فتوى للمسيح الموعود عليه السالم حول الربا:
التعامل الربوي
علي الديْ ُن ،فادع اهلل
قال شخص للمسيح ادلوعود عليو السالم :لقد تر َ
اكم ّ
يل؟
فقال حضرتو :عليك بالتوبة واالستغفار ،ألن اهلل تعاىل قد وعد ادلستغفر
بسعة الرزق.
اكم عليك الدين الكثري؟
مث سألو ادلسيح ادلوعود عليو السالم :كيف تر َ
قال :معظمو من الربا.
فقال عليو السالم :فهذا عقاب أعمالك ،ألن الذي خيالف أمر اهلل تعاىل
يعاقَب .لقد قال اهلل تعاىل إذا مل ترتدعوا عن التعامل الربوي فاذنوا حبرب
من اهلل .وحرب اهلل تعاىل يعين أنو يُنزل عذابو على مثل ىؤالء .فهذا
اإلفالس عذاب من اهلل جزاءً على عملك.
فقال السائل :ماذا نفعل؟ نضطر لالقرتاض الربوي.
خملصا من الغيب .ادلؤسف
فقال عليو السالم :من يتوكل على اهلل جيعل لو ً
أن الناس ال يفهمون ىذا السر ،بأ ّن اهلل تعاىل ال يرتك ادلتقي حبيث يضطر
لالقرتاض الربوي .اعلموا أن إعطاء الربا أو أخذه (التعامل الربوي) ذنب
كالذنوب األخرى ،مثل الزنا والسرقة .كم يتكبد من يتعامل بالربا من
اخلسارة ،حيث خيسر مالو وتذىب كرامتو ويضيع إميانو أيضا! ليس يف احلياة
أمر يكلّف اإلنسان من النفقة ما يضطره لالقرتاض بالربا ،فمثال
العادية ٌ
ليس يف عقد القران أي إنفاق ،بل إذا قام الطرفان باإلجياب والقبول فقد مت
القران ،أما الوليمة بعد الزواج فهي سنة ،فمن مل يستطعها فهو معفي عنها.

لو أن اإلنسان م ّد رجليو على قدر حلافو واقتنع مبا قسم اهلل لو) مل خيسر
شيئا .من ادلؤسف جدا أن الناس ي ِ
سخطون اهلل تعاىل لتحقيق أىوائهم
ُ
النفسية وأفراحهم ادلؤقتة ،مما يدفعهم إىل الدمار .انظروا ،كم ىو كبري اسم
الربا! أال يعلم ىؤالء أن اهلل تعاىل قد أباح أكل حلم اخلنزير عند االضطرار
اضطَُّرر َيْير ب ٍاا وَال ع ٍاد فَ َال إِ ْمث علَي ِو إِ َّرن اللَّرو َ ُفور رِ
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(البقرة  ،)174:ولكنو مل يُبِح الربا يف حالة االضطرار ،بل قال { اي أَيْيُّ َها
َّر ِ
ِِ
ين َآمنُوا اتَّرْي ُقوا اللَّروَ َو َذ ُروا َما بَِق َي ِم َن ِّ
الربَا إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ني (  )279فَِإ ْن َملْ
ا لذ َ
تَْي ْف َعلُوا فَأْ َذنُوا ِحبَْر ٍب ِم َن اللَّر ِو َوَر ُسولِِو} (البقرة  ..)280-279أي :إذا مل
متتنعوا عن التعامل الربوي فإن اهلل ورسولو يعلن احلرب عليكم.
إن مذىبنا ىو أن من يتوكل على اهلل فهو ال يضطر دلثل ىذه احلالة .إذا
كان ادلسلمون مبتلني اليوم بالتعامل الربوي فإمنا ىو جزاء سوء أعماذلم .إن
اذلندوس إذا ارتكبوا ىذا اإلمث ازدادوا ماال ،ولكن ادلسلمني عندما يرتكبون
ىذا اإلمث يهلكون ،ويصبحون مصداقا لقول اهلل تعاىل (خسر الدنيا
واآلخرة) .أفليس من واجب ادلسلمني أن ينتهي عن ذلك؟
على اإلنسان أن مي ّد رجليو على قدر فراشو يف معاشو ،حىت ال يضطر
لالقرتاض الربوي الذي يرتاكم فيو الربا على ادلال األصلي .لقد تلقيت أمس
 500أو
علي
دفعت ألف روبية وال زال َّر
رسالة من أحد يقول إنين قد ُ
 600من الديْن .مث إن ادلصيبة أن احملاكم أيضا حتكم لصاحل ادلرايب ،ولكن
ال ذنب يف ذلك للمحاكم ،فما دام إقرار ادلستدين موجودا فهذا يعين أنو
ر ٍ
اض على أن يدفع الربا على الديْن ،فلذلك تصدر احملاكم احلكم ضده.
كان األفضل من ذلك أن يتفق ادلسلمون وجيمعوا أمواال يف صندوق

ويستثمروا ىذه األموال لكي ال يضطر أحد من إخواهنم لالقرتاض بالربا ،بل
كل واحد منهم يس ّد حاجتو باالقرتاض من ىذا الصندوق ،ويدفع عند
ادلوعد.
عندىا حكى احلكيم فضل الدين أن العالمة نور الدين (يعين اخلليفة األول)
كان يف إحدى ادلرات يلقي درس احلديث يف مدينتو "هبرية" ،وكان الدرس
يف باب الربا ،وكان أحد ادلرابني اذلندوس قد جاء وجلس يف ىذا اجمللس،
أخربين أيها الشيخ ،ماذا تفعل إذا
فلما مسع النهي عن الربا قال :حسنًاْ ،
احتجت إىل ادلال عند عقد القران؟ قال :سأكتفي باإلجياب والقبول من
الطرفني .فقال اذلندوسي :ولكن إذا مل جتد يف الليل يف بيتك ما تأكلو فماذا
تفعل؟ فقال :سوف أمحل حزمة من احلطب من الربية وأبيعها وآكل منها.
وقع عظيم يف قلب ادلرايب اذلندوسي فقال :أما أنت فيمكنك
فكان لقولو ٌ
أن تقرتض مين عند احلاجة  10آالف من دون ربا.
فقال ادلسيح ادلوعود عليو السالم معل ًقا :إن الذي ال يستعجل يف أكل
جيعل
احلرام ،بل يتجنّبو ،فإن اهلل تعاىل يهيئ لو سببا للحاللَ  .من يتق اهلل ْ
لو خمرجا  .إن الذي يتورع عن التعامل الربوي و ريه من احملرمات فإن اهلل
تعاىل جيعل لو خمرجا .إن خري اإلنسان وتفكريه احلسن ال بد أن يؤثّر على
اآلخرين .فإذا صرب ادلرء وثبت ،فإن ادلرايب أيضا يرضى بإعطائو رلانا.
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