
 تحريم الربا

َبا ََل َيُقوُموَن ِإَلَّ َكَما َيقُ  وُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ قال تعالى : }الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرِّ
َبا{  َبا َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّ  .572البقرة َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ

 المعنى :

مقرض الذي ياخذ زيادة من في ىذه اآلية الكريمة شدد اهلل سبحانو وتعالى الوعيد عمى آكل الربا وىو ال
المستقرض مقابل االجل فيقطع من مال المستقرض زيادة بغير حق فيذا المرابي ال يقوم يوم القيامة من قبره 

 إال كما يقوم الذي يتخبطو الشيطان من المس اي الجنون الن من مسو الشيطان اعتداء عميو افقده عقمو .

))َيْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث ِسرَاعًا  مسرعين كما قال تعالىفي الوقت الذي يخرج فيو الناس من قبورىم 
(, أي يسرعون إال أكمة الربا فأنيم يقومون ويسقطون كما يقوم 34)المعارج  َكَأنَُّيْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَن ((

ا في بطونيم يوم القيامة الذي يتخبطو الشيطان من الجنون فيسقط ألنيم أكموا الربا في الدنيا فاهلل أربى الرب
 حتى أثقميم فال يقدرون عمى النيوض فيسقطون ويريدون اإلسراع فال يقدرون .

 الربا لغة :

))َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماء ومنو قولو تعالى  وربا الشيء يربو : اذا زاد في الحجم او العددالزيادة مطمقًا 
)النحل ))َأن َتُكوَن ُأمٌَّة ِىَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة ((  مت وارتفعت ومنو قولو تعالى( أي ع2الحج: اْىَتزَّْت َوَرَبْت (()
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ىو طمب الزيادة في المال عوضًا لمتاخير في الدين ويقسم الرباني الشريعة اإلسالمية  الربا اصطالحًا :
 عمى قسمين.

عند العرب في الجاىمية ويسمى ربا الدين وىو ان يداين اي التاخير وىو الذي كان معروفًا ربا النسيئة :  .1
الواحد االخر الجل مع اشتراط الزيادة نظير امتداد االجل فاذا حل االجل طولب المدين بالمال فان تعذر 

االداء زاد في الحق واالجل . والخالف بين المسممين في تحريم ربا النسيئة وىو كبيرة من الكبائر بال  نزاع 
))َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّمَو َوَذُروا َما  التحريم بالكتاب والسنة واالجماع فمن الكتاب قولو تعالىوقد ثبت 

َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن((  َدَقاِت َوالّمُو ََل ُيِحّب ُ , وقولو  572البقرة َبِقَي ِمَن الرِّ َبا َوُيْرِبي الصَّ ُكلَّ ))َيْمَحُق الّمُو اْلرِّ
. )لعن اكل الربا وموكمو وشاىديو وكاتبو(  , ومن السنة قولو )صمى اهلل عميو وآلو( 572البقرة َكفَّاٍر َأِثيٍم(( 

وذلك ال الربا يؤدي الى ارىاق المضطرين والقضاء عمى عوامل الرفق والرحمة بين الناس وينزع التعاون 



الزيادة عمى المدين سنة بعد اخرى فيقع المدين تحت والتناصر بين افراد االمة فكثيرًا ما كانت تتضاعف 
 طائمة دين كبير  القبل لو بسدادة .

فيو ان يبيع احد الجنسين بمثمو مع زيادة احدىما عمى االخر ومثالو ان يبيع كيال من القمح  ربا الفضل : .5
جودة والرداءة اذا بكيمين من قمح اخر او رطاًل من تمر برطمين من تمر من نوع اخر وىكذا وال تعتبر ال

" الذىب بالذىب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير  اتحد الجنسان لقولو )صمى اهلل عميو وآلو(
والتمر بالتمر والممح بالممح مثاًل بمثل سواء بسواء يدًا بيد فاذا اختمفت ىذه اَلصناف فبيعوا كيف شئتم 

 يدًا بيد " .

الربا غير مقصورة عمى االشياء الستة التي ذكرت في الحديث بل  ذىب جميور الفقياء الى ان حرمة
 تتعداىا الى غيرىا اذا وجدت العمة التي حرمت من اجميا ىذه االشياء قياسًا عمييا .

وقال الظاىرية واالمامية : ان الحرمة مقصورة عمى ىذه االصناف الستة المنصوص عمييا ال تتعداىا الى 
 ون بالقياس.غيرىا وذلك ألنيم ال يأخذ

وعند مراجعتي ألميات المراجع والمصادر القديمة لدى األمامية وجدنا ان ىذا الرأي كان في تمك العصور 
ىو الغالب والسبب لقتصار ذلك المجتمع عمى تمك المواد الستة ال غير أما في العصور التي جاءت بعدىم 

شيء فيو زيادة, يدخل ضمن قاعدة الربا والسبب فقد شممت اآلراء الفقيية عند األمامية في ىذه المسألة كل 
 . قاعدة تغير الزمان والمكان

 ادوار تحريم الربا :
بًا لَِّيْرُبو ِفي  بدأ بالتنفير من الربا مشيرًا الى بغض اهلل لو بقولو تعالىالمرحمة اَلولى :  ))َوَما آَتْيُتم مِّن رِّ

 .42الروم َأْمَوال النَّاِس َفاَل َيْرُبو ِعنَد المَِّو((

))َفِبُظْمٍم مَِّن الَِّذيَن َىاُدوْا َحرَّْمَنا َعَمْيِيْم َطيَِّباٍت ُأِحمَّْت َلُيْم َوِبَصدِِّىْم َعن  ثم نزل قولو تعالىالمرحمة الثانية : 
َبا َوَقْد ُنُيوْا َعْنُو َوَأْكِمِيْم َأْمَوال النَّاِس ِبالْ  .ففي ىذه اآلية أشارة 021النساءَباِطل(( َسِبيل الّمِو َكِثيرًا  َوَأْخِذِىُم الرِّ

إلى التحريم وتمييد لو حيث بين سبحانو وتعالى درسًا من سيرة الييود الذين استحقوا المعنة والغضب من اهلل 
 تعالى ألنو حرم عمييم الربا فأكموه .

َبا َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة ))َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آمَ  ثم نزل التحريم الجزئي بقولو تعالىالمرحمة الثالثة :  ُنوْا ََل تَْأُكُموْا الرِّ
 . وفي ىذه اآلية حرم اهلل سبحانو وتعالى الربا الفاحش.041آلعمرانَواتَُّقوْا الّمَو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحون((



لَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا ))َيا َأيَُّيا ا ثم نزل التحريم الكمي القاطع بالنسبة الى الربا وىي قولو تعالىالمرحمة الرابعة : 
َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن((  . وىي تدل عمى تحريم الربا بجميع أنواعو 572البقرةالّمَو َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

 بالنصوص القطعية والقميل والكثير في الحرمة سواء.
 


