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Abstract
This study aims to introduce people to sharia law and the basics of the correct Islamic legal
method for general sale and purchase transactions and usury-containing transactions. Trade
differs from riba, and if there are similarities between the two in practice such as installments,
the difference is that Allah has allowed trade because of necessity, and riba is forbidden
because it multiplies payments/interest. Interest is to multiple payments/installments
determined by the lender/owner of the goods. Like selling one sha 'wheat with one-half sha'
after maturity, or borrowing a thousand dirhams and paying a loan of one thousand one
hundred dirhams. Whereas halal trade/bai, for example, goods/commodities which are
currently worth one thousand and the following month become one thousand one hundred,
this is not a riba but a kind of tolerance in sales, because buyers take non-dirham / money
commodities and do not multiply borrowed goods. It is important to note that this relates to
the essential aspects of contemporary Islamic economic problems and emerging problems,
such as online sales, brand sales, counterfeit goods, etc.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan memperkenalkan masyarakat kepada hukum syariah dan dasar-dasar
metode hukum Islam yang benar untuk transaksi jual beli secara umum dan transaksi
mengandung riba. Pada dasarnya perdagangan berbeda dengan riba, dan jika ada kemiripan di
antara ke duanya dalam prakteknya seperti angsuran maka perbedaannya adalah bahwa Allah
telah mengizinkan perdagangan karena kebutuhan, dan riba dilarang karena melipat gandakan
pembayaran/ berbunga. Bunga adalah melipat gandakan pembayaran/ angsuran yang
ditentukan oleh pemberi pinjaman/ pemilik barang. Seperti penjualan satu sha’ gandum
dengan satu setengah sha’ setelah jatuh tempo, atau meminjam seribu dirham dan membayar
pinjaman seribu seratus dirham. Sedangkan perdagangan/ bai’ yang halal misalnya barang/
komoditas yang saat ini bernilai seribu dan bulan berikutnya menjadi seribu seratus, ini bukan
riba tetapi semacam toleransi dalam penjualan, karena pembeli mengambil komoditas yang
bukan uang dan tidak melipat gandakan barang yang dipinjam. Perlu untuk dicatat bahwa ini
berhubungan dengan aspek penting dari masalah ekonomi Islam kontemporer serta masalah
yang muncul, seperti penjualan online, penjualan merk, barang tiruan, dan lain-lain.
Kata Kunci: Metode Hukum Islam; Hukum Syariah; Emas; Perak; Kurma; Kebenaran;
Riba
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الخالصة
هذه الدراسة تهدف إلى الضرورات تعريف الناس بضوابض وأحكام الشرعية وبيان أصول التعامل على
املنهج الشرعي الصحيح عن بيوع الشائعة و معامالت املالية الربوية .والواقع يختلف البيع ألجل أو
بالتقسيط عن الربا  ،وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر األجل أو التقسيط في مقابل األجل  ،ووجه
الفرق أن هللا أحل البيع لحاجة ،وحرم الربا بسبب كون الزيادة ممحضة لألجل  .وألن الربا أي الزيادة
من جنس ما أعطاه أحد املتعاملين مقابل األجل  ،كبيع صاع حنطة مثال في الحال بصاع ونصف
يدفعان بعد أجل  ،أو اقتراض ألف درهم مثال على أن يسدد القرض ألفا ومائة درهم .أما في البيع
ألجل أو بالتقسيط فاملبيع سلعة قيمتها اآلن ألف  ،و ألف ومائة بعد أشهر مثال  ،وهذا ليس من الربا
 ،بل هو نوع من التسامح في البيع ،ألن املشتري أخذ سلعة ليس دراهم  ،ولم يعط زيادة من جنس ما
أعطى  .ومكان األهمية فيه أنه يتناول جانبا مهما من املشكالت املعاصرة في اإلقتصاد اإلسالمي إلى
جانب املشكالت املزيدة إن صح التعبير ،كالبيع على األنموذج  ،وبيع اإلسم التجاري  ،و املزابنة  ،غير
ذلك.

كلمة املفتاحية :املنهج الشرعي ؛أحكام الشرعية؛ :الذهب؛ الفضة؛ التمر؛ البر ؛ الربا
املقدمة
األدلة التي أوردها املحدثين في املوضوع
فييي هييذا املبحييم الكييالم مقصييور علييى الربييا هييو أحييد البيييوع املنجييا عنهييا قطعييا ،وقييد ييرجم البخيياري
رحمييه هللا بييعنواع يراجم كمييا سيينذكرها ،ويييرد البخيياري بعييدم جييواز لييك البيييع بنييا ا علييى اسييتد له عنهييا،
و لك راجم وهي  :البيع  ،الربا  ،حديم ،
 " .1باب بيع التمر بالتمر "(،محمد زكريا بين الكنيدهلوي ،ج 2 :ص )067 :واسيتدل بحيديم اللييم عين
بن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رض ا هللا عنهما عن النبيا صيلى هللا علييه وسيلم قيال  " :يم
البيير بييالبر ربييا إ هييا وهييا والشييعير بالشييعير ربييا إ هييا وهييا والتميير بييالتمر ربييا إ هييا وهييا " (صييحيح
البخاري بشرح الكرماني ،كتاب البيوع ،ج 2 :ص.)067 :
 " .2باب بيع الزبيب بالزبيب ،والطعام بالطعيام" ،واسيتدل بحيديم عبيد هللا بين عمير رضي ا هللا عنهميا :
" أن رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم نجيين عيين املزابنيية ،واملزابنيية بيييع الثميير بييالتمر كيييال وبيييع الزبيييب
ب ييالكرم ك يييال " .ييم بح ييديم اب يين عم يير رضي ي ا هللا عن ييه  " :أن النب ييا ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم نج يين ع يين
املزابنة قال املزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي " .وقال وحيد يا زييد بين ابي " :
أن النبا صلى هللا عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها ".
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 " .3ب يياب بي ييع الش ييعير بالش ييعير " ،واس ييتدل بح ييديم مال ييك ب يين أوس أخب ييره  " :أن ييه ال ييتمس ص ييرفا بمائ يية
دينيار فييدعاني ة حيية بيين عبيييد هللا فتراوصينا حنيين اصييطرف ميييا فعخييذ اليذهب يقل هييا فييي يييده ييم قييال
حنيين يييعتي خييازني ميين الرابيية وعميير يسييمع ذلييك فقييال وهللا فارقييه حنيين عخييذ منييه قييال رسييول هللا
صييلى هللا عليييه وسييلم الييذهب بالييذهب ربييا إ هييا وهييا والبيير بييالبر ربييا إ هييا وهييا والشييعير بالشييعير
ربا إ ها وها والتمر بالتمر ربا إ ها وها " (املرجع السابق ،كتاب البيوع ،ج 2 :ص.)067 :
 " .4ب يياب بي ييع ال ييذهب بال ييذهب " ،واس ييتدل بح ييديم عب ييد ال ييرحمن ب يين أب ييي بكييرة ق ييال  :ق ييال أب ييو بك ييرة
رضي ا هللا عنييه قييال رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم  " :بيعييوا الييذهب بالييذهب إ سييوا بسييوا
والفضة بالفضة إ سوا بسوا وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ".
 " .5بياب بيييع الفضيية بالفضيية " ،واسييتدل بحييديم عبييد هللا بيين عميير رضي ا هللا عنهمييا  " :أن أبييا سييعيد
حد ييه مثييل ذلييك حييديثا عيين رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم فلقيييه عبييد هللا بيين عميير فقييال ييم يييا
أبييا سييعيد مييا هييذا الييذي حييد عيين رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم فقييال أبييو سييعيد فييي الصييرف
س ييمع رس ييول هللا ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم يق ييول ال ييذهب بال ييذهب م ييثال بمث ييل وال ييورق ب ييالورق م ييثال
بمثييل " .ييم بحييديم أبييي سييعيد الهللاييدري رضي ا هللا عنييه  " :أن رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم قييال
م بيعوا الذهب بالذهب إ مثال بمثل و تشفوا بعضها على بعض و بيعوا الورق بيالورق إ
مثال بمثل و تشفوا بعضها على بعض و بيعوا منها غائبا بناجز ".
 " .6بيياب بيييع الييدينار بالييدينار نسييا " ،واسييتدل بحييديم أبييي سييعيد الهللاييدري رضي ا هللا عنييه " :يقييول ييم
الييدينار بالييدينار والييدرهم بالييدرهم فقلي لييه فييين ابيين عبيياس يقولييه فقييال أبييو سييعيد سييعلته فقلي
سمعته من النبا صلى هللا عليه وسلم أو وجد ه في كتاب هللا ؟ قيال :كيل ذليك أقيول وأنيتم أعليم
برسول هللا صلى هللا علييه وسيلم مييا ولكنييا أخبرنيي أسيامة أن النبيا صيلى هللا علييه وسيلم قيال
ربا إ في النسيئة ".
 " .7ب يياب بي ييع ال ييورق بال ييذهب نس يييئة " ،واس ييتدل بح ييديم أب ييي املنه ييال ق ييال  " :س ييعل الب يرا ب يين ع ييازب
وزيد بن أرقم رض ا هللا عنهم واحيد منهميا يقيول هيذا خيير مييا فكالهميا يقيول  :نجين رسيول هللا صيلى
هللا علي ييه وس ييلم ع يين بي ييع ال ييذهب ب ييالورق دين ييا " (املرج ييع الس ييابق ،كت يياب البي ييوع ،ج 2 :ص،062 :
حديم رقم .2707 :وما بعدها حديم رقم .)2707 :
 " .8باب بيع الذهب بالورق يدا بيد " ،واستدل بحيديم عبيد اليرحمن بين أبيي بكيرة عين أبييه رضي ا هللا
عنيه قيال  " :نجين النبيا صيلى هللا علييه وسيلم عين الفضية بالفضية واليذهب باليذهب إ سيوا بسيوا
وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا ".
ا فيق العلمييا عليى أن الربييا يوجيد فييي شييئين  :فييي البيييع ،وفيميا قييرر فيي الذميية مين بيييع أو سيلف أو
غير ذلك.
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املبحث األول :الربا الذي تقرر فيي الذمية (بدايية الييمجتهد ونييهاية الييمقتصد ،أبيو الولييد محميد بين أحميد
ابن رشد:)270/ 2 ،
األول  :صينف متفيق علييه ،وهيو ربييا ال اهليية اليذي نجيا عنيه ،وذلييك ألهيم كيانوا يسيلفون بالزيييادة
وينظييرون ،فكييانوا يقول ييون  :أنظرنييي أزدك ،وهييذا ه ييو الييذي عنيياه عليييه الصييالة والسييالم بقولييه فييي يية
الوداع  " :أ وإن ربا ال اهلية موصوع وأول ربا أصعه ربا العباس بن عبيد املطليب " (الترميذي فيي سيننه،
باب ومن سورة التوبة ،ج 5 :ص ،202 :حديم رقم ،2700 :و أبو داود في سننه ،باب في وصيع الربيا ،ج:
 2ص ،222 :ح ييديم رق ييم ،2222 :و اب يين ماج ييه ف ييي س ييننه ،ب يياب الهللاطب يية ي ييوم النح يير ،ج 2 :ص،7775 :
ح ييديم رق ييم ،2755 :وف ييي ب يياب يية رس ييول هللا ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم ،ج 2 :ص ،7722 :ح ييديم رق ييم:
.)2702
الثاني  :هو صع وتع ل .
وأميا الربيا فييي البييع فيين العلمييا أجمعيوا عليى أنييه صينفان  :نسييئة و فاصييل ،إ ميا روي عين ابيين
عباس من إنكاره الربا في التفاصل ملا رواه عين النبيا صيلى هللا علييه وسيلم أنيه قيال ربيا إ فيي النسييئة
وإنما صار جمهور الفقها إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى هللا عليه وسلم.
أمييا ربييا فضييل فهييو  " :البيييع مييع زيييادة أحييد العوصييين املتجانسييين علييى اآلخيير " (مريييا الييمحتاج إلييى
معرفة معاني الفاظ اليمنهاج ،محمد الهللاطيب الشربييا.)27/ 2،
ويمك يين تعرف ييه بعن ييه  " :ب ييادل عوص ييين مخصوص ييين م يين ج يينس واح ييد م ييع فاص ييلهما ف ييي املعي ييار
الشرعي ".
أو  " :فضيل عييين امليال علييى املعييار الشييرعي – وهيو الكيييل أو اليوزن – عنييد ا حياد ال يينس" ( حفيية
الفقها  ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمر قندي.)20/ 2 ،
وربييا النسيييئة هييو  " :بيييع أصييناف مخصوصيية بشييرا األجييل فييي أحييد العوصييين " (مريييا املحتيياج،
النييووي  .27/ 2 ،ن ييهاية ال ييمحتاج م ييع حاشييية الشبراملد ي ا  ،شييمس ال ييدين محمييد بيين ش ييهاب الرمل ييي2 ،
 ،274/مصطفى البابي اليحلبا).
أو  " :فضييل الحلييول علييى األجييل ،وفضييل العييين علييى الييدين فييي املكيلييين أو املييوزونين عنييد اخييتالف
ال يينس ،أو ف ييي غي يير املكيلييين أو امل ييوزونين عن ييد ا ح يياد ال يينس" (ب ييدائع الصيينائع فييي ر يييب الش يرائع ،ع ييال
الدين الكاساني.)702/ 5،
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ودليل منيع النسييئة فاهيا فثابي ميا حيد أشيهرها حيديم عمير بين الهللاطياب قيال :قيال رسيول هللا
صييلى هللا عليييه وسييلم  " :الييذهب بالييذهب ربييا إ هييا وهييا والبيير بييالبر ربييا إ هييا وهييا والتميير بييالتمر ربييا إ
ها وها والشعير بالشعير ربا إ ها وها " (البخاري في البيوع ،حديم رقم.)2705 :
فتض ييمن ح ييديم عب ييادة من ييع التفاص ييل ف ييي الص يينف الواح ييد و ض ييمن أيض ييا ح ييديم عب ييادة من ييع
النسييا فييي الصيينفين ميين هييذه وإباحيية التفاصييل وذلييك فييي بعييض الروايييات الصييحيحة وذلييك أن فاهييا بعييد
ذكييره منييع التفاصييل فييي لييك السييتة  " :وبيعييوا الييذهب بييالورق كيييف شييئتم يييدا بيييد والبيير بالشييعير كيييف
شئتم يدا بيد " (املرجع السيابق ،حيديم رقيم )2702 :وهيذا كليه متفيق علييه مين الفقهيا إ البير بالشيعير
(بداية اليمجتهد ونيهاية اليمقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد.)274/ 2،
وميين العلمييا اعتبييار ربييا اليييد وربييا القييرض أنواعييا قائميية بنفسييها .فقييد نقييل عيين املتييولي اعتبييار ربييا
القييرض نوعييا مسييتقال ،واعتبيير الشييربييا فييي كتابييه مريييا املحتيياج ربييا اليييد نوعييا مسييتقال " (مريييا املحتيياج،
ابيين قداميية املقد ،ي ا  .)27/ 2 ،والفييرق بييين ربييا النسييا وربييا اليييد أن الربييا النسييا عنييده هييو البيييع ألجييل،
وأما ربا اليد فهو البيع مع عدم التقابض فيما يجب قابضها .
وقد أجمع العلما على حريم الربيا بنوعييه وميا انيدرج حتهميا  .وصيريح السينة يذييد ذليك والبييان
اإللجا ،قد وعد آكل الربا بما لم يتوعد به غيره ،إذ آذنه بحرب من هللا ورسوله وكفى به وعيدا .
واختلفييوا فيمييا سييود هييذه السييتة املنصييوص علاهييا فييي الحييديم ( :بداييية املجتهييد ،ابيين الرشييد 2 ،
 )274/فقييال قييوم ميينهم أهييل الظيياهر :إنمييا يمتنييع التفاصييل فييي صيينف صيينف ميين هييذه األصييناف السييتة
فقط ،وأن ما عداها يمتنع في الصنف الواحد منها التفاصل.
وقييال هييذ أيضييا  :إن النسييا ممتنييع فييي هييذه السييتة فقييط ا فق ي األصييناف أو اختلفي  ،وهييذا
أمر متفق عليه ،أعييا امتنياع النسيا فاهيا ميع اخيتالف األصيناف ،إ ميا حكيي عين ابين عليية أنيه قيال  :إذا
اختلف الصنفان جاز التفاصل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة.
فهييذ جعلييوا النجييا املتعلييق بععيييان هييذه السييتة ميين بيياب الهللايياص أريييد بييه الهللايياص .وأمييا ال مهييور ميين
فقها األمصار فيلهم ا فقوا على أنه من باب الهللااص أريد به العام
املبحث الثاني  :علة الربا عند العلماء
األص ييل ف ييي ه ييذه املس ييعلة ح ييديم عب ييادة ب يين الص ييام ال ييذي أخرج ييه مس ييلم ق ييال  :ق ييال رس ييول هللا
صلى هللا عليه وسلم  " :الذهب بالذهب والفضية بالفضية والبير بيالبر والشيعير والتمير بيالتمر وامل يح بيامل ح :
مييثال بمثييل ،سييوا بسييوا  ،يييدا بيييد ،فيييذا اختلف ي هييذه األصييناف فبيعييوا كيييف شييئتم إذا كييان يييدا بيييد"
(مس ييلم ف ييي الص ييحيح ،ب يياب الص ييرف وبي ييع ال ييذهب ب ييالورق نق ييدا ،ج 2:ص ،7277 :ح ييديم رق ييم.)7500 :
ولألئمة رحمهم هلل في علة الربا مذاهب ،أعرض فيما يلي كل مذهب منها مع بيان دليله .
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أوال  :مذهب الحنفية
علي يية الربي ييا عني ييد الحنفيي يية هي ييي القي ييدر مي ييع ال ي يينس ،أي الكيي ييل أو الي ييوزن مي ييع ا حي يياد ال ي يينس بي ييين
العوصين ،فين وجدت العلتان وهما الكيل في املكيلين أو الوزن في املوزونين مع ا حاد ال نس ،حرم كيل
من الفضل أي فاصل العوصين ،والنسا أي  :عخير قبض أي منهما .
وإن وج ييدت إح ييدد العلت ييين  :أي التج ييانس وح ييده ،كبي ييع ش يياة بش يياة ،أو الق ييدر وح ييده ب ييعن يك ييون
العوصييان مكيلييين أو مييوزونين مييع اخييتالف ال يينس جيياز التفاصييل دون التعجيييل فييي أحييد العوصييين .فلييم
يجييوز بيييع شيياة بشيياة إلييى أجييل .واسييتمنوا صييورة السييلم ،إذ يجييوز باإلجميياع بيييع قنطييار ميين الحديييد مييثال
بدينار ذهب سلما .
أمييا إذا ل ييم وجييد أي م يين العلتييين ،أي التج يانس أو القييدر ،فين ييه يجييوز التفاص ييل بييين العوص ييين.
ويجوز النسا أي التعجيل أحد العوصين (حاشية أبن عابدين( ،الحاشية رد اليمحتار على اليدر الييمختار:
(شرح نوير األبصار) ،محمد أمين.)702/ 5،
يقييول الحصييكفي رحمييه هللا " :فحييرم بيييع كيلييي ووزنييي بجنسييه متفاصييال ولييو غييير مطعييوم .خالفييا
للش يياف ي ،كج ييص كيل ييي ،وحدي ييد وزن ييي ،ييم اخ ييتالف ال يينس يع ييرف ب يياختالف ا س ييم الهللا يياص واخ ييتالف
املقصييود كمييا بسييطه الكمييال .وحييل بيييع ذلييك متمييا ال متفاصييال وبييال معيييار شييرعي ،فييين الشييرع لييم يقييدر
املعيييار بالييذرة وبمييا دون نصييف صيياع كحفنيية بحفنتييين و ييال وخمييس مييا لييم يبل ي نصييف صيياع .و فاحيية
بتف يياحتين وفل ييس بفلس ييين " ،وق ييال  :اب يين عاب ييدين ف ييي حاش يييته  " :ه ييذا عن ييدهما – أي الش يييخين -وق ييال
محمد  :يجوز .ومبين الهللاالف على أن الفلوس الرائجية أ ميان ،واأل ميان تعيين بيالتعيين فصيار عنيده
كبي ييع دره ييم ب ييدرهمين .وعن ييدهما  :مل ييا كان ي غي يير أ م ييان خلق يية ،بطل ي منيته ييا باص يطالح العاق ييدين .وإذا
بطل تعيين كالعروض ( " ...املرجع السابق ،ابن عابدين .)705/ 5 ،
ودلي ييل الحنفي يية عل ييى م ييا ذهب ييوا إلي ييه ه ييو م ييا قال ييه الكاس يياني ف ييي ب ييدائع  " :ولن ييا ف ييي إ ب ييات األص ييل
إش ييارات النص ييوص م يين الكت يياب العزي ييز والس يينة وا س ييتد ل ،أم ييا الكت يياب  :فقول ييه تع ييالى

(سي ييورة الشي ييعرا – آيي يية  )702-707 :وقي ييال سي ييبحانه:

(س ييورة ه ييود – آي يية  )05 :جع ييل حرم يية الرب ييا باملكي ييل وامل ييوزون
Vol. 2 No. 1 Juni 2019

| 55

Rahmatan Lil Alamin Journal of Peace Education and Islamic Studies
ISSN (Print) 2622-089X ISSN (Online) 2622-0903

مطلق ييا ع يين ش ييرا الطع ييم ،ف ييدل عل ييى أن العلي يية ه ييي الكي ييل وال ييوزن ،وق ييال س ييبحانه وتعي ييالى :

( سييورة املطففييين – آييية  )2-7 :ألحييق الوعيييد الشييديد بييالتطفيف فييي الكيييل والييوزن مطلقييا ميين
غير فصل بين مطعوم وغيره.
وأم ييا الس يينة فم ييا روي  :أن عام ييل خبي يير أه ييدد إل ييى رس ييول هللا ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم م يرا جنيب ييا،
فقييال " :أوكييل ميير خبييير هكييذا ؟ " فقييال  ، :ولكيييا أعطي ي صيياعين وأخييذت صيياعا ،فقييال رسييول هللا
صلى هللا عليه وسلم  " :أربي  ،هال بع مرك بسلعة م ابتع بسلعتك ميرا وكيذلك امليي"ان"(البخياري
ف ييي الص ييحيح ،ب يياب قول ييه تع ييالى وك ييذلك جعلن يياكم أم يية وس ييطا ،ج 6 :ص ،2605 :ح ييديم رق ييم،6470 :
مسلم في الصحيح ،باب بيع الطعام مثال بمثل ج 2 :ص ،7275 :حديم رقم  ،)7542:وأراد به املوزون.
وأميا ا سييتد ل  :فهييو أن الفضييل عليى املعيييار الشييرعي ميين الكيييل أو اليوزن فييي ال يينس ،وإنمييا كييان
رب ييا ف ييي املطعوم ييات واأل م ييان ،م يين األش يييا املنص ييوص علاه ييا ،لكون ييه فض ييل م ييال خ ييال ع يين الع ييوض يمك يين
التحييرز عنييه فييي عقييد املعاوصيية .وقييد وجييد فييي ال ييص والحديييد ونحوهمييا .فييورد الشييرع ميية يكييون ورودا
ههنا د لة .وبيان ذلك  :أن البيع لرة وشرعا مبادلية امليال بامليال .وهيذا يقتاي ا التسياوي فيي البيدلين عليى
وجه يخلو كل
جي ي ييز مي ي يين البي ي ييدل مي ي يين هي ي ييذا ال اني ي ييب عي ي يين البي ي ييدل مي ي يين ذلي ي ييك ال اني ي ييب ،ألن هي ي ييذا هي ي ييو حقيقي ي يية
املبادلة(".بدائع الصنائع ،الكاساني .)705/ 5 ،
ثانيا  :مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى أن علة الربا في الذهب والفضة ألهما جينس األ ميان غالبيا  .وهيي علية قاصيرة
علاهميا تعييداهما إذ وجييد فييي غييير همييا .ولكيينهم قييالوا  :ربميا حييد مييا يشييارك األصييل فييي العليية في حييق
بيه (الييمجموع شيرح الييمهذب شيرف النيو وي .)200/ 4 ،وأمييا األجنياس األربعية األخيرد ،فعليية الربيا فاهيا هييي
" الطعم " ،سوا أكان مما يكال أو ييوزن ،أم مميا يكيال و ييوزن ،وسيوا أكاني مميا يقتيات أم للتفكيه
أم للتعدم أم للتداوي أو غيرها (املرجع السابق ،النووي .)202/ 4 ،
ومييا سييود املطعييوم والنقييدين يحييرم فيييه الربييا ،فيجييوز بيييع شيياة بشييا ين ،و ييوب بثييوبين ،وغييير
ذلك بجنسه متفاصال وبنسيئة ،ولكن يجوز نسيئة للنجا عن بيع الكالئ بالكالئ .
واسي ييتدل الش ي ييافعية مل ي ييذه هم ف ي ييي عليي يية الثمني ي يية ف ي ييي ال ي ييذهب والفضي يية باألحادي ي ييم الني ييا ذكرتهم ي ييا
بوص ييفهما نق ييدين ،كقول ييه ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم  " :بيع ييوا ال ييدينار بال ييدينارين و ال ييدرهم بال ييدرهمين"
(مسلم فيي كتياب املسياقة ،بياب الربيا ،ج 2:ص ،7274 :حيديم رقيم .)7505 :وقوليه صيلى هللا علييه وسيلم
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فضييل بينهمييا " (املرج ع السععق، ،ععق الصععر و،يع الععب

 " :الييدينار بالييدينار فضييل بينهمييا ،والييدرهم بالييدرهم
،قلورق نقدا ج 3:ص 2121:حديث رقم.)2811 :
وقي ييد وردا في ييي حي ييديم رسي ييول هللا صي ييلى هللا عليي ييه وسي ييلم بوصي ييفهما معي ييدنين فقي ييال  " :بيعي ييوا
الييذهب بالييذهب إ مييثال بمثييل ،و تشييفوا بعضييها علييى بعييض .و بيعييوا الييورق بييالورق إ مييثال بمثييل و
تشفوا بعضيها عليى بعيض ،و بيعيوا غائبيا منهيا بنياجز" (املرجيع السيابق ،كتياب املسياقة ،بياب الربيا ،ج2:
ص ،7270:ح ي ييديم رق ي ييم ،7502 :و البخ ي يياري ف ي ييي البي ي ييوع ،ب ي يياب بي ي ييع الفض ي يية بالفض ي يية ،ج 2 :ص،067 :
حديم رقم.)2760 :
وق ييال  " :ال ييذهب بال ييذهب وزن ييا م ييثال بمث ييل ،والفض يية بالفض يية وزن ييا ب ييوزن م ييثال بمث ييل فم يين زاد أو
اس ييت"اد فه ييو رب ييا " (املرج ييع الس ييابق ،ب يياب الص ييرف وبي ييع ال ييذهب ب ييالورق نق ييدا ،ج 2 :ص ،7272 :ح ييديم
رقم.)7500 :
وسود بين الحالتين صراحة فيي الحكيم فقيال  " :اليذهب باليذهب برهيا وعينهيا ،والفضية بالفضية
برها وعينها ( " ...الباهقي في سيننه الكبيرد ،بياب اعتبيار التما يل ،ج 5 :ص ،247 :حيديم رقيم ،77227 :و
أبو داود في سننه ،باب في الصرف ،ج 2 :ص ،220 :حديم رقم.)2224 :
والتب يير  :قط ييع ال ييذهب والفض يية قب ييل أن ض ييرب دراه ييم أو دن ييانير ،والع ييين  :املض ييروب منه ييا دراه ييم
ودنانير .
فين قيل  :ولم سود بين التبر والعين في الحكم وإنما الثمنية في العين ؟
أجيب  :إنه غلب علاهما ووصف الثمنية حنين عنيدما يكونيان غيير مضيروبين .وليذلك قيالوا  :إلهميا
من جنس األ مان غالبا (املجموع ،النووي .)200/ 4 ،
واحتجوا أيضا بعنه يجوز ،باإلجماع ،إسالم الذهب والفضة في غير هما من املوزونيات ،كالحدييد
وغيييره .وإنمييا جيياز ذلييك لثمنيتهمييا ،ولييو كييان الييوزن عليية ملييا جيياز .كمييا يجييوز إسييالم الحنطيية بالشييعير ،أو
ال ييذهب بالفض يية ،وألن التق ييابض ش ييرا ف ييي ص ييحة املعاوص يية ب ييين الب ييدلين مختلف ييي الص يينف م يين ج يينس
واحييد .واحتجييوا لعلييية الطعييم فييي األصييناف األربعيية بعنييه الوصييف املشييترك بييين األصيناف األربعيية املييذكورة
ف ييي الح ييديم ،وح ييديم مس ييلم ع يين معم يير ب يين عب ييد هللا ع يين النب ييا ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم ق ييال " :الطع ييم
ب ييالطعم م ييثال بمث ييل" (مس ييلم ف ييي الص ييحيح ،ب يياب بي ييع الطع ييام م ييثال بمث ييل ،ج 2 :ص ،7272 :ح ييديم رق ييم:
.)7542
وبحييديم ابيين عميير رضي ا هللا عنهمييا قييال  :نجيين رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم عيين املزابنيية " :
أن يبيييع ميير حائطييه إن كاني نخييال بتميير كيييال ،وإن كاني كرمييا أن يبيعييه بزبيييب كيييال ،وإن كاني زرعييا أن
يبيعييه بكيييل ةعييام ،نجيين عيين ذلييك كلييه" (البخيياري فييي الصييحيح ،كتيياب البيييوع ،بيياب بيييع الييزرع بالطعييام
كيال ،ج 2 :ص ،060 :حديم رقم.)2747 :
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وقالوا  :إن الحكم إذا ربطه الشيارع باسيم مشيتق ،كيان ذليك إييذانا بعليية ميا منيه ا شيتقاق .قيال
الرزال ييي رحم ييه هللا  ... " :وإلي ييه ص ييار الش يياف ي رض ي ا هللا عن ييه ف ييي مس ييعلة عل يية الرب ييا  .وق ييد ق ييال رس ييول هللا
صييلى هللا عليييه وسييلم فييي حييديم معميير  " :الطعييام بالطعييام" ،فييدل ذلييك علييى أن عليية التحييريم إنمييا هييي:
الطعام" (اليمنخول ،محمد بن محمد الرز الي ،ص .)226 :
ثالثا  :مذهب املالكية :
علة الربا في الذهب والفضية عنيد املالكيية ،ألهميا رلوس لأل ميان ،وقييم للمتلفيات .قيال ابين رشيد
 " :وأما العلة عندهم فيي منيع التفاصيل فيي اليذهب والفضية فهيو الصينف الواحيد أيضيا ميع كولهيا رلوسيا
لأل مان وقيما للمتلفات .وهذه العلة هي النا تعرف عند هم بالقاصرة ،أللها ليس موجودة عند هيم فيي
غير الذهب والفضة" (بداية املجتهد ،ابن الرشد .)227 / 2 ،
وأم ييا عل يية الرب ييا األص ييناف األربع يية األخ ييرد ،فق ييد فرق ييوا ب ييين عل يية رب ييا الفض ييل ،وعل يية رب ييا النس يييئة:
فجعلوا علة ربا الفضل :ا قتيات وا دخار ،أي ما قيوم بيه البنيية عنيد ا قتصيار علييه .وييدخر إليى األميد
املبتغى منه عادة ،و يفسد بالتعخير.
وعلة ربا النسيئة  :مجرد الطعم ،أي كونه مطعوما آلدمي ،على وجه التداوي .فيال يشيترا فاهيا
ا دخ ييار .فت ييدخل الفواك ييه جميع ييا كرم ييان وأج يياص و الهللاضيير ه وه ييي م ييا يذك ييل أخض يير كالهللاي ييار والبط ييي ،
و لبق ييوله ك ييال زر والقلق يياس والفج ييل (الش ييرح الص ييرير ،عل ييى أق ييرب املس ييالك ،احم ييد ب يين ال ييدردير (أب ييو
البركات).)02/ 2 ،
دليلهم في علية الثمنية في الذهب والفضة دليل الشافعية .ومذه هم متفيق مين حييم األصيل ميع
م ييذهب الش ييافعية ف ييي ذل ييك .وإن خ يالف املالكي يية الش ييافعية ف ييي مس ييعلة ربوي يية الفل ييوس (ال ييمدونة الكب ييرد،
مالك بن أنس.)246-245/ 0 ،
ومي يين الوااي ييح أن املالكيي يية والشي ييافعية متفقي ييون في ييي عليي يية الطعي ييم في ييي األصي ييناف األربعي يية ،ولكي يين
الشييافعية جعلييوا مجييرد الطعييم عليية فييي ربييا الفضييل وربييا النسيييئة كلاهمييا .ووافقهييم فييي ذلييك املالكييية فيي ربييا
النسيئة ،وقيدوا ربا الفضل في املطعوم املدخر.
ومما جدر اإلشارة إليه هنا أن كزن عليية الثمنيية النيا عليل اهيا الشيافعية ربويية اليذهب والفضية
علة قاصرة ،هو أمر متفق عليه من حيم املبدأ مع املالكية ،كما هو وااح من كالم ابن رشد .
وكولهييا قاصييرة ،يعيييا عييدم إمكييان مشيياركة غيرهييا لهييا فييي العليية ،وإنمييا هييو وصييف للواقييع .وربمييا
حد ما يشارك األصل في العلة في حق به ،كما يقول اإلمام النووي رحمه هللا.
أمييا مسييعلة الفلييوس النييا أشييرت إلييى اخييتالف املالكييية عيين الشييافعية فاهييا ،فقييد قييال فاهييا اإلمييام
النييووي رحمييه هللا  " :وأجييابوا عيين الفلييوس بييعن العليية عنييدنا كييون الييذهب والفضيية جيينس األ مييان غالبييا،
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وليس ي الفل ييوس ك ييذلك ،فيله ييا وإن كان ي من ييا ف ييي بع ييض ال ييبالد فليس ي م يين ج يينس األ م ييان غالب ييا .وهللا
سبحانه أعلم" (املجموع ،النووي .)200/ 4 ،
بينما قال فيي املدونية  " :قلي  :أريي إن اشيتري فلوسيا بيدراهم فافترقنيا قبيل أن نتقيابض ؟ قيال
 :يص ي ح ه ييذا ف ييي ق ييول مال ييك وه ييذا فاس ييد .ق ييال ل ييي مال ييك ف ييي الفل ييوس  :خي يير فاه ييا نظ ييرة بال ييذهب و
بييالورق .ولييو أن النيياس أجييازوا بييينهم ال لييود حنيين كييون لهييا سييكة وعييين لكرهتهييا أن بيياع بالييذهب والييورق
نظرة ( " ...املدونة ،اإلمام مالك .)246-245/ 0 ،
وقال اللييم بين سيعد وعين يحىين بين سيعد وربيعية إلهميا كرهيا الفليوس بيالفلوس بينهميا فضيل أو
نظرة .وقا  :إلها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم.
ولكنه يقول في صرف الدراهم بالفلوس والفضة  :قل  :أرأي إن اشتري بدرهم بنصيفه فلوسيا
وبنصييفه فضيية وزن نصييف درهييم ،أيجييوز هييذا فييي قييول مالييك ؟ قييال  :بييعس اهييذا وهييو بمع"ليية العييروض
(املدونة ،اإلمام مالك .)272/ 0 ،
يتضح مما سبق أن اإلمام النووي رحمه هللا أشار إلى الفرق بين الدراهم واليدنانير مين جهية وبيين
الفلوس أخرد بقوله  " :فيلها وإن كان منا في بعض البالد فليس من جنس األ مان غالبا".
وهي ييذا يعي ييا أن النق ييد إنمي ييا يعت ييد ب ييه إن ك ييان لي ييه قب ييول ع ييام ،إ ف ييال .وهي ييذا متف ييق م ييع تعريي ييف
ا قتصياديين للنقيد .إذ قيييل فيي تعريفيه  " :النقييود هيي أي ي ا يكييون مقبيو قبيو عامييا كوسييط للتبييادل
ومقياس للقيمة" (النقود واستبدال العمالت ،الدكتور علي السالوس ،ص.)27 :
يبدوا من كالم النووي رحمه هللا أن الفلوس في عصره لم كن مقبولة قبيو عاميا ،بيل كاني إليى
حييد بعيييد إنمييا تسييتعمل كع مييان للمحق يرات و تميية لكسييور الحسييابات .كمييا أن فييي كالمييه إشييارة إلييى فييرق
آخر وهو أن النقدين يحمالن قيمة ذا ية قاس اها قيم األشيا  ،والفلوس ليس كذلك .
وإذا كييان اإلمييام مالييك قييد اعتبيير الفلييوس نقييودا ،فقييد قيييد ذلييك بمييا إذا كان ي مسييكوكة بالضييرب
السلطاني ،وكان عينا ه أي نقدا و منا في عرف الناس .
رابعا  :مذهب الحنابلة
روي ابن قدامة في املريا عن اإلمام أحمد في علة الربا ال روايات:
الرواية األولى  " :أشهرهن كما قال  :أن العلة الربا في الذهب و الفضة كونه موزون جنس،
وعلة األعيان األربعة كولها مكيل جنس ،وهذه الرواية متفقة مع مذهب اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا .
الرواية الثانية  :أن العلة في األ مان الثمنية ،وفيما عدا هما كونه مطعوم جنس ،فيختص
باملطعومات ،وهذه الرواية متفقة مع ما ذهب إليه اإلمام الشاف ي رحمه هللا .
الرواييية الثالثيية  :أن العليية فيمييا عييدا الييذهب والفضيية كونييه مطعييوم جيينس مكيييال أو موزونييا ،فييال
يجري الربا في مطعيوم يكيال و ييوزن كالتفياح والرميان والبطيي  ...وال يوز والبييض -عليى حيد قوليه -و
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فيما لييس بمطعيوم كيالزعفران واألشينان والحدييد والرصياص" (الييمريا فيي فقيه اإلميام أحميد بين حنبيل
الشيباني ،عبد هللا بن أحمد بن قدامة اليمقد ،ا أبو محمد.)20-26/ 2،
واسييتدل علييى مييا ذهبييوا إليييه فييي القييول األول بحييديم  " :بيعييوا الييدينار بالييدينارين و الييدرهم
بالييدرهمين و الصيياع بالصيياعين ،فيييني أخيياف عليييكم الرمييا " .فقييام إليييه الرج يل فقييال  :يييا رسييول هللا،
أري الرجل يبيع الفرس باألفراس والنجيبة باإلبل ؟ فقال صلى هللا عليه وسيلم  " :بيعس إذا كيان ييدا
بي ييد" (مجم ييع الزوائ ييد ومنب ييع الفوائ ييد ،عل ييي ب يين أب ييي بك يير ال ييهيث ا ،ب يياب بي ييع الطع ييام بالطع ييام ،ج 2 :ص:
.)772
عيين أنييس رض ي ا هللا عنييه أن النبييا صييلى هللا عليييه وسييلم قييال " :مييا وزن مييثال بمثييل إذا كييان نوعييا
واحييدا" (الييدار قطيييا فييي سييننه ،كتيياب البيييوع ،70/ 2 ،حييديم رقييم .)50 :وألن املقتا ي ن البيييع املس يياواة،
واملعتبر في حقيقهيا الكييل واليوزن وال ينس ،والكييل واليوزن يسيود بينهميا صيورة ،وال ينس يسيود بينهميا
معين ( بيين الحقائق ،الزيل ي ،06/ 2،املريا ،ابن قدامة املقد ،ا .)20/ 2 ،
واسييتدلوا للرواييية الثانييية بمييا روي عيين معميير بيين عبييد هللا أن النبييا صييلى هللا عليييه وسييلم  " :نجييا
ع يين بي ييع الطع ييام بالطع ييام إ م ييثال بمث ييل" (مس ييلم ف ييي الص ييحيح ،ب يياب بي ييع الطع ييام م ييثال بمث ييل ،ج 2 :ص:
 ،7272حديم رقم .)7542 :وألن الطعم وصف شرف إذ به قوام األبدان ،والثمنية وصف شيرف إذ اهيا
قييوام األمييوال ،فيقتا ي ا التعليييل اهمييا .ولألدليية النييا ذكرتهييا عنييد بيييان مييذهب الشييافعية ،ميين بيييان جييواز
إسالم النقدين في املوزونات.
واسييتدلوا للرواييية الثالثيية بحييديم سييعيد بيين املسيييب عيين النبييا صييلى هللا عليييه وسييلم ":ربييا إ
فيما كيل أو وزن مما يوكل أو يشرب" (الدار قطيا في سننه ،كتاب البيوع ،72/ 2 ،حديم رقم.)24 :
واعترض الحنفية عليى تعلييل الشيافعية واملالكيية وأحميد فيي روايية عنيه ربويية األصيناف السيتة فيي
حديم عبادة بالثمنية والطعم بعمور (املجموع ،النووي .)200/ 4 ،
ق ييالوا  :إن تعلي ييل ربوي يية ال ييذهب والفض يية بالثمني يية تعلي ييل بعل يية قاص ييرة وه ييو غي يير ج ييائز ،لع ييدم
الفائييدة .وقييالوا أيضييا  :إنييه قييد وجييد العليية وهييي  :الثمنييية ،و حكييم كييالفلوس ،فيلهييا أ مييان و ربييا فاهييا
عندهم ،وقد يوجد الحكم و علة ،فينه يجري في أواني الذهب والفضة مع كولها ليس أ مانا.
وقالوا في علية الطعم  :عليى أننيا نمنيع أن الطعيم مشيتق ،بيل هيو اسيم ليبعض األعييان الهللااصية،
وهييو البيير والشييعير ،يعييرف املخيياةبون اهييذا الهللاطيياب غيييره ،بييل التميير وهييو غالييب مييعكول لهييم يسييمون
ةعامييا ،و يفهمونييه ميين لف ي الطعييام (فييتح القييدير ،اإلمييام كمييال الييدين محمييد بيين عبييد الواحييد السيييو
ا ،ن م السكندري اليمعروف ابن اليهما م الحنفي.)752/ 6،
واحييتا الشييافعية علييى القييول بعلييية والييوزن والكيييل بعنييه يجييوز جعييل الييذهب والفضيية رأس مييال
سلم غير هما من املوزونات باإلجماع ،كالحديد وغييره ،فليو كيان اليوزن علية ليم يجيز ،كميا يجيوز إسيالم
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الحنط يية ف ييي الش ييعير ،وال ييدراهم ف ييي ال ييدنانير .وألن أب ييا حنيف يية يجي يي" بي ييع املض ييروب م يين النح يياس والحدي ييد
والرصاص بعضه ببعضه متفاصال ،ولو كان العلة الوزن لم يجز.
فين قالوا  :خرج بالضرب عن كولها موزونة .قلنيا  :نسيلم (املجميوع ،النيووي  )200/ 4 ،أي
نقر بعن الفلوس قد خرج بالضرب عن كولها موزونية ،فقيمتهيا تعيود إليى وزن النحياس اليذي صينع
منه باإلصافة إلى أجر الضرب .
وأجاب الشافعية عن ا عتيراض عليى تعلييل ربويية اليذهب والفضية بالثمنيية بعلهيا قاصيرة يعليل
اها بعن  :مذهب الشافعية جواز التعليل اها ،فين العلل أعالم نص ها هللا لألحكام ،منهيا متعديية ومنهيا غيير
متعدي يية ،إنم ييا ي يراد اه ييا بي ييان حكم يية ال يينص ا س ييتنباا وإلح يياق ف ييرع باألص ييل .كم ييا أن املتعدي يية عام يية
التعدي وخاصته .م لرير املتعدية فائد ان :
أحدا هما  :أن تعرف أن الحكم مقصور علاها فال طمع في القياس ،والثانية  :أنه ربميا حيد ميا
يشارك األصل في العلة في حق به (املرجع السابق  ،النووي .)200/ 4 ،
أمييا الفل ييوس فيلهييا تص ييف بجوهرييية األ مييان ،بخ ييالف ال ييذهب والفضيية فيلهم ييا ج يينس األ م ييان
غالبا .أما جريان حكم الربا في أواني الذهب والفضة مع ألهيا ليسي أ مانيا ،فينيه إجيرا للينص إذ قيال " :
الذهب بالذهب  ...الحديم " ،ولترليب وصف جوهرية األ مان.
وكييالم اإلم ييام النييووي رحم ييه هللا بييعن الفل ييوس وإن كان ي من ييا فييي بع ييض الييبالد لكنه ييا ليس ي م يين
جنس األ مان ،منس م-كما قلنا آنفا -مع ا قتصاديين للنقد  " :النقود هيي أي ي ا يكيون مقبيو قبيو
عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة ".
وأجاب النووي من الشافعية عن اعتراض الحنفية على علية الطعم ،بعن الطعيام لييس مشيتقا،
بييل اسييم لييبعض األعيييان بمييا نصييه  " :قلنييا  :هييذا غلييط ،بييل هييو عييام لكييل مييا يذكييل " .قييال هللا تعييالى :
(س ي ي ي ي ييورة آل
عمران -آية .)42 :
وق ي ي ي ي ييال تع ي ي ي ي ييالى :
( س ي ي ييورة ع ي ي ييبس -آي ي ي يية )20-22 :
وق ييال تع ييالى :

(س ييورة البق ييرة -آي يية :

.)224
وعيين أبييي ذر رض ي ا هللا عنييه فييي حديثييه الطويييل فييي قصيية إسييالمه .قييال  :قييال رسييول هللا صييلى هللا
عليييه وسييلم  " :فميين كييان يطعمييك ؟ " قل ي  :مييا كييان لييي ميين ةعييام إ مييا زمييزم ،فسييمن حنيين كسييرت
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عكين بطييا .قييال  " :إلهيا مباركيية إلهيا ةعييام ةعيم" (مسيلم فييي الصيحيح ،بيياب مين فضييائل أبيي ذر رضي ا هللا
عنه ،ج 2 :ص ،7422 :حديم رقم .)2202 :
وعن عائشة رض ا هللا عنها قال  " :مكثنا مع رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم زمنيا ميا لنيا ةعيام
إ األسودان امليا والتمير" (النيسيابوري فيي املسيتدرك عليى الصيحيحين ،كتياب األةعمية ،ج 2 :ص،770 :
حديم رقم  ،0706 :املجموع ،النووي .)200-200/ 4 ،
الخاتمة :والذي يبدو لنا أن من املتفق عليه أنه :
 .1يجوز بيع الذهب بالذهب ،و بيع الفضة بالفضة إ بشرةي التقابض والتما ل.
 .2يجوز بيع الذهب بالفضة إ بشرا التقابض ،و يشترا التما ل لتفاوت القيمة.
 .3يح ييوز بي ييع مطع ييوم مكي ييل أو م ييوزون بجنس ييه كقم ييح بقم ييح إ بش ييرةي التق ييابض والتما ييل .ف ييين
ف يياوت القيم يية وج ييب أن يبي يياع املطع ييوم ب ييثمن مناسي ييب لقيمت ييه ،ييم يشي ييتري ب ييالثمن م يين املطعي ييوم
املجانس املقدار املناسب لقيمته.
 .4يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بمطعوم مخالف كقمح بذرة إ بشرا التقابض.
 .5يشترا في شرا املطعوم بالنقد ما ل في القدر و قابض.
 .6يجييوز بيييع مييال قي ييا وإن كييان مجانسييا -إن كييان غييير مطعييوم -كبيييع عقييار بعقييار ،وسيييارة بييعخرد ولييو
مع التفاوت في القدر وعدم التقابض.
 .7واملما لة في املطعوم والنقدين تعتبر في املكيل كيال وفيي امليوزون وزنيا ،واملكييل وامليوزون باعتبيار عيادة
أهل الح از في عهد النبوة وباعتبار عادة أهل بلد البيع على فصيل .
املراجع
األبواب والتراجم الصحيح البخاري ،محمد زكريا بن الكندهلوي ،اليمكتبة اليخيلية ،اليهند.
بدائع الصنائع في ر يب الشرائع ،عال الدين الكاساني ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية.
بداية اليمجتهد ونيهاية اليمقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ،دار ال ليل ،بيروت ،ومكتبة
الكليات األزهرية ،القاهرة ،7404-7274 ،الطبعة األولى
بيين الحقائق ،الزيل ي ،دار اليمعرفة ،بيروت ،الطبعة الثانية عن ةبعة بو ق .7272
حفة الفقها  ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمر قندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،7275 ،
الطبعة األولى.
حفة اليمحتاج مع الحو ا ا ،أحمد بن ر اليهيت ا ،دار الصادر ،بيروت.
حاشية أبن عابدين( ،الحاشية رد اليمحتار على الدر اليمختار ( :شرح نوير األبصار) ،محمد أمين ،دار
الفكر ،بيروت7206 ،ه ،الطبعة الثانية.
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سعن ابن ماجه ،محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزوييا ،دار الفكر ،بيروت ،حقيق  :محمد فذاد عبد
الباقي
سعن أبي داود ،سليمان بن األشعم أبو داود الس ستاني األردي ،دار الفكر ،حقيق :محمد محىا
الدين عبد الحميد.
سعن الباهقي الكبرد ،أحمد بن الحسين بن علي بن مو ،ن أبو بكر الباهقي ،مكتبة دار الباز ،مكة
اليمكرمة ،7442-7272 ،حقيق :محمد عبد القادر عطا.
سعن الدارقطيا ،علي بن عمر أبو الحسن الدار قطيا البردادي ،دار اليمعرفة ،بيروت،7466-7206 ،
حقيق  :السيد عبدهللا هاشم ييماني اليمدني.
سعن الدارمي ،عبدهللا بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،7270 ،الطبعة
األولي ،حقيق  :فواز أحمد زمرلي ،خالد السبع العل ا.
السعن الصرري ،أحمد بن الحسين بن علي الباهقي أبو بكر ،مكتبة الدار ،اليمدينة اليمنورة-7277 ،
 ،7404الطبعة األولي ،حقيق :د .محمد صيا الرحمن األعظ ا.
السعن الكبرد ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،7447-7277 ،
الطبعة األولى ،حقيق :د .عبد الرفار سليمان البنداري ،سيد كسروي حسن.
الشرح الصرير على اقرب اليمسالك ،أحمد بن الدربير (أبو البركات) ،دار اليمعارف ،مصر ،7402 ،ودار
الكتب العلمية ،بيروت ،7445 ،الطبعة األولى
الشرح الكبير ،بيحاشية الد سوقي ،الشي محمد عرفة الدسوقي والدرير ،اليمطبعة الكبرد األميرية،
بو ق مصر.7477 ،
صحيح البخاري بشرح الكرماني ،اليمطبعة اليمصرية7252 ،ه7422-ه الطبعة األولى ،حقيق  :محمد
محمد عبد اللطيف.
فتح القدير ،اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيو ا ،ن م السكندري اليمعروف ابن اليهما
م الحنفي ،شركة اليمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبن ،مصر ،7407-7204 ،الطبعة
األولى.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر اليهيث ا ،دار الريان للترا  ،دار الكتاب العربية ،القاهرة،
بيروت.7270 ،
اليمجموع شرح اليمهذب شرف النو وي ،دار الفكر ،بيروت ،446-7270 ،الطبعة األولى ،حقيق:
محمدد مطرحي.
اليمدونة الكبرد ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بيروت.
مريا اليمحتاج إلى معرفة معاني الفاظ اليمنهاج ،محمد الهللاطيب الشربييا ،دار الفكر ،بيروت.
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اليمريا في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،عبد هللا بن أحمد بن قدامة اليمقد ،ا أبو محمد ،دار
الفكر ،بيروت ،7275 ،الطبعة األولى.
اليمنخول ،محمد بن محمد الرز الي ،دار الفكر ،دمشق ،7407 ،الطبعة األولى ،حقيق  :الدكتور
محمد حسن هيتو.
النقود واستبدال العمالت ،الدكتور علي السالوس ،مكتبة الفالح ،الكوي  ،7405 ،الطبعة األولى.
نيهاية اليمحتاج ،شمس الدين محمد بن شيهاب الرملي ،مصطفى البابي اليحلبا ،القاهرة.7420 ،
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