


 

 5 توظيف األموال بين المشروع والممنوع
 

 توظيف األموال
 المطلب األول

 الباب األول
 المبحث األول

 تعريف الربا لغة واصطالحا:
هو النمو والزيادة والعلو واالرتفاع، يقال: ربا الشيء ربًوا إذا زاد 

 َويُ ْرِبي الصََّدقَاتِ ومنا وعال، وأربيته: منيته، ومنه قوله تعاىل: 
َوَما را،، قال تعاىل: [. ومنه أخذ الربا احل672]سورة البقرة: آية 

]سورة  َآتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَ ْربُ َو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل يَ ْربُو ِعْنَد اللَّهِ 
 [.93الرو،: آية 

وربا الرابية: عالها، وربا السويق: إذا صب عليه فانفتح، والربا 
ة ]سور  اْهتَ زَّْت َورََبتْ بكسر العني. وقوله تعاىل يف صفة األرض 

[. قيل معناه: عظمت 93، وسورة فصلت: آية5احلج: آية 
 وانتفخت.

والربوة والرابية: ما ارتفع من األرض، ومنه قوله تعاىل: 
 ٍَوَآَويْ َناُهَما ِإَلى رَبْ َوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعين سورة املؤمنون: آية[ .

55.] 
أي أرض مرتفعة، ومسيت الربوة رابية كأهنا ربت بنفسها يف 

اقة: آية ]سورة احل فََأَخَذُهْم َأْخَذًة رَابَِيةً ، وقوله سبحانه: مكان
 أي زائدة. [05
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 (0)وأرىب الرجل: دخل يف الربا.
 تعريف الربا في الشرع:

هو زيادة أحد البدلني املتجانسني من غري أن يقابل هذه الزيادة 
، وهذا التعريف يشمل نوعي الربا، ومها ربا الفضل وربا (6)عوض

 يئة.النس
فمثال ربا الفضل أن تكون الزيادة يف أحد البدلني جمردة عن 
التأخري بدون مقابل هلا، وذلك كما إذا اشرتى صاعا من قمح بصاع 
ونصف من جنسه مقابضة، بأن استلم كل من البائع واملشرتي ماله 

 يف احلال.
ومثال ربا النسيئة: أن تكون الزيادة يف أحد البدلني يف مقابله 

الدفع" كما إذا اشرتى صاعا من القمح يف زمن الشتاء بصاع "تأخري 
 ونصف يدفعها يف زمن الصيف.

 فهنا نصف الصاع الذي زاد يف الثمن إمنا هو يف مقابلة األجل.

                              
: يللفريوزباد، والقاموس احمليط 951ص 01انظر: لسان العرب البن منظور: ج( 0)

 .996ص 1ج
يف  أخذت هذا التعريف من جمموع التعريفات املختلفة عند املذاهب الفقهية انظر( 6)

 ذلك:
 .053ص 06ي: جساملبسوط للسرخ -أ

 .552ص 6املقدمات البن رشد: ج -ب
 .60ص 6مغين احملتاج للشربيين اخلطيب: ج -ج
 .9ص 1املغين البن قدامة: ج -د
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 المطلب الثاني
 ربا الفضل:

 تعريفه:
 (0)هو الزيادة يف أحد البدلني الربويني املتفقني جنسا 

 مثاله:
اع من القمح مبائة وعشرين صاعا اشرتى زيد من خالد مائة ص

من القمح، وتقابض زيد وخالد العوضني يف جملس العقد، فهذه 
الزيادة وهو عشرون صاعا من القمح ال مقابل هلا، وإمنا هي فضل، 

 ولذا مسي هذا النوع الفضل.
 (6)موقف العلماء من ربا الفضل

 اختلف العلماء يف ربا الفضل على قولني:
 القول األول:

                              
هذا التعريف مأخوذ من جمموع التعاريف املختلفة عند املذاهب الفقهية. انظر يف ( 0)

 ذلك:
 .55ص 1تبني احلقائق للزيلعي: ص -أ

 .92ص 5حاشية اخلرشي: ص -ب
 .919ص 0حاشية الباجوري: ص -ج
 .00ص 5وي: صاداإلنصاف للمر  -د

تعمدت بسط اخلالف وبيان الراجع، مع أن نظا، يتطلب اإلجياز ألنا ال نزال نرى ( 6)
من الحظ هلم من العلم يتعلقون مبا ينسب البن عباس من إباحة ربا الفضل مع 

 عه عن ذلك.الثابت عنه رضي اهلل عنه رجو 
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هور العلماء إىل رحر م ربا الفضل يف األصناف الستة ذهب مج
 اآلتية:

الذهب، والفضة، والرب، والشعري، والتمر، وامللح، فال جيوز بيع 
جنس منها جبنسه متفاضال حاال أو مؤجال، وكذا بيع صاع بر 

 بصاعي بر نقدا أو مؤجال.
قال الكساين يف بدائع الصنائع: )احلنطة كلها على اختالف 

ا وأوصافها وبلداهنا جنس واحد،وكذلك الشعري، وكذلك أنواعه
دقيقهما وكذا سويقهما، وكذلك التمر وكذلك امللح وكذل العنب 
وكذلك الزبيب وكذلك الذهب والفضة، فال جيوز بيع كل مكيل من 
ذلك جبنسه متفاضال يف الكيل، وإن تساويا يف النوع، والفضة بال 

 .(0)خالف(
جملتهد بعد أن ذكر حديث عبادة وقال ابن رشد يف بداية ا

: )فهذا احلديث نص على منع التفاضل يف الصنف الواحد (6)املشهور
 .(9)من هذه األعيان(

وقال السبكي يف تكملة اجملموع: )احلكم األول رحر م التفاضل يف 
                              

 .9002ص 07ساين: جابدائع الصنائع للك( 0)
ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة  حديث عبادة قال: مسعت رسول اهلل ( 6)

بالفضة، والبُ رِّ والرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، إال سواء عينا بعني فمن زاد أو 
ن وصحيح 37ص 9ري ومسلم. انظر صحيح البخاري: جاازداد فقد رواه البخ

 .16مسلم: ص
. وانظر حاشية الدسوقي على 067ص 6بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد: ج( 9)

 .017ص 9الشرح الكبري: ج
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اجلنس الواحد من أموال إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرمهني 
نار بدينارين، ويسمى ربا الفضل نقدا، أو صاع قمح بصاعني أو دي

 .(0)لفضل أحد العوضني على اآلخر(
رمحه اهلل  (6)وقال ابن قدامة يف املغين: مسألة: قال أبو القاسم

"وكل ما كيل أو وزن من سائر األشياء فال جيوز التفاضل فيه إذا كان 
 .(9)جنسا واحدا"

 
 القول الثاني:

، وجعل الربا إىل عد، وجود ربا الفضل (1)ذهب ابن عباس
 حمصورا يف ربا النسيئة.

قال يف تكملة اجملموع. "وقد أطبقت األمة على رحر م التفاضل 
إذا اجتمع مع النساء، وأما إذا انفرد نقدا، فإنه كان فيه خالف قد م 

 .(5)صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي اهلل عنهما إباحته"
بني الصحابة وقال يف املغين: )وقد كان يف ربا الفضل اختالف 

فُحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبري؛ 
                              

 .66ص 05تكملة اجملموع للسبكي: ج( 0)
 أبو القاسم، هو عمر بن احلسني اخلرقي، صاحب املختصر املشهور مبختصر اخلرقي.( 6)
 .1ص 1ج املغين البن قدامة:( 9)
أفردت ابن عباس بالذكر مع أن هناك من يقول به غريه ألنه اشتهر عنه حىت صار ( 1)

 يقال: مذهب ابن عباس يف الربا.
 .66ص 05تكملة اجملموع للسبكي: ج( 5)
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 أهنم قالوا: إمنا الربا يف النسيئة(.

مث قال صاحب املغين: )واملشهور من ذلك قول ابن عباس، مث 
 .(0)إنه رجع إىل قول اجلماعة(

 أدلة الجمهور:
 استدل اجلمهور بالكتاب والسنة واإلمجاع:

 كتاب:الدليل من ال
]سورة البقرة:  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَاقال اهلل تعاىل: 

 [. وقد استدل اجلمهور باآلية من وجهني.675آية 
 الوجه األول:

الستغراق اجلنس، فتشمل   َوَحرََّم الرِّبَاأن أل من قوله تعاىل: 
ية ربا الفضل  كل أنواع الربا دون فرق بني نوع ونوع، فيدخل يف اآل

كما يدخل فيها ربا النسيئة ألن اللفظ فيها عا، يشمل كل أنواع 
 الربا.

: هل (6)قال ابن العريب يف تفسريه: ).... فألجل ذلك اختلفوا
هي عامة يف رحر م كل ربا أو جمملة ال بيان هلا إال من غريها، 

 .(9)والصحيح أهنا عامة ألهنم كانوا يتبايعون ويُربون(
األلف والال، هنا  َوَحرََّم الرِّبَاطيب يف تفسريه: )قوله: وقال القر 

                              
 .9ص 1املغين الن قدامة: ج( 0)
 به. وال بد يف الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة–اإلشارة تقود إىل قوله قبل ذلك ( 6)
 .610ص 0أحكا، القرآن البن العريب: ج( 9)
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للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه، مث تناول ما حرمه 
، وهنى عنه من البيع الذي يدخله الربا، وما يف معناه رسول اهلل 

 .(0)من البيوع املنهي عنها(
 الوجه الثاني:

 بيان واملبني لذلك هو رسول أن لفظ الربا يف اآلية مما حيتاج إىل
وقد بني عليه السال، بأحاديثه الصحيحة املراد من الربا مبا  اهلل 

يتناول ربا الفضل دون النسيئة، وبذلك يلتحق البيان باملبني فيثبت 
 رحر م ربا الفضل باآلية الكرمية.

قال اجلصاص يف تفسريه: )الربا يف اآلية من األمساء اجململة 
البيان، وهي األمساء املنقولة من اللغة إىل الشرع ملعان مل  املفتقرة إىل

يكن االسم موضوعا هلا يف اللغة حنو الصالة والصو، والزكاة، فهو 
مفتقر إىل البيان وال يصح االستدالل بعمومه يف رحر م شيء من 
العقود إال فيما قامت داللته أنه ُمسمى يف الشرع بذلك، وقد بني 

راد اهلل باآلية نصا وتوقيفا، وفيه ما بينه دليال، فلم كثريا من م  النيب 
خيل مراد اهلل من أن يكون معلوما عند أهل العلم بالتوقيف 

 .(6)واالستدالل(
وقال ابن رشد يف املقدمات: )وقد اختلف يف لفظ الربا الوارد يف 
القرآن، هل هو من األلفاظ العامة اليت يُفهم املراد هبا ورُحمل على 

حىت يأيت ما خيصها أو من األلفاظ اجململة اليت ال يفهم املراد عمومها 
                              

 .955ج 9أحكا، القرآن للقرطيب: ج( 0)
 .125-21ص 0كتاب أحكا، القرآن للجصاص: ج( 6)
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هبا من لفظها وتفتقر يف البيان إىل غريها على قولني، والذي يدل 
عليه قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )كان من آخر ما أنزل اهلل 

ومل يفسرها( أهنا من األلفاظ  على رسوله آية الربا، فتويف الرسول 
 .(0)ملفتقرة إىل البيان والتفسري(اجململة ا

 مناقشة الدليل من الكتاب:
قد يناقش االستدالل باآلية بأهنا ليست نصا يف رحر م ربا 
الفضل، وإمنا جمرد احتمال، ذلك أن بعض املفسرين يرون أن )أل( 

 يف الربا للعهد أي: الربا املعهود والشائع يف اجلاهلية وهو ربا النسيئة:
 ةدفع هذه المناقش

ميكن دفع هذه املناقشة بأن )أل( يف الربا الستغراق اجلنس، 
وليست للعهد، وعلى فرض أهنا للعهد فلفظ الربا املذكور يف اآلية ال 
خيلو إما أن يكون عاما أي: )الربا املعهود وغريه مما ال يعرفه أهل 

 اجلاهلية.
ه أو يكون جممال بينته السنة أي: الربا املعروف يف اجلاهلية وغري 

 أمت البيان. مما ورد ذكره يف السنة املطهرة وبينه الرسول 
العالمة اجلصاص حول تفسري هذه اآلية  (6)وبالرجوع إىل ما ذكره

( 9)وما ذكره العالمة -مع أنه يرى أن لفظ الربا يف اآلية لفظ جُممل–

 -مع أنه يرى أن لفظ الربا يف اآلية لفظ عا،–ابن العريب يف تفسريه 
                              

 .555ص 6املقدمات املمهدات البن رشد: ج( 0)
 .125ص 0كتاب أحكا، القرآن للجصاص: ج( 6)
 .610ص 9أحكا، القرآن البن العريب: ج( 9)
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ما يتفقان يف النهاية على أن الربا احملر، الذي تشمله هذه يتبني أهن
 اآلية هو ربا النسيئة. وربا الفضل الذي بينته السنة املطهرة واهلل أعلم:

قال:  حديث عبادة بن الصامت؛ أن رسول اهلل  -0
الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، »

لح، مثال بمثل. سواء بسواء يدا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالم
فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 

 .(0)«بيد
 

 وجه الداللة من الحديث:
أوجب إذا بيع صنف من هذه  وجه الداللة أن النيب 

األصناف الستة جبنس أن يكونا متماثلني. واألمر يف احلديث 
سواء »بقوله « ال بمثلمث: »للوجوب، ويدل على ذلك تأكيده 

فإذا –، والقيد الذي ذكره عليه السال، يف آخر احلديث هو «بسواء
يدل على أنه عند عد،  -اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم

 اختالف األصناف ليس هلم اخليار يف البيع كيف شاءوا.
 حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  -6
ب والفضية بالفضية، والبر بالبر، والشعير الذهب بالذه»قال: 

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثال بمثل يدا بيد فمن 
 .(6)«زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ والمعطي فيه سواء

                              
 .37ص 9، ومسلم. واللفظ ملسلم. انظر صحيح البخاري: جرواه البخاري( 0)
، وصحيح 37ص 9رواه البخاري، ومسلم. والفظ ملسلم؛ انظر صحيح البخاري: ج( 6)

= 
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 وجه الداللة من الحديث:

هنى أن يباع صنف من هذه األصناف جبنسه  أن النيب 
اويني، ونص على أن من زاد أو متفاضال، وأمر أن وأمر أن يكونا متس

 استزاد فقد أرىب أي: فعل الربا املنهي عنه شرعا.
 مناقشة دليل الجمهور من السنة:

ميكن أن يقال فيما استدل به اجلمهور من األحاديث إن النهي 
فيها ليس للتحر م، وإمنا هو للكراهة وحيمل األمر فيها بالتماثل يف بيع 

 جنس جبنسه على االستحباب.
 ع هذه المناقشة:دف

 للوجوب األحاديث يف األمر فقالوا: املناقشة هذه اجلمهور دفع
 األحاديث مث ، الوجوب عن يصرفه ما يأيت حىت كذلك فيه األصل ألن

 الستة األمور يف الربا جريان على صرحية داللة تدل متوافرة كثرية
 حيث من عليها غبار ال األحاديث فهذه وأيضا عليها، املنصوص

 رمحهما ومسلم البخاري مقدمتهم ويف الثقات، األئمة رواها إذ حة،الص
 تعاىل. اهلل

 الدليل من اإلجماع:
 بني الفضل ربا رحر م على (0)اإلمجاع العلماء من واحد غري حكى

=                               
 .11ص 5مسلم: ج

الذين نقلوا اإلمجاع أخذوا مبا ثبت عندهم من رجوع ابن عباس عن رأيه يف إباحة ربا ( 0)
 الفضل.
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 ما ذلك فمن جبنسه بيع إذا املذكورة الستة األصناف من واحد كل
 يأيت:

 الذهب بيع جيوز ال أنه على املسلمون )وأمجع اإلفصاح: يف قال
 مثال إال وُحليها ومضروهبا تربها منفردا بالورق والورق منفردا بالذهب

 يف حر، فقد بناجز غائب منها شيء يباع ال وأنه بيد، يدا بوزن وزنا مبثل
 .(0)مجيعا( والنساء الزيادة طريقة من الربا اجلنس هذا

 ال ويبرب الربوي بيع جواز على العلماء )وأمجع النووي: وقال
 وبيع باحلنطة، الذهب كبيع وذلك ومؤجال، متفاضال العلة يف يشاركه
 الربوي جيوز ال أنه على وأمجعوا املكيل. من وغريه بالشعري، الفضة
 حاال جبنسه بيع إذا التفاضل جيوز ال أنه وعلى مؤجل وأحدمها جبنسه

 .(6)بالذهب( كالذهب
 الربا نواعأ ذكر أن بعد فقال اإلمجاع الزواجر صاحب ونقل

 اآليات بنص باإلمجاع حرا، األربعة األنواع هذه من )وكل (9)األربعة:
 .(1)واألحاديث(

 أن على العلماء أمجع الثامنة: )املسألة تفسريه: يف القرطيب وقال
 .(5)مبثل( مثال إال جيوز ال بالتمر التمر

                              
 .962ص 0 بن هبرية: جاإلفصاح عن معاين الصحاح ليحىي( 0)
 .31-39ص 1صحيح مسلم بشرح النووي: ج( 6)
 ربا القرض. -1ربا اليد.  -9ربا الفضل.  -6ربا النسيئة.  -0األنواع األربعة هي: ( 9)
 .666ص 0ر اهليثمي: ج-الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حج( 1)
 .956ص 9أحكا، القرآن للقرطيب: ج( 5)
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 مناقشة دعوى اإلجماع على تحريم ربا الفضل:
 احمللى: يف حز، ابن قال صحيحة، غري ابأهن الدعوى هذه نوقشت

 الربا وقوع على اإلمجاع بدعوى له (0)دين ال من جماهرة شيء )وأعجب
 من مفضوح  (6)كذب وهذا عليها، املنصوص األصناف عدا فيما

 يف فكيف عليها املنصوص األصناف يف اإلمجاع يصح ما واهلل قريب،
 يدا كان فيما ربا ال يقوالن: عباس وابن مسعود ابن ليس أو غريها،

 .(9)مكة( أهل وفقهاء عباس ابن وأصحاب عطاء كان وعليه بيد،
 يف رأيه عن يرجع مل عباس ابن أن عندنا ثبت وقد هؤالء: قال

 الفضل. ربا إباحة
 رجع ما فواهلل مات حىت عباس ابن "صحبت جبري: بن سعيد قال

 ةبست ميوت أن قبل (1)به "عهدي أيضا: سعيد وقال الصرف" عن
 .(6)عنه" (0)رجع وما (5)يقوله وهو يوما وثالثني

                              
لعبارات من الغلظة والقسوة مما جيب أن يتنزه عنه العامة بله ال خيفى ما يف هذه ا( 0)

العلماء، ولكن ليس مبستغرب على أيب حممد، فقد عرفت بسالطة اللسان يغفر اهلل 
 لنا وله.

( ال خيفى ما يف هذه العبارات من الغلظة والقسوة مما جيب أن يتنزه عنه العامة بله 6)
مد، فقد عرفت بسالطة اللسان يغفر اهلل العلماء، ولكن ليس مبستغرب على أيب حم

 لنا وله.
 .597ص 3احمللى البن حز،: ج( 9)
 الضمري يعود البن عباس.( 1)
الضمريان يعودان للصرف أي: جواز التفاضل يف بيع الذهب بالذهب، وقصر الربا ( 5)

 على الربا النسيئة.
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 دفع هذه المناقشة:
 غبار ال صحيح اإلمجاع إن فقالوا: املناقشة هذه اجلمهور دفع

 الفضل، ربا جبواز القول وافقه ومن عباس ابن عن ثبت كان وإذا عليه،
 ورحقق اخلالف، فانقرض ذلك، عن رجوعهم عنهم ثبت قد فإنه

 ل.إشكا دون اإلمجاع
 من نفرا عشر بضعة حدثين قال: الشعيب )وعن املبسوط: يف قال
 فتواه عن رجع أنه فاخلرب اخلرب. عنهما اهلل رضي عباس ابن أصحاب

 ابن خرج ما عنه، اهلل رضي زيد بن جابر وقال حرا،، الفضل فقال:
 أن فعلم واملتعة، الصرف يف قوله عن رجع الدنيا يف عنه اهلل رضي عباس
 خبالفه القاضي قضاء وأن األول، الصدر يف عليه جممع ضلالتفا حرمة

 .(9)باطل(
 فإمجاع عباس ابن رجوع يثبت مل فإن5 آخر: موضع يف وقال

 .(1)قوله( يدفع بعده اهلل رمحهم التابعني
 النسيئة، وربا الفضل، ربا ضربني: على )والربا املغين: يف وقال

 بني اختالف الفضل ارب يف كان فقد رحرميها، على العلم أهل وأمجع
 وابن أرقم، بن وزيد زيد، بن وأسامة عباس ابن عن فحكي الصحابة،

 في إال ربا ال» السال،: عليه لقوله النسيئة يف الربا إمنا قالوا: أهنم الزبري،
=                               

لذهب، وقصر الربا ( الضمريان يعودان للصرف أي: جواز التفاضل يف بيع الذهب با0)
 على الربا النسيئة.

 .91ص 05تكملة اجملموع للسبكي: ج(  6)
 .2ص 01ي: جساملبسوط للسرخ( 9)
 .006ص 06املرجع السابق: ج( 1)
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 قول إىل رجع إنه مث عباس، ابن قول ذلك من واملشهور .(0)«النسيئة

 املنذر وابن الرتمذي وقاله بإسناده، األثر، ذلك روى اجلماعة.
 .(6)وغريهم(
 قد عنه اهلل رضي عباس ابن أن يتبني الفقهاء من النصوص هبذه

 انقرض قد اخلالف يكون وعليه األكثر، رأي– هو كما رأيه رجع
 مل عباس ابن أن فرض وعلى الصحابة، عن املنقول اإلمجاع ويسلم
 أعلم. واهلل قوله يدفع التابعني إمجاع فإن رأيه عن يرجع

 أدلة مذهب ابن عباس:
 ذلك وتفصيل والسنة، بالكتاب عباس ابن ملذهب استدل

 كالتايل:
 الدليل من الكتاب:

 آية البقرة: ]سورة .َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا تعاىل: قوله
675.] 

 وجه الداللة:
 الدرهم بيع حىت البيوع أنواع كل يشمل عا، اآلية يف البيع لفظ

 اجلاهلية أهل عليه تعارف مبا خاص اآلية يف الربا ولفظ نقدا، لدرمهنيبا
 فقط. النسيئة ربا وهو

 مناقشة هذا االستحالل
                              

 .35ص 9رواه البخاري؛ انظر صحيح البخاري: ج( 0)
 .9ص 1املغين البن قدامة: ج( 6)
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 هو بل النسيئة، بربا خاص الربا لفظ أن نسلم ال اجلمهور: قال
 أنه فرض وعلى الفضل، ربا ومنها الربا، أنواع كل يشمل عا،، لفظ

 النوع هذا بتحر م جاءت السنة فإن ةاجلاهلي أهل عليه تعارف بنا خاص
 جململة. ومبينة للقرآن شارحة والسنة قاطعا، رحرميا

 هني ما كل يتناول القرآن يف الربا عن النهي )إن تيمية: ابن وقال
 .(0)ذلك( وغري منفعة جير الذي والقرض والفضل النساء ربا من عنه

 إال ربا ال» قال:  النيب أن عنه؛ اهلل رضي زيد بن أسامة حديث
 .(6)«النسيئة في

 .(9)«النسيئة في الربا إنما» قال:  النيب أن ملسلم: رواية ويف
 .(1)«بيد يدا كان فيما ربا ال» أيضا: له رواية ويف

 وجه الداللة:
 كان عما الربا نفي على ونصه النسيئة، يف الربا السال، عليه حصره

 الفضل. ربا جواز على يدل مما بيد يدا
 ا الدليل:مناقشة هذ

 مسالك فيه وسلكوا طويال، نقاشا الدليل هذا اجلمهور ناقش
 بأمرين: منها أكتفي (5)متعددة

                              
 بتصرف. 130ص 0الفتاوى الكربى البن تيمية: ج( 0)
 .35ص 9واه البخاري: انظر صحيح البخاري: جر ( 6)
 .55ص 5رواه مسلم: انظر صحيح مسلم: ج( 9)
 .55ص 5رواه مسلم: انظر صحيح مسلم: ج( 1)
، وفتح الباري البن حجر: 15ص 05انظر تفصيلها يف تكملة اجملموع للسبكي: ج( 5)

= 
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 فيما هو النسيئة ربا ومنع الفضل، ربا جبواز  النيب مراد أن -0

 خمتلفني. جنسني من البدالن كان إذا
 ربا رحر م بأحاديث منسوخ أسامة حديث اجلمهور: قال -6

 الفضل.
 هبذه منسوخ بأنه قائلون قال فقد أسامة حديث )وأما :النووي قال

 على يدل وهذا بظاهره العمل ترك على املسلمون أمجع وقد األحاديث،
 .(0)نسخه(

 الترجيح:
 الفضل ربا بتحر م القائلني اجلمهور مذهب رجحان يل يظهر الذي

 التالية: لألمور
 حيث الفضل ربا رحر م روت اليت الصحيحة الطرق كثرة -0
 الصحيحني. يف وردت
 تأويل. أي رحتمل وال بالتحر م ناطقة الفضل ربا رحر م أحاديث -6
 سابقا. قررنا كما رأيه عن عباس ابن برجوع القول رجحان -9

=                               
 .053ص 1، والنووي على مسلم: ج652ص 5ج

 .053ص 1النووي على مسلم: ج ( 0)
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 المطلب الثالث
 ربا النسيئة:

 تعريفه:
 إذا الشيء نسأت يقال: والتأجيل، التأخري اللغة يف معناه النساء

 ]سورة ِإنََّما النَِّسيُء زِيَاَدٌة ِفي اْلُكْفرِ  تعاىل: قال وأخرته أجلته،
 [.97 آية التوبة:

 الدفع، تأخري مقابل العوضني أحد يف الزيادة هو النسيئة وربا
 .(0)اجلاهلية ربا وهو اجللي، والربا الديون ربا ويسمى

 مثاله:
 وعشرين مبائة الشتاء وقت يف التمر من صاع مائة شخص اشرتى

 الصيف. وقت يف التمر من صاعا
 وتفعله تعرفه العرب كانت الذي )والربا تفسريه: يف اجلصاص قال

 ما مقدار على بزيادة أجل إىل والدنانري الدراهم قرض كان إمنا
 املشهور املتعارف كان هذا .... به يرتاضون ما على استقرض

                              
توسع الفقهاء رمحهم اهلل يف التعريف االصطالحي لربا النسيئة، وذهبوا فيه مذاهب ( 0)

شىت، وقد تعمدت عد، ذكرها خشية اإلطالة، وألين سأذكر طرفا منها عند احلديث 
 على علة الربا بإذن اهلل، ومن أراد االطالع عليها فلرياجع:

 .1ص 7ير: ج، فتح القد6052ص 7احلنفي: )أ( بدائع الصنائع: ج
 .17ص 9، حاشية الدسوقي: ج096ص 9املالكي: )ب( بداية اجملتهد: ج

 .60ص 6، مغين احملتاج: ج660ص 0الشافعي: )ج( الزواجر للهيثمي: ج
 .79ص 6احلنبلي: )د( املقنع: ج
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 .(0)بينهم(

 قرضا كان إمنا اجلاهلية ربا أن معلو، )إنه آخر: موضع يف وقال
 تعاىل اهلل فأبطله األجل من بدال الزيادة فكانت مشروطة، بزيادة مؤجال

 .(6)وحرمه(
 احلاضر العصر يف الربوية البنوك به التعامل جيري ما أن يتضح وهبذا

َوَأَحلَّ اللَُّه  تعاىل: قال رحرميه على اجملمع اجلاهلية ربا أنواع من نوع هو
 [.675 آية لبقرة:ا ]سورة اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن  تعاىل: وقال
الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن * فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه 

اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن * َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم 
ٌر َلُكْم ِإْن   ُقوا َخي ْ َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ

 [.655-675 آية البقرة: ]سورة ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ 

                              
 .125ص 0أحكا، القرآن للجصاص: ج( 0)
 .127ص 0أحكا، القرآن: ج( 6)
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 المبحث الثاني
 ريم الربا أدلة تح

 كالتايل: كذل وإيضاح واإلمجاع، والسنة بالكتاب حمر، الربا
 أدلة تحريم الربا من القرآن:

 مخس سور، أربع يف موزعة مثان الربا مبوضوع املتعلقة القرآن آيات
 يف التوايل على فتجدها الباقية اآليات وأما البقرة، سورة يف منها آيات
 الربا رحر م كان وقد الرو،. سورة ويف النساء، سورة ويف عمران، آل سورة
 نزوهلا لرتتيب وفقا بالربا اخلاصة اآليات عرضوسن مراحل، أربع على

 التحر م. يف التدرج لنا ليتبني
َوَما َآتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَ ْربُ َو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل  تعاىل: قال -0

يَ ْربُو ِعْنَد اللَِّه َوَما َآتَ ْيُتْم ِمْن زََكاٍة ُترِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم 
 [.93 آية الرو،: ]سورة ُمْضِعُفونَ الْ 

 اآلية: من الداللة وجه
 الناس إىل مال من أعطيتم وما أي: الربا ألكلي موجه خطاب هذا

 ألنكم أكرب مقدارا تسترتون مث معينا، مقدار تعطون فيه، ويزيد لينمو
 إن بذلك. اهلل مطالبة تستطيعون ال ولكنكم بالزيادة، الناس تطلبون
 أن على واضح دليل عليها يثاب الزكاة أن وبيان بالزكاة الربا مقابلة
 جتتنبوه أن املؤمنون أيها بكم فحري سيء، والربا صاحل، عمل الزكاة

 عنه. وتبتعدوا
فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت  تعاىل: قال -6
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ِهْم َعْن َسِبيِل ا للَِّه َكِثيًرا * َوَأْخِذِهُم الرِّبَا َوَقْد ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِّ

ُهْم  نُ ُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمن ْ
 [.020-025 آية النسا: ]سورة َعَذابًا أَلِيًما

 اآلية: من الداللة وجه
 ولكنهم اليهود، على حمر، الربا أن على صرحية داللة تدل اآلية هذه

 يف به أخذوا عذابا أن اآلية من وواضح أوامره، على ومتردوا اهلل عصوا
 اهلل، أوامر وخمالفتهم عصياهنم بسبب اآلخرة يف ينتظرهم وآخر الدنيا
 السنة أو القرآن من نص يرد مل ما لنا ملز، قبلنا من شرع أن علمنا وإذا

 الربا اآلية هذه رحر م لنا ثبت العلماء، من اجلمهور رأي هو كما خيالفه،
 أن يرى من فهناك غموض، فيه يزال ما األمر ولكن املسلمني، على
 قاطع. نص من الربا رحر م يف فالبد لنا، ملز، غري قبلنا من شرع

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا  تعاىل: قال -9
ْت ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا ا للََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن * َوات َُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّ

لِْلَكاِفرِيَن * َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُموَن * َوَسارُِعوا ِإَلى 
ْت لِْلُمتَّقِ  َمَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّ يَن َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

رَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن  * الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِفي السَّ
-095 آية عمران: آل ]سورة َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 

091.] 
 اآلية: من الداللة وجه
 ووه املسلمني، على املضاعف الربا رحر م يف قاطع نص اآلية هذه

 ال؟، أ، مباح هو فهل اليسري، الربا حكم يبقى ولكن الفاحش، الربا
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 الربا. رحر م مراحل من الرابعة املرحلة رحسمه ما هذا
َهاِر ِسرًّا  تعاىل: قال -1 الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالن َّ

ْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن َوَعاَلنَِيًة فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َواَل خَ 
* الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه 
ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ  الشَّ

الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما  اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرَّمَ 
َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها 
َخاِلُدوَن * َيْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدقَاِت َواللَُّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ  

ٍر أَثِيٍم * ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َكفَّا
َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم 

َي ِمَن الرِّبَا ِإْن  َيْحَزنُوَن * يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَقِ 
ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن * فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن 
تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن * َوِإْن َكاَن ُذو 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن *  ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأنْ  ُقوا َخي ْ َتَصدَّ
َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت 

 [.650-671 آية البقرة: ]سورة َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ 
 اآلية: من الداللة وجه

 أشكاله مبختلف وكثريه هقليل الربا رحر م يف صريح نص اآليات
 يبقى ،َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا تعاىل: قوله بعد فهل وأنواعه،

 الربا؟! حرمة يف ريبة تنتابه أو إشكال ألحد
 يف الربا حديث القرآن تناول فقد )نعم دراز: حممد الدكتور يقول
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 الباقية والثالثة مكيا وحيا منها موضع أول وكان أيضا، مواضع أربعة
َوَما َآتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَ ْربُ َو   حكمته جلت اهلل يقول املكية ففي مدنية

ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل يَ ْربُو ِعْنَد اللَِّه َوَما َآتَ ْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه 
 .[93 آية الرو،: ]سورة اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 

 مل ولكنه نعم اهلل، عند له ثواب ال الربا أن سلبية موعظة وهذه
 عقابا. ألكله ادخر اهلل إن يقل:

 سرية من القرآن علينا قصها وعربة درسا فكان (0)الثاين املوضع أما
 وواضح مبعصيتهم، اهلل وعاقبهم فأكلوه الربا، عليهم حر، الذين اليهود

 على الربا رحر م من ضرب ورائها اإذ إال موقعها تقع ال العربة هذه أن
 الصريح، بالنص ال والتعريض بالتلويح رحر م اآلن حىت ولكنه املسلمني،

 املسلمني يدع أن شأنه من كان األسلوب هذا فإن أمر من يكن ومهما
 الشأن(. هذا يف قصدا إليهم يوجه لنهي وانتظار ترقب موقف يف

 يف إال الربا عن الصريح النص جييء مل )وكذلك دراز: يقول مث
 الربا الفاحش الربا عن حزئيا هنيا إال يكن مل وكذلك ،(6)الثالثة املرتبة
 مضاعفة(. أضعافا يصري حىت يتزايد الذي

 وفيها الربا، يف التشريع هبا ختم اليت الرابعة احللقة وردت وأخريا
يَا  تعاىل: يقول (9)الدين مال رأس على يزيد ما كل عن احلاسم النهي

                              
اآلية.  ..لَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهمْ فَِبظُْلٍم ِمَن اقوله تعاىل: ( 0)

 [.025]سورة النساء: آية 
]سورة آل عمران: يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً قوله تعاىل:( 6)

 .095آية
(9 ). 
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َها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن أَي ُّ 
* فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم 

ِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن * وَ 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن * َوات َُّقوا  ُقوا َخي ْ فَ َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ
يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل 

 .[650-675 آية البقرة: ]سورة ُيْظَلُمونَ 
 أدلة تحريم الربا من السنة:

 عليه أعان ومن فاعله وذ، عنه والنهي الربا رحر م يف األحاديث
 :(0)منها طرفا نذكرها جدا كثرية

 الربا آكل  اهلل رسول لعن» قال: عنه اهلل رضي جابر عن -0
 .(6)«سواء هم وقال: وشاهديه وكاتبه وموكله

 الداللة: وجه
 الرسول ولعن وعال، جل رمحته عن ادواإلبع الطرد اهلل: من اللعن

 حمر،. تعاطوه ما وأن آمثون أهنم على دليل هلؤالء 
 : اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي الصامت بن عبادة عن -6

                              
 قط ومن أراد االستزادة فلريجع إىل:سأكتفي بذكر ثالثة أحاديث ف( 0)

 وما بعدها. 37ص 9) أ ( صحيح البخاري: ج
 وما بعدها. 11ص 5)ب( صحيح مسلم: ج

 وما بعدها. 17ص 9)ج( سبل السال،: ج
، وصحيح 79ص 9رواه البخاري ومسلم،واللفظ ملسلم. انظر صحيح البخاري: ج( 6)

 .55ص 5مسلم: ج



 
 توظيف األموال بين المشروع والممنوع

 
65 

 
 بالشعير، والشعير بالبر، والبر بالفضة، والفضية بالذهب، الذهب»

 فإذا د،بي يدا بسواء سواء بمثل مثال بالملح والملح بالتمر، والتمر
 .(0)«بيد يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت

 : اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أيب عن -9
 بالشعير والشعير بالبر والبر بالفضة والفضة بالذهب الذهب»

 استزاد أو زاد فمن بيد، يدا بمثل مثال بالملح والملح بالتمر والتمر
 .(6)«سواء فيه والمعطي اآلخذ أربى فقد

 الحديثين: من الداللة وجه
 يف املذكورة األصناف هذه من صنف يباع أن هنى  النيب إن
 هنا واألمر متساويني، يكونا أن وأمر متفاضال، جبنسه احلديثني

 من أن على احلديث يف نص وقد أصله. عن له صارف ال إذ للوجوب،
 يف ونص شرعا. عنه املنهى الربا فعل أي: أرىب فقد استزاد أو زاد

 كيف يبيعوا أن للناس األصناف اختالف حال أنه على اآلخر احلديث
 البيع يف اخليار هلم ليس اجلنس اتفاق حال أنه منه يفهم وهذا شاءوا،

 والتساوي. القبض بشرط إال
 :(9) اإلجماع من الدليل

                              
، وصحيح 37ص 9لم. انظر صحيح البخاري: جرواه البخاري ومسلم واللفظ ملس( 0)

 .11ص 5مسلم: ج
، وصحيح 37ص 9رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم. انظر صحيح البخاري: ج( 6)

 .11ص 5مسلم: ج
 سبق أن نقلنا اإلمجاع من املراجع التالية:( 9)

 .962ص 0) أ ( اإلفصاح البن هيربة: ج
= 
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 اختلف وإن اجلملة، يف الربا رحر م على قاطبة املسلمون أمجع
 مسائله. بعض يف فقهاءال

 أنه وعلى الربا رحر م على املسلمون "أمجع اجملموع: صاحب قال
 .(0)الكبائر" من

 اجلملة يف الربا رحر م على األمة أمجعت "وقد السال،: سبل يف وقل
 .(6)«التفاصيل يف اختلفوا وإن

 من مخسا الربا آلكل تعاىل اهلل ذكر "وقد املبسوط: يف السرخي قال
 .(9)"العقوبات

الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ   تعاىل: قال التخبط األوىل:
ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ   آية البقرة: ]سورة َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ

675.] 
 َيْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدقَاتِ  تعاىل: اهلل من احملق الثانية:

 [.672 آية البقرة: سورة]
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذرُوا  تعاىل: قال احلرب الثالثة:

 [.675 آية البقرة: ]سورة َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 
 آية البقرة: ]سورة َواللَُّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ  تعاىل: وقال

=                               
 .31-39ص 1)ب( صحيح مسلم بشرح النووي: ج 

 .666ص 0( الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن اهليثمي: ج)ج
 .930ص 3اجملموع للنووي: ج( 0)
 .17ص 9سبل السال، للصنعاين: ج( 6)
 بتصرف كبري. 005- 053ص 06ي: جساملبسوط للسرخ( 9)
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672.] 

َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك  تعاىل: اهلل قال النار، يف اخللود اخلامسة:
 [.675 آية البقرة: ]سورة َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 حالل كافر فهو الربا استحل )فمن املقدمات: يف رشد ابن وقال
 .(0)قتل( وإال تاب فإن ُيستتاب، الد،

 أكرب فإن الكبائر أكرب من "وهو حاشيته: يف الباجوري وقال
 إال قتلها اهلل حر، اليت النفس قتل مث باهلل، الشرك اإلطالق على الكبائر
َوَأْخِذِهُم  تعاىل: لقوله قط شريعة يف حيل ومل الربا، مث الزنا، مث باحلق،

 الكتب يف أي [.020 آية النساء: ]سورة الرِّبَا َوَقْد نُ ُهوا َعْنهُ 
 باحلرب كتابه يف تعاىل اهلل يؤذن ومل القدمية، الشرائع من فهو ،السابقة

 .(6)تعاىل" باهلل والعياذ اخلامتة سوء على يدل إنه قيل ولذا آكله سوى
 المبحث الثالث

 اتجاهات العلماء في تحديد منطقة الربا
 وهذه الربا، منطقة رحديد يف (9)العلماء آراء املبحث هذا يف سأذكر

                              
 .559ص 6املقدمات البن رشد: ج( 0)
 التالية:. وانظر هذا يف املراجع 919ص 0حاشية الباجوري على ابن الغزي: ج( 6)

 .60ص 6) أ ( مغين احملتاج للخطيب الشربيين: ج
 .675ص 0)ب( املهذب للشربازي: ج

 .55ص 1)ج( تبني احلقائق للزيلعي: ج
 .60ص 9)د( إعانة الطالبني للسيد البكري: ج

 .299ص 6)ه ( الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب: ج
ومناقشات ألين ذكرت أهم اجتاهني سوف أذكر هذه االجتاهات بإجياز دون أدلة ( 9)

= 
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 عليه يصدق ما لكل شاملة لتكون الربا دائرة يف توسع لذيا منها اآلراء
 فَ ْهمهم حسب احلكم هبا يتعدى اليت العلة يف اختلفوا وهؤالء ربا، أنه

 الربا منطقة يضيق الذي االجتاهات هذه ومن للربا، احملرمة للنصوص
 أن رأيت وقد غريها، إىل جياوزها ال حمدودة دائرة يف حمصورة لتكون
 مطلبني: إىل بحثامل هذا أقسم

 المطلب األول
 االتجاهات الموسعة والمضيقة لمنطقة الربا

 اجتاهات توجد احلاضر عصرنا حىت اإلسالمي األول الصدر منذ
 جمموعتني: يف حصرها وميكن الربا أمر يف متعارضة

 الربا لمنطقة الموسعة االتجاهات
 بال طعياق رحرميا حمرمة الربا أنواع مجيع االجتاه هذا أصحاب يعترب

 كان أيا الزيادة رحر م يف متحققة التحر م حكمة ألن وربا ربا بني متييز
 يف عنه املنهي والربا هؤالء: قال اقتضائها، أو اشرتاطها وقت أو قدرها
 وهلذا أشكاله، مبختلف العصور مر على املعروف نفسه الربا هو القرآن

 الربا ألن يةاإلنتاج والقروض االستهالكية القروض بني عندهم فرق
 بني القروض يف يفرق ال القرآن وحرمه اجلاهلية، يف سائدا كان الذي

 وإنتاجي. استهالكي
 فإن قطعيا رحرميا واحملرمة القرض يف املشروطة الزيادة إىل وباإلضافة

 واملنفعة أيضا، ربا -املوسعة االجتاهات أصحاب نظر يف– تعترب املنفعة
=                               

 فيها عند احلديث على ربا الفضل.
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 النصوص تشمله ال انتفاعا قرضال بسبب االنتفاع جمرد هبا يقصد

 شاهدة األربعة املذاهب من الفقهاء شيوخ وأقوال صراحة. بالربا اخلاصة
 ذلك. على

 يف مشروطة كانت إذا املنفعة "إن املبسوط: يف السرخي قال
 حىت به بأس فال مشروطة تكن مل وإن منفعة، جر قرض فهو اإلقراض

 ألنه حيل مل شرط عن كذل كان فإن قبضه مما أجورا املستقرض رد لو
 قضاء يف أحسن ألنه به بأس فال شرط عن يكن مل وإن القرض، منفعة
 .(0)إليه" مندوب وهو الدين

 من أن واملعىن (9)للمدين الضمري– (6)هديته وحر، اخلرشي: وقال
 صاحب على وحير، هدية، الدين لصاحب يهدي أن حير، الدين عليه

 .(1)بزيادة أخريالت إىل يؤدي ذلك ألن قبوهلا الدين
 أن مثل منفعة جر قرض جيوز "وال املذهب: يف الشريازي وقال

 أكثر أو منه أجود عليه يرد أن على أو داره يبيعه أن على ألفا يقرضه
 .(5)منه"

 حرا، فهو يزيده أن فيه شرط قرض "وكل املغين: يف قدامة ابن وقال
 على شرط اإذ املسلف أن على أمجعوا املنذر: ابن قال خالف، بغري

 ذلك على الزيادة أخذ أن ذلك على فأسلف هدية أو زيادة املستسلف
                              

 .95ص 01ي: جساملبسوط للسرخ( 0)
 ما بني القوسني عبارة للسيد خليل.( 6)
 كتبت يف األصل للمديان.( 9)
 .695ص 5اخلرشي على خمتصر خليل: ج( 1)
 .951ص 0املذهب للشريازي: ج( 5)
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 .(0)ربا"
 الربا، تبيح اليت الضرورة أحوال  من (6)االجتاه هذا أصحاب ويضيق

 أكل تبيح أن شأهنا من يكون اليت امللحة الضرورة هي عندهم فالضرورة
 استثناء. دون الربا صور مجيع يف وذلك والد،، امليتة

 التجاهات المضيقة لمنطقة الرباا
 هلذا وتبعا الربا، منطقة تضييق جمال يف اإلسالمية املذاهب تنوعت

 الوارد على الربا قصر من فمنهم التضييق، يف طريقتهم اختلفت التنوع
 ومل والسنة، القرآن يف الوارد على الربا قصر من ومنه فقط، القرآن يف

 التضييق يف بالغ من ومنهم با،الر  منطقة يف عليه املنصوص غري يدخل
 االجتاهات: هذه بيان وإليك االقتصادية العوامل بضغط متأثرا

 األول: االتجاه
 املنصوص الستة األصناف على فقصروه الربا منطقة الظاهرية ضيق

                              
 .951ص 1املغين البن قدامة: ج( 0)
يعترب الدكتور حممد عبد اهلل دراز رمحه اهلل من أنصار هذا االجتاه يف العصر احلاضر، ( 6)

فقد رحدث عن كون الربا ضرورة يف العصور املتأخرة، وقرر أنه بعد استفاد كل احللول 
املمكنة املشروعة يف اإلسال،، وبعد أن يكون املرء الذي سيحدد جمال الضرورة عاملا 

ه من الورع والتقوى ما حيجزه عن التوسع أو عن التسرع يف تطبيق بقواعد الشريعة. ل
الرخصة على غري موضعها. إذا مت كل هذا فال بد من معرفة حقيقة، وهي: "أن 
اإلسال، قد وضع إىل جانب كل قانون بل فوق كل قانون قانونا أعلى يقو، على 

ُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما َوَقْد َفصََّل لَ الضرورة اليت تبيح كل حمظورة" قال تعاىل }
[، انظر الربا يف نظر القانون اإلسالمي 003{ ]سورة األنعا،: آية اْضطُرِْرُتْم ِإلَْيهِ 

 .93لدارز ص
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 وهو األصل، على باق عندهم فهو عداها وما األحاديث، يف عليها

 يقولون وال نصوص،ال ظواهر عند يقفون أهنم ومعروف اإلباحة،
 إطالقا. بالقياس
 ستة يف إال والسلم البيع يف جيوز ال )والربا احمللى: يف حز، ابن قال

 .(0)والفضة( والذهب وامللح والشعري والقمح التمر يف فقط: أشياء
 جتارة كل أن الشمس من بأوضح )فصح آخر: موضع يف وقال

 معلو، أجل إىل معلو، وزن أو معلو، كيل يف سلف وكل بيع وكل
 على رحرميه لنا تعاىل اهلل فصل ما إال ذلك يف مرية ال مطلق فحالل
 .(6)السال،( عليه رسوله لسان

 مجاهري وخيالفون الربا منطقة يضيقون الرأي هذا يف والظاهرية
 يشرتك مما وغريها عليها املنصوص لألمور الربا مشول يرون الذين العلماء

 العلة. يف معها
 :الثاني االتجاه

 ابن العالمة أنصاره ومن الفضل، وربا النسيئة ربا بني االجتاه هذا
 بني االجتاه هذا أصحاب ميز وقد "احلفيد"، رشد ابن والفقيه ،(9)القيم

 ربا وهو الفضل، ربا وبني ،-قطعي ربا أو جلي ربا وهو– النسيئة ربا
 قطعي. غري ربا أو خفي

 وهو مقاصد، رحر م هلذات حمر، النسيئة ربا أن عندهم الفرق ووجه
                              

 .559ص 3احمللي البن حز،: ج( 0)
 .529ص 3احمللي البن حز،: ج( 6)
 .062ص 6، وما بعدها وبداية اجملتهد: ج051ص 6انظر أعال، املوقعني: ج( 9)
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 الذي الربا وهو اجلاهلية، يف العرب عليه وكانت القرآن، فيه نزل الذي
 رحرميه. على قاطبة األمة أمجعت وقد رحرميه، يف أحد يشك ال

 سد باب من وسائل رحر م ولكن أيضا، حمر، فهو الفضل ربا أما
 هل العلماء: بني خالف فيه حصل الذي وهو مقاصد، رحر م ال الذرائع

 رأي هو كما– عليه املنصوص على قاصر التحر م وهل ال؟ أ، حمر، هو
 مجهور رأي هو كما– العلة يف يشاركه ما إىل يتعداه أ، -الظاهرية

 الفقهاء؟.
 )أعال، كتابه يف البحث هذا يف النفس القيم ابن أطال وقد

 من فيه ملا حر، فاجللي وخفي جلي نوعان )الربا قال: ومما املوقعني(،
 قصدا األول فتحر م اجللي إىل ذريعة ألنه حر، واخلفي العظيم، ضررال

 وسيلة. الثاين ورحر م
 مثل اجلاهلية يف يفعلونه كانوا الذي وهو النسيئة، فربا اجللي فأما

 املائة تصري حىت املال يف زاد أخره وكلما املال، يف ويزيده دينه يؤخر أن
 ... مؤلفة آالفا عنده

 إذا أهنم وذلك ... الذرائع سد باب من رميهفتح الفضل ربا وأما
 إما– النوعني بني الذي للتفاوت إال هذا يفعل وال بدرمهني درهم باعوا

 بالريح تدرجوا ذلك، وغري واخلفة الثقل يف وإما السكة يف وإما اجلودة يف
 قريبة ذريعة وهذه النسيئة، ربا عني وهو املؤخر، الريح إىل فيها املعجل
 بيع من ومنعهم الذريعة، هذه عليهم سد أن الشارع حكم فمن جدا،
 وهي للعقول، مطابقة معقولة حكم فهذه ونسيئة، نقدا بدرمهني درهم
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 .(0)املفسدة باب عليهم تسد

 هامة نتيجة الفضل ورمبا النسيئة، ربا بني التمييز على يرتتب والذي
 ال مث نوم الفضل، ربا يف منه أشد النسيئة ربا يف التحر م درجة أن هي
 والد،، امليتة أكل تبيح اليت كالضرورة ملحة لضرورة إال النسيئة ربا جيوز
 .(6)الضرورة من أدىن احلاجة أن خيفي وال للحاجة فيجوز الفضل ربا أما

 الثالث: االتجاه
 الربا وهو– الكر م القرآن يف الوارد الربا بني ما مييز االجتاه هذا

 اخلفي. الربا – احلديث يف الوارد والربا -اجللي
 وحده، اجلاهلية ربا هو احملر، الربا إن االجتاه: هذا أصحاب يقول

 خراب إىل يؤدي الذي الربا وهو الكر م، القرآن يف الوارد الربا فهو
 عادة، القضاء عن ويعجز يريب أو يقضي أن بني خمري هو إذ املدين،
 وبالتايل ،يرهقه حىت عليه يتضاعف الدين يزال وال يريب، أن إال فليس
 ورد الذي وهو اخلبيث، الربا هو الربا من النوع وهذا إفالسه، إىل يؤدي
 ال مقاصد رحر م حر، الذي اجللي الربا وهو الشديد، الوعيد متعاطيه حبق
 تصل اليت الضرورة للضرورة،وهي إال به التعامل جيوز فال وسائل، رحر م

 الفضل وربا النسيئة ربا أما والد،، امليتة إباحة حد إىل اإلحلاح يف
 أن إىل االجتاه هذا أصحاب ذهب فقد الشريف احلديث يف الواردان

 القطعي احملر، الربا إىل للذريعة سدا جاء إمنا احلديث يف عنهما النهي
                              

 .055-15ص 6أعال، املوقعني: ج( 0)
أوضح ابن القيم وابن رشد كثريا من مواطن الضرورة واحلاجة، انظر أعال، املوقعني: ( 6)

 وما بعدها. 093ص 6وما بعدها، وبداية اجملتهد البن رشد: ج 020ص 6ج
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 .(0)اجلاهلية ربا وهو
 الرابع: االتجاه

 فهو الفضل ربا وأما فقط، (6)النسيئة ربا االجتاه هذا أصحاب حير،
 وربا االجتاه، هذا زعيم عنه اهلل رضي (9)عباس ابن ويعترب عندهم، مباح

 .(1)القرآن يف الوارد الربا وهو اجلاهلية، ربا هو عندهم النسيئة
 

 الخامس: االتجاه
 املعاصرة، االقتصادية بالظروف كثريا تأثروا االجتاه هذا أصحاب

 ،األحكا يف التطور يقتضي احلاضرة الظروف يف التطور إن هؤالء: قال
 منها يقصد اليت القروض على الربا موضوع يف التحر م قصر من فالبد

 .(5)لتحرميها داعي فال اإلنتاج قروض أما االستهالك،
                              

يف ممن ذهب إىل هذا االجتاه الشيخ حممد رشيد رضا، فقد نقل ذلك عن السنهوري ( 0)
 .603ص 9مصادر احلق: ج

ربا النسيئة عند هؤالء هو ربا اجلاهلية "زدين يف األجل وأزيدك يف املال" وهو غري ربا ( 6)
النسيئة الوارد يف احلديث "بيع األصناف املختلفة متفاضلة نسيئة" فإذا اختلفت هذه 

ملسلم،  األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". رواه البخاري ومسلم، واللفظ
 .5ج 11، وصحيح مسلم: ص37ص 9انظر صحيح البخاري: ج

مضى تفصيل القول يف هذا اخلالف عند الكال، على ربا الفضل يف املبحث األول ( 9)
 من هذا الفصل.

الفرق بني هذا االجتاه واالجتاه الثاين أن هذا االجتاه أشد تضييقا ألنه يرى حل ربا ( 1)
ه  الثاين النهي عنه ولكن مرتبة النهي ال تصل إىل الفضل بينما يرى أصحاب االجتا

 مرتبة النهي عن الربا الوارد يف القرآن.
ممن ذهب إىل هذا االجتاه الدكتور معروف الدوالييب يف حبثه الذي ألقاه يف مؤمتر الفقه ( 5)

= 



 
 توظيف األموال بين المشروع والممنوع

 
95 

 
 أن وحاولوا كثريا، الواقع سايروا االجتاه هذا أصحاب أن واحلق

 بني التفريق جدا العسري من فإنه وإال آراءهم لتوافق النصوص عنق يلووا
 مع األفراد يعقدها اليت هي وقوعها القروض أكثر إذ اإلنتاج، قروض

 على فتحر، استهالك قروض هذه فهل املالية، واملنظمات املصاريف
 وال عسري التفريق إن رأيهم؟ على تباح إنتاج قروض هي أ، هؤالء؟ رأي

 .(0)نظري يف له مسوغ
 المطلب الثاني

 علة الرب ا
 اليت العلة يف الربا ملنقطة املوسعة االجتاهات أصحاب اختلف

 -الستة: األصناف من عليه املنصوص غري ليشمل احلكم هبا يتعدى
 املناقشات بينهم وطالت -امللح الرب، الشعري، التمر، الفضة، الذهب،
 يتشعب (6)لئال شديد باختصار الربا لعلة أعرض سوف ولذا والردود،

=                               
ه . نقل ذلك عنه السنهوري يف مصادر احلق: 0970اإلسالمي املنعقد بباريس عا، 

 .599ص 9ج
تطالعنا األيا، بآراء غريبة يف ساحة الفكر اإلسالمي العريض وخصوصا يف جمال ( 0)

االقتصاد، إذ هناك آراء لبعض الباحثني تقصر الربا على الربا املضاعف، وهناك من 
يبيح ربا القروض، وإين ألجد نفس يف غىن عن التصريح ببعض األمساء، ولكين أنصح 

مية، إذ فيها ردود على كثري من اآلراء املتطرفة. انظر القارئ مبتابعة جملة البنوك اإلسال
الصادر يف شهر ذي القعدة من  55مثال جملة البنوك اإلسالمية: العدد السابع: ص

 ه .0933عا، 
من أراد االطالع على أدلة الفقهاء ومناقشاهتم حول علة الربا فلرياجع املصادر ( 6)

 التالية:
 1وما بعدها. تبني احلقائق للزيلعي: ج 009ص 06ي: جس) أ ( املبسوط للسرخ

= 
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 فرعني: إىل املطلب هذا تقسيم رأيت وقد كثريا، املوضوع
 األولالفرع 

 علة الربا في النقدين
 والفضة. الذهب يف الربا علة يف -اهلل رمحهم– الفقهاء اختلف

 كالتايل: آرائهم وخالصة
 املشهور يف أمحد واإلما، حنيفة، أبو اإلما، ذهب األول: املذهب

 اجلنس. مع الوزن فيهما العلة أن إىل عنه
 يتعدى الذي املعىن يف ذلك بعد اختلفوا )مث املبسوط: يف قال

 اجلنسية :-تعاىل اهلل رمحهم– علماؤنا قال األموال، سائر إىل به احلكم
 والحطة بالذهب الذهب» : بقوله، اجلنسية عرف والقدرة،

 «.(0)بمثل (3)مثال» :(6) يقول والقدر (0)«.بالحنطة
=                               

 .55ص
. جواهر اإلكليل لأليب األزهري: 597 6)ب( شرح منح اجلليل حملمد عليش: ج

 .07ص 6ج
 1. صحيح مسلم شرح النووي: ج151إىل ص 936ص 3)ج( اجملموع للنووي: ج

 .29ص 0. جواهر العقود للسيوطي: ج39ص
وما بعدها. أعال، املوقعني البن  170ص 63)د( فتاوى شيخ اإلسال، ابن تيمية: ج

 وما بعدها. 052ص 6القيم: ج
، وصحيح 37ص 9من حديث أيب سعيد املتفق عليه، انظر صحيح البخاري: ج( 0)

 .11ص 5مسلم: ج
، وصحيح 37ص 9( من حديث أيب سعيد املتفق عليه، انظر صحيح البخاري: ج6)

 .11ص 5مسلم: ج
 ا تصحيف.ولعله -بالرفع–كتب يف األصل مثل ( 9)
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 يف وقال (6)يوزن فيما والوزن يكال، فيما الكيل بالقدر ويعين

 الربا علة أن أشهرهن روايات ثالث الربا علة يف أمحد عن )روي املغين:
 .(9)جنس( موزون كونه والفضة الذهب يف

 الثاني: المذهب
 واإلما، عنهما، املشهور يف الشافعي واإلما، مالك، اإلما، ذهب

 غالبا، الثمنية جوهر فيهما العلة أن إىل عنه الروايات إحدى يف أمحد
 والفضة. الذهب على قاصرة فالعلة

 وهو الثمينة؟ غلبة علته هل معلل، أنه على )واختلف رشي:اخل قال
 وهو الثمنية؟ مطلق أو -وغريها النحاس فلوس فتخرج– املشهور
 .(1)وغريها( النحاس فلوس فتدخل– املشهور خالف

 لعلة الربا فيهما حير، فإنه والفضة الذهب )فأما اجملموع: يف وقال
 فيهما حير، وال فيهما لرباا فيحر، األمثان، جنس من أهنما وهو واحدة
 .(5)املوزونات من سوامها

 .(2)الثمنية( األمثان يف العلة أن الثانية )والرواية املغين: يف وقال
 الثالث: المذهب

=                               
(0 ). 
 .009ص 06ي: جساملبسوط للسرخ( 6)
 .5ص 1املغين البن قدامة: ج( 9)
 بتصرف. 52ص 5حاشية اخلرشي على خمتصر خليل: ج( 1)
 .936، ص3اجملموع للنووي: ج( 5)
 .2ص 1املغين البن قدامة: ج( 2)
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 املشهور غري يف واملالكية عنه الروايات إحدى يف أمحد اإلما، ذهب
 تيمية ابن اإلسال، شيخ اختيار وهو الثمينة، مطلق هي العلة أن إىل

 القيم. ابن وتلميذه
 وهو الثمنية(؟ غلبة علته هل معلل أنه على )واختلف اخلرشي: قال
 .(0)املشهور( خالف وهو الثمنية؟ مطلق أو املشهور

 الدنانري يف الربا رحر م علة يف الكال، هنا )واملقصود تيمية: ابن وقال
 قاله كما الوزن، ال الثمنية هي (6)ذلك يف العلة أن واألظهر والدراهم،

 كالرصاص املوزونات سائر يف التفاضل حير، وال العلماء، مجهور
 ...(. والكتان والقطن واحلرير واحلديد
 من املقصود فإن مناسب، بوصف تعليل بالثمنية )والتعليل قال: مث
 األموال،  مقادير معرفة إىل هبا يتوسل لألموال معيارا تكون أن األمثان

 هبا قصد أجل إىل ببعض بعضها بيع مىتف بعينها، االنتفاع يقصد وال
 .(9)الثمنية( مقصود تناقض اليت التجارة

 فقالت والدنانري الدراهم )وأما املوقعني: إعال، يف القيم ابن وقال
 إحدى يف أمحد مذهب وهذا موزونني، كوهنما فيهما العلة طائفة:

 نية،الثم فيهما العلة قالت: وطائفة حنيفة، أيب ومذهب عنه، الروايتني
 هو وهذا األخرى، الرواية يف وأمحد ومالك الشافعي، قول وهذا

                              
 .52ص 5حاشية اخلرشي على خمتصر خليل: ج( 0)
 . تأنيثهالصحيح  يالحظ هنا تذكري الضمري، ولعل (6)
 .176-70ص 63جمموع الفتاوى البن تيمية مجع عبد الرمحن بن قاسم: ج( 9)
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 .(0)الصواب( بل الصحيح

 هي النقدين يف الربا علة إن القائل الرأي رجحان يل يظهر والذي
 والفضة، الذهب -النقدين على قاصرة ليست العلة وأن املطلقة، الثمنية

 النقدين، رواج وراج بينهم سكة الناس اختذه مما وغريمها تشملهما وإمنا
 كما الربا فيه جيري هذه على فإنه وتقديرها، السلع لتقو م معيارا وأصبح

 وظيفتهما. ويؤدي مبعنامها ألنه النقدين يف جيري

                              
 .052ص 6أعال، املوقعني البن القيم:ج( 0)
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 الفرع الثاني
 علة الربا في األصناف األربعة

 - الشعري - الرب األربعة: األصناف يف الربا علة يف العلماء اختلف
 آراء، عشرة حنو أقواهلم وبلغت واسعاً  اً اختالف - امللح - التمر

 التوفيق: وباهلل فأقول لإلطالة، جتنبا أشهرها على وسأقتصر
 األول المذهب

 الربا علة أن إىل -أمحد اإلما، عن املشهور وهو - احلنفية مذهب
 كاألرز مطعوما كان سواء اجلنس مع الكيل هي األربعة األصناف يف
 مع الكيل عندنا )فالعلة القدير: فتح يف قال كاحلناء، مطعو، غري أو

 .(0)اجلنس( مع والوزن اجلنس،
 روايات، ثالث الربا علة يف أمحد عن )روي الكبري الشرح يف وقال
 وعلة جنس، موزون كونه والفضة الذهب يف الربا علة أن أشهرهن
 .(6)جنس( مكيل كونه األربعة األعيان

 الثاني المذهب
 الطعم هي العلة أن إىل أمحد اإلما، عن ةرواي وهو الشافعي ذهب

 شرط. واجلنس
 األقوات من يطعم ما كل يف جيري الربا أن الرأي هذا على ويرتتب

                              
 .1ص 7شرح فتح القدير لكمال بن اهلما،: ص( 0)
 .055ص 1الشرح الكبري على منت املقنع أليب الفرج بن قدامة: ص( 6)
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 غريمها، من أو يوزن أو يكال مما كان سواء والفواكه واحلالوات واآلدا،

 كان وفيما والذرة، كاألرز مكيال كان فيما الربا فيجري يطعم، لكنه
 وال ميكيل ليس وفيما واخلضراوات، واللحم السمنو  كالسمك موزونا
 .(0)وحنوه كالبيض موزون

 فيحر، الطعم األربعة األجناس يف الربا رحر م )علة اجملموع: يف قال
 يف حير، وال غريمها، أو يوزن أو يكال مما كان سواء مطعم كل يف الربا
 واآلدا، األقوات من يطعم ما كل يف الربا حير، هذا وعلى املطعو،، غري

 .(6)والفواكه( واحلالوات
 وفيما الثمنية األمثان يف العلة فتكون )..... اإلنصاف: يف وقال

 (9)عداها( ما وخيرج باملطعومات فتختص جنس، مطعو، كوهنا عداها
 الثالث المذهب

 االقتيات هي األربعة األصناف يف الربا علة أن إىل املالكية ذهب
 غالب يكون بأن العيش غلبة شرتاطا املالكية بعض وزاد واالدخار،
 .(1)كالقمح اآلدمي قوت استعماله
 وهل وادخار، اقتيات الربا طعا، )علة حاشيته: يف الدسوقي قال
 استعماله غالب يكون بأن العيش لغلبة متخذا كونه ذلك مع يشرتط
 قول وهو ذلك؟ يشرتط ال أو وذرة كقمح بالفعل اآلدمي اقتيات

                              
 .161ص 9: صانظر هناية احملتاج للرملي( 0)
 بتصرف كبري. 937ص 935ص 3اجملموع للنووي: ص( 6)
 .06ص 5اإلنصاف للمرداوي: ج( 9)
 6، وبداية اجملتهد البن رشد: ج57ص 5انظر حاشية اخلرشي على خمتصر خليل: ج( 1)

 .065ص
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 .(0).(.. عليه املعول األكثر
 الرابع المذهب

 شيخ واختيار أمحد اإلما، عن رواية وهو القد م، الشافعي ذهب
 كوهنا هي األربعة األصناف يف الربا علة أن إىل تيمية ابن اإلسال،
 .(6)موزونا أو مكيال جنس مطعو،

 وال يكال ال مطعو، يف الربا جريان عد، القول هذا على ويرتتب
 يف قال (9)والرصاص كاحلديد طعو،مب ليس فيما وال كالبيض، يوزن

 أو ُيكال مطعو، يف إال الربا حير، ال أنه القد م الشافعي )وقول اجملموع:
 يوزن، وال يكال ال مما وغريمها والبيض الرُّمان يف ربا ال هذا فعلى يوزن

  (1)جدا( ضعيف القول وهذا متفاضال، ببعض بعضه بيع فيجوز
 أو الكيل الفضل ربا رحر م يف والعلة5 اختياراته: يف تيمية ابن وقال

 .(5)اهلل( رمحه أمحد عن رواية وهو الطعم، مع الوزن

                              
 .17ص 9حاشية  الدسوقي على الشرح الكبري: ج( 0)
قيد الكيل أو الوزن يف هذا املذهب،  الفرق بني هذا املذهب واملذهب الثاين زيادة( 6)

فعند أصحاب املذهب الرابع ال جيري الربا يف البيض، وعند أصحاب املذهب الثاين 
 جيري فيه الربا.

، والشرح الكبري أليب 7ص 1، واملغين البن قدمة: ج9779انظر روضة الطالبني: ص( 9)
 .062ص 1الفرج بن قدامة: ج

 صرف.بت 937ص 3اجملموع للنووي: ج( 1)
، ومل أشأ أن أرجح نظرا ألين مل أذكر األدلة 067االختيارات الفقهية البن تيمية: ص( 5)

 واملناقشات، ومع ذلك فإين أميل إىل القول الرابع لشموله.
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 المبحث الرابع

 الربا مضار
 السيطرة من يتمكن حىت شأنه وترك األمم من أمة يف الربا فشا إذا

 ألخيه اإلنسان واستغالل االستعباد من مصري أسوأ إىل هبا انتهى عليها
 وإسقاط اإلنسانية، القيم وكل األخالق رحطيم إىل وبالتايل اإلنسان
 الوباء هذا خلطورة ونظرا والشهوات اللذات من آسن مستنقع يف البشرية

 واالجتماعية األخالقية مضاره مبينا أضراره يف القول سأفصل
 -باهلل: مستعينا فأقول واالقتصادية

 األخالقية المضار
 يف يضرها ما لفك أمرها ومالك اإلنسانية جوهر هي األخالق

 ولو أبدا به تأخذ ألن يصلح وال بالرفض جدير اجلوهر هذا صميم
 جمتمعا يكون أن يريد الربا حير، حني واإلسال، كثرية، منافع فيه كانت
 يد يف ما القوي يستلب أن فيه التعامل قاعدة تكون ال متعاونا مرتامحا

 أموال ادةلزي دنيئا استغالال احملتاجني حاجات تستغل وأن الضعيف،
 الفقراء حساب على كله وذلك خزائنهم، يف ثرواهتم وتكديس األغنياء

 رغم استطاعوا ما هبا يتوسعون الربوية األغنياء موائد على يعيشون الذي
 احلال هذه على وهم يستطيعون، ال ما ورحملهم أكثر ترهقهم األيا، أن

 األثرة بتأثري غرقوا الذين العاجلة املطامع أصحاب األغنياء إىل ينظرون
 على والتكالب للمال والعبودية القلب ورحجر الصدر وضيق والبخل
 والسخاء الكر، صفات تشرب صنف األغنياء هؤالء جانب وإىل املادة.

 اهلمة وعلو الصدر ورحابة القلب وسعة واملناصحة، واملواساة واإليثار



 

 17 توظيف األموال بين المشروع والممنوع
 

 وعال: جل يقول حيث التالية اآلية يف القرآن عناهم الذي هم وهؤالء
 َمَواُت َواأْلَْرُض َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

رَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن  ْت لِْلُمتَِّقيَن * الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِفي السَّ ُأِعدَّ
 آل ]سورة ِنينَ اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحسِ 

 [.099 آية عمران:
 هذه بني الكر م القرآن وازن )وقد تفسريه يف شلتوت الشيخ يقول

 صورتني لنا ليربز والتعاون واإلحسان الصدقة وبني القاسية املعاملة
 عليه، وإشفاقا به رمحة الفقري بيد يأخذ الذي الغين صورة متضادتني

 اهلل. وجه ابتغاء ماله بعض فيعطيه
 ميتص أن إال هم   له يعد فلم بالقسوة قلبه امتأل الذي الغين رةوصو 

  (0)احملرومني( اجلائعني أفواه من ودنانريه درامهه وجيمع احملتاجني دماء
 مل أنه الغين ويعلم والرب واإليثار البذل على النفوس يريب اإلسال، إن

 ناسال ينكر حىت آخر نوعا باملال يصر ومل جنسه بين عن بغناه خيرج
 أن وعليه به، وهم هبم وهو منه، وهم منهم هو وإمنا حلاجتهم، ويتنكر
 خيسر مل أنه الفقري يعلم كما والبذل والرمحة العطف يبادهلم وأن يعاوهنم

 إخوة هناك وأن اإلنسانية وقيمته كرامته يفقد ومل املال، خسر إذا نفسه
 به يتخطى هلمأموا يف نصيبا له جيعلون وآماله، آالمه يف يشاركونه له

 الصفات هذه تنعد، الربا وجود ومع األزمات، أما، ويصمد الصعاب
 اإلسالمية األمة كيان على أخالقية مضرة من فهل رجعة غري إىل وتزول
 على احملافظة األمة إن األضرار؟! هذه من فتكا وأمضى خطر أشد

                              
 .010-15ص 0تفسري القرآن الكر م حملمود شلتوت: ج( 0)
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 اجلديرة األمة هي األصيل اخللق من قوي بسياج رحاط واليت أخالقها
 وما العقبات، طريقها يف ووقفت الشدائد عليها تكالبت مهما بالبقاء
 اجملال. هذا يف الشاعر (0)قول أحسن

 وإمنا األمم األخالق ما بقيت
 

 
 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا 

 االجتماعية المضار 
 األحقاد يزرع فهو خطرية اجتماعية أضرارا للربا أن شك ال

 النفسية، واألمراض اجلرائم من كثريا ببيس كما الناس، بني واحلزازات
 غريه أحد فيه يساعد وال باألثرة بينهم فيما أفراده يتعامل الذي واجملتمع

 وضيقهم اآلخرين عوز األفراد بعض فيه ويستغل فائدة، منه يرجو أن إال
 مصلحة وتكون واالستثمار للتمويل يغتنمها فرصة هذا وجيعل وفقرهم،
 املعدمة. الطبقات ملصلحة مناقضة فيه ةامليسر  الغنية الطبقات
 حمكمة غري قواعده ألن قائمة له تقو، أن ميكن ال اجملتمع هذا

 يقول حني، كل يف والتشتت التفكك إىل مائلة أجزاؤه تبقى أن والبد
 فيه يرتكز الذي اجملتمع أن على التجارب دلت "وقد شلتوت: الشيخ
 كل إحساس شعاره يكونو  وبعض بعضهم الناس بني والرتاحم التعاون

 على وتقدميه املال عبادة نزعة أفراده بني من ومتوت اآلخرين، بآال، فرد
 أن على التجارب دلت الكرمية؛ اإلنسانية املعاين من شريف معىن كل

 أغنياؤه ينظر هانئا، سعيدا جمتمعا يكون ذلك شأنه يكون الذي اجملتمع
 أما املشرتك، والتعاون املتبادل، احلب نظرة أغنيائه إىل وفقراؤه فقرائه، إىل

                              
 الشاعر هو أمحد شوقي.( 0)
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 أشبه يكون فإنه اخللق، على املادية النزعة يف تتسلط الذي اجملتمع
 مات ولو يستطيع ما لنفسه يستلب أن يريد كل الذئاب مبجتمعات

 .(0)السوء دارة بغريه يرتبص وكل غريه،
 ورحل طبقاته بني الصدا، فيه يكثر الربا فيه يتفشى الذي اجملتمع إن

 اليت الرجَّات هذه وما الثروات، توزيع يف التوازن عد، بسبب الكوارث به
 ما على واضحة أدلة إال اجملتمعات بعض يف احلاضر وقتنا يف رحصل
 من املتجاورة الدول بني حيدثه ما االجتماعية الربا أضرار ومن نقول،
 ةبالقسو  هلا جماورة أمة أمة   عاملت إذا املستحيل من إذ وبغضاء  عداوة

 أن مادية منفعة بذلك لتنال وشدائدها مصائبها واستغلت والغلظة،
 واإلخالص. واحلب العطف من شيء جاراهتا نفس يف هلا يبقى

 أمريكا امتناع تركه الذي السيئ األثر هو واحدا مثال هلذا وأضرب
 قرضا أمريكا من إجنلرتا طلبت إذ ربا، بدون إجنلرتا حليفتها إقراض من

 من خاليا يكون وأن بالطلب وأحلت الثانية، العاملية باحلر  بعد كبريا
 من عا، استياء فحصل بربا، أقرضتها وأخريا ذلك أمريكا فرفضت الربا

 ال -ز كين– اللورد يقول خمتلفة بطرق عنه عربوا إجنلرتا يف املسئولني
 حلق الذي املرير واألمل الشديد احلزن ذلك الدهر أبد أنسى أن أستطيع

 إال شيئا تقرضنا أن أبت فإهنا االتفاقية هذه يف لنا أمريكا لةمعام من بنا
 .(6)بربا

 االقتصادية المضار

                              
 .011ص 0تفسري القرآن الكر م حملمود شلتوت: ج( 0)
 .19انظر الربا للمودودي: ص( 6)
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 وال ضعيف، على قوي يطغى ال حىت عادال نظاما يريد اإلسال،

 على أوجب ولذا األغنياء، بني دولة املال يكون ال وحىت فقري على غين
 فيه، شبهة ال مشروعا كسبه طريق يكون أن ظالله يف يعيش فرد كل
 ال اإلسال، نظر يف وحده املال ألن الربا، وحر، البيع نظامه يف أحل وقد
 واخلسارة للريح والتعرض والشراء والبيع بالعمل املال ينتج وإمنا املال، يلد
 على املبين الصاحل واجملتمع العا،، بالصاحل عليها ويعود األمة، ينفع مبا

 فيه، عامال عضوا أفراده من دفر  كل يكون الذي اجملتمع هو قوية أسس
 على عالة يعيشون كساىل وبعضهم عاملني أفراده بعض كان إذا أما

 فإن هلم اآلخرون يقدمه ما على ومتاعهم بقائهم يف ويعتمدون غريهم،
 ذلك. بقدر والتخاذل والشقاء الضعف ويدركه توازنه، خيتل اجملتمع هذا

 من الناس مينع إنه حيث من الربا حر، "إمنا تفسريه: يف الرازي يقول
 عقد بواسطة متكن إذا الدرهم صاحب ألن وذلك باملكاسب االشتغال

 اكتساب عليه تُغل نسيئة، أو كان نقدا الزائد الدرهم رحصيل من الربا
 والصناعات والتجارة الكسب مشقة يتحمل يكاد فال املعيشة وجه

 مصاحل أن املعلو، ومن اخللق، منافع انقطاع إىل يفضي وذلك الشاقة
 .(0)والعمارات" والصناعات واحلرف بالتجارات إال تنتظم ال العامل

 من معيب نظا، الربوي النظا، "إن قطب: سيد األستاذ ويقول
 بعض لعيوبه تنبه أن سوئه من بلغ وقد البحتة االقتصادية الوجهة
 وأشربت ظله يف نشأوا قد وهم أنفسهم، الغربيني االقتصاد أساتذة
 فروع كل يف املال عصابات تبثها اليت السمو، تلك افتهموثق عقوهلم

                              
 .31ص 7تفسري الرازي: ج( 0)
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 .(0)واألخالق" والتصور الثقافة
 االقتصاد أساتذة أكرب من أستاذان هبما أدىل شهادتني وإليك

 الرأمساليني االقتصاديني أملع من وهو - كينز االقتصادي يقول الغربيني
 من يعوق الفائدة سعر ارتفاع "إن العامة: النظرية كتابة يف - املعاصرين

 مضمون عائد على للحصول باالدخار املال صاحب يغري ألنه اإلنتاج
 املشروعات يف االستثمار حالة ناحية يف للمخاطرة أمواله تعريض دون

 رجل يساعد ال أخرى ناحية من أنه كما ، التجارية أو الصناعية
 ما مع– التوسع من العائد أن يرى ألنه أعماله يف التوسع على األعمال

 كان سواء للمقرض، سيدفعها اليت الفائدة يعادل -خماطر من فيه
 نقص فكل ذلك وعلى سندات مبوجب أو املصرف طريق عن االقرتاض

 وإجياد العمالة يف وبالتايل اإلنتاج يف زيادة إىل سيؤدي الفائدة سعر يف
 .(6)الناس" من املزيد لتشغيل الفرصة

 لبنك السابق املدير شاخت ورالدكت إليه انتهى ما نفس هو وهذا
 :"إنه قال حيث ،0359 عا، بدمشق له حماضرة يف األملاين الرايخ
 عدد إىل صائر األرض يف املال أن يتضح متناهية غري رياضية بعملية

 عملية كل يف )رابح( دائما الرايب الدائن أن ذلك املرابني، من جدا قليل
 النهاية يف كله املال فإن مث ومن واخلسارة، للربح معرض املدين بينما
 هذه وإن دائما يربح الذي إىل يصري أن -الرياضي باحلساب– البد

 اآلن األرض مال معظم فإن الكامل التحقق إىل طريقها يف النظرية
                              

وهو مأخوذ من تفسريه العظيم يف ظالل  01تفسري آيات الربا لسيد قطب: ص( 0)
 القرآن.

 .071-79انظر مقومات االقتصاد اإلسالمي لعبد السميع املصري: ص( 6)



 
 توظيف األموال بين المشروع والممنوع

 
56 

 
 املصانع وأصحاب املالك مجيع أما ألوف، بضعة -حقيقيا ملكا– ميلكه
 أجراء وىس فليسوا وغريهم والعمال املصارف من يستدينون الذين

 .(0)األلوف" أولئك كدهم مثرة وجيين املال، أصحاب حلساب يعملون
 الناحية من الربا ضرر على الواقع من صريح دليل الشهادتان هاتان
 يف للربا واضح ضرر من حنن نراه ما مع– أسوقهما إذ وإين االقتصادية

 ناقر  عشر أربعة قبل القرآن قرره ما مع كله ذلك وفوق -احلاضر واقعنا
 وأساتذته الغرب حبب املفتونني ألولئك أسوقهما – للربا خطري ضرر من

 حياهتا يف ويشقيها سحقا البشرية يسحق الذي املدمر للخطر لينتبهوا
 أخالقيا وحيطها املرابني، من حفنة ملصلحة وشعوبا دوال ومجاعات أفرادا

 منوا ريالبش االقتصاد ومنو املال دورة يف اخللل وحيدث وعصبيا، ونفسيا
 اإلسالمي بالنظا، وتأخذ رشدها إىل البشرية تعود أن اهلل نسأل سويا،
 الوارفة. اإلسال، ظالل يف كرمية حياة لتحيا مجلة

                              
 .170ص 0انظر يف ظالل القرآن لسيد قطب: ج( 0)
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 المبحث الخامس
 الربا تحريم حكمة
 املادة، مجع على والتكاليف األثرة، حب على حيمل بالربا التعامل

 والعبودية بالقل ورحجر الصدر وضيق والشح البخل على وحيمل
 مصلحة وتقد م الذات وحب األثرة أفراده تسود الذي واجملتمع للمال،

 من حالة يف يصبح الفقرية، الطبقة مصلحة على الغنية الطبقات
 هذا بني الشاسع البون وإن والتصدع. والتفكك والبغضاء الشحناء

 على دعائمه تقو، الذي اجملتمع وبني الرذائل تلك تسوده الذي اجملتمع
 ومساعدة والسخاء بالكر، بينهم فيما أفراده ويتعامل والتكافل، التعاون

 اتقاء على احلرص كل حري واإلسال، هلم، العون يد ومد احملتاجني
 إضرار بالربا التعامل ويف واستيفائه، النفع واستجالب ودفعه الضرر
 املقرتض. وفقر املقرض غين الغالب ألن بالفقري

 الربا قوانينها أحلت اليت البالد نرى "وإننا عبده: حممد الشيخ يقول
 القسوة وحلت والرتاحم، التعاطف فيها وقل الدين، رسم فيها عفت قد

 مبا عليه جيود من جيد وال جوعا ميوت فيها الفقري إن حىت الرمحة، حمل
 ولكنها الرق من الناس رحرير يف جنحت أوروبا "إن يقول: مث رمقه" يسد

 املال استعبدهم رمبا الذي الناس أعناق عن نارالدي نري رفع عن غفلت
 التعاطف فيها ضعف قد بالدنا "وهذه يقول: أن إىل ..." ما يوما

 .(0)الربا" فيها فشا منذ والتعاون اإلسعاد وقل والرتاحم

                              
 .053ص 9 املنار للشيخ حممد رشيد رضا: جتفسري( 0)
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 احلكمة عني هو الربا رحر م "إن رضا: رشيد حممد الشيخ ويقول

 املفاسد أكرب من فسدةم إباحته وإن البشر، ملصلحة املوافق والرمحة
 ال ماديني وجعلتهم الناس أطماع يف زادت االجتماع وشئون لألخالق،

 منهم، أفراد يف البشر ثروة رحصر وكادت املال من االستكثار إال هلم هم
 هبذه املسلمني من املفتونون كان فإذا عليهم، عالة الناس بقية وجتعل
 يو، فسيجيء عقل، وال فهم بغري الربا رحر م دينهم من يتنكرون املدينة

 سعادة تتم ال الذي النظا، هو اإلسال،، به جاء ما بأن املفتونون فيه يقر
 .(0)به" إال آخرهتم عن فضال دنياهم يف البشر

 مال أخذ يقتضي أنه للربا اإلسال، رحر م أسباب أبرز من ولعلَّ 
 حير، فكما الروح، شقيق املال ألن ممنوع شنيع عوض بغري اإلنسان

 حق. بغري املال أخذ حير، حق غري من الروح إزهاق
 عن به ويقعد واخلمور، الكسل على اإلنسان يريب فالربا وأيضا

 يصبح هبذاو  الصناعة أو الزراعة أو بالتجارة األرض يف والسعي العمل
 األعضاء هذه كثرت وانتشر الربا فشا وكلما اجملتمع، يف فاسدا عضوا

 تنهار. حىت تدرجيا فتضعف األمة جسم يف الفاسدة
 الذي األخوة رباط ويزيل الناس بني املودة على يقضي فالربا وأيضا

 األحقاد تضاعفت الربا كثر ما ومىت هنضتهم، وسر قوهتم مكمن هو
 على اجلشع أصحاب املرابون فيتسلط األفراد بني العالقات وساءت
 فيوغرون املتضاعفة بالديون ويرهقوهنم دماءهم ميتصون الفقراء، إخواهنم

 فربا اجللي "فأما القيم: ابن العالمة يقول هذا وحول ضدهم. صدورهم
                              

 .009-06ص 9تفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا: ج( 0)
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 ويزيده دينه يؤخر أن مثل اجلاهلية يف يفعلونه كانوا الذي وهو النسيئة
 ويف مؤلفة، آالفا عنده املائة تصري حىت املال يف زاد خرهأ وكلما املال، يف

 يؤخر املستحق أن رأى فإذا حمتاج معد، إال ذلك يفعل ال الغالب
 املطالبة أسر من ليفتدي بذهلا تكلف يبذهلا بزيادة عليه ويصرب مطالبته،
 ويعلوه مصيبته وتعظم ضرره فيشتد وقت إىل وقت من ويدافع واحلبس،

 نفع غري من احملتاج على املال فريبو موجوده، مجيع غرقيست حىت الدين
 أخيه ما فيأكل ألخيه، حيصل نفع غري من املرايب مال ويزيد له حيصل

 الرامحني أرحم رمحة فمن الضرر غاية على أخوه وحيصل بالباطل
 وكاتبه ومؤكله الربا آكل ولعن الربا حر، أن خلقه، إىل وإحسانه وحكمته
 مثل جييء ومل رسوله، من وحرب منه حبرب يدعه مل من وآذن وشاهديه

 .(0)الكبائر" أكرب من كان وهلذا غريه كبرية يف الوعيد هذا
 الربا رحر م يف اإلسالمي التشريع وجاهة النص هذا من لنا يتضح

 يأيت: ملا وذلك
 مال أخذ فيه ألن القرض ربا يف السيما واضحا ظلما فيه أن -0

 وخسارة. لربح تعرض وال لعم وال جهد وال عوض غري من
 االشتغال عن واالبتعاد واخلمول الكسل على اإلنسان يريب أنه -6

 النافعة. املباحة باملكاسب
 والرتاحم، والتعاون، الناس، بني املعروف انقطاع إىل يفضي أنه -9

 من قليل نفر بأيدي األموال وتكدس بينهم فيما واإلحسان واملواساة،
 املرابني.

                              
 .051ص 6أعال، املوقعني البن القيم: ج( 0)
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 رقاب يف تتحكم معينة طبقة يد يف األمة أموال معجي الربا -1
 البالد. واقتصاد الناس

 اخللق يعرف ال للفضيلة ناقض لألخالق مصاد، والربا -5
 كثرت إذا إال ثرواهتم تزيد ال املرابني ألن أبدا يتقبلها وال والفضيلة
 ألداء أعداء الربا يتعاطون والذين حاجتهم، وعظمت الناس مصائب

 وخلق املصائب نزول على يعملون بل خريا؛ له يرجون ال للمجتمع
 األزمات.

 املال يف األمانة خيانة على ينطوي تعاىل هلل كبرية معصية والربا -2
 على ويتمرد ورسوله اهلل خيون املرايب إذ اإلنسان، عليه استخلف الذي
 ورسوله. اهلل أوامر

 ال– سانيةاإلن على بالء الربوي "النظا، قطب: سيد األستاذ يقول
 صميم يف كذلك بل -فحسب للحياة وتصورها وأخالقها إمياهنا يف

 حمقا، البشرية سعادة ميحق نظا، أبشع وهو والعملية االقتصادية حياهتا
 اخلداع الظاهري الطالء من الرغم على املتوازن اإلنساين منوها ويعطل
 .(0)العا،" االقتصادي للنمو النظا، هذا من مساعدة كأنه يبدو الذي

َوِإْن  تعاىل: قوله على حديثه معرض يف سامل عطية الشيخ وقال
 البقرة: ]سورة تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ 

 والوقع العلة. إىل إشارة وهو ظلم الربا أخذ أن على تعاىل نبه [673 آية
 الربوية املعامالت صور مجيع ورد عليها، االعتماد ميكن علة أعظم أهنا

 العلة، هذه عن خترج ال املكاسب أنواع من عنه النهي مجيع ألن إليها
                              

 وهو مأخوذ من تفسريه يف ظالل القرآن. 07تفسري آيات الربا لسيد قطب: ص( 0)
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 ظلم.. ذلك كل واالختالس والتدليس والغش والغصب فالسرقة
 وهو منها، جزء هي بل العلة كل ليست هذه أن "والواقع قال: مث

 املرايب بنفسية تتعلق معنوية علة وهناك املظلو، باملدين يتعلق الذي اجلزء
 قسوة ولد الذي النفس شح وهي أال الظلم ارتكاب له سولت اليت وهي

 .(0)اإلنساين" الشعور وتبلد الرمحة، وانتزاع الضمري، وموت القلب،
 المبحث السادس

 عليها: والرد الربا بحل القائلين شبه
 عامة معاملة احلاضر عصرنا يف أصبح الربا أن الناس بعض يرى

 املختلفة والشركات املالية املصارف ألن االقتصاد؛ أسس من اوأساس
 تبتعد أن املصلحة من ليس ولذا بالربا تتعامل عنها لألمة غىن ال اليت

 وبناء احلاضر، الوقت ضرورات من ضرورة ألنه به، التعامل عن األمة
 عن يدخلوا أن ميكن اليت والواهية الشبه يتلمسون ذهبوا الرأي هذا على

 رحليله يف القو، شبه كثرت وقد الربا، من أنواع بإباحة القول إىل اطريقه
 أكثرها ألهنا منها شبه ثالث يف القول مفصال بإجياز معظمها وسأذكر

 الناس. ألسنة على تداوال
 األولى: الشبهة
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا  تعاىل: قوله مبطلق املعاصرين بعض استدل

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراٍض اَل تَْأُكُلوا َأمْ  َواَلُكْم بَ ي ْ
                              

ر م املعامالت الربوية: نشر من مقال للشيخ عطية سامل بعنوان: احلكمة اإلهلية يف رح( 0)
 .019-16ه  ص0955يف ندوة احملاضرات ملوسم حج 
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 هناك أن طاملا جائز الربا أن على [.63 آية النساء: ]سورة ِمْنُكمْ 
 الطرفني. من تراضيا

 الشبهة: هذه على الرد
 الشيء، يبيح الذي هو الرتاضي مطلق ليس إذ خاطئ القول هذا

 خيالف ال شيء على املتابعني بني الرتاضي وجود هو يبيحه الذي إمنا
 أبدا. جائز غري فهذا اهلل حكم

 الثانية: الشبهة
 نفرق فكيف جهد، بدون جزاء األرض كراء إن للربا اجمليزون قال

 بالربا. واالقرتاض األرض إجيار بني
 الشبهة: هذه على الرد

ى اأْلَْبَصاُر فَِإن ََّها اَل تَ ْعمَ  وواضح: بني الفرية هذه على اجلواب
 [.12 آية احلج: ]سورة َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ 

 مقابل احلكيم الشارع أباحها اليت اإلجازة باب من األرض كراء إن
 جنس فمن الدراهم إقراض أما تستهلك، ال اليت املؤجرة بالعني االنتفاع

 وبني بينها كبري والفرق عليها، األجر أخذ جيوز ال وهلذا باملنافع التربع
 قبل املؤجر على مضمونة اإلجارة منافع فإن املؤجرة العني منافع

 من كانت الدابة كموت مساوية بآفة تلفت إن أهنا مبعىن االستيفاء،
 وهذا االستيفاء من التمكن قبل تلفت املؤجرة العني ألن املؤجر، ضمان
 مبضمونة ليست فإهنا للمستقرض القرض من العائدة املنافع خبالف

 ضمان من ويكون للتلف يتعرض قد نفسه القرض بل املقرض، على
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 رحر م من احلكمة وتتجلى الضرر ويظهر الغرر يبدو وهنا املستقرض
 الربا.

 الثالثة: الشبهة
 يف يعمل ال الذي الشريك أن فكما الشركة على مقيس الربا قالوا:

 املرايب يأخذه ما يباح أن ينبغي فكذلك جهد بغري ربح يأتيه الشركة
 عليه. قياسا

 الشبهة: هذه على الرد
 خاضعة الشريك حصة إن نقول: احلمقاء الفرية هذه على وردا

 من جزء وعاد الشركة رحبت وجنح املشروع وفق فإذا واخلسارة الربح ملبدأ
 من جزء ويعود ختسر الشركة فإن املشروع يوفق مل وإذا للشريك، الربح

 على ولو نصيبه من دائما فالربح املرايب أما لشريك،ا على اخلسارة
 مبنية التجارية واملعامالت بالغ ضرر وهذا وخسارته املقرتض، حساب

 والشفقة. والرمحة العدل على
 الرابعة: الشبهة

 عند الزيادة نظري الوفاء قبل الزيادة التزا، إن للربا: اجمليزين بعض قال
 من مانع ال فكذلك إليها ومندوب بل جائزة األخرية أن فكما الوفاء
 األوىل. جواز

 الشبهة: هذه على الرد
 حاجة واستغالل الظلم معىن فيها الوفاء قبل املشروطة الزيادة

 عكس فهي صاحبها من وكر، فضل فهذه املشروطة غري أما احملتاج،
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 األوىل. الزيادة

 الخامسة: الشبهة
 أما املضاعف الربا هو نالقرآ يف احملر، الربا إن للربا: اجمليزون قال

 التحر م. عليه يسري فال غريه
 السادسة: الشبهة

 الربا فكذلك جائز السلم أن فكما السلم، على مقيس الربا قالوا:
 واحد. فيهما املعىن إذ

 السابعة: الشبهة
 إال يقو، ال االقتصادي البناء إذ العصر هذا يف ضرورة الربا قالوا:

 الكوارث. هبا وحلت األمة تلتعطل بتحرميه قلنا ولو عليه
 اليت وهي األلسنة على تداوال الشبه أكثر هي الثالث الشبه هذه

 بشيء هلا أعوض سوف وهلذا الربا، قضية يف الباحثني أكثر هلا يتعرض
 شهيد. وهو السمع ألقى أو قلب له ملن عربة أذكره ما على التفصيل من

 التوفيق. وباهلل أقول
 الخامسة: الشبهة

 تكون الذي الفاحش هو إمنا احملر، الربا إن للربا: يزوناجمل قال
 قيد تعاىل اهلل ألن فيها، حرمة فال املعتدلة الفائدة أما مرتفعة، فيه النسبة
يَا أَي َُّها  وتعاىل: سبحانه قال حيث املضاعفة بقيد الربا عن النهي

 آية عمران: آل ]سورة ةً الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعفَ 
095.] 
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 هبذا ومقيدا مشروطا جاء احملر، الربا عن النهي أن على دليل فهذا
َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع  تعاىل: قوله أما مضاعفة أضعافا كونه وهو القيد

 باآلية مقيد مطلق فهو [.675 آية البقرة: ]سورة َوَحرََّم الرِّبَا
 (0)السابقة.

 الشبهة: هذه على الرد
 التالية: الوجوه من بطالهنا ويتضح باطلة الشبهة هذه

 شرطا وال قيدا ليس َأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً  تعاىل: قوله أن -0
 كان الذي الغالب الواقع لبيان هو وإمنا للتخصيص، وليس الربا لتحر م
 واضح ظلم املعاملة هذه بأن عليهم والتشنيع اجلاهلية، أيا، عليه التعامل

 يف كثرية نظائر األسلوب وهلذا واملساكني، الضعفاء على دوانوع
َواَل ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن  تعاىل: كقوله القرآن

. ليس ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا[. فقوله: 99]سورة النور: آية  َتَحصًُّنا
مل يردن التحصن جاز قيدا وال شرطا لتحر م الزنا، وأن اإلماء إذا 

إكراههن على البغاء، أو جاز متكينهن منه، ولو بدون إكراههن على 
البغاء، وإمنا القيد مسوق للتأنيب وتفظيع ما كانوا يفعلونه مع إمائهم 
من إكراههن على البغاء يتكسنب به ويعطينه لسادهتن فجاءت اآلية 

 تقبيحا لشنيع فعلهم.

                              
وقد  -خريج كلية دار العلو،–ممن ذهب إىل هذا الرأي الشيخ عبد العزيز جاويش ( 0)

أعلن الشيخ جاويش رأيه يف حماضرة ألقاها بكلية دار العلو، ضمن سلسلة حماضرات 
،. انظر تطوير األعمال املصرفية 0355نظمها نادي الكلية لكبار اخلرجني عا، 

 .699لسامي حسن حممود ص
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ُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َوِإْن تُ بْ  تعاىل: قوله أن -6

 تعاىل: وقوله [.673 آية البقرة: ]سورة َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ 
َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا [.675 آية البقرة: ]سورة 

 بال صارخ ظلم املال رأس على زاد ما أن على قاطع صريح نص
 يدل مما الناس على للمؤمنني ربا كل برتك أمر فقد تقييد، وال رحديد
 قليال. الربا سعر كان ومهما صوره مجيع يف الربا رحر م على

 قوله: وبني .َوَحرََّم الرِّبَا تعاىل: قوله بني تنايف ال أنه -9
 ًَأْضَعافًا ُمَضاَعَفة. والثانية مطلقا، الزيادة يف عا، األوىل يف الربا ألن 
 ليس يوافقه حبكم العا، أفراد بعض رذك ألن العمو،، ذلك تنايف ال

َأْضَعافًا  تعاىل: قوله من يقصد مل أنه على يدل وهذا له، ختصيصا
 ما وهذا أكله. حيل مضاعف غري كان إذا أنه على الداللة .ُمَضاَعَفةً 

َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل  الثالثة: اآلية تؤيده
 ولو كثرية أو قليلة املال رأس على الزيادة رحر م تؤكد ألهنا .ْظَلُمونَ تُ 

 إذ: جبائز ليس وهذا تناقض الثالثة وبني بينهما لكان قيدا الثانية كانت
 اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ ْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم

 .[16 آية فصلت: ]سورة َحِميدٍ 
 من طرفا نقلت وقد وكثريه قليله الربا رحر م على املسلمون أمجع -1
 الربا. رحر م أدلة على حديثنا عند العلم أهل كال،

 ربا على التحر م قصر من شبهة ساق أن بعد شلتوت الشيخ يقول
 بقوله: أتى وتعاىل سبحانه اهلل فإن باطل قول "وهذا املضاعف:

 ًَأْضَعافًا ُمَضاَعَفة. لفعلهم وإبراز يفعلون كانوا ما على هلم يخاتوب 
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َواَل  تعاىل: قوله يف األسلوب هذا مثل جاء وقد به، وتشهريا السيء
ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبغَاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا لَِتْبتَ ُغوا َعَرَض اْلَحَياِة 

نْ َيا  يف البغاء على الفتيات إكراه عليهم حير، أن الغرض فليس .الدُّ
 ولكنه التحصن، يردن مل إذا هلم يبيحه وأن التحصن، إرادهتن حالة
 .(0)به.." ويشهر يفعلونه ما يبشع

 السادسة: الشبهة
 بفائدة القرض أن ذلك ووجه السلم، على فائدة اإلقراض قياسهم

 ويقو، حاجته ليسد العاجل املال على حيصل فاملقرتض للطرفني نفع فيه
 أعطاه الذي األجل مقابل أجال األكثر حيصل واملقرض ة،اخلاص بشئونه

 عاجال األقل دفع على يعتمد فإنه السلم نظري وهذا للمقرتض.
 فإننا السلم جاز فحيث الشريعة أحبته وقد أجال، األكثر على للحصول

 واحد. فيهما املعىن ألن بفائدة القرض عليه نقيس
 الشبهة: هذه على الرد

 على أحدمها وقياس واضح، السلم وبني ئدةبفا القرض بني الفرق
 بينهما. األساسية الفروق بعض وهذه الفارق مع قياس اآلخر
 كل فيه النقد فليس ومثمن، مثن فيه البيع، من نوع السلم -0
 العقد. يف املقصود وهو شيء كل فيه فالنقد بفائدة القرض أما شيء،
 رخصت فقد حال كل على كاسبا ليس السلم يف املشرتي -6
 وهلذا سعرها، يرتفع وقد األجل، حلول عند فيها أسلم اليت السلعة

                              
 .050-55ص 0تفسري القرآن الكر م حملمود شلتوت: ج( 0)
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 السلم، يف موجودة التجارة يف تكون اليت واملخاطرة مضمون غري فالربح
 سلفا. ومعروف مضمون فيه فالربح بفائدة، القرض خبالف وهذا

 وتكثري والتجارة والصناعة الزراعة على حث فيه السلم عقد -9
 االقتصادية، احلركة وانتعاش احلياة ازدهار يسبب مما ،وإنتاجها السلع
 إىل يدعوا ألنه بفائدة، ألنه القرض يف املوجود املعىن عكس وهذا

 باألعمال االشتغال وعد، البطالة على وحيث التجارية، السوق تقويض
 والتجارية. والصناعية الزراعية

 فإن السلم إباحة من به اعرتضوا ما "أما شلتوت: الشيخ يقول
 املشرتي وليس فيه، شيء كل هو النقد وليس ومثمن مثن فيه بيع السلم

 تغلو وقد األجل، حلول عند السلعة ترخص فقد كاسبا دائما فيه
 .(0)فيه.." موجودة التجارة يف تكون اليت فاملخاطرة

 السابعة: الشبهة
 اجتماعية أو اقتصادية ضرورة هناك أن إطالقا املسلم يتصور ال
 يف الرغبة لكنها بالربا، التعامل إىل اضطرار حال يف سلمنيامل جتعل
 ليست وهذه  املصانع وإنشاء التجارات يف والتوسع األموال تنمية

 اهلل. حر، ما تبيح ضرورة
 ما احلالل من للناس شرع الربا حر، حني وعال جل اهلل إن مث
 سدت أو احلالل؟ اإلنتاج أبواب كل أغلقت فهل احلرا،، عن يغنيهم
 بالنسيئة والبيع الشرعية، واملضاربة كالسلم، الطبيعية املكاسب طرق

 والشركات؟! واملزارع املصانع يف واإلسها، بأنواعه واالجتار والتقسيط،
                              

 .055ص 0تفسري القرآن الكر م حملمود شلتوت: ج( 0)
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 فثمة وأيضا احملر، الربا عن غنية فيها كثري وغريها املشروعة الطرق فهذه
 اقتصادية. ضرورة ليس الربا أن على الوقع من دليل

 تشهد مل إسالمية، ومدنية حضارة هلم قامت سلمنيامل أن ذلك
 طويلة، قرونا املدنية وتلك احلضارة تلك واستمرت مثيال، هلا الدنيا

 حيث مثيل، له يشهد مل وجه على االقتصادية احلياة شئون فيها سارت
 وعلى األصلية، احلضارة هذه أسس من واإلنفاق واحملبة التآخي كان
 كانت ألهنا أنواعه من نوع بأي الربا سالميةاإل احلضارة تعرف مل هذا
 (0)عنه. غىن يف

 هبا يتشدقون اليت االقتصادية النظم أن املؤكد من بات ولقد
 موضع يف اآلن صارت قد هلا جماراته عد، اإلسال، على ويأخذون

 عن يبحث العامل وأصبح هبا، واملتعاملني أهليها عند والتزلزل الشك
 فئة وتسلط اخلانقة، األزمات من يعانيه مما العامل ينقذ اقتصادي نظا،
 واجلاه الربح من عليها يدره مبا منتفعة العامل على مستحوذة العدد قليلة

 ال الناصبة العاملة الكثرة هي أخرى طائفة حساب على وذلك والنفوذ،
 هذا من يناهلا ال مث ثرواهتم، تنمية يف وجتد هلؤالء تكدح أن إال هلا همَّ 

 أن والواقع واملالبس، املساكن وأحط القوت أدىن إال صبوالن الكدح
 أهل عمل من أتت السابعة الشبهة والسيما سقتها اليت الشبه هذه

 ليست والقضية ومكان، زمان لكل اإلسال، صالحية يف التشكيك
 كلها الشريعة قضية هي وإمنا املالية، املعامالت من غريه أو الربا قضية
 اإلسال، حول وشبهاته الغرب بقوانني وفتنوا اأهله عنها انصرف أن بعد

                              
 .025-21الربا واملعامالت املصرفية لعمر املرتك: ص( 0)
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 وأهله.
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 الباب الثاني
 البنوك اإلسالمية

 المبحث األول
 التعريف بالبنوك اإلسالمية، ونشأتها

 على املصرفية األعمال تباشر مؤسسة كل هو اإلسالمي: البنك
 الفقهية. وقواعدها اإلسالمية الشريعة أسس

 إنشاء ومراسيم قوانني راض"باستع النجار: أمحد الدكتور يقول
 تعريف إىل خنلص أن نستطيع اآلن حىت قامت اليت اإلسالمية البنوك

 مصرفية مالية مؤسسة هو البنك أن مؤداه: اإلسالمي للبنك عا،
 بناء خيد، مما اإلسالمية الشريعة نطاق يف وتوظيفها األموال لتجميع
 املسار يف املال عووض التوزيع، عدالة ورحقيق اإلسالمي، التكافل جمتمع

 .(0)اإلسالمي"
 فالقصد باإلسالمي وصفه أما اإلسالمي، البنك تعريف هو هذا

 عليه يسري الذي التعامل أسلوب يف املقررة االلتزا، هوية بيان ذلك من
 املمولني من أو املودعني من كانوا سواء الناس، مع عالقته يف البنك هذا

 يطهر أسلوب اإلسالمية الشريعة مببادئ ملتز، أسلوب وهو املستثمرين،
 من تنبع اليت الكافية البدائل ويوفر شرعية حمظورات أية من املعامالت

 اإلسالمي. التشريع صميم

                              
 ه .0933عدة العدد السابع ذو الق 66جملة البنوك اإلسالمية: ص( 0)
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 اإلسالمية: البنوك نشأة

 وعلى الربا رحر م على متضافرة اإلسال، نصوص أن املعلو، من
 باحثنيال بعض عده وقد اإلمث، غليظ واجتماعيا اقتصاديا منكرا اعتباره
 يف املنتشرة الربوية الشبكة أن احلقيقة عني نشاهد وحنن سياسية، جرمية
 االجتماعي البناء صدعت قد اجلسم، يف الشرايني انتشار العامة احلياة

 املسلمون كان وإذا أبنائه، قلوب يف حقائقه وشوهت لإلسال،،
 لديهم ما ناسني– والغرب الشرق من االقتصادية أنظمتهم يستوردون

 يبايل ال والغرب الشرق أن يعلموا أن فعليهم أصيل اقتصادي نظا، نم
 عندهم، لألخالق ميزان ال ألنه االقتصادية، احلياة عن الدين تنحية يف
 واملساكني، الفقراء حساب على كان ولو املتسلط هو القوى بل

 على نظمه يقيم الربوي التعامل حير، حني فهو متكامل نظا، واإلسال،
 مساس دون التعامل من النوع هذا إىل احلاجة عن تغناءاالس أساس
 جازما اعتقادا نعتقد وحنن واإلنساين، واالجتماعي االقتصادي بالنمو
 وال البشرية احلياة تقو، ال أمرا اهلل حير، أن يف اقتصادية استحالة وجود
 نظا، عن يبحثوا أن املسلمني على لزاما كان هلذا بدونه، تتقد،

 من الطيبة النوايا ظهرت وقد املطهر، الشرع مع عارضيت ال اقتصادي
 املصارف هلذه اإلسالمي البديل يف يفكرون فأخذوا الباحثني بعض

 رأوا وقد السيما وسرعته، احلل حبتمية قناعتهم زادت وأخريا الربوية،
 هذا من السبعينات يف العامة الصحوة بعد إليهم تتجه املسلمني أنظار
 بالتفتح عهده بداية يف اإلسالمي بالعامل احمليطة الظروف ولكن القرن،

 املستجدة األعمال هذه لرفض التحدي لواء محل على تساعد تكن مل
 بديل. عنها يوجد ال أنه طاملا
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 إلخراج املختلفة املسالك وتلمس الواقع بتربير احملاوالت بدأت وقد
 احملر،. الربا نطاق من حكمها يف وما الفوائد
 العامل يف ظهرت مث والتوفيق التطويع إىل والتاحملا انتقلت مث

 الواقع رفضت حبيث إجيابية؛ وأقوى جرأة أكثر حماوالت اإلسالمي
 إىل احملاوالت هذه واجتهت والضعف التبعية عهد يف الغرب من املنقول

 اإلسالمية. الدالئل إجياد
 التنفيذ خط إىل السليب الدفاع خط من االجتاه رحول وهكذا

 لبنوك جتربة وراء جتربة القرن هذا من الثمانينات وشهدت اإلجيايب،
 وجهها يف وضع ما احلاقدين،ورغم أنوف رغم وجودها أثبتت إسالمية

 املؤسسات يف اهلل توجيهات لتنفيذ حماولة أول بدأت عقبات،وقد من
 ،(.0329) سنة مبصر االدخار بنوك يف متمثلة للمجتمع املطلوبة
 ناصر )بنك مصر يف ثانية مث الباكستان، يف مماثلة حماوالت أعقبها

 )سنة بالسعودية للتنمية اإلسالمي  البنك مث ،(0370 سنة االجتماعي
 فيصل فبنك (.0375 )سنة اإلسالمي ديب بنك مث ،(0371

 )سنة الكوييت التمويل فبيت ،(0377 )سنة السوداين اإلسالمي
 البنك مث ،(0377 )سنة املصري اإلسالمي فيصل بنك مث ،(0377

 ،(.0375 )سنة واالستثمار للتمويل األردين اإلسالمي
 "يأيب اإلسالمية: البنوك نشأة حول اجلمال غريب الدكتور يقول

 مع تتعامل ال فهي وبالتايل بالربا التعامل اإلسالمية الشعوب من الكثري
 هلذه اململوكة األموال تظل ذلك وعلى اآلن، القائمة املصارف

 من كان ولذا معطلة، اإلسالمي العامل أبناء نم الضخمة اجملموعات
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 الشعوب هلذه خمرج إجياد اإلسالمية املصارف إنشاء إىل للدعوة الدوافع

 بأمجعه اإلسالمي العامل ملصاحل هلا اململوكة األموال من اإلفادة وراء سعيا
 إلراحة الشعوب هذه يف األمور والة أما، الطريق إنارة إىل باإلضافة
 تنمية اإلسالمية للدول حيقق بأن الكفيل النظا، ادبإجي ضمائرهم

 .(0)الشرعي" باألسلوب جمتمعنا
 تطلعت طاملا شيئا اإلسالمية لألمة حقق أن وعال جل اهلل وحنمد

 جمتمعها يعيد أن الكبرية آماهلا فمن أفضل، مستقبل إىل نظرهتا يف إليه
 هيأ أن -وعال جل حنمده– شرعية مثالية أسس على االقتصادي بناءه

 اقتنعوا والذين ألمتهم مث ومن لرهبم املخلصني املسلمني من مجاعة
 للعامل فأخرجوا املصرفية املعامالت لتنظيم اإلسالمية الشريعة بصالحية
 احملر،. الربا عن بعيدا عملها باشرت مصارف عدة املنكوب اإلسالمي
 املاضية العصور طيلة املصارف هذه توجد مل يسأل: سائال ولعل

 إليها؟ واحتاجوا املصارف الناس عرف خالهلا من واليت
 خالل ميةاإلسال الساحة خلو إن السؤال: هذا عن جوابا وتقول

 االستثماري للعمل البديلة العملية احللول من الزمن من طويلة حقبة
 أو الشريعة فقهاء يف قصور بسبب يكن مل بالفوائد، التعامل على القائم

 العيب ولكن احلياة، تتطلبها اليت املعامالت طبيعة إدراك عن عجزهم
 من عليه حصل ما بكل عناد يف تشبث فيمن يكمن كان العيب كل
 سواء وند الفكر هذا أن نظره ويف الشرق، أو الغرب من إليه وافد فكر
 ظل يف بدونه للحياة سبيل وال حيتذى أن بجي الذي األمثل الفكر هو

                              
 .930املصارف واألعمال املصرفية للدكتور غريب اجلمال: ص( 0)
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 العصر. هذا مقتضيات
 عقوهلم بني أنفسهم صنع من منيعا سدا أقاموا بريناملكا أن واحلق

 اجلذرية احللول على يشتمل نري فكر من األجالء علماؤنا قدمه ما وبني
 ما وبني املكابرين هؤالء بني وحال احلياة، قضايا من استجد مما لكثري
 احلق هو لديه ما وأن باملستعمر املشني التعلق ذلك الصاحل سلفنا خلقه
 وهذا والسطحية العقم ففيه السلف تراث وأما النقاش، يقبل ال الذي
 جماالت مجيع مشل بل وحدها االقتصادية الناحية على قاصرا ليس

 القائمة اإلسالمية املصارف جناح نرى وحنن - يقني على وإننا احلياة،
 تتسع مث ومن ، ويتشعب سيتضاعف -اهلل بإذن - عددها أن -فعال

 ليتحقق كله اإلسالمي العامل مستوى على ابينه الرابطة وتقوى الدائرة
 اإلسالمية الشعوب موارد استغالل ملشروعات الالز، والتمويل الدعم

 تضامن إطار يف والكفاءة بالعدل ويتسم املصلحة خيد، استغالال
 وطيد. قوي إسالمي
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 المبحث الثاني

 خصائص البنوك اإلسالمية
 عا، مائة عن يزيد ال نابالد يف الربوية البنوك عمر أن به املسلم من

 هذه دخول صاحب وقد -جذورها ورسوخ قدمها عن قيل مهما–
 خباف وليس اإلسالمية، للبالد األجنيب االحتالل دخول الربوية البنوك
 ال قرنا عشر أربعة ظلت قد اإلسالمية جمتمعاتنا أن بصرية ذي على

 مها.ورحر  تتجنبها بل هبا تتعامل وال معامالهتا يف الفائدة تعرف
 البنوك هذه وقيا، األجنيب، االحتالل سيطرة بني الزمين والتوافق

 أقيمت إمنا البنوك هذه بأن القول يؤكد اإلسالمية جمتمعاتنا يف الربوية
 ولكي االقتصادية، بسيطرهتا األجنيب االحتالل تساعد لكي عمد عن

 ربالل حرمة من األفراد يعتقده ما بني اجملتمعات هذه يف التناقض تعمق
 بذور تزرع ولكي الربا، على عالة كله عملي واقع من ميارسونه ما وبني

 اهلل ولكن املتأخرة، للعصور اإلسالمي التشريع صالحية عد، يف الشك
 على القدرة املفكرين لبعض هيأ -شريعته حبفظ تكفل وقد– وعال جل
 العملية. احلياة يف جمراها وأخذت اإلسالمية، البنوك فكرة طرح

 أثبت الذي العمالق املشروع هذا حيال حيارى الناس وأصبح
 طريقه، يف عمدا وضعت اليت والصعوبات العقبات كل رغم وجوده
 الوفاء على قادرة البنوك هذه جيعلوا أن التجربة هذه أصحاب على وكان

 التالية: باألمور
 كل أداء على قادرا -اإلسالمي– الالربوي البنك يكون أن -0

 ملعامالت وتيسري متويل، من الربوية، البنوك هبا و،تق اليت الوظائف
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 العمليات من ذلك شكل وما وصرف ورحويالت، للودائع، وجذب
 املصرفية.

 اإلسالمية الشريعة بأحكا، ملتزما اإلسالمي البنك يكون أن -6
 يف االقتصادية التنمية حيث من العصر مبتطلبات الوفاء على القدرة مع

 جماالهتا. مجيع
 تتفق اليت السليمة االقتصادية باألسس ملتزما البنك يكون أن -9

 ألن السليمة، املصرفية باألسس يلتز، أن عليه وال اإلسالمية املبادئ مع
 وحسب. الربوية املصارف من مبادئها تنبثق األخرية

 احلياة يساير لكي اإلسالمي، البنك هبا يفي أن البد األمور هذه
 خصائص وهناك تقد،. ما كل ومع دة،املستج قضاياها بكل املعاصرة
 فأقول: عنها احلديث أمجل غريه عن اإلسالمي البنك متيز أساسية

 األولى: الخاصية
 املعلم اخلاصية هذه وتشكل -الربا– بالفائدة التعامل استبعاد

 غري آخر شيء أي البنك يصبح وبدوهنا اإلسالمي، للبنك الرئيسي
 أن اخلاصية هذه عليه نيتب الذي واألساس إسالميا، بنكا كونه

 العقوبة. عليه وشدد الربا حر، اإلسال،
 ولكي احلياة، هلذه اإلسال، تصور من ينطلق اإلسالمي والبنك

 تشكل اليت األخرى املؤسسات من غريها مع اإلسالمية البنوك تنسجم
 مع يتالء، ال مما تنقيتها من البد اإلسالمي اجملتمع جمموعها يف

 يتعامل الذي اجملتمع بنية يف املوجود التناقض عد،ين وهبذا اإلسال،،
 هبا ومسلم معروفة الربا وسوءات الربوية، البنوك طريق عن بالربا أفراده
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 للنظا، ينسبون املرموقني االقتصاديني من كثريا نرى وهلذا أجيال، منذ

 يكون ويكاد الرأمسالية، اجملتمعات يف ظهرت اليت العيوب مجيع الربوي
 كثرت فكلما واالستغالل، الظلم باب يفتح الربا أن على عإمجا  هناك

 وسعادهتم لذهتم املرابون ووجد بالربا، التعامل زاد الضيق وعم األزمات
 الكبرية، الفوائد ذات بالقروض وإرهاقهم احملتاجني ظهور كسر يف

 رؤوس متلك طبقة تكوين إىل حتمية بطريقة بالربا التعامل  يؤدي وهكذا
 طبقة وتظل الطبقات يف التحكم امللكية هذه هلا يحوتت األموال

 ما بكل الفقرية الطبقة إضعاف على تعمل األموال رؤوس أصحاب
 إحدامها تستغل طبقتني إىل اجملتمع ينقسم وهنا وسائل، من أوتيت

 من املقاومة إىل يؤدي الذي الطبقي الصراع باب يفتح وهذا األخرى،
 وخليق بالعنف، مث بالصراخ، مث ألنني،با املظلومة املستغلة الطبقة قبل

 كل يفقد الوحوش عيشة يعيش أن الطبقات هذه من يتكون مبجتمع
 بني والتعاون واإلخاء والرمحة الود من اجملتمع حلياة األساسية املقومات

 يف اجملتمع حبماية يعين كما الفرد حبماية يعين وهو واإلسال، أفراده،
 يقيم فإنه لذا أفراده، بني التآخيو  الوحدة على وحيرص الوقت، نفس

 اليت األسباب تقتلع بطريقة -واالقتصادي االجتماعي– الشامل تشريعه
 أخرى. طبقة حساب على ظاملة استغاللية طبقة خلق إىل تؤدي

 من الفوائد استبعاد خاصية "تشكل اجلمال: غريب الدكتور يقول
 متسقا وجودها علوجت هلا، الرئيسي املعلم اإلسالمية املصارف معامالت

 راسية بروح أنشطتها وتصبغ اإلسالمي، للمجتمع السليمة البنية مع
 الذي العمل أن دائما يستشعرون عليها القائمني جتعل عقائدية ودوافع

 هو بل فحسب، الربح رحقيق يهدف جتاري عمل جمرد ليس ميارسونه
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 الرسالة، عبء محل يف اجلهاد أساليب من أسلوب ذلك إىل إضافة
 الشرعية، لألصول جمافية أعمال مباشرة من األمة الستنقاذ اإلعدادو 

 عبادة العمل أن العاملون هؤالء يستشعر -وقبله– ذلك كل وفوق
 املادي اجلزاء إىل باإلضافة وتعاىل، سبحانه اهلل من عليها مثاب وتقوى

 .(0)الدنيوي
 الثانية: الخاصية

 مارات:االستث طريق عن التنمية نحو الجهد توجيه هي
 اإلقراض طريق عن االستثمارات إىل تتجه الربوية البنوك أن معلو،

 فقد اإلسالمية البنوك أما واحلرا،، احلالل بني تفرق ال ألهنا بفائدة،
 اإلسالمية، املبادئ مع يتمشى سبيال وسلكت املنهج هذا عن عدلت

 اخلالدة: الشريعة تقرمها طريقني بأحد أمواهلا تستثمر وأصبحت
 بتوظيف بنفسه البنك يقو، أن مبعىن املباشر، االستثمار ل:األو 
 عائدا. عليه تدر مشروعات يف التجارية األموال

 مال رأس يف البنك مسامهة مبعىن باملشاركة االستثمار الثاين:
 ملكية يف شريكا البنك يصبح أين عليه يرتتب اإلنتاجي، املشروع

 يف كذلك وشريكا عليه، افواإلشر  وتيسريه إدارته يف وشريكا املشروع،
 بني عليها يتفق اليت بالنسب خسارة أو ربح من عنه ينتج ما كل

 الشركاء.
 اخلاص ومنهجه اإلسال، تصور من ينطلق اإلسالمي البنك وألن

                              
 .17املصارف وبيت التمويل اإلسالمي للدكتور غريب اجلمال: ص( 0)



 
 توظيف األموال بين المشروع والممنوع

 
72 

 
 واحلرا، احلالل ملعايري ختضع ومشاركته املباشرة استثماراته فإن احلياة، يف

 يلي: ما ذلك على ويرتتب اإلسال، حيددها اليت
 اليت واخلدمات السلع إنتاج دائرة يف وتركيزه االستثمار توجيه -0
 املسلم. لإلنسان السوية احلاجات تشيع

 احلالل. دائرة يف -خدمة أ، كان سلعة– املنتج يقع أن رحري -6
 -تصنيع -)متويل اإلنتاجية العملية مراحل كل تكون أن رحري -9

 احلالل. دائرة ضمن شراء( -بيع
 عمل( نظا،– )أجور اإلنتاج أسباب كل تكون أن رحري -1

 احلالل. دائرة مع منسجمة
 النظر قبل اجلماعة ومصلحة اجملتمع احتياجات مبدأ رحكيم -5

 .(0) الفرد على يعود الذي العائد إىل
 الثالثة: الخاصية

 االجتماعية: التنمية االقتصادية التنمية ربط
 تصور من ينطلق أنه ي،اإلسالم البنك يف اخلاصية هذه يف واألصل

 فيه تنفصل ال الذي الوحدة ين واإلسال، اخلاص، ومنهجه اإلسال،
 بالنواحي واالهتما، اآلخر، البعض عن بعضها للحياة املختلفة اجلوانب

 اإلسال،. أصول من أصل االجتماعية
 الوظيفة أمهية تتبني اإلسال،، يف ومصارفها الزكاة إىل عاجلة وبنظرة

                              
من مطبوعات  12-15كتاب مائة سؤال ومائة جواب حول البنوك اإلسالمية: ص( 0)

 االرحاد الدويل للبنوك اإلسالمية.
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 اإلسالمية. ولللد االجتماعية
 والتنمية االقتصادية التنمية بني يربط ال اإلسالمي والبنك
 تؤيت ال أساسا االجتماعية التنمية يعترب إنه بل فحسب، االجتماعية

 ويلتز، اجلانبني يغطي بذلك وهو مبراعاته، مثارها االقتصادية التنمية
 إىل الربوي البنك يتجه كما يتجه وال والعدالة، اجملموع بصاحل

 ذلك ألن التنمية، أمور مراعاة دون أكثر رحبا له تضمن اليت املشروعات
 اجملتمع. يف اخلطرية نتائجه له خلل

 الرابعة: الخاصية
 والتوظيف االستثمار جمال إىل ودفعها العاطلة األموال جتميع

 املسلمني فإن والزراعية، والصناعية التجارية املشروعات متويل هبدف
 وجود إىل يتطلعون الربوية البنوك يف أمواهلم إيداع عن يتورعون الذين
 أمواهلم. فيه يودعون إسالمي بنك

 الخامسة: الخاصية
 فيما املباشر التجاري التبادل حركة وتنشيط الدفع وسائل تيسري

 املصارف مجيع اجملال هذا يف وتتعاون اإلسالمي، العامل أحناء بني
 البنوك شأن ذلك يف شأهنا وجه، أكمل على وظيفتها لتؤدي اإلسالمية

 اإلسالمية البنوك رحل حيث احلاضر الوقت يف العامل تسود اليت الربوية
 حملها.

 السادسة: الخاصية
 املصرف، داخل حصيلتها فيه صندوق بإنشاء الزكاة نظا، إحياء
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 يف خيضع إسالمي مصرف فإنه الصندوق، هذا إدارة املصرف ويتوىل

 األموال. هذه يف الواجبة واحلقوق مياإلسال للتعامل األموال توظيف
 السابعة: الخاصية

 املصرف يتوىل له صندوق وإنشاء املسلمني، مال بيت إحياء
 إدارته.

 الثامنة: الخاصية
 على املسامهة الشركات تفرضه الذي االحتكار على القضاء

 يف االشرتاك من الغري لتمنع سندات تصدر كانت أن فبدل أسهمها،
 تتوسع لكي أسهمها زيادة يف االكتتاب باب فتح إىل أستلج املال رأس

 أعماهلا. يف
 التاسعة: الخاصية

 عنصر وإبعاد واملغار،، املغامن يف واملساواة العدل قواعد إرساء
 أن بعد املسلمني من ممكن عدد أكرب يف املصلحة وتعميم االحتكار،

 من يهتمون ال الذين الطائلة األموال ألصحاب خاصة املصاحل كانت
 املال. كسبوا طريق أي
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 الفصل الثاني
 إسهام البنوك اإلسالمية في التصحيح اإلسالمي

 للمسار االقتصادي
 المبحث األول

 االقتصادية التبعية من اإلسالمية البالد تخليص
 وذلك االقتصادية، املشاكل من كثري نتائج اإلسالمية البالد عانت

 الصناعية. للدول تبعيتها بسبب
 أغلبها بتخصص التبعية عصر خالل اإلسالمية البالد كانت فقد

 يصدر رئيسي حمصول عائد على دخلها ويعتمد األولية، املواد إنتاج يف
 عملت كبرية مصاحل االستعمارية الدول هلذه وكان الصناعية، الدول إىل

 هذه تدخل ولئال قائمة، التبعية لتظل اإلسالمية البالد يف بقائها على
 الصناعي. اإلنتاج انميد إىل البالد

 املعامالت جمال يف القائمة الظروف التبعية هذه ساند وقد
 األموال. رؤوس واستثمار النقد، وشئون املصرفية،

 المصرفية: بالمعامالت يتعلق فيما (1)
 التاسع القرن خالل اإلسالمية البالد يف القائمة املصارف ظلت

 لضعف املسلمني عند األموال رؤوس قلة بسبب وذلك أجنبية، عشر
 املصارف هلذه األساسي النشاط كان وقد عندهم، االقتصادية احلالة

 يف يتمثل -اإلسالمية البالد قلب يف قائمة أهنا مع– ودما حلما األجنبية
 هذه فيها توجد اليت الدول بني اخلارجية التجارة عمليات متويل
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 بأوجه األجنبية الدول هتتم مل ولذلك تتبعها، اليت الدول وبني املصارف،

 والزراعة. كالصناعة احمللية االقتصادي النشاط
 تكن مل اإلسالمية البالد يف األجنبية املصارف أن ذلك إىل يضاف

 وجود لعد، إما االئتمان، على احمللية الرقابة أنواع من نوع ألي ختضع
 جتعل أجنبية بأيد يدار منها املوجود لكون أو حملية، مركزية مصارف

 هذه أساءت وقد له، واقع ال شكال التجارية املصارف على الرقابة
 احلالة ضعف على وساعدت كثريا، اإلسالمية البالد إىل املصارف

 ضروريا أمرا إسالمية مصارف إنشاء يف التفكري جعل مما االقتصادية
 للغاية.

 النقد: بشئون يتعلق وفيما (2)
 الدول قدن تتداول اإلسالمية البالد يف النقدية النظم أخذت

 من احمللي اإلصدار غطاء يكون أن على عليها املسيطرة األجنبية
 األجنبية للبالد التبعية مظاهر ومن خزائنها، على سندات من أو عملتها
 الضغط مع االستعمارية الدول فيها تتحكم اليت النقدية املناطق وجود
 مبا ز،تلت وبذلك فيها، والبقاء هلا باالنضما، اإلسالمية البالد على

 على املرتتبة النتائج كل وتتحمل االستعمارية، الدول اقتصاد يفرضه
 ذلك.
 األموال: رؤوس باستثمار يتعلق وفيما (3)

 اليت وخصوصا اإلسالمية البالد على الكثرية األموال رؤوس تدفقت
 البالد جعل على األجنبية الدول عملت إذ األولية، املواد فيها تتوفر

 ورواج األولية املواد استغالل بني لرتبط ملنتجاهتا ئجةرا سوقا اإلسالمية
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 هلا. املنتجات
 املناطق يف البرتول اكتشاف بعد األمر هذا تضاعف وقد

 البالد أسواق تغطية على االستعمارية الدول حرصت فقد اإلسالمية،
 اليت الطائلة األموال لتعيد باهظة، وبأسعار املتنوعة باملنتجات اإلسالمية

 وغريه. للبرتول قيمة بذلتها
 من كثري اقتصاديات اصطبغت األوضاع هذه لكل نتيجة وهكذا

 وأصبحت األجنبية، الدول القتصاد بالتبعية اإلسالمي العامل دول
 أدت وقد أجنبية. بأيد تدار اإلسالمية البالد يف تقا، اليت املشروعات

 البالد بني فيما التجاري التبادل حجم وانكماش تقلص إىل التبعية هذه
 اإلسالمية.

 وجود على يتوقف التبعية هذه مساوئ من شك وال وخالصها
 يف اتباعها وبالتايل اإلسالمي، العامل أحناء يف اإلسالمية املصارف
 تغطي لكي بينهما؛ فيما الوثيق التعاون أسلوب أعماهلا مباشرهتا
 للمصارف مضادة كقوة وجودها وتفرض اإلسالمي العامل حاجات
 .األجنبية

 وكثرت اخلري وعم اإلسالمية البالد سعدت هذا حصل ومىت
 النزيهة. األيدي تدرهبا اليت النافعة املشاريع

 (0)العاجل. القريب يف ذلك يكون أن اهلل نسأل
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 المبحث الثاني

 تجميع فوائض األموال، واستثمارها
 ال بالد ش عوب نفعه ا يع م جليل ة خبدمات اإلسالمية املصارف تقو،
 املصارف هذه تؤديها اليت املتنوعة املصرفية اخلدمات فبجانب اإلسالمية

 هل ذا وس نعرض واستثمارها. األموال فوائض لتجميع الوسائل بتوفري تقو،
 موجزة: مخسة فروع يف املصارف خدمات من اجلانب

 الفرع األول
 المصرف اإلسالمي يحفز المسلمين إلى االدخار

 النقد يكثر لئال لالدخار الناس لتحفيز الدول معظم تسعى
 واملصرف حقيقيا، إنتاجا يقابل ال بعضه كان إذا وخاصة قيمته املتداول

 املختلفة. املشروعات يف املشاركة باب املسلمني أما، يفتح اإلسالمي
 يف وذلك عندهم، الفائضة األموال يستثمروا ألن عمالءه فيدعو

 األجل. طويلة مشاريع
 الظاهرة على تقضي ليلاجل العمل هبذا اإلسالمية واملصارف

 يف أمواهلم يودعون اإلسالمية البالد أبناء من كثري لدى السائدة
 املسلمني بأموال شعوهبم وتسعد دوهلم منها فتستفيد األجنبية املصارف

 تعيش الذي الوقت يف املتناهية والرفاهية اآلمنة العيشة هلم توفر حيث
 العيش. من شظف يف اإلسالمية الشعوب فيه

 
 رع الثانيالف
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المصرف اإلسالمي يوفر التمويل االستثماري نظير مقابل 
 عادل

 متويل على للحصول املشاق تعاين اإلسالمية البالد ظلت
 ترفض ما كثريا إذ الغنية؛ الصناعية الدول قبل من احليوية ملشروعاهتا

 اإلسالمي العامل مشروعات رحتاجه الذي التمويل تقد م الدول هذه
 املاسة رغبتها يف ميكن احلقيقي السبب، ولكن واهية، بأسباب متذرعة

 هذه تضطر ولكي اقتصاديا، هلا وتبعيتها اإلسالمية البالد تأخر يف
 تضمن وبذلك املشاريع، هذه لتمويل كبرية قروضا منها لالقرتاض البالد
 الفقرية. اإلسالمية البالد أسواق يف منتجاهتا رواج األجنبية الدول

 اإلسالمية، البالد عل الديون تراكم هو هذا لكل ةاحلتمي والنتيجة
 رجال على ييسر ألنه اإلسالمي؛ املصرف إىل احلاجة تشتد وهنا

 التمويل بأعمال يقو، إذ املصرفية، التسهيالت من االستفادة األعمال
 أهنا كما مثرهتا األطراف مجيع جيين مشاركة أساس على االستثمارية

 يوجه اإلسالمي املصرف ألن إلسالمي؛ا للمجتمع كبرية مصاحل رحقق
 الكثري بالنفع تعود اليت واخلدمات السلع إنتاج إىل االستثمار تبار

 العمل وحجم يتناسب الربح من جزءا األعمال هذه مقابل ويأخذ
 به. يقو، الذي

 اإلسالمي، وللمصرف أوال، للمستثمر الكبرية الفائدة رحصل وهبذا
 ثا.ثال اإلسالمي وللمجتمع ثانيا،

 الفرع الثالث
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 المصرف اإلسالمي يحد من سوءات التضخم

 املعامالت تطهري اإلسالمي املصرف أعمال وطبيعة خصائص من
 مشروع غري ثراء رحقيق يف التسبب من وجتنيبها النقد سوق يف السائدة

 للنقود. الشرائية القوة اخنفاض نتيجة يأيت ثراء املعامالت، سوق يف
 لكن مقابلة، معدنية قيمة عن يعرب زارم يعترب النقد أن ذلك
 التضخم حدة يف تزيد وسائل اتباع على درجت التجارية املصارف

 ويستفيدون عليها يسحبون اعتمادات لفتح عمالئها مع تتفق حيث
 وغريهم. هم منها

 لديه. املودعة املبالغ أضعاف من التجاري املصرف يستفيد وهبذا
 دون النقود من املتداول حجم يزيد جإنتا  يقابله ال الذي االتفاق وهذا

 وما األسعار ارتفاع هلذا والنتيجة اخلدمات، أو السلع  من مقابل
 هنجها اإلسالمية واملصارف النقدي. التضخم سوءات من يصاحبه
 تقو، ألهنا مقابل دون نقود خلق إىل تلجأ ال فهي متاما لذلك خمالف

 فهي وهلذا مشروع، غري اءإثر  أي دون الودائع من لديها ما استثمار على
 أعلم. واهلل التضخم ويالت من امللجأ

 الفرع الرابع
المصرف اإلسالمي يوسع حجم المبادالت التجارية 

 المباشرة
 التجارية العالقات أواصر تقطيع على األجنيب املستعمر حرص

 التجارية املبادالت عملية تتم لكي اإلسالمي؛ العامل دول بني املباشرة
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 ملؤسساته حنصى ال مغامن بذلك حمققا عواصمه عرب لدولا هذه بني
 املصرفية. مؤسساته ذلك مقدمة ويف التأمينية،
 املال وعصب حمور هي املصرفية املعامالت أن املؤكد من بات ولقد
 من حمكمة شبكة قيا، من فالبد عليه وبناء والتجارة، واالقتصاد
 رحقق لكي مي،اإلسال العامل أحناء كافة يف اإلسالمية املصارف
 وتوسيع استقالهلا ودعم االقتصادي املسار لتصحيح املرجوة األهداف

 أجنيب. وسيط دون املباشرة التجارية املبادالت حجم
 الفرع الخامس

المصرف اإلسالمي ينظم جمع واستثمار حصيلة أموال 
 الزكاة

 اإلسالمي اجملتمع بناء إلقامة الدعائم أقوى من الزكاة مورد يعترب
 األعمال مجلة فمن وهلذا ألفراده؛ كرمية حياة تأمني يكفل الذي ادلالع

 طريق عن وذلك الزكاة، أموال جتميع اإلسالمي املصرف هبا يقو، اليت
 يف حاليا به معمول هو كما - الغرض هلذا املصرف ينشئه صندوق

 عن فتتم الصندوق حصيلة توزيع عملية أما - الكوييت التمويل بيت
 أموال بتوزيع تقو، الغرض، هلذا تشكل جلنة أو صندوقال إدارة طريق
ِإنََّما الصََّدقَاُت  تعاىل: بقوله احملددة هلا الشرعية املصارف على الزكاة

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقَاِب  لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ
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