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 واحدة أم خمتلفة ؟هل هي :  أحكام الذهب والفضة -١
         












  مشروعية جتارة حلي الذهب والفضة -٢


          

  




                                                        
املصري
املصري
الزحيلي
املرجع السابق،





 





      












        
         


   

        


  بعض النصوص الشرعية يف الربا-٣







                                                        
The Management of Reserve Assets, p. 70.
الزحيلي





 

         




  ما املقصود بالذهب والفضة يف أحاديث الربا ؟-٤





        





       
          






 التفاضل ألجل الصنعة -٥




                                                        
 النووي املاوردي   بن رشد

بن قدامةالشوكاينبن حزم
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ابن رشدبن جزياملاوردي
ابن قدامةاألوقافوزارة 
ابن منيع،





 

  نص ابن تيمية-٦
    

         


  نص ابن القيم-٧
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ابن القيم





 

         





 





       







            

    





             









 

  إثبات صحة نسبة رأي ابن تيمية -٨
   

           


  :الختيارات الفقهية نص كتاب ا-١ 
    



 :  نص كتاب إعالم املوقعني-٢ 
   

 



       



  : نص كتاب املقنع-٣ 




  : نص كتاب الفروع-٤ 


                                                        
البعلي
ابن القيم
ابن قدامة 
ابن مفلح





 

  : نص كتاب اإلنصاف-٥ 




  :)١٩( نص كتاب كشاف القناع-٦ 



  


            


 








 
  




                                                        
املرداوي،
البهويت
ابن تيمية






 


        

            



 


 




         



          








 )دون تأجيل( التفاضل ألجل الفصوص -٩ 







          






 












         


         
        




        
         

 






                                                        
الطحاوي
املرجع السابق،
املرجع السابق،
ابن رشد
ابن منيع





 











          




  فصل الفصوص واخلرز-١٠








         

      





                                                        

ابن جزي
الشوكاين





 






          


            


 
        









        



      


          


                                                        
اإلمام الشافعي
ابن تيمية





 








       



  تسديد قيمة التفاضل يف الصنعة والفصوص والوزن-١١
     






           






 


                                                        
املودودي
ابن منيع





 

 هل جيب التفصيل يف الثمن ؟-١٢














   
  




 



    












 

  حلي جديد حبلي قدمي -١٣
           



       


 




        







               





          


                                                        
ابن منيع





  
       








 

١٤-ين أو بالتقسيط البيع بالد 







  


         







             
 


             




            



                                                        






ابن القيم





 


    

 


 





 هل هي سلع أم أمثان ؟:  حلي الذهب والفضة -١٥
 وهل خرجت بالصناعة عن األموال الربوية ؟





 





 


                                                        
الطحاوي
عبدالرزاق
ابن رشد
ابن مفلح
ابن القيمابن تيمية

املودوديالشافعي





 

 ابن تيمية وابن القيم :  حتليل مذهب الشيخني -١٦
 

 
         




  
            

 







 
      



  فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد-١٧
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  تضاؤل الدور النقدي للذهب والفضة -١٨
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ابن تيمية





 

 
         

       

          



    

         


     



             




       

       



                                                        
Mundell, , 1994, p 20.                                                                                                                                
Pringle, p. 22.                                                                                                                                            
Quadrio-Curzio, pp. 35, 77, 227.                                                                         

      
 زكي  النجفي  عوض 

                                  اخلياطوتاج الدين





 

  





  إذا قصد باحللي األمثان-١٩
 

          
     



    
         



         


  



       



                                                        
البعلي
ابن القيم
ابن عبدالرب





 





          

 









  



              
 


 






   


   
                                                        

ابن القيم
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 ن اخلالف استحباب اخلروج م-٢٠
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الزركشيالسيوطيالندوي





 




     









          


  







             



      
    









 

 املراجع
 املراجع العربية: أوالً 

 سليمان،أبو داود
  اإلمام،أمحد

 حممد،ابن القيم         


 أمحد،ابن تيمية
 حممد،ابن جزي
 علي،ابن حزم
 حممد،ابن رشد

 يوسف،ابن عبدالرب


 عبداهللا،ابن قدامة
 عبداهللا،ابن قدامة
 حممد،ابن ماجه
 حممد،ابن مفلح
 عبداهللا،ابن منيع


 اإلمام،البخاري

 علي،البعلي
 أمحد،البالذري
 منصور،البهويت

 سيف الدين،تاج الدين


 حممد،الترمذي
 عبدالعزيز،اخلياط


ة وهب،الزحيلي

 حممد،الزركشي





 

 رمزي،زكي
السبكي، علي

السيوطي، جالل الدين
 اإلمام،الشافعي

الشوكاين، حممد
 أمحد،حاويالط

 أبو بكر،عبدالرزاق     


، حممد هاشم،عوض   


 علي،املاوردي
جممع الفقه اإلسالمي


 علي،املرداوي        


 رفيق يونس،املصري       


 رفيق يونس،املصري

 أبو األعلى،املودودي
 حسن،النجفي
 علي،الندوي
 أمحد،النسائي
 حيىي،النووي
 حيىي،النووي

 وزارة األوقاف
 صالح،حيياوي
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ABSTRACT. In previous papers, the opinions of the majority of Muslim jurists 
regarding selling and buying of gold and silver jewelry have been highlighted. They 
have stipulated simultaneity (concurrence) and equality (equivalence). 

This paper, highlights the opinion of Ibn Taymiyyah and Ibn Al-Qayyim, which 
is that jewelry trade permits time lapse (between sale of jewelry and receipt of price) 
and inequality (in case of exchanging jewelry for an amount of the same precious 
metal). Their opinion is based on the view that crafting of gold and silver into jewelry 
transforms these two metals from riba-related commodity-money into common goods. 
This view assumes that the cause of restriction of ″concurrence″ and ″equality″ as 
related in the Sunnah, is that gold and silver were money. After transformation into 
jewelry, they no longer are. 

The opinion of Ibn Taymiyyah is a significant relief  to goldsmiths and their 
customers, as trade in gold and silver jewelry becomes trade in common goods, not 
subject to stringent riba-avoidance conditions. 

Besides highlighting this opinion the author has also stated the sources, 
introducing the scholars permitting non-equivalence in such transactions and those 
who allow lapse of time (deferment of the equivalent). 

 
 


