الرباوخطره
14.05.10

المد ل رب العالي ،الرحن الرحيم ،مالك يوم الدين ،والصلة والسلم على البعوث رحة للعالي،
وعلى آله وصحبه
أما

أجعي.

بعد:

أيها الناس :إن DEهناك ظاهرة خطية جدا@ ،ظاهرة انتشرت ف الدن والريف ،هذه الظاهرة تدث عنها التحدثون،
وكتب عنها الكاتبون ،وسرد الدلة على تريها الافظون ،وحصر صورها وأشكالا ومفاسدها التقنون ،وبكHي
Hى
Hا علH
لقبحها وشناعتها العابدون ،ظاهرة انتشرت ف العال السلمي انتشار النار ف الشيم ،ولXبDWس ف حكمهH
كثي من السلمي؛ فسميت بأساء متعددة ،ولكنها كما قيل :تعددت الساء والشيء واحد ،ظاهرة لا تقسيمات
Hمع
يطول عدjها ،ويعسر اللام بميعها ،ولكن ف الشارة إل بعضها عبة وذكرى لن كان له قلب أو ألقى السH
وهو شهيد؛ إنا ظاهرة التعامل

بالربا.

عباد ال :وقبل الشروع ف ذكر بعض صور هذه الظاهرة الطية ،نشي إل حكم التعامل با ،فنقول  :إن DEالتعامل
بالربا يrعد كبية من كبائر الذنوب؛ وحرام بدليل الكتاب والسنة والجاع وعدها كبية من كبائر الذنوب هو ما
أجع عليه اتباعا@ لا جاء ف الحاديث الصحيحة الصريةومن تلكم اليات والحاديث الت حرم ال فيها الربHHا؛
قوله الول -تبارك وتعال} :-الDEذxين wيwأyكXلXون EالرDWبwا ل EيwقXومrون EإWل DEكEمwا يwقXوم rالDEذxي يwتwخwبDwطXه rالشDwيzطEان Xمxن wالyمwس DWذEلH xكw
بWأEنDwهrم zقEالXوا yإWنDwمwا الyبwيzع rمxثyل XالرDWبwا وwأEح wل DEالل•ه rالyبwيzع wوwح wرDwم wالرDWبwا فEمwن جwاءه rمwوzعxظEة~ مDxن رDwبDWه xفEانتwهwى wفEلEه rمwا س wلEف wوwأEمzرrهr
إWلEى الل•ه xوwمwن zعwاد wفEأXوzلEئxك wأEصzحwاب rالنDwار Wهrم zفxيهwا خwالxدrون Eيwمzح wق rالل•ه rالyرDWبwا وwيrرzبWي الصDwدwقEات xوwالل•ه rل Eيrحxب DrكXلDE
كEفDEار‚ أEثxيم‚{سورة البقرة) .(276) ( 275ث قال تعال} :يwا أEيDrهwا ال DEذxين wآمwنrوا yاتDwقXوا yالل• ه wوwذEرrوا yمwا بwق xي wم xن wالرDWبwا إWن
Hون EوwلE
HوwالxكXم zل EتwظyلxمHr
Hم zرrؤrوس rأEمHz
كXنتrم rDمؤzمxنWي wفEإWن لDEم zتwفyعwلXوا yفEأyذEنrوا yبWحwرzب‚ مDxن wالل•ه xوwرwسrولxه xوwإWن تrبzتrم zفEلEكHX
تrظyلEمrون {Eسورة البقرة ) .(279) -(278وقال تعال }:يwا أEيDrهwا ال DEذxين wآمwنrوا yل Eت wأyكXلXوا yالرDWبwا أEض zعwاف@ا مDrضwاعwفEة@ وwاتDwقXواy
الل•ه wلEعwلDEكXم zتrفyلxحrون EوwاتDwقXوا yالنDwار wالDEتxي أXعxدDwت zلxلyكEافxرWين {wسورة آل عمران ).(131-130قال ابن حجر-رحه

ال-

بعد أن ذكر اليات السابقة معلقا@ على قوله –تعال} :-وwاتDwقXوا النDwار wالDEتxي أXعxدDwت zلxلyكEافxرWين {wفxيهwا إشwارwة~ إلEى أEن DEمwنz
بwقxي wعwلEى الرDWبwا يwكXون Xمwع wالyكXفDEار Wفxي تxلyك wالنDwار WالDEتxي أXعxدDwت zلEهrم ,zلxمwا تwقEرDwر wمxن zتxلyك wالyمrحwارwبwة xالDEتxي حwصHHwلEت zلHHEهr
وwأEدDwت zبWه xإلEى سrوء Šالyخwاتxمwة} .xفEلyيwحzذEر WالDEذxين wيrخwالxفXون Eعwن zأEمzرWه xأEن تrصxيبwهrم zفxتzنwة~ أEو zيrصxيبwهrم zعwذEاب‹ أEلxيم‹{ سHHورة
النHHور) .(63وwتwأEمDwل yوwصzف wاللDEه– xتwعwالEى -تxلyك wالنDwار wبWكEوzنWهwا أXعxدDwت zلxلyكEافxرWين ,wفEإWن DEفxيه xغEايwة Eالyوwعxيد xوwالزDwجzر WلxأEنDE
الyمrؤzمxنWي wالyمrخwاطEبWي wبWاتDxقEاء Šالyمwعwاصxي إذEا عwلxمrوا بWأEنDwهrم zمwتwى فEارwقXوا التDwقyوwى دwخwلXوا النDwار wالyمrعwدDwة EلxلyكEافxرWين ,wوwق Eد zتwق EرDwرw
فxي عrقXولxهWم zعwظEمwة XعrقXوبwة xالyكEافxرWين wانzزwجwرrوا عwن zالyمwعwاصxي أEتwم DwالxانzزWجwار .WفEتwأEمDwل- yعwفEا اللDEه rعwنDwا وwعwنzك -مwا ذEكEرwه rاللDEهr
–تwعwالEى -فxي هwذxه xالyآيwات xمxن zوwعxيد xآكxل WالرDWبwا يwظyهwر rلEك إن yكEان EلEك أEدzنwى بwصxيwة• قXبzح rهHwذxه xالyمwعzصHxيwة ،xوwمwزWيHدr
Hى شHwيzء’ مHxنz
فXحzشxهwا ,وwعwظxيم rمwا يwتwرwتDwب rمxن zالyعrقXوبwات xعwلEيzهwا ,سxيDwمwا مrحwارwبwة XاللDEه xوwرwسrولxه xاللDEذEيzن WلEم zيwتwرwتDwبHwا عwلHE

Hت
الyمwعwاصxي إلDEا مrعwادwاة EأEوzلxيwاء ŠاللDEه– xتwعwالEى -الyمrقEارWبwة xلxفXحzش Wهwذxه xالyجWنwايwة xوwقXبzحxهwا .وwإWذEا ظEهwر wلEك ذEلxك wرwجwعzت وwتrبHz
إلEى ال EDله- xتwعwالEى -عwن zهwذxه xالyفEاحxشwة xالyمrهzلxكEة xفxي الدDrنzيwا وwالyآخxرwة ,xوwقEد zشwرwح wرwسrول XاللDEه xصwلDEى اللDEه rعwلEيzه xوwسwلDEم wمHHwا
طEوwى التDwصzرWيح rبWه xفxي تxلyك wالyآيwات xمxن zتxلyك wالyعrقXوبwات xوwالyقEبwائxح WالyحwاصxلEة xلxأEهzل WالرDWبwا فxي أEحwادxيث EكEثxيwة• صHHwحxيحwة•
وwغEيzرWهwا أEحzبwبzت هrنwا ذxكyر wكEثxي‚ مxنzهwا لxيwتxم Dwلxمwن zسwمxعwهwا مwع wمwا مwر DwالxإنzزWجwار rعwنzهw
وأما الحاديث-عباد ال-الذرة من الربا ،والبينة أنا كبية من كبائر الذنوب فهي كثية جدا@؛ فمنها :عHHن أب
هريرة -رضي ال عنه -عن النب-صلى ال عليه وسلم -قال) :اجتنبوا السبع الوبقات( .قالوا :يا رسول ال ومHHا
هن؟ قال) :الشرك بال ،والسحر ،وقتل النفس الت حرم ال إل بالق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتHHول
يوم الزحف ،وقذف الصنات الؤمنات الغافلت(متفق عليه ولعن رسول ال -صلى ال عليه وسلم :-آكل الربا،
وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،واللل ،واللل له وقال-صwلDEى اللDEه rعwلEيzه xوwسwلDEم) :-wدxرzهwم rرWبœا يwأyكXلXه rالرDwجrل Xوwهrو wيwعzلEمr
أEشwد Drمxن zسxتDwة• وwثEلEاثxي wزwنzيwة@(مسلم وعwن zأEبWي هrرwيzرwة- Eرwضxي wاللDEه rعwنzه -rقEال :EقEال Eرwسrول XاللDEه- xصwلDEى اللDEه rعwلEيzهx

وwسwلDEم:-w

Hن
Hك مH
)الرDWبwا سwبzعrون Eحrوبœا -والوب هو الذنب الكبي-أEيzسwرrهwا أEن yيwنzكxح wالرDwجrل XأXمDwه(rاب ن م اجه .وغي ذلH
.الحاديث
أيها الناس :أما عن صور التعامل بالربا ،فقد كثرت الدعايات للتعامل بالربا ،وتعددت مالته ،وتنوعت أساليبه،
وتعدد مسمياته؛ فعلى السلم أن يشى ال ويتقه ،ويعلم أنه موقوف بي يديه يوم القيامة ،وعليHHه أن يعلHHم أن
Hبعون بابHا@
أبوابه كثية جدا@؛ فعن عبد ال-رضي ال عنه -عن النب -صلى ال عليه وسلم -قال) :الربا ثلثة وسH
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ،وإن أرب الربا عرض الرجل السلم (الاكم ومن صور التعامل بالربا ،وأكثرها
:شيوعا@ ،ما يلي
.1

القرض بفائدة ،وصورة ذلك ،أن يقترض شخص من آخر ،أو مؤسسة أو بنك مال@ على أن يHHرده

وزيادة ،فهذا هو عي الربا الذي أجعت المة على تريه ،وجاءت النصوص الشرعية بنعه والتحHHذير
منه؛ قال تعال} :وwأEحwل DEالل•ه rالyبwيzع wوwحwرDwم wالرDWبwا فEمwن جwاءه rمwوzعxظEة~ مDxن رDwبDWه xفEانتwهwى wفEلEه rمwا سwلEف wوwأEمzرrه rإWلHHEى
الل•ه xوwمwن zعwاد wفEأXوzلEئxك wأEصzحwاب rالنDwار Wهrم zفxيهwا خwالxدrون {Eسورة
.1

البقرة).(275

ومن صور الربا الرمة بيع العينة ،وصورة ذلك ،أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ،ث يشتريها

Hط،
منه بثمن حال أقل من الثمن الؤجل ،فهذه معاملة ربوية مرمة ،جrعلت السلعة فيها حيلة وستارة فقH
يتحايلون على ال –تعال -كما يتحايلون على الطفال -،تعال ال عن ذلك علوا@ كبيا@-؛ قال صلى ال
Hمz
عليه وسلم) :إWذEا تwبwايwعzتrم zبWالyعxينwة xوwأEخwذyتrم zأEذyنwاب wالyبwقEر Wوwرwضxيتrم zبWالزDwرzع Wوwتwرwكyتrم zالyجWهwاد wسwلDEط EاللDEه rعwلEيzكHX
ذXل@Dا لEا يwنzزWعrه rحwتDwى تwرzجWعrوا إWلEى دxينWكXم(zابوداوود
.2

ربا الدين ،وصورته أن يبيع الرجل على آخر بيعا@ إل أجل مسمى ،فإذا جاء الجل ،ول يكن عنHHد

صاحبه قضاء ،زاد ف الثمن وأخر عنه ف الدفع إل أجل مسمى آخر ،وهذه هو الربا أضعافا@ مضHHاعفة،

وهو ربا الاهلية الذي نى ال عنه بقوله سبحانه} :يwا أEيDrهwا الDEذxين wآمwنrوا yل EتwأyكXلXوا yالرDWبwا أEضzعwاف@ا مDrضHHwاعwفEة@
وwاتDwقXوا yالل•ه {wسورة آل
.3

عمران).(130

ربا النسيئة ،وله صور متعددة؛ منها :أن يقرض شخصا@ مبلغا@ من الال على أن يرده وزيادة،

ومنها:

Hو ل
Hس ،ولH
بيع النقود بالنقود ،أو النقود بالذهب إل أجل بزيادة ،أو بيع ذلك من غي تقابض ف اللH
يكن هناك زيادة ،فهذا عي الربا الذي نى عنه النب -صلى ال عليه وسلم -ف حديث أب سعيد الدري
رضي ال عنه -قال :قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والHHببالب ،والشعي بالشعي ،والتمر بالتمر ،واللح باللح ،مثل@ بثل ،يدا@ بيد ،فمن زاد أو استزاد فقHHد أرب،
Hذه
Hت هH
Hإذا اختلفH
الخذ والعطي فيه سواء(-مسلم -وف رواية) :مثل@ بثل ،سواء« بسواء ،يدا@ بيد ،فH
الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا@ بيد(-مسلم -وقال صلى ال عليه وسلم) :ل تHHبيعوا الHHذهب
بالذهب  ،إل مثل@ بثل  ،ول تشفوا بعضها على بعض(متفق عليه -ول تفضلوا بعضها على بعض ،وقال
صلى ال عليه وسلم ف الصناف الستة الذكورة) :ول تبيعوا منها غائبا@ بناجز(متفق عليه وهذه النواع
Hي ،وإذا اختلفHHت
من الربا واقعة اليوم بكثرة جارفة ،وتكثر ف الصارف ،وعند باعة الHHذهب واللH
الصناف حال البيع ،فيلزم أن تكون مقبوضة ف الال فقط؛ لقوله صلى ال عليه وسلم) :بيعوا الذهب
Hئتم،
بالفضة كيف شئتم ،يدا@ بيد ،وبيعوا الب بالتمر كيف شئتم ،يدا@ بيد ،وبيعوا الشعي بالتمر كيف شH
يدا@ بيد( ولفظ أب داود) :ول بأس ببيع الذهب بالفضة ،والفضة أكثرها ،يدا@ بيد ،وأما نسHHيئة فل ،ول
بأس ببيع الب بالشعي ،والشعي أكثرها ،يدا@ بيد ،وأما نسيئة
.4

فل(

Hمونا
Hة ،يسH
ومن صور الربا اليوم أن يrعجل الوظف استلم راتبه قبل ناية الشهر مقابل فائدة ماليH

عمولة البطاقة ،وف حقيقتها زيادة مالية ربوية ،يرى الناس ظاهرها ،ويفى عليهم باطنها ،وهي معاملHHة
Hا
ملعون صاحبها وآكلها والتعامل با ،فاحذروا عباد ال من تلك اللعيب الكشوفة ،الت يتحايلون بH
على الناس ،ليدخل الربا ف أموالم ،فتمحق بركاتا ،وتزول
.5

Hا،
Hذا عي الربH
Hا ،وهH
Hرق بينهمH
ومن صور الربا استبدال الذهب القدي بذهب جديد ،ودفع الفH

والصحيح ف ذلك أن يبع القدي ويقبض ثنه ،ث يشتري
.6

خياتا.

جديدا@.

ومن صور الربا أن يشتري ذهبا@ دينا@ أو أقساطا@ ،وهذا ربا@ ل يوز التعامل به ،لقوله صلى ال عليHHه

وسلم) :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والب بالب ،والشعي بالشعي ،والتمر بالتمر ،واللح باللHHح،
مثل@ بثل ،يدا@ بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أرب ،الخذ والعطي فيه سواء( ، .فلبHHد مHHن التقHHابض
والستلم والتسليم ف ملس
.7

العقد.

ومن صور الربا اليداع بفائدة ،وصورته أن يضع ماله ف أحد البنوك الربوية ،ويعطيه البنك فHHائدة

Hة
Hأل العافيH
Hن .نسH
جراء النتفاع بالبلغ ،وهذا حرام ،وفيه تعاون على الث والعدوان ،ومعصية الرحH
والسلمة ،ونعوذ به من

السران.

الطبة

الثانية:

المد ل على إحسانه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،وأصلي وأسلم على خي داع إل رضوانه ،وعلى آلHHه
وصحبه ومن
أما

واله.

بعد:

أيها السلمون :ل ريب أن السلمي أخوة ،يساعد بعضهم بعضا@ ،ويعي أحدهم أخاه ،بشفاعة حسنة ،أو واسطة
ل ظلم فيها ،أو غي ذلك من أوجه النفعة ،فمن شفع لخيه أو قضى له منفعة ،فل يوز له أن يأخذ مقابل ذلك
أجرا@ ،ومن فعل فقد أتى بابا@ عظيما@ من أبواب الربا؛ قال صلى ال عليه وسلم) :من شفع لرجل شفاعة فأهدى له
عليها فقبلها فقد أتى بابا@ عظيما@ من أبواب الربا(-ابوداوود-وقال ابن مسعود -رضي ال عنه :-من شفع لرجHHل
شفاعة فأهدى إليه هدية فهي

سحت.

 :و ربا وقع السلم ف الربا وهو ل يعلم ،فمن كان كذلك ،وجب عليه رد القوق إل أهلها ،وترك الربا فورا@؛
لنه من أسباب سخط ال ،ومن وقع ف الربا عارفا@ أو جاهل@ ،فالعقد باطل؛ لديث بلل-رضي ال عنه -أنه جاء
إل النب -صلى ال عليه وسلم -بتمر جيد ،فقال له النب -صلى ال عليه وسلم) : -من أين هذا؟( ،فقال :كHHان
عندنا تر رديء ،فبعت منه صاعي بصاع ،فقال النب -صلى ال عليه وسل ):هذا ربا فHردوه ،ث بيعHوا ترنHا
واشتروا لنا من هذا(متفق عليه وهذا دليل واضح على بطلن العقد ولو ت التوقيع عليه  ،والوافقة مHHن قبHHل
التعاقدين ،فكل تلك المور ل تيز العمل

بالربا.

 :لقد كان سلفنا الصال -رحهم ال تعال ورضي عنهم أجعي ،-أبعد الناس عن الرام ،بل وتركوا الباح ،خوفا@
Hلونا
من الوقوع ف الرام ،عرفوا قدر الموال ،وأمعنوا النظر ف سبيلها ،وطرق الصول عليها ،فكانوا ل يصH
إل من طريق مباح ،ول يصرفونا إل ف وجه له منفعة ،سلكوا ف تصيلها سبيل الورع ،وف تصHHريفها سHHبيل
Hي ال
Hر -رضH
الكرم والبذل المود ،كان لب بكر -رضي ال عنه -غلما@ ،فجاء يوما@ بشيء ،فأكل منه أبو بكH
عنه ،-فقال له الغلم :أتدري ما هذا؟ لقد كان ثنا@ للكهانة ،فأدخل أبو بكر يده ف فمه فقاء كل شيء ف

Hه.
بطنH

Hل
Hررت بإبH
وشرب عمر بن الطاب -رضي ال عنه -لبنا@ فأعجبه ،فقال للذي سقاه :من أين لك هذا؟ ،قال :مH
Hال
Hلفنا الصH
الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانا ،فأدخل عمر يده فاستقاء .هكذا أيها السلمون :كان سH
Hح
يرجون الرام من بطونم ،بعد أكله وهم جاهلون به ،وما ضرهم ذلك الفعل ،بل ملكوا زمام الدنيا ،ومفاتيH
Hن
الخرة ،وكانت حياتم طيبة ،وعاقبتهم حيدة ،ال أكب يا عباد ال ،ما أعظم الفرق بي قوم أخرجوا الرام مH
بطونم ،وقوم عرفوا الرام ،وقرءوا كتاب ال ،وتدبروا سنة نبيه -صلى ال عليه وسلم ،-ث أقدموا على أكHHل
Hواء
Hدا@ للهH
الرام ،شتان بي الفريقي ،فريق ملكوا الرض وخياتا ،وفريق ضاع ملكهم اليوم ،فأصبحوا عبيH
والشهوات والشبهات؛ قال ال –تعال} : -إWن DEالل•ه wل EيrغwيDWر rمwا بWقEوzم‚ حwتDwى يrغwيDWرrوا yمwا بWأEنzفXسŠهWم zوwإWذEا أEرwاد wالل•ه rبWقz HHEوم‚
سrوء«ا Eفل Eمwرwد DwلEه rوwمwا لEهrم مDxن دrونWه xمxن وwال‚{ سورة الرعد ) ،(11وإذا كان أخف الناس عذابا@ يوم القيامة ،رجل
توضع تت قدميه جرتان من النار ،يغلي منهما دماغه ،فكيف بن يأكل الربا وقد توعده ال باللود ف النHHار،

فاتقوا ال أيها الناس ،واعلموا أن ال -عز وجل -ختم آيات النهي عن الربا ،والمر بتركه ف سورة البقرة بقوله
تعال} :وwاتDwقXوا yيwوzمœا تrرzجwعrون Eفxيه xإWلEى الل•ه xثXم DwتrوwفDEى كXل DXنwفyس‚ مDwا كEسwبwت zوwهrم zل EيrظyلEمrون {Eسورة البقرة) .(281فهل
بعد هذا البيان من النصوص الشرعية بيان؟ لي أعظم دليل وبرهان ،ولكن صدق ال العظيم إذ يقول} :إWن DEفHHxي
ذEلxك wلEذxكyرwى لxمwن كEان EلEه rقEلyب‹ أEو zأEلyقEى السDwمzع wوwهrو wشwهWيد‹{ سورة ق

)(37

 .وقوله سبحانه} :أEم zتwحzسHHwب rأEنDE

أEكyثEرwهrم zيwسzمwعrون EأEو zيwعzقxلXون EإWن yهrم zإWلDEا كEالyأEنzعwام Wبwل yهrم zأEضwل DXسwبWيل@ا{ سورة الفرقان ) . ’(44وف الوضوع أدلHHة
كثية ،وأخبار غزيرة ،وفيما ذكرت كفاية ،لن أدركته العناية ،هذا وصلوا وسلموا -رحكم ال -علHHى النHHب
الختار ،صادق الخبار ،سيد البرار ،حيث أمركم بذلك العزيز الغفار؛ فقال الواحد القهار} :إWن DEاللDEه wوwمwلEائxكEتwهr
يrصwلDXون EعwلEى النDwبWي DWيwا أEيDrهwا الDEذxين wآمwنrوا صwلDXوا عwلEيzه xوwسwلDxمrوا

تwسzلxيمœا{

