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 المقدمة
 
 

 رور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يجده اهلل فال مضل له ونعوذ به من شإن احلمد هلل حنمده ونستعينه 

 . له إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسولهإومن يضلل فال هادي له وأشجد أال 

 :أما بعد 

فقد كلفت ببحث مسألة بيع الربوي جبنسه ومعه أو معجما جنس آخر ، وهذا البحث تابع ملنجج فقه 
 .قسم الفقه وأصوله بألول مرللة املاجستر الفصل ايف املعامالت 
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 :خطة البحث 

 .املقدمة  :أواًل

 :التمجيد وفيه مطلبان :ثانيًا

 .تسمية املسألة :املطلب األول

 .صور املسألة :املطلب الثاين

 .لكم بيع الربوي جبنسه ومعه أو معجما جنس آخر  :املبحث األول

 .األقوال يف املسألة ونسبتجا :املطلب األول

 .أدلة األقوال ومناقشتجا :املطلب الثاين

 .وأسبابه الترجيح :املطلب الثالث

 .اخلامتة :رابعًا

 .رسالفج :خامسًا
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 :منهج البحث 

 

 .عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعجا يف القرآن الكرمي بذكر اسم السورة ورقم اآلية (0
 

ته وإذا كان يف خرجت األلاديث واآلثار اليت وردت يف البحث فإذا كان احلديث يف الصحيحني خرج (2
 .غرمها خرجته وذكرت درجة احلديث

 

 .يف اهلامش  لرصت على توثيق األقوال وأدلتجا إىل مراجعجا بذكر اسم الكتاب واجلزء ورقم الصفحة (4
 

مث أذكر  –إن وجد -أدلتجا وما طرأ عليجا من مناقشة وإجابة من العلماء  تاألقوال سردًا مث ذكر تذكر (3
 .-إن وجد-أو اإلضافة عليجا  -إن وجد لدي -نجااجتجادي يف اإلجابة ع

 
و ميكن أن )أو ( ميكن أن جياب) :فأين أشر إىل ذمل بقويلاجتجد يف مناقشة بعض األقوال أو أدلتجا عندما  (3

 (.وأقول ) أو ( قلت) بتوضيح أو إضافة أعرب عن ذلك بقول  اجتجدتوإذا ( يناقش
 

أكتب   أذكر اسم املرجع مباشرة يف احلاشية ، وإذا نقلته باملع ى فأينإذا نقلت العبارة نصًا من املرجع فأين (6 
 (.ينظر)
 

 .رتبت األقوال لسب املذاهب فبدأت باحلنفية مث املالكية مث الشافعية مث احلنابلة  (7
 

 .فجرس هبذا البحث الاعتمدت  (8



 

 

 

 

 

 التمهيــد 

 

  :وفيه 

 .تسمية املسألة: المطلب األول 

 .صورة املسألة: المطلب الثاني 
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 :التمهيد 
 

 . المسألة تسمية :المطلب األول 

 (0) . (ُمدَّ ع وة ودرهم  )تسمى مسألة بيع الربوي جبنسه ومعه أو معجما جنس آخر مبسألة 

 . (4) َتْمٌر باملدينةوالع وة ،  (2)هو مكيال يستخدم قدميًا ويساوي ملء الكفني املتوسطتني: واملد

 

 

 . صورة المسألة :المطلب الثاني 
 

 :ن يمسألة مد عجوة ودرهم لها صورت
 

 .أن تبادل ربويًا جبنسه ، ومع كٍل منجما جنس من غر جنسجما  :الصورة األولى
 (4).كأن تبادل مد ع وة متر مبد ع وة متر ، ومع املد األول درهم ، ومع املد الثاين درمهان: مثاهلا

 .ل ر كرمي  اذهب فيج ّليأملاس حُب اب فيجذه ُلّليومثاله أيضًا عندما تبيع : ولقأ
 

 .أن تبادل ربويًا جبنسه ، ومع ألدمها جنس من غر جنسجما  :الصورة الثانية
ين من الع وة، أو قالدة فيجا ذهب وخرز بيعت بذهب ّدكمبادلة مد ع وة ومعه درهم، مُب: مثاهلا
 (5).خالص

 .خامت فضة خالص مقابل كرمي فضة فيه ل ر  خامتومثاله أيضًا عندما تبيع :  أقول
فتكون قد أو عندما تذهب للصائغ بذهب قدمي وتبيعه بذهب جديد فيطلب منك الصائغ دفع مبلغ مايل 

 . الصاخل ذهبالمقابل رياالت معه ذهب والبعت 
  _______________________ 

 

 . (500/ 3) لاشية الروض املربع، ( 5/004) احلاوي الكبر : ينظر( 0)
 ( .4/496)لسان العرب  : ظرين( 2)
 .( 3/459)القاموس احمليط  (4)
 . (500/ 3)، لاشية الروض املربع  (3/059) الفروع  :ينظر (3)
 . (500/ 3) ، لاشية الروض املربع ( 4/330)هناية احملتاج  :ينظر( 5)



 

 

 

 

 

 : المبحث األول 

 .حكم بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما جنس آخر 
 

 :مطالبوفيه ثالثة 

 .األقوال يف املسألة ونسبتجا :المطلب األول 

 .أدلة األقوال ومناقشتجا :المطلب الثاني 

 .ابهوأسب الترجيح : المطلب الثالث 



 

 

 

 

 

 

 :المطلب األول
 

 .األقوال في المسألة ونسبتها
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 .األقوال في المسألة ونسبتها  :المطلب األول
 
 

 

 (1).أكثر من الذي معه غريه، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء اآلخر دإذا كان املفراجلواز  :القول األول 
 

 .(4) و اختيار ابن تيمية (3) ورواية عن أمحد (2) وهو قول احلنفية
 

 (5). التحرمي مطلقًا :القول الثاني 

 .(9) اهريةابن لزم من الظقول و ، (8) واملشجور عن أمحد، (7) ، والشافعية (6) املالكيةمن مجور اجلوهو قول 
 

 (01) . لهاجلواز إذا كان ما مع الربوي تابعًا  :القول الثالث 

 (11). ثاًل مبثل في وز بيع الفضة اليت مل يقصد غشجا باخلالصة ِم

(12)وهو رواية يف مذهب اإلمام أمحد
 .(33) واشترط أال يكون ذلك ليلة على الربا اختارها ابن تيميه يف ألد قوليه ، 

 

 

___________________________________ _______________ 

 .( 366-360/ 29)جمموع فتاوى ابن تيميه ، ( 061-3/059الفروع )، (  5/095بدائع الصنائع : )ينظر (0)
 ( .5/095بدائع الصنائع )، ( 02/089املبسوط : )ينظر (2)
 .(02/78اإلنصاف ) ،  ( 061-3/059الفروع : )ينظر( 4)
 .(   366-360/ 29)وى ابن تيميه جمموع فتا: ينظر (3)
 ( .061-3/059الفروع )،  (503-504/ 3لاشية الروض املربع ) ، (  231/ 09االستذكار : ينظر (5)
 (. 231/ 09) ، االستذكار(  2/05بلغة السالك ) : ينظر( 6)
 .( 330-4/331هناية احملتاج ) ، ( 5/004احلاوي الكبر : ) ينظر (7)
 .( 0/421يف الفقه احملرر : )ينظر (8)
 (.8/393)احمللى : ينظر (9)
 ( . 02/78اإلنصاف ) : ينظر (01)
 ( . 02/78اإلنصاف ) ، (  061/ 3الفروع ): ينظر (00)
 .املراجع السابقة: ينظر( 02)
 ( . 29/362) جمموع فتاوى ابن تيميه  :ينظر( 04)



 

 

 

 

 

 

 :المطلب الثاني

 .أدلة األقوال ومناقشتها 
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 .أدلة األقوال ومناقشتها   :لثانيالمطلب ا

 
 :أدلة القول األول 

 
أن العقد إذا أمكن محله على الصحة مل جيز محله على الفساد؛ ألن األصل محل العقود على الصحة واألصل يف املعامالت  (1

 .( 0) احلل
 

 :المناقشة
كان ما قالوه أصاًل معتربًا لكان بيع مد ولو  أن الواجب محل العقد على ما يقتضيه من صحة وفساد ، وليس تصحيح العقد ،

  (2) .آلخرا متر مبدين جائزًا ليكون متر كل والد منجما بنوى
 
أن الربا إمنا لرم ملا فيه من ظلم يضر املعطي ، وقد يكون يف هذه املعاوضة مصلحة للعاقدين مها حمتاجان إليجا ، "  (2

صاحل الراجحة ، ويوجب املضرة املرجولة ، كما قد عرف ذلك واملنع من ذلك مضرة عليجما ، والشارع ال ينجى عن امل
  (4) ".من أصول الشرع

 

 
 :أدلة القول الثاني 

 

ذهب وخرز ففصلتجا ، فوجدت فيجا  ، فيجا اشتريت يوم خيرب قالدة باثين عشر دينارًا :لديث فضالة بن عبيد قال (1
 (4). «ال تباع حىت تفصل » :فقال، -وسلم صلى اهلل عليه- ، فذكرت ذلك للنيب أكثر من اثين عشر دينارًا

 

يصح البيع إال بفصل الربوي أمر فضالة أن يفصلجا فدل ذلك على أنه ال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم :وجه الداللة
 (5) .املتصل بغره ويتمكن من حتقيق التساوي هذا الربويليعرف مقدار 

 

 
 

 

_____________________________________     

 

 (. 5/095)  بدائع الصنائع،( 6/267)فتح القدير : ينظر (0)
 ( . 5/004 ) احلاوي الكبر: ينظر( 2)
 . ( 29/355)جمموع فتاوى ابن تيمية ( 4)
 ( .0590)باب بيع القالدة فيجا خرز وذهب ، لديث رقم / أخرجه مسلم يف املساقاة( 3)
 ( .3/502 ) ض املربع، لاشية الرو( 332 4/330) هناية احملتاج: ينظر (5)
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 :مبا يلياحلديث وجه االستدالل بنوقش 
حيتمل أنه رده ألن هذه القالدة ال يعلم مقدار ذهبجا أهو مثل وزن مجيع الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر ، ومن 

  (0).شرط صحة البيع التحقق من أن الثمن أكثر من الذهب
 

 :أجيب عنه 
 (2) .احلالني على استواءذلك فدل  عن وزن ذهبجا ؤالـجلواب من غر سأن النيب صلى اهلل عليه وسلم أطلق ا

 

ومعلوم أن ، عموم األلاديث اليت فيجا النجي عن بيع سائر األجناس الربوية إذا بيعت جبنسجا، إال مثاًل مبثل   (2
 (3) .من املساواة - صلى اهلل عليه وسلم -وجود خلط أو شيء مضاف إىل اجلنس الربوي حيول دون ما أمر به النيب

 
 
 

ذريعة إىل الربا احملرم وعدم حتقق املماثلة، فيمنع ذلك سدًا للذريعة اليت تفضي يعترب أن إبالة هذا البيع  (3
   (4). إىل الربا الصريح

 
 

 :أدلـة القـول الثـالـث
 

جواز بيع العبد مباله إذا كان قصد املشتري للعبد ال للمال ، في وز البيع سواء كان املال معلومًا  القياس على  (1
 (5).أو جمجواًل ، من جنس الثمن أو من غره 

 

 :نوقش هذا الدليل 
بأن بيع الربوي يف مسألة مد ع وة مقصود بالعقد، أما هذا احلديث، فعلى فرض أن مال العبد املبيع ربوي 

 (6) .الثمن، فجو تابع غر مقصود باألصالة، فال يتم االستدالل به من جنس

 
 

_______________________   ______   

 

 .( 29/354 ) جمموع فتاوى ابن تيميه :ينظر (0)
 ( . 5/004 ) احلاوي الكبر :ينظر (2)
 (.8/395)احمللى  :ينظر( 4)
 ( .3/500 ) ملربع، لاشية الروض ا( 332/ 4 ) هناية احملتاج: ينظر (3)
 . ( 6/258 ) ، املغين(   3/061)  ،  الفروع(  29/362،365)جمموع فتاوى ابن تيميه : ينظر( 5)
 (.251)قواعد ابن رجب : ينظر( 6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 : المطلب الثالث 
 

 الترجيح و أسبابه 
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 .وأسبــابه الترجيح:  المطلب الثالث
 

 
 .وهو التحرمي مطلقًا ،القول الثاين  :-واهلل أعلم  -الراجح 

 
 

 :أسباب الترجيح 
 

ليث دل احلديث على عدم لوجود لديث عبيد بن فضالة وهو لديث صحيح و عمدة يف هذه املسألة  (1
 .اجلواز إال بعد أن تفصل األجناس 

ال  بيع الربوي جبنسه ومعه أو معجما جنس آخرفجو يف مسألة لقاعدة اجلجل بالتساوي كالعلم بالتفاضل  (2
 . عن بعضجا األجناس تصلُف ابالتساوي إال إذ قينًاعلم يُي

 .الربا  التحايل على لسد ذريعة (3

 .ألنه هبذا القول يتيقن التساوي بني األجناس الربوية  (4

 : ولوجود للول أخرى لشراء اجلنس الربوي الذي اختلط جبنس آخر منجا 

شراؤه مع اختالطه بغره مبقابل األجناس ، أو  إمكانية املساواة بني فصل اجلنس الربوي عن ما خيتلط به وبالتايل
 فبيعوا األصناف إختلفت فاذا»: ف عنه لقوله عليه الصالة والسالمجنس غر ربوي ، أو مبقابل جنس ربوي خمتل

 . «بيد يدا كان ذاإ شئتم كيف



 

 

 

 

 

 

 

 
  الخـاتمـة

 
 

 :وفيجا
 

 .أهم نتائج البحث 
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 .الخاتمة  
 

بحث الذي وبعد االنتجاء من هذا ال على رسول اهلل وآله وصحبه أمجعني ،احلمد هلل والصالة والسالم 
 :توصلت إىل ما يأيتا؛ أدلة أصحاهب أبرزاستعرضت فيه األقوال و 

القول  :هو   –واهلل أعلم  –بيع الربوي جبنسه ومعه أو معجما جنس آخر  أن الصحيح يف مسألة: أواًل
 .ترجيح هذا القول على األقوال األخرى  أسبابذكرت آنفا  وقد، ، لىت تفصل األجناسمطلقًا بالتحرمي

املذاهب القائلة جبواز املسألة قيدهتا بشروط ومل جتوزها على إطالقجا ألن ذلك سيكون فرصة  أن: ثانيًا 
 .للتحايل على الربا  

 

 

 

 

 

 سر ، كما أسألهأسأل اهلل العلي القدير أن أكون وفقت يف بيان هذه املسألة وعرضجا بأسلوب واضح ومي 
 إن أصبت فمن اهلل عز يف عاله ، وإن أخطأت فمنف عز وجل املغفرة على ما بدر مين من تقصر أو خطأ،

 . نفسي والشيطان

 .نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنينبيوصل اللهم وسلم على 
 



 

 

 

 

 

  .الفهرس     

 

 :وفيه 

 .فجرس األلاديث  

 .فجرس املصادر واملراجع  

 .اتفجرس املوضوع 
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 فهرس األحاديث 
 

 

 الصفحة                                                                                                                          الحديث                                   
 

                                              ( 03)                                        «بيد يدا كان اذا شئتم كيف فبيعوا األصناف إختلفت فإذا»

 ( 11)  إخل                                      ...اشتريت يوم خيرب قالدة  :حديث فضالة بن عبيد قال
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 فهرس المراجع والمصادر
 

 . مالقرآن الكري :أعز المصادر وأعالها وأشرفها   :أواًل 

 :مراجع األحاديث  :ثانيًا 
 .صحيح مسلم ، لإلمام أيب احلسني ، مسلم بن احل اج القشري النيسابوري

 :المراجع الفقهية  :ثالثًا
 .عبد اهلل بن عبد الرب النمري االستذكار ، أبو عمر يوسف بن /0

 .نصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعلي بن سليمان املرداوي اإل /2

 .الصنائع يف ترتيب الشرائع ، عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساينبدائع  /4

 .بداية اجملتجد وهناية املقتصد للقاضي حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب/ 3

 .، ألمحد بن حممد الصاوي املالكيبلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  /5

 .العاشرة : عبدالرمحن الن دي ، ط: لشيخ لاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ل /6

 .بن حممد بن لبيب املاوردي البصرياحلاوي الكبر يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ، أبو احلسن علي  /7

 .مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن مفلح املقدسي ،الفروع  /8

 .عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب القواعد الفقجية ، ل /9
 .املبسوط ، لشمس الدين السرخسي /01

 .عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن حممد ابن تيمية احلراينجمد الدين  أليب الربكات، احملرر يف الفقه /00

.الظاهري، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن لزم األندلسي القرطيب باالختصاراحمللى باآلثار شرح اجمللى / 02  

   .أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس البن تيمية ، لشيخ اإلسالم ىجمموع الفتاو /04

 .لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شجاب الدين الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنجاج  /03

 :المعاجم اللغوية  : رابعًا
 .هـ  0470: ورة عن طبعة البايب احلليب ، الطبعة مص -الفروز آبادي ، دار اجليل القاموس احمليط ،  /0
 .بروت ، الطبعة األوىل  –حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، دار صادر  لسان العرب ، /2
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 فهـرس الموضوعـات
 

 

 الصفحة                                                                                                                                               الموضوع                           
 

 ( 2)                                                                                                   :، وفيجاة املقدم

 ( 2)                                                                                                          .استجالل

 ( 2)                                                                                                      .خطة البحث

 ( 2)                                                                                                     .منجج البحث

 (5)                                                                                             :وفيه مطلبان ،التمجيد

 (6)                                   .                                                  تسمية املسألة :املطلب األول

 (6)                                       .                                                صور املسألة :املطلب الثاين

 (7)                                          .  لكم بيع الربوي جبنسه ومعه أو معجما جنس آخر  :املبحث األول

 (9)                                                    .                   األقوال يف املسألة ونسبتجا :طلب األولامل

 (00)                                                        .                   أدلة األقوال ومناقشتجا :املطلب الثاين

 (03)                                                          .                      سبابهوأ الترجيح :املطلب الثالث

 ( 06)                                                            .                                        اخلامتة :رابعًا

 (07)                                                                                               :الفجرس : خامسًا

 (08)               .                                                                               فجرس األلاديث 

 (09)                                         .                                              فجرس املراجع واملصادر 

 ( 21.                                                                                            )فجرس املوضوعات 


