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واآلن يتطور االقتصاد . حيتوي النظام االقتصادي يف اإلسالم عن النواحي املتنوعة ومنها البيع والشراء
. باجلملة الذي وقع يف قرية تاسيك هارجوبنظام الشراء مثل بيع النتائج الزراعية وشراءها األحوال يف أنواع 

يف اإلسالم البيع هو مبادلة ماٍل مبال . اآلن عملية الشراء باجلملة منذ الزمان القدمي حىت تكون عادةقد جرت و
 . رع البيع بإمجاع املسلمني ألن حياة اإلنسان الينفصل عن البيععن تراض بني البائع واملشتري، وُش

قرية تاسيك يف عن النتائج الزراعية يهدف هذا البحث ملعرفة إجراء العقد يف نظام الشراء باجلملة 
 . الفقه الشافعيحكم ومعرفة كيفية العقد فيه عند  ،هارجو جنو توبان يف احلاضر

تكون البيانات تو. للوصول إىل تلك األهداف استخدمت الباحثة البحث النوعي باملدخل الوصفي
 ةصح تواخترب. املالحظة واملراقبة والتوثيقهي مجعها طريقة البيانات األساسية والبيانات الثانوية ومن نوع 

باملدخل الوصفي من خالل املراحل األتية وهي فحص البيانات والتفريق  البيانات عن طريق التثليث والتحليل
 . وحتليل البيانات واخلالصة

أن الشراء باجلملة يف قرية تاسيك هارجو له عقد متنوع، يعين توصلت الباحثة هذه النتائج التالية هي 
 املشتري، أو يكون العقد يف املزرعة بعد أن ينظر املشتريأو بيت ( البائع)إمكانية إجراء العقد يف بيت الفالح 

تكون الزراعة ملك املشتري، ولكن ليس كل النتائج الزراعية ميكن وبعد العقد . الزراعة ويأخذ النموذج منها
األركان،  أن هذا العقد قد وفر ةن الفقه الشافعياركأوإذا لوحظ من ناحية . أن جيري عليها الشراء باجلملة

ولكن إذا لوحظ من ناحية الشروط أن نظام الشراء باجلملة عن النتائج الزراعية يف قرية تاسيك هارجو جنو 
وافق اإلرادة، وال ميكن تاء إذا كانت النتائج الزراعية الالشروتوبان اليوفرها، وهو عدم إكمال الدفع يف البيع 

هذه العملية  تجر لكن قد ،مع أن هذا البيع اليوفر الشروط. إبداهلا بالزراعة األخرى مع أهنا سواء يف اجلنس
يف اليوم  وبعيدة عن الغرار اليت تسبب الشجر وتطورت حىت يصح إجراءها، ألن الزراعة املتداولة حالل
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