
 الربا ربوان حرام وحالل

 

وقدمته إلى مركز أبحاث  ،م0991عام ( الجامع في أصول الربا: )كتبت كتابي
أخذت فيه ! ، وتم تحكيمه على غير عادة عشر مراتبجدة االقتصاد اإلسالمي

فرفض المركز ! ولم يكن هذا معروًفا في األدبيات المعاصرة! الربا ربوان: بمقولة
 : الكتاب، ثم ساوموني على أمرين

 . تشكيل لجنة لتحرير الكتاب: األمر األول -
 ! الربا ربوان: التخلي عن مقولة: واألمر الثاني -

 

ثم تبين لي أن الغرض من األمر األول هو اشتراك بعض . فرفضت األمرين مًعا
فنشرت الكتاب خارج المركز، وضحيت بالمكافأة ! المتنفذين معي في تأليف الكتاب

طلبوا مني تقديم استقالتي من وعندما رأوا الكتاب منشوًرا  !التي رصدت للكتابالمالية 
 ! المركز

 

كان وقتها الدكتور غازي عبيد مدني، وكان لديه ثالثة و  ،دخلت إلى غرفة المدير
! حرام وحالل؟: الربا ربوان: كيف تقول: المدير ضيوف، منهم عميد الكلية، فقال لي

: قوله تعالى: فقلت له مرتجالً ! ؟(م الرباوحر  : )الربا حالل، واهلل يقول: كيف تقول



! ال يفيد أن كل بيع حالل( البيع   اهلله  وأحل  : )قوله ،(الربا م  وحر   البيع   اهلله  وأحل  )
 !ال يفيد بالمقابل أن كل ربا حرام( الربا م  وحر  : )وقوله

 

الذين  القدامى قائمة بأسماء العلماء ، قبل نشره،عدت إلى مكتبي، وأضفت إلى كتابي
وها أنذا أعيد نشرها ال من قبيل التكرار، بل ألوفرها للباحثين  !الربا ربوان: يقولون

 :غير موجودة في الكتاب وفي هذه النسخة زيادات. ترونًياإلك

 !هما ربوان، أحدهما حالل، واآلخر حرام(: هـ86-) ابن عباسقال  -
 تفسير السيوطي،! )ال يصلح ربا ال بأس به، وربا: الربا رباءان: وفي رواية

 (.المراغيوالماوردي، والقاسمي، و 
تفسير الزمخشري، . )ربا حالل، وربا حرام: الربا ربوان(: هـ011-) عكرمةقال  -

 (.والماوردي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني، واأللوسي
 (.الطبري، والقرطبي، والسيوطي. )هو الربا الحالل(: هـ011-) الضحاكقال  -
خهص  من الربا زيادة أبيحت، وخهص  من البيع (: هـ071-) الجصاصقال  -

 (.أحكام القرآن)ي عنها هبياعات نه 
حالل بعض الربا (: هـ011-) الماورديقال  - الماوردي، )تحريم بعض البيع، وا 

  (.وأبو حيان
! منه حالل، ومنه حرام: ثبت بهذا أن الربا قسمان(: هـ870-) القرطبيقال  -
 (.وانظر أحكام القرآن البن العربي)



إلى أن تحريم الربا كله إنما يؤدي إلى تضييق ( هـ878-) النوويذهب  -
 (.المجموع)التجارات واألرباح 

 (.حاشية الشرقاوي) !هي من الربا الجائز(: هـ0228-) الشرقاويقال  -
ه الدليل إال ما خص  ... الظاهر عموم البيع والربا (: هـ0271-) األلوسيقال  -

حالل بعض الربا  (.انظر تفسير أبي حيانو ) .من تحريم بعض البيوع، وا 

*** 

 .فصلناه في مواضع أخرى لربا الحرام، فقدا ما هو الربا الحالل؟ وما هو  اأم
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