
حرمة الربا يف القرآن الكريم والسنة الشريفة
املوبقات  وأكرب  باألمة،  تفتك  التي  الكبائر  أعظم  من  الربا 
نتائج سيئة، كتفّش  إليه من  التي هتدم كيان املجتمع، ملا يؤدي 
رذيلة الكسل، وسّد باب العمل وتعطيل القوانني، وأكل أموال 
الناس بالباطل، والقضاء عىل ُسبل اخلري، وما يسببه من ويالت 
وكوارث اقتصادية، وإثارة لألحقاد واألضغان بني أفراد األمة، 
وسحق  الكلمة،  وتفّرق  الصف،  متّزق  إىل  يؤدي  الذي  األمر 

املعنوية، فهو إذن قوة هدامة للمجتمع.
فئة  أيدي  يف  الثروة  جتمع  إىل  حتمية-  -كنتيجة  الربا  يؤدي 
يف  ووقوعهم  منها،  املاليني  وحرمان  املجتمع،  من  خاصة 
النظام  مع  بحال  يلتقي  إذن ال  فهو  املالكة،  الفئة  تلك  استعباد 
عالقاته  وتنظيم  املجتمع،  حقوق  حفظ  عىل  القائم  اإلسالمي 
ومعامالته، وصيانة كرامته، وتوفري العيش الكريم إليه، والذي 
الرخاء  املجتمع، وتعميم  أفراد  توازن مايل بني  هيدف إىل إجياد 

والرفاهية.
فهو  الفئات  بقية  حساب  عىل  فئة  تضخم  إىل  يؤدي  والربا 
يبني سعادة فريق من املجتمع عىل شقاء اآلخرين، وهبذا يشيع 
بني األمة احلقد واحلسد والتنافر، فتتفكك روابطها، وتضعف 
بنّي  ذلك  أجل  من  لعدوها،  سائغة  لقمة  وتكون  معنوياهتا، 
ومل  عليه،  وتوّعد  عقابه،  وضاعف  الربا،  وزر  عظم  اإلسالم 
يأت بتفضيع أمر أراد إلغاءه كالربا، كام تتكفل بذلك النصوص 
إن  الحقًا  هلا  التعرض  سيتم  التي  الرشيفة  والروايات  القرآنية 

شاء اهلل تعاىل.
معنى الربا:

أم  نفسه  يف  للشء  كانت  سواء  مطلقًا  الزيادة  لغة:  الربا 
ُرُبّوًا وِرباًء: زاد ونام،  َيْرُبو  بالنسبة إىل سواه، يقال: )َربا الشُء 
ربا  ويقال:  ص304(،  ج14،  العرب:  )لسان  يته(  َنمَّ وَأْرَبْيته: 
الشء يف املاء، إذا زاد وانتفخ، ومنه: الرباوة والربوة، وهي ما 
عال من األرض وارتفع، وقد وردت لفظة الربا هبذا املعنى يف 
َأنَزْلنَا  َفإَِذا  َهاِمَدًة  األَْرَض  َوَتَرى  تعاىل:  قال  الكريم،  القرآن 

ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت )احلج:5(، أي: رطب ثراها  َعَلْيَها اْلَاَء اْهَتزَّ
ٌة ِهَي  ُأمَّ َتُكوَن  َأْن  وبل، وكثر نبتها واتصل، وقال جل شأنه: 

ٍة )النحل:92(، أي: أكثر عددًا. َأْرَبى ِمْن ُأمَّ
عىل  تكون  املال  يف  خمصوصة  زيادة  وهو  اإلسالم:  يف  الربا 

قسمني:
املثلني  أحد  كبيع  وهو  املعاملة:  يف  يكون  ما  األول:  القسم 
باآلخر مع زيادة عينية يف أحدمها كبيع مائة كيلو من احلنطة بامئة 
وعرشين كيلو منها، أو مخسني كيلو من احلنطة بخمسني كيلو 
احلنطة  من  كيلو  عرشين  كبيع  حكمية  زيادة  أو  ودينار،  حنطة 

نقدًا بعرشين كيلو من احلنطة نسيئة، وهو حرام.
ويشرتط يف حتقق الربا الحرم يف العاملة النقدية أمران: 

الصفات،  اختلفت  وإن  عرفًا  والذات  اجلنس  احتاد  األول: 
كيلو  ومخسني  بامئة  اجليدة  احلنطة  من  كيلو  مائة  بيع  جيوز  فال 
من الرديئة، أما إذا اختلف اجلنس والذات فال بأس كبيع مائة 

ومخسني كيلو من احلنطة بامئة كيلو من األرز.
املوزون،  أو  املكيل  من  العوضني  من  كل  يكون  أن  الثاين: 
فإن كانا مما يباع بالعد مثاًل كالبيض واجلوز يف بعض البالد فال 
من  أهنا  بام  النقدية  واألوراق  الربا،  من  تعد  وال  بالزيادة  بأس 
املعدود فال جيري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضاًل 
مع اختالفها جنسًا نقدًا أو نسيئة، مثاًل: بيع مخسة دنانري كويتية 
فيجوز  دنانري عراقية مطلقًا، وأما مع االحتاد يف اجلنس  بعرشة 
األحوط  عىل  جيوز  فال  نسيئة  وأما  نقدًا،  هبا  البيع  يف  التفاضل 

وجوبًا.
بالربا  يسمى  ما  وهو  القرض:  يف  يكون  ما  الثاين:  القسم 
القريض، فال جيوز اشرتاط الزيادة عىل املقرتض بام يكون ملنفعة 
َجّر  قرض  )كل  تقول:  التي  الفقهية  القاعدة  حسب  املقِرض، 

منفعة فهو ربا(، وحرمته َتُعم املعطي واآلخذ.
يقرضه  بأن  الزيادة،  اشرتاط  القريض  الربا  حتقق  يف  ويعترب 
رصحيًا  اشرتطاه  سواء  اقرتضه،  مما  بأزيد  يؤديه  أن  عىل  ماالً 
مبنيًا عليه، وال فرق يف حرمة  القرض  أو أضمراه بحيث وقع 

اشرتاط الزيادة بني أن تكون الزيادة عينية، كام إذا أقرضه عرشة 
أقرضه  إذا  كام  عماًل،  أو  ألفًا،  عرش  اثني  يؤدي  أن  عىل  آالف 
مخسة آالف عىل أن خييط له ثوبًا، أو عىل أن يصبغ بيته، أو منفعة 
أو انتفاعًا، كام لو قال له ُأقِرضك برشط االنتفاع بالعني املرهونة. 
وكذلك ال فرق يف حرمة اشرتاط الزيادة سواء كانت راجعة 
إىل املقِرض أو غريه، فلو قال: أقرضتك دينارًا برشط أن هتب 
إذا  وكذا  جيز،  مل  درمهًا  املأتم  أو  املسجد  يف  ترصف  أو  زيدًا، 
مما  ذلك  نحو  أو  املأتم  يقيم  أو  املسجد  يعّمر  أن  عليه  اشرتط 

لوحظ فيه املال فإنه حرام.
واجب عىل  ما هو  أو  املال،  فيه  يلحظ  مل  ما  اشرتاط  وجيوز 
املقرتض، كام لو قال له: أقرضتك برشط أن تدعو يل، أو تدعو 
لزيد، أو تصيل أو تصوم لنفسك، أو برشط أن تؤدي زكاتك أو 

َدينك، مما كان ماالً الزم األداء.
بل  به،  بأس  فال  بدونه  وأما  الرشط،  مع  الزيادة  حترم  وإنام 
الدين  قضاء  حسن  من  إنه  حيث  للمقرتض،  ذلك  يستحب 

وخري الناس أحسنهم قضاء.
الربا يف القرآن الكريم:

وردت لفظة الربا يف آيات كثرية أمهها:
ُبَوا يِف َأْمواِل النَّاِس َفال  1 - قوله تعاىل: وما آَتْيُتْم ِمْن ِربًا لَِيْ
َيْرُبوا ِعنَْد اهلل، وما آَتْيُتْم ِمْن َزكاٍة ُتِريُدوَن َوْجه اهلل َفُأولئَِك ُهُم 
الربا،  يف  الناس  تعاىل  اهلل  زّهد  فقد  )الروم:39(،   اْلُْضِعُفوَن
وبنّي أنه عمل مقترص أثره يف الزيادة الظاهرية عىل احلياة الدنيا، 
النمو والربح إىل دار اآلخرة، بل هو  من دون أن يستمر ذلك 
الزكاة،  النافع وهو  البديل  الدنيا، وأعطى  منقطع مقصور عىل 

فالزكاة نمو للامل يف عامل الدنيا، والثواب يف عامل اآلخرة.
وهذه اآلية من اآليات التي مل تتعرض لعقاب الربا، بل هي 
من  له،  املادية  املضار  لبيان  األوىل  الدرجة  ويف  ابتداء  متصدية 
حرمة  يف  ورد  ما  نظري  وهي  فقط،  االستمرار  وعدم  االنقطاع 
بيان  ثم  منه،  املنافع  نفي  من  احلكم  بيان  يف  التدرج  من  اخلمر 
أنه رجس، ثم األمر بعدم االقرتاب منه عند الصالة، ثم األمر 

باجتنابه مطلقًا.
َبا َأْضَعافًا  ا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْأُكُلوا الرِّ َ 2- وقال تعاىل: َيا َأيُّ
ْت  ُأِعدَّ الَّتِي  النَّاَر  ُقوا  َواتَّ ُتْفلُِحوَن*  ُكْم  َلَعلَّ اهللَ  ُقوا  َواتَّ ُمَضاَعَفًة 
لِْلَكافِِريَن )آل عمران:130- 131(، ويف هذه اآلية الرشيفة 
َقَرن اهلل تعاىل بني النهي عن أكل الربا وبني التقوى وخمافة اهلل، 
بأسلوب  إحياء  وفيها  للكافرين،  أعدت  التي  النار  خمافة  ثم 
بالغي رائع بأن الربا ينايف التقوى ويورث عقوبة النار وصدق 
الكفر عىل املرايب، وهذه اآلية بدأت بالتلويح بالعقوبة األخروية 

كام هو واضح، لتمهد للتحريم املستفاد من اآليات اآلتية.
َعَلْيِهْم  ْمنَا  َحرَّ َهاُدوا  الَِّذيَن  ِمْن  َفبُِظْلٍم  تعاىل:  وقال   -  3
َبا  ِهْم َعْن َسبِيِل اهللِ َكثِيًا* َوَأْخِذِهْم الرِّ ْم َوبَِصدِّ َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُ
لِْلَكافِِريَن  َوَأْعَتْدَنا  بِاْلَباطِِل  النَّاِس  َأْمَواَل  َوَأْكلِِهْم  َعنُْه  ُنُوا  َوَقْد 
تعاىل  اهلل  يذم  وهنا   ،)161 )النساء:160-   َألِياًم َعَذابًا  ِمنُْهْم 
اليهود بعرض مجلة من ترصفاهتم املخالفة ملا أمرهم به اهلل تعاىل، 
ومنها: أكل الربا، فهم هبذا العمل خمالفون ألحكام اهلل النازلة 
تعاىل  اهلل  وصفهم  وقد  األليم،  للعذاب  ومستحقون  عليهم، 
بالكفر بسبب ذلك، وهذا الكالم جيري عىل املثل العريب: )إياك 
أعني واسمعي يا جارة(، إذ أن اهلل تعاىل يريد بذلك التمهيد إىل 

حتريم الربا وبيان عقوبته، يف هذه األمة.
َما  َوَذُروا  اهللَ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا  تعاىل:  وقال   -  4
َبا إِْن ُكنُتْم ُمْؤِمننَِي* َفإِْن َلْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بَِحْرٍب ِمْن  َبِقَي ِمْن الرِّ
َوال  َتْظلُِموَن  ال  َأْمَوالُِكْم  ُرُءوُس  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َوإِْن  َوَرُسولِِه  اهللِ 
ُتْظَلُموَن )البقرة:278- 279(، وهنا وصل البيان اإلهلي إىل 
مستوى الرصاحة والتعبري عن احلكم الرشعي، وهو حتريم الربا 
بأقوى األلسنة، حيث َقَرن بني التقوى وترك الربا، ثم التهديد 

باحلرب ملن مل ينته عنه، وفتح باب التوبة ملن انتهى.
با ال َيُقوُموَن إاِلَّ َكام َيُقوُم  5- وقال تعاىل: الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ
ِمْثُل  اْلَبْيُع  اَم  إِنَّ ُْم قاُلوا  اْلَسِّ ذلَِك بَِأنَّ ْيطاُن ِمَن  َيَتَخبَُّطه الشَّ الَِّذي 
َربِّه،  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َفَمْن جاَءه  با،  الرِّ َم  اْلَبْيَع وَحرَّ با، وَأَحلَّ اهلل  الرِّ
َفاْنَتهى، َفَله ما َسَلَف، وَأْمُره إَِل اهلل وَمْن عاَد َفُأولئَِك َأْصحاُب 



َدقاِت واهلل  الصَّ با، وُيْرِب  الرِّ َيْمَحُق اهلل  فِيها خالُِدوَن،  ُهْم  النَّاِر 
اآليات  فهذه  )البقرة:275- 276(،   َأثِيٍم اٍر  َكفَّ ُكلَّ  ُيِبُّ  ال 
التي تتحدث عن الربا نزلت يف وقت كان فيه تعاطي الربا قد 
عاماًل  غدا  حتى  العربية  واجلزيرة  واملدينة  مكة  يف  بشدة  راج 
الطبقية يف احلياة االجتامعية، وسببًا من  مهاًم من عوامل تكّون 
وطغيان  الكادحة  الطبقة  لدى  الضعف  تكريس  أسباب  أهم 
الربا  التي أعلنها القرآن عىل  األرستقراطية، لذلك فإن احلرب 
اإلسالم،  خاضها  التي  االجتامعية  احلروب  أهم  من  تعترب 
مما  الرشعي  احلكم  بيان  يف  بالتدرج  مر-  -كام  اتسمت  وقد 
وصعوبة  بالنفوس  وتعلقه  املجتمع  يف  انتشاره  مدى  إىل  يشري 
املرايب  يشّبه  الكريم  القرآن  نجد  لذلك  منها،  جذوره  اقتالع 
عند  بتوازنه  االحتفاظ  يستطيع  ال  الذي  املجنون  أو  باملرصوع 
السري، فيتخبط يف خطواته، ولعل املقصود هو وصف )املسرية 
االجتامعية للمرابني( يف الدنيا عىل اعتبار أهنم أشبه باملجانني يف 
أعامهلم، فهم يفتقرون إىل التفكري االجتامعي السليم، بل إهنم ال 

يشّخصون حتى منافعهم اخلاصة.
- غاية يف  ْيطاُن ِمَن اْلَسِّ وهذا التشبيه- الَِّذي َيَتَخبَُّطه الشَّ
البالغة وفيه من اإلحياءات التي تأخذ بالنفوس، مع ما فيه من 

إضافة عنرص اإلطاعة للشيطان والتالعب به، هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن حقيقة اإلنسان يف العامل اآلخر جتسيد 
ألعامله يف هذا العامل،  فيحتمل أن تكون اآلية إشارة إىل املعنيني، 
متوازن  وغري  متعقل  غري  قيامًا  الدنيا  يقومون يف  الذين  أن  أي 
القيامة كاملجانني،  خيالطه اكتناز جنوين للثروة سيحرشون يوم 
عن  للتعبري   املعصومني عن  الروايات  ورود  ذلك  ويؤيد 
تفسري  يف   الصادق اإلمام  عن  حديث  ففي  املعنيني،  كال 
الدنيا حتى يتخبطه  الربا ال خيرج من  )آكِل  أنه قال:  هذه اآلية 
رسول  وعن  ص152(،  ج1،  العيايش:  )تفسري  الشيطان( 
يريد  قومًا  رأيت  السامء  إل  ب  ُأرسي  )لا  قال:  أنه   اهلل
فقلت: من  بطنه،  يقوم من عظم  أن  يقدر  يقوم فال  أن  أحدهم 
هؤالء يا جربائيل؟! قال: هؤالء الذين يأكلون الربا ال يقومون 

وإذا  الفجأة،  بعدي ظهر موت  من  الربا  إذا ظهر   :طالب
طففت الكاييل أخذهم اهلل بالسنني والنقص، وإذا منعوا الزكاة 
وإذا  كلها،  والعادن  والثامر  الزرع  من  بركاهتا  األرض  منعت 
جاروا يف احلكم تعاونوا عىل اإلثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد 
سلط اهلل عليهم رشارهم، ثم يدعو خيارهم فال يستجاب لم( 
)األمايل: ص210(، وعن أيب عبد اهلل: )إذا أراد اهلل بقوم 

هالكًا ظهر فيهم الربا( )الوسائل: ج18، ص120(.
ال ختتص احلرمة بآكل الربا:

قال رسول اهلل: )آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه يف 
)لعن   :الوزر سواء( )الفقيه: ج3، ص274(، وقال عيل
وكاتبه  ومشرتيه  وبايعه  ومؤكله  وآكله  الربا   اهلل رسول 
رشب  يشابه  بذلك  وهو  ص274(،  ج3،  )الفقيه:  وشاهديه( 
م عىل عرشة أشخاص، وهذه العقوبة ال تكون  اخلمر يف أنه ُحرِّ
استقصاء  لضامن  وذلك  الرشيعة،  يف  املغلظة  املحرمات  يف  إال 
يف  خطره  شدة  إىل  بدوره  يشري  وهو  املجتمع،  من  احلرام  هذا 

املجتمع.
العقوبة الدنيوية آلكل الربا:

عن ابن بكري قال: بلغ أبا عبد اهلل الصادق عن رجل أنه 
كان يأكل الربا ويسميه اللباء )اللباء: أي أول اللبن يف النتاج(، 
ج18،  )الوسائل:  عنقه(  ألرضبن  منه  اهلل  أمكنني  )لئن  فقال: 
الربا  بآكل  ُأيت   عليًا )أن   :أبيه عن  وعنه  ص125(، 
كام  الربا  آكل  يستتاب  قال:  ثم  سبيله:  خىل  ثم  فتاب  فاستتابه 

يستتاب من الرشك( )الوسائل: ج28، ص372(.

إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس( )البحار: ج100، 
هذه  يف  اإلنسان  اضطراب  يبني  األول  فاحلديث  ص116(، 
يوم  مشهد  يف  املرابني  حال  الثاين  احلديث  ويعكس  الدنيا، 
اإلنسان  أن  فكام  واحدة،  بحقيقة  يرتبطان  وكالمها  القيامة، 
املرابون  كذلك  حساب،  وبغري  بإفراط  يسمن  األكول  املبطان 
تكون  مريضة  اقتصادية  حياة  هلم  احلرام  باملال  يسمنون  الذين 

وباالً عليهم.
الربا يف الروايات:

ملا كان النبي هو املأمور بتبليغ الدين وتأسيس الرشيعة 
 عىل املوازين التي أنزهلا اهلل تعاىل، وكذلك كان أهل البيت
هم احلامة هلذه الرشيعة واملبينون ملعاملها، لذا نرى أن أحاديثهم 
وتبني  الدين  معامل  ترسم  التي  هي  عليهم(  اهلل  )صلوات 
وليهلك  دينهم،  من  بينة  عىل  الناس  ليكون  الدقيقة،  تفاصيله 
من  البد  فلذلك  بينة،  عن  حيّى  عن  وحييى  بينة  عن  هلك  من 
كثرية  خصوصيات  منها  لنفهم  الرشيفة  رواياهتم  استعراض 
عن الربا وخطره وعقوبته، ومكانة املرايب ومنزلته يف اإلسالم، 
من  بصرية  عىل  فنكون  الروايات،  هذه  من  مجلة  فلنستعرض 

حال املرايب وخطر الربا عىل املجتمع.
عن النبي -يف حديث- قال: )ومن أكل الربا مالء اهلل 
ل يقبل  بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه ماالً 
كان  ما  والالئكة  اهلل  لعنة  يف  يزل  ول  عمله،  من  شيئًا  منه  اهلل 
)ال   :وعنه ص120(،  ج18،  )الوسائل:  قياط(  عنده 
يرىض  ال  وامرأة  سيده،  من  اآلبق  نفر:  مخسة  صالة  اهلل  يقبل 
عنها زوجها، ومدمن اخلمر، والعاق، وآكل الربا( )املستدرك: 
 النبي عن   ،املؤمنني أمري  وعن  ص331(،  ج13، 
الربا سبعون جزءًا فأيرسها مثل  )يا عيل  له:  أنه قال يف وصيته 
أن ينكح الرجل أّمه يف بيت اهلل احلرام، يا عيل درهم ربا أعظم 
من سبعني زنية كلها بذات حمرم يف بيت اهلل احلرام( )اخلصال: 
ص583(، وعن أيب محزة الثاميل، قال: سمعت أبا جعفر حممد 
)وجدت يف كتاب عيل بن أب  بن عيل بن احلسني يقول: 


