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وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين

  أما بعد: ،أجمعين
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

منيا، دون  -عز وجل-في الكالم عمى اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل  -إن شاء اهلل-لعمنا نقتصر 
 التعرض لآليات التي قد ُيستشكل معناىا؛ ألن ىذا سيطول.

َبا َأْضَعاًفا َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُموا }: -تبارك وتعالى-من ىذه اآليات في سورة آل عمران قولو و  الرِّ
وىي تمك التي تصور حال  ،، فيذا نيي عن أكل الربا في صورة من أبشع صوره[031آل عمران:] {ُمَضاَعَفةً 

ينيانا  -تبارك وتعالى-أولئك الجشعين حيث يأكمونو أضعافًا مضاعفة عمى األصول التي لربما أقرضوىا، فاهلل 
راد بحال من األحوال، إذ إن لربا إذا كان قمياًل، فيذا غير ميأكل اعن ذلك، وليس معناه أن اإلنسان يجوز لو أن 

مضاعفة، بل لو الوىي أن يؤكل الربا باألضعاف  ،التحريم والنيي في اآلية ال يقتصر عمى ىذه الصورة وحدىا
أن "أنو زاد شيئًا يسيرًا بالمائة كالواحد في المائة أو النصف أو نحو ذلك فإنو محرم، وقد جاء في الحديث: 

س بعض من يتصدر وال فرق، وقد لبّ  ،، فقميل الربا وكثيره حرام(0)"الدرىم من الربا أشد من ست وثالثين زنية
كميا  ،إن ىذه المعامالت التي تتعامل بيا البنوك ال حرج فييا :قالو  ،اتإلفتاء الناس في بعض البالد قبل ُسنيّ 

َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفةً }جائزة؛ ألن الذي يحرم ىو ما نص القرآن عميو وىو  ، فيؤالء ال [031آل عمران:] {ال تَْأُكُموا الرِّ
أو ثالثة بالمائة أو سبعة  ،بالمائةيأكمونو أضعافًا مضاعفة بل يأخذون ِنسبًا أو يعطون ِنسبًا تصل إلى اثنين 

ال تأكموا "يقال: إن مفيوم المخالفة في ىذه اآلية غير مراد، بمعنى أما ىذه األضعاف فميست موجودة، ف ،بالمائة
الربا إن لم يكن أضعافًا مضاعفة، ال أحد يقول بيذا من أىل  ليس معناه يجوز أكل "الربا أضعافًا مضاعفة
ن كان في نفسو حجة إال أنو في نحو سبع حاالت ال ُيحتج بو، فمن ذلك: أن تكون العمم، ومفيوم المخالف ة وا 

صف الحال التي كانوا عمييا حيث التي تف واقعًا معينًا إبان نزول القرآن، مثل ىذه اآلية اآلية نزلت توص  
سبعة  :لنيا فائدة قُ بنسبة يسمو  ،يأكمون الربا أضعافًا مضاعفة، الرجل يعطي اآلخر قرضًا بمائة ألف مثالً 

يعني تدفع -إما أن تودي  :بالمائة، فإذا جاء وقت األجل بعد أربعة أشير مثاًل ولم يكن عنده وفاء قال لو
ما أن ُتربي ،-المال ، فيزيده في األجل في مقابل الزيادة بيذه النسبة بالربا، ثم يدور األمر مرة بعد -تزيد- وا 
وال يزال موجودًا  ،وىذا الذي كان عميو أىل الجاىمية ،حتى يصير الربا أكثر من رأس المال ،مرة بعد مرة ،مرة

                                                           

 أبو لو روى فقد صحابيو، غير الشيخين رجال ثقات رجالو ا،مرفوعً  ضعيف: "وقال ،(70912) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 0
نما ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي إلى امرفوعً  يصح ال الحديث وىذا دواد،  األوسط، في والطبراني ،"األحبار كعب قول من ىو وا 
 (.3321) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(7867) برقم



إلى يومنا ىذا، فالدول واألفراد والشركات والمؤسسات ُترىقيا الديون الضخمة التي أصابيا ىذا التضخم بسبب 
آلخر ينادون بضرورة التخمص من الربا، وقد قامت دعوات في بالد الغرب من قوم ال يؤمنون باهلل وال باليوم ا

 .ألنو الذي أنيك االقتصاد العالمي ؛الربا
نى ذلك أنو يجوز في غير ىذا التوصيف أن يأكل وليس مع ،ف واقعًا معيناً فالمقصود أن ىذه اآلية نزلت توصّ 

ًناَوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعمَ }: -وىي مثميا تماماً  -تبارك وتعالى-كقولو  ،اإلنسان الربا  {ى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ
وىو الزنا بأجرة، طيب ىل يجوز لإلنسان أن  "عمى البغاء"الممموكة،  الجواري ،ماءيعني اإل "فتياتكم"، [33النور:]

 ُيكرىيا إن لم تكن تريد التحصن؟ 
 الجواب: ال، ىل يجوز أن يسمح ليا ويعطييا الضوء األخضر لتزني إذا كانت ترغب في ىذا؟ 

ًنا}الزنا بأجرة  {َوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاءِ }قال:  -عز وجل-الجواب: ال، لكن اهلل   {ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ
كان لو جاريتان فأسممتا وكان ُيكرىين عمى "، ألن ىذا نزل ألن عبد اهلل بن ُأبي كما صح في الرواية: [33النور:]

َوال ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُكْم َعَمى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن }: -عز وجل-، الزنا بأجرة من أجل أن يتكسب، فقال اهلل (7)"البغاء
ًنا  ال َيتَِّخذِ }، طيب لو ما أرادت تحصنًا ُتمنع ويؤخذ عمى يدىا وتؤدب، وىكذا في قولو تعالى: [33النور:] {َتَحصُّ

، ىل يجوز ألحد أن يقول: نحن نريد أن نتولى [76آل عمران:] {اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ 
  .؟مع المؤمنين الكافرين

الجواب: ال، لكن ىذه نزلت في طائفة من المؤمنين تولوا بعض الكفار ضد بعض إخوانيم، فنزلت اآلية تتحدث 
فأصل الحكم أنو ال يجوز تولي المشركين بأي حال من األحوال وبأي  وتنيى ىؤالء، ،فوعن واقع حصل توص  

ال فإن اهلل   -عز وجل-صورة من الصور، وىكذا، فيذه اآلية ليست تحرم من الربا فقط األضعاف المضاعفة وا 
َفِإْن َلْم َتْفَعُموا * َبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن الرِّ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما َبِقَي ِمنَ }يقول في سورة البقرة: 

ْن تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِمُموَن َوال ُتْظَمُموَن  َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمنَ  ْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ * المَِّو َوَرُسوِلِو َواِ   {َواِ 
ما أن ُتربي، [760-729البقرة:] ْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ }، كانوا في الجاىمية يقولون: إما أن تقضي وا  ، [761البقرة:] {َواِ 

بإلغاء  ،بالعفو ،بإلغاء الدين بالتنازل {ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا}ار ظي فإنأ {َفَنِظَرةٌ }ما عندي وفاء اآلن  :قال
اتَُّقوا المََّو } :وذكرىم بالتقوى في أولو ،رىم بيذا، ذكّ [761البقرة:] {َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَمُمونَ َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر }بعضو 

َبا َوَذُروا َما َبِقَي ِمنَ   .[760البقرة:] {َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِو ِإَلى المَّوِ }، [726البقرة:] {الرِّ
َبا ال َيُقوُمونَ الَِّذيَن }ع صورة المرابي وبشّ  أن ذلك في القيام في يوم  من، عمى الراجح [721البقرة:] {َيْأُكُموَن الرِّ

، يعني: المعنى عمى األرجح من [721البقرة:] {اْلَمسِّ  ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمنَ }البعث من القبور 
ِإالَّ َكَما }سوس، مسوس، يعني: ال يقومون من قبورىم إال كقيام الممالم: إال كقيام -واهلل أعمم-أقوال المفسرين 

 ،سوس، يقوم ُيصرع، رأيتم الصرع كيفم، يعني: كقيام الم[721البقرة:] {اْلَمسِّ  َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمنَ 
يتمنى  ،أسابيع ،عشرة أيام اوالرجل الذي فيو صرع إذا وقع لو أمام الناس وفي مجمس يجمس حزينً  ،صورة بشعة

أن الناس ما رأوه كيف أنو يعض لسانو ويخرج الزبد من فمو وأنفو ويتشنج ويخبط ويضرب ونحو ذلك من غير 

                                                           

 (.3179) برقم ،[33:النور] {اْلِبَغاءِ  َعَمى َفَتَياِتُكمْ  ُتْكرُِىوا َواَل }: تعالى قولو في باب التفسير، كتاب مسمم، أخرجو - 7



ن المرابو  -نسأل اهلل العافية-ورىم فيتأسى عمى ذلك غاية التأسي، ىؤالء يقومون من قب ،اىتداء وال شعور
ال تَْأُكُموا }: -تبارك وتعالى-يقوم ويقع ويسقط وبحال بشعة، فالمقصود أن ىذا ىو معنى قول اهلل  ،يتخبطون

َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفةً     ، وليس ذلك يعني أنو يجوز من غير األضعاف.[031آل عمران:] {الرِّ
ياكم بالقرآن العظيم -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ياكم ىداة ميتدين. ،أن ينفعنا وا    ويجعمنا وا 


