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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   والرسول بالرسالة الصرف عقد
  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد:

من املقرر أن األصل يف العقود اإلباحة، وقد أخرج عدد من أهل العلم عقود الصرف فإن 
الدليل على  من هذا األصل، فقد قال ابن السبكي: كل ربويني على التحرمي إال ما قام

  .)٢(، وذكرها يف تكملة اجملموع ونسبها للشافعية واملالكية)١(إباحته

وقال الزركشي: ما كان األصل فيه التحرمي كاألبضاع والربا فيحتاط فيه، ويشرتط العلم 
  .)٣(باملشروط

جند أن أقرب صورة للتعاقد عـرب وسـائل االتصـال احلديثـة كاهلـاتف هـو مـا لـو تنـادى الطرفـان و 
بـــالبيع، ومهـــا يف جملســـني خمتلفـــني، وقـــد وجـــدت نقـــال يف مســـألة البيـــع، والكـــالم عـــن موضـــوع 
اخليار، وقد تفيد يف حبثنا، فقد قال النووي يف اجملموع:" لو تناديـا ومهـا متباعـدان وتبايعـا صـح 

بــال خــالف (وأمــا) اخليــار فقــال إمــام احلــرمني حيتمــل أن يقــال ال خيــار هلمــا ألن التفــرق  البيــع
دامـا يف موضـعهما فـإذا  وحيتمل أن يقال يثبـت مـاالطارئ يقطع اخليار فاملقارن مينع ثبوته قال 

وهــل يبطــل خيــار اآلخــر أم يــدوم إىل أن يفــارق مكانــه فيــه  فــارق احــدمها موضــعه بطــل خيــاره
وقطع املتويل بـأن اخليـار يثبـت هلمـا مـا دامـا يف موضـعهما فـإذا فـارق أحـدمها مام احتماالن لإل

موضــعه ووصــل إىل موضــع لــو كــان صــاحبه معــه يف املوضــع عــد تفرقــا حصــل التفــرق وســقط 
هـذا كالمـه واألصـح يف اجلملـة ثبـوت اخليـار وأنـه حيصـل التفـرق مبفارقـة أحـدمها موضـعه  اخليار

وسـواء يف صــورة املسـألة كانــا متباعـدين يف صــحراء أو ســاحة أو   وينقطـع بــذلك خيارمهـا مجيعــا
  .)٤(كانا يف بيتني من دار أو يف صحن وصفة صرح به املتويل"

                                                            

  :٢/٢٧١األشباه والنظائر )١(
  )١٠/٢٠المجموع()٢(
 .٢/٢٣٨المنثور )٣(
  .٩/١٨١المجموع  )٤(
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وأما املصارفة باملناداة، فلم أجد نقال صرحيا إال عن احلنفية، والتخريج على مـذهبهم هـو عـدم 
أحــدمها صــاحبه مــن وراء صــحة إجــراء عقــد الصــرف باهلــاتف، ففــي البحــر الرائــق:" لــو نــادى 

ما واملعتــرب افــرتاق املتعاقــدين ســوا كانــا  مــا مفرتقــان بأبــدا جــدار أو نــاداه مــن بعيــد مل جيــز أل
  . )٥(مالكني أو نائبني"

ويف املنــع مــن إجــراء الصــرف باهلــاتف حــرج شــديد، ومل يظهــر فــرق مــؤثر بــني نــص بعــض 
قد هو موضع العاقدين، وبني إجراء الصـرف الشافعية جبواز البيع باملناداة واعتبار أن جملس الع

باملقابلـــة وجهـــا لوجـــه، ألن اهلـــاتف مـــا هـــو إال وســـيلة لنقـــل الصـــوت، فـــإذا حصـــلت الشـــروط 
  الشرعية للصرف من التقابض فما املانع من ذلك؟

) بشـأن حكـم إجـراء ٣/٦(  ٥٢ : وقـد صـدر قـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي ذو قـرار رقـم
  احلديثة، ونص القرار:العقود بآالت االتصال 

إذا تم التعاقـد بـين غـائبين ال يجمعهمـا مكـان واحـد وال يـرى أحـدهما اآلخـر  : أوالً 
وال يســمع كالمــه وكانــت وســيلة االتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة أو الســفارة  معاينــة،

وينطبــق ذلــك علـــى البــرق والــتلكس والفــاكس وشاشــات الحاســب اآللـــي  (الرســول)،
ــه ف (الحاســوب)، ــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول اإليجــاب إلــى الموجــه إلي فــي هــذه الحال

   وقبوله.
 إذا تـم التعاقــد بــين طــرفين فــي وقــت واحــد وهمــا فــي مكــانين متباعـدين، : ثانيـاً 

 فـإن التعاقـد بينهمـا يعتبـر تعاقـداً بـين حاضـرين، والالسـلكي، وينطبـق هـذا علـى الهـاتف
ـــة األحكـــام األصـــلية ال مقـــررة لـــدى الفقهـــاء المشـــار إليهـــا فـــي وتطبـــق علـــى هـــذه الحال

   الديباجة.
إيجابـاً محـدد المـدة يكـون ملزمـاً بالبقـاء  بهـذه الوسـائل، إذا أصـدر العـارض، : ثالثاً 

   وليس له الرجوع عنه. على إيجابه خالل تلك المدة،
وال الصـرف  إن القواعـد السـابقة ال تشـمل النكـاح الشـتراط اإلشـهاد فيـه، : رابعـاً 
   وال السلم الشتراط تعجيل رأس المال. ،التقابضالشتراط 

                                                            

  .٦/٢٠٩البحر الرائق  )٥(
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مــا يتعلــق باحتمــال التزيــف أو التزويــر أو الغلــط يرجــع فيــه إلــى القواعــد  : خامســاً 
  أ هـ.العامة لإلثبات. 

ــــد  ــــالعمالت مــــن املعــــايري  ٢/٨وقــــد صــــدر يف البن ــــاجرة ب مــــن املعيــــار األول اخلــــاص باملت
  يت:احملاسبية هليئة احملاسبة واملراجعة ما يأ

  استخدام وسائل االتصال الحديثة في المتاجرة في العمالت

التعاقـــــد بوســـــائل االتصـــــال الحديثـــــة بـــــين طـــــرفين فـــــي مكـــــانين   ( أ )  
  تنشأ عنه نفس اآلثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.متباعدين 

)  اإليجــاب المحــدد المــدة الصــادر بإحــدى الوســائل المشــار إليهــا يظــل ملزمــا لمــن  (ب
ــــول والتقــــابض الحقيقــــي أو  ــــد القب ــــتم العقــــد إال عن أصــــدره خــــالل تلــــك المــــدة. وال ي

  الحكمي.
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  مسائل ذات صلة:

  حكم الخيار في الصرف

  اختلف العلماء يف صحة اشرتاط اخليار يف عقد الصرف على قولني:

منع ذلك، فقد ذهب احلنابلة إىل صحة العقد وبطـالن الشـرط، قـال البهـويت:"  األول:القول 
وال يبطل الصرف بتخابر فيه وقياسـه سـلم وبيـع حنـو مـد بـر مبثلـه أو بشـعري فيصـح العقـد دون 

، وبــه قــال اجلمهــور، فــال يصــّح يف الّصــرف خيــار الّشــرط )٦(" الشــرط كســائر الشــروط الفاســدة
والعيب، فإنّه ال مينع امللك فال مينع متام القبض. والعيب ال يفسخ العقد،  خبالف خيار الّرؤية

. وعللـوا املنـع بـأن الصـرف شـرطه القـبض )٧(ألن الصرف ينعقد على مثل النقود ال على عينها
  .)٨(يف احلال دون تأخري

. و عــن احلســن وابــن )٩(قــال: ال تبــع الفضــة بشــرط وقــد روى عبــدالرزاق عــن ابــن عبــاس 
  .)١٠(ن، قاال : إذا بعت ذهبا بفضة فال تفارقه وبينك وبينه شرط إال هاء وهاءسريي

مث اختلفــوا فقــال احلنابلــة وأوب ثــور بصــحة العقــد وبطــالن الشــرط، وذهــب احلنفيــة واملالكيــة 
  .)١١(والشافعية إىل فساد العقد من أصله

، وهو خالف )١٢(صحة اشرتاط اخليار، وقد ورد عن مالك ما يدل على اجلواز القول الثاني:
( مسألة ) فإن استوجب رجل سواري ذهب مبائة درهـم علـى أن املشهور عنه، قال الباجي:" 

مـــا مـــا فاســـتوجبهما منـــه وإال ردمهـــا روى ابـــن املـــواز عـــن  فـــإن رضـــيهما أهلـــه يـــذهب  رجـــع 
ن قـول مالـك أحـب إلينـا أن نأخـذها مـن غـري إجيـاب، مالك أن ذلك جائز وقال غري ذلـك مـ

                                                            

  .٨/٤١طبعة وزارة العدل –كشاف القناع  )٦(
  .٩/٤٠٣، المجموع للنووي ٥/٣٦٧فتح القدير البن الهمام  )٧(
  .٦/٤٤٠، البيان والتحصيل ٤/٣٠٩التاج واإلكليل  )٨(
  .١٤٥٥٢رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )٩(
  .٢٢٨٣١في مصنفه برقم  رواه ابن أبي شيبة )١٠(
  .٢/٤٧، مغني المحتاج ٣/٢٣٥، المدونة ٣/٨١الفتاوى الهندية  )١١(
  .٤/٢٦٧إكمال اإلكمال  )١٢(
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وجـه القـول األول إثبـات اخليـار يف الصــرف وهـو قـول شـاذ وجـوز التــأخري فيـه بعـد عقـده علــى 
النقد وهو أيضا بعيـد وحيتمـل أن يريـد بـه املواعـدة يف الصـرف وتقريـر الـثمن دون عقـد ولـذلك 

ن اإلجيــاب مل يوجــد بعــد وإمنــا كــان قــال إنــه إن رضــيهما أهلــه رجــع فاســتوجبهما منــه فــذكر أ
ذلك على سبيل تقرير الثمن ومعرفة ما يتبـع الصـرف إن رضـيها أهلـه ملـا كلـف الطلـب ومعرفـة 
الثمن فلم جيعل إليه عقده واهللا أعلم. ووجه القول الثاين أن الصرف ينايف اخليار وهو املشـهور 

يار ال يكون إال فيمـا يدخلـه التـأخري عن مالك ؛ ألنه مبين على املناجزة والنقد يف اجمللس واخل
  ".؛ ألنه إمنا يكون يف مدة تتأخر عن حال العقد

، )١٣(ورجـــح شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة ثبـــوت خيـــار الشـــرط يف كـــل العقـــود، ولـــو طالـــت املـــدة
وســواء يف ذلــك أكــان العقــد بيعــا أم صــرفاً أم ســلماً. ورجحــه أيضــا الشــيخ الســعدي رمحــة اهللا 

الرتجـــــيح: لعـــــدم احملـــــذور يف ذلـــــك...وكون الصـــــرف والســـــلم يشـــــرتط عليـــــه، وقـــــال يف ســـــبب 
لصحتهما التقابض، ال مينع من ثبوت اخليار، فيحصل التقابض، ويصح السلم والصـرف، إال 
مــا إذا بقيــا ومل يفســخا، فقــد حصــل املقصــود، وإن فســخاه رجــع كــل مبــا دفعــه، ومل يكــن يف  أ

اهللا عليـــه وســـلم :"املســـلمون علـــى ذلـــك حمـــذور شـــرعي، بـــل ذلـــك داخـــل حتـــت قولـــه صـــلى 
  .)١٤(شروطهم"

   

                                                            

 .٤/٦٨، والمبدع البن مفلح ١٨٥-١٨٤(االختيارات ص)١٣(
 .٧٣المختارات الجلية ص )١٤(
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  المقصود باشتراط التقابض في الصرف

أمجع العلماء على اشرتاط التقابض يف عقد املصارفة، وأن التفرق قبل القبض مفسد 
، قال ابن تيمية: والتحقيق يف عقود الربا إذا مل حيصل فيها القبض أن ال عقد، وإن  )١٥(للعقد

  .)١٦(بطالن ما مت -ال-يقول بطل العقد فهو بطالن ما مل يتمكان بعض الفقهاء 

وذهب إمساعيل بن علية من السلف إىل جـواز التفـرق قبـل التقـابض إذا اختلـف اجلـنس، وهـو 
. )١٧(حمجوج باألحاديث املتقدم ذكرها، واإلمجاع، ولعله مل يبلغه احلديث، فلو بلغـه ملـا خالفـه

 فان جــاز التفاضــل والنســيئة مــا عــدا الــذهب والفضــة)واملنقــول عنــه قولــه: ( إذا اختلــف الصــن

  ، فكالمه عن غري مسألة الصرف.)١٨(

وقـــد روى عبـــدالرزاق عـــن عمـــر قـــال إذا بـــاع أحـــدكم الـــذهب بـــالورق فـــال يفـــارق صـــاحبه وإن 
  .)١٩(ذهب وراء اجلدار

. وسـئل )٢٠(وعن عمرو بن دينار قال مسعت بن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقـة فـال تنظـره
عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال : مسعت عمر بن اخلطاب على هذا املنرب وسئل عنـه ابن 

  .)٢١(فقال : كل ساعة استنسأه، فهو ربا

  .)٢٢(وقال ابن عمر: إذا صرفت دينارا فال تقم حىت تأخذ مثنه

ماواالفرتاق املانع من صّحة الّصرف هو  عن جملسـهما، فيأخـذ هـذا يف  افرتاق العاقدين بأبدا
جهــة، وهــذا يف جهــة أخــرى، أو يــذهب أحــدمها ويبقــى اآلخــر، حــّىت لــو كانــا يف جملســهما مل 

                                                            

  .١٠/٦٥، المجموع للنووي ٥٨اإلجماع البن المنذر ص  )١٥(
 .٧٦االختيارات ص )١٦(
  .١١/١٤شرح صحيح مسلم للنووي  )١٧(
  .٢/٩٧بداية اجملتهد )١٨(
  .١٤٥٨١ رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم )١٩(
  .٢٢٨٢٨، و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٤٥٥١رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم  )٢٠(
  .٢٢٨٣٢رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٢١(
  .٢٢٨٢٧رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٢٢(
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يربحا عنه مل يكونا مفرتقني وإن طال جملسهما، النعدام االفـرتاق باألبـدان، وكـذا إذا قامـا عـن 
فتقابضـــا عنـــده، ومل جملســـهما فـــذهبا معـــاً يف جهـــة واحـــدة إىل منـــزل أحـــدمها أو إىل الّصـــرّاف 

يفارق أحدمها صاحبه، جاز عند مجهور الفقهاء، ألّن اجمللس هنا كمجلس اخليار، كما حـّرره 
احلنفيّـــة والّشـــافعّية واحلنابلـــة، قـــال البهـــويت:" ( فـــإن طـــال اجمللـــس ) قبـــل القـــبض وتقابضـــا قبـــل 

ضـا ( أو ) متاشــيا التفـرق جـاز ( أو ) تصـارفا مث ( متاشـيا مصــطحبني إىل منـزل أحـدمها ) فتقاب
( إىل الصـــراف فتقابضـــا عنـــده جـــاز ) أي صـــح الصـــرف ألن اجمللـــس هنـــا كمجلـــس اخليـــار يف 

  .)٢٣(البيع ومل يتفرقا قبل القبض"

وذكـــر احلنفّيـــة صـــوراً أخـــرى أيضـــاً ال تعـــدُّ افرتاقـــاً باألبـــدان، فيصـــّح فيهـــا الّصـــرف كمـــا إذا نـــام 
  حدمها أو حنو ذلك. العاقدان يف اجمللس، أو أغمي عليهما أو على أ

ـــاألقوال، وقـــد ثبـــت عـــن مالـــك بـــن أوس بـــن  ـــة إىل التفـــرق املـــؤثر هـــو التفـــرق ب وذهـــب املالكي
احلدثان النصري أنه التمس صرفا مبائة دينار، قال: فدعاين طلحـة بـن عبيـد اهللا فرتاوضـنا حـىت 

بـــن  اصــطرف مــين وأخـــذ الــذهب يقلبهـــا يف يــده مث قـــال حــىت يــأتيين خـــازين مــن الغابـــة وعمــر
اخلطــاب يســمع فقــال عمــر واهللا ال تفارقــه حــىت تأخــذ منــه. مث قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا 
عليه وسلم الذهب بالورق ربا إال هـاء وهـاء والـرب بـالرب ربـا إال هـاء وهـاء والتمـر بـالتمر ربـا إال 

  .)٢٤(هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء

  اء "، وجوب أن يكون التقابض مع اإلجياب والقبول.وأخذ املالكية من قوله:" إال هاء وه

قـــال البـــاجي يف املنتقـــى:" ومحـــل ذلـــك علـــى أن التقـــابض فيـــه جيـــب أن يكـــون مـــع اإلجيـــاب 
مــا ؛ ألن عقــد كــل واحــد منهمــا يقتضــي اإلشــارة إىل مــا  والقبــول ال يتــأخر عنهمــا بــل يقــرتن 

اللسـان تعجيـل التقـابض فأمـا  بيده من العوض بقوله هاء ولذلك فهم منه عمر وهـو مـن أهـل
التفرق قبل القـبض فـال خـالف بـني الفقهـاء نعلمـه يف أنـه يفسـد العقـد والـدليل علـى ذلـك مـا 

                                                            

  .٨/٤١طبعة وزارة العدل –كشاف القناع  )٢٣(
  .١١/١٢رواه مسلم كما في شرح النووي  )٢٤(
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احــتج بــه عمــر ومــا جــوزه طلحــة بــن عبيــد اهللا فرتكــه التأويــل واملراجعــة لعمــر رضــى اهللا عنهمــا 
  دليل على رجوعه عنه". 

أنـه قــال:" ال تبيعـوا الــذهب بالــذهب  وروى مالـك يف املوطــأ معلقـا عــن عمـر بــن اخلطــاب 
إال مــثال مبثــل وال تشــفوا بعضــها علــى بعــض وال تبيعــوا الــورق بــالورق إال مــثال مبثــل وال تشــفوا 

وإن استنظرك إىل أن بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالذهب أحدمها غائب واآلخر ناجز 
  و الربا". ومعىن: تشفوا: أي تزيدوا.والرماء ه )٢٥(إين أخاف عليكم الرماء" يلج بيته فال تنظره

ذا علـى أنـه يشـرتط التقـابض عقـب  قال النووي يف شرح احلديث:" واستدل أصحاب مالك 
العقد حىت لو أخـره عـن العقـد وقـبض يف اجمللـس ال يصـح عنـدهم. ومـذهبنا صـحة القـبض يف 

أبـو حنيفـة وآخـرون. اجمللـس، وإن تـأخر عـن العقـد يومـا أو أيامـا وأكثـر مـا مل يتفرقـا، وبـه قـال 
  .)٢٦(وليس يف هذا احلديث حجة ألصحاب مالك"

بـدون فرقـة وسهل بعض املالكية يف بعض الصور، فقال ابن جزي املالكي: أّما الّتأخري اليسـري 
  بدن ففيه قوالن: مذهب املدّونة كراهته، ومذهب املّوازيّة والعتبّية جوازه.

فــال يضــر علــى قــول ابــن  مــن غــري اختيــارقهــراً ويف حاشــية الدســوقي: إذا كــان التــأخري غلبــة و 
رشد، سواءاً كان قليًال أو كثريا، إذا ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها، وعنـد غـريه: التـأخري يضـر 

  .)٢٧(مطلقاً 

ويف الشـــرح الكبـــري للـــدردير : (و) ال جيـــوز صـــرف (مـــؤخر ولـــو) كـــان التـــأخري منهمـــا أو مـــن 
لو بأن يدخل أحدمها يف احلانوت ليأيت له بالدراهم منه أحدمها (قريبا) مع فرقة ببدن اختيارا و 

ال إن مل حتصــل فرقــة فــال يضــر إال إذا طــال كمــا يــأيت (أو) كــان التــأخري (غلبــة) فهــو عطــف 

                                                            

وهو –عبداهللا بن عمر من طريق ٥/٢٨٤والبيهقي في الكبرى  ١٤٥٦٢ رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم )٢٥(
من طريق جرير بن حازم عن نافع به.  ٥/٢٧٩عن نافع عن ابن عمر به، ورواه البيهقي  -مضعف في الحديث

  وفي رواية عبدالرزاق الربا.
 .١١/١٢شرح صحيح مسلم للنووي )٢٦(
  .٣/٢٩حاشية الدسوقي  )٢٧(
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خالفـــا البـــن رشـــد القائـــل أن التـــأخري غلبـــة ال يضـــر وظـــاهره ولـــو طـــال كـــأن حيـــول علـــى قريبـــا 
 بينهما سيل أو نار أو عدو.

 )٢٨(انعقـد الصـرف بينهمـا علـى املنـاجزةوقال يف التاج واإلكليل : ( أو غلبـة ) ابـن رشـد : إذا 
فتــأخر شــيء ممــا وقــع عليــه الصــرف غلبــة بنســيان أو غلــط أو ســرقة مــن الصــراف أو مــا أشــبه 

وال ينـــتقض ذلـــك ممـــا يغلبـــان عليـــه أو أحـــدمها فهـــذا ميضـــي الصـــرف فيهـــا، ومنـــع فيـــه التنـــاجز 
  باتفاق.

ابن القاسم أن ما حصل فيه التأخري ينتقض، ولو قال أنا أجتاوز النقصـان ال ينـتقض ومذهب 
  شيء من الصرف ا هـ.

وقــال ابــن جــزي يف القــوانني الفقهيــة : ( الفــرع التاســع ) إن تفرقــا قبــل التقــايض غلبــة فقــوالن 
  اإلبطال والتصحيح خبالف التفرق اختيارا ففيه البطالن اتفاقا.

شـي: ( قولـه أي وال يبـاح صـرف مـؤخر ) حـل حبسـب املعـىن، وكأنـه قـال ويف شرح خليل للخر 
ال يبــاح صــرف دينــار وغــريه مبثلهمــا وال صــرف مــؤخر أي وال يبــاح صــرف مــؤخر ( قولــه ولــو  
مـا إذا دخـال علـى التـأخري فيفسـد حصـل  كان قريبا اختيارا أو غلبة ) كـالم جممـل وحاصـله أ

قــدير دخولــه كــان يف الكــل أو يف الــبعض، وأمــا إذا تــأخري منهمــا أو مــن أحــدمها أم ال وعلــى ت
دخال على عدم التأخري فيمتنع إن حصل تـأخري اختيـارا، ولـو يف الـبعض كاضـطرار يف اجلميـع 
أو مجيع أحدمها ال يف بعض أحدمها فيمضي فيما وقع فيه التنـاجز واختلـف يف مضـي مـا يقـع 

ــدام بنــاه وســواء غلبــا أو أحــدمها  ( قولــه أو غلبــة ) كحلــول ســيل أو فيــه التــأخري انظــر عــج  ا
واملراد من تعلق احلرمة بالتأخري تعلقها بإمتام العقد الـذي وقـع  كهروب صاحبه قاصدا لنقضه،

  فيه الصرف غلبة ؛ ألن املغلوب على شيء ال إمث عليه.

                                                            

، أما إذا علم الطرفان وانعقدت اإلرادة على التأخير وهذا واضح فيما إذا كان االتفاق على التناجز )٢٨(
اليسير فغير داخل في كالمه، وجميع النقول عن المالكية إنما هو فيما إذا حصل العقد على التناجز، ثم طرأ 

  التفرق بسبب ال حيلة فيه.
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  ( قولـــه : ألن اخلـــالف يف البعيـــد إخل ) تقـــدم أن املخـــالف املوازيـــة والعتبيـــة واملســـألة مقيـــدة يف
كالمهمـا القـرب نعـم ظـاهر النقـل أن مـن يقــول جبـواز التـأخري غلبـة ال يقيـد بـالقرب فـإذا كــان 
هذا مراد الشارح فـال يظهـر عطـف قولـه أو غلبـة علـى اختيـارا احملذوفـة بـل معطوفـا علـى قريبـا، 

كـان ونوزع يف املبالغة واملعىن هذا إذا كان بعيدا بل ولو كان قريبا هذا إذا كـان اختيـارا بـل ولـو  
  غلبة.
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  أحكام الوكيل في الصرف

من املعلوم أن موظف املصرف وكيل، وليس أصيال، والتوكيل يف الصرف جائز باتفاق 
، ومستند ذلك ما الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا )٢٩(الفقهاء

استعمل رجال على خيرب فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل متر خيرب  �عنهما أن رسول اهللا 
هكذا فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني والصاعني بالثالثة فقال: ال تفعل بع اجلمع 

  وقال يف امليزان مثل ذلك.جنيبا  بالدراهم مث ابتع بالدراهم

 األصـيل مـن التقـابض قبـل ويشرتط يف الوكيل يف الصرف إذا باشر العقـد بنفسـه مـا يشـرتط يف
  . )٣٠(التفرق باتفاق الفقهاء

وأمـــــا ضـــــوابط التوكيـــــل يف الصـــــرف، فالـــــذي نـــــص عليـــــه فقهـــــاء احلنابلـــــة أن العـــــربة بـــــاملوكِّلني، 
ووجودمها يف جملس العقد، فإذا أجري عقد الصـرف، ووكـل املصـرف شخصـا آخـر غـري العاقـد 
يف القـــــبض، فيشـــــرتط بقـــــاء العاقـــــدين يف اجمللـــــس قبـــــل التفـــــرق، قـــــال البهـــــويت:" ( ولـــــو وكـــــل 

هلمـــا ( أو ) وكـــل ( أحـــدمها مـــن يقـــبض لـــه فتقـــابض الـــوكيالن ) أو املتصـــارفان ) مـــن يقـــبض 
تقابض أحد املتصارفني ووكيل اآلخر ( قبل تفرق املوكلني ) أو قبل تفرق املوكل والعاقـد الثـاين 

( وإن تفرقـــا ) أي الـــذي مل يوكـــل ( جـــاز ) العقـــد أي صـــح ألن قـــبض الوكيـــل كقـــبض موكلـــه 
افـــرتق الـــوكيالن أو ال ) لتعلـــق  ( قبـــل القـــبض بطـــل الصـــرفاملـــوكالن أو املوكـــل والعاقـــد الثـــاين 

  القبض بالعقد ولو تفرق الوكيالن مث عادا باجمللس وموكالمها باقيان مل يتفرقا إىل التقابض 

. ففي )٣٢(، وكون العربة باملوكلني هو ما نص عليه احلنفية واملالكية)٣١(صح العقد ملا تقدم" 
الوكالة يف القبض يف عقد الصرف أن يقبض الوكيل مدونة الفقه املالكي: يشرتط لصحة 

  . )٣٣(حبضور املوكل

                                                            

  .٣/٤٦٣، كشاف القناع ٢/٢٢٠، مغني المحتاج ٥/١٨١، مواهب الجليل ٧/٣٤٥٣بدائع الصنائع  )٢٩(
  .٣/١٧٤، مطالب أولي النهى ٣/٣٧٩، روضة الطالبين ٢/٦٣٥، الكافي ٧/٣٤٥٣بدائع الصنائع  )٣٠(
  .٨/٤١طبعة وزارة العدل –كشاف القناع  )٣١(
  .٢/٢٢، مغني المحتاج للشربيني ٤/٢١١، ورد المحتار ٥/٥١٦بدائع الصنائع  )٣٢(
  . ٣/٣٠الدسوقي على الشرح الكبير  ، حاشية٣/٢٧٠مدونة الفقه المالكي للصادق الغرياني  )٣٣(



  عبدالعزيز الدغيثر د.: تبهك     والرسول بالرسالة الصرف عقد

 

١٢ 
 

فيكون يف الصورة حمل البحث إشكال كبري، إال إن اعترب املصرف شخصاً اعتبارياًّ ويكون 
  العاقد والقابض هو املصرف وإن اختلف املوظف.

  وقد ورد يف املعايري الشرعية ما يأيت:

  ت:: التوكيل يف املتاجرة بالعمال٢/٧

  جيوز توكيل الغري بإبرام عقد بيع عمالت، مع توكيله بالقبض والتسليم.  ( أ )

)  جيوز توكيل الغري ببيع العمالت بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام املوكل أو وكيـل آخـر  (ب
  بالقبض قبل تفرق العاقدين.

املـوكالن قبـل متـام )  جيوز التوكيل بقـبض العملـة بعـد إبـرام عقـد الصـرف علـى أن ال يفـرتق  (ج
  القبض من الوكيلني.

  أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيواهللا 

  

  
  
 


