
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السابعة : الربا وأحكامه المحاضرة

 ثانياً : الربا وحكمه.

 :أحكام ثالثة لها المالية المعامالت

 .وظلم.. وفضل.. عدل

 الربا هو والظلم والصدقة، اإلحسان هو والفضل البيع، هو فالعدل

 .ونحوه

ه  َوأََحل  : }تعالى هللا قال -1 مَ  اْلبَْيعَ  ّللا  بَا َوَحر   [.275:البقرة{ ]الر ِّ

ينَ  َمثَله : }تعالى هللا وقال -2 ِّ  َسبِّيلِّ  فِّي أَْمَوالَههمْ  يهْنفِّقهونَ  ال ذِّ  َكَمثَلِّ  ّللا 

ائَةه  سهْنبهلَة   كهل ِّ  فِّي َسنَابِّلَ  َسْبعَ  أَْنبَتَتْ  َحب ة   ه  َحب ة   مِّ فه  َوّللا   يََشاءه  لَِّمنْ  يهَضاعِّ

ه  ع   َوّللا   [.261:البقرة[{ ]261] َعلِّيم   َواسِّ

 زاد: ورباء   ربوا   يربو الشيء ربا: لغة تعريف الربا في اللغة :.  (1

دَقَاتِّ  َويهْربِّي} العزيز التنزيل وفي ونما، ( 276) البقرة سورة{ الص 

 .الربا يأتي الذي: والمرابي . وينميها يزيدها أي

: به يقصد الفقهاء اصطالح وفي تعريف الربا في االصطالح :.  (2

 .عوض من يقابلها عما خالية المتعاقدين ألحد مخصوصة زيادة

 : نوعان والرباأنواع الربا :  .  (3

 وهذا األجل، في الزيادة مقابل الدين في الزيادة ومعناه الديون ربا-1

 البنوك في اليوم العمل عليه ما وهو الجاهلية، في شائعا كان الذي

 .بالفائدة يسمى فيما الربوية

 البيوع وربا. ببعض بعضها الربوية األموال بيع وهو البيوع ربا-2

 :أيضا نوعان

 .بزيادة العملة بنفس نقدية عملة باع كمن ومثاله: الفضل ربا  -أ

 بدون العملة بنفس نقدية عملة باع كمن ومثاله: النسيئة ربا  -ب

 الربا من النوع وهذا .العقد مجلس عن القبض تأخر لكن زيادة؛

 بالذهب الذهب تبيعوا ال: ذلك ومن بتحريمة الصحيحة السنة جاءت

 الذهب تبيعوا ال: لفظ وفي. البخاري رواه0... بسواء سواء إال

 . بناجز غائبا منها تبيعوا وال بمثل، مثال إال بالذهب



 :الربا حكم. (4

 لما السماوية؛ األديان جميع في محرم وهو الذنوب، كبائر من الربا

 .األخطار وكثير األضرار، عظيم من فيه

ه  َوأََحل  : }تعالى هللا قال -1 مَ  اْلبَْيعَ  ّللا  بَا َوَحر   [.275:البقرة{ ]الر ِّ

ينَ  أَيَُّها يَا: }تعالى هللا وقال -2 بَا تَأْكهلهوا اَل  آَمنهوا ال ذِّ  أَْضعَاف ا الر ِّ

َضاَعفَة   َ  َوات قهوا مه ونَ  لَعَل كهمْ  ّللا   [.130:عمران آل[{ ]130] تهْفلِّحه

ِّ  َوَعنِّ  -3 وبِّقَاتِّ  الس ْبعَ  اْجتَنِّبهوا»: قَالَ  وسلم عليه هللا صلى الن بِّي  . «المه

؟ َوَما هللا، َرسهولَ  يَا: قالوا ْركه »: قال ههن  ، بِّاهلل، الش ِّ ْحره  َوقَتْله  َوالس ِّ

مَ  ال تِّي الن ْفسِّ  ، إِّال هللاه  َحر  ِّ بَا، َوأْكله  بِّالَحق  ، َمالِّ  َوأْكله  الر ِّ  َوالت َول ِّي اليَتِّيمِّ

، يَْومَ  ْحفِّ ْحَصنَاتِّ  َوقَْذفه  الز  نَاتِّ  المه ْؤمِّ  .عليه متفق. «الغَافِّالتِّ  المه

 :الربا عقد حكم. (5

 محرم ذلك كل الفضل، ربا أو النسيئة، ربا كان سواء الربا عقد

 .باطل فهو الباطل على بني ما وكل وباطل،

 ولعنته هللا لسخط يتعرض لئال منه؛ الحذر المسلم على فيجب

 .والدمار للمحق أمواله وتتعرض وعقوبته،

ينَ  أَيَُّها يَا: }تعالى هللا قال -1 َ  ات قهوا آَمنهوا ال ذِّ وا ّللا  نَ  بَقِّيَ  َما َوذَره  مِّ

بَا نِّينَ  كهْنتهمْ  إِّنْ  الر ِّ ْؤمِّ نَ  بَِّحْرب   فَأْذَنهوا تَْفعَلهوا لَمْ  فَإِّنْ [ 278] مه ِّ  مِّ  ّللا 

ءهوسه  فَلَكهمْ  تهْبتهمْ  َوإِّنْ  َوَرسهولِّهِّ  ونَ  اَل  أَْمَوالِّكهمْ  ره ونَ  َواَل  تَْظلِّمه  تهْظلَمه

 [.279 -278:البقرة[{ ]279]

ه  يَْمَحقه : }تعالى هللا وقال -2 بَا ّللا  دَقَاتِّ  َويهْربِّي الر ِّ ه  الص  بُّ  اَل  َوّللا   يهحِّ

 [.276:البقرة[{ ]276] أَثِّيم   َكف ار   كهل  

يَ  َجابِّر   َوَعنْ  -3  عليه هللا صلى هللا َرسهوله  لَعَنَ : َقالَ  َعْنهه  هللاه  َرضِّ

لَ  وسلم بَا، آكِّ لَهه، الر  وكِّ ، َوَكاتِّبَهه، َومه دَْيهِّ  . «َسَواء   ههمْ »: َوقَالَ  َوَشاهِّ

 


