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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقّدمـة

ــاف مــن نــرور أنفســنا ومــن ســي ا   إن الحمــد  ن نحمــدهن ونســتعينتن ونســتعفرهن ونعــور ب
ن يضلل فال هـاد  لـتن وأنـهد أن ل إلـت إل هللا وحـده ل أعمالنا. من يهده هللا فال مضل لتن وم

 نريك لتن وأنهد أن محمدًا عبده ورسولت.
ِلُموَن{ اتَُّقوا   }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   ُتم  ُمس  َ َحقَّ ُتَقاِتِت َول َتُموُتنَّ ِإّل َوَأن   .(1)َّللاَّ
ُهَمـا ِرَجـاًل َربَُّكُم الَّذِ  }َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا   َجَهـا َوَبـ َّ ِمن  َها َزو  ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن    َخَلَقُكم  ِمن  َنف 

ُكم  َرِقيبًا{ َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا   َ َكاَن َعَلي  َحاَم ِإنَّ َّللاَّ َر  َ الَِّذ  َتَساَءُلوَن ِبِت َواْل   .(2)َّللاَّ
َ َوُقوُلوا   اتَُّقوا   }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   َمـاَلُكم  َوَيع ِفـر  َلُكـم  ُرُنـوَبُكم  َوَمـن   َّللاَّ ِلح  َلُكم  َأع  َقو ًل َسِديدًان ُيص 

زًا َعِظيمًا{ َ َوَرُسوَلُت َفَقد  َفاَز َفو   .(3)ُيِطِع َّللاَّ
أمــا بعــدن فــنن أحســن الحــدي  كتــاب هللا تعــالىن وخيــر الهــد  هــد  محمــد  ــّلى هللا عليــت 

 اْلمور محدثاتهان وكل محدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة في النار. وسّلمن ونرّ 
ل نك أن موضوع الربان وأضرارهن وآثاره الخطيرة جدير بالعنايـةن وممـا ي ـل علـى كـل مسـلم 

ْلن من تعامـل بالربـا فهـو محـارب   وللرسـوى  ـّلى هللا  ؛ أن يعلم أحكامت وأنواعت ليبتعد عنت
 عليت وسّلم.

ــي اْلدلــة مــن الكتــاب وْله ــة هــذا الموضــوع جمعــو لنفســي ولمــن أراد مــن القا ــرين مثل مي
 والسنة في أحكام الربان وبّينو أضرارهن وآثاره على الفرد والم تمع.

 وقد قسمو البح  إلى: مقدمةن وثالثة أبوابن وخاتمة على النحو اآلتي:
 الباب اْلوى: الربا قبل اإلسالم وانتمل على فصوى:

 ْلوى: تعريف الربا لعة ونرعًا.الفصل ا
 الفصل الثاني: الربا عند اليهود.
 الفصل الثال : الربا في ال اهلية.

 الباب الثاني: موقف اإلسالم من الربا. ونمل ما يلي:
 الفصل اْلوى: التحذير من الربا.

 الفصل الثاني: ربا الفضل.

                                                
 .102سورة آل عمران، اآلية:   (1)
 .1سورة النساء، اآلية:   (2)
 .71، 70سورة األحزاب، اآليتان:   (3)
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 أ ـ  بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص.
 أنواع الربا. ب ـ  حكمت وسائر

 ج ـ  أسباب تحريم الربا وِحَكمت.
 الفصل الثال : ربا النسي ة.

 أ ـ  تعريفت.
 ب ـ بعض ما ورد في ربا النسي ة من النصوص.

 الفصل الرابع: بيع العينة.
 أ ـ  تعريف بيع العينة.

 رمت. فيب ـ  حكمت وبعض ما ورد من النصوص 
  ة:الباب الثال : ما ي وز فيت التفاضل والنسي

 نسي ة.المكيل والموزون. وبيع الحيوان بالحيوان  التفاضل في غيرجواز  الفصل اْلوى:
 الفصل الثاني: الصرف وأحكامت.

 الفصل الثال : الحّ  على البتعاد عن الشبها .
 الباب الرابع: فتاوى في مسائل من الربا المعا ر.

 الباب الخامس: مضار الربان ومفاسدهن وآثاره.
 وفيها أهم النتائج.الخاتمة: 

وهللا أسأى أن ي عل هذا العمل القليل مباركًان خالصـًا لوجهـت الكـريمن وأن ي علـت ح ـة لـي ل 
ن وأن ينفعني بت فـي حيـاتي وبعـد ممـاتين وينفـع بـت كـل مـن انتهـى إليـت فننـت تعـالى  ؛ح ة عليَّ

بـاف العلـي العظـيمن خير مسؤوىن وأكرم مأموىن وهو حسـبنا ونعـم الوكيـلن ول حـوى ول قـوة إل 
و لى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولتن وخيرتـت مـن خلقـتن وأمينـت علـى وحيـتن نبينـا محمـد 

 وعلى آلت وأ حابتن ومن تبعهم بنحسان إلى يوم الدين.
 المؤلف                                                        

 هـ1405حرر في عام                                                          
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 الباب اْلوى

 الربا قبل اإلسالم
 

 الفصل اْلوى: تعريف الربا: لعةن ونرعًا.
 الفصل الثاني: الربا عند اليهود.
 الفصل الثال : الربا في ال اهلية.

 
 الفصل اْلوى: تعريف الربا لعة ونرعاً 

 أ ـ  تعريف الربا في اللعة:
{الربا في اللعة: هو الز  َماَء اه َتزَّ   َوَرَبو  َها ال  َنا َعَلي  َزل   .(1)يادة. قاى هللا تعالى: }َفِنَرا َأن 

ـٍة{ َبى ِمـن  ُأمَّ أربـى فـالن ”ن أ  أكثـر عـددًا يقـاى: (2)وقاى تعالى: }َأن  َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأر 
 .(3)“إرا زاد عليتعلى فالنن 

بلـت كـدرهم بـدرهمينن ويطلـق الربـا وأ ل الربا الزيـادةن إمـا فـي نفـس الشـيء وقمـا مقا
 .(4)محرم أيضاً  على كل بيعٍ 

 ب ـ  تعريف الربا نرعًا:
 الربا في الشرع: هو الزيادة في أنياء مخصو ة.

 .(5)وهو يطلق على ني ين: يطلق على ربا الفضل وربا النسي ة
 

                                                
 .5سورة الحج، اآلية:   (1)
 .92سورة النحل، اآلية:   (2)
 .6/51انظر المغني البن قدامة   (3)
 .4/312، وفتح الباري البن حجر، 11/8انظر: شرح النووي على صحيح مسلم،   (4)
 .1/294وفتح القدير للشوكاني  6/52انظر المغني البن قدامة   (5)
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 الفصل الثاني: الربا عند اليهود
وا يحتالون بهان ويخادعون بها أنبياءهم ل نك أن اليهود لهم حيلن وأباطيل كثيرة كان

عليهم الصالة والسالم. ومن تلك الحيل الباطلةن احتيالهم ْلكل الربا وقد نهاهم هللا عنـت 
مت عليهم.  وحرَّ

ٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا   ِهم  َعـن   قاى هللا تعالى: }َفِبُظل  َباٍ  ُأِحلَّـو  َلُهـم  َوِبَصـدِّ ِهم  َطيِّ َنا َعَلي  م   َحرَّ
ِذِهُم الرِّبا َوَقد  ُنُهوا   ُت{ َسِبيِل َّللاَِّ َكِثيرًان َوَأخ   .(1)َعن 

عـن  –اليهـود أ   –إن هللا قـد نهـاهم ”قاى اإلمام الحافظ ابن كثير رحمت هللا تعالى: 
الربان فتناولوهن وأخذوهن واحتالوا عليـت بـأنواع الحيـلن و ـنوف مـن الشـبتن وأكلـوا أمـواى 

 .(2)“الناس بالباطل
وقـد  ــرف اليهــود الــن  المحــرِّم للربــا حيـ  قصــروا التحــريم فيــت علــى التعامــل بــين 

 ف علوه جائزًا ل بأس بت. ؛اليهودن أما معاملة اليهود  لعير اليهود  بالربا
عندما يحتاج النصراني إلى درهـم فعلـى اليهـود  أن ”مت راب: اسيقوى أحد ربانييهم و 

الفــاحإ إلــى الربــا الفــاحإن حتــى يرهقــتن  يســتولي عليــت مــن كــل جهــةن ويضــيف الربــا
ويع ــز عــن إيفائــت مــا لــم يتخــلَّ عــن أمالكــت أو حتــى يضــاهي المــاى مــع فائــدة أمــالك 

وبمعاونة الحاكم يسـتولي علـى  –غريمت  –النصرانين وعندئذ يقوم اليهود  على مدينت 
علــى اليهــودن  مــن كــالم هللا تعــالى أن هللا قــد حــّرم الربــا فــي التــوراة فاّتضــح (3)“أمالكــت

لوان واعتبـروا أن التحـريم إنمـا يكـون بـين اليهـود  فـوان وبـدَّ فخالفوا أمر هللان واحتـالوان وحرَّ
ولـذلك رّمهـم هللا فـي كتابـت  ؛فقطن أما مع غيرهم فال يكون رلك محرمًا في زعمهم الباطل

 العزيز كما بّينو رلك آنفًا.
 

 الفصل الثال : الربا في ال اهلية
ا منتشرًا في عصر ال اهلية انتشارًا كبيرًا وقد عـدوه مـن اْلربـال العظيمـة لقد كان الرب

رحمـت هللا  –التي تعود عليهم باْلمواى الطائلةن فقد روى اإلمـام الطبـر   –في زعمهم  –

                                                
 .161، 160سورة النساء، اآليتان:   (1)
 .1/584تفسير ابن كثير   (2)
 .31إلنساني للدكتور/ عمر بن سليمان األشقر صالربا وأثره على المجتمع ا  (3)
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كـانوا فـي ال اهليـة يكـون للرجـل علـى الرجـل ”بسنده في تفسيره عن م اهد أنت قاى:  –
 .(1)“ر عني فيؤخر عنتالدين فيقوى: لك كذا وكذا وتؤخ

وغالل ما كانو تفعلت ال اهلية أنت إرا حّل أجل الدين قاى من هو لت لمن هـو عليـت: 
أتقضي أم تربي؟ فنرا لم يقض زاد مقدارًا في الماى الذ  عليتن وأّخر لت اْلجل إلى حينن 

نِّ كذلكن فنرا كان للر  جـل فضـل وقد كان الربا في ال اهلية في التضعيف أيضًا. وفي السِّ
دين على آخر فننت يأتيت إرا حّل اْلجل. فيقوى لت: تقضيني أو تزيـدني؟ فـنن كـان عنـده 
نيء يقضيت قضاهن وقل حولت إلى الّسنِّ التي فوق سنت من تلك اْلنعام التـي هـي ديـن 
عليتن فنن كان عليـت بنـو مخـاجن جعلهـا بنـو لبـون فـي السـنة الثانيـةن فـنرا أتـاه فـي 

ىن جعلهـا حّقــة فـي السـنة الثالثــةن ثـم يأتيــت فـي نهايــة يسـتطع القَضــ السـنة الثانيـة ولــم
اْلجــل في علهــا جذعــةن ثــم رباكّيــًا وهكــذا حتــى يتــراكم علــى المــدين أمــواى طائلــة. وفــي 
اْلثمان يأتيت فنن لـم يكـن عنـده أضـعفت فـي العـام القابـلن فـنن لـم يكـن عنـده فـي العـام 

ا إلى قابل مائتينن فنن لم يكن عنده من قابـل القابل أضعفت أيضًان فنرا كانو مائة جعله
 فهذا قولت تعالى: }َيا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا   (2)جعلها أربعمائة يضعفها لت كل سنة أو يقضيت

َعافًا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا   ل َتأ ُكُلوا   ِلُحوَن{ الرِّبا َأض   .(3)َّللاََّ َلَعلَُّكم  ُتف 
مـن اْلربـال التـي يحصـل عليهـا رّب  –كما ركر  آنفـًا  –عّد فالربا في ال اهلية كان يُ 

أ ـابت الفقـرن أم غيـر رلـك؟  نالماىن ول يهمت ضرر أخيت اإلنسان سـواء ربـحن أم خسـر
المهـم أنـت يحصـل علـى المـاى الطائـلن ولـو أّدى رلـك إلـى إهـالك اآلخـرينن ومـا رلـك إل 

التــي فطــرهم هللا عليهــان فهــم فــي لقــبح أفعــاى ال اهليــة وفســاد أخالقهــمن وتعّيــر فطــرهم 
م تمــع قــد انتشــر  فيــت الفوضــىن والررائــلن وعــدم احتــرام اآلخــرينن فالصــعير ل يــوّقر 
ــالقوم فــي ســكرتهم  ــرحم الصــعيرن ف ــر ل ي ــرن والكبي الكبيــرن والعنــي ل يعطــف علــى الفقي
ت يعمهون. ومما يؤسف لت أن الربا لم يقتصر على عصر ال اهلية اْلولى فحسلن بل إن

انتشـر فــي الم تمعــا  التــي تــدعي اإلســالمن وتــدعي تطبيــق أحكــام هللا تعــالى فــي أرج 

                                                
 .3/67جامع البيان في تفسير آي القرآن   (1)
، وموطا  اإلماام مالا  1/294، وفاتح القادير للشاوكاني 4/59انظر جاامع البياان فاي تفساير آي القارآن   (2)
 .3/324، وشرحه للزرقاني 2/672
 .130سورة آل عمران، اآلية:   (3)
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هللا...! في ـل علـى كــل مسـلم أن يطبـق أوامــر هللا وينفـذ أحكامـتن أمــا مـن تعامـل بالربــا 
 ممن يدعي اإلسالم فنقوى لت بعد أن نوجت إليت النصيحة ونحذره من هذا ال رم الكبير:

عليت ال اهلية اْلولى قبل نزوى القرآن الكريم بل قبـل مبعـ   إنت قد عاد إلى ما كانو
 النبي محمد  ّلى هللا عليت وسّلم.

 

 الباب الثاني
 موقف اإلسالم من الربا

 
 الفصل اْلوى: التحذير من الربا.

 الفصل الثاني: ربا الفضل.
 أ ـ  بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص.

 ب ـ  حكمتن وسائر أنواع الربا.
 أسباب تحريم الربا وِحَكمت.  ج ـ

 الفصل الثال : ربا النسي ة.
 أ ـ  تعريفت.

 ب ـ بعض ما ورد في ربا النسي ة من النصوص.
 الفصل الرابع: بيع العينة.
 أ ـ  تعريف بيع العينة.

 ب ـ حكمتن وبعض ما ورد من النصوص في رّمت.
 

 الفصل اْلوى: التحذير من الربا
بـا نصـوص كثيـرة مـن نصـوص الكتـاب والسـنةن وبمـا أن لقـد ورد فـي التحـذير مـن الر 

كتاب هللا وسنة رسولت  ّلى هللا عليت وسـّلم همـا المصـدران الصـافيانن اللـذان مـن أخـذ 
بهما واتبع مـا جـاء فيهمـان فقـد فـاز وأفلـحن ومـن أعـرج عنهمـا فـنن لـت معيشـة ضـنكًا 
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نصـوص الكتـاب وسيحشر يوم القيامة أعمىن ونسمع بعض مـا ورد فـي نـأن الربـا مـن 
 والسنةن وهللا المستعانن وعليت التكالن.

َطاُن 1 ي  ـ قاى هللا تعالى: }الَِّذيَن َيأ ُكُلوَن الرِّبا ل َيُقوُموَن ِإلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذ  َيَتَخبَُّطُت الشَّ
َمـّسِ َرِلـَك ِبـَأنَُّهم  َقـاُلوا   ـُل الرِّبـا َوَأَحـلَّ  ِمَن ال  ـُع ِمث  َبي  َم الرِّبـا َفَمـن  َجـاَءُه  ِإنََّمـا ال  ـَع َوَحـرَّ َبي  َّللاَُّ ال 

ـَحاُب النَّـاِر ُهـم   ـُرُه ِإَلـى َّللاَِّ َوَمـن  َعـاَد َفُأوَلِ ـَك َأ   َتَهى َفَلُت َما َسَلَف َوَأم  ِعَظٌة ِمن  َربِِّت َفان   َمو 
 .(1)ِفيَها َخاِلُدوَن{

َحــُق َّللاَُّ الرِّبــا َوُير  2 ــاٍر ـــ وقــاى ســبحانت وتعــالى: }َيم  ــَدَقاِ  َوَّللاَُّ ل ُيِحــلُّ ُكــلَّ َكفَّ ِبــي الصَّ
 .(2)َأِثيٍم{
ــِذيَن آَمُنــوا  3 ــُتم   َّللاََّ َوَرُروا   اتَُّقــوا   ـــ وقــاى عــز وجــل: }َيــا َأيَُّهــا الَّ َمــا َبِقــَي ِمــَن الرِّبــا ِإن  ُكن 

َعُلــوا   ِمِنيَنن َفـِنن  َلـم  َتف  ٍب ِمـَن َّللاَِّ َورَ  َفـأ َرُنوا   ُمـؤ  ــَواِلُكم  ل ِبَحـر  وُس َأم  ـُتم  َفَلُكـم  ُرُُ ُســوِلِت َوِقن  ُتب 
 .(3)َتظ ِلُموَن َول ُتظ َلُموَن{
)هذه آخر آية نزلو على النبي  ّلى هللا عليت  –رضي هللا عنهما  –قاى ابن كباس 

 .(4)وسّلم(
ـَعافًا ُمَضـاَعَفًة َواتَُّقـوا  الرِّبـ ل َتـأ ُكُلوا   ـ وقاى سبحانت وتعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا  4  ا َأض 

ِلُحوَن{  .(5)َّللاََّ َلَعلَُّكم  ُتف 
ـ وقاى سبحانت وتعالى في نأن اليهود حينما نهاهم عن الربا وحرمت عليهمن فسلكوا 5

ـِذِهُم الرِّبـا َوَقـد  ُنُهـوا   ــُت  طريـق الحيـل إلبطـاى مـا أمــرهم بـت قـاى سـبحانت فـي رلــك: }َوَأخ  َعن 
ِلِهم   ُهم  َعَذابًا َأِليمًا{ َوَأك  َكاِفِريَن ِمن  َنا ِلل  َتد  َباِطِل َوَأع  َواَى النَّاِس ِبال   .(6)َأم 
ُبـوَ 6 ُتم  ِمـن  ِربـًا ِلَير  ُبـو  ا  ـ وقاى عز وجل: }َوَما آَتي  ـَواِى النَّـاِس َفـال َير  ـَد َّللاَِّ َوَمـا  ا  ِفـي َأم  ِعن 

َت َّللاَِّ  ُتم  ِمن  َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوج  ِعُفوَن{آَتي   .(7) َفُأوَلِ َك ُهُم ال ُمض 

                                                
 .275اآلية:  سورة البقرة،  (1)
 .276سورة البقرة، اآلية:   (2)
 .279، 278سورة البقرة، اآليتان:   (3)
 .4/314فتح الباري بشرح صحيح البخاري   (4)
 .130سورة آل عمران، اآلية:   (5)
 .161سورة النساء، اآلية:   (6)
 .39سورة الروم، اآلية:   (7)
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 ـّلى هللا عليـت وسـّلم: آكـل الربـان لعن رسـوى هللا ”ـ وعن جابر رضي هللا عنت قاى: 7
 .(1)“هم سواء”ن وقاى: “وموكلتن وكاتبتن وناهديت

رأيـو ”ـ وعن سمرة بن جندب رضي هللا عنت قاى: قاى النبي  ّلى هللا عليت وسّلم:  8
ياني فأخرجاني إلى أرج مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيت الليلة رجلين أت

رجل قائمن وعلى وسط النهر رجل بين يديت ح ارةن فأقبل الرجل الذ  في النهر فـنرا أراد 
أن يخرج رمى الرجل بح ر في فيت َفُردَّ حي  كان ف عـل كلمـا جـاء ليخـرج رمـى فـي فيـت 

 .(2)“فقاى: الذ  رأيتت في النهر آكل الربا بح ر فيرجع كما كانن فقلو: ما هذا؟
اجتنبــوا ”ـــ وعــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــت عــن النبــي  ــّلى هللا عليــت وســّلم قــاى: 9

الشركن والسـحرن وقتـل الـنفس ”قالوا: يا رسوى هللان وما هن؟ قاى: “ السبع الموبقا 
ي يـوم الّزحـفن وقـذف التي حّرم هللا إل بالحقن وأكل الربـان وأكـل مـاى اليتـيمن والّتـولّ 

 .(3)“المحصنا  العافال  المؤمنا 
مـا ”ـ وعن ابن مسعود رضي هللا عنـت عـن النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم أنـت قـاى: 10

 .(4)“أحد أكثر من الربا إل كان عاقبة أمره إلى قلة
ـ وعن سلمان بن عمرو عن أبيت قاى: سمعو رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلم في 11

أل إن كــل ربــا مــن ربــا ال اهليــة موضــوعن لكــم رُوس أمــوالكم ل ”داع يقــوى: ح ــة الــو 
ظلمون ول ُتظلمـونن أل وقن كـل دم مـن دم ال اهليـة موضـوعن وأوى دم أضـع منهـا دم تَ 

الحارث بن عبد المطلل كان مسترضعًا في بني لي  فقتلتت هذيلن قاى: اللهم هل بّلعـو؟ 
 .(5)“م انهد ثالث مّرا قالوا: نعمن ثالث مرا . قاى: الله

ففي هذا الحدي  أن ما أدركت اإلسالم من أحكـام ال اهليـة فننـت يلقـاه بـالّرّد والّتنكيـرن 
وأّن الكافر إرا أربى في كفره ثم لم يقبض الماى حتى أسلم فننت يأخذ رأست مالـتن ويضـع 

                                                
 .1597برقم  3/1218مسلم   (1)
 .4/313، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2085برقم  3/11البخاري   (2)
 .89، ومسلم برقم 2015برقم  5/393البخاري مع الفتح   (3)
وقااال الشايا ناصاار الادين األلباااني فااي صاحيح الجااامع ال ااغير  2279باارقم  2/765سانن اباان ماجاه   (4)
 “.إنه حديث صحيح” 5/120
 .3334برقم  3/244سنن أبي داود   (5)
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رج لهـم فيمـا الربان فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فنن اإلسالم يلقاه بالعفو فال يتع
 .(1)ما قبلت من الذنوب فا هللا عن الماضين فاإلسالم َيُ لُّ مضىن وقد ع

ليأتين على ”ـ وعن أبي هريرة رضي هللا عنت عن النبي  ّلى هللا عليت وسّلم قاى: 12
خبر النبي  ّلى أ (2)“الناس زمان ل يبالي المرء بما أخذ الماى أِمن الحالى أم ِمَن الحرام

سّلم بهذا تحذيرًا من فتنة الماىن فهو مـن بعـض دلئـل نبوتـت  ـّلى هللا عليـت هللا عليت و 
وسّلم باْلمور التي لم تكن في زمنتن ووجت الّذّم من جهة الّتسوية بين اْلمرين وقل فأخذ 

 .(3)الماى من الحالى ليس مذمومًا من حي  هو وهللا أعلم
هللا  ـّلى هللا عليـت وســّلم ــ وعـن أبـي جحيفــة عـن أبيـت رضـي هللا عنــت أن رسـوى 13

نهى عن ثمـن الـدمن وثمـن الكلـلن وكسـل اْلمـةن ولعـن الوانـمةن والمستونـمةن وآكـل ”
ر  .(4)“الربان وموكلتن ولعن المصوِّ

الربـا ثالثـة وسـبعون بابـًا ”ـ وعـن عبـد هللا عـن النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم قـاى: 14
 .(5)“ا عرج الرجل المسلمأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمتن وقنَّ أربى الرب

ـ وُرِوَ  عن عبد هللا بن حنظلة غسيل المالئكة أنت قاى: قـاى رسـوى هللا  ـّلى هللا 15
 .(6)“درهم ربا يأكلت الرجل وهو يعلم أندُّ من سوٍّ وثالثين زنية”عليت وسّلم: 

                                                
 .9/183انظر عون المعبود بشرح سنن أبي داود   (1)
بااااب ماان لاام يباااال ماان حيااث كسااا   2059، باارقم 4/296و 2083باارقم  4/313البخاااري مااع الفاااتح   (2)

 المال.
 .4/297انظر الفتح   (3)
 .2228برقم  4/426البخاري مع الفتح   (4)
لشاايخين ولاام يخرجاااه، ووافقااه وقااال: حااديث صااحيح علااى شاار  ا 2/37أخرجااه الحااايم فااي المسااتدر    (5)

ماان شاارحه الساانة للبغااوي  8/55الاابيبي، وقااال شااعي  األرنااهو : صااححه الحااافن العراقااي، انظاار حاشااية 
تحقيااز ييياار وشااعي  األرنااهو . وأخاارل ن اافه األول اباان ماجااه عاان أبااي يرااارة وصااححه الشاايا األلباااني 

 من يبا الكتاب. 138، وانظر: كالم العالمة ابن باي في ص2/27في صحيح ابن ماجه 
، قااااال الشاااايا محمااااد ناصاااار الاااادين األلباااااني: وياااابا سااااند صااااحيح علااااى شاااار  5/225أخرجااااه أحمااااد   (6)

، وقااال شاعي  فااي حاشاية شاارح الساانة 1033، باارقم 2/29الشايخين، انظاار: سلسالة األحاديااث ال احيحة، 
يعنااي اباان  –ر ، وياابا إسااناد أحمااد، حاادثنا حسااين باان محمااد، حاادثنا جرااا2/55للبغااوي: صااحيح اإلسااناد 

عاان أيااوب، عاان اباان أبااي ملي ااة، عاان عبااد ا باان حنظلااة لساايل المال كااة قااال: قااال رسااول ا  –حااايم 
 الحديث.
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أن   ـّلى هللا عليـت وسـّلمنهى رسوى هللا ـ وعن ابن كباس رضي هللا عنهما قاى: 16
والربا في قرية فقد أحّلوا بأنفسهم عـذاب  إرا ظهر الزنا”ترى الثمرة حتى تطعمن وقاى: تش
 .(1)“هللا

 
 الفصل الثاني: ربا الفضل

 أ ـ  بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:
ل ”ـ عن أبي سعيد الخدر  رضي هللا عنت أن رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلم قـاى: 1

تبيعـوا الـَوِرق  ول (2)ل مثاًل بمثلن ول تشـفوا بعضـها علـى بعـضتبيعوا الذهل بالذهلن إ
 .(3)“بالوِرق إل مثاًل بمثلن ول تشـفوا بعضـها علـى بعـضن ول تبيعـوا منهـا غائبـًا بنـاجز

 والمراد بالناجز الحاضرن وبالعائل المؤّجل.
ل ”ى: ـ وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنت أن رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسـّلم قـا2

 .(4)“تبيعوا الدينار بالدينارينن ول الّدرهم بالّدرهمين
ـ وعن أبي سعيد الخدر  رضي هللا عنت قاى: قـاى رسـوى هللا  ـّلى هللا عليـت وسـّلم: 3
الذهل بالذهلن والفضة بالفضةن والبر بالبرن والشعير بالشعيرن والتمر بالتمرن والملـح ”

 .(5)“اد أو استزاد فقد أربىن اآلخذ والمعطي فيت سواءبالملحن مثاًل بمثلن يدًا بيدن فمن ز 
ـ وعن كبادة بن الصامو رضي هللا عنت قاى: قاى رسوى هللا  ّلى هللا عليـت وسـّلم: 4
الذهل بالذهلن والفضة بالفضةن والبر بالبرن والشعير بالشعيرن والتمر بالتمرن والملـح ”

اختلفو هذه اْل ناف فبيعوا كيف ن تمن  بالملحن مثاًل بمثلن سواء بسواءن يدًا بيدن فنرا
 .(6)“إرا كان يدًا بيد

ـ وعن معمر بن عبد هللا أنت أرسل غالمت بصاع قمح فقاى: بعت ثم انتر بت نعيرًان 5
فذهل العالم فأخذ  اعًا وزيادة بعض  اع فلما جاء معمرًا أخبره بذلك. فقاى لت معمر: 

                                                
 .2/37أخرجه الحايم وصححه ووافقه البيبي   (1)
أي ال تفضاالوا بعضاالا علااى بعاا ، والشااو الزاااادة واىلااز أيضاااو علااى النق ااان فلااو ماان األ ااداد.   (2)

 .3/1208اد على مسلم من تعليز محمد فه 
 .1584برقم  3/1208ومسلم  2177برقم  3/31البخاري   (3)
 .1585برقم  3/1209مسلم   (4)
 .1584برقم  3/1211مسلم   (5)
 .3/248، وأبو داود 3/532، والترمبي 1587برقم  3/1210مسلم   (6)
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اًل بمثل فنني كنو أسمع رسوى هللا  ـّلى هللا لم فعلو رلك؟ انطلق فرده ول تأخذن إل مث
يرن قيل لت: قاى: وكان طعامنا يوم ذ الشع“ الطعام بالطعام مثاًل بمثل”عليت وسّلم يقوى: 

 .(1)فننت ليس بمثلت قاى: إني أخاف أن يضارع
واحتج مالك بهذا الحدي  في كون الحنطة والشعير  نفًا واحدًا ل ي وز بيع أحـدهما 

اضاًل. أما مذهل ال مهـور فهـو خـالف مـا رهـل إليـت اإلمـام مالـك رحمـت هللا باآلخر متف
تعالىن فنن ال مهور على أن الحنطة  نفن والشعير  نف آخر ي وز التفاضل بينهما 
إرا كــان البيــع يــدًا بيــدن كالحنطــة مــع اْلرزن ومــن أدلــة ال مهــور قولــت  ــّلى هللا عليــت 

 .(2)“وا كيف ن تم إرا كان يدًا بيدفنرا اختلفو هذه اْل ناف فبيع”وسّلم: 
ل بـأس ببيـع البـر بالشـعير والشـعير أكثـر يـدًا بيـدن ”ـ وقولت  ّلى هللا عليت وسـّلم: 6

. وأما حدي  معمر السابق فال ح ة فيت كمـا قـاى رلـك اإلمـام النـوو  (3)“وأما نسي ة فال
رلـك فتـورع عنـت  رحمت هللان ْلنت لم يصرل بأن البر والشعير جنس واحد وقنما خاف مـن

 .(4)احتياطاً 
وعلى هذا فال إنكاى في رلك والحمد  ن فيكـون الشـعير جنسـًا مسـتقاًلن والبـر جنسـًا 

 آخر ي وز التفاضل بينهما إرا كان البيع يدًا بيد والقبض قبل التفرق.
ــ وعــن سـعيد بــن المسـيل أن أبــا هريــرةن وأبـا ســعيد حـدثاه أن رســوى هللا  ــّلى هللا 7

فقاى  (5)م بع  أخا بني عد  اْلنصار  فاستعملت على خيبرن فقدم بتمر جنيلعليت وسلّ 
قـاى: ل وهللا يـا رسـوى هللان إنـا  ؟“تمر خيبر هكذا أكلُّ ”رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلم: 

ل ”ن فقــاى رســوى هللا  ــّلى هللا عليــت وســّلم: (6)لنشــتر  الصــاع بالصــاعين مــن ال مــع
 .(7)“و بيعوا هذا وانتروا بثمنت من هذان وكذلك الميزانتفعلوا ولكن مثاًل بمثل أ

ـ وعــن أبــي ســعيد قــاى: جــاء بــالى بتمــر برنــي فقــاى لــت رســوى هللا  ــّلى هللا عليــت  8
منت  اعين بصاع لمطعم  وُ ع  فقاى بالى: تمر كان عندنا رد ء بِ  ؟“من أين هذا”وسّلم: 

                                                
 .1592برقم  3/1214مسلم   (1)
 .11/14النووي ، وانظر: شرح 1587برقم  3/1211مسلم   (2)
 .3/198، وانظر: عون المعبود 3349برقم  3/248سنن أبي داود   (3)
 .11/20انظر شرح النووي   (4)
 نوع من التمر من أعاله وأجوده.  (5)
 نوع من التمر الرديء وقد فسر ب نه الخليط من التمر.  (6)
 .1593برقم  3/1215مسلم   (7)
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ن عين (1)أّوه” عليت وسّلم عند رلك النبي  ّلى هللا عليت وسّلمن فقاى رسوى هللا  ّلى هللا
 .(3)“ببيع آخر ثم انتِر بت تُ ع  ن ل تفعل ولكن إرا أرد  أن تشتر  فبِ (2)الربا
ـ وعن أبي سعيد الخدر  قاى: كنا نرزق تمر ال مع على عهـد رسـوى هللا  ـّلى هللا 9

هللا  مـن التمـرن فكنـا نبيـع  ـاعين بصـاعن فبلـس رلـك رسـوى (4)عليت وسـّلمن وهـو الخلـط
حنطـة بصـاعن ول درهـم  ي  تمـر بصـاعن ول  ـاعَ  ي  ل  اعَ ” ّلى هللا عليت وسّلم فقاى: 

 .(5)“بدرهمين
ـ عن فضالة بن عبيد هللا اْلنصار  رضي هللا عنت قـاى: ُأِتـَي رسـوى هللا  ـّلى هللا 10

 عليت وسّلم وهو بخيبر بقالدة فيها خرزن ورهلن وهي من المعانم تباعن فأمر رسوى هللا
 ّلى هللا عليت وسّلم بالذهل الذ  في القالدة فُنزَع وحدهن ثـم قـاى لهـم رسـوى هللا  ـّلى 

 .(6)“الذهل بالذهل وزنًا بوزن ”هللا عليت وسّلم: 
ـ وعن فضالة أيضـًا قـاى: انـتريو يـوم خيبـر قـالدة بـاثني عشـر دينـاًرا فيهـا رهـل 11

رًان فـذكر  رلـك للنبـي  ـّلى هللا فوجد  فيها أكثر من اثني عشر دينا (7)وخرزن ففّصلتها
 .(8)“ل تباع حتى تفصل”عليت وسّلم فقاى: 

ففي هذا الحدي  أنت ل ي وز بيـع رهـل مـع غيـره بـذهل حتـى يفصـلن فيبـاع الـذهل 
بوزنت رهبًان ويباع اآلخر بما أرادن وكذا ل تباع فضة مع غيرها بفضـةن وكـذا الحنطـة ل 

ره بملحن وكذا سائر الربويا  بل ل بد من فصلهان تباع مع غيرها بحنطةن والملح مع غي
َوة( و ورتها بـاع مـّد ع ـوة ودرهمـًا  وهذه المسألة المشهورة والمعروفة بمسألة )ُمدُّ َع  

بـن الخطــاب ابمـد  ع ـوة أو بـدرهمين ل ي ــوزن لهـذا الحـدي . وهـذا منقــوى عـن عمـر 
 .(9)لوابنتن وجماعة من السلفن وهو مذهل الشافعي وأحمد بن حنب

                                                
 كلمة َتَوجُّع وَتَحزُّن.  (1)
 عين الربا: أي حقيقة الربا المحّرم.  (2)
 .1594برقم  3/1215، ومسلم 2202، 2201البخاري، برقم   (3)
 أي المجموع من أنواع مختلفة وإنما خلط لرداءته.  (4)
 .1595برقم  3/1216مسلم   (5)
 .11/17، وانظر: شرح النووي 1591برقم  3/1213مسلم   (6)
 مّيزت ذيبلا وخرييا.  (7)
 .11/18، وانظر: شرح النووي 1591برقم  3/1213 مسلم  (8)
 .11/17انظر شرح النووي   (9)
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 ب ـ  حكم الربا:
أجمـع المسـلمون علـى تحـريم الربـا فـي ال ملـة ”قاى اإلمام النوو  رحمـت هللا تعـالى: 

ون  النبي  ّلى هللا عليت وسّلم على تحريم الربا  .(1)“وقن اختلفوا في ضابطت وتعاريفت
 في ستة أنياء: الذهلن والفضةن والبرن والشعيرن والتمرن والملح.

 ل ربا في غير هذه الستةن بناء على أ لهم في نفي القياس. :ل الظاهرقاى أه
وقاى جميع العلماء سواهم: ل يخت  بالستة بـل يتعـدى إلـى مـا فـي معناهـا وهـو مـا 

 يشاركها في العلة.
 واختلفوا في العلة التي هي سبل تحريم الربا في الستة:

فــال يتعــدى الربــا  فقـاى الشــافعية: العلــة فــي الــذهلن والفضــة كونهمــا جــنس اْلثمــانن
منهما إلى غيرهمـا مـن الموزونـا ن وغيرهـا لعـدم المشـاركةن والعلـة فـي اْلربعـة الباقيـة: 

 كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.
 ووافق مالك الشافعي في الذهل والفضة.

 أما في اْلربعة الباقية فقاى: العلة فيها كونها تدخر للقو  وتصلح لت.
بي حنيفة رحمت هللا تعالى: فهو أن العلة في الذهلن والفضة الوزن وفي وأما مذهل أ

 اْلربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون... وقلى كل مكيل.
ومذهل أحمدن والشافعي في القديمن وسعيد بن المسيل: أن العلـة فـي اْلربعـة كونهـا 

 .(2)مطعومة موزونةن أو مكيلةن بشرط اْلمرين
اتفـق جمهـور الصـحابةن والتـابعينن واْلئمـة ”حمـت هللا تعـالى: قاى اإلمام ابن تيميـة ر 

اْلربعة على أنت ل يباع الذهلن والفضـةن والحنطـةن والشـعيرن والتمـرن والزبيـلن ب نسـت 
 .(3)“إل مثاًل بمثلن إر الزيادة على المثل أكل للماى بالباطل

مؤجلن وعلـى أنـت وأجمع العلماء كذلك على أنت ل ي وز بيع الربو  ب نست وأحدهما 
ــى أنــت ل ي ــوز  ــذهل بالــذهلن وأجمعــوا عل ــع ب نســت حــاًل كال ل ي ــوز التفاضــل إرا بي

أو بعيـر  –كالـذهل بالـذهلن أو التمـر بـالتمر  –التفرق قبـل التقـابض إرا باعـت ب نسـت 

                                                
 .11/9شرح النووي على مسلم   (1)
 .11/9انظر شرح النووي   (2)
، واإلن ااااا  فااااي معرفااااة الااااراجح ماااان 12/11، وانظاااار: الشاااارح الكبياااار، 20/347فتاااااون اباااان تيميااااة   (3)

 .3/414، وشرح الزركشي 12/11الخال  للمرداوي، 
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. وقاى اإلمام ابن قدامة (1)جنست مما يشاركت في العلة كالذهل بالفضة والحنطة بالشعير
 .(2)“وهو محرم بالكتاب والسنة واإلجماع”في حكم الربا:  – رحمت هللا –

والحا ل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهل والفضـة: هـو مطلـق الثمنيـةن 
أما اْلربعة الباقية فكل ما اجتمع فيت الكيلن والوزنن والطعم من جنس واحد ففيت الربان 

 دخن.مثل: البرن والشعيرن والذرةن واْلرزن وال
وأما ما انعدم فيت الكيلن والوزنن والطعم واختلف جنسـت فـال ربـا فيـت وهـو قـوى أكثـر 

 .(3)أهل العلمن مثل: القون والنوى 

 ج ـ  أسباب تحريم الربا وِحَكمُت:
ل يشك المسلم في أن هللا عـز وجـل ل يـأمر بـأمر ول ينهـى عـن نـيءن إل ولـت فيـت 

ا زيادة علم و  الحمدن وقرا لم نعلم بتلك الحكمة حكمة عظيمةن فنن علمنا بالحكمةن فهذ
فليس علينا جنال في رلكن إنما الذ  يطلل منا هو أن ننفذ ما أمر هللا بتن وننتهي عما 

 نهى هللا عنت ورسولت  ّلى هللا عليت وسّلم.
 ومن هذه اْلسباب ما يأتي:

 ـ الربا ظلم وهللا حرم الظلم.1
 س المريضة.ـ قطع الطريق على أ حاب النفو 2
 ـ الربا فيت غبن.3
 ـ المحافظة على المعيار الذ  تقوم بت السلع.4
 .(4)ـ الربا مضاد لمنهج هللا تعالى5
 

 الفصل الثال : ربا النسي ة
 أ ـ  تعريف ربا النسي ة:

ربا النسي ة: هو الـذ  كـان مشـهورًا فـي ال اهليـةن ْلن الواحـد مـنهم كـان يـدفع مالـت 
يأخذ منت كل نهر قدرًا معينًان ورأس الماى باق بحالتن فنرا حـّل  لعيره إلى أجلن على أن

                                                
 .11/9انظر شرح النووي   (1)
 .6/51المغني   (2)
 .358-6/346، ونيل األوطار للشوكاني 6/53وانظر المغني البن قدامة   (3)
 .93الربا وأثره على المجتمع اإلنساني للدكتور/ عمر بن سليمان األشقر ص  (4)
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طالبت برأس مالتن فنن تعذر عليت اْلداء زاد في الحـق واْلجـلن وتسـمية هـذا نسـي ة مـع 
 ْلن النسي ة هي المقصودة منت بالذا . ؛أنت يصدق عليت ربا الفضل

تّ ــًا بأنــت المتعــارف وكــان ابــن كبــاس رضــي هللا عنهمــا ل يحــرم إل ربــا النســي ة مح
 .(1)بينهم

وسيأتي ركر أدلة رجوعت عن قولت رضي هللا عنت قريبًا وانضـمامت إلـى الصـحابة فـي 
 تحريم ربا الفضلن وربا النسي ة جميعًان فال إنكاى في رلك و  الحمد والمنة.

 ب ـ بعض ما ورد في ربا النسي ة من النصوص:
ف فـي ربـا ت بـين اْلمـة جمعـاءن إنمـا الخـالل نك أن ربا النسي ة ل خالف في تحريمـ

كباس رضي هللا عنهم أجمعينن وقد ثبو عن ابن كباس أنت  الفضل بين الصحابة وابن
 رجع عن قولت وانضّم إلى الصحابة في القوى بتحريم ربا الفضل.

 أما بالنسبة لربا النسي ة فتحريمت ثابو بالكتابن والسنةن واإلجماع.
أبا سعيد الخدر  رضي هللا عنت يقوى: )الدينار بالـدينارن  عن أبي  الح قاى: سمعو

والدرهم بالدرهمن مثاًل بمثل. فمن زاد أو استزاد فقد أربى( فقلو لت: إن ابن كبـاس يقـوى 
غير هذا. فقاى: لقد لقيو ابن كباس فقلو لت: أرأيو هذا الذ  تقوى أنيء سمعتت مـن 

ي كتاب هللا عز وجل؟ فقاى: لـم أسـمعت مـن رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلمن أو وجدتت ف
رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلمن ولم أجده في كتاب هللان ولكن حدثني أسامة بن زيـد أن 

 .(2)“الربا في النسي ة”النبي  ّلى هللا عليت وسّلم قاى: 
وفي رواية عن ابن كباس رضي هللا عنهما قاى: حدثني أسامة بن زيد أن رسوى هللا 

 .(3)“أل إنما الربا في النسي ة” عليت وسّلم قاى:  ّلى هللا
كان معتمد ابن كباس وابن عمر حـدي  أسـامة ”قاى اإلمام النوو  رحمت هللا تعالى: 

رجع ابن عمر وابـن كبـاس عـن رلـكن وقـال بتحـريم  ثم“ إنما الربا في النسي ة”بن زيد ا
د كمـا ركـره مسـلم مـن بيع ال نس بعضت ببعضن متفاضال حين بلعهمـا حـدي  أبـي سـعي

                                                
 .4/124انظر تفسير المنار   (1)
 .11/25ح النووي ، وانظر: شر 1596برقم  3/1217مسلم   (2)
، ولفاااان البخاااااري )ال ربااااا إال فااااي النسااااي ة( وانظاااار الفاااااتح 2179ورقاااام  2178باااارقم  3/31البخاااااري   (3)
 .11/24، وشرح النووي 3/1218، ومسلم 4/381
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رجوعهما  ريحًان وهذه اْلحادي  التي ركرها مسلم تدّى على أن ابـن عمـر وابـن كبـاس 
 ضل في غير النسي ةن فلما بلعهما رجعا إليت.الم يكن بلعهما حدي  النهي عن التف

بهذه اْلحادي ن منسوخ  تفقاى قائلون: بأن“ ل ربا إل في النسي ة”وأما حدي  أسامة 
 .(1)“ع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدى على نسختوقد أجم

اتفق العلماء على  ـحة حـدي  أسـامة ”قاى الحافظ ابن ح ر العسقالني رحمت هللا: 
واختلفــوا فــي ال مــع بينــت وبــين حــدي  أبــي ســعيد. فقيــل: منســوخ. لكــن النســ  ل يثبــو 

 بالحتماى.
الشـديد المتوعـد عليـت بالعقـاب الشـديدن  وقيل: المعنى في قولت: )ل ربا( الربـا اْلغلـظ

كما تقوى العرب: ل عالم في البلد إل زيدن مـع أن فيهـا علمـاء غيـرهن وقنمـا القصـد نفـي 
اْلكمل ل نفي اْل ل. وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حدي  أسامة إنما هـو بـالمفهوم 

امة علــى الربــا ْلن دللتــت بــالمنطوق ويحمــل حــدي  أســ ؛فيقــدم عليــت حــدي  أبــي ســعيد
 .(2)“اْلكبر كما تقّدم. وهللا أعلم

 فاّتضح مما تقّدم تحريم: ربا الفضلن وربا النسي ة فال إنكاى في رلك و  الحمد.
 

 الفصل الرابع: بيع العينة

 أ ـ  تعريف العينة:
العينة: هي أن يبيع ني ًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمت إلى المشتر ن ثم يشتريت قبل 

 .(3)بثمن نقد أقل من رلك القدر قبض الثمن
قلو: ومثاى رلك: أن يبيع نخ  سلعة علـى نـخ  آخـر بمبلـس مائـة ريـاى مؤجلـة 
لمدة سنةن ثم في نفـس الوقـو يشـتر  البـائع سـلعتت مـن المشـتر  بمبلـس خمسـين ريـاًل 

 نقدًا وتبقى المائة في رمة المشتر  اْلوى!

 ب ـ  بعض ما ورد في رلك من النصوص:

                                                
 .11/25شرح النووي   (1)
 .4/382فتح الباري بشرح صحيح البخاري   (2)
 .9/336انظر عون المعبود   (3)
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مر رضـي هللا عنهمـا قـاى: سـمعو رسـوى هللا  ـّلى هللا عليـت وسـّلم يقـوى: عن ابن ع
إرا تبــايعتم بالعينــةن وأخــذتم أرنــاب البقــرن ورضــيتم بــالزرعن وتــركتم ال هــادن ســّلط هللا ”

 .(2)روايا  أخرى وللحدي   (1)“عليكم رلًّ ل ينزعت حتى ترجعوا إلى دينكم
العلمـاء مـنهم: اإلمـام مالـك بـن أنـسن  وقد رهل إلى عدم جواز بيع العينةن جمع من

 واإلمام أبو حنيفةن واإلمام أحمدن والهادويةن وبعض الشافعية.
ومـن المعلـوم أن العينـة عنـد مـن يسـتعملها ”قاى اإلمـام الشـوكاني رحمـت هللا تعـالى: 

علــى حقيقـة الربــا الصـريح قبــل  –البـائع والمشـتر  أ   –إنمـا يسـميها بيعــًان وقـد اتفقــا 
ثم غّير اسمها إلى المعاملة و ـورتها إلـى التبـايع الـذ  ل قصـد لهمـا فيـت البتـة العقدن 

إنما هو حيلة ومكرن وخديعة  . فمن أسهل الحيل على من أراد فعلتن أن يعطيـت مـثاًل: 
ألفًا إل درهمًا باسم القرجن ويبيعت خرقة تساو  درهمًا بخمسمائة درهم. وقولت  ّلى هللا 

أ ل في إبطـاى الحيـل. فـنن مـن أراد أن يعاملـت  .(3)“اْلعماى بالنيا  إنما”عليت وسّلم: 
إنما نوى باإلقراج تحصـيل الـربح الزائـد الـذ   ؛معاملة يعطيت فيها ألفًا بألف وخمسمائة

ة بألف وخمسمائة مؤجلةن وجعـل أظهر أنت ثمن الثوبن فهو في الحقيقة أعطاه ألفًا حالَّ 
هذا المحرمن ومعلوم أن هذا ل يرفع التحريمن ول يرفع  ورة القرج و ورة البيع محلاًل ل

المفسدة التي حرم الربا ْلجلها بل يزيدها قوةن وتأكيـدًا مـن وجـوهن منهـا: أنـت يقـدم علـى 
ْلنـت واثــق  ؛مطالبـة العـريم المحتـاج مـن جهـة السـلطان والحكـام إقـدامًا ل يفعلـت المربـي

 .(4)“بصورة العقد الذ  تحّيل بت
 

 ل الباب الثا

 ما ي وز فيت التفاضلن والنسي ة
 الفصل اْلوى: ما ي وز فيت التفاضل والنساء.

                                                
، وقاال الشايا ناصار الادين األلبااني إناه 9/335، وانظار: عاون المعباود 3462بارقم  3/275أباو داود   (1)

 .11برقم  1/15صحيح لمجموع طرقه، انظر سلسلة األحاديث ال حيحة 
 .2/84انظر مسند اإلمام أحمد   (2)
 .1907برقم  3/1515، ومسلم 1برقم  1/2البخاري   (3)
 .6/363نيل األوطار   (4)

http://www.islamhouse.com/


 www.islamhouse.com  موقع دار اإلسالم
 

 الفصل الثاني: الصرف وأحكامت.
 الفصل الثال : الحّ  على البتعاد عن الشبها .

 
 الفصل اْلوى: ما ي وز فيت التفاضل والنساء

 أ ـ  جواز التفاضل إرا انتفو العلة:
بيـع ربـو  بربـو  ل أجمـع العلمـاء علـى جـواز ”الى: قاى اإلمـام النـوو  رحمـت هللا تعـ
ة بالشـعيرن ك كبيع الذهل بالحنطةن وبيـع الفضـورل ؛يشاركت في العلة متفاضاًلن ومؤجالً 

 وغيره من المكيل.
كصـاع  ؛وأجمعوا كذلك على أنت ي وز التفاضل عند اختالف ال ـنس إرا كـان يـدًا بيـد

 .(1)“ي نيء من هذاحنطة بصاعي نعيرن ول خالف بين العلماء ف

 ب ـ  جواز التفاضل في غير المكيال ن والموزونا :
 .(2)قاى اإلمام البخار  رحمت هللا تعالى: )باب بيع العبدن والحيوان بالحيوان نسي ة(
فـذهل  ؛قلو: اختلف العلماء رحمهم هللا تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسـي ة

بـن العـاصن اواحت ـوا بحـدي  عبـد هللا بـن عمـرو  ال مهور من علماء اْلمة إلى ال واز
فعنت رضي هللا عنت قاى: أمرني رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلم أن أبع  جيشًا على إبل 
كانـو عنـد ن قـاى: فحملـو النـاس عليهـا حتــى نفـد  اإلبـلن وبقيـو بقيـة مـن النــاس ل 

علينـا بقالئـ  مـن إبـل  ابتـع”ظهر لهم قاى: فقاى لي رسوى هللا  ّلى هللا عليـت وسـّلم: 
فكنو أبتاع البعير بالقلو ين والثالث من قاى: “ الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البع 

إبل الصدقة إلى محلها. حتـى نفـذ رلـك البعـ  قـاى: فلمـا حلـو الصـدقة أداهـا رسـوى هللا 
 .(3) ّلى هللا عليت وسّلم

                                                
 .11/9بع  الت ر  شرح النووي ب  (1)
 .4/419، وانظر: الفتح 3/41البخاري   (2)
 .3357برقم  3/250، وانظر سنن أبي داود 2/216مسند اإلمام أحمد   (3)
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 عليــت وســّلم علــى وعــن جــابر رضــي هللا عنــت قــاى: جــاء عبــد فبــايع النبــي  ــّلى هللا
اله ـرةن ولــم يشــعر أنــت عبــدن ف ــاء ســيده يريــده فقــاى لــت النبــي  ــّلى هللا عليــت وســّلم: 

 .(1)انتراه بعبدين أسودينن ثم لم يبايع أحدًا بعدن حتى يسألت )أعبد هو(؟ف“ بعنيت”
وهذا فيت جواز بيـع عبـد بعبـدين سـواء كانـو القيمـة متفقـة أو مختلفـةن وهـذا م مـع 

 .(2)ا بيع نقدًان وكذا حكم سائر الحيوانا عليت إر
فنن باع عبدًا بعبدينن أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل فالراجح ال واز كما سـبق. وهـذا هـو 

 .(3)مذهل الشافعي وال مهور
فظهر مما تقدم أن الراجح في بيـع الحيـوان بـالحيوان متفاضـاًلن ونسـي ة هـو ال ـواز. 

 –رحمـت هللا  –تدّى علـى جـواز رلـك. قـاى البخـار  واآلثار عن بعض الصحابة والتابعين 
 في  حيحت:

 .(4)“انترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليتن يوفيها  احبها بالربذة”ـ 1
ـ وانترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرينن أعطاه أحدهما وقاى: آتيك بـاآلخر غـدًا رهـوًا 2

 إن ناء هللا.
 “.عير خير من البعيرينقد يكون الب”ـ وقاى ابن كباس: 3
 .(5)“ل ربا في البعير بالبعيرينن والشاة بالشاتين إلى أجل”ـ وقاى ابن المسيل: 4
 

 الفصل الثاني: الصرف وأحكامت

 أ ـ  المراطلة:
 المراطلة: مفاعلة من الرطل.

 .(6)وهي عرفًا: بيع الذهل بالذهلن والفضة بالفضلة وزناً 

                                                
 .11/39، وانظر: شرح النووي 1602برقم  3/1225مسلم   (1)
 .11/39انظر: شرح النووي   (2)
 .11/39انظر: شرح النووي   (3)
 نة معرو  بالرببة.م ان بين م ة والمدي  (4)
 فكل يبه اآلثار ينا . 4/419، والفتح 3/41انظر صحيح البخاري   (5)
 .3/284انظر شرح الزرقاني على موط  اإلمام مال    (6)
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اْلمــر عنــدنا فــي بيــع الــذهل بالــذهلن والــورق ”: قــاى اإلمــام مالــك رحمــت هللا تعــالى
 بالورق مراطلة.

إرا كــان وزن  ؛أن يأخــذ أحــد عشــر دينــارًا بعشــرة دنــانيرن يــدًا بيــد ؛إنــت ل بــأس بــذلك
 .(1)“الذهبين سواء عينًا بعينن وقن تفاضل العددن والدراهم أيضًا في رلك بمنزلة الدنانير

لن وبيع الورق بالورق هـو الـوزن ل العـدد. فعلى هذا فالمعتبر في بيع الذهل بالذه
فلو كـان عنـد رجـل عشـر قطـع مـن الـذهل ثـم باعهـا بخمـس قطـع مـن الـذهلن والـوزن 
 لعشر القطع يساو  وزن خمس القطعن فهذا جائز وهذا ما قصده اإلمام مالك بالمراطلة.

 ب ـ  الصرف:
ة إلــى عملــة ل نــك أن الصــرف ممــا يحتــاج إليــت النــاسن لتحويــل العمــال  مــن عملــ

بـل أوضـحت للنـاسن ال ـائز منـت وغيـر  ؛أخرىن فلمـا كـان اْلمـر كـذلك لـم يعفلـت اإلسـالم
 ال ائز.

عن مالك بن أوس بن الحدثان أنت قاى: أقبلو أقوى: من يصطرف الدراهم. قاى طلحة 
أرنا رهبكن ثم ائتنا إرا جاء خادمنا نعطيك  –وهو عند عمر بن الخطاب  –بن عبيد هللا 

بن الخطاب: كال وهللا لتعطينت ورقت أو لتـردن إليـت رهبـتن فـنن رسـوى اقاى عمر ورقكن ف
الورق بالذهل ربا إل هاءن وهاءن والبر بالبر ربا إل هاء ”هللا  ّلى هللا عليت وسّلم قاى: 

 .(3)“والشعير بالشعير ربا إل هاءن وهاءن والتمر بالتمر ربا إل هاءن وهاءن (2)وهاء
قـاى العلمـاء: ومعنـاه التقـابض ففيـت انـتراط التقـابض ”و  رحمت هللا: قاى اإلمام النو 

سـواء اتفـق جنسـهما كـذهل بـذهلن أم في بيع الربو  بـالربو  إرا اتفقـا فـي علـة الربـا. 
اختلف كذهل بفضةن ونّبـت  ـّلى هللا عليـت وسـّلم بمختلـف ال ـنس علـى متفقـت... وأمـا 

أن يصـارف  ـاحل الـذهلن فيأخـذ الـذهل  طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنت عندما أراد
ْلنت ظن جـوازه كسـائر المبيعـا  ومـا  ؛ويؤّخر دفع الدراهم إلى م يء الخادمن فننما قالت

 .(4)“كان بلعت حكم المسألةن فأبلعت إياه عمر رضي هللا عنت فترك المصارفة

                                                
 .2/638موط  اإلمام مال    (1)
 أصله يا  ف بدلت المدة من الكا  ومعناه خب يبا.  (2)
 .1586برقم  3/1210ومسلم ، 3/636، والموط  2174برقم  3/30البخاري   (3)
 .11/13شرح النووي   (4)
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 وعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهاى قاى: بـاع نـريك لـي ورقـًا بنسـي ة
إلى الموسمن أو إلى الحجن ف اء إلي فأخبرني فقلو: هذا أمر ل يصلح قاى: قد بعتت في 
السوق فلم ينكر رلك علّي أحد. فأتيو البراء بن عـازب فسـألتت. فقـاى: قـدم النبـي  ـّلى 

ما كان يدًا بيد فال بأس بـتن ومـا ”هللا عليت وسّلم المدينةن ونحن نبيع هذا البيعن فقاى: 
وائو زيد بن أرقم فننت كان أعظم ت ارة منين فأتيتتن فسألتتن فقاى “ هو رباكان نسي ة ف

 .(1)مثل رلك
قاى البخار  رحمت هللا )باب بيع الذهل بالورق يدًا بيد( ثم ركر حدي  أبي بكرة رضي 

عن الفضة بالفضة والذهل بالذهل إل سـواء   ّلى هللا عليت وسّلمنهى النبي ”هللا عنت 
 .(2)“أن نبتاع الذهل بالفضة كيف ن نان والفضة بالذهل كيف ن نابسواء. وأمرنا 

وروى البخار  رحمت هللا تعالى عن البراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم رضـي هللا عنهمـا 
 .(3)“نهى عن بيع الذهل بالورق ديناً ”أن النبي  ّلى هللا عليت وسّلم: 

 ومن اْلحادي  السابقة اتضح لنا ما يأتي:
بالفضــةن والــذهل بالــذهل جــائز. علــى أن يكــون الصــرف مــثاًل  ـــ أن  ــرف الفضــة1

 بمثلن وسواًء بسواءن ويكون رلك يدًا بيد أثناء وقو المصارفة.
ـ أن  رف الذهل بالفضةن والفضة بالذهل جـائزن علـى أن يكـون الصـرف يـدًا بيـد 2

فــي وقــو المصــارفةن أمــا المفاضــلة بــين الــذهل والفضــة بحيــ  يكــون الــذهل أكثــر مــن 
فضة وزنًان أو الفضة أكثر من الذهل وزنًا فال مانع من رلكن لكن بشرط أن يكون يـدًا ال

 بيد في لحظة المصارفة.
ـ أن نراء وبيع الذهل بالـذهلن أو الفضـة بالفضـةن أو الـذهل بالفضـةن أو الفضـة 3

بالذهلن ل ي وز الدين في رلك مطلقًان فلو أراد نخ  أن يصرف مـن المصـرف عملـة 
بعملة من الذهلن وسّلم أحدهما عملتـت واآلخـر أجـل تسـليم عملتـت إلـى أجـل من الذهل 

فهذا ل ي وزن ْلنت فقد نرط المقابضة يدًا بيد. وكذلك الفضة بالفضـة والـذهل بالفضـة 
 والعكس كل رلك ل ي وز فيت الدين مطلقًا.

 

                                                
 .1589برقم  3/1212، ومسلم 2181، 2180برقم  3/31البخاري   (1)
 .2182برقم  3/31البخاري   (2)
 .3/282 ي، وانظر شرح الموط  للزرقان2181، 2180برقم  3/31البخاري   (3)
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 الفصل الثال : الح  عن البتعاد عن الشبها 
أن يكون حريصًا على التزام أمور الشرع كلهـان فيعمـل  ل نك أن المسلم دائمًا ينبعي

ـــرك مـــن  ـــا ن ويأخـــذ بالمســـتحبا ن ويأخـــذ ويت ـــا ن والمكروه ـــرك المحرم ـــا ن ويت الواجب
المباحا  على حسل حالتن وحاجتتن ويبتعد عـن الشـبها ن لعلمـت بـأن الشـبها  تـؤد  

 إلى المحرما .
وأهـوى  – عليـت وسـّلم يقـوى عن النعمان بن بشير قاى: )سمعو رسـوى هللا  ـّلى هللا

إن الحـالى بـّين وقن الحـرام بـّينن وبينهمـا مشـتبها ن ل ”: -النعمان بن بعت إلى أرنيـت 
يعلمهــن كثيــر مــن النــاسن فمــن اتقــى الشــبها  اســتبرأ لدينــتن وعرضــتن ومــن وقــع فــي 
الشبها  وقع في الحرامن كالراعي يرعى حـوى الحمـى يونـك أن يرتـع فيهـان أل وقن لكـل 

محارمتن أل وقن في ال سد مضعة إرا  لحو  لح ال سد لك حمىن أل وقن حمى هللا م
 .(1)“كلتن وقرا فسد  فسد ال سد كلتن أل وهي القلل

أجمــع العلمــاء علــى عظــم وقــع هــذا الحــدي ن وكثــرة ”قــاى اإلمــام النــوو  رحمــت هللا: 
: هو ثل  اإلسالمن وقن قاى جماعةفوائدهن وأنت أحد اْلحادي  التي عليها مدار اإلسالم. 

مـن حسـن إسـالم المـرء ”حـدي  و  (2)“اْلعماى بالنية”اإلسالم يدور عليتن وعلى حدي : 
 .(3)“تركت ما ل يعنيت

ل يـؤمن ”وقاى أبـو داود: اإلسـالم يـدور علـى أربعـة أحاديـ : هـذه الثالثـةن وحـدي : 
 .(4)“أحدكم حتى يحل ْلخيت ما يحل لنفست

 .(5)“نيا يحبك هللان وازهد فيما في أيد  الناس يحبك الناسازهد في الد”وقيل حدي : 
قــاى العلمــاء: وســبل عظــم موقعــت أنــت  ــّلى هللا عليــت وســّلم نبــت فيــت علــى إ ــالل 
المطعمن والمشربن والملـبسن وغيرهـان وأنـت ينبعـي تـرك المشـتبها ن فننـت سـبل لحمايـة 

لمثل: بالحمى. ثـم بـّين دينتن وعرضتن وحذر من مواقعة الشبها ن وأوضح رلك بضرب ا

                                                
 .1599برقم  3/1219، ومسلم 52برقم  1/19البخاري   (1)
 .1907برقم  3/1515، ومسلم 1برقم  1/2البخاري   (2)
 .3/903موط  اإلمام مال    (3)
 .45برقم  1/67، ومسلم 13برقم  1/9البخاري   (4)
، قال النووي: رواه ابن ماجاه ب ساانيد حسانة، انظار شارح الناووي 4102برقم  2/1374سنن ابن ماجه   (5)

11/28. 
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أهّم اْلمـور وهـو مراعـاة القلـل... فبـّين  ـّلى هللا عليـت وسـّلم أن بصـالل القلـل يصـلح 
 باقي ال سدن وبفساده يفسد باقيت.
معناه أن اْلنياء ثالثة ف“ الحالى بّين والحرام بّين”وأما قولت  ّلى هللا عليت وسّلم: 

 أقسام:
 زن والعسل...حالى بّين واضح. ل يخفى حلت كالخب

 وأما الحرام البّين فكالخمرن والخنزيرن والكذب...
وأما المشتبها : فمعناه أنها ليسو بواضحة الحـلن ول الحرمـة فلهـذا ل يعرفهـا كثيـر 
مــن النــاسن ول يعلمــون حكمهــان وأمــا العلمــاء فيعرفــون حكمهــان بــنّ  أو قيــاسن أو 

 .(1)استصحابن أو غير رلك...(
 بن ح ر رحمت هللا قوى بعضهم:وقد نقل الحافظ ا

 عمـــــــــدة الـــــــــدين عنـــــــــدنا كلمـــــــــا 
 

ـــــة  ـــــر البري ـــــوى خي ـــــن ق  مســـــندا  م
 اتــــــــــرك الشــــــــــبها ن وازهــــــــــدن ودع 

 

 (2)مــــا لــــيس يعنيــــكن واعملــــن بنيــــة 
نسأى هللا أن يعصمنا مما يعضبتن وأن يوفقنا لما يحل ويرضى إنت ولـّي رلـك والقـادر  

 عليت.
 

 الباب الرابع

 با المعا رفتاوى في مسائل من الر 
 المسألة اْلولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشركية.

 المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثالثية.
 المسألة الثالثة: بيع المداينا  بطريقة بيع ونراء البضائع وهي مكانها.

 المسألة الرابعة:  رف العملة إلى عملة أخرى.
 ل بذهل جديد مع دفع الفرق.المسألة الخامسة: بيع الذهل المستعم

 المسألة السادسة: بيع الذهل أو الفضة دينًا.

                                                
 .11/28شرح النووي ببع  الت ر    (1)
 .1/129فتح الباري بشرح صحيح البخاري   (2)
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 المسألة السابعة: المساهمة في نركا  التأمين.
 المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية.

 المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها.
 .المسألة العانرة: التأمين في البنوك الربوية
 المسألة الحادية عشرة: نراء أسهم البنوك.

 المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسا  الربوية.
 المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية.

 المسألة الرابعة عشرة: قرج البنك بفوائد سنوية.
 المسألة الخامسة عشرة: القرج بعملة والتسديد بأخرى.

 رج الذ  ي ّر منفعة.المسألة السادسة عشرة: الق
 المسألة السابعة عشرة: التأمين الت ار  والضمان البنكي.

 
 المسألة اْلولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشركية:

  در في هذه المسألة قرار الم مع الفقهي الذ  نصت على النحو اآلتي:
آلــت علــى محمــد و  الحمــد   وحــدهن والصــالة والســالم علــى مــن ل نبــي بعــدهن ســيدنا

 و حبت وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:
فنن م لس الم مع الفقهي اإلسالمي قد اطلع علـى البحـ  المقـّدم إليـت فـي موضـوع 
العملة الورقيةن وأحكامها من الناحية الشركيةن وبعد المناقشـة والمداولـة بـين أعضـائتن 

 قّرر ما يلي:
و الذهل والفضة وبناء على أن علة جريـان أوًل: إنت بناء على أن اْل ل في النقد ه

 الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أ ح اْلقواى عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية ل تقتصر عند الفقهـاء علـى الـذهل والفضـةن وقن كـان معـدنهما هـو 

 اْل ل.
هان وبما أن العملة الورقية قد أ بحو ثمنًان وقامو مقام الذهل والفضة في التعامل ب

وبها تقوم اْلنياء في هذا العصرن لختفـاء التعامـل بالـذهل والفضـةن وتطمـ ن النفـوس 
بتمولهـا وادخارهــا ويحصــل الوفــاء واإلبـراء العــام بهــان رغــم أن قيمتهـا ليســو فــي راتهــان 
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وقنما في أمر خارج عنهان وهو حصوى الثقة بهان كوسيط في التداوى والتبادىن ورلك هو 
 ية.سّر مناطها بالثمن

وحي  إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهل والفضـة هـو مطلـق الثمنيـةن وهـي 
متحققة في العملة الورقيةن لذلك كلتن فنن م لـس الم مـع الفقهـي اإلسـالمين يقـّرر أن 
العملة الورقية نقد قائم بذاتتن لت حكم النقدين مـن الـذهل والفضـةن فت ـل الزكـاة فيهـان 

كيتن فضاًل ونسيًان كما ي ر  رلك في النقدين من الذهل والفضـة وي ر  الربا عليها بنو 
تمامـًان باعتبــار الثمنيــة فـي العملــة الورقيــة قياسـًا عليهمــان وبــذلك تأخـذ العملــة الورقيــة 

 أحكام النقود في كل اللتزاما  التي تفرضها الشريعة فيها.
ة في الذهل والفضة وغيرهمـا ثانيًا: يعتبر الورق النقد  نقدًا قائمًا بذاتت كقيام النقدي

من اْلثمانن كما يعتبر الورق النقد  أجناسًا مختلفةن تتعدد بتعـدد جهـا  اإل ـدار فـي 
البلدان المختلفةن بمعنى أن الورق النقد  السعود  جنسن وأن الورق النقد  اْلمريكي 

ضـاًل جنسن وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاتتن وبذلك ي ر  فيها الربا بنوكيـت ف
 ونسيًا كما ي ر  الربا بنوكيت في النقدين الذهل والفضة وفي غيرها من اْلثمان.

 وهذا كلت يقتضي ما يلي:
جناس النقدية اْلخرى ) أ (  ل ي وز بيع الورق النقد  بعضت ببعض أو بعيره من اْل

من رهـل أو فضـة أو غيرهمـان نسـي ة مطلقـًان فـال ي ـوز مـثاًل بيـع ريـاى سـعود  بعملـة 
 خرى متفاضاًل نسي ة بدون تقابض.أ

)ب(  ل ي وز بيع ال نس الواحد من العملة الورقيـة بعضـت بـبعض متفاضـاًلن سـواء 
كان رلك نسي ة أو يدًا بيدن فال ي وز مثاًل بيع عشرة ريـال  سـعودية ورقـًان بأحـد عشـر 

 رياًل سعودية ورقًان نسي ة أو يدًا بيد.
جنسـت مطلقـًان إرا كـان رلـك يـدًا بيـدن في ـوز  )جـ(  ي وز بيع بعضت ببعض من غيـر

بيع الليرة السـورية أو اللبنانيـةن بريـاى سـعود  ورقـًا كـان أو فضـةن أو أقـل مـن رلـك أو 
أكثرن وبيع الدولر اْلمريكي بثالث ريال  سعودية أو أقل من رلك أو أكثر إرا كـان رلـك 

ةن بثالثة ريال  سعودية ورقن يدًا بيدن ومثل رلك في ال واز بيع الرياى السعود  الفض
أو أقل من رلك أو أكثرن يدًا بيدن ْلن رلك يعتبر بيع جـنس بعيـر جنسـتن ول أثـر لم ـرد 

 النتراك في السم مع الختالف في الحقيقة.
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بين من رهل أو فضةن قدية إرا بلعو قيمتها أدنى النصاثالثًا: وجوب زكاة اْلوراق الن
 ها من اْلثمان والعروج المعدة للت ارة.أو كانو تكمل النصاب مع غير 

 رابعًا: جواز جعل اْلوراق النقدية رأس ماى في بيع السلمن والشركا .
 .(1)وهللا أعلم: وباف التوفيقن و لى هللا على سيدنا محمد وعلى آلت و حبت وسلم

 المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثالثية:
ودع لنا ويأتي إلّي أنـاس يشـترونت منـي س: عند  كمية من أكياس اْلرز وهو بمست

بقيمتت في السوق ويدينونت على أناس آخـرين فـنرا  ـار علـى حـظ المـدين أخذتـت منـت 
بنازى رياى واحد من مشتراه مني ثم يأتي أناس مثلهم بعدما يصير على حظي ويشترونت 

لطريقـة مني وهكذا وهو في مكان واحد إل أنهم يستلمونت عدًا فـي محلـت فهـل فـي هـذه ا
 إثم أم ل؟ أفيدونا جزاكم هللا خيرًا.

جـ: نعم هذه الطريقة حيلة على الربا. الربا المعلظ ال ـامع بـين التـأخير والفضـلن أ  
بين ربا الفضل وربا النسي ةن ورلك ْلن الدائن يتو ل بها إلى حصـوى اثنـي عشـر مـثاًل 

ا إلى  احل الـدكان علـى أنـت بعشرة. وأحيانًا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتي
يدينت كذا وكذا من الدراهمن العشرة اثني عشر أو أكثر أو أقلن ثم يأتيان على هذا لي ريا 
معت هذه الحيلة وقد سماها ني  اإلسالم ابن تيمية: الحيلة الثالثيةن وهي بال نك حيلة 

ك ْلن المحـرم ل على الربان ربا النسي ة وربا الفضلن فهي حرام ومن كبـائر الـذنوبن ورلـ
ينقلل مباحًا بالتحايل عليتن بل إن التحايل عليت يزيده خبثًا ويزيده إثمًان ولهذا ُرِكَر عـن 
أيوب السختياني رحمت هللا أنـت قـاى فـي هـؤلء المتحـايلين قـاى: إنهـم يخـادعون هللا كمـا 

فـنن  يخادعون الصبيان فلو أنهم أتوا اْلمر على وجهت لكـان أهـونن و ـدق رحمـت هللان
المتحيل بمنزلة المنـافق يظهـر أنـت مـؤمن وهـو كـافر وهـذا متحيـل علـى الربـا ويظهـر أن 

 .(2)بيعت بيع  حيح وحالى
 فضيلة العالمة ابن عثيمين

 المسألة الثالثة: بيع المداينا  بطريقة بيع ونراء البضائع وهي مكانها

                                                
. وانظار: أبحااه يي اة 380-2/379فتاون إسالمية ألصحاب الفضيلة العلمااء، جماع محماد المساند،   (1)

 .58-1/30يبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
 .2/382فتاون إسالمية ألصحاب الفضيلة العلماء،   (2)
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نها وهذه الطريقة س: ما حكم بيع المداينا  بطريقة بيع ونراء البضائع وهي في مكا
 هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقو الحاضر؟

جـ: ل ي وز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسـي ة إل إرا كـان مالكـًا لهـا وقـد قبضـها 
ن وقولـت (1)“ل تبـع مـا لـيس عنـدك”لقوى النبي  ّلى هللا عليت وسـّلمن لحكـيم بـن حـزام: 

ل يحل ”بد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما:  ّلى هللا عليت وسّلم في حدي  ع
ن وهكـــذا الـــذ  (2)الخمســـة بنســـناد  ـــحيح رواه“ ســـلف وبيـــع ول بيـــع مـــا لـــيس عنـــدك

 يشتريهان ليس لت بيعها حتى يقبضها أيضًا للحديثين المذكورين.
وِلَما رواه اإلمام أحمد وأبو داودن و ححت ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابو رضي 

 عنــت قــاى: نهــى رســوى هللا  ــّلى هللا عليــت وســّلم أن تبــاع الســلع حيــ  تبتــاع حتــى هللا
 .(3)يحوزها الت ار إلى رحالهم

لقد رأيو الناس ”وكما روى البخار  في  حيحت عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاى: 
ـَربون  –يعنـي الطعـام  –عهد رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلم يبتـاعون جزافـًا في  أن ُيض 

 .(5)ن واْلحادي  في هذا المعنى كثيرة(4)“يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
 سماحة العالمة عبد العزيز ابن باز

 
 المسألة الرابعة:  رف العملة إلى عملة أخرى:

ألف ريـاى  40س: أريد أن أنتر  عشرة آلف دولر أمريكي من نخ  معين بسعر 
ط نهريةن كل قسط ألف ريـاىن وأريـد أن أبيـع هـذه سعود ن وسيكون التسديد على أقسا

ألف رياىن فما الحكـم فـي رلـك علمـًا بـأنني محتـاج  37.500الدولرا  في السوق بسعر 
 لهذه النقود؟

                                                
، 4613، باااارقم 7/289، والنسااااا ي 1232باااارقم  3/525، والترماااابي 0335، باااارقم 3/283أبااااو داود   (1)

 .2/9وصححه األلباني في صحيح سنن الترمبي 
، وأحماد 2188، وابان ماجاه بارقم 4611، والنساا ي بارقم 1234، والترمابي بارقم 3504أبو داود بارقم   (2)
 .2/17، والحايم 205، 179، 2/174
 .2/668ه األلباني في صحيح سنن أبي داود ، وحسن3499، برقم 3/282أبو داود   (3)
 .2131، برقم 3/30البخاري   (4)
 .384-2/383فتاون إسالمية   (5)
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جـ: الحكم في هذا هو التحريمن فيحرم علـى اإلنسـان إرا  ـرف عملـة أن يتفـرق هـو 
ؤاى لـيس فيـت قـبض العـوج والبائع من م لس العقد إل بعد قبض العوضينن وهذا السـ

الثاني الذ  هو قيمة الدولرا ن وعلى هذا فيكون فاسـدًا وبـاطاًلن فـنرا كـان قـد نفـذ اآلن 
فنن الواجل على هذا الذ  أخـذ الـدولرا  أن يسـددها دولرا ن ول ي ـوز أن يبنـي علـى 

ل نـرط كـ”العقد اْلوىن ْلنت فاسدن وقد ثبو عـن النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم أنـت قـاى: 
 .(1)“ليس في كتاب هللا فهو باطل وقن كان مائة نرطن قضاء هللا أحق ونرط هللا أوثق

 فضيلة العالمة ابن عثيمين
 

 المسألة الخامسة: بيع الذهل المستعمل بذهل جديد مع دفع الفرق 
ــت رهــل مســتعمل  ــت نــخ  مع ــع ونــراء الم ــوهرا ن فيــأتي إلي س: رجــل يعمــل ببي

بالريال ن وقبل دفع القيمة في المكان والزمانن يشـتر  منـت  فيشتريت منت وتعرف قيمتت
الذ  باع لت الذهل المستعمل رهبًا جديدًان وتعرف قيمتتن ويدفع المشتر  الباقي عليـتن 
فهل هذا جائز أم أنت ل بد من تسليم قيمة اْلوى كاملة إلى البائع ثم يسـلم البـائع قيمـة 

 أو من غيرها؟ ما انتراه من رهل جديد من تلك النقود
جـ: في مثل هذه الحالة ي ل دفع قيمة الذهل المستعملن ثم البائع بعد قبض القيمة 
بالخيار إن ناء يشتر  ممن باع عليت رهبًا جديـدًا أو مـن غيـرهن وقن انـترى منـت أعـاد 
عليت نقوده أو غيرها قيمة لل ديد حتـى ل يقـع المسـلم فـي الربـا المحـرم مـن بيـع رد ء 

و  ب يده متفاضاًلن لما روى البخار  ومسلم رحمهما هللا تعالى أن رسوى هللا ال نس الرب
 ّلى هللا عليت وسّلم استعمل رجاًل على خيبر ف اءه بتمر جنيـل )جيـد( فقـاى: أكـلُّ تمـر 

ل ”خيبر هكذا؟ قاى: لن إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعينن والصاعين بالثالثةن فقاى: 
وْلن المقا ـة فـي مثـل هـذا البيـع  ن(2)“من ثم ابتع بالـدراهم جنيبـاً تفعل بع ال مع بالدراه

ولــو كانــو فــي زمــان ومكــان البيــعن قــد تــؤد  إلــى بيــع الــذهل بالــذهل متفاضــاًلن ورلــك 
بن الصامو رضي هللا عنتن قاى: قاى امحرمن لما روى مسلم رحمت هللا تعالى عن كبادة 

ذهلن والفضة بالفضةن والبر بالبرن والشعير الذهل بال”رسوى هللا  ّلى هللا عليت وسّلم: 
بالشعيرن والتمر بالتمرن والملح بالملحن مثاًل بمثلن سواء بسواءن يـدًا بيـدن فـنرا اختلفـو 
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فمـن زاد ”وفي رواية عن ابـن سـعيد: “. هذه اْل ناف فبيعوا كيف ن تم إرا كان يدًا بيد
 .(1)“اآلخذ والمعطي سواءأو استزاد فقد أربان 

 الدائمةالل نة 
 

س: رهبو إلى بائع الذهل بم موعة من الحلي القديمة ثم َوَزَنها وقاى إن ثمنها 
رياى  300رياى هل ي وز أن أدفع لت  1800رياى وانتريو منت حلي جديد بمبلس  1500

 رياى م تمعة؟ 1800رياى ثم أعطيت  1500فقط )الفرق( أم آخذ 
ل سواء بسواء وزنًا بـوزن يـدًا بيـد بـن  جـ: ل ي وز بيع الذهل بالذهل إل مثاًل بمث

النبي  ّلى هللا عليت وسّلمن كما ورد رلك في اْلحادي  الصحيحة ولو اختلف نوع الذهل 
 بال دة والقدم أو غير رلك من أنواع الختالف وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة ال ائزة أن يبيع الراغل في نراء رهل بذهلن ما لديت من الذهل بفضـة أو 
عيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن ثم يشتر  حاجتت من الـذهل بسـعره مـن الفضـة ب

ْلن العملـة الورقيـة منزَّلـة منزلـة الـذهل والفضـة فـي جريـان  ؛أو العملة الورقية يـدًا بيـد
 الربا في بيع بعضها ببعض وفي بيع الذهل والفضة بها.
اْلمتعـة والسـكر ونحـو رلـك فـال أما إن باع الذهل أو الفضة بعير النقـود كالسـيارا  و 

حـرج فـي التفـرق قبـل القــبض لعـدم جريـان الربـا بــين العملـة الذهبيـة والفضـية والورقيــة 
 وبين هذه اْلنياء المذكورة وأنباهها.

 ول بد من إيضال اْلجل إرا كان البيع إلى أجل لقولـت سـبحانت: }َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا  
ُتم  ِبدَ  ُتُبوُه{ِإَرا َتَداَين  ٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى َفاك   (3).(2)ي 

 سماحة العالمة عبد العزيز ابن باز
 

 المسألة السادسة: بيع الذهل أو الفضة دينًا:

س: إنسان أخذ مني مصاغ رهلن وثمن المصاغ ألف رياىن وقلو لت ل ي وز إل 
  وز؟نقدًان وقاى سلفني ألف رياىن وسلفتت اْللف وأعطاني إياه هل هذا ي
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وجمع بـين عقـدينن عقـد سـلف وعقـد بيـعن وهـو  ؛جـ: ل ي وز ْلنت احتياى على الربا
 .(1)ممنوع أيضاً 

 الل نة الدائمة
 

س: إرا حضر نخ  يريد أن يشتر  بعض الم وهرا  من الذهل وَلّما وزنو لت مـا 
 ـوز يريد وجد أن المبلس الذ  معت ل يكفي قيمة للذهل فمعلوم في هذه الحالة أنـت ل ي

لي بيعت الذهل وتسليمت لت وهو لـم يسـلمني إل جـزء مـن القيمـة لكـن إرا كنـا فـي وقـو 
الصبال مثاًل وقاى لي أترك الذهل عندك حتى وقو العصر كي أحضـر لـك كامـل الـدراهم 
وأستلم الذهل الذ  انتريتت منك ففـي هـذه الحالـة هـل ي ـوز لـي أن أتـرك الـذهل علـى 

مت أم يلزمنــي أن ألعنــي العقــد وهــو إن حضــر فهــو كيســت وحســابت حتــى يحضــر لســتال
 كسائر المشترين وقل فال نيء بيننا؟

جـ: ل ي وز أن يبقى الذهل الذ  انتراه منك على حسابت حتى يأتي بالدراهمن بل لم 
يتم العقد تخلصًا من ربا النسي ة ويبقى الذهل لديك في ملكك فـنرا حضـر ببقيـة الـدراهم 

 .(2)يتم في م لست التقابض بينكما ابتدأتما عقدًا جديداً 
 الل نة الدائمة

 
 المسألة السابعة: المساهمة في نركا  التأمين:

س: أنـــا مـــن ســـكان الكويـــون وعنـــدنا نـــركا  مســـاهمة خا ـــة باْلعمـــاى الت اريـــة 
ــأمين والبتــروىن ويحــق للمــواطن المســاهمة هــو وأفــراد  ــوك ونــركا  الت ــة والبن والزراكي

 عن حكم الشرع في مثل هذه الشركا .عائلتتن فنرجو إفادتنا 
جـ: ي وز لإلنسان أن يساهم في هـذه الشـركا  إرا كانـو ل تتعامـل بالربـان فـنن كـان 
تعاملها بالربا فال ي وزن ورلك لثبو  تحريم التعامل بالربا في الكتـاب والسـنة واإلجمـاعن 

ــأمين ْلن عقــ ؛وكــذلك ل ي ــوز لإلنســان أن يســاهم فــي نــركا  التــأمين الت ــار   ود الت

                                                
 .2/390فتاون إسالمية   (1)
 .2/353فتاون إسالمية   (2)

http://www.islamhouse.com/


 www.islamhouse.com  موقع دار اإلسالم
 

مشتملة على العرر وال هالة والربان والعقود المشتملة على العرر وال هالة والربا محرمة 
 .(1)في الشريعة اإلسالمية

 
 الل نة الدائمة
 

 المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية:
  در في رلك قرار الم مع الفقهي اإلسالمي اآلتي نصت:

سالمي في دورتت التاسعة المنعقدة بمبنـى رابطـة العـالم إن م لس الم مع الفقهي اإل
هـ إلى يوم السبو 1406رجل عام  12اإلسالمي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبو 

هــ قـد نظـر فـي موضـوع تفشـي المصـارف الربويـة وتعامـل النـاس معهـا 1406رجـل  29
دكتور اْلمـين العـام وعدم تـوافر البـدائل عنهـان وهـو الـذ  أحالـت إلـى الم لـس معـالي الـ

 نائل رئيسي الم لس.
وقد استمع الم لس إلى كالم السادة اْلعضاء حوى هذه القضية الخطيرة التي يقترف 

 فيها محرم بين ثبو تحريمت بالكتاب والسنة واإلجماع.
وقد أثبتو البحـوث القتصـادية الحديثـة أن الربـا خطـر علـى اقتصـاد العـالم وسياسـتت 

ن وأنت وراء كثير من اْلزما  التـي يعانيهـا العـالمن وأنـت ل ن ـاة مـن وأخالقياتت وسالمتت
 رلك إل باست صاى هذا الداء الخبي  الذ  نهى اإلسالم عنت منذ أربعة عشر قرنًا.

ــا  ــة مــن الرب ــة المباركــة وهــي إقامــة مصــارف إســالمية خالي ــم كانــو الخطــوة العملي ث
 والمعامال  المحظورة نرعًا.

لعلمــانيين وضــحايا العــزو الثقــافي الــذين زعمــوا يومــًا أن تطبيــق وبهــذا كــذبو دعــوة ا
ْلنت ل اقتصاد بعير بنوكن ول بنوك  ؛الشريعة اإلسالمية في الم اى القتصاد  مستحيل

 بعير فوائدن ومما جاء في القرار كذلك أنت:
ذًا أوًل: ي ل على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهـى هللا عنـت مـن التعامـل بالربـا أخـ

 وعطاءن والمعاونة عليت بأ   ورة من الصور.
ثانيــًا: ينظــر الم لــس بعــين الرتيــال إلــى قيــام المصــارف اإلســالمية بــدياًل نـــركيًا 
للمصــارف الربويــة. ويــرى الم لــس ضــرورة التوســع فــي إنشــاء هــذه المصــارف فــي كــل 
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ن هــذه اْلقطــار اإلســالمية وحيثمــا وجــد للمســلمين ت مــع خــارج أقطــارهن حتــى تتكــون مــ
 المصارف نبكة قوية تهيئ لقتصاد إسالمي متكامل.

ثالًثــا: يحــرم علــى كــل مســلم يتيســر لــت التعامــل مــع مصــرف إســالمي أن يتعامــل مــع 
المصارف الربوية في الداخل والخارجن إر ل عذر لت في التعامـل معهـا بعـد وجـود البـديل 

 يلن ويستعني بالحالى عن الحرام.اإلسالمين وي ل عليت أن يستعيض عن الخبي  بالط
رابعــًا: يــدعو الم لــس المســؤولين فــي الــبالد اإلســالمية والقــائمين علــى المصــارف 

 الربوية فيها إلى المبادرة ال ادة لتطهيرها من رجس الربا.
خامسًا: كل ماى جاء عن طريق الفوائد الربوية هو ماى حرام نرعًان ل ي وز أن ينتفع 

ماى( لنفست أو ْلحد مما يعولت في أ  نـأن مـن نـؤونتن وي ـل أن بت المسلم )مودع ال
يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيا  وغيرهان ولـيس هـذا مـن 

 باب الصدقة وقنما من باب التطهر من الحرام.
ول ي ــوز بحــاى تــرك هــذه الفوائــد للبنــوك الربويــة لتتقــوى بهــان ويــزداد اإلثــم فــي رلــك 

لبنـــوك فـــي الخـــارجن فننهـــا فـــي العـــادة تصـــرفها إلـــى المؤسســـا  التنصـــيرية بالنســـبة ل
واليهوديـةن وبهــذا تعــدو أمــواى المســلمين أســلحة لحــرب المســلمين وقضــالى أبنــائهم عــن 
عقيـدتهمن علمـًا بأنـت ل ي ـوز السـتمرار فـي التعامـل مـع هـذه البنـوك الربويـة بفائـدة أو 

 بعير فائدة.
علــى المصـــارف اإلســالمية أن ينتقـــوا لهــا العنا ـــر  كمــا يطالـــل الم لــس القـــائمين

المســلمة الصــالحةن وأن يوالوهــا بالتوكيــة والتفقيــت بأحكــام اإلســالم وآدابــت حتــى تكــون 
 معامالتهم وتصرفاتهم موافقة لها.

 .(1)وهللا الموفق والهاد  إلى سواء السبيل
 1037م لة الدعوةن 

 
 ة والعمل فيهاالمسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوي

 س: ما الحكم الشرعي في كل من:
 ـ الذ  يضع مالت في البنك فنرا حاى عليت الحوى أخذ الفائدة.1
 ـ المستقرج من البنك بفائدة إلى أجل؟2
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 ـ الذ  يودع مالت في تلك البنوك ول يأخذ فائدة؟3
 ـ الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديرًا أو غيره؟4
 ر الذ  يؤجر محالتت إلى تلك البنوك؟ـ  احل العقا5

ْلن كـل رلـك مـن الربـا  ؛جـ: ل ي وز اإليـداع فـي البنـوك للفائـدةن ول القـرج بالفائـدة
 الصريح.

ول ي وز أيضًا اإليداع في غير البنوك بالفائدةن وهكـذا ل ي ـوز القـرج مـن أ  أحـد 
ــَع بالفائـدة بــل رلـك محــرم عنـد جميــع أهــل العلـمن ْلن هللا ســبحانت  َبي  يقـوى: }َوَأَحــلَّ َّللاَُّ ال 

َم الرِّبـا{ ـَدَقا {(1)َوَحرَّ ِبـي الصَّ َحـُق َّللاَُّ الرِّبـا َوُير  . ويقـوى سـبحانت: (2). ويقـوى سـبحانت: }َيم 
ِمِنيَنن َفـِنن   َّللاََّ َوَرُروا   ا  اتَُّقـو  }َيا َأيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا   ـُتم  ُمـؤ  َعُلـوا  َمـا َبِقـَي ِمـَن الرِّبـا ِإن  ُكن    َلـم  َتف 

ٍب ِمَن َّللاَِّ َوَرُسـوِلِت َوقِ  َفأ َرُنوا   ـُتم  َفَلُكـم  ُرءُ ِبَحر  َلُمـوَن{ن  ُتب  ِلُمـوَن َول ُتظ  ـَواِلُكم  ل َتظ  . (3)وُس َأم 
َسـَرٍة{ ـَرٍة َفَنِظـَرٌة ِإَلـى َمي  . ينبـت كبـاده (4)ثم يقوى سـبحانت بعـد هـذا كلـت: }َوِقن  َكـاَن ُرو ُعس 

أنت ل ي وز مطالبة المعسر بما عليت من الـدين ول تحميلـت مزيـدًا مـن المـاى  بذلك على
من أجل اإلنظار بل ي ل إنظاره إلى الميسرة بدون أ  زيادة لع ـزه عـن التسـديدن ورلـك 
من رحمة هللا سبحانت لعبادهن ولطفت بهمن وحمايتت لهم من الظلم وال شع الذ  يضـرهم 

 ول ينفعهم.
لبنوك بدون فائدة فال حـرج منـت إرا اضـطر المسـلم إليـتن وأمـا العمـل أما اإليداع في ا

 في البنوك الربوية فال ي وز سواء كان مديرًا أو كاتبـًا أو محاسـبًا أو غيـر رلـك لقـوى هللا
َوى َول َتَعاَوُنوا   ا  سبحانت وتعالى: }َوَتَعاَوُنو  ِبرِّ َوالتَّق  َواِن وَ  َعَلى ال  ُعد  ث ِم َوال  َّللاََّ ِإنَّ  اتَُّقوا  َعَلى اْل ِ

ِعَقاِب{  .(5)َّللاََّ َنِديُد ال 
لعــن آكــل الربــا وموكلــت وكاتبــت ”وِلَمــا ثبــو عــن النبــي  ــّلى هللا عليــت وســّلم أنــت 

 .(6)أخرجت اإلمام مسلم في  حيحت“. هم سواء”وقاى: “. وناهديت
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تــأجير  واآليــا  واْلحاديــ  الدالــة علــى تحــريم التعــاون علــى المعا ــي كثيــرةن وهكــذا
العقارا  ْل حاب البنـوك الربويـة ل ي ـوز لةدلـة المـذكورةن ولمـا فـي رلـك مـن إعـانتهم 

 على أعمالهم الربوية.
نسأى هللا أن يمّن على ال ميع بالهداية وأن يوفق المسلمين جميعًا حكامًا ومحكومين 

لشـركية إنـت لمحاربة الربـا والحـذر منـت والكتفـاء بمـا أبـال هللا ورسـولت مـن المعـامال  ا
 .(1)ولي رلك والقادر عليت

 سماحة العالمة عبد العزيز ابن باز
 

 المسألة العانرة: التأمين في البنوك الربوية:

س: الذ  عنده مبلس من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة ويزكيها 
 إرا حاى عليها الحوى فهل ي وز رلك أم ل؟ أفيدونا جزاكم هللا خيرًا.

ِلَمـا فـي رلـك مـن إعانتهـا  ؛: ل ي وز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائـدةجـ
على اإلثم والعدوانن وهللا سبحانت قد نهى عن رلكن لكن إن اضطر إلى رلك ولم ي د ما 
ــةن فــال حــرج إن نــاء هللا للضــرورةن وهللا ســبحانت  يحفــظ مالــت فيــت ســوى البنــوك الربوي

َل  ـِت{يقوى: }َوَقد  َفصَّ ُتم  ِإَلي  ـُطِرر  ُكم  ِإّل َما اض  َم َعَلي  ن ومتـى وجـد بنكـًا إسـالمّيًا (2)َلُكم  َما َحرَّ
أو محالًّ أمينًا ليس فيت تعاون على اإلثم والعدوان يودع مالت فيت لم ي ز لت اإليداع في 

 .(3)البنك الربو  
 سماحة العالمة عبد العزيز ابن باز

 
 أسهم البنوك:المسألة الحادية عشرة: نراء 

س: مـا حكــم نــراء أســهم البنـوك وبيعهــا بعــد مــدة بحيـ  يصــبح اْللــف بثالثــة آلف 
 مثاًل؟ وهل يعتبر رلك من الربا؟

                                                
 .2/397فتاون إسالمية،   (1)
 .119سورة األنعام، اآلية:   (2)
 .2/397فتاون إسالمية،   (3)
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ُها لكونها بيع نق د بنقود بعير انتراط التساو  و جـ: ل ي وز بيع أسهم البنوك ول نرا
 نــراء لقــوى هللا وْلنهــا مؤسســا  ربويــة ل ي ــوز التعــاون معهــا ل ببيــع ول ؛والتقــابض

َوى َول َتَعاَوُنوا   سبحانت: }َوَتَعاَوُنوا   ِبرِّ َوالتَّق  َواِن{ َعَلى اإلِ َعَلى ال  ُعد   .(1)ث ِم َوال 
لعــن آكــل الربــا وموكلــت وكاتبــت ”وِلَمــا ثبــو عــن النبــي  ــّلى هللا عليــت وســّلم أنــت 

لــك إل رأس  ولــيسن (2)رواه اإلمــام مســلم فــي  ــحيحت“ هــم ســواء”ن وقــاى: “ونــاهديت
 مالك.

وو يتي لك ولعيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعامال  الربويةن والتحـذير 
منهـان والتوبــة إلــى هللا ســبحانت ممــا ســلف مــن رلــكن ْلن المعــامال  الربويــة محاربــة   
سبحانت ولرسولت  ّلى هللا عليت وسّلمن ومن أسباب غضل هللا وعقابت كمـا قـاى هللا عـز 

َطاُن ِمَن ال َمّسِ َرِلَك وجل: } ي  الَِّذيَن َيأ ُكُلوَن الرِّبا ل َيُقوُموَن ِإلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذ  َيَتَخبَُّطُت الشَّ
ِعَظـٌة ِمـن  َربِّـ ِبَأنَُّهم  َقاُلوا   َم الرِّبـا َفَمـن  َجـاَءُه َمو  ـَع َوَحـرَّ َبي  ـُل الرِّبـا َوَأَحـلَّ َّللاَُّ ال  ـُع ِمث  َبي  ِت ِإنََّما ال 

ـَحاُب النَّـاِر ُهـم  ِفيَهـا َخاِلـُدوَنن  ـُرُه ِإَلـى َّللاَِّ َوَمـن  َعـاَد َفُأوَلِ ـَك َأ   َتَهى َفَلُت َمـا َسـَلَف َوَأم  َفان 
اٍر َأِثيٍم{ َدَقاِ  َوَّللاَُّ ل ُيِحلُّ ُكلَّ َكفَّ ِبي الصَّ َحُق َّللاَُّ الرِّبا َوُير  . وقاى عز وجـل: }َيـا َأيَُّهـا (3)َيم 

ِمِنيَن{ َّللاََّ َوَرُروا   اتَُّقوا   يَن آَمُنوا  الَّذِ  ُتم  ُمؤ  . وِلَما تقّدم مـن الحـدي  (4)َما َبِقَي ِمَن الرِّبا ِإن  ُكن 
 .(5)الشريف

 سماحة العالمة عبد العزيز ابن باز
 

 المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسا  الربوية:

 ارس؟س: هل ي وز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو ح
جـ: ل ي وز العمل بالمؤسسا  الربوية ولو كان اإلنسان سائقًا أو حارسـًان ورلـك ْلن 

ْلن من ينكر الشيء ل يمكن  ؛دخولت في وظيفة عند مؤسسا  ربوية يستلزم الرضى بها
أن يعمل لمصلحتتن فنرا عمل لمصلحتت فننت يكون راضيًا بتن والراضي بالشـيء المحـرم 

                                                
 .2لما دة، اآلية: سورة ا  (1)
 .1597برقم  3/1218مسلم   (2)
 .276، 275سورة البقرة، اآليتان:   (3)
 .279، 278سورة البقرة، اآليتان:   (4)
 .400-2/399فتاون إسالمية،   (5)
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من كان يبانر القيد والكتابة واإلرساى واإليداع وما أنبت رلك فهو ل ينالت من إثمتن أما 
نك أنت مبانر للحرامن وقد ثبو عـن النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم أنـت قـاى بـل ثبـو مـن 

ــت ”حــدي  جــابر رضــي هللا عنــت أن النبــي  ــّلى هللا عليــت وســّلم  لعــن آكــل الربــا وموكل
 .(2) (1)“هم سواء”وكاتبت وقاى: “ وناهديت

 فضيلة العالمة ابن عثيمين
 

 المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية:

س: بعض البنوك تعطي أرباحًا بالمبالس التي توضع لديها من قبل المـودعينن ونحـن 
ل ندر  حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هـي ربـح جـائز ي ـوز للمسـلم أخـذه؟ وهـل يوجـد 

 ناس حسل الشريعة اإلسالمية؟في العالم العربي بنوك تتعامل مع ال
جـ: أوًل: اْلربال التي يدفعها البنك للمودعين علـى المبـالس التـي أودعوهـا فيـت تعتبـر 
ربا. ول يحّل لت أن ينتفع بهذه اْلربالن وعليت أن يتـوب إلـى هللا مـن اإليـداع فـي البنـوك 

فق مـا زاد عليـت الربويةن وأن يسحل المبلس الذ  أودعت وربحت فيحتفظ بأ ل المبلس وين
 في وجوه البر من فقراء ومساكين وق الل مرافق عامة ونحو رلك.

ثانيــًا: يبحــ  عــن محــل ل يتعامــل بالربــا ولــو دكانــًا ويوضــع المبلــس فيــت علــى طريــق 
الت ارةن مضـاربةن علـى أن يكـون رلـك جـزءًا مشـاعًا معلومـًا مـن الـربح كالثلـ  مـثاًلن أو 

آلـت و ــحبت علـى ئـدةن و ــلى هللا علـى نبينـا محمــد و بوضـع المبلـس فيـت أمانــة بـدون فا
 .(3)وسلم

 الل نة الدائمة
 

 المسألة الرابعة عشرة: قرج البنك بفوائد سنوية:

س: المعاملة مع البنك هل هي ربا أم جائزة؟ ْلن فيت كثيرًا مـن المـواطنين يقترضـون 
 منها؟

                                                
 .1597برقم  3/1218مسلم   (1)
 .2/401فتاون إسالمية   (2)
 .2/404فتاون إسالمية   (3)
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نقـديًا علـى أن يـرد  جـ: يحرم على المسلم أن يقترج من أحد رهبـًا أو فضـة أو ورقـاً 
أكثر منتن سواء كان المقرج بنكًا أم غيرهن ْلنت ربا وهو من أكبـر الكبـائرن ومـن تعامـل 

 هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربو .
 .(1)آلت و حبت وسلمعلى و لى هللا على نبينا محمد و 

 الل نة الدائمة
 

 المسألة الخامسة عشرة: القرج بعملة والتسديد بأخرى:
 

قرضني أخي في هللا )حسن. م( ألفي دينار تونسين وكتبنا عقدًا بذلك ركرنا فيت س: أ
ارتفـع ثمـن النقـد  –وهـي سـنة  –قيمة المبلس بالنقد اْللمـانين وبعـد مـرور مـدة القـرج 

اْللمانين فأ بح إرا سلمتت ما هو في العقد أكون أعطيتت ثالثمائة دينار تونسـي زيـادة 
 على ما اقترضتت.
مقرضي أن يأخذ الزيادةن أم أنهـا تعتبـر ربـا؟ ل سـيما وأنـت يرغـل السـداد فهل ي وز ل

 بالنقد اْللماني ليتمكن من نراء سيارة من ألمانيا؟
جـ: ليس للمقرج )حسن. م( سوى المبلس الذ  أقرضـك وهـو ألفـا دينـار تونسـين إل 

الناس أحسنهم إن خيار ”أن تسمح بالزيادة فال بأسن لقوى النبي  ّلى هللا عليت وسّلم: 
إن مــن خيـــار النـــاس ”ن وأخرجـــت البخــار  بلفـــظ: (2)رواه مســـلم فــي  ـــحيحت“. قضــاء

 .(3)“أحسنهم قضاء
أما العقد المذكور فال عمل عليت ول يلزم بت نيء لكونت عقدًا غير نرعين وقد دّلـو 
النصوص الشركية على أنت ل ي وز بيع القـرج إل بسـعر المثـل وقـو التقاضـي إل أن 

من عليت القرج بالزيادة من باب اإلحسـان والمكافـأة للحـدي  الصـحيح المـذكور  يسمح
 .(4)آنفاً 

 سماحة العالمة عبد العزيز ابن باز
 

                                                
 .2/412فتاون إسالمية   (1)
 .1600مسلم برقم   (2)
 .2306البخاري برقم   (3)
 .2/414فتاون إسالمية   (4)
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جنيـت مصـر ن وقـد  2500س: طلل مني أحد أقاربي المقيمين بالقـاهرة قرضـًا وقـدره 
ل جنيهــًا مصــريًان ويرغــ 2490دولر بــاعهم وحصــل علـى مبلــس  2000أرسـلو لــت مبلــس 

حاليًا في سداد الدينن علمًا بأننا لم نتفق على موعد وكيفية السدادن والسؤاى هل أحصل 
دولر أمريكـي )أقـل مـن  1800جنيهـًا مصـريًا وهـو يسـاو  حاليـًا  2490منت على مبلس 

دولر علمًا بأنت سوف يترتل  2000المبلس الذ  دفعتت لت بالدولر( أم أحصل على مبلس 
جنيــت مصــر  )أ  أكثــر مــن  2800و بشــراء )الــدولرا ( بحــوالي علــى رلــك أن يقــوم هــ

 جنيت مصر (؟ 300المبلس الذ  حصل عليت فعاًل بأكثر من 
جـ: الواجل أن يرّد عليك ما اقترضتت دولرا ن ْلن هذا هو القرج الـذ  حصـل منـك 
لتن ولكن مع رلك إرا ا طلحتما أن يسلم إليك جنيها  مصرية فال حرجن قاى ابـن عمـر 
رضي هللا عنهما: كنا نبيع اإلبل بالبقيع أو بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الـدنانيرن ونبيـع 

ل بــأس أن تأخــذها ”بالـدنانير فنأخــذ عنهــا الــدراهمن فقــاى النبـي  ــّلى هللا عليــت وســّلم: 
بيع نقد من غير جنست فهـو أنـبت مـا ن فهذا (1)“بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما نيء

لــذهل بالفضــةن فــنرا اتفقــو أنــو وقيــاه علــى أن يعطيــك عوضــًا عــن هــذه يكــون ببيــع ا
الــدولرا  مــن ال نيهــا  المصــرية بشــرط أل تأخــذ منــت جنيهــا  أكثــر ممــا يســاو  وقــو 

 2800دولر تسـاو  اآلن  2000اتفاقية التبديلن فنن هـذا ل بـأس بـتن فمـثاًل إرا كانـو 
جنيتن وي ـوز  2800كن ي وز أن تأخذ جنيت ل ي وز أن تأخذ منت ثالثة آلف جنيت ول

دولر فقط يعني إنك تأخـذ بسـعر اليـوم أو بـأنزىن أ  ل تأخـذ أكثـر  2000أن تأخذ منت 
ْلنك إرا أخذ  أكثر فقد ربحو فيما لم يدخل في ضمانكن وقد نهـى النبـي عليـت الصـالة 

ض حقـكن والسالم عن ربح ما لم يضمنن وأمـا إرا أخـذ  بأقـل فـنن هـذا يكـون أخـذًا بـبع
 .(2)وقبراء عن الباقين وهذا ل بأس بت

 فضيلة العالمة ابن عثيمين
 

 المسألة السادسة عشرة: القرج الذ  ي ّر منفعة:

س: رجل اقترج ماًل من رجل لكن المقرج انترط أن يأخذ قطعة أرج زراكية مـن 
خــر المقتــرج رهــن بــالمبلسن يقــوم بزراعتهــا وأخــذ غلتهــا كاملــة أو نصــفهان والنصــف اآل

                                                
 .52، 50، والنسا ي في كتاب البيوع، الباب رقم 3345، برقم 3/250أبو داود   (1)
 .415-2/414فتاون إسالمية   (2)
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لصاحل اْلرج حتى يرجع المدين الماى كاماًل كما أخـذه فيرجـع لـت الـدائن اْلرج التـي 
 كانو تحو يدهن ما حكم الشرع في نظركم في هذا القرج المشروط؟

جـ: إن القرج من عقـود اإلرفـاق التـي يقصـد بهـا الرفـق بـالمقترج واإلحسـان إليـتن 
وجل ْلنت إحسان إلى كبـاد هللا وقـد قـاى وهو من اْلمور المطلوبة المحبوبة إلى هللا عز 

ِســــُنوا   ِســــِنيَن{ هللا تعــــالى: }َوَأح  . فهــــو بالنســــبة للمقــــرج مشــــروع (1)ِإنَّ َّللاََّ ُيِحــــلُّ ال ُمح 
 مستحلن وبالنسبة للمقترج جائز مبال.

وقد ثبو عن النبي  ّلى هللا عليت وسّلم أنـت استسـلف مـن رجـل َبكـرًا ورّد خيـرًا منـتن 
ا العقد أ  القرج من عقود اإلرفاق واإلحسان فننـت ل ي ـوز أن يحـوى إلـى وقرا كان هذ

ْلنـت بـذلك يخـرج مـن موضـوعت إلـى  ؛عقد معاوضة وربحن أعنـي الـربح المـاد  الـدنيو  
موضوع البيع والمعاوضا ن ولهذا ت د الفرق بين أن يقوى رجل آلخر: بعتك هذا الدينار 

ار بدينار آخـر ثـم يتفرقـا قبـل القـبضن فننـت فـي بدينار آخر إلى سنةن أو بعتك هذا الدين
الصورتين يكون بيعًا حرامًا وربًان لكن لـو أقرضـت دينـارًا قرضـًا وأوفـاه بعـد نـهر أو سـنة 
كان رلك جائزًا مع أن المقرج لم يأخذ العوج إل بعد سنة أو أقل أو أكثر نظرًا لتعليل 

 جانل اإلرفاق.
على المقترج نفعًا ماديـًا فقـد خـرج بـالقرج  وبناء على رلك فنن المقرج إرا انترط

 عن موضوع اإلرفاق فيكون حرامًا.
ن وعلـى هـذا فـال منفعـة فهـو ربـا كل قرج جرَّ والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن 

ي ــوز للمقــرج أن يشــترط علــى المقتــرج أن يمنحــت أرضــًا ليزرعهــا حتــى ولــو أعطــى 
إلى المقرج تخرج القرج عن موضوعت  ْلن رلك جر منفعة ؛المقترج سهمًا من الزرع

 .(2)وهو اإلرفاق واإلحسان
 فضيلة العالمة ابن عثيمين

 
 المسألة السابعة عشرة: التأمين الت ار  والضمان البنكي:

 
 آلت و حبت وبعد..على الحمد   وحده والصالة والسالم على رسولت محمد و 

                                                
 .195سورة البقرة، اآلية:   (1)
 .416-2/415فتاون إسالمية   (2)
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علـى السـتفتاء المقـدم لسـماحة فقد اطلعو الل نـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء 
 هـ ونّصت:28/7/1400في  1100الرئيس العامن والمقيد برقم 

لقد عرج لنا أمر فال بـد فيـت مـن التعامـل مـع البنـكن حيـ  نحتـاج إلـى كفالـة بنكيـة 
اســمها كفالــة حســن تنفيــذ )أ  أن يكــون البنــك ضــامنًا حســن تنفيــذ التفاقيــة حســـل 

بنـك يأخـذ أجـرة مقابـل هـذه الكفالـة )خطـاب الضـمان( نصوص العقد( وقـد فوج نـا بـأن ال
الــذ  يقدمــتن ورجعنــا لمــا تيســر لــدينا مــن كتــل الفقــت البســيطة فوجــدنا أن الضــمان أو 
الكفالة )تبرع(ن فوقعنا في حيـرة مـن أمرنـان وأوقفنـا المشـروع حتـى نصـل للحكـم الشـرعي 

َمــا بلعنــا عــنكم مــن العلــم الصــحيح مقترنــًا باْلدلــة الشــركيةن فرأينــا أن نبعــ  لفضــيلتكم لِ 
والتقوى والـورعن لـذا نرجـو مـن فضـيلتكم أن تعلمونـا رأيكـم مقترنـًا باْلدلـة الشـركيةن هـل 

 ي وز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان؟
وكذلك عمليا  التأمين على البضائع ضـّد الحـوادثن والتـأمين علـى الحيـاةن ومـا رأ  

 الشرع في مثل هذه العقود؟
 ي:وأجابو بما يل

أوًل: ضمان البنك لكم بربح على المبلس الذ  يضمنكم فيت لمن تلتزمون لت بتنفيذ أ  
ْلن الربح الذ  يأخذه زيادة ربوية محرمـةن والربـا كمـا هـو معـروف محـرم  ؛عقد ل ي وز

 بالكتاب والسنة وقجماع اْلمة.
 ثانيًا: التأمين الت ار  حرام ِلَما يأتي:

عقود المعاوضا  المالية الحتمالية المشتملة على العرر ـ عقد التأمين الت ار  من 1
الفاحإن ْلن المستأمن ل يستطيع أن يعرف وقو العقد مقـدار مـا ُيعطـي أو يأخـذن فقـد 
يدفع قسطًا أو قسطين ثم تقع الكارثةن فيستحق ما التزم بت المؤمِّنن وقد ل تقـع الكارثـة 

مؤمِّن ل يستطيع أن يحـدد مـا يعطـي ويأخـذ فيدفع جميع اْلقساط ول يأخذ ني ًان ورلك ال
بالنسبة لكل عقد بمفردهن وقد ورد في الحدي  الصحيح عن النبي  ّلى هللا عليـت وسـّلم 

 . رواه مسلم.(1)النهي عن بيع العرر
ــت مــن المخــاطرة فــي 2 ــا في ــامرةن ِلَم ــد التــأمين الت ــار  ضــرب مــن ضــروب المق ــ عق ـ

أو تسـبل فيهـان ومـن العـنم بـال مقابـل أو مقابـل  معاوضا  ماليةن ومن العرم بـال جنايـة
غير مكافئن فنن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين ثم يقع الحادث فيعرم المؤمِّن كـل 

                                                
 ( عن أبي يرارة ر ي ا عنه.1513م )أخرجه مسلم برق  (1)

http://www.islamhouse.com/


 www.islamhouse.com  موقع دار اإلسالم
 

مبلس التأمينن وقد ل يقع الخطر ومع رلك يعـنم المـؤمِّن أقسـاط التـأمين بـال مقابـلن وقرا 
هـي عـن الميسـر فـي قولـت تعـالى: استحكمو فيت ال هالة كان قمارًان ودخل في عموم الن

َطاِن  }َيا َأيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا   ـي  ـٌس ِمـن  َعَمـِل الشَّ َز لُم ِرج  َصـاُب َواْل  َن  ِسـُر َواْل  َمي  ـُر َوال  ِإنََّمـا ال َخم 
ِلُحوَن{ َتِنُبوُه َلَعلَُّكم  ُتف   .(1)َفاج 

لشــركة إرا دفعــو ـــ عقــد التــأمين الت ــار  يشــتمل علــى ربــا الفضــل والنســاءن فــنن ا3
للمستأمن أو لورثتت أو للمستفيد أكثر مما دفعت من النقود لها فهو ربـا فضـلن والمـؤمِّن 
يدفع رلك للمستأمن بعد مدة العقد فيكون ربـا نسـاءن وقرا دفعـو الشـركة للمسـتأمن مثـل 

 ما دفعت لها يكون ربا نساء فقطن وكالهما محّرم بالّنّ  واإلجماع.
ْلن كـالًّ منهمـا فيـت جهالـة وغـرر ومقـامرةن ولـم  ؛ ار  من الرهـانـ عقد التأمين الت4

يبح الشرع من الرهان إل ما فيت نصرة لإلسـالم وظهـور ْلعالمـت بالح ـة والسـنانن وقـد 
حصر النبي  ّلى هللا عليت وسّلم رخصة الرهان بعوج في ثـالث بقولـت  ـّلى هللا عليـت 

رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي  .(2)“ل ســبق إل فــي خــف أو حــافر أو نصــل”وســّلم: 
 والترمذ  و ححت ابن حبان.

 وليس التأمين من رلك ول نبيهًا بت فكان محرمًا.
ـ عقد التأمين في أخذ ماى العير بال مقابل هو أخذ بال مقابل في عقود المعاوضـا  5

 ل َتـأ ُكُلوا    آَمُنـوا  لدخولت في عموم النهي في قولت تعـالى: }َيـا َأيَُّهـا الَّـِذينَ  ؛الت ارية محّرم
ُتُلـوا   ُكم  َول َتق  َباِطِل ِإّل َأن  َتُكوَن ِتَ اَرًة َعن  َتـَراٍج ِمـن  َنُكم  ِبال  َواَلُكم  َبي  ُفَسـُكم  ِإنَّ َّللاََّ َكـاَن  َأم  َأن 

 .(3)ِبُكم  َرِحيمًا{
ن لـم ي6 حـدث الخطـر ـ في عقد التأمين الت ار  اإللزام بمـا ل يلـزم نـرعًان فـنن المـؤمِّ

منتن ولم يتسبل في حدوثتن وقنمـا كـان منـت م ـرد التعاقـد مـع المسـتأمنن علـى ضـمان 

                                                
 .90سورة الما دة، اآلية:   (1)
(. والنسااااا ي 2878( و)44(، واباااان ماجااااه )2574( وأبااااو داود باااارقم )1700أخرجااااه الترماااابي باااارقم )  (2)
 ( عن أبي يرارة ر ي ا عنه.474، 358، 2/256(، وأحمد في المسند )3588( و)3587)

ه اباان القىااان، واباان دقيااز العيااد قااال أحمااد شاااير فااي تحقيااز المسااند والحااديث حساانه الترماابي، وصااحح
، وقااااااااال األرنااااااااا و  فااااااااي شاااااااارح الساااااااانة “صااااااااحيحإسااااااااناده ”(: 9483( و)8981( و)8678( و)7476)
 “.إسناده صحيح(: ”10/393)
 .29سورة النساء، اآلية:   (3)
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ن لــن يبــذى عمــاًل  الخطــر علــى تقــدير وقوعــت مقابــل مبلــس يدفعــت المســتأمن لــتن والمــؤمِّ
 للمستأمن فكان حرامًا.

هذا  نرجو أن يكون فيما ركرناه نفع للسائل وكفايةن مع العلم بأنت ليس لدينا كتل في
 الموضوع حتى نرسل لكم نسخة منهان ول نعلم كتابًا مناسبًا في الموضوع نرندكم إليت.

 .(1)آلت و حبتعلى وباف التوفيق. و لى هللا وسلم على عبده ورسولت محمد و 
 التأمين الت ار  والتأمين على الحياة ل ي وز ْلدلةن منها: أنوقد اتضح 

ْلنهـا  –وهـو التـأمين علـى الحيـاة  –بعض أنواعت  ْلن الفائدة تعطى في ؛ـ فيت ربا1
تتضمن التـزام المـؤمن بـأن يـدفع إلـى المسـتأمن مـا قدمـت إلـى المـؤمن مضـافًا إلـى رلـك 

 فائدتت الربويةن فالمستأمن يعطي القليل من النقود ويأخذ الكثير.
 ـ التأمين يستلزم أكل أمواى الناس بالباطل.2
ْلنت عقد معلق على خطرن فتارة يقعن وتـارة  ؛المراهنةـ يقوم التأمين على المقامرة و 3

 ل يقعن فهو قمار معنًى.
 ـ التأمين فيت غرر وجهالة.4
ـ التأمين يوقع بين المتعاقدين العداوة والخصـامن ورلـك أنـت متـى وقـع الخطـر حـاوى 5

كل من الطرفين تحميل اآلخـر الخسـائر التـي حصـلون ويترتـل علـى رلـك نـزاع ومشـاكلن 
 ا  قضائية.ومرافع
ـ ل ضرورة تدعو إلى التـأمينن فقـد نـرع هللا الصـدقا  فـي اإلسـالمن وأوجـل الزكـاة 6

 .(2)للفقراء والمساكين والعارمينن والحكومة اإلسالمية مسؤولة عن رعاياها
 

 الباب الخامس

 مفاسد الربا

                                                
، عباد الارياع عفيفاي )نا ا  ر اي  اللجنة الدا ماة للبحاوه العلمياة واإلفتااء: عباد ا بان قعاود )عضاو(  (1)

 يا.9/10/1400، وتاراا 3249اللجنة( عبد العزاز بن عبد ا بن باي )الر ي ( فتون رقم 
انظار الربااا والمعااامالت الم اارنية فااي نظاار الشاراعة اإلسااالمية، للشاايا الاادكتور عماار اباان       عبااد   (2)

 .425يا، ص1405العزاز المتر ، ت
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 وأضراره وأخطاره وآثاره
 

ين اإلسـالمي لـم يـأمر البشـرية ل نّك أّن للّربا أضـرار جسـيمةن وعواقـل وخيمـةن والـد
ــدنيا واآلخــرةن ولــم ينههــا عــن نــيء إل وفيــت  ــت ســعادتهان وعّزهــا فــي ال بشــيء إل وفي

 نقاوتهان وخسارتها في الدنيا واآلخرةن وللربا أضرار عديدةن منها:
ْلننا ل ن د مـن يتعامـل بالربـا إل إنسـانًا منطبعـًا  ؛ـ الربا لت أضرار أخالقية وروحية1

ت البخلن وضيق الصدرن وتح ر القللن والعبوديـة للمـاىن والتكالـل علـى المـادة في نفس
 وما إلى رلك من الصفا  الرريلة.

ْلن الم تمع الذ  يتعامل بالربا م تمع منحلن متفكـكن  ؛ـ الربا لت أضرار اجتماكية2
 ًان ل يتســاعد أفــراده فيمــا بيــنهمن ول يســاعد أحــد غيــره إل إرا كــان يرجــو مــن ورائــت نــي

 والطبقا  الموسرة تضاد وتعاد  الطبقا  المعدمة.
ُه  ؛ول يمكن أن تدوم لهذا الم تمع سعادتتن ول استتباب أمنت بل ل بد أن تبقى أجـزا

 مائلة إلى التفككن والتشتو في كل حين من اْلحيان.
مـا ْلن الربا إنما يتعلق مـن نـواحي الحيـاة الجتماكيـة ب ؛ـ الربا لت أضرار اقتصادية3

 ي ر  فيت التداين بين الناسن على مختلف  وره وأنكالت.
 والقروج على أنواع:

لقضـاء حاجـاتهم الذاتيـةن وهـذا أوسـع نطـاق  ؛أ ـ  قروج يأخـذها اْلفـراد المحتـاجون 
تحصل بت المراباة ولم يسلم من هذه اآلفة قطر من أقطار العالم إل مـن رحـم هللان ورلـك 

مامها لتهي ة الظروف التي يناى فيها الفقراءن والمتوسـطون ْلن هذه اْلقطار لم تبذى اهت
القرج بسهولةن فكل من وقع من هؤلء في يد المرابي مرة واحـدة ل يكـاد يـتخل  منـت 

ُهن وأحفاده يتوارثون رلك الدين  .(1)طوى حياتتن بل ل يزاى أبنا
نــؤونهم ب ـ  قــروج يأخــذها الت ــارن والّصــّناعن ومــالك اْلراضــي لســتعاللها فــي 

 المثمرة.
 ج ـ  قروج تأخذها الحكوما  من أسواق الماى في البالد اْلخرى لقضاء حاجاتها.

                                                
 .40يعلى المودودي ص انظر الربا ألبي  (1)
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وهذه القروج ضررها يعود على الم تمع بالخسارةن والتعاسة مدة حياتتن سواء كانو 
فنن  ؛تلك القروج لت ارةن أو لصناعةن أو مما تأخذه الحكوما  الفقيرة من الدوى العنية

د على ال ميع بالخسارة الكبيرة التي ل يكاد يتخل  منهـا رلـك الم تمـع أو رلك كلت يعو 
تلك الحكوما ن وما رلك إل لعدم اتباع المنهج اإلسالمين الذ  يدعو إلى كل خير ويأمر 

ِبـرِّ  بالعطف علـى الفقـراء والمسـاكينن ورو  الحاجـا ن قـاى هللا تعـالى: }َوَتَعـاَوُنوا   َعَلـى ال 
َوى وَ  َواِن َواتَُّقوا   َعَلى اإل ِ ل َتَعاَوُنوا  َوالتَّق  ُعد  ِعَقاِب{ ث ِم َوال   .(1)َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ َنِديُد ال 

والتكاتف بين المسلمين فقـاى  عليت وسّلم بالتراحمن والتعاطفن وأمر الرسوى  ّلى هللا
ين إن المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــّد بعضــت بعضــًان ونــبك بــ”عليــت الصــالة والســالم: 

 .(2)“أ ابعت
مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهمن كمثـل ”وقاى عليـت الصـالة والسـالم: 

 .(3)“ال سدن إرا انتكى منت عضو تداعى لت سائر ال سد بالسهر والحمى
فال ن اةن ول خالصن ول سعادةن ول فكاك من المصائلن إل باتباع المنهج اإلسالمي 

 من أحكامن وتعاليم.القويم واتباع ما جاء بت 
 م توضيحت.ـ انعكاس الربا على الم تمعا  اإلسالميةن وتقدَّ 4
 ـ تعطيل الطاقة البشريةن فنن البطالة تحصل للمرابي بسبل الربا.5
 ـ التضخم لدى الناس بدون عمل.6
 ـ توجيت القتصاد وجهة منحرفةن وبذلك يحصل اإلسراف.7
وهـــذا مـــن أخطـــر مـــا أ ـــيل بـــت  ـ وضـــع مـــاى المســـلمين بـــين أيـــد  خصـــومهمن 8

المسلمونن ورلك ْلنهم أودعوا الفائض من أمـوالهم فـي البنـوك الربويـة فـي دوى الكفـرن 
وهذا اإليـداع ي ـّرد المسـلمين مـن أدوا  النشـاطن ويعـين هـؤلء الكفـرة أو المـرابين علـى 

 .(4)إضعاف المسلمينن والستفادة من أموالهم

                                                
 .2سورة الما دة، اآلية:   (1)
 .2585، برقم 4/1999، ومسلم 481، برقم 1/122البخاري   (2)
 .2586واللفن له برقم  4/1999، ومسلم 6011، برقم 7/77البخاري   (3)
 انظر الربا، وآثاره على المجتمع اإلنساني، للدكتور عمر بن سليمان األشقر.  (4)
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ِذِهُم الرِّبا َوَقد  ـ الربا خلق وعمل من أعماى أعدا9 ء هللا اليهودن قاى هللا عز وجل: }َوَأخ 
ُهم  َعَذابًا َأِليمًا{ ُنُهوا   َكاِفِريَن ِمن  َنا ِلل  َتد  َباِطِل َوَأع  َواَى النَّاِس ِبال  ِلِهم  َأم  ُت َوَأك   .(1)َعن 

 .(2)ـ الربا من أخالق أهل ال اهلية فمن تعامل بت وقع في  فة من  فاتهم10
آكـل الربـا يبعـ  يـوم القيامـة كـالم نونن قـاى هللا تعـالى: }الَّـِذيَن َيـأ ُكُلوَن الرِّبـا ل ـ 11

َطاُن ِمَن ال َمّسِ َرِلـَك ِبـَأنَُّهم  َقـاُلوا   ي  ـُل  َيُقوُموَن ِإّل َكَما َيُقوُم الَِّذ  َيَتَخبَُّطُت الشَّ ـُع ِمث  َبي  ِإنََّمـا ال 
عَ  َبي  ُرُه ِإَلى  الرِّبا َوَأَحلَّ َّللاَُّ ال  َتَهى َفَلُت َما َسَلَف َوَأم  ِعَظٌة ِمن  َربِِّت َفان  َم الرِّبا َفَمن  َجاَءُه َمو  َوَحرَّ

َحاُب النَّاِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن{  .(3)َّللاَِّ َوَمن  َعاَد َفُأوَلِ َك َأ  
َحُق َّللاَُّ ال12 َدَقاِ  ـ يمحق هللا أمواى الربا ويتلفهان قاى هللا عز وجل: }َيم  ِبي الصَّ رِّبا َوُير 

ــاٍر َأِثــيٍم{ . وعــن ابــن مســعود رضــي هللا عنــت عــن النبــي  ــّلى هللا (4)َوَّللاَُّ ل ُيِحـلُّ ُكــلَّ َكفَّ
 .(5)“الربا وقن كثر فنن عاقبتت تصير إلى قل”عليت وسّلم أنت قاى: 

اى هللا عـز ـ التعامل بالربا يوقع في حرب من هللا ورسولت  ّلى هللا عليـت وسـّلمن قـ13
ِمِنيَنن َفـِنن  َلـم   َّللاََّ َوَرُروا   اتَُّقـوا   وجل: }َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا   ـُتم  ُمـؤ  َمـا َبِقـَي ِمـَن الرِّبـا ِإن  ُكن 

ـــوا   َعُل ـــولِ  َفـــأ َرُنوا   َتف  ٍب ِمـــَن َّللاَِّ َوَرُس ـــُتم  َفَلُكـــم  ُرءُ ِبَحـــر  ِلُمـــِت َوِقن  ُتب  ـــَواِلُكم  ل َتظ  وَن َول وُس َأم 
 .(6)ُتظ َلُموَن{

ـ أكل الربا يدّى على ضعف الّتقوى أو عدمهان وهذا يسبل عدم الفـالل ويوقـع فـي 14
َعافًا ُمَضاَعَفًة  ل َتأ ُكُلوا   خسارة الدنيا واآلخرةن قاى هللا تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   الرِّبا َأض 

لِ  َواتَُّقوا   َكـاِفِريَنن َوَأِطيُعـوا   ُحوَنن َواتَُّقـوا  َّللاََّ َلَعلَُّكم  ُتف  ُسـوَى َلَعلَُّكـم   النَّـاَر الَِّتـي ُأِعـدَّ   ِلل  َّللاََّ َوالرَّ
َحُموَن{  .(7)ُتر 

                                                
 .15، وانظر ص161نساء، اآلية: سورة ال  (1)
 انظر الف ل الثالث من الباب األول )الربا في الجايلية(.  (2)
 .275سورة البقرة، اآلية:   (3)
 .276سورة البقرة، اآلية:   (4)
، وصاااحح إساااناده أحماااد 2/37، والحاااايم وصاااححه ووافقاااه الااابيبي، 424، 1/395أحماااد فاااي المساااند   (5)

 .3754شاير في المسند برقم 
 .279، 278سورة البقرة، اآليتان:   (6)
 .132-130سورة آل عمران، اآليات:   (7)
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ـ أكل الربا ُيوقع  احبت في اللعنةن فيبعد من رحمة هللا تعالىن فنن النبي  ّلى هللا 15
 .(1)“هم سواء”ن وقاى: “ديتلعن آكل الربان وموكلتن وكاتبتن وناه”عليت وسّلم: 

ـ آكـل الربـا يعـذب بعـد موتـت بالسـباحة فـي نهـٍر مـن دمن وتقـذف فـي فيـت الح ـارة 16
فيرجع في وسط نهر الدمن وفي الحدي  عن سمرة رضي هللا عنـت بعـد أن سـاق الحـدي  

 .(2)“الذ  رأيتت في النهر آكل الربا”بطولت فقيل للنبي  ّلى هللا عليت وسّلم: 
لربا من أعظم المهلكا ن فعن أبي هريرة رضي هللا عنت عن النبي  ّلى هللا ـ أكل ا17

ــاى:  ــت ق ــت وســّلم أن ــا ”علي ــوا الســبع الموبق ــاى: “ اجتنب ــا رســوى هللا ومــا هــن؟ ق ــالوا ي ق
الشركن والسحرن وقتـل الـنفس التـي حـّرم هللا إل بـالحقن وأكـل الربـان وأكـل مـاى اليتـيمن ”

 .(3)“صنا  العافال  المؤمنا والتولي يوم الزحفن وقذف المح
ـ أكل الربا يسبل حلوى العذاب والدمارن فعـن ابـن كبـاس رضـي هللا عنهمـا يرفعـت 18

في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب  زنا والربالإرا ظهر ا”إلى النبي  ّلى هللا عليت وسّلم: 
 .(4)“هللا

مسعود رضي هللا عنت  ـ الربا ثالثة وسبعون بابًا من أبواب الشرن فعن عبد هللا بن19
الربـا ثالثـة وسـبعون بابـًا أيسـرها مثـل أن يـنكح ”عـن النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم قـاى: 

 .(5)“الرجل أمتن وقن أربى الربا عرج الرجل المسلم
                                                

 .1597برقم  3/1218أخرجه مسلم عن جابر ر ي ا عنه   (1)
 .4/313، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2085برقم  3/11أخرجه البخاري   (2)
 .89، ومسلم برقم 2015برقم 5/393الفتح ، والبخاري مع 2615متفز عليه: البخاري برقم   (3)
، وحساانه األلباااني فااي لايااة الماارام فااي تخااراج أحاديااث 2/37أخرجااه الحااايم وصااححه ووافقااه الاابيبي   (4)

 .344برقم  203الحالل والحرام، ص
، وصااححه األلباااني فااي صااحيح 2/37أخرجااه الحااايم وصااححه علااى شاار  الشاايخين ووافقااه الاابيبي   (5)

الربااا ”ولفظااه:  2274، وأخرجااه اباان ماجااه عاان أبااي يرااارة ر ااي ا عنااه باارقم 3/186الجااامع ال ااغير 
، وقااال شااعي  2/27فااي صااحيح اباان ماجااه  وصااححه األلبااني“ سابعون حوباااو أيسااريا أن ياانكح الرجاال أمااه
 افه األول ابان ماجاه وأخارل ن“ صاححه الحاافن العراقاي”: 8/55األرنهو  في تحقيقه لشرح السنة للبغوي 

وصاااححه األلباااني فاااي “ الربااا ثالثااة وسااابعون باباااو ”ولفظاااه:  2275مساااعود ر ااي ا عناااه باارقم عاان اباان 
وعناد ابان ماجاه: الرباا ”، وقال العالمة عبد العزاز بن عبد ا بن باي حفظاه ا: 2/28جه صحيح ابن ما

عيد باان ياااد لااى ذلاا ... ورواه أبااو داود بجسااناد جيااد عاان سااثالثااة وساابعون باباااو، ويااي صااحيحة ولاام ياازد ع
أيسااريا كاا ن ياانكح ”ياااادة ، و 4/269“ إن ماان أربااى الربااا االساتىالة فااي عااري المساالم بغياار حاز”مرفوعااو: 
فيلااا نظار، وقااد رواه الحااايم وصاححه ووافقااه الاابيبي، ويابا ممااا يوجاا  الحابر، والتمثياال باااألم “ الرجال أمااه
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رِِه َأن  20 َذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعن  َأم  َيح  ـ الربا معصية   ورسولتن قاى هللا عز وجل: }َفل 
. وقـاى تعـالى: }َوَمـن  َيع ـِ  َّللاََّ َوَرُسـوَلُت َوَيَتَعـدَّ (1)ُهم  ِفت َنـٌة َأو  ُيِصـيَبُهم  َعـَذاٌب َأِلـيٌم{ُتِصيبَ 

ُت َنارًا َخاِلدًا ِفيَها َوَلُت َعَذاٌب ُمِهيٌن{ ِخل  ِمٍن َول (2)ُحُدوَدُه ُيد  . وقاى هللا تعالى: }َوَما َكاَن ِلُمـؤ 
ِمَنٍة ِإَرا َقَضى َّللاَُّ  ِرِهم  َوَمن  َيع ِ  َّللاََّ َوَرُسوَلُت ُمؤ  ِخَيَرُة ِمن  َأم  رًا َأن  َيُكوَن َلُهُم ال   َوَرُسوُلُت َأم 

. وقـاى عـز وجـل: }َوَمـن  َيع ـِ  َّللاََّ َوَرُسـوَلُت َفـِننَّ َلـُت َنـاَر َجَهـنََّم (3)َفَقد  َضلَّ َضـالًل ُمِبينـًا{
 .(4)َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا{

َم الرِّبـا  ـ آكل21 َع َوَحرَّ َبي  الربا متوعد بالنار إن لم يتلن قاى هللا عز وجل: }َوَأَحلَّ َّللاَُّ ال 
ـَحا ُرُه ِإَلى َّللاَِّ َوَمن  َعاَد َفُأوَلِ ـَك َأ   َتَهى َفَلُت َما َسَلَف َوَأم  ِعَظٌة ِمن  َربِِّت َفان  ُب َفَمن  َجاَءُه َمو 

 .(5)النَّاِر ُهم  ِفيَها َخاِلُدون{
إن هللا طيـل ل ”ـ ل يقبل هللا الصدقة من الربان لقوى النبي  ّلى هللا عليت وسّلم: 22

 .(6)“يقبل إل طيباً 
ـ ل يست اب دعاء آكل الربان ففي حدي  أبي هريرة رضي هللا عنت أن النبي  ّلى 23

يـا رّبن ركر الرجل يطيل السفر أنع  أغبر يمّد يديت إلـى السـماء: ”... هللا عليت وسّلم 
يـــا رّب ومطعمـــت حـــرامن ومشـــربت حـــرامن وملبســـت حـــرامن وُغـــذِّ  بـــالحرام فـــأّنى ُيســـت اب 

 .(7)“لذلك

                                                                                                                                       

بالماااال، وأنااه يااادخل فااي الرباااا: لااى عظااام الاابن ، والتمثيااال بااالعري يااادل علااى أن الرباااا ال يخاات  ياادل ع
انتلااى كاالم اباان باااي حفظاه ا، ماان تعليقااه “ الغيباة، والنميمااة، وتعاااطي ماا حااّرم ا ماان الفاواح  األخاارن 

 من بلوغ المرام البن حجر رحمه ا. 851على الحديث رقم 
 .63سورة النور، اآلية:   (1)
 .14سورة النساء، اآلية:   (2)
 .36آلية: سورة األحزاب، ا  (3)
 .23سورة الجن، اآلية:   (4)
 .275سورة البقرة، اآلية:   (5)
 .1014برقم  2/703أخرجه مسلم   (6)
 .1014برقم  2/703أخرجه مسلم كما تقدم   (7)

http://www.islamhouse.com/


 www.islamhouse.com  موقع دار اإلسالم
 

ـ أكل الربا يسبل قسوة القلل ودخوى الران عليتن قاى هللا تعالى: }َكاّل َبل  َراَن َعَلى 24
ِســُبوَن{ ُقُلــوِبِهم  َمــا َكــاُنوا   أل وقن فــي ال ســد ” . وقــاى النبــي  ــّلى هللا عليــت وســّلم:(1)َيك 

 .(2)“مضعة إرا  لحو  لح ال سد كلتن وقرا فسد  فسد ال سد كلت أل وهي القلل
ٍم ِمـَن الَّـِذيَن 25 ـ أكل الربا يكون سببًا في الحرمان من الطيبا ن قاى هللا تعالى: }َفِبُظل 
ِهم  عَ  َهاُدوا   َباٍ  ُأِحلَّو  َلُهم  َوِبَصدِّ ِهم  َطيِّ َنا َعَلي  م  ِذِهُم الرِّبا َوَقد  ُنُهوا  َحرَّ  ن  َسِبيِل َّللاَِّ َكِثيرًان َوَأخ 

ُهم  َعَذابًا َأِليمًا{ َكاِفِريَن ِمن  َنا ِلل  َتد  َباِطِل َوَأع  َواَى النَّاِس ِبال  ِلِهم  َأم  ُت َوَأك   .(3)َعن 
َسَبنَّ 26  َّللاََّ َغـاِفاًل ـ أكل الربا ظلمن والظلم ظلما  يوم القيامةن قاى هللا تعالى: }َول َتح 

ِطِعينَ  َصاُرن ُمه  َخُ  ِفيِت اَْلب  ٍم َتش  ُرُهم  ِلَيو  ِنِعي ُرءُ  َعمَّا َيع َمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخِّ وِسِهم  ل ُمق 
ِ َدُتُهم  َهَواٌء{ ُفُهم  َوَأف  ِهم  َطر  َتدُّ ِإَلي   .(4)َير 

للن فال يقرج القرج الحسنن ول ـ آكل الربا يحاى بينت وبين أبواب الخير في العا27
ْلنـت يصـعل عليـت إعطـاء المـاى بـدون  ؛ينظر المعسـرن ول يـنفس الكربـة عـن المكـروب

فوائد محسوسةن وقد بّين هللا فضل من أعان كباده المؤمنين ونّفس عـنهم الكـربن فعـن 
من من نّفس عن مؤ ”أبي هريرة رضي هللا عنت عن النبي  ّلى هللا عليت وسّلم أنت قاى: 

كربة من كرب الدنيا نّفس هللا عنـت كربـة مـن كـرب يـوم القيامـةن ومـن يّسـر علـى معسـر 
يّسر هللا عليت في الدنيا واآلخرةن ومن ستر مسلمًا ستره هللا في الـدنيا واآلخـرةن وهللا فـي 

 .(5)“عون العبد ما كان العبد في عون أخيت
ى هللا عليــت وســّلم قــاى: وعــن عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن رســوى هللا  ــلّ 

المسلم أخو المسلم ل يظلمت ول ُيسلمتن من كان في حاجة أخيت كان هللا فـي حاجتـتن ”
ومن فّرج عن مسلم كربة فّرج هللا عنت بها كربة من كرب يوم القيامةن ومن ستر مسـلمًا 

 .(6)“ستره هللا يوم القيامة

                                                
 .14سورة المىففين، اآلية:   (1)
بارقم  3/1219، وأخرجاه مسالم عان النعماان بان بشاير ر اي ا عناه 52برقم  1/19أخرجه البخاري   (2)

1599. 
 .161، 160سورة النساء، اآليتان:   (3)
 .43، 42سورة إبراهيم، اآليتان:   (4)
 .2699برقم  4/2074مسلم   (5)
 .2580برقم  4/1996، ومسلم 2442متفز عليه: البخاري برقم   (6)
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ن أنظر معسرًا أو وضع عنـت أظلـت م”وثبو عن النبي  ّلى هللا عليت وسّلم أنت قاى: 
 .(1)“هللا في ظلت

ْلن المرابـي ل يتـردد فـي ت ريـد المـدين  ؛ـ الربا يقتل مشاعر الشفقة عند اإلنسان28
من جميع أموالت عند قدرتت على رلكن ولهذا جـاء عـن النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم أنـت 

يرحم هللا مـن ل ل ”والسالم:  . وقاى عليت الصالة(2)“ل تنزع الرحمة إل من نقي”قاى: 
الراحمـون يـرحمهم الـرحمنن ارحمـوا مـن ”وقاى عليـت الصـالة والسـالم:  .(3)“يرحم الناس

 .(4)“في اْلرج يرحمكم من في السماء
 .(5)ـ الربا يسبل العداوة والبعضاء بين اْلفراد وال ماعا ن ويحدث التقاطع والفتنة29
ا  لـيس باسـتطاعتهم تحّمـل نتائ هـا. وأضـرار ـ ي ّر الناس إلى الدخوى في معامر 30

الربــا ل ُتحصــىن ويكفــي أن نعلــم أن هللا تعــالى ل يحــرم إل كــّل مــا فيــت ضــرر ومفســدة 
خالصة أو ما ضـرره ومفسـدتت أكثـر مـن نفعـتن فأسـأى هللا لـي ول ميـع المسـلمين العفـو 

 .(6)والعافية في الدنيا واآلخرة
 

 الخاتمـة

ا البح  بعد الّتحّر ن والعنايةن على قدر المستطاعن والموضـوع تّم بحمد هللا تعالى هذ
لت أهمية كبيرةن وجدير بالعناية من الباحثين والعلماء المخلصينن وما رلك إل ْلن الربـا 

ْلن الربـا مضـاد لمـنهج هللا تعـالى في ـل علـى جميـع  ؛آفة خطيرة على اْلمـة اإلسـالمية
لت  ــّلى هللا عليــت وســّلم ففيهمــا الخيــر كلــتن المســلمين التمســك بكتــاب هللان وســنة رســو 

                                                
 .3006برقم  4/2302مسلم   (1)
وصاااااححه األلبااااااني فاااااي صاااااحيح  ،1923بااااارقم  4/323، والترمااااابي 4942بااااارقم  4/286أباااااو داود   (2)

 .2/180الترمبي 
 .2319برقم  4/1809، ومسلم 7376برقم  8/208متفز عليه: البخاري   (3)
، وصاححه األلبااني فاي صاحيح الترمابي 924بارقم  4/324، والترمابي 1941بارقم  4/285أبو داود   (4)
2/180. 
 .4/7انظر: تو يح األح ام من بلوغ المرام للبسام   (5)
 .4/7نظر: تو يح األح ام من بلوغ المرام للبسام ا  (6)
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فـي  –لمن تمّسك بهما وعمل بما فيهما من أحكـام وتوجيهـا   –وفيهما سعادة البشرية 
 الدنيا واآلخرة.

أما بالنسبة لهذا البح  المتواضع فقد بذلو فيت جهدًا طيبًا إن ناء هللا تعـالىن ومـن 
 ؛التي ي ل على كل مسلم أن يعرفها نتائج هذا البح  استعراج بعض المسائل المهمة
 لي تنل الوقوع فيما حّرم هللا تعالى عليت ومنها:

ـ الوقوف على اْلدلة القطعيـة فـي تحـريم الربـان وأن مـن خـالف هـذه النصـوص فقـد 1
 أرن هللا بمحاربتت سبحانت وتعالىن ومن يستطع أن يقف لمحاربة هللا تعالى؟

حرمـت هللا علـيهمن فاحتـالوا بشـتى الحيـلن حتـى ـ ركر موقف اليهود من الربا عنـدما 2
 أكلوا الربا م اهرةن وخداعًا  ن ولرسولت  ّلى هللا عليت وسّلم.

ـ الوقوف على عادا  ال اهليـة قبـل اإلسـالمن وأنهـم كـانوا فـي حالـة يرثـى لهـان مـن 3
نتكاس تكالل على الماىن ولو كان طريقت محرمًا وضاّرًا. كما وقفنا على فساد عقولهمن وا

 فطرهم التي فطر هللا الناس عليها.
ـ إن اإلسالم عنـدما حـّرم الربـا فننـت لـم يتـرك البشـرية بـدون تعـويض عنـتن بـل أحـّل 4

البيــعن وجميــع أنــواع المضــاربا  المشــروعةن التــي تعــود علــى الفــرد والم تمــع بــالخيرن 
 والبركةن والسعادة.

ىن كمـا دّلـو علــى رلـك الســنة ــ إن آكـل الربــا ملعـونن ومطـرود مــن رحمـة ربـت تعــال5
 الصحيحة.

ـــ الوقــوف علــى أنــواع الربــان وأنــت ينقســم إلــى قســمين: ربــا الفضــلن وربــا النســي ةن 6
 وكالهما محّرم بالكتاب والسنة واإلجماع.

ــ جـواز بيـع الحيــوان بـالحيوانن وجـواز التفاضـلن والنســاء فـي الطعـام غيـر المكيــلن 7
 والموزونن وغير الذهل والفضة.

عدم جواز الـدين فـي الصـرفن بـل ل بـد مـن المقابضـة الحالـة بـين المتصـارفينن ـ  8
وكـذلك بيـع الـذهل بالفضـة دينـًا أو الفضـة بالـذهل دينـًا إلـى أجـل.. وهـذا أمـر ل ي ــوز 

 لوجود اْلدلة الصحيحة من السنة على تحريم رلك.
 ـ عدم جواز بيع ما يسمى )بمد ع وة( وهذا السم معروف عند الفقهاء.9

ـ بيع العينة محرم بن  السنة الصحيحةن وقد وقع فيت أكثر أهل هذا العصـرن إل 10
 من عصم هللا.
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ـ استعراج بعض النصوص التـي تـأمر بالبتعـاد عـن الشـبها  فـنن مـن وقـع فـي 11
فبصــالل القلــل تصــلح جميــع  ؛الشــبها  وقــع فــي الحــرامن وأن ال ســد كلــت تــابع للقلــل

 اْلعضاء وبفساده تفسد كلها.
ـ الوقوف على مضار الربـا وآثـارهن ومفاسـدهن وأنـت ل  ـالل ول سـعادة ون ـاة ول 12

 خالص إل باتباع المنهج اإلسالمي في جميع ن ون الحياة.
ـ تحذير المسلمين من المعاملة بالربان أو إيداع الفائض من أموالهم في بنوك دوى 13

 المسلمين.الكفرن التي تستفيد من هذا الفائضن أو تستخدمت ضّد 
ـ تبيين بعض محاسن اإلسالمن وأنت دين السعادةن والهداية ودين الرحمة والعطفن 14

إن ”والتراحم بـين المسـلمينن وقـد مثلـتهم السـنة فـي قـوى النبـي  ـّلى هللا عليـت وسـّلم: 
فضــل عظــيم امــتن هللا بــت علــى فهــذا  (1)“المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــّد بعضــت بعضــاً 

 الصادقين في إسالمهم. المسلمين المخلصين
ـ ركر أسباب تحريم الربان وأن هللا عز وجل لت الحكمة البالعةن ومعرفة الحكمة من 15

اْلحكام الشركية لسنا ملزمين بمعرفتها و  الحمد. فنن عرفنا الحكمة في بعـض اْلمـور 
نت ونقوى: فزيادة علم وخيرن وقن لم نعرف عملنا بما أمرنا ربنان وانتهينا عّما نهانا سبحا

 سمعنا وأطعنان وربنا هو الحكيم فيما نرعن الخبير بذلك سبحانت وتعالى.
 ـ بيان حكم العملة الورقية من الناحية الشركية.16
 ـ عدم جواز بيع السلع وهي في مكانها حتى تنقل.17
 ـ بيان حكم بيع الذهل المستعمل بذهل جديد ودفع الفرق وأنت ل ي وز.18
ْلن رلـك مـن التعـاون علـى  ؛امـل مـع البنـوك الربويـة والعمـل فيهـاـ عدم جواز التع19

 اإلثم والعدوان.
 ـ عدم جواز بيع أسهم البنوك ول نرائهان ْلنها بيع نقود بنقود.20
 ـ عدم جواز عقد القرج الذ  ي ر منفعة.21
ـ تحريم التأمين الت ار  والتأمين على الحياةن لما فـي رلـك مـن العـررن وال هالـةن 22

 كل أمواى الناس بالباطل.وأ
وختامًا أسأى هللا العلي العظيم أن ي عل عملي خالصًا لوجهت الكـريمن وأن ينفعنـي بـت 
في حياتي وبعد مماتين وأن يزيد من قرأ هذا الكتـابن أو نشـرهن أو طبعـتن علمـًا وهـدىن 

                                                
 .2585، برقم 4/1999، ومسلم 481، برقم 1/122البخاري   (1)
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 هللاوتوفيقًا إنت ولي رلك والقادر عليتن وهـذا جهـد المقـل فمـا كـان فيـت مـن  ـواب فمـن 
فمني ومن الشيطانن وهللا بر ء منت ورسولت  ّلى هللا  الواحد المنَّانن وما كان من خطنٍ 

عليت وسّلمن وأستعفر هللا العظيمن و لى هللا وسلم على عبده ورسولت وخيرتت من خلقـت 
 نبينا محمد بن عبد هللا وعلى آلت وأ حابت ومن تبعهم بنحسان إلى يوم الدين.
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