
  إشكالية ربا الفضل 

 

 !كلما قرأت حديث األصناف الستة يتحرك ذهني من جديد، وأجد فيه ما أضيفه

، والشعير هب بالذهب، والفضة بالفضة، والُبّر بالُبرّ الذ: حديث األصناف الستة
فإذا اختلفت . ثل، سواًء بسواء، يًدا بيدثاًل بم  بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، م  

 (.صحيح مسلم)هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد 

 

 :منهااإلشكاالت في هذا الحديث بعض 

، فقد (فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد: )قوله -
: ذلك أن قوله(. إذا كان يًدا بيد) :يتوقع القارئ أن ال تكون هذه العبارة موجودة

 ثل، سواًء بسواء، يًداثاًل بم  م  : )يفيد التحرر من القيود المذكورة( كيف شئتم)
ال تتعدى جواز الفضل ( كيف شئتم: )هم أنفُ ( إذا كان يًدا بيد: )، فلما قال(بيد
 ؟(كيف شئتم: )بدل( فبيعوا بالفضل: )فلماذا لم يقل إذن! فقط

القارئ هذا االختالف، فهناك  فيه ال يفهم، (إذا اختلفت هذه األصناف: )ولهق -
أو ) ك اختالف أكبروالشعير، وهنا رّ اختالف بين الذهب والفضة، أو بين البُ 

هم أن فُ ( يًدا بيد: )فلما قال. ، أو بين الفضة والشعيررّ بين الذهب والبُ  (أوضح
ذلك أن العلماء لم يجعلوا األصناف الستة . االختالف المقصود هو األول



. فئة الذهب والفضة، وفئة األصناف األربعة الباقية: سواًء، بل جعلوها فئتين
في حدود الفئة الواحدة، واختالف  اختالف بين صنفين: اختالفانفاالختالف 

 .بين صنف من فئة وصنف من الفئة األخرى
، هل العبارة الثانية توكيد لألولى أم لها معنى (ثل، سواًء بسواءثاًل بم  م  : )قوله -

: حسب الشراح مختلف؟ نفترض هنا أنها توكيد، بحيث نكون أمام شرطين
تعجيل )التساوي في المقدار، والتساوي في الزمن : ، أي(ثل، يًدا بيدثاًل بم  م  )

 (.البدلين
*** 

شرط التساوي، : ذهب العلماء إلى أن الصنف بالصنف نفسه يخضع لشرطين -
هذا  وأرى(. أو التأجيل) فال يجوز هنا التفاضل وال التأخير. وشرط التعجيل

فمبادلة كيلو  !على أنه حماية للقرض الربوي من أن تنتهك حرمته باسم البيع
قمح بكيلو ونصف قمح فيه ربا فضل ممنوع مقداره نصف كيلو، ولو اختلفت 

 ! الجودة بينهما
ذهب بفضة، أو )كما ذهبوا إلى أن صنًفا من فئة بصنف آخر من الفئة نفسها  -
أو )فال يجوز هنا التأخير . يخضع لشرط واحد هو التعجيل( بشعير رّ بُ 

ًضا حماية للقرض الربوي من أن تنتهك حرمته هذا على أنه أي وأرى. (التأجيل
بأخرى، ويزيد في التفاضل من أجل  قرض بعملة ويستردّ باسم البيع، بأن يُ 

 !اختالف الصنفين تفاضاًل آخر من أجل اختالف الزمنين، فيقع الربا الحرام



: مثل)ين أو متقارب  ( ذهب بذهب: مثل)ين فربا الفضل قد يقع في مبادلة متماثل   -
أما لو وقع في . وفي هاتين المبادلتين يكون ربا الفضل حراًما(. ذهب بفضة
هنا تصير بيًعا  فإنه جائز، ألن المبادلة( ر  ذهب ببُ : مثل)ين مبادلة مختلف  

 .شبهة القرض الربوي مؤجاًل، ليس فيه
فأين . قد يقال هنا بأن القرض الربوي أو شبهته ال يقع إال إذا وجد النساء -

إذا لم يكن ( ينين أو متقارب  متماثل  )القرض الربوي أو شبهته في مبادلة صنفين 
ن بدا مقنًعا إال أن هناك أحاديث نبوية  ثمة تأخير أو تأجيل؟ لكن هذا الرأي وا 

تمر جيد : مثل)تنهى عن الفضل في مبادلة صنفين يختلفان في الجودة فقط 
 (!بتمر رديء

الفضل بين الصنفين، ولم يجز بين  لم يتبين لي حتى اآلن لماذا جاز -
ذهب بفضة يجوز فيه التفاضل، وكذلك قمح بتمر، ولكن ال يجوز فالجودتين؟ 

 !التفاضل بين تمر جيد وتمر رديء
 
ما المانع في أن تتم مبادلة كيلو قمح جيد بكيلو ونصف قمح رديء إذا كانت  -

! لو ونصف شعيرين؟ فهي مثل مبادلة كيلو قمح بكيهذه المبادلة معجلة البدل  
لماذا ال يجوز في األولى إذا كانت المبادلة في  ،فكما جاز التفاضل في الثانية

 ساء فيها؟الحالتين ال ن  



. خشى إال إذا وجد قبله ربا النساءإن ربا الفضل ال يُ : بناًء على هذا قد يقال -
فال . خشى فيها بعد ذلك ربا الفضلكل مبادلة فيها تأخير أو تأجيل يُ : أي

 .ساءخوف من الفضل بال ن  
. موا ربا الفضلحرّ قد يكون في هذا التحليل العلمي سند يؤيد العلماء الذين لم يُ  -

أو  صحيح مسلم، (إنما الربا في النسيئة: )واستدلوا بقوله صلى اهلل عليه وسلم
فالنساء إذا وجد أواًل خيف الفضل  .صحيح البخاري (النسيئة ال ربا إال في)

 . أما إذا لم يوجد النساء فال خوف من الفضل. ثانًيا
على أن عدم تحريم ربا الفضل أيًضا فيه إشكال، ألن حديث األصناف الستة  -

 .ربا فضل+ ربا نساء = الذريعة إلى ربا القرض، وربا القرض  سدّ يراد منه 
طريق البيع كان ال بد من تحريم  فإذا أردنا حماية حرمة القرض الربوي من

في ( مشروط)الفضل والنساء مًعا، ألن القرض الربوي هو عبارة عن فضل 
 .مقابل النساء

جائز الختالف ( رّ ذهب ببُ : مثل)ين على كل حال فإن الفضل بين المختلف   -
نع ولوال أنه جائز الختالف الزمنين لم  . الصنفين، وجائز الختالف الزمنين

ذهب : مثل)ين في هذه المبادلة كما فعل في مبادلة المتقارب   النساء   الشارعُ 
 (!بفضة

لكن الزيادة األولى في . الزيادة: الزيادة، والفضل يعني: الربا يعني في اللغة -
 .من الثانية االصطالح أعمّ 

 !شكل على الكثيرين، حتى من أهل العلم الكبارأبواب من الربا تُ  -



 .(ال ربا إال في النسيئة)أصول الربا الجامع في : قارْن كتابي
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