
 .علة الرباالمحاضرة الثالثة عشرة: 

ال خالف بين العمماء رحميم اهلل أن الربا يجري في األصناف الستة الواردة         
: ))الذىب بالذىب -صمى اهلل عميو وسمم  -في األحاديث اآلتية، منيا: قولو 

مثاًل بمثل والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والممح بالممح 
يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، اآلخذ والمعطي فيو سواء(( رواه البخاري، ومنيا 

: ))الذىب بالذىب والفضة بالفضة والبر بالبر -صمى اهلل عميو وسمم  -قولو 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والممح بالممح مثاًل بمثل سواًء بسواٍء يدًا بيد فإذا 

األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد اختمفت ىذه 
 أربى(( رواه مسمم.

والذي اختمفوا فيو ىو العمة التي من أجميا جرى الربا في ىذه االصناف حتى يروا 
ىل يقاس غيرىا عمييا أم ال؟ فقال فريق منيم: إن الربا ال يجري في غير ىذه 

مفوا البحث عن العمة ألنيم ال يقولون بالقياس األصناف المنصوص عمييا ولم يتك
أصاًل وىؤالء ىم الظاىرية ومن وافقيم من أىل العمم، والقائمون بأن ليا عمة، وغيرىا 

 يمحق بيا عند االتفاق في العمة اختمفوا في تحديد ىذه العمة عمى النحو اآلتي :

 

 . (الذهب والفضةالنقدين )أواًل : علة الربا في 

العمماء في عمة الربا في الذىب والفضة وسأقتصر عمى أىم آرائيم في اختمف     
 ىذا الشأن.

القول األول : إن عمة ربا الفضل في الذىب والفضة ىي الوزن مع اتفاق الجنس، 
 وأما ربا النسيئة فعمتو ىي أحد وصفي عمة ربا الفضل؛ الوزن، أو اتحاد الجنس .



 واالمامية .، وايات عنو وىو مذىب الحنفية ، وأحمد في أشير الر 

فيحرم عمى ىذا القول كل موزون بيع بجنسو إذا كان متفاضاًل، فالذىب بالذىب 
متفاضال ربا. ويشترط لصحتو التساوي في الوزن والحمول، والتقابض . أي ان الربا 
يجري في جميع الموزونات سواء كانت أثمانًا أم ال وسواء كانت مطعومة أم ال،مثل 

ذىب والنحاس والمحم  والقطن ونحوذلك.  واليجري ربا البيوع عند ىؤالء :الحديد وال
 فيما ليس بموزون كالفموس واألوراق النقدية ونحو ذلك.

 واستدلوا : 

اهلل عميو وسمم: ))الذىب بالذىب وزنا بوزن مثال بمثل، والفضة  بقولو  صمى -1
 بالفضة وزنا بوزن مثال بمثل، فمن زاد واستزاد فيو ربا(( .

أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال: ))ال تبيعوا الذىب بالذىب وال الورق  -2
 بالورق إال وزنا بوزن مثال بمثل سواء بسواء((

ين : انو صمى اهلل عميو وسمم شرط التماثل بقولو } مثال بمثل وجو الداللة من الحديث
{ والتماثل يكون بالوزن أو الكيل ال غير فعمم بذلك أن ما ال يكال وال يوزن ال يكون 
من األموال الربوية وأن األموال الربوية ىي التي تكون من ذوات األمثال وما ال 

 ة إذ الحكم ال يثبت بدون محمو .يكون من ذوات األمثال ليست من األموال الربوي

 نوقش ىذا االستدالل:

بأن التعميل بالوزن ليس وصفًا مناسبًا يصح أن يكون مؤثرًا في الحكم فكون السمعة 
 توزن أو تكال من صفاتيا العامة ككونيا تنقل أو تباع أو تشترى.



عين وألن الوزن ليس وصفًا مالزمًا لألموال بل ىو أمر عارض فمن األشياء ما ت
مقدارىا في بمد بالكيل وفي آخر بالوزن وفي آخر بالعد،وىذا يؤدي إلى أن يكون نوع 

 تحققت فيو عمة الربا في بمد وفي آخر لم تتحقق.

 

 القول الثاني: أن العمة فييما غمبة الثمنية.

فتكون العمة قاصرة عمى الذىب والفضة سواء كانت تبرًا أو مضروبة أو حميًا أو 
ما عدا الذىب والفضة فميس من األموال الربوية فخرج بذلك الفموس أوانيًا. أما 

 والحديد والنحاس وغيرىا.

 وىذا ىو المشيور في مذىب المالكية والشافعية.

واستدل ىؤالء : بأن النقدين جوىران نفيسان بيما تقدر األشياء فيما ثمن المبيعات 
 ن في كل زمان ومكان.وبيما يتوصل إلى سائر األشياء وىما العنصران الرائجا

 وقد نوقش ىذا االستدالل :

بأن حكمة التحريم ليست مقصورة عمى النقدين بل تتعداىما إلى غيرىما من األثمان 
كالفموس والورق النقدي ألن الظمم المراعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين حاصل 

 فييا والفرق.

 

 ي مطمق الثمنية.القول الثالث: إن عمة الربا في الذىب والفضة ى



وىو قول لإلمام أحمد في إحدى الروايتين عنو، وقول في مذىب اإلمام مالك في  
غير المشيور عنو ،وىو اختيار أبي الخطاب من الحنابمة، وموفق الدين بن قدامة، 

 وابن تيمية وابن القيم .

في ذلك الذىب والفضة والفموس  فيجري الربا في كل ما يستخدم ثمنًا لألشياء،فدخل
واألوراق النقدية وغيرىا. لكن يفرق بين الذىب والفضة وغيرىما بأن الربا يجري في 
الذىب والفضة أيًا كان شكميما أي سواء كانا مضروبين أي دنانير ودراىم)الدنانير 

ة في من الذىب والدراىم من الفضة(أو كانا تبرين)أي خامين(أو كانا حميُا ألن الثمني
الذىب والفضة في ذاتيما وجوىرىما ميما كان شكميما وصورتيما .وأما ما عداىما 
فال يجري فيو الربا إال إذا استخدم ثمنًا لمتبادل فالنحاس والورق ال يجري فيو الربا إال 

 إذا ضربت نقودًا.

 

قال صاحب التمييد: )من فوائدىا ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا، فتكون تمك 
 عمة( .

واستدلوا : بأن الحكمة من تحريم الربا فييما إنما ىو عموم المصمحة في استقرار 
العممة وثباتيا بحيث ال تجعل كالعروض تيبط تارة وترتفع تارة ويزول منيا اإلستقرار 

 الذي أريد بيا أن تكون أثمانًا لممبيعات وقيم المتمفات .

الثمن ىو المعيار الذي بو يعرف تقويم أما الدراىم والدنانير فألنيا أثمان المبيعات ، و 
األموال ، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا ال يرتفع وال ينخفض ، إذ لو كان الثمن 
يرتفع وينخفض كالسمع لم يكن لنا ثمن نعتبر بو المبيعات ، بل الجميع سمع ، 

 وحاجة الناس الى ثمن يعتبرون بو المبيعات حاجة ضرورية عامة .
 


