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  صفحات عشرالربا في 

 بسـ اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، وبعد،

 الربا في المغة واالصطالح3

 الربا في المغة ىو الزيادة، وليست كؿ زيادة حراًما. مثاؿ ذلؾ3 الربح جائز.

والربا في االصطالح ىو كؿ زيادة )أو نقصاف( في مقابؿ الزمف. وليست كؿ 
زيادة في مقابؿ الزمف حراًما، فيي حراـ في القرض، حالؿ في البيع اآلجؿ )مّرة 

 واحدة عند العقد(. 

*** 

 قاؿ تعالى3

 .031( آؿ عمراف يا أييا الذيف آمنوا ال تأُكموا الربا أضعاًفا مضاعفةً )

 البيع اآلجؿ مّرة واحدة عند العقد، وال تأُكموه مّرتيف! أي3 ُكموه في

 وىذا تفسير جديد.

*** 

 الربا والربح3

الربا غير الربح، فالربا يتعمؽ بالقرض، والربح بالبيع، والربح ىو زيادة ثمف البيع 
 عمى ثمف الشراء. 
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 فائدة(.لكف تقويـ الربح في أّي زمف سابؽ لوقوعو أو الحؽ نحتاج فيو إلى الربا )ال

ليذا ال يجوز أف يقاؿ كما في بعض الكتب3 ربح بسيط أو ربح مرّكب، والمراد3 
 فائدة بسيطة أو فائدة مرّكبة، أو ربا بسيط أو ربا مرّكب.

*** 

 القرض3

 قرض حسف ُيثاب عميو الُمقرض. 011مقابؿ  011

 قرض ربوي حراـ ُيعاقب عميو الُمقرض. 001مقابؿ  011

 القرض حراـ، وغير المشروطة حالؿ.الزيادة المشروطة في 

 قاؿ تعالى3

 ، 972( البقرة فمكـ رءوُس أمواِلكـ ال َتظِمموَف وال ُتظَمموفَ )

أي3 لكـ رأُس ماِؿ القرض، ال َتظمموف المقترض بالزيادة عميو، وال ُتظمموف أنتـ 
بالثواب عند اهلل. وليس المعنى3 ال ُتظمموف بالنقصاف مف رأس الماؿ، كما زعـ 

 مفّسروف.ال

فالقرض في اإلسالـ عقد إرفاؽ. ولوال الثواب لكاف الُمقرض مظموًما، ألف القرض 
 فالمئة المعجمة أكثر قيمًة مف المئة المؤّخرة. 011مقابؿ  011إذا كاف 

*** 
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 ىؿ يجوز وفاء القرض في بمد آخر؟ )السفتجة(3

السْفتجة(، إذا لـ يكف يجوز لمطرفيف االتفاؽ عمى وفاء القرض في بمد آخر )وىي 
ثمة ُمؤنة )كمفة( عمى المقترض، وذلؾ إذا كاف لو ماؿ في بمد الوفاء، ويستوي 
عنده الوفاء في أّي مف البمَديف، أو يفضؿ الوفاء في البمد اآلخر، إْذ ال ماؿ لو في 
بمد القرض، وعندئذ يستفيد الُمقترض مف توفير تكاليؼ الحوالة مف بمد إلى آخر 

رض. ويستفيد معو الُمقرض مف تحويؿ مالو إلى البمد اآلخر مف دوف لسداد الق
 كمفة وال مخاطرة!

*** 

 الربا والفائدة3

الربا بمعنى الفائدة، إْذ يحـر الربا كثيُره وقميُمو. والفائدة مصطمح اقتصادي غربي، 
ـ(، والسبكي، 0391-لكنو دخؿ في كتب التراث اإلسالمي، رأيُتو عند ابف تيمية )

 سدي في كتاب التيسير واالعتبار.واأل

*** 

 الفائدة تتضاعؼ3

 الفائدة يتضاعؼ الماؿ بيا بصورة ُمخيفة3

 ـ(07203-قاؿ رجؿ الديف واالقتصاد اإلنكميزي ريتشارد برايس )
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"لو ُوظؼ بنٌس واحٌد بفائدة مرّكبة، في السنة الميالدية األولى، ألصبحت قيمُتو، 
كرة ُمصمتة مف الذىب، حجُميا أضعاُؼ حجـ في مطمع العصر الرأسمالي، قيمَة 

 الُكرة األرضية"!

 بافتراض عدـ وجود معدؿ تضخـ يأكؿ معدؿ الفائدة!

*** 

 الحيمة )بالبيع( عمى القرض الربوي3

 في حديث األصناؼ الستة3 

الذىُب بالذىب، والفضُة بالفّضة، والقمُح بالقمح، والشعيُر بالشعير، والتمُر "
 بالممح.بالتمر، والممُح 

 ِمْثاًل بمْثؿ، سواًء بسواء، يًدا بيد.

 ".فإذا اختمفِت األصناُؼ فبيعوا كيؼ شئتـ إذا كاف يًدا بيد

 )صحيح مسمـ(.

 األصناؼ ستة، وىي فئتاف3

 فئة الذىب والفضة. -
 فئة األصناؼ األربعة الباقية. -

 سواًء بسواء3 

 كّؿ منيما مف راٍو. يعني3 ِمثاًل بِمْثؿ. أي3 ىما مترادفاف، ولعميما روايتاف3
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 (، ال ثالثة!ِمْثاًل بِمْثؿ، يًدا بيدوالعمماء في شرح الحديث يذكروف شرطيف )

 فإذا اختمفت األصناؼ3 

المراد ىو االختالؼ ضمف الفئة الواحدة3 بيف الذىب والفضة، أو القمح والشعير، 
د (، وليس المراإذا كاف يًدا بيدبداللة قولو آخر حديث األصناؼ الستة3 )

االختالؼ بيف الفئتيف3 بيف الذىب والقمح )النقود والسمع(، ألف ىذا االختالؼ 
 عمى أصؿ الحّرية، وىو خارج عف نطاؽ الحديث أصاًل. 

 3كيؼ شئتـ

أي3 كيؼ شئتـ بالتماثؿ أو التفاضؿ، وليس المراد أيًضا3 كيؼ شئتـ بالتعجيؿ أو 
 ".يًدا بيدإذا كاف التأجيؿ، وذلؾ بداللة قولو في الحديث3 "

 وألف التأخير أو التأجيؿ ممنوع بأحاديث أخرى3

" َديًنا)الفّضة( نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف بيع الذىب بالوِرؽ "
 )صحيح البخاري(.

 3 يًدا بيد.ىاَء وىاء" )صحيح مسمـ(. الوِرؽ بالذىب رًبا إال ىاَء وىاءَ "

*** 

 األصناؼ الستة فئتاف3

 د(3 الذىب، والفّضة. فئة األثماف )النقو  -
 فئة السمع. -
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وىي سمع ِمْثمية، ألف السمع الِقيمية غير قابمة لمقرض، والغاية مف الحديث ىي 
 منع التحايؿ عمى القرض الربوي باسـ البيع!

 *** 

 ىؿ يتحوؿ الذىب والفضة إلى سمعة )حمّي(؟

)أو الفّضة( الذىب والفّضة يتحوالف بالصنعة في الحمّي إلى سمعة، فيجوز الذىب 
 بالحمّي، فضاًل  وَنساًء، كما قاؿ ابف تيمية وابف القيـ، واهلل أعمـ.

*** 

 في الذىب بالذىب شرطاف3 ِمْثاًل بِمْثؿ، يًدا بيد.  - أ
ظّف بعض الكاتبيف أف ىذه مبادلة يأباىا العقالء ألنو ال معنى ليا! وىذا غير 

ّضة بالفّضة، في صرؼ صحيح ألّف الناس قد يمجؤوف إلى الذىب بالذىب، أو الف
العمالت الذىبية أو الفّضية، وقد يمجؤوف َمثاًل إلى التمر بالتمر، في حاؿ اختالؼ 

 الطعـ، كتمر سوري بتمر جزائري، متفَقيف في الجودة والقيمة.

*** 

 حكمة اشتراط الشرطيف في الذىب بالذىب3

ي، سّمي لو جاز ىنا ىذاف الشرطاف، في الذىب بالذىب، لكاف لدينا قرض ربو 
 بيًعا بالحيمة! 

*** 
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 الفضؿ والنَّساء والنَّسيئة عبارات واردة في الحديث النبوي3

( تؤدي إلى ربا يسّمى ربا فْضؿ. وعبارة ربا الفضؿ واردة ِمْثاًل بِمْثؿمخالفة شرط )
الدينار بالدينار ال فضَؿ بينيما، والدرىـ بالدرىـ ال فضَؿ في الحديث النبوي3 "

 مسمـ(. " )صحيح بينيما

ومخالفة شرط )يًدا بيد( تؤدي إلى ربا يسّمى ربا َنساء. وعبارة ربا النَّساء واردة 
 أيًضا في الحديث النبوي3

سألنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف الصرؼ فقاؿ3 إْف كاف يًدا بيد فال "
ف كاف َنساًء فال يصمح  "! )متفؽ عميو والمفظ لمبخاري(.بأس، وا 

وربا النَّساء لـ يكونا معروَفيف عند العرب في الجاىمية، بخالؼ ربا وربا الفضؿ 
 النَّسيئة. وعبارة ربا النَّسيئة واردة كذلؾ في الحديث النبوي3

 " )صحيح مسمـ(.إنما الربا في النَّسيئة"

أي3 إنما الربا الكامؿ في النَّسيئة، والنَّسيئة ىنا قد تعني في االصطالح اجتماع 
، 01بعد سنة3 فييا فضؿ بمقدار  001اآلف مقابؿ  011والنَّساء. فػ الفضؿ 

ال ربا إال في وَنساء بمقدار سنة. وىي حراـ سواء أسّميت قرًضا أـ بيًعا. وقولو3 "
 " )صحيح البخاري( تقديره3 ال ربا كاماًل إال في النَّسيئة.النَّسيئة

ف العمماء مّيزوا بينيما في )النَّسيئة( و)النَّساء( واحد، لك 3واألصؿ المغوي لػ
 االصطالح.

*** 
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 ربا الفضؿ وربا النَّساء وربا النَّسيئة3

 غ ذىب معجؿ.  001غ ذىب معجؿ بػ  011ربا الفضؿ ىو الزيادة في المقدار3 

غ ذىب معجؿ بػ  011وربا النَّساء ىو فضؿ التعجيؿ عمى التأخير أو التأجيؿ3 
ًضا وال يجوز بيًعا، ألف القرض قائـ غ ذىب مؤخر أو مؤجؿ، وىذا يجوز قر  011

 عمى اإلحساف، والبيع قائـ عمى العدؿ.

*** 

 ربا الفضؿ3 زيادة بال زمف )فْضؿ بال َنساء(.

 ربا النَّساء3 زمف بال زيادة )َنساء بال فْضؿ(.

 ربا النَّسيئة )ربا القرض(3 زيادة + زمف )فْضؿ + َنساء(.

*** 

  يعني ىذا إىدار الجودة3الجيد بالرديء في الربويات سواء وال

التمر بالتمر يجب ِمْثاًل بِمْثؿ، ولو اختمؼ البَدالف في الجودة! ولكف ىذا ال يعني 
 إىدار الجودة، ألف اهلل ُيثيب صاحب البَدؿ الجيد.

ذا أراد المتبايعاف مراعاة الجودة، في الجيد بالرديء، فيجب بيع التمر بالنقود، أو  وا 
ثـ شراء التمر اآلخر بيا، كما جاء في األحاديث بسمعة أخرى غير التمر، 

 النبوية3
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استعمؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ رجاًل عمى خيبر، فجاءه بتمٍر َجِنيب، 
فقاؿ رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ3 أكؿُّ تمر خيبَر ىكذا؟ قاؿ3 ال واهلِل يا رسوَؿ 

يف بالثالثة! فقاؿ رسوُؿ اهلل اهلل! إنا َلنأخُذ الصاَع مف ىذا بالصاعيف، والصاع
)متفؽ صمى اهلل عميو وسمـ3 ال تفعْؿ، بِع الَجمع بالدراىـ، ثـ اشتِر بالدراىـ َجنيًبا 

 عميو(. 

 وفي رواية3

ويمَؾ أربيَت! إذا أردَت ذلؾ فبْع تمَرؾ بسمعة، ثـ اشتِر بسمعتَؾ أّي تمٍر شئَت 
 )صحيح مسمـ(.

*** 

 كياًل )الُمزابنة(3ال يجوز بيع الثمر خرًصا بالتمر 

ال يجوز بيع الثمر )عمى الشجر( خْرًصا بالتمر َكياًل، ألّف التمر بالتمر يجب 
ِمثاًل بِمْثؿ، والجيؿ بالتماثؿ كالعمـ بالتفاضؿ في باب الربا، والخْرص )والجزاؼ( 

 يقـو عمى الحْزر والتخميف!

*** 

َكياًل(، ولكنو رّخص بالعرايا في ليذا منع الشرُع الُمزابنة )بيع الثمر خْرًصا بالتمر 
حدود خمسة أوُسؽ، لمرفؽ بالمحتاجيف، وذلؾ كما في القرض حيث أجاز الشارع 

 فيو ربا النَّساء، ألنو لصالح المقترض المحتاج، ولـ ُيجزه في البيع.

*** 
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 في الذىب بالفضة شرط واحد3 يًدا بيد.  -ب

قرض ربوي ُيعقد بالذىب في الصرؼ يجوز الفضؿ، وال يجوز النَّساء، خشية 
 وُيسّدد بالفضة، أو العكس.

*** 

في الذىب بالقمح يجوز الفضؿ الختالؼ الصنَفيف ويجوز الفضؿ الختالؼ  -جػ
 الزمَنيف3

في الذىب بالقمح ليس ثمة شرط مف ىذيف الشرطيف، فيجوز ىنا النَّساء والفْضؿ3 
الزمَنيف )ربا(، أي3 تجوز الفْضؿ الختالؼ الصنَفيف )ربح(، والفْضؿ الختالؼ 

الزيادة في الثمف ألجؿ الزمف )لمزمف حّصة مف الثمف(. ولو لـ يجز الفْضؿ 
الختالؼ الزمَنيف َلمنع الشارُع النَّساَء في الذىب بالقمح، كما منعو في الذىب 

 بالفضة.

*** 

والفضؿ الختالؼ الصنَفيف يعني الربح، والفضؿ الختالؼ الزمَنيف يعني الربا 
 جائز(، وىو الزيادة في الثمف مقابؿ الزمف.)ال

*** 

 ىؿ يجوز البيع اآلجؿ بالزيادة في البَدؿ المؤجؿ؟
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بيذا جاز البيع اآلجؿ بزيادة البدؿ اآلجؿ عمى العاجؿ، في بيع النَّسيئة الذي 
يعجؿ فيو المبيع ويؤجؿ الثمف، وفي بيع السَمـ الذي ُيعجؿ فيو الثمف وُيؤجؿ 

 المبيع. 

*** 

 الزمف )التفضيؿ الزمني(3قيمة 

، فالمعجؿ أكثر قيمًة مف المؤجؿ، أو Time Valueبيذا أيًضا ثبتت قيمة الزمف 
(، وىوTime Preference 3  الحاضر أفضؿ مف المستقبؿ )التفضيؿ الزمني

تفضيؿ الزمف الحاضر عمى المستقبؿ، ما لـ يرّجح المستقبؿ بزيادة مالئمة في 
بؿ. وليذا زاد اهلل في اآلخرة )كًما ونوًعا وزمًنا(، المؤجؿ تعّوض نقصاف المستق

 لكي يقمب تفضيؿ الناس مف الدنيا إلى اآلخرة!

*** 

 قاؿ تعالى3

وما ُأوتيتـُ مف شيٍء فمتاُع الحياِة الدنيا وزينُتيا وما عنَد اهلِل خيٌر وأبقى أفال )
 .01( القصص تعِقموف

 خيٌر في الكـّ والنوع، وأبقى في الزمف )خمود(.

 فإذا فّضمتـ الدنيا عمى اآلخرة بعد ىذا فإنكـ لستـ مف أىؿ العقؿ والرشاد!

 .90-91( القيامة كاّل بؿ ُتحّبوف العاجمَة وتَذروَف اآلخرةَ )
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 .97( اإلنساف إّف ىؤالِء ُيحّبوف العاجمَة ويَذروف وراَءىـ يوًما ثقيالً )

 ثّقؿ اهلُل جزاءه في الكـّ والنوع والزمف.

 .07-00( األعمى الحياَة الدنيا واآلخرُة خيٌر وأبقىبؿ ُتؤثروف )

*** 

ولكّف الزيادة في البيع اآلجؿ تجوز لمّرة واحدة، فإذا عجز المديف عف الدفع لـ 
ما  يجز أف يقوؿ المديف  لمدائف3 َأنِظْرني أِزْدؾ! أو الدائف لممديف3 إما أف َتقضي وا 

 أف ُتربي!

*** 

 الربا لمتأجيؿ والحطيطة لمتعجيؿ3

 بيذا تجوز في البيع3 الزيادة )الربا( لمتأجيؿ، والحطيطة )الوضيعة( لمتعجيؿ. 

 )رواه الحاكـ وصحح إسناده(.ضُعوا وتعّجموا قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ3 

*** 

 تحريـ الربا في القرض ال يمنع مف تقديـ الماؿ عمى حصة مف الربح3

ـُ الماؿ قرًضا بزيادة مشر  ـُ الماؿ عمى حّصة إذا امتنع تقدي وطة، فإنو ال يمتنع تقدي
 مف الربح )ِقراًضا أو ُمضاربًة(.

 في البيع الزيادُة لمتأجيؿ، والحطيطُة )الوضيعُة( لمتعجيؿ.  كما ال تمتنع
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 كما ال تمتنع السْفتجة في القرض، كما ذكرُت أعاله.

 ىذا واهلل أعمـ بالصواب.

 والحمد هلل رب العالميف.

*** 

 9100تشريف األوؿ  1السبت 

 رفيؽ يونس المصري

 فيرس المحتويات

 صفحات عشرالربا في 

 الربا في المغة واالصطالح

 .031( آؿ عمراف ال تأُكموا الربا أضعاًفا مضاعفةً )

 أي3 ُكموه في البيع اآلجؿ مّرة واحدة عند العقد، وال تأُكموه مّرتيف!

 وىذا تفسير جديد.

 الربا والربح

 القرض

 لمشروطة حراـ وغير المشروطة حالؿالزيادة ا •

 (972ال َتظمموف وال ُتظمموف )سورة البقرة  •
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أي3 لكـ رأُس ماِؿ القرض، ال َتظمموف المقترض بالزيادة عميو، وال ُتظمموف أنتـ 
بالثواب عند اهلل. وليس المعنى3 ال ٌتظمموف بالنقصاف مف رأس الماؿ، كما زعـ 

 المفّسروف.

 بمد آخر )السْفتجة(؟ ىؿ يجوز وفاء القرض في

 الربا والفائدة

 الفائدة تتضاعؼ كثيًرا!

 الحيمة )بالبيع( عمى القرض الربوي

 حديث األصناؼ الستة 

 األصناؼ الستة فئتاف 

 فئة الذىب والفضة. -

 فئة األصناؼ األربعة الباقية )السمع الِمْثمية(. -

 سواًء بسواء 

 إذا اختمفت األصناؼ 

 كيؼ شئتـ

 الذىب والفضة إلى سمعة )الحمّي(؟ىؿ يتحوؿ 

 في الذىب بالذىب شرطاف3 ِمْثاًل بِمْثؿ، يًدا بيد.  - أ
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 حكمة اشتراط الشرطيف في الذىب بالذىب   

 الفضؿ والنَّساء والنَّسيئة عبارات واردة في الحديث النبوي •

ما في )النَّسيئة( و)النَّساء( واحد، لكف العمماء مّيزوا بيني 3األصؿ المغوي لػ •
 االصطالح.

 إنما الربا في النَّسيئة

 ربا الفضؿ وربا النَّساء وربا النَّسيئة 

 ربا الفضؿ3 زيادة بال زمف )فْضؿ بال َنساء(. •

 ربا النَّساء3 زمف بال زيادة )َنساء بال فْضؿ(. •

 ربا النَّسيئة )ربا القرض(3 زيادة + زمف )فْضؿ + َنساء(. •

 سواء وال يعني ىذا إىدار الجودةالجيد بالرديء في الربويات 

 ال يجوز بيع الثمر خرًصا بالتمر كياًل )الُمزابنة(

 حّرـ الُمزابنة ورّخص في العرايا

 في الذىب بالفضة شرط واحد3 يًدا بيد.  -ب

في الذىب بالقمح ال شرط، فيجوز الفضؿ الختالؼ الصنَفيف، ويجوز  -جػ 
 الفضؿ الختالؼ الزمَنيف

 جؿ بالزيادة في البَدؿ المؤجؿ؟ )لمزمف حّصة مف الثمف(ىؿ يجوز البيع اآل
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 قيمة الزمف )التفضيؿ الزمني(

 أدلة مف القرآف الكريـ •

 الربا لمتأجيؿ والحطيطة لمتعجيؿ

 تحريـ الربا في القرض ال يمنع مف تقديـ الماؿ عمى حصة مف الربح

*** 

 9100تشريف األوؿ  1السبت 

 رفيؽ يونس المصري

 

 

 


