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 تمدٌرالالشكر و                                      

 

ًّ بنعمة العملل واللدٌن ,  أشكر هللا العلً المدٌر , الذي أنعم عل

صلدق هللا :"وفلوق كلل ذي عللم عللٌم" المائل فً كتابه الكرٌم 

 العظٌم

) من صنع الٌكم معروفاً فكلافئو  , ولال رسول هللا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص (:

لللم تجللدوا مللا تكافئونلله بلله فللادعوا للله حتللى تللروا أنكللم فللإن 

 كافأتمو  (.

وأثنللً ثنللاًس حسللناً , وأٌالللاً وفللاًس وتمللدٌراً , واعترافللاً منلللً 

بالجمٌل , وأتمدم بجزٌلل الشلكر الولئلن  اللذٌن للم ٌلألوا جهلداً 

فً مساعدتنا فً مجال البحث العلملً , وأصلب باللذكر ملنهم 

) أ . د. اٌملان جلٌلل ابلراهٌم ( , رة الفااللة : األستاذة الدكتو

ًّ فلللً تلللوجٌهً  عللللى هلللذ  الدراسلللة لملللا لهلللا ملللن فالللل علللل

ومسللللاعدتً فللللً تجمٌللللع المللللادة البحثٌللللة , ومسللللاعدتها لللللً 

 بمصادر البحث  , فجزاها هللا عنً كل صٌر .

 

وال أنسللى أن أتمللدم بجزٌللل الشللكر  والتمللدٌر الللى كللل مللن   

 ..ساهم فً مساعدتً على اتمام هذا البحث 
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 الممدمة

, ٚاٌصالح ٚاٌطالَ عٍٝ رضٌٛٗ اٌىر٠ُ , ٚعٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ احلمد هلل رب العاملني            

 , ٚثعد:أجّع١ٓ 

ِٓ اٌّعرٚف  أْ اٌرثب ٘ٛ اٌس٠بدح  عٍٝ أصً اٌّبي ؛ أٞ عٕدِب رموَٛ ثوبلزرا         

ِوب ِوٓ شومع ِعو١ٓ , ٚعٕودِب روردٖ ا١ٌوٗ  ٠زٍوت ثبٌس٠وبدح ع١ٍوٗ  ,  ٙو ٖ  ِبي أٚ شٝء

اٌس٠بدح اٌّزٍٛثخ ٟ٘ ِب ٠طّٝ ة)اٌرثب( , ٚ٘ٛ ِشبثٗ ٌٍج١ع إال أْ ّ هللا ضجحبٔٗ ٚرعوبٌٝ 

ًّ اٌج١وع ٚحورَ اٌرثوب , ٚلوود حبٌٚوذ جب٘ودح  ِوع اضووزبكرٟ اٌودوزٛرح ا٠ّوبْ ح١ٍوً ٚثعوود أحو

زٛٞ عٍٝ ِفَٙٛ اٌرثب , ٚث١بْ ِوب جوبء  ١وٗ ِوٓ اٌّداٌٚخ ِعٙب أْ رىْٛ خزخ اٌجحش رح

ٌو ٌه  مود  آ٠بد اٌ ور اٌحى١ُ ٚاٌحد٠ش إٌجٛٞ اٌشر٠ف ٚألٛاي اٌفمٙبء ٚاٌّ ا٘ت  ١ٗ , 

ٚاحزوٜٛ ووً ِجحوش عٍوٝ صالصوخ  ,لطّزٗ عٍٝ صالصخ ِجبحش  ٚرٕبٌٚزٗ ِٓ عدح ِحبٚر ,

ِزبٌت وبْ أٌٚٙب  ثعٕٛاْ : رعر٠ف اٌرثوب ,  بحزٜٛ اٌّجحش االٚي عٍٝ صالصخ  ِزبٌت 

ٌغخ  ٚاصزالحب  , ٚٚضُ اٌّزٍوت اٌضوبٟٔ ة: اٌرثوب  وٟ اٌمورآْ اٌىور٠ُ , ٚووبْ اٌّزٍوت 

 اٌرثب  ٟ اٌحد٠ش إٌجٛٞ اٌشر٠ف .اٌضبٌش ثعٕٛاْ : 

ألطووبَ اٌرثووب, عٍووٝ صالصووخ ِزبٌووت وووبْ أٌٚٙووب : أ٠ضووب أِووب اٌّجحووش اٌضووبٟٔ  ووبحزٜٛ      

ثعٕووٛاْ : ِضووبر ثووب ٚ ٚضووُ اٌّزٍووت اٌضبٌووش حىّووخ ِووٓ رحوور٠ُ اٌراٌٚاٌّزٍووت اٌضووبٟٔ :

 اٌرثب.

ٚأِب اٌّجحوش اٌضبٌوش  مود احزوٜٛ أ٠ضوب عٍوٝ صالصوخ ِزبٌوت ووبْ أٌٚٙوب : أصور اٌرثوب  وٟ 

اٌعمٛد , ٚوبْ اٌّزٍت اٌضبٟٔ : ِٛلف اٌشرائع االضال١ِخ ِٓ اٌرثوب , ٚاٌّزٍوت اٌضبٌوش 

 ثعٕٛاْ : ألٛاي ثعض اٌفمٙبء  ٟ اٌرثب .

 ٚلد ٚاجٙذ اٌجبحضخ ثعض اٌصعٛثبد  ٟ وزبثخ اٌجحش ِٕٙب أمزبع اٌدٚاَ       

 



 
 

 

اٌرضّٟ , ٚأزشبر  ١رٚش وٛرٚٔب , ٚلد كٌٍذ أضزبكرٟ اٌفبضٍخ ٚعٍّوذ جب٘ودح ِعوٟ 

 ٟ ر ١ًٌ أغٍت اٌصوعٛثبد اٌزوٟ ٚاجٙزٕوٟ   وٟ وزبثوخ ثحضوٟ ٘و ا  , ٚال ٠طوعٕٟ إال أْ 

 عووبٌٝ ٌّووب ٌٙووب ِووٓ  ضووً عٍووٝ ٘وو ا اٌجحووشأجووسي اٌشووىر ٌٙووب ثعوود شووىر هللا ضووجحبٔٗ ٚر

 إ٠بٞ    رس٠ٚد٘ب      ضال عٓ   ٚصبحجزٗ , إك ررلجذ اٌعًّ ِٕ  ث رٖ حزٝ لزب ٗ ,

ثبٌّصوووبدر إٌب عوووخ ٚإٌوووبدرح ؛  نسا٘وووب هللا عٕوووٟ خ١ووور اٌنوووساء , ٚاٌشوووىر ِٛصوووٛي 

                  ألضووووووبر رٟ  جّوووووو١عُٙ  ووووووٟ لطووووووُ اٌشوووووور٠عخ ا ضووووووال١ِخ )حف ٙووووووُ هللا ج١ّعووووووب  ( .            

 ٚآخر دعبئٟ أْ اٌحّد هلل رة اٌعب١ٌّٓ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة

 



 
 

 

 : الموضوعأهمٌة

 ر ٙر ا١ّ٘خ اٌىزبثخ  ٟ ٘ ا اٌّٛضٛع ِٓ خالي ٔمبط عدح اّ٘ٙب:

_ خٍك هللا_ ضجحبٔٗ ٚرعبٌٝ_ االٔطبْ ِد١ٔ ب ثزجعٗ ٠حزبط االخر٠ٓ ٠ٚحزبجْٛ ا١ٌٗ, 1

٘ ا اٌزعبًِ اْ ٠عرف االٔطبْ اٌرثب ٚاحىبِٙب  ال ثد ِٓ اٌزعبًِ ث١ُٕٙ , ِٚٓ 

. ِٗ  ٚأٛاعٙب ٌىٟ ال ٠دخً  ٟ ٘ ا اٌجبة ِٓ اوً اٌحراَ ٚ٘ٛ ال ٠عٍُ ث

ٚ ٟ ٘ ا ٌجحش ٌعٍّٟ ارٕبٚي خفب٠ب ِٚعر خ أٛاع اٌرثب ٌىٟ ال ٠دخً ثٙب االٔطبْ _2

 ِٓ دْٚ اْ ٠عٍُ .

ِٚىبْ, ٚرصد٠ٙب وً جد٠د _ ث١بْ ع ّخ اٌشر٠عخ ٚشٌّٛٙب ٚصالح١زٙب ٌىً زِبْ 3

ِطزحدس ِٓ صٛر اٌح١بح,  ٟٙ رج١ٓ أحىبِٙب شرع١خ ٚرشًّ وً ِب ٠حزبجٗ اٌزبٌت 

ألحىبِٙب ِٓ احىبَ, ٌُٚ رزرن طر٠ك ٘ى ا عجضب ثأ٠دٞ اٌالعج١ٓ اٌعبثض١ٓ ثً وبٔذ 

 خبٌدٖ ِحفٛظخ ثحفظ هللا ٌٙب,  ٟٙ رٕس٠ً حى١ُ ح١ّد.

 

 البحث اهداف

 ضب١ِخ ٠طعٝ ٌٙب ٌجبحش اٌٝ رحم١مٙب , ِٚٓ اثرز ا٘دا ٗ:ال شه اْ ٌىً ثحش ا٘دا ب  

_ االجبثخ عٓ اضئٍخ اٌزٟ ردق ثبة عمٛي اً٘ اٌعٍُ ِٓ اثٕبء اٌّط١ٍّٓ ثٕٛر ِٓ رة 1

 اٌعب١ٌّٓ اٚ ثطؤاي االخر٠ٓ ٌُٙ عٓ اِٛر د٠ُٕٙ ٚد١ٔبُ٘.

 ء ٝ اصرُ٘ ِّٓ ارجعُٙ  ٟ االعزٕب_ث١بْ دٚر اٌعٍّبء ِٓ ضٍف ٘ ٖ االِخ ,ِٚٓ الزف2

 ثٙ ا اٌد٠ٓ ٚاحىبِٗ ٚث١بْ جس٠ئبرٗ .

 



 
 

 

_ رٛض١ع وب خ اٌنس٠ئبد اٌزٟ رزعٍك  ٟ ِٛضٛع رحر٠ُ اٌرثب, رحذ اشراف اً٘ 3

اٌعٍُ ٚاٌزمصع  ٟ ٘ ا اٌّنبي ,ٚرىٓ رحر٠ُ اٌرثب ِٛضٛع ُِٙ جدا ٌّب ٠زٕبٌٚٗ 

 .اٌجٍد ِٓ ضٍف اٌزٟ رأخ  اٌفٛائد ارثبحب 

 اسباب اختيار الموضوع

_ ِٓ اُ٘ االضجبة اٌدا عخ ٌىزبثخ اٌجحش, أٗ ال ثد ِٓ وزبثخ اٌجحش رى١ٍّٟ ١ًٌٕ 1

درجخ اٌجىٍٛر٠ٛش ,شرعذ ثبٌىزبثخ  ٟ ٘ ا اٌّٛضٛع ضبئال اٌٌّٛٝ ضجحبٔٗ ٚرعبٌٝ 

 ٚاٌزٛ ١ك ٚاٌطداد.اٌز١ط١ر ٚا عبٔخ 

٘ ا _ ِٚٓ االضجبة و ٌه أٗ ِٓ خالي االطالع عٍٝ وزت اً٘ اٌعٍُ ٚوزبثبرُٙ  ٟ 2

اٌّنبي ِٓ رحر٠ُ اٌرثب ,٠ٚزج١ٓ اْ ٕ٘بن ِٓ وزت اٌزٟ ر١ٕر طر٠ك اِبَ طٍجخ اً٘ 

 اٌعٍُ ٚاٌجبحض١ٓ ا٠ضب ٌزط١ًٙ ِعر خ اٌرثب ٚرز١ٙر االٔفص ِٓ اوً اٌحراَ.

معرفة األحكام الشرعٌة التً تصب الربا من الكتاب والسنة النبوٌة , ومعرفة -3

 لٌلت فٌه. أراس الفمهاس والمذاهب االسالمٌة التً

 حاجة الناس الى معرفة الربا والحكمة من تحرٌمه , وماار  . -6

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المبحث األول/ اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا

 

 المطلب األول : تعرٌف الربا لغةً واصطالحاً .

هلـ( المعنلى اللغلوي 377الربا لغةً : ذكر الصلٌل بن أحملد الفراهٌلدي )ت   

لجذر الربا بموله : ))َربََو: ربا الجرح واألرض والملال , وكلل شلىس ٌربلو  

إذا ازداد ... والرابٌة : ما ارتفع من األرض , والربوة : أرض مرتفعلة (( 

( .3) 

(, 4الزٌللادة والعلللو .) واتفللك ابللن درٌللد مللع الصلٌللل فللً هللذا المعنللى فللً   

وذكر ابن سٌد  فً معنى الربا بموله : ))ربو : ربا الشلًس , ٌربلو  ُربُلواً , 

 (5ورباًس  زاد ونما , وأربٌته الصمسٌن ونحوها , زاد وربا(( . )

لذلن ٌفهم أن الربا هو الزٌادة والنماس فً األموال , والثروات , وغٌرها    

من الممتلكات , ولد ذكر علماؤنا المدامى ذلن فً تفسٌراتهم للجذر اللغلوي 

  .كما مّر ذكر 

 

العللٌن :البللً عبللد الللرحمن الصلٌللل بللن أحمللد  بللن عمللرو بللن تمللٌم الفراهٌللدي  (3)

ناشلر , ود. ابلراهٌم السلامرائً , البتحمٌك د. مهدي المصزوملً   هـ( ,377)ت

 .8/485:دار ومكتبة الهالل :ج
هلـ( بتحمٌلك 543تدمحم بن الحسلٌن بلن درٌلد األزدي ) : البً بكرجمهرة اللغة  (4)

 .3/552م , ج3987- 3ط–بٌروت –رمزي منٌر بعلبكً , دار العلم للمالٌٌن 
هـ(, 678المحكم والمحٌط األعظم : البً الحسن علً بن اسماعٌل بن سٌد  )ت (5)

 هللـ3643بٌللروت–بتحمٌللك دمحم محللً الللدٌن عبللد الحمٌللد , دار الكتللب العلمٌللة 

  .م 4222_



 
 

    
أما المعنى االصلطالحً للربلا : فملد ذكرهلا الفمهلاس بتعرٌفلات عدٌلدة منهلا  

( , 3أشللٌاس مصصوصللة(( ) لللول الحنابلللة : ))وهللو فللً الشللرع الزٌللادة فللً

فاللل مللال بللال عللوض فللً معاواللة مللال بمللال , وذكللر  الحنفٌللة بأنلله : ))

وٌمصد به فال مال ولو كماً فٌشمل التعرٌف حٌنئذ ربا النسلٌئة , والبٌلوع 

الفاسدة , باعتبار أن األجل  باحد العواٌن فال حكمً بلال علوض ملادي 

 (4. )محسوس , واألجل ٌبذل بسببه عادة عوض زائد (( 

ولد أورد بعض العلماس تعرٌفه اصطالحاً فلذكر الراغلب االصلبهانً        

بأنلله صللب بالزٌللادة , علللى وجلله دون وجلله  , ولللال الجرجللانً بأنلله فاللل 

صال علن علوض شلرط الحلد العاللدٌن , ووصلفه التهلانوي بأنله عملد فاسلد 

بلله  رهم نسللٌئة وإن لللم تتحمللكوإن لللم تكللن فٌلله زٌللادة االن بٌللع الللدرهم بالللد

والربلا عنلد الفمهلاس لله ثلالث معلان اصلطالحٌة , احلدهما أصللً .(5)زٌادة

واالصران تابعان . فأما المعنى االصلً فهو ربلا الملرض , وللد ٌسلمى ربلا 

فلً الملرض بحسلب مبلغله ومدتله , وهلو ملا ٌعلرف النسٌئة , وهلو الزٌلادة 

همللا ربللا الٌللوم بالفائللدة. فأمللا المعنٌللان االصللران فٌصتصللان بربللا البٌللوع ,و

لثلانً النساس, وربا الفال. فأول هو الربا الحاصلل بالتلأصٌر او التأجٌلل. وا

 .(6هو زٌادة الكم فً المبادلة )

لوهبة بن مصطفى الزحٌلً , أستاذ ورئٌس لسم الفمله  –الفمه االسالمً وأدلته للزحٌلً  (3)

دت, ,  دمشلك –سلورٌا -واصوله بجامعة دمشك , كلٌلة الشلرٌعة , دار الفكلر االسالمً

 . 7/5725ج دط.

 .7/5898لمصدر نفسه :جا (4)

ٌنظر نظرة النعٌم فً مكارم أصالق الرسول الكلرٌم ,لصلالب بلن عبلد هللا بلن حمٌلد إملام  (5)

 6737-32/6738ج. 6وصطٌب الحرم المكً , دار الوسٌلة للنشر والتوزٌع ,جدة .ط



 
 

 

 المبحث االول/ اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا

 ً : الربا فً المرآن الكرٌم.المطلب الثان

وردت آٌلات عدٌلدة فلً الملرآن الكلرٌم ذكلرت وحرملت الربلا منهلا  لمد     

لوله تعالى فً سورة البمرة : )) الذٌن ٌأكلون الربا ال ٌمومون إال كما ٌملوم 

(, ولال تعالى : )) ٌمحلك هللا الربلا 3الذي ٌتصبطه الشٌطان من المس (( .)

ا أٌهلا ( , وللال أٌالاً فلً سلورة آل عملران : )) ٌل4وٌربً الصدلات (( .)

( 5الذٌن آمنوا ال تأكلوا الربا أاعافاً مااعفة واتموا هللا لعلكم تفلحون (( )

, ولد ذكر فً سورة النساس بموله تعالى : )) وأصذهم الربا وللد نهلو عنله   

( , ولال أٌااً : )) ٌا أٌها اللذٌن آمنلوا 6وأكلهم أموال الناس بالباطل (( . )

( ,  وذكلر تعلالى 7ا إن كنلتم ملؤمنٌن (( . )اتموا هللا وذروا ما بمً من الرب

فً سورة الروم بموله : )) وما ساتٌتم من ربلا لٌربلوا فلً أملوال النلاس فلال 

  (8ٌربوا عند هللا (( . )

والمالحظ من اآلٌات المرآنٌلة اللواردة اللذكر أنهلا جمٌعلاً حرملت الربلا ,    

ملع السلماح  والتعامل به , ونهت علن العملل بله رغلم وجلودة عنلد النلاس ,

إنملا البٌلع مثلل الربلا  وأحلل هللا بالبٌع االنله ٌشلابهه و فملد للال تعلالى : )) 

, فاآلٌلة واالحة فلً نهٌهلا للربلا وال مشلكل فلً  ( 7البٌع وحرم الربا (( )

 تفسٌرها .

 

 

 . 477اآلٌة/سورة البمرة :  (3)

 . 478سورة البمرة: اآلٌة/ (4)

  . 352آل عمران  : اآلٌة/ (5)

 . 386/النساس : اآلٌة  (6)

 . 478البمرة : اآلٌة / (7)

 . 59الروم : اآلٌة/  (8)

 . 477مرة : اآلٌة / الب (7)



 
 

 

 المبحث االول/ اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا

 

 المطلب الثالث : الربا فً الحدٌث النبوي الشرٌف.

 

لمللد وردت أحادٌللث نبوٌللة شللرٌفة كثٌللرة حرمللت مللن صاللهللا الربللا أٌاللاً ,  

ً المرآن الكرٌم , ومن ذلن حدثنا الربٌع لال : أصبرنا مثلما ورد تحرٌمها ف

سلمعت الشافعً , لال: أصبرنا سفٌان أنه سمع عبد هللا بن أبً ٌزٌلد ٌملول : 

(, للال: "إنملا ملسو هيلع هللا ىلص  )ابن عباس ٌمول : أصبرنً أسامة بلن ٌزٌلد  أن النبلً دمحم

 (3الربا فً النسٌئة  " )

ولد ورد أٌااً  عن أبً سعٌد الصدري )راً هللا عنله ( , أّن رسلول      

"ال تبٌعوا الذهب بالذهب إال ملثالً بمثلل , وال تبٌعلوا بعالها هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( لال: 

على بعض , وال تبٌعوا الورق بالورق  إال مثالً بمثلل , وال تشلفوا بعالها 

 (4بناجز" )على بعض , وال تبٌعوا منها غائباً 

كما ذكر أٌااً عن مالن بن أوس بلن الحلدثان علن عملر بلن الصطلاب        

عن النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص ( , " الذهب بالورق ربا , إال هاس وهاس , والبر بالبر ربا , 

إال هاس وهاس , والشعٌر بالشعٌر ربا , إال هاس وهاس , والتمر بلالتمر ربلا , 

 (5). إال هاس وهاس" 

 

اصتالف الحدٌث البً عبد هللا دمحم بلن أدرٌلس بلن العبلاس بلن عثملان بلن شلافع بلن عبلد  (3)

-هلـ 3632-بٌلروت –هلـ ( , دار المعرفلة 426المطلب , المطلبً المرشلً الملكلً )ت

 . 8/864جم. 3992

الالعلً المعلروف بلن سلعٌد البدر التمام  شرح بلوغ المرام ث الزٌن , للحسلٌن بلن دمحم  (4)

 .8/38,ج3بد هللا الزٌن , دار حجر , طهـ(, بتحمٌك علً بن ع3339بالمغري )ت 

هللـ(, 784نصللب الراٌللة لجمللال الللدٌن أبللو دمحم عبللد هللا بللن ٌوسللف بللن دمحم الزٌلعللً )ت (5)

عوامللة , مؤسسللة الرٌللان للطباعللة صللححه عبللد العزٌللز الدٌوبنللدي الفٌحللانً وحمملله دمحم 

 .47/324,ج عبلة للثمافة االسالمٌةدار ال–لبنان –بٌروت –والنشر 



 
 

 

 

 وهلو فللوس دراهلم أمرالته ملن أنّ  زٌد أبً ابن ذكر:  طابالح ولال     

,  لبالت ملا علدة اال علٌله تلرد للم مئتٌن صارت ثم بدرهم مئة لباها ٌوم

 هللذاثللوبً  أبٌعللن:  لللال لللو:  رشللد ابللن لللال,  باطللل ذلللن غٌللر وشللراحكما

ً  عشلرٌنصلرف  ملن دراهم بعشرة  البٌلع : الماسلم ابلن للال,  بلدٌنار درهملا

 أنلله حٌللث – حللال كٌفمللا الصللرف تحللول دٌنللار نصللف وٌلزملله,  صللحٌب

 (3). هذا الماسم ابن مولف رشد ابن أٌد ولد,  دٌنار بنصف توبة له أوجب

   

كما ذكر أٌااً عن عبادة بن الصامت ) راً هللا عنه ( لال : لال رسول  

هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( : "الللذهب بالللذهب , والفاللة بالفاللة , والبللر بللالبر , والشللعٌر 

بالشعٌر, والتمر بالتمر , والملب بالملب مثال بمثل سلواس بسلواس , بلدا بٌلد , 

 ( 4).  شئتم إذا كان بدا بٌد" فإذا اصتلفت هذ  األصناف فبٌعوا كٌف 

 

ممللا مللّر ذكللر  مللن االحادٌللث النبوٌللة الشللرٌفة ٌفهللم أّن هنللان  العدٌللد مللن 

  األحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً دلت على تحرٌم الربا  فً كل أصنافه .

 

 

 

جللدة –مجلللة مجمللع الفملله االسللالمً , المؤلللف تصللدر عللن منظمللة المللؤتمر االسللالمً  (3)

 .3/3836ج

, بتحمٌك وتعلٌلك فتب ذي الجالل واالكرام بشرح بلوغ المرام , لدمحم بن صالب  العثٌمن  (4)

م 4228-هـ 3647,  3وزٌع , طصبحً بن دمحم رماان , المكتبة االسالمٌة للنشر والت

 .6/37,ج

 



 
 

 

 /اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الرباالمبحث الثانً 

 : ألسام الربا.المطلب االول

 لسم الشافعٌة ربا البٌع على ثالثة أنواع :     

أّن أوالً:  ربا الفال : وهو البٌع مع زٌادة أحد العواٌن علن اآلصلر , أي 

ٌكلون إال فلً بلدٌلٌن متحلدي الجلنس   الزٌادة مجردة علن التلأصٌر , وهلو ال

مثل كٌلة لمب بكٌلة ونصف مثالً من الممب , وغرام ذهب بغرام ونصلف , 

العلمللاس بللدلٌل حللدٌث أبللً سللعٌد الصللدري عنللد الشللٌصٌن : "ال  وهللذا بإتفللاق

 .تشفوا بعاها على بعض " التبٌعوا الورق بالورق إال مثالً بمثل , و

 

هو البٌع مع تأصٌر فٌض أحدهما من غٌر ذكر أجلل ,أي  الٌد : ثانٌا : ربا  

فً مجلس العملد  تمابض أن ٌتم بٌع مصتلفً الجنس كالممب بالشعٌر من غٌر 

دلٌللله حللدٌث عمللر عنللد البصللاري ومسلللم "الللذهب بالللذهب ربللا , إال هللاس و

 وهاس"أي : أصذ وعطاس.

 

اللى أجلل ثلم الزٌلادة فلً بنسلٌئة ثالثاً :ربا النسٌئة :هو البٌع ألجل ,أي البٌع 

أحد البدلٌن من غٌر عوض فً ممابلة تأصٌر الدفع سواس من جنس واحلد أم 

 (3من جنسٌن مصتلفٌن .)

 

 

 

 

الفمله اسسلالمً وأدلتله للزحٌللً .لوهبلة بلن مصلطفى الزحٌللً  أسلتاذ ورئلٌس لسلم الفمله ( 3)  

 .7/5725لشرٌعة ,دار الفكر سورٌا /دمشك ,جكلٌة ا–اسسالمً وأصوله بجامعة دمشك 



 
 

 

 : لسمٌن الى الربا لسموا لد الفمهاس جمهور أنّ  كما     

 

ً  وهو,  والتأجٌر التأصٌر وهو:  النسٌئة ربا:  أوالً   المال فً الزٌادة أٌاا

 أحل فإذا, بأجل سلعة ألصٌه شصب ٌبٌع أن وهو,  األجل فً الزٌادة ممابل

 كان ما وهذا,  األجل نظٌر الدٌن فً بسداد  المشتري ٌمم ولم األجل ولت

 . الجاهلٌة فً معهوداً 

 ً  علىالعواٌن  أحد زٌادة مع بمثله الجنسٌن أحد بٌع وهو الفال ربا: ثانٌا

 (3برٌالٌن , أو صاع لمب بصاعٌن .) لاير اآلصر بدون أجل كبٌع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفملله المٌسللر ,لعبللدهللا بللن دمحم الطٌللار , وعبللد هللا بللن دمحم المطلللك , ودمحم بللن ابللراهٌم  (3)

 . 8/87المملكة العربٌة السعودٌة ,ج–الرٌاض –الموسى ,دار الوطن للنشر 

     



 
 

 

 

 الثانً المبحث          

 اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا        

 

 ألسام الرباالمطلب االول/ 

 الحكمة من تحرٌم الرباالمطلب الثانً / 

 ماار الرباالمطلب الثالث / 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المبحث الثانً/اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا

 الحكمة من تحرٌم الربا.: المطلب الثانً

 تعبللدنا أّن تحللرٌم الربللا مللن األمللور التعبدٌللة , أي: ٌللرب بعللض الفمهللاس   

الشارع به , ولم تظهر لنا حكمته , وإن كان فً الوالع ال ٌصللو علن حكملة 

 غٌر أننا لم نطلع علٌها , وما علٌنا إال أن نمتثل أمر الشارع , ونهٌه . 

الربا العطلة وعلدم المٌلل للعملل واالنصلراف علن الزراعلة , تسبب ولد    

الدهلوي فً كتابله : )حجلة هللا عبارة والصناعة , ولد ٌحسن هنا أن نسوق 

البالغة ( حٌث ٌمول : )) وسر التحلرٌم أّن هللا تعلالى ٌكلر  الرفاهٌلة البالغلة 

غٌللر  حلللً كللالحرٌر واسمعللان فللً طلللب الللدنٌا ك نٌللة الللذهب والفاللة ,  و

ممطع من اللذهب كالسلوار , والصلصلال , والطلوق والتلدلٌك فلً المعٌشلة , 

االن ذلن مرد لهم فً أسفل السافلٌن , وحارق ألفكلارهم أللى والتعمك فٌها 

 (3ألوان مظلمة وصفٌفة الرفاهٌة . )

: ٌملول كثٌلرٌن ملن النلاس  ولد لال األستاذ  اسملام فلً اللدرس ملا منالله   

الذٌن تعلموا وتربوا تربٌة عصرٌة , وأصذوا الشهادات ملن الملدارس , بلل 

وملن هللم أكبللر ملن هللؤالس : إّن المسلللمٌن منللو بلالفمر , ذهبللت أمللوالهم الللى 

, فلإنهم الحتٌلاجهم أٌدي األجانب ففملدوا الملوة والثلروة بسلبب تحلرٌم الربلا 

انب , ومن كان غنٌاً منهم ال ٌعطلً بالربلا لألموال ٌأصذونها بالربا من األج

, فمال الفمٌر ٌلذهب , وملال الغنلً ٌنملو , وٌجعللون هلذ  المسلألة ملن أهلم 

 (4عند المسلمٌن .) المسائل االجتماعٌة , والعمرانٌة 

العزٌز بشرح الوجٌز المعروف بالشرح الكبٌر , لعبد الكرٌم بن دمحم بن عبلد الكلرٌم أبلو  (3)

–هـ( , بتحمٌك علً دمحم علوض , دار الكتلب العلمٌلة 845زوٌنً )تالماسم الرافعً الم

 .6/87م , ج3997 -هـ 3/3637ط-لبنان–بٌروت 

بن علً  راا بن دمحم شلمس اللدٌن بلن دمحم بلن بهلاس اللدٌن بلن  رشٌد تفسٌر المنار لدمحم  (4)

م  3992لمصللرٌة العامللة للكتللاب , هللـ( , الهٌئللة ا3576علللً صلٌفللة  الحسللٌنً )تمللال 

 .5/89ج



 
 

 

ولد أجمعت األمة على أّن الربا من الكبائر , حتلى لٌلل : أنله للم ٌحلل       

فً شرٌعة  من الشرائع السلابمة ,كمولله تعلالى : ))وأصلذهم الربلا وللد نهلوا 

فلً أثنلاس تمرٌلر حكملة الفصلر ولد أشار    (3).عنه(( , ٌعنً األمم السابمة 

أصرب زادهلا البٌالاوي تحدٌلداً  , حاصللها أّن اللذي ٌبٌلع  تفرلة الربا الى 

الشللًس المسللاوي عشللرة بأحللد عشللر ٌكللون لللد مكللن المشللتري مللن االنتفللاع  

بالبٌع , أما بذاته , وأما بالتجارة به , وذلن الزائد ألجلل تللن المنفعلة وهلً 

مسللٌس الحاجللة , أو تولللع الللرواح والللربب , وأمللا الللذي دفللع درهمللاً ألجللل 

فإنلله لللم ٌحصللل منفعللة أكثللر مللن ممللدار المللال الللذي أصللذ  , وهللذ    السلللف

لكنها ٌلرد علٌهلا أّن انتفلاع الممتلرض بالملال التفرلة ألرب من تفرلة المفال 

للمتللاجرة  تصللدٌه تلله فهللو كانتفللاع المشللتري بالسلللعة , وأمللا افٌلله  سللد حاج

ظهلر أن وللد ٌ     (4)سلعة المشلتراة  فلأمر نلادر فٌهلا .بمال المرض أو بال

من تحرٌم الربا  فلً الشلرٌعة االسلالمٌة هلً ولاٌلة األملة كلهلا فلً الحكمة 

ثروتهللا واللٌاعها , وحماٌللة الشللعب وملوكلله مللن اسسللراف والتحللرف , 

والكرم الكاذب , ورد االستعمال االلتصادي , وشل النفوذ األجنبً , أما لو 

:  ذرٌتله وأبواب أننا كتبنا من األول على أبواب البنن المركزي العماري , 

 تللن أبلواب عللى  الثالثة الكلمات هذ  تمرأ كانت))ٌمحك هللا الربا ((, فهل 

  (5).لإلٌجار صالٌة محال: هكذا إال األجنبٌة البنون

 

 

 

-3/3997ط–مكتلب الرسلالة الدولٌلة للطباعلة –فمه المعلامالت لعبلد العزٌلز دمحم علزام  (3)

 .77م. ب3998

هـ( 3595التحرٌر والتنوٌر  لدمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسً )ت (4)

 .5/86,ج 3986-تونس –, الدار التونسٌة للنشر 

 (وحً الملم , لمصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعد بن أحمد بن عبد المادر الرافع5ً)     

 .4/568م. ج4222هـ/ 3643/ 3هـ( , دار الكتب العلمٌة , ط3578)ت    

 



 
 

 

  المبحث الثانً/ اصول االحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا

 : ماار الربا المطلب الثالث

 للربا ماار كثٌرة منها :    

 آكل الربا مطرود من رحمة هللا تعالى , ومحارب من هللا ورسوله . -3 

 كمرتكب جرٌمة الربا .هللا عّز وجل وٌتوعد مرتكب كبٌرة  ٌتهدد لم  -4

 الربا جرٌمة اجتماعٌة اذا تفشت فً مجتمع ما دمرته ولوات بنٌانه. -5

آكل الربا وموكله وكاتبه , وكل من ٌعٌن علٌله فلً رواج هلذ  الجرٌملة  -6

 آثمون عند هللا ومبعدون من رحمته .

لللارن الرسللول )ملسو هيلع هللا ىلص ( بللٌن الربللا والزنللا فللً كثٌللر مللن الموااللع األنهمللا  -7

اعٌتلللان متشلللابهتان فلللً آثارهملللا االجتماعٌلللة السللللبٌة عللللى جرٌمتلللان اجتم

 المجتمع .

الربا ٌزرع الحمد فً الملوب , وٌنزع منهملا الرأفلة والرحملة , وبلذلن   -8

 تموت األصوة , وتتفكن بنٌة المجتمع .

 (3ن بالربا ٌدل على سوس الصاتمة .)إّن عمل االنسا  -7

 

 

 

 

الكللرٌم , لصللالب بللن عبللدهللا بللن حمٌللد امللام  ناللرة النعللٌم فللً مكللارم أصللالق الرسللول   (3)

 .32/6753/ ج6ط–جدة –وصطٌب الحرم المكً , دار الوسٌلة للنشر والتوزٌع 

 



 
 

 

لد ذكر من ماار الربا أنله ٌمتلل مشلاعر الشلفمة فلً االنسلان , كملا و      

أن الربللا ٌسللبب العللداوة والبغاللاس بللٌن أبنللاس المجتمللع الواحللد , وٌوجللب 

التماطع والفتنة , وإن االسالم ٌرملً فلً تحلرٌم الربلا اللى تحمٌلك المسلاواة 

فالربلا  رأس الملال , وٌسللم للفمٌلر جهلد  ,الذي  ٌلبٌن أفراد األمة ا لٌكتفً 

ٌجر االنسان اللى أن  ٌلدصل فلً مغلامرات للٌس  باسلتطاعته     أن ٌتحملل  

 (3نتائجها .)

وعوالب وصٌمة واللدٌن االسلالمً للم  وال شن أّن للربا أارار جسٌمة     

ٌأمر البشرٌة بشلًس اال وفٌله سلعادتها وعزهلا فلً اللدنٌا واآلصلرة , وللربلا 

 أارار عدٌدة منها :

 البصل  نجد أن من ٌتعامل بالربا ٌكون حٌث فٌه أارار روحٌة واصاللٌة   

طبعاً فً نفسلٌته , كملا لهلا أالرار اجتماعٌلة ألّن المجتملع اللذي ٌتعاملل مت

بهلللا ٌكلللون منحلللل ومتفكلللن ال ٌسلللاعد أفلللراد  فٌملللا بٌلللنهم , ولهلللا أالللرار 

 ٌجللري مللا مللن نللواحً الحٌللاة االجتماعٌللة ب ٌتعلللك التصللادٌة الن الربللا انمللا 

 (4بٌن الناس على مصتلف صور  وأشكاله. ) التداٌن فٌه 

ولد ٌفهم أّن أارار  الربا  ال تعد وال تحصى وٌكفً أننا نعلم أن هللا        

سللبحانه وتعلللالى ال ٌحلللرم وال ٌنهلللى اال علللن كلللل ملللا فٌللله الللرر ومفسلللدة 

 للمجتمع , فنسأل هللا سبحانه وتعالى العصمة .

 

 

بن عبد الرحمن بن صلالب تواٌب االحكام من بلوغ المرام , البً عبد الرحمن عبد هللا  (3)

المكرملة ,  هـ( , مكتبة االسدي مكلة3645بن دمحم بن دمحم بن ابراهٌم البسام التمٌمً )ت

 .6/589م .ج 4225هـ /7/3645ط

لً المحطللانً , تمللدٌم معللا وهللف ر  , للللدكتور سللعٌد بللن علللً بللن االربللا االلرار  وآثلل (4)

توزٌلع –العالمة  الشٌخ اللدكتور صلالب بلن فلوزان الفلوزان . مطبعلة السلفٌر ,الرٌلاض 

 .7/46جالرٌاض –مؤسسة الحرمٌن للتوزٌع     واالعالم 

 



 
 

 المبحث الثالث :أصول األحادٌث النبوٌة فً تحرٌم الربا

 

 العمود. : اثر الربا فً المطلب األول

ٌصالطله الربلا مفسلوي الٌجلوز ذهب جمهلور الفمهلاس اللى أّن العملد اللذي    

بحال , وأن من أربى ٌنتمض عمد  وٌرد فعله وإن كان جاهالً االنه فعل ما 

حرمه الشارع ونهى عنه , والنهً ٌمتاً التحرٌم والفساد , ولد لال النبً 

 دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص ( : 

فهلو رد" , ولحلدٌث أبلً سلعٌد الصلدري  مرنلا أ"من عمل عمالً لٌس علٌله 

فملال لله  بتملر برنلً )راً هللا عنه ( للال: جلاس بلالل )رالً هللا عنله ( 

فمال بالل : من تمر كلان عنلدنا رديس  ؟رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( : من أٌن لن هذا 

)ملسو هيلع هللا ىلص( عند ذللن النبً )ملسو هيلع هللا ىلص( فمال رسول هللا  لمطعم فبعت من صاعٌن بصاع 

عللٌن الربللا ال تفعللل , ولكللن اذا أردت أن تشللتري فبعلله بٌللع آصللر ثللم  أو  : 

اشترٌه , فمول الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( : أو  عٌن الربا أي: هو الربا المحرم نفسه ال 

الربلا وانهلا التصلب صفمة دل على وجوب فسخ ٌ ردما ٌشبهه , ولوله فهو 

ملسو هيلع هللا ىلص( للللال: ربلللا الجاهلٌلللة موالللوع 2ب مسللللم أّن رسلللول هللا , وروبوجهلله 

ربا العباس بن عبد المطللب فإنله موالوع كلله.ولال  أاع رباناً وأول ربا 

اللرد واالبطلال ,وفصلل عنه النووي فً شرح مسلم لوله : المراد بالوالع 

العموبلة للربلا فعلٌله مسلتحٌل ابن رشد فمال : ملن بلاع بٌعلاً أربلى فٌله غٌلر 

فلً ذللن أّن لائماً والحجلة وٌفسخ البٌع ما كان  بجهل ان لم ٌعذر  الموجعة 

رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص (  أمر السعدٌن أن ٌبٌعا آنٌة من المغانم من ذهب أو الفاة 

كل ثالثة بأربعة عٌناً , أو كل أربعلة بثالثلة عٌنلاً , فملال لهملا رسلول فباعا 

 (3(: أربٌتما فردا.)هللا )ملسو هيلع هللا ىلص

الموسللوعة الفمهٌللة الكوٌتٌللة صللادرة عللن وزارة االولللاف والشللؤون االسللالمٌة .الكوٌللت  (3)

 .44/79مصر ,ج–مطابع دار الصفوة -هـ 3647/ 3.ط

 

 



 
 

ولد لال الحنفٌة : إّن اشتراط الربا فً البٌع مفسلد للبٌلع , لكلنهم كلانوا        

والباطلل , فٌمللن المبٌلع ملع البٌلع الفاسلد ٌفرلون فً المعامالت بٌن الفاسد 

والبٌلع الربلوي عنلدهم   مبض بالنمٌض وال ٌملن المبٌع فً البٌع الباطل بلال

من البٌوع الفاسدة فٌملن بالمبض , وعلٌه فإنه ٌجب رد الزٌلادة الربوٌلة للو 

 (3إن كان هالكاً .) لٌمته أو مثله كانت لائمة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بللن دمحم الطٌللار , وعبللد هللا بللن دمحم المطلللك , ودمحم بللن ابللراهٌم الفملله المٌسللر لعبللد هللا  (3)

 8/88المملكة العربٌة السعودٌة ,ج –الرٌاض –الموسى , دار الوطن للنشر 

 

 

                        

 



 
 

 :الخاتمة   

    

وصتاما اسأل هللا العظٌم ان ٌجعل عملً صالصا لوجهه الكرٌم وأن  

ٌنفعنً به فً حٌاتً وبعد مماتً وأن ٌزٌد من لرأ هذا البحث علما 

وهدا انه ولً ذلن و المادر علٌه وصلى هللا وسلم على عبد  

ورسوله وصٌرته من صلمه نبٌنا دمحم بن عبد هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( وعلى اله 

 حابه ومن تبعهم بإحسان الى ٌوم الدٌن .واص

 

 استنتجت من هذا البحث كالتالً:

فً معاواة مال _ تعرٌف الربا :هو فال مال بال عوض 3

 بمال.

_ من صالل اآلٌات المرآنٌة واالحادٌث النبوٌة الشرٌفة الى جانب 4

اراس الفمهاس ٌتاب لً ان الربا محرم فً االسالم وال ٌجب التعامل 

 بها.

ٌجب على الفرد االلتزام فً احكام هللا تعالى وان ٌسلن الدرب _ 5

 الصالب.

_ تعرفُت ان الربا لها ثالثة السام ) ربا الفال_ ربا الٌد_ ربا 6

 النسٌئة (.

 _ الحكمة من تحرٌم الربا هو من االمور التعبدٌة .7

 

 



 
 

 المصادر والمراجع 
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 سعٌد بن دمحم بن حسٌن:  المؤلف: الزبن ت المرام بلوغ شرح التمام البدر_ 4
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