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 :قيود ر الفضل
 :الذي ذكره املؤلف رمحه هلل هنا، قال يف التعريفنعود إىل التعريف 

دة يف أحد البدلني الربويني: ر الفضل" َّوهو الز ِّ."  
، وهــي األـمـوال الربوـيـة كــم؟ أصــول األـمـوال الربوـيـة . ـمـا مـعـىن الرـبـويني؟ مـعـىن الرـبـويني أي ـمـا جيــري فـيـه اـلـر

 .ث عبادة بن الصامت، تضمنها حديستة أموال
ًاملتفـقـني جنســا ":ـقـال َ  بتمــر فأـنـت بعــت ًا متــرَ بعــتان اتفقــا يف اجلــنس، ـفـإذْيالـلـذيعــين هــذا القـيـد الـثـاين،  "َّ

مــا متــر ؛ً خمتلفــان؟ متفقــان جنســاوًبــدلني ربــويني، هــل مهــا متفقــان جنســا أ  ألن اجلــنس اجلــامع للبــدلني أ
 أـنــواع ا نعـــم مهـــ،س وهـــو التمـــر، وبينهمـــا ـفــرق يف الصـــنف اجلـــن؟عجـــوة بتمـــر ـبــرين، مـــا اجلـــامع ـبــني هـــذين

ما متر، فإذا بعت صاعلكن خمتلفة،  متر العجـوة بصـاع مـن الـربين تكـون قـد سـلمت ا من ًاجلنس اجلامع أ
 .الفضلماذا؟ من من 

 اآلن، تبادـلــت أـنــت وصـــاحبك؛ فأخـــذت اـلــربين ،ً مـــن العجـــوة بصـــاع مـــن اـلــربين حاضـــرااً صـــاعَإذا بعـــت
 .»ٍدَِي باًدَيَ وٍلْثِِ مبًالْثِم«: به ألنه حتقق ؛ذا قد سلمت من النسيئةكون تلعجوة، وأعطيته ا

 من العجوة اًن تبيع صاعيف ر الفضل تتخلف هذه الصورة كيف تتخلف هذه الصورة يف ر الفضل؟ 
؟ بعشــرة أصــواع مــن الــربين، هنــا يكــون قــد وقــع  دة يف بيــع  ألن ، ملــاذا؟ر الفضــلُّأي نــوع مــن اـلـر مثــة ز

 .ًالبدلني الربويني املتفقني جنسا
 هل تؤثر فروق اجلودة والسعر يف قيود ر الفضل؟

 ألن ؛ لكــن ـلـيس هــذا هــو طرـيـق املبادـلـة يف هــذا املــال، نعــم: نقــول. أفضــل مــن اـلـربينلكــن العجــوة :تقــول
ًـمـثال« : مث ـقـال»ِرـْمـَّلتِ ُرـْمـَّالتَو«: الـنـيب ـقـال ْ ِدا بـَيـ«  النظــر عــن الصــنف والـنـوعِّ بـغـض»ٍلـْثـِِ مبِ ـفـألغى ؛ »ٍدـَيـً

دة فيهـا يفضـي إىل النسـيئة، ويفضـي ؛النيب ملسو هيلع هللا ىلص الفروقات بـني التمـر  ألنـه مـن أصـول األمـوال، وطلـب الـز
َأكل متر خيرب هكذا؟«:  وهلذا ملا جاء رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بتمر جيد، قال؛إىل فساد أموال الناس َ َ ََ ْ َ ِ َْ ُّ ُ : قال »َ

خذ الصاع من هذا بصاعني من ذاك، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  مع أن »َِّ الرُْنيَ عْهَّوَأ« :ال وهللا  رسول هللا، إ 
رم من الر هذا احمل: يعين »َِّ الرُْنيَه عَّأو«:  يف اجلودة، لكن النيب ألغى هذا التفاضل، وقالًهناك تفاضال

 َعْمـَْ اجلِعِبـ«اجلمـع املقصـود بـه الـرديء مـن التمـر،  »ِمِاهَرَّلـدِ َعْمَْ اجلِعِب« . بتحرميهت الشريعةجاءالذي 
 اشــرت: أي ]) ١٥٩٣(، ومســلم )٢٢٠١( أخرجــه بنحــوه البخــاري [ »ًيبــاِنَ جِمِاهَرَّـلـدِ َِرتْاشــَ وِمِاهَرَّـلـدِ

ًلدراهم مترا جيدا، وهذا  . ألجل صيانة املال من أن جيري فيه ر الفضلً
دة يف أحد البدلني الربويني املتفقني جنسا: ر الفضل" :ًإذا قوله رمحه هللا ًوهو الز َ َّ َّ ِّ." 

 ".ًالبدلني الربويني املتفقني جنسا": قول املصنفما معىن فهمنا عرفنا و
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دةمـع أن هنـاك وز  جيـوز؟جيـوز أو ال جيـفأسألكم؛ بعـت سـيارة بسـيارتني،  ًّلـيس مـاال ربـوهـذا لكـن  ،ز ً. 
دة يف بيع البـدلني الربـويني؛ أي ً جنسـا؛ اًفـإذا بعـت متفقـ، ً واحـد مـن األصـناف السـتة املتفقـني جنسـا:الز

 . ألنه ليس من األموال الربوية؛ال حرج يف هذاف بكتابني، ً بقلمني، كتااًقلم
 
 


