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J 
�� ��مد هللا �مد
 	نستعينه 	نستغفر
 	نتو� ��ه 

� �نفسنا	�من  "	من سيئا% �عما#ا "	نعو! باهللا من 
	من يضلل فال ها23 (" 	�شهد  "يهد
 �هللا فال مضل (

� 	�شهد �� ;مدً  "�� ال �( �ال �هللا" 	حد
 ال �يك (

صA� B عليه 	@ ?( 	�صحابه 	من  "	�سو( عبد

  :	بعد "�ا كثJً 	سلم تسليمً  "تبعهم بإحسا� �E يوC� Dين

	بالطاعة يفر3	
  "فإ�R �هللا تعاE خلق �Pلق �وحد	

 ,)�(��h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�c :فقاV سبحانه
	�النقيا3  "	حقيقة �إلسالD �نما Z �الستسالD �كمه

	عدD تقديم �a حكم  "نهيه	�إل!_� ألمر
 	 "ل\عه

                                                           
)c( %يا��e�: fg.  
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�����B�AB�AB�AB�A����D�CD�CD�CD�C :قاV تعاE "@ حكم �هللا 	�سو(

�R�QP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�R�QP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�R�QP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�R�QP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E

V�U�T�SV�U�T�SV�U�T�SV�U�T�S����X�WX�WX�WX�W����YYYY�)�(. للمؤمن �فال خيا
	ليس  "m �مر قضا
 �هللا 	�سو( -ا�� �l مؤمنا حقً -

	�لتسليم �qاD سو�p 	�فق هو�
 �D  "�مامه �ال �لرضا به

¬�¬�¬�¬��: قاV �هللا تعاE كما "	rال فليس بمؤمن "خالفه

°� �̄®°� �̄®°� �̄®°� �̄®����µ� �́³�²�±µ� �́³�²�±µ� �́³�²�±µ� �́³�²�±�����̧ �¶�̧ �¶�̧ �¶�̧ �¶

¹¹¹¹����À�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�º� )�(.  
 E� تنقسم Eمر �هللا تعا�	هذ� فاعلم �� � tتب �!�

tقسم: Dلصيا�	 wلصال�	 w� "	غJها قسم yتص بالطها

                                                           
)c( ألحز���: |g . 

)}( pلنسا�: gf . 
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 يس�	 "	قسم yتص بمعاملة �Pلق. ا%يس� �لعبا3ي	
من بيع 	��p 	منها ��عامال% ��ا�ة  "��عامال%

�هن 	غJها	 w�   .	rجا
فاألصل  �ما ��عامال% "��ظر ا%ي	�ألصل m �لعبا3

 :" 	ال سيما ��عامال% ��ا�ة" قاV تعاE)�(فيها �إلباحة

�Y�X�WY�X�WY�X�WY�X�W��� ��)�(,  �فإ!� لم يوجد �3ل منع فال �تا
	��عاملة ��منوعة  "أل� هذ� هو �ألصل ��E �3ل �باحة

	 ��ا�" �	 مبد� ا من كتا� �	 سنة �Z ما خالفت نًص 
Dمن مبا�3 �إلسال.  

	باستقر�p �#صو� �ل\عية يتبt #ا �� فسا3 
  : �E �مرين هما �ساًسا�لعقو3 � ��عامال% يرجع 

                                                           
)c( بائح" فإ� مبناها @ �الحتيا�e�	 � . يستث� من !لك �لفر	

)}( wقر��: }�f . 
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c- ما يؤ23 ��ه "�لربا	.  
lلغر�  "	ما هو � معنا
 "	ما يؤ23 ��ه "��ي� -{

  .�لفاحش
 Vلقد ك� ��د	فقط  - wJنة �ألخ	آل� m-  m

  "ئد ��نو� بt �� �ا 	بt مانع منهافو�
 �	أل� ��ج�ين �م �لصو% �لعا� m ��ال3 صا

	ظنه �#ا¢ عرفًا حسنًا ال¡و   "�لربا بالp هذ� �لع�
	�ثّر !لك m تفكJ  "	حًقا ال تسو¥ مقا	مته "¤الفته

حª لقد 	جدنا بعض �eين يتسمو� بسمة  "�لكثJين
و� �لقر?نية فيؤلونها »يئو� �E �#ص "�Cين

	ينسو� ��  "�خضعوها eلك �لعر¬ �ae �شتهر
فإ!� �l �لربا عرفًا شائًعا  "�أل3يا� حاكمة @ �ألعر�¬

	»ب ¡ريد ¯ �لقو2  "فهو عر¬ فاسد ¡ب مقا	مته
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	�l �!r ��ناp �القتصاm a3 كثJ من �C	V  "�حا�بته
�وجد 	جب �لعمل @ 	ضع �سس جديدw  "يقوD عليه

  .)�(بناp صالح lمل فاضل
 ��ج�ينهذ� ��حث ببيا� �3لة  �e فقد ع° 

حy ªلص #ا m �#هاية حكم  امن �ساسه ا	نقضه
Dلك  صافيًا من شو�ئب �لشبها% �إلسال! m متحرين

��نهج �لعل³ �لسليم m �الستدالV 	�#قد 	سميت هذ� 
   :��حث
  �عرµ 	نقد "عtفو�ئد ��نو� بt ��ج�ين 	��ان�

tباب	تمهيد  m �  :	خط¶ m هذ� ��حث تتمحو
  : �ما �qمهيد فيتعرE� µ �#قا� �qا�ة

   .�ل·هيب من �لربا -� 
                                                           

)c( نظر� :a3ريم �لربا تنظيم �قتصا¸�� wللشيخ ;مد �بو  هرcg . 
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   .�qعريف بربا ��اهلية -� 
 .��حرm D �إلسالD الربا�qعريف ب – ج 
	Vحو �طبيعة عمل ��نك :�ما ��ا� �أل	V فيد	

   :من خالV ��باحث �qا�ة
  .�qعريف با�نك :��بحث �أل�� 
  .�qعريف بأشهر �لعقو3 ��ا�ة ��\	عة :��بحث ��ا� 
  .�qوصيف �ل\½ لو�3ئع ��نو� :��بحث ��الث 
  .صو�¤تلفة لو�3ئع ��نو� :��بحث �لر�بع 
�ما ��ا� ��ا��:  m نق¾دها	شبها% ��ج¾�ين  µفيعر

  .ضوp ��نهج �لعل³
m لت	قد حا	مر¿زً   Àمفيدً هذ� ��حث �� يأ � �

�  موجزً  "	�� يكو� سهل �لعبا�w ا للخاصة 	�لعامة"نافعً 
Vخال� Jفقت  .من غ	جو �هللا سبحانه �� �كو� قد �فأ
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	ال حوV 	ال  "	�هللا ��ستعا� 	عليه �m" �Âq !لك
	صB �هللا 	سلم @ نبينا ;مد 	?(  "قوw �ال باهللا

tخو�نه ��عr	 صحبه	..  
tم?.  
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����� �� 	
�����  

   :% �لقر#" �لكريم :��الً 
�بع سو� من �لقر?� �لكريم � m كر �لربا! pجا

سو�Z  w 	بقيتها مدÃ" 	�لسو�w ��كية "�حد�ها مكية
D	لر� "Eتعا Vمو�� �:قا��ما #تيتم من +با ل*بَو % 

�:ا9 فال يربو عند �هللا �ما #تيتم من 012 تريد�" 
هذ
 �آلية  	 ")�(��Bك هم ��ضعفو"�جه �هللا فأ

 "ال تتضمن حكًما قاطًعا بتحريم �لربا�لكريمة ��كية 
� m �لتش	rنما �كما حدÄ  "ريع¾جاp% من با� �qد

فبينت �� �لربا غJ مقبوV عند  "مثال m ¸ريم �Pمر
Eهللا تعا�" Åلq ¢#فو�	بذلك هيئت �أل!ها� 	 


  .حكم �qحريم 	تنفيذ
                                                           

)c( D	لر� :|Æ. . 
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	 Ç w�فبظلم من �Cين �:قاV تعاE "�لنساpسو

�حلت Gم �بصدهم عن  Jحرمنا عليهم طيبا ��Nها
	بها  ")�(�� �خذهم �لربا �قد نهو� عنه Tسبيل �هللا كث*�ً 

	فيها تمهيد 	�ضح  "يتبt �� �لربا �l ;رًما @ ��هو3
tحريمه @ ��سلمq"  قبل w�	قد نزلت m ��دينة ��نو

ها" 	فيها �يًضا �qحذير من _قبة �جالp ��هو3 عن
�w �العتبا� بسوp منقلب �#اكصt  "�لعصيا�	È	

   .عن طاعة �لرÉن
سو�V? w عمر�� m قو(  mثم نزq� Vحريم  
Eضعافً �:تعا�ا يا �يها �Cين #منو� ال تأكلو� �لربا 

	جاp%  ")�(�مضاعفة ��تقو� �هللا لعلكم تفلحو"

                                                           
)c( pلنسا� :cgÊ . 

 . V? :c|Ê عمر�� ){(
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فبينت سوp ��نقلب  "يعسو�w ��قرË wتاD هذ� �لت\
� هللا 	�سو( قاV �ن يتعامل بالربا 	�عتÌته عد	ً 

Eين يأكلو" �لربا ال يقومو" ^ال كما يقو\ �:تعاC�

  .)�(��cC يتخبطه �لشيطا" من ��س
   :�لسنة �لeيفة%  :ثانًيا

 m كتا� �ل·غيب 	�ل·هيب للحافظ �نظر مثًال 
  :منها "هيب من �لرباا m �ل·��نذ�a ¡د ثالثt حديثً 


 �لشيخا��	���  �من حديث �Î هريرw  ما 
 Vلرسو�� Vيا : قالو� "»�جتنبو� �لسبع ��وبقا%«: قا

�سوV �هللا 	ما هنÑ" Vقتل «: قا	لسحر" �	ل\� باهللا" �
 Vكل ما�	كل �لربا �	هللا �ال با�ق" � Dفس �ل¶ حر#�

 %��تيم"	�qوÒ يوD �لزحف"	قذ¬ ��حصنا% �لغافال
                                                           

)c( wقر�� :}�f . 
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   )�(»��ؤمنا%

 عن جابر بن عبد �هللاJغ	مسلم  
�	� � 	ما 

Vه قاRهللا «:كن� Vسو�?¯ �لربا"	موÔه"  �لعن 
Vقا	شاهديه"	تبه"Õ	:»pهم سو�«)�(   

a�
 ��خا�	� من حديث سمرw بن جند� 	ما 
��يت �لليلة �جلt «: كنRه قاV �عن �سوV �هللا  �

�µ مقدسة فان� E� Ãفأخرجا Ãتينا �تيا� ªطلقنا ح
D3 جل قائم "@ نهر من�	@ 	سط �#هر �جل  "فيه 

 3��بt يديه حجا�w"فأقبل �لرجل �m ae �#هر" فإ!� �
�× �لرجل Öجر m فيه �فر3
 حيث  "�لرجل �� yر

�l" �فJجع  "�× m فيه Öجر "فجعل Øما جاp �خر

                                                           
)c(  a�  ).)}fÙ" 	مسلم �gg({(��خا

  ).ÚÊÆg(مسلم  ){(
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�l ما هذ� :فقلت .كماÑ Vفقا: #� m يته�� ae� ¯? هر
  .)�( »�لربا

	@ �ألخص  "�e 	جب �� نعر¬ ما يتعلق بالربا
 m 3ست\2 �لفسا�	قد عمت ��لو2 	ماننا هذ�   m

µ�
 ��خا�a من حديث �Î  "�أل�	�	صدÛ فينا ما 
 wهللا  �� �هرير� Vسو�� Vشأ� ��ا m Vقا: » tأت�

V �من ��ال منه��رp بما �خذ  @ �#ا¢  ما� ال يبا�
Dمن ��ر� D�« )�(.  

  

                                                           
)c(  a�  ).ÊÙf{(��خا

)}(  a� . )ÊfÆ{(��خا
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  ا �hاهليةg+ب
� :�همها ما ي�l" Ü �لربا m ��اهلية @ عدw صو

Ý	أل� w��لزياC� m w3ين مقابل �لزياm w3 :�لصو
  ):�خرÞ 	� يد�(�ألجل 

 :�لطaÌ عن �اهد عند تفسJ قو( تعاa Eير	 

�I�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�A�����J�J�J�J

M�L�KM�L�KM�L�KM�L�K� )�( ßن ae� لربا� m Vهللا �نه قا� 
lنو� m ��اهلية يكو� للرجل @ �لرجل �Cين  :عنه

Vتؤخر ع° فيؤخر عنه :فيقو	¿ذ� 	عن  .لك كذ� 	
w3با �هل ��اهلية :قتا� "يبيع �لرجل �E �جل مس� :�� 

3
 	�خر �  pلم يكن عند صاحبه قضا	فإ!� حل �ألجل 

                                                           
)c( wقر�� :}�f . 
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  .)�(عنه 
�لقرµ ��ؤجل بزياw3 م\	طة :�لصو�à� wانية

  :مرw 	�حدw عند �لسد�3 تدفع
�لربا �l aeنت �لعر� تعرفه  :قاV ��صا� 

 w3جل بزيا� E� JنانC�	 هم��C� µقر �l تفعله �نما	
µما �ستقر �  .)�(@ ما ي·�ضو� به  "@ مقد�
�با ��اهلية �نما �l :	قاm V موضع ?خر �� Dمعلو

 من فáنت �لزياw3 بدًال  "ر	طة¾ بزياw3 مشا مؤجًال قرًض 
  .)�(فأبطله �هللا تعاE 	حرمه  "�ألجل

�لقرµ ��ؤجل بزياw3 م\	طة : �لصو�à� wاàة
  :تدفع @ �قسا� شهرية

                                                           
)c( �aÌلط� Jتفس� )g/Ù(مؤسسة �لرسالة � ".  

�3� �لغد �لعرc/Úgf( "ã(للجصا�  ��حDá �لقر?�� ){( � . 

  ).�c/Úg(��صد� �لسابق  )|(
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a لفخر �لر�� Vقا : �l ae� با �لنسيئة هو �ألمر�
 ً�ا � ��اهلية 	!لك �نهم lنو� يدفعو� � متعا�فً مشهو

 ً� 	يكو� ��¢ "ا� معينً ��اV @ �� يأخذ	� ¯ شهر قد
 "ا" ثم �!� حل �Cين طا�و� ��ديو� بر�¢ ��ا��VاV باقيً 

فهذ� هو  "فإ� تعذ� عليه �أل3�  p�3	� m ��ق 	�ألجل
  .)�(�لربا �l aeنو� m ��اهلية يتعاملو� به

�l  �	 نسيئة ��اهلية äا سبق نر2 �� �با ��اهلية
  :يمكن تقسيمه �E قسمt	 "من �با �Cيو�

c-  يد� �	 Þخر�ãتر 	� åما �� تق� 	حل � فإ!: �
�لDæ بدفع  ياw3 عليه مقابل  "�ألجل 	لم يدفع
  .�لزياm w3 �ألجل

}-  w3مؤجل بزيا µطة(قر	يتفق : )م\	مقابل �ألجل 

                                                           
)c( �Jلكب� Jفسq��  a للر�)Ú/Æ}( د ��اÉ� ¢عبا ��3 � ".  
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مرw 	�حدw �	 @  "@ هذ
 �لزياw3 من ��د�ية
 .�قسا�

	بهذ� يتبØ �� tمة �لربا �ا مدلوV لغوa عند 
	�� �#ص �لقر?Ã قد 	�3  "به �لعر� lنو� يتعاملو�

�با  �	هو ما �طلق عليه �#ç  "بتحريم !لك �لربا
الَ « :حt قاm V حجة �لو��3 ��اهلية

َ
�  R�ِ�  R  ِمنْ  ِ�ًبا ُ̄

َاِهِليRةِ  ِ�بَا
ْ
ْمَو�ِلُكمْ  �pُُ	ُ¢  لَُكمْ  َموُْضو�ٌ  ��

َ
 الَ  �

ه �	 فليس ألa �نسا� فقي ")�(»ُيْظلَُمو�َ  َ	الَ  َيْظِلُمو�َ 
aهذ� ��ع� �للغو m فقيه �� يد½ �بهاًما Jغ"  Dعد 	�

	�#ص  "فإ� �للغة عينته "تعيt ��ع� تعيينًا صا3قًا
 .)�(	�لسنة عينته  "�لقر?Ã عينه

                                                           
)c(  3	�3 بو� 
�	�)|||g( بن ماجة�	 ")|Êff( بن خزيمة�	 ")}ÙÊÆ( "

Ãصححه �أل�ا	 . 

  .g|للشيخ ;مد �بو  هرw � �¸ريم �لربا تنظيم �قتصا�a3: �نظر ){(
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  ��حر\ % �إلسال\ ا�gلرب
tنوع E� با ��يو� :يمكن تقسيم �لربا��با  "	

يشتمل 	 "	�أل	V ثبت ¸ريمه بالسنة ��طهرC�" wيو�
tب¾¾ا �لنسيئة  :@ نوع�)Jأخq�	 أجيلq� a�  m

�ب¾¾¾ا �لفض¾¾ل 	 ")�qقابض)w3لزيا� a�("  هو ما Ãاà�	
��تعا�¬ عليه  )�(	هو �با �لنسيئة "نزV �لقر?� بتحريمه

�با �لقرµ :	يشتمل @ نوعm" t ��اهلية"  w3لزيا�	
  .� يد��	 �خر Þ	 C� m"ين مقابل �لزياm w3 �ألجل

��الً : jبا ��يو+  
حديث �ألصنا¬  �3ل ¸ريم هذ� �#و� من �لربا 

�
 مسلم من حديث �Î سعيد  �لستة ��شهو�	� ae�
                                                           

)c( تا���با �لنسيئة ( صو :m عليها �l ¶ل� w���اهلية" 	�لصو�w  �لصو
�با فضل  E� لك قسم ��عض �لرباe	 "ل¶ حرمتها �لسنة �#بوية�

îالصطال� m ال مشاحة	تيه" ��با نسيئة بصو	 . 
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a��سوV �هللا  � �Pد ��� Vهب« :قاeهب باe�" 
	�qمر  "	�لشعJ بالشعJ "	�لÌ بالÌ "	�لفضة بالفضة

فمن  �3 �	  "� بيديدً  " بمثلمثًال  "	��لح با�لح "باqمر
ï�  .)�( »فيه سو�p ي�آلخذ 	��عط "�س3�æ فقد �

فإ!� �ختلفت هذ
 �ألصنا¬ فبيعو� « :	ñ لفظ
  .)�( »� بيدكيف شئتم �!� �l يدً 

 - فهذ
 �ألصنا¬ �لستة Z ;ل �لربا با#ص 
بt �لرسوV  	قد - شا�¿ها m �لعلة  مايلحق بها قياًسا 	

  كيفية �لربا فيها فأ	ضح �� �
   :يع فيها يكو� @ 	جهq�tبا

V	نسه :�لوجه �ألó مثل �� يبا�  "�� يبا� منها

                                                           
)c(  مسلم)ÚÊÚÊ.(  

  ).ÚÊ|Æ(مسلم  ){(
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  :فيش·� فيه �طا� "!هب بذهب
   .�� يتسا	يا m �لو � :�حدهما

Öيث يتقابض �لطرفا� "� بيد�� يكو� يدً  :�آلخر	
  . قبل �� يتفرقا

  .فا� lنت هنا�  ياw3 مع �لقبض فهذ� �با �لفضل
�سو�p �شتمل @  "با نسيئة	�r لم يتم �لقبض فهو 

�با �لفضل" w3لم يكن فيه  يا D�.   
Ãاà� لوجه�:  Jألصنا¬ بغ� 
�� يبا� 	�حد من هذ

" مثل �� يبا� !هب äا يو�فقه m �لعلة �لربويةجنسه 
 "� بيدبفضة فيش·� فيه �� 	�حد 	هو �� يكو� يدً 

  .Öيث يتقابض �لطرفا� قبل �� يتفرقا
  .فهو �با نسيئةفإ� لم يتم �qقابض 

   :��كمة من ¸ريم �با �لفضل
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!كر بعض �هل �لعلم �� ¸ريم �با �لفضل من با� 
من  ال يبيع شيئا بأك� منه أل� _قًال  �¸ريم �لوسائل

	rنما يكو� !لك �!� �l �حد �لعوضt  "� بيدجنسه يدً 
	�ذ� �ا با�  � �	 �l �حدهما �نفس من �آلخرمؤجًال 
 Vمن � �بال tحد من صاع�	بصا�  pa3مر �لرq

 ç#� Ìخ�	مر �لطيب q�� ) Vبذلك قا :» tع 
	�
فبع  a	لكن �� ��3% �� تش·"�لربا عt �لربا ال تفعل

   .)�(»�qمر ببيع ?خر ثم �ش·يه
�نما �لربا « :�قوç#� V  من ��ر�3	من ثم يكو� 

���" 	rنما بيا� عظم ��رm D  ليس )�(»m �لنسيئة
ôهذ� �#و� من �لربا تعا" Vنما �لربا �ألعظم  :فكأنه قا�

                                                           
)c(  a�  ).)ÚÊfÆ" 	مسلم c}(|{(��خا

)}(  a�  ." 	�للفظ �سلم))ÚÊgÚ "ÚÊgf" 	مسلم c�Ù "}c�Æ({(��خا
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  .ما هو �با �لنسيئةث	�ألك� �
 Ãمن ��عا 
Jغ E� ��� w3��	�لعد	V عن �

�#ç  منها حديث "��الغية ( شو�هد m �للغة 	�ل\�
�ْقيَةَ  الَ « :�ُ  Rِمنْ  �ِال  ٍtَْق  ْ	

َ
	من هنا نعلم �نه . )�(»Éَُةٍ  �

 �و� هنا� تناقض بن ç#� Dø ال يمكن �� يك
   .�أل	V 	�آلخر �!� صح عنه

  
  :ما يلحق باألصناk �لستة

��ع �لعلماp @ جريا� �لربا باألجنا¢ �لستة 
��ذكو�m w حديث عباw3 لوجو3 �#ص �لصحيح 

هل »ر2 فيها �لربا �D " 	�ختلفو� فيما عد�ها "�ل�يح
�ألجنا¢  فذهب �لظاهرية �E ق� �لربا @ هذ
 Ñال

                                                           
)c(  a� . ))fÚÆ" 	مسلم f�Êf((��خا
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" 	ال غر�بة m !لك فقد �لستة 	�نه ال يتعد�ها �E غJها
�ما �هو� �لعلماp  .�لقيا¢ و�نف	 خالفو� علماp �ألمة

�لقائلو� بالقيا¢ فقد عد	� ��كم �E غJها من 
pألشيا�"  Jلفضة غ�	هب e� m تفقو� @ �� �لعلة�	

لعلة � ¸ديد�ختلفو� m ثم  "�لعلة m �أل�بعة ��اقية
  .لù منهما �لربوية

�� علة �لربا  ما !هب ��ه ��مهو� من :	�لر�جح
فأما  "تتعد2 	ال تقت� @ �لستة ��نصو� عليها

" فù ما )�a ما تثمن به �ألشياp(�#قد�� فà� úمنية 
	�ما  "� من �a نو� فعلRة �لربا فيه �àمنية�عد نقدً 

لكيل �	 �لو � �أل�بعة ��اقية فالعلة فيها Z �مو� �
فù مكيل �	 مو 	� ال يطعم فال يدخله  "مع �لطعم

 "	û مطعوD ال يكاV 	ال يو � ال يدخله �لربا "�لربا
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فإ!� �جتمع �لكيل مع �لطعم �	 �لو � مع �لطعم فهنا 
   .علة �لربا

 Vاصل( :�بن قد�مة��وفق يقو��	جتمع ما �� :� 
 �لربا ففيه 	�حد جنس من 	�لطعم 	�لو � �لكيل فيه

�	�ية wحد�	"  ��l wألe�	 üلل�	للحم �	 
 	هذ� "	�و
Vلعلم �هل �ك� قو�" Vبن قا� � علماp قوV هذ� :��نذ

�   .	��ديث �لقديم m �ألمصا
 	�ختلف 	�لطعم 	�لو � �لكيل فيه �نعدD 	ما
�	�ية فيه �با فال جنسه wحد�	هو "	 Vهل �ك� قو� 
  .l#و2 	��اp "�لعلم
 من 	�لو � �لكيل �	 "	حد
 �لطعم فيه 	جد 	ما 

 "فيه �لعلم �هل 	�ختلف "�	�يتا� ففيه 	�حد جنس
Ý	أل�	 �� pهللا شا� Eليس حله� �! تعا m �3ل ¸ريمه 
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Ûال به موثو	مع�  aمسك يقوq� Z	 "ضعفها مع به 
µ�   بينها ��مع �	 �طر�حها فوجب "بعضا بعضها يعا

 �لكتا� تضيهيق �ae ��ل �صل �E 	�لرجو�
  .)�( )	�العتبا� 	�لسنة

ية �#قد 	�لعمال% 	��Ûاألحكم �qعامل ب
wýعا��:   

لقد e� �lهب 	�لفضة منذ � منة بعيدw ;ل  
�qعامل بt �#ا¢ فيما هو لألعيا� 	��نافع فأصبح 

	��دV ( حكم  "�qعامل باأل	��Û �#قدية بدال عنها
Vقد �فتت ¯ ��جامع �لف .��بد	قية �قهية بأ� �#قو3 �لو

Dáلفضة من �ح�	ننقل منها "�ا ما لثهب :  
   :)g(قر�� �مع �لفقه بر�بطة �لعالم �إلسال� �قم 

                                                           
)c( �°البن قد�مة  ���غ)Ú/c|f(لفكر" ¤ت��� ��3 � ".  
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Üمع �لفقه �إلسال� ما ي� �بناp @ �� �ألصل  :قر
	بناp @ �� علة جريا�  "m �#قد هو �eهب 	�لفضة

 Vصح �ألقو�� m منيةà� مطلق Z لربا فيهما� pعند فقها
	بما �� �àمينة ال تقت� عند �لفقهاp @  "�ل\يعة

	بها تقوD �ألشياe�"  m pهب 	�لفضة q� mعامل بها
	�صل  "هذ� �لع� الختفاq� pعامل باeهب 	�لفضة

	rنما  "�لوفاp 	�إلبر�p بها �غم �� قيمتها ليست m !�تها
� عنها�ا� 	حيث �� �qحقيق m علة جري "m �مر خا

	هو متحقق  "�لربا e� mهب 	�لفضة هو مطلق �àمنية
eلك Øه فا� �لس ��جمع �لفقm"  ú �لعملة �لو�قية

�   :�إلسال� يقر
�� �لعملة �لو�قية نقد قائم بذ�ته ( حكم (

   .	�لفضة �#قدين من �eهب
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	»ر2 �لربا عليهما بنوعيه  "فتجب �لزwÕ فيهما
با#قدين من �eهب   	نساpً كما »ر2 !لكفضًال 

ا 	�لفضة تماما باعتبا� �àمنية m �لعملة �لو�قية قياسً 
	بذلك تأخذ �لعملة �لو�قية �حDá �#قوm 3 ¯ . عليها

	بهذ� يصبح  .�الل�æما% �ل¶ تفرضها �ل\يعة فيها
Vجنس  :�لقو Þ	 لفضة كونهما مو�	هب e� علة ��
�àمنية Z  ال عمل فيه 	ال معوV عليه 	�صبحت قوًال 

  ) �لعلة m ¯ عملة نقدية من �a نو� تكو�
فإ!� بيعت 	�قة من �#قو3 بو�قة �خر2 فالبد من * 

Ûفرq� قابض قبلq�"  Jمن غ D� نت من جنسهاl pسو�
فلو ýفت 	�قة نقدية سعو3ية من !	�% ��ائة  "جنسها

بو�قتt من !	�% �Pمسt فالبد من �qقابض من 
  .رÛ �يضا�لطرفt قبل �qف
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 *Üلو �ش·2 ح	نقدية فال   Û��!هب �	 فضة بأ	
بد من �qقابض من �لطرفt قبل �qفرÛ ألنه كبيع 

 ç#� فيه Vقا ae� هب بالفضةe��: » فإ!� �ختلفت
   .)�( »هذ
 �ألصنا¬ فبيعو� كيف شئتم �!� �l يد� بيد

  : فا� �قساD ��يو� ��بعة "ا سبقتلخيًصا �	
V	أل� : �l �!�"aبو�حرD فيه  ��يع m جنس 	�حد 

  . يئة�qفاضل 	�لنس
�!� m �l جنسt �تفقا m علة �با �لفضل" : �àا�

  . فقط 3	� �لفضل يئةحرD بينهما �لنس
�بويt لم يتفقا à�:  mالث tجنس tب �l �!�

  .يئةجا  �لفضل 	�لنس "�لعلة
جا  �لفضل  "�!� �l بt شيئt ليسا �بويt :�لر�بع

                                                           
)c(  مسلم)ÚÊ|Æ.(  
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   .	�لنسيئة
  �Cيو��ب¾ا  :نياً ثا

 	� µقر 	مة من بيع �e� m �	هو �لربا فيما تقر

	هو �لربا ��Ü  "	هو �لزياC� m w3ين مقابل �ألجل "�و

	_3% ��ه  "�ae شا� بt �#ا¢ m  ما� ��اهلية
ýقعنا ��عا�	 m شدها  "��نو��	لربا � �	هو �ظهر صو

فقد  "� 	عليه �نعقد �إل�ا�	فيه نزلت �#صو "قبًحا
�لزياC� m w3ين مقابل �ألجل  :�l جوهر �لربا يومئذ

 Jغ 	قرًضا � 	بيًعا � 	ين سلًفا �C� هذ� ��يًا �l مصد
  .)�(!لك 

� µبا �لقر�  

                                                           
)c( اجر جهله�: �نظرq� ما ال يسع�  �لتكتو� عبد �هللا ��صلح 	�Cكتو

� a	لصا� îصال}Ù� . 
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 "	يش·� �#فع - مثًال  –	هو �� يقرضه 3��هم 

 "بإيفاp �ك� äا �قرضهJغ 	حيو�نه � 	� 
� .�	 ينتفع بد�

د تعطى هذ
 �لزياw3 مرw 	�حدw عند حلوV �ألجل 	ق
. .�	 سنوية "�	 شهرية "	قد تعطى @ �قسا� �سبوعية

   .�لخ
أل�  �	ليس قرضا m ��قيقة هذ� هو �لربا بعينه	

Ûفا�	هذ� �الش·��  "��قصو3 بالقرµ �إلحسا� 	�إل
	يصبح m ��قيقة بيع  y"wر� �لقرµ عن مقصو3
3��هم بد��هم �E �جل w3مع  يا Z  لك �#فع!

�	\�� )�(.  
  Ñهل يقت� �لربا m �لقرµ @ �ألصنا¬ �لستة

�ختلف �لعلماp فيما يلحق باألصنا¬  :��و��

                                                           
)c( 2 ��يو��: �نظر	فتا	فقه � � pماعة من �لعلما�c} . 
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�ما m �لقرµ فقد  "� فقطو��ي�با �لستة � حالة 
p� ¯ m عو� �نه��"  �� Dمن ��علو	إل�ا� هو �

��rك 	 "�إلسال��لت\يع  ��صد� �àالث من مصا3
pلعلما� Vقو��:   

¯ �p �عطيته �E �جل فر3  :)�(قاV �إلماD مالك -
  .��ك مثله 	 ياw3 فهو �با

	ليس ( ��  :)�(قاV شيخ �إلسالD �بن تيمية -
 pلعلما� Ûباتفا Vيع �ألمو�� m عليه w3يش·� �لزيا  

-  Dبن حز� Vقا)�( ) �	هو �ae خالف ��مهو
	�لربا ال »و  m  ):��يعفوقف عند �ألصنا¬ �لستة � 

m  :�ال m ستة �شياp فقط –�a ال يوجد  –��يع 	�لسلم 
                                                           

)c( نة��د�	� )Ú/}f.(  

  ).Æ/f|f{( ��مو� �لفتا	�2 ){(

)|( �Bح��� )Æ/fÊÆ.(  
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	هو q�"  mمر 	�لقمح 	�لشعJ 	��لح 	�eهب 	�لفضة
p� ¯ m µلقر�. 

-  çلقرط� Vع ��سلمو� نقال عن نبيهم  :)�(قا��
�� �ش·�� �لزياm w3 �لسلف �با 	لو �l قبضة من  �

  .ن مسعو3 �	 حبة 	�حدwعلف كما قاV �ب
  

  

                                                           
)c( ��?لقر� Dáجامع �ح� )|/}Úc.(  
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  طبيعة عمل ��نك  
V	عريف با�نك :��بحث �ألq�  

 �الئتما� بعمليا% تقوD مؤسسة) ��نك( :� �للغة :�	ًال 
µ�·باالق µإلقر��	)�(  

 تتلخص :	يقوC� Vكتو� ;مد � :�القتصاm3  :اثانيً 
�لوظيفة �لرئيسية للبنو� m ��جتمعا% ��ديثة 

m q� قليدية��ملة:� 
� ��نو� تق·µ ل
µتقر)}(.  

	من ثم فالوظيفة �لرئيسة للبنو� Z �الق·�µ من  
 "هو �لفائدw @ �لو�3ئع "���و3عt 	يدفع �م ثمنا ;د3ً 

ا �@ هو فائدw ثم يتقا� من ��ق·ضt منه ثمنً 
                                                           

)c( عجم �لوسيط���� )c/cÚÆ.(  

حكم 	�3ئع ��نو� �نقًال عن  ||{� »;اm %�È �#قو3 	��نو�� ){(
�  .�gلتكتو� عÜ �لسالو¢ � �	شها�3% �الستثما
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µإلقر��" tمنà� 	� tلفائدت� tب Ûلفر�	"  �هو ��صد
  .�نك�ألسا� إلير�%�3 �

�qوصيف �ل\½ �لوحيد �ا تقوD به  :m �ل\� :ثاàاً 
�لفائدw هو �نه عقد قرµ  ��نو� ¸ت �سم

	تلك Z صو�w  "بزياw3 م\	طة ;دw3 سابًقا
µبا �لقر�.   

��عض يتحايل @ �� 	�3ئع ��نو� ليست 	لكن 
 "لنقو3ل	تا�w بأنها �جا�w  "	3يعةعقد تا�w بأنها  "قرًضا

	من  .�E غJ !لك من �نو�� �qحايل "ها 	Õلة	تا�w بأن
	�#ظرÇ �نطباÛ  "ثم 	جب �لقاp �لضوp @ هذ
 �لعقو3

	هذ� هو موضو� ��بحث  "�	طها @ �لفو�ئد ��نكية
  .�qا�

Ãاà� عريف بأشهر �لعقو3 ��ا�ة  :��بحثq�
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 ��\	عة

���� nعقد �لقر:  
	هو  "د(�لقرµ هو تمليك ماV �ن ينتفع به 	ير3 ب

%_Ìq� 3حسا� �من عقوr	 Ûفا�	هو äا ير�3  "�! فيه �
ألنه لو  �	eلك حرD �� يؤخذ عليه �لعوµ "به 	جه �هللا

  .)�(جا  Pر� عن موضوعه �E با� ��عا	ضا%
	µ·ينقل ��لكية للمق µعقد �لقر"  �� )	

tيتعهد بر3 ��ثل ال �لع	 tيستهلك �لع"  µ·ق��	
�!� µضا� ضامن للقر	هلك � 	هذ�  "تلف � m aيستو

  .تفريطه 	عدD تفريطه
  :�لوNيعة ���� 

                                                           
)c( 
�حه لكتا� ��يع من كتا� �Cكت �فا3 m شيقح�� Cخا ��3ل �و

  .��لطالب
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فú تو¿يل  "Cيه ��مانة ¸فظ عند ��و3َ  :�لو3يعة 
 "	ليس ( �النتفا� بها "m حفظ ��اV @ �� تر3 عينه

إ!� هلكت فإنما تهلك ف "	��وC �3َيه �مt ال يضمن
 "Cيه �3قل �E ��وتأل� ��لكية ال تن �@ صاحبها

	eلك فهو غJ ضامن �ا �ال �!� �l ��ال� �	 �لضيا� 
 .)�(بسبب منه

  :�إلجا+0 ����
µعقد @ ��نافع بعو w��Z a عقد يبيح  "�إلجا

للشخص �� ينتفع بملك �لغJ �	 بعمله مدw معينة 
	�لعt ��ستأجرw �مانة m  .بأجر معلوD ي·�ضيا� عليه

 .)�(يط لم يضمنهايد ��ستأجر" �� تلفت بغJ تفر

                                                           
)c( ل�: �نظر�C� î� m لسبيل� ��3� �لعقيدc/ÚÙc(w(لضويا�  �منا � ".  

  ).Ú/c�Ú(للáساÃ  �بد�ئع �لصنائع�: �نظر ){(
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�نما Z  "فاإلجا�w ليست تمليك لألعيا� �lيع 
أل�  �فال يباî �ستئجا� �لطعاD ألكله "تمليك منافع

فيخر� بذلك من ملك  "�لطعاD يستهلك باألكل
�� �إلجا�w تمليك ��نفعة 3	� �لعt  "صاحبه تماًما	

wؤجر��)�(.   
w�	rنما  "ال ينقل ��لكية للمستأجر �!� عقد �إلجا
	يدفع  "مع بقاp �لعt لصاحبها "يعطيه حق �النتفا�

فتجو  �جا�w ¯ 	من ثم  .�جر� مقابل هذ� �النتفا�
 tلع� pيمكن �� ينتفع بها منفعة مباحة مع بقا tع

	ال ¡و  �جا�w ما ال يمكن �النتفا�  "Öكم �ألصل
Dلطعاl عينه pبه �ال يمكن �النتفا� ال �!  �به مع بقا

                                                           
)c( نظر� :�Dإلسال� m ظم ���فية#��  a��ضا �Éد مغا	 �لتكتو

�c|�3لعد� "cÚc  ها ضمن�سلسلة قضايا �سالمية �ل¶ يصد
  .��جلس �أل@ للشئو� �إلسالمية �qابع لو ��w �أل	قا¬ ���ية
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	مثل �لطعاD �#قو3 فال يمكن �النتفا�  "هباستهالك
tبها �ال باستهال� �لع" m بإنفاقها p�\ل�" 
Jغ	 . 

  :�لو1لة ����
�ستنابة �لشخص من ينو�  �لوÕلة m �ل\� تع°

 "من �ألمو� �ل¶ ¡و  فيها �#يابةمعلوD عنه m �مر 
   .)�(!لك  �lيع 	�ل\�p 	�و

wلة بأجرÕتصح �لو	يش·� ف "	wيها ¸ديد �ألجر" 
  . 	بيا� �لعمل ��وû فيه

 -�a �لو¿يل 	��وû  - 	يفسد �لعقد �� �ش·طا 
Vا�� ¢��أل� ��اV ما( يأخذ  �يأخذها ��وû نسبة من 

�Öه Øه 	يعطي �لو¿يل �جرته. 
	ال يضمن �لو¿يل ما ضا� �	 تلف �	 خ� �!� لم 

                                                           
)c( ل�: �نظر�C� î� m لسبيل� ��3� �لعقيدc/Ú}c(w(لضويا�  �منا � ".  
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 .يفر� �	 يتعد فيما 	û فيه
  :��ضا�بة �

ا�بة Z �� يدفع �إلنسا� ما( �E �نسا� �تجر ��ض
�¿ةف "	يكو� �لربح بينهما Öسب ما يتفقا� "فيه ú 

tطرف tب tلالثن Dغر��	معا هذ� بما(  "فيها ��غنم 
	�لربح �لفعÜ يقسم بt صاحب  "	هذ� óهد
 	عمله

��¢ ��اV 	��ضا�� بنسبة متفق عليها )�(. 
Pسا�w يتحمل صاحب m حالة عدD �لربح �	 �


	ال يأخذ �لعامل شيئا  "��¢ ��اP� Vسا�w ��ا�ة 	حد
	rنما يتحمل ضيا�  "m حالة �Pسا�w �	 عدD 	جو3 �بح

  .جهد
 	عمله
 "��ضا�� ليس بضامن �ال �!� خالف �	� �لعقد

                                                           
)c( لسابق : �نظر� �  ).{|c/Ú(��صد
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 .�	 ق� �	 فر� "�	 فعل ما ليس من حقه �� يفعله
  ئع ��نو��qوصيف �ل\½ لو�3 :��بحث �àالث

 

   :قاعدw مهمة �
	هكذ� ��يل �لربوية فإ� �لربا  :يقوV �بن �لقيم

	rنما �l  "لم يكن حر�ماً لصو�ته 	لفظه
 "حر�ماً �قيقته �ل¶ �متا  بها عن حقيقة ��يع

 m حريمq� جد	جد% 	فتلك ��قيقة حيث 
�¿بت 	بأa لفظ عÌ عنها w�فليس  "�a صو

	rنما �لشأ� �  "و�3لشأ� m �ألسماp 	صو� �لعق
  .)�(حقائقها 	مقاصدها 	ما عقد% ( 

�نطالقا من هذ
 �لقاعد w	ñ ضوp ما سبق يمكن 
                                                           

)c( �tوقع�� Dالبن �لقيم  ��عال)|/cÚÙ.(  
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úحقيقتها ف J�3ئع ��نو� سميت بغ	بأ�  Vلقو�:   
c- 3يعة	ليست :   

أل� ��نك ال يأخذها كأمانة �تفظ بعينها 	rنما 
 .يستهلكها 	يلDæ بر3 ��ثل

•  w3تنص ��ا�}g � من �لقانو�Àما يأ @ a��: 
�!� lنت �لو3يعة مبلغا من �#قو� 3	 �p� a ?خر äا (

	�Õ ��و�3 عند
 مأ!	نا ( m  .يهلك باستعما(
  .)�ستعما�ا �عتÌ �لعقد قرضا

كما �� ��نك m �يع ��اال% ضامن لر3 ��ثل  •
 فلو lنت 	3يعة 

  .�ا �l ضامنا 	�ا جا  �ستهالكها
  :جا�w	ليست من با� �إل -{
ال يمكن �النتفا� بها  :فمن حيث طبيعة �#قو3) � 
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�ية  :	Ç ��بسو� لل�خس¾ي "�ال باستهالكها_
µلفلو¢ قر�	 JنانC�	 هم��C��  m �!� w�أل� �إل_

	ال يتأ �النتفا� با#قو3 �ال باستهالكها  "�النتفا�
  .)�(عينًا فيصJ مأ!	نًا m !لك

حالة  �نك mيضمن � :	من حيث �لضما�) � 
  .�Pسا�w 	�لضيا�

  
   :	ليست 	Õلة - |

يأخذها  ا من ��¢ ��اqVحديد نسبة مقدمً  )�
Vا�� ��فغاية  "�لوÕلةمع�  عندئذ تحققيفال  "

�لو¿يل �� يكو� �ج�Jً يعمل m ماV موÔه 
  .بإ!نه

                                                           
)c( )cc/cÚf.(  
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c.c.c.c.c.c.c.c.c � ( �� ألنه ال »و  للو¿يل	
 µيقر 	ه بأ� يعقد �لعقو3 فيبيع �Ôمو Vما m ¬يت�

	Ç حاqنا �لعميل ال يعر¬ شيئًا عن  "�ال بإ!� موÔه
   .معامال% ��نك �Pاصة بما(

 �حالة �Pسا�w �	  لضما� ��نك mثم ) 
  .@ !لك m �لعقد 	نصه "�لضيا�

  
Ú- بة�     :	ليست مضا

فا�غنم  "لعدD ¸قيق ��غنم 	��غرD لالثنt معا)�
 D نك  "للعميلمال�� Bفع Äحد �� Dغر��	

	
  .حد
� (Vا�� ¢�� "	أل� �لزياw3 ;دw3 بنسبة من 

	ليست جز�pً شائًعا معلوًما من �لربح l#صف 



    ٤٧  °ÃÞ^¹]æ<àèˆé�]<°e 

 .مثًال 
 

�( ��  .لضما� ��نك 	ال ضما� @ ��ضا
 _ً� µقانونً �!� فو�3ئع ��نو� عقد قر	ش·� "ا �

w3قرًض  "فيه �لزيا �	هذ� هو �با  "اا ;رمً ا �بويً فصا
ال يقبل  "� @ حرمته نًصا�V3 ae �لقر? "��اهلية

  .�qأ	يل �	 �الجتها3
  صو� ¤تلفة لو�3ئع ��نو� :�لر�بع��بحث 

  
* a�   :��سا� ��ا

 a�	3يعة ¸ت �لطلب 	من حق ��سا� ��ا
��و�3 �� يأخذ �صيد
 Øه �	 بعضه 3	� قيو3 @ 

 �لسحب �	 �إليد��"�	 ��تبا� بمدw معينة فا�نك 
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 a�   .مª طلب ��و�3ملDæ بالسد�3 �لفو
	لكن هذ� �لعقد yتلف عن عقد �لو3يعة فا�و�3 
عند
 ليس Cيه حق �النتفا� بالو3يعة 	r!� ضاعت �	 
تلفت بغJ تفريط فليس بضامن 	��لكية ال تنتقل 

  .��ه
 wصد��ما ��سا� ��جا�2 فا�نك يستفيد من �
هذ
 ��سابا% 	يستثمرها #فسه حيث تنتقل ��لكية 

  ضمن �3 ��ثل ��ه 	ي
نر2 �� ��سا� ��ا�a عقد قرµ بt  ثممن  •

 ��و�3 	��نك 

	ما D�3 ��نك ال يعطي فائدw @ هذ� �#و� من 
�لقر	µ فالقرµ هنا قرµ حسن 	هو yلو من �لربا 

 .	مع هذ� فال yلو من ��رمة
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 Dتكا� ��ر��فالقرµ ��سن �!� �l عونا @ �
�� �� Dمن ��علو	 Dتاجر 3يو� فهو حر� aنك �لربو

Dر��� w�3ئر m مر�� معظم نشاطه يقع"  wصد��	
 Jغ	بالربا  µإلقر�� m بها tية يستع���سابا% ��ا

 .!لك من �ألعماV ��حرمة
	لكن �!� لم يوجد �ال ��نو� �لربوية فقد يضطر 
��سلم �q� Eعامل معها فال�	�Z w �ل¶ ��أته �ذ� 

 .ا	�ل�	�w تقد� بقد�ه
ال  :)�( -�Éه �هللا  -يقوV �لشيخ عبد �لعزيز بن با  

m Vضع �ألمو�	لقائمو� ��نو� �لربوية  »و  � �l pسو�
عليها مسلمt �	 غJهم �ا m !لك من �_نتهم @ 

                                                           
)c( � بيا� بطال� ��عامال% �لربوية ���فية m 2	فتا	تنبيها% هامة 

بيا� من علماp �أل هر m مكة �البن با " ملحق ضمن  �	غJها
  .cfÊلتكتو� ;مد �بو شهبة � ���كرمة للر3 @ مف¶ م�
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لكن �!� " 	لو �l !لك بد	� فو�ئد "�إلثم 	�لعد	��
�� شاp فال حر�  �ضطر �E !لك للحفظ بد	� فو�ئد

	قد فصل لكم ما حرD عليكم �ال  ]:�V �هللا لقو �هللا
�ما �ضطر�تم ��ه 

)�(.  
 *Jوفq� ·3ف: 

 Dمن حيث عد a�صو�ته تشبه ��سا� ��ا
�qقيد بمدw معينة للسحب من �لرصيد غJ �� هذ� 
�إليد�� yضع لقيو3 ال yضع �ا ��سا� 

a�	نسبة �لسحب من 3فاتر �qوفJ �قل من .��ا
	eلك تستخدD ��نو� من ��صدw  ���سابا% ��ا�ية
   .كÌ من ��سابا% ��ا�ية�هذ
 �Cفاتر نسبة 

كما تدفع ��نو� فو�ئد �بوية ب\	� معينة @ 

                                                           
)c( Dألنعا� :ccÆ.  
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wصد�� ��نك تنتقل ��ه ملكية �	مع� هذ�  .هذ
 �أل
wصد�	يت�¬ فيها 	يستفيد منها m عمليا%  "�أل

و3عt �إلقر�µ �لربوa 	يتعهد بر3 ��ثل 	�لفائدw للم
 µهذ� هو عقد �لقر	هو ضامن � �يع ��اال% 	

aلربو�.  
* �  :شها�3% �الستثما
•  Vقا–  �قد يتخذ �لقرµ ( :�لسنهو�C� "aكتو
����  :من !لك "¤تلفة �خر2 غJ �لصو�w ��ألوفة صوً

�¿ة �	 شخص معنوD_ a سند�% �فهذ
  "تصد
 aلشخص ��عنو� 	تعقدها �ل\¿ة � µ	لسند�% قر�

	من �كتتب m هذ
 �لسند�% فهو مقرµ  "قرضtمع ��
  .)�( )لل\¿ة �	 �لشخص ��عنوa بقيمة ما �كتتب به

                                                           
)c( لقانو� �لوسيط��� )f/Ú|�.(  
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�!� فشها�3% �الستثما� سند�% يقدمها ��نك  •
  :للمو3عt فú قر	µ فإ!� lنت

)�( w3طة متفق عليها مع  يا	م\ úف:  µقر
 .)	تس� شها�3% �الستثما� !�% �إلير�3(�بوý aيح 

�a �لفو�ئد �لربوية للقر	µ بعد (جو�ئز !�%  )�(
�� قسمت 		 عت بطريق �لقرعة @ هيئة 

��ي� �E �لربا فا�و�ئز ما Z �ال  �ضفنا فهنا قد:)جو�ئز
wتو يع �لفو�ئد �لربوية عن طريق ��قامر. 

بنك عند
 	�3ئع !�% جو�ئز"	مقد�� : مثاV هذ� •
هذ
  �!�% {�cلو�3ئع ع\w ماليt 	�لفائدw �لسنوية 

فإ!� قسمت @  "�لو�3ئع فو�ئدها مليو� 	مائتا �لف
�شهر �لسنة خص ¯ شهر بمائة �لف يقسم ��ائة 

 .�أللف �E ما يس� با�و�ئز
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��ائزw �أل	Ý مقد��ها �سو� �لفاً 	�àانية  •
 �ع\	� �لفاً 	�àاàة ع\w ?ال¬ 	ع\ جو�ئز مقد�

	مائتا� ¯ منها �لف 	�سو� ¯ منها مقد��ها مائة 
 w\هكذ� ¯ ع	 �	ع\	منها �سة  ¯ �مقد�
جنيها% مثال تعتÌ 	3يعة �ا تذكرw تأخذ �قما معينا 
هذ
 �أل�قاD تو � عليها ��و�ئز بالقرعة صاحب 

	 صاحب  "��نيها% �لقليلة قد يأخذ �Pمسt �لف
	��ميع ي·قب  "قرµ يبلغ �آلال¬ قد ال يأخذ شيئا

 .موعد �جر�p �لقرعة
 :ف· توفJ �لÌيد3 *
نظر�  "�qعامل مع مáتب �لÌيد سهل مي� •

 .	�نتشا�ها فئ �يع �لقر2 	��د� "لك�تها
	�إليد�� هنا قد يكو� �جر3 حفظ ��اV ال  •
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� .فيشبه ��سا� ��ا�m a ��نو� "لالستثما
•  m تلفy عندئذ ال	 wقد يكو� �إليد�� بفائد	

 .�p عن 3ف· توفJ ��نو�
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  �نقدها شبهاJ ��ج�ينعرn ل
�Ý	تعد من :لشبهة �أل Vا�� ¢�� @ w3ليس ¯  يا

 _� Dلربا ��حر�!!  
Üلشبهة بما ي� 
  :	قد �ستدV �صحا� هذ

�	2 مسلم � صحيحه عن �ب ��فع * �  ��
فقدمت عليه  �ستسلف من �جل بكر�ً  ��سوV �هللا 

فأمر �با ��فع �� يق� �لرجل  "�بل من �بل �لصدقة
لم �جد فيها �ال خيا��  :فرجع ��ه �بو ��فع فقاV "ر
بك

�باعيا" Vفقا: »
�� خJ �#ا¢ �حسنهم  "�عطه �يا
pقضا« )�(.  

	�لربا�  "فلو فرضنا �� ��كر يقد� بألف 3�هم
 يقد� بألف 	�سمائة فيكو� قد  �3
 �سمائة 3�هم 

                                                           
)c(  مسلم)ÚÊÚÙ.(  
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 wهرير Î� 2 ��يه� عن	�� Vجل : قا� �
فجاp �لرجل  "	سق فأعطا
 �يا
شطر  �لرسوV �هللا 

Vقا	سقا 	 
نصف ( قضاp"	نصف «: يتقاضا
 	�عطا
  .	�لوسق ستو� صا_ً ) �2 من عند2( )�( »لك نائل

�3 �لشبهة :   
 w3مؤجل بزيا µهو قر µبا �لقر� �� �تقر

  :	ن·� ��قاV لألئمة )م\	طة(
•  V	ديث �أل�� î�	ñ هذ
 : " )�(قاV �#و	2 � 


�ألحا3يث �نه Jغ	 µيستحب �ن عليه 3ين من قر" 
�D  "�� ير3 �جو3 من �2e عليهáم	هذ� من �لسنة 	

 ßجر منفعة فإنه من µليس هو من قر	 Ûألخال�
                                                           

)c( � 
�	� Åيه�)f/|fc( عنه Vثابت" قا Î� عنعنة حبيب بن 
" 	Ç سند
  .ثقة فقيه كثJ �إل�سا V	�qدليس: ��افظ �بن حجر

�î مسلم� ){(� )cc/|Æ.(  
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úمش عنه"أل� ��ن �l طا � عقد ¾عنه ما	ر
µلقر�")�(.  

	ñ ��ديث جو�  :")�(	يقوV ��افظ �بن حجر  •
تقع �طية 	فاp ما هو �فضل من ��ثل ��ق·µ �!� لم 

� ""!لك � �لعقد فيحرD حينئذ �تفاقا"	به قاV ��مهو
 .�a جو�  	فاp ما هو �فضل من ��ثل

 :�ما ��ديث �àا� فقد ترجم ( ��يه� بقو( •
 )به نفسه منه بال �� طيبةً  خ�Jًبا� �لرجل يقضيه (

m Vيقو	2 قبله e� يسلفه (: ��ا� �� Jبا� ال خ
�	2 عن �بن عمر  )منه �Jًخ@ �� يقبضه  سلًفا	

 سلًفامن �سلف ( :قو( �pفال ي\� �ال قضا.( 

                                                           
)c (شيقح�� Cخا �  .لفًظا �	 عرفًا:  �C� 3كتو

)}( �a�  ).f/�Ê( �فتح ��ا
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�!� فقد �تفق �ألئمة @ �� �ش·�� �لزياw3 مقدًما 
Dبا ;ر� E� Ûيقلب ;اسن �ألخال ae� بهذ�  "هو	

	تصبح ;ا	لة  "يتفق �ل\� ��كيم مع �لعقل �ل�يح
تدالV ¸ليل �لربا ��جمع عÜ ¸ريمه عن طريق �الس

هو  بإثبا% جو�  �عطاp �لزياw3 عند تقا� �Cين
	�È أل3لة �ل\� بعضها  "�ستدالm V غJ ;له

	ال yر� هذ� عن كونه ¸ايل مفضوî @  "ببعض
 .	�ستغفاV 	�ضح للقا�� غJ ��تخصص "�ل\�
ال عالقة (  مقدًما¸ديد نسبة �لربح :لشبهة �àانية�

رفا� قد تر�ضيا عن طو�عية با�ل �	 ��رمة ما D�3 �لط
�  .	�ختيا

�3 �لشبهة:  
لقد ثبت باأل3لة �لصحيحة من �لكتا� 	�لسنة  •
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	�إل�ا� �� �لزياw3 ��\	طة @ ��¢ ��اV عند 
 .ا �ً_ �إلقر�µ �	 �الق·�µ تعد �با ;رمً 

�! تم لك !لك فاعلم �نه من ��علوD من �Cين  •
فال �له  �ً_ بال�	�w �� �ألمر �!� ثبتت حرمته 

��يت لو  � �جل بامر�w 	هما م·�ضيا� فهل  "�ل·���
�جل من  !Ñحالًال �لزنا يصJ � حقهما  �	هل لو تعا

تصJ �لرشوm w حقهما  "�آلخر �شوw عن طيب نفس منه
Ñهما يعلما� ! حالًال	ًر� � 
	هل لو س� �جل �خا

Ñعندئذ حالًال Jحرمتها فإنها تص	ها �È! 

  .�لربا مقصو� @ ما فيه �الستغالà: Vة�لشبهة �àا
�لقر	µ �لربوية � ��  :قاV �صحا� هذ
 �لشبهة

�	منها ما  ع�نا منها ما يعر¬ بالقرµ �الستهال
�	�أل	V مثا( �!�  .�a	 �الستثما� يعر¬ بالقرµ �إلنتا
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 ٍVما E� شخص ���� �	 غJ  لطعاDٍ  �حتا 	� 
ال »د
بفائدw  قرًضاعطا
 ?خر !لك من حاجاته �ل�	�ية 	�

ستخدD �لقرq� � µجا�w �فهو حر�D لالستغالV �ما �!� 
�	 � لو� من �لو�� �الستثما�  "من �جل �qنمية 	�لربح

 Ñفما ��رمة � !لك Vثابتة لر�¢ ��ا wحد3% فائد	  
  :+N �لشبهة

  :يدV @ عدw �مو� �لDÂ هذ� 
 c - l 2e� با ��اهلية�� عدD معرفة بطبيعة 

يقبلو�  "طريقة من طرÛ �الستثما� عند �هل ��اهلية
	قد يذهب صاحب ��اV �لقليل �E تاجر  "عليه برضا

Ò	3  3لقليل ثم ير� Vملة يستثمر هذ� ��اl يملك قافلة
عقد عبد قد 	 "لصاحبه ��¢ ��اV 	�لفو�ئد �لربوية
كما عقد نوفل  "شمس معاهدw ¡ا�ية مع �#جا�
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فا�¢ 	معاهدw ¡ا�ية مع ��مJيt  مع حلًفا	��طلب 
�لشتاp  	قد �م  �هللا @ �هل مكة برحل¶ "� ��من
   .	�لصيف

	هل يتصو� _قل �� �لعبا¢ بن عبد ��طلب »يئه 
	هو  ";تا� �E �لقو% �	 �E �للبا¢ فال يقرضه �ال بربا
	من  "��l ae يسÅ ��جيج �يًعا نقيع �لزبيب 	�qمر
فهل  "��علوD �� �لعبا¢ �l من ��ر�بm t ��اهلية

يسو¥ �لعقل �� تكو� 3يونه �ل¶ ير�Î بها لالستهال� 
)�(Ñ!  

�2e  "فإ� �لفقJ ��حتا� "عدD فقه �#صو� - { 
�ته "يضطر لالق·�µ بالربا	È � "يرتفع �إلثم عنه بقد

 "قل	يب� �إلثم @ ��قرµ ��ستغل هذ� ما يقتضيه �لع

                                                           
)c (نظر� :�a3للشيخ ;مد �بو �¸ريم �لربا تنظيم �قتصا � wهر fÙ.  
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" �l �لربا غJ مرتبط با�اجة 	�الستغالV 	لكن �ا
���  Vسو�� Vحيث قا tالثن� t« :ب 	فمن  �3 �

ï�	لعن ?¯ " »فيه سو�p ي�آلخذ 	��عط "�س3�æ فقد �
Vقا	ه Ôمو	لربا �: »pهم سو�«.  

�بعة  - |� Vا� �ألمة خال�� @ ���ر�P� @ wر	
عن نبيها  �خًذ�ما ¡مع �ن �ألمة	 "ع\ قرنا من �لزما�

  .���بt عن �به  �
	تبع هذ� �إل�ا� ��ا� ¯ ��جامع �لفقهية  •

 	��ؤتمر�% �لعلمية

�با ��نو� خاصة( �(. 
�لفو�ئد ��نكية من ��عامال%  :�لشبهة �لر�بعة

	ال يمكن �� تسد مسدها  "�ل�	�ية m ع�نا
�ل¶ ) �µ	 �لقر�(	��ضا�بة  "��عمال% �لفقهية �لقديمة
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يق·حها ��عض كحل بديل عن �لفو�ئد ��نكية ال 
  .�3ل عليها من �لقر?� �	 من �لسنة


م يؤثر عنه ل :	قاV �صحا� هذ
 �لشبهة فيما قالو
قاV  "� حديث �نه تكلم � موضو� ��ضا�بة �

ÃÕلشو� Dإلماl ديث�� Vجا�نيل ( m �ألئمة 	
� � ���ç#� Eضا�بة شئ مرفو�  ليس m :)�أل	طا

Vكما �ثر عن  "�� فيها بر¿ة :سو2 حديث ضعيف يقو
�إلماD �بن حزD �� ¯ �بو�� �لفقه ( �صل من �لكتا� 

 �صًال فما 	جد �� (  )��ضا�بة(ما عد� �لقر�µ  "	�لسنة
   .��تة � �لكتا� 	�لسنة

�3 �لشبهة:   
 

• ÃÕهنا تكملة ما نقله �لشو D عن �بن  من �لال
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 حزD حيث 

	لكنه ��ا� " :عد �لDÂ �لسابق مبا�wقاV ب
 � يقطع به �نه �l � ع� �#a ç	�e "صحيح �ر3

  : بعد هذ� �قوV "فعلم به 	�قر
 	لوال !لك �ا جا 
�!� لم تصل سنة قو�ة ��نا �فليس �qقرير من 

  !�Ñلسنة
•  �ثم هذ� �إل�ا� �لصحيح ��جر2e� 3 لم yر

	�خذ به ¯  �عt عليه �حد من �لصحابة �	 �qاب
�بعة  "�ألئمة ��جتهدين� wعت عليه �ألمة مد�� 	�

  .ع\ قرنا
من  مصدً��	 ملزمةً  هذ� �إل�ا� �ليس حجةً 

  Ñمصا3� �لت\يع �إلسال�
•  m مالك Vجل ماًال  قا� E� جل 3فع� ��وطأ � 
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ا 3	� ا من �لربح خالًص 	�ش·� عليه فيه شيئً  ا"قر�ًض 
3�همً �� !لك ال يص( :صاحبه �l �r	 حدً لح�	ال . .�ا �

�	 ثلثه �	  "�� يش·� نصف �لربح 	نصفه لصاحبه
من !لك  يئًافإ!� س� ش "�	 �قل من !لك �	 �ك� "�بعه
	هو قر�µ  "من !لك حالpV فإ� ¯ � كث��Jً	  قليًال 

tسلم��(  ! 
ثم كيف يتصو� �� �رD �هللا �لربا @ �تمع 	ال  •

�� �Ñ ! aeرفع ��ر� @ �#ا¢ي\� ( ��ديل �ae ي
	سو2 بينه 	بt  "يتصو� هذ� فقد �ساp �لظن بربه

 .خلقه �eين تأÀ ت\يعاتهم قاwý 	ناقصة
ثم �!� �ف·ضنا جدًال �نه ال يوجد بديل للربا  •

Dحر��" �	ليس #ا مع " فإ� �3� �Cنيا �3� �بتالp 	�ختبا
	ما �l ]:كما قاV تعاE "�ختيا� ��ختيا� �هللا 	�سو( 
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� �� يكو� �ؤمن 	ال مؤمنة �!� ق� �هللا 	�سو( �مرً 
�م �wJP من �مرهم 	من يعص �هللا 	�سو( فقد ضل 

�ا  مبينً ضالًال 
)�("  �فا�ؤمن ال يسأV عن ��ديل � yتا

 .	rنما يسأV عن ��Cل � يسمع 	يطيع "يطيع �D ال
�w تلجأ ��جتمع  •	È توجد �� �ثم �نه ال يتصو
ùلربا ك� Dآلحا3 "�عمل بنظا� Vعما� m نما تكو�r	" 

 µ�·قد تبيح �الق w�m �حو�V  -ال �إلقر�µ –فال�	
	�الستثناp يؤ¿د �لقاعدw 	ال  "	ليست �اعية "فر3ية
فال يؤû من ��يتة �ال  "	�ل�	�w تقد� بقد�ها "يلغيها

wل¶ ¡عل  "بقد ما �فظ ��يا� w�فأين تلك �لض¾ر	
قتصاa3 للمسلمt يقوD @ �لربا ��حرm D �#ظاD �ال

                                                           
)c( ألحز��� :|g . 
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 .)�(�يع �ل\�ئع �لسما	ية 
 !Ñهل ��نك فقJ حª نقرضه :�لشبهة �Pامسة

يع·µ ��عض @ جعل هذ
 �لو�3ئع 	�لشها%�3 
µتعاملو�  "من با� �لقر��	 Ûفا�أل� �لقرµ عقد �

�	ليس  "مع ��نو� هنا �نما يريد	� �إليد�� 	�الستثما
  .با�نو� 	�إلحسا� ��ها�لرفق 
  

�3 �لشبهة:  
   :تر¿ة �لزبJ 	3ينه :�	ًال 

  Jافظ �بن كث�� Vقا)�(:) ٍVما �! Jلزب� �l قد	 
�ا �l يوD ��مل �	! �E  "جد�ً  كثwJٍ  	صدقاٍ%  جزيلٍ 

                                                           
)c (نظر� :�a3ريم �لربا تنظيم �قتصا¸� � wللشيخ ;مد �بو  هرgg.  

  ).fÊ{/�( ���د�ية 	�#هاية� ){(
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�لف  �بنه عبد �هللا فلما قتل 	جد	� عليه من �Cين �ل"
ك ثلث ما( 	�خرجو� بعد !ل فوفوها عنه" �لف" 	مائ¶

فأصا� ¯  "ثم قسمت �ل·¿ة بعد !لك �2e �	! به"
	�حدw من �لز	جا% �أل�بع من �بع �àمن �لف 	مائتا 

فعB هذ� يكو� �يع ما تر¿ه من �Cين . .�لف 3�هم
	�لوصية 	��Ä�J تسعة 	�سt �لف �لف 	ثمانمائة 

" �لف ÊÊ{مليونا� 	 :مع� هذ� �� �مو� �Cيو� )�لف
  .�لف 3�هم gÊÊمليونا 	 �f :بعد �Cيو� 	�ل·¿ة

Vهنا ير3 �لسؤ�	لضخمة  :� w	ل�� 
من يملك هذ
 Ñكيف يستدين هذ� �Cين

��نما (: )�( a	#قر� معا ما جاp � صحيح ��خا
 Vيأتيه با�ا �l 2 عليه �� �لرجلe� 3ينه �l

                                                           
)c( )ما m a مس" با� بر¿ة �لغاP� µكتا� فر.  
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 فإÃ "	لكنه سلف "ال :فيقوV �لزبJ "فيستو3عه �يا
ا للماV �نه يكو� ضامنً  �a )عة�خ# عليه �لضي


 قرًض �  .اباعتبا
  

  :�قر�µ �لوÝ ماV ��تيم :اثانيً 
•  Bت هذ� �لعنو�� � معجم �لفقه ��نب¸ pما جا

��3 �لوÝ �لسفر:()�(� �r	"  Vبما wلم يكن ( ��سافر
أل�  "	rقر�ضه حينئذ àقة �م� t	Ý من �يد�عه "��تيم

 غ° :�p - 2ه �ال �Ü	ال »و  قرض. .�لو3يعة ال تضمن
- tم� ()�(. 

يتضح �� �لغاية من �قر�µ ماV ��تيم  ثممن  •

                                                           
)c( )}/cÊ�g.(  

  ).Ú/}Æf( ���غ°�: �نظر ){(
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µ·مصلحة ��تيم ال مصلحة  "�لرفق با�تيم ال با�ق	
µ·لو3يعة ال تضمن "��ق� �� Jر�3 �إليد��" غ��	" 

ففضل �الق·�µ لغ� �مt حª �فظ ��اV لصالح 
 .��تيم ال لصالح �لغ�

لt يتضح �� 	صف �لغ� �	 �لفقر ال 	بهذين ��ثا •
µمن حقيقة عقد �لقر Jمه  "يغáال يؤثر @ �ح	

فيكو� �قر�µ �لفر3 للبنك �لغ° بغرµ  "�ل\عية
 :�الستثما� مع �ش·�� �لزياm w3 �لوفاÖ pسب �ألجل

	ال »و  �الختال¬ m هذ� با#ظر لعو��µ ال تؤثر  "�با
  .@ حقيقة �لعقد

��صلحة 	مقاصد �ل\يعة  :�لشبهة �لسا3سة
 �إلسالمية 

Z 
 �إليد�� بفائدw فيه مصلحة للطرفt �!� فهذ
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��صلحة �لª تتفق مع مقاصد �لت\يع"فكيف يذهب 
 !Ñمن يذهب �E ¸ريم ��نافع 	��صالح

�3 �لشبهة:  
  Vألصو� pل\�  ��صالحقسم علما� �با#ظر العتبا

E� 
�مصالح معتwÌ" : )�(ة �قساD ثالث �ا 	عدD �عتبا
	w"مصالح ملغا 	مصالح مرسلة. 

• wÌقرها �ل\�":��صلحة ��عت� ª$ �ل	بأ� نص  
@ �عتبا�ها �3ل معt من �لكتا� �	�لسنة �	 

 .�إل�ا�
�عتÌها  "مصلحة حفظ ��اV :	مثاV هذ� �#و� 

�لشا�� مصلحة حقيقية 	�� للحفا% عليها حد 
                                                           

)c( عالقتها با#�: �نظر	أل3لة �لعقلية �tكلت �قلية عند �ألصو� �تو
� "�
 مقدمة ل&ية Æ{{;مد سعيد شحاتة منصو���سالة 3كتو "

3�ما� �إلسالمية D� امعةó لقانو��	ل\يعة � . 
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µ¿ذلك مصلحة حفظ �لعر	ل�قة �  ��	�لنسل 	
  .للحفا% عليها �لرجم �	 ��ت

• wلم  :��صلحة ��لغا	ها �ل\� �	$ �لª �هد
فليس  "هيأخذ بها فحرمها �	 تعا�ضت مع نصوص

  .للمسلم �� يأخذ بها �	 يستحلها
�� تعالج 3	لة مشÂتها �القتصا3ية : مثاV !لك

بتحويل ناتج ��ساحا% �لشاسعة من �ألعنا� �E �ر 
با�اليt" 	باالعتما3 @ جذ� �لسا't باللهو qبا� 

 !	��جو� 	�Pمو� 	غJها من لو� D سياحة �لع� 

	$ �لª ال يوجد نص يؤيدها  :��صلحة ��رسلة •
 .	ال نص يعا�ضها 	تتفق مع مقاصد �ل\يعة �إلسالمية

 Vفال يوجد نص يأمر  "�ع �لقر?� �لكريم :!لكمثا
ßال نص ين	لكن ��مع خ "	J"  ففيه حفظ لكتا�
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 .��هللا 
	توثيق عقو3  تسجيل ��متلá%":	مثا( � ع�نا

Ûلك من �ثبا% ��قو! Jغ	 "�  .�لز	�
�با ��نو� مصلحة �هد�ها �ل\� 	�لغاها  �!�" 

  .فليست بمعتwÌ 	ال مرسلة
 �نهانا �سو» V	ñ ��ديث عن ��فع بن خديج  •

 �l عن �مر 

	يؤخذ  )�( »سو( �نفع #ا	طو�عية �هللا 	� "نافًعا#ا 
   :منه �آل

 c -  مصلحة 
�� �لصحابة lنو� يظنو� ما �عتا3	
3�¿و� �� ��صلحة � خال¬ ما  "�م� ß#� همpفلما جا

  .�أل� ما صد� �نما �l عن ��عصوD  "هم عليه
                                                           

)c(  مسلم)cfÚÙ.(  
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مع �� "  طو�عية �هللا 	�سو( �نفع #ا" قو�م  - { 
 Vعن �لرسو �يدV @ �نهم  "
	حد ��#ß �نما صد

 �lنو� يد�¿و� �� �لسنة بيا� �هللا @ لسا� �سو( 
 .»ب �تباعه 	�نها 	)

" من �لعبا��% ��تد�	لة ��شهو�w بt �#ا¢  •
	¿ث�J ما نر2 " حيثما lنت ��صلحة فثم �� �هللا 

هذ
 �لعبا�w � غJ موضعها فهذ� ال »و  �� يقاV �ال 
ما �!� 	جد � "�ل\عية � ��صلحة ��رسلة بضو�بطها

نفع #ا �فطو�عية �هللا 	�سو(  "لم �� �هللا	عُ  "�#ص
�� �هللا فثم "  :�ا 	�بدً eلك يقاV �3ئمً  �l حيثما

 ."��صلحة 
ثم �� ��صلحة ��توهمة من 	� �p �لفو�ئد �لربوية  •
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!لك ��  �ال �عتبا� �ا �!� ما قو�نت با�صلحة m منعها
�فلو �� صاحب ��¢ ��اV �سهم  "�لفائدw تعوÛ �النتا

 ًpوها �بتد�� 	عية ����Õ% صناعية �	   m"  m �áل
�بدV �� يقرضه بفائدw  "!لك تقوية حقيقية لالنتا

wJهكذ� "يس	 Ìك� wثم يقرضه �آلخر بفائد.  �	لقد قر
 E� a3ال تؤ wلفائد� �� Èلع� ��ا� m القتصا3يو��

Vمل لألمو�áل� �ه سيوجد من يتخذ	� ألن ��الستثما
�لفائدw كسبًا �eتها من غJ نظر �E ما يشتمل عليه 

�	�بسو� �مو��م �ذ�  "هذ� �الستثما� من �نتا
µلغر�" Vمن ��ا Vا�� Cهو  "فيتو ae� ليس من �لربح	

 . )�(ناتج تضافر ��¢ ��اV 	�لعمل ��نتج 

                                                           
)c (نظر� :�a3ريم �لربا تنظيم �قتصا¸� � wللشيخ ;مد �بو  هرgÙ "

gÆ.  
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  ال �با بC� t	لة 	�بنائها  :لشبهة �لسابعة�
	ال �با   لت	لة"بعد �qأميم �صبحت ملáً  ��نو�


قياسً  "بC� t	لة 	�بنائهاC		 Cلو�� tبا ب�  .ا @ �نه ال 
�3 �لشبهة: 

 ����سلم  ه �رD @�ن :يلزD من هذ� �لDÂ :�	ًال 
�ما �!� �l  "تعامل بالربا مع �حد بنو� �لقطا� �Pا�ي

� هذ� فإ!� علم بطال!! فهذ� حالV  "ا��نك مؤممً 
D لال�� Vهذ� �3ًال @  "�! ال قائل بهذ� �لقو �l

D	بنائها "بطال� ��لز�	لة 	C� tبا ب�   .	هو قو�م ال 
قد ثبت  �لقيا¢ ال يكو� �ال @ �صل: ثانيًا

	��قيس  "حكمه بد�ل من كتا� �	 سنة �	 ��ا�

 "عليه هناC		 Cلو�� tبا ب�ال يتوفر (  "	هو �نه ال 

  .فال يصح �لقيا¢ "ل\�هذ� �
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عالقة �C	لة با�و�طنt ليست كعالقة �أل�  :ثاàًا
�Ä�J�� E �تضح �لفرÛ  مثًال �� ننظر  	يك" "بابنه
B��.  

غJ متوفرm w  "�ل¶ Z ��نوw "	من ثم فالعلة
 .�ae هو �با ��نو� ��ؤäة "�لفر�

فر�3 @ �أل :�qعامل بالربا ;رD @ ��ميع :��بًعا
	�الستثناp ال يكو�  "	�لعالم Øه "	�C	V "	��ما_%

 –تعاE  –�يمكن �� ¸اب �يعة �هللا  "�ال بنص ثابت
Dا� "بنو� �لقطا� �لعاP� تعا23 بنو� �لقطا�	" 

  Ñفتحل �qعامل هنا 	¸رمه هنا�
 "ال �ل لت	لة ��سلمة �� تتعامل بالربا :خامًسا

q� @ هاpال �� تشجع �بنا	لة ��  "عامل به	C� @ بل
tر�ب��	لربا � �� مقيًمامن �l "  :قاV �بن عبا¢ .¸ا
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فحق @ �ماD ��سلمt ��  "@ �لربا ال ي(� عنه
 ."	rال �È عنقه  "فإ� نز� "يستتيبه

lنت �ýة  )�(فتا	2 ��جامع �لفقهية: سا3ًسا
د قاطعة باqحريم 3	� مثل هذ� �الستثنا2e� p ال مستن

  .( من �ل\�
  �qحريم �نما هو للربا �لفاحش  :�لشبهة �àامنة

: � بقوV �هللا 	�ستدV �صحا� �لشبهة @ !لك
ا مضاعفة يا �يها �Cين #منو� ال تأكلو� �لربا �ضعافً �

��À�À�À�Àقو( تعاE ف)�(���تقو� �هللا لعلكم تفلحو"

                                                           
)c (إلسالمية ��نع: �نظر� Äمع ��حو� �ه" c|Ùfقد m �لقاهرw سنة قر�

 w·لف� m wدó بمنظمة ��ؤتمر �إلسال� ��نعقد úجمع �لفق�� �	قر�
�بيع �àاÃ سنة  cÊ-cgمن cÚÊg ابع لر�بطةq� úجمع �لفق�� �ه" 	قر�

�جب سنة  �c}-cÆلعالم �إلسال� ��نعقد بمكة m �لف·w من cÚÊgه . 

  .V? :c|Ê عمر��) {(
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ÁÁÁÁ�  الr	 wحريم البد �� يكو� ( فائدq� � قيد
فيؤخذ بذلك  "تعاE �هللا عن !لك "اعبثً  �l �إلتيا� به

�a ��  "مضاعفًة من �لربا �ضعافًا�باحة ما لم يكن 
  .�لربا �ليسJ ال حر� فيه

�3 �لشبهة:   
 2C ¬لشبهة يستدلو� بما يعر� 
�صحا� هذ

: يقصد بمفهوD �لصفة	 "�ألصو�t بمفهوD �لصفة
 @ Ûحكم ��نطو m w3اللة �للفظ ��قيد بصفة مؤثر

هذ� . و% نقيض !لك ��كم عند �نتفاp �لصفةثب
Dبا� ��فهو m لصفة ��عنية�	ير3 :  ae� مطلق �للفظ

ر�" 	ال �ستثناp" 	ال *ية� ¾مقيًد� للفظ ?خر" 	ليس بش
أل� هذ
 قيو3 قائمة بذ�تها 	�ا مفاهيمها �Pاصة" 	ال 

2C  تع° �لصفة هنا خصو� �#عت �#حوa ��عر	¬
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tللغوي�.  
���� : قو( تعاE: مثلة @ مفهوD �لصفة	من �أل �	�
 �
 �� 	� ������ �
�� �� ���� �� ������ �� �� ������ ��)�(,  Vفإ� �آلية تد

بمنطوقها @ �مهاV ��دين ��ع� حª يو+ 	يتمكن 
من �p�3 ما عليه" 	تدV بمفهوD ��خالفة �� ��دين 

m ��و+ ليس هذ� شأنه" 	rنما ¡و  مطا�ته بما ثبت 
 Dعد m ال �ستحبا�	لك ! m ال كر�هة	مته من 3ين" !

	��فهوD ��خالف هنا مفهوD صفة� أل� �سا¢ . مطا�ته
�  .�qقييد m ��كم صفة �إلعسا

 قد �ش·طو� �لقائلو� Öجية مفهوD ��خالفة�ال �� 
 "حª يمكن �لعمل بمفهوD �لصفة m �لقيد �	ًطا

�ae علق به �ال تظهر للقيد  2 هذ
 �ل\	�مؤ3
                                                           

)c( wآلية من :��قر�}ÙÊ. 
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��كم فائدw �ظهر من ن" ��كم عند �نتفاp �لقيد" 
  :)�(	من هذ
 �ل\	� "	rال Éُل عليها

�ال يكو� للقيد فائدw بالغية �خر2 سو2 ن" 
��كم عن ��نطوÛ" كأ� يكو� لل·غيب �	 �qفخيم" 
. �	 �qنفJ" �	 �المتتا�" �	�الهتما� "D	 �qكثJ 	��بالغة

Eكقو( تعا : ������ ���� ��  �!" "#�$ ���% �& ' "#�� ��( �)* �+,!" �� -.�� � �*�
� �/ �0 ��� �1 فإ� تقييد �لربا ��نú عنه بأ� يكو�  ,)�(��

 �l ae� ية للو�قعáح	 Jللتنف pضعافًا مضاعفة جا�
عليه �#ا¢ m ��اهلية" 	ال مفهوÖ ) Dيث يلزD منه 

	مثله قو(  .�باحة �لربا �� لم يكن �ضعافًا مضاعفة
Eتعا : �� �2 �3�� ���� �4��5�6�!" �7 �� �8 �9�&����: �� "# �; �� �9�& ' �	�

                                                           
)c( حيط ��حر�: �نظر��� )f/c|Æ(" 	�3شا�� Vلفحو�� )}/�gÆ.( 

)}( V? آلية من: عمر���c|Ê 
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���� -<� �=)�(Eتعا )من قو µفالغر " :���� -<� �= �� �2 �3�� ����� 

 w3��� Dعند عد pتبشيع فعلتهم" ال �باحة ��غا	 Jنفq�
  .�qحصن

�ال يرm 3 ��سكو% عنه : 	من هذ
 �ل\	� كذلك
خا� معا�µ �فهوD ��خالفة" فإ!� 	�3 فيه �3ل 

	قد  "حكم خا� فال يعمل بمفهوD ��خالفة حينئذ

J¿ث	ل بتحريم قليل �لربا �C� قطع" Eتعا Vيا �يها (: قا

�eين ?منو� �تقو� �هللا 	!�	� ما بÅ من �لربا �� كنتم 
 �r	 )سو�مؤمنt فإ� لم تفعلو� فأ!نو� Öر� من �هللا 	

�,	¢ �مو�لكم ال تظلمو� 	ال تظلمو�تبتم فلكم ( 
)�(

قاطع بتحريم �خذ  )فلكم �,	¢ �مو�لكم(فقو(  ،

                                                           
)c( �  .|| �آلية من: �#و
)}( wقر�� :}�Ù "}�Æ. 
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Vا�� ¢��الفرm Û جهة �qحريم بt قليل  "ما  �3 عن 
Jث¿	.  

ب� علينا �� ننبه � هذ� ( :يقوV �لشيخ شلتو%
Jلشأ� ألمر خط�"  tولع�� tهو �� بعض ��احث

 ر»ها @ �سا¢ فقúبتصحيح ��qفا% ��ديثة" 	-
�عرفو� باqجديد 	عمق �qفكJ" �ا	لو� ��  �سال�
للمعامال% �لربوية �لª يقع �qعامل بها  -ر»ًا»د	� 

� ��صا�¬ �	 صنا3يق �qوفJ �	 �لسند�% ��كومية 
فمنهم من يزعم  "	يلتمسو� �لسبيل �E !لك �	 �وها"

ل �� �لقر?� �نما حرD �لربا �لفاحش بد�

فهذ� قيد � �qحريم البد ��  ��ÁÀÁÀÁÀÁÀ:قو(
مضاعفًة  �ضعافًايؤخذ بمفهومه 	هو �باحة ما لم يكن 

 - سبحانه 	تعاE- فإ� �هللا  "باطل قوVٌ 	هذ�  "من �لربا
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 ��Á� ÀÁ� ÀÁ� ÀÁ� À� نو�  توبيًخاl م @ ما�
	قد جاp  "به تشه�Jًلفعلهم �لسيئ 	 rبر�ً �	 "يفعلو�

Eمثل هذ� �ألسلو� � قو( تعا :��v�u�t�s�v�u�t�s�v�u�t�s�v�u�t�s

{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w����}�|}�|}�|}�|����~~~~� )�(,  فليس
 � pلفتيا% @ ��غا� 
�لغرµ �� �رD عليهم �كر�

��3تهن �qحصن� Vيبيحه �م �!� لم ير�3  "حا ��	
	يقوV  "	لكنه يبشع ما يفعلونه 	يشهر به "�qحصن

لقد بلغ بكم �ألمر �نكم تكرهو� فتياتكم : �م
ظع ما يصل ��ه 	هذ� �ف "@ ��غاp 	هن يرq� �3حصن

يقوV �هللا  "فكذلك �ألمر � ?ية �لربا "موÝ مع موالته
�ستحالV �كل �لربا �نكم  لقد بلغ �ألمر m: �م

                                                           
)c( � . ||: �#و
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	قد جاp  "فال تفعلو� !لك "مضاعفة �ضعافًاتأكلونه 
		عد �هللا  مطلًقا �ýًا �#ß � غJ هذ
 ��و�ضع

	لعن ?Øه 	موÔه 	Õتبه  "بمحق �لربا قل �	 ك�
	�	?!� من لم يدعه Öر�  "شاهديه كما جاp � �آلثا


 من �لظلم ��مقو% 	û !لك  "�هللا 	حر� �سو(Ìعت�	
Jكث 	تقييد بقليل � �	3 Ûكر فيه �لربا @ �إلطال!( 

)�(.  
  فتا�r �لشيخ شلتوJ  :�لشبهة �oاسعة

تفسJ �لقر?� " حدÄ تناقض بt فتو�
 � كتابه �! 
يها �با �لقر	µ بصفٍة _مٍة 	!كر �رD ف 	�ل¶" �لكريم 

	$ فو�ئد ��صا�¬ 	3ف· �qوفJ  "ثالÄ صوٍ� منها
Vقا	لسند�% ��كومية �	وها" فعمم ��كم :� 	�" 

                                                           
)c( لقر?� �لكريم�� Jللشيخ شلتو% � �تفسc|Æامنةà� لطبعة� " . 
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	�لª �حل فيها فو�ئد " �لفتا	2 " 	بt فتو�
 � كتابه 
!كر  :	�لشبهة هنا .3ف· توفJ �لÌيد 	حرD �لسند�%

   .�ألخر2 �
عن فتا	 اقطعً ¸ليله Cف· توفJ �لÌيد من
 :+N �لشبهة

• t�� Dلو� هذ� ��ر�� �� �	3��سلكو�  "�eين �
 áًمن  "يتنا� مع �ألمانة �لعلمية مسل �	حيث لم يذكر

�لفتا	2 �ال فتو2 ¸ليل فو�ئد �qوفJ" ثم �نتقلو� من 
�ل فو�ئد  –�Éه �هللا  - !كرها �E �نها تدV @ �نه 

  !!هكذ� �نتß هؤالp  "% �الستثما���نو�" 	فو�ئد شها�3
سألت فضيلة (): c(يقوC� Vكتو� @ �لسالو¢ •

Vناقض فقاq� لشيخ سيد سابق عن سبب هذ�� : ��
 �� Dبعد �� �فهمو� فضيلة �إلما %�فتوq� 2حليل صد

                                                           
)c (�3ئع ��نو��	حكم � Üع �  .�cfgلسالو¢ � لتكتو
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Vألمو�� 
من  جز�pً	تأخذ  "هيئة توفJ �لÌيد تستثمر هذ
îبا�  ).	تعطى ��و3عt ��زp �آلخر "�أل

فضيلة �لشيخ صالî  ثم حدث°( :)c(ا	يقوV �يًض  •
 wمد �بو  هر; Dبو �سماعيل بأ� فضيلة �ألستا! �إلما�– 

!كر � ند	w لو�p �إلسالD �نه ��q بالشيخ  – �Éه �هللا
	�قتنع بتحريم فو�ئد  "فتوq� 2حليل 	ناقشه m "شلتو%

ال  :فعا�ضه قائالً  "	��2 حذفها من كتابه "3ف· �لÌيد
	تثبت تر�جعك عنها فمن قر� �لفتو2  "تب� �لفتو2 بل

	!كر �لشيخ �بو  "	�تفق �لشيخا� @ هذ� .قر� �ل·�جع
m wهذ� ��وضو� �ك� من مر wنة �لفقه بمجمع   هر�

 ).�l ير�سها ��حوÄ �إلسالمية �ل¶
	مع �لفرµ ��د� �� �لشيخ شلتو% قد �حل شيًئا 

                                                           
)c (� لسابق� � . ���cfصد
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ستحالV ��عامال% فما ��سو¥ ال "من تلك �لفو�ئد
	#فرµ �نه قد �حل �لفو�ئد �يعها كما فعل  "�ألخر2


Jا� ¯ ��جامع �لفقهية  فكيف نتجاهل "غ��
�ل¶ �فتت Öرمة ¯ ما جاp عن  	��ؤتمر�% �لعلمية

 �الجتها3 ��ما½ 	�ألصل c.( m(طريق �لفو�ئد �لربوية 
 	�r جا  نقضه فال يكو� �ال باجتها3 "�نه ال ينقض

 m 	ال »و  للمف¶ .�	 مثله @ �ألقل "�كÌ منه �ا½
�a  
بت من ��الy �� 3ر� @ ��ا� هذ

	ال يكو� للمسلم  "�السيما �� لم يكن �تهدً "��جامع
	تر� هذ�  حجة عند �هللا تعاE �� �خذ بفتو2 ��ف¶

                                                           
)c (سنة : �نظر wلقاهر� m إلسالمية ��نعقد� Äمع ��حو� �ه" c|Ùfقر�

 w·لف� m wدó بمنظمة ��ؤتمر �إلسال� ��نعقد úجمع �لفق�� �	قر�
�بيع �àاÃ سنة  cÊ-cgمن cÚÊg ابع لر�بطةq� úجمع �لفق�� �ه" 	قر�

�جب سنة  �c}-cÆ ��نعقد بمكة m �لف·w من �لعالم �إلسالcÚÊgه .
 .g||-{||� �ما اليسع �qاجر جهله�	قد �عت m كتا� 
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� ألنفسنا �qعامل بالربا أل� فالنً  "�الجتما�Ìا فال ن
  )!  )c	rنه حالV "�نه ليس �با :Vمن �#ا¢ قا

  
w�لن تكو� هنا� قوw �سالمية :�لشبهة �لعا
	لن تكو� هنا� قوw �قتصا3ية  "بد	� قوw �قتصا3ية

 .	لن تكو� هنا� بنو� بال فو�ئد "بد	� بنو�
�3 �لشبهة:   

)Vو�� �� يقا��:  Ý	يمكن �لتسليم با�قدمة �أل
عنو� أل� ��سلمt � ¯ م�á »ب عليهم �� ي

�عها �هللا سبحانه  ªل� Ûباقتصا3هم �إلسال× بالطر
حª يتمكنو� من �p�3 ما �	جب �هللا عليهم 	تر� ما 
حرD �هللا عليهم 	حª يتمكنو� بذلك من �إلعد�3 

                                                           
)c (�3ئع ��نو��	لسالو¢ � �حكم � Üع �  .ccلتكتو
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	�آليا% � هذ� ��ع� ...لعد	هم 	�خذ ��ذ� من مáئد
  .�ك� من �� ¸�

لن  :	هما قو(	�ما ��قدمتا� �àانية 	�àاàة  
	لن تكو�  تكو� هنا� قوw �قتصا3ية بد	� بنو�"

	�أل3لة "فهما مقدمتا� باطلتا�" هنا� بنو� بال فو�ئد
� عليه ��سلمو� "�ل\عية �لª قدمنا بعضها�	ما 3

�E �� �نشئت ��نو� كذلك يدV @  �من عهد نبيهم 
tقدمت�� tبطال� هات"  tقتصا3 ��سلم� Dفقد �ستقا

ا �اضية 	$ �ك� من ثالثة ع\ قرنً طيلة �لقر	� �
	قد نمت ثر	�تهم  "بد	� 	جو3 بنو� 	بد	� فو�ئد �بوية

 wJلكث� îبا�	�ستقامت معامالتهم 	حصلو� @ �أل
"	قد ن� 	�ألمو�V ��زيلة بو�سطة ��عامال% �ل\عية

�هللا ��سلمm t ع�هم �أل	V @ �عد�ئهم 	سا3	� 
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 m عبا3
 	ليس هنا� *لب ��عمو�w 	حكمو� �� �هللا
بل �لصو�� عكس ما !كر
  "بنو� 	ال فو�ئد �بوية

	هو �� 	جو3 ��نو� 	�لفو�ئد �لربوية صا� .. .�لáتب
 �سببًا qفرÛ ��سلمt 	�نهيا� �قتصا3هم 	ظهو

	ما !��  "�لشحناp بينهم 	تفرØ Ûمتهم �ال من �Éه �هللا
 pال أل� ��عامال% �لربوية تسبب �لشحنا�

د�	w"	تسبب ��حق 	نز� �لÌ¿ة 	حلوV �لعقوبا%" 	�لع

	أل�  "��x�w�v�u�tx�w�v�u�tx�w�v�u�tx�w�v�u�t:�كما قاV �هللا 
ما يقع بt �#ا¢ بسبب �لربا من ك�C� wيو� 
	مضاعفتها بسبب �لزياw3 ��تالحقة ¯ !لك يسبب 
�لشحناp 	�لعد�	w مع ما ينتج عن !لك من ��طالة 	قلة 

مو�V أل� �صحا� �أل ��ألعماV 	��شا�يع �#افعة
يعتمد	� m تنميتها @ �لربا 	يعطلو� �لكثJ من 
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 w���شا�يع ��فيدw �#افعة من �نو�� �لصنا_% 	عما
wفيد�� Vلك من �نو�� �ألعما! Jغ	 µ�  .�أل

 من ��عامال% �صل 	قد �� �هللا لعبا3
 �نو�ً_  
	�qعا	� @ ¯ ما ينفع 	نمو �ل�	�% " بها تباV3 ��نافع

	يشغل �أليدa �لعاطلة"	يعt �لفقر�p @  "��جتمع
كسب ��الV 	�الستغناp عن �لربا 	�لتسوV 	�نو�� 

	من !لك ��ضا�با% 	�نو�� �ل\á��"  %Õسب �Pبيثة
	�نو�� ��صانع �ا �تا� �#ا¢ من  "�ل¶ تنفع ��جتمع

�لسالî 	��البس 	�أل	�Ã 	��فا�/ 	غJ !لك"	هكذ� 
تشغل بها �أل�µ 	�صل بها �#فع �نو�� �لز��عة �ل¶ 

  .�لعاD للفقر�p 	غJهم
	بذلك يعلم ¯ من ( ��3 بصwJ �� ��نو�  

�لربوية ضد �القتصا3 �لسليم 	ضد ��صالح �لعامة 	من 
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�عظم �سبا� �النهيا� 	��طالة 	;ق �لÕÌ% 	تسليط 
 .�ألعد�p 	حلوV �لعقوبا% ��تنوعة 	�لعو�قب �لوخيمة

� يعاm ��سلمt من !لك 	�� يمنحهم فنسأV �هللا �
  .)c( )��صwJ 	�الستقامة @ ��ق

Vخاصة نقو wJفسا3 ��قدمة �ألخ Ç	:  ae� من
�ال ! Ñفرq� µال D بt 	جو3 ��نو� 	�لفو�ئد �لربوية

يمكن �� تقوD ��نو� @ �سا¢ ��ضا�بة �لش¾رعية 
  !Ñبدًال من �إلقر�µ بالربا

لربوية يمكن �� تكو� 	فق �� كثJ من ��نو� �
 "يسm J قو�نt تأسيسها �لش¾ريعة �إلسالمية بتعديل

كما  "	بذلك ¸قق �لربح للعمالp "	تنظيم معامالتها

                                                           
)c( 2 ��يو��	فتا	فقه � � pماعة من �لعلما�cÊg-ccÊ ��3 � "

wJص�� � . �ألصالة"تو يع �3
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 tسنة للمحتاج�� µ	نها يمكن �� تعطي �لقر�
	بذلك تكو�  .مع �خذ �لضمانا% �لáفية "بد	� فو�ئد

 a3انب �القتصا�� tو� � بq� نو� قد حققت��
	تو�فقت مع �لش¾ريعة �إلسالمية  "	��انب �ألخال0

�ل¶ تقوD @ �سا¢ من �_ية ��انب ��اa3 	�لر	) 
�_ية  "خالفًا للحضا�w �لغربية ��ائسة @ Dل¶ تقو�

w3) "��ا	انب �لر�� @ a3تغليب ��انب ��ا	"  Dعد	
	سو�m p  "مر�_w ��انب �Pلm Å كثJ من قو�نينها

�	 من �م 3ين Cl	V  "� من ال يقر بدين lلشيوعيةهذ
أل� �ألخwJ عملت من قديم @  ��ل¶ تد½ ��سيحية

	عن طريقهم +2 هذ� �p�C  "�لفصل بC� tين 	�C	لة
فمن ثم �حل �لربا 	�لزنا 	�لشذ	! 	غJ !لك من  "�لوبيل
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  .)c(�لقو�نt �لوضعية �ل¶ شقت �لب\ية 
تأمل هذ� �لربا m شقاp �لبش¾رية 3	� 	للتد�ل @ 

e� و�à�a هو ي @ جسد�	طو�% �آلتيةP� أخذ:  
c- DاP� w3ع ��ا�.  
  .Éل هذ
 ��اw3 	نقلها �E ��صنع -{
 .اغزV هذ
 ��اw3 حª تصJ خيوطً  - |
Ú-  ًنسيج Vاتصنيع هذ� �لغز. 
f-  ًاتصنيع هذ� �لنسيج مالبس. 
g- البس للمستهلك�� 
�  "مر�حل ست.بيع هذ

  ¯ مرحلٍة يتعامل �لقائم عليها مع بنك �بو2 
  :فتكو� �#تيجة lآل

                                                           
)c (�� pبيا� من علما ae� مكة ��كرمة للر3 @ مف¶ م� m أل هر

للشيخ �Cكتو� ;مد �بو شهبة  ��باî �لربا 	معه حلوV �ش&ة �لربا
�cc|مكتبة �لسنة � " . 
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= �لفائدw �لربوية + مكسبه + �q&فة ��قيقية ( 
  )�لسعر

تكو� �لفائد�c� %"  w �لفائدw �فلو فرضنا 
  % c�(g  =}fg(�إل�ا�ة 

 "جنيه cÊÊثمنها ��قي�  بمع� �� �لسلعة �ل¶
�تفع سعرها بسبب � E� لفو�ئد �لربوية�}fg جنيه" 

e�	a m w3لزيا� 
 !!�#هاية هو ��ستهلك  يتحمل هذ
  

  

	ñ نهاية ��طا¬ نستطيع �� نلخص ��حث � 
   :ثالØ Äما%

Dبا ..�لربا حر���!� فو�ئد ��نو� . .فو�ئد ��نو� 
Dحر�  
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Dهذ� ��قا îÌن	لكن قبل �� نضع �لقلم 	البد  "
 -شه �ألسو�Û ��ا�ة �لغربية من �qعليق @ ما تعي

هذ
 �ألياD من �نهيا� 	¿سا3 لم  -	�ل\قية تبًعا �ا 
Dمنذ ثالثينيا% �لقر� ��ن� Äقيقة  "�د�� m هو	

3�¢ عمÜ للمنبهرين با�ضا�w �لغربية"  Dظا#�	
	�قتفاp  "�لر�سما� �eين lنو� يطا�وننا باالقتد�p بهم

  .�ثرهم
اًال للشك �� �أل ما% 	قد ثبت بما ال يد� �

��ا'ة �ل¶ تع·a �القتصا3 �لعال³ سببها �Cيو� 
	ما تفر 
 من ظو�هر مثل �فال¢  "�#اشئة من �لربا

	��طالة  "	تدهو� قيمة �#قو3 "�ل\Õ% 	��صانع
wيد�æ��.  a3تفا �� Vلغر� من قا� m لقد سمعنا قديًما	

�ثة غä Jكنáل� 
	�� من  "ها	ال مفر من حد	ث "هذ
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	rنما  "فú ليست نتيجة عفوية ��لسهل �qنبؤ بها
 Dاطئة �ل¶ تعتمد @ نظاP� نتيجة �لسياسة �القتصا3ية

�ثة  "�لفو�ئدáسئولة عن �ل�� Z لسياسة� 
 . )c(	�� هذ
�ثة قد 	قعت �آل�áل� �� Vال نقو	"  Z نماr	

wلغربية ��ائر� w�ا فه "��هاصا% �ا سيحل بهذ
 ��ضا
هو �القتصا3 �ألمريكي قد بد� ي·نح ¸ت ضغط 

 "بنك m �مريكا cÊÊÊ	�فلس �ك� من  "�Cيو� �لربوية
بل ��  "موظف من �عما�م cfÆÊÊÊ	î+ُ �ك� من 

�مريكا �ل¶ lنت تتفاخر بالفلسفة �لر�سما�ة �ل¶ 
a3لنشا� �القتصا� m دخلq� Dعد E� تدعو� 

 �l تفعل شيئًا �� E� %سب �ضطرÖ يعد �مًر� منكًر�
                                                           

)c( �3ئع ��نو��: �نظر	لسالو¢ � �حكم � @ ��3� Úgلتكتو � "
�ثة �لفائدà��wقافة بقطر" حيث نقل مقاطع من كتا� l�  وها��

 . ae يعمل كمدير ألحد ��نو� m ��انيافيليب" �
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لقد  "لكنها فعلته 	�r لم تسّمه باسمه "تلك �لفلسفة
��من  "�ضطر% �C	لة �E �� تتدخل تدخًال مباً

حيث �ضطر% �q�""  �� Eأميم"خالV ما يعر¬ ب¾ 
tأمq� %Õ�	�� تنقذ  "تش·a بعض ��نو� 	

  . )c(�ألخر2 بأمو�V �3فع �ل��ئب 
حرية "شعا�هم �qليد  	هكذ� مر¥ �لر�سما�و�

Ûلسو� "tتهم  "بالطÕ�إلنقا! �سو�قهم ��ا�ة 	
	هكذ� صّدÛ  .�لر�سما�ة �ل¶ ت·نح ¸ت 	قع �إلفال¢

كما  "فأثبت فشل �لر�سما�ة �لعلمانية "�لو�قع �ل\�
	لم يعد  "�ثبت من قبل فشل �الش·�كية �لشيوعية

 �eين ما  �V "»دa عويل ��سبحÖ tمد �لغر�
                                                           

)c( نظر� :�Ìع	 ¢	��تال� بن عÜ ��تال�"  ��أل مة ��ا�ة �لعا�ية" 3
 ÌPبمجلة –�لقا� با�حكمة ��ز�ئية با ��لسعو3ية" مقاV منشو

  ." �لسنة �àاàة 	�لع\	�fg{��يا�" �لعد3 
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m !�%  "بعضهم يعتذ� للر�سما�ة باعتذ���% 	�هية
 m تُن\ فيه �النتقا�3% �لال!عة للر�سما�ة ae� لوقت�

  .جر�ئد �C	V �لغربية
	يب� �القتصا3 �إلسال� �لقائم @ �لكتا� 	�لسنة 

	�ث @ �لرفق  "يأب �لظلم 	�لطغيا� "شا¤ًا �بد �Cهر
	�ثمر%  "��ؤمنtثبتت �صو( m �عماÛ  "	�إلحسا�

�صلها  "فهو lلشجرw �لطيبة "فر	عه ��رنة m حياتهم
pلسما� m فرعها	بها "ثابت � .تؤ4 �كلها ¯ حt بإ!� 

 "ك� äا كتبت�� ��وضو� �تا� �E �	ال شك 
 ..	لكن ��جو �� يكو� فيما بينته كفاية لطالب ��ق

�Jخ�	..  
لعلكم  ا �يها ��ؤمنو"�توبو� ^t �هللا sيعً �
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  .)c( �تفلحو"
  .�E سو�p �لسبيل a	�هللا ��وفق 	هو ��ا3

                                                           
)c (�  .c|: �#و
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