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ضافات التي قام الن َسان على أملكه على غير وجه
ال َ
حق.
صلى الل
تساهم الربا في دحض قول رسول الل َ
س منا"  3وما َسعى لجلبه من
عليه و َسلم "من غشنا فلي َ
عدالة و َشفقة وتعاون وم َساعدة وما َشابه ذلك من القيم.
َالربا هي غض النظر عن عرق الجبين المقدسَ .الربا

الربا :الربح غير المشروع
إخواني العزاء!
قال الل تعالى في كتابه الكريم " يَٓا َايها ال ۪ذين ٰامنوا
ضاعف ًة ًۖ واتقوا ٰ
الل لعلكم
َل تأكلوا الر ٰبَٓوا َاضعافاً م َ
تفلحونَۚ " .1
وقال رسول ٰ
صلى الل عليه و َسلم في حديثه " ما
الل َ
أحد أكثر من الربا إَل كانت عاقبة أمره إلى قلة " .2
إخواني!
صاحب جميع النعم التي نستفيد
َالل تعالى هو َ
منها وهو مالك الرض والسموات .أح َسن الل تعالى
علينا نحن عباده من ملكه و َسخر لنا النعم التي َل
صى للستفادة منها .لكن خلل اَلستفادة من هذه
تح َ
ض سبل الربح التي تعكر علينا
النعم حرم علينا بع َ

هي تلك الخطيئة الكبيرة التي ح َسابها عسير في الدنيا
والخرة.
إخواني!
ض مع مبدأ "الحق" الذي
َالربا محرمة ،لن تتعار َ
يتخذ مكانته في أ َساسيات القانون والخلق في
السلمَ .الربا هي تلك الخطيئة التي تتجاوز حق العبد
وتفتح لإلن َسان الطريق السهل للخيانة .يعتقد الن َسان
أنه ي كسب ويزيد من كسبه لكنه في الحقيقة يخسر
ض ن حو
وينجرف المجتمع الذي فقد ثقته ببعضه البع َ
التهلكةَ .ل تقتصر الربا على الذهاب ببركة المال
فحس ب بل تذهب بركة الحياة أيضا .ما أكثر من حاَلت
شتتة والعمر الذي
الفلس واَلنتحار والعائلت الم َ
أفنته الربا .أبلغنا الل تعالى عن نهاية الذين يسعون للربح
السريع على غير وجه حق وكيف أنها أصبحت عبر ًة

حياتنا في الدنيا وتسوقنا إلى العذاب في الخرة .من

لآلخرين "َ .ال ۪ذين يأكلون الربٰوا َل يقومون ِاَل كما يقوم

السعي والتعبَ ،الربح دون أى جهدَ .الربا هي

البيع مثل الربٰوا و َاحل ٰ
الل البيع وحرم الربٰوا"...

أحد هذه السبل هو الرباَ ،الربح دون وجه حق ،دون

ال ۪ذي يتخبطه الشيطان من المس ٰذلك بانهم قالَٓوا ِانما

أعزائي المؤمنين!

الدنيا والحياة الخرة نحو المخاطر ب َسبب المنافع

س مثل الربا! لن للبيع والشراء
َل َشك أن البيع لي َ

الصغيرة في الحياة الدنيا.

تعب ومجهود و َسعي .وهناك َسعي لكسب نفقة الحياة

أيها المسلمون المحترمون!

وإدامتها بالطريقة الحلل .أما الربا فتسوق الن َسان
للسعي للربح دون أي مجهود من خلل الطريق السهل
وتعوده على الكسل وعدم الح َساس .وقد قال الل تعالى
في هذ َا الموضوع في كتابه الكريم "يمحق ٰ
الل الربٰوا
ويربي الصدقات و ٰ
الل َل يحب كل كفار َا ۪ثيم " ِ .5اعتبر
صلى لل عليه و َسلم َالربا من الشياء التي
رسول الل َ
ت َسبب الهلك  6والتي يتوجب الهرب منها وقد منع
ب أقاربه من التعامل بالربا وقد
الجميع بما في ذلك أقر َ
قدم هذه الر َسالة في خطبة الوداع إلى المجتمع قائ ًل "
ت قدمى موضوع وربا
أَل كل َشىء من أمر الجاهلية تح َ
ضع ربانا ربا عباس بن عبد
الجاهلية موضوع وأول ربًا أ َ
المطلب "

.7

هذه الحياة فانية وهي مكان بمثابة مكان امتحان.
َالخرة هي الدار البدية .وعندما نقف في يوم الح َساب
فل َشك َسنسأل عن " مالنا من أين اكت َسبناه وفيم
أنفقناه "  .8دعونا نتجنب كل أنواع الربح الحرام بما في
ذلك الربا .دعونا نتخلى عن في ذلك التجارة الصغيرة
ضاء على
منها والكبيرة .دعونا نمنع الفائدة من الق َ
أجيالنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا .ولنحافظ على أخلقنا
في جميع المجاَلت كما هو الحال في مجال التجارة.
ب
ضع ن ص َ
ولنحم عائلتنا من الربح الحرام .دعونا ن َ
أعيننا أن الفائدة تذهب بالن َسان إلى عذاب رب
العالمين وتسوقه إلى الخ َسارة في الدنيا والخرة.
 1آل عمران130/3 ،

إخواني!

2

يقوم الغني بزيادة أمواله عن طريق الربا أما

 3مسلم ،اليمان164 ،

الضعيف والمحتاج فمع مرور اليام يزيد ثقله على
ظهر .تساهم الموال والملك بزيادة النانية لدى
الن َسان وعلى الرغم من المظهر الذي يشير إلى زيادة
الغناء لديهم إَل أنهم في الواقع يتخبطون في قاع الفقر
من ناحية الخلق وفقدان القيمة تجاه الل تعالى .وتتجه

ابن ماجه ،التجارة58 ،

 4البقرة275/2 ،
 5البقرة276/2 ،
 6البخاري ،الوصاية23 ،
 7مسلم ،الحج23 ،
 8الترمذي ،صفات القيامة1 ،

المديرية العامة للخدمات الدينية

