
 ض؟و  هل الربا زيادة ال يقابلها ع  

(1) 

 

 .الربا في اللغة هو الزيادة صحيح

 ض؟و  لكن هل الربا في االصطالح زيادة ال يقابلها ع  

غرام  1111ربا الفضل، كمبادلة حالة واحدة من هذا التعريف ال يصح إال في 
 .، والنوعان من القمح متطابقانغرام قمح، والبدالن معجالن 1111قمح بـ 

 ! وهذه الحالة يستشكلها كثير من الناس وال يتخيلون وقوعها

. لكن العلماء يمنعون ربا الفضل حتى ولو كان أحد النوعين جيًدا واآلخر رديًئا
وهنا تكون الزيادة في الكم مقابل الفرق في الجودة، وعندئذ ال ينطبق التعريف 

 !ضو  المذكور، ألن ههنا زيادة يقابلها ع  

 

ساء فيعرفه الفقهاء على أنه فضل التعجيل على التأجيل، فلو قبض أما ربا الن  
غ فضة بعد  111غ فضة معجلة على أن يقبض اآلخر  111أحد المتبايعين 

والزيادة هنا تمثلت في وجود  .ربًيا على اآلخر ربا ن ساءلكان األول م   ،سنة



خير  المعجل) ض المؤجل مع تساويهما في القدرو  ض معجل خير من الع  و  ع  
 (.من المؤجل

 

أربى على المقرض هذه المبادلة محرمة بيًعا جائزة قرًضا، ومع أن المقترض 
في هذه المبادلة، إال أنها جائزة ألن الربا لصالح المقترض، ويدخل في باب 

 . اإلحسان من المقرض

 

في مقابل هي ا أقرض بالربا لكانت الزيادة التي يتقاضاها ولو أن مقرضً 
فالربا هنا زيادة في مقابل . مبلغ القرض لمدة زمنية معلومةالتنازل عن 

 .مةض، ولكنها محر  و  ع  

م زيادة مشروطة في مقابل األجل، وال يمكن أن يقال إنها المحر   فربا القرض
ففي . ض، فلو كانت كذلك ما كان للقرض ثواب عند اهللو  زيادة ال يقابلها ع  

 .المقترض ضه من اهلل ال منو  القرض يأخذ المقرض ع  

 



مة في القرض جائزة في البيع الزيادة المشروطة في مقابل األجل محر  
ضه من المشتري في صورة مادية في الدنيا، ال و  البائع هنا يأخذ ع  (. المؤجل)

 .في صورة ثواب في الدنيا واآلخرة

 

يه نظر ونقاش، وبعض ض فو  الخالصة أن تعريف الربا بأنه زيادة ال يقابلها ع  
 .اغموضً عندهم ت الفقهاء يدخلها الغموض، فيزداد الربا تعريفا

مشروطة أو )فنا ربا النسيئة، وهو األصل في الربا، هو أنه زيادة لو عر  
، ويشترك فيه للجميع اا ومفهومً في مقابل الزمن لكان التعريف عالميً ( تعاقدية

 .فقهاء المسلمين مع االقتصاديين غير المسلمين

بأنه زيادة مع ( ربا القرض)ة ئفت ربا النسيأن عر  ب، للتسهيل والتقري ،سبق
 .واهلل أعلم !لنساء زمن بال زيادةاربا زمن، وربا الفضل زيادة بال زمن، و 
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