
 اإلخالل �شيء من شروط الصرف
 الر�ا والصرف

 
، �بقـى لـه �قیـةو نـا المشـتري ثمـن السـلعة �حصـل أحیاًنـا أن �عطیَ نحـن �اعـة فـي السـوق و  السؤال:

 ،فأذهـب إلـى د�ـان آخـر فأعطیـه المبلـغ الـذي أر�ـد صـرفه ،انتظر حتـى أصـرف المبلـغ :قول لهفأ
 علـى صـاحبي ثـم أرجـع مـن �عـدُ  ،خرهؤ قدر ما تبقى للمشـتري حتـى ال نـ صاحب الد�انفیعطیني 

 هل فعلنا هذا صحیح؟ف ،�اقي الصرف يلیعطین الذي في الد�ان اآلخر

 أو عملة موحدة  ،أو فضة �فضة ،ذهب بذهب�الصرف إذا �ان من جنس المال  :الجواب
و�ن اختلفت العمالت  .والمماثلةا بید إال مع تحقق القبض یدً ، فال �جوز عملة بلد واحدببعضها �

وهنا  ،فیشترط فیه التقا�ض فقط ،أو ما أشبه ذلك ،نیه بدوالر، أو جر�ال �جنیه، أو ذهب �فضةك
و�بقى ما  ،ال یتأخروا علیهئل ؛�عطیه ما �حتاجه المشتري ألنه  ؛یبدو أن التقا�ض غیر متحقق

لكن  ،یترتب علیه تأخیر وال ضرروال  ،ألّنه جار له ؛لصاحب السلعة عند صاحب الد�ان اآلخر
 مثًال ...الذهب �الذهب، والفضة �الفضة« :-علیه الصالة والسالم-مع ذلك الشرط من قوله 

 »ا بیدا بید، فإذا اختلفت هذه األصناف، فبیعوا �یف شئتم، إذا �ان یدً �سواء، یدً  �مثل، سواءً 
وحینئٍذ ال �جوز له أن یبرح المكان حتى �قبض المبلغ  ،فمثل هذا ال یتحقق ]١٥٨٧[مسلم: 

 .كامالً 

له  ردفي مسألة البیع والشراء أّنه �شتري سلعة �ستین مثًال و�عطیه مائة لی او�حصل �ثیرً 
في وقت  فْأتنا ،عندي شيء لیساآلن ( :و�قول له ،فرق قیمة السلعة مع المدفوعوهي  ،أر�عین

 :و�عض أهل العلم �قول .االنصراف حتى �قبض الباقي وال �جوز ،هذا أ�ًضا صرف ،)آخر
، و�قترض منه مبلًغا لیعطي عند صاحب المحل االمخرج من هذا أن �جعل المائة �املة رهنً 

ق دِّ ُص إذا تُ ف ،و�قع الناس في الخطأ في المساجد أحیاًنا .و�ذا توفر المبلغ یتم الصرف المشتري،
و�ر�د  ر�ال، ئةا�كون معه م ، �أنالمتصدق مبلغ أكبر مما یر�د الصدقة �ه و�ان مع على فقیر،

و�بقى أن  في الحكم، مثلهفهذا  ،)أعطني الباقي( :فیقول له ،أن �عطي الفقیر عشرة أو عشر�ن
 وحینئٍذ ال �جوز في المسجد. ،وهي أن الصرف له حكم البیع ،ینظر إلى المسألة من جهة أخرى 

 

 هـ٢٣/١١/١٤٣٢اوى نور على الدرب، الحلقة السا�عة والخمسون المصدر: برنامج فت


