
 
 

 


 
 


جممع الفقه اإلسالمـي ، هيئة كبار العلماء ، مفتـي عام اململكة العربية السعودية الشيخ (

ريهم من علماء حممد بن إبراهيم والشيخ ابن باز ، وفتوى الشيخ ابن العثيمني وصالـح الفوزان وغ
  )هذا العصر
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  هۀمیشۀ لۀگۀلَمان بن بؤ بۀرهۀمى نويَ



  

 

٢ 

 


 

َوَأحل الله اْلبـيع وحرم الربا َ َ َ َِّ َ َّ َ َْ ُ ّ َّ]٢٧٥ : البقرة سورة[ 



ُيمحق ال َ ِله اْلربا ويـربي الصدقاتَْ َ َ َّ ِْ ُ ََ ِّ ُ ّ]٢٧٦ : البقرة سورة[  



ِّالذين يأكلون الربا ال يـقومون إال كما يـقوم الذي يـتخبطه الشيطان من الـمس ََ َ َِ ُ َ ََ ُ ُْ َّ ُ ََّ َ َ ُ َ َ َِ َِّ َُّ ُ َُ َُّ ِ َ ِّ ْ]٢٧٥ : البقرة ةسور[.  

      


 ِّأَيـهـا الـذين آمنـوا اتـقــوا اللـه وذروا مـا بقـي مــن الرَيـا َ ُ َ َِ َ ِ َِ َ َْ َ ْ َْ ّ ُ َّ ُ َّ َ َبـا إن كنـتم مـؤمنين فـإن لـــم تـفعلـوا فـأذنوا بحـرب مــن ُّ َِّ َ ٍَ ْ َ َِ ْ َ ْ ُُ ْْ ُ َ ْ َُّ ِ ِِ ِ ُ
ِالله ورسوله ِِ ُ َ َ ّ]٢٧٩ ـ ٢٧٨ : البقرة سورة. [  




 

 )( 

  .)١ ())أمه الرجل ينكح أن مثل أيسرهاً بابا وسبعون ٌثالثة الربا((




                                                        
 . ) ٤٨٨ /٤ ) : (١٨٧١ : (رقم الصحيحة األحاديث سلسلة و ،) ٣٥٣٩: (رقم الصغري اجلامع صحيح )١(



  

 

٣ 

  .)٢ ())ّزنية َوثالثين ٍستة من ُّأشد يعلـم وهو ُالرجل ُيأكله ربا درهم(() :  (وقال

           
    

 ))سواء هم : وقال ، وشاهديه وكاتبه وموكله لرباا آكل)  (اهللا رسول لعن(( : قال)  (جابر وعن
)٣(.  

    )(      


















  

  

  

                                                        
  . )٣٩ /٣ ) : (١٠٣٣ : (رقم الصحيحة السلسلة و ، ) ٣٣٧٥ : (رقم الصغري اجلامع صحيح )٢(
  .اإلثـم يف سواء هم : يعين) ١٥٩٨ : (رقم  مسلـم صحيح )٣(



  

 

٤ 



          ُوَأحل الله ّ َّ َ َ
َاْلبـيع وحرم الربا َ َ َِّ َ َّ َ ْ



            
 





 

)الربا آكل(،)وكلهم(،
)ُكاتبه( 

)شاهديه( 
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 ِيـعلـمون ظاهرا من اْلحياة الدنـيا وهم عن َُّ ْ ُ َْ ََ َ َ َْ ِ ِِّ ً َ َ

َاآلخرة هم غافلون ُ ِْ َ ْ ُ ِ َ ِ ] ٧ : الروم سورة. [ 




       


        
              



            




َوابـتغ فيم َِ ِ َ َا آتاك الله الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنـياْ َْ ُّ ََّ َ َِ َِ ِ َ َ َ ََ َ َ ْ َُ َّ]٧٧ : القصص سورة. [



  

 

٦ 


             




             




 َفاسألوا َأهل الذكر إن كنتم ال تـعلـمون ْ َُ َ ْ ُ ِْ ِِّ ْ َ ْ َُ ْ َ  ]٧ : بياءاألن سورة. [



    )) ، ِّفإنـما شفاء العي أال سألوا إذ لـم يعلـموا
.)٤ ())...ُالسؤال 

              


     





             )أحكام 
  ).العمالت صرف وآداب

                                                        
 ).٣٢٦ : (رقم داود أبـي سنن صحيح )٤(



  

 

٧ 

  
والفضة الذهب وتبديل وشراء بيع وآداب أحكام ...(  

)) ْيـبـع ال    .)٥( )) الدين في تفقه قد من إال سوقنا في َِ




 ))٦( )) الربا أكل إال و فقه من إال سوقنا في يتجر ال(.  

        ، 
       



 





     




            
 :))نعدها ُكـنا ، الشعر من أعينكم في أدق هي ًأعماال لتعملون إنكم 

.الـمـهـلكـات الذنوب من أي )٧ ())الـموبقات من)  (اهللا رسول عهد على

                                                        
 ).٤٨٧ : (رقم لأللبانـي الرتمذي سنن صحيح )٥(
 ).٣٥٢ / ٣ : (القرطبـي وتفسري ،) ٢٤٧ / ٢ : (الرب عبد البن التمهيد )٦(



  

 

٨ 


     



َّإن ِاهللا و( : سيرين بن محمد و البصري الحسن قال  َِأذنوا قد إنهم و ، الربا ُألكلة الصيارفة هؤالء ِ

] .٣٠٢ / ١ : كثيـر ابن تفسري [ ... )ِرسوله و اهللا من ٍبحرب

 


  






















                                                                                                                                                                                                   
  .ُلـه واللفـظ) ١١٠٠٨ : (رقم أمحد اإلمام ومسند ،) ٦١٢٧ : (رقم البخاري صحيح )٧(



  

 

٩ 

            
 

 
              

 


     









)  ( : ))ُّتشفوا وال ، بمثل ًمثال ّإال بالذهب الذهب تبيعوا ال ِ  بعضها ُ
  .)٨ ()) ٍبناجزً غائبا تبيعوا وال ، ... بعض على

 




 : الذهب في ويدخل " : بالذهب الذهب : " قوله: (" البخاري صحيح شرح "يف حجر ابن الـحافظ قال
 النووي ونقل ، ٍومغشوش ٍوخالص ، ٍومكسور ٍوصحيح ، ٍورديء ٍوجيد ، ٍومنقوش ٍمضروب من : أصنافه جميع

  .)٩( )اإلجماع ذلك في لغيرهً تبعا

                                                        
 ).١٥٨٤ : (رقم مسلـم وصحيح ،) ٢١٧٧ : (رقم البخاري صحيح )٨(



  

 

١٠ 

              
              

النووي

 األوراق بهذه الذهب بيع(  :الفوزان وصالـح العثيمين وابن باز وابن إبراهيم بن محمد الشيخ وقال
) .والقبض الـحلول بشرط إال يصح ال النقدية




























                                                                                                                                                                                                   
 ).٤٨٠ / ٤ : (البخاري صحيح شرح الباري فتح )٩(



  

 

١١ 

           
 


  


   :الصرف تعريف فـي العلماء قال

  .)١٠()ببعض بعضها األثـمان بيع هو : الصرف(



  .)١١()بالنقود يختص لكنه البيع أنواع من نوع وهو ، بنقد نقد مبادلة هو : الصرف(

 ٌملعون ًربا ّألنه ًمطلقا جيوز فال التأخري أو التأجيل أو النسيئة ّأما ، الزيادة و التفاضل فيه جيوز البيع وهذا
   .ُفاعله

 شرطان وله ، وعكسه ٍفضة ُأخذ و ٍذهب ُدفع : الصرف: ( اهللا ُرمحه العسقالنـي حجر ابن احلافظ قال
 هو و الواحد عالنو في التفاضل منع و ، عليه الـمجمع هو و ، ِاختالفه و النوع اتفاق مع  النسيئة منع: 

  . )١٢( ... )الجمهور قول

  .)١٣( )عليه متفق الصرف في القبض اشتراط و( : ًأيضا وقال

                                                        
 ).١٩٩ / ٢ : (األحكام عمدة شرح ّالعالم تيسري )١٠(
 ).٦٢ : (ص ، علي بن خالد للشيخ الـمعاصرة الـمالية الـمعامالت )١١(
 ).٤٨٢ / ٤ : (البخاري صحيح شرح الباري فتح )١٢(
 ) .٤٨٤ / ٤ : (الفتح )١٣(



  

 

١٢ 

 وسواء ، اختلف أو الـجنـس اتـحـد َسـواء ، ٍبنقـد ٍنقـد ُبيـع هـو : الصرف : (الفوزان صاحل الشيخ وقال
 تأخذ َّفـإنـها ،  أو الفضـة أو الذهـب من النقـد كان

   .، ، والفضـة الذهـب حكـم

 أو ، ِبـمثلـه كـدوالر  أو ـ بفضـة فضـة أو ، بذهـب ٍكـذهب ، ِجبنسـه ٌنقـد بيـع فـإذا ـ
  .الـمجـلـس فـي والتقـابـض الـمقـدار فـي التسـاوي ٍحيـنـئـذ َوجـب ، بـمثـلهـا سعوديـة ورقيـة دراهـم

  ـ
 وجـازبفضـة  ،وكـذهـب

.)١٤( )الـمـقـدار فـي فاضـلالت 

 فكالمها ... ، الصرف عن ـ عنهم اهللا رضي ـ أرقم بن زيد و عازب بن الرباء سألت : قال الـمنهال أبـي عن     
ِبالورق الذهب بيع عن)  (اهللا رسول نـهـى (( : يقول    .)١٥( ))ً دينا َ

   .ًدينا أخرى ٍبعملة ٍعملة بيع حترمي على صريح دليل الـحديث فهذا

 وهو ، فيه ذكر فيما النسيئة ربا تحريم في ٌنص وهو: (  )) األحكام إحكام(( يف العيد دقيق ابن قال
ِبالورق الذهب َ ، ( )١٦(.  

  .)١٧( )) ُفردوه ًنسيئة كان وما ، ُفخذوه ٍبيدً يدا كان ما : قال)  (النيب ّأن(( : أخرى رواية وفـي    

 فهو الـمجلس يف التقابض فيه لكم وقع ما : أي )) ُفخذوه ٍبيد ًيدا كان ما (( :قوله معىن: (احلافظ قال      
  .)١٨( )فاتركوه بصحيح فليس التقابض فيه لكم يقع لـم وما ، فأمضوه صحيح

  

                                                        
  ).١٦ ـ ١٥ / ٢ : ( الفـقـهـي الـمـلـخـص )١٤(
 ) .٢١٨١ ـ ٢١٨٠ : (رقم البخاري صحيح )١٥(
 ).٥٤٢ / ٣ : (األحكام إحكام شرح يف العـدة )١٦(
 ).٢٤٩٨ (و) ٢٤٩٧ : (رقم خاريالب صحيح )١٧(
 ).١٩٩ / ٥ : (البخاري صحيح شرح الباري فتح )١٨(



  

 

١٣ 

 

 




    )١٠٠٠(         
)١١٠٠(



  

)١٠٠(
     )١٥٠.٠٠٠(       )١٥٠(






      )٥(   


  

) ١٠٠ (
)١٥١.٠٠٠ (








  

 

١٤ 



  الفضل ربا:           


النسيئة ربا: 

 



             
 










 ْمن باع َ
ُبيعتين فـي بيعـة ، فلـه أوكسهـما أو الـربا ٍ َ َ)١٩(




                                                        
للوقوف على حكم بيع التقسيط على هذا الشكل وأقـوال العلمـاء : ، فائدة ) ٢٣٢٦: ( سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )١٩(

ُفيه وأنـه مـن الربـا الــملعون فاعلـه راجـع  يـه الكـالم الـشافـي والقـول الفـصل فــي هـذه فـستجد ف) ٤٢٧ ـ ٤١٩ / ٥" : (السلـسلة"ُ
 .الـمسألة 



  

 

١٥ 

           


 




 
          



 
 
 



 


            


                


 

   و وةآلمۀکانمالَپۀرِى بۀهۀشت 

ba8.org    walamakan.com 


