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Objetivos:

·       Entender diversos versículos no Alcorão sobre a riba.

·       Aprender parte do que o Profeta Muhammad falou sobre a riba.

·       Aprender algumas dicas sobre como lidar com a riba.

·       Aprender sobre algumas alternativas à riba.

Termos em árabe:

·       Riba - juros.

·       Shariah - Lei Islâmica.

·       Shirk - Uma palavra que implica associar parceiros a Allah, ou atribuir atributos
divinos a outros que não seja Allah, ou acreditar que a fonte de poder, dano e bênçãos
vêm de qualquer outro além de Allah.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

·       Zakah - Caridade obrigatória.

Riba no Alcorão (continuação)
Juros Versus Zakah
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"E o que concedeis, de usura,
para acrescentá-lo com as
riquezas dos homens, não se
acrescentará, junto de Allah. E o
que concedeis, de az-zakah,
querendo a face de Allah,
ser-vos-á multiplicado. Então,
esses serão os recompensados em
dobro." (Alcorão 30:39)

Os juros consomem injustamente o patrimônio das pessoas 

"Então, por injustiça dos que praticam o judaísmo, proibimos-lhes
cousas benignas, que lhes eram lícitas; e por afastarem a muitos do
caminho de Allah. E por tomarem a usura, enquanto foram coibidos
disso; e por devorarem, ilicitamente, as riquezas dos outros homens.
E, para os renegadores da Fé, dentre eles, preparamos doloroso
castigo."  (Alcorão 4:160-161)

Proibição de acumular patrimônio pela utilização de juros

"Ó vós que credes! Não devoreis a usura, muitas vezes duplicada; e
temei a Allah, na esperança de serdes bem-aventurados." (Alcorão
3:130)

Juros versus caridade, comedores de Riba no Dia do Julgamento

"Os que devoram a usura não se levantam senão como se levanta
aquele que Satã enfurece com a loucura. Isto, porque dizem: 'A
venda é como a usura'. Ao passo que Allah tornou lícita a venda e
proibiu a usura. Então, aquele, a quem chega exortação de seu
Senhor e se abstém da usura, a ele pertencerá o que se consumou, e
sua questão será entregue a Allah. E quem reincide, esses são os
companheiros do Fogo. Nele, serão eternos.  Allah extermina a
usura e faz crescer as esmolas. E Allah não ama a nenhum ingrato
pecador." (2:275-276)

Desistir dos juros assim que a orientação de Allah te chegar, declaração de guerra
de Allah contra os intermediadores de Riba

"Ó vós que credes! Temei a Allah e deixai o que resta da usura, se
sois crentes. E, se o não fazerdes, certificai-vos de uma guerra de
Allah e de Seu Mensageiro; e, se vos voltardes para Allah
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arrependidos, tereis vosso capital. Não estareis cometendo injustiça
nem sofrendo injustiça. E, se um devedor estiver em dificuldade,
concedei-lhe espera, até que tenha facilidade". E fazerdes caridade
vos é melhor. Se soubésseis! E guardai-vos de um dia, em que sereis
retornados a Allah. Em seguida, cada alma será compensada com o
que logrou, e eles não sofrerão injustiça." (Alcorão 2:278-281)

Declarações do Profeta Muhammad sobre a Riba
1.  O Profeta disse:

"Ontem à noite vi (em sonho) dois homens que vieram até mim e me levaram para uma terra
santa. Partimos até chegar a um rio de sangue em que um homem estava parado, e na margem
deste rio havia outro homem, na frente de quem havia algumas pedras. O homem no rio veio em
sua direção e, quando tentou sair, o outro homem jogou uma pedra na sua boca e o mandou de
volta de onde começou. Toda vez que ele tentava sair, o outro homem jogava uma pedra na sua
boca e o mandava de volta. Eu disse: 'O que é isso?' Eles disseram: 'Quem você viu no rio foi
quem utilizou riba.'"[1]

2 .  O Profeta disse:

'Evite os sete pecados destrutivos.'

Eles disseram: 'Ó, Mensageiro de Allah, quais são eles:' Ele disse:

'Shirk, feitiçaria, matar uma alma a quem Allah nos proibiu de matar, consumir riba, consumir a
riqueza dos órfãos, fugir do campo de batalha e caluniar mulheres crentes, castas e inocentes.'[2]

3 .  O Mensageiro de Allah amaldiçoou dez pessoas:

"Quem consome riba, quem paga riba, quem a escreve, quem a testemunha, quem a faz legal,
aquele para quem ela é legalizada, quem retém a caridade, quem faz tatuagens e aquele para
quem a tatuagem é feita."[3]

Portanto, todas as transações de juros são proibidas.

O que eu devo fazer?
1 .  Evite o envolvimento direto em qualquer transação baseada em juros, especialmente no
trabalho.

Solução: se seu trabalho exige que você lide com juros, procure outro.

2 .  Fique longe de conta corrente com juros em um banco ou cooperativa de crédito.

Solução: Os bancos geralmente oferecem uma pequena quantia de juros sobre as contas
correntes e de poupança. Os juros ganhos devem ser dados em caridade aos pobres, sem
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pretender nenhuma recompensa, mas apenas para se livrar da riqueza ilegal. Você também pode
entrar em contato com a mesquita local e comprar papel higiênico etc. para eles com esse
dinheiro.

3 .  Não contrate empréstimos de bancos com juros para negócios. 

Solução: explore as opções de financiamento islâmicas fornecidas abaixo.

4 .  Evite cartões de crédito e de débito. 

Solução: pague o saldo total que você deve no cartão de crédito assim que receber o extrato
mensal, para que você não precise pagar juros. Você também pode optar por obter um cartão de
crédito pré-pago, oferecido pela maioria dos principais bancos.

5 .  Evite comprar uma casa ou carro com juros. Não faça hipoteca de automóvel ou residencial
pela qual você terá que pagar juros.  

Solução: Primeiro, você pode alugar, economizar dinheiro e comprar uma casa na execução de
uma hipoteca. Segundo, você pode considerar as opções de financiamento islâmicas
apresentadas abaixo. Terceiro, às vezes um construtor te venderá uma casa diretamente, sem
nenhum juros. Você pode alugar um carro novo ou quase novo. Você também pode comprar um
carro usado. Se você estiver procurando um veículo, considere também um "financiamento
interno" definido em 0%. Sempre leia as letras pequenas e não se apresse ao examinar esses
contratos.

6 .  Evite empréstimos estudantis.

Solução: obtenha mais bolsas de estudo, tire um semestre para trabalhar ou faça uma carga
horária menor e trabalhe mais enquanto estuda. Se tiver dificuldade em fazê-lo, consulte um
sábio sobre suas opções.

Opções de financiamento islâmico
Financiamento islâmico de casas no Reino Unido

Manzil House Financing programa oferecido pela Unidade do Banco de Investimento
Islâmico (IIBU), que fazem parte do Banco do Kuwait. 

Esquema de financiamento imobiliário do  HSBC em Amanah 

Financiamento islâmico para residências e empresas dos EUA

www.guidanceresidential.com: é um dos maiores fornecedores americanos de
financiamento imobiliário em conformidade com a Shariah, que forneceu mais de US $3
bilhões em financiamento residencial a proprietários de casas americo-muçulmanos nos
últimos 10 anos.

www.devonbank.com: fornecedor de financiamento residencial e comercial baseado
em fé nos EUA. Seus produtos consistem em financiamento imobiliário, que abrange
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compra, refinanciamento, construção e linhas de crédito, bem como comércio e
financiamento de bens comerciais. Atualmente, eles oferecem produtos em Illinois,
Indiana, Wisconsin, Minnesota, Califórnia, Carolina do Norte e Texas.

www.myuif.com: O UIF atende às necessidades da comunidade muçulmana,
oferecendo contas de poupança compatíveis com a Shariah por meio de produtos
University Bank e Mortgage Alternative, bem como financiamento imobiliário comercial
compatível com a Shariah e financiamento residencial através dos programas Murabaha e
Ijara.

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari

[2] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[3] Sahih Muslim
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