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المقدمة

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  وعلى آله وأصحابه ومن وااله.

الناس عمومًا والصاغة وّجتار احللّي الذهبية املسائل اليت تطرح اليوم على السادة العلماء من قبل 
والفضية قضية بيع حلّي الذهب والفضة جبنسها متفاضالً، أو بيعها بالتأجيل والتقسيط أي بدون 

التقابض يف جملس العقد.
ـ  اليت تعددت حوهلا وجهات نظر العلماء يف القدمي واحلديث ـ حتتاج اىل وقد رأيت أن هذه القضية

ية يتبني من خالهلا وجه الصواب، وتعىن بعرض أقوال الفقهاء واألدلة ومناقشتها وبيان دراسة علم
القول الراجح منها، لذلك أحببت ـ بعد التوكل على اهللا واالستمداد منه سبحانه ـ أن أقدم يف ذلك 

ـ) هذا هذا اجلهد املتواضع الذي أمسيته (بيع  حلي الذهب والفضة بالتفاضل والتأجيل ـ دراسة فقهية
وقد قسمت البحث اىل مقدمة و متهيد وأربعة مباحث وخامتة.

أسال اهللا تعاىل أن يتقبل مين هذا اجلهد املتواضع وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع مال وال 
بنون اال من أتى اهللا بقلب سليم.
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.تعریف الحلي والربا: تمھید
.الحليتعريفأوًال: 

ِلّي مثل: ثَْدي وثُِدّي. ومنه  قول اهللا حُ همجع، و احلجارةأواملعدنياتمصوغمنبهينُ زَّ يُـ ما: يُ لْ احلَ 
). ١(}ُخَوارٌ َلهُ َجَسًداِعْجًال ُحِليِِّهمْ ِمنْ بـَْعِدهِ ِمنْ ُموَسىقـَْومُ َواختََّذَ {عزجل  

حلًَْماتَْأُكُلونَ ُكلٍّ َوِمنْ : {تعاىلقولهمثل يةلْ حِ مفرده و ،مجعاً يلْ احلَ يكونأنوجيوز
.  )٣) (٢(}تـَْلَبُسونـََهاِحْلَيةً َوَتْسَتْخرُِجونَ 

احللي وإن كان يشمل املصوغ من الذهب والفضة وغريها من املعادن واالحجار النفيسة اال ان مرادنا 
وية دون غريمها وإن  الرباألموال

كان أغلى مثناً منهما.
ثانياً: تعريف الربا. 

. )٤(ومنازادإذا :ورباءربوايربوالشيءرباالربا يف اللغة هو الزيادة. يقال: 
أن: {وله تعاىلوق. أي زادت )٥(}وربتاهتزتاملاءعليهاأنزلنافإذا{ومن هذا املعىن قوله تعاىل

.عدداً أكثرأي)٦(}مةأمنأرىبهيأمةتكون
العقدحالةالشرعمعياريفالتماثلمعلومغريخمصوصبعوضعوضملقابلةويف االصطالح: ( اسم

نقل هذا التعريف االمام السبكي واستحسنه.)٧(أحدمها)يفأوالبدلنييفتأخرأو
).٨()البيعيفاملشروطالعوضعناخلايلالفضلهوالربا(:وقال السرخسي

و يبدو أن التعريف السابق أمجع وأمشل، ألنه جامع للربا بنوعيه ــ الفضل والنسيئة ــ.
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المبحث االول
أنواع الربا وعلتھ

المطلب االول:  أنواع الربا
:)٩(قسم الفقهاء الربا اىل نوعني

كبيع مثقال )١٠(اربا النسيئة وهو: بيع ربوي بربوي مع تأخري القبض فيهما أو يف أحدمهأولهما:
ذهب حال مبثقال مؤجل أو مثقال مؤجل مبثقال مؤجل. 

).١١(فيهريبالحترمياً النسيئةرباحترميعلىوقد نقل غري واحد إمجاع العلماء 

)١٢(وهو املعهود من ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه بقوله تعاىل (وأحل اهللا البيع وحرم الربا)

.  )١٣(ا ما بقي من الربا)وقوله تعاىل (وذرو 
كبيع دينار )١٤(ربا الفضل وهو: مبادلة ربوي بربوي مثله مع زيادة أحدمها على األخرثانيهما:

بدينارين أو درهم بدرمهني.
هذا وقد وردت كلمة (الذهب و الفضة) يف عدد من األحاديث الصحيحة الدالة على حترمي الربا ـ 

بنوعيه ـ فيهما منها:
َواْلِفضَّةِ بِالذََّهِب،الذََّهبِ بـَْيعِ َعنْ يـَنـَْهى«) قال: لم وغريه من حديث عبادة (ما رواه مس

،َواْلبُـرِّ بِاْلِفضَِّة، ًناِبَسَواٍء،َسَواءً ِإالَّ بِاْلِمْلِح،َواْلِمْلحِ بِالتَّْمِر،َوالتَّْمرِ بِالشَِّعِري،َوالشَِّعريِ بِاْلبُـرِّ ،َعيـْ بَِعْنيٍ
)١٥(»أَْرَىب فـََقدْ اْزَداَد،أَوِ اَد،زَ َفَمنْ 

تَِبيُعواالَ : «قَالَ )(اللَّهِ َرُسولَ أَنَّ ) (اخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب ومنها ما رواه الشيخان من حديث 
ِمبِْثٍل،ِمْثًال ِإالَّ بِالَورِقِ رِقَ الوَ تَِبيُعواَوالَ بـَْعٍض،َعَلىبـَْعَضَهاُتِشفُّواَوالَ ِمبِْثٍل،ِمْثًال ِإالَّ بِالذََّهبِ الذََّهبَ 

َهاتَِبيُعواَوالَ بـَْعٍض،َعَلىبـَْعَضَهاُتِشفُّواَوالَ  .)١٦(»بَِناِجزٍ َغائًِباِمنـْ
، بالفضةالفضةبيععنأنهاهللارسولعناملتواترةاآلثارفثبت( :الطحاويقال

العملمن، بناأوىلفالعمل....املكيالتألشياءاسائروكذلك، متفاضال، بالذهبوالذهب
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يفذهبواقد، بعدهمناهللارسولأصحابهذامث.... ــ الذي سيأيت قريبًا ــ أسامةحبديث
.)١٧()أيضااهللارسولعناآلثاربهتواترتماإىلذلك

ربا الفضل ونسب من خالف يف إضافة اىل ذلك فقد نقل ابن عبد الرب نقل إمجاع األمة على حترمي 
ذلك اىل الشذوذ.

). ١٨()خالفاً عدُّ يُ الممنشذّ منإالذلكعلىأيضاً األمةوإلمجاعفقال: (

علىالعلمأهلوأمجع. النسيئةورباالفضل،ربا: ضربنيعلىالرباوكذلك فعل ابن قدامة فقال:( 
. )١٩()حترميهما

ــ أعين الذهب والفضة ــ يف تلك األحاديث وغريها الدالة لكن مع كل ذلك ومع ورود هاتني الكلمتني
)  ومن بعدهم يف على حترمي الربا ــ بنوعيه ــ فيهما، اال أنه حصل خالف بني فقهاء الصحابة (

حترمي ربا الفضل على قولني:
إليه حيرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وغريمها من الربويات متفاضًال . وهو ما ذهب :األول

مجهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك، وسفيان الثوري، واألوزاعي، والليث بن سعد، 
.)٢٠(والشافعي وأصحابه، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور

ــ الدينارأنيفاآلفاقوسائروالعراقباحلجازاألنصارأئمةبنيخالفاً أعلموالقال ابن عبد الرب: (
ــ أي الفضة املضروبة ــالدرهموالوزنامنهبأكثروالبالدينارينبيعهجيوزالأي الذهب املضروب ــ

يفالتفاضلمنوحديثاً قدمياً مكةأهلعليهكانماإالعليهالزيادةمنبشيءوالبالدرمهني
).٢١(..)عباسبناعنذلكأخذوابيديداكانإذاذلك

لصحابة أربعة عشر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وممن قال بذلك من ا(وقال السبكي:
.)٢٢()وطلحة والزبري

ومجاعة يكثر عددهم وقد روينا هذا القول عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا : (قال ابن املنذرو 
.)٢٣()من التابعني
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عن ابن ال ربا اال يف النسيئة، أي جيوز بيع ذهب بذهب او فضة بفضة متفاضالً. ثبت الثاني:
) القوُل بإباحته، وكذلك روي عن عبد اهللا بن الزبري، وأسامة بن زيد، وزيد عباس وابن مسعود (

) أما التابعون فصّح ذلك أيضًا عن عطاء بن أيب رباح، بن أرقم، والرباء بن عازب، ومعاوية (
)٢٤(وفقهاء املكيني، وعن سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري

ومناقشتهااألدلة
فيما سبق عرضنا عددًا من االحاديث الثابتة الدالة على ما ذهب اليه اجلمهور، وهنا نكتفي بعرض 

َعبَّاسٍ اْبنَ دليل املبيحني ومناقشته فنقول: احتج أصحاب املذهب الثاين مبا رواه مسلم بسنده عن 
َا: «قَالَ النَِّيبَّ َأنَّ زَْيدٍ ْبنُ ُأَساَمةُ َأْخبَـَرِين : يـَُقولُ  .)٢٥(»النَِّسيَئةِ ِيف الرِّبَاِإمنَّ

وجه االستدالل: أن احلديث حصر الربا يف النسيئة، ومفهوم احلصر يدل على أن غري النسيئة ــ وهو 
الفضل ــ جائز.

يدلبظاهره، وهذاالعملتركعلىاملسلمونأمجعوقد عّلق النووي على هذا احلديث بقوله:(وقد
.  )٢٦(نسخه)على

بلغهملابالنسخالقائلولعلباالحتماليثبتالالنسخشوكاين نفى دعوى النسخ بقوله:(لكنلكن ال
. )٢٧(منسوخ)أنهظنبهالعملعنعباسابنرجوع

وأجيب عن هذا احلديث بتأويالت عديدة منها:
خلطاب،ادليلبابمنإالالتفاضلجواز منهيفهمالوهذا»النسيئةيفالرباإمنا: «قالأنهـ ١

إذاسيماوالضعيف،وهو
).٢٨النصعارضه

الذهبعنسألسائلجوابعلىخرجأنهالعلماءعنداحلديثمعىنــ قال ابن عبد الرب: (٢
فسمع) النسيئةيفإالرباال(اهللارسولفقالجنسانهومماذلكحنوأوبالتمرالربُّ أوبالورق
).٢٩()مسعمافنقلالسائلالسؤ يسمعوملاهللارسولكالمأسامة
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العلماءمجاعةعندجخمرَّ حديثألنه، موضعهغريعباسوابنأسامةوضعهاحلديث(وقال أيضاً:
.)٣٠()النسيئةيفإالفيهرباالالذيهوفهذاالطعاممنخمتلفنيجنسنيوعلىبالفضةالذهبعلى

تقولكماالشديدبالعقابعليهاملتوعدحرميالتالشديداألغلظالربا) رباال(قولهيفاملعىنــ ٣
).٣١(األصلنفيالاألكملنفيالقصدوإمنا.غريهعلماءفيهاأنمعزيدإالالبلديفعاملال: العرب

)  ٣٢(}منذرأنتإمنا{تعاىلكقولهوهذا اجلواب إمنا يتم بادعاء أن احلصر هنا إضايف ال حقيقي  

مجيلةأوصافلهبلالنذارة،يفينحصرالوالرسول، نذارةاليفللرسولاحلصرذلكوظاهر
قادراً كونهونفييؤمن،ملنالنذارةيفحصرهيقتضيالكالممفهومولكن، وغريهاكالبشارةكثرية،

. )٣٣(اآلياتمنالكفارشاءماإنزالعلى
.)٣٤(اال أن الشوكاين مل يرض هذا اجلواب فقال:( وهو خالف الظاهر)

بعدهممنوالالتابعنيمنوالالصحابةمنأحدٌ أسامةحديثيفتأويلهعلىعباسبنَ ابعيتاملــ ٤
بالسنةحمجوجونوهم،أصحابهوعنعنهذلكأخذوااملكينيمنطائفةإالاملسلمنيفقهاءمن

.)٣٥(عليهاحبجةأحدوليس، وجهلهاخالفهامنعلىاحلجةهياليتالثابتة
األجناسيفالفضلربانفيعلىمبفهومه ــ املخالف ــدلّ " النسيئةيفالرباإمنا"حديثــ  إن٥

خمِصَصةعليهااملنصوصاألجناسيفعليهاملنصوصالفضلرباوأحاديثغريهاويفعليهااملنصوص
املنطوقوداللةمبنطوقهاذلكعلىتدلالفضلرباحترميعلىالدالةاألحاديثوأيضاً العموم،هلذا
ألن شرط العمل باملفهوم املخالف أن ال يعارضه منطوق، فإذا عارضه )٣٦(املفهومداللةمنحأرج

. )٣٧(منطوق ُقدِّم احلكم املستفاد من النص بداللة املنطوق ومل يلتفت اىل املفهوم املخالف
تنزيلو باملبنيالعملفوجبمبنيوغريمهااخلدريسعيدوأيبالصامتبنعبادةوحديثجمملـــ أنه٦

. )٣٨(عليه

عنهاختلفمنومنهممسعودوابنعمركابنـ الصحابة املبيحون قد صّح النقل عن رجوع بعضهم  ٧
معنهالنقليتأكد ملالزبريوابنوالرباءأرقمبنوزيدكأسامةوبقيتهمعباسكابنرجوعهيف

.)٣٩(بذلك
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مثمذهبه،هذاكانقدعباسبناهللادعبأن(لكن الطحاوي مل يرتدد يف رجوع ابن عباس فقال:
.)٤٠()فيهغريهقولإىلوصارذلك،بعدعنهنزع

بإسناده،األثرمذلكروىاجلماعة،قولإىلرجعــ عباسابنـــ أي إنهمثوكذلك قال ابن قدامة:( 
وهلما عن قجبريبنسعيدو صاحلأيبعن). لكن نقل ابن قدامة وغريهماملنذر،وابنالرتمذي،وقاله

.)٤١()اجلمهورقولوالصحيحعدم رجوع ابن عباس، مث قال:(
حىت لو مل يثبت رجوع َمن ذُكر فإن النص الثابت ال ميكن مقابلته باجتهادات بعض الصحابة 

)(ال اجتهاد يف مورد  النص) :٤٢() بناء على القاعدة املعروفة(.
الصديقبكروأبيت عن مجع من الصحابة منهم واالحاديث اليت أشرنا اىل بعضها سابقًا قد رو 

الصامتبنوعبادةوقاصأيببنوسعدطالبأيببنوعليعفانبنوعثماناخلطاببنوعمر
بنومعمربكرةووأبعبيدبنوفضالةاخلطاببنعمربناهللاوعبدهريرةووأباخلدريسعيدووأب

مالكبنأنسواهللاعبدبنوجابروباللالساعديأسيدووأبالدرداءووأبخديجبنورافعاهللاعبد
.)٤٣(أمجعنيعنهماهللارضيوبريدةثابتبنرويفعو

ألنه ال ميكن ترك روايات هؤالء الصحابة الكبار حلديث أسامة بن زيد مع التسليم بصحته، وقد 
يفحجتناتوكانعبادة،حديثتوافقاليتاألحاديثأخذناصرّح بذلك الشافعي فقال:( 

علىالنفسإن: قالمنقولخيالفها،ظاهرهكانإذازيد،بنأسامةحديثناوتركِ أخذنا
صحبةتقدموأشدأسنوعبادةعثمانوكان، األقلمنحيفظواأنأشبهأطيب؛األكثرحديث

.)٤٤(ة)مأسامنعلمنافيماالنيبعنحفظاً أكثرسعيدأبووهريرةأبووكانأسامة،من
حبضرةاهللارسولمنربعلىبل إن عمر بن اخلطاب خطب بذلك احلكم عندما كان خليفة 

.)٤٥(عليهلهموافقتهمعلىذلكفدلّ ، منكرمنهمعليهينكرهالعليهماهللارضوانأصحابه
أمرين مهمني ينبغي أن تفهم قضية ربا الفضل حتت ضوئهما:إىلوهنا جتدر اإلشارة 
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ذا االختالف يدّل على أن حترمي ربا الفضل غري جممع عليه، وإن كان رأُي مجاهري العلماء أوهلما: ه
من الصحابة والتابعني ومن بعدهم القائل بالتحرمي هو الصواب الذي ال حميد عنه لثبوته باألحاديث 

الصحيحة.      
لربا النسيئة الذي هو ربا اجلاهلية ثانيهما: ربا الفضل مل ُحيرَّم لذاته، وإمنا حرِّم من أجل سّد الذريعة

النسيئةرباخبالفالوسائل،حترميبابمنالفضلرباحترمياحملرم بالكتاب والسنة واإلمجاع، مبعىن أن 
يفالرباإمنا«أسامةحديثيفجاءويف هذا السياق يفهم مااملقاصد،حترميبابمنه حترميفإن

.)٤٦(وسيلةفإنهالفضلرباأمااملقصود،ملالكاالرباهباملرادفإن»النسيئة

وهذا ما قّرره اإلمام ابن القيم قائالً:(الربا نوعان: جلّي وخفّي، فاجللي حرم ملا فيه من الضرر 
العظيم، واخلفي حرم ألنه ذريعة إىل اجللي فتحرمي األول قصداً، وحترمي الثاين وسيلًة، فأما اجللي فربا 

يفعلونه يف اجلاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده يف املال وكلما أخره زاد يف النسيئة وهو الذي كانوا
وأما ربا الفضل فتحرميه من باب سّد الذرائع كما صرح به …املال حىت تصري املائة عنده آالفا مؤلفة

):ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني، فإين أخاف عليكم الرما، ) عن النيب (حديث أيب سعيد اخلدري (
.)٤٧(لرما هو: الربا، فمنعهم من ربا الفضل ملا خيافه عليهم من ربا النسيئة)وا

وقديون،الدُّ يففهواحلقيقيأما.عليهوحممول. حقيقي: وجهنيعلىالرباوأكده الدهلوي بقوله:( 
نوكاشدأاجلاهليةيففيهمنهمكنيكانواالناسوأناملعامالت،ملوضوعقلباً فيهأنذكرنا

ولذلكبالكلية،بابهيسدأنفوجبكثريه،إىليدعوقليلهوكانمستطرية،حمارباتألجلهحدث
بالربالهوتشبيهاً تغليظاً ،برباىسمّ مُ وهو... الفضلرباوالثاين.نزلماشأنهيفالقرآنيفنزل

هذايفالربااستعمالالشرعيفكثرمث" النسيئةيفإالرباال:" قولهمعىنيفهموبه..احلقيقي
.)٤٨()أيضاً فيهشرعيةحقيقةصارحىتاملعىن
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المطلب الثاني:  علة تحریم الربا في الذھب والفضة
نّصت األحاديث الصحيحة ــ اليت سبق عدد منها ــ على حترمي ربا الفضل يف ستة أصناف وهي: 

ري العلماء على حترمي التفاضل يف هذه (الذهب والفضة والربُّ والشعري والتمر وامللح) فاتفق مجاه
األصناف مع احتاد اجلنس، واختلفوا فيما عداها، بناّء على اختالفهم يف تعليل احلكم فيها على عدة 

أقوال، وحنن نركز يف حبثنا على أقواهلم يف تعليل حترمي الربا يف الذهب والفضة فقط:    
ستة املذكورة ومن ضمنها الذهب والفضة، فال يقاس يرى أن حترمي الربا مقتصر على الالقول األول:

يهما. وهذا هو قول قتادة وطاوس عليها غريها، إذ ال توجد علة فيهما حىت يتم القياس عل
.)٥٢(والقاضي الباقالين)٥١(وابن عقيل احلنبلي)٥٠(وعثمان البيت)٤٩(الظاهريةو 

ل موزون. وهذا هو رأي أيب حنيفة يرى أن العلة فيهما هي الوزن، فيقاس عليهما كالقول الثاني:
.)٥٣(وأصحابه وأشهر الروايات عن أمحد

يرى أن العلة فيهما هي الثمنية. وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف الرواية األخرى القول الثالث:
.)٥٤(ورّجحه ابن تيمية وابن القيم

اخلالف واقع بينهم حول ومل يقع اخلالف بني هؤالء الفقهاء على الذهب والفضة من النقود، ولكن 

كالفلوس والنقود الورقية، أم هي متعدية إىل غريمها، فتدخل فيها الفلوس واألوراق النقدية وأي شيء 
.)٥٥(يصطلح عليه الناس نقوداً؟

جتدر اإلشارة هنا اىل أن قو 
كانوا يعيشونه، حيث كان الذهب والفضة مها النقدان الغالبان، وال يعين أن غريمها ال يشاركهما أبداً 

يف العلة اليت هي الثمنية.
قال يف بيان فائدة العلة 

فلم ينِف تعدية علة النقدين اىل غريمها )٥٦(القاصرة: (رمبا حدث ما يشارك األصل يف العلة فيلحق به)
إذا وجد ما يشبههما يف قوة الثمنية.  
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ة، وهلذا فالرأي الراجح ــ واهللا أعلم ــ هو أن العلة يف حترمي الربا فيهما ــ أي الذهب والفضة ــ هي الثمني
وهي علة متعدية تشمل كل نقد أصبح معياراً للسلع وقيماً للمبيعات.

ولذلك كما جيري الربا يف الذهب والفضة جيري يف كل عملة معدنية أو ورقية حلَّت حملهما يف التعامل 
ناقصًا وقاصرًا على اإلسالميو التداول، ولو حصرناه يف املعدنني املذكورين للزم أن يكون التشريع 

كان التعامل فيه بالذهب والفضة وهذا خالف الواقع، ألن القرآن دستور خالد تطبق أحكامه عصر  

.)٥٧(ذلك
عري ــ ) هذا املغزى واملقصد بعمق فهّم باختاذ النقود من جلد البوقد أدرك عمر بن اخلطاب (

استقالًال عن النقدين الرائجني عامليًا آنذاك ــ وما منعه من ذلك إال خشيته على البعري من 
. )٥٩(وهذا يعين أن النقود اجلِلدية يف نظر عمر كالنقود الذهبية والفضية)٥٨(االنقراض

نهم اجللوَد كما أدرك ذلك اإلمام مالك حبق معىن مثنية النقدين حينما قال:( لو أن الناس أجازوا بي
.)٦٠(حىت تكون سكة وعني ــ أي نقد ــ لكرهُتها ـ أي حلرمتها ـ أن تباع بالذهب والورق َنِظرًة)

حدلهيعرففماوالدينارالدرهموأماوأخريًا اتضحت فكرة الثمنية جبالء عند ابن تيمية فقال: (
بلبه؛املقصوديتعلقالاألصليفألنهوذلكواالصطالح؛العادةإىلمرجعهبلشرعيوالطبعي

التعاملإىلوسيلةهيبللنفسهاتقصدالوالدنانريوالدراهمبهيتعاملونملامعيارايكونأنالغرض
مقدرةكانتفلهذانفسها؛االنتفاعاملقصودفإناألموالسائرخبالفأمثانا؛كانتوهلذا
حيصلوالالغرضيتعلقاليتالاحملضةوالوسيلةالشرعيةأوالطبعيةباألمور
.)٦١(كانتكيفمااملقصود

وتغريالورقيةالنقودأحكامبشأن) الصادر ٢١وهذا ما توصل إليه جممع الفقه اإلسالمي يف قراره (
ة  ، حيث جاء فيه: (العملةقيمة

وهلا األحكام الشرعية املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر ،كاملة
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)٦٢()أحكامهما

.)٦٣(حول العملة الورقيةهـ ١٤٠٦) الصادر يف الدورة اخلامسة مبكة املكرمة سنة ٦(

.التفاضل في بیع الذھب والفضة بجنسھما: المبحث الثاني
سبق أن قلنا أن مجاهري العلماء يقولون بتحرمي الربا يف بيع الذهب والفضة جبنسهما متفاضالً، 
لكن هل التحرمي عام لكل ذهب وفضة، مصوغًا كان أو غري مصوغ؟ أم جيوز بيع ذهب بذهب 

نها والزائد يف مقابل الصياغة والصنعة؟.أكثر منه، أو فضة بفضة أكثر م
الذهبمنشيءيباعالأنهعليهاالسنةنقل ابن عبد الرب االمجاع على عدم الفرق فقال:( 

وكذلكبيديدامبثلمثالإالالذهبمنبشيءرديئاأوجيداأونقراأومصوغاأوترباأوكانعينا
إالببعضبعضهايباعالسواءوالرديئةواجليدةوالبيضاءمنهاوداءوالسوتربهاومصوغهاعينهاالفضة

تأخروإنالرباأكلفقدنظرةأدخلهأوكلهذلكمنشيءيفنقصأوزادمنبيديدامبثلمثال
.)٦٤()مجيعهيفالبيعبطلذلكبعضقبض

).٦٧(والنووي)٦٦(والزرقاين) ٦٥(وكذلك نقل االمجاع على ذلك كل من ابن العريب

وأمجعوأدق من ذلك ما قاله ابن عبد الرب نفسه حينما أشار اىل وجود خالف قدمي فيه فقال:(
تربهابالفضةالفضةوكذلك، منهشيءيفالتفاضلجيوزالسواءوعينهتربهالذهبأنعلىالعلماء
منالسلفمضىذلكوعلى، منهشيءيفالتفاضلحيلالومضروبهكلهذلكومصنوعوعينها
والبالتربالعنيبيعيفالربايرىالكانأنهوجوهمنمعاويةعنيروىيسرياً شيئاإالواخللفالعلماء

ويفبالتربالتربيفإالالتفاضليفيكونالالرباأنإىلويذهبالتفاضلذلكيفجييزوكانباملصنوع
.)٦٨()بالعنيالعنيويفباملصنوعاملصنوع

ن تيمية وتلميذه ابن القيم اجلمهور يف الترب وخالفاهم يف حلي الذهب والفضة: ووافق الشيخان اب
فيهليسالتربألنبالدراهم،الترببيعويفبالدراهمالدراهمبيعيفظاهراملعىنقال ابن تيمية:(وهذا

يثاحلديفجاءوهلذاجنسهاعلىتفضلالأنقصداليتالدراهممبنزلةفهوألجلهاتقصدصنعة
. )٦٩(سواء)وعينهتربه
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. )٧٠(ومبثل ذلك قال ابن القيم
ولذلك نقول اختلف العلماء يف بيع حلي الذهب والفضة متفاضًال على قولني:

مجهور العلماء قالوا بتحرمي بيع الذهب بالذهب متفاضال وكذلك الفضة بالفضة، سواء  القول األول:
دين) أو أحدمها مصوغًا واآلخر تربًا أو مضروبًا أو كانا مصوغني (حلّي) أو تربين أو مضروبني (نق

جيدين أو رديئني أو أحدمها جيدًا واآلخر رديئًا أو غري ذلك، وهذا مذهب االوزاعي وأيب حنيفة 
.  )٧١(والشافعي وأمحد وابن حزم الظاهري وأكثر العلماء

لصنعة والصياغة، وهذا قول جيوز بيع الذهب والفضة بأكثر منهما والزائد يف مقابل االقول الثاني:
وجماهد وعطاء واحلسن البصري وإبراهيم النخعي والشعيب ومالك وصاحبه ابن القاسم ــ يف معاوية

احلنابلة، ورّجحه ابن تيمية وتبعه ابن القيم ومال اليه إىلحالة الضرورة ــ، وأجازه ابن قدامة ونسبه 
. )٧٢(املرداوي

بفضةاملصنوعةالفضةبيعتوإذافتاويه على عدم اجلواز فقال:(لكن الغريب أن ابن تيمية قد نّص يف
واألرجح أنه قول قدمي له، أو أنه يف ذلك ناقل ملا هو املقرر يف )٧٣(ز)جيملالصناعةألجلمنهاأكثر

املذاهب.
:نص أقوال المجيزين

ية فإنه كان جييز قال ابن رشد: (أمجع اجلمهور على أن مسكوكه وتربه ومصوغه سواء .. إال معاو 
التفاضل بني الترب واملصوغ ملكان زيادة الصياغة، وإال ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأيت دار 
الضرب بورِِقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانري ودراهم وزن ورقه أو درامهه فقال: إذا كان 

، وبه قال ابن القاسم من أصحابه،.. ذلك لضرورة خروج الرفقة وحنو ذلك فأرجو أن ال يكون به بأس
وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختالف بني أصحابه يف العدد الذي 

.)٧٤(جيوز فيه ذلك من الذي ال جيوز على جهة املعروف)
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لكن ابن رشد اجلد نقل ذلك عن مالك مثل ما نقله ابن رشد احلفيد مث  نسب بعد ذلك اىل مالك
الفضةأوالذهبحليشراءالصحابةمنأحدوالمالكزجيُِ وملعدم جواز ذلك يف احللي فقال: (

. )٧٥(ة)الصياغقدروزيادةالفضةأوالذهببوزن
وهذا يعين أن االصل عدم جواز التفاضل يف ذلك عند مالك اال يف حالة الضرورة. 

، واملِْنَطَقةبصري يف السيف فيه احللية، وروى احلافظ عبد الرزاق يف مصنفه بسنده عن احلسن ال
واخلامت، مث نبتاعه بأكثر أو أقّل أو نسيئة فلم ير به بأساً، وروى مثل ذلك بسنده عن إبراهيم 

. )٧٦(النخعي

وقال ابن قدامة:(أما إن قال لصائغ ُصغ يل خامتًا وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درمهًا فليس 
ني، وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرمهني أحدمها يف مقابلة اخلامت والثاين ذلك ببيع درهم بدرمه

.)٧٧(أجرة)
وقال ابن تيمية:(جيوز بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه من غري اشرتاط التماثل، و جيعل الزائد 

)٧٨(.
ل أيضًا يف موضع آخر:(أما املصوغ من الدراهم فإن كان صياغة حمرمة كاآلنية فهذه حترم بيع وقا

) وأما إن كانت املصاغة جلنسها وغري جنسها، وبيع هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية (
الصياغة مباحة كخواتيم الفضة وكحلية النساء، وما أبيح من حلية السالح وغريها من الفضة، وما

والشارع أجّل من أن يأمر بذلك، وال يفعل ذلك أحد البتة، اّال إذا كان متربعًا بدون القيمة، وحاجة 
لحة الناس، بيعها وشرائها، فإن مل جيّوز بيعها بالدراهم والدنانري فسدت مصإىلالناس ماّسة 

) ليس منها ما هو صريح يف هذا، فإن أكثرها إمنا فيه (الدراهم والنصوص الواردة عن النيب (
والدنانري) ويف بعضها لفظ (الذهب والفضة) ومجهور العلماء يقولون: مل يدخل يف ذلك احللية 
ا بالصنعة املباحة 
صارت من جنس الثياب والسلع ال من جنس األمثان (النقود) فلهذا مل جيب فيها زكاة الدراهم وال 
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حيرم بيعها بالدنانري والدراهم...وبيع املصوغ مما ُحيتاج إليه وال ميكن بيعه بوزنه من األمثان فوجب أن 
.)٧٩(ر منه تكون الزيادة يف مقابلة الصنعة)جيوز بيعه مبا يقوم به من األمثان، وإن كان الثمن أكث

وقال ابن القيم:(إن احللية املباحة صارت بالصنعة املباحة من جنس الثياب والسلع، ال من جنس 
فال جيري الربا بينها وبني األمثان كما ال جيري بني األمثان وبني سائر السلع وإن كانت من …األمثان

بالصناعة قد خرجت عن مقصود األمثان وأعدت للتجارة فال غري جنسها فإن هذه (احللية املباحة)
.)٨٠(حمذور يف بيعها جبنسها)

[القائل قلت.حاالً بقيمتهاملباحاملصوغبيعَ زجوّ ـ ابن تيمية ـينالدّ تقيالشيخقال املرداوي:(
. )٨١()مثناً يقصدملما،نساءً زهجوَّ وكذا. عليهالناسوعمل(: املرداوي]

ب هذا االختالف هو تأثري صياغة الذهب والفضة أو ضم شيء اليهما من غري جنسهما يف وسب
تغيري احلكم على ربويتهما، فاجلمهور اعترب املعيار الشرعي فيهما الذي هو التساوي يف الوزن ومل 

م بينما ذهب اآلخرون اىل تأثري الصياغة أو ض)٨٢(يلتفت اىل كون الذهب أو الفضة مصوغاً أو غريه
شيء من غري جنسهما يف ربويتهما كما تبني من نصوص كالمهم. 

األدلة ومناقشتها
استدّل مجهور العلماء على حترمي بيع الذهب أو الفضة جبنسهما متفاضًال بعموم األحاديث 
الصحيحة اليت قّدمنا بعضها واليت مل تفرق بني املصوغ واملضروب والترب واحللي من الذهب 

.)٨٣(والفضة
وفيما يأيت نذكر بعضاً آخر منها:

فيهابقالدةخبيربوهواهللارسولأيت: يقولاألنصاريعبيدبنفضالةـ روى مسلم عن ١
قالمثوحده،فنزعالقالدةيفالذيبالذهباهللارسولفأمرتباع،املغامنمنوهيوذهب،خرز
. )٨٤(»بوزنوزنابالذهبالذهب: «اهللارسولهلم



 

٢١٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

منبيعهجازولو،بيعهليمكنالذهبوافراداخلرزبنزعأمرأنهاخلربمنالدليلجهالباجي: (و قال 
إفرادهعلةأنعلىبذلكهفنبّ .بوزنوزناً بالذهبالذهبـ :ـ قالمث،وزنهإىلاحتاجملااخلرز
)٨٥()بالوزنالوزنفيهيتحققأنبالبيع

بيعتإذاغريهمنالذهبمييزملماحبالتباعالعلىداللةذلككلويفوقال البيهقي: (
)٨٦()بالذهب

. )٨٩(والصنعاين)٨٨(والشوكاين)٨٧(وكذلك قال النووي
َنهُ ُمتَيـِّزَ َحىتَّ َال «(: النَِّيبُّ قَالَ ويف رواية اليب داود  َنهُ بـَيـْ َا: فـََقالَ ،»َوبـَيـْ النَِّيبُّ فـََقالَ احلَِْجارََة،أََرْدتُ ِإمنَّ

» : نَـُهَماُمتَيـِّزَ َحىتَّ َال نَـُهَماُميـِّزَ َحىتَّ فـََردَّهُ : قَالَ ،»بـَيـْ ).٩٠()بـَيـْ

غرضهكانإمناأنهيفنيتهإىليلتفتملاهللارسولفهذاقال ابن حزم معلقًا على احلديث: (
. )٩١(..)ازنةواملو التمييزوأوجبه،تِ لَّ قِ منمثنٍ كثرةراعىوال،تبعاً الذهبويكوناخلرز

واعرتض على االستدالل باحلديث بأمرين:
وجود االضطراب واالختالف يف احلديث.االول:

فقد أفاد الطحاوي أن االضطراب يف احلديث واقع من حيث كونه روي عن فضالة موقوفًا ومرفوعاً. 
مبعىنحيتجنأألحدفليس،منهأريدماعلىيوقففلم، احلديثهذااضطربفقدمث قال ما نصه:(

.)٩٢(..)اآلخرباملعىنعليهخمالفهاحتجإالعليهاروياليتاملعاينمن
وأجيب عن هذا االعرتاض بأمرين:

تدلعدالةمعاألحاديثهذهسياقما تأوّل به البيهقي اختالف الروايات بقوله: (االول:
ــ الصنعاينوحنشكلهافأداهااعنهينهىوالنيب، كلهافضالةشهدهابيوعاً كانتعلى

.)٩٣()متفرقاً أداهارواي احلديث عن فضالة ــ
صحاحكلهاالطرقأسانيدفإن،متعنيالبيهقيقالهالذيوهذاوعقب السبكي على هذا بقوله: (

. )٩٤(..)بالغلطبعضهاعلىاحلكممنأوىلبذلكبينهافاجلمع،بينهامنافاةوال



 

٢١٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

األحاديثدّ رَ تُـ وال،قادحباضطرابذلكوليسلى قول الطحاوي: (مث قال السبكي ردًا ع
وكون،التأويلحيتملالصريح) يفصلحىتيباعال() وقوله(االحتماالتهذهمبثلالصحيحة

يتفقمثشيئاالراوييسمعفقدلهمساعهينفيالالنيبإىلمرفوعغريطريقةغرييفبهأفىتفضالة
.)٩٥()مبثلهفيفيتعةالواقتلكمثلله

).٩٦()فيهيقدحالغريهيفواالضطراباحلجة،حمليفاضطرابالوكذلك قال الشوكاين: (

إن اختالف الروايات ال تقدح يف احلكم إذا كان موضع احلجة حمفوظاً غري مضطرب.  الثاني:
منملقصودابل، ضعفاً يوجبالاالختالفهذاأنعندياملسدداجلوابقال ابن حجر:(

يتعلقفالمثنهاوقدرجنسهاوأما،فصليُ ملمابيععنالنهيوهوفيهاختالفالحمفوظاالستدالل
اجلميعكانوإنبنيالرتجيحفينبغيوحينئذ،باالضطراباحلكميوجبمااحلالةهذهيفبه

.)٩٧(ة)شاذإليهبالنسبةالباقنيروايةويكونوأضبطهمأحفظهمروايةبصحةفيحكمثقات
).٩٨(واستحسن الصنعاين جواب احلافظ ابن حجر

إليهأشاركمايفصلحىتالبيععنالنهىعلىمتفقةكلهاوأيضاً وأكّد السبكي هذا املعىن بقوله:(
)٩٩()االستداللموضعوهوالبيهقي

كانفصلتملادةالقالتلكفإنما أول به ابن تيمية حديث القالدة بقوله: (االعتراض الثاني:
الذهبألنتفصل؛حىتهذابيععنالنيبفنهىاملفردالذهبذلكمنأكثراخلرزذهب
الوهذاخرزوزيادةمثلهبذهبذهباً باعقدفيكوناملقرونالذهبمنأنقصيكونأنجيوزاملفرد
)١٠١(وسبقه اىل هذا التأويل احلنفية)١٠٠(ز)جيو 

.يفصلحىتيباعال:(قالالنيبنعوى جمردة ــ كما قاله النووي ــ ألوأجيب: بأن هذا التأويل د
املبيعالذهبيكونأنبنيفرقالوانه،البيعيفاآلخرعنأحدمهافصلاشرتاطيفصريحوهذا
.)١٠٢(اً)كثري أوقليال

لصنعة، و بأنه إذا جاز ذلك مادام الذهب املنفصل أكثر من املتصل فهذا يدل على اعتبار أجرة ا
لكن تبقى معلومية األجرة ومعلومية التساوي بني الذهبني معدومة، إذ كيف نعرف مقدار املتصل 



 

٢١٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بدون فصله، اال مبجرد اخلرص والتخمني غري املعترب يف املعيار الشرعي الذي هو التساوي يف 
).١٠٣(الوزن

فلما  )١٠٤()بالتفاضلمكالعلبالتماثلاجلهلولذلك أّصل الفقهاء يف باب الربا قاعدة مهمة وهي (
بيعيفبالتماثلاجلهليكونأنكان العلم بالتفاضل يف بيع الذهب جبنسه مانعًا من صحته وجب 

).١٠٥(اآلخرنقصمنأكثرالطرفنيأحدنقصيكونأنجلوازته أيضاً، صحمنمانعاً ذلك 

زن أمر تعبدّي ال بل ذهب إمام احلرمني اىل ابعد من ذلك فقرر يف عدة مواضع أن التساوي يف الو 
.  )١٠٦()حتقيقاً باملماثلةتُعّبدناقدأناالتعليليفعنديفاملعتمدحميد عنه  فقال:(

خبالفوزنبغريبيعهاالناساعتادوإنموزونني،اكونيأنوالفضة منالذهبرجختُ المث إن الصنعة
.)١٠٧(األشياءسائرخبالفرفبالعتتغريفالبالنص،ثابتةامفيهالوزنصنعةألناملوزونات؛سائر

ِمنْ اْلَمَغاِمنِ ِمنَ آنَِيةً يَِبيَعاَأنْ السَّْعَدْينِ اللَّهِ َرُسولُ أََمرَ (:قَالَ أَنَّهُ َسِعيٍد،ْبنِ َحيَْىي َعنْ ـ روى مالك٢
ًنابَِأْربـََعةٍ َثَالثَةٍ ُكلَّ فـََباَعاِفضٍَّة،أَوْ َذَهبٍ  ًنا،َثَالثَةٍ بِ أَْربـََعةٍ ُكلَّ أَوْ َعيـْ : اللَّهِ َرُسولُ َهلَُمافـََقالَ َعيـْ

.)١٠٨()»فـَُردَّاأَْربـَْيُتَما«
شيبةبنيعقوبرواهكماو عبادة،بنوسعدوقاصأيببنسعدوالسعدان مها ـ كما قال الزرقاين ـ 

).١٠٩(صحيحبإسنادوغريه

إال أنه أكّد يف )١١٠(اللفظنديستأعلمهالواحلديث وإن كان مرسًال حيث قال ابن عبد الرب: 
.)١١١(النيبعنوغريهعبادةحديثمنيتصلاحلديثهذامعىنموضع آخر أن: (

واالحتجاج باحلديث املرسل أمر خمتلف فيه وقد احتج به احلنفية واملالكية والزيدية واملعتزلة كما ذكر 
. )١١٢(ابن الوزير

مناحلديثهذايفوردالذياملعىنقال أيضاً: (أما هذا من حيث السند أما من حيث الداللة ف
ابنعنذكرناماإالفيهخالفالالفقهاءعندعليهجمتمعفمعىنبالذهبالذهبيفاالزديادحترمي

.)١١٣()كثريةالبابهذايفواآلثارلهالسنةردّ منلهوجهالمماعباس



 

٢١٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ن اآلنية املصنوعة بأربعة مثاقيل من الدنانري مثاقيل مثالثةظاهرو 
 هلما

هلما بالرّد دليل على عدم اعتبار الصنعة أو عدم جواز (أربيتما) يعين دخلتما يف أمر الربا، وأمره 
).١١٤(التفاضل بني املصوغ واملضروب

اْلُمْؤِمِننيَ أَِمريَ يَا: اخلَْطَّابِ ْبنِ لُِعَمرَ قـُْلتُ (:قَالَ رَاِفعٍ َأِيب َعنْ والبيهقي بسندمهاالرَّزَّاقِ َعْبدُ ـ  وروى ٣
َوْزنًاِإالَّ بِالذََّهبِ الذََّهبَ تَِبعِ َال : «فـََقالَ َأْجرًا،لَِعَمِلهِ َوآُخذُ ِبَوْزنِِه،بِالذََّهبِ فَأَبِيُعهُ الذََّهبَ َأُصوغُ ِإينِّ 

. )١١٥()»َفْضًال تَْأُخذْ َوَال ِبَوْزٍن،َوْزنًاِإالَّ بِاْلِفضَِّة،َواْلِفضَّةَ ِبَوْزٍن،
اخلطاببنعمرأيت(:قالوروى حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة بسنده عن أنس

ذلكفذكرتُ وزيادة،هوزنَ بهعطيتُ فأُ ،ألبيعهبهفبعثين،صنعتهأحكمتقدخسرواينبإناء
.  )١١٦()فالالزيادة،أما: فقاللعمر

والفضةالذهبيفللصنعةقيمةالأنهعلىدليلوفيهوعقب السرخسي على هذا اآلثر قائالً: (
،جائزعنهفاالعتياضشرعاً متقوماً ماالً كانوماعنها،عتياضاإلجيوزالألنهجبنسها؛املقابلةعند

املعازفيفللصنعةقيمةالكما،شرعاً احلالةهذهيفللصنعةقيمةالألنهز؛جيوَّ ملإمناأنهعرفناف
).١١٧()شرعاً واملالهي

ولو  ، والصنعة ليست إال جمرد صفة غري معتربة يف املبادالت الربوية،بالزيادةتقابلالالصفاتـ  إن ٤
).١١٨(يد بالرديءكانت الصفة جتيز الفضل جلاز ذلك يف التمر اجل

واعرتض ابن القيم على هذا: (بالتمييز بني الصفة الصناعية والصفة الطبيعية، فالصفة الصناعية من 
فعل اإلنسان ويستحق عليها األجرة، أما الصفة الطبيعية فهي من خلق اهللا، ال أثر فيها للعبد، وال 

)١١٩(زيادة، ال الصفة الصناعية)هي من صنعته، وما منعه الشارع هو مقابلة الصفة الطبيعية ب

ففرق بني الصنعة يف ورّد بأن هذا تفريق مل يستند اىل دليل، ولذلك عاد ابن القيم ليناقض نفسه 
الصنعة يف احللي مع أن الصنعتني من فعل االنسان، فهو متييز مضطرب ال يُرسي سكة النقود و 

)١٢٠(قاعدة؛ ألن االستثناء فيه مساو للقاعدة



 

٢١٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قاله ابن القيم من أن الصنعة يف سكة النقود ال تقابل بالزيادة صحيح، فكذلك ومع ذلك فما
.)١٢١(الصنعة يف احللي ال تصح مقابلته بالزيادة

فعلمنكانتوإنالصناعةألن، جتوزالالتصنيعأجرةزيادةأنالصحيحقال ابن عثيمني:(
النيبوقد، وجلعزاهللاخلقمنالذيالوصفزيادةتشبهالربوييفوصفزيادةلكنهااآلدمي
الربامناحلذراملسلمعلىوالواجبيء، الردالتمرمنبصاعنيالطيبالتمرصاعيشرتيأن

.)١٢٢()الذنوبأعظممنألنهعنهوالبعد

اعتبار احللي الذهبية والفضية من جنس السلع.١
.)١٢٣(جنس النقدين، وصارت من جنس الثياب وسائر السلع

وأجيب: بأن كثريًا ما يتخذ الناُس احللي الذهبية والفضية بدل النقود لالكتناز، وهذا يدل على أن 
خبصائص نقدية غري الذهب والفضة يف أي شكل كانا نقدًا أو سبيكة أو حليًا ال يزاالن حيتفظان

األخرىمتوفرة يف غريها من املعادن 
الثمنية، بل يصّر عدد منهم على رفض إعطاء صفة الثمنية ألي شيء سوامها. وإباحة النساء يف حلي 

ربوية ال سيما إذا كانت الصنعة الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقد الورقي قد يسمح بعقد قروض 
. )١٢٤(يف احللي صنعة قليلة القيمة إذا ما نسبت اىل قيمة أصله من الذهب أو الفضة

حيث أباح الشارع ما )١٢٥(قياس مبادلة حلي الذهب والفضة جبنسه متفاضًال على بيع العرايا.٢
. )١٢٦(تدعو احلاجة اليه

استثناء من النهي خاصبنصشارع أباحها وأجيب: بأن القياس على العرايا غري صحيح، ألن ال
).١٢٧(عن املزابنة

ربامنممنوعةأصولمنمستثناةالرخصةقال أبو احلسن املالكي:( وحكمها ــ أي العرايا ــ
منمبجهولمعلومبيعاملزابنةومنهبتهيفاإلنسانرجوعومنالنساءورباالفضل
.)١٢٨(جنسه)



 

٢٢٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عنبهمعدوالً األصليكونالأناملقيس عليه :األصلشروط ومن املعروف أصوليًا أن من
).١٢٩(غريهعليهيقاسالالقياسعناخلارجفإنالقياس،سنن

ماحىت لو قيس عليه ــ بناء على فهم العلة فيه ــ فإمنا يقاس عليه ما يف معناه دون غريه. قال الغزايل: 
واملستثىنبنيدارتمسألةكلعليهيقاسفهذاىن،معاستثنائهإىلويتطرقسابقةقاعدةعناستثين

والالربالقاعدةناسخاً يردملفإنهالعرايااستثناءمثالهاالستثناء،علةيفاملستثىنوشارك،املستبقى
. )١٣٠(معناهيفنراهألناالرطبعلىالعنبفنقيسللحاجة،استثينلكنهلاهادماً 

ا ــ وهو حاجة الفقراء واملساكني ويف حدود ضيقة (مخسة أوسق) ــ فاملعىن الذي ألجله أبيحت العراي
.)١٣١(غري موجود يف بيع حلي الذهب والفضة جبنسه متفاضالً 
خّصهفإمنانظائره،عنحبكمالشارعخّصهوقد أشار ابن تيمية اىل هذا االختصاص بقوله:(.. ما

لتعذرخرصاً،مبثلهابيعهاجبوازاالعرايخصّ كماباحلكم،اختصاصهأوجببوصفالختصاصهبه
عنداألصل، فاخلرصتعذرعندالبدلإىلاالنتقالتوجبواحلاجةالبيع،إىلاحلاجةمعالكيل
.)١٣٢(احلاجة)عنداملذكىمقاموامليتةاملاء،مقامالرتابيقومكماالكيل،مقامقاماحلاجة

فكيف يقاس )١٣٣(حه اجلمهور ومنعه أبو حنيفةمث إن حكم العرايا املقيس عليه خمتلف فيه فقد أبا
فرع على أصل خمتلف فيه.

إمنا هو بيع اآلنية احملرمة، ألنه يتضمن مقابلة الصياغة على معاوية إن الذي أنكره عبادة .٣
احملرمة باالمثان، فلم يكن االمر متعلقًا حبلي مباح،كخامت فضي للرجال أو ذهيب للنساء أو حلية 

علقًا بآنية من فضة، و اختاذ األواين من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، وهلذا كان سالح بل كان مت
.)١٣٤(االنكار، ومل يكن لسبب متعلق بالربا 

وأجيب: بأن سياق احلديث يشعر أن خالف معاوية مع عبادة إمنا كان يف أحكام ربوية وليس يف 
. )١٣٥(مسألة اآلنية 



 

٢٢١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

االمام مالك عن حيي بن سعيد أنه قال:( أمر النيب مث إن هذا التأويل معارض لظاهر ما رواه 

السعدين أن يبيعا آنية من الغنائم من ذهب أو فضة، ومل يأمر بإتالف صياغتها، وهذا يعين جواز 
متلكها واختاذها، و جواز بيعها على هيئتها، وهو أمر مباين الستعماهلا فهو حمّرم عند مجهور 

. )١٣٦(الفقهاء)
ال يعرف عن أحد من .٤

.  )١٣٧(إمنا هو يف الصرف (النقود) ال يف احللي
وأجيب: بأن الدنانري الذهبية والدارهم الفضية كانت موجودة يف عصر الصحابة، فكانت احللي 

املصوغ جبنسه متفاضًال أنكروه ــ كما فعل الفضية تباع بالذهب والذهبية تباع بالفضة، وحينما رأوا بيع
).١٣٨(النبوية بوجوب التماثل يف مثل هذه البيوعاألوامرعبادة وأبو الدرداء مع معاوية ــ وساقوا 

الذهب والفضة نقدان جتب فيهما الزكاة بال خالف، فإذا صار حليًا مل جتب فيه الزكاة عند .٥
حكمها الشرعي، وكذلك يف الربا مها ماالن ربويان بعض الفقهاء، وهذا يعين أن الصناعة غّريت 

).١٣٩(فإذا صارا حلياً خرجا عن ربويتهما

منوالاألموال،حيثمنالوالزكاة،الربابنيموافقةوالعالقةهناكليسوأجيب: بأنه
.)١٤٠(زكوياً يكونوال،ربوياً احللييكونأنمنانعفما املاألحكام،حيث
فلم جتب فتعطل مناؤهالستعمال مباحمعدٌ هنألعدم وجوب زكاة احللي فإن من ذهب اىلمث

كالثياب واملتاع، أما إذا كان استعمال احللي لغرض غري مباح فتجب فيه الزكاة بال فيه الزكاة
. )١٤١(خالف
منألنبلاألمثان،جنسعنخرجتبالصناعةليسفيهاالزكاةوجوبعدمنأمبعىن
احلاجاتمنتعتربواحلليةاألصلية،احلوائجمنخالياً النصابملكيكونأناةالزكشروط

احللييفالربااعتبارعدمأماالشرعية،النصوصعليهتدلَّ الزكاةوجوبوعدم،للنساءاألصلية
.النصوصعارضتهفقد



 

٢٢٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

يفواألخرىيوع،البيفإحدامها: سنتنيوالفضةالذهبيفسنَّ قدالنيبقال أبو عبيد:(وجدنا
كانمالكلمستوعباً بالفضة: لفظهفكان. مبثلمثالً بالفضةالفضة: قولهالبيوعيففسنته.الصدقة

الذهب: قولهوكذلك. ونقرهاوحليهاورقهااملبايعةيففاستوتمصوغ،وغريمصوغاً جنسها،من
الرقةبلغتإذا: فقولهالصدقة،يفسنتهوأما.وتربهوحليهدنانريهفيهفاستوتمبثل،مثالً بالذهب

ذكرعنوأعرضالفضة،بنيمنالرقةبالصدقةاهللارسولفخص. العشرربعففيهاأواقيمخس
االسمهذانعلموالبينها،منالرقةاشرتطولكنهكذا،ففيهاكذاالفضةبلغتإذا: يقلفلمسواها،

وكذلكالناس،يفالسائرةالسكةذاتاملنقوشةالورقعلىإاليقعالعربعنداملعقولالكالميف
).١٤٢(درمهاً)أربعونأوقيةكلالدراهم،إالمعناهاليساألواقي

عدم جواز بيع املصوغ اال جبنسه متماثًال فيه من احلرج والعسر واملشقة ما تنفيه الشريعة، فإذا  .٦
عها ال يرضى بأن يبيعها 

اإلستصناع، قلنا: هذا متعّذر إىلبقمح أو شعري أو ثياب، وإن قالوا: على راغب احللية اللجوء 
)١٤٣(احليلة يف ذلك وحنن نرى أن احليل باطلة يف الشرعإىلأو متعّسر، وكثري منهم يلجأ 

تنحصر يف جواز بيع وأجيب: بأن مصاحل الناس ال تتعطل ألن املخارج املشروعة متنوعة، وال
املصوغ جبنسه متفاضالً، فالشارع ال يلزمهم ببيع املصوغ مبثل جنسه ليخسروا الصياغة، بل 
يستطيع أن يبيع املصوغ بغري جنسه، ليشرتي بالثمن الذي أخذه ما يريد، وهو املخرج الذي 

حينما أمر الصحايب ببيع التمر الرديء بالدراهم وشراء اجلأرشد اليه النيب
)١٤٤(يف زماننا أصبح أكثر سهولة لعموم التعامل باألوراق النقدية

إن لفظ النصوص يف املوضعني (الزكاة والربا) قد ذُكر تارة بلفظ الدراهم والدنانري كقوله (الدراهم .٧
وهي: الدراهم بالدراهم والدنانري بالدنانري) ويف الزكاة قوله (يف الرقة ربع العشر) والرقة هي: الورق 

النقدين، وإجيابًا للزكاة فيهما، وال يقتضي ذلك نفي احلكم عن مجلة ما عدامها، بل فيه تفصيل؛ 



 

٢٢٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قها وليس فيه فتجب الزكاة وجيري الربا يف بعض صوره ال يف كلها، ويف هذا توفية األدلة ح
) ١٤٥(خمالفة بشيء لدليل منها

وميكن أن جياب بأمرين:
غريأوكانمصوغاً ورقوذهبكلمناملقدارهلذااسم(الدينار و الدرهم)هذاأن:أحدهما
يكنملوإن،ورقاً درهممائةاحلليهذاويفذهباً دينارمائةاإلناءهذايف:يقالولذلك،مصوغ
ورقوذهبكليفعامٌ بالدرهموالدرهمبالدينارالدينار:قولهفيكون،باً مضرو ذلكمنشيء

.مصوغنيغريأوكانامصوغني
).١٤٦(عليهاملصوغيسقولكن،غريهدونللمضروبامساً والدرهمالديناريكونأن:والثاني

: قيل( فإنولذلك علل إمام احلرمني مشول الذهب والفضة للمسكوك منهما واملصوغ وغريمها فقال:
ملوالرسول واألواين،احلليوكذلكعينه،يفنقداً ليسالتربَ ألن: قلناالنقدية؟جوهرَ ذكرمتمل

ذلكفاقتضىعليهما،مقتصرمنهماواملقصودوالورِق،الذهبذكربلوالدنانري،للدراهميتعرض
.)١٤٧(طبوع)املوغريوالذهبالورِقمناملطبوعَ يعُّموهذاالنقدية،جوهرذكرَ 

مثناً كونهيفواملضروبفالترباخللقة،بأصلمثنوالفضةالذهببينما السرخسي ذهب اىل أن 
. )١٤٨(سواء

أجاز العلماء املعاوضة على صياغة احللّي مفردة ــ أي منفردة ــ، وما جاز مفردة جيب أن جيوز .٨
ال يقول للصائغ: ِبْع َمُصوَغك جنسه أو غريه، وال فرق بينهما يف ذلك، ألّن الشارعإىلمضموماً 

بوزنه، واخسر صياَغتك، وال يقول له: ال تعمل يف الصياغة واتركها، وال يقول له: َحتيَّل على بيع 
املصوغ بأكثر من وزنه بأنواع احليل، وال يقول له: ال تبع هذا املصوغ إال بغري جنسه، فإن الشارع 

.)١٤٩(جبنسهمل حيّرم على أحد أن يبيع شيئاً من األشياء
وأجيب: ليس كل ما جيوز منفرداً جيوز جمتمعاً، فال نعرتض على أجر الصائغ او أجر الضراب وال 
نعرتض على أن التمر اجليد أغلى من التمر الرديء.. وإمنا االعرتاض على هذا يف حال 

ب التجانس، من أجل تطبيق أحكام ربا الفضل، واال مل يكن هناك ربا فضل حمرم، وجلاز الذه



 

٢٢٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بالذهب والتمر بالتمر وما أشبههما مع التفاضل، مادامت  هناك فروق يف الصنعة أو يف 
).١٥٠(اجلودة

القول الراجح

بعد استعراض أدلة الفريقني ومناقشتها يتبني يل رجحان ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من عدم جواز 
أدلة الفريق اآلخر ومعارضتها بيع حلي الذهب جبنسه متفاضًال. وذلك لقوة أدلتهم ومتانتها وضعف 

لظواهر نصوص ثابتة من السنة.
) بشأن جتارة الذهب جاء فيه ما نصه:( تأكيد ٦٤وقد صدر به قرار من جممع الفقه االسالمي رقم (

ما ذهب اليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب املصوغ بذهب مصوغ أكثر منه مقداراً، ألنه 
ال عربة يف مبادلة الذه

املسألة مراعاة لكون املسألة مل يبق هلا جمال يف التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعمالت الذهبية بعد 
.   )١٥١(حلول العمالت الورقية حملها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعترب جنساً آخر)

لكن رمبا يقال ـ كم
والفضة، قد تضاءل كثريًا يف جمال التعامل التجاري، وغلبت عليهما السلعية، ال الثمنية (النقدية) 

تنقيد الذهب والفضة كما كان. وكذلك فإن هذا اللون من إىلوليس من السهل أن يعود العامل 
(مبادلة الذهب جبنسه متفاضالً) قد تضاءل اليوم وإمنا ينحصر يف صورة االستبدال اليت التعامل

ميارسها البعض مع الصياغ، يعطيه قطعة من ذهب ليأخذ يف مقابلها قطعة أخرى يرغب فيها بزيادة 
. )١٥٢(وزن فيما يعطيه، أو بزيادة يضيفها إذا متاثلت القطعتان وزناً (مقابل الصنعة)

م من فقدان الذهب لنقديته فإن اخلرباء يؤكدون أن الذهب سيظل حمتفظًا بقيمته النقدية لكن بالرغ
ومكانته العاملية كأصل احتياطي قوي، وقاعدة آمنة لتغطية العمالت وتوفر االستقرار هلا، ومحايتها من 

ون تراجع قيمتها.. فاالحتياطي الذهيب كان له الفضل يف محاية قيمة عمالت دول جملس التعا
اخلليجي خالل احلرب العراقية االيرانية، وحرب العراق مع الكويت، وأنه لوال وجود هذه القاعدة 



 

٢٢٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

القوية ملا أمكن صك العملة الكويتية بنفس قيمتها....وقد أثبتت التجارب أن الدول اليت متتلك 
.)١٥٣(احتياطات قوية من الذهب جتاوزت أزمتها االقتصادية أسرع من غريها

حكم بیع الذھب والفضة بالتأجیل أو التقسیط: ثالثالمبحث ال
هذه املسألة كسابقتها أيضاً من املسائل اليت كثر احلديث عنها قدمياً وحديثاً وخصوصاً يف عصرنا 

الذي يضع بني أيدينا كل يوم قضايا مستجدة ومشاكل شائكة.
الفضة بتأجيل الثمن  الذهب أووميكن الدخول يف املوضوع بطرح التساؤل اآليت: هل جيوز بيع

كله أم بتقسيطه كما يفعله الصاغة والتجار اليوم؟.
نقل بعض الفقهاء االمجاع على عدم جواز بيع الذهب والفضة جبنس األمثان نسيئة. 

وهذا. َنساءبفضةوالبذهب،ذهببيعجيوزالوممن نقل االمجاع القرطيب صاحب املفهم قال:(
.)١٥٤(ه)عليجممع

ني إذا افرتقا قبل فَ عنه من أهل العلم على أن املتصارِ أحفظأمجع كل من و منهم ابن املنذر قال: (
ئمةأو كلهماألمصارءعلمابعدأمجعوقدوالقاضي عياض قال:)١٥٥(أن يتقابضا أن الصرف فاسد

).١٥٦(ـ أي النسيئة)منعهاعلىالفتوى

والمتفاضالً ببعضبعضهمنهاالواحداجلنسبيعجيوزالاألشياءالستةوابن عبد الرب قال: (فهذه
أيضااألمةوإلمجاععبادةوحديثهذاعمرحديثوهوذلكيفاهللارسولعنالثابتنساءً 
.)١٥٧(خالفاً)يعدالممنشذمنإالذلكعلى

ني:لكن مع ذلك نشري اىل وجود خالف بسيط، فنقول: قد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قول
حيرم بيع الذهب والفضة مطلقًا بالنَّساء (التأجيل) وجيب تقابض العوضني بدون القول األول:

تأجيل. وهذا ما ذهب إليه مجاهري العلماء كاألوزاعي وأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وابن 
.)١٥٨(حزم



 

٢٢٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

العقد بتأجيل كل جيوز بيع املصوغ من الذهب والفضة بالنَّساء (التأجيل) سواء متّ القول الثاني:
. )١٥٩(الثمن أم بتقسيطه. وهذا ما ذهب اليه معاوية وابن تيمية وابن القيم

امرأةعنوالغريب أن ابن تيمية قد ذكر يف عدة مواضع من فتاويه عدم جواز ذلك. فحينما سئل 
جيزملأجلإىلفضةأوبذهببيعتإذا:أجابمعني؟أجلإىلمعنيبثمنذهبأسورةباعت

. )١٦٠(فائتةكانتإنبدهلاردّ أوباقيةكانتإناألسورةردّ جيببلاألئمة؛باتفاقلكذ
فيهااليتاحلياصةأما:أجابمثنها؟عنبزائدبنسيئة)١٦١(احلياصةبيعجيوزهل:سئلكذلك عندما و 

.)١٦٢(أجلإىلبعرضتباعلكنذهب؛أوبفضةأجلإىلتباعفالفضةأوذهب
ك قول قدمي له، ألن نصوص كالمه اليت ستأيت بعد قليل تؤكد جواز ذلك.ويبدو يل أن ذل

ذهبافأصبنا، معاويةعليناغزاةيفكنا: قالاألشعثأيبعنـ روى مسلم والطحاوي بسندمها ١
، عبادةفقاميها،فالناسفتنازع: قال. أيفالناسيبيعهاأنرجالمعاويةفأمر، وفضة

حيدثونرجالبالما:فقالخطيباً معاويةفقام. إليهفشكامعاويةالرجلفأتى، فردوها، فنهاهم
عنألحدثنواهللا: فقالعبادةفقام. نسمعهاملهعليفيهايكذبونأحاديثاهللارسولعن

، بالفضةالفضةوال، لذهبباالذهبتبيعواال: «اهللارسولقال، معاويةكرهوإناهللارسول
، بيديدا، بسواءسواءإال، بامللحامللحوال، بالتمرالتمروال، بالشعريالشعريوال، بالربالربوال

. )١٦٣(»بعنيعيناً 
يفناسقدم(:قالأنهالصنعايناألشعثأيبـ وروى الدارمي والبيهقي والطحاوي بسندهم عن٢

اهللارسولإن: فقالالصامتبنعبادةفقامالعطاء،إىلوالفضةالذهبآنيةيبيعونمعاويةإمارة
وامللح، بالشعريوالشعري، بالتمروالتمر، بالربوالرب، بالفضةوالفضةبالذهباملذهببيععن

. )١٦٤(أرىب)فقد، ازدادأو، زادفمن، بسواءسواء، مبثلمثالإال، بامللح
جيوز بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه من غري اشرتاط التماثل، و جيعل ـ  قال ابن تيمية:( ٢

)١٦٥.(
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ثياب والسلع ال من جنس األمثان (النقود) فلهذا مل جيب فيها زكاة الدراهم وال حيرم بيعها من جنس ال
.)١٦٦(بالدنانري والدراهم..)

زهجوَّ وكذا...حاالً بقيمتهاملباحاملصوغبيعَ زجوّ ـ ابن تيمية ـينالدّ تقيالشيخوقال املرداوي:( 
. )١٦٧()مثناً يقصدملما،نساءً 

بن القيم:(إن احللية املباحة صارت بالصنعة املباحة من جنس الثياب والسلع، ال من جنس ـ وقال ا٥
فال جيري الربا بينها وبني األمثان كما ال جيري بني األمثان وبني سائر السلع وإن كانت من …األمثان

).١٦٨(غري جنسها)

سبب اخلالف:
من جنس األمثان أم من جنس وسبب اختالف العلماء هو هل أن حليَّ الذهب والفضة 

السلع؟.وهل خرجْت احللّي بالصناعة عن األموال الربوية أم بقت فيها؟.
- وهم مجهور العلماء- أن احللّي من جنس األمثان وأن الصناعة مل تؤثر يف ربويتهاإىلفمن ذهب 

ق يف الذهب والفضة قالوا: ال جيوز بيع احللّي نسيئة، كما ال جيوز ذلك يف الدنانري والدراهم، وال فر 
بني مصوغ وغري مصوغ، فكلها أموال ربوية.

إىلومن ذهب 
قالوا: جيوز مبادلة - وهم أصحاب القول الثاين خصوصًا ابن تيمية وابن القيم-سلعًة كسائر السلع

. )١٦٩(ذهب والفضة وسائر النقود بالتفاضل والنَّساء( التأجيل)حلي الذهب والفضة بال
بل إن احلنفية واحلنابلة من اجلمهور أقّروا بتأثري الصنعة يف إخراج األموال الربوية من غري الذهب 
والفضة عن ربويتها، فقد عّلل احلنفية جواز بيع اخلبز بالربُّ والدقيق متفاضًال:(بأن اخلبز بالصنعة صار 

.)١٧٠(س آخر فلم يعْد ربوياً)من جن
.)١٧١(فليس بربوي) …واحلنابلة قالوا:( إمنا خرج عن القوت بالصنعة

هذا وقد احتج الفريقان مبا سبق ذكره مع مناقشته يف املبحث السابق لذلك فال نعيده.
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و يبدو يل رجحان ما ذهب اليه اجلمهور ـ واهللا أعلم ـ بناء على ظواهر النصوص اليت مل تفرق بني
مصوغ ومسبوك وغريمها. 

وبه صدر قرار من مؤمتر املصرف االسالمي الذي انعقد يف ديب:(ال جيوز بيع الذهب بالعمالت 
)١٧٢.(

أن علة الربا يف الذهب إىلورمبا يقال إن املذهب الثاين له وجه قوي، خصوصًا عند من يذهبون 
ية، واىل أن الصناعة ــ ال سيما إذا كانت جوهرية ــ ُخترِج الربوي عن ربويته ـ أما الذي والفضة هي الثمن

يعلل بالثمنية مث يقول إن هذه احللي ذهب وفضة، ومها منصوصان يف احلديث الشريف، فهذا تارًة 
ل بالثمنية وتارًة يكون قياسياً( يأخذ بالقياس) وتارًة يكون ظاهرياً(منكرًا للقياس) وحقيقته أنه تارًة يعل

.)١٧٣(بالذهبية والفضية

حليًا ـ حيتفظان خبصائصهما النقدية وهي غري موجودة يف غريمها من املعادن االخرى، وهو ما دفع 
موغالن يف الثمنية، ودفع أيضًا الكثري من الناس اىل اكتناز حلي 

.   )١٧٤(الذهب والفضة بدل النقود
ورمبا يقال أيضًا إن هذا املذهب املبين على اعتبار احللّي سلعة تعاَمل بالنقدين كما تعامل السلع، 

أو يستوردون ويصدرون، تيسريًا على الناس عمومًا وعلى الصاغة خصوصًا الذين يشرتون ويبيعون، 

ذهبًا أو فضة أو فلوسًا أو نقدًا ورقياً، ومن الصعب أن جنربهم على أخذ القمح أو الشعري أو الثياب 
إىلعين التعدي على النقود و وظائفها، والرجوع 

. )١٧٥(التيسري والتسهيل واحلفظ وغري ذلك من خصائص النقود
لكن ذلك يصطدم مع ظواهر النصوص اليت سبق عرضها واليت مل تفرق بني نوعية الذهب والفضة و 

قاعدة شرعية راجحة.أشكاهلما، واالخذ مببدأ التيسري إمنا جيوز إذا مل يصطدم بنص أو 
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ِإالَّ أَْمَرْينِ بـَْنيَ اللَّهِ َرُسولُ ُخيـِّرَ َما(: عنهاولذلك قالت أم املؤمنني عائشة فيما رواه الشيخان
.)١٧٦()ِمْنهُ النَّاسِ أَبـَْعدَ َكانَ ِإْمثًاَكانَ فَِإنْ ِإْمثًا،َيُكنْ ملَْ َماأَْيَسَرُمهَا،َأَخذَ 

لكن االجتهاد يف معرض الشرع مشروع بل مندوب كما فعله رسول اهللا فالتيسري املنضبط بضوابط
النص غري مقبول. 

وجتدر االشارة هنا اىل: أن هذا االختالف بني العلماء فيما إذا كان بيع وشراء حلّي الذهب والفضة 
احملرم  بالتفاضل والتأجيل بقصد اإلنتفاع املباح فقط، أما إذا كان القصد من احللي هو االنتفاع

كاستعمال االواين الذهبية للرجال والنساء أو احللي للرجال او كان القصد اختاذ احللي مثنًا (نقداً) 
بقصد االدخار واحلفاظ على القوة الشرائية فإن مبادلة الذهب بالذهب عندئٍذ وكذلك الفضة 

ز فيها التفاضل وال أصلها يف هذا الباب، فيحكمها التماثل والتقابض، وال جيو إىلبالفضة، تعود 
النَّساء(التأجيل) وال ينطبق عليها حينئذ رأي الشيخني ابن تيمية و ابن القيم، ألن احللّي يف هذه 

احلالة تنطبق عليها علة حترمي الربا يف الذهب والفضة أال وهي الثمنية. 
بيعحترمفهذهكاآلنيةحمرمةصياغةكانتفإنوالدنانريالدراهممناملصوغأماقال ابن تيمية:(

.)١٧٧()معاويةعلىعبادةأنكرهالذيهوهذهوبيعجنسهاوغريجلنسهااملصاغة
وقال أيضاً: (جيوز بيع املصوغ من الذهب والفضة جبنسه من غري اشرتاط التماثل، و جيعل الزائد يف 

)١٧٨.(

االنتفاعإاليقصدملإذافيهاألجلوجيوزبلاملباحاحللييفالتجارةجتوزقال يف موضع آخر:(و 
ليستاليتالسلعمنسلعةهذهفإنأجلإىلالسلعسائربيعجيوزكمامثًنايقصدمل،باحللية
.)١٧٩()ربوية

وبيعجنسهوغريجبنسهبيعهرمحكاآلنيةحمرمةصياغتهكانتإنواحلليةفاملصوغوقال ابن القيم:(
جيوزالوهذاباألمثاناحملرمةالصياغةمقابلةيتضمننهإف،معاويةعلىعبادةأنكرهالذيهوهذا

.  )١٨٠(ي)املالهكآالت
.)١٨١(وقال أيضاً:(إن هذه ـ أي احللي ـ بالصناعة قد خرجت عن مقصود األمثان، وأعّدت للتجارة)
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المبحث الرابع
لفضة المضموم معھما غیرھما بجنسھمابیع الذھب وا

قبل الدخول يف التفاصيل ال بد أن حنرر حمل اخلالف يف املسألة، حيث ُأخرجت ثالُث صور منها 
فُنقل ما يشبه االمجاع على جوازها:

إذا كان الذهب و كذلك الفضة تبعًا غري مقصود بالشراء كدار ممّوه سقفها بالذهب الصورة االولى:
وليسالفضةلونالتمويهألن)١٨٢(بالذهب. فهذا ال مينع من البيع جبنسه باالتفاقأو ثوب مطرز

).١٨٣(باعتبارهالرباجيريفالشيءمنهيتخلصالأنهترىأالالفضة،بعني

مقصود،غريأنهإالبه،بيعماجنسمنومعهجنسه،بغريالربافيهماباعقال ابن قدامة:(وإن
كلسقفممّوهبدارداراً باعلووكذلكخالفاً،فيهأعلمالجاز،هب،بالذسقفهامموهكدار
.)١٨٤(كعدمه)فوجودهبالبيع،مقصودغريالربافيهماألنجاز؛فضةأوبذهبمنهاواحدة

الصورة الثانية:
كانسواءيع مصحف مذّهب أو سيف معه فضة بعملة ورقية أو غري ذلك جاز بغري جنسهما كب

جلواز التفاضل عند اختالف االجناس، إذا حتقق الأوأواحلليةلقيمةمساوياً املدفوع
).١٨٥(التقابض

شرطغريمنمطلقاَ فيجوزعروضأوطعاممنذهب والفضةالبغرييباعأن:الثالثةالصورة
.  )١٨٦(باتفاق

كيففبيعوااألصناف،هذهاختلفتفإذايف النص النبوي (دليل ذلك ما جاء يف حديث عبادة 
. )١٨٧(د)بييداكانإذاشئتم،

وحلديثالذهبيفعمرحلديثمنهااملختلفنياجلنسنييفالنساجيوزوالقال ابن عبد الرب:(
).١٨٨()التفاضلفيهماوجيوز، ذلكيفبينهماخالفالاألمةالن،عبادة

أما اذا بيع الذهب أو الفضة املضموم معهما غريمها جبنسهما كبيع املصحف احمللى بالذهب مبقدار 
بعضيفيقعمن الذهب أو بيع السيف احملّلى بالدارهم ــ أي الفضة ــ مبقدار من الدراهم، وكذلك ما 
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النساء؛لبسهتمابعضوكذلك، وغريهاالسيارات،وبعضواخلوامت،كالساعات،البضائع
)عجوةمد(مبسألةعند الفقهاء معروفةاملسألةفهذه . بالذهبيطعمقدواللؤلؤ،والزمرد،كالياقوت،

).١٨٩(جنسهماغريمنمعهماأوأحدمها،ومعجبنسهالربويبيعوهي: 

منجراممئةوالثمنجراماً عشرينحوايلزنتهبذهبحملىسيفاً املبيعيكونأنوصورة املسألة: 
اليتالعشرينمقابليفجراماً عشرونفيكونالسيف،معالذيمنأكثراملفردالذهبفهذاالذهب،

.السيفمقابلةيفوالثمانونالسيف،مع
وقد اختلف فيها الفقهاء على ثالثة أقوال:

ل الذهب أو ال جيوز مطلقًا بيع الذهب ـ  وكذلك الفضة ـ املضموم اليه غريه جبنسه حىت يفصاالول:
الفضة ويعرف مقداره وزنًا مث يباع جبنسه مثًال مبثٍل، سواء كان أقل من الثمن الذي بيع به أم أكثر.  

والنخعي ـ يف ثور وأبووإسحاق)١٩٢(والظاهرية)١٩١(يف الراجح عندهمواحلنابلة)١٩٠(وبه قال الشافعية
والتابعني فمن الصحابة عمر وهو مروي عن عدد من الصحابة)١٩٤(ورجحه ابن املنذر)١٩٣(رواية ـ

بنوالقاسماهللاعبدبنساملومن التابعني )١٩٥(وابنه عبداهللا وعلي ـ يف رواية ـ  وفضالة بن عبييد 
. )١٩٦(يف رواية ـ والزهريسريينوابنوشريححممد

ذي بيع جيوز بشرط أن يكون الذهب ـ وكذلك الفضة ـ املضموم اليه غريه أقّل وزناً من الثمن الالثاني:
، أما إذا كان أكثر أو مساويًا له أو مل يعلم مقداره يكون مع كل واحد منهما من غري جنسهبه أو 

واختاره ابن تيمية يف )١٩٨(ورواية عن أمحد)١٩٧(أصًال فال جيوز. وبه قال احلنفية يف الراجح عندهم
س وابن عباوهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعني فمن الصحابة ابن) ١٩٩(أكثر من موضع

أيببنمحادو )٢٠٠(الشعيبومن التابعني وعلي ـ يف رواية ـ  وخباب و طارق بن شهاب مسعود
احلسنو ةبَ يْ تَـ عُ بنمكَ احلَ و وقتادة ـ يف رواية ـ سريينابنو )٢٠١(ومكحولموسى،بنسليمانو سليمان

.)٢٠٢(حيبنصاحلبنسنواحلالثوري سفيانو النخعي ـ يف رواية ـوإبراهيمالبصري ـ يف رواية ـ 
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عناملسألةهذه(روى:املنذرابنوهذه الرواية اليت نقلت عن أمحد ضعيفة عند أصحابه، فقد قال
الفضةـعنالذهبيفصل ـ أيحّىت البيعجيوزالأنهعلىاتفقواكلهمنفساً عشرةمخساهللاعبدأيب
.  )٢٠٣(اجلميع)روىماعلىوالعمل: القاضيقال. امليموينإال

كانتإذاجيوز ذلك إذا كان الذهب او الفضة تبعًا للمصاحب له. وبه قال األوزاعي:( الثالث:
اختارها )٢٠٦(ورواية عن أمحد)٢٠٥(وربيعة شيخ مالك) ٢٠٤()وتأخرياً نقداً بنوعهبيعهجاز..تبعاً احللية

وكذلك قال )٢٠٨()الفائقصاحبونصرهوقال املرداوي:()٢٠٧(
الفضةأوالذهبمنفيهماقيمةكانإن. أيبالثلثنيالكثرةو بالثلث القلةدحدّ أنهإالّ مالك،
). ٢٠٩(يبعه اال بالعرض أو الفلوس أو سائر االشياء غري الذهب والفضةملوإالبيعهجازفأقلّ الثلث

:وهيأربعةبشروطللضرورةفيهرخصلكناملنع؛احمللىبيعيفعندهمفاألصلاملالكيةأما
ماجبنسالفيههيمابيعجيوزفالمةحمرَّ كانتفإن،وسيفكمصحفمباحاً حتليتهتكونأنـ١

بيعإنمثفيها،دينارعناحلليةلتقِّ أوديناراً اجلميعيكونأنإالبالعروضبل،بغريهوالبهحلي
.نفهصوبغريبصنفهجيوزاملباحةباحلليةاحمللى

اليتالقالئدوأما، دراهمغرمأوفسادنزعهايفيكونبأناحمللىعلىرتمسّ قداحلليةتكونوأنـ٢
مراده]: ومسرت: [قوله. قال الصاوي:(اإلباحةيفهلاتأثريالأنهاملذهبفظاهرنظمهاعندتفسدال
. )٢١٠()املطرزةأواملنسوجةأواملخيطةيشملما
للجوهرتبعاً احلليةكانتسواءالبيعجيوزالشروطهذهاجتماعوعند.اجلانبنينممعجالً يباعأنـ٣
.صنفهبغريأوبصنفهاملبيعكانوسواءال،أم
علىفدونفيههيماثلثاحلليةتكونأنرابعشرطبصنفهبيعإنالشروطهذهعلىويزادـ ٤

بالوزن؟أوبالقيمةالثلثيعتربوهل، فخالذلكيفبالوزنأوبالقيمةالثلثيعتربوهلاملشهور،
.)٢١١(األولواملعتمد. خالف

الثلثالفضةأوالذهبمنفيهكانإناحمللىبيعصحة( :مالكاإلمامقولتعليليفرشدابنقال
.)٣()هبةوصارت. البيعيفمقصودةتكنملقليلةالفضةكانتإذافأقل،



 

٢٣٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ظيببأيبفقهم صدر قرار من جممع الفقه االسالمي يف دورته املنعقدةوبنحو ما قاله احلنفية ومن وا
) أبريل(نيسان٦ـ١املوافقهـ١٤١٥القعدة)(ذي٦ـ١مناملتحدةالعربيةاإلماراتبدولة

وذلكآخر،جنسإليهمضمومةمنهأقلّ آخرومقدارٍ الذهبمنمقدارٍ بنياملبادلةم:( جتوز١٩٩٥
.)٢١٢(الثاين)العوضيفاآلخرباجلنسمقابلةالعوضنيأحديفدةالزياأناعتبارعلى

. وبه قال احلسن البصري والنخعي ـ يف رواية ـ أكثرأوأقلأومبثلهيعبسواءجيوز مطلقًا الرابع:
).٢١٣(والشعيب ومحاد بن أيب سليمان

عندهم بثمن ويالحظ هنا أن الذين أجازوا ذلك اشرتطوا التقابض يف جملس العقد، فال يصح
. )٢١٥(واملالكية)٢١٤(مؤجل وهم احلنفية

ومنهم من مل يشرتط ذلك فأجاز بيعه بثمن مؤجل كاألوزاعي وربيعة بن أيب عبد الرمحن واحلسن 
.)٢١٦(البصري والنخعي ـ يف رواية ـ والشعيب ومالك ـ يف رواية ـ

إذامااىل جوازــحزمابنعداماويالحظ أيضًا أن املانعني اختلفوا فيما بينهم فذهب مجهورهم ــ
أنأواألخرعنمنهماكلفصلمعهايتعذرصناعةمصنوعاً غريهمعاملضمومالذهبكان

)٢١٧(بالذهببيعهفيجوزقيمياً املبيعيكونفهنا. الصنعةختريبإىليؤديفصلهما

األدلة ومناقشتها
أوًال: أدلة اصحاب القول االول.

من االدلة:استدلوا مبا يأيت 
ـ ظواهر االحاديث اليت توجب املماثلة يف بيع الذهب والفضة جبنسهما كأحاديث عبادة بن ١

.)٢٢٠(وفضالة بن عبيد اليت تقدمت)٢١٩(وأيب سعيد اخلدري)٢١٨(الصامت
وجه الداللة: دّل حديث عبادة وأيب سعيد على حظر بيع الذهب جبنسه والفضة جبنسها اال بتماثل 

وتقابضهما يف جملس العقد.البدلني وزناً 



 

٢٣٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بفصل الذهب الذي يف القالدة عن أما حديث فضالة فهو نص يف حمل النزاع، فقد أمر النيب 
اخلرز وبيعه مفرداً، حتقيقاً للماثلة  يف البدلني وزناً.  

منعهبيجازولوبيعهليمكنالذهبوافراداخلرزبنزعأمرأنهاخلربمنالدليلفوجهقال الباجي:( 
أنبالبيعإفرادهعلةأنعلىبذلكفنبهبوزنوزنابالذهبالذهبقالمثوزنهإىلاحتاجملااخلرز

.)٢٢١()بالوزنالوزنفيهيتحقق
ذلكمنيفصلحىتبذهبغريهمعالذهببيعجيوزالأنهعلىبهاستدلاحلديثقال الشوكاين:(

سائروكذلكبفضةغريهامعالفضةومثله،هبغري املتصلالذهبمقدارليعرفعنهومييزالغري
.  )٢٢٢()متفاضالً جبنسهاجلنسبيعحترميوهيالعلةيفالحتادهاالربويةاألجناس

منَمنُعهذلكوحىت ابن القيم الذي هو من املبيحني مل ينكر داللة احلديث على املنع فقال:(ومن
إذامتفاضًال،بالذهبالذهببيعإىلذريعةيتخذلئالبذهب،وذهبخرزفيهااليتالقالدةبيع
).٢٢٣(حنوه)أوخرزأحدمهاإىلضم

حيث يكون الذهب يف مقابلة الذهب وما زاد يف مقابلة الذي مع الذهب فتحققت املماثلة، وإذا  
.)٢٢٤(ب تبعاً للمبيع فإنه ال تأثري له، ألن التبع ال عربة به يف العقد إذا هو غري مقصودكان الذه

ورّد املاوردي على هذا اجلواب من وجهني: 

.احلالنياستواءعلىفدلّ سؤالغريمناجلوابأطلقالنيبأن: أحدمها

. )٢٢٥(التبعوجهعلىدخل،يسريالذهبأنعلىدليلاخلرزأردتُ إمنااملشرتيقولأن: والثاين

وزنأنعلميُ أو،وزناً أكثرأيهماعلميُ كانإذا
. )٢٢٦(العقدجيوزالالوجوههذهويفاملنفصل،مثلأوأكثرالقالدةيفالذيالذهب



 

٢٣٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ذلكمنأكثراخلرزذهبكانفصلتملاالقالدةتلكفإنقال ابن تيمية تعليقًا على احلديث: 
أنقصيكونأنجيوزاملفردالذهبألنتفصل؛حىتهذابيععنالنيبفنهىاملفردالذهب

.)٢٢٧(جيوزالوهذاخرزوزيادةمثلهبذهبذهباباعقدفيكوناملقرونالذهبمن
وفيما سبق نقلنا رّد املانعني على هذا التأويل فال نعيده.

ب القول االول املانعون أيضًا بأن اجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ولذلك ورد ـ واستدل أصحا٢
النهي عن بيع املزابنة ـ ما عدا العرايا ـ وهي بيع متر النخل بالتمر كيالً، وعن بيع احملاقلة ـ وهي بيع 

سًا على هذه الزرع باحلنطة كيًال ـ، بناء على اجلهل بالتماثل بني البدلني، فيجب منع هذا البيع قيا
).٢٢٨(البيوع

القيمتهماعلىمقسطاً الثمنكانالقيمةخمتلفيشيئنيمجعإذاالواحدالعقدـ واحتجوا أيضاً بأن ٣
:أصالنهيوضحأعدادمها،على

حبصتهمأخوذاً كانبالشفعةالشقصفاستحقبألفسيفاً ودارمنشقصاً اشرتىمنأن: أحدمها
.الثمنبنصفمأخوذاً يكونوالسيفاليمةوقبقيمتهاعتباراً الثمنمن

منحبصتهمأخوذاسيفالكانتلفأوالثوباستحقمثبألفوثوباسيفًا اشرتىمنأن: والثاين
.األلفبنصفمأخوذاً يكونوالاأللف

، بيان فاسداً هنااهالعقديكونأناقتضىالقيمةعلىالثمنتقسيطتوجباألصولكانتوإذا
:أمرينبنييرتددألنهمداً و درمهاً مبدين فسد العقد ذلك إذا باع 

الذي مع الدرهم أقل ألنه جيوز أن تكون قيمة املدّ ،بالتماثلاجلهل: والثاين.بالتفاضلالعلم: أحدمها
وإن ، ال أقل وال أكثر. فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوماً مساويًا له من درهم، أو أكثر، أو 

، واجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلم خيل العقد يف كال األمرين من كان التماثل جمهوالً كان درمهاً 
)٢٢٩(الفساد



 

٢٣٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فيماباالستحقاقالقيمةعلىيتقسطوإمناالعقدحاليفالقيمةعلىيتقسطالالثمنوأجيب بأن 
إىلفضييبهالقيمةعلىوتقسيطهالعقدحالجمهوالً يكونأنيصحالالثمنألنبعد،

. )٢٣٠(اجلهالة
علىوإماالقيمةعلىإمامقسطاً يكونأنبدالالثمنألن، فاسدالقولهذاورّد اجلواب بأن

القيمة،علىمقسطأنهثبتبه،يستحقالألنهالعددعلىمقسطاً يكونأنبطلفلماالعدد،
. )٢٣١(الصحةمنمانعاً باجلملةالعلممعبالتفصيلاجلهلوليس
: أدلة القول الثاين.ثانياً 

احتج أصحاب القول الثاين مبا يأيت:
قصاب،منحلماً اشرتىلوألنهالصحة، علىالعاقل الصحة والبطالن محلتصرفـ  إذا احتمل١

مناشرتىولو. للعقدتصحيحاً مذكى،أنهعلىمحلهوجبولكن،ميتةكونهاحتمالمعجاز
ويف مسألتنا . أيضاً للعقدتصحيحاً بيعه،يفلهإذنوالملكه،غريكونهاحتمالمعجازشيئاً إنسان

أمكن تصحيح العقد وذلك جبعل الفضة أو الذهب يف مقابلة جنسه وما زاد يف مقابلة املصاحب 
).٢٣٢(فيتحقق شرط التماثل وال يتحقق الربا

وأجيب بأمرين: 
وأصحةمنيقتضيهماعلىملحيُ بلأوًال: إن محل العقد على الصحة إذا احتملها غري مسّلم 

أقربنقدعلىحيملومل،العقدبطلعدة نقودالبالدويف،ومل يعني نقداً بثمنباعلوولذلك،فساد
دليلاليدألنملكه؛أنهالظاهرألنيصح؛فإنهسلعةً إنسانمناشرتىإذا، خبالف ماإليهالبالد
.)٢٣٣(امليتةيبيعالالظاهريفمسلِ ُـ املألنمذكى؛أنهفالظاهرحلماً باعوإذا. امللك

جيوزالفإنه،األولالثمنمنبأقلنقداً اشرتاهامثأجلإىلسلعةباعمبنينتقضثانياً: دليلهم 
العقدوجعلوااالنفراد،علىمنهماواحدكلجيوزعقدانومها، الصحةعلىمحلهإمكانمععندهم
لكانمعترباً أصالً هذاكانولو. لقوهلمإفساداً هذافكانالصحةعلىليحملوهعقدينههناالواحد

والفيهيصحوجهعلىللعقدمحالً اآلخر،بنوىمنهماواحدكلمترليكون،جائزاً مبدينمترٍ مدِّ بيع



 

٢٣٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وجبالعقديفهذااعتبارجيزملفلماالبيع،دوناهلبةعلىحمموالً واآلخرمبدٍّ مدٌّ يكونأو.يفسد
). ٢٣٤(مسألتنايفكذلكمنهاملقصودالعرفيفإطالقهاعتبار

متعنيطريقوأنهباجلنس،اجلنسمقابلةيفكمابالفردالفردمقابلةحتتملاملطلقةاملقابلةنـ إ٢
فإنه غريهوبنيبينهةمشرتكدارنصفباعإذاكما...لتصرفه،تصحيحاً عليهفيحمللتصحيحه

).٢٣٥(لتصرفهتصحيحاً نصيبهإىلينصرف

علىمحلهففيالتعينيعلىالالشيوععلىاالنقسامتقتضيباجلملةاجلملةمقابلةنوأجيب: إ
جيوزالالتصرفتغيريألنالتصرف؛تصحيحفيهكانوإنجيوز،فالله،تغيرياجلنسخالف

مراحبةباعهمامثبعشرة،وثوباً بعشرة(أي ِسواراً)باً لْ قُـ اشرتىإذاكمافصارالتصرفلتصحيح
).٢٣٦(الثوبإىلالربحكلبصرفتصحيحهأمكنوإنيصح،الوعشرينخبمسة

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث.
احتج املالكية القائلون جبواز البيع فيما إذا كان ثلثاً فأقل مبا يأيت:

ينزلواألكثرخالف،املللجنسومكثورمغلوبفهودونهفماالثلثجبنسهاملقابلاجلنسكانإذاـ ١
. )٢٣٧(جبنسهاجلنسذلكيبعملفكأنه، الكلمنزلةاألحكامغالبيف

. )٢٣٨(ه)وضعفركتهختفىوالورّد عليه الصنعاين بقوله:(
ـ إذا كان مقدار الذهب أو الفضة الثلث فما دون مل يكونا مقصودين يف البيع وأصبحا مبنزلة ٢

.)٢٣٩(اهلبة
 ستفصالاإلتركالقالدة ومل يستفصل عن مقدار الذهب الذي فيها و عن بيع

فيشمل النهُي القليل والكثري، الثلث وغري.)٢٤٠(كما هو املعروف أصولياً العموممنزلةلينزَّ 

رابعاً: أدلة أصحاب القول الرابع.

ن الناس من زاَد مل أجد ألصحاب هذا القول دليًال يعتمدون عليه ولذلك رّد عليه القرطيب قائالً:(وم
على أيب حنيفة يف الشذوذـ، وهو محاد بن أيب سليمان فقال: جيوز بيع الذهب بالذهب الذي معه 



 

٢٣٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

السلعة مطلقاً، ومل يفرِّق بني املفردة واملضموم اليها السلعة يف األقل وال األكثر، وهذا طرٌح للحديث 
).٢٤١(بالكلية)

)٢٤٢()احلديثصريحلخمالفغلطوهذاورّد عليه النووي بقوله :(

أومبثلمثالً مطلقاً بالذهببيعهجوازوهوالرابعالقولمنهوأضعفوكذلك ضّعفه الصنعاين بقوله:(
)٢٤٣()القالدةحديثعرفماقائلهولعل،أكثرأوأقل

القول الراجح
ة كل بعد عرض أقوال الفقهاء يف بيع الذهب أو الفضة املضموم معهما غريمها جبنسهما مصحوبة بأدل

قول ومناقشتها يبدو يل رجحان ما ذهب اليه املانعون اال إذا تعذر فصل الذهب املتصل بالسلعة أو 
أدى فصله اىل ختريب السلعة وفسادها، وذلك لقوة أدلتهم خصوصًا حديث القالدة الصحيح الذي 

املقصود وغري ومل يفرق بني القليل والكثري أو)تفصلحىتتباعال(هو نص يف حمل النزاع حيث قال:
املقصود،

 عن ذلك يدل على ان
املقصود منه بالشراء الثلثني أو أقل أو أكثر ألنه مل يستثن ذلك، ولو كان ذلك يبطل سواء كان قيمة

فال بيع من البيع ومل يسال عن قدر ِلما قال الكويف ـ يريد أباحنيفة ـ معًىن يشبه أن يسأل النيب 
ذلك دّل على إبطال حتديد من حدد الثلث أو الثلثني من ذلك، ودّل حديثه أيضًا على إبطال ما 

الكويف . فبيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبني شيء غري الذهب غري جائز على ظاهر خرب قاله 
.  )٢٤٤(فضالة، وكذلك بيع الفضة بالفضة مع أحد الفضتني شيء غري الفضة)



 

٢٣٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الخاتمة
وفيما يأيت نستعرض أهم النتائج اليت توصل اليها البحث:

العلة يف الذهب والفضة ـ باعتبارمها مالني ربويني.١
وهي علة متعدية فتشمل كل نقد أطبق الناس على التعامل به كمعيار لألشياء وقيم للمتلفات، 

سواء كان نقوداّ ذهبية أو فضية أو حناسية أو ورقية أو غريها.
والتماثل يف الوزن املعيار عند معظم الفقهاء يف بيع الذهب والفضة هو التقابض يف جملس العقد.٢

إذا بيع جنس مبثله، و التقابض فقط إذا بيع جنسان خمتلفان، وال اعتبار للصنعة يف ذلك، بينما 
ذهب آخرون ـ منهم ابن تيمية وابن القيم ـ اىل أن للصنعة أثراً يف اجلواز.

تربين أو ذهب مجهور الفقهاء اىل أنه ال جيوز بيع الذهب أو الفضة جبنسه متفاضًال، سواء كانا.٣

منهم اىل جواز ذلك وهو ما نصره الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد رجحت ما ذهب 
اليه اجلمهور لشدة وضوح االحاديث الصحيحة الدالة على رأيهم.

الفقهاء اىل عدم جواز بيع الذهب أو الفضة جبنسه نسيئة، بينما ذهب فريق وذهب أيضًا غالبية .٤
منهم اىل جوازه وهو ما وهو ما استقّر عليه رأي الشيخني ابن تيمية و ابن القيم.  

وال جيوز بيع الذهب أو الفضة املضموم معهما غريمها جبنسهما، أخذاً بصريح حديث فضالة، اال .٥
دى فصل املتصل منهما اىل ختريب السلعة وفسادها، فيجوز حينئٍذ. إذا كان تعذر فصلهما أو أ

وقد استثىن هذه الصورة القائلون باملنع ـ ما عدا ابن حزم ـ 



 

٢٤٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ھوامش البحث

.١٤٨: األعرافسورة (١)
.١٢اآلية: ،فاطرسورة (٢)
يلدين ابن منظور األنصاري الرويفعحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال ا: العربلسانينظر:(٣)
تاج العروس من ) ١٩٥ــ ١٤/١٩٤هـ (١٤١٤،ثةالثالالطبعة، بريوت،دار صادرهـ)٧١١ت(ياإلفريق

تحمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي (:جواهر القاموس
).٤٧٠ــ٣٧/٤٦٩(، بدون تأريخالناشر: دار اهلداية، احملقق: جمموعة من احملققنيهـ)١٢٠٥

.)٣٠٥ــ١٤/٣٠٤(:العربلسان(٤)
.٥اآلية:،جاحلسورة (٥)
.٩٢، اآلية:النحلسورة )(٦

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ـ: املطيعيمع تكملة السبكي واملهذب ـ  شرح(٧)
.)١٠/٢٥(، بريوت، بدون تأريخدار الفكرهـ)الناشر:٦٧٦ت(

هـ) دار ٤٨٣تي (حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخس:للسرخسياملبسوطينظر: (٨)
.  )١٢/١٠٩(:م١٩٩٣-هـ١٤١٤تاريخ النشر: ، بدون طبعة،بريوت،املعرفة 
هـ)٥٤٠حنور عالء الدين السمرقندي (املتوىفحممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بك: الفقهاءحتفةينظر:(٩)

أبو عبد التلقنيشرح)٢٥/ ٢(:م١٩٩٤ــهـ ١٤١٤الطبعة: الثانية، لبنانــدار الكتب العلمية، بريوت 
هـ)احملقق: مساحة الشيخ حممَّد املختار ٥٣٦تاهللا حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي (

أبو احلسن علي بن الكبري: احلاوي)٢٥٧/ ٢(:م٢٠٠٨الطبعة األوىل، ، دار الغرب اِإلسالمي،الّسالمي
احملقق: الشيخ علي حممد هـ)٤٥٠تملاوردي (حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري با

هـ ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، لبنان،دار الكتب العلمية، بريوت، الشيخ عادل أمحد عبد املوجودـمعوض
أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي : املغين، )٥/٧٦(:م١٩٩٩ـ



 

٢٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تاريخ النشر: ، بدون طبعة، مكتبة القاهرةهـ)٦٢٠تبابن قدامة املقدسي (مث الدمشقي احلنبلي، الشهري 
.)٤/٣م (١٩٦٨-هـ ١٣٨٨
حممد بن صاحل بن حممد العثيمني :املستقنعزادعلىاملمتعالشرح)٥/٧٦(الكبريينظر: احلاوي(١٠)

. )٨/٣٩٣(:هـ١٤٢٨ـ١٤٢٢الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزيهـ)١٤٢١ت(
مشس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي :اخلرقيخمتصرعلىالزركشيرحشينظر: (١١)

املهذبشرح)٣/٤٠٦(:م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣األوىل، الطبعة،دار العبيكانهـ)٧٧٢ت(
هـ) ضبطه ٧٤١) القوانني الفقهية: حممد بن امحد بن جزي الكليب(ت٥/٧٦(الكبرياحلاوي)١٠/٢٦(

.)١٨٧:ص(م:٢٠٠٦مد أمني الضناوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة وصححه: حم
.٢٧٥سورة البقرة: (١٢)
.٢٧٥سورة البقرة: (١٣)
.)٨/٣٩٣(املستقنعزادعلىاملمتعالشرح)٥/٧٦(الكبريينظر: احلاوي(١٤)
قق: حممد فؤاد احملهـ)٢٦١تم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (لم: مسلمسصحيح(١٥)

.)٣/١٢١٠بريوت (-،دار إحياء الرتاث العريب، عبد الباقي
احملقق: حممد زهري بن ناصر ،البخاري اجلعفيعبداهللاحممد بن إمساعيل أبو : البخاريصحيح(١٦)
واللفظ للبخاري.)٣/١٢٠٨(مسلمصحيح)٣/٧٤(:هـ١٤٢٢األوىل، ، الطبعةدار طوق النجاة، الناصر
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري : اآلثارمعاينشرح(١٧)

، حممد سيد جاد احلق)-حققه وقدم له: (حممد زهري النجار هـ)٣٢١تاملصري املعروف بالطحاوي (
/هـ١٤١٤،الطبعة: األوىل، عامل الكتب،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرمحن املرعشلي

.)٤/٦٩(:م١٩٩٤
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن : واألسانيداملعاينمناملوطأيفملاالتمهيد(١٨)

وزارة ، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكريهـ)٤٦٣تي (ـعاصم النمري القرطب
.)٦/٢٩٩(:هـ١٣٨٧، سنةاملغرب،عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية



 

٢٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)٤/٣(قدامةالبناملغين)(١٩
).١٠/٤٠(للسبكياملهذبشرحينظر: تكملة (٢٠)
هـ)٤٦٣تأبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (:االستذكار(٢١)

ـ١٤٢١ة: األوىل، الطبع، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض
٣٥٢/ ٦(:٢٠٠٠(.
).١٠/٤٠(للسبكياملهذبشرحتكملة (٢٢)
).١٠/٤٠(للسبكياملهذبشرحتكملة (٢٣)
).٤/٣١١/٢٩ينظر: املغين البن قدامة:((٢٤)
: حممد فؤاد عبد هـ)احملقق٢٦١ت(القشريي النيسابوريأبو احلسن مسلم بن احلجاج :مسلمصحيح(٢٥)
/ ٣(بدون تأريخ: كتاب املساقاة، باب بيع الطعام مثًال مبثل:،بريوتـ دار إحياء الرتاث العريب ،الباقي

١٢١٨(.
هـ) دار ٦٧٦تبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (أ:املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(٢٦)

).١١/٢٥: (١٣٩٢الطبعة: الثانیة، بیروت،إحياء الرتاث العريب
حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين األزهار: حدائقعلىاملتدفقاجلرارالسيل(٢٧)

.)٥٠٨ص(، بدون تأريخ:الطبعة األوىل،دار ابن حزمهـ)١٢٥٠ت(
ري بابن أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشه:املقتصدبداية(٢٨)

: م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥تاريخ النشر: ، بدون طبعة، القاهرة،هـ) دار احلديث٥٩٥ترشد احلفيد (
بتصرف بسيط.)٣/٢١١(

لشافعي حممد بن اأبو عبد اهللا املطبوع مع االم:احلديثاختالفوينظر: )٦/٣٥٣(االستذكار(٢٩)
دار هـ)٢٠٤تاملطليب القرشي املكي (إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف

.  )٨/٦٤٢(:م١٩٩٠هـ/١٤١٠، بريوت،املعرفة



 

٢٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)١٣/١٩٠(واألسانيداملعاينمناملوطأيفملاالتمهيد(٣٠)
.)٥/٢٢٧(األوطارنيل(٣١)
.٧، اآلية:الرعدسورة (٣٢)
بدون طبعة ،مديةمطبعة السنة احمل، ابن دقيق العيد:األحكامعمدةشرحاألحكامإحكامينظر: (٣٣)
.)١/٦٠(:وتاريخ
)٥٠٨اجلرار:(صالسيل(٣٤)
بتصرف بسيط.)٦/٣٥٢(:االستذكار(٣٥)
.)٥/٢٢٧(:األوطارنيلوينظر:)٥٠٨ص(اجلرار: السيل(٣٦)
ت: البحر احمليط يف أصول الفقه(٣٧)
دار الكتب العلمية، لبنان/ ،صه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامرهـ) حتقيق ضبط نصو ٧٩٤
).٣/١٠٠:(م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة: ، بريوت

)٢٥/ ١١(مسلمعلىالنوويشرح)٣٨(
)١٠/٤٧(املهذبشرح) ٣٩(
حلجري أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي ا:) شرح مشكل اآلثار٤٠(

،الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة،األرنؤوطشعيبهـ)حتقيق:٣٢١تاملصري املعروف بالطحاوي (
.)١٥/٣٩٦(: م١٤٩٤/هـ١٤١٥

)٤/٣(قدامةالبناملغين) ٤١(
الطبعة ، دمشق،دار الفكر، د. حممد مصطفى الزحيلي: ٤٢(

.)٤٩٩/  ١(:م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األوىل، 
)١٠/٥٩(املهذبشرح) ٤٣(



 

٢٤٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن املطبوع مع األم:احلديثاختالف) ٤٤(
، سنة بريوت،هـ) دار املعرفة٢٠٤تشافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (

.)٨/٦٤٢(:م١٩٩٠هـ/١٤١٠
بتصرف.)٤/٧٠(:اآلثارمعاينرحش) ٤٥(
.)٢/٢١٦(املستقنعزادعلىاملمتعالشرحينظر: ) ٤٦(
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية إعالم املوقعني عن رب العاملني:) ٤٧(

ـهـ ١٤١١وىل، الطبعة: األ، ريوتب،دار الكتب العلمية، حممد عبد السالم إبراهيمهـ)حتقيق:٧٥١(املتوىف: 
.)٢/١٠٣(: م١٩٩

الشاه «أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف بـ :البالغةاهللاحجة) ٤٨(
سنة األوىل، الطبعة، لبنان،دار اجليل، بريوت،هـ)احملقق: السيد سابق١١٧٦ت» (ويل اهللا الدهلوي

.)٢/١٦٥(:م٢٠٠٥ـهـ ١٤٢٦
أبو حممد علي بن أمحد )احمللى باآلثار:٤/٤) املغين البن قدامة:(١٠/٥٨٢موع للنووي:() ٤٩(

بدون طبعة ،بريوت–هـ)الناشر: دار الفكر ٤٥٦بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف: 
:من اخلالف) اإلنصاف يف معرفة الراجح٢/١٠٤(العاملنيربعناملوقعنيإعالم) ٧/٤٠١(وبدون تاريخ

هـ)دار إحياء الرتاث ٨٨٥تعالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي (
.)٥/١٣بدون تاريخ (، الطبعة: الثانية ، العريب

دار :الناشر)هـ٦٨١(تكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي:اهلمامابنللكمالالقديرفتح)٥٠(
. )٧/٥(بدون تأريخ،بريوت، الفكر

: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، مشس الدين :الفروعوتصحيحالفروعينظر: )٥١(
،األوىلالطبعة، مؤسسة الرسالة، هـ)احملقق: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي٧٦٣تاملقدسي احلنبلي (

. )٥/١٣(للمرداوياخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصاف)٦/٢٩٤(:مـ٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤



 

٢٤٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف : الفروق)٥٢(
.)٣/٢٦٣الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (، هـ)الناشر: عامل الكتب٦٨٤ت(
تاحلنفي (عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساينبدائع الصنائع للكاساين:ينظر:)٥٣(

رد احملتار على الدر ) ٥/٣٠٢(م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانية، ، هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٨٧
الناشر: هـ)١٢٥٢تابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (: املختار

، املغين البن ١٠/٥٨٣موع للنووي:) ٧/٣٠٥(م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، بريوت، دار الفكر
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي :املقنعمنتعلىالكبريالشرح، ٤/٥قدامة:

الناشر: ، أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنارهـ)٦٨٢تاحلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين (
.)٤/١٢٥(تأريخت، بدون ، بريو دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع

حممد عرفه حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:)١٥٠/ ٣(املقتصدبدايةينظر:)٥٤(
) ٤/٣٢) األم للشافعي:(٣/٢٨، بدون تأريخ:(بريوت، الناشر دار الفكر، حتقيق حممد عليش، الدسوقي

حتقيق: زهري هـ)٦٧٦تبن شرف النووي (أبو زكريا حميي الدين حيىيروضة الطالبني وعمدة املفتني: 
تقي الفتاوىجمموع) ٢/٩٢(م١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ، املكتب اإلسالمي، بريوت، الشاويش

، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسمهـ)٧٢٨تالدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (
عام النشر: ، لشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعوديةجممع امللك فهد لطباعة املصحف ا

.)٢/١٠٥(العاملنيربعناملوقعنيإعالم)٢٩/٤٧١م (١٩٩٥هـ/١٤١٦
م: ٢٠٠١اجلامع يف أصول الربا: د. رفيق يونس املصري، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،) ٥٥(

).١١١(ص
)١٠/٥٨٥) ٥٦.
الدكتور مصطفى الزملي: مقال األستاذ(التوفري يف البنوك) اإليداعبني القراض (املضاربة) وبني املقارنة) ٥٧(

)١٣٩) (ص١٩، ١٨



 

٢٤٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، دار ومكتبة اهلاللهـ)٢٧٩تأمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَبَالُذري (البلدانفتوح) ٥٨(
.)٤٥٢ص(:م١٩٨٨،بريوت

).١١٢اجلامع يف أصول الربا:(ص) ٥٩(
هـ) دار الكتب ١٧٩تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املدونة لإلمام مالك:) ٦٠(

).٣/٩٠: (م١٩٩٤-هـ ١٤١٥الطبعة: األوىل، ، العلمية
.)٢٥٢ــ١٩/٢٥١(:الفتاوىجمموع) ٦١(

: د. عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة، دار القلـــم، : تنســـيق و تعليـــق) قـــرارات وتوصـــيات جممـــع الفقـــه اإلســـالمي٦٢(
. ٤٠م:١٩٩٨دمشق، الطبعة الثانية، عام 

وفيمـــا يـــأيت نـــص القـــرار: ) ٦٣(
يلي:موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد املناقشة واملداولة بني أعضائه، قرر ما 

أوًال: أنه بناء على أن األصل يف النقد هو الذهب والفضـة، وبنـاء علـى أن علـة جريـان الربـا فيهمـا هـي 
ومبـــا أن الثمنيـــة ال تقتصـــر عنـــد الفقهـــاء علـــى الـــذهب ، مطلـــق الثمنيـــة يف أصـــح األقـــوال عنـــد فقهـــاء الشـــريعة

حت مثًنا، وقامت مقام الذهب والفضة ومبا أن العملة الورقية قد أصب، والفضة، وإن كان

وحيـث إن التحقيـق يف علـة ، يف التـداول والتبـادل، وذلـك هـو سـر مناطهـا بالثمنيـة
جريــان الربــا يف الــذهب والفضــة هــو مطلــق الثمنيــة، وهــي متحققــة يف العملــة الورقيــة، لــذلك كلــه فــإن جملــس 

فضــة، لعملــة الورقيــة نقــد قــائم بذاتــه، لــه حكــم النقــدين مــن الــذهب والا
فتجب الزكاة فيها، وجيري الربا عليها بنوعيه، فضـًال ونسـًيا، كمـا جيـرى ذلـك يف النقـدين مـن الـذهب والفضـة 

عليهمـــا. وبـــذلك تأخـــذ العملـــة الورقيـــة أحكـــام النقـــود يف كـــل متاًمـــا؛ باعتبـــار الثمنيـــة يف العملـــة الورقيـــة قياســـاً 



 

٢٤٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

االلتزامات اليت تفرضها الشريعة فيها.
لورق النقـدي نقـًدا قائًمـا بذاتـه كقيـام النقديـة يف الـذهب والفضـة وغريمهـا مـن األمثـان، كمـا ثانيا: يعترب ا

يعترب الورق النقدي أجناًسا خمتلفة، تتعدد بتعدد جهات اإلصدار يف البلدان املختلفة، مبعىن أن الورق النقدي 
مسـتقل بذاتـه، وبـذلك وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل عملـة ورقيـة جـنس،السعودي جنس

، جيري فيها الربا بنوعيه فضًال ونسًيا، كما جيري الربا بنوعيه يف النقدين الذهب والفضة ويف غريها مـن األمثـان
وهذا كله يقتضي مبا يلي:

(أ) ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغـريه مـن األجنـاس النقديـة األخـرى مـن ذهـب أو فضـة 
سعودي بعملة أخرى متفاضًال نسيئة بدون تقابض.الريـلًقا، فال جيوز مثًال بيع مطأو غريمها، نسيئة

، سـواء كـان ذلـك نسـيئة أو (ب) ال جيوز بيع اجلـنس الواحـد مـن العملـة الورقيـة بعضـه بـبعض متفاضـالً 
بيد.داً يًدا بيد، فال جيوز مثال بيع عشرة رياالت سعودية ورقًا بأحد عشر رياال سعوديا ورقًا، نسيئة أو ي

(جـ) جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلًقا، إذا كان ذلك يًدا بيد، فيجوز بيع اللـرية السـورية أو 
اللبنانية بريال سعودي ، ورقًا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدوالر األمريكي بثالث رياالت 

مثـل ذلـك يف اجلـواز بيـع الريـال السـعودي الفضـة بيـد، و سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر، إذا كان ذلـك يـداً 
بيد؛ ألن ذلك يعترب بيع جنس بغري جنسه، وال بثالث رياالت سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر ، يداً 

ن ذهب أو فضة، أو كانت تكمل ثالثًا: وجوب زكاة األوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدىن النصابني م
النصاب مع غريها من األمثان والعروض املعدة للتجارة.

واهللا أعلم، وباهللا التوفيق، وصلى .رابًعا: جواز جعل األوراق النقدية رأس مال يف بيع السلم والشركات
تور السـالوس. للـدكأحكـام النقـود واسـتبدال العمـالت ينظـر: اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسـلم.



 

٢٤٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هــ ـ ١٤٢٧فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر: أ.د. علي أمحد السالوس، مؤسسة الريـان، الطبعـة الرابعـة، 
).١١٩٣ــ١١٩١م:(ص٢٠٠٦
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري :املدينةأهلفقهيفالكايف(٦٤)

مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة ، مد أحيد ولد ماديك املوريتاينهـ)احملقق: حممد حم٤٦٣تالقرطيب (
.)٢/٦٣٤(:م١٩٨٠هـ/١٤٠٠الطبعة الثانية، ، العربية السعودية

القبس يف شرح املوطأ: أبو بكر بن العريب املعافري، دراسة وحتقيق: الدكتور محد عبد اهللا ولد  ينظر:(٦٥)
).   ٢/٧٤٤هـ : (١٤٢٩الطبعة االوىل، كرمي، دار ابن اجلوزي، السعودية، 

حتقيق: طه عبد ، حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري:املوطأعلىالزرقاينشرح(٦٦)
.)٣/٤١٨م (٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤األوىل، الطبعة،القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،الرءوف سعد

.)١١/١٠(مسلمعلىالنوويشرح(٦٧)
)٦/٣٤٧(كاراالستذ (٦٨)
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن العلماء:منكثريعلىأشكلتآياتتفسري(٦٩)
م ١٩٩٦ـهـ ١٤١٧األوىل، الطبعة، الرياض،مكتبة الرشد،احملقق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، تيمية

)٢/٦٢١(.
األمثان،مقصودعليهميفسدذلكألنجبنسها؛اناألمثيفالتجارةمنمنعوااملسألةوسرقال:( (٧٠)
يفموجودبعينهاملعىنوهذااألقوات،مقصودعليهميفسدذلكألنجبنسها؛األقواتيفالتجارةمنومنعوا

يفاضلأالالشارعقصداليتالدراهممبنزلةفهوألجلها؛يقصدصنعةفيهليسالتربألنوالعني؛الترببيع
.)٢/١٠٧()العاملنيربعناملوقعنيإعالم). سواءوعينهاتربها(: قالوهلذابينها،

أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي اليمين : القدوريخمتصرعلىالنريةاجلوهرةينظر: ) ٧١(
بداية )٢٧/ ٣(الفقهاءحتفة)٢٢١/ ١(:هـ١٣٢٢الطبعة: األوىل، ، املطبعة اخلرييةهـ)٨٠٠احلنفي (املتوىف: 

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )الوسيط للغزايل:٢/٢٩) الروضة للنووي:(٦٤١



 

٢٤٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هـ: ١٤١٧الطبعة: األوىل، ، القاهرةـ دار السالم ،هـ)احملقق: أمحد حممود إبراهيم ، حممد حممد تامر٥٠٥ت(
معرفةيفنصافاال)٤٤٧/ ٧(:باآلثاراحمللى ) وما بعدها، ٣/٤٦١١/٩٠(

.)٥/١٤(:للمرداوياخلالفمنالراجح
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين ينظر: مصنف عبد الرزاق:) ٧٢(
الطبعة: ، بريوتـاملكتب اإلسالمي،اهلندـ، هـ)احملقق: حبيب الرمحن األعظمي٢١١ت(

٤/٧٦٦٤١) شرح معاين اآلثار للطحاوي:(٨/٦٩هـ:(١٤٠٣، الثانية
من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: عالء ة، االختيارات الفقهي٤/٨وما بعدها، املغين:١١/٩٠للسبكي : 

الطبعة األوىل، هـ) تعليق: حممد حامد الفقي، دار االستقامة، القاهرة، ٨٠٣الدين أبو احلسن البعلي(ت
منالراجحمعرفةيفاإلنصاف،٤٠٠إعالم املوقعني:)٢/٧٤٤:() القبس البن العريب١٢٧م:(ص٢٠٠٥
)٥/١٤(للمرداوياخلالف
)٢٩/٤٦٤(:الفتاوىجمموع(٧٣)

)٦٤١)٧٤.(
مد حجي حققه: د حمهـ)٥٢٠تأبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (: والتحصيلالبيان(٧٥)
).٤٤٣، ٦/٤٤٢م (١٩٨٨ـهـ ١٤٠٨الثانية، الطبعة، لبنانـ دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، وآخرون

).٨/٦٩املصنف للحافظ عبد الرزاق:() ٧٦(
).٤/٨املغين:()٧٧(
)٤/١٧(الفتاوىجمموععلىاملستدركوينظر: )١٢٧االختيارات الفقهية البن تيمية: للبعلي: (ص)٧٨(

).٤/٤٧٣(ربى البن تيمية:الفتاوى الك
). ٢/٦٢٢تفسري آيات أشكلت البن تيمية:()٧٩(
.  )١٠٨/  ٢(العاملنيربعناملوقعنيإعالم)٨٠(
.)٥/١٤(:للمرداوياخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصاف) ٨١(



 

٢٥٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قرطيب أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب الأ:املوطشرحاملنتقىينظر: (٨٢)
هـ)٤٧٤الباجي األندلسي (املتوىف: 

.)٢٧٦، ٤/٢٥٨(:هـ١٣٣٢الطبعة: األوىل، ، جبوار حمافظة مصر،الناشر: مطبعة السعادة
)١١/٩١) ٨٣ .(

)٣/١٢١٣(:باب بيع القالدة فيها خرز وذهبه:كتاب املساقاة، صحيحرواه مسلم يف (٨٤)
.)٤/٢٧٧(أوطاملشرحاملنتقى(٨٥)
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي : واآلثارالسننمعرفة(٨٦)

الطبعة: باكستان)ـجامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجيهـ)٤٥٨ت(
.)٨/٥٨(:م١٩٩١ـهـ ١٤١٢األوىل، 

ذهبابوزنهالذهبفيباعيفصلحىتبذهبغريهمعذهببيعجيوزالأنهديثاحلهذاويف(قال:(٨٧)
وكذامبلحغريهمعوامللححبنطةغريهامعاحلنطةوكذاغريها بفضةمعفضةتباعالوكذاأرادمبااآلخرويباع
باقيوكذلكرياً كثأوقليالأوالاملذكورةالصورةيفالذهبكانوسواءفصلهامنبدالبلالربوياتسائر

. )١٨ـ ١١/١٧(مسلمعلىالنوويشرح).الربويات
الغــريذلــكمــنيفصــلحـىتبــذهبغــريهمــعالـذهببيــعجيــوزالأنــهعلـىبــهســتدلاحلــديث ا(قـال:(٨٨)
الربويــةاألجنــاسســائروكــذلكبفضــةغريهــامــعالفضــةومثلــهبغــريهاملتصــلالــذهبمقــدارليعــرفعنــهومييــز

.)٥/٢٣٣(األوطارنيل.)متفاضالً جبنسهاجلنسبيعحترميوهيعلةاليفالحتادها
الذهبويباعيفصلحىتبذهبغريهمعذهببيعجيوزالأنهعلىدليلواحلديث(قال:(٨٩)

ببطالنفصرح»تفصلحىتتباعال«قالفإنهالربوياتمنغريهومثلهزاد،مبااآلخرويباعذهبا،بوزنه
.)٢/٥٥(السالمسبل.)لهالتداركجيبوأنهالعقد



 

٢٥١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي سنن ايب داود:(٩٠)
باب،كتاب البيوع، بة العصرية، بريوت، املكتاحملقق: حممد حميي الدين عبد احلميدهـ)٢٧٥تالسِِّجْستاين (

.األلباين: صحيحيقتعل)٣/٢٤٩(:بالدراهمتباعالسيفحليةيف
.)٧/٤٤١(باآلثاراحمللى(٩١)
.)٤/٧٥(اآلثارمعاينشرح(٩٢)
موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساينأبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن :الكربىالسنن(٩٣)

الطبعة الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، هـ)احملقق: حممد عبد القادر عطا٤٥٨ت(البيهقي
.)٥/٤٧٩(:م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤
.)١٠/٣١٢(املهذبشرح(٩٤)
.)١٠/٣١٣(املصدر نفسه(٩٥)

)٥/٢٣٤(األوطارنيلينظر: (٩٦)
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري(٩٧)

.)٣/٢٣،٢٤(:م١٩٨٩ـهـ١٤١٩ىل الطبعة األو ة، هـ) دار الكتب العلمي٨٥٢تحجر العسقالين (
حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين املعروف أبو إبراهيم:السالمسبلينظر: (٩٨)

.)٢/٥٥(: بدون طبعة وبدون تاريخ،هـ)دار احلديث١١٨٢تباألمري الصنعاين (
)١٠/٣١٢(:املهذبشرح(٩٩)

)٢٩/٤٥٣(:الفتاوىجمموع(١٠٠)
مجال الدين أبو حممد علي بن أيب حيىي زكريا بن :والكتابالسنةبنياجلمعيفاللبابنظر: ي(١٠١)

، دمشقـدار القلم ،احملقق: د. حممد فضل عبد العزيز املرادهـ)٦٨٦تمسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي (
عمر : حنيفةأيبماماإلمسائلبعضحتقيقيفاملنيفةالغرة)٢/٤٩٦(:م١٩٩٤ـهـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 

، مؤسسة الكتب الثقافيةهـ)٧٧٣تبن إسحق بن أمحد اهلندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص احلنفي (
.)٧٩ص(:هـ١٩٨٦ـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 



 

٢٥٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)١١/١٨(:مسلمعلىالنوويشرح(١٠٢)
).١٥٦اجلامع يف أصول الربا: (ص(١٠٣)
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن : رجبابنرسائلجمموع)٥/١١٤(:الكبرياحلاويينظر: (١٠٤)

هـ)احملقق: أبو مصعب طلعت بن ٧٩٥ترجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (
.)٢/٧١٥(:م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الثانية، لطبعة، االفاروق احلديثة للطباعة والنشر،فؤاد احللواين

.)٥/١٣٤(:الكبرياحلاوي(١٠٥)
عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن :املذهبدرايةيفاملطلب(١٠٦)

دار ، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديبهـ)٤٧٨تالدين، امللقب بإمام احلرمني (
.)٥/٧٧(:م٢٠٠٧ـهـ١٤٢٨الطبعة: األوىل، ، املنهاج

ف بسيط.بتصر )١٤/٤(:للسرخسياملبسوط(١٠٧)
هـ)صححه ورقمه وخرج ١٧٩تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (:وطأامل(١٠٨)

:  م١٩٨٥- هـ ١٤٠٦، عام دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي
.)٢/٦٣٢(:باب بيع الذهب بالفضة تربا وعيناكتاب البيوع، 

.)٣/٤١٦(:املوطأعلىالزرقاينشرح(١٠٩)
.)٢٤/١٠٤(واألسانيداملعاينمناملوطأيفملاالتمهيد(١١٠)
.)٦/٣٤٧(:االستذكار(١١١)

ينظر: العواصم والقواصم يف الذب عن سنن أيب القاسم: حممد بن ابراهيم الوزير (١١٢)
).١/٢٣٩م:(٢٠١٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة االوىل، طهـ) حتقيق: شعيب األرناؤو ٨٤٠اليماين(ت

.)٢٤/١٠٧(:واألسانيداملعاينمناملوطأيفملاالتمهيد(١١٣)
.)٢٥٧ـ٤/٢٥٦(أ:املوطشرحاملنتقى(١١٤)
.)١٢٥/  ٨(:الصنعاينالرزاقعبدمصنف(١١٥)



 

٢٥٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ مشس الدين ابن :اهلدايةشرحالعناية(١١٦)
ـ٧/١٣٤(:بدون طبعة وبدون تاريخ، بريوت،دار الفكرهـ)٧٨٦تلرومي البابريت (الشيخ مجال الدين ا

١٣٥(.
.)١٤/٤(:للسرخسياملبسوط(١١٧)
).١٥٧اجلامع يف أصول الربا :(ص)٢/١٠٩(:العاملنيربعناملوقعنيإعالمينظر:(١١٨)
)٢/١٠٩(:العاملنيربعناملوقعنيإعالمينظر: (١١٩)
) صور التحايل على الربا وحكمها يف الشريعة اإلسالمية: ١٥٦الربا :(صينظر: اجلامع يف أصول (١٢٠)

) ٤٤٨م:(ص٢٠٠٧د. أمحد سعيد حوى، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
).٤٤٩صور التحايل على الربا:(ص(١٢١)
)٢٠ـ١٩ص(: ابن عثيمني، بدون مكان وتأريخ الطبع:الذهبوشراءبيعيفالذهبيةالفتاوى(١٢٢)

)١٠٨/ ٢(العاملنيربعناملوقعنيإعالم)١٢٣(
).١٥٦) اجلامع يف أصول الربا :(ص١٢٤(
بيدهنقدوالالرطبيدركاحلاجةذويمنلهخنلالمنأنهو(:العراياقال ابن االثري يف بيع ) ١٢٥(

صاحبإىلفيجيءمتر،قوتهمنلهفضلقدويكونمنهيطعمهملهخنلواللعياله،الرطببهيشرتي
تلكبثمرالتمرمنالفاضلذلكفيعطيهالتمر،منخبرصهاخنلتنيأوخنلةمثربعين: لهفيقولالنخل

احلديثغريبيفالنهاية)..أوسقمخسةدونكانإذافيهفرخصالناس،معرطبهامنليصيبالنخالت
عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن :واألثر

هـ ١٣٩٩بريوت، ،املكتبة العلمية ، حممود حممد الطناحي-هـ) حتقيق: طاهر أمحد الزاوى ٦٠٦تاألثري (
.)٣/٢٢٤(:م١٩٧٩ـ

.)٢/١٠٧(العاملنيربعناملوقعنيإعالمينظر: (١٢٦)
احلديثغريبيفالنهاية).التمربالنخلرؤوسيفالثمربيعهو(قال ابن االثري يف بيع املزابنة:)١٢٧(



 

٢٥٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)٣/٢٢٤(:واألثر
يوسف الشيخ حممد :حتقيق، أبو احلسن املالكي: كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين(١٢٨)
.)٢٨٥/ ٢(هـ:١٤١٢سنة النشر ، بريوتر، دار الفك،البقاعي

قيق: حممد عبد السالم عبد حتهـ)٥٠٥تأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (:املستصفى)١٢٩(
.)٣٢٥ص(:م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣الطبعة األوىل، ، دار الكتب العلمية،الشايف

عبد القادر بن أمحد بن : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلوينظر:)٣٢٦ص(:املستصفى)١٣٠(
هـ)١٣٤٦تمصطفى بن عبد الرحيم بن حممد بدران (

.)٣١٥ص(هـ:١٤٠١الطبعة الثانية، ، بريوتـمؤسسة الرسالة ،رتكياحملقق: د. عبد اهللا بن عبد احملسن ال
). ٤٤٥) صور التحايل على الربا:(ص١٥٦ينظر: اجلامع يف أصول الربا :(ص )١٣١(
)٢/١٦٢(تيمية:البنالكربىالفتاوى)١٣٢(

.   )٤/٤٥(:قدامةالبناملغين)(١٣٣
) ٢/٦٢٢تفسري آيات أشكلت البن تيمية:()٢/١٠٧(:العاملنيربعناملوقعنيإعالمينظر: )(١٣٤
).   ١٥٦)، اجلامع يف أصول الربا :(ص٤٤٥ينظر: صور التحايل على الربا:(ص)(١٣٥
). ٤٤٥صور التحايل على الربا: (ص)٤/٢٥٧،٢٥٨(أ:املوطشرحاملنتقىينظر: )(١٣٦
. )٢/١٠٨(العاملنيربعناملوقعنيإعالم)(١٣٧
).١٥٦) اجلامع يف أصول الربا :(ص٤٤٨الربا:(صينظر: صور التحايل على )(١٣٨
.   )٢/١٠٨(:العاملنيربعناملوقعنيإعالم)(١٣٩
). ١٥٧، ١٥٦ينظر: اجلامع يف أصول الربا :(ص)(١٤٠
.)٦/٣٥(:املهذبشرحينظر: )(١٤١

أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي سالم: بنللقاسماألموال(١٤٢)
.)٥٤٢:، (صبريوت،دار الفكر، هـ)احملقق: خليل حممد هراس٢٢٤ت(

.)١٠٨، ٢/١٠٧(:العاملنيربعناملوقعنيإعالم)(١٤٣



 

٢٥٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

).٤٥٠، ٤٤٨صور التحايل على الربا:(ص)(١٤٤
.)١٠٨/ ٢(:العاملنيربعناملوقعنيإعالم(١٤٥)
)٤/٢٦٠(أ:املوطشرحاملنتقى(١٤٦)
)٥/٩٥(املذهب:درايةيفاملطلب(١٤٧)
.)١٤/١٤(:للسرخسياملبسوط(١٤٨)
)٢/١١٠(:العاملنيربعناملوقعنيإعالم(١٤٩)
).١٥٨اجلامع يف أصول الربا:(ص(١٥٠)
) تعليـق: الـدكتور عبـد ٩٧ــ١) القـرارات(١٠ــ١قـرارات وتوصـيات جممـع الفقـه االسـالمي ـ للـدورات((١٥١)

). ١٩١م:(ص١٩٩٨الثانية، سنةالستار أبو غدة املقرر العام للمجمع، دار القلم، دمشق، الطبعة 
) أحكام بيع وشراء ُحلي الذهب ٣٦٧ينظر: البيوع الشائعة: د. حممد توفيق رمضان البوطي:(ص(١٥٢)

) أحكام صرف النقود والعمالت يف الفقه االسالمي وتطبيقاته املعاصرة: الدكتور عباس أمحد ٦١والفضة:(ص
).١٧٩، ١٧٨ص(:م١٩٩٩حممد الباز، دار النفائس، االردن، الطبعة الثانية،

جملة البيان: مقال الذهب يتحول، و تضارب يف آراء اخلرباء حيال قاعدة الذهب. نقًال عن: بيع (١٥٣)
الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه االسالمي: صدام عبد القادر عبد اهللا، دار النفائس، االردن، 

).   ٤٢م :(ص٢٠٠٦الطبعة االوىل، 
ْفٍص أبو العبَّاس أَمحُد بُن الشيِخ املرحوِم الفقيِه أيب حَ : مسلمكتابتلخيصمنأشكلاملاملفهم(١٥٤)

هـ) حتقيق: جمموعة من االساتذة، دار ابن كثري، دمشق ٦٥٦: (تاألنصاريُّ القرطيبُّ ُعَمَر بِن إبراهيَم احلافظ
).  ٤/٤٦٨م:(١٩٩٦ـ بريوت، الطبعة االوىل 

هــــ) ٣١٨(تالنيســـابورياملنـــذربـــنإبـــراهيمبـــنحممـــدلمـــاء: أيب بكـــراإلشـــراف علـــى مـــذاهب الع) ١٥٥(
حتقيـــق: د. أيب محـــاد صـــغري أمحـــد األنصـــاري، دار املدينـــة للطباعـــة، رأس اخليمـــة، األمـــارات العربيـــة املتحـــدة، 

).٦/٦١: (٦/١٤٢م:٢٠٠٧الطبعة األوىل، سنة 
بن موسى بن عياض اليحصبـي عياضلقاضياالمام احلافظ ا:مسلمصحيحشرحاملعلمإكمال(١٥٦)



 

٢٥٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

).٥/٢٩٦(م:١٩٩٨هـ) حتقيق: د. حيىي امساعيل، دار الوفاء، املنصورة ـ مصر، الطبعة االوىل، ٥٤٤(ت
.)٦/٢٩٩(واألسانيد:املعاينمناملوطأيفملاالتمهيد(١٥٧)
)،الوسيط ٢/٢٩الروضة للنووي:()٣/٣(املدونة)١٤/١٠(للسرخسياملبسوطينظر: (١٥٨)
.)٧/٤٣٦(باآلثاراحمللىوما بعدها) ٣/٤٦١١/٩٠(للغزايل:

، ٨/٦٩، املصنف للحافظ أبو بكر بن عبد الرزاق:٤/٧٦ينظر: شرح معاين اآلثار للطحاوي:(١٥٩)
).   ٢/١٦٠(:العاملنيربعناملوقعنيإعالم)، ١٢٧االختيارات الفقهية البن تيمية: للبعلي (ص

.)٢٩/٤٢٥(:وىالفتاجمموع(١٦٠)
:  جمد القاموس احمليط.السرجحزامبهيشدسري: احلواصةواألصلاحلياصةجاء يف القاموس: (١٦١)

حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة هـ)٨١٧تدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (ال
، لبنان–والنشر والتوزيع، بريوت الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الرسالة

.)٦١٦ص(: م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 
.)٢٩/٤٢٥(الفتاوىجمموع(١٦٢)
)١٢١٠/ ٣(، بــاب الصــرف وبيــع الــذهب بــالورق نقــداً رواه مســلم يف صــحيحه: كتــاب املســاقاة، )(١٦٣

.واللفظ للطحاوي)٤/٧٦(اآلثارمعاينشرحوالطحاوي يف
قــال حمقــق )٤/٧٦(اآلثــارمعــاينشــرح)٨/٣٥(واآلثــارالســننمعرفــة)٣/١٦٨٠(الــدارميســنن)(١٦٤
.)صحيحإسناده(الدارمي:
الفتاوىجمموععلىاملستدركوينظر: )١٢٧االختيارات الفقهية البن تيمية: لعلي البعلي: (ص(١٦٥)

).٤/٤٧٣الفتاوى الكربى البن تيمية:()٤/١٧(
.)٦٢٣،٦٢٤/ ٢(:أشكلتآياتتفسري(١٦٦)
.)٥/١٤(للمرداوياخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصاف(١٦٧)
).  ٢/١٦٠(:العاملنيربعناملوقعنيإعالم(١٦٨)



 

٢٥٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٥٥ينظر: اجلامع يف أصول الربا: ص(١٦٩)
زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف :البحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر:البحر الرائق البن جنيم (١٧٠)

تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري (ت مع هـ)٩٧٠تبابن جنيم املصري (
بدون ،الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، حاشية: منحة اخلالق البن عابدينو هـ)١١٣٨بعد 
).٦/٢٢٤:(تاريخ

).٤/١٤٩الفروع البن مفلح: ((١٧١)
)  نقًال عن: أحكام صرف النقود و العمالت ٢/٦٢ة :(البنك االسالمي االردين، الفتاوى الشرعي(١٧٢)

). ١٧٨للباز :(ص
).٧٤أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة:(ص(١٧٣)
).١٥٦ينظر: اجلامع يف أصول الربا :(ص)(١٧٤

).١٦٠ص:(ينظر: اجلامع يف أصول الربا(١٧٥)
ه:كتاب صحيحلم يف و مس)٤/١٨٩(:النيبصفةبابه:كتاب املناقب، صحيحرواه البخاري يف (١٧٦)

كالمها عن عائشة.)٤/١٨١٣(..:أسهلهاملباح،منواختيارهلآلثاممباعدتهبابالفضائل، 
.)٦٢٢/ ٢(أشكلتآياتتفسري(١٧٧)
الفتاوىجمموععلىاملستدركوينظر: )١٢٧االختيارات الفقهية البن تيمية: لعلي البعلي: (ص(١٧٨)

).٤/٤٧٣الفتاوى الكربى البن تيمية:()٤/١٧(
.)٦٣٢/ ٢(العلماءمنكثريعلىأشكلتآياتتفسري(١٧٩)
.)١٥٩/ ٢(اجليلدارالعاملنيربعناملوقعنيإعالم(١٨٠)
.)١٦٠/ ٢(املصدر نفسه(١٨١)

.)١٢/ ١٤(للسرخسياملبسوط)٥/٣٦(للمرداوياخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصافينظر:(١٨٢)



 

٢٥٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.   )١٢/ ١٤(للسرخسياملبسوط(١٨٣)

.)٤/٣٠(قدامةالبناملغين(١٨٤)
عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو املختار:لتعليلاالختيارينظر:(١٨٥)

، القاهرة–الناشر: مطبعة احلليب ،عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة هـ)٦٨٣تالفضل احلنفي (
الدقائقكنزشرحالرائقالبحر)٢/٤٠(:م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦، بريوت–

.)١٦٧: ص(الفقهيةالقوانني)٦/٤٤٠(والتحصيل:البيان)٦/٢١٣(:الطوريوتكملةاخلالقومنحة
بتصرف. )١٦٧: ص(الفقهيةالقوانني(١٨٦)
.)٣/١٢١١(:نقدابالورقالذهبوبيعالصرفبابرواه مسلم يف صحيحه:كتاب املساقاة، (١٨٧)
.)٦/٢٩٩(واألسانيداملعاينمناملوطأيفملاالتمهيد(١٨٨)
. )٢٧/  ٢٩(الفتاوىجمموع)١٩٦/  ٥(الشافعياإلماممذهبيفالبيانينظر:(١٨٩)
اإلماممذهبيفالبيان)١٠/٣٣٧(املهذبشرح)٣٣/ ٣(للشافعياألمينظر:(١٩٠)
.)١٩٨/ ٥(الشافعي
أمحداإلمامفقهيفالكايف)٣٣/ ٥(للمرداوياخلالفمنالراجحةمعرفيفاإلنصافينظر: (١٩١)

).١٥٦، ١٥٥/ ٤(املقنعمنتعلىالكبريالشرح)٢/٣٤،٣٥(
.)٧/٤٣٩(باآلثار البن حزم:احمللىينظر:(١٩٢)
.)٧/٤٤٢(باآلثاراحمللى(١٩٣)
بن املنذر النيسابوري ينظر: االوسط يف السنن واالمجاع واالختالف: أبو بكر حممد بن ابراهيم (١٩٤)

هـ) حتقيق: حامد عبد اهللا احملالوي التميمي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االوىل، ٣١٨(ت 
).٦/٥٨) االشراف على مذاهب العلماء: (٤٧٦/ ٥م: (٢٠١٢

).٤٤٦، ٤٤٥/ ٧(ملصدر السابق نفسها(١٩٥)



 

٢٥٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

باآلثــــــــــاراحمللــــــــــى)٢٨/ ٤(قدامــــــــــةالبــــــــــناملغــــــــــين) ٥/٤٧٨االوســــــــــط البــــــــــن املنــــــــــذر:(ينظــــــــــر:(١٩٦)
.)٤٤٧و٧/٤٤١(

أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد املدينةأهلعلىاملدينة: احلجةأهلعلىاحلجةينظر:(١٩٧)
الثالثة، الطبعة، بريوت،الناشر: عامل الكتب، هـ)احملقق: مهدي حسن الكيالين القادري١٨٩تالشيباين (

أبو املعايل برهان :النعماينالفقهيفالربهايناحمليط)١٤/١٢(للسرخسياملبسوط)٢/٥٧٤(هـ. ١٤٠٣
احملقق: عبد الكرمي سامي هـ)٦١٦تالدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي (

لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ،اجلندي
شرحالبناية)١٤٤و١٤٢/ ٧(القديرفتحشرح)١٩٦/ ٧م (٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة: األوىل، 

تأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن (:اهلداية
).٤٠٣/ ٨م (٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة: األوىل، ،بريوت، لبنان،هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٨٥٥

مد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة أبو حم:أمحداإلمامفقهيفالكايفينظر: (١٩٨)
الناشر: دار الكتب هـ)٦٢٠اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف: 

معرفةيفاإلنصاف)٤/٢٨(قدامةالبناملغين)٢/٣٥:(م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة: األوىل، ،العلمية
.)٣٤/ ٥(لمرداويلاخلالفمنالراجح

. )٤٦٦و٢٩/٤٢٣(الفتاوىجمموعينظر:(١٩٩)
.)٤٤٢/  ٧(باآلثاراحمللى(٢٠٠)
). ٥/٤٧٨االوسط الن املنذر:()٢٩/ ٤(قدامةالبناملغينينظر: (٢٠١)
.)٦/٣٦٠(االستذكار)٤٤٨و٧/٤٤٢(باآلثاراحمللىينظر: (٢٠٢)
.)٤/١٥٦(عاملقنمنتعلىالكبريالشرح)١٦٨/ ٤(املغينينظر:(٢٠٣)
.  )٦/٣٦٠(االستذكار) ٧/٤٤٣(باآلثاراحمللىينظر: (٢٠٤)
.)٣٦٠/ ٦(االستذكار)٢٣/  ٣(املدونةينظر:(٢٠٥)



 

٢٦٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املقنعمنتعلىالكبريالشرح)٤/٢٨(قدامةالبناملغين)٢/٣٥(أمحداإلمامفقهيفالكايفينظر: (٢٠٦)
.)٣٤/ ٥(يللمرداو اخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصاف) ٤/١٥٦(

) ١٦٦) االختيارات الفقهية: شيخ االسالم ابن تيمية:(ص٤٥٣/  ٢٩(الفتاوىينظر: جمموع(٢٠٧)
.)٣٤/ ٥(:للمرداوياخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصاف
.)٣٤/ ٥(:للمرداوياخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصافينظر:(٢٠٨)
بداية) ٤٤٠، ٤٣٩/  ٦(والتحصيلالبيان)٦٤٠/  ٢(املدينةأهلفقهيفالكايفينظر:(٢٠٩)

.)٢١٢/ ٣(املقتصد
. )٣/٦٢(الصغريالشرحعلىالصاويحاشية(٢١٠)
حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي أبو عبد اهللا :للخرشيخليلخمتصرينظر: شرح(٢١١)

اجلليلمنح)٥/٤٨(:ن تاريخالطبعة: بدون طبعة وبدو ت، بريو ،هـ)الناشر: دار الفكر للطباعة١١٠١ت(
،هـ)الناشر: دار الفكر١٢٩٩تحممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي (:خليلخمتصرشرح

املقتصدبداية)٥٢٠ـ٤/٥١٨(:م١٩٨٩هـ/١٤٠٩تاريخ النشر: الطبعة: بدون طبعة، بريوت
والشئوناألوقافوزارةنة من العلماء حتت إشراف : إعداد جلالكويتيةالفقهيةملوسوعةا)٣/٢١٢(

. )٢٦/٣٦٢(.هـ١٤٢٧سنةالثانية،الطبعة، لكويت، ادارالسالسل، اإلسالمية
أ. د. َوْهَبة : وأدلتهاإلسالميالفقه)،  ١٩٢قرارات وتوصيات جممع الفقه االسالمي:(صينظر:(٢١٢)

لةالطبعة، مشقد–سوريَّة ،ار الفكردبن مصطفى الزَُّحْيِلّي،  .)٥٢٤٤، ٥٢٤٣/  ٧(:الرَّابعة املنقَّحة املعدَّ
.)١١/١٨(مسلمعلىالنوويشرح)٣/٧١(السننمعامل)٤٤٨و٧/٤٤٣(باآلثاراحمللىينظر: (٢١٣)
.)٤٠/ ٢(املختارلتعليلاالختيار)١٣/ ١٤(للسرخسياملبسوطينظر:(٢١٤)
.)٢٢/  ٣(املدونة(٢١٥)
.)٤٤٨و٧/٤٤٣(باآلثاراحمللى)٣٦١/  ٦(االستذكار)٢٣/  ٣(املدونةينظر:(٢١٦)



 

٢٦١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بعضهجيزملمنهمتييزهعلىيقدرمماغريهخلطههذهمنصنفكلوهكذا:(الشافعياإلمامقال(٢١٧)
.)٢٤/ ٣(للشافعياألم. متييزهعلىبالقدرةاملنعقيدفقد)خالصاً إالببعض
إالومتييزهاملبيعمنإزالتهعلىيقدرفالمضرةإزالتهيفارتباطاً باحمللىمرتبطاً احللييكونأن(: الباجيوقال
عندتفسدالاليتالقالئدوأما،عليهاملسمرةالسيفوحليةعليها،املصوغكالفصوص.. الحقةمبضرة
).٢٧٠، ٢٦٩/ ٤(املوطإشرحاملنتقى.)اإلباحةيفهلاتأثريالأنهاملذهبفظاهرنظمها

أوبه،ممزوج: -غريهاأوفضةمنكانشيءأي-غريهشيءالذهبمعكانفإن(بن حزم:وقال ا
ال،أصالً بذهبدونهوالالشيء،ذلكمعبيعهحيلمل: غريهايفأودنانري،يفإليهجمموعأوفيه،مضاف
.)٤٣٩/ ٧(ثارباآلاحمللى. )خالصاً وحدهالذهبخيلصحىتإالمبثله،والبأقل،والوزنهمنبأكثر

سبق خترجيه.(٢١٨)
سبق خترجيه.(٢١٩)
سبق خترجيه.(٢٢٠)
.)٤/٢٧٧(املوطإشرحاملنتقى(٢٢١)
).٢٣٣/ ٥(األوطارنيل(٢٢٢)
.)٣٦٩/ ١(الشيطانمصايدمناللهفانإغاثة(٢٢٣)
. ١٣٦بيع الذهب والفضة: (٢٢٤)
.  )٥/١١٤(الكبرياحلاوي(٢٢٥)
)١٤/١٢(للسرخسياملبسوط(٢٢٦)
.)٢٩/٤٥٣(الفتاوىجمموع(٢٢٧)
. ١٣٣بيع الذهب والفضة: ينظر:(٢٢٨)
.)٣٠٧/ ١٠(املهذبشرحينظر:) بتصرف بسيط. و ١١٥، ١١٤/ ٥(الكبرياحلاوي(٢٢٩)
.)٥/١١٥(الكبرياحلاوي(٢٣٠)



 

٢٦٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املصدر نفسه.(٢٣١)
أيباإلمــامائلمســبعــضحتقيــقيفاملنيفــةالغــرة) ٥/١٩٥(الشــرائعترتيــبيفالصــنائعبــدائعينظــر:(٢٣٢)

.)٢/٥٥(السالمسبل)٤/٢٩(قدامةالبناملغين)٧٩: ص(حنيفة
.)٢٩،٣٠/ ٤(قدامةالبناملغينينظر:(٢٣٣)
.  )٥/١١٥(الكبرياحلاوي(٢٣٤)
علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان : املبتديبدايةشرحيفاهلداية(٢٣٥)
)٣/٨٣(:لبنانـبريوت ،الناشر: دار احياء الرتاث العريب، احملقق: طالل يوسفـ)ه٥٩٣تالدين (
بتصرف.
،١٤٤/ ٧(القديرفتحشرح. وينظر:)٤/١٣٨(يـالشلبوحاشيةالدقائقكنزشرحاحلقائقتبيني(٢٣٦)

١٤٥(.
.)٥٦، ٢/٥٥(السالمسبل(٢٣٧)
. )٢/٥٦(السالمسبل(٢٣٨)
.)٣/٢١٢(:املقتصدبدايةينظر:(٢٣٩)
زكريا بن حممد بن أمحد بن : غاية الوصول يف شرح لب األصول:األصوللبشرحيفالوصولغاية(٢٤٠)

ر، هـ)الناشر: دار الكتب العربية الكربى، مص٩٢٦زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي (املتوىف: 
.  )٧٧ص(بدون تأريخ:

).٤/٤٧٨املفهم شرح صحيح مسلم:((٢٤١)
.)١١/١٨(:مسلمعلىالنوويشرح(٢٤٢)
.)٢/٥٦(:السالمسبل(٢٤٣)
).٤٧٩/ ٥االوسط البن املنذر:((٢٤٤)



 

٢٦٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المصادر والمراجع

بدون طبعة ،مطبعة السنة احملمدية، ابن دقيق العيد:األحكامعمدةشرحاألحكامإحكام.١
.وتاريخ

عاصرة: الدكتور عباس أمحد حممد أحكام صرف النقود والعمالت يف الفقه االسالمي وتطبيقاته امل.٢
م. ١٩٩٩الباز، دار النفائس، االردن، الطبعة الثانية، 

لشافعي حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان اأبو عبد اهللا املطبوع مع األم:احلديثاختالف.٣
، بريوت،دار املعرفةهـ)٢٠٤تبن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (

.م١٩٩٠ـ/ه١٤١٠
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية إعالم املوقعني عن رب العاملني:.٤

الطبعة: األوىل، ، ريوتب،دار الكتب العلمية، حممد عبد السالم إبراهيمهـ)حتقيق:٧٥١(املتوىف: 
.م١٩٩ـهـ ١٤١١

بن موسى بن عياض اليحصبـي عياضلقاضياالمام احلافظ ا:مسلمصحيحشرحاملعلمإكمال.٥
م:١٩٩٨هـ) حتقيق: د. حيىي امساعيل، دار الوفاء، املنصورة ـ مصر، الطبعة االوىل، ٥٤٤(ت

)٥/٢٩٦.(
عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل املختار:لتعليلاالختيار.٦

، القاهرة–الناشر: مطبعة احلليب ،يقة عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقهـ)٦٨٣تاحلنفي (
.م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦، بريوت–

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب :االستذكار.٧
، بريوت، الناشر: دار الكتب العلميةحتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوضهـ)٤٦٣ت(

.)٣٥٢/ ٦(:٢٠٠٠ـ١٤٢١األوىل، الطبعة: 



 

٢٦٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بنإبراهيمبنحممداإلشراف على مذاهب العلماء: اإلشراف على مذاهب العلماء: أيب بكر.٨
هـ) حتقيق: د. أيب محاد صغري أمحد األنصاري، دار املدينة للطباعة، ٣١٨(تالنيسابورياملنذر

).٦/٦١: (٦/١٤٢م:٢٠٠٧رأس اخليمة، األمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، سنة 
أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي سالم: بنللقاسماألموال.٩

.بريوت،دار الفكر، هـ)احملقق: خليل حممد هراس٢٢٤ت(
االوسط يف السنن واالمجاع واالختالف: أبو بكر حممد بن ابراهيم  بن املنذر النيسابوري .١٠

هللا احملالوي التميمي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة هـ) حتقيق: حامد عبد ا٣١٨(ت 
م.٢٠١٢االوىل، 

عالء الدين :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاخلالفمنالراجحمعرفةيفاإلنصاف.١١
دار إحياء الرتاث هـ)٨٨٥تأبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي (

.بدون تاريخ، العريب
زين الدين بن إبراهيم بن حممد، :البحر الرائق شرح كنز الدقائقبحر الرائق البن جنيم ال.١٢

تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي مع هـ)٩٧٠تاملعروف بابن جنيم املصري (
الناشر: دار ، حاشية: منحة اخلالق البن عابدينو هـ)١١٣٨الطوري احلنفي القادري (ت بعد 

.بدون تاريخ،الطبعة: الثانية، يالكتاب اإلسالم
: البحر احمليط يف أصول الفقه.١٣

دار الكتب ،هـ) حتقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر٧٩٤ت(
.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة: ، العلمية، لبنان/ بريوت

ياحلنفـأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحـد بـن حسـني الغيتـايب:هلدايةاشرحالبناية.١٤
١٤٢٠األوىل، الطبعة، بريوت، لبنان،هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٨٥٥ت(بدر الدين العيين

.م٢٠٠٠-هـ 



 

٢٦٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

حققه: د حممد هـ)٥٢٠تأبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (: والتحصيلالبيان.١٥
.م١٩٨٨ـهـ ١٤٠٨الثانية، الطبعة، لبنانـ دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، رونحجي وآخ

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري.١٦
.م١٩٨٩ـهـ١٤١٩الطبعة األوىل ة، هـ) دار الكتب العلمي٨٥٢تأمحد بن حجر العسقالين (

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد : واألسانيداملعايننماملوطأيفملاالتمهيد.١٧
حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري هـ)٤٦٣تي (ـالرب بن عاصم النمري القرطب

.هـ١٣٨٧، سنةاملغرب،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، البكري
م.٢٠٠١ار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،اجلامع يف أصول الربا: د. رفيق يونس املصري، د.١٨
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري الكبري: احلاوي.١٩

دار ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجودـاحملقق: الشيخ علي حممد معوضهـ)٤٥٠تباملاوردي (
.م١٩٩٩ـهـ ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، لبنان،الكتب العلمية، بريوت

هــ)احملقق: ١٨٩تأبـو عبـد اهللا حممـد بـن احلسـن بـن فرقـد الشـيباين (املدينـةأهـلعلـىاحلجة.٢٠
هـ.١٤٠٣الثالثة، الطبعة، بريوت،الناشر: عامل الكتبمهدي حسن الكيالين القادري

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر :الكربىالسنن.٢١
الطبعة ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، )احملقق: حممد عبد القادر عطاهـ٤٥٨تالبيهقي (
.م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الثالثة، 

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين األزهار: حدائقعلىاملتدفقاجلرارالسيل.٢٢
، بدون تأريخ.الطبعة األوىل، دار ابن حزمهـ)١٢٥٠تاليمين (

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي :ملقنعامنتعلىالكبريالشرح.٢٣
أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب هـ)٦٨٢تاحلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين (

تأريخ.، بريوت، بدون الناشر: دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، املنار



 

٢٦٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

دار ابن هـ)١٤٢١تد العثيمني (حممد بن صاحل بن حمم:املستقنعزادعلىاملمتعالشرح.٢٤
.هـ١٤٢٨ـ١٤٢٢الطبعة األوىل، اجلوزي

حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ مشس :اهلدايةشرحالعناية.٢٥
بدون طبعة وبدون ، بريوت،دار الفكرهـ)٧٨٦تالدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت (

.تاريخ
صم يف الذب عن سنن أيب القاسم: حممد بن ابراهيم الوزير العواصم والقوا.٢٦

م.٢٠١٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة االوىل، طهـ) حتقيق: شعيب األرناؤو ٨٤٠اليماين(ت
عمر بن إسحق بن أمحد اهلندي : حنيفةأيباإلماممسائلبعضحتقيقيفاملنيفةالغرة.٢٧

الطبعة األوىل ، مؤسسة الكتب الثقافيةـ)ه٧٧٣تالغزنوي، سراج الدين، أبو حفص احلنفي (
.هـ١٩٨٦ـ ١٤٠٦

: ابن عثيمني، بدون مكان وتأريخ الطبع.الذهبوشراءبيعيفالذهبيةالفتاوى.٢٨
: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، مشس الدين :الفروعوتصحيحالفروع.٢٩

الطبعة، مؤسسة الرسالة، سن الرتكيهـ)احملقق: عبد اهللا بن عبد احمل٧٦٣تاملقدسي احلنبلي (
مـ٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤،األوىل

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف : الفروق.٣٠
.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، هـ)الناشر: عامل الكتب٦٨٤ت(

، دمشق، سوريَّة،ار الفكردِلّي، أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحيْ : وأدلتهاإلسالميالفقه.٣١
.الرَّابعة املنقَّحة املعدَّلةالطبعة

حتقيق: هـ)٨١٧ت(ي دين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآباد:  جمد الالقاموس احمليط.٣٢
الناشر: مؤسسة ، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، ، لبنان–لتوزيع، بريوت الرسالة للطباعة والنشر وا



 

٢٦٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

القبس يف شرح املوطأ: أبو بكر بن العريب املعافري، دراسة وحتقيق: الدكتور محد عبد اهللا .٣٣
هـ.١٤٢٩ولد كرمي، دار ابن اجلوزي، السعودية، الطبعة االوىل، 

،دار الفكر، صطفى الزحيليد. حممد م: .٣٤
.م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة األوىل، ، دمشق

هـ) ضبطه وصححه: حممد أمني ٧٤١القوانني الفقهية: حممد بن امحد بن جزي الكليب(ت.٣٥
م.٢٠٠٦الضناوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة 

يوسف الشيخ :حتقيق، أبو احلسن املالكي: كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين.٣٦
هـ.١٤١٢سنة النشر ، بريوتر، دار الفك،حممد البقاعي

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة :أمحداإلمامفقهيفالكايف.٣٧
الناشر: هـ)٦٢٠اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف: 

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة: األوىل، ،ةدار الكتب العلمي
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم :املدينةأهلفقهيفالكايف.٣٨

مكتبة الرياض ، هـ)احملقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين٤٦٣تي(ـالنمري القرطب
.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الطبعة الثانية،، احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية

مجال الدين أبو حممد علي بن أيب حيىي زكريا بن :والكتابالسنةبنياجلمعيفاللباب.٣٩
دار ،هـ)احملقق: د. حممد فضل عبد العزيز املراد٦٨٦تمسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي (

.م١٩٩٤ـهـ ١٤١٤الطبعة الثانية، ، دمشقـالقلم 
أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف ـ: لسبكي واملطيعيمع تكملة ااملهذب ـ  شرح.٤٠

، بريوت، بدون تأريخ.دار الفكرهـ)الناشر:٦٧٦تالنووي (
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري احمللى باالثار:.٤١

.بدون طبعة وبدون تاريخ،بريوت، هـ)الناشر: دار الفكر٤٥٦(املتوىف: 



 

٢٦٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو املعـايل برهـان الـدين حممـود بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز بـن :النعماينالفقهيفربهاينالاحمليط.٤٢
الناشـــر: دار ، احملقـــق: عبـــد الكـــرمي ســـامي اجلنـــديهــــ)٦١٦تعمـــر بـــن َمـــازََة البخـــاري احلنفـــي (

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ،لبنانـالكتب العلمية، بريوت 
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم : ن حنبلاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ب.٤٣

ـمؤسسة الرسالة ،احملقق: د. عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكيهـ)١٣٤٦تبن حممد بدران (
هـ.١٤٠١الطبعة الثانية، ، بريوت

هـ) دار ١٧٩تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املدونة لإلمام مالك:.٤٤
.م١٩٩٤ـهـ ١٤١٥الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية

حتقيق: حممد عبد هـ)٥٠٥تأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (:املستصفى.٤٥
.م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣الطبعة األوىل، ، دار الكتب العلمية،السالم عبد الشايف

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث : املغين.٤٦
تاريخ ، بدون طبعة، مكتبة القاهرةهـ)٦٢٠تلدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي (ا

.م١٩٦٨-هـ ١٣٨٨النشر: 
الشيُخ الفقيُه أبو العبَّاس أَمحُد بُن الشيِخ : مسلمكتابتلخيصمنأشكلملااملفهم.٤٧

هـ) حتقيق: ٦٥٦(تيُّ ـالقرطباملرحوِم الفقيِه أيب َحْفٍص ُعَمَر بِن إبراهيَم احلافظ ، األنصاريُّ 
م.١٩٩٦جمموعة من االساتذة، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت، الطبعة االوىل 

الدكتور مصطفى األستاذ(التوفري يف البنوك) اإليداعاملقارنة بني القراض (املضاربة) وبني .٤٨
١٩، ١٨.(

).٤٠٥ص(يف االجتهاد بالرأي صوليةاألاملناهج .٤٩



 

٢٦٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب أ:املوطشرحاملنتقى.٥٠
الطبعة: ، جبوار حمافظة مصر،الناشر: مطبعة السعادةهـ)٤٧٤القرطيب الباجي األندلسي (املتوىف: 

.هـ١٣٣٢األوىل، 
ريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي بو زكأ:املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.٥١

هـ.١٣٩٢الطبعة: الثانية، بريوت،هـ) دار إحياء الرتاث العريب٦٧٦ت(
والشئوناألوقافوزارة: إعداد جلنة من العلماء حتت إشراف الكويتيةالفقهيةملوسوعةا.٥٢

.هـ١٤٢٧سنةالثانية،الطبعة، لكويت، ادارالسالسل، اإلسالمية
هـ)صححه ورقمه وخرج ١٧٩تأنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (مالك بن :وطأامل.٥٣

-هـ ١٤٠٦، عام دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي
.م١٩٨٥

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن :واألثراحلديثغريبيفالنهاية.٥٤
حممود -هـ) حتقيق: طاهر أمحد الزاوى ٦٠٦تشيباين اجلزري ابن األثري (حممد ابن عبد الكرمي ال

.م١٩٧٩ـهـ ١٣٩٩بريوت، ،املكتبة العلمية ، حممد الطناحي
علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو : املبتديبدايةشرحيفاهلداية.٥٥

،ر: دار احياء الرتاث العريبالناش، احملقق: طالل يوسفهـ)٥٩٣تاحلسن برهان الدين (
.لبنانـبريوت 

هـ)احملقق: أمحد حممود ٥٠٥تأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (الوسيط للغزايل:.٥٦
هـ.١٤١٧الطبعة: األوىل، ، القاهرةـ دار السالم ،إبراهيم ، حممد حممد تامر

د بن أمحد بن رشد القرطيب أبو الوليد حممد بن أمحد بن حمم:املقتصدبداية.٥٧
هـ ١٤٢٥تاريخ النشر: ، بدون طبعة، القاهرة،هـ) دار احلديث٥٩٥تالشهري بابن رشد احلفيد (

م.٢٠٠٤-



 

٢٧٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تعـالء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أمحـد الكاسـاين احلنفـي (بدائع الصنائع للكاسـاين:.٥٨
.يخبدون تار ، الطبعة الثانية ، هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٥٨٧

بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه االسالمي: صدام عبد القادر عبد اهللا، دار .٥٩
).٤٢م :(ص٢٠٠٦النفائس، االردن، الطبعة االوىل، 

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، :تاج العروس من جواهر القاموس.٦٠
، بدون الناشر: دار اهلداية، قق: جمموعة من احملققنياحملهـ)١٢٠٥تامللّقب مبرتضى، الزَّبيدي (

تأريخ.
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد العلماء:منكثريعلىأشكلتآياتتفسري.٦١

األوىل، الطبعة، الرياض،مكتبة الرشد،احملقق: عبد العزيز بن حممد اخلليفة، السالم ابن تيمية
.م١٩٩٦ـهـ ١٤١٧

الناشر دار ، حتقيق حممد عليش، حممد عرفه الدسوقيالشرح الكبري:حاشية الدسوقي على .٦٢
.الفكر

أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي : الصغريالشرحعلىالصاويحاشية.٦٣
.بدون طبعة وبدون تاريخ،هـ)الناشر: دار املعارف١٢٤١تاملالكي (

جيه الدين بن معظم بن منصور املعروف أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد و :البالغةاهللاحجة.٦٤
، لبنان،دار اجليل، بريوت،هـ)احملقق: السيد سابق١١٧٦ت» (الشاه ويل اهللا الدهلوي«بـ 

.م٢٠٠٥ـهـ ١٤٢٦سنة األوىل، الطبعة
ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين : رد احملتار على الدر املختار.٦٥

-هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، بريوت، الناشر: دار الفكرـ)ه١٢٥٢تالدمشقي احلنفي (
.م١٩٩٢
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هـ)٦٧٦تأبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (روضة الطالبني وعمدة املفتني: .٦٦
.م١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ، املكتب اإلسالمي، بريوت، حتقيق: زهري الشاويش

ن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو حممد بن إمساعيل بن صالح ب: السالمسبل.٦٧
.بدون طبعة وبدون تاريخ،هـ)دار احلديث١١٨٢تإبراهيم، عز الدين، املعروف باألمري (

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو سنن ايب داود:.٦٨
.بة العصرية، بريوت، املكتيداحملقق: حممد حميي الدين عبد احلمهـ)٢٧٥تاألزدي السِِّجْستاين (

حتقيق: ، حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري:املوطأعلىالزرقاينشرح.٦٩
م.٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤األوىل، الطبعة، القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،طه عبد الرءوف سعد

شي املصري احلنبلي مشس الدين حممد بن عبد اهللا الزرك:اخلرقيخمتصرعلىالزركشيرحش.٧٠
.م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣األوىل، الطبعة، دار العبيكانهـ)٧٧٢ت(

هـ)الناشر: ١١٠١تحممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي أبو عبد اهللا (:خليلخمتصرشرح.٧١
.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخت، بريو ،دار الفكر للطباعة

ة بن عبد امللك بن سلمة األزدي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالم:شرح مشكل اآلثار.٧٢
، مؤسسة الرسالة،األرنؤوطشعيبهـ)حتقيق:٣٢١تاحلجري املصري املعروف بالطحاوي (

.م١٤٩٤/هـ١٤١٥،الطبعة األوىل
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي : اآلثارمعاينشرح.٧٣

حممد -وقدم له: (حممد زهري النجار حققههـ)٣٢١تاحلجري املصري املعروف بالطحاوي (
عامل ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرمحن املرعشلي، سيد جاد احلق)

.م١٩٩٤/هـ١٤١٤،الطبعة: األوىل، الكتب
احملقق: حممد زهري بن ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي: البخاريصحيح.٧٤

.هـ١٤٢٢األوىل، ، الطبعةالنجاةدار طوق ، ناصر الناصر
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احملقق: هـ)٢٦١تم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (لم: مسلمسصحيح.٧٥
.بريوت- ،دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي

صور التحايل على الربا وحكمها يف الشريعة اإلسالمية: د. أمحد سعيد حوى، دار ابن .٧٦
م: ٢٠٠٧وىل، سنة حزم، بريوت، الطبعة األ

زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين : غاية الوصول يف شرح لب األصول.٧٧
ر، بدون تأريخ.هـ)الناشر: دار الكتب العربية الكربى، مص٩٢٦أبو حيىي السنيكي (املتوىف: 

كمال الدين حممد بن عبد الواحد :اهلمامابنللكمالالقديرفتح.٧٨
. )٧/٥(، بدون تأريخبريوت، دار الفكر:الناشر)هـ٦٨١(تالسيواسي

، دار ومكتبة اهلاللهـ)٢٧٩تأمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَبَالُذري (البلدانفتوح.٧٩
.م١٩٨٨،بريوت

فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر: أ.د. علي أمحد السالوس، مؤسسة الريان، الطبعة .٨٠
م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الرابعة، 

) تعليق: الدكتور ٩٧ـ١) القرارات(١٠ـ١ت وتوصيات جممع الفقه االسالمي ـ للدورات(قرارا.٨١
م.١٩٩٨عبد الستار أبو غدة املقرر العام للمجمع، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، سنة

: تنسيق و تعليق: د. عبد الستار أبو غدة، دار قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي.٨٢
م.١٩٩٨الثانية، عام القلم، دمشق، الطبعة

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري : العربلسان.٨٣
.هـ١٤١٤،الثالثةالطبعة، بريوت،دار صادرهـ)٧١١ت(ياإلفريقي الرويفع

تتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (الفتاوىجمموع.٨٤
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ، رمحن بن حممد بن قاسمهـ)احملقق: عبد ال٧٢٨

.م١٩٩٥هـ/١٤١٦عام النشر:، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
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زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، : رجبابنرسائلجمموع.٨٥
،ب طلعت بن فؤاد احللواينهـ)احملقق: أبو مصع٧٩٥تالبغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (

.م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الثانية، لطبعة، االفاروق احلديثة للطباعة والنشر
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين مصنف عبد الرزاق:.٨٦

، بريوتـاملكتب اإلسالمي،اهلندـ، هـ)احملقق: حبيب الرمحن األعظمي٢١١ت(
هـ.١٤٠٣بعة: الثانية، الط

أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب معامل السنن:.٨٧
.م١٩٣٢-هـ ١٣٥١لطبعة: األوىل ، احلب،هـ)الناشر: املطبعة العلمية٣٨٨ت(

بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو: واآلثارالسننمعرفة.٨٨
ـجامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجيهـ)٤٥٨تالبيهقي (
.م١٩٩١ـهـ ١٤١٢الطبعة: األوىل، باكستان)

تحممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي (:خليلخمتصرشرحاجلليلمنح.٨٩
.م١٩٨٩هـ/١٤٠٩تاريخ النشر: ةالطبعة: بدون طبع، بريوت،هـ)الناشر: دار الفكر١٢٩٩

هـ) دار ٤٨٣تحممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (:للسرخسياملبسوط.٩٠
.م١٩٩٣-هـ١٤١٤تاريخ النشر: ، بدون طبعة،بريوت،املعرفة 

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو :املذهبدرايةيفاملطلب.٩١
هـ)حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم ٤٧٨تن، امللقب بإمام احلرمني (املعايل، ركن الدي

.م٢٠٠٧ـهـ١٤٢٨الطبعة: األوىل، ، دار املنهاج، حممود الّديب
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Abstract

Among the issues raised significantly to scientists by people
drafting and shop owners selling case gold and silver ornaments
Mtfadila gender-specific or sold without delay as the delay in the
arrest of the Council of the decade. This case, which multiplied
and Johat view of scientists in the ancient and the modern issue
that needs to scientific debate. Shows the face of the reward
coupled with statements and evidence scholars and discussions
and weighty statement saying it. I loved presented in this modest
effort, which I called sale of gold and silver ornaments and
Baltfadil postponement study of jurisprudence. Find divided
booting and three introductions and discussing it three and a
conclusion.


