
با ومشكلة الفائدة الر 

 : المستهدفة الكفاءة
با وأحكامه التمييز بين أنواع الر 

 : مراجع الدرس
 أبو األعلى المودودي - الربا •
 محمود شلتوت - اإلسالم عقيدة وشريعة •
 سيد سابق - فقه السنة •

 الدرس تصميم

 تمهيد ـ
 تعريف الربا - 1
 دليل تحريمه و حكم الربا - 2
 تحريم الربا مراحل - 3
 الحكمة من تحريم الربا - 4
 األموال التي يجري فيها الربا - 5
 ة الربا علّ - 6
 أنواع الربا - 7
 القواعد العامة الستبعاد المبادالت الربوية - 8
 أسئلة التقويم الذاتي *
أجوبة التقويم الذاتي *



الفائدة ومشكلة با الر 

 الربا؟ هو معنى ما -
- الربا؟ الم م اإلس كيف حر 
 ؟ الربا تحريم من الحكمة ما -
 ؟ ما الحكمة من ذلك . في أموال دون أخرى لربا ا يجري -
 ما هي أنواع الربا؟ -
 هي أهم ما . الربوية المبادالت الستبعاد عامة قواعد وضع اإلسالم -

 ؟ هذه القواعد

 تمهيد

 متها وحر القدم منذ اإلنسان فها عر تي ال المعامالت من با الر يعتبر
 ه وأكل النّّّاس ألموال المحرم لالستغالل وسيلة فهو الشّرائع، جميع

 والطّرق الوسائل أبرز من با الر أصبح عصرنا وفي .. بالباطل
 عفاء الض يستغلون الّذين للمترفين الحرام المال كسب في بها المتعامل

 التّنمية طريق في عائق أكبر أضحى ثم ومن ومجتمعات، أفرادا
 إلى النّّاس داعيا اإلسالم جاء ولذلك االقتصادية، التّبعية من لخروج وا

. به تعامل من على الحرب وأعلن عنه، الكف



 : الربا تعريف - أوال

 : تعالى قوله ومنه والنّّمو، والزيادة الفضل : لغة ـ أ

 ] 05 / الحج [
 : تعالى وقوله

 ] 92 / النّّحل [
 أن غير من المتجانسين البدلين د أح في الزيادة هو : اصطالحا ـ ب

. ض و بع الزيادة هذه تقابل



 : الربا حكم - ثانيا

م با الروقد كثيراً، أو كان قليالً خالف، غير من الفقهاء باتفاق محر 
 : تحريمه ودليل . األمة وإجماع والسنة بالكتاب تحريمه ثبت

 : لى تعا قوله منها كثيرة، آيات في : الكتاب - 1

 ] 275 / البقرة [
 : وتعالى سبحانه وقوله

 ] 278 / البقرة [
 رواه ما : منها مستفيضة كثيرة أحاديث في التّحريم ورد : ة نّ الس – 2

 آكل صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول لعن " : قال رضي اهللا عنه جابر
 ]. مسلم رواه [ . " سواء هم : وقال وشاهديه، وكاتبه، وموكله، الربا،
 رسول يا : فقالوا . " الموبقات السبع اجتنبوا " : اهللا عليه وسلم صلى وقوله
 اهللا حرم تي ال النّّفس وقتل والسحر، باهللا، الشّرك " : قال هي؟ وما اهللا،
 وقذف الزحف، يوم ي ولّ والت اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل بالحق، إالّ
عليه متفق [ . " الغافالت المؤمنات حصنات الم [ 

 المسلمون أجمع " : تعالى اهللا رحمه النووي اإلمام قال : اإلجماع – 3
. " وتعاريفه ضابطه في اختلفوا وإن الجملة في الربا تحريم على



 : الربا تحريم مراحل - ثالثا

 القرآن خاطبنا ف . ذكر اهللا أن الربا ال يبارك فيه : األولى المرحلة *
 : بقوله الكريم

 ] 39 / الروم [

 أفعال من وأكله بالربا المعاملة أن اهللا ذكر : الثّانية المرحلة *
 : تعالى فقال . األليم بالعذاب ذلك على دهم وتوع ، اليهود وعادات

 ] 161 - 160 / النّّساء [
 المؤمنين على أكل الربا أضعافا نهى اهللا : ة الثالث المرحلة *

 : تعالى فقال . مضاعفة

 ] 130 / عمران آل [

 لمرحلة حرم اهللا الربا تحريما قطعيا في هذه ا : الرابعة المرحلة *
. قليال كان أم كثيرا



 : تعالى قال

 ] 275 / البقرة [

 : الربا تحريم من الحكمة - رابعا

 روح على ويقضي األفراد بين والبغضاء العداوة يسبب أنّه . 1
 . التّّعاون

2 . المقابل في و المال، تكسب و تعمل ال مترفة طبقة إيجاد إلى ي يؤد 
 . فقيرة طبقة إيجاد

3 . الحديث االستعمار وسائل من وسيلة با الر . 
4 . ح ه ألنّ ، بالباطل يؤكل ال حتّى المسلم مال على للمحافظة م ر 

 أخاه ض قرِ ي مادام .. والبركة الخير أبواب للمسلم تفتح الربا باجتناب
. فائدة بال ماال



 : الربا فيها يجري لّتي ا األموال - خامسا

 جريانه في واختلفوا معينة، أموال في الربا جريان على الفقهاء اتفق
 : اآلتي الوجه على وذلك أخرى، أموال في
 الذّهب، : ستة وهي التّالية، األموال في يجري با الر أن على اتفقوا - أ

 استجمعت ا إذ وذلك . والملح والتّمر، والشّعير، ، ) القمح ( ر والب والفضة،
 : ذلك على ودليلهم . الربا شرائط

 صلى اهللا بي النّ عن رضي اهللا عنه الصامت بن عبادة رواه ما - 1
 بالبر، والبر بالفضة، والفضة بالذّهب، الذّهب " : قال عليه وسلم

 سواء بمثل، مثالً بالملح والملح بالتّمر، والتّمر بالشّعير، والشّعير
 كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا بيد، يداً بسواء،

 ] عليه متفق [ . " بيد يداً
 صلى اهللا اهللا رسول أن رضي اهللا عنه الخدري سعيد أبو رواه ما - 2

 تُشفَّوا وال ، بمثل مثالً إالّ بالذّهب الذّهب تبيعوا ال " : قال عليه وسلم
 تُشفَّوا وال بمثل مثالً إالّ بالورِقَ الورِق تبيعوا وال بعض، على بعضها
 ] عليه متفق [ . " بناجز غائباً منها تبيعوا وال بعض، على بعضها

 صلى اهللا اهللا رسول قال : قال رضي اهللا عنه هريرة أبو رواه ما - 3
 بالفضة والفضة بمثل، مثالً بوزن وزناً بالذّهب الذّهب " : عليه وسلم

 ] مسلم رواه [ . " ربا فهو استزاد أو زاد فمن ، بمثل مثالً بوزن وزناً
 ، المال من الستة األنواع هذه عدا فيما الربا جريان في واختلفوا - ب

: مذهبين على وذلك



 األموال هذه غير في الربا جريان عدم وهو : الظّّاهرية مذهب / 1
 عليها يقاس فال ل، معلّ غير دياً تعب كان فيها الربا جريان ألن الستة،
وقتادة عطاء عن وي مر المذهب وهذا فيه، ها غير . 
 األموال هذه غير في يجري الربا أن وهو : العلماء جماهير مذهب / 2

 . ها غير عليها فيقاس معلل، فيها التّحريم أن ذلك فيها، يجري كما الستة

 : الربا ة علّ - سادسا

با علة إناالقتيات هي إنما الر األربعة، األنواع في خار واالد في ة والثّمني 
 . الجنس مع ة والفض هب الذّ
 معنى في ويكون به، باالكتفاء البدن يصلح مأكول كّل فيشمل االقتيات أما -

 . كالملح به المقتات لحفظ ضروري هو ما به المقتات
 عادة، منه المبتغى األمد إلى المطعوم استبقاء إمكان فمعناه االدخار وأما -

 . بحسبه شيء كّل في هو بل ، لذلك حد وال
 أنّه إالّ معه، إالّ التّفاضل م حر ي وال العلة، وصفي أحد فإنّه الجنس وأما -

 والشّعير ر فالب . المعتمد على المقارب الجنس الواحد، الجنس منزلة ينزل
 ببعض بعضها بيع لذلك فيحرم ا، م منفعته لتقارب الربا، في واحد جنس

 البيع أما المنجز، البيع في ا هذ . تماماً متفاضالً نفسه ر بالب ر الب كبيع متفاضالً
 سواء مطلقاً الطّعم الجنس جانب إلى فيه التّحريم ة علّ فإن ) النَّّّساء ( أجل إلى

 فإذا ، التّداوي لغير طعماً يكون أن بشرط ، ال أو خراً مد ال، أو به مقتاتاً أكان
. النَّّّساء فيه يجر لم للتّداوي كان



 : الربا أنواع - سابعا

 : نوعين إلى با ر ال ينقسم
 في اآلخر عن ضين العو أحد زيادة مع البيع وهو : الفضل ربا - 1
 السابق الصامت بن عبادة حديث تحريمه على ودّل . الجنس حد متُّ
 " بيد يداً كان إذا شئتم كيف فبيعوا ... بالفضة والفضة بالذّهب، الذّهب "
 ]. عليه متفق [

 من ائن الد يأخذها الّتي المشروطة دة يا الز وهو : النَّّسيئة ربا - 2
باع فإذا . الجنس اتحاد أو القدر اتحاد عند وذلك . التّأجيل نظير دين الم 

 عن األول الصاع لزيادة يصح لم مؤجالً ر ب من بصاع ر ب من صاعاً
 ل المعج الصاع ألن . ظاهراً ذلك د ب ي لم وإن الحقيقة، في الثّّاني الصاع

 ولهذا . نع فم زيادة فيه فكان ل، المؤج الصاع من ثمناً أكثر رف الع في
 يشترط فإنّه ل، المعج البيع بخالف الظّّاهرة يادة الز فيه تشترط لم

 . فيه األجل وجود لعدم الظّّاهرة، يادة الز فيه للتّحريم
 أن رضي اهللا عنه زيد بن أسامة رواه ما النسيئة ربا تحريم على ودل

 ". النسيئة في الربا إنما " : قال عليه وسلم صلى اهللا اهللا رسول
 نهى " : قال رضي اهللا عنه عازب بن براء ال وعن ]. الشيخان رواه [
] الشيخان رواه [ . " ينا د ق بالورِ الذهب بيع عن لم صلى اهللا عليه وس رسول ال



 : ة الربوي المبادالت الستبعاد العامة القواعد - ثامنا

 رضي اهللا عنه الصامت بن عبادة حديث في ناها رأي الّتي األحكام هذه
 ومن ، متشابهة بعبارات حديث من أكثر في ر تتكر ، الذّكر السالف
 : التّالية القواعد العلماء استنبط األحاديث هذه مجموع

 : فيشترط ، في حال تبادل شيء بجنسه : األولى القاعدة
 . بسواء سواء بمثل مثال البدلين في المساواة - أ

 . بيد يدا الفوري التّسليم - ب

 . وع وليس من نفس الجنس فس النّ شيئين من ن دل تبا : الثّانية القاعدة

 ومختلفين الجنس في مختلفين شيئين تبادل حالة في : الثّالثّة القاعدة
 ويعود الشّرطان ويسقط شيء كل يجوز فهنا ؛ بالنقود كالقمح العلة في

 أو فورا بغيره أو بالتّساوي تم ي أن فيمكن ، الحرية مبدأ إلى التّبادل
. نسيئة



: التّالي الجدول في القواعد هذه نلخص أن ويمكن



 الخالصة
 ل تُقابـ أن غيـر من المتجانسين لين البد أحد في الزيادة هو : الربا تعريف . 1

 . بعوض الزيادة هذه

 : تحريمه مراحل . 2
 . فيه يبارك ال الربا أن ) 39 ية اآل ( الروم سورة في اهللا ذكر : األولى •
ة أن ) 161 / 160 اآلية ( النساء سورة في اهللا ذكر : الثانية •  بالربـا المعامـل

 . األليم بالعذاب ذلك على وتوعدهم اليهود وعادات أفعال من ي ه وأكله
 الربـا أكل ن ع ) 130 اآلية ( عمران آل سورة في المؤمنين اهللا نهى : الثالثة •

 . مضاعفة أضعافا
 قطعيا تحريما الربا ) 275 اآلية ( البقرة سورة في اهللا حرم : عة الراب •

 : الربوية المبادالت الستبعاد العامة القواعد . 3
 ): بـالقمح القمـح بالذهب، الذهب ( الجنسين لنفس التبادل كان إذا : األولى •
 . بيد يدا أي الفوري والتسليم بمثل مثال أي ؛ المساواة شترط ت
 رط ت شـ تُ ) بتمر قمح أو بفضة ذهب ( من نفس النوع ادل التب كان إذا : الثانية •

 . ) بيد يدا أي ( الفوري التسليم أو المناجزة
 . المتبادلين رغبة إلى ويرجع حر فالتبادل بطعام معدن حالة في : الثالثة •
 : هما نوعين إلى الربا ينقسم . 4
 . الجودة بسبب واحد جنس من البدلين أحد زيادة : الفضل ربا •
. التأجيل نظير المدين من لدائن ل المشروطة الزيادة : ة النسيئ ربا •



 أسئلة التقويم الذاتي *

 ما هي األموال التي يجري فيها الربا؟ - 1

 ؟ الحكمة من تحريم الربا ما - 2

ما هو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ – 3



 أجوبة التقويم الذاتي *

وا فـي أموال معينـة، و اتفق الفقهاء على جريان الربا في - 1  اختلـف
 : جريانه في أموال أخرى

 الذهب، : اتفقوا على أن الربا يجري في األموال التالية، وهي ستة - أ
وذلك إذا استجمعت شرائط . ر، والشعير، والتمر، والملح والفضة، والب 

 . الربا
 واختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه األنواع الستة مـن المـال - ب

 : مذهبين وذلك على
 وهو عدم جريان الربا في غيـر هـذه األمـوال : مذهب الظاهرية -

 معلل، فال يقـاس عليهـا الستة، ألن جريان الربا فيها كان تعبدياً غير
 وهو أن الربا يجري في غيـر : مذهب جماهير العلماء - . غيرها فيه

 هذه األموال الستة كما يجري فيها، ذلك أن التحريم فيها معلل، فيقـاس
 . عليها غيرها

 : الحكمة من تحريم الربا - 2
 . البغضاء بين األفراد و يسبب العداوة •
 . يقضي على روح التعاون •
 . تكسب ماال و يؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة ال تعمل •
 . سائل االستعمار الحديث و وسيلة من هو •
. لمحافظة على مال المسلم ا •



3 - الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة يتمثّل في أن : 

 حـد متُّ في اآلخر عن ضين العو أحد زيادة مع البيع هو : الفضل ربا -
 . الجنس

 المدين من الدائن يأخذها الّتي المشروطة الزيادة هو : سيئة نّ ال ربا -
 صاعاً باع فإذا . الجنس اتحاد أو القدر اتحاد عند وذلك . التّأجيل نظير
 الصاع عن األول الصاع لزيادة يصح لم مؤجالً بر من بصاع بر من

 في المعجل الصاع ألن . ظاهراً ذلك يبد لم وإن الحقيقة، في الثّّاني
 لم ولهذا . فمنع زيادة فيه فكان المؤجل، الصاع من ثمناً أكثر العرف
 للتّحريم يشترط فإنّه المعجل، البيع بخالف الظّّاهرة الزيادة فيه تشترط

 . فيه األجل وجود دم لع الظّّاهرة، الزيادة فيه

<


