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 َفْصٌل

، َأِو الَبْعِض: َبَطَل الَعْقُد فِيَما َلْم ُيْقَبْض.َوَمَتى اْفَتَرَق   الُمَتَصاِرَفاِن َقْبَل َقْبِض الُكلِّ

َنانِيُر: َراِهُم َوالدَّ ُل. َوالدَّ  َتَتَعيَُّن بِالتَّْعيِيِن فِي الَعْقِد، َفََل ُتَبدَّ

.َوإِْن   َوَجَدَها َمْغُصوَبًة: َبَطَل، َوَمِعيَبًة ِمْن ِجنِْسَها: َأْمَسَك َأْو َردَّ

، َوَبْيَن الُمْسِلِميَن ُمْطَلًقا. َوَيْحُرمُ  يِّ
َبا َبْيَن الُمْسِلِم َوالَحْربِ  الرِّ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 .(َفْصل  ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

 .أحكام الصرف يف هذا الفصل يذكر رْحه للا
 . ويدخل فيه بيع عملة بعملة أخرى ،هو بيع النقد ابلنقد :والصرف

ألنه يزيد يف مسائل على   ؛بفصلرْحهم للا  رده العلماء  فوأ  ،والصرف نوع من أنواع البيع 
 . عموم البيع

فضة تصرفها بداننري  من مثل: دراهم  ؛والصرف يكون بيع عملة بعملة من جنس آخر
 . فهذا يسمى صرفاا  ،أو رايالت سعودية جبنيه مصري مثَلا  ،من ذهب

  ؛ وملا كان بيع العملة ابلعملة أو الذهب ابلفضة اختلف فيه اجلنس فتجوز فيه الزايدة
ألن اجلنس اختلف جاز فيه  ف ؛ألف رايل مبئيت دوالر مثَلا  -تبيع  :أي  –فيجوز أن تصرف 

،ُُْصَنافُ َهِذِهُالَُفَِإَذاُاْختَ َلَفْتُ»: والسَلم وجيب فيه احللول كما قال عليه الصَلة ،التفاضل
ُبَِيدُ  َُيًدا َُكاَن ُِإَذا ت ْم، َُكْيَفُِشئ ْ يبطل العقد لذا قال املصنف    ؛وإذا مل حيصل التقابض  ،(2) « فَِبيع وا

  ابئع  :أي (الُمَتَصاِرَفانِ ) ،اخلروج من خيار اجمللس الفرتاق:املراد ابو  (َوَمَتى اْفَتَرَق )رْحه للا: 
  .العملة ابلنقد ومشرتيها ابلنقد
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ومها يف جملس اخليار   ، طلب صرف ألف رايل أبلف جنيه لو أن شخصاا  :مثال ذلك 
ملن ليس   إىل جملس اخليارالنقد  رحضِ يف اجمللس أ   اومه ،راي العقدجوليس عند أحدمها النقد وأ

أما إذا افرتقا من اجمللس قبل قبض ، ألهنما مل يفرتقا من خيار اجمللس ؛يصح العقد ؛معه النقد
 . الكل :وهو هنا (َبَطَل الَعْقُد فِيَما َلْم ُيْقَبْض )ْجيع النقد املتفق عليه قال: 

  ، لكن ليس معه سوى مخس مئة رايلوإذا طلب صرف ألف رايل بثَلث مئة دوالر، 
،  )؛ لذا قال املصنف رْحه للا: بض ويبطل فيما مل يقبضفالعقد يصح فيما ق   َقْبَل َقْبِض الُكلِّ

 .فتبني أنه جيب التقابض عند الصرف  أي: من النقد،  (َأِو الَبْعِض: َبَطَل الَعْقُد فِيَما َلْم ُيْقَبْض 
فيشرتط فيه    ، اصرفها يل من فئة العشرة؛معي مئة رايل  :ومثال ذلك: لو أن شخصاا قال

 التقابض.  
 بعد ذلك أنه جيب أيضاا تعيني النقد بني بنيَّ  ،وملا ذكر رْحه للا أنه يشرتط التقابض

َراِهمُ )  :لذا قال رْحه للا ، وإذا مل ي عنيِ  مل يصح؛  املتصارفني َنانِيرُ )اليت من فضة،    :أي  (َوالدَّ  (َوالدَّ
هذه   فيقول البائع:  (فِي الَعْقدِ )جيب أن تتعني  : أي  (َتَتَعيَُّن بِالتَّْعيِينِ )، اليت من الذهب :أي

 . الداننري اليت أريد أن أبيعها هي هذه : ويقول املشرتي ،هي الدراهم اليت أريد أن أصرفها
ُل ) قال:  من هذه درهمخذ أ   -على قول املصنف رْحه للا  -لو بعد العقد ف (َفََل ُتَبدَّ

 .يبطل العقدوأ عيد درهم 
رايالت بدوالرات فلو قال: أريد  لو أراد أحد أن يصرف  :وعلى قول املصنف رْحه للا

ال يصح    سبعة وتسعني فعلى قول املصنف:أن أصرف مئة رايل من هذه الفئة اليت هناية رقمها  
 . ألن العقد وقع على هذه العملة بعينهاأن تغريها بورقة أخرى؛ 

  ا ئة رايل اليت آخر رقمهامل ف ،ال يشرتط التعيني ما دام أن القيمة واحدة :والقولُالثاُن
 فَل يشرتط التعيني. سبعة وتسعني هي نفس مثن اليت آخرها ستة ومخسني مثَلا؛

  لكن تبني أهنا ليست ملكاا  أنه جيب التعيني، ذكر بعد ذلك لو عينها وملا بني رْحه للا 
أي: بطل  (َبَطَل )مغصوبة،  وجد الدراهم أو الداننري :أي (َوَجَدَها َمْغُصوَبةً َوإِْن )له فقال: 

لو أن شخصاا سرق مئة دينار  ؛ مثل: وكذا لو كانت مسروقة عقد الصرف؛ ألنه ال ميلكها، 
ال ميلك هذه الداننري   ألنه ؛ال يصح العقد ؛ ت سعوديةوأراد أن يصرفها برايال أردين مثَلا 

 األردنية لكوهنا مسروقة.
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إذا  فيما  ذكر بعد ذلك  كانت ليست ملكاا له أن العقد يبطل،  وملا ذكر رْحه للا أهنا إذا  
 :من نوعني املعيب ال خيلو (َوَمِعيَبًة ِمْن ِجنِْسَها) :قالفلكن كان فيها عيب  ،كانت ملكاا له

: فيها  - داننريالدراهم أو يف ال - :مثل ؛ون من جنس ما يصرفهأن يكالنوعُالول:ُ
الورق فيها   :يعين ليست جبديدة، بياض أو سواد، ومثل: يف األوراق النقدية لو وجدها قدمية

  رين، إما أن ميسكها وال أيخذ زايدة عليها؛ خيري بني أم :يعين (َأْمَسَك )قال:  ،استعمل كثرياا 
 . قيمتها ن هذا ال يؤثر يف نقصان أل

فلذلك لو   ؛وال يصح أن أيخذ أرشاا  ، له أن يردها أي: (َأْو َردَّ ) قال: : والمرُالثاُن
  اهنأل :فلو قال ،ولكنها قدمية بسبب كثرة االستعمال ،صرف مئة رايل سعودي بثَلثني دوالر

ألن هذا كما سبق يدخل يف    ؛ وزال جي  :نقول  من كثرة االستعمال: أعطيك زايدة دوالر،قدمية  
 على ما تصارفا عليه.فأعطاه زايدة  «درهمو مد عجوة »مسألة 

  : أي  –  ينار مشوابا دلو كان هذا ال  :مثل؛  إذا كان العيب من غري جنسها  :والنوعُالثان
 . الختَلف اجلنس فيه ؛فهنا يبطل البيت - به حناس  خملوطاا 

ليصرف له مئة جنيه مصري مثَلا، وجزء من املئة جنيه هذا   لو أعطاه مئة رايل  :ومثل
 .ال يصح هذا البيع ؛وألصق به جنيه سوداين مثَلا  مقطوع

ذكر بعد ذلك فيما   ، وبني حكم املعيب، ما ال ميلك  بيعوملا بني رْحه للا أنه ال يصح 
َبا َبْيَن الُمْسِلِم َوالَحْرِبيِّ  َوَيْحُرمُ )الصرف عملة سليمة فقال: إذا كان  فَل جيوز أن تعقد   (الرِّ

ومن ابب   ُمرم على املسلم فَل تعقده مع احلريب،احلريب؛ ألن العقد  بيد مع    صرفاا ليس فيه يداا 
سواء  (َوَبْيَن الُمْسِلِميَن ُمْطَلًقا) قال:فوأما املسلون  ،أوىل ال تعقده مع الذمي الذي له عهد

  : لعموم أدلة حترمي الراب كقوله سبحانه  أو غريهم؛  ، أو النساء  ،كان العقد مع الفساق، أو الصغار
َباَوَأَحلَّ اهَّللُ اْلَبْيعَ ﴿ َم الرِّ  . [275البقرة: ] ﴾ َوَحرَّ

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


