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 صفحات عشرالربا يف 
 

 بدؼ هللا، والحسج هلل، والرالة والدالـ عمى رسؾؿ هللا، وبعج،

 

 الخبا في المغة واالصطالح:
 الخبا في المغة ىؾ الديادة، وليدت كل زيادة حخاًما. مثاؿ ذلػ: الخبح جائد.

والخبا في االصظالح ىؾ كل زيادة )أو نقراف( في مقابل الدمؽ. وليدت كل زيادة في مقابل الدمؽ 
 حخاًما، فيي حخاـ في القخض، حالؿ في البيع اآلجل )مّخة واحجة عشج العقج(. 

*** 

 قاؿ تعالى:

 .ٖٓٔ( آؿ عسخاف يا أييا الحيؽ آمشؾا ال تأُكمؾا الخبا أضعاًفا مزاعفةً )

 البيع اآلجل مّخة واحجة عشج العقج، وال تأُكمؾه مّختيؽ! أي: ُكمؾه في

 وىحا تفديخ ججيج.

*** 

 

 الخبا والخبح:
 الخبا غيخ الخبح، فالخبا يتعمق بالقخض، والخبح بالبيع، والخبح ىؾ زيادة ثسؽ البيع عمى ثسؽ الذخاء. 

 )الفائجة(.لكؽ تقؾيؼ الخبح في أّي زمؽ سابق لؾقؾعو أو الحق نحتاج فيو إلى الخبا 
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ليحا ال يجؾز أف يقاؿ كسا في بعض الكتب: ربح بديط أو ربح مخّكب، والسخاد: فائجة بديظة أو فائجة 
 مخّكبة، أو ربا بديط أو ربا مخّكب.

*** 

 

 القخض:
 قخض حدؽ ُيثاب عميو الُسقخض. ٓٓٔمقابل  ٓٓٔ

 قخض ربؾي حخاـ ُيعاقب عميو الُسقخض. ٓٔٔمقابل  ٓٓٔ

 في القخض حخاـ، وغيخ السذخوطة حالؿ.الديادة السذخوطة 

 قاؿ تعالى:

 ، 72ٕ( البقخة فمكؼ رءوُس أمؾاِلكؼ ال َتغِمسؾَف وال ُتغَمسؾفَ )

أي: لكؼ رأُس ماِؿ القخض، ال َتغمسؾف السقتخض بالديادة عميو، وال ُتغمسؾف أنتؼ بالثؾاب عشج هللا. وليذ 
 السفّدخوف. السعشى: ال ُتغمسؾف بالشقراف مؽ رأس الساؿ، كسا زعؼ

مقابل  ٓٓٔفالقخض في اإلسالـ عقج إرفاؽ. ولؾال الثؾاب لكاف الُسقخض مغمؾًما، ألف القخض إذا كاف 
 فالسئة السعجمة أكثخ قيسًة مؽ السئة السؤّخخة. ٓٓٔ

*** 

 

 الحكطة من تحخيم الخبا:
 العجؿ، وإما اإلحداف.، ومؽ الغمؼ يقتزي إما 72ٕ( البقخة ال َتغمسؾف ىي مشع الغمؼ، لقؾلو تعالى: )

*** 
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 هل يجهز وفاء القخض في بمج آخخ؟ )السفتجة(:
يجؾز لمظخفيؽ االتفاؽ عمى وفاء القخض في بمج آخخ )وىي الدْفتجة(، إذا لؼ يكؽ ثسة ُمؤنة )كمفة( عمى 

فاء السقتخض، وذلػ إذا كاف لو ماؿ في بمج الؾفاء، ويدتؾي عشجه الؾفاء في أّي مؽ البمَجيؽ، أو يفزل الؾ 
في البمج اآلخخ، إْذ ال ماؿ لو في بمج القخض، وعشجئح يدتفيج الُسقتخض مؽ تؾفيخ تكاليف الحؾالة مؽ بمج 
إلى آخخ لدجاد القخض. ويدتفيج معو الُسقخض مؽ تحؾيل مالو إلى البمج اآلخخ مؽ دوف كمفة وال 

 مخاطخة!

*** 

 

 الخبا والفائجة:
ا كثيُخه وقميُمو. والفائجة مرظمح اقترادي غخبي، لكشو دخل في كتب الخبا بسعشى الفائجة، إْذ يحـخ الخب

 ـ(، والدبكي، واألسجي في كتاب التيديخ واالعتبار.1ٕٖٔ-التخاث اإلسالمي، رأيُتو عشج ابؽ تيسية )

*** 

 

 الفائجة تتزاعف:

 الفائجة يتزاعف الساؿ بيا برؾرة ُمخيفة:

 ـ(:72ٔٔ-بخايذ )قاؿ رجل الجيؽ واالقتراد اإلنكميدي ريتذارد 

"لؾ ُوعف بشٌذ واحٌج بفائجة مخّكبة، في الدشة السيالدية األولى، ألصبحت قيسُتو، في مظمع العرخ 
 الخأسسالي، قيسَة كخة ُمرستة مؽ الحىب، حجُسيا أضعاُؼ حجؼ الُكخة األرضية"!

 بافتخاض عجـ وجؾد معجؿ تزخؼ يأكل معجؿ الفائجة!

*** 
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 الخبهي:الحيمة )بالبيع( عمى القخض 

 في حجيث األصظاف الستة: 
 الحىُب بالحىب، والفزُة بالفّزة، والقسُح بالقسح، والذعيُخ بالذعيخ، والتسُخ بالتسخ، والسمُح بالسمح."

 ِمْثاًل بسْثل، سؾاًء بدؾاء، يًجا بيج.

 ".فإذا اختمفِت األصشاُؼ فبيعؾا كيف شئتؼ إذا كاف يًجا بيج

 )صحيح مدمؼ(.

 فئتاف:األصشاؼ ستة، وىي 

 فئة الحىب والفزة. -
 فئة األصشاؼ األربعة الباقية. -

 سهاًء بسهاء: 
 يعشي: ِمثاًل بِسْثل. أي: ىسا متخادفاف، ولعميسا روايتاف: كّل مشيسا مؽ راٍو.

 (، ال ثالثة!ِمْثاًل بِسْثل، يًجا بيجوالعمساء في شخح الحجيث يحكخوف شخطيؽ )

 فإذا اختمفت األصظاف: 
االختالؼ ضسؽ الفئة الؾاحجة: بيؽ الحىب والفزة، أو القسح والذعيخ، بجاللة قؾلو آخخ حجيث السخاد ىؾ 

(، وليذ السخاد االختالؼ بيؽ الفئتيؽ: بيؽ الحىب والقسح )الشقؾد إذا كاف يًجا بيجاألصشاؼ الدتة: )
 والدمع(، ألف ىحا االختالؼ عمى أصل الحّخية، وىؾ خارج عؽ نظاؽ الحجيث أصاًل. 

 :ف شئتمكي
أي: كيف شئتؼ بالتساثل أو التفاضل، وليذ السخاد أيًزا: كيف شئتؼ بالتعجيل أو التأجيل، وذلػ بجاللة 

 ".إذا كاف يًجا بيجقؾلو في الحجيث: "

 وألف التأخيخ أو التأجيل مسشؾع بأحاديث أخخى:
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 صحيح البخاري(." )َديًشا)الفّزة( نيى رسؾؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ عؽ بيع الحىب بالؾِرؽ "

 : يًجا بيج.ىاَء وىاء" )صحيح مدمؼ(. الؾِرؽ بالحىب رًبا إال ىاَء وىاءَ "

*** 

 

 األصظاف الستة فئتان:
 فئة األثساف )الشقؾد(: الحىب، والفّزة.  -
 فئة الدمع. -

وىي سمع ِمْثمية، ألف الدمع الِقيسية غيخ قابمة لمقخض، والغاية مؽ الحجيث ىي مشع التحايل عمى القخض 
 الخبؾي باسؼ البيع!

 *** 

 

 هل يتحهل الحهب والفضة إلى سمعة )حمّي(؟
الحىب والفّزة يتحّؾالف بالرشعة في الحمّي إلى سمعة، فيجؾز الحىب )أو الفّزة( بالحمّي، فزاًل  وَنداًء، 

 كسا قاؿ ابؽ تيسية وابؽ القيؼ، وهللا أعمؼ.

*** 

 بيج. في الحهب بالحهب شخطان: ِمْثاًل بِطْثل، يًجا  -أ
عّؽ بعض الكاتبيؽ أف ىحه مبادلة يأباىا العقالء ألنو ال معشى ليا! وىحا غيخ صحيح ألّف الشاس قج 
يمجؤوف إلى الحىب بالحىب، أو الفّزة بالفّزة، في صخؼ العسالت الحىبية أو الفّزية، وقج يمجؤوف 

 متفَقيؽ في الجؾدة والقيسة. َمثاًل إلى التسخ بالتسخ، في حاؿ اختالؼ الظعؼ، كتسخ سؾري بتسخ جدائخي،

*** 

 حكطة اشتخاط الشخطين في الحهب بالحهب:
 لؾ جاز ىشا ىحاف الذخطاف، في الحىب بالحىب، لكاف لجيشا قخض ربؾي، سّسي بيًعا بالحيمة! 
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*** 

 الفضل والظَّساء والظَّسيئة عبارات واردة في الحجيث الظبهي:
يدّسى ربا فْزل. وعبارة ربا الفزل واردة في الحجيث الشبؾي: ( تؤدي إلى ربا ِمْثاًل بِسْثلمخالفة شخط )

 " )صحيح مدمؼ(. الجيشار بالجيشار ال فزَل بيشيسا، والجرىؼ بالجرىؼ ال فزَل بيشيسا"

 ومخالفة شخط )يًجا بيج( تؤدي إلى ربا يدّسى ربا َنداء. وعبارة ربا الشَّداء واردة أيًزا في الحجيث الشبؾي:

صمى هللا عميو وسمؼ عؽ الرخؼ فقاؿ: إْف كاف يًجا بيج فال بأس، وإف كاف َنداًء فال  سألشا رسؾؿ هللا"
 "! )متفق عميو والمفظ لمبخاري(.يرمح

وربا الفزل وربا الشَّداء لؼ يكؾنا معخوَفيؽ عشج العخب في الجاىمية، بخالؼ ربا الشَّديئة. وعبارة ربا 
 الشَّديئة واردة كحلػ في الحجيث الشبؾي:

 " )صحيح مدمؼ(.ا الخبا في الشَّديئةإنس"

 ٓٓٔأي: إنسا الخبا الكامل في الشَّديئة، والشَّديئة ىشا قج تعشي في االصظالح اجتساع الفزل والشَّداء. فػ 
، وَنداء بسقجار سشة. وىي حخاـ سؾاء أسّسيت قخًضا أـ ٓٔبعج سشة: فييا فزل بسقجار  ٓٔٔاآلف مقابل 

 " )صحيح البخاري( تقجيخه: ال ربا كاماًل إال في الشَّديئة.في الشَّديئةال ربا إال بيًعا. وقؾلو: "

 )الشَّديئة( و)الشَّداء( واحج، لكؽ العمساء مّيدوا بيشيسا في االصظالح. :واألصل المغؾي لػ

*** 

 

 ربا الفضل وربا الظَّساء وربا الظَّسيئة:
 ذىب معجل.  غ ٓٔٔغ ذىب معجل بػ  ٓٓٔربا الفزل ىؾ الديادة في السقجار: 

غ ذىب مؤخخ أو  ٓٓٔغ ذىب معجل بػ  ٓٓٔوربا الشَّداء ىؾ فزل التعجيل عمى التأخيخ أو التأجيل: 
 مؤجل، وىحا يجؾز قخًضا وال يجؾز بيًعا، ألف القخض قائؼ عمى اإلحداف، والبيع قائؼ عمى العجؿ.

*** 
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 ربا الفزل: زيادة بال زمؽ )فْزل بال َنداء(.

 ال زيادة )َنداء بال فْزل(.ربا الشَّداء: زمؽ ب

 ربا الشَّديئة )ربا القخض(: زيادة + زمؽ )فْزل + َنداء(.

*** 

 

 الجيج بالخديء في الخبهيات سهاء وال يعظي هحا إهجار الجهدة:
التسخ بالتسخ يجب ِمْثاًل بِسْثل، ولؾ اختمف البَجالف في الجؾدة! ولكؽ ىحا ال يعشي إىجار الجؾدة، ألف هللا 

 صاحب البَجؿ الجيج.ُيثيب 

وإذا أراد الستبايعاف مخاعاة الجؾدة، في الجيج بالخديء، فيجب بيع التسخ بالشقؾد، أو بدمعة أخخى غيخ 
 التسخ، ثؼ شخاء التسخ اآلخخ بيا، كسا جاء في األحاديث الشبؾية:

ُؿ هللا صمى هللا استعسل رسؾؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ رجاًل عمى خيبخ، فجاءه بتسٍخ َجِشيب، فقاؿ رسؾ 
عميو وسمؼ: أكلُّ تسخ خيبَخ ىكحا؟ قاؿ: ال وهللِا يا رسؾَؿ هللا! إنا َلشأخُح الراَع مؽ ىحا بالراعيؽ، 
والراعيؽ بالثالثة! فقاؿ رسؾُؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ: ال تفعْل، بِع الَجسع بالجراىؼ، ثؼ اشتِخ بالجراىؼ 

 )متفق عميو(. َجشيًبا 

 وفي رواية:

 )صحيح مدمؼ(.َػ أربيَت! إذا أردَت ذلػ فبْع تسَخؾ بدمعة، ثؼ اشتِخ بدمعتَػ أّي تسٍخ شئَت ويم

*** 

 

 ال يجهز بيع الثطخ خخًصا بالتطخ كياًل )الُطدابظة(:
ال يجؾز بيع الثسخ )عمى الذجخ( خْخًصا بالتسخ َكياًل، ألّف التسخ بالتسخ يجب ِمثاًل بِسْثل، والجيل بالتساثل 

 تفاضل في باب الخبا، والخْخص )والجداؼ( يقـؾ عمى الحْدر والتخسيؽ!كالعمؼ بال
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*** 

ليحا مشع الذخُع الُسدابشة )بيع الثسخ خْخًصا بالتسخ َكياًل(، ولكشو رّخص بالعخايا في حجود خسدة أوُسق، 
 لمخفق بالسحتاجيؽ، وذلػ كسا في القخض حيث أجاز الذارع فيو ربا الشَّداء، ألنو لرالح السقتخض

 السحتاج، ولؼ ُيجده في البيع.

*** 

 

  في الحهب بالفضة شخط واحج: يًجا بيج. -ب
 في الرخؼ يجؾز الفزل، وال يجؾز الشَّداء، خذية قخض ربؾي ُيعقج بالحىب وُيدّجد بالفزة، أو العكذ.

*** 

 

 في الحهب بالقطح يجهز الفضل الختالف الصظَفين ويجهز الفضل الختالف الدمَظين: -جـ
في الحىب بالقسح ليذ ثسة شخط مؽ ىحيؽ الذخطيؽ، فيجؾز ىشا الشَّداء والفْزل: الفْزل الختالؼ 
الرشَفيؽ )ربح(، والفْزل الختالؼ الدمَشيؽ )ربا(، أي: تجؾز الديادة في الثسؽ ألجل الدمؽ )لمدمؽ حّرة 

ي الحىب بالقسح، كسا مشعو في مؽ الثسؽ(. ولؾ لؼ يجد الفْزل الختالؼ الدمَشيؽ َلسشع الذارُع الشَّداَء ف
 الحىب بالفزة.

*** 

والفزل الختالؼ الرشَفيؽ يعشي الخبح، والفزل الختالؼ الدمَشيؽ يعشي الخبا )الجائد(، وىؾ الديادة في 
 الثسؽ مقابل الدمؽ.

*** 

 هل يجهز البيع اآلجل بالديادة في البَجل الطؤجل؟
العاجل، في بيع الشَّديئة الحي يعجل فيو السبيع ويؤجل بيحا جاز البيع اآلجل بديادة البجؿ اآلجل عمى 

 الثسؽ، وفي بيع الدَمؼ الحي ُيعجل فيو الثسؽ وُيؤجل السبيع. 



9 
 

*** 

 قيطة الدمن )التفضيل الدمظي(:
، فالسعجل أكثخ قيسًة مؽ السؤجل، أو الحاضخ أفزل مؽ Time Valueبيحا أيًزا ثبتت قيسة الدمؽ 

(، وىؾ: تفزيل الدمؽ الحاضخ عمى السدتقبل، ما لؼ Time Preference  السدتقبل )التفزيل الدمشي
يخّجح السدتقبل بديادة مالئسة في السؤجل تعّؾض نقراف السدتقبل. وليحا زاد هللا في اآلخخة )كًسا ونؾًعا 

 وزمًشا(، لكي يقمب تفزيل الشاس مؽ الجنيا إلى اآلخخة!

*** 

 قاؿ تعالى:

 .0ٓ( القرص فستاُع الحياِة الجنيا وزيشُتيا وما عشَج هللِا خيٌخ وأبقى أفال تعِقمؾف وما ُأوتيُتؼ مؽ شيٍء )

 خيٌخ في الكّؼ والشؾع، وأبقى في الدمؽ )خمؾد(.

 فإذا فّزمتؼ الجنيا عمى اآلخخة بعج ىحا فإنكؼ لدتؼ مؽ أىل العقل والخشاد!

 .ٕٔ-ٕٓ( القيامة كاّل بل ُتحّبؾف العاجمَة وتَحروَف اآلخخةَ )

 .7ٕ( اإلنداف إّف ىؤالِء ُيحّبؾف العاجمَة ويَحروف وراَءىؼ يؾًما ثقيالً )

 ثّقل هللُا جداءه في الكّؼ والشؾع والدمؽ.

 .7ٔ-0ٔ( األعمى بل ُتؤثخوف الحياَة الجنيا واآلخخُة خيٌخ وأبقى)

*** 

أف يقؾؿ السجيؽ   ولكّؽ الديادة في البيع اآلجل تجؾز لسّخة واحجة، فإذا عجد السجيؽ عؽ الجفع لؼ يجد
 لمجائؽ: َأنِغْخني أِزْدؾ! أو الجائؽ لمسجيؽ: إما أف َتقزي وإما أف ُتخبي!

*** 



11 
 

 

 الخبا لمتأجيل والحطيطة لمتعجيل:
 بيحا تجؾز في البيع: الديادة )الخبا( لمتأجيل، والحظيظة )الؾضيعة( لمتعجيل. 

 حاكؼ وصحح إسشاده(.)رواه الضُعؾا وتعّجمؾا قاؿ رسؾؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ: 

*** 

 

 تحخيم الخبا في القخض ال يطظع من تقجيم الطال عمى حصة من الخبح:
إذا امتشع تقجيُؼ الساؿ قخًضا بديادة مذخوطة، فإنو ال يستشع تقجيُؼ الساؿ عمى حّرة مؽ الخبح )ِقخاًضا أو 

 ُمزاربًة(.

 ( لمتعجيل. في البيع الديادُة لمتأجيل، والحظيظُة )الؾضيعةُ  كسا ال تستشع

 كسا ال تستشع الدْفتجة في القخض، كسا ذكخُت أعاله.

 ىحا وهللا أعمؼ بالرؾاب.

 والحسج هلل رب العالسيؽ.

*** 

 0ٕٔٓتذخيؽ األوؿ  1الدبت 
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