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بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، 
 على آله وصحبه أمجعني. أما بعد: سيدنا ونيبنا حممد و 

 ] باب الربا والصرف [: - ه هللا تعاىلرمح -قال املصنف 
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري خلق 
 هللا أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وهنجه واسنتَّ بسنته إىل يوم الدين. أما بعد:

هذا الباب يعترب من أهم األبواب  باب الربا والصرف [ ]: -رمحه هللا  -فيقول اإلمام احلافظ 
من الوعيد والعقوبة ملن تعامل  8عظيم ما رتب هللا  :والسبب يف ذلك ،املتعل ِّقة باملعامالت املالية

وملا كانت مسائل  .حذَّر عباده من هذه الكبرية العظيمة وهناهم وزجرهم عنها 8بالربا، وألن هللا 
 خيفى على كثرٍي من الناس إال من رحم هللا - الربا منها ما هو ظاهٌر جليٌّ ومنها ما هو مسترٌت خفيٌّ 

وقد جاءت نصو  الكتاب  ،فيحتاج طالب العلم إىل أن يُلمَّ مبسائله وأن يعتين مبعرفة أحكامه :-
إذا كان من الربا اخلفي ِّ  :با وأخطر ما يكونوأشدُّ ما يكون الر  .والسنة تبني ِّ هذه املسائل واألحكام

 ،وال يستطيع أن يعرف الربا فيها إال العلماء الراسخون ،الذي ختفى مسائله على كثرٍي من طلبة العلم
بإفراد هذا الباب  -رمحهم هللا  -اعتىن الفقهاء  :ومن هنا ،وكثريًا ما يقع ذلك يف بيوع ذرائع الربا

رمحه هللا  -واملصنف  ،تنوا ببيان هذه املسائل يف كتبهم وشروحهم الفقهيةواع ،املهم مبسائل مستقلة
يف  - U وهنى النيب ،ألن السنة وردت يف أحاديث تبني ربا الفضل وربا النسيئة ؛درج على هذا -

سيعتين بذكر هذه األحاديث اليت وضَّحت  -رمحه هللا  -فاملصنف  ،عن الربا -أحاديث أيًضا 
 نت مىت يقع الربا نسيئًة ومىت يقع تفاضاًل.أصناف الربا وبيَّ 
أي: يف هذا املوضع سأذكر لك مجلًة من  ] باب الربا والصرف [: -رمحه هللا  -فيقول املصنف 

 اليت تتعلَّق بالربا وبالصرف. U أحاديث رسول هللا

ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ ژ   ومنه قوله تعاىل:  ،الربا يف لغة العرب: الزيادة يقال: أرىب الشيء إذا زاد

أي: أكثر وأزيد عدًدا. والزيادة اليت يصطلح العلماء على وصفها بكوهنا ربًا: هي زيادٌة   ژ ڭ  ۇ
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وهذه الزيادة املخصوصة يف األشياء املخصوصة تقع على صفٍة  ،خمصوصٌة يف أشياء خمصوصة
وهذا ما عنوه  ،فالزيادة املخصوصة: هي زيادة املكيل كياًل واملوزون وزنًا يف أصناف الربا ،خمصوصة
وهي  ،وهي تنقسم إىل قسمني: األصناف الربوية املنصو  عليها "،يف أشياء خمصوصة"بقوهلم: 

أربٌع و  ،اثنان منها من األمثان: الذهب والفضة .الستة: الذهب والفضة والرب والتمر والشعري وامللح
فهذه الستة األصناف اصطلح العلماء على تسميتها  .منها من املطعومات: الرب والتمر والشعري وامللح

وقد جاءت جمتمعًة يف أمجع  ،نص على الربا فيها U ألن النيب "؛األصناف الربوية املنصو  عليهاـ"ب
يقول: الذهب  U الصحيح قال: ) مسعت رسول هللا Wاألحاديث وهو حديث عبادة بن الصامت 

يًدا  ،مِّثاًل مبثل :وامللح بامللح ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،والرب بالرب ،والفضة وبالفضة ،بالذهب
فقد أرىب ( فبنيَّ هذا احلديث جريان الربا يف  :بيد ( ويف بعض ألفاظ احلديث: ) فمن زاد أو استزاد

وجاء التفصيل يف الرواية األخرى: ) فإذا اختلفت هذه األصناف: فبيعوا كيف  ،هذه األصناف الستة
 - وهذا الربا ،ربا النسيئة وربا الفضل :شئتم إذا كان يًدا بيد ( فالربا يف هذه األصناف الستة

قيس عليها وُأحلق هبا األصناف  "األصناف الربوية الستةـ"جممٌع عليه يسميها العلماء ب - بالنوعني
فُأحلقت هبذه األصناف األربعة املطعومة وُأحلق بالذهب  ،خر من املكيالت واملوزونات املطعومةاألُ 

فهذه األصناف الستة أصول  ،كاحلديد والنحاس والرصا  والنيكل وحنو ذلك  :والفضة كل موزونٍ 
زيادٌة ": ومن هنا قالوا يف تعريف الربا ،وما يقاس عليها فهي أصناٌف ملحقٌة باملنصو  عليه ،الربا

 "يف أشياء خمصوصة" .ألن العدد ال جيري فيه الربا ؛زيادة املكيل كياًل واملوزون وزنًا :وهي "خمصوصة
زيادة أجٍل يف ربا  :وهي "على صفٍة خمصوصة" .األصناف الستة املنصو  عليها وامللحق هبا :وهي

يف من أمجع التعاريف للربا حيث وهذا التعر  .يف ربا الفضل - كياًل أو وزنًا  - وزيادة عنيٍ  ،النسيئة
فال يقع إال يف األمثان من  :وأما الصرف .بنيَّ أو مشل املنصو  عليه وامللحق باملنصو  عليه

أن مبادلة الذهب  :واألصل ،وعطفه على الربا من عطف اخلا  على العام ،الذهب والفضة
وإذا ُصرف  .-شاء هللا  كما سيأيت إن  -بالذهب والفضة بالفضة جيب فيها التماثل والتقابض 

يقع الربا يف الصرف إما نسيئًة  :وحينئذٍ  ،وجب التقابض ومل جيب التماثل :الذهب بالفضة فاختلفا
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كذهٍب   - فيقع نسيئًة وتفاضاًل عند احتاد الصنف :وإما أن يكون جامًعا لألمرين ،وإما تفاضاًل 
لو باع كيلو من الفضة بكيلوين أو  و  ،وقع الربا يف الصرف :فلو باع كيلو ذهب بكيلوين ،- بذهب

وكان يف القدمي صرف  .- وهذا باملصارفة - فإنه يقع ربا الفضل :كيلو بكيلو وزيادة فضٍة بفضة
 ،فلو أنه أعطاه درمهًا من الفضة اآلن ،فهذا من ربا الصرف تفاضاًل  :درهٍم بدرمهني وديناٍر بدينارين

ولو أنه قال له: اصرف يل هذا الدينار من  .صار ربا نسيئة :قال اآلخر: غًدا أعطيك الدرهمو 
قال: غًدا  .أو خذ هذا الكيلو من الذهب وأعطين بداًل منه كيلو ونصف من الذهب ،الذهب
ببيان  -رمحهم هللا  -يعتين العلماء  :وبناًء على ذلك .وقع ربا الفضل وربا النسيئة مًعا :أعطيك

ا من املصارفات اليت ال تقع على السبيل والسنن الشرعي يقع فيها ألن كثريً  ؛مسائل الصرف مع الربا
فالصرف نوٌع من أنواع  :وإال فاألصل ،يقرن العلماء باب الصرف بباب الربا :ومن هنا ،خلل الربا

فلو أن  ،نوٌع من البيوع - سواء احتدت أو اختلفت - كصرف العمالت ومبادلة العمالت  ،البيوع
فصرف الدوالر بالريال  ،وأراد أن يصرفها بالرياالت ،- كالدوالر  - شخًصا كانت عنده عملة

فهذا بيع واألصل أنه مشروٌع وجائز مىت ما وقع على السنن الشرعي وحتققت فيه الشروط  :وقبض
ا لوجود هذا الذي ذكرناه من أن غالب صور بيع الصرف إذ ؛لكنه قُرن بالربا ،املعتربة للصحة واجلواز
 وقعت يف الربا.خرجت عن السنن أ

أنه من مجلة البيوع احملرمة  :مناسبة هذا الباب ] باب الربا والصرف [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
بل قال بعض العلماء: إن الربا حمرٌم يف مجيع  ،-عليه الصالة والسالم  -اليت حرمها هللا ورسوله 

 ،سرائيل أهنم أكلوا الربا وأخذوا الرباولذلك عتب هللا على بين إ ،الشرائع السماوية ومل حتله شريعة

ٹ  ژ صريح قوله تعاىل:  :واألصل يف حترميه .U وهذا يدل على أن حترميه ليس خاصًّا بأمة حممد

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۀ  ہ  ژ وقال تعاىل:   ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ۓ

ۀ  ہ  ہ  ژ حترمي الربا حينما قال:  -تعاىل  - فبنيَّ هللا  ژې  ې   ۉ   ۉ
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مبعىن: اتركوا. والتعبري هبذه الصيغة يدل على حرمة  ژھ  ژ   ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

من صيغ التحرمي وهي  "ذرـ"ف  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ كما قال تعاىل:   ،املأمور برتكه

ہ  ہ   ژ وإذا أمر هللا هبا فمعناه: أنه جيب على املسلم أن يرتك. وقوله تعاىل:  ،تدل على الرتك

وأن من ترك الربا واجتنبه فقد اتقى  ،ترك الربا :دلَّ على أن من تقوى هللا ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  

   ےژ وقوله تعاىل:  .8فإنه غري متقٍ  هللا  :وأن من استخفَّ بالربا وأكله وأخذه ومل يبال به ،ربه

وأن اإلميان يزع صاحبه ويأمره باجتناب الربا  ،دلَّ على أن املؤمن هو الذي يرتك الربا ژۓ   ۓ 

وعيٌد شديٌد يدل على حترمي   ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ   وتركه. وقوله تعاىل: 

وهذا كاٍف يف حترمي   ژ ڤ  ڤژ    مل يقتصر على قوله:  - سبحانه - فهو ،الربا وشدة أمره

فبنيَّ العقوبة املرتتبة على ترك ما   ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ   ولكنه قال:  ،الربا
ووازٌع  ،وهذا كما يقول العلماء: تغليٌظ وتأكيٌد لتحرمي الربا ،أمر هللا به وفعل ما هنى هللا عنه من الربا

ڭ  ڭ  ژ   : 8فإن املؤمن حينما يسمع قول هللا  ؛ديينٌّ وأسلوٌب رباينٌّ حكيٌم مؤثٌر يف قلوب املؤمنني

 ،ما قال هللا هذا يف الزىن وال يف شرب اخلمر ولكن يف الربا  ژ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

وإذا آذن هللا عبده حبرٍب فال تسأل عن   ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ   قال: 
 :وُياربه يف دنياه ،فال يسلم من فتنٍة إال وقع يف غريها أو يف أعظم منها :ُياربه يف دينه !حاله

 ،وهذه من العقوبات املرتتبة عليه ژڌ   ڌ  ڎ  ژ : - تعاىل - كما قال هللا  ،فُتمحق بركة ماله
يف  فكثريه قليٌل ولو صبَّت :وقلَّ أن جتد أحًدا أراد أن يستكثر ماله بالربا إال نزع هللا الربكة من ماله

جعل العربة يف األموال وصالح احلال بالربكة، فإذا نُزعت  8فإن هللا  ،حجره أموال الدنيا كلها
الربكة من الشيء: فإن وجوده وعدمه على حدٍ  سواء، وقد يكون وجوده بالًء على العبد. فالعربة 

 ژۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ژ بالربكة، فإذا حمقت الربكة من الشيء: فقد جاء شرُّه ووىلَّ خريه 
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مل يقل: فأذنوا  ،ألهنا نكرة ؛والتعبري باحلرب بأسلوب لغوي عريب فصيح بني ِّ يف شدهتا وعظمها

ۇ  ۇ  ۆ     ژواحملار ب سيؤتى من حيث ال ُيتسب   ژۇ  ۇ  ژ وإمنا قال:  ،باحلرب

يدل   ژۈژوقوله:  .-والعياذ باهلل  -وإذا حارب هللا عبده فال ُيسأل عن حاله   ژۆ  
أطبق  :ومن هنا ،وأن للوايل أن يعزَّره ،وأنه ال جيوز للمرايب أن يرايب ويقع يف الربا ،على أنه يعاقب

ألن  ؛وجب على القاضي أن يعزَّره وأن يعاقبه :العلماء واألئمة على أنه لو تعامل تاجٌر مع غريه بالربا

ى  ى     ائ  ژ با: مبيًنا حرمة الر  - تعاىل - وقال  ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ هللا يقول: 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ    يف قوله:  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   

نسأل هللا  -وهذه اآلية يتتبَّعها من يف قلبه مرض  ،والنهي يدل على التحرمي ،هنيٌ   ژ وئ

ائ  ەئ  ژ ألن هللا يقول:  ؛الفوائد املركَّبة الكثرية :فيقول: الربا احملرم هي ،-السالمة والعافية 

وهذا  !وما كان من الربا من الفوائد اليسرية فإنه ال يدخل يف التحرمي  ژ ەئ  وئ  وئ
 ،: أن من أكل الربا وابتلي بالربا منكسر القلب ونادًما يقول: إنه حرامٌ -رمحهم هللا  -ذكر العلماء 
فإن الذي يستحله فقد استحل  !أخفُّ عند هللا جرًما ممن يأكله ويقول: هو حالل ..وإنه عاٍ  هلل

والعياذ باهلل  -وأمجع العلماء على أن استحالل ما ورد النص القطعي بتحرميه كفٌر  !8م هللا ما حر 

ائ  ەئ  ەئ  وئ    ژ. ومن هنا قالوا: إن الفوائد اليسرية جائزة؛ ألن هللا يقول: -

 واجلواب عن هذه الشبهة أن يقال: !فإن كانت الفوائد قليلة فإهنا جائزة  ژ وئ
أن هللا يقول: ملا كان ربا  :يعين ،خمرج الذم ِّ والتقريع والتنفري فلم يُعترب مفهومهاأواًل: إن اآلية خرجت 

فإذا حلَّ األجل يقول له: ادفع أو زد يف األجل وزد يف  ،اجلاهلية يعطي الرجل الدين مئة دينار
 ،مئة وعشرةمث إذا جاء يف هناية السنة أصبحت املئة  .فيقول: انظرين سنًة وأزدك عشرة دنانري ،الفائدة

جعل اآلية خارجًة  8فاهلل  !فأصبح أضعافًا مضاعفة .فيقول: زد وتأجَّل !فيقول: ما عندي سداد
خمرج التقريع والتوبيخ والتأنيب؛ ألهنا استغالٌل من األقوياء للضعفاء والفقراء، وفسرهتا آية البقرة 
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فاهلل يعاتب أهل الربا أهنم يضي ِّقون   ژ ائ  ەئ     ەئې  ى     ى  ائ   ژ حينما قال: 

أي: ما    ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ فيقول هلم:  ،على الناس وجُيحفون بالناس
هذا وجه. والوجه الثاين قال بعض العلماء: بل إن  ؟!كفاكم ارتكابًا للربا أن تأكلوه املرة بعد املرة

أن  :ألن املراد هبا  ژ وئ  وئژ ألنه ملا قال:  ؛اآلية حترم الربا يف الفائدة القليلة والكثرية
الشخص إذا أخذ الربا لشهٍر واحد أو لفائدٍة يسرية فقد استحلَّ أن يأخذه أضعافًا مضاعفة ولو مل 

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ كما قال:   ،يأخذ

فمن أكل الفائدة اليسرية سيأكلها   ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ڤ   ڤ
  .وكما استحلَّ اليسري فإنه يستحلُّ الكثري ،دة اليسرية تقود إىل الكبريةألن الفائ ؛أضعافًا مضاعفة

ومن عظَّم الدم الواحد فامتنع من قتله فكأمنا  ،كذلك من استحلَّ دًما واحًدا فإنه يستحلُّ الدماء
هذا  ،ومن هنا قالوا: إن اآلية خرجت هذا املخرج .ألنه ال يسفك دًما حراًما ؛أحيا الناس مجيًعا

 واب األول.اجل
أن يقال: إن قولكم: إن اآلية الكرمية تدل على  - وهو من أقوى األجوبة - اجلواب الثاين: أن نقول

دلت على حرمة   ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ    نقول: آية آل عمران:  ،حل ِّ الفوائد
 قلياًل أو كثريًاسواًء كان  -وآية البقرة دلت على حرمة أكل الربا مطلًقا  ،أكل الربا أضعافًا مضاعفة

وآية البقرة حترمي الربا فيها لكل  ،فاستدالٌل باملفهوم ال باملنطوق :فإن استدللتم بآية آل عمران ،-

فهم ملا   ژ ڤ  ڤژ  إمنا هو املنطوق من صريح قوله تعاىل:  -قلياًل كان أو كثريًا  - الربا

مل تكن أهنا إذا   ژ وئ  وئژ نقول: نفهم من قوله:  ژ وئ  وئ ژ  :يقولون
أنه إذا تعارض "القاعدة:  ،على ذلك وبناءً  ".املفهوم"فهذا يسميه العلماء  ،أضعافًا فهي حالل

فإن هذه اآلية الكرمية تدل على أنه ال  :وبناًء عليه "فإنه يقدم املنطوق على املفهوم :املنطوق واملفهوم
 ،تدل على حرمة الربا والنهي عنه Uوجاءت النصو  يف سنة النيب  ،جيوز للمسلم أن يأكل الربا
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أنه لعن آكل الربا  :حىت صح عنه ،الوعيد الشديد يف أكل الربا -عليه الصالة والسالم  -فجاء عنه 
أي: أنه  - وأن حرمته من الكبائر ،وهذا يدل داللًة واضحًة على حرمة الربا ،وموكله وكاتبه وشاهديه

وجاء  ،أمجع العلماء على أنه من كبائر الذنوب :ناومن ه .- من كبائر الذنوب وليس من صغائرها
         : - Wحديث عمر بن اخلطاب  -جاءت األحاديث كما يف حديث الباب  Uعن النيب 

حديث عبادة  :والفضة بالفضة ربًا إال هاء وهاء ( وكذلك أيًضا ،) الذهب بالذهب ربًا إال هاء وهاء
يف الصحيح: ) ال تبيعوا الذهب بالذهب  Wدري وحديث أيب سعيد اخل ،املتقدم Wبن الصامت 

وال تبيعوا الورق بالورق إال مِّثاًل مبثل وال تشفُّوا بعضها  ،إال مِّثاًل مبثل و ال تشفُّوا بعضها على بعضٍ 
أنه هنى عن الربا يف  :-عليه الصالة والسالم  -وال تبيعوا غائًبا منها بناجز ( وثبت عنه  ،على بعضٍ 
خطبته يف حجة  :ويدل على ذلك ،Uالسنة على حترميه إىل وفاة رسول هللا  فكانت ،آخر حياته

ألن هذه اخلطبة مجعت  ؛فيها أن يبني األمور العظيمة -عليه الصالة والسالم  -الوداع اليت اختار 
مبا أمر هللا  Uفأمر فيها رسول هللا  :وبينت ما أحل هللا وما حرم واألصول العظيمة ،مقاصد اإلسالم

: ) أال وإن ربا اجلاهلية -عليه الصالة والسالم  -قوله  :ومن ذلك ،وهنى عن ما هنى هللا عنه ،به
وأن هذا  ،ربا عمي العباس بن عبد املطلب ( وهذا يدل على حترمي الربا :وأول ربًا أضعه ،موضوع

وأمجع  .مل يبدَّلوالربا حمرٌم مل يغريَّ يف حترميه و  Uفقد تويف رسول هللا  ؛التحرمي حمكٌم غري منسوخ
 -رضوان هللا عليهم  -لكن وقع اخلالف بني الصحابة  ،على أن الربا حمرمٌ  -رمحهم هللا  -العلماء 

ألنه كان جائزًا يف  ؛حبل ِّ ربا الفضل -رضوان هللا عليهم  -حيث أفىت بعض الصحابة  :يف ربا الفضل
 ،نسخ والتحرمي وكفَّ عنه وهنى عنهمن اطَّلع على ال :فمنهم ،أول األمر مث ُنسخ جوازه بعد ذلك

من مل يرجع وبقي  :ومنهم ،من ظن أنه حمكٌم فبقي يفيت الناس حبل ِّه حىت بلغه النهي فرجع :ومنهم
وتوضيح ذلك: أن عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن  .على فتواه

 -رضي هللا عن اجلميع وأرضاهم  -زب وزيد بن أرقم الزبري ومعاوية بن أيب سفيان والرباء بن عا
وأنه ُسئل عن  ،فالرواية عنه يف الصحيحني :أما ابن عباس ،ُحكي عنهم أهنم قالوا جبواز ربا الفضل

فقد صح عنه أن  :وأما بالنسبة لعبد هللا بن مسعود ".ال بأس إذا كان يًدا بيد"درهم بدرمهني فقال: 
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إين كنت أفتيتكم عام أول يف دار "فرجع عن فتواه وقال ألهل الكوفة:  ،ابةأفىت باجلواز مث هناه الصح
وإين  ،- أمر Uأو حدث لرسول هللا  - Uوإنه هنى رسول هللا  ،السكة والضرب جبواز الفضل

مث  ،أنه أفىت :كما جاء يف الصحيح عنه  ،وكذلك عبد هللا بن عمر .فرجع عن فتواه "أهناكم عن ذلك
وأما بالنسبة ملعاوية بن  ،وكذلك الرباء بن عازب .أخربه أبو سعيد وغريه من الصحابة فرجع عن فتواه

وردَّ عليه فتواه أسيد بن أيب أسيد  ،فإنه وقعت له قصٌة مشهورٌة إبَّان إمارته يف الشام :أيب سفيان
ردُّوا عليه قوله  ،-ه وأرضاه رضي هللا عن -وكذلك أبوا الدرداء  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الساعدي 

أن  :Wوالظن به  ،فكتب عمر ينهى معاوية عن فتواه اليت أفىت هبا ،مث جاءوا إىل عمر واشتكوا إليه
وأما ابن الزبري  .يف آخر األمرين Uيرجع إىل قول عمر وأن يعمل باحملكم الذي ثبت عن رسول هللا 

ولذلك ال يثبت القول عنهم بروايٍة  ،توافلم يصح عنهم بسنٍد صحيٍح أهنم أف :وزيد بن أرقم
هل رجع عن فتواه يف ربا  :فقد اختلف فيه العلماء :-رضي هللا عنهما  -أما ابن عباس  .صحيحة

 .وقوٌل بالتوقف ،وقوٌل إنه مل يرجع ،وذلك على ثالثة أقول: قوٌل إنه رجع ؟الفضل أو مل يرجع
ويدل على  ،وهو يقول بفتواه ومل يرجع عنهاتويف  -رضي هللا عنهما  -إن ابن عباس  :والصحيح

رضي  -وسعيد بن جبري من أقرب الناس إىل ابن عباس  ،رواية سعيد بن جبري يف الصحيحني :ذلك
حىت كان سعيد بن جبري بعد وفاة ابن عباس يفيت بفتواه  ،وأعلم الناس بفقهه وعلمه -هللا عنهما 

قال سعيد بن  .- احملققونكما أفاده   - قرن الرابعمث انقرض هذا القول إىل قرابة ال ،وكذلك عطاء
فوهللا الذي  ،: "سألت عبد هللا بن عباس قبل أن ميوت بشهٍر عن درهٍم بدرمهني-رمحه هللا  - جبري

رمحه هللا برمحته الواسعة  -ال إله إال هو ما رجع عن قوله جبوازه" ومعلوٌم مكانة سعيد  وفقهه وورعه 
فلُيعلم أن احلجة يف كتاب هللا وسنة رسول هللا  :- رجع ابن عباس أو مل يرجع - وعلى كل حالٍ  .-
U،  عذره يف ما أفىت به؛ ألنه تأوَّل حديث أسامة بن زيد  -رضي هللا عنهما  -والبن عباس- 

أن الصحايب إذا "مث إن القاعدة عند العلماء:  .وسنبني ِّ شبهته وجواهبا ،-رضي هللا عنه وعن أبيه 
 "فإنه يقدم قول األكرب واألعلم على قول من هو دون ذلك :من هو أعلم منه وأكرب منهخالفه 

الشبهة اليت جعلت ابن  .كما سنبي ِّنه  -رضي هللا عنهما  -وهذه القاعدة يسل ِّم هبا حىت ابن عباس 
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مسعت أسامة بن زيٍد  يقول: قال "أنه قال:  :يقول جبواز ربا الفضل -رضي هللا عنهما  -عباس 
 U) ال ربا إال يف النسيئة ( ويف لفٍظ: ) إمنا الربا يف النسيئة ( فهو يقول: إن النيب  :Uسول هللا ر 

 ،وهذا احلديث ُأجيب عنه من وجوه .حصر الربا يف النسيئة فدل على أن ربا الفضل ال بأس به
رضي هللا  - أما من جهة السند: فإن قول ابن عباس "،سنًدا ومتًنا"جياب عن هذه الشبهة من وجوه 

رضي هللا عن  -وهو أسامة بن زيد  - هبا جاء بواسطة وهذه الواسطة من صغار الصحابة -عنهما 
 -فهي من رواية عمر بن اخلطاب  :وأحاديث حترمي ربا الفضل من رواية أكابر الصحابة .اجلميع

 ،يب الدرداءوأ ،وكذلك أيب أسيد الساعدي ،ورواية أيب موسى األشعري ،-رضي هللا عنه وأرضاه 
 ،-ورضي هللا عن اجلميع  - Uمن كبار أصحاب رسول هللا  -رضي هللا عنهم  -وغريهم 

ملا  -رضي هللا عنهما  -ولذلك ابن عباس  "أن رواية األكابر مقدمة على رواية األصاغر"والقاعدة: 
لربا بقولك هذا الذي أيأكل الناس ا !اتق هللا يا ابن عم رسول هللا"أفىت بفتواه هذه قال له أبو سعيد: 

 :أما كتاب هللا"فقال ابن عباس:  ؟!"Uأشيًئا وجدته يف كتاب هللا أو يف سنة النيب  ؟!تفيت الناس به
أنتم أعلم حبديث "فقوله:  ".مين Uفأنتم أعلم حبديث رسول هللا  :Uوأما حديث رسول هللا  ،فال

 ،وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يقدمون رواية األكرب ،خياطب من هو أكرب منه "Uرسول هللا 
كان حريًصا على   Uأن النيب  :السبب يف هذا ،- وليُنتبه هلذا - ليس هذا من باب احتقار األصغر

ولذلك قال: ) ليليين أولو األحالم ( وكان صفُّ الصغار  ،ألنه أكثر عقاًل ووعًيا عنه ؛تقريب الكبري
أن  :فاملقصود .وغريه Wكما ثبتت السنة يف حديث أنس   ،الرجال من الصحابة يف آخر صفوف

 بة تقدم عادة على رواية األصاغر.رواية األكابر من الصحا
 ،يروي التحرمي بواسطة وغريه يروي التحرمي مباشرة -رضي هللا عنهما  -ثانًيا: أن ابن عباس 

 ."أن الرواية املباشرة مقدمة على الرواية بالواسطة"والقاعدة: 
ألن حديث:  ؛حديث: ) إمنا الربا يف النسيئة ( االستدالل به من باب املفهوم :ثالثًا: من جهة املنت

واملنطوق يُثبته يف النسيئة  ،) إمنا الربا يف النسيئة ( أثبت الربا يف النسيئة ونفاه عن غريه باملفهوم
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 :والقاعدة ،الفضل باملنطوقوغريه من األحاديث تدل على حرمة ربا  ،واملفهوم ينفيه عن ما عداه
 ."قد ِّم املنطوق على املفهوم :أنه إذا تعارض املنطوق واملفهوم"

أنه  :الصحيح ،هذا الذي يستدل به عن أسامة -رضي هللا عنهما  -رابًعا: أن حديث ابن عباس 
رواية الرباء بن عازب يف  :ويدل على ذلك ،وهذا من أقوى األجوبة وأقرهبا إىل الصواب ،منسوخ

علينا املدينة  Uقدم النيب "فإنه قال له الرباء:  ؛حديث عبد هللا بن مسعود :وأيًضا ،قصته املشهورة
 ،أي: أننا كنا نتعامل بالدرهم بالدرمهني حىت هنينا عن ذلك "- يعين: درمهًا بدرمهني - وجتارتنا هكذا

وهذا من  .-رمحهم هللا  -جزم به غري واحد من األئمة  كما  ،كان من أوائل التشريع املدين  :ومن هنا
 كان من التشريع املدين املنسوخ.  أن ) ال ربا إال يف النسيئة ( املراد: أنه :أقوى األجوبة

فهو  ،وهناك جواب ثاٍن للمنت: أن حديث: ) إمنا الربا يف النسيئة ( عارض األحاديث اأُلخر احملر ِّمة
فإن  :والقاعدة: إذا تعارضت أحاديث تفيد احللَّ وأحاديث تفيد احلرمة ،مُيلُّ ربا الفضل وغريه ُير ِّ 

وأحاديث احلرمة نقلت عن  ،ألن أحاديث احلل باقية على الرباءة األصلية ؛العمل بأحاديث احلرمة
 الناقل على املبقي من هذا الوجه.ولذلك يقدَّم  ،الرباءة األصلية فجاءت بعلٍم زائد

أنه خرج خمرج  :وبة اليت ُأجيب عنها يف حديث ) إمنا الربا يف النسيئة (من األج :كذلك أيًضا
ألننا عهدنا من رسول هللا  ؛وهذا اجلواب جواٌب صحيح .أي: أشد ما يقع الربا يف النسيئة ،التعظيم
U:  ومن هنا "،تأكيد حرمته"أنه يعظ ِّم الشيء ويبالغ فيه من باب بيان فضله أو بيان شدَّة حرمته: 

أن يرتك اإلنسان  :: ) احلج عرفة ( فقوله: ) احلج عرفة ( ليس معناه-عليه الصالة والسالم  -قوله 
املبيت مبزدلفة ورمي اجلمار واملبيت مبىن والطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ويقول: احلج 

وأعظم ما يكون  ،أي: أن مقاصد احلج العظيمة ،نقول: إن ) احلج عرفة ( خرج خمرج التعظيم !عرفة
فنقول: أشد ما يقع الربا يف  ،وهذا ال ينفي ما عداه ،ألنه ركن احلج األعظم ؛احلج يف يوم عرفة

 وهذا ال يقتضي إلغاء الربا عن ما عداه. ،النسيئة
ومنهم اإلمام أبو عبد  - وأئمة السلف -رمحهم هللا  -كذلك من األجوبة اليت أجاب هبا العلماء 

 ،: أن حديث ) إمنا الربا يف النسيئة ( خرج خمرج اجلواب عن سؤال- س الشافعيهللا حممد بن إدري
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عن مسألة فيها ربا النسيئة فقال: ) إمنا الربا يف النسيئة (  -عليه الصالة والسالم  -أي: أنه سئل 
 ،ألن السائل دائًما يسأل وكأنه ال يرى شيًئا يف ما يسأل عنه ؛أي: هذا الذي تسألين عنه هو الربا

فحكى ما مسعت أذناه ومل ُيك سبب  ،فكأنه يقول فقال: حضر الصحايب اجلواب ومل ُيضر السؤال
وعند العلماء قاعدة: أن مفهوم احلديث ال يُعمل به يف األحاديث اليت وردت جوابًا عن  .احلديث

. - كما هو مقرٌر يف علم األصول  - ألن ما ورد جوابًا عن سؤاٍل ال يقوى إعمال مفهومه ؛سؤال
مث  ،مث اجلمع بني أحاديث احلل ِّ والتحرمي ،احلكم بالنسخ :صارت مسالك العلماء :وعلى كل حال

 ،-رمحه هللا  -كما خيتاره اإلمام احلميدي صاحب املسند   :النسخ ،فهذه ثالثة مسالك .الرتجيح
 ؛التحرمي مقدمةوذلك أنا قلنا: أحاديث  :والرتجيح .وقلنا: إنه من أقوى األجوبة ،وقوله قويٌّ وجيه

كل هذا من باب   ،ورواية األكابر مقدمة على رواية األصاغر ،ألن احلظر مقدٌم على اإلباحة
فيقدَّم املثبِّت على  :وأحاديث التحرمي مثبِّتة وأحاديث احلل ِّ ) ال ربا إال يف النسيئة ( نافية ،الرتجيح

     : -عليه الصالة والسالم  -قوله  كما قلنا يف  ،أن يقال: إنه خرج خمرج التعظيم :واجلمع .النايف
ولذلك قال بعض العلماء: إنه مل يقارب الزمان إىل  ،واخلالصة: أن ربا الفضل حمرمٌ  .) احلج عرفة (

وانعقدت كلمة العلماء  -رضي هللا عنهما  -أوائل القرن الرابع إال وقد انقرضت فتوى ابن عباس 
نسأل  -ول حبل ِّه يف زماٍن بعد ذلك إال مطموس البصرية ولذلك ال يق ،واألئمة على حترمي ربا الفضل

رمحهم  -ومجاهري السلف واألئمة  ،ألن النصو  واضحةٌ  ؛ومن يف قلبه مرض -هللا السالمة والعافية 
فال خيالف يف  ،-رضي هللا عنهم وأرضاهم أمجعني  -حىت قيل: إنه مذهب اخللفاء الراشدين  -هللا 

ٴۇ  ژ : 8ولذلك قال هللا  ،عنده هوًى يف نفسه. وحترمي الربا فيه عدلٌ إال من  -غالًبا  - هذا

فالشخص الذي يتعامل باملعاملة   ژۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ې   ۉ ۉژألن هللا يقول:  ؛ومن وقع يف الربا فقد ظلم ،بعيًدا عن الربا فقد عدل

د يقول البعض من وق ،فمن ُأخذ منه الربا فهو مظلوٌم ومن أخذ الربا فهو ظامل ژې
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ومن أخذ الربا وأكله فهو الواقع يف  ،الشبهات: إنه يدفع الربا وهللا لعن آخذ الربا وهو غري ملعون
 واجلواب من وجوه: !وأما هو فغري واقٍع يف اإلمث ،اإلمث

فقد أرىب ( فشرَّك بني الدافع واآلخذ قال: ) فمن زاد (  :قال: ) فمن زاد أو استزاد Uأواًل: أن النيب 
 فجعلهما سواء. ،يعين: دفع الزيادة ) أو استزاد ( يعين: أخذها

 وهذا من باب التنبيه على اشرتاكهم يف اإلمث. ،ثانًيا: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
فقد أعان غريه على أكله  ،إذا قال: أنا ال آكله ألنه ؛ثالثًا: أنه من باب املعونة على اإلمث والعدوان

فحكم بتحرميه   ،ولذلك ما كان وسيلًة إىل الربا أخذ حكم الربا ،والوسائل آخذٌة حكم مقاصدها
يف كتابه  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -اإلمام العز بن عبد السالم  :ومنهم ،وقرر األئمة .كتحرمي الربا

فالوسيلة إىل الشرك أعظم  :وسائل احملرمات تتعاظم بعظم احملرمات النفيس "قواعد األحكام": أن
كلها   - كالربا والزىن وشرب اخلمر وحنوها  - والوسيلة إىل كبائر الذنوب ،الوسائل إىل احملرمات
وإن كانت التوبة من  ،الذي يعطي يُعني واإلعطاء وسيلة إىل حترمي الربا ا:فإذً  .تتعاظم بعظم الذنب

فإنه تتمُّ توبته بالتوبة  :ومن أعطى الربا ،تتم توبته إال برد ِّ الزيادة والفائدة إىل صاحبها أخذ الربا ال
 فالتشريك يف :فهناك فرٌق بني األمرين. لكن مع هذا كله ،ألنه أعطى الربا ومل يأخذه ؛واالستغفار

 اإلمث ال إشكال فيه وهو ظاهر.
عظَّم السلف الصاحل أمر الربا حىت إن أم  [ ] باب الربا والصرف: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
فأرسلت  ،بلغها عن بعض الصحابة أنه تعامل مبعاملٍة فيها الربا -رضي هللا عنها  -املؤمنني عائشة 

مث تبني هلا أن الذي نُقل هلا  "قد حبطت Uأن أخرب فالنًا أن جهاده وهجرته مع رسول هللا "إليه: 
انظر كيف عظَّمت أمر الربا هبذا التعظيم وشدَّدت على من لكن  ،غري صحيح وأنه مل يفعل ذلك

 ،يقيم من السوق من ال يعرف أحكام الربا -رضي هللا عنه وأرضاه  -وكان عمر بن اخلطاب  .فعله
وال يتساهل  ،كل هذا تعظيًما ألمر الربا وشأنه وحذرًا منه  "إما أن يُريب أو يوقعه غريه يف الربا"ويقول: 

: ) ما أسكر كثريه Uولذلك قال  ،فاحملرمات أمرها عظيم .ا فقليل الربا وكثريه سواءأحد يف أمر الرب
 8فملء الكف منه حرام ( ويف رواية الصحيح: ) فقليله حرام ( فجعل القليل والكثري يف حكم هللا 
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، وينبغي احلذر من -عليه الصالة والسالم  -واحًدا، فعلى املسلم أن يعظ ِّم ما عظَّم هللا ورسوله 
طالب العلم وممن يفيت يف مسائل املعامالت اليت تشوهبا شائبة الربا، فكل واحد تُعرض عليه مسألة 

ها ومل وواجٌب على كل طالب علم تعرض عليه مسألة يف الصرف ويف األخذ والعطاء مل ُيسن
يضبطها ضبطًا تامًّا على أهل العلم: أن ينكفَّ وميتنع عن اجلواب فيها؛ فإنه رمبا أحل للناس ما حرم 
هللا ورمبا أحل هلم الربا، فبعضهم يقول: "ما أرى هبذا بأًسا" و"ال يظهر يل يف هذا شيٌء" وهو ليس 

ه: "ما أرى هبذا بأًسا" حجة! من أهل العلم الراسخني الذين مجعوا أصول املعامالت حىت يكون قول
إمنا يكون قوله: "ما أرى هبذا بأًسا" ملن له رسوٌخ وضبٌط للمسائل وإملام؛ حىت يبىن على قوله. كذلك 

يف  8أيًضا: ينبغي على الناس أن ُيتاطوا لدينهم وأن يستربئوا لدينهم وعرضهم، وأن يتقوا هللا 
حينما تأتيهم الفتوى  8وال يستخفُّوا مبا عظم هللا  معامالهتم لبعضهم، فال يتتبَّعوا رخص العلماء،

من عامٍل له إملامه وضبطه ملسائل العلم وله مكانته يف الفقه والفتوى، فيقول: "هذا حرام" ويأيت غريه 
فلو  ،8من املغمورين أو اجلرآء على هللا ورسوله فيحل ِّل ما حرم هللا من الربا! فستقف بني يدي هللا 

.. وجيلس اإلنسان بني أوالده وبني الناس يقال له: يا فالن، هذه حرمها العلماء اعتذرت بأي فتوى
وحرمها األئمة! يقول: وهللا فالٌن يفيت هبا.. فالٌن ُيل ِّلها.. فاعلم أنه إن سلك هذا أمام الناس وأجنى 

 إال من الشخص أمام الناس: فإنه ال ينجيه بني يدي رب اجلنة والناس! فإنه ال يؤم ن على دين هللا
مجع العلم والعمل، وال يؤم ن على الفتوى يف مسائل املعامالت إال من له رسوٌخ ودرايٌة وضبط 
مبسائل املعامالت. وعلى كل حاٍل: هذه معذرٌة، فمن أراد أن يتساهل فليتساهل، وعلى طالب العلم 

ا مؤمتنون على أن يقول احلق وأن يبينه بصدق، وال يبايل يرضى من يرضى ويسخط من يسخط؛ ألنن
على ظهره  -والعياذ باهلل  -فال يغريَّ دين هللا، وال تُنتهك حدود هللا وحمارم هللا وُيمل  ،8دين هللا 

التبعة واملسؤولية. فإذا رأيت الربا يف معاملة وأطبق أهل األرض على حل ِّها، واستبانت لك األدلة من  
فإن  .ضى من يرضى ويسخط من يسخطير  ،فهي حرام :على حترميها Uكتاب هللا وسنة النيب 

    يقول:  Uفإن النيب  ؛عليه الصالة والسالم  وال تبالِّ  -فال جتب إال مبا قال هللا ورسوله  :ُسئلت
كما هنى النيب   ،) بدأ اإلسالم غريًبا وسيعود غريًبا كما بدأ، فطوىب للغرباء ( وال يكون املسلم إمعة
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U  ( فإذا رأى األمر واضًحا بيًنا أنه الربا الذي حرمه هللا عن ذلك فقال: ) ال يكن أحدكم إمعة
وللحق سلطاٌن ، فإنه إذا قال ذلك فقد صدق ؛وأعذر إىل هللا ،بنيَّ أنه حرام وأنه ال جيوز :ورسوله

ال ينقطع مدده أبًدا. فوهللا لو أفىت من على وجه األرض كلهم بالفتوى اخلاطئة  8ونصٌر من هللا 
 ،8صواب بقوله: فإنه ال ميكن أن تطمئن القلوب إال باحلق الذي أنزله هللا وأفىت صاحب احلق وال

ولو أهنا رضيت يف الظاهر وجارت وسايرت يف الظاهر؛ فللقلوب طمأنينٌة وللحق نوٌر يلج للقلوب ال 
ميكن أن ينطفئ أبًدا، وعلى الباطل ظلمٌة ال ميكن أن يستنري معها أبًدا. فالغش إن جرى على الناس 

وال على طالب العلم ال يضره أن يقال: هذا متشدد! أو مضي ِّق!  ،8ميكن أن جيري يف دين هللا فال 
أو كذا! فإن األمر هلل، فما ضي ِّق هللا فيه على عباده فهو السعة والرمحة، وما وسَّع هللا على عباده 

ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ژ   ژ ۓ    ڭ   ڭ     ڭژ       8ذا تيسرٌي من هللا ورمحة من هللا فه

فكل من  ژۓ   ۓ  ڭ   ژقال بعض العلماء:  ژۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
وال ميكن أن  ،فقد متَّ كالمه :وحرَّم حرام هللا ،فأحلَّ حالل هللا :تكلم بنص الكتاب والسنة وبنيَّ احلق

 ،8مس الثواب من هللا يلت ،ولذلك جتد من يفيت باحلق على نوٍر من هللا ،يبدَّل هذا الكالم أو يتغري
وجتد من  .وال يتغريَّ وال يبد ِّل ما دام أن هللا عاصمه بعصمته ،على ثبات ال يتزلزل وال يتجلجل

ع على الناس : ما -مة والعافية نسأل هللا السال -حىت قال بعضهم  ،يتساهل يف فتواه وُياول أن يوس ِّ
سبحان هللا! ما قال: أتَّبع  .اتبعت أيسر القولنياختلف العلماء عندي وال وجدت خالفًا للعلماء إال 

والعياذ باهلل  -ألنه سيحمل  !قال: أيسر القولني .ما قال: أتَّبع أوىل القولني بالصواب .أقوى الدليلني
ليست األحكام الشرعية باألهواء وال باآلراء وال مبا ُيبه  .وزره ووزر من يتَّبعه على هذه الضاللة –

دون تغيرٍي  -عليه الصالة والسالم  -وإمنا هو بات ِّباع األمر الذي أمر هللا به ورسوله  ،اإلنسان ويهواه
 ،وفقه هللا وسدَّده وبرئت ذمته :فإذا لزم اإلنسان هذه احلجة ،أو حتريٍف أو تبديٍل أو نقٍص أو زيادةٍ 

ع أن تقف شخص تستطي :وهو ،واملعوَّل يف الفتاوى واملعوَّل يف السؤال أن تبحث عن شيء واحد
: "رضيت مبالٍك حجًة بيين -رمحه هللا  -وهو حجة لك، قال اإلمام الشافعي  8بني يدي هللا 

وبني هللا". كل مسألة، وهللا لو مسألة تراها صغرية يف طهارتك وصالتك أو معاملتك أو حجك أو 
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ا من تقف بني يدي عمرتك فاعلم أهنا كبرية عند هللا،  وكل مسألة من مسائل الدين: فأنت متَّبٌع فيه
هللا وتقول: فالٌن أحلَّ يل، أو فالٌن حرَّم يل. فاحبث عمن تثق بدينه وأمانته وترضاه حجًة لك بني 

ومن هنا ورد يف األثر: "إن هذا العلم ديٌن، فانظروا عمن تأخذون دينكم" فال يظن  ،8يدي هللا 
ور مزاجية وأهنا أمور ذوقية! أمور شرعية أحد أن أمور األحكام والفتاوى: أهنا أمور اختياريه وأهنا أم

 ڤ ڤ ژتنسب إىل أحكم احلاكمني ورب العاملني، فال بد وأن تقام على دينه وشرعه وصراطه 

وهم أهل اإلفراط والتفريط، فالواجب: العدل الذي   ژ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ
قامت عليه السماوات واألرض، وال ميكن أن يستقيم أمر األمة إال به، وهو: الرجوع إىل كتاب هللا 

 يف ما خُيتلف فيه. Uوسنة النيب 
 ،ربا فيهاالتوسع يف املسائل املعاصرة مع وضوح ُشبه ال :وهي ،املسألة األخرية اليت ُُيب التنبيه عليها

بعض املسائل املعاصرة اليت تظهر فيها ُشبه الربا وتُلحق مبعامالت أفىت العلماء واألئمة واملتقدمون 
خيتارون أمساء ملعامالت قدمية نص  -نسأل هللا السالمة والعافية  -فتجد  !جبوازها ال متتُّ إليها بصلة

وال  ،أيًضا "إسالمية"دهم يبالغون فيقولون: وجت ،العلماء على جوازها ويغلفون هبا املعامالت املعاصرة
 !وهي ال متتُّ إىل املراحبة وال إىل الوديعة بصلة ،مراحبة أو وديعة أو كذا :يكتفون بوصفها بكوهنا مثاًل 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية  -خداًعا للناس وغشًّا هلم  "؛اإلسالمية"مث بعد ذلك يقولون: 
ولذلك يقول العلماء: مسى العلماء  ، وشرع هللا إال ما دل عليه الدليلوالواجب أن ال يُنسب لدين هللا

فليس هناك جمال ألن يُنسب للشرع كل  ،ألنه يدل على صحة نسبة احلكم إىل الشرع ؛الدليل دلياًل 
وهذا هو التنبيه األخري  ،[ بالعلم...  وإمنا ينسب للشرع ما دل الدليل على صدق نسبته ] ،شيء

 :فإذا وجد أن معاملة تسمى يف عصرنا باسم معاملة قدمية ،أن يتقي هللا :يف هذه املسألة األخرية
املتقدمون هذا الفقه  -رمحهم هللا  -وقد خدم العلماء واألئمة  ،فعليه أن يبحث يف كتب القدماء

التعريفات االصطالحية  ،الحيةقضية التعريفات االصط :ومن أعجب ما خدموه ،خدمًة عظيمةً 
ألن هذه التعريفات  ؛وهي من أهم األمور وأدق األمور ،- إال من رحم هللا - الكثري يستخف هبا

فاذهب  .فإذا جاء وقال: هذه مراحبة ،تعطي املعاملة املشروعة ضابطًا ال ميكن ألحٍد أن يتالعب فيه
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أن بيع املراحبة: أن تشرتي سلعة ومتلكها دون  واسأل: ما الذي يسميه العلماء القدماء مراحبة؟ فتجد
كم تُرحبين؟ هذا   ،وبعد أن متلكها وتدخل يف ملكيتك تقول: اشرتيتها مبئة ألف ،أن يدلك أحٌد عليها

يقول لك: اشرتيتها خبمسمئة  ،وإىل اآلن الرجل يف فطرته كبري سن جتده يف البادية تسأله .بيع املراحبة
إذا وجدت املعاملة اليت تسمى  .رحبين؟ يتعامل مبراحبة إسالمية صحيحةكم تُ   "،رأس مايل مخسمئة"

فهي املراحبة  :باملراحبات يف زماننا هي اليت قال عنها العلماء أهنا مراحبة وأهنا تنطبق على ما ذكروه
حىت  ؛يسمى الشيء حبقيقته .فاعلم أنه غشٌّ وتزويٌر وخديعةٌ  :وإن وجدت غري ذلك ،اإلسالمية

أما أن تؤخذ املصطلحات الشرعية وتعمَّى هبا وتغلَّف هبا املعامالت وتُنسب  ،ور يف نصاهباتوضع األم
ألن  ؛وهذا أمر شاع وذاع حىت إن املعامالت الربوية ال تسمى ربًا ،فهذا أمر حمظور !إىل اإلسالم

يقول  الطفل الصغري لو سألته .لو سألته عن الربا يقول لك: حرام - صغار املسلمني - املسلمني
شهادة "يسميه  "،استثمارًا"يسميه  "،فائدة" إمنا يسميه .هو ال يقول لك: ربا .لك: ربا حرام

 !تسمية املعامالت بغري أمسائها احلقيقية :ومن هنا ،يسميه بغري امسه "،عوائد"يسميه  "،استثمار
 -ومما لبَّس الشيطان به  .فينبغي الرجوع إىل ضوابط السلف واألئمة والعناية بالتعريفات االصطالحية

أن البعض يقول: هذه التعريفات االصطالحية  :من الشبهات يف هذه املسألة األخرية -أيًضا 
 :مما زيَّن الشيطان .-فنسأل هللا السالمة والعافية  -واالجتهاد يتغريَّ بتغريُّ األزمنة واألمكنة  ،اجتهاد

 ،تغريُّ االجتهاد بتغريُّ األزمنة واألمكنة ليس هذا حملُّه !أنه ال يسوغ االجتهاد إال بتحليل ما حرَّم هللا
ألن هللا يقول:  ؛أصاًل ليست مقبولة ،وإمنا هو مسألة أواًل: هذه املسألة حملُّ نظٍر عند العلماء

فهو باٍق ما   ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ

ھ  ھ    ھ  ھ ژ : 8ل هللا ولذلك قا ،بقي الزمان وتعاقب امللوان ال يغريَّ وال يبدَّل

 !االجتهاد يتغريَّ بتغريُّ األزمنة واألمكنة :ولكن قالوا ،فالدين ما يبدَّل  ژ ےے  ۓ   ۓ  ڭ
تتساير  :أو مقيَّد بسبب يتغري بالزمان واملكان ،هذه املسألة إذا كان سبب االجتهاد مقيَّد بالعرف

ويزول التحرمي بزوال  ،تعظ ِّم التحرمي بتعظيم السبب :ألهنا حتر ِّم لسبب ؛هذه الشريعة مع الوضع
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جتد بعض العلماء رمبا  :مثاًل  ..وال ميكن أن ،هذه أمور هلا ضوابطها ال يفيت فيها كل أحدٍ  .السبب
ع يف أمٍر ضاق أو يضي ِّق يف أمٍر اتسع بل جتد الفقيه  .وهذا راجٌع إىل اختالف األزمنة واألمكنة ،يوس ِّ

حبيث  ،ولكنه ال يغل ِّظ يف التحرمي والزجر يف مكاٍن آخر ،مة الشيء تغليظًا وزجرًايف مكاٍن يفيت حبر 
وإن   ،خيفف على من يقع يف هذا احملظور :فتجده يف مكاٍن تعظم فيه الفنت ،جيد من الفنت واإلحاطة

 .لكنه ال يعامل معاملة من كان على سعٍة من أمره ،كان يف األصل ُيكم حبرمته وجيزم بأنه حمرم
 .ال ميكن أن يُقبل فيها قول كل أحد -رمحهم هللا  -فهذه أمور كلها مقيَّدة بضوابط عند العلماء 

أخرب  Uألن النيب  ؛ليس بغريب أن جيد ويل هللا املؤمن الغربة يف األحكام الشرعية :وعلى كل حال
ومن هنا يعظم توفيق هللا له ويعظم ثوابه وحسن  ،ومن هنا يعظم أجر املتمسك باحلق ،هبذا وبنيَّ هبذا

للعامل فيها مثل  ،: ) إن ورائكم أيام الصرب-عليه الصالة والسالم  -وهذا معىن قوله  ،العاقبة له
 ،إنكم جتدون على احلق أعوانًا ؛بل منكم) منَّا أو منهم؟ قال:  ،قالوا: يا رسول هللا ( أجر مخسني

يدخل العبد الصاحل  ،نًا ( فقلَّ أن جتد اليوم مسألًة من املسائل حمرمةوهم ال جيدون على احلق أعوا
فليحل ِّل من شاء وليحر ِّم  ،إال ووجد قواًل يقول حبل ِّها .على زوجته وولده يقول هلم: وهللا هذه حرام

وال ميكن أن  ،وال يبقى إال الصدق  ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ من شاء فال يبقى إال احلق 
وأن  ،ولذلك ينبغي للمسلم أن يتمسك بدين هللا وأن يستعصم حببل هللا ،يستقيم أمٌر على عوج

 -رمحهم هللا  -خيتار لدينه ومسائل عباداته ومعامالته من يثق بدينه وأمانته من أئمة السلف 
نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن ال يزيغ  .والتابعني هلم بإحسان

 . ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ژ د إذ هدانا قلوبنا بع
وال منجى وال  ،فإن الفنت عظمت واحملن جلَّت ؛فينبغي للمسلم دائًما أن يسأل هللا الثبات على احلق

ونسأل هللا أن يثبتنا على احلق حىت نلقاه غري مبد ِّلني وال خزايا  ،خمرج منها إال باالعتصام بدين هللا
 .- وهللا تعاىل أعلم - إنه ويل ذلك وهو رب العاملني ؛وال نادمني
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نبينا  ،العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلنيبسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب 
 حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين. أما بعد:

 
 
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري خلق هللا أمجعني وعلى آله 

 بعد: أما جه واسنتَّ بسنته إىل يوم الدين.به ومن سار على سبيله وهنوصح
 -هذا احلديث الشريف حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -رمحه هللا  -فقد ذكر اإلمام احلافظ 

من أمجع األحاديث  Wويعترب هذا احلديث مع حديث عبادة بن الصامت  ،-رضي هللا عنه وأرضاه 
وزاد يف حديث عبادة:  ،ذكر فيه الذهب والفضة والرب والشعري Uأن النيب  وذلك ،ألصناف الربا

هذين احلديثني الشريفني من أمجع األحاديث  -رمحهم هللا  -ولذلك يعترب العلماء  .التمر وامللح
 ،وبعضها يقتصر على الرب ،ألن بعض األحاديث يقتصر على الذهب والفضة ؛ألصناف الربا

وحديث عبادة بن  ،ولكن هذا احلديث مجع بني األمثان واملطعومات ،روبعضها يقتصر على التم
واملطعومات: يف الرب والتمر  ،فاألمثان: يف الذهب والفضة .مجع بني األمثان واملطعومات Wالصامت 

واقتصر على بعضها حديث عمر  -رضي هللا عنه وأرضاه  -مجعها حديث عبادة  .والشعري وامللح
وأنه ال جيوز بيع  ،اشتمل هذا احلديث على بيان ربا النسيئة .-رضي هللا عن اجلميع  -بن اخلطاب 

 ،فيجب أن يتمَّ البيع يًدا بيد وال جيوز التأخري :فإذا بيع الذهب بالذهب ،األصناف الربوية متأخرة
وإذا بيع التمر  ،فيجب أن يكون ذلك البيع يًدا بيد وال جيوز التأخري :بيعت الفضة بالفضة وإذا

فلو صرف  :على هذا وبناءً  .فيجب أن يكون يًدا بيد وال جيوز التأخري :بالتمر أو الشعري بالشعري
 -مثاًل  -صرف جنيه  :- كاجلنيهات الذهبية بعضها ببعض  - الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب

قال: قال رسول  Wعن عمر بن اخلطاب  - 922] : -رمحه هللا تعاىل  -قال املصنف 
: ) الذهب بالورِّق ربًا إال هاء وهاء، والربُّ بالرب ِّ ربًا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري Uهللا 

 ربًا إال هاء وهاء ( [.
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أعطيك عشرين جنيًها مصريًّا "فلو قال له:  .جيب أن يكون يًدا بيد :-مثاًل  -فرنسي جبنيه انكليزي 
وقال اآلخر:  ".أعطيك اآلن"فلو قال له:  ،جيب أن يكون يًدا بيد "فرنسيًّا -مثاًل  -بعشرين جنيًها 

فإنه ربا  ":معي وأذهب وأحضر اجلنيهات اليت ،أعطين"أو  "أعطيك بعد ساعة ،ليس عندي اآلن"
: ) ال ُيلُّ لك أن تفارقه وبينكما شيء ( فإذا ُصرف الذهب بالذهب جيب أن Uقال  ،النسيئة

ثالثة أسورة من الذهب عنده قدمية  :مثاًل  ..اشرتى ،لو بيع الذهب بالذهب ،طيب .يكون يًدا بيد
مئة  - مثاًل  - ديدةفتكون قالدة الذهب اجل ،فيجب التماثل :أراد أن يبيعها بقالدة ذهب جديدة

 ،التقابض :فنقول: أيًضا هناك شرٌط ثاٍن وهو ،فحينئٍذ يتحقق التماثل :غرام وتكون األسورة مئة غرام
 ،وال تفرتقا عن بعضكما وبينكما شيء ،فيجب أن يعطيك القالدة وتعطيه األسورة يف جملس العقد

قال له:  ،أو بيعت املطعومات - اكما ذكرن  - إذا بيعت األمثان .هذا كله يدور على ربا النسيئة
أو عنده متر عجوة واآلخر عنده  .وأرادا أن يتبادال ،وعند اآلخر متر من السكرية "عندي متر سكري"

وال جيوز أن يقول له: أعطيك اآلن  ،نقول: جيب أن يكون البيع يًدا بيد ،متر حلوة وأرادا أن يتبادال
 .أو: أعطيك اآلن وتذهب حتضر بضاعتك ،أو: أعطيك اآلن وتعطيين بعد ساعة ،وتعطيين غًدا

أي: قد أرىب  [ ) الذهب بالورِّق ربًا (] بقوله:  Uوهذا ما عناه النيب  ،جيب أن يكون التقابض
ملا  "هه"وهو إشارٌة إىل  [ اء وهاء (اااه ] ) أن يكون البيع :وهذا استثناء [ ) إال (] البائع املشرتي 

واختلف  .املراد هبا: سرعة التقابض ( [ هاء وهاء] ) ـف .واآلخر يقول: هه ،عطي شيًئا تقول له: ههت
 سواء بالقصر أو املد  [ ) هاء (]      :-عليه الصالة والسالم  -يف قوله  -رمحهم هللا  -العلماء 

أن ال يفرتقا "جملس العقد  :أم املراد به ،أن يعطيه بيد ويأخذ بأخرى :هل املراد به [ ) هاء وهاء (] 
) الذهب ] قال:  Uبعض العلماء يقول: النيب  "؟عن جملس العقد إال وقد قبض كل منهما ما له

وال  ،أن تعطي بيٍد وتأخذ بأخرى :فيجب إذا بعت أو اشرتيت بربوي ٍ  [ بالورِّق ربًا إال هاء وهاء (
 ،اليت تُعرض فيها األشياء "البرتينةـ"ا بأو يفتح ما يسمى يف أعرافن ،جيوز أن يعطيك مث يفتح الدرج

ولذلك قال: ) يًدا بيد  ،يعطيك بيد ويأخذ بأخرى ،قالوا: ال .فيقبض منك املنقود مث يفتح ويعطيك
 ،فلما قال: ) يًدا بيد ( فمعناه: أنه يعطي بيد ويأخذ بأخرى W( يف حديث عبادة بن الصامت 
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لو أراد أن يصرف املئة  :وبناًء على هذا املذهب ،-رمحهم هللا  -هذا مذهب لطائفٍة من السلف 

وقع الربا على  :فتح الدرج مث أخرج املئة الصرف وأعطاه إياه ،وأعطاه املئة برأسها فأخذ الصراف لاير

شيًئا تراه تشديًدا إال  8ولكن لن جتد يف شريعة هللا  ،هذا املذهب ظاهره أنه مشدد .هذا املذهب

ک  ک  گ  ژ الظاهر تشديد لكنه يف احلقيقة رمحة، وهللا يقول:  كان رمحة بالعباد، تراه يف

كثري    ،هذه القضية اآلن .ولكن أكثر الناس ال يعلمون وأكثر الناس ال يعقلون  ژگ  گ       

وتعطيها للرجل يصرفها  لايرتأيت باخلمسمئة  !من مشاكل املظامل تقع بسبب عدم التقابض يًدا بيد

فيأخذ اخلمسمئة ويرميها يف  :وتبقى لك أربعمئة لايرأو تعطيها من أجل أن تشرتي بضاعة مبئة  ،لك

 !أعطيتين مئتني.. !أعطيتين مئة ،يقول: ال !تقول: أعطيتك مخسمئة ؟مث يقول: كم أعطيتين ،الدرج
وأعط قالت: خذ حقك  ،ما ظلمت الشريعة أحًدا :لكن حينما يكون يًدا بيد !أعطيتين ثالمثئة..

مذهب فيه تشدد لكنه فيه صيانٌة حلقوق الناس  ،هذا املذهب الصحيح .حق الناس وال تتأخر
حىت إن بعض خرباء االقتصاد من املعاصرين من الكفار يقول: لو أن العامل  ،وحفٌظ حلقوق الناس

لو أن  .طبَّق شرط الشريعة اإلسالمية يف التقابض الندفعت ثالثة أرباع مشاكل العامل االقتصادية
قالوا:  .لكان رمحة [ ) هاء وهاء (] ) يًدا بيد (  Uالعامل ُيق ِّق هذه الكلمة اليت قاهلا رسول األمة 
فهم  ،ونكسات البنوك تكون عند السحب احلقيقي ،ألن الناس تتعامل باألوراق وليس هناك تقابض

 !يتعاملون على الثقة ومن هنا يقولون: إن الذي يتعامل به العامل لقاء الرصيد احلقيقي ثالثة أضعاف
 .ألنه ال تقابض بني الناس !ملاذا؟ ،الرصيد احلقيقي شيء واآلخر الذي يتعاملون به ثالثة أضعافه

        أن :- روهو مذهب اجلمهو  - لكن هناك مذهب آخر ،فهذا وجه اشرتاط الشريعة للتقابض
أن ال تفرتقا عن جملس  :ولكن بشرط ،املراد هبا يف األصل: السرعة يف التقابض [ ) هاء وهاء ( ]

قال يف  Uألن النيب  وذلكوهذا املذهب هو الصحيح،  .العقد إال وقد قبض كل منكما ما له
وأبيع بالدنانري حينما قال: يا رسول هللا، إين أبيع بالدراهم وأشرتي بالدنانري  Wحديث عمر 

أن  Uوأقتضي بالدراهم، فماذا ُيلُّ يل؟ قال: ) ال ُيلُّ لك أن تفارقه وبينكما شيء ( فبنيَّ النيب 
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العربة يف التقابض: أن ال تفرتقا عن بعضيكما إال وقد قبض كل واحٍد منكما ما له عند اآلخر، وبناءً 
طاك الصرف، وال بأس لو أعطيته على ذلك: ال بأس إذا أعطيته اخلمسمئة وفتح الدرج مث أع

اخلمسمئة مث ذهب إىل درٍج قريٍب وفتحه، يسمُّوهنا مسألة "صندوق التاجر" فهذه ال بأس هبا، 
مث  -أو حنو ذلك  -وهكذا لو أخذ الذهب القدمي بيد ورتب لك الذهب اجلديد ووضعه يف قرطاسه 

تفرتقا وبينكما شيء (. هذا احلديث بنيَّ أن العربة: ) أن ال  Uأعطاك إياه ال بأس؛ ألن النيب 
وبناًء على ذلك يف عصرنا احلاضر كل  ] ) الذهب بالورِّق ( [اشتمل على ربا النسيئة يف قوله: 

عملٍة يُرجع فيها إىل رصيدها واألرصدة إما ذهب وإما فضة، فالريال رصيده فضة، والدرهم رصيده 
ليجي هذه كلها رصيدها فضة، والدراهم كذلك فضة، الرياالت بأنواعها: الريال السعودي اليمين اخل

اخلليجية رصيدها فضة، اللرية اجلنيه الدوالر الدينار هذه أرصدهتا ذهب، فإذا ُصرف الدينار بالريال 

 لايرولذلك جيب التقابض وال جيب التماثل، وحينئذ جيوز أن يصرف مئة  ،فصرف ذهٍب بفضةٍ 
ب أن يعطيه يًدا بيد، وأما إذا ُصرف الريال بنفسه فيجب وال يشرتط التماثل ولكن جي ،بثالثني دوالر

فيه التقابض، والتماثل فال جيوز صرف عشرة رياالت بتسعة رياالت؛ ألنه صرف فضٍة بفضٍة ناقصة 
، فلو قال قائل: هذا ورق! نقول: إذا كان هذا ورق ملاذا تزكيه؟ -إحدامها ناقصة والثانية زائدة  -

كان ورقًا ملاذا جرى الربا عندما تشرتي به الذهب وجيب أن يكون فيه وملاذا جتب الزكاة؟ وإذا  
التقابض؟ وإذا كان ورقًا ملاذا ُيرم علي أن أدفع الفائدة إذا استدنت ما دام أين أخذت عشرة آالف 
وأردُّ عليها؟ نقول: هذا ورٌق له رصيٌد وهو مستنٌد عن رصيٍد، ولذلك يف األصل: كان الريال فضًة 

 أُعطي هذا املستند قيمة هلذا الرصيد، فإلغاء الرصيد ال يؤثر يف احلقيقة شيًئا؛ ألنه ديٌن حقيقيًة مث
وإلغاء الديون غري معتدٍ  به شرًعا يف التعامل الفردي وإن كان له عذره يف التعامل العام، إذن اخلالصة 

ربا النسيئة وجيري ربا النسيئة يف  يف الربا قلنا: إن الربا له وجهان: ربا الفضل وربا النسيئة، حديثنا بنيَّ 
األصناف الربوية عند احتادها وعند اختالفها إذا كانت من جنٍس واحد، وتوضيح ذلك بصورة 

وهو يتضمن ما يف حديثنا ولذلك سننب ِّه عليه؛  Wأوضح يتمُّ من خالل حديث عبادة بن الصامت 
رضي هللا عنه  -. حديث عبادة -التيسري واملعونة  8ونسأل هللا  -حىت تكون صورة الربا واضحة 
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يقول: ) الذهب بالذهب والفضة الفضة والرب بالرب والتمر  Uيقول: مسعت رسول هللا  -وأرضاه 
بالتمر والشعري بالشعري وامللح بامللح مِّثاًل مبثل يًدا بيد ( ويف رواية: ) سواًء بسواء، فمن زاد أو استزاد 

فيه ستة أصناٍف تنقسم إىل جنسني: اجلنس األول فيه صنفان، واجلنس  فقد أرىب ( هذا احلديث
الثاين فيه أربعة أصناف. اجلنس األول: األمثان وهي: الذهب والفضة. واجلنس الثاين: املطعومات: 

أصٌل ينبين عليه  Wالرب، التمر، الشعري، امللح. هذا الذي اشتمل عليه حديث عبادة بن الصامت 
  آخر: ) الذهب بالذهب...إىل-والسالم  عليه الصالة -فهم ما معىن قوله غريه، فنريد أن ن
 ملة هبذه األصناف على ثالثة صور:جعل املعا -عليه الصالة والسالم  -احلديث (؟ النيب 

 أن تبيع مع احتاد الصنف واجلنس. الصورة األوىل:
 ف.والصورة الثانية: أن تبيع مع احتاد اجلنس واختالف الصن

 لثة: أن تبيع مع اختالف اجلنسني.الثا والصورة
  : -عليه الصالة والسالم  -نبدأ بالصورة األوىل: أن تبيع مع احتاد الصنف واجلنس وذلك يف قوله 

) الذهب بالذهب ( ملا تبيع الذهب بالذهب احتد اجلنس؛ ألنه من األمثان، واحتد الصنف؛ ألنه 
الذهب بالذهب (. هذا اللفظ: ) الذهب  : )-عليه الصالة والسالم  -ذهٌب بذهب، فقال 

بالذهب ( عامٌّ يشمل الذهب املضروب الذي هو مثل اجلنيهات "السُّكة، العملة"، ويشمل الذهب 
املصوغ: كالقالئد واألسورة واخلواتيم والدماريج وحنو ذلك، ويشمل الذهب السبائك اليت مل تصنَّع 

: ) الذهب بالذهب ( ما فرَّق بني -الصالة والسالم عليه  -بعد، والترب الذي مل يصفَّ بعد. يقول 
 ذهٍب وآخر، وبناًء على ذلك: لو جئت تشرتي ذهًبا يف مقابل ذهٍب فيجب أن يتحقق أمران:

اًل ـثـ: ) م-عليه الصالة والسالم  -عىن قوله ـوزن، وذلك مـــني يف الـلـاألمر األول: أن يكونا متماث
 (. لـثـمب

 لس العقد دون تأخرٍي أو تراٍخ.ون التقابض يف جمواألمر الثاين: أن يك
: ) مثاًل مبثل وزنًا بوزن سواًء بسواء ( -عليه الصالة والسالم  -أمران: التماثل، ودليله قوله 

والتقابض، وذلك معىن قوله: ) يًدا بيد ( وقوله: ) ال تبيعوا غائًبا منها بناجز ( نطب ِّق هذا لو أن 
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وجاء يشرتي به ذهًبا جديًدا أو يبادله بذهب جديد،  -كما ذكرنا   -شخًصا كان عنده ذهب قدمي 
أوجب عليك التماثل وأوجب عليك التقابض، فال جيوز أن يقول: هذا  Uفنقول: إن رسول هللا 

ذهب جديد وأبيعك الغرامني منه بأربعة من القدمي أو الغرام بغرامني من القدمي، وال العكس أن 
وجوده ونقشته جيدة وصنعته جيدة، والذي عندك جديد فأعطيك يقول: هذا ذهب قدمي عزيز 

قال: ) الذهب  Uالغرام بالغرامني، نقول: جيب التماثل والتقابض األمران ال بد منهما، ولذلك النيب 
سواًء كان الذهب من عيار واحٍد:   -أيًضا  -بالذهب ( وقد علم أن هناك ذهًبا قدميًا يبادل جبديد 

ٍد وعشرين ومثانية عشر بثمانية عشر، أو كان خمتلًفا: كعيار واحٍد وعشرين كواحٍد وعشرين بواح
بثمانية عشر، أو أربع وعشرين بواحٍد وعشرين أو بثمانية عشر ال بد من التماثل. لو قال قائل: هذا 

جاءه بالل وقال: يا رسول هللا،  Uذهب عياره غاٍل وجي ِّد وهذا ذهب عياره رديء! نقول: إن النيب 
بالصاع من اجليد. فقال: ) أو ِّه! عني الربا، ُردَّه ُردَّه (  -التمر  -قد بعت الصاعني من الرديء إين 

أن يبيع التمر اجلي ِّد بالتمر الرديء متفاضاًل؛ ألن التمر من أصناف الربا وقد مجعه مع  Uفحرَّم النيب 
اء، ولو قال الصائغ الذهب والفضة، ولذلك ترب الذهب ومصوغه وجي ِّده ورديئه احلكم فيه سو 

وصاحب الدكان: هذا ذهب مضروب ومتعوب عليه والذهب الذي عندك غري مضروب، أنا 
قال: ) الذهب بالذهب (  U، نقول: ال جيوز؛ ألن النيب -يعين: قدر تعيب  -أستفضل قدر الصنعة 

ال: يا أبا وسأله عن هذه املسألة بعينها، وق -رضي هللا عنهما  -ولذلك جاء صائٌغ إىل ابن عمر 
عبد الرمحن، إين أصنع الذهب فإذا أردت أن أبيعه استفضلت قدر الصنعة. فقال له: "ال تفعل! إين 

يقول: ) الذهب بالذهب مِّثاًل مبثل (". فقال: يا أبا عبد الرمحن!.. ما زال  Uمسعت رسول هللا 
، -هللا عنه وأرضاه رضي  -يراجعه يف السؤال والفتوى وهو يف املسجد حىت أراد أن يركب دابته 

عليه  -إلينا: ) الذهب بالذهب...احلديث (". فاستدل بعموم قوله  Uفقال له: "عهُد رسول هللا 
: ) الذهب بالذهب ( ومل جيعل للصنعة أثرًا وال جلودة الذهب تأثريًا، ولذلك هذا -الصالة والسالم 

ديث. وحديث خيرب قصته: أن وهو داللة العموم يف احل -رمحهم هللا  -فقه النص وفقه السلف 
ه النيب        من جودة التمر وقال له:  Uعلى خيرب فجاءه بتمٍر جيد، فعجب النيب  Uصحابيًّا والَّ
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يعين:  -) أكلُّ متر خيرب هكذا؟ ( قال: ال وهللا يا رسول هللا، إنَّا نبيع الصاع من هذا بالصاعني 
: ) ردَّه. بع اجلمع -عليه الصالة والسالم  - ، فقال-الصاع من هذا اجليد بالصاعني من الرديء 

بالدراهم مث اشرت به جنيًبا ( فهذا يدل على حرمة مبادلة القدمي باجليد متفاضاًل، أو مبادلة التمر 
جي ِّدها برديئها أو مبادلة الرب جي ِّده برديئه إال مِّثاًل مبثل. طيب، يقول قائل: أليس يف هذا ظلم؟ 

ل للرجل: بع الذهب بالفضة، إذا كان الذهب القدمي يريد اإلنسان له نقول: ليس هناك ظلم! نقو 
: ) بع Uقيمة أغلى يبيعه بالرياالت مث يشرتي برياالته ما شاء من ذهب جديد، فمثل ما قال النيب 

عليه  -اجلمع بالدراهم مث اشرت به جنيًبا ( فأدخل غري صنف الربوي ِّ احملرَّم التفاضل فيه، كذلك قال 
: ) الفضة بالفضة ( يف حديث عبادة قال: ) الذهب بالذهب والفضة بالفضة ( -والسالم الصالة 

فبنيَّ عند احتاد الصنف أنه جيب التماثل: فتُباع الفضة كيلو بكيلو والذهب غرام بغرام، وجيب 
التماثل  -وبينهما شيء، هذا مع احتاد الصنف جيب األمران  -كما ذكرنا   -التقابض: فال يفرتقا 

، أما بالنسبة جلنس املطعومات: -كما ذكرنا   -بالنسبة جلنس األمثان "الذهب والفضة"  -لتقابض وا
ضبطها بالكيل ومل  أربعة أصناف: الرب والتمر والشعري وامللح، وملا ذكر املطعومات Uفقد ذكر النيب 

فالصاع من الرب يباع بالصاع من الرب، وال  -يعين: يف حديث عبادة  -يضبطها بالوزن يف األصل 
جيوز أن يبيع الصاعني بالصاع وال يبيع صاع ومد بصاع، فلو قال له: أبيعك هذا التمر الربحي 

وأن يكون صاًعا بصاع، قال:  اجلديد بالربحي القدمي صاًعا بصاعني، نقول: هذا عني الربا! بل ال بد
ما أستطيع أن أبيع اجليد هذا صاًعا بصاع بالقدمي الرديء! نقول: بعه بالنقود مث يشرتي الشخص 
الذي يريد اجلديد ما شاء بنقوده. هذا بالنسبة للصورة األوىل: أن يكون البيع باحتاد الصنف فُيشرتط 

ل والتقابض فمعىن ذلك: أن الربا جيري من التماثل وُيشرتط التقابض، إذا قلت: ُيشرتط التماث
وجهني: التماثل "ربا الفضل" والتقابض "ربا النسيئة"، فإذا مل يتحقق شرط التماثل وقع يف ربا 
الفضل، وإذا مل يتحقق شرط التقابض وقع يف ربا النسيئة. فلو قال له: أبيعك هذا الذهب مئة غرام 

فضل. فلو قال له: أعطيك اآلن وتعطيين بعد ساعة أو بالتسعني غرام اليت عندك، نقول: هذا ربا 
  فنسيئة وإن حصلت الزيادة ففضل.ساعتني، فنقول: ربا نسيئة، فإن حصل التأخري
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الصورة الثانية: أن يكون البيع مع احتاد اجلنس واختالف الصنف، وهي اليت اشتمل عليها حديث 
عبادة: أن يتحد اجلنس وخيتلف الصنف، قلنا: األجناس عندنا جنسان: جنس أمثاٍن "الذهب 

وخيتلف  -الذي هو األمثان  -والفضة"، وجنس مطعوماٍت "اليت هي األربعة الباقية"، فيتحد اجلنس 
وخيتلف الصنف: كربٍ  بتمٍر،  -كالطعام مثاًل مطعومات   -لصنف: كذهٍب بفضٍة، ويتحد اجلنس ا

وشعرٍي مبلٍح. فإذا احتد اجلنس واختلف الصنف: فإنه جيري الربا من وجٍه واحٍد، وال ُيشرتط لصحة 
ة كيلو البيع إال شرٌط واحٌد وهو: وجوب التقابض. وبناًء على ذلك: لو باع كيلو من الذهب بعشر 

من الفضة فال بأس، ولو باع الكيلو من الفضة بنصف كيلو من الذهب فال بأس وال حرج، ولكن 
 -مثاًل  -بشرط أن يكون يًدا بيد، فلو جاء يشرتي قالدًة من الذهب فقال له: هذه القالدة قيمتها 

ل القالدة وزنًا ، قال له: قبلت. لو جئت إىل وزن اخلمسة آالٍف من الفضة ال تعادلايرٍ مخسة آالف 

ر اآلخر  بالغرامات، لكن جيب أن يكون التقابض بني الطرفني، فال جيوز أن يعطيه القالدة ويؤخ ِّ
ر اآلخر القالدة، بل ال بد وأن يكون يًدا بيد؛ ألن النيب   Uالثمن وال جيوز أن يعجل له الثمن ويؤخ ِّ

احتاد اجلنس واختالف الصنف يف قال: ) وال تبيعوا غائًبا منها بناجز ( يعين: حاضر. هذا مع 
األمثان. واحتاد اجلنس واختالف الصنف يف الطعام، مثل: التمر بالرب، فلو أراد أن يبيع مترًا بربٍ  فقال 

: أبيعك صاًعا من التمر بصاعني من الرب، نقول: جيوز؛ ألنه مل يتحد الصنف واختلف -مثاًل  -له 
: ) فإذا Uطعاٌم، فنقول: جيب التقابض، ولذلك قال  الصنفان وإن احتد اجلنس؛ ألن كالًّ منهما

 وا كيف شئتم إذا كان يًدا بيد (.فبيع :اختلفت هذه األصناف
: أن يقع البيع مع اختالف اجلنسني: كذهٍب بربٍ ، أو متٍر أو شعرٍي أو -واألخرية  -الصورة الثالثة 

ة: مثن يف مقابل مطعوم مثمن: فال جيب ملٍح، أو فضة بربٍ  أو متٍر أو شعرٍي أو ملٍح، وبعبارة خمتصر 

كل يوم ميرُّ عليك   لايروقال له: هذه املئة  لايرأعطاه مئة  -مثاًل  -التقابض وال جيب التماثل، فلو 

بيٌع لعاجٍل بآجٍل  -ابين ويأخذ منك كيلو حليب بعشرة رياالت هذه عشرة أيام. فهذا سلم وسلف 

: ) من أسلف U، وقد قال -وهو احلليب  -ثمن مطعوم وم - لايروهو املئة  -، لكنه بني مثن -
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فليسلف يف كيٍل معلوم ( فقال له: كل يوم كيلو غرام ) يف كيل معلوٍم ووزٍن معلوٍم إىل أجل معلوم ( 
فضبط بالكيل فصح سلًما جيوز، ال هناك متاثل وال هناك تقابض؛ ألن جنس األمثان غري جنس 

: فال. اخلالصة: أن هناك ثالث صور: أن -كالطعام   -ا املطعومات، لكن لو كان اجلنس واحدً 
يتحد اجلنس والصنف: كذهٍب بذهٍب، وفضٍة بفضٍة، وبرٍ  بربٍ ، ومتٍر بتمٍر، وشعرٍي بشعرٍي، وملٍح مبلٍح 

: فيجب التماثل والتقابض، تعكس تقول: جيري الربا -وهي األصناف الستة الواردة يف احلديث  -
 ربا فضل.ن وجهني: ربا نسيئة، و م

الصورة الثانية: أن يتحد اجلنس وخيتلف الصنف: كذهٍب بفضٍة، وبرٍ  بتمٍر، أو شعرٍي مبلٍح: فإنه جيب 
 التقابض وال جيب التماثل، فيجوز الصاع بالصاعني منهما وال بأس بذلك وال حرج إذا كان يًدا بيد. 

وم: فال جيب التماثل وال جيب : أن يكون مثٌن يف مقابل مثمٍن مطع-واألخرية  -الصورة الثالثة 
 ال ربا وسقط الربا من الوجهني. التقابض، وحينئذٍ 

لكن  -رضي هللا عنه وأرضاه  -يف حديث عبادة  Uهذا بالنسبة ملا ورد يف احلديث عن رسول هللا 
عن األرز، تسأل  -مثاًل  -السؤال: اليوم الناس قد ال تسأل عن الرب والشعري وامللح، ولكنها تسأل 

: عندي   -مثاًل  -عن احللوى، لو جاء صاحب بقالة وسأل وقال  -مثاًل  -املكرونة، تسأل  عن
كيٌس من األرز أو مئة كيس أرز أريد أن أبادهلا مبئتني من نوع آخر من األرز، هل جيوز أو ال جيوز؟ 

اء "ماء عن بقية املطعومات "الفواكه" لو أراد أن يبادل صندوقًا بصندوقني، امل -مثاًل  -تسأل 
: عنده طن -مثاًل  -الصحة" لو كان عنده كرتون بكرتونني هل جيوز؟ غري املطعومات، كاحلديد 

حديد بطنني، طن حديد صلب بطنني من زهر، احلديد املصنَّع: سيارة بسيارتني.. سيارة بسيارة مع 
ري الربا أو ال دفع الفاضل، الغساالت، األدوات اليت ُيتاجها الناس ويتعاملون، ما احلكم: هل جي

 -جيري؟ واجلواب: أن هذه األشياء تنقسم إىل قسمني: إما أن تكون من جنس الذهب والفضة 
، وإما أن تكون من جنس املطعومات، فإن كانت -يعين: ملحقة بالذهب والفضة وغري املطعومات 

هم رمح -من غري جنس املطعومات: نقيسها على الذهب والفضة، وللعلماء خالف بينهم خالف 
يف هذه املسألة بالنسبة جلريان الربا يف غري الذهب والفضة، يعين: هل يقاس على الذهب  -هللا 
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والفضة غريمها أو ال؟ اجلمهور على أن العلة: الثمنية، وهي علة قاصرة عندهم. واحلنفية ورواية عن 
: ) وزنًا بوزن ( -الذي سيأيت  -يف احلديث  Uاإلمام أمحد على أن العلة هي: الوزن، ولذلك قال 

فقالوا: كل شيٍء يوزن من غري املطعومات إذا كان يباع وزنًا جيب عند احتاد صنفه فيه التماثل 
 -مثاًل  -: شخص يريد أن يبين عمارة جاء حبديد من الصلب -مثاًل  -والتقابض، فاآلن احلديد 

 -عنده حديد أخف طن "ألف كيلو غرام"، مث تبني له أنه ُيتاج حديًدا أخف منه، شخص آخر 
، فقال له: بادلين احلديد الذي عندي باحلديد الذي عندك، قال له: أبيعك هذا -زهر مثاًل عنده 

الصلب الطن بطنني من الزهر الذي عندك.. أو بطن ونصف.. أو بثالثة أطنان.. يعين: فيه فرق، 

؛ ألنه موزوٌن مبوزون، زيادة. هل جيوز أو ال؟ نقول: ال جيوز لايرأو: أبيعك طن بطن وتدفع ألف 

ولذلك كما حُرم الدرهم بالدرمهني والدينار بالدينارين؛ ألن صاحب الدينارين مظلوم وصاحب 
الدرمهني مظلوم إذا أُعطي درمهًا واحًدا، ومن هنا جتد الظلم املوجود يف الدرهم بالدرمهني موجود يف 

: الذهب فيه جيد ورديء، والتمر حال بيع احلديد طن بطنني، قالوا: هذا جيد وهذا رديء! نقول
فيه: ) عني الربا ( جيد برديء، فإذن ال بد من التماثل يف املوزونات، كأن العدل  Uالذي قال النيب 

يف الشيء املوزون: أنه ال يباع من نوعه إال مِّثاًل مبثل، ال بد من التماثل وال بد من التقابض، لكن 
و أبواب، وملا صن ِّع أراد أن يبادله بعضه ببعض، فإذا صن ِّع السؤال: لو أن هذا احلديد صن ِّع نوافذ أ

نوافذ وأبواب وسيارات وغساالت وثالجات خرج عن كونه موزونًا إىل كونه معدوًدا؛ ألن السيارة ما 
تباع بالوزن وإمنا تباع بالعدد: فيجوز أن تبيع املئة نافذة من احلديد مبئتني، أو مئة نافذة خبمسني 

د حبديد متفاضل وإن احتد جنسه لكنه ليس من جنس املوزونات وإمنا من جنس باب، الحظ: حدي
املعدودات، بناًء على هذه العلة: السيارة بالسيارة والسيارة بالسيارتني جائزة؛ ألهنا معدودة. طيب، 

 -يقول عبد هللا بن عمرو بن العا   Uما الدليل على الفرق بني املعدود واملوزون؟ وجدنا النيب 
أن آخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة ( فأخذ البعري  U: ) أمرين رسول هللا -هللا عنهما رضي 

بالبعريين؛ ألن البعري يباع بالعدد وال يباع بالوزن، يقول بعض العلماء يف تعليل ذلك: أن املعدودات 
فالغرام بالغرام تساٍو  تنضبط بالكثرة خبالف املوزونات ال تنضبط وال يتحقق العدل فيها إال باملساواة،
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لكن املعدودات قد يكون الواحد مقابل عشرة، ومن هنا جرى التفاضل يف هذا مساحمًة وجرى 
التفاضل يف اآلخر ربًا حمرم، هذا بالنسبة لغري املطعومات: نقيس على الذهب والفضة، أيُّ شيٍء ال 

التقابض إذا احتد صنفه، لكن لو  يُطعم إن كان موزونًا ُأحلق بالذهب والفضة: فيجب فيه التماثل و 
احلبوب "الرب والشعري"  Uكان املبيع طعاًما فما الذي يُلحق هبذه األصناف األربعة؟ ذكر النيب 

وجعلهما أصاًل للحبوب فيلتحق هبما األرز وحنوه، مث ذكر أصل السكريات فقال: ) التمر بالتمر ( 
فيما ُيستصلح به الطعام والقوت "امللح"؛  حىت يقاس على التمر الزبيب ويقاس عليه العسل، وذكر

لكي يقاس عليه البهارات وما يستصلح به الطعام من أصل القوت، فصارت أصواًل لغريها فكل 
طعام هذا الشرط األول: أن يكون مطعوًما يكال أو يوزن جيب التماثل فيه والتقابض إذا احتد صنفه، 

والسكر يباع وزنًا جيب التماثل فيه والتقابض، بقية  فاألرز يباع وزنًا جيب التماثل فيه والتقابض،
املطعومات املوجودة يف زماننا: املكرونة، احلليب اجملفف يباع كياًل لكنه مطعوٌم مكيل، فحينئٍذ 
نقول.. مثاًل يقولون: لرت، لرتين هذه مكيالت، نقول: جيب التماثل والتقابض وال جيوز أن يبيع لرتًا 

يباع بالوزن: نفس الشيء مطعوٌم موزون جيب فيه التماثل والتقابض، واحلليب بلرتين. طيب، إذا كان 
إذا كان يكال باللرت: نفس الشيء جيب التماثل والتقابض، هذا أصٌل يف املطعوم املكيل واملوزون. إن  

رى كان الطعام يباع بالعدد: كاحللويات، البطيخ يباع بالعدد يباع بالكوم ال جيري فيه الربا إال إذا ج
 -مثاًل  -، لكن إذا بيع -مثاًل  -العرف ببيعه وزنًا: وجب التماثل والتقابض إذا بيع بطيخ ببطيخ 

التفاح والربتقال واملوز فإنه يباع وزنًا، فإذا بيع وزنًا: جيب التماثل والتقابض، فلو سألك أنه يبادل 
جيب التماثل والتقابض، هذا الصندوق بالصندوقني تفاح بتفاح ولو كان نوًعا جيًدا برديء؟ تقول: 

أصل نقول: غري املطعومات العربة بالوزن، املطعومات العربة فيها بالكيل: أن تكون مكيلة أو موزونة، 
فإهنا ال تباع وزنًا وال تباع كياًل، جيوز فيها التفاضل وال يشرتط فيها  -كاحللوى   -فإن كانت معدودة 

صول وما يلتحق هبا بصورٍة خمتصرة. السؤال: ما هو الدليل التماثل، هذا بالنسبة لألصناف الربوية األ
   : -عليه الصالة والسالم  -على اعتبار علة الطعام؟ عرفنا أن الدليل على اعتبار علة الوزن: قوله 

) وزنًا بوزن ( فنبَّه على أن العلة هي الوزن، نقول: حديث معمر بن عبد هللا: ) هنى عن بيع الطعام 
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ثاًل مبثل ( وتتحقق املماثلة يف املطعومات إما باملكيل كياًل أو باملوزون وزنًا، ولذلك جاء بالطعام إال مِّ 
حديث عبادة وفسَّرها باملكيالت، كما جاء يف حديث املد وحديث الصاع: ) إنا نبيع الصاع من 

يه هذا بالصاعني ( وهذه مكيالت، فدل على أن كل مطعوٍم يكال أو يوزن إذا احتد صنفه: جرى ف
الربا من الوجهني، بناًء على هذا: دائًما مسائل الربا تأيت إذا بيع الشيء نفسه مبثله متفاضاًل، فلو 
سأل سائٌل عن ثوب بثوبني: نطب ِّق ما مضى قلنا: علة الطعام: الكيل والوزن، فالثوب ليس مبطعوم، 

؟ اجلواب: ال. إذن ال جيري فيها إذن العلة الوزن فقط يف غري الطعام العلة الوزن، هل الثياب تباع وزنًا
الربا، جيوز ثوب بثوبني وثوب بثالثة أثواب وأربعة أثواب، الساعة بالساعتني، هل الساعة توزن؟ 
اجلواب: ال. حينئٍذ تباع بالعدد مثل الثوب يباع بالعدد ويباع بالذرع؛ ألنه الياردة واملرت، فهذا ليس 

شيء من غري األطعمة إذا ُسئلت عنه إذا مل يكن موزونًا من جنس املوزونات اليت تباع بالوزن. وكل 
ويباع بالوزن: فإنه ال جيري فيه ربا الفضل، وهكذا بالنسبة لبقية األشياء: فالناس إذا سألت عن 
تفاضل األشياء بعضها ببعض إن كانت مطعومة رددهتا إىل وجود الكيل والوزن فيها، حىت ولو كانت 

زماننا اآلن زجاجات ماء الصحة هذه لو كان سألك: ما هي طعام!! يف حكم املطعوم، مثاًل: يف 
فاء ـٍم وشـعـام طـعـه طـزم: ) إنـقال عن زم U وإن كان بعض العلماء يقول: املاء طعام؛ ألن النيب

 -فجعلوه مطعوًما  ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ سقم ( وقال هللا: 
فيقولون: اآلن إذا كان املاء من جنس املطعومات فيباع املاء باللرت، ولذلك  -كالشافعية رمحهم هللا 

زجاجة الصحة يقولون: لرت، لرت ونصف، نصف لرت، فإذن معناه: أهنا مكيلة. يا إخوان، الكيل مثل 
ن، الكيل: كالصاع واملد والرطل واأللتار الصاع مثل اللرت وليس الكيل كيلو غرام، ال. الكيلو غرام وز 

على ذلك: ننظر إن كانت من جنس املكيل واملوزون من املطعومات: جرى  فهذه كلها مكيلة، وبناءً 
فيها الربا وتعنيَّ التماثل والتقابض، وإن مل تكن تكال وتوزن وتباع بالعدد من جنس املطعومات: فإنه 

ذكر  -رضي هللا عنه وأرضاه  -يث حديث عمر بن اخلطاب ال جيري فيها ربا الفضل. يف هذا احلد
ما ذكره، كما بيَّنا من الذهب والفضة والتمر والرب أصواًل لغريها، ويف زماننا ما يسمى  U النيب

إما أن تكون ذهًبا وإما أن تكون فضة، فيجب فيها التماثل  -كما ذكرنا   -بـ"األوراق النقدية" 
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ليت ذكرناها، وبناًء على ذلك: ال جيوز أن يصرف العشرة رياالت وجيب فيها التقابض بالشروط ا
بتسعة رياالت، والسبب يف هذا: أن هذا الريال من الورق وصرفه من النيكل والنحاس أصله الفضة، 

ردًّا إىل أصله، فكانت يف األصل من  لايرويقال له: ربع  لايرولذلك حىت النيكل يقال له: نصف 

بداًل منها مستندات، وهذه املستندات يف حكم الشرع منزَّلة منزلة رصيدها؛ الفضة مث أُعطي الناس 
ألهنا ديون، وكل رصيٍد ديًنا إذا ألغاه املدين مل يعتدَّ بإلغائه إال بسداد الدين، فلما كان الرصيد مل 

نه تسدد به الدين بقيت حكمه وبقي للورق قيمته الشرائية شاء من شاء أو أىب، هذا أصٌل شرعيٌّ؛ أل

 قول: إين استدنت من فالن مئة ألفوأعطيك ورقة وأ لايرما يصح إين آخذ منك ديًنا مئة ألف 

، مث أقول لك: وهللا رصيد الورقة هذه قد ذهب! أو: هذه الورقة ال قيمة هلا عندي! ال تسقط لاير

: تسقط، هذا قيمة هذا املستند إال بالسداد الفعلي يف حكم الشرع، مسألة سقوطها يف التعامل العام
ال شك أنه إعماٌل لألصل، ولو  -طبًعا  -شيٌء يتبع املصلحة، لكن داخل األصل ال يؤثر، وهذا 

حرم أن  8جئنا نقول: هذا حديد وهذا ورق، لوجدنا علة الربا موجودة، املعىن يقولون: إن هللا 
عاقل يعطي درمهني يف  يصرف الرجل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرمهني ملاذا؟ ألنه ما يف إنسان

مقابل درهم !من الذي يرضى أن يصرف عشرة رياالت بتسعة رياالت؟! قالوا: ألن هذا ال يقع إال 
على سبيل اجلنون أو على سبيل السفه والطيش، شخص ما يعرف قيمة املال! فالشريعة منعت من 

بتسعٍة خمتارًا طائًعا أبًدا هذا، فهذا املعىن موجوٌد، وبناًء على ذلك: لن جتد شخًصا يصرف العشرة 
ملا صرف وال  -النيكل النحاس  -[ أو ُملجٌأ إجلاًء أن يأخذ هذا النقد  ... لوال أنه مضطر أن ]

 : U رضي لنفسه أن يصرف، وبناًء على ذلك: يكون صاحب العشرة مظلوًما، ومن هنا يقول النيب
ل مال أخيك؟ ( يعين: اآلن الريال الزائد فبأي ِّ حقٍ  تستحلُّ أك ،) أرأيت لو منع هللا الثمرة عنك

على الصرف تسعة بتسعة صرفها بعشرة، بأي ِّ حقٍ  يؤخذ هذا الريال؟ قال: تعبه أنه صرف! نقول: 
الشريعة حرمت صرف ومل تعط الصراف شيًئا، يف القدمي يأيت الصراف بصرف الدنانري والدراهم ومل 

ما فيها حقوق، وهذا له نكتة عجيبة يذكرها بعض يعطه هللا ورسوله حقًّا فدل على أن الصرافة 
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العلماء: أنه لو أعطي جمال للصراف ألصبحت األموال دولًة بني األغنياء فقط؛ ألهنم هم الذين 
عندهم رؤوس األموال! وجيلس يف بيته وال يشتغل ويصرف العشرة بتسعة فيتكاثر ماله دون عناء 

هذا، ولوال أن اإلنسان مضطر ومكره هلذا التسعة ما وهذا عني البطالة! ولذلك الشريعة ال تريد 
رضي، ومن هنا قد يصرف اليوم بتسعة مث بعد ذلك تأيت يوًما من األيام ويقول لك: أنا أصرف 
العشرة رياالت خبمسة رياالت، تقول له: يا أخي كيف تظلمين خبمسة رياالت؟! تصوروا اآلن لو أن 

ف صواب الشيء من خطئه إذا قلت: جيوز العشرة شخًصا جاء يصرف عشرة رياالت.. حىت تعر 
بتسعة، فلو قال قائل: أريد أن أصرف العشرة رياالت بريال، أنا ما أصرف لك العشرة رياالت إال 
بريال! وعندي فتوى وعندي من جييز يل ذلك؛ ألنه كما جاز يل أن آخذ التسعة بعشرة جيوز يل أن 

هذا؟! ما ميكن أن يسوغ، لكنه إذا كان األصل جواز  آخذ العشرة برياٍل واحد، هل ميكن أن يسوغ
التفاضل بيعوا كيف شئتم له أن يقول: أبيع العشرة بريال، وبناء على ذلك: اليوم يصرف العشرة 
بتسعة، وسيأيت زمان يصرف العشرة خبمسة، وسيأيت زمان يصرف بأقل! ولذلك يكون املال دولًة بني 

من أجله حرم الربا يف األصول، واألصل يقتضي أن املال ال  األغنياء وُُيتكر وهذا املعىن الذي
، ومن هنا: حكر هللا على األغنياء أن يستغل ِّوا الضعفاء بالديون، فيدينه عشرة لريدها  يستحلُّ إال حبقٍ 
اثنا عشر! وأوجب التماثل؛ حىت يقطع املظلمة عن الضعيف، فنقول: إن صرف هذه الُعمل بعضها 

عند متاثلها واحتاد أصنافها: أن يكون يًدا بيد وأن يكون مِّثاًل مبثل، وال جيوز  ببعض ينبغي أن يكون
فيها التفاضل وال جيوز فيها النَّساء على ظاهر ما ذكرناه من األصل، وبناًء على ذلك: وجبت الزكاة 

ة؛ ألن يف األوراق؛ ألن أصوهلا ذهب إذا كانت دوالرًا أو دينارًا، ووجبت الزكاة يف األوراق النقدي
أصوهلا فضة إذا كانت ريااًل أو دراهم، وأما لو كانت ال قيمة هلا وأُلغي رصيدها وال قيمة لألوراق: 
فإن هللا مل يأمرنا بزكاة الورق، فإن قيل: ورق له قيمة! قلنا: أوراق الكتب هلا قيمة، وأوراق الكراريس 

ب أن يُعلم أنه إذا ُصرفت هذه النقود هلا قيمة، وليس كل ورق له قيمة جتب فيه الزكاة! ومن هنا: جي
 -أنه جيب التماثل فيها وجيب التقابض إذا كان الصنف واحًدا، وأنه ال جيوز صرف التسعة بعشرة 

، وأنه إذا قيل: إن صرف التسعة بعشرة ربًا فهو الربا الذي لعن هللا آخذه ومعطيه -على الصحيح 
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حىت قال: ) فمن زاد أو  U لصحيحة عن رسول هللاومها يف اإلمث سواء، كما دلت على ذلك السنة ا
استزاد فقد أرىب ( فينبغي التحفُّظ يف هذا والبعد عن أذية املسلم يف ماله يف هذا، ومن هنا ذكر 

" وفُتح لايرٍ يف املظامل يقول: إن الشخص لو أخذ مااًل "ألف  -رمحهم هللا  -بعض العلماء والفضالء 

من فئة اخلمسمئة ستضطر إىل صرف  لايرإذا أخذت األلف له باب الصرف متفاضاًل، فإنك 

اخلمسمئة إىل مئات بنقص، مث تضطر إىل صرف املئات إىل مخسينات بنقص، مث تضطر إىل صرف 
اخلمسينات إىل عشرات بنقص، مث العشرات إىل مخسات بنقص؛ ألنه سينتشر بني الناس أن هذا ما 

ات متفاضلة واخلمسينات متفاضلة واملئات متفاضلة فيه بأس! فيصرفون الرياالت متفاضلة والعشر 

من كد ِّك وتعبك ونصبك، فآل  لايرواخلمسمئات متفاضلة! فتجد أنك استلمت راتًبا خبمسة آالف 

وتسعمئة ومخسني أو أربعة آالف وتسعمئة بانتقا  الصرف  -مثاًل  -بالصرف إىل أربعة آالف 
نا: جتد أنك تأخذ اخلمسة آالف ولكنك يف احلقيقة يوًما فيوًما؛ بوجود حاجتك إىل الصرف، ومن ه

ال جتد منها إال القليل! جتد أن بعضها يذهب وأن مالك يؤكل بدون مقابل! وهذا عني ما جيري يف 
الربا يف األصول! فالواجب أن يُبقى على األصل وأن ُُيكم بوجوب التماثل ووجوب التقابض؛ 

"مساحة  -رمحة هللا عليه  -مذة الشيخ حممد بن إبراهيم مراعاًة ألصوهلا. وذكر أحد الفضالء من تال
الشيخ اإلمام حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية": أنه عزَّر من صرف الريال بالنحاس ناقًصا 
واعتربه من الربا احملرم شرًعا، وهذا هو الذي ندين هللا به: أنه جيب التماثل وجيب التقابض، وأن هذه 

بأصوهلا، ولذلك ال جيوز شراء أصوهلا إال مِّثاًل مبثل. وهنا مسألٌة مهمة وهي: أن  الرياالت معتربةٌ 
ال ـريـالـال بـريـين: الـعــي -ل ـاًل مبثـالريال الفضة القدمي إذا أردت أن تبادله بريال ورق جيب أن يكون مِّث

؛ ألن هذا أصٌل هلذا، وإذا بيع متفاضاًل فهذا عني الربا، حىت إن العجيب البعض يقول عند الزكاة: -

الفضة، يعين: بطريقة الربا اليت هي عني الربا احملرم! فالواجب النظر إىل  لايرالورق من  لايرانظر قيمة 
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صرفه، فيجب فيه التماثل والتقابض على  ، ولذلك يسمى ريااًل واعتدَّ به ريااًل وُجعل لهلايرالريال أنه 

 .-وهللا تعاىل أعلم  -األصل الذي ذكرناه 


