نوازل الصرف
لدى املصارف
كتبو الدكتور

ٔ

ّ
َىاسل انصزف يف أعًال ادلؤسساث ادلانيت
ى



ى
احلمد هلل رب العادلُ وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبو أرتعُ أما بعد:
ى
الصرف تعد من دقائق مسائل الفقو ،نظراً حلاجة الناس ذلا وكثرة تعاملهم هبا
فإن أحكام ّ
وخصوصاً ادلؤسسات ادلالية ،ومن جانب آخر شدة الوعيد على من خالف الضوابط الشرعية
الصرف ،وما نقل من اإلرتاعات
للصرف .ويف ىذا البحث رتع دلا رواه األئمة من أحاديث ّ
يف الكتب ادلعتربةٍ ،ب بيان للمسائل ادلستجدة للصرف ،مع تطبيق كالم أىل العلم يف نظائرىا،
ومن هللا أستمد العون والتوفيق.
الصرف من
ومن ادلقرر أن األصل يف العقود اإلابحة ،وقد أخرج عدد من أىل العلم عقود ّ

ىذا األصل ،فقد قال ابن السبكي" :كل ربويني على التحرمي إال ما قام الدليل على

إابحته(ٔ) ،وذكرها يف تكملة اجملموع ونسبها للشافعية وادلالكية"(ٕ).

وقال الزركشي" :ما كان األصل فيه التحرمي كاألبضاع والراب فيحتاط فيه ،ويشرتط

العلم ابدلشروط"(ٖ).

الصرف بعدة تعريفات؛ فقد عرفها اجلمهور أبهنا :بيع نقد بنقد(ٗ)،
وقد عرف الفقهاء ّ

(( )1األصباه والـظائر) (.)271/2
(( )2ادجؿوع) ()21/11
(( )3ادـثور) (.)238/2
(( )4جمؾة األحؽاام العللقاة) ادااةة (( ،)121مغـاي ادحاااج) (( ،)25/2كشاا الؼـااع) ( – 41/8ط.وزارة
العلل).
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الصرف أبنو :بيع النقد بنقد غَ صنفو؛ فإن كان بصنفو مسكوكُ عدداً مسي
وعرف ادلالكية ّ
مبادلة ،وإن كان بصنفو وزانً مسي مراطلة(ٔ).
للصرف فهو :مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية(ٕ) ،وبعبارة أدق:
وأما العرف االقتصادي ّ
الصرف على مبادلة عملة ابلعملة نفسها من فئة أخرى،
مبادلة عملة بعملة أخرى؛ فال يطلق ّ
الصرف يف العرف
وال على شراء األوراق ادلالية ابلقيد يف احلساب ،وإن كانت داخلة يف ّ
الفقهي عند رتهور الفقهاء.
(ٖ)
الشرعية:
الصرف بشروطو  ،وورد يف ادلعايَ ّ
وأرتع أىل العلم على جواز ّ

"ٕ -احلكم الشرعي للمتاجرة يف العمبلت.

ٕ ٔ/جتوز ادلتاجرة يف العمالت شريطة مراعاة األحكام والضوابط الشرعية اآلتية:
(أ) أن يتم القبض قبل تفرق العاقدين ،سواء أكان القبض حقيقيا أم حكميا.
(ب) أن يتتم التمالتل يف البلتتدين اللتذين علتتا متن جتتن واحتد ولتتو كتان أحتتدعلا عملتة ورقيتتة
واآلخر عملة معدنية ؛ مثل اجلنيو والرقي واجلنيو ادلعدٍل للدولة نفسها.
(ج) أن ال يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلُ أو كليهما.
(د) أن ال تكتتون عمليتتة ادلتتتاجرة ابلعمتتالت بقصتتد االحتكتتار ،أو مبتتا يًتتتب عليتتو تترر
ابألفراد أو اجملتمعات.
(ه) أن ال يكون التعامل ابلعمالت يف السوق اآلجلة".

( )1الرشح الؽبر لؾلرةير.
( )2ادعجم الوشقط .515/1
الرا اخاا
( )3اإلمجاع البن ادـذر  ،92وقال ابن ادبارك لاقس ذم ف

 .جاامع السماذي برشاح ابان العار

.249/5
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انفصم األول :إيزاد أحاديث انصزف بزواياتها.
الصرف ،وحترَل التفا ل إذا
تواترت األحاديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حترَل راب النسيئة يف ّ
دتاللت العمالت ،وفيما أيٌب ذكر ذلذه األحاديث بدءاً مبا يف الصحيحُ أو أحدعلا ٍب ما يف
السنن وادلسانيد.
حدوثىأبيىدطودىالخدريىرضيىاللهىرنه:ى ى
اه عليتو وآلتو وستلم( :ال تبيعتوا التذىب ابلتذىب
اه صتلى ّ
عن أيب سعيد قال :قال رستول ّ
إال مثالً مبثل ،وال تشفوا(ٔ) بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثالً مبثتل ،وال تشتفوا
بعضها على بعض ،وال تبيعوا منهما غائباً بناجز) (ٕ).
ويف لفظ( :الذىب ابلذىب ،والفضة ابلفضة ،والرب ابلرب ،والشعَ ابلشعَ ،والتمر ابلتمر،
وادللح ابدللح مثالً مبثل ،يداً بيد؛ فمن زاد أو استزاد فقد أرىب ،اآلخذ وادلعطى فيو سواء)(ٖ).
ويف لفتظ( :ال تبيعتوا التذىب ابلتذىب ،وال التورق ابلتتورق إال وزانً بتوزن ،متثالً مبثتل ،ستواءاً
بسواء)(ٗ).
وعنو قال :كنّا نرزق دتر اجلمع وىو اخللتط متن التمتر ،وكنتا نبيتع صتاعُ بصتا ؛ فقتال النتيب
صتلى هللا عليتو وستلم( :ال صتاعُ بصتا  ،وال درعلتتُ بتدرىم) ،ويف لفتظ دلستلم( :ال صتاعي دتتتر
بصا وال صاعي حنطة بصا وال درىم بدرعلُ)(٘).
()1بضم أوله وكرس الشني ادعجؿة وتشليل الػاء رباظي من أصف ،والشف بالؽرس الزياةة ،ويطؾق ظذ الـؼص.
( )2أخرجاه البخاااري باارقم ( ( ،)2177وبؿعـاااه بارقم ( ( ،)2176واإلمااام ممااؾم ذم هااحقحه باارقم (
( ،)4131وبؿعـاه مع قصة برقم ( ( ،)4131ورواه السماذي ذم شاــه بارقم ( ( ،)1241والـماائي ذم شاــه
( ،)278/7واإلمام أمحل ذم ممـله برقم ( ( ،)1116واحلاكم ذم ادمالرك (.)632/2
( )3أخرجه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( ،)4141( ،)4141والـمائي ذم شــه برقم ( ( ،)4579واإلمام
أمحال ذم مماـله ( ،)97 ،66 ،49/3والطقاليسا باارقم ( ( ،)2225وأباو يعاذ ( ،)422/2والبقفؼاي ذم شااــه
(.)278/5
( )4رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( (.)4133
( )5رواه البخاااري ( - 311/4الػااا ) واإلمااام ممااؾم ذم هااحقحه باارقم ( ( ،)4161والـمااائي ذم شااــه
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حدوثىرمرىبنىالخطابىرضيىاللهىرنه:ى ى
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أختربه :أنتو التتم صترفاً مبائتة دينتار فتدعاٍل طلحتة بتن
عبيتتد هللا فًاو تتنا حتتى اصتتطرف متتٍ؛ فأختتذ التتذىب يقلبهتتا يف يتتدهٍ ،ب قتتال :حتتى أيٌب ختتازٍل
متتن الغابتتة وعمتتر يستتمع ذلتتك؛ فقتتال :وهللا ال تفارقتتو حتتى أتختتذ منتتو قتتال رستتول هللا صتتلى هللا
عليو و سلم (الذىب ابلورق(ٔ) راب إال ىاء وىاء ،والترب ابلترب راب إال ىتاء وىتاء ،والشتعَ ابلشتعَ
راب إال ىاء وىاء ،والتمر ابلتمر راب إال ىاء وىاء)(ٕ).
ويف روايتتة مستتلم ع تتن مالتتك بتتن أوس ب تتن احلتتد ن أن تتو قتتال :أقبلتتت أق تتول :متتن يص تتطرف
التتدراىم؟؛ فقتتال طلحتتة بتتن عبيتتد هللا وىتتو عنتتد عمتتر بتتن اخلطتتاب :أران ذىبتتك ٍب ائتنتتا إذا جتتاء
خادمنا نعطك ورقك؛ فقتال عمتر بتن اخلطتاب :كتال وهللا لتعطينتو ورقتو أو لتًدن إليتو ذىبتو فتإن
رسول هللا -صلى هللا عليو وسلم -قال( :الورق ابلذىب راب إال ىاء وىاء.)ٖ()...
( )272/7برقم ( ( ،)4557-4556واإلمام أمحل ذم ممـله (.)49،51،51/3
( )1ذم ادان ادطبوع من الصحق مع الػا

الذهب بالذهب ،وهي كمخة ملخوذة من ظلة رواياات ،وقال اظاؿال

ابن حجر ذم الػا ظذ كمخة أ ذر اهلروي وفقفا الذهب بالورق ،فػي الػا ( )442/4قوله الاذهب باالورق
ربا ،قال بن ظبل الز مل خياؾف ظذ مالك فقه ومحؾه ظـه احلػاظ حاى رواه حيقى بن أ كثر ظن األوزاظي ظن مالاك
وتابعه معؿر والؾقث وغرمها وكذلك رواه احلػاظ ظن بن ظققـة وصذ أبو كعقم ظـه فؼال الذهب بالاذهب كاذلك
رواه بن إشحاق ظن الزهري" أ ها ،وقال رجعات إا الـماخة القوكقـقاة ( ،)74/3فوجلتاه ذكار رواياة الاذهب
بالذهب ،وذ كر ذم اهلامش أن رواية الذهب بالورق رواية هحقحة ظـله ،وقال روى البخااري احلاليث بارقم (
( )2134بؾػظ (الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء) ،وقال احلاافظ ذم الػاا (" )419/4قولاه الاذهب باالورق
هؽذا رواه أكثر أهحاب بن ظققـة ظـه وهي رواية أكثر أهحاب الزهري وقال بعضافم فقاه الاذهب بالاذهب".
أ.ها
( )2رواه البخاري برقم ( ( ،)2174وروى بؿعـاه برقم ( ( )2134و ( ،)2171والـمائي ذم شــه ()273/7
برقم ( ( ،)4558وأباو ةاوة ذم شاــه (اداان ةون الؼصاة) بارقم ( ( ،)3348وابان ماجاه ذم شاــه بارقم (
( )2259و ( ،)2161واإلمام أمحال ذم مماـله ( ،)45 ،35 ،24/1واإلماام مالاك ذم ادوضال (،)637-636/2
واللارمي ذم ممـله ( ،)173/2ورواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( (.)14541
( )3رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( ،)4136 ،4135والسمذي ذم شــه برقم ( (.)1243
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ويف رواية دلالك عتن عمتر بتن اخلطتاب قتال( :ال تبيعتوا التذىب ابلتذىب إال متثالً مبثتل ،وال
تشفوا بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثالً مبثتل ،وال تشتفوا بعضتها علتى بعتض،
وال تبيعوا التورق ابلتذىب أحتدعلا غائتب واآلختر انجتز وإن استتنظرك إىل أن يلت بيتتو فتال تنظتره
إٍل أخاف عليكم الرماء) ،والرماء ىو الراب(ٔ).
ويف رواية للطربي يف هتذيب اآل ر عتن مالتك بتن أوس بتن احلتد ن قتال :خرجتت بتورق يل
ابتعتها ابلسوق فبايعت هبا طلحة بن عبيد هللا وعمر بن اخلطتاب منتا قريتب؛ فلمتا استتويف ورقتي
مٍ ،قال :أيٌب غالمتي فأرستل إليتك بتذىبك فستمعها عمتر؛ فقتال :إن استتنطرك إىل أن يتدخل
بيتو فال تنظره؛ فقال لو طلحة :وماذا ختاف علينا اي أمَ ادلتؤمنُ؟!؛ فقتال :أختاف علتيكم التراب
إٍل مسعت رسول هللا صلى هللا عليتو وستلم يقتول( :التدينار ابلتدينار ىتاء وىتاء ،والتدرىم ابلتدرىم
ىتتاء وىتتاء ،والقمتتح ابلقمتتح ىتتاء وىتتاء ،والتمتتر ابلتمتتر ىتتاء وىتتاء ،والشتتعَ ابلشتتعَ ىتتاء وىتتاء ال
فضل بينهما"(ٕ).
وروى عبدالرزاق عن عمر ملسو هيلع هللا ىلص قال( :إذا صرف أحدكم من صاحبو فال يفارقو حى
أيخذىا وإن استنظره حى يدخل بيتو فال ينظره فإٍل أخاف عليكم الراب)(ٖ).
حدوثىرثمانىبنىرفانىرضيىاللهىرنه :ى
عن عثمان أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال( :ال تبيعوا الدينار ابلدينارين ،وال الدرىم ابلدرعلُ)(ٗ).
ى
حدوثىربادةىبنىالصامتىرضيىاللهىرنه:ى ى
روى اإلمتتام مستتلم عتتن أيب األشتتعث قتتال" :غتتزوان غتزاة وعلتتى النتتاس معاويتتة ،فغنمنتتا غنتتائم
( )1رواه مالااك ذم (ادوضاال) بروايااة الؾقثااي ( – 634/2حتؼقااق حمؿاال فااماة ظباالالباقي) ،وهااححه ظباالالؼاةر
األركاؤوط ذم تعؾقؼه ظذ جامع األهول ( ،)561/1وذم رواية البقفؼاي ذم شاــه ( )279/5بارقم ( ()11796
الاري بلن تػمر الرماء من قول كافع الراوي ظن ابن ظؿر.
( )2رواه الطزي ذم (هتذيب اآلثار) ( – 729/2حتؼقق حمؿوة صاكر).
( )3رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ( ،)14542والبقفؼي ذم شــه (.)284/5
( )4رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( ،)4134واإلمام مالك ذم (ادوضل) ب غ ًا (.)633/2
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كثَة ،فكان فيما غنمنتا آنيتة متن فضتة فتأمر معاويتة رجتالً أن يبيعهتا يف أعطيتات النتاس فتستار
الناس يف ذلتك فبلت عبتادة بتن الصتامت فقتام فقتال :إٍل مسعتت رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم
ينهى عن بيتع التذىب ابلتذىب ،والفضتة ابلفضتة ،والترب ابلترب ،والشتعَ ابلشتعَ ،والتمتر ابلتمتر،
وادللح ابدللح إال سواءاً بسواء عيناً بعُ؛ فمن زاد أو ازداد فقد أرىب)؛ فرد الناس ما أخذوا ،فبلت
ذلك معاوية فقام خطيبتاً؛ قتال :أال متا ابل رجتال يتحتدلون عتن رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم
أحاديتث قتتد كنّتا نشتهده ونصتتحبو فلتتم نستتمعها منتو؛ فقتتام عبتتادة بتن الصتتامت فأعتتاد القصتتة ٍب

قال :لنحدلن مبا مسعنا متن رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم وإن كتره معاويتة  -أو قتال وإن رغتم
 ما أابىل أن ال أصحبو يف جنده ليلة سوداء"(ٔ).ويف روايتتة دلستتلم( :متتثالً مبثتتل ،س تواءاً بس تواء يتتداً بيتتد؛ فتتإذا اختلفتتت ىتتذه األصتتناف فبيع توا
كيف شئتم إذا كان يداً بيد)(ٕ).
ويف روايتتة أيب داود( :التتذىب ابلتتذىب تربىتتا وعينهتتا ،والفضتتة ابلفضتتة تربىتتا وعينهتتا ،والتترب
ابلرب مدى مبدى ،والشعَ ابلشعَ متدى مبتدى ،والتمتر ابلتمتر متدى مبتدى ،وادللتح ابدللتح متدى
مبدى؛ فمن زاد أو ازداد فقد أرىب ،وال أبس ببيع الذىب ابلفضة  -والفضة أكثرعلتا  -يتداً بيتد،
وأمتا نستيئة فتال ،وال أبس ببيتع الترب ابلشتعَ ،والشتعَ أكثرعلتا يتداً بيتد ،وأمتا نستيئة فتال)(ٖ) ،قتتال
أبتتو داود" :روى ىتتذا احلتتديث ستتعيد بتتن أىب عروبتتة وىشتتام الدستتتوائي عتتن قتتتادة عتتن مستتلم بتتن
يسار إبسناده"(ٗ).
حدوثىأبيىهرورةىرضيىاللهىرنه :ى
( )1رواه اإلمام مماؾم ذم هاحقحه بارقم ( ( ،)4137والـماائي ذم شاــه (ةون الؼصاة) ( )274/7بارقم (
(.)4562 ،4561
( )2رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( ،)4139والـمائي ذم شــه ( ،)274/7وابان ماجاه ذم شاــه 2254
واإلمام أمحل ذم ممـله .22727
( )3وهو رصي ذم كون الز والشعر جـمني.
( )4رواه أبو ةاوة ذم شــه برقم ( ( ،)3349والـمائي ذم شــه ( )276/7برقم ( ( )4563والسمذي ذم شاــه
(بؾػظ قريب مـه) برقم ( ( ،)1241والطحاوي ( ،)6624/4والبقفؼي ذم شــه (.)277/5
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اه عليو وسلم قال( :الذىب ابلتذىب وزانً بتوزن متثالً مبثتل،
وعن أيب ىريرة عن النيب صلى ّ
والفضة ابلفضة وزانً بوزن مثالً مبثل؛ ،فمن زاد أو استزاد فهو راب)(ٔ).
وعنتو هنع هللا يضر أن النتيب ملسو هيلع هللا ىلص قتتال( :التدينار ابلتتدينار ال فضتل بينهمتا ،والتتدرىم ابلتدرىم ال فضتتل
بينهما)(ٕ).
اه عليتو وستلم قتال( :التمتر ابلتمتر ،واحلنطتة ابحلنطتة،
وعن أيب ىريرة أيضا عن النتيب صتلى ّ
والشتعَ ابلشتعَ ،وادللتح ابدللتح متثالً مبثتل يتداً بيتد؛ فمتن زاد أو استتزاد فقتد أرىب إال متا اختلفتت
ألوانو)(ٖ).
ى
حدوثىالبراءىبنىرازبىرضيىاللهىرنه:ى ى
وأخرج الشيخان والنسائي عتن أيب ادلنهتال قتال :ستألت زيتد بتن أرقتم والترباء بتن عتازب عتن
اه عليو وآلو وسلم عن بيع الذىب ابلورق ديناً)(ٗ).
اه صلى ّ
الصرف فقاال( :هنى رسول ّ
ّ
الصترف يتداً بيتد؛ فقتال:
ويف لفظ عن ستليمان بتن أيب مستلم قتال  :ستألت أاب ادلنهتال عتن ّ
اشتًيت أان وشتريك يل شتتيئاً يتتداً بيتتد ونستتيئة فجتتاءان الترباء بتتن عتتازب فستتألناه فقتتال :فعلتتت أان

( )1رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( )4144والـمائي ذم شــه بارقم ( ( ،)4559وابان ماجاه ذم شاــه
برقم ( ( ،)2255واإلمام أمحل ذم ممـله برقم ( ( ،)7558ورواه مملة ظن أ شعقل وأ هريارة وابان ظؿار
بؾػظ قريب مـه ،وقال البوهاري "إشاـاة رجالاه ثؼاات" .اكظار (إحتاا اخلارة ادفارة) ( )315/3بارقم (
(.)2783
( )2رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( ،)4145والـمائي ذم شــه بارقم ( ( ،)4581ومالاك ذم (ادوضال)
(.)632/2
( )3أخرجه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( )4142بؾػظه ،والـمائي ذم شاــه بارقم ( ( ،)4573وادؼصاوة
بؼوله "ألواكه" :أي أجـاشه.
( )4رواه البخاري ذم هحقحه برقم ( ( ،)2181رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ( )4148باؼليم الورق
ظذ الذهب.
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وشتريكي زيتتد بتتن أرقتتم وستتألنا النتتيب صتتلى هللا عليتتو و ستتلم عتتن ذلتتك فقتتال( :متتا كتتان يتتداً بيتتد
فخذوه ،وما كان نسيئة فذروه)(ٔ).
ويف لف تتظ ع تتن أيب ادلنه تتال عب تتد ال تترزتن ب تتن مطع تتم ق تتال :اب ش تريك يل دراى تتم يف الس تتوق
نستتيئة؛ فقل تت :ستتبحان هللا أيصتتلح ىتتذا؟؛ فقتتال :ستتبحان هللا وهللا لقتتد بعتهتتا يف الستتوق فمتتا
عاهبتا علتي أحتتد؛ فستألت الترباء بتتن عتازب فقتال :قتتدم النتيب صتلى هللا عليتتو و ستلم ادلدينتة وضلتتن
نتبايع ىذا البيع؛ فقال( :ما كان يتد بيتد فلتي بتو أبس ومتا كتان نستيئة فتال يصتلح) .والتق زيتد
بن أرقم فاسألو فإنو كان أعظمنا جتارة فسألت زيد بن أرقم فقال مثلو(ٕ).

حدوثىزودىبنىأرقمىرضيىاللهىرنه :ى
الصتترف(ٖ) فستتألت زيتتد بتتن أرقتتم ،ويف روايتتة :ستتألت
عتتن أيب ادلنهتتال قتتال :كنتتت ّأجت تر يف ّ
الصرف فقاال :كنّا اتجرين على عهد رسول هللا فسألنا رستول
الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن ّ
الصرف؛ فقال( :إن كان يداً بيد فال أبس ،وإن كان نساءاً فال يصلح)(ٗ).
هللا عن ّ
حدوثىفضالظىبنىربودىرضيىاللهىرنه:ى ى
عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول هللا -صلى هللا عليتو وستلم -يتوم خيترب نبتايع اليهتود
الوقيتتة التتذىب ابلتتدينارين والثاللتتة؛ فقتتال رستتول هللا -صتتلى هللا عليتتو وستتلم( :ال تبيع توا التتذىب
ابلذىب إال وزانً بوزن)(٘).
وعتتن حتتن أنتتو قتتال كنتتا متتع فضتتالة بتتن عبيتتد يف غتتزوة فطتتارت يل وألصتتحايب قتتالدة فيهتتا
ذىب وورق وجوىر فتأردت أن أشتًيها؛ فستألت فضتالة بتن عبيتد فقتال :انتز ذىبهتا فاجعلتو يف
( )1رواه البخاري ذم هحقحه برقم ( (.)2497
( )2رواه البخاري ذم هحقحه برقم ( ( ،)3939واإلمام مماؾم ذم هاحقحه بارقم ( ( ،)4147والـماائي ذم
شــه (.)281/7
الر والسب فقفا.
( )3فقه جواز امافان دمارة ف
( )4رواه البخاري ذم هحقحه برقم ( (.)2161،2161
( )5رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم (.)3353 ، 4145
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كفتتة واجعتتل ذىبتتك يف كفتتة ٍب ال أتختتذن إال متتثالً مبثتتل فتتإٍل مسعتتت رستتول هللا صتتلى هللا عليتتو
وسلم يقول( :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال أيخذن إال مثالً مبثل)(ٔ).
وعتتن فضتتالة بتتن عبيتتد األنصتتارى قتتال :أتتتى رستتول هللا -صتتلى هللا عليتتو وستتلم -وىتتو خبيتترب
بقالدة فيها خرز وذىب وىى من ادلغاًل تبا فتأمر رستول هللا -صتلى هللا عليتو وستلم -ابلتذىب
التتذي يف القتتالدة فنتتز وحتتده ٍب قتتال ذلتتم رستتول هللا -صتتلى هللا عليتتو وستتلم( :التتذىب ابلتتذىب
وزانً بوزن)(ٕ).
ويف روايتتة عتتن فضتتالة قتتال" :اشتًيت يتتوم خيتترب قتتالدة ابلتتٍ عشتتر دينتتاراً فيهتتا ذىتتب وختترز
ففصتتلتها فوجتتدت فيهتتا أكثتتر متتن التتٍ عشتتر دينتتارا فتتذكرت ذلتتك للنتتيب -صتتلى هللا عليتتو وستتلم؛
فق تتال( :ال تب تتا ح تتى تفص ت تل)(ٖ)؛ وأليب داود( :ال ح تتى دتي تتز بينهم تتا) ،ق تتال :ف تترده ح تتى مي تتز
بينهما"(ٗ).

حدوثىأبيىبكرةىرضيىاللهىرنه:ى ى
عتتن أيب بكتترة – هنع هللا يضر  -قتتال :قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتتو و ستتلم( :ال تبيع توا التتذىب
ابلتتذىب إال س تواءاً بس تواء ،والفضتتة ابلفضتتة إال س تواءاً بس تواء ،وبيع توا التتذىب ابلفضتتة والفضتتة
ابلذىب كيف شئتم) (٘).
ى
حدوثىربداللهىبنىرمرىرضيىاللهىرنه:ى ى
الستلم يف
روى البخاري عن أيب البخًي قال :سألت ابتن عمتر  -ر تي هللا عنهمتا  -عتن ّ
( )1رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم (.)4155
( )2رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم (.)4151
( )3رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ،)4152ورواه أبو ةاوة ذم شاــه بارقم ( ،)3352والسماذي ذم شاــه
برقم ( ،)1255والـمائي ذم شــه برقم (.)4588 ،4587
( )4رواه أبو ةاوة ذم شــه برقم (.)3351
( )5رواه البخاري برقم ( ،)2175وبؿعـاه برقم ( ،)2182و اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( )4149بؿعـااه،
بؿعـاه ،وقال ادجل ابن تقؿقة ذم (ادـاؼى) "وفقه ةلقل ظذ جواز الذهب بالػضة جمازفة".
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النّخل؛ فقال :هني عن بيع النّخل حى يصلح ،وهنى عن الورق ابلذىب نساءاً بناجز(ٔ).

وروى عبتدالرزاق عتتن رلاىتد أ ّن صتتائغاً ستتأل بتن عمتتر؛ فقتتال :اي أاب عبتد التترزتن إٍل أصتتو
ٍب أبيع الشيء أبكثر من وزنو وأستفضتل متن ذلتك قتدر عملتي أو قتال عمتالي؛ فنهتاه عتن ذلتك
فجعل الصائ يترد عليتو ادلستألة وأيىب بتن عمتر حتى انتهتى إىل اببتو أو قتال ابب ادلستجد؛ فقتال
ابن عمر" :الدينار ابلدينار والدرىم ابلدرىم ال فضل بينهما ىذا عهد نبينا صلى هللا عليو وسلم
إلينا وعهدان إليكم"(ٕ).
ى
حدوثىأبيىالدرداءىرضيىاللهىرنه:ى ى
عتتن عطتتاء بتتن يستتار :أ ّن معاويتتة بتتن أيب ستتفيان اب ستتقاية متتن ذىتتب أو ورق أبكثتتر متتن

وزهنا؛ فقال أبو الدرداء مسعت رسول هللا صلى هللا عليو وستلم ينهتى عتن مثتل ىتذا إال متثالً مبثتل
فقال لو معاوية :ما أرى مبثل ىذا أبساً؛ فقال أبو الدرداء :متن يعتذرٍل متن معاويتة أ ّان أختربه عتن
رس تتول هللا ص تتلى هللا علي تتو و س تتلم وؼل تتربٍل ع تتن رأي تتو ال أس تتاكنك أبرض أن تتت هب تتاٍ ،ب ق تتدم أب تتو
الدرداء علتى عمتر بتن اخلطتاب فتذكر ذلتك لتو؛ فكتتب عمتر بتن اخلطتاب إىل معاويتة أ ّن ال تبيتع
ذلك إال مثالً مبثل ،وزانً بوزن(ٖ).
حدوثىأبيىبكرىرضيىاللهىرنه:ى ى
روي عتن أيب بكتر مرفوعتاً( :الفضتة ابلفضتتة وزانً بتوزن ،والتذىب ابلتذىب وزانً بتوزن ،الزائتتد

وادلستزيد يف النار)(ٗ).

( )1رواه البخاري برقم (.)2249
( )2رواه مالك ذم ادوضل ( ،)633/2والـمائي ذم شــه ( ،)278/7واإلمام أمحل ذم مماـله ( )21/2وأباو يعاذ
( )81/1باارقم ( ،)5716وظباالالرزاق ذم مصااـػه باارقم ( ،)14574والبقفؼااي ذم شااــه الؽاازى (،)279/5
وشـله ضعقف كام ذم (ادجؿع) (.)114/4
( )3رواه مالااك ذم ادوضاال ( ،)634/2والـمااائي ذم شااــه ( ،)279/7والبقفؼااي ذم شااــه ( )281/5باارقم
( ، )11811وهححه ظبلالؼاةر األركاؤوط ذم تعؾقؼه ظذ جامع األهول (.)561/1
( )4رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14569وابن أ صقبة ذم مصـػه برقم ( ،)22822وأبو يعذ والبزار كاام
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حدوثىرليىرضيىاللهىرنه :ى
عتتن عل تتي ب تتن أيب طالتتب – هنع هللا يضر؛ ق تتال :ق تتال رس تتول هللا صتتلى هللا علي تتو و س تتلم( :ال تتدينار
ابلتتدينار ،والتتدرىم ابلتتدرىم ال فضتتل بينهمتتا متتن كانتتت لتتو حاجتتة بتتورق فليصتترفها بتتذىب ،وإن
الصرف ىاء وىاء)(ٔ) .ى
كانت لو حاجة بذىب فليصرفها بورق ،و ّ
حدوثىهذامىبنىرامرىرضيىاللهىرنه :ى
عن ىشام بن عامر األنصاري؛ فقال( :إن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم هنى عن بيع
الذىب ابلورق نسيئاً ،وأنبأان أ ّن ذلك الراب)(ٕ).
حدوثىباللىبنىرباحىرضيىاللهىرنه :ى
عتتن بتتالل – ر تتي هللا عتتن؛ ،قتتال :كتتان عنتتدي دتتتر دون؛ فابتعتتت منتتو ابلستتوق دتتراً أجتتود
منتتو بنصتتف كيلتتو؛ فتتذىبت إىل النتتيب صتتلى هللا عليتتو وستتلم وحدلتتتو مبتتا صتتنعت؛ فقتتال( :انطلتتق
فخذ دترك واردد ىذا ففعلتت)؛ فقتال رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم( :التمتر ابلتمتر متثالً مبثتل،
واحلنط تتة ابحلنط تتة م تتثالً مبث تتل ،والش تتعَ ابلش تتعَ م تتثالً مبث تتل ،وادلل تتح ابدلل تتح م تتثالً مبث تتل ،وال تتذىب
ابلذىب وزانً بوزن ،والفضة ابلفضة وزانً بوزن ،وما كان من فضل فهو راب)(ٖ).
ذم (البحر الزخار) ( )119/1برقم ( ،)45وضعػه ف
ألن ذم إشاـاةه حمؿال بان الماائب الؽؾباي ،قاال اهلقثؿاي ذم
(ادجؿع) (" )115/4كعوذ باا ااا كماب إلقاه مان الؼباائ " ،وذم (إحتاا اخلارة ادفارة) (  )314/3بارقم
(" )2816الصحق أكه موقو ظؾقه".
( )1رواه اللارقطـي ذم شــه (.)25/3
( )2رواه اإلمام أمحل ذم ممـله ( ،)21،21،19/4وأبو يعاذ ( )125/3بارقم ( ،)1554والطازا ذم( ادعجام
الؽبر) ( ،)167/22والطزي ذم (هتذيب اآلثار) ( – 744/2حتؼقق حمؿوة صاكر) ،وابن أ صقبة وأمحل بن مـقع
كام ذم إحتا اخلرة ادفرة ( )315/3برقم (.)2811
( )3رواه إشحاق بن راهويه قال وأكبلكا جرير ،ظن مـصور ،ظن أ محزة ،ظن شعقل بن ادمقب ،ظن ب ل باه ،كاام
ذم (إحتا اخلرة ادفرة) ( )312/3برقم (.)2817
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حدوثىأنسىبنىمالكىوربادةىبنىالصامتىرضيىاللهىرنه :ى
عن عبادة بتن الصتامت ،وأنت بتن مالتك أن رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم قتال( :التورق
ابلورق ،والذىب ابلذىب ،والتمر ابلتمر ،والرب ابلرب ،والشعَ ابلشعَ ،وادللح ابدللح عيناً بعتُ،
أو قتتال  :وزانً بتتوزن وقتتال  :أحتتدعلا ومل يقتتل اآلختتر ،وال أبس ابلتتدينار ابلتتورق النتتُ بواحتتد ،يتتداً
بيتتد ،وال أبس ابلتترب ابلشتتعَ النتتُ بواحتتد ،يتتداً بيتتد ،وال أبس ابدللتتح ابلشتتعَ النتتُ بواحتتد ،يتتداً
بيد)(ٔ).
مذهبىالصحابظىفيىالصّرف :ى
أختترج ابتتن أيب شتتيبة عتتن رلاىتتد ،عتتن أربعتتة عشتتر متتن أصتتحاب دمحم صتتلى هللا عليتتو وستتلم،
أهن تتم ق تتالوا " :ال تتذىب ابل تتذىب ،والفض تتة ابلفض تتة ،واتقت توا الفض تتل" ،م تتنهم أب تتو بك تتر ،وعم تتر،
وعثمان ،وعلي ،وسعد ،وطلحة ،والزبَ(ٕ).
وعن أيب صاحل الزايت أنو مسع أاب سعيد اخلدري ر ي هللا عنو يقول( :الدينار ابلدينار،
والدرىم ابلدرىم؛ فقلت لو :فإن ابن عباس ال يقولو ،فقال أبو سعيد :سألتو؟؛ فقلت :مسعتو
من النيب صلى هللا عليو وسلم أو وجدتو يف كتاب هللا؟ ،قال :كل ذلك ال أقول وأنتم أعلم
برسول هللا صلى هللا عليو و سلم مٍ ولكنٍ أخربٍل أسامة أن النيب صلى هللا عليو وسلم قال:
(ال راب إال يف النسيئة)(ٖ).

( )1رواه أبو ةاوة الطقاليس من ضريق الربقع بن هبق  ،ظن حمؿال بان شارين باه ،كاام ذم (إحتاا اخلارة ادفارة)
( )315/3برقم ( ‘)2781وقال البوهري "هذا إشـاة حمن ،الربقع بان هابق خماؾاف فقاه  ،وبااقي رجاال
اإلشـاة ثؼات".
( )2رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22818
( )3أخرجه البخاري برقم ( ،)2178واإلمام مماؾم ذم هاحقحه بارقم ( )4164وآخاره (الرباا ذم الـماق ة)،
وأخرجه ةون الؼصة بؾػظ ( إكام )...برقم ( ،)4167 ،4165وبؾػظ (ال ربا فقام كان يل ًا بقال) بارقم (،)4166
وروه الـمائي ذم شــه (.)281/7
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وقد روى مسدد عن بريد بن أيب مرَل قالٍ :ب بلغٍ عنو أنو أمسك عن ذلك القول(ٔ).
الحكمظىمنىاذتراطىالتقابضىفيىالصرف ى

يقول ابن القيم يف كتابو إعالم ادلوقعُ ٖ" ٕٖٔ/الوجو التسعون  :أَنو حرم التت ْف ِريق ِيف الصر ِ
ف َوبَتْي ِع
َ
ُ ََ
ْ
ض؛ لِئَال يتت َخ َذ ذَ ِريعةً َإىل التأْ ِج ِيل ال ِذي ُىو أ ْ ِ
ب ِ
ِ
ي مبِِثْلِ ِو قَتْبل الْ َقْب ِ
اى ْم ِم ْن قُت ْرَابنِِو
الرَاب ،فَ َح َم ُ
َ
ُ
الربَ ِو ِّ
َص ُل َاب ّ
ّ
َ
َ
ِاب ْشًِ ِ
اط التت َقابُ ِ
احلَ ِال "  ،ويقول يف إغالة اللهفان ٔ" ٖٕٙ/ومنع من التفرق يف الصرف قبل
ض ِيف ْ
َ
التقابض ،وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر ،من غَ جنسو ،سدا لذريعة النساء ،الذى ىو صلب الراب
ومعظمو"

ى

(( )1إحتا اخلرة ادفرة) ( )316/3برقم ( ،)2786و( )311/3برقم ( ،)2811 ،2811و(ادطالب العالقاة)
( )99-88/2برقم (.)1388 ،1387
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انفصم انثاَي :االعتداد بانقبض احلكًي بانقيد ادلصزيف وبعض

أَىاع انشيكاث.
صورة المسألة :
نظراً لحاجة الناس إلى إبقاء أموالهم في حساباتهم ،وعدمم رببدتهم فدي
القددبا الوددمو يددم إوددما ا مددوا مددرة أىددرق ،فقددم أجددا جمهددور الهقهدداء
المعاصرون القبا الحكمي بالقوم المصدرفي وباليدو المصدرفي والمصدم
وما له حكم اليو المصرفي ،وأنه وأىذ حكم القبا الومو الهعلي.
وقد قال اإلمام الغزايل يف الوسيط" :االعتماد فيما نيط ابسم القبض على العرف"(ٔ)،
وقال اإلمام ابن تيمية  -رزتو هللا" :واألمساء تعرف حدودها اترة ابلشرع كالصبلة ،والزكاة،
والصيام ،واحلج ،واترة ابللغة كالشمس ،والقمر ،والرب ،والبحر ،واترة ابلعرف كالقبض،

والتفريق"(ٕ).

وقتتد أشتتار إىل مصتتطلح القتتبض احلكمتتي البغ تتوي يف شتترح الستتنة(ٖ) ،وتطبيق تاً لتتذلك ف تتإن

الفقهاء اعتربوا أن الدائن قابض حكماً للدين إذا شغلت ذمتو مبثلو للمدين.
واستدل الفقهاء بقيتام القتبض احلكمتي مقتام القتبض الفعلتي تديث ابتن عمتر  -ر تي هللا
إٍل
اه رويتتدك أستتألك؛ ّ
تيب ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتتت حفصتتة؛ فقلتتت :اي رستتول ّ
عنهمتتا  -قتتال " :أتيتتت النّت ّ
أبيع اإلبل ابلبقيع ،فأبيع ابل ّداننَ وآخذ ال ّدراىم ،وأبيع ابل ّدراىم وآخذ ال ّداننَ ،وآخذ ىذه متن
اه ملسو هيلع هللا ىلص( :ال أبس أن أتخذىا بسعر يومها متا مل تفًقتا
ىذه ،وأعطي ىذه من ىذه؛ فقال رسول ّ
وبينكما شيء)"(ٗ).
( )1الوشقط لؾغزايل (.)152/3
( )2جمؿوع الػااوى (.)448/29
( )3رشح المـة (.)111/8
( )4رواه اإلمام أمحل ذم مماـله بارقم ( )5559وأباو ةاوة ذم شاــه بارقم ( )3354والسماذي ذم شاــه بارقم
( ،)1242والـمائي ذم ادجابى ( ،)183/7وابن ماجه ذم شــه برقم ( ،)2262وقاال السماذي "مل يرفعاه غار
شامك" :فؼل رواه صعبة ظن ث ثة من الثؼات موقوف ًا ،واكػرة برفعه شامك ،وبقان ذلك أن صعبة رواه ظن أيوب ظان
كافع ظن ابن ظؿر موقوف ًا ،وظن قااةة ظن ابن ادمقب ظن ابن ظؿر موقوف ًا ،وظن حيقى بن أ إشحاق ظن شامل ظان
ابن ظؿر موقوف ًا ،ودا ش ل صعبة ظن احلليث ،قال  ...رفعه لـا شامك بن حرب وأكا أهاباه" .واكظار شاـن البقفؼاي
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وقد صدر قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي ذو الرقم ٖ٘(ٗ )ٙ/بشأن القبض :صوره وخباصتة
ادلستجدة منها وأحكامها ،ونصو ما أيٌب:

أوالً  :قببض األمبوال كمبا يكبون حسبياً يف حالبة األيب ،ابليبد ،أو الكيبل أو البوزن يف
الطعام ،أو النقل والتحويل إذل حوزة القابض ،يتحقق اعتبباراً وحكمباً ابلتخليبة مبا التمكبني

مببل التصببرف ولببو دل يوجببد الق بببض حس باً .وختتلببي كيفي ببة ق ببض األشببياء س ب حاذل ببا
وايتبلف األعراف فيما يكون قبضاً ذلا.
اثنياً  :إن مل صور القبض احلكمي ادلعتربة شرعاً وعرفاً :

 -0القيد ادلصريف دلبلغ مل ادلال يف حساب العميل يف احلاالت التالية :
أ -إذا أودع يف حساب العميل مبلغ مل ادلال مباشرة أو والة مصرفية.
ب -إذا عقد العميل عقد صرف انجز بينه وبني ادلصرف يف حال شراء عملبة بعملبة
أيرى حلساب العميل.
ج -إذا اقتطببا ادلصببرف – أبمببر العميببل – مبلغباً مببل حسبباب لببه إذل حسبباب يببر
بعملبة أيبرى ،يف ادلصبرف نفسبه أو هب  ،لصباحل العميبل أو دلسبتفيد يبر ،وعلبى
الصرف يف الشريعة اإلسبلمية.
ادلصارف مراعاة قواعد عقد ّ

ويغتفببر رييب القيببد ادلصببريف ابلصببورة الببف يببتمكل ادلسببتفيد عببا مببل التسببلم الفعلببي،
للمدد ادلتعارف عليها يف أسواق التعامل ،على أنه ال جيوز للمسبتفيد أن يتصبرف يف العملبة
يبلل ادلدة ادلغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد ادلصريف إبمكان التسلم الفعلي.

ٕ -تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسح ابلعملة ادلكتوب عبا عنبد اسبتيفا ه
وحجز ادلصرف.

وصدر قرار رلل اجملمع الفقهي اإلسالمي ونصو ما أيٌب:
" أوال :يقببوم اسببتبلم الشببيك مقببام القبببض عنببد تببوفر شببروله يف مسب لة صببرف النقببود
ابلتحويل يف ادلصارف.

(.)284/5
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اثنياً :يعترب القيد يف دفاتر ادلصرف يف حكم القبض دلل يريد استبدال عملة بعملة
الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه"(ٔ).
أيرى سواء كان ّ

وصدر قر ُار اذليئة الشريعة دلصرف الراجحي ذو الرقم  ٙوالتاريخٜٔٗٓ/ٔٓ/ٔ٘:ىت،
وفيو ":أن القيد يعترب قبضا صحيحا وك،لك الشيك مقبول الدفا".

ويشًط لصحة كون القيد ادلصريف قبضاً شرعيا الشروط اآلتية:
ٔ -أن يتم التقييد قبل مفارقة أحد طريف العقد لآلخر.
ٕ -أن يتم التقييد يف حساب العميل لدى ادلصرف ،أو يعطي البنك
ادلستفيد شيكاً
َ
موظف البنك يف القبض احلسي على أن
مصدقاً ابدلبل ادلقيد لو ،أو يوكل ادلستفيد
َ
يقبض الوكيل قبل مفارقة العميل البنك.
ٖ -أن يكون يف حوزة البنك من النقد بقدر ادلبل ادلقيد يف حساب العميل.
ٗ -أن يتمكن ادلستفيد من التصرف ادلطلق ابدلبل فور دتام ىذا اإلجراء(ٕ).

(( )1قرارات جمؿع الػؼه اإلش مي) ص (.)264
(( )2الافخريج الػؼفي لؾؼقل ادرذم) لؾلكاور ظبلا الربعي ص (.)11
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انفصم انثانث :حكى اشرتاط اخليار يف عقد انصزف.
صورة المسألة:
أن ويتر المصرف كموة كبورة من عملة محممة بيرط الىوار ،لكونده
وظن حاجة أحم العمالء لتل العملة ،وويترط الىودار فدي الصدهقة ،فد ن
صرف ،وإال رمه.
تمت الحاجة أمضى ال ّ
الصرف على قولُ:
اختلف العلماء يف صحة اشًاط اخليار يف عقد ّ

الق ببول األول :من تتع ذل تتك ،فق تتد ذى تتب احلنابل تتة إىل ص تتحة العق تتد وبط تتالن الش تترط ،قت تال
الصببرف بتخببابر فيببه وقياسببه سببلم وبيببا حنببو مببد بببر مبثلببه أو بشببع
البهتتوٌب":وال يبطببل ّ

فيصح العقد دون الشرط كسا ر الشبروط الفاسبدة"(ٔ) ،وبتو قتال اجلمهتور؛ فتال يص ّتح يف
الرؤية والعيتب؛ فإنّتو ال ؽلنتع ادللتك فتال ؽلنتع دتتام القتبض،
الصرف خيار ّ
ّ
الشرط خبالف خيار ّ
الصرف ينعقد على مثل النقود ال على عينها(ٕ).
والعيب ال يفسخ العقد؛ ألن ّ
الصرف شرطو القبض يف احلال دون أتخَ(ٖ).
وعللوا ادلنع أبن ّ
وقت تتد روى عبت تتدالرزاق عت تتن ابت تتن عبت تتاس – ر ت تتي هللا عنهمت تتا ،قت تتال" :ال تبت تتع الفضت تتة
بشرط"(ٗ).
وعن احلسن وابتن ستَين ،قتاال" :إذا بعتت ذىبتاً بفضتة فتال تفارقتو وبينتك وبينتو شترط
إال ىاء وىاءً(٘).
ٍب اختلفتوا فقتتال احلنابلتتة وأبتتو لتتور بصتتحة العقتتد وبطتتالن الشتترط ،وذىتتب احلنفيتتة وادلالكيتتة
والشافعية إىل فساد العقد من أصلو(.)ٙ
القببول الثببا  :صتتحة اش تًاط اخليتتار ،وقتتد ورد عتتن مالتتك متتا يتتدل علتتى اجل تواز( ،)ٚوىتتو

( ( )1ف
كشا الؼـاع) ( – 41/8ط.وزارة العلل).
(( )2فا الؼلير) البن اهلامم (( ،)367/5ادجؿوع) لؾـووي (.)413/9
(( )3الااج واإلكؾقل) (( ،)319/4البقان والاحصقل) (.)441/6
( )4رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14552
( )5رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22831
(( )6الػااوى اهلـلية) ( ،)81/3و(ادلوكة) ( ،)235/3و(مغـي ادحااج) (.)47/2
(( )7إكامل اإلكامل) (.)267/4
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ختتالف ادلشتتهور عنتتو ،قتتال البتتاجي(":مس ب لة) ف ب ن اسببتوج رجببل سببواري ذه ب مبا ببة
درهببم علببى أن يبب،ه عمببا فب ن رضببيهما أهلببه رجببا عمببا فاسببتوجبهما منببه وإال ردمهببا
روى ابل ادلواز عل مالك :أن ذلك جا ز ،وقال :ه ذلك مل قول مالك أح إلينبا
الصببرف ،وهببو قببول
أن أنيبب،ها مببل هب إجيبباب ،وجببه القببول األول :إثبببات اخليببار يف ّ

شباذ ،وجب ّبوز التب ي فيببه بعبد عقببد علبى النقببد وهبو أيضباً بعيبد ،وحيتمببل :أن يريبد بببه
الصبرف وتقريببر البثمل دون عقبد ولبب،لك قبال :إنبه إن رضببيهما أهلبه رجببا
ادلواعبدة يف ّ

فاسببتوجبهما منببه؛ فبب،كر أن اإلجيبباب دل يوجببد بعببد وإمنببا كببان ذلببك علببى سبببيل تقريببر
الصببرف إن رضببيها أهلببه دلببا كلببي الطل ب ومعرفببة الببثمل فلببم
الببثمل ومعرفببة مببا يتبببا ّ

الصبرف ينبايف اخليبار وهبو ادلشبهور
جيعل إليه عقد وهللا أعلم ،ووجه القول الثبا  :أن ّ
عل مالك؛ ألنه مبين على ادلنباجزة والنقبد يف اجمللبس واخليبار ال يكبون إال فيمبا يديلبه

الت ي ؛ ألنه إمنا يكون يف مدة تت ير عل حال العقد".
ورجح اإلمام ابن تيمية لبوت خيار الشرط يف كل العقود ،ولو طالت ادلدة(ٔ) ،وستواء
يف ذلتتك أكتتان العقتتد بيع تاً أم صتترفاً أم ستتلماً ،ورجحتتو أيض تاً الشتتيخ عبتتدالرزتن بتتن انصتتر
الست تتعدي رزتت تتة هللا عليت تتو ،وقت تتال يف ست تتبب الًجت تتيح" :لعب ببدم ا ب بب،ور يف ذلب ببك...وكون

الص ببرف والس ببلم يش ببرتط لصب بحتهما التق ببابض ،ال دين ببا م ببل ثب ببوت اخلي ببار ،فيحص ببل
ّ
الصرف ،إال أهنما إذا بقيا ودل يفسخا ،فقد حصل ادلقصبود،
التقابض ،ويصح السلم و ّ
وإن فسخا رجا كل مبا دفعه ،ودل يكل يف ذلك زل،ور شبرعي ،ببل ذلبك دايبل ب

قول ببه ا ":ادلسب ببلمون علب ببى شب ببرولهم"(ٕ) ،ورجح تتو ال ّش تتيخ اب تتن عثيمت تُ  -رزت تتو هللا؛
الصبرف ،ونقببول :اقبضبا قبببل التفبرق ،ويبقببى أبيبديكما علببى
فقتال":الصبحيح ثبوتببه يف ّ

حس ما اشرتلتما ،ف ما أن متضيا البيا ،وإما أن تفسخا "(ٖ).

(( )1االخاقارات) ص ( ،)185-184و(الػااوى الؽزى) ( ،)391/5و(ادبلع) البن مػؾ (.)68/4
(( )2ادخاارات اجلؾقة) ص (.)73
(( )3الرشح ادؿاع) (.)281/8
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انفصم انزابع :يعيار انتفزق ادلبطم نعقد انصزف.

ادلثحث األٔل :تٍاٌ اتفاق انفقٓاء عهى اشرتاغ انتقاتطٔ ،اختالفٓى يف

تعط صٕسِ.

أرتع العلماء على اشًاط التقابض يف عقد ادلصارفة ،وأن التفرق قبل القبض مفسد

للعقد(ٔ) ،قال ابن تيمية" :والتحقيق يف عقود الراب إذا دل حيصل فيها القبض أن ال عقد،

وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فهو بطبلن ما دل يتم-ال -بطبلن ما مت"(ٕ).

وذىتتب إمساعيتتل بتتن عليتتة متتن الستتلف إىل جتواز التفتترق قبتتل التقتتابض إذا اختلتتف اجلتتن ،
وىت تتو زلجت تتوج ابألحاديت تتث ادلتقت تتدم ذكرىت تتا ،واإلرتت تتا  ،ولعلت تتو مل يبلغت تتو احلت تتديث ،فلت تتو بلغت تتو دلت تتا
خالفو(ٖ).
وقتتد روى عبتتدالزراق عتتن عمتتر – هنع هللا يضر ،قتتال" :إذا اب أحتتدكم التتذىب ابلتتورق فتتال يفتتارق
صاحبو وإن ذىب وراء اجلدار"(ٗ).
وعتتن عمتترو بتتن دينتتار قتتال مسعتتت بتتن عمتتر – هنع هللا يضر؛ يقتتول" :إن استتتنظرك حلتتب انقتتة فتتال
تنظره"(٘).
وسئل ابن عمر – هنع هللا يضر  -عن الذىب يبا بنسيئة؛ فقتال  :مسعتت عمتر بتن اخلطتاب علتى
ىذا ادلنرب وسئل عنو فقال" :كل ساعة استنسأه فهو راب"(.)ٙ
وقال ابن عمر – هنع هللا يضر" :إذا صرفت ديناراً فال تقم حى أتخذ ذتنو"(.)ٚ

(( )1اإلمجاع) البن ادـذر ص ( ،)58و(ادجؿوع) لؾـووي (.)65/11
(( )2االخاقارات) ص (.)76
(( )3رشح هحق ممؾم) لؾـووي (.)14/11
( )4رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14581
( )5رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14551و ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22828
( )6رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22832
( )7رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22827
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الصتترف ىتتو :اف تًاق العاقتتدين أببتتداهنما عتتن رللستتهما ،فيأختتذ
تحة ّ
واالف تًاق ادلتتانع متتن صت ّ
ىذا يف جهة ،وىذا يف جهة أخرى ،أو يذىب أحدعلا ويبقى اآلختر ،ح ّتى لتو كتاان يف رللستهما
مل يربحا عنو مل يكوان مفًقُ وإن طتال رللستهما؛ النعتدام االفتًاق ابألبتدان ،وكتذا إذا قامتا عتن
الص ّتراف فتقابضتا عنتده ،ومل يفتارق
رللسهما فذىبا معاً يف جهة واحتدة إىل منتزل أحتدعلا أو إىل ّ
أحدعلا صاحبو ،جاز عنتد رتهتور الفقهتاء؛ أل ّن اجمللت ىنتا كمجلت اخليتار ،كمتا ح ّترره احلنفيّتة

الشافعيّة واحلنابلة ،قال البهوٌب(":ف ن لال اجمللبس) قببل القببض وتقابضبا قببل التفبرق جباز،
و ّ
(أو) تصببارفا مث (متاشببيا مصببطحبني إذل منببزل أحببدمها) فتقابضببا (أو) متاشببيا (إذل الص براف

الصبرف ألن اجمللبس هنبا كمجلبس اخليبار يف البيبا ودل يتفرقبا
بح ّ
فتقابضا عند جاز) أي :ص ّ

قبل القبض"(ٔ).

الصتترف كمتتا إذا انم
وذكتتر احلنفيّتتة صتتوراً أختترى أيضتاً ال تعتتد افًاقتاً ابألبتتدان؛ فيصت ّتح فيهتتا ّ
العاقدان يف اجملل  ،أو أغمي عليهما أو على أحدعلا أو ضلو ذلك.
وذىتتب ادلالكيتتة إىل التفتترق ادلتتؤلر ىتتو :التفتترق ابألقتوال ،وقتتد لبتتت عتتن مالتتك بتتن أوس بتتن
احلتد ن النصتتري أنتتو التتم صتترفاً مبائتتة دينتتار ،قتال :فتتدعاٍل طلحتتة بتن عبيتتد هللا فًاو تتنا حتتى
اصتتطرف متتٍ وأختتذ التتذىب يقلبهتتا يف يتتده ٍب ق تتال :حتتى أيتيتتٍ ختتازٍل متتن الغابتتة وعمتتر ب تتن
اخلطتتاب يستتمع؛ فقتتال عمتتر :وهللا ال تفارقتتو حتتى أتختتذ منتتوٍ ،ب قتتال :قتتال رستتول هللا صتتلى هللا
عليو وسلم( :الذىب ابلورق رابً إال ىاء وىاء ،والرب ابلرب رابً إال ىاء وىاء ،والتمر ابلتمتر رابً إال
ىاء وىاء ،والشعَ ابلشعَ رابً إال ىاء وىاء)(ٕ).
وأخذ ادلالكية من قولو ":إال ىاء وىاء " ،وجوب أن يكون التقابض مع اإلغلاب والقبول.
قال الباجي يف ادلنتقى":ومحل ذلبك علبى :أن التّقبابض فيبه جيب أن يكبون مبا اإلجيباب

والقبول ال يت ير عنهما ببل يقبرتن عمبا؛ ألن عقبد كبل واحبد منهمبا يقتضبي اإلشبارة إذل مبا
بي ببد م ببل الع ببو

بقول ببه( :ه بباء)؛ ول بب،لك فه ببم من ببه عم ببر وه ببو م ببل أه ببل اللس ببان تعجي ببل

التقببابض ،ف مببا التفببرق قبببل القبببض فبببل يبببلف بببني الفقهبباء نعلمببه يف أنببه يفسببد العقببد،
( ( )1ف
كشا الؼـاع) ( – 41/8ط.وزارة العلل).
( )2رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه كام ذم رشح الـووي (.)12/11
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جوز للحة بل عبيد هللا فرتكبه الت ويبل وادلراجعبة
والدليل على ذلك :ما احتج به عمر ،وما ّ
لعمر رضى هللا عنهما دليل على رجوعه عنه".
وروى مالك يف ادلوطأ معلقا عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أنو قال":ال تبيعتوا التذىب ابلتذىب
إال متثالً مبثتتل ،وال تشتتفوا بعضتتها علتتى بعتتض ،وال تبيعتوا التتورق ابلتتورق إال متتثالً مبثتتل ،وال تشتتفوا
بعضها على بعض ،وال تبيعوا الورق ابلذىب أحدعلا غائب واآلخر انجز ،وإن استنظرك إىل أن
يل بيتو فال تنظره ،إٍل أخاف عليكم الرماء"(ٔ) ،والرماء ىو :الراب" .ومعٌ :تشفوا :أي تزيدوا.
قال النووي يف شرح احلديث":واستدل أصبحاب مالبك عب،ا علبى :أنبه يشبرتط التقبابض

عقب العقببد حببى لببو أ ّيبر عببل العقببد وقبببض يف اجمللببس ال يصببح عنببدهم ،ومبب،هبنا ص بحة
القبض يف اجمللس ،وإن ريير عل العقد يوماً أو أايماً وأكثر ما دل يتفرقا ،وببه قبال أببو حنيفبة

و يرون ،وليس يف ه،ا احلديث حجة ألصحاب مالك"(ٕ).

وسهل بعض ادلالكية يف بعض الصور ،فقال ابن جزي ادلتالكيّ " :أما التّ ي اليس بدون
ادلوازيّة والعتبيّة جواز ".
ادلدونة كراهته ،وم،ه
فرقة بدن ففيه قوالن :م،ه
ّ
ّ
ويف حاشية الدسوقي" :إذا كان الت ي هلبة وقهراً مبل هب ايتيبار فببل يضبر علبى قبول

ابل رشد ،سواءاً كان قليبلً أو كث اً ،إذا ال يكلي هللا نفساً إال وسعها ،وعند ه  :التب ي

يضر مطلقاً(ٖ).

ويف الشرح الكبَ للدردير (" :و) ال جيوز صرف (مؤير ولو) كان التب ي منهمبا أو مبل

أحدمها (قريباً) ما فرقة ببدن ايتياراً ولبو أبن يبديل أحبدمها يف احلبانوت ليب اب لبه ابلبدراهم

منببه ال إن دل صببل فرقببة فبببل يضببر إال إذا لببال كمببا اب( ،أو) كببان الت ب ي (هلبببة) فهببو
عطي على قريباً يبلفاً البل رشد القا ل :أن الت ي هلبة ال يضبر ،وظباهر ولبو لبال كب ن
( )1رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14562والبقفؼي ذم شــه الؽزى ( )284/5من ضريق ظبلا بن ظؿار
–وهو مضعف ذم احلليث -ظن كافع ظن ابن ظؿر به ،ورواه البقفؼي ذم شــه ( )279/5من ضريق جرير بن حاازم
ظن كافع به ،وذم رواية ظبلالرزاق (الربا).
(( )2رشح هحق ممؾم) لؾـووي (.)12/11
(( )3حاصقة اللشوقي) (.)29/3
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حيول بينهما سيل أو انر أو عدو".
الصب ببرف بينهمب ببا علب ببى
وق تتال يف الت تتاج واإلكلي تتل (" :أو هلبب ببة) ابب ببل رشب ببد  :إذا انعقب ببد ّ

(ٔ)
الص ببرف هلب ببة بنس ببيان ،أو هل ببط ،أو س ببرقة م ببل
ادلن بباجزة فتب ب ير ش ببيء شل ببا وق ببا علي ببه ّ

الصبرف فيهبا ،ومنبا فيبه
الصراف ،أو ما أشبه ذلك شلا يغلبان عليه أو أحبدمها فهب،ا ديضبي ّ
التناجز وال ينتقض ابتفاق".

ومتتذىب ابتتن القاستتم :أن متتا حصتتل فيتتو التتتأخَ ينتتتقض ،ولتتو قتتال :أان أجتتتاوز النقصتتان ال
لصرف ا ىت.
ينتقض شيء من ا ّ
وقتتال اب تتن ج تتزي يف الق توانُ الفقهي تتة (" :الف ببرع التاس ببا) إن تفرق ببا قب ببل التق ببابض هلب ببة

فقوالن اإلبطال والتصحيح خببلف التفرق ايتياراً ففيه البطبلن اتفاقاً".

ويف شرح خليل للخرشتي(" :قوله :أي وال يباح صرف مؤير) حل سب ادلعبى ،وك نبه

قببال :ال يببباح صببرف دينببار وه ب مبثلهمببا ،وال صببرف مببؤير أي :وال يببباح صببرف مببؤير
(قولبه :ولببو كببان قريبباً ايتيباراً أو هلبببة) كبببلم رلمببل وحاصبله :أهنمببا إذا ديبببل علببى التب ي

فيفسبد حصببل رييب منهمببا أو مببل أحبدمها أم ال ،وعلببى تقببدير ديولبه كببان يف الكببل أو يف

الببعض ،وأمبا إذا ديببل علبى عبدم التب ي فيمتنبا إن حصبل رييب ايتيباراً ،ولبو يف البببعض
كاضببطرار يف ايميببا أو أيببا أحببدمها ال يف بعببض أحببدمها فيمضببي فيمببا وقببا فيببه التنبباجز

وايتلي يف مضي ما يقا فيه الت ي انظر عج (قولبه أو هلببة) كحلبول سبيل أو اهنبدام بنبا
وسببواء هلب باً أو أحببدمها كهببروب صبباحبه قاصببداً لنقضببه ،وادل براد مببل تعلببق احلرمببة ابلت ب ي
الصرف هلبة؛ ألن ادلغلوب على شيء ال إمث عليه".
تعلقها إبمتام العقد ال،ي وقا فيه ّ

(قوله :ألن اخلبلف يف البعيد إخل) تقدم أن ادلخالي ادلوازية والعتبية وادلس لة مقيبدة يف

كبلمهمببا القببرب ،نعببم ظبباهر النقببل أن مببل يقببول ريببواز التب ي هلبببة ال يقيببد ابلقببرب؛ فب ذا
كببان هبب،ا مبراد الشببارح فبببل يظهببر عطببي قولببه :أو هلبببة علببى ايتيبباراً ا ،وفببة بببل معطوفباً
( )1وهذا واض فقام إذا كان االتػاق ظذ الاـاجز ،أما إذا ظؾم الطرفان واكعؼلت اإلراةة ظذ الالخر القمار فغار
ةاخل ذم ك مه ،ومجقع الـؼول ظن ادالؽقة إكام هو فقام إذا حصل العؼل ظذ الاـاجز ،ثم ضرأ الاػرق بمابب ال حقؾاة
فقه.
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علببى قريب باً ،ونببوزع يف ادلبالغببة وادلعببى هبب،ا إذا كببان بعيببداً ،بببل ولببو كببان قريب باً هبب،ا إذا كببان
ايتياراً بل ولو قال الباجي(":مس لة) ف ن استوج رجل سواري ذه مبا بة درهبم علبى أن
يبب،ه عمببا فب ن رضببيهما أهلببه رجببا عمببا فاسببتوجبهما منببه وإال ردمهببا روى ابببل ادلببواز عببل

مالببك :أن ذلببك جببا ز ،وقببال :ه ب ذلببك مببل قببول مالببك أح ب إلينببا أن أنيبب،ها مببل ه ب
وجوز الت ي فيبه بعبد
إجياب ،وجه القول األول :إثبات اخليار يف ّ
الصرف ،وهو قول شاذّ ،

الصببرف وتقريببر الببثمل
عقبد علببى النقببد وهببو أيضباً بعيببد ،وحيتمببل :أن يريببد ببه ادلواعببدة يف ّ

دون عقببد ولبب،لك قببال :إنببه إن رضببيهما أهلببه رجببا فاسببتوجبهما منببه؛ فبب،كر أن اإلجيبباب دل
الصبرف إن رضبيها أهلبه
يوجد بعد وإمنا كان ذلك على سببيل تقريبر البثمل ومعرفبة مبا يتببا ّ

دلببا كلببي الطل ب ومعرفببة الببثمل فلببم جيعببل إليببه عقببد وهللا أعلببم ،ووجببه القببول الثببا  :أن
الصببرف ينببايف اخليببار وهببو ادلشببهور عببل مالببك؛ ألنببه مبببين علببى ادلنبباجزة والنقببد يف اجمللببس
ّ

واخليب ببار ال يكب ببون إال فيمب ببا يديلب ببه الت ب ب ي ؛ ألنب ببه إمنب ببا يكب ببون يف مب ببدة تت ب ب ير عب ببل حب ببال
العقد".كان هلبة".

الفرعىاألول:ىإذاىدخلىالصورفيىحانوتهىالدتخراجىالنقود؛ىفكلىوطددى
هذاىالتفرقىمؤثرا؟ .ى
صورة المسألة :
إذا أحضددر العمود لموظددف الصددرافة مبلنددا مددن النقددوم لصددرفه ،فتعا ددما
صرف ،و با الموظف المبلد مدن العمود  ،ومىد إلدى الى اندة
على ال ّ
لعم النقوم؛ فه وؤير ذل ؟ .
بعد البحث يف كالم أىل العلم ،مل أجد متن يترخف فيتو إال مالكتاً  -رزتتو هللا  -متع
التنبي تتو إىل أن تتو يض تتيق يف التف تترق ال توارد يف احل تتديث ،وي تترى :أن تتو التف تترق ابألق توال ،خالفت تاً
للجمهور الذين يرون :أن التفترق التوارد ىتو التفترق ابألبتدان ،فترخف يف مستألة ورجتع إىل
قول اجلمهور للحاجة.
يف حانوتببه لتقلي ب ال ب ّدراهم فقيببل :ابلكراه ببة،
وأمببا ديببول ّ
قتتال ال ت ّدرديرّ " :
الصب ب ّ
وقيل :ابيواز .وك،لك ديوله احلانوت ليخرج منه ال ّدراهم".
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ويف مواىتب اجلليتتل للحطّتتاب" :ظبباهر كبلمببه يف التوضببيح :أن القيببام إذل احلببانوت

أو احلبانوتني للبوزن والتّقليب شلنبوع علبى ادلشبهور ،ولبو كبان ذلبك بعبد التقبابض علببى
ريويل اللخمي يبلفاً دلا ريوله ابل رشد ،ودل أر مل ريول ذلك على ادلنبا ،أمبا اللخمبي

ف نه حكبى يف التب ي اليسب قبولني ابلتخفيبي والكراهبة ،وعبزا األول للموازيبة والثبا

للمدونة ،وظاهر ذلك سواءاً كان ذلك قبل القبض أو بعد  ،ونص كبلمبه؛ وإن لبال

مبا بببني العقبد وادلنبباجزة ببني ادلتصببارفني إمببا لغيببة النقببديل أو ألحبدمها ،وقصببد التب ي

(ٔ)
الصببرف
مببا بقبباء اجمللببس أو افرتقببا أو قامببا أيع باً إذل موضببا ه ب البب،ي عقببدا فيببه ّ

فسببد مببى وقببا الطببول بشببيء مببل هبب ،الوجببو  ،وايتلببي إذا كببان الت ب ي يس ب اً ودل
يطببل فكرهببه مالببك مببرة ،واسببتخفه أيببرى فقببال يف كتبباب دمحم فببيمل صببرف دراهببم
الصراف ف رى وأزن ،قال :أمبا الشبيء اخلفيبي فب رجو أن
بدانن فقال :أذه عا إذل ّ

ال يكبون ببه أبس ،قبال :وقبد يشببه مبا إذا قامببا إليبه أيعباً ف جباز القيبام واالفبرتاق عببل
اجمللببس إذا كببان يسب اً ،وعلببى هبب،ا جيببوز العقببد علببى مببا هببو ها ب عنهمببا علببى مثببل

ذلببك القببرب إذا كببان يف ملكببه ،وقببال يف ادلدونببة يف البب،ي يصببرف دينبباراً مببل صبراف

فيزنه ويديلبه اتبوتبه :ال يعجببين وليبرتك البدينار علبى حالبه حبى خيبرج درامهبه فيزهنبا مث

يبب ،الببدينار ،ويعطببي الببدراهم ،قببال دمحم :ول ب د دينببار إليببه مث يتنبباجزان ،وهبب،ا كلببه
محاية ،وال يفسد به صرف" أ.هبب ،ونقلبه عنبه اببل عرفبة فقبال :ويف يسب التب ي لبرق
اللخمبي يف يفتبه ،وكراهتببه قبوالن لروايببة دمحم مبل صببرف دراهبم بببدينار ،وقبال :أذهب
إذل الص براف ل ب ى ويببزن :ال أبس مبببا قببرب منببه ،وقولببه فيهببا :أكببر أن يببديل الببدينار
اتبوته أو خيلطه مث خيرج الدراهم بل يدعه حى يزن في ي ،،ويعطي".
ٍب ذكر طريقة غَه لكنو عزا ادلسألة لسما ابن القاسم ،وليست فيو إظلا ىي يف مسا
أشهب ونصها يف أول رسم منو:
(ٔ)ذم الـمخة ادحؼؼة (ادمجل)  ،ورجعت إا الطبعة األوا الؼليؿة ( )313/4فوجلت العباارة كػمافا ،وأطان
الصواب (ادجؾس) بلل (ادمجل) ،وشقاق الـص يلل ظذ ذلك ويػقله بللقل قوله بعل ذلاك (أو قاماا مجقعاا إا
موضع غر الذي ظؼلا فقه الر ).
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سئل مالك عل الرجل يصرف مل الصراف دانن بدراهم ،ويقول له :اذه عا
فزهنببا عنببد هبب،ا الص براف ،وأر وجوههببا ،وهببو قري ب منببه فقببال :أمببا الشببيء القري ب
ف ب رجو أن ال يكببون بببه أبس ،وهببو يشبببه عنببدي مببا لببو قامببا إليببه أيعببا ف ب رجو أن ال
الصبرف بينهمبا أصبارفك علبى أن
يكون به أبس فقيبل دلالبك لعلبه يقبول قببل أن جيب
ّ

أذهب عببا إذل هبب،ا فيزهنببا وينظببر إليهببا فيمببا بيببين وبينببك ،قببال :هبب،ا قريب ف ب رجو أن
يكون ال أبس به ،ابل رشد استخي ذلك للضرورة الداعية إ ْذ هالب النباس ال دييبزون

النقببود؛ وألن التقببابض قببد حصببل بينهمببا قبببل ذلببك فلببم يكببوان بفعلهمببا هبب،ا سلببالفني
لقبول النبي صبلى هللا عليببه وسبلم( :الب،ه ابلبورق راب إال هبباء وهباء)؛ ولبو كبان هبب،ا
الصرف لوقا الناس ب،لك يف حرج شديد ،وهللا تعاذل يقول:
ادلقدار ال يسامح فيه يف ّ
{ َوَما َج َع َل َعلَْيك ْم ِيف ال ِّدي ِل ِم ْل َح َرج} “احلج.]ٚٛ:

وأما قوله" :وهو يشبه عندي أن لو قامبا إليبه أيعبا  -فببل شبك أن قيامهمبا إليبه

أيعباً بعببد التقببابض أحب مببل قيببام أحببدمها إليببه وحببد " ،وقيببل :إن قولببه هبب،ا سلببالي

لكراهت ببه يف ادلدون ببة أن يتص ببارفا يف رلل ببس ،مث يقوم ببان فيب بزانن يف رلل ببس ي ببر ول ببيس
عندي ه،ا يبلفاً له؛ ألن مس لة ادلدونة فيما بعد عقد التصبارف ،وقببل التقبابض مبل

رللس إذل رللس ،وال ضرورة تدعو إذل ذلك وه ،ادلس لة إمنا قاما فيهبا بعبد التقبابض

للضرورة ادلاسة يف ذلك انتهى.
فببانظر كبببلم ابببل رشببد فلببيس فيببه إجببازة الت ب ي القري ب  ،بببل ال بببد عنببد مببل
التقببابض ،ومسب لة ادلدونببة الببف أشببار إليهببا ابببل رشببد هببي قوذلببا ،وأكببر أن يصببارفه يف
رللببس ،ويناقببد يف رللببس يببر قببال أبببو احلسببل :الكراهببة هنببا علببى ادلنببا ،وقببال يف
الصببرف ،ويريبه البب،ه
الطبراز :يف شببرحها للمسب لة صببوراتن :إحبدامها :أن يعقببد معبه ّ

فيقول :أذه ألريه وأزنه فهو ال،ي وقا فيبه الكراهبة ،وايتلبي فيبه القبول ،والثانيبة:
أن يببزن لببه البب،ه ويتقابضببا أيع باً ،مث يبقببى يف نفببس أحببدمها شببيء فيقببول :أذه ب

الصرف؛ ألنه قد متّ شرله ال،ي هو القبض انتهى.
ألستع فه،ا ال يضر ّ
وقوله ألستع معنا  :أزنبه مبل ِ
العيَبار؛ فقبد علبم أنبه إذا تقابضبا العوضبني مث قامبا
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معاً أو قام أحدمها إذل احلانوت واحلانوتني للوزن والتقلي فب،لك جبا ز ،وال يفسبد ببه
الصرف كمبا يفهبم
الصرف ،وإذا وجد فيه ما يستحق البدل أبدله ،وال ينتقض ب،لك ّ
ّ

شلببا تقببدم ،وقول ببه يف الط براز إث ببر كبلمببه ادلتقببدم ،ول ببه أن يسببتع ذل ببك مببل هب ب إذن

صباحبه فب ن وجبد انقصباً ،ومعبه بينبة دل تفارقبه أو صب ّدقه رببه فلبه فسب العقببد ،وإن دل

تكل له بينة فله أن حيلفه ،إمنا يعين به إذا اللبا علبى شبيء بعبد الطبول كمبا سبي اب يف
كبلم ادلصني".

...قتتال البتتاجي ...":إذا تص ببارفا يف رللببس ،وتقابض ببا يف رللببس ي ببر فادلشببهور :من ببا

ذلك على اإللبلق ،وقيل" جيوز فيما قرب .انتهى"(ٔ).

الص ّتراف داننتَ بتدراىم ،ويقتول لتو" :اذهب عبا فزهنبا
الرجتل يصترف متن ّ
وسئل مالك عن ّ

شبيء القريب فب رجو أن ال يكبون
الص ّراف ،وأر وجوهها وهو قري منه؛ فقالّ :أمبا ال ّ
عند ّ
به أبس ،وهو يشبه عندي ما لو قاما إليه أيعاً"(ٕ).

ض ببرورة ال ّداعي ببة؛ إ ْذ هالب ب النّ بباس ال دييّ ببزون
ونقتتل ع تتن اب تتن رش تتد" :أس ب ّ
بتخي ذل ببك لل ّ

النّقببود؛ وأل ّن التّقببابض قببد حصببل بينهمببا قبببل ذلببك فلببم يكببوان بفعلهمببا هبب،ا سلببالفني لقببول

بي ا( :ال ب ّ،ه ابلببورق رابً إالّ هبباء وهبباء) "،ولببو كببان هبب،ا ادلقببدار ال يسببامح فيببه يف
النّب ّ
بل َعلَ ْبيك ْم ِيف الب ِّدي ِل
الصرف لوقا النّاس بب،لك يف حبرج شبديد ،و ّ
ّ
اّلل تعباذل يقبولَ [ :وَمبا َج َع َ
ِم ْل َح َرج]".
وقتتال البتتاجي" :وقببد كببر مالببك أن يعقببد مببا الص ب يف علببى دينببار بببدراهم فيببدفا إليببه
ال ببدينار فيخلط ببه ب،هب ببه أو يف اتبوت ببه مث خي ببرج ال ببدراهم وي ببرتك ال ببدينار ح ببى خي ببرج ال ببدراهم
وحيضببر العينببان فهببو أبلببغ يف ادلن باجزة صببورة ومعببى ؛ ألن أيبب ،الببدينار وتغييبببه مث إي براج
الدراهم بعد ذلك ليس على صورة ادلناجزة بل هي مل أفعال الت ي وصفة التببايا فيمبا ال

يراعى فيه التقابض والتناجز"(ٖ).

(( )1مواهب اجلؾقل) (.)132-129/6
(( )2ادـاؼى) لؾباجي.
( )3ويـظر (مغـي ادحااج) لؾرشبقـي ( ،)24/2و(الؼواكني الػؼفقة) ص (.)251
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الفرعىالثداني:ىإذاىتطدّدىرىالتقدابضىإدالىبطددىودوميىىرمدلىفكدلىولحدقى
ذلكىبالقبضىالحكمي .ى
صورة المسألة:
صرف أن تدتم فدي مجلدس واحدم ودتم فوده التقدابا ودماً
ا ص في عقوم ال ّ
صرف التدي تجروهدا المصدارف الودوم تدتم وفد
بوم ،بور أن آلوة عقوم ال ّ
عدمم مددن الصددور منهددا أندده عنددم إجددراء عملوددة المصددارفة واالتهددا علددى
سعر معون ف ن تمكون طرفي العقم من المبل الذ لمق الطدرف اخىدر ال
وتم إال في تارو االستحقا .
ومن ادلهم أن تو ح آلية عقود الصرف الي جتريها ادلصارف اليوم ،فإهنا تتم وفق اخلطوات اآلتية:
أوال -عقد الصفقة:

يتم ديد سعر الصرف و ديد موعد االستحقاق (أي وقب تسبليم العوضبني) ،ولبيس ابلضبرورة

أن يتملبك ادلصبرف العملبة عنبد ديببد لسبعر الصبرف ،إذ يتتم حتديتتد ستعر الصترف وفقتا لستعر العتترض
التتذي حصتتل عليتتو ادلصتترف متتن ختتالل شاشتتة األستتعار ،وعنتتد مناستتبة الستتعر للعميتتل يتتتم إجتتراء الصتتفقة
وحتديد موعد االستتحقاق ،علمتا أبن الستعر ادلو تح علتى الشاشتة ىتو الستعر ابالستتحقاق الفتوري( يتومي
عمل.)SPOT
"شلا غلدر ذكره ىنا أن إجراء الصفقات يتم عادة من خالل اذلتاتف أو متن ختالل نظتام رويتًز ويتتوىل
ادلكتب اخللفي إدتام عملية التبادل بُ أطراف التعامل".

اثنيا -االستحقاق والقبض:
أ -عند إجراء عملية ادلصارفة واالتفاق علتى ستعر معتُ فتإن دتكتُ كتل متن طتريف العقتد متن ادلبلت التذي
لدى الطرف اآلخر ال يتم إال يف اتريتخ االستتحقاق ،وتبواري االسبتحقاق سب عبرف سبوق العمببلت
هي كالتارل:

ٔ) استحقاق فوري ( يومي عمل:)SPOT
أي الشراء ابألسعار وقت التعاقد والتسليم الفوري مبعٌ التمكتُ متن ادلبلت ختالل يتومي عمتل كحتد
أقصى ما مل تفصل بينهما أايم إجازة ،وىذا االستتحقاق ىتو األصتل يف التعامتل ،وىتو األقتل ستعراً ومتا كتان
خبالفو فهو خالف األصل فيكون السعر أعلى عند الصرف بو.
ٕ) استحقاق بقيمة الغد (:)VALUE TOMORROW
أي الش تراء يتفتتق عليهتتا يف وقتتت عقتتد الصتتفقة متتع األختتذ يف االعتبتتار التقتتدَل علتتى الستتعر الفتتوري
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وتسليم كال العو ُ يف يوم العمل التايل [.ىنا يكون سعر الصرف مرتفعاً ،والتقابض يف اليوم التايل متأخرا
ع تتن وق تتت عق تتد الص تتفقة  ،ويس تتتخدمو ادلص تترف يف ح تتال رغب تتة العمي تتل تعجي تتل الع تتوض يوم تاً واح تتدا ع تتن
السبوت حلاجتو لو.
ٖ) استحقاق بقيمة اليوم (:)VALUE TODAY
وادلقصود بو الشراء أبسعار وقت عقد الصفقة والتسليم يف نف اليوم ولكن بتأخَ يسَ ال يزيد عن
ساعات عن وقت عقد الصفقة  ،ويطلبتو العميتل عتادة إذا كانتت حاجتتو للمبلت ابلعملتة ادلطلوبتة عتاجال ال
تقبل التأجيل ،ويكون السعر أعلى من سابقيو.
ٗ) استحقاق منفصل (:)SPLIT
تكتتون التستتوية يف يتتومُ منفصتتلُ بستتعر متفتتق عليتتو ( ولتتي شتترطاً أن يكتتون ستتعر الستتوق ) مبعتتٌ
تسليم عملة يوم غد والعملة األخرى اليوم التذي يليتو .وىنتا غلتب االنتبتاه إىل أن الطترف ادلتتأخر يف الغالتب
يدفع زايدة للطرف ادلعجل مضمنة يف سعر الصرف وحتسب بطريقة القائدة الربوية ليوم واحد.
وػلتاجهتتا ادلصتترف يف هنايتتة األستتبو ليستتتلم ادلصتترف ادلقابتتل يف أول يتتوم متتن األستتبو القتتادم ،مثتتال
ذلتك :أن ػلتتاج إىل دراىتم إماراتيتتة يتوم اجلمعتة ،وعطلتتة اإلمتارات يتومي اجلمعتتة والستبت ،وعطلتة التتوالايت
ادلتحدة يومي السبت واألحد ،فيشًي مصرف الراجحي الدراىم اإلماراتيتة يتوم اجلمعتة ابستتحقاق منفصتل
يتسلم الدراىم يوم اجلمعة ويسلم الدوالرات يوم االلنُ.
وق تتد تس تتتخدم للتبيي تتت ( )overnightأبن ي تتدفع لبن تتك اخلل تتي الي تتوم ابل تتدوالر ويق تتبض يف الغ تتد
ابلرايل ،بسعر أكثر ،ففيو أتخَ لغترض التًبح ،وقتد ستألت اإلختوة يف اخلزينتة فأفتادوا أبن مؤسستة النقتد ال
تقبتتل ادلصتتارفة إال هبتتذه الطريقتتة ،فيتتدفع ادلصتترف ابل ترايل ،ويستتتلم يف الغتتد ابلتتدوالر متتع األختتذ يف االعتبتتار
فائدة اليوم .كما أفادوا أبن رتيع ادلصارف تعمل هبذه الطريقة.
٘) عدم ديد سعر الصرف:
حيث يتم استتالم العملتة متن قبتل ادلشتًي بتدون ستعر صترف وإدتتام الصتفقة بتُ البتائع وادلشتًي بعتد
فتح أسواق العمالت حيتث يتتم حتديتد ستعر الصترف وتنفيتذ العمليتة و التدفع للبتائع مقابتل العملتة ادلشتًاة،
وقد سألت اإلخوة يف اخلزينة فنفوا وجود ذلك إطالقاً دلا فيو من ادلخاطر االئتمانية واإلشكاالت القانونية.

 )ٙحجز العميل لسعر صرف:
حيث ؽل ّكن ادلصرف العميل من حجز ستعر صترف زلتدد للصتفقة التي ستتتم بينهمتا وذلتك ابالتصتال
اذلاتفيٍ ،ب يتم التنفيذ بعد ذلك يف أحد فرو احلواالت وقد يتأخر تنفيذ العميل ليوم أو يومُ وعند إجتراء
العملية يكون سعر الصرف بنف سعر يوم احلجز وقد ستألت اإلختوة يف اخلزينتة فنفتوا وجتود ذلتك إطالقتاً،
وإن كان موجودا يف البنوك التقليدية.
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يبلصة األسئلة ادلثارة:
أوال :صر أسباب إجراء عملية ادلصارفة واحلصول على نقد بعملة مغايرة نلحظ أهنا تشمل ما أيٌب:
ادلتاجرة يف العملة.
أ-
ب -سداد أذتان السلع واخلدمات.
احلواالت
ت-
اإلقراض أبنواعو.
ث-
احلصول على الورق النقدي لتلبية حاجات ادلصرف
ج-
فما حكم ادلصارفة وفقاً لآللية ادلتبعة من قبل ادلصرف اليوم والي ًب تو يحها مع العلم بوجود احلاجة
الشديدة إىل إجراء ادلصارفة يف بعضها ،وقلة احلاجة يف بعضها اآلخر؟
نيتتا :يف حتتال كتتون احلاجتتة متتربرا إلجتتازة أتختتَ القتتبض ،متتا تتابط احلاجتتة و متتا الستتبيل دلعرفتهتتا؟
(ومرفق ث عن وابط احلاجة الي تنزل منزلة الضرورة)
لثاً :أنوا االستحقاقات الي تقدمت ال ػلصل يف رتيعها التقابض يف رلل العقد ،فهل يقال بعدم
الفرق بينهما النتفاء شرط التقابض يف اجلميع ،أم أن بينها فرقتاً يف احلكتم ابلنظتر إىل متدة أتختر التقتابض ؟
وىل إمكان العمل ابستحقاق مدتو قصَة ؽلنع من القول جبواز استتحقاق مدتتو بعيتدة حتى وإن كتان ستعر
الصرف يف األول أكرب ؟
رابعا :ىل أتخر البدلُ رتيعا أىون من أتخَ أحدعلا أو العك ؟
خامستاً :األلتر الفعلتي للقيتتد ادلصتريف ،ىتل يقصتتد بتو رلترد لبتتوت احلتق وااللتتزام ومتتا يًتتب علتى ذلتتك
نظاماً؟ أم حتقق إيدا العو ُ يف حسايب طريف ادلعاملة.
حصر اإلشكاليات يف ادلوضوع :

أ -عدم التقابض يف رللس العقد :
اإلشكال األكرب يف عقود الصرف الي جتريها البنوك ىو عدم التقابض يف رلل العقد.
ب -بيا ادلصرف ما ال ديلكه مل العملة سواء يف بيا الورق النقدي أو يف التحويبلت ادلصرفية :
مثال تو يحي :
ٔ -طلتتب مص تترف أورويب م تتن مص تترف الراجحتتي عمل تتة درى تتم إم تتاراٌب ،ومل يكتتن ادلبل ت مت تتوفرا ل تتدى
ادلصرف فتكون اخلطوات على النحو اآلٌب:
يقوم ادلصرف إبعطاء العميل األورويب سعراً للصرف مباشرة دون االتصال ابلبنك اإلماراٌب.




ويف حال قبول ادلصرف األورويب للسعر يبيع مصرف الراجحي الدرىم على ادلصرف األورويب.
ومن ٍب يشًي الراجحي من ادلصرف اإلماراٌب الدرىم ليغطي ما ابعو على ادلصرف األورويب.
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علماً أبن االتفاق يكون ىاتفياً وللعميل الًاجع عن الشراء قبل إدتام العملية.
ٕ -يبيع ادلصرف على العمالء عمالت عتن طريتق إصتدار شتيكات وحتواالت واعتمتادات أبستعار صترف
يوم الصفقة ،ويف وقت الحق يراجع ادلصرف حساابتو من كل عملة ليتأكد من وجود رصتيد يكفتي لتغطيتة
ما دتت مصارفتو ،فإن مل يوجد ما يكفي متن أي عملتة فإنتو يقتوم بتغطيتة حستابو متن ىتذه العملتة بشتراء متا
يقابل ما أصدره ابألم من عمالت (قد يكون بيع ادلصرف للعملة ابستحقاق سبوت  SPOTمثالً فال
يودعهتتا مباشتترة بتتل حتتُ موعتتد االستتتحقاق ،أو قتتد يكتتون عنتتد البنتتك متتن العملتتة متتا يكفتتي لتغطيتتة ىتتذه
العملية وال يتوقع سحوابت تستهلك ادلبل ادلوجود).
تب
وقد حكى الدكتور يوسف الشبيلي اجلواز عن أكثر ادلعاصرين ،ونف كالمو" :إ ْن كتا َن العميتل يرغ ُ
والت بتة برقيتتة ،فتتإن البنتتك ُغلتتري عمليتتة ادلصتتارفة أوالً ،بتحويتتل ادلبل ت إىل جنيهتتات ،ولنفتترض أن األلتتف رايل
تك لتتي َ عنتتده
تعتتادل ذتاظلائتتة جنيتتو مصتتريٍ ،ب ػلتتول اجلنيهتتات إىل مصتتر والت بتة برقيتتة .وىنتتا يُلح ت ُ
ظ أن البنت َ
جنيهات أصالً ،فهتو قتد تستلم متن العمي ِتل ر ب
ايالت ،بينمتا العميتل مل يتستلم اجلنيهتات تستلماً فعليتاً ،وإظلتا ًب
قيتتدىا يف البنتتك لصتتاحلو – متتع أن البنتتك ال ؽللكهتتا -مبنزلتتة قتتبض العميتتل ذلتتاٍ ...ب ذكتتر أن أكثتتر العلمتتاء
تبض ادلعتتترب شتترعاً متحقتتق يف ىتتذه الصتتورة" (ٔ) ،ويبتتدو أنتتو فهتتم متتن قترار اجملمتتع
ادلعاصترين ذىتتب إىل أن القت َ
ذلك
وقتتد ورد يف ق ترار اذليئتتة الشتترعية ذي التترقم  ٜٔٙمتتا أيٌب ":القيتتد الفعلتتي يف حستتاابت البنتتوك يف
ٖ-
ادلصارفة بينهما يعترب تقابضا بعد مرور يتومي عمتل وىتي ادلتدة التي ػلتتاج إليهتا عرفتا بتُ البنتوك ليتتم خالذلتا
التسجيل النهائي ".
ج -بيا ادلصرف ما دل يقبضه مل العملة الف اشرتاها :
ادلصرف ؽلكن أن يقوم بشتراء عملتة ابستتحقاق ( ) Spotعمتالً ابلقترار ( ٘ ،) ٜٔلكتن القترار ؽلنتع
من التصرف يف العملتة ادلشتًاة إال بعتد حصتول األلتر الفعلتي للقيتد والتذي يكتون عتادة بعتد يتومي عمتل
 ،فيقوم ادلصرف ببيع العملة قبل حصول األلر الفعلي للقيد.
ومل أجد من صرح ابجلواز مع طول ث.

الصتترف علتتى اذليئتتة الشتترعية فقتتررت يف الق ترار
وقتتد عتترض مو تتو التتتأخر ليتتومي عمتتل يف ّ
ذي الرقم (٘)ٜٔ؛ أ ّن التأخر ليتومي عمتل يف التقتابض مبثابتة امتتداد جمللت العقتد يف ىتذا النتو
من العقود خاصة وىو ادلسمى":السبوت ( "(SPOTمستندة إىل ما أيٌب:
(ٔ) مذكرة يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة منشورة على موقعو يف االنًنت ص.ٕٛ- ٕٚ
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ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

عدم إمكان التقابض الفوري.
قاعدة :إذا اق األمر اتسع.
تنزل منزلة الضرورة اخلاصة.
قاعدة احلاجة العامة ّ
أن قبض العو ُ يف ىذا النو من ادلصارفات تعورف فيتو علتى مهلتة اليتومُ ،فتيمكن
اعتبار وقوعو يف ىذه ادلدة تقابضاً فورّايً حكماً مبقتضى ىذا العترف متن حيتث إن ىتذا
العرف نشأ مراعا ًة حلاجة حقيقية؛ كما تقدم ذكره.

٘ -أن الق تتبض احلكم تتي متحق تتق مب تتا ذك تتر ،وإذا أورد عل تتى ذل تتك احتم تتال امتن تتا الق تتبض
الفعلي إلفالس ادلصرف  -متثالً  -قبتل القتبض بواستطة القيتد؛ فتاجلواب عتن ىتذا :أنتو
احتمال اندر جداً واألحكام ال تبٌ على النادر وإظلا على الغالب األغلب.
 -ٙكما أ ّكدت اذليئة أن احلاجة إذا انتفت فَجع احلكم إىل األصل وىتو وجتوب التقتابض
الفوري.
الص تترف العاج تتل
كم تتا أجي تتزت ادلص تتارفة الفوري تتة حس تتب ادل تتدة ادلتع تارف عليه تتا يف أست تواق ّ
خ تتالل ادل تتدة ادلتع تتارف عليه تتا يف قت ترار رلم تتع الفق تتو اإلس تتالمي ذي ال ت ّترقم )ٙ/ٗ( ٖ٘ :ونص تتو":
ويغتفببر ريي ب القيببد ادلصببريف ابلصببورة الببف يببتمكل ادلسببتفيد عببا مببل التسببلم الفعلببي للمببدد
ادلتع ببارف عليه ببا يف أس ببواق التعام ببل  ،عل ببى أن ببه ال جي ببوز للمس ببتفيد أن يتص ببرف يف العمل ببة
يبلل ادلدة ادلغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد ادلصريف إبمكان التسليم الفعلي ".
وورد يف ادلعيتتار ذي التترقم (ٔ) الفقتترة( ٘/ٙ/ٕ[ :أ) متتن معتتايَ ىيئتتة احملاستتبة وادلراجعتتة

للمؤسسات ادلالية اإلسالمية" :ويغتفبر رييب القيبد ادلصبريف –ابلصبورة البف يبتمكل ادلسبتفيد
عببا مببل التسببلم الفعلببي – إذل ادلببدة ادلتعببارف عليهببا يف أسببواق التعامببل  ،علببى أنببه ال جيببوز
للمسببتفيد أن يتصببرف يف العملببة يبببلل ادلببدة ادلغتفببرة إال بعببد أن حيصببل أثببر القيببد ادلصببريف
إبمكان التسليم الفعلي.".
وأجازت تتو اذليئ تتة الش تترعية لبن تتك ال تتبالد بقرارى تتا ذي ال تترقم ( )ٔٛوالت تتاريخ ٖٕٔٗٙ/ٕ/ى ت ت،

بتثناء يف حببال الضببرورة ريي ب تسببوية القيببود (التسببلم الفعلببي) إذل
ابلتنف اآلٌب" :ويغتفببر اسب ً
الص ببرف العاج ببل (ي ببوم ،أو ي ببومي عم ببل) ،بش ببرط تقيي ببد
ادل ببدة ادلتع ببارف عليه ببا يف أس ببواق ّ
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العمليببة قيببداً ابتببدا ياً عنببد التعاقببد ،وعببدم االكتفبباء ابلتعاقببد الشببفوي؛ علببى أنببه ال جيببوز
للمسببتفيد أن يتصببرف يف العملببة يبببلل ادلببدة ادلغتفببرة إال بعببد أن حيصببل أثببر القيببد ادلصببريف

إبمكان التسليم الفعلي".
وأم تتا اجملم تتع الفقه تتي اإلس تتالمي الت تتابع للرابط تتة؛ فيظه تتر م تتن قت تراره ادلن تتع ،فق تتد ن تتف قت تراره
الصرف على ما أيٌب:
خبصوص ّ

"أوالً :أن بيا عملة بعملة أيرى يعترب صرفاً.
الصرف بشروله الشرعية ،وياصة التقابض يف رللس العقد؛ فالعقد
اثنياً :إذا متّ عقد ّ

جا ز شرعاً.
الصرف ما االتفاق على ريجيل قبض البدلني أو أحدمها إذل اتري
اثلثاً :إذا مت عقد ّ
معلوم يف ادلستقبل يث يتم تبادل العملتني معاً يف وق

واحد يف التاري ادلعلوم فالعقد

ه جا ز؛ ألن التقابض شرط لصحة متام العقد ودل حيصل"(ٔ).
ى

الفرعىالثالث:ىهلىومكنىأنىوقدالىبجدوازىالتدرخورىأقدلىمدىنىالودومونى
بكونكاىأولىىمنىالدبوت؟ .ى
مل أجتتد متتن البتتاحثُ متتن تكلتتم علتتى صتتور التتتأخَ ادلتتذكورة وىتتي :استتتحقاق بقيمتتة الغتتد
(السبليت) واستحقاق بقيمة الغد.
فيمكن أن يقال :أبهنا أوىل ابجلواز عند من غليزىا ،بل إن القرارات ربطت اجلواز ابحلاجتة،
وأن يكون التقابض يف أقرب وقت للتعاقد؛ فإن أمكن خالل يوم فتال غلتوز ختالل يتومُ ،وحتد
اجلواز ىو يوما عمل ،وما بعد ذلك فال غلوز ال.
الفرعىالرابع:ىهلىوجوزىالمتداجرىةىفديىالطمدالتىبالتدرخورىالواقدعىفديى
األدواق .ى
نف قرار اذليئة الشرعية دلصرف الراجحي ذو الرقم (٘ )ٜٔعلى ما أيٌب:
( )1تاريخ الؼرار المبت  5صعبان 1412ها.
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الصبرف
"اثلثا :إن التّخرجيات ادلتقدمة ريواز تفباوت أزمنبة القيبد يف احلسباابت يف عقبد ّ

ادلشار إليه فيما سبق مبنية كلها على قيام احلاجة العامة الف نزل منزلة الضبرورة ،واحلاجبة
أو الضببرورة تقببدر بقببدرها؛ ف ب ذا انتفب احلاجببة فبببل رلببال ذلبب ،التخرجيببات ،وتنتفببي احلاجببة
ش بركة االسببتغناء عنهببا مث ببل :العمليببات الببف يقصببد عب با
ابلنسبببة للمعببامبلت الببف ديك ببل لل ّ
ادلضبباربة ابلعم بببلت أو البب،ه والفض ببة ،واختاذه ببا لريق باً لبلس ببتثمار ذلببك ألهن ببا م ببل ابب

ادلقببامرة وبيببا احلببف وال تفيببد شببيئاً يف التنميببة ،وال تعطببي أي قيمببة مضببافة يف اإلنتبباج ،وال

تزيببد يف إنتبباج السببلا وقببد حبب،ر كبببار االقتصبباديني يف العببادل مببل هبب ،ادلضبباربة حيببث أهنببا

اضبا للمتعباملني
كان سبباً خلسارات كب ة للحكومات والشركات واألفراد ،كما سبب أمر ً
يف هبب،ا النشبباط؛ فهببي لبب،لك ه ب مرهوبببة شببرعاً واقتصبباداً فينبغببي للشببركة عببدم التعامببل
ابدلضاربة ابلعمبلت وال،ه والفضة".

وورد يف قرار رلمع الفقو اإلسالمي ما أيٌب:

ابلسلا والعمبلت وادلؤشرات يف األسواق ادلنظمة:
"اثلثاً :التعامل ّ

ٕ -التعامل ابلعمبلت:

يتم التعامل ابلعمالت يف األستواق ادلنظمتة إبحتدى الطترق األربتع ادلتذكورة يف التعامتل
ابلسلع.
وال غلوز شراء العمالت وبيعها ابلطريقتُ الثالثة والرابعة.
أم تتا الطريقت تتان األوىل والثاني تتة فيج تتوز فيهم تتا شت تراء العم تتالت وبيعه تتا بش تترط اس تتتيفاء
الصرف ادلعروفة.
شروط ّ
وقد ورد يف ّأول القرار:

الطريقة األوذل :أن يتضمن العقد حق تسلم ادلبيع وتسلم الثمن يف احلال متع وجتود الستلع
أو إيصاالت شلثلة ذلا يف ملك البائع وقبضو ،وىذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع ادلعروفة.

الطريقببة الثانيببة :أن يتضتتمن العقتتد حتتق تستتلم ادلبيتتع وتستتلم التتثمن يف احلتتال متتع إمكاهنمتتا

بضمان ىيئة السوق ،وىذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع ادلعروفة.
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وورد يف قرار رلمع الفقو اإلسالمي اخلاص ابالجتار ابلعمالت ما أيٌب(ٔ):

"أوالً :الت كيد على قبرارات اجملمبا رقبم (ٕٔ )ٖ/ٜ/بشب ن النقبود الورقيبة وتغب قيمبة

العملة ،ورقم ٖ )ٚ/ٔ( ٙبش ن األسواق ادلالية الفقرة (اثلثًا) :التعامبل ابلسبلا والعمببلت

وادلؤشب برات يف األس ببواق ادلنظم ببة رق ببم (ٕ) التعام ببل ابلعم بببلت ،ورق ببم ٖ٘ (ٗ )ٙ/بشب ب ن
القبض ،الفقرة اثنيًا -ٔ( :ج).

الصببرف فيهببا،
اثنيًّببا :ال جيببوز شب ً
برعا البيببا اآلجببل للعمبببلت ،وال جتببوز ادلواعببدة علببى ّ

وه،ا بداللة الكتاب والسنة وإأاع األمة.

الصرف الف ال تلتبزم أبحكبام الشبريعة اإلسببلمية،
اثلثًا :إن الراب واالجتار يف العمبلت و ّ

مل أهم أسباب األزمات والتقلبات االقتصادية الف عصف ابقتصادايت بعض الدول".

ويظهتتر للباحتتث أن اجملمتتع غليتتز االجتتتار ابدلصتتارفة ولتتو كتتان ذلتتك متتع التتتأخَ ليتتومي عمتتل
خبالف قرار اذليئة الشرعية دلصرف الراجحي ذي الرقم (٘ )ٜٔادلتقدم؛ ألن اجملمع ذكتر يف قترار

القتتبض(ٕ) م تتا أيٌب" :ويغتف ببر رييب ب القي ببد ادلص ببريف ابلص ببورة ال ببف ي ببتمكل ادلس ببتفيد ع ببا م ببل
التسببلم الفعلببي للمببدد ادلتعببارف عليهببا يف أسببواق التعامببل؛ عل بى أنببه ال جيببوز للمسببتفيد أن
يتصرف يف العملة يبلل ادلدة ادلغتفرة إال بعد أن حيصبل أثبر القيبد ادلصبريف إبمكبان التسبلم
الفعلي" ،ومل يربطها ابحلاجة ،وهللا أعلم.

( )1قرار رقم .)11 / 5( 93
( )2جمؾة ادجؿع – العلة (.)453/1( )6
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ادلثحث انثاًَ :أثش اصتخذاو ٔصائم االتصال احلذٌثح يف انقثط انٕاجة يف
ّ
عقذ انصشف.
صورة المسألة:
وعددم الو ددت الحاضددر عصددر فددورة فددي االتصدداالت فقلددت حاجددة العمددالء
صرف ،و م وكون في ذل إيكا من جهة
للذهاب للمصرف إلجراء عقوم ال ّ
تحق القبا.
صلد أن أقرب صورة للتعاقد عرب وسائل االتصال احلديثة كاذلاتف ىو ما لو تنتادى الطرفتان
ابلبيع ،وعلا يف رللسُ سلتلفُ ،وقد وجدت نقالً يف مسألة البيع ،والكالم عتن مو تو اخليتار،
بح البيبا
وقتد تفيتد يف ثنتا ،فقتد قتال النتووي يف اجملمتو  ":لبو تنباداي ومهبا متباعبدان وتبايعبا ص ّ

بببل يببلف( ،وأمبا) اخليبار فقبال إمبام احلبرمني( :حيتمبل أن يقبال :ال ييبار ذلمبا؛ ألن التفببرق
الط ببار يقطب ببا اخليب ببار فادلقب ببارن دينب ببا ثبوتب ببه) ،قب ببال( :وحيتمب ببل أن يقب ببال :يثب ب ب مادامب ببا يف
موضعهما فب ذا فبارق أحبدمها موضبعه بطبل ييبار  ،وهبل يبطبل ييبار اآليبر أم يبدوم إذل أن
يف ببارق مكان ببه؟ ،في ببه احتم بباالن لئلم ببام وقط ببا ادلت ببورل أبن اخلي ببار يثبب ب ذلم ببا م ببا دام ببا يف
موضعهما ف ذا فارق أحدمها موضعه ووصل إذل موضا لو كان صاحبه معبه يف ادلوضبا عب ّد
تفرقباً ،حصببل التفببرق وسببقط اخليببار) .هبب،ا كبلمبه ،واألصببح يف ايملببة :ثبببوت اخليببار ،وأنببه

حيصل التفرق مبفارقة أحدمها موضعه وينقطا ب،لك ييارمها أيعاً ،وسواء يف صورة ادلس لة

كاان متباعديل يف صحراء أو ساحة ،أو كاان يف بيتني مبل دار أو يف صبحل وصبفة صبرح ببه
ادلتورل"(ٔ).

ومن ىذا النقل ،ؽلكن التخري أبن العربة بتفرق الطرفُ من مكان إجراء العقد ابذلاتف.
وأمتتا ادلصتتارفة ابدلنتتاداة؛ فلتتم أجتتد نقتتال صتترػلاً إال عتتن احلنفيتتة ،والتختري علتتى متتذىبهم ىتتو

الصتترف ابذلتتاتف؛ ففتتي البحتتر الرائتتق ":لببو اندى أحببدمها صبباحبه مببل
عتتدم صتتحة إج تراء عقتتد ّ

(( )1ادجؿوع) (.)181/9
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وراء جدار أو اندا مل بعيد دل جيز ألهنما مفرتقان أببداهنما وادلعترب افرتاق ادلتعاقبديل سبواءاً
كاان مالكني أو ان بني"(ٔ).
الصتترف ابذلتتاتف حتترج شتتديد ،ومل يظهتتر فتترق متتؤلر بتتُ نتتف بعتتض
ويف ادلنتتع متتن إج تراء ّ
الصترف
الشافعية جبواز البيتع ابدلنتاداة واعتبتار أن رللت العقتد ىتو مو تع العاقتدين ،وبتُ إجتراء ّ
الشت تروط
ابدلقابل تتة وجهت تاً لوج تتو؛ ألن اذل تتاتف م تتا ى تتو إال وس تتيلة لنق تتل الص تتوت؛ ف تتإذا حص تتلت ّ
للصرف من التقابض فما ادلانع من ذلك؟.
ّ
الشرعية ّ
وقد صدر قرار رلمع الفقو اإلسالمي ذو قرار رقتم )ٙ/ٖ( ٕ٘ :بشتأن حكتم إجتراء العقتود
آبالت االتصال احلديثة ،ونف القرار:

"أوالً  :إذا مت التعاقببد بببني هببا بني ال جيمعهم با مكببان واحببد وال يببرى أحببدمها اآليببر
معاينببة ،وال يسببما كبلمببه وكان ب وسببيلة االتصببال بينهمببا الكتابببة أو الرسببالة أو السببفارة
(الرس ببول)،

وينطب ببق ذل ببك عل ببى ال ببربق وال ببتلكس والف بباكس وشاش ببات احلاسب ب اآلرل

(احلاسوب)؛ ففي ه ،احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إذل ادلوجه إليه وقبوله.
اثنياً :إذا مت التعاقد بني لرفني يف وقب واحبد ومهبا يف مكبانني متباعبديل ،وينطببق هب،ا

على اذلاتي والبلسبلكي؛ فب ن التعاقبد بينهمبا يعتبرب تعاقبداً ببني حاضبريل ،وتطببق علبى هب،
احلالة األحكام األصلية ادلقررة لدى الفقهاء ادلشار إليها يف الديباجة.

اثلثباً:إذا أصبدر العبار  ،عب ،الوسببا ل ،إجيباابً زلبدد ادلبدة يكببون ملزمباً ابلبقباء علببى

إجيابه يبلل تلك ادلدة ،وليس له الرجوع عنه.

الصببرف
رابعباً  :إن القواعببد السببابقة ال تشببمل النكبباح الشبرتاط اإلشببهاد فيببه ،وال ّ
الشرتاط التقابض ،وال السلم الشرتاط تعجيل رأس ادلال.
يامساً  :ما يتعلق ابحتمبال التزيبي أو التزويبر أو الغلبط يرجبا فيبه إذل القواعبد العامبة

لئلثبات".

(( )1البحر الرائق) (.)219/6
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الصرف من القرار ،وابلنظتر يف نظتائر مستألة إجتراء العقتود بوستائل
فيلحظ أن اجملمع أخرج ّ
االتصتتال احلديثتتة؛ فهتتل ؽلكتتن أن يقتتال ابمتتتداد رلل ت العقتتد متتع بعتتد ادلكتتان ،وإقفتتال مساع تتة
اذلاتف.
وق تتد صت تتدر يف البنت تتد (ٕ )ٛ/مت تتن ادلعيت تتار األول اخل تتاص ابدلتت تتاجرة ابلعمت تتالت مت تتن ادلعت تتايَ
احملاسبية ذليئة احملاسبة وادلراجعة ما أيٌب:
"استخدام وسا ل االتصال احلديثة يف ادلتاجرة يف العمبلت:

(أ) التعاقبد بوسببا ل االتصببال احلديثبة بببني لببرفني يف مكببانني متباعببديل تنشب عنببه نفببس
اآلاثر ادلرتتبة على إجراء العقد يف مكان واحد.
(ب) اإلجياب ا دد ادلدة الصادر إبحدى الوسا ل ادلشار إليها يظل ملزماً دلل أصدر
يبلل تلك ادلدة ،وال يتم العقد إال عند القبول والتقابض احلقيقي أو احلكمي".
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ادلثحث ان ثانث :حكى تضهٍى تعط مثٍ ادلصاسفح.
صورة المسألة:
ريتتت
أن يشتتت رل المصتتترن مريتتتون ورمتتتة والريتتتة متتتن التتترو را
سعورية فال يصل موه إ سعم ئة ألن.
ف تتاحلكم يف ى تتذه ادلس تتألة أن الص تتفقة تص تتح يف م تتا وص تتل م تتن ال تتدوالرات وتبط تتل يف م تتا مل
الصببرف والسببلم (مث افرتقببا كفرقببة
يقتتبض ،قتتال البهتتوٌب( ":وإن قبببض البببعض فيهم با) أي يف ّ

ييار اجمللس) قبل تقابض الباقي (بطل) العقد (فيما دل يقبض فقط) لفوات شرله"(ٔ).

(( )1كشا الؼـاع) ( – 41/8ط.وزارة العلل).
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ّ
ادلثحث انشاتع :أحكاو انتٕكٍم يف انقثط يف عقذ انصشف.

ٖٜ

صورة المسألة:
متتن المعرتتو أن المصتترن شتتري ام ت رل ممرتتوش لعتترر متتن الشتتر
صترن أجيتر وو يتل فتج إجترا العالتور و تذا
والموظن الذل يجرل مالتر ال ّ
موظفتو ال وتتوش اررتترم ومتتن المعرتتو أن الو يتتل رصتتيل إذا أجتترم مالتتر
صترن
صرن وفسه ث م ض فج المجرس والسؤال فج ح إجترا مالتر ال ّ
ال ّ
من الموظن و و يل موظن آرر فج الال ض.
الصرف جائز ابتفاق
من ادلعلوم أن موظف ادلصرف وكيل ،ولي أصيالً ،والتوكيل يف ّ
الفقهاء(ٔ) ،ومستند ذلك ما الصحيحُ من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب ىريرة ر ي هللا
عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استعمل رجالً على خيرب فجاءىم بتمر جنيب فقال( :أّ ُكل دتر خيرب
بع
تفعل ْ
ىكذا؟)؛ فقال :إان لنأخذ الصا من ىذا ابلصاعُ والصاعُ ابلثاللة؛ فقال( :ال ْ
اجلمع ابلدراىم ٍب ابتع ابلدراىم جنيباً) ،وقال يف ادليزان مثل ذلك.
الصتترف إذا ابشتتر العقتتد بنفستتو متتا يشتتًط يف األصتتيل متتن التقتتابض
ويشتتًط يف الوكيتتل يف ّ
قبل التفرق ابتفاق الفقهاء(ٕ).
الص تترف؛ فال تتذي ن تتف علي تتو فقه تتاء احلنابل تتة أن الع تتربة ابدلت توّكِلُ،
وأم تتا توابط التوكي تتل يف ّ
الصرف ،ووكل ادلصرف شخصاً آخر غتَ العاقتد يف
ووجودعلا يف رلل العقد؛ فإذا أجري عقد ّ
القبض؛ فيشًط بقاء العاقدين يف اجملل قبل التفرق ،قال البهوٌب(":ولو وّكل ادلتصبارفان) مبل

يقب بببض ذلمب ببا( ،أو) وّك ب بل (أحب ببدمها مب ببل يقب بببض لب ببه فتقب ببابض الب ببوكيبلن) ،أو تقب ببابض أحب ببد

ادلتصببارفني ووكيببل اآليببر (قبببل تفببرق ادلببوكلني) أو قبببل تفببرق ادلوكببل والعاقببد الثببا البب،ي دل
بح ألن قببض الوكيبل كقببض موكلبه( ،وإن تفرقبا) أي :ادلبوكبلن
يوكل (جباز) العقبد؛ أي :ص ّ

الصببرف افببرتق الببوكيبلن أو ال) لتعلببق القبببض
أو ادلوكببل والعاقببد الثببا (قبببل القبببض بطببل ّ
(( )1بالائع الصااـائع) ( ،)3453/7و(مواهااب اجلؾقال) ( ،)181/5و(مغـااي ادحااااج) ( ،)221/2و(كشااا
الؼـاع) (.)463/3
(( )2بلائع الصـائع) ( ،)3453/7و(الؽاذم) ( ،)635/2و(روضة الطالبني) ( ،)379/3و(مطالب أويل الـفاى)
(.)174/3
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بح
ابلعقببد ولببو تفببرق الببوكيبلن مث عببادا ابجمللببس وموكبلمهببا ابقيببان دل يتفرقببا إذل التقببابض صب ّ
العقد دلا تقدم"(ٔ).
وكتتون العتتربة ابدلتتوكلُ ىتتو متتا نتتف عليتتو احلنفيتتة وادلالكيتتة(ٕ)؛ ففتتي مدونتتة الفقتتو ادلتتالكي:

الصرف أن يقبض الوكيل ضور ادلوكل"(ٖ).
"يشرتط لصحة الوكالة يف القبض يف عقد ّ

فيكون يف الصورة زلل البحث إشكال كبَ ،إال إن اعتترب ادلصترف شخصتاً اعتبتاراي ويكتون
العاقد والقابض ىو ادلصرف وإن اختلف ادلوظف.
وقد ورد يف ادلعايَ الشرعية ما أيٌب:
"ٕ :ٚ/التوكيل يف ادلتاجرة ابلعمبلت:

(أ) جيوز توكيل الغ إببرام عقد بيا عمبلت ،ما توكيله ابلقبض والتسليم.
(ب) جيببوز توكيببل الغ ب ببيببا العمبببلت بببدون توكيلببه ابلقبببض ،ش بريطة قيببام ادلوكببل أو
وكيل ير ابلقبض قبل تفرق العاقديل.
الصرف على أن ال يفرتق ادلوكبلن قببل
(ج) جيوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد ّ
متام القبض مل الوكيلني".

دوهنا:
وجاء يف ذترات التدوين ،مسألة (ٕٔٗٔٛ/٘/٘( )ٖٜىت)؛ قال ُم ّ
"ست تتألت شت تتيخنا – اب ت تتن عثيمت تتُ  -رزت ت تتو هللا  :ام ت ترأة أرادت أن تب ت تتادل أخت تترى ب ت تتذىب،
فأعطتها ذىبها ،وطلبت منها أن تذىب بو إىل الصائ فتزن ما يقابلتو متن ذىتب األخترى ،فتًد
أو تسًد الفا ل؛ فهل ىذا صحيح ،وىل ينايف التقابض؟.
فأجاب :ىذا صحيح ،وقد أقامتها وكيلة عنها يف القبض ،وال أبس هبذا".

(( )1كشا الؼـاع) ( – 41/8ط.وزارة العلل).
(( )2بلائع الصـائع) ( ،)516/5و(رة ادحاار ) ( ،)211/4و(مغـي ادحااج) لؾرشبقـي (.)22/2
(( )3ملوكة الػؼه ادالؽي) لؾصاةق الغريا (( ،)271/3حاصقة اللشوقي ظذ الرشح الؽبر) (.)31/3
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ادلثحث اخلايش :حكى تٕ ي رشيف عقذ ادلصاسفح.
الصورة ارولى لرمسألة:
الستتعورل ولرعميتتل مال ت ر
أن ي تتون لرمصتترن ريتتن مرتتى آرتتر ت ل
موجور فج ال وي مثالا؛ فيو ل العميل المصرن فج يعه لرو وير ال وي ية
من ثمن ال يع.
واس يف حاله لري
وىتتذه ادلستتألة سلرجتتة علتتى مستتألة ادلصتتارفة يف الذمتتة إذا كتتان أحتتد النقتتدين موجتتوداً ،قتتال
البهوٌب( ":ولو كان عليه دانن ) أ (و) كان عليه (دراهم فوكل هرديه يف بيبا دار ) أو حنوهبا

(و) يف (اسببتيفاء دينببه مببل مثنهببا فباعهببا بغ ب جببنس مببا عليببه) أي :علببى رب الببدار (دل جيببز)
للوكيببل (أن يبب ،منهببا) أي :مببل مثببل الببدار (قببدر حقببه ألنببه) أي ادلببديل (دل ذن لببه) أي:
للوكيل (يف مصارفة نفسه)؛ ف ن أذن له يف ذلك جاز فيتوذل لريف عقد ادلصارفة"(ٔ).
ويف مطالب أورل النهبى( ":ومبل) عليبه ديبل ،ف ب (وكبل هرديبه) رب احلبق (يف بيبا سبلعة)
للمديل( ،و) يف (أي ،دينه مل مثنها) ،أي :السبلعة؛ (فبباع) الوكيبل السبلعة (بغب جبنس مبا
عليه) ،أي :ادلوكل( ،دل يصح أي ،) ،أي :الوكيل دينه مل مثل السبلعة ،نصباًّ( ،ألنبه دل ذن
له يف مصارفة نفسه)؛ وألنبه مبتهم( .ويتجبه الصبحة) ،أي :صبحة أيب ،الوكيبل دينبه مبل مثبل
السلعة (ما إذنه) ،أي :ادلوكل لوكيله (فيها) ،أي :ادلصارفة ؛ ألنه ال زل،ور يف ذلبك ،وهبو

متجه"(ٕ).
الصورة الث وية لرمسألة:
إن و تتتل أحتتتر الم صتتت رفين ا رتتتر فتتتج إجتتترا العالتتتر متتتن وفستتته لوفستتته
والالت ض متتن وفسته لوفستته ويحتترا المت ل المال تتوض لرفترن المشت رل أم وتتة
موره؛ فهل يجوا ذلش؟
ابلنظتتر يف كتتالم أىتتل العلتتم صلتتد أهنتتم يتتذكرون أن توكيتتل أحتتد ادلتصتتارفُ لآلختتر يف القتتبض
شلنتتو عنتتد اجلمهتتور فاحلنفيتتة والشتتافعية ؽلنعتتون تتتويل طتتريف العقتتد إبطتتالق يف العقتتود ادلاليتتة(ٖ)،

(( )1كشا الؼـاع) ( – 41/8ط.وزارة العلل).
(( )2مطالب أويل الـفى) (.)173-172/3
(( )3بلائع الصـائع) ( ،)3472 ،3465/7و(هناية ادحااج) (.)34/5
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وادلالكيتة منعتوا توكيتل أحتد طتريف العقتد لآلختتر يف كتل عقتد يشتًط فيتو القتبض ،وعللتوا أبنتتو :ال
يصح أن يقبض من نفسو بنفسو(ٔ).
وأمتتا احلنابلتتة فأجتتازوا تتتويل طتتريف عقتتد البيتتع إذا أذن ادلوكتتل(ٕ) ،ونظتراً لكتتون ادلصتتارفة حتتتتاج
إىل قتتبض؛ فتتإن تتتويل طتتريف العق تد فيهتتا ػلتتتاج إىل نتتف ختتاص ابجل تواز؛ فتتال ؼلتترج علتتى ختتالف
الفقهاء يف تويل طريف العقد يف العقود.

(( )1ادوشوظة الػؼفقة) (.).../9
(( )2كشا الؼـاع) (.)461/3
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ادلثحث انضادس :حكى انصشف يف انزيح إىل أجم.

ٖٗ

صورة المسألة:
أن ي ون مرى العميل رين ح ٌّل مالراره ( )0111رو ر ح لة؛ فيصترفه
ال وش أر عة آ ن إلى أجل.
ىذه الصور من صور بيع الدين ابلدين احملرمة ،وقتد يكتون ستبب العمليتة قلتب التدين علتى

الصرف ،وقد نف أىل العلم على حترؽلهتا ،قتال يف الكشتاف(":ولبه) أي
العميل ابلربح عليو يف ّ

لبيا الديل ابلديل (صور منها :بيا ما يف ال،مة حباالً مبل عبرو

وأمثبان ببثمل إذل أجبل دلبل

هو) أي :الديل (عليه أو) بيا مبا يف ال،مبة (لغب ) أي :هب مبل هبو عليبه مطلقباً"(ٔ) ،وىتذا
النقتتل تضتتمن الصتتورة الستتابقة ،وصتتورة أختترى ىتتي :متتا لتتو اب ادلصتترف التتدوالرات التتي يف ذمتتة
العميل إىل مصرف آخر بثمن حال أو مؤجل.

(( )1كشا الؼـاع) ( – 39/8ط.وزارة العلل).
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انفصم اخلايس :حكى تىسيط سهعت يف عقىد انصزف.
صورة المسألة:
إذا اح ج المصرن فج صرن والر جوسه أو غير جوسه إلى أجل؛ فهل
يجوا له وسيف سرعة ال موافأة؟.
ادلخرج الشرعي دلبادلة الربوي جبنسو ؽلكن أن يؤخذ من خالل األحاديث اآلتية:
اه عليو وسلم استتعمل رجتالً(ٔ) علتى خيترب
اه صلى ّ
عن أيب سعيد وأيب ىريرة" :أن رسول ّ
فجتتاءىم بتم تتر جنيتتب(ٕ)؛ فق تتال( :أَ ُك تل دت تتر خيتترب ىك تتذا؟) ،قتتال :إان لنأخ تتذ الصتتا م تتن ى تتذا
بع اجلمع ابلدراىم ٍب ابتع ابلدراىم جنيباً)(ٖ).
ابلصاعُ والصاعُ ابلثاللة؛ فقال( :ال تفعل ْ
ويف رواي تتة ذلم تتا" :أن رست تتول هللا ص تتلى هللا علي تتو وست تتلم بع تتث أخ ت تاً بت تتٍ ع تتدي األنصت تتارى
فاستتتعملو علتتى خيتترب؛ فقتتدم بتمتتر جنيتتب؛ فقتتال لتتو رستتول هللا صتتلى هللا عليتتو وستتلم( :أّ ُكتل دتتتر

خيرب ىكذا) ،قال :ال وهللا اي رسول هللا ،إان لنشتًى الصتا ابلصتاعُ متن اجلمتع؛ فقتال رستول
هللا صتتلى هللا علي تتو وس تتلم( :ال تفعل توا ولك تتن م تتثال مبثتتل أو بيع توا ى تتذا واش تتًوا بثمن تتو م تتن ى تتذا)
وكذلك ادليزان(ٗ).
وعن أيب سعيد قال" :جتاء بتالل بتمتر بترٍل فقتال لتو رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم( :متن
أيتن ىتذا؟)؛ فقتتال بتالل :دتتر كتان عنتتدان رديء فبعتت منتو صتتاعُ بصتا دلطعتتم النتيب صتتلى هللا
عليتتو وستتلم؛ فقتتال رستتول هللا عنتتد ذلتتكّ ( :أوه عتتُ ال تراب ،ال تفعتتل ولكتتن إذا أردت أن تشتتًى
التمر فبعو ببيع آخر ٍب اشً بو)(٘).
ويف روايتتة عنتتو قتتال أتتتى رستتول هللا صتتلى هللا عليتتو وستتلم بتمتتر؛ فقتتال(:متتا ىتتذا التمتتر!! متن
()1رصحت رواية أ ظواكة واللارقطـي أن اشؿه شواة بن غزية بؿعجؿة فزاي فقااء مشالةة كعطقاة .اكظار فاا
الباري (.)467/4
( )2فرس ذم رواية اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( )4161بلكه اخلؾط من الاؿر.
( )3رواه البخاري برقم ( ( ،)7351( ،)4246( ،)2312( ،)2211واإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ()4158
واإلمام أمحل ذم ممـله برقم (.)11412
( )4رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم (.)4157
( )5رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ،)4159والـمائي ذم شــه ( )272/7برقم ( ،)4557واإلمام مالاك
ذم (ادوضل) ( )623/2ورواه الـمائي ذم شــه ( )271/7مرش ً ظن أبؾ المامن.
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دتتران؟)؛ فقتال الرجتتل :اي رستول هللا بعنتا دتتران صتاعُ بصتتا متن ىتذا؛ فقتتال رستول هللا صتتلى هللا
عليو وسلم( :ىذا الراب فردوه ٍب بيعوا دتران واشًوا لنا من ىذا)(ٔ).
الصترف؛ فقتال" :أَيتداً بيتد"؛ قلتت:
وروى مسلم عن أىب نضرة قال :سألت ابن عبتاس عتن ّ
الصترف فقتال:
نعم ،قال" :فال أبس بو"؛ فتأخربت أاب ستعيد فقلتت :إٍل ستألت ابتن عبتاس عتن ّ
"أَي تتداً بي تتد" ،قل تتت :نع تتم ،ق تتال" :ف تتال أبس ب تتو" ،ق تتال" :أََو ق تتال ذل تتك ،إان س تتنكتب إلي تتو ف تتال
يفتيكمتتوه" ،قتتال :فتتوهللا لقتتد جتتاء بعتتض فتيتتان رستتول هللا صتتلى هللا عليتتو وستتلم بتمتتر فتتأنكره؛
فقتال( :كتأن ىتذا لتي متتن دتتر أر تنا!!)،قتال :كتان يف دتتتر أر تنا  -أو يف دتتران  -العتام بعتتض
ت ،ال تقتربن ىتتذا ،إذا رابتتك
الشتيء فأختتذت ىتتذا وزدت بعتتض التزايدة؛ فقتتال( :أ تتعفت ،أَْربَتْيت َ
من دترك شيء فبعو ٍب اشً الذي تريد من التمر)(ٕ).
الصرف فلتم يتراي بتو أبستاً فتإٍل لقاعتد
وعن أىب نضرة قال :سألت ابن عمر وابن عباس عن ّ
الصتترف؛ فقتتال" :متتا زاد فهتتو راب"؛ فتتأنكرت ذلتتك لقوذلمتتا؛
عنتتد أىب ستتعيد اخلتتدري فستتألتو عتتن ّ
فقال" :ال أحدلك إال ما مسعت من رستول هللا صتلى هللا عليتو وستلم جتاءه صتاحب طللتة بصتا
من دتر طيب وكان دتر النيب صلى هللا عليو وسلم ىذا اللون فقال لو النتيب صتلى هللا عليتو وستلم:
(أٌل لك ىذا؟) ،قال :انطلقت بصاعُ فاشًيت بو ىذا الصا فإن ستعر ىتذا يف الستوق كتذا
وسعر ىذا كذا؛ فقال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم( :ويلك أربيت ،إذا أردت ذلك فب ْتع دتترك
بستتلعة ٍب اشتتً بستتلعتك أي دتتتر شتتئت) ،قتتال أبتتو ستتعيد" :فتتالتمر ابلتمتتر أحتتق أن يكتتون راب أم
الفضتة ابلفضتة؟" ،قتتال :فأتيتت ابتن عمتتر بعتد فنهتتاٍل ومل آت ابتن عبتاس  -قتتال  -فحتدلٍ أبتتو
الصهباء أنو سأل ابن عباس عنو مبكة فكرىو(ٖ).
وذكر ابن حجتر؛ أ ّن ستعيد بتن منصتور روى متن طريتق بتن ستَين أن عمتراً خطتب؛ فقتال:
"إن ال تتدرىم ابل تتدرىم ست تواءاً بست تواء ي تتداً بي تتد"؛ فق تتال ل تتو اب تتن ع تتوف" :فنعط تتي اجلني تتب وأنخ تتذ
أي
غَه؟" ،قال ":ال ،ولكن ابتع هبذا عر اً فإذا قبضتو وكان لو فيو نية فاىضم ما شتئت وختذ ّ
( )1رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم (.)4161
( )2رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم (.)4162
( )3رواه اإلمام ممؾم ذم هحقحه برقم ( ،)4163والـمائي ذم شــه (.)273/7
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نقد شئت"(ٔ).
ويشًط لصحة ىذه ادلعاملة :أن يقبض البائع الثمن ،دلا روى سعيد بن منصور من طريق
بن سَين أن عمراً خطب؛ فقال" :إن الدرىم ابلدرىم سواءاً بسواء يداً بيد؛ فقال لو ابن
عوف :فنعطي اجلنيب وأنخذ غَه؟ ،قال :ال ،ولكن ابتع هبذا عر اً؛ فإذا قبضتو وكان لو فيو
نية فاىضم ما شئت وخذ أي نقد شئت(ٕ).
وقتد نتف أىتل العلتتم علتى جتواز ذلتتك؛ فقتد قتال البهتوٌب(" :ومببى صبارفه) مث أراد الشبراء

منه (كان له الشراء) منه (مل جنس ما أي ،منه ببل موال ة) بينهما علبى ذلبك دلبا روى أببو
هريببرة وأبببو سببعيد أن النببي صببلى هللا عليببه وسببلم :اسببتعمل رج ببلً علببى ييببرب فجبباء بتمببر

ابلصباعني
جنيب فقببال( :أّكبل متببر ييببرب هكبب،ا؟) ،قببال :ال وهللا إان لن يبب ،الصبباع مببل هبب،ا ّ

بل ب ْبا التمبر ابلبدراهم مث اشبرت
والصاعني ابلثبلثبة؛ فقبال النبي صبلى هللا عليبه وسبلم( :ال تفع ْ
ابلدراهم جنيباً) ،متفق عليه ،ودل مر أن يبيعه مل ه مل يشرتي منه ولو كان ذلك زلرمبا
لبينه له"(ٖ).

وقال يف الشرح الكبَ( ":فصل) ف ذا ابع م ّدي متر رديء بدرهم مث اشرتى ابلدرهم متبرا

جيبداً ،أو اشببرتى مببل رجببل دينبباراً صببحيحاً بببدراهم وتقابضببا مث اشببرتى منببه ابلببدراهم قراضببة

عل ه موال ة وال حيلة فبل أبس به"؛ وذكر أن يف ادلسألة أقواالً ىي:

ٔ -اجلت تواز مطلق ت تاً م تتا مل يك تتن مواط تتأة أو حيل تتة ،وى تتو م تتذىب احلنابل تتة .واس تتتدلوا ابحل تتديث
السابق ،وضلوه من األحاديث ،قالوا :ومل أيمره أن يبيعو من غَ متن يشتًي منتو ،ولتو كتان
ذلتتك زلرم تاً لبينتتو لتتو وعرفتتو إايه؛ وألنتتو اب اجلتتن بغتتَه متتن غتتَ شتترط وال مواطتتأة فجتتاز
كم تتا ل تتو ابع تتو م تتن غ تتَه ،وألن م تتا ج تتاز م تتن البياع تتات م تترة ج تتاز عل تتى اإلط تتالق كس تتائر
البياعات؛ فإن تواطأ على ذلك مل غلز وكان حيلة زلرمة.

( )1رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14567وأورةه ابن حجار ذم (فاا البااري) ( )468/4وشاؽت ظـاه،
وابن شرين مل يلرك ظؿر.
(( )2فا الباري) (.)411/4
(( )3كشا الؼـاع) ( – 44/8ط.وزارة العلل).
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ٕ -ادلنع إال إذا مل غلد عند غَه :قال ابن أيب موستى" :ال جيبوز إال أن ديضبي إذل هب ليبتباع
منه فبل يستقيم له فيجوز أن يرجا إذل البا ا".

ٖ -استحباب الشراء من شخف آخر ،قتال ابتن قدامتة(" :فصبل) وإذا ابع مب يد ْي متبر رديء
بببدرهم ،مث اشببرتى ابلببدرهم مت برا جنيب باً ،أو اشببرتى مببل رجببل دينبباراً صببحيحاً بببدراهم،

وتقابضبباها ،مث اشبرتى منببه ابلببدراهم قراضببة(ٔ) مببل هب موالب ة وال حيلببة فبببل أبس بببه،
وقال ابل أيب موسبى :ال جيبوز إال أن ديضبي إذل هب ليبتباع منبه فببل يسبتقيم لبه فيجبوز
أن يرجا إذل البا ا فيبتاع منه ،وقال أمحد يف روايبة األثبرم :يبيعهبا مبل هب أحب إرل،
قلب لببه :قببال :دل يعلمببه أنببه يريببد أن يبيعهببا منببه؟؛ فقببال :يبيعهببا مببل هب فهببو أليب
لنفسه وأحرى أن يستويف ال،ه منه؛ ف نه إذا ردها إليه لعله أن ال يوفيبه الب،ه وال
حيكم الوزن وال يتقصى ،يقول :هي ترجا إليه.
قيببل أليب عبببد هللا :فبب،ه ليشببرتي الببدراهم البب،ه الببف أيبب،ها منببه مببل ه ب فلببم

جيدها فرجا إليه؟؛ فقال :إذا كان ال يبارل اشرتى منه ومل ه فنعم.

فظ بباهر أن ه بب،ا عل ببى وج ببه االس ببتحباب ال اإلجي بباب ،ولع ببل أمح ببد إمن ببا أراد اجتن بباب
ادلوال ة على ه،ا ،وذل،ا قال :إذا كان ال يبارل اشرتى منه أو مل ه فنعم".
ٗ -جتوازه متتا مل يكتتن عتتادة لتتو ،قتال مالتتك :إن فعتتل ذلتتك متترة جتاز وإن فعلتتو أكثتتر متتن متترة مل
غلز ألنو يضار الراب .وأورد عليو مبا أيٌب:
ٔ -مل أيمره أن يبيعو من غَ من يشًي منو ولو كان ذلك زلرماً لبينو لو وعرفو إايه.
ٕ -وألنو اب اجلن بغَه من غَ شرط وال مواطأة فجاز كما لو ابعو من غَه.
ٖ -وألن ما جاز من البياعات مرة جاز على اإلطالق كسائر البياعات(ٕ).
ٗ -جوازه ما مل يكن مشروطاً يف العقد ،وىو قول أيب حنيفة والشافعي(ٖ).

وأورد عليهم أىل العلم عدة إيرادات ،فقد قال الزرقاٍل" :وذكر بعضهم أن الشافعية
( )1الؼراضة قطعة من الذهب.
(( )2ادغـي) (.)56-55/4
(( )3الرشح الؽبر) ( -113-111/12ط .السكي).
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استدلوا به على جواز احليلة يف بيا الربوي رينسه متفاضبلً أبن يبيعه مل صاحبه بدراهم أو
عر

ويشرتي منه اب لدراهم ،أو يقر كل منهما صاحبه ويربيه ،أو يتواهبا ،أو يه

الفاضل مالكه لصاحبه بعد شرا ه منه ما عدا مبا يساويه فكل ه،ا جا ز إذا دل يشرتط يف
بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله اآلير .نعم هي مكروهة إذا نواي ذلك؛ ألن كل شرط أفسد
التصريح به العقد يكر إذا نوا كما لو تزوج بشرط أن يطلق دل ينعقد؛ ف ن قصد ذلك
كر  .مث ه ،الطرق ليس حيبلً يف بيا الربوي رينسه متفاضبلً ألنه حرام بل حيل يف
متليكه لتحصيل ذلك ففي التعب ب،لك تسامح" .أ.ىت(ٔ).
وقال الزرقاٍل يف شرحو للموطأ يف فقو احلديث" :واحتج ابحلديث مل أجاز بيا الطعام
مل رجل بنقد ويبتاع منه ب،لك النقد لعاماً قبل االفرتاق وبعد ألنه دل خيص فيه اب ا
الطعام وال مبتاعه مل ه وبه قال احلنفية والشافعية ومنعه ادلالكية ،وأجابوا :أبن احلديث
مطلق ال يشمل ما ذكر؛ ف ذا عمل به يف صورة سقط االحتجاج به فيما عداها إبأاع

األصوليني ،وأبنه ا دل يقل :وابتا شلل اشرتى ايما ،بل يرج الكبلم ه متعر

لعني

البا ا مل هو فبل يدل على ادلدعى".
وقتتال ابتتن عبتتد التترب" :بيببا التمببر ايمببا ابلببدراهم وشبراء اينيب عببا مببل رجببل واحببد يف
الصببرف يف بيببا البب،ه بببدراهم ويشببرتي عببا ذهبباً مببل رجببل
وقب واحببد يديلببه مببا يببديل ّ
واحد يف وق (واحد) ،وادلراعى يف ذلك كلمة واحدة ،فمالك يكر ذلك على أصبله وكبل

مل قال ابلب،را ا كب،لك ،وهب يراعبي السببلمة يف ذلبك ال يفسب بيعباً قبد انعقبد إال بيقبني

وقصد".أ.هب(ٕ).

وقال اإلمام ابن تيمية "قلنا :ليس ه،ا مل احليلة ا رمة يف شبيء ،وقبد اسبتوفينا الكببلم
على الفرق بني ه،ا وبني احليل يف (الوجه اخلامس عشر) ال،ي فيه أقسام احليبل ،وبيبان أن
با ابلدراهم مث ابتا ابلدراهم جنيبا)؛ دل مر أن يبتاع عا مل ادلشرتي منبه ،وإمنبا
قوله اْ ( :
أمببر ببيببا مطلببق وش براء مطلببق ،والبيببا ادلطلببق هببو البيببا البتببات البب،ي لببيس فيببه مشببارلة
(( )1رشح الزرقا ) (.)344/3
(( )2رشح الزرقا ) (.)344/3
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وموالب ة علببى عبود السببلعة إذل الببا ا وال علببى إعبادة الببثمل إذل ادلشبرتي بعقببد يبر ،وهبب،ا
بيا مقصود وشراء مقصود ،ولو ابع مل الرجل بيعاً بتبااتً لبيس فيبه موالب ة لفظيبة وال عرفيبة
علببى الش براء منببه وال قصببد لبب،لك مث ابتبباع منببه يبباز ذلببك ،خببببلف مببا إذا كببان القص بد أن

يشببرتي منببه ابتببداءاً وقببد عببرف ذلببك بلفببف أو عببرف فهنبباك ال يكببون األول بيعباً وال الثببا

شبراء منببه؛ ألنببه لببيس ببتببات فبببل يببديل يف احلببديث ،وإذا كببان قصببد الشبراء منببه مببل هب
موالب ة ففيببه يبببلف تقببدم ذكببر  .وذكبران أهنمببا إذا اتفقببا علببى أن يشببرتي منببه مث يبيعببه فهبب،ا

صح عل الني ا النهي عنه ،وذكران أن النبي ا إمنبا أمبر ببيبا مطلبق
بيعتان يف بيعة وقد ّ
وذلك إمنا يفيد البيا الشرعي فحيث وقا فيه ما يفسبد دل يبديل يف هب،ا ،وبينبا أن العقبود

مى قصد عا ما شرع له دل تكل حيلة"(ٔ).

وقال أيضاً كالماً طويالً أنقلو دون اختصار لنفاستو:

"وأما قول الني ا لبببلل( :ب ْبا ايمبا ابلبدراهم ،مث ابتبا ابلبدراهم جنيبباً)؛ فلبيس فيبه

داللببة علببى االحتيببال ابلعقببود الببف ليس ب مقصببودة لوجببو  :أحببدها :أن النببي ا أمببر أن
يبي ببا سب ببلعته األوذل ،مث يبت بباع بثمنهب ببا سب ببلعة أي ببرى ،ومعلب ببوم أن ذلب ببك إمن ببا يقتضب ببي البيب ببا
الصبحيح ،ومببى وجببد البيعببان علبى الوجببه الصببحيح جبباز ذلببك بببل ريب  ،وحنببل نقببول :كببل
بيببا صببحيح ف نببه يفيببد ادللببك وال يكببون راب ،لكببل الشب ن يف بيببوع قببد دل ب السببنة وأقببوال
الصحابة والتابعني على أن ظاهرها وإن كبان بيعباً ف هنبا راب وهبي بيبا فاسبد ،ومعلبوم أن مثبل

هبب،ا ال يببديل يف احلببديث ،ولببو ايتلببي رجبببلن يف بيببا هببل هببو صببحيح أو فاسببد؟ ،وأراد
أحدمها إدياله يف ه،ا اللفف دل ديكنه ذلك حى يثب أنه بيا صحيح ،فمبى أثبب أنبه بيبا
صحيح دل حيتج إذل االستدالل ع،ا احلديث؛ فتبني أنه ال حجة فيه على صحة صورة النبزاع
ألبتة .والنكتة أن يقبال :األمبر ادلطلبق ابلبيبا إمنبا يقتضبي البيبا الصبحيح ،وحنبل ال نسبلم أن
هبب ،الصببورة الببف توالببى فيهببا علببى االش برتاء ابلببثمل مببل ادلشببرتي شببيئاً مببل جببنس الببثمل

الربوي بيا صحيح ،وإمنا البيبا الصبحيح االشبرتاء مبل هب  ،أو االشبرتاء منبه بعبد بيعبه بيعباً
مقصوداً اثبتاً دل يقصد به الشراء منه.
(( )1الػااوى الؽزى) (.)189/6
عبدالعزيز الدغيثر

0002/20/20هـ

ٓ٘

وابتا ابلبدراهم جنيبباً" ،واألمبر
(الوجه الثا ) :أن احلديث ليس فيه عموم؛ ألنه قالْ " :

ابحلقيقة ادلطلقة ليس أمراً بشيء مل قيودها؛ ألن احلقيقة مشرتكة بني األفراد وقدر ادلشبرتك
لبيس هببو مببا يتميببز بببه كبل واحببد مببل األفبراد عببل اآليببر وال هبو ملتزمباً لبه فبببل يكببون األمببر

ابدلشبرتك أمبراً ابدلميببز ببال ،نعببم مسببتلزم لبببعض تلبك القيببود ال بعينببه فيكببون عامباً ذلببا علببى
سبيل البدل ،لكل ذلك ال يقتضي العموم لؤلفراد علبى سببيل ايمبا وهبو ادلطلبوب ،فقولبه
مببا هبب،ا  :الثبببوت ال يقتضببي األمببر ببيعببه مببل زيببد ،أو عمببر وال بكبب،ا ،أو كبب،ا ،وال ع ب،ا
السوق ،أو ه ،؛ ف ن اللفف ال داللة له على شيء مل ذلك لكبل إذا أتبى ابدلسبمى حصبل
شلببثبلً مببل جهببة وجبود تلببك احلقيقببة ال مببل جهببة وجببود تلببك القيببود ،وهبب،ا األمببر ال يبببلف

فيببه ،لكببل بعببض النبباس يعتقببد أن عببدم األمببر ابلقيببود يسببتلزم عببدم اإلجبزاء إذا أتببى عببا إال
بقرينة ،وه،ا يط .
إذا تبني ذلك :فليس يف احلديث أنه أمر أن يبتاع مبل ادلشبرتي ،وال أمبر أن يبتباع مبل

هب فاحلببديث ال يببدل لفظببه علببى شببيء مببل ذلببك بعينببه ،وال علببى أيببا ذلببك مطابقببة وال
تضامناً وال التزاماً ،كما ال يدل على بيعه وقببض البثمل ،أو تبرك قبضبه وبيعبه ببثمل ادلثبل أو

دون مثببل ادلثببل وبنقببد البلببد ،أو ه ب نقببد البلببد وبببثمل حببال أو مؤجببل؛ ف ب ن هبب ،القيببود
يارجة عل مفهوم اللفف ،ولو زعم زاعم :أن اللفف يعم ه،ا كله كان مببطبلً لكبل اللفبف ال

دينببا اإلجبزاء إذا أتببى عببا ،وإمنببا اسببتفيد عببدم االمتثببال إذا بيببا بببدون مثببل ادلثببل أو بغب نقببد
البلد ،أو بثمل مؤجل ،واألمبر بقببض البثمل مبل العبرف الب،ي يثبب البيبا ادلطلبق ،وكب،لك
أيض باً :لببيس فيببه أنببه يبيعببه مببل ادلشببرتي علببى أن يشببرتي ابلببثمل منببه وال ه ب ذلببك ،وإمنببا
يسببتفاد ذلببك مببل داللببة أيببرى منفصببلة فيمببا أابحتببه الشبريعة جبباز فعلببه ومببا ال فبببل ،وعبب،ا

يظهببر ايببواب عببل قببول مببل يقببول :لببو كببان االبتيبباع مببل ادلشببرتي حرام باً لنهببى عنببه؛ ف ب ن
مقصود ا إمنا كان بيان الطريبق البف عبا حيصبل شبراء التمبر اييبد دلبل عنبد رديء ،وهبو

أن يبي ببا ال ببرديء ب ببثمل ،مث يبت بباع ابل ببثمل جي ببداً ،ودل يتع ببر لش ببروط البي ببا وموانع ببه؛ ألن

ادلقصود ذكر احلكم على وجه ايملة ،أو ألن ادلخال يفهم البيا الصحيح فببل حيتباج إذل
بيان؛ فبل معى لبلحتجاج ع،ا احلديث على نفي شرط سلصوص كمبا ال حيبتج ببه علبى نفبي
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سا ر الشروط ،وما ه،ا إال مبثابة قوله تعاذل( :وكلوا واشربوا حى يتببني لكبم اخلبيط األببيض
مل اخليط األسود)؛ ف ن ادلقصود بيان حل األكبل يف هب،ا الوقب فمبل احبتج ببه علبى حبل
نوع ادل كوالت ،أو صبفة مبل صبفات األكبل كبان مببطبلً ،إ ْذ ال عمبوم يف اللفبف لب،لك كمبا
ذكبران سببواء ولببيس الغالب أن اب ببا التمببر بببدراهم يبتبباع عببا مببل ادلشببرتي حببى يقببال :هبب،

الصبرف؛ ألن سبعر
الصورة هالبة فكان ينبغي التح،ير منها كما ح،ر السلي مثل ذلبك يف ّ

الدراهم والدانن يف الغال معروف ،والغال أن مل يريد أن يبيا نقبداً ليشبرتي نقبداً يبر
إذا ابعه للص يف ب،ه ابتاع ابل،ه منه النقد اآليبر وذلب،ا حب،روا منبه ،وأمبا التمبر والبرب
وحنومها مل العرو

ف ن مل يقصد بيعه ال يقصد به مشرتايً سلصوصاً ببل يعرضبه علبى أهبل

السوق عامة ،أو يضعه حيث يقصدونه ،أو ينادي عليه؛ ف ذا ابعه الواحد منهم فقد تكبون
عند السلعة الف يريدها وقد ال تكون ،ومثبل هب،ا إذا قبال الرجبل لوكيلبه :ب ْبا هب ،الثيباب
الكتان واشرت لنا ابلثمل ثياب قطل ،أو با ه ،احلنطة العتيقبة واشبرت لنبا ابلبثمل جديبدة ال
يكبباد خيطببر ببالبه االشبرتاء مببل ذلببك ادلشببرتي بببل يشببرتي مببل حيببث وجببد هرضببه عنببد هب
أهل مل وجبود عنبد ؛ فبالغر يف بيبا العبرو

أو ابتياعهبا ال يغلب وجبود عنبد واحبد

خببلف األمثان ،وإذا كان ه ،صورة قليلة دل جي التح،ير منها إذا دل يكبل اللفبف متنباوالً
ذلا كما لو حي،ر مل سا ر العقود الفاسدة ،وذل،ا إمنا يبتكلم الفقهباء يف ادلنبا مبل الشبراء مبل
الصببرف ،ألنببه يف الغالب  ،خببببلف العببرو  ،وثبب أن احلببديث لببيس لببه إشبعار
ادلشببرتي يف ّ
ابالبتياع مل ادلشرتي ألبتة.

(الوجببه الثالببث) :أن قولببه ا( :بببا ايمببا ابلببدراهم)؛ إمنببا يفهببم منببه البيببا ادلقصببود
اخلببارل عببل شببرط دينببا كونببه مقصببوداً خببببلف البيببا البب،ي ال يقصببد ،والببدليل عليببه :أنببه لببو
با ه،ا الثوب دل يفهبم منبه بيبا ادلكبر وال بيبا اذلبازل وإمنبا يفهبم
قال :بع ه،ا الثوب ،أو ْ
منه البيا ال،ي قصبد ببه نقبل ادللبك؛ فب ذا جباء إذل متبّار فقبال :أريبد أن أشبرتي منبك ابلتمبر

الببرديء مت براً جيببداً فيش برتيه منببه بكبب،ا درمه باً ويعببين ابلببدراهم كبب،ا مت براً جيببداً دل يكببل قصببد

ملببك الببثمل البب،ي هببو الببدراهم ألبتببة ،وإمنببا القصببد بيببا متببر بتمببر فبببل يببديل يف احلببديث،

وتقرير ه،ا الكبلم قد مضى.
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يبببني هبب،ا :أن مثببل هبب،يل قببد يرتاضببيان أوالً عببل بيببا التمببر ابلتمببر مث جيعبببلن الببدراهم

زللبلً ،وتقرير  :أن الوكيل يف البيبا مب مور ابالنتقباد واالتبزان والقببض مبا القرينبة وحنبو ذلبك
مببل مقاصببد العقببد ،وإذا كببان ادلقصببود رد الببثمل إليببه دل حيببرر النقببد والببوزن والقبببض ،ومثببل
هبب،ا يف اإللبببلق ال يسببمى بيعباً ،ولببو قببال النبباس :فبببلن ابع دار دل يفهببم منببه إال صببورة ال

حقيقة ذلا فبل تديل ه ،الصورة يف لفف البيا النتفاء مسمى البيا ادلطلق.

(الوج ببه الراب ببا) :أن الن ببي ا هن ببى ع ببل بيعت ببني يف بيع ببة ،وم ببى توالب ب عل ببى أن يبيع ببه
ابلببثمل ،مث يبتبباع بببه منببه فهببو بيعتببان يف بيعببة فبببل يكببون دايببلً يف احلببديث ،يبب ّبني ذلببك :أنببه
با ايما ابلدراهم مث ابتا ابلدراهم جنيباً) ،وه،ا يقتضي بيعاً ينشئه ويبتديه بعد
ا قالْ ( :
انقضاء البيا األول ،ومى وال مل أول األمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقنبا علبى

العقببديل مع باً فبببل يكببون داي ببلً يف حببديث األمببر بببل يف حببديث النهببي ،و اب إن شبباء هللا

تعاذل تقرير أن الشروط ادلؤثرة يف العقود ال فرق بني مقارهنا ومتقدمها.

(الوجببه اخلببامس) :أنببه لببو فببر أن يف احلببديث عمومباً لفظي باً فهببو سلصببوص بصببور ال

تعد وال صبى ،فب ن كبل بيبا فاسبد ال يبديلها فيبه فيضبعي داللتبه وخيبص منبه الصبور البف
ذكرانه ببا ابألدل ببة ادلتقدم ببة ال ببف ه ببي نص ببوص يف بط بببلن احلي ببل وه ببي م ببل الص ببور ادلكث ببورة
ف يراجها مل العموم مل أسهل األشياء ،وانظر قوله ا ( :لعل هللا ا لل وا لل له)؛ ف نه
بص منببه شببيء ودل يعارضببه نببص يببر؛ ف يهمببا أوذل
عببام عمومباً لفظيباً ومعنببوايً دل يثبب أنببه يب ّ

ابلتّخصيص هو أو قولبه( :ب ْبا ايمبا ابلبدراهم ،مث ابتبا ابلبدراهم جنيبباً) ،مبا أنبه لبيس بعبام
لفظاً وال معى بل هو مطلبق ،وقبد يبرج منبه صبور كثب ة فتخبرج منبه هب ،الصبورة بنصبوص

دل على ذلك ،أعين :صورة االبتياع مبل ادلشبرتى منبه؛ فهب ،األقسبام السببعة
و اثر وقياس ّ
الف قسبمناها مبا تسبمى حيلبة إليهبا إذا ريملهبا اللّبيب َعلِبم الفبرق ببني هب،يل اآليبريل وببني
األقسام اخلمسة ،وقد تضمل ه،ا التّقسيم ال ّداللبة علبى بطببلن اخلمسبة والفبرق بينهبا وببني
اآليريل وهللا أعلم"(ٔ).

(( )1الػااوى الؽزى) (.)139/6
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وال ت تراجح  -وهللا أعلت تتم  -ادلن تتع إذا توطت تتأ الطرف تتان علت تتى ى تتذه احليلت تتة؛ ألن ادلع تتروف عرف ت تاً
كادلشروط شرطاً ،وادلواطأة ىي أن يعلم كال ادلتبايعُ برغبة كل منهما يف مبادلتة الربتوي جبنستو،
وذلتتك للمتتدلول اللغتتوي لكلمتتة التواطتتؤ؛ فتتإن صتتيغة تفاعتتل يف العربيتتة تتتدل علتتى حصتتول الفعتتل
م تتن ط تترفُ ،كم تتا ى تتو معل تتوم ،وأم تتا إن ك تتان أح تتدعلا ال يعل تتم بتل تتك احليل تتة ،فمقتض تتى احل تتديث
السابق اجلواز وهللا أعلم.
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انفصم انسادس :حكى ادلقاصت يف انديىٌ احلانت.
صورة المسألة:
أن وكون في ذمة مصرف الراجحي ملوون موالر أمروكي لبن الكوودت
الدوطني ،وبالمقابد ووجددم فددي ذمددة بند الكووددت الددوطني ملوددون (وددورو)
لمصرف الراجحي فوتصارف البنكان بما اتهقا علوه.
اختلف أىل العلم على قولُ:
القول األول :ادلنع ،وقد ذىب احلنابلة إىل منع ىذه الصورة ،قال يف الكشاف(":ومنها)

ما (لو كان لكل واحد مل اثنني ديل على صاحبه مل ه جنسه) أي جنس دينه
(كال،ه والفضة وتصارفا) مها (ودل حيضرا شيئاً) أي أحدمها أو مها ف نه ال جيوز سواء

كاان حالني أو مؤجلني ألنه بيا ديل بديل"(ٔ) ،وىو قول الشافعي(ٕ).

القببول الثببا  :اجل تواز ،وىتتو قتتول أيب حنيفتتة ومالتتك ج توازه(ٖ)؛ ألن الذمتتة احلا تترة كتتالعُ

احلا رة ،ولذا جاز أن يشًي الدراىم بدينار من غَ تعيُ(ٗ).

الصببرف
وقتتال اللكنتتوي يف (التعليتتق ادلمجتتد علتتى موطتتأ اإلمتتام دمحم)" :وال يبببلف يف منببا ّ

ادلببؤير إال يف دينببار يف ذمببة أحببد صببرفه اآلن ،أو يف دينببار يف ذمببة وصببرفه يف ذمببة أيببرى
فيتقاصان معاً؛ ف،ه مالبك إذل جبواز الصبورتني بشبرط حلبول مبا يف ال،مبة وأن يتنباجزا يف
اجمللس ،وأجاز أبو حنيفة الصبورتني معباً وإن دل حيبل مبا يف ال،مبة فيهمبا دلراعباة ببراءة الب،مم،

وأجاز الشافعي األوذل دون الثانية؛ قاله القاضي عيا "(٘).

(( )1كشا الؼـاع) ( – 39/8ط.وزارة العلل).
(( )2األم) (.)33/3
( )3وهو قول احلـػقة (تبقني احلؼائق) ( ،)141/4وادالؽقة (الزرقا ظاذ خؾقال) ( ،)232/5ورجحاه اإلماام
ابن تقؿقة (االخاقارات الػؼفقة) ص (.)128
( )4الرشح الؽبر  -121/12ضبعة السكي.
(( )5الاعؾقق ادؿجل) (.)239/3
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قال يف الفرو  :وإن كان يف ذمتيهما فاصطرفا؛ فنصبه ال يصبح ،ويبالي شبيخنا(ٔ) يعبين
أاب العباس ابل تيمية – رمحه هللا.
والق ت تتول ابجل ت تواز يف ال ت تتديون احلال ت تتة ى ت تتو م ت تتا أق ت تتر يف ادلع ت تتايَ الش ت تترعية للمؤسس ت تتات ادلالي ت تتة

اإلسالمية؛ حيتث جتاء يف معيتار ادلتتاجرة يف العمتالت (ٕ " :)ٔٓ/تصبح ادلبادلبة يف العمببلت
الثابتببة دين باً يف ال،مببة إذا أ ّدت إذل الوفبباء بسببقوط الببدينني زلببل ادلصببارفة ،وتفريببغ البب،متني
منهما ،ومل صورها ( :أ) تطارح (إلفاء) البدينني؛ أبن يكبون يف ذمبة شبخص داننب آليبر،

ولآليبر يف ذمببة األول دراهبم؛ فيتفقببان علبى سببعر ادلبادلببة إللفباء الببديل كلبه أو بعضببه تبعباً
للمبالغ ،ويطلق على ه ،العملية أيضاً (ادلقاصة)".

(( )1الػروع) ( -312/6ط.السكي)( ،االخاقارات الػؼفقة) ص ()128
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انفصم انسابع :حكى صزف يا يف انذيت بُقد حال.
صورة المسألة:
أن يجتتتي فتتتج ذمتتتتة العميتتتل رو را فيتتترفع م وهتتتت والتتترا لريتتتت
صرن حسي م ي فال ن مريه.
السعورية وي ون سعر ال ّ
وقبل الولوج يف ىذه ادلسألة ػلسن ابلباحث حتقيق لبوت الدليل الوارد يف ىذه ادلسألة،
فقد روى أىل السنن عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبَ عن ابن عمر قال :
" كنت أبيع اإلبل ابلبقيع(ٔ) فأبيع التداننَ وآختذ التدراىم ،وأبيتع ابلتدراىم وآختذ التداننَ،
آخذ ىذه من ىذه ،وأعطي ىذه من ىذه؛ فأتيت رسول هللا صلى هللا عليتو وستلم وىتو يف بيتت
حفصة فقلت :اي رسول هللا رويدك أسالك إٍل أبيع اإلبتل ابلبقيتع وأبيتع ابلتداننَ وآختذ التدراىم
وأبيع ابلدراىم وآخذ الداننَ آخذ ىتذه متن ىتذه وأعطتى ىتذه متن ىتذه؛ فقتال رستول هللا صتلى
هللا عليو وسلم( :ال أبس أن أتخذ بسعر يومها ما مل تفًقا وبينكما شيء)"(ٕ).

( )1ققل بالـون موضع قريب بادليـة ،أو بالباء مراة ًا به بؼقع الغرقل .اكظر (حاصاقة الماـلي ظاذ شاـن الـماائي
الصغرى) ( ،)282/7وقال المفاركػوري ذم (بذل ادجفوة) (" )11/15ذم كمخة بالـون ،وذم أخارى بالبااء"،
ورج الـووي ذم (هتذيب األشامء والؾغات) ( )39/3أكه بالباء ،قال "ومل يؽن ذم ذلاك الوقات قال كثارت فقاه
الؼبور" أ .ها ،ويلل ظذ ترجق ذلك رواية البقفؼي ذم (ادعرفة) وكصفا "كـت أبقع اإلبل ببؼقاع الغرقال" .اكظار
(البلر ادـر) البن ادؾؼن ( ،)656/6وكؼل الؼاري ذم (مرقاة ادػاتق ) ( )337/9ظن بعض أهل العؾام أكاه قاال
"الظاهر أكه بالباء ألهنم كاكوا يؼقؿون الموق ذم الغرقل ذم أكثر األيام وقوله "كـت أبقاع" يالل ظاذ االشااؿرار،
وأما الـؼقع بالـون ففو محى ظذ بعل ظرشين فرشخ ًا ف يـاشب االشاؿرار.
()2أخرجه أبو ةاوة ذم شــه ([ )422/3ط.ةار ابن حازم  -باروت ،حتؼقاق الالظاس وظااةل الماقل] ،كاااب
البقوع باب ذم اقاضاء الذهب من الورق ،احلليث رقم ( ،)3354والسمذي ذم شــه ( ،)544/3كاااب البقاوع
الر  ،احلليث رقم ( ،)1242والـمائي ذم شــه(  -282/7ط.الشاقخ ظبالالػااح أباو غالة)
باب ما جاء ذم ف
كااب البقوع باب بقع الػضة بالذهب وبقع الذهب بالػضة ،حليث رقم ( ،)4582وباب أخذ الورق من الذهب
حليث رقم ( )4589وابن ماجه ذم شــه ( ، )761/2كااب الاجارات باب اقاضاء الذهب من الاورق ،حاليث
رقم ( ،)2262واإلمام أمحل ذم ممـله ( )359 /11بارقم ([ ) 6239ط .ممشماة الرشاالة – باروت] ،وابان
حبان ذم هحقحه برقم ( ،)4921وابن اجلاروة ذم (ادـاؼى) ص ( ،)221باب ماا جااء ذم الرباا ،حاليث رقام
( ،)655والاالار قطـااي ذم شااــه ( ،)24-23/3كااااب البقااوع ،حااليث رقاام ( ،)81واحلاااكم ذم (ادمااالرك)
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ولفظ الًمذي ورواية ألزتد( :ال أبس بو ابلقيمة)(ٔ).
ويف أخرى(:ال يفارقنك وبينك وبينو بيع).
ويف لثة( :ولي بينكما شيء).
ولفتتظ ابتتن ماجتتو( :إذا أختتذت أحتتدعلا وأعطيتتت اآلختتر فتتال تفتتارق صتتاحبك وبينتتك وبينتتو
لب )(ٕ).
ويف لف تتظ النس تتائي يف الس تتنن الص تتغرى والبيهق تتي يف الس تتنن الك تتربى واب تتن أيب ش تتيبة( :إذا

ابيعت صاحبك فال تفارقو وبينك وبينو لب )(ٖ)؛ أي :خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية(ٗ).
ادلثحث األٔل :أقٕال أْم انعهى يف ثثٕخ احلذٌث

( ،)44/2كااب البقوع ،والبقفؼي ذم شــه ( )284/5برقم ( ،)11819كااب البقوع باب اقاضااء الاذهب مان
الورق ،وابن ظبلالز ذم (الاؿفقل) ( )292/6كؾفم من حليث شامك بن حرب ظن شعقل بن جبر ظن ابن ظؿر به،
وقل تعؼب ابن المبؽي ذم (تؽؿؾة ادجؿوع) ( ،)331-329/9قول البقفؼي ذم شاــه فؼاال "وهاذا ال يؼالح ذم
رفعه ،وقل قلمـا مرات أن احلليث إذا رواه بعضفم مرش ً ،وبعضفم ماص ً ،وبعضفم موقوف ًا ،وبعضفم مرفوظ ًا،
كان حمؽوم ًا بوهؾه ورفعه ظذ ادذهب الصحق الذي قاله الػؼفاء واألهولقني وحمؼؼاوا ادحالثني مان اداؼالمني
وادالخرين".
قال احلويـي ذم (الـافؾة) " جرى احلاكم وتبعه الذهبي ظاذ طااهر الماـل ،ماع أن لؾحاليث ظؾاة ،أفصا ظـفاا
السمذي والبقفؼي" ،ثم كؼؾفام ،وقال "يعـي برفعه ،وشامك كان يؼبل الاؾؼني ،وخالػه ةاوة بن أ هـل ،وهو أوثاق
مـه فلوفؼه ظذ ابن ظؿر :ففذا يلل ةاللة قاضعة ظذ ضعف رواية الرفع .وا أظؾم".
()1رواه اإلمام أمحل ذم ممـله برقم ( ،)5559والسماذي ذم شاــه ( ،)544/3كاااب البقاوع بااب ماا جااء ذم
الر برقم ( ،)1242وضعػه صعقب األركاؤوط ذم تعؾقؼه ظذ (ادمـل) ( )393/9لاػرة شامك به.
ف
( )2رواه ابن ماجه ذم شــه ( ، )761/2كااب الاجارات باب اقاضاء الذهب من الورق برقم (.)2262
()3رواه الـمائي ذم شــه ( – 282/7ط .الشقخ ظبلالػااح أبو غلة) كااب البقوع باب أخذ الورق مان الاذهب،
برقم ( ،)4583وابن أ صقبة ذم مصـفػه بارقم (  – 22826ط.مؽاباة الرصال) ،والبقفؼاي ذم شاــه ()284/5
برقم ( ،)11821كااب البقوع باب اقاضاء الذهب من الورق.
(( )4حاصقة المـلي ظذ شـن الـمائي الصغرى) (.)282/7
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ركش يٍ سجح صحتّ يشفٕعا:

رجح عدد من العلماء رفعتو؛ فقتال احلتاكم" :صبحيح علبى شبرط مسبلم" ،ووافقتو التذىيب،

وص تتححو الن تتووي ،والته تتانوي(ٔ) ،واب تتن الس تتبكي يف تكمل تتة اجملم تتو (ٕ) ،واب تتن ادللق تتن(ٖ) ،واب تتن
اذلمام(ٗ)؛ ألنو إذا ورد احلديث موقوفاً وموصوالً رجح الوصل؛ ألن التراوي قتد يرويتو موقوفتاً مترة،
ومرفوعاً مرة أخرى.
ركش يٍ ظعف احلذٌث:

ٔ -قال البيهقي" :تفرد به مساك بل حرب عبل سبعيد ببل جبب مبل ببني أصبحاب اببل

عمر".
ٕ -وأفصح عن علتو ابن حزم فقال" :مساك بل حرب ضعيي يقبل التلقني شبهد عليبه

ببب،لك شببعبة"(٘) ،وقتتال احلتتافظ يف "التقريتتب"" :صببدوق وروايتببه عببل عكرمببة ياصببة مضببطربة
وقد تغ آبير فكان رمبا يلقل".

ٖ -وقال" :وعلّق الشافعي القول به على صحة احلديث"(.)ٙ
ركش يٍ سجح ٔقفّ عهى اتٍ عًش:

ٔ -شلتتن رجتتح ادلوقتتوف اإلمتتام الًمتتذي بقولتتو" :هبب،ا حببديث ال نعرفببه مرفوع باً إال مببل
حببديث مسبباك بببل حببرب عببل سببعيد بببل جب ب عببل ابببل عمببر ،وروى داود بببل أيب
هند ه،ا احلديث عل سعيد بل جب عل ابل عمر موقوفاً".

(( )1إظ ء المـن) (.)256/14
(( )2تؽؿؾة ادجؿوع) (.)331-329/9
(( )3حتػة ادحااج) (.)233/2
(( )4توضق األحؽام) (.)461/3
(( )5ادحذ) (.)514 - 513/ 8
(( )6الاؾخقص) (.)26/ 3
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ٕ -وش تعبة ب تتن احلجتتاج؛ فق تتد روى البيهقتتي م تتن طريتتق أيب داود الطيالس تتي قتتال :س ببئل
شببعبة عببل حببديث مسبباك هبب،ا؟؛ فقببال :مسعب أيببوب عببل انفببا عببل ابببل عمببر ودل
يرفعه؛ وان قتبادة عبل سبعيد ببل ادلسبي عبل اببل عمبر ودل يرفعبه ،وان حيبى ببل أيب
اس ببحاق ع ببل س ببادل ع ببل اب ببل عمب ببر ودل يرفع ببه .ورفع ببه لن ببا مس بباك ب ببل حب ببرب وأان

أفرقه"(ٔ) ،وقال النسائي عن مستاك" :إذا انفرد أبصل دل يكل حجة؛ ألنه رمببا يلقبل
فيتلقل" ،وقال ابن معُ" :أسند أحاديث دل يسندها ه ".

ٖ -وقال الدارقطٍ يف العلل" :دل يرفعه ه مساك ،ومساك سي احلفف"(ٕ).
ٗ -وشلن رجح وقفو ابن عبدالرب يف التمهيد(ٖ).

٘ -وقال األلبتاٍل(ٗ)" :وشلا يقوي وقفه أن أاب هاشم  -وهو الرما الواسطي وهو ثقبة
ثقة  -قد اتبا مساكاً عليبه ولكنبه يالفبه يف متنبه؛ فقبال :عبل سبعيد ببل جبب عبل
ابل عمر" :أنّبه كبان ال يبرى أبسباً (يعبين) يف قببض البدراهم مبل البدانن والبدانن

مل الدراهم"(٘).

وادلوقوف ادلشار إليو ما رواه ابتن أيب شتيبة وأبتو يعلتى متن طريتق ابتن أيب زائتدة عتن داود بتن
أيب ىند عن سعيد بن جبَ قال" :رأيتت ابتن عمتر يكتون عليتو التورق؛ فيعطتي بقيمتتو داننتَ إذا
قامت على السعر ،ويكون عليو الداننَ ،فيعطي الورق بقيمتها"(.)ٙ
(( )1معرفة المـن واآلثار) بعل احلليث ذي الرقم ( ،)3528و(الاؿفقل) (.)13/16
( )2كؼؾه صعقب األركاؤوط ذم تعؾقؼه ظذ (ادمـل) ( ،)489/8وأحال إا (العؾل) لؾلارقطـي ( )4ورقة (.)75
(( )3الاؿفقل) (.)13/16
(( )4إرواء الغؾقل) – حليث رقم (.)1326
()5أخرجه الـمائي ذم شــه ( ) 282/7من ضريق مممل قال حلثـا شاػقان ظان أ هاصام باه .قاال األلباا ذم
اإلرواء – حليث رقم (" )1326وهاذا إشاـاة حمان" ،وحماـه صاعقب األركااؤوط ذم تعؾقؼاه ظاذ (ادماـل)
(.)491/8
( )6رواه ابن أ صقبة ذم مصـفػه ( ،)332/6وأبو يعذ ذم ممـله برقم ( ،)5654وأصار إلقه السماذي ذم شاــه ذم
ترجقحه لؾؿوقو ةون ذكر لػظه بعل احلليث ذي الرقم ( ، )1242وقال الشقخ صعقب األركاؤوط ذم تعؾقؼه
ظذ (ادمـل) (" )489/8إشـاةه هحق ".
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ادلثحث انثاًَ :ركش اختالف أْم انعهى يف حكى صشف يا يف انزيح تُقذ حال.
اختلف أىل العلم يف ىذه ادلسألة على أقوال:

القببول األول :منتتع ىتتذه الصتتورة إبطتتالق؛ لعتتدم التقتتابض احلقيقتتي بتتُ التتثمن وادلتتثمن يف
الصتترف ،وقتد روي عتتن ابتن مستتعود وابتن عبتتاس ر تي هللا عنهمتتا وأيب ستلمة ودمحم وستتعيد
عقتد ّ
بن ادلسيب(ٔ) ،وابن شربمة(ٕ) ،وروى النسائي يف السنن عتن ستعيد بتن جبتَ :أنتو كتان يكتره أن
أيخذ الداننَ من الدراىم والدراىم من الداننَ(ٖ).
ولكونتو بيتتع للمبيتع قبتتل القتتبض فيحترم؛ ولتتذا نقتتل البغتوي عتتن أيب ستتلمة وابتن شتتربمة حتتترَل
االستبدال عن الثمن ال ،لي بسبب الوقو يف الراب ،بل لكونو ربح فيما مل يضمن(ٗ).
وذىتتب بع تتض الس تتلف إىل ادلن تتع إذا ك تتان التتدين انش تتئاً ع تتن ق تترض؛ فق تتد روى النس تتائي يف
السنن عن إبراىيم يف اقتضاء الداننَ من الدراىم أنو كان يكرىها إذا كان من قرض(٘).
الصتترف بستتعر
القببول الثببا  :جتواز اقتضتتاء التتذىب متتن الفضتتة والعكت بشتترط أن يكتتون ّ

يومها ،فقد ورد عن عمر أنو قال" :إذا قامت على الثمن فأعطو إايىا ابلقيمة"( ،)ٙوبو أفى ابتن
اب تتن مس تتعود  -هنع هللا يضر  -يف رواي تتة عن تتو( ،)ٚوأج تتازه احلس تتن البص تتري بس تتعر الس تتوق( ،)ٛوإب ت تراىيم
النخعي( ،)ٜوىو قول عثمان البي(ٓٔ) .وكره ابن أيب ليلى أن يكون بغَ سعر السوق(ٔ).
( )1رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21516 ،21518
( )2اكظر (معامل المـن) لؾخطا ( – 63/3ط.ةار الؽاب العؾؿقة).
( )3اكظر المـن الؽزى لإلمام الـمائي برقم ( )6176وشــه الصغرى ( )282/7برقم (.)4584
( )4اكظر (رشح المـة) لؾبغوي (.)111/8
( )5شـن الـمائي الؽزى برقم (  6178والصغرى  282/7برقم ( .4586
( )6رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14584وابن أ صقبة ذم مصـػه برقم ( )21499بؾػظ (إذا قامت ظذ
ظذ شعر :فؽلكه بالمعر األظذ الذي تصل إلقه ذم الموق).
( )7رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14585
( )8رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14587وابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21514
( )9رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21498
( )11اكظر (االشاذكار) (.)381/6
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قتتال البهتتوٌب(" :ف ب ن أحضببر أحببدمها) أي أحببد الببدينني (أو كببان) أحببد العوضببني دين باً
واآليببر (عنببد أمانببة) أو هص ب وحنببو (جبباز) التصببارف ودل يكببل بيببا ديببل بببديل بببل بعببني
وتصارفا على ما يرضيان به مل السعر ألنه بيا فيجوز ما تراضبيا ببه لكبل اب يف البباب إذا
عوضه نقداً عل نقد ير ب،مته أنه يكون بسعر يومه( ،وال جيرب أحدمها) أي ادلدينني (على

سعر ما ال يريد ) ألن البيا عبل تبرا
الديل ألنه األصل الواج "(ٕ).

فب ن دل يتفقبا علبى سبعر أدى كبل واحبد مبا عليبه مبل

وقال أيضا(" :ويصح اقتضباء نقبد مبل) نقبد ( يبر) حلبديث اببل عمبر كنبا نبيبا األبعبرة
ابلبقيا ابلدانن وأني ،عنها الدراهم وابلدراهم وأني ،عنها البدانن فسب لنا النبي صبلى هللا
عليه وسلم؛ فقال( :ال أبس أن ريي،وها بسعر يومهبا مبا دل تتفرقبا وبينكمبا شبيء) ،روا أببو
داود وابببل ماجببه( ،إن أحضببر أحببدمها) أي أحببد النقببديل وإال دل يصببح ألنببه ديببل بببديل (أو
كان) أحد النقديل (أمانة) أو هصباً (عند ) أي عند ادلقتضبى (و) النقبد (اآليبر يف ال،مبة)

وهو (مستقر) كثمل وقر وأجرة استويف نفعها خببلف ديل كتابة وجعبل قببل عمبل وحنبو

شلبا دل يسببتقر (بسببعر يومببه) أي يببوم االقتضبباء دلبا تقببدم يف حببديث ابببل عمببر وهبب،ا الصببحيح

مل ادل،ه "(ٖ).

القول الثالث :أنو ال يشًط االقتضاء بسعر اليوم ،بل غلوز أبقل وأبكثر حسب ما

يًا يان عليو بشرط أن يتقابضا يف اجملل  ،وعليو أكثر الفقهاء(ٗ)؛ وىو قول عمر بن اخلطاب
 هنع هللا يضر؛ فقد أجازىا دون شرط(٘) ،وروى النسائي عن ابن عمر :أنو كان ال يرى أبساً يعٍ:يف قبض الدراىم من الداننَ والداننَ من الدراىم( ،)ٙوروى النسائي يف السنن عن سعيد بن

( )1اكظر (معامل المـن هبامش خمار شـن أ ةوة) ( .)26/ 5
(( )2كشا الؼـاع) ( – 39/8ط.وزارة العلل).
(( )3كشا الؼـاع) ( – 48/8ط.وزارة العلل).
( )4اكظر (االشاذكار) (.)381/6
( )5رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21511
( )6اكظر المـن الؽزى لإلمام الـمائي برقم ( ،)6177والمـن الصغرى ()282/7برقم (.)4585
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(ٔ)
للرد على قول إبراىيم
جبَ :أنو كان ال يرى أبساً وإن كان من قرض مبثلو  ،وذكره القرض ّ

النخعي ادلتقدم ،ونقل عنو اجلواز إبطالق(ٕ) ،وقال الًمذي بعد سياقو للحديث :وهو قول

أمحد وإسحاق .وك،ا سعيد بل جب (ٖ) ،ولاووس(ٗ) ،وقتادة والزهري(٘) ،والقاسم(،)ٙ

سفيان الثوري( ،)ٚوصرح احلكم جبواز الزايدة أو النقف عن سعر السوق؛ فقد روى ابن أيب
شيبة عن احلكم :أنو كان ال يرى أبساً أن يكون للرجل على الرجل داننَ فيأخذ منو الدراىم
يصرفها ،وال يرى أبساً أن يزيده على السعر ،أو ينتقف منو إذا كان عن تراض منهما( .)ٛوىو

وىو مذىب احلنفية وادلالكية؛ جاء يف ادلبسوط" :وعل إبراهيم :أنه دل يكل يرى أبساً اقتضاء
الورق مل ال،ه  ،وال،ه مل الورق؛ بيعاً كان أو قرضاً ،أو كان بسعر يومه ،وبه أني،؛

فيجوز االستبدال بثمل ادلبيا ،ويف بدل القر قبل القبض"(.)ٜ

وجاء يف االستذكار..." :ودل جيز مالك وال أبو حنيفة أن ي ،مل مثل الطعام ادلبيا إذل

أجل لعاماً وجعلو لعاماً بطعام ليس يداً بيد"(ٓٔ).
أدنح ْزا انقٕل:

الصرف ،قال اخلطايب" :وكان ابل أيب ليلى يكر ذلك إال
(ٔ) األخذ بعموم أحاديث ّ
بسعر يومه ،ودل يعترب ه السعر فقد جاء يف صحيح مسلم يف حديث عبادة بل
( )1اكظاار المااـن الؽاازى لإلمااام الـمااائي باارقم ( ،)6179والمااـن الصااغرى ( )282/7باارقم (  4587و
 ،)4588وظؼب الـمائي "كذا وجلته ذم هذا ادوضع" أ .ها وشبب ذلك اخا

الرواية ظـه رمحه ا .

( )2رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21511
( )3رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21511
( )4رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم ( .21512
( )5رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه ظـفام برقم (.)21513
( )6رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21517
( )7رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14587
( )8رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)21517
(( )9ادبموط) (.)11/14
(( )11االشاذكار) (.)381/6
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الصام

قال :قال رسول هللا ا( :ال،ه

ابل،ه

والفضة ابلفضة مثبلً مبثل،

ف ذا ايتلف ه ،األصناف فبيعوا كيي شئتم إذا كان يداً بيد)"(ٔ).

(ٕ)ومن جهة ادلعٌ :أن حلول ما يف الذمة مبنزلة حضوره(ٕ).
اجلٕاب عٍ حذٌث اتٍ عًش:

يعول عليه أاعة مل
قال ابن عبد الرب" :وأما قوله يف ه،ا احلديث :بسعر يومكما فلم ّ

الفقهاء"(ٖ).

وقد أجاب اجلمهور عن حديث ابن عمر بعدة أجوبة؛ منها:
ٔ .عدم التّسليم بصحة احلديث ،وقد تقدم أن أىل التحقيق من علماء احلديث يرون أن
احلديث تفرد بو مساك ،وأن الراجح أنو من فتوى ابن عمر ر ي هللا عنهما.
ٕ .أنو إخبار عن أمر أغليب ،ولي شرطاً لصحة ادلصارفة مبا يف الذمة ،قال الصنعاٍل:

"وأما قوله يف رواية أيب داود( :بسعر يومها)؛ فالظاهر أنه ه شرط ،وإن كان أمراً
أهلبياًّ يف الواقا ،يدل على ذلك قوله( :ف ذا ايتلف ه ،األصناف فبيعوا كيي

شئتم)"(ٗ).
ٖ .أن ذلك على طريق االستحباب ،وقال الطحاوي" :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عما س له عنه يف ه،ا احلديث على الورع
ّ
دل عبد هللا بل عمر يف سؤاله إاي ّ
ال،ي جي على الناس استعماله فيما س له عنه وإن كان األمر لو جرى خببلفه
فيما س له عنه دل دينا ذلك مل جواز البيا ووجوبه" ،وقال القاري يف ادلرقاة:

"والتقيد بقوله بسعر اليوم على لريقة االستحباب عند الشافعي"(٘) ،وقال يف

(( )1معامل المـن هبامش خمار شـن أ ةوة) (.)26 / 5
( )2اكظر (ادـاؼى) لؾباجي (.)278/4
(( )3الاؿفقل) (.)12/ 16
(( )4شبل الم م) (.)482/ 2
(( )5ظون ادعبوة) ذم باب اقاضاء اللراهم من اللكاكر ( ، )145/ 9ويـظر (حاصقة المـلي ظذ شاـن الـماائي)
(.)282/7
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عون ادلعبود نقالً عن فتح الودود" :والتقييد بسعر اليوم على لريق االستحباب"(ٔ)،

وقال السندي" :التقييد بسعر اليوم على لريق االستحباب"(ٕ) .وقال الشيخ دمحم
الصرف ال بد مل التقابض يف اجمللس ،لكل ال يشرتط
زكراي الكاندىلوي" :يف عقد ّ
التساوي اليتبلف اينس ،وحينئ ،فبل بد مل القول أبن التّقييد لبلستحباب"(ٖ)،
وقال ظفر التهانوي يف إعالء السنن" :ال بد يف االستبدال مل رعاية سعر ذلك
اليوم ،لئبل يزيد على ادلقدار ادلقرر ادلعني بينهما أو ينقص منه ،وإن كان ادلقصود
مل ذكر الدرهم أو الدينار يصوصية ادل،كور ،مث شاء أن يستبدله ابآلير على
وجه البيا ايديد فبل حاجة إذل رعاية سعر ذلك اليوم ،بل جيوز أبقل أو أكثر
ومساو ،لقوله ا( :إذا ايتلف

ه ،األصناف فبيعوا كيي شئتم)"ٍ ،ب نقل عن

جوز االستبدال ابلثمل ،ولكل بشرط أن يرضى صاح
ادلبسوط أنو قالّ " :

احلق،

فلما كان قول ابل عمر :أبيا ابلدانن و ي ،الدراهم ،وابلعكس مظنة أن يفعل

ذلك بدون رضا صاحبه ،قيد صلى هللا عليه برضا ؛ فقوله( :ال أبس أن ريي،
بسعر يومها) كناية عل رضا صاحبه؛ ألن الظّاهر أنّه ال يرضى خببلف السعر؛
فافهم"(ٗ).
انرتجٍح:

الذي يًجح للباحث اشًاط أن يكون بسعر يومها ،ومستند ذلك فتوى ابن عمر ر ي

هللا عنهما ،ولكونو ر اً فيما مل يضمن.

(( )1ظون ادعبوة) ذم باب اقاضاء اللراهم من اللكاكر ( ، )145/9ويـظر (حاصقة المـلي ظاذ شاـن الـماائي)
(.)282/7
(( )2حاصقة المـلي ظذ شـن الـمائي الصغرى) (.)282/7
( )3تعؾقق الشقخ حمؿل زكريا الؽاكلهؾوي ظذ (الؽوكب اللري ظذ جامع السماذي) لؾشاقخ رصاقل الؽـؽاوهي
(.)295/2
(( )4إظ ء المـن) (.)256/14
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قال اخلطايب يف معامل الستنن" :اقتضاء ال،ه مل الفضة والفضبة مبل الب،ه مبل أمثبان
فدل جواز علبى أن النهبي عبل بيبا مبا دل يقببض إمنبا
السلعة هو يف احلقيقة بيا ما دل يقبض؛ ّ
ورد يف األشببياء الببف يبتغببي ببيعهببا وابلتصببرف فيهببا البربح ،كمبا روي أنببه هنببى عببل ربببح مببا دل
يضببمل ،واقتضبباء البب،ه مببل الفضببة يببارج عببل هبب،ا ادلعببى ألنببه إمنببا ي براد بببه التقببابض،
والتقابض مل حيث ال يشق وال يتع،ر دون التصارف والرتابح ،ويبني لك صحة ه،ا ادلعبى

قولبه( :ال أبس أن رييبب،ها بسبعر يومهببا) ،أي :ال تطلب فيهببا البربح مببا دل تضبمل"(ٔ) .وقتتال
البغوي" :وهو األصوب"(ٕ).

وجتتاء يف حاشتتية ابتتن القتتيم علتتى ستتنن أيب داود" :أنببه جيببوز اقتضبباء الببدراهم عببل الببدانن
والعكس بشرلني:
الصرف؛ لئبل يربح فيها ،وليستقر ضمانه.
ٔ -أن ي،ها بسعر يوم ّ

الصب ببرف؛ لب ببئبل يديلب ببه راب
ٕ -وأال يتفرقب ببا إال عب ببل تقب ببابض؛ ألنب ببه شب ببرط يف صب ببحة ّ
النسيئة"(ٖ).

وقواه الشوكاٍل يف (نيل األوطار) ،ونقلو ادلباركفوري يف (حتفة األحوذي) ُمقرا لو(ٗ).

وقتتد قتترر رلل ت رلمتتع الفقتتو اإلستتالمي يف دورة م تؤدتره الثتتامن ادلنعقتتد إبمتتارة (بتترواني دار
السالم) ما أيٌب:
ٔ -جيببوز أن يتفببق الببدا ل وادلببديل يببوم السببداد ال قبلببه علببى أداء الببديل بعملببة مغببايرة
لعملبة البديل إذا كببان ذلبك بسببعر صبرفها يببوم السبداد ،وكبب،لك جيبوز  -يف الببديل
على أقسباط بعملبة معينبة  -االتفباق يبوم سبداد أي قسبط أيضباً علبى أدا به كبامبلً
بعملة مغايرة بسعر صرفها يف ذلك اليبوم ،ويشبرتط يف أيبا األحبوال :أال يبقبى يف

(( )1مرقاة ادػاتق ) (.)337/9
(( )2رشح المـة) (.)111/8
(( )3حاصقة ابن الؼقم ظذ شـن أ ةاوة) (.)297/9
( )4اكظر (حتػة األحوذي) (.)371/4
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ذم ببة ادل ببديل ش ببيء شل ببا متب ب علي ببه ادلص ببارفة يف ال،م ببة ،م ببا مراع بباة القب برار رق ببم:
(٘٘/ٔ/د  )ٙبش ن القبض.
ٕ -جيببوز أن يتفببق ادلتعاقببدان عنببد العقببد علببى تعيببني الببثمل اآلجببل أو األجببرة ادلؤجلببة
بعملة تدفا مرة واحدة أو علبى أقسباط زلبددة مبل عمببلت متعبددة أو بكميبة مبل
ال،ه  ،وأن يتم السداد حس االتفاق.
وأقرت ىيئة احملاسبة للمؤسسات ادلالية -يف ادلعيار الشرعي رقم (ٔ) (ٕ – ٔٓ/فقرة :ب)
ىذا القيد حيث نف ادلعيار اشًاط أن يكون الوفاء بسعر يومها ونف ادلعيار:
"(ٕ )ٔٓ/ادلبادلة يف العمبلت ديناً يف ال،مة:

تصح ادلبادلة يف العمبلت الثابتبة دينباً يف ال،مبة إذا أدت إذل الوفباء بسبقوط البدينني

زلل ادلصارفة وتفريغ ال،متني منهما؛ ومل صورها ما اب :

(ب) اسببتيفاء الببدا ل دينببه البب،ي هببو بعملببة بعملببة أيببرى ،علببى أن يببتم الوفبباء ف بوراً
بسعر صرفها يوم السداد".
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ادلثحث انثانث :ادلقصٕد تضعش ٌٕيٓا.

الصرف حد أعلى وحد أدٌل؛ فقد يقال أبعلى حد ؽلكن أن تبا بو
من ادلعلوم أن لسعر ّ

النقود ،أخذا مبا ورد عن ابن عمر هنع هللا يضر يف ذلك ،جاء يف ادلبسوط" :وعل القاسم بل صفوان
قال :أكري عبد هللا بل عمر رضي هللا عنهما إببلً بدانن ؛ ف تيته أتقاضا  ،وبني يديه
دراهم؛ فقال دلوذل له :انطلق معه إذل السوق ف ذا قام على سعر ف ن أح أن ي،،
وإال فاشرت له دانن ف عطها إاي  ،فقل اي أاب عبد الرمحل أيصلح ه،ا؟ ،قال :نعم ال أبس

ع،ا ،إنك ولدت وأن صغ "(ٔ).

وقد يقال ابدلتوسط ألنو العدل؛ وقد يقال آبخر عملية منفذة ألنو ؽلثل سعر الوقت ،وهللا
أعلم.
ى
ادلثحث انشاتع :ادلخشج انششعً عُذ تعزس انعهى تضعش انٍٕو.

إذا ترجح ادلنع من مصارفة ما يف الذمتة بستعر ؼلتالف ستعر يومهتا؛ فتإن ادلخترج الشترعي أن
يصارفو أبقل من ذلك؛ لكونو مل يربح فيمتا مل يضتمن ،فقتد قتال الشتيخ دمحم العثيمتُ – رزتتو هللا
– يف ج تواب ل تتو يف ادلو تتو " :الواجب ب أن ي ببرد علي ببك م ببا أقرض ببته دوالرات ألن ه بب،ا ه ببو

القببر البب،ي حصببل منببك لببه ،ولكببل مببا ذلببك إذا اصببطلحتما أن يسببلم إليببك جنيهببات
مص برية فبببل حببرج ،قببال ابببل عمببر رضببي هللا عنهمببا" :كنّ با نبيببا اإلبببل ابلبقيببا أو ابلنقي ببا

ابلب ّدراهم فن يبب ،عنهببا الببدانن  ،ونبيببا ابلببدانن فن يبب ،عنهببا الببدراهم ،فقببال النببي صببلى هللا
عليه وسلم( :ال أبس أن ريي،ها بسعر يومها ما دل تتفرقا وبينكما شيء)؛ فه،ا بيا نقبد مبل

ه ب جنسببه فهببو أشبببه مببا يكببون ببيببا البب،ه ابلفضببة؛ ف ب ذا اتفق ب أن ب وإاي علببى أن
يعطيببك عوض باً عببل هبب ،الببدوالرات مببل اينيهببات ادلص برية بشببرط أال رييبب ،منببه جنيهببات

أكثببر شلببا يسبباوي وقب اتفاقيببة التبببديل؛ فب ن هبب،ا ال أبس بببه ،فمببثبلً إذا كان ب (ٕٓٓٓ)

دوالر تساوي اآلن (ٓٓ )ٕٛجنيه ال جيبوز أن رييب ،منبه ثبلثبة الف جنيبه ولكبل جيبوز أن
(( )1ادبموط) ( ،)9/14و(ادلوكة) (.)446/8
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ريي )ٕٛٓٓ( ،جنيه ،وجيوز أن ريي ،منبه (ٕٓٓٓ) دوالر فقبط؛ يعبى :أنبك رييب ،بسبعر
اليببوم أو أبنببزل ،أي :ال رييبب ،أكثببر ألنببك إذا أيبب،ت أكثببر فقببد ر ب فيمببا دل يببديل يف
ضمانك ،وقد هنى الني عليه الصبلة والسبلم عل ربح مبا دل يضبمل ،وأمبا إذا أيب،ت أبقبل
ف ن ه،ا يكون أي،اً ببعض حقك ،وإبراء عل الباقي ،وه،ا ال أبس به".
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ادلثحث اخلايش :حكى انتفشق تني ادلتصاسفني يف انزيح ٔتًٍُٓا شًء مل ٌقع
عهٍّ ادلصاسفح.

قال اخلطايب يف معامل السنن" :واشرتط أن ال يتفرقا وبينهما شيء؛ ألن اقتضاء الدراهم

الصرف ال يصح إال ابلتقابض"(ٔ).
مل الدانن صرف ،وعقد ّ

وقال السندي :قولتو(":وبينكمبا شبيء) حبال؛ أي :ال أبس مبا دل تتفرقبا ،واحلبال أنبه بقبي

بينكما شيء ه مقبو  ،قيل :وذلك ألنه لو استبدل عل الديل شيئاً مؤجبلً ال جيبوز ألنبه
بيا الكال ابلكال  ،وقد هني عنه.

قل  :وعلى ه،ا لو استبدل بعض الديل وأبقى بعضه على حاله مث استبدله عند

قبض البدل ،فينبغي أن ال يكون به أبس أيضاً"(ٕ).

(( )1معامل المـن) لإلمام خلطا ( – 63/3ط.ةار الؽاب العؾؿقة).
(( )2حاصقة المـلي ظذ شـن الـمائي الصغرى) (.)282/7
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انفصم انثايٍ :أحكاو اجلًع بني عقد انصزف وغريِ يٍ انعقىد.
ّ
ّ
ادلثحث األٔل :حكى اجلًع تني انصشف ٔانقشض ،أٔ انصشف ٔانعًاٌ.

قال احلطاب يف مواىب اجلليل":قال يف سلتصر الوقار :ومل اصطرف دراهم فعجزت

الدراهم درمهاً فبل جيوز للمصطرف أن يقر

ديناً"(ٔ).

الصرف مث يطالبه به
الص يف درمهاً يتم به ّ

صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص النهي عن سلف وبيع؛ فال غلوز اجلمع
وقد تقرر أن ّ
الصرف بيع ،وقد ّ
بُ قرض وصرف.
الصرف وعقد الضمان.
وحيث تقرر أن الضمان استعداد لإلقراض؛ فال غلوز اجلمع بُ ّ
ّ
ادلثحث انثاًَ :حكى اجلًع تني انصشف ٔانثٍع.

صورة المسألة:
أن يش رف أحر فرفج مالر المص رفة مرى الفرن ا رر مالر يع مع
صرن.
مالر ال ّ
وللمسألة صوراتن:
األوىل :أن تكون العملتان سلتلفتُ ،كما إذا صارف دوالرات برايالت مع اشًط بيع آخر
من العقد ،وقد اختلف أىل العلم يف اجلمع بُ عقدي بيع يف عقد ،وادلرجح عن أكثر
ادلعاصرين اجلواز.
الثاٍل :أن تتحد العملتان ،كما إذا اب مليون رايل سعودي بتسعمائة ألف وسلعة ،وىي
زلل البحث.
الصرف
الصرف اختلف أىل العلم يف اجلمع ادلشروط بُ ّ
وخبصوص اجلمع بُ البيع و ّ
والبيع على قولُ:

القول األول :اجلواز ،قال الثوري :إن شرطت عشرة دراىم وم ّدين فال أبس بو(ٕ) ،وأجازه
( )1مواهب اجلؾقل .134/6
( )2رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14544
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أشهب من ادلالكية وأنكر أن مالكاً منعو(ٔ) ،وقال احلطاب يف مواىب اجلليل" :ومل اصطرف

دراهم وعجزت درمها فبل أبس أن ي ،به ما أح مل لعام أو إدام أو عر وه ذلك
معجبل قبل أن يفرتقا وال أبس أن ي ،ببعض دينار بعد ادلصارفة ما أح

الدراهم قبل أن يفرتقا إذا كان ذلك أقل مل الثلث شلا صارفه به وأدىن منه"(ٕ).

قبل قبض

القول الثا  :ادلنع ،فقد روى عبدالرزاق أن سفيان الثوري ومسروق منعا من بيع بز بكذا

(ٖ)
الصرف اليسَ
دينار ،تعطيٍ الدينار بعشرة دراىم  ،ىوىو مذىب ادلالكية ،إال أهنم أجازوا ّ
فيما إذا كان أقل من دينار(ٗ).
ويف مذىب الشافعية خالف يف ىذه ادلسألة(٘).
الصرف بعملتُ سلتلفتُ ،فإن كان ابلعملة نفسها؛ فال غلوز إذا
وادلرجح اجلواز إذا كان ّ
كان بصفقة واحدة ،وكان ادلقصود احليلة على راب الفضل ،وما عدا ذلك فمحل نظر.
وقد ورد يف ادلعايَ الشرعية:

"ٕ :٘/جيببوز أن تتفببق ادلؤسسببة والعميببل عنببد الوفبباء أبقسبباط العمليببات ادلؤجلببة (مثببل

ادلرا ة) على سدادها بعملة أيرى بسعر يوم الوفاء".
ى

ّ
ادلثحث انثانث :حكى اجلًع تني انصشف ٔاإلجاسج.
صورة المسألة:
سعورية ماليرة فج
سعورية ورمية ري
أن يش رل المصرن ري
صرن.
الحس ي مع أجرة والل الري
الورمية فهو جمع ين اإلج رة وال ّ
فرق احلنابلة بُ صورتُ:
األوىل :أن يشتتًي ذىبتاً مصتتوغاً بتتداننَ ،ويعطتتي أجتترة الصتتياغة يف عقتتد واحتتد ،وىتتو زلتترم
(( )1حاصقة اللشوقي) ( ،)32/3و(مواهب اجلؾقل) (.)311/4
(( )2مواهب اجلؾقل) (.)134/6
( )3رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( .)14639 ،14637
(( )4مواهب اجلؾقل) ( ،)318/4و(الااج واإلكؾقل) ( ،)314/4و(الرشح الؽبر) (.)32/3
(( )5ادجؿوع) (.)237/11
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عنتتد احلنابلتتة ،وأجتتازه شتتيخ اإلستتالم ابتتن تيميتتة؛ قتتال يف الكشتاف":فبببل جيببوز بيببا مصببنوع مببل
ادلوزوانت دل خترجه الصبناعة عبل البوزن رينسبه (إال مبثلبه وزانً) سبواء ماثلبه يف الصبناعة أو ال

لعمببوم احلببديث السببابق (وجببوز الشببي بيببا مصببنوع مببباح) االسببتعمال(كخببامت وحنببو بيببا

رينسه بقيمته حاالً جعبلً للزا د) عل وزن اخلامت (يف مقابلة الصنعة) فهو كاألجرة"(ٔ).

وقتتد روى مالتتك يف ادلوطتتأ وعبتتدالرزاق عتتن رلاىتتد أن صتتائغاً ستتأل ابتتن عمتتر؛ فقتتال :اي أاب
عبتتد التترزتن إٍل أصتتو ٍب أبيتتع الشتتيء أبكثتتر متتن وزنتتو وأستفضتتل متتن ذلتتك قتتدر عملتتي أو قتتال
عمالي فنهتاه عتن ذلتك؛ فجعتل الصتائ يترد عليتو ادلستألة وأيىب بتن عمتر حتى انتهتى إىل اببتو أو
قال ابب ادلسجد فقال" :ابن عمتر التدينار ابلتدينار والتدرىم ابلتدرىم ال فضتل بينهمتا ىتذا عهتد
نبينا صلى هللا عليو و سلم إلينا وعهدان إليكم"(ٕ).
وورد مثل ذلك عن عمر – هنع هللا يضر ،إال أن فيو انقطاعاً(ٖ).
وروى مالتتك عتتن زيتتد بتتن أستتلم عتتن عطتتاء بتتن يستتار أن معاويتتة بتتن أيب ستفيان اب ستتقاية
متن ذىتب أو ورق أبكثتتر متن وزهنتا؛ فقتتال أبتو التتدرداء" :مسعتت رستول هللا صتتلى هللا عليتو وستتلم
ينهتتى عتتن مثتتل ىتتذا إال متتثالً مبثتتل"؛ فقتتال لتتو معاويتتة" :متتا أرى مبثتتل ىتتذا أبستتا"(ٗ)؛ فقتتال أبتتو
الدرداء" :من يعذرٍل من معاوية أان أخربه عن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم وؼلربٍل عن رأيتو!!
ال أساكنك أبرض أنت هبا"ٍ ،ب قتدم أبتو التدرداء علتى عمتر بتن اخلطتاب فتذكر ذلتك لتو فكتتب
عمر بن اخلطاب إىل معاوية أن ال تبيع ذلك إال مثالً مبثل وزانً بوزن.
الصترف وعقتد البيتع ،كمتا إذا صتارفو دراىتم
وذىب اإلمام ابن تيميتة إىل جتواز اجلمتع بتُ ّ
ابلنقتود اإلفرصليتة فيهتتا فضتة وضلتاس ،وتكتتون التزايدة متن الفضتتة يف التدراىم يف مقابتل النحتتاس يف

(( )1كشا الؼـاع) ( – 9/8ط.وزارة العلل).
( )2رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14574والبقفؼي ذم شــه الؽزى (.)279/5
( )3رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14575
( )4قال الباجي " ما ذهب إلقه معاوية من بقع شؼاية الذهب بلكثر من وزهنا حياؿل أن يارى ذم ذلاك ماا رآه ابان
جوز الاػاضل بني ادصوغ مـه
ظباس من دمويز الاػاضل ذم الذهب كؼل ًا ،وحياؿل أن يؽون ال يرى ذلك ولؽـه ف
وغره دعـى الصقاغة".
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النقود اإلفرصلية ،وأجاب عن حديث القالدة أبن الزائد ؼلرص خرصاً ،وىذا ال غلوز(ٔ).
الثاني تة :أن يعطتتي الصتتائ دينتتاراً ذىب تاً ليصتتوغو ،ودينتتاراً أجتترة ،وىتتذا جتتائز ،قتتال البهتتوٌب:

"ويف ادلغين والشرح وإن قال للصا غ :ص ْغ رل يامتاً وزنه درهم وأعطيبك مثبل زنتبه وأجرتبك

درمهان؛ فليس ذلك بيا درهم بدرمهني ،قال أصحابنا :وللصبا غ أيب ،البدرمهني أحبدمها يف

مقابلة فضبة اخلبامت واآليبر أجبرة لبه يف نظب عملبه ،وجبزم مبعنبا يف ادلنتهبى"(ٕ) ،قتال البتاجي
يف ادلنتقتى" :وايتلببي قببول مالببك يف الرجببل اب دار السببكة فيببدفا إلببيهم فضببة وزانً و يبب،
مببنهم وزانً دراهببم ويعطببيهم أجببرة العمببل؛ فقببال مببرة :أرجببو أن يكببون يفيف باً ،وذكببر ابببل
ادلواز ،وروا عيسى عل اببل القاسبم ،ومنبا مبل ذلبك عيسبى ببل دينبار ،وحكبا اببل حبيب

عببل أاعببة مببل أصببحاب مالببك ،وبببه قببال أبببو حنيفببة والش بافعي ،وجببه روايببة ايببواز علببى
الصرف إال يف ذلك ادلوضا مبا
الكراهية :ما احتج به مل ضرورة الناس إذل الدراهم وتع،ر ّ

حاجببة النبباس إذل االسببتعجال ،واحنفبباز ادلسببافر للمببرور مببا أصببحابه ،ويوفببه علببى نفسببه يف
االنفراد ،وخياف إن هاب عنه ذهبه أن ال يعطبا وديطبل ببه ،والضبرورة العامبة تببيح ا ظبور،
وأما اليوم فقد صار الضرب بكبل بلبد واتسبا األمبر فببل جيبوز لبه ،ووجبه روايبة ادلنبا :أنبه ال
خيلو أن يكون بيعاً أو إجارة؛ ف ن كان بيعاً ففيه التفاضل يف ال،ه  ،وإن كبان إجبارة فهبو

إجببارة وسببلي وذلببك هب جببا ز يف الببوجهني ،وأمببا الصببا غ فبببل جيببوز ذلببك معببه قببوالً واحببداً
قاله ابل حبي يف واضحته".
وقال الباجي" :يقول أبو حنيفة فيمل ابع ما بة دينبار يف قرلباس مببا ف دينبار :أن ذلبك

جا ز وجيعل القرلاس عوضاً للما ة األيرى".

وقد ورد يف قرار رلمع الفقو اإلسالمي ما أيٌب(ٖ):

الصرف واحلوالة.
"اثنياً :بش ن احللول الشرعية الجتماع ّ

(( )1جمؿوع الػااوى) (.)452/29
(( )2كشا الؼـاع ( ،11-9/8ط .وزارة العلل).
(( )3جمؾة ادجؿع) – العلة ( ،)9ص (.)65
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أ -احلبواالت الببف تقببدم مبالغهببا بعملببة مببا ويرهب لالبهببا ويلهببا بببنفس العملببة جببا زة
شرعاً ،سواء أكان بدون مقابل أم مبقابل يف حدود األجبر الفعلبي؛ فب ذا كانب ببدون مقاببل
فهي مل قبيل احلوالة ادلطلقة عند مل دل يشرتط مديونية ا ال إليه ،وهم احلنفية ،وهبي عنبد

ه هم سفتجة ،وهي إعطاء شخص ماالً آلير لتوفيته للمعطي أو لوكيله يف بلبد يبر ،وإذا

كان مبقابل ،فهي وكالة أبجر ،وإذا كان القا مون بتنفي ،احلواالت يعملون لعموم الناس؛
ف يهنم ضامنون للمبالغ ،جرايً على تضمني األج ادلشرتك.

ب -إذا كان ادلطلوب يف احلوالة دفعها بعملة مغايرة للمببالغ ادلقدمبة مبل لالبهبا؛ فب ن

الصبرف
العمليبة تتكبون مبل صبرف وحوالبة ابدلعبى ادلشبار إليبه يف الفقبرة (أ) ،وجتبري عمليبة ّ

قبل التحويل ،وذلك بتسليم العميبل ادلببالغ للبنبك وتقييبد البنبك لبه يف دفباتر بعبد االتفباق
الصرف ادلثب يف ادلستند ادلسلم للعميل ،مث جتري احلوالة ابدلعى ادلشار إليه".
على سعر ّ
وورد يف ادلعايَ الشرعية ما أيٌب:

الصرف واحلوالة ادلصرفية.
"(ٕ :)ٔٔ/اجتماع ّ

جيبوز إجبراء حوالبة مصبرفية بعملبة مغبايرة للمبلبغ ادلقبدم مبل لالب احلوالبة ،وتتكبون

تلك العمليبة مبل صبرف بقببض حقيقبي أو حكمبي بتسبليم ادلبلبغ إلثباتبه ابلقيبد ادلصبريف ،مث
حوالة ( ويل) للمبلغ ابلعملة ادلشرتاة مل لالب احلوالبة .وجيبوز للمؤسسبة أن تتقاضبى مبل

العميل أجرة التحويل".
ّ
ادلثحث انشاتع :حكى اجلًع تني انصشف ٔاذلثح.
صورة المسألة:
أن ي فق المصرن وفرن آرر مرى صرن ممرة عمرة؛ فإن حصر
اي رة يسيرة فج الوالر ورمة والرية مثالا فإوه يعر ه ة لرفرن ا رر.
نتتف احلنابلتتة علتتى ج توازه ،قتتال يف الكشتتاف(" :وإن تفاضببلتا) أي زادت إحببدامها علببى
األيرى (فرضبي صباح البزايدة ببدفعها إذل اآليبر رلباانً أو رضبي صباح الناقصبة عبا مبا
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نقص ببها أقب ببر العقب ببد) ألن احلب ببق ذلمب ببا فجب بباز مب ببا تراضب ببيا عليب ببه وايب ببنس سلتلب ببي فلب ببم يضب ببر
التفاضل"(ٔ).

وورد عن مكحول كراىتو(ٕ) ،ومذىب ادلالكية ادلنتع ،فقتد قتال احلطتاب يف مواىتب اجلليتل:

"ومببل اصببطرف دراهببم وعجببزت كس براً وأيببر علببى الص ب يف مث علببم مبكببرو ذلببك فوهبببه
الصبرف ويرجبا كبل واحبد
للص يف ليجيز ب،لك صرفه دل جيز ذلك وال ببد ذلمبا أن يتناقضبا ّ

منهما على صاحبه مبثل نقد "(ٖ).

ّ
ادلثحث اخلايش :حكى اجلًع تني انصشف ٔانٕدٌعح .ى
صورة المسألة:
أن ي فق المصرن وفرن آرر مرى صرن ممرة عمرة؛ فإن حصر
اي رة فج الوالر؛ فإوه ي ون أم وة (وريعة) مور لرفرن ا رر.
للعلماء يف ىذه ادلسألة قوالن:

األول :اجلواز ،وىو نف احلنابلة ،ففي شترح ادلنتهتى( ":و) صبارف (مخسبة دراهبم) فضبة

الصببرف دلببا تقببدم( ،ولببه) أي قببابض
بح) ّ
(بنصببي دينببار ف ب عطى) صببارف الفضببة (دينبباراً صب ّ
الدينار (مصارفته بعد) ذلبك (ابلبباقي) مبل البدينار؛ ألنبه أمانبة بيبد ( ،ولبو اقبرت ) صبارف

اخلمسة دراهم (اخلمسبة) البف دفعهبا لصباح البدينار (وصبارفه عبا عبل) النصبي (البباقي)

صح ببل حيلة"(ٗ).
مل الدينار ّ

الصببرف ،مث
الثببا  :ادلنتتع ،فقتتد قتتال احلطتتاب يف مواىتتب اجلليتتل" :إذا وقببا التقببابض يف ّ

أودع أحدمها ما قبضه عند اآلير دل جيز قالبه يف رسبم شبك مبل مسباع اببل القاسبم ،قبال اببل

الصببرف ادلت ب ير؛ ف هنمببا علببى القصببد إذل ذلببك ،ولببو
رشببد :إمنببا دل جيببز ذلببك؛ ألنببه ل إذل ّ
(( )1كشا الؼـاع) ( – 11/8ط .وزارة العلل).
( )2رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)23714
(( )3مواهب اجلؾقل) (.)134/6
(( )4رشح ادـافى) (.)55/5
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بح ذلبك منهمبا دل يكبل عليهمبا فيبه حببرج ،وقبد أجباز ذلبك اببل وهب يف مسباع أيب جعفببر
صّ

إذا لببا عليبه وهبو بعيببد؛ ألن الطببا عليهبا ال يببدفا التهمبة خبببلف رهببل مبا ال يعبرف بعينببه
إذا هيب عليببه انتهببى .وقبال اللخمببي :وال جيببوز اليبوم دلببل صببرف دينباراً بببدراهم أن يودعهببا

بعد ادلناجزة عند الصراف"(ٔ).

وادلرجح األول؛ لعدم ادلانع الشرعي ،وهللا أعلم.
ّ
ادلثحث انضادس :حكى اجلًع تني انصشف ٔاألياَح ،أٔ حصٕل اخلطأ تانزٌادج يف
ّ
انصشف.
صورة المسألة:
أن يأ ج العميل لرمصرن ف ل ا شرا جويه مصرية ثم وم ئة
سعورل وم ض العميل الجويه
سعورل؛ فال ض المصرن ألن
المصرية و الية الم رغ أ ال ه العميل أم وة مور المصرن.
ألن ورمسم ئة جويه مصرل؛ فوجر الري
أو ص رفة ألن
اائرة م ئ ين لرفأ فهل يجوا أن ي فال مرى أن الى الاي رة أم وة
لص ح ه وله أن يص رن ه إن ش أو يش رل م ش من الفرن
ا رر.
الصتترف والوديعتتة ،أن الوديعتتة تتتؤدى بتتذاهتا،
والفتترق بتتُ ىتتذه الصتتورة وصتتورة اجلمتتع بتتُ ّ
فتحجز األموال الزائدة بنفسها ،وتعاد إىل صاحبها ،أما إذا استهلكت فهي دين يُؤدي مثلها.
وقتتد نتتف احلنابلتتة يف ىتتذه الصتتورة علتتى اجل تواز ،قتتال البهتتوٌب(" :ولببو اش برتى فضببة بببدينار

ونصي) دينار (ودفا) ادلشرتي (إذل الببا ا دينباريل لي يب ،قبدر حقبه منبه) أي :مبل ادلبدفوع
بح)
له وهو الديناران (ف ي ) ،أي :ف ي ،البا ا قدر حقه مل الديناريل (ولو بعد التفبرق ص ّ

الصببرف حلصببول التقببابض قبببل التفببرق والبب،ي رييببر إمنببا هببو متييببز حقببه مببل حببق اآليببر،
ّ

(والزا د) مبل البديناريل (أمانبة يف يبد ) أي :يبد الببا ا لعبدم ادلقتضبى لضبمانه( ،ولبو صبارفه
الصبرف لوجبود القببض
مخسة دراهم بنصي دينار ف عطا دينباراً) لي يب ،منبه نصبفه (صبح) ّ
(( )1مواهب اجلؾقل) (.)133/6
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ولو ريير التمييز حى تفرقا (ويكبون نصبفه لبه والبباقي) مبل البدينار (أمانبة يف يبد ) أي :يبد
قبابض البدينار دلبا تقبدم( ،ويتفرقبان) أي :ذلمببا أن يتفرقبا قببل متييبز النصبي( ،مث إن صببارفه)
أي :صببارف قببابض الببدينار صبباحبه (بعببد ذلببك للببباقي لببه منببه) أي :مببل الببدينار جبباز( ،أو
اشرتى به) أي :ابلباقي مل الدينار (منه شيئاً) جاز (أو جعله) أي :الباقي (سبلماً يف شبيء)

جاز ألنه عني مالبه ولبيس دينباً( ،أو وهببه) أي وهب دافبا البدينار قابضبه (إاي ) أي البباقي

منه (جاز) ألنه تصرف مل أهله يف زلله"(ٔ).
ى

ّ
فشع :حكى انعًالخ انُقذٌح ادلزٔسج عهى عقذ انصشف.

الصتترف يبطتتل يف
الصتترف؛ فتتإن ّ
إذا لبتتت تلتتف أو تزويتتر بعتتض العمتتالت النقديتتة يف عقتتد ّ
الصتترف بنقتتد معتتُ ،كمتتا ػلصتتل يف فتترو ادلصتترف؛
ادلعيتتب دون بقيتتة الصتتفقة ،وىتتذا يف حتتال ّ

فقد ورد عن قتتادة قتال" :فب ن كبان فيهبا زا بي فببل أبس أن يسبتبدذلا" ،وقالتو احلستن البصتري
– رزتو هللا(ٕ).
وروى عبتتد التترزاق قتتال أخ تربان الثتتوري يف رجتتل ابتتتا ذتانيتتة دراىتتم بتتدينار فوجتتد فيهتتا أربعتتة

زيوفاً قال" :إذا وجدها بعد ما فارق صاحبه ردهبا عليبه ودل يكبل فيمبا بينهمبا رد بيبا ويكبون

لببه نصببي دينببار إال أن يسببتقببل بيعباً جديببداً ابلنصببي دينببار وجببازت األربعببة األوذل بنصببي
الدينار"(ٖ).

ق تتال البه تتوٌب( ":وإن وج ببدها الب ببا ا) أي ال ببدراهم أو ال ببدانن ادلعين ببة (معيب ببة م ببل هب ب
جنسها) أبن وجد يف الدراهم حناساً أو الدانن مساً (بطل العقد) أي :البيا ومبا مبعنبا ألنبه
ابعببه هب مببا مسببي لببه؛ فب ن كببان العيب يف بعضببها فقببد بطببل العقببد فيببه أي ادلعيب (فقببط)
وصح يف السليم بقسطه"(ٗ).
ّ

(()1كشا الؼـاع) ( – 46/8ط .وزارة العلل).
( )2رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14555
( )3رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14565
(( )4كشا الؼـاع) ( – 51/8ط .وزارة العلل).
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ادلثحث انضاتع :حكى اجلًع تني عقذي صشف تصفقح ٔاحذج .ى
صورة المسألة:
أن يش رل المصرن ممال والرية من اليورو والرو را رو را
ماليرة فج الحس ي واش هر هذه المسألة مسألة مر مجوة ورره
وصور ه مور الفاله  :أن يش رل مر مجوة ورره مرل مجوة أو
ررهمين أو مر مجوة ورره .
وقبل البدء يف ادلسألة ػلرر زلل النزا :
فقتتد اتفتتق الفقهتتاء علتتى أن الربتتويُ إذا كتتاان مستتتويُ يف ادلقتتدار ومتتع أحتتدعلا عتتُ أختترى

فال غلوز(ٔ).
واتفقتوا علتتى جتوازه إذا كتتان الربتوي غتتَ مقصتود ،كتتدار ستقفها شلتتوه ابلتذىب ،ابلتتذىب أو
بدار سقفها شلوه ابلذىب ،قال البهتوٌب( ":وما ال يقصد عادة وال يباع مفرداً كب،ه شلبو ببه

سقي دار) كادلعدوم (فيجوز بيا الدار ادلمو سقفها ب،ه  ،بب،ه وببدار مثلهبا) سبقفها
شلو ب،ه ؛ ألن ال،ه يف السقي ه مقصود وال مقابل بشيء مل الثمل"(ٕ).

واتفقت توا عل تتى حت تترَل م تتا إذا ك تتان ادلقص تتود بي تتع الرب تتوي جبنس تتو ،وإن أج تتازه بع تتض مت تتأخري
احلنفية(ٖ).
ٍب اختلفوا يف بيع الربوي مبا يوافقو يف العلة ومعو من غَ جنسو على أقوال:
القول األول :منع ذلك ،فقتد ستئل بتن ستَين عتن مئتة مثقتال ذىتب يف مئتة مثقتال ذىتب

يف أحتدعلا مثقتال فضتتة ىتو دتتام ادلئتتة ادلثقتال يومئتذ فكرىتتو(ٗ) ،وعتن إبتراىيم [النخعتتي  :أنتو كتتره
ال تتدينار الش تتامي ابل تتدينار الك تتويف وبينهم تتا فض تتل أن أيخ تتذ فض تتل الش تتامي فض تتة(٘) .وق تتد ن تتف

(( )1الػروق) (.)252/3
(( )2كشا الؼـاع) (.)29/8
(( )3جمؿوع الػااوى) (.)27/29
( )4رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14558وابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22569
( )5رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)14559وابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22568
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ادلالكيتة علتى منتع بيتتع ذىتب وفضتة بتتذىب وفضتة صتفقة واحتدة(ٔ) ،وىتتو متذىب احلنابلتة؛ قتتال

يف الكشاف( ":وال يصح بيا رببوي رينسبه ومبا أحبدمها أو معهمبا) أي البثمل وادلبثمل (مبل

ه جنسهما كمد عجوة ودرهم مبثلهما)" (ٕ).

القول الثا  :جواز ذلتك ،فقتد روى عبتدالرزاق عتن رلاىتد يف الرجتل يبيتع الفضتة ابلفضتة

بينهما فضل قال أيخذ بفضلو ذىبا(ٖ) ،وبو قال احلكم(ٗ) ،وطاووس(٘).

القول الثالث :جوازه بشترط أن يكتون ذلتك بعقتدين؛ فقتد روى ابتن أيب شتيبة عتن إبتراىيم

النخعتتي قتتال " :يكببر دينببار شببامي بببدينار كببويف ودرهببم ،وال أبس إذا كببان لببك علببى رجببل
دينار كويف فيعطيك دينباراً شباميا ويشبرتي الفضبل منبه بشبيء ،وال يفرتقبا إال وقبد تصبرم مبا

بينهمبا"( .)ٙوقتتد أجتاز ىتذه الصتتورة رلاىتد واحلستتن ،وكرىهتا ابتتن ستَين وورد عتتن إبتراىيم كراىتتة
أن أيخذ بنصف الداننَ ذىباً وبنصفها فضة(.)ٚ

وادلخرج عند ادلانعُ أن غلري صفقتُ منفصلتُ ،قال يف الكشاف( ":كمبا لبو دفبا إليبه

درمهني وقال :أعطين ع،ا الدرهم فلوساً وابآلير نصفني) وفعل ف نه جيوز لوجود التسباوي؛

وألن ذلك مبنزلة عقديل أحدمها (صرف نصي) البدرهم أو صبرف البدرهم بنصبفني واآليبر
بيا الفلوس أو احلاجة ابلنصي أو الدرهم اآلير فليس مل مس لة مد عجوة "(.)ٛ
حكى تٍع َقذ تُقذ ٔعني:

زلل اخلالف أن يكون كال األمرين مقصوداً كبيع السيف ادلذىب بذىب.
(( )1ادـاؼى) لؾباجي (.)278/4
(( )2كشا الؼـاع) ( – 26/8ط .وزارة العلل).
( )3رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم ( ،)114561وابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22567
( )4رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)114561
( )5رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22571
( )6رواه ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22571
( )7رواها ابن أ صقبة ذم مصـػه برقم (.)22576 ،22572
()8كشا الؼـاع ( – 28/8ط .وزارة العلل).
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اختلف أىل العلم يف ىذه ادلسألة على أقوال:

القببول األول :اجل تواز ،قتتال اإلمتتام ابتتن تيميتتة" :إذا كببان معلببوم ادلقببدار وبيببا أبكثببر مببل
ذلك ففيبه نبزاع مشبهور ،واألظهبر أنبه جبا ز"(ٔ) .وهبو قبول محباد ببل أيب سبليمان(ٕ) ،ويب،كر
عل أمحد(ٖ).

ورجح اإلمام ابن تيمية – رزتو هللا – ىذا القول بشرط أن يكون ادلفرد أكثر من الذي
معو غَه ،أو يكون مع كل واحد منهما من غَ جنسو ،وكذا غلوز بيع السيف احمللى ابلذىب
بذىب أكثر منو(ٗ).
والقول الثا  :ادلنع ،ما مل يكن الربوي ادلضموم إىل غَه اتبعاً غَ مقصود ابألصالة،
كالسيف احمللى ابلذىب بذىب ،وبو قال األوزاعي(٘) وربيعة( ،)ٙوىو القول القدَل دلالك
بشرط أن يكون التابع الثلث فأقل( .)ٚوىو مذىب احلنابلة يف ادلشهور عنهم(.)ٛ
القول الثالث :أنو غلوز بشرط أن يكون ادلفرد أكثر من الذي معو غَه ،أو يكون مع كتل

واحتتد منهمتتا متتن غتتَ جنستتو ،وأال يكتتون حيلتتة علتتى ال تراب .وىتتو قتتول ستتفيان الثتتوري وإب تراىيم
النخعي يف رواية عنو( ،)ٜوىتو قتول أيب حنيفتة واحلكتم بتن عتيبتة واحلستن بتن صتاحل وستفيان(ٓٔ)،
وىو رواية عن أزتد رجحها ابن تيمية وػلتملو كالم ابن القيم(ٔٔ).
(( )1جمؿوع الػااوى) (.)464/29
(( )2معامل المـن) (.)61/3
(( )3ادمائل ادارةيـقة) ص (.)112
(( )4جمؿوع الػااوى) ( ،)466-453 ،28/29و(قواظل ابن رجب) ص (.)249
(( )5ادحذ) ممللة (.)1488
(( )6جمؿوع الػااوى) ( ،)466-453 ،28/29و(قواظل ابن رجب) ص (.)249
(( )7ادلوكة) ( ،)413/3و(البقان والاحصقل) (.)441/6
(( )8حاصقة الروض ادربع) (.)513/4
( )9رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14346 ،14345
(( )11حاصقة ابن ظابلين) ( ،)275/5و(ادحذ) (.)444/7
(( )11اإلكصا ) ( ،)33/5و(إظ م ادوقعني) ( )326/4ظن (اخاقارات صقخ اإلش م) (.)434/6
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القول الرابا :ادلنع مطلقاً ،وىو مذىب ادلالكية والشافعية وروايتة عتن أزتتد ،وقتول زفتر متن

احلنفيتتة وىتتو قتتول إستتحاق وابتتن حتتزم ،وىتتو قتتول بعتتض الصتتحابة والتتتابعُ(ٔ)؛ فقتتد كتتتب عمتتر
هنع هللا يضر" :ال تبيعوا شيئا فيو خلعة فضة"؛ يعٍ بورق(ٕ) ،وكره الزىري وابن سَين أن يبا اخلتاًب فيتو
فيتتو فتتف أن يبتتا ابلتتورق(ٖ) ،ومن تتع ش تريح متتن بيتتع طتتوق م تتن ذىتتب فيتتو فصتتوص وج تتوىر(ٗ)،
وادلخرج عند ادلانعُ أن غلري صفقتُ منفصلتُ(٘).
القول اخلامس :اجلواز مطلقاً ،وىو قول علي هنع هللا يضر واحلسن البصري والشعيب وإبراىيم

()ٙ
ترو ب تتن حري تتث درعت تاً موش تتحة أبربع تتة
ت
م
ع
اب
هنع هللا يضر
تا
ت
علي
أن
اق
ز
تدالر
ت
ب
ع
وروى
،
النخع تتي
َ
آالف درىم إىل العطاء ،وكان العطاء إذ ذاك لو أجل معلوم(.)ٚ

(( )1البقان والاحصقل) (( ،)441/6تؽؿؾة ادجؿوع) ( ،)236/11و(ادغـي) ( ،)92/6و(ممائل اإلمام أمحال)
أمحل) لعبلا بن اإلمام أمحل ص ( ،)279و(ادحذ) ( )439/7مماللة (( ،)1488رشح الـاووي لصاحق
ممؾم) ( ،)18/11و(فا الؼلير) ( ،)144/7و اخاقارات صقخ اإلش م (.)434/6
( )2رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14353
( )3رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14349
( )4رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14351
(( )5كشا الؼـاع) ( – 28/8ط.وزارة العلل).
( )6رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14347 ،14344
( )7رواه ظبلالرزاق ذم مصـػه برقم (.)14348
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ّ

انفصم انعاشز :ادلىاعدة يف انصزف.
صورة المسألة:
الموامرة ين العميل ( وش الري ض مثالا) ومصرن الراجحج
أن
مرى شرا ممرة سعر محرر فور وافره لرم مصرن الراجحج.
الصرف على أقوال:
اختلف العلماء يف ادلواعدة يف ّ
القول األول :ادلنع ونف عليو ادلالكية ،قال ابن رشد اجلد يف ادلقدمات ادلمهدات" :ال
الصرف  ،وال يف بيا ال،ه ابل،ه  ،والفضة ابلفضة ،مواعدة وال ييار وال كفالة
جيوز يف ّ
وال حوالة ،وال يصح إال ابدلناجزة ،فبل يصح أن يقول :سىي ،درامهك إن كان

ك،ا بك،ا دينار"(ٔ) ،ونسبو الدكتور القره داغي إىل اجلمهور ،ورجحو(ٕ).

جياداً

القول الثا  :الكراىة ،وبو قال بعض ادلالكية(ٖ).

الصرف ،فقد أجازه الشافعي يف األم فقتال" :وإذا تواعبد
القول الثالث :جواز ادلواعدة يف ّ

الصببرف؛ فبببل أبس أن يشببرتى ال برجبلن الفضببة مث يقراهنببا عنببد أحببدمها حببى
الببرجبلن علببى ّ
يتبايعاها ويصنعا عا ما شاءا "(ٗ) ،وقال ابل حزم ":مس لة والتواعد يف بيا ال،ه ابلب،ه

ابل،ه أو ابلفضة ويف بيا الفضة ابلفضة ،ويف سا ر األصناف األربعة بعضها بببعض جبا ز
تبايعا بعد ذلك أو دل يتبايعا ألن التواعبد لبيس بيعباً ،وكب،لك ادلسباومة أيضباً جبا زة تبايعبا أو
دل يتبايعا ألنه دل ت هنى عل شي مل ذلك"(٘) .وىو قول عند ادلالكية(.)ٙ

القول الرابا :اجلواز بشرط أال يتفتق الطرفتان علتى التثمن؛ ألهنمتا حينئتذ سيستتأنفان عقتداً

(( )1ادؼلمات ادؿفلات) (.)181/2
(( )2بحوث ذم االقاصاة اإلش مي) ص ( )411ظن فا الؼلير (( ،)17/7بلاياة ادجافال) (،)197 ،194/2
و(الروضة) (( ،)379/3ادغـي) (.)53/4
(( )3ادؼلمات ادؿفلات) (.)181/2
(( )4األم) (.)32/3
(( )5ادحذ) ( )513/8ممللة (.)1511
(( )6مواهب اجلؾقل) ( ،)319/4و(حاصقة البـا ) (.)43/5
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جديداً ،وال اعتداد ابدلواعدة(ٔ).
وق ت تتد ورد يف قت ت ترار رلم ت تتع الفق ت تتو اإلس ت تتالمي ذي الت ت ترقم ٖ )ٔٔ / ٘( ٜبش ت تتأن االجت ت تتار يف
العمالت ما أيٌب:
الصببرف فيهببا.
"اثنيًّببا :ال جيببوز شب ً
برعا البيببا اآلجببل للعمبببلت ،وال جتببوز ادلواعببدة علببى ّ

وه،ا بداللة الكتاب والسنة وإأاع األمة".

وورد يف قرار اجملمع ذي رقتم  ٘/ٕ(ٗٔ-ٗٓ :وٖ )٘/بشتأن الوفتاء ابلوعتد وادلرا تة لآلمتر
ابلشراء ما أيٌب:

"اثنياً :الوعد – وهو ال،ي يصدر مل اآلمر أو ادل مور على وجه االنفراد – يكون
ملزماً للواعد داينة إال لع،ر ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سب وديل ادلوعود يف
كلفة نتيجة الوعد .ويتحدد أثر اإللزام يف ه ،احلالة إما بتنفي ،الوعد ،وإما ابلتعويض عل

الضرر الواقا فعبلً بسب عدم الوفاء ابلوعد ببل ع،ر.
اثلثاً  :ادلواعدة – وهي الف تصدر مل الطرفني – جتوز يف بيا ادلرا ة بشرط اخليار

للمتواعديل ،كليهما أو أحدمها؛ ف ذا دل يكل هناك ييار ف هنا ال جتوز؛ ألن ادلواعدة ادللزمة
يف بيا ادلرا ة تشبه البيا نفسه؛ حيث يشرتط عند  ،أن يكون البا ا مالكاً للمبيا حى ال
تكون هناك سلالفة لنهي الني ا عل بيا اإلنسان ما ليس عند ".

الصرف ،وإن أجازىا يف البيع ،فهل
فيتبُ من القرارات أن اجملمع الفقهي ؽلنع ادلواعدة يف ّ
إذا قيل أبن الوعد وادلواعدة دون إلزام فإهنا جتوز ،وفقاً لقول اإلمام الشافعي وابن حزم – رزتة
هللا عليهما؟
الصرف عدد من اذليئات العلمية الشرعية فقد جاء يف فتاوى
وقد أجازت ادلواعدة على ّ
ندوات الربكة ما يلي:
"ٔ .ما هو الرأي يف ادلواعدة بشراء العمبلت سلتلفة اينس بسعر يوم االتفاق "يوم

ادلواعدة " على أن يكون تسليم كل مل البدلني مؤجبلً لكي يتم التبادل يف ادلستقبل يداً
بيد وذلك يف حالة كون مثل ه ،ادلواعدة ملزمة وحالة كوهنا ه ملزمة؟.
(( )1مواهب اجلؾقل) ( ،)319/4و(حاصقة البـا ) (.)43/5
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الفتوى :إن ه ،ادلواعدة إذا كان

ملزمة للطرفني ف هنا تديل يف عموم النهي عل

بيا الكال ابلكال "بيا الديل ابلديل" فبل تكون جا زة ،وإذا كان

ف هنا جا زة"(ٔ).

ه ملزمة للطرفني

ٕ .ما حكم ادلواعدة يف صرف العمبلت؟.
الفتوى :يؤكد على ما جاء يف قرارات ادلؤمتر الثا للمصرف اإلسبلمي ابلكوي

يف

مارس ٖ ٜٔٛمل :أن ادلواعدة يف بيا العمبلت ما ريجيل الثمل جا زة إذا كان
ادلواعدة ه ملزمة "ه،ا رأي األهلبية" ،أما ادلواعدة إذا كان

جا زة شرعاً(ٕ).

ملزمة فه ،ادلعاملة ه

وجاء يف الفتاوى الشرعية للبنك اإلسالمي األردٍل السؤال التايل " :تسهيبلً حلجاج بي

وزارة األوقاف أبن يتفق البنك اإلسبلمي األرد معها لبيعها رايالت

هللا احلرام تره

سعودية بسعر زلدد مسبقاً  -اليوم مثبلً  -يبلل فرتة مستقبلية زلددة  -ستني يوماً مل

اترخيه مثبلً  -على أن تقوم وزارة األوقاف بتسليم البنك يبلل أي يوم مل الستني يوماً
مثل الرايالت السعودية ابلدانن األردنية وأن يقوم البنك يف ذات اليوم بتسليمها شيكاً
ابلرايالت السعودية زلسوابً على أساس السعر ا دد سابقاً ذل ،الغاية  -وال،ي قد يزيد
أو يقل عل سعر صرف الرايل يف ذلك اليوم  -فهل جيوز شرعاً الس يف ه ،ادلعاملة؟.
ايواب :إن االتفاق على تبادل العمبلت سلتلفة األجناس بسعر حيدد حني االتفاق

على أن يتم التسليم والتسلم مل قبل البنك والوزارة يف وق

واحد على أساس السعر

ادلتفق عليه سابقاً بغض النظر عل سعر العملة يوم التنفي ،يشمله ما جاء يف نيل األولار

مل أن م،ه

احلنفية والشافعية أنه جيوز التبادل بسعر يومها وأهلى وأريص وإن ه،ا

االجتا وإن كان خيالي ما جاء يف حديث ابل عمر ال،ي يتضمل اإلجازة بسعر يومها إال
أنه يظهر أن اإلمامني أي،ا ابحلديث العام وهو قوله صلى هللا عليه وسلم( :إذا ايتلف
ه ،األصناف فبيعوا كيي شئتم إذا كان يداً بيد) ،وعليه ف

أوافق على الس يف

(( )1فااوى كلوات الزكة) ص (.)28
(( )2فااوى كلوات الزكة) ص (.)117
عبدالعزيز الدغيثر

0002/20/20هـ

٘ٛ

معاملة االتفاق على الوجه ادلشروح عمبلً برأي احلنفية والشافعية ادلشار إليه وهللا سبحانه

وتعاذل أعلم"(ٔ).

وجاء يف فتاوى بيت التمويل الكويي" :ما الرأي الشرعي يف مدى جواز االتفاق على
بيا أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدماً على أن تنف ،العملية يف زمل الحق ويكون
التسليم واالستبلم ابلنقد يف وق واحد؟.
ايواب :مثل ه ،ادلعاملة تعترب وعداً ابلبيا ف ن أنف،ا على الصورة الواردة يف
السؤال فبل مانا شرعاً وهللا أعلم.
وزايدة يف إيضاح ه ،ادلس لة أقول :إن تنفي ،ه،ا الوعد على الصورة الواردة يف

السؤال يكون مشروعاً ،ولكنه إذا اقرتن الوعد مبا يدل على أنه عقد بيا أبن دفا بعض

الثمل دون بعض فيكون مل قبيل بيا الكال ابلكال " ادلؤجل ابدلؤجل " وهو شلنوع
الصرف ال،ي يشرتط لصحته تقابض كبل البدلني يف رللس العقد
مطلقاً وال سيما يف عقد ّ

ويعترب اشرتاط الت جيل مفسداً له عند أيا األ مة"(ٕ).

وجاء يف ادلعايَ احملاسبية ذليئة احملاسبة وادلراجعة ما أيٌب:

"ٕ ٜ/ادلواعدة يف ادلتاجرة يف العمبلت:

ببرم ادلواعببدة يف ادلتبباجرة يف العمبببلت إذا كان ب ملزمببة للطببرفني ولببو كببان

(أ)

ذلك دلعاية سلالر هبوط العملة ،أما الوعد مل لرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً.
(ب) ال جي ببوز م ببا يس ببمى يف اجمل بباالت ادلص ببرفية " الشب براء والبي ببا دل ببوازي للعم بببلت"
( )Parallel Purchase and Sale of Currenciesوذلبك لوجبود أحبد
أسباب الفساد اآلتية:
ٔ -عببدم تسببليم وتسببلم العملتببني (ادلش برتاة وادلبيعببة) ،فيكببون حينئبب ،مببل بيببا العملببة
ابألجل.
ٕ -اشرتاط عقد صرف يف عقد صرف ير.
(( )1فااوى البـك اإلش مي األرة ) (.)11-11/2
(( )2فااوى بقت الاؿويل) (.)213/1
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الصرف.
ٖ -ادلواعدة ادللزمة لطريف عقد ّ

(ج) ال جيببوز أن يقببدم أحببد لببريف ادلشبباركة أو ادلضبباربة التزامباً للطببرف اآليببر مايتببه

مل سلالر ادلتاجرة يف العمبلت ،ولكل جيبوز أن يبرتبح لبرف اثلبث بب،لك مبل هب أن يبنص
يف عقديهما على ذلك الضمان".
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انفصم احلادي عشز :حكى االجتار بانصزف عُد حتقك شزوطّ

انشزعيت.
الصرف إذا حتققت الشروط الشرعية.
أرتع العلماء على جواز االجتار يف ّ
وذكر عدد من احملققُ ما يدل على كراىة ىذه التجارة؛ لكون ادلتاجر فيها قد يقع يف
الراب من حيث ال يشعر ،ودلا فيها من االجتار فيما ال نفع فيو للناس.

قال ابن القيم يف سياق بيان أعمال احملتسب" :ودينا مل جعل النقود متجراً ف نه ب،لك

يد يل على الناس مل الفساد ما ال يعلمه إال هللا ،بل الواج
أموال يتجر عا وال يتجر فيها"(ٔ).

أن تكون النقود رءوس

 -وقال أيضاً قي سياق الكالم عن علة الراب" :ف ن الدراهم والدانن أمثان ادلبيعات،

والثمل هو ادلعيار ال،ي به يعرف تقومي األموال فيج أن يكون زلدوداً مضبولاً ال يرتفا

وال ينخفض؛ إ ْذ لو كان الثمل يرتفا وينخفض كالسلا دل يكل لنا مثل نعترب به ادلبيعات،
بل ايميا سلا ،وحاجة الناس إذل مثل يعتربون به ادلبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك ال
ديكل إال بسعر تعرف به القيمة ،وذلك ال يكون إال بثمل تقوم به األشياء ويستمر على
حالة واحدة وال يقوم هو بغ إ ْذ يص سلعة يرتفا وينخفض فتفسد معامبلت الناس
ويقا اخللي ويشتد الضرر كما رأي مل فساد معامبلهتم والضرر البلحق عم حني اخت،ت
الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ،ولو جعل مثناً واحداً ال يزداد وال
ينقص بل تقوم به األشياء وال تقوم هي بغ ها لصلح أمر الناس؛ فلو أبيح راب الفضل يف
الدراهم والدانن مثل أن يعطي صحاحاً و ي ،مكسرة أو يفافاً و ي ،ثقاالً أكثر منها

جر ذلك إذل راب النسيئة فيها وال بد؛ فاألمثان ال تقصد ألعياهنا بل
لصارت متي َجراً أو ّ
يقصد التوصل عا إذل السلا؛ ف ذا صارت يف أنفسها سلعاً تقصد ألعياهنا فسد أمر الناس،
وه،ا معى معقول خيتص ابلنقود ال يتعدى إذل سا ر ادلوزوانت"(ٕ).

(( )1الطرق احلؽؿقة) ص (.)212
(( )2إظ م ادوقعني) (.)137/2
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 -وقال القرايف " :السلا وإن كان

ذوات أمثال ف هنا مقاصد ،والنقدان وسيلتان

لتحصيل ادلثمنات وادلقاصد أشرف مل الوسا ل إأاعاً"(ٔ).

 -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :والدراهم والدانن ال تقصد لنفسها بل هي وسيلة

إذل التعامل عا وذل،ا كان أمثاانً خببلف سا ر األموال ف ن ادلقصود االنتفاع عا نفسها"(ٕ).
-

وقال الغزايل" :فخلق هللا تعاذل الدراهم والدانن حاكمني متوسطني بني سا ر

األموال حى تقدر عما األموال؛ إ ْذ ال هر

يف أعياهنما  ....ك،لك النقد ال هر

وهو وسيلة إذل كل هر " ،وقال عن الدراىم والداننَ" :ال هر

فيه،

يف عينهما؛ ف ذا اجتر يف

عينهما فقد اخت،مها مقصوداً على يبلف احلكمة" ،وقال" :ف ما مل معه نقد فلو جاز له
أن يبيعه ابلنقد فيتخ ،التعامل على النقد هاية عمله فيبقى النقد مقيداً عند وبنزل منزلة
ادلكنوز ....فبل معى لبيا النقد ابلنقد إال اختاذ النقد مقصوداً لبلديار ،وهو ظلم"(ٖ).
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُ.

(( )1الػروق) (.)256/3
(( )2جمؿوع صقخ اإلش م ابن تقؿقة) (.)251/19
(( )3إحقاء ظؾوم اللين) ( 87 -86/4و 89و.)91
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