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  رمضانحممد توفيق  حممود
  :املقدمة

لصاحلات، والصالة والسالم على سيد السادات، سيدنا حممد وعلى احلمد هللا الذي بنعمته تتم ا
  :وبعد. آله وصحبه ومن اتبع هديه بإحسان إىل يوم الدين

أباح له ف، االهتمام مبظهره، وندبه للظهور أمام غريه مبظهر حسنعلى اإلسالم املسلم  حث
الفطرة اليت فطرمها اهللا تناسب و قها على الرجل مبا يوّسع دائرة اإلباحة هذه للمرأة وضيّ و .. التزين 
  .مايهلتعاىل ع
 -وشاء اهللا عز وجل أن جيعل من معدين الذهب والفضة .. وع احللي اليت تتزين ا املرأة نتتو 

من امليزات واخلصائص ذين املعدنني ه ، وأودع يفهلا أساس كل زينة -والذهب على وجه اخلصوص 
اهللا خصهما هما حمط اهتمام اإلنسان منذ غابر األزمان، و ا جعلممما مل حيظ به غريمها من املعادن، 

وما األحكام اليت شرعت لضبط بيع هذين  ..دون سوامها بالعديد من األحكام سبحانه وتعاىل 
املعدنني وشرائهما إال مظهرًا من مظاهر هذا االختصاص، وحدوث أي خلل يف تطبيقها قد يوقع 



 حممود رمضان                                                                              يف الفقه اإلسالميّ ط بيع احللي ضواب

  www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                     2

دق بدو جليًا أمهية هذا البحث، فهو يعاجل مسألة من أيهنا  ومن..  الربا )1(كبريةاملرء يف براثن  
. عديدة هذا البحثوضوع مل يأهداف اختيار و  .يف الفقه اإلسالمي املعامالتباب خطر مسائل وأ

  :أبرزها
  .ألنه من العقود اليت جتري يف حيام الناس ومعامالم اليومية -
  . ن من بيان حكمها ملن جيهل تفاصيلهاأمتكو والربهان يف املسألة، احلجة تتكون لدي ل -
      .إضافة إىل أين وجدت يف هذه املسألة جمًال ألمني قدرة البحث العلمي الفقهي -

: نيإىل مبحثفقسمته ..  فروعوطبيعة هذا البحث تقتضي أن أقسمه إىل مباحث فمطالب ف
ضوابط  قمت بدراسةثاين مث يف املبحث ال .. ملوضوع البحث ومتهيدًا مدخالً فجعلت األول منهما 

أم بالنقود الورقية، أي عند ) الذهب والفضة(النقود املعدنية مع  بيعسواء أمت هذا البيع احللي 
  . استبداهلا جبنسها أم جبنس مغاير

  .استقرائي مقارنعلى العموم املتبع يف هذا البحث نهج املفكان 
  . الربا علة وبيان احللي بيع تعريف :ولاأل المبحث

  .تعريف بيع احللي، واملقصود من احللي بالبحث :لب األولالمط
  .احللي تعريف بيع :ع األولالفر 
ضداد، فإذا اشرتاه فهو مبيع وهو من ألفاظ األ. مَباعاً : يبيعه بيعًا ومبيعاً، والقياس: باعه: لغة

  .)2(ومبيوع، وباعه إىل السلطان إذا سعى به إليه
  : شرعاً  البيع واختلف الفقهاء يف تعريف

. نقل امللك بعوض بوجه جائز :)4(بأنه وعرفه املالكية .مبادلة املال باملال: )3(بأنه عرفه احلنفيةف
   .متليك بثمن على وجه خمصوص: )5(بأنه وعرفه الشافعية

  
                                                 

الشرك باهللا والشح وقتل : (يا رسول اهللا ما هي؟ قال: ، قيل)اجتنبوا السبع املوبقات: (عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  )1(
صحيح  :متفق عليه) وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات وأكل الرباالنفس اليت حرم اهللا إال باحلق 

  .89: ، وصحيح مسلم برقم6857 -2766: البخاري برقم
  .705: القاموس احمليط) 2(
  .5/455: حاشية فتح القدير على اهلداية) 3(
  .495: الثمر الداين) 4(
  .2/2مغين احملتاج . 5/7: البيان) 5(
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  .مبادلة املال باملال متليكاً ومتلكاً : )1(بأنه وعرفه احلنابلة
ُحّلي كُدّيل أو : مجعه. املعدنيات أو احلجارةاحلَلي بالفتح، ما يزين به من مصوغ : تعريف احللي

هو مجع، والواحد َحلية كظبية، وَحليت املرأة فهي حال وحالية، استفادت َحلياً أو لبسته كتحّلت أو 
  . )2(ألبسها حلياً أو اختذه هلا: وحّالها حتلية. صارت ذات حلي
  .ملقصود من احللي بالبحثا :الفرع الثاني

إال اخلامت املصنوع من غري  هامل يبح له الشرع منالذي خبالف الرجل  -أة املر  يتتعدد أنواع حل
  .. ط، ومنها القالئد، ومنها اخلالخلاقر امت، ومنها األو فمنها اخل -الذهب 

معدنا الذهب هو لكن األساس يف صناعتها وصياغتها  ،واملواد اليت تصنع منها احللي كثرية أيضاً 
أخرى منها الثمني الغايل كاألحجار الكرمية واألملاس ومنها الرخيص تدخل يف الصنعة مواد و والفضة، 

ما دخل  وأوما يهّمنا من احللي يف هذا البحث هو ما ُصنع من الذهب أو الفضة، .. التافه كالزركون
ذهب أو فضة، للخصوصية اليت منحها الشارع احلكيم جل جالله هلذين املعدنني كما  تركيبهيف 

ما سنذكره من األحكام مهما غال  ان املعادن واألحجار الكرمية فال ينطبق عليهسنرى، أما سوامها م
  .إذ مل ينص عليها، مثنه

  .علة الربا يف الذهب والفضة عند الفقهاء :المطلب الثاني
اتفق الفقهاء على جريان الربا يف معدين الذهب والفضة، واختلفوا يف جريانه على سوامها من 

  .فهم يف حتديد علة الربا فيهمااملعادن، نتيجة الختال
الوزن مع اجلنس، فعند : إىل أن علة الربا يف الذهب والفضة هي )3(ذهب احلنفية :الفرع األول

قال ابن اهلمام . اجتماع الوصفني حيرم التفاضل والَنساء، وعند توفر أحد الوصفني حيرم الَنساء فقط
القدر بدل الكيل والوزن، : زن مع اجلنس، وقد يقالفالعلة عندنا الكيل مع اجلنس أو الو : (يف احلاشية
 )4()وهو أمشل

                                                 
  .4/3: املغين) 1(
  .1276: القاموس احمليط) 2(
: ، املبسوط للسرخسي5/183: ، بدائع الصنائع174-5/173: ، حاشية ابن عابدين6/147: حاشية فتح القدير على اهلداية) 3(

  .5/2287: ، أمحد بن حممد بن جعفر القدوري)املوسوعة الفقهية املقارنة(، التجريد 12/110-111
  .5/183: ، بدائع الصنائع174-5/173: ، ومثله يف حاشية ابن عابدين6/147: حاشية فتح القدير على اهلداية) 4(
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قال ابن . فعلة الربا عندهم كوما رؤوسًا لألمثان وقيمًا للمتلفات: أما املالكية :الفرع الثاني
أن العلة عندهم يف منع التفاضل يف الذهب والفضة هو .. فالذي استقر عليه حّذاق املالكية : (رشد

  .)1()مع كوما رؤوساً لألمثان وقيماً للمتلفاتالصنف الواحد 
جنسية : فذهبوا إىل أن علة الربا يف معدين الذهب والفضة هي: وأما الشافعية :الفرع الثالث

الذهب والفضة العلة فيهما كوما جنس : (قال اإلمام النووي .)2(األمثان أو جوهرية األمثان غالباً 
رمبا : (وقيد غالبًا ألنه). ..ليهما ال تتعدامها إذ ال توجد يف غريمها، وهذه علة قاصرة عاألمثان غالباً 

فمؤدى مذهب املالكية والشافعية واحد، وهو أن . )3()حدث ما يشارك األصل يف العلة فيلحق به
  .علة الربا يف معدين الذهب والفضة الثمنية، واخلالف يقتصر على األلفاظ ال املعاين

فقد نقلوا عن اإلمام أمحد يف بيان علة الربا يف الذهب والفضة  ةأما احلنابل :الرابع الفرع
  . وابن ضويانكونه موزون جنس كقول احلنفية، ورّجحها ابن قدامة : األوىل: )4(روايتني
: لثانيةا. )5()أشهرهن أن علة الربا يف الذهب والفضة كونه موزون جنس: (..ابن قدامة لاق

ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللا ورّجح هذه الرواية . فعية واملالكيةجوهرية الثمنية غالباً، كقول الشا
  . )6(تعاىل، وهو مذهب اجلمهور

وهم املالكية والشافعية واحلنابلة : اجلمهور. إذًا فالفقهاء منقسمون من حيث اجلملة إىل فريقني
وهم احلنفية : املخالفنيو . يف قول من جهة، القائلون بأن علة الربا يف معدين الذهب والفضة الثمنية

   .واحلنابلة يف قول؛ القائلون بأن العلة هي الوزن أو الكيل مع اجلنس من جهة أخرى
ومع كون الفقهاء قد اختلفوا يف حتديد علة الربا يف معدين الذهب والفضة، لكن اختالفهم هذا 

ر الذهب والفضة جنسني مل يكن له أدىن أثر من الناحية العملية التطبيقية، فهم متفقون على اعتبا
متغايرين، ومتفقون على ضوابط بيعهما، وعلى جريان الربا فيهما دون سوامها من املعادن أو 

  .. املوزونات، سواء أكانا من النقود أم من السبائك أم من احللي أم من األواين أم من غري ذلك 
  

                                                 
  .2/106: بداية اتهد واية املقتصد) 1(
  .4/67: النجم الوهاج.  ، :5/95اية املطلب9/393: ، اموع5/163: ،  البيان2/25: مغين احملتاج) 2(
  .9/393: اموع) 3(
  .294-6/292: ، الفروع4/136: املغين) 4(
  .2/422: منار السبيل البن ضويان. 4/136: املغين) 5(
  .  2/137: البن قيم اجلوزية. إعالم املوقعني عن رب العاملني. 29/471: جمموع فتاوى ابن تيمية: ظران) 6(
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  :اإلسالمي الفقه يف احللي بيع ضوابط :ثانيال المبحث
من مصدر َضَبَط، َضَبطَه : لغة وهو .)الضابط(نبغي أن نتعرف على املعىن املراد من كلمة بداية ي

أي . وَضَبَط من باب َضَربَ . أي قوي شديد: ورجل ضابط. أي حفظه بالعزم: َضْبطًا وَضباطةً 
هو : ومن ااز.. أي لزمه لزومًا شديدًا : َبَط الشيءَ ضَ ( :وقال الزخمشري. )1(ه حفظًا بليغاً حفظِ 

أي ال : أي ال يقوم مبا فوض إليه، وال يضبط قراءته: وفالن ال يضبط عمله. ضابط لألمور
  .)2()حيسنها

إما احملافظة : أن كلمة الضابط ميكن أن تطلق يف اللغة على أحد املعاين التالية: فخالصة الكالم
  . على الشيء، أو إعطاء األمر حقه، أو أداء العمل على أمت وجه

... ضبط زمام األمور : القيام باألمر على الوجه األكمل، ومنه: ضابط اصطالحًا بأنهويعّرف ال
أمر يضفيه اإلنسان : ، فيستفاد مما سبق أن الضابط مبعناه االصطالحي هو)3(أو حفظ الشيء بالعزم

ابط ومما جتدر اإلشارة إليه، أن القواعد الفقهية ختتلف عن الضو . على عمل أراد له التمام واإلتقان
تعد القواعد أعم وأمشل من الضوابط من حيث مجع الفروع  -:، أبرزها)4(الفقهية من وجوه عدة

  .ومشول املعاين
وهي أكثر شذوذًا من الضوابط، ألن الضوابط تضبط موضوعًا واحدًا فال يتسامح فيها  - 

  .بشذوذ كبري
 بورق أحدمها أو لفضةبا الذهب( اجلنسني اختالف عند احللي بيع ضوابط :األول المطلب 
  )نقدي

مل يكن لإلنسان، يف أول عهده، سبيًال لتأمني حاجاته من طعام : نبذة عن نشأة األوراق النقدية
وشراب وكساء إال سبيل املقايضة، فهو كفرد ال ميكنه أن يؤمن حاجاته اليومية من سلع وخدمات 

الذهب  اى هذه احلال إىل أن برز معدنواستمر األمر عل.. مبفرده، بل ال بد من تعاونه مع بين جنسه
  .والفضة عند بعض الشعوب، فاختذوا منهما نقوداً 

                                                 
 . املادة نفسها 488ص: خمتار الصحاح). ضبط(، مادة 872ص : القاموس احمليط )1(
  .، مرجع سابق370،: أساس البالغة  )2(
  .282ص: معجم لغة الفقهاء  )3(
   .51ص: احلسن علي الندويالقواعد الفقهية، أبو ) 4(
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إىل أن جاء .. العرب يتداولون فيما بينهم نقود احلضارات احمليطة م كالرومانية والفارسية وظل 
  .ميعهد سيدنا عمر رضي اهللا عنه يف أول نشأة الدولة اإلسالمية فضرب هلا نقوداً ذات طابع إسال

مث إن تطور التجارة أدى إىل زيادة الطلب على النقود املعدنية الذهبية والفضية، اليت غدت تسك 
وتصان من قبل الدولة، واضطر الناس إليداع ما لديهم من املعدن الثمني عند الصيارفة نتيجة لصعوبة 

ادة إيداع ملبلغ معني من نقلها واخلوف من سرقتها، وبدوره يعطي الصرييف للمودع ما يعترب مبثابة شه
الذهب مثًال، فقيمة هذه الشهادة تعادل قيمَة املعدن الذي متثله، وبإمكان حامل هذه الورقة أن 

وبذلك أصبحت تلك الورقة اليت مينحها الصرييف للمودع وسيلة . يستبدهلا باملعدن الذي متثله مىت شاء
  .سهلة للتبادل واالدخار

نتشر، وراج قبول هذه األوراق يف التداوالت اليومية، وغالبًا دون وأخذت ثقة الناس بالصيارفة ت
  .رجوع املودعني إىل الصيارفة السرتداد ما متثله من ذهب

نتيجة لذلك قام الصيارفة بإصدار أوراٍق نقدية يزيد جمموع قيمتها عن قيمة املعدن املودع لديهم، 
بذهبهم دفعة واحدة، مما يعين أن جزءاً  حبسب حاجة السوق، مع استبعاد أن يطالب مجيع املودعني

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األوراَق كانت تستخدم فقط . أصدره الصيارفة ال رصيد له عندهمقد مما 
يف تسوية املدفوعات التجارية الداخلية أو اخلارجية الكبرية، بينما تتم املبادالت اليومية الصغرية بالنقود 

  .املعدنية
لعدم قدرة البنوك على حتويل كل هذه األوراق إىل معدن جمراه عند احلكومات وبدأ القلق يأخذ 

باإلضافة إىل رغبة الدولة يف مشاركة البنوك املصدرة لألوراق النقدية يف األرباح، فتدخلت  مثني،
، إذ عّينت هلا )1()البنكنوت(احلكومات يف أمر اإلصدار ومراقبته وحتديده، مما أدى إىل نشوء أوراق 

ًال خاصاً، وألزمت الناس التعامل ا، مما آذن باكتمال والدة األوراق النقدية اليت نشهدها اليوم، شك
. وظهرت إىل الوجود، باعتبارها نقدًا له قوة اإلبراء التام، ال حبكم العادة والعرف، بل بقوة السلطان

كانت متثله هذه األوراق،   يتالفانتقلت بذلك ثقة وقبول الناس لألوراق النقدية من قوة الذهب الذاتية 
  . إىل قوة الدولة والقانون

                                                 
  ]50ص: مقدمة يف النقود واملصارف. [تعهد مصريف بدفع مبلغ معني من وحدات النقد القانونية، حلامل الورقة عند الطلب: البنكنوت )1(
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إذن بدأت فكرة النقود الورقية من البنوك التجارية، وانتهت لتكون من إصدار البنوك املركزية، 
بدأت نائبة عن النقود املعدنية، وانتهت متبوئة مكان الصدارة يف تعامالت الناس، عندما أزاحتها من 

  .)1(التداول
، وتستمد قيمتها عادة من الغطاء الذي كما هو معلوم  النقدية ال حتمل يف ذاا أي قيمةوالورقة 

  : والغطاء احملسوس هو. غطاء حمسوس وغطاء غري حمسوس: ينقسم بدوره إىل قسمني
 وهذا نقدي، كاحتياطي أو التداول، يف كعملة لالستعمال واملعدة املتوفرة النقود حجم: أوالً 

   :يشمل
دة فعًال وما ميكن أن لذهب أو غريه من املعادن الثمينة املتوفر من حيث الكمية املوجو مقدار ا-

  مقادير النقود األخرى اليت تصدرها احلكومة كأوراق نقدية أو مسكوكات غري ذهبيةيضاف إليها و 
  .ألسهمكالسندات احلكومية قصرية وطويلة األجل، وا: األوراق التجارية واملالية -
واليت حيتفظ ا البنك املركزي عادة كقوة داعمة للعملة : العمالت األجنبية القويةإضافة إىل  -
  .  احمللية

عادات اجلمهور املصرفية فيما يتعلق بالنسبة اليت يرغب باالحتفاظ ا كنقود اعتيادية أو  : ثانياً 
  .كودائع

مهور، وملواجهة نسب االحتياطي النقدي اليت حتتفظ به املصارف لتغطية ودائع اجل: ثالثاً 
  .)2(املسحوبات النقدية

العقارات، وهو ما فعلته أملانيا عندما اارت نقودها، فجعلت األرض الزراعية ضماناً : رابعاً 
  :أما الغطاء غري احملسوس فيتكون من عدة أمور. هذا بالنسبة للغطاء احملسوس .)3(وغطاًء هلا

  .قيم للسلع ومستودعاً للثروةالتزام الدولة باعتبار هذه األوراق النقدية ك -
  .قبول الناس التعامل ا، وهذا ينطبق أيضاً على الفلوس اليت القت رواجاً يف يوم من األيام -
   قيمة مصدر الثقة هذه كانت البلدان من بلد نقد يف الثقة هذه توفرت فمىت: وأسباا الثقة -
  

                                                 
 22-18ص: يف التعريف بالنقود. 29-27ص: ، الورق النقدي15-14ص: أكرم حوراين.د: ، النقود16ص: النقود واملصارف )1(

  )اقتباس. (مراجع سابقة.وما بعدها 37ص : مقدمة يف النقود والبنوك. 97وص
  .96ص: ، يف التعريف بالنقود91-81ص: اقتصادات النقود واملصارف )2(
  .كراوذر. ف. ، ج7ص: املوجز يف اقتصاديات النقود )3(
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 .)1(ذاته للنقد
النقدية اليت نتداوهلا اليوم، وعلى أي أساس ميكن أن لكن ما هو موقف العلماء من هذه األوراق 

  تكييفها؟
فمنهم من اعتربها سندات ديون، ومنهم : يف احلقيقة تباينت مواقف العلماء من األوراق النقدية

من اعتربها عروض جتارة، ومنهم من أحلقها بالفلوس، ومنهم من اعتربها متفرعة عن معدين الذهب 
 املسألة إىل أن جاءت اامع الفقهية وبتت باألمر واعتربا نقدًا مستقالً وكثر اللغط يف. )2(والفضة

قرر خبصوص أحكام العمالت : (.. جاء يف قرارات امع الفقهي يف جدة ما يلي. قائمًا بذاته
أا نقود اعتبارية فيها صفة الثمنيه كاملة وهلا األحكام الشرعية املقررة للذهب والفضة من : الورقية

بناء على أن األصل يف النقد هو الذهب والفضة : (وجاء أيضاً  .)3()يث أحكام الربا والزكاة والسلمح
ومبا أن . وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية يف أصح األقوال عند فقهاء الشريعة

ومبا أن العملة  .الثمنية ال تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدما هو األصل
الورقية قد أصبحت مثناً، وقامت مقام الذهب والفضة يف التعامل ا، وا تقّوم األشياء يف هذا 

رغم أن قيمتها ليست يف ذاا، وإمنا يف أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة ا، كوسيط  ...العصر 
المي، يقرر أن العملة الورقية نقد لذلك كله، فإن جملس امع الفقهي اإلس ... يف التداول والتبادل

قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، وجيري عليها الربا بنوعيه فضالً 
ونسيئة، كما جيري ذلك يف النقدين من الذهب والفضة متاماً، باعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياساً 

  .)4()أحكام النقود يف كل االلتزامات اليت تفرضها الشريعة فيها وبذلك تأخذ العملة الورقية. عليهما
فاألوراق النقدية اليت نتداوهلا اليوم أمثان جتري عليها من األحكام والضوابط ما جيري على .. إذاً 

من الضوابط ما جيري جيري عليها األوراق النقدية عند بيع احللي بو . من أحكامالذهب والفضة 
وهذا ما أشار إليه امع الفقهي يف  .، أي عند اختالف جنس البدلنيالفضةته بعند مبادل الذهب 

يرى امع عدم احلاجة للنظر يف هذه املسألة مراعاة لكون هذه املسألة مل يبق هلا ( :إحدى قراراته

                                                 
  )مراجع سابقة.(121وص 118وص 116وص 33ص: ، الورق النقدي 135ص: أمحد النجار.املدخل إىل النظرية االقتصادية، د )1(
  .208إىل  163: األوراق النقدية) 2(
  .1965ص . الدورة الثالثة العدد الثالث اجلزء الثالث: جملة امع الفقهي اإلسالمي) 3(
  .هـ88/1409العدد : وهو بدوره نقلها عن جملة االقتصاد اإلسالمي. 213-212: نقالً عن كتاب األوراق النقدية) 4(



 حممود رمضان                                                                              يف الفقه اإلسالميّ ط بيع احللي ضواب

  www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                     9

إذا جمال يف التطبيق العملي؛ لعدم التعامل بالعمالت الذهبية بعد حلول العمالت الورقية حملها، وهي 
  .)1()قوبلت بالذهب تعترب جنساً آخر

  .ضابط التقابض :الفرع األول
: ويعّرف اصطالحًا بأنه. )2(وقبضت الشيء قبضاً؛ أي أخذته قَـَبَض؛: القبض من باب َضَرب

قبض الشيء بيده : وزاد يف دائرة املعارف فقال. )3(حيازة الشيء وما يف حكمه مبقتضى العرف
أي : أعطاه إياه يف قبضته، وتقابض املتبايعان: له بيده مالمسة، وقّبضه املاليقبضه قبضًا أي تناو 

  . )4(قبض البائع الثمن واملشرتي املبيع، وصار الشيء يف قبضته؛ أي يف ملكه
، فالنيب عليه الصالة والسالم اشرتط تسليم الثمن )5()يداً بيد: (�واألصل يف هذا الضابط قوله 

أن ال ينحل الس إال وقد مت تسليم كال  جملس العقد حقيقة، وهذا يعين للبائع واحللي للمشرتي يف
  . البدلني لصاحبه حساً ومعىن، وإال لوقع املتبايعان يف ربا النساء

  . ضابط احللول :الفرع الثاني
ال تبيعوا الذهب : (واألصل يف هذا الضابط ما روي عن سيدنا عمر رضي اهللا عنه أنه قال

 مثًال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورِق بالورِق إال مثًال مبثل وال تشفوا بالذهب إال
بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالذهب أحدمها غائب واآلخر ناجز، وإن استنظرك إىل أن يلج 

 يوجد يف العقد أن ال: واملقصود باحللول. )6()بيته فال تنظره، إين أخشى عليكم الرماء، والرماء الربا
  . بأن يكون حاّالً . )7(شبهة أجل مطلقاً 

  : واختلف الفقهاء يف أخذهم باحللول على اعتبار كونه ضابطاً مستقالً على تفصيل
ابن عابدين يف  بيع احللي قالعند اشرتاط احللول فظاهر النصوص عندهم تدل على : أما احلنفية

التأجيل، ألن القبض يف الس ال يشرتط إال يف  اعلم أن ذكر الَنساء لالحرتاز عن: (احلاشية

                                                 
  .م1995/ ابريل/1بتاريخ : الدورة التاسعة املنعقدة يف أبو ظيب/ 88/1:قرار: ة جممع الفقه اإلسالميجمل )1(
  .668ص: املصباح املنري) 2(
  .331، ص2:، فقرة18:م، املعيار2005املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية، البحرين، ) 3(
  .611-7/610: 1971، 3حممد فريد وجدي، دار املعرفة، بريوت، ط: دائرة معارف القرن العشرين) 4(
  .سبق خترجيه) 5(
  ]4/37: نصب الراية)[غريب: (،  قال الزيلعي1972: باب بيع الذهب بالفضة ترباً وعيناً، برقم/ كتاب البيوع: موطأ اإلمام مالك) 6(
  . 2/167: م النوويحاشيتا الشيخان قليويب وعمرية على شرح احمللي ملنهاج اإلما) 7(
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ومفهوم نصوص املالكية يدل على أم اشرتطوا ضابط ، )1()الصرف، وهو بيع األمثان بعضها ببعض
ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفرتقا، مثل : (قالوا. مل يذكروه بلفظه صراحةأيضًا رغم كوم  احللول

   )2()الصرف
وعمدم يف ذلك قول سيدنا عمر . صل يف اشرتاط ضابط احللولوميكن اعتبار الشافعية األ

الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء، : (�، وقول رسول اهللا )3()واهللا ال تفارقه حىت تأخذ منه: (�
إال  .)4()والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء

من اعتربه ضابطًا مستقًال عند إجراء عقد الصرف يف حال احتاد جنسي العوضني، ومنهم أن منهم 
من ) واشُرتط احللول: (قال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا يف التحفة. من اعتربه من لوازم ضابط التقابض

وقال  .)5()يعين القبض، يدًا بيد أي مقابضة، ومن الزمها احللول غالباً ) والتقابض(اجلانبني كما مر 
وليس احللول مالزمًا للتقابض، فقد يؤجل بساعة وحيصل القبض يف : (اإلمام النووي يف اموع

  )6()الس، ومع ذلك هو فاسد لعدم احللول وهذا ال خالف فيه
وإن تفرقا : (فقالوا. وقد تبع احلنابلُة اإلماَم النووي من الشافعية يف جعل احللول ضابطًا مستقالً 

ومعناها على اختالف ... فيشرتط احللول والقبض يف الس يف ذلك : بطل العقدقبل القبض 
  )7()احللول والقبض يف الس(لصحة البيع يف ذلك ) فيشرتط(خذ وهات يف احلال، يداً بيد : لغاا

منهم من  بيع احللي لكن ر ضابط احللول شرطًا لصحة ااعتبعلى الفقهاء اتفق : وخالصة القول
وهذا ال يعدوا كونه . بطًا مستقًال، ومنهم من اعتربه من لوازم ومقتضى ضابط التقابضاعتربه ضا

  .خالفاً نظرياً ليس له أدىن أثر عند التطبيق العملي
  .األجل اشرتاط عن واخللو الشرط خيار عن اخللو ضابطا :ثالثال الفرع

                                                 
  .5/172: حاشية ابن عابدين) 1(
  .3/286: ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري2/108:جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل) 2(
أنه التمس : واحلديث رواه مالك بن أوس رضي اهللا عنه قال. 2065: باب بيع الشعري بالشعري، برقم/ كتاب البيوع: صحيح البخاري) 3(

ة دينار، فدعاين طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه فرتاوضنا حىت اصطرف مين، فأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت يأيت خازين صرفاً مبائ
  واهللا ال تفارقه حىت تأخذ منه: من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال

باب الصرف وبيع الذهب بالورق / تاب املساقاةك: مسلم. 2065: باب بيع الشعري بالشعري، برقم/ كتاب البيع: البخاري: متفق عليه) 4(
  .واللفظ للبخاري.1586،1209: برقم. نقداً 

  .4/273: حتفة احملتاج) 5(
  .10/90: اموع) 6(
  .5/32: اإلنصاف) 7(
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من لوازم لي، وعدمها اجلمهور بيع احلباشرتاط هذين الضابطني عند عن اجلمهور انفرد احلنفية 
أي : أي وعدم اخليار) ويشرتط عدم التأجيل واخليار: (قال احلنفية. ضابطي احللول والتقابض

وصح : (فقالوا. واستثنوا خيار الرؤية وخيار العيب بالنسبة للمصوغ من الذهب ال النقد). الشرط
من اعترب هذين الضابطني من وهناك من احلنفية  ).1()خيار رؤية وعيب يف مصوغ ال يف نقد

وال حاجة إىل جعلهما شرطني على : (فقال. مقتضيات ضابط التقابض موافقًا ملا ذهب إليه اجلمهور
   )2( )حدة

ال تبيعوا : (�قول النيب : أشهرها. واستدل الفقهاء على مشروعية هذه الضوابط بأحاديث عدة
بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثًال مبثل وال الذهب بالذهب إال مثًال مبثل وال تشفوا بعضها على 
  . )3()تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائباً بناجز

فإن ) ... ووجب التقابض(لعدم اانسة ) باع الذهب بالفضة جاز التفاضل وإن: (قال احلنفية
يع الذهب بالفضة وجيوز ب: (وقال) افرتقا يف الصرف قبل قبض العوضني أو أحدمها بطل العقد

   .)4()جمازفة
لكن ربا الفضل مينع فيما احتد جنسه من النقد واحتد من الطعام الربوي : (.. وقال املالكية

(..)5(    
احللول (أمران ) جنسني كحنطة وشعري جاز التفاضل واشرتط(كانا ) أو: (وقال الشافعية

   .)6()يف مجيع ما سبق من األحكام) بالطعاموالنقد بالنقد كالطعام : (مث قال..  )والتقابض قبل التفرق
 . )7()وما كان من جنسني فجائز التفاضل فيه يداً بيد، وال جيوز نسيئة: (وقال احلنابلة

  

                                                 
  .5/259: حاشية ابن عابدين) 1(
  .املرجع السابق) 2(
  .تنقصوا أو تزيدوا: ومعىن تشفوا. 2068: باب بيع الفضة بالفضة، برقم/ كتاب البيوع: صحيح البخاري) 3(
  .7/506: ، ومثله يف البناية5/171: ومثله يف حاشية ابن عابدين. 265-6/262:  حاشية فتح القدير على اهلداية) 4(

  .5/318: حاشية اخلرشي) 5(
  .9/306: ، ومثله يف اموع 5/172: ومثله يف البيان. 2/22: مغين احملتاج) 6(
  .3/259: ، ومثله يف شرح منتهى اإلرادات249: ومثله يف الروض املربع. 4/141: املغين) 7(
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 كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا: (� قوله الضابطني هذين يف واألصل
 من سك ما هو معنا مر كما والورِق ،)2()ءوها هاء إال ربا بالورق الذهب: (� وقوله .)1()بيد يداً 

  .الدراهم وهي الفضة،
وهذا ما ذهب إليه أعضاء اامع الفقهية، يف حال مت التبادل بني العمالت الورقية املتداولة 

جاء يف أحد قرارات امع . اليوم، وبني النقود املعدنية اليت كانت شائعة باألمس، كالذهب مثالً 
   )3( )ت الورقية إذا قوبلت بالذهب تعترب جنساً آخرالعمال: (.. الفقهي

  .جبنسها الفضة أو جبنسه الذهب مبادلة عند احللي بيع ضوابط :الثاني المطلب
  .جبنسه اجلنس مبادلة عند احللي بيع ضوابط :األول الفرع

والتقابض،  ذكرنا يف املطلب األول أن الفقهاء اتفقوا من حيث اجلملة على اشرتاط احللول،
وقد فّصلنا القول يف بيان هذه واخللو عن خيار الشرط واشرتاط األجل عند احتاد جنس البدلني، 

زادوا على هذا الضوابط  الفقهاء إال أن. عند اختالفهماذاته احلكم الضوابط يف املطلب السابق، و 
  . ضابط التماثلعند متاثل جنس البدلني 

الشبه أو هو املشارك للشيء يف متام : املثل هو: نقولونبدأ بالتحدث عن ضابط التماثل ف
  . )4(املاهية

فال يتصور التماثل إال يف املتفقني . )5(هو احتاد الشيئني يف النوع، أي يف متام املاهية: والتماثل
  . جنساً 

 .)6(ومتاثل العددين يف االصطالح كون أحدمها مساوياً لآلخر

                                                 
  . سبق خترجيه) 1(
/ كتب البيوع: سنن الرتمذي: وأصحاب السنن. 1586: باب الصرف وبيع الذهب بالورق ديناً، برقم/ كتاب املساقاة: صحيح مسلم) 2(

اتىب من سنن . 3348: باب يف الصرف، برقم/ واإلجاراتكتاب البيوع : سنن أيب داود. 1243: باب ما جاء يف الصرف، برقم
باب صرف الذهب / كتاب التجارات: طبعة غري مرقمة، سنن ابن ماجه 2/221باب بيع التمر بالتمر متفاضال، / كتاب البيوع: النسائي

   .2262بالورق، برقم 

  . 369، ص9.د/88/1جملة امع الفقهي اإلسالمي يف جدة، القرار ) 3(

  .2/1451: حممد علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. مثل: مادة. 11/610: لسان العرب )4(
  .مرجع سابق. 2/1451: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم) 5(
  ، 91ص: التعريفات) 6(
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وأما بيع الدرهم بدرهم مياثله فجائز من حيث إن : (الضابطيقول اإلمام الغزايل متحدثاً عن هذا 
ذلك ال يرغب فيه عاقل مهما تساويا وال يشتغل به تاجر، فإنه عبث جيري جمرى وضع الدرهم على 

فال مننع مما ال تتشوق النفوس إليه إال أن يكون أحدمها أجود من اآلخر، ... األرض وأخذه بعينه 
؛ إذ صاحب اجليد ال يرضى مبثله من الرديء فال ينتظم العقد؛ وإن وذلك أيضًا ال يتصور جريانه

  . )1()طلب زيادة يف الرديء فذلك مما قد يقصده، فال جرم مننعه منه وحنكم بأن جيدها ورديئها سواء
: قال احلنفية. الوزن والعربة يف حتري التماثل عند بيع الذهب أو الفضة، من حيث األصل، هو

الذهب  :مثل .مي التفاضل فيه وزنًا فهو موزون أبداً، وإن ترك الناس الوزن فيهوكل ما نص على حتر (
   .)2()والفضة؛ ألن النص أقوى من العرف

 .)3()يكال ما وكيل يوزن ما ووزن..  جزافاً  بيعه جيوز ال يوزن أو يكال أو يعدّ  ما: (املالكية وقال
 والفضة والذهب: (احلنابلة وقال .)4()وزناً  املوزون ويف كيالً  املكيل يف تعترب واملماثلة: (الشافعية وقال

 مثالً  بوزن، وزناً  إال بالورق الورق وال بالذهب الذهب تبيعوا ال: (� النيب بقول ذلك ثبت. موزونان
  .)5()بسواء سواء مبثل،

 وال يكفي الظن عند حتري املماثلة يف باب الربا، بل ال بد من العلم بشهادة امليزان واملكيال، -
 .)6(ألن باب الربا أضيق من باب الطهارة فال يقاس عليه

. مسائل، فأباحوا ا الزيادة اليسرية رغم متاثل اجلنسنيالتماثل من الضابط  )7(واستثىن املالكية
  :وهي

  .بأن تكون ستة فأقل، وأن ال تتجاوز الزيادة يف كل واحد السدس: مبثلها عدداً  )8(بيع العني -1
، وال تروج معه يف احملل املسافر إليه فيجوز دفعها )9(عه عني غري مسكوكهاملسافر تكون م -2

  .مع دفع أجر السك.. للسكاك ليدفع له بدهلا مسكوكاً 
                                                 

  4/92: إحياء علوم الدين) 1(
  .6/157: حاشية فتح القدير على اهلداية) 2(
  . 2/8: إلكليلجواهر ا)3(
  .2/24: مغين احملتاج) 4(
  .1584: باب الربا، برقم \كتاب املساقاة: ، واحلديث رواه مسلم248: ، الروض املربع4/148: املغين) 5(
  .3/248: الفروق) 6(
  .2/111: الفواكه الدواين) 7(
  ]602ص: املصباح املنري[هو ما ضرب من الدنانري، وهو النقد،: العني) 8(
  .وهي القطع اليت دمغت خبتم الدولة أو السلطان وحولت إىل نقد للمبادلة ا: ةمسكوك) 9(
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الشخص يكون معه دراهم فضة، وحيتاج لنحو الغذاء، فيدفعه للبائع ليأخذ ببعضها طعاماً،  -3
  .مث بالنصف اآلخر فضة

إلمام الغزايل آنفاً، على عدم اعتبار قيمة للجودة والرداءة عند واتفق الفقهاء أيضاً، كما ذكر ا -
: �واستدلوا على ذلك حبديث النيب . )1(حتري التماثل بني العوضني إن كانا من جنس واحد

إن مقصود الشارع من الدنيا : (وبّني اإلمام القرايف احلكمة من ذلك فقال. )2()جيدها ورديئها سواء(
ويلغي .. ومطية للسعادة األبدية، وأما ما عداه فمعزول عن مقصد الشارع أن تكون مزرعة لآلخرة 

يف نظره تفاوت اجلودة والرداءة ألنه داعية السرف، فلو رتب الشرع عليه أحكامه لكان ذلك دليل 
  .)3()على اعتباره، ومنبهاً على رفعة قدره ومناره، وهو خالف الوضع الشرعي والقانون احلكمي

وليس معىن هذا أن الشريعة ال تعرتف : (قال. ذا اخلصوصقله قد أعجبين أنوهناك كالمًا 
إما أن ميتنع عن املبادلة، أو جيريها : بقيمة فروق اجلودة، بل صاحب البدل اجليد أمامه ثالثة خيارات

يف  �، وهذا عني ما أرشد إليه النيب )4()مباشرة دون زيادة مقابل اجلودة، أو بواسطة شيء آخر
  .ر خيربحديث مت

  .عند مبادلة متحدي اجلنس مع خلط أحدمها جبنس آخرضوابط بيع احللي  :الفرع الثاني
، كأن يشرتي سوارًا من )مسألة مد عجوة(: وهي صورة من عدة صور اصطلح عليها الفقهاء

ي لرية سورية، مث يعط 7500لرية سورية، لكن بقالدة ذهبية قيمتها وزنًا  10000 ذهب قيمته وزناً 
فاألصل يف  .لرية سورية فضة؛ ليتمم له قيمة السوار 2500لرية سورية نقداً، أو بقيمة  2500البائع 

فما حكم البيع يف مثل هذه  .دخل يف أحدمها ما ليس من جنسهماو العوضني أما جنس واحد، 
  :الصورة؟ اختلف الفقهاء يف املسألة

  :لةاملسأ يف الفقهاء أقوال :األولى المسألة

                                                 
، جواهر 4/141: ، املغين5/176: ، البيان7/503: ، البناية شرح اهلداية159-6/151: حاشية فتح القدير على اهلداية) 1(

  .5/85: ، منح اجلليل5/50:، حاشية اخلرشي2/15:اإلكليل
. غريب: قلت: (قال. احلديث يف أي كتاب من كتب املتون املعتربة، رغم شهرته، لكن تكلم عنه الزيلعي يف نصب الرايةمل أعثر على هذا ) 2(

ويؤخذ أيضاً من حديث بيع التمر اجليد بالتمر : قلت. 4/508: نصب الراية) ومعناه يؤخذ من حديث أيب سعيد املتقدم يف احلديث األول
  .بفارق الوزن لتفاوت القيمة �عندما مل يعرتف النيب . الرديء

  .3/261: القرايف) أنوار الربوق يف أنواء الفروق(الفروق) 3(
  . 86-85ص: رفيق املصري.اجلامع يف أصول الربا، د) 4(



 حممود رمضان                                                                              يف الفقه اإلسالميّ ط بيع احللي ضواب

  www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                     15

ذهب مجهورهم إىل جواز البيع ذه الصورة، لكن بشرط أن يكون اجلنس املغاير قد : احلنفية
دخل يف العوض األقل منهما، فبلغ جمموع قيمة العوض املخلوط قيمة العوض اخلالص، مبعىن أنه 

  : مثاله. يشرتط يف اخلالص الذي هو من جنس واحد أن يكون أكثر وزناً 
غ 5= غ فضة قيمتهما 20+ غ ذهب 5: غ ذهب، والثاين10:األول. لدينا عوضان(
  ). ذهب

  . وهي اليت ذكرناها وحكمها اجلواز دون كراهة: األوىل. وفرقوا بني حالتني
. اجلواز مع الكراهة، وذلك عندما ال تبلغ قيمة املغاير مقدار الزيادة يف العوض اآلخر: الثانية

  :مثاهلا
ي أقل أ). غ ذهب4= غ فضة قيمتهما 15+ذهب غ5:غ ذهب، والثاين10:األول. عوضان(

  .من قيمة العوض األول
ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبًا بذهب وأحدمها أقل، ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته : (قالوا

باقي الفضة جاز البيع من غري كراهية، وإن مل تبلغ فمع الكراهة، وإن مل يكن له قيمة كالرتاب فال 
  . )1()جيوز البيع

  .التنياحلأنه ذهب إىل الكراهة يف كال  –إال الكاساين  –ا حممد من احلنفية فقد نقلوا عنه أم
أي (ونقل ابن اهلمام أن حممدًا كره هذه الصورة ألن الناس إذا تعاملوا ا، سيألفون التفاضل 

  .)2(وألا حيلة إلسقاط الربا. )سداً للذريعة
أن : (قال. آخر غري الذي وقعت عليه يف كتبهم ارٌ أما الكاساين من احلنفية فقد كان له معي

ليكون قدر وزن املفرد مبثله من ؛ يكون وزن الفضة املفردة أو الذهب املفرد أكثر من اموع مع غريه
من وزن اموع مل جيز ألن  فإن كان وزن املفرد أقل . والزيادة خبالف جنسه فال يتحقق الربا، اموع

ع خالف اجلنس ال يقابله عوض يف عقد البيع فيكون ربا، وكذلك إذا كان مثله زيادة وزن اموع م
..) فالفضل يكون ربا وإن كان من خالف جنسه ، ألنه يكون الفضة مبثلها والذهب مبثله؛ يف الوزن

فيجتمع يف هذا العقد صرف، وهو ، مث إذا كان وزن املفرد أكثر جاز البيع: (..مث قال معلًال احلكم

                                                 
  .ونص الكالم من فتح القدير. 5/265: ، حاشية ابن عابدين271- 6/265: فتح القدير) 1(
  .6/271: فتح القدير) 2(
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وهو بيع الذهب أو الفضة خبالف  - وبيع مطلق ، ضة بالفضة أو الذهب بالذهببيع الف
  :فقد فرق الكاساين بني ثالث حاالت. )1()جنسها
ليكون قدر وزن ؛ أن يكون وزن الفضة املفردة أو الذهب املفرد أكثر من اموع مع غريه( -1

  ).اوالزيادة خبالف جنسه فال يتحقق الرب، املفرد مبثله من اموع
فالغرامات . غ فضة20+ غ ذهب 15: يقابله. غ ذهب20:كأن يكون لدينا عوضني: مثاهلا

العشرين من الفضة تقابل من العوض األول مخسة غرامات ذهب، وبقية الغرامات اخلمسة عشر 
  . تقابل الغرامات اخلمسة عشر الذهبية من العوض الثاين

جيز، ألن زيادة وزن اموع مع خالف اجلنس  فإن كان وزن املفرد أقل من وزن اموع مل( -2
  ).ال يقابله عوض يف عقد البيع فيكون ربا

  .غ فضة3+  غ ذهب 12: يقابله. غ ذهب10: كأن يكون لدينا عوضني: مثاهلا
فالفضل يكون ربا ، وكذلك إذا كان مثله يف الوزن، ألنه يكون الفضة مبثلها والذهب مبثله( -3

  ).وإن كان من خالف جنسه
  . غ فضة10+ غ ذهب 10: يقابله. غ ذهب10: كأن يكون لدينا عوضني: مثاهلا

قحم بأحد وقالوا بوجوب نزع ما أُ . بيع ذه الصورةالذهبوا إىل حترمي : )2(املالكية والشافعية
  . ، حترياً للتماثل احلقيقي بينهماالعوضني املتحدين جنساً 

دينار (جيوز أن يباع ) ال: (قالوافالتماثل، ند حتري متيزوا عن الشافعية باحليطة عإال أن املالكية 
بدينار ودرهم لعدم حتقق املماثلة باحتمال رغبة أحدمها يف دينار اآلخر فيقابله بديناره وبعض ) ودرهم
ويصري باقي درمهه يف مقابلة درهم اآلخر والشك يف التماثل كتحقق التفاضل، والفضل املتوهم  ، درمهه

  .هذا عند املالكية ).3()كالفضل احملقق
ونقل اإلمام النووي عن بعض الشافعية القول باجلواز عند ، أجازوا هذه الصورةفقد الشافعية أما 

القاضي أيب الطيب وموافقيه القائلني : (قال. احتاد القيمة كاحلنفية، ومستندهم يف ذلك تفريق الصفقة

                                                 
  .4/421: بدائع الصنائع) 1(
: ، احلاوي2/376: ، مغين احملتاج10/200: ، اموع3/29: ، حاشية الدسوقي4/493: ، منح اجلليل6/127: التاج واإلكليل) 2(

5/113.  
  .وبقية املراجع املالكية. 4/493: منح اجلليل) 3(
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ج على تفريق الصفقة، مث فيه نظر من بالصحة عند احتاد القيمة، فعند اختالفها ميكن دعوى التخري
  . )1()جهة أن هذا العقد صفقة واحدة وهي من عقود الربا فبطلت مجلة

عندما اعترب أن اخلمسة : ما ذهب إليه الكاساين يف حالته األوىل: واملقصود من تفريق الصفقة
وض الثاين، فتحقق عشر غرامًا ذهبًا من العوض األول يقابله الغرامات الذهبية اخلمسة عشر من الع

  .هنا ضابط التماثل املشروط عند احتاد جنس البدلني
 الغرامات اخلمسة الباقية من العوض األول، يقابلها الغرامات العشرين من الفضة يف العوض مث

الثاين، وهنا حتقق احللول والتقابض املشروطان حيث اختلف اجلنسني، فكأنه اعتربه عقدين يف عقد، 
اين على وبذلك يكون قد فّرق الصفقة فجعلها عقدين، األول ُخرّج بناءًا على متاثل اجلنسني والث

  .اختالفهما
عدم اجلواز مطلقاً، وهو : الرواية األوىل. فقد نقلوا عن اإلمام أمحد عدة روايات: )2(أما احلنابلة

اجلواز، لكن عندما يكون العوض الذي مل يشبه غريه أكثر : والرواية الثانية. مذهب املالكية والشافعية
رى تدل على أنه جيوز بشرط أن يكون املفرد رواية أخ: (قال ابن قدامة. من العوض الذي شابه غريه

ومؤدى هذه الرواية هو مذهب مجهور احلنفية يف . وكذلك يف الفروع. )3()أكثر من الذي معه غريه
  . حالتهم األوىل

جيوز إن مل يكن   -أي اإلمام  –وعنه : (فقال. عن اإلمام رواية ثالثةيف الفروع ابن مفلح ونقل 
فاملقصود هو السيف ال حلية السيف، فإن كان قصد  ).4()احمللى كالسيف، الذي معه مقصوداً 

  .)5(ح من الروايات الرواية األوىلوالراج .املشرتي من العقد شراء احللي ال السيف فال جيوز
وز جت: (قالواوبالنسبة للمجمع الفقهي فقد جاءت قراراته متناغمة مع رأي احلنفية يف املسألة، 

ذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن املبادلة بني مقدار من ال
   .)6()الزيادة يف أحد العوضني مقابلة باجلنس اآلخر يف العوض الثاين

  .الفقهاء إليها استند اليت دلةاأل :الثانية مسألةال
                                                 

  .10/201: اموع) 1(
  .6/306: ، الفروع152 -4/169: املغين) 2(
  .4/169: املغين) 3(
  .6/306:الفروع )4(
  .5/24: ، اإلنصاف4/169: املغين) 5(
  .م1995/ ابريل/1بتاريخ : الدورة التاسعة املنعقدة يف أبو ظيب/ 88/1:قرار: جملة امع الفقهي اإلسالمي) 6(
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الكية والشافعية وهم امل: اجلمهور من جهة. إذن فالفقهاء انقسموا يف هذه املسألة إىل فريقني
  .وهم احلنفية واملرجوح عند احلنابلة من جهة أخرى: واملخالفني. والراجح عند احلنابلة

  :أدلة اجلمهور
ميكن أن يستدل اجلمهور ملذهبهم بعموم األحاديث اليت تنص على وجوب املماثلة بني  -1

  .اً العوضني إن احتدا جنس
بقالدة فيها ذهب وخرز ابتاعها  �ُأيت النيب : (روى فضالة بن عبيد قال: حديث القالدة -2

. فرده حىت ميز بينهما: قال) ال حىت متيز بينهما: (�فقال النيب . رجل بتسعة دنانري أو سبعة دنانري
بالذهب الذي يف القالدة فنزع  �فأمر رسول اهللا ) ال حىت تفصل بينهما: (ويف لفظ رواه مسلم قال

  .ووجه االستدالل يف احلديث جلي ال حيتاج إىل بيان .)1()بوزن الذهب بالذهب وزناً : (وحده مث قال
سيألفون فألن الناس إذا تعاملوا باألصناف الربوية على هذه الشاكلة، : مبدأ سد الذرائع -3

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى �التفاضل يف اجلنس الواحد وهو عني ما ى عنه رسول اهللا 
رة طريقة للهروب من حتقيق التماثل، وهذا الدليل ذهب إليه املالكية فإم رمبا اختذوا هذه الصو 

  . ينّصوا عليه استدالالً وملواحلنابلة وحممد من احلنفية، وكذلك الشافعية عند التطبيق، 
إن الفقهاء اتفقوا على أن العقد إذا مجع عوضني متحدي اجلنس : )2(قال اجلمهور: املعقول -4

ضني خمتلفي اجلنس وجب أن ينقسم أحدمها على قدر قيمة اآلخر، فإذا وجب التماثل، وإذا مجع عو 
اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض، وحتديد القيم أمر مبناه على الظن والتخمني، وهناك 

   .   قاعدة تقول بأن اجلهل بالتماثل، كالعلم بعدمه، فتحققت شبهة الربا
  :أدلة احلنفية

د احلنفية يف استدالهلم من السنة حبديث القالدة الذي استدل به استن: من السنة املطهرة -1
اشرتيت يوم خيرب قالدة فيها ذهب وخرز : قال �عن فضالة بن عبيد : اجلمهور، لكن برواية أخرى

: فقال. �باثين عشر ديناراً، ففصلُتها، فإذا الذهب أكثر من اثين عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنيب 
   .)3()ال تباع حىت تفصل(

                                                 
  .أصحاب السنن، وبروايات متعددة ، وغريه من 1591: باب بيع القالدة فيها اخلرز والذهب، برقم/ كتاب املساقاة: رواه مسلم) 1(
  .5/172: ، البيان4/196: املغين) 2(
  . سبق خترجيه) 3(
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أن تباع القالدة اليت فيها  �نع رسول اهللا م: (الطحاوي يف بيان وجه االستداللاإلمام قال 
اخلرز والذهب بالذهب حىت تفصل، فإن كان كذلك، ففي ذلك دليل على أنه إذا علم مقداره غَين 

  . )1()بذلك عن تفصيلها
: قالف) قني ال يزول بالشكالي(: اعتمد الكاساين من احلنفية يف االستدالل على قاعدة -2

  .)2(..)فال يثبت الفساد بالشك، ويف وجوده شك، األصل يف البيع جوازه والفساد بعارض الربا(
العقد إذا أمكن محله على الصحة، كان أوىل من محله : (واستدلوا أيضًا من املعقول فقالوا -3

، فلو )3()م خمرجًا فأخرجوهإذا وجدمت ملسل: (أنه قال �عمر سيدنا على الفساد، وقد روي عن 
شرط متبايعا املد والدرهم باملدين يف العقد أن يكون مد مبد، ودرهم مبد صح العقد؛ ووجب أن 

  .)4()حيمل عليه أيضاً مع عدم الشرط، ليكون العقد حمموًال على وجه الصحة دون الفساد
دامها تؤدي إىل صحة العقد، ألن البدل إذا كان له حالتان إح(: واملعىن ذاته ذكره القدوري فقال

وألن عقود املسلمني حممولة على .. واألخرى إىل فساده، كانت احلالة اليت تؤدي إىل صحته أوىل 
  ). األصل يف األشياء اإلباحة: (فكالمهم مبناه على قاعدة. )5()..الصحة ما أمكن

  .والرتجيح األدلة مناقشة :الثالثة المسألة
قني، اجلمهور واحلنفية، قد استندوا يف استدالهلم على حديث القالدة الذي رأينا أن كال الفري

رواه فضالة بن عبيد، إال أن استدالل اجلمهور يصلح إطالقه على جمموع الروايات اليت نصت على 
أما احلنفية فقد أسعفهم يف استدالهلم إحدى رواييت صحيح . حديث القالدة، رغم اختالف ألفاظها

اشرتيت يوم خيرب قالدة فيها ذهب وخرز باثين عشر ديناراً، ففّصلتها، : (ل فضالة فيهامسلم واليت قا
، فكان )6()ال تباع حىت تفصل: (فقال �فإذا الذهب أكثر من اثين عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنيب 

                                                 
  .15/378: شرح مشكل اآلثار) 1(
  .4/421:بدائع الصنائع) 2(
ادرءوا احلدود ما استطعتم، فإن وجدمت للمسلم خمرجًا : (�قال رسول اهللا : هذا احلديث انفرد به البيهقي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت) 3(

وهذه الرواية ذا اللفظ ال تصلح . 8/238: البيهقي) له، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري له من أن خيطئ يف العقوبةفخلوا سبي
  ]13417: برقم 5/400: كنز العمال) [ضعيف: (قال اهلندي. لالستدالل يف مثل هذه املسألة

  .6/133: احلاوي الكبري) 4(
  .5/2361: التجريد للقدوري) 5(
  .رجيهسبق خت) 6(
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املخلوطة، وجه استدالهلم أن هذه الرواية تفيد بأن األصل يف املسألة هو معرفة القيمة احلقيقية للسلعة 
  .فإن علم مقدارها مل يعد مثة ضرورة لفصلها

 :مناقشة أدلة اجلمهور
هذا النص أولتموه حبسب مذهبكم : (ناقش احلنفية استدالل اجلمهور حبديث القالدة فقالوا -

 أما حنن فقد" ال تباع جبنس ما فيها حىت متيز"لنا أيضاً، وقّدرمت معناه (دليًال ) مع أنه حيتمل أن يكون
فكل مّنا مل جيعل الغاية غاية احلكم، وإمنا جعلها " ال تباع إذا جهل املقدار حىت متيز"قدرنا معناه 

والدليل إذا تطرق إليه . غاية إذا وقع العقد على صفة خمصوصة، فليس ما تقولونه أوىل مما نقول
ة على العلم بالوزن ذكر التمييز هنا؛ ألن صحة العقد موقوف �والنيب  .االحتمال سقط به االستدالل

، مما يدل على أن ذهب القالدة كان أكثر ومل )ال تباع حىت تفصل: (ويشهد لذلك رواية مسلم.. 
  . )1()يكن يعلم وزا، ولذا فقد أمره أن يفصل بينهما؛ والوزن عندنا إذا مل يعلم مل جيز العقد

الدة فحسب رغم تعدد مل نستند يف استداللنا على حديث الق: بالقولوللجمهور أن جييبوا 
ال حتتمل التأويل تشهد ملذهبنا، منها ما رواه مسلم يف له أخرى روايات مع وجود رواياته وألفاظه، 

نزع ذهبها فاجعله ا: (صحيحه عن فضالة أنه قال مبيناً ألحد الصحابة رضوان اهللا تعاىل عنهم أمجعني
من  : (يقول �ثل، فإين مسعت رسول اهللا يف كفة واجعل ذهبك يف كفه، مث ال تأخذه به إال مثًال مب

  .)2()كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأخذه إال مثالً مبثل
أن التماثل احلقيقي الذي : ويرد على استدالل اجلمهور مببدأ سد الذرائع اعرتاض مفاده -

صّناع حبكم اشرتط عند احتاد جنس العوضني غري وارد يف هذه احلالة، ألن الواقع اليوم يفرض على ال
التطور الذي نشهده، أن ميزجوا يف صناعتهم املواد املختلفة، وإذا اشرتطنا الفصل والتمييز بني هذه 

يِن : (واهللا سبحانه وتعاىل يقول. املواد عند بيعها فقد أوقعنا الناس يف احلرج َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الد
  ].78:احلج)[ِمْن َحرَجٍ 
القسمة على القيمة إمنا تكون فيما : (تدالل اجلمهور باملعقول بالقولوأجاب احلنفية عن اس -

  .)3()ال ربا فيه، فأما ما فيه ربا فالقيمة ال تتعني ا

                                                 
  .5/2361: التجريد) 1(
  .سبق خترجيه) 2(
  .5/2366: التجريد) 3(
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مل نقصد من ذكر القيمة عند استداللنا باملعقول إال لبيان أن : وميكن أن جييب اجلمهور
دخل مع أحد العوضني جنس آخر أم  العوضني إذا احتدا باجلنس وجب فيهما التماثل احلقيقي، سواء
، ومل توجبوه عند مغايرجنس  أحدمهامل يدخل، أّما أنتم فقد أوجبتم التماثل إن مل يدخل يف 

  . اختالطه مع غريه
  .جممل املناقشة اليت وردت أو اليت ميكن أن ترد على أدلة اجلمهور اهذ

  :مناقشة أدلة احلنفية 
  :بعدة نقاطنفية حبديث القالدة احلميكن أن جييب اجلمهور عن استدالل 

اعتباركم أن العلة يف النهي معرفة القيمة فقط هو جمرد احتمال حيتمله لفظ احلديث، كما  -1
  .الدليل إذا تطرق إليه االحتمال، سقط به االستدالل: حيتمل غريه من املعاين، والقاعدة تقول

على غريها من الروايات؟ مع للفظ ذا اعلى أي أساس اعتمدمت يف تقدميكم هلذه الرواية  -2
أن جل روايات حديث القالدة قد ُحكم بصحتها، ورجال أسانيدها من الثقات؟ يف حني أن هذا 

فمنها ما يشرتط الفصل ومنها ما يشرتط . املعىن الذي محّلتموه هلذا اللفظ معارض لبقية الروايات
  . جراء عقد البيعالتمييز، وظاهر النص يفيد بأن هذه الشروط قد وردت قبل إ

اسُتدل به على أنه ال جيوز بيع (إن عبارة هذا احلديث حتتمل الداللة ملذهبنا أيضاً، فقد  -3
الذهب مع غريه بذهب حىت يُفصل من ذلك الغري ومييز عنه؛ ليعرف مقدار الذهب املتصل بغريه، 

  . )1()ومثله الفضة بالفضة
، وجعلتم مدار حكم الفصل الذي أمر به عامّ  -حىت يفصل فضالة أن ال يبيع  - �فلفظه 

  على معرفة املقدار، فأين القرينة اليت ختصص هذا العام؟ اً مبني �النيب 
بأن هذا االستدالل ليس وارد يف : ويرد على استدالل احلنفية بقاعدة اليقني ال يزول بالشك -

والفساد بعارض، فإن  حال وجود شبهة ربا، وال ميكن اعتبار األصل يف مثل هذه الصورة اجلواز،
الشارع جل جالله بّني أن كل عوضني ربويني من جنس واحد جيري فيهما التبادل ربا، إال إذا جرى 

فاألصل هو احلرمة، واالستدالل بقاعدة اليقني . العقد على وصف خمصوص، فيحكم عندئذ بصحته
  .   ال يزول بالشك ال يصح هنا

                                                 
  .3/596: نيل األوطار) 1(
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إن : (ن محل العقد على الصحة أوىل من الفساد بالقولعن قوهلم بأرمحه اهللا وأجاب املاوردي 
من باع سلعة إىل أجل، مث اشرتاها نقداً بأقل من الثمن األول، فإنه ال جيوز باالتفاق مع إمكان محل 
العقد على الصحة، ومها عقدان جيوز كل واحد منهما على انفراد، وقد جعلتم هنا العقد الواحد 

و كان هذا أصًال معترباً، جلاز بيع مد متر مبدين، ليكون متر كل عقدين لتحملوه على الصحة، ول
واحد منهما بنوى اآلخر، محًال للعقد على وجه يصح فيه وال يفسد، أو يكون مد مبد واآلخر حمموالً 

  .)1()على اهلبة دون البيع
األصل يف : (َقدمتم قاعدة: ما يلي) األصل يف األشياء اإلباحة(ويرد على استدالهلم بقاعدة -

مع أا أوىل، ومفهوم   )2()إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام(على قاعدة ) األشياء اإلباحة
كالمكم أنه إذا اجتمع يف أحد العوضني ما يقتضي اإلباحة، وهو االتفاق يف القيمة بني العوضني، 

أوىل بناءاً  دمي التحرميمع أن تق وما يقتضي الفساد، وهو عدم التماثل بني العوضني، غلبت اإلباحة،
  .على القاعدة اليت ذكرناها
  ):الرتجيح(وجهة نظر الباحث 

املذهب مذهب احلنفية يف اعتبار التماثل يف القيمة، : أقول. بعد استعراضي ألدلة كال الفريقني
  :إال إذا وجد يف العقد إحدى حاالت ثالث، عندها نأخذ مبذهب اجلمهور

  .ا ضرر فاحش حني الفصل أو التمييزإن كانت السلعة ال يلحق  -1
  .إن مل ميكن معرفة الوزن احلقيقي للسلعة اليت أقحم فيها ما ليس من جنسها إال بالفصل -2
جرى إذا وجد شٌك أو عثر على قرينة تدل على أن إدخال جنس مغاير يف أحد العوضني  -3

    .رباً من ضابط التماثل
  .وهو األسلم واألورع. مبذهب اجلمهور فتحقق إحدى هذه احلاالت يوجب األخذ

  :الرأيهذا ومن دواعي اعتمادي على 
أننا به ميكننا إعمال النصوص يف اعتماد املماثلة احلقيقية ما أمكن، إال عندما يلحق أحد  -

والشريعة اإلسالمية إمنا جاءت لرتعى . تفوت املنفعة منهاو املتبايعني ضرر جرّاء التمييز والفصل، 
  .     باد كما هو معلوممصاحل الع

                                                 
  .6/135: احلاوي الكبري) 1(
وهو " ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب احلرام احلالل: " وقد أورده مجاعة حديثًا بلفظ: (، قال السيوطي209ص: األشباه والنظائر) 2(

  .مسألة مد عجوة. د، مث ذكر أن من فروع هذه القاعدةموقوف على ابن مسعو 
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ريد أن يتخذ ذريعة يتهرب ا من التماثل يويف هذا الرأي إغالق للباب يف وجه كل من  - 
فإنه واقع يف إمث الربا ديانة حىت إن جنا منها قضاًء، يرمي إليه  ماالذي أوجبه الشرع، فإن كان هذا 

  . جلمهورحكم افاحلكم القرائن ودلت على ما عزم عليه فإن شهدت 
األصل يف هذه الصورة بناء على هذا الرأي هو الفصل والتمييز وحتقيق التماثل احلقيقي، إال  -

إن كان هناك ضرر سيلحق بالسلعة، ويف هذا الرأي مراعاة ملا جرى عليه العرف يف واقعنا اليوم، فجل 
بأجناس  الصناعات اليت كانت باألمس بسيطة قد غدت معقدة، حىت أصبحت أكثر السلع ممزوجة 

  .كثرية متنوعة
   .هذا ما أرجحه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

*       *      *  
  ).والتوصيات النتائج أبرز وتتضمن( :اخلامتة
  :أخلص أبرز النتائج اليت توصلت إليها، وأهم التوصيات اليت ينبغي أن نأخذ ا ..تام اخلويف 

مل يكن الفضة فعًال، لكن اختالفهم هذا اختلف الفقهاء يف بيان علة الربا يف معدين الذهب و  -
  .متقفون يف الضوابطله أدىن أثر عند التطبيق العملي، إذ هم 

  .التماثل واحللول والتقابض: يشرتط عند متاثل اجلنسني يف بيع احللي توافر ثالثة شروط -
  .احللول والتقابض: أما عند اختالف اجلنسني، كبيع الذهب بالفضة فيشرتط فقط -
وتعترب  عاوضة بني احللي واألوراق النقدية املتداولة اليوم،ينطبق يف حال جرت املكم ذاته واحل -

  .فيشرتط عن شراء احللي ا احلول والتقابض دون التماثل. األوراق النقدية جنساً آخر
األورع واألسلم ..  يف أحدمهامغاير هلما مع دخول عنصر لكن يف حال متاثل اجلنسني،  -

إال بوجوب الفصل حترياً للتماثل احلقيقي بني العوضني، أخذ مبذهب اجلمهور؛ القائلني للمكلف أن ي
ميكن األخذ مبذهب احلنفية اللذين ال يوجبون الثالث اليت قد أشرت إليها، عندئذ  ضوابطالتوفر عند 

  .الفصل
ر يل أن يغف فيق وتيسري، وأسأله سبحانهسبحانه وتعاىل على ما كتبه يل من تو  وأخريًا أمحد اهللا

  .ولؤ ساملإنه نعم . ذنويب وزاليت، وأن يتقبل مين هذا العمل املقل، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي
    .واحلمد هللا رب العاملني
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