من ضمن شرح كـتاب اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان رحمهم اهلل تعالى.
للشيخ الدكتور  /خالد ضحوي الظفيري ( حفظه اهلل ).
كالماً في ذكر شيء أخطار الربا وأضراره العاجلة واآلجلة كتاب الشيخ زيد
المدخلي ( رحمه اهلل تعالى ) كتاب :األفنان الندية في شرح السبل السوية في الفقه.
ذكر مبحث نفيس في قضية تحريم الربا وأخطارهِ
ِ
العاجلة واآلجلة.
نقرأ ونختصر
يقول رمحه ا هل عالى  ,لقد جلءت الشرياة الكرمية حلل احلالل وبيلن فضله وفوائده كمل
جلءت بتحرمي احلرام وبيلن خطره وأضراره ,ومن مجلة احلرام الربل الذي مجع من املفلسد
واألخطلر
املهم من علك األخطلر واألضرار
واألضرار مل ال أستطيع حصرهُ هنل ,غري أين سأذكر ّ

واملفلسد فيمل يلي.
نأخذ املفلسد بلختصلر.

المفســدا األولــى قاالل :أن عالطيااه س ايف ن و ناابول غض ا ا هل ولقوبتااه الالجلااة واآلجلااة,
للى كل من شلرك فيه وألالن فياه وألالن للياه أو رضاي باه ( يال أيهال الاذين أمناوا اعقاوا ا هل وذروا
مل بقي من الربل ) وكمل قلل لليه الصالة والساالم :لاان ا هل أكال الربال وموكلاه وشالهديه وكلعيفاهُ.
اول باضااهم :أناال ال أخااذ الرباال وال أكلااه ل اال أشااتيل و بنااك ربااوي  ,كلعا أو مصااور أو غااري
يقا ُ
نقول كلكم حكمكم سواء كل من يتالمل بللربل أو ياي ف
فيه فاليه لانة ا هل.
ذلك ُ ,
ُ
ُ
المفســدا النانيــة :أن اليسااري منااه أشا ُاد ماان جرميااة البناال جاالء و حااديد ليفاادا هل باان حنظلااه

قاالل :قاالل رسااول ا هل ااالى ا هل لليااه وساالم :درها ُام رباال يأكلااه الرجاال وهااو يالاام أشا ُاد ماان س ا
يدل للى أن ماصية الربل من أشاد املالااي ,أي أن املاصاية الا
يقول الشوكلينُ :
وثالثي زنيهُ .
عااادل ماصااية البناال الا ها ّاي و غليااة الفظللااة والشاانللة مقاادار الااادد املااذكور باال أشا ُاد منهاال وال
شااك أ اال قااد واالوزت وزن احلا فاد و القايف وأيضاال مدلااه ماال جاالء و حا ف
اديد اباان مساااود أن النا

ااالى ا هل لليااه وساالم قاالل :الرباال ثالث الب وس ايفاون بلب الب أيساارهل – أي اقلهاال لً الب – مداال أن يا ف
انك
ُ
ُ
لرض ف
الرجل املسلم  .وهذا فيه عرهي ن شديد وعنفرين غلاي مان مقلرفاة
الرجل أمه ,ولن أربل الربل ُ
الرب اال و األما اوال وو األلا اراض ولك اان نس ااتيفر ا هل ونت ااوه للي ااه ونرج ااوهُ ميف اارة ال ااذنوه وسا ا
الاورات والايوه.
المفسدا النالنة  :لدم قيفول الصدقة منه ومال ذلاك لال اناه كسا خارم خيفياد  ,االح
الربل الذي يتصدق ال عقيفال اادقته وال عقيفال زكلعاه  ,كمال جالء و ااحي مسالم " لن ا هل طييفالب
ال يقيفل لال طييفل " وو املسند " وال يكس ليفدان ملالب من حرام فينفق منه فييفالرك لاه فياه " هاذا
حااديد ضااايو  ,ومنهاال نااب الاكاالت ماان األماوال وماان األلماالر و ساالئر احلياالة  ,يقااول ا هل لااب
وجاال ( ميحااق ا هل الرباال وياار الصاادقلت ) واحملا ُاق هناال يكااون شاالمل للحياالة وو الاارزق وح ا و
األوالد وغريهم عذه ُ لنه الاكاة ,قالل للياه الصاالة والساالم ":مال أحاد أكدار مان الربال لال كالن
للقيفااة أمااره لى قلااة " النتيجااة أنااه يااذه وعنااب ُ أموالااه و واقا ُاع امل ارابي شااله ند ماال ذكاار ماان خا فاق
أمو فاِلم ونبف الاكة منهل ومن ألملرهم وحيلهتم ,
يقول الشيخ :لقد رأينل أشخلالب بدءوا ولرهتم سليمة مان الربال فنما ففات ِلام الشايطلن
أب اواه الرباال وأغ اراهم فاال فوو اوا فيه اال وحاالولوا بكاال جهااوديهم أن يصاالوا لى مصاال ف األغني االء

فتحطم ا واالرهتم وذهيف ا رؤس أم اواِلم وومل اوا ديااون لريضااة أوااالتهم لى احملاالكم الشاارلية
فديفُ للسلرهم بسيف مملرستهم املالمالت الربوياة  ,واااييفوا بايفخيف و ألمالرهم وكلفاة حيالهتم
للى مرءا ومسمع من أفر فاد جمتمالهتم .
المفسـ ــدا الرابعـ ــة  :ومنها اال حرما اال م م اان الطييف االت للا ااى اخا ااتال أنواله اال م اان م ك اال
ومشلره ومالبيف ومنلك ومراك وادقلت  ,كمل ُح فرم اليهود الذين كلن ولرهتم الربل فيف ّاي
ا هل لنل لقوبتهم فقلل ( :فيفظل فم من الذين هلدوا ) ملل ظلماوا ( حرمنال للايهم طييفالت أحلا ِلام
وبصدهم لن سيفيل ا هل كدريا ) ( وأخذهم الربل وقد وا لنه وأكلهم أموال ف
النلس بلليفلطال ) أي
أ م ملل فالوا الربل وفالوا هذه األمور حرموا من طييفلت احليلة الدنيل .
المفسدا الخامسة  :ومنهل استجلبة دلوة املظلومي وال شك أن الذي يأخذ للاى النالس

يتضللو الدين فيصيف مظلوم فيدلوا للايهم وللاى ظلملاه أال وأن كال مان ألالن للاى أهال الربال
و مؤسسلهتم وولرة من كلع وشلهد ومروج ولميل فإ م حيملون نصيل من ال فوزر ألن اإلللناة

ظلملت يوم القيلمة
للى الظلم من أي وجه من وجوه الاون ظلم والظلم
ن
المفسدا السادسة ... :لم انتبه لها....
المفسدا السابعة  :أن املفتاوني بلملاالمالت الربوياة حيرماون مان فاال اإلحسالن مان اادقة
عش ُاق للايهم أل ام قاد أليفاوا للاى
ومن قرض حسن ولنظالر ماسار لوج فاه ا هل  ,ألن هاذه األماور ُ
لغاراض املاالل بللفوائااد  ,ماتاالدين للااى للطاالء الناالس ويأخااذون زياالدة  ,فهااذا ال ينظاار ماساار وال
ط لنه وال يتصدق وال ُحيسن ُ ,حرموا من هذه األمور .
يُسق ُ

المفسدا النامنـة  :أن أكال الربال والادخول و أبواباه اوهنمياة سايف ن و لاناة ا هل ورساوله (
ارد واإلباالد مان رمحاة ا هل ,
ومن يلان ا هل فلن واد لاه نصاريا ) كمال عقادم و احلاديد واللا ُان الط ُ
حل جرمية الربل ليحاذر املسالم واملسالمة مان غضايفة ولاناة رساول ا هل لكال مان
ال حيرم منهل مست ُ
وقع و قروض الربل أو أللن لليه ولو بشط فر كلمة أو جبرةف قلم أو عوقي فع شهلدة أو عرويج بفدللية
 ,ف
كل هلؤالء يدخلون و الربل .
المفسدا التاسعة  :أن املرابيي يتارضون ألمور خطرية منهل ؛
أولً :سوء اخللمتة لند اململت.

الناني :الاذاه الازخي  ,ياذه و قاه  ,كمل و احلديد و اليفخلري وأمل الرجل الذي

أعي ا ُ للي ااه يس ايف و النه اار ويُلق اام احلج االرة  ,كلم اال أراد أن اارج م اان النه اار رم ا ّاي لل ااى وجه ااه
أكل الربل .
احلجلرة فرجع يسيف  ,قلل فإنه ُ

النالث :الاذاه األخروي و شكل خميو وحللة فضياة ( الذين ياأكلون الربال ال يقوماون
لال كماال يقااوم الااذي يتخيفطااه الشاايطلن ماان املاايف ) يقومااون كصااورة ا االني بس ايف ف ماال القااوه و

حياالهتم الازخيااة ماان أااانل الاااذاه ووارئهم للااى الرباال احملاارم ومكاارهم باالخللق ليااأكلوا أماواِلم
ظلملب وبلطل .

المفسدا العاشرا  :أن أاحله الربل يستحقون القتلل والقتال لذا يتوباوا أو يرجااوا لان

غاياّهم وخلداهتم  هل ولرسوله فقد قلل بن ليفلس رضي ا هل لنهمل  :من للمل بللربال يساتتله فاإن
عااله ولال ض اربة لنقااه  .وهااذا ال شااك أنااه لااوف األماار وفيااه بياالن األخطاالر اوساايمة و األض ارار

عنجم لن عالطي الربل ال اعفق الكتله والسنة واإلمجل للى ورميهل.
الاظيمة ال
ُ

هذه شيء من مخاطر الربا وعظيم أمره فيجب على المسلم أن يجتهد في البتعاد
عنه والبتعاد عن ك ِل ما فيه شبهة الربا أو ل يعرف حكمه ويشتبه أنه عليه من الربا
فيجب عليه أن يذهب إلى الحالل البين ويترك األمور المشتبهات وهذا ما ذكره في
ِ
حديث النعمان بن بشير رضي اهلل تعالى عنه.
المادا الصوتية هنا....
http://alnjm.com/1/alafnan-alndiyah-mafasedalreba.mp3

