من ضمن شرح كـتاب اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليو الشيخان رحمهم اهلل تعالى
باب الربا.
للشيخ الدكتور  /خالد ضحوي الظفيري ( حفظو اهلل ).

كالما في ذكر شيء من أخطار الربا وأضراره العاجلة واآلجلة كتاب الشيخ زيد
المدخلي ( رحمو اهلل تعالى ) كتاب :األفنان الندية في شرح السبل السوية لفقو السنن
المروية .ذكر مبحث نفيس في قضية تحريم الربا وأخطاره العاجلة واآلجلة.
نقرأ ونختصر-

يقول رحمو اهلل تعالى  ,لقد جاءت الشريعة الكريمة لحل الحالل وبيان فضلو وفوائده
كما جاءت بتحريم الحرام وبيان خطره وأضراره ,ومن جملة الحرام الربا الذي جمع
من المفاسد واألخطار واألضرار ما ال أستطيع حصره ىنا ,غير أني سأذكر المهم من
تلك األخطار واألضرار والمفاسد فيما يلي.
نأخذ المفاسد باختصار.
المفسدة األولى قال :أن تعاطيو سبب يف نزول غضب اهلل وعقوبتو العاجلة
واآلجلة ،على كل من شارك فيو وأعان فيو وأعان عليو أو رضي بو ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا
اهلل وذروا ما بقي من الربا ) وكما قال عليو الصالة والسالم :لعن اهلل أكل الربا وموكلو
وشاىديو وكاتبو .يقول بعضهم :أنا ال أخذ الربا وال أكلو إمنا أشتغل يف بنك ربوي  ،كاتب

أو مصور أو غري ذلك  ،نقول كلكم حكمكم سواء كل من يتعامل بالربا أو يعي فيو فعليو
لعنة اهلل.
المفسدة الثانية :أن اليسري منو أشد من جردية الزنا جاء يف حديث عبداهلل بن
حنظلو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :درىم ربا يأكلو الرجل وىو يعلم أشد من
ست وثالثي زنيو .يقول الشوكاين :يدل على أن معصية الربا من أشد ادلعاصي ،أي أن
ادلعصية اليت تعدل معصية الزنا اليت ىي يف غاية الفظاعة والشناعة مبقدار العدد ادلذكور بل
أشد منها وال شك أهنا قد جتاوزت وزن احلد يف القبح وأيضا مثلو ما جاء يف حديث ابن
مسعود أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال :الربا ثالثا وسبعون بابا أيسرىا – أي اقلها إمثا –
مثل أن ينكح الرجل أمو ،وإن أربا الربا عرض الرجل ادلسلم  .وىذا فيو ترىيب شديد وتنفري
غليظ من مقارفة الربا يف األموال ويف األعراض ولكن نستغفر اهلل ونتوب إليو ونرجوه مغفرة
الذنوب وسًت العورات والعيوب.
المفسدة الثالثة :عدم قبول الصدقة منو وما ذلك إال انو كسب زلرم خبيث ،
صاحب الربا الذي يتصدق ال تقبل صدقتو وال تقبل زكاتو  ،كما جاء يف صحيح مسلم "
إن اهلل طيبا ال يقبل إال طيبا " ويف ادلسند " وال يكسب عبدا ماال من حرام فينفق منو فيبارك
لو فيو " ىذا حديث ضعيف  ،ومنها نزع الربكات من األموال ومن األعمار و سائر احلياة ،
يقول اهلل عز وجل ( ديحق اهلل الربا ويريب الصدقات ) واحملق ىنا يكون شامل للحياة ويف
الرزق وحىت يف األوالد وغريىم تذىب عنو الربكة ،قال عليو الصالة والسالم ":ما أحد أكثر
من الربا إال كان عاقبة أمره إىل قلة " النتيجة أنو يذىب وتنزع أموالو و واقع ادلرابي شاىد مبا
ذكر من زلق أمواذلم ونزع الربكة منها ومن أعمارىم وحياهتم ،
يقول الشيخ :لقد رأينا أشخاصا بدءوا جتارهتم سليمة من الربا فنمت ففتح ذلم الشيطان
أبواب الربا وأغراىم هبا فوجلوا فيها وحاولوا بكل جهوديهم أن يصلوا إىل مصاف األغنياء

فتحطمت جتارهتم وذىبت رؤس أمواذلم وحتملوا ديون عريضة أوصلتهم إىل احملاكم الشرعية
فثبت إعسارىم بسبب شلارستهم ادلعامالت الربوية  ،واصيبوا ببخس يف أعمارىم وكافة
حياهتم على مرءا ومسمع من أفراد رلتمعاهتم .
المفسدة الرابعة :نزع الربكات من األموال واألعمار وسائر احلياة؛ مصداقا لقول
الربا وي ْريب الصدقات ).
العليم اخلبري ( :ديْحق اللو ِّ
المفسدة الخامسة :ومنها حرماهنم من الطيبات على اختالف أنواعها من مآكل
ومشارب ومالبس ومناكح ومراكب وصدقات  ،كما حرم اليهود الذين كانت جتارهتم الربا
فبي اهلل لنا عقوبتهم فقال ( :فبظلم من الذين ىادوا ) دلا ظلموا ( حرمنا عليهم طيبات
أحلت ذلم وبصدىم عن سبيل اهلل كثريا ) ( وأخذىم الربا وقد هنوا عنو وأكلهم أموال
الناس بالباطل ) أي أهنم دلا فعلوا الربا وفعلوا ىذه األمور حرموا من طيبات احلياة الدنيا .
المفسدة السادسة :ومنها استجابة دعوة ادلظلومي وال شك أن الذي يأخذ على
الناس يتضاعف الدين فيصبح مظلوم فيدعوا عليهم وعلى ظادلو أال وأن كل من أعان على
أىل الربا يف مؤسساهتم وجتارة من كاتب وشاىد ومروج وعميل فإهنم حيملون نصيا من الوزر
ألن اإلعانة على الظلم من أي وجو من وجوه العون ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة
المفسدة السابعة :أن ادلفتوني بادلعامالت الربوية حيرمون من فعل اإلحسان من
صدقة ومن قرض حسن وإنظار معسر لوجو اهلل  ،ألن ىذه األمور تشق عليهم ألهنم قد
أليفوا على إقراض ادلال بالفوائد  ،معتادين على إعطاء الناس ويأخذون زيادة  ،فهذا ال ينظر
معسر وال يسقط عنو وال يتصدق وال حيسن  ،حرموا من ىذه األمور .
المفسدة الثامنة :أن أكل الربا والدخول يف أبوابو اجلهنمية سبب يف لعنة اهلل ورسولو
( ومن يلعن اهلل فلن جتد لو نصريا ) كما تقدم يف احلديث واللعن الطرد واإلبعاد من رمحة

اهلل ،اليت حيرم منها مستحل جردية الربا ليحذر ادلسلم وادلسلمة من غضبة ولعنة رسول اهلل
لكل من وقع يف قروض الربا أو أعان عليو ولو بشطر كلمة أو جبرة قلم أو توقيع شهادة أو
ترويج بدعاية  ،كل ىؤالء يدخلون يف الربا .
المفسدة التاسعة :أن ادلرابي يتعرضون ألمور خطرية منها ؛
أوال :سوء اخلامتة عند ادلمات.
الثاني :العذاب الربزخي  ،يعذب يف قربه  ،كما يف احلديث يف البخاري وأما الرجل الذي
أتيت عليو يسبح يف النهر ويلقم احلجارة  ،كلما أراد أن خيرج من النهر رمي على وجهو
احلجارة فرجع يسبح  ،قال فإنو أكل الربا .
الثالث :العذاب األخروي يف شكل سليف وحالة فضيعة ( الذين يأكلون الربا ال يقومون إال
كما يقوم الذي يتخبطو الشيطان من ادلس ) يقومون كصورة اجملاني بسبب ما القوه يف
حياهتم الربزخية من أصناف العذاب وجترئهم على الربا احملرم ومكرىم باخللق ليأكلوا أمواذلم
ظلما وباطل .
المفسدة العاشرة :أن أصحاب الربا يستحقون القتال والقتل إذا مل يتوبوا أو يرجعوا
عن غ ي هم وزلاداهتم هلل ولرسولو فقد قال بن عباس رضي اهلل عنهما  :من عامل بالربا
يستتاب فإن تاب وإال ضربة عنقو  .وىذا ال شك أنو لويل األمر وفيو بيان األخطار اجلسيمة
و األضرار العظيمة اليت تنجم عن تعاطي الربا اليت اتفق الكتاب والسنة واإلمجاع على
حترديها.
ىذه شيء من مخاطر الربا وعظيم أمره فيجب على المسلم أن يجتهد في االبتعاد عنو واالبتعاد عن
كل ما فيو شبهة الربا أو ال يعرف حكمو ويشتبو أنو عليو من الربا فيجب عليو أن يذىب إلى الحالل البين
ويترك األمور المشتبهات وىذا ما ذكره في حديث النعمان بن بشير رضي اهلل تعالى عنو.

