
 علة الربا في االصناف االربعة المطعومة:المحاضرة الرابعة عشرة: 

 ثانيا : علة الربا في االصناف االربعة: 

اختمف الفقياء في عمة الربا في االصناف االربع )أي ما عدا النقدين : الذىب 
: ))الذىب بالذىب والفضة -والفضة( الواردة في حديث النبي صمى اهلل عميو وسمم 

والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والممح بالممح مثاًل بمثل سواًء بالفضة 
بسواٍء يدًا بيد فإذا اختمفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد فمن زاد 

 أو استزاد فقد أربى((  الى مذاىب عديدة اشيرىا ما يمي :

در )أي الكيل او الوزن( مع القول االول : ان العمة في تحريم ربا الفضل ىي الق
 اتحاد الجنس : 

فعمى ىذا يجري الربا في كل مكيل او موزون اذا بيع بجنسو مطعوما كان او غير 
مطعوم ، فالمطعوم كالحنطة والشعير واالرز وغير المطعوم كالحناء والصابون ، 

 ك .وخرج بذلك ما ليس مكيال كالمعدودات مثل الفواكو والبيض والحيوانات ونحو ذل

أما عمة ربا النسيئة وىو ربا الجاىمية: ىي أحد وصفي عمة ربا الفضل: إما الكيل أو 
الوزن المتفق، أو الجنس المتحد ، ومثالو: أن يشتري إنسان صاعًا من القمح في 
زمن الشتاء بصاع ونصف يدفعيما في زمن الصيف، فإن )نصف الصاع( الذي زاد 

نما ىو في مقابل األجل فقط، ولذا سمي ربا في الثمن، لم يقابمو شيء من المبيع ، وا 
النسيئة أي التأخير في أحد البدلين، فالزيادة في أحد العوضين في مقابمة )تأخير 

 الدفع( سواء اتحد المقدار أو اختمف.

التماثل  -1أي ان السمعة المكيمة كالحنطة اذا بيعت بجنسيا يجب في ذلك امران : 
كيمة ، فاذا اشترطت زيادة في احد العوضين فالزيادة في العوضين بان تباع كيمة ب

 ربا.



 التقابض في المجمس . -2

اما اذا بيعت السمعة بغير جنسيا كالحنطة تباع بالشعير ، فان اشتراط الزيادة في 
احد العوضين جائز كبيع كيمة حنطة بكيمتين من الشعير بشرط التقابض في 

 المجمس.

 مشيور عنو واالمامية .واليو ذىب الحنفية واحمد في ال

 واحتجوا بنفس األدلة المتقدمة في عمة الذىب والفضة،وقد تقدم الجواب عنيا. 

فائدة : المكيل:ىو ما يباع بوحدات الكيل والمراد بوحدات الكيل:وحدات السعة،مثل 
 الصاع والقفيز،ومن الوحدات المعاصرة:المتر والجالون ونحو ذلك.

با الفضل ىي االقتيات واالدخار .والمقصود باالقتيات القول الثاني:أن العمة في ر 
 قيام البنية بو وفسادىا بعدمو.

والمقصود باالدخار أي أنو اليفسد بالتأخير. وفي معنى القوت ما يصمح بو القوت 
 كالممح والتوابل.

وعمى ىذا فيجري الربا في كل األطعمة التي يعتمد عمييا أىل البمد إذا كانت قابمة 
كاألرز والذرة والفول ونحو ذلك أم ما ليس قوتا والمدخرا فال يجري فيو الربا لالدخار 

 كالفواكو والخضروات واأللبان والحمويات ونحوىا.

 وىذا مذىب المالكية.

ودليميم :أنو لما كان حكم التحريم معقول المعنى في الربا وىو أال يغبن بعض الناس 
ذلك في أصول المعايش: وىي األقوات: بعضًا، وأن تحفظ أمواليم، فواجب أن يكون 

 كالحنطة والشعير واألرز والذرة ونحوىا.



فيؤالء يرون أن األصناف األربعة المذكورة في الحديث جاءت لمتنبيو عمى ما في 
 معناىا، ويجمعيا كميا االقتيات واالدخار .

والممح، فالبر، والشعير، ألنواع الحبوب. والتمر ألنواع الحمويات، كالسكر والعسل، 
 ألنواع التوابل.

أما العمة في تحريم ربا النسيئة: فيي مجرد المطعومية عمى غير وجو التداوي، سواء 
وجد االقتيات واالدخار، أو وجد االقتيات فقط، أو لم يوجد واحد منيما، مثل أنواع 
الخضر من قثاء وبطيخ وليمون وخس وجزر، وقمقاس، وأنواع الفاكية الرطبة 

 موز.كالتفاح وال

القول الثالث : أن العمة في االصناف االربعة ىي الطعم ، أي كونيا مطعومة 
إلدام والحالوات والفواكو سواء كانت  فيجري الربا في كل ما يطعم من األقوات وا 
مكيمة كاألرز والذرة،أم موزونة كالمحم والسمك والسمن أم معدودة كالفواكو  أم لم تكن 

 جوز .مكيمة والمعدودة كالبيض وال

والطعم يكون اقتياتا أو تفكيا أو تداويا، والثالثة تؤخذ من حديث األجناس الستة، 
فإنو نص فيو عمى البر والشعير والمقصود منيما التقوت، فألحق بيما ما في 
معناىما كاألرز والذرة، ونص فيو عمى التمر والمقصود منو التفكو والتأدم، فألحق بو 

ب، ونص فيو عمى الممح والمقصود منو اإلصالح، فألحق ما في معناه كالتين والزبي
بو ما في معناه كالسقمونيا والزنجبيل، وال فرق بين ما يصمح الغذاء وما يصمح 

 البدن، فاألغذية لحفظ الصحة واألدوية لرد الصحة.

واليو ذىب الشافعية في الجديد وىو رواية عن احمد. واستدل أصحاب ىذا القول بما 
 يمي:



معمر بن عبد اهلل ، } أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع الطعام ما روى 
 بالطعام إال مثال بمثل { . رواه مسمم .

وجو الداللة :  أن الطُّعم ىو عمة الحكم، ألن الطعام مشتق من الطعم، فيو يعم 
المطعومات، وىذا وصف مناسب، ألنو ينبئ عن زيادة الخطر )أي األىمية( في 

 ألربعة التي نص عمييا الحديث؛ ألن حياة النفوس بالطعام .األشياء ا

 ونوقش ىذا االستدالل :

بأنو لو كان المقصود الطعم وحده الكتفي بالتنبيو عمى ذلك بالنص عمى واحد من 
تمك األربعة األصناف المذكورة فمما ذكر منيا عددا عمم أنو قصد بكل واحد منيا 

 التنبيو عمى ما في معناه .

 

الرابع : أن العمة ىي كونيا مطعوم جنس مكياًل أو موزونًا .وعمى ىذا فيجري  القول
 الربا في كل:

 مطعوم مكيل،كاألرز والمبن .-1

 أو مطعوم موزون،كالمحم والسمن.-2

أما ما ليس بمطعوم كالزعفران والحديد والصابون،وماكان مطعومًا لكنو ال يكال وال 
 ال يجري فيو الربا.يوزن كالخضروات والفواكو والبيض ،ف

حدى الروايات عن أحمد  .  واليو ذىب الشافعي في القديم وا 

 استدل أصحاب ىذا القول بما يمي:



بالحديث السابق  )الطعام بالطعام( وقالوا : الطعم بمجرده ال تتحقق المماثمة بو  -1
نما تجب المماثمة في المعيار الشرعي وىو الكيل  لعدم المعيار الشرعي فيو، وا 

الوزن، وليذا وجبت المساواة في المكيل كيال وفي الموزون وزنا، فوجب أن يكون و 
الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرىما ماروي عن سعيد بن *المسيب ، عن 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال : } ال ربا إال فيما كيل أو وزن ، مما يؤكل 

 أو يشرب { . أخرجو الدارقطني 

 قش:نو 

 بأن الحديث ضعيف والصحيح أنو من قول سعيد ، ومن رفعو فقد وىم . 
 


