
 معضلة السعرين العاجل واآلجل

 

ذهب أحمد إلى البنك وبصحبته أحد المشايخ، وأجرى مع البنك عملية من 
مبلغ مصاريف + مبلغ عمولة : العمليات المصرفية، فأعطاه البنك فاتورة فيها

هل هذا حالل؟ فقال : فسأل أحمد صديقه الشيخ(. فائدة)آجيو مبلغ + إدارية 
 !ال أعتقد: له

 

شيخ من داخل البنك، يبدو أنه عضو في الهيئة الشرعية للبنك، فقال فسمعه 
ا للبنك، وال ما لك يا شيخ وهذه التفاصيل؟ خذ المبلغ اإلجمالي واعتبره أجر  : له

 !تدخل في التفاصيل

 

ا من أن ذكر سعرين ا وحديث  ا عن هذا ما يطرحه بعض الفقهاء قديم  ليس بعيد  
لكن لو ! هذا حرام: يقولون آجل أعلى، سعر عاجل أقل، وسعر: قةفي الصف

يعني ! طرح في الصفقة سعر واحد آجل بالمبلغ نفسه كان في نظرهم حالال  
 ! ظهرهضمر السعر العاجل وال ي  أن على البائع أن ي  

 



ومنهم من قال بأنه ال بأس في السعرين، لكن إذا انعقدت الصفقة على السعر 
بل ينبغي النظر إلى السعر اآلجل على اآلجل، ال ينبغي النظر إلى السعرين، 

 !أنه سعر واحد ال يتجزأ

 

! ومنهم من يحتج بأن البائع له أن يبيع السلعة بسعر آجل مثل العاجل أو أقل
وألحمد نفسه بسعر اآلن، ! وله أن يبيعها ألحمد بسعر ولمحمد بسعر آخر

والحق ! ويحسبون أن هذا من التحليل العلمي السليم! وبسعر آخر بعد لحظة
أن هذا التحليل يقتضي النظر إلى الصفقة الواحدة بسعريها، سواء كان السعر 

ا، وال يجوز النظر إلى اختالف الصفقتين، وال إلى ضمر  ا أو م  ظهر  العاجل م  
 .اختالف المتبايعين

 

ونها من وينبني على هذا أن هؤالء يرفضون قيمة الزمن في البيع اآلجل، ويعد  
فال يفرقون بين البيع والقرض،  !تماما كما في القرضع في البيالحرام الربا 

في المبلغ في مقابل الزمن  (حطيطة، وضيعة) ويرون أن كل زيادة أو نقص
 !إنما هو ربا

 



وهي أشبه ! والحقيقة أن هذه النظرة كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال
 . بالسفسطة منها بالفقه والعلم والتحليل العلمي

 

حوا بر هؤالء المشايخ بأن أئمة الفقه في جميع المذاهب قد صر  علينا أن نخ
ا فكيف يأتي من هم أقل منهم علم   !زمن قيمة، وهذا من سبقهم وذكائهمبأن لل

، ويرفضه وهذا ما يرفضه الدين والعقل! لليس للزمن قيمة: لنا واوذكاء  ليقول
بعقولهم قبل أن حكمون هؤالء ي   .، ويرفضه الدين والعرفالدين واالقتصاد

 !ي قو وها بأقوال العلماء
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