
 الر�ا والصرف
 ر�ا النسیئة

 
 وما هو حالله وحرامه؟ ؟ما هو ر�ا النسیئة :السؤال

 ،وهو من عظائم األمور و�بائر الذنوب ،الر�ا محرم �الكتاب والسنة و�جماع أهل العلم :الجواب
 ،وهو الز�ادة إما في الثمن النقد أو في األجل ،-صلى هللا علیه وسلم– وهو حرب هلل ورسوله

رضي هللا -وجاء عن ابن عباس  ،والز�ادة في األجل ر�ا النسیئة ،فالز�ادة في المال ر�ا الفضل
فإذا �عت ر�و��ا �جنسه من غیر  ،]٢١٧٨[البخاري:  "ال ر�ا إال في النسیئة" :أنه قال -ماعنه

حرام، ، و�الهما و�ذا �عت ر�و��ا �جنسه مع التفاضل هذا ر�ا الفضل ،تقا�ض هذا ر�ا النسیئة
 ،والناس یتساهلون فیه أكثر�عني أن أمره أشد،  "ال ر�ا إال في النسیئة" :-رضي هللا عنه- وقوله

 :یقول لكس فال أحد ،�خالف ر�ا الفضل فإن الفضل مع وجوده وانفكاكه عن النسیئة یندر وقوعه
ضل �مفرده فإنه ال أما ر�ا الف ،�عني مع النسیئة ،إال إذا وجدت النسیئة ا،خذ ألف �ألف ومائة نقدً 

إنهم یبیعون الصاع من الجید  :�ما قالوافإنه یوجد  یتصور إال إذا اختلفت النوعیة والجودة
 »عین الر�اأّوه «: -صلى هللا علیه وسلم–، فقال النبي �الصاعین من الرديء أو العكس

و�ن تضمن ذلك أ�ًضا أن �كون معه ر�ا النسیئة  ،فهذا ر�ا ال �جوز �حال، ]٢٣١٢[البخاري: 
وهو أشد من ر�ا  ،و�ذا وجد ر�ا النسیئة �مفرده فهو محرم أ�ًضا �اإلجماع ،كان األمر أشد

الر�ا بنوعیه محّرم �اإلجماع  ،لكن یبقى أنه لیس فیه ما یوحي �أن ر�ا الفضل أمره �سیر ،الفضل
الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الرَِّ�ا { قال هللا تعالى: ه في المو�قاتوجاء ذ�ر  ،ومن عظائم األمور و�بائر الذنوب

ْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ  ]، قال �عض ٢٧٥البقرة: [ }َال َ�ُقوُموَن ِإالَّ َ�َما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُه الشَّ
ِذي َیَتَخبَُّطُه َكَما َ�ُقوُم الَّ { -نسأل هللا العافیة-إن المرابي یبعث یوم القیامة مجنوًنا المفسر�ن: 

ْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ  وأن �جعل  ،-جل وعال-فعلى المسلم أن یتقي هللا  ،أخًذا من هذه اآل�ة ،}الشَّ
وأن �حتاط �حیث ال �قع منه ذلك ال  ،لئال یتساهل ؛النصوص والوعید الشدید نصب عینیه هذه

�ذا و  ،ألنه إذا اهتم في هذا األمر واحتاط له فإنه لن �قع فیه �إذن هللا ؛عن عمد وال عن غفلة
مع صدقه و�خالصه هلل  -جل وعال-ر هذه النصوص فإن مثل هذا التصور �قیه �إذن هللا تصوَّ 

 العافیة، نسأل هللا ا،یبعث یوم القیامة مجنونً  ،حرب هلل ورسوله ،أن �قع في هذا األمر الخطیر
 نسأل هللا العافیة.مو�له و�اتبه وشاهد�ه، �لهم ملعونون، و ل الر�ا آكهذا �قال في و 
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