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ٌبسمٌهللاٌالرمحنٌالرحيمٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
ٌ-الراب:ٌأوالٌتعريفٌ •

 .ت  لَ أي: عَ  (1)(فَِإذا أَنزَلنا َعَليَها املاَء اهتَ زَّت َوَرَبت)الراب لغًة: الزايدة والنماء؛ لقوله تعاىل: 
 خمصوص.  يف شيء   شرعا: زايدة  

 جنساً جبنس أو ابلتأخري.  سواء واملوزوانت،املخصوص": املكيالت  "الشيء  
ٌ-حترميه:ٌأدلةٌ •

 .(2)(َوَحرََّم الر اب)قوله تعاىل: الكتاب: -1
 .(3)الراب" ل.. وأك"اجتنبوا السبع املوبقات...حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص: السنة: و -2
 .اإلمجاع-3
ٌ-الراب:ٌتعريفٌالصرفٌوالفرقٌبينهٌوبنيٌ •

 الصرف: بيع نقد بنقد  مطلقا. 
 فتدخل فيه األوراق  النقدية. بنقد،فهو بيع نقد -
ٌ-نوعان:ٌوالرابٌ •
 سواء مكيل أو موزون.  ،اجلنسإذاٌاحتدٌراب فضل: الزايدة يف مبادلة الربوي ابلربوي -1
  مبوزون،ع  ع مبكيل وكل موزون بي  يف قبض أحد العوض     يف كل مكيل بي   النس   ي ة: التأخريراب -2

  ولو من غري جنسه.
ٌٌ-الراب:ٌأمثلةٌعلىٌنوعّيٌ •

 متر.  صعآ بثالثةِ متر  راب الفضل: ك   بيع صاعِ 

 

 .جاحلسورة  (1)
 .سورة البقرة (2)
 .البخاريرواه  (3)
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 . مؤجالصاع متر مبثله  النسي ة: ك   بيعراب 
ٌ-الستة:ٌجراينٌالرابٌيفٌغريٌاألصنافٌ •
مرفوعا: )الذهب ابلذهب حلديث عبادة بن الص  امت جيري الراب يف األص  ناف الس  تة ابإلمجاع؛  -

 .(4)وامللح ابمللح مثالً مبثل يدا بيد(والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر 
 فيها علة الراب. فيجري فيها الراب إن وجدت  األصناف، هأما ما عدا هذ

 أهل العلم على أن علة النقدين هي: الوزن.   ذكرَ ~و 
 الكيل. :ابقي األصناف هي~وعلة  

 كاحلديد والنحاس والرصاص. فيجري الراب يف كل مكيل أو موزون إذا بي ع جبنسه مطلقا؛  
ٌ-فيه:ٌماالٌجيريٌالرابٌ •
 املاء؛ ألنه ليس مبكيل.-1
 ولو كان أصله الوزن؛ كاألشياء املصنوعة من احلديد )السكاك (.  اوزن عرفً وال فيما ال ي  -2

 .(5))فمن زاد أو ازداد فقد أرىب( ملسو هيلع هللا ىلص حلديث النيبذلك: املصنوع من النقدين؛ من  ويستثىن
 .؛ كالتفاح والرمان وابلطيخوال يف مطعوم ال ي كال-3
ٌ-جبنسه:ٌشرطٌبيعٌالربويٌ •
 أصوع متر. بثالثةِ فيحرم الزايدة كبيع صاِع متر  التماثل،-1
 .(6)لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )يدا بيد(احللول والتقابض؛ -2
ٌ-جبنسه:ٌمباٌتتحققٌاملساواةٌإذاٌبيعٌالربويٌ •
 .صله الكيل بشيء من جنسه وزانً أال يباع ما -1

 

 .رواه مسلم (4)
 .مسلمرواه  (5)
 .رواه مسلم (6)
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 وال يباع ما أصله الوزن بشيء من جنسه كياًل. -2
النيب ملسو هيلع هللا ىلص )الذهب ابلذهب والفض ة ابلفض ة والرب ابلرب والش عري   حلديثإذ العربة ابمليزان الش رعي؛  

 .(7)ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح مثالً مبثل يدا بيد(
 إذا علم أهنما متساواين ابمليزان الشرعي صح. ي ستثىن: 

 -زافا:ٌجٌ ببعضهٌمنٌجنسهٌبيعٌبعضٌالربويٌ •

؛ ألن وال وزن وال ع د  بال  كي ل: بيع الش              يء  اجلزافو  جزاف ا،م د بر برب  :  مثـالـه.ٌٌٌٌٌٌحكمـه:ٌررم
ٌ. , واجلهل به يبطل البيعيف بيع الربوي جبنسهالتماثل شرط 

 يف املعيار الشرعي؛ صح البيع لوجود شرط التماثل. ي ستثىن: ما علم تساويهما 
ٌ-الربوي:ٌاختالفٌجنسٌ •

 . ومتفاضال ،وجزافا ،ووزان ،كيال  ببعضه،إذا اختلف اجلنس جاز بيع الربوي 
 بيع مكيل مبكيل واختلف اجلنس. -2 بيع موزون مبكيلو بيع مكيل مبوزون -1: اتنوله صور 

كيف ش       تم إذا فبيعوا    ص      نافملسو هيلع هللا ىلص )إذا اختلفت هذه األلقوله بيع ذهب بتمر؛  -كبيع بر بفض      ة
 .(8)كان يدا بيد(
 . صح بشعري،رب أو بيع حنطة يع ذهب بفضة أو متر بالصورة الثانية: بمثال 

  وحتتهم أنواع كثرية.  وغريهم،؛ كالذهب والفضة ألشياء خمتلفة أبنواعهاواجلنس: هو الشامل 
 حتته.  نواعذا اشتمل على عدة أإ؛ فقد يكون جنسا شخاصهاوالنوع: الشامل ألشياء خمتلفة أب

 ~فقد يكون اجلنس نوعا والعكس يصح. 
ٌٌ-الضابط:ٌ •

 أص            له حب فإذا فالرب   واألدهان،خمتلفة؛ كالدقيق واخلبز   أجناس   املختلفة هي  أن فروع األجناس
 . حن الدقيق صار خبزاً وإذا ط   دقيقا،حن صار ط  

 

 .رواه مسلم (7)
 .مسلمرواه  (8)
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 جنس.  بزفالدقيق جنس واخل األصل،ألن الفرع يبتع فصارت أجناسا؛ 
 هم. م الربوية حاصلة فياألحكا~وعليه فإن 

 نس اتبع  ألصله. ؛ ألنه جِ أحدمها ابآلخر إال متماثال يدا بيدال يباع  اإلبلحلم وكذا 
 واجلواميس.  ،والبقر ،واملاعز ،الضأنحلوم األجناس من وكذا 
  هي أجناس؛ ألهنا خمتلفة يف االسم واخللقة.  األجزاء،بقية اللحم والقلب والكبد والطحال و  ~

 فيجوز بيع جنس منها آبخر متفاضال. 
ٌ-حبيوان:ٌحاالتٌبيعٌاللحمٌ •
 حلديث )هنى النيب؛  فهذا ال جيوز  حية،اللحم حبيوان من جنس ه؛ مثل: بيع حلم ش اة بش اة  بيع-1
 .(9)حليوان(ابعن بيع اللحم  ملسو هيلع هللا ىلص

 فهذا يصح؛ ألنه ليس أصله وال جنسه.  ببقر،كلحم ضأن بيع اللحم حبيوان من غري جنسه؛  -2
ٌ-سويقه:ٌبيعٌحبٌالربويٌبدقيقهٌأوٌ •

منهما مكيل ويش طط  أحد؛ ألن كل فهذاٌالٌجيوز  الرب،مثاله: بيع حب الرب بدقيق الرب أو س ويق 
 السويق.ت من التساوي والنار أخذيف بيع املكيل جبنسه: 
بدقيق أو س      ويقه إذا كان من غري جنس      ه متفاض      ال ص      ح البيع؛ لعدم اش      طاط ~وإن بي ع حب 

 فيما ليس من جنسه.  التساوي
ٌ-جنسه:ٌبيعٌالرطبٌالربويٌبيابسٌمنٌ •

 والعنب ابلزبيب. -رطب ابلتمركبيع ال
الرط ب إذا يبس  )أينقص س              ع د بن أ  وق اص حل دي ث  أكثر أه ل العلم؛  حكم ه: ال جيوز عن د  

 عن ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص فنهى  نعم،: واقال
 بيابسِه. بي ع  رطبووجه الداللة: أنه متحقق يف كل 

 

 .الدارقطين أخرجه (9)
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ٌٌ-كيال:ٌبيعٌالدقيقٌابلدقيقٌٌ •
وكذا العص      ري  النش      اف،أن يس      تواي يف  :وكذا اخلبز ابخلبز بش      رط النعومة،اس      تواي يف يص      ح إذا 

 إذا استواي يف الرطوبة.  والرطب ابلرطب ابلعصري،
 ق فصار فتيتا بي ع مبثله كيال. ~فإن يبس اخلبز ود  

ٌ-احملاقلة:ٌبيعٌ •
الرب برب فيباع   والش    عري،مبثله خرص    ا كالرب   :أي  جبنس    ه،تعريفها: هي بيع احلب املش    تد يف س    نبله  

 وحب الشعري حبب الشعري.  
 .(10)واملزابنة واملخابرة( عن احملاقلة ملسو هيلع هللا ىلص )هنى جابر حلديث؛ احلكم: اتفق أهل العلم على حترميه

والقاعدة   الكيل،ولعدم العلم ابملماثلة؛ ألن احلب إذا بيع يف س              نبله مبثله ال يعلم مقداره يف -2
 "أن اجلهل ابلتساوي كالعلم ابلتفاضل". 

ٌ-املزابنة:ٌبيعٌ •
 أي: مثل كيله خرًصا.  ،جمذوذبتمر اصطالحا: بيع الرطب يف رؤوس النخل 
ص                 اع بطريق ال ن    100ال   ذي على النخل   ة مبق   دار    مث   ال   ه: أن ص  خ   ارص ويق   در الرط   ب

 .فيباع بقدره من التمر والتخم ،
 .(11)حلديث جابر )هنى ملسو هيلع هللا ىلص عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة(احلكم: ال جيوز؛ 

ا،  يس تثىن: العرااي وهي: بيع الرطب يف رؤوس النخل ل إليه إذا جف وص ار و أي: مبثل ما يؤ   خرص ً
 . كيال  طب متراالر  

صاع رطب وإذا جف ت   100إىل صاحب النخلة فيقول: أن يف النخلة    صورته: أن جييء اخلارص  
 صاعا مترًا.  ،90           بفتباع  صاع، 90صارت 

 جتوز بشروط؛  حكمها:

 

 .متفق عليه (10)
 .متفق عليه (11)
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 .(12)" تباع خبرصها كيالرخ ص يف العرااي أن  ملسو هيلع هللا ىلص اثبت "أن النيبزيد بن  حلديث
ا ال  -1   من  ه،زايدة عن خرص              ه  ا أو أنقص  فخرج ع  دم جواز بيعه  ا ب  جزاف  ا،أن تكون خرص                ً

 على ما يؤول إليه النخل عند اجلفاف. واخلرص: يكون 
 أن يكون رطًبا على رؤوس النخلة؛ لورود الرخصة فيه.-2
 فيكون التمر الذي يشطي به معلوما ابلكيل.  جزافًا،التمر كيالً ال أن يكون -3
عن ش راء الرطب   مس تغن  فال جيوز بيعها خبرص ها ر طًبا؛ ألن من عنده ر طب   بتمر،كون املبيع  -4

 . أن يكون للحاجة يف بيع العرااي ويشطط ِلما عنده
 رخص يف بيع العرااي  ملسو هيلع هللا ىلص  أبو هريرة "أن النيبحل دي ث  ؛  أن تكون فيم ا دون سس               ة أوس              ق-5
 .(13)" سسةيف فيما دون سسة أوسق أو  خبرصها
 أن يكون املشطي حمتاج لرطب. -6
 أن يكون املشطي ال مثن معه. -7
  والتمر: ابلكيل.  ابلتخلية،ففي النخل:  التفرق،احللول والتقابض من الطرف  يف اجمللس قبل -8
  -: الثمارحكمٌبيعٌالعراايٌيفٌبقيةٌ •

 اقتصارا على مورد النص. يف سائر الثمار؛  ال جيوز
ٌ-جبنسه:ٌبيعٌالربويٌ •

 من غري جنسهما. -مع أحد العوض  أو مع أحدمهاأي:  ومعه، جبنسهربوي ال يباع 
 -صور:ٌوهلاٌثالثٌ",  "مد عجوة ودرهماسم سألة ب    ~واشتهرت هذه امل

 مد عجوة ودرهم مبثلها-1
 عجوة ودرهم مبدين من عجوة  مد-2

 

 .متفق عليه (12)
 .متفق عليه (13)
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 مد عجوة ودرهم بدرمه -3
- 

 
 كفي  الرجل املعتدل يف اخللقة.   ءمل الصاع،: هو ربع دوامل
 يف املدينة. وعجوة: نوع من أنواع التمور -

 وخرز،ذهب فيها  بقالدة    ملسو هيلع هللا ىلص  عن فضالة ابن عبيد قال: )أ  النيبما جاء  هذا البيع:   دليل  حرمةِ 
يز حىت   ال، :ملسو هيلع هللا ىلص  فقال النيب  داننري،أو س    بعة  ري  نبتس    عة دانابتاعها رجل   ه حىت مي  َز قال: فرد    ا،مبينهمت 

 .(14)(بينهما
 فصل الذهب عن غريه؛ حىت ي عرف مقداره.   فيلزم-

 كخبز فيه ملح مبثله؛ ألن وجوده كعدمه. ؛  ال ي قصدشيء يسري   الربوي   معي ستثىن: أن يكون 
ٌ-لنب:ٌبيعٌلنبٌبشاةٌذاتٌ •

ألن النوى يف التمر واللو والص     وف يف   بش     اة ذات لو  وص     وف؛ويص     ح ص     وف   ذلك،يص     ح 
َو ه  ،مقصودغري  الشاة   . كدار  ُم 
 أو بتمر.  مبثلها،وخنلة عليها متر  بنحاس،أو  مبثله،وكذا بيع درهم فيه حناس ~
 -موزوانً:ٌٌأوٌكونٌالشيءٌمكياًلٌمرجع ٌٌ •

 ملسو هيلع هللا ىلصعهد النيب عرف املدينة على مرجع الكيل -1الضابط: 
 ملسو هيلع هللا ىلص مرجع الوزن عرف مكة على عهد النيب-2
 .(15)وامليزان ميزان مكة( املدينة،مكيال عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص )املكيال حلديث ابن عمري -
 -واملدينة:ٌيفٌمكةٌٌملسو هيلع هللا ىلصرفٌيفٌعهدٌالنيبٌماالٌيوجدٌلهٌعٌ  •

 واحلرز.  كالقبض  العرف،رف له يف الشرع ي رجع فيه إىل ؛ ألن ماال ع  رفرجع فيه إىل الع  ي  
 

 

 .رواه أبو داود (14)
 وغريه. ,أخرجه أبو داود (15)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (9)ٌٌاببٌالرابٌ

 

 

ٌ-البالد:ٌماذاٌلوٌاختلفٌع رفٌ •
 ابحلجاز.  فإن مل يكن ر دَّ إىل أقرب األشياء به شبها منها،يعترب يف ذلك الغالب 

ٌ-كيال:ٌباعٌجبنسهٌإالٌٌماالٌيٌ  •
  . فال تباع جبنسها إال كيال  والعسل،والدهن  كاملاء واللو  مكيل،وكل مائع  

ٌ-ي عهد:ٌحكمٌالتعاملٌبكيٍلٌملٌ •
 . وهو: الذي مل ي تعارف عليه يف ذلك املكان؛ لعدم املانع

 . جائزح كمه: 
 
 

  -فصل:   ✓
ٌ-النسيئة:ٌرابٌ •

كان من جنس       ه أو من غري جنس       ه إذا واء  الربوي ابلربوي س         بيعهو أتخري القبض عند تعريفه:  
 اتفقا يف العلة. 

 بر مبد بر بعد يوم. مد ه؛ كأن يبيع ن جنس م مبكيل بيع مكيل-1 مثل:
 جنسه.من غري  بيع مكيل مبكيلأو 
 ؛ كأن يبيع طن حديد بطن حديد بعد سنة. بيع موزون مبوزون من جنسه-2

 أو بيع موزون مبوزون من غري جنسه. 
ين ار   )  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيبس              عي د   دي ث أ حل ف؛  حكم ه: حمرم بال خال ال دِ رهم  ابل دِ رهِم، ال زايدَة وال دِ 

، وال تَبيعوا غائًبا منها بناجز   يناِر وال َتِشفُّوا بعَضها على بعض   .(16)(ابلدِ 
 

 

 .رواه البخاري (16)
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ٌ-ٌ(:)سبقٌذكرهٌشرطٌبيعٌالربويٌجبنسه •
 أصوع متر. بثالثةِ فيحرم الزايدة كبيع صاِع متر  التماثل،-1
 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )يدا بيد(. احللول والتقابض؛ -2
 -:ٌالعلةإذاٌاتفقاٌيفٌٌجنسهمنٌغريٌشرطٌبيعٌالربويٌ •

ٌ.احللول والتقابض فقط-1
 -:ٌالعلةواختلفاٌيفٌٌجنسهمنٌغريٌعٌالربويٌّيٌب ٌٌإذا •

 جاز التفاضل وال تأجيل. 
ٌ-ي ستثىن:ٌ •
   ؛موزوانً ولو ك   ان الث   ا     خالف،ف   إن   ه جيوز النس                 اء بينهم   ا بال    ،انق   دً ذا ك   ان أح   د املبيع   إ

 . كاحلديد
فيجوز ذلك؛ ألن الش   ارع رخص يف الس   لم   فض   ة،للموزون: بيع حديد أو حناس بذهب أو  ثال  م

 . واألصل فيه الدراهم والداننري
ٌ-":ٌبنقدٌ"ذهبٌأوٌفضةٌفٌالفلوسٌاملتعاملٌهبارٌ لوٌصٌ  •

 الفلوس: هي الوحدة النقدية اليت يتعامل هبا الناس من غري الذهب والفضة. 
 . احللول والتقابض-1فيشطط: 

ٌ-الربوي:ٌالتفرقٌقبلٌالقبضٌيفٌبيعٌ •
فيج  ب التق  ابض يف   جنس                ه،من غري    على أن  ه إذا بيع أح  د النق  دين مبثل  ه أو  أمجع أه  ل العلم

الدِ رهم  ابلدِ رهِم، ال زايدَة  سعيد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص )  حلديث أ وإن مل حيصل التقابض بطل العقد؛   اجمللس،
ه فُّوا بعض         َ يناِر وال َتش         ِ ينار  ابلدِ  ، وال تَبيعوا غائًبا منها بناجز  والدِ  ي س         تثىن: إن ابع    .(17)(ا على بعض 

 والنساء؛ ألهنما أشبه احليوان.  القبض،جاز التفرق قبل  العلة،مكيال مبوزون واختلفا يف 
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ٌكيلٌفيهٌوالٌ • ٌ-وزن:ٌماال
أن صخذ على قالئص بن عمرو )  عبد هللاألمر النيب ء؛ فيجوز الراب فيه والنس     ا والثياب،كاحليوان  

 .(18)( ابلبعريين إىل إبل الصدقةعريفكان صخذ الب الصدقة،
 .وحكى ابن املنذر اإلمجاع ابلدين،بيع الدين  ~والٌجيوز •

 أن ي  -1له صوراتن: 
َ
 أن يباع على غري املدين.-2بتحرميِه( )أكثر أهل العلم  دينباع على امل

 
 -فصل:   ✓
ٌ-الصرف:ٌيفٌأحكامٌ •

 .أو بغري جنس جبنس،الثمن ابلثمن جنًسا  هو بيع  تعريفه: 
 أو الذهب ابلذهب. -الفضة ابلفضة أو-فيشمل: بيع الذهب ابلفضة

 القبض قبل التفرق؛ وهذا ابإلمجاع. -1ويشطط للصرف: 
 .(19)(وال تَبيعوا غائًبا منها بناجز  ) ملسو هيلع هللا ىلص:ولقوله ~

 عرفاً من مكان التبايع. مامل يتفرقا أببداهنما ضابط التفرق: 
ٌ-الصرف:ٌطولٌاجمللسٌيفٌعقدٌ •

 صح؛ لعدم املانع.  مصطحب ،إىل أحدمها أو مشيا  تالزمهما،ال يضر طول اجمللس مع 
ٌ-الصرف:ٌالوكالةٌيفٌعقدٌ •
 وقبض الوكيل كقبض موكله.  الصرف،الوكالة يف عقد  تصح
ٌ-القبض:ٌاملتصارفنيٌقبلٌموتٌأحدٌ •

 ؛ لعدم متام القبض. فسد العقد القبض،قبل ولو مات أحدمها 

 

 رواه اإلمام أمحد.  (18)
 . بخاريرواه ال (19)
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ٌ-الصرف:ٌالنقودٌابلتعينيٌيفٌعقدٌتعنيٌ •
 هذا الدينار هبذا الدينار. كأن يقول: صارفتك   التعي ،معينة فإهنا تتع  مبجرد إن كانت -1

 تع  كسائر األعواض. يفوجب أن  العقد،ار إليه يف ش ألهنا عوض مالتعليل: 
ٌ-الصرف:ٌيفٌعقدٌٌمثراتٌالتعيني •

جيوز أن يبدل وإذا تع  الش            يء فال   متعينة، الدراهم والداننري ؛ ألن)أي: ما ع  (  تبدليال  -1
 فإن العقد أنعقد عليه. بغريه،
 ويبطل العقد.  املغصوب،فال يصح:  له،املبيع ُملوكا كون -2
 : إن مل حتتج لوزن أو عد . بشرط, "يضمنه" : فمن مال البائعضقبإن تلفت قبل ال-3
 ح يف الذهب والسواد يف الفضة.و كالوض  جنسها،من  إن وجدها معيبة-4

 اإلمساك بال أرش(. -فيخري ب  )الفسخ جنسها،العيب من أن يكون -1: فال ختلو
 على غري الذهب والفضة. اساً ~قي
اكما لو وجد الدراهم   جنس   ها،إن وجدها معيبة من غري -5 : بطل العقد؛ ألنه ابع غري ما حناس   ً

 مس ي له. 
ٌ-واحلريب:ٌحكمٌالرابٌبنيٌاملسلمٌ •

 ك. األدلة على ذل عموم     لحيرم الراب ب  املسلم واحلر ؛ 
 -صور: وله 
 . الراب ب  املسلم  يف دار اإلسالم أو دار احلرب -1
 الراب ب  املسلم واحلر  يف ار اإلسالم. -2
 . : حمرمتان ابإلمجاعالصوراتنااتن هو ~
 .-لى حترميهاأكثر أهل العلم ع-واحلر  يف دار احلرب  الراب ب  املسلم-3

o ؛ لورود األدلة يف النهي عن ذلك. الراب ب  املسلم  مطلًقا ~وحيرم 
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ٌ-الراب:ٌاٌي ستثىنٌمنٌحترميٌم •
 . فالعبد وماله  لسيدهِ  للسيد،؛ ألن املال كله ي ستثىن: ما كان ب  السيد ورقيقهِ 

ٌ-متفرقة:ٌخمتلفةٌداننريٌفقضاهاٌدراهمٌٌدينللدائنٌعلىٌاملٌ ٌكانٌٌإذا •
  درهم  حبسابه من الدينار: صح إن كان املدين يعطي الدائن كل  -1
فص      ارفه هبا وقت  الدراهم،مث حتاس      با بعد إعطاءه  ويس      كت،أبن يعطيه  ذلك،وإن مل يفعل  -2

 جيز؛ ألنه بيع دين  بدين. احملاسبة: مل 
 

مث ص       ارفه بع  )كتع  الدينار(  من اآلخر ما له عليه "من حق",  ~وإن قبض أحد املتص       ارف  
 يف الذمِة(: صح. )ليست بع  ك   عشرة دراهم وذمة 
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