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ُق َقْبَل الَقْبِض َوالنََّسُأ. َوإِْن َباعَ   َمكِيًلا بَِمْوُزوٍن: َجاَز التََّفرُّ

 : َيُجوُز فِيِه النََّسُأ.-َكالثَِّياِب، َوالَحَيَواِن  -َكْيَل فِيِه َوَل َوْزَن  َوَما َل 

ْيِن. َوَل َيُجوُز  ْيِن بِالدَّ  َبْيُع الدَّ

 : (1)الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

ُق َقْبَل الَقْبِض َوالنََّسأُ  َوإِْن َباعَ ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ    . (َمكِيًلا بَِمْوُزوٍن: َجاَز التََّفرُّ

ملا ذكر رْحه للا أنه ال جيوز بيع ربوي جبنسه، وأنه يشرتط فيه التماثل والقبض، مث بعد  
، ذكر بعد -  من جنسني واتفقا يف علة راب الفضلوهو: إذا كاان -ذلك ذكر القسم الثاين 

، وأشار إىل هذا  -  وهو: فيما إذا ابع ربوي ومل يتفقا يف علة راب الفضل  -ذلك القسم الثالث  
أي: بربوي علته   (بَِمْوُزونٍ )أي: ما علته الكيل؛ كالرب والشعري والتمر،  ( َمكِيًلا  َوإِْن َباعَ ): بقوله
 ؛ كالفضة والنحاس واحلديد، إذا كان كذلك جاز أمران فيه: الوزن

ُق َقْبَل الَقْبضِ ) قال:  األمرُاألول:  أي: ال يلزم أن يكون يداً بيد.  (َجاَز التََّفرُّ
أي: جاز فيه التأخري يف أحد العوضني؛ النتفاء علة الراب   (َوالنََّسأُ )واألمر الثاين: قال: 

 فيهما. 
 . جيوز ؛كيلو حديد بعشرة أصواع من التمر مؤجلة  مثال ذلك: لو ابع شخصاً 

وكذا لو قبض  ، جيوز ؛من الذهب بعشرة أصواع من األرز مؤجلة اً ومثل: لو اشرتى غرام
قال: ؛ لذا  اشرتط يداً بيد إذا كانت علة الراب واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصجيوز؛ ألن النيب    ؛وأجل الذهب  رزاأل
ت مُْ» َُكْيَفُِشئ ْ ،ُفَِبيع وا   دة وهنا اختلفت العلة فيجوز فيه الزاي  (2) « فَِإَذاُاْختَ َلَفْتَُهِذِهُاأَلْصَناف 

 . وجيوز فيه النسأ
بيع   - قسام فيها السابقة األوالثَلثة  ، وملا ذكر رْحه للا أن علة الراب الكيل أو الوزن

وهو القسم   -بعد ذلك    ذكر،  -علة بعلة أخرى    علة، أو بيعالجنسني اشرتكا يف    أو بيع  جبنسه
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املعيار   : أي (َكْيَل فِيهِ  َوَما َل )كيًَل وال وزاًن فقال:   افيما إذا كان الثمن واملثمن ليس  -الرابع 
 –ومها املذروع واملعدود  -ل ملا ال كيل فيه وال وزن ثَّ ومَ  (َوَل َوْزنَ ) ،الكيل سالشرعي فيه لي

طوله    بقماشقماش عشرة أمتار    :مثل  ،فاملذروع ال يدخله الراب   (َكالثِّيَاِب )ل للمذروع بقوله:  ثَّ فمَ 
أمتار وأخذ من الغد مخسة  ةفلو سلمه اليوم عشر  ،مرت جيوز فيه التفاضل وحيوز فيه التأخري

 سجاد حال بسجاد مؤخر أطول منه. وكذا، أمتار جيوز
فلو ابعه   (َوالَحَيَوانِ )فقال:  -وهو املعدود  -للنوع الثاين مما ال كيل فيه وال وزن  لثَّ ومَ 

ولو ابعه بقرة   ،جيوز ؛يدفعها له من الغدببقرة بقرة  التفاضل هنا، ولو ابعهجيوز  ؛بقرة ببقرتني
يعين:   (َيُجوُز فِيِه النََّسأُ ) ؛ لذا قال: وجيوز فيه النسأ ،جيوز فيجوز فيه التفاضل ؛بعشر بقرات 

 جيوز فيه التفاضل من ابب أوىل.  -وهو األصل يف الراب  -التأخري، وإذا جاز فيه النسأ 
َفَكاَنَُيَْخ ذ ُُ»  :  ديث عبدللا بن عمرو بن العاص رضي للا عنهما حعلى ذلك    والدليل

  ، سيارة بسيارتنيوكذا  -بعري ببعريين  -فجاز التفاضل  (1)«الَبِعرَيُِِبلَبِعريَْيِنُِإََلُِإِبِلُالصََّدَقةُِ
فمعناه أنه   ؛مؤجلةجوال جبوالني وز جي :فإذا قلنا  ،ك منلمها توكذا جوال جبوالني من الغد أس

 التفاضل.  جاز فيه النسأ جاز فيه  فما؛ الزايدةجيوز 
ذكر بعد  الثمن واملثمن يف بعض أحوال الراب،أنه يشرتط القبض يف  وملا ذكر رْحه للا

ْينِ َوَل َيُجوُز )فقال:  إذا مل يكن هناك قبض ال يف الثمن وال يف املثمنذلك فيما  ْيِن بِالدَّ   (َبْيُع الدَّ
 .ال جيوز بيع مثن مؤجل مبثمن مؤجل :أي

  ذلك: لو اشرتى شخص جواالً مبئة رايل يدفعها بعد شهر واجلوال يدفعه بعد شهر   مثال
 .ال جيوزوعقد البيع على ذلك؛ 

، وتعطيين املبلغ بعد ستة أشهر؛ ال جيوز؛ ألن  أبيعك هذا البيت بعد سنة :قال :ومثل
 كَلمها مؤجل.

ََنَى َعْن بـَْيِع   ملسو هيلع هللا ىلص  يبَّ النَّ  نَّ أَ » : (2)املستدرك وسنن البيهقي ما جاء يفوالدليل على ذلك 
 أي: الدين.  «اِبلَكاِلئِ   - الدين :أي -الَكاِلِئ 

  .وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني
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