
 آيات األحكام  

 السنة الثالثة دراسات قرآنية :

 : تحريم الربا

َُْْاُن ِمَن ٱْلَم ِِّ  ٱلَِّذي يَ تَ ٱلَِّذيَن يَْأُكُلوَن ٱلر ِبََٰواْ الَ يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم قال تعالى :" ُُ ٱلََّّ ُُ ََخََّّ
ُُ ٱْلََّ َْْع َوَحرََّم ٱلر ِبََٰواْ َفَمن جَ  ٌََ  مِ ْن ََّّبِ ُِ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَالُۤواْ ِإنََّما ٱْلََّ ُْْع ِمْثُل ٱلر ِبََٰواْ َوَأَحلَّ ٱللَّ ِِ ُُ َمْو ََ ءآ

ُُ َما َسَلَف َوأَْمُرُُ ِإَلى ٱللَّ  َِاَد فَأُْولَ َِٰئَك َأْصَحاُب ٱلنَّاَِّ فَٱنْ تَ َهىَٰ فَ َل ُهْم ِفَْها  ُِ َوَمْن 
ُُ الَ يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍَّ أَثِْمٍ   َخاِلُدونَ  ُُ ٱلر ِبََٰواْ َويُ ْرِبي ٱلصََّدقََِٰت َوٱللَّ ٱلَِّذيَن آَمُنواْ  ِإنَّ  يَْمَحُق ٱللَّ

َِلَ  ِِنَد ََّبِ ِهْم َوالَ َخْوف   وَة َلُهْم َأْجرُُهْم  ِت َوأَقَاُمواْ ٱلصَّلََٰوَة َوآتَ ُواْ ٱلزَّكََٰ ِلحََٰ َِِمُلواْ ٱلصََّٰ ِْْهْم َوالَ ُهْم َو
تُ  يَٰأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمُنواْ ٱت َُّقواْ   َيْحَزنُونَ  َُ َوَذَُّواْ َما بَِقَي ِمَن ٱلر ِبََٰواْ ِإن ُكن ْ ِمِنْنَ ٱللَّ ْْ فَِإن لَّْم تَ ْفَعُلوْا   ْم مُّ

َِْلُموَن َوالَ تُ  ِلُكْم الَ َت ُتْم فَ َلُكْم َُُّؤوُس أَْموََٰ ُِ َوِإْن تُ َّ ْ َوِإن َكاَن  ََْلُمونَ فَْأَذنُواْ ِبَحْرٍب مِ َن ٱللَُِّ َوََُّسوِل
ُتْم تَ ْعَلُمونَ  ر  لَُّكْم ِإن ُكن ْ قُواْ َخْ ْ َِرَة  ِإَلىَٰ َمَْْسرٍَة َوَأن َتَصدَّ ُِْسرٍَة فَ َن ُِ  ُذو  َوٱت َُّقواْ يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفْ

ُِ ثُ  ََْلُمونَ ِإَلى ٱللَّ  "مَّ تُ َوفَّىَٰ ُكلُّ نَ ْف ٍِّ مَّا َكَسََّْت َوُهْم الَ ُي

1التحليل اللغوي :
 

ُرُُ. َوأَََّْبى الرَُّجلُ - ُُ َغْ ْ َِ الر ِبَا: الز ِيَاَدُة يُ َقاُل: ََّبَا يَ ْربُو َوأََّْبَا ُُ الربوة والرابي. َوأَمَّا ،  اَمَل بِالر ِبَا، َوِمْن
ََِلى َحَسِب اْخِتََلِف َمَذاِهَِِّهْم.  َِ  الر ِبَا الََّّْرِِيُّ فَ ُهَو َمْحُدود  ِفي ُكُتِب اْلُفَقَها

ٍَ، َوَخَََّط اْلََِّعْرُ - ََِلى َغِْْر اْسِتَوا ُِ، ا َتََخَََّّط: تَ َفعََّل ِمَن اْلََخَِّْط َوُهَو الضَّْرُب  ْْلَََّْض بَِأْخَفاِف
َِْلَقَمٌَ  ََ. َوقَ ْوُل  َِْمَْا ََ، َوتَ َوَََّّط ِفي  َََِّْوا  :َويُ َقاُل لِلَِّذي يَ َتَصرَُّف َواَل يَ ْهَتِدي: َخََّْط 

ََُِْْْت َمْن أَََّْدَت ِبََل َتْمٍِْْز َكَرًما. ٌٍ َأْي: َأ َُْت بِِنْعَم  َوِفي ُكلِ  َحيٍ  َقْد َخََّ

- ، ، ََّ ِمَن اْلَم ِِّ  . أَْنَََّد اْبُن اْْلَنْ ََّاَِّيِ  ُِ َم ٌِّّ ُُ اْلَم ُِّّ اْلُجُنوُن يُ َقاُل: َم َِّّ فَ ُهَو َمْمُسوس  َوِب ِحَم
َِلِ ُل نَ ْفِسي ِبَما اَل َيُكوُن  ُُ تَ َعاَلى:ُأ  َكِذي اْلَم ِِّ  ُجنَّ َوَلْم َيَْخُنقِ   ...اللَّ

ْهِر أَ  ُُ َساِلُف الدَّ ُِ.َسَلَف: َمَضى َوانْ َقَضى، َوِمْن  ْي َماِضْ

َِْوًدا: َََّجَع، َوذََكَر بَ ْعُضُهْم أَن ََّها َتُكوُن ِبَمْعَنى َصاََّ، َوأَْنَََّد:-  َِاَد 

 َويَ ْرِجْعَن بِاْْلَْسَْاِف ُمْنَكِسرَاتِ  ...تَ ُعدُّ ِفُْكُم َجْزََّ اْلَجُزوَِّ ََِّماُحَنا 

                                                             
 .282،ص 1،روائع البيان ، الصابوني ،ج 507-507،ص 2: البحر المحيط ، أبو حيان ،ج ينظر- 1

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


 :ُُ ُُ اْلَمَحاُق ِفي اْلِهََلِل، يُ َقاُل: مَ اْلَمْحُق: نُ ْقَصاُن الََّّْيَِ َحااًل بَ ْعَد َحاٍل. َوِمْن ُُ اللَّ َحَق
 فَاْنَمَحَق َواْمَتَحَق أَْنَََّد اللَُّْْث:

 ُُ َقََّ ِْ  َكرُّ اْلَجِديَدْيِن نَ ْقًصا ثُمَّ يَ ْنَمِحقُّ   ...يَ ْزَداُد َحتَّى ِإَذا َما َتمَّ َأ

ظ وهو التذكْر بالَخْر فْما يرق  - ٌَ: بمعنى الِو ٌََ : المِو ِِ  لُ القلب.َمْو
َسَلَف: أي مضى وتقدم، والمعنى: من انتهى ِن التعامل بالربى فإن اللُ تعالى يعفو  -

 ويصفح ِم ا مضى من ذنَُّ قَّل نزول آيٌ التحريم.
يَْمَحُق: المحق: النقص والذهاب، ومنُ المحاق في الهَلل يقال: محقُ إذا أنقصُ  -

د المرابي بإذ  هاب ما لُ وإهَلكُ .وأذهب بركتُ والمراد أن اللُ أِو
 َويُ ْرِبي ٱلصََّدقََِٰت: أي يزيدها وينمْها ويكثر ثوابها بالتضعْف في اآلخرة. -
 أَثٍِْم: أي كثْر اإلثم وهو المتمادي في اَّتكاب المعاصي، المصر ِلى الذنوب. -
ْد لمن لم يذَّ الربا. -  فَْأَذنُواْ ِبَحْرٍب: أي أيقنوا بحرٍب من اللُ وَّسولُ، وهذا ِو
ُِْسرٍَة: الُعسرة الفقر والضْق يقال: أِسر الرجل إذا افتقر. -  ُذو 
- . َِرَة : أي فواجب تأخُْر وانتَاَُّ يقال: أنَُر إذا أمهلُ وأخُر  فَ َن
َمَْْسرٍَة: أي غنى ويساَّ، والمعنى: إذا كان المستدين معسراً فأخرُو إلى وقت السعٌ  -

 والغنى وال تأخذوا منُ إال َّأس المال.

 2القراءات وجوه
اصم )فءآذنوا بحرب( بالمد. -  قرأ الجمهوَّ } فَْأَذنُواْ ِبَحْرٍب { وقرأ حمزة ِو
 قال الزجاج: من قرأ } فَْأَذنُواْ { بالقصر، فالمعنى: أيقنوا، ومن قرأ بالمد فمعناُ أِلموا. 
َِْلُموَن َوالَ -  ََْلُموَن { وَّوي ِن ِاصم بضم اْلولى وفتح الثانٌْ.قرأ الجمهوَّ } الَ َت  ُت
ُُِسرة(. -  ُِْسرٍَة { بتسكْن السْن، وضمها أبو جعفر )  قرأ الجمهوَّ } َوِإن َكاَن ُذو 

ُِ ِإَلى ٱللَُِّ { بضم التاَ، وقرأ أبو ِمرو بفتحها )تَ ْرجعون(.-  قرأ الجمهوَّ } يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفْ

3أدوار تحريم الربا :
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مر  تحريم " الربا " بأَّبعٌ أدواَّ كما حدث في تحريم الَخمر، وذلك تمَّْاً مع قاِدة 
 التدَّج:

ُتْم مِ ن َّ ِباً ل َِْ ْربُ َواْ ِفي أَْمَواِل ٱلنَّاِس َفَلَ ي َ  ": نزل قولُ تعالى:الدور األول ُِ َوَمءآ آتَ ْ ْ ِِنَد ٱللَّ ْربُواْ 
ُتمْ  ُِ فَأُْولَ َِٰئَك ُهُم ٱْلُمْضِعُفون َوَمءآ آتَ ْ ْ َُ ٱللَّ [ وهذُ اآليٌ 93]الروم:  "مِ ن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْج

لْ ِّ فْها ما يَّْر إلى تحريم الربا وإنما فْها  -كما يَهر   -الكريمٌ نزلت في مكٌ وهي 
 إشاَّة إلى بغض اللُ للربا، وأن الربا لْ ِّ لُ ثواب ِند اللُ .

ََِلِْْهْم طَِْ ََّاتٍ  "ولُ تعالى:: نزل قالدورالثاني ُأِحلَّْت َلُهْم  فَََُِّْلٍم مِ َن ٱلَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا 
 ُُ َِْن َِن َسَِِّْل ٱللَُِّ َكِثْراً * َوَأْخِذِهُم ٱلر ِبَا َوَقْد نُ ُهواْ  ِهْم  [. وهذُ 060-061]النساَ:  "َوِبَصدِ 

أكلُو ن سْرة الْهود الذي حرم ِلْهم الربا فاآليٌ مدنٌْ، وهي دَّس قصُ اللُ سَّحانُ ِلْنا م
واستحقوا ِلُْ اللعنٌ والغضب، وهو تحريم )بالتلويح( ال )بالتصريح( ْلنُ حكايٌ ِن جرائم 

 الْهود ولْ ِّ فُْ ما يدل داللٌ قُعٌْ ِلى أن الربا محر م ِلى المسلمْن
ًٌ  تَْأُكُلواْ ٱلر ِبََٰواْ َأضْ يََٰأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمُنواْ الَ  :": نزل قولُ تعالىالدور الثالث َعَف فاً مُّضََٰ ]آل  " عََٰ

[. اآليٌ وهذُ اآليٌ مدنٌْ وفْها تحريم للربا صريح ولكنُ تحريم )جزئي( ال 091ِمران: 
)كلي( ْلنُ تحريم لنوع من الربا الذي يسمى )الربا الفاحش( وهو الربا الذي بلغ في 

تزايد جرام النهايٌ العَمى، حْث كان الَدْيُن فُْ يالَّناٌِ والقَّح الذَّوة العلْا، وبلغ في اإل
حتى يصَّح أضعافاً مضاِفٌ، يضعف ِن سدادُ كاهل المستدين، الذي استدان لحاجتُ 

 وضروَّتُ .
: وفي هذا الدوَّ اْلخْر نزل التحريم الكلي القاطع، الذي ال يفر ق فُْ القرآن الدور الرابع

 كريمٌ ِلى أنُ قد ختم فُْ التَّريع السماويبْن قلْل أو كثْر، والذي تدل النصوص ال
َُ َوَذَُّواْ َما بَقِ  َي ِمَن بالنسٌَّ إلى حكم الربا، فقد نزل قولُ تعالى: } يَٰأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمُنواْ ٱت َُّقواْ ٱللَّ

َن ٱللَّ  ِمِنَْن * فَِإن لَّْم تَ ْفَعُلواْ فَْأَذنُواْ ِبَحْرٍب مِ  ْْ ُتْم مُّ ُتْم فَ َلُكْم َُُّؤوُس ُِ ٱلر ِبََٰواْ ِإن ُكن ْ ُِ َوِإْن تُ َّ ْ  َوََُّسوِل
ََْلُموَن... { اآليات. َِْلُموَن َوالَ ُت ِلُكْم الَ َت  أَْموََٰ

وبهذا الَّْان يتضح لنا سر التَّريع اإلسَلمي في معالجٌ اْلمراض االجتماٌِْ التي كان 



 ِلْها العرب في الجاهلٌْ بالسْر بهم في طريق )التدَّج(.
 

 

 يةاألحكام الشرع

:أحل  اللُ اْلَّباح في التجاَّة والَّراَ والَّْع وحر م الربا، وبْن مَخالفٌ الَّْع للربا ،فلْست -
الزيادتان اللتان إحداهما من َوجُ الَّْع، واْلخرى من وجُ تأخْر المال والزيادة في اْلجل 

4سواَ.
 

اح بنصوص أخرى فلْ ِّ كل بْع مَّ و إن وَّد لفظ الَّْع بصْغٌ العموم إال أنُ مما خصص
َِامٌّ فَ ُهَو ُمََخصَّص  ِبَما ذكر ِمَن تحريم الر ِبَا َوَغْْرِ   َذِلَك يقول القرطَّي :"َوِإَذا ثَ َََّت َأنَّ اْلََّ َْْع 

ٌِ و َوَغِْْر َذِلَك ِممَّا ُهَو ثَابِ  َت ُِ، َكاْلََخْمِر َواْلَمْ ْ ََِلْْ ُُ َوُمِنَع اْلَعْقُد  َِْن  ِفي السُّنٌَِّ ت  ِممَّا نُِهَي 
"ُُ َِْن ٌِ الن َّْهُي  5َوِإْجَماِع اْْلُمَّ

 

  6الربا من المجمل الذي بْنتُ السنٌ النَّويٌ و أصول تحريمُ ست أحاديث:-

 اْلَحِديُث اأْلَوَّل:ُ 

 : ٌِ َواْلَُّ رُّ بِ الذَّ »َحِديُث أَِبي َسِعٍْد اْلَُخْدَِّيِ  اْلَُّ رِ  َوالََِّّعُْر بِالََِّّعِْر َهُب بِالذََّهِب َواْلِفضٌَُّ بِاْلِفضَّ
ُِي َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ِمْثًَل ِبِمْثٍل َيًدا بٍَِْد، َفَمْن زَاَد َواْزَداَد فَ َقْد أَََّْبى، ا آْلِخُذ َواْلُمْع

  َ  « .ِفي َذِلَك َسَوا

 لحديث الثَّاِني:ا

ََُِّاَدَة ْبِن الصَّاِمِت:  ٌُ بِاْلفِ »َحِديُث  نُ َها َواْلِفضَّ ْ َِْ ُرَها َو َهُب بِالذََّهِب تَّ ْ نُ َها الذَّ ْ َِْ ُرَها َو ٌِ تَّ ْ ضَّ
ا بِ  ا ِبُمدٍ  َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر ُمدًّ ا ِبُمدٍ  َوالََِّّعُْر بِالََِّّعِْر ُمدًّ ا مُ َواْلَُّ رُّ بِاْلَُّ رِ  ُمدًّ دٍ  َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ُمدًّ

ٌِ بِال ٌِ َواْلِفضَّ َهِب بِاْلِفضَّ ، َفَمْن زَاَد َواْستَ زَاَد فَ َقْد أَََّْبى، َواَل بَْأَس بََّ ِْْع الذَّ َهِب َأْكثَ رُُهَما ِبُمدٍ  ذَّ
ٌُ َفََل  ُُ أَبُو َداُودَ « َيًدا بٍَِْد، َوأَمَّا النَِّسَْئ  ..َََّوا

 الحديث الثَّاِلُث:
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ُِ َوَسلََّم بَِتْمٍر بَ ْرِني ٍ  ََِلْْ  ُُ ََ ِإَلى النََِّّيَِ َصلَّى الل ُُ: ِمْن َحِديُث أَِبي َسِعٍْد: َأنَّ ِبََلاًل َجا ، فَ َقاَل َل
 ُُ ِِْنَدنَا ََِّديَ  فََِّْعُت ِمْن : َتْمر  َكاَن  َِِْْن ِبصَ أَْيَن َهَذا فَ َقاَل ِبََلل  َُْعِم النََِّّيَِ، فَ َقاَل َصا اٍع ِل

ُِ َوَسلََّم:  ََِلْْ  ُُ َُِْْن الر ِبَا، اَل تَ ْفَعْل، َوَلِكْن إِ »ََُّسوُل اللَُِّ َصلَّى الل  ُْ َذا أَََّْدَت َأْن َتََّْترَِي التَّْمَر أَوَّ
ُُ ثُمَّ اْشَتِر ِمْن َهَذا  َفَسمَّى الت ََّفاُضَل َِّبًا.«فََِّْع

 الرَّاِبُع:الحديث 

ََّ َر َِن اْبن َسِعٍْد َوأَِبي ُهَريْ رََة َأنَّ َسَواَد ْبَن غزيٌ  جَ « الَََُّخاَِّي  »و « اْلُمَوطَّأ»َحِديث  ََ ِفي َخْ ْ ا
ُِ َوَسلََّم:  ََِلْْ  ُُ َُ َصلَّى الل ُُ النََِّّي ََّ َر َهَكَذاَأُكلُّ تَ »بَِتْمٍر َجِنٍْب فَ َقاَل َل يَا »فَ َقاَل: « ْمِر َخْ ْ

َِِْْن َوالثَََّلَثٌِ ََُّسو  ُِ ِإنَّا لََنْأُخُذ الصَّاَع ِمْن َهَذا بِالصَّا ُِ فَ َقالَ « َل اللَّ ََِلْْ  ُُ  ََُّسوُل اللَُِّ َصلَّى الل
ََّاِهِم َجِنًَّْا»َوَسلََّم:  ََّاِهِم، ثُمَّ ابْ َتْع بِالدَّ  . «اَل تَ ْفَعْل، ِبِع اْلَجْمَع بِالدَّ

 الحديث اْلَخاِمُس:

َِائِ  ٌَ ِفي َحِديُث  ِر اْلََّ َقرَِة ِفي الر ِبَا َلمَّا نَ َزَلِت اآْليَاُت ِمْن آخِ »قَاَلْت « : َصِحِْح اْلَََُّخاَِّي ِ »ََّ
َُ ثُمَّ َحرََّم التِ َجاَََّة ِفي اْلََخْمرِ   «قَ َرَأَها النََِّّي

ٌِ الن َّْهِي  ََِمًَل ِبءآَي َاِهُرُُ َأنَّ َتْحرِيَم التِ َجاََِّة ِفي اْلََخْمِر َكاَن  ِن الر ِبَا َولَْْ َِّ ِفي ِتَجاََِّة اْلََخْمِر َِ فََ
ِِْنَدُهْم َوِإنََّما ُهَو بَ ْْع  فَاِسد .  َمْعًنى ِمْن َمْعَنى الر ِبَا اْلَمْعُروِف 

ُِْني ِ الحديث السَّاِدُس  اََُّق َِْن َماِلكٍ  -:َحِديُث الدَّ ُُ اْبُن َوْهٍب  ٌَ بِْنَت أَيْ َنَع َأنَّ  -َوَََّوا  اْلَعالَِْ
َِْت ِمْن َزْيِد بْ  َوَفَدتْ  ٌَ فََأْخََّ َرتْ َها أَن ََّها بَا َِاِئََّ ٌِ، فَ َلِقَْْت  ٌِ ِمَن اْلُكوَف ِن أَََّْقَم ِفي ِإَلى اْلَمِديَن

ٌَ فَاْشتَ َرتْ َها الْ  َِ، ثُمَّ ِإنَّ َزْيًدا بَاَع اْلَجاََِّي ٌِ ِدََّْهٍم ِإَلى اْلَعَُا ًٌ بَِثَمانِِماَئ ٌِ َجاََِّي ُُ َعالِ اْلُكوَف ٌُ ِمْن َْ
 :ٌُ َِاِئََّ ٌٍ نَ ْقًدا، فَ َقاَلْت َلَها  ََُل بِْئَسَما َشَرْيِت َوَما اْشتَ َرْيِت، أَْبلِ »ِبِستِ ِماَئ ِغي َزْيًدا أَنَُُّ َقْد أَْب
ُُ َمَع ََُّسوِل اللَُِّ ِإالَّ َأْن يَ ُتوبَ  ََّْأَس ْن َلْم آُخْذ ِإالَّ أَََّأَْيِت إِ »، قَاَلْت: فَ ُقْلُت لََها: « ِجَهاَد

 قَاَلْت:« َماِلي

ُُ َما َسَلفَ » ٌ  ِمْن ََّبِ ُِ فَانْ تَ َهى فَ َل ََ ِِ ُُ َمْو ََ َِائِ « َفَمْن َجا  ُُ ٌُ ِمَن الر ِبَا َوِلَذِلَك تَ َلِت َفَجَعَلْت ََّ
.ٌَ  اآْلَي

ٌَ أَنْ َواٍع لِلر ِبَا فِ  َُ َثََلَث ٌِ أَثْ َََّت اْلُفَقَها تَّ ُِ اْْلََحاِديِث السِ  ََُِلِح الََّّرِْع: يَفِِلَْجِل َهِذ  اْص



ْيِن ِْلَْجِل التَّْأِخِْر. ََِلى الدَّ ٌِ َوُهَو زِيَاَدة   ابن جرير الَُّري( َّحمُ اللُ: قال ) اْْلَوَُّل َِّبَا اْلَجاِهِلَّْ
ْخِ ر ِني! "  يُن فْقول: لك كذا وكذا وت كانوا في الجاهلٌْ يكون للرجل ِلى الرجل الد 

ْخَّر ِنُ." 7فْ
 

 
ُِ ِمَن اْْلَ  ْصَناِف الثَّاِني َِّبَا اْلَفْضِل َوُهَو زِيَاَدة ِفي َأَحِد اْلِعَوَضِْْن ِفي بَ ِْْع الصِ ْنِف ِبِصْنِف

ََُِّاَدَة ْبِن الصَّاِمِت.و مثالُ أن يَّْع قنُاَّا من ا قمح الجْد لاْلَمْذُكوََِّة ِفي َحِديِث أَِبي َسِعٍْد َو
 بقنُاَّ 

 الرديَ يدا بْدو نصف من القمح 

ُِ ُمَْخَّرًا.كَّْع قنُاَّ م ٌِ َوُهَو بَ ُْْع َشْيٍَ ِمْن تِْلَك اْْلَْصَناِف ِبِمْثِل ن القمح الثَّاِلُث َِّبَا النَِّسَْئ
 بنصف قنُاَّ من اْلَّز إلى أجل .

ْول ِإَلى َواِحٍد ِمَن اْْلَْصَناِف بِ   ًِا ََّاِبًعا: َوُهَو َما ي ٌُ نَ ْو ََِلى الر ِبَا، ت ُ َوزَاَد اْلَماِلِكَّْ ٌِ التََّحُِّْل  ْهَم
ٌِ بَُّ ُْوِع اآْلَجاِل.  ُُ ِفي اْلُمَدوََّن  َوتَ ْرَجَم

 ِلٌ تحريم الربا :-

َها ِإنََّما ُهَو لِ  ََِلْ ْ ََِلى َأنَّ َتْحرِيَم الر ِبَا ِفي اْْلْجَناِس اْلَمْنُصوِص   َِ ٌُ اْلُفَقَها َِامَّ ِعلٌٍَّ، َوَأنَّ ات ََّفَق 
َهِب َوالْ اْلُحْكَم بِ  ٌَ الذَّ ِِلَّ ٌُ، َوَأنَّ  ُِ اْلِعلَّ ُِ َهِذ ٌَ التَّْحرِيِم يَ تَ َعدَّى إَِلى َما تَ ثْ َُُّت ِفْ ِِلَّ ٌِ َواِحَدة ، َو ِفضَّ

ٌِ اْْلْخَرى َواِحَدة . . ثُمَّ اْخت ََلُفوا ِفي تِْلَك اْلِعلٌَِّ.  اْْلْجَناِس اْْلَّْبَ َع

ٌُ: الْ  ٌُ: اْلِعلَّ َواْلَوْزَن ِفَْما يُوَزُن  ِجْن ُِّ َواْلَقْدَُّ،ْ  َويَ ْعِني بِاْلَقْدَِّ اْلَكْْل ِفَْما ُيَكالفَ َقال اْلَحَنِفَّْ
ُُْعوًما أَْم َلْم َيُكْن.هذا في التفاضل أما النساَ فْكفي  َ  َأَكاَن َم َِامٌّ ِفي ُكل َمِكٍْل َسَوا َوَهَذا 

أو قنُاَّا بثوبْن إلى أجل ،لتحريمُ تحقق الكْل أو الوزن أو الجن ِّ ،فَل يجوز بْع ثوب 
 بقنُاَّين من اْلَّز إلى أجل .

ٌُ َِّبَا اْلَفْضل ِفي ِِلَّ ٌِ ،َو َُْلُق الثََّمِنَّْ ٌُ الر ِبَا  في الذهب و الفضٌ ُم ِِلَّ  :ٌُ ََّعاِم  َوقَال اْلَماِلِكَّْ ال
 َِ ٌُ َِّبَا النََّسا ِِلَّ َِ ااِلْقِتَْاُت َوااِلدِ َخاَُّ، َوُهَو اْلَمَُّْهوَُّ ،َو َّْعِم  ُِ التََّداِوي، فَ َتْدُخل ُمَجرَُّد ال َلى َوْج

ٌَ ِفي تَ  ٌُ ِإَلى َأنَّ اْلِعلَّ ٍَ َوَنْحِو َذِلَك.َوَذَهَب الََّّاِفِعَّْ ُِ ٍْخ َوِقثَّا ٌُ َواْلَُخَضُر َكَِّ ْحرِيِم الر ِبَا ِفي اْلَفاِكَه
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ٌِ َكْونُ ُهَما ِجْن َِّ اْْلْثَماِن َغالًَِّا َهِب َواْلِفضَّ ٌُ ِفي َتْحرِيِم الر ِبَ  الذَّ ٌِ ، َواْلِعلَّ ا ِفي اْْلْجَناِس اْْلَّْبَ َع
. ٌ ُُْعوَم  َوِهَي اْلَُّ رُّ َوالََِّّعُْر َوالتَّْمُر َواْلِمْلُح أَن ََّها َم

ُُ اْلكَ  ُُ َمِكًَْل أَْو َمْوُزونًا ِجْنًسا، َفُكلُّ َما َيْدُخُل ٌُ َذِلَك ِند الحنفٌْ َكْوُن ِِلَّ ُل ْْ يقول القرطَّي :
ُُ ِمْن ِجْن ٍِّ َواِحٍد، فَِإنَّ بَ َْْع بَ ْعِضُِ بََّ ْعٍض ُمتَ َفاِضًَل أَْوَنِسًْئا اَل َيجُ  ِِْنَد وُز، َفَمَنَع بَ َْْع أَِو اْلَوْزُن 

َز قُ ْرًصا ِبُقْرصَ  ُُ اْلَكُْْل، َوَأَجاَز اْلَُخَّ ْ نَُُّ َلْم ِْْن، ِْلَ الت ُّرَاِب بَ ْعِضُِ بََّ ْعٍض ُمتَ َفاِضًَل، ِْلَنَُُّ َيْدُخُل
ُُ الر ِبَا ِإَلى مَ  ُُ، َفََخرََج ِمَن اْلِجْن ِِّ الَِّذي َيْدُخُل ُُ ِفي اْلَكِْْل الَِّذي ُهَو َأْصُل ِِْنَد ُُ. َيْدُخْل  ََِدا ا 

ِِْنَدُُ  ُُ ِفي اْلَجِديِد، َفََل َيُجوُز  ُُْعوًما ِجْنًسا. َهَذا قَ ْوُل ُُ َم ٌُ َكْوُن : اْلِعلَّ ِقِْق  َوقَاَل الََّّاِفِعيُّ بَ ُْْع الدَّ
ٌ  بِ  ُُ بَ َْْض ِِْنَد ٌ  بِاْلَُخَِّْز َواَل بَ ُْْع اْلَُخَِّْز بِاْلَُخَِّْز ُمتَ َفاِضًَل َواَل َنِسًْئا، َواَل َيُجوُز  ََّ َْْضتَ ِْْن، َواَل َُّمَّاَن

ًٌ، ِْلَنَّ َذلِ  ُِ ََْختَ ِْْن اَل َيًدا بٍَِْد َواَل َنِسَْئ ٌ  بَِِّ ُِ ََْخ . َوقَاَل ِفي كَ ِبُرمَّانَ تَ ِْْن، َواَل ِب ُُ َطَعام  َمْأُكول   ُكلَّ
ٌِ ِفي َذِلَك، َوَأْحَسُن َما ِفي ََِِّاََّاُت اْلَماِلِكَّْ ُُ َمِكًَْل أَْو َمْوُزونًا. َواْختَ َلَفْت  َذِلَك   اْلَقِديِم: َكْوُن

ٌَُِ َوالََِّّعِْر  ُُ ُمْقَتاتًا ُمدََّخرًا لِْلَعِْْش َغالًَِّا ِجْنًسا، َكاْلِحْن َها، وَ َكْوُن ََِلْ ْ التَّْمِر َواْلِمْلِح اْلَمْنُصوِص 
ْمِسِم، َواْلَقَُاِنيِ  َكاْلُفوِل َواْلَعَدِس َواللُّوبْ َْ  ََِّة َوالدُّْخِن َوالسِ  َِ َوَما ِفي َمْعَناَها َكاْْلََُِّز َوالذُّ ا

ِعَنِب َوالزَّبِِْب َوالزَّيْ ُتوِن، لثِ َماَُّ َكالْ َواْلِحمَِّص، وََكَذِلَك اللُُّحوُم َواْْلَْلََّاُن َواْلَُخُلوُل َوالزُّيُوُت، َوا
ُُ الر ِبَا ِمْن ِجهَ  ُُ َيْدُخُل ٌِ النََّساَِ. َواْخُتِلَف ِفي التِ ِْن، َويَ ْلَحُق ِبَها اْلَعَسُل َوالسُّكَُّر. فَ َهَذا ُكلُّ

ُِ السَََّلُم:" ِإَذا اْختَ َلَفتْ  ََِلْْ  ُِ ُِ الت ََّفاُضُل لَِقْوِل ُتْم ِإَذا  َهِذُِ  َوَجائِز  ِفْ  اْْلَْصَناُف فََُِّْعوا َكَْْف ِشئ ْ
ُِ ِْخ َوالرُّ  َقى َكالت ُّفَّاِح َواْلَِّ ُِ الَِّتي اَل تَ َّ ْ مَّاِن َواْلُكمَّثْ َرى َكاَن َيًدا بٍَِْد". َواَل َِّبَا ِفي ََّْطِب اْلَفَواِك

َِ َواْلَِخَْاَِّ َواْلََّاَذْنَجاِن َوَغِْْر َذِلَك ِمَن ا : اَل يَ َواْلِقثَّا ُجوُز بَ ُْْع اْلَِِّْض ْلََخْضرَاَواِت. قَاَل َماِلك 
ُُ ِمْثًَل ِبِمْثلٍ  ِِْنَد  8بِاْلَِِّْض ُمتَ َفاِضًَل، ِْلَنَُُّ ِممَّا يُدََّخُر، َوَيُجوُز 

فاً  تَْأُكُلواْ ٱلر ِ الَ  الحكم الثاني: هل يَّاح الربا القلْل؟ وما المراد من قولُ تعالى:" بََٰواْ َأْضعََٰ
َعَفًٌ   .091آل ِمران: " مُّضََٰ

 الربا كثُْر و قلْلُ حرام و دلْل ذلك :

ًٌ أن قولُ تعالى:" َعَف فاً مُّضََٰ [ لْ ِّ قْداً وال شرطاً، وإنما هو لَّْان 091]آل ِمران:  " َأْضعََٰ
ِلْهم  سَّب النزول، وللتَّنْعالواقع الذي كان التعامل ِلُْ أيام الجاهلٌْ، كما يتضح من 

دواناً مَّْناً، حْث كانوا يأخذون الربا مضاِفاً أضعافاً   بأن  في هذُ المعاملٌ ظلماً صاَّخاً ِو
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 كثْرة.
، فهذا القول يعتَّر خروجاً ِلى  ثانْاً: إن المسلمْن قد أجمعوا ِلى تحريم الربا قلْلُ وكثُْر

، اإلجماع كما ال يَخلو ِن جهٍل بأصول الَّريعٌ ال غراَ، فإن قلْل الربا يدِو إلى كثُْر
فاإلسَلم حْن يحر م الَّيَ يحر مُ )كلْاً( أخذاً بقاِدة )سد  الذَّائع( ْلنُ لو أباح القلْل 

9منُ لجر  ذلك إلى الكثْر منُ.
 

ُُ َوِإْن كَ - نْ َْا َأْي يُْذِهُب بَ رََكَت ُُ الر ِبا( يَ ْعِني ِفي الدُّ ُُ تَ َعاَلى: )يَْمَحُق اللَّ َن َكِثْرًا. َََّوى اْبُن اقَ ْوُل
ُِ َوَسلََّم أَنَُُّ قَاَل:" ِإنَّ الر ِبَا َوِإْن َكثُ َر فَ َعاِقََّ تُ  ََِلْْ  ُُ َِِن النََِّّيِ  َصلَّى اللَّ ُُ إَِلى ُقلٍ ". َوِقَْل:" َمْسُعوٍد 

ُِ ت َ  َََِّّاٍس ِفي قَ ْوِل َِِن اْبِن  ُُ الر ِبا" يَ ْعِني ِفي اآْلِخرَِة. َو ُُ الر ِبا" قَاَل: عَ يَْمَحُق اللَّ اَلى:" يَْمَحُق اللَّ
ُُ ُمحَ  َهاُب، َوِمْن ًٌ. َواْلَمْحُق: الن َّْقُص َوالذَّ ًٌ َواَل َحجًّا َواَل ِجَهاًدا َواَل ِصَل ُُ َصَدَق اُق اَل يَ ْقََُّل ِمْن

نْ َْا بِ  َْها ِفي الدُّ ُُ. )َويُ ْرِبي الصََّدقاِت( َأْي يُ َنمِ  ٌِ َوُيْكِثُر ثَ َوابَ َها بِالتَّْضِعِْف ااْلَقَمِر َوُهَو اْنِتَقاُص ْلََّ رََك
 ُُ ُِ فَ ُْ َرب َِْها َل ٌَ َأَحدُِكْم لَتَ َقُع ِفي َيِد اللَّ  َكَما يُ َربِ ي ِفي اآْلِخرَِة. َوِفي َصِحِْح ُمْسِلٍم:" ِإنَّ َصَدَق

ٌَ َلَعلَ  ٌِ َوِإنَّ اللُّْقَم 10ْدَِّ ُأُحٍد".ى قَ َأَحدُُكْم فلُو أو فصْلُ حتى يجئ يَ ْوَم اْلِقَْاَم
 

ْْمِ - ُتْم ُم َُ َوَذَُّوا َما َبِقَي ِمَن الر ِبا ِإْن ُكن ْ ُُ تَ َعاَلى: )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّ ِنَْن( ظَاِهُرُُ قَ ْوُل
ََُل ِمَن الر ِبَا مَ  ٌِ التَّْحرِيمِ أَنَُُّ أَْب  َواَل يُ تَ َعقَُّب ا َلْم َيُكْن َمْقَُّوًضا َوِإْن َكاَن معقودا قَّل نُ ُزوِل آَي

أما بعد نزول آيٌ التحريم فكل الربا واجب الفسخ ما كان 11بِاْلَفْسِخ َما َكاَن َمْقَُّوًضا.
 مقَّوضا أو ال.

ِِْد  ِإْن لَ قولُ تعالى: )فَِإْن لَ  -  ُِ( َهَذا َو ْم َيَذَُّوا الر ِبَا، ْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَُِّ َوََُّسوِل
ٌِ آِلِكِل الر ِبَا: ُخْذ ِسََل  َََِّّاٍس أَنَُُّ يُ َقاُل يَ ْوَم اْلِقَْاَم ٌُ اْلَقْتِل، َوَََّوى اْبُن  َِِْ َحَك َواْلَحْرُب َدا

 َِ ُُ َفَحقَّ لِْلَحْرِب، َوقَاَل اْبُن  َِْن ََِلى الر ِبَا اَل يَ ْنزُِع  ِلى إمام  ََّّاٍس أَْيًضا: َمْن َكاَن ُمِقًْما 
ُُ َأْهَل الر ِبَ  ََِد اللَّ ُُ، َوقَاَل قَ َتاَدُة: أَْو ُِنُ َق ا بِاْلَقْتِل المسلمْن أن يستتَُّْ، فَِإْن نَ زََع َوِإالَّ َضَرَب 

تَ ُهوا فأنتم حرب ل َفَجَعَلُهْم بَ ْهَرًجا  أَيْ َنَما ثُِقُفوا، لُ ولرسولُ، أي أِداَ. َوِقَْل: اْلَمْعَنى ِإْن َلْم تَ ن ْ
ََِلى َحْرِبِهْم. رَُكْم أَنَُّكْم  ِلُموا َغْ ْ ِْ ََِلى َمْعَنى فََأ َِاِصٍم" فءآِذنُوا،  َِْن   َوقَ َرأَ أَبُو َبْكٍر 
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ََ ََُّجل  ِإَلى َماِلِك ْبِن أََن ٍِّ  - ََِّْدِ  ذََكَر اْبُن ُبَكٍْْر قَاَل: َجا اللَُِّ، ِإنِ ي ََّأَْيُت ََُّجًَل  فَ َقاَل: يَا أَبَا 
آَدَم َأَشرُّ  َسْكرَانًا يَ تَ َعاقَ ُر يُرِيُد َأْن يَْأُخَذ اْلَقَمَر، فَ ُقْلُت: اْمَرأَِتي طَالِق  ِإْن َكاَن َيْدُخُل َجْوَف اْبنِ 

َُر ِفي َمْسأَلَتِ  ُُ ِمَن اْلَغِد فَ َقاِمَن اْلََخْمِر. فَ َقاَل: اَِّْجْع َحتَّى أَنَْ َُر َك. فَأَتَا ُُ: اَِّْجْع َحتَّى أَنَْ َل َل
ُُ: اْمَرأَُتَك طَاِلق ، ِإنِ ي َتَصفَّْحُت ِكَتاَب اللَُِّ وَ  ُُ ِمَن اْلَغِد فَ َقاَل َل ُِ فَ َلْم ِفي َمْسأَلَِتَك فَأَتَا ٌَ نََِِّْ  ُسنَّ

َُ أَ  ًئا َأَشرَّ  ِمَن الر ِبَا، ِْلَنَّ اللَّ ُِ بِاْلَحْرِب.أَََّ َشْ ْ  ِذَن ِفْ

ُِ ِمَن اْلَكََّائِِر، َواَل ِخََلَف ِفي ذلك ِل -  ََِلى َأنَّ َأْكَل الر ِبَا َواْلَعَمَل ِب  ٌُ ُِ اآْلَي ى َدلَّْت َهِذ
ََِلى النَّاِس  ُِ َوَسلََّم أَنَُُّ قَاَل:" يَْأِتي  ََِلْْ  ُُ َِِن النََِّّيِ  َصلَّى اللَّ ُُ. َوَُِّوَي  َقى َأَحد  زَ نُ ََّ ِْ ُن َمان  اَل يَ َّ ْ

لُ  ُُ ُغََّاَُُُّ" َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد آِكُل الر ِبَا َوُموَكِ  ُُ ِإالَّ َأَكَل الر ِبَا َوَمْن َلْم يَْأُكِل الر ِبَا َأَصاَب ُُ وََكاتَُِّ
ُِ َوَسلََّم. َوَََّوى ا ََِلْْ  ُُ ٍد َصلَّى اللَّ ََِلى ِلَساِن ُمَحمَّ ُُ َمْلُعون   ٌَ لْ َوَشاِهُد َف َِْن أَِبي ُجَحْ ْ َََُّخاَِّيُّ 

ِم  َوثََمِن اْلَكْلِب وََكْسِب الْ  َِْن َثَمِن الدَّ ُِ َوَسلََّم  ََِلْْ  ُُ ََِّغيِ  َوَلَعَن قَاَل: نَ َهى ََُّسوُل اللَُِّ َصلَّى اللَّ
ٌَ َواْلُمَصو ََِّ". ٌَ َواْلُمْستَ ْوِشَم ُُ َواْلَواِشَم َل  آِكَل الر ِبَا َوُموَكِ 

ُِ ِمَن اْْلَْمَواِل اْلَحرَاِم ِإْن َكاَنْت ِمْن َِّبًا فلْردها ِلى من أَّبِإنَّ  - ٌِ ِممَّا بَِِْد ى ِلُْ، َسََِّْل الت َّْوَب
.ُُ َِْن ْق ِبَذِلَك  ُِ فَ ْلَْ َتَصدَّ 12ومُلَُّ ِإْن َلْم َيُكْن َحاِضرًا، فَِإْن أَِي َِّ ِمْن ُوُجوِد

 

ٌ  لِْلُوُجوِب وَ َوِإن   "- ، َوِهَي ُمْحَتِمَل ٌُ طََلب  َِرَة  ِإَلىَٰ َمَْْسرٍَة" َ:الصِ َْغ ُِْسرٍَة فَ َن النَّْدِب، َ َكاَن ُذو 
ََّلُب ََيَْتِملُ  َِ فَال فِإْن أَِّيَد ِِبْلُعْسرَِة ِضُْق اْْلَاِل َوِإْضرَاَُّ اْلَمِديِن بِتَ ْعِجِْل اْلَقَضا  اْلُوُجوَب، ََ

 ُِ ْم َيََّْأ َلْم بَ ْعُض اْلُفَقَهاَِ، َوَيْحَتِمُل النَّْدَب، َوُهَو قَ ْوُل َماِلٍك َواْلُجْمُهوَِّ، َفَمْن لَ  َوَقْد قَاَل ِب
َاَُّ َمْعُروف  َوالْ  نَْ ُِ ِْلَنَّ َهَذا َحقٌّ يُْمِكُن اْسِتَْفاُؤُُ، َواإْلِ ْرُُ َوَلْو بََّ ِْْع َجِمِْع َماِل َِ َمْعُروُف اَل يُ ْن

 َيِجُب. 

َِمَُّموَها ِفي َجِمِْع اْلُمَعاَمََلِت وَ َوَمْوَِّ  ََِلى ُديُوِن ُمَعاَمََلِت الر ِبَا، َلِكنَّ اْلُجْمُهوََّ   ٌِ َلْم ُد اآْلَي
ََُل ُحْكَم الر ِبَا َصاََّ ََّْأُس اْلَماِل َديْ ًنا َبْحًتا، فَ  ُُ يَ ْعَتَُِّروا ُخُصوَص السَََِّّب ِْلَنَُُّ َلمَّا أَْب ُِِْ َن َل َما 

ٌَ بِ ِمْن طَ  ُِ، َوَخاَلَف ُشَرْيح  َفََخصَّ اآْلَي ْيِن ُكلِ  ٌِ ُحْكم  ثَاِبت  لِلدَّ َاَِّ ِفي اآْلَي نَْ يُوِن الَِّتي  َلِب اإْلِ الدُّ
َُِل َِّبَاَها. ََِلى َِّبًا ثُمَّ أُْب  َكاَنْت 

َِِن اْلُمعْ - ْيِن  ر  َلُكْم َأْي َأنَّ ِإْسَقاَط الدَّ قُوا َخْ ْ ُُ: َوَأْن َتَصدَّ ُِ ِسرِ َوقَ ْوُل ُِ بِِإْغَناِئ ََِلْْ  َوالت َّْنِفْ َِّ 
ٌَ اْلَمْلُهوِف. ُِ تَ ْفرِيَج اْلَكْرِب َوِإَغاَث ًٌ ِْلَنَّ ِفْ ُُ َصَدَق ُُ اللَّ 13أَْفَضُل، َوَجَعَل
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 14حكمة التشريع

 من أكَّر الجرائم االجتماٌِْ والدينٌْ، وشن ت ِلُْ حرباً الاِتَّرت الَّريعٌ اإلسَلمٌْ الربا 
د القرآن الكريم المتعاملْن بُ ِذاباً ألْماً في الدنْا واآلخرة، ويكفي أن  هوادة فْها، وأِو

نعلم َِم هذُ الجريمٌ النكراَ من تصوير حالٌ المرابْن بذلك التصوير الَّنْع الذي صوَّهم 
ُ م ِّ  من الجن، فهو يتَخَّط ويهذي كالمجنون الذي بُ القرآن، صوَّة الََّخص الذي ب

 أصْب في ِقلُ وجسمُ.
ع أمر ما بلغ من تفَْ -أَّاد اإلسَلم إبُالُ  -ولم يَّلغ من تفَْع أمر من أموَّ الجاهلٌْ 

الربا، وال بلغ من التهديد في منكر من المنكرات كما بلغ في شأن الربا، فالربا في نَر 
اس المفاسد، وأصل الَّروَّ واآلثام، وهو الوجُ الكالح الُالح اإلسَلم جريمٌ الجرائم، وأس

 الذي يقابل الصدقٌ والَّر واإلحسان.
الصدقٌ ُِاَ وسماحٌ، وطهاَّة وزكاة، وتعاون وتكافل... والربا شح ، وقذاَّة، ودن ِّ، 

 وجَّع، وأثرة، وأنانٌْ.
عٌ من زيادة حرام مقتُالصدقٌ نزول  ِن المال بَل ِوٍض وال َّد ، والربا استرداد للدين ومعُ 

جهد المدين أو من لحمُ، من جهدُ إن كان قد ِمل بالمال الذي استدانُ فربح نتْجٌ 
ملُ، ومن لحمُ إن لم يربح أو خسر، أو كان قد أخذ المال للنفقٌ ِلى نفسُ  لكد ُ ِو

 وأهلُ.
علن أن يفَل ِجب إذاً أن يعدُ اإلسَلم أَِم المنكرات والجرائم، االجتماٌِْ والدينٌْ، و 

ُِ { وذلك لِلضراَّ  َن ٱللَُِّ َوََُّسوِل ِلى المرابْن الحرب } فَِإن لَّْم تَ ْفَعُلواْ فَْأَذنُواْ ِبَحْرٍب مِ 
 الفادحٌ والمساوئ التي تترتب ِلُْ، ويمكننا أن نجمل هنا بعض هذُ اْلضراَّ في فقرات:

 أواًل: ضرر الربا من الناحية النفسية.
 احية االجتماعية.ثانياً: ضرر الربا من الن

 ثالثاً: ضرر الربا من الناحية االقتصادية.
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 : فإنُ يول د في اإلنسان حب )اْلثرة واْلنانٌْ( فَل يعرفضرر الربا من الناحية النفسيةأما 
إال نفسُ، وال يهمُ إال مصلحتُ ونفعُ، وبذلك تنعدم َّوح التضحٌْ واإليثاَّ، وتنعدم معاني 

، وتحل  محلها حب  الذات واْلثرة واْلنانٌْ، وتتَلشى حب  الَخْر لِلفراد والجماِات
الروابط اْلخويٌ بْن اإلنسان وأخُْ اإلنسان فْغدو اإلنسان )المرابي( وحَّاً مفترساً ال يهمُ 

من الحْاة إال جمع المال، وامتصاص دماَ الناس، واستَلب ما في أيديهم، ويصَّح ذئَّاً 
معاني الَخْر والنَّل في نفوس الناس ويحل  ضاَّياً في صوَّة إنسان وديع، وهكذا تنعدم

 محلها الجَّع والُمع.
و : فإنُ يول د العداوة والَّغضاَ بْن أفراد المجتمع ويدِضرر الربا من الناحية االجتماعيةأما 

إلى تفكْك الروابط اإلنسانٌْ واالجتماٌِْ بْن طَّقات الناس، ويقضي ِلى كل مَاهر 
ن في نفوس الََّّر، بل إنُ لْزَّع في القلب الحسد الَّفقٌ والحنان، والتعاون واإلحسا

والَّغضاَ، ويدم ر قواِد المحٌَّ واإلخاَ، ومن المقُوع بُ أن الََّخص الذي ال تسكن قلََُّ 
ٌُ وال يعرف معنى لِلخوة اإلنسانٌْ سوف يعدم كل احترام أو ٍُِف من أبناَ  ٌُ والرحم الَّفق

، وكفى )المرابي( مقتاً وهواناً أنُ ِدو مجتمعُ، وتكون النَرة إلُْ نَرة إزدَّاَ واحتقاَّ
لمجتمعُ وْلبناَ وطنُ بل إنُ ِدو  لإلنسانٌْ ْلنُ يمتص دماَ الََّّر ِن طريق استغَلل 
حاجتهم واضُراَّهم. أما ضرَّ الربا من الناحٌْ االقتصاديٌ: فهو ظاهر كل الَهوَّ ْلنُ 

ع بعرق جَّْن ٌ، والتمتيقسم الناس إلى طَّقتْن: طَّقٌ مترفٌ تعْش ِلى النعْم والرفاهْ
اآلخرين وطَّقٌ معدمٌ تعْش ِلى الفاقٌ والحاجٌ، والَّْس والحرمان، وبذلك ينَّأ الصراع 
بْن هاتْن الَُّقتْن، وقد ثَّت أن )الربا( أَِم ِامل من ِوامل تضَخم الثروات وتكدسها 

 في أيدي فئٌ قلْلٌ من الََّّر، وأنُ سَّب الََّلَ الذي حل  باْلمم والجماِات .

 


