
 الر�ا والصرف 
 ب�ع الذهب القد�م �الذهب الجدید

 
الذهب  فهل إذا اشتر�تُ  ،محلٍ  وأنا صاحبُ  ،أنه ال �جوز ب�ع الذهب �اآلجل سمعتُ  :السؤال

فرق الجدید عن -واتفقنا على أن ال�اقي من الق�مة  ،الق�مة ودفعتُ  ،الجدید �ق�مة القد�م حاال� 
عطي للموزِّع ا نُ وأح�انً  ؟ا من التحر�مهل �كون هذا التصرف خروجً  ،�عد التصر�ف�كون  -القد�م
�كون  -)أجور التصن�عـ(وهو ما �سمى عندنا ب-ونتفق أن فارق السعر  ،وزن الذهب للقد�م مثلَ 
  .االحقً 

«الذهب  :في الصح�حین وغیرهما أنه قال -عل�ه الصالة والسالم-قد صح عن النبي  :الجواب
  �مثل»   ً مثال   ،ا بوزن     ً «وزن   ،] 1586/ ومسلم:  2134[ال�خاري:  »هاء وهاءا إال          ً �الذهب ر�  

وال  ،فال �جوز التفاضل في ب�ع الذهب �الذهب، ]2176   ُ              / و� نظر ال�خاري:  1588[مسلم: 
 ،وغیرها من الر�و�ات ،وال الملح �الملح ،وال التمر �التمر ،وال الشعیر �الشعیر ،الفضة �الفضة

ال بل  ،فال �فترقان و�ینهما شيء ،والتقا�ض ،التماثل :ال بد من توافر شرطینف ا �جنسه تإذا ب�عف
وأهل العلم �قررون أن الجهل �التماثل �العلم  .وال بد من التساوي والتماثل ،ا بید             ً بد أن �كون ید  

ال بد من �ذلك و  ،ا بوزن              ً ن التماثل وزن                      ِ الحرص على أنه ال بد م        ِ ن شدة   ِ م  وهذا  ،�التفاضل
 ،ألن أمر الر�ا شدید ؛]1587[مسلم:  »ا بید  ً ید  « ،خذ وهات :�عني ،»إال هاء وهاء«التقا�ض 

} وخطره عظ�م  ْ�َطاُن ِمَن اْلَمّسِ  {الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الرَِّ�ا َال َ�ُقوُموَن ِإالَّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخ�َُّطُه الشَّ
 .�عثون یوم الق�امة مجانین                    ُ الذین �أكلون الر�ا ی  ن إ :] حتى قال �عض المفسر�ن275 [ال�قرة:

َ  الذهب                                     ُ فال بد في هذه الصورة أن یب�ع الز�ون   في  و�ق�ض ثمنه ،القد�م المستعمل �الدراهم    
 -عل�ه الصالة والسالم-ا بید �ما قال النبي   ً ید   ،و�دفع ثمنه في الحال ،ثم �شتري الجدید ،الحال

[ال�خاري:  »   ً   جنی� ا �الدراهم ابتع ثم �الدراهم، الجمع �ع« :لمن �اع التمر الجمع �الجنیب
 هذه اختلفت فإذا«أما إذا اختلف الجنس  ،فال �جوز التفاضل إذا اتحد الجنس ،]2201

�عني من  »شئتم ��ففب�عوا « ،]1587[مسلم:  »بید  ً   ید ا �ان إذا شئتم، ��ف فب�عوا األصناف،
 .لكن ال بد من التقا�ض ،الر�و�ات مع التفاضل

       ِ                  وجعل فار ق السعر في مقابل  ،المقصود أنه في الصورة المسؤول عنها ال �جوز مثل هذاف
 -عل�ه الصالة والسالم-ا في عهده                ً �اثني عشر دینار  القالدة      ْ ب�عت   ه لما ألن ؛الصنعة والص�اغة

میز   ُ و�   ]1591[مسلم:  »ُ    ت فصل حتى ُ    ت �اع ال« :-عل�ه الصالة والسالم-قال النبي  ،وفیها الخرز
الص�اغة لهذه القالدة  -عل�ه الصالة والسالم-عتبر      َ ولم �   ،لیتحقق التساوي  ؛بین الذهب من غیره

     ٍ بذهب  �اع   ُ و�   ،ز الذهب عن غیره   َّ می      ُ أن �              ٍ فال بد حینئذ   ،ا لهذا التفاضل                      ً مع ما فیها من خرز مبرر  



ن               ِ أو ما أرادوا م   ،ا      ً ا جدید        ً ا مصوغ                   ً شترى �الدراهم ذه�    ُ و�   ،�اع �الدراهم    ُ أو ی   ،مع التساوي والتقا�ض
 �هللا أعلم. ،ال بد من التساوي والتقا�ضا، ف   ً كو�  سأو م ا                   ً لذهب سواء �ان مصوغ  أنواع ا
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