
فقه البيوع

  

  الشيخ حممد بن أمحد الفراج: املؤلف 

  أبو العنود: أفرغه واعتىن به ورتبه 

  :نبذة 

هـ يف جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية ١٤١٥هذا امللف عبارة عن فوائد مهمة من درس الشيخ يف عام 

  .يف سلطانة ضمن دورة علمية مكثفة 

  .و فائدة قيمة يف بابه أرجو الدعاء لكل من كان سبباً يف إخراجه فهو ذ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  :أمجعني وبعد 

حممد بن أمحد الفراج حفظه اهللا ورعاه ، املسمى / فهذه اختيارات لبعض الفوائد من درس فضيلة الشيخ 

هـ وعدة ١٤١٥والذي أُقيم جبامع شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بسلطانه عام ) البيوع فقه ( بـ 

  .هذا الدرس أربعة أشرطة 

دون ما يكون فيه ) فقه البيوع ( ومنهجي يف هذا التفريغ أين أُفرغ ما يتعلق بصلب هذا املوضوع فقط 

استطرد الشيخ استطراداً ال مساس له باملوضوع من استطراد ، فأذكر املسائل الفقهية املبحوثة فيه وإن 

  .فال ألتزم بذكره 

علماً بأين لن ألتزم بعبارات الشيخ التزاماً حرفياً ولكن قد أتصرف يف بعض عبارات املسائل مبا ال يخلِّ 

 باملسألة املبحوثة ، كما أين قد أرتب بعض املسائل والفقرات أو أضع عناوين لبعض املسائل من عندي

  .مبا أرى احلاجة إليه حىت تفهم املسائل ويكون الكالم على نسق واحد 

هذا وأسأل اهللا تعاىل أن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن ينفع به الكاتب والقارئ ، كما أُنبه 

القارئ الكرمي أن هذا عملٌ بشري يعتريه ما يعتري األعمال البشرية من النقص الذي ال بد له منه 

  :ن أُذكِّر بقول القائل ولك

  إن جتد عيباً فسد اخللال

  جلَّ من ال عيب فيه وعال

وآخر دعواي أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  .أمجعني 



  أبو العنود

  الرياض ٣٥٦٧٢: ب . ص 

  ١١٤٨٨: الرمز الربيدي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )فقه البيوع (حممد الفراج / دروس والفوائد من درس فضيلة الشيخ خالصة ال

  

األصل يف املعامالت اجلواز إال ما حرمه الشارع ، خبالف العبادات فاألصل فيها املنع إال ما دلّ الدليل * 

  .على مشروعيته ؛ ألن الشارع يسد باب البدعة 

فالالم } هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً { والدليل على أن األصل يف املعامالت احلل قوله تعاىل

  .للملك } لكم { يف قوله 

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن { وقوله تعاىل } وأحل اهللا البيع { والدليل على جواز البيع 

بر وصدق  إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إال من:" وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } تكون جتارة 

البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما :" ويف الصحيح عن ابن عمر " 

  " .وكذبا حمقت بركة بيعهما 

واإلمجاع منعقد على جوازه وحله واحلاجة قائمة إليه ؛ ألن اإلنسان حباجة إىل ما يف يد أخيه واإلنسان ال 

  .ومثن فشرع البيع لتحصيل هذا وهذا يدفع ما معه إال بعوض 

  :الربا 

  .الربا ، كما جاء يف تسمية الناجش مرايب : السلف رمحهم اهللا كانوا يطلقون على البيوع احملرمة 

  .له معاين عديدة كلها ترجع إىل الزيادة : تعريف الربا لغة 

ذكره الشربيين الشافعي صحب  كثرت تعريفات الفقهاء له ، ومن أمجع التعاريف وأمشلها ما: اصطالحاً 

عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع : حيث قال ) مغين احملتاج شرح املنهاج ( 

  .حالة العقد أو مع تأخري البدلني أو أحدمها 

  :شرح التعريف 

ليت لبيان أن الربا ال ينهى عنه يف كل احلاالت وإمنا يف أموال خاصة وهي ا: على عوض خمصوص 

  .وجدت فيها علة الربا 

كما قال العلماء  - فأخرج معلوم التفاضل وجمهول التماثل ؛ ألن األموال الربوية : غري معلوم التماثل 

  :حالة مبادلتها ال ختلو من أحوال ثالثة  -

  .صاع بصاع : إما أن يعلم متاثلها ، مثل  -١

  .صاعني بصاع : أو يعلم تفاضلها ، مثل  -٢



  .كومة متر بكومة متر مل تكَلْ : لتماثل ، مثل أو جيهل ا -٣

  .فالثانية والثالثة ممنوعة واألوىل هي الصحيحة 

  
  

لبيان أنه ليس كل متاثل معترباً ، فاملكيالت حال بيعها ببعض تباع كيالً واملوزونات : يف معيار الشرع 

بيع كيلو رياالت : فال يصح  حال بيعها ببعض تباع وزناً ، واملعدودات حال بيعها ببعض تباع عداً ،

  .بكيلو رياالت 

صاع متر بصاع متر : فلو كان التفاضل فيما بعد انتهاء العقد غري مشروط فال بأس ، مثل : حالة العقد 

  .وبعد مدة زاد أحدمها اآلخر صاعاً من غري شرط بينهما فإنه جيوز 

  :حكم الربا 

  .وكبرية من كبائر الذنوب) ١(الربا حرام باإلمجاع 

  .دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع 

  :أقسام الربا 

  .صاعني بصاع : يعين الزيادة ، مثل : ربا فضل  -١

  :يعين التأخري ، وهو نوعان : ربا نسيئة  -٢

  .صاع متر بصاع بر : بيع ربوي بربوي يشتركان يف علة مع عدم القبض ، مثل : ما يقع يف البيع ) أ 

لب الدين على املعسر وهو أقبح وأشد وأفظع أنواع الربا وهو ما يقع يف ق: ما يقع يف القرض ) ب 

  .إما أن تقضي وإما أن تريب: مث يقول له إذا حل الدين  ١٠٠٠البنوك فيستدين 

  .عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد : ربا الفضل 

  :حكم ربا الفضل 

  . خيالف أحد يف حترميه باإلمجاع غري من ال يعتد خبالفهم ربا النسيئة بنوعيه حرام ومل

أما ربا الفضل فهو أيضاً حرام باإلمجاع ولكن صح عن بعض السلف من الصحابة أنه تكلم يف جوازه 

  .فلما بني هلم حرمته حرموه 

فقد روي عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد ولكن اجلميع رجعوا إىل القول 

  :التحرمي ، والسبب يف خفاء هذا احلكم عليهم ب

  
  

أن ربا الفضل مل حيرم إال أخرياً وكان من آخر ما نزل اآليات يف شأن ربا الفضل فظن ابن عباس أن  -١

أبو هريرة ، عبادة بن : الفضل ال ربا فيه حىت علم التحرمي وهو قد روي عن أكثر الصحابة مثل 

لة بن عبيد ، بالل بن رباح ، سواد بن غزية ، عمر بن اخلطاب ، الصامت ، أبو سعيد اخلدري ، فضا



باب رجوع من قال من الصدر األول جبواز الربا :" وثبت رجوع ابن عباس يف مسلم وبوب البيهقي 

  .ورجوعه عنه أو كما قال 

  " :ال ربا إال يف النسيئة " كيفية ختريج حديث أسامة بن زيد 

 -وهو األوىل ما دام ممكناً ؛ ألن فيه عمالً بالنصوص كلها  -ع من العلماء من ذهب إىل اجلم -١

هذا يف حالة ما إذا اختلف " إمنا الربا يف النسيئة :" إن مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله : فقالوا 

  .جنسه كرب ومتر فهنا ال بأس بالفضل الختالف اجلنس ومينع النسأ 

يآ أيها الذين آمنوا ال تأكلوا { يف أول اإلسالم نزل قوله تعاىل : من العلماء من قال بالنسخ فقال  -٢

  .يعين ربا النسيئة } الربا أضعافاً مضاعفة 

مث يف آخر اإلسالم نزل حترمي ربا الفضل يف " ال ربا إال يف النسيئة :" فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } بقي من الربا  يآ أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما{ قوله تعاىل 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً مبثل سواء 

  " .بسواء يداً بيد 

  .وإن كان ال يقال بالنسخ إال عند الضرورة . وهذا قول له حظ من القوة والوجاهة 

إمنا ( ء من سلك مسلك الترجيح ، فرجح روايات النهي عن ربا الفضل على حديث من العلما -٣

  :ووجه الترجيح أمور ) الربا يف النسيئة 

أبو هريرة وأكرب سناً وأكثر مالزمة للنيب صلى اهللا : أن رواة التحرمي أكثر عدداً وأكثر حفظاً منهم  - أ 

  .مة عليه وسلم خبالف حديث أسامة فإنه مل يروه إال أسا

  
  

بضعاً وثالثني : وابن عباس مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة إال بضعة عشر حديثاً وقيل 

  .وأكثر أحاديثه مراسيل صحابة 

أن التحرمي نقل عن الرباءة والتحليل بقاء على الرباءة وإذا تعارض املبقي على الرباءة والناقل عن  -ب 

  .لرباءة ؛ ألنه أبرأ يف الذمة وأحوط يف الديانة الرباءة قدمنا الناقل عن أصل ا

ال تبيعوا " أن حديث أسامة دل على إباحة ربا الفضل باملفهوم وحديث عبادة وأيب سعيد  -جـ 

أنه إذا تعارض املنطوق واملفهوم قدمنا املنطوق : دل على التحرمي باملنطوق والقاعدة " الذهب بالذهب 

.  

  .أنه ال مستمسك ألحد يف حديث أسامة وذا يتبني ويزول اإلشكال و

  :من وجوه اجلمع 

القصر هنا ليس قصراً حقيقياً وإمنا هو إضايف ؛ ألن احلصر والقصر منه حقيقي : من العلماء من قال 

ال عامل إال ابن باز : ال إله إال اهللا ، واإلضايف ما سيق على سبيل املبالغة مثل : ومنه إضايف فاحلقيقي مثل 



  .ر إضايف وليس حقيقي ؛ ألن هناك علماء آخرون ولكن هذا مسوق على سبيل املبالغة فهنا القص

الربا األشد واألعظم : يعين : إمنا الربا يف النسيئة يعين ليس قصراً حقيقياً وإمنا هو إضايف : وهنا 

  .هو ربا الفضل واألشنع هو النسيئة ربا اجلاهلية وهناك ربا حمرم لكنه دونه يف التحرمي وإن كان حمرماً و

  :األموال اليت جيري فيها الربا / مسألة 

الذهب بالذهب :" نصت األحاديث على ستة أنواع من األموال كما يف حديث عبادة عند مسلم 

" والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً مبثل سواء بسواء يداً بيد 

  .ري فيها الربا باإلمجاع فهذه األموال مما جي

  هل جيري الربا يف غري هذه األنواع أم ال ؟/ مسألة 

  .على أنه جيري يف غريها وأنه نبه ا على غريها وذكرت متثيالً ال حصراً : اجلمهور 

إن الربا يف األموال الستة معلل بعلة مىت ما وجدت يف غري هذه األموال قسناها عليها : قال اجلمهور 

  .كم إليها ؛ ألن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وعدي احل

  
  

ال جيري الربا يف غري هذه األصناف الستة فقط ال غري ، وهو مروي عن : وخالف بعض الفقهاء فقالوا 

  .قتادة وطاووس وأهل الظاهر وأيب الوفاء بن عقيل احلنبلي 

  :وهؤالء املخالفني انقسموا يف تعليل قوهلم إىل قولني 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص عليها ولو كان يريد غريها لذكر العلة فلما : ال الظاهرية فق -١

  .عدد عرفنا أنه يريد احلصر ، وهم مينعون القياس وال يقولون به 

مل نر علة واضحة : وأما اآلخرون فقالوا بالقياس ولكنهم عللوا قصر الربا على األصناف الستة بقوهلم 

األقوال األخرى متضاربة فجعلنا العلة قاصرة غري متعدية واشتركوا يف القول بأن الربا ال بينة ، ووجدنا 

  .جيري يف غري األصناف الستة 

  :وقول اجلمهور هو الصحيح ، والدليل على هذا 

" الطعام بالطعام مثالً مبثل :" ما روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال  -١

  .اليت تدل على العموم فنبه على علة وهي الطعم ) ال ( فأتى بـ 

حديث النهي عن املزابنة ولعل هذا احلديث أصرح األدلة ، ففي الصحيحني عن ابن عمر أن النيب  -٢

  .صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزابنة واحملاقلة 

أن يبيع مثر حائطه بتمر : فقال  -والراوي أعرف مبا روى  - املزابنة عرفها راوي احلديث ابن عمر 

  .كيالً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيالً ، وإن كان طعاماً أن يبيعه بطعام كيالً ى عن ذلك كله 

 ١٠آصع مث يبيعه بـ  ١٠يبيع الرطب الذي على رؤوس النخل بتمر كيالً فيقدره مثالً بـ : يعين 

  .ل بالتماثل كالعلم بالتفاضل آصع من متر فهذا ممنوع ؛ ألنه جمهول التماثل واجله



فهذا يف احلديث أدخل نوعاً وهو " وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيالً " قوله : فالشاهد من احلديث 

  .الزبيب والعنب فدل على أن الربا ال يقتصر على الستة أنواع فقط 

  .للتنبيه على العلة ) كيالً ( بل كل ما كيل أو وزن من املطعومات ولذل قال 

  
  

إمنا الربا يف النسيئة إال : ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال : آثار رويت عن بعض الصحابة ، مثل  -٣

  .وفيه ربا فضل : ما كيل أو وزن ، يعين 

  .فأعطى علة عامة وهي الكيل والوزن 

ن نعرف وذا يترجح قول اجلمهور بأن الربا جيري يف غري األصناف الستة مما وجد فيه علتها فال بد أ

العلة يف األصناف الستة اليت حرم الربا ألجلها حىت نطبقها على األموال األخرى فنجري الربا فيها ، 

  .وهذا ما سنتطرق إليه يف املسألة التالية 

  :العلة اليت حرم الربا ألجلها / مسألة 

: ، فنقول  حصل خالف طويل عريض بني الفقهاء ولكن نذكر أشهر األقوال وخنلص إىل القول الراجح

إن األموال اليت نص احلديث على دخول الربا فيها ستة أنواع ، وهذه األنواع الستة تنقسم إىل قسمني 

:  

  .أمثان ، وهي الذهب والفضة  -١

  .الرب ، الشعري ، التمر ، امللح : مطعومات ، وهي  -٢

  .ومات األربع أمجع القائلون بتعليل الربا على أن العلة يف النقدين غري العلة يف املطع

  :أوالً النقدان 

مطلق : نظر اجلمهور فيهما ملاذا حرم الربا فيهما ؟ فقالوا أقواالً كثرية ، ولكن القول الراجح فيها 

  .الثمنية 

فأراد أن  -ألا لو قصدت لذاا حلصل الربا  -ألن الشارع أراد أن تكون أمثاناً حبيث ال تقصد لذاا 

حىت ال يؤدي تراكمها بيد . يفتتها فتكون وسيلة للتعامل وحصول األشياء يبثها ويفرقها يف الناس و

  .معينة كما حيصل اآلن عند املرابني 

وهذا قول املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة اختارها املوفق وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

  .ورجحته هيئة كبار العلماء 

مال وجدت فيه العلة حرم فيه الربا قياساً على النقدين حىت قال  كل: فعلى هذا ننقل العلة فنقول 

. لو تواضع الناس على أن جيعلوا اجللود أمثاناً لكرهت الربا فيها : -كما يف املدونة  - اإلمام مالك 

  .وهذا من فقه اإلمام رمحه اهللا فإنه ما علم أنه سيأيت زمان الورق الذي هو أرخص األشياء سيتخذ أمثاناً 

  
  



فإذاً نقيس كل مال استعمل مثناً جرى فيه الربا قياساً على النقدين ، فالريال يستعمل مثناً فيجري فيه 

  .الربا وكذا كل العمالت 

  ) :الرب ، الشعري ، التمر ، امللح ( املطعومات : ثانياً 

  :ال أيضاً اختلف فيها العلماء يف استنباط العلة فيها على أقوال عديدة ولكن أشهر األقو

أن العلة فيها الكيل والوزن فقط ، فكل مكيل أو مووزون جرى فيه الربا قياساً على هذه  -١

  .املطعومات األربع 

نظرنا هلذه املطعومات األربع فوجدناها مكيلة ، وأما املوزون فمن نصوص أخرى كما يف احلديث : قالوا 

اع صاعني بصاع من متر جيد قال الراوي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا أنكر على الرجل الذي ب

  .وقال يف امليزان مثل ذلك : كما يف الصحيحني 

  .إال ما كيل أو وزن ، فالوزن مثل الكيل : وكذلك قول عمار 

فكل مكيل أو موزون جرى فيه الربا سواء كان مطعوماً كالرب وامللح والتمر وكاللحم أو غري مطعوم 

صاص ، وهذا مذهب احلنفية واملعتمد عند احلنابلة وقول بعض كالصابون واألشنان واحلديد والر

  .التابعني ، فهؤالء وسعوا الدائرة 

أن العلة فيها هي الطعم فكل ما كان مطعوماً جرى فيه الربا ، ودليلهم حديث عمر عند مسلم أن  -٢

الشارع الثمنني وأراد  كما شرف: وقالوا " الطعام بالطعام مثالً مبثل :" النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .أن تكون وسائل كذلك شرف األطعمة لئال حيصل احتكارها فنهى عن الربا فيها 

  .وهذا قول الشافعية ورواية قوية عند احلنابلة 

العربة بالطعام سواء كان مكيالً أو موزوناً كالتمر وامللح والرب واللحم والدهن والعسل أو غري : وقالوا 

  . معدود مثل البطيخ والتفاح والكمثرى مكيل وال موزون يعين

  .وهذا قول واسع 

أن العلة فيها هي الكيل والوزن مع الطعم ، وهو قول وسط بني القولني السابقني وضيقوا الدائرة  -٣

  .قليالً ومل يوسعوا الربا فسهلوا على الناس 

  
  

كيل غري املطعوم كالصابون وال فيجري الربا يف كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم وال جيري الربا يف امل

املوزون غري املطعوم كاحلديد والرصاص ، وال جيري يف املطعوم غري املكيل وال املوزون كاملعدود مثل 

  .البطيخ وغريه 

وهؤالء أقرب إىل الدليل ؛ ألم مجعوا بني األدلة ومل يفرقوا بينها وهذا قول قوي عند احلنابلة وقول 

تيار شيخ اإلسالم ابن تيمية واملوفق والرأي الذي استقرت عليه هيئة كبار الشافعية يف القدمي واخ

  .العلماء وهو الراجح إن شاء اهللا 



وعلى هذا فكل ما وجدت فيه العلة من غري األصناف األربعة مما هو مطعوم مكيل أو مطعوم موزون 

  .جرى فيه الربا مثل العنب الزبيب اللنب اللحم قوالب السكر 

  :قاعدة يف جريان الربا بنوعيه ال/ مسألة 

  :قبل هذه القاعدة نذكر أموراً 

  :جيب أن تعلم أوالً أنه ال يوجد عندنا إال ثالث علل للربا فقط وليس يف الدنيا غريها 

  .األمثان  -١

  .املكيل املطعوم  -٢

  .املوزون املطعوم  -٣

الريال السعودي جنس وحتته : ويدخل حتت العلة أجناس وحتت اجلنس أنواع وحتت النوع أفراد مثال

  .من أنواعه الورقي واملعدين وحتت األنواع أفراد يعين ريال وريال 

  .هذا يف األمثان 

ويف املكيل املطعوم حتت هذه العلة أجناس كالتمر والرب والشعري إخل ، وحتت كل جنس أنواع فالتمر 

  .رة ومترة سكري ، برين ، خالص ، وحتت النوع أفراد يعين مترة ومت: حتته 

البقر ، الغنم ، والنوع أفراد : اللحم ، وحتته أنواع : ويف املوزون املطعوم حتت هذه العلة أجناس ، مثل 

  .، وهكذا 

  :بعد هذا نأيت إىل قاعدة جريان الربا ، فنقول 

  .الفضل والنسأ : إذا احتد اجلنس فإنه جيري نوعا الربا * 

نوعني حرم الفضل والنسأ مثل متر سكري بتمر خالص ، فال بد فإذا بعت ماالً من جنس واحد ولو من 

  .أن يكون مثالً مبثل يداً بيد 

  .إذا اختلف اجلنس واحتدت العلة فإنه جيوز الفضل وحيرم النسأ * 

  .ريال بدوالر فإنه جيوز التفاضل وال بد من التقابض : مثل 

  .إذا اختلفت العلة فإنه ال جيري الربا يف النوعني * 

  
  

  .متر بريال فال بأس من التفاضل والتأخري : مبعىن أنه جيوز التفاضل والنسأ مثل 

  .ومن باب أوىل إذا بعت ربوي بغري ربوي فإنه ال جيري الربا يف النوعني * 

  .كاملعدودات كسيارة برياالت فال بأس هنا بالفضل والتأخري فيها 

  :ما يصلح املطعوم / مسألة 

  .أو موزون جيري فيه الربا ويقاس عليه غريه مما مل يذكر ذكرنا أن كل مطعوم مكيل 

الرب : ومثل املطعوم ما يصلح املطعوم ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذكر ثالثة أطعمة وهي 



والشعري والتمر ، وذكر ما يصلح املطعوم وهو امللح فيقاس املطعوم على املطعوم فنقيس الذرة والرز 

  .والدخن على املطعومات 

ويقاس ما يصلح املطعوم على ما يصلح املطعوم ، فنقيس البهورات والكمون والفلفل على امللح ؛ ألا 

  .تصلح املطعوم 

  :بيع املكيل واملوزون جبنسه / مسألة 

يف ربا الفضل ال جيوز أن تبيع مكيالً جبنسه إال كيالً مثل متر بتمر فال جيوز أن تبيعها وزناً وال عداً ؛ ألن 

  .حدد يف الربويات الكيل ألا قد تتساوى وزناً وال تتساوى كيالً  الشارع

ولكن إذا بعت املكيل بغري جنسه فال حيجر الشارع عليك سواء بعتها وزناً أو كيالً أو عداً كتمر برب أو 

  .بأي طريقة 

  .وهكذا ال يباع الوزن جبنسه إال وزناً كذهب بذهب فال يباع كيالً وال عداً 

  هناك تأثري للجودة والرداءة أو القدم واحلداثة يف باب الربا؟هل / مسألة 

أمجع العلماء على أنه ال تأثري للجودة والرداءة أو القدم واحلداثة يف باب الربا مبعىن أنك إذا بعت متراً 

  .جيداً بتمر رديء فإنه ال يعفيك الشارع من املماثلة وحديث بالل يف الصحيح صريح يف املسألة 

ا أراد اإلنسان تغيري ذهب زوجته القدمي بذهب جديد فإنه أيضاً ال بد يف ذلك من التماثل وكذلك إذ

  .دون النظر يف هذا للقدم واحلداثة 

وهكذا إذا أتى بذهب مكسر أو ترب وأراد أن يشتري به ذهباً مصنعاً فإنه ال جيوز التفاضل يف هذا مقابل 

  .الصنعة 

  
  

أن يبيع القدمي بدراهم مث يشتري بالدراهم ما يريد من : احلاالت  واحلل الصحيح والشرعي يف مجيع هذه

اجلديد سواء كان متراً أو ذهباً أو غري ذلك كما أرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم بالالً يف الصحيح يف 

  .قصة خيرب 

  :الريال الورقي واملعدين / مسألة 

تفاضالً بل البد يف ذلك من التماثل والتقابض قلنا سابقاً أن اجلنس إذا احتد فال جيوز بيع بعضه ببعض م

  .ولو اختلف النوع 

بيع الريال الورقي مبعدين أو املعدين بورقي متفاضالً فقد أفىت : وهنا مسألة مشهورة يف هذا املقام وهي 

  .جبواز ذلك بعض املشايخ والصحيح عدم اجلواز ؛ ألن هذا من قبيل اختالف النوع ال اجلنس 

ومنهم الشيخ ابن جربين حفظه اهللا تعاىل فقد أجاز تسعة معدن بعشرة ورق فهم نظروا  :حجة ايزين 

فضة وذهب وبر ومتر فلما اختلفا يف اجلنس جاز الفضل حسب : إىل أما جنسان ال نوعان مثل 

  .القاعدة 



فها وتلك ال ، الفأر خيرقها والنار حترقها واملاء يتل: جنس الورقي خيتلف عن املعدين فالورقي : وقالوا 

  .فهي جنس آخر 

ولو فرضنا أن عندك ملء غرفة من الريال املعدين وأخرى من الورقي مث سحب السلطان الثقة والتعامل 

  .ا ، فاحلديد ميكن أن تصهر وتستعمل معادن وأواين وغري ذلك 

أو ورق فال  أنه ال قيمة للرياالت من حيث هي معدن: لكن الصحيح أن دليلهم هذا ال يستقيم فنقول 

قيمة هلا بذاا وإمنا قيمتها معنوية واكتسبت قوا مما يسمونه بالقوة الشرائية وثقة التعامل ا يف 

  .األسواق ولذلك ال ختتلف قيمة الورقي عن املعدين فكالمها يشتري لك علبة مرطبات 

الختالف يف النوع فالصحيح أما ليسا جنسني وإمنا مها جنس واحد داخالن يف جنس الريال لكن ا

  .وهذا القول أبرأ يف الذمة وأحوط يف الديانة وفيه سد للذريعة أيضاً 

  :بيع الربوي جبنسه ومعهما أو مع أحدمها غريه / مسألة 

  
  

ال جيوز بيع الربوي جبنسه ومعهما أو مع أحدمها من غري جنسه كما لو بعت ذهباً مرصعاً : قال العلماء 

  .إنه ال جيوز ؛ ألنه خيل بالتماثل يف الوزنبأحجار كرمية بذهب خالص ف

ويف هذه املسألة حديث صريح عند مسلم وهو حديث فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه فإنه ملا فتحت خيرب 

جاء للنيب صلى اهللا عليه وسلم بقالدة فيها خرز وذهب وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اشتراها 

فرده حىت ميز بينهما ( ويف رواية ) ال تباع حىت تفصل : (  عليه وسلم بدنانري ذهبية فقال النيب صلى اهللا

  .؛ ألن هذا خيل بالتماثل فإنك لو نزعت اخلرز لوجدت أن هذا يزيد قليالً ) 

إنه ال جيوز بيع بر برب مطحون وال النيئ : وهذه املسألة هلا صور كثرية ذكرها العلماء رمحهم اهللا فقالوا 

  .يق باحلب وال اخلالص باملشوب لعدم املماثلة يف كل هذه الصور باملطبوخ وال الدق

  :املزابنة / مسألة 

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع ؛ ألن كل واحد من 

ر على بيع الرطب على رؤوس النخل بالتم: وتعريف املزابنة هو . املتبايعني يدفع صاحبه إلمتام الصفقة 

  .فنهى عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم لعدم العلم بالتماثل . األرض 

ورخص الشارع يف صورتني من املزابنة تسمى العرايا أو العرية مسيت بذلك من العري ألن البائع يترك 

 النخل يعين يعريها للمشتري أو من االعتوار وهو التكرر والتداول ألن هذه النخلة اختلفت عليها أيدي

  .املالك 

  .وهي نفس صورة املزابنة بيع رطب بتمر وأرخص الشارع فيها حلاجة الفقراء هلا 

أن يكون هناك من الفقراء من يكون عنده متر قدمي من السنة املاضية مث إذا جاء موسم : وصورا 

به غري الرطب اشتاقت نفسه للرطب اجلين اجلديد الطري وليس عنده دنانري أو دراهم أو شيئاً يشتري 



  .هذا التمر القدمي 

فأرخص النيب صلى اهللا عليه وسلم للفقراء للحاجة أن يشتروا بالتمر رطباً فنهى النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم عن املزابنة وأرخص يف العرايا يأكلها أهلها رطباً 

  
  

  :ويشترط يف املزابنة حىت تكون عرية جائزة شروطاً مخسة 

  ) .فقري ( ب أن تكون حملتاج إىل الرط -١

  .أن ال يكون عنده مثن آخر غري التمر القدمي  -٢

أن يكون فيما دون مخسة أوسق فهذه هي احلاجة وأما إذا زاد عليها فإنه يكون أراد ا املتاجرة ال  -٣

  .األكل ، والوسق ستون صاعاً 

ه ويف الرطب الذي التقابض ، فيشترط التقابض وال جيوز التأخري وحيصل القبض يف هذا التمر بكيل -٤

  .على رؤوس النخل بتخليته 

اخلرص ، وهو االجتهاد والتخمني فيجتهد غاية االجتهاد يف تقدير الرطب الذي على رؤوس النخل  -٥

صاعاً فيعطيه  ٤٠إن الرطب يساوي : ويستعني بأهل اخلربة حملاولة املقاربة بأكرب صورة ممكنة فإذا قالوا 

  .ألنه ملا فات يقني املماثلة فإنه جيتهد يف املقاربة من املماثلة غاية اإلمكان صاعاً من التمر القدمي ؛  ٤٠

  :ضابط املكيالت واملوزونات يف باب الربا / مسألة 

قد تقدم يف مسألة سابقة أنه ال جيوز بيع املكيل مبكيل آخر إال كيالً ، وكذلك املوزونات ال تباع ببعضها 

  .يع بعضها ببعض إال وزناً وهذا يف الربويات إذا ب

  فكيف نعرف املكيل واملوزون يف باب الربا ؟

املرجع يف معرفة املكيل واملوزون من األطعمة إىل عرف أهل احلجاز على زمن الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم فما تعارفوا عليه يف وقت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه طعام مكيل فهو مكيل أبداً ، وما 

زون فهو موزون أبداً ، وما تعارفوا على أنه معدود فهو معدود أبداً ال جيري فيه الربا تعارفوا على أنه مو

.  

. فمثالً عرف احلجاز يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن التمر مكيل فهو مكيل جيري فيه الربا 

! الزمان وزناً واللحم موزون جيري فيه الربا ، والتفاح عندهم معدود فال جيري فيه الربا ولو بيع هذا 

  .ألنه يف عرف الزمان األول معدود 

  
  

املكيال مكيال أهل املدينة وامليزان ميزان أهل :" قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : والدليل على ذلك 

الوزن وزن أهل مكة والكيل :" رواه مالك والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر ، ويف رواية " مكة 



ية العكس وهذا ال يؤثر ؛ ألن املكيل عند أهل مكة هو املكيل عند أهل املدينة ويف روا" كيل أهل املدينة 

  .وكذلك الوزن 

ولكن أكثر الروايات نسبت الكيل للمدينة والوزن ملكة ؛ ألن أهل مكة يغلب عليهم التجارة 

  .فيستعملون الوزن كثرياً ، وأهل املدينة أهل حرث وزرع فيستعملون الكيل كثرياً

 عرف له عندهم كالربتقال والطماطم والرز فريجع فيها إىل عرف الناس فما تعارف الناس وأما الذي ال

على أنه مكيل فهو مكيل وما تعارفوا على أنه موزون فهو موزون وما تعارفوا على أنه معدود فهو 

  .معدود ال جيري فيه الربا 

يعونه وزناً وآخرون يبيعونه عداً وإذا اختلفت األعراف كأن يكون هناك ناس يبيعونه كيالً وآخرون يب

  .فإنه يقضى بالعرف الغالب 

وإذا مل يكن هناك عرف غالب يرجع إىل القياس فيقاس الشيء بنظريه على زمن الرسول صلى اهللا عليه 

قوت تستقيم : وسلم فمثالً الرز هناك من يبيعه كيالً وهناك من يبيعه وزناً لكن إذا تأملنا فيه وجدنا أنه 

اآلدمي ، وال تفسد باالقتصار عليه ، ووجدنا أنه أقرب إىل الذرة وأقرب إىل الشعري فنقيسه به  به بنية

  .ونقول جبريان الربا فيه 

  .واجتهد الفقهاء يف حصر كثري من األطعمة ومرجعها إىل كتب الفقه فريجع إليها 

  :ربا النسيئة نوعان 

كتمر بتمر ، أو احتدا علة كتمر بشعري كالمها مكيل  يقع يف كل مالني احتدا جنساً: ما يقع يف البيع  -١

.  

  .وهذا داخل فيه } وحرم الربا { قوله تعاىل : والدليل عليه 

  .األشد حترمياً : يعين " إمنا الربا يف النسيئة :" وقال عليه الصالة والسالم 

  " .ان يداً بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ك:" وقال عليه الصالة والسالم 

  " .وال تبيعوا غائباً منها بناجز :" وقال عليه الصالة والسالم 

  :املصارفة بني عني ودين / مسألة 

  
  

لو اقترضت من زميلك جنيهاً مصرياً يف مصر مث ملا رجعت إىل الرياض طلب منك زميلك : صورا 

ل تصارفه بسعر اجلنيه يف يوم القرض اجلنيه ومل يكن معك إال رياالت فهل جيوز أن تعطيه رياالت ؟ وه

  أو بسعر اجلنيه يف هذا اليوم ؟

جاء يف هذه املسألة حديث رواه أبو داود وبعض أصحاب السنن وهو صحيح وإن كان ضعفه ابن حزم 

  .لكن الصحيح أنه ثابت كما ذكر النووي وغريه 

ونأخذ  -يعين الذهبية  - ع بالدنانري كنا نبيع اإلبل بالبقي: أن ابن عمر كان يبيع اإلبل يقول : واحلديث 



  .ونبيعها بالدراهم ونأخذ عنها الدنانري  -يعين الفضية  -عنها الدراهم 

يا رسول اهللا رويدك أسائلك : فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت حفصة فقلت : قال 

ال بأس : نانري ونأخذ عنها الدراهم فقال إنا نبيع اإلبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانري ونبيعها بالد

  .أن تبيعها بسعر يومها إذا تفرقتما وليس بينكما شيء 

  :فأجازها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشرطني 

أن تصرف اجلنيه املصري بسعره اآلن ؛ ألنه إىل هذه اللحظة والذي يف ذميت له جنيه مصري  -١

الواجب يف ذميت جنيهاً مصرياً فإن شئت : هذا حيف ، فأقول : فأعطيه هذا اجلنيه املصري فلو قال 

  .أعطيتك اجلنيه فاصرفه مبا شئت فلن جتد إال ريالني 

إذا تفرقتما وليس بينكما شيء ، يعين تقْبِضه الرياالت كاملة يف الس لئال حيصل ربا النسيئة ألنك  -٢

  .ض يداً بيد إذا صارفت ربوياً بربوي من علة واحد فال بد من التقاب

ال بد من التقابض يداً : اجلنيه املصري الذي يف الذمة غري مقبوض مع أن احلديث يقول : قد يقول قائل 

  !!بيد ؟

، فالدين الساقط ال يلزم فيه القبض ؛ ألنه يف حكم املقبوض  أنه ال يعترب القبض يف الساقط: واجلواب 

لكن الذي يشترط فيه القبض يف الواجب ولذلك يف مثالنا السابق ملا وجب له رياالت سعودية اشترط 

  .الشارع تسليمها كلها 

  
  

ين وعني فإذاً جيوز املصارفة بني عينني كريال حاضر بدوالر حاضر ويشترط التقابض يف اجلميع ، وبني د

كدينار يف الذمة بريال حاضر ويشترط التقابض يف احلاضر ، وأما الدين الغائب فهذا ساقط والساقط ال 

  .يشترط فيه القبض ألنه يف حكم املقبوض 

  .مصارفة بني دينني : والصورة الثالثة 

  ):٢(املصارفة بني دينني / مسألة 

رياالً سعودياً فهل يصح  ١٢٠ وجب يف ذمته يل دنانري كويتية مث ١٠إذا وجب يف ذميت لزيد : صورا 

  أن نتصارف يف الذمتني ؟

  .يصح ذلك بشرط أن يكون بسعر اليوم وأن يكون التفرق وليس بينكما شيء يف الذمة 

ففي املثال السابق حيسب كم يساوي الدينار الكوييت من ريال سعودي بسعر اليوم فنقول مثالً يساوي 

  .رياالً فيتقابل الدينان ويتساقطان  ١٢٠ه رياالً وأنا أريد من ١٢٠

  يداً بيد ؟: مل حيصل التقابض والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول : قد يقول قائل 

الساقط ال يشترط فيه القبض وإمنا يشترط القبض يف الواجب يعين الذي ثبت يف الذمة وهو : فنقول 

  .القبض الذي يسلَّم لكن الذي يسقط من الذمة ال يشترط فيه 



لكن إذا مل يتقابال يف القيمة وحصل فرق ألحد الدينني فالفرق البد أن يدفع وال بد أن يسلَّم يف الس 

  " .ما مل تتفرقا وليس بينكما شيء : " ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 

الثاين وهو ربا النسيئة وذا نكون انتهينا من اجلزء األول وهو ربا النسيئة الواقع يف البيع وبقي اجلزء 

  .الواقع يف القرض 

  :القسم الثاين من ربا النسيئة الذي يقع يف القرض 

هذا هو أشنع الربا وهو ربا اجلاهلية الذي لعنه ا هللا ومقته وحذر منه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة 

ه ربا عمي العباس بن أال إن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع:" الوداع ووضعه حتت قدميه وقال 

  .فأشنع أنواع الربا ربا النسيئة الواقع يف القرض وهو ربا البنوك اليوم " عبد املطلب 

  :ضع وتعجل / مسألة 

  
  

: ريال حتل يف رمضان ، فاحتاج زيد وجاء إىل عمرو وقال  ١٠٠٠زيد له يف ذمة عمرو : صورا 

  .ريال  ٢٠٠اآلن وأساحمك من  اقضين الدين اآلن وقَدم األجل من رمضان وسلمه يل

  .املسألة فيها قوالن ألهل العلم ، والصحيح اجلواز 

والذين تكلموا باملنع اعتمدوا على أحاديث ال تصح رويت عن بعض الصحابة والصحيح أن هذه 

  .األحاديث ال تثبت فال حيتج ا 

مع أنه جعل لألجل حصة يف كل من جبا) إما أن تقضي وإما أن تريب ( قياساً على : وأيضاً قال املانعون 

  .املعاملتني 

  .اجلواز : لكن القول الصحيح وهو قول األكثرين 

يا أبا القاسم إن : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أجلى يهود بين النضري قالوا له : والدليل على ذلك 

وهذا احلديث أصح من " جلواضعوا وتع:" لنا على الناس ديوناً مل حتل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .أحاديث املنع 

وأما ما ذكروه من التعليل فهو ممنوع ؛ ألن املمنوع أن جيعل لألجل حصة على حساب املقترض وهنا 

جعل لألجل حصة ملصلحة املقترض ، والشرع دائماً إىل جانب الضعيف واملقترض يف الغالب هو 

  .الضعيف 

  :بيع النخل والشجر عموماً / مسألة 

من باع خنالً قد أُبر فثمرته للبائع الذي باعه إال أن يشترطه املشتري :" قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ي

  .رواه البخاري ومسلم " 

  .التلقيح ، فيؤخذ طلع الذكر فيوضع يف طلع األنثى : معىن التأبري 

رطها املشتري وجيب حينئذ إذا بيعت النخلة املؤبرة فالثمرة تكون للبائع إال أن يشت: منطوق احلديث 



على املشتري أن يبقي الثمرة إىل أوان صالحها ليأخذها البائع وال يلزمه املشتري جبزها اآلن ألنه ال 

  .يستفيد منها قبل صالحها 

  .والسقي يكون على البائع وال مينعه املشتري من سقيها وتعاهدها 

إن احلكم : وقال اجلمهور  -وهي مرحلة قبل التأبري -التشقق : إن املراد بالتأبري : وقال مجهور الفقهاء 

  .مربوط بالتشقق ، فإذا بيعت النخلة املتشقق أكمامها فالثمرة تكون للبائع إال أن يشترطها املشتري 

  
  

  .ومعىن التأبري التلقيح " التأبري :" واعترض عليهم بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .وإمنا عرب بالتأبري ؛ ألنه الزم للتشقق  أن املراد هو التشقق: فأجابوا 

قد أبرت : الرسول يقول : والصحيح القول األول وهو التأبري وقال ذا الظاهرية وشيخ اإلسالم وقال 

  .وحنن نقول قد تشققت ؟ إمنا نربط األمر بالتلقيح وليس جمرد التشقق 

مل فيه حىت يستحقه لكن إذا أبره البائع وهو املناسب من ربط احلكم به ؛ ألنه إذا تشقق فليس للبائع ع

  .فإن النماء يكون له ألنه بذل جهداً وماالً فيه فيستحقه 

  :اشتراط البائع للثمرة / مسألة 

إذا بيعت النخلة قبل التأبري فإن الثمرة للمشتري فهل للبائع أن يشترط الثمرة كما اشترط املشتري 

  الصورة السابقة ؟

  .ه أحد املتبايعني له أن يشترطها ألن: قيل 

  .ليس له أن يشترطها ألنه عقد على الثمرة قبل بدو صالحها : وقيل 

أن له أن يشترطها ألنه ليس بيعاً وإمنا استثناء من البيع والنيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن : والصحيح 

  .الثنيا إال أن تعلم 

  :حكم غري النخل / مسألة 

وأشجار التني والتفاح واملوز تقاس على النخل فإذا بيعت  وغري النخل كالنخل ، فأشجار العنب

  .الشجرة قبل تلقيح الثمرة فالثمرة تكون للمشتري وإذا بيعت بعد التلقيح فالثمرة للبائع 

  :ربط احلكم بالتلقيح ، والعمل يف األشجار اليت ال تلقح ؟ / مسألة 

يلقحه الشخص ولذلك تكثر الرياح يف بعض الثمار حساس جداً حىت إنه تكفي الريح يف تلقيحه وال 

الصيف وهذا من آيات اهللا وأحياناً يلقح النحل من خالل تنقله بني األشجار فيأخذ من هذه ويضعها يف 

  .األخرى 

فهناك من الثمار ما ال حيتاج إىل تلقيح بين كالتفاح وهناك ما حيتاج إىل تلقيح من قبل اإلنسان كالتمر 

  .ولو مل تلقح خلرجت شيصاً



فهذه الثمار اليت ال حتتاج إىل تلقيح نربط احلكم فيها بالتشقق فإذا تشققت فالثمرة للبائع وإذا بيعت 

  .قبل التشقق فالثمرة للمشتري 

  
  

وأما الثمر الذي ال يتشقق ويظهر ظهوراً كالتني والعنب فهذا إذا بيعت الشجرة قبل الظهور فالثمرة 

  .رة للبائع إال أن يشترطها املشتري للمشتري وإن بيعت بعد الظهور فالثم

  :بيع الثمرة / مسألة 

يف املسألة السابقة تكلمنا عن بيع األصل وهو النخلة أو الشجرة واآلن نتكلم عن بيع الفرع وهو 

  .الثمرة كالتمر والعنب وغريها 

  :البد منه  هذه هلا أحكام كثرية وهلا صور ممنوعة كثرية وصور جائزة فيستحسن أن نفصل فيها تفصيالً

  .مع أصلها أو بدون أصلها ) ٣(إما أن تباع الثمرة : أوالً 

ويغتفر يف التوابع ما ) التابع تابع ( فإذا بيعت مع أصلها فال نسأل وال نفصل ؛ ألا حينئذ تكون تابعاً و 

  .ال يغتفر يف األصول 

  .صالحها أو قبل بدو صالحها  إما أن تكون بيعت بعد بدو: وأما إذا بيعت الثمرة دون أصلها ، فننظر 

جاز بيعها مطلقاً وجاز بيعها بشرط : فإن بيعت الثمرة بعد بدو صالحها جاز على كل حال ، يعين 

القطع يف احلال ، وجاز بيعها بشرط التبقية يعين التبقية على النخل حىت يصرفها شيئاً فشيئاً حىت ال 

  .تفسد على املشتري 

  :و صالحها ، فال خيلو األمر من ثالثة تقاسيم أما إذا بيعت الثمرة قبل بد

  .إما أن تباع مع أصلها  -١

  .أو ملالك أصلها  -٢

  .أو لغري مالك أصلها  -٣

فإن بيعت الثمرة قبل بدو صالحها مع أصلها فاحلكم اجلواز ؛ ألنه تابع لألصل ويغتفر يف التوابع ما ال 

  ) .التابع تابع ( : يغتفر يف األصول والقاعدة الفقهية املقررة أن 

وصورا أن يبيع النخلة بعد أن أبرها فينتقل  -أما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صالحها ملالك أصلها 

فهل جيوز له ذلك  -األصل للمشتري وتبقى الثمرة للبائع مث يبدو للبائع أن يبيع النخلة لصاحب النخلة 

  .أو ال جيوز ؟ قوالن ألهل العلم 

  .ال جيوز استصحاباً للنهي الشديد عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها  :من الفقهاء من قال 

جيوز ؛ ألا صارت كالتابع يف الصورة السابقة وألنه حيصل التسليم للمشتري : ومن الفقهاء من قال 

  .على وجه الكمال 

  
  



فال اجتهاد مع ومها قوالن قويان ولكن النهي شديد كما يقول اإلمام أمحد فلذلك وإن كان التعليل قوياً 

ال جيوز ؛ ألنه منهي عن بيع الثمرة : النص فاألوىل أن نقف حيث انا النيب صلى اهللا عليه وسلم ونقول 

  .قبل بدو صالحها بأدلة كثرية كما سيأيت وال دليل على التفريق بني بيعها ملالكها أو لغري مالك أصلها 

  .لغري مالك األصل بيع الثمرة قبل بدو الصالح : بقيت صورة ثالثة وهي 

زيد من الناس عنده خنيل وأمثرت النخيل وبينما كان البلح أخضراً قبل أن يصلح أراد أن : صورا 

  يبيعه لعمرو ، فهل جيوز له ذلك أو ال جيوز ؟

  .األصل أنه ال جيوز ، وهذه املسألة فيها تقسيم آخر 

بشرط القطع يف احلال أو تباع بيعاً مطلقاً  فإما أن تباع الثمرة قبل بدو الصالح بشرط التبقية أو تباع

  .يعين بدون شرط من املتبايعني 

إذا باع الثمرة قبل بدو الصالح وشرط املشتري أن يبقيه إىل أن يصلح فهذا ال جيوز : فالصورة األوىل 

أن  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل:" بإمجاع الفقهاء وذا جاء النص الثابت 

  .، وهذا احلديث يف الصحيحني عن أنس " املبتاع " أو " يبدو صالحها ى البائع واملشتري 

وجاء أيضاً يه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تطيب لألكل وهذا احلديث يف الصحيح ، 

أن حيمار أو  :وى صلى اهللا عليه وسلم عن بيع البلح قبل أن يزهي ، قيل ألنس وما زهوه ؟ قال 

  )٤.(يبدأ فيه احلمرة أو الصفرة : يصفار ، يعين 

  .فهذا النهي ينصب أول ما ينصب على ما شرط فيه التبقية 

يشتري زيد مثر هذه النخلة ويشترط على عمرو أن يبقيها حىت تصلح مث جيزها ، هذا ال جيوز : صورته 

وهلذا علل النيب صلى ) وهو التلف ( ها العاهة ؛ لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم وألا عرضة ألن تصيب

أرأيت إن حبس اهللا الثمرة مب يأخذ أحدكم مال أخيه بغري حق : اهللا عليه وسلم بأنه ال يأمن العاهة فقال 

.  

  .فالثمرة إذا تلفت تكون على املشتري فلذلك ي عنه 

  
  

لى املشتري القطع يف احلال وأن تفرغ أن يبيع الثمرة قبل بدو صالحها وشرط البائع ع: الصورة الثانية 

  النخلة له ، هل جيوز أو ال ؟

اجلمهور على اجلواز ومنهم أصحاب املذاهب وخالف آخرون فقالوا باملنع ومن أشد من متسك باملنع 

  .الظاهرية 

وحجتهم يف ذلك عموم أدلة يف يه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صالحها ، وحىت 

  .طيب ، وحىت تصلح لألكل ، وحىت تزهو ت

  .األصل املنع : وهذه الثمرة مل تتحقق فيها ذلك فلذلك قالوا 



أما اجلمهور فاستدلوا على اجلواز بأنه إذا شرط القطع يف احلال فقد أمن العاهة فنهى النيب صلى اهللا 

ن تصلح ، فإذا شرط القطع يف عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصالح ؛ ألا ال تأمن العاهة قبل أ

  .احلال أمنت العاهة 

  .تطْعم ولو حليوان أو ليستفاد منها : فماذا يستفاد منها ؟ يقال : ولكن قد يقال 

  أن يبيع الثمرة قبل بدو الصالح مطلقاً يعين بدون شرط من املتبايعني فما احلكم ؟: الصورة الثالثة 

ق العقد حيمل على األصل وهو املنع ألن أكثر الصور حمرمة ألن مطل: على املنع وقالوا : اجلمهور 

  .والنهي عام عن بيع الثمرة قبل بدو الصالح 

: باجلواز ؛ ألن قاعدة احلنفية التساهل يف املعامالت ولذلك كانوا يقولون يف قواعدهم : قالوا : احلنفية 

  .مىت أمكن محل العقد على الصحة مل حيمل على الفساد 

ميكن محل العقد على ما شرط فيه القطع يف احلال ، فإذا باع بيعاً مطلقاً وسكت ومل يشترط  :قالوا هنا 

  .فنقول العقد صحيح ونشترط عليه أن يقطعه يف احلال فتصري جائزة 

  .املنع : واالحتياط يقتضي بأخذ قول اجلمهور وهو

  مب يعرف صالح الثمر ؟/ مسألة 

ألن الصالح حد فاصل ، فما قبل الصالح ال جيوز البيع يف ال بد من معرفة عالمة صالح الثمرة ؛ 

  .األصل ، وما بعد الصالح جيوز البيع يف األصل 

  
  

الثمار منها ما يتلون كالبلح والعنب ، فالذي يتلون فصالحه بابتداء تلونه وهلذا قيل ألنس : فنقول 

شيئاً فشيئاً باحلمرة أو الصفرة ، فإذا  تبدأ: أن حتمار أو تصفار ، يعين : رضي اهللا عنه وما زهوه ؟ قال 

  .تلون جاز بيعه وقبل ذلك ال جيوز بيعه 

وأما الذي ال يتلون كالعنب األبيض ومثل التفاح فصالحه بتغري طعمه ولذلك جاء أن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم ى عن بيع العنب حىت يتموه حلواً 

به لألكل ، فريجع يف هذا للعرف فمىت ما طاب لألكل وما ال يتلون وال يتغري طعمه فيعرف صالحه بطي

  " .ى عن بيع الثمرة حىت تطيب لألكل :" فهذا صالح ، ويرجع يف هذا حلديث 

  :بيوع األجل والتقسيط / مسألة 

  .املدة ، وهو تأخري الوفاء مدة معينة : األجل هو 

  :وعقد البيع مع األجل على أربعة أنواع 

  .جل ، باتفاق أهل العلم ، فيحرم األجل واحلالة هذه بيع يفسده دخول األ -١

  .بيع جيب األجل فيه ويعترب شرطاً لصحة العقد  -٢

  .بيع يباح فيه األجل  -٣



بيع اختلف فيه وهو الذي يندرج حتته بيوع التقسيط املوجودة اآلن يف السيارات واألراضي  -٤

  .والعقارات وغريها 

  .ل ويفسده األجل بيع حيرم فيه األج: النوع األول 

بيع عملة : مثل . وهذا مثل بيع مالني ربويني من جنس واحد أو من علة واحدة ، وهو ربا النسيئة 

  .بعملة صرفاً مع عدم التقابض 

  .بيع الدين بالدين ولو مل يكن يف األموال الربوية فيكون الثمن واملثمن مؤجالً : ويلحق ذا النوع أيضاً 

  .الربوية فهذا أفظع وأشنع فإذا كان يف األموال 

اشترى زيد من عمرو سيارة خبمسني ألف ريال ومل يسلِّم زيد املبلغ ومل يستلم السيارة من عمرو : مثال 

  .بيع الكالئ بالكالئ : فهذا متفق على بطالنه ، وحكى اإلمام أمحد فيه إمجاع الناس وهو يسمى 

  .سنفرد هلا وقتاً خاصاً للكالم عليها وتفصيلها  بيع العينة ، وألمهيتها: ويلحق ذا النوع أيضاً 

  :بيع جيب ويشترط له األجل : النوع الثاين 

  
  

: فهذا النوع جيب له األجل ولو مل يوجد األجل لبطل البيع ، وهو بيع السلَم بلغة أهل احلجاز ويقال له 

  .السلف بلغة أهل العراق 

  .من مقبوض يف جملس العقد عقد على موصوف يف الذمة معلوم بصفته بث: وهو 

وأُرخص فيه حلاجة الناس إليه قدمياً وحديثاً ، فكان املزارع إذا كان وقت البذار والزرع حيتاج إىل مال 

ليخلص األرض وينقيها من اآلفات والشوائب وليحرث األرض ويسمدها ويشتري البذر وحيتاج إىل 

  .مال ألجر العمال 

راً لشساعة األراضي املزروعة وحلاجته إىل املعدات واآلالت الزراعية ويف الزمان هذا تتضاعف احلاجة نظ

.  

فهذا املزارع ال جيد ماالً ، فيدخل يف عقد السلم مع إنسان آخر حيتاج إىل شراء طعام مؤجل بثمن 

أرخص من احلال فشرع لسد حاجة هذا وهذا فيعطي املشتري صاحب األرض ماالً وجيعل هذا املال 

  .صاع مثالً من الرب أو الشعري  ١٠٠٠ـ املدفوع مثناً ل

  .أن يكون املبيع مؤجالً واملال مدفوعاً يف جملس العقد : من شروط صحة السلم 

مستثىن من بيع ما مل يوجد ؛ ألن األصل أنه ال جيوز بيع ما مل يوجد وما  -إن قيل أنه بيع  -والسلم 

  .ليس عندك ، فهو مستثىن للحاجة 

  .بذاته فال حيتاج إىل هذا االستثناء  وإن قيل إنه عقد مستقل

يآ أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل { والسلم جائز بالكتاب والسنة ، فمن الكتاب قوله تعاىل 

من :" استدل ا ابن عباس وغريه على السلم ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } مسمى فاكتبوه 



  .وله شروط مذكورة يف كتب الفقه " وم إىل أجل معلوم أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معل

  :بيع يباح فيه األجل : النوع الثالث 

فالبيع املطلق جيوز . األصل يف العقود والشروط اإلباحة ، واألصل يف البيع جواز التأجيل ألحد الثمنني 

ن بالدين أو الذرائع فيه التأجيل لكن بشرط أنه ما يلحق بالنوع األول وهو بيوع الربويات وبيع الدي

  .الربوية كالعينة 

  .بيع اختلف فيه األجل : النوع الرابع 

  :القرض  -١

  ريال إىل شهر فهل يلزم األجل أو ال ؟ ١٠٠٠إذا أقرضت زيداً من الناس 

  
  

القرض حالّ ولو أجله ، : أن القرض حالّ وال يتأجل بالتأجيل حىت قال اإلمام أمحد : اجلمهور قالوا 

  .أن تطلب منه األلف اآلن وتطالبه ا ولك احلق عليه فال يلزم األجل ولو أجله فيحق لك 

إىل أن القرض يتأجل باألجل مبعىن : وذهب احلنابلة يف رواية ومالك رمحه اهللا والظاهرية وبعض الفقهاء 

  .ريال إىل أجل ال حيق له أن يطلبها قبل حلول األجل  ١٠٠٠أنه إذا أقرضه 

بيع ريال بريال إىل أجل أو صاع بر : ألنه لو أجل القرض لكان كبيع النسيئة مثل : قالوا : أدلة املانعني 

  .ويرده بعد شهر كأنك بعته صاعاً بصاع إىل أجل 

الصحيح أن القرض يتأجل بالتأجيل فلو أقرضه ماالً إىل أجل فال نطالبه به قبل : قالوا : أدلة ايزين 

  .انتهاء األجل 

  .} ذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى إ{ : ومن أدلتهم 

إن عقد القرض غري عقد البيع ، فعقد البيع معاوضة وعقد القرض إرفاق : وردوا على املانعني فقالوا 

  .وإحسان فهو أشبه بالصدقة 

حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر : بدليل صحيح يف البخاري : واستدل ايزون 

  .فدفعها إليه إىل أجل مسمى ، و هذا هو الشاهد  ١٠٠٠ائيل استسلف من أخ له رجالً من بين إسر

  .فدل على أن القرض يتأجل بالتأجيل وهذا هو الصحيح 

  :بيع التقسيط ، وهو نوعان  -٢

، فإن باعه السلعة  ١٠٠٠أو مؤجلة بـ  ٨٠٠أن يعرض السلعة بواحد من مثنني ، إما حالة بـ ) أ 

مؤجلة ومل  ١٠٠٠حالة أو بـ  ٨٠٠خذها إما بـ : واحد من البيعني ، فقال وهو متردد ومل جيزم ب

جيزم بأحد السعرين فهذا ال يصح للجهالة بالثمن ، وقد قيل إنه معىن يه صلى اهللا عليه وسلم عن 

  .بيعتني يف بيعة واحلديث ثابت يف السنن 

: مؤجلة فقال املشتري  ١٠٠٠بـ حالة أو  ٨٠٠خذها إما بـ : وأما إن جزم بأحد السعرين بأن قال 



  اشتريت مؤجالً فهل يصح هذا ؟

  .هذا يدخل يف اخلالف الذي سيأيت يف النوع الثاين وهو بيع األقساط 

  
  

وإن اختار أجالً أبعد زاد يف الثمن فهل  ٢٠٠وإىل شهرين بـ  ١٠٠بأن يبيع مثالً السيارة إىل شهر بـ 

  يصح هذا أو ال يصح ؟

باملنع ، وفيما أعلم أن ا جلمهور ذهبوا إىل اجلواز ومنع منه بعض السلف ، وقد قيل باجلواز ، وقيل 

  .روي منع ذلك عن سليمان بن يسار وروي عن غريه من الفقهاء 

األصل ، فاألصل يف البيوع احلل ومل يقم دليل ونص على منع هذا : أما حجة من اختار اجلواز ، فهو 

  )٥.(وص النوع من البيع وال هو يف معىن املنص

أنه يف هذا البيع ما قصد توفري السلعة يف السوق ولكنه قصد املال بدليل أنه زاد يف مقابل : حجة املانعني 

وهو ) إما أن تقضي وإما أن تريب : ( األجل فصار كأن قصده األول هو املال ، فيصري هذا شبيهاً مبسألة 

  .فهو يضاعفه يف كل شهر ، ولذلك منعوا هذا ألن الثمن أصبح ديناً يف ذمته : قالوا . ربا اجلاهلية 

فيضع للمال مثناً ) التقسيط ( ببيوع األجل هذه " ى عن بيعتني يف بيعة :" وبعضهم فسر حديث 

  .وللمؤجل مثناً آخر أكثر منه فمنعوا هذا البيع 

س يف معىن اجلواز إن شاء اهللا تعاىل ؛ ألنه األصل كما ذكرنا ، ولي: ولكن الذي يظهر واهللا أعلم 

هذا إذا ) إما أن تقضي وإما أن تريب ( ألن ) إما أن تقضي وإما أن تريب ( املنصوص ، وهو خيتلف عن 

  .هي إذا عليك بكذا ، يعين بالزيادة : كان ديناً يف ذمته فلما جاء وقت السداد ومل يكن معي املال قال 

يادة قبل العقد قبل أن يصبح هذا الثمن ولكن الصورة اليت معنا بيع وليست ديناً ، فهو متفق على الز

ديناً يف ذمة املشتري ودخل املشتري على بصرية والشارع ال مينع من هذا ؛ ألن يف هذا حتقيق 

  .مصلحة املشتري بالتأجيل ، وال شك أن التأجيل ألنفع له من التنجيز ؛ ألنه قد ال جيد : املصلحتني 

أن يبيع سلعة مؤجلة بالثمن نفسه حاالً فهذا عليه  -يضاً أ -ومصلحة البائع بالزيادة ألنه ال ميكن 

مضرة وعليه نوع خسارة فألجل مصلحة الفريقني حيكم جبواز املسألة إن شاء اهللا تعاىل خاصة وأنه مل 

  .يرد دليل مينع منها 

  
  

أجل أنه ليس كل ) ضع وتعجل ( تقدم الكالم يف مسألة : أما مسألة أنه جعل لألجل مقابالً ، فنقول 

  .أسقط مقابل إسقاط بعض األجل ) ضع وتعجل ( زيد يف مقابلته من املال ال يعترب هذا ممنوعاً بدليل 

صورة الدين املؤجل ، أما البيع : إمنا املنهي عنه من الزيادة يف األجل يف صورة معينة معروفة ، وهي 

  .ال مينع منه الشارع  املؤجل فال مانع ، ولو جعل يف مقابل األجل زيادة يف الثمن فمثل هذا



واملسألة فيها كالم كثري وتفصيل طويل ، ولكن الراجح إن شاء اهللا تعاىل واملعمول به ما اختاره كثري من 

  .اجلواز : احملققني 

  :العينة / مسألة 

العينة داخلة يف بيوع اآلجال احملرمة ، وإن كانت خمتلفاً فيها ، وذهب إىل جوزاها الشافعية ، وهو 

  .املعتمد عندهم لكن اجلمهور على منعه ؛ ولذلك تكلمت عنها يف بيوع اآلجال املختلف فيها  املذهب

  ) .الدراهم ، الدنانري ( النقد : مشترك لفظي ومن معانيه ) العني ( ولفظ . مسيت العينة من العني 

  .عة ألن أحد املتبايعني يقصد بالبيع العني ، وال يقصد السل: ومسيت العينة ذا االسم 

كل قرض جر نفعاً فهو ( وتعترب العينة ذريعة إىل الربا ، وهذا الربا ربا القرض الذي جير نفعاً وتقدم أنه 

وقد ثبت هذا عن مجلة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأيب بن كعب وعبد اهللا بن سالم يف ) ربا 

  .البخاري وغريه 

من أنواع البيوع الصورية ، اليت ال يقْصد فيها حقيقة أحياناً يتوصل إىل القرض الذي جير نفعاً بنوع 

  .بيع العينة : البيع ، وإمنا يتوصل ا إىل القرض الذي جير النفع ومن ذلك 

  .منع بيع العينة ، وهو قول مجهور الفقهاء وهو الصحيح املوافق لألصول الشرعية : والراجح 

  
  

عن العينة فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وتفسري العينة صح عن الصحابة ، وأما النهي 

إذا :" احلديث املشهور حديث ابن عمر عند أيب داود وأمحد وهو ثابت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تبايعتم بالعينة وأخذمت بأذناب البقر وتركتم اجلهاد ورضيتم بالزرع سلط اهللا عليكم ذالً ال ينزعه حىت 

  " .تراجعوا دينكم 

 هذا احلديث بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سبب لتسليط الذل فكان الظاهر أن تسليط الذل يف

إن الرسول ما ى العينة : والعذاب إمنا سببه هذه األمور ومنها العينة ؛ ألن ايزين وهم الشافعية قالوا 

ذا ويسلط اهللا عليهم عقاباً ومل وغاية ما يف األمر أنه ذكر خرباً أنه يأيت أناس يكون من أمرهم كذا وك

  .يقل إن العينة حرام 

فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو مل يصرح مبنع العينة فإنه يفهم من ربط احلكم بالعلة !! سبحان اهللا 

عصى الناس رم فسلط اهللا عليهم عذاباً ، أال يفهم أن سبب : أن هذا سبب وعلة ، فحينما تقول مثالً 

بلى ، وهكذا العينة ! بلى ، وبالتايل أال يفهم منعها وحترميها والتحذير منها ؟! املعصية ؟ هذا العذاب هو

  .فيستفاد من ذلك املنع 

وصح عن عائشة رضي اهللا عنها أا فسرت العينة بالصورة املعروفة ملا جاءا أم ولد لزيد بن ثابت كما 

اهللا تعاىل االحتجاج به كم رجح ذلك ابن  يف حديث سبيعة واحلديث خمتلف يف صحته والراجح إن شاء

القيم وغريه وهو عند اإلمام أمحد ، جاءت أم ولد زيد بن ثابت وأخربت عائشة أن زيداً اشترى سلعة 



بئس ما شريت وما اشتريت ، : فقالت  -يعين نفس صورة العينة  - مؤجلة مبائة وباعها حالة بثمانني 

  .ى اهللا عليه وسلم قد حبط إال أن يتوب ، أو كما قالت أخربي زيداً أن جهاده مع رسول اهللا صل

فيستفاد من ذلك تصريح الصحابة باملنع من هذه الصورة وتطبيق العينة على الصورة اليت ذكرها 

  .الفقهاء 

  :صور العينة 

  :العينة املمنوعة ، اليت هي ذريعة للقرض الذي جر نفعاً هلا صور عديدة 

  :الصورة األوىل 

  
  

أن يأيت احملتاج إىل املرايب ) الشريطية ( هر الصور مما هو موجود اليوم يف سوق الداللني وهي من أش

 ١٠٠.٠٠٠ما عندي ، لكن أنا أبيعك سياريت هذه بـ : ريال فيقول  ٨٠.٠٠٠أقرضين : فيقول 

 ريال فيأيت املرايب ويبيع السيارة على ٨٠.٠٠٠ريال مؤجلة إىل سنة مث تشتريها مين اآلن حالة بـ 

ريال حالة فريجع  ٨٠.٠٠٠ريال مؤجلة مث يبيعها احملتاج على املرايب بـ  ١٠٠.٠٠٠احملتاج بـ 

ريال اليت هي الثمن املؤجل ، فصارت  ١٠٠.٠٠٠ريال حالة ويعيدها بعد سنة  ٨٠.٠٠٠احملتاج بـ 

  .ربا قرض جر نفعاً 

ريال  ٨٠.٠٠٠عمرو فحقيقة هذه املسألة قرض جر نفعاً واملؤدى واحلاصل أن يقترض زيد من 

  .ريال وهذا ربا اجلاهلية  ١٠٠.٠٠٠ويشترط عليه عمرو أن يردها عليه بعد سنة 

: وهذا البيع الصوري الذي يفعلونه إمنا هو حتايل على اهللا عز وجل كما قال أيوب السختياين رمحه اهللا 

  .خيادعون اهللا كما خيادعون صبياً 

لعن اهللا اليهود إن اهللا :" ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعلوم أن احليل حرام إال ما أُرخص فيه 

فكل من حتايل للوصول إىل حرام ففيه شبه " ملا حرم عليهم شحوم امليتة مجلوها مث باعوها مث أكلوا مثنها 

  .من اليهود وهم أصل احليل ، واحليل جاءت من طريقهم ؛ ألم أهل اجلشع والطمع 

  :الصورة الثانية 

  .مسألة العينة وهي داخلة يف العينة على الصحيح عكس 

ريال  ١٠٠.٠٠٠ريال حالة مث يبيعها على الفقري بـ  ٨٠.٠٠٠فيشتري املرايب سيارة احملتاج بـ 

ريال فصارت  ١٠٠.٠٠٠ريال مث بعد األجل يعيد له  ٨٠.٠٠٠مؤجلة فريجع الفقري بسيارته و

  .ربا قرض جر نفعاً  ١٠٠.٠٠٠ريال أُرجعت  ٨٠.٠٠٠

  :الصورة الثالثة 

ريال مؤجلة والفقري ال يبيعها على املرايب ولكن  ١٠٠.٠٠٠أن يبيع املرايب على احملتاج السيارة بـ 

يبيعها على أبيه أو أخيه أو وكيله الذي اتفق معه ويظن أن هذا خيرجه من العينة ، وهذا يف احلقيقة ال 



  .ذا من العينة حبال خيرجه من العينة ، فيدخل شخصاً ثالثاً وال خيرجه ه

  :الصورة الرابعة 

  
  

: أن يدخال بينهما حملالً ، يدخل معهما يف اجلرمية ، فيأيت الفقري احملتاج يسأل التاجر املرايب سلفاً فيقول 

ما عندي سلف ، لكن اشتر السيارة من فالن من الناس وأنا اشتريها منك ، فيذهب الفقري احملتاج إىل 

ريال مث يرجع إىل التاجر األول  ١٠٠.٠٠٠ويشتري منه السيارة مؤجلة بـ ) ل احملل( فالن من الناس 

 ٨٠.٠٠٠ريال مث التاجر املرايب يعيدها ثانية على احمللل بـ  ٨٠.٠٠٠فيبيعها الفقري عليه حالة بـ 

  .ريال يقتسمان بينهما هذا الربح  ١٠٠.٠٠٠ريال حالة وحينما يأيت الفقري يسدد الـ 

  .عينة كل هذه من صور ال

على كل حال كل بيع توصل فيه إىل الوصول إىل القرض الذي جير نفعاً فهو داخل يف العينة وهو حرام 

.  

وقد ثبت حترميه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعائشة وعن كثري من السلف ، ثبت عن ابن عباس 

: فقال ابن عباس  -العينة يعين نفس صورة  -أن رجالً اشترى حريراً مببلغ حال مث باعها مؤجلة بأكثر 

  .بيع ببيع دخلت بينهما حريرة ، يعين أن هذه ال تعدو إال أن تكون وسيلة وإال فإا غري مقصودة 

اجلاري اآلن عند بعض الناس أم يتعاملون بالعينة كثرياً ويسموا الدينة ولذلك جتد عنده مثالً صناديق 

ريال مؤجلة ويبيعها احملتاج عليه  ١٠٠.٠٠٠احملتاج بـ هيل أو أكياس بن وحنو ذلك ، مث يبيعها على 

أو على شخص ثالث يتظاهرون أنه أجنيب عنهم وهو ليس بأجنيب بل متفق يف السر مع البائع يبيعها عليه 

ريال حالة ، وهذه هي حقيقة العينة ، فالواجب اإلنكار على أهلها ألا موجودة بكثرة  ٨٠.٠٠٠بـ 

.  

مبعىن التورق ، والتورق فيه خالف ، منعه بعض وأجازه البعض ، ) الدينة ( لكن قد يستعمل العامة

  .ولعل الراجح إن شاء اهللا تعاىل أنه جائز ؛ ألنه فيه اتفاق 

  
  

أن يأيت ويشتري السيارة من صاحب املعرض بـ : والتورق بينه وبني العينة فرق دقيق ، فالتورق 

ريال على شخص أجنيب ليس بينه وبني صاحب  ٨٠.٠٠٠ريال مؤجلة مث يبيعها حالة بـ  ١٠٠.٠٠٠

املعرض أي اتفاق ، فهذا هو التورق ويستعمله الناس كثرياً وذلك بقصد توفري السيولة بأيديهم ، فال 

يكون معه دراهم وهو حمتاج لعمار أو غريه فيشتري سيارتني إىل أجل مث يبيعها حالة يف السوق ويستفيد 

  .و مشروعه واملبلغ املؤجل يسدده على أقساط من السيولة إلكمال العمار أ

  .هذا على الصحيح أنه جائز وإن كان ورد الكالم فيه عن البعض 



  هذا واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

  أبو العنود: وأَفْرغَه 

  هـ٣٠/٢/١٤٢٠الدمام 

ع ؛ ألن مستند اإلمجاع دليل شرعي ؛ ألنه ال يتطرق إليه نسخ ، وألن األمة ال يبدأ الفقهاء باإلمجا) ١(

  .جتتمع إال على دليل سامل من املعارضات 

الدين ليس خاصاً بالقرض فقط ، وإمنا كل ما وجب يف الذمة مسي ديناً سواء كان بدل : فائدة ) ٢(

  .األسباب قرض أو مثن مبيع أو عوض جناية أو قيمة متلف أو أي سبب من 

  .بيع الرطب ، أو التمر ، أو البسر ، أو العنب ، أو غريها : بيع الثمار املقصود به ) ٣(

  .ألنه أخضر مث منه ما هو أصفر ومنه ما هو أمحر على اختالف البلح ) ٤(

هذه العبارة يستعملها الفقهاء كثرياً ، كما يف املغين مثالً ، فاملنصوص هو الذي جاء فيه نص من ) ٥(

  ) .معىن ( اتمع معه يف علة : كتاب أو سنة ، والذي يف معىن املنصوص 

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

)١٩(  

  
  


