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  :تمهيد 
 

الذي كان وسيلة    حرمتها الشرائع، و   يعتبر الربا من المعامالت التي عرفها اإلنسان منذ القدم و                
في عصرنا هذا  أصبح الربا من أبـرز الوسـائل            و   أكله بالباطل  لالستغالل المحرم ألموال الناس و    

من  م للمترفين الذين يستغلون الضعفاء أفرادا ومجتمعات، و       والطرق المتعامل بها في كسب المال الحرا      
لذلك جاء اإلسالم داعيا     و    ثّم أضحى أكبر عائق في طريق التنمية والخروج من التبعية االقتصادية،            

  .أعلن الحرب على من تعامل به الناس إلى الكف عنه، و
 
 

  :  تعريف الربا- 1
  

َوتََرى الَْأْرَض َهاِمَدةً فَِإذَا َأنَزلْنَا َعلَْيَها الَْمـاء        : ((... منه قوله تعالى   الفضل والزيادة، و   :الربا في اللغة  
)) َأْن تَكُوَن ُأمَّةٌ ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمَّةٍ      : ((وقوله تعالى ] 5/الحج)) [اْهتَزَّتْ َوَرَبتْ َوَأنَبتَتْ ِمن كُلِّ َزْوٍج َبِهيجٍ      

  ]. 92: النحل[
هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل هـذه الزيـادة              :  هيوالربا في االصطالح الفق   

من التعريف يتضح أن الربا إنما هو الزيادة الخالية عن عوض مقابل، فلـو كانـت زيـادة       و .بعوض
  .كذلك فإن الربا خاص بالمعاوضات، أما الهبة فال يجري فيها الربا و. يقابلها عوض لم تكن ربا

 
 

  :  ربا حكم ال- 2
  

الـسنة   قد ثبت تحريمـه بالكتـاب و       الربا محرم باتفاق الفقهاء من غير خالف، قليالً كان أو كثيراً، و           
 .وإجماع األمة

 
 

   :  دليل تحريمه- 3
  
] 275/البقـرة )) [َوَأَحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا    : ((ففي آيات كثيرة، منها قوله تعالى     :   دليل الكتاب   - 1
 فَِإْن لَْم تَفَْعلُـوا  -َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا ِإْن كُنتُْم ُمْؤِمِنيَن              : ((وله سبحانه وق

  ].279-278/البقرة)) [فَْأذَنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه



  

 : (ما رواه جابر رضي اهللا عنه قال      : مستفيضة منها ورد التحريم في أحاديث كثيرة      :   دليل السنة   - 2
)  هـم سـواء  : قال شاهديه، و كاتبه، و موكله، و  و  سلم آكل الربا، لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و   

  ].غيره رواه مسلم و[
، الشرك باهللا : يا رسول اهللا، وما هي؟ قال     : فقالوا. اجتنبوا السبع الموبقات  : و قوله صلى اهللا عليه وسلم     

التـولي يـوم    أكل مـال اليتـيم، و   أكل الربا، و  و   قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق،       السحر، و  و
  ]. متفق عليه. [قذف المحصنات المؤمنات الغافالت الزحف، و

 
 

   : مراحل تحريم الربا- 4
  

راحل كمـا   آيات الربا كانت على أربع م      سوف نستعرض اآليات الخاصة بالربا وفقا لترتيب نزولها و        
  :  في الخمر تماما

َوَما آتَْيتُم مِّن رِّباً لَِّيْرُبَو ِفي َأْمـَواِل        ((في سورة الروم يخاطبنا القرآن الكريم بقوله        :  المرحلة األولى  -
  ]39/الروم))[ْضِعفُوَنالنَّاِس فَلَا َيْرُبو ِعنَد اللَِّه َوَما آتَْيتُم مِّن َزكَاٍة تُِريُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأْولَِئَك ُهُم الُْم

فَِبظُلٍْم مَِّن الَِّذيَن   : ((في هذه المرحلة تطالعنا سورة  النساء اآليتان  بقول اهللا تعالى           :   المرحلة الثانية   -
ا َوقَْد نُُهواْ َعنُْه َوَأكِْلِهْم     َهاُدواْ َحرَّْمنَا َعلَْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّتْ لَُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبيِل اللِّه كَِثيراً، َوَأخِْذِهُم الرِّبَ            

  ].161 - 160/النساء)) [َأْمَواَل النَّاِس ِبالَْباِطِل واعتدنا  ِللْكَاِفِريَن ِمنُْهْم َعذَاباً َأِليماً
َبـا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَـْأكُلُواْ الرِّ       : ((في سورة  آل عمران نقرأ قول اهللا تعالى        :  ـ المرحلة الثالثة  

  ] 130/آل عمران))[َأْضَعافاً مَُّضاَعفَةً َواتَّقُواْ اللَّه لََعلَّكُْم تُفِْلُحوَن
قد  ورد تحريم الربا في هذه المرحلة حيث بين اهللا ان الربا محرم تحريما قطعيا و              :  ـ المرحلة الرابعة  

رَِّبا الَ َيقُوُموَن ِإالَّ كََما َيقُـوُم الَّـِذي         الَِّذيَن َيْأكُلُوَن ال  ((ورد هذا الحكم في سورة البقرة  عند قوله تعالى           
َيتَخَبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك ِبَأنَُّهْم قَالُواْ ِإنََّما الَْبْيُع ِمثُْل الرَِّبا َوَأَحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمن َجـاءُه                   

 َما َسلَفَ َوَأْمُرُه ِإلَى اللِّه َوَمْن َعاَد فَُأْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خَاِلـُدوَن               َمْوِعظَةٌ مِّن رَّبِِّه فَانتََهَى فَلَهُ    
  ].275/البقرة))[
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   :  الحكمة من تحريم الربا- 5
  
  .يقضي على روح التعاون البغضاء بين األفراد و أنه يسبب العداوة و. 1
  ...تكسب ماال ال تعمل ويؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة . 2
  ... الربا وسيلة من وسائل االستعمار الحديث و. 3
  .األخروي لمن وقع به حصول العقاب الدنيوي و. 4
حرم للمحافظة على مال المسلم حتى ال يؤكل بالباطل ألن باجتناب الربا تفتح للمسلم أبواب الخير                 و. 5
  .البركة الذي يقرض أخاه ماال بال فائدة و
 
 

   :األموال التي يجري فيها الربا - 6
  

ذلـك علـى    اختلفوا في جريانه في أموال أخرى، و     اتفق الفقهاء على جريان الربا في أموال معينة، و        
  : الوجه اآلتي

 الذهب، والفضة، والبر، والـشعير، و     :  هي ستة   اتفقوا على أن الربا يجري في األموال التالية، و         -أ
  : دليلهم على ذلك و. ستجمعت شرائط الرباذلك إذا ا و. الملح التمر، و

الذهب بالذهب،   : ( ما رواه عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال               - 1
الملح بالملح مثالً بمثـل، سـواء        التمر بالتمر، و   الشعير بالشعير، و   الُبر بالُبّر، و   والفضة بالفضة، و  

  ].متفق عليه[ ) هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدبسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت 
ال تبيعـوا  : ( ما رواه أبو سعيد الخدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال    - 2

 ال تبيعوا الَوِرق بالَوِرقَ إال مثالً بمثل و        ال تُشفَّوا بعضها على بعض، و      الذهب بالذهب إال مثالً بمثل و     
  ].متفق عليه) [ال تبيعوا منها غائباً بناجز تُِشفَّوا بعضها على بعض، وال 
الذهب بالذهب وزناً   (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :   ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال        - 3

رواه مـسلم   ) [استزاد فهو ربـا    الفضة بالفضة وزناً بوزن مثالً بمثل فمن زاد أو         بوزن مثالً بمثل، و   
  ].النسائي وأحمدو

غيرها مما جاء في معناها يدل داللة صريحة على حرمة التفاضل في بيع األموال               فإن هذه األحاديث و   
لذلك أجمع جماهير العلماء منذ الصدر األول إلى يومنا          و   الستة كل بجنسه، وعلى حرمة األجل فيه،        

متفاضالً في  ... الملح بالملح   الربا فيها، وذلك إن بيعت بجنسها، كبيع الذهب بالذهب و          هذا على جريان  
  .لكن إلى أجل، لصراحة النصوص السابقة الحال، أو غير متفاضل و

  : ذلك على مذهبين اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه األنواع الستة من المال و  و-ب



  

جريان الربا في غير هذه األموال الستة، ألن جريان الربا فيها كان            هو عدم    مذهب الظاهرية، و  :  أوالً
  .قتادة هذا المذهب مروي عن عطاء و و     تعبدياً غير معلل، فال يقاس عليها غيرها فيه، 

هو أن الربا يجري في غير هذه األموال الستة كما يجري فيها، ذلك أن        مذهب جماهير العلماء و   :  ثانياً
  .علل، فيقاس عليها غيرهاالتحريم فيها م

 
 

   : علة الربا- 7
  

 الثمنية في الـذهب و      و   االدخار في األنواع األربعة،     أن علة الربا إنما هي الطعمية مع االقتيات و        
  .الفضة مع الجنس

  .أو التغذي أو غير ذلك  والطعمية عندهم معناها كل ما يطعمه الناس للتفكه، أو التداوي،-
يكون في معنى المقتـات بـه        عندهم، فيشمل كل مأكول يصلح البدن باالكتفاء به، و        أما االقتيات     و -

  .عندهم ما هو ضروري لحفظ المقتات به كالملح
ال حد لذلك، بل هو في       أما االدخار فمعناه إمكان استبقاء المطعوم إلى األمد المبتغى منه عادة، و             و -

  .حسبهبكل شيء 
ال يحرم التفاضل إال معه، إال أنه ينزل منزلة الجنس الواحد            لة، و أما الجنس فإنه أحد وصفي الع       و -

السلت جنس واحد في الربا، لتقـارب منفعتهـا،          و     الشعير   فالبر و . الجنس المقارب على المعتمد   
  .فيحرم لذلك بيع بعضها ببعض متفاضالً كبيع البر بالبر نفسه متفاضالً تماماً

فإن علة التحريم فيه إلى جانب الجنس الطعم مطلقـاً          ) النَّساء( إلى أجل    هذا في البيع المنجز، أما البيع     
بشرط أن يكون طعماً لغير التداوين فإذا كان للتداوي لم يجر           . سواء أكان مقتاتاً به أو ال، مدخراً أو ال        

  .فيه النَّساء
مة النساء للطعم،   جاز التفاضل، فحر   على هذا لو باع فاكهة طازجة بفاكهة من جنسها حرم النساء، و            و
  ...هكذا إباحة التفاضل النتفاء االدخار و و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   : أنواع الربا- 8
  

  .الفضل في اللغة الزيادة، والنساء التأخير ربا النَساء، و ربا الفضل، و:  قسم الجمهور الربا إلى نوعين
هو الوزن أو    و "شرعي  زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار ال         (هو    و  :  ربا الفضل   - 1

الجنس، فإذا بـاع المقـدر       هما القدر و   أي ما يستجمع وصفي علة الربا و      ) عند اتحاد الجنس  "  الكيل
إن  بخالف جنسه كالبر بالشعير متفاضالً حاالً لم يحرم، النعدام الجنس، وهو أحد وصفي علة الربا، و               

هو هنا القدر، فإن كُالً      و. د وصفي علة الربا   ألن النساء يحرم بأح   ) مؤجالً(كان يحرم بيعه كذلك نساء      
العبرة في القدر عند جمهور الفقهاء ما ثبت عن الشارع، أو ما كان              هذا و . الشعير مكيل  من الحنطة و  

سلم فما كان من السلع مكيالً في عصره         هو عصر النبي صلى اهللا عليه و       متعارفاً عند تنزل النص، و    
ما كـان    ، و ...الشعير و          رف الناس بيعه وزناً أو جزافاً كالحنطة        إن تعا  اعتبر مكيالً دائماً و   

لو تغير العرف كالملح، أما ما لـم         في عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم موزوناً اعتبر موزوناً دائماً و           
لو جـرى   ف.... عصر النبوة  فالعبرة فيه لعرف الناس وقت التعامل، كالخضار بأنواعها          يثبت فيه عرف قديم في      

نساء لم يجن التحاد القدر، ذلك أن كـال النـوعين            الشعير كيالً فباع حنطة بشعير     العرف اآلن ببيع الحنطة وزناً و     
  .ال عبرة بتغير العرف مكيل شرعاً و

ذلك عنـد اتحـاد      و) فضل الحلول على األجل    فضل العين على الدين و     : ( هو و:    ربا النَساء   - 2
فإذا باع صاعاً من بر بصاع من بر مؤجالً لم يصح لزيادة الصاع األول عـن                . القدر أو اتحاد الجنس   

ألن الصاع المعجل في العرف أكثر ثمنـاً مـن          . إن لم يبد ذلك ظاهراً     و  الصاع الثاني في الحقيقة،     
لهذا لم تشترط فيه الزيادة الظاهرة بخالف البيع المعجل، فإنه           الصاع المؤجل، فكان فيه زيادة فمنع، و      

روى عبادة بن الصامت عن النبي صـلى        . شترط للتحريم فيه الزيادة الظاهرة، لعدم وجود األجل فيه        ي
   التمر بالتمر،  الُبن بالُبن، والشعير بالشعير، و الفضة بالفضة، و الذهب بالذهب، و( : اهللا عليه وسلم قال

 األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً الملح بالملح مثالً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه و
  ].متفق عليه) [بيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   : القواعد العامة الستبعاد المبادالت الربوية- 9
  

من مجمـوع هـذه      هذه األحكام التي رأينها في الحديث تتكرر في أكثر من حديث بعبارات متشابهة و             
  : األحاديث استنبط العلماء القواعد التالية

 طعام بمعدن أو طعام من نفس الصنف الذهب بالذهب التمر بالتمر فيشترط             أوتبادل معدن   في حال    /1
  : شرطان

  .   المساواة في البدلين مثال بمثل سواء بسواء-
  . التسليم الفوري يدا بيد-
في حال تبادل معدن او طعام بمعدن أو طعام من جنسين مختلفين الذهب بالفضة البر بالشعير يبقى                  /2

حد هو أن التبادل يجب أن يكون فوريا أما الشرط الثاني المتعلق بالتساوي فيسقط بمعنـى إن                 شرط وا 
  .البدلين يمكن ان يكونا غير متساويين ولكن يشترط تسليمهما الفوري

يعـود    تمر أو ملح يسقط الـشرطان و    أو و شعير أفي حال تبادل معدن ذهب أو فضة بطعام قمح           / 3
  .ن يتم بالتساوي أو بغيره فورا أو نسيئةأفيمكن التبادل إلى مبدأ الحرية 

 
 

  : أسئلة التصحيح الذاتي  *
  
   ما هي األموال التي يجري فيها الربا؟- 1
  ؟الحكمة من تحريم الربا ما - 2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  : أجوبة التصحيح الذاتي * 
 
 معينـة، واختلفـوا فـي       اتفق الفقهاء على جريان الربا في أموال      :  األموال التي يجري فيها الربا     - 1

  :جريانه في أموال أخرى
البـر،   الفـضة، و   و      الـذهب،   :   اتفقوا على أن الربا يجري في األموال التالية، وهي سـتة           -أ

  . ذلك إذا استجمعت شرائط الربا و. الملح التمر، و والشعير، و
مـذهب   : ك علـى مـذهبين    اختلفوا في جريان الربا فيما عدا هذه األنواع الستة من المال وذل             و -ب

هو عدم جريان الربا في غير هذه األموال الستة، ألن جريان الربا فيها كان تعبدياً غيـر                  الظاهرية، و 
هو أن الربا يجري في غير هذه األموال         مذهب جماهير العلماء و    و   .معلل، فال يقاس عليها غيرها فيه     

  .اس عليها غيرهاالستة كما يجري فيها، ذلك أن التحريم فيها معلل، فيق
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   .يسبب العداوة والبغضاء بين األفراد 
  .يقضي على روح التعاون 
  .يؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة ال تعمل وتكسب ماال 
  .وسيلة من وسائل االستعمار الحديثهو  
  .لمحافظة على مال المسلما 

  
   
 
  


