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البحث ملخص  
 يف دراسة) و الربا الغرر بالنظر بالدفع احلصاد عن البيع الدين الزعماء رأي"٣١٠٢ .أعان فربينا،

 ("Bojonegoro، بوجونيغوروا )(kapas)  منطقة كافاس  ،  (Padangmentoyo) فادنج منطويوا قرية
حبث جامعي. بقسم احلكم املعاملة الشرعية, يف كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 عرفان املاجستًن الدكتور عباس   :املشرف احلكومية مباالنج.
 

 الكلمات الرئيسية: البيع, دفع احلصاد, الغرر, الرّبا
 احلصاد. بيع و الشراء يف دفع , و أحد منها العصر املتنوع يف ىذا وجدت كثرة البيع

وجود  يعىن وجد ىذا البحث مشكالت البحث .املطاف هناية الذي دفعو يف بيع ىو احلصاد دفعال
 املشرتي كان الذى إذا بينهما يعين باإلتفاق املشرتي، اإلتفاقان الثمانان اللذان تعطى الفاّلح إىل

 الوقت، ذلك  ىف السوق سواء بالسعر يف الثمن لذا السعر الّرز العقد حاال عند يستعد بالدفع
 وىناك أغلية، فتكون السعر الّرز فلذالك اى بالتأخًن التأجيل يستعد بالدفع املشرتي كان إذا ولكن

 .التأجيل زيادة السعر بسبب الدفع
بالدفع  ممارسة البيع والشراء عن ومعلومات واضح بفهم الدراسة للتفهيم ىذه وهتدف

فادنج  اجملتمع وخصوصا مباالنج، إبراىيم مالك موالنا اإلسالمية اجلامعة يف إىل الطالب احلصاد
 ،(Bojonegoro)وألن ىذا البيع عادة بٌن اجملتمع بوجونيغوروا  (Padangmentoyo) منطويوا
 الوصفي املنهج ىو املستخدمة البحث نوعاما.و (Padangmentoyo) فادنج منطويواقرية  يف خاصة

 .والربا الغرر عقد مفهومعلى   باستخدام التجرييب
 و الشراءبيع  ممارسة ، األول، .متكن استخالص استنتاجات عدة منا نتيجة البحثالو 

البائع  بٌن األخرى املتبادلة باملساعدة (Padangmentoyo) فادنج منطويوا اجملتمع احلصاد يف بالدفع
  .املتبادلة الثقة وجود و املشرتي

  السلع لشراء املال نقصان رأس بسببل دي الوسطاء هباؤ العوامل اليت ت وكانت
فادنج  اجملتمع الدين يف احلصاد عند الزعماء الشراء بالدفعبيع و  أن ثانيا،. التجاري إلستخدام

وبيع و  .الوسطاء  إىل  عن الدفع التأجيل اخوفالن  الزم أن جتنبها،  (Padangmentoyo) منطويوا
بنسبة  بالتجاري لو العالقة  (Padangmentoyo) فادنج منطويوا اجملتمع احلصا يف الشراء بالدفع

 تثبيت السعر يف البيع التأجيل غًن مطلق و التطبيقوىى وجود  ،على منهج الشريعة اإلسالمية
وعدم الغرر والربا ألن وجود اتفقهما يف  العقد، يف أّول بٌن طريف املبيع واملشرتى الذى يتفق الواضح
 املعٌن. لمشرتي ودفعو الذى يقرر يف الوقتيف زيادة السعر بوجود الوقت الذى يعطى لالعقد 


