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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١١٦ (تفسير ابن كثيرتهذيب  في المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
با الَ يقُومون ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي الَِّذين يْأكُلُون الر{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهَأحا وبِمثُْل الر عيا الْبقَالُواْ ِإنَّم مِبَأنَّه ذَِلك سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبي
م فَلَه ىِه فَانتَهبن رِعظَةٌ مومونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكفَُأو ادع نمِإلَى اللِّه و هرَأملَفَ وا س{ 

  .]سورة البقرة) ٢٧٥([
 المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات ،لما ذكر تعالى األبرار المؤدين النفقات"

وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات،  ع في ذكر أكلة الرباوالقرابات في جميع األحوال واألوقات شر
الَِّذين يْأكُلُون الربا الَ {:  فقال،م منها إلى بعثهم ونشورهمفأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامه

سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبالَِّذي ي قُوما يِإالَّ كَم ونقُومن من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم  أي ال يقومو}ي
  .المصروع حال صرعه، وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً

  ." رواه ابن أبي حاتم،آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن عباس 
  :ما بعد أ،رسول اهللالحمد هللا، والصالة والسالم على ، رحمن الرحيمالبسم اهللا 

وجه االرتباط بين و مه على هذه اآلية يعرف بالمناسبة في أول كال-رحمه اهللا-ذكره الحافظ ابن كثير فما 
الناس  -عز وجل–فقد جعل اهللا  ،ليس بين آية وآية في هذه اآليات بين مقطع ومقطع،، والمناسبة اآليات
  : في التعامل مع المالاًأقسام
  .وابتغاء رضوانه -عز وجل- إلى اهللا ةقربفي وجوه الخير له المنفق ما: األول
  . ماله بخالً وشحاًسكممال: الثاني
من قبورهم يوم القيامة إال أي ال يقومون  الء هم أكلة الرباؤ، وهأموال الناس بغير حق على سلطالمت: الثالث

  . واهللا تعالى أعلم،آلية تفسر به اهذا أحسن ماوكما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، 
  :نيمرأمعناه يحتمل  }الَ يقُومون ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن الْمس{ :قوله سبحانهو

 من المس : قولهال يقومون من المس إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، فيكونالذين يأكلون الربا أن : األول
  .مرجوحوهذا االحتمال يقومون، : له بقواًمرتبط

 من قبورهم إال كما يقوم الممسوسالذين يأكلون الربا ال يقومون أن  ؤداهوم ،أحسن منه االحتمال اآلخرو
هذا هو المعنى ال إلى قيامهم هم، يرجع إلى قيام هذا األخير، الذي يتخبطه الشيطان من المس، فمن المس 

  . أعلمواهللا
وهذه اآلية ،  عشواءطَ خبطأو يخِبفالن يتخبط، : يقال ،وال اهتداءلى غير استواء،  هو الضرب ع:والتخبط

 هأن الصرع سبببه فيها الصرع، وال يفهم منه ينص صريح في أن الشيطان يالبس اإلنسان مالبسة يص



 ٢

نما وإفقد يكون الصرع بسبب أورام في الدماغ، أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، الشيطان فحسب، 
  . واهللا أعلم،ذكرت فقط هذا المعنى بهذا التصوير لحال هذا المرابي

 ،حاتم أبي ابن رواه ،يخنق مجنوناً القيامة يوم يبعث الربا آكل :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن وقال"
 ونح حيان بن ومقاتل ،وقتادة ،أنس بن والربيع ،والسدي ،جبير بن وسعيد ،مالك بن عوف عن وروي :قال
  .ذلك
 نهر على فأتينا :الطويل المنام حديث في -عنه تعالى اهللا رضي- جندب بن سمرة عن البخاري روى وقد

 عنده جمع قد رجل النهر شط على وإذا يسبح سابح رجل النهر في وإذا الدم، مثل أحمر :يقول كان أن حسبت

 فيلقمه فاه، له فيفغر عنده الحجارة جمع قد الذي ذلك يأتي ثم يسبح، ما يسبح السابح ذلك وإذا كثيرة، حجارة

  .الربا آكل أنه تفسيره في فذكر ،حجراً
 على العتراضهم بذلك وزواج إنما أي }الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ الربا ِمثُْل الْبيع ِإنَّما قَالُواْ ِبَأنَّهم ذَِلك{ :وقوله

 البيع أصل بمشروعية يعترفون ال المشركين ألن البيع؛ على للربا منهم قياساً هذا وليس شرعه، في اهللا أحكام

 الْبيع ِإنَّما{ :قالوا وإنما البيع، مثل الربا إنما :لقالوا القياس باب من هذا كان ولو القرآن، في اهللا شرعه الذي

 وقد هذا، مثل هذا أي الشرع، على نهمم اعتراض وهذا ،؟هذا وأبيح هذا رمح فلم نظيره، هو أي ،}الربا ِمثُْل

  ."هذا وحرم هذا أحل
  :أمران قياسال باب من ليس بالربا البيع تشبيههم بأن قوللل -اهللا رحمه- كثير ابن الحافظَ دفع ما

 ال فهم بينهما، جامعة لعلة حكم في بفرع أصل إلحاق هو إنما والقياس أصالً، الشرع بحكم يقرون ال أنهم :األول
   ...وال بالعلة وال بالفرع وال باألصل ال يعترفون
 الكالم وإنما حالل، أنه اإليمان أهل بين عليه متفق البيع أن ومعلوم الربا، مثل البيع إنما :قالوا أنهم :الثاني

  .فيه؟ المختلف على عليه المتفق اسقي صحي فكيف الربا، في والخالف
 أن الجواب ؟وعكسوها القضية قلبواف الربا مثل البيع إنما :لواقا يوم الشرع على الكفار اعترض وجه ما :قيل فإذا

 استحاللهم لعظم الربا جعلوا بحيث ،المفسرون ذكر كما المكابرة في منهم مبالغةال هذا قولهم إلى دعاهم ماإن :يقال

  .أعلم تعالى واهللا ،العكس يحدث أن المفترض مع فرع، كأنه البيعو أصل، كأنه له
 قوله في ةالوارد المنكرة الهيئة بهذه القبور من قيامهم اهللا ذكر ألجله الذي السبب في مفسرينال أفهام واختلفت

 ِإنَّما قَالُواْ ِبَأنَّهم ذَِلك الَِّذين يْأكُلُون الربا الَ يقُومون ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن الْمس{ :سبحانه

الْبعا ِمثُْل يبالر{  
  .وصدرها اآلية ظاهر عليه يدل ماك ،الربا أكلهم هو العقوبة هذهل السبب أن إلى المفسرين بعض فذهب
 قَالُواْ ِبَأنَّهم{ :قوله وهو بعده ما عليه يدل كما للربا الًمستح كان لمن جعلت العقوبة هذه أن إلى بعضهم وذهب

  .}االرب ِمثُْل الْبيع ِإنَّما
 يفيد موصول اسم "الذين" ألن- }الربا يْأكُلُون الَِّذين{ العموم بصيغة جاء دام ما اآلية لفظ نإ :القول الصوابو

 وجوه غالب ألنه اآلية؛ في اآلكل ذكر -وجل عز– اهللا إنماو ،المستحلو اآلكل على يصدق فهو -العموم

 لما -وجل عز- اهللا ولذلك اآلية، هذه في داخل فهو ؟الربا من االنتفاع صار وجوهال من وجه بأيف وإال االنتفاع،
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 :قال من كلف ولذلك ،به ينتفع الذي التصرف من لون بأي فيه تصرف من أراد اليتامى، أموال يأكلون الذين توعد
 أكبر اًركف هذا هكالمب يكفر فهذا ،هب إال العالم اقتصاد يقوم وال تصاد،االق عصب أنه وأ الربا، مثل البيع إنما

   .الملة من به يخرج
  .اآلية في الوعيد يشمله ممن أيضاً فهذا عليه نفسه تغلبه أو للمال حباً أو طمعاً الربا يأكل وبعضهم
 يكون أن يمكن ألنه ؛لقائل بحجة }الربا ِمثُْل الْبيع ِإنَّما{ :قولهمل العقوبة هذه همقاالستحق اآلية في التعليل وليس

 ما آخر وهي الربا، تحرم نزلت أصالً اآلية وهذه اآليات، فنزلت المشركين مع وقعت حالة ارباعتب ذلك ذكر

 من تتقاضى ثقيف جاءت ،لإلسالم ثقيفو قريش قلب اهللا فتح لماو ،الجاهلية في به يتعاملون الناس وكان نزل،

 عليه اهللا صلى- اهللا سولر نسأل حتى شيئاً نعطيكم ال :فقالوا ربوية، اًروضق يقرضونهم كانوا وقد قريش،

   .-وسلم
 الءهؤ على ردك جاءتو الربوية األموال من شيئاً أحد ىطتعاي أن من منعت هذه لرباا آية أن فالحاصل

   .له يذعنوا وأ يستسلموا ولم الحكم، لهذا ينقادوا لم الذي المشركين
 عليهم، رداً الكالم تمام من يكون أن يحتمل ]البقرة سورة )٢٧٥([ }الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ{ :تعالى وقوله"

 معقب ال الذي الحكيم العليم وهو حكماً، وهذا هذا بين اهللا بتفريق علمهم مع االعتراض، من قالوه ما على أي

 لهم، فيبيحه عباده ينفع وما ومصالحها، األمور بحقائق العالم وهو يسألون، وهم يفعل عما يسأل وال لحكمه،

  ."الطفل بولدها الوالدة من بهم أرحم وهو عنه، فينهاهم يضرهم وما
  :احتماالت ثالثة }الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ{ اآلية من المقطع هذا إيراد في يحتمل
  .المبطلين الناس هؤالء دعوى عن النظر بغض الحكم، لتقرير جديدة جملة هاأن -
 ،الربا مثل البيع إنما :يقولون كأنهم وشرعه، اهللا حكم على بها ترضونيع ،قولهم جملة من كونت أن -

 .بعد فيه القول وهذا الربا؟ ويحرم البيع اهللا حلي لماذاف

 إنما :قالوا همألن ؛قبله بما المقطع التصال االحتماالت بأقر القول وهذا ،معليه الرد قبيل من تكون أن -

 .الربا وحرم البيع أحل بأنه همعلي -وجل عز– اهللا فرد الربا، مثل البيع

 أن والمعترضين الشبهات وأصحاب المبطلين على الرد عند يجب ال أنه وهي ،عظيمة فائدة الرد هذا من يستفادو

 مما والحس العقل بدالئل المناظرة كانت وإن ،للوحي ينقاد ال لمن المقنعة العقلية الدالئل على مشتمالً يكون

  .أعلم اهللاو ،به المؤمن غير للحق المعاند لها يخضع
 الربا، عن اهللا نهي بلغه من أي }اللِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه فَانتَهى ربِه من موِعظَةٌ جاءه فَمن{ :قال ولهذا"

 ،]المائدة سورة )٩٥([ }سلَف عما اللّه عفَا{ :لقوله المعاملة، من سلف ما فله إليه الشرع وصول حال فانتهى
 هاتين، قدمي تحت موضوع الجاهلية في رباً وكل(( :مكة فتح يوم -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قال وكما

 كما سلف، عما عفا بل الجاهلية، حال في المأخوذة الزيادات برد يأمرهم ولم .١))العباس ربا أضع رباً وأول

                                                
  األلباني في صحيح وضعيف الجـامع الـصغير بـرقم         ، وصححه   )٢/١٠٢٢) (٣٠٧٤(، وابن ماجه برقم     )٥/٢٧٣) (٣٠٨٧(رواه الترمذي برقم     - 1
)٣٨٣١.(  
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 الربا من أكل كان ما }سلَفَ ما فَلَه{ :والسدي ،جبير بن سعيد قال ،}اللِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه{ :تعالى قال

  ."التحريم قبل
 تبارك- وقوله ،}سلَف عما اللّه عفَا{ :الصيد مسألة في -وتعالى تبارك- كقوله القرآن في نظائر لها اآلية هذه

 صريحة داللة تدل وهي ،]النساء سورة )٢٢([ }سلَفَ قَد ما ِإالَّ النِّساء من آباُؤكُم نَكَح ما تَنِكحواْ والَ{ :-وتعالى

  :صور أربع المسألة هذهلو برده، يطالب ال فإنه الحكم نزول قبل الربا أموال من شيئاً أخذ من بأن
 هتعامل من حصله والباقي مليون، منها همال رأس الحكم، ولنز قبل مليون مائة يملك إنسان  :األولى الصورة

 خطاب هيبلغ لم ووه الخطاب، بلوغ التكليف شروط من ألن الربوية؛ األموال من بالتخلص يكلف فال ربا،الب

 أن عليه فالواجب ذلك بعد بالربا أخذه ماو ،التكليف ويشمله الخطاب يعمه الحكم نزول بعد لكن للمكلفين، الشارع

  .أمواله وسؤر ويستبقي يرده
 من كله والباقي آالف، عشرة منها همال رأس ألف، مائة يملك وهو الحكم نزول بعد أسلم رجل :الثانية الصورة

 ،إسالمهم حال الربا يتعاطون منفي حكمال هذاو ،قبله ما يجب اإلسالم ألن ؛منها بالتخلص يطالب ال فهذا الربا،
  .إسالمه بعد الربا أموال من شيئاً يأخذ أن بحال له يجوز ال ولكن

 يبلغه لمو ،به وتعامل الربا وتعاطى وشرعه، دينه أحكام من يئاًش يعرف ال بعيد مكان في شأن من :الثالثة الصورة

 ،يبلغه لم وهو الخطاب، بلوغ التكليف شروط من ألن ؛ةالسابق الربوية األموال من بالتخلص يطالب فال الحكم،
  .سلف عما اهللا فعفا

 وسءر فَلَكُم{ :-وجل عز– اهللا قال كما الءؤفه ه،من يتوب أن له بدا ثم بالربا تعامل من :الرابعة الصورة

اِلكُموله يحل لم ،ينتِه لمو -وجل عز- اهللا حكم يعرف اًظالم اًمتعدي نساناإل هذا كان فلما ،]البقرة سورة )٢٧٩([ }َأم 

 اتفاق، محل ليس هذا ولكن ،جميعها الربوية األموال تلك من يتخلص أن له بد ال بل ،الربا أموال من يءش أخذ

 وأنه الناس على تيسيرو للتوبة، تسهيل هذا :ويقولون يرجعها، أن عليه يجب ال همثل أن يرى العلم أهل بعضف

  .أعلم واهللا ،}اللِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه فَانتَهى ربِه من موِعظَةٌ جاءه فَمن{ :تعالى هقول عموم في يدخل
  ."عنه له اهللا نهي بلوغ بعد ففعله الربا إلى أي }عاد ومن{ :تعالى اهللا قال ثم"

 ذكر ما إلى عاد أي االستحالل وهو آخر معنى تحتمل اآلية لكن بالفعل، العود فسر -اهللا رحمه- كثير ابن الحافظ

 النار أصحاب من فإنه به، متعامالً هل مستحالً كان لمن المنتظر والوعيد الربا حكم اهللا بين ما بعد االستحالل من

  .}خَاِلدون ِفيها هم النَّاِر َأصحاب فَُأولَِئك عاد ومن{ :سبحانه قال ،جملتهم من ألنه الكفار؛ خلود فيها يخلد
 يك لم نساناإل نكا إذا وذلك ،لفعلل العود من بأنه }عاد ومن{ :سبحانه قوله فسرنا إذا إشكال ورود يتوهم قد ناوه

  السبب؟ لهذا الوعيد من يخرج فهل به تعامل أو قبل من تعاطاه قد
  :بمعنيين تأتي العرب لغة في عاد إن :يقال أن الجواب
  .الشيء إلى الرجوع :األول
   :الشاعر قول شواهده ومن قبل، من عليه يكن لم ولو مطلقاً، الصيرورة بمعنى :الثاني

ــراب شــاب إذا ــت الغ ــي أتي   أهل
  

ــ   ــار ادوع ــاللبن الق ــب ك   الحلي
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 عاد كهالً، الشاب عاد ،الضرع في اللبن يعود حتى :قولهم ومنه الحليب، كاللبن القار صار أي هنا عاد فمعنى

 بمعنى عاد فيها أتت األمثلة هذه وكل خالً، الخمر عاد ثلجاً، الماء عاد حطباً، الشجر عاد مريضاً، الصحيح

  .صار
 َأو َأرِضنَآ من لَنُخِْرجنَّكُم{ :لرسلهم قالوا يوم ،الرسل أقوام من الكفر أهل لسان على كتابه في اهللا حكاه ما منهو

نودنَا قَِد{ :قوله وكذا ؟قبل من ملتهم على كانوا هلف ]إبراهيم سورة )١٣([ }ِملَِّتنَا ِفي لَتَعيلَى افْتَرا اللِّه عكَِذب ِإن 

 بهذين عاد إلتيان نوه قدو ]األعراف سورة )٨٩([ }ِفيها نَّعود َأن لَنَا يكُون وما ِمنْها اللّه نَجانَا ِإذْ بعد ِملَِّتكُم ِفي عدنَا

  .أعلم واهللا ،ونحوه كالثعالبي اللغة فقه في كتب ممن جماعة المعنيين
  ."}خَاِلدون ِفيها هم لنَّاِرا َأصحاب فَُأولَِئك{ :قال ولهذا ،الحجة عليه وقامت العقوبة استوجب فقد"

 من اآلية وهذه عذابها، من لهم نجاة وال منها يخرجون ال للنار مالزمون فهم للشيء، المالزمة تعني :الصحبة

 في بالخلود المقصود نإ :لقا بعضهمو ،تفسير أو بتأويل اله يتعرض الو جاءت كما رمرتُ التي الوعيد نصوص

  .أعلم واهللا ،خلوداً هتسمي العرب إذ ؛طويلة مدة البقاء هو اآلية
 كَما ِإالَّ يقُومون الَ الربا يْأكُلُون الَِّذين{ نزلت لما :قال -عنه تعالى اهللا رضي- جابر عن داود أبو روى وقد"

قُومالَِّذي ي طُهتَخَبي طَانالشَّي ِمن سفليؤذن رةبالمخا يذر لم من(( :-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال }الْم 

  .يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح :وقال مستدركه في الحاكم ورواه ٢))ورسوله اهللا من بحرب
 في الرطب اشتراء :وهي والمزابنة األرض، من يخرج ما ببعض المزارعة :وهي رةبالمخا حرمت وإنما

  ."األرض وجه على بالتمر النخل وسءر
 الرطب ألن ذلكو المقدار، جهالة إلى ترجع التحريم علةو ،...بـ فيقدره الرطب ءأقنا إلى ينظر الخارص بتقدير

 عليه اهللا صلى– النبي رخص لكن بالتفاضل، كالعلم بالتماثل الجهل أن :الربويات في والقاعدة جف، إذا ينقص

 لغرض ال لنفسه لشخصا هأراد إذا أوسق، خمسة دون فيما العرايا بيع وهو الأ منه اًنوع المزابنة بيع من -وسلم

  .أعلم واهللا ،التجارة
 وما اءاألشي هذه حرمت إنما األرض، وجه على بالحب الحقل في سنبله في الحب اشتراء :وهي والمحاقلة"

 على األبواب أشكل من الربا وباب الجفاف، قبل الشيئين بين التساوي يعلم ال ألنه الربا؛ لمادة حسماً شاكلها

  .العلم أهل من كثير
 عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن وددت ثالث :-عنه تعالى اهللا رضي- الخطاب بن عمر المؤمنين أمير قال دوق

  .الربا أبواب من وأبواب ،والكاللة ،دالج :هإلي ننتهي عهداً فيهن إلينا عهد -وسلم
  ."الربا شائبة فيها التي المسائل بعض بذلك يعني
 فرع وال أصل له ليس من وهو :الكاللة أماو ،فيها الصحابة بين ديدالش فللخالف األخوة مع الجد مسألة أما

 :نفسه عن يقول -عنه اهللا رضي- عمر كان نإو حواشي،ال من كلهم ورثته أن بمعنى النسب، تكلله من وارث،
 أغلظ ما شيء في لي أغلظ وما الكاللة، في راجعته ما شيء في -وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول راجعت ما
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 وأما ،النساء سورة آخر في التي الصيف آية تكفيك أال عمر، يا :فقال صدري، في بإصبعه طعن حتى فيه لي

  .بعض في بعضها به ترتبط التي المسائل وتداخل ،اتشعبه لكثرة األبواب؛ أشكل من مسائله كانت فإنما الربا
 إال الواجب يتم ال ما أن كما حرام، حرامال إلى أفضى ما ألن ؛مثله إليه فالوسيلة حرام كل بأن شاهدة والشريعة"

  ."واجب فهو به
 على االحتيال أجل من انعتم وعكسها العينة مسألة مثل الربا، إلى تفضي ألنها الذريعة؛ باب نم منعتُ أشياء هناك

 بها لناسا يحتال كثيرة أخرى مسائل مثلهاو ،يمحرالت على العلم أهل بين اتفاق محل اليست المسألتين أن مع الربا،

   ،...األجل بيعو الدين، قلب مثل الربا على
 لذلكو اإلسالمية، الطريقة ىعل تذبح الحقيقة في وهي اإلسالمية، المعامالتب تتعاقد أنها تزعم التي البنوك كذاو

  .الربوية البنوك من غيرهم عند ما أضعاف القروض من همحاربأ تجد
 ملغاة، إليها العائدة اليد من الخارجة السلعة مثل ،الربا مسألة في قواعدال من مجموعة على العلماء نص لذلكو

 وهو له، يبيعها ثالث طرف بينهما وأحياناً نقداً، عليه عهايبي ثم باألقساط، السلعة البائع من ريتيش  أن :وصورتها

  .تدور وهكذا له، يرجعها
 عليه اهللا صلى- اهللا رسول سمعت :لقا -عنه تعالى اهللا رضي- بشير بن النعمان عن الصحيحين في ثبت وقد"

 لدينه استبرأ الشبهات اتقى فمن مشتبهات، أمور ذلك وبين ن،بي الحرام وإن نبي الحالل إن(( :يقول -وسلم

  .٣))فيه يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي الحرام، في وقع الشبهات في وقع ومن وعرضه،
 -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول سمعت :قال -ماعنه لىتعا اهللا رضي- علي بن الحسن عن السنن وفي
  .٤))يريبك ال ما إلى يريبك ما دع(( :يقول

 رسول وإن الربا، آية نزل ما آخر نِم :قال -عنه تعالى اهللا رضي- عمر أن المسيب بن سعيد عن أحمد وروى

  ".٥والريبة الربا فدعوا لنا، يفسرها أن قبل قبض -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا
 في المشتبهات بترك الشارع أمر تأكيد بها قصد إنما -اهللا رحمه- كثير ابن أوردها التي اآلثارو النصوص هذه

  .الدين
 الربا(( :-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال :قال -عنه تعالى اهللا رضي- هريرة أبي عن ماجه ابن وروى"

  .٦))أمه الرجل ينكح أن أيسرها ،حوباً سبعون
        عائشة عن أحمد اإلمام رواه الذي الحديث المحرمات إلى المفضية الوسائل تحريم وهو القبيل اهذ ومن

   اهللا صلى- اهللا رسول خرج الربا في البقرة سورة آخر من اآليات نزلت لما :قالت -اعنه الىتع اهللا رضي-
  ".٧الخمر في التجارة فحرم فقرأهن، المسجد إلى -وسلم عليه
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 إلى واجاحتا الم كان إنما للصحابة -وسلم عليه اهللا صلى– النبي من الكريم القرآن بيان أن روايةال من يؤخذ

 القرآن جميع فسر -وسلم عليه اهللا صلى- النبي أن يرى وافقه ومن تيمية وابن ،منه يفهموه لم مما هتفسير

 )٤٤([ }يتَفَكَّرون ولَعلَّهم ِإلَيِهم نُزَل ما ِللنَّاِس ِلتُبين الذِّكْر كِإلَي وَأنزلْنَا والزبِر ِبالْبينَاِت{ :سبحانه بقوله استدلو
 اًأقحاح اًعرب كانوا الصحابة ألن للوحي؛ والتبليغ التالوة بمجرد ليحص البيان نإ :القول ويمكن ]النحل سورة

  .بيان دون المراد يفهمون
 اليهود، اهللا لعن(( :عليه المتفق الحديث في -السالم عليه- قال كما الترمذي سوى الجماعة أخرجه وقد"

  .٨))أثمانها وأكلوا فباعوها فجملوها، الشحوم عليهم حرمت
 اهللا صلى- قوله المحلل لعن في وغيرهما -ماعنه تعالى اهللا رضي- مسعود وابن علي حديث في ورد وقد

  .٩))تبهوكا وشاهديه وموكله الربا آكل اهللا لعن(( :-وسلم عليه
 ال بمعناه بارفاالعت فاسداً، داخله ويكون شرعي، عقد صورة في أظهر إذا إال ويكتب عليه يشهد وما :قالوا

  ."بالنيات األعمال ألن بصورته؛
 فترة خالل سددت ما إذا مقابالً البنوك عليها تأخذ ربوية يةكبن بطاقة :وهي فيزا، يسمونها التي البطاقات مثل هذا

  :أنواع ثالثة ذلك إزاء كوالبنو معينة،
  .أوقفها تسديد دون محددة فترة مضت إذا لكن ،القرض مقابل شيئاً يأخذ ال :األول
  :قسمان ووه متجاوز :الثاني
 الحد تتعد لم إذا فيه إشكال ال وهذا ،"خدمة أجور" يسمى بما التكلفة قدر على االشتراك رسوم يأخذ :امأحده

  .المعقول
 وإنما التأخير، في زيادة ونيأخذ الواقع في الءؤفه العادة، من أكثر هو ماب لكن ة،خدم أجور يأخذ :هماثاني

  .خدمة جورأ هاويسمون الطريقة بهذه يحتالون
 ،معينة بمعاملة يلزمونه تسديده، تأخريو العميل من الرصيد ينتهي أن بعد أنهم وطريقتهم ،محتال :الثالث

 فإن ،األقساط ألجل الحقيقي سعرها في ويزيدون مثالً، سنة مدةل قساطباأل محددة سلعة شراء عليه فيعرضون

 أمر في مناقشتهم وعند ،التجارو بالسوق معرفتهم بحكم نقداً أقل بسعر هابيع يكفونه نأ عليه اقترحوا وإال وافق

 غطيت التي الحيل من هذه أن والحقيقة الخيرية، األعمال في يضعونها بأنهم جونتحي باألقساط البيع في الزيادة

  ..المستعان واهللا ،اإلسالمية المعامالت بغطاء
  ..العالمين رب هللا والحمد أجمعين، وصحبه وآله نبيه على وبارك وسلم اهللا وصلى ،أعلم واهللا
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