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مقدمة :إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا من ٌهدي هللا فال مضل له ومن
ٌضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له
َّ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٌَ {ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا هللاَ َح َّق
)}"[آل عمران ٌَ { ]102:ؤ َ ٌُّ َها
ُت َقاتِ ِه َو َت ُمو ُتنَّ إِ َّ َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُمونَ
س َواحِدَ ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها
ال َّن ُ
اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ
االُونَ ِب ِه
اا
هللا الَّذِي ت َت َس َ
ِس ًال
َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ًال َك ٌِراًال َون َ
َوا َّتقُوا َّ َ
هللا َكانَ َعلَ ٌْ ُك ْم َر ٌِبا ًال } [النساء ٌَ {]1:ؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا
َواألَ ْر َحا َم إِنَّ َّ َ
صلِ ْ لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َو ٌَ ْؽف ِْر لَ ُك ْم
هللا َو ُولُوا َ ْو ًال َسدٌِداًال ( ْ ٌُ ) 70
ا َّتقُوا َّ َ
سولَ ُه َف َقدْ َف َ
عظِ ٌما ًال }[األحزاب - 70
از َف ْوزاًال َ
هللا َو َر ُ
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ ٌُطِ ْع َّ َ
 ]71أما بعد ،فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا وخٌر الهدي هدي محمد
صلى هللا علٌه وسلم ،وشر األمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة فً النار أعاذنا هللا وإٌاكم من النار
وما قرب إلٌها من قول وعمل.
هذا ولما الحظنا أن البنوك الربوٌة تتكاثر فً الدول اإلسالمٌة فً
العشرٌة األخٌرة مطورة طرقا جدٌدة فً التعامالت الربوٌة مازجة
بها بعض الشبهات التموٌلٌة التً تدعً أنها تموٌالت إسالمٌة لتوهم
العوام وتسهل المهام وتخدع الناس الكرام حاولنا أن نقدم للناس هذا
النهج السلٌم فً التعامل الحكٌم إرضاء الجلٌل الكرٌم الرحمن
الرحٌم بدأنا فٌه بتعرٌؾ الربا لؽة واصطالحا وبٌان تحرٌمه
بالكتاب والحدٌث واإلجماع ثم أنواعه وتجلٌاته وعقوبته قبل أن نقدم
أنواعا من التموٌل اإلسالمً الموافق لشرع هللا والشبهات التً
تتخلل ذلك التموٌل وسببها ،وقد دفعنا إلى ذلك أنه طلبت منا أخوات
فاضالت أن نقدم لهن محاضرة حول الربا أَ ْث َر ٌْ َن َها باألسبلة .وكانت
هذه المحاضرة تبٌن نهج من ٌخاؾ هللا فً المعامالت ،فشتان ما
بٌنها وبٌن من أسرؾ على نفسه فً اتباع الهوى وبنٌات الطرقات.
نسؤل هللا أن ٌوفقنا لما ٌحب وٌرضى وأن ٌنفع بنا وٌهدٌنا وٌهدي بنا
وأن ٌجعلنا هداة مهتدٌن ،وأن ٌختم لنا بالحسنى وأن ٌرزقنا البر
والفردوس األسنى.
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الفصل األول :الربا لؽة واصطالحا
اا
الربا لؽة :الزٌادة والنمو لِ َق ْولِ ِه َت َعا َلىَ { :فإِ َذا أَ ْن َز ْل َنا َعلَ ٌْ َها ا ْل َم َ
ااْ َت َّز ْت َو َر َب ْت } [الحج ]5 :فهو مصدر من ربا ٌربو ربوا فؤبدلت الواو
ألفا ولذلك كتبت به فً الخط العثمانً للمصحؾ الشرٌؾ.
واصطالحاٌ :مكن تعرٌفه بؤنه زٌادة ؼٌر مشروعة على دٌن نسٌبة
أو عن طرٌق تفاضل أثناء تبادل األصناؾ الستة التً حرم التفاضل
فٌها .والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع األمة:
أ /فهو حرام بنص كتاب هللا جل وعال ،قال تعالى فً سورة
الر َبا َ ٌَقُو ُمونَ إِ َّ َك َما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخ َّب ُط ُه
البقرة{:الَّذٌِنَ ٌَؤْ ُكلُونَ ِّ
الر َبا َوأَ َحلَّ َّ
ال َّ
س َذلِ َك ِبؤ َ َّنهُ ْم َالُوا إِ َّن َما ا ْل َب ٌْ ُع ِم ْ ل ُ ِّ
ش ٌْ َطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
هللا ُ
ؾ
ااهُ َم ْوعِ َظ ٌة مِنْ َر ِّب ِه َفا ْن َت َهى َفلَ ُه َما َسلَ َ
الر َبا َف َمنْ َج َ
ا ْل َب ٌْ َع َو َح َّر َم ِّ
ار ُا ْم فٌِ َها َخالِدُونَ
َوأَ ْم ُرهُ إِلَى َّ ِ
ص َح ُ
هللا َو َمنْ َعادَ َفؤُولَئِ َك أَ ْ
اب ال َّن ِ
( }) 275قال ابن كثٌر فً "تفسٌره"َ " :و َق ْول ُ ُه َو َّ
ار
هللا ُ َال ٌُحِبُّ ُك َّل َكفَّ ٍ
اس َب ٍة
ور ْال َق ْل ِ
ب أَثٌِ َم ْال َق ْو ِل َو ْالفِعْ ِلَ ،و َال ُب َّد ِمنْ ُم َن َ
أَث ٌٍِم ،أَيْ َال ٌُحِبُّ َكفُ َ
فًِ َخ ْت ِم َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ِة ِب َه ِذ ِه ال ِّ
ضى ِب َما َق َس َم
ًِ أَنَّ ْالم َُر ِاب ًَ َال ٌَرْ َ
ص َفةَِ ،وه َ
َّ
ْ
ْ
احَ ،فه َُو
هللا ُ لَ ُه م َِن ال َح َال ِلَ ،و َال ٌَ ْك َتفًِ ِب َما َش َر َع لَ ُه م َِن الكسب ال ُم َب ِ
َ
ال ال َّن ِ ْ
ب ْال َخ ِبٌ َثةَِ ،فه َُو
اع ْال َم َكاسِ ِ
ٌَسْ َعى فًِ أَ ْك ِل أَمْ َو ِ
اس ِبالبَاطِ ِلِ ،بؤ ْن َو ِ
اس ِب ْالبَاطِ ِلُ -ث َّم
َجحُو ٌدد لِ َما َعلَ ٌْ ِه م َِن ال ِّنعْ َمةَِ ،ظلُو ٌدم آثِ ٌدم ِبؤ َ ْك ِل أَمْ َو ِ
ال ال َّن ِ
ٌن ُ
ش ْك َرهُ،
ٌِن أَمْ َرهُ ْالم َُإ ِّد َ
ٌِن ِب َرب ِِّه ْمْ ،ال ُمطِ ٌع َ
َقا َل َت َعالَى َما ِدحً ا ل ِْلم ُْإ ِمن َ
ٌِن إِلَى َخ ْلقِ ِه فًِ إِ َقا َم ِة الص ََّال ِة َوإٌِ َتا ِء َّ
الز َكاةِ ،م ُْخ ِبرً ا َعمَّا أَ َع َّد
ْالمُحْ سِ ن َ
ون َف َقا َل :إِنَّ الَّذٌِنَ
لَهُ ْم م َِن ْال َك َرا َمةَِ ،وأَ َّنهُ ْم ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة م َِن ال َّت ِب َعا ِ
ت آ ِم ُن َ
الصال َة َوآ َت ُوا َّ
الزكا َة لَ ُه ْم أَ ْج ُر ُا ْم
الصالِحا ِ
ت َوأَ ا ُموا َّ
آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ْم َو ُا ْم ٌَ ْح َز ُنونَ " .
عِ ْندَ َر ِّب ِه ْم َو َخ ْو ٌ
وقال تعالى أٌضا فً سورة البقرةْ ٌَ {:م َح ُق َّ
ت
الصدَ َا ِ
الر َبا َو ٌُ ْربًِ َّ
هللا ُ ِّ
َو َّ
ِب ُكلَّ َك َّف َ
ت
الصال َِحا ِ
ٌِم (  ) 276إِنَّ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
هللا ُ َ ٌُح ُّ
ٍ
ار أ ٍ
الص َال َة َوآ َت ُوا َّ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ْم
الز َكا َة لَهُ ْم أَ ْج ُر ُا ْم عِ ْندَ َر ِّب ِه ْم َو َ َخ ْو ٌ
َوأَ َا ُموا َّ
هللا َو َذ ُروا َما َبق ًَِ
َو َ ُا ْم ٌَ ْح َز ُنونَ ( ٌَ ) 277ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
ب مِنَ
الر َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ ( َ ) 278فإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
مِنَ ِّ
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم َ َت ْظلِ ُمونَ َو َ ُت ْظلَ ُمونَ
َّ ِ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُا ُ
هللا َو َر ُ
صدَّ ُوا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم
(َ ) 279وإِنْ َكانَ ُذو ُع ْس َر ٍة َف َنظِ َرةٌ إِلَى َم ٌْ َس َر ٍة َوأَنْ َت َ
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إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ (  })280وٌالحظ أن هللا أعلن حربه على أكلة الربا
هللا
إن لم ٌتوبوا لقوله تعالىَ {:فإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
سولِ ِه} كما أعلن حربه على من عادى األولٌاء للحدٌث الذي
َو َر ُ
أخرجه البخاري وؼٌره ،قال البخاريَ -6502 :ح َّد َثنًِ م َُح َّم ُد بْنُ
ْن َك َرا َم َةَ ،ح َّد َث َنا َخالِ ُد بْنُ َم ْخلَدٍَ ،ح َّد َث َنا ُسلَ ٌْ َمانُ بْنُ ِبالَ ٍل،
ع ُْث َم َ
ان ب ِ
َح َّد َثنًِ َش ِرٌ ُ
ْن أَ ِبً َن ِم ٍرَ ،عنْ َع َطا ٍءَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة،
ك بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
هللا َالََ :منْ َعادَ ى
هللا َ
َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :إِنَّ َّ َ
الح ْربَِ ،و َما َت َق َّر َب إِلَ ًَّ َع ْبدِي ِب َ
ش ًْ ٍا أَ َح َّب إِلَ ًَّ
لًِ َولِ ًالٌّا َف َقدْ َآذ ْن ُت ُه ِب َ
ض ُ
ب إِلَ ًَّ ِبال َّن َواف ِِل َح َّتى
ت َعلَ ٌْهَِ ،و َما ٌَ َزال ُ َع ْبدِي ٌَ َت َق َّر ُ
ِم َّما ا ْف َت َر ْ
ح َّب ُهَ ،فإِ َذا أَ ْح َب ْب ُت ُهُ :ك ْن ُ
ص َرهُ الَّذِي ٌُ ْبصِ ُر
أُ ِ
ت َس ْم َع ُه الَّذِي ٌَ ْس َم ُع بِهَِ ،و َب َ
ش ِب َهاَ ،و ِر ْجلَ ُه الَّتًِ ٌَ ْمشِ ً ِب َهاَ ،وإِنْ َسؤَلَنًِ
ِبهَِ ،و ٌَدَ هُ الَّتًِ ٌَ ْبطِ ُ
ت َعنْ َ
اس َت َع َاذنًِ َألُعِ ٌَذ َّن ُهَ ،و َما َت َردَّ دْ ُ
ش ًْ ٍا أَ َنا َفاعِ ل ُ ُه
َأل ُ ْعطِ ٌَ َّن ُهَ ،ولَئ ِِن ْ
اا َت ُه"
ِنْ ٌَ ،ك َرهُ ال َم ْو َت َوأَ َنا أَ ْك َرهُ َم َس َ
س ال ُم ْإم ِ
َت َر ُّددِي َعنْ َن ْف ِ
وأخرجه ابن حبان وأبو نعٌم فً "حلٌة األولٌاء" والطبرانً
وؼٌرهم ،وقد عرؾ أولٌاءه وأنهم بعٌدون كل البعد عن الربا وكل
ما حرم هللا ،قال تعالى فً سورة ٌونسَ { :وما َت ُكونُ فًِ َ
شؤْ ٍن َوما
آن َو َت ْع َملُونَ مِنْ َع َم ٍل إِ َّ ُك َّنا َعلَ ٌْ ُك ْم ُ
شهُوداًال إِ ْذ
َت ْتلُوا ِم ْن ُه مِنْ ُ ْر ٍ
ض َو فًِ
قال َذ َّر ٍة فًِ ْاألَ ْر ِ
ضونَ فٌِ ِه َوما ٌَ ْع ُز ُ
ُتفٌِ ُ
ب َعنْ َر ِّب َك مِنْ ِم ْ ِ
ٌن ( ) 61أَ إِنَّ
ص َؽ َر مِنْ ذلِ َك َو أَ ْك َب َر إِ َّ فًِ كِتا ٍ
ماا َو أَ ْ
الس ِ
َّ
ب ُم ِب ٍ
َّ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ْم َو ُا ْم ٌَ ْح َز ُنونَ (  ) 62الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َوكا ُنوا
ٌِاا ِ
هللا َخ ْو ٌ
أَ ْول َ
ٌَ َّتقُونَ ( })63فؤثبت هللا لهم الوالٌة إلٌمانهم وتقواهم التً دعتهم إلى
محبة هللا والمحبة فً هللا والبؽض فً هللا ،وقد وردت أحادٌث فً
ذلك كثٌرة منها ما أخرجه مسلم عن أبً هرٌرة قال :قال رسول هللا
ار َك َو َت َعالَى ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ٌْنَ
صلى هللا علٌه وسلم « ٌَقُول ُ هللا ُ َت َب َ
ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ بِ َجالَلًِ ا ْل ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ ظِ لًِّ ٌَ ْو َم َ ظِ لَّ إِ َّ ظِ لًِّ» .قال
ٌِن ِب َت ْق َواهُ،
ابن كثٌر فً "تفسٌره"ٌ" :قول َت َعالَى آ ِمرً ا عِ َبادَ هُ ْالم ُْإ ِمن َ
ضاهَُ ،ف َقا َل ٌَا أَ ٌُّ َها
َنا ِهًٌا لَهُ ْم َعمَّا ٌُ َقرِّ ُبهُ ْم إِلَى َس َخطِ ِه َو ٌُ ْب ِع ُد ُه ْم َعنْ ِر َ
ون َو َذرُوا َما َبق ًَِ
هللا أَيْ َخافُوهُ َو َرا ِقبُوهُ فٌِ َما َت ْف َعل ُ َ
الَّذ َ
ٌِن آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
اس م َِن ِّ
وس
الز ٌَادَ ِة َعلَى رُإُ ِ
م َِن الرِّ با أَيِ ا ْت ُر ُكوا َما لَ َك َم َعلَى ال َّن ِ
ٌِن أَيْ ِب َما َش َر َع َّ
هللا ُ لَ ُك ْم ِمنْ
ار إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْإ ِمن َ
ْاألَمْ َو ِ
اإل ْن َذ ِ
الَ ،بعْ دَ َه َذا ْ ِ
ٌِل ْال َبٌ ِْع َو َتحْ ِر ٌِم الرِّ َبا َو َؼ ٌْ ِر َذل َِكَ ،و َق ْد َذ َك َر َز ٌْ ُد بْنُ أَسْ لَ َمَ ،وابْنُ
َتحْ ل ِ
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َّان َوال ُّس ِّديُّ  ،أَنَّ َه َذا ال ِّس ٌَ َ
اق َن َز َل فًِ َبنًِ َعمْ ِرو
ْج َو ُم َقاتِ ُل بْنُ َحٌ َ
ُج َرٌ ٍ
ان َب ٌْ َنهُ ْم ِربًا
ومَ ،ك َ
ْن ُع َم ٌْ ٍر ِمنْ َثقٌِؾٍ َ ،و َبنًِ ْال ُمؽ َ
ب ِ
ٌِر ِة َمنْ َبنًِ َم ْخ ُز ٍ
اإلسْ َال ُم َودَ َخلُوا فٌِهَِ ،طلَ َب ْ
ت ثقٌؾ أن تؤخذه
فًِ ْال َجا ِهلِ ٌَّةَِ ،فلَمَّا َجا َء ْ ِ
منهم ،فتشاورا َو َقالَ ْ
ب
اإلسْ َال ِمَ ،ف َك َت َ
ت َب ُنو ْال ُمؽ َ
ٌِر ِة َال ُن َإ ِّدي الرِّ َبا فًِ ْ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ُول َّ ِ
فًِ َذل َِك َع َّتابُ بْنُ أَسِ ٌدٍَ ،نابِبُ َم َّك َة إِلَى َرس ِ
صلَّى َّ
َو َسلَّ َم َف َن َزلَ ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا َ
ب ِب َها َرسُو ُل َّ ِ
ت َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ُةَ ،ف َك َت َ
الربا إِنْ ُك ْن ُت ْم
هللا َو َذ ُروا َما َبق ًَِ مِنَ ِّ
إِلَ ٌْ ِه ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
سولِ ِه َف َقالُوا َن ُتوبُ
ُم ْإ ِمنٌِنَ َ .فإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
هللا َو َر ُ
هللاَ ،و َن َذ ُر َما َبق ًَِ م َِن الرِّ َبا َف َت َر ُكوهُ ُكلُّهُ ْمَ ،و َه َذا َت ْهدٌِ ٌدد َو َوعِ ٌ ٌدد
إِلَى َّ ِ
َ
ْجَ :قا َل
اإل ْن َذ ِ
أكٌِ ٌدد ،لِ َم ِن اسْ َت َمرَّ َعلَى َت َعاطِ ً الرِّ َبا َبعْ دَ ْ ِ
ار َقا َل ابْنُ ُج َرٌ ٍ
هللا َو َرسُولِهِ،
َّاسَ :فؤْ َذ ُنوا ِب َحرْ بٍ ،أَيِ اسْ َت ٌْقِ ُنوا ِب َحرْ ٍ
ب م َِن َّ ِ
ابْنُ َعب ٍ
ٌع َة ب ِ ُ
ْن ُج َب ٌْ ٍر َع ِن
َو َت َق َّد َم ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة َر ِب َ
ومَ ،عنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ْن ُك ْلث ٍ
َّاسَ ،قا َلَ ٌُ :قا ُل ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة ِْلك ِِل الرِّ َباُ :خ ْذ سِ َال َح َك ل ِْل َحرْ بِ،
ْن َعب ٍ
اب ِ
هللا َو َرسُولِ ِهَ .و َقا َل َعلًُِّ بْنُ
ُث َّم َق َرأَ َفإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َحرْ ٍ
ب م َِن َّ ِ
هللا
َّاس َفإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َحرْ ٍ
ب م َِن َّ ِ
ْن َعب ٍ
أَ ِبً َط ْل َح َةَ ،ع ِن اب ِ
ان ُمقٌِمًا َعلَى الربا ال ٌنزع عنه ،كان حقا َعلَى إِ َم ِام
َو َرسُولِ ِه َف َمنْ َك َ
ب ُع ُن َق ُه ".وقال محمد
ض َر َ
ٌِن أَنْ ٌَسْ َتتٌِ َبهَُ ،فإِنْ َن َز َع َوإِ َّال َ
ْالمُسْ لِم َ
َو َح َّر َم
صرَّ َح ِب َتحْ ِر ٌِم الرِّ َبا ِب َق ْولِ ِه:
هللا َ
األمٌن الشنقٌطًَ " :واعْ لَ ْم أَنَّ َّ َ
َ
ٌَا
هللا ِب َق ْولِ ِه:
اربُ َّ ِ
الر َبا [َ ،]235\2و َ
ِّ
صرَّ َح ِبؤنَّ ْال ُم َت َعا ِم َل ِبالرِّ َبا م َُح ِ
َّ
الر َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ
هللا َو َذ ُروا َما َبق ًَِ مِنَ ِّ
أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َ
وس
َفإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُا ُ
هللا َو َر ُ
صرَّ َح ِبؤَنَّ آ ِك َل
أَ ْم َوالِ ُك ْم َ َت ْظلِ ُمونَ َو َ ُت ْظلَ ُمونَ [َ .]279 ، 278\2و َ
الرِّ َبا َال ٌَقُو ُم أَيْ ِ :منْ َق ْبر ِه ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َم ِة إ َّال َك َما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخب ُ
َّط ُه
ِ
ِ
ْ
ُ
ال َّشٌ َ
َّ
َ
ُ
َّ
الر َبا ٌَقو ُمونَ إِ َك َما
ْطانُ م َِن ْال َمسِّ ِب َق ْولِ ِه :الذٌِنَ ٌَؤ ُكلونَ ِّ
ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س َذلِ َك بِؤ َ َّنهُ ْم َالُوا إِ َّن َما ا ْل َب ٌْ ُع
ش ٌْ َطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
الر َبا []275\2
ِم ْ ل ُ ِّ
الر َبا
وقال فً سورة آل عمرانٌَ { :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ َتؤْ ُكلُوا ِّ
هللا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ (  })130وقال فً سورة
ض َ
ض َعا ًالفا ُم َ
أَ ْ
اع َف ًالة َوا َّتقُوا َّ َ
اس ِبا ْل َباطِ ِل
النساءَ {:وأَ ْخ ِذ ِا ُم ِّ
الر َبا َو َدْ ُنهُوا َع ْن ُه َوأَ ْكلِ ِه ْم أَ ْم َوالَ ال َّن ِ
الراسِ ُخونَ فًِ ا ْل ِع ْل ِم
ِن َّ
َوأَ ْع َتدْ َنا لِ ْل َكاف ِِرٌنَ ِم ْنهُ ْم َع َذا ًالبا أَلٌِ ًالما (  ) 161لَك ِ
ِم ْنهُ ْم َوا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِب َما أ ُ ْن ِزلَ إِلَ ٌْ َك َو َما أ ُ ْن ِزلَ مِنْ َ ْبلِ َك
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الص َال َة َوا ْل ُم ْإ ُتونَ َّ
اَّلل َوا ْل ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر
َوا ْل ُمقٌِمٌِنَ
الز َكا َة َوا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ِب َّ ِ
َّ
أُولَئِ َك َس ُن ْإتٌِ ِه ْم أَ ْج ًالرا َعظِ ٌ ًالما (  })162قال محمد األمٌن الشنقٌطً فً
"أضواء البٌان"َ " :ق ْول ُ ُه َت َعالَىٌَ :مْ َح ُق َّ
صرَّ َح فًِ َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ِة
هللا ُ الرِّ َباَ ،
صاح ِِب ِه أَ ْو ٌَحْ ِر ُم ُه
ْال َك ِرٌ َم ِة ِبؤ َ َّن ُه ٌَمْ َح ُق الرِّ َبا أَيْ ُْ ٌ :ذ ِه ُب ُه ِب ْال ُكلِّ ٌَّ ِة ِمنْ ٌَ ِد َ
ٌِر َو َؼ ٌْ ُرهَُ ،و َما َذ َك َر ُه َنا ِمنْ
َب َر َك َة َمالِ ِه َف َال ٌَ ْن َتفِ ُع ِب ِه َك َما َقالَ ُه ابْنُ َكث ٍ
َو َما آ َت ٌْ ُت ْم مِنْ ِر ًالبا
ار إِلَ ٌْ ِه فًِ َم َواضِ َع أ ُ َخ َر َك َق ْولِ ِه:
َمحْ ِق الرِّ َبا ،أَ َش َ
هللا [َ ،]39\30و َق ْولِ ِهُ :لْ َ
اس َف َال ٌَ ْر ُبو عِ ْندَ َّ ِ
لِ ٌَ ْر ُب َو فًِ أَ ْم َو ِ
ال ال َّن ِ
ٌث َو َّ
ٌَ ْس َت ِوي ا ْل َخ ِب ُ
ث ْاْل ٌَ َة [ ،]100\5
ب َولَ ْو أَ ْع َج َب َك َك ْ َرةُ ا ْل َخ ِبٌ ِ
الط ٌِّ ُ
َو َق ْولِ ِهَ :و ٌَ ْج َعلَ ا ْل َخ ِب َ
ٌِعا َف ٌَ ْج َعلَ ُه فًِ
ض َف ٌَ ْر ُك َم ُه َجم ًال
ض ُه َعلَى َب ْع ٍ
ٌث َب ْع َ
َواعْ لَ ْم أَنَّ
ٌر َه ِذ ِه ْاْل ٌَ ِة.
َج َه َّن َمَ ،ك َما أَ َش َ
ار إِلَى َذل َِك ابْنُ َكث ٍ
ٌِر فًِ َت ْفسِ ِ
صرَّ َح ِبؤَنَّ
الر َبا [ َ ،]235\2و َ
صرَّ َح ِب َتحْ ِر ٌِم الرِّ َبا ِب َق ْولِ ِهَ :و َح َّر َم ِّ
هللا َ
َّ َ
هللا
هللا ِب َق ْولِ ِه:
اربُ َّ ِ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
ْال ُم َت َعا ِم َل ِبالرِّ َبا م َُح ِ
الر َبا إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ َفإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا
َو َذ ُروا َما َبق ًَِ مِنَ ِّ
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم َ َت ْظلِ ُمونَ
ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُا ُ
هللا َو َر ُ
صرَّ َح ِبؤَنَّ آ ِك َل الرِّ َبا َال ٌَقُو ُم أَيْ ِ :منْ
َو َ ُت ْظلَ ُمونَ [ َ .]279،278\2و َ
َق ْبر ِه ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة إِ َّال َك َما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخب ُ
َّط ُه ال َّشٌ َ
ْطانُ م َِن ْال َمسِّ ِب َق ْولِ ِه:
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ٌَقو ُمونَ إِ ك َما ٌَقو ُم الذِي ٌَتخ َّبط ُه الش ٌْطانُ
الر َبا
الَّذٌِنَ ٌَؤكلونَ ِّ
الر َبا [ َ ]275\2و ْاألَ َحاد ُ
ٌِث
س َذلِ َك ِبؤ َ َّن ُه ْم َالُوا إِ َّن َما ا ْل َب ٌْ ُع ِم ْ ل ُ ِّ
مِنَ ا ْل َم ِّ
ُون َعلَى
ج ًّداَ .واعْ لَ ْم أَنَّ الرِّ َبا ِم ْن ُه َما أَجْ َم َع ْالمُسْ لِم َ
فًِ َذل َِك َكث َ
ٌِرةٌد ِ
َم ْن ِع ِه َولَ ْم ٌ َُخال ْ
ِؾ فٌِ ِه أَ َح ٌدد َو َذل َِك َك ِر َبا ْال َجا ِهلِ ٌَّةَِ ،وه َُو أَنْ ٌَ ِزٌدَ هُ فًِ
ْنَ ،و ِر َبا ال َّن َسا ِء َبٌ َْن َّ
ب
الذ َه ِ
ْاألَ َج ِل َعلَى أَنْ ٌَ ِزٌدَ هُ ْاْل َخ ُر فًِ َق ْد ِر ال َّدٌ ِ
ضةَِ ،و َبٌ َْن َّ
َو َّ
ضةَِ ،و َبٌ َْن ْالبُرِّ َو ْالبُرِّ ،
ب َو ْالفِ َّ
ض ِة َو ْالفِ َّ
الذ َهبَِ ،و ْالفِ َّ
الذ َه ِ
ٌِرَ ،و َبٌ َْن ال َّتمْ ِر َوال َّتمْ ِرَ ،و َبٌ َْن ْالم ِْل ِح َو ْالم ِْل ِح،
ٌِر َوال َّشع ِ
َو َبٌ َْن ال َّشع ِ
ح ٍد
ضَ .و َك َذل َِك َح َكى َؼ ٌْ ُر َوا ِ
َو َك َذل َِك َبٌ َْن َه ِذ ِه ْاألَرْ َب َع ِة َبعْ ضِ َها َم َع َبعْ ٍ
ور ِة
اع َعلَى َتحْ ِر ٌِم ِر َبا ْال َفضْ ِلَ ،بٌ َْن ُك ِّل َوا ِ
ح ٍد م َِن ال ِّس َّت ِة ْال َم ْذ ُك َ
اإلجْ َم َ
ِْ
ب َو َّ
َف َال ٌَجُو ُز ْال َفضْ ُل َبٌ َْن َّ
ضةَِ ،و َال
ض ِة َو ْالفِ َّ
الذ َهبَِ ،و َال َبٌ َْن ْالفِ َّ
الذ َه ِ
ٌِرَ ،و َال َبٌ َْن ال َّتمْ ِر َوال َّتمْ ِرَ ،و َال
ٌِر َوال َّشع ِ
َبٌ َْن ْالبُرِّ َو ْالبُرِّ َ ،و َال َبٌ َْن ال َّشع ِ
ك فٌِ ِه َم ْن ُع ِر َبا
َبٌ َْن ْالم ِْل ِح َو ْالم ِْل ِحَ ،ولَ ْو ٌَ ًدا ِب ٌَ ٍدَ .و ْال َح ُّق الَّذِي َال َش َّ
ورةَِ ،فإِنْ قٌِ َل:
ْال َفضْ ِل فًِ ال َّن ْو ِع ْال َوا ِ
ح ِد م َِن ْاألَصْ َناؾِ ال ِّس َّت ِة ْال َم ْذ ُك َ
ُ
َث َب َ
ْن َز ٌْدٍ ،أَنَّ َرسُو َل
ت فًِ «ال َّ
ْن َعب ٍ
َّاسَ ،عنْ أ َسا َم َة ب ِ
ٌِح» َع ِن اب ِ
صح ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلِ َ « :ر َبا إِ َّ فًِ ال َّنسِ ٌ َئ ِة » َو َث َب َ
ت فًِ
هللا َ -
َّ ِ
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ال أَ َّن ُه َقا َلَ :سؤ َ ْل ُ
ازبٍَ ،و َزٌْدَ
«ال َّ
ٌِح» َعنْ أَ ِبً ْال ِم ْن َه ِ
ت ْال َب َرا َء ب َْن َع ِ
صح ِ
صلَّى
ب َْن أَرْ َق َم َع ِن ال َّ
هللا َ
ُول َّ ِ
ْن َعلَى َع ْه ِد َرس ِ
صرْ ؾِ َف َق َاالُ :ك َّنا َتا ِ
ج َرٌ ِ
صلَّى َّ
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -ع ِن
هللا َ -
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َسؤ َ ْل َنا َرسُو َل َّ ِ
سَ ،و َما َكانَ ِم ْن ُه َنسِ ٌ َئ ًالة
ال َّ
صرْ ؾِ َ ،ف َقا َلَ « :ما َكانَ ِم ْن ُه ٌَدًال ا ِب ٌَ ٍد َف َال َبؤْ َ
َ
َ
َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
َف َال»َ ،ف ْال َج َوابُ ِمنْ أ ْو ُج ٍهْ :األ َّو ُل :أنَّ م َُرادَ ال َّن ِبًِّ َ -
از ْال َفضْ ِل َو َم ْن ِع ال َّنسِ ٌ َب ِة فٌِ َما َر َواهُ َع ْن ُه أ ُ َسا َم ُةَ ،و ْال َب َراءُ،
َو َسلَّ َم ِ -ب َج َو ِ
ٌِح ِة
ت ال َّ
ٌِل الرِّ َوا ٌَا ِ
صح َ
ْنِ ،بدَ ل ِ
َو َز ٌْ ٌدد ،إِ َّن َما ه َُو فًِ ِ
ْن م ُْخ َتلِ َفٌ ِ
ج ْن َسٌ ِ
َ
ح ِد
س ْال َوا ِ
ْالم َ
از ال َّت َفاض ُِلَ ،وأَ َّن ُه فًِ ْال ِ
ج ْن ِ
ُصرِّ َح ِة ِبؤنَّ َذل َِك ه َُو َم َح ُّل َج َو ِ
َممْ ُنو ٌدعَ .و ْ
ار َه َذا ْال َوجْ َه ْال َب ٌْ َهقًُِّ فًِ «ال ُّس َن ِن ْال ُك ْب َرى»َ ،فإِ َّن ُه َقا َل
اخ َت َ
اق ْال َحد َ
َبعْ دَ أَنْ َس َ
ْن
ازبٍَ ،و َز ٌْ ِد ب ِ
ٌِث الَّذِي َذ َكرْ َنا آنِ ًفا َع ِن ْال َب َرا ِء ب ِ
ْن َع ِ
ون
اريُّ فًِ ال َّ
أَرْ َق َمَ ،ما َن ُّ
ٌِح َعنْ أَ ِبً َعاصِ ٍمُ ،د َ
ص ُهَ :ر َواهُ ْالب َُخ ِ
صح ِ
ْن م َُح َّمدٍَ ،ع ِن
ْن مُصْ َعبٍَ ،وأَ ْخ َر َج ُه ِمنْ َحدٌِ ِ
اج ب ِ
ذ ِْك ِر َعا ِم ِر ب ِ
ث َحجَّ ِ
َ
ْ
اج،
ْجَ ،م َع ذ ِْك ِر َعا ِم ِر ب ِ
اب ِ
ْن ُج َرٌ ٍ
ْن مُصْ َعبٍَ ،وأ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ُم بْنُ ال َحجَّ ِ
ْن
ُونَ ،عنْ ُس ْف ٌَ َ
ْن َم ٌْم ٍ
ْن ُع ٌَ ٌْ َن َةَ ،عنْ َعمْ ِرو ب ِ
ان ب ِ
ْن َحات ِِم ب ِ
َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
اع َش ِرٌ ٌد
ك لًِ َو ِر ًقا ِب َنسِ ٌ َب ٍة إِلَى ْال َم ْوسِ ِم
الَ ،قا َلَ :ب َ
ارَ ،عنْ أَ ِبً ْال ِم ْن َه ِ
دٌِ َن ٍ
َ
ْن ْال َمدٌِنًِِّ ،
اريُّ
َعنْ َعلًِِّ ب ِ
أ ْو إِلَى ْال َحجَِّ ،ف َذ َك َرهُ َو ِب َمعْ َناهُ َر َواهُ ْالب َُخ ِ
ي َع ِن
انَ ،ور ُِو َ
انَ ،و َك َذل َِك َر َواهُ أَحْ َم ُد بْنُ َر ْو ٍح َعنْ ُس ْف ٌَ َ
َعنْ ُس ْف ٌَ َ
اع
الَ ،قا َلَ :ب َ
ْال ُح َم ٌْ ِديِّ َعنْ ُس ْف ٌَ َ
ارَ ،عنْ أَ ِبً ْال ِم ْن َه ِ
ْن دٌِ َن ٍ
ان َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
َش ِرٌ ٌد
ك لًِ ِب ْال ُكو َف ِة دَ َرا ِه َم ِبدَ َرا ِه َم َب ٌْ َنهُ َما َفضْ ٌدل .عِ ْندِي أَنَّ َه َذا َخ َطؤٌد،
صحٌِ ُح َما َر َواهُ َعلًُِّ بْنُ ْال َمدٌِنًِِّ َ ،وم َُح َّم ُد بْنُ َحات ٍِمَ ،وه َُو ْالم َُرا ُد
َوال َّ
ُ
ْ
ْ
ار ًدا فًِ َبٌ ِْع
ِب َما أطل َِق فًِ ِر َوا ٌَ ِة اب ِ
ْجَ ،ف ٌَ ُكونُ ال َخ َب ُر َو ِ
ْن ُج َرٌ ٍ
سَ ،و َما
ْن ،أَ َح ُد ُه َما ِب ْاْل َخ ِرَ ،ف َقا َلَ « :ما َكانَ ِم ْن ُه ٌَدًال ا ِب ٌَ ٍد َف َال َبؤْ َ
ْال ِ
ج ْن َسٌ ِ
ث أ ُ َسا َم َةَ ،و َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم .
َكانَ ِم ْن ُه َنسِ ٌ َئ ًالة َف َال »َ ،وه َُو ْالم َُرا ُد ِب َحدٌِ ِ
ب /وأما األحادٌث الواردة فً تحرٌم الربا فهً كثٌرة ،نذكر منها:
ما أصلنا به اإلجماعات المصرحة بتحرٌم الربا فقد ذكرناها فً
/142
كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" حٌث قلنا:
حدٌث":تحرٌم ربا التفاضل فً الذاب بالذاب والفضة بالفضة "
ونص الحدٌث :عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا
صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم " :تبٌعوا الذاب
بالذاب إ م ال بم ل و تشفوا بعضها على بعض و تبٌعوا
الورق بالورق إ م ال بم ل و تشفوا بعضها على بعض و
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تبٌعوا منها ؼائبا بناجز " متفق علٌه  ،قال البخاريَ -2177 :ح َّد َث َنا
ُؾ ،أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌد
كَ ،عنْ َناف ٍِعَ ،عنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ال ُخ ْد ِريِّ
هللا بْنُ ٌُوس َ
َع ْب ُد َّ ِ
َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ َ « :ت ِبٌ ُعوا
هللا َ
هللا ُ َع ْن ُه :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
الذ َا َب ِب َّ
َّ
ضَ ،و َ
الذ َا ِ
ض َها َعلَى َب ْع ٍ
ب إِ َّ ِم ْ ًالال ِب ِم ْ ٍلَ ،و َ ُتشِ فُّوا َب ْع َ
ض،
ض َها َعلَى َب ْع ٍ
الو ِر ِق إِ َّ ِم ْ ًالال ِب ِم ْ ٍلَ ،و َ ُتشِ فُّوا َب ْع َ
الو ِر َق ِب َ
َت ِبٌ ُعوا َ
ج ٍز» وقال مسلمَ )1584(-75 :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى
َو َ َت ِبٌ ُعوا ِم ْن َها َؼائِ ًالبا ِب َنا ِ
بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،قا َلَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َمالِكٍ َ ،عنْ َناف ٍِعَ ،عنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ ،
الذ َا َب ِب َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ َ « :ت ِبٌ ُعوا َّ
الذ َابِ،
هللا َ
أَنَّ َرسُو َل ِ
ضَ ،و َ َت ِبٌ ُعوا ا ْل َو ِر َق
ض َها َعلَى َب ْع ٍ
إِ َّ ِم ْ ًالال ِب ِم ْ ٍلَ ،و َ ُتشِ فُّوا َب ْع َ
ضَ ،و َ َتبٌِ ُعوا
ض َها َعلَى َب ْع ٍ
بِا ْل َو ِر ِق ،إِ َّ ِم ْ ًالال بِ ِم ْ ٍلَ ،و َ ُتشِ فُّوا َب ْع َ
ج ٍز» ،وفً رواٌةَ )1587(-80 :ح َّد َث َنا ُع َب ٌْ ُد هللاِ بْنُ ُع َم َر
ِم ْن َها َؼائِ ًالبا ِب َنا ِ
ُّوبَ ،عنْ أَ ِبً ق َِال َب َةَ ،قا َل:
ٌريُّ َ ،ح َّد َث َنا َحمَّا ُد بْنُ َز ٌْدٍَ ،عنْ أٌَ َ
ار ِ
ْال َق َو ِ
ُك ْن ُ
ارَ ،ف َجا َء أَبُو ْاألَ ْش َعثَِ ،قا َل:
ت ِبال َّش ِام فًِ َح ْل َق ٍة فٌِ َها مُسْ لِ ُم بْنُ ٌَ َس ٍ
ت لَ ُهَ :ح ِّد ْ
ث أَ َخا َنا َحد َ
سَ ،فقُ ْل ُ
ٌِث
َقالُوا :أَبُو ْاألَ ْش َعثِ ،أَبُو ْاألَ ْش َعثَِ ،ف َجلَ َ
او ٌَ ُة،
اس م َُع ِ
ْن الصَّا ِمتَِ ،قا َلَ :ن َع ْمَ ،ؼ َز ْو َنا َؼ َزا ًة َو َعلَى ال َّن ِ
ُع َبادَ َة ب ِ
او ٌَ ُة
ان فٌِ َما َؼنِمْ َنا آنِ ٌَ ٌدة ِمنْ فِ َّ
ٌِر ًةَ ،ف َك َ
َف َؽنِمْ َنا َؼ َنابِ َم َكث َ
ضةٍَ ،فؤ َ َم َر م َُع ِ
ار َع ال َّناسُ فًِ َذل َِكَ ،ف َبلَ َػ
ٌع َها فًِ أَعْ طِ ٌَا ِ
اسَ ،ف َت َس َ
َرج ًُال أَنْ ٌَ ِب َ
ت ال َّن ِ
ُع َبادَ َة ب َْن الصَّا ِمتَِ ،ف َقا َمَ ،ف َقا َل :إِ ِّنً َس ِمعْ ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ت َرسُو َل ِ
ب ِب َّ
َو َسلَّ َمْ ٌَ « :ن َهى َعنْ َب ٌْ ِع َّ
ِضةَِ ،وا ْل ُب ِّر
الذ َا ِ
ِض ِة ِبا ْلف َّ
الذ َابَِ ،وا ْلف َّ
ٌِر بِال َّ
بِا ْل ُب ِّرَ ،وال َّ
اا
ٌِرَ ،وال َّت ْم ِر بِال َّت ْم ِرَ ،وا ْل ِم ْل ِ بِا ْل ِم ْل ِ  ،إِ َّ َس َو ًال
شع ِ
شع ِ
ااَ ،ع ٌْ ًالنا ِب َع ٌْ ٍنَ ،ف َمنْ َزادَ  ،أَ ِو ْازدَ ادَ َ ،ف َقدْ أَ ْر َبى»َ ،ف َر َّد ال َّناسُ َما
ِب َس َو ٍ
ون
ال ٌَ َت َح َّد ُث َ
او ٌَ َة َف َقا َم َخطِ ٌبًاَ ،ف َقا َل :أَ َال َما َبا ُل ِر َج ٍ
أَ َخ ُذواَ ،ف َبلَ َػ َذل َِك م َُع ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أَ َحاد َ
ٌِث َق ْد ُك َّنا َن ْش َه ُدهُ َو َنصْ َح ُب ُه
هللا َ
ُول ِ
َعنْ َرس ِ
ص َةُ ،ث َّم َقا َل:
ت َفؤ َ َعادَ ْالقِ َّ
َفلَ ْم َنسْ َمعْ َها ِم ْنهَُ ،ف َقا َم ُع َبادَ ةُ بْنُ الصَّا ِم ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،وإِنْ َك ِر َه
ول هللاِ َ
"لَ ُن َحدِّ َ نَّ بِ َما َسم ِْع َنا مِنْ َر ُ
س ِ
ص َح َب ُه فًِ ُج ْن ِد ِه لَ ٌْلَ ًالة
او ٌَ ُة  -أَ ْو َالََ :وإِنْ َرؼِ َم َ -ما أ ُ َبالًِ أَنْ َ أَ ْ
ُم َع ِ
رواه أحمد والبخاري .الحدٌث تفرد به
اا"َ ،قا َل َحمَّا ٌدد َه َذا أَ ْو َنحْ َوهُ،
َس ْودَ َ
الكتانً فً "نظم المتناثر " وقال عن ) 1 :أبً سعٌد ) 2 ،عثمان بن عفان  ) 3وابن عمر) 4 ،
وعبادة بن الصامت ) 5 ،ورافع بن خدٌج ) 6 ،وعمر بن الخطاب ) 7 ،فضالة بن عبٌد) 8 ،
وأبً بكرة ) 9 ،أبً هرٌرة ) 10 ،وأبً أسٌد الساعدي ) 11 ،وعلً بن أبً طالب،
وؼٌرهم ،ثم قال " ذكر البر بالبر والشعٌر بالشعٌر والتمر بالتمر والمل بالمل " وفً
"شرح معانً اْلثار " للطحاوي وبعد ما ذكر فٌه أن الربا المنصوص علٌه فً القرآن كان
أصله فً النسٌبة ما نصه  :ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحرٌم الربا والتفاضل فً الذهب
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بالذهب والفضة بالفضة وسابر األشٌاء المكٌالت والموزونات على ما ذكره عبادة بن
الصامت فٌما روٌناه عنه وفٌما تقدم من كتابنا هذا فً باب بٌع الحنطة بالشعٌر فكان ذلك
ربا حرم بالسنة وتواترت به اْلثار عن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم حتى قامت بها
الحجة  /هـ ثم ذكر بعض اْلثار الواردة فً هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه اْلثار
المتواترة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه نهى عن بٌع الفضة بالفضة والذهب
بالذهب متفاضال وكذلك سابر األشٌاء المكٌالت التً قد ذكرت فً هذه اْلثار التً روٌناها
فالعمل بها أولى بنا من العمل بحدٌث أسامة الذي او ِ َ " :ر َبا إ ِ َّ فًِ ال َّنسِ ٌ َئ ِة " الذي قد
ٌجوز أن ٌكون تؤوٌله على ما قد ذكرنا فً هذا الباب /هـ قلت قد خرجنا هذه األحادٌث فً
كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" كما ٌلً 1 :ـ أبو سعٌد :أخرجه البخاري ومسلم
والبٌهقً 2 ،ـ عثمان بن عفان :أخرجه مسلم والبٌهقً  3 ،ـ ابن عمر :البٌهقً وصرح ابن
حجر فً التلخٌص أنه معلول 4 .ـ عبادة بن الصامت  :الشافعً و مسلم 5 .ـ رافع بن خدٌج:
انظره فً نظم المتناثر  6،ـ عمر بن الخطاب :البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسابً وابن ماجه 7 .ـ فضالة بن عبٌد :انظره فً نظم المتناثر  8 ،ـ أبو بكرة  :البخاري
ومسلم 9 :ـ أبو هرٌرة :مسلم والبٌهقً  10 ،ـ أبو أسٌد الساعدي :انظره فً نظم المتناثر ،
 11ـ علً بن أبً طالب :المستدرك  12 ،ـ أنس :الدارقطنً  13،ـ بالل :البزار 14 ، .ـ أبو
الدرداء :الشافعً والمزنً والبٌهقً  ،وؼٌرهم.
 " /143أحؤدٌث تحرٌم الربا واللعنة على آكله" نحن السباقون

لتخرٌجه والحكم علٌه بالتواتر حٌث قلنا فً كتابنا "تنوٌر المسالك
لبعض أسانٌد مالك وشرح رواٌة الزهري عن مالك" ما ٌلً:
والحدٌث حكمنا علٌه بالتواتر وخرجناه كما ٌلً :قال تعالى {:الَّذٌِنَ
ار سِ ًالّرا َو َع َالنِ ٌَ ًالة َفلَهُ ْم أَ ْج ُر ُا ْم عِ ْندَ َر ِّب ِه ْم
ٌُ ْنفِقُونَ أَ ْم َوالَهُ ْم ِباللَّ ٌْ ِل َوال َّن َه ِ
الر َبا َ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ْم َو َ ُا ْم ٌَ ْح َز ُنونَ
( )274الَّذٌِنَ ٌَؤْ ُكلُونَ ِّ
َو َ َخ ْو ٌ
ٌَقُو ُمونَ إِ َّ َك َما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س َذلِ َك ِبؤ َ َّنهُ ْم
ش ٌْ َطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
الر َبا َوأَ َحلَّ َّ
ااهُ
الر َبا َف َمنْ َج َ
هللا ُ ا ْل َب ٌْ َع َو َح َّر َم ِّ
َالُوا إِ َّن َما ا ْل َب ٌْ ُع ِم ْ ل ُ ِّ
هللا َو َمنْ َعادَ
ؾ َوأَ ْم ُرهُ إِلَى َّ ِ
َم ْوعِ َظ ٌة مِنْ َر ِّب ِه َفا ْن َت َهى َفلَ ُه َما َسلَ َ
ار ُا ْم فٌِ َها َخالِدُونَ ( })275وقال تعالىَ {:فإِنْ لَ ْم
ص َح ُ
َفؤُولَئِ َك أَ ْ
اب ال َّن ِ
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم
َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُا ُ
هللا َو َر ُ
َ َت ْظلِ ُمونَ َو َ ُت ْظلَ ُمونَ (َ )279وإِنْ َكانَ ُذو ُع ْس َر ٍة َف َنظِ َرةٌ إِلَى
( })280قال مسلم:
صدَّ ُوا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ
َم ٌْ َس َر ٍة َوأَنْ َت َ
َّاحَ ،و ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،وع ُْث َمانُ بْنُ
َ )1598(-106ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ ال َّ
صب ِ
أَ ِبً َش ٌْ َب َةَ ،قالُواَ :ح َّد َث َنا ُه َش ٌْ ٌدم ،أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ُّ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َج ِاب ٍرَ ،قا َل:
الر َباَ ،و ُم ْإ ِكلَ ُهَ ،و َكاتِ َب ُه،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم آ ِكلَ ِّ
سول ُ هللاِ َ
«لَ َعنَ َر ُ
َو َ
ا» خرجه /1 :ابن مسعود :أخرجه أحمد وابن
شااِدَ ٌْ ِه»َ ،و َالَُ « :ا ْم َس َوا ٌ
أبً شٌبة وأبو داود الطٌالسً والدارمً ومسلم وأبو داود السجستانً والترمذي والنسابً
فً السنن الكبرى وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان والطحاوي فً شرح مشكل اْلثار
وأبو عوانة فً المستخرج والطبرانً فً معجم الشامٌٌن والبزار وأبو ٌعلى الموصلً وأبو
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نعٌم فً الحلٌة والشاشً والمروزي فً السنة والبٌهقً /2 ،جابر :أخرجه أحمد ومسلم
وأبو عوانة فً المستخرج وابن الجارود وأبو ٌعلى الموصلً والبؽوي فً شرح السنة
والبٌهقً /3 ،أبو جحٌفة :أخرجه أحمد والحارث وابن أبً شٌبة والبخاري والطبرانً فً
الكبٌر والبزار والبٌهقً فً السنن الكبرى /4 ،علً :أخرجه أحمد والنسابً فً الكبرى
والبزار وأبو ٌعلى الموصلً والطبرانً فً األوسط /5 ،سمرة بن جندب :أخرجه أحمد
 /6جندب :أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر /7 ،أبو هرٌرة :أخرجه أبو داود وابن ماجه
والمروزي فً السنة /8 ،الحارث :أخرجه النسابً فً السنن الكبرى /9 ،الشعبً :أخرجه
النسابً فً السنن الكبرى.
وقال البخاريَ - 7047 :ح َّد َثنًِ م َُإ َّم ُل بْنُ ِه َش ٍام أَبُو ِه َش ٍامَ ،ح َّد َث َنا

إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ إِ ْب َراهٌِ َمَ ،ح َّد َث َنا َع ْو ٌد
ؾَ ،ح َّد َث َنا أَبُو َر َجا ٍءَ ،ح َّد َث َنا َسم َُرةُ بْنُ
ب َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِممَّا
ُج ْن ُد ٍ
هللا َ
ان َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َع ْنهَُ ،قا َلَ :ك َ
ٌ ُْكثِ ُر أَنْ ٌَقُو َل ِألَصْ َح ِاب ِهَ « :الْ َرأَى أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم مِنْ ُر ْإ ٌَا» َالَ:
اا َّ
َف ٌَقُ ُّ َعلَ ٌْ ِه َمنْ َ
هللا ُ أَنْ ٌَقُ َّ َ ،وإِ َّن ُه َالَ َذ َ
ات َؼدَ ا ٍة« :إِ َّن ُه أَ َتانًِ
ش َ
انَ ،وإِ َّنهُ َما ا ْب َت َع َ انًَِ ،وإِ َّنهُ َما َا َ لًِ ا ْن َطل ِْقَ ،وإِ ِّنً ا ْن َطلَ ْق ُ
ت
اللَّ ٌْلَ َة آتِ ٌَ ِ
ج ٍعَ ،وإِ َذا َ
ص ْخ َرةٍ،
آخ ُر َائِ ٌم َعلَ ٌْ ِه ِب َ
َم َعهُ َماَ ،وإِ َّنا أَ َت ٌْ َنا َعلَى َر ُج ٍل ُم ْ
ض َط ِ
الح َج ُر اَا
الص ْخ َر ِة ل َِر ْأسِ ِه َف ٌَ ْ لَ ُػ َر ْأ َس ُهَ ،ف ٌَ َتدَ اْ دَ هُ َ
َوإِ َذا ا َُو ٌَ ْه ِوي ِب َّ
س ُه َك َما َكانَ ،
ج ُع إِلَ ٌْ ِه َح َّتى ٌَصِ َّ َر ْأ ُ
ُا َناَ ،ف ٌَ ْت َب ُع َ
الح َج َر َف ٌَؤْ ُخ ُذهَُ ،فالَ ٌَ ْر ِ
ُ َّم ٌَ ُعو ُد َعلَ ٌْ ِه َف ٌَ ْف َعل ُ ِب ِه ِم ْ لَ َما َف َعلَ ال َم َّر َة األُولَى» َالَْ ُ " :ل ُ
ت لَهُ َما:
ان؟" َالََ " :ا َ لًِ :ا ْن َطل ِِق ا ْن َطل ِْق" َالَ:
س ْب َحانَ َّ ِ
ُ
هللا َما ا ََذ ِ
َ
" َفا ْن َطلَ ْق َناَ ،فؤ َت ٌْ َنا َعلَى َر ُج ٍل ُم ْس َت ْل ٍق لِ َق َفاهَُ ،وإِ َذا َ
آخ ُر َائِ ٌم َعلَ ٌْ ِه
ب مِنْ َحدٌِدٍَ ،وإِ َذا ا َُو ٌَؤْتًِ أَ َحدَ شِ َّق ًْ َو ْج ِه ِه َف ٌُ َ
ش ْرشِ ُر شِ دْ َ ُه
ِب َكلُّو ٍ
إِلَى َ َفاهَُ ،و َم ْنخ َِرهُ إِلَى َ َفاهَُ ،و َع ٌْ َن ُه إِلَى َ َفاهَُ - ،الََ :و ُر َّب َما َالَ أَ ُبو
ب َ
ااَ :ف ٌَ ُ
الجانِ ِ
ش ُّق َ " -الََّ ُ «:م ٌَ َت َح َّول ُ إِلَى َ
َر َج ٍ
اْلخ ِر َف ٌَ ْف َعل ُ ِب ِه ِم ْ لَ
ب َح َّتى ٌَصِ َّ َذلِ َك
الجانِ ِ
َما َف َعلَ ِبا ْل َجانِ ِ
ب األَ َّو ِلَ ،ف َما ٌَ ْف ُر ُغ مِنْ َذلِ َك َ
ِب َك َما َكانَ َّ ُ ،م ٌَ ُعو ُد َعلَ ٌْ ِه َف ٌَ ْف َعل ُ ِم ْ لَ َما َف َعلَ ال َم َّر َة األُولَى»
الجان ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َالَ " :ل ُ
ان؟ " الَ " :ا لًِ :ا ْنطل ِِق ا ْنطل ِْق،
س ْب َحانَ ِ
تُ :
هللا َما اَذ ِ
َ
ب أَ َّن ُه َكانَ ٌَقُول ُ َ -فإِ َذا
ور َ -الََ :فؤ َ ْحسِ ُ
َفا ْن َطلَ ْق َناَ ،فؤ َت ٌْ َنا َعلَى ِم ْ ِل ال َّت ُّن ِ
ات " َالََ « :ف َّ
ص َو ٌ
اطلَ ْع َنا فٌِهَِ ،فإِ َذا فٌِ ِه ِر َجال ٌ َون َِسا ٌا
فٌِ ِه لَ َؽ ٌط َوأَ ْ
ب
ب مِنْ أَ ْس َفلَ ِم ْنهُ ْمَ ،فإِ َذا أَ َتا ُا ْم َذلِ َك اللَّ َه ُ
ُع َراةٌَ ،وإِ َذا ُا ْم ٌَؤْتٌِ ِه ْم لَ َه ٌ
ض ْوا» َالَْ ُ " :ل ُ
ت لَ ُه َماَ :ما اَإُ َ ِا؟" َالََ " :ا َ لًِ :ا ْن َطل ِِق
ض ْو َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ا ْنطل ِْق" الَ«:فا ْنطلق َنا ،فؤ َت ٌْ َنا َعلى َن َه ٍر َ -حسِ ْب ُ
[ص]45:
ت أ َّن ُه َكانَ
ٌَقُول ُ  -أَ ْح َم َر ِم ْ ِل الدَّ ِمَ ،وإِ َذا فًِ ال َّن َه ِر َر ُجل ٌ َسابِ ٌ ٌَ ْس َب ُ َ ،وإِ َذا َعلَى
َ
اب ُ ٌَ ْس َب ُ
ٌِر ًالةَ ،وإِ َذا َذلِ َك َّ
ار ًالة َك َ
ش ِّط ال َّن َه ِر َر ُجل ٌ َدْ َج َم َع عِ ْندَ هُ ح َِج َ
الس ِ
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ار َةَ ،ف ٌَ ْف َؽ ُر لَ ُه َفاهُ
َما ٌَ ْس َب ُ َّ ُ ،م ٌَؤْتًِ َذلِ َك الَّذِي َدْ َج َم َع عِ ْندَ هُ الح َِج َ
ج ُع إِلَ ٌْ ِه ُكلَّ َما َر َج َع إِلَ ٌْ ِه َف َؽ َر لَ ُه
َف ٌُ ْلقِ ُم ُه َح َج ًالرا َف ٌَ ْن َطل ُِق ٌَ ْس َب ُ َّ ُ ،م ٌَ ْر ِ
َفاهُ َفؤ َ ْل َق َم ُه َح َج ًالرا» َالَْ ُ " :ل ُ
ان؟" َالََ " :ا َ لًِ:
ت لَهُ َماَ :ما ا ََذ ِ
ا ْن َطل ِِق ا ْن َطل ِْق" َالََ « :فا ْن َطلَ ْق َناَ ،فؤ َ َت ٌْ َنا َعلَى َر ُج ٍل َك ِرٌ ِه ال َم ْرآةِ،
اا َر ُج ًالال َم ْرآ ًالةَ ،وإِ َذا عِ ْندَ هُ َنا ٌر ٌَ ُح ُّ
ش َها َو ٌَ ْس َعى
َكؤ َ ْك َر ِه َما أَ ْن َت َر ٍ
َح ْولَ َها» َالَْ ُ " :ل ُ
ت لَهُ َماَ :ما ا ََذا؟" َالََ " :ا َ لًِ :ا ْن َطل ِِق ا ْن َطل ِْق،
ٌعَ ،وإِ َذا
ض ٍة ُم ْع َت َّمةٍ ،فٌِ َها مِنْ ُكلِّ لَ ْو ِن َّ
َفا ْن َطلَ ْق َناَ ،فؤ َ َت ٌْ َنا َعلَى َر ْو َ
الر ِب ِ
ض ِة َر ُجل ٌ َط ِوٌلٌ َ ،أَ َكا ُد أَ َرى َر ْأ َس ُه ُطو ًال فًِ
الر ْو َ
َب ٌْنَ َظ ْه َريِ َّ
ان َرأَ ٌْ ُتهُ ْم َ ُّط" َالَْ ُ " :ل ُ
ت
ااَ ،وإِ َذا َح ْولَ َّ
الس َم ِ
َّ
الر ُج ِل مِنْ أَ ْك َ ِر ِو ْلدَ ٍ
لَهُ َماَ :ما ا ََذا َما اَإُ َ ِا؟" َالََ " :ا َ لًِ :ا ْن َطل ِِق ا ْن َطل ِْق" َالَ:
ض ًالة َ ُّط أَ ْع َظ َم ِم ْن َها
ض ٍة َعظِ ٌ َمةٍ ،لَ ْم أَ َر َر ْو َ
« َفا ْن َطلَ ْق َنا َفا ْن َت َه ٌْ َنا إِلَى َر ْو َ
ار َت َق ٌْ َنا فٌِ َها،
َو َ أَ ْح َسنَ » َالََ " :ا َ لًِْ :ار َق فٌِ َها" َالََ « :ف ْ
اب ال َمدٌِ َن ِة
َفا ْن َت َه ٌْ َنا إِلَى َمدٌِ َن ٍة َم ْبنِ ٌَّ ٍة ِبلَ ِب ِن َذ َا ٍ
ِضةٍَ ،فؤ َ َت ٌْ َنا َب َ
ب َولَ ِب ِن ف َّ
اس َت ْف َت ْح َنا َففُتِ َ لَ َنا َفدَ َخ ْل َنااَاَ ،ف َتلَ َّقا َنا فٌِ َها ِر َجال ٌ َ
ش ْط ٌر مِنْ َخ ْلقِ ِه ْم
َف ْ
ااَ ،و َ
اا» َالََ " :ا َ لَ ُه ْم:
ش ْط ٌر َكؤ َ ْ َب ِ َما أَ ْن َت َر ٍ
َكؤ َ ْح َس ِن َما أَ ْن َت َر ٍ
ض ٌَ ْج ِري َكؤَنَّ
ْاذ َا ُبوا َف َق ُعوا فًِ َذلِ َك ال َّن َه ِر" َالََ « :وإِ َذا َن َه ٌر ُم ْع َت ِر ٌ
اضَ ،ف َذ َا ُبوا َف َو َ ُعوا فٌِهَِّ ُ ،م َر َج ُعوا إِلَ ٌْ َنا َدْ
ض فًِ ال َب ٌَ ِ
ااهُ ال َم ْح ُ
َم َ
َ
ور ٍة» َالََ " :ا َ لًِ:
ص َ
صا ُروا فًِ أ ْح َس ِن ُ
سو ُا َع ْن ُه ْمَ ،ف َ
َذ َا َب َذلِ َك ال ُّ
ص ٌر
ص ُعدًال ا َفإِ َذا َ ْ
ص ِري ُ
َا ِذ ِه َج َّن ُة َعدْ ٍن َوا ََذا َك َم ْن ِزل ُ َك" َالََ « :ف َس َما َب َ
اا» َالََ " :ا َ لًِ :ا ََذا َك َم ْن ِزل ُ َك" َالَْ ُ ":ل ُ
ت
ض ِ
الر َبا َب ِة ال َب ٌْ َ
ِم ْ ل ُ َّ
ار َك َّ
هللا ُ فٌِ ُك َما َذ َرانًِ َفؤَدْ ُخلَ ُهَ ،ا َ :أَ َّما اْلنَ َفالََ ،وأَ ْن َت
لَهُ َماَ :ب َ
ت لَهُ َماَ :فإِ ِّنً َدْ َرأَ ٌْ ُ
خلَ ُه" َالَْ ُ ":ل ُ
ت ُم ْن ُذ اللَّ ٌْلَ ِة َع َج ًالباَ ،ف َما ا ََذا
دَ ا ِ
َ
َ
َ
َ
الَّذِي َرأ ٌْ ُ
الر ُجل ُ األ َّول ُ الَّذِي
ت؟" َالََ ":ا َ لًِ :أ َما إِ َّنا َس ُن ْخ ِب ُر َك ،أ َّما َّ
ض ُه
الر ُجل ُ ٌَؤْ ُخ ُذ القُ ْرآنَ َف ٌَ ْرفُ ُ
الح َج ِرَ ،فإِ َّن ُه َّ
س ُه ِب َ
أَ َت ٌْ َت َعلَ ٌْ ِه ٌُ ْ لَ ُػ َر ْأ ُ
ش ْر َ
الر ُجل ُ الَّذِي أَ َت ٌْ َت َعلَ ٌْهَِ ٌُ ،
ش ُر
الصالَ ِة ال َم ْك ُتو َبةَِ ،وأَ َّما َّ
َو ٌَ َنا ُم َع ِن َّ
شِ دْ ُ ُه إِلَى َ َفاهَُ ،و َم ْن ِ
خ ُرهُ إِلَى َ َفاهَُ ،و َع ٌْ ُن ُه إِلَى َ َفاهَُ ،فإِ َّن ُه َّ
الر ُجل ُ
ب ال َك ْذ َب َة َت ْبل ُ ُػ اْل َف َ
الر َجال ُ َوال ِّن َسا ُا
اقَ ،وأَ َّما ِّ
ٌَ ْؽدُو مِنْ َب ٌْتِهَِ ،ف ٌَ ْك ِذ ُ
الز َناةُ َو َّ
ورَ ،فإِ َّن ُه ُم ُّ
الز َوانًَِ ،وأَ َّما
ال ُع َراةُ الَّذٌِنَ فًِ ِم ْ ِل ِب َن ِ
اا ال َّت ُّن ِ
الر ُجل ُ الَّذِي أَ َت ٌْ َت َعلَ ٌْ ِه ٌَ ْس َب ُ فًِ ال َّن َه ِر َو ٌُ ْل َق ُم َ
َّ
الح َج َرَ ،فإِ َّن ُه آ ِكل ُ
ار ٌَ ُح ُّ
ش َها َو ٌَ ْس َعى
الر َباَ ،وأَ َّما َّ
ِّ
الر ُجل ُ ال َك ِرٌ ُه ال َم ْرآةِ ،الَّذِي عِ ْندَ ال َّن ِ
َ
َّ
َ
الر ُجل ُ الط ِوٌل ُ [ص ]46:الَّذِي
ازنُ َج َه َّن َمَ ،وأ َّما َّ
َح ْولَ َها ،فإِ َّن ُه َمالِ ٌك َخ ِ
المعامالت الربوية
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الو ْلدَ انُ الَّذٌِنَ
ض ِة َفإِ َّن ُه إِ ْب َرااٌِ ُم َ
الر ْو َ
فًِ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َس َّل َمَ ،وأَ َّما ِ
َح ْولَ ُه َف ُكل ُّ َم ْولُو ٍد َم َ
ض ال ُم ْسلِمٌِنَ ٌَ :ا
ات َعلَى الف ِْط َر ِة" َالََ :ف َقالَ َب ْع ُ
سولَ َّ
هللاَِ ،وأَ ْو َ ُد ال ُم ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
سول ُ َّ ِ
هللا َ
ش ِركٌِنَ ؟ َف َقالَ َر ُ
َر ُ
ش ِركٌِنَ َ ،وأَ َّما ال َق ْو ُم الَّذٌِنَ َكا ُنوا َ
َو َسلَّ َمَ «:وأَ ْو َ ُد ال ُم ْ
ش ْط ٌر ِم ْنهُ ْم َح َس ًالنا
صال ًالِحا َو َ
َو َ
آخ َر َس ٌِّ ًالئاَ ،ت َج َاو َز
ٌحاَ ،فإِ َّن ُه ْم َ ْو ٌم َخلَ ُطوا َع َم ًالال َ
ش ْط ٌر َ ِب ًال
َّ
هللا ُ َع ْنهُ ْم» و أخرجه مسلم فً الرإٌا باب رإٌا النبً صلى هللا علٌه
وسلم رقم ( 2275فٌتدهده) ٌنحط من علو إلى سفل وفً رواٌة
(فٌتدأدأ) أي ٌتدحرج( .فٌشرشر) ٌقطع( .فٌشق) أي بدل
(فٌشرشر)( .ضوضوا) رفعوا أصواتهم مختلطة( .المرآة) المنظر.
(معتمة) وفً نسخة (معتمة) أي ؼطاها الخصب أي كثٌرة النبت.
(لون الربٌع) وفً نسخة (نور الربٌع) أي زهر الشجر فً الربٌع.
(ارق) اصعد( .المحض) اللبن الخالص من الماء (فسما بصري)
نظر إلى فوق( .صعدا) صاعدا فً ارتفاع كثٌر( .الربابة) السحابة
وقٌل السحابة التً ركب بعضها بعضا( .ذرانً) اتركانً (فإنهم
الزناة) قال فً الفتح مناسبة العري لهم الستحقاقهم أن ٌفضحوا ألن
عادتهم أن ٌستتروا فً الخلوة فعوقبوا بالهتك .والحكمة فً إتٌان
العذاب لهم من تحتهم كون جناٌتهم من أعضابهم السفلى( .الفطرة)
أصل الخلقة التً خلقه هللا تعالى علٌها قبل أن تؽٌره المجتمعات
اْلثمة والنفوس الشرٌرة وهذه الفطرة هً اإلٌمان باهلل تعالى
وتوحٌده] وأخرجه ابن أبً شٌبة وأبو داود وابن خزٌمة وابن حبان
ٌز بْنُ
وأبو عوانة والبٌهقً  ،وقال البخاريَ -2766 :ح َّد َثنا َع ْب ُد َ
الع ِز ِ
ْن َز ٌْ ٍد ال َمدَ نًِِّ َ ،عنْ
َع ْب ِد َّ ِ
هللاَ ،قا َلَ :ح َّد َثنًِ ُسلَ ٌْ َمانُ بْنُ ِبالَ ٍلَ ،عنْ َث ْو ِر ب ِ
الؽ ٌْثَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ َّ
أَ ِبً َ
هللا ُ َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
صلَّى هللا ُ
هللا
وب َقا ِ
سولَ َّ ِ
ت»َ ،الُواٌَ :ا َر ُ
اج َتنِ ُبوا َّ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلْ « :
الس ْب َع ال ُم ِ
الس ْح ُرَ ،و َ ْتل ُ ال َّن ْفس الَّتًِ َح َّر َم َّ
ش ْر ُك ب َّ
َو َما اُنَّ ؟ َالَ« :ال ِّ
اَّللَِ ،و ِّ
هللا ُ
ِ
ِ
ٌِمَ ،وال َّت َولًِّ ٌَ ْو َم َّ
الز ْحؾِ ،
الح ِّقَ ،وأَ ْكل ُ ِّ
إِ َّ ِب َ
الر َباَ ،وأَ ْكل ُ َم ِ
ال ال ٌَت ِ
ت َ
-) 89(- 145
ت» وقال مسلم:
الؽافِالَ ِ
ت ال ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ؾ ال ُم ْح َ
َو َ ْذ ُ
َح َّد َثنً َهارُونُ بْنُ َسعٌِ ٍد ْ َ
األ ٌْلًُِّ َ ،ح َّد َث َنا ابْنُ َوهْ بٍَ ،قا َلَ :ح َّد َثنًِ
ْن َز ٌْدٍَ ،عنْ أَ ِبً ْال َؽ ٌْثَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
ُسلَ ٌْ َمانُ بْنُ ِب َال ٍلَ ،عنْ َث ْو ِر ب ِ
ت"
الس ْب َع ا ْل ُموبِ َقا ِ
اج َتنِ ُبوا َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلْ " :
أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
سولَ هللاَِ ،و َما اُنَّ ؟ َالَ" :ال ِّ
ش ْر ُك ِباَّللَِ ،و ِّ
ٌِلٌََ :ا َر ُ
الس ْح ُرَ ،و َ ْتل ُ
المعامالت الربوية
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الر َبا،
ٌِم َوأَ ْكل ُ ِّ
س ا َّلتًِ َح َّر َم هللا ُ إِ َّ ِبا ْل َح ِّقَ ،وأَ ْكل ُ َم ِ
ال َّن ْف ِ
ال ا ْل ٌَت ِ
َوال َّت َولًِّ ٌَ ْو َم َّ
ت"
ت ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ت ا ْل َؽاف َِال ِ
ؾ ا ْل ُم ْحصِ َنا ِ
الز ْحؾِ َ ،و َ ْذ ُ
فالحدٌث أخرجه البخاري (  2766و ) 6857ومسلم (  ))89(-145وأبو
داود (  ) 2874والنسابً فً "السنن الكبرى" (  6465و  ) 11297وفً
"المجتبى" (  ) 3671وابن حبان (  ) 5561وابن أبً عاصم فً
"الجهاد" (  ) 273وأبو عوانة فً "المستخرج" (  ) 217وفً "المسند"
( ) 148والطحاوي فً "شرح مشكل اْلثار" (  ) 894وأبو نعٌم فً
"المسند المستخرج" (  ) 262والبؽوي فً "شرح السنة" (  ) 45وابن
منده فً "اإلٌمان" (  ) 476والبٌهقً فً "السنن الكبرى" ( 12667
و 15851و  17128و  ) 18077وفً "السنن الصؽٌر" (  ) 2877وفً
"شعب اإلٌمان" (  280و  4000و  ) 6231وفً "االعتقاد" وفً "شرح
اعتقاد أهل السنة" (  1904و  ) 2273وؼٌرهم كثٌر ،فهذا الحدٌث فٌه
من الترهٌب ما فٌه ،وهو ٌبٌن تحرٌم هذه السبع الموبقاتٌ ،عنً
السبع المهلكات ،قال محمد األمٌن الشنقٌطًَ ":وال َّتحْ ق ُ
ٌِق :أَنَّ ْال َم ْو ِب َق
ْال ُم ْهل َِكِ ،منْ َق ْول ِِه ْم َو َب َق ٌَ ِب ُقَ ،ك َو َعدَ ٌَ ِع ُد ،إِ َذا َهلَ َكَ .وفٌِ ِه ل ُ َؽ ٌدة أ ُ ْخ َرى
ًَِ :و َب َق ٌَ ِب ُق
ج َل ٌَ ْو َجلَُ ،ول ُ َؽ ٌدة َثالِ َث ٌدة أٌَْضً ا َوه َ
َوه َ
ًَِ :و َب َق ٌَ ْو َب ُق َك َو ِ
ث ٌَ ِر ُ
َك َو ِر َ
ثَ .و َمعْ َنى ُك ِّل َذل َِكْ :ال َه َال ُ
كَ .و ْال َمصْ دَ ُر ِمنْ َو َب َق ِب ْال َف ْت ِح
اسَ ،و ْال َوب ُ
ْالوُ ب ُ
ْن َعلَى
ْقَ .و ِمنْ َو َب َق ِب ْال َكسْ ِر ْال َو َب ُق ِب َف ْت َح َتٌ ِ
ُوق َعلَى ْال ِق ٌَ ِ
أَ ْو
اسَ .وأَ ْو َب َق ْت ُه ُذ ُنو ُب ُه :أَهْ لَ َك ْتهَُ ،و ِمنْ َه َذا ْال َمعْ َنى َق ْول ُ ُه َت َعالَى:
ْالقِ ٌَ ِ
ٌُوبِ ْقهُنَّ بِ َما َك َس ُبوا [  ،]34\42أَيْ ْ ٌُ :هل ِْكهُنَّ َ ،و ِم ْن ُه ْال َحد ُ
ٌِثَ « ،ف ُموبِ ٌق
َف ُم ْعتِقُ َها » َو َحد ُ
ت » أَيِ:
وب َقا ِ
ٌِث «
َن ْف َس ُه أَ ْو َبائِ ُع َها
َّ
الس ْب ِع ا ْل ُم ِ
تَ ،و ِمنْ َه َذا ْال َمعْ َنى َق ْو ُل ُز َه ٌْ ٍرَ :و َمنْ ٌَ ْش َت ِري حُسْ َن َّ
الث َنا ِء
ا ْل ُم ْهلِ َكا ِ
ُوب ِق  ".فهذا بٌان فً تحرٌم
ِب َما ِل ِه ٌَ ...صُنْ عِ رْ َ
ض ُه َعنْ ُك ِّل َش ْن َعا َء م ِ
الربا بشقٌه :ربا النسٌبة وربا الفضلٌة ،وهللا تعالى أعلم .
ج /وأما اإلجماعات الواردة فً تحرٌم الربا :فقد بٌنا فً كتابنا
اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" ما ٌلً :قال ابن المنذر فً
"اإلجماع"" 487 :وأجمعوا على أن الستة األصناؾ متفاضال ٌدا بٌد
حرام" " 488وأجمعوا على أن
ونسٌبة ال ٌجوز أحدهما ،وهو
المتصارفٌن إذا تفرقا قبل أن ٌتقابضا أن الصرؾ فاسد  ".وقال ابن
حزم فً "مراتب اإلجماع"":و اتفقوا أن بٌع الذهب بالذهب بٌن
المسلمٌن نسٌبة حرام ،وأن بٌع الفضة بالفضة نسٌبة حرام إال أننا
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وجدنا لعلً رضً هللا عنه  :أنه باع من عمرو بن حرٌث جبة
منسوجة بالذهب إلى أجل ،وأن عمرا أحرقها فؤخرج منها من
الذهب أكثر مما ابتاعها به ،ووجدنا للمؽٌرة المخزومً صاحب
مالك  :دٌنارا وثوبا بدٌنارٌن أحدهما نقدا واْلخر نسٌبة جابز ،وأما
بٌع الفضة بالذهب بٌن المسلمٌن نسٌبة أحرام هو أم ال؟ فقد روي
فٌه عن طلحة ما روي " و" اتفقوا أن بٌع القمح بالقمح نسٌبة حرام،
وأن بٌع الشعٌر بالشعٌر كذلك نسٌبة حرام ،وأن بٌع الملح بالملح
نسٌبة حرام ،وأن بٌع التمر بالتمر كذلك نسٌبة حرام " و"اتفقوا أن
بٌع هذه األصناؾ األربعة بعضها ببعض بٌن المسلمٌن نسٌبة وإن
اختلفت أنواعها حرام ،وأن ذلك كله ربا " و "اتفقوا أن أصناؾ القمح
واحد"
كلها نوع واحد" و"اتفقوا أن أصناؾ الشعٌر كلها صنؾ
و" اتفقوا أن أصناؾ الملح كلها نوع واحد " "واتفقوا أن أصناؾ
التمر كلها نوع واحد "و " اتفقوا أن االبتٌاع بدنانٌر أو دراهم حال أو
فً الذمة ؼٌر مقبوضة أو بهما إلى أجل محدود باألٌام أو باألهلة أو
الساعات أو األعوام القمرٌة جابز ما لم ٌتطاول األجل جدا وما لم
ٌكن المبٌع مما ٌإكل أو ٌشرب فإن االختالؾ فً جواز بٌع ذلك
"وقال :اتفقوا أن
بالدنانٌر والدراهم فً كال الوجهٌن المذكرٌن
األصناؾ الستة التً ذكرنا آنفا إذا بٌعت بعضها ببعض وكل صنؾ
منها محض ال ٌخالطه شا من ؼٌر نوعه قل أو كثر وال معه شا
من ؼٌر نوعه قل أو كثر فبٌعا متماثلٌن الذهب والفضة وزنا بوزن
ولم ٌكن أحد الدنانٌر الموازن بها أكثر عددا من اْلخر وباقً
األصناؾ األربعة كٌال بكٌل وكان كل ذلك ٌدا بٌد وتدافعا كل ذلك
ولم ٌإاخره عن حٌن العقد طرفة عٌن فقد أصابا "و"اتفقوا أن الربا
حرام" وقال ابن عبد البر فً "التمهٌد" ":وأجمع العلماء أٌضا أن
التمر بالتمر ال ٌجوز بعضه ببعض إال مثال بمثل ،وسواء فٌه
الطٌب والدون ،وأجناس التمور كلها ال ٌجوز بٌع شا منها بشا إال
مثال بمثل ،كٌال بكٌل  ".وأخرج ابن عبد البر فً التمهٌد الجزء
الرابع ص 68 :قال :وقد أجمع المسلمون نقال عن نبٌهم صلى هللا
علٌه وسلم :إن اشتراط الزٌادة فً السلؾ ربا ،ولو كان قبضة من
علؾ أو حبة كما قال ابن مسعود ،أو حبة واحدة "
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ذكر بٌع األصناؾ الستة:المروزي " وبٌع الذهب بالذهب وزنا بوزن
مثال بمثل وال تبعه نسٌبة والحنطة بالحنطة والشعٌر بالشعٌر والتمر
بالتمر والملح بالملح مثال بمثال كٌال بكٌل ٌدا بٌد ،وال ٌباع نسٌبة
فإنه صح الخبر عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه نهى عن
هذه الستة األشٌاء أن ٌباع شيء منها بشًء من صنفه إال مثال بمثل
ٌدا بٌد وال ٌعاد نسٌبة – واتفق أهل العلم على ذلك ولم ٌختلفوا فٌه
إال فً البر والشعٌر أبواب اإلجماع فً البٌوع الفاسدة ذكر ما
ٌجوز فً مصارفة الذاب والفضة :ا ستذكار " " :وأجمعوا أن تبر
الذهب والفضة سواء فً منع التفاضل فً ذلك وكذلك مصوغ كل
شيء ومضروبه ال ٌجوز التفاضل فٌه وعلٌه مضى السلؾ والخلؾ
إال شٌبا ٌروى عن معاوٌة من وجوه أنه كان ال ٌرى الربا فً بٌع
العٌن بالتبر وال بالمصوغ وكان ٌجٌز التفاضل فٌه وٌمنع من ذلك
فً التبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ والعٌن بالعٌن أال ترى حدٌثه
فً هذا الباب أنه باع سقاٌة من ذهب أو ورق بؤكثر من وزنها فقال
له أبو الدرداء سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌنهى عن مثل
هذا إال مثال بمثل الحدٌث والسنة المجتمع علٌها من نقل الكافة
خالؾ ما ذهب إلٌه معاوٌة والتاجر ٌؤتً دار الضرب فٌعطٌهم أجر
الضرب وٌؤخذ وزن ورقه مضروبا وال ٌجوز ش يء منه وهو ربا
قاله سابر الفقهاء وقال ابن القاسم أراه خفٌفا للمضطر ذي الحاجة
وال خالؾ بٌن فقهاء الحجاز والعراق وسابر اْلفاق أنه ال ٌجوز
بٌع دٌنار بدٌنارٌن وال بؤكثر وزنا وال درهما بدرهمٌن وال بزٌادة
علٌه إال ما كان علٌه أهل مكة قدٌما وحدٌثا من إجازتهم التفاضل
فٌه ٌدا بٌد أخذوه عن ابن عباس أنه ال بؤس بالدرهم بالدرهمٌن قال:
وإنما الربا فً النسٌبة لرواٌته عن أسامة بن زٌد أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم قال ال ربا إال فً النسٌبة لم ٌتابع ابن عباس أحد من
الصحابة وال من التابعٌن وال من تبعهم على قوله إال طابفة من
الثابتة
المكٌٌن أخذوه عنه وعن أصحابه ،وهم محجوجون بالسنة
التً هً الحجة الكافٌة وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك
وأما الذهب بالورق فالربا فٌه بالتؤخٌر ال ؼٌر بإجماع ،وأجمعوا أن
ما حرم فٌه التفاضل ال ٌجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه
بمجهول وال خالؾ أنه ال تجوز النسٌبة فً الصرؾ وهو حكم
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الطعام بالطعام عند الجمهور " النوادر" " :وأجمعوا أن رجال لو باع
دراهم من رجل بدٌنار وقبض الدٌنار ثم باعه بالدراهم عرضا لم
ٌجز إال مالكا فإنه أجازه " .
" التمهٌد" :والربا الذي ورد به القرآن هو الزٌادة فً األجل ٌكون
بإزابها زٌادة فً الثمن فحرم هللا ذلك فً كتابه وعلى لسان رسوله
وأجمعت على ذلك أمته والحكم فً كل ما ٌإكل أوٌشرب كالحكم
" ابن
فٌما ٌكال مما ٌإكل أو ٌشرب سواء وهذا أمر مجتمع علٌه
بطال " :وٌجوز عند جمٌع العلماء أن ٌعطً الرجل إذا كان علٌه دٌن
ثمن حابطه وإن كان ال ٌفً بما علٌه إذا رؼب فً ذلك إلى ؼرمابه
الحطٌطة
وعلم أنه ال ٌفً بما علٌه فٌكون منهم على وجه
واإلحسان".
 .18الدلٌل على اإلجماع القائل بتحرٌم بٌع الستة األصناؾ تفاضال
ٌدا بٌد ونسٌئة كما فً " اإلجماع والمراتب "و" المروزي "و" اإلنباه "
و" اإلشراؾ " وقال ابن عبد البر فً " ا ستذكار"" :وقول مالك فً
الطعام واألدام قول جمهور علماء األمة وشذ داود فؤجاز فٌما عدا
األصناؾ الستة التفاضل والثن ي وما أصاب وجه القٌاس وال اتبع
الجمهور وال تخٌر اْلثار وال أعلم له دلٌال وقال ابن علٌة بتجوٌز
البر بالشعٌر متفاضال والزبٌب بالتمر كذلك إال حدٌثا ٌروٌه ابن
جرٌج أن نافعا أخبر أن ابن عمر باع تمرا بالؽابة صاعٌن بصاع
حنطة وكذلك ٌجوز لما اختلؾ فً بعضه ببعض جزافا وعلى هذا
جمهور العلماء فً تحرٌم النسبٌة فً الطعام بعضه ببعض وإن كان
من صنفٌن وكل ما جاز التفاضل فٌه من الطعام بعضه ببعض جاز
فٌه الجزاؾ ومعلوم بمجهول" قلت والدلٌل على ذلك كله قوله صلى
هللا علٌه وسلم" :الذهب بالذهب مثال بمثل ،والفضة بالفضة مثال
بمثل والتمر بالتمر مثال بمثل ،والبر بالبر مثال بمثل ،والملح بالملح
مثال بمثل والشعٌر بالشعٌر مثال بمثل ،فمن زاد أو ازداد فقد أربى،
بٌعوا الذهب بالفضة كٌؾ شبتم ٌدا بٌد ،وبٌعوا البر بالتمر كٌؾ
شبتم ٌدا بٌد ،وبٌعوا الشعٌر بالتمر كٌؾ شبتم ٌدا بٌد" أخرجه مسلم
وأبو داود والدارمً وابن ماجه ،وعن أبً األشعث ،أن معاوٌة أمر
ببٌع آنٌة من فضة فً أعطٌات الناس ،فبلػ عبادة فقال" :إنً سمعت
علٌه وسلم ٌنهى عن بٌع الذهب
رسول هللا صلى هللا
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والملح
بالذهب،والفضة بالفضة،والبر بالبر،والشعٌر بالشعٌر،
بالملح ،إال سواء بسواء عٌنا بعٌن ،فمن زاد أو ازداد فقد أربى"
رواه اإلمام مالك فً الموطؤ والنسابً واألثرم – واللفظ لألثرم فً
مسنده .وهللا تعالى أعلم و أجل .
 .19ول ابن المنذر" :وأجمعوا على أن المتصارفٌن إذا تفرقا قبل أن
ٌتقابضا أن الصرؾ فاسد " قلت ومعناه فً " النوادر" والدلٌل على
ذلك  ) 1حدٌث عمر بن الخطاب :أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود
والنسابً وابن ماجه ومالك وأحمد وؼٌرهم عن مالك بن أوٌسر بن
الحدثان أنه التمس صرفا بمابة دٌنار،قال :فدعانً طلحة بن عبٌد
هللا فتراوضنا حتى اصطرؾ منً ،فؤخذ الذهب ٌقلبها فً ٌدٌه ،ثم
قال :حتى ٌؤتً خازنً من الؽابة ،وعمر ٌسمع ذلك ،فقال :ال ،وهللا
ال تفارق حتى تؤخذ منه ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":
الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء ،والبر بالبر ربا إال هاء وهاء،
والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء ،والشعٌر بالشعٌر ربا إال هاء وهاء
".
 .34الدلٌل على اإلجماع القائل بؤن أصناؾ القم كلها واحد وكذلك
أصناؾ الشعٌر والمل والتمر كما فً " مراتب اإلجماع "قلت ما
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه واإلمام أحمد واإلمام
مالك  -واللفظ له  -عن نافع عن ابن عمر "أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم نهى عن المزابنة" والمزابنة بٌع الرطب بالتمر كٌال ،وبٌع
العنب بالزبٌب كٌال" وأخرج مالك أن زٌدا أبا عٌاش" :سؤل سعد بن
أبً وقاص عن البٌضاء بالسلت ،فقال له سعد :أٌتهما أفضل؟ قال:
البٌضاء ،فنهاه عن ذلك ،وقال سعد :سمعت رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌسؤل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال سعد "إن النبً
صلى هللا علٌه وسلم سبل عن بٌع الرطب بالتمر ،فقال :أٌنقص
الرطب إذا ٌبس؟ قالوا :نعم  ،فنهى عن ذلك ".
وقد ورد ت أحادٌث تثبت أن أصناؾ التمر كلها من التمر وكذلك
كما أن العرؾ المتداول بٌن الناس ٌجعل أصناؾ القمح كلها قمح
وٌطلق علٌها كلها اسم القمح وكذلك أصناؾ الشعٌر والملح والتمر،
إلخ … وقد تقدم فً كتاب الزكاة أن العرؾ أو العادة تجعلنا نعتبر
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البختً من اإلبل والجوامٌس من البقر وكذلك أنواع الضؤن والمعز
إلخ …
 .53ول ابن حزم فً " المراتب" "واتفقوا أن الربا حرام" وفً
"اإلجماع" و"التمهٌد" و"االستذكار" وهو إجماع متٌقن لقوله جل
وعال فً سورة البقرةَ ( :وأَ َح َّل ّ
هللا ُ ْال َبٌ َْع َو َحرَّ َم الرِّ َبا َف َمن َجاءهُ
هللا َو َمنْ َعادَ َفؤ ُ ْولَب َِك
ؾ َوأَمْ ُرهُ إِلَى ّ ِ
َم ْوعِ َظ ٌدة مِّن رَّ ِّب ِه َفان َت َه َى َفلَ ُه َما َسلَ َ
َ
ون) [اْلٌة  ]275وقوله جل وعال فً
ار ُه ْم فٌِ َها َخالِ ُد َ
أصْ َحابُ ال َّن ِ
هللا َو َذرُو ْا َما َبق ًَِ م َِن الرِّ َبا
سورة البقرةٌَ ( :ـــؤ َ ٌُّ َها الَّذ َ
ٌِن آ َم ُنو ْا ا َّتقُو ْا ّ َ
هللا َو َرسُولِ ِه َوإِن
ٌِن * َفإِن لَّ ْم َت ْف َعلُو ْا َفؤْ َذ ُنو ْا ِب َحرْ ٍ
ب م َِّن ّ ِ
إِن ُكن ُتم م ُّْإ ِمن َ
ُون) [  ]278-277وقال
ُون َوالَ ُت ْظلَم َ
ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم رُإُ وسُ أَمْ َوالِ ُك ْم الَ َت ْظلِم َ
ٌِن آ َم ُنو ْا الَ َتؤْ ُكلُو ْا الرِّ َبا
جل وعال فً سورة ءال عمرانٌَ ( :ــَؤٌُ َها الَّذ َ
ُون) [اْلٌة ]130 :وأخرج أبو
هللا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
ُّض َ
أَضْ َعا ًفا م َ
اع َف ًة َوا َّتقُو ْا ّ َ
داود والنسابً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا به "اجتنبوا
قال" :الشرك باهلل
السبع الموبقات :قالوا وما هً ٌا رسول هللا؟
[والسحر] ،وقتل النفس التً حرم هللا إال بالحق ،وأكل الربا،وأكل
مال الٌتٌم ،والتولً ٌوم الزحؾ ،وقذؾ المحصنات الؽافالت
المومنات" وأخرجه البخاري ومسلم وعن جابر بن عبد هللا وابن
مسعود رضً هللا عنهم مرفوعا" :لعن هللا آكل الربا ومإكله وكاتبه
وشاهدٌه " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
والدارمً وابن ماجه وابن الجارود والبٌهقً والطحاوي والطٌالسً
واإلمام أحمد والزٌلعً فً "نصب الراٌة" واأللبانً فً "إرواء
الؽلٌل" وؼٌرهم وكثٌرون .
والربا نوعان :ربا الفضلٌة وربا النسٌئة وقد ظن البعض أنه ال
ٌوجد إال ربا النسبٌة لحدٌث أسامة بن زٌد رضً هللا عنهما أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال ":ال ربا إال فً النسٌبة" أخرجه البخاري
ومسلم والنسابً والدارمً وابن ماجه والطحاوي والبٌهقً
والطٌالسً وأحمد وؼٌرهم ولكن حدٌث تحرٌم ربا التفاضل جاء
 ) 1أبً سعٌد
متواترا قطعً الثبوت ٌفٌد القطع ،رواه كل من:
الخدري رضً هللا عنه مرفوعا" :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة،
والبر بالبر ،والشعٌر بالشعٌر ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح ،مثال
بمثلٌ ،دا بٌد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،اْلخذ والمعطً سواء "
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أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً وابن الجارود والبٌهقً
وأحمد والطٌالسً والطحاوي والدارقطنً والحاكم والشافعً
" :
والطبرانً ،وؼٌرهم كثٌر ،وقال الكتانً فً "نظم المتناثر
" تحرٌم ربا التفاضل فً الذهب بالذهب والفضة بالفضة " رواه ) 1
أبو سعٌد  ) 2عثمان بن عفان  ) 3وابن عمر  ) 4عبادة بن الصامت
 ) 5رافع بن خدٌج  ) 6عمر بن الخطاب  ) 7فضالة بن عبٌد  ) 8أبو
بكرة  ) 9أبو هرٌرة  ) 10أبو سعٌد الساعدي  ) 11علً بن أبً طالب
[ ) 12بالل بن رباح ]ثم قال" :وفً حدٌث عبادة بن الصامت وأبً
هرٌرة وأبً سعٌد الخدري وبالل وؼٌرهم ذكر البر بالبر ،والشعٌر
بالشعٌر ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح ،وفً شرح معانً اْلثار
للطحاوي بعدما ذكر فٌه أن الربا المنصوص علٌه فً القرآن كان
أصله فً النسٌبة ما نصه" :ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحرٌم ربا
التفاضل فً الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسابر األشٌاء
المكٌالت والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت فٌما روٌناه
عنه" قلت فتبٌن تواتر تحرٌم الربا بصنفٌه وقد خرجنا تواتر تحرٌم
ربا الفضل فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
وأما تحرٌم النسٌبة فبنص القرآن ،وهللا أعلم .
 .58ول الحافظ ابن القطان الفاسً نقال عن " النٌر"" :وبٌع الرجل
ما له وما لٌس له فً عقدة واحدة ال ٌجوز وأجمع الجمٌع أن هذه
العقدة هو ممنوع من إٌقاعها " قلت الظاهر أنها مسؤلة خالؾ بٌن
العلماء ألنهم اختلفوا فً جواز بٌع الفضولً وإمضابه فللشافعً
أبو ثور وابن
قوالن أشهرهما أنه ال ٌجوز وبمشهور قولهم قال
المنذر واإلمام أحمد فً أصح الرواٌتٌن عنه كما فً المجموع
للنووي وقال مالك وأبو حنٌفة ٌقؾ البٌع على اإلجازة وخالؾ أبو
حنٌفة مالك فً الشراء وأوقفه إسحاق بن راهوٌه فً البٌع واحتج
الب ِّر َوال َّت ْق َوى ) وبحدٌث حكٌم بن
لهم بقوله تعالى َ (:و َت َع َاو ُنوا َعلَى ِ
حزام":أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أعطاه دٌنارا ٌشتري له به
أضحٌة فاشترى به أضحٌة وباعها بدٌنارٌن واشترى أضحٌة بدٌنار
وجاءه بؤضحٌة ودٌنار فتصدق النبً صلى هللا علٌه وسلم بالدٌنار
ودعا له بالبركة" رواه أبو داود والترمذي وبحدٌث عروة البارقً
قال "دفع إلً النبً صلى هللا علٌه وسلم دٌنارا ألشتري له شاة
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فاشترٌت له شاتٌن فبعت إحداهما بدٌنار وجبت بالشاة والدٌنار إلى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال بارك
ذلك إلى كناسة الكوفة
هللا لك فً صفقة ٌمٌنك فكان ٌخرج بعد
فٌربح الربح العظٌم فكان من أكثر أهل الكوفة ماال" أخرجه أبو
داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ الترمذي وبحدٌث ابن عمر فً
قصة الثالثة أصحاب الؽار أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":قال
الثالث اللهم إنً استؤجرت أجراء فؤعطٌتهم أجرهم ؼٌر رجل واحد
ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال فجاءنً
بعد حٌن فقال ٌا عبد هللا أد إلً فقلت كل ما ترى من أجرك من
اإلبل والبقر والؽنم فقال ٌا عبد هللا ال تستهزئ بً فقلت ال أستهزئ
فؤخذه كله فاستقامه ولم ٌترك منه شٌبا" وفً رواٌة استؤجرت أجٌرا
المعارض فهو
بفرق أرز وذكر ما سبق متفق علٌه ،وأما الدلٌل
حدٌث حكٌم بن حزام قال" :سؤلت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
فقلت ٌؤتٌنً الرجل ٌسؤلنً من البٌع ما لٌس عندي أأبتاع له من
السوق ثم أبٌعه منه قال" :ال تبع ما لٌس عندك" أخرجه أبو داود
والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم بؤسانٌد صحٌحة.
 .66الدلٌل على اإلجماع القائل بجواز الصرؾ بٌن المتباٌعٌن إذا
تراضٌا م انتقال من مكان إلى آخر لٌتصارفا فٌه إ اإلمام مالك بن
أنس فإنه ال ٌبطل كما فً " نوادر اإلجماع "و" الطحاوي "
و" ا ستذكار " قوله صلى هللا علٌه وسلم " :المتباٌعان بالخٌار ما لم
ٌتفرقا " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن
وأحمد والطبرانً
ماجه ومالك والطحاوي والبٌهقً والطٌالسً
والشافعً وابن الجارود والدارقطنً وؼٌرهم كثٌر ،وقد تقدم فً
النقطة األولى من هذا الباب أنه متواتر مع أنه لم ٌخرجه ال
السٌوطً فً كتابه "قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
واختلفوا فً تفسٌر "ما لم
وال الكتانً فً "نظم المتناثر" قلت
وأبً
ٌتفرقا" فمنهم من قال التفرقة باألبدان ٌحكى ذلك عن علً
برزة األسلمً وابن عمر وابن عباس وأبً هرٌرة وؼٌرهم من
الصحابة والشعبً وطاوس وعطاء وابن أبً ملٌكة وسعٌد بن
واألوزاعً
المسٌب والزهري وابن أبً ذبب والحسن البصري
وابن جرٌج والباقر الصادق وزٌن العابدٌن وأحمد بن عٌسى
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والناظر من التابعٌن وأحمد وإسحاق وأبً ثور والظاهرٌة وقال
وقوى دلٌله بؤمثلة واردة فً
المخالؾ بؤن الفرقة هنا باألقوال
المسافرٌن فً الباخرة والمساجٌن وقال به إبراهٌم النخعً وشرٌح
من التابعٌن وكذلك زٌد بن علً ومن فقهاء تابعً التابعٌن أبو حنٌفة
و مالك وسفٌان الثوري واللٌث بن سعد والعنبري واإلمامٌة
والقاسمٌة  ،إلخ …
 .71الدلٌل على اإلجماع القائل بتحرٌم الؽرر كما فً االستذكار"
و"اإلٌجاز" :قلت ما تواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم ،ومن ذلك ما
رواه ) 1 :أبو هرٌرة" :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن بٌع
الؽرر" أخرجه مسلم وأبو داود والنسابً والترمذي والدارمً وابن
أبً شٌبة وابن ماجه وابن الجارود والدارقطنً والبٌهقً وأحمد،
واكتفى األلبانً بنقل ما فً التلخٌص البن حجر وانتقاده لتحسٌنه
أمٌن
لهذا الحدٌث واقتصاره على ذلك وقام بتصحٌحه ككل ناقل
انطالقا من الشوكانً بٌنما الحدٌث متواتر أخرجه الحافظ الكتانً
فً كتابه نظم المتناثر فً البٌوع برقم 171ـ كما أورده السٌوطً فً
كتابه "األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" وخرجناه فً كتابنا "
فتح الرب الساتر لتمٌز الحدٌث المتواتر " رواه  ) 1أبو سعٌد :قال
الترمذي فً سننه (وفً الباب عن أبً سعٌد)  ) 2ابن عمرو :رواه
الطبرانً  ) 3أبو هرٌرة :رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
الجارود
والنسابً والدارمً وابن ماجه وابن أبً شٌبة وابن
 ) 4سهل بن سعد :الطبرانً
والدارقطنً والبٌهقً وابن حبان
والدارقطنً كما فً التلخٌص  ) 5ابن عباس :الطبرانً وابن ماجه
وأحمد (وقال الترمذي فً الباب عن ابن عباس)  ) 6أنس :رواه أبو
ٌعلى الموصلً (والترمذي وابن حجر فً التلخٌص عن البٌهقً
وابن حبان)  ) 7عتاب بن أسٌد:رواه الطبرانً  ) 8ابن مسعود :رواه
أحمد ومسلم والطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً  ) 9علً بلفظ:
تدرك"
" نهى عن بٌع المضطر وبٌع الؽرر وبٌع الثمرة قبل أن
أخرجه أحمد وأبو داود وابن حجر  ) 10عمران بن حصٌن :ابن أبً
عاصم وعنه ابن حجر فً تلخٌص الخبٌر  ) 11ابن عمر :البزار
(وقال الترمذي وفً الباب عن ابن عمر )ابن حجر فً التلخٌص
والهٌثمً فً "كشؾ األستار " ) 12ابن المسٌب مرسال :مالك
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والشافعً والبٌهقً  .قال النووي فً المجموع" :األصل أن بٌع
الؽرر باطل لهذا الحدٌث والمراد ما كان فٌه ؼرر ظاهر ٌمكن
االحتراز عنه (فؤما) ما تدعو إلٌه الحاجة وال ٌمكن االحتراز عنه
كؤساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر
وذكر وأنثى وكامل األعضاء أو ناقصها وكشراء الشاة فً ضرعها
لبن ونحو ذلك فهذا ٌصح بٌعه باإلجماع ونقل العلماء اإلجماع أٌضا
صحة بٌع
فً أشٌاء ؼررها حقٌر (منها) أن األمة أجمعت على
الجبة المحشوة وإن لم ٌر حشوها ولو باع حشوها منفردا لم ٌصح،
وأجمعوا على جواز إجارة الدار وؼٌرها شهرا مع أنه قد ٌكون
ثالثٌن ٌوما وقد ٌكون تسعة وعشرٌن ،وأجمعوا على جواز دخول
الحمام بؤجرة وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع
اختالؾ أحوال الناس فً استعمال الماء أو مكثهم فً الحمام ،قال
العلماء مدار البطالن بسبب الؽرر والصحة مع وجوده على ما
ٌمكن
ذكرنا وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الؽرر وال
االحتراز عنه إال بمشقة أو كان الؽرر حقٌرا جاز البٌع وإال فال ".
قلت األصل تحرٌم الؽرر باإلجماع والحدٌث المتواتر وٌستثنى ما
كان قلٌل الؽرر دعت إلٌه الحاجة أو ما كان تحت قاعدة
"الضرورات تبٌح المحظورات" وهللا تعالى أعلم.
 .72الدلٌل على اإلجماع القائل بتحرٌم التدلٌس والؽش كما
فً" الموض " " و" اإلنباه " قلت والدلٌل على ذلك قوله صلى هللا
 ) 1أبو
علٌه وسلم "من ؼشنا فلٌس منا" ونهٌه عن الؽش رواه:
هرٌرة :قال األلبانً رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن
ماجه والطحاوي وابن الجارود وأبو عوانة والحاكم والبٌهقً قلت:
وقد أبعد األلبانً النجعة ألن حدٌث أبً هرٌرة" :أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم نهى عن التلقً للركبان ،وأن ٌبٌع الحاضر
لباد ،وأن تسؤل المرأة طالق أختها ،وعن النجش ،والتصرٌة ،وأن
البخاري فً
ٌستام الرجل على سوم أخٌه" متفق علٌه أخرجه
الصحٌح بشرح ابن حجر ( 303 /4الحدٌث مكرر برقم" 2150-2140 :
ومسلم  1155 /3الحدٌث (  ) 1515/12مع شرح النووي  ) 2ابن عمر:
قال األلبانً رواه أحمد ،والطبرانً ،والدارمً بسند ضعٌؾ كما
أبعد النجعة هنا أٌضا ألن الحدٌث فً البخاري رقم  4132ومسلم
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برقم (  ) 3 ) 1412/8أنس :أخرجه الطبرانً وصححه المنذري فً
"الترؼٌب والترهٌب "والهٌمثً فً "مجمع الزوابد" وأعله األلبانً
فً اإلرواء بإسماعٌل بن إبراهٌم قلت رواٌة الهٌثمً فً "مجمع
الزوابد ومنبع الفوابد" عن أبً ٌعلى وفٌها إسماعٌل بن مسلم وهو
ضعٌؾ  ) 4أبو بردة :أخرجه أحمد والطبرانً والبزار بسند فٌه لٌن
والحاكم بسند صحٌح  ) 5ابن مسعود :أخرجه ابن حبان والطبرانً
وأبو نعٌم والقضاعً هكذا أخرجه األلبانً قلت لم ٌفعل شٌبا ألن
الحدٌث متواتر  ) 6عبد هللا بن أبً أوفى قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم "الناجش آكل ربا معلون" رواه الطبرانً ورجاله
ثقات إال أنه قد ٌكون منقطعا ) 7عصمة قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم "ال حمى فً اإلسالم وال مناجشة" رواه الطبرانً فً
الكبٌر بإسناد ضعٌؾ  ) 8عمران بن حصٌن  :الهٌثمً فً مجمع
الزوابد  ) 9زامل بن عمرو عن أبٌه عن جده :رواه الطبرانً فً
الكبٌر وفٌه عمر بن صهبان وهو متروك  ) 10أبو الدرداء :رواه
الطبرانً فً الكبٌر وفٌه عمر بن صهبان وهو متروك  ) 11البراء
بن عازب :الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً  ) 12حذٌفة :رواه
الطبرانً  ) 13ابن عباس :الطبرانً (وقال الترمذي :وفً الباب عن
ابن عباس و  ) 14قٌس بن أبً ؼرة الطبرانً و ) 15أبو موسى :رواه
الطبرانً  ) 16عابشة :رواه البزار  ) 17الحارث بن سوٌد :رواه
الحاكم ) 18أبو الحمراء :رواه ابن ماجه (وقال الترمذي :وفً الباب
عن أبً الحمراء)  ) 19برٌدة :قال الترمذي وفً الباب عنه  ) 20أبو
موسى  ) 21علً  .وقد خرجناه فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر" وهللا أعلم.
قال فً "مؽنً المحتاج شرح ألفاظ المنهاج" :الربا ِب ْال َقصْ ِرَ ،وأَلِفُ ُه
او َوٌ ُْك َتبُ ِب ِه َما َو ِب ْال ٌَا ِءَ ،وه َُو َم ْك ُت ٌد
او.
َبدَ ٌدل ِمنْ َو ٍ
وب فًِ ْالمُصْ َحؾِ ِب ْال َو ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
از َت َعلَّمُوا ال َخط ِمنْ أهْ ِل ال َحرَّ ِة َول َؽ ُتهُ ْم
َقا َل ْال َؽ َزالًُِّ ِ :ألنَّ أهْ َل الح َِج ِ
الرَّ بْوُ َ ،ف َعلَّمُو ُه ْم ص َ ْ ِّ
ْ
ُ
ٌِم
ُور َة ال َخط َعلَى ل َؽت ِِه ْمَ ،و ٌُ َقا ُل فٌِ ِه الرِّ َما ُء ِبالم ِ
َو ْال َم ِّدَ ،وه َُو ل ُ َؽ ًةِّ :
الز ٌَادَ ةَُ .قا َل َت َعالَى { :ااْ َت َّز ْت َو َر َب ْت } [الحج ]5 :أَيْ
ُ
ت َو َن َم ْ
َزادَ ْ
وم
ض َم ْخص ٍ
تَ ،و َشرْ عً اَ :ع ْق ٌدد َعلَى عِ َو ٍ
ُوص َؼ ٌْ ِر َمعْ ل ِ
ْ
ُ
ْن أَ ْو
ٌِر فًِ ْال َبدَ لٌَ ِ
ار ال َّشرْ ِع َحالَ َة ْال َع ْق ِد أَ ْو َم َع َتؤخ ٍ
ال َّت َماث ِل فًِ ِمعْ ٌَ ِ
ُ َ
َ
اعِ :ر َبا ْال َفضْ ِل َوه َُو ْال َب ٌْ ُع َم َع ِز ٌَادَ ِة أَ َح ِد
أ َح ِد ِه َماَ ،وه َُو َث َال َثة أ ْن َو ٍ
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ْ
ٌِر َق ْبضِ ِه َما أَ ْو
ْالع َِو َ
ضٌ ِ
ْن َعنْ ْاْل َخ ِرَ ،و ِر َبا ْال ٌَدَِ ،وه َُو ْال َب ٌْ ُع َم َع َتؤخ ِ
ْض أَ َح ِد ِه َماَ ،و ِر َبا ال َّن َسا َوه َُو ْال َب ٌْ ُع ِألَ َج ٍلَ ،و َزادَ ْال ُم َت َولًِّ ِر َبا
َقب ِ
ض ْال َم ْش ُروطِ فٌِ ِه َجرُّ َن ْف ٍعَ .قا َل َّ
الزرْ َكشِ ًُّ َ :وٌُمْ ِكنُ َر ُّدهُ ل ِِر َبا
ْال َقرْ ِ
َوأَ َحلَّ َّ
َ
اع آ ٌَ ٌد
ات َكآ ٌَ ِة {
هللا ُ
ْال َفضْ ِلَ .و ْاألصْ ُل فًِ َتحْ ِرٌ ِم ِه َق ْب َل ْ ِ
اإلجْ َم ِ
الر َبا } [البقرةَ ]275 :وأَ ْخ َبا ٌدر َك َخ َب ِر مُسْ ل ٍِم « لَ َعنَ َر ُ
ا ْل َب ٌْ َع َو َح َّر َم ِّ
سول ُ
صلَّى َّ
الر َبا َو ُم َو ِّكلَ ُه َو َكاتِ َب ُه َو َ
شااِدَ هُ »
َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -آ ِكلَ ِّ
هللا َ -
ارقُ ْطنًِّ َو ْال َب ٌْ َهقًُِّ « د ِْر َا ُم ِر ًالبا ٌَؤْ ُكل ُ ُه ا ْبنُ آدَ َم أَ َ
هللا
ش ُّد عِ ْندَ َّ ِ
َو َر َوى ال َّد َ
ًال
ُوق َعنْ
إ ْ ًالما مِنْ سِ ٍّتت َو َ َال ٌِنَ َز ْن ٌَة » َوفًِ َ
ٌِح ْال َحاك ِِم َعنْ َمسْ ر ٍ
صح ِ
صلَّى َّ
ِلر َبا َس ْب ُعونَ َبا ًالبا
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َل « :ل ِّ
هللا أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ -
َع ْب ِد َّ ِ
الر ُج ِل
ض َّ
الر َبا عِ ْر ُ
الر ُجل ُ أ ُ َّم ُه َوإِنَّ أَ ْر َبى ِّ
أَ ٌْ َس ُراَا ِم ْ ل ُ أَنْ ٌَ ْن ِك َ َّ
ْنَ ،وه َُو ِمنْ ْال َك َباب ِِر.
ا ْل ُم ْسل ِِم» َو َقا َل :إ َّن ُه َ
صحٌِ ٌدح َعلَى َشرْ طِ ال َّشٌ َْخٌ ِ
ٌع ٍة َق ُّط لِ َق ْولِ ِه َت َعالَى:
َقا َل ْال َم َاورْ دِيُّ َ :ح َّتى قٌِ َل إ َّن ُه لَ ْم ٌَ ِ
ح َّل فًِ َش ِر َ
ب
الر َبا َو َدْ ُنهُوا َع ْن ُه } [النساءٌَ ]161 :عْ نًِ فًِ ْال ُك ُت ِ
{ َوأَ ْخ ِذ ِا ُم ِّ
السَّالِ َف ِة.
س،
ْن أَ َن ٍ
َفابِدَ ةٌدَ :ر َوى ال ُّس ْبكًُِّ َوابْنُ أَ ِبً َب ْك ٍر أَنَّ َرج ًُال أَ َتى إلَى َمالِكِ ب ِ
هللا َرأٌَ ُ
ان ٌَ َت َفا َق ُز ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌَؤْ ُخ َذ ْال َق َم َر
ْت َرج ًُال َس ْك َر َ
َف َقا َلٌَ :ا أَ َبا َع ْب ِد َّ ِ
ِب ٌَ ِد ِه َفقُ ْل ُ
ْن آدَ َم أَ َشرُّ ِمنْ
ان ٌَ ْد ُخ ُل َج ْو َ
ت :امْ َرأَتًِ َطال ٌدِق إنْ َك َ
ؾ اب ِ
جعْ َح َّتى أَ َت َف َّك َر فًِ َمسْ ؤَلَت َِك َفؤ َ َتاهُ ِمنْ ْال َؽ ِد َف َقا َل:
ْال َخمْ ِرَ ،ف َقا َل :ارْ ِ
اب َوال ُّس َّن َةَ ،فلَ ْم أَ َر َش ٌْ ًبا أَ َشرَّ ِمنْ
صفَّحْ ت ْال ِك َت َ
امْ َرأَ ُت َك َطال ٌدِق ،إ ِّنً َت َ
ب :أَيْ فًِ َق ْوله َت َعالَىَ { :فؤْ َذ ُنوا
هللا َت َعالَى أَذ َِن فٌِ ِه ِب ْال َحرْ ِ
الرِّ َباِ ،ألَنَّ َّ َ
سولِ ِه } [البقرةَ ]279 :و َقا َل ُع َم ُر َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه
ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
هللا َو َر ُ
جرْ فًِ سُوقِ َنا َّإال َمنْ َفقِ َه أَ ْك َل الرِّ َباَ .و َقا َل َعلًٌِّ َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ
َ :ال ٌَ َّت َِع ْن ُه َ :-منْ ا َّت َج َر َق ْب َل أَنْ ٌَ َت َفقَّ َه ارْ َت َط َم فًِ الرِّ َبا ُث َّم ارْ َت َط َم ُث َّم ارْ َت َط َم أَيْ
ب َب ٌْ ُع الرِّ َب ِويِّ َو َما ٌُعْ َت َب ُر فٌِ ِه
بَ .،و ْال َقصْ ُد ِب َه َذا ْال َبا ِ
َو َق َع َوارْ َت َب َك َو َن َش َ
الط َعام إنْ َكا َنا) أَيْ َّ
الط َعا ُم ِب َّ
ٌع َّ
الث َمنُ
ِز ٌَادَ ًة َعلَى َما َمرَّ ( َإذا ِب َ
ِ
ج ْنسً ا) َواح ًِدا َكبُرٍّ َوبُرٍّ
ض ال ُّن َس ِخ إنْ َك َ
َو ْال ُم َثمَّنُ َ ،وفًِ َبعْ ِ
ان ( ِ
ُ
ْن
ُور ( ْالحُلُو ُل) ِمنْ ْال َجانِ َبٌ ِ
(ا ُ ْش ُت ِر َط) فًِ صِ حَّ ِة ْال َبٌ ِْع َث َال َث ُة أم ٍ
ار
( َو ْال ُم َما َثلَ ُة َوال َّت َقابُضُ ) لَهُ َما ( َق ْب َل ال َّت َفرُّ ِق) َولَ ْو َو َق َع ْال َع ْق ُد فًِ دَ ِ
ٌِر َج َ
از ال َّت َفا ُ
ض ُل َوا ْش ُت ِر َط)
ْن َك ِ
ْال َحرْ ِ
ب (أَ ْو) َكا َنا ( ِ
ح ْن َط ٍة َو َشع ٍ
ج ْن َسٌ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ان ( ْالحُلُو ُل َوال َّت َقابُضُ ) لَهُ َما َق ْب َل ال َّت َفرُّ ِقَ .قا َل َ -
أَمْ َر ِ
ب ِب َّ
َو َسلَّ َم  -فٌِ َما َر َواهُ مُسْ لِ ٌدمَّ « :
ِضةَِ ،وا ْل ُب ُّر
ِض ُة ِبا ْلف َّ
الذ َابَِ ،وا ْلف َّ
الذ َا ُ
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شعٌِ ُر ِبال َّ
ِبا ْل ُب ِّرَ ،وال َّ
ٌِرَ ،وال َّت ْم ُر ِبال َّت ْم ِرَ ،وا ْل ِم ْل ُ ِبا ْل ِم ْل ِ ِ ،م ْ ًالال ِب ِم ْ ٍل
شع ِ
اا ٌَدًال ا ِب ٌَدٍَ ،فإِ َذا ْ
ؾ شِ ْئ ُت ْم
اس َف ِبٌ ُعوا َك ٌْ َ
اخ َتلَ َف ْت َا ِذ ِه ْاألَ ْج َن ُ
اا ِب َس َو ٍ
َس َو ًال
ض ًةَ .قا َل الرَّ افِعًُِّ َ :و ِمنْ َالز ِم ِه ْالحُلُو ُل :أيَْ
َ
َإذا َكانَ ٌَدًال ا ِب ٌَ ٍد » أيْ ُم َقا َب َ
ِ
ص َل ْال َقبْضُ
ْض ْال َحقٌِقًِِّ َف َال َت ْكفًِ ْال َح َوالَ ُة َوإِنْ َح َ
َؼالِبًا َو َال ُب َّد ِمنْ ْال َقب ِ
ْن أَ ْو
ٌِل فًِ ْال َقب ِ
ِسَ ،و ٌَ ْكفًِ َقبْضُ ْال َوك ِ
ْض َعنْ ْال َعاقِدَ ٌ ِ
ِب َها فًِ ْال َمجْ ل ِ
َ
ت م َُورِّ ثِ ِه فًِ
ث َبعْ دَ َم ْو ِ
ار ِ
أ َح ِد ِه َما َو ُه َما فًِ ْال َمجْ ل ِ
ِسَ ،و َك َذا َقبْضُ ْال َو ِ
ض َس ٌِّ ُدهُ أَ ْو
ان ْال َعاقِ ُد َعب ًْدا َمؤْ ُذو ًنا لَ ُه َف َق َب َ
ِس ِبخ َِالؾِ َما َإذا َك َ
ْال َمجْ ل ِ
ؾ َق ْو ُل ال َّشا ِف ِعًِّ َ -رضِ ًَ َّ
َوك ً
ض م َُو ِّكل ُ ُه َال ٌَ ْكفًَِ .و ْ
اخ َتلَ َ
ٌِال َف َق َب َ
هللا ُ
ت َف َقا َل فًِ ْال َقدٌِمُّ :
الطعْ ُم َم َع
َت َعالَى َع ْن ُه  -فًِ عِ لَّ ِة الرِّ َبا فًِ ْال َم ْطعُو َما ِ
ِ
س ِب ْال َكٌ ِْل َو ْال َو ْز ِن َف َال ِر َبا فٌِ َما َال ٌُ َكا ُل َو َال ٌ َ
ُوزنُ
ٌِر فًِ ْال ِ
ج ْن ِ
ال َّت ْقد ِ
ْضَ ،وفًِ ْال َجدٌِ ِد َوه َُو ْاألَ ْظ َه ُر ْال ِعلَّ ُة
َّان َو ْال َبٌ ِ
َكال َّس َفرْ َج ِل َوالرُّ م ِ
الط َعا ُم ِب َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َّ « -
صلَّى َّ
ُّ
الط َع ِام» َفدَ َّل َعلَى
الطعْ ِمٌ َُّة لِ َق ْولِ ِه َ -
ُوزنْ ؛ ِألَ َّن ُه َعلَّ َق َذل َِك َعلَى َّ
أَنَّ ْال ِعلَّ َة ُّ
الطعْ ُم َوإِنْ لَ ْم ٌُ َك ْل َولَ ْم ٌ َ
الط َع ِام
َوه َُو اسْ ٌدم ُم ْش َت ٌّقَ ،و َتعْ ل ُ
ٌِق
ٌِق ْالح ُْك ِم َعلَى ِاالسْ ِم ْال ُم ْش َت ِّق ٌَ ُد ُّل َعلَى ال َّتعْ ل ِ
ض ِّم َّ
الط َعا ُم َما قُصِ دَ ل ُّ
اق ( َو َّ
ِب َما ِم ْن ُه ِاال ْشتِ َق ُ
الطا ِء َمصْ دَ ُر َط ِع َم
ِلطعْ ِم) ِب َ
ون أَ ْظ َه ُر َم َقاصِ ِد ِه ُّ
الطعْ َم
ْن أَيْ أَ َك َل َؼالِبًاَ .و َذل َِك ِبؤَنْ ٌَ ُك َ
ِب َكسْ ِر ْال َعٌ ِ
َوإِنْ لَ ْم ٌ ُْإ َك ْل َّإال َنا ِدرً ا َك ْال َبلُّوطِ َو ُّ
الطرْ ُثوثَِ ،وه َُو َنب ٌد
ْت ٌ ُْإ َك ُل َوإِنْ لَ ْم
اوًٌا) َك َما ُت ْإ َخ ُذ َّ
ٌُ َك ْل َولَ ْم ٌ َ
الث َال َث ُة
ُوزنْ َك َما َمرَّ (ا ْق ِت ٌَا ًتا أَ ْو َت َف ُّكهًا أَ ْو َتدَ ِ
ٌِرَ ،و ْال َم ْقصُو ُد
ِمنْ ْال َخ َب ِر الس ِ
َّاب ِقَ ،فإِ َّن ُه َنصَّ فٌِ ِه َعلَى ْالبُرِّ َوال َّشع ِ
تَ ،فؤ ُ ْلح َِق ِب ِه َما َما فًِ َمعْ َنا ُه َما َك ْاألُرْ ِز َو ُّ
ِم ْنهُ َما ال َّت َق ُّو ُ
الذ َر ِة َو َعلَى
ُ
ٌن
ال َّتمْ ِرَ ،و ْال َم ْقصُو ُد ِم ْن ُه ال َّت َف ُّك ُه َوال َّتؤ َ ُّد ُم َفؤ ْلح َِق ِب ِه َما فًِ َمعْ َناهُ َكال ِّت ِ
َو َّ
اإلصْ َال ُح َفؤ ُ ْلح َِق ِب ِه َما فًِ
الز ِبٌ ِ
ب َو َعلَى ْالم ِْل ِحَ ،و ْال َم ْقصُو ُد ِم ْن ُه ْ ِ
ِّ
َمعْ َناهُ َك ْالمُصْ َط َكى ِب َ ْ
ٌن ْاألَرْ َم ِنًِّ
ٌِم َو ْال َقصْ ِر َوال َّس َقمُو ْن ٌَا َوالط ِ
ض ِّم الم ِ
َو َّ
ٌلَ ،و َال َفرْ َق َبٌ َْن َما ٌُصْ لِ ُح ْالؽ َِذا َء أَ ْو ٌُصْ لِ ُح ْال َبدَ َنَ ،فإِنَّ
الز ْن َج ِب ِ
ح ْفظِ الصِّحَّ ِة َو ْاألَ ْد ِو ٌَ َة ل َِر ِّد الصِّحَّ ةَِ ،وإِ َّن َما لَ ْم ٌَ ْذ ُكرْ ال َّد َوا َء
ْاألَ ْؼ ِذ ٌَ َة لِ ِ
َ
فٌِ َما ٌَ َت َن َاول ُ ُه َّ
ان؛ ِألَ َّن َها َال َت َت َن َاول ُ ُه فًِ ْالعُرْ ؾِ ْال َم ْبنٌِ َُّة
الط َعا ُم فًِ ْاأل ٌْ َم ِ
ان ِب َف ْت ِح ْال َكاؾِ َو َكسْ ِر َها َو ُدهْ نِ ِه َو ُدهْ ِن
ه َ
ًِ َعلَ ٌْهَِ ،و َال ِر َبا فًِ َحبِّ ْال َك َّت ِ
َ
ِّ
َ
ص ُد ل ُّ
ٌن َؼ ٌْ ِر ْاألرْ َم ِنًِّ
ال َّسمَكِ ِأل َّن َها َال ُت ْق َ
ِلطعْ ِمَ ،و َال فًِ الط ِ
اسانًِِّ ؛ ِألَ َّن ُه إ َّن َما ٌ ُْإ َك ُل َس َفهًا َو َال فٌِ َما ْ
جنُّ َك ْال َع ْظ ِم
َك ْال ُخ َر َ
اخ َتصَّ ِب ِه ْال ِ
صدَ
ب َت َناوُ ل ُ َها لَ ُه َوإِنْ َق َ
ٌش َوال َّن َوى أَ ْو َؼلَ َ
ْن َو ْال َحشِ ِ
أَ ْو ْال َب َهاب ِِم َكال ِّتب ِ
ؾ فًِ
ار ُح َوإِنْ َخالَ َ
ل ِْْلدَ ِمٌ َ
ٌِّن َك َما َقالَ ُه ْال َم َاورْ دِيُّ َ ،و َج َرى َعلَ ٌْ ِه ال َّش ِ
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ص ُّح ُثب ُ
ُوت
ٌن .أَمَّا َإذا َكا َنا َعلَى َح ٍّد َس َوا ٌدءَ ،ف ْاألَ َ
َذل َِك َبعْ ضُ ْال ُم َتؤ َ ِّخ ِر َ
الرِّ َبا فٌِهَِ ،و َال ر َبا فًِ ْال َح ٌَ َوان م ْ
ُطلَ ًقا َس َوا ٌدء أَ َج َ
ار
ِ
از َب ْل ُع ُه َكصِ َؽ ِ
ِ
ال َّسمَكِ أَ ْم َال؛ ِألَ َّن ُه َال ٌ َُع ُّد ل ِْألَ ْك ِل َعلَى َه ٌْ َبتِ ِهَ .و َق ْد ا ْش َت َرى ابْنُ ُع َم َر -
صلَّى َّ
َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ْن ِبؤَمْ ِر ِه َ -
هللا ُ َت َعالَى َع ْنهُ َما َ -ب ِعٌرً ا ِب َبع َ
ٌِرٌ ِ
ار ِب ِه إلَى أَ َّن ُه َال ِر َبا فٌِ َما ٌَجُو ُز أَ ْكلُهُ،
صدَ أَ َش َ
َو َسلَّ َم َ -ت ْن ِبٌ ٌده َق ْول ُ ُه َق َ
َ ْ
ْ
ب َك َما َقالَ ُه
ان ْال ِع َن ِ
َولَ ِك َّن ُه َال ٌُ ْق َ
ص ُد َك ْال َعظ ِم الرَّ ْخ ِو َوأط َراؾِ قُضْ َب ِ
ض ِة :أَيْ
صا ِ
حبُ ال َّتتِ َّم ِة َو َؼ ٌْ ُرهَُ ،و َك َذا ْالجُلُو ُد َك َما َقالَ ُه فًِ ِز ٌَادَ ِة الرَّ ْو َ
َ
ُ
َ
الَّتًِ لَ ْم ُت ْإ َك ْل َؼا ِلبًا ِبؤنْ َخ ُ
ت َو َؼل ُ َظ ْ
ش َن ْ
ت َك َما ٌ ُْإ َخذ ِمنْ َك َال ِم
اوًٌا ْال َما ُء ْال َع ْذبُ َ ،فإِ َّن ُه ِر َب ِويٌّ
ْال َم َاورْ دِيُّ َو َؼ ٌْ ِرهَِ ،ودَ َخ َل فًِ َق ْولِ ِه َتدَ ِ
م ْ
ُط َع ٌدم َف َال ٌ َُر ُّد َعلَ ٌْ ِهَ .قا َل َت َعالَىَ { :و َمنْ لَ ْم ٌَ ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه ِم ِّنً } [البقرة:
ْس ِب ِر َب ِويٍّ َ ،وأَ ْو َردَ ْاإلِسْ َن ِويُّ َعلَى
ِ ]249بخ َِالؾِ ْال َما ِء ْالم ِْل ِحَ ،فإِ َّن ُه لٌَ َ
ُص ِّنؾِ ْال َح ْل َوىَ .قا َل فًِ ْال ُؽ ْن ٌَ ِةَ :وه َُو َؼلَ ٌد
صدَ َر َعنْ َظنٍّ أَنَّ
ط َ
ْالم َ
ًِ َّ
ُص ِّنؾُ ْاأل ُ ْد َم،
الث َمرَُ ،وأَسْ َق َط ْالم َ
ْالم َُرادَ ِب َق ْولِ ِه َت َف ُّكهًا ْال َفا ِك َه ُة الَّتًِ ه َ
ْنِ ،ألَ َّنا إنْ َن َظرْ َنا
انَ ،واسْ َت ْش َك َل ْال َفرْ ُق َبٌ َْن ْال َبا َبٌ ِ
َو َق ْد َذ َك َرهُ فًِ ْاألَ ٌْ َم ِ
ُّون ْال َفا ِك َه َة
ان ،أَ ْو إلَى ْالعُرْ ؾِ َ ،فؤَهْ ل ُ ُه َال ٌ َُسم َ
إلَى اللُّ َؽ ِة ا َّت َحدَ ْال َم ْوضِ َع ِ
ُ
ْن
َو ْال َح ْل َوى َط َعامًاَ ،وٌُمْ ِكنُ ُد ُخو ُل ْاأل ْد ِم فًِ ال َّت َف ُّك ِهَ .واعْ لَ ْم أَنَّ ُك َّل َش ٌْ َبٌ ِ
ان فًِ َذل َِك
َج َم َعهُ َما اسْ ٌدم َخاصٌّ ِمنْ أَ َّو ِل ُد ُخول ِِه َما فًِ الرِّ َبا ٌَ ْش َت ِر َك ِ
ْ
ْ
ْ
ْن
ان ْال َعٌ ِ
ٌِم َوإِسْ َك ِ
ِاالسْ ِم ِب ِاال ْشت َِراكِ ال َمعْ َن ِويِّ َكال َّتمْ ِر ال َمعْ ِق ِلًِّ ِب َف ْت ِح الم ِ
ُوؾ ِب ْال َبصْ َر ِة َو َؼ ٌْ ِر َها َم ْنس ٌد
ْال ُم ْه َملَ ِة َن ْو ٌدع ِمنْ ال َّتمْ ِر َمعْ ر ٌد
ُوب إلَى َمعْ ق ِِل
ار الص ََّح ِابًِّ َ -رضِ ًَ َّ
حبُ ْالمُحْ َك ِم:
صا ِ
هللا ُ َع ْن ُه َ -و ْال َبرْ نًِِّ َقا َل َ
ْن ٌَ َس ٍ
ب ِ
َ
َ
ُ
ضرْ ٌد
ب ِمنْ ال َّتمْ ِر أصْ َف ُر مُدَ َّو ٌدر َواحِدَ ُت ُه َبرْ نٌَِّة َوه َُو أجْ َو ُد ال َّتمْ ِر
ه َُو َ
َقا َل ْالج َُو ٌْنًُِّ ُ :ك ْن ُ
ج ْن ٌد
ت
ج ًّدا.
س َوا ِ
ح ٌددَ ،وأَ ْن َوا ُع ال َّتمْ ِر َكث َ
ٌِرةٌد ِ
َفهُ َما ِ
َ
َ
اع
ٌِر َف َت َذا َكرُوا أَ ْن َو َ
ِب ْال َمدٌِ َن ِة َفدَ َخ َل َبعْ ضُ أصْ ِد َقابًِ َف َقا َل ُك َّنا عِ ْندَ ْاألم ِ
َتمْ ِر ْال َمدٌِ َن ِة َف َبلَ َؽ ْ
ْس َك َذل َِك
ٌن َن ْوعً اَ ،و َما لٌَ َ
ت أَ ْن َوا ُع ْاألَسْ َو ِد سِ ِّت َ
انَ ،واحْ ُت ِر َز ِب ْال َخاصِّ َعنْ ْال َعا ِّم َك ْال َحبِّ ،
َك ْال ِ
ٌِر َفهُ َما ِ
ج ْن َس ِ
ح ْن َط ِة َوال َّشع ِ
ب َو ِبؤ َ َّو ِل ُد ُخول ِِه َما فًِ الرِّ َبا َعنْ ْاألَ ِدقَّ ُةَ ،فإِ َّن َها
َفإِ َّن ُه ٌَ َت َن َاو ُل َساب َِر ْال ُحبُو ِ
ا ْش َت َر َك ْ
ت فًِ اسْ ٍم َخاصٍّ َ ،وال َّتمْ ٌٌِ ُز َب ٌْ َن َها إ َّن َما ٌَحْ ُ
ضا َفةَِ ،و َم َع
اإل َ
ص ُل ِب ْ ِ
اسِ ،ألَ َّن َها دَ َخلَ ْ
َذل َِك َف ِه ًَ أَجْ َن ٌد
ت فًِ الرِّ َبا َق ْب َل ا ْشت َِرا ِك َها فًِ َه َذا ِاالسْ ِم
ْ ِّ
ْ
ْ
ٌخ ْال ِه ْن ِديِّ َم َع ْاألَصْ َف ِر َفإِ َّنهُ َما
ال َخاصِّ َو ِب ِاال ْشت َِراكِ ال َمعْ َن ِويِّ َعنْ ال ِبط ِ
َّان َم َع ال َّتمْ ِر
ان َعلَى ْاألَ َ
ِ
صحَِّ ،و َك َذل َِك ال َّتمْ ُر َو ْال َج ْو ُز ْال ِه ْن ِدٌ ِ
ج ْن َس ِ
ْ
ْ
ْ
ْس لِ َق ْد ٍر ُم ْش َت َركٍ
ْنَ ،فإِنَّ إط َال َق ِاالسْ ِم َعلٌَ ِْه َما لٌَ َ
َوال َج ْو ِز ال َمعْ رُو َفٌ ِ
المعامالت الربوية
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ْنَ ،و َه َذا
َب ٌْ َنهُ َما :أَيْ لٌَ َ
ْن م ُْخ َتلِ َف َتٌ ِ
ْس َم ْوضُوعً ا ل َِحقٌِ َق ٍة َواحِدَ ٍة َب ْل ل َِحقٌِ َق َتٌ ِ
الض ُ
اإلسْ َن ِويُّ أَ ْولَى َما قٌِ َلَ ،ولَ ْم ٌَ ْذ ُكرْ هُ الرَّ افِعًُِّ .
ِ
َّابط َك َما َقا َل ْ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
ضُ
ُ
ْن أَ َّن َها
ٌ
ل
و
ق
ال
ح
ص
أ
ى
ل
ع
ان
ب
ل
األ
و
ُوم
ح
ل
ال
ب
ق
ت
ن
ٌ
ه
ن
إ
ف
ِك
ل
ذ
ِ
َ
ِ َ َ ِ َ
َو َم َع َ ِ َ
ِ
ِ
ضَ ،و َحٌ ُ
س َال َن ْق ٌد
ج ْن ٌد
أَجْ َن ٌد
ْث
اس َكؤُصُولِ َهاَ ،و َعلَى ْال َق ْو ِل ْاْل َخ ِر ِبؤ َ َّن َها ِ
اض َوإِ َّال َف َال
ا ُ ْش ُت ِر َط ال َّت َقابُضُ َف َت َفرَّ َقا َق ْبلَ ُه َب َط َل ْال َع ْق ُد إنْ َت َفرَّ َقا َعنْ َت َر ٍ
ٌَب ُ
ْطلُ؛ ِألَنَّ َت َفرُّ َقهُ َما حٌِ َنبِ ٍذ َك َال َت َفرُّ ٍقَ ،و َه َذا ه َُو ْالمُعْ َت َم ُد خ َِال ًفا لِ َما َن َقلَ ُه
َ
ار َو ْالم ُْك َر ِه.
ال ُّس ْبكًُِّ َعنْ ال َّ
ص ٌْ َم ِريِّ ِمنْ أ َّن ُه َال َفرْ َق َبٌ َْن ْالم ُْخ َت ِ
َ
ُض َكال َّت َفرُّ ِق َق ْبلَ ُه فًِ أ َّن ُه ٌُ ْبطِ ُل
َوال َّت َخا ٌُ ُر َوه َُو ْإل َزا ُم ْال َع ْق ِد َق ْب َل ال َّت َقاب ِ
ب
ضا َق ْب َل ال َّت َفرُّ ِق أَ ْم َالَ ،و َما ُذك َِر فًِ َبا ِ
ْال َع ْقدَ الرِّ َب ِويَّ َس َوا ٌدء أَ َت َقا َب َ
ضا َق ْب َل ال َّت َفرُّ ِق لَ ْم ٌَب ُ
ضع ٌد
ٌِؾ َك َما َقالَ ُه
ْال ِ
ْط ْل َ
ار ِمنْ أَ َّنهُ َما لَ ْو َت َقا َب َ
خ ٌَ ِ
ْ
ْج َوه َُو أَ َّن ُه َال
َش ٌْخًَِ ،ب ْل َقا َل ْاألَ ْذ َرعِ ًُّ  :إ َّن ُه ُم َفرَّ ٌدع َعلَى َرأيِ اب ِ
ْن س َُرٌ ٍ
َّض َففٌِ َما
ض ُك ٌّل ِم ْنهُ َما ْال ُم َبع َ
ٌَ َرى أَنَّ ال َّت َخاٌ َُر ِب َم ْن ِزلَ ِة ال َّت َفرُّ ِق َولَ ْو َق َب َ
ض َق ْو ًال َت ْف ِر ُ
ص ْف َق ِة َو َب َط َل ْال َع ْق ُد فٌِ َما لَ ْم ٌَ ْق ِبضْ َ ،ولَ ْو ا ْش َت َرى
ٌق ال َّ
َق َب َ
ار قٌِ َم ُت ُه َع ْش َرةُ دَ َرا ِه َم ِب َخمْ َس ِة دَ َرا ِه َم
ِمنْ َؼ ٌْ ِر ِه نِصْ ًفا َشابِعً ا ِمنْ دٌِ َن ٍ
ؾَ ،و ٌَ ُكونُ ال ِّنصْ ؾُ َّ
الثانًِ فًِ
ض ال ِّنصْ َ
ص َّح َوٌ َُسلِّ ُم ُه ْال َبابِ ُع إلَ ٌْ ِه لِ ٌَ ْق ِب َ
َ
َ
َ
ً
ان لَ ُه َعلَ ٌْ ِه َع ْش َرةُ دَ َرا ِه َم َفؤعْ َطاهُ َع ْش َر ًة
ٌَ ِد ِه أ َما َنة ِبخ َِالؾِ َما لَ ْو َك َ
ت َزابِدَ ةُ ْال َو ْز ِن َفإِ َّن ُه ٌَضْ َمنُ َّ
جدَ ْ
ض ُه لِ َن ْفسِ هِ،
الزابِدَ ل ِْلمُعْ طِ ً؛ ِألَ َّن ُه َق َب َ
َفوُ ِ
ض َها ِم ْن ُه
ُور ِة ال ِّش َرا ِء ت ِْل َك ْال َخمْ َس َة َبعْ دَ أَنْ َق َب َ
ض ُه ْال َبا ِب ُع فًِ ص َ
َفإِنْ أَ ْق َر َ
ار َج َ
از َك َؽ ٌْ ِر َهاَ ،وإِنْ ا ْش َت َرى ُك َّل
َفا ْش َت َرى ِب َها ال ِّنصْ َ
ؾ ْاْل َخ َر ِمنْ ال ِّدٌ َن ِ
ض َها ِم ْن ُه ُث َّم
ار ِمنْ َؼ ٌْ ِر ِه ِب َع ْش َر ٍة َو َسلَّ َم ُه ِم ْن َها َخمْ َس ًة ُث َّم اسْ َت ْق َر َ
ال ِّدٌ َن ِ
َر َّد َها إلَ ٌْ ِه َعنْ َّ
الث َم ِن َب َط َل ْال َع ْق ُد فًِ ْال َخمْ َس ِة ْال َباقِ ٌَ ِة َك َما َرجَّ َح ُه ابْنُ
إج َ
ازةٌد،
ؾ َم َع ْال َعاقِ ِد فًِ َز َم ِن ْال ِ
ار َ
صرُّ َ
ْال ُم ْق ِري فًِ َر ْوضِ هِ؛ ِألَنَّ ال َّت َ
خ ٌَ ِ
صرُّ ؾُ
ُضَ ،و َال ٌُ َقا ُل َت َ
َو َق ْد َت َق َّد َم أَ َّن َها َكال َّت َفرُّ ِق َف َكؤ َ َّنهُ َما َت َفرَّ َقا َق ْب َل ال َّت َقاب ِ
ض ُه ِمنْ َّ
ار بَاطِ ٌدل؛ ِألَنَّ َم َحلَّ ُه َم َع
الث َم ِن فًِ َز َم ِن ْال ِ
ْال َباب ِِع فٌِ َما َق َب َ
خ ٌَ ِ
صحٌِ ٌدح" .
ْاألَجْ َن ِبًِّ  .أَمَّا َم َع ْال َعاقِ ِد َف َ
وقال صاحب "الروض المربع وشرح المسقنع " الحنبلً  " :الربا
اا
مقصور وهو لؽة :الزٌادة لِ َق ْولِ ِه َت َعالَى{ :
َفإِ َذا أَ ْن َز ْل َنا َعلَ ٌْ َها ا ْل َم َ
ااْ َت َّز ْت َو َر َب ْت } [الحج ]5 :أي علت ،وشرعا :زٌادة فً شًء
الر َبا }
مخصوص ،واإلجماع على تحرٌمه لِ َق ْولِ ِه َت َعالَى{ :
َو َح َّر َم ِّ
[البقرة ]275 :والصرؾ :بٌع نقد بنقد ،قٌل سمً به لصرٌفهما وهو
تصوٌتهما فً المٌزان ،وقٌل :النصرافهما عن مقتضى البٌاعات من
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عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه .والربا نوعان :ربا فضل،
وربا نسٌئة ( :فٌحرم ربا الفضل فً) كل (مكٌل) بٌع بجنسه
مطعوما كان كالبر أو ؼٌره كاألشنان (و) فً كل (موزون بٌع
بجنسه) مطعوما كان كالسكر أو ال كالكتان لحدٌث عبادة بن
الصامت مرفوعا «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
والشعٌر بالعشٌر والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل ٌدا بٌد»
رواه أحمد ومسلم ،وال ربا فً ماء وال فٌما ال ٌوزن عرفا لصناعة
كفلوس ؼٌر ذهب وفضة ،وال فً مطعوم ال ٌكال وال ٌوزن كبٌض
وجوز( .وٌجب فٌه) أي ٌشترط فً بٌع مكٌل أو موزون بجنسه مع
صلَّى َّ
التماثل الحلول والقبض) من الجانبٌن بالمجلس لقوله َ -
هللا ُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فٌما سبقٌ« :دا بٌد» (وال ٌباع مكٌل بجنسه إال كٌال)
فال ٌباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة .وال) ٌباع موزون بجنسه إال
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم « :الذاب بالذاب
وزنا) فال ٌصح كٌال لقوله َ -
وزنا بوزن :والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كٌال بكٌل
والشعٌر بالشعٌر كٌال بكٌل » رواه األثرم من حدٌث عبادة بن
الصامت ،وألن ما خولؾ معٌاره الشرعً ال ٌتحقق فٌه التماثل،
والجهل به كالعلم بالتفاضل ،ولو كٌل المكٌل أو وزن الموزون فكانا
سواء صح (وال) ٌباع (بعضه) أي بعض المكٌل والموزون
(ببعض) من جنسه (جزافا) لما تقدم ما لم ٌعلما تساوٌهما فً
المعٌار الشرعً ،فلو باعه صبرة بؤخرى وعلما كٌلهما وتساوٌهما
أو تباٌعاهما مثال بمثل وكٌلتا فكانتا سواء صح ،وكذا زبرة حدٌد
بؤخرى من جنسها( ،فإن اختلؾ الجنس) كبر بشعٌر وحدٌد بنحاس
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
(جازت الثالثة) أي الكٌل والوزن والجزاؾ لقوله َ -
َو َسلَّ َم « :-إذا اختلفت هذه األشٌاء فبٌعوا كٌؾ شبتم إذا كان ٌدا بٌد»
رواه مسلم وأبو داود( .والجنس ما له اسم خاص ٌشمل أنواعا)
فالجنس هو الشامل ألشٌاء مختلفة بؤنواعها ،والنوع هو الشامل
ألشٌاء مختلفة بؤشخاصها ،وقد ٌكون النوع جنسا وبالعكس ،والمراد
هنا الجنس األخص والنوع األخص ،وكل نوعٌن اجتمعا فً اسم
خاص فهو جنس وقد مثله بقوله( :كبر ونحوه) من شعٌر وتمر
وملح (وفروع األجناس كاألدقة واألخباز واألدهان) أجناس ألن
الفرع ٌتبع األصل ،فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون
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هذه أجناسا ،فدقٌق الحنطة جنس ،ودقٌق الذرة جنس ،وكذا
البواقً(،واللحم أجناس باختالؾ أصوله) ألنه فرع أصول هً
أجناس فكان أجناسا كاألخباز .والضؤن والمعز جنس واحد ،ولحم
وهكذا( ،وكذا اللبن)
البقر والجوامٌس جنس ،ولحم اإلبل جنس
أجناس باختالؾ أصوله لما تقدم( ،والشحم والكبد) والقلب واأللٌة
والطحال والربة والكارع (أجناس) ألنها مختلفة فً االسم والخلقة
فٌجوز بٌع جنس منها بآخر متفاضال( .وال ٌصح بٌع لحم بحٌوان
من جنسه) لما روى مالك عن زٌد بن أسلم عن سعٌد بن المسٌب
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -نهى عن بٌع اللحم بالحٌوان»
«أن النبً َ -
(وٌصح) بٌع اللحم بحٌوان من (ؼٌر جنسه) كلحم ضؤن ببقرة؛ ألنه
لٌس أصله وال جنسه فجاز ،كما لو بٌع بؽٌر مؤكول( .وال ٌجوز بٌع
حب) كبر بدقٌقه وال سوٌقه) لتعذر التساوي ألن أجزاء الحب تنتشر
بالطحن والنار قد أخذت من السوٌق ،وإن بٌع الحب بدقٌق أو سوٌق
من ؼٌر جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذا( ،و) ال بٌع (نٌبه
بمطبوخه) كالحنطة بالهرٌسة أو الخبز بالنشاء ألن النار تعقد أجزاء
المطبوخ فال ٌحصل التساوي( ،و) ال بٌع (أصله بعصٌره) كزٌتون
بزٌت وسمسم بشٌرج وعنب بعصٌره( ،و) ال بٌع (خالصه بمشوبه)
كحنطة فٌها شعٌر بخالصة ولبن مشوب بخالص؛ النتفاء التساوي
المشترط إال أن ٌكون الخلط ٌسٌرا ،وكذا بٌع اللبن بالكشك ،وال بٌع
الهرٌسة والحرٌرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض ،وال بٌع
نوع منها بنوع آخر( ،و) وال بٌع (رطبه بٌابسه) كبٌع الرطب
بالتمر والعنب بالزبٌب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبً
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  « :-سئل عن بٌع الرطب
وقاص أن النبً َ -
بالتمر ،ال :أٌنق الرطب إذا ٌبس؟ الوا :نعم ،فنهى عن ذلك ».
وقال محمد األمٌن الشنقٌطً فً "أضواء البٌان"َ :وال َّتحْ ق ُ
ٌِق أَنَّ عِ لَّ َة
ْنُ .ه َما َث َمنُ ْاألَ ْش ٌَا ِء َؼالِبًا فًِ
ْن َنف َ
ٌِسٌ ِ
ْن َك ْو ُنهُ َما َج ْو َه َرٌ ِ
الرِّ َبا فًِ ال َّن ْقدَ ٌ ِ
َجم َ
ٌِه َما َقاصِ َرةٌد
ار ال ُّد ْن ٌَاَ ،وه َُو َق ْو ُل َمالِكٍ َوال َّشافِ ِعًِّ َ ،و ْال ِعلَّ ُة ف ِ
ٌِع أ ْق َط ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
حْ
نْ
الرِّ
ُ
ُ
ٌِه َما َك ْونُ ُك ٍّل
ف
ة
ل
ع
ال
نَّ
أ
دَ
م
أ
ع
ت
ا
ٌ
ا
و
ر
ه
ش
أ
و
ا،
م
ه
دَ
ن
ا
م
ِ
َ
َ َ ِ َ
َعلٌَ ِْه َ عِ َ َ َ
ِ
ج ْن ٌد
ِم ْنهُ َما َم ْو ُز ٌد
سَ ،وه َُو َم ْذ َهبُ أَ ِبً َحنٌِ َف َةَ .وأَمَّا ْالبُرُّ َوال َّشعٌِ ُر
ون ِ
َوال َّتمْ ُر َو ْالم ِْل ُح َف ِعلَّ ُة الرِّ َبا فٌِ َها عِ ْندَ َمالِكٍ ِاال ْقتِ ٌَ ُ
ات َو ِاال ِّد َخارَُ ،وقٌِ َل
ْش َف َال ٌُمْ َن ُع ِر َبا ْال َفضْ ِل عِ ْندَ َمالِكٍ َو َعا َّم ِة أَصْ َح ِاب ِه إِ َّال فًِ
َو َؼلَ َب ُة ْال َعٌ ِ
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ت ْال ُم َّد َخر ِب َّ
ضةَِ ،و َّ
ب ِب َّ
َّ
الط َع ِام
ض ِة ِب ْالفِ َّ
ب َو ْالفِ َّ
الط َع ِام ْال ُم ْق َتا ِ
الذ َه ِ
الذ َه ِ
ِ
ت ْال ُم َّد َخرَ ،وقٌِ َل ٌُ ْش َت َر ُ
ْش،
ط َم َع ِاال ْقتِ ٌَا ِ
ْال ُم ْق َتا ِ
ار َؼلَ َب ُة ْال َعٌ ِ
ت َو ِاال ِّد َخ ِ
ِ
َوإِ َّن َما َج َع َل َمالِ ٌد
صاؾِ ْاألَرْ َب َع ِة
ك ْال ِعلَّ َة َما َذ َك َر
ِ ،ألَ َّن ُه أَ َخصُّ أَ ْو َ
ورةَِ ،و َن َّظ َم َبعْ ضُ ْال َمالِ ِك ٌَّ ِة َما فٌِ ِه ِر َبا ال َّن َسا ِء َو ِر َبا ْال َفضْ ِل عِ ْندَ
ْال َم ْذ ُك َ
ْن َو ُه َماَّ [ :
ٌل]
الط ِو ِ
َمالِكٍ فًِ َب ٌْ َتٌ ِ
ج ْن َسا ُا َما َدْ َت َعدَّ دَ ا
ِر َبا ُا َن َسا فًِ ال َّن ْق ِد َح ُر َم َو ِم ْ ل ُ ُه َ ...ط َعا ٌم َوإِنْ ِ
س ُكلٍّت َت َو َّحدَ ا
ج ْن ُ
ض ٍل ِب َن ْق ٍد َو ِم ْ ل ُ ُه َ ...ط َعا ُم ِّ
َو ُخ َّ ِر َبا َف ْ
الر َبا إِنْ ِ
ت َع ِن ال َّشا ِف ِعًِّ أَنَّ عِ لَّ َة الرِّ َبا فًِ ْاألَرْ َب َع ِة َّ
الطعْ ُمَ ،ف ُك ُّل
ص ُّح الرِّ َوا ٌَا ِ
َوأَ َ
َ
ْ
اإلدَ ِامَ ،و ْال َح َال َواتِ،
ُوم ٌ َُحرَّ ُم فٌِ ِه عِ ْندَ هُ الرِّ َبا َك ْاأل ْق َواتَِ ،و ْ ِ
َمطع ٍ
َو ْال َف َوا ِكهَِ ،و ْاألَ ْد ِو ٌَ ِةَ .واسْ َتدَ َّل َعلَى أَنَّ ْال ِعلَّ َة َّ
الطعْ ُم ِب َما َر َواهُ مُسْ لِ ٌدم ِمنْ
صلَّى َّ
هللا َ -رضِ ًَ َّ
َحدٌِ ِ
هللا ُ َع ْن ُه  -أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ -
ْن َع ْب ِد َّ ِ
هللا ُ
ث َمعْ َم ِر ب ِ
ٌِثَ .و َّ
الط َعا ُم ِب َّ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلَّ « :
الط َع ِام ِم ْ ًالال ِب ِم ْ ٍل » ْال َحد َ
الط َعا ُم
اسْ ٌدم لِ ُك ِّل َما ٌ ُْإ َكلَُ ،قا َل َت َعالَىُ :ك ُّل َّ
ان ح ًِّال لِ َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل
الط َع ِام َك َ
ُ
ص َب ْب َنا
اإل ْن َسانُ إِلَى َط َعا ِم ِه أَ َّنا َ
ْاْل ٌَ َة [ َ ،]93\3و َقا َل َت َعالَىَ :ف ْل ٌَ ْنظ ِر ْ ِ
ض َش ًقّا َفؤ َ ْن َب ْت َنا فٌِ َها َح ًّبا َوعِ َنبًا ْاْل ٌَ َة
ص ًّبا ُث َّم َش َق ْق َنا ْاألَرْ َ
ْال َما َء َ
ح ٌّل لَ ُك ْم [ ،]5\5
اب ِ
ٌِن أُو ُتوا ْال ِك َت َ
[َ ،]28\24\80و َقا َل َت َعالَىَ :و َط َعا ُم الَّذ َ
ت َعنْ أَحْ َمدَ أَنَّ عِ لَّ َة الرِّ َبا فًِ
َو ْالم َُرا ُدَ :ذ َبابِ ُحهُ ْمَ .وأَ ْش َه ُر الرِّ َوا ٌَا ِ
سَ ،وه َُو َم ْذ َهبُ أَ ِبً َحنٌِ َف َةَ ،و َعلَ ٌْ ِه ٌ َُحرَّ ُم
ْاألَرْ َب َع ِة َك ْو ُن َها َمكٌِلَ َة ِ
ج ْن ٍ
ُ
ان.
الرِّ َبا فًِ ُك ِّل َمك ٍ
ٌِلَ ،ولَ ْو َؼ ٌْ َر َط َع ٍام َك ْال ِ
جصِّ َوال َّن ْو َر ِة َو ْاأل ْش َن ِ
ْن َمالِكٍ أَنَّ ال َّن ِبًَّ -
َواسْ َتدَ لُّوا ِب َما َر َواهُ ال َّد َ
سب ِ
ارقُ ْطنًُِّ َعنْ ُع َبادَ َة َوأَ َن ِ
صلَّى َّ
ان َن ْوعً ا َواح ًِدا
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلَ « :ما وُ ِز َن م ِْث ًال ِبم ِْث ٍل إِ َذا َك َ
َ
َو َما كٌِ َل َفم ِْث ُل َذل َِكَ ،فإِ َذا ْ
س ِب ِه»َ ،قا َل ْال َع َّال َم ُة
ان َف َال َبؤْ َ
اخ َتلَ َ
ؾ ال َّن ْو َع ِ
َ
ار»َ :حد ُ
ار إِلَ ٌْ ِه فًِ
س َو ُع َبادَ َة أَ َش َ
ٌِث أَ َن ٍ
ال َّش ْو َكانًُِّ فًِ « َنٌ ِْل ْاأل ْو َط ِ
ٌِص» َولَ ْم ٌَ َت َكلَّ ْم َعلَ ٌْهَِ ،وفًِ إِسْ َنا ِد ِه الرَّ ِبٌ ُع بْنُ ُ
ْح َو َّث َق ُه أَبُو
«ال َّت ْلخ ِ
ص َبٌ ٍ
اع ٌدةَ ،و َق ْد أَ ْخ َر َج َه َذا ْال َحد َ
ٌِث ْال َب َّزا ُر
ض َّع َف ُه َج َم َ
ُزرْ َع َة َو َؼ ٌْ ُرهَُ ،و َ
أٌَْضً اَ ،و ٌَ ْش َه ُد لِصِ حَّ تِ ِه َحد ُ
ٌِث ُع َبادَ َة ْال َم ْذ ُكو ُر أَ َّو ًال َو َؼ ٌْ ُرهُ م َِن
ث/هـ ِم ْن ُه ِبلَ ْفظِ ِه.
ْاألَ َحادٌِ ِ
تنبٌه :وقد جاء فً الدورة الخامسة للمجمع الفقهً التابع لرابطة
العالم اإلسالمً فً جلسته المنعقدة من ٌوم  8إلى  16ربٌع األول
سنة 1402هـ ما ٌلً":الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال
نبً بعده ،سٌدنا ونبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا ،أما
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بعد :فإن مجلس المجمع الفقهً اإلسالمً قد اطلع على البحث المقدم
إلٌه فً موضوع العملة الورقٌة ،وأحكامها من الناحٌة الشرعٌة،
وبعد المناقشة والمداولة بٌن أعضابه قرر ما ٌلً :أوال :أنه بناء
على أن األصل فً النقد هو الذهب والفضة ،وبناء على أن علة
جرٌان الربا فٌهما هً مطلق الثمنٌة فً أصح األقوال عند فقهاء
الشرٌعة .وبما أن الثمنٌة ال تقتصر عند الفقهاء على الذهب
والفضة ،وإن كان معدنهما هو األصل .وبما أن العملة الورقٌة قد
أصبحت ثمنا ،وقامت مقام الذهب والفضة فً التعامل بها ،وبها
تقوم األشٌاء فً هذا العصر ،الختفاء التعامل بالذهب والفضة،
وتطمبن النفوس بتمو يلها وادخارها ،وٌحصل الوفاء واإلبراء العام
بها ،رؼم أن قٌمتها لٌست فً ذاتها ،وإنما فً أمر خارج عنها ،وهو
حصول الثقة بها ،كوسٌط فً التداول والتبادل ،وذلك سر مناطها
بالثمنٌة .وحٌث إن التحقٌق فً علة جرٌان الربا فً الذهب والفضة
هو مطلق الثمنٌة ،وهً متحققة فً العملة الورقٌة ،لذلك كله ،فإن
مجلس المجمع الفقهً اإلسالمً ٌقرر :أن العملة الورقٌة نقد قابم
بذاته ،له حكم النقدٌن من الذهب والفضة ،فتجب الزكاة فٌها،
وٌجري الربا فٌها بنوعٌه ،فضال ونسٌبا ،كما ٌجري ذلك فً النقدٌن
من الذهب والفضة تماما ،باعتبار الثمنٌة فً العملة الورقٌة قٌاسا
علٌهما ،وبذلك تؤخذ العملة الورقٌة أحكام النقود فً كل االلتزامات
التً تفرضها الشرٌعة فٌها.
ثانٌاٌ :عتبر الورق النقدي نقدا قابما بذاته ،كقٌام النقدٌن فً الذهب
والفضة وؼٌرهما من األثمان ،كما ٌعتبر الورق النقدي أجناسا
مختلفة ،تتعدد بتعدد جهات اإلصدار فً البلدان المختلفة ،بمعنى أن
الورق النقدي السعودي جنس ،وأن الورق النقدي األمرٌكً جنس،
وهكذا كل عملة ورقٌة جنس مستقل بذاته ،وبذلك ٌجري فٌها الربا
بنوعٌه فضال ونسٌبة ،كما ٌجري الربا بنوعٌه فً النقدٌن الذهب
والفضة وفً ؼٌرهما من األثمان.
وهذا كله ٌقتضً ما ٌلً :أ /ال ٌجوز بٌع الورق النقدي بعضه
ببعض ،أو بؽٌره من األجناس النقدٌة األخرى ،من ذهب أو فضة أو
ؼٌرهما ،نسٌبة مطلقا ،فال ٌجوز مثال بٌع لاير سعودي بعملة أخرى
متفاضال نسٌبة بدون تقابض.
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ب /ال ٌجوز بٌع الجنس الواحد من العملة الورقٌة بعضه ببعض
متفاضال ،سواء كان ذلك نسٌبة أو ٌدا بٌد ،فال ٌجوز مثال بٌع عشرة
رٌاالت سعودٌة ورقا ،بؤحد عشر رٌاال سعودٌة ورقا ،نسٌبة أو ٌدا
بٌد.
جٌ /جوز بٌع بعضه ببعض من ؼٌر جنسه مطلقا ،إذا كان ذلك ٌدا
بٌد ،فٌجوز بٌع اللٌرة السورٌة أو اللبنانٌة بلاير سعودي ورقا كان
أو فضة ،أو أقل من ذلك ،أو أكثر إذا كان ٌدا بٌد ،ومثل ذلك فً
الجواز بٌع اللاير السعودي الفضة بثالثة رٌاالت سعودٌة ورق ،أو
أقل من ذلك أو أكثر ٌدا بٌد ،ألن ذلك ٌعتبر بٌع جنس بؽٌر جنسه،
ال أثر لمجرد االشتراك فً االسم مع االختالؾ فً الحقٌقة.
ثالثا :وجوب زكاة األوراق النقدٌة إذا بلؽت قسمتها أدنى النصابٌن
من ذهب أو فضة ،أو كانت تكمل النصاب مع ؼٌرها من األثمان
والعروض المعدة للتجارة .
رابعا :جواز جعل األوراق النقدٌة رأس مال فً بٌع السلع
والشركات ،وهللا أعلم ،وباهلل التوفٌق ،وصلى هللا على سٌدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم"
فقد تبٌن مما تقدم تحرٌم الربا والؽرر بالكتاب والسنة واإلجماع فً
الوقت الذي نالحظ فٌه تضاعؾ المإسسات الربوٌة والؽررٌة فً
البلدان اإلسالمٌة بعد تفشً موضى العولمة اإلعالمٌة ،فهل العولمة
تعزز وتفشً الربا والؽرر؟ أم أن الفهم الخاطا لها هو الذي ساهم
فً ذلك وشجعه وعززه؟ نقول بؤنه من المسلم به ـ ألنه متعارؾ
عند جمٌع االقتصادٌٌن ـ أن النظام اللٌبرالً المالً والنقدي ٌرتكز
على نوعٌن من التموٌل كلٌهما متشعب ومتعقد وهما :التموٌل
المباشر عن طرٌق الشراكة والمشاركة والكراء والمزارعة
والمرابحة،الخ ..والتموٌل الؽٌر مباشر القابم على كراء النقود
والصفقات المصرفٌة بالفابدة ،وكثٌرا ما ٌعبر عنها بنسب مبوٌة.
وقد ال ٌولً بعض الحكام واالقتصادٌٌن نوعٌة التموٌل المباشر
أهمٌة لضآلة نسبتها فً عملٌة التموٌل اإلنمابٌة واالقتصادٌة،
فٌتذرعون بذرٌعة قاعدة "الضرورات تبٌح المحظورات" فٌتناسون
أو ٌتجاهلون الشرٌعة وهً األولى باإلتباع وأنجع فً العملٌة
االقتصادٌة اإلنمابٌة ،وهذا بالنسبة لنا منطق خاطا ونهج وخٌم فً
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الدنٌا واْلخرة وذرٌعة ٌرفضها الشرع اإلسالمً ،وذلك بالنسبة لنا
ألن أنواع وأشكال التموٌل المباشر تطورت بل تضاعفت فً خضم
تفاعالت العولمة وما نجم عنها من خالل الشراكة وؼزو األسواق
انطالقا من المبدإ اللٌبرالً العتٌق القابل" :دعه ٌمر ودعه ٌفعل"،
وقد نبه على تضاعؾ التموٌل المباشر فً بعض الدول اْلسٌوٌة
بعض االقتصادٌٌن المعاصرٌن .
العٌنة أو ربا الٌد :العٌنة باب من الربا وقد سماها البعض ربا الٌد
وقد حذرنا منها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً أحادٌث صرٌحة
صحٌحة منها ما أخرجه أبو داود ،قالَ -3462 :ح َّد َث َنا ُسلَ ٌْ َمانُ بْنُ
دَ اوُ دَ ْال َمه ِْريُّ  ،أَ ْخ َب َر َنا ابْنُ َوهْ بٍ ،أَ ْخ َب َرنًِ َحٌ َْوةُ بْنُ ُ
وح َّد َث َنا
ْح ،ح َ
ش َرٌ ٍ
هللا بْنُ ٌَحْ ٌَى ْال ُب ُرلُّسِ ًُّ َ ،ح َّد َث َنا
َجعْ َف ُر بْنُ م َُساف ٍِر ال ِّت ِّنٌسِ ًُّ َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َحٌ َْوةُ بْنُ ُ
ْحَ ،عنْ إِسْ َح َ
اق أَ ِبً َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،قا َل ُسلَ ٌْ َمانُ َ :عنْ أَ ِبً
ش َرٌ ٍ
اسانًَِّ َ ،ح َّد َث ُه أَنَّ َنافِعً ا َح َّد َثهُ،
اسانًِِّ  ،أَنَّ َع َطا ًء ْال ُخ َر َ
َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ْال ُخ َر َ
ْن ُع َم َرَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل:
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
َع ِن اب ِ
اب ا ْل َب َق ِرَ ،و َرضِ ٌ ُت ْم ِب َّ
الز ْر ِعَ ،و َت َر ْك ُت ُم
"إِ َذا َت َبا ٌَ ْع ُت ْم ِبا ْلعٌِ َنةَِ ،وأَ َخ ْذ ُت ْم أَ ْذ َن َ
ًال
ج َهادَ َ ،سلَّ َط َّ
ج ُعوا إِلَى دٌِنِ ُك ْم"َ ،قا َل
هللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم ُذ ّ َ ٌَ ْن ِز ُع ُه َح َّتى َت ْر ِ
ا ْل ِ
أَبُو دَ اوُ دَ ْ " :اإل ْخ َبا ُر ل َِجعْ َف ٍر َو َه َذا لَ ْف ُ
ظ ُه" قال األلبانً" :صحٌح".
ِ
وأخرجه الطبرانً فً "مسند الشامٌٌن" (  ) 2417والبزار ( ) 5887
نافع َؼ ٌْ َر َه َذا ْال َحدٌِثِ،
وقالَ " :وال َنعْ لَ ُم أَسْ َندَ َع َطا ٌدء ْال ُخ َر َ
اسانًُِّ َ ،عن ٍ
َوإسحاق عو عِ ْندِي :إِسْ َح ُ
ْن أَ ِبً َفرْ َو َة ،وهُو لٌَِّنُ
اق بْنُ َعبد َّ ِ
هللا ب ِ
ث ".وقال شعٌب األرنإوط " :إسحاق أبو عبد الرحمن -وهو
ْال َحدٌِ ِ
إسحاق بن أَسٌد األنصاري -قال عنه الذهبً فً "المٌزان" :جابز
الحدٌث ،وذكره ابن حبان فً "الثقات" وقالٌ :خطا ،وقال أبو
حاتم :شٌخ لٌس بالمشهور ،ال ٌُشتؽل به ،وقال أبو أحمد الحاكم:
مجهول .وقد روى من طرٌق آخر عن عطاء بن أبً رباح ،عن ابن
عمر كما سٌؤتً .وأخرجه الدوالبً فً "الكنى"  ، 65/2والطبرانً
فً "مسند الشامٌٌن" (  ،)2417وابن عدي فً "الكامل"  ، 1998/5وأبو
نعٌم فً "الحلٌة" ، 209-208 /5 ،والبٌهقً( (316/5من طرٌق حٌوة بن
ُ
شرٌح ،بهذا اإلسناد .وأخرجه أحمد (  ،) 4825وأبو أمٌة الطرسوسً
فً "مسند ابن عمر" (  ،) 22والطبرانً فً "الكبٌر" ( ،) 13583
والبٌهقً فً "الشعب" (  ) 4224من طرٌق أبً بكر بن عٌاش ،عن
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األعمش ،وأبو ٌعلى (  ،) 5659والطبرانً (  ،) 13585والبٌهقً فً
الشعب" (  ،) 10871وأبو نعٌم فً "الحلٌة" 314 - 313/1 ،و - 318 /3
 319من طرٌق لٌث بن أبً سُلٌم ،عن عبد الملك بن أبً سلٌمان،
كالهما (األعمش وعبد الملك) عن عطاء بن أبً رباح ،عن ابن
عمر .ولم ٌذكر أبو نعٌم فً رواٌته عبد الملك بن أبً سلٌمان .وقال
بإثر الحدٌث :هذا حدٌث ؼرٌب من حدٌث عطاء ،عن ابن عمر.
قلنا :أبو بكر بن عٌاش كبر فساء حفظه ،وإنما انتقى البخاري من
حدٌثه ،وقد ضعفه محمد بن عبد هللا بن نمٌر فً األعمش وؼٌره
وضعفه عثمان بن سعٌد الدارمً مطلقاً ،ولم ٌخرج له البخاري من
رواٌته عن األعمش شٌبا ً .ولٌث بن أبً سلٌم سٌا الحفظ ،ثم إن
علً ابن المدٌنً قال عن عطاء بن أبً رباح :رأى عبد هللا بن
عمر ،ولم ٌسمع منه .ولهذا قال ابن القٌم فً تهذٌب السنن :،إنما
ٌُخاؾ أن ال ٌكون األعمش سمعه من عطاء ،أو أن عطاء لم ٌسمعه
من ابن عمر .قلنا :وعلى أي حال فطرٌق عطاء هذه تصلح
لالعتبار ،فٌكون الحدٌث حسنا ً إن شاء هللا .وأخرجه أحمد ( ) 5007
من طرٌق أبً جناب الكلبً ،عن شهر بن حوشب ،عن ابن عمر.
وأبو جناب الكلبً وشهر ضعٌفان ".قلت أبو بكر بن عٌاش ٌحدث
من كتاب له وقد عابوا علٌه ما رواه فً مكة (فً ؼٌر أهله) عن
األعمش وؼٌره من أهله ألنه رواه من حفظه فؤخطؤ فٌه ،وأما رواه
أهل الكوفة عنه أو رواه من سمعه فً الكوفة فمن كتابه ،وكتابه
قوي ال بؤس به ،وشهر بن حوشب من رجال مسلم واألربعة وقد
قوى شؤنه ابن القطان الفاسً ورد تضعٌؾ عبد الحق اإلشبٌلً له،
وهللا تعالى أعلم.
ومنها ما أخرجه الروٌانًَ -1422 :نا م َُح َّم ُد بْنُ ُح َم ٌْدٍَ ،نا َج ِرٌ ٌدر،
ْن ُع َم َر َقا َل :لَ َق ْد أَ َتى َعلَ ٌْ َنا َز َم ٌد
انَ ،و َما
َعنْ لَ ٌْثٍَ ،عنْ َع َطا ٍءَ ،ع ِن اب ِ
َ
َ َ
ار َوال ِّدرْ َه ِم ِمنْ أَخٌِ ِه ْالمُسْ ل ِِمَ ،فإِ ِّنً
َن َرى أنَّ أ َح ًدا ِم َّنا أ َح ُّق ِبال ِّدٌ َن ِ
َس ِمعْ ُ
اس
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل:
ضنَّ ال َّن ُ
«إِ َذا َ
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
اب ا ْل َب َق ِرَ ،و َت َر ُكوا
ار َوالدِّ ْرا َِمَ ،و َت َبا ٌَ ُعوا ِبا ْلعٌِ َنةَِ ،و َت ِب ُعوا أَ ْذ َن َ
ِبالدِّ ٌ َن ِ
ج َهادَ أَدْ َخلَ َّ
ج ُعوا دٌِ َنهُ ْم»
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه ُم ال ُّذلَّ َ ٌَ ْن ِز ُع ُه ِم ْنهُ ْم َح َّتى ٌُ َرا ِ
ا ْل ِ
وأخرجه أبو ٌعلى الموصلً(  ) 5669من طرٌق لٌث بن أبً سلٌم
عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا وأخرجه الطبرانً فً "المعجم
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الكبٌر"قال -13583 :حدثنا الحسٌن بن إسحاق التستري ،ثنا أبو بكر
األعٌن محمد بن أبً عتاب ،ثنا عثمان بن سعٌد ،ثنا أبو بكر بن
عٌاش ،عن األعمش ،عن عطاء بن أبً رباح ،عن ابن عمر ،قال:
أتى علٌنا زمان ،وما ٌرى أحد منا أنه أحق بالدٌنار والدرام من
أخٌه المسلم ،وأنا فً زمان الدٌنار والدرام أحب إلٌنا من أخٌنا
المسلم ،سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول« :إذا ضن
الناس بالدٌنار والدرام ،وتركوا الجهاد فً سبٌل هللا ،ولزموا
أذناب البقر ،وتباٌعوا بالعٌنة سلط هللا علٌهم بالا لم ٌرفعه حتى
ٌراجعوا» وهنا متابعة تامة من طرؾ األعمش للٌث إن كان الراوي
عن عطاء لٌث بن أبً سلٌم فقد ٌنجبر ضعفه بمتابعة األعمش له،
وأبو بكر بن عٌاش إمام فً المقرإ كتابه صحٌح إذا روى منه فً
أهله وهنا ٌوري عن األعمش والراوي عنه عثمان فالظاهر حسن
رواٌته هنا إنما عابوا ما رواه فً مكة ألنه نسً كتابه فهو ممن
ذكروه أن حدٌثه فً أهله حسن ،ضعٌؾ فً ؼٌر أهله ،وبهذه
األسانٌد تتحسن األسانٌد،وحسنه المناوي ،وهللا تعالى أعلم.
اب َما َو َردَ فًِ َك َرا ِا ٌَ ِة ال َّت َبا ٌُ ِع
وقال البٌهقً فً "السنن الكبرى"َ :ب ُ
ْ
َ
َ
اريُّ  ،أنا م َُح َّم ُد بْنُ َب ْك ٍر ،ثنا
ِبا ْلعٌِ َن ِة -10703 :أ ْخ َب َر َنا أبُو َعلًٍِّ الرُّ وذ َب ِ
أَبُو دَ اوُ دَ  ،ثنا َجعْ َف ُر بْنُ م َُساف ٍِر ال ِّت ِّنٌسِ ًُّ  ،ح َوأَ ْخ َب َر َنا أَبُو َسعْ ٍد أَحْ َم ُد بْنُ
ْن م َُساف ٍِر،
م َُح َّم ٍد ْال َمالٌِنًُِّ  ،أنا أَبُو أَحْ َمدَ بْنُ َعدِيٍّ  ،ثنا َعلًُِّ بْنُ َجعْ َف ِر ب ِ
ثنا أَ ِبً ،ثنا َحٌ َْوةُ بْنُ ُ
ْحَ ،عنْ إِسْ َح َ
اق أَ ِبً َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن أَنَّ َع َطا ًء
ش َرٌ ٍ
ْن ُع َم َرَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
ت َرسُو َل
ْال ُخ َر َ
اسانًَِّ َح َّد َث ُه أَنَّ َنافِعً ا َح َّد َثهَُ ،ع ِن اب ِ
" [ص ]517 :إِ َذا َت َبا ٌَ ْع ُت ْم ِبا ْلعٌِ َنةِ،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمٌَ ،قُو ُل:
هللاِ َ
َ
اب ا ْل َب َق ِر َو َرضِ ٌ ُت ْمِ ،ب َّ
َوأَ َخ ْذ ُت ْم أ ْذ َن َ
الز ْر ِع َو َت َر ْك ُت ُم ا ْل ِ
ج َهادَ َسلَّ َط هللا ُ
ًال
ج ُعوا إِلَى دٌِنِ ُك ْم" َ -10704وأَ ْخ َب َر َنا أَبُو
َعلَ ٌْ ُك ْم ُذ ّ َ ٌَ ْن ِز ُع ُه َح َّتى َت ْر ِ
َعلًٍِّ  ،أنا م َُح َّم ُد بْنُ َب ْك ٍر ،ثنا أَبُو دَ اوُ دَ  ،ثنا ُسلَ ٌْ َمانُ بْنُ دَ اوُ دَ ْال َمه ِْريُّ ،
أنا ابْنُ َوهْ بٍ ،أَ ْخ َب َرنًِ َحٌ َْوةُ بْنُ ُ
ْحَ ،عنْ أَ ِبً َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن
ش َرٌ ٍ
ْن َعنْ
ْن َ
اسانًِِّ َ ،عنْ َع َطا ٍءَ ،ف َذ َك َرهَُ .ور ُِو َ
ْال ُخ َر َ
ضعٌِ َفٌ ِ
ي َذل َِك ِمنْ َوجْ َهٌ ِ
َع َطا ِء ب ِ َ
َم ْوقُو ًفا
ْن ُع َم َر
ْن ُع َم َرَ ،ور ُِو َ
ي َع ِن اب ِ
احَ ،ع ِن اب ِ
ْن أ ِبً َر َب ٍ
الر ُجل ُ َف ٌَقُول ُ :ا ْ
ش َت ِر َك َذا َو َك َذا َوأَ َنا
"أَ َّن ُه َك ِر َه َذلِ َكَ ،و َن َهى أَنْ ٌَؤْت ًَِ َّ
أَ ْ
ش َت ِرٌ ِه ِم ْن َك بِ ِر ْب ِ َك َذا َو َك َذا"
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قال ابن األثٌر :العٌنة :هو أن ٌبٌع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى
أجل مسمى ،ثم ٌشترٌها منه بؤقل من الثمن الذي باعها به ،فإن
اشترى بحضرة طالب العٌنة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم
باعها من طالب العٌنة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسبى ثم
باعها المشتري من البابع األول بالنقد بؤقل من الثمن فهذه أٌضا ً
ً
عٌنة لحصول النقد
عٌنة ،وهً أهون من األولى .قال :وسمٌت
لصاحب العٌنة ،ألن العٌن هو المال الحاضر من النقد ،والمشتري
إنما ٌشترٌها لٌبٌعها بعٌن حاضرة تصل إلٌه معجلة .وقال المناوي
فً "فٌض القدٌر"  :313/1هذا دلٌل قوي لمن حرَّ م العٌنة ،ولذلك
اختاره بعض الشافعٌة ،وقال :أوصانا الشافعً باتباع الحدٌث إذا
صح بخالؾ مذهبه .وانظر كالم ابن قٌم الجوزٌة فً "تهذٌب
السنن"  109-100/5فإنه شاؾٍ واؾٍ  .وقوله :وأخذتم أذناب البقر
ورضٌتم بالزرع .قال صاحب "عون المعبود" :حمل هذا على
االشتؽال بالزرع فً زمن ٌتعٌن فٌه الجهاد" .
ٌِر ِمنْ أَهْ ِل
وقال ابن كثٌرَ :و َبابُ الرِّ َبا ِمنْ أَ ْش َك ِل ْاألَب َْوا ِ
ب َعلَى َكث ٍ
ب َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه:
ٌِن ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
ْالع ِْل ِمَ ،و َق ْد َقا َل أَمٌِ ُر ْالم ُْإ ِمن َ
صلَّى َّ
َث َال ٌد
ث َود ِْد ُ
ٌِهنَّ َعه ًْدا
هللا َ
ت أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َع ِهدَ إِلَ ٌْ َنا ف ِ
َن ْن َت ِهً إِلَ ٌْ ِهْ :ال َج ُّدَ ،و ْال َك َاللَ ُةَ ،وأَب َْو ٌد
 ٌَعْ نًِ ِب َذل َِكب الرِّ َبا
اب ِمنْ أَب َْوا ِ
ٌع ُة َشاهِدَ ةٌد ِبؤَنَّ ُك َّل َح َر ٍام
ض ْال َم َساب ِِل الَّتًِ فٌِ َها َشابِ َب ُة الرِّ َباَ -وال َّش ِر َ
َبعْ َ
ضى إِلَى ْال َح َر ِام َح َرا ٌدمَ ،ك َما أَنَّ َما َال ٌَتِ ُّم
َف ْال َوسِ ٌلَ ُة إِلَ ٌْ ِه م ِْثلُهُِ ،ألَنَّ َما أَ ْف َ
بَ .و َق ْد َث َب َ
ج ٌد
ْن
ت فًِ ال َّ
صح َ
جبُ إِ َّال ِب ِه َفه َُو َوا ِ
ْال َوا ِ
ان ب ِ
ْن َع ِن ال ُّنعْ َم ِ
ٌِحٌ ِ
صلَّى َّ
ٌر َقا َلَ :س ِمعْ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وسلم ٌقول « :إن الحالل
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
بَشِ ٍ
ُ
اتَ ،ف َم ِن ا َّت َقى ال ُّ
بٌن والحرام َب ٌِّنٌ َ ،و َب ٌْنَ َذلِ َك أ ُمو ٌر ُم ْ
ش َت ِب َه ٌ
ت
ش َب َها ِ
اس َت ْب َرأَ لِدٌِنِ ِه َوعِ ْرضِ هَِ ،و َمنْ َو َ َع فًِ ال ُّ
ت َو َ َع فًِ ا ْل َح َر ِام،
ش َب َها ِ
ْ
ح َمى ٌُوشِ ُك أَنْ ٌَ ْر َت َع فٌِ ِه » َوفًِ ال ُّس َن ِن َع ِن
الراعِ ً ٌَ ْر َعى َح ْولَ ا ْل ِ
َك َّ
صلَّى َّ
ْن َعلًٍِّ َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْنهُ َما َقا َلَ :س ِمعْ ُ
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
هللا ُ
ْال َح َس ِن ب ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل « دَ ْع َما ٌُ ِرٌ ُب َك إِلَى َما َ
ث
ٌُ ِرٌ ُب َك » َوفًِ ْال َحدٌِ ِ
س َو َك ِراْ َت أَنْ
اإل ْ ُم َما َحا َك فًِ ا ْل َق ْل ِ
ب َو َت َردَّ دَ ْت فٌِ ِه ال َّن ْف ُ
ْاْل َخ ِرِ ْ « :
اس
اس َت ْف ِ
ت َ ْل َب َك َوإِنْ أَ ْف َتا َك ال َّن ُ
اس » َوفًِ ِر َوا ٌَ ٍة « ْ
ٌَ َّطل َِع َعلَ ٌْ ِه ال َّن ُ
َوأَ ْف َت ْو َك».
والعٌنة ال ة أنواع:
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 /1نوع ال بؤس به عند المالكٌة ومن وافقهم ،وهو أن ٌزٌد فً ثمن
البضاعة التً ٌبٌعها بالدٌن ،وقالوا :للدٌن حصة من الثمن،وفً ذلك
 -14820أَ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد
قال عبد الرزاق الصنعانً فً "المصنؾ":
َ
اقَ ،ع ِن َّ
شَ ،عنْ إِ ْب َراهٌِ َمَ ،وإِسْ مَاعِ ٌ َلَ ،ع ِن
الث ْو ِريِّ َ ،ع ِن ْاألعْ َم ِ
الرَّ َّز ِ
ان ِبا ْلعٌِ َن ِة َبؤْ ًالسا»  ،وقال ابن أبً شٌبة:
ال َّشعْ ِبًِّ « ،لَ ْم ٌَ ُكو َنا ٌَ َر ٌَ ِ
ٌِر َةَ ،عنْ إِ ْب َراهٌِ َم،
َ -22041ح َّد َث َنا أَبُو َب ْك ٍر َقا َلَ :ح َّد َث َنا َج ِرٌ ٌدرَ ،عنْ ُمؽ َ
الص َّح ِة» ،وقال أٌضا:
س ِبا ْلعٌِ َن ِة إِ َذا َكا َن ْت َعلَى َو ْج ِه ِّ
َقا َلَ َ « :بؤْ َ
َ
ش،
َ -22042ح َّد َث َنا أَبُو َب ْك ٍر َقا َلَ :ح َّد َث َنا َوكٌِ ٌدعَ ،عنْ ُس ْف ٌَ َ
انَ ،ع ِن ْاألعْ َم ِ
ْن أَ ِبً َخالِدٍَ ،ع ِن ال َّشعْ ِبًِّ ،
َعنْ إِ ْب َراهٌِ َمَ ،و َعنْ ُس ْف ٌَ َ
انَ ،عنْ إِسْ مَاعِ ٌ َل ب ِ
س بِا ْلعٌِ َن ِة»  ،مع
انَ ،عنْ َج ِاب ٍرَ ،ع ِن ْال َقاسِ ِمَ ،قالُواَ َ « :بؤْ َ
َو َعنْ ُس ْف ٌَ َ
أنه ورد أثر ٌنهى عن ذلك ،قال الطحاوي فً "شرح معانً اْلثار":
" َ -5883ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ دَ اوُ دَ َ ،قا َل :ثنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ َسال ٍِم الصَّابِ ُػ،
َقا َل :ثنا ُه َش ٌْ ٌدمَ ،عنْ َز َك ِرٌَّاَ ،ع ِن ال َّشعْ ِبًِّ َ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،ذ َك َر أَنَّ
صلَّى َّ
ت الدَّ ا َّب ُة َم ْراُو َن ًالة َف َعلَى
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل« :إِ َذا َكا َن ِ
ال َّن ِبًَّ َ
ب َو َعلَى الَّذِي ٌَ ْ
ا ْل ُم ْر َت ِه ِن َعلَفُ َها َولَ َبنُ الدَّ ِّر ٌُ ْ
ب َن َف َق ُت َها
ش َر ُ
ش َر ُ
ب» َفدَ َّل َه َذا ْال َحد ُ
ب َو ُ
ب اللَّ َب ِن فًِ
شرْ ِ
ٌِث أَنَّ ْال َمعْ نًَِّ ِبالرُّ ُكو ِ
َو ٌَ ْر َك ُ
ت ال َّن َف َق ُة
ث ْاألَ َّو ِل ه َُو ْالمُرْ َت ِهنُ َال الرَّ ا ِهنُ َف َج َع َل َذل َِك لَ ُه َو ُج ِعلَ ِ
ْال َحدٌِ ِ
ان َه َذا عِ ْندَ َنا َوهللا ُ أَعْ لَ ُم،
َعلَ ٌْ ِه َبدَ ًال ِممَّا ٌَ َت َع َّوضُ ِم ْن ُه ِممَّا َذ َكرْ َناَ .و َك َ
ض الَّذِي ٌَ ُجرُّ
فًِ َو ْق ِ
ت َما َك َ
ان الرِّ َبا ُم َباحً ا َولَ ْم ٌُ ْن َه حٌِ َنبِ ٍذ َع ِن ْال َقرْ ِ
ْن ُث َّم ُح ِّر َم
او ٌٌَ ِ
َم ْن َف َع ًة َو َال َعنْ أَ ْخ ِذ ال َّشًْ ِء ِبال َّشًْ ِء َوإِنْ َكا َنا َؼ ٌْ َر ُم َت َس ِ
ض َج َّر َن ْف ًالعا َوأَجْ َم َع أَهْ ُل ْالع ِْل ِم أَنَّ َن َف َق َة
الر َبا َب ْعدَ َذلِ َك َو ُح ِّر َم ُكل ُّ َ ْر ٍ
ِّ
ْس ل ِْلمُرْ َت ِه ِن اسْ تِعْ َما ُل
ِن َال َعلَى ْالمُرْ َت ِه ِن َوأَ َّن ُه لٌَ َ
الرَّ هْ ِن َعلَى الرَّ اه ِ
ي فًِ َنسْ ِخ الرِّ َبا  ".وهذا ما أراه من الباطل ألن
الرَّ هْ ِنَ .ف ِممَّا ر ُِو َ
الربا مجمع على تحرٌمه ونصوص القرآن الصرٌحة ونصوص
الحدٌث الصرٌحة الصحٌحة فً تحرٌمه.
 /2نوع مكروه :والعٌنة المكروهة عند المالكٌة هً العٌنة التً
ٌعطً الدابن للمدٌن بضاعة بثمن معٌن فٌبٌعها لؽٌره بؤرخص من
ذلك الثمن الذي اشتراها به حاال ،وقد استؽلها بعض المرابٌن فقد
طوروا ما ٌسمى بالتشبٌك وحقٌقته أنه ربا الجاهلٌة مقنع ،فٌقول
الدابن للمدٌن أعطٌك تجارة بثمن معٌن مع الربح ثم ٌبٌعها بثمن
حاضر أقل مما اشتراه به ،ثم إذا حل أجل الدٌن ،قال له :إن شبت
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أقضنً دٌنً ،وإن شبت ذهبت إلى التاجر فتدفع له قٌمة المبلػ بربح
جدٌد ،وهكذا دوالٌك ،كلما أنسؤ الدٌن زاد فً الثمن ،وهذا هو الربا
المنهى عنه آل إلٌه هذا النوع من العٌنة المكروه عند المالكٌة،وقد
أخبرنً الدكتور التٌجانً ولد عبد الحمٌد أنه ذهب ٌدافع عن صدٌق
له وقع فً ورطة بسبب هذه العملٌة حتى كاد ٌفقد داره التً رهن
للمرابً ،فدعاه المرابً إلى اإلمام أحمد و المرابط حبٌب الرحمن،
فؤخبره أنه ٌجوز ،وهذا النوع ٌسمونه التشبٌك ،ثم تبٌن لقضاة
العدالة أنه حرام ،وأخبرنً محمدي ولد عبد الباقً أنه ٌعرؾ أحد
أقربابه سجن بسببه.والدلٌل على حرمته ما أخرجه ابن كثٌر فً
نفسٌره .قال ابن كثٌر فً تفسٌرهُ " :ث َّم َقا َل َت َعالَىَ :و َمنْ عادَ أَيْ إِلَى
ب ْال ُعقُو َب َةَ ،و َقا َم ْ
ت
الربا ففعله بعد بلوؼه نهً هللا َع ْنهَُ ،ف َق ِد اسْ َت ْو َج َ
ُ
َ
ون َو َق ْد
ار ُه ْم فٌِها خالِ ُد َ
َعلَ ٌْ ِه ْالحُجَّ ُةَ ،ولِ َه َذا َقا َلَ :فؤولب َِك أصْ حابُ ال َّن ِ
هللا بْنُ َر َجا ٍء
ٌِن ،أَ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد َّ ِ
َقا َل أَبُو دَ اوُ دَ َ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ َمع ٍ
ْن خٌثمَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َج ِاب ٍر،
ْن ع ُْث َم َ
ْال َم ِّكًُّ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ان ب ِ
هللا ب ِ
الربا َ ٌَقُو ُمونَ إِ َّ َكما ٌَقُو ُم الَّذِي
َقا َل :لَ َّما َن َزلَ ْت الَّذٌِنَ ٌَؤْ ُكلُونَ ِّ
صلَّى َّ
ٌَ َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
س
هللا َ
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ش ٌْطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
سولِ ِه» َو َر َواهُ
َو َسلَّمَ «:منْ لَ ْم ٌَ ْذ ِر ا ْل ُم َخا َب َر َة َف ْل ٌَؤْ َذنْ ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
هللا َو َر ُ
صحٌِ ٌدح َعلَى َشرْ طِ
ْال َحا ِك ُم فًِ مُسْ َت ْد َر ِك ِه ِمنْ َحدٌِ ِ
ْن ُخ َثٌ ٍْمَ ،و َقا َلَ :
ث اب ِ
مُسْ ل ٍِمَ ،ولَ ْم ٌ َُخرِّ َجاهُ.
ض
َوإِ َّن َما ُحرِّ َم ِ
ًِ ْالم َُز َ
ت ْالم َُخا َب َرةُ َوه َ
ض َما ٌَ ْخ ُر ُج م َِن ْاألَرْ ِ
ار َع ُة ِب َبعْ ِ
وس ال َّن ْخ ِل ِبال َّتمْ ِر َعلَى َوجْ ِه
ًِ ا ْشت َِرا ُء الرُّ َط ِ
َو ْالم َُزا َب َن ُةَ :وه َ
ب فًِ رُإُ ِ
ًِ ا ْشت َِرا ُء ْال َحبِّ فًِ َس ْن ُبلِ ِه فًِ ْال َح ْق ِل ِب ْال َحبِّ
ضَ ،و ْالم َُحا َقلَ ُة َوه َ
ْاألَرْ ِ
ض ،إِ َّن َما ُحرِّ َم ْ
ت َه ِذ ِه ْاألَ ْش ٌَا ُء َو َما َشا َكلَ َها َحسْ مًا ِل َما َّد ِة
َعلَى َوجْ ِه ْاألَرْ ِ
َ
ْن َق ْب َل ْال َج َفاؾِ َ ،ولِ َه َذا َقا َل
اوي َبٌ َْن ال َّش ٌْ َبٌ ِ
الرِّ َباِ ،أل َّن ُه َال ٌُعْ لَ ُم ال َّت َس ِ
اضلَةَِ ،و ِمنْ َه َذا َحرَّ مُوا أَ ْش ٌَا َء
ْالفُ َق َها ُءْ :ال َج ْه ُل ِب ْال ُم َماثِلَ ِة َك َحقٌِ َق ِة ْال ُم َف َ
ٌق ْال َم َسالِكِ ْال ُم ْفضِ ٌَ ِة إِلَى الرِّ َبا َو ْال َو َساب ِِل ْالم َُو ِّ
صلَ ِة
ِب َما َف ِهمُوا ِمنْ َتضْ ٌِ ِ
ب َّ
هللا ُ لِ ُك ٍّل ِم ْنهُ ْم َم ِن ْالع ِْل ِمَ ،و َق ْد
ت َن َظ ِر ِه ْم ِب َح َس ِ
إِلَ ٌْهَِ ،و َت َفاوُ ِ
ب َما َو َه َ
َقا َل تعالىَ :و َف ْو َق ُكلِّ ذِي عِ ْل ٍم َعلٌِ ٌم.
َو َقا َل َّ
خ ُر َما
َّاسَ ،قا َل :آ ِ
ْن َعب ٍ
الث ْو ِريُّ َعنْ َعاصِ ٍمَ ،ع ِن ال َّشعْ ِبًِّ َ ،ع ِن اب ِ
صلَّى َّ
اريُّ
هللا َ
ُول َّ ِ
َن َز َل َعلَى َرس ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه وسلّم آ ٌَ ُة الرِّ َباَ ،ر َواهُ ْالب َُخ ِ
َ
ْن أَ ِبً َعرُو َب َة،
َعنْ َق ِب َ
ٌص َة َع ْنهَُ ،و َقا َل أحْ َم ُد َعنْ ٌَحْ ٌَى َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
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ْن ْالم َُس ٌَّبِ ،أَنَّ ُع َم َر َقا َلِ :منْ آخ ِِر َما َن َز َل ،آ ٌَ ُة
َعنْ َق َتادَ َة َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
ض َق ْب َل أَنْ ٌُ َف ِّس َر َها لَ َنا،
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم قُ ِب َ
هللا َ
الرِّ َباَ ،وإِنَّ َرسُو َل َّ ِ
اجهْ َوابْنُ َمرْ دَ َو ٌْ ِه َو َر َوى ابْنُ
َفدَ عُوا الرِّ َبا َوالرِّ ٌ َب َةَ ،ر َواهُ ابْنُ َم َ
ْن أَ ِبً ِه ْن ٍد َعنْ أَ ِبً
ْن َبسْ َط ٍامَ ،عنْ دَ اوُ دَ ب ِ
َّاج ب ِ
َمرْ دَ َو ٌْ ِه ِمنْ َط ِر ِ
ٌق َهٌ ِ
ب َرضِ ًَ
َنضْ َر َة َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ َ ،قا َلَ :خ َط َب َنا ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
َّ
هللا ُ َع ْن ُه َف َقا َل :إِ ِّنً لَ َعلًِّ أَ ْن َها ُك ْم َعنْ أَ ْش ٌَا َء َتصْ ل ُ ُح لَ ُك ْمَ ،وآ ُم ُر ُك ْم ِبؤ َ ْش ٌَا َء
آن ُن ُز ً
وال آ ٌَ َة الرِّ َباَ ،وإِ َّن ُه َق ْد َم َ
ات
َال َتصْ ل ُ ُح لَ ُك ْمَ ،وإِنَّ ِمنْ آخ ِِر ْالقُرْ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َولَ ْم ٌُ َب ٌِّ ْن ُه لَ َناَ ،فدَ عُوا َما ٌ ُِرٌ ُب ُك ْم ،إِلَى
هللا َ
َرسُو ُل َّ ِ
َما َال ٌ ُِرٌ ُب ُك ْمَ ،و َق ْد قال ابن أبً عدي باإلسناد موقوفا ،فذكره ورده
ث
الحاكم فً مستدركه ".وقالَ :قا َل َبعْ ضُ َمنْ َت َكلَّ َم َعلَى َه َذا ْال َحدٌِ ِ
م َِن ْاألَبِ َّم ِة :لَمَّا َحرَّ َم الرِّ َبا َو َو َسابِلَ ُه َحرَّ َم ْال َخمْ َر َو َما ٌُ ْفضِ ً إِلَ ٌْ ِه ِمنْ
ث ْال ُم َّتف ِِق
ار ٍة َو َنحْ ِو َذل َِكَ ،ك َما َقا َل َعلَ ٌْ ِه الس ََّال ُم فًِ ْال َحدٌِ ِ
ت َِج َ
َّ
َعلَ ٌْ ِه«:لَ َعنَ هللا ُ ا ْل ٌَهُودَ ُح ِّر َم ْت َعلَ ٌْ ِه ُم ال ُّ
ش ُحو ُم َف َج َّملُواَا َف َبا ُعواَا
ْن َمسْ عُو ٍد َو َؼ ٌْ ِر ِه َما،
َوأَ َكلُوا أَ ْ َما َن َها » َو َق ْد َت َق َّد َم فًِ َحدٌِ ِ
ث َعلًٍِّ َواب ِ
صلَّى
ٌر َق ْولِ ِهَ :ح َّتى َت ْنك َِح َز ْوجا ً َؼ ٌْ َرهُ َق ْول ُ ُه َ
عِ ْندَ لَعْ ِن ْالم َُحلِّ ِل فًِ َت ْفسِ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم « لَ َعنَ َّ
َّ
الر َبا َو ُمو ِكلَ ُه َو َ
شااِدَ ٌْ ِه َو َكاتِ َب ُه »،
هللا ُ آ ِكلَ ِّ
ُور ِة َع ْق ٍد َشرْ عِ ًٍّ ،
َقالُواَ :و َما ٌَ ْش َه ُد َعلَ ٌْ ِه َو ٌَ ْك ُتبُ إِ َّال إِ َذا أ ُ ْظ ِه َر فًِ ص َ
ُور ِتهِِ ،ألَنَّ ْاألَعْ َما َل
َو ٌَ ُكونُ دَ اخِل ُ ُه َفاسِ ًداَ ،ف ِاالعْ ِت َبا ُر ِب َمعْ َناهُ َال ِبص َ
ص َو ِر ُك ْم َو َ إِلَى
ِبال ِّنٌَّاتَِ ،وفًِ ال َّ
هللا َ ٌَ ْن ُظ ُر إِلَى ُ
ٌِح « :إِنَّ َّ َ
صح ِ
اإل َما ُم
ص َّن َ
أَ ْم َوالِ ُك ْمَ ،وإِ َّن َما ٌَ ْن ُظ ُر إِلَى ُلُوبِ ُك ْمَ ،وأَ ْع َمالِ ُك ْم » َو َق ْد َ
ؾ ِْ
َّاس بن َت ٌْ ِم ٌَّ َةِ ،ك َتابًا فًِ إِب َ
ًْ
ضم ََّن ال َّنه َ
ٌِلَ ،ت َ
ال ال َّتحْ ل ِ
ْط ِ
ْال َع َّال َم ُة أَبُو ْال َعب ِ
َعنْ َت َعاطِ ً ْال َو َساب ِِل ْال ُم ْفضِ ٌَ ِة إِلَى ُك ِّل بَاطِ ٍلَ ،و َق ْد َك َفى فًِ َذل َِك،
ح َم ُه َّ
هللاُ ،ورضً عنه " .وقال أٌضاٌَ ":قُو ُل َت َعالَى َنا ِهًٌا
َو َش َفىَ ،ف َر ِ
ٌِن َعنْ َت َعاطِ ً الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا
عِ َبادَ هُ ْالم ُْإ ِمن َ
فً الجاهلٌة ٌقولون :إذا حل أجل ال َّدٌْنُ  ،إِمَّا أَنْ َت ْقضِ ًَ َوإِمَّا أَنْ
ضاهَُ ،وإِ َّال َزادَ هُ فًِ ْال ُم َّدةَِ ،و َزادَ هُ ْاْل َخ ُر فًِ ْال َق ْد ِر،
ُترْ ِب ًََ ،فإِنْ َق َ
اع ًفا،
ُض َ
ٌر َكثٌِرً ا م َ
ؾ ْال َقلٌِ ُل َح َّتى ٌَصِ َ
اع َ
ض َ
َو َه َك َذا ُك ُّل َع ٍام َف ُر َّب َما َت َ
ُون فًِ ْاألُولَى َو ْاأل ُ ْخ َرىُ ،ث َّم
َوأَ َم َر َت َعالَى عِ َبادَ هُ ِبال َّت ْق َوى لَ َعلَّهُ ْم ٌُ ْف ِلح َ
ار الَّتًِ أُعِ َّد ْ
ت
ار َو َح َّذ َر ُه ْم ِم ْن َهاَ ،ف َقا َل تعالىَ :وا َّتقُوا ال َّن َ
َت َوعَّدَ ُه ْم ِبال َّن ِ
ُون ُث َّم َندَ َبهُ ْم إِلَى ْال ُم َبادَ َر ِة
هللا َوالرَّ سُو َل لَ َعلَّ ُك ْم ُترْ َحم َ
ل ِْلكاف ِِر َ
ٌن َوأَطِ ٌعُوا َّ َ
ار َع ِة إِلَى َنٌ ِْل ْالقُ ُر َباتِ ،فقال َت َعالَى:
إِلَى فِعْ ِل ْال َخ ٌْ َرا ِ
ت َو ْالم َُس ِ
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ُ
َّماوات َو ْاألَرْ ضُ
سارعُوا إِلى َم ْؽف َِر ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َعرْ ُ
ض َها الس
َو ِ
أُعِ َّد ْ
ٌنَ ،و َق ْد قٌِ َل إِنَّ َمعْ َنى َق ْولِ ِه
ٌِن أَيْ َك َما أُعِ َّد ِ
ت ال َّنا ُر ل ِْل َكاف ِِر َ
ت ل ِْل ُم َّتق َ
َّماوات َو ْاألَرْ ضُ َت ْنبٌهًا َعلَى ا ِّت َساع ُ
ُ
َعرْ ُ
طولِ َهاَ ،ك َما َقا َل فًِ
ض َها الس
ِ
ِ
الرَّ حْ م َِن]54 :أَيْ َف َما َظ ُّن َك
ش ْال َج َّن ِة َبطابِ ُنها ِمنْ إِسْ َت ْب َر ٍق[
صِ َف ِة َفرْ ِ
ض َها َك ُ
ِب َّ
طولِ َها ِألَ َّن َها قُب ٌدَّة َتحْ َ
؟،وقٌِ َلَ :ب ْل َعرْ ُ
ش،
الظ َهاب ِِر َ
ت ْال َعرْ ِ
ض ُه َك ُ
طولِهَِ ،و َق ْد دَ َّل َعلَى َذل َِك َما َث َب َ
َوال َّشًْ ُء ْال ُم َقبَّبُ َو ْالمُسْ َتدٌِ ُر َعرْ ُ
ت
س َفإِ َّن ُه أَعْ لَى ْال َج َّن ِة
فًِ ال َّ
هللا ْال َج َّن َة َفاسْ ؤَلُوهُ ْالفِرْ دَ ْو َ
ٌِح «إِ َذا َسؤ َ ْل ُت ُم َّ َ
صح ِ
َ
َوأَ ْو َس ُ
ط ْال َج َّن ِة َو ِم ْن ُه َت َفجَّ ُر أ ْن َها ُر ْال َج َّن ِة َو َس ْقفُ َها َعرْ شُ الرَّ حْ َم ِن» َو َه ِذ ِه
سابقُوا إِلى َم ْؽف َِر ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة
ْاْل ٌَ ُة َك َق ْولِ ِه َت َعالَى فًِ س َ
ُور ِة ْال َحدٌِ ِد ِ
ض [ الحدٌد.]21 :
ض السَّما ِء َو ْاألَرْ ِ
َعرْ ضُها َك َعرْ ِ
 /3نوع حرام :وهذا النوع صفته أن ٌدفع الدابن للمدٌن بضاعة ثم
ٌؤخذها الدابن من عنده بثمن أخفض مما أعطاه وهو نوع من الربا،
ار المإدٌن
قال ابن كثٌر فً "تفسٌره"" :
لَمَّا َذ َك َر َت َعالَى ْاألَ ْب َر َ
النفقات ،المخرجٌن الزكوات ،المتفضلٌن بالبر والصدقات لذوي
الحاجات والقرابات فً جمٌع األحوال واألوقاتَ ،ش َر َع فًِ ذ ِْك ِر
َ
ال ال َّن ِ ْ
اع ال ُّش َب َهاتَِ ،فؤ َ ْخ َب َر َع ْنهُ ْم ٌَ ْو َم
أَ َكلَ ِة الرِّ َبا َوأَمْ َو ِ
اس ِبالبَاطِ ِل َوأ ْن َو ِ
ُور ِه ْم َوقِ ٌَام ِِه ْم ِم ْن َها ،إِلَى َبعْ ث ِِه ْم َو َن ُ
ٌِن
ور ِه ْمَ ،ف َقا َل الَّذ َ
ُخرُو ِ
ش ِ
ج ِه ْم ِمنْ قُب ِ
ُون إِ َّال َكما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخب ُ
َّط ُه ال َّشٌْطانُ م َِن
ون الرِّ با َال ٌَقُوم َ
ٌَؤْ ُكل ُ َ
ُور ِه ْم ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة إِ َّال َك َما ٌَقُو ُم ْال َمصْ رُو ُع
ْال َمسِّ  ،أَيْ َال ٌَقُوم َ
ُون ِمنْ قُب ِ
ُّط ال َّشٌ َ
ص َرعِ هَِ ،و َت َخب َ
ان لَهَُ ،و َذل َِك أَ َّن ُه ٌَقُو ُم قِ ٌَامًا ُم ْن َكرً اَ .و َقا َل
َحا َل َ
ْط ِ
َ
ْ
ُ
َّاس :آ ِك ُل الرِّ َبا ٌُب َْعث ٌَ ْو َم القِ ٌَا َم ِة َمجْ ُنو ًنا ٌ ُْخ َن ُقَ ،ر َواهُ ابْنُ أ ِبً
ابْنُ َعب ٍ
ْن َمالِكٍ َو َسعٌِ ِد بن جبٌر والسدي
َحات ٍِمَ ،قا َلَ :ور ُِو َ
ي َعنْ َع ْوؾِ ب ِ
ًِ َعنْ َع ْب ِد
َّان َنحْ وُ َذل َِكَ .و ُحك َ
س َو َق َتادَ ةُ َو ُم َقا ِت ُل بْنُ َحٌ َ
َوالرَّ ِبٌ ُع بْنُ أَ َن ٍ
ْن
َّ ِ
ْن َعب ٍ
ْن ُج َب ٌْ ٍر َو ْال َح َس ِن َو َق َتادَ َة َو ُم َقات ِِل ب ِ
َّاس َوعِ ْك ِر َم َة َو َسعٌِ ِد ب ِ
هللا ب ِ
ُون إِ َّال َكما ٌَقُو ُم
ون الرِّ با َال ٌَقُوم َ
ٌِن ٌَؤْ ُكل ُ َ
َّان أَ َّنهُ ْم َقالُوا فًِ َق ْولِ ِه الَّذ َ
َحٌ َ
ُ
ْ
ْ
ُون ٌَ ْو َم القِ ٌَا َمةَِ ،و َك َذا
الَّذِي ٌَ َت َخبَّط ُه ال َّشٌْطانُ م َِن ال َمسِّ ٌَعْ نًِ َال ٌَقُوم َ
ْن َز ٌْدٍَ ،و َر َوى ابْنُ أَ ِبً
َقا َل ابْنُ أَ ِبً َن ِ
ٌح َعنْ م َُجا ِه ٍد َوالضَّحَّ اكِ َواب ِ
ج ٍ
ْن حنٌؾ ،عن
َحات ٍِم ِمنْ َحدٌِ ِ
ْن أَ ِبً َمرْ ٌَ َم َعنْ َ
ضمْ َر َة ب ِ
ث أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
الر َبا
ان ٌَ ْق َرأ ُ « الَّذٌِنَ ٌَؤْ ُكلُونَ ِّ
ْن َمسْ عُودٍَ ،عنْ أَ ِبٌهِ ،أَ َّن ُه َك َ
أبً َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
َ ٌَقُو ُمونَ إِ َّ َك َما ٌَقُو ُم الَّذِي ٌَ َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س ٌَ ْو َم
ش ٌْ َطانُ مِنَ ا ْل َم ِّ
ا ْلقِ ٌَا َم ِة ».
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الفصل ال الث :عقوبة الربا الدنٌوٌة واألخروٌة
إن من أخطر عقوبة الربا الدنٌوٌة أن آكل الربا ٌتعرض لما ٌلً:
 /1أن دعاء آكل الربا ال ٌستجاب ولو أكثر منه ألن هللا طٌب ال
ب م َُح َّم ُد بْنُ
وح َّد َثنًِ أَبُو ُك َر ٌْ ٍ
ٌقبل إال طٌبا :قال مسلمَ )1015(-65 :
وقَ ،ح َّد َثنًِ َعدِيُّ بْنُ
ْال َع َال ِءَ ،ح َّد َث َنا أَبُو أ ُ َسا َم َةَ ،ح َّد َث َنا فُ َ
ض ٌْ ُل بْنُ َمرْ ُز ٍ
َ
از ٍمَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
صلَّى هللا ُ
َث ِابتٍَ ،عنْ أ ِبً َح ِ
هللا أَ َم َر
هللا َط ٌِّ ٌ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ب َ ٌَ ْق َبل ُ إِ َّ َط ٌِّ ًالباَ ،وإِنَّ َ
اس ،إِنَّ َ
سل ُ ُكلُوا مِنَ
الر ُ
ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ِب َما أَ َم َر ِب ِه ا ْل ُم ْر َسلٌِنَ َ ،ف َقالٌََ {:ا أَ ٌُّ َها ُّ
َّ
صال ًالِحا ،إِ ِّنً ِب َما َت ْع َملُونَ َعلٌِ ٌم} [المإمنون]51 :
الط ٌِّ َبا ِ
اع َملُوا َ
ت َو ْ
[البقرة:
ت َما َر َز ْ َنا ُك ْم}
َو َالٌََ { :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ُكلُوا مِنْ َط ٌِّ َبا ِ
الس َف َر أَ ْ
ش َع َث أَ ْؼ َب َرُ ٌَ ،م ُّد ٌَدَ ٌْ ِه إِلَى
َّ
َّ ُ ]172م َذ َك َر َّ
الر ُجلَ ٌُطِ ٌل ُ
ااٌَ ،ا َر ِّبٌَ ،ا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ
س ُه
ش َر ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُ
الس َم ِ
َّ
َ
اب ل َِذلِ َك؟" والحدٌث أخرجه أحمد
ِي ِبا ْل َح َر ِامَ ،فؤ َّنى ٌُ ْس َت َج ُ
َح َرا ٌمَ ،و ُؼذ َ
( ) 8330وأبو عوانة فً "المستخرج" (  ) 3460والدارمً ( ) 2759
وعلً بن الجعد (  ) 2009وأبو نعٌم فً "المسند المستخرج" ( ) 2272
والبٌهقً فً "السنن الكبرى" (  ) 6394وفً "الدعوات الكبٌر" ( ) 383
وفً "اْلداب" (  ) 390وفً "شعب اإلٌمان" (  ) 5353وابن عساكر
( ) 247وؼٌرهم.
اجهْ َ ،ح َّد َث َنا َعمْ رُو بْنُ َعلًٍِّ
ؾ َق ْد َقا َل ابْنُ َم َ
 /2أن عقوبته وخٌمةَ :
ص ٌْ َرفًُِّ َ ،ح َّد َث َنا ابْنُ أَ ِبً َعدِيٍّ َعنْ ُ
شعْ َب َة َعنْ ُز َب ٌْ ٍد َعنْ إِ ْب َراهٌِ َم َعنْ
ال َّ
َّ
َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا ،ه َُو ابْنُ َمسْ عُودٍَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ُوق َعنْ َع ْب ِد ِ
َمسْ ر ٍ
الر َبا َ َال َ ٌة َو َس ْب ُعونَ َبا ًالبا » َو َر َواهُ ْال َحا ِك ُم فًِ مُسْ َت ْد َر ِك ِه:
َو َسلَّ َم َقا َلِّ « :
من حدٌث عمرو بن علً الفالس بإسناده م ِْثلِهَِ ،و َزادَ « أَ ٌْ َس ُراَا أَنْ
الر ُج ِل ا ْل ُم ْسل ِِم » َو َقا َل:
ض َّ
الر َبا عِ ْر ُ
الر ُجل ُ أ ُ َّم ُهَ ،وإِنَّ أَ ْر َبى ِّ
ٌَ ْن ِك َ َّ
اجهْ َ :ح َّد َث َنا
صحٌح على شرط الشٌخٌن ،ولم ٌخرجاه .وقال ابْنُ َم َ
ٌسَ ،عنْ أَ ِبً َمعْ َش ٍر َعنْ
هللا بْنُ إِ ْد ِر َ
هللا بْنُ َسعٌِدٍَ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َع ْب ُد َّ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
َسعٌِ ٍد ْال َم ْقب ُِريِّ َ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
الر ُجل ُ أ ُ َّم ُه ».
الر َبا َس ْب ُعونَ ُحو ًالبا ،أَ ٌْ َس ُراَا أَنْ ٌَ ْن ِك َ َّ
َو َسلَّ َم « ِّ
ْن
ْن َراشِ دٍَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
اإل َما ُم أَحْ َم ُدَ :ح َّد َث َنا ُه َش ٌْ ٌدم َعنْ َعبَّا ِد ب ِ
َ /3و َقا َل ْ ِ
ٌن َس َن ًةَ ،عنْ أَ ِبً
ٌِن أَ ْو َخمْ سِ َ
أبً خٌرة ،حدثنا الحسن منذ نحو أَرْ َبع َ
اس
هللاَ .
ه َُر ٌْ َر َة أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
صلَّى هللا علٌه وسلم َقا َل « ٌَؤْتًِ َعلَى ال َّن ِ
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الر َبا »َ ،قا َل :قٌِ َل َل ُه :ال َّناسُ ُكلُّهُ ْم؟ َقا َل « َمنْ لَ ْم
َز َمانٌ ٌَؤْ ُكلُونَ فٌِ ِه ِّ
ْ
ار ِه »َ ،و َك َذا َر َواهُ أَبُو دَ اوُ دَ َوال َّن َسابًُِّ َوابْنُ
ٌَؤ ُك ْل ُه ِم ْنهُ ْم َنالَ ُه مِنْ ُؼ َب ِ
ْن أَ ِبً َخ ٌْ َر َةَ ،ع ِن ْال َح َس ِن ِبهَِ ،و ِمنْ
َم َ
اجهْ ِ ،منْ َؼ ٌْ ِر َوجْ هٍَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ٌل َوه َُو َتحْ ِرٌ ُم ْال َو َساب ِِل ْال ُم ْفضِ ٌَ ِة إِلَى ْالم َُحرَّ َماتِْ ،ال َحد ُ
ٌِث
َه َذا ْال َق ِب ِ
َ
َ
او ٌَ َة َح َّد َث َنا ْاألَعْ َمشُ َ ،عنْ مُسْ ل ِِم
اإل َما ُم أحْ َم ُدَ ،ح َّد َث َنا أبُو م َُع ِ
الَّذِي َر َواهُ ْ ِ
ت ْاْل ٌَ ُ
ُوق َعنْ َعابِ َش َةَ ،قالَ ْ
ْن ُ
ات من آخر
ت :لَمَّا َن َزلَ ِ
ْح َعنْ َمسْ ر ٍ
ب ِ
ص َبٌ ٍ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِلَى
هللا َ
سورة ْال َب َق َر ِة فًِ الرِّ َبا َخ َر َج َرسُو ُل َّ ِ
اع ُة،
ار َة فًِ ْال َخمْ ِرَ ،و َق ْد أَ ْخ َر َج ُه ْال َج َم َ
ج ِد َف َق َرأَهُنَّ َ ،ف َحرَّ َم ال ِّت َج َ
ْال َمسْ ِ
ش ِبهَِ ،و َه َك َذا لَ ْف ُ
ظ ِر َوا ٌَ ِة
سِ َوى الترمذي ،من طرق من ْاألَعْ َم ِ
ار َةَ ،وفًِ لَ ْفظٍ لَ ُه َعنْ
اريِّ عِ ْندَ تفسٌر هذه ْاْل ٌَةَِ ،ف َحرَّ َم ال ِّت َج َ
ْالب َُخ ِ
ت ْاْل ٌَ ُ
َعابِ َش َةَ ،قالَ ْ
ُور ِة ْال َب َق َر ِة فًِ الرِّ َبا،
ت :لَمَّا َن َزلَ ِ
ات ِمنْ آخ ِِر س َ
صلَّى َّ
اسُ ،ث َّم حرم التجارة
هللا َ
َق َرأَ َها َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َعلَى ال َّن ِ
فً الخمر" .
4ـ ظهور الربا سبب لنزول مقت هللا تعالى ،قال تعالىَ ( :ف ِب ُ
ظ ْل ٍم م َِن
حلَّ ْ
هللا
ٌِن َها ُدو ْا َحرَّ مْ َنا َعلٌَ ِْه ْم َط ٌِّ َبا ٍ
ت أُ ِ
ٌل َّ ِ
ت لَهُ ْم َو ِب َ
الَّذ َ
ص ِّد ِه ْم َعنْ َس ِب ِ
 ) 160-161وقال
َكثٌِراًَ ،وأَ ْخ ِذ ِه ُم الرِّ با َو َق ْد ُنهُو ْا َع ْن ُه) (النساء:
الطبرانً فً المعجم الكبٌر  -460 »:حدثنا الحسٌن بن العباس
الرازي ،ثنا علً بن هاشم بن مرزوق ،ثنا أبً ،ثنا عمرو بن أبً
قٌس ،عن سماك بن حرب ،عن سعٌد بن جبٌر ،عن ابن عباس
رضً هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :إِ َذا
هر ِّ
اب هللاِ َع َّز
الر َبا فًِ َ ْر ٌَةٍَ ،ف َقدْ أَ َحلُّوا ِبؤ َ ْنفُسِ ِه ْم ِك َت َ
الز َنا َو ِّ
َظ َ
َو َجلَّ»» و قال األلبانً :حسن  )".وفً إسناد ه هاشم بن مرزوق ،قال
الهٌثمً  :118/4لم أجد من ترجمه ،وبقٌة رجاله ثقات .قلت :وثقه
ابن حبان  ، 243/9وأبو حاتم كما فً "الجرح والتعدٌل"  .104/9وقال
الحاكم فً "المستدرك" -2261 :أخبرنً عبد الصمد بن علً البزاز،
ثنا ٌعقوب بن ٌوسؾ القزوٌنً ،ثنا محمد بن سعٌد بن سابق ،ثنا
عمرو بن أبً قٌس ،عن سماك بن حرب ،عن عكرمة ،عن ابن
عباس ،قال" :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن تشترى
ال مرة حتى تطعم ،و ال :إذا ظهر الزنا والربا فً رٌة ،فقد أحلوا
بؤنفسهم عذاب هللا «هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه» وقال
) 5033
الذهبً" :صحٌح" وأخرجه البٌهقً فً "شعب اإلٌمان" (
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بلفظ الطبرانً و(  ) 5143بإسناد الحاكم قلت ومدار اإلسنادٌن على
سماك بن حرب وطرٌق الحاكم التً صححها ووافقه الذهبً فٌها
سماك عن عكرمة وقد ضعفوها الضطرابها لكنها تتقوى برواٌة
الطبرانً ألن رواٌة سماك عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس،
فٌتحسن الحدٌث كما قال األلبانً ،وهللا تعالى أعلم.
5ـ موت الفجؤة :لقد كثرت موت الفجؤة التً استعاذ منها رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم مع تكاثر الربا والبنوك الربوٌة ،وقد أخرج
الدانً فً "السنن الواردة فً الفتن" ما ٌلً :قالَ -326 :ح َّد َث َنا َع ْب ُد
وب
ْن َخالِدٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ٌُوسُؾُ بْنُ ٌَعْ قُ َ
الرَّ حْ َم ِن بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ْن َس ْل ٍم
ج َ
ال َّن ِ
ْن ب ِ
ٌرمًُِّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أَبُو ْال َح َس ِن أَحْ َم ُد بْنُ ْالح َُسٌ ِ
ُوسىَ ،عنْ أَ ِبً
هللا بْنُ م َ
جسْ َتانًُِّ َقا َلَ :ح َّد َث َنا أ ُ َراهُ َقا َلَ :ح َّد َث َنا ُع َب ٌْ ُد َّ ِ
ال ِّس ِ
ح َم ُه َّ
ُّ
هللا ُ َقا َل:
هللاَ ،ر ِ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ َ ،و ِب ْش ٍر ال َّت ٌْ ِمًِّ َ ،عنْ َج ِاب ِر ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم« :إِ َذا َظ َه َر ِّ
الز َنا َظ َه َر َم ْو ُ
ت
هللا َ
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ا ْل َف ْجؤَةَِ ،وإِ َذا َط َّففُوا ا ْلم ِْك ٌَالَ أَ َخ َذ ُا ُم َّ
السنٌِنَ َ ،وإِ َذا َم َن ُعوا َّ
الز َكا َة
هللا ُ ِب ِّ
س َّ
هللا ُ [ َ ] 691 :ع ْن ُه ُم ا ْل َم َط َرَ ،ولَ ْو َ ا ْل َب َهائِ ُم لَ َما َن َزلَ ْت َ ْط َرةٌ،
َح َب َ
ضوا ا ْل َع ْهدَ َسلَّ َط َّ
َوإِ َذا َج َاو ُزوا فًِ ا ْل ُح ْك ِم َت َعادَ ْوا َب ٌْ َنهُ ْمَ ،وإِ َذا َن َق ُ
هللا ُ
َعلَ ٌْ ِه ْم َعد َُّو ُا ْمَ ،وإِ َذا لَ ْم ٌَؤْ ُم ُروا ِبا ْل َم ْع ُروؾِ َو ٌَ ْن َه ْوا َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َسلَّ َط
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْ
اب لَ ُه ْم»
ار ُا ْمَّ ُ ،م ٌَدْ ُعو ِ
خ ٌَا ُر ُا ْم َف َال ٌُ ْس َت َج ُ
ش َر َ
6ـ مآل صاحب الربا إلى القلة والخسران ،كما قال تعالىْ ٌَ ( :م َح ُق
َّ
ت ) (البقرة ) 276 :وقال َ »:ما أَ َح ٌد أَ ْك َ َر مِنْ
الصدَ َا ِ
الر َبا َو ٌُ ْربًِ
َّ
هللا ُ ِّ
» (رواه ابن ماجه وصححه
الر َبا إِ َّ َكانَ َعا ِ َب ُة أَ ْم ِر ِه إِلَى ِلَّ ٍة
ِّ
األلبانً) .قال ابن كثٌر« :وهذا من باب المعاملة بنقٌض المقصود
قال «.قال الحاكم -2262 :أخبرنا علً بن حمشاذ العدل ،ثنا علً بن
عبد العزٌز ،ثنا عمرو بن عون ،ثنا ٌحٌى بن زكرٌا بن أبً زابدة،
ثنا إسرابٌل ،عن الركٌن بن الربٌع ،وأخبرنا أحمد بن جعفر
القطٌعً ،ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ،حدثنً أبً ،ثنا أبو كامل،
وحجاج ،قاال :ثنا إسرابٌل ،عن الركٌن بن الربٌع ،عن أبٌه الربٌع
بن عمٌلة ،عن عبد هللا بن مسعود ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
الر َبا َوإِنْ َك ُ َر َفإِنَّ َعا ِ َب َت ُه َتصِ ٌ ُر إِلِى ُلٍّت» هذا حدٌث صحٌح
قالِّ « :
اإلسناد ولم ٌخرجاه" وقال الذهبً" :صحٌح" وقال قبله أحمد:
َ -3754ح َّد َث َنا َحجَّ ا ٌدجَ ،ح َّد َث َنا َش ِرٌ ٌد
ٌعَ ،عنْ أَ ِبٌهِ،
ْن ب ِ
كَ ،ع ِن الرُّ َكٌ ِ
ْن الرَّ ِب ِ
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الر َبا َوإِنْ
صلَّى هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل:
" ِّ
ْن َمسْ عُودٍ ،أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
َع ِن اب ِ
َك ُ َرَ ،فإِنَّ َعا ِ َب َت ُه َتصِ ٌ ُر إِلَى ُلٍّت" والحدٌث أخرجه ابن ماجه ()2279
والشاشً فً "مسنده" ( 808و ،)809والطبرانً فً "الكبٌر "
( ،)10539والبٌهقً فً "الشعب" (  )5512من طرٌق إسرابٌل ،وأبو
ٌعلى (  )5542و (  )5348و(  ،)5349والطبرانً (  ،)10538والبٌهقً فً
"شعب اإلٌمان" (  )5511من طرٌق شرٌك النخعً ،كالهما عن
رُكٌن بهذا اإلسناد ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبً .وقد جاء فً
رواٌة بعضهم" :إلى قُل" بدل قوله" :إلى قِلة" وهو صحٌح كالذلة
والذل .وقوله" :كان عاقبة أمره إلى قلة" معناه أن الربا وإن كان
عاجال ،فإنه ٌإول إلى نقص ومحق ً
ً
آجال بما ٌفتح
زٌادة فً المال
َّ
الر َبا
على المرابً من المؽارم والمهالك ،قال هللا تعالىْ ٌَ { :م َح ُق هللا ُ ِّ
ت } [البقرة ،]276 :قاله المناوي فً "فٌض القدٌر".
الصدَ َا ِ
َو ٌُ ْر ِبً َّ
َ
َ
اس َف َال
7ـ قال عز وجلَ ( :و َما آ َت ٌْ ُت ْم مِنْ ِر ًالبا لِ ٌَ ْر ُب َو فًِ أ ْم َو ِ
ال ال َّن ِ
هللا َفؤُولَئِ َك ُا ُم
هللا َو َما آَ َت ٌْ ُت ْم مِنْ َز َكا ٍة ُت ِرٌدُونَ َو ْج َه َّ ِ
ٌَ ْر ُبو عِ ْندَ َّ ِ
ض ِعفُونَ ) ([الروم )]39:قال أبو بكر البزارَ -2663 :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد
ا ْل ُم ْ
ب بْنُ َع َطا ٍءَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا
بْنُ ٌَحْ ٌَى ْاألَ ْزدِيُّ َ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد ْال َوهَّا ِ
اا
ار َك َو َت َعالَى { َمنْ َكانَ ٌَ ْر ُجو لِ َق َ
هللا َت َب َ
م َُح َّم ُد بْنُ السَّابِبِ ،فًِ َق ْو ِل َّ ِ
صال ًالِحا َو َ ٌُ ْ
ش ِر ْك ِب ِع َبادَ ِة َر ِّب ِه أَ َحدًال ا} َف َقالََ :حدَّ َ نًِ
َر ِّب ِه َف ْل ٌَ ْع َم ْل َع َم ًالال َ
ج ِد ِد َم ْ
ش َق فًِ
صالِ ٍ َ ،الََ :كانَ َع ْب ُد َّ
أَ ُبو َ
الر ْح َم ِن ْبنُ َؼ ْن ٍم فًِ َم ْس ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فٌِ ِه ْم [ص ]107 :م َُع ُ
اذ
ص َحا ِ
ب ال َّنبِ ًِّ َ
َن َف ٍر مِنْ أَ ْ
ؾ َما
بْنُ َج َب ٍلَ ،ف َقا َل َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ َؼ ْن ٍمٌَ :ا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ  ،إِنَّ أَ ْخ َو َ
ك ْال َخفًُِّ َ ،ف َقا َل م َُع ٌد
اذ :اللَّهُ َّم ُؼ ْفرً اَ ،ف َقا َلٌَ :ا م َُع ُ
أَ َخاؾُ َعلَ ٌْ ُك ُم ال ِّشرْ ُ
اذ،
أَ َما َس ِمعْ َ
اا
صا َم ِر ٌَ ًال
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُلَ « :منْ َ
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
اا َف َقدْ أَ ْ
َف َقدْ أَ ْ
اا َف َقدْ
صلَّى ِر ٌَ ًال
ش َر َكَ ،و َمنْ َ
صدَّ َق ِر ٌَ ًال
ش َر َكَ ،و َمنْ َت َ
أَ ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ت َال َا ِذ ِه
سولَ َّ ِ
هللا َ
ش َر َك»َ ،الََ :بلَىَ ،ولَكِنَّ َر ُ
ش َّق َذلِ َك َعلَى ا ْل َق ْو ِمَ ،وا ْ
اا َر ِّب ِه} ْاْل ٌَ َةَ ،ف َ
ش َتدَّ
ْاْل ٌَ َة { َمنْ َكانَ ٌَ ْر ُجو لِ َق َ
َعلَ ٌْ ِه ْم َف َقالَ« :أَ َ أ ُ َف ِّر ُج َها َع ْن ُك ْم؟» َ ،الُواَ :بلَىَ ،ف َّر َج َّ
هللا ُ َع ْن َك
ومَ { ،و َما آ َت ٌْ ُت ْم
ا ْل َه َّمَ ،و ْاألَ َذىَ ،ف َقالَ " :ا ًَِ ِم ْ ل ُ ْاْل ٌَ ِة الَّتًِ فًِ ُّ
الر ِ
هللا} [الروم] 39 :
اس َف َال
ٌَ ْر ُبو عِ ْندَ َّ ِ
مِنْ ِر ًالبا لِ ٌَ ْر ُب َو فًِ أَ ْم َو ِ
ال ال َّن ِ
اا لَ ْم ٌُ ْك َت ْب لَ ُه لَ ْم ٌُ ْك َت ْب َعلَ ٌْ ِه َ لَ ُه َو َ
ْاْل ٌَ َةَ ،منْ َع ِملَ َع َم ًالال ِر ٌَ ًال
َعلَ ٌْ ِه" وأخرجه البٌهقً فً "شعب اإلٌمان" (  ) 6436وقال مسلم:
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وح َّد َث َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،ح َّد َث َنا َلٌ ٌد
ْن أَ ِبً
َ )1014 ( -63
ْثَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ار ،أَ َّن ُه َسم َِع أَ َبا ه َُر ٌْ َر َةٌَ ،قُو ُلَ :قا َل َرسُو ُل
ْن ٌَ َس ٍ
َسعٌِدٍَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
َ
صدَ َ ٍة مِنْ َط ٌِّبٍَ ،و َ
صدَّ َق أ َح ٌد ِب َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :ما َت َ
هللاِ َ
ٌَ ْق َبل ُ هللا ُ إِ َّ َّ
الر ْح َمنُ ِب ٌَمٌِنِهَِ ،وإِنْ َكا َن ْت َت ْم َر ًالة،
الط ٌِّ َب ،إِ َّ أَ َخ َذاَا َّ
الر ْح َم ِن َح َّتى َت ُكونَ أَ ْع َظ َم مِنَ ا ْل َج َب ِلَ ،ك َما ٌُ َر ِّبً
ؾ َّ
َف َت ْر ُبو فًِ َك ِّ
أَ َح ُد ُك ْم َفل ُ َّوهُ أَ ْو َفصِ ٌلَ ُه» قال أهل اللؽة الفلو المهر سمً بذلك ألنه
فلً عن أمه أي فصل وعزل والفصٌل ولد الناقة إذا فصل من
أرضاع أمه فعٌل بمعنى مفعول كجرٌح وقتٌل بمعنى مجروح
ومقتول وفً الفلو لؽتان فصٌحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء
وضم الالم وتشدٌد الواو والثانٌة كسر الفاء وإسكان الالم وتخفٌؾ
الواو]
الفصل ال الث :أنواع التموٌل اإلسالمً:
هذا الفصل ٌسعى إلى إرشاد كل من ٌهمه األمر واختار طرٌق
الشرع القوٌم الهادي إلى جنة النعٌم ممن تعاطى الربا أو أراد
تؤسٌس مصرؾ بنكً جدٌد .فؤما من كان ٌتعاطى الربا وأراد التوبة
فإن باب التوبة مفتوح م ا لم ٌؽرؼر العبد .وقد قال تعالى فً سورة
الربا إِنْ
هللا َو َذ ُروا َما َبق ًَِ مِنَ ِّ
البقرةٌَ { :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
سولِ ِه
ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ ( َ ) 278فإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
هللا َو َر ُ
س أَ ْموالِ ُك ْم َ َت ْظلِ ُمونَ َو ُت ْظلَ ُمونَ ( َ ) 279وإِنْ
َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُرإُ ُ
صدَّ ُوا َخ ٌْ ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم
كانَ ُذو ُع ْس َر ٍة َف َنظِ َرةٌ إِلى َم ٌْ َس َر ٍة َوأَنْ َت َ
س
َت ْعلَ ُمونَ ( َ ) 280وا َّتقُوا ٌَ ْوما ًال ُت ْر َج ُعونَ فٌِ ِه إِلَى َّ ِ
هللا ُ َّم ُت َو َّفى ُكل ُّ َن ْف ٍ
َما َك َس َب ْت َو ُا ْم ٌُ ْظلَ ُمونَ (  })281قال ابن كثٌر فً "تفسٌره"َ " :وإِنْ
ُون أَيْ ِبؤ َ ْخ ِذ ِّ
ُون أَيْ
الز ٌَادَ ِة َوال ُت ْظلَم َ
ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم رُإُ سُ أَمْ والِ ُك ْم َال َت ْظلِم َ
ال أٌَْضً اَ ،ب ْل لَ ُك ْم َما َب َذ ْل ُت ْم ِمنْ َؼ ٌْ ِر ِز ٌَادَ ٍة َعلَ ٌْ ِه
وس ْاألَمْ َو ِ
ِب َوضْ ِع رُإُ ِ
َ
ْ
ْن
َو َال َن ْق ٍ
ْن ب ِ
ص ِم ْنهَُ ،و َقا َل ابْنُ أ ِبً َحات ٍِمَ :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ الح َُسٌ ِ
ْن َؼرْ َقدَ َة
إِ ْش َكابٍَ ،ح َّد َث َنا عبٌد هللا بن موسى عن شٌبان ،عن َش ِبٌ ِ
بب ِ
ب
صَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،قا َلَ :خ َط َ
ار ِقًِّ َ ،عنْ ُسلَ ٌْ َم َ
ْن ْاألَحْ َو ِ
ْن َعمْ ِرو ب ِ
ان ب ِ
ْال َب ِ
هللا َ َّ َّ
ْ
َّ
َرسُو ُل َّ ِ
اعَ ،ف َقال« :أَ َ إِنَّ ُكلَّ
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم فًِ َحجَّ ِة ال َودَ ِ
ِر ًالبا َكانَ فً الجاالٌة موضوع عنكم كله ،لكم رإس أَ ْم َوالِ ُك ْم َ
اس ْب ِن َع ْب ِد
َت ْظلِ ُمونَ َو َ ُت ْظلَ ُمونَ َ ،وأَ َّول ُ ِر ًالبا َم ْو ُ
وع ِر َبا ا ْل َع َّب ِ
ض ٍ
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َ
ارمًُِّ َقا َل:
ا ْل ُم َّطلِبَِ ،م ْو ُ
ضو ٌع كله» َ -4250 ،ح َّد َث َنا أحْ َم ُد بْنُ َسعٌِ ٍد ال َّد ِ
هللا الرَّ َقاشِ ًُّ َقا َلَ :ح َّد َث َنا وُ َهٌْبُ بْنُ َخالِ ٍد َقا َل:
َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
َ
هللاَ ،عنْ أَ ِبٌهِ،
ْن َع ْب ِد َّ ِ
َح َّد َث َنا َمعْ َم ٌدرَ ،عنْ َع ْب ِد ْال َك ِر ٌِمَ ،عنْ أ ِبً ُع َبٌْدَ َة ب ِ
ِب مِنَ َّ
الذ ْنبَِ ،ك َمنْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :ال َّتائ ُ
هللا َ
َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
َ َذ ْن َب لَ ُه" قال األلبانً" :حسن ".وأخرجه الطبرانً ( ) 10281
والشهاب القضاعً (  ) 108وأخرجه البٌهقً فً "السنن الكبرى" عن
عبد هللا رضً هللا عنه (  ) 20561وقالَ " :ك َذا َقا َلَ ،وه َُو َوهْ ٌدم،
َو ْال َحد ُ
ْن
ْن أَ ِبً َمرْ ٌَ َمَ ،عنْ َع ْب ِد ِ
هللا ب ِ
ٌِثَ :عنْ َع ْب ِد ْال َك ِر ٌِمَ ،عنْ ِز ٌَا ِد ب ِ
ْن َمسْ عُو ٍد َرضِ ًَ هللا ُ َع ْنهَُ ،ك َما َت َق َّد َمَ ،وهللا ُ أَعْ لَ ُم.
َمعْ ق ٍِلَ ،عنْ َع ْب ِد هللاِ ب ِ
ضعٌِ َف ٍة ِب َه َذا اللَّ ْفظِ َ ،وفٌِ َما َذ َكرْ َناهُ ِك َفا ٌَ ٌدة ".وعن أبً
ي ِمنْ أَ ْو ُج ٍه َ
َور ُِو َ
عتبة الخوالنً عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (  ) 20562وعن
ضعْ ٌد
ي ِمنْ َوجْ ٍه
ؾَ ،ور ُِو َ
ابن عباس (  ) 20563وقالَ " :ه َذا إِسْ َنا ٌدد فٌِ ِه َ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
اريِّ َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ضعٌِؾٍ َ ،عنْ أَ ِبً َسعْ دَ َة ْاألَ ْن َ
آخ َر َ
ص ِ
َو َسلَّ َم ".وقال علً بن الجعدَ -1756 :ح َّد َث َنا َعلًٌِّ  ،أ َنا ُس ْف ٌَانُ َقا َلَ :قا َل
ِب مِنَ َّ
ِب
الذ ْن ِ
هللا ٌُح ُّ
ال َّشعْ ِبًُّ " :ال َّتائ ُ
ب َك َمنْ َ َذ ْن َب لَ ُهَّ ُ ،م َت َال {إِنَّ َّ َ
ِب ا ْل ُم َت َط ِّه ِرٌنَ } [البقرة "]222 :قلت حدٌث ابن مسعود:
ال َّت َّو ِابٌنَ َو ٌُح ُّ
أخرجه ابن ماجه (  ، 1419/2رقم  ،) 4250والطبرانى (  ، 150/10رقم
 ،) 10281وقال الهٌثمى (  :) 200/10رجاله رجال الصحٌح إال أن أبا
عبٌدة لم ٌسمع من أبٌه .والبٌهقى (  ، 154/10رقم  .) 20348وأخرجه
أٌضً ا :القضاعى (  ، 97/1رقم  .) 108قال المنذرى (  :) 48/4رواه ابن
ماجه والطبرانى كالهما من رواٌة أبى عبٌدة ابن مسعود عن أبٌه،
ولم ٌسمع منه ،ورواة الطبرانى رواة الصحٌح .وقال المناوى
( :) 276/3قال ابن حجر :حسن .حدٌث ابن عباس :أخرجه البٌهقى
( ، 154/10رقم  ) 20350وقال :هذا إسناد فٌه ضعؾ .حدٌث أبى عنبة
الخوالنى :أخرجه البٌهقى (  ، 154/10رقم  .) 20349وأورده :الذهبى
فى المٌزان (  451/7ترجمة  ،) 10800ووافقه الحافظ ؾي اللسان
( 143/7ترجمة  :) 1707قال أبو حاتم :هو حدٌث ضعٌؾ.
صالِحٌِنَ َفإِ َّن ُه
وقال تعالىَ {:ر ُّب ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِب َما فًِ ُنفُوسِ ُك ْم إِنْ َت ُكو ُنوا َ
ورا (  })25وقال ابن كثٌر فً تفسٌرهَ " :و َقا َل ُ
شعْ َب ُة
َكانَ ل ِْْلَ َّو ِابٌنَ َؼفُ ًال
كان
ْن ْالم َُس ٌَّ ِ
ب فًِ قولهَ :فإِ َّن ُه َ
ْن َسعٌِ ٍد َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ٌن َؼفُوراً قال :الذٌن ٌصٌبون الذنب ثم ٌتوبون ،وٌصٌبون
ل ِْألَ َّو ِاب َ
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اق َع ِن َّ
الث ْو ِريِّ َو َمعْ َم ٍر َعنْ
الذنب ثم ٌتوبونَ ،و َك َذا َر َواهُ َع ْب ُد الرَّ َّز ِ
ب بنحوه ،وكذا رواه اللٌث وابن
ْن ْالم َُس ٌَّ ِ
ْن َسعٌِدٍَ ،ع ِن اب ِ
ٌَحْ ٌَى ب ِ
جرٌر عن ابن المسٌب به .وقال عطاء بن ٌسار بن جبٌر ومجاهد:
ُون إِلَى ْال َخ ٌْ ِرَ .و َقا َل م َُجا ِه ٌدد َعنْ عبٌد بن عمٌر فً اْلٌة:
جع َ
ُه ُم الرَّ ا ِ
ه َُو الَّذِي إِ َذا َذ َك َر ُذ ُنو َب ُه فًِ ْال َخ َال ِء فٌستؽفر هللا منها ،ووافقه مجاهد
ْن
اقَ :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ مُسْ ل ٍِم َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
فً ذلكَ .و َقا َل َع ْب ُد الرَّ َّز ِ
ٌن َؼفُوراً َقا َلُ :ك َّنا
كان ل ِْألَ َّو ِاب َ
ْن ُع َم ٌْ ٍر فًِ َق ْولِ ِهَ :فإِ َّن ُه َ
ار َعنْ ُع َب ٌْ ِد ب ِ
دٌِ َن ٍ
اب ْال َحف َ
صب ُ
ٌِظ أَنْ ٌَقُو َل :اللَّهُ َّم ْ
ْت فًِ َمجْ لِسِ ً
اؼ ِفرْ لًِ َما أَ َ
ُن ِع ُّد ْاألَ َّو َ
ٌرَ :و ْاألَ ْولَى فًِ َذل َِك َق ْو ُل َمنْ َقا َل :ه َُو التابب من
َه َذاَ .و َقا َل ابْنُ َج ِر ٍ
اع ِة ِممَّا ٌَ ْك َرهُ َّ
الذنب ،الراجع من ْال َمعْ صِ ٌَ ِة إِلَى َّ
ح ُّب ُه
هللا ُ إِلَى َما ٌُ ِ
الط َ
اب ُم ْش َت ٌّق م َِن
ضاهَُ ،و َه َذا الَّذِي َقالَ ُه ه َُو الص ََّوابُ ِ ،ألَنَّ ْاألَ َّو َ
َو ٌَرْ َ
آب فُ َال ٌدن إِ َذا َر َج َعَ ،قا َل َت َعالَى :إِنَّ إِلَ ٌْنا
ْاألَ ْوبَِ ،وه َُو الرُّ جُوعَُ ٌُ ،قا ُلَ :
صلَّى َّ
ث ال َّ
إٌِا َبهُ ْم [ ْال َؽاشِ ٌَ ِةَ ]25 :وفًِ ْال َحدٌِ ِ
هللا َ
ٌِح أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا ُ
صح ِ
«آئبون تائبون ،عابدون
ان إِ َذا َر َج َع ِمنْ َس َف ٍر َقا َل:
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ
لربنا حامدون»  .وقال تعالى فً سورة التحرٌم{ :
ارةُ َعلَ ٌْ َها
اس َوا ْلح َِج َ
ارا َو ُو ُداَا ال َّن ُ
آ َم ُنوا ُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَاْ لٌِ ُك ْم َن ًال
هللا َما أَ َم َر ُا ْم َو ٌَ ْف َعلُونَ َما ٌُ ْإ َم ُرونَ
َم َالئِ َك ٌة ؼِ َال ٌظ شِ دَ ا ٌد َ ٌَ ْع ُ
صونَ َّ َ
(ٌَ ) 6ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ َك َف ُروا َ َت ْع َت ِذ ُروا ا ْل ٌَ ْو َم إِ َّن َما ُت ْج َز ْونَ َما ُك ْن ُت ْم
وحا َع َسى
َت ْع َملُونَ ( ٌَ ) 7ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ُتو ُبوا إِلَى َّ ِ
ص ًال
هللا َت ْو َب ًالة َن ُ
ت َت ْج ِري مِنْ َت ْحتِ َها
خلَ ُك ْم َج َّنا ٍ
َر ُّب ُك ْم أَنْ ٌُ َك ِّف َر َع ْن ُك ْم َس ٌِّ َئاتِ ُك ْم َو ٌُدْ ِ
ْاألَ ْن َها ُر ٌَ ْو َم َ ٌُ ْخزي َّ
هللا ُ ال َّن ِب ًَّ َوالَّذٌِنَ آ َم ُنوا َم َع ُه ُنو ُر ُا ْم ٌَ ْس َعى َب ٌْنَ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
أَ ٌْدٌِ ِه ْم َو ِبؤ َ ٌْ َمانِ ِه ْم ٌَقولونَ َر َّبنا أت ِم ْم لنا ن َ
ورنا َواؼف ِْر لنا إِن َك َعلى كلِّ
َ
ش ًْ ٍا َدٌِ ٌر (}) 8
َ
َّاس قُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َنارً ا
ْن َعب ٍ
َو َقا َل َعلًُِّ بْنُ أ ِبً َط ْل َح َة َع ِن اب ِ
ٌَقُو ُل اعْ َملُوا بطاعة هللا واتقوا معاصً هللا ،وأمروا أهلٌكم بالذكر
َّ
ارَ ،و َقا َل م َُجا ِه ٌدد قُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَهْ لٌِ ُك ْم َنارً ا َقا َل ا َّتقُوا
ٌنجكم هللا ُ م َِن ال َّن ِ
هللا َوأَ ْوصُوا أَهْ لٌِ ُك ْم بتقوى هللا ،وقال قتادة تؤمرهم بطاعة هللا وتنهاهم
َّ َ
وتؤمرهم به وتساعدهم
عن معصٌة هللا وأن تقوم علٌهم بؤمر هللا
علٌه فإذا رأٌت هلل معصٌة ردعتهم َع ْن َها َو َز َجرْ َتهُ ْم َع ْن َهاَ ،و َه َك َذا َقا َل
الضَّحَّ ا ُ
ك َو ُم َقاتِ ٌدلَ :ح ٌّق َعلَى ْالمُسْ ل ِِم أَنْ ٌ َُعلِّ َم أَهْ لَ ُه ِمنْ َق َرا َبتِ ِه َوإِ َمابِ ِه
َّ
َّ
وأخرج مسلم فً
ض هللا ُ َعلٌَ ِْه ْم َو َما َن َها ُه ُم هللا ُ َع ْن ُه.
َو َع ِبٌ ِد ِه َما َف َر َ
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صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
"الصحٌح" عن اب َْن ُع َم َر َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
وب ،فًِ ا ْل ٌَ ْو ِم إِلَ ٌْ ِه مِا َئ َة،
اس ُتو ُبوا إِلَى هللاَِ ،فإِ ِّنً أَ ُت ُ
« ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
وحا}
َم َّر ٍة»،وقال البخاريَ :قا َل َق َتادَ ةُُ { :تو ُبوا إِلَى َّ ِ
ص ًال
هللا َت ْو َب ًالة َن ُ
س،
الصا ِد َ ُة ال َّناصِ َح ُة» َ -6308ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ ٌُو ُن َ
[التحرٌمَّ « :]8 :
َ
َ
ْن ُع َم ٌْ ٍرَ ،ع ِن
شَ ،عنْ ُع َم َ
ار َة ب ِ
َح َّد َث َنا أبُو شِ َهابٍَ ،ع ِن [ص ]68 :األعْ َم ِ
ْن :أَ َح ُد ُه َما َع ِن
ار ِ
ْن س َُو ٌْدٍَ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َ
هللا بْنُ َمسْ عُودٍَ ،حدٌِ َثٌ ِ
ثب ِ
الح ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،و َ
«إِنَّ ال ُم ْإمِنَ
اْلخ ُر َعنْ َن ْفسِ هَِ ،قا َل:
ال َّن ِبًِّ َ
ج َر
ٌَ َرى ُذ ُنو َب ُه َكؤ َ َّن ُه َاعِ ٌد َت ْح َت َج َب ٍل ٌَ َخ ُ
اؾ أَنْ ٌَ َق َع َعلَ ٌْهَِ ،وإِنَّ ال َفا ِ
ب:
ب َم َّر َعلَى أَ ْنفِ ِه» َف َقا َل ِب ِه َه َك َذاَ ،قا َل أَبُو شِ َها ٍ
ٌَ َرى ُذ ُنو َب ُه َك ُذ َبا ٍ
ِب ٌَ ِد ِه َف ْو َق أَ ْنفِ ِه  ".أخرجه مسلم فً التوبة باب فً الحض على التوبة
والفرح بها رقم  ، 2744فعذاب النار شدٌد ال ٌمكن أن ٌتحمله العبٌد
فإن أهونهم عذابا من ٌجعل فً أخمص قدمه جمرة ٌؽلً منها
ارَ ،ح َّد َث َنا ُؼ ْندَ ٌدر،
دماؼه ،قال البخاريَ -6561 :ح َّد َثنً م َُح َّم ُد بْنُ َب َّش ٍ
َح َّد َث َنا ُ
انَ :س ِمعْ ُ
اقَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
شعْ َب ُةَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
ت أَ َبا إِسْ َح َ
ت
ت ال ُّنعْ َم َ
ار َع َذا ًالبا ٌَ ْو َم
ال َّن ِبًَّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل « :إِنَّ أَاْ َونَ أَاْ ِل ال َّن ِ
وض ُع فًِ أَ ْخ َم ِ َدَ َم ٌْ ِه َج ْم َرةٌْ ٌَ ،ؽلًِ ِم ْن َها ِد َما ُؼ ُه »
القِ ٌَا َم ِة لَ َر ُجلٌُ ،ت َ
هللا بْنُ َر َجا ٍءَ ،ح َّد َث َنا إِسْ َرابٌِلَُ ،عنْ أَ ِبً
وقالَ -6562 :ح َّد َثنا َع ْب ُد َّ ِ
ٌرَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
إِسْ َح َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ت ال َّن ِبًَّ َ
ْن بَشِ ٍ
ان ب ِ
اقَ ،ع ِن ال ُّنعْ َم ِ
ار َع َذا ًالبا ٌَ ْو َم القِ ٌَا َم ِة َر ُجلٌَ ،علَى
َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل « :إِنَّ أَاْ َونَ أَاْ ِل ال َّن ِ
انْ ٌَ ،ؽلًِ ِم ْنهُ َما ِد َما ُؼ ُه َك َما ٌَ ْؽلًِ الم ِْر َجل ُ
أَ ْخ َم ِ َدَ َم ٌْ ِه َج ْم َر َت ِ
وح َّد َثنا م َُح َّم ُد بْنُ ْال ُم َث َّنىَ ،وابْنُ
َوالقُ ْمقُ ُم» وقال مسلمَ -)213(-323 :
ارَ ،واللَّ ْف ُ
ْن ْال ُم َث َّنىَ ،ق َاالَ :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َجعْ َف ٍرَ ،ح َّد َث َنا ُ
شعْ َب ُة،
ظ ِالب ِ
َب َّش ٍ
ان ب َْن بَشِ ٌر ٌَ ْخ ُ
اقٌَ ،قُو ُلَ :س ِمعْ ُ
َقا َلَ :س ِمعْ ُ
ت أَ َبا إِسْ َح َ
طبُ َوه َُو
ت ال ُّنعْ َم َ
ٍ
ٌَقُو ُلَ :س ِمعْ ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل " :إِنَّ أَاْ َونَ أَاْ ِل
ت َرسُو َل هللاِ َ
ان،
ار َع َذا ًالبا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة لَ َر ُجل ٌ ُت َ
وض ُع فًِ أَ ْخ َم ِ َدَ َم ٌْ ِه َج ْم َر َت ِ
ال َّن ِ
ٌَ ْؽلًِ ِم ْنهُ َما ِد َما ُؼ ُه " وقال الترمذيَ -2604 :ح َّد َث َنا َمحْ مُو ُد بْنُ َؼ ٌْالَ َن،
ٌرَ ،عنْ ُ
شعْ َب َةَ ،عنْ أَ ِبً إِسْ َح َ
اقَ ،ع ِن
َقا َلَ :ح َّد َث َنا َوهْ بُ بْنُ َج ِر ٍ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل ":إِنَّ أَاْ َونَ
هللا َ
ٌر ،أَنَّ َرسُو َل ِ
ْن بَشِ ٍ
ان ب ِ
ال ُّنعْ َم ِ
ان ٌَ ْؽلًِ
ار َع َذا ًالبا ٌَ ْو َم القِ ٌَا َم ِة َر ُجل ٌ فًِ أَ ْخ َم ِ َدَ َم ٌْ ِه َج ْم َر َت ِ
أَاْ ِل ال َّن ِ
ِم ْنهُ َما ِد َما ُؼ ُهَ " .ه َذا َحد ٌد
ْن
صحٌِ ٌدحَ .وفًِ ال َبا ِ
ب َع ِن َ
ٌِث َح َس ٌدن َ
َّاس ب ِ
العب ِ
َع ْب ِد ْالم َّ
ُطلِبَِ ،وأَ ِبً َسعٌِ ٍد ال ُخ ْد ِريِّ َ ،وأَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة  ".وأخرجه أٌضا
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الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" (  ) 154والبٌهقً فً "البعث والنشور"
ْن َر َجا ٍء،
اريُّ فًِ ال َّ
ٌِح َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
( ) 493وقالَ " :ر َواهُ ْالب َُخ ِ
صح ِ
َعنْ إِسْ َرابٌِ َل  ".فمن تاب توبة نصوحا فإن هللا ٌتوب علٌه وتستؽفر
له حملة العرش وتدعو له وألهله ،قال تعالى فً سورة ؼافر {:الَّذٌِنَ
ش َو َمنْ َح ْولَ ُه ٌُ َس ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِب ِه
ٌَ ْح ِملُونَ ا ْل َع ْر َ
ش ًْ ٍا َر ْح َم ًالة َوعِ ْل ًالما َف ْ
َو ٌَ ْس َت ْؽفِ ُرونَ لِلَّذٌِنَ آ َم ُنوا َر َّب َنا َوسِ ْع َت ُكلَّ َ
اؼف ِْر
خ ْلهُ ْم
ٌِم ( َ ) 7ر َّب َنا َوأَدْ ِ
لِلَّذٌِنَ َتا ُبوا َوا َّت َب ُعوا َس ِبٌلَ َك َو ِ ِه ْم َع َذ َ
اب ا ْل َجح ِ
ج ِه ْم َو ُذ ِّر ٌَّاتِ ِه ْم
َج َّنا ِ
ت َعدْ ٍن الَّتًِ َو َعدْ َت ُه ْم َو َمنْ َ
صلَ َ مِنْ آ َبائِ ِه ْم َوأَ ْز َوا ِ
ت ٌَ ْو َمئِ ٍذ
الس ٌِّ َئا ِ
الس ٌِّ َئا ِ
ت َو َمنْ َت ِق َّ
إِ َّن َك أَ ْن َت ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َحكٌِ ُم ( َ ) 8و ِ ِه ُم َّ
َف َقدْ َرح ِْم َت ُه َو َذلِ َك ا َُو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ٌ ُم (  }) 9قال ابن كثٌر فً تفسٌره:
ش األربعة ومن
"ٌ ُْخ ِب ُر َت َعالَى َع ِن ْال َم َالبِ َك ِة ْال ُم َقرَّ ِب َ
ٌن ِمنْ َح َملَ ِة ْال َعرْ ِ
ُون
ٌِّن «هم سادة المالبكة» ِبؤ َ َّنهُ ْم ٌ َُس ِّبح َ
ُوبٌ َ
حوله من المالبكة ْال ُكر ِ
ون بٌن التسبٌح الدال على نفً النقابص َوال َّتحْ مٌِ ِد
ِب َحمْ ِد َرب ِِّه ْم أَيْ ٌَ ْق ِر ُن َ
ون ِب ِه أَيْ
ُون لَ ُه أَذ َِّال ُء
ت صِ َفا ِ
إل ْث َبا ِ
َخاشِ ع َ
ت ْال َم ْد ِح َوٌ ُْإ ِم ُن َ
ْال ُم ْق َتضِ ً ِ ِ
ض ممن آمن
ُون لِلَّذ َ
َبٌ َْن ٌَدَ ٌْ ِه َوأَ َّنهُ ْم ٌَسْ َت ْؽفِر َ
ٌِن آ َم ُنوا أَيْ ِمنْ أَهْ ِل ْاألَرْ ِ
ٌِن ِب َظه ِْر
ٌن أَنْ ٌَ ْدعُوا ل ِْلم ُْإ ِمن َ
بالؽٌب فقٌض هللا تعالى َم َالبِ َك َت ُه ْال ُم َقرَّ ِب َ
ان َه َذا ِمنْ َس َجا ٌَا ْال َم َالبِ َك ِة َعلٌَ ِْه ُم الص ََّالةُ َوالس ََّال ُم َكا ُنوا
ْال َؽ ٌْ ِ
ب َولَمَّا َك َ
ب َك َما َث َب َ
ٌِح
ِن ِألَخٌِ ِه ِب َظه ِْر ْال َؽ ٌْ ِ
ت فًِ َ
ٌ َُإ ِّم ُن َ
ون َعلَى ُد َعا ِء ْالم ُْإم ِ
صح ِ
ب َالَ ا ْل َملَ ُك آمٌِنَ َولَ َك
مُسْ ل ٍِم «إِ َذا دَ َعا ا ْل ُم ْسلِ ُم ِألَخٌِ ِه ِب َظ ْه ِر ا ْل َؽ ٌْ ِ
بِ ِم ْ لِ ِه».
ومن كانت المالبكة تدعو له استحق والٌة هللا و ُكفًِ َهمُّه فً الدنٌا
واْلخرة .وهللا ٌحب التوابٌن ،قال تعالى فً سورة البقرةَ {:و ٌَ ْسؤَلُو َن َك
ٌِض َو َ
اا فًِ ا ْل َمح ِ
اع َت ِزلُوا ال ِّن َس َ
ٌِض ُ ْل ا َُو أَ ًالذى َف ْ
َع ِن ا ْل َمح ِ
ث أَ َم َر ُك ُم َّ
َت ْق َر ُبواُنَّ َح َّتى ٌَ ْطهُ ْرنَ َفإِ َذا َت َط َّه ْرنَ َفؤْ ُتواُنَّ مِنْ َح ٌْ ُ
هللا ُ إِنَّ
ِب ا ْل ُم َت َط ِّه ِرٌنَ (  }) 222وقال الخازن فً
ِب ال َّت َّوابٌِنَ َو ٌُح ُّ
هللا ٌُح ُّ
َّ َ
ِب ال َّت َّو ِابٌنَ ٌعنً من الذنوب ،والتواب
هللا ٌُح ُّ
تفسٌره " :تعالى :إِنَّ َّ َ
الذي كلما أذنب جدد توبة ،وقٌل :التواب هو الذي ال ٌعود إلى الذنب
ٌن ٌعنً من األحداث وسابر النجاسات بالماء .وقٌل:
َو ٌُحِبُّ ْال ُم َت َطه ِِّر َ
المتطهرٌن من الشرك وقٌل :هم الذٌن لم ٌصٌبوا الذنوب " .وفً
الحدٌث أن هللا ٌفرح بتوبة عبده ،قال البخاريَ -6308 :ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد
َ
َ
ْن
شَ ،عنْ ُع َم َ
بْنُ ٌُو ُن َ
ار َة ب ِ
سَ ،ح َّد َث َنا أبُو شِ َهابٍَ ،ع ِن [ص ]68 :األعْ َم ِ
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ْن:
ار ِ
ْن س َُو ٌْدٍَ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
ُع َم ٌْ ٍرَ ،ع ِن َ
هللا بْنُ َمسْ عُودٍَ ،حدٌِ َثٌ ِ
ثب ِ
الح ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،و َ
اْلخ ُر َعنْ َن ْفسِ هَِ ،قا َل« :إِنَّ
أَ َح ُد ُه َما َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
اؾ أَنْ ٌَ َق َع َعلَ ٌْهَِ ،وإِنَّ
ال ُم ْإمِنَ ٌَ َرى ُذ ُنو َب ُه َكؤ َ َّن ُه َاعِ ٌد َت ْح َت َج َب ٍل ٌَ َخ ُ
ب َم َّر َعلَى أَ ْنفِ ِه» َف َقالَ ِب ِه َا َك َذاَ ،الَ أَ ُبو
ج َر ٌَ َرى ُذ ُنو َب ُه َك ُذ َبا ٍ
ال َفا ِ
شِ َها ٍ
بِ :ب ٌَ ِد ِه َف ْو َق أَ ْنفِ ِه ُ َّم َالَََّّ َ " :لل ُ أَ ْف َر ُ
ح ِب َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِه مِنْ َر ُج ٍل َن َزلَ
حلَ ُت ُهَ ،علَ ٌْ َها َط َعا ُم ُه َو َ
ض َع
َم ْن ِز ًال َو ِب ِه َم ْهلَ َك ٌةَ ،و َم َع ُه َرا ِ
ش َرا ُب ُهَ ،ف َو َ
حلَ ُت ُهَ ،ح َّتى إِ َذا ا ْ
ش َتدَّ َعلَ ٌْ ِه
اس َت ٌْ َق َظ َو َدْ َذ َا َب ْت َرا ِ
َر ْأ َس ُه َف َنا َم َن ْو َم ًالةَ ،ف ْ
اا َّ
ش أَ ْو َما َ
ج ُع إِلَى َم َكانًَِ ،ف َر َج َع َف َنا َم
ش َ
الع َط ُ
الح ُّر َو َ
َ
هللاَُ ،الَ :أَ ْر ِ
َ
ْ
ًال
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
حل ُت ُه عِ ْندَ هُ" َتا َب َع ُه أبُو َع َوا َنةَ ،و َج ِرٌ ٌدر،
َن ْو َمةَّ ،م َرف َع َرأ َس ُه ،فإِذا َرا ِ
ارةَُ ،س ِمعْ ُ
ت
شَ ،و َقا َل أَبُو أ ُ َسا َم َةَ ،ح َّد َث َنا األَعْ َمشُ َ ،ح َّد َث َنا ُع َم َ
َع ِن األَعْ َم ِ
ثَ ،و َقا َل ُ
ار َ
هللا ُكوفًٌِّ َ ،قابِ ُد
شعْ َب ُةَ ،وأَبُو مُسْ ل ٍِم اسْ ُم ُه ُع َب ٌْ ُد َّ ِ
َ
الح ِ
ْن س َُو ٌْدٍ،
ار ِ
شَ ،عنْ إِ ْب َراهٌِ َم ال َّت ٌْ ِمًِّ َ ،ع ِن َ
ثب ِ
شَ ،ع ِن األَعْ َم ِ
األَعْ َم ِ
الح ِ
ار َةَ ،ع ِن األَسْ َودَِ ،عنْ َع ْب ِد
او ٌَ َةَ ،ح َّد َث َنا األَعْ َمشُ َ ،عنْ ُع َم َ
َو َقا َل أَبُو م َُع ِ
".
هللا
ار ِ
ْن س َُو ٌْدٍَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللاَ ،و َعنْ إِ ْب َراهٌِ َم ال َّت ٌْ ِمًِّ َ ،ع ِن َ
َّ ِ
ثب ِ
الح ِ
وقال مسلمَ )2675(-1 :ح َّد َثنًِ س َُو ٌْ ُد بْنُ َسعٌِدٍَ ،ح َّد َث َنا َح ْفصُ بْنُ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ
َمٌ َْس َر َةَ ،ح َّد َثنًِ َز ٌْ ُد بْنُ أَسْ لَ َمَ ،عنْ أَ ِبً َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أَ َّن ُه َقا َلَ " :الَ هللا ُ َع َّز َو َجلَّ :أَ َنا عِ ْندَ
ُول هللاِ َ
َرس ِ
َّ
َ
َ
َظنِّ َع ْبدِي ِبًَ ،وأ َنا َم َع ُه َح ٌْ ُ
ح ِب َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِه
ث ٌَ ْذ ُك ُرنًَِ ،وهللاِ ََّلل ُ أ ْف َر ُ
ضالَّ َت ُه ِبا ْل َف َالةَِ ،و َمنْ َت َق َّر َب إِلَ ًَّ شِ ْب ًالراَ ،ت َق َّر ْب ُ
ت إِلَ ٌْ ِه
ج ُد َ
مِنْ أَ َح ِد ُك ْم ٌَ ِ
اعاَ ،ت َق َّر ْب ُ
اعاَ ،وإِ َذا أَ ْ َبلَ إِلَ ًَّ
ت إِلَ ٌْ ِه َب ًال
اعاَ ،و َمنْ َت َق َّر َب إِلَ ًَّ ذ َِر ًال
ذ َِر ًال
ُ
َ
ْ
ٌَ ْمشِ ً ،أ َب ْل ُ
ت إِلَ ٌْ ِه أا َْر ِول ُ " وأصل التوبة فً اللؽة الرجوع ٌقال
تاب وثاب وأناب وآب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن
الذنب ،وفً االصطالح :اإلقالع عن الذنب ،والندم علٌه ،والنٌة أال
ٌعود إلٌه ،وإن كان فٌما بٌنه وبٌن آخر أن ٌتحلله بالعفو والصفح
عنه سواء كانت ؼٌبته أو ماله أو حقا حرمه إٌاه،الخ..
*كما ٌنبؽً حث المسلمٌن على مكارم األخالق والتشجٌع على
التعاون والتكافل ،وقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌما أخرجه
مسلم من حدٌث النعمان بن بشٌر رضً هللا عنهماَ « :م َ ل ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
ح ِد إِ َذا ا ْ
ش َت َكى
صلِ ِه ْم ِب َم ْن ِزلَ ِة ا ْل َج َس ِد ا ْل َوا ِ
فًِ َت َوادِّ ِا ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َوا ُ
والحدٌث
اعى لَ ُه َسائِ ُر ا ْل َج َس ِد بالحمى والسهر»
ض ٌو َتدَ َ
ِم ْن ُه ُع ْ
أخرجه أٌضا أحمد (  ) 18313وأبو عوانة فً "المستخرج" ( ) 11289
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ومعجم أسامً شٌوخ أبً بكر ،والطبرانً فً "المعجم الكبٌر"
( ) 150والشهاب القضاعً (  1366و  ) 1367وابن بشران فً أمالٌه
( ) 1645والبٌهقً فً "شعب اإلٌمان" تعلٌقا ،كما أخرج مسلم َعنْ
«ا ْل ُم ْإمِنُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
ُوسىَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
أَ ِبً م َ
ان ٌَ ُ
ضا»
ض ُه َب ْع ًال
ش ُّد َب ْع ُ
ِن َكا ْل ُب ْن ٌَ ِ
لِ ْل ُم ْإم ِ
* ومن ذلك الحث على القرض الحسن وعلى إنظار المعسرٌن،
ب
وحدٌث عبادة بن الولٌد بن عبادة بن الصامت عن أَ ِبً ْال ٌَ َس ِر َكعْ ِ
ْن َعمْ ٍرو رضً هللا عنه الطوٌل ـ وؼٌه ـ قال :قال رسول هللا صلى
ب ِ
ض َع َع ْن ُه ،أَ َظلَّ ُه هللا ُ فًِ
هللا علٌه وسلمَ « :منْ أَ ْن َظ َر ُم ْعسِ ًالرا أَ ْو َو َ
ظِ لِّ ِه» وأخرجه ابن حبان (  ) 5044والبٌهقً فً "السنن الكبرى"
صلَّى
هللا َ
( ) 10975وع َونْ ِر ْبعًٍِّ َ ،قا َلَ :ح َّد َثنًِ أَبُو ْال ٌَ َس ِر ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ض َع َع ْن ُه ،أَ َظلَّ ُه َّ
هللا ُ فًِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ " :منْ أَ ْن َظ َر ُم ْعسِ ًالرا ،أَ ْو َو َ
أخرجه أحمد
او ٌَ ُة ْ ٌَ -و َم َ ظِ لَّ إِ َّ ظِ لُّ ُه"
ظِ لِّ ِه َ -الََ :الَ ُم َع ِ
( ) 15521وعبد بن حمٌد (  ) 378وابن أبً شٌبة ( 22169و) 23021
3815
والدارمً (  ) 2630والطحاوي فً "شرح مشكل اْلثار" (
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
و 3817و  ) 3820و َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ض َع لَ ُه ،أَ َظلَّ ُه َّ
َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ « :منْ أَ ْن َظ َر ُم ْعسِ ًالرا ،أَ ْو َو َ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ
َع ْرشِ ِه ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة» أخرجه أحمد (  ) 8711والترمذي (  ) 1306وقال:
" وفً الباب عن أبً الٌسر ،وأبً قتادة ،وحذٌفة ،وابن مسعود،
وعبادة ،وجابر :حدٌث أبً هرٌرة حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب من
هذا الوجه  ".والبزار (  ) 8906وقال " :وهذا الحدٌث ال نعلم رواه
َعن َزٌدَ ،عن أبً صالحَ ،عن أبً ه َُرٌرة إالَّ داود بن قٌس ،ورواه
بعض أصحاب داودَ ،عن دَ اودَ ،عن َزٌد قال ،والَ اعلمه إالَّ َعن أبً
صالح " .والطبرانً فً "المعجم األوسط" (  ) 879وقال " :لَ ْم ٌَرْ ِو َه َذا
ْال َحد َ
ٌِث إِ َّال دَ اوُ ُدَ ،ت َفرَّ دَ ِب ِه :إِسْ َح ُ
ان  ".وابن األعرابً فً
اق بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
"المعجم" ( ) 98وؼٌرهم.
* كما ٌجب حث كل من أراد التجارة من المسلمٌن على التفقه فً
قبل
الدٌن ،و تعلم فقه البٌوع والمعامالت على وجه الخصوص؛
القٌام بؤي عمل تجاري حتى ٌكون على بٌنة من أحكام الم عامالت
التجارٌة والتفقه فٌها ،فكان عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌفرض
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ذلك كما كان ٌفرضه علً بن أبً طالب رضً هللا عن الجمٌع
إوا إلى أخذ الربا
تصحٌح عقابد الناس فً الرزق حتى ال ٌلج
ودفعه ،فإن هللا تعالى هو الرزاق ،ورزق كل واحد قد كتبه هللا
تعالى له قبل أن ٌولد ،والربا لن ٌزٌد فٌه .والحث على التحلً
بالقناعة ألن الذي ٌدفع إلى القرض واالقتراض بالربا هو الطمع
الجشع ،أو عدم الصبر عند الحاجة واالضطرار .

.

*حث الناس على التعلق بما عند هللا من بركات فً الدنٌا وأجر فً
اْلخرة؛ فهو خٌر مما ٌؤخذون من الناس ،نسؤل هللا تعالى أن ٌباعد
بٌننا وبٌن المال الحرام كما باعد بٌن المشرق والمؽرب ،وأن ٌبارك
فً أرزاقنا الحالل.
* وبعد ما بٌنا حرمة الربا وخطورته والتوبة النصوح وفضلها ،آن
لنا أن نبٌن فضل أنواع التموٌل اإلسالمً ألنه المنجى والمخرج من
هذه الوٌالت واْلفات الربوٌة.
أنواع التموٌالت اإلسالمٌة :المصارؾ الربوٌة عندها نوعان من
التموٌل :التموٌالت المباشرة والتموٌالت الؽٌر مباشرة .فالتموٌالت
الؽٌر مباشرة هً التً تستخدم فٌها ما ٌسمى بالفابدة وخدمة الدٌن
وهو عٌن ذات ربا النسٌبة ،وأما التموٌالت المباشرة فإنها كانت
كلها أو جلها وفق أنماط وأنواع التموٌل اإلسالمً ،وهذه التموٌالت
المباشرة الموافقة للتموٌالت اإلسالمٌة سعت المصارؾ اإلسالمٌة
إلى بثها ونشرها وتعلٌمها عن طرٌق تنظٌم الندوات والملتقٌات
واألسابٌع التحسٌسٌة ،وٌمكن حصرها فً األنواع التالٌة:
 /1التموٌل المباشر أو التموٌل باإلسهام فً رأس المال :وهو أحد
صور التموٌل بالمشاركة إال أنه مشاركة دابمة.
 /2التموٌل بالمشاركة  :ومثال ذلك أن ٌقدم البنك على تموٌل عملٌة
إنتاجٌة معٌنة أو تموٌل رأس مال ثابت لمشروع معٌن ٌتخارج منه
البنك بعد ذلك وفقا لمدة محدودة متفق علٌها ،أو تموٌل عملٌات
تجارٌة أو صفقة من الصفقات ،فالبنك ٌلعب فً هذه الحاالت دور
الوسٌط.
 /3التموٌل بؤسلوب المضاربة  :وهو تموٌل مجمع علٌه ،قال ابن
حزم الظاهري فً "مراتب اإلجماع"" :كل أبواب الفقه ،لٌس منها
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باب ،إال وله أصل فً القرآن أو السنة نعلمه ،وهلل الحمد ،حاشى
القراض ،فما وجدنا له أصال فٌهما البتة ،ولكنه إجماع صحٌح
مجرد ،ولذلك نقطع علٌه أنه كان فً عصر النبً صلى هللا علٌه
وسلم وعلمه ،وأقره ،ولوال ذلك ما جاز" قلت وقد ثبت أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم تاجر بمال خدٌجة وربح وأن العرب كانت
تفعل ذلك حتى أصبح من عادات التجارة كما ثبت بعد وفاة الرسول
صلى هللا علٌه وسلم أن الصحابة قارضوا فمن ذلك ما فعله أبو
موسى األشعري رضً هللا عنه البنً عمر :عبد هللا وعبٌد هللا ،وقد
أخرج قصتهم مالك فً الموطإ ،والشافعً ،والبٌهقً وصححه ابن
حجر فً " التلخٌص الحبٌر" واأللبانً فً "إرواء الؽلٌل" و قبلهما
الدارقطنً فً "السنن" ،والبٌهقً فً "المعرفة" كما فً "نصب
الراٌة" للزٌلعً  ،وكذلك عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه أخرجه
مالك ،والبٌهقً فً السنن وفً المعرفة ،وكذلك عن علً رواه عبد
الرزاق كما فً "تلخٌص الحبٌر" ،وابن مسعود أخرجه الشافعً فً
"اختالؾ العراقٌٌن" ،والبٌهقً فً "المعرفة" ،وعن حكٌم بن حزام
أخرجه الدارقطنً ،وقال البٌهقً :فهذه تثبت إجماع الصحابة على
القراض وهو المضاربة إال أن جمهور المالكٌة وبعض جمهور
الشافعٌة منعه فً العروض ،وقال ابن المنذر فً "اإلقناع"" :أجمع
أهل العلم على إباحة المضاربة بالدنانٌر والدراهم ،وذلك أن ٌدفع
الرجل إلى الرجل الدنانٌر أو الدراهم على أن ٌبٌع أو ٌشتري من
أي أنواع التجارة ،على أن ما رزق هللا فٌه من فضل بعد أن ٌفٌض
رب المال رأس المال ،فللعامل من ذلك الفضل ثلثه أو نصفه وما
بقً فلرب المال ،وال تجوز المضاربة بالعروض ،وال ٌجوز أن
ٌقول لك نصؾ الربح إال عشرة دراهم ،أو لك نصؾ الربح وعشرة
دراهم ،وإذا اختلفا فً بٌع السلع فالقول قول من دعا إلى البٌع" قلت
وابن المنذر مجتهد شافعً.
 /4بٌع المرابحة  :وهو أحد أشكال البٌوع الشرعٌة ،حٌث ٌطلب
العمٌل من البنك شراء سلعة معٌنة لصالحهٌ ،قوم بتحدٌد جمٌع
أوصافها وٌتم تحدٌد تكلفة السلعة تفصٌلٌا من ثمن شراء رسوم
جمركٌة وشحن ،الخٌ ..ضاؾ إلى ذلك ربح البنك فً الصفقة بعد
االتفاق علٌه مع العمٌل ،والسإال المطروح :هل ربح البنك فابدة
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ربوٌة تعبر عن كراء المال أم جعالة؟ الحقٌقة أن الجواب على هذا
السإال تابع لطبٌعة األطر العاملة فً المصارؾ اإلسالمٌة المكلفة
بالتسٌٌر ،فكانت أكثرٌة محاسبات هذه المصارؾ اإلسالمٌة تسجلها
بوصفها فوابد الدٌن ،وشتان ما بٌن الدٌن الحالل الخالً من الربا
والدٌن الحرام المبنً على الربا أو العٌنة ! وإن هذه األطر التً
تتولى تسٌٌر هذه البنوك التً تحمل اسم "معامالت إسالمٌة" هً
نفسها تكونت فً المإسسات العلمانٌة اللٌبرالٌة ،فتكوٌنها وتؤطٌرها
ونهجها وقناعتها ،كل ذلك ال ٌخول لها أن تقوم بعملٌة رٌادٌة فً
إنشاء وتسٌٌر نمط من التموٌل المصرفً الخالً من الفوابد ،وقد
ٌقول البعض :ما الفرق بٌن البٌع الخالً من الربا والعٌنة والبٌع
المبنً على الربا ؟ ،فؤقول لهم :وما الفرق بٌن الزنا والنكاح الشرعً
المباح ؟ فالزنا والنكاح كالهما وطء ،لكن الوطء منه ما أباح هللا وهو
النكاح الحالل ومنه ما هو وطء حرام وهو الزنا ،وكذلك الربا
والبٌع الحالل ،قال هللا جل وعال{ :وأحل هللا البٌع وحرم الربو }
فاتضح أن البٌع حالل وأن الربا حرام .إال أن األطر المكلفة بتسٌٌر
هذه المإسسات المالٌة والنقدٌة التً تربت فً الجامعات العلمانٌة
منهم من هو ما زال فاسدا أخالقٌا ومنحرفا بل وأحٌانا ٌتفاخر
باإلباحٌة ومن كان هذا حاله ال ٌنتظر منه دورا رٌادٌا ٌقٌنا ،قلت
واألفضل أن ٌكون لهذه البنوك متاجر لتزول بعض الشبه المتبعة
فً هذا النوع من التموٌل.
 /5التموٌل بؤسلوب اإلجارة  :تلجؤ البنوك اإلسالمٌة أحٌانا إلى
توفٌر األصول الرأسمالٌة مرتفعة التكلفة لعمالبها الذٌن ال ٌقدرون
على شرابها واقتنابها نظرا لتكلفته الباهظة ،وذلك باتباع أسلوب
تؤجٌر هذه األصول إلى هإالء العمالء مقابل أجرة متفق علٌها
خالل مدة اإلجارة ،على أنه ٌمكن للبنوك اإلسالمٌة تملٌك هذه
األصول لعمالبها باألسلوب المسمى "التؤجٌر المنتهى بالتملٌك"
وذلك فً ضوء اتفاقات محددة وخالل مدة زمنٌة متفق علٌها تنتهً
بتملك هإالء العمالء لتلك األصول بعد بلوغ مقدار اإلجارات منهم
القٌم البٌعٌة لألصل مضافا علٌها مقابل االنتفاع لحٌن انتقال الملكٌة
بصفة نهابٌة فما هو الحكم الشرعً من هذه العملٌة؟ وهنا أٌضا قد
ٌكون فً األصل شبهة وفً بعضها جواز صرٌح إال أن المسإولٌن
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المشرفٌن على هذه العملٌات بطبٌعة تكوٌنهم وضعؾ إٌمانهم وحبهم
للربح والنجاح فً التسٌٌر كثٌرا ما ٌخضعون هذه العملٌات إلى
ؼرر أو "سلؾ جر نفعا" ،بٌنما لو درس هإالء األطر الفقه
اإلسالمً انطالقا من العقٌدة والعبادات وانتهاء بالمعامالت والحدود
والقضاء واإلفتاء واالجتهاد  ،ل َت َك َّون عندهم وع ٌدً مع ثقافة وتصور
عام ،كل ذلك ٌخولهم إلى تطبٌق شرع هللا وتسٌٌر المإسسات
المصرفٌة تسٌٌرا سلٌما وفق التعالٌم الشرعٌة ،فتكون النتٌجة مباحة
ومباركة بٌنما إذا كانت النتٌجة أو الناتج من عملٌات الؽرر والربا
الر َبو َو ٌُ ْر ِبً
والعٌنة فإن هللا جل وعال ٌقول وقوله الحقْ ٌَ {:م َح ُق هللا ُ ِّ
ت} إال من بلػ درجة الكفر فإنه ربما استدرجه فجعل حٌاته
الصدَ َا ِ
َّ
الدنٌوٌة كل شًء أما اْلخرة فما عنده إال ما وعده هللا إٌاه حٌن قال
ااهُ َم ْوعِ َظ ٌة مِنْ َر ِّب ِه
الر َبوَ ،ف َمنْ َج َ
جل وعالَ { :وأَ َحلَّ هللا ُ ا ْل َب ٌْ َع َو َح َّر َم ِّ
ار
ص َح ُ
ؾ َوأَ ْم ُرهُ إِلَى هللاَِ ،و َمنْ َعادَ َفؤُولئِ َك أَ ْ
َفا ْن َت َهى َفلَ ُه َما َسلَ َ
اب ال َّن ِ
هللا َو َذ ُروا
ُا ْم فٌِ َها َخالِدُونَ } ،وقوله تعالىٌَ { :ؤ َ ٌُّ َها اَّلذٌِنَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا َ
ب مِنَ
الر َبو إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ َ ،فإِنْ لَ ْم َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
َما َبق ًَِ مِنَ ِّ
ِل ُمونَ َو َ
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم َ َت َظ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُا ُ
هللاِ َو َر ُ
ُت ْظلَ ُمونَ }
وقد صدر عن المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسالمً فً
دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فً الفترة من 19ـ /23
1324 /10هـ ـ الوافق 13ـ2002 /12 /17م ما ٌلً" :قد نظر فً
موضوع (التورق كما تجرٌه بعض المصارؾ فً الوقت الحاضر)
وبعد االستماع إلى األبحاث المقدمة حول الموضوع ،والمناقشات
التً دارت حوله ،تبٌن للمجلس أن التورق الذي تجرٌه بعض
المصارؾ فً الوقت الحاضر هو :قٌام المصرؾ بعمل نمطً ٌتم
فٌه ترتٌب بٌع سلعة (لٌست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع
العالمٌة أو ؼٌرها ،على المستورق بثمن آجل ،على أن ٌلتزم
المصرؾ ،إما بشرط فً العقد أو بحكم العرؾ والعادة ،بؤن ٌنوب
عنه فً بٌعها مشتر آخر بثمن حاضر ،وتسلٌم ثمنها للمستورق،
وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما ٌلً /1 :أن ٌلتزم البابع
فً عقد التورق بالوكالة فً بٌع السلعة لمشتر آخر أو ترتٌب من
ٌشترٌها ٌجعلها شبٌهة بالعٌنة الممنوعة شرعا ،سواء أكان االلتزام
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 /2أن هذه
مشروطا صراحة أو بحكم العرؾ والعادة المتبعة.
المعاملة تإدي فً كثٌر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض
الشرعً الالزم لصحة المعاملة /3 .أن واقع هذه المعاملة ٌقوم على
منح تموٌل نقدي بزٌادة لما سمً بالمستورق فٌها من المصرؾ فً
معامالت البٌع والشراء التً تجري منه والتً هً صورٌة فً
معظم أحوالها ،هدؾ البنك من إجرابها أن ٌعود علٌه بزٌادة على ما
تقدم من تموٌل ،وهذه المعاملة ؼٌر التورق الحقٌقً المعروؾ عند
الفقهاء ،والذي سبق المجلس فً دورته الخامسة عشرة أن قال
بجوازه بمعامالت حقٌقٌة وشروط محددة بٌنها قراره..وذلك لما
بٌنهما من فروق عدٌدة فصلت القول فٌها البحوث المقدمة ،فالتورق
الحقٌقً ٌقوم على شراء حقٌقً لسلعة بثمن آجل تدخل فً ملك
المشتري وٌقبضها قبضا حقٌقٌا وتقع فً ضمانه .ثم ٌقوم ببٌعها هو
بثمن حال لحاجته إلٌه ،قد ٌتمكن من الحصول علٌه وقد ال ٌتمكن ـ
والفرق بٌن الثمنٌن اْلجل والحال ال ٌدخل فً ملك المصرؾ الذي
طرأ على المعاملة لؽرض تسوٌػ الحصول على زٌادة لما قدم من
تموٌل لهذا الشخص بمعامالت صورٌة فً معظم أحوالها ،وهذا ال
ٌتوافر فً المعاملة المبٌنة التً تجرٌها بعض المصارؾ"
ثانٌاٌ :وصً مجلس المجمع جمٌع المصارؾ بتجنب المعامالت
المحرمة امتثاال ألوامر هللا تعالى ،كما أن المجلس إذ ٌقدر جهود
المصارؾ اإلسالمٌة فً إنقاذ األمة اإلسالمٌة من بلوى الربا  ،فإنه
ٌوصً بؤن ٌستخدم لذلك المعامالت الحقٌقٌة المشروعة دون اللجوء
إلى معامالت ضرورٌة تإول إلى كونها تموٌال بزٌادة ترجع إلى
الممول".
 /6التموٌل بؤسلوب المزارعة  :والمزارعة عقد على الزرع ببعض
الخارج ،أو دفع األرض إلى من ٌزرعها أو ٌعمل علٌها ،والزرع
بٌنهما ،وقد ٌكون البذر من صاحب األرض فٌكون العقد على منفعة
العامل ،وقد ٌكون البذر من العامل فٌكون العقد على منفعة األرض
وهً جابزة عند الجمهور إال أن هذا األسلوب لم ٌتبلور بعد عند
البنوك اإلسالمٌة ،وهو ،أصال ،جابز عند المالكٌة ،فمساقاة الزرع
وؼٌره من النبات كالقطن والقصب الحلو والبصل والمقثؤة ،ومنها
الباذنجان والقرع ،تجوز بثالثة شروط هً /1 :أن ٌبرز الزرع وما
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عطؾ علٌه فٌخرج عن األرض لٌشابه الشجر  /2.أن ٌخاؾ علٌه
الهالك إن لم ٌقم علٌه /3 .أن ٌعجز ربه عن إتمام عمله عند ؼٌر
سحنون وابن نافع ألنهما عندهما تصح المزارعة ولو لم ٌعجز ربه
عن إتمامه  .وقد وردت فٌه أحادٌث كما بٌنا ذلك فً كتابنا "اإلشعاع
واإلقناع بمسابل اإلجماع" حٌث قلنا .1 :الدلٌل على اإلجماع القابل
الذهب والفضة كما
بجواز اكتراء األرض بثمن معلوم من
فً" اإلشراؾ" البن المنذر وهو ٌناقض ما فً اإلجماع البن المنذر
حٌث ذكر أنه كرهه طاووس والحسن قلت وكراهتهما للفعل انطالقا
من قوله صلى هللا علٌه وسلم من حدٌث رافع بن خدٌج رضً هللا
عنه "أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن كراء المزارع" متفق
علٌه إال أن الجمهور تمسكوا بحدٌث رافع بن خدٌج رضً هللا عنه
نفسه الذي أخرجه مسلم والنسابً والطحاوي وابن ماجه وأحمد
والبٌهقً من طرٌق حنظلة بن قٌس أنه سؤل رافع بن خدٌج عن
كراء األرض؟ فقال :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن كراء
األرض قال فقلت :أبالذهب والورق؟ فقال :أما بالذهب والورق فال
كراء
بؤس به" وفً لفظ عنه قال" :سؤلت رافع بن خدٌج عن
األرض بالذهب والورق؟ فقال :ال بؤس به إنما كان الناس
ٌإاجرون على عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم على الماذٌانات
وأقبال الجداول ،وأشٌاء الزرع ،فٌهلك هذا ،وٌسلم هذا ،وٌسلم هذا
وٌهلك هذا فلم ٌكن للناس كراء إال هذا ،فلذلك زجر عنه ،فؤما شا
معلوم مضمون فال بؤس به" وأخرجه مسلم وأبو داود والنسابً
والبٌهقً وقال األلبانً فً إرواء الؽلٌل رواه البخاري باختصار،
قلت ولفظ البخاري" :كنا أكثر أهل المدٌنة مزدرعا ،كنا نكري
ذلك،
األرض بالناحٌة منها مسمى لسٌد األرض قال :فمما ٌصاب
وتسلم األرض ،ومما تصاب األرض وٌسلم ،فنهٌنا ،فؤما الذهب
والورق ،فلم ٌكن ٌومبذ "
 /7التموٌل بؤسلوب المسا اة  :والمساقاة تعنً دفع الشجر إلى من
ٌصلحه بجزء معلوم من ثمره ،وهذا النوع م ن األسلوب لم ٌتبلور
بعد عند البنوك اإلسالمٌة ،و المساقاة لؽة مفاعلة من السقً وقد
عرفها ابن عرفة فً "حدوده" بقوله" :عقد على عمل مإونة النبات
بقدره ،ال من ؼٌر ؼلته ،ال بلفظ بٌع أو إجارة أو جعل" وقد منعها
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أبو حنٌفة قال" :إن المؽارسة ؼٌر مشروعة ونقل الكسابً عن
صاحبٌه أبً ٌوسؾ ومحمد بن الحسن جوازها انطالقا من حدٌث
ابن عمر رضً هللا عنهما قال :إن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم":عامل أال خٌبر بشطر ما ٌخرج منها ،من مر أو زرع"
أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما ،قال :فكان رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌبعث عبد هللا بن رواحة فٌخرص بٌنه وبٌنهم ،فٌقول :إن
شبتم فلكم ،وإن شبتم فلً ،فكانوا ٌؤخذونه" ،والزٌادة للموطإ عن
سعٌد بن المسٌب مرسال ،قال ابن حجر فً "فتح الباري"" :واستدل
به على المساقاة فً النخل والكرم وجمٌع الشجر الذي من شؤنه أن
ٌثمر بجزء معلوم ٌجعل للعامل من الثمرة ،وبه قال الجمهور،
وخصه الشافعً فً الجدٌد بالنخل والكرم وألحق المقل بالنخل
لشبهه به ،وخصه داود بالنخل ،وقال أبو حنٌفة وزفر :ال تجوز
بحال ألنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة" ،وقال ابن عاصم فً
"تحفة الحكام":
الزمة للعقد فً األشجاري
إن المساقاة على المختاري
قٌل مع العجز وقٌل مطلقا
والزرع لم ٌٌبس وقد تحققا
كالورد والقطن على ما قدما
وألحقوا المقاشً بالزرع وما
وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" ما ٌلً.2 :
ول ابن حزم " وأجمعوا على أن دفع الرجل نخال مساقاة على الثلث
أو الربع أو النصؾ أو الثلثٌن أو إلى السدس أو أي جزء مسمى
كان منسوبا من الجمٌع إلى مدة معروفة سواء ال فرق" قلت
ذكره
واإلجماع وإن سكت علٌه شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة ٌخالؾ ما
ابن المنذر فً اإلجماع حٌث قال" :وأجمعوا على أن دفع الرجل
نخال مساقاة على الثلث أو الربع أو النصؾ ،أن ذلك جابز ،وأنكر
النعمان المعاملة على شا من الؽرس ببعض ما ٌخرج منها" قلت:
قال ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه "المؽنى" شرح الخرقً :
" وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعً وأبو حنٌفة ،وروي عن ابن
عباس األمران جمٌعا وأجازها الشافعً فً األرض بٌن النخٌل ،إذا
ومنعها فً
كان بٌاض األرض أقل ،فإن كان أكثر فعلى وجهٌن،
األرض البٌضاء ،لما روى رافع بن خدٌج قال :كنا نخابر على عهد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه ،فقال:
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وسلم عن أمر كان لنا نافعا،
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه
وطواعٌة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنفع ،قال قلنا :ما ذاك؟ "
الحدٌث ،وقال ابن حزم فً مراتب اإلجماع" :وأجمعوا على أن
المزارعة والمساقاة على ذكر النصؾ أو الثلثٌن أو إلى السدس أو
أي جزء مسمى كان مقسوما من الجمٌع إلى مدة معروفة سواء ال
فرق ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ،ومن مجٌز لكل ذلك ،ومن مانع
للمزارعة مجٌز للمساقاة ،ومن مانع من ذكر المدة فً ذلك قال :قال
رسول صلى هللا علٌه وسلم" :من كانت له أرض فلٌزرعها ،وال
ٌكرٌها بثلث وال بربع ،وال بطعام مسمى" [أخرجه البخاري ومسلم
كنا نرى
وأبو داود والنسابً وابن ماجه] وعن ابن عمر ،قال :ما
بالمزارعة بؤسا حتى سمعت رافع بن خدٌج ٌقول :نهى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عنها" [أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود
والنسابً وابن ماجه] وقال جابر :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم عن المخابرة" [أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسابً وأحمد ].
 .3الدلٌل على إجماع الموض القائل"" :واتفق الجمٌع من القابلٌن
بالمساقاة على أن إجازتها فً الكرم فلما صح باتفاق الجمٌع أنه إن
بطلت فً النخل بطلت فً الكرم وإن صحت فً النخل صحت فً
الكرم وثبتت صحتها على النخل بالسنة وثبتت صحتها على الكرم
بالدلٌل من اتفاق األمة كذلك تصح المساقاة جزء دون جزء تجاوز
النصؾ وقصر عنه التفاق الجمٌع ال فرق بٌن النصؾ وؼٌره بوجه
وأن المساقاة متى صحت على النصؾ صحت على ما دونه وأكثر
الدلٌل من إجماع األمة علٌه  ".قلت والدلٌل على ذلك ما أخرجه مسلم
وأبو داود والبٌهقً عن عبد هللا بن نافع رضً هللا عنهما قال" :لما
افتتحت خٌبر ،سؤلت ٌهود رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقرهم
على أن ٌعملوا على النصؾ مما خرج منها ،فقال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم :أقركم فٌها على ذلك ما شبنا ،فكانوا على ذلك ،وكان
التمر ٌقسم على السهمان من نصؾ خٌبر ،وٌؤخذ رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم الخمس ،وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أطعم
كل امرأة من أزواجه من الخمس مابة وسقا تمرا ،وعشرٌن وسقا
شعٌرا ،فلما أراد عمر إخراج الٌهود ،أرسل إلى أزواج النبً صلى
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هللا علٌه وسلم ،فقال لهن :من أحب منكن أن أقسم لها نخال نخرصها
مابة وسق فٌكون لها أصلها أرضها وملإها ،ومن الزرع مزرعة
خرص عشرٌن وسقا فعلنا ،ومن أحب تعزل الذي لها فً الخمس
كما هو فعلنا" وأخرجه البخاري وأبو داود وأحمد واللفظ ألبً داود
وفً رواٌة ألحمد والبخاري ومسلم والبٌهقً من طرٌق موسى بن
عقبة بن نافع عن ابن عمر رضً هللا عنهما" أن عمر بن الخطاب،
أجلى الٌهود والنصارى من أرض الحجاز ،وكان رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم لما ظهر على خٌبر ،أراد إخراج الٌهود منها ،وكانت
األرض حٌن ظهر علٌها هللا ولرسوله وللمسلمٌن ،فؤراد إخراج
الٌهود منها ،فسؤلت الٌهود رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لٌقرهم
رسول هللا
بها [على] أن ٌكلفوا عملها ولهم نصؾ الثمر وقال لهم
صلى هللا علٌه وسلم :نقركم على ذلك ما شبنا ،فقروا بها حتى
أجالهم عمر إلى تٌماء وأرٌحا ".
 /8التموٌل بؤسلوب عقد ا ستصناع  :وهو ٌعنً عقد مع صانع
على عمل شًء معٌن فً الذمة ،فٌنعقد العقد على شراء ما سٌصنعه
الصانع،وبالتالً فإن العقد ٌكون إجارةاستصناع ،وٌرى البعض أن
المعقود علٌه هو عمل الصانع فقط ألن االستصناع هو طلب العمل،
قلنا علما بؤنه ال ٌجوز عند الجمهور بٌع المعدوم وبٌع اإلنسان ما ال
ٌملك ،إال أنه ٌجوز عندهم تقدٌم الثمن ،وفً الحدٌث المتفق علٌه أنه
ار َما لَ ْم
ان بِا ْل ِ
صلى هللا علٌه وسلم قال:
 /144حدٌث ":ا ْل َبائ َِع ِ
خ ٌَّ ِ
َ
صلَّى هللا ُ َت َعالَى
ٌَ َت َف َّر َا" ونص الحدٌث :عن حكٌم بن حزام أنَّ ال َّن ِب ًَّ َ
ار َما لَ ْم ٌَ َت َف َّر َا أَ ْو
ان ِبا ْل ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َعلَى آلِ ِه َو َ
ص ْح ِب ِه َو َسلَّ َم َالَ ":ا ْل َب ٌِّ َع ِ
خ ٌَّ ِ
ور َك لَ ُه َما فًِ َب ٌْ ِع ِه َما َوإِنْ َك ِذ َبا
َالَ َح َّتى ٌَ َت َف َّر َا َفإِنْ َ
صدَ َا َو َب ٌَّ َنا ُب ِ
ح َق ْت ا ْل َب َر َك ُة َب ٌْ َنهُ َما" متفق علٌه .لم ٌخرجه أحد قبلنا وقد
َو َك َت َما ُم ِ
خرجناه فً "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" فً أول كتاب
البٌوع كما خرجناه فً كتابنا "تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد مالك"
كما ٌلً:
فً الكبرى وفً
 1ـ ابن عمر :أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
المجتبى وابن ماجه والدارمً ومالك والشافعً وعبد الرزاق الصنعانً وابن أبً شٌبة
وأحمد وأبو ٌعلى الموصلً والطحاوي فً شرح معانً اْلثار وفً مشكل اْلثار وابن
حبان وابن الجارود والبزار والبؽوي والدارقطنً  2.ـ حَ كٌِم بن ح َِزام مرفوعا :أخرجه
الشافعً و أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً فً الكبرى وفً المجتبى والترمذي
والدارمً والشافعً وابن أبً شٌبة والطحاوي فً شرح معانً اْلثار وفً مشكل اْلثار
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وابن حبان والطٌالسً والطبرانً فً الكبٌر والبزار والبؽوي والبٌهقً وابن حزم وابن
بشران 3.ـ سمرة بن جندب :أخرجه الروٌانً وأحمد وابن أبً شٌبة و النسابً فً الكبرى
وفً المجتبى وابن ماجه والطبرانً فً الكبٌر والطحاوي فً شرح مشكل اْلثار والبزار
والحاكم 4،ـ أبو برزة األسلمً :أخرجه الشافعً والروٌانً وأحمد وابن أبً شٌبة وأبو داود
الطٌالسً وأبو داود السجستانً والترمذي وابن ماجه والطحاوي فً شرح معانً اْلثار
وفً مشكل اْلثار وابن الجارود والبزار والبؽوي والدارقطنً والبٌهقً  5 .ـ عبد هللا بن
عمرو بن العاص :أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً فً الكبرى وفً المجتبى
عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده وكذلك البٌهقً 6 .ـ ابن عباس :أخرجه الربٌع و ابن
حبان والحاكم والبٌهقً 7 .ـ جابر بن عبد هللا :أخرجه البزار والحاكم وصححه 8 .ـ علً بن
أبً طالب :انظره فً نظم المتناثر  9،ـ أبو هرٌرة :أخرجه أحمد وأبو داود الطٌالسً
والبزار وابن أبً شٌبة والطحاوي فً شرح معانً اْلثار وفً مشكل اْلثار  10.ـ عبد هللا
بن قٌس األسلمً :الطبرانً فً الكبٌر ،
 11ـ ابن مسعود :الطبرانً والشاشً 12 .ـ شرٌح مرسال :أخرجه عبد الرزاق الصنعانً
وابن أبً شٌبة 13 ،و 14ـ ابن أبً ملٌكة وعطاء مرسال :أخرجه ابن أبً شٌبة 15 ،ـ سعٌد
بن المسٌب مرسال :أخرجه ابن أبً شٌبة
َّ
ْن ُع َم َرَ ،قا َل الن ِبىّ ،
قال ابن بطال فً شرح البخاري /-54 " :فٌه :اب ِ

ار ؾِ ي َب ٌْ ِع ِه َما َما لَ ْم
اٌ َع ٌْ ِن ِبا ْل ِ
علٌه الصالة و السَّالم( :إِنَّ ا ْل ُم َت َب ِ
خ ٌَ ِ
ان ابْنُ ُع َم َر إِ َذا ا ْش َت َرى َش ٌْ ًبا
ٌَ َت َف َّر َا ،أَ ْو ٌَ ُكونُ ا ْل َب ٌْ ُع ِ
ارا )َ .و َك َ
خ ٌَ ًال
علٌه
ْن ح َِز ٍامَ ،قا َل ال َّن ِبىّ
صا ِ
ار َق َ
ج ُب ُه َف َ
ٌُعْ ِ
ٌِم ب ِ
ح َب ُه /-54 .وفٌهَ :حك ِ
ار َما لَ ْم ٌَ ْف َت ِر َا ) .اختلؾ الفقهاء ؾي
ان ِبا ْل ِ
الصالة و السَّالم( :ا ْل َب ٌِّ َع ِ
خ ٌَ ِ
أمد الخٌار ،فقالت طابفة :البٌع جابز والشرط الزم إلى األمد الذ ي
اشترط إلٌه الخٌار ،هذا قول ابن أبى لٌلى والحسن بن صالح وأبً
ٌوسؾ ومحمد وأحمد وإسحاق وأبً ثور ،عن ابن المنذر .وقال
مالكٌ :جوز شرط الخٌار فً بٌع الثوب الٌوم والٌومٌن ،والجارٌة
الخمسة أٌام والجمعة ،وفً الدابة تركب الٌوم وشبهه ،وٌسار علٌها
البرٌد ونحوه ،وفى الدار الشهر لتختبر وٌستشار فٌها ،وما بعد من
أجل الخٌار فال خٌر فٌه ،ألنه ؼرر وال فرق بٌن شرط الخٌار للبابع
والمشتري .وقال الثوريٌ :جوز شرط الخٌار للمشتري عشرة أٌام
وأكثر ،وال ٌجوز شرطه للبابع .وقال األوزاعًٌ :جوز أن ٌشترط
الخٌار شهرً ا وأكثر .وقال أبو حنٌفة وزفر والشافعً :الخٌار فى
البٌع ثالثة أٌام ،وال تجوز الزٌادة علٌها ،فإن زاد فسد البٌع،
واحتجوا بؤن حبان بن منقذ كان ٌخدع فى البٌوع ،فقال له النبى -
خالَ َبة ) وجعل له الخٌار ً
ثالثا فٌما
علٌه الصالة السالمْ ُ (:لِ َ :
ابتاع ،وفً حدٌث المصراة إثبات الخٌار ً
ثالثا ،قالوا :ولوال الحدٌث
فً الثالثة األٌام ما جاز الخٌار ساعة واحدة .وحجة أهل المقالة
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ار َما لَ ْم
ان ِبا ْل ِ
اٌ َع ِ
األولى ظاهر قوله علٌه الصالة السالم ( :ا ْل ُم َت َب ِ
خ ٌَّ ِ
خ ٌَّار ) فبان بهذا أن الخٌار على اإلطالق دون توقٌت
ٌَ ْف َت ِر َا إِ َّ َب ٌْ َع ا ْل ِ
مدة.
قلت :وهذا الحدٌث من األحادٌث التً حكم علٌها الحافظ أبو جعفر
الكتانً قبلنا بالتواتر إال أنه لم ٌخرجه كعادته وإنما اكتفى بسرد
بعض أسماء الصحابة الذٌن رووه بٌنما ـ وكما ترى ـ قمنا بتخرٌجه
تخرٌجا كافٌا لتبٌٌن تواتره وهللا تعالى أعلم علما بؤن المالكٌة لم
تعمل به وأولته تؤوٌال ٌصرفه عن ظاهره .
قلت :والسإال المطروح :لماذا لم تنجح المإسسات اإلسالمٌة
والنقدٌة فً تسٌٌر وحدات اقتصادٌة إسالمٌة نموذجٌة تبرهن على
جدارتها وعلمٌتها حتى تكون البدٌل للتموٌل اللٌبرالً الربوي؟
والجواب على ذلك هو أن كل نجاح مرهون بالثقة الذاتٌة والفعالٌة
االقتصادٌة ،فبفقدان إحداهما نفقد األخرى ،وإن التبعٌة االقتصادٌة
للدول اإلسالمٌة جعلت من اقتصادٌاتها "جسما متماسكا ربوٌا"
ٌعتبر التموٌل اإلسالمً دخٌال علٌه ،ؼرٌبا فً جسمه ٌنبؽً شله
أو بتره والقضاء علٌه قبل أن ٌستفحل أمره وقد راهن المستشرق
الكبٌر أدؼار بٌزانً )" ) Edgar Pizzaniاإلسالموي" على إخفاق
النظام المصرفً اإلسالمً فً الندوة التً نظمتها "أكادٌمٌة فرنسا"
فً الثمانٌنٌات من القرن الماضً  ،هذا من جهة ،و من جهة أخرى
فإن القابمٌن ـ ال القٌومٌن ـ على هذه المصارؾ اإلسالمٌة ،وبحكم
تربٌتهم المستؽربة أو الؽربٌة وسلوك بعضهم اإلباحً الذي ال ٌنم
ية ما ٌقومون به ،وبالرؼم من الجهود
عن اقتناعهم واعتقادهم فً قم
العمالقة التً بذلتها البنوك اإلسالمٌة برٌادة البنك اإلسالمً للتنمٌة
فً التحسٌس والتوعٌة  ،فإن جل هذه المصارؾ اإلسالمٌة ضاٌقتها
سٌاسة المإسسات النقدٌة الدولٌة المؽرٌة ،أعنى بذلك البنك الدولً
والصندوق النقد الدولً ،حتى أعلنت إفالسها فً بعض الدول
كالنبٌجر والسٌنؽال واتشاد والسودان،الخ..وكذلك مورٌتانٌا وبعض
الدول العربٌة األخرى ،ومما ٌإكد ما نقول أن اإلعالن عن اإلفالس
تبعه الشراء من طرؾ رجال خصوصٌٌن أو مإسسات عمومٌة
انطالقا ـ أو بتموٌل ـ من برنامج البنك الدولً وصندوق النقد الدولً
الرامً إلى دعم البنوك التجارٌة وإعادة هٌكلتها فً التسعٌنٌات من
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القرن الماضً  ،وهكذا تزامن اإلعالن عن إفالس هذه المإسسات
المصرفٌة بحصول كل دولة من هذه الدول على "دعم" [خمسمابة
ملٌون دوالرا]  500ملٌون دوالرا لدعم البنوك التجارٌة من دون
استثناء ،فتؽٌرت أسماء هذه البنوك بعد هٌكلتها بحٌث إذا كان
المصرؾ ٌدعى سابقا "مصرؾ فٌصل" ،أو "دار المال اإلسالمً"،
أو "بنك البركة" ،فٌصبح ٌدعى "البنك اإلسالمً "المصري ،أو
السنؽالً ،أو النٌجري ،أو السودانً ،أو المورٌتانً ،الخ..وذلك
بعدما تحصل كل واحد من المصارؾ على حصته من الصفقة
الربوٌة الرامٌة إلى دعم المصارؾ التجارٌة بخمسمابة ملٌون
دوالرا أو أكثر بالنسبة لكل دولة من هذه الدول التً وافقت على
إعادة هٌكلة بنوكها التجارٌة ،كما أثرت العولمة بشكل واضح فً
تقوٌض الجهود التً تقوم بها المإسسات اإلسالمٌة المالٌة والنقدٌة
التً بقٌت بمنؤى عن هذه التشجٌعات الربوٌة ،كالبنك اإلسالمً
للتنمٌة الذي أولى للتنمٌة اهتماما خاصا للتعاون مع مإسسات
التموٌل متعددة األطراؾ والمإسسات الوطنٌة للتموٌل التنموي
والبنوك اإلسالمٌة فً البالد اإلسالمٌة لٌشكل منها لجنة للتنسٌق
مإلفة من:
 /1صندوق أبو ظبً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
 /2المصرؾ العربً للتنمٌة االقتصادٌة فً إفرٌقٌا
 /3الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً
 /4الصندوق العراقً للتنمٌة الخارجٌة
 /5الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االقتصادٌة العربٌة
 /6الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة
 /7صندوق األوبك للتنمٌة الدولٌة
 /8الصندوق السعودي للتنمٌة
 /9دولة قطر
ومما كانت هذه اللجنة المكلفة بالتنسٌق تسعى إلى تحقٌقه ،نذكر:
أ /توحٌد الوثابق واإلجراءات األساسٌة
ب /االشتراك فً إعداد المشارٌع وتقٌٌمها واإلشراؾ علٌها
ج /التموٌل المشترك وتبادل المعلومات
د /تحقٌق المركزٌة فً إدارة القروض
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هـ /تبادل الخبرات العملٌة واالستراتٌجٌات
و /تنسٌق التقارٌر عن القروض وعن بقٌة أشكال التموٌل ،الخ
 1987من
وقد بلػ مجموع ما اعتمدته لجنة التنسٌق هذه فً عام
تموٌالت حوالً  1،56بلٌون دوالرا أمرٌكٌا ،وبلؽت االلتزامات
المعتمدة فً الفترة من  1974إلى سنة  1987ما مجموعه34 ، 25 :
بلٌون دوالرا أمرٌكٌا ،منها  5،96بلٌون دوالرا أمرٌكٌا (أي ،)%35
وقد قامت مجموعة التنسٌق هذه بتموٌل 1522عملٌة فً الفترة ما
بٌن عام 1974م إلى عام 1987م شملت  40دولة من الدول األعضاء
فً البنك بتكلفة مجموعها  20،64بلٌون دوالرا أمرٌكٌا ،فالمالحظ
على هذا المستوى أن البنك اإلسالمً للتنمٌة حاول طٌلة عقد من
الزمن أو عقدٌن إشراك بعض المإسسات المالٌة والنقدٌة العمالقة
التابعة للدول المصدرة للبترول فً عملٌات إنمابٌة واسعة النطاق
إال أن األرقام المحققة تبقى ضبٌلة وخداعة المظهر أكثر من أن
تكون إنجازات فً التموٌل اإلسالمً ألن جلها أرقام حققتها دول
النفط العربٌة والمإسسات المالٌة المذكورة أكثرٌتها ربوٌة أو على
األقل ال تتورع عن الربا والؽرر ،وهذا ما تبٌن للبنك اإلسالمً
للتنمٌة نفسه ألننا نجده قام بخطوات موازٌة إلنشاء اتحاد بنوك
إسالمٌة ٌسهر على التموٌل االقتصادي بالطرق اإلسالمٌة عن
طرٌق الشركات اإلسالمٌة تحت رباسة األمٌر محمد بن فٌصل بن
عبد العزٌز ،وقد تكون هذا اإلتحاد أساسا من:
 /1بنك فٌصل اإلسالمً أو ما ٌسمى ب "دار المال اإلسالمٌة" وقد
انتشر فً أكثر من عشرٌن دولة ،وقد تؤسس هذا المصرؾ
اإلسالمً ٌوم  12رمضان سنة  1401هـ ورأس ماله بلٌون دوالرا .
20
 /2بنك البركة التابع لبرج "دلة البركة" وقد انتشر فً أكثر من
دولة وأدار أكثر من  300شركة ،وقد تؤسس هذا المصرؾ سنة
 ، 1982وقد ارتفع رأس ماله من  200ملٌون إلى  15ملٌار رٌاال
سعودٌا.
 /3بنك اإلمارات العربٌة وهو :بنك دبً اإلسالمً وقد تؤسس ٌوم 12
مارس  1975م ونشط سنة  1989م وكان رأس ماله  313ملٌون درهما
إماراتٌا.
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 /4البنك اإلسالمً األردنً للتموٌل واالستثمارات تؤسس ٌوم
1978م
1399هـ
 /5بنك البحرٌن اإلسالمً تؤسس ربٌع الثانً سنة
الموافق1979 /3/7م ،وكان رأس ماله  23ملٌون دوالرا .
1981م وتم
 /6بنك التضامن اإلسالمً تؤسس فً شهر نوفمبر
افتتاحه ٌوم 1983/3/24م ،وكان رأس المال المصرح به  50ملٌون
دوالرا والمدفوع منه  20ملٌونا ،وهو بنك سودانً وطني.
/7البنك اإلسالمً السودانً تؤسس ٌوم  20جمادى األولى 1402هـ
 30ملٌون
الموافق  ، 1982 /3 /15ورأس المال المصرح به هو
دوالرا.
/8البنك اإلسالمً لؽرب السودان تؤسس ٌوم  23ذي الحجة 1401هـ
الموافق  1981/10/21م ورأس المال المصرح به  25ملٌون دوالرا .
 /9مصرؾ قطر اإلسالمً وقد تؤسس سنة 1401هـ الموافق 1982م
ورأس المال المصرح به  200ملٌون رٌاال دفع منها  50ملٌونا
 /10بنك التنمٌة التعاونً اإلسالمً وقد تؤسس فً شهر ٌونٌو 1982م
وكان رأس ماله  5ملٌون جنٌها رفع إلى  20ملٌون سنة 1984م،
وهو بنك مصري الدولة .
1977م ،ورأس
 /11بٌت التموٌل الكوٌتً تؤسس ربٌع الثانً سنة
المال المصرح به بلػ  70 ، 18ملٌون دٌنارا كوٌتٌا.
وقد كان بإمكان هذه المصارؾ أن تتحول إلى شركات عمالقة
متعددة الجنسٌات وعابرة للدول والقارات لتتمكن مما تلعبه مثٌالتها
من االقتصاد اللٌبرالً التً أصبحت وطؤتها أكبر على الدول
ففرضت العولمة عنوة وقسرا حٌث أفقدت الدول اإلسالمٌة المناعة
اإلقتصادٌة كما أفقدتها المناعة المكتسبة باستعمال المخدرات
والشذوذ الجنسً .
لماذا فشلت مإسساتنا اإلسالمٌة العمال ة حٌث نجحت مإسساتهم
اللٌبرالٌة الخبٌ ة الربوٌة؟
إن هذا الفشل ،حسب نظري الخاص ،له أسباب ٌرثى لها تجعلنا
نخجل من واقعنا ومن وعٌنا ومن نمطنا المعٌشً  ،ونذكر من هذه
األسباب على سبٌل المثال ال الحصر:

/11/27
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 /1عدم ثقتنا بفعالٌة هذه المإسسات اإلسالمٌة ،فحكمنا علٌها منذ
الوهلة األولى بعدم الفعالٌة وتماألنا على وأدها ،وانطلقنا من هذه
المحاكمة الظالمة وهذه األحكام المسبقة لكً نقوم بابتزازها والسعً
من أجل إفشالها ،فساهمنا بذلك فً وأدها وهً مازالت فً المهد
وساعدنا علٌها أعداءها لٌتخلصوا منها ،فقبرناها بدعم المإسسات
الربوٌة العالمٌة ،وهذا ظلم على ظلم ،فإلى هللا المشتكً.
 /2عدم ثقة هذه المإسسات بالدور المنوط بها ،والذي كان ٌنبؽً أن
تقوم به بل وتقوم بتفعٌله ،فلما وجدت نفسها مضاٌقة فً كل مكان
ومحاصرة من طرؾ األعداء والعذال ،وعرفت أن العالم اإلسالمً
الذي كان ٌنبؽً أن ٌكون لها ردءا وٌقدم لها التربة الخصبة
والفضاء المناسب لبلورة نشاطاتها ،قد حكم علٌها باإلعدام وهً ما
زالت فً طور المهد والتنشبة فً الوقت الذي ال ترى فٌه هذا
الفضاء آمنا من الناحٌة الجٌوسٌاسٌة سعت إلى تؤمٌن نفسها
باالستثمار فً المحٌط الؽربً والفضاء التصنٌعً الؽربً حٌث
تقدر فً أٌامنا رسامٌل واستثمارات دول الخلٌج المصدرة للنفط فً
أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان بمابتً بلٌون دوالرا
وقٌل مابتً اترٌلٌون دوالرا ،وهللا تعالى أعلم.
 /3تقصٌر المسٌرٌن لهذه المإسسات للنمط اإلسالمً االستثماري،
وال شًء أدل على هذه الحقٌقة المرة مما صرح به أحد مدراء هذه
المإسسات لبعض المجالت البرٌطانٌة حٌث صرح لها بؤنه أودع
بعض مدخرات مإسسته لدار المال البرٌطانٌة (برصة لندن) وهذا
قرار خاطا جدا ٌتقبل من خالله مسٌر هذه المإسسة النظام
االستثماري اللٌبرالً الربوي بل وٌشجعه هكذا وهللا جل وعال ٌقول
وقوله الحق {:وتعاونوا على البر والتقوى و تعاونوا على اإل م
والعدوان}.
 /4إساءة بعض أطر هذه المإسسات لطرق التموٌل اإلسالمً بل
والمس منها أحٌانا واإلساءة علٌها ،فالكثٌر والكثٌر من أطر البنك
اإلسالمً للتنمٌة وكذلك البنوك والمإسسات المصرفٌة والمالٌة
األخرى اإلسالمٌة قد تكونوا فً المإسسات اللٌبرالٌة الؽربٌة
الربوٌة وٌقومون بتطبٌق مناهج التسٌٌر الؽربٌة ألنهم ٌعتبرونها أداة
ال ؼنى عنها وال مناص منها حتى فً قالبها االنجلٌزي
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األمرٌكً"،فؤمركة" تسٌٌر هذه المإسسات جعلت هإالء األطر
ٌهتمون أكثر بما تعلموه فً الجامعات والمعاهد العلمانٌة وٌعملون
به على حساب ما ٌجهلون من التعالٌم اإلسالمٌة والمعامالت
اإلسالمٌة الشرعٌة وهذا ما جعلهم ٌشكون بل وٌشككون أحٌانا فً
جدوى هذه المإسسات وفعالٌتها .بل وأشهد على بعض العناصر من
هذه األطر أنها كانت إباحٌة قبل االلتحاق بها وقد لقٌتها بعدما
أصبحت أطرا متنفذة فٌها فإذا بهم ٌتطاولون علً بإباحٌة حٌوانٌة،
ومن كان هذا حاله فإنه ال ٌرجى منه أن ٌلعب دورا رٌادٌا فً
التموٌل اإلسالمً ألن هللا جل وعال ٌقول وقوله الحق{ :إن هللا
ٌؽٌر ما بقوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم }.
الحلول المقترحة  :نرى أنه انطالقا من قاعدة "البراءة األصلٌة"
وقاعدة "األصل فً األشٌاء والمعامالت اإلباحة أو الجواز" ما لم
تكن ضارة،إال ما حرمه نص صرٌح من القرآن ،وصحٌح صرٌح
إن كان من السنةٌ ،نبؽً للعالم العربً اإلسالمً أن ٌنطلق من مبدإ
التكتل وفقا لقوله صلى هللا علٌه وسلم " :إنما ٌؤكل الذئب من الؽنم
القاصٌة".
فكما أن للؽرب مإسسات عمالقة متعددة الجنسٌات وعابرة للدول
والقارات تعتمد على الوسابل العلمٌة المتطورة كالمخابر،
واأللكترونٌات الحدٌثة ،واإلنترنت ،الخ..فإنه ٌنبؽً أن ٌسعى
المترفون من العالم اإلسالمً أفرادا وعابالت وحكومات إلى
تؤسٌس مإسسات عمالقة توظؾ الرإوس التً هاجرت إلى الؽرب
وتقوم بمنافسة المإسسات العلمانٌة بكفاءة وبراءة وببراعة ،وإن
إنشاء مإسسات عمالقة بهذا الحجم ومن هذا النوع لهً الكفٌلة من
أن تحد من ؼطرسة هذه العولمة وتٌارها الجارؾ وأن تعطً للنهج
اإلسالمً دفعا جدٌدا ،وتحقق التطبٌق الفعلً لقوله صلى هللا علٌه
وسلم " :م ل المسلمٌن فً توادام وتعاطفهم وتراحمهم كم ل الجسد
بالسهر
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
والحمى" متفق علٌه.
إن هذه المإسسات العمالقة التً نقترح إنشاءها والتً ٌنبؽً أن
تجري وراء األرباح ،وتسعى إلى الهٌمنة على األسواق ،أٌنما كانت
األرباح ،وحٌثما تحققت ،ستجد نفسها ممثلة فً كثٌر من الدول
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اإلسالمٌة علما بؤنها حٌثما حلت أو كانت وتسنى لها النشاط وجنً
األرباح ،فهً الكفٌلة بذلك من ؼٌرها من المإسسات الكفرٌة
العلمانٌة ألنها تقوم بتوزٌع شًء من زكواتها انطالقا مما در علٌها
من أرباح فً ذلك القطر المضٌؾ وتدخالت اجتماعٌة أخرى مع
رواتب العمال الموظفٌن فً ذلك القطر ،وهذا ٌضمد جروح
استنزاؾ الخٌرات فً ذلك القطر بٌنما ال نجد فً المإسسات
العمالقة اللٌبرالٌة العلمانٌة خٌرا البتة ،فلو تكتلت "دلة البركة" مع
"دار المال اإلسالمً" مع مإسسات أخرى من قطر واإلمارات
إلنجاز هذا المشروع وركزت المإسسات الولٌدة الجدٌدة نشاطها
على التنمٌة الزراعٌة والرعوٌة فً العالم اإلسالمً وكذ لك الصٌد
البحري والمعادن والعمران الستؽنت وأؼنت وأنمت وساهمت كثٌرا
فً تنمٌة العالم اإلسالمً مع تحقق األرباح الباهظة التً ستبرهن
على جدارة وجدو ى هذا النمط المالً واالقتصادي الخالً من الربا
والؽرر فٌكون ذلك اإلنجاز مكتسبا حقٌقٌا ٌرفع من معنوٌات
العناصر المفكرة والنشطة فً النموذج اإلسالمً بحٌث ترد للبنك
اإلسالمً للتنمٌة الثقة المنوطة به وذلك ألن العالم الٌوم ٌعٌش
عصر التكتالت بؽٌة تحقٌق التوازنات ،وإن جل العالم اإلسالمً
ٌعٌش بالدرجة األولى على الزراعة والتنمٌة الحٌوانٌة والصٌد
البحري والمعادن ،وهذا ما جعلنا نقترح على مإسستٌن حاولتا أن
تكونا حاضرتٌن على مستوى جل العالم اإلسالمً من خالل
نشاطات اقتصادٌة باء جلها بالفشل بسبب المحٌط المضٌؾ وسلوكه
االبتزازي لكنه م ا اكتسبتا خبرة وتجربة ووجدتا شهرة وإن كانت
خسارتهما أكبر من المنجزات نسؤل هللا أن ٌدخر للقٌومٌن علٌهما
أجر ما نووا وعملوا هذا المشروع المثالً ،وذلك ألن مإسسة "دلة
 300شركة فً العالم
البركة" انتشرت حتى وصلت حوالً
اإلسالمً بحٌث انتشرت فً إفرٌقٌا ،وآسٌا ،وأوروبا ،وأمرٌكا،
وفتحت مصارؾ فً /1 :البحرٌن /2 ،تركٌا /3 ،بنجالدش/4 ،
باكستان /5 ،الهند /6 ،الصٌن /7 ،موسكو /8 ،الفٌلٌبٌن/9 ،
كازخستان /10 ،السودان /11 ،مورٌتانٌا /12 ،تونس /13 ،دجٌبوتً،
 /14دٌربان /15 ،الجزابر /16 ،نٌجرٌا /17 ،لندن /18 ،تكساس/19 ،
 /21البنك اإلسالمً
شٌكاؼو /20 ،كالٌفورنٌا ،كما ساهم فً
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األردنً /22 ،بنك التموٌل المصري السعودي /23 ،بٌت التموٌل
اإلسالمً العالمً فً لكسمبورغ ،كما قامت دار المال اإلسالمً
بنفس الدور تقرٌبا .وعلى مستوى اإلعالم مثال نجد قناة "الجزٌرة"
استطاعت أن تشق طرٌق الرواج والهٌمنة على الساحة اإلعالمٌة
العربٌة واإلسالمٌة بل والعالمٌة بحٌث أنها أعطت للعرب سمعة
وتوأمها
على مستوى اإلعالم وحرٌته ،ومثلها قناة "العربٌة"
"الحدث" ،وقنوات عربٌة أخرى ،فإن هذا اإلعالم العربً الصاعد
ال ٌختلؾ عن نمط اإلعالم األوروبً األمرٌكً إال من حٌث اللؽة
والمشاعر بل وقد بدأ اإلعالم األوروبً ٌستعرب لٌستعٌد من فقده م
من المشاهدٌن العرب ،أما ما ٌتعلق بما ٌطلقون علٌه "قداسة النبؤ"،
وتؤثٌر الصورة ،وطرٌقة اإلخراج ،فهً هً ،ال ٌختلؾ عما ٌبث
فً القنوات األمرٌكٌة أو األوروبٌة األخرى ،بٌنما بقٌت الطفرة التً
شوهدت على مستوى القنوات اإلسالمٌة البحتة قلٌلة الرواج لفقدانها
لمقومات اإلعالم التقنٌة ونشر األخبار بحٌاد بٌنما اإلعالم الناجح
هو الذي ٌركز على السبق الصحفً والتواجد فً مكان الحوادث
الهامة واألحداث بحٌث ٌنقل النبؤ طازجا كما هو مثل ما تفعل قناة
الحدث ،وبعد ذلك ٌؤتً التعلٌق وكلما كان التنوع فً التعلٌق مإثرا
كان مثمرا ،فلو تنبهت القنوات اإلسالمٌة والعربٌة إلى ذلك ألثرت
أكثر فؤكثر بحٌث مثال بعد تقدٌم النبؤ من موقعه كما هو ما زال
طازجا ٌتم االتصال بالخبٌر العلمانً واإلسالمً والجٌوسٌاسً حتى
ٌتم التثقٌؾ حول الحادث من جمٌع الوجوه واألبعاد ،وبالتالً نرى
أنه ما زال لهذا اإلعالم أن ٌتعرؾ على ذاتٌته التً تمٌزه عن
اإلعالم الدولً مع مزاحمته إٌاه ومنافسته من حٌث التقنٌات
والتقانات ،إال أن إثارتنا لهذا المثال هنا لنبرز به حقٌقة وهً أن
العرب والمسلمٌن قد ٌكتب لهم النجاح وإلنجازاتهم الشهرة والفالح
كلما توفرت على مقومات النجاح من تقانة ،وتقنٌات ،وجدارة
وفعالٌة ،إال أنه ال بد من أن ندفع الثمن ،وهذا الثمن ثمن اإلقدام
والتضحٌة لكسب الرهان فً التسٌٌر واالندماج االقتصادي
اإلسالمً الشرعً.
هذا
خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورز نا البر والفردوس األسنى:
جهدنا وهو أملنا سطرناه هنا لنحذر من الربا وعقوبته الدنٌوٌة
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واألخروٌة حتى ٌتوب الناس من تعاطٌه .فالدابن والمدٌن شرٌكان
فً اإلثم وتلحقهما اللعنة بنص الحدٌث المتواتر وإن كان آكل الربا
ٌختص بمحاربة هللا تعالى ،لقوهل تعالى فً سورة البقرة َ {:فإِنْ لَ ْم
وس أَ ْم َوالِ ُك ْم
َت ْف َعلُوا َفؤْ َذ ُنوا ِب َح ْر ٍ
ب مِنَ َّ ِ
سولِ ِه َوإِنْ ُت ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُا ُ
هللا َو َر ُ
َ َت ْظلِ ُمونَ َو َ ُت ْظلَ ُمونَ ( })279فقد قال مسلمَ )1598(-106 :ح َّد َث َنا
َّاحَ ،و ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،وع ُْث َمانُ بْنُ أَ ِبً َش ٌْ َب َةَ ،قالُوا:
م َُح َّم ُد بْنُ ال َّ
صب ِ
َح َّد َث َنا ُه َش ٌْ ٌدم ،أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ُّ
سول ُ هللاِ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َج ِاب ٍرَ ،قا َل« :لَ َعنَ َر ُ
الر َباَ ،و ُم ْإ ِكلَ ُهَ ،و َكاتِ َب ُهَ ،و َ
شااِدَ ٌْ ِه»،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم آ ِكلَ ِّ
َ
َ
َو الَُ « :ا ْم َس َوا ٌا» أخرجه أحمد وابن أبً شٌبة ومسلم وؼٌرهم
وقد تقدم تخرٌجه وبٌان أنه حدٌث متواتر ،و َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ
َّ
الس ْب َع
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل:
اج َتنِ ُبوا َّ
« ْ
هللا ُ َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ش ْر ُك ِب َّ
هللا َو َما اُنَّ ؟ َالَ« :ال ِّ
اَّللِ،
وب َقا ِ
سولَ َّ ِ
ت»َ ،الُواٌَ :ا َر ُ
ال ُم ِ
َّ
َ
َ
الح ِّقَ ،وأ ْكل ُ ِّ
س الَّتًِ َح َّر َم هللا ُ إِ َّ ِب َ
َو ِّ
الر َباَ ،وأ ْكل ُ
الس ْح ُرَ ،و َ ْتل ُ ال َّن ْف ِ
ٌِمَ ،وال َّت َولًِّ ٌَ ْو َم َّ
ت
ت ال ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ؾ ال ُم ْح َ
الز ْحؾِ َ ،و َ ْذ ُ
َم ِ
ال ال ٌَت ِ
َ
ت» متفق علٌه وقد تقدم تخرٌجه أٌضا ،وقد قال تعالى فً
الؽافِالَ ِ
المابدةَ { :و َ ٌَ ْج ِر َم َّن ُك ْم َ
ج ِد ا ْل َح َر ِام أَنْ
ش َنآنُ َ ْو ٍم أَنْ َ
صدُّو ُك ْم َع ِن ا ْل َم ْس ِ
ان
َت ْع َتدُوا َو َت َع َاو ُنوا َعلَى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى َو َ َت َع َاو ُنوا َعلَى ْاإلِ ْ ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
هللا َ
ب (  }) 2قال ابن كثٌر فً تفسٌره:
شدٌِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
هللا إِنَّ َّ َ
َوا َّتقُوا َّ َ
اإل ْ ِم
عاو ُنوا َعلَى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْقوى َو َت َ
"وقوله تعالىَ « :و َت َ
عاو ُنوا َعلَى ْ ِ
ت
وان ٌَؤْ ُم ُر َت َعالَى عِ َبادَ هُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ بِا ْل ُم َع َاو َن ِة َعلَى ف ِْع ِل ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
َوا ْل ُعدْ ِ
ص ِر َعلَى
َوا َُو ا ْل َب ُّرَ ،و َت ْركِ ا ْل ُم ْنك َِرا ِ
ت َوا َُو ال َّت ْق َوى َو ٌَ ْن َها ُا ْم َع ِن ال َّت َنا ُ
اإل ْ ُم َت ْر ُك َما
ا ْل َباطِ ِل َوال َّت َع ُ
ٌرِ ْ :
ار ِمَ ،الَ ا ْبنُ َج ِر ٍ
او ِن َعلَى ا ْل َمآ ِِم َوا ْل َم َح ِ
أَ َم َر َّ
هللا ُ ِبف ِْعلِ ِه َوا ْل ُعدْ َوانُ مجاوزة ما حد هللا لكم فً دٌنكم ومجاوزة
ما فرض هللا َعلَ ٌْ ُك ْم فًِ أَ ْنفُسِ ُك ْم َوفًِ َؼ ٌْ ِر ُك ْم »".وقد استدل هنا ـ
ص ْر أَ َخا َك َظالِ ًالما
وهو استدالل وجٌه ـ بقوله صلى هللا علٌه وسلم " :ا ْن ُ
َ
ٌِم،
أ ْو َم ْظلُو ًالما " قلت قال البخاريَ -6952 :ح َّد َثنا م َُح َّم ُد بْنُ َع ْب ِد الرَّ ح ِ
َ
ْن
انَ ،ح َّد َث َنا ُه َش ٌْ ٌدم ،أَ ْخ َب َر َنا ُع َب ٌْ ُد َّ ِ
َح َّد َث َنا َسعٌِ ُد بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
هللا بْنُ أ ِبً َب ْك ِر ب ِ
س َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
هللا ُ َع ْنهَُ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
سَ ،عنْ أَ َن ٍ
أَ َن ٍ
سولَ َّ
هللاِ،
ص ْر أَ َخا َك َظالِ ًالما أَ ْو َم ْظلُو ًالما» َف َقالَ َر ُجل ٌٌَ :ا َر ُ
َو َسلَّ َم« :ا ْن ُ
ص ُرهُ؟ َالَ:
ؾ أَ ْن ُ
ص ُرهُ إِ َذا َكانَ َم ْظلُو ًالما ،أَ َف َرأَ ٌْ َت إِ َذا َكانَ َظالِ ًالما َك ٌْ َ
أَ ْن ُ
ص ُرهُ»  ،وقد بٌنا فً بعض
« َت ْح ُج ُزهُ ،أَ ْو َت ْم َن ُع ُه ،مِنَ ال ُّظ ْل ِم َفإِنَّ َذلِ َك َن ْ
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كتبنا ومنها "إتحاؾ اإلخوة واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد
واإلرهاب" أن اإلنسان ـ كل إنسان ـ له ثالثة أبعاد هً :الشعور
والشعار والشرع الذي ٌتبع ،فكل مسلم الٌوم ٌنبؽً له أن ٌنطلق من
ثالثة أبعاد هً :الشعور ،والشعار ،والشرع.
أ) -ال ُّ
ش ُعو ُر :إن من واجب كل مسلم أن ٌشعر أٌنما كان أنه من
األمة اإلسالمٌة لقوله صلى هللا علٌه وسلم من حدٌث النعمان بن
بشٌر رضً هللا عنهماَ « :ت َرى ال ُم ْإ ِمنٌِنَ فًِ َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َوادِّ ِا ْم
الج َسدِ ،إِ َذا ا ْ
اعى لَ ُه َسائِ ُر َج َس ِد ِه
ض ًالوا َتدَ َ
ش َت َكى ُع ْ
َو َت َعا ُطفِ ِه ْمَ ،ك َم َ ِل َ
الس َه ِر َوال ُح َّمى» متفق علٌه  ،وهذا لفظ البخاري ،ولفظ مسلم:
ِب َّ
«" َم َ ل ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ فًِ َت َوادِّ ِا ْمَ ،و َت َرا ُح ِم ِه ْمَ ،و َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َ ل ُ ا ْل َج َس ِد إِ َذا
ا ْ
الس َه ِر َوا ْل ُح َّمى  »".وقد
اعى لَ ُه َسائِ ُر ا ْل َج َس ِد ِب َّ
ض ٌو َتدَ َ
ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ
أخرجه أحمد وابن حبان والشهاب القضاعً ،وؼٌرهم وقوله صلى
س ِم ْنهُ ْم» .أخرجه
هللا علٌه وسلم « َمنْ َ ٌَ ْه َت ُّم ِبؤ ُ ْم ِر ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َفلَ ٌْ َ
الطبرانً فً "المعجم األوسط والصؽٌر" ،قالَ -907 " :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد
بْنُ ُ
ب ْاألَصْ َب َهانًُِّ َ ،ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ إِ ْب َراهٌِ َم َّ
الزمْ عًُِّ َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد
ش َع ٌْ ٍ
َ
َ
ٌعَ ،عنْ أَ ِبً ْال َعالِ ٌَةِ،
َّ ِ
هللا بْنُ أ ِبً َجعْ َف ٍر الرَّ ِ
ازيُّ َ ،عنْ أ ِبٌهَِ ،ع ِن الرَّ ِب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َوآلِ ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
ان َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْن ْال ٌَ َم ِ
َعنْ ح َُذ ٌْ َف َة ب ِ
ص ِب ُ َو ٌُ ْمسِ ً
س ِم ْن ُه ْمَ ،و َمنْ َ ٌُ ْ
« َمنْ َ ٌَ ْه َت ُّم ِبؤ َ ْم ِر ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َفلَ ٌْ َ
س
َناصِ ًالحا ِ َّ ِ
اب ِه َو ِ ِإل َما ِم ِه َول َِعا َّم ِة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َفلَ ٌْ َ
َّلل َول َِر ُ
سولِ ِه َولِ ِك َت ِ
َ
ازيِّ إِ َّال ا ْب ُن ُه َ ،و َال ٌُرْ َوى َعنْ
ِم ْنهُ ْم» لَ ْم ٌَرْ ِو ِه َعنْ أ ِبً َجعْ َف ٍر الرَّ ِ
اإلسْ َنا ِد  ".قال الهٌثمى ( :)87/1فٌه عبد هللا بن أبى
ح َُذ ٌْ َف َة إِ َّال ِب َه َذا ْ ِ
جعفر الرازى ضعفه محمد بن حمٌد ،ووثقه أبو حاتم ،وأبو زرعة،
وابن حبان " .قلت ومن وثقه الرازٌان فهو مقبول الحدٌث ،وهللا
ْن ُ
ش َع ٌْبٍَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ َج ِّدهَِ ،قا َلَ :قا َل
تعالى أعلم .و َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
«ا ْل ُم ْسلِ ُمونَ َت َت َكا َفؤ ُ ِد َماإُ ُا ْم،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
َرسُو ُل َّ ِ
َو ٌَ ْس َعى ِب ِذ َّمتِ ِه ْم أَدْ َنا ُا ْم َو ُا ْم ٌَ ٌد َعلَى َمنْ سِ َوا ُا ْم» أخرجه أبو داود
771
( ) 2751وابن ماجه (  ) 2683وابن الجارود فً "المنتقى" (
و ) 1073والبزار (  ) 486وفً رواٌة للبخاري وؼٌره َعنْ إِ ْب َراهٌِ َم
ال َّت ٌْ ِمًِّ َ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،قا َلَ :خ َط َب َنا َعلًٌِّ َف َقا َلَ :ما عِ ْندَ َنا ِك َت ٌد
اب َن ْق َرإُ هُ إِ َّال
اح ُ
ات
هللا َت َعالَىَ ،و َما فًِ َه ِذ ِه ال َّ
ج َر َ
اب َّ ِ
ِك َت َ
صحٌِ َفةَِ ،ف َقا َل :فٌِ َها ال ِ
َ
اإل ِب ِلَ « :وال َمدٌِ َن ُة َح َر ٌم َما َب ٌْنَ َع ٌْ ٍر إِلَى َك َذاَ ،ف َمنْ أَ ْحدَ َث
َوأسْ َنانُ ِ
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اس
فٌِ َها َحدَ ًال ا أَ ْو َآوى فٌِ َها ُم ْح ِد ًال اَ ،ف َعلَ ٌْ ِه لَ ْع َن ُة َّ ِ
هللا َوال َمالَئِ َك ِة َوال َّن ِ
ؾ َو َ َعدْ لٌَ ،و َمنْ َت َولَّى َؼ ٌْ َر َم َوالٌِ ِه َف َعلَ ٌْ ِه
ص ْر ٌ
أَ ْج َمعٌِنَ ْ ٌُ َ ،ق َبل ُ ِم ْن ُه َ
ِم ْ ل ُ َذلِ َكَ ،و ِذ َّم ُة ال ُم ْسلِمٌِنَ َواحِدَ ةٌَ ،ف َمنْ أَ ْخ َف َر ُم ْسلِ ًالما َف َعلَ ٌْ ِه ِم ْ ل ُ
َذلِ َك» وفً رواٌة« :ذمة المسلمٌن واحدة ٌسعى بها أدناام ،فمن
أخفر مسلما ،فعلٌه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعٌنٌ ،قبل منه
صرؾ و عدل» أخرجه البخاري وله رواٌات أخرى فً مسلم
وأبً داود والدارمً ومالك وأحمد والبٌهقً وعبد الرزاق وسعٌد بن
منصور من حدٌث أم هانا رضً هللا عنها.
فالمسلمون عبارة عن جسم واحد ٌتؤلم بما ٌتؤلم منه عضو من
أعضابه وٌترنم إذا عاش الرخاء واتباع الشرع والوفاء لذلك قال
الرسول صلى هللا علٌه وسلم « ٌتم إٌمان أحدكم حتى ٌحب ألخٌه
ما ٌحب لنفسه»  .هكذا ٌنبؽً أن ٌكون المسلم ٌرتاح إذا سمع ما
ٌسره عن إخوانه المسلمٌن وٌتؤلم إذا سمع عنهم ما ٌإلم أو ٌحسر؛
كما ٌنبؽً أن ٌتؤلم أكثر فؤكثر إذا سمع عن جماعة من المسلمٌن ما
ٌخالؾ الشرع أو ما فٌه ضرر أكبر للمسلمٌن انطالقا من قوله
صلى هللا علٌه وسلم «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» رواه أنس،
وجابر ،وابن عمر ونص الحدٌث من رواٌة جابر رضً هللا عنه
قال «اقتتل ؼالمان :ؼالم من المهاجرٌن ،وؼالم من األنصار
فنادى المهاجري ٌا للمهاجرون ،ونادى األنصاري ٌا لألنصار،
فخرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالَ « :ما ا ََذا؟ دَ ْع َوى أَاْ ِل
ا ْل َجا ِالِ ٌَةِ؟» قالوا :الٌ ،ا رسول هللا إال أن ؼالمٌن اقتتال ،فكسع
الر ُجل ُ أَ َخاهُ َظالِ ًالما أَ ْو
ص ْر َّ
سَ ،و ْل ٌَ ْن ُ
أحدهما اْلخر ،قالَ « :فالَ َبؤْ َ
ص ٌرَ ،وإِنْ َكانَ َم ْظلُو ًالما
َم ْظلُو ًالما ،إِنْ َكانَ َظالِ ًالما َف ْل ٌَ ْن َه ُهَ ،فإِ َّن ُه لَ ُه َن ْ
ص ْرهُ» أخرجه أحمد ومسلم والدارمً ،وفً رواٌة أنس رضً
َف ْل ٌَ ْن ُ
ص ْر أَ َخا َك
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
«أ ُ ْن ُ
َظالِ ًالما أَ ْو َم ْظلُو ًالما» فقال رجلٌ ،ا رسول هللا أنصره إذا كان
مظلوما ،أرأٌت إن كان ظالما كٌؾ أنصره؟ قالَ « :ت ْح ُج ُزهُ أَ ْو َت ْم َن ْع ُه
ص ُرهُ» أخرجه البخاري والترمذي وفٌه « َت ُكفُّ ُه
مِنَ ال ُّظ ْل ِم َفإِنَّ َذلِ َك َن ْ
ص ُر ُك إِ ٌَّاهُ» وقال الترمذي حسن صحٌح .ونقل ابن
َع ِن ال ُّظ ْل ِم َف َذا َك َن ْ
حجر فً فتح الباري عن ابن بطال فً شرحه للبخاري أنه قال:
«النصر عند العرب اإلعانة وتفسٌره نصر الظالم بمنعه من ظلم
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بتسمٌة الشًء بما ٌإول إلٌه وهو من وجٌز البالؼة ،قال البٌهقً:
«معناه أن الظالم مظلوم فً نفسه فٌدخل فٌه ردع المرء عن ظلمه
لنفسه حسا ومعنى» وأخرجه أحمد والترمذي عن أبً هرٌرة،
ص ْر أَ َخا َك َظالِ ًالما أَ ْو
والدارمً وابن عساكر عن جابر بلفظ
«أ ْن ُ
اردُدْ
اردُدْ هُ َعنْ ُظ ْل ِمهَِ ،وإِنْ ٌَ ُك َم ْظلُو ًالما َف ْ
َم ْظلُو ًالما ،إِنْ ٌَ ُكنْ َظالِ ًالما َف ْ
َع ْن ُه ُظ ْل َم ُه ».
ب) -ال ِّ
ش َعا ُر :إن هذا الشعور الذي ٌتولد عند المسلمٌن ٌنبؽً أن
ٌتمثل فً شعارات واضحة المعالم تمٌزهم عن ؼٌرهم وتشهد لهم
بمصداقٌتهم ،فهتاؾ المسلمٌن ب « هللا ُ أَ ْك َبر» أو « َ إِلَ َه إِ َّ هللا» أو
« َ َح ْولَ َو َ ُ َّو َة إِ َّ بِاَّلل» أو ؼٌر ذلك مما ٌنم عن عقٌدة الجماعة
وانتمابها الدٌنً .وقد ترفع شعارات أخرى فً منتهى البالؼة
واإلٌمان النابض الجٌاش فً هذه األزمان كالشعار الذي حمله
نزلَ َّ
ُ
َّلل» أو « َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْح ُك ْم ِب َما أَ َ
هللا ُ َفؤ ْولَئِ َك
الخوارج «إِن ا ْل ُح ْك ُم إِ َّ ِ ِ
ُا ْم ا ْل َكافِ ُرونَ » وكشعار « َو َمنْ ٌَ َت َولَّهُ ْم ِم ْن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْنهُ ْم» وشعار
« َمنْ أَ َح َّب َ ْو ًالما ُحشِ َر َم َع ُه ْم» إلخ ...فهذه آٌات وأحادٌث – وهً
حق ألن هللا حق ال ٌماري فً ذلك إال كافر معلوم الكفر ،وكل شعار
من هذه الشعارات حق ال ٌؤباه إال هالك ،إال أنه أحٌانا قد ٌطلق
علٌها ما قاله علً كرم هللا وجهه « :كلمة حق أرٌد بها باطل »؛
فمتى تكون حقا أرٌد به حق؟ ومتى تكون حقا أرٌد به باطل؟ فمن
المعلوم تارٌخٌا أن الذي أكفره الخوارج هو زوج البتول وابن عم
الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،لٌث بنً ؼالب ،علً بن أبً طالب
كرم هللا وجهه من العشرة المشهود لهم بالجنة ،تربى فً بٌت النبوة،
وسمً كرم هللا وجهه ألنه لم ٌسجد قط لصنم رضً هللا عنه
وأرضاه ،وهذا ٌدفعنا إلى الكالم عن البعد الثالث وهو أساس كل
شًء بالنسبة للمسلمٌن أال وهو الشرع.
ج) -ال َّ
ش ْر ُع :الشرع اإلسالمً هو أساس األبعاد الثالثة ،فهو
المنطلق الذي ٌنطلق منه وٌرجع إلٌه فً كل حال وفً كل مآل .فبه
ٌتمٌز الحق والباطل والواهم والعاقل والعالم والجاهل إلخ ...فشرع
هللا فوق كل اعتبار ،وإلٌه ٌرد كل اختٌار ،وبه ٌتحقق فقه األبرار،
وتفتضح طرق األشرار ،ال خٌر فً ؼٌره وال عبرة إال به؛ فؤٌن
الشرع الٌوم من أوضاع الم صارؾ فً العالم اإلسالمً ؟ .إنه مزٌج
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من الحق والباطل ،من ربا النسٌبة والعٌنة وخدمة الدٌن وؼٌر ذلك
من معامالت ربوٌة ٌتخللها من الحٌن لْلخر عملٌات تحسب
لإلسالم من مرابحات وؼٌرها فً الظاهر لكنها فً حقٌقتها ال ٌظهر
فً دفتر القروض إال نسبة الفابدة البؽٌضة .اللهم جنبنا الربا
والمعامالت الربوٌة والبٌوع الفاسدة ،فٌكفً خبثها وفسادها أن
التابب من الربا ال ٌمكن أن ٌتصدق بهذا المال الذي ٌظن أنه ربحه،
فهو مال خبٌث ،وهللا طٌب ال ٌقبل إال طٌبا.وهو لٌس له ،إنما هو
لؽٌره من الزبابن ،فإن كان الزبون معروؾ العٌن رد إلٌه ماله الذي
أخذ بحٌلة الربا ،وإن لم ٌكن معروؾ العٌن ألنها عملٌات كثٌرة
أصبح أهلها مجهولٌن ،صرفت عنهم ،كاللقطة التً ال ٌعرؾ
صاحبها .اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدٌن ،واجعلنا من
الذٌن ٌتبعون الشرع وٌتمسكون بالسنة عند فساد األمة .اللهم اختم
لنا بالحسنى وارزقنا البر والفردوس األسنى ،وآخر دعوانا أن الحمد
هلل رب العالمٌن.
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