
القول الصائب في حكم بیع اللحم بالتمر الغائب

  للشيخ العالمة

  هـ ١٣٧٦املتويف عام 

  رمحه اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الكيل أو الوزن : وحيرم ربا النسيئة يف بيع كلِّ جنسني اتفقا يف علَّة ربا الفضل أي: (قال يف زاد املستقنع

وإن تفرقا قبل القبض بطُلَ، وإن باع مكيالً مبوزون جاز ليس أحدمها نقداً، كاملكيلني واملوزونني، 

  ).التفرق قبل القبضِ والنساء

ألنهما مل جيتمعا يف أحد وصفي علَّة ربا الفضل أشبه الثياب واحليوان، وقال يف املقنع : (قال يف الشرح

كاملكيلِ باملكيلِ : ربا الفضل فيهما واحدة علَّةُ -وأما ربا النسيئة فكلُّ شيئني ليس أحدمها ثَمناً (

 باملوزون واملوزون-  مكيالً مبوزون وإنْ باع ،قْدضِ بطُلَ العقا قبل التقابساُء فيهِما، وإن تفرالن ال جيوز

  .انتهى) جازَ التفرق قبل القَبضِ، ويف النساء روايتان

ب، وبِه قال النخعي ألنهما مل جيتمعا يف أحد وصفي علَّة ربا إحدامها جيوز وهي املذه: (قال يف احلاشية

الفضل فجاز النساُء فيهما كالثياب باحليوان، وعند من يعلِّلُ بالطُّعمِ ال جييزه هنا وجهاً واحداً، و الثانية 

انتهى، ) لنساُء كمكيلٍ مبثلهألنهما من أموالِ الربا فلم جيز ا) ١(ال جيوز قَطَع به اخلرقي وصاحب الوجيزِ

  .انتهى) العلَّة يف حترمي ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطُّعم، وهو رواية عن أمحد: (وقال

) ، وهو روايةٌ عن أمحد"الكيل أو الوزن مع الطُّعمِ"والعلَّة يف حترمي ربا الفضل : (قال يف االختيارت

  .انتهى

  .انتهى) طعام الربا اقتيات وادخار علَّة: (وقال خليل من املالكية

  

الربا حمرم يف كلِّ مكيلٍ أو موزون إذا بِيع جبنِسه متفاضالً، فالعلَّة فيه : (وقال القدوري من احلنفية

، فإذا بيع املكيلُ جبنِسه أو املوزون جبنسه مثالً مبثل جاز "الوزن مع ااجلنس"، أو "الكيل مع اجلنس"

: فاضال مل جيز، وال جيوز بيع اجليد بالرديء مما فيه الربا إالَّ مثالً مبثلٍ فإذا عدم الوصفانالبيع، و إن ت

اجلنس واملعىن املضموم إليه حلَّ التفاضلُ و النساُء، وإذا وجِدا حرم التفاضلُ والنساُء، وإذا وجِد 

على حترمي التفاضل فيه ( ، وكلُّ شيٍء نص رسول اهللا أحدمها وعدم اآلخر حلَّ التفاضلُ وحرم النساُء

احلنطة والشعريِ، و التمرِ وامللحِ، وكلُّ ما نص : كيالً فهو مكيل أبداً، وإن ترك الناس فيه الكيلُ، مثل

مل  الذهبِ والفضة، وما: على حتريِم التفاضلِ فيه وزناً فهو موزونٌ أبداً، وإن ترك الناس الوزنَ فيه مثل



  .انتهى) ينص عليه فهو حممولٌ على عادات الناس

إن كان جنساً اشترِطَ احللُولُ واملماثلةُ والتقابض قبل : إذا بِيع الطعام بالطعام: (وقال النووي يف املنهاج

والطعام ،ضرِطَ احلُلُولُ والتقابالتفاضلُ واشت وشعري جاز قِ، أو جنسني كحنطةالتفر :مِ ما قُصللطُّع د

األصول املختلفة اجلنس وخلولُها وأدهاا أجناس، واللحوم ) ٢(اقتياتاً أو تفَكُّهاً أو تداوِياً، و أدقَّةُ

لة تعترب يف املكيلِ كيالً واملوزون وزناً، واملعترب غالب عادة أهل واأللبان كذلك يف األظهر، واملماث

: املوزون، وقيل: الكيل، وقيل: ، وما جهِلَ يراعى فيه عادة بلد البيع، وقيل(احلجاز يف عهد رسول اهللا 

  .انتهى) إذا كان له أصلٌ اعتبِر، والنقد بالنقد كطعامٍ بطعامٍ: يتخير، وقيل

  

سئل الشيخ حممد بن ): (الدرر السنِية يف األجوبة النجدية: (الشيخ عبدالرمحن بن قاسم يف كتابِه وقال

و مسألةُ احلديد بالنحاس : عبدالوهاب رمحه اهللا عن بيعِ احلديد بالنحاس واللحمِ بالتمر نسيئة فأجاب

  ).واللحم بالتمر نسيئةً ما ندري عنها، والورع تركُه

وأما السمن بالتمرِ واللحم بالتمرِ واألقطُ بالتمرِ فالذي يعملًُ علَيه أكثر : (بنه الشيخ عبداهللاو أجاب ا

  ).أهلِ العلمِ أنه ال جيوز، و ينهى عنه، وهو الذي نعمل عليه

بيد وأما بيع السمن  وأما إذا باع ذُرةً بِبر نساًء فهذا ال جيوز، وهو رباً إالَّ إذا كان يداً: (وأجاب أيضاً

  ).باحلَب مؤجالً فال ينبغي فعلُه

و أما بيع احليوان بالتمر نساًء فال أرى به بأساً، و أما بيع الدهنِ بالتمر والبر نساًء فال : (وأجاب أيضاً

ستة املذكورة يف جيوز عند مجهور العلماء، وأجازه نفاةُ القياس القائلون بقَصر الربا على األنواع ال

حديث عبادة، ولكن قول اجلمهور أوىل و أحوط، وأما إذا بِيع ذلك يداً بيد فهو جائز لقوله عليه 

إىل آخره، وأما بيع الدراهم باحلَب وبيع احلَب بالدراهمِ ) .. فإذا اختلفت هذه األجناس: (السالم

  ).مؤجالً فجائز إذا حضر أحد النوعني

  

أما بيع اللحم بالطعام نسيئةً فإذا كان الطعام مكيالً فهو من باب : (جاب الشيخ عبدالرمحن بن حسنوأ

بيع املوزون باملكيل، ألنَّ اللحم من املوزونات، فيجوز حاال مقبوضاً بال ريبٍ، وأما إذا اشترى به مكيالً 

وغريها، و هو الذي ذكرته عن شيخنا  إحدامها جيوز وهو املذهب، صححه يف اخلُالصة: ففيه روايتان

محد بن ناصر رمحه اهللا أنه أفتاك به، والرواية الثانية أنه ال جيوز، قطَع به اخلرقيُ وصاحب الوجيز 

وصححه يف التصحيح، وهذه الرواية جتري على مذهب مالك إذا كان كالمها من القوت، وجتري أيضاً 

مام أمحد وقولِ الشافعي وابنِ املسيب أنَّ العلَّة الطُّعم، فتأملْه يظهر لك على الرواية الثانية عن اإل

  .انتهى) أقوامها



لَّة هي الكيل مع الطُّعم أو الوزن مع الطُّعم : قُلتقولُ األكثرِ، ألنَّ الع شيخ  - األظهر هكما اختار

واللحم جِنس، والتمر جِنس، فيجوز بيع  ، وهي موجودةٌ يف بيع اللحم بالتمر وحنوه نسيئةً،-اإلسالم 

  .اللحمِ بالتمرِ حاضراً، وال جيوز إذا كان أحدمها غائباً

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و الرب بالبر والشعير بالشعيِر والتمر بالتمرِ وامللح (: (لقولِ النيب 

ا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بامللحِ، مثالً مبثلٍ، سواًء بسواٍء، يداً بيد، فإذ

رواه مسلم) بيد.  

الوجيز البن أيب السري احلنبلي من علماء القرنني السابع والثامن اهلجري، طبع مؤخراً بتحقيق ) ١(

  .الدكتور ناصر السالمة

  .ورة يف احلديث له حكم أصلهأنَّ دقيق كلِّ أصلٍ من األصولِ الستة املذك: مجع دقيق، أي: األدقَّةُ) ٢(

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

  رسالة القول الصائب يف حكم بيع اللحم بالتمر الغائب

)٤(  

  
  


