل مدينة بريستاغي. املزارع

 : كيف يتم االتفاق الثمن بني املزارع واملشرتي؟ الباحثة

 



 
 

 
 

سألنا من قبل مثن السوق جلميع املشرتين الذين يأتون إىل القرية ، و كذالك إىل : لقد  املزارع

زمالئنا الذي يف املدينة بريستاغي. إذا كان فرق الثمن املعروض من قبل املشرتي يف 

القرية ال خيتلف كثريا عن الثمن احلايل يف مدينة بريستاغي،فنبيعه إىل املشرتي  الذي 

 شرتين اآلخرين.تقدم أعلى الثمن بني امل

 : كيف يتم تطبيق نظام الدفع من قبل املشرتين يف قرية أجونغ تريان؟ الباحثة

: عادة، تطبق نظام "الدفع غًدا" للمحاصيل الكبرية مثل الطماطم والفلفل احلار ، إذا   املزارع

 كانت احملاصل الصغرية ، فسيتم الدفع مباشرة يف نفس اليوم.

 الثمن يف السوق ، كيف عن الثمن الذي مت االتفاق األّول مع املشرتي؟: إذا اخنفض  الباحثة

 : بعض املشرتين ينخفض الثمن والبعض اآلخر ال ينخفض. املزارع

 : هل خيرب املشرتي ويطلب اإلذن خلفض الثمن؟ الباحثة

ولكن : عادة، إذا كان اخنفاض الثمن صغريا فإن املشرتي ال خيرب ويقلل مباشرة الدفع.  املزارع

إذا كانت االخنفاضات الكبرية فإهنم عادة خيرب على أن مثن السوق منخفض وال ميكن 

 أن يدفع إال وفقا للثمن يف السوق.

 

 

 

 



 
 

 
 

 امسليدي سينولنج

 .2018فرباير  16:   اليوم/التاريخ

 لكم؟ ثروة الزراعة: ما هي  الباحثة

 : الربتقال ، الطماطم و الفلفل األمحر. املزارع

 الزراعية؟ ثروةأين تبيع ال : الباحثة

: بعتها إىل "تر مامل"،وأحيانًا محلته إىل مدينة بريستاغي. و أما الربتقال عادة أبيع املزاد   املزارع

 إىل املشرتين املختلفني.

 : كيف يتم االتفاق الثمن بني املزارع واملشرتي؟ الباحثة

لذين يأتون إىل القرية ، و كذالك إىل : لقد سألنا من قبل مثن السوق جلميع املشرتين ا املزارع

زمالئنا الذي يف املدينة بريستاغيإذا كان فرق الثمن الذي يقدمه املشرتون يف القرية ال 

خيتلف كثريًا عن األمثان املوجودة يف مدينة بريستاغي ، فإننا نبيعه للمشرتين الذين 

 يقدمون أعلى مثن بني املشرتين اآلخرين.

 طبيق نظام الدفع من قبل املشرتين يف قرية أجونغ تريان؟: كيف يتم ت الباحثة

: عادة، تطبق نظام "الدفع غًدا" للمحاصيل الكبرية مثل الطماطم والفلفل احلار ، إذا   املزارع

 كانت احملاصل الصغرية ، فسيتم الدفع مباشرة يف نفس اليوم.

 االتفاق األّول مع املشرتي؟: إذا اخنفض الثمن يف السوق ، كيف عن الثمن الذي مت  الباحثة

 



 
 

 
 

 : أكثر من املشرتين ينخفض الثمن والبعض اآلخر ال ينخفض. املزارع

 : هل خيرب املشرتي ويطلب اإلذن خلفض الثمن؟ الباحثة

: إذا كان اخنفاض الثمن صغريا هم ال خيربون إلينا، نعرف من الرسالة املقدمة من  املزارع

أحيانا يقولون أننا خنسر ولذلك ننخفض الثمن من وزهنا. إذا كان االخنفاض كبريا ، 

 اإلتفاق األول باألمس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ةيالزراع ثروةعملية صندوق ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ةيالزراع ثروةعملية الوزن و النقل على ال  

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

الباحث السرية الذاتية  

 

 ساري بر سينولينجا ينتاأمس:  إسم الكامل 

 سومطرة الشماليةميدان، :   العنوان 

 1996 أبريل08، : أجونج تريان

 من جامعة موالنا مالك إبراهيم ة: طالب  املهنة 

 : حكم اإلقتصادي اإلسالمي يف كلية الشريعة  الشعبة

 .2جويو سوقا ميرتا  شارع:  املسكن االن 
 

A. Riwayat Pedidikan : 

1. MIS Al-Hikmah Ujung Teran 

2. MTS Ar-Raudlatul Hasanah 

3. MA Ar-Raudlatul Hasanah 

 

B. Riwayat Organisasi: 

1. Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Malang 

2. Anggota IMALARAM 

 

 

 

 


