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

:أما بعد

 إنDE هناك ظاهرة خطية جدا@، ظاهرة انتشرت ف الدن والريف، هذه الظاهرة تدث عنها التحدثون، :أيها الناس
 وكتب عنها الكاتبون، وسرد الدلة على تريها الافظون، وحصر صورها وأشكالا ومفاسدها التقنون، وبكHي
 لقبحها وشناعتها العابدون، ظاهرة انتشرت ف العال السلمي انتشار النار ف الشيم، ولXبDWس ف حكمهHHا علHHى

 تعددت الساء والشيء واحد، ظاهرة لا تقسيمات: كثي من السلمي؛ فسميت بأساء متعددة، ولكنها كما قيل
 يطول عدjها، ويعسر اللام بميعها، ولكن ف الشارة إل بعضها عبة وذكرى لن كان له قلب أو ألقى السHHمع

.وهو شهيد؛ إنا ظاهرة التعامل بالربا

 إنDE التعامل: وقبل الشروع ف ذكر بعض صور هذه الظاهرة الطية، نشي إل حكم التعامل با، فنقول: عباد ال
 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؛

 الDEذxينw يwأyكXلXونE الرDWبwا لE يwقXومrونE إWلDE كEمwا يwقXومr الDEذxي يwتwخwبDwطXهr الشDwيzطEانX مxنw الyمwسDW ذEلHHxكw-: {تبارك وتعال-قوله الول 
rهrرzمEأwو wفEلwا سwم rهEلEف wىwهwانتEف xهDWبDwن رDxة~ مEظxعzوwم rاءهwن جwمEا فwبDWالر wمDwرwحwو wعzيwبyال rالل�ه DEلwحEأwا وwبDWالر Xلyثxم rعzيwبyا الwمDwنWإ yواXالEق zمrهDwنEأWب 

Eونrدxالwا خwيهxف zمrه WارDwالن rابwحzصEأ wكxئEلzوXأEف wادwع zنwمwو xى الل�هEلWإ DEلXك Drبxحrي Eل rالل�هwو xاتEقwدDwي الصWبzرrيwا وwبDWرyال rالل�ه rقwحzمwي 
ا إWن: {ث قال تعال). 276) (275(سورة البقرة}كEفDEار� أEثxيم� wبDWالر wنxم wيxقwا ب wم yواrرEذwو wه واy الل� XقDwات yواrنwآم wينxذDEا ال wهDrيEا أ wي 

Eلwو EونHHrمxلyظwت Eل zمXكxالwوHHzمEأ rوسrؤrر zمHHXكEلEف zمrتzبrن تWإwو xهxولrسwرwو xالل�ه wنDxب� مzرwحWب yواrنEذyأEف yواXلwعyفwت zمDEن لWإEف wيWنxمzؤDrم مrنتXك 
EونrمEلyظr{وقال تعال ). 279)- (278(سورة البقرة } ت:yواXقDwاتwة@ وEفwاعwضDrاف@ا مwعzضEا أwبDWالر yواXلXكyأwت Eل yواrنwآم wينxذDEا الwهDrيEا أwي 

Eونrحxلyفrت zمXكDEلwعEل wالل�ه wينWرxافEكyلxل zتDwدxعXي أxتDEال wارDwالن yواXقDwاتwرحه ال-قال ابن حجر).131-130(سورة آل عمران } و- 

 فxيهwا إشwارwة~ إلEى أEنDE مwنz} وwاتDwقXوا النDwارw الDEتxي أXعxدDwتz لxلyكEافxرWينw-: {بعد أن ذكر اليات السابقة معلقا@ على قوله –تعال
zمrهEل zتDwدxعXي أxتDEال WارDwالن wكyلxي تxف WارDEفXكyال wعwم XونXكwا يwبDWى الرEلwع wيxقwب ,rهHHEل zتEلHHwصwي حxتDEال xةwبwارwحrمyال wكyلxت zنxم wرDwرEقwا تwمxل 

xةwمxاتwخyوء� الrى سEإل xهWب zتDwدEأwيم�. {وxلEاب� أEذwع zمrهwيبxصrي zوEة~ أwنzتxف zمrهwيبxصrن تEأ xهWرzمEأ zنwع EونXفxالwخrي wينxذDEال WرEذzحwيyلEورة} فHHس 
 فEإWنDE فxيهx غEايwةE الyوwعxيدx وwالزDwجzرW لxأEنDE, تxلyكw النDwارw بWكEوzنWهwا أXعxدDwتz لxلyكEافxرWينw- وwتwأEمDwلy وwصzفw اللDEهx –تwعwالEى). 63(النHHور

wينWرxافEكyلxل EةDwدwعrمyال wارDwوا النXلwخwى دwوyقDwوا التXقwارEى فwتwم zمrهDwنEأWوا بrمxلwا عEي إذxاصwعwمyاء� الEقDxاتWب wيWبEاطwخrمyال wيWنxمzؤrمyال ,wرDwرEقwت zدEقwو 
WارwجWزzانxال DwمwتEي أxاصwعwمyال zنwوا عrرwجwزzان wينWرxافEكyال xةwوبXقrع XةwمEظwع zمWهxولXقrي عxف . yلDwمEأwتEك-فzنwعwا وDwنwع rهDEا اللEفwع -rهDEالل rهwرEكEا ذwم 

 فxي هwذxهx الyآيwاتx مxنz وwعxيدx آكxلW الرDWبwا يwظyهwرr لEك إنy كEانE لEك أEدzنwى بwصxيwة� قXبzحr هHHwذxهx الyمwعzصHHxيwةx، وwمwزWيHHدr- –تwعwالEى
 سxيDwمwا مrحwارwبwةX اللDEهx وwرwسrولxهx اللDEذEيzنW لEمz يwتwرwتDwبHwا عwلHHEى شHwيzء� مHHxنz, وwعwظxيمr مwا يwتwرwتDwبr مxنz الyعrقXوبwاتx عwلEيzهwا, فXحzشxهwا



 وwإWذEا ظEهwرw لEك ذEلxكw رwجwعzت وwتrبHHzت. الyمrقEارWبwةx لxفXحzشW هwذxهx الyجWنwايwةx وwقXبzحxهwا- الyمwعwاصxي إلDEا مrعwادwاةE أEوzلxيwاء� اللDEهx –تwعwالEى
 xهDEى اللEى-إلEالwعwت -xةwرxآخyالwا وwيzنDrي الدxف xةEكxلzهrمyال xةwشxاحEفyال xهxذwه zنwا, عHHwم wمDEلwسwو xهzيEلwع rهDEى اللDEلwص xهDEالل Xولrسwر wحwرwش zدEقwو 

 طEوwى التDwصzرWيحr بWهx فxي تxلyكw الyآيwاتx مxنz تxلyكw الyعrقXوبwاتx وwالyقEبwائxحW الyحwاصxلEةx لxأEهzلW الرDWبwا فxي أEحwادxيثE كEثxيwة� صHHwحxيحwة�
wهzنwع rارwجWزzإنxال Dwرwا مwم wعwا مwهwعxمwس zنwمxل Dwمxتwيxا لwهzنxي� مxثEك wرyكxا ذwنrت هzبwبzحEا أwهWرzيEغwو

عHHن أب: الذرة من الربا، والبينة أنا كبية من كبائر الذنوب فهي كثية جدا@؛ فمنها-عباد ال-وأما الحاديث  
يا رسول ال ومHHا: قالوا). اجتنبوا السبع الوبقات: (قال- صلى ال عليه وسلم-عن النب- رضي ال عنه-هريرة   

الشرك بال، والسحر، وقتل النفس الت حرم ال إل بالق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتHHول: (هن؟ قال  
آكل الربا،-: صلى ال عليه وسلم-ولعن رسول ال  متفق عليه)يوم الزحف، وقذف الصنات الؤمنات الغافلت  

دxرzهwمr رWب�ا يwأyكXلXهr الرDwجrلX وwهrوw يwعzلEمr-: (صwلDEى اللDEهr عwلEيzهx وwسwلDEمw-وقال وموكله، وكاتبه، وشاهديه، واللل، واللل له  
-:صwلDEى اللDEهr عwلEيzهx وwسwلDEمw-قEالE رwسrولX اللDEهx : قEالE- رwضxيw اللDEهr عwنzهr-وعwنz أEبWي هrرwيzرwةE  مسلم)أEشwدDr مxنz سxتDwة� وwثEلEاثxيw زwنzيwة@  

وغي ذلHHك مHHن. اب������ن م������اجه)أEيzسwرrهwا أEنy يwنzكxحw الرDwجrلX أXمDwهr-والوب هو الذنب الكبي- الرDWبwا سwبzعrونE حrوب�ا(  
.الحاديث

أما عن صور التعامل بالربا، فقد كثرت الدعايات للتعامل بالربا، وتعددت مالته، وتنوعت أساليبه،: أيها الناس  
وعليHHه أن يعلHHم أن وتعدد مسمياته؛ فعلى السلم أن يشى ال ويتقه، ويعلم أنه موقوف بي يديه يوم القيامة،  

الربا ثلثة وسHHبعون بابHHا@: (قال- صلى ال عليه وسلم-عن النب - رضي ال عنه-أبوابه كثية جدا@؛ فعن عبد ال  
ومن صور التعامل بالربا، وأكثرها الاكم)أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرب الربا عرض الرجل السلم  

:شيوعا@، ما يلي
 القرض بفائدة، وصورة ذلك، أن يقترض شخص من آخر، أو مؤسسة أو بنك مال@ على أن يHHرده  .1

 وزيادة، فهذا هو عي الربا الذي أجعت المة على تريه، وجاءت النصوص الشرعية بنعه والتحHHذير
 وwأEحwلDE الل�هr الyبwيzعw وwحwرDwمw الرDWبwا فEمwن جwاءهr مwوzعxظEة~ مDxن رDwبDWهx فEانتwهwىw فEلEهr مwا سwلEفw وwأEمzرrهr إWلHHEى{ :منه؛ قال تعال

Eونrدxالwا خwيهxف zمrه WارDwالن rابwحzصEأ wكxئEلzوXأEف wادwع zنwمwو x275(سورة البقرة} الل�ه.(

 ومن صور الربا الرمة بيع العينة، وصورة ذلك، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص، ث يشتريها  .1
 منه بثمن حال أقل من الثمن الؤجل، فهذه معاملة ربوية مرمة، جrعلت السلعة فيها حيلة وستارة فقHHط،

 ؛ قال صلى ال-تعال ال عن ذلك علوا@ كبيا@- كما يتحايلون على الطفال،- يتحايلون على ال –تعال
 إWذEا تwبwايwعzتrمz بWالyعxينwةx وwأEخwذyتrمz أEذyنwابw الyبwقEرW وwرwضxيتrمz بWالزDwرzعW وwتwرwكyتrمz الyجWهwادw سwلDEطE اللDEهr عwلEيzكHHXمz: (عليه وسلم

zمXكWينxى دEلWوا إrعWجzرwى تDwتwح rهrعWزzنwا يEا لD@لXابوداوود)ذ
 ربا الدين، وصورته أن يبيع الرجل على آخر بيعا@ إل أجل مسمى، فإذا جاء الجل، ول يكن عنHHد  .2

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

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=Ou_XBT8ps2c.en_GB.&am=!gJi_R5AGfV2RZdzVEfQ0XqM6LuYXdM6KeIVGTc1knp4vDn0f&fri#12882dcc8b57f7b5__ftn4
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=Ou_XBT8ps2c.en_GB.&am=!gJi_R5AGfV2RZdzVEfQ0XqM6LuYXdM6KeIVGTc1knp4vDn0f&fri#12882dcc8b57f7b5__ftn8
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=Ou_XBT8ps2c.en_GB.&am=!gJi_R5AGfV2RZdzVEfQ0XqM6LuYXdM6KeIVGTc1knp4vDn0f&fri#12882dcc8b57f7b5__ftn7
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=Ou_XBT8ps2c.en_GB.&am=!gJi_R5AGfV2RZdzVEfQ0XqM6LuYXdM6KeIVGTc1knp4vDn0f&fri#12882dcc8b57f7b5__ftn6


 يwا أEيDrهwا الDEذxينw آمwنrواy لE تwأyكXلXواy الرDWبwا أEضzعwاف@ا مDrضHHwاعwفEة@{ :وهو ربا الاهلية الذي نى ال عنه بقوله سبحانه
wالل�ه yواXقDwاتw130(سورة آل عمران} و.(

 :أن يقرض شخصا@ مبلغا@ من الال على أن يرده وزيادة، ومنها: ربا النسيئة، وله صور متعددة؛ منها  .3

 بيع النقود بالنقود، أو النقود بالذهب إل أجل بزيادة، أو بيع ذلك من غي تقابض ف اللHHس، ولHHو ل
 ف حديث أب سعيد الدري- صلى ال عليه وسلم-يكن هناك زيادة، فهذا عي الربا الذي نى عنه النب 

 الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والHHب-: (صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال : قال- رضي ال عنه-
 بالب، والشعي بالشعي، والتمر بالتمر، واللح باللح، مثل@ بثل، يدا@ بيد، فمن زاد أو استزاد فقHHد أرب،

 مثل@ بثل، سواء» بسواء، يدا@ بيد، فHHإذا اختلفHHت هHHذه: (وف رواية-مسلم )-الخذ والعطي فيه سواء
 ل تHHبيعوا الHHذهب: (وقال صلى ال عليه وسلم-مسلم )-الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا@ بيد

 ول تفضلوا بعضها على بعض، وقال-متفق عليه )بالذهب ، إل مثل@ بثل ، ول تشفوا بعضها على بعض
 متفق عليه وهذه النواع)ول تبيعوا منها غائبا@ بناجز: (صلى ال عليه وسلم ف الصناف الستة الذكورة

 من الربا واقعة اليوم بكثرة جارفة، وتكثر ف الصارف، وعند باعة الHHذهب واللHHي، وإذا اختلفHHت
 بيعوا الذهب: (الصناف حال البيع، فيلزم أن تكون مقبوضة ف الال فقط؛ لقوله صلى ال عليه وسلم

 بالفضة كيف شئتم، يدا@ بيد، وبيعوا الب بالتمر كيف شئتم، يدا@ بيد، وبيعوا الشعي بالتمر كيف شHHئتم،
 ول بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرها، يدا@ بيد، وأما نسHHيئة فل، ول: (ولفظ أب داود )يدا@ بيد

)بأس ببيع الب بالشعي، والشعي أكثرها، يدا@ بيد، وأما نسيئة فل

 ومن صور الربا اليوم أن يrعجل الوظف استلم راتبه قبل ناية الشهر مقابل فائدة ماليHHة، يسHHمونا  .4
 عمولة البطاقة، وف حقيقتها زيادة مالية ربوية، يرى الناس ظاهرها، ويفى عليهم باطنها، وهي معاملHHة
 ملعون صاحبها وآكلها والتعامل با، فاحذروا عباد ال من تلك اللعيب الكشوفة، الت يتحايلون بHHا

.على الناس، ليدخل الربا ف أموالم، فتمحق بركاتا، وتزول خياتا

 ومن صور الربا استبدال الذهب القدي بذهب جديد، ودفع الفHHرق بينهمHHا، وهHHذا عي الربHHا،  .5
.والصحيح ف ذلك أن يبع القدي ويقبض ثنه، ث يشتري جديدا@

 ومن صور الربا أن يشتري ذهبا@ دينا@ أو أقساطا@، وهذا ربا@ ل يوز التعامل به، لقوله صلى ال عليHHه  .6
 الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والب بالب، والشعي بالشعي، والتمر بالتمر، واللح باللHHح،: (وسلم

 ، فلبHHد مHHن التقHHابض). مثل@ بثل، يدا@ بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرب، الخذ والعطي فيه سواء
.والستلم والتسليم ف ملس العقد

 ومن صور الربا اليداع بفائدة، وصورته أن يضع ماله ف أحد البنوك الربوية، ويعطيه البنك فHHائدة  .7
 نسHHأل العافيHHة. جراء النتفاع بالبلغ، وهذا حرام، وفيه تعاون على الث والعدوان، ومعصية الرحHHن

.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 واله

:أما بعد

 ل ريب أن السلمي أخوة، يساعد بعضهم بعضا@، ويعي أحدهم أخاه، بشفاعة حسنة، أو واسطة: أيها السلمون
 ل ظلم فيها، أو غي ذلك من أوجه النفعة، فمن شفع لخيه أو قضى له منفعة، فل يوز له أن يأخذ مقابل ذلك

 من شفع لرجل شفاعة فأهدى له: (أجرا@، ومن فعل فقد أتى بابا@ عظيما@ من أبواب الربا؛ قال صلى ال عليه وسلم
 من شفع لرجHHل-: رضي ال عنه-وقال ابن مسعود -ابوداوود)-عليها فقبلها فقد أتى بابا@ عظيما@ من أبواب الربا

.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@؛: 
 أنه جاء- رضي ال عنه-لنه من أسباب سخط ال، ومن وقع ف الربا عارفا@ أو جاهل@، فالعقد باطل؛ لديث بلل

 كHHان: ، فقال)من أين هذا؟- : (صلى ال عليه وسلم-بتمر جيد، فقال له النب - صلى ال عليه وسلم-إل النب 
 هذا ربا فHردوه، ث بيعHوا ترنHا:(صلى ال عليه وسل - عندنا تر رديء، فبعت منه صاعي بصاع، فقال النب

 متفق عليه وهذا دليل واضح على بطلن العقد ولو ت التوقيع عليه ، والوافقة مHHن قبHHل)واشتروا لنا من هذا
.التعاقدين، فكل تلك المور ل تيز العمل بالربا

 ، أبعد الناس عن الرام، بل وتركوا الباح، خوفا@-رحهم ال تعال ورضي عنهم أجعي-لقد كان سلفنا الصال : 
 من الوقوع ف الرام، عرفوا قدر الموال، وأمعنوا النظر ف سبيلها، وطرق الصول عليها، فكانوا ل يصHHلونا
 إل من طريق مباح، ول يصرفونا إل ف وجه له منفعة، سلكوا ف تصيلها سبيل الورع، وف تصHHريفها سHHبيل

 رضHHي ال-غلما@، فجاء يوما@ بشيء، فأكل منه أبو بكHHر - رضي ال عنه-الكرم والبذل المود، كان لب بكر 
 .أتدري ما هذا؟ لقد كان ثنا@ للكهانة، فأدخل أبو بكر يده ف فمه فقاء كل شيء ف بطنHHه: ، فقال له الغلم-عنه

 مHHررت بإبHHل: من أين لك هذا؟، قال: لبنا@ فأعجبه، فقال للذي سقاه- رضي ال عنه-وشرب عمر بن الطاب 
 كان سHHلفنا الصHHال: هكذا أيها السلمون. الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانا، فأدخل عمر يده فاستقاء

 يرجون الرام من بطونم، بعد أكله وهم جاهلون به، وما ضرهم ذلك الفعل، بل ملكوا زمام الدنيا، ومفاتيHHح
 الخرة، وكانت حياتم طيبة، وعاقبتهم حيدة، ال أكب يا عباد ال، ما أعظم الفرق بي قوم أخرجوا الرام مHHن

 ، ث أقدموا على أكHHل-صلى ال عليه وسلم-بطونم، وقوم عرفوا الرام، وقرءوا كتاب ال، وتدبروا سنة نبيه 
 الرام، شتان بي الفريقي، فريق ملكوا الرض وخياتا، وفريق ضاع ملكهم اليوم، فأصبحوا عبيHHدا@ للهHHواء

 إWنDE الل�هw لE يrغwيDWرr مwا بWقEوzم� حwتDwى يrغwيDWرrواy مwا بWأEنzفXس�هWمz وwإWذEا أEرwادw الل�هr بWقHHEوzم�{ - :والشهوات والشبهات؛ قال ال –تعال
 ، وإذا كان أخف الناس عذابا@ يوم القيامة، رجل)11(سورة الرعد } سrوء»ا فEلE مwرwدDw لEهr وwمwا لEهrم مDxن دrونWهx مxن وwال�

 توضع تت قدميه جرتان من النار، يغلي منهما دماغه، فكيف بن يأكل الربا وقد توعده ال باللود ف النHHار،



 ختم آيات النهي عن الربا، والمر بتركه ف سورة البقرة بقوله- عز وجل-فاتقوا ال أيها الناس، واعلموا أن ال 
 فهل ).281(سورة البقرة} وwاتDwقXواy يwوzم�ا تrرzجwعrونE فxيهx إWلEى الل�هx ثXمDw تrوwفDEى كXلDX نwفyس� مDwا كEسwبwتz وwهrمz لE يrظyلEمrونE{ :تعال

 إWنDE فHHxي{ :بعد هذا البيان من النصوص الشرعية بيان؟ لي أعظم دليل وبرهان، ولكن صدق ال العظيم إذ يقول
. 37(سورة ق } ذEلxكw لEذxكyرwى لxمwن كEانE لEهr قEلyب� أEوz أEلyقEى السDwمzعw وwهrوw شwهWيد�  أEمz تwحzسHHwبr أEنDE{ :وقوله سبحانه)

 وف الوضوع أدلHHة. �)44(سورة الفرقان } أEكyثEرwهrمz يwسzمwعrونE أEوz يwعzقxلXونE إWنy هrمz إWلDEا كEالyأEنzعwامW بwلy هrمz أEضwلDX سwبWيل@ا
 علHHى النHHب- رحكم ال-كثية، وأخبار غزيرة، وفيما ذكرت كفاية، لن أدركته العناية، هذا وصلوا وسلموا 

 إWنDE اللDEهw وwمwلEائxكEتwهr{ :الختار، صادق الخبار، سيد البرار، حيث أمركم بذلك العزيز الغفار؛ فقال الواحد القهار
}يrصwلDXونE عwلEى النDwبWيDW يwا أEيDrهwا الDEذxينw آمwنrوا صwلDXوا عwلEيzهx وwسwلDxمrوا تwسzلxيم�ا


