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 والجواُب   حاِم وًا  اُب صّل حًا 
﴾۔۔۔ششعی لذبظ عے عوًے ،صیوسات کی کشًغی کے عوض ادھبس خشیذ 1﴿

 :وفشوخت   کب جواص چبسششائظ کیغبتھ  ہے

۔۔۔عودے کے ولت عوًے،صیوسات کی جو ببصاسی لیوت ہے بعذ هیں (1)

 ادائیگی اعی کے هطببك طے کی جبئے،صیبدٍ لیوت ًہ طے کی جبئے۔

 ۔۔۔ادھبس ادائیگی کی ایک هذت هتعیي کی جبئے۔(2 )

 ۔۔۔ادائیگی هیں تبخیش کی صوست هیں کوئی جشهبًہ الصم ًہ کیب جبئے۔(3)

یعٌی سلن کی ادائیگی ایک هتعیي هذت کے )۔۔۔اگش کشًغی ادھبس ہے (4)

تو خشیذوفشوخت کی هجلظ هیں صیوس پش لبضہ کشلیب جبئےیب کن (بعذ کشًی ہے 

 اصکن اعکی تعییي کشلی جبئے۔

لہزا عوال هیں هزکوسٍ صوست  هیں هوجودٍ ببصاسی لیوت عے صائذ 

لیوت طے کشًب  عود کب دیلہ ہوًے کی وجہ عے هوٌوع ہے ،اط لئے  اط 

 عے اجتٌبة الصم ہے۔

 شراء حلی الذهب والفضة بالنقود الورقیة،ط مکتبة معارف –336لما فی فقه البیوع، 
 762ص2جالقرآن،

والذی ذکرُت أدلتو فیما سبق علی مذىب اإلمام حممد رمحو اهلل تعالی،فإنو "
جیوز شراء حلّی الذىب والفضة بالنقود الورقیة نسیئة،بشرط أن یکون بسعر 
یوم العقد، وال یشرتط فیو التقابض ،بل الیشرتط قبض احللی احلقیقی ،وإمنا 
یکفی تعینی احلُلی ،ألن النقود الورقیة فی حکم الفلوس فی أحکام الصرف 
فقط ،و شراء احلُلی بالفلوس ال یشرتط فیو التقابض عند احلنفیة ،بل یکفی 

 :تعینی احللی قال السرخسی رمحو اهلل تعالی
وإن اشرتى خامت فضة أو خامت ذىب فیو فص، أو لیس فیو فص بكذا  

فلسا، ولیست الفلوس عنده فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو مل یتقابضا؛ 
ألن ىذا بیع، ولیس بصرف فإمنا افرتقا عن عنی بدین؛ ألن اخلامت یتعنی 

بالتعنی خبالف ما سبق فإن الدراىم والدنانري ال تتعنی بالتعینی؛ فلهذا شرط 
 ۔ىناك قبض أحد البدلنی

 25ص14دار المعرفة جکتاب الصرف،باب البیع بالفلوس،ط ،المبسوط للسرخسيوفی 
وإن اشرتى خامت فضة أو خامت ذىب فیو فص، أو لیس فیو فص بكذا فلسا، 

ولیست الفلوس عنده فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو مل یتقابضا؛ ألن 
ىذا بیع، ولیس بصرف فإمنا افرتقا عن عنی بدین؛ ألن اخلامت یتعنی بالتعنی 
خبالف ما سبق فإن الدراىم والدنانري ال تتعنی بالتعینی؛ فلهذا شرط ىناك 

قبض أحد البدلینفي اجمللس، ومل یشرتط ىنا، وكذلك ما اشرتى من العروض 
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بالفلوس لو اشرتى هبا فاكهة أو حلما أو غري ذلك بعد أن یكون ادلبیع بعینو؛ 
. ألن الفلوس مثن كالدراىم

﴾۔۔۔عوال هیں واضخ ًہیں  کہ  هبلذاس شخص کب ُعٌبس عے عوًب لیٌے کی 2﴿

کیب صوست ہوتی ہے  ،آیب بطوِس لشض لیتب ہے یب اط عے ببلبعذٍ خشیذتب 

ہے اوس اگش خشیذ لیتب ہے تو   آیب ببصاسی لیوت پش خشیذتب ہے یب کوئی اوس 

صوست ہے،اعی طشح لشض لیٌے واال عٌبس کو کظ دیثیت عے عوًب 

واپظ دیتب ہے،ًیض لشضذاس ،هبلذاس کو لشض کی ادائیگی هیں عوًب دیتب ہے 

یب کچھ اوس،خالصہ یہکہ آپکے عوال کے جواة کیلئےهزکوسٍ هعبهلہ کی 

هکول وضبدت هطلوة ہے ، هکول وضبدت لکھ کش دوببسٍ اسعبل کشیں 

 ،پھش اًشبءہللا آپکے عوال کبجواة دیب جبعکے گب۔

 

 

 ( شیخ اإلعالمهصّذلہ)
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمتعالی أوہللا 
 
 

 

ُغفَِشلہُ ُعضیشطبسِق بِلواًی 

 َولَِوالَِذیہِ 
العلوم داس االفتب ء جبهعہ داس

 کشاچی
ھ 1438/سبیع الثبًی/

 ء2017/جٌوسی/
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اوسادھبس کی وجہ عے  عوًب اوس صیوس صائذ لیوت پش بیچٌے کے جواص هیں اط ببت کب 

بھی لوی اًذیشہ ہے کہ اط هعبهلہ کو عود دبصل کشًے کب رسیعہ بٌب لیب جبئے ،جظ 

 عے عود کب دسواصٍ کھل جبئیگب،

 

 

 

هزکوسٍ هعبهلہ خبلصۃً ًمود کب ہے جظ هیں ایک طشف کشًغی اوس دوعشی طشف عوًب 

ہے جو کہ ثوي ِ خلمی ہے اوس اعے بآعبًی عوًے هیں تبذیل کیب جبعکتب ہے اط لئے 

 هزکوسٍ

 

 

 

عوال هیں  رکشکشدٍ صوستیں  چوًکہ ادھبس کی ہیں اوس اى هیں ببصاسی 

لیوت عے صیبدٍ لیوت وصول کی جبسہی ہے،جو کہ عود کب دیلہ ہےلٰہزا 

اعطشح کبسوببس اختیبس کشًب  اوس اط کے رسیعہ ًفع دیٌب  لیٌبجبئض ًہیں ہے 

 ،لہزااط عے بچٌب الصم ہے

عوال هیں رکش کشدٍ طشیمہ کے هطببك عوًب ادھبس پش خشیذًب  فی ًفغہ ًب 

جبئض ًہیں ،بششطیکہ لیوت عمذ کے اًذس طے ہواوس ادھبس  ادائیگی کی 

هذت بھی همشس  ٍ ہو،ًیض ادائیگی  هیں تبخیش کی صوست هیں کوئی جشهبًہ 

 بھی الصم  ًہ ہو۔


