
 حديث األصناف الستة

 إضافة أخرى

 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

، والشعيُر بالشعير، والتمرُ ُة بالفض  الذهُب بالذهب، والفض    ة، والُبرُّ بالُبر 
 لح.لُح بالم  بالتمر، والم  

ثل، سواًء بسواء، يًدا بيد. ثاًل بم   م 

 يًدا بيد.فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 

 (.صحيح مسلم)

 

 أسس المبادلة العادلة:

ا فيه بيان ألسس المبادلة العادلة، ولو كانت هذه هذا الحديث كما قلت سابقً 
ولكنها تفيدنا في مبادالتنا العملية أن   وجود لها في الواقع،دلة نظرية الالمبا

 ما أمكن.  فيها من العدل نقترب

 



 :ثالً ا بذهب م  فإذا كانت المبادلة ذهبً 

كان هناك مطابقة في الصنف، وأخرى في الجودة، وثالثة في الوزن، ورابعة 
 في الزمن.

 بالذهب. ة من قوله: الذهبُ مستمد   :المطابقة في الصنف

 ثل.بم   ثالً ة من قوله: م  مستمد   :المطابقة في الجودة

 بسواء. ة من قوله: سواءً مستمد   :المطابقة في الوزن

 ا بيد.ة من قوله: يدً مستمد   :المطابقة في الزمن

ر وقوع هذه ال يمكن تصو   ،مما تقد   في كل   ، أيإذا كان التطابق رباعًيا
المبادلة من الناحية العملية، لكن هذه المبادلة النظرية توضح لنا معايير 

 كما قلنا. ،المبادلة العادلة

ذهب  ة، أوفي الحياة الواقعية، قد يقع اختالف في الصنف، مثل: ذهب بفض  
 ا.رة عمليً بقمح، لكي تكون المبادلة مبر  

ذهب بذهب عيارهما مختلف، أو قمح بقمح وقد يقع اختالف في الجودة، مثل 
 جودتهما مختلفة.

وقد يقع اختالف في الوزن )أو الكيل(، مثل ذهب بذهب عيار مختلف، أو 
 قمح بقمح جودة مختلفة.



مؤجل، أو ذهب معجل وقد يقع اختالف في الزمن، مثل ذهب معجل بذهب 
بفضة مؤجلة، أو ذهب معجل بقمح مؤجل، أو العكس في كل من المبادلتين 

 األخيرتين.

اح الحديث أنهم يجعلون الشروط الثالثة شرطين، ما وجدته عند الفقهاء وشر  
 )مثاًل بمثل(. ويتحدثون عنهما بمصطلحين:  :ا لـ)سواًء بسواء( مرادفً  :فيجعلون

  ضل.التفااألول: التماثل/  -1

 واآلخر: التعجيل/ التأجيل. -2

 ففي الحديث:

 األصناف ستة. -

 األصناف فئتان. -

 الشروط ثالثة. -

 المبادالت ثالثة. -

 .بالحديث دتاناثنتان مقي   -

 .خارجة عن نطاق الحديث وواحدة مطلقة على أصل اإلباحة -

 

 ستة: األصناف 



  الذهب. -1

  الفضة. -2

  القمح. -3

  الشعير. -4

  التمر. -5

 الملح. -6

 

 األصناف فئتان: 

  .)الذهب، الفضة( -1

 )القمح، الشعير، التمر، الملح(. -2

ولعل الفئة األولى هي فئة النقود، والفئة الثانية هي فئة السلع، وال حاجة 
 للتعقيدات الفقهية الواردة في كتب الفقهاء وشر اح الحديث.

 وفي الفئة األولى صنفان، ألنهما هما النقدان: الذهب والفضة.

 الفئة األولى زاد في األصناف، ألن السلع كثيرة.وفي 

 

 ثالثة: الشروط 



ثالً  -1  بمثل(. )م 

  .)سواًء بسواء( -2

 )يًدا بيد(. -3

 

 ثالثة:المبادالث 

 ذهب بذهب. -1

 ذهب بفضة )كال الصنفين من فئة واحدة(. -2

 ذهب بقمح )كل منهما من فئة مختلفة(. -3

 والتعجيل.المبادلة األولى: شرطان )قيدان(: التماثل، 

 المبادلة الثانية: شرط )قيد( واحد: التعجيل.

 المبادلة الثالثة: ال شروط )ال قيود(: 

  فيجوز التماثل والتفاضل. -

 ويجوز التعجيل والتأجيل.  -

ذا جاز التأجيل جاز التفاضل الختالف الصنف، وجاز التفاضل  - وا 
ع الختالف الزمن. ولو لم يجز التفاضل الختالف الزمن لمنع الشار 

 الزمن )النساء( كما في المبادلة الثانية.



في المبادلة األولى: ال يجوز تأجيل أي بدل من البدلين، وال يجوز تأجيل 
 البدلين.

 وفي المبادلة الثانية: كذلك.

وفي المبادلة الثالثة: يجوز تأجيل أحد البدلين، وربما يجوز تأجيل البدلين مًعا، 
فكما لم يجز تأجيل البدل . (الربوية غير) على أصل الحرية في المبادالت

ين في المبادلتين السابقتين، فإنه في هذه المبادلة الثالثة يجوز تأجيل لدوالب
 البدل والبدلين، وهللا أعلم.

 

 الحديث ينظم المبادلتين األوليين فقط:

 بدليل قوله في نهاية الحديث: إذا كان يًدا بيد.

د المبادلة الثانية بشرط واحد، ولم بشرطين، وقي  د المبادلة األولى فالحديث قي  
، ومن ثم  ض لها، ولم يتعر  د المبادلة الثالثة بأي شرط )من شروط الربا(يقي  

 .فهي مبادلة حر ة ربوًيا

 

 الحديث بين القرض والبيع:

 .: قرض ربويزمنالزيادة في مقابل الهناك حالة تمتنع فيها  -1



: بيع زمنالزيادة في مقابل ال يجوز فيهاوحالة في مقابلها تماًما  -2
 .مؤجل

وحالة بينهما هي مقايضة بين نقدين، أو بين سلعتين، تجوز فيها  -3
 .: شبهة قرض ربويزمنوال يجوز ال الزيادة

 

 الحديث يسد  الذريعة إلى ربا القروض:

حديث األصناف الستة )حديث ربا البيوع( يسد  الذريعة إلى ربا القروض. 
ا. أي: الذهب ا وال بيعً النساء، ال قرضً و  يجوز بالتفاضلفالذهب بالذهب ال 

ن جهة ا. فمن أتى ما وممنوع بيعً ممنوع قرضً  (بالتفاضل والنساء)بالذهب 
 ن جهة البيع فالبيع الربوي ممنوع!ومن أتى م القرض فالقرض الربوي ممنوع!

، في الذريعة إلى ربا القروض، ويمنع الحيلة وبهذا فإن حديث ربا البيوع يسد  
 إتيان ربا القرض من باب ربا البيع!

 

 ال يدخل القرض في الحديث:

ا، ولكنه لصالح المقترض. في القرض، وهو ربً  جائز   ساءً بالذهب ن   الذهبُ 
والغرض من  والقرض ال يدخل في الحديث، ألن الحديث يتعلق بربا البيوع.



والقرض  منع الحيلة على ربا القروض، حيث يجتمع الفضل والنساء. الحديث
 إحسان، والبيع عدل.

 

 ستنبط منه جواز البيوع المؤجلة:الحديث يُ 

ث التأجيل، ل القمح، فهذا بيع نسيئة يجوز من حيل الذهب وأج  ج  فإذا عُ  -
ذا جاز التأجيلو  ويجوز من حيث التفاضل. جاز معه التفاضل  ا 
جازت  :أي ا التفاضل الختالف الزمنين.الختالف الصنفين، وجاز أيضً 

ي الزيادة في الثمن ألجل الزمن، في البيع اآلجل، وفي بيع التقسيط. فف
في بيع  المبيع.مقدار زاد م يُ الثمن، وفي بيع السل  مقدار زاد بيع النسيئة يُ 

 الثمن أرخص! :مالثمن أغلى، وفي بيع السل   :النسيئة

وكما جاز تأجيل أحد البدلين في البيع، ربما جاز أيًضا تأجيل البدلين،  -
 كما قلنا سابًقا.

 

 الحديث تستنبط منه قيمة الزمن والتفضيل الزمني:

من المؤجل، فإذا  الزيادة في الثمن ألجل الزمن تعني أن المعجل خير -
فيه الزيادة ألجل الزمن، فالتأجيل نقصان، وزيادة  تأجل الثمن جازت

 الثمن جبران.



 الزيادة في الثمن ألجل الزمن تعني أن الحاضر خير من المستقبل، فإذا -
بزيادة في  ،من ترجيح )تثقيل( المستقبل أردنا أن يتساويا كان ال بد  

 دة الكم  ح هللا اآلخرة على الدنيا بزياالكم ، أو النوع، أو الزمن. ولهذا رج  
 والنوع والزمن )خلود( مًعا.

-16( األعلى وأبقى خير   الدنيا. واآلخرةُ  بل تؤثرون الحياة  قال تعالى: ) -
والنوع، وأبقى في الزمن )خلود(. وقال أيًضا:  في الكم   ، أي: خير  11
، أي: 21( اإلنسان إن  هؤالء  ُيحب ون  العاجلة  ويذ رون  وراء هم يوًما ثقيالً )
 كًما ونوًعا وزمًنا! اليوم اآلخر هللا لثق  

في  ط  ويمكن الوصول إلى قيمة الزمن بطريقة أخرى. فالحديث شر   -
المبادلة األولى شرطين، ينشأ عن اإلخالل بالشرط األول رًبا يسم يه 

يه العلماء: ربا فضل، وينشأ عن اإلخالل بالشرط الثاني رًبا يسم  
فمنع  التعجيل على التأجيل.العلماء: ربا ن ساء. والنساء يعني فضل 

الشارُع النساء  في المبادلتين األوليين، وأباحه في المبادلة الثالثة، ألنه 
جاز الفضل الختالف الصنفين، وجازت زيادة الفضل الختالف 

 الزمنين.

 

 الحديث وحي من هللا:



 لو اجتمع علماء الدنيا، أحياؤهم وأمواتهم، منذ النشأة إلى البعث، ما استطاعوا
ا أن يأتوا بمثل هذين السطرين، ولو كان بعضهم لبعض ظهيًرا، ال لن يستطيعو 

إال أن تكون السن ة  فال بد   ذلك، ال من حيث الفكر وال من حيث الصياغة!
  من هللا! وحًيا، وحًيا آخر  

 

 هذا الشرح للحديث:

 احرص عليه، فإنك ال تجده في أي كتاب قديم أو حديث.

 

 رفيق يونس المصري        م   23/11/2114األحد 

 

 


