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هذا احلديث الشريف اشتمل على حترمي نوع من املعامالت هي من الربا، وذلك يدل على عظم أمر 
أفضى وآل إىل الربا فإنه حمرم، واملزابنة بيع الثمر املوجود يف البستان سواء كان من  الربا وأن البيع إذا

مثر النخيل أو مثر املزروعات واألعناب خبرصه كياًل من املستوي الناضج، فمثاًل يف النخيل يأيت 
متر من السكري وصاحب البستان عنده خنل سكري  -مثاًل  -شخص إىل صاحب البستان وعنده 

سرًا وإما رطبًا مل يتمر بعد ومل يستو استواًء كاماًل، فالذي عنده متر يرغب أن يأكل السكري إما ب
رطباً، فيقول له: أعطيك هذا التمر الناضج هبذا املوجود على النخل خبرصه كياًل، فيخرصون إذا كان  

له متراً وصنع الذي على النخل مئة صاع أعطاه مئة صاع، مث أخذ الذي على النخل وأكله رطبًا وأك
به ما شاء، وال شك أن صاحب النخل ُيمل هم جد البستان وعناء اجلد واحتمال أن يفسد 
واحتمال أن يأكل الطري منه، فاألفضل له أن يأخذ شيئاً جاهزاً ويبيعه وإن كان من متر العام املاضي، 

للعنب: العنب قبل  لكنه يوفر له عناًء وجهدًا ويف ذلك مصلحة، فهذا بالنسبة للنخيل، بالنسبة
، فإذا بدا صالحه جاء شخص وعنده زبيب -يعين: بعد بدو صالحه  -صريورته زبيباً يؤكل ويرتفق 

وهو العنب الذي اكتمل نضجه واستوى استواًء تام ًا كاماًل؛ ألن الزبيب كالتمر مرحلة من مراحل 
ل زبيبًا يف هذه احلالة يرغب االستواء التامة الكاملة يف األعناب، فالعنب إذا مت استواؤه واكتم

صاحب الزبيب أن يأكله جديدًا من عنب العام احلايل، فيقول له: هذه العنب فيها مئة صاع كيالً 
أعطيك مئة من الزبيب وخل بيين وبني هذه العنب، قال: رضيت، البيع يف كلتا الصورتني أواًل: هو 

ة داخل الزرع والبلح البسر والرطب املوجود على بيع مل تتحقق فيه املماثلة، فالعنب املوجود على العنب
النخل قد يتلف بعضه وقد يأكل الطري بعضه وال يدرى ما الذي يكتمل نضجه متاماً، هذا أول 

 شيء.

عن املزابنة:  قال: هنى رسول هللا  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 977] 
بتمر كياًل، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيالً، أو كان  -إن كان خناًل  -أن يبيع مثر حائطه 

 زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، هنى عن ذلك كله [.
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ثانياً: أنه لو قدرنا أنه كله يسلم فإن الرطب ينقص، الرطب إذا صار متراً نقص، وهذا ما جاء صرُياً 
: ) أينقص الرطب إذا -عليه الصالة والسالم  -أنه ملا سئل عن املزابنة قال  يف حديث رسول هللا 

يبس؟ ( قالوا: نعم يا رسول هللا. قال: ) فال إذًا ( فدل على أنه باع الطعام جبنسه من النوع نفسه 
ومثله الصنف نفسه مع احتاد اجلنس واحتاد الصنف متفاضالً، وذلك أن اجلهل بالتماثل كالعلم 

ضل، فهو ملا باع له الرطب على رؤوس النخل أو باع له العنب يف داخل  العنبة فإنه ال يستطيع بالتفا
 أن يضمن بقاءه.

ثانياً: لو ضمن بقاءه ال يعلم كم سيؤول القدر، ولو قدر قدرًا مماثاًل للذي عنده فإنه سينقص ال 
دير فباع التمر بالتمر حمالة؛ ألن الرطب ينقص وجيف إذا صار مترًا جف، وحينئذ ختتلف املقا

يف حديث عبادة يف الصحيح: ) الذهب بالذهب والفضة بالفضة  متفاضاًل وهذا عني الربا، قال 
يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد  ،مثاًل مبثل ،والرب بالرب والتمر بالتمر والشعري بالشعري وامللح بامللح

ثل ( ومن هنا قالوا: ال نستطيع أن حنقق املماثلة : ) مثاًل مب-عليه الصالة والسالم  -أرىب ( فقوله 
بني الرطب وبني التمر، وال نستطيع أن حنقق املماثلة بني الزبيب وبني العنب، ومن هنا حرمت 

 -يف العرايا، وسيأيت  -عليه الصالة والسالم  -الشريعة اإلسالمية هذا النوع من البيع، لكن رخص 
على عباده، وأرخص فيها يف حدود مخسة  وسعة من هللا تفصيل هذه الرخصة ت -إن شاء هللا 

 حديثها. -إن شاء هللا تعاىل  -أوسق، وسيأيت 

ويف هذا احلديث دليل على القاعدة اليت ذكرناها وهي: أن اجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فأي 
أو الكيل ال بد وأن شيء من املبيعات اشرتط فيه التماثل أن يباع مبثله بصنفه مثاًل مبثل يف الوزن 

نتحقق من املماثلة، فلو أن البائع قال: هذه مخس غرامات من الذهب، قال اآلخر: أعطيك بدهلا 
مخس غرامات من الذهب لكين أشك أن فيها شوباً، وهذا الشوب ال أدري كم مقداره، أعطيك 

نقول: هذا مخس غرامات ونصف وال أدري الشوب يصل إىل نصف أو أقل. فحينئذ جهل التماثل و 
عن بيع القالدة حىت تُفصل، فال  من الربا؛ ألن اجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ومنه: هني النيب 
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إذا بيع الصنف مبثله أن يباع  -كما سيأتينا إن شاء هللا تفصيله يف باب الربا   -بد يف بيع الربويات 
أمر باحتاد الوزن يف الذهب  نيب متحد الوزن فيما هو موزون، متحد الكيل فيما هو مكيل؛ ألن ال

 والفضة، وأمر باحتاد الكيل بالنسبة للمطعومات.

ويف هذا دليل على قفل الشريعة ألبواب الغنب يف البيع؛ فإنه إذا باعه وهو ال يعلم كم سيؤول الرطب 
وكم سيؤول العنب فقد غش أخاه املسلم وغرر به، ولذلك منعت الشريعة من هذا النوع من البيع. 
وفيه دليل على حفظها حلق املتبايعني، فالبائع إذا باع شيئًا على أنه مخسني كيلو يف مقابل مخسني  
كيلو فمن حقه أن يكون نظريه الذي اشرتط فيه املماثلة أن يعلم ويتحقق من مماثلته، وهذا شرط 

 الشرع فيما ُتشرتط فيه املماثلة.


