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 وثيقة البيع

  

فيو من , و يطمق عمى الشراء أيضا, أصمو مبادلة مال بمال ، من باع يبيع بيعا :  البيع  لغة
فيطمق كاًل من البيع والشراء عمى .ويقال ألحد المتقابمين مبيع ولآلخر ثمن . أسماء األضداد

 ]: بيع وشراء كما يقال ذلك لفعل المشتري ومنو قولو تعالى : معنى اآلخر ، فيقال لفعل البائع 
فإن معنى شروه في اآلية باعوه ،إاّل أن العرف قد  . 20سورة يوسف ، آية  . [وشروه بثمن 

خص البيع بفعل البائع وىو إخراج الذات في الممك ، وخص الشراء بفعل المشتري وىو إدخال 
 . الذات في الممك 

عمى الوجو , مقابمة مال قابل لمتصرف فيو مع اإليجاب و القبول  : " البيع اصطالحا 
 "المأذون فيو شرعا 

  :حكم البيع و دليل مشروعيتو
 . حكم البيع الجواز بدليل الكتاب والسّنة واإلجماع 

سورة البقرة ،  . [وأحل اهلل البيع وحرم الربا  ]ورد في القرآن الكريم  قولو تعالى  : من الكتاب
  .275اآلية 

يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا أموالكم بينكم بالباطل إاّل أن تكون تجارة  ]:  وفي قولو تعالى
  .29سورة النساء ، اآلية  . [عن تراٍض منكم 

  .282سورة البقرة ، اآلية  . [فاشيدوا إذا تبايعتم  ]:  وقولو تعالى 
فعمو صمى اهلل عميو و سمم فقد باشر البيع وشاىد الناس يتعاطون البيع  : ومن  السّنة

 . والشراء فأقرىم ولم ينياىم عنو 
الذىب بالذىب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ،  ):  و قولو عميو الصالة والسالم 

والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والممح بالممح سواًء بسواء ، مثاًل بمثل ، يدًا بيد ، فمن زاد أن 
رواه مسمم ، فقولو فبيعوا كيف  (استزاد فقد أربى ، فإذا اختمفت ىذه األجناس فيبيعوا كيف شئتم 

 .شئتم صريح في إباحة البيع 
رواه أحمد  (أفضل الكسب بيع مبرور ، وعمل الرجل بيده  ): و قولو عميو الصالة والسالم 

والطبراني وغيرىما ، والبيع المبرور ىو الذي يبر فيو صاحبو فمم يغش ولم يخن ولم يعص اهلل 
 فيو ،

 أجمعت األمة عمى انعقاد البيع من حيث أصل مشروعيتو ثم اختمفوا في بعض :االجماع
 .صوره و فروعو
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, مثل بيع القاضي لسبب موجب لذلك: كالوجوب , و قد تعتري البيع أحكاما أخرى غير اإلباحة
كبيع ما نيى :و التحريم , كبيع الير و السبع ال لجمده: و الكراىة, كبيع إبراء المقسم: و الندب

 الشرع عن بيعو 

  :  حكمة مشروعيتو 
الحكمة تقتضيو ، ألن الحاجة ماسة إلى شرعيتو ، إذ الناس محتاجون إلى األعواض والسمع 

 :فالبيع.والطعام والشراب الذي في أيدي بعضيم وال طريق ليم إليو إاّل بالبيع والشراء 
 وسيمة قوية و سيمة ليتوصل الشخص إلى ما يحتاج إليو مما يممكو غيره. 1
 و تحقيق التعاون المثمر بينيم الختالف أعماليم ووظائفيم, تمبية حاجات الناس. 2
 و مختمف الحيل الممنوعة شرعا. ,تنظيم معاش الناس تجنبا لمنزاعات و الخيانات. 3

 أركان البيع و شروط كل ركن
 أركان البيع ثالثة وىي الصيغة والعاقد والمعقود عميو ، وكل منيما قسمان ألن العاقد إما 

أن يكون بائعًا أو مشتريًا ، والمعقود عميو إما أن يكون ثمنًا أو مثمنًا والصيغة إما أن تكون 
 إيجابًا أو قبواًل ، 

 (حيث يكون أحدىما بائعا و اآلخر مشتريا) العاقدان و ىما المتبايعان: الركن األول 
  :و يشترط في كل واحد منيما 

فال ينعقد بيع الصبي الذي ال يميز ، وكذلك المجنون ، أما الصبي المميز  : كونو مميزاً  .1   
والمعتوه المذان يعرفان البيع وما يترتب عميو من األثر ويدركان مقاصد العقالء من الكالم 

ويحسنان اإلجابة عنيا ، فإن بيعيما وشراءىما ينعقد ولكنو ال ينفذ إاّل إذا كان بإذن من الولي 
 .في ىذا الشيء الذي باعو واشتراه بخصوصو ، وال يكفي اإلذن العام 

 فإذا اشترى الصبي المميز السمعة التي أذن لو وليو في شرائيا انعقد البيع الزمًا ، وليس لمولي 
رده ، أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تمقاء نفسو فإن بيعو ينعقد ، ولكن ال يمزم إاّل 

 إذا أجازه الولي ، أو أجازه الصبي بعد البموغ ومنيا 
وىذا شرط لنفاذ البيع (و يتحقق الرشد بحفظ المال و حسن النظر فيو  ) : كونو رشيداً  .2    

فال ينعقد بيع الصبي مميزًا كان أو غيره ، وال بيع المجنون والمعتوه والسفيو إاّل إذا أجاز الولي 
و المفمس من استغرقت الديون  ).و بيع المفمس متوقف عمى إمضاء دائنيو. بيع المميز منيم

 (جميع أموالو 
فال يمزم من فضولي إال إذا  : كونو مالكا لممبيع أو نائبا عنو فيو بوكالة أو والية شرعية. 3   

 أجازه المالك
إاّل أن تكون  ]: فال ينعقد بيع المكره قسرا وال شراؤه لقولو تعالى  : كونو طائعا مختاراً . 4   

  .29سورة النساء ، اآلية  . [تجارة عن تراض منكم 
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 رواه ابن حيان  (إنما البيع عن تراض  ):  وقولو عميو الصالة والسالم 
 (المبيع و الثمن  )المعقود عميو : الركن الثاني 

 : يشترط في المعقود عميو ثمنًا كان أو مثمنًا شروط منيا 
 فال يصح أن يكون النجس مبيعًا وال ثمنًا ، فإذا باع شيئًا نجسًا أو متنجسًا ال أن يكون طاىراً 

يمكن تطييره فإن بيعو ال ينعقد ، وكذلك ال يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي ال 
يمكن تطييره ثمنًا ، فإذا اشترى أحد عينًا طاىرة وجعل ثمنيا خمرًا أو خنزيرًا مثاًل فإن 

 .بيعو ال ينعقد 
 . فال ينعقد بيع الحشرات التي ال نفع فييا أن يكون منتفعًا بو انتفاعًا شرعياً 

 ، فال ينعقد بيع ما ليس ممموكًا إاّل في السمم ، فإنو أن يكون المبيع ممموكًا لمبائع حال البيع
 .ينعقد بيع العين التي ستممك بعد 
ن كان ممموكًا أن يكون مقدورًا عمى تسميمو  و تسممو  ، فال ينعقد بيع المغصوب ألنو وا 

لممغصوب منو إاّل أنو ليس قادرًا عمى تسميمو إاّل إذا كان المشتري قادرًا عمى نزعو من 
ال صح ، وأيضًا ال يصح أن يبيعو الغاصب ألنو ليس ممموكًا   الغاصب ، وا 

 ، فبيع المجيول جيالة تقضي أن يكون المبيع معمومًا والثمن معمومًا عممًا يمنع من المنازعة
اشتري شاة من قطيع الغنم التي أممكيا : إلى المنازعة غير صحيح كما إذا قال لممشتري 

أو اشتري مني ىذا الشيء بقيمتو أو اشتري مني ىذه السمعة بالثمن الذي يحكم بو فالن 
 .، فإن البيع في كل ىذا ال يصح 

و لو جاز امتالكو و , فال يجوز بيع ما نيى الشرع عن بيعو : أن يكون غير منيي عن بيعو
 .االنتفاع بو كمحم األضحية أو جمدىا و الكمب المتخذ لغير حراسة أو صيد 

 (اإليجاب و القبول  )الصيغة : الركن الثالث.
 الصيغة في البيع ىي كل ما يدل عمى رضا  الجانبين البائع والمشتري ويسمى ما يقع 

من البائع إيجابًا ، وما يقع من المشتري قبواًل ، وقد يتقدم القبول عمى اإليجاب ، كما إذا قال 
و يشترط أن يكون اإليجاب موافقًا لمقبول في القدر والوصف . بعني ىذه السمعة بكذا : المشتري 

والنقد والحمول واألجل و سماع المتبايعين كالم بعضيما ، فإذا كان البيع بحضرة شيود فإنو 
بعت ىذه السمعة بكذا : يكفي سماع الشيود بحيث لو أنكر أحدىما السماع لم يصدق ، فإذا قال 

قبمت ، ثم تفرقا فادعى البائع أنو لم يسمع القبول أو ادعى المشتري بأنو لم : ، وقال اآلخر 
 يسمع الثمن مثاًل فإن دعواىما ال تسمع إاّل بالشيود

 :و يكون اإليجاب و القبول بإحدى الطرق اآلتية  
ممكتك كذا , بعتك كذا  )و ىو كل لفظ يفيد البيع صراحة أو كناية  (المفظ - القول )  بالكالم-1

)... 
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 وىي التبايع بالمبادلة الفعمية الدالة عمى التراضي دون تمفظ  بأن يكون األخذ  بالمعاطاة-2
واإلعطاء من غير كالم كأن يشتري شيئًا ثمنو معموم لو فأخذه من البائع ويعطيو الثمن وىو 

 .يممك بالقبض 
 .بشرط أن تكون مفيمة لممراد سواء صدرت عن األخري أو عن القادر عن الكالم: باإلشارة - 3
 . سواء كانت رسمية أو عرفية أو سندا أو ممارسة :بالكتابة - 4

  

نموذج وثيقة بيع أصل عدلية 

   

 أنواع وثيقة البيع
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: وثائق البيع المعترف بيا بالمغرب ثالثة أنواع  
  عقد وثيقة البيع العدلي أو التقميدي , 
   و وثيقة البيع التوثيقي أو العصري   , 

 و وثيقة البيع العرفي 

 

  

  
 

  

 

 الخصائص والمميزات التعريف نوع وثيقة البع

  
  

 وثيقة بيع عدلي

عقد بيع  يحرره عدالن اثنان 
منتصبان لإلشياد تحت 

المراقبة المباشرة لقاضي 
 التوثيق 

  مسطرية متبعةينجزىا عدالن وفق قواعد 
 يراقبيا القاضي ويؤشر عمييا 
 تستمد شرعيتيا من الكتاب والسنة 
 تساىم في وضع حد لما يقع من نزاعات أمام القضاء 
 تعتبر حجة دامغة لمفصل في النزاعات 

  
  
  

 وثيقة بيع  توثيق عصري

عقد يصدر عن موثق يوقعو 
 وحده دون مراقبة أحد

  
  
  

 يصدر عن موثق واحد وال يشترط فيو التعدد 
 ال يراقبيا القاضي 
 تعتبر رسمية بنص القانون 
 ال يطعن فييا إال بالتزوير 
  

  
  

 وثيقة بيع عرفي
  

عقد يحرره كاتب عمومي أو 
 غيره 

و ال يصدر عن الموثق 
 العصري و ال عن العدول

 ال تتبع مسطرة معينة 
 تفتقر إلى الدقة في التعبير و الصياغة المحكمة 
  ال تكتسي حجيتيا بين المتعاقدين في مواجية لغير إال إذا تمت

 المصادقة فييا عمى أطراف البيع
  يشترط لقبول تقييدىا بالسجالت العقارية أن يكون مصادقا فييا

  و  عمى أطراف البيع وأن يتم تسجيميا بإدارة التسجيل   
 التنبر عاجال   أو آجال
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