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 ـاـــــالـربـ - 4

 أحكام األموال ثالثة : 

 .وظلم ..وفضل ..عدل

 فالعدل هو البيع، والفضل هو الصدقة، والظلم هو الربا ونحوه.

 هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. الربا : 

  :حكم الربا 

الربا من كبائر الذنوب، وهو محرم في جميع األديان السمماوية  لمما فيمن ممن  -1

م الممال الضر ر العظميم، فهمو يسمبل العمداوة بمين الوماد، ويم دي ّلما مضم  

علا حساب سلل مال الفقير، وفين ظلم للمحتاج، ومسل ط الغوي علا الفقيمر، 

، حيم  وّغالق بماب الصمدقة واسحسمان، وقتمل م ماعر ال مفقة فمي اسنسمان

يوطبممع قلممل المرابممي بمماألبرة، والب ممل، و مميا الصممدر، وقسمماوة القلممل، 

 ودية للمال.والعب

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قمممال ع معمممالا: 

 . [275]البقرة/ ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

والربممما  كمممل ألمممموال الوممماد بالبايمممل، وفيمممن معطيمممل للم اسمممل والتجمممارة  -2

والصواعات التي يحتاجهما الوماد، فمالمرابي يزيمد مالمن بمدون معمل، فيتمر  

وتفمع بهما الوماد، ومما  حمد  ك مر ممن الربما ّ  كمان التجارة والمصمال  التمي ي

 عاقبة  مره ّلا قلة.

  :عقوبة الربا 

الربمما مممن  عظممم الممذنوب، وقممد  علممن ع عممز وجممل الحممرب علمما  كممل الربمما 

 وُموِكلن من بين سائر الذنوب: 

  ۆ  ۆ  ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ   ڭ  ۓۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ه ن ه ه ے ے)  قال ع معالا: -1
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 . [279-278]البقرة/ (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۅۋ   ۋ  ۈ ۈ ٴۇ

ُسمموُل ع و -2 ُمَوِكلوممـنُ  ×عممن جممابر ر ممي ع عوممن قممال: لوعوممنو رو بومما، وو  ِكمملو الر ِ

اٌء.  خرجن مسلم : ُهـَم سووو قوالو شواِهدوَيـِن، وو نُ، وو كوامِبـو وو
(1). 

« ُموبِقواتِ اَجتووِبُوا السََّبعو ال»قال:  ×عن  بي هريرة ر ي ع عون عن الوبي و -3

 : ؟ قوالو ا ُهنَّ مو ُسولو ع، وو قوتَُل الوََّفِس الَّتِي »قوالُوا: يوا رو َحُر، وو الس ِ َرُ  بِاهلل، وو ال  ِ

َحممِ ،  ل ِي يوممَومو الزَّ التَّمموو مماِل اليوتِمميِم، وو بومما، و كممُل مو ، و كممُل الر ِ ِ ا  مو ع ّ َّ بِممالحو ممرَّ حو

وواِت الُمَ ِموواتِ  قوَذُف الُمـَحصو  .(2)متفا علين«. الغوافاِلتِ  وو

  :أقسام الربا 

: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من الم تري مقابل التأجيل كأن ربا النسيئة -1

 يعطين  لفاً نقداً علا  ن يرده علين بعد سوة  لفاً ومائة م ال. 

   مل ومون قلل الدين علا المعسر، بأن ي ون لن مال م جل علا رجل، فمذاا حو

ل لن:  موقضي  م مَُربِي، فذن وف اه وّ  زاد هذا في األجمل، وزاد همذا األجل قا

 .في المال، فيتضاع  المال في امة المدين

وهممذا هممو  لممل الربمما فممي الجاهليممة، فحرمممن ع عممز وجممل، و وجممل ّنظممار 

 .المعسر، وهو  خطر  نواع الربا، لعظيم  رره

 الفضل، وربا القرض. وقد اجتمع فين الربا بأنواعن: ربا الوسيئة، وربا

 .[130] ل عمران/ (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) قال ع معالا: -1

 .[280]البقرة/ (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) قال ع معالا:و -2

  وموممن ممما كممان فممي بيممع كممل جوسممين امفقمما فممي علممة ربمما الفضممل، مممع مممأخير

، والبممر بممالبر ونحوهممما، قبضممهما،  و قممبد  حممدهما، كبيممع الممذهل بالممذهل

 وكذا بيع جوس بآخر من هذه األجواد م جال. 

                                                           

 (.1598برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.89( واللفظ لن، ومسلم برقم )2766،  خرجن الب اري برقم )متفق عليه( 2)
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: وهممو بيممع الوقممود بممالوقود  و الطعممام بالطعممام مممع الزيممادة، وهممو ربااا الف اا  -2

  .محرم، وقد نص ال رع علا محريمن في ستة  شياء

مةُ : »×قمال رسمول ع عن عبادة بن الصمام  قمال:  الِفضَّ  المذَّهوُل بِالمذَّهوِل، وو

الِمَلممـُ  بِالِمَلممـ ِ،  التََّمممُر بِممالتََّمِر، وو ال َّممِعيُر بِال َّممِعيِر، وو ، وو البُممرا بِممالبُر ِ ممِة، وو بِالِفضَّ

مِذِه األوَلموواُف فوبِيعُموا كوَيم و  اٍء، يومداً بِيومٍد، فومذاوا اَختولوفومَ  هو اًء بِسوموو ِم اَلً بِِم ٍَل، سووو

 .(1)رجن مسلم خ«. ِشئَتُـَم ّاوا كوانو يوداً بِيودٍ 

 :  ما يُلحق بربا الف 

يقاد علا هذه األلواف الستة كل ما وافقها في العلمة: فمي المذهل والفضمة 

 )الوزن والطعم(.  و ة(، وفي األربعة الباقية )ال يل والطعم( ـيَّ وِ )ال َّمو 

  الم يال م يال المديوة، والميزان ميزان  هل م ة، وما لم يوجد فيهمما يرجمع

ُرم فين ربا الوسيئة. فين ّلا العرف ُرم فين ربا الفضل حو  ، وكل شيء حو

: ولمفتن  ن يُمـقرض اسنسمان  حمداً شميئاً وي متري عليمن  ن يمرد ربا القار  -3

 فضل مون،  و ي تري علين نفعاً مما، نحمو  ن يسم ون داره شمهراً مم ال، وهمو 

  حرام، فذن لم ي تري وبذل المقترض الوفع  و الزيادة بوفسن جاز و ُجر.

  :  أحكام ربا الف 

ّاا كان البيع في جوس واحد ربوي حرم فين التفا ل والوَّسواء كمأن يبيمع  حمد  -1

اهباً بذهل،  و بمراً ببمر ونحوهمما، في متري لصمحة همذا البيمع التسماوي فمي 

 ال مية، والقبد في الحال   مفاق البدلين في الجوس والعلة. 

ّاا كان البيع في جوسين امفقا في علة ربما الفضمل، واختلفما فمي الجموس حمرم  -2

الوَّسواء وجاز التفا ل كأن يبيع اهباً بفضة،  و براً ب عير ونحوهما، فيجوز 

البيممع مممع التفا ممل ّاا كممان القممبد فممي الحممال يممداً بيممد  ألنهممما اختلفمما فممي 

 الجوس، وامحدا في العلة. 

                                                           

 (.1587برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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جوسين ربويين لم يتفقا في العلة جماز الفضمل والوَّسوماء كمأن  ّاا كان البيع بين -3

يبيع يعاماً بفضمة،  و يعامماً بمذهل ونحوهمما، فيجموز التفا مل والتأجيمل  

  ختالف البدلين في الجوس والعلة. 

ّاا كان البيع بين جوسين ليسا ربويين جاز الفضمل والوسميئة كمأن يبيمع بعيمراً  -4

 ونحوهما فيجوز التفا ل والتأجيل. ببعيرين،  و بوباً ب وبين 

  يجموز بيممع  حممد نموعي جمموس بممايخر ّ   ن ي ونمما فمي مسممتو  واحممد فممي  

الصممفة، فممال يبمماع الريممل بممالتمر  ألن الريممل يمموقص ّاا جمم ، فيحصممل 

 التفا ل المحرم.

 :حكم بيع الذهب المصوغ 

   يجوز بيع المصوغ من الذهل  و الفضة بجوسن متفا الً  ألجمل الصموعة

 في  حد العو ين، ل ن يبيع ما معن بالدراهم بم ي تري المصوغ.

 :حكم الفوائد التي تأخذها البنوك 

الفوائد التمي مأخمذها البومو  اليموم علما القمروض ممن الربما المحمرم، والفوائمد 

 التي مدفعها البوو  مقابل اسيداع رباً  يحل ألحد  ن يوتفع بن بل يت لص مون.

 ك الربوية:حكم اإليداع في البنو 

يجممممل علمممما المسمممملمين ّاا احتمممماجوا اسيممممداع والتحويممممل بواسممممطة البوممممو   -1

اسسالمية، فذن لم موجد جاز للضرورة اسيداع في غيرها ل من بمدون فائمدة، 

 والتحويل من غيرها ما لم ي ال  ال رع.

يحممرم علمما المسمملمين العمممل فممي  ي بوممأ  و م سسممة مأخممذ  و معطممي الربمما،  -2

 يأخذه العامل فين سح  يعاقل علين.  والمال الذي

  :كيف يتخلص من األموال الربوية 

 ،وماب ّلا ع عز وجمل ،الربا من  عظم الذنوب، وّاا من  ع علا المرابي
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ويريممد الممت لص موهمما فممال ي لممو مممن  ،ولممن وعوممده  ممموال مجتمعممة مممن الربمما

 حالين:

ويتمر  مما  ،أخمذ ر د مالمنفهوما ي ، ن ي ون الربا لن في امم الواد لم يقبضن -1

 زاد علين من الربا. 

 ن م ممون  ممموال الربمما مقبو ممة عوممده فممال يردهمما علمما  لممحابها و  يأكلهمما   -2

ألنها كسل خبي ، ول ن يمت لص موهما بمالتبرع بهما،  و جعلهما فمي م ماريع 

 نافعة م لصاً موها كذنارة الطرق ومعبيدها، وبواء الحمامات ونحوها. 

 حكم بيع الحيوان: 

 .ودوان ما دام حياً، وكذا كل معد  ربا في الحي

وزوناً  و م يالً جمر  فيمن فيجوز بيع البعير بالبعيرين وال البة، فذاا لار م

 .الربا

فال يجوز بيع كيلو من لحم الغوم ب يلوين من لحم الغوم، ويجوز بيع كيلو من 

قمابد فمي ّاا حصمل الت ،لحم الغوم ب يلوين من لحم البقر   خمتالف الجموس

 الحال. 

  يجمموز شممراء الممذهل للقَُويممة،  و لقصممد الممرب  كممأن ي ممترين حيوممما يممو فد

 سعره، ويبيعن عودما يزيد سعره. 

 :حكم بيع الصرف واألوراق المالية 

: هو بيع نقد بوقد سواء امحد الجوس  و اختل ، وسواء كان الوقد من الصرف

فهمي مأخمذ ح مم  ،هما اينالذهل والفضة،  و من األوراق الوقديمة المتعاممل ب

وية.   الذهل والفضة   شتراكهما في ال َّمو

 ّاا باع نقداً بجوسن كذهل بذهل،  و ورق نقدي بجوسن كريال بريال ورقي، 

 والتقابد في المجلس.  ،وجل التساوي في المقدار ، و معدني

  وّن باع نقداً بوقد من غير جوسمن كمذهل بفضمة،  و ريما ت ورقيمة سمعودية
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ات  مري يممة ممم الً جمماز التفا ممل فممي المقممدار، ووجممل التقممابد فممي بممدو ر

 المجلس.

 ّاا افتممرق المتصممارفان قبممل قممبد ال ممل  و الممبعد لمم  العقممد فيممما قممبد، 

وبطل فيما لم يقبد كأن يعطين ديواراً ليصمرفن بع مرة دراهمم، فلمم يجمد ّ  

 بائع. خمسة دراهم فيص  العقد في نص  الديوار، ويبقا نصفن  مانة عود ال
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