
 أحكام الربا واقسامه.المحاضرة الثانية عشرة: 

الربا في المغة: الزيادة، قال اهلل تعالى: }فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت{         
[ أي زادت ونمت، وقال سبحانو: }أن تكون أمة ىي أربى من أمة{ 22]الحج: 
 زاد عميو.[ أي أكثر عددًا، يقال: )أربى فالن عمى فالن( أي 92]النحل: 

 ينقسم الربا في االصطالح الفقيي الى قسمين :  

)أحدىما( ربا الديون ويسمى )ربا النسيئة( : وىو الزيادة المشروطة عمى رأس المال  
مقابل األجل في قرض أو في تأخير دين ، وىو الذي كان معروفا عند العرب في 

 الجاىمية ، ونزل تحريمو في القرآن الكريم .

، األولى: أن يتقرر في ذمة شخص آلخر دين. سواء أكان منشؤه ولو صورتان 
قرضًا أم بيعًا أم غير ذلك. فإذا حل األجل طالبو رب الدين ، فقال المديون: زدني 

 في األجل أزدك في الدراىم ففعل.

والثانية : أن يقرض شخص آخر عشرة دراىم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل. 
 وض )أي القرض بفائدة مشروطة عمى المقترض(.ويسمى ىذا النوع بربا القر 

)والنوع الثاني( ربا البيوع : ىو ربا يجري عند التبايع بين أصناف محددة من األموال 
، تسمى األموال الربوية ، وليس معنى األموال الربوية ىنا ، أي المحرمة ألنيا كسب 

ما بينيا بطريقة غير ربوي ، بل المعنى أن ربا البيوع يجري فييا إن تم التبايع في
 شرعية.

وىذا النوع من الربا ثابت التحريم بقولو صمى اهلل عميو وسمم )الذىب بالذىب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والممح بالممح مثال بمثل ، سواء 

 بيد( بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختمفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 



 وىو قسمان: ربا فضل ، وربا نساء:

ربا الفضل : وىو بيع مال ربوي بجنسو حاال مع زيادة أحد العوضين عمى  -1
 اآلخر .

فإذا باع الشخص غيره درىمًا بدرىمين أو صاعًا من تمر بصاعين منو مع التقابض 
 ، كان ذلك ربا فضل.

وي بجنسو او بغير جنسو اذا ربا النساء : ىو تأخير أحد البدلين في بيع مال رب -2
 اتفقا في عمة الربا.

فإذا باعو دينارا بعشرة دراىم أو صاعا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد 
 البدلين ، كان ذلك ربا نساء.

 -قاعدة في بيع األموال الربوية :

 اذا بيع المال الربوي بجنسو فيشترط فيو التقابض والتماثل. -اوال:• 

بيع المال الربوي بغير جنسو مع االتفاق في العمة فيجب التقابض واذا  -ثانيا:• 
 ويجوز التفاضل.

أما اذا بيع المال الربوي بغير جنسو مع االختالف في العمة فال يجب  -ثالثا:• 
 التقابض وال التماثل،

 

 الحكم التكميفي لمربا:

جماع األمة، وىو من كبائر الذنوب ومن السبع         الربا محرم بالكتاب والسنة وا 
الموبقات، بل إن اهلل تعالى لم يؤذن بالحرب ولم يعمن الحرب عمى أحد من العصاة 



سوى آكل الربا، بل إن الربا محرم في كل الشرائع كما قال ذلك المواردي وغيره 
با َوَقد  ُنُيوا َعن ُو { ]النساء: واستدلوا عمى ذلك بقولو تعالى: } َوَأخ   [ يعني 161ِذِىُم الرِّ

أنو كان محرًما في الشرائع السابقة، ولم يكن محرم في اإلسالم فحسب، ومن استحل 
الربا فإنو كافر، من استحل الربا أي من قال إنو حالل فإنو كافر؛ ألنو قد أنكر 

 معموًما من الدين بالضرورة،

ا متعددة في الكتاب والسنة منيا قول اهلل تعالى: } َوَأَحلَّ المَُّو واألدلة عمى تحريم الرب
با { ]البقرة:  َم الرِّ [ ومنيا قول اهلل تعالى في سورة البقرة : } الَِّذيَن 272ال َبي َع َوَحرَّ

با ال َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّي َطاُن ِمَن  ال َمسِّ { ]البقرة: َيأ ُكُموَن الرِّ
272.] 

يقول السرخسي رحمو اهلل: إن اهلل تعالى ذكر آلكل الربا خمًسا من العقوبات في ىذه 
 اآليات:

َدَقاِت {  ِبي الصَّ با َوُير  َحُق المَُّو الرِّ العقوبة األولى: ىي " المحق " في قولو: } َيم 
 [.276]البقرة: 

با ال َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي والثانية: ىي " التخبط " في قولو: } الَّ  ِذيَن َيأ ُكُموَن الرِّ
 [.272َيَتَخبَُّطُو الشَّي َطاُن ِمَن ال َمسِّ { ]البقرة: 

ٍب ِمَن المَِّو َوَرُسوِلِو { ]البقرة:   [.279والثالثة: ىي " الحرب " في قولو: } َفأ َذُنوا ِبَحر 

با والرابعة: ىي " الكفر " يعني لمن ا ستحمو وذلك في قولو: } َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ
ِمِنيَن { ]البقرة:   [.278ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ 

 [.276وقولو سبحانو في آخر آيات الربا: } َوالمَُّو ال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم { ]البقرة: 



} َوَمن  َعاَد  والخامسة: ىي " الخمود في النار " يعني لمن استحمو، وذلك في قولو:
َحاُب النَّاِر ُىم  ِفيَيا َخاِلُدوَن { ]البقرة:   [272َفُأوَلِئَك َأص 

 ومن األدلة عمى تحريم الربا من السنة:

َتِنُبوا  -1 ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: )َقاَل : اج 
 ِرَبا (السَّب َع ال ُموِبَقاِت ، َوَذَكَر ِمن َيا َآِكُل ال  

قال : ) َلَعَن َرُسوُل المَِّو  –رضي اهلل عنو  -وجاء في صحيح مسمم عن جابر  -2
ِكَمُو َوَكاِتَبُو َوَشاِىَدي ِو َوَقاَل ُىم  َسَواٌء ( . َبا َوُمؤ   َصمَّى المَُّو َعَمي ِو َوَسمََّم آِكَل الرِّ

الذىب عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قال: )قال رسول اهلل ص  -3
بالذىب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والممح 
بالممح مثال بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختمفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم 

 إذا كان يدًا بيد(

 وجو الداللة من الحديث:

اف المذكورة في أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى أن يباع صنف من ىذه األصن
الحديث بجنسو متفاضاًل، وأمر أن يكونا متساويين، واألمر ىنا لموجوب، إذ ال 
صارف لو. عن أصمو.. ونص في الحديث عمى أنو حال اختالف األصناف لمناس 
أن يبيعوا كيف شاءوا، وىذا يفيم منو أنو حال اتفاق الجنس ليس ليم الخيار في 

 البيع إال بشرط القبض والتساوي.

ن  أما الدليل من االجماع : فقد أجمع المسممون قاطبة عمى تحريم الربا في الجممة وا 
 اختمف الفقياء في بعض مسائمو.

 قال صاحب المجموع: )أجمع المسممون عمى تحريم الربا وعمى أنو من الكبائر(.


