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احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
  - :داه، أما بعد

فقد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة أخونا العالمة محود بن عبد 
اهللا التوجيري، يف الرد على ما كتبه إبراهيم بن عبد اهللا بن ناصر يف حلِّ 

نوك الربوية، وحصر الربا يف مسألة واحدة من ربا اجلاهلية، معامالت الب
فألفيته ردا قيما قد أوضح فيه كاتبه احلق وكشف فيه الشبهات اليت أوردها 
إبراهيم املذكور باألدلة من الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة واآلثار 

ه وغريهم، وقد مسى رد - رضي اهللا عنهم- الواردة يف ذلك عن الصحابة 
الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع (املذكور 

وهو اسم مطابق للمسمى، قد تتبع فيه مؤلفه شبهات الكاتب ) واآلثار
املذكور وأغالطه فكشفها وأبان عوارها وقضى عليها باألدلة القاطعة 

له غري واحد والرباهني الساطعة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ومبا نق
وما ) ربا الفضل وربا النسيئة(من األئمة من اإلمجاع على حتري الربا بنوعيه 

يلتحق بذلك من ربا القرض وسائر أنواع املعامالت الربوية اليت يتعاطاها 
أصحاب البنوك وغريهم، ونقل يف ذلك من اآلثار الصرحية يف حترمي أنواع 

م من سلف األمة ما فيه كفاية وغريه - رضي اهللا عنهم- الربا عن الصحابة 
ومقنع لطالب احلق، فجزاه اهللا خريا وضاعف مثوبته، وجعلنا وإياه وسائر 

ولقد مسعت كتابه من أوله إىل آخره . إخواننا من دعاة اهلدى وأنصار احلق
مسعت شبهات الكاتب إبراهيم املذكور من أول كتابه إىل آخره فاتضح يل كما 

العالمة الشيخ محود يف رده على إبراهيم املذكور صحة ما كتبه أخونا ايقين  
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عز وجل - أن يتمسكوا بكتاب اهللا  اوأنه هو عني احلق وأن الواجب عل املسلمني مجيع- 

ومبا أمجع عليه سلف األمة من حترمي الربا بأنواعه وأال يغتروا مبا كتبه  وسنة رسوله 
والسنة وما كان عليه سلف األمة، إبراهيم املذكور وأمثاله ممن قل علمهم بالكتاب 

والتبست عليهم األمور وظنوا أم على علم فأملوا ما خيالف احلق ويشكك بعض املسلمني 
وإن ظنوا  ﴾ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء أَلَا إِنهم هم الْكَاذبونَ﴿  يف بعض ما جاء به نبيهم

  . نشر يف وقته اليه ردا موجزأم مهتدون صادقون، وقد سبق أن رددت ع
ونسأل اهللا أن يكفي املسلمني شر كل ذي شر، وأن جيزي أخانا الشيخ محود وغريه 
من أهل العلم الذين ردوا على الكاتب املذكور وأوضحوا أباطيله وأخطاءه جزاء حسنا، 
وأن يرد الكاتب إبراهيم إىل الصواب، وأن يعيذه من شر نفسه وهواه ومن شر دعاة 

باطل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله ال
   .وصحبه

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
  الرئيس العام

  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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ذ باهللا من شرور أنفسنا احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعو
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

-اهللا وحده ال شريك له، الذي حرم الربا على عباده وتوعد عليه بالوعيد الشديد، فقال 
فَإِنْ لَم * ا بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا م﴿: - تعاىل

هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت﴾عبده ورسوله الذي حذر من الربا  ا، وأشهد أن حممد
أرسله اهللا باهلدى  »هم سواء«: غاية التحذير، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه وقال

ق، وجعل العزة والنصر له وللمؤمنني املتمسكني بسنته، وجعل الذلة والصغار على ودين احل
من خالف أمره وأرتكب يه، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل 

ايوم الدين، وسلم تسليما كثري .  
الشديد فهذا كتاب وجيز يف أحكام الربا واملرابني، وذكر ما جاء من الوعيد : أما بعد

ان الذي استزله الشيطان وأغواه، وزين له عمله السيئ يف  اللمرابني، كتبته ردعلى الفت
حتليل الربا يف املعامالت مع أهل البنوك واملصارف، وفيه أيضا رد على من شايع الفتان من 

ن يرِد وم﴿: فيمن كان ذه املثابة - تعاىل-أعوان الشيطان واملتبعني خلطواته، وقد قال اهللا 
هقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كئًا أُولَئيش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن هتنتف ا اللَّهيني الدف ملَه م

يمظع ذَابع ةري الَْآخف ملَهو يزتعاىل-، وقال ﴾خ- :﴿كْرِ الرذ نع شعي نمو ضقَينِ نمح
 قَرِين لَه وا فَهطَانيش ونَ* لَهدتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السع مهوندصلَي مهإِنوقال ﴾و ،-

ن يشاُء فَلَا أَفَمن زين لَه سوُء عمله فَرَآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاُء ويهدي م﴿: - تعاىل
  . واآليات يف هذا املعىن كثرية﴾تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ

  فصل 
  )موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف(وقد مسى الفتان كتابته يف حتليل الربا 

  ة؛ ألا قد جاءت بتحرميوهذا من قلب احلقيقة واالفتراء على الشريعة اإلسالمي 
  املعامالت الربوية، ومل تأت حبلِّها، ومن زعم أن الشريعة اإلسالمية تبيح املعامالت  
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الربوية يف البنوك واملصارف فقد جىن على الشريعة اإلسالمية وألصق ا ما ليس منها، 

ن تسمى أ ومعصية رسوله  -تعاىل-واألوىل ذه الكتابة املؤسسة على معصية اهللا 
، فهذه التسمية الذميمة مطابقة هلا غاية )موقف احملاربني هللا والرسول من الربا يف املصارف(

وقد اعتمد الفتان يف كتابته على نظريات لبعض الباحثني يف القرن الرابع عشر من . املطابقة
ود اهلجرة، وهم الذين وصفهم الشيخ أمحد حممد شاكر بأم يلعبون بالقرآن، ووصفهم حمم

شلتوت بأم مولعون بتصحيح التصرفات احلديثة وخترجيها على أساس فقهي إسالمي 
ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكري، وسيأيت كالم هذين يف ذمهم مع الكالم على رد املقدمة 

  . الثالثة من مقدمات الفتان إن شاء اهللا تعاىل
  فصل

  : ور من كبائر اإلمثوقد اشتملت كتابة الفتان يف حتليل الربا على عشرة أم
، وذلك بالقول على اهللا وعلى وعلى رسوله  - تعاىل-االفتراء على اهللا  :أحدها

رسوله بغري علم، وهذا األمر واضح من زعم الكاتب أن املعامالت الربوية يف املصارف 
حالل وأن القول حبلها هو موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف، وهذه جناية عظيمة 

عة اإلسالمية، والشريعة منزهة عن هذا اإلفك املبني، ومن نسب إىل الشريعة على الشري
وإىل  -تعاىل- اإلسالمية أا تبيح الربا يف املصارف فإمنا هو يف احلقيقة ينسب ذلك إىل اهللا 

؛ ألن اهللا تعاىل هو الذي شرع الشريعة اإلسالمية وبني أحكامها وحدودها يف رسوله 
، واحلرام ما حرمه اهللا ، فاحلالل ما أحله اهللا ورسوله حممد  كتابه وعلى لسان نبيه

، وقد ورد ومن قال خبالف هذا فهو من املفترين على اهللا وعلى رسوله . ورسوله 
: - تعاىل- يف آيات كثرية من القرآن، منها قوله  - تعاىل- الوعيد الشديد للمفترين على اهللا

، ﴾ى اللَّه كَذبا ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمنيفَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَ﴿
  .انتهى". بين أم كذبوا، إذ قالوا ما مل يقم عليه دليل: "قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية

م الْكَذب هذَا حلَالٌ ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُ﴿: - تعاىل- ومنها قوله 
وهذَا حرام لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا 

يف  - رمحه اهللا تعاىل- ، قال ابن القيم ﴾متاع قَليلٌ ولَهم عذَاب أَليم* يفْلحونَ 
تقدم إليهم سبحانه بالوعيد على ): "أعالم املوقعني(به الكالم على هذه اآلية يف كتا

  ، وهذا "هذا حالل"وملا مل حيله "هذا حرام"الكذب عليه يف أحكامه وقوهلم ملا مل حيرمه 
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بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن يقول هذا حالل وهذا حرام إال مبا علم أن اهللا أحله 
: ن يقول أحل اهللا كذا وحرم كذا فيقول اهللا لهليتق أحدكم أ: "وحرمه، قال بعض السلف

فال ينبغي أن يقول ملا ال يعلم ورود الوحي املبني " كذبت مل أحل كذا ومل أحرم كذا
  . انتهى". بتحليله وحترميه أحله اهللا وحرمه رد التقليد أو بالتأويل

يس له فيها ويدخل يف هذا كل من ابتدع بدعة ل": وقال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية
". مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم اهللا أو حرم شيئا مما أباح اهللا مبجرد رأيه وتشهيه

  . انتهى
إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها ﴿: يف حترمي القول عليه بغري علم -تعاىل-وقال 

قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بملَى  وقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو
قد حرم اهللا ): "أعالم املوقعني(يف  - رمحه اهللا تعاىل-، قال ابن القيم ﴾اللَّه ما لَا تعلَمونَ

املرتبة العليا  القول عليه بغري علم يف الفُتيا والقضاء وجعله من أعظم احملرمات، بل جعله يف
فرتب احملرمات أربع : مث ذكر اآلية من سورة األعراف وقال يف الكالم عليها... منها

مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، مث ثنى مبا هو أشد حترميا منه وهو اإلمث والظلم، مث 
لك كله ، مث ربع مبا هو أشد من ذ-سبحانه- ثلَّث مبا هو أعظم حترميا منهما وهو الشرك به 

بال علم يف أمسائه وصفاته  -سبحانه-وهو القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه 
  . انتهى". وأفعاله ويف دينه وشرعه

  . »من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«: أنه قال وقد تواتر عن النيب 
ومبارزما باملعصية،  مما اشتملت عليه كتابة الفتان حمادة اهللا ورسوله : األمر الثاين

وذلك بتحليل ما جاءت النصوص من القرآن والسنة بتحرميه والوعيد الشديد عليه، واحملادة 
، وارتكاب ما جاء النهي عنه يف وأمر رسوله  -تعاىل-هي املشاقة واملخالفة ألمر اهللا 
حادد اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار أَلَم يعلَموا أَنه من ي﴿: -تعاىل- الكتاب والسنة، وقد قال اهللا 

يمظالْع يزالْخ كا ذَليها فدالخ منهتعاىل-، وقال ﴾ج- :﴿ ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ
هِملقَب نم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمتعاىل-، وقال ﴾كُبِت- :﴿سرو قِ اللَّهاقشي يددش فَإِنَّ اللَّه ولَه

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ ﴿: - تعاىل-، وقال ﴾الْعقَابِ
  . ﴾مبِينا الًلَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا
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قد آذن الذين مل يتركوا الربا  - تعاىل- ؛ ألن اهللا حماربة اهللا ورسوله : ألمر الثالثا

، واحملاربة تستلزم العداوة، فكل حمارب هللا ورسوله فهو عدو باحلرب منه ومن رسوله 
هلما وال بد، ومن كان داعيا إىل استحالل الربا فهو أعظم جرما وأشد حماربة هللا ورسوله 

  .ربا من غري أن يكون داعيا إىل استحاللهممن يتعامل بال
اتباع غري سبيل املؤمنني وذلك مبخالفة اإلمجاع على حترمي الربا وقد قال : األمر الرابع

 ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه﴿: -تعاىل-اهللا 
  ﴾*ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 

اتباع اهلوى وتقدميه على نصوص الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني، : األمر اخلامس
: أنه قال عن النيب  -رضي اهللا عنه-وقد روى اإلمام أمحد وأبو داود عن أيب الدرداء 

أن رسول  - رضي اهللا عنه-ن أنس وروى البزار والبيهقي ع، »حبك الشيء يعمي ويصم«
وأما املهلكات «: فذكر احلديث وفيه» ثالث منجيات وثالث مهلكات«: قال اهللا 

-، وروى عبد اهللا بن عمرو بن العاص »فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه
 ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت«: أنه قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما

حديث صحيح رويناه يف كتاب احلج بإسناد : "له) األربعني(، قال النووي يف كتاب »به
يريد بصاحب كتاب ): "جامع العلوم واحلكم(، قال احلافظ ابن رجب يف كتابه "صحيح

وقد خرج هذا احلديث : قال... الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي الشافعي) احلجة(
، وشرط يف أوهلا أن تكون من صحاح األخبار وجياد )األربعني(به احلافظ أو نعيم يف كتا

اآلثار مما أمجع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته األئمة يف مسانيدهم، مث خرجه عن 
يعين أن الشخص جيب عليه أن : "انتهى، قال النووي يف الكالم على هذا احلديث". الطرباين

- ، وهذا نظري قوله هواه ويتبع ما جاء به يعرض عمله على الكتاب والسنة وخيالف 
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من ﴿: - تعاىل

مرِهورسوله  -عز وجل -، فليس ألحد مع اهللا ﴾أَم انتهى". أمر وال هوى .  
اء إىل الضاللة، وذلك مبا لفَّقه من الشبه والتمويه على الدع :األمر السادس

اجلهال ودعائهم إىل التعامل بالربا يف املصارف وإظهار الباطل يف صورة احلق، وقد 
ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم ﴿: - تعاىل- ورد الوعيد الشديد على ذلك، قال اهللا 

ارِ الَّذزأَو نمو ةاميونَالْقزِرا ياَء ملْمٍ أَلَا سرِ عيبِغ مهلُّونضي ويف احلديث الصحيح ﴾ين ،  
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هدي كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص  إىلمن دعا «: قال أن رسول اهللا 
ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال  إىلذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا 

رواه اإلمام أمحد ومسلم وأهل السنن وابن حبان يف  »اشيئًينقص ذلك من آثامهم 
هذا حديث حسن : "، وقال الترمذي- رضي اهللا عنه-صحيحه، من حديث أيب هريرة 

سواء كان ذلك اهلدي والضاللة هو الذي ابتدأه ): "شرح مسلم(، قال النووي يف "صحيح
  . انتهى". أم كان مسبوقا إليه
آن بغري علم، وذلك بالتعسف يف تطبيق اآليات على ما القول يف القر: األمر السابع

رآه بعقله الفاسد من حتليل الربا يف املعامالت مع أهل البنوك واملصارف، وما أشد اخلطر يف 
هذا، وقد ورد الوعيد الشديد عليه فيما رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير والبغوي من 

من قال يف القرآن بغري «: ال رسول اهللا ق: قال -رضي اهللا عنهما-حديث ابن عباس 
، ويف رواية "هذا حديث حسن صحيح: "، قال الترمذي»علم فليتبوأ مقعده من النار

من «: أنه قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما-للترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 
، ويف "يث حسنهذا حد: "، قال الترمذي»قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

  . »من قال يف القرآن برأيه أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار«: رواية البن جرير
قد جاء الوعيد يف حق من قال يف القرآن برأيه : اإلمام )١(قال شيخنا : "قال البغوي

  . انتهى". وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غري علم
عيد الشديد على أخذ الربا وإعطائه، وهذا يدل على أنه عدم املباالة بالو: األمر الثامن

: -تعاىل- مصاب يف دينه وعقله، وإنه ليخشى عليه أن يكون له نصيب وافر من قول اهللا 
﴿مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا زتعاىل-، وقوله ﴾فَلَم - :﴿اللَّه لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر 

ا علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَ
  . ﴾تذَكَّرونَ

                              
توىف يف احملرم  هو القاضي حسني بن حممد بن أمحد أبو علي املروروذي صاحب التعليقة يف فقه الشافعية،) ١(

  . سنة اثنتني وستني وأربعمائة
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التماس رضى أهل البنوك واملتعاملني معهم بالربا وتقدمي رضاهم على : األمر التاسع

، وهذا من ضعف اليقني كما جاء يف احلديث الذي رضى اهللا وعدم املباالة مبا يسخط اهللا
إن من ضعف «: مرفوعا - رضي اهللا عنه- رواه أبو نعيم يف احللية عن أيب سعيد اخلدري 

، ومن آثر رضى الناس على رضى اهللا عامله اهللا »اليقني أن ترضي الناس بسخط اهللا
رضي -عن عائشة بنقيض قصده، كما جاء يف احلديث الذي رواه ابن حبان يف صحيحه 

من التمس رضى اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه «: قال رسول اهللا : قالت - اهللا عنها
وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه 

من أرضى «: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها-، ويف رواية له عن عائشة »الناس
، وروى »الناس إىلاه اهللا، ومن أسخط اهللا برضى الناس وكله اهللا اهللا بسخط الناس كف

من أسخط اهللا يف «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-الطرباين عن ابن عباس 
رضى الناس سخط اهللا عليه وأسخط عليه من أرضاه يف سخطه، ومن أرضى اهللا يف 

ه حىت يزينه ويزين قوله سخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه من أسخطه يف رضا
: قالت - رضي اهللا عنها-، وعن عائشة "إسناده جيد قوي: "، قال املنذري»وعمله يف عينه
رواه البزار  »من طلب حمامد الناس مبعاصي اهللا عاد حامده له ذاما«: قال رسول اهللا 
  . »من أراد سخط اهللا ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما«: والبيهقي ولفظه

 ةالتشبه باليهود الذين يستحلون حمارم اهللا باحليل، ووجه املشا :مر العاشراأل
بني اليهود وبني الفتان أن اليهود ملا حرم اهللا عليهم صيد احليتان يف يوم السبت 
احتالوا على صيدها فيه فوضعوا هلا احلبائل والربك العميقة قبل يوم السبت لتقع فيها 

على هذه احليلة ومسخهم  - تعاىل- حد، فعاقبهم اهللا يوم السبت ويأخذوها يوم األ
قصتهم يف سوريت البقرة واألعراف؛ ليعترب املسلمون مبا  - تعاىل- وقد ذكر اهللا . قردة

حل م وحيذروا من الوقوع يف مثل ما وقع فيه اليهود من استحالل احملرمات باحليل 
ني ببعيد، وأما الفتان فإنه قد فيصيبهم مثل ما أصام من العقوبة، فما هي من الظامل

استحل املعامالت الربوية يف البنوك واملصارف ودعا الناس إىل استحالهلا مبا لفقه من 
الشبه واملغالطات وتأويل القرآن على غري تأويله ومحل كالم العلماء على غري حمامله 

ت الربوية يف وغري ذلك من أنواع احليل اليت قد جعلها مستندا له يف استحالل املعامال
البنوك واملصارف، وهذا من االغترار باهللا واالستخفاف مبا أنزله يف كتابه وعلى لسان 

  من حترمي الربا والوعيد الشديد عليه، واالستخفاف أيضا بإمجاع املسلمني على  رسوله 
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 أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه-حترمي الربا، وقد روى ابن بطة بإسناد جيد عن أيب هريرة 
 ويف ارتكاب »ال ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل«: قال ،

الفتان ملا ارتكب اليهود من استحالل حمارم اهللا باحليل دليل على أنه قد أمن مكر اهللا وقد 
ن الفتان واملساعدون ، فال يأم﴾فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ﴿: -تعاىل- قال اهللا 

: -تعاىل- له على استحالل الربا أن يصيبهم مثل ما أصاب املعتدين يف السبت، فقد قال اهللا 
- تعاىل-، قال الزجاج يف قوله ﴾لما بين يديها وما خلْفَها وموعظَةً للْمتقني الًفَجعلْناها نكَا﴿
 :﴿نيقتلْمظَةً لعومألمة حممد : "﴾و  اهم عنه فيصيبهم ما أن ينتهكوا من حرم اهللا ما

  ". أصاب أصحاب السبت إذ انتهكوا حرم اهللا يف سبتهم
  فصل

ويف نشر لفتان لكتابته يف استحالل الربا وعدم مباالته مبا يترتب على ذلك من حماربة 
من الكبائر العشر اليت تقدم  اهللا ورسوله وخمالفة القرآن والسنة وإمجاع املسلمني وغري ذلك

ذكرها دليل على أنه ال حياء عنده، ومن ال حياء عند فال خري فيه، وقد روى اإلمام أمحد 
قال رسول : قال -رضي اهللا عنه-والبخاري وأبو داود وابن ماجة عن أيب مسعود البدري 

، »ما شئتإن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل، إذا مل تستح فاصنع «: اهللا 
أن من ال مينعه احلياء فإنه يقول ويفعل ما يشاء وال يبايل مبا : ومعناه على أحد األقوال

  . يترتب على ذلك من الذم له والتجريح لعدالته
  فصل 

وقد قام بعض اجلهال األغبياء بطبع ما كتبه الفتان يف استحالل الربا وتوزيعه على 
اشتملت عليه كتابته من الكبائر؛ ألن الراضي  الناس، وهؤالء شركاء للفتان يف مجيع ما

بالذنب كفاعله، وهؤالء قد مجعوا بني الرضا مبا كتبه الفتان يف استحالل الربا وزادوا 
على الرضا باإلعانة على طبعه ونشره، فهم أعظم جرما ممن رضي به ومل يعن على طبعه 

رضي -  بن مسعود ونشره، وقد روى اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه عن عبد اهللا
مثل الذي يعني قومه على غري احلق كمثل بعري «: أنه قال عن رسول اهللا  - اهللا عنه

بِهقال ا، وقد رواه أبو داود بنحوه مرفوعا وموقوفً»تردى يف بئر فهو ينزع منها بذَن ،  
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نبه وال معناه أنه قد وقع يف اإلمث وهلك كالبعري إذا تردى يف بئر فصار ينزع بذ: "اخلطايب

ذكر الزجر عن : "انتهى، وقد ترجم ابن حبان على هذا احلديث بقوله". يقدر على خالصه
 - رضي اهللا عنهما-، وروي عن ابن عباس "أن يعني املرء أحدا على ما ليس هللا فيه رضى

من أعان ظاملا ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة اهللا وذمة «: قال رسول اهللا : قال
الطرباين وأبو نعيم يف احللية، فليتدبر الذين أيدوا أباطيل الفتان بالكتابة ، رواه »رسوله

والذين أعانوه بالطبع والنشر ما جاء يف هذين احلديثني وليعلموا أم قد وقعوا يف أمر خطري 
  . وهو حماربة اهللا ورسوله والرباءة من ذمة اهللا وذمة رسوله

  فصل
: قال -رضي اهللا عنهما-ن حذيفة بن اليمان وقد روي البخاري ومسلم واللفظ له ع

عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين،  كان الناس يسألون رسول اهللا "
يا رسول اهللا، إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري شر؟ : فقلت

وما : ، قلت»فيه دخننعم و«: هل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: ، فقلت»نعم«: قال
: ، فقلت»قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر«: دخنه؟ قال

نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه «: هل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال
نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون «: يا رسول اهللا، صفهم لنا، قال: ، فقلت»فيها

ذكر متام احلديث، وفيه علَم من أعالم النبوة؛ ألنه قد وقع ما أخرب به و..." »بألسنتنا
عن القوم الذين يستنون بغري سنته ويهدون بغري هديه، وهم كثريون يف  رسول اهللا 

زماننا وقبله بزمن طويل، وكذلك الدعاة على أبواب جهنم هم أيضا كثريون يف زماننا 
رية النافذة فإنه يعرفهم من خالل كتابام ومقاالم وقبله بزمن طويل، ومن رزقه اهللا البص

الباطلة اليت تنشر يف الصحف والكتب اليت ال خري فيها، ومنهم الفتان الذي قد لعب 
الشيطان بعقله وزين له عمله السيئ يف حتليل الربا يف املعامالت مع أهل البنوك واملصارف 

ما دعا إليه من  إىلنم، فمن أجابه فصار ذا العمل السيئ من الدعاء على أبواب جه
ومن يكُنِ الشيطَانُ ﴿: -تعاىل- استحالل الربا وحماربة اهللا ورسوله قذفه يف جهنم، وقد قال 

  . ﴾لَه قَرِينا فَساَء قَرِينا
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  فصل 

وقد روى اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم من حديث احلسن عن 
ليأتني على الناس زمان ال يبقى منهم «: قال أن رسول اهللا  - عنهرضي اهللا-أيب هريرة 

صحيح إن صح مساع : "، قال احلاكم»أحد إال أكل الربا فمن مل يأكله أصابه من غباره
  . انتهى". مساع احلسن من أيب هريرة ذا صحيح: "، قال الذهيب"احلسن من أيب هريرة

يعاملهم باملعامالت الربوية، وفيه علَم من  وهذا احلديث مطابق حلال أهل البنوك ومن
  . من فشو الربا وكثرة من يأكله أعالم النبوة؛ ألنه قد وقع ما أخرب به رسول اهللا 

أن  -رضي اهللا عنه-وروى اإلمام أمحد والبخاري والدارمي والنسائي عن أيب هريرة 
أخذ املال أمن حالل أم من ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا «: قال رسول اهللا 

  . »حرام
وهذا احلديث أعم من احلديث الذي قبله فيدخل فيه أهل البنوك ومن يعاملهم 
باملعامالت الربوية، ويدخل فيه غريهم من الذين ليس فيهم تقوى وال ورع حيجزهم عن 

  . أكل املال بالباطل وأخذه من أي طريق حصل هلم
: أنه قال عن النيب  -رضي اهللا عنه-سعود وروى الطرباين يف األوسط عن أبن م

رجاله رجال : "، قال املنذري واهليثمي»بني يدي الساعة يظهر الربا والزنا واخلمر«
  ". الصحيح

من  ويف هذا احلديث علَم من أعالم النبوة؛ ألنه قد وقع ما أخرب به رسول اهللا 
اإلسالمية ويف مجيع أحناء العامل، ظهور الربا وال سيما يف البنوك اليت قد كثرت يف البالد 

ذكر األحاديث اليت قد جاء فيها أن ظهور الربا والزنا سبب  -إن شاء اهللا تعاىل-وسيأيت 
  . حللول العقوبة

وال خيفى على من له علم وفهم ما يف كتابة الفتان من احلث على أكل الربا وأخذ 
سلمني، وذا العلم الشيطاين يكون املال من غري حلِّه واإلعانة على ظهور الربا بني امل

وإِنَّ كَثريا لَيضلُّونَ بِأَهوائهِم ﴿: - تعاىل- الفتان من املعتدين الداخلني يف عموم قوم اهللا 
يندتعبِالْم لَمأَع وه كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيومن الداخلني أيضا فيما أخرب به رسول اهللا ﴾بِغ ،  
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 م قلوب «: خر هذه األمة حيث قالعما سيكون يف آوسيقوم فيهم رجال قلو

، - رضي اهللا عنهما- رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان  »الشياطني يف جثمان إنس
أن يقيض للفتان وأشباهه من املضلني بأهوائهم من يأخذ على أيديهم  لواهللا املسؤو

وما ذلك على اهللا بعزيزاويأطرهم على احلق أطر ، .  
  فصل

وقد تظافرت األدلة من الكتاب والسنة على حترمي الربا، وأمجع املسلمون على حترميه، 
وقيل إنه كان حمرما يف مجيع ): "شرح املهذب(وعلى أنه من الكبائر، قال النووي يف 

  . انتهى". الشرائع، وممن حكاه املاوردي
: عن اليهود اخمرب - تعاىل-ويدل على حترميه يف شريعيت التوراة واإلجنيل قول اهللا : قلت

﴿هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَختعاىل-، وقوله ﴾و - عن اإلجنيل اخمرب :﴿ نم هيدي نيا بمقًا لدصم
اةروفهذا التوراة، وأخرب أيضا عن عيسى يف عدة آيات أنه مصدق ملا بني يديه من ﴾الت ،

ع من قبلنا، ومل يأت يف القرآن وال يف السنة وال يف يدل على أن الربا كان حمرما يف شر
إمجاع املسلمني ما يدل على التفريق بني املعامالت الربوية يف البنوك وغري البنوك، فالتفريق 

  . إذا من التحكم املردود على قائله كائنا من كان
س آيات، فأما األدلة من القرآن على حترمي املعامالت الربوية على وجه العموم ففي مخ

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما ﴿: - تعاىل-منها أربع يف سورة البقرة، وهي قوله 
أَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُومييالْب لَّ اللَّه ع

 ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا فَمبالر مرحو كفَأُولَئ
لَّ كَفَّارٍ يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحب كُ* أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم ﴿: - تعاىل-، وقوله ﴾أَثيمٍ
 نِنيمؤم *أَم ُءوسر فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لَا فَإِنْ لَم كُمالو

يا أَيها الَّذين ﴿: يف سورة آل عمران -تعاىل-اآلية اخلامسة قول اهللا  ،﴾تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ
  . ﴾َآمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

  . مهمة تتعلق بالربا واملرابني اموروقد تضمنت هذه اآليات فوائد كثرية وأ
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تعظيم أكل الربا والوعيد عليه يف الدنيا واآلخرة، وسيأيت بيان ذلك إن شاء : األوىل
  . اهللا تعاىل

أن املراد بأكل الربا أخذه واالنتفاع به على أي وجه كان، وذا قال كثري من : الثانية
رأيت من عمل ما ى اهللا عنه من الربا يف أف: فإن قال لنا قائل: "املفسرين، قال ابن جرير

نعم، وليس املقصود من الربا يف هذه : جتارته ومل يأكله أيستحق هذا الوعيد من اهللا؟ قيل
اآلية األكل، إال أن الذين نزلت فيهم هذه اآليات يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من 

إليهم احلال اليت كانوا عليها الربا فذكرهم بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الربا ومقبحا 
مث ذكر أن التحرمي من اهللا يف ذلك كان لكل معاين الربا وأنه سواء العمل ... يف مطاعمهم

الَّذين ﴿: -عز وجل -قوله : "انتهى، وقال املاوردي يف تفسريه". به وأكله وأخذه وإعطاؤه
". ألنه معظم املقصود من املال؛ أي الذين يعاملون به، وإمنا خص األكل ﴾يأْكُلُونَ الربا

معىن اآلية : "انتهى، وبنحو هذا قال ابن اجلوزي يف تفسريه، وقال ابن عطية يف تفسريه
يكسبون الربا ويفعلونه، وقصد إىل لفظة األكل ألا أقوى مقاصد اإلنسان يف املال، وألا 

فاللباس والسكىن  دالة على اجلشع، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله،
". ﴾الَّذين يأْكُلُونَ الربا﴿: واالدخار واإلنفاق على العيال وغري ذلك داخل كله يف قوله

أي ينتفعون به، وعرب عن ذلك ﴾الَّذين يأْكُلُونَ الربا﴿: "انتهى، وقال ابن جزي يف تفسري
  . ىانته". باألكل ألنه أغلب املنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه

وإِنْ تبتم ﴿: - تعاىل- أن املراد بالربا الزيادة على رأس املال؛ لقول اهللا : الثالثة
، ومعىن الربا يف اللغة الزيادة يف ﴾فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ

هل اللغة، ، وكذا قال غريه من أ"ربا الشيء يربو ربوا أي زاد: "الشيء، قال اجلوهري
، وقد ذكر املفسرون يف معىن "الربا الفضل والزيادة): "املصباح املنري(وقال الفيومي يف 

اإلرباء الزيادة على الشيء، يقال منه : "الربا حنو ما ذكره أهل اللغة، قال ابن جرير
أريب فالن على فالن إذا زاد عليه، والزيادة هي الربا، وإمنا قيل للمريب مربٍ لتضعيفه 

ملال الذي كان له على غرميه حاال أو لزيادته عليه فيه لسبب األجل الذي يؤخره ا
  ، وقال "الربا هو الزيادة على مقدار الدين ملكان األجل: "انتهى، وقال املاوردي". إليه
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: ، وقال ابن عطية"الربا هو فضل مال خال عن العوض يف معارضة مال مبال: "النسفي

ومن الربا : قال.... أخوذ من ربا يربو إذا منا وزاد على ما كانالربا هو الزيادة وهو م"
البني التفاضل يف النوع الواحد؛ ألا زيادة، وكذلك أكثر البيوع املمنوعة إمنا جتد منعها 

  . انتهى".ملعىن زيادة إما يف عني املال وإما يف منفعة ألحدمها من تأخري وحنوه
الربا : "أنه قال –يعين الزجاج  –يب إسحاق عن أ) لسان العرب(وذكر ابن منظور يف 

انتهى، وقال أبو بكر اجلصاص يف ". احلرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو جتر به منفعة
الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان قرض الدراهم والدنانري ): "أحكام القرآن(

ومل يكونوا يعرفون البيع بالنقد إىل أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به 
  . انتهى". إذا كان متفاضال من جنس واحد، هذا كان املتعارف املشهور بينهم

للمعامالت الربوية  اومن تأمل ما ذكره املفسرون وأهل اللغة يف معىن الربا رآه مطابقً
فإنه يف البنوك، وال سيما قول أيب إسحاق الزجاج وأيب بكر اجلصاص، ومن توقف يف هذا 

قد  اإما أن يكون جاهال ال علم له باألحكام، وإما أن يكون معاند: ال خيلو من أحد أمرين
أعماه اتباع اهلوى وأصمه فهو خيبط خبط عشواء فيما رضي به أهل البنوك ومن يتعامل 
معهم باملعامالت الربوية وال يبايل مبا يترتب على ذلك من سخط اهللا وحماربته وحماربة 

  . باع غري سبيل املؤمننيرسوله وات
تعذيب املرابني، حني يبعثون من قبورهم باجلنون أو مبا يشبه اجلنون، قال ابن : الرابعة

رواه ابن أيب حامت، » آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنونا خينق«: - رضي اهللا عنهما- عباس 
 والسدي وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبري: "وذكره ابن كثري يف تفسريه، مث قال

قال ابن عباس : "، وقال ابن عطية يف تفسري"والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان حنو ذلك
معىن قوله : وجماهد وابن جبري وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد - رضي اهللا عنهما- 
وقالوا جيعل معه شيطان خينقه، : من قبورهم يف البعث يوم القيامة، قال بعضهم) وال يقومون(

: انتهى، وقال ابن جزي يف تفسريه". يبعث كانون عقوبة له ومتقيتا عند مجع احملشر: كلهم
: انتهى، قال املاوردي". أمجع املفسرون أن املعىن ال يقومون من قبورهم يف البعث إال كانون"
عىن أم يقومون امل: "انتهى، وقال النسفي". فيكون ذلك يف القيامة عالمة آلكل الربا يف الدنيا"

  الذين : يوم القيامة خمبلني كاملصروعني، تلك سيماهم يعرفون ا عند أهل املوقف، وقيل
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خيرجون من األجداث يوفضون إال أكلة الربا فإم ينهضون ويسقطون كاملصروعني؛ ألم 
  . انتهى" أكلوا الربا فأرباه اهللا يف بطوم حىت أثقلهم فال يقدرون على اإليفاض

  . وللمرابني أيضا أنواع من العذاب يف الربزخ قبل يوم القيامة
تعذيبهم بالسباحة يف النهر الذي هو أمحر مثل الدم أو هو من الدم  فمن هذه األنواع

وقد جاء ذلك يف . وإلقامهم احلجارة إذا أرادوا أن خيرجوا من ذلك النهر لريجعوا فيه
من صحيحه ) كتاب التعبري(خاري يف آخر حديث صحيح رواه اإلمام أمحد يف مسنده والب

يف حديث املنام الطويل، فقد جاء فيه  عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن مسرة بن جندب 
انطلق وإين : إنه أتاين الليلة آتيان، وإما ابتعثاين، وإما قاال يل«: قال أن رسول اهللا 

ا على ر حسبت أنه كان فانطلقنا فأتين: قال«: فذكر احلديث، وفيه »انطلقت معهما
على شط النهر رجل قد  وإذايقول أمحر مثل الدم، وإذا يف النهر رجل سابح يسبح، 

مجع عنده حجارة كثرية، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح مث يأيت ذلك الذي قد مجع 
وأما الرجل الذي أتيت عليه «: احلديث، وفيه »عنده احلجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا

: قال ويف رواية ألمحد أن رسول اهللا » يف النهر ويلقم احلجارة فإنه آكل الربا يسبح
فذكر  »رأيت رجلني أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إىل أرض فضاء أو أرض مستوية«

فانطلقت فإذا ر من دم فيه رجل وعلى شط النهر رجل بني «: احلديث بطوله، وفيه
فرجع إىل  اهر فإذا دنا ليخرج رمي يف فيه حجريديه حجارة فيقبل الرجل الذي يف الن

 »وأما الذي رأيت يف النهر فذاك آكل الربا«: احلديث، وفيه »مكانه فهو يفعل ذلك به
أما جربيل وميكائيل، وقد رواه البخاري يف  وفيه أيضا أن الرجلني أخربا رسول اهللا 

  . خمتصرا بنحوه) باب آكل لربا وشاهده وكاتبه(
ما جاء يف احلديث الصحيح من تعذيب آكل الربا يف الربزخ فليعلم أيضا وإذا علم 

خمربا عن خليله  - تعاىل-أن رؤيا األنبياء يف املنام وحي، والدليل على ذلك قول اهللا 
يا يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ ﴿: إبراهيم أنه قال البنه

رمؤا تلْ مافْع ترضي اهللا عنهما- اآليات، وروى أبن أيب حامت عن ابن عباس  ﴾أَب - 
، وروى ابن جرير يف تفسريه »رؤيا األنبياء يف املنام وحي«: قال رسول اهللا : قال

رؤيا كانت «: قال - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس ) كتاب السنة(وابن أيب عاصم يف 
األنبياء  إن رؤيا«: وروى البخاري يف صحيحه عن عبيد بن عمري قال، »األنبياء وحيا

  ، وروى اإلمام أمحد يف مسنده وابن أيب ﴾إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك﴿مث قرأ » وحي
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أن «: موقوفا -رضي اهللا عنه-بأسانيد صحيحة عن معاذ بن جبل ) السنة(عاصم يف كتاب 

رؤيا النيب «: ويف رواية ألمحد قال »أى يف يقظته أو نومه فهو حقكان ما ر رسول اهللا 
 حق« .  

ما جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام : من أنواع تعذيب املرابني يف الربزخ النوع الثاين
: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-أمحد وابن ماجة وابن أيب حامت عن أيب هريرة 

بطوم كالبيوت فيها احليات ترى من خارج بطوم،  أتيت ليلة أسري يب على قوم«
  . »هؤالء أكلة الربا: فقلت من هؤالء يا جربيل؟ قال

ما رواه ابن جرير وابن أيب حامت : من أنواع تعذيب املرابني يف الربزخ النوع الثالث
يف حديث  عن النيب  -رضي اهللا عنه-والبيهقي يف دالئل النبوة عن أيب سعيد اخلدري 

مث نظرت فإذا أنا بقوم هلم بطون كأا البيوت وهم على سابلة آل «: سراء قالاإل
فرعون فإذا مر م آل فرعون ثاروا فيميل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطؤهم آل فرعون 

هؤالء : يل؟ قالجرب وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، قلت من هؤالء يا بأرجلهم
ويف رواية  »كمثل الذي يتخبطه الشيطان من املسأكلة الربا ربا يف بطوم فمثلهم 

اللهم ال تقم : فإذا أنا بقوم بطوم أمثال البيوت كلما ض أحدهم خر يقول«: البيهقي
، وللمرابني أيضا »اهللا سبحانه إىلقال فسمعتهم يضجون «: ويف روايته أيضا »الساعة

  . عذاب جهنم كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
قال ابن جرير يف . اإلنكار على من سوى بني البيع والربا والرد عليهم: ةاخلامس

يعين بذلك جل : "﴾ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: - تعاىل-الكالم على قول اهللا 
ثناؤه ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم كقيام الذي يتخبطه 

هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة : طان من املس من اجلنون، فقال تعاىل ذكرهالشي
من قبح حاهلم ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء حل م من أجل أم كانوا يف الدنيا 
يكذبون ويفترون ويقولون إمنا البيع الذي أحله اهللا لعباده مثل الربا، وذلك أن الذين كانوا 

أهل اجلاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غرميه يقول الغرمي لغرمي احلق  يأكلون الربا من
زدين يف األجل وأزيدك يف مالك، فكان يقال هلما إذا فعل ذلك هذا ربا ال حيل، فإذا قيل 

: هلما ذلك قاال سواء علينا زدنا يف أول البيع أو عند حمل املال فكذم اهللا يف قيلهم فقال
﴿ لَّ اللَّهأَحوعيانتهى".﴾الْب .  

 



  ١٩  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
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، ال يعارض يف -تعاىل-ذلك رد عليهم إذ ساووا بينهما، واحلكم يف األشياء إمنا هو إىل اهللا 
ن القياس يف مقابلة النص ال يصح، إذ حكمه وال خيالف يف أمره، ويف هذه اآلية داللة على أ

الدليل يف إبطال قوهلم هو أن اهللا أحل البيع وحرم الربا، وقال بعض العلماء  -تعاىل- جعل 
غنب فيه، والربا فيه التغابن وأكل املال بالباطل؛  قياسهم فاسد؛ ألن البيع عوض ومعوض ال

  . انتهى ".من مقابل باملثمنألن الزيادة ال مقابل هلا من جنسها خبالف البيع فإن الث
النص على حترمي الربا، ويف النص على حترميه أبلغ رد على الفتان وعلى : السادسة

  . أمثاله من الذين يزعمون حل املعامالت الربوية يف البنوك
العفو عما سلف من أخذ الربا قبل نزول اآلية بتحرميه، قال ابن كثري يف : السابعة

فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى ﴿: -عاىلت-الكالم على قول اهللا 
ي اهللا عن الربا فانتهى حال وصول الشرع، إليه ما سلف من : "﴾اللَّه أي من بلغه

ما كان أكل من ) فله ما سلف(املعاملة، مث ذكر عن سعيد بن جبري والسدي أما قاال 
أن اآلية يف الكفار لقوله : "انتهى، وقال أبو حيان يف تفسريه الظاهر". بل التحرميالربا ق

﴿لَفا سم ؛ ألن املؤمن العاصي بالربا ليس له ما سلف، بل ينقض ويرد فعله وإن كان ﴾فَلَه
  . انتهى". بالتحرمي، لكنه يأخذ بطرف من وعيد هذه اآلية الًجاه

قوله : "إىل استحالل الربا بعد حترميه، قال ابن عطية يف تفسريهالوعيد بالنار ملن عاد : الثامنة
يعين إىل فعل الربا والقول إمنا البيع مثل الربا، وإن قدرنا اآلية يف كافر  ﴾ومن عاد﴿: - تعاىل- 

فاخللود خلود تأبيد حقيقي، وإن حلظناها يف مسلم عاصٍ فهذا خلود مستعار على معىن املبالغة 
انتهى، وقال ". عبارة عن دوامٍ ما، ال على التأبيد احلقيقي) ملك خالد: (كما تقول العرب

يعين إىل فعل الربا حىت ميوت قاله سفيان، : "﴾ومن عاد﴿: - تعاىل- القرطيب يف الكالم على قوله 
مث ذكر كالم ابن عطية، وقال النسفي ..." من عاد فقال إمنا البيع مثل الربا فقد كفر: وقال غريه

؛ ألم ﴾فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴿إىل استحالل الربا  ﴾ومن عاد﴿: "تفسريه يف
فهو كافر؛ فلذا استحق  - عز وجل - باالستحالل صاروا كافرين؛ ألن من أحل ما حرم اهللا 

تهى، وقال ابن جزي يف ان". اخللود، وذا تبني أنه ال تعلق للمعتزلة ذه اآلية يف ختليد الفساد
 ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿اآلية؛ يعين من عاد إىل فعل الربا وإىل القول  ﴾ومن عاد﴿: "تفسريه

  ولذلك حكم عليه باخللود يف النار؛ ألن ذلك القول ال يصدر إال من كافر فال حجة فيها ملن 
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قيل : "وقال أبو حيان يف الكالم على اآليةانتهى، ". قال بتخليد العصاة لكوا يف الكفار

إِنما الْبيع مثْلُ ﴿: هو إخبار ووعيد عن الذين يأكلون الربا مستحلني ذلك بدليل قوهلم
 ﴾فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله﴿: ، وقوله﴾واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ﴿: ، وقوله﴾الربا

  . انتهى". ار حرب اهللا ورسوله فهو كافرومن اخت
وقد استدل الزخمشري ذه اآلية على ختليد الفساق يف النار، وتعقبه ناصر الدين أمحد 

إن الذي وقع العود عليه مسكوت عنه يف اآلية، فيحمل على ما : "بن حممد بن املنري فقال
 ﴾حاب النارِ هم فيها خالدونَوأُولَئك أَص﴿ومن عاد إىل ما سلف ذكره : تقدم، كأنه قال

والذين سلف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه واالحتجاج عليه بقياسه على البيع، وال شك 
عندنا أهل السنة واجلماعة أن من تعاطى معاملة الربا مستحال هلا مكابرا يف حترميها مسندا 

، وإذ ااخلياالت فقد كفر مث ازداد كفرإحالهلا إىل معارضة آيات اهللا البينات مبا يتومهه من 
إنه كافر مكذب غري مؤمن، وهذا ال  )١(ذاك يكون املوعود باخللود يف اآلية من يقول 

  . انتهى". خالف فيه، فال دليل للزخمشري إذا على اعتزاله يف هذه اآلية، واهللا املوفق
طيل ما قاله املفسرون فليتأمل الفتان واملشايعون له على استحالل الربا بالشبه واألبا

فيمن عاد إىل استحالل الربا وسوى وبني البيع وأنه بذلك يصري كافرا مستحقا للخلود يف 
  . وينزع عن تعاطي الربا واستحالله - تعاىل-النار إال أن يتوب إىل اهللا 

أي ينقصه ويهلكه : "ميحق الربا، قال البغوي يف تفسريه -تعاىل- أن اهللا : التاسعة
يمحق اللَّه ﴿: - رضي اهللا عنهما-ته، وقال الضحاك عن ابن عباس ويذهب بربك

انتهى، وقال ابن كثري ". وال صلة اوال حج ا؛ يعين ال يقبل منه صدقة وال جهاد﴾الربا
أنه ميحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه  - تعاىل-خيرب : يف تفسريه

تفع به، بل يعذبه به يف الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما أو حيرمه بركة ماله فال ين
- ، وقال ﴾قُلْ لَا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث﴿: -تعاىل- قال 
- ، وقال ﴾هنمويجعلَ الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ فَيركُمه جميعا فَيجعلَه في ج﴿: -تعاىل
اآلية، مث ذكر ما ﴾وما َآتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه﴿: -تعاىل

  أن النيب  -رضي اهللا عنه-رواه اإلمام أمحد وابن ماجة بإسناد حسن عن ابن مسعود 
                              

  ). من يقال(كذا جاء يف كتاب ابن املنري، ولعل الصواب : قوله من يقول) ١(

 



  ٢١  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
 

 ما «: هذا لفظ أمحد، ولفظ ابن ماجة »قل إىلالربا وإن كثر فإن عاقبته تصري «: قال
إسناده صحيح ورجاله : "قال يف الزوائد »أحد أكثر من الربا إال كان عاقبة أمره إىل قلة

، وقد رواه احلاكم يف مستدركه بنحو رواية أمحد وصححه، ووافقه الذهيب على "موثقون
  . تصحيحه

ين أنه يضاعف أجرها لرا يع: "أن اهللا تعاىل يريب الصدقات، قال ابن جرير: العاشرة
أي يثمرها ويبارك فيها يف الدنيا ويضاعف ا األجر والثواب : "، وقال البغوي"وينميها له
يمحق اللَّه الربا ويربِي ﴿: - تعاىل- ، وقال ابن عطية يف الكالم على قوله "يف العقىب
قَاتدريص اجلشع من بين آدم، يظن قد جعل اهللا هذين الفعلني بعكس ما يظنه احل: "﴾الص

  . انتهى". الربا يغنيه وهو يف احلقيقة ممحق، ويظن الصدقة تفقره وهي مناء يف الدنيا واآلخرة
يعين ال حيب : "أن اهللا تعاىل ال حيب كل كفار أثيم، قال ابن جرير: احلادية عشرة

متماد يف اإلمث فيما ﴾أَثيمٍ﴿كل مصر على كفر بربه مقيم عليه مستحل كل الربا وإطعامه، 
اه عنه من أكل الربا واحلرام وغري ذلك من معاصيه، ال ينزجر عن ذلك وال يرعوي عنه 

واللَّه لَا يحب كُلَّ ﴿: - تعاىل-انتهى، وقال النسفي يف الكالم على قول اهللا ". وال يتعظ
  . انتهى".  بأكلهمتماد يف اإلمث ﴾أَثيمٍ﴿عظيم الكفر باستحالل الربا، : "﴾كَفَّارٍ

أن اهللا تعاىل أمر املؤمنني بتقواه وترك الربا، وجعل ذلك من لوازم : الثانية عشرة
 ﴾وذَروا ما بقي من الربا﴿: - عز وجل - قوله : "اإلميان وحكمه، قال املاوردي يف تفسريه

فما قبضه  حممول على أن من أرىب قبل إسالمه وقبض بعضه يف كفره وأسلم وقد بقي بعضه
قبل إسالمه معفو عنه ال جيب عليه رده، وما بقي منه بعد إسالمه حرام عليه ال جيوز له 
أخذه، فأما املراباة بعد اإلسالم فيجب رده فيما قبض وبقي، فريد ما قبض ويسقط ما بقي 

: قوالن ﴾إِنْ كُنتم مؤمنِني﴿: خبالف املقبوض يف الكفر؛ ألن اإلسالم جيب ما قبله، ويف قوله
  . انتهى". معناه إذا كنتم مؤمنني: يعين أن من كان مؤمنا فهذا حكمه، والثاين: أحدمها

أن اآلية الكرمية دلت على أن ترك الربا من صفات املؤمنني وأن : الثالثة عشرة
  . استحالله من صفات غري املؤمنني

ا أعظم اخلطر إيذان من مل يترك الربا حبرب من اهللا ورسوله، وم: الرابعة عشرة
  فَإِنْ لَم تفْعلُوا ﴿: -تعاىل- يف هذا الوعيد الشديد، قال ابن كثري يف الكالم على قول اهللا 
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هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحديد شديد ووعيد أكيد ملن استمر على : "﴾فَأْذَن هذا

ستيقنوا وكونوا على علم، أي ا ﴾فَأْذَنوا﴿: انتهى، ومعىن قوله". تعاطي الربا بعد اإلنذار
فاستيقنوا  ﴾فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله﴿: قوله: "-رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس 

يقال يوم القيامة آلكل الربا خذ «: رواه ابن جرير، وعنه أيضا قال" حبرب من اهللا ورسوله
حرب اهللا النار وحرب : "ينقال أهل املعا: رواه ابن جرير، وقال البغوي» سالحك للحرب

رضي -وروى ابن جرير من طريق على بن أيب طلحة عن ابن عباس ". رسول اهللا السيف
: قوله إىل ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا﴿: يف قوله -اهللا عنهما

﴿هولسرو اللَّه نبٍ مرفمن : "﴾بِحعلى الربا ال ينزع عنه فحق على إمام  اكان مقيم
أحكام (، قال أبو بكر اجلصاص يف "املسلمني أن يستتيبه فإن نزع وإال ضرب عنقه

هذا حممول على أن يفعله مستحال له؛ ألنه ال خالف بني أهل العلم أنه ليس ): "القرآن
: وابن سريين أما قاال انتهى، وروى ابن أيب حامت عن احلسن". بكافر إذا اعتقد حترميه

واهللا إن هؤالء الصيارفة ألكلة الربا، وإم قد أذنوا حبرب من اهللا ورسوله، ولو كان على "
  ". الناس إمام عادل الستتام فإن تابوا وإال وضع فيهم السالح

وإذا كان هذا قول احلسن وابن سريين يف الصيارفة الذين كانوا يف زماما فكيف لو 
فإم بال شك أشد حماربة هللا ولرسوله ممن كانوا يف زمان ! البنوك يف زماننا؟رأوا أهل 

احلسن وابن سريين، وعلى هذا فإنه جيب على إمام املسلمني أن يستتيبهم فإن تابوا وإال 
والة أمور املسلمني يوم القيامة عما  -تبارك وتعاىل- عاقبهم بأشد العقوبة، وسيسأل اهللا 

املرصاد فيما أمهلوه من األخذ على أيدي املرابني واادلني بالباطل يف استرعاهم، وهو هلم ب
: أنه قال استحالل الربا وغريهم من املعاندين وااهرين باملعاصي، وقد ثبت عن النيب 

أال كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسئول «
أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من احلديث، رواه اإلمام  »عن رعيته

- ، وروى اإلمام أمحد أيضا عن ابن عمر - رضي اهللا عنهما- حديث عبد اهللا بن عمر 
رعية قلَّت أو  اعبد -تبارك وتعاىل- ال يسترعي اهللا «: قال أن النيب  -رضي اهللا عنهما
أم  -تبارك وتعاىل-ام فيهم أمر اهللا عنها يوم القيامة، أق -تبارك وتعاىل-كثرت إال سأله 

  . »أضاعه، حىت يسأله عن أهل بيته خاصة
* وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني ﴿: وروي ابن جرير عن قتادة يف قوله

هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لقتل كما تسمعون أوعدهم اهللا با": قال ﴾فَإِنْ لَم  
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فإياكم وخمالطة هذه البيوع من : "، ورواه ابن أيب حامت وزاد"فجعلهم رجا أينما ثقفوا 

: ، وقال الربيع بن أنس"معصيته فاقة إىلالربا، فإن اهللا قد أوسع احلالل وأطابه فال يلجئنكم 
  . رواه ابن جرير" أوعد اهللا آكل الربا بالقتل"

لو أن أهل بلد اصطلحوا على : "عن ابن خويز منداد أنه قالوذكر القرطيب يف تفسريه 
الربا استحالال كانوا مرتدين واحلكم فيهم كاحلكم يف أهل الردة، وإن مل يكن ذلك منهم 

فَأْذَنوا ﴿: قد أذن يف ذلك فقال -تعاىل- استحالال جاز لإلمام حماربتهم، أال ترى أن اهللا 
هولسرو اللَّه نبٍ مربِح﴾" .  

يا أبا عبد اهللا، إين : جاء رجل إىل مالك بن أنس فقال: "عن ابن بكري قال اوذكر أيض
رأيت رجال سكران يتعاقر يريد أن يأخذ القمر فقلت امرأيت طالق إن كان يدخل جوف 

ارجع : ارجع حىت أنظر يف مسألتك، فأتاه من الغد، فقال له: ابن آدم أشر من اخلمر، فقال
امرأتك طالق، إين تصفحت كتاب اهللا : تك، فأتاه من الغد، فقال لهحىت أنظر يف مسأل

  ". وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا؛ ألن اهللا أذن فيه باحلرب
: ما نصه) املسائل الكافية(وقال حممد بن يوسف الكايف التونسي يف كتابه املسمى بـ

اخلمر والزنا والربا واملكس من استحل شيئا من اخلبائث ك): املسألة اخلامسة والعشرون"(
أو شك يف حترميه أو تأول تأويال فاسدا خرق به اإلمجاع كتأويل بعض الفسقة يف آية الربا 
فقال إن احملرم منه ما كان أضعافا مضاعفة وأما إذا كان قانونيا كخمسة يف املائة مثال فال 

وكثريه يف احلكم سواء، ، بل الربا قليله -تعاىل-حرمة، وذلك كذب وافتراء على اهللا 
يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا ﴿: -تعاىل-يف قوله ) أضعافا مضاعفة(ومفهوم 
 ﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿معطل ليس عليه عمل، أو معترب ونسخ بآية  ﴾مضاعفَةً

يف  -رمحه اهللا تعايل-المة أبو بكر اجلصاص يف أحكامه، قال ويشهد ملا قلته ما ذكره الع
: قيل يف معىن أضعافا مضاعفة وجهان: "﴾لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: -تعاىل- قوله 

: بعد أجل ولكل أجل قسط من الزيادة على املال، والثاين الًاملضاعفة بالتأجيل أج: أحدمها
هلم، ويف هذا داللة على أن املخصوص بالذكر ال يدل على أن ما عداه ما يضاعفون به أموا

خبالفه؛ ألنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذكر حترمي الربا أضعافا مضاعفة داللة على 
إباحته إذا مل يكن أضعافا مضاعفة، فلما كان الربا حمظورا ذه الصفة وبعدمها دل ذلك 

: -تعاىل-ذلك أن تكون هذه الداللة منسوخة بقوله على فساد قوهلم يف ذلك، ويلزمهم يف 
انتهى، فمن استحل شيئا من تلك ". إذ مل يبق هلا حكم يف االستعمال ﴾وحرم الربا﴿

  . انتهى كالم الكايف". ﴾ويحرم علَيهِم الْخبائثَ﴿: - تعاىل-اخلبائث يكفر ملعارضة قول اهللا 
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ما قاله غري واحد من العلماء يف تكفري املستحلني للربا  وقد تقدم يف الفائدة الثامنة

، وليتأمله الفتان وأضرابه مع ما ذكر ههنا، وليتأمله أيضا أهل البنوك والذين )١(فلرياجع
يعاملوم باملعامالت الربوية، وال يظنون أن التعامل بالربا أمر يسري، وال يغتروا حبلم اهللا 

ل وال يهمل وميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته، وينبغي ميه -تبارك وتعاىل- عنهم، فإنه 
ألهل البنوك واملتعاملني معهم أن يسألوا العلماء املعروفني مبزيد املعرفة والتقوى والورع عما 
حيل هلم من املعامالت وما حيرم عليهم منها، وال يغتروا بالفساق الذين يتزلفون إليهم مبا 

بالون مبا يترتب على ذلك من حماربة اهللا ورسوله واتباع غري حيبونه من حتليل الربا وال ي
  . سبيل املؤمنني

أن املرابني ليس هلم إال رؤوس أمواهلم وليس هلم أن يأخذوا زيادة : اخلامسة عشرة
عليها من املدين وال من البنوك وغريها؛ ألن ذلك من الظلم الذي ى اهللا عنه، قال ابن 

يعين بذلك إن تبتم فتركتم : "﴾إِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُمو﴿: -تعاىل- جرير يف قوله 
فلكم رؤوس أموالكم من الديون اليت لكم على  - عز وجل - أكل الربا وأنبتم إىل اهللا 

: ، مث روى عن قتادة أنه قال..."الناس دون الزيادة اليت أحدثتموها على ذلك ربا منكم
نزلت هذه اآلية، فأما الربح والفضل فليس هلم وال ينبغي هلم جعل هلم رؤوس أمواهلم حني "

جعل هلم أن يأخذوا رؤوس أمواهلم وال : "، ويف رواية له عنه قال"اأن يأخذوا منه شيئً
وضع اهللا الربا وجعل هلم رؤوس : "، وروى أيضا عن الضحاك قال"يزدادوا عليها شيئا

يعين اليت : "﴾وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم﴿: - تعاىل-وقال املاوردي على قوله ". أمواهلم
بأن متنعوا  ﴾ولَا تظْلَمونَ﴿بأن تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم  ﴾لَا تظْلمونَ﴿دفعتم 

: مع التوبة إىل رؤوس أمواهلم وقال هلم -تعاىل-ردهم : "وقال القرطيب". رؤوس أموالكم
يف أن يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم  ﴾ولَا تظْلَمونَ﴿الربا يف أخذ  ﴾لَا تظْلمونَ﴿

  . انتهى، وبنحو هذا قال كثري من املفسرين". فتذهب أموالكم
النهي عن أكل الربا وتضعيفه على املدين، قال أبو بكر اجلصاص يف : السادسة عشرة

إخبار عن احلال اليت ﴾مضاعفَةً لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا﴿: -تعاىل-قوله ): "أحكام القرآن(
خرج عليها الكالم من شرط الزيادة أضعافا مضاعفة، فأبطل اهللا الربا الذي كانوا يتعاملون 

تعاىل-أخر من البياعات ومساها ربا، فانتظم قوله  ابه، وأبطل ضروب - :  

                              
  . ٢٠-١٩ص ) ١(

 



  ٢٥  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
 

يكن تعاملهم حترمي مجيعها لشمول االسم عليها من طريق الشرع، ومل  ﴾وحرم الربا﴿
". بالربا إال على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانري إىل أجل مع شرط الزيادة

لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا ﴿: -تعاىل- انتهى، وقال الزخمشري والنسفي يف الكالم على قوله 
: قال ابن اجلوزي، و"هذا ي عن الربا مع التوبيخ مبا كانوا عليه من تضعيفه: "﴾مضاعفَةً

كان الرجل : "، قال سعيد بن جبري"هذه اآلية نزلت يف ربان اجلاهلية: قال أهل التفسري"
يكون له على الرجل املال فإذا حل األجل يقول أخر عين وأزيدك على مالك فتلك 

هو أن يقول له بعد حلول : "وقال املاوردي يف الكالم على اآلية". األضعاف املضاعفة
ما أن تقضي وإما أن تريب، فإن مل يفعل ضاعف ذلك عليه مث يفعل كذلك عند األجل إ

وا عن : "، وقال أبو حيان يف الكالم على اآلية"حلوله من بعد حىت تصري أضعافا مضاعفة
احلالة الشنعاء اليت يوقعون الربا عليها، كان الطالب يقول أتقضي أم تريب، ورمبا استغرق 

: ين؛ ألنه إذا مل جيد وفاء زاد يف الدين وزاد يف األجل، وأشار بقولهبالنزر اليسري مال املد
إىل أم كانوا يكررون التضعيف عاما بعد عام، والربا حمرم مجيع أنواعه، فهذه ) مضاعفة(

يف النهي، إذ ما ال يقع أضعافا مضاعفة مساوٍ يف التحرمي ملا  ااحلال ال مفهوم هلا وليست قيد
إمنا خص الربا من بني : "انتهى، وقال القرطيب يف الكالم على اآلية". مضاعفة اكان أضعافً

فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ ﴿: - تعاىل- سائر املعاصي ألنه الذي أذن اهللا فيه باحلرب يف قوله 
هولسرو اللَّه نم فأمرهم واحلرب يؤذن بالقتل، فكأنه يقول إن مل تتقوا الربا هزمتم وقتلت ﴾م

إشارة إىل تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون، فدلت ) مضاعفة(بترك الربا، و
  . انتهى". هذه العبارة املؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصة

أن النهي عن أكل الربا يف سورة آل عمران جاء مقرونا باألمر : السابعة عشرة
واألمر باتقاء النار واألمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله، فدل هذا على  -عاىلت- بتقوى اهللا 

واتقُوا ﴿: -تعاىل- قوله : "التشديد يف التعامل بالربا والتأكيد يف النهي عنه، قال القرطيب
أي يف أموال الربا فال تأكلوها، مث خوفهم فقال ﴾اللَّه :﴿ تدي أُعالَّت ارقُوا الناتو

وهذا الوعيد ملن استحل الربا، ومن استحل الربا : قال كثري من املفسرين ﴾كَافرِينللْ
اتقوا العمل الذي ينزع منكم اإلميان فتستوجبون : فإنه يكفر ويكفر، وقيل معناه

من الكبائر اليت يستوجب صاحبها نزع اإلميان وخياف عليه من  امث ذكر أنواع... النار
رضي اهللا - وذكر ابن اجلوزي وأبو حيان عن ابن عباس ، "نزعه ومنها أكل الربا

 



الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  

  
٢٦  

   - عنهما 
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هذا ديد للمؤمنني لئال : "قال ﴾واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَافرِين﴿: -تعاىل- يف قول اهللا 
، وروى ابن أيب "واملعىن اتقوا أن حتلوا ما حرم اهللا فتكفروا: "، وقال الزجاج"يستحلوا الربا

وأَطيعوا اللَّه ﴿: وقوله". من أكل الربا فلم ينته فله النار: "عن مقاتل بن حيان أنه قالحامت 
بلغكم من  فيما) والرسولَ( يف حترمي الربا) وأَطيعوا اللَّه: "(قال القرطيب ﴾والرسولَ

  ".التحرمي
املهلكات، ويدل أن أكل الربا والتعامل به من الكبائر املوبقات، أي : الثامنة عشرة

على ذلك ما جاء يف القرآن من تعظيم أكل الربا والوعيد عليه بالنار وإيذان أهله حبرب من 
فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ ﴿: -تعاىل-يعين قوله  –دلت اآلية : "اهللا ورسوله، قال القرطيب

هولسرو اللَّه نوقال ". ن الكبائر وال خالف يف ذلكعلى أن أكل الربا والعمل به م –﴾م
دل أن : "﴾واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَافرِين﴿: - تعاىل-املاوردي يف الكالم على قول اهللا 

انتهى، وسيأيت يف احلديث الصحيح عن ". الربا من الكبائر اليت يستحق عليها الوعيد بالنار
  . املوبقات أنه عد أكل الربا من السبع النيب 

وفيما ذكرته من اآليات وأقوال املفسرين كفاية يف بيان موقف القرآن الكرمي من حترمي 
  . الربا على وجه العموم وأنه ال فرق يف ذلك بني البنوك وغريها

وفيه أيضا أبلغ رد على الفتان احملارب هللا ورسوله وعلى غريه من املبطلني الذين 
ت مع أهل البنوك ويتعلقون بالشبه واألباطيل يف استحالله وال يزعمون حل الربا يف املعامال

  . واتباع غري سبيل املؤمنني يبالون مبا يترتب على ذلك من معصية اهللا ورسوله 
  فصل

   :وأما األدلة من السنة على حترمي املعامالت الربوية على وجه العموم فكثرية جدا
اجتنبوا السبع «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة : منها األول

الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت «: يا رسول اهللا، وما هن؟ قال: قيل »املوبقات
حرم اهللا إال باحلق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتويل يوم الزحف، وقذف 

  . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي »احملصنات الغافالت املؤمنات
  ". املوبقات مجع موبقة، وهي اخلصلة املهلكة: "قال ابن األثري
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وقد جاء يف عد أكل الربا من الكبائر أحاديث كثرية، بعضها مرفوع وبعضها  
موقوف، وقد تركت ذكرها خشية اإلطالة، وقد ذكرها ابن جرير وابن كثري يف تفسرييهما 

إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر ﴿: يف سورة النساء - تعاىل-مع الكالم على قول اهللا 
كُمئَاتيس كُمنفلتراجع هناك ﴾ع .  

رضي اهللا عنه  –وامسه وهب بن عبد اهللا السوائي  –عن أيب جحيفة : احلديث الثاين
  . رواه اإلمام أمحد والبخاري »لعن آكل الربا ومؤكله« أن رسول اهللا 

لعن رسول «: قال –وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه  –عن عبد اهللا : احلديث الثالث
، ورواه أمحد ارواه اإلمام أمحد ومسلم والنسائي هكذا خمتصر »آكل الربا ومؤكله اهللا 

لعن «: أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه أطول منه ولفظه
حديث حسن : "قال الترمذي »هآكل الربا وموكله وشاهديه وكاتب رسول اهللا 

ويف الباب عن عمر وعلي وجابر وأيب جحيفة، ويف رواية ألمحد أن رسول : ، قال"صحيح
  . »لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه«: قال اهللا 

آكل الربا  لعن رسول اهللا «: قال -رضي اهللا عنه- عن جابر : احلديث الرابع
  . »هم سواء«: اإلمام أمحد ومسلم وزاد، وقال رواه »وموكله وشاهديه وكاتبه

آكل الربا  لعن رسول اهللا «: قال -رضي اهللا عنه-عن علي : احلديث اخلامس
رواه اإلمام أمحد، ويف إسناده احلارث األعور وهو ضعيف وقد  »وموكله وشاهديه وكاتبه

  . النسائي خمتصروثق، وما تقدم قبله من األحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه، وقد رواه ا
آكل الربا «: أنه قال - رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن مسعود : احلديث السادس

علموا به، والوامشة واملتومشة للحسن، والوي الصدقة،  إذاوموكله وكاتبه وشاهداه 
رواه اإلمام أمحد  »يوم القيامة واملرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان حممد 

يعلي والطرباين يف الكبري، وابن حبان يف صحيحه من طريق  وأبوطيالسي وأبو داود ال
احلارث بن عبد اهللا األعور وهو ضعيف وقد وثق، ورواه اإلمام أمحد أيضا من طريق 

، وهذا إسناد -رضي اهللا عنه-األعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود 
مستدركه من طريق األعمش عن عبد صحيح، ورواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم يف 

صحيح على : "وقال احلاكم -رضي اهللا عنه-اهللا بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود 
: هو املماطل ا، قال أهل اللغة: الوي الصدقة. ، ووافقه الذهيب يف تلخيصه"شرط مسلم

  ". اللَّي هو املطل"

 



  ٢٩  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
 

مسعت رسول اهللا : لعن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أبيه قا: احلديث السابع
 أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية موضوع، لكم رؤوس «: يف حجة الوداع يقول

: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي »أموالكم ال تظلمون وال تظلَمون
  ". حديث حسن صحيح"

 صفة يف حديثه الطويل يف - رضي اهللا عنهما- عن جابر بن عبد اهللا : احلديث الثامن
خطب الناس يوم عرفة يف بطن الوادي وقال يف  ، وفيه أن رسول اهللا حج النيب 

أال إن كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، وربا اجلاهلية موضوع، «: خطبته
رواه مسلم والدارمي وأبو  »وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله

  . وابن حبان يف صحيحيهما والبيهقي يف سننه داود وابن ماجة وابن خزمية
كنت آخذا : قال - رضي اهللا عنه-عن أيب حرة الرقاشي عن عمه : احلديث التاسع

أال إن كل ربا «: يف أوساط أيام التشريق أذود الناس عنه فقال بزمام ناقة رسول اهللا 
س ابن عبد كان يف اجلاهلية موضوع، أال وإن اهللا قضى أن أول ربا يوضع ربا عبا

رواه اإلمام أمحد والدارمي وأبو  »املطلب، لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلَمون
يعلي، ويف إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه كالم وقد وثق، ويشهد حلديثه ما تقدم 

  . -رضي اهللا عنهم-قبله من حديث عمرو بن األحوص وجابر بن عبد اهللا 
قال : قال - رضي اهللا عنهما- هللا بن حنظلة غسيل املالئكة عن عبد ا: احلديث العاشر

رواه اإلمام  »درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثالثني زنية«: رسول اهللا 
  ". ورجال أمحد رجال الصحيح: "أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط، قال املنذري واهليثمي

ما «: أنه قال عن النيب  -  عنهرضي اهللا- عن ابن مسعود : احلديث احلادي عشر
رواه أبو يعلي، قال املنذري  »ظهر يف قوم الزىن والربا إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا

  ". إسناده جيد: "واهليثمي
إذا «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس : احلديث الثاين عشر

رواه احلاكم يف مستدركه  »ب اهللاوالربا يف قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذا ظهر الزىن
  . وصححه، ووافق الذهيب على تصحيحه

  قال رسول : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري : احلديث الثالث عشر
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رواه الدارقطين واحلاكم يف مستدركه وصححه،  »اآلخذ واملعطي سواء يف الربا«: اهللا 

  . -رضي اهللا عنه-واية مسلم عن جابر ووافقه الذهيب على تصحيحه، وتقدم له شاهد من ر
أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عن نافع عن أيب سعيد اخلدري : احلديث الرابع عشر

 ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، وال «: قال
ا غائبا تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منه

  . رواه مالك والشافعي وأمحد والبخاري ومسلم والنسائي »بناجز
أي ال تزيدوا وال تفضلوا أحدمها  »وال تشفوا«): "جامع األصول(قال ابن األثري يف 

وال «): "شرح صحيح مسلم(، وقال النووي يف "والناجز املعجل احلاضر: على اآلخر، قال
كسر الشني املعجمة وتشديد الفاء أي ال هو بضم التاء و »تشفوا بعضها على بعض

  . انتهى". تفضلوا
أنه أشار بأصبعيه إىل عينيه  - رضي اهللا عنه-ويف رواية ملسلم عن نافع عن أيب سعيد 

ال تبيعوا الذهب «: يقول أبصرت عيناي ومسعت أذناي رسول اهللا : وأذنيه فقال
فوا بعضه على بعض وال تبيعوا بالذهب وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل، وال تش

وقد رواه اإلمام أمحد والترمذي بنحوه، وليس يف  »شيئا غائبا منه بناجز إال يدا بيد
ويف الباب عن أيب بكر وعمر وعثمان وأيب : "قال الترمذي »بيد اإال يد«: روايتهما قوله

ابن عمر وأيب هريرة وهشام بن عامر والرباء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأيب بكرة و
". يف الربا حديث حسن صحيح وحديث أيب سعيد عن النيب : الدرداء وبالل، قال

وسيأيت ذكر هذه األحاديث اليت أشار إليها الترمذي وغريها من األحاديث الدالة على حترمي 
  . -إن شاء اهللا تعاىل- ربا الفضل والنسيئة 

وأشار  –ر عيين ومسع أذين بص: -رضي اهللا عنه-ويف رواية ألمحد قال أبو سعيد 
ى عن الذهب بالذهب والورق «أنه  من رسول اهللا  –بأصبعيه إىل عينيه وأذنيه 

بالورق إال سواء بسواء مثال مبثل، أال ال تبيعوا غائبا بناجز وال تشفوا أحدمها على 
  . ورواه النسائي بنحوه »اآلخر

رضي اهللا -ن عبد اهللا بن عمر من حديث سامل بن عبد اهللا ع اورواه البخاري خمتصر
: يقول مسعت رسول اهللا : أنه قال يف الصرف -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد  -عنهما

  . »الذهب بالذهب مثال مبثل والورق بالورق مثال مبثل«
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 -رضي اهللا عنه-ويف رواية ألمحد ومسلم عن سهيل عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 
ا الذهب بالذهب وال والورق بالورق إال وزنا بوزن ال تبيعو«: قال أن رسول اهللا 

  . »مثال مبثل سواء بسواء
رضي اهللا -عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري : احلديث اخلامس عشر

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعري «: قال رسول اهللا : قال -عنه
لح، مثال مبثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامل

  . رواه اإلمام أمحد ومسلم والنسائي »اآلخذ واملعطي فيه سواء
عن مالك بن أوس بن احلدثان النصري أنه التمس صرفا : احلديث السادس عشر

ها فدعاين طلحة بن عبيد اهللا فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلب: مبائة دينار قال
واهللا ال : حىت يأتيين خازين من الغابة وعمر بن اخلطاب يسمع، فقال عمر: يف يده مث قال

الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء، «: قال رسول اهللا : تفارقه حىت تأخذ منه، مث قال
والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال 

رواه مالك والشافعي وأمحد والبخاري ومسلم وأهل السنن، وليس يف رواية  »ءهاء وها
أيب داود والنسائي قصة مالك بن أوس مع طلحة، وقد رواه الدارمي يف سننه ولفظه عن 

مسعت : قال -رضي اهللا عنه- مالك بن أوس بن احلدثان النصري عن عمر بن اخلطاب 
اء، والفضة بالفضة هاء وهاء، والتمر الذهب بالذهب هاء وه«: يقول رسول اهللا 

قال  »بالتمر هاء وهاء، والرب بالرب هاء وهاء، والشعري بالشعري هاء وهاء، ال فضل بينهما
ومعىن قوله : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، قال: "الترمذي

هو أن يقول كل ): "يةالنها(انتهى، وقال ابن األثري يف ". يدا بيد: يقول »إال هاء وهاء«
فيعطيه ما يف يده كحديثه اآلخر إال يدا بيد، يعين مقابضة يف » ها«واحد من البيعني 

قال ): "شرح مسلم(، وقال النووي يف "الس، وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط
لربا معناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض يف بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا يف علة ا: العلماء

يف هذا احلديث  سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضه، ونبه 
  . انتهى". مبختلف اجلنس على متفقه

: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عن عثمان بن عفان : احلديث السابع عشر
واه رواه مسلم والبيهقي، وقد ر »ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني«

  . مالك يف املوطأ بالغا، والشافعي عن مالك
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مسعت رسول : قال -رضي اهللا عنه- عن عبادة بن الصامت : احلديث الثامن عشر

ينهي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالرب، والشعري بالشعري، « اهللا 
 »اد أو ازداد فقد أرىبوالتمر بالتمر، وامللح بامللح، إال سواء بسواء، عينا بعني، فمن ز

: قوله: "قال النووي. رواه الشافعي وأمحد والدارمي ومسلم وأهل السنن وهذا لفظ مسلم
". معناه فقد فعل الربا احملرم، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان »فمن زاد أو ازداد فقد أريب«

: ل اهللا قال رسو: قال -رضي اهللا عنه-انتهى، ويف رواية ملسلم عن عبادة بن الصامت 
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح «

بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم 
ورواه اإلمام أمحد وأبو داود بنحوه، ورواه الترمذي والنسائي وابن  »إذا كان يدا بيد

أال إن الذهب «: ، ويف رواية للنسائي"حديث حسن صحيح"مبعناه، وقال الترمذي  ماجة
وحنوه يف  »بالذهب وزنا بوزن تربها وعينها، وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تربها وعينها

الترب قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم : "رواية أيب داود، قال اخلطايب
  . انتهى". ن الدراهم والدنانريودنانري، والعني املضروب م
: قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة : احلديث التاسع عشر

التمر بالتمر، واحلنطة باحلنطة، والشعري بالشعري، وامللح بامللح، مثال مبثل، يدا بيد، «
. والنسائيرواه اإلمام أمحد ومسلم  »فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، إال ما اختلفت ألوانه

الذهب «: ويف رواية ملسلم قال رسول اهللا ". يعين أجناسه: "قال النووي) ألوانه: (قوله
بالذهب وزنا بوزن مثال مبثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال مبثل، فمن زاد أو استزاد 

د ، ورواه اإلمام أمحاورواه اإلمام أمحد والنسائي بنحوه، ورواه ابن ماجة خمتصر »فهو ربا
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والورق بالورق، مثال مبثل يدا بيد، من «: أيضا ولفظه

أن رسول  - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  وروى مالك يف املوطأ »زاد أو ازداد فقد أرىب
وقد رواه الشافعي  »الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما«: قال اهللا 

  . ئي من طريق مالك، ورواه أمحد ومسلم أيضا من غري طريقهوأمحد ومسلم والنسا
عن  ى رسول اهللا «: قال -رضي اهللا عنه-عن أيب بكرة : احلديث العشرون

  الفضة بالفضة والذهب بالذهب إال سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب 
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لبخاري ومسلم رواه اإلمام أمحد وا »كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا 

أراد به إذا  »كيف شاء«: قوله : "والنسائي، وقد رواه ابن حبان يف صحيحه، مث قال
  ". كان يدا بيد

سألت الرباء بن : عن أيب املنهال قال: احلديث احلادي والعشرون والثاين والعشرون
عن بيع الذهب  ى رسول اهللا «: عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكالمها يقول

رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والنسائي، ويف رواية ألمحد والبخاري  »رق دينابالو
سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم فقاال كنا تاجرين على : والنسائي عن أيب املنهال قال

إن كان يدا بيد فال بأس «: عن الصرف، فقال فسألنا رسول اهللا  عهد رسول اهللا 
ما كان يدا بيد «: قال ، ويف رواية للبخاري أن النيب »وإن كان نسيئة فال يصلح

ال بأس به بيد ف اما كان يد«: ويف رواية ملسلم والنسائي »فخذوه وما كان نسيئة فردوه
  . »وما كان نسيئة فهو ربا

كنت مع عبد اهللا بن عمر فجاءه صائغ : عن جماهد قال: احلديث الثالث والعشرون
ن إين أصوغ الذهب مث أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه يا أبا عبد الرمح: فقال له

فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اهللا عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه 
املسألة وعبد اهللا ينهاه، حىت انتهى إىل باب املسجد أو إىل دابة يريد أن يركبها، مث قال عبد 

هذا عهد نبينا إلينا  »درهم ال فضل بينهماالدينار بالدينار والدرهم بال«: اهللا بن عمر
وعهدنا إليكم، رواه مالك يف املوطأ والشافعي والبيهقي من طريق مالك، وقد روى 

  . -رضي اهللا عنه-النسائي املسند منه فقط وجعله من مسند عمر 
عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أيب سفيان باع سقاية : احلديث الرابع والعشرون

ينهى عن مثل « مسعت رسول اهللا : رق بأكثر من وزا فقال أبو الدرداءمن ذهب أو و
من يعذرين : ما أرى مبثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: فقال له معاوية »هذا إال مثال مبثل

وخيربين عن رأيه، ال أساكنك بأرض أنت ا، مث  من معاوية، أنا أخربه عن رسول اهللا 
ن اخلطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية قدم أبو الدرداء على عمر ب

رواه مالك يف املوطأ، والشافعي وأمحد والنسائي . أن ال تبيع ذلك إال مثال مبثل وزنا بوزن
  . والبيهقي من طريق مالك، ورواية أمحد والنسائي خمتصرة

: الق -رضي اهللا عنه-عن فضالة بن عبيد األنصاري : احلديث اخلامس والعشرون
  وهو خبيرب بقالدة فيها خرز وذهب وهي من املغامن تباع، فأمر رسول  أتى رسول اهللا 
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الذهب بالذهب «: بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده مث قال هلم رسول اهللا  اهللا 

عام  أُتى النيب : رواه اإلمام أمحد ومسلم وأبو داود، ويف رواية أيب داود قال »وزنا بوزن
: بسبعة دنانري، قال النيب  أودة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانري خيرب بقال

ال، حىت متيز «: إمنا أردت احلجارة، فقال النيب : فقال »ال، حىت متيز بينه وبينه«
  . وقد رواه الدارقطين والبيهقي بنحوه. فرده حىت ميز بينهما: قال »بينهما

 - رضي اهللا عنه- لترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد ويف رواية ألمحد ومسلم وأيب داود وا
عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من  باثيناشتريت يوم خيرب قالدة : قال
هذا حديث : "قال الترمذي »ال تباع حىت تفصل«: فقال عشر دينارا فذكرت ذلك للنيب  اثين

وغريهم، مل يروا أن  م من أصحاب النيب حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العل
يباع السيف حملي أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حىت مييز ويفصل، وهو قول ابن املبارك 

". وغريهم والشافعي وأمحد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم يف ذلك من أصحاب النيب 
  . »اع حىت تفصلال تب«: انتهى، واحلجة مع القائلني باملنع لقول النيب 

أصبت يوم خيرب قالدة فيها : قال - رضي اهللا عنه- ويف رواية للنسائي عن فضالة بن عبيد 
  . »افصل بعضها من بعض مث بعها«: فقال ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنيب 

كنا مع فضالة بن عبيد يف : عن حنش الصنعاين قال: احلديث السادس والعشرون
وألصحايب قالدة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت غزوة فطارت يل 

انزع ذهبها فاجعله يف كفة، واجعل ذهبك يف كفة، مث ال تأخذن : "فضالة بن عبيد فقال
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال «: يقول إال مثال مبثل، فإين مسعت رسول اهللا 

   .رواه مسلم والبيهقي" »يأخذن إال مثال مبثل
كنا مع : قال -رضي اهللا عنه-عن فضالة بن عبيد : احلديث السابع والعشرون

يوم خيرب نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثالثة، فقال رسول اهللا  رسول اهللا 
 :»رواه اإلمام أمحد ومسلم وأبو داود  »ال تبيعوا الذهب بالذهب إال وزنا بوزن

سياق : "ما نصه -رضي اهللا عنه-فضالة  ألحاديثروايته  والبيهقي، مث قال البيهقي بعد
ا كانت بيوعا تدل على أشهدها فضالة كلها، والنيب  اهذه األحاديث مع عدالة روا

 شرح (انتهى، وقال النووي يف الكالم على هذا احلديث يف ". ينهى عنها فأداها كلها  
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من ذهب وخرز وغريه بدينارين أو ثالثة، حيتمل أن مراده كانوا يتبايعون األوقية : ")مسلم
ال يبتاع هذا القدر من ذهب خالص  ا، ومعلوم أن أحداوإال فاألوقية وزن أربعني درمهً

بدينارين أو ثالثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه، ظنوا جوازه الختالط 
انتهى، ويؤيد ". هباأنه حرام حىت مييز ويباع الذهب بوزنه ذ الذهب بغريه فبني النيب 

فهو صريح يف النهي  -رضي اهللا عنه- قول النووي ما تقدم يف الروايات عن فضالة بن عبيد 
اعن بيع الذهب املختلط بغريه حىت مييز الذهب ويباع بوزنه ذهب .  

كنت أبيع اإلبل : قال -رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر : احلديث الثامن والعشرون
 وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري، آخذ هذه من هذه بالبقيع فأبيع بالدنانري

يا رسول اهللا، : وهو يف بيت حفصة فقلت وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اهللا 
رويدك أسألك، إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ 

ال باس أن «: فقال رسول اهللا . هذهالدنانري، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من 
رواه اإلمام أمحد والدارمي وأهل السنن  »مل تفترقا وبينكما شيء تأخذها بسعر يومها ما

، ووافقه الذهيب يف تلخيصه، "صحيح على شرط مسلم: "واحلاكم يف مستدركه وقال
ألت س: قال -رضي اهللا عنهما-وروى اإلمام أمحد أيضا بأسانيد صحيحة عن ابن عمر 

إذا اشتريت واحدا منهما «: الفضة بالذهب؟ قال أوأشتري الذهب بالفضة  رسول اهللا 
وقد رواه النسائي بنحوه وإسناده  »باآلخر فال يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس

  . صحيح، ورواه ابن ماجة بأسانيد بعضها حسن وبعضها فيه ضعف
لناس يشترون الذهب بالورق كان ا: عن أيب قالبة قال: احلديث التاسع والعشرون

انا أن « إن رسول اهللا : "العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال إىلنسيئة 
رواه اإلمام أمحد " »نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو قال وأخربنا أن ذلك هو الربا

قال رسول : وأبو يعلي والطرباين بأسانيد صحيحة، ورواه عبد الرزاق خمتصرا ولفظه قال
  . »بيد االورق بالذهب ربا إال يد :»اهللا 

كان عندي متر فبعته يف السوق : قال -رضي اهللا عنه- عن بالل : احلديث الثالثون
أجود  اما رأيت اليوم متر«: فقال بتمر أجود منه بنصف كيلة، فقدمته إىل رسول اهللا 

طلق فرده على صاحبه وخذ مترك ان«: فحدثته مبا صنعت فقال »منه، من أين هذا يا بالل
  : ففعلت، فقال رسول اهللا  »بشعري مث اشتر به من هذا التمر أوفبعه حبنطة 
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التمر بالتمر مثال مبثل، واحلنطة باحلنطة مثال مبثل، والشعري بالشعري مثال مبثل، «

ه روا »وامللح بامللح مثال مبثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فما كان من فضل فهو ربا
قال  »فإذا اختلف النوعان فال بأس واحد بعشرة«: البزار والطرباين يف الكبري بنحوه وزاد

رجال البزار رجال الصحيح، إال أنه من رواية سعيد بن املسيب عن بالل ومل : "اهليثمي
يسمع سعيد من بالل، وله يف الطرباين أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بالل 

ا ثقات، وبعضها من رواية عمر بن اخلطاب عن بالل بنحو األول باختصار عن هذا ورجاهل
ورجاله رجال  اانتهى الكالم اهليثمي، وقد رواه الدارمي خمتصر". وإسنادها ضعيف

  . الصحيح إال أنه من رواية مسروق عن بالل ومل أر أحدا ذكر أنه لقيه
جاء بالل : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري : احلديث احلادي والثالثون

كان عندي متر : قال بالل »من أين هذا؟«: بتمر برين، فقال له النيب  النيب  إىل
أَوه أَوه، عني «: عند ذلك ، فقال النيب رديء فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النيب 

 »الربا عني الربا، ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر مث اشتر به
، ولفظه اه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري، وقد رواه النسائي خمتصرروا
اشتريته صاعا بصاعني، : قال »ما هذا؟«: بتمر برين فقال أتى بالل رسول اهللا : قال

  . »أوه عني الربا ال تقربه«: فقال رسول اهللا 
، "الرجل عند الشكاية والتوجعكلمة يقوهلا ) أوه: "(قال ابن األثري وغريه من أهل اللغة

): فتح الباري(، قال احلافظ ابن حجر يف "تأوه مثل توجع وزنا ومعىن): "املصباح املنري(ويف 
إمنا : "، قال ابن التني"وهي مشددة الواو مفتوحة، وقد تكسر، واهلاء ساكنة ورمبا حذفوها"

انتهى، وقال ". وإما من سوء الفهمإما للتأمل من هذا الفعل : تأوه ليكون أبلغ يف الزجر، وقاله
  . انتهى". ومعىن عني الربا أنه حقيقة الربا احملرم): "شرح مسلم(النووي يف 

عن سعيد بن املسيب أن أبا هريرة وأبا : احلديث الثاين والثالثون والثالث والثالثون
 بعث أخا بين عدي األنصاري فاستعمله على خيرب فقدم سعيد حدثاه أن رسول اهللا 

ال واهللا يا رسول اهللا إنا : قال» أكل متر خيرب هكذا؟«: بتمر جنيب فقال له رسول اهللا 
 أوال تفعلوا ولكن مثال مبثل، « :لنشتري الصاع بالصاعني من اجلمع، فقال رسول اهللا 

  . رواه البخاري ومسلم والدارمي »بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك امليزان
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يف املوطأ، والبخاري ومسلم والنسائي من طريق مالك، وفيه أن وقد رواه مالك 
يا رسول اهللا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني، والصاعني بالثالثة، فقال : الرجل قال
ورواه اإلمام أمحد  »ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم جنيبا«: رسول اهللا 

أتاه ذات يوم  للنيب  اأبا سعيد حدثهم أن غالم من حديث قتادة عن سعيد بن املسيب أن
: فقال »أىن لك هذا التمر؟«: بعال فيه يبس، فقال النيب  بتمر ريان، وكان متر النيب 

ال تفعل فإن هذا ال يصلح ولكن «: هذا صاع اشتريناه بصاعني من مترنا، فقال النيب 
  . ن حبان يف صحيحه بنحوهوقد رواه النسائي واب »بع مترك واشتر من أي متر شئت

اجلنيب نوع جيد معروف من : "، وقال ابن األثري"جنيب يعين الطيب: "قال الدارقطين
: ، قال مالك"جنيب وزن عظيم): "فتح الباري(، وقال احلافظ ابن حجر يف "أنواع التمر

هو الطيب، وقيل الصلب، وقيل الذي أخرج حشفه : "، وقال الطحاوي"هو الكبيس"
واجلمع بفتح اجليم : هو الذي ال خيلط بغريه خبالف اجلمع، قال: "وقال غريهم ،"ورديئه

يقال كل شيء من النخل : "انتهى، وقال الدارقطين يف سننه". وسكون امليم؛ التمر املختلط
انتهى، وقال ". ما أكثر اجلمع يف أرض فالن، بفتح اجليم: ال يعرف امسه فهو جمع، يقال

اجلمع بفتح اجليم وإسكان امليم وهو متر رديء، وقد فسره يف " ):شرح مسلم(النووي يف 
انتهى، وقال ". الرواية األخرية بأنه اخللط من التمر ومعناه جمموع من أنواع خمتلفة

ما أكثر اجلمع يف أرض بين فالن؛ لنخل خيرج من النوى : اجلمع الدقل، يقال: "اجلوهري
حنو هذا عن األصمعي، وقال ابن ) ان العربلس(، وقد ذكر ابن منظور يف "وال يعرف امسه

اجلمع متر خمتلط : كل لون من النخيل ال يعرف امسه فهو مجع، وقيل): "النهاية(األثري يف 
انتهى، وأما البعل فهو النخل ". من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه، وما خيلط إال لرداءته

  . أهل اللغة الذي يشرب بعروقه من غري سقي، قاله األصمعي وغريه من
رضي اهللا -عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد : احلديث الرابع والثالثون

يرزقنا مترا من متر اجلمع فنستبدل به مترا هو أطيب منه  كان رسول اهللا : قال -عنه
ال يصلح صاع متر بصاعني، وال درهم بدرمهني، «: ونزيد يف السعر، فقال رسول اهللا 

رواه اإلمام أمحد » م، والدينار بالدينار، وال فضل بينهما إال وزناوالدرهم بالدره
والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، وهذا لفظه وإسناده صحيح على شرط الشيخني، 

  وقد رواه . كنا نرزق متر اجلمع وهو اخللط من التمر: وجاء يف رواية البخاري ومسلم قال
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كان يرزقهم طعاما فيه شيء  هللا الشافعي بإسناد حسن ولفظه أن رسول ا

: قال »أمل يبلغين ما تصنعون«: فيستطيبون فيأخذون صاعا بصاعني، فقال رسول اهللا 
بصاعني فقال  افيه شيء فنستطيب فنأخذ صاع ابلى يا رسول اهللا إنك ترزقنا طعام: قلنا

ري بصاع دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع متر بصاع متر، وصاع شع«: رسول اهللا 
  . »شعري، ال فضل بني شيء من ذلك
أُيت : قال - رضي اهللا عنه-عن أيب نضرة عن أيب سعيد : احلديث اخلامس والثالثون

يا رسول اهللا، بعنا مترنا : فقال الرجل »ما هذا التمر من مترنا«: بتمر فقال رسول اهللا 
عوا مترنا واشتروا لنا هذا الربا فردوه مث بي«: صاعني بصاع من هذا، فقال رسول اهللا 

رواه مسلم، وقد رواه اإلمام أمحد باختصار يف املرفوع منه، ولفظه عن أيب سعيد  »من هذا
اشترينا : فقال »أىن لك هذا؟«: بتمرة فأنكرها قال أن صاحب التمر أتى رسول اهللا 

فقال رسول اهللا ابصاعني من مترنا صاع ، :»إسناده صحيح على شرط مسلم» أربيتم.   
سألت ابن عباس : عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة قال: احلديث السادس والثالثون

إين : فال بأس به، فأخربت أبا سعيد فقلت: نعم، قال: أيدا بيد؟ قلت: عن الصرف فقال
أَو قال : فال بأس به، قال: نعم، قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت

بتمر  فو اهللا لقد جاء بعض فتيان رسول اهللا : قال. فتيكموهإنا سنكتب إليه فال ي ؟ذلك
 –أو يف مترنا  –كان يف متر أرضنا : قال »كأن هذا ليس من متر أرضنا«: فأنكره فقال

أضعفت أربيت، ال تقرن «: العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال
رواه اإلمام أمحد  »ن التمرهذا، إذا رابك من مترك شيء فبعه مث اشتر الذي تريد م

سالت ابن عمر وابن : ومسلم، ويف رواية ملسلم عن داود وهو ابن أيب هند عن أيب نضرة قال
عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري فسألته عن الصرف فقال 

جاءه  ول اهللا ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقوهلما فقال ال أحدثك إال ما مسعت من رس
أىن لك «: هذا اللون، فقال له النيب  صاحب خنله بصاع من متر طيب وكان متر النيب 

انطلقت بصاعني فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا يف السوق كذا وسعر هذا : قال »هذا؟
ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع مترك بسلعة مث اشتر «: كذا، فقال رسول اهللا 

  فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة : قال أبو سعيد »متر شئتبسلعتك أي 
  

 



  ٣٩  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
 

فأتيت ابن عمر بعد فنهاين ومل آت ابن عباس، قال فحدثين أبو الصهباء أنه : بالفضة؟ قال
وقد رواه البيهقي بإسناد مسلم وبنحو روايته، ورواه . سأل ابن عباس عنه مبكة فكرهه

أمسعت من رسول اهللا : قلت أليب سعيد:  نضرة قالولفظه عن أيب ااإلمام أمحد خمتصر 
سأخربكم ما مسعت منه، جاءه صاحب متره بتمر : يف الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ قال

من أين لك هذا «: يقال له اللون، قال فقال له رسول اهللا  طيب وكان متر النيب 
فقال له : من هذا، قال اذهبت بصاعني من مترنا واشتريت به صاع: قال »التمر الطيب؟

فالتمر بالتمر أرىب أم الفضة بالفضة : مث قال أبو سعيد: ، قال»أربيت«: رسول اهللا 
  . إسناده صحيح على شرط مسلم ؟والذهب بالذهب

لسان (اللون هو الدقل، قاله اجلوهري وغريه من أهل اللغة، ونقل ابن منظور يف 
دقل، واحدها لون، واللينة واللونة كل ضرب من األلوان ال: "عن ابن سيده أنه قال) العرب

اللون نوع من النخل، ): "النهاية(، وقال ابن األثري يف "النخل ما مل يكن عجوة أو برنيا
وقيل هو الدقل، وقيل النخل كله ما خال الربين والعجوة، ويسميه أهل املدينة األلوان، 

م، ويف حديث ابن عبد العزيز أنه كتب واحدته لينة وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة الال
  . انتهى". يف صدقة التمر أن تؤخذ يف الربين من الربين ويف اللون من اللون

أن رجال  –وهو السمان وامسه ذكوان  –عن أيب صاحل : احلديث السابع والثالثون
لتمر يا رسول اهللا، إنا ال جند الصيحاين وال العذق جبمع ا: أخربه قال من أصحاب النيب 

رواه النسائي ورجاله رجال  »بِعه بالورق مث اشتر به«: حىت نزيدهم، فقال رسول اهللا 
  . الصحيح

لسان (، وكذا قال ابن منظور يف "الصيحاين ضرب من متر املدينة: "قال اجلوهري
الصيحاين ضرب من التمر، أسود صلب املضغة، ومسي : "، ونقل عن األزهري أنه قال)العرب

 إىلصيحانيا فنسب  اخنلة باملدينة فأمثرت متر إىلصيحان اسم كبش كان ربط  صيحانيا ألن
الصيحاين متر معروف باملدينة، ويقال كان كبش امسه ): "املصباح املنري(انتهى، ويف ". صيحان

  . انتهى". صيحان شد بنخلة فنسبت إليه وقيل صيحانية، قاله ابن فارس واألزهري
لسان (خلة حبملها قاله اجلوهري، وقال ابن منظور يف وأما العذق بالفتح فهو الن

  العذق مثال فَلس ): "املصباح املنري(، ويف "العذق النخلة عند أهل احلجاز): "العرب
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النخلة نفسها، ويطلق العذق على أنواع من التمر، ومنه عذق ابن احلبيق وعذق ابن طاب 

  . انتهى". وعذق ابن زيد قاله أبو حامت
سألت جابر بن عبد اهللا عن : عن أيب الزبري املكي قال: من والثالثوناحلديث الثا

نشتري الصاع احلنطة  كنا على عهد رسول اهللا «: احلنطة بالتمر بفضل يدا بيد، فقال
رواه أبو  »بستة آصع من متر يدا بيد، فإن كان نوعا واحدا فال خري فيه إال مثال مبثل

  ". صحيحورجاله رجال ال: "يعلى، قال اهليثمي
الذهب بالذهب «: قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر : احلديث التاسع والثالثون

. واهللا ما كذب ابن عمر على رسول اهللا  »استزاد فقد أرىب أووزنا بوزن فمن زاد 
  ". ورجاله موثقون ويف بعضهم كالم ال يضر: "رواه الطرباين يف الكبري، قال اهليثمي

مسعت أبا أسيد الساعدي، وابن عباس :  الزبري املكي قالعن أيب: احلديث األربعون
ما كنت أظن أن : يفيت بالدينار بالدينارين، فقال أبو أسيد وأغلظ له القول، فقال ابن عباس

أشهد : يقول يل مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد أحدا يعرف قرابيت من رسول اهللا 
ينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع الدينار بالد«: يقول لسمعت رسول اهللا 

 »حنطة، وصاع شعري بصاع شعري، وصاع ملح بصاع ملح، ال فضل بني شيء من ذلك
رواه ". اهذا شيء كنت أقوله برأيي ومل أمسع فيه شيئً: "-رضي اهللا عنهما- فقال ابن عباس 

: مستدركه وقال وقد رواه احلاكم يف". وإسناده حسن: "الطرباين يف الكبري، قال اهليثمي
  . ، ووافقه الذهيب يف تلخيصه"صحيح على شرط مسلم"

قال : قال -رضي اهللا عنه- عن علي بن أيب طالب : احلديث احلادي واألربعون
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ال فضل بينهما، فمن كانت له «: رسول اهللا 

صرفها بورق، والصرف حاجة بورق فليصرفها بذهب، وإن كانت له حاجة بذهب فلي
، "هذا حديث غريب صحيح: "رواه ابن ماجة والدارقطين واحلاكم، وقال »هاء وهاء

  . ووافقه الذهيب يف تلخيصه
  فصل

سوى ما ذكرته ههنا ولكن  اوقد جاء يف حترمي الربا والتشديد فيه أحاديث كثرية جد
األحاديث الصحيحة أسانيدها ال ختلو من مقال فلذلك تركت ذكرها، وفيما ذكرته من 

  . وفوق الكفاية ملن أراد اهللا عصمته من أكل الربا -إن شاء اهللا تعاىل-كفاية 
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ومن أراد اهللا به غري ذلك خلَّى بينه وبني الشيطان فأضلَّه وأغواه وزين له استحالل 
ا مما في يا أَيها الناس كُلُو﴿: -تعاىل-الربا وغري ذلك من األعمال السيئة، وقد قال اهللا 

إِنما يأْمركُم بِالسوِء * طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِني  الًالْأَرضِ حلَا
منوا لَا يا أَيها الَّذين َآ﴿: -تعاىل- ، وقال ﴾والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ

-، وقال ﴾تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاِء والْمنكَرِ
ابِ إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصح﴿: - تعاىل

، واآليات يف التحذير من الشيطان كثرية جدا، وخطوات الشيطان هي مسالكه ﴾السعريِ
ومذاهبه وطرقه اليت يدعو إليها، وأشدها خطرا السبع املوبقات، ومنها أكل الربا كما تقدم 

  . النص على ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق على صحته
اترة يف حترمي الربا والوعيد الشديد للمرابني وإذا علم ما تقدم ذكره من األحاديث املتو

واهم عن  قد أمر املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله  -تبارك وتعاىل- فليعلم أيضا أن اهللا 
وتوعد من شاق الرسول  ، وحذرهم من خمالفة أمر الرسول معصيته ومعصية رسوله 

 تعاىل-قال اهللا . واتبع غري سبيل املؤمنني بأشد الوعيد- :﴿ ذُوهولُ فَخسالر اكُما َآتمو
لمؤمنٍ وما كَانَ ﴿: -تعاىل- ، وقال ﴾وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

ةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا مو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم ن
من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما ﴿: - تعاىل- ، وقال ﴾مبِينا الًفَقَد ضلَّ ضلَا

أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن ﴿: - تعاىل- ، وقال ﴾أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا
يمأَل ذَابع مهيبصي الفتنة  ؟أتدري ما الفتنة: "- رمحه اهللا تعاىل- ، قال اإلمام أمحد ﴾أَو

: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك، مث جعل يتلو هذه اآلية
يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى ﴿

والتحذير  وطاعة رسوله  - تعاىل- واآليات يف األمر بطاعة اهللا " ﴾قَضيت ويسلِّموا تسليما
 هذه كثرية جدا، فليتأمل املؤمن الناصح لنفسه ما جاء يف من معصيته ومعصية رسوله 

يف حترمي  اآليات احملكمات وما جاء يف األحاديث املذكورة قريبا مما هو ثابت عن النيب 
بالرضى والقبول  وكالم رسوله  - تعاىل-الربا والتشديد فيه، وليقابل كالم اهللا 

: فيهم - تعاىل-والتسليم، وليحذر أشد احلذر من التخلق بأخالق املنافقني الذين قال اهللا 
  تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك  قيلَ لَهموإِذَا ﴿

  ومن ﴿: من االتصاف بصفات األلداء املعاندين وهم الذين قال اهللا فيهم أيضا، وليحذر ﴾صدودا
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وإِذَا * ة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحيا

 ادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فِْسديضِ لي الْأَرى فعلَّى سويلَ * تإِذَا قو
الْع هذَتأَخ قِ اللَّهات لَهادهالْم لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحوليحذر أيضا من الدخول يف ﴾ز ،

إِنَّ شر الدواب ﴿: عداد األشرار الذين هم أضل سبيال من األنعام، وهم الذين قال اهللا فيهم
م اللَّه فيهِم خيرا لَأَسمعهم ولَو أَسمعهم ولَو عل* عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لَا يعقلُونَ 

ومن ﴿: ، وليحذر أيضا أشد احلذر أن يكون ممن عناهم اهللا بقوله﴾لَتولَّوا وهم معرِضونَ
 رِدي لَم ينالَّذ كئًا أُولَئيش اللَّه نم لَه كلمت فَلَن هتنتف اللَّه رِدي يف ملَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه

يمظع ذَابع ةري الَْآخف ملَهو يزا خينمن اتباع اهلوى فإن اهلوى يعمي  أيضا، وليحذر ﴾الد
عليه الصالة -لنبيه داود  - تعاىل-ويصم ويصد عن احلق والطريق املستقيم، وقد قال اهللا 

الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم  ولَا تتبِعِ﴿: -والسالم
ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ

  . ﴾الْقَوم الظَّالمنيهدى من اللَّه إِنَّ اللَّه لَا يهدي 
  فصل 

وقد اشتملت األحاديث اليت تقدم ذكرها على فوائد كثرية وأمور مهمة تتعلق بالربا 
 –املهلكات : واملوبقات هي –أن أكل الربا من الكبائر السبع املوبقات : األوىل: واملرابني

  . كما تقدم بيان ذلك يف الكالم على احلديث األول
مع الشرك باهللا والسحر وقتل النفس بغري حق، وهذا  االربا جاء مقرونأن أكل : الثانية

  . يدل على شدة حترميه
اللعن : "لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا به، قال أهل اللغة: الثالثة

، وال منافاة بني "هو الطرد واإلبعاد من اخلري: "، وقال بعضهم"هو الطرد واإلبعاد من اهللا
  . لني؛ ألن من طرده اهللا وأبعده فقد طرد وأبعد من كل خريالقو

  . أن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه سواء يف اإلمث وفيما يلحقهم من اللعن: الرابعة
وضع ما كان يف اجلاهلية من الربا ويف هذا دليل على أنه  أن رسول اهللا : اخلامسة

  . جيب وضع ما كان منه يف اإلسالم بطريق األوىل

 



  ٤٣  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
 

أنه ليس للمرابني إال رؤوس أمواهلم ومن طلب الزيادة على رأس ماله فإنه : السادسة
  . جيب منعه

قد  -تبارك وتعاىل-أن أخذ الزيادة على رأس املال ظلم للمأخوذ منه، واهللا : السابعة
بني عباده احرم الظلم على نفسه وجعله حمرم .  

  . ل؛ ألن ذلك من الظلم ألصحااأنه ال جيوز البخس من رؤوس األموا: الثامنة
التشديد يف أكل الربا والنص على أن أكل الدرهم الواحد منه مع العلم بأنه : التاسعة

ربا أشد من ستة وثالثني زنية، وإذا كان أكل الدرهم الواحد من الربا ذه املثابة العظيمة 
يدعو إىل استحالل الربا يف القبح فكيف مبن جيمع القناطري املقنطرة من الربا، وكيف مين 

وآرائه الفاسدة، وال يبايل مبخالفته  الباطلةباسم الفوائد وجيادل بالباطل يف تقرير دعاواه 
للقرآن والسنة وإمجاع املسلمني، فهذا جييب أن يستتاب فإن تاب وإال حكم عليه مبا جاء 

عة عشرة من ، وقد تقدم ذكره يف الفائدة الراب-رضي اهللا عنهما- يف حديث ابن عباس 
  . )١(فوائد اآليات الواردة يف حترمي الربا والتشديد فيه فلرياجع

  . أن ظهور الزنا والربا يف املسلمني سبب حللول العذاب: العاشرة
  . أن آخذ الربا ومعطيه سواء يف احلكم وفيما يلحقهما من اإلمث واللعن: احلادية عشرة
أنه ى عن بيع الذهب بالذهب  يب أن األحاديث قد تواترت عن الن: الثانية عشرة

بيد، وكذلك الفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر  اإال مثال مبثل سواء بسواء يد
  . بالتمر وامللح بامللح
أن من زاد أو استزاد يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب : الثالثة عشرة

  . امللح بامللح فقد أرىبوالشعري بالشعري والتمر بالتمر و
أنه يشترط التماثل والتقابض قبل التفرق فيما إذا بيع الذهب بالذهب : الرابعة عشرة

والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح، وأما إذا بيع الذهب 
قبل التفرق، وأما بالفضة والرب والشعري والتمر وامللح بغري جنسه فإنه يشترط التقابض 

  . التفاضل فإنه جائز
                              

  . ٢٢ص،) ١(
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أنه ال فرق يف الذهب والفضة بني الترب منها والعني واملصوغ، وقد : اخلامسة عشرة

تقدم بيان معىن الترب والعني يف كالم اخلطايب على آخر الروايات حلديث عبادة بن الصامت 
  . وهو احلديث الثامن عشر فلرياجع -رضي اهللا عنه-

النهي عن الصرف نسيئة وهو بيع الذهب بالفضة دينا، واألمر برد : السادسة عشرة
  . البيع

إذا بيع الذهب بذهب : قال العلماء): "شرح مسلم(قال النووي يف : السابعة عشرة
أو الفضة بفضة مسيت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب مسي صرفا؛ لصرفه عن مقتضى 

القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو  من جواز التفاضل والتفرق قبل )١(البياعات
  . انتهى". تصويتهما يف امليزان
، وكذلك اأنه ال جيوز بيع املصوغ من الذهب بأكثر من وزنه ذهب: الثامنة عشرة

  .املصوغ من الفضة ال جيوز أن يباع بأكثر من وزنة فضة
الثابت  التشديد يف اإلنكار على من اعتمد على رأيه وخالف النص: التاسعة عشرة

  . كما تقدم يف قصة أيب الدرداء مع معاوية ويف قصة أيب أسيد مع ابن عباس عن النيب 
وقصة أيب الدرداء مع  -رضي اهللا عنهما-أن يف قصة الصائغ مع ابن عمر : العشرون

أبلغ رد على من يرى جواز بيع املصوغ من الذهب أو الفضة  -رضي اهللا عنهما- معاوية 
  . اط التماثل، وأن الزائد جيعل يف مقابلة الصنعةجبنسه من غري اشتر

أنه إذا كان يف القالدة ذهب وخرز فإا ال تباع بالذهب حىت : احلادية والعشرون
اتفصل ومييز بني الذهب واخلرز فيباع ما فيها من الذهب بوزنه ذهب .  

إذا باعها بدراهم أنه جيوز ملن باع سلعة بدنانري أن يأخذ عنها دراهم، و: الثانية والعشرون
  . أن يأخذ عنها دنانري بشرط التقابض قبل التفرق، وبشرط أن يكون ذلك بسعر يومها

أنه ال جيوز بيع التمر الطيب بأكثر منه من الرديء وكذلك احلنطة : الثالثة والعشرون
  . والشعري وامللح ال جيوز بيع الطيب منها بأكثر منه من الرديء

                              
  . يعين البياعات اليت ليس فيها ربا) ١(
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ار على من باع التمر الرديء بأقل منه من الطيب واألمر اإلنك: الرابعة والعشرون  
  . برد البيع، وهكذا احلكم يف بيع الرديء من احلنطة أو الشعري أو امللح بأقل منه من الطيب

األمر ببيع الرديء من التمر بالورق مث الشراء بالورق من الطيب : اخلامسة والعشرون
  . حمنه، وهكذا احلكم يف احلنطة والشعري واملل

وفيما ذكرته من األحاديث الصحيحة وما اشتملت عليه من الفوائد واألمور املهمة 
كفاية يف بيان موقف الشريعة اإلسالمية من حترمي الربا على وجه العموم، وأنه ال فرق يف 

  . ذلك بني البنوك وغريها
با وفيها أيضا أبلغ رد على الفتان املفتون وعلى أشباهه من املفتونني بأكل الر

  . واستحالله باسم الفوائد
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  فصل  

  يف ذكر اإلمجاع على حترمي الربا
أمجع املسلمون على حترمي الربا وعلى أنه من ): "شرح املهذب(قال النووي يف 

  . انتهى". الكبائر، وقيل إنه كان حمرما يف مجيع الشرائع وممن حكاه املاوردي
أمجع علماء : "أنه قال عن ابن املنذر) تكملة شرح املهذب(ونقل السبكي يف 

األمصار؛ مالك بن أنس ومن تبعه من أهل املدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل 
العراق، واألوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل 
مصر، والشافعي وأصحابه، وأمحد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب وحممد على أنه ال 

وز بيع ذهب بذهب وال فضة بفضة وال بر برب وال شعري بشعري وال متر بتمر وال ملح جي
وقد : مبلح متفاضال يدا بيد وال نسيئة، وأن من فعل ذلك فقد أرىب والبيع مفسوخ، قال

  ". ومجاعة يكثر عددهم من التابعني روينا هذا القول عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا 
أبو بكر وعمر وعثمان : بذلك من الصحابة أربعة عشر منهموممن قال : "قال السبكي

الذهب : أم قالوا –أي األربعة عشر  –وعلي وسعد وطلحة والزبري، روي جماهد عنهم 
بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل، وروى ذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه عن أبن فضيل 

عة من العشرة املشهود هلم باجلنة، عن جماهد، وهؤالء السب –وهو ابن أيب سليم  –عن ليث 
وممن صح ذلك عنه أيضا غري هؤالء السبعة عبد اهللا بن عمر وأبو الدرداء، وروي عن فضالة 
بن عبيد، وقد تقدم كالم أيب سعيد وأيب أسيد وعبادة، وقد رويت أحاديث حترمي ربا الفضل 

  . انتهى". م للتأويلمن جهة غريهم من الصحابة، والظاهر أم قائلون ا لعدم قبوهل
الذي تقدم  -رضي اهللا عنه-وقال الترمذي بعد ذكره حديث أيب سعيد اخلدري 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب : "–وهو احلديث الرابع عشر  –ذكره 
وغريهم، إال ما روي عن ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا أن يباع الذهب  النيب 

  لفضة متفاضال إذا كان يدا بيد، وقال إمنا الربا يف بالذهب متفاضال والفضة با
وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه . النسيئة

  ، والقول األول أصح، والعمل رجع عن قوله حني حدثه أبو سعيد اخلدري عن النيب 
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الثوري وابن وغريهم، وهو قول سفيان  على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 
املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق، وروي عن ابن املبارك أنه قال ليس يف الصرف 

  . انتهى كالم الترمذي". اختالف
بني  اال أعلم خالفً: "عن ابن عبد الرب أنه قال) تكملة شرح املهذب(ونقل السبكي يف 

بيعه بالدينارين وال  أئمة األمصار باحلجاز والعراق وسائر اآلفاق يف أن الدينار ال جيوز
وال الدرهم بالدرمهني وال بشيء من الزيادة عليه، إال ما كان عليه أهل ابأكثر منه وزن ،

من إجازم التفاضل على ذلك إذا كان يدا بيد، أخذوا ذلك عن ابن  امكة قدميا وحديثً
تأويله ومل يتابع ابن عباس علي قوله يف : ، قال ابن عبد الرب-رضي اهللا عنهما-عباس 

حديث أسامة أحد من الصحابة وال من التابعني وال من بعدهم من فقهاء املسلمني إال 
طائفة من املكيني أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه، وهم حمجوجون بالسنة الثابتة اليت هي 

  . انتهى". احلجة على من خالفها وجهلها وليس أحد حبجة عليها
أمجعت األمة على أن الربا ): "الشرح الكبري(يف وابن أيب عمر ) املغىن(وقال املوفق يف 

  ". وأمجع أهل العلم على حترميهما. والربا على ضربني؛ ربا الفضل، وربا النسيئة: قاال. حمرم
أمجع املسلمون على حترمي الربا يف اجلملة وإن ): "شرح مسلم(وقال النووي يف 

نه ال جيوز بيع الربوي جبنسه أمجعوا على أ: "، وقال أيضا"اختلفوا يف ضابطه وتفاريعه
وأحدمها مؤجل، وعلى أنه ال جيوز التفاضل إذا بيع جبنسه حاال كالذهب بالذهب، وعلى 
أنه ال جيوز التفرق قبل التقابض إذا باعه جبنسه أو بغري جنسه مما يشاركه يف العلة كالذهب 

بيد  اذا كان يدبالفضة واحلنطة بالشعري، وعلى أنه جيوز التفاضل عند اختالف اجلنس إ
إن -كصاع حنطة بصاعي شعري، وال خالف بني العلماء يف شيء من هذا إال ما سنذكره 

  ". عن ابن عباس يف ختصيص الربا بالنسيئة - شاء اهللا تعاىل
 الًأمجع العلماء على حترمي بيع الذهب بالذهب أو الفضة مؤج: "وقال النووي أيضا

  ". ذلك كل شيئني اشتركا يف علة الرباوكذلك احلنطة باحلنطة أو بالشعري، وك
ونقل النووي أيضا إمجاع املسلمني على ترك العمل بظاهر حديث أسامة الذي جاء 

انتهى املقصود من كالم ". وهذا يدل على نسخه: "قال. فيه أنه ال ربا إال يف النسيئة
  . النووي
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  فصل 
عن قوله جبواز بيع  - رضي اهللا عنهما-يف ذكر اآلثار الدالة على رجوع ابن عباس 

الذهب بالذهب متفاضال والفضة بالفضة متفاضال إذا كان يدا بيد، وذلك حني بلغه أن 
  . ى عن ذلك رسول اهللا 

: فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد ومسلم من حديث سعيد اجلريري عن أيب نضرة قال
، فأخربت أبا فال بأس به: نعم، قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت

فال بأس : نعم، قال: بيد؟ قلت اإين سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيد: سعيد فقلت
قال أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فال يفتيكموه، احلديث وقد تقدم، وهو احلديث . به

  . السادس والثالثون
ألت س: وقد رواه مسلم أيضا والبيهقي من حديث داود بن أيب هند عن أيب نضرة قال

ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري فسألته 
ال أحدثك إال ما مسعت من : عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقوهلما فقال

فأتيت ابن عمر بعد فنهاين ومل : فذكر احلديث ويف آخره أن أبا نضرة قال رسول اهللا 
فحدثين أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه مبكة فكرهه، وقد ترجم : قالآت ابن عباس، 

البيهقي هلذا احلديث وحديثني آخرين أحدمها يف رجوع ابن عباس واآلخر يف رجوع ابن 
ال ربا إال يف  –من الصدر األول  –باب ما يستدل به على رجوع من قال (مسعود بقوله 

  ). النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
من حديث داود بن أيب هند عن أيب نضرة ) شرح معاين اآلثار(الطحاوي يف وروى 

  . نزع عن الصرف - رضي اهللا عنهما- عن أيب الصهباء أن ابن عباس 
-عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد ) شرح معاين اآلثار(ومنها ما رواه الطحاوي يف 

ن بالدينار والدرمهني الديناري: قلت البن عباس أرأيت الذي تقول: قال - رضي اهللا عنه
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل : يقول بالدرهم أشهد أين مسعت رسول اهللا 

فإين مل : نعم، فقال: ، فقلتأنت مسعت هذا من رسول اهللا : بينهما، فقال ابن عباس
  . ونزع عنها ابن عباس: أمسع هذا، إمنا أخربنيه أسامة بن زيد، قال أبو سعيد
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مسعت أبا : ما رواه اإلمام أمحد حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن علي الربعي قال ومنها 

مث لقيته فرجع : فأفتيت به زمانا قال: مسعت ابن عباس يفيت يف الصرف قال: اجلوزاء قال
إمنا هو رأي رأيته، حدثين أبو سعيد اخلدري أن رسول اهللا : ومل؟ فقال: فقلت له: عنه، قال
  ى عنه، إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه اإلمام أمحد أيضا حدثنا يزيد بن

سألت ابن عباس : هارون أخربنا سليمان بن علي الربعي حدثنا أبو اجلوزاء غري مرة قال
ال بأس بذلك اثنني بواحد أكثر من ذلك وأقل، قال مث حججت : عن الصرف يدا بيد فقال

إنك قد : فقلت: ال وزنا بوزن، قالمرة أخرى والشيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف فق
إن ذلك كان عن رأي، وهذا أبو : أفتيتين اثنني بواحد فلم أزل أفيت به منذ أفتيتين فقال

إسناده . فتركت رأيي إىل حديث رسول اهللا  سعيد اخلدري حيدث عن رسول اهللا 
عن صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن ماجة عن أمحد ابن عبده أنبأنا محاد بن زيد 

 –يعين ابن عباس –مسعته يأمر بالصرف : سليمان بن علي الربعي عن أيب اجلوزاء قال
إنه بلغين أنك رجعت، : وحيدث ذلك عنه مث بلغين أنه رجع عن ذلك فلقيته مبكة فقلت

أنه ى عن « نعم، إمنا كان ذلك رأيا مين، وهذا أبو سعيد حيدث عن رسول اهللا : قال
  . شرط مسلم إسناده صحيح على »الصرف

وروى البيهقي عن معروف بن سعد أنه مسع أبا اجلوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس 
إن هذا يأمرين : تسع سنني إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرمهني فصاح ابن عباس وقال

أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله إن كانا لنعمل هذا بفتياك، فقال ابن عباس قد كنت أفيت 
  . ى عنه، فأنا أاكم عنه  أبو سعيد وابن عمر أن النيب بذلك حىت حدثين

ومنها ما رواه احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف سننه عن حيان بن عبيد اهللا العدوي 
ال يرى به  - رضي اهللا عنهما- كان ابن عباس : سألت أبا جملز عن الصرف فقال: قال

فكان يقول إمنا الربا يف النسيئة،  –بيد  ايعين يد –بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا 
! يا ابن عباس أال تتقي اهللا إىل مىت تؤكل الناس الربا؟: فلقيه أبو سعيد اخلدري فقال له

إين ألشتهي متر «: قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة أما بلغك أن رسول اهللا 
اعني صاع من متر رجل من األنصار فجاء بدل ص إىلفبعثَت صاعني من متر  »عجوة

  فلما رآه أعجبه فتناول مترة مث أمسك  رسول اهللا  إىلعجوة فقامت فقدمته 
 رجل من األنصار إىلبعثت صاعني من متر : فقالت أم سلمة» ؟من أين لكم هذا«: فقال

  ردوه «: فأتانا بدل الصاعني هذا الواحد وها هو كُل فألقي التمرة بني يديه فقال
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ه، التمر بالتمر واحلنطة باحلنطة والشعري بالشعري والذهب بالذهب ال حاجة يل في

كذلك ما يكال «: ، مث قال»بيد عينا بعني مثال مبثل فمن زاد فهو ربا اوالفضة بالفضة يد
جزاك اهللا يا أبا سعيد اجلنة فإنك : "-رضي اهللا عنهما-فقال ابن عباس . »ويوزن أيضا

. ، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي" وأتوب إليهذكرتين أمرا كنت نسيته، أستغفر اهللا
حيان فيه : "، وتعقبه الذهيب يف تلخيصه فقال"صحيح اإلسناد: "هذا لفظه عند احلاكم وقال

  ". ضعف وليس باحلجة
، "هو صدوق: "عن أبيه أنه قال) اجلرح والعديل(قلت قد ذكر ابن أيب حامت يف كتاب 

حدثنا روح ابن عبادة، : "أنه قال عن إسحاق بن راهويه )لسان امليزان(وذكر ابن حجر يف 
تكملة (، قال تقي الدين السبكي يف "–وكان رجل صدق  –حدثنا حيان بن عبيد اهللا 

إن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح حمدث نشأ ): "شرح املهذب
للمشهود له فتقبل  يف احلديث عارف به مصنف فيه متفق على االحتجاج به بصري بلدي

". فناهيك به ومن يثين عليه إسحاق كان هذا القول من إسحاق بن راهويهشهادته له، وإن 
انتهى، وقد ذكره ابن حبان يف الثقات، وعلى هذا فحديثه حسن إن شاء اهللا تعاىل، 
وحلديثه شواهد كثرية تقويه، منها ما تقدم يف هذا الفصل، ومنها ما تقدم قبل ذلك من 

وقد قال تقي  -رضي اهللا عنهم- ث أيب سعيد وعبادة بن الصامت وأيب هريرة وبالل حدي
إنه ال يقصر عن رتبة احلسن، قال ويكفي ): "تكملة شرح املهذب(الدين السبكي يف 

  . انتهى". االستدالل على ذلك أنه مل يعارضه ما هو أقوى منه
أبا سعيد اخلدري لقي ابن عباس  ومنها ما رواه الطرباين عن عبد الرمحن بن أيب نعم أن

الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثال مبثل فمن زاد «: أنه قال فشهد على رسول اهللا 
، قال تقي الدين "أتوب إىل اهللا مما كنت أفيت به، مث رجع: "فقال ابن عباس »فقد أرىب

  ".إسناده صحيح): "شرح املهذب تكملة(السبكي يف 
اللهم إين أتوب : "مسعت ابن عباس يقول: أيب الشعثاء قال ومنها ما رواه الطرباين عن

قال تقي " إليك من الصرف إمنا هذا من رأيي، وهذا أبو سعيد اخلدري يرويه عن النيب 
رجاله ثقات مشهورون مصرحون بالتحديث ): "تكملة شرح املهذب(الدين السبكي يف 

  ". فيه من أوهلم إىل آخرهم
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ن بكر بن عبد اهللا املزين أن ابن عباس جاء من املدينة إىل ومنها ما رواه الطرباين ع 

يا أيها الناس، إنه ال بأس بالصرف ما كان : "مكة وجئت معه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
، فطارت كلمته يف أهل املشرق واملغرب حىت إذا انقضى "منه يدا بيد إمنا الربا يف النسيئة

: ، قال"يا ابن عباس، أكلت الربا وأطعمته: "قال لهاملوسم دخل عليه أبو سعيد اخلدري و
الذهب بالذهب والتمر بالتمر وامللح بامللح «: نعم، قال رسول اهللا : "قال!" أوفعلت؟"

حىت إذا كان العام املقبل جاء ابن عباس وجئت " »مثال مبثل فمن زاد أو استزاد فقد أرىب
اس، إين تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإين يا أيها الن: "معه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

الذهب بالذهب وزنا بوزن «: قال منه وأتوب إليه، إن رسول اهللا  -تعاىل- أستغفر اهللا 
قال . وأعاد عليهم هذه األنواع الستة" »استزاد فقد أرىب أومثال مبثل تربه وعينه فمن زاد 

وله شواهد كثرية : ، قلت"جمهولسنده فيه ): "تكملة شرح املهذب(تقي الدين السبكي يف 
مما تقدم يف هذا الفصل وما تقدم قبل ذلك من حديث أيب سعيد وعبادة بن الصامت وأيب 

  . -رضي اهللا عنهم- هريرة وبالل 
عن عبد اهللا بن حنني أن رجال من أهل ) شرح معاين اآلثار(ومنها ما رواه الطحاوي يف 

قال وهو  -رضي اهللا عنهما-إن ابن عباس : - همارضي اهللا عن- العراق قال لعبد اهللا بن عمر 
رضي اهللا - فقال عبد اهللا بن عمر " من أعطي بالدرهم مائة درهم فليأخذها: "علينا أمري

الذهب بالذهب وزنا بوزن «: قال رسول اهللا : مسعت عمر بن اخلطاب يقول - عنهما
كنت يف شك فسل أبا  إن: - رضي اهللا عنهما-وقال ابن عمر  »مثال مبثل فمن زاد فهو ربا

-، فقيل البن عباس سعيد اخلدري عن ذلك فسأله فأخربه أنه مسع ذلك من رسول اهللا 
إمنا هو رأي : "فاستغفر ربه وقال - رضي اهللا عنهما- ما قال ابن عمر  - رضي اهللا عنهما

 ، يف إسناده ابن هليعة وفيه كالم، وقد روى له مسلم وابن خزمية يف صحيحيهما مقرونا"مين
بغريه، وروى له البخاري يف عدة مواضع من صحيحه مقرونا بغريه ولكنه ال يسميه، قال ابن 

، وقد أثىن عليه ابن وهب وأمحد بن "وهو ابن هليعة ال شك فيه): "ذيب التهذيب(حجر يف 
أمحد حممد شاكر يف تعليقه على مسند اإلمام أمحد وجامع  أيضاصاحل ووثقه، ووثقه 

، وحسن "صدوق خلط بعد احتراق كتبه): "تقريب التهذيب(ن حجر يف الترمذي، وقال اب
-اهليثمي حديثه، وأقره زين الدين العراقي وابن حجر على ذلك، وعلى هذا فحديثه حسن 

وله شواهد كثرية مما تقدم يف هذا الفصل وما تقدم قبل ذلك من حديث  - إن شاء اهللا تعاىل
  . -رضي اهللا عنهم- وبالل أيب سعيد وعبادة بن الصامت وأيب هريرة 
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فقد جاء فيه أن ابن عباس  –وهو احلديث األربعون  –حديث أيب الزبري املكي : ومنها

كان يفيت بالدينار بالدينارين فأغلظ له أبو أسيد القول، فقال ابن عباس  -رضي اهللا عنهما-
الطرباين يف  رواه". اهذا شيء كنت أقوله برأيي، ومل أمسع فيه شيئً: "-رضي اهللا عنهما-

  . ، وقد تقدم ذكره"وإسناده حسن: "الكبري، قال اهليثمي
يعلم قطعا أنه قد  -رضي اهللا عنهما-ومبا ذكرته من الروايات املتواترة عن ابن عباس 

رجع عن قوله جبواز بيع الذهب بالذهب متفاضال والفضة بالفضة متفاضال إذا كان يدا 
رضي اهللا -يد بن جبري أنه حلف باهللا أن ابن عباس بيد، وقد روى ابن حزم بإسناده إىل سع

): تكملة شرح املهذب(ما رجع عن قوله يف الصرف حىت مات، قال السبكي يف  -عنهما
رجع ابن عباس أو مل يرجع، يف السنة كفاية عن قول كل أحد، ومن : قال ابن عبد الرب"

  ". السنة إىلجلهاالت ردوا ا: -رضي اهللا عنه-خالفها رد إليها، قال عمر بن اخلطاب 
أنه كان يأمر باملماثلة بني الذهب والذهب  قلت قد تواترت األحاديث عن النيب 

وبني الفضة والفضة وينهى عن املفاضلة بينهما، وتقدم ذلك يف احلديث الرابع عشر وما 
اس بعده من األحاديث فلتراجع، وليتمسك ا املؤمن وال يلتفت إىل ما خالفها من أقوال الن

 ليس أحد بعد النيب : "، قال جماهدوآرائهم، فإنه ال قول ألحد مع قول رسول اهللا 
بإسناد ) جزء رفع اليدين(، رواه البخاري يف "إال يؤخذ من قوله ويترك إال النيب 

أحق أن  سنة رسول اهللا : "-رضي اهللا عنهما-صحيح، وقال سامل بن عبد اهللا بن عمر 
كتب عمر بن : "بإسناد صحيح، وقال األوزاعي) جزء رفع اليدين( ، رواه البخاري يف"تتبع

، رواه الدارمي بإسناد جيد، وقد "عبد العزيز أنه ال رأي ألحد يف سنة سنها رسول اهللا 
م وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَه﴿: -تعاىل-قال اهللا 

- ، قال اإلمام الشافعي ﴾مبِينا الًالْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا
مل يكن له أن  أمجع املسلمون على أن من استبانت له سنة رسول اهللا : "-رمحه اهللا تعاىل

  ". يدعها لقول أحد
  فصل 

يرى جواز املفاضلة يف بيع الذهب بالذهب  -رضي اهللا عنه-وقد كان ابن مسعود 
  : قال عبد الرزاق يف مصنفه. والفضة بالفضة مث رجع عن ذلك ملا بلغة النهي عنه
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أخربنا معمر عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن كنانة أن ابن مسعود صرف فضة بورق " 

: ل أبو إسحاققا. يف بيت املال، فلما أتى املدينة سأل فقيل إنه ال يصلح إال مثل مبثل
فأخربين أبو عمرو الشيباين أنه رأي ابن مسعود يطوف ا يردها ومير على الصيارفة 

وقد رواه البيهقي يف سننه من طريق أيب ". ال يصلح الورق بالورق إال مثل مبثل: ويقول
كان عبد : "قال –وهو أبو عمر والشيباين  –عن سعد بن إياس –وهو السبيعي  –إسحاق 

علي بيت املال وكان يبيع نفاية بيت املال يعطي الكثري ويأخذ  – ابن مسعود يعين –اهللا 
ال تصلح الفضة إال وزنا بوزن، فلما قدم : فقالوا القليل حىت قدم فسأل أصحاب حممد 

يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم ال حيل، ال حتل : عبد اهللا أتى الصيارفة فقال
كان عبد اهللا يرخص : "ورواه الطرباين يف الكبري ولفظه قال". نالفضة بالفضة إال وزنا بوز

وأصحاب رسول  ايف الدرهم بالدرمهني والدينار بالدينارين فخرج إىل املدينة فأيت عمر وعلي
ويلكم يا معشر الناس : فنهوه عن ذلك، فلما رجع رأيته يطوف يف الصيارفة ويقول اهللا 

رجاله : "، قال اهليثمي"م بالدرمهني وال الدينار بالدينارينال تأكلوا الربا وال تشتروا الدره
  ". رجال الصحيح

  فصل 
 -رضي اهللا عنهما-وقد تقدم يف احلديث الرابع والعشرين أن معاوية بن أيب سفيان 

مسعت : - رضي اهللا عنه-باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزا، فقال أبو الدرداء 
ما أرى مبثل هذا بأسا، : فقال له معاوية »ذا إال مثال مبثلينهى عن مثل ه«: رسول هللا 

وخيربين عن رأيه، ال  من يعذرين من معاوية، أنا أخربه عن رسول اهللا : فقال أبو الدرداء
أساكنك بأرض أنت ا، مث قدم أبو الدرداء على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك له فكتب 

رواه مالك يف املوطأ . إال مثال مبثل وزنا بوزنأن ال تبيع ذلك : معاوية إىلعمر بن اخلطاب 
  . عن عطاء بن يسار، ورواه الشافعي وأمحد والنسائي والبيهقي من طريق مالك

: قال –وامسه شراحيل بن آده الصنعاين  –وروى مسلم والبيهقي عن أيب األشعث 
  من فضة،  غزونا غزاه وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثرية، فكان فيما غنمنا آنية

  فأمر معاوية رجال أن يبيعها يف أعطيات الناس، فتسارع الناس يف ذلك، فبلغ 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب، « إين مسعت رسول اهللا : عبادة بن الصامت فقام فقال

  والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، إال سواء 
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فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام » ، فمن زاد أو ازداد فقد أرىببسواء عينا بعني

أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه  أال ما بال رجال يتحدثون عن رسول اهللا : خطيبا فقال
لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا : فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة مث قال

  ،قال وإن رغم، ما أبايل أن ال أصحبه يف جنده ليلة سوداء أووإن كره معاوية .  
وروى ابن ماجة يف الباب الثاين من مقدمة سننه بإسناد حسن عن إسحاق بن قبيصة 

أن عبادة بن الصامت األنصاري النقيب  –وهو قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي  –عن أبيه 
وهم يتبايعون كسر  غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إىل الناس صاحب رسول اهللا 

يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، مسعت : الذهب بالدنانري وكسر الفضة بالدراهم فقال
ال تبتاعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، ال زيادة بينهما وال «: يقول رسول اهللا 

: عبادة يا أبا الوليد ال أرى الربا يف هذا إال ما كان من نظرة، فقال: فقال له معاوية »نظرة
وحتدثين عن رأيك، لئن أخرجين اهللا ال أساكنك بأرض لك  أحدثك عن رسول اهللا 

ما أقدمك يا أبا الوليد؟ : علي فيها إمرة، فلما قفل حلق باملدينة فقال له عمر بن اخلطاب
أرضك، فقبح اهللا  إىلأرجع يا أبا الوليد : فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال

ال إمرة لك عليه، وامحل الناس على ما قال : معاوية إىلوكتب . يها وأمثالكأرضا لست ف
  . فإنه هو األمر

هذا املنقول عن معاوية معناه أنه ): "تكملة شرح املهذب(قال تقي الدين السبكي يف 
كان ال يرى الربا يف بيع العني بالترب وال باملصوغ، وكان جييز يف ذلك التفاضل ويذهب إىل 

ال يكون يف التفاضل إال يف الترب بالترب ويف املصوغ باملصوغ ويف العني بالعني،  أن الربا
كذلك نقل عنه ابن عبد الرب، فليس موافقا ابن عباس مطلقا وإن كان الذي ذهب إليه من 

  ". الذي ال يعول عليه
وأما معاوية فقد تقدم أنه غري قائل بقول أبن عباس مع شذوذ ما : "وقال السبكي أيضا

  ". أنه يرجع عن ذلك - رضي اهللا عنه- ال به أيضا، والظن به ملا كتب إليه عمر ق
رضي اهللا - أنه خالف قول عمر  -رضي اهللا عنه- مل يذكر أحد عن معاوية : قلت

، وال أنه خالف أمره بأن -رضي اهللا عنه-أن األمر على ما قاله عبادة بن الصامت  -عنه
أنه قد رجع عن  -رضي اهللا عنه-خمالفته عمر حيمل الناس على ذلك، فيستفاد من عدم 

  . ، واهللا أعلم-رضي اهللا عنهما-رأيه الذي واجه به أبا الدرداء وعبادة بن الصامت 
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  فصل 

ال ربا إال يف «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-وأما حديث أسامة بن زيد 
وقد قال النووي يف فهو حديث صحيح قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه،  »النسيئة

وهذا يدل على نسخه، : أمجع املسلمون على ترك العمل بظاهره، قال): "شرح مسلم(
عن ابن عبد الرب أنه استدل على ) تكمله شرح املهذب(، وذكر السبكي يف "وتأوله آخرون

 .–أي علي تأويله –عليه  –ما عدا ابن عباس  –صحة تأويل حديث أسامة بإمجاع الناس 
  . انتهى

من أحسن التأويالت اليت ذكرها النووي أنه حممول على األجناس املختلفة، فإنه ال و
فتح (ربا فيها من حيث التفاضل بل جيوز تفاضلها يدا بيد، وذكر احلافظ ابن حجر يف 

إذا اختلفت  »ال ربا إال يف النسيئة«معىن حديث أسامة : "عن الطربي أنه قال) الباري
: يدا بيد ربا، مجعا بينه وبني حديث أيب سعيد، مث قال بن حجرأنواع البيع، والفضل فيه 

مسعت سليمان بن : قال أبو عبد اهللا يعين البخاري: وقع يف نسخه الصغاين هنا) تنبيه(
هذا عندنا يف الذهب بالورق واحلنطة بالشعري  »ال ربا إال يف النسيئة«: حرب يقول

  . انتهى". ةمتفاضال وال بأس به يدا بيد وال خري فيه نسيئ
معىن اخلرب أن األشياء إذا بيعت جبنسها من الستة : "وقال ابن حبان يف صحيحة

املذكورة يف اخلرب وبينهما فضل يكون ربا، وإذا بيعت بغري أجناسها وبينها فضل كان ذلك 
  . انتهى". جائزا إذا كان يدا بيد، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا

 –وامسه عبد الرمحن بن مطعم البناين  –نهال وروى البيهقي يف سننه عن أيب امل
كنا تاجرين على عهد : "سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقاال: قال

ما كان منه يدا بيد فال بأس «: عن الصرف فقال فسألنا رسول اهللا  رسول اهللا 
ي وهذا احلديث قد تقدم ذكره وهو احلديث احلاد" »وما كان منه نسيئة فال

والعشرون واحلديث الثاين والعشرون، وقد ذكرت له عدة روايات عند البخاري 
ومسلم فلرياجع، مث قال البيهقي بعد إيراده وذكر من خرجه من األئمة أن اخلرب يكون 

ما كان منه يدا بيد فال بأس، وما كان «: واردا يف بيع اجلنسني أحدمها باآلخر، فقال
والذي يدل على ذلك : قال. ديث أسامة، واهللا أعلموهو املراد حب »منه نسيئة فال

  سألت : مث ساق بإسناده إىل أيب املنهال قال... أيضا ما أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان
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عن بيع الورق  ى رسول اهللا : "الرباء وزيد بن أرقم عن الصرف فكالمها يقول

 قول النيب ): "الشرح الكبري(ر يف وابن أيب عم) املغىن(، وقال املوفق يف "بالذهب دينا
  ". حممول على اجلنسني »ال ربا إال يف النسيئة«

ومبا ذكره هؤالء األئمة يف تأويل حديث أسامة وبيان معناه حيصل اجلمع بينه وبني 
حديث أيب سعيد وغريه من األحاديث الدالة على حترمي ربا الفضل وينتفي عنها التعارض، 

  . واهللا أعلم
  فصل 

زعم الفتان يف بيانه ملوقف الشريعة اإلسالمية من املصارف أنه ميكن القول أنه لن  وقد
تكون هناك قوة إسالمية بدون قوة اقتصادية، ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك 

  . ولن تكون هناك بنوك بال فوائد
ت إن الشريعة اإلسالمية قد جاء: أن يقال: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب

بتحرمي الربا على وجه العموم، وتظافرت األدلة من الكتاب والسنة على حترميه وأمجع 
. املسلمون على حترميه وعلى أنه من الكبائر، وقد ذكرت ذلك مستوىف فيما تقدم فلرياجع

  . فهذا هو موقف الشريعة اإلسالمية من الربا يف املصارف وغري املصارف
ى الشريعة وقوله مردود عليه ومضروب به عرض ومن قال خبالف هذا فهو مفتر عل

  . احلائط
إن املقدمات الثالث اليت بين الفتان عليها آراءه الفاسدة كلها : أن يقال: الوجه الثاين

أباطيل وشبهات وتلبيس على الذين ال يعرفون مقصوده السيئ من كتابته وأن هدفه الوحيد 
استحالله وعدم املباالة مبا يترتب على ذلك هو استحالل الربا يف البنوك ودعاء الناس إىل 

  . وخمالفة الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني من حماربة اهللا ورسوله 
بدون قوة اقتصادية فهي إنه لن تكون قوة إسالمية : وهي قوله فأما املقدمة األوىل

أما ف. اليت يكذا الواقع من حال املسلمني يف أول هذه األمة ويف آخرها من تومهاته
وزمن أيب  الواقع يف أول هذه األمة فهي القوة اإلسالمية اليت كانت يف زمن النيب 

، وقد - رضي اهللا عنه-وأول زمان عمر بن اخلطاب  - رضي اهللا عنه- بكر الصديق 
  كانت هذه القوة اإلسالمية قوية التأثري؛ ألا زلزلت املخالفني لإلسالم من العرب وغري 
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وقد مكَّن اهللا للمسلمني ذه القوة . ل وغريه من أكابر امللوكالعرب وخاف منها هرق
فاستولوا على مجيع جزيرة العرب وعلى كثري مما حوهلا من بالد الفرس والروم، ومل يكن 
هلم يف تلك األزمان قوة اقتصادية سوى ما حيصل هلم من الغنائم يف بعض الغزوات وهي ال 

من  ايف غزوة حنني أدراع وقد استعار النيب . همتكفي ملا حيتاجون إليه اة أعدائ
قوة اقتصادية ملا احتاج  ولو كانت عند النيب  –وهو إذا ذاك مشرك  –صفوان بن أمية 

أصحابه على جتهيز جيش  إىل االستعارة من رجل مشرك، وكذلك قد حث النيب 
ولو كانت عند . رةالعسرة يف غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة يف أثناء سنة تسع من اهلج

قوة اقتصادية لكان جيهزهم من عنده وال حيتاج إىل ترغيب األغنياء يف جتهيزهم،  النيب 
لَيس علَى الضعفَاِء ﴿: -تعاىل-مل تكن عنده قوة اقتصادية قول اهللا  والدليل على أن النيب 

ا يونَ مجِدلَا ي ينلَى الَّذلَا عى وضرلَى الْملَا علَى وا عم هولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرقُونَ حفن
 يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم ِسنِنيحا * الْمم لَا أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذلَا عو
نم يضفت مهنيأَعا ولَّووت هلَيع لُكُممقُونَ أَحفنا يوا مجِدا أَلَّا ينزعِ حموهذه اآلية نزلت ﴾الد ،

  . يف غزوة تبوك يف املتخلفني عن اخلروج مع النيب 

وأما الواقع يف آخر هذه األمة فهو ما كانت عليه الدولة السعودية يف زمن اإلمام عبد 
رمحهما اهللا - مد بن سعود العزيز بن حممد بن سعود وزمن ابنه سعود بن عبد العزيز بن حم

، فقد كانت لإلسالم قوة عظيمة يف زمن هذين اإلمامني، وقد مكَّن اهللا هلذه الدولة - تعاىل
ويسر هلم اإلستيالء على جزيرة العرب سوى بعض البالد اليمنية، وامتدت واليتهم من 

حوهلم من ناحية املشرق حىت جتاوزت ما يسمى اآلن بدولة اإلمارات، وأرهبوا كثريا ممن 
  . العرب وغري العرب، ومل تكن هلم يف ذلك الزمان قوة اقتصادية

رمحه اهللا -مث كانت قوة عظيمة يف زمن امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل 
، وقد مكَّن اهللا له ذه القوة ويسر له االستيالء على جزيرة العرب سوى بعض - تعاىل

ه الذي استوىل فيه على أكثر جزيرة العرب قوة اقتصادية، البالد اليمنية، ومل تكن له يف زمان
  . وإمنا حصلت له القوة االقتصادية حني أخرج اهللا خزائن البترول من األرض

 



الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  

  
٥٨  

 
ومن األمثلة على وجود القوة اإلسالمية مع عدم وجود القوة االقتصادية ما هو 

صادية، بل هم يف غاية معروف يف زماننا عن ااهدين األفغان، فإم ليست هلم قوة اقت
احلاجة وقلة العدد والعدة بالنسبة إىل أعدائهم، ومع هذا فقد كانت هلم قوة إسالمية 

يف كثري من املعارك الدائرة بينهم وبني  -تعاىل-مرهوبة عند أعدائهم، وقد نصرهم اهللا 
ذا عربة ملن الدولة الشيوعية اليت هي من أكرب الدول يف العامل وأعظمها قوة اقتصادية، ويف ه

-، وقال ﴾وما النصر إِلَّا من عند اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم﴿: -تعاىل-اعترب، وقد قال اهللا 
  . ﴾كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللَّه واللَّه مع الصابِرِين﴿: - تعاىل

وة اإلسالمية يف أول هذه األمة ويف آخرها مع عدم وجود ومما ذكرته من وجود الق
ويف هذا . القوة االقتصادية عندهم يعلم أن ال تالزم بني القوة اإلسالمية والقوة االقتصادية

أبلغ رد على ما تومهه الفتان يف مقدماته الثالث اليت بين بعضها على بعض مبجرد ما ختيله 
  . بعقله الفاسد

لن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، فهي مقدمة : وهي قوله يةوأما املقدمة الثان
ويدل على بطالا ما كان عليه املسلمون منذ فتحت خزائن امللوك يف زمان عمر بن . باطلة

وبعد زمانه فقد كانت هلم قوة اقتصادية عظيمة، وهم مع هذا ال  -رضي اهللا عنه-اخلطاب 
ضال عن استحالله، وكذلك كان األمر يف زمان بين أمية يعرفون البنوك وال التعامل بالربا ف

وبين العباس وغريهم من الدول اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارا، فقد كان عند كثري 
منهم من األموال والقوة االقتصادية ما يعرفه من تتبع السري واألخبار وهم مع هذا ال 

  . يعرفون البنوك وال التعامل بالربا
فهي مقدمة باطلة، . لن تكون هناك بنوك بال فوائد: وهي قوله ة الثالثةوأما املقدم

  إن الزيادة على رؤوس األموال وهي اليت : أن يقال: أحدهاوبيان ذلك من وجوه؛ 
يدفعها أهل البنوك ألهل األموال مقابل ما مينحوهم من االنتفاع بأمواهلم ليست بفوائد 

  وأمجع املسلمون  حرمه اهللا ورسوله  على احلقيقة، وإمنا هي عني الربا الذي
  على حترميه، وهي شبيهة بربا أهل اجلاهلية؛ ألن أرباب األموال إذا تركوا رؤوس 
  أمواهلم عند أهل البنوك أرباها أهل البنوك هلم يف كل عام بنسبة معلومة يف كل مائة، 

  ل األموال وهذه النسبة تضاف إىل رؤوس األموال، ورمبا اجتمع منها شيء كثري أله
  وهذا الفعل مطابق ملا يفعله األغنياء يف . وال سيما إذا تركوا أمواهلم يف البنوك أعواما كثرية
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  . )١(وقد تقدم كالم اجلصاص يف بيان ربا أهل اجلاهلية فلرياجع. اجلاهلية مع املدينني 

اآليات الدالة وقد ذكرت معىن الربا عند أهل اللغة واملفسرين يف الفائدة الثالثة من فوائد 
  . على حترمي الربا فلتراجع أقواهلم يف ذلك فإن بعضها ينطبق على املعامالت الربوية يف البنوك

إن تسمية الزائد على رؤوس األموال فوائد متضمن ألمرين : أن يقال: الوجه الثاين
قلب احلقيقة يف هذه التسمية وذلك من الكذب، والكذب حرام وكبرية  أحدمهاخطريين؛ 

التحيل على استحالل الربا، وهذه احليلة شبيهة حبيلة أصحاب : األمر الثاين. كبائر اإلمث من
أنه  والتشبه باليهود حرام وكبرية من كبائر اإلمث، وقد ثبت عن النيب . السبت من اليهود

رضي -رواه اإلمام أمحد وأبو داود من حديث ابن عمر  »من تشبه بقوم فهو منهم«: قال
  . وإسناده جيد - ااهللا عنهم

بل التحرمي الزم هلا سواء . وهذه احليلة ال تنقل الزيادة الربوية من التحرمي إىل احلل
  . مسيت بامسها احلقيقي وهو الربا أو مسيت االسم املستحدث هلا وهو الفوائد

وقد رد بعض العلماء يف القرن الرابع عشر من اهلجرة على الذين مسوا الزيادات الربوية 
فمن ذلك ما ذكره الشيخ حممد بن يوسف الشهري بالكايف التونسي يف كتابة . الفوائدباسم 

نقال عن العالمة إبراهيم السمنودي ) األجوبة الكافية عن األسئلة الشامية(املسمى بـ
سيف أهل العدل، على حنر من نازعوا يف زماننا (بـ: املنصوري أنه قال يف رسالته املسماة

بعد أن تكلم مع اجلماعة الذين حياولون إبراز ) ٤(يف صفحة ) والفضليف حترمي ربا القرض 
القول بتحليل بعض أنواع الربا ولكن مباحثهم ال تزال عقيمة ومل جيسر واحد منهم على 
البت باحلكم خمافة أن يرمي بالكفر، فهم يف خطبهم حيومون حول املوضوع حوما وال 

تقدمهم يف هذا السبيل وأفىت على قاعدة أن اهللا مع أن الشيخ حممد عبده . جياونه جماة
أراد بالناس اليسر ال العسر وأن الفائدة غري الربا وأن الربا احملرم دينا هو الربا احملرم قانونا 

  . انتهى. واحملسوب جناية
قلت هذه الفتوى من حممد عبده حقيقتها حتليل ما حرمه اهللا ورسوله من ربا 

القرآن على حترمي الربا على وجه العموم، وبنصوص وهي مردودة بنصوص . الفضل
  وبالنص على أن من زاد  –أي ربا الفضل وربا النسيئة  –السنة على حترمي الربا بنوعية 

                              
  ).١٦(تراجع ص ). ١(
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أو استزاد يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر 

وباإلمجاع على حترمي الربا على وجه . يه سواءوامللح بامللح فقد أرىب وأن اآلخذ واملعطي ف
وحتليل الربا وتسميته باسم الفائدة ليس من اليسر . العموم واإلمجاع على أنه من الكبائر

الذي أراده اهللا بعباده كما قد زعم ذلك حممد عبده وإمنا هو من حتريف الكلم عن مواضعه 
  . القانونوتغيري حكم اهللا ورسوله يف الربا وتطبيقه على حكم 

فليحذر املؤمن الناصح لنفسه من االغترار بفتوى حممد عبده بتحليل الربا وتسميته 
باسم الفائدة، وليحذر أيضا من االغترار بفتاوى رشيد رضا بتحليل ربا الفضل وتسميته 
باسم الفائدة بناء على ما مهده له شيخه حممد عبده من حتريف الكلم عن مواضعه وتغيري 

  . سوله يف الربا وتطبيقه على حكم القانونحكم اهللا ور
تعليقا على قول ) عمدة التفسري(وقد قال الشيخ أمحد حممد شاكر يف كتابه املسمى 

واملتالعبون بالدين : "اآلية﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: -تعاىل- اهللا 
هم من عابدي التشريع الوثين األجنيب، بل التشريع اليهودي يف الربا من أهل عصرنا وأولياؤ

يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه اآلية تدل على أن الربا احملرم هو األضعاف املضاعفة 
ليجيزوا ما بقي من أنواع الربا على ما ترضى أهواؤهم وأهواء سادم ويتركوا اآلية 

فكانوا يف تالعبهم بتأول  ﴾رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَوإِنْ تبتم فَلَكُم ﴿الصرحية 
، ﴾فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله﴿هذه اآلية الصرحية أسوأ حاال ممن 

  . انتهى". فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم
بقي علينا أن ننبه ): "تفسري القرآن الكرمي(د شلتوت يف كتابه وقال الشيخ حممو

يف هذا الشأن ألمر خطري هو أن بعض الباحثني املولعني بتصحيح التصرفات احلديثة 
وخترجيها على أساس فقهي إسالمي ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكري، حياولون أن 

 ا يف املصارف أو صناديق التوفري جيدوا خترجيا للمعامالت الربوية اليت يقع التعامل
فمنهم من يزعم أن . ويلتمسون السبيل إىل ذلك. أو السندات احلكومية أو حنوها

فهذا قيد يف التحرمي  ﴾أَضعافًا مضاعفَةً﴿: القرآن إمنا حرم الربا الفاحش بدليل قوله
وما فائدته يف البد أن يكون له فائدة وإال كان اإلتيان به عبثا، تعاىل اهللا عن ذلك، 

وهذا . مل يكن أضعافا مضاعفة من الربا زعمهم إال أن يؤخذ مبفهومه وهو إباحة ما
  توبيخا هلم على  ﴾أَضعافًا مضاعفَةً﴿: أتى بقوله -سبحانه وتعاىل- قول باطل فإن اهللا 
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 ر يف يقول اهللا هلم لقد بلغ بكم األم. به اما كانوا يفعلون وإبرازا لفعلهم السيئ وتشهري

استحالل أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافا مضاعفة فال تفعلوا ذلك، وقد جاء النهي يف غري 
هذه املواضع مطلقا صرحيا ووعد اهللا مبحق الربا قلَّ أو كثر ولعن آكله ومؤكله وكاتبه 

واعتربه من . وآذن من مل يدعه حبرب اهللا وحرب رسوله. وشاهديه كما جاء يف اآلثار
  . ت وكل ذلك ذكر فيه الربا على اإلطالق دون تقييد بقليل أو كثريالظلم املمقو

ومنهم من مييل إىل اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة لألمة، ويقول مادام صالح 
األمة يف الناحية االقتصادية متوقفا على أن تتعامل بالربا وإال اضطربت أحواهلا بني األمم 

وهذا أيضا مغالطة، فقد بينا أن ) تبيح احملظورات الضرورات(فقد دخلت بذلك يف قاعدة 
صالح األمة ال يتوقف على هذا التعامل وأن األمر فيه إمنا هو وهم من األوهام وضعف 

  . أمام النظم اليت يسري عليها الغالبون األقوياء
وخالصة القول أن كل حماولة يراد ا إباحة ما حرم اهللا أو تربير ارتكابه بأي نوع من 

اع التربير بدافع ااراة لألوضاع احلديثة أو الغربية، واالخنالع عن الشخصية اإلسالمية أنو
". وقول عليه بغري علم وضعف يف الدين وتزلزل يف اليقني -تعاىل- إمنا هي جرأة على اهللا 

ولقد أجاد يف رده على املتالعبني بالدين وهم الذي يغالطون يف حترمي الزيادة . انتهى كالمه
-بوية ويستحلوا باسم الفوائد، أو باالستناد إىل مفهومهم اخلاطئ يف تأويل قول اهللا الر

أو مبا يزعمونه من اعتبار الضرورة اليت تبيح احملظور، وهؤالء . ﴾أَضعافًا مضاعفَةً﴿: - تعاىل
لَه سوُء عمله  أَفَمن زين﴿: -تعاىل-املغالطون يف حترمي الزيادة الربوية ينطبق عليهم قول اهللا 

 فَرَآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاُء ويهدي من يشاُء فَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ
يطَانا ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه ش﴿: -تعاىل-، وقوله ﴾اللَّه عليم بِما يصنعونَ

 قَرِين لَه وونَ* فَهدتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السع مهوندصلَي مهإِنو﴾ .  
ويف كالم الشيخ أمحد حممد شاكر والشيخ حممود شلتوت أبلغ رد على الفتان الذي 

لربا والدعوة إىل قد اقتفى آثار املتالعبني بالدين، وبذل جهده يف نشر أباطيله يف حتليل ا
  . استحالله

   اإن البنوك اليت يتعامل أهلها بالربا قد كثرت جد: أن يقال: الوجه الثالث
  يف مجيع أحناء البالد اإلسالمية منذ زمان طويل، ومع هذا فإنه مل حيصل منها قوة 
  اقتصادية للمسلمني فضال عن أن حيصل بسببها قوة إسالمية يرهب منها أعداد اإلسالم 
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واملسلمني، بل إن األمر بالعكس حبيث أن املسلمني أصيبوا بالضعف والوهن حينما كثرت 

-عندهم البنوك اليت يتعامل أهلها بالربا ويستحلونه، ووقع فيهم االستذالل ألعداء اهللا 
وهو يف احلقيقة جملس أمن لألقوياء من دول  –وخصوصا ملا يسمى مبجلس األمن  - تعاىل

وهذا مصداق ما  –ألمن للمستضعفني من املسلمني وغري املسلمني الكفر، وجملس بضد ا
: قال -رضي اهللا عنهما-جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد وأبو داود عن أبن عمر 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع «: يقول مسعت رسول اهللا 
هذا لفظ أيب داود،  »دينكم إىلترجعوا  وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ينزعه حىت

لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم اجلهاد يف سبيل اهللا «: ولفظ أمحد
ما كنتم عليه وتتوبوا  إىلليلزمنكم اهللا مذلة يف أعناقكم مث ال تنزع منكم حىت ترجعوا 

  .»اهللا إىل
ملعامالت الربوية ما هو أعظم من العينة العينة نوع من أنواع الربا، ويف البنوك من ا

  . بكثري، وباجلملة فالتعامل بالربا شر حمض، وال يتعامل به إال جاهل أو مكابر معاند
وثبت عن النيب . أخرب يف كتابه أنه ميحق الربا - تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه الرابع

 كرت هذا احلديث يف الفائدة وقد ذ »قل إىلالربا وإن كثر فإن عاقبته تصري «: أنه قال
وما كان ذه املثابة فإنه ال ميكن . التاسعة من فوائد اآليات الدالة على حترمي الربا فلرياجع

أن حيصل منه قوة اقتصادية للمسلمني، وإمنا خيشى أن يكون سببا حللول العقوبة العامة 
رواه أبو  »عذاب اهللاما ظهر يف قوم الزنا والربا إال أحلوا بأنفسهم «: لقول النيب 

وتقدم ذكره، وروى احلاكم يف  - رضي اهللا عنه-يعلى بإسناد جيد من حديث ابن مسعود 
حنوه، وصححه احلاكم  عن النيب  -رضي اهللا عنهما-مستدركه من حديث ابن عباس 

  . والذهيب، وتقدم ذكره أيضا
صري إىل قل أبلغ ويف نص اآلية الكرمية على حمق الربا ونص احلديث على أن عاقبته ت

  . رد على الفتان الذي قد توهم أنه حيصل من الربا قوة اقتصادية للمسلمني
إن البنوك اإلسالمية اليت ال يتعامل أهلها بالربا قد : أن يقال: الوجه اخلامس

من البنوك اليت يتعامل أهلها  اوجدت يف بعض البالد اإلسالمية وهي أكثر أرباح
ومقره يف القاهرة، وله فروع كثرية يف بعض ) اإلسالمي بنك فيصل(بالربا، فمنها 

  البالد اإلسالمية، وهذا البنك ال يتعامل أهله بالربا، وإمنا يأخذون األموال من أهلها 

 



  ٦٣  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
على وجه املضاربة فيعملون فيها باألعمال املباحة من بيع وشراء واستئجار وتأجري وأخذ  

 ا، وإذا حصل هلم ربح قسموه على قدر ما مقاوالت وغري ذلك من األمور اليت ال بأس
فهذا البنك حيصل فيه ربح كثري ألهل األموال مع . يستحقه كل واحد من أهل األموال

هـ ١٤٠٦يف عامي  اسالمتهم من أخذ الربا وإعطائه، وقد حصلت فيه أرباح كثرية جد
األربعاء هـ وهي مذكورة يف صحيفة اجلزيرة الصادرة يف مدينة الرياض يف يوم ١٤٠٧و

فلرياجع املفتونون باملعامالت الربوية يف البنوك  ٥٥٤٣هـ عدد ١٤٠٨ربيع الثاين عام  ١١
غري اإلسالمية هذا العدد من صحيفة اجلزيرة ليعلموا أم قد حرموا من أرباح كثرية وأم 
مل حيصلوا على طائل يف البنوك غري اإلسالمية، مع ما حصلوا عليه من خسارة الدين وما 

وينزعوا  -تعاىل- يحصل هلم من العذاب يف الربزخ ويف الدار اآلخرة إن مل يتوبوا إىل اهللا س
  . ومن تاب منهم توبة صادقة فإنه يرجى له العفو عما سلف منه. عن املعامالت الربوية

  . ومن البنوك اإلسالمية أيضا بيت التمويل الكوييت
وعلى . عدهلا شيء من األمور الدنيويةوإذا علم هذا فليعلم أيضا أن سالمة الدين ال ي

هذا فمن أحب أن يسلم له دينه مع حصول األرباح الكثرية فليجعل ماله يف البنوك 
وال يغتر مبا يهذو به الفتان وأمثاله من . اإلسالمية وليجتنب البنوك اليت يتعامل أهلها بالربا

  . احملاربني هللا ورسوله
  فصل

ز املصريف يف اقتصاد ما تشبه إىل حد كبري وظيفة الفتان إن وظيفة اجلها وأما قول
كالقلب الذي يتوىل ضخ الدم يف عروق جسم اإلنسان  االقلب بالنسبة جلسم اإلنسان متام

  . يقوم البنك بتسيري النقود يف عروق احلياة االقتصادية ألي بلد لتعيش وتزدهر
لنسبة للحياة االقتصادية إن تشبيه الفتان وظيفة اجلهاز املصريف با: أن يقال فجوابه

بوظيفة القلب بالنسبة جلسم اإلنسان تشبيه يف غاية الفساد، وبيان ذلك من وجوه؛ 
إن حياة كل إنسان، بل وكل حيوان تتوقف على سالمة قلبه وقيامه : أن يقال: أحدها

فإذا عجز القلب عن القيام . بالوظيفة اليت جعلها اهللا له من ضخ الدم يف العروق
  فإن مآل صاحبه إىل املوت والبد، وليست البنوك ذه املثابة من صفة  بوظيفته

  القلب؛ ألن مصاحل الناس واقتصادام ليست متوقفة على التعامل مع أهل البنوك، ولو أن 
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البنوك أزيلت من مجيع البالد اإلسالمية ملا كان على املسلمني ضرر من إزالتها ومل تتعطل 

  . أجل إزالتها مصاحلهم واقتصاديام من
إن كثريا من املسلمني بل أكثرهم ال يتعاملون مع أهل البنوك : أن يقال: والوجه الثاين

باملعامالت الربوية، ومع هذا فإن مصاحلهم واقتصاديام كانت متيسرة لكل منهم على 
حسب ما قسم اهللا هلم من الرزق، ولو كان األمر يف البنوك على وفق ما زعمه الفتان ملا 

ان يتم هلم شيء من املصاحل واالقتصاديات، وذا يعلم بطالن ما زعمه الفتان من تشبيه ك
  . وظيفة البنك بوظيفة القلب

وهم ال  اإن املسلمني قد عاشوا أكثر من ثالثة عشر قرن: أن يقال: الوجه الثالث
حسب يعرفون البنوك، ومع هذا فإن مصاحلهم واقتصاديام كانت متيسرة لكل منهم على 

ما قسم اهللا هلم من الرزق، ومل يكن يف عدم البنوك يف زمام أدىن شيء من املضرة هلم يف 
مصاحلهم واقتصاديام، وعلى هذا فهل يقول الفتان إن مصاحل املسلمني واقتصاديام 
كانت متعطلة يف أكثر من ثالثة عشر قرنا لعدم البنوك اليت تقوم بتسيري النقود يف عروق 

  ! القتصادية عندهم، أم ماذا جييب به عن هذيانه الذي يتنزه عنه كل عاقل؟احلياة ا
إن التعامل بالربا مع أهل البنوك شبيه بداء السرطان الذي : أن يقال: الوجه الرابع

على املرابني من  ابل إن التعامل بالربا أعظم ضرر. يفتك باألبدان ويؤول ا إىل العطب
ن السرطان إذا عظم واشتد فإمنا يؤول بصاحبه إىل املوت ضرر السرطان على األبدان؛ أل

وأما الربا فإن ضرره على املُصرين عليه عظيم . ويف املوت راحة لكل مؤمن. وال بد له منه
ومنه ما يكون . جدا، فمنه ما يكون يف الدنيا، ومنه ما يكون يف الربزخ بني الدنيا واآلخرة

نيا فمنه ما يتعلق بالدين، ومنه ما يتعلق باملال، ومنه ما ضرره يف الد فأمايف الدار اآلخرة، 
أنه من الكبائر السبع : أحدهااملتعلق بالدين فبيانه من وجوه؛  ضرره فأمايتعلق باألبدان، 

أن رسول اهللا : الوجه الثاين. والكبائر ال تغفر إال بالتوبة منها -أي املهلكات  -املوبقات 
 الوجه . ه وشاهديه؛ واللعن هو الطرد من اهللا ومن اخلريلعن آكل الربا ومؤكله وكاتب

، وما أعظم اخلطر يف آذن املرابني باحلرب منه ومن رسوله  - تعاىل-أن اهللا : الثالث
  . هذا

أي يهلكه ويذهب . أخرب أنه ميحق الربا -تعاىل-ضرره املتعلق باملال فإن اهللا  وأما
  . »قل إىلإن كثر فإن عاقبته تصري الربا و«: أنه قال بربكته، وثبت عن النيب 
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: أنه قال -رضي اهللا عنهما- ضرره املتعلق باألبدان فهو ما جاء عن ابن عباس  وأما 

من كان مقيما على الربا ال ينزع عنه فحق على إمام املسلمني أن يستتيبه فإن نزع وإال "
  . وقد صرح غري واحد من العلماء بتكفري من استحل الربا". ضرب عنقه

أن املرابني : النوع األولضرر الربا على أهله يف الربزخ فهو على ثالثة أنواع؛  أماو
. يعذبون بالسباحة يف النهر األمحر الذي هو مثل الدم أو هو من الدم ويلقمون احلجارة

. ما روي أن بطوم تكون كالبيوت فيها احليات ترى من خارج بطوم: النوع الثاين
أم يصفدون على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على ما روي : النوع الثالث

فيتوطؤهم آل فرعون االنار غدوا وعشي .  
ضرر الربا على أهله يف الدار اآلخرة فهو أم إذا بعثوا من قبورهم عذبوا باجلنون  وأما

  . أو مبا يشبه اجلنون عقوبة هلم ومتقيتا عند مجع احملشر، مث يكون مآهلم إىل النار
ما ذكرته ههنا من ضرر الربا على أهله فقد تقدم بيانه يف اآليات واألحاديث وكل 

الدالة على حترمي الربا ويف فوائدها فلرياجع، وليتأمله املؤمن الناصح لنفسه حق التأمل، وال 
  . يكن إمعة يتالعب الفتان وأمثاله بعقله ويوردونه موارد العطب واهلالك

  فضل
اك من حياول تعطيل هذا اجلهاز عن القيام بوظيفته خوفا من لكن هن: الفتان وأما قول

  . أن أعماله مشوبة بالربا الذي ورد حترميه يف القرآن الكرمي
إن كالم الفتان يف هذه اجلملة مبىن على املغالطة : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه

البنوك ألهل األموال والتلبيس على الذي ال يعلمون أن الربا هو الزيادة اليت يدفعها أهل 
مقابل انتفاعهم بأمواهلم ويسموا بالفائدة، وهي يف احلقيقة عني الربا الذي حرمه اهللا 

  . وأمجع املسلمون على حترميه ورسوله 
إن الفتان قد حاول يف هذه اجلملة أن يدافع عن أهل البنوك : أن يقال: الوجه الثاين

وهذا . وف من أن تكون أعمال البنوك مشوبة بالرباوينزه أعماهلم عن الربا، وهلذا عرب باخل
خطأ ظاهر ومراوغة عن بيان احلقيقة اليت يعرفها كل عاقل، وهي أن املعامالت الربوية هي 
السائدة يف البنوك وهي الركن األعظم فيها، وعلى هذا فإن كالم الفتان يف هذه اجلملة 

  . مردود عليه ومضروب به عرض احلائط
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إن الذين حياولون تعطيل اجلهاز الربوي يف البنوك مل تكن : أن يقال :الوجه الثالث

حماولتهم مبينة على اخلوف من أن تكون أعمال أهل البنوك مشوبة بالربا وإمنا هي مبنية 
على اليقني من وجود الربا يف مجيع البنوك سوى البنوك اإلسالمية وهم يف هذه احملاولة قد 

  . علوا ما أمروا به من النهي عن املنكر والسعي يف إزالتهألم ف اإلحسانأحسنوا غاية 
  فصل 

كيف ينظر فقهاء املسلمني إىل الظاهرة االقتصادية للفائدة؟ وملاذا : الفتان وأما قول
  يعترب القرض بفائدة حمرما يف نظرهم؟ 

ما مساه الفتان بالظاهرة االقتصادية للفائدة فمعناه ما يتعامل به : أن يقال: فجوابه
بعض الناس مع أهل البنوك من املعامالت الربوية، وذلك أم يدفعون إليهم أمواهلم 

وهذه النسبة هي اليت يسموا . ومينحوم االنتفاع ا بنسبة معلومة يف املائة يف كل عام
وقد تقدم بيان ذلك يف أول الكالم . الفائدة وهي عني الربا وهي شبيهة بربا أهل اجلاهلية

  . الثالثة من مقدمات الفتان فلرياجع على املقدمة
  يف نظرهم؟  املاذا يعترب القرض بفائدة حمرم: وأما قوله

إمنا يعترب القرض بفائدة حمرما ألنه ربا والربا من الكبائر السبع : أن يقال: فجوابه
وقد تقدم النص على ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق على  –أي املهلكات  –املوبقات 

الربا الذي كانت العرب تعرفه ): "أحكام القرآن(قال أبو بكر اجلصاص يف صحته، وقد 
وتفعله إمنا كان قرض الدراهم والدنانري إىل أجل بزيادة على مقدار ما استقرض هذا كان 

من الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل : "وقال أيضا". املتعارف املشهور بينهم
وتعريفه للربا . انتهى" روط فيه األجل وزيادة مال على املستقرضاجلاهلية وهو القرض املش

عند أهل اجلاهلية مطابق ملا يفعله أهل البنوك من اإلقراض واالستقراض مبا يسمونه الفائدة 
  . وهي عني الربا الذي كان يعمل به يف اجلاهلية

لفضة الذهب بالذهب وا«: والدليل على أن القرض بفائدة من الربا قول النيب 
والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن  بالفضة

رواه اإلمام أمحد ومسلم والنسائي من  »زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء
  . حديث أيب سعيد اخلدري وتقدم ذكره
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حنوه، وتقدم  عن النيب  -رضي اهللا عنهما- وعن عبادة بن الصامت وأيب هريرة  

  . ذلك أيضا
ى رسول اهللا عن الفضة بالفضة والذهب «: قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب بكرة 

  . متفق عليه وتقدم ذكره أيضا »بالذهب إال سواء بسواء
: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهم- وتقدم أيضا عن علي وابن عمر وأيب هريرة 

  . »م بالدرهم ال فضل بينهماالدينار بالدينار والدره«
أم قالوا يف القرض الذي جير منفعة أنه ربا،  وقد جاء عن عدد من أصحاب النيب 

فمن ذلك ما رواه البخاري والبيهقي واللفظ للبخاري عن سعيد بن أيب برده عن أبيه أن 
لك على  إنك يف أرض الربا ا فاش، إذا كان": قال له - رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن سالم 

وقد رواه عبد الرزاق " محل قت فإنه ربا أورجل حق فأهدى إليك محل تنب أو محل شعري 
باب كل قرض : "وبوب البيهقي عليه وعلى عدة آثار يف معناه بقوله. يف مصنفه خمتصرا
  ". جر منفعة فهو ربا

بردة عن وروى البخاري والبيهقي أيضا واللفظ للبيهقي عن بريد بن عبد اهللا بن أيب 
إنك يف أرض الربا فيها فاش، وإن : "قال له -رضي اهللا عنه-أيب بردة أن عبد اهللا بن سالم 

من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إىل أجل فإذا بلغ أتاه به وبِسلَّة فيها هدية، فاتق 
  ". تلك السلة وما فيها

ل أتيت أُيب بن كعب وروى عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي عن زر بن حبيش قا
إنك تأيت أرضا فاشيا ا الربا، فإذا أقرضت رجال ": إين أريد العراق أجاهد فقال يل: فقلت

  ". قرضا فأهدي لك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته
ئل عن  -رضي اهللا عنه-  اوروى ابن أيب شيبة أيضا عن زيد بن أيب أنيسة أن عليس

  ". ذلك الربا العجالن: "قال إليهي الرجل يقرض الرجل القرض ويهد
أقرض رجل رجال : وروى عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي عن ابن سريين قال

ما أصاب من ": - رضي اهللا عنه- ائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود ممخس
ئل عن رجل س - رضي اهللا عنه- ويف رواية للبيهقي أن عبد اهللا بن مسعود " ظهر فرسه فهو ربا

ما أصاب : "استقرض من رجل دراهم، مث إن املستقرض أفقر املقرض ظهر دابته فقال عبد اهللا
  ". أنه قرض جر منفعة إىليذهب : "قال أبو عبيد: قال البيهقي" من ظهر دابته فهو ربا
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: كان يقول -رضي اهللا عنه-ويف املوطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد اهللا بن مسعود 

  ". ف سلفا فال يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربامن أسل"
 -رضي اهللا عنهما-ويف املوطأ أيضا عن مالك أنه بلغه أن رجال أتى عبد اهللا بن عمر 

يا أبا عبد الرمحن إين أسلفت رجال سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد : فقال
وقد رواه عبد الرزاق والبيهقي من طريق " ربافذلك ال": -رضي اهللا عنهما- اهللا بن عمر 

  . مالك
كل قرض ": أنه قال وروى البيهقي أيضا عن فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا 

  ". جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا
إبراهيم هو " كل قرض جر منفعة فهو ربا: "وروى ابن أيب شيبة عن إبراهيم أنه قال

   .النخعي وهو من فقهاء التابعني
وفيما ذكرته من األحاديث واآلثار أبلغ رد على من يستحل الربا يف القرض ويسميه 

  . فائدة
  فصل

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي ﴿: -تعاىل- وقد ذكر الفتان قول اهللا 
سالْم نطَانُ ميالش طُهبختذلك ألن هؤالء قد استعجلوا األرباح فأتوها و": مث قال ما نصه﴾ي

من غري طريق التجارة وهو طريق استغالل ظروف احملتاجني للصدقة الذين قلَّ ما يستطيعون 
وفاء ديوم وما تراكم عليها من ربا للمرابني، ولذلك فإن هذه املغامرة يف استغالل حاجة 

عن الوفاء جتعل من هؤالء املستغلني غري القادر ومضاعفة الربا عليه كلما حل األجل وعجز 
عند عجز املدين عن الوفاء كالذي يتخبطه الشيطان من املس؛ ألنه قد فقد رأس ماله إىل 

وقد . جانب فقده ألرباحه االستغاللية بعد أن انتظر هذه األضعاف املضاعفة بفارغ الصرب
عث ولكن مل ال يكون جرى كثري من املفسرين على أن القيام يف هذه اآلية هو القيام للب

  ".املراد القيام يف الدنيا والقيام للبعث واحلساب
الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من ﴿: - تعاىل-إن تفسري الفتان لقول اهللا : أن يقال: واجلواب

سالْم﴾ وقد مجع فيه بني القول يف القرآن بغري علم وبني املخالفة . اتفسري غريب جد
  . ين على أن املعىن يف اآلية ال يقومون من قبورهم يف البعث إال كانونإلمجاع املفسر
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فأما القول يف القرآن بغري علم فهو حرام وكبرية من الكبائر بدليل ما جاء من الوعيد  
- الشديد عليه، وذلك فيما رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 

من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده «: رسول اهللا قال : قال -رضي اهللا عنهما
، ويف رواية للترمذي وابن جرير "هذا حديث حسن صحيح: "قال الترمذي »من النار

من قال يف القرآن «: أنه قال عن النيب  - رضي اهللا عنهما-والبغوي عن ابن عباس 
قال : ، قال البغوي"نهذا حديث حس: "قال الترمذي »برأيه فليتبوأ مقعده من النار

قد جاء الوعيد يف حق من قال يف القرآن برأيه وذلك فيمن قال من قبل : "اإلمام) ١(شيخنا
  . انتهى". نفسه شيئا من غري علم

من فسر القرآن واحلديث وتأوله على غري التفسري : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ملحد يف آيات اهللا حمرف للكلم عن املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفترٍ على اهللا

  . انتهى". مواضعه
وأما إمجاع املفسرين على أن املعىن ال يقومون من قبورهم يف البعث إال كانون فقد 

: قال... إن هذا التأويل جممع عليه: "ذكره ابن جزي يف تفسريه، وقال ابن عطية يف تفسريه
وقال ". يقومون يوم القيامة إال كما يقومويقويه أن يف قراءة عبد اهللا بن مسعود ال 

  ". يكون ذلك يف القيامة عالمة آلكل الربا يف الدنيا: "املاوردي يف تفسريه
املعىن أم يقومون يوم القيامة خمبلني كاملصروعني، تلك سيماهم : "وقال النسفي

: أنه قال -رضي اهللا عنهما-، وروي ابن جرير عن ابن عباس "يعرفون ا عند أهل املوقف
رضي اهللا -قال ابن عباس : "، وقال ابن عطية يف تفسريه"ذلك حني يبعث من قربه"

ال : (وجماهد وابن جبري وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد، معىن قوله -عنهما
: من قبورهم يف البعث يوم القيامة، قال بعضهم جيعل معه شيطان خينقه، وقالوا) يقومون

انتهى". نون عقوبة له ومتقيتا عند مجع احملشركلهم يبعث كا .  
وقد ذكرت هذه األقوال يف الفائدة الرابعة من فوائد اآليات الدالة على حترمي الربا، 
وإمنا أعدت ذكرها يف هذا املوضع تنبيها على جراءة الفتان على القول يف القرآن بغري علم 

  . بعنيوجراءته على خمالفة أهل العلم من الصحابة والتا
  .....وقد جرى كثري من املفسرين على أن القيام يف هذه اآلية هو القيام : وأما قوله

                              
  . ٩تراجع احلاشية يف ص. هو القاضي حسني بن حممد) ١(
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  . للبعث، ولكن مل ال يكون املراد القيام يف الدنيا والقيام للبعث واحلساب

قد تقدم ذكر اإلمجاع من املفسرين على أن : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه
آلية هو القيام من القبور يوم القيامة وما خالف اإلمجاع فهو املراد بالقيام املذكور يف ا
  . مطرح ومردود على قائله

إن الفتان قد أخطأ يف تعبريه حيث نسب القول الذي قد أمجع : أن يقال: الوجه الثاين
عليه املفسرون إىل كثري منهم ومل يذكر أم قد أمجعوا عليه، وهذا من عدم األمانة يف 

  . النقل
إن الفتان قد تعرض للوعيد الشديد حيث قال يف القرآن : أن يقال: لثالثالوجه ا

" ولكن مل ال يكون املراد القيام يف الدنيا والقيام للبعث واحلساب": برأيه وذلك يف قوله
ألن  -رضي اهللا عنهم-وكان ينبغي له أن يقتصر على ما جاء عن ابن مسعود وابن عباس 

  . مة وترمجان للقرآنكال منهما حرب من أحبار هذه األ
الَّذين ﴿فقد روي ابن أيب حامت عنه أنه كان يقرأ  - رضي اهللا عنه-فأما ابن مسعود 

سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوما لَا يبأْكُلُونَ الري ةالقيام ومي﴾.   
لَا يقُومونَ إِلَّا ﴿فقد روى ابن جرير عنه أنه قرأ  -رضي اهللا عنهما- وأما ابن عباس 

سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يذا : قال ﴾كَم ذلك حني يبعث من قربه، وقد قال
  . وتقدم أيضا ذكر اإلمجاع عليه. القول مجع من التابعني وتقدم ذكر ذلك عنهم

عباس أبلغ رد على الفتان وعلى غريه من املتكلفني  ويف قراءة ابن مسعود وقول ابن
  . الذين يقولون يف القرآن بآرائهم ويتأولونه على غري تأويله

لو كان القيام املذكور يف اآلية يراد به القيام يف الدنيا كما : أن يقال: الوجه الرابع
ية جمانني خينقون أو يراد به القيام للبعث لكان أهل البنوك ومن يعاملهم باملعامالت الربو

كاانني الذين يتخبطهم الشيطان من املس، والواقع شاهد بسالمة أبدام من التعذيب ذا 
خرة حني يبعثون من قبورهم عقوبة هلم ومتقيتا عند يف الدنيا، ولكنه مدخر هلم يف الدار اآل

  . مجع احملشر
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  فصل 

ال ابن عطية يف تفسريه املراد تشبيه يقول األستاذ الشيخ حممد عبده، ق: "الفتان وقال
املرايب يف الدنيا باملتخبط املصروع كما يقال ملن يسرع حبركات خمتلفة قد جن، مث قال 

وهذا هو املتبادر ولكن ذهب مجهور املفسرين إىل خالفه وقالوا إن املراد بالقيام : أقوال
ة الذين يأكلون الربا يوم القيامة جعل من عالم -تعاىل-القيام من القرب عند البعث وأن اهللا 

ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وبعد أن وهن هذا . أم يبعثون كاملصروعني
فهو ظاهر يف نفسه، فإن أولئك الذين  ةأما ما قاله ابن عطي: الرأي من جهة ضعف نقله قال

تركوا ألجل فتنهم املال واستعبدهم حىت ضريت نفوسهم جبمعه وجعلوه مقصودا لذاته و
الكسب به مجيع موارد الكسب الطبيعي، خترج نفوسهم عن االعتدال الذي عليه أكثر 

وهذا هو وجه الشبه بني حركام وبني ختبط املمسوس، . الناس، ويظهر ذلك يف حركام
ميكن اجلمع بني ما  فإن التخبط من اخلبط وهو ضرب غري منتظم، وكخبط العشواء، وذا

ذلك أنه إذا كان ما شنع : ما قاله اجلمهور، وميضي الشيخ حممد عبده قائالو قاله ابن عطية
به على املرابني من خروج حركام عن النظام املألوف هو أثر اضطراب نفوسهم وتغري 
أخالقهم كان البد أن يبعثوا عليه فإن املرء يبعث على ما مات عليه ألنه ميوت على ما 

  ". عاش عليه
إن هذا الكالم الذي ساقه الفتان : أن يقال: أحدهاوجوه؛ عن هذا من  واجلواب

ونسبه حملمد عبده ليس هو من كالم حممد عبده وإمنا هو من كالم رشيد رضا يف تفسريه 
كان رشيد رضا يعتمد يف  وكان ينبغي للفتان أن ينسبه لقائله، وقد) تفسري املنار(املسمى 

عبده، وكان ينسب إليه الكالم الذي ينقله  بعض املواضع من تفسريه على كالم أستاذه حممد
ويف هذا املوضع الذي نقل منه الفتان ما نقل مل . عنه فيقول قال األستاذ اإلمام كذا وكذا

ينسبه رشيد رضا إىل حممد عبده فدلَّ على أنه من كالم رشيد رضا وليس من كالم حممد 
ة يف كالم رشيد رضا وهي عبده، وقد حصل يف نقل الفتان إسقاط لبعض الكلمات املوجود

  . كلمات قليلة ولكن حذفها خيل باملعىن فلهذا أحلقتها يف مواضعها لتستقيم العبارة
قد ذكرت يف الفصل الذي قبل هذا الفصل ما ذكره ابن عطية : أن أقول: الوجه الثاين

من  ﴾لَا يقُومونَ﴿: معىن قوله: "يف تفسريه عن ابن عباس ومجاعة من التابعني أم قالوا
  ...................جيعل معه شيطان خينقه، : قبورهم يف البعث يوم القيامة، قال بعضهم
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وقالوا كلهم يبعث كانون عقوبة له ومتقيتا عند مجع احملشر، قال ويقوى هذا التأويل 

هذا " ﴾ومإِلَّا كَما يقُ يوم القيامة لَا يقُومونَ﴿امع عليه أن يف قراءة عبد اهللا بن مسعود 
كالم ابن عطية وهو موافق ألقوال أهل العلم من الصحابة والتابعني يف معىن اآلية الكرمية، 

: مث إن ابن عطية أبدى يف ألفاظ اآلية احتماال خمالفا ملا أمجع عليه املفسرون فقال ما نصه
قيام وأما ألفاظ اآلية فكانت حتتمل تشبيه حال القائم حبرص وجشع إىل جتارة الربا ب"

انون؛ ألن الطمع والرغبة تستفزه حىت تضطرب أعضاؤه، وهذا كما تقول ملسرع يف 
مشيه خملط يف هيئة حركاته إما من فزع أو غريه قد جن هذا، لكن ما جاءت به قراءة ابن 

ومبا . انتهى كالم ابن عطية". مسعود، وتظاهرت به أقوال املفسرين يضعف هذا التأويل
ذا االحتمال يظهر ما يف كالم رشيد رضا من التعمية والتلبيس، صرح به من تضعيف ه

وذلك أنه غري كالم ابن عطية وساقه بلفظ غري اللفظ املوجود يف تفسري ابن عطية، وإمنا 
فعل هذا لتتفق عبارته مع ما منَّقه من الكالم الذي خالف فيه أقوال أهل العلم من الصحابة 

لى القول يف معىن اآلية بالرأي رمية، وحاصل كالمه يدور عوالتابعني يف معىن اآلية الك
  . طراح األقوال املأثورة عن السلفوا

إن رشيد رضا مل يؤد األمانة يف نقله كالم ابن عطية؛ ألنه : أن يقال: الوجه الثالث
ا غير أسلوبه وساقه على سبيل اجلزم بأن املراد تشبيه املرايب يف الدنيا باملتخبط املصروع وهذ

خمالف ملقتضى كالم ابن عطية؛ ألن ابن عطية إمنا ذكره احتماال ومل يذكره على سبيل 
اجلزم بأنه املراد، مث إن رشيد رضا مل يذكر أن ابن عطية تعقب االحتمال الذي أبداه يف 

وهذا من التعمية على من ال علم عندهم وإيهامهم أن ابن عطية قد . ألفاظ اآلية بالتضعيف
  . حتمال الذي أبداه يف ألفاظ اآلية الكرمية ورضي بهاعتمد على اال

إنه ال حقيقة ملا ذكره رشيد رضا عن املرابني من خروج : أن يقال: الوجه الرابع
نفوسهم عن االعتدال الذي عليه أكثر الناس وأن ذلك يظهر يف حركام، وأن حركام 

م وتغري أخالقهم، فكل خارجة عن النظام املألوف، وما ذكره أيضا من اضطراب نفوسه
هذا ال وجود له يف املرابني، والواقع شاهد بأنه ليس يف أحواهلم وأبدام ما يتميزون به عن 
غريهم من الناس، وشاهد بأن أبدام ساملة من كل ما وصفهم به رشيد رضا، ومن توقف 

ة حىت يعلم يقينا يف هذا فليدخل البنوك ولينظر إىل أهلها وإىل من يعاملهم باملعامالت الربوي
  . أنه ال وجود لشيء مما وصفهم به رشيد رضا
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 أحدمهاإن كالم رشيد رضا مبين على أمرين خطريين؛ : أن يقال: الوجه اخلامس 

تأويل اآلية بالرأي وجتريدها مما ذكر فيها من الوعيد للمرابني إذا بعثوا يوم القيامة باجلنون 
لذين فتنهم املال واستعبدهم أن نفوسهم خترج عن وذلك أنه ذكر عن ا. أو مبا يشبه اجلنون

االعتدال الذي عليه أكثر الناس وأن ذلك يظهر يف حركام، وأنه إذا كان ما شنع به على 
املرابني من خرج حركام عن النظام املألوف وأثر اضطراب نفوسهم وتغري أخالقهم كان 

هذا . يه ألنه ميوت على ما عاش عليهالبد أن يبعثوا عليه فإن املرء يبعث على ما مات عل
كالمه، وهو ظاهر يف نفي الوعيد عن املرابني إذا بعثوا يوم القيامة باجلنون أو مبا يشبه 
اجلنون وأم إمنا يبعثون على ما عاشوا عليه من خروج حركام عن النظام املألوف وأثر 

نون بعد البعث على اضطراب نفوسهم وتغري أخالقهم، وحاصل كالمه أن املرابني يكو
وهذا من حتكيم الرأي يف معىن اآلية وإنكار ما جاء فيها . احلال اليت كانوا عليها يف الدنيا

: وقد قال اإلمام احلافظ عبد الرمحن بن مندة. وما أشد اخلطر يف هذا. من الوعيد للمرابني
  ". التأويل عند أصحاب احلديث نوع من التكذيب"

اع املفسرين على أن املعىن ال يقومون من قبورهم يف البعث إال خمالفة إمج األمر الثاين
وخمالفة اإلمجاع ليس . كانون، وقد تقدم ذكر هذا اإلمجاع يف كالم ابن جزي وابن عطية

وإنه لينطبق على رشيد رضا ما ذكره حممود شلتوت يف كالمه الذي تقدم . باألمر اهلني
تصحيح التصرفات احلديثة أم إمنا يفعلون ذلك ذكره قريبا عن بعض الباحثني املولعني ب

  . ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكري
): املسائل الكافية(وقال الشيخ حممد بن يوسف الكايف التونسي يف كتابه املسمى بـ

إن الذي خترجوا على الشيخ مجال الدين األفغاين والذين خترجوا عمن خترج عنه يفسرون "
ض ما ثبت يف الشرع ويعتمدون على أقوال الكفار، ويهجرون القرآن برأيهم وينكرون بع

- وعندهم كالم اهللا . وقول الراسخني يف العلم من املسلمني قول اهللا وقول رسوله 
ككالم البشر يتصرفون فيه بغري علم فيحق عليهم الوعيد الوارد يف حديث سيد  - تعاىل

رواه الترمذي عن  »عده من النارمن قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مق«: وهو البشر 
من قال يف «: حديث صحيح، وروى الترمذي وغريه -رضي اهللا عنهما- ابن عباس 

  ". حديث حسن »القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
إن الشيخ حممد عبده وأتباعه : "وقال الشيخ حممد بن يوسف أيضا يف كتابه املذكور

يد املخترع املؤيد بالتخمني العقلي وباآلالت تكلموا يف تفسري كالم اهللا على األسلوب اجلد
  . انتهى". الكشافة
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فهذا كالم رجل عامل مبحمد عبده ورشيد رضا وغريه من أتباع حممد عبده، وقد كان 

هلم وقد عاش معهم يف بالدهم وعرفهم حق املعرفة فلهذا  االشيخ حممد بن يوسف معاصر
ومن نظر يف تفسريهم . سرونه برأيهم وختمينهمنبه على أسلوم يف تفسري القرآن وأم يف

علم يقينا صحة ما قاله فيهم حممد بن  –وكان نبيها ومل يكون إمعة  –لبعض اآليات 
يوسف وما وصفهم به، فليحذر املؤمن الناصح لنفسه من أقواهلم اليت اعتمدوا فيها على 

التابعني ومن بعدهم األئمة جمرد الرأي، ومن أقواهلم اليت خالفوا فيها أقوال الصحابة و
  . املتمسكني باآلثار

ال تغتروا حبلم اهللا : أن يقال ألهل البنوك وغريهم من أكلة الربا: الوجه السادس
عنكم يف الدنيا، وال يغرنكم الفتان جبعجعته ومبا نقله عن رشيد رضا من الكالم املتضمن 

مبا يشبه اجلنون للذين يأكلون الربا  وين شأن الربا ونفي ما جاء فيه من الوعيد باجلنون أو
وأما كالم الفتان ورشيد رضا يف . إذا بعثوا من قبورهم فإن هذا الوعيد حق ال شك فيه

وين شأن الربا فهو باطل وضالل عن احلق، وكيف يرضى ذوو العقول منكم أن يوقعوا 
رضون أن تلحقهم وكيف ي! أنفسهم يف الكبرية املوبقة، أي املهلكة ملن أوقع نفسه فيها؟

وكيف يأمنون من العقوبات اليت أعدت للمرابني يف الربزخ ! ؟لعنة اهللا ولعنة رسوله 
إن العاقل ال ! وكيف يرضون أن يكون مآهلم إىل نار جنهم؟! وبعد البعث من القبور؟

يرضى لنفسه بأدىن شيء من األذى، فكيف يرضى هلا بالعقوبات الشديدة وباخللود يف نار 
فعليكم أن تبادروا بالتوبة الصادقة قبل أن حيول املوت بينكم وبينها فتندموا حني ! جهنم؟

  . ال ينفع الندم
  فصل

مل يرد تعيني األموال الربوية يف القرآن الكرمي، وإمنا ورد تعيينها يف : "الفتان وقال
 رواه حممد بن أيب حنيفة عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري عن احلديث عن النيب 

بيد والفضل ربا، والفضة بالفضة  االذهب بالذهب مثال مبثل يد«: أن قال رسول اهللا 
ا بيد والفضل ربا، واحلنطة باحلنطة مثال مبثل يدبيد والفضل ربا، وامللح  امثال مبثل يد

بامللح مثال مبثل يدا بيد والفضل ربا، والشعري بالشعري مثال مبثل يدا بيد والفضل ربا، 
التمر مثال مبثل يدا بيد والفضل ربا، فإذا اختلفت األصناف فبيعوا كيف شئتم والتمر ب

بيد اإذا كان يد« ."  
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بتعيني ستة أشياء مما جيري فيه  قد ثبتت النصوص عن النيب : أن يقال: واجلواب 

الربا؛ وهي الذهب والفضة والرب والشعري والتمر وامللح، وقد تقدم ذكرها يف حديث أيب 
، ومثله يف حديث عبادة بن -رضي اهللا عنه- الناجي عن أيب سعيد اخلدري املتوكل 
رضي اهللا -، وجاء أيضا عن عمر بن اخلطاب وأيب هريرة وبالل -رضي اهللا عنه-الصامت 

  . حنو ذلك، وقد تقدمت أحاديثهم فلتراجع - عنهم
من  فأما احلديث الذي أورده الفتان فإنه حديث منقطع اإلسناد ومل يعزه إىل شيء

كتب احلديث حىت يرجع إليه وينظر يف رجاله، وقد ذكر أنه رواه حممد بن أيب حنيفة، 
وهذا االسم غري موجود يف أمساء الضعفاء واملتروكني والوضاعني فضال عن أن يكون 

حممد بن حنيفة ): "تاريخ بغداد(وقد ذكر اخلطيب البغدادي يف . موجودا يف أمساء الثقات
ا حنيفة القصيب الواسطي وذكر أنه أملى يف سنة سبع وتسعني بن حممد بن ماهان أب

املغىن يف (وذكره الذهيب يف كتاب ". ليس بالقوي: "، وذكر عن الدارقطين أنه قال"ومائتني
وذكره ابن حجر . وذكر قول الدارقطين أنه ليس بالقوي) ميزان االعتدال(ويف ) الضعفاء

  . مثائة حدود سنة ثالوقال أنه كان موجودا يف) لسان امليزان(يف 
وإذا علم هذا فليس من املعقول أن يروي عن عطية العويف؛ ألن عطية كان يف املائة 

ولو فرضنا أن احلديث روي بإسناد متصل إىل . األوىل ومات يف سنة إحدى عشرة ومائة
عطية العويف فإنه يكون مردودا بعطية؛ ألن األئمة قد تكلموا فيه وضعفه غري واحد منهم، 
ولو صح لكان حجة على الفتان ألن فيه نصا على أن الفضل يف بيع اجلنس جبنسه من 
األنواع الستة ربا، وما ثبت تعيينه يف السنة فهو مثل ما جاء تعيينه يف القرآن وجيب العمل 

وما َآتاكُم ﴿: -تعاىل-والدليل على هذا قول اهللا . به كما جيب العمل مبا جاء يف القرآن
أال وإن ما حرم رسول اهللا فهو « ، وقول النيب ﴾فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا الرسولُ

رواه الدارمي والترمذي وابن ماجة واحلاكم عن املقدام بن معد يكرب  »مثل ما حرم اهللا
  . ، وصححه احلاكم وأقره الذهيب"حسن غريب: "وقال الترمذي -رضي اهللا عنه-

  فصل 
وطائفة من الصحابة أم قصروا  - رضي اهللا عنهما- ن عن ابن عباس الفتا وذكر

  . وقد كرر الفتان نقل ذلك عن ابن عباس. الربا على الذي كان معروفا يف زمن اجلاهلية
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وغريه من الذين كانوا يقولون  - رضي اهللا عنهما-إن ابن عباس : أن يقال: واجلواب

م ووافقوا اجلماعة، وقد ذكرت اآلثار الواردة يف إمنا الربا يف النسيئة قد رجعوا عن أقواهل
  . ففيها أبلغ رد على الفتان )١(رجوعهم يف أثناء الكتاب فلتراجع

وغريه  -رضي اهللا عنهما-ويقال أيضا على سبيل الفرض والتقدير لو أن ابن عباس 
ة الثابتة عن ممن قالوا إمنا الربا يف النسيئة مل يرجعوا عن هذا القول فإن قوهلم مردود بالسن

بيد، وى أن يشف  اأنه ى عن بيع الذهب بالذهب إال مثال مبثل سواء بسواء يد النيب 
بعضها على بعض، وقال يف بيع الفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر 

 »من زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء«: وامللح بامللح مثل ذلك وقال
فإا حجة على من  )٢(وقد ذكرت األحاديث الواردة يف ذلك يف أثناء الكتاب فلتراجع

رجع ابن عباس أو مل يرجع، يف السنة كفاية عن قول كل : "خالفها، وقد قال ابن عبد الرب
 إىلردوا اجلهاالت : - رضي اهللا عنه-أحد ومن خالفها رد إليها، قال عمر بن اخلطاب 

ومل يتابع ابن عباس على قوله يف تأويله حديث : "ابن عبد الرب أيضا وقال. انتهى". السنة
أسامة أحد من الصحابة وال من التابعني وال من بعدهم من فقهاء املسلمني إال طائفة من 
املكيني أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه، وهم حمجوجون بالسنة الثابتة اليت هي احلجة على 

  . انتهى". عليهامن خالفها وجهلها، وليس أحد حبجة 
  فصل 

  . الفتان أن الربا الذي كان معروفا يف اجلاهلية هو الذي نزل فيه القرآن وزعم
إن نصوص القرآن عامة فيدخل يف عمومها ربا الفضل وربا : أن يقال: واجلواب

يعين يوم القيامة  –فما جاء يف اآلية األوىل من الوعيد ألكلة الربا بأم ال يقومون . النسيئة
إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس، فهو عام لربا الفضل وربا النسيئة، وما  –

جاء فيها أيضا من اإلنكار على من سوى بني البيع والربا فهو عام لربا الفضل وربا النسيئة، 
  .............................وما جاء فيها أيضا من النص على حترمي الربا فهو عام لربا 

                              
  . ٥٣-٤٧ص ) ١(
  . ٣٩-٢٩ص) ٢(
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وما جاء فيها أيضا من الوعيد بالنار ملن عاد إىل استحالل الربا فهو . ضل وربا النسيئةالف 

وما جاء يف اآلية الثانية من النص على حمق الربا فهو عام لربا . عام لربا الفضل وربا النسيئة
ربا وما جاء يف اآلية الرابعة من األمر بترك الربا فهو عام لربا الفضل و. الفضل وربا النسيئة

النسيئة، وما جاء يف اآلية اخلامسة من اإليذان باحلرب من اهللا ورسوله ملن مل يترك الربا فهو 
عام لربا الفضل وربا النسيئة، وما جاء فيها أيضا من أن املرابني ليس هلم إال رؤوس أمواهلم 

  . وليس هلم أن يأخذوا زيادة عليها فهو عام لربا الفضل وربا النسيئة
يا أَيها الَّذين ﴿: -تعاىل-بعض املفسرين ذكروا يف الكالم على قول اهللا  إن: فإن قيل

أا نزلت يف ربا أهل اجلاهلية وهو النسيئة وذكروا  ﴾َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا
ا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا يا أَيها الَّذين َآمنوا لَ﴿: - تعاىل-مثل ذلك يف الكالم على قوله 

  . ﴾مضاعفَةً
إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هو مقرر عند : أن يقال: فاجلواب

. فاللفظ يف كل من اآليتني عام كما هو عام يف اآليتني األوليني من سورة البقرة. األصوليني
ربا أهل اإلسالم على حد سواء، وقد والعموم يف اآليات األربع بتناول ربا أهل اجلاهلية و

بتحرمي ربا الفضل وربا النسيئة على حد  جاءت النصوص الصحيحة الصرحية عن النيب 
وما ذكر  -رضي اهللا عنه-وقد تقدم بيان ذلك يف الروايات عن أيب سعيد اخلدري . سواء

النص أيضا ويف بعضها النص على أن من زاد أو استزاد فقد أرىب، و. بعدها من األحاديث
على أن اآلخذ واملعطي فيه سواء، ويف رواية يف الصحيحني وغريمها عن أيب سعيد اخلدري 

أن بالال ملا باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب قال  -رضي اهللا عنه-
أوه عني الربا ال «: ويف رواية »أَوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«: عند ذلك النيب 

والروايات بنحو هذا كثرية، وهي مذكورة فيما  »هذا الربا فردوه«: روايةويف  »قربهت
- ، وقال ﴾وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم﴿: -تعاىل-وقد قال اهللا . تقدم
وما ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين﴿: - تعاىل

ففي اآليتني من سورة النحل دليل على أن ما  ﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى* ينطق عنِ الْهوى 
. جاء يف السنة من النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة فهو من البيان ملا جاء جممال يف القرآن

من النهي عن ربا الفضل  ن سورة النجم دليل على أن ما ثبت عن النيب ويف اآليتني م
  . وربا النسيئة فهو مما أنزل عليه بالوحي
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  فصل 
الفتان أن فريقا من الفقهاء وعلى رأسهم ابن رشد وابن القيم حاولوا أن  وذكر

ربا اجللي يكسروا من حدة تطرف املتشددين يف الربا، فميزوا بني ربا النسيئة وجعلوه هو ال
أو الربا القطعي وهو حرام لذاته وبني ربا الفضل وجعلوه ربا خفيا أو ربا غري قطعي وهو 

. حرام أيضا لكن ال لذاته بل ألنه ذريعة إىل ربا النسيئة فتحرميه هو إذا من باب سد الذرائع
ل وربا ملنطقة الربا فجعل كال من ربا الفض امث تأكد هذا االجتاه باجتاه أكثر منه تضييقً

النسيئة الواردين يف احلديث الشريف حمرمني ال لذاما بل سدا للذرائع، وربا اجلاهلية هو 
  . وحده احملرم لذاته

إن الذين قالوا بتحرمي ربا الفضل وربا : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
دة بن النسيئة يف األصناف الستة املذكورة يف حديث أيب سعيد اخلدري وحديث عبا

الصامت وغريمها من األحاديث اليت تقدم ذكرها إمنا قالوا ذلك عمال بالنصوص الثابتة عن 
حيث أم قد متسكوا بالسنة وقابلوا  اإلحسانيف ذلك، وهؤالء قد أحسنوا غاية  النيب 

بالقبول والتسليم، وليسوا مبتطرفني وال متشددين كما قد زعم ذلك  أقوال رسول اهللا 
ما وزورا، وإمنا املتطرف يف حلقيقة هو الفتان الذي حياول حتليل الربا يف البنوك الفتان ظل

وال يبايل مبخالفة اآليات واألحاديث الواردة يف حترميه وترتيب الوعيد الشديد عليه، وال 
  . يبايل أيضا مبخالفة إمجاع املسلمني على حترمي الربا وعلى أنه من الكبائر

قد تقدم يف ذكر اإلمجاع على حترمي الربا ما جاء يف جامع : أن يقال: الوجه الثاين
ال «: قال الترمذي بعد ذكر حديث أيب سعيد اخلدري الذي جاء فيه أن رسول اهللا 

يشف بعضه على  تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل والفضة بالفضة إال مثال مبثل ال
عمل على هذا عند أهل العلم من وال: "قال الترمذي »بعض، وال تبيعوا منه غائبا بناجز

وغريهم، وهو قول سفيان الثوري وابن املبارك والشافعي وأمحد  أصحاب النيب 
  . انتهى". وإسحاق

أمجع علماء األمصار؛ مالك بن أنس ومن تبعه من أهل املدينة، : "وقال ابن املنذر
ن أهل الشام، عي ومن قال بقوله ماوسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، واألوز

  ........والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأمحد وإسحاق 
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وأبو ثور والنعمان ويعقوب وحممد، على أنه ال جيوز بيع ذهب بذهب وال فضة بفضة وال  

بر برب وال شعري بشعري وال متر بتمر وال ملح مبلح متفاضال يدا بيد وال نسيئة، وأن من فعل 
ك فقد أرىب والبيع مفسوخ، قال وقد روينا هذا القول عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا ذل
 ومجاعة يكثر عددهم من التابعني ."  

وممن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر؛ ): "تكملة شرح املهذب(قال السبكي يف 
أي  –روى جماهد عنهم  –منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبري 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل، وممن صح ذلك : أم قالوا –ربعة عشر األ
وروي عن فضالة بن عبيد وقد . عنه أيضا غري هؤالء السبعة عبد اهللا بن عمر وأبو الدرداء

تقدم كالم أيب سعيد وأيب أسيد وعبادة، وقد رويت أحاديث حترمي ربا الفضل من جهة 
  . انتهى". ظاهر أم قائلون ا لعدم قبوهلا للتأويلغريهم من الصحابة، وال
ال أعلم خالفا بني أئمة األمصار باحلجاز والعراق وسائر اآلفاق : "وقال ابن عبد الرب

يف أن الدينار ال جيوز بيعه بالدينارين وال بأكثر منه وزنا وال الدرهم بالدرمهني وال بشيء 
  . مهانتهى املقصود من كال". من الزيادة عليه

وإذا علم ما تقدم ذكره عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أكابر علماء األمصار 
أنه ال جيوز بيع ذهب بذهب وال فضة بفضة وال بر برب وال شعري بشعري وال متر بتمر وال 

وعلم أيضا . ملح مبلح متفاضال يدا بيد وال نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أرىب والبيع مفسوخ
ومنه اخللفاء األربعة أم  - رضي اهللا عنهم- بكي عن األربعة عشر من الصحابة ما ذكره الس

قالوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل، وعلم أيضا ما ذكره ابن عبد الرب عن 
أئمة األمصار باحلجاز والعراق وسائر اآلفاق أن الدينار ال جيوز بيعه بالدينارين وال بأكثر منه 

فهل يقول الفتان أن من قال ذه . راهم بالدرمهني وال بشيء من الزيادة عليهوزنا وال الد
! األقوال من الصحابة والتابعني وأكابر العلماء بعدهم فكلهم موصوفون بالتطرف والتشدد؟

أم ماذا جييب به عن وره يف كالمه الذي مل يتثبت فيه ومل يتأمل فيما يترتب عليه من القدح 
ابعني وأكابر العلماء بعدهم ورميهم بالتطرف والتشدد من أجل أم متسكوا يف الصحابة والت

  ! يف حترمي ربا الفضل وقابلوها بالقبول والتسليم؟ بأقوال رسول اهللا 
وقد يقال إن صفة التطرف والتشدد اليت أطلقها الفتان على من حرم ربا الفضل لذاته 

  ......با الفضل يف األصناف الستة وغلَّظ ؛ ألنه هو الذي حرم رقد تتناول رسول اهللا 
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القول يف حترميه ونص على أن من زاد أو استزاد فقد أرىب وأن اآلخذ واملعطي فيه سواء،  
أوه أوه عني الربا عني «: وقال ملن باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب

هذا الربا «: ويف رواية أنه قال »قربهأوه عني الربا ال ت«: ويف رواية أنه قال »الربا ال تفعل
غلَّظ القول يف ربا الفضل وجعله  ففي هذه الروايات الثابتة أن رسول اهللا  »فردوه

  . محرما لذاته وأنكر على من باع به وأمره برد البيع
من أجل ما  وإذا علم هذا فهل يستجيز الفتان أن يطلق الصفة السيئة على النيب 

أم ماذا جييب به عن التهور ! ليظ يف ربا الفضل واإلنكار على من باع به؟جاء عنه من التغ
الذي لو صدر من عامل مبا يلزم على كالمه وما يترتب عليه لكان حيكم عليه بالردة وجترى 

  : وإنه لينطبق على الفتان قول الشاعر! عليه أحكام املرتدين؟
ــة     لقــد كــان يف اإلعــراض ســتر جهال

  شـهر النـاس يف البلْـد   غدوت ـا مـن أ    
بتحرمي ربا الفضل، وقد  قد تواترت األحاديث عن النيب : أن يقال: الوجه الثالث

وقد جاء يف بضعها النهي عن بيع الذهب . )١(ذكرت منها قريبا من ثالثني حديثا فلتراجع
إال مثال مبثل  بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح

سواء بسواء يدا بيد، وفيها النص على أن من زاد أو استزاد فقد أرىب وأن اآلخذ واملعطي 
فيه سواء، ويف صحيح مسلم أن رجال باع صاعني من متر رديء بصاع من متر طيب فقال 

ويف الصحيحني وغريمها أن بالال باع صاعني من متر  »هذا الربا فرده«: رسول اهللا 
ويف  »أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«: اع من متر طيب فقال النيب رديء بص

ففي هذا  »إن هذا ال يصلح«: ويف رواية أنه قال »أوه عني الربا ال تقربه«: رواية أنه قال
النصوص أوضح دليل على أن ربا الفضل يف األصناف الستة حمرم لذاته وأنه من الربا اجللي 

معىن عني الربا أنه حقيقة ): "شرح مسلم(اخلفي، قال النووي يف  القطعي وليس من الربا
انتهى، ويف هذه النصوص أيضا أبلغ رد على من قال إن ربا الفضل غري قطعي ". الربا احملرم

  . ربا النسيئة إىلوإنه من الربا اخلفي وإنه مل حيرم لذاته وإمنا حرم سدا للذريعة 
د تقول على ابن رشد حيث زعم أنه كان من إن الفتان ق: أن يقال: الوجه الرابع

الذين حاولوا أن يكسروا من حدة التطرف والتشدد يف الربا، وقد نقل مجلة من كالمه يف 
  ........وهو ما زعم أنه يكسر من حدة التطرف والتشدد يف الربا وأعرض ) بداية اتهد(

                              
  . ٣٩-٢٩ص ) ١(
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با صنفان نسيئة وتفاضل وأن عما بعده من كالمه الذي ذكر فيه إمجاع العلماء على أن الر 

وهذه اجلملة تنقض على الفتان ما تقوله على ابن . الربا يف هذين النوعني ثابت عن النيب 
 - إن شاء اهللا تعاىل- وسيأيت . رشد أنه قد حاول الكسر من حدة التطرف والتشدد يف الربا

ملُطَّلعون على ذلك أن الفتان ذكر اجلملة اليت نقلها الفتان وذكر اجلملة اليت مل ينقلها ليعلم ا
  . قد افترى على ابن رشد ومل يؤد األمانة يف نقله لبعض كالمه وإعراضه عن بعضه

فله يف ربا الفضل كالم ليس باجليد وسيأيت التنبيه  -رمحه اهللا تعاىل-وأما ابن القيم 
  . -إن شاء اهللا تعاىل- عليه 

 الًتضييقا ملنطقة الربا حيث أنه جعل ك االجتاه الذي ذكره الفتان وزعم أنه أكثر وأما
من ربا الفضل وربا النسيئة الواردين يف احلديث الشريف حمرمني ال لذاما بل سدا 

  . وربا اجلاهلية هو وحد احملرم لذاته. للذرائع
هذا من التحكم يف األحاديث ووضعها على غري مواضعها وجعل : أن يقال: فجوابه

اها بعض الناس بعقوهلم القاصرة ميزانا توزن به أقوال رسول اهللا اآلراء واالجتاهات اليت ير
 . إِذَا ﴿: يقول -تعاىل-وهذا الصنيع عظيم اخلطر؛ ألن اهللا ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو

لَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ ال
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾مبِينا الًضلَا

كُم وما َآتا﴿: -تعاىل- ، وقال ﴾يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
: -تعاىل-، وقال ﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

﴿يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحقال اإلمام ﴾فَلْي ،
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من : "أمحد

  ". الزيغ فيهلك
غاية  وإذا علم هذا فليعلم أيضا أنه جيب على كل مسلم أن يعظم أقوال الرسول 

وليحذر أشد احلذر من التهاون ا وجعلها تابعة . التعظيم وأن يقابلها بالقبول والتسليم
وكل قول أو رأي . الناس وآرائهم واجتاهام فإنه ال قول ألحد مع رسول اهللا  ألقوال

قد  وإذا كان النيب . فهو مردود على صاحبه كائنا من كان أو اجتاه خالف قول النيب 
وضع ربا اجلاهلية وقال للمرابني لكم رؤوس أموالكم فإنه أيضا قد ى أمته عن ربا الفضل 

  .........................................صناف الستة وهي الذهب وربا النسيئة يف األ
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والفضة والرب والشعري والتمر وامللح ونص على أن من زاد أو استزاد فقد أرىب وأن اآلخذ 

ى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إال وزنبوزن مثال مبثل  اواملعطي فيه سواء، و
 » تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجزال«: سواء بسواء يدا بيد، وقال

: وغلَّظ يف اإلنكار على من باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب وقال
ويف  »أوه عني الربا ال تقربه«: ويف رواية أنه قال »أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«

فهذه النصوص  »إن هذا ال يصلح«: أنه قال ويف رواية »هذا الربا فردوه«: رواية أنه قال
الصرحية تعادل النصوص يف وضع ربا اجلاهلية وتزيد عليها بالتغليظ يف اإلنكار على من 

ويف كل نص من هذه النصوص . أرىب يف بيع التمر الرديء بالتمر الطيب واألمر برد البيع
وقد ذكرت فيما . ملنطقة الربا اأبلغ رد على االجتاه الذي ذكره الفتان وزعم أن فيه تضييقً

ففي كل  )١(تقدم قريبا من ثالثني حديثا يف النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة فلتراجع
  . حديث منها أبلغ رد على االجتاه الذي ذكره الفتان وزعم أن فيه تضييقا ملنطقة الربا

  فصل 
ات ثالثة متدرجة يف اجتاه –إذا أضفنا اجتاه ابن عباس –فنحن إذًا نواجه: "الفتان قال

تضييقا هلذه املنطقة هو اجتاه ابن رشد وابن القيم الذي مييز  أقلها. التضييق من منطقة الربا
فاألول هو ربا خفي، والثاين هو الربا اجللي، مث يتلوه يف . ما بني ربا الفضل وربا النسيئة

ديث الشريف والربا الوارد يف وهو الذي مييز ما بني الربا الوارد يف احل االجتاه الثاينالتضييق 
القرآن الكرمي، فالثاين دون األول هو الربا اجللي، وأشد االجتاهات تضييقا ملنطقة الربا هو 

الذي كان عبد اهللا بن عباس يتزعمه وهو ال يعتمد إال بالربا الوارد يف  االجتاه الثالث
غريه من ضروب الربا  القرآن الكرمي وهو ربا اجلاهلية فهو وحده الذي حيرمه وال حيرم

  ". فضال كان أو نسيئة
كل هذه االجتاهات مردودة : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

أنه كان ينهى عن ربا الفضل وربا النسيئة يف األصناف الستة  بالنصوص الثابتة عن النيب 
اردة يف ذلك وقد ذكرت األحاديث الو. وهي الذهب والفضة والرب والشعري والتمر وامللح

  ...........................وقد جاء يف بعضها النص على . )٢(يف أول الكتاب فلتراجع

                              
  . ٣٩-٢٩ص ) ١(
  . ٣٩-٢٩ص) ٢(
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أن من زاد أو استزاد فقد أرىب وأن اآلخذ واملعطي فيه سواء، وجاء يف بعضها األمر  

وال قول . برد البيع والتغليظ يف اإلنكار على من أرىب يف بيع التمر الرديء بالتمر الطيب
بآراء الناس واجتاهام فهو على  ومن عارض شيئا من أقواله . حد مع رسول اهللا أل

  . شفا هلكة
إن ابن رشد ليس له اجتاه خيالف ما جاء يف األحاديث : أن يقال: الوجه الثاين

الصحيحة وما أمجع عليه العلماء من أن الربا صنفان نسيئة وتفاضل وأن الربا يف هذين 
إن شاء -، وسيأيت نص كالمه يف الفصل الذي بعد هذا الفصل نيب النوعني ثابت عن ال

  . -اهللا تعاىل
قد تقدم يف الفصل الذي قبل هذا الفصل ذكر النصوص : أن يقال: الوجه الثالث

الدالة على أن ربا الفضل وربا النسيئة يف األصناف الستة من الربا اجللي وليس من الربا 
  . على الفتان ففيها أبلغ رد )١(اخلفي فلتراجع

أنه كان ال  -رضي اهللا عنهما-ما ذكره الفتان عن ابن عباس : أن يقال: الوجه الرابع
يحرم إال ربا أهل اجلاهلية وحده وال حيرم غريه من ضروب الربا فضال كان أو نسيئة فهو 

مل حيصر الربا  -رضي اهللا عنهما-؛ ألن ابن عباس -رضي اهللا عنهما- غلط على ابن عباس 
 ربا أهل اجلاهلية كما زعم ذلك الفتان، وإمنا كان يف أول أمره يفيت جبواز املفاضلة يف يف

بيد وال يرى اجلواز إذا كان ذلك نسيئة، وكان يستدل لرأيه هذا  االصرف إذا كان يد
رضي - حىت أنكر عليه أبو سعيد اخلدري  »إمنا الربا يف النسيئة«: باحلديث الذي جاء فيه

أكلت : "ويف رواية أنه قال له". إىل مىت تؤكل الناس الربا! أال تتقي اهللا؟: "ل لهوقا -اهللا عنه
، وأنكر عليه أيضا أبو أسيد الساعدي وأغلظ له القول فرجع عن قوله يف "الربا وأطعمته

الصرف ووافق ما عليه اجلماعة واستغفر اهللا وتاب إليه مما كان يفيت به، مث كان بعد ذلك 
نهي، وقد ذكرت اآلثار الدالة على رجوعه عن رأيه يف الصرف وموافقته ينهى عنه أشد ال

ففيها أبلغ رد على  )٢(اجلماعة يف الفصل الذي بعد ذكر اإلمجاع على حترمي الربا فلتراجع
  . الفتان الذي قد تعلق برأي ابن عباس الذي قد رجع عنه واستغفر اهللا وتاب إليه منه

  ..يأت يف القرآن نص يدل على أن ربا أهل اجلاهلية إنه مل : أن يقال: الوجه اخلامس
                              

  . ٧٩ص) ١(
  . ٥-٤٧ص ) ٢(
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هو الذي ورد حترميه يف القرآن دون غريه من ربا الفضل والنسيئة، وإمنا جاءت النصوص يف 
القرآن على وجه العموم فيدخل يف عمومها ربا أهل اجلاهلية وربا أهل اإلسالم فضال كان 

يف  االفتان إن الربا الذي كان معروفً أو نسيئة، وقد تقدم بيان هذا يف اجلواب عن قول
  . )١(اجلاهلية هو الذي نزل فيه القرآن فلرياجع ما تقدم
  فصل 

اإلجتاه الذي مييز ما بني ربا النسيئة اجللي وربا الفضل الربا اخلفي يقول : الفتان قال
وفيما تقرر واتفق العلماء على أن الربا يوجد يف شيئني، يف البيع : "ابن رشد يف بداية اتهد

فأما الربا فيما تقرر يف الذمة فهو صنفان، صنف . يف الذمة من بيع أو سلف أو غري ذلك
متفق عليه وهو ربا اجلاهلية الذي ى عنه، وذلك أم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون 

بقوله  -عليه الصالة والسالم-فكانوا يقولون أَنظرين أزدك، وهذا هو الذي عناه الرسول 
أال وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد «:  حجة الوداعيف

  ". والثاين، ضع وتعجل، وهو خمتلف فيه »املطلب
قد تقدم قريبا ذكر النصوص الدالة : أن يقال: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب

الربا اخلفي، على أن ربا الفضل يف األصناف الستة من الربا اجللي القطعي وليس من 
  . ففيها أبلغ رد على اجتاه الفتان )٢(فلتراجع النصوص
إن الفتان قد نقل من كالم ابن رشد ما يتعلق بالربا فيما تقرر : أن يقال: الوجه الثاين

يف الذمة وترك كالمه يف الربا يف البيع، وإمنا فعل ذلك ليوهم من ال علم هلم أن ابن رشد 
إىل جلي وخفي ويقولون إن الربا اجللي هو ربا النسيئة وإن كان من الذين يقسمون الربا 

الربا اخلفي هو ربا الفضل، وهذا التقسيم ليس له ذكر يف كالم ابن رشد، وقد ذكرت 
قريبا أن ابن رشد ليس له اجتاه خيالف ما جاء يف األحاديث الصحيحة وما أمجع عليه 

. يف هذين النوعني ثابت عن النيب  العلماء من أن الربا صنفان نسيئة وتفاضل وأن الربا
  : بعد اجلملة اليت نقلها الفتان ما نصه) بداية اتهد(وقد قال يف 

  ...وأما الربا يف البيع فإن العلماء أمجعوا على أنه صنفان نسيئة وتفاضل إال ما روي "
                              

  . ٧٦-٧٥ص ) ١(
  . ٧٩ص) ٢(
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ا إال يف ال رب«: أنه قال عن ابن عباس من إنكاره الربا يف التفاضل ملا رواه عن النيب  

  ". أن الربا يف هذين النوعني لثبوت ذلك عنه  إىلوإمنا صار مجهور الفقهاء  »النسيئة
أمجع العلماء على أن التفاضل والنسأ مما ال جيوز واحد منهما يف الصنف : "وقال أيضا

الواحد من األصناف اليت نص عليها يف حديث عبادة بن الصامت إال ما حكي عن ابن 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب «: بادة هو قال مسعت رسول اهللا عباس، وحديث ع

والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح إال سواء بسواء 
فهذا احلديث نص يف منع التفاضل يف الصنف  »عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب

فيها فثابت من غري ما حديث، أشهرها حديث  وأما منع النسيئة. الواحد من هذه األعيان
الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب « قال رسول اهللا : عمر بن اخلطاب قال

 »إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء
حديث عبادة منع فتضمن حديث عبادة منع التفاضل يف الصنف الواحد، وتضمن أيضا 

النسأ يف الصنفني من هذه وإباحة التفاضل، وذلك يف بعض الروايات الصحيحة، وذلك أن 
وبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد «: فيها بعد ذكره منع التفاضل يف تلك الستة

". وهذا كله متفق عليه بني الفقهاء إال الرب والشعري »والرب بالشعري كيف شئتم يدا بيد
وفيه كفاية يف الرد على الفتان وبيان أنه مل يؤد األمانة . هى املقصود من كالم ابن رشدانت

يف النقل من كالم ابن رشد؛ ألنه قد اقتصر على نقل اجلملة اليت يظن أا تؤيد قوله يف 
وأعرض عن نقل اجلملة اليت توضح اجتاه ابن رشد وتدل على . تقسيم الربا إىل جلي وخفي

  . ن الذين يقولون بتقسيم الربا إىل جلي وخفيأنه مل يكن م
  فصل

أما ابن القيم فعنده أن ربا النسيئة حمرم لذاته حترمي مقاصد، وهو الذي : "قال الفتان
نزل فيه القرآن الكرمي وكانت عليه العرب يف اجلاهلية وهو الربا الذي ال شك فيه كما 

لكن حترمي وسائل من باب سد أما ربا الفضل فهو حمرم أيضا و. يقول أمحد بن حنبل
  ". الذرائع ال حترمي مقاصد كما حرم ربا النسيئة

  ....إن الفتان قد نقل بعض كالم ابن القيم يف الربا باملعىن وزاد : أن يقال: واجلواب
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وهذه الزيادة ليست من كالم ابن " وهو الذي نزل فيه القرآن الكرمي"يف قوله يف ربا النسيئة 

كالم ابن القيم  - إن شاء اهللا تعاىل-وسأذكر . أثناء كالمه ينايف األمانةالقيم فوضعها يف 
وأنبه على ما ينبغي التنبيه عليه منه ابلفظه ملخص .  
الربا نوعان جلي وخفي، فاجللي حرم ملا فيه من الضرر ): "إعالم املوقعني(قال يف 

وحترمي الثاين وسيلة، فأما االعظيم، واخلفي حرم ألنه ذريعة إىل اجللي، فتحرمي األول قصد ،
اجللي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده يف املال 

مؤلفة، ويف الغالب ال يفعل ذلك إال  اوكلما أخره زاد يف املال حىت تصري املائة عند آالفً
هو أن : الذي ال شك فيه فقالوسئل اإلمام أمحد عن الربا  –إىل أن قال  –معدم حمتاج 

مث  –يكون له دين فيقول له أتقضي أم تريب فإن مل يقضه زاده يف املال وزاده هذا يف األجل 
 »إمنا الربا يف النسيئة«: قال أن النيب  - رضي اهللا عنهما- ذكر حديث أسامة بن زيد 

وأما ربا : قال. يئةومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إمنا هو يف النس: قال
رضي -الفضل فتحرميه من باب سد الذرائع كما صرح به يف حديث أيب سعيد اخلدري 

والرما هو  »ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني فإن أخاف عليكم الرما«: عن النيب  - اهللا عنه
م ابن انتهى املقصود من كال". الربا، فمنعهم من ربا الفضل ملا خيافه عليهم من ربا النسيئة

  . وفيه نظر من أوله إىل آخره - رمحه اهللا تعاىل-القيم 
يعين واخلفي ربا  –تقسيمة الربا إىل جلي وخفي وقوله إن اجللي ربا النسيئة  فأما

الفضل فهو تقسيم ال دليل عليه من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قول أحد من الصحابة، 
لذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب ا«: بل الدليل يدل على خالفه وهو قول النيب 

بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 
رواه اإلمام أمحد ومسلم والنسائي من حديث أيب  »فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء

م وأهل السنن من وروى الشافعي وأمحد والدارمي ومسل. - رضي اهللا عنه- سعيد اخلدري 
وروى اإلمام أمحد ومسلم . حنوه عن النيب  -رضي اهللا عنه-حديث عبادة بن الصامت 

حنوه، وفيه اختصار يف أوله،  عن النيب  -رضي اهللا عنه-والنسائي من حديث أيب هريرة 
الذهب بالذهب «: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه-ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة 

 »استزاد فهو ربا أووزن مثال مبثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال مبثل فمن زاد وزنا ب
ففي هذه األحاديث النص على أن من زاد أو استزاد يف بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح فقد أرىب، ويف رواية مسلم 

  .....................................فهو ربا، ويف هذا  - عنهرضي اهللا-عن أيب هريرة 
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 أيضاالنص أوضح دليل على أن الربا يف األصناف الستة من الربا اجللي، ويدل على ذلك  

ملا باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب فقال  - رضي اهللا عنه-قصة بالل 
متفق عليه من حديث أيب سعيد  »عني الربا ال تفعل أوه أوه عني الربا«عند ذلك  النيب 

: قال النووي »أوه عني الربا ال تقربه«: ، ويف رواية للنسائي-رضي اهللا عنه- اخلدري 
، ويف رواية ملسلم أن رجال باع صاعني من التمر "معىن عني الربا أنه حقيقة الربا احملرم"

ويف رواية أنه  »هذا الربا فردوه«: الرديء بصاع من التمر الطيب فقال رسول اهللا 
ففي هذه النصوص أوضح دليل على أن ربا الفضل من الربا اجللي،  »ويلك أربيت«: قال

  . وفيها أبلغ رد على من قال إنه من الربا اخلفي
حمرم  –وهو ربا النسيئة  –إن اخلفي حرم ألنه ذريعة إىل اجللي وأن األول : وأما قوله

حترمي وسيلة، فهو قول ال دليل عليه إال ما  –وهو ربا الفضل  –ين قصدا، وأن حترمي الثا
إن شاء -ذكره من حديث أيب سعيد اخلدري وهو حديث ضعيف اإلسناد كما سيأيت بيانه 

  . وبيان أنه من حديث ابن عمر ال من حديث أيب سعيد -اهللا تعاىل
أوضح  »هو رباف«: ويف رواية »فمن زاد أو استزاد فقد أرىب«: ويف قول النيب 

وليس حترميه حترمي وسيلة، ويدل على ذلك أيضا قول  ادليل على أن ربا الفضل حمرم قصد
أوه عني الربا ال «: ويف رواية »أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«: لبالل النيب 
 »ويلك أربيت«: ويف رواية أنه قال» هذا الربا فردوه«: وقوله يف رواية مسلم »تقربه
من التهوين لشأن  -رمحه اهللا تعاىل-هذه النصوص أبلغ رد على ما يف كالم ابن القيم  ففي

وإمنا حرم حترمي وسيلة، ولو كان  اربا الفضل وجعله من الربا اخلفي وقوله إنه مل حيرم قصد
 إىلاستزاد فقد توسل  أوفمن زاد : األمر على ما ذهب إليه ابن القيم لكان ينبغي أن يقال

  . ال تفعل فإنه وسيلة إىل الربا: أن يقال يف قصة باللو. الربا
: أنه سئل عن الربا الذي ال شك فيه فقال - رمحه اهللا تعاىل- ما ذكره عن اإلمام أمحد  وأما

  . هو أن يكون له دين فيقول له أتقضي أم تريب فإن مل يقضه زاده يف املال وزاده هذا يف األجل
-رمحه اهللا تعاىل-ا يشك يف ثبوته عن اإلمام أمحد إن هذا القول مم: أن يقال: فجوابه

؛ ألن مفهومه يدل على أن ما سوى ربا أهل اجلاهلية الذين كانوا يقولون إما أن تقضي 
يف حنو من  وهذا املفهوم يأيت على كل ما جاء عن النيب . وإما أن تريب فكله مشكوك فيه

  ...........ن ربا الفضل، ويف بعضها أنه ي ع ثالثني حديثا من األحاديث الثابتة عنه 
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النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة يف األصناف الستة املذكورة يف بعض األحاديث املروية  
، وقد قال -رضي هللا عنهم- عن أيب سعيد اخلدري وعبادة بن الصامت وأيب هريرة وبالل 

وقال  »ي فيه سواءاستزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعط أومن زاد «: يف بعض هذه األحاديث
أوه أوه «: وقال يف بعض الروايات »استزاد فهو ربا أوفمن زاد «: يف بعض الروايات

ويف رواية أنه  »أوه عني الربا ال تقربه«: ويف رواية أنه قال »عني الربا عني الربا ال تفعل
 وقال يف حديث أيب سعيد »ويلك أربيت«: ويف رواية أنه قال »هذا الربا فردوه«: قال

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها «: -رضي اهللا عنه-اخلدري 
على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، وال 

الذهب «: -رضي اهللا عنه-وقال يف حديث عمر بن اخلطاب  »تبيعوا منها غائبا بناجز
لرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، بالورق ربا إال هاء وهاء، وا

الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة «: ويف رواية »والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء
بالفضة هاء وهاء، والتمر بالتمر هاء وهاء، والرب بالرب هاء وهاء، والشعري بالشعري هاء 

أن  -رضي اهللا عنه-عن عبادة بن الصامت  ويف بعض الروايات» وهاء، ال فضل بينهما
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر «: قال رسول اهللا 

بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا 
 )١(ذكره يف أول الكتابففي هذه النصوص وغريها مما تقدم  »كيف شئتم إذا كان يدا بيد

أوضح دليل على أن ربا الفضل وربا النسيئة معلوم باليقني الذي ال يتطرق إليه الشك عند 
وافرا من علم الكتاب  امن له أدىن علم وفهم فضال عن اإلمام أمحد الذي قد آتاه اهللا حظً

ضل وربا والسنة والفقه يف األحاديث، وعلى هذا فيبعد كل البعد أن يقول يف ربا الف
النسيئة الذي ليس على طريقة أهل اجلاهلية أنه مما يشك فيه، ولو ثبت هذا عن اإلمام أمحد 
لكان يتعني رده مبا جاء يف القرآن والسنة من التشديد يف الربا على وجه العموم الذي 

وال قول ألحد مع قول . يشمل مجيع أنواعه من التفاضل والنسيئة والقرض الذي جير نفعا
ويف النصوص أيضا مع ما تقدم من األحاديث أبلغ رد على . وقول رسوله  - تعاىل-اهللا 

  .-رمحه اهللا تعاىل-مفهوم الرواية اليت ذكرها ابن القيم عن اإلمام أمحد 
إمنا الربا يف «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-حديث أسامة بن زيد  وأما

  ... م أنه حممول على األجناس املختلفة فإنه الفقد ذكرت كالم العلماء فيه وقوهل »النسيئة
                              

  . ٣٩-٢٩ص) ١(
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ربا فيها من حيث التفاضل وإمنا الربا فيها يف النسيئة، فلرياجع ما تقدم ذكره ففيه رد لقول  

  . ابن القيم إنه يراد به حصر الكمال وإن الربا الكامل إمنا هو يف النسيئة
لفضل وذلك خمالف ملا ثبت عن وال خيفي ما يف كالم ابن القيم من التهوين لشأن ربا ا

استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه  أومن زاد «: من التشديد فيه حيث قال النيب 
على بالل ملا باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب وغلظ  وأنكر  »سواء

أوه «: قال لهويف رواية أن  »أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«: يف اإلنكار عليه فقال
ويلك «: ويف رواية أنه قال »هذا الربا فردوه«: ويف رواية أنه قال »عني الربا ال تقربه

ففي هذه النصوص أبلغ رد على ما يف كالم ابن القيم من التهوين لشأن ربا  »أربيت
  . الفضل وأنه ليس من الربا الكامل

ما صرح به يف حديث أيب وأما ربا الفضل فتحرميه من باب سد الذرائع ك: وأما قوله
ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني فإين أخاف «: عن النيب  - رضي اهللا عنه-سعيد اخلدري 

  . والرما هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل ملا خيافه عليهم من ربا النسيئة »عليكم الرما
من حديث أيب سعيد  قد ثبت عن النيب : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه

الذهب بالذهب والفضة «: أنه قال - رضي اهللا عنهما- ري وعبادة بن الصامت اخلد
بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن 

رضي اهللا -هذا لفظ حديث أيب سعيد  »استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء أوزاد 
: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عبادة بن الصامت ويف بعض الروايات عن  -عنه
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال مبثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال مبثل فمن زاد أو «

وليس حترميه  اففي هذا النص أوضح دليل على أن ربا الفضل حمرم قصد »استزاد فهو ربا
  . باب سد الذرائع من

غلظ يف اإلنكار على بالل ملا باع صاعني من  هللا ويدل على ذلك أيضا أن رسول ا
ويف  »أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«: التمر الرديء بصاع من التمر الطيب وقال له

ويف  »هذا الربا فردوه«: ويف رواية أنه قال »أوه عني الربا ال تقربه«: رواية أنه قال له
 )١(النصوص يف أول الكتاب فلتراجع وقد ذكرت هذه »ويلك أربيت«: رواية أنه قال

  .............ففيها أبلغ رد على ما يف كالم ابن القيم من التهوين لشأن ربا الفضل وقوله 
                              

  . ٣٨-٣٥ص) ١(
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  . إن حترميه من باب سد الذرائع

إن احلديث الذي احتج به ابن القيم لقوله يف حترمي ربا الفضل : أن يقال: الوجه الثاين
وإمنا هو مروي -رضي اهللا عنه-رو عن أيب سعيد اخلدري إنه من باب سد الذرائع مل ي ،

مرفوعا وموقوفا من قوله ومن قول أبيه عمر بن اخلطاب  - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر 
، فأما املرفوع فقد رواه اإلمام أمحد من طريق أيب جناب عن أبيه عن ابن - رضي اهللا عنه-

ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-عمر 
 »الدرهم بالدرمهني وال الصاع بالصاعني فإين أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا

واسم أيب جناب حييي بن  –إسناده ضعيف جدا ألنه من رواية أيب جناب الكليب عن أبيه 
ل علي بن وقد تكلم األئمة يف أيب جناب ويف أبيه، قا –واسم أيب حية حي . أيب حية

، وقد ضعف أبا جناب كثري من "كان حيىي بن سعيد يتكلم يف أيب جناب ويف أبيه: "املديين
األئمة منهم حييي القطان وابن سعد وعثمان الدارمي والعجلي واجلوزجاين ويعقوب بن 

: ، وقال أمحد"متروك احلديث:" سفيان وأبو عمار والدارقطين، وقال عمرو بن علي الفالس
صدوق منكر : "، وقال الساجي"ليس بالثقة يدلس: "، وقال النسائي"ثه مناكريأحادي"

كان ممن يدلس على الثقات ما مسع من ): "اروحني(، وقال ابن حبان يف كتاب "احلديث
الضعفاء فالتزقت به املناكري اليت يرويها عن املشاهري فوهاه حييي بن سعيد القطان ومحل 

أبو جناب : "، مث ذكر ابن حبان عن حيىي بن معني أنه قال"اشديدعليه أمحد بن حنبل محال 
): تقريب التهذيب(، وقال ابن حجر يف "ضعيف ضعيف: "، وعنه أيضا أنه قال"ليس بشيء

وأما أبوه حي فقد تقدم عن حييي بن سعيد أنه كان يتكلم فيه، ". ضعفوه لكثرة تدليسه"
، "إنه مقبول): "يبتقريب التهذ( وضع منواختلف قول احلافظ ابن حجر فيه فقال يف م

  ". إنه جمهول: "وقال يف موضع آخر منه
ومما ذكرته من كالم العلماء يف أيب جناب الكليب يعلم أن حديثه ال يصلح لالستشهاد 

  . به فضال عن االحتجاج به
فقد رواه اإلمام أمحد عن إمساعيل بن  - رضي اهللا عنهما-وأما املوقوف على ابن عمر 

ال «: -رضي اهللا عنهما- قال ابن عمر : حدثنا أيوب عن نافع قال -يعين ابن علية -اهيمإبر
تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا 

  .............فحدث : قال» شيئا غائبا منها بناجز فإين أخاف عليكم الرماء والرما الربا
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فما مت مقالته  عمر هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري حيدثه عن رسول اهللا رجل ابن  

حىت دخل به علي أيب سعيد وأنا معه فقال إن هذا حدثين عنك حديثا يزعم أنك حتدثه عن 
ال تبيعوا «: يقول بصر عيين ومسع أذين مسعت رسول اهللا : أفسمعته فقال رسول اهللا 

إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض وال  الذهب بالذهب وال الورق بالورق
إسناده صحيح على شرط الشيخني، وقد رواه البيهقي يف  »تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز

-كان ابن عمر حيدث عن عمر : مسعت نافعا يقول: سننه من طريق جرير بن حازم قال
رضي اهللا -عمر  قال: شيئا قال يف الصرف ومل يسمع فيه من النيب  -رضي اهللا عنه

ال تبايعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق إال مثال مبثل سواء بسواء وال تشفوا «: -عنه
: الربا، قال: وما الرماء؟ قال: قلت لنافع: قال» بعضه على بعض إين أخاف عليكم الرماء

 فحدثه رجل من األنصار عن أيب سعيد اخلدري حديثا قال نافع فأخذ بيد األنصاري وأنا
يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا : معهما حىت دخلنا على أيب سعيد اخلدري فقال

نعم مسع أذناي وبصر عيين قاهلا ثالث فأشار بإصبعه حيال : ما هو؟ فذكره قال: وكذا قال
ال تبايعوا الذهب بالذهب وال تبايعوا الورق «: وهو يقول عينيه من رسول اهللا 

بسواء وال تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وال تشفوا بعضه على  بالورق إال مثال مبثل سواء
  . »بعض

 - رضي اهللا عنهما- وقد علم من رواية البيهقي أن املوقوف ليس هو من قول ابن عمر 
، وسيأيت ذلك فيما رواه مالك يف املوطأ، - رضي اهللا عنه- وإمنا رواه عن أبيه عمر بن اخلطاب 
قد وهم يف احلديث فجعل  - رمحه اهللا تعاىل- ن ابن القيم وقد تبني من سياق هذا احلديث أ

وجعله من حديث أيب سعيد  املوقوف منه على ابن عمر وعلي أبيه عمر مرفوعا إىل النيب 
وإمنا » فإين أخاف عليكم الرماء، والرماء الربا«: اخلدري، وحديث أيب سعيد ليس فيه قوله

  . - رضي اهللا عنه- وعلى أبيه عمر  - ارضي اهللا عنهم- ذلك يف املوقوف على ابن عمر 
فقد رواه مالك يف املوطأ  -رضي اهللا عنه-وأما املوقوف على عمر بن اخلطاب 

رضي اهللا -عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب : أحدمهابإسنادين صحيحني 
ال ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، و«: قال -عنه

تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالذهب 
أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف عليكم  إىلأحدمها غائب واآلخر ناجز، وإن استنظرك 

  . »الرماء، والرماء هو الربا
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مر أن عمر بن رواه مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن ع: اإلسناد الثاين

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها «: قال -رضي اهللا عنه-اخلطاب 
على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا 

ماء، أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف عليكم الر إىلشيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك 
  . »والرماء هو الربا

قد اختصر املوقوف الذي  -رضي اهللا عنها- وقد تبني من رواييت مالك أن ابن عمر 
أن يلج بيته فال  إىلوإن استنظرك «: جاء يف رواية أمحد والبيهقي فلم يذكر قوله يف آخره

  . »تنظره إين أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا
الرماء بالفتح واملد الزيادة على ما حيل، ): "يف غريب احلديث النهاية(قال ابن األثري يف 

  . انتهى". ويروي اإلرماء، يقال أرمي على الشيء إرماء إذا زاد عليه كما يقال أرىب
وتفسري الرماء بالربا حيتمل أن يكون من كالم نافع؛ ألن يف رواية جرير بن حازم عند 

رضي اهللا -، وحيتمل أن يكون من كالم ابن عمر الربا: قال ؟البيهقي قلت لنافع وما الرماء
؛ ألن مالكا رواه من طريق نافع عن ابن عمر ومن طريق عبد اهللا بن دينار عن ابن -عنهما

رضي اهللا -عمر ويف كل من الروايتني تفسري الرماء بالربا، وحيتمل أن يكون من كالم عمر 
  . ، واهللا أعلم-عنه

 رواييت مالك يف املوطأ مجلة ليست يف رواية أمحد قد جاء يف: أن يقال: الوجه الثالث
أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف  إىلوإن استنظرك « :وال يف رواية البيهقي وهي قوله

 -رضي اهللا عنه- أن الذي خافه عمر : وهي: ويف هذه اجلملة فائدة جليلة» عليكم الرماء
املتبايعني بقدر ما يلج أحدمها بيته عليهم من الرماء هو ما يكون بسبب التفرق اليسري بني 

أنه  فيكون البيع حينئذ من بيع الغائب بناجز وهو من ربا النسيئة، وقد ثبت عن النيب 
متفق عليه من  »ال تبيعوا منها غائبا بناجز«: قال يف بيع الذهب بالذهب والورق بالورق

تبيعوا شيئا غائبا منه وال «: ، ويف رواية ملسلم-رضي اهللا عنه-حديث أيب سعيد اخلدري 
وإن «: - رضي اهللا عنه-ويف هذا احلديث الصحيح وقول عمر  »بناجز إال يدا بيد

دليل على أن املراد يف هذا » استنظرك إىل أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف عليكم الرماء
وهذا هو الرماء  –أي احلاضر  –ربا النسيئة وهو بيع الغائب من الذهب والورق بالناجز 

  ..............................وقد جاء ذلك . -رضي اهللا عنه-الذي خافه عليهم عمر 
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متفق عليه من حديث عمر  »الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء«: صرحيا يف قول النيب  

، "بيد ايقول يد »إال هاء وهاء«: معىن قوله: "، قال الترمذي-رضي اهللا عنه-بن اخلطاب 
ع الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء دليل على اشتراط التقابض يف ويف النص على أن بي

جملس العقد ومنع التفرق قبله ولو كان التفرق يسريا بقدر ما يلج أحد املبايعني بيته؛ ألما 
إذا تفرقا قبل التقابض ولو كان التفرق يسريا فإن البيع حينئذ يكون من الربا، وهو الرماء 

  . خيافه عليهم -نهرضي اهللا ع-الذي كان عمر 
قد اشتمل  -رضي اهللا عنه-إن حديث أيب سعيد اخلدري : أن يقال: الوجه الرابع

يف حترمي ربا النسيئة، وليس فيه ما يدل : يف حترمي ربا الفضل، والثانية: األوىل: على مجلتني
ففيها  فأما اجلملة األوىل. على أن حترمي ربا الفضل إمنا كان لسد الذريعة إىل ربا النسيئة

النهي عن بيع الورق بالورق إال مثال مبثل والنهي عن إشفاف بعضها على بعض، 
وأما اجلملة الثانية ففيها النهي عن بيع . واإلشفاف هو الزيادة وتفضيل أحدمها على اآلخر

الغائب من الذهب أو الورق بالناجز منه، والناجز هو املعجل احلاضر ويف سياق احلديث 
  . وليس حترميه من باب سد الذرائع ان ربا الفضل حمرم قصدأوضح دليل على أ

  فصل 
يترتب على التمييز بني ربا النسيئة وربا الفضل نتيجة هامة، ذلك أنه ملا : "الفتان وقال

كان ربا النسيئة حمرما لذاته حترمي املقاصد، وكان ربا الفضل حمرما باعتباره وسيلة حترمي 
ن درجة التحرمي يف ربا النسيئة أشد منها يف ربا الفضل، ومن الوسائل ال حترمي املقاصد؛ فإ

ثَم ال جيوز ربا النسيئة إال لضرورة ملجئة كالضرورة اليت تبيح أكل امليتة والدم، أما ربا 
الفضل فيجوز للحاجة، وال خيفي أن احلاجة أدىن من الضرورة، فكلما اقتضت احلاجة 

ضيق منطقة هذا الربا إذا قامت احلاجة إىل إباحته للتعامل بربا الفضل جاز ذلك، ومن مث ت
يف بعض صوره حبيث يتبني يف هذه الصور أنه ال ميكن اختاذه ذريعة لربا النسيئة فينتفي 

  ". سبب التحرمي
إن الفتان قد زل يف هذه اجلملة زلة : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

  لك يف زعمه أن ربا النسيئة جيوز للضرورة خطرية عليه وعلى من عمل بقوله الباطل، وذ
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وأن ربا الفضل جيوز للحاجة، وهذه الزلة العظيمة هي حاصل نتيجة السوء اليت استنتجها  
بعقله الفاسد وزعم أا نتيجة هامة، وهي يف احلقيقة هامة من اهلوام املهلكة للدين؛ ألن 

أعظم مما تفتك اهلوام األرضية استحالل الربا ودعاء الناس إىل استحالله يفتك بالدين 
  . باألبدان

اهلامة واحدة اهلوام وال يقع هذا اإلسم إال على املخوف من : "وقد قال اجلوهري
لسان (، وذكر ابن منظور يف "اهلامة كل ذات سم يقتل: "، وقال ابن األثري"األحناش

  . انتهى". اهلوام احليات وكل ذي سم يقتل: "عن مشر أنه قال) العرب
ا علم ما قاله أهل اللغة يف تعريف اهلامة وأا األفاعي واألحناش اليت تقتل بسمها وإذ

 –أي املهلكات  –قد نص على أن أكل الربا من املوبقات  فليعلم أيضا أن رسول اهللا 
وما كان ذه الصفة فهو هامة من اهلوام اليت تفتك بالدين وال شك أن ضرر الربا على 

السم القاتل على األبدان؛ ألن األبدان إذا أصيبت بسم األحناش الدين أعظم من ضرر 
واألفاعي فمآهلا يف الغالب إىل املوت، واملوت البد منه لكل خملوق، وقد يكون فيه راحة 
للميت إذا كان من أولياء اهللا، وأما أكل الربا فإنه يؤول بأصحابه إىل اهلالك الديين وإىل 

أنه من : أحدمها: زخ ويف الدار اآلخرة، وبيان ذلك من وجوهالشر العظيم يف الدنيا ويف الرب
لعن آكل الربا ومؤكله  أن رسول اهللا : الثاين –أي املهلكات  –الكبائر السبع املوبقات 

قد  -تعاىل-أن اهللا : الثالث. وكاتبه وشاهديه، واللعن هو الطرد واإلبعاد من اهللا ومن اخلري
أن كثريا من : الرابع. ، وما أشد اخلطر يف هذاوله آذن املرابني باحلرب منه ومن رس

العلماء قد صرحوا بتكفري من استحل الربا ومل يفرقوا بني وجود الضرورة واحلاجة وعدم 
من «: أنه قال -رضي اهللا عنهما-ما رواه ابن جرير عن ابن عباس : اخلامس. وجودمها

مني أن يستتيبه فإن نزع وإال ضرب كان مقيما على الربا ال ينزع عنه فحق على إمام املسل
فيمن كان مقيما على الربا فكيف  -رضي اهللا عنهما-وإذا كان هذا قول ابن عباس » عنقه

استحالله، فهذا أوىل أن يستتاب، فإن تاب وإال  إىلمبن يستحله بالشبهات ويدعو الناس 
األمحر الذي هو  أن املرابني يعذبون يف الربزخ بالسباحة يف النهر: السادس. ضربت عنقه

 اما روي من حديث أيب هريرة مرفوع: السابع. مثل الدم أو هو من الدم ويلقمون احلجارة
. أن املرابني تكون بطوم يف الربزخ كالبيوت الضخمة فيها احليات ترى من خارج بطوم

ما روي من حديث أيب سعيد مرفوعا أن املرابني يصفدون يف الربزخ وينضدون : الثامن
  . اى سابلة آل فرعون فيتوطؤهم آل فرعون غدوا وعشيعل
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أن املرابني إذا بعثوا من قبورهم فإم يعذبون باجلنون أو مبا يشبه اجلنون : التاسع 

وهو أعظمها أن املرابني حيشرون إىل نار جهنم: العاشر. عند مجع احملشر اعقوبة هلم ومتقيت .
ابني فقد تقدم بيانه يف اآليات واألحاديث الدالة وكل ما ذكرته ههنا من ضرر الربا على املر

على حترمي الربا ويف فوائدها فلرياجع ذلك يف أول الكتاب، وليتأمله املؤمن الناصح لنفسه 
حق التأمل، وليحذر أشد احلذر من نتيجة الفتان وهامته فإا من نتائج الضالل ومن اهلوام 

  . اليت لك الدين
، إن التحليل والتحرمي مردمها إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  :أن يقال: الوجه الثاين

فهو حالل، وما حرمه اهللا يف كتابه أو حرمه  فما أحله اهللا يف كتابه أو أحله رسول اهللا 
فهو حرام، وليس لآلراء واالستنتاجات حق يف التحليل والتحرمي، ومن أحل  رسول اهللا 

قد افترى على اهللا الكذب واستدرك على اهللا شيئا أو حرمه مبجرد الرأي واالستنتاج ف
ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ ﴿: -تعاىل-وقد قال اهللا  وعلى رسوله 

لَا ي بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتي ينإِنَّ الَّذ بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حهونَ وحفْل * اعتم
يمأَل ذَابع ملَهيلٌ وقَل﴾.  

وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن الفتان قد أقدم على حتليل ربا النسيئة للضرورة وحتليل 
ربا الفضل للحاجة، ومل يستند يف ذلك إىل دليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، إذ ال 

ستند إىل أقوال املتالعبني بالدين وهم الذين وجود لذلك يف هذه األصول الثالثة، وإمنا ا
وصفهم الشيخ أمحد شاكر بأم يلعبون بالقرآن ويزعمون أن الربا احملرم هو األضعاف 
املضاعفة وجييزون ما بقي من أنواع الربا، وقد تقدم كالمه وكالم الشيخ حممود شلتوت يف 

  . )١(ذمهم فلرياجع ذلك يف أثناء الكتاب
إنه قد اعتمد يف نتيجته املضلة على قول ابن القيم يف تقسيم الربا إىل  :الفتان فإن قال

جلي وخفي وأن اجللي هو ربا النسيئة الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية وأن حترمي هذا النوع 
  . كان قصدا وحترمي ربا الفضل وسيلة ألنه ذريعة إىل اجللي

تعلق به الفتان يف حتليل ربا النسيئة إنه ليس يف كالم ابن القيم ما ي: أن يقال: فاجلواب
للضرورة وحتليل ربا الفضل للحاجة، وقد صرح ابن القيم بتحرمي نوعي الربا إال أنه جعل 
حترمي ربا الفضل من باب سد الذرائع، وقد ذكرت نصوص األحاديث الدالة على خالف 

  . )٢(قوله يف الفصل الذي قبل هذا الفصل فلرياجع ذلك
                              

  . ٦٠-٥٩ص ) ١(
  . ٨٨-٨٦ص ) ٢(
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كفاية وغنية عن أقوال الناس، وال قول ألحد مع  ابتة عن النيب ويف النصوص الث

  . رسول اهللا 
؛ ألنه قد صرح يف أول اإن كالم الفتان ينقض بعضه بعض: أن يقال: الوجه الثالث

نتيجته املضلة أن ربا النسيئة حمرم لذاته حترمي املقاصد وأن ربا الفضل حمرم حترمي الوسائل 
ا النسيئة، مث نقض قوله يف التحرمي فأجاز ربا النسيئة للضرورة وأجاز باعتباره وسيلة إىل رب

ربا الفضل للحاجة، وهذا يف احلقيقة من التالعب بالدين إذ ليس يف القرآن وال يف السنة 
وال يف اإلمجاع ما يدل على جواز ربا النسيئة للضرورة وال على جواز ربا الفضل للحاجة، 

سنة واإلمجاع كلها تدل على حترمي الربا على وجه العموم حترميا بل إن األدلة من القرآن وال
وما كَانَ ربك ﴿: -تعاىل- وليس فيها استثناء ضرورة وال حاجة، وقد قال اهللا  امطلقً
  . ﴾نِسيا

ما زعمه الفتان من جواز ربا النسيئة للضرورة وجواز ربا : أن يقال: الوجه الرابع
ا جاء يف القرآن والسنة من التشديد يف أكل الربا على وجه الفضل للحاجة فهو مردود مب
الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي ﴿: -تعاىل- العموم، فمن ذلك قول اهللا 
سالْم نطَانُ ميالش طُهبختيف آخر اآلية -تعاىل-، وقوله ﴾ي :﴿وم اَءهج نفَم هبر نظَةٌ مع

، ﴾فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
فَإِنْ * مؤمنِني  يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم﴿: - تعاىل-وقوله 

هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لَم﴾ .  
فذكرها ومنها أكل الربا، ومن  »اجتنبوا السبع املوبقات«: ومن ذلك قول النيب 

لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقد جاء ذلك يف عدة  ذلك أن رسول اهللا 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من «: قول النيب  أحاديث صحيحة، ومن ذلك

ما ظهر يف قوم الزنا والربا إال أحلوا «: ، ومن ذلك قول النيب »ستة وثالثني زنية
  . »بأنفسهم عذاب اهللا

وما جاء يف هذا اآليات واألحاديث من التشديد يف أكل الربا فهو يعم مجيع احلاالت 
واألحاديث، ومن استثىن حالة الضرورة يف ربا النسيئة  كما تدل على ذلك ظواهر اآليات

  . وحالة احلاجة يف ربا الفضل فقد خالف القرآن والسنة وشرع من الدين ما مل يأذن به اهللا
  إن الضرورة اليت تبيح أكل امليتة والدم هي اخلوف على : أن يقال: الوجه اخلامس
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ر ما يسد به رمقه، فمن أجلأته الضرورة النفس من التلف إذا مل يأكل امليتة أو الدم بقد 

إىل األكل من امليتة أو الدم وهو غري باغ وال عاد جاز له األكل وال إمث عليه، فأما أكل 
وجاءت السنة بتحرميه على اإلطالق، وما كان  امطلقً احرمه حترمي -تعاىل-الربا فإن اهللا 

ألن ذلك من االستدراك على ذه الصفة فليس ألحد أن يستثين منه ضرورة وال حاجة؛ 
  . اهللا وعلى رسول 

إن الفتان قد قاس الضرورة اليت زعمها يف ربا النسيئة على : أن يقال: الوجه السادس
: الضرورة اليت تبيح أكل امليتة والدم، وهذا قياس فاسد، وهو من جنس قياس الذين قالوا

وأَحلَّ ﴿: - تعاىل–ا القول الفاسد فقال إمنا البيع مثل الربا، وقد رد اهللا على الذين قالوا ذ
أباح للمضطرين  - تعاىل-، وأما قياس الفتان فإنه يرد عليه بأن اهللا ﴾اللَّه الْبيع وحرم الربا

 اأن يأكلون من امليتة والدم ومل يبح أكل الربا لضرورة وال غريها بل حرمه حترميا مطلقً
باب التحليل الستحالل الربا بدعوى الضرورة  وتوعد عليه بأشد الوعيد، وهذا يسد

  . املزعومة واحلاجة وغريمها من الدعاوى الباطلة
  فصل

االجتاه الذي مييز ما بني الربا الوارد يف القرآن الكرمي وهو الربا اجللي، : "الفتان وقال
: األولاع؛ والربا الوارد يف احلديث وهو الربا اخلفي، وهذا االجتاه يقسم الربا إىل ثالثة أنو

ربا اجلاهلية، وهو الربا الذي نزل فيه القرآن الكرمي، وخصيصته األوىل هي أن يقول 
ربا : الثاين". إما أن تقضي وإما أن تريب: "صاحب الدين للمدين عند حلول أجل الدين

النسيئة الوارد يف احلديث الشريف، وهو أوسع كثريا يف مداه من ربا اجلاهلية، بل وخيتلف 
ختالفا بينا يف كثري من الصور فهو بيع املكيل باملكيل واملوزون باملوزون واجلنس عنه ا

ربا الفضل الوارد يف احلديث الشريف : الثالث. جبنسه نسيئة ال فورا ولو من غري تفاضل
  ". وهو بيع املكيل أو املوزون جبنسه متفاضال

يم ال دليل عليه من أما تقسيم الربا إىل جلي وخفي فهو تقس: أن يقال: واجلواب
كتاب وال سنة وال إمجاع وال قول أحد من الصحابة، وقد ذكرت الرد عليه من نصوص 

بعد إيراد كالم ابن القيم الذي جاء فيه هذا التقسيم  األحاديث الثابتة عن النيب 
  . ففيه كفاية يف الرد على هذه اجلملة من كالم الفتان )١(فلرياجع

                              
)٩٢- ٨٥) ١ .  
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  . لية هو الذي نزل فيه القرآن الكرميإن ربا اجلاه: وأما قول

إن نصوص القرآن عامة فيدخل يف عمومها ربا أهل اجلاهلية وربا : أن يقال: فجوابه
إن الربا الذي كان : أهل اإلسالم، وقد ذكرت الرد على هذه اجلملة عند قول الفتان

 اأيض )٢(لرياجع، و)١(معروفا يف اجلاهلية هو الذي نزل فيه القرآن فلرياجع ذلك فيما تقدم
قد انتظم حترمي مجيع ضروب الربا  ﴾وحرم الربا﴿: -تعاىل-إن قول اهللا : "قول اجلصاص

يراسم الربا يف الشرع يعت الشمول االسم عليها من طريق الشرع، وقال أيض أحدهاه معان :
ل أو املوزون، التفاضل يف اجلنس الواحد من املكي: الثاينالربا الذي عليه أهل اجلاهلية، و

  . انتهى". النساء: الثالثو
  فصل 

ال ربا إال «االجتاه الذي ال حيرم إال ربا اجلاهلية الوارد يف القرآن وحده : الفتان وقال
  . »يف النسيئة

يستدل أصحاب هذا االجتاه وعلى رأسهم ابن عباس حبديث رواه ابن عباس نفسه "
فهم ال حيرمون ربا الفضل وال حيرمون  »نسيئةال ربا إال يف ال«: قال عن أسامة أن النيب 

إال ربا النسيئة، وقد ذكر السبكي يف تكملة اموع أن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر 
وعبد اهللا بن الزبري وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والرباء بن عازب، وروي عن معاوية ما 

وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن حيتمل موافقتهم، ولف لفهم كثري من التابعني مثل عطاء 
أن هذه الطائفة رأت أن الربا ال يكون إال يف النسيئة  –جبري وعكرمة وفقهاء األمصار 

صحبت ابن عباس حىت مات فو اهللا ما : وكانوا جييزون ربا النقد، وقال سعيد بن جبري
ع رجع عن الصرف، أي قوله جبواز التفاضل يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة م

سألت ابن : القبض، وقصر الربا على ربا النسيئة وهو ربا القرآن الكرمي، ويقول سعيد
وقال الشافعي يف كتاب اعباس أيضا قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير فيه بأس ،

بيد  اكان ابن عباس ال يري يف دينار بدينارين وال يف درهم بدرمهني يد: اختالف احلديث
  ". لنسيئة، وكذلك عامة أصحابهبأسا ويراه يف ا

                              
  . ٧٦-٧٥ص ) ١(
  . ٢٤ص ) ٢(
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إن الفتان مل يؤد األمانة فيما نقله عن : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب 

فأفسدها مبا أدخل ) تكملة اموع(السبكي، حيث أنه قد غري عبارته عما كانت عليه يف 
إن ابن عباس وابن : "فيها من التغيري والزيادة اليت هي حمض الكذب، فأما التغيري ففي قوله

مسعود وابن عمر وعبد اهللا بن الزبري وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والرباء بن عازب 
من التابعني مثل عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبري وعكرمة وفقهاء  اوكثري

أن هذه الطائفة رأت أن الربا ال يكون إال يف النسيئة، وكانوا جييزون ربا  –األمصار 
، هكذا لفَّق الفتان هذه العبارة ونسبها إىل السبكي، وقد مجع فيها بني التلبيس على "النقد

  . اجلهال وبني الكذب على السبكي
فمن تلبيسه وكذبه أنه ذكر علي سبيل اجلزم عن عبد اهللا بن الزبري وأسامة بن زيد 

الربا ال يكون إال يف وزيد بن أرقم والرباء بن عازب أم كانوا جييزون ربا النقد ويرون أن 
النسيئة، وهذا خطأ وكذب ألن السبكي مل جيزم بثبوت ذلك عن هؤالء األربعة، وإمنا 

  . ذكره عنهم رواية بصيغة التمريض
ولف لفهم كثري من التابعني مثل عطاء وطاوس : "ومن تلبيسه وكذبه أيضا قوله

طأ وكذب؛ ألن ، وهذا خ"وجابر بن زيد وسعيد بن جبري وعكرمة وفقهاء األمصار
السبكي إمنا ذكر من هؤالء عطاء بن أيب رباح وحده، مث قال وفقهاء املكيني، فجاء الفتان 
الذي يهرف مبا ال يعرف فزاد طاوسا ومن بعده، وغير قوله وفقهاء املكيني فقال وفقهاء 

اء يف ذكر اإلمجاع على حترمي الربا ما ذكره ابن املنذر عن علم )١(وقد تقدم. األمصار
األمصار؛ أم أمجعوا على أنه ال جيوز بيع ذهب بذهب وال فضة بفضة وال بر برب وال شعري 
بشعري وال متر بتمر وال ملح مبلح متفاضال يدا بيد وال نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أرىب 

ومجاعة  وروينا هذا القول عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا : والبيع مفسوخ، قال
  ). تكملة شرح املهذب(وقد نقله السبكي يف . انتهى. لتابعنييكثر عددهم من ا

ال «: قال أن رسول اهللا : وقال الترمذي بعد ذكره حديث أيب سعيد اخلدري
تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل والفضة بالفضة إال مثال مبثل ال يشف بعضه على 

لى هذا عند أهل العلم من والعمل ع: "قال الترمذي »بعض وال تبيعوا منه غائبا بناجز
  . انتهى املقصود من كالمه". وغريهم أصحاب النيب 

                              
  . ٤٥ص) ١(
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بني  اال أعلم خالفً: "عن ابن عبد الرب أنه قال) تكملة شرح املهذب(ونقل السبكي يف  
أئمة األمصار باحلجاز والعراق وسائر اآلفاق يف أن الدينار ال جيوز بيعه بالدينارين وال 

الدرهم بالدرمهني وال بشيء من الزيادة عليه إال ما كان عليه أهل مكة وال  ابأكثر منه وزن
، "من إجازم التفاضل على ذلك إذا كان يدا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس اقدميا وحديثً

ومل يتابع ابن عباس على قوله يف تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة : "قال ابن عبد الرب
دهم من فقهاء املسلمني إال طائفة من املكيني أخذوا ذلك عنه وال من التابعني وال من بع

وعن أصحابه، وهم حمجوجون بالسنة الثابتة اليت هي احلجة على من خالفها وجهلها وليس 
  . انتهى". أحد حبجة عليها

ويف كالم الترمذي وابن املنذر وابن عبد الرب أبلغ رد على تلبيس الفتان وكذبه على 
  . ى السبكيفقهاء األمصار وعل
إن الفتان قد أخطأ فيما نقله من كالم السبكي حيث أنه قد : أن يقال: الوجه الثاين

الجتاهه الباطل الذي ال حيرم إال ربا اجلاهلية،  ااقتصر على نقل األقوال اليت يرى فيها تأييد
رضي -وأعرض عما ذكره السبكي من اآلثار يف رجوع ابن عباس وابن مسعود وابن عمر 

وما ذكره أيضا من التوقف يف صحة ما ذكر عن . عن رأيهم املخالف للسنة -عنهم اهللا
أم  -رضي اهللا عنهم-أسامة بن زيد وزيد بن أرقم والرباء بن عازب وعبد اهللا بن الزبري 

رضي - كانوا جييزون ربا النقد ويرون أن الربا ال يكون إال يف النسيئة وما ذكره عن معاوية 
 قائل بقول ابن عباس مع شذوذ ما قال به أيضا، وال خيفي ما يف فعل أنه غري -اهللا عنه

  . الفتان من التمويه والتلبيس على اجلهال
عن  - رضي اهللا عنهما-وقد ذكرت اآلثار الدالة على رجوع ابن عباس وابن مسعود 

بيد،  االقول جبواز بيع الذهب بالذهب متفاضال والفضة بالفضة متفاضال إذا كان يد
  . )١(اجع ذلك بعد الفصل الذي ذكر فيه اإلمجاع على حترمي الربافلري

أنه ى عن ربا  -رضي اهللا عنهما- وتقدم يف احلديث السادس والثالثني عن ابن عمر 
الدينار بالدينار والدرهم «: الفضل، وتقدم يف احلديث الثالث والعشرين عنه أنه قال

ا وعهدنا إليكم، وتقدم يف احلديث التاسع هذا عهد نبينا إلين »بالدرهم ال فضل بينهما
واهللا  »الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أرىب«: والثالثني عنه أنه قال

  . ما كذب ابن عمر علي رسول هللا 
                              

)٥٢- ٤٧) ١ .  

 



  ١٠١  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
وأما ابن عمر فقد تقدم رجوعه يف الرواية ): "تكملة شرح املهذب(قال السبكي يف  

صحيح مسلم واشتهر عنه بعد ذلك من طرق كثرية قوله اليت دلت على قوله وأن ذلك يف 
بالتحرمي ومبالغته يف ذلك يف روايات صحيحة صرحية، ومل يكن قوله األول قد اشتهر عنه 

اولعله مل يستقر رأيه عليه زمانانتهى". واهللا أعلم ا، بل رجع عنه قريب .  
 –رين عن أيب املنهال وتقدم أيضا يف احلديث احلادي والعشرين واحلديث الثاين والعش

قال سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن  –وأمسه عبد الرمحن بن مطعم البناين 
متفق عليه،  »عن بيع الذهب بالورق دينا ى رسول اهللا «: الصرف فكالمها يقول

  . »ما كان يدا بيد فال بأس به وما كان نسيئة فهو ربا«: ويف رواية ملسلم
عن العلماء وتقدم ) شرح مسلم(ة بالذهب ذكره النووي يف الصرف هو بيع الفض

، ويف هذا )١(ذكره يف الفائدة السابعة عشرة من فوائد األحاديث الدالة على حترمي الربا
رضي اهللا -احلديث الصحيح أبلغ رد على من زعم أن زيد بن أرقم والرباء بن عازب 

  . ون إال ربا النسيئةكانا من الذين ال حيرمون ربا الفضل وال حيرم - عنهم
ال ): "تكملة شرح املهذب(فقال السبكي يف  -رضي اهللا عنهما-وأما أسامة بن زيد 

وال يكفي ذلك يف  »إمنا الربا يف النسيئة« أعلم عنه يف ذلك شيئا إال روايته عن النيب 
معناها نسبة هذا القول إليه فإنه ال يلزم من الرواية القول مبقتضى ظاهرها جلواز أن يكون 

  . انتهى". عنده على خالف ذلك أو يكون عنده معارض راجح
): تكملة شرح املهذب(فقال السبكي يف  -رضي اهللا عنهما- وأما عبد اهللا بن الزبري 

  . انتهى". مل أقف على إسناده إليه بذلك"
ما يدل على رجوعه عن رأيه يف جواز  )٢(فقد تقدم - رضي اهللا عنه-وأما معاوية 

تكملة (بيع املصوغ من الذهب أو الفضة بالترب منه أو العني، قال السبكي يف  التفاضل يف
وأما معاوية فقد تقدم أنه غري قائل بقول ابن عباس مع شذوذ ما قال به ): "شرح املهذب

ومبا . انتهى". أنه يرجع عن ذلك -رضي اهللا عنه-أيضا، والظن به ملا كتب إليه عمر 
  . تعلقات اليت تعلق ا الفتان على بعض الصحابةذكرته يف هذا الوجه تنقطع ال

أنه كان ينهى عن  قد تواترت األحاديث عن رسول اهللا : أن يقال: الوجه الثالث
  .....أو قريبا من الثالثني مما جاء يف  اربا الفضل، وقد ذكرت يف أول الكتاب ثالثني حديثً

                              
  . ٤٣ص  )١(
  . ٥٣-٥٢ص )٢(
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با الفضل، وقد قال الطحاوي يف ففيها أبلغ رد على كل من قال جبواز ر )١(ذلك فلتراجع

جاءت السنة بتحرمي الربا يف التفاضل يف الذهب بالذهب ): "شرح معاين اآلثار(كتابه 
-والفضة بالفضة وسائر األشياء املكيالت واملوزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت 

ن فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به اآلثار ع عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه
مث إن الطحاوي أورد أحاديث كثرية مما جاء يف النهي " حىت قامت ا احلجة رسول اهللا 

: وقد تقدم ذكرها مع األحاديث الدالة على حترمي الربا وقال بعد إيرادها. عن ربا الفضل
أنه ى عن بيع الفضة بالفضة والذهب  فثبت ذه اآلثار املتواترة عن رسول اهللا "

 وكذلك سائر األشياء املكيالت اليت قد ذكرت يف هذه اآلثار اليت رويناها بالذهب متفاضال
من بعده قد ذهبوا  فالعمل ا أوىل من العمل حبديث أسامة، مث هذا أصحاب رسول اهللا 

، مث روي بإسناد صحيح عن ابن "أيضا يف ذلك إىل ما تواترت به اآلثار عن رسول اهللا 
بدينارين وال  اال يشتري أحدكم دينار«: طب عمر فقالخ: قال -رضي اهللا عنهما- عمر 

وإين ال أوتى بأحد فعله إال  )٢(درمها بدرمهني وال قفيزا بقفيزين إين أخشى عليكم الرماء
  . »أوجعته عقوبة يف نفسه وماله

خيطب ذا على منرب رسول  -رضي اهللا عنه-فهذا عمر بن اخلطاب : "قال الطحاوي
ال ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على  - رضوان اهللا عليهم-حبضرة أصحابه  اهللا 

، مث قد روي يف ذلك أيضا عن أيب بكر وعلي وغريمها من أصحاب "موافقتهم له عليه
ما يوافق ذلك أيضا، مث روى بإسناد صحيح عن أيب قيس موىل عمرو بن  رسول اهللا 
: إىل أمراء األجناد حني قدموا الشام -عنه رضي اهللا-كتب أبو بكر الصديق : العاص قال

أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فال تتبايعوا الذهب بالذهب إال وزنا بوزن وال الورق «
  . قرأت كتابه: قال أبو قيس» بالورق إال وزنا بوزن وال الطعام بالطعام إال كيال بكيل

كنت جالسا عند : قالبإسناد صحيح عن أيب صاحل السمان  اوروى الطحاوي أيض
يكون عندي الدراهم فال تنفق عين : فأتاه رجل فقال -رضي اهللا عنه-علي بن أيب طالب 

: -رضي اهللا عنه-فقال علي : يف حاجيت فأشتري ا دراهم جتوز عين وأخصم فيها، قال
»مث اشتر بذهبك ورقا مث أنفقها فيما شئت ااشتر بدرامهك ذهب« .  

                              
  . ٣٩-٢٩ص) ١(
  . فلرياجع ٩١الرماء هو الربا وقد تقدم تفسريه يف صفحة ) ٢(
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الدرهم بالدرهم «: قال - رضي اهللا عنه- عن شريح عن عمر  وروى أيضا بإسناد حسن 

وروي أيضا بإسناد صحيح عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال كان عمر » فضل ما بينهما ربا
: بيد ويقوالن اينهيان عن بيع الدرمهني بالدرهم يد - رضي اهللا عنهما- وعبد اهللا بن عمر 

مر يب عمر : يضا بإسناد حسن عن أيب رافع قالوروى أ» الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار«
عندي : يا أمري املؤمنني: فقلت» اصنع لنا أوضاحا لصيب لنا«: بن اخلطاب ومعه ورق فقال

: - رضي اهللا عنه- أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت األوضاح، فقال عمر 
الكفة األخرى فلما استوى  نعم فوضع الورق يف كفة امليزان واألوضاح يف: فقلت» مثال مبثل«

امليزان أخذ بإحدى يديه وأعطى باألخرى، وروى أيضا بإسناد حسن عن علي بن رباح 
: فسألته عن بيع الذهب فقال - رضي اهللا عنه- كنا يف غزاة مع فضالة بن عبيد : اللخمي قال

  . - رمحه اهللا تعاىل- انتهى املقصود مما ذكره الطحاوي . »مثال مبثل ليس بينهما فضل«
أبلغ رد على كل من قال جبواز ربا  -رضي اهللا عنهم-وفيما ذكره عن الصحابة 

إىل أمراء األجناد بالنهي عن بيع  - رضي اهللا عنه-الفضل وال سيما كتاب أيب بكر الصديق 
الذهب بالذهب إال وزنا بوزن وعن بيع الورق بالورق إال وزنا بوزن وعن بيع الطعام 

ومل يذكر عن أحد من أمراء األجناد وال عن غريهم من الصحابة بالطعام إال كيال بكيل، 
-أم خالفوا ما جاء يف كتاب أيب بكر الصديق  -اوهم كثريون جد -الذين كانوا معهم

  . فدل ذلك على موافقتهم له -رضي اهللا عنه
بالنهي عن شراء الدينار  على منرب رسول اهللا  -رضي اهللا عنه- وكذلك خطبة عمر 

رين والدرهم بالدرمهني والقفيز بالقفيزين، والوعيد ملن فعل ذلك بالعقوبة املوجعة يف بالدينا
 - رضي اهللا عنه-ومل يذكر عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك على عمر . نفسه وماله

  . فدل ذلك على موافقتهم له
رضي -وكذلك ما جاء عن علي بن أيب طالب وعمر وابنه عبد اهللا وفضالة بن عبيد 

  . من النهي عن املفاضلة يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة - عنهماهللا
فهذه اآلثار مع ما تقدم من األحاديث واآلثار يف الوجه الثاين تقطع مجيع التعلقات اليت 

  .يتعلق ا الفتان وغريه من املفتونني بتجويز ربا الفضل
ند التنازع بالرد إليه وإىل رسوله أمر املؤمنني ع - تعاىل- إن اهللا : أن يقال: الوجه الرابع

  تعاىل- فقال - :﴿ كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنَآم ينا الَّذها أَيي........  
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بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَلك خير  فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ

  . ﴾الًوأَحسن تأْوِي
من أمر  ﴾في شيٍء﴿أي اختلفتم  ﴾فَإِنْ تنازعتم﴿: "-عز وجل -قوله : قال البغوي

أي إىل كتاب اهللا وإىل  ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ﴿ –والتنازع اختالف اآلراء  –دينكم 
وبعد وفاته إىل سنته، والرد إىل الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما  اما دام حيرسوله 

  . انتهى". فإن مل يوجد فسبيله االجتهاد
إىل  ﴾إىل اهللا﴿: "قال ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ﴿: وروى ابن جرير عن جماهد يف قوله

  . ميمون بن مهران وقتادة حنو ذلك، وروى أيضا عن "إىل سنة نبيه ﴾إىل الرسول﴿كتابه، و 
قال جماهد وغري : "﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ﴿: -تعاىل- وقال ابن كثري يف قوله 

بأن كل  -عز وجل -أي إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، وهذا أمر من اهللا : واحد من السلف
ذلك إىل الكتاب والسنة  شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع يف

فما حكم به الكتاب ﴾وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه﴿: - تعاىل-كما قال 
إِنْ ﴿: -تعاىل-والسنة وشهدا له بالصحة فهو احلق، وماذا بعد احلق إال الضالل، وهلذا قال 

مِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متأي ردوا اخلصومات واجلهاالت إىل كتاب اهللا وسنة  ﴾رِكُن
فدل على  ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ﴿رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم 

أن من مل يتحاكم يف حمل النزاع إىل الكتاب والسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنا 
أي التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  ﴾ذَلك خير﴿: آلخر، وقولهباهللا وال باليوم ا

أي وأحسن عاقبة ومآال كما قاله  ﴾الًوأَحسن تأْوِي﴿والرجوع إليهما يف فصل النزاع خري 
  . انتهى". السدي وغري واحد

والسنة وإذا علم ما جاء يف اآلية الكرمية من األمر برد اآلراء املتنازع فيها إىل الكتاب 
بالنهي عن ربا الفضل،  وعلم ما ذكر يف الوجه الثالث من تواتر األحاديث عن النيب 

، فكل قول خالف األحاديث الثابتة عن فليعلم أيضا أنه ال قول ألحد مع رسول اهللا 
أو  فهو مردود على قائله كائنا من كان، ومن رد شيئا من أقوال الرسول  النيب 

فَلْيحذَرِ الَّذين ﴿: -تعاىل- ، وقد قال اهللا غريه فهو على شفا هلكةعارض أقواله بأقوال 
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالختعاىل- ، وقال ﴾ي- :﴿ اكُما َآتمو

  ...........................للَّه إِنَّ اللَّه شديد الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا ا
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وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ ﴿: - تعاىل-، وقال ﴾الْعقَابِ 

ض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَالَها الًلَّ ضبِينفَلَا ﴿: - تعاىل-، وقال ﴾م
ا قَضما مجرح فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرو تي

  . ﴾ويسلِّموا تسليما
هللا وإىل رسوله عند التنازع أبلغ رد ويف هذه اآليات مع اآلية اليت فيها األمر بالرد إىل ا

على اجتاه الفتان الذي ال حيرم إال ربا اجلاهلية وحده، وهذا االجتاه الباطل مؤسس على 
املتواترة عنه يف النهي عن  خمالفة أقوال الرسول : أحدهاأربعة أصول من أصول الشر، 

  . لنورربا الفضل، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك يف اآلية من سورة ا
من ربا الفضل، وهذا يدل على عدم  استحالل ما ى عنه رسول اهللا : الثاين

التقوى عند الفتان وقلة مباالته بالعقاب الشديد الذي توعد اهللا به من مل يأخذ مبا جاء عن 
  . ومل ينته عما ي عنه الرسول 

 باملنع منه باستحالل ربا الفضل الذي قد قضى اهللا معصية اهللا ورسوله : الثالث
من الضالل املبني كما هو منصوص  ، ومعصية اهللا ورسوله على لسان رسوله حممد 

  . عليه يف اآلية من سورة األحزاب
والتسليم ألقواله املتواترة عنه يف النهي عن ربا  النفرة عن حتكيم الرسول : الرابع

اآلية من سورة النساء الفضل، وهذا يدل على النفاق وعدم اإلميان كما تدل على ذلك 
وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني ﴿: -تعاىل- وهي قوله 

بنفسه الكرمية املقدسة على نفي اإلميان  -تبارك وتعاىل-مث أقسم  ﴾يصدونَ عنك صدودا
يف األمور اليت يقع فيها التنازع والتشاجر ويرض حبكمه وال  عمن مل يحكم الرسول 

  . ويسلم له تسليما جيد يف نفسه حرجا مما قضى به الرسول 
فليتأمل الفتان وأشياعه ما تقدم ذكره من اآليات، وال يأمنوا أن يكون هلم نصيب 

  .وافر مما تضمنته من الوعيد الشديد ونفي اإلميان
ال «: أنه قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما- و بن العاص وقد روى عبد اهللا بن عمر

: له) األربعني(وي يف كتاب قال النو »يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به
، مث قال يف الكالم على هذا "بإسناد صحيح) احلجة(حديث صحيح رويناه يف كتاب "

والسنة وخيالف هواه  يعين أن الشخص جيب عليه أن يعرض عمله على الكتاب: "احلديث
  ..............وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة ﴿: -تعاىل- ، وهذا نظري قوله ويتبع ما جاء به 
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مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهعز  - فليس ألحد مع اهللا  ﴾إِذَا قَض

  . انتهى". وىأمر وال وه ورسوله  - وجل
  فصل 

من خالل دراسة مفهوم الربا يف السنة . "حقيقة ال حتتاج إىل دليل: الفتان وقال
املطهرة يتضح لنا مبا ال يدع جماال للشك أن الربا احملرم الذي ال شك فيه هو الربا الذي 

أمته  يف حجة الوداع واليت هي آخر مرة خاطب فيها الرسول  ذكره رسول اهللا 
 »أال وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب« :حيث قال

وحنن نعرف أن ربا اجلاهلية باتفاق العلماء هو الربا الذي نزل فيه القرآن الكرمي وخصيصته 
هي أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تريب فإن 

  ". زاد الدائن األجلمل يقض زاد املدين املال و
إن احلقيقة اليت زعمها الفتان ليست : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

حبقيقة عند التحقيق، وإمنا هي حقيقة يف اتباع اهلوى وما يدعو إليه الشيطان من استحالل 
إما ربا الفضل وربا النسيئة أيضا سوى الربا الذي يقول فيه الدائن للمدين إما أن تقضي و

  . أن تريب، فهذه هي احلقيقة اليت طنطن ا الفتان وزعم أا ال حتتاج إىل دليل
إن احلقيقة اليت ال حتتاج إىل دليل هي ما وقع فيه الفتان من : أن يقال: الوجه الثاين
من  واتباع غري سبيل املؤمنني الذين حيرمون ما حرمه اهللا ورسوله  مشاقة الرسول 

موم، وسواء يف ذلك ربا اجلاهلية وربا الفضل وربا النسيئة الذي ليس الربا على وجه الع
بالنهي عن الربا على وجه  على طريقة أهل اجلاهلية، وقد تواترت األحاديث عن النيب 

ليعلم ما فيها من النصوص الدالة على حترمي ربا الفضل  )١(العموم فلتراجع يف أول الكتاب
يف النهي عن ربا  يعلم أيضا أن الفتان مل يعبأ بأقوال الرسول ، ولاوربا النسيئة حترميا مطلقً

طراحها ونبذها وراء االفضل وربا النسيئة الذي ليس على طريقة ربا اجلاهلية، ومل يبال ب
  . ظهره

  .........إن حقيقة الفتان حاصلها التفريق بني اهللا ورسوله : أن يقال: الوجه الثالث

                              
  . ٣٩-٢٦ص) ١(
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اإلميان ببعضه، وذلك واضح يف زعمه أن الربا الذي ال يشك واإلميان ببعض الكتاب وعدم  

فيه هو ربا اجلاهلية الذي زعم أنه نزل فيه القرآن، ومفهوم كالمه أن ما سوى ذلك من 
يف األحاديث املتواترة عنه فهو مشكوك فيه عنده،  الربا الذي قد ى عنه رسول اهللا 

عنه ومل يبال ا فهو من الذين يفرقون  الثابتة ومن شك يف شيء من أقوال رسول اهللا 
بني اهللا ورسوله شاء أم أىب، ومن كان ذه الصفة فهو ممن يشك يف إسالمه؛ ألنه مل حيقق 

والعمل مبا  الشهادة بأن حممدا رسول اهللا، ومن حتقيقها اإلميان بكل ما ثبت عن النيب 
: - تعاىل-ل على ذلك قول اهللا أمر به على قدر االستطاعة واجتناب ما ي عنه، والدلي

، ﴾وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴿
ا يجِدوا في فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَ﴿: - تعاىل-وقوله 

أمرت أن أقاتل الناس «: ، وقول النيب ﴾أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن 

رضي - أيب هريرة رواه مسلم من حديث » دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا
يف  ،ويف هذا احلديث الصحيح دليل على أن من رد األحاديث الثابتة عن النيب - اهللا عنه

  . حترمي ربا الفضل وربا النسيئة فهو غري معصوم الدم واملال
إنه ال فرق يف التحرمي بني ما جاء يف القرآن وما جاء يف : أن يقال: الوجه الرابع

وأَنزلْنا إِلَيك ﴿: -تعاىل-، والرسول مبلغ عن اهللا، قال اهللا السنة؛ ألن الكل من عند اهللا
هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل ةَ﴿: وقال تعاىل ﴾الذِّكْركْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنو﴾ ،

مسعت من أرضى ": -رمحه اهللا تعاىل- واحلكمة هي السنة على أصح األقوال، قال الشافعي 
) املدخل(، رواه البيهقي يف كتاب "احلكمة سنة رسول اهللا : من أهل العلم بالقرآن يقول

بالسنة كما ينزل  كان جربيل ينزل على النيب ": وقال حسان بن عطية أحد التابعني
يف صفة  -تعاىل-، رواه الدارمي ورجاله رجال الصحيح، ويدل على هذا قول اهللا "بالقرآن

  . ﴾علَّمه شديد الْقُوى* إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى * وما ينطق عنِ الْهوى ﴿: حممد  نبيه
رضي اهللا - وروى الدارمي والترمذي وحسنه وابن ماجة عن املقدام بن معد يكرب 

يوشك الرجل متكئا على أريكته حيدث حبديثي فيقول «: قال أن رسول اهللا  -عنه
نكم كتاب اهللا ما وجدنا فيه من حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام بيننا وبي

  . »حرمناه، أال وإن ما حرم رسول اهللا فهو مثل ما حرم اهللا
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ويف هذا احلديث أبلغ رد على الفتان الذي فرق بني ربا اجلاهلية وبني الربا الذي 

به وشاهديه، فحرم ربا جاءت السنة بالنهي عنه والتشديد فيه ولعن آكله ومؤكله وكات
اجلاهلية وزعم أن حترميه ال شك فيه وأباح ربا النسيئة عند الضرورة وربا الفضل عند 

اليت استنتجها بعقله الفاسد، وهذا من  )١(احلاجة كما تقدم ذلك صرحيا يف نتيجة السوء
  . اإلميان ببعض الكتاب وعدم اإلميان ببعضه

خيلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون له مفهوم يف  إن الفتان ال: أن يقال: الوجه اخلامس
السنة املطهرة كما زعم ذلك يف أول كالمه يف هذه اجلملة اليت تقدم ذكرها، وإما أن 
يكون جاهال بالسنة وتكون دعواه دراسة مفهوم الربا يف السنة مبنية على التخرص، وعلى 

نهي عن ربا الفضل ناشئا عن يف ال األول يكون إعراضه عن األحاديث الثابتة عن النيب 
العناد واملكابرة يف رد السنة الصرحية، وعلى الثاين يكون قد قفا ما ليس له به علم فأحلَّ 
بعض الربا وحرم بعض مبجرد رأيه واجتاهاته املضلة، وهذا حرام شديد التحرمي؛ ألنه 

لَا تقْف ما لَيس و﴿: -تعاىل- يتضمن الكذب على اهللا والقول عليه بغري علم وقد قال اهللا 
ولَا ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾الًلَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُو

بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ كُمتأَلِْسن فصا تمقُولُوا لت  ينإِنَّ الَّذ
قُلْ ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾متاع قَليلٌ ولَهم عذَاب أَليم* يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ 

أَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حما إِنم رِكُوا بِاللَّهش
  . ﴾لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ

إذا كان الفتان قد درس مفهوم الربا يف السنة املطهرة كما : أن يقال: الوجه السادس
ة قد زعم ذلك فأي حجة له على استحالل ربا الفضل للحاجة واستحالل ربا النسيئ

  . للضرورة مع أنه ليس يف السنة ما يدل على ذلك البتة
وأي عذر له يف رد األحاديث املتواترة يف النهي عن ربا الفضل بدون استثناء حاجة، 
وقد جاء يف بعضها النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة على وجه العموم، وليس فيها استثناء 

ستثناء فليس ألحد أن يستثىن منه شيئا مل ضرورة وال حاجة، وما كان حترميه مطلقا بدون ا
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه ﴿: - تعاىل-، قال اهللا يستثنه رسول اهللا 

 صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم......................................  
                              

  . ٩٢ص) ١(
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: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-، وعن أيب هريرة ﴾مبِينا الًورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا 

  . رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة »إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه«
ية يف حتليل ويف اآلية الكرمية واحلديث أبلغ رد على الفتان الذي قد جعل لنفسه اخلر

ربا الفضل للحاجة وحتليل ربا النسيئة للضرورة، فخالف نص اآلية الكرمية وخالف قول 
  . »إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه«: النيب 

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال «: وأي عذر للفتان يف رد قول النيب 
مثال مبثل وال تشفوا بعضها على تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال 

ال تبيعوا «: ويف رواية »إال يدا بيد«: ويف رواية »بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز
  . »الذهب بالذهب وال الورق بالورق إال وزنا بوزن مثال مبثل سواء بسواء

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب «: وأي عذر له يف رد قول النيب 
بيه فمن زاد أو استزاد فقد  ابالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدوالشعري 

  . »أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء
الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء، والرب بالرب «: وأي عذر له يف رد قول النيب 

 »هاء وهاء ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال
الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة بالفضة هاء وهاء، والتمر بالتمر هاء «: ويف رواية

  . »وهاء، والرب بالرب هاء وهاء، والشعري بالشعري هاء وهاء ال فضل بينهما
للذي باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر  وأي عذر له يف رد قول النيب 

ا عني الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع أوه أوه عني الرب«: الطيب
هذا «: ويف رواية أنه قال »أوه عني الربا ال تقربه«: ويف رواية أنه قال »آخر مث اشتر به

ويف رواية أنه  »أضعفت أربيت ال تقربن هذا«: ويف رواية أنه قال للرجل »الربا فردوه
  . »ويلك أربيت«: قال له

يف حترمي ربا الفضل والنسيئة فيجب العمل ا وال  بتة عن النيب فهذه نصوص ثا
ومن رد شيئا منها فهو على شفا هلكة، وما جاء يف بعض النصوص . جيوز رد شيء منها

  . يف وضع ربا اجلاهلية من األمر برد ربا الفضل فهو شبيه مبا جاء عنه 
  وا اهللا وال يردوا شيئا من فالواجب على الفتان وعلى كل من كان على شاكلته أن يتق
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وال يضربوا بعضها ببعض فإن ذلك ليس باألمر اهلني، بل عاقبته  أحاديث رسول اهللا 

اوخيمة جد .  
إمنا وضع ربا العباس وغريه من ربا اجلاهلية ألنه  إن النيب : أن يقال: الوجه السابع

، ومثله قول وضعه رسول اهللا إذ ذاك كان باقيا يف ذمم املدينني وقد أبطله اإلسالم فلهذا 
هذا الربا «: للرجل الذي باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب النيب 
وضع ربا العباس وغريه من ربا اجلاهلية ومل يقرهم عليه  فكما أن رسول اهللا  »فردوه

ربا  يف وضع برد ربا الفضل ومل يقر الرجل عليه، فقد اتفق حكمه  فكذلك قد أمر 
اجلاهلية ويف رد ربا الفضل، والعمل ذا احلكم واجب متحتم وال جيوز ألحد أن خيالفه، 
ومن عمل به يف ربا اجلاهلية وخالفه يف ربا الفضل كما فعل الفتان فقد عرض نفسه للخطر 

صيبهم فتنةٌ أَو فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ ت﴿: يقول - تعاىل-العظيم؛ ألن اهللا 
يمأَل ذَابع مهيبصأتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض : "، قال اإلمام أمحد﴾ي

، فليحذر الفتان مما حذر اهللا منه يف هذه اآلية "قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك
  . ال يشعر الكرمية، فلعله أن يكون له نصيب وافر مما جاء فيها وهو

أمته كان يف حجة الوداع حيث  إن آخر مرة خاطب فيها الرسول : وأما قوله
  . »أال وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب«: قال

، وينبغي أن يوضع يف الكتب اليت هذا كالم تضحك منه الثكلى: ن يقالأ: فجوابه
  : ني، وإنه لينطبق على الفتان قول الشاعرواملغفل احلمقىتشتمل على أقوال 

ــة    ــتر جهال ــراض س ــان يف اإلع ــد ك     لق
ــد    ــاس يف البلْ   غــدوت ــا مــن أشــهر الن

ترك اخلطاب مع أمته بعد  وهل يظن الفتان الذي يهرف مبا ال يعرف أن رسول اهللا 
ذلك حىت فلم يكلمهم بعد  »أال إن ربا اجلاهلية موضوع«: أن قال هلم يف حجة الوداع

مل يترك اخلطاب مع أمته مجاعات  مات؟ أما علم املتكلف ما ال علم له به أن رسول اهللا 
وأفرادا إىل أن نزل به املوت فجعل وهو يف سياق املوت حيذرهم من اختاذ القبور مساجد، 

 -رضي اهللا عنهم-ويوصيهم بالصالة وما ملكت أميام، قالت عائشة وعبد اهللا بن عباس 
طفق يلقي مخيصة له على وجهه فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه  ل برسول اهللا ملا نز

تقول  »لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«: فقال وهو كذلك
  ..............................رواه " حيذر مثل الذي صنعوا: "-رضي اهللا عنها-عائشة 
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  . م والنسائي والدارمياإلمام أمحد والبخاري ومسل 

الصالة الصالة «: قال وهو يف املوت أن النيب  -رضي اهللا عنها- وعن أم سلمة 
فجعل يتكلم ا وما يفيض ا لسانه، رواه اإلمام أمحد وابن ماجة،  »وما ملكت أميانكم

 فجعل يتكلم ا وما يكاد يفيض ا لسانه، وروى اإلمام أمحد أيضا عن: ويف رواية ألمحد
الصالة «: حني حضره املوت كانت عامة وصية رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-أنس 

  . يغرغر ا صدره وما يكاد يفيض ا لسانه حىت جعل رسول اهللا  »وما ملكت أميانكم
: هي اليت قال فيها إنه إمنا أراد اخلطبة وأن آخر مرة من خطبه : الفتان فإن قال

  . »ضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلبأال وإن ربا اجلاهلية مو«
إن كان مراده اخلطبة وأنه أبدل لفظة اخلطبة : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فاجلواب

باملخاطبة فال خيفي ما يف كالمه من اخلطأ يف التعبري؛ ألن اخلطبة شيء واملخاطبة شيء 
ىل أن اخلطبة عند العرب ذهب أبو إسحاق إ): "لسان العرب(آخر، قال ابن منظور يف 

اخلطبة مثل الرسالة : "أنه قال) التهذيب(، وذكر عن صاحب "الكالم املنثور املسجع وحنوه
، "إن اخلطبة بالضم ما له أول وآخر حنو الرسالة: "، وكذا قال الزجاج"اليت هلا أول وآخر

  ). ذيب األمساء واللغات(نقله النووي عنه يف 
اخلطاب واملخاطبة ): "احملكم(جعة يف الكالم، قال صاحب وأما املخاطبة فهي املرا

وكذا قال ابن منظور يف ) ذيب األمساء واللغات(، نقله النووي عنه يف "مراجعة الكالم
إن اخلطاب واملخاطبة مراجعة الكالم، قال وقد خاطبه بالكالم خماطبة ): "لسان العرب(

  . انتهى". وخطابا ومها يتخاطبان
أال وإن «: يف يوم عرفة وهي اليت قال فيها إن خطبة النيب : أن يقال :الوجه الثاين

بل إنه قد خطب الناس يف يوم النحر  ليست آخر خطبة للنيب  »ربا اجلاهلية موضوع
مبىن، مث خطبهم يف أوسط أيام التشريق، مث خطبهم بني مكة واملدينة مباء يدعي خما، مث مل 

أن مرض مرضه الذي مات فيه، وآخر خطبة خطبها كانت  يزل خيطبهم يف أيام اجلُمع إىل
رضي اهللا -وقد جاء ذلك يف عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس  يف مرض موته 

يف مرضه الذي مات فيه مبلحفة قد عصب بعصابة  خرج رسول اهللا : "قال -عنهما
  ....................................فذكر احلديث يف ..." دمساء حىت جلس على املنرب
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رواه البخاري، "  فكان آخر جملس جلس فيه النيب : "الوصية باألنصار، وقال يف آخره

فذكر احلديث يف ... " املنرب وكان آخر جملس جلسه صعد النيب : "ويف رواية قال
  . الوصية باألنصار

هللا رضي ا- مر أبو بكر والعباس : "قال - رضي اهللا عنه- ومنها حديث أنس بن مالك 
ذكرنا جملس : ما يبكيكم؟ قالوا: مبجلس من جمالس األنصار وهم يبكون، فقال -عنهما
وقد عصب على  فخرج النيب : فأخربه بذلك، قال منا، فدخل على النيب  النيب 

فذكر احلديث يف ..." فصعد املنرب ومل يصعده بعد ذلك اليوم: رأسه حاشية برد، قال
  .ريالوصية باألنصار، رواه البخا

يف  خرج علينا رسول اهللا : "قال - رضي اهللا عنه-ومنها حديث أيب سعيد اخلدري 
 اإن عبد«: فاتبعته حىت صعد على املنرب فقال: مرضه الذي مات فيه وهو عاصب رأسه قال
فذكر احلديث يف بكاء أيب بكر ملا مسع هذا  »عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة

" عن املنرب فما رؤي عليه حىت الساعة آخره مث هبط رسول اهللا وقال يف  من النيب 
  . رواه اإلمام أمحد والدارمي

أمته  ويف هذا األحاديث أبلغ رد على قول الفتان أن آخر مرة خاطب فيها الرسول 
أال وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس «: حيث قال يف حجة الوداع

  . »بن عبد املطلب
وحنن نعرف أن ربا اجلاهلية باتفاق العلماء هو الربا الذي نزل فيه القرآن : أما قولهو
  . الكرمي

إن اآليات اليت نزلت يف حترمي الربا والوعيد : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه
الشديد على أكله ليس فيها ختصيص لربا اجلاهلية دون غريه من ربا الفضل وربا النسيئة 

طريقة ربا اجلاهلية، بل اآليات عامة جلميع أنواع الربا، وقد جاء بيان ذلك  الذي ليس على
ففيها أبلغ رد على الفتان  )١(، وقد تقدم ذكرها فلتراجعيف األحاديث الثابتة عن النيب 

  . الذي حاول حصر الربا احملرم يف ربا اجلاهلية وزعم أنه الربا الذي ال شك فيه
  الفتان قد تقول على العلماء حيث زعم أم اتفقوا على إن : أن يقال: الوجه الثاين

                              
  . ٣٩-٢٩ص) ١(
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أن الربا الذي نزل فيه القرآن هو ربا اجلاهلية، وهذا االتفاق املزعوم ال وجود له يف شيء  

من كتب التفسري املشهورة، فلم يذكره ابن جرير وال ابن أيب حامت وال البغوي وال غريهم 
كره البغوي وابن اجلوزي والرازي يف سبب نزول من أكابر املفسرين، وهو مردود مبا ذ

، ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني﴿: - تعاىل-قول اهللا 
أا نزلت يف بين عمرو بن عمري بن : أحدها: يف نزوهلا ثالثة أقوال: "قال ابن اجلوزي

من ثقيف ويف بين املغرية من بين خمزوم، وكان بنو املغرية يأخذون الربا من ثقيف  عوف
فلما وضع اهللا الربا طالبت ثقيف بين املغرية مبا هلم عليهم فنزلت هذه اآلية واليت بعدها، 

أا نزلت يف عثمان بن عفان والعباس كانا قد أسلفا يف التمر : والثاينهذا قول ابن عباس، 
اجلذاذ قال صاحب التمر إن أخذمتا ما لكما مل يبق يل ولعيايل ما يكفي فهل  فلما حضر

لكما أن تأخذا النصف وأضعف لكما ففعال فلما حل األجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك النيب 
  ،ا نزلت يف العباس : والثالثفنهامها فنزلت هذه اآلية، هذا قول عطاء وعكرمةأ

يف اجلاهلية وكان يسلفان يف الربا فجاء اإلسالم وهلما وخالد بن الوليد وكانا شريكني 
أال إن كل ربا من ربا اجلاهلية «: أموال عظيمة يف الربا فنزلت هذه اآلية فقال النيب 

هذا قول السدي، قال ابن عباس وعكرمة  »موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس
ترك فلم يبق إال ربا ثقيف، ؛ ألن كل ربا كان قد ﴾ما بقي من الربا﴿: والضحاك إمنا قال

اآلية حممولة على من أرىب قبل إسالمه وقبض بعضه يف كفره مث أسلم فيجب : وقال قوم
عليه أن يترك ما بقي ويعفى له عما مضى، فأما املراباة بعد اإلسالم فمردودة فيما قبض 

ابن  انتهى كالم ابن اجلوزي، وقد ذكر البغوي والرازي حنو ما ذكره". ويسقط ما بقي
اجلوزي يف سبب نزول اآلية، وفيما ذكروه من االختالف يف سبب نزول اآلية أبلغ رد 
على ما يف كالم الفتان من التقول على العلماء حيث زعم أم اتفقوا على أن الربا الذي 

  . نزل فيه القرآن هو ربا اجلاهلية وهم مل يتفقوا على ذلك
والتقدير لو وقع االتفاق على أن ربا على سبيل الفرض : أن يقال: الوجه الثالث

اجلاهلية هو الربا الذي نزل فيه القرآن فإن التحرمي ال خيتص به، بل يكون عاما له ولغريه 
من أنواع الربا؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وألفاظ اآليات الواردة يف 

ربا أهل اجلاهلية وربا الفضل  حترمي الربا والتشديد فيه كلها على العموم فيدخل يف عمومها
بيانا شافيا قاطعا  وربا النسيئة الذي ليس على طريقة ربا اجلاهلية، وقد بني ذلك النيب 

  ..............................للشبه اليت يتعلق ا الفتان وأشياعه من املبطلني، وقد قال 
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ه القرآن فخذوهم بالسنن، سيأيت ناس جيادلونكم بشب": -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 

رواه الدارمي واآلجري يف كتاب " -عز وجل - فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا 
السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على : "، وقال حيىي بن أيب كثري)الشريعة(

لك والدليل على ذ. ومعناه أن السنة تفسر القرآن وتبني ما أمجل فيه. رواه الدارمي" السنة
وما ﴿: -تعاىل-، وقوله ﴾وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم﴿: -تعاىل-قول اهللا 

يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نيبتإِلَّا ل ابتالْك كلَيا علْنزوقد بني النيب ﴾أَن ،  ما أمجل يف آيات
شبهة يتعلق ا الفتان من جممل القرآن، وغاية ما  ان فلم يبق بعد بيانه الربا أمت البي

يذهب إليه هو املعارضة بني القرآن والسنة، وذلك واضح يف متسكه بتحرمي ربا اجلاهلية 
وزعمه أنه هو الربا احملرم الذي ال شك فيه وأنه هو الربا الذي نزل فيه القرآن، وقد كرر 

واتباع  من كتابته املؤسسة على حمادة اهللا ورسوله  اموضع هذه الشبهة يف مخسة عشر
جانب متسكه ذه الشبهة يهون أمر الربا الوارد حترميه يف السنة  إىلغري سبيل املؤمنني، وهو 

ويزعم أن ربا الفضل جيوز للحاجة وأن ربا النسيئة جيوز للضرورة، وهذا من اإلميان ببعض 
  . الكتاب وعدم اإلميان ببعضه

  صلف
أما ربا الفضل الذي عرفه السيد قطب بأنه هو أن يبيع الرجل الشيء : "الفتان وقال

من نوعه مع زيادة؛ كبيع الذهب بالذهب والدراهم بالدراهم والقمح بالقمح والشعري 
بالشعري وهكذا فهو حمرم أيضا ولكن حترمي وسائل من باب سد الذرائع ال حترمي مقاصد 

: وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وقال ابن القيمكما حرم ربا النسيئة، 
والذي يقضي منه العجب مبالغتهم يف ربا الفضل أعظم مبالغة، ويؤكد هذا الرأي ما قال به 

كان الربا يتم بأن يدفع الرجل ماله لغريه إىل أجل على أن : ابن حجر اهليثمي حيث قال
ايأخذ منه كل شهر مقدار املال باقٍ حباله فإذا حلَّ األجل طالبه برأس ماله فإن ورأس  امعين

  ". تعذر عليه األداء زاد يف احلق واألجل، وروى مثل ذلك أيضا فخر الدين الرازي
إنه جيب على كل مؤمن أن يقابل : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
  .......الناس كائنا من بالقبول والتسليم وأن ال يعارضها بقول أحد من  أقوال الرسول 
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فهو مردود  ، وكل قول خالف قول الرسول كان؛ ألنه ال قول ألحد مع رسول اهللا  

بالنهي عن ربا الفضل، ويف بعضها النهي  على قائله، وقد تواترت األحاديث عن النيب 
عن ربا الفضل وربا النسيئة، وقد ذكرت منها قريبا من ثالثني حديثا يف أول الكتاب 

بالشبه واملغالطات  ففيها أبلغ رد على الفتان الذي حياول معارضة أقوال النيب  )١(تراجعفل
  . وما يقتضبه من كالم العلماء ويضعه على غري مواضعه

إن الفتان قد اقتضب جمال يسرية من كالم سيد قطب وابن : أن يقال: الوجه الثاين
ها يف كتبهم ليتكثر بالنقل عنهم حجر اهليتمي وفخر الدين الرازي، وذكر أرقام مواضع

ويوهم اجلهال أن أقواهلم موافقة لرأيه واجتاهه يف التهوين من شأن ربا الفضل وأن حترميه 
حترمي وسائل من باب سد الذرائع ال حترمي مقاصد كما حرم ربا النسيئة، وما حرم سدا 

  . للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
يف فعل الفتان من التمويه على اجلهال والتلبيس  وال خيفى على من له علم وبصرية ما

عليهم، وما فيه أيضا من البعد عن أداء األمانة يف النقل عن العلماء وذلك ألنه كان ينقل 
من كالمهم ما يظن أن فيه تأييدا ألقواله الباطلة، ويترك ما فيه ردا عليه فال ينقله، وهذا 

أهل البدع ينقلون ما هلم وال ينقلون ما : "شأن أهل البدع، قال عبد الرمحن بن مهدي
  ". عليهم، وأهل السنة ينقلون ما هلم وما عليهم

وسأذكر كالم العلماء الذين نقل عنهم الفتان يف هذا املوضع ما نقل ليتضح أنه ليس 
يف كالمهم ما يؤيد أقواله الباطلة، وليعلم أيضا أنه ال أمانة له يف النقل وقد قال أنس بن 

رواه  »ال إميان ملن ال أمانة له«: إال قال ما خطبنا رسول اهللا : - اهللا عنهرضي -مالك 
  . اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه

هو أن يبيع الرجل : "فأما سيد قطب فإن الفتان أورد قوله يف تعريف ربا الفضل
ح الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة كبيع الذهب بالذهب والدراهم بالدراهم والقمح بالقم

انتهى ما نقله من كالم قطب، مث إنه ضم إليه زيادة من عنده ". والشعري بالشعري وهكذا
فهو محرم أيضا ولكن حترمي وسائل من باب سد الذرائع ال حترمي مقاصد كما : "وهي قوله

، وهذه الزيادة ليست من "حرم ربا النسيئة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
مع هذا فقد وصلها الفتان بكالم قطب بدون فاصل يفصل بني كالمه كالم قطب، و

  ....................وكالم قطب، وإمنا فعل ذلك ليوهم اجلهال أن اجلميع كله من كالم 
                              

  . ٣٩-٢٩ص) ١(
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قطب وأنه موافق لرأيه واجتاهه يف التهوين من شأن ربا الفضل، وسأذكر من كالم قطب ما 

  . -ء اهللا تعاىلإن شا-فيه كفاية يف الرد على الفتان 
يف  اإن الربا الذي كان معروفً: "قال يف الكالم على آيات الربا من سورة البقرة

ربا : اجلاهلية والذي نزلت هذه اآليات وغريها إلبطاله ابتداء كانت له صورتان رئيسيتان
لرجل إن ربا أهل اجلاهلية يبيع ا: "النسيئة وربا الفضل، فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة

مث ..." البيع إىل أجل مسمى فإذا حل األجل ومل يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه
   -:ذكر عن جماهد حنو ذلك، وذكر أيضا عن اجلصاص والرازي حنو ذلك مبعناه مث قال

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل بالشيء من نوعه مع زيادة كبيع الذهب بالذهب 
بالقمح والشعري بالشعري وهكذا، وقد أحلق هذا النوع بالربا ملا والدراهم بالدراهم والقمح 

قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-مث ذكر حديث أيب سعيد اخلدري ... فيه من شبه به
 :» الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح

وذكر  »استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو
بتمر برين فقال له  النيب  إىلجاء بالل : قال -رضي اهللا عنه- أيضا حديث أيب سعيد 

أوه «: منه صاعني بصاع فقال كان عندنا متر رديء فبعت: قال »من أين هذا«: النيب 
التمر ببيع آخر مث اشتر  عني الربا عني الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع

  . »به
فأما النوع األول فالربا ظاهر فيه ال حيتاج إىل بيان، وأما النوع الثاين فما ال شك فيه 
أن هناك فروقا أساسية يف الشيئني املتماثلني هي اليت تقتضي الزيادة وذلك واضح يف حادثة 

بالربا  د، وقد وصفه بالل حني أعطى صاعني من متره الرديء وأخذ صاعا من التمر اجلي
وى عنه وأمر ببيع الصنف املراد استبداله بالنقد مث شراء الصنف املطلوب بالنقد أيضا، 

كي ال يكون التأجيل  »يدا بيد«، وكذلك شرط القبض اإبعادا لشبح الربا من العملية متام
  . يف بيع املثل باملثل ولو من غري زيادة يف شبح من الربا وعنصر من عناصره

بشبح الربا يف أية عملية وبلغت كذلك  إىل هذا احلد بلغت حساسية الرسول 
  . حكمته يف عقلية الربا اليت كانت سائدة يف اجلاهلية

  ............فأما اليوم فرييد بعض املهزومني أمام التصورات الرأمسالية الغربية والنظم 

 



  ١١٧  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
 –ربا النسيئة  –ة من صور الربا الرأمسالية الغربية أن يقصروا التحرمي على صورة واحد 

باالستناد إىل حديث أسامة، وإىل وصف السلف للعمليات الربوية يف اجلاهلية، وأن يحلوا 
دينيا وباسم اإلسالم الصور األخرى املستحدثة اليت ال تنطبق يف حرفية منها على ربا 

هلزمية الروحية اجلاهلية، ولكن هذه احملاولة ال تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر ا
والعقلية، فاإلسالم ليس نظام شكليات، إمنا هو نظام يقوم على تصور أصيل، فهو حني 
حرم الربا مل يكن حيرم منه صورة دون صورة، ومن مث فإن كل عملية ربوية حرام سواء 

انتهى املقصود من ". جاءت يف الصور اليت عرفتها اجلاهلية أم استحدثت هلا أشكال جديدة
  . باختصاركالمه 

وهذا : "﴾واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ﴿: -تعاىل-وقال أيضا يف الكالم على قول اهللا 
التعقيب هنا قاطع يف اعتبار من يصرون على التعامل الربوي بعد حترميه من الكفار اآلمثني، 

ليهم وصف الكفر الذين ال حيبهم اهللا، وما من شك أن الذين حيلون ما حرم اهللا ينطبق ع
فاإلسالم ليس كلمة باللسان، " ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا"ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة 

إمنا هو نظام حياة ومنهج عمل، وإنكار جزء كإنكار الكل، وليس يف حرمة الربا شبهة، 
  ". وليس يف اعتباره حالال وإقامة احلياة على أساسه إال الكفر واإلمث

يا أَيها الَّذين َآمنوا ﴿: يف سورة آل عمران -تعاىل-يف الكالم على قول اهللا  وقال أيضا
نقف عند األضعاف املضاعفة فإن قوما يريدون يف هذا : "﴾لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً

ألربعة يف الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ليقولوا إن احملرم هو األضعاف املضاعفة، أما ا
مضاعفة وليست داخلة يف نطاق  ااملائة واخلمسة يف املائة والسبعة والتسعة فليست أضعافً

ونبدأ فنحسم القول بأن األضعاف املضاعفة وصف لواقع وليست : "، قال..."التحرمي
بال حتديد  –شرطا يتعلق به احلكم، والنص الذي يف سورة البقرة قاطع يف حرمة أصل الربا 

انتهى، ويف كالمه أبلغ رد على الفتان وعلى ". أيا كان ﴾وذَروا ما بقي من الربا﴿د وال تقيي
  . أشياعه وسلفه الذين يستحلون الربا باحليل وحتريف الكلم عن مواضعه

والذي يقضي منه العجب مبالغتهم يف ربا : -رمحه اهللا تعاىل-ابن القيم  وأما قول
  . الفضل أعظم مبالغة

  ..إن الذي يقضي منه العجب يف احلقيقة هو ما يف كالم ابن القيم : أن يقال :فجوابه
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من التشديد  من التهوين لشأن ربا الفضل وخمالفته ملا ثبت عن النيب  -رمحه اهللا تعاىل-

الذهب بالذهب «: - رضي اهللا عنه-يف حديث أيب سعيد اخلدري  فيه حيث قال 
بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد  والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري

وعن عبادة بن الصامت وأيب  »فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء
رضي اهللا -حنوه، ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة  عن النيب  - رضي اهللا عنهما-هريرة 

  . »فمن زاد أو استزاد فهو ربا«: -عنه
معناه فقد فعل الربا احملرم فدافع  »فمن زاد أو ازداد فقد أرىب«: قوله: "قال النووي

  . انتهى". الزيادة وآخذها عاصيان
: قال - رضي اهللا عنه-وروى اإلمام أمحد والبخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري 

كان عندي : قال بالل »من أين هذا؟«: بتمر برين فقال له النيب  جاء بالل إىل النيب 
أوه أوه عني «: عند ذلك ، فقال النيب ر رديء فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النيب مت

وقد  »الربا عني الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر مث اشتر به
  . »أوه عني الربا ال تقربه«: قال رواه النسائي خمتصرا وفيه أن رسول اهللا 

  . انتهى". با أنه حقيقة الربا احملرممعىن عني الر: "قال النووي
وروي مسلم عن أيب سعيد أيضا أن رجال باع صاعني من التمر الرديء بصاع من 

 »هذا الربا فردوه مث بيعوا مترنا واشتروا لنا من هذا«: التمر الطيب فقال رسول اهللا 
نه من قال للذي باع التمر الرديء بأقل م ويف رواية ألمحد ومسلم أن رسول اهللا 

أضعفت أربيت ال تقربن هذا إذا رابك من مترك شيء فبعه مث اشتر الذي تريد «: الطيب
ويلك أربيت إذا أردت فبع «: قال للرجل ويف رواية ملسلم أن رسول اهللا  »من التمر

فالتمر بالتمر  - رضي اهللا عنه-قال أبو سعيد  »مترك بسلعة مث اشتر بسلعتك أي متر شئت
: قال -رضي اهللا عنه- أم الفضة بالفضة، ويف رواية ألمحد أن أبا سعيد أحق أن يكون ربا 

رضي اهللا - وروي الطرباين عن ابن عمر " فالتمر أرىب أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب"
واهللا ما  »استزاد فقد أرىب أوالذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد «: أنه قال -عنهما

  . كذب ابن عمر على رسول اهللا 
يف النهي عن ربا الفضل  صرحية يف مبالغته  األحاديث الثابتة عن النيب فهذه 

  ...........من  - رمحه اهللا تعاىل-والتشديد فيه، وفيها أبلغ رد على ما يف كالم ابن القيم 
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  . التعجب من املبالغة يف ربا الفضل 

فيه على وجه يف التحذير من الربا والشديد  ومن أعظم املبالغات الثابتة عن النيب 
 -رضي اهللا عنه-العموم الذي يشمل ربا الفضل وربا النسيئة ما جاء يف حديث أيب هريرة 

فذكرها ومنها أكل الربا، رواه البخاري  »اجتنبوا السبع املوبقات«: قال أن رسول اهللا 
  . ومسلم وأبو داود والنسائي وتقدم يف أول الكتاب

با ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقد جاء ذلك يف ومن أعظم املبالغات أيضا لعن آكل الر
  . )١(عدة أحاديث ذكرا يف أول الكتاب فلتراجع هناك 

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة «: ومن أعظم املبالغات أيضا قوله 
  . رواه اإلمام أمحد والطرباين من حديث عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة »وثالثني زنية

ما ظهر يف قوم الزنا والربا إال أحلوا بأنفسهم «: م املبالغات أيضا قوله ومن أعظ
، وروى -رضي اهللا عنه- رواه أبو يعلي بإسناد جيد من حديث ابن مسعود  »عذاب اهللا

  . ، وصححه احلاكم والذهيب-رضي اهللا عنهما-احلاكم حنوه من حديث ابن عباس 
رمحه اهللا -غ رد على ما يف كالم ابن القيم أبل ويف هذا املبالغات الثابتة عن النيب 

  . من التعجب من املبالغة يف ربا الفضل - تعاىل
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن كل من بالغ من العلماء يف النهي عن ربا الفضل 

ومتسك بأقواله، ومن  والتحذير منه فهو مصيب وحمسن فيما فعل؛ ألنه قد اتبع النيب 
  . لك فتعجبه مردود عليهتعجب من مبالغتهم يف ذ

أما كانا ينهيان  - رضي اهللا عنهما- وقد ثبت عن أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب 
بالنهي عنه إىل  - رضي اهللا عنه- عن ربا الفضل ويبالغان يف النهي عنه، وقد كتب أبو بكر 

 هللا بذلك على منرب رسول ا - رضي اهللا عنه- أمراء األجناد حني قدموا الشام، وخطب عمر 
وتوعد من فعل ذلك بالعقوبة املوجعة يف نفسه وماله، وقد  - رضي اهللا عنهم- حبضرة الصحابة 

وذكرت أيضا أنه مل  - رضي اهللا عنهما- ذكرت قريبا ما رواه الطحاوي عن أيب بكر وعمر 
، وهذا يدل - رضي اهللا عنهم- خمالف من الصحابة  - رضي اهللا عنهما- يعرف أليب بكر وعمر 

  ......................هم هلما، وذكرت أيضا ما رواه الطحاوي عن علي بن أيب على موافقت
                              

  . ٢٧ص ) ١(
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أم كانوا ينهون عن ربا  - رضي اهللا عنهم- طالب وعمر وابنه عبد اهللا وفضالة بن عبيد 

 -رمحه اهللا تعاىل-فإن فيها أبلغ رد على ما يف كالم ابن القيم  )١(الفضل، فلتراجع أقواهلم
  . بالغة يف ربا الفضلمن التعجب من امل

ومن املبالغة أيضا يف النهي عن ربا الفضل ما جاء يف قصة أيب الدرداء مع معاوية، وقد 
تقدم ذلك يف احلديث الرابع والعشرين فلرياجع، وكذلك ما جاء يف قصة أيب أسيد مع ابن 
عباس وهي مذكورة يف احلديث األربعني فلرياجع، وكذلك ما جاء يف قصة عبادة بن 

يا أيها الناس إنكم : "قال - رضي اهللا عنه-لصامت مع معاوية فقد جاء فيها أن عبادة ا
ال تبتاعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل ال «: يقول تأكلون الربا مسعت رسول اهللا 

، فقال "ال أرى الربا يف هذا إال ما كان من نظرة: "، فقال معاوية"»زيادة بينهما وال نظرة
رضي - ، ويف آخر القصة أن عمر "وحتدثين عن رأيك ن رسول اهللا أحدثك ع: "عبادة

إنه هو : "معاوية أن حيمل الناس على ما قاله عبادة بن الصامت وقال إىلكتب  - اهللا عنه
، ففيها وفيما تقدم قبلها عن )٢(وقد تقدم ذكر هذه القصة يف أثناء الكتاب فلتراجع" األمر

من التعجب  -رمحه اهللا تعاىل-ما يف كالم ابن القيم  أيب الدرداء وأيب أسيد أبلغ رد على
  . من املبالغة يف ربا الفضل

وأبلغ من مجيع ما تقدم ذكره وأعظم يف املبالغة يف حترمي الربا والتشديد فيه والتحذير 
منه على وجه العموم الذي يشمل ربا الفضل وربا النسيئة ما جاء يف اآليات من آخر سورة 

ن سورة آل عمران، وقد ذكرت يف أثناء الكتاب أن نصوص القرآن عامة البقرة واآليات م
ففيه أبلغ رد على ما  )٣(فيدخل يف عمومها ربا الفضل وربا النسيئة، فلرياجع ما تقدم ذكره

  . من التعجب من املبالغة يف ربا الفضل - رمحه اهللا تعاىل-يف كالم ابن القيم 
 –فهو بالتاء املثناة ) جر عن اقتراف الكبائرالزوا(وأما ابن حجر اهليتمي مؤلف كتاب 

وامسه  –وليس بالثاء املثلثة كما قد جاء ذلك يف كالم الفتان الذي يهرف مبا ال يعرف 
وإمنا قيل له اهليتمي ألنه ولد يف حمله أيب اهليتم . أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي

  .................ن حجر املكي ألنه وهي قرية مبصر من أعمال الغربية، ويقال له أيضا اب
                              

  . ١٠٢-١٠١ص) ١(
  . ٥٣ص) ٢(
  . ٧٦-٧٥ص) ٣(
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سكن مكة ومات ا يف سنة ثالث وسبعني وتسعمائة، وقيل يف سنة أربع وسبعني  

  . وتسعمائة
مي وكان يف ثيين علي بن أيب بكر بن سليمان اهلأما اهليثمي بالثاء املثلثة فهو نور الد

ع ومثامنائة وكانت وفاته قبل القرن الثامن من اهلجرة ومات يف أول القرن التاسع يف سنة سب
  . أن يولد ابن حجر اهليتمي مبائة سنة وزيادة سنتني

فهو من أبلغ ما يرد به على ) الزواجر عن اقتراب الكبائر(وأما كالم اهليتمي يف كتاب 
الفتان، وقد نقل الفتان منه مجلة تشتمل على التعريف بالربا الذي كان مشهورا يف اجلاهلية 

ن رأي اهليتمي كان موافقا لرأيه واجتاهه يف قصر الربا احملرم على ربا ليوهم اجلهال أ
اجلاهلية، وأعرض عما قبل اجلملة وما بعدها فلم ينقل منه شيئا؛ ألن اهليتمي قد صرح فيه 
بتحرمي مجيع أنواع الربا وذكر اإلمجاع على ذلك، وهذا من عدم األمانة عند الفتان، وقد 

- حديث أنس بن مالك  )١(له عن بعض العلماء، وقد تقدم قريباسبق له أمثال ذلك فيما نق
  . »ال إميان ملن ال أمانة له«: إال قال ما خطبنا رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه

وقد ابتدأ بذكر ) الزواجر عن اقتراف الكبائر(وهذا ملخص كالم اهليتمي يف كتاب 
ته والشهادة عليه والسعي فيه واإلعانة الكبائر اليت تتعلق بالربا، وهي أكله وإطعامه وكتاب

الربا لغة : "عليه، مث ذكر اآليات الواردة يف حترميه والتشديد فيه والوعيد الشديد عليه مث قال
عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد،  االزيادة، وشرع

ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد  أو مع تأخري يف البدلني أو أحدمها، وهو ثالثة أنواع؛
العوضني املتفقي اجلنس على اآلخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخري قبضهما أو قبض أحدمها 
لس بشرط احتادمها علة بأن يكون كل منهما مطعوما أو كل منهما نقداعن التفرق من ا 

  ". وإن اختلف اجلنس
  . على حدته اعله نوعهذا النوع من ربا النسيئة فال وجه جل: قلت

وربا النساء وهو البيع للمطعومني أو للنقدين املتفقي اجلنس أو املختلفة : "قال اهليتمي
ألجل ولو حلظة فاألول كبيع صاع بر بدون صاع بر أو بأكثر، أو درهم فضة بدون درهم 

  ...............اء أجال أم ال، والثاين كبيع صاع وفضة أو بأكثر، سواء أتقابضا أم ال، وس
                              

  . ١١٤ص) ١(
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بر بصاع بر أو درهم ذهب بدرهم ذهب أو صاع بر بصاع شعري أو أكثر أو درهم ذهب 

الثالث كبيع صاع بر بصاع بر . بدرهم فضة أو أكثر لكن تأخر قبض أحدمها عن الس
 ارابع اوزاد املتويل نوع. أو درهم فضة بدرهم فضة لكن مع تأجيل أحدمها ولو إىل حلظة

رض، لكنه يف احلقيقة يرجع إىل ربا الفضل ألنه الذي فيه شرط جير نفعا وهو ربا الق
وكل من هذه .. للمقترض فكأنه أقرض هذا الشيء مبثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه

األنواع األربعة حرام باإلمجاع وبنص اآليات املذكورة واألحاديث اآلتية، وما جاء يف 
يف  اوربا النسيئة هو الذي كان مشهور: قال... األربعالربا من الوعيد شامل لألنواع 

ااجلاهلية ألن الواحد منهم كان يدفع ماله لغريه إىل أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدر 
ورأس املال باق حباله، فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه األداء زاد يف احلق امعين ،

عليه ربا الفضل أيضا ألن النسيئة هي املقصودة  واألجل، وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق
رضي اهللا -، وكان ابن عباس افيه بالذات، وهذا النوع مشهور اآلن بني الناس وواقع كثري

بأنه املتعارف بينهم فينصرف النص إليه، لكن صحت  اال حيرم إال ربا النسيئة حمتج -عنهما
غري مطعن وال نزاع ألحد فيها، ومن مث األحاديث بتحرمي األنواع األربعة السابقة من 

أشهدت ما مل  :)١(أمجعوا على خالف قول ابن عباس، على أنه رجع عنه ملا قال له أيب
مث روى له احلديث الصريح يف حترمي الكل، ! ما مل نسمع؟ نشهد أمسعت من رسول اهللا 

اس، قال حممد ال آواين وإياك ظل بيت ما دمت على هذا فحينئذ رجع ابن عب: مث قال له
كنا يف بيت عكرمة فقال له رجل أما تذكر وحنن ببيت فالن ومعنا ابن عباس : بن سريين

حرمه فاشهدوا أين حرمته وبرئت  إمنا كنت استحللت الصرف برأيي مث بلغين أنه : فقال
 وفيه أبلغ رد على زعم الفتان أن ما قال به. انتهى املقصود من كالم اهليتمي". إىل اهللا منه

ابن حجر اهليتمي يؤكد رأيه الفاسد يف قصر الربا احملرم على ربا النسيئة، وفيه أيضا إظهار 
ما يف كالم الفتان من االفتراء على اهليتمي والتقول عليه بضد ما جاء يف كالمه من 

  . التصريح بتحرمي أنواع الربا وذكر اإلمجاع على ذلك
وقد جاء يف ذمه . ات املنافقنيوالكذب من أقبح اخلالل ومن كبائر اإلمث وصف

إِنما يفْترِي الْكَذب ﴿: -تعاىل-والتحذير منه آيات وأحاديث كثرية، فمن اآليات قول اهللا 
  ..............متوعدا  -تعاىل- ، وقال ﴾الَّذين لَا يؤمنونَ بَِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ

                              
  . كذا يف الزواجر، وصوابه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه) ١(
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إِنَّ الَّذين ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ﴿: املنافقني على الكذب 
رِينفْتزِي الْمجن ككَذَلا وينالد اةيي الْحلَّةٌ فذو هِمبر نم بغَض مالُهنيلَ سجذُوا الْعخات﴾ ،

رواه ابن جرير بإسناد صحيح، ومن " لقيامةهي واهللا لكل مفتر إىل يوم ا: "قال أبو قالبة
: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه-األحاديث ما رواه اإلمام أمحد عن أيب أمامة 

وروى البزار وأبو يعلى عن سعد  »يطبع املؤمن على اخلالل كلها إال اخليانة والكذب«
، "ته رواة الصحيحوروا: "حنوه، قال املنذري عن النيب  - رضي اهللا عنه-بن أيب وقاص 

يا أيها الناس إياكم : "أنه قال - رضي اهللا عنه-وروى اإلمام أمحد عن أيب بكر الصديق 
رضي اهللا - ، ويف الصحيحني وغريمها عن أبن مسعود "والكذب فإن الكذب جمانب لإلميان

إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن «: قال أن رسول اهللا  -عنه
ىل النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا الفجور يهدي إ

  . إن شاء اهللا- وفيما ذكرته كفاية  ،اواآليات واألحاديث يف ذم الكذب كثرية جد» كذابا
اعلم أن الربا قسمان ربا النسيئة وربا : "وأما فخر الدين الرازي فإنه قال يف تفسريه

لذي كان مشهور متعارفا يف اجلاهلية، وذلك أم كانوا الفضل، أما ربا النسيئة فهو األمر ا
يدفعون املال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس املال باقيا، مث إذا حل الدين 
طالبوا املديون برأس املال فإن تعذر عليه األداء زادوا يف احلق واألجل، فهذا هو الربا الذي 

ما ربا النقد فهو أن يباع من احلنطة مبنوين منها وما أشبه كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به، وأ
مث ذكر عن ابن عباس أنه كان ال حيرم إال القسم األول وأنه رجع عن قوله ملا  –ذلك 

وأما مجهور اتهدين فقد اتفقوا : حرم ربا الفضل مث قال حدثه أبو سعيد أن رسول اهللا 
انتهى ". ألول فبالقرآن، وأما ربا النقد فباخلربعلى حترمي الربا يف القسمني، أما القسم ا

  . املقصود من كالم الرازي وفيه أبلغ رد على الفتان
أما زعم الفتان أن حترمي ربا الفضل حترمي وسائل من باب : أن يقال: الوجه الثالث

سد الذرائع ال حترمي مقاصد وأن ما حرم سدا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة، فهو مما 
يف أثناء  ا، وقد تقدم اجلواب عنه مبسوطً-رمحه اهللا تعاىل- من كالم ابن القيم أخذه 

  . )١(الكتاب فلرياجع

                              
  . ٩٢-٨٤ص) ١(
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مل يذكر شيئا مما أُبيح  -رمحه اهللا تعاىل-إن ابن القيم : أن يقال: الوجه الرابع

للمصلحة الراجحة من ربا الفضل سوى العرايا، ومل يذكر غري ذلك إذ ال توجد الرخصة 
يف غري العرايا، وما سواها فهو باق على املنع والتحرمي كما سيأيت بيان ذلك   عن النيب

  . -رضي اهللا عنه-يف حديث زيد بن ثابت 
والعرايا هي بيع الرطب يف رؤوس النخل خرصا مبثله من التمر كيال فيما دون مخسة 

 رسول اهللا أوسق ملن به حاجة إىل أكل الرطب وال مثن معه، وهي مستثناة مما ى عنه 
من املزابنة، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيال، وسيأيت بيان معناها يف حديث 

  . -إن شاء اهللا تعاىل-وغريه مما سيأيت ذكره  -رضي اهللا عنهما-ابن عمر 
أنه رخص يف بيع العرايا ومل يرخص يف غري ذلك، فمن  وقد ثبت عن النيب 

-يف الصحيحني عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر األحاديث الواردة يف ذلك ما 
ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه وال تبيعوا «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما

رخص «: وأخربين عبد اهللا عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا : قال سامل »الثمر بالتمر
هذا لفظ البخاري، ولفظ  »خص يف غريهبالتمر ومل ير أوبعد ذلك يف بيع العرايا بالرطب 

وقد ترجم البخاري هلذا احلديث  »ومل يرخص يف غري ذلك«: مسلم حنوه، وقال يف آخر
باب بيع املزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع : "وأحاديث معه بقوله

يف بيع العرايا أن رخص « ولفظه أن رسول اهللا  ا، وقد رواه اإلمام أمحد خمتصر"العرايا
 أن رسول اهللا «: ، ورواه النسائي ولفظه»تباع خبرصها ومل يرخص يف غري ذلك

وقد رواه اإلمام أمحد  »رخص يف بيع العرايا بالرطب وبالتمر ومل يرخص يف غري ذلك
اأيضا والنسائي وابن ماجة خمتصر ولفظه عندهم أن رسول اهللا  اجد » رخص يف

  . »رخص يف بيع العرايا«: ولفظه ام خمتصر، ورواه مسل»العرايا
وقد رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث 

أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه-عن زيد بن ثابت  - رضي اهللا عنهما-نافع عن ابن عمر 
 »رخص يف«: ويف رواية ألمحد ومسلم »رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيال 

االعرية أن تؤخذ مبثل خرصها متر ايأكلها أهلها رطب« .  
رخص «: من حديث خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال اورواه اإلمام أمحد أيض

  . ورواه أبو داود والنسائي مبعناه »يف بيع العرايا أن تباع خبرصها كيال رسول اهللا 
ري بن يسار موىل بين حا اومن األحاديث أيضشرضي - رثة عن سهل بن أيب حثمة حديث ب  
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ى عن بيع الثمر بالتمر ورخص يف العرايا أن تشتري « أن رسول اهللا  - اهللا عنه 

رواه اإلمام أمحد والبخاري وأبو داود، وروى النسائي منه  »خبرصها يأكلها أهلها رطبا
م بزيادة، وقد رواه مسل »اورخص يف العرايا أن تباع خبرصها يأكلها أهلها رطب«: قوله

من أهل دارهم منهم سهل بن  ولفظه عن بشري بن يسار عن بعض أصحاب رسول اهللا 
 »ذلك الربا تلك املزابنة«: وقال »ى عن بيع الثمر بالتمر« أيب حثمة أن رسول اهللا 

رخص يف بيع العرية النخلة والنخلتني يأخذها أهل البيت خبرصها مترا يأكلوا «إال أنه 
: أم قالوا عن بشري بن يسار عن أصحاب رسول اهللا  أيضامسلم  وروي »رطبا

  . ورواه النسائي بنحوه» ايف بيع العرية خبرصها متر رخص رسول اهللا «
ومن األحاديث أيضا حديث بشري بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة 

صحاب العرايا فإنه قد ى عن املزابنة بيع الثمر بالتمر إال أ« حدثاه أن رسول اهللا 
  . رواه اإلمام أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي »أذن هلم

أرخص يف بيع العرايا « أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه-ومنها حديث أيب هريرة 
رواه مالك يف املوطأ، ورواه اإلمام  »خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق

  . داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق مالكأمحد والبخاري ومسلم وأبو 
ى عن « أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-ومنها حديث جابر بن عبد اهللا 

رواه اإلمام أمحد والبخاري  »احملاقلة واملزابنة واملخابرة واملعاومة والثنيا ورخص يف العرايا
  .وهذا لفظ أمحد وحنوه يف إحدى روايات مسلم. ومسلم والنسائي

حني أذن ألصحاب  ومنها حديث جابر بن عبد اهللا أيضا قال مسعت رسول اهللا 
رواه اإلمام أمحد  »الوسق والوسقني والثالثة واألربعة«: العرايا أن يبيعوها خبرصها يقول

هما والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق يوأبو يعلي وابن خزمية وابن حبان يف صحيح
رضي - يي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر حممد بن إسحاق عن حممد بن حي

، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن أمحد وابن حبان فزال ما خيشى من - اهللا عنه
  . تدليسه

ويف هذه األحاديث أبلغ رد على الفتان الذي يريد أن يتوسع يف استحالل ربا الفضل 
على قول ابن القيم أن حترميه حترمي وسائل من باب  امعتمداسد الذرائع وأن ما حرم سد 

  . للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة
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رخص يف بيع العرايا ومل يرخص يف غري ذلك دليل  ويف التصريح بأن رسول اهللا 

على حصر املصلحة الراجحة يف بيع العرايا وأن ما سوى ذلك من ربا الفضل فهو باقٍ على 
  . املنع والتحرمي

  فصل
-ل على أن الربا يتخذ صورة التضعيف فهو ما أكده قول اهللا أما الدلي: "الفتان وقال

وقد ورد يف سبب  ﴾يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴿: -سبحانه وتعاىل
إمنا كان الربا يف اجلاهلية يف التضعيف ويف السن، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا : نزوهلا
األجل فيقول له تقضيين أو تزيدين، فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإال حوله إىل حل 

السن اليت فوق ذلك، إن كانت ابنة خماض جيعلها ابنة لبون يف السنة الثانية مث حقة مث جذعة 
مث هكذا إىل فوق، ويف العني يأتيه، فإن مل يكن عنده أضعفه يف العام القابل، فإن  امث رباعي
عنده أضعفه أيضا، فتكون مائة فيجعلها إىل قابل مائتني، فإن مل يكن عنده جعلها  مل يكن

  ". أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه
أما ما ذكره الفتان من صفة الربا الذي كان يفعله أهل اجلاهلية : أن يقال: واجلواب

 –عبد الرمحن  –فهو من كالم زيد بن أسلم، رواه ابن جرير بإسناده عن ابن زيد وهو 
عن أبيه، وهذه الصفة ال تقتضي حصر الربا فيما كان يفعله أهل اجلاهلية كما هو الظاهر 
من استدالل الفتان باآلية من سورة آل عمران على أن الربا يتخذ صورة التضعيف، وقد 

يتعلق به  اقول سيد قطب إن األضعاف املضاعفة وصف لواقع وليست شرطً )١(تقدم قريبا
بال حتديد وال  –والنص الذي يف سورة البقرة قاطع يف حرمة أصل الربا : "قال احلكم،
  . انتهى". أيا كان﴾وذَروا ما بقي من الربا﴿تقييد 

-وتقدم أيضا يف أثناء الكتاب قول الشيخ أمحد حممد شاكر يف الكالم على قول اهللا 
إن املتالعبني بالدين : "اآلية ﴾كُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةًيا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْ﴿: - تعاىل

من أهل عصره وأوليائهم من عابدي التشريع الوثين األجنيب، بل التشريع اليهودي يف الربا، 
  ................يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه اآلية تدل على أن الربا احملرم هو 

  
                              

  . ١١٦ص) ١(
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زوا ما بقي من أنواع الربا على ما ترضى أهواؤهم وأهواء األضعاف املضاعفة ليجي 

، ولرياجع ما بعده من كالم الشيخ حممود )١(انتهى املقصود من كالمه فلرياجع". سادم
أيضا كالم قطب، ففي كالم هؤالء أبلغ رد على ما يف كالم الفتان  )٢(شلتوت، ولرياجع

  . يةمن حماولة حصر الربا فيما كان يفعله أهل اجلاهل
أيضا قول اهليتمي يف ربا الفضل وربا اليد وربا النساء وربا القرض أا  )٣(ولرياجع

كلها حرام باإلمجاع وبنص اآليات واألحاديث، وأن ما جاء يف الربا من الوعيد شامل 
لألنواع األربعة، ففي كالمه أبلغ رد على ما يف كالم الفتان من حماولة حصر الربا فيما 

  . اجلاهلية كان يفعله أهل
الفتان أنه قد ورد يف سبب نزول اآلية ما جاء عن زيد بن أسلم يف صفة  وأما زعم

  . الربا الذي كان يتعامل به يف اجلاهلية
إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هو مقرر عند : أن يقال: عنه فاجلواب

ه ربا الفضل وربا النسيئة، األصوليني، ولفظ اآلية من سورة آل عمران عام فيدخل يف عموم
وسواء يف ذلك ما كان يفعله أهل اجلاهلية، وما كان يفعل يف اإلسالم، وكذلك ألفاظ 
اآليات اليت نزلت يف حترمي الربا والوعيد الشديد على أكله كلها قد جاءت بلفظ العموم 

  . فيدخل يف عمومها ربا الفضل وربا النسيئة على أي صفة كان
بالنهي عن ربا الفضل وربا النسيئة، ويف  ديث عن النيب وقد تواترت األحا

بعضها النص على أن من زاد أو استزاد يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب 
بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح فقد أرىب، وهذا النص يدل على أن 

ربا، وظاهره يدل على أنه ال فرق  الزيادة يف بيع اجلنس من هذه األعيان الستة جبنسه
بني أن تكون الزيادة كثرية أو قليلة، ويف هذا أبلغ رد على قول الفتان أن الربا يتخذ 
صورة التضعيف، وال خيفي على من له علم وبصرية أن هذا القول الباطل يتضمن 

ة يف النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة الذي مل يتخذ صور معارضة أقوال الرسول 
التضعيف بل إنه يتضمن إطراح األحاديث املتواترة يف ذلك وقلة املباالة ا، ويتضمن 

  .....حيث أنه يؤمن باآلية اليت زعم أا تدل على أن  أيضا التفريق بني اهللا وبني رسوله
                              

  . ٦٠-٥٩ص) ١(
  . ١١٦ص) ٢(
  . ١٢١ص) ٣(
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١٢٨  

 
الربا يتخذ صورة التضعيف وال يؤمن باألحاديث املتواترة يف النهي عن ربا الفضل وربا 

حذر  - تعاىل-ذي مل يتخذ صورة التضعيف، وما أشد اخلطر يف هذا؛ ألن اهللا النسيئة ال
-تعاىل-وتوعد املخالفني عن أمره بالوعيد الشديد فقال  املؤمنني من خمالفة أمر الرسول 

قال اإلمام  ﴾ليمفَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَ﴿: 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف : "-رمحه اهللا تعاىل-أمحد 

  ". قلبه شيء من الزيغ فيهلك
  فصل

: مث قال. موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى يف اإلسالم من املصارف: الفتان وقال
ل العلم وكبار رجال الفتوى يف اإلسالم إن استعراض جممل األحكام املسلم ا لدى أه"

  : يبني لنا ما يلي
١ - اأن الربا حمرم حترمي ال شك فيه اقطعي ."  

إن الكتاب والسنة مها امليزان الذي : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
توزن به أقوال أهل الفتوى وغريهم من أهل العلم فما وافقهما فهو مقبول وما خالفهما 

وقول رسوله  - تعاىل- مردود على قائله كائنا من كان إذ ال قول ألحد مع قول اهللا  فهو
 تعاىل-، قال اهللا - :﴿ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو

  . ﴾مبِينا الًه فَقَد ضلَّ ضلَاالْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَ
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن كل حماولة أتى ا الفتان حلصر الربا فيما كان 

إنه يتخذ صورة التضعيف، : وهو الربا الذي يقول فيه الفتان –يفعله أهل اجلاهلية 
يتخذ  وكذلك كل حماولة أتى ا للتهوين من شأن ربا الفضل وربا النسيئة الذي مل

صورة التضعيف، وكذلك ما اعتمد عليه من جهاالت العصريني الذين كانوا يف القرن 
الرابع عشر من اهلجرة والذين كانوا يف القرن اخلامس عشر فكله مردود عليه 
ومضروب به عرض احلائط؛ ألنه حماوالت مبنية على خمالفة الكتاب والسنة وإمجاع 

  .....ال فرق يف ذلك بني ربا أهل اجلاهلية وبني . بااملسلمني على حترمي مجيع أنواع الر
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وشدد فيه كما تقدم بيان ذلك يف األحاديث الثابتة  الربا الذي ى عنه رسول اهللا  

  . )١(املتواترة فلتراجع
إن كبار رجال الفتوى يف اإلسالم على احلقيقة هم علماء : أن يقال: الوجه الثاين

إذا ذكر كبار رجال الفتوى يف اإلسالم على وجه اإلطالق ، ف-رضي اهللا عنهم-الصحابة 
فإن هذا الوصف ينصرف إليهم قبل الذين كانوا من بعدهم، وبعد علماء الصحابة أكابر 
علماء التابعني مث أئمة العلم واهلدي من بعدهم، فهؤالء هم الذين ينطبق عليهم الوصف 

ن موقف الصحابة من حترمي الربا وفيهم بأم كبار رجال الفتوى يف اإلسالم، وقد تقدم بيا
اخللفاء األربعة الراشدون املهديون، وفيهم أيضا عدد من العشرة املشهود هلم باجلنة، 

، ولرياجع أيضا ما )٢(فلرياجع ذلك يف الفصل الذي قد ذكر فيه اإلمجاع على حترمي الربا
وال فضة بفضة وال  ذكر فيه من إمجاع علماء األمصار على أنه ال جيوز بيع ذهب بذهب

بر برب وال شعري بشعري وال متر بتمر وال ملح مبلح متفاضال يدا بيد وال نسيئة وأن من فعل 
وقد روينا هذا القول عن مجاعة من : "ذلك فقد أرىب والبيع مفسوخ، قال ابن املنذر

  ". ومجاعة يكثر عددهم من التابعني أصحاب رسول اهللا 
- عن أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب  )٣(اء الكتابولرياجع أيضا ما ذكر يف أثن

فإنه كتب إىل أمراء األجناد  -رضي اهللا عنه-، فأما أبو بكر الصديق -رضي اهللا عنهما
فإنكم قد هبطتم أرض الربا فال تتبايعوا الذهب بالذهب إال : أما بعد": حني قدموا الشام

  ". بكيل الًعام بالطعام إال كيوزنا بوزن وال الورق بالورق إال وزنا بوزن وال الط
 –ومل يذكر عن أحد من أمراء األجناد وال عن غريهم من الصحابة الذين كانوا معهم 

فدل  -رضي اهللا عنه-أم خالفوا ما جاء يف كتاب أيب بكر الصديق  –وهم كثريون جدا
  . ذلك على موافقتهم له

 ى منرب رسول اهللا فإنه خطب الناس عل -رضي اهللا عنه- وأما عمر بن اخلطاب 
بقفيزين  ابدينارين وال درمها بدرمهني وال قفيز اال يشتري أحدكم دينار: "فقال يف خطبته

  ". وإين ال أوتى بأحد فعله إال أوجعته عقوبة يف نفسه وماله
                              

  . ٣٩-٢٩ص ) ١(
  . ٤٥ص) ٢(
  . ١٠٢-١٠١ص) ٣(
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١٣٠  

 
خيطب  -رضي اهللا عنه-فهذا عمر بن اخلطاب : "قال الطحاوي بعد سياق هذا األثر

ال ينكره عليه منهم  - رضوان اهللا عليهم- حبضرة أصحابه   ذا على منرب رسول اهللا
  . انتهى". منكر فدل ذلك على موفقتهم له عليه

فهذا هو موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى يف اإلسالم من حترمي ربا الفضل 
والتشديد فيه، وما خالف موقفهم من حماوالت الفتان وغريه من املتالعبني بالدين وافتهم 

التهوين من شأن ربا الفضل وربا النسيئة الذي مل يتخذ صورة التضعيف واستحالل يف 
  . هذين النوعني بالشبه واألباطيل فكله مردود ومضروب به عرض احلائط

إن املصارف مل توجد يف زمان كبار رجال الفتوى يف : أن يقال: الوجه الثالث
جد يف زمان التابعني وأئمة العلم ، ومل تو- رضي اهللا عنهم- اإلسالم وهم علماء الصحابة 

واهلدي من بعدهم، وإمنا حدثت وانتشرت يف البالد اإلسالمية يف القرن الرابع عشر من 
اهلجرة، وعلى هذا فهل يقول عاقل إن كبار رجال الفتوى يف اإلسالم كان هلم موقف من 

! ؟اشر قرناملصارف، وهي مل تكن يف زمام وإمنا حدثت بعد زمام بنحو من ثالثة ع
  . كال، ال يقول ذلك إنسان يعقل ما يقول

الفتان إنه إمنا أراد العلماء الذين نقل عنهم بعض الكلمات اليت كان يرى فيها  فإن قال
لرأيه واجتاهه الذي زعم فيه أن الربا يتخذ صورة التضعيف اتأييد .  

 ان أن فيه تأييدإن العلماء الذين نقل الفتان من كالمهم ما يظ: أن يقال: فاجلواب
لباطله ليسوا كبار رجال الفتوى يف اإلسالم؛ ألن هذه الصفة إمنا تنطبق مع اإلطالق على 

، مث تنطبق بعدهم على أكابر علماء التابعني، وأما -رضي اهللا عنهم- علماء الصحابة 
ء يف العلماء الذين سيأيت ذكر ما نقله الفتان من كالمهم فإم وإن كانوا من أكابر العلما

زمام ومن رجال الفتوى فليسوا مبنزلة علماء الصحابة وال مبنزلة أكابر علماء التابعني، 
  . وعلى هذا فال ينبغي أن يوصفوا بالصفة اليت يستحقها علماء الصحابة باألولوية

إن املصارف مل توجد إال يف زمان رشيد رضا وأقرانه وشيوخهم وأما : ويقال أيضا
فإم مل  الماء الذي نقل الفتان من كالمهم ما سيأيت ذكره قريبغري رشيد رضا من الع

يكونوا يعرفون املصارف؛ ألا مل توجد يف أزمام وإمنا حدثت بعد أزمام بدهر طويل، 
وعلى هذا فإنه ليس من املعقول أن يقال إن هلم موقفا من املصارف بل هذا يعد من هذيان 

  . ن كانوا قبل زمان املصارفالفتان ومن كذبه على العلماء الذي
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وأما رشيد رضا وبعض أقرانه وبعض شيوخهم فإن هلم نزوات يف حتليل ربا 
الفضل وتسميته باسم الفائدة، وفيما تقدم يف أول الكتاب من أدلة القرآن والسنة 
واإلمجاع على حترمي الربا على وجه العموم أبلغ رد على أباطيلهم، وقد رد عليهم 

ومساهم املتالعبني بالدين، ) عمدة التفاسري(مد شاكر يف كتابه املسمى الشيخ أمحد حم
إم : "وقال فيهم) تفسري القرآن الكرمي(ورد عليهم الشيخ حممود شلتوت يف كتابه 

مولعون بتصحيح التصرفات احلديثة وخترجيها على أساس فقهي إسالمي ليعرفوا 
تفسريه ومساهم املهزومني أمام  ، ورد عليهم سيد قطب يف"بالتجديد وعمق التفكري

التصورات الرأمسالية الغربية والنظم الرأمسالية الغربية، فلرياجع كالم الشيخ أمحد 
، ولرياجع كالم قطب )١(حممد شاكر وكالم الشيخ حممود شلتوت يف أول الكتاب

  . )٢(فيما تقدم قريبا
مل األحكام املسلَّم ا ما ذكره الفتان يف أول استعراضاته : أن يقال: الوجه الرابع

الدى أهل العلم وكبار رجال الفتوى يف اإلسالم، وهو القول بأن الربا حمرم حترمي ال  اقطعي
فهو الصواب الذي تؤيده األدلة من القرآن والسنة واإلمجاع، وما خالفه من .. شك فيه

   .األقوال اليت يستحل أهلها بعض أنواع الربا فكلها من الباطل املردود
  فصل

إن الربا امع على حترميه بال شك هو ربا النسيئة الذي كان يف : "الفتان وقال
اجلاهلية، وقد بينه اإلمام أمحد ملا سئل عن الربا الذي الشك فيه، فقد بينه وميزه عن غريه 

 إذاهو أن يكون له دين فيقول للمدين : بأن وصفه بأنه أخذ الزيادة يف مقابل التأجيل فقال
الدين إما أن تقضي وإما أن تريب فإن مل يقض زاد املدين املال وزاد الدائن األجل، انظر حل 

  . ١٣٤٢اجلزء الرابع من فتاوي رشيد رضا صفحة 

                              
  . ٦٠-٥٩ص ) ١(
  . ١١٦ص) ٢(
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١٣٢  

هو الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية مثل : عن ربا النسيئة -رمحه اهللا- ويقول ابن القيم  
 )١(املال حىت تصري املائة عنده آالفأن يؤخر دينه ويزيده يف املال وكلما أخره زاد يف 

حمتاج فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه  )٣(إال معدوم )٢(مؤلفة، ويف الغالب ال يقبل ذلك
  ". الدين حىت يستغرق مجيع موجوداته

ما زعمه الفتان من أن الربا امع : أن يقال: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب
ذي كان يف اجلاهلية فهو خطأ حمض، وحكايته اإلمجاع عليه على حترميه هو ربا النسيئة ال

الذي حكاه ابن املنذر وابن عبد الرب  اإلمجاعكذب على العلماء؛ ألن هذا القول خالف 
: واملوفق وابن أيب عمر والنووي وغريهم عن علماء األمصار، فقد ذكر ابن املنذر عنهم

فضة بفضة وال بر برب وال شعري بشعري  أم أمجعوا على أنه ال جيوز بيع ذهب بذهب وال"
وال متر بتمر وال ملح مبلح متفاضال يدا بيد وال نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أرىب والبيع 

ومجاعة يكثر  وقد روينا هذا القول عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا : قال... مفسوخ
  . انتهى". عددهم من التابعني

بني أئمة األمصار باحلجاز والعراق وسائر اآلفاق  اال أعلم خالفً: "وقال ابن عبد الرب
أن الدينار ال جيوز بيعه بالدينارين وال بأكثر منه وزنا وال الدرهم بالدرمهني وال بشيء من 

والربا : أمجعت األمة على أن الربا حمرم قال: "انتهى، وقال املوفق يف املغىن". الزيادة عليه
وذكر ابن . انتهى". وأمجع أهل العلم على حترميهما على ضربني ربا الفضل وربا النسيئة،

  . أيب عمر يف الشرح الكبري حنو ما ذكره املوفق
وذكر النووي إمجاع املسلمني على أنه ال جيوز بيع الربوي جبنسه وأحدمها مؤجل وعلى أنه 

قابض إذا كالذهب بالذهب وعلى أنه ال جيوز التفرق قبل الت الًال جيوز التفاضل إذا بيع جبنسه حا
باعه جبنسه أو بغري جنسه مما يشاركه يف العلة كالذهب بالفضة واحلنطة بالشعري، وعلى أنه جيوز 

  . انتهى. بيد كصاع حنطة بصاعي شعري اكان يد إذاالتفاضل عند اختالف اجلنس 
                              

  . قول آالف، كذا جاءت هذه الكلمة بالرفع يف نبذة الفتان، وصوابه آالفاً بالنصب) ١(
  . ال يفعل ذلك: قوله ال يقبل ذلك، كذا جاء يف نبذة الفتان، وصوابه) ٢(
معدم حمتاج، وإذا كان الفتان ال يعرف الفرق بني : تاج، كذا جاء يف نبذة الفتان، وصوابهقوله معدوم حم) ٣(

املرفوع واملنصوب وال يعرف الفرق بني املعدوم الذي ال يوجد وبني املعدم الذي هو الفقري الذي ال مال 
األحكام اليت ال له فينبغي له أن يعرف قدر نفسه وال يقف ما ليس له به علم وال يتكلف الكتابة يف 

  : يعرفها وال يعرف الراجح من األقوال فيها من املرجوح، وإنه لينطبق على الفتان قول الشاعر
ــة     ــتر جهال ــراض س ــان يف اإلع ــد ك   لق

  
  

ــد    ــاس يف البلْ ــهر الن ــن أش ــا م  ــدوت   غ
    

 



  ١٣٣  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
وقد ذكرت هذه األقوال وغريها يف الفصل الذي فيه ذكر اإلمجاع على حترمي الربا  

  . ففيها أبلغ رد على الفتان املفتون الذي يهرف مبا ال يعرف )١(أول الكتابفلتراجع يف 
وقد ذكرت أيضا قول ابن حجر اهليتمي أن الربا ثالثة أنواع، ربا الفضل وربا اليد، 

وكل من هذه : وهو ربا القرض، قال اهليتمي ارابع اوزاد املتويل نوع: وربا النساء، قال
مجاع وبنص اآليات واألحاديث، وما جاء يف الربا من الوعيد األنواع األربعة حرام باإل

  . ففيه أبلغ رد على الفتان املفتون )٢(هانتهى، فلرياجع كالم. شامل لألنواع األربعة
إنَّ حصر الربا امع على حترميه يف ربا النسيئة الذي كان يف : أن يقال: الوجه الثاين

يف النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة  ة عن النيب اجلاهلية يتضمن رد األحاديث املتواتر
فهو على شفا هلكة؛  الذي ليس على طريقة أهل اجلاهلية، ومن رد شيئا من أقوال النيب 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم ﴿: يقول -تعاىل-ألن اهللا 
أَل ذَابعتعاىل-، وقال ﴾يم - :﴿ رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو

فال يأمن الفتان أن يكون له  ﴾سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا
لوعيد الشديد؛ ألنه قد بذل جهده يف التهوين من شأن نصيب وافر مما جاء يف اآليتني من ا

ربا الفضل وربا النسيئة الذي ليس على طريقة أهل اجلاهلية، وكذلك قد بذل جهده يف 
حماولة حصر الربا فيما كان يفعله أهل اجلاهلية ومل يبال مبا يترتب على ذلك من مشاقة 

با الفضل وربا النسيئة على أي صفة وخمالفة أقواله الثابتة عنه يف النهي عن ر الرسول 
  . كان

فقد تقدم اجلواب عنه يف أثناء  - رمحه اهللا تعاىل-وأما ما ذكره الفتان عن اإلمام أمحد 
  . )٣(الكتاب فلرياجع

  فصل
للذريعة، وما كان كذلك فيجوز  اأما ربا الفضل فقد حرم سد: "الفتان وقال

   .....واعلم أن الزيادة: وقال رشيد رضا يف فتواهللمصلحة، كما قال به العالمة ابن القيم، 
                              

  . ٤٦-٤٥ص) ١(
  . ١٢١-١٢٠ص) ٢(
  . ٨٧-٨٦ص) ٣(

 



الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  

  
١٣٤  

 
األوىل يف الدين املؤجل هي من ربا الفضل وإن كانت ألجل التأخري، لكن ربا النسيئة 

ومعىن : املعروف هو ما يكون بعد حلول اَألجل َألجل اإلنساء، أي التأخري، قال الفتان
دين يف مقابل األجل احملدد يف العقد ذلك أن النص عند عقد الدين على الزيادة على أصل ال

وطلب املدين تأجيله يف مقابل حلول أجل الدين وذلك ألجل اإلنساء فقط أي التأخر فقط 
  ". للدين القدمي فهذا ربا ال شك فيه وال جتوز إباحته بأي حال من األحوال

س عليه للذريعة فلي اأما قول ابن القيم إن ربا الفضل حرم سد: أن يقال: واجلواب
  . )١(يف أثناء الكتاب فلرياجع ادليل البتة، وقد تقدم اجلواب عنه مبسوطً

  . إن ربا الفضل جيوز للمصلحة: وأما قوله
إن ابن القيم مل يذكر شيئا مما أبيح للمصلحة من ربا الفضل سوى : أن يقال: فجوابه

املصلحة املستثناة من ربا  العرايا، ومل يذكر غريها، وقد تقدم الكالم يف بيع العرايا وبيان أن
 )٢(الفضل حمصورة يف بيع العرايا، وما سواها فهو باق على املنع والتحرمي، فلرياجع ما تقدم

ففيه كفاية يف الرد على الفتان الذي حياول استحالل ربا الفضل معتمدا على ما جاء يف 
  . كالم ابن القيم من ذكر املصلحة املستثناة من ربا الفضل

رضا فإنه قد تبع شيخه حممد عبده يف حتليل ربا الفضل وتسميته باسم  وأما رشيد
الفائدة، وله يف حتليله عدة فتاوى، فليحذر املؤمن الناصح لنفسه من فتاواه وفتاوى شيخه 

  . يف حتليل الربا فإا خمالفة للكتاب والسنة وإمجاع املسلمني
  فصل

ه التمويه والتلبيس على اجلهال وقد تالعب الشيطان بالفتان غاية التالعب وزين ل
وأغراه بذلك، فمن ذلك متويهه وتلبيسه مبا ذكره عن ابن القيم وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
واملوفق وابن حزم يف إجازة املصاحل اليت ال مضرة فيها وليس هلا تعلق مبسائل الربا، وقد 

س يف كالمهم ما يؤيد جعل كالمهم فيها مستندا له يف حتليل الربا للمصلحة واحلاجة، ولي
  . -إن شاء اهللا تعاىل- قوله الباطل كما سيأيت بيانه 

                              
  . ٩٢-٨٥ص) ١(
  . ١٢٥-١٢٣ص) ٢(

 



  ١٣٥  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
الشرائع مبناها مصاحل ): "زاد املعاد(فأما ابن القيم فإنه ذكر عنه أنه قال يف كتابه  

  ". وعدم احلجر عليهم فيما البد هلم منه وال تتم مصاحلهم يف معاشهم إال به )١(العباد
يف قوله فيما ال بد هلم منه، مث  الًالضرورات أو - محة اهللار- فتناول : "وقال الفتان

  ". تناول عليهم فيما ال بد هلم منه وال تتم مصاحلهم يف معاشهم إال به
ليس يف كالم ابن القيم ما يتعلق به الفتان فيما هو مفتون به من : أن يقال: واجلواب

كالم ابن القيم مل يكن يف  جتويز ربا النسيئة للضرورة وجتويز ربا الفضل للحاجة؛ ألن
مسائل الربا وإمنا هو يف بيع املقاثئ واملباطخ إذا بدا صالحها، وعلى هذا فإدخال مسائل 

  . الربا يف هذه املسألة خطأ ومتويه وتلبيس على اجلهال
كالم ابن القيم يف مسألة بيع املقاثئ واملباطخ ليعلم  - إن شاء اهللا تعاىل- وسأذكر 

  . ليس فيه ما يتعلق به الفتان يف إباحة الربا املطلعون عليه أنه
  :قال يف الكالم على بيع املعدوم ما ملخصه

، وهذا هو افهذا جيوز بيعه اتفاقً: معدوم موصوف يف الذمة: املعدوم ثالثة أقسام"
معدوم تبع للموجود وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع خمتلف فيه، فاملتفق : السلم، والثاين

ئ واملباطخ ، والنوع املختلف فيه كبيع املقاثمنها مار بعد بدو صالح مثرة واحدةعليه بيع الث
أنه جيوز بيعها مجلة ويأخذها املشتري شيئا بعد شيء : إذا طابت فهذا فيه قوالن، أحدمها

كما جرت به العادة وجيري جمرى بيع الثمرة بعد بدو صالحها، وهذا هو الصحيح من 
يه عمل األمة وال غىن هلم عنه، ومل يأت باملنع منه كتاب وال سنة القولني الذي استقر عل

  ". وال إمجاع وال أثر وال قياس صحيح
مث ذكر قول الذين قالوا ال يباع إال لقطة لقطة ورد عليهم وذكر أنه يتعذر العمل 
 بقوهلم غالبا، وإن أمكن ففي غاية العسر ويؤدي إىل التنازع واالختالف الشديد، وما كان

إىل ... هكذا فإن الشريعة ال تأيت به، ولو ألزم الناس به لفسدت أمواهلم وتعطلت مصاحلهم
والشرائع مبناها على رعاية مصاحل العباد وعدم احلجر عليهم فيما البد له منه وال : "أن قال

  ". تتم مصاحلهم يف معاشهم إال به
حيصل، وذكر أن  مث ذكر القسم الثالث وهو املعدوم الذي ال يدري حيصل أوال

  .......انتهى املقصود من كالمه، ومنه يعلم ما يف كالم . الشارع منع منه لكونه من الغرر
                              

  . اها مصاحل العباد، كذا جاء يف نبذة الفتان، وصوابه مبناها على رعاية مصاحل العبادقوله مبن) ١(
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الفتان من التقول على ابن القيم حيث وضع كالمه على غري موضعه ومحله على ما يوافق 

ول قوله الباطل ورأيه الفاسد يف حتليل الربا، وذلك يف زعمه أن كالم ابن القيم قد تنا
الضرورات واحلاجات، ومراده بالضرورات واحلاجات ما هو مفتون به من جتويز ربا 
النسيئة للضرورة وجتويز ربا الفضل للحاجة، ال خيفى على من له علم وبصرية أن كالم ابن 

  . القيم بعيد غاية البعد عما محله الفتان عليه
تان ذكر عنه أنه قال يف فإن الف -رمحه اهللا تعاىل-وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  ". اإن كل ما ال يتم املعاش إال به فتحرميه حرج وهو منتف شرع: "املصلحة
  ". وهذا أيضا يف موضوع احلاجات اليت هي دون الضرورات: "قال الفتان
ليس يف كالم شيخ اإلسالم ابن : أن يقال: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب

علق به الفتان يف جتويز ربا الفضل للحاجة؛ ألن كالمه مل ما يت -رمحه اهللا تعاىل-تيمية 
يكن يف مسائل الربا وإمنا هو يف تأجري األرض اليت تكون مشتملة على غراس وأرض 
تصلح للزرع ورمبا اشتملت مع ذلك على مساكن فرييد صاحبها أن يؤجرها ملن يسقيها 

وغراس مما اختلف الفقهاء فهذا إذا كان فيها أرض : ويزرعها أو يسكنها مع ذلك، قال
جيوز إذا كان الشجر قليال : أن ذلك ال جيوز حبال، والثاين: أحدها: فيه على ثالثة أقوال

جيوز استئجار األرض اليت فيها شجر ودخول : وكان البياض الثلثني أو أكثر، والثالث
حرمي، ، وقد صحح الشيخ القول باجلواز ورد على من قال بالتاالشجر يف اإلجارة مطلقً

يتم املعاش إال به فتحرميه حرج  فكل ما ال": وأطال الكالم يف الرد عليهم وقال يف إثنائه
مث قال ومن استقرأ الشريعة يف مواردها ومصادرها وجدها مبنية على " اوهو منتف شرع

فَمنِ اضطُر في ﴿: ، وقوله﴾فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه﴿: -تعاىل-قوله 
يمحر غَفُور إِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهل انِفجتم رغَي ةصمخفكل ما احتاج الناس إليه يف معاشهم ﴾م ،

مل حيرم عليهم؛ ألم يف معىن  –هي ترك واجب أو فعل حمرم  –ومل يكن سببه معصية 
ملخصا، وهو مبسوط يف انتهى املقصود من كالمه . املضطر الذي ليس بباغ وال عاد

صفحة مخس ومخسني إىل صفحة مثان ومثانني من الد التاسع والعشرين من جمموع 
رمحه اهللا -الفتاوى، ومنه يعلم ما يف كالم الفتان من التقول على شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حيث وضع كالمه على غري موضعه ومحله على ما يوافق الباطل يف حتليل الربا  -تعاىل
ك يف زعمه أن كالم شيخ اإلسالم يف موضوع احلاجات اليت هي دون الضرورات، وذل

  ومراده باحلاجات جتويز ربا الفضل للحاجة ومراده بالضرورات جتويز ربا النسيئة للضرورة، 

 



  ١٣٧  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
وقد صرح بذلك فيما زعم أا نتيجة هامة، وتقدم كالمه يف ذلك والرد عليه يف أثناء  

  . )١(الكتاب فلرياجع
رمحه اهللا - خيفي على ذوي العلم والبصرية أن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وال 

  . بعيد غاية البعد عما محله الفتان عليه - تعاىل
ويف قول شيخ اإلسالم أن كل ما احتاج الناس إليه يف معاشهم ومل يكن سببه 

ليس  مل حيرم عليهم ألم يف معىن املضطر الذي –هي ترك واجب أو فعل حمرم  –معصية
قيد احلاجة مبا مل يكن  -رمحه اهللا تعاىل- بباغ وال عاد، أبلغ رد على الفتان ألن الشيخ 

سببه معصية هي ترك واجب أو فعل حمرم، وذا التقييد ينعكس األمر على الفتان ويكون 
لشبهته وتلبيسه؛ وذلك ألن التعامل بالربا من  القوله وكاشفً اكالم شيخ اإلسالم جما

املعاصي واحملرمات وليس يف حترميه استثناء حاجة وال ضرورة سوى بيع العرايا فإن أعظم 
قد أذن يف بيعها خبرصها ألن التقدير باخلرص يقام مقام التقدير بالكيل عند  رسول اهللا 

  . )٢(وقد ذكرت األحاديث الواردة يف الرخصة يف بيع العرايا فلتراجع. احلاجة
سئل عن حترمي  -رمحه اهللا تعاىل- شيخ اإلسالم ابن تيمية  إن: أن يقال: الوجه الثاين

 لعن رسول اهللا «املراباة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع وقد : "الربا، فأجاب بقوله
وإن كان أصل الربا يف اجلاهلية أن الرجل يكون له  »آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه

أتقضي أم تريب فإن وفاه وإال زاد هذا يف : هعلى الرجل املال املؤجل فإذا حل األجل قال ل
 بإمجاعاألجل وزاد هذا يف املال فيتضاعف املال، واألصل واحد، وهذا الربا حرام 

انتهى وهو يف صفحة مثان عشرة وأربعمائة وأول صفحة تسع عشرة وأربعمائة ". املسلمني
  . من الد التاسع والعشرين من جمموع الفتاوى

يف صفحة ثالث ومثانني ومائتني وصفحة أربع ومثانني ومائتني من الد وقال الشيخ أيضا 
ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما ي عنه من ربا : "التاسع عشر من جمموع الفتاوى

  ". النساء وربا الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك، فالنص متناول هلذا كله
ومائة من الد اخلامس عشر من جمموع وقال أيضا يف صفحة ست وعشرين 

  وهذا مثل الربا فإنه وإن رضي به املرايب وهو بالغ رشيد مل يبح ذلك ملا فيه من : "الفتاوى
                              

  . ٩٦-٩٢ص) ١(
  . ١٢٤-١٢٣ص) ٢(
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ظلمه، وهلذا له أن يطالبه مبا قبض منه من الزيادة وال يعطيه إال رأس ماله وإن كان قد بذله 

  ". باختياره
انتهى". ع الربوي جبنسه متفاضال حرامبي: "يف الفتاوى املصرية اوقال أيض .  

ويف كل موضع من هذه املواضع أبلغ رد على ما موه به الفتان على اجلهال حيث قال 
إنه " اإن كل ما ال يتم املعاش إال به فتحرميه حرج وهو منتف شرع": يف قول شيخ اإلسالم

سالم يف موضوع قد جاء يف موضوع احلاجات اليت هي دون الضرورات، وكالم شيخ اإل
غري هذا املوضوع كما تقدم بيان ذلك يف الوجه األول وهو بعيد غاية البعد عما محله 

  . الفتان عليه
إن ما : "فإن الفتان ذكر عنه أن قال يف املغىن - رمحه اهللا تعاىل- املوفق ابن قدامة  وأما

 اليت ال مضرة فيه مصلحة من غري ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع ال يرد بتحرمي املصاحل
  ". فيها وإمنا يرد مبشروعيتها

ليس يف كالم الشيخ املوفق ما : أن يقال: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب
يتعلق به الفتان من جتويز ربا الفضل للحاجة وربا النسيئة للضرورة؛ ألن كالمه فيما يتعلق 

إياه يف بلد آخر، فإن  بالقرض، وهو أن يقرض اإلنسان آخر قرضا ويشترط عليه أن يعطيه
كان حلمله مؤنة مل جيز ألنه زيادة، وإن مل يكن حلمله مؤنة فقد أختلف العلماء يف اجلواز 

والصحيح جوازه؛ ألنه مصلحة : "وعدمه، وعن أمحد يف ذلك روايتان، قال الشيخ املوفق
ها بل هلما من غري ضرر بواحد منهما، والشرع ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة في

وألن هذا ليس مبنصوص على حترميه وال يف معىن املنصوص فوجب إبقاؤه : مبشروعيتها، قال
انتهى املقصود من كالمه وهو يف باب القرض من كتاب املغىن، وقد صحح ". على اإلباحة

شيخ اإلسالم ابن تيمية القول باجلواز، وكالمه يف ذلك مذكور يف االختيارات ويف اجلزء 
  . شرين من جمموع الفتاويالتاسع والع

وقد غير الفتان أول عبارة املوفق ليوهم اجلهال أن يف قوله تأييدا ملا يراه من جواز ربا 
  . الفضل للحاجة وربا النسيئة للضرورة، ويف تغيري الفتان لعبارة املوفق دليل على أنه ال أمانة له

ه وال يف معىن املنصوص ويف تعليل املوفق للجواز بأن هذا ليس مبنصوص على حترمي
فوجب إبقاؤه على اإلباحة أبلغ رد على الفتان الذي يرى جواز الربا وال يبايل مبخالفة 

  . النصوص الدالة على حترميه والتشديد فيه
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من كتاب " باب الربا والصرف"إن الشيخ املوفق ذكر يف : أن يقال: الوجه الثاين 

مث ذكر األدلة على ذلك من الكتاب  –مجاع املغين أن الربا حمرم بالكتاب والسنة واإل
والربا على ضربني ربا الفضل : وأمجعت األمة على أن الربا حمرم، قال: "مث قال –والسنة 

انتهى املقصود من كالمه، وفيه أبلغ رد على ". وربا النسيئة وأمجع أهل العلم على حترميهما
  . ليت تقدم ذكرها يف الوجه األولما تعلق به الفتان من كالم املوفق يف مسألة القرض ا

املفسدة إذا عارضتها مصلحة راجحة : "وأما ابن حزم فإن الفتان ذكر عنه أنه قال
  ". قدمت املصلحة وألغي اعتبار املفسدة

ومن ذلك أيضا القاعدة الشرعية يف خمتلف املذاهب وهي أن املفسدة إذا : "قال الفتان
  ". رمعارضتها مصلحة أو حاجة راجحة أبيح احمل

 اقد حرم الربا حترمي -تعاىل-إن اهللا : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
وشدد فيه وتوعد عليه بأشد الوعيد وأخرب أنه ميحقه، وآذن املرابني باحلرب منه ومن  امطلقً

فإنه قد حرم الربا وشدد فيه ولعن آكله ومؤكله وشاهديه  ، وكذلك الرسول رسوله 
ومل يأت يف القرآن وال يف  –أي املهلكات  –ص على أنه من السبع املوبقات وكاتبه، ون

السنة ما يدل على إباحة شيء منه ال حلاجة وال ضرورة وال مصلحة وال غري ذلك سوى 
قد أذن فيها، وما سوى بيع العرايا فتحرميه على  بيع العرايا خبرصها فإن رسول اهللا 

-، قال اهللا ورسوله  -تعاىل- وليس ألحد قول مع اهللا  اإلطالق وليس فيه استثناء البتة،
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من ﴿: - تعاىل

  .﴾مبِينا الًأَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا
إن التعامل بالربا ليس من املسائل اليت قد تعارضت فيها : أن يقال: لوجه الثاينا

، والدليل على ذلك أن هم ذلك الفتان، وإمنا هو فساد حمضاملصلحة واملفسدة كما قد تو
، اهللا توعد عليه بأشد الوعيد وأخرب أنه ميحقه وآذن عليه باحلرب منه ومن رسوله 

ن التشديد فيه، فكل ذلك يدل على أن التعامل به فساد م وكذلك ما ثبت عن النيب 
حمض وليس فيه مصلحة البتة، ومن زعم أن فيه مصلحة فإمنا هو يف احلقيقة يستدرك على 

ويشرع من الدين ما مل يأذن به اهللا، وما أعظم ذلك وأشد  وعلى رسوله  -تعاىل- اهللا 
  . اخلطر فيه

  ......... ذكر الفقهاء فيها تعارض املصلحة إن القاعدة اليت: أن يقال: الوجه الثالث
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واملفسدة وتقدمي الراجح منهما ليس فيها ذكر للحاجة الراجحة، وإمنا هي دسيسة من 
دسائس الفتان ليموه بذلك على اجلهال ويومههم أن الفقهاء قد ذكروا ما يؤيد قوله الباطل 

إِنما يفْترِي الْكَذب ﴿: -تعاىل- وهو ما يراه من جواز الربا بالفضل للحاجة، وقد قال اهللا
  . ﴾الَّذين لَا يؤمنونَ بَِآيات اللَّه وأُولَئك هم الْكَاذبونَ

أباح للمضطر الذي ليس بباغ وال عاد أن  -تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه الرابع
يبح له أكل الربا قط، وكذلك يأكل من امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا، ومل 

فإنه مل يأذن يف شيء من الربا سوى بيع العرايا خبرصها، ولو كانت احلاجة  الرسول 
أي تبيح ربا الفضل للحاجة كما زعم ذلك الفتان يف مواضع كثرية  –الراجحة تبيح احملرم

ما كَانَ ربك و﴿: -تعاىل-لكان ذلك مذكورا يف القرآن أو يف السنة، قال اهللا  –من نبذته 
رضي اهللا -، وعن أيب ذر ﴾ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيٍء﴿: -تعاىل-، وقال ﴾نِسيا
ما بقي شيء يقرب من اجلنة ويباعد من النار إال وقد بني «: قال أن رسول اهللا  -عنه
جال الصحيح غري حممد بن عبد اهللا ورجاله ر: "رواه الطرباين يف الكبري قال اهليثمي »لكم

  ". بن يزيد املقري وهو ثقة
 اقد رخص للمضطر الذي ال جيد شيئً إن رسول اهللا : أن يقال: الوجه اخلامس

يأكله أن يسأل الناس ما يسد به جوعه، ومل يأت عنه أن رخص يف أكل الربا ولو كانت 
  . احلالة حالة ضرورة

  فضل 
حترمي الربا هي إزالة الظلم بنص القرآن الكرمي واحملافظة  إن احلكمة يف: "وقال الفتان

على فضيلة التراحم والتعاون، وأن ال يستغل الغين حاجة أخيه الفقري، وهذا هو املراد بقوله 
، مث نقل عن رشيد ﴾وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ﴿: -تعاىل-

ال خيفي أن املعاملة اليت ينتفع ويرحم فيها اآلخذ واملعطي واليت لوالها فاتتهما : ه قالرضا أن
ونَ﴿ال تدخل يف هذا التعليل  ااملنفعة معظْلَملَا تونَ ومظْلا ضد الظلم وأن املعاملة  ﴾لَا تأل

حاجة اليت يقصد ا اإلجتار ال القرض للحاجة هي من قسم البيع ال من قسم استغالل 
ليس يف أخذ الربح من صندوق التوفري واملصارف ظلم : احملتاج، ونقل عنه أيضا أنه قال

  ". ألحد وال قسوة على حمتاج حىت يف دار اإلسالم
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ظاهر كالم الفتان أنه حياول حصر : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب 

يد رضا، وهلذا استدل كل يف اجلاهلية، وكذلك ظاهر كالم رش االربا فيما كان معروفً
منهما باآلية اليت نزلت يف الربا الذي كان لبعض املسلمني يف اجلاهلية فلما أسلموا طلبوا 

أن يأخذوا رؤوس أمواهلم ويذروا الربا، ونص على أن أخذ  - تعاىل-رباهم فأمرهم اهللا 
الربا فيما األموال ظلم، وليس يف اآلية ما يدل على حصر  رؤوسالربا ظلم وأن النقص من 

لرشيد رضا، بل إن اآلية فيها  ايف اجلاهلية كما قد توهم ذلك الفتان تقليد اكان معروفً
أمر  - تعاىل-؛ ألن اهللا ادليل على أن الزيادة على رؤوس األموال ظلم وإن كانت شيئا يسري

قد املرابني أن يأخذوا رؤوس أمواهلم وال يزيدوا عليها فدل ذلك على أن الزيادة ظلم، و
أن لفظ الربا يتناول كل ما  -رمحه اهللا تعاىل- قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(تقدم قريبا

فالنص : ي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك، قال
وهذا مثل الربا فإنه وإن رضي به املرايب وهو بالغ رشيد مل : متناول هلذا كله، وقال أيضا

ا فيه من ظلمه، وهلذا له أن يطالبه مبا قبض منه من الزيادة وال يعطيه إال رأس يبح ذلك مل
  . انتهى. ماله وإن كان قد بذله باختياره

إن املعاملة اليت : إن رشيد رضا قد زلَّ زلة عظيمة يف قوله: أن يقال: الوجه الثاين
عظم من قول الذين يقصد ا اإلجتار ال القرض للحاجة هي من قسم البيع، وهذه الزلة أ

ألن هؤالء جعلوا الربا نظري البيع، وأما  ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: اأخرب اهللا عنهم أم قالو
رشيد رضا فإنه جعل املعاملة الربوية اليت يقصد ا اإلجتار من قسم البيع، وهذا من التعدي 

 احرم الربا حترميا مطلقً -تعاىل-اهللا ؛ ألن حلدود اهللا والتغيري يف أحكامه وأحكام رسوله 
إِنما ﴿: يتناول مجيع أنواع الربا وشدد فيه وتوعد عليه بأشد الوعيد وأنكر على الذين قالوا

، وأمر املؤمنني أن يذروا الربا وآذن من مل يذره باحلرب منه ومن رسوله ﴾الْبيع مثْلُ الربا
 موا بأخذ الزيادة على رؤوس أمواهلم وأمر املرابني أن يأخذوا رؤوس أموظلاهلم وأن ال ي

  . وأن ال يظلَموا بالنقص من رؤوس أمواهلم
أنه لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ونص على أن  وقد ثبت عن النيب 

أي  –أكل الدرهم من الربا أشد من ستة وثالثني زنية، وأخرب أنه من السبع املوبقات 
يتناول مجيع أنواع الربا، وال فرق يف ذلك بني ربا الفضل وربا النسيئة  وهذا –املهلكات 

  ...........سواء كان على طريقة أهل اجلاهلية أو على غري طريقتهم فكله داخل يف عموم 
                              

  . ١٣٦ص) ١(
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اآليات واألحاديث الدالة على حترمي الربا والتشديد فيه، وال يستثىن منه شيء سوى بيع 

  . قد أذن يف ذلك اهللا العرايا خبرصها؛ ألن رسول 
إن رشيد رضا سئل عن صندوق التوفري هل جيوز االدخار : أن يقال: الوجه الثالث

من العمل به، مث زعم أن الربا احلقيقي هو  افيه وأخذ أرباحه، فأجاب بأنه ال يرى بأس
ن الربا احملرم يعين أ ﴾لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ﴿: -تعاىل-الذي علل القرآن حترميه بقوله 
إىل ... فالتعاقد يف عمل يفيد اآلخذ واملعطي بيع أو جتارة: منحصر يف ربا اجلاهلية، مث قال

كذا قال احمللل ملا حرمه . إن املعاملة اليت يقصد ا البيع واإلجتار هي من قسم البيع: أن قال
وهذا من التشريع يف اهللا ورسوله من أنواع الربا اليت ليست على طريقة ربا أهل اجلاهلية، 

الدين مبا مل يأذن به اهللا، وقد قلد رشيد رضا شيخه حممد عبده يف زعمه أن الفائدة غري 
واحملسوب جناية، وقد تقدم كالم الشيخ أمحد  االربا وأن الربا احملرم دينا هو الربا احملرم قانون

ربا احملرم هو األضعاف حممد شاكر يف الرد على املتالعبني بالدين وهم الذين يزعمون أن ال
، )١(املضاعفة، وتقدم أيضا رد الشيخ حممود شلتوت عليهم فلرياجع ذلك يف أول الكتاب

فإنه ينطبق على من حلل الربا باسم الفائدة أو باسم البيع واإلجتار، وعلى من حصر الربا 
 )٢(عليهم احلقيق فيما كان على طريقة أهل اجلاهلية، ولرياجع أيضا كالم سيد قطب يف الرد

افإنه كالم جيد جد .  
ليس يف أخذ الربح من صندوق التوفري : وأما ما نقله الفتان عن رشيد رضا أنه قال

  . واملصارف ظلم ألحد وال قسوة على حمتاج حىت يف دار اإلسالم
هذا القول صريح يف حتليل الربا الذي يؤخذ من : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه

صارف، وأما تسميته بالربح فهي من التمويه والتلبيس على اجلهال صندوق التوفري وامل
وهذه التسمية ال تنقل الربا من التحرمي إىل احلل، ومثل ذلك تسميته باسم الفائدة يف كالم 
حممد عبده، فكل من القولني باطل ومن حتريف الكلم عن مواضعه وتغيري حكم اهللا 

  . ونورسوله يف الربا وتطبيقه على حكم القان
رضي اهللا -قد تقدم يف أول الكتاب حديث أيب سعيد اخلدري : أن يقال: الوجه الثاين

  ....الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب وبالرب والشعري «: قال أن رسول اهللا  -عنه
                              

  . ٦٠-٥٩ص) ١(
  . ١١٦ص) ٢(
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استزاد فقد أرىب اآلخذ  أوبالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد  

 عن النيب  - رضي اهللا عنه- وتقدم أيضا حديث عبادة بن الصامت  »فيه سواءواملعطي 
- رضي اهللا عنه- وتقدم أيضا حديث أيب هريرة  »ازداد فقد أرىب أوفمن زاد «: حنوه وفيه

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال مبثل والفضة بالفضة وزنا «: قال أن رسول اهللا : 
الذهب بالذهب والفضة «: ، ويف رواية»هو ربابوزن مثال مبثل فمن زاد أو استزاد ف

بيد من زاد أو ازداد فقد أرىب ابالفضة والورق بالورق مثال مبثل يد« .  
وهذه النصوص صرحية يف حترمي التفاضل يف بيع اجلنس جبنسه يف مجيع األعيان 

ا ربا، والظاه ااملذكورة يف هذه األحاديث، وصرحية أيضر من يف احلكم على الزيادة بأ
وظاهرها أيضا أنه ال فرق ااألحاديث أنه ال فرق بني أن تكون الزيادة كثرية أو قليلة جد ،

بني ما يكون فيه قسوة على احملتاج وما ليس فيه قسوة عليه، وأما الظلم يف أخذ الزيادة فهو 
: - ىلتعا-حاصل يف مجيع البيوع الربوية سواء كانت الزيادة فيها كثرية أو قليلة لقول اهللا 

فدلت اآلية على أن ما زاد على  ﴾وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ﴿
  . رؤوس األموال فهو ظلم وأنه ال فرق يف ذلك بني الزيادة الكثرية والزيادة القليلة

التوفري أبلغ رد على من أجاز أخذ الربا من صندوق  اويف هذه النصوص أيض
  . واملصارف ومساه باسم الربح

ملا باع صاعني من التمر الرديء  - رضي اهللا عنه- إن بالل : أن يقال: الوجه الثالث
ويف رواية  »أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل«: بصاع من التمر الطيب قال له النيب 

هذا «: سول اهللا الطيب فقال رأن رجال باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر 
: ويف رواية أنه قال له »أضعفت أربيت ال تقربن هذا«: ويف رواية أنه قال له »الربا فردوه

، ففيها أبلغ رد )١(وقد تقدمت هذه األحاديث يف أول الكتاب فلتراجع »ويلك أربيت«
 على من أجاز أخذ الربا من صندوق التوفري واملصارف ومساه باسم الربح وعلل جواز أخذه
بأنه ليس فيه ظلم ألحد وال قسوة على حمتاج، وهذا التعليل مردود مبا جاء يف قصة بالل 
وما ذكر بعدها فإنه ليس يف فعلهم ظلم ألحد وال قسوة على حمتاج، ومع هذا فقد أنكر 

  ..............................وبالغ يف اإلنكار، ونص على أن ما  عليهم النيب 
  

                              
  . ٣٧-٣٥ص) ١(
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أمرهم برده، فدل ذلك على أنه ال تأثري لوجود الظلم والقسوة على فعلوه عني الربا و

احملتاج يف حترمي الربا وال تأثري لعدمهما، وإمنا العلة وجود التفاضل يف بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وسائر األعيان الستة املنصوص عليها يف حديثي أيب سعيد اخلدري وعبادة 

فإذا وجد التفاضل يف بيع اجلنس منها جبنسه فقد وجد ، - رضي اهللا عنهما- بن الصامت 
  . الربا ولو مل يكن هناك ظلم وال قسوة

 أوفمن زاد «: ومما يدل علي أنه ال تأثري للظلم والقسوة يف حترمي الربا قول النيب 
فقد وصف الزائد واملستزيد باإلرباء ونص  »استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء

اإلرباء، ومن املعلوم أن الظلم والقسوة إذا وجد فإمنا ذ واملعطي سواء يف على أن اآلخ
كال من اآلخذ واملعطي سواء  يكونان يف جانب اآلخذ وحده، ومع هذا فقد جعل النيب 

يف اإلرباء، فدل هذا على أنه ال تأثري لوجود الظلم والقسوة يف حترمي الربا وال لعدم 
  . وجودمها

  فصل
إن املصارف هي مؤسسات جتارية حديثة مل تكن معروفة يف عهد نزول : "الفتان وقال

أحكام الربا يف الشريعة اإلسالمية، ولذلك ختضع ألحكام الشريعة على طريق القياس، فإذا 
من غري أي فارق بينهما وبني ما قد حرمته الشريعة من الربا القطعي فهي  الًكان الشبه كام
فت املصارف عن الربا القطعي ولو يف بعض الوجوه فليست ، أما إذا اختلاحمرمة أيضا قطع

وإمنا جيب النظر فيها على أساس مصاحل الناس يف معاشهم فإن كان احمرمة حترميا قطعي ،
معاشهم ال يتم إال ا فهي جائزة من غري ريب دفعا للحرج الواجب دفعه عمال بنص 

  ". القرآن
إن املصارف وإن كانت مؤسسات : لأن يقا: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب

جتارية حديثة فإن األحكام فيها ال ختتلف عن األحكام يف غريها من املؤسسات التجارية 
وغري التجارية وسائر األعمال اليت يكون هلا عالقة بالبيع والشراء فكلها جيب أن ختضع 

م فإنه جيب أن ألحكام الشريعة يف مجيع األعمال، ومن ذلك حترمي الربا على وجه العمو
حرم الربا يف كتابه  - تعاىل-يعمل به يف املصارف وغري املصارف على حد سواء؛ ألن اهللا 

 افإنه قد حرم الربا حترميا مطلقً بتناول مجيع أنواع الربا، وكذلك الرسول  احترميا مطلقً
  ................................يتناول مجيع أنواع الربا سوى ما أذن فيه من بيع العرايا 
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خبرصها، وقد أمجع املسلمون على حترمي الربا على وجه العموم الذي يشمل املصارف وغري  

  . املصارف
للحرج على  اإن الفتان قد صرح بتحليل الربا يف املصارف دفع: أن يقال: الوجه الثاين

ا عليهم احد زعمه، وقد لفق له شبه سلبا اجلهال وي ضلي .  
  . إا ختضع ألحكام الشريعة على طريق القياس: يف املصارف قوله فمنها

إن القياس ال يعمل به مع وجود النص أو اإلمجاع، وإمنا يعمل به : أن يقال: واجلواب
عند عدمهما، وقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على حترمي الربا حترميا مطلقا 

رمي الربا على وجه العموم، فيجب على يتناول مجيع أنواع الربا، وأمجع املسلمون على حت
املصارف وغريها من املؤسسات التجارية وغري التجارية أن ختضع ملا جاء يف نصوص 
الكتاب والسنة واإلمجاع وال تلتفت إىل ما لفقه الفتان من األباطيل والشبه املضلة، وقد 

تاب فلتراجع ففيها ذكرت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على حترمي الربا يف أول الك
  . أبلغ رد على الفتان وعلى أشياعه من أهل الزيغ والضالل

ومنها تقسيمه الربا إىل قطعي وغري قطعي، ومراده بالقطعي ربا أهل اجلاهلية، وقد 
 اهو الربا امع على حترميه، وقد تقدم الرد على هذا القول الباطل قريب بأنهكرر القول 

  . )١(فلرياجع
أن املصارف إذا اختلفت عن الربا القطعي ولو يف بعض الوجوه فليست  زعمه ومنها
احمرمة حترمي اقطعي .  

يف ربا أهل اجلاهلية كما قد زعم ذلك  اإن الربا ليس حمصور: أن يقال: واجلواب
واملخالف إلمجاع املسلمني، وإمنا ربا أهل اجلاهلية نوع  الفتان احملارب هللا ولرسوله 

، والدليل اقطعي النسيئة، وكل من ربا النسيئة وربا الفضل حمرم حترميمن أنواع ربا ا
الَّذين يأْكُلُونَ ﴿: - تعاىل- على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقول اهللا 

نهم قَالُوا إِنما الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَ
لَه ما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَ

إىل آخر  ﴾نَسلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدو
  اآليات اليت فيها النص على حمق الربا واألمر بتركه وإيذان من مل يتركه باحلرب من اهللا 

                              
  . ١٣٢-١٣١ص) ١(
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ورسوله وأمر املرابني أن يأخذوا رؤوس أمواهلم وال يظلموا بأخذ الزيادة على رؤوس 
 أمواهلم وال يظلموا بالنقص منها، فهذه النصوص تشمل مجيع أنواع الربا وتدل على أا

، وليس فيها ما يدل على ختصيص ربا أهل اجلاهلية بالتحرمي القطعي احمرمة حترميا مطلقً
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ﴿: -تعاىل-إن هذه اآلية وهي قوله  فإن قيل. دون غريه

نِنيمؤم متا إِنْ كُنبالر نم يقا بول اآلية اليت بعدها بسبب ما كان باقيا كان نزوهلا ونز ﴾م
  . لبعض املسلمني من الربا الذي كان هلم يف اجلاهلية

إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هو مقرر عند : أن يقال: فاجلواب
هو ربا أهل اجلاهلية دون غريه  ااألصوليني، وليس يف اآليتني ما يدل على أن الربا احملرم قطع

الربا، وإمنا فيهما األمر بترك الربا وإيذان من مل يتركه باحلرب من اهللا ورسوله  من أنواع
وأم إن تابوا فلهم رؤوس أمواهلم، وهذا يعم املرابني الذين أسلموا وهلم بقايا من الربا 
ويعم غريهم من املتعاملني بالربا يف اإلسالم وال فرق بني هؤالء وأولئك، قال شيخ اإلسالم 

لفظ الربا يتناول كل ما ي عنه من ربا النساء : "-رمحه اهللا تعاىل-اس ابن تيمية العب أبو
انتهى، وقد ". وربا الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك، فالنص متناول هلذا كله

قد انتظم حترمي مجيع ضروب  ﴾وحرم الربا﴿: -تعاىل- إن قول اهللا : "قول اجلصاص )١(تقدم
: ه معان أحدهايراسم الربا يعت: الشرع، وقال أيضااالسم عليها من طريق الربا لشمول 

التفاضل يف اجلنس الواحد من املكيل أو املوزون، : الربا الذي عليه أهل اجلاهلية، والثاين
  . انتهى". النسأ: والثالث

فذكرها ومنها أكل  »اجتنبوا السبع املوبقات«: قال وأما السنة فإن رسول اهللا 
أنه  وثبت عنه  »لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه«أنه  ، وثبت عنه الربا
وهذه األحاديث  »درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد مبن ستة وثالثني زنية«: قال

ا كلها حمرمة حترمياتشمل مجيع أنواع الربا وتدل على أ وقد تواتر عن النيب اقطعي ،  أنه
من زاد أو استزاد فقد «: النسيئة، ويف بعض الروايات أنه قالى عن ربا الفضل وربا 

وقال لبالل ملا  »استزاد فهو ربا أومن زاد «: ويف رواية »أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء
أوه أوه عني الربا عني الربا ال «: باع صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب

، ويف رواية أن رجال باع "حقيقة الربا احملرم معىن عني الربا أنه: "قال النووي »تفعل
  ..........................صاعني من التمر الرديء بصاع من التمر الطيب فقال رسول 

                              
  . ٩٧و ٢٥-٢٤ص) ١(
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ويف  »أضعفت أربيت ال تقربن هذا«: ويف رواية أنه قال له »هذا الربا فردوه«: اهللا  

التشديد يف بيع اجلنس من وهذه الروايات تدل على  »ويلك أربيت«: رواية أنه قال له
األعيان الستة جبنسه مع التفاضل، وقد ذكرت هذه األحاديث يف أول الكتاب فلتراجع 

اففيها أوضح دليل على أن مجيع أنواع الربا حمرمة حترمي اقطعي .  
وأما اإلمجاع على حترمي ربا الفضل وربا النسيئة فقد حكاه ابن املنذر وغريه من أكابر 

قول شيخ اإلسالم  )٢(، وذكرت قريبا)١(ذكرت ذلك يف أول الكتاب فلرياجع العلماء، وقد
قول املوفق يف  )٣(ا، وذكرت أيض"إن املراباة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع: "ابن تيمية

أمجعت األمة على أن : "، وقال أيضا"إن الربا حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع): "املعىن(
على ضربني ربا الفضل وربا النسيئة وأمجع أهل العلم على  والربا: الربا حمرم، قال

  . انتهى". حترميهما
الربا ثالثة أنواع ربا ): "الزواجر عن اقتراف الكبائر(وقال ابن حجر اهليتمي يف كتابه 

: وهو ربا القرض، قال اهليتمي ارابع اوزاد املتويل نوع: الفضل وربا اليد وربا النسأ، قال
نواع حرام باإلمجاع وبنص اآليات واألحاديث، وما جاء يف الربا من وكل من هذه األ

  . انتهي". الوعيد شامل لألنواع األربعة
أبلغ رد  امطلقً اوفيما ذكرت من أدلة الكتاب والسنة واإلمجاع على حترمي الربا حترمي

واه من على الفتان الذي حاول حصر الربا القطعي يف ربا أهل اجلاهلية، وحاول حتليل ما س
أنواع الربا، وتعامى عن األدلة املتظافرة من الكتاب والسنة واإلمجاع على حترمي الربا حترميا 

يعم مجيع أنواع الربا ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية وما كان على غري  امطلقً
ه من اللَّه شيئًا أُولَئك ومن يرِد اللَّه فتنته فَلَن تملك لَ﴿: - تعاىل- طريقتهم، وقد قال اهللا 

يمظع ذَابع ةري الَْآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ﴾ ،
وإِنهم * رِين ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَ﴿: -تعاىل- وقال 

فال يأمن الفتان أن يكون له نصيب وافر  ﴾لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ
  . مما جاء يف هذه اآليات

  .......شبه الفتان وأباطيله اليت لفقها إلضالل اجلهال والتلبيس عليهم زعمه أنه  ومن
                              

  . ٤٦-٤٥ص) ١(
  . ١٣٦ص) ٢(
  . ١٣٨ص) ٣(
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لى أساس مصاحل الناس يف معاشهم فإن كان معاشهم ال يتم إال جيب النظر يف املصارف ع

  . بنص القرآن الًا فهي جائزة من غري ريب دفعا للحرج الواجب دفعه عم
من  ليس األمر على ما زعمه الفتان: أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

ب النظر فيها على وجوب النظر يف املصارف على أساس مصاحل الناس يف معاشهم، وإمنا جي
ضوء الكتاب والسنة واإلمجاع، فما كان فيها من األعمال اليت ال ختالف الكتاب والسنة 
واإلمجاع فهو جائز، وما كان فيها من األعمال املخالفة للكتاب أو السنة أو اإلمجاع فإنه 

للكتاب  جيب املنع منه، ومن ذلك التعامل بالربا على أي وجه كان؛ ألن التعامل به خمالف
والسنة وإمجاع املسلمني، وما كان ذه الصفة فإنه جيب املنع منه يف املصارف وغري 

عقوبة موجعة يف أنفسهم وأمواهلم  ا أن يعاقب الذين يتعاملون بالربااملصارف، وجيب أيض
الطحاوي يف  روىيف ذلك، فقد  -رضي اهللا عنه-مبا ثبت عن عمر بن اخلطاب  الًعم
-خطب عمر : "قال - رضي اهللا عنهما- بإسناد صحيح عن ابن عمر ) رشرح معاين اآلثا(

بدينارين وال درمها بدرمهني وال قفيزا  اال يشتري أحدكم دينار": فقال -رضي اهللا عنه
وإين ال أوتى بأحد فعله إال أوجعته عقوبة يف نفسه  )١(بقفيزين إين أخشى عليكم الرماء

خيطب ذا على منرب رسول  -رضي اهللا عنه-اب فهذا عمر بن اخلط: قال الطحاوي" وماله
ال ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على  - رضوان اهللا عليهم-حبضرة أصحابه  اهللا 

كما يف  - رضي اهللا عنه-باالقتداء بعمر  انتهى، وقد أمر النيب ". موافقتهم له عليه
التاريخ واحلاكم يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن ماجة والبخاري يف 

اقتدوا باللذين «: أن قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما-مستدركه عن حذيفة بن اليمان 
  . ، وصححه احلاكم والذهيب"هذا حديث حسن: "قال الترمذي »من بعدي أيب بكر وعمر

إن مصاحل الناس يف معاشهم ليس متوقفة على التعامل مع أهل : أن يقال: الوجه الثاين
 ابات اومنع منه منع امطلقً اقد حرم الربا حترمي - تعاىل-ف باملعامالت الربوية؛ ألن اهللا املصار

ملا فيه الظلم وأكل األموال بالباطل، وكثري من املسلمني بل أكثرهم ال يتعاملون مع أهل 
املصارف باملعامالت الربوية، ومع هذا فإن مصاحلهم يف معاشهم كانت متيسرة لكل منهم 

وهم  اب ما قسم اهللا هلم من الرزق، وقد عاش املسلمون أكثر من ثالثة عشر قرنعلى حس
  ...............................ال يعرفون املصارف، ومع هذا فإن مصاحلهم يف معاشهم 

                              
  . فلرياجع ٩١ريه يف صحفه الرماء هو الربا وقد تقدم تفس) ١(
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كانت متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم اهللا هلم من الرزق، ومل يكن يف عدم  

  . ملضرة هلم يف مصاحل معاشهماملصارف يف زمام أدىن شيء من ا
وإذا علم أن مصاحل الناس يف معاشهم ليست متوقفة على التعامل مع أهل املصارف 
باملعامالت الربوية، وعلم أيضا أن املعاش يتم بدوا، فليعلم أيضا أن شبه الفتان اليت يلبس 

ج داحضة مردودة ا على اجلهال وحياول ا حتليل الربا يف املصارف كلها شبه باطلة وحج
باألدلة الكثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع على حترمي الربا حترميا مطلقا يعم مجيع أنواع 

  . الربا وال تتطرق إليه األباطيل والشبه اليت يلفقها املتالعبون بالدين
إن الفتان قد طبق دفع احلرج الواجب دفعه على حتليل الربا : أن يقال: الوجه الثالث

  . رف وزعم أن ذلك من العمل بنص القرآنيف املصا
إن هذا من حتريف الكلم عن مواضعه ومن القول يف القرآن بغري : أن يقال: واجلواب

علم وذلك من أعظم احملرمات، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك، وقد ذكرت ما جاء 
كما زعم  ، وليس حتليل الربا يف املصارف من رفع احلرج)١(فيه يف أول الكتاب فلرياجع

وخمالفة  ذلك الفتان وزعمه قبله بعض املتالعبني بالدين، وإمنا هو من احملادة هللا ولرسوله 
  . وما أشد اخلطر يف هذا. إمجاع املسلمني

وما جعلَ علَيكُم في ﴿: وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن رفع احلرج الذي قال اهللا فيه
رخص اليت رخص فيها الشارع عند احلاجة، قال ابن كثري هو استعمال ال ﴾الدينِ من حرجٍ

أي ما كلفكم ما ال تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إال : "يف الكالم على هذه اآلية
جعل اهللا لكم فرجا وخمرجا، فالصالة اليت هي أكرب أركان اإلسالم بعد الشهادتني جتب يف 

اخلوف يصليها بعض األئمة ركعة كما ورد به ويف السفر تقصر إىل اثنتني ويف  ااحلضر أربع
مستقبلي القبلة وغري مستقبليها، وكذا يف النافلة يف السفر  اوركبان الًاحلديث، وتصلي رجا

فإن مل يستطع  اإىل القبلة وغريها، والقيام فيها يسقط لعذر املرض فيصليها املريض جالس
  . انتهى". ائر الفرائض والواجباتإىل غري ذلك من الرخص والتخفيفات يف س. فعلي جنبه

   امعناه أن املؤمن ال يبتلي بشيء من الذنوب إال جعل اهللا له منه خمرج: "وقال البغوي
  

                              
  . ٩ص) ١(
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١٥٠  

 
بعضها بالتوبة وبعضها برد املظامل والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات فليس يف دين 

ضيق يف أوقات  إىل اخلالص من العقاب فيه، وقيل من الًاإلسالم ما ال جيد العبد سبي
فروضكم مثل هالل شهر رمضان والفطر ووقت احلج إذا التبس ذلك عليكم وسع اهللا 

يعين الرخص عند الضرورات كقصر الصالة يف السفر : عليكم حىت تتيقنوا، وقال مقاتل
عند  اوالتيمم عند فقد املاء وأكل امليتة عند الضرورة واإلفطار بالسفر واملرض والصالة قاعد

احلرج ما كان على بين إسرائيل من : عن القيام، وروي عن ابن عباس أنه قالالعجز 
  . انتهى". األعمال اليت كانت عليهم وضعها اهللا عن هذه األمة

هو : ؛ فقال عكرمة-تعاىل-اختلف العلماء يف احلرج الذي رفعه اهللا : "وقال القرطيب
قصر الصالة : يل املرادما أحل من النساء مثىن وثالث ورباع وما ملكت ميينك، وق

واإلفطار للمسافر وصالة اإلمياء ملن ال يقدر على غريه وحط اجلهاد عن األعمى واألعرج 
واملريض والعدمي الذي ال جيد ما ينفق يف غزوه والغرمي ومن له والدان وحط اإلصر الذي 

هلَّة كان على بين إسرائيل، وروي عن ابن عباس واحلسن البصري أن هذا يف تقدمي اَأل
وتأخريها يف الفطر واألضحى والصوم فإذا أخطأت اجلماعة هالل ذي احلجة فوقفوا قبل 
يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجزأهم، وذلك الفطر واألضحى، وقد روى األئمة أنه 

سئل يوم النحر عن أشياء فما يسئل عن أمر مما ينسى املرء أو جيهل من  -عليه السالم-
  . انتهى. "»افعل وال حرج«: بعضها قبل بعض وأشباهها إال قال فيهاتقدمي األمور 

فهذا كالم العلماء يف رفع احلرج الذي رفعه اهللا عن هذه األمة وليس فيه ما يتعلق به 
  . الفتان يف حتليل الربا يف املصارف

  فصل
إنه سوف حياول دراسة طبيعة أعمال املصارف، هل تقع ضمن : "الفتان وقال
ال شك فيه أم أا ختتلف عنها متام  اقطعي الربوية اليت ورد حترميها يف القرآن حترمياألعمال ا

وبالتايل ينظر إليها ضمن حدود القواعد العامة للشريعة، وبالتايل عدم : االختالف، قال
ملا  ااحلجر على العباد فيما ال بد هلم منه وال تتم مصاحلهم يف معاشهم إال به، وذلك طبقً

إن كل ما ال يتم املعاش إال به : حيث قال -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية قال به 
افتحرميه حرج وهو منتف شرعتعاىل-بذلك إىل قوله  ا، مشري- :  
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وعليه فإن طبيعة أعمال املصارف ختتلف عن  ﴾وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿
  ". الربا احملرم يف القرآن الكرمي

 اإن أنواع الربا كلها حمرمة حترمي: أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
وقد ذكرت األدلة على ذلك يف مواضع كثرية، وسواء يف ذلك ربا الفضل وربا  اقطعي

النسيئة، ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية وما كان على غري طريقتهم، وكذلك ربا 
. أن شيخ اإلسالم ابن تيمية سئل عن حترمي الربا )١(اقريب القرض الذي جير نفعا، وقد ذكرت

لفظ الربا يتناول كل : املراباة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع، وقال أيضا: "فأجاب بقوله
ما ي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك، فالنص متناول 

ل اجلصاص بنحو ما يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية قو اانتهى، وقد تقدم قريب". هلذا كله
  . )٢(فلرياجع

إنه مل يأت يف القرآن ما يدل على أن ربا أهل اجلاهلية هو : أن يقال: الوجه الثاين
ااحملرم حترمي دون غريه من أنواع الربا، بل إن ألفاظ القرآن يف حترمي الربا والتشديد فيه  اقطعي

وكذلك . على العموم فتشمل مجيع أنواع الربا على حد سواء والوعيد الشديد عليه كلها
  . ما جاء يف السنة من التشديد يف الربا فإنه عام يتناول مجيع أنواع الربا على حد سواء

أنه ى عن ربا الفضل وربا النسيئة ومل يفرق بني ما كان على  وقد تواتر عن النيب 
وما َآتاكُم ﴿: -تعاىل- هم، وقد قال اهللا طريقة أهل اجلاهلية وما كان على غري طريقت

: -تعاىل-، وقال ﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
﴿يبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع متعاىل- ، وقال ﴾ه- :
﴿رِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو نمو م

عِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه من يط﴿: -تعاىل-، وقال ﴾مبِينا الًيعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى ﴿: -تعاىل-، وقال ﴾ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا

  . ﴾موا تسليمايحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّ
  ....فليتأمل الفتان وأشياعه هذه اآليات حق التأمل وال يأمنوا بأس اهللا وعقوبته على 

  
                              

  . ١٣٦ص) ١(
  . ١٤٥ص) ٢(
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وقلة املباالة مبا ثبت عنه من التشديد يف الربا على وجه العموم، وما  خمالفة أمر الرسول 

لى أن من زاد أو تواتر عنه من النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة، وما ثبت عنه من النص ع
  . استزاد فقد أرىب وأن اآلخذ واملعطي فيه سواء

إمنا ينظر إىل حدود القواعد العامة إذا كان الدليل من : أن يقال: الوجه الثالث
من هذه األصول أو  االكتاب أو السنة أو اإلمجاع غري موجود، وأما إذا كان الدليل موجود

قد تظافرت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة على من أحدها فإنه ال ينظر إىل شيء سواه، و
يشمل مجيع أنواع الربا وأمجع املسلمون على ذلك، وقد ذكرت  احترمي الربا حترميا مطلقً

ذلك يف أول الكتاب فلرياجع ففيه أبلغ رد على الفتان الذي قد تعامى عن األدلة الكثرية 
ا وحاول  امطلقً امن الكتاب والسنة واإلمجاع على حترمي الربا حترمي وأعرض عنها ومل يبال

حتليل الربا يف املصارف مبا زعمه من النظر إليها ضمن حدود القواعد العامة للشريعة، 
ومراده بالقواعد العامة للشريعة أنه جيب النظر يف املصارف على أساس مصاحل الناس يف 

ا فهي جائزة دفع رج الواجب دفعه، وقد تقدم للح امعاشهم فإن كان معاشهم ال يتم إال
  .ذكر هذا التلبيس والرد عليه مستويف يف الفصل الذي قبل هذا الفصل فلرياجع

وبالتايل عدم احلجر على العباد فيما ال بد هلم منه وال تتم مصاحلهم يف : وأما قوله
  . معاشهم إال به
- اهللا  هذا الكالم ظاهر يف االعتراض على: أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه

، وهو أعلم امطلقً اهو الذي حرم الربا حترمي - تعاىل-؛ ألن اهللا وعلى رسوله  -تعاىل
مبصاحل العباد وما فيه منفعة هلم يف معاشهم، ومع هذا فقد حجر على العباد أن يأكلوا 
الربا وشدد فيه غاية التشديد وتوعد عليه بأشد الوعيد وآذن من مل يتركه باحلرب منه 

ولعن آكله  امطلقً افإنه قد حرم الربا حترمي ، وكذلك الرسول  ومن رسوله
ونص  –أي املهلكات –ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ونص على أنه من السبع املوبقات 

أيضا على أن أكل الدرهم من الربا أشد من ستة وثالثني زنية، وأخرب أنه ما ظهر يف 
ويف هذا أوضح دليل على أن التعامل  قوم الزنا والربا إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا،

بالربا فساد حمض وضرر على اتمع واألفراد، وما كان ذه الصفة فإنه جيب املنع منه 
: - تعاىل- واحلجر على املتعاملني به؛ ألنه من الظلم وأكل األموال بالباطل وقد قال اهللا 

  ..م بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُ﴿
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 كُمنيقول ال يأكل بعضكم أموال بعض مبا حرم عليه من الربا والقمار : "، قال ابن جرير﴾م

  ". وغري ذلك من األمور اليت اكم عنها
أكلوا أموال بعضهم عباده املؤمنني عن أن ي - تبارك وتعاىل-ينهى : "وقال ابن كثري

بالباطل أي بأنواع املكاسب اليت هي غري شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى  ابعض
جمرى ذلك من سائر صنوف احليل وإن ظهرت يف قالب احلكم الشرعي مما يعلم اهللا أن 

  . انتهى". متعاطيها إمنا يريد احليلة على الربا
باحلرام يعين الربا والقمار : "﴾بِالْباطلِ﴿: -تعاىل-وقال البغوي يف الكالم على قوله 

مبا مل تبحه : ﴾بِالْباطلِ﴿: "، وقال الزخمشري والنسفي"والغصب والسرقة واخليانة وحنوها
  . انتهى". الشريعة من حنو السرقة واخليانة والغصب والقمار وعقود الربا

على العباد أن يأكلوه أحل  ملا حرم الربا وحجر - تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه الثاين
هلم ما هو أنفع هلم يف مصاحل معاشهم وذلك بالبيع وأنواع املكاسب والعقود اخلالية من الربا 

وحكم  - تعاىل-والظلم وأكل األموال بالباطل، وإذا كان الفتان وأشياعه مل يرضوا حبكم اهللا 
العباد أن يأكلوا الربا فال  يف حترمي الربا على وجه العموم ومل يرضوا باحلجر على رسوله 

رضوا أبدا، وإذا مل يسعهم يف مصاحل معاشهم ما وسع املسلمني منذ زمان نبيهم إىل زماننا 
ع اهللا عليهم أبدامن املكاسب اخلالية من الربا وأكل أموال الناس بالباطل فال وس .  

أنه قال كل ما ال  -رمحه اهللا تعاىل- ما نقله الفتان عن شيخ اإلسالم ابن تيمية  وأما
ايتم املعاش إال به فتحرميه حرج وهو منتف شرع .  

بالتلبيس على  اإن الفتان ال يزال مفتون: أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه
اجلهال وذلك مبا ينقله من كالم العلماء ويضعه على غري مواضعه، ومن ذلك ما نقله 

ليوهم من ال علم هلم أنه يؤيد رأيه  -رمحه اهللا تعاىل- عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وذكرت أنه  )١(الفاسد يف حتليل الربا يف املصارف، وقد ذكرت كالم شيخ اإلسالم قريبا

ليس فيه ما يتعلق به الفتان؛ ألنه مل يكن يف مسائل الربا وإمنا هو يف تأجري األرض اليت 
كل ما : "مهتكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع، وقد قال يف أثناء كال

  مل حيرم  –احتاج الناس إليه يف معاشهم ومل يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل حمرم 
                              

  . ١٣٧-١٣٥ص) ١(
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، ويف هذه اجلملة من كالم شيخ اإلسالم أبلغ رد على الفتان الذي قد حاول حتليل "عليهم

، وال بكونه من األفعال ولرسوله  -تعاىل-الربا يف املصارف ومل يبال بكونه معصية هللا 
  . احملرمة بالكتاب والسنة واإلمجاع

إن املتعاملني بالربا مع أهل املصارف مل يكونوا يفعلون ذلك : أن يقال: الوجه الثاين
للحصول على املعيشة اليت ال بد هلم منها وإمنا كانوا يفعلونه لالستكثار من املال وتنميته 

: قال ن رسول اهللا ولو بالطرق احملرمة، وهذا مصداق ما جاء يف احلديث الصحيح أ
رواه اإلمام  »ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال أمن حالل أم من حرام«

، ولو كان املتعاملون -رضي اهللا عنه-أمحد والبخاري والدارمي من حديث أيب هريرة 
نفقون من بالربا مع أهل املصارف يريدون احلصول على املعيشة اليت ال بد هلم منها لكانوا ي

رؤوس أمواهلم ويتجرون فيها مبا ليس فيه ربا وال ظلم وال غري ذلك من املكاسب احملرمة 
رخص  السؤال أبيح هلم السؤال؛ ألن رسول اهللا  إىلفإذا نفذ ما بأيديهم واضطروا 

أنه  للمضطر الذي ال جيد شيئا يأكله أن يسأل الناس ما يسد به جوعه، ومل يأت عنه 
  . لربا قط ولو كانت احلالة حالة ضرورةرخص يف أكل ا
  . وعليه فإن طبيعة أعمال املصارف ختتلف عن الربا احملرم يف القرآن: وأما قوله

إن أنواع الربا كلها حمرمة بالكتاب والسنة : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه
ا واإلمجاع، وهذا احلكم يشمل املصارف وغري املصارف على حد سواء، ومن أباح رب

الفضل يف املصارف أو أباح فيها ربا النسيئة الذي ليس على طريقة ربا أهل اجلاهلية فإمنا 
ويؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه،  وعلى رسوله  -تعاىل- هو يف احلقيقة يرد على اهللا 

منكرا على من كان على هذه الطريقة السيئة ومتوعدا هلم بأشد  -تعاىل- وقد قال اهللا 
تؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي أَفَ﴿: الوعيد

أُولَئك *  في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
، فال يأمن ﴾ذين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالَْآخرة فَلَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَالَّ

الفتان ومناصروه على حتليل الربا يف املصارف أن يكون هلم نصيب وافر مما هو مذكور يف 
  . هاتني اآليتني

ان بني أنواع الربا وزعمه أن بعضها حمرم يف إن تفريق الفت: أن يقال: الوجه الثاين
القرآن دون غريه من أنواع الربا ليس عليه دليل البتة، وإمنا هو من التحكم والقول يف 

  . القرآن بغري علم وذلك من أعظم احملرمات
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بعض املفسرين يف بعض اآليات إا نزلت فيما كان باقيا لثقيف من الربا  وأما قول 

  . اجلاهلية فأمروا بعد إسالمهم أن يتركوا الربا ويأخذوا رؤوس أمواهلمالذي كان هلم يف 
قد اختلف يف سبب نزول بعض اآليات، هل كان ذلك : أن يقال: عنه فاجلواب

على  -رضي اهللا عنهما- بسبب ربا ثقيف على بين املغرية، أو بسبب ربا عثمان والعباس 
، وعلى كل من )١(الكتاب فلتراجعصاحب التمر، وقد ذكرت األقوال يف ذلك يف أثناء 

األقوال اليت تقدم ذكرها فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما هو مقرر عند 
األصوليني، وليس يف شيء من اآليات ما يدل على أن حترمي الربا خاص مبا كان على 

، وهو طريقة أهل اجلاهلية دون غريه من أنواع الربا، بل احلكم يف اجلميع واحد ال خيتلف
التحرمي جلميع أنواع الربا، ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية وما كان على غري 
طريقتهم، وعلى هذا تدل األدلة الكثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع فلتراجع يف أول 

  . الكتاب
إن طبيعة أعمال املصارف يف التعامل بالربا شبيهة بعمل : أن يقال: الوجه الثالث

ة يف ذلك؛ ألن أهل األموال يضعون أمواهلم عند أهل املصارف وجيعلون أهل اجلاهلي
هلم احلق يف التصرف فيها واالنتفاع ا بنسبة معلومة يف املائة يف كل عام، وهذه 
النسبة تضاف إىل رؤوس األموال املدفوعة إىل أهل املصارف، ورمبا اجتمع من النسبة 

 سيما إذا ترك أهل األموال رؤوس اليت تضاف إىل رؤوس األموال شيء كثري وال
كثرية، وهذا عني ربا أهل اجلاهلية الذي قال فيه الفتان إنه  اأمواهلم يف املصارف أعوام

، وقد كرر هذا القول يف مواضع اإنه حمرم حترميا قطعي: حمرم بالقرآن، وقال فيه أيضا
حلول أجل  كثرية من نبذته، وذكر أن خصيصته أن يقول صاحب الدين للمدين عند

الدين إما أن تقضي وإما أن تريب فإن مل يقض زاد املدين املال وزاد الدائن األجل، هذا 
، ولو كان خاليا من اهلوى وكان له أدىن علم ومعرفة لعلم أن طبيعة )٢(كالم الفتان

أعمال املصارف يف التعامل بالربا شبيهة بعمل أهل اجلاهلية، ولكن اتباعه للهوى وحبه 
إىل أهل املصارف واملتعاملني معهم باملعامالت الربوية وحرصه على إرضائهم مبا للتزلف 

   ....أعماه وأصمه عن معرفة احلق والعمل به، وقد روى اإلمام أمحد -تعاىل- يسخط اهللا 
                              

  . ١١٢ص) ١(
  . ١٠٥تراجع صفحة ) ٢(
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حبك الشيء يعمي «: أنه قال عن النيب  - رضي اهللا عنه-وأبو داود وعن أيب الدرداء 

  . حلال الفتان غاية املطابقةوهذا احلديث مطابق  »ويصم
قد تقدم كالم الزجاج يف بيان الربا احلرام، وتقدم كالم : أن يقال: الوجه الرابع

كالمهما فإنه مطابق  )١(فلرياجع –أي زمن اجلاهلية  –اجلصاص يف بيان ربا العرب 
  . للمعامالت الربوية يف البنوك، وفيه رد على الفتان
  فصل

الت املصرفية الدائن هو دائما من املالكني لرأس املال غري أنه يف املعام: "الفتان وقال
من كبار  اال يستطيع استثماره، أما املدين فهو دائم الًميلك سيولة صغرية أي وفرا قلي

املالكني لرأس املال غري أنه ال ميلك أية سيولة لتسيري أعماله الكربى، وهكذا يتضح لنا هنا 
األغنياء الكبار الذين ميدون  اعامالت املصرفية هم دائمأن الذي حيتاج لآلخرين يف امل

أيديهم لوفر املالكني الصغار دون العكس، وبالنتيجة فإن هؤالء األغنياء الكبار ال حتل هلم 
صدقة املالكني الصغار فيما لو طلبنا إىل هؤالء أن يتوبوا وأن يتصدقوا برؤوس أمواهلم على 

وهذا هو أول ما مييز أعمال  ﴾وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم﴿: املدينني األغنياء عمال بقوله
املصارف عن الربا احملرم يف القرآن الكرمي حيث أن املدين حمتاج إىل الصدقة بعكس املدين 

  ". يف املعامالت املصرفية
إن الفتان قد لفق هذه الشبه : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

ومعصية رسوله  - تعاىل- ل ويوقعهم يف أكل الربا ومعصية اهللا ليلبس ا على اجلها
 ومل يبال مبا يترتب على أقواله الباطلة من خمالفة الكتاب والسنة وإمجاع ،

جلميع أنواع الربا، وال مبا يترتب على  الًشام ااملسلمني على حترمي الربا حترميا مطلقً
به وأنه يكون عليه من اإلمث مثل أقواله أيضا من محله من أوزار الذين يضلون بسب

  . آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا
إنه ليس من شروط حترمي الربا أن يكون واقعا بني غين وفقري : أن يقال: الوجه الثاين

  .............وال أن يكون املدين ممن حتل له الصدقة، وإمنا هذا من تشريع الفتان وتلبيسه 
  

                              
  . ١٦ص) ١(
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يف الكتاب وال يف السنة وال يف اإلمجاع ما يدل على هذا القول  على اجلهال، وليس 

الباطل، بل إن ظواهر األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على إلغاء كل ما حاوله 
الفتان يف تلفيقه؛ ألا جاءت بلفظ العموم الذين يشمل الغين والفقري ومن حتل له الصدقة 

  . ومن ال حتل له
ذكر حال أهل األموال مع الغرماء  -تعاىل- وهو أن اهللا  :ثالثالوجه اليوضح ذلك 

أي بأن  ﴾لَا تظْلمونَ﴿: الواجدين للمال وردهم مع التوبة إىل رؤوس أمواهلم وقال هلم
أي بأن مينع الغرماء رؤوس أموالكم أو  ﴾ولَا تظْلَمونَ﴿تأخذوا زيادة على رؤوس أموالكم 
املعسرين من الغرماء وهم الذين ال جيدون وفاء لديوم يتمسكوا بشيء منها، مث ذكر حال 

وأمر أرباب األموال أن ينظروهم إىل حال امليسرة ورغبتهم مع ذلك يف الصدقة عليهم فقال 
وإِنْ ﴿: -تعاىل- قال ابن جرير يف الكالم على قول اهللا  ﴾وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم﴿: -تعاىل-

ظفَن ةرسكَانَ ذُو عةرسيةٌ إِلَى موإن كان ذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم : "﴾ر
حكم اهللا ألرباب الربا برؤوس : "، وقال ابن عطية يف تفسريه ما ملخصه"فنظرة إىل ميسرة

األموال عند الواجدين للمال مث حكم يف ذي العسرة بالنظرة إىل حالة اليسر وندب إىل 
انتهى، ويف تفسري القرطيب حنو كالم ابن ". ا من إنظارهالصدقة على املعسر وجعل ذلك خري

: -تعاىل-عطية، ويف هذا أبلغ رد على الفتان الذي قد قال يف القرآن برأيه ووضع قوله 
﴿لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تعلى غري موضعها ومل يبال مبا يترتب على ذلك من الوعيد  ﴾و

من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده « :أنه قال الشديد وهو ما ثبت عن النيب 
رضي - رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير والبغوي من حديث ابن عباس  »من النار

، ويف رواية للترمذي وابن جرير "هذا حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي -اهللا عنهما
  . »من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار«: والبغوي

إن الفتان قد كرر القول بأن الربا احملرم يف القرآن هو ربا : أن يقال: ه الرابعالوج
النسيئة الذي كان يف اجلاهلية، وهذا قول باطل مردود باألدلة الكثرية من الكتاب 
والسنة واإلمجاع فقد جاء حترمي الربا يف هذه األصول الثالثة على وجه العموم الذي 

س يف شيء منها ما يدل على حصر الربا احملرم يف ربا أهل يشمل مجيع أنواع الربا، ولي
رمحه اهللا -اجلاهلية دون غريه من أنواع الربا، وقد تقدم قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  لفظ الربا يتناول كل ما : إن املراباة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع، وقال أيضا: "-تعاىل
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رض الذي جير منفعة وغري ذلك فالنص متناول هلذا ي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والق 
ربا الفضل وربا اليد وربا النسأ وزاد : الربا ثالثة أنواع: "، وقال ابن حجر اهليتمي"كله

ااملتويل نوع وكل من هذه األنواع األربعة حرام : قال اهليتمي... وهو ربا القرض ارابع
، "لربا من الوعيد شامل لألنواع األربعةباإلمجاع وبنص اآليات واألحاديث، وما جاء يف ا

، ففي كل منهما أبلغ رد على قول الفتان )٢(وكالم اهليتمي )١(فلرياجع كالم شيخ اإلسالم
أيضا قول  )٣(إن الربا احملرم يف القرآن هو ربا النسيئة الذي كان يف اجلاهلية، ولرياجع

  . اجلصاص أن حترمي الربا يشمل مجيع ضروبه
ليس يف أعمال املصارف ما مييزها عن غريها من املؤسسات : أن يقال :الوجه اخلامس

التجارية وسائر أعمال الناس يف البيع والشراء فكلها حيرم التعامل فيها بالربا، وسواء يف 
ذلك ربا الفضل وربا النسيئة ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية وما كان على غري 

 افإنه حرمه حترمي ، وكذلك الرسول امطلقً اربا حترميحرم ال -تعاىل-طريقتهم؛ ألن اهللا 
سوى بيع العرايا خبرصها فإنه قد أذن فيه، وكذلك اإلمجاع فإنه شامل جلميع أنواع  امطلقً

  . الربا، كما تقدم بيان ذلك يف الوجه الرابع
  فصل

إن : "ومن شبه الفتان وأباطيله اليت لفقها للتحيل على حتليل الربا يف املصارف قوله
للصدقة بل  اإن الدائن ال يستغل مدينا حمتاج: "، وقوله"الدائن ال خيتص باملنفعة دون املدين

إن : "، وقوله"يشترك مع األغنياء يف املنفعة مبوجب عقد رضائي جتاري ال استغالل فيه
املعامالت املصرفية ليست جمرد تنمية ملال الدائن وحده وإمنا هي جتارة من نوع جديد 

التعارف عليها ودعت إليها حاجة الناس أمجعني حىت أصبحت مصاحلهم يف معاشهم جرى 
إن املعامالت اليت يقصد ا اإلجتار : "، ومنها ما ذكره عن رشيد رضا أنه قال"ال تتم إال ا

: - تعاىل-ويشري بذلك إىل قوله : "، قال الفتان"ال القرض للحاجة هي من قسم البيع
  .." ﴾بيع وحرم الرباوأَحلَّ اللَّه الْ﴿

  إن هذه الشبه كلها مردودة بنصوص الكتاب والسنة وباإلمجاع : أن يقال :واجلواب
                              

  . ١٣٦ص) ١(
  . ١٢١-١٢٠ص) ٢(
  . ٩٧و ٢٥-٢٤ص) ٣(
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 يشمل مجيع أنواع الربا، وهذه األصول الثالثة تقضي على  امطلقً اعلى حترمي الربا حترمي

  . مجيع شبه الفتان وحيلة على حتليل الربا يف املصارف
عقد الذي يكون بني الدائن وبني أهل املصارف عقد رضائي جتاري، زعمه أن ال وأما

وقوله أيضا إا جتارة من نوع جديد جري التعارف عليها، وقول رشيد رضا إن املعاملة 
  . جتار ال القرض للحاجة هي من قسم البيعاليت يقصد ا اال

فيد حل الربا، كما أن أما وجود الرضا بني املتعاملني بالربا فإنه ال ي: أن يقال فجوابه
الرضا بني الزانيني ال يفيد حل الزنا، وإمنا يستفاد احلل أو احلرمة يف مجيع املعامالت من 
نصوص الكتاب والسنة ومن إمجاع املسلمني، فما شهد له الكتاب أو السنة أو اإلمجاع 

فقت باحلل فهو حالل وما شهدت األصول الثالثة أو أحدها حبرمته فهو حرام، وقد ات
األصول الثالثة على حترمي الربا على وجه العموم، ولو كان العقد واقعا برضا املتعاملني 

وسواء كانت املنفعة عامة للدائن واملدين أو ابالربا، وسواء كان املدين غنيا أو حمتاج ،
كانت خاصة بالدائن وحده، فكل هذه األمور ليس هلا تأثري يف حترمي الربا والدليل على هذا 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر «: ول النيب ق
بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه  ابالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يد

، - رضي اهللا عنه-رواه اإلمام أمحد ومسلم والنسائي من حديث أيب سعيد اخلدري  »سواء
مسعت رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-حديث عبادة بن الصامت  من أيضاوروى مسلم 

 » ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر
، وعن أيب »بالتمر وامللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب

ه اإلمام أمحد ومسلم والنسائي، ويف رواية حنوه روا عن النيب  -رضي اهللا عنه-هريرة 
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال مبثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال مبثل فمن «: ملسلم

فهذا نصوص صرحية يف منع الزيادة يف بيع الذهب بالذهب  »زاد أو استزاد فهو ربا
زاد أو ازداد فقد فمن «: قوله: "والفضة بالفضة وغريها من األصناف الستة، قال النووي

  . انتهى". معناه فقد فعل الربا احملرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مرابيان »أرىب
ويف النص على أن من زاد أو استزاد فقد أرىب أبلغ رد على شبه الفتان ورشيد رضا؛ 
 ألن ظاهر النصوص يدل على أنه ال تأثري لكون املعاملة واقعة برضا املتعاملني بالربا، وال

ا خاصة بالدائن الكون املدين غنيا أو حمتاجوال لكون املنفعة عامة للدائن واملدين أو كو ،
  .............وحده، وال بني أن يكون املقصود باملعاملة اإلجتار أو غري ذلك من املقاصد، 
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لبينه فكل هذا ال تأثري له يف حترمي الربا، ولو كان لشيء من هذه األمور تأثري يف حل الربا 

  . ألمته النيب 
وقد تقدم اجلواب عن قول رشيد رضا إن املعاملة اليت يقصد ا اإلجتار ال القرض 

، ففيه أيضا رد على قول الفتان إنه عقد رضائي )١(للحاجة هي من قسم البيع فلرياجع
  . جتارة من نوع جديد –أي املعامالت الربوية يف املصارف  –جتاري وإا 

املعامالت املصرفية قد دعت إليها حاجة الناس أمجعني حىت أصبح إن : وأما قوله
  . مصاحلهم يف معاشهم ال تتم إال ا

ال خيفي ما يف هذا الكالم الباطل من اازفة اليت يكذا الواقع من : أن يقال: فجوابه
حال املسلمني قبل وجود املصارف وبعد وجودها، فأما قبل وجودها فإن املسلمني قد 

وهم ال يعرفون املصارف، ومع هذا فإن مصاحلهم يف  اا أكثر من ثالثة عشر قرنعاشو
معاشهم كانت متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم اهللا هلم من الرزق، وأما بعد وجود 
املصارف فإن أكثر املسلمني ال يتعاملون مع أهل املصارف باملعامالت الربوية، ومع هذا 

متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم اهللا هلم من فإن مصاحلهم يف معاشهم كانت 
يف مصاحل معاشهم من املتعاملني مع أهل املصارف  الًالرزق، وكثري منهم أحسن حا

باملعامالت الربوية، ولو كان األمر على ما زعمه الفتان يف هذيانه الذي كتبه من غري تعقل 
ال يقوله إنسان له أدىن شيء  وال تدبر لكانت مصاحل أكثر الناس يف زماننا متعطلة، وهذا

  . من العقل
  . ﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿: - تعاىل-إن رشيد رضا يشري إىل قوله : وأما قوله

هذا من االستدالل باآلية على خالف ما تدل عليه إذ ليس يف اآلية : أن يقال: فجوابه
صارف وزعمه أنه من قسم البيع، بل اآلية ما يؤيد قول رشيد رضا يف حتليل الربا يف امل

نص يف اآلية على  - تعاىل-حجة عليه وعلى من قلده من ذوي اجلهالة والضاللة؛ ألن اهللا 
بيان معىن الربا يف كالم املفسرين وأهل اللغة، وهو ينطبق على ) ٢(حترمي الربا، وقد تقدم

يدفعها أهلها إىل أهل املصارف الزيادة اليت يضمنها أهل املصارف إىل رؤوس األموال اليت 
  .......................وجيعلون هلم احلق يف التصرف فيها واالنتفاع ا بنسبة معلومة يف 

                              
  . ١٤٣-١٤٠ص) ١(
  . ١٦-١٥ص) ٢(
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املائة يف كل عام، وهذه النسبة الربوية حرام بنصوص الكتاب والسنة وبإمجاع املسلمني،  

مدين إذا حل أجل الدين إما وهي شبيهة بربا أهل اجلاهلية؛ ألن الدائن يف اجلاهلية يقول لل
أن تقضي وإما أن تريب، وأما أهل املصارف فإم يقولون بلسان احلال إما أن تأخذ مالك 

صاحب املال وإما أن تتركه عندنا ونربيه لك يف كل عام بنسبة معلومة يف املائة، وقد  يا
يضرب ): "مع األمثالجم(، قال امليداين يف "ما أشبه الليلة بالبارحة"جاء يف املثل املشهور 

إن الربا الذي كانت العرب تعرفه : "قول اجلصاص )١(وقد تقدم". عند تشابه الشيئني
وتفعله إمنا كان قرض الدراهم والدنانري إىل أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما 

  ". يتراضون به، هذا كان املتعارف املشهور بينهم
  فصل

يف شرعية املنفعة اليت ال ضرر ا على أحد قول اإلمام ويؤكد هذا املبدأ : "الفتان وقال
موفق الدين ابن قدامة يف املغين أن ما فيه مصلحة من غري ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع 
ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال ضرر فيها وإمنا يرد مبشروعيتها، ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن 

  ". افتحرميه حرج وهو منتف شرع إن كل ماال يتم املعاش إال به: تيمية
قد تقدم ذكر الفتان لكالم املوفق وشيخ اإلسالم ابن تيمية : أن يقال: واجلواب

، وقد ذكرت فيما تقدم أن كالم املوفق ليس له تعلق مبسائل )٢(واجلواب عن ذلك فلرياجع
يف بلد آخر، واشترط عليه أن يوفيه إياه  االربا، وإمنا هو فيما إذا أقرض إنسان آخر قرض

وقد صحح املوفق القول جبواز ذلك إذا مل يكن حلمله مؤنة، وعلل ذلك بأنه مصلحة هلما 
والشرع ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها، بل : "من غري ضرر بواحد منها، قال

الربا يف اللغة هو الزيادة، يقال ): "باب الربا والصرف(، وقد قال قبل ذلك يف "مبشروعيتها
أرىب فالن على فالن إذا زاد عليه، وهو يف الشرع الزيادة يف أشياء خمصوصة وهو حمرم 

: ، مث ذكر األدلة على ذلك من الكتاب والسنة، مث قال"بالكتاب والسنة واإلمجاع
والربا على ضربني ربا الفضل وربا النسيئة : "، قال"وأمجعت األمة على أن الربا حمرم"

  . انتهى املقصود من كالمه". رميهماوأمجع أهل العلم على حت

                              
  . ١٦ص) ١(
  . ١٣٨-١٣٥ص) ٢(
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وأعرض عنه وجاء إىل ) باب الربا والصرف(وقد تعامى الفتان عن كالم املوفق يف 

كالمه يف القرض فاستدل به على حتليل الربا يف املصارف وأوهم اجلهال أن كالم املوفق 
موضعه، وإمنا يفيد جوازه فيها، وهذا من التلبيس على اجلهال ووضع كالم املوفق يف غري 

وأعرض عن ذكره ألنه صرح يف ) باب الربا والصرف(تعامي الفتان عن كالم املوفق يف 
حترمي ربا الفضل وربا النسيئة وقد ذكر الدليل على حترميهما من الكتاب والسنة واإلمجاع، 

  . ويف ذكره لذلك أبلغ رد على الفتان املفتون
أنه ليس يف مسائل الربا وإمنا هو يف تأجري  وأما كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد تقدم

األرض اليت تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع، وقد ذكر شيخ اإلسالم أن 
الفقهاء اختلفوا يف تأجريها على ثالثة أقوال، وقد صحح القول باجلواز ورد على من قال 

 يتم املعاش إال به فتحرميه فكل ما ال": بالتحرمي وأطال الكالم يف الرد عليهم وقال يف أثنائه
فكل ما احتاج الناس إليه يف معاشهم ومل يكن : "مث قال بعد ذلك" احرج وهو منتف شرع

مل حيرم عليهم ألم يف معىن املضطر الذي  –هي ترك واجب أو فعل حمرم  –سببه معصية 
يتأمل آخر ، فل-رمحه اهللا تعاىل-هذا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية " ليس بباغ وال عاد

وأوهم اجلهال أن  اإلسالمكالمه فإن يف أبلغ رد على الفتان الذي قد تقول على شيخ 
كالمه يفيد جواز الربا يف املصارف، وقد تقدم الرد على الفتان بأبسط من هذا، وذكرت 

لفظ : "، وقال أيضا"املراباة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع: "أنه قال اإلسالمفيه عن شيخ 
يتناول كل ما ي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك،  الربا

والرد على الفتان فيما  اإلسالممن كالم شيخ  )١(، فلرياجع ما تقدم"فالنص متناول هلذا كله
يتعلق به، ففي ذلك تنبيه على دسائس الفتان وتلبيسه وجراءته على التقول على أكابر 

حتليل الربا، مهم على غري مواضعه ومحله على ما يوافق رأيه الفاسد يف العلماء ووضع كال
أَفَمن زين لَه سوُء عمله فَرَآه حسنا فَإِنَّ اللَّه ﴿: -تعاىل- ان قول اهللا تفوإنه لينطبق على ال

هِملَيع كفْسن بذْهاُء فَلَا تشي ني مدهياُء وشي نلُّ مضا  يبِم يملع إِنَّ اللَّه اترسح
ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه إِنَّ اللَّه لَا يهدي ﴿: -تعاىل- ، وقوله ﴾يصنعونَ

نيمالظَّال ملَ﴿: -تعاىل-، وقوله ﴾الْقَو ضقَينِ نمحكْرِ الرذ نع شعي نمو لَه وا فَهطَانيش ه
 ونَ* قَرِيندتهم مهونَ أَنبسحيبِيلِ ونِ السع مهوندصلَي مهإِنو﴾ .  

                              
  . ١٣٧-١٣٥ص) ١(
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  فصل 

إن الدائنني يف : "ومن شبه الفتان اليت لفقها للتحيل على حتليل الربا يف املصارف قوله
ملدينني الذين هم من كبار املالكني وقد املعامالت املصرفية هم صغار املالكني ومل يستغلوا ا

تبادلوا املنافع معهم بصورة جتارية وعقد رضائي من غري أن يكون هناك ظامل أو مظلوم، 
وهذا ما مييز أعمال املصارف عن الربا احملرم يف القرآن الذي هو جمرد تنمية ملال الدائن 

ين يف املعامالت املصرفية حيث أن وحده يف أموال املدينني، بينما األمر خيتلف بالنسبة للمد
  ". كال من الدائن واملدين مشترك يف منفعة بعقد رضائي ال ظلم فيه وال استغالل

كل ما لفقه الفتان من الشبه على حتليل : أن يقال: أحدمهاعن من وجهني؛  واجلواب
ه مردود الربا يف املصارف مما ذكره يف هذه اجلملة وفيما تقدم قبلها وما ذكره بعدها فكل

يشمل مجيع أنواع الربا،  امطلقً ابنصوص القرآن والسنة وبإمجاع املسلمني على حترمي الربا حترمي
وكثري من الشبه اليت ذكرها الفتان يف هذه اجلملة وفيما بعدها قد كرر ذكرها يف مواضع كثرية 

ة، وهو يف هذا قد حماولته حصر الربا احملرم فيما كان يعمل به يف اجلاهلي امما تقدم، وخصوص
يف اجلاهلية، وقد ذكرت  اقلد رشيد رضا يف زعمه أن الربا احملرم يف القرآن هو ما كان معروفً

يف مواضع كثرية مما تقدم أن هذا قول باطل بنصوص القرآن والسنة وبإمجاع املسلمني على 
كرها الفتان يف هذه يشمل مجيع أنواع الربا، وكثري من الشبه اليت ذ امطلقً احترمي الربا حترمي

حماولته حصر الربا  ااجلملة وفيما بعدها قد كرر ذكرها يف مواضع كثرية مما تقدم، وخصوص
احملرم فيما كان يعمل به يف اجلاهلية، وهو يف هذا قد قلد رشيد رضا يف زعمه أن الربا احملرم يف 

ا تقدم أن هذا قول يف اجلاهلية، وقد ذكرت يف مواضع كثرية مم االقرآن هو ما كان معروفً
يشمل مجيع أنواعه امطلقً اباطل بنصوص القرآن والسنة واإلمجاع على حترمي الربا حترمي .  

ليس يف شبه الفتان ما مييز أعمال املصارف عن الربا احملرم يف : أن يقال: الوجه الثاين
النسيئة  القرآن؛ ألن نصوص القرآن قد جاءت على وجه العموم الذي يشمل ربا الفضل وربا

: قول اجلصاص )١(ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية وما كان على غري طريقتهم، وقد تقدم
قد انتظم مجيع ضروب الربا لشمول االسم عيها من  ﴾وحرم الربا﴿: - تعاىل- إن قول اهللا "

عليه أهل الربا الذي : ه معان، أحدهايراسم الربا يف الشرع يعت: "ل أيضا، وقا"طريق الشرع
  . انتهى". النسأ: التفاضل يف اجلنس الواحد من املكيل أو املوزون، والثالث: اجلاهلية، والثاين

  إن لفظ الربا يتناول : "-رمحه اهللا تعاىل-أيضا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢(وتقدم
                              

  . ٩٧ص) ١(
  . ١٣٦ص) ٢(
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 كل ما ى عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك، فالنص

  . انتهى". متناول هلذا كله
يف اجلاهلية فهو من التحكم  اوأما حصر الربا احملرم يف ربا النسيئة الذي كان معروفً

-والقول يف القرآن بغري علم، ومن اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، وقد قال اهللا 
وأَنزلْنا إِلَيك ﴿: -تعاىل- ، وقال ﴾بكيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ر﴿: - تعاىل

هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذكر هو القرآن بإمجاع : "، قال ابن اجلوزي يف تفسريه﴾الذِّكْر
انتهى، وقد دلت اآليتان على ". بيان الكتاب يطلب من السنة: "، وقال البغوي"املفسرين

من أنواع الربا فهو مما أمره اهللا بتبليغه وبيانه للناس مما قد  اهللا أن كل ما ي عنه رسول 
ى ﴿: -تعاىل-قول اهللا  اتضمنته نصوص القرآن، ويدل على ذلك أيضونِ الْهع قطنا يمو *

ويف احلديث الذي رواه الدارمي والترمذي  ﴾علَّمه شديد الْقُوى* إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى 
: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وحسنه، وابن ماجة عن املقدام بن معد يكرب 

وهذا احلديث يدل على أن ما حرمه  »أال وإن ما حرم رسول اهللا فهو مثل ما حرم اهللا«
من أنواع الربا فهو مساو يف التحرمي ملا جاء يف القرآن، وفيه أبلغ رد على  رسول اهللا 

  . تان لتحليل الربا يف املصارفالشبه اليت لفقها الف
  فصل

شبها للتحيل على حتليل الربا يف املصارف، وهي شبه مبنية على  اوقد لفق الفتان أيض
التفريق بني املعامالت الربوية يف املصارف وبني الربا الذي حذر منه القرآن، وليس يف هذه 

مه، وتقدم الرد عليها يف الشبه ما يستحق اجلواب؛ ألن الفتان قد كررها فيما تقدم من كال
مواضع كثرية، ومنها الفصل الذي قبل هذا الفصل فلرياجع ففيه كفاية يف الرد على الفتان، 
وقد ذكر الفتان يف أثناء شبهه عن املرابني أم ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه 

قرآن بغري علم، الشيطان من املس، وزعم أن ذلك يقع هلم يف الدنيا، وهذا من القول يف ال
  . )١(وقد تقدم الرد عليه يف أول الكتاب فلرياجع

  فصل 
وحيله على استحالل الربا قوله يف املعامالت الربوية يف  اومن شبه الفتان أيض.......  

                              
   .٦٩-٦٧ص) ١(
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جزء من  –يعين النسبة الربوية  –إن الفائدة : "ا، وقوله أيض"إا من املضاربة: "املصارف 

شهد هلذا القول الباطل بأقوال باطلة حملمد عبده وغريه من الذين ، وقد است"ربح املضاربة
أباحوا املعامالت الربوية يف املصارف وجعلوها من املضاربة، وقد أطال الفتان الكالم يف 

  . هذا مبا ال حاصل حتته
إن الفتان قد اضطرب كالمه يف حكم : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

 )١(يف املصارف، ففي هذه اجلملة جعلها من املضاربة، وفيما تقدم قريبا املعامالت الربوية
: ، ونقل عن رشيد رضا أنه قال"إا جتارة من نوع جديد: "جعلها من العقود التجارية وقال

وأَحلَّ اللَّه الْبيع ﴿: -تعاىل-، واستدل الفتان هلذا القول الباطل بقول اهللا "هي من قسم البيع"
رحاوبالر أي من القرض الذي جير منفعة  –، وقد جعلها يف أول نبذته من القرض بفائدة ﴾م

أحكام (وهو نوع من أنواع الربا، وهو ربا أهل اجلاهلية، ذكر ذلك اجلصاص يف كتابه  –
قول شيخ اإلسالم ابن  )٣(، ولرياجع أيضا)٢(وقد ذكرت كالمه فيما تقدم فلرياجع) القرآن
أن لفظ الربا يتناول كل ما ى عنه من ربا النسأ وربا الفضل  -  تعاىلرمحه اهللا- تيمية 

انتهى، ولرياجع أيضا . فالنص متناول هلذا كله: والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك، وقال
ربا الفضل وربا اليد وربا النسأ، وزاد املتويل : إن الربا ثالثة أنواع" )٤(قول ابن حجر اهليتمي

انوع ربا القرض، لكنه يف احلقيقة يرجع إىل ربا الفضل، ألنه الذي فيه شرط جير  وهو ارابع
وكل : للمقرض فكأنه أقرضه هذا الشيء مبثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه، قال انفع

من هذه األنواع األربعة حرام باإلمجاع وبنص اآليات واألحاديث، وما جاء يف الربا من 
  . انتهى املقصوص من كالمه". ربعةالوعيد شامل لألنواع األ

إن إدخال الفتان للمعامالت الربوية يف باب املضاربة خطأ : أن يقال: الوجه الثاين
وتلبيس على اجلهال، وكذلك تسميته الزيادة الربوية اليت يدفعها أهل املصارف إىل أهل 

س على اجلهال؛ األموال باسم الفائدة وزعمه أا جزء من ربح املضاربة خطأ أيضا وتلبي
ألن املضاربة يشترط فيها تقدير نصيب العامل جبزء مشاع معلوم من الربح، وذلك بأن 

  .........................خذ هذا املال مضاربة ولك نصف : يقول صاحب املال للعامل
                              

  . ١٥٧ص) ١(
  . ٦٥و  ١٦ص) ٢(
  . ١٣٦ص) ٣(
  . ١٢١-١٢٠ص) ٤(
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: الربح أو ثلثه أو ربعه أو جزء معلوم من أجزاء الربح وهذا أمر جممع عليه، قال ابن املنذر

أمجع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب املال ثلث الربح أو نصفه أو ما "
انتهى، وهذا الشرط غري موجود ". جزًءا من أجزاء اجيمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوم

يف أعمال أهل البنوك؛ ألم إمنا يأخذون األموال من أهلها على وجه القرض حبيث يكون 
وك، مث هم جيعلون ألهل األموال نسبة معلومة يف كل مائة من املال الربح كله ألهل البن

يضيفوا إىل رؤوس األموال يف كل عام ويسمون تلك النسبة باسم الفائدة، وهي عني ربا 
القرض الذي جير منفعة، وتشبه إىل حد كبري ربا أهل اجلاهلية؛ ألن الدائن يف اجلاهلية يقول 

أن تقضي وإما أن تريب، وأما أهل البنوك فإم يقولون إذ حل أجل الدين إما : للمدين
صاحب املال وإما أن تتركه عندنا لننتفع به وجنعل لك  بلسان احلال إما أن تأخذ مالك يا

نسبة معلومة يف كل مائة، وقد ذكر اجلصاص أن ربا أهل اجلاهلية هو القرض بزيادة مال 
  . على املستقرض

ضع يف األموال عند أهل البنوك خيتلف عن الوضع فيها إن الو: أن يقال: الوجه الثالث
يف املضاربة؛ ألن أهل البنوك يأخذون األموال من أهلها على وجه الضمان لرؤوس األموال 
وملا يضاف إليها من النسبة املعلومة يف كل عام، وهذا خبالف املضاربة؛ ألن األموال فيها 

ضاربة والقول قوله فيما يدعيه من تلف املال غري مضمونة على العامل؛ ألنه أمني يف مال امل
أو خسارة فيه وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط، ويف اختالف الوضع بني األعمال 

  . الربوية يف البنوك وبني املضاربة أبلغ رد على من جعلهما سواء
مها إن املضاربة إذا شرط صاحب املال أو العامل فيها أو كال: أن يقال: الوجه الرابع

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على : "دراهم معلومة لنفسه مل تصح، قال ابن املنذر
إذا جعل أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومة، وممن  -أي املضاربة  -إبطال القراض 

  . انتهى". حفظ ذلك عنه مالك واألوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي
اإلمجاع أبلغ رد على من جعل املعامالت الربوية يف  وفيما ذكره ابن املنذر من

املصارف من املضاربة، وفيه أيضا دليل على أن هذه املعامالت من العقود الباطلة؛ ألا إمنا 
تعتمد على النسبة املعلومة اليت جيعلها أهل املصارف ألهل األموال، وما سوى النسبة من 

  . ا القرض الذي جير منفعةاألرباح فكله ألهل املصارف، وهذا عني رب
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  فصل  

عن األعمال الربوية اليت حذر منها  اأن املعامالت املصرفية ختتلف متام: "الفتان وزعم
القرآن؛ ألا معامالت جديدة ال ختضع يف حكمها للنصوص القطعية اليت وردت يف القرآن 

د وحاجام املشروعة بشأن حرمة الربا وهلذا جيب علينا النظر إليها من خالل مصاحل العبا
غري موجود وبيع ما ليس عند  يف إباحته بيع السلم رغم ما فيه من بيع اقتداء برسول اهللا 

يف األصل، وقد أمجع العلماء على أن إباحة السلم  ع مما قد ى عنه رسول اهللا البائ
نصوص كانت حلاجة الناس إليه، وهكذا فقد اعتمد العلماء على السلم وعلى أمثاله من 

  ". الشريعة يف إباحة احلاجات اليت ال تتم مصاحل الناس يف معاشهم إال ا
عن األعمال  اأما زعم الفتان أن املعامالت املصرفية ختتلف متام: أن يقال: واجلواب

الربوية اليت حذر منها القرآن، فهو زعم باطل وهو من قلب احلقيقة والتلبيس على اجلهال، 
أن املعامالت املصرفية إمنا تعتمد على أخذ رؤوس : أحدمها وبيان ذلك من وجهني؛

األموال من أرباا بشرط الضمان هلا وملا ينتج عنها من النسبة املعلومة اليت جيعلها أهل 
املصارف ألهل األموال يف كل عام، وهذا هو القرض الذي جير منفعة، واملنفعة هي النسبة 

هل األموال عوضا عن االنتفاع بأمواهلم، وهي نوع من املعلومة اليت جيعلها أهل املصارف أل
- قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(وقد تقدم. أنواع الربا احملرم بالكتاب والسنة واإلمجاع

إن لفظ الربا يتناول كل ما ي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض : "-رمحه اهللا تعاىل
أيضا قول ابن حجر  )٢(، وتقدم"ناول هلذا كلهفالنص مت: "، قال"الذي جير منفعة وغري ذلك

مي يف تقسيم الربا إىل أربعة أنواع ربا الفضل وربا اليد وربا النسأ وربا القرض الذي تياهل
وكل من هذا األنواع األربعة حرام باإلمجاع وبنص اآليات واألحاديث، : "جير منفعة، قال

  . انتهى". وما جاء يف الربا من الوعيد شامل لألنواع األربعة
ويف كالم شيخ اإلسالم واهليتمي أبلغ رد على شبهة الفتان اليت حياول ا حتليل ربا 

  . القرض الذي جير منفعة

                              
  . ١٣٦ص) ١(
  . ١٢١-١٢٠ص) ٢(
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إنه ليس يف القرآن نص يدل على التحرمي والتحذير من نوع : أن يقال: الوجه الثاين

العموم الذي من أنواع الربا دون غريه من األنواع، إمنا جاءت نصوص القرآن على وجه 
يتناول مجيع أنواع الربا، وسواء يف ذلك ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية وما ليس 
على طريقتهم فكلها داخلة يف عموم التحرمي والتحذير من الربا والوعيد الشديد عليه، وأما 
حصر الربا احملرم فيما كان على طريقة أهل اجلاهلية فهو من التحكم املخالف لنصوص 

  . تاب والسنة وإلمجاع املسلمني على حترمي الربا على وجه العمومالك
إن املعامالت املصرفية معامالت جديدة ال ختضع يف حكمها للنصوص : وأما قوله

  . القطعية اليت وردت يف القرآن بشأن حرمة الربا
أن يقال إن عبارة الفتان يف هذه اجلملة عبارة سيئة : أحدمهامن وجهني؛  فجوابه

اجدا تقتضي رد النصوص القطعية اليت وردت يف القرآن بتحرمي الربا حترميامطلقً ا؛ أل 
يشمل املعامالت القدمية واملعامالت اجلديدة على حد سواء، وما أعظم اخلطر يف رد 

وعدم الرضا حبكمه الذي أنزله يف  -تعاىل- نصوص القرآن؛ ألن ذلك من الرد على اهللا 
: -تعاىل- لقانون الذي هو من حكم اجلاهلية، وقد قال اهللا كتابه واستبداله حبكم ا

ويف هذه اآلية أبلغ رد  ﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ﴿
-على الفتان وعلى كل من رضي حبكم القانون يف املعامالت املصرفية ومل يرض حبكم اهللا 

  . فيها ويف غريها من املعامالت وحكم رسوله  - تعاىل
إن حكم الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املصرفية اجلديدة ال : أن يقال: الوجه الثاين

خيتلف عما كان عليه يف املعامالت القدمية، فكما أن املسلمني قد خضعوا يف املعامالت 
جه العموم الذي يشمل مجيع أنواعه، القدمية حلكم الشريعة اإلسالمية بتحرمي الربا على و

فكذلك جيب على أهل املصارف أن خيضعوا حلكم الشريعة اإلسالمية بتحرمي الربا على 
وجه العموم الذي يشمل مجيع أنواعه ألنه ال فرق بني املعامالت القدمية وبني املعامالت 

ق بينهما فقد فرق املصرفية اجلديدة يف حترمي الربا وال يف غري ذلك من األحكام، ومن فر
  . بني متماثلني وذلك غري جائز

وهلذا جيب علينا النظر إليها من خالل مصاحل العباد وحاجام املشروعة : وأما قوله
  . إىل آخر كالمه... يف إباحته بيع السلم اقتداء برسول اهللا 

  ........إن اإلجياب والتحليل والتحرمي من األمور اليت مبناها على : أن يقال: فجوابه
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أو حيرم شيئا إال بدليل من الكتاب أو  اأو حيل شيئً االتوقيف، فليس ألحد أن يوجب شيئً 

مل يوجبه اهللا وال رسوله أو أحل شيئا مل حيله اهللا وال  السنة، ومن خالف يف هذا فأوجب ما
فقد افترى على اهللا الكذب وشرع من  رسوله أو حرم شيئا مل حيرمه اهللا وال رسوله 

  . ين ما مل يأذن به اهللالد
: أحدهاوإذا علم هذا فليعلم أيضا أن كالم الفتان قد اشتمل على عدة أمور حمرمة، 

إجياب النظر إىل املعامالت املصرفية من خالل ما زعم أنه من مصاحل العباد وحاجام 
ب النظر مل يوج - تعاىل-املشروعة، وهذا من الشرع يف الدين مبا مل يأذن به اهللا؛ ألن اهللا 

، وإمنا إىل املعامالت املصرفية من خالل املصاحل واحلاجات ومل يوجب ذلك رسول اهللا 
أوجبه الفتان من عند نفسه وما تلقاه عن بعض املتالعبني بالدين، وما كان ذه املثابة فهو 

  . مطرح مردود على قائله
زعمه من النظر إليها من يف ذلك على ما  اإباحة الربا يف املصارف معتمد: األمر الثاين

خالل املصاحل واحلاجات، وهذا أيضا من الشرع يف الدين مبا مل يأذن به اهللا ومن الرد ملا 
مطلقا يشمل مجيع أنواعه وال يترك  اجاء يف الكتاب والسنة واإلمجاع من حترمي الربا حترمي

  . للنظر جماال يف إباحته من خالل املصاحل واحلاجات
يف إباحته بيع  لتلبيس على اجلهال مبا زعمه من االقتداء برسول اهللا ا: األمر الثالث

السلم، وهذا من قلب احلقيقة؛ ألن حماولته لتحليل الربا يف املصارف يعود يف احلقيقة إىل رد 
ومعارضتها برأيه وما شرعه من النظر إىل  االنصوص الدالة على حترمي الربا حترميا مطلقً

وإمنا  خالل املصاحل واحلاجات، وليس يف هذا اقتداء برسول اهللا  املعامالت املصرفية من
  . هو صريح يف مشاقته وخمالفة أمره

 ااتباع غري سبيل املؤمنني؛ ألن املؤمنني قد أمجعوا على حترمي الربا حترمي: األمر الرابع
 لى ماع ايشمل مجيع أنواعه، وقد خالفهم الفتان فأباح الربا يف املصارف معتمد امطلقً

من اتبع غري  - تعاىل-زعمه من النظر إليها من خالل احلاجات واملصاحل، وقد توعد اهللا 
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ﴿: -تعاىل-سبيل املؤمنني بأشد الوعيد فقال 

  . ﴾ى ونصله جهنم وساَءت مصرياويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّ
وذلك واضح يف  ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: مشاة أهل اجلاهلية يف قوهلم: األمر اخلامس

إليها من خالل املصاحل واحلاجات وقياسه ذلك على  اإباحته الربا يف املصارف نظر.......  
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اجلائزة بنص السنة، وهذا قياس فاسد؛ ألنه يتضمن إباحة السلم الذي هو من البيوع 

معارضة النصوص على حترمي الربا ومعارضة اإلمجاع على ذلك، وال قياس مع وجود النص 
من الكتاب أو السنة وال مع وجود اإلمجاع، وعلى هذا فال يأمن الفتان أن يكون له نصيب 

  . ري البيعوافر مما توعد اهللا به الذين يأكلون الربا وجيعلونه نظ
إن العلماء اعتمدوا على السلم وعلى أمثاله من نصوص الشريعة يف إباحة : وأما قوله

  . احلاجات اليت ال تتم مصاحل الناس يف معاشهم إال ا
إن مراد الفتان بإباحة احلاجات اليت زعم أن : أن يقال: أحدهامن وجوه؛  فجوابه

الربا يف املعامالت املصرفية اجلديدة، وقد  مصاحل الناس يف معاشهم ال تتم إال ا إباحة
طنطن بذلك يف مواضع كثرية من كالمه الذي تقدم ذكره والرد عليه وبيان أنه من الشرع 

   .يف الدين مبا مل يأذن به اهللا
ما ذكره عن العلماء على وجه اإلطالق الذي يشمل مجيع : أن يقال: الوجه الثاين

ى العلماء؛ ألن املتمسكني منهم بالكتاب والسنة قد العلماء ال خيلو فيه من الكذب عل
أمجعوا على حترمي الربا حترميا مطلقا يشمل مجيع أنواعه، ومل يستثنوا شيئا من املصاحل 

من بيع العرايا خبرصها، وأما املتحيلون على حتليل  واحلاجات إال ما استثناه رسول اهللا 
يف القرن الرابع عشر من اهلجرة فما بعده  الربا يف املصارف وصناديق التوفري ممن كانوا

فليسوا بأهل أن يقتدي م، وقد تقدم كالم الشيخ أمحد حممد شاكر وحممود شلتوت يف 
  . )١(ذمهم والتحذير من أقواهلم الباطلة فلرياجع

إن نصوص الشريعة قد جاءت بتحرمي الربا على وجه العموم : أن يقال: الوجه الثالث
ومن زعم أن . )٢(اع الربا، وقد ذكرا يف أول الكتاب فلتراجعالذي يشمل مجيع أنو

نصوص الشريعة تدل على إباحة الربا يف املصارف وأن إباحته نظري إباحة السلم فقد افترى 
  . على الشريعة وألصق ا ما ليس منها

وعهد أصحابه  إن السلم الذي كان على عهد رسول اهللا : أن يقال: الوجه الرابع
رضي اهللا -إمنا هو يف الثمار ال يف الدراهم بالدراهم، قال ابن عباس  -  عنهمرضي اهللا-

من «: املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال قدم رسول اهللا : "-عنهما
  .......رواه اإلمام " »أجل معلوم إىلأسلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم 

                              
  . ٦٠-٥٩ص) ١(
  . ٣٩-١٤ص) ٢(
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ويف : "، قال"حديث حسن صحيح: "ل السنن، وقال الترمذيأمحد والبخاري ومسلم وأه 

 أن النيب : انتهى، ويف رواية للبخاري". الباب عن ابن أيب أوىف وعبد الرمحن بن أبزى
  .»من أسلف يف شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم«: قال

هللا بن أيب أويف وروي اإلمام أمحد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد ا
رضي اهللا -وأيب بكر وعمر  كنا نسلف على عهد رسول اهللا ": قال -رضي اهللا عنهما-

  . ، وعن عبد الرمحن بن أبزي مثل ذلك"يف احلنطة والشعري والزبيب والتمر -عنهما
-وكان يعمل به يف عهده وعهد أصحابه  فهذا هو السلم الذي أجازه رسول اهللا 

ما دفع النقود إىل من يضمنها للدافع ويعطيه معها نسبة معلومة من ، فأ-رضي اهللا عنهم
جنسها يف كل عام فهذا عني الربا الذي تظافرت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على 
حترميه وورد الوعيد الشديد عليه يف القرآن والسنة، ومن جعل هذا العمل الربوي نظريا 

 لدين ما مل يأذن به اهللا وبارز اهللا ورسوله للسلم فقد تعدى حدود اهللا وشرع من ا
باحملاربة، فال يأمن الفتان وأعوانه أن يكون هلم نصيب وافر من تعدي حدود اهللا ومبارزة 

  . اهللا ورسوله باحملاربة
  فصل

إن املصارف واألعمال املصرفية حاجة من حاجات العباد ال تتم مصاحل : "الفتان وقال
ن من غري اجلائز التسرع واحلكم عليها بأا من الربا املقطوع معاشهم إال ا، ولذلك فإ

فيه؛ وذلك ألن حظرها يوقع العباد يف حرج معاشهم ال مثيل له، بل إن حظرها يهدد كيان 
الدولة واألمة اإلسالمية ويقضي ائيا على مصاحلهم االقتصادية وجيعلهم حتت رمحة 

وام بل يستخدموا لزيادة قوم ضد أمة أعدائهم وأعداء دينهم الذين يتحكمون يف ثر
  ". اإلسالم

إن كالم الفتان يف هذه اجلملة مبين على اازفة واهلذيان الذي : أن يقال: واجلواب
زعمه أن املصارف واألعمال املصرفية حاجة من حاجات العباد  فأمايتنزه عنه كل عاقل، 

  . ال تتم مصاحل معاشهم إال ا
إن كالمه يف هذه اجلملة قد جاء بلفظ العموم : أن يقال: حدهاأمن وجوه؛  فجوابه

  ........إىل زماننا فكلهم  -عليه الصالة والسالم- الذي يشمل مجيع العباد منذ زمان آدم 
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على حد هذيانه حمتاجون إىل املصارف واألعمال املصرفية وال تتم مصاحل معاشهم إال ا، 

  . أن يضم إىل أقوال احلمقى واملغفلني وهذا كالم تضحك منه الثكلى، وينبغي
قد أخرب عن عدد من األمم الذين كانوا يف  - تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه الثاين

قدمي الزمان أم كانوا يف نعم عظيمة وكانت هلم كنوز وأموال كثرية، ومل يذكر عنهم أم 
اشهم حبيث مل تتم كانت عندهم مصارف وأعمال مصرفية يعتمدون عليها يف مصاحل مع

مصاحل معاشهم إال ا، ويف هذا أبلغ رد على ما هذى به الفتان من توقف مصاحل العباد يف 
  . معاشهم على وجود املصارف واألعمال املصرفية

أن املسلمني قد عاشوا أكثر من ثالثة عشر  )١(قد ذكرت فيما تقدم: الوجه الثالث
صرفية، ومع هذا فإن مصاحل معاشهم كانت قرنا وهم ال يعرفون املصارف واألعمال امل

متيسرة لكل منهم على حسب ما قسم اهللا هلم من الرزق، ومل يكن يف عدم املصارف 
واألعمال املصرفية يف هذه القرون الكثرية أدىن شيء من املضرة للناس يف مصاحل معاشهم، 

نهم بل أكثرهم ال وبعد وجود املصارف واألعمال املصرفية يف بالد املسلمني كان كثري م
يتعاملون مع أهل املصارف باملعامالت الربوية، ومع هذا فإن مصاحل معاشهم كانت متيسرة 

يف مصاحل معاشهم من كثري من املتعاملني مع أهل  الًهلم، وكثري منهم كانوا أحسن حا
 املصارف باملعامالت الربوية، ولو كان األمر على ما هذى به الفتان لكانت مصاحل الناس

  . يف قدمي الزمان وحديثه متعطلة ال يتم منها شيء، وهذا معلوم البطالن بالضرورة
  . إنه من غري اجلائز التسرع واحلكم عليها بأا من الربا املقطوع فيه: وأما قوله

إن النسبة اليت جيعلها أهل املصارف ألهل : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه
هي عني ربا القرض  –ويسموا فائدة  –اعهم بأمواهلم األموال يف كل عام مقابل انتف

الذي جير منفعة، وعمل أهل املصارف يف هذه النسبة شبيه بعمل أهل اجلاهلية يف مرابام، 
  . )٢(وقد تقدم بيان ذلك يف مواضع كثرية فلرياجع

ع وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن احلكم بأا من الربا املقطوع بتحرميه ليس من التسر
الذي ال جيوز كما قد توهم ذلك الفتان، وإمنا هو من املسارعة إىل فعل ما أمر اهللا به 

  ..........من إنكار املنكر وتغيريه حبسب القدرة، ومن أعظم املنكرات وأكرب  ورسوله 
                              

  . ١٤٧و  ٦٣ص) ١(
  . ١٦٥و  ١٦٠- ١٥٩و  ١٥٤و  ٥٨-٥٧ص ) ٢(
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الكبائر أكل الربا، وقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة بتحرميه والوعيد الشديد  

سلمون على حترميه وعلى أنه من الكبائر، وما كان ذه الصفة فإنه جيب أن عليه، وأمجع امل
  . يسارع إىل إنكاره واملنع منه وال جيوز التهاون به

إن التسرع املذموم ما وقع فيه الفتان من التسرع إىل حتليل الربا يف : أن يقال: الوجه الثاين
لربوية، ومل يبال مبا يترتب على تسرعه من املصارف لريضي أهلها واملتعاملني معهم بالعامالت ا

خمالفة نصوص الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني على حترمي الربا حترميا مطلقا يتناول مجيع أنواع 
الربا، ومنه ربا القرض الذي يتعامل به أهل املصارف، ويف هذا التسرع دليل على أن الفتان قد 

ومن يرِد اللَّه فتنته فَلَن تملك لَه من اللَّه شيئًا ﴿: - تعاىل- أصيب يف دينه وعقله، وقد قال اهللا 
فال  ﴾اب عظيمأُولَئك الَّذين لَم يرِد اللَّه أَنْ يطَهر قُلُوبهم لَهم في الدنيا خزي ولَهم في الَْآخرة عذَ

  . جاء يف هذه اآلية الكرمية يأمن الفتان أن يكون له نصيب وافر مما
  . إن حظرها يوقع العباد يف حرج معاشهم ال مثيل له: وأما قوله

إن هذه اجلملة قد تضمنت االعتراض على اهللا : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه
يف حترمي الربا وحظره على العباد، وتضمنت أيضا االعتراض  وعلى رسوله  -تعاىل-

-على حترمي الربا وحظره على العباد، وما تضمن االعتراض على اهللا على إمجاع املسلمني 
وعلى إمجاع املسلمني فهو قول سوء ال يصدر إال من رجل سوء  وعلى رسوله  - تعاىل

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ﴿: -تعاىل- قد أصيب يف دينه وعقله، وقد قال اهللا 
، ﴾مبِينا الًمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاورسولُه أَ

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني ﴿: -تعاىل- وقال 
لِّهوا نريصم اَءتسو منهج هلصنلَّى ووا تواآليات يف هذا املعىن كثرية، ويف اآليتني أبلغ  ﴾م

بتحرميه  رد على الفتان الذي قد حترج من حترمي الربا ومل يرض حبكم اهللا وحكم رسوله 
  . ومل يرض بإمجاع املسلمني على حترميه

ملا حظر الربا على العباد أحل هلم البيع ومل إن اهللا تعاىل : أن يقال: الوجه الثاين
جيعلهم يف حرج من معاشهم، وقد استقامت أحوال املسلمني يف معايشهم على ما 

إىل زماننا ومل يتحرجوا من حترمي الربا  أحل اهللا هلم من البيع منذ زمان رسول اهللا 
 احلرج يف معايشهم، عليهم حىت جاء الفتان املفتون فزعم أن حترمي الربا يوقع العباد يف

  .............وهذا من االفتراء واتباع الظن، ومن مل يتسع له ما اتسع للمسلمني من 
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  . البيع احلالل ووقع يف الضيق واحلرج من حترمي الربا فال وسع اهللا عليه يف معاشه

إن حظرها يهدد كيان الدولة واألمة اإلسالمية ويقضي ائيا على : وأما قوله
إىل آخر هذيانه ... هم االقتصادية وجيعلهم حتت رمحة أعدائهم وأعداء دينهممصاحل
  . وثرثرته

ما زعمه الفتان يف هذه اجلملة فكله من : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه
الباطل الذي يرده الواقع من حال املسلمني من أول هذه األمة إىل زماننا ويشهد على أنه 

وذلك ألن حترمي الربا ال يهدد كيان الوالة والرؤساء من من الكذب على املسلمني؛ 
املسلمني وال كيان الرعايا منهم ال يف أول هذه األمة وال يف آخرها وال فيما بني ذلك، ومل 

ائي وجيعلهم حتت  ايقض على شيء من مصاحلهم االقتصادية فضال على أن يقضي عليها
  . فتان يف هوسه وهذيانهرمحة أعدائهم وأعداء دينهم كما زعم ذلك ال

إن الذي يهدد كيان األمة اإلسالمية ويضر مبصاحلها : أن يقال: الوجه الثاين
االقتصادية هو التعامل بالربا وظهوره بينهم، والدليل على أنه يهدد كيان األمة اإلسالمية 

و يعلي رواه أب »ما ظهر يف قوم الزنا والربا إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا«: قول النيب 
رضي -وروى احلاكم عن ابن عباس  - رضي اهللا عنه-بإسناد جيد من حديث ابن مسعود 

حنوه وصححه، ووافقه الذهيب على تصحيحه، والدليل على أنه  عن النيب  - اهللا عنهما
ن قال اب ﴾يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات﴿: -تعاىل-يضر باملصاحل االقتصادية قول اهللا 

قد جعل اهللا هذين الفعلني بعكس ما يظنه احلريص اجلشع : "عطية يف الكالم على هذه اآلية
من بين آدم، يظن الربا يغنيه وهو يف احلقيقة ممحق ويظن الصدقة تفقره وهي مناء يف الدنيا 

ما أحد أكثر من الربا إال «: انتهى، والدليل على ذلك من السنة قول النيب ". واآلخرة
رواه اإلمام أمحد وابن ماجة وهذا لفظه، واحلاكم وصححه،  »قلة إىلقبة أمره كان عا

  . ووافقه الذهيب على تصحيحه
  فصل

إننا نتوجه بالدعوة املُلحة إىل أهل اخلربة والرأي واإلفتاء للتعاون من : "الفتان وقال
م إال به، أجل الوصول إىل إمجاع يف الرأي يضمن حاجات الناس فيما ال تتم مصاحل معاشه

أي تكييف املعامالت املصرفية يف حاليت اإليداع واإلقراض على أساس يضمن لألمة 
  ". اإلسالمية االستفادة من قوا االقتصادية يف حدود قواعد الشريعة اإلسالمية
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قد حرم الربا يف  -تعاىل- إن اهللا : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب 

يعم مجيع أنواع الربا ومجيع املعامالت اليت  احترميا مطلقً كتابه وعلى لسان رسوله 
يتعامل فيها بالربا وسواء يف ذلك املعامالت املصرفية وغري املصرفية، وما ثبت حكمه يف 

وما كَانَ لمؤمنٍ ﴿: -تعاىل-الكتاب والسنة فال دخل للرأي فيه، والدليل على هذا قول اهللا 
إِذَا قَض ةنمؤلَا مو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّه

هذه اآلية عامة يف مجيع األمور، وذلك إذا حكم : "، قال ابن كثري﴾مبِينا الًفَقَد ضلَّ ضلَا
  . انتهى". هنا وال رأي وال قولاهللا ورسوله بشيء فليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحد ه

بتحرمي الربا  ويف اآلية أبلغ رد على الفتان الذي مل يرض بقضاء اهللا وقضاء رسوله 
على وجه العموم، بل ذهب يتوجه بالدعوة امللحة إىل حترمي الرأي يف املعامالت املصرفية يف 

معصية اهللا ومعصية حاليت اإليداع واإلقراض ومل يبال مبا يترتب على هذه املخالفة من 
  . والوقوع يف الضالل املبني رسوله 

إن توجه الفتان بالدعوة امللحة إىل اإلمجاع يف الرأي على : أن يقال: الوجه الثاين
تكييف املعامالت املصرفية يف حاليت اإلبداع واإلقراض هو يف احلقيقة دعوة إىل العمل 

: )١(ة، وقد قال الفتان فيما تقدم ذكره قريبابالقانون الذي يبيح الربا يف املعامالت املصرفي
إن املعامالت املصرفية معامالت جديدة ال ختضع يف حكمها للنصوص القطعية اليت وردت "

فهذه العبارة صرحية يف رد النصوص القطعية اليت وردت يف " يف القرآن بشان حرمة الربا
فية وغري املصرفية على حد سواء، يشمل املعامالت املصر االقرآن بتحرمي الربا حترميا مطلقً

فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ﴿: -تعاىل- وما أبشع هذه العبارة وأقبحها وأشنعها، وقد قال اهللا 
  . ﴾ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

ا من دعا إىل حتكيم الرأي فيما خيالف الكتاب والسنة فإمن: أن يقال: الوجه الثالث
هو يف احلقيقة يدعو إىل حتكيم الطاغوت والتحاكم إليه، وهذا من صفات املنافقني كما 

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم َآمنوا بِما ﴿: - تعاىل-أخرب اهللا بذلك عنهم يف قوله 
موا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَ

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه * بعيدا  الًيكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَا
   ..اآلية ذامة ملن عدل: "ابن كثري ، قال﴾وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدودا

                              
  . ١٦٦ص) ١(
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انتهى، ". عن الكتاب والسنة وحتاكم إىل ما سوامها من الباطل وهو املراد بالطاغوت هنا

أن من  -سبحانه-أخرب ): "إعالم املوقعني(يف كتابه  -رمحه اهللا تعاىل-وقال ابن القيم 
اكم إليه، والطاغوت حتاكم أو حاكم إىل غري ما جاء به الرسول فقد حكَّم الطاغوت وحت

كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله أو يعبدونه من دون اهللا أو يتبعونه على غري بصرية من اهللا 

ال أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا، فهذه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت أحو
الناس معها رأيت أكثرهم قد عدلوا عن عبادة اهللا إىل عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إىل 
اهللا وإىل الرسول إىل التحاكم إىل الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغوت 

وهم الصحابة ومن  –ومتابعته، وهؤالء مل يسلكوا طريق الناجني الفائزين من هذه األمة 
  . انتهى". اال قصدوا قصدهم، بل خالفوهم يف الطريق والقصد معو –تبعهم 

ومن : "يف ذكر صفات املنافقني) طريق اهلجرتني(وقال ابن القيم أيضا يف كتابه 
صفام أنك إذا دعوم عند املنازعة للتحاكم إىل القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه 

بعقول  معارضة ما جاء به الرسول  ودعوك إىل التحاكم إىل طواغيتهم، ومن صفام
فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن  –الرجال وآرائهم مث تقدميها على ما جاء به 

  . انتهى". اهلدى يف آراء الرجال وعقوهلم دون ما جاء به
بتحرمي الربا  إنه ال يعرض عن حكم اهللا وحكم رسوله : أن يقال: الوجه الرابع

و إىل حتكيم الرأي يف املعامالت املصرفية إال من ليس يف قلبه إميان، على وجه العموم ويدع
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ﴿: - تعاىل-والدليل على هذا قول اهللا 

سوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرح فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي اثُميموقول النيب  ﴾ل :» ال يؤمن
رواه نصر بن إبراهيم املقدسي يف كتاب  »ملا جئت به اأحدكم حىت يكون هواه تبع

، وقال النووي يف - رضي اهللا عنهما-من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ) احلجة(
 مث قال..." بإسناد صحيح) احلجة(حديث صحيح رويناه يف كتاب : "له) األربعني(كتاب 

يعين أن الشخص جيب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة وخيالف : "يف الكالم عليه
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى ﴿: -تعاىل-، وهذا نظري قوله هواه ويتبع ما جاء به 

مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو عز وجل -فليس ألحد مع اهللا  ﴾اللَّه - 
  . انتهى". أمر وال هوى ورسوله 

  قد وسع الرزق لعباده من الوجوه املباحة  -تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه اخلامس

 



  ١٧٧  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
واملكاسب الطيبة قبل وجود املصارف وبعد وجودها ومل جيعل حاجام ومصاحل معاشهم  

دمها بالنسبة حلاجات العباد ومصاحل معاشهم متوقفة على املعامالت املصرفية، فوجودها وع
وما لفَّقه الفتان يف دعوته املُلحة إىل إمجاع يف الرأي يضمن حاجات الناس ويضمن . سواء

لألمة اإلسالمية االستفادة من قوا االقتصادية فهو باطل وضالل؛ ألنه يتضمن رد النصوص 
شمل مجيع أنواع الربا ويشمل املصارف ي امن الكتاب والسنة على حترمي الربا حترميا مطلقً

رد اإلمجاع على حترمي الربا، وما كان  اوغري املصارف مما يتعامل فيه بالربا ويتضمن أيض
  . ذه املثابة فهو مردود ومضروب به عرض احلائط

إن النظر يف قواعد الشريعة والعمل مبقتضاها بابه االجتهاد : أن يقال: الوجه السادس
وإمنا يصار إليه إذا مل . تهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاعوال حمل لإلج

يوجد الدليل من هذه األصول الثالثة، وعلى هذا إمجاع أهل العلم، والدليل على ذلك قول 
ؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم ت﴿: -تعاىل- اهللا 

رضي هللا - والدليل عليه من السنة حديث معاذ بن جبل  ﴾الًالَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِي
كيف تقضي إذا عرض لك «: ملا أراد أن يبعثه إىل اليمن قال أن رسول اهللا  -عنه

أقضي بسنة : قال» هللا؟فإن مل جتد يف كتاب ا« :قال أقضي بكتاب اهللا،: قال» قضاء؟
: أجتهد رأيي وال آلو، قال: قال» فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا؟« :قال رسول اهللا،

احلمد هللا الذي وفَّق رسول رسول اهللا ملا يرضي « :صدره وقال فضرب رسول اهللا 
  . ، رواه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي والدارمي والدارقطين والبيهقي»رسول اهللا

أن "يسأله فكتب إليه  -رضي اهللا عنه-النسائي عن شريح أنه كتب إىل عمر وروي 
، فإن مل يكن يف اقض مبا يف كتاب اهللا، فإن مل يكن يف كتاب اهللا فبسنة رسول اهللا 

فاقض مبا قضى به الصاحلون، فإن مل يكن يف كتاب  كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا 
يقضي به الصاحلون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ومل  اهللا وال يف سنة رسول اهللا 

وقد رواه الدارمي والبيهقي بنحوه" لك، والسالم عليكم اوال أرى التأخر إال خري .  
أنه  -رضي اهللا عنه-وروى الدارمي والنسائي والبيهقي أيضا عن عبد اهللا بن مسعود 

يف كتاب اهللا ففي سنة إذا سئلتم عن شيء فانظروا يف كتاب اهللا فإن مل جتدوه ": قال
  رسول اهللا فإن مل جتوده يف سنة رسول اهللا فما أمجع عليه املسلمون، فإن مل يكن فيما 
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وقد رواه احلاكم بنحوه وصححه، ووافقه الذهيب " اجتمع عليه املسلمون فاجتهد رأيك

  . على تصحيحه
 :بن خملدأنه قال ملسلمة  - رضي اهللا عنه-وروى البيهقي أيضا عن زيد بن ثابت 

فإن مل يكن يف  فإن مل يكن يف كتاب اهللا ففي سنة النيب  - عز وجل - اقض بكتاب اهللا "
  ". فادع أهل الرأي مث اجتهد سنة النيب 

رضي -مسعت عبد اهللا بن عباس : وروى البيهقي أيضا عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال
ذا مل يكن يف كتاب اهللا وقال إذا سئل عن شيء هو يف كتاب اهللا قال به، وإ -اهللا عنهما

وقاله أبو بكر  قال به، وإن مل يكن يف كتاب اهللا ومل يقله رسول اهللا  رسول اهللا 
  . قال به، وإال اجتهد رأيه -رضي اهللا عنهما-وعمر 

يا أبا : "قال له -رضي اهللا عنهما-وروى الدارمي عن أيب الشعثاء أن ابن عمر 
فال تفت إال بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غري الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة 

  ". ذلك هلكت وأهلكت
إنه بلغين أنك تفيت برأيك فال تفت : "أن أبا سلمة قال للحسن اوروى الدارمي أيض

  ". أو كتاب منزل برأيك إال أن يكون سنة عن رسول اهللا 
دليل على  -  عنهمرضي اهللا-ويف حديث معاذ وما ذكر بعده من اآلثار عن الصحابة 

أنه ال يسوغ االجتهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، ويف هذا أبلغ رد 
بتحرمي الربا على وجه  وحكم رسوله  -تعاىل-علي الفتان الذي مل يرض حبكم اهللا 

م العموم، ومل يرض بإمجاع املسلمني على حترميه، بل ذهب يتوجه بالدعوة امللحة إىل حتكي
  . الرأي فيه، وهذا يدل على أنه مصاب يف دينه وعقله
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  فصل يف ذكر الرأي احملمود  

الرأي احملمود أن يكون ): "إعالم املوقعني(يف كتاب  -رمحه اهللا تعاىل- قال ابن القيم 
بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن مل جيدها يف القرآن ففي السنة، فإن مل جيدها يف 

ه اخللفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن مل جيده فبما قاله واحد السنة فبما قضى ب
 من الصحابة، فإن مل جيده اجتهد رأيه ونظر إىل أقرب ذلك من كتاب اهللا وسنة رسوله 

وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا 
عن  –وهو أبو احلكم العنزي  –عن شعبة عن سيار  مث ذكر ما رواه علي بن اجلعد... عليه

ما استبان لك من كتاب اهللا فال : وقال اقاضي ابعث شرحي -رضي اهللا عنه-الشعيب أن عمر 
  ". تسأل عنه فإن مل يستنب يف كتاب اهللا فمن السنة فإن مل جتده يف السنة فاجتهد رأيك

  فصل
صلحة اقتصادية ضرورية إلشباع إن توفري السيولة يف املصارف م: "الفتان وقال

احلاجات املشروعة، ولذلك جيب إلزام املصارف واملقترضني منها حبد أدىن من األرباح؛ 
ألن ذلك سوف يشجع على ظهور السيولة يف املصارف وعلى إشراك أصحاب األموال 

ك بال الصغرية يف أرباح املشاريع التجارية الكبرية والصغرية ذات املصلحة احملققة، ويف ذل
شك مصاحل معاشية ضرورية من غري استغالل وال ظلم مما هو من خصائص الربا احملرم يف 

  ". القرآن
ما لفَّقه الفتان يف هذه اجلملة فإنه : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب

ظاهر يف الترغيب يف املعامالت الربوية مع أهل املصارف والتشجيع على حماربة اهللا ورسوله 
  . ستحالل الربا إلشباع اجلشع والتكاثر باألموال الربويةبا

إن األرباح اليت ذكر الفتان أنه جيب إلزام املصارف واملقترضني : أن يقال: الوجه الثاين
منها حبد أدىن هي النسبة الربوية اليت جيعلها أهل املصارف ألهل األموال مقابل انتفاعهم 

قد تكون أكثر منها وقد تكون أقل على حسب ما بأمواهلم كاخلمسة يف كل مائة مثال، و
  ...........يتفق عليه أهل املصارف مع أهل األموال، وهذه النسبة هي عني الربا؛ 
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ألن أهل األموال إمنا يدفعون أمواهلم إىل أهل املصارف من أجل هذه النسبة الربوية وقد 

فضة بالفضة وزنا بوزن الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال مبثل وال«: قال رسول اهللا 
، -رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه »استزاد فهو ربا أومثال مبثل فمن زاد 

حنوه، وقد تقدم ذكرمها  - رضي اهللا عنهما-وعن أيب سعيد اخلدري وعبادة بن الصامت 
  . يف أول الكتاب

ى رؤوس إن كل ما يأخذه أهل األموال من الزيادة عل: أن يقال: الوجه الثالث
إِنْ ﴿: - تعاىل-، والدليل على هذا قول اهللا اأمواهلم فهو ظلم وإن كانت الزيادة شيئا يسريو

فدلت اآلية الكرمية على أنه ال جيوز  ﴾تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ
  . أخذ ما زاد على رؤوس األموال؛ ألن ذلك من الظلم

إن نصوص القرآن قد جاءت على وجه العموم الذي يشمل : أن يقال: جه الرابعالو
مجيع أنواع الربا وليس فيها ما يدل على ختصيص نوع منه دون غريه من األنواع، وغاية ما 
يتعلق به املفتونون بتحليل الربا ما ذكره بعض املفسرين أن بعض اآليات نزلت بسبب ما 

وليس يف هذا ما يتعلق به املبطلون؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال  كان باقيا من ربا اجلاهلية،
أمر أهل األموال أن  -تعاىل- خبصوص السبب كما هو مقرر عند األصوليني؛ وألن اهللا 

يأخذوا رؤوس أمواهلم وال يزيدوا عليها ونص على أن أخذ الزيادة على رؤوس األموال 
حتليل الربا يف املصارف ويتأول القرآن على  ظلم، ويف هذا أبلغ رد على الفتان الذي حياول

  . غري تأويله ويضعه على غري مواضعه
  فصل

حنن نعرف أن املصارف تقرض بأجل أي توظف الزمن، وال شك أن : "الفتان وقال
اللزمن يف ميدان النشاط االقتصادي دور فمن حق املتعامل  ابارز ال جمال إلنكاره، ومن ثَم

جاز بيع السلعة بثمن أغلى نظري األجل، ومهما قيل يف تفسري تلك  أن يستفيد به، ولذلك
العملية فإن عنصر الزمن بارز فيها، وأي إنكار له هو ختريج من بعيد ومتكلف ونعرف 

ملا نقول نقدم بعض العبارات لإلمام الشافعي  اأيضا أن للزمن قيمة مالية يف اإلسالم، وتأييد
إىل األجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إىل األجل الطعام الذي : "حيث قال يف األم

منها أكثر يف القيمة، أي  الًمن مائة صاع أبعد أج الًمائة صاع أقرب أج: "، وقال"البعيد
  ". أن القيمة احلالية ملائة صاع قريبة األجل أكرب من القيمة احلالية ملائة صاع بعيدة األجل
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يف هذه اجلملة كله شبه وتلبيس على اجلهال  إن كالم الفتان: أن يقال: واجلواب 

  . ليوقعهم يف أكل الربا واستحالله يف املعامالت مع أهل املصارف
  . إن املصارف تقرض بأجل: فأما قوله
إن تأجيل القرض ال جيوز يف أصح قويل : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه

جيوز شرط األجل فيه وال يلزم  وال: "العلماء وهو قول اجلمهور، قال النووي يف الروضة
وعلى القول جبواز التأجيل فليس فيه ما يتعلق به الفتان يف حتليل الربا؛ ألن . انتهى". حبال

  . القائلني جبواز التأجيل مينعون من اشتراط الزيادة يف القرض ويرون أن ذلك من الربا
م يشترطون على إن أهل املصارف إمنا يقرضون بأجل أل: أن يقال: الوجه الثاين

مائة ألف  ااملقترض أن يرد إليهم بدل القرض وزيادة معلومة يف كل مائة، فإذا أقرضوا إنسان
درهم مثال اشترطوا عليه أن يرد إليهم مائة ألف درهم وزيادة ثالثة آالف درهم أو أكثر أو 

): ملغىنا(أقل على حسب طول مدة األجل وقصرها، وهذا عني الربا، قال الشيخ املوفق يف 
أمجعوا على أن : "، قال ابن املنذر"كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف"

املستسلف إذا شرط على املسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على 
ذلك ربا، وقد روي عن أُيب بن كعب وابن عباس وابن مسعود أم وا عن قرض جر 

وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، وال فرق بني منفعة، وألنه عقد إرفاق 
االزيادة يف القدر أو يف الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة ليعطيه صحاح اأو نقد اليعطيه خري 

  . انتهى". منه
كل : "ا، وقال أيض"القرض إذا جر منفعة كان ربا: "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ن يبايعه أو يؤاجره وحيابيه يف املبايعة واملؤاجرة ألجل قرض جر منفعة فهو ربا، مثل أ

قرضه، فإذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوي مائة مبائة ومخسني كانت تلك الزيادة 
ربا، وكذلك إذا أقرضه مائة درهم واستأجره بدرمهني كل يوم وأجرته تساوي ثالثة، بل 

ابوهم يف األجرة فهو ربا، وكذلك إذا ما يصنع كثري من املعلمني بصناعهم يقرضوم ليح
كانت األرض أو الدار أو احلانوت تساوي أجرا مائة درهم فأكراها مبائة ومخسني ألجل 

، وهو يف صفحة مخسمائة وإحدى وثالثني هانتهى كالم". املائة اليت أقرضها إياه فهو ربا
  . وع الفتاوىوصفحة مخسمائة وثالث وثالثني من الد التاسع والعشرين من جمم
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إن اهللا حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر : "وقال شيخ اإلسالم أيضا يف الفتاوى املصرية

منها إىل أجل ملا يف ذلك من ضرر احملتاج وأكل ما له بالباطل، وكل قرض جر منفعة فهو 
ربا كما يقرض صناعه ليحابوه باألجرة أو يقرضه مائة ويبيعه سلعة تساوي مائة مبائة 

أن ربا أهل ) أحكام القرآن(انتهى، وذكر اجلصاص يف ". وحنو ذلك فهو رباومخسني 
  . اجلاهلية هو القرض املشروط فيه األجل وزيادة مال على املستقرض

  . إن املصارف توظف الزمن: وأما قوله
إن معىن توظيف الزمن هو اشتراط زيادة على القرض املدفوع : أن يقال: فجوابه

  . للقرض، وهذا عني الربا الًالذي جيعله أهل املصارف أجلتكون يف مقابل الزمن 
ال جمال  ابارز اوال شك أن للزمن يف ميدان النشاط االقتصادي دور: وأما قوله

  . إلنكاره، ومن مث فمن حق املتعامل أن يستفيد به
هذا تصريح من الفتان بتحليل الربا الذي جيعله أهل املصارف يف : أن يقال: فجوابه

  . الزمن ويسمونه فائدة، وهذا عني احملادة هللا ولرسوله  مقابلة
  . ولذلك جاز بيع السلعة بثمن أغلى نظري األجل: وأما قوله

إن الفتان قد ساوى يف هذه اجلملة بني البيع اجلائز وبني الربا احملرم : أن يقال: فجوابه
فجعل بيع السلعة بثمن ، "إن من حق املتعامل أن يستفيد به: "الذي مساه توظيف الزمن وقال

مؤجل أكثر من مثنها وقت البيع مثل القرض إىل أجل بزيادة على قدر القرض وهذا من أفسد 
، وقد رد ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: القياس وهو مطابق ملا أخرب اهللا به عن أهل اجلاهلية أم قالوا

  . ويف هذه اآلية أبلغ رد على الفتان ﴾وحرموأَحلَّ اللَّه الْبيع ﴿: اهللا عليهم بقوله
ومهما قيل يف تفسري تلك العملية فإن عنصر الزمن بارز فيها، وأي إنكار : وأما قوله

  . له هو ختريج من بعيد ومتكلف
أنه  ال خيفي ما يف كالم الفتان من املعارضة ملا تواتر عن النيب : أن يقال: فجوابه

استزاد فقد  أومن زاد «: لذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقالى عن التفاضل يف بيع ا
وقد ذكرت  »استزاد فهو ربا أومن زاد «: ويف رواية »أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء

  ........، ففيها أبلغ رد على )١(األحاديث الواردة يف حترمي الربا يف أول الكتاب فلتراجع
                              

  . ٣٩-٢٩ص) ١(
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أنه  –عملية الربوية يف املصارف وهي توظيف الزمن أي ال –قول الفتان إن أي إنكار للعملية  

ختريج من بعيد ومتكلف، هكذا قال الفتان الذي يهرف مبا ال يعرف، وما يدري اجلهول أن 
يف النهي عن التفاضل يف بيع الذهب  كالمه هذا يتناول األحاديث املتواترة عن النيب 

جاج باألحاديث النبوية على إنكار بالذهب والفضة بالفضة؛ ألنه على حد قوله يكون االحت
من بعيد ومتكلف، وما أسوأ هذه العبارة وأبشعها االعملية الربوية يف املصارف خترجي !  

م قالوا يف القرض الذي  -رضي اهللا عنهم-عن عدد من الصحابة  اوقد ذكرت أيضأ
اإلسالم ابن  عن شيخ ا، وذكرت أيض)١(جير منفعة إنه ربا فلرياجع ذلك يف أثناء الكتاب

إن لفظ الربا يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض : "تيمية أنه قال
، وذكرت أيضا )٢(انتهى فلرياجع". الذي جير منفعة وغري ذلك، فالنص متناول هلذا كله

وكل من هذه : "قول ابن حجر اهليتمي أن أنواع الربا أربعة وذكر منها ربا القرض، مث قال
 )٣(فلرياجع ذلك يف أثناء الكتاب" ألنواع األربعة حرام باإلمجاع وبنص اآليات واألحاديثا

ففي كل ما تقدم أبلغ رد على قول الفتان إن إنكار العملية الربوية يف املصارف ختريج من 
  . بعيد ومتكلف
  . ونعرف أيضا أن للزمن قيمة مالية يف اإلسالم: أما قوله
ذلك يف السلم وبيع الطعام وأنواع السلع بثمن مؤجل، فأما إمنا : أن يقال: فجوابه

القرض إىل أجل بزيادة على قدر القرض فهو حرام باإلمجاع، وقد تقدم كالم املوفق وابن 
  . املنذر يف ذلك يف أول الفصل

الطعام الذي إىل األجل القريب أكثر قيمة : "ما ذكره عن الشافعي أنه قال يف األم وأما
 الًمائة صاع أقرب أجال من مائة صاع أبعد أج: "، وقال"ذي إىل األجل البعيدمن الطعام ال

منها أكثر يف القيمة، أي يف القيمة احلالية ملائة صاع قريبة األجل أكثر من القيمة احلالية ملائة 
  ". صاع بعيدة األجل

 هذا الكالم الذي ذكره عن الشافعي قد نقله: أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه
  ..............الربا واالسم الزمين يف (بالنص من رسالة الدكتور رفيق املصري املسماة بـ

                              
  . ٦٧-٦٦ص) ١(
  . ١٣٦ص) ٢(
  . ١٢١-١٢٠ص) ٣(
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... أي أن القيمة احلالية ملائة صاع: وقوله يف آخره ٣٠وهو يف صفحة ) االقتصاد اإلسالمي

إىل آخره، ليس من كالم الشافعي وإمنا هو من كالم الدكتور رفيق ومع هذا فقد جعله 
كالم الشافعي ومل مييز بني كالمه وكالم غريه، وليس يف كالم الدكتور رفيق ما الفتان من 

يدل على أنه كان يرى حتليل الربا يف البنوك، بل إنه قد رد على رشيد رضا يف قوله جبواز 
، ويف "الًوال عق اهذا توسع منه غري مقبول شرع: "٣٤الزيادة يف القرض فقال يف صفحة 

  . ضاهذا رد على الفتان أي
ما يتعلق به الفتان  -رمحه اهللا تعاىل-ليس يف كالم الشافعي : أن يقال: الوجه الثاين

فيما رآه حتليل ربا القرض املؤجل يف املعامالت املصرفية؛ ألن بيع الطعام إىل أجل بعيد 
بأكثر من قيمته إذا بيع بقيمة حاضرة أو إىل أجل قريب ال خالف يف جوازه، خبالف 

فإنه عني الربا وهو حرام باإلمجاع، وقياس هذه املعاملة الربوية على ما قاله القرض بزيادة 
الشافعي يف بيع الطعام املؤجل من أفسد القياس وهو مطابق ملا أخرب اهللا به عن املرابني أم 

  . ويف هذه اآلية أبلغ رد على الفتان ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: قالوا
  فصل 

وقرر الفقهاء أن العني خري من الدين واحلاضر أفضل من الغائب والناجز " :الفتان قال
اأحسن من غريه وأن اخلمسة نقد من كتب  اتساوي ستة مؤجلة، مث ذكر ثالثة عشر كتاب

  ". الفقهاء من أهل املذاهب األربعة قد ذكر فيها هذا الكالم أو معناه
الفتان قد نقل هذا الكالم  إن: أن يقال: أحدمهاعن هذا من وجهني؛  واجلواب

بالنص من رسالة الدكتور رفيق املصري، وقد تقدم ذكرها يف الفصل الذي قبل هذا 
من الرسالة، ونقل الفتان أيضا من الرسالة ما  ٣٠الفصل، وهذا الكالم مذكور يف صفحة 

ذكره الدكتور رفيق من الكتب الثالثة عشر من كتب الفقهاء من أهل املذاهب األربعة، 
وهي اليت ذكر فيها هذا الكالم أو معناه، ونقل أيضا ما ذكره الدكتور رفيق من األرقام 

من  ٣٦-٣٥وصفحة  ٣١-٣٠ألجزاء الكتب املشار إليها وصفحاا، وهو يف صفحة 
الرسالة، ولو أن الفتان نسب الكالم للدكتور رفيق لكان أوىل له من االتصاف بصفة 

فيق ما يتعلق به الفتان يف تأييد قوله الباطل يف حتليل اللصوص، وليس يف كالم الدكتور ر
الربا يف املصارف؛ ألن الدكتور إمنا ساقه يف بيع الطعام بثمن مؤجل، وقد رد فيه قول 

  . رشيد رضا إن الزيادة جتوز يف القرض، وتقدم ذلك يف الفصل الذي قبل هذا الفصل
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ملة مبىن على التمويه والتلبيس على إن كالم الفتان يف هذه اجل: أن يقال: الوجه الثاين 

اجلهال وإيهامهم أن ما ذكره من كالم الفقهاء يؤيد قوله الباطل يف حتليل ربا القرض يف 
املعامالت املصرفية، وهذا خطأ وتضليل، إذ ليس يف كالم الفقهاء ما يتعلق به فيما رآه من 

أنواع السلع بثمن مؤجل، فإم  حتليل الربا، وإمنا كالمهم يف السلم وبيع الطعام وغريه من
قالوا فيه إن البيع املعجل أكثر قيمة من املؤجل، وأما القرض الذي جير منفعة فإم صرحوا 

كل قرض ): "املغىن(قول الشيخ املوفق يف  ابتحرميه وصرحوا أنه من الربا، وقد تقدم قريب
عوا على أن املسلف إذا أمج: "، قال ابن املنذر"شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف

". شرط على املستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا
انتهى، وذكر ابن ". القرض إذا جر منفعة كان ربا: "انتهى، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 حجر اهليتمي أن أنواع الربا حرام باإلمجاع وذكر منها ربا القرض وقد تقدم كالمه يف
): املهذب(، وقال الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف كتابه )١(ذلك يف أثناء الكتاب فلرياجع

على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود  اوال جيوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفً"
 - رضي اهللا عنهم-منه أو أكثر منه، ويروي عن أُيب بن كعب وابن مسعود وابن عباس 

". ض جر منفعة، وألنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعهأم وا عن قر
  . انتهى

حيرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة يف القدر ): "الروضة(وقال النووي يف 
انتهى". ، وكذا إن كان غري ربوي على الصحيحاحرم إن كان املال ربوي .  

". قرض جر منفعة ومساه رباعن  ى رسول اهللا ): "املبسوط(وقال السرخسي يف 
وحرم يف القرض جر منفعة، قال الدسوقي يف ): "الشرح الكبري(وقال الدردير يف . انتهى

  . انتهى". ولو كانت تلك املنفعة قليلة: احلاشية
وفيما ذكرته ههنا كفاية اوكالم الفقهاء من أهل املذاهب األربعة بنحو هذا كثري جد ،

إيهامه أن ما ذكره من كالم الفقهاء يؤيد رأيه الفاسد يف حتليل يف الرد على متويه الفتان و
ربا القرض يف املعامالت املصرفية، وباجلملة فأي شبهة تعلق ا الفتان من كالم الفقهاء 

  .فاإلمجاع على حترمي ربا القرض يردها ويبطلها

                              
  . ١٢١ص) ١(
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  فصل 
ألنه : "الوقوقد استخلص الفتان يف آخر نبذته ضرورة الترخيص يف القرض بفائدة، 

يف احتماالت التقلبات النقدية اليت  امن العدل واإلنصاف أن يشترك الدائن واملدين مع
تفرضها الظروف االقتصادية وذلك بأن يتحمل الدائن نقص قيمة النقود واملدين بأن يدفع 
الفوائد، وبذلك تتحقق أهداف الفائدة العامة خارج نطاق أي حترمي أو حظر قانوين يف 

 امدخرات املواطنني يف تعزيز وتقوية االقتصاد الوطين، فالعائد سيصبح ثابت استخدام
؛ وذلك بسبب تنوع وتوسع املشروعات، والنتيجة حتقق القوة االقتصادية اومضمونا ومثمر

  ". اليت بدوا لن تكون هناك قوة إسالمية
دة فإنه أما استخالص الفتان ضرورة الترخيص يف القرض بفائ: أن يقال: واجلواب

ومعارضة ما جاء يف الكتاب والسنة واإلمجاع من حترمي  صريح يف حمادة اهللا ورسوله 
وما أسوأ هذه اجلراءة من الفتان وأشد خطرها . يشمل مجيع أنواع الربا امطلقً االربا حترمي

بنار جهنم،  قد توعد احملادين له ولرسوله  -تعاىل-عليه وعلى من عمل بقوله؛ ألن اهللا 
واتبع غري سبيل املؤمنني بأن يولِّه ما توىل ويصله جهنم،  وعد من شاق الرسول وت

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونفى اإلميان  وحذر املخالفني عن أمر الرسول 
 –أي إىل الكتاب والسنة  – عمن مل يرد األحكام املتنازع فيها إليه وإىل رسول اهللا 

يف األمور اليت  بنفسه على نفي اإلميان عمن مل يحكِّم الرسول  -تبارك وتعاىل- وأقسم 
منه، بل يقابله بالقبول والتسليم ايقع فيها التشاجر ويرض بقضائه وال جيد يف نفسه حرج .  

وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن الفتان قد تعرض لكل ما ذكرته من الوعيد الشديد ونفي 
صيب وافر مما جاء يف اآليات اليت أشرت إليها، وذلك ألنه اإلميان فال يأمن أن يكون له ن

قد أقدم على حتليل ربا القرض وزعم أن الترخيص فيه ضرورة، مث إنه مسى الزيادة الربوية 
يف القرض باسم الفائدة ليموه على اجلهال ذه التسمية وخيدعهم ا ليستحلوا ما استحله 

  . ولعنة اهللا ولعنة رسوله  ورسوله من الربا ويقعون معه يف حماربة اهللا 
وهي اليت  –زعمه أن من العدل واإلنصاف دفع الزيادات الربوية يف القرض  وأما

  . مساها باسم الفوائد
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بل هذا عني الظلم وأكل املال بالباطل، والدليل على ذلك قول اهللا : أن يقال: فجوابه 

فَإِنْ لَم * وا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُ﴿: -تعاىل-
تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا 

زيادة على رأس املال ظلم، وهذا يعم القرض فدلت اآلية الكرمية على أن أخذ ال ﴾تظْلَمونَ
  . وغريه مما جيري فيه الربا

خارج عن  –أي الزيادة الربوية يف القرض  –زعمه أن أهداف الفائدة العامة  وأما
  . نطاق أي حترمي أو حظر قانوين

إن القوانني ليست من أحكام املسلمني وإمنا : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه
من عدل عن حكمه إىل حكم اجلاهلية فقال  - تعاىل-م اجلاهلية، وقد ذم اهللا هي من أحكا

، قال ابن كثري ﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ﴿: -تعاىل-
كم املشتمل على على من خرج عن حكم اهللا احمل -تعاىل-ينكر : "يف الكالم على هذه اآلية

كل خري الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت 
وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهللا كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت 
واجلهاالت مما يضعوا بآرائهم وأهوائهم وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية 

ذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم الياسق، وهو عبارة عن كتاب جمموع من املأخو
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها، وفيها 

ا على  اكثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه فصارت يف بنيه شرعا متبعيقدمو
، فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل سول اهللا احلكم بكتاب اهللا وسنة ر

  . انتهى". حكم اهللا ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وال كثري
إن الزيادة الربوية يف القرض داخلة يف عموم النصوص الدالة : أن يقال: الوجه الثاين

كالم اجلصاص وشيخ على حترمي الربا وداخلة يف عموم اإلمجاع على حترمي الربا وقد تقدم 
، ولرياجع أيضا كالم ابن املنذر )١(اإلسالم ابن تيمية وابن حجر اهليتمي يف ذلك فلرياجع

  . )٢(واملوفق يف ذلك
  . اومثمر اومضمون اإن العائد سيصبح ثابت: وأما قوله

                              
  . ١٢١و ١٣٦و ٢٥-٢٤ص) ١(
  . ١٨٠ص) ٢(
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كما زعم ذلك  اومثمر اومضمون اإن العائد الربوي وإن أصبح ثابت: أن يقال: فجوابه

أخرب أنه ميحق الربا، أي يذهبه  -تعاىل-تان فإن عاقبته ستكون إىل احملق والقلة؛ ألن اهللا الف
إما يذهبه بالكلية أو يذهب بركته فال ينتفع به صاحبه، وقد روي اإلمام أمحد وابن ماجة 

ما أحد أكثر من الربا «: قال أن النيب  -رضي اهللا عنه-بإسناد حسن عن ابن مسعود 
  .ويف هذا أبلغ رد على الفتان »بة أمره إىل قلةإال كان عاق

  .إن النتيجة حتقق القوة االقتصادية اليت بدوا لن تكون هناك قوة إسالمية: وأما قوله
إن النتيجة احلاصلة من الفوائد الربوية حرام : أن يقال: أحدمهامن وجهني؛  فجوابه

جيوز أخذه وال إعطاؤه؛ ألن النيب  كان حمرما بالنص واإلمجاع فإنه ال بالنص واإلمجاع، وما
 »رواه مسلم من حديث  »هم سواء: لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال

رواه اإلمام أمحد  »اآلخذ واملعطي فيه سواء«ونص على أن . -رضي اهللا عنه- جابر 
  . - رضي اهللا عنه-ومسلم والنسائي من حديث أيب سعيد اخلدري 

إنه ال تالزم بني وجود القوة اإلسالمية وبني وجود القوة : لأن يقا: الوجه الثاين
االقتصادية، وال بني وجود القوة االقتصادية وبني وجود املصارف اليت يتعامل أهلها بالربا، 
وقد تقدم بيان ذلك يف الرد على قول الفتان إنه لن تكون هناك قوة إسالمية بدون قوة 

ففيه  )١(ة بدون بنوك، فلرياجع ذلك يف أول الكتاباقتصادية ولن تكون هناك قوة اقتصادي
  . كفاية يف الرد على أخطاء الفتان يف هذه اجلملة

  فصل 
، فأما التنبيه )تنبيه وإيضاح: (وقد صدر الفتان الطبعة الثانية من نبذته مبقدمة عنواا

) من املصارف موقف الشريعة اإلسالمية(الطبعة األوىل والطبعة الثانية من حبث : "فقال فيه
ليست فتوى وإمنا هي دعوة صادقة إىل أهل اخلربة واإلفتاء الذين ميلكون حق اإلفتاء إلجياد 

ااحللول املعقولة اليت تضمن للمملكة العربية السعودية جهاز يف حدود قواعد  الًفعا امصرفي
عودي هو الشريعة اإلسالمية؛ ألن اجلهاز املصريف هو االقتصاد السعودي واالقتصاد الس

  ................................................األمن السعودي واألمن السعودي هو 

                              
  . ٥٨-٥٥ص) ١(
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  ". مث باململكة العربية السعودية -سبحانه وتعاىل-مسئولية كل مواطن ميأل قلبه اإلميان باهللا  

أما قول الفتان إن نبذته ليست فتوى : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
ا هي دعوة صادقة إىل أهل اخلربة واإلفتاء الذين ميلكون حق اإلفتاء، فهو قول قد خالفه وإمن

الفعل منه؛ ألن كالمه يف نبذته يدور على اإلفتاء حبل الربا يف املصارف والتحيل على 
استحالله بتسميته فوائد، بل إنه قد جتاوز اإلفتاء إىل احلكم بالترخيص يف القرض بفائدة 

ك ضرورة وأنه من العدل واإلنصاف كما قد صرح بذلك يف آخر نبذته، وقد وزعم أن ذل
، ولو كان صادقا يف قوله إن ﴾كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ﴿: - تعاىل-قال اهللا 

 نبذته دعوة صادقة إىل أهل اخلربة واإلفتاء لكان يقتصر على السؤال ويرسله إىل اهليئة
املختصة باإلفتاء ويطلب منهم اجلواب مث يعمل بإجابتهم، ولكن قوله ال يعدو أن يكون 

على ورق وخمادعة للذين ال يعرفون حيله على استحالل الربا وأساليبه امللتوية يف  احرب
  . ذلك

وأَحلَّ ﴿: -تعاىل-إن إجياد احللول املعقولة موجود يف قول اهللا : أن يقال: الوجه الثاين
فهذا النص يتناول مجيع املعامالت الربوية يف املصارف وغري  ﴾لَّه الْبيع وحرم الرباال

  . املصارف، ومن ذلك القرض يف املصارف مبا يسمونه فائدة، وهي عني الربا
ومن . وإذا علم هذا فليعلم أيضا أنه ال جيوز للمسلم أن خيالف نص اآلية الكرمية

 - تعاىل-ة يف الدنيا مبحق املال ويف اآلخرة باخللود يف النار؛ ألن اهللا خالفه فال يأمن العقوب
فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ﴿: ، ويقول﴾يمحق اللَّه الربا﴿: يقول

ف مارِ هالن ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو ونَإِلَى اللَّهدالا خيه﴾ .  
قد يسر ألهل اململكة العربية السعودية ما  - تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه الثالث

أن  -تعاىل-أغناهم به عن املعامالت الربوية يف املصارف وغري املصارف، ونرجو من اهللا 
 يعصم القادة والرعية عما حرمه عليهم من الربا وغريه وأن يعيذهم من اتباع خطوات

الشيطان ودسائس أعوان الشيطان وحيله وزخارف أقواهلم اليت ينشروا يف كتبهم 
ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ﴿: -تعاىل-ومقاالم وميوهون ا على الناس، وقد قال اهللا 

 *فَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحثُ لَا ييح نم قْهزريوهبسح تعاىل-، وقال ﴾و - :﴿ يزميل
نهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ اللَّهم﴾ .  
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قد أنعم على أهل اململكة العربية السعودية  -تعاىل-إن اهللا : أن يقال: الوجه الرابع

عظيمة ويسر هلم من االقتصاد واألمن ما ليس له نظري يف العامل، ونرجو من اهللا أن بنعم 
يدمي ذلك عليهم وأن يعصمهم من الوقوع يف األسباب اليت تدعو إىل سلب ذلك عنهم، 

وحتكيم  ومن أعظم األسباب لكثرة النعم ودوام األمن لزوم طاعة اهللا وطاعة رسوله 
ر، ومن أعظم األسباب اليت تدعو إىل سلب النعم وزوال األمن الكتاب والسنة يف كل األمو

كثرة املعاصي واملخالفات وظهور املنكرات واإلعراض عن حتكيم الكتاب والسنة ولو يف 
، ﴾إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم﴿: -تعاىل-بعض األمور، وقد قال اهللا 

ذَلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيروا ما ﴿: - تعاىل-وقال 
فُِسهِمإذا عصاين من يعرفين سلطت عليه من «: ، وجاء يف بعض اآلثار أن اهللا يقول﴾بِأَن

يب من أنبياء بين أوحي اهللا إىل ن: "، وروي ابن أيب حامت عن إبراهيم قال»ال يعرفين
أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية وال أهل بيت يكونون على طاعة اهللا «: إسرائيل

إن : مث قال »فيتحولون منها إىل معصية اهللا إال حول اهللا عنهم ما حيبون إىل ما يكرهون
  ". ﴾وا ما بِأَنفُِسهِمإِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغير﴿تصديق ذلك يف كتاب اهللا 

إن فشو الربا يف املصارف وغريها وعدم األخذ على أيدي : أن يقال: الوجه اخلامس
املتعاملني به من أعظم األسباب لسلب النعم وزواهلا وتدهور االقتصاد وتضعضع األمن 

ال ما ظهر يف قوم الزىن والربا إ«: وحلول الذل واخلوف، والدليل على ذلك قول النيب 
رضي اهللا -رواه أبو يعلي بإسناد جيد من حديث ابن مسعود  »أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا

وصححه، ووافقه  -رضي اهللا عنهما-، وروي احلاكم حنوه من حديث ابن عباس -عنه
: قال -رضي اهللا عنهما-الذهيب على تصحيحه، وروى اإلمام أمحد وأبو داود عن ابن عمر 

ذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع إ«: يقول مسعت رسول اهللا 
العينة نوع من  »وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم

أنواع الربا، ويف املصارف من املعامالت الربوية ما هو أعظم من العينة بكثري، واهللا املسئول 
استحالله بالشبه  إىلتعاملني بالربا والداعني أن يوفق والة األمور لألخذ على أيدي امل

  . واألباطيل
إن اإلميان املشروع مبىن على ستة أركان قد جاء بياا يف : أن يقال: الوجه السادس

أن تؤمن باهللا «: أخربين عن اإلميان؟ فقال رسول اهللا : سؤال جربيل حيث قال للنيب 
  ...............: قال »لقدر خريه وشرهومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن با
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-رواه اإلمام أمحد ومسلم وأهل السنن وغريهم من حديث عمر بن اخلطاب . صدقت 

فهذا اإلميان الذي نص عليه ". هذا حيث حسن صحيح: "، وقال الترمذي- رضي اهللا عنه
ن، ومن وصدقه عليه جربيل هو الذي ميأل قلوب املؤمنني يف كل زمان ومكا رسول اهللا 

فزيادته مردودة عليه؛ ألا من الشرع الذي مل  زاد عليه شيئا مل يأمر اهللا به وال رسوله 
  . يأذن به اهللا
مبوقف من مواقف  القد قمت ذا البحث مقتدي: "اإليضاح فقال الفتان فيه وأما
: مع بعض أصحابه حيث قدمت إليه قضية للنظر فيها فقال لعمرو بن العاص الرسول 

نعم إن أصبت فلك أجران «: فقال رسول اهللا ! أجتهد وأنت حاضر؟: فقال »احكم«
  ". هلذا أُقدم ما وسعين اجلهد وأعرضه على من هم خري مين »وإن أخطأت فلك أجر

رضي -إن حديث عمرو بن العاص : أن يقال: أحدهاعن هذا من وجوه؛  واجلواب
الدارقطين من طريق الفرج بن فضالة وهو حديث ضعيف قد رواه اإلمام أمحد و -اهللا عنه

ضعيف، ويف إسناده أيضا حممد بن عبد األعلى بن عدي وهو جمهول، قال اهليثمي يف جممع 
  . ، وما كان ده الصفة فإنه ال يعتد به"فيه من مل أعرفه: "الزوائد

ك إن الفتان قد تعدى طوره وجتاوز احلد الذي يليق به؛ وذل: أن يقال: الوجه الثاين
أنه وضع نفسه يف موضع القضاة الذين حيكمون بني الناس، وإنه لينطبق عليه ما جاء يف 

وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة " ليس هذا بعشك فادرجي"املثل املشهور 
القضاة ثالثة؛ واحد يف اجلنة «: أنه قال عن النيب  - رضي اهللا عنه-واحلاكم عن بريدة 

ا الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضي به، ورجل عرف احلق واثنان يف النار؛ فأم
صححه  »فجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

ذنبه أن ال «: قالوا فما ذنب هذا الذي جيهل؟ قال: احلاكم، ورواه أيضا بنحوه وزاده فيه
فأما «: واية ذكرها رزين قالقال الذهيب على شرط مسلم، ويف ر »يكون قاضيا حىت يعلم

الذي يف اجلنة فهو رجل قضى بكتاب اهللا وسنة نبيه ال يألو عن احلق، وأما اللذان يف 
  . »النار فرجل قضى جبور وآخر افترى على القضاء فقضي بغري علم

وإذا علم ما جاء يف هذا احلديث من التشديد يف القضاء باجلور وباجلهل فليعلم أيضا 
ينفك من أحد هذين الوصفني الذميمني وأشدمها مطابقة له صفة اجلهل؛ ألن أن الفتان ال 

  ...................كالمه من أول حبثه إىل آخره كله جهل وضالل، ومداره على احلكم 
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بتحليل الربا سوى ما كان منه على طريقة أهل اجلاهلية، وقد صرح يف عدة مواضع من  
، وصرح أيضا أن )١(اجة وحتليل ربا النسيئة للضرورةحبثه بتحليل ربا الفضل للمصلحة واحل

، وصرح أيضا أن )٢(جزء من ربح املضاربة –يعين النسبة الربوية يف املصارف  –الفائدة 
املعامالت املصرفية معامالت جديدة ال ختضع يف حكمها للنصوص القطعية اليت وردت يف 

وعدم الرضا  -تعاىل- الرد على اهللا ، وهذه العبارة صرحية يف )٣(القرآن بشأن حرمة الربا
حبكمه الذي أنزله يف كتابه، مث زعم أنه جيب عليه النظر يف املعامالت املصرفية من خالل 

، وهذا صريح يف احلكم فيها بغري ما أنزل اهللا )٤(مصاحل العباد وحاجام وشبهها ببيع السلم
فإنه صريح يف االقتداء بأهل ، وأما تشبيهها ببيع السلم يف كتابه وعلى لسان رسوله 

أن حظر  اوصرح أيض. ﴾إِنما الْبيع مثْلُ الربا﴿: اجلاهلية الذين أخرب اهللا عنهم أم قالوا
يف املصارف واحلكم بأا من الربا املقطوع به يوقع العباد يف  –يعين الربوية  –املعامالت 

أجل وأن من حق املتعامل أن ، وصرح أيضا أن املصارف تقرض ب)٥(حرج من معاشهم
، إىل غري ذلك من أنواع اجلهل )٦(يستفيد به وأن أي إنكار له هو ختريج من بعيد ومتكلف

  . الذي قد حكم به الفتان يف حبثه املشئوم
إن اجلهد الذي قدمه الفتان يف حبثه كله خطأ خمالف لنصوص : أن يقال: الوجه الثالث

إلمجاع  ايشمل مجيع أنواعه، وخمالف أيض امطلقً ارميالقرآن والسنة على حترمي الربا حت
، وإمنا هو صريح وما كان ذه الصفة فليس فيه اقتداء بالنيب . املسلمني على حترمي الربا

يف معارضته ونبذ أحاديثه املتواترة عنه يف النهي عن الربا والتشديد فيه وراء الظهر، وما 
  . أعظم اخلطر يف هذا

  فصل
على الفتان بذكر قصتني وقعتا لبعض املرابني الذين يعذبون يف القبور، وأختم الرد 

  . وفيهما عربة ملن اعترب

                              
  . ١٦٢و  ١٦٠و  ١٥٧و  ١٤٩و  ١٤٣و  ١٣٢و  ٩٢تراجع صفحة )١(
  . ١٦٤تراجع صفح ) ٢(
  . ١٦٦تراجع صفحة ) ٣(
  . ١٦٦تراجع صفحة ) ٤(
  . ١٧٠تراجع صفحة ) ٥(
  . ١٧٩تراجع صفحة ) ٦(
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الزواجر عن (فقد ذكرها ابن حجر اهليتمي يف أثناء مقدمته لكتابه : فأما القصة األول 

كنت وأنا صغري أتعاهد قرب والدي فخرجت يوما بعد صالة الصبح : "قال) اقتراف الكبائر
رمضان فلما جلست عند قربه ومل يكن باملقربة أحد غريي إذا أنا أمسع التأوه  بغلس يف

العظيم واألنني الفظيع بآه آه آه وهكذا بصوت أزعجين من قرب مبىن بالنورة واجلص له 
بياض عظيم فاستمعت فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله وذلك الرجل يتأوه تأوها 

، فاستمعت إليه زمنا فلما وقع اإلسفار خفي حسه عظيما حبيث يقلق مساعه القلب ويفزعه
هذا قرب فالن لرجل أدركته وأنا صغري وكان : قال ؟قرب من هذا: عين فمر يب إنسان فقلت

على غاية من مالزمة املسجد والصلوات يف أوقاا والصمت عن الكالم، وهذا كله 
األمر جد اخلري اليت كان ذلك الرجل  ملا أعلمه من أحوال اشاهدته وعرفته منه فكرب علي

ا يف الظاهر فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله فأخربوين أنه  امتلبس
: كان يأكل الربا فأوقعه ذلك يف العذاب األليم، وملا قلت ذلك لبعض أهل بلده قال يل

للقضاة  الًأعجب منه عبد الباسط رسول القاضي فالن، وهذا الرجل أعرفه أيضا كان رسو
آخر رأينا  املا حفرنا قربه لننزل عليه ميت: قال ؟وما شأنه: أول أمره مث صار ذا ثروة، فقلت

أسود عظيما مربوطا معه يف تلك  ايف رقبته سلسلة عظيمة ورأينا يف تلك السلسلة كلب
السلسلة وهو واقف على رأسه يريد شه بأنيابه وأظفاره فخفناه خوفا عظيما وبادرنا برد 

  . لتراب يف القربا
ورأينا فالنا عن رجل آخر ملا حفرنا قربه مل يبق منه إال مججمة رأسه فإذا فيها : قالوا

مسامري عظيمة القدر عريضة الرؤوس مدقوقة فيها كأا باب عظيم فتعجبنا منه ورددنا 
  . عليه التراب
به فأردنا  وحفرنا عن فالن فخرجت لنا حية عظيمة من قربه ورأيناها مطوقة: قالوا

  . انتهى ما ذكره اهليتمي". دفعها عنه فتنفست علينا حىت كدنا كلنا لك عن آخرنا
فقد ذكرها الشيخ حممد بن أمحد السفاريين يف كتابه املسمى بـ : وأما القصة الثانية

أخربين بعض إخواين وهو عندي غري متهم أن : "قال) البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة(
فلما مسعها  –بالباء املوحدة  –وكانت تتعاطى الربا : م ماتت زوجته، قالمن بلده الًرج

  ..........من أجلها وكان ذا شدة وبأس فأخذ سالحه وذهب إىل عند  )١(أخذته احلشمة
                              

  . غضبتهاحلشمة الغضب واالحتشام التغضب وحشمت فالنا وأحشمته أي أ: قال أهل اللغة) ١(
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منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة  اال ختايف فإين عندك زعم: قربها فوقف عليه وقال هلا
ه وجهله وتناول حجرفما رفع رأسه حىت ضرب ضربة أبطلت حركته : ن القرب، قالم اعتو

فواهللا لقد رأيته : وأرخت مفاصله وأدلع لسانه فرجع على حالة قبيحة وهيئة فضيحة، قال
وهذا خرب استفاض عند أهل البلد : وهو قد رض حنكه وبصاقه ينزل على صدره، قال

  . انتهى". كلها
عذيب املرابني يف الربزخ وحني يبعثون من وقد ذكرت يف أول الكتاب ما جاء يف ت

وليتأمله املرابون حق التأمل،  )١(قبورهم، وأم بعد ذلك حيشرون إىل النار فلرياجع ذلك
ليبادروا إىل التوبة قبل فواا، فإنه ليس بعد املوت مستعتب، وما بعد املوت إال اجلنة أو 

فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى ﴿: لربابعد النص على حترمي ا -تعاىل-النار، وقد قال اهللا 
  . ﴾فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

وهذا آخر ما تيسر إيراده واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وقد كان الفراغ من كتابة هذا الرد  وعلى آله

هـ على يد الفقري إىل ١٤٠٨يف يوم اخلميس املوافق لليوم اخلامس من شهر ربيع الثاين عام 
محود بن عبد اهللا بن محود التوجيري، غفر اهللا له ولوالديه وللمؤمنني  -تعاىل- اهللا 

  .  الذي بنعمته تتم الصاحلاتواملؤمنات، واحلمد هللا
  
  

                              
  . ١٨-١٦ص) ١(
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  فهرس الصارم البتار 
  صفحة  املوضوع

  ٣  تقريظ الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  ٥  خطبة الكتاب

" موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف "بيان ما يف تسمية الفتان كتابه يف حتليل الربا 
  عن قلب احلقيقة واالفتراء على الشريعة اإلسالمية 

٥  

  ٦  اشتمال كتابته على عشر أمور من الكبائر 

  ٦  األول قوله على اهللا وعلى رسوله بغري علم 

  ٧ الثاين حمادته هللا ولرسوله 

  ٨  الثالث حماربته هللا ولرسوله 

  ٨  الرابع اتباعه غري سبيل املؤمنني 

  ٨  اخلامس اتباعه للهوى 

  ٨  السادس دعاؤه إىل الضاللة

  ٩  القرآن بغري علم السابع قوله يف 

  ٩  الثامن عدم مباالته بالوعيد على أخذ الربا وإعطائه

  ١٠  التاسع التماسه رضى املخلوقني مبا يسخط اخلالق

  ١٠  العاشر التشبه باليهود

  ١١  بيان أنه ال حياء عند الفتان 

  ١١  الذين طبعوا حبث الفتان قد شاركوه يف مجيع ما اشتمل عليه حبثه من الشر 

  ١٢  الدعاة على أبواب جهنم والتحذير منهم ذكر

  ١٣  اإلخبار عن أكل الربا يف آخر الزمان وعدم املباالة باحلرام

  ١٤  تظافر األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على حترمي الربا

  ١٥  الربا حمرم يف مجيع الشرائع

  ١٤  ذكر األدلة من القرآن على حترمي الربا
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  ١٤  حترمي الربا فوائد اآليات الدالة على 

  ١٥  بيان املراد بأكل الربا 

  ١٥  معىن الربا يف اللغة ويف كالم املفسرين

  ١٦  تعذيب املرابني حني يبعثون من قبورهم باجلنون 

  ١٧   ختعذيب املرابني يف الربز

  ١٧  رؤيا األنبياء وحي 

  ١٨  بطون املرابني تكون يف الربزخ مثل البيوت فيها احليات ترى من ظاهرها 

م بكرة وعشي١٨   اتنضيد املرابني على سابلة آل فرعون يتوطئو  

  ١٨  الرد على من سوى بني الربا والبيع 

  ١٩  النص على حترمي الربا 

  ١٩  العفو عما سلف من أخذ الربا ملن أسلم ونزع عنه 

  ٢٠  الوعيد بالنار ملن استحل الربا

  ٢١  النص على حمق الربا 

  ٢١  ى حمق الربا وإرباء الصدقات كالم املفسرين عل

  ٢١  تكفري من استحل الربا 

  ٢١  جيب رد الربا يف اإلسالم فيما قبض وفيما بقي 

  ٢١  ترك الربا من صفات املؤمنني واستحالله ينايف اإلميان

  ٢١  إيذان املرابني باحلرب على اهللا ورسوله

  ٢٢  ضربت عنقهقول ابن عباس إن املقيم على الربا يستتاب فإن نزع وإال 

  ٢٢  قول احلسن وابن سريين إن املرابني يستتابون فإن تابوا وإال وضع فيهم السالح 

  ٢٢  كالم حسن لقتادة يف التحذير من الربا والترغيب يف احلالل

قول ابن خويز منداد إنه لو اصطلح أهل بلد على استحالل الربا كانوا مرتدين واحلكم 
  فيهم كاحلكم يف أهل الردة

٢٣  

  ٢٣  أشر من الربا  اقول مالك إنه مل ير شيئً

  ٢٣  قول الكايف يف إن من استحل اخلمر والزنا والربا واملكس يكفر
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  ٢٤  ليس للمرابني إال رؤوس أمواهلم  

  ٢٤  النهي عن أكل الربا وتضعيفه على املدين

  ٢٥  التشديد يف أكل الربا وتكفري من استحله 

  ٢٦  أكل الربا من الكبائر املوبقات

  ٢٦  األدلة من السنة على حترمي الربا

  ٢٦  النص على أن الربا من السبع املوبقات 

  ٢٧  لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه

  ٢٨  وضع ربا اجلاهلية وقصرهم على رؤؤس أمواهلم 

  ٢٨  الدرهم من الربا أشد من ستة وثالثني زنية 

  ٢٨  ظهور الزنا والربا سبب حللول العذاب

  ٢٩  ذ واملعطي سواء يف الربااآلخ

  ٢٩  النهي عن إشفاف الذهب على الذهب والفضة على الفضة وعن بيع الغائب منها بناجز 

٣٠  بيد ال فضل بينهما االذهب بالذهب يدا بيد والفضة بالفضة يد  

  ٣٠  النص على أن من زاد أو استزاد فهو ربا 

الرديء بصاع من التمر الطيب والنص التغليظ يف اإلنكار على من باع صاعني من التمر 
  على أنه عني الربا واألمر برده 

٣٥  

  ٣٥  معىن عني الربا

  ٣٦  معىن اجلنيب من التمر واجلمع والبعل 

  ٣٨  قل معىن اللون من التمر والد

  ٣٨  معىن الصيحاين من التمر 

  ٣٨  معىن العذق بفتح العني 

  ٤٠  النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان معناها

  ٤٠  األمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله والنهي عن املعصية 

  ٤١  التحذير من اتباع اهلوى 

  ٤١  فوائد األحاديث الدالة على حترمي الربا
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  ٤١  معىن املعن 

  ٤٣  معىن املراطلة والصرف 

  ٤٥  ذكر اإلمجاع على حترمي الربا 

  ٤٥  حكاية ابن املنذر اإلمجاع على حترمي الربا 

  ٤٥  ا مروي عن أربعة عشر من الصحابة منهم اخللفاء األربعةحترمي الرب

  ٤٥  ما ذكره الترمذي عن أهل العلم من الصحابة وغريهم يف حترمي الربا

  ٤٦  ما ذكره املوفق وابن أيب عمر من اإلمجاع على حترمي ربا الفضل والنسيئة

  ٤٦  ما ذكره النووي من اإلمجاع على حترمي الربا

القول جبواز التفاضل يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة  رجوع ابن عباس عن
  وذكر األحاديث يف رجوعه

٤٧  

  ٥١  قول ابن عبد الرب يف السنة كفاية عن قول كل أحد ومن خالفها رد إليها

  ٥١  إال يؤخذ من قوله ويترك  قول جماهد ليس أحد بعد النيب 

  ٥١  قول سامل بن عبد اهللا السنة أحق أن تتبع 

  ٥١  ل عمر بن عبد العزيز إنه ال رأي ألحد يف السنةقو

  ٥١  حكاية الشافعي اإلمجاع على األخذ بالسنة وأن ال تترك لقول أحد 

  ٥١  رجوع ابن مسعود عن القول جبواز املفاضلة يف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

رضي اهللا -عمر  إنكار أيب الدرداء على معاوية ملا باع سقاية من ذهب بأكثر منها وأمر
  بوزن امعاوية أن ال يبيع ذلك إال مثال مبثل وزن -عنه

٥٢  

  ٥٢  إنكار عبادة بن الصامت على معاوية بيع آنية الفضة يف أعطيات الناس

رضي -إنكار عبادة أيضا بيع كسر الذهب بالدنانري وكسر الفضة بالدراهم وأمر عمر 
  عبادة معاوية أن حيمل الناس على ما قاله -اهللا عنه

٥٣  

وبيان أنه حممول على » ال ربا إال يف النسيئة«الكالم على حديث أسامة الذي فيه 
  األجناس املختلفة

٥٤  

  ٥٥  الرد على بيان موقف الشريعة اإلسالمية من املصارف عند الفتان

  ٥٧  مراباة أهل البنوك شبيهة بربا أهل اجلاهلية

  ٥٨  ة باسم الفوائد رد بعض العلماء على من مسي الزيادة الربوي

 



الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  

  
٢٠٠  

  ٥٨  الرد على فتوى حممد عبده حبل الفائدة الربوية 

  ٥٩  رد الشيخ أمحد شاكر على الذين يبيحون الربا ويتالعبون بالدين

 قرد الشيخ حممود شلتوت على الذين يبيحون املعامالت الربوية يف املصارف وصنادي
  التوفري 

٥٩  

  ٦١  أي الربا –ة إذا تبايعوا بالعينة ذكر احلديث يف تسليط الذل على هذه األم

  ٦٢  الرد على تشبيه الفتان وظيفة اجلهاز املصريف بوظيفة القلب للجسد 

  ٦٣  تيسري مصاحل املسلمني واقتصاديام بدون البنوك

  ٦٤  الرد على بعض مغالطات الفتان وتلبيسه

  ٦٥  لك حترمي القرض الذي جير منفعة وبيان أنه من الربا وذكر اآلثار يف ذ

  ٦٧  قول الفتان يف القرآن بغري علم والرد عليه 

خطأ الفتان يف جعل كالم رشيد رضا حملمد عبده والرد على رشيد رضا فيما ذهب إليه 
  من تشبيه املرايب يف الدنيا باملتخبط املصروع 

٧٠  

نه ذم الشيخ الكايف للذين خترجوا على مجال الدين األفغاين والذين خترجوا عمن خترج ع
  وقوله إم يفسرون القرآن برأيهم إىل آخر كالمه فيهم

٧٢  

  ٧٤  رد حديث ذكره الفتان عمن ال يعرف 

  ٧٥  الرد على ما تعلق به الفتان من قول ابن عباس الذين قد رجع عنه 

  ٧٥  الرد على قوله إن ربا اجلاهلية هو الذي نزل فيه القرآن 

  ٧٧   الرد على ما ذكره عن ابن رشد وابن القيم

  ٧٧  الرد على وره يف إطالق وصف التطرف والتشدد على الذين جيرمون ربا الفضل لذاته

  ٧٩  الرد على من قال إن ربا الفضل غري قطعي وإنه من الربا اخلفي

  ٨٠  ملنطقة الربا  االرد على االجتاه الذي زعم الفتان أنه أكثر تضييقً

حصر الربا احملرم يف ربا اجلاهلية وحتليل ما الرد على االجتاهات اليت حاول ا الفتان 
  سواه

٨١  

  ٨٢  الرد على غلط الفتان على ابن عباس

  ٨٣  الرد على خطأ الفتان فيما نقله عن ابن رشد وبيان أنه مل يؤد األمانة يف النقل عنه 

  ٨٤  الرد على ما نقله الفتان عن ابن القيم

 



  ٢٠١  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
  ٨٥  الرد على تقسيم الربا إىل جلي وخفي  

  ٨٦  وأن حترمي ربا الفضل حترمي وسيلة  اد على القول بأن ربا النسيئة حمرم قصدالر

  ٨٦  الرد على ما نقل عن اإلمام أمحد يف الربا الذي ال شك فيه 

  ٨٦  الرد على ما يف كالم ابن القيم من التهوين بشأن ربا الفضل 

من باب سد الذرائع ذكر احلديث الذي احتج به ابن القيم لقوله إن حترمي ربا الفضل 
اوبيان أنه ضعيف جد   

٨٩  

  ٩٢  الرد على جتويز الفتان ربا النسيئة للضرورة وربا الفضل للحاجة 

  ٩٤  بيان أن التحليل والتحرمي ردها إىل الكتاب والسنة ال إىل أقوال الناس وآرائهم 

  ٩٥  الرد على تناقض الفتان وتالعبه بالدين 

  ٩٦  جلي وخفي الرد على تقسيمه الربا إىل 

  ٩٨  الرد على ما نقله الفتان عن السبكي وبيان أنه مل يؤد األمانة يف النقل 

  ١٠١  كالم الطحاوي يف حترمي ربا الفضل وما نقله عن الصحابة يف ذلك

حىت  قول الطحاوي إن ربا الفضل حرم بالسنة وتواترت به اآلثار عن رسول اهللا 
  قامت ا احلجة 

١٠١  

  ١٠١  بتحرمي ربا الفضل ووعيده بالعقوبة املوجعة ملن فعله -ضي اهللا عنهر- خطبة عمر 

  ١٠١  إىل أمراء األجناد بالنهي عن ربا الفضل  -رضي اهللا عنه-كتاب أيب بكر الصديق 

  ١٠١  من املقاصة يف الدراهم -رضي اهللا عنه- منع علي 

  ضة ي عمر وابنه عبد اهللا عن املفاضلة يف بيع الذهب والفضة بالف
  وذكر قصة لعمر مع أيب رافع يف ذلك 

١٠٢  

  ١٠٢  الرد إىل الكتاب والسنة عند التنازع 

  ١٠٤  الرد على االجتاه الباطل الذي أورده الفتان

  ١٠٥  الرد على زعم الفتان أن الربا احملرم هو ربا اجلاهلية

  ١٠٩  داع الرد على قول الفتان إن آخر مرة خاطب فيها الرسول أمته كانت يف حجة الو

  ١٠٩  عند موته  آخر ما تكلم به رسول اهللا 

  ١١٠  الفرق بني اخلطبة واملخاطبة 

  ١١٠  قبل موته  ذكر آخر خطبة للنيب 

 



الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  

  
٢٠٢  

  ١١١  الرد على االتفاق املزعوم الذي تقوله الفتان على العلماء  

  ١١٣  "سيأيت ناس جيادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن": - رضي اهللا عنه-قول عمر 

  ١١٣  قول حيي بن أيب كثري إن السنة قاضية على القرآن وبيان معىن ذلك 

  ١١٤  الرد على مغالطات الفتان وما يقتضيه عن كالم العلماء ويضعه على غري مواضعه 

  ١١٤  قول ابن مهدي إن أهل البدع ينقلون ما هلم وال ينقلون ما عليهم 

  ١١٤  زاده فيه والرد عليهذكر ما نقله الفتان من تفسري سيد قطب وما 

  ١١٥  رد سيد قطب على الذين يريدون قصر التحرمي على ربا النسيئة 

  ١١٦  رد سيد قطب على الذين حيللون النسبة الربوية يف املائة

  ١١٦  الرد على وين ابن القيم بشأن ربا الفضل

  ١١٩  ذكر السبب يف تسمية ابن حجر املكي باهليتمي 

  ١٢٠  هليتمي وبيان أن فيه أبلغ رد على الفتانذكر كالم ابن حجر ا

  ١٢١  ذكر اهليتمي أن أنواع الربا أربعة وأن كال منها حرام باإلمجاع ونص اآليات واألحاديث

  ١٢٢  ذكر كالم الرازي وما فيه من ذكر اتفاق اجلمهور على حترمي ربا الفضل والنسيئة 

  ١٢٣  وإيراد األحاديث يف استثنائها  بيان معىن العرايا اليت قد استثنيت من ربا الفضل

  ١٢٥  . الرد على حماولة الفتان حصر الربا احملرم يف ربا اجلاهلية

بيان موقف أهل العلم وكبار رجال الفتوى من حترمي ربا الفضل والتشديد فيه والرد 
  على املخالفني هلم

١٢٨  

  ١٣١  ذي كان يف اجلاهلية الرد على زعمه أن الربا امع على حترميه هو ربا النسيئة ال

١٣٣  للذريعة وأنه جيوز للمصلحة  االرد على قوله إن ربا الفضل حرم سد  

الرد على متويه الفتان مبا نقله من كالم ابن القيم وابن تيمية واملوفق وابن حزم ووضعه 
  على غري مواضعه 

١٣٤  

  ١٣٦  اإلمجاعقول شيخ اإلسالم ابن تيمية إن املراباة حرام بالكتاب والسنة و

ى عنه من ربا النساء وربا الفضل  اقول الشيخ أيض إن لفظ الربا يتناول كل ما
  والقرض الذي جير منفعة وغري ذلك وأن النص متناول هلذا كله

١٣٦  

  ١٣٦  قول الشيخ أيضا إن املرايب له أن يطالب مبا قبض منه من الزيادة وال يعطيه إال رأس ماله

  ١٣٧  بيع الربوي جبنسه متفاضال حرام قول الشيخ أيضا إن 

 



  ٢٠٣  الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  
قول املوفق إن الربا حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع وأن أهل العلم أمجعوا على حترمي ربا  

  الفضل والنسيئة
-  

  ١٤٠  الرد على حماولة رشيد رضا والفتان حصر الربا يف ربا اجلاهلية

  ١٤٠  صد ا اإلجتار من قسم البيعاملعاملة الربوية اليت يق جعلهالرد على زلة رشيد رضا يف 

  ١٤٠  من صندوق التوفري –أي الربوية  –الرد على جتويز رشيد رضا أخذ األرباح 

  ١٤٣  الرد على شبه للفتان حياول ا حصر الربا احملرم يف ربا اجلاهلية

بيان أنه جيب على أهل املصارف أن خيضعوا ألحكام الشريعة يف مجيع األعمال والرد 
  اولة الفتان حصر الربا القطعي يف ربا اجلاهليةعلى حم

١٤٣  

  ١٤٧  الرد على زعمه أنه جيب النظر يف املصارف على أساس صاحل 

  ١٥٠  الرد على حماولته حتليل الربا يف املصارف

منه أن  ازعم –يعين املنع من األعمال الربوية يف املصارف  –الرد على قوله بعدم احلجر 
  املصاحل ال تتم بذلك

١٥١  

  ١٥٥  الرد على بعض شبهه اليت حياول ا حتليل الربا يف املصارف
  ١٦٠  الرد على ما تعلق به من كالم املوفق وشيخ اإلسالم ابن تيمية ووضعه على غري مواضعه

  ١٦٢  الرد على بعض شبهه وحتيله على حتليل الربا يف املصارف
  ١٦٤  املضاربة الرد على قوله إن املعامالت الربوية يف املصارف من

  ١٦٦  الرد على بعض أباطيله وتلبيسه على اجلهال
  ١٦٧  الرد على قوله إن املعامالت املصرفية ال ختضع لنصوص القرآن على حترمي الربا

الرد على قوله إنه جيب النظر إىل املصارف من خالل املصاحل وبيان ما اشتمل عليه كالمه 
  مه أنه قد اقتدى بالرسولمن األمور احملرمة وقلب احلقيقة يف زع

-  

  ١٦٧  بيع السلم
  ١٦٩  الرد على ما نسبه للعلماء من جعل املعامالت الربوية يف املصارف نظري السلم

  ١٧٠  الرد على جمازفاته وهذيانه فيما حياوله من حتليل الربا يف املصارف
  ١٧٤  الرد على دعوته املُلحة إىل حتكيم الرأي فيما خيالف الكتاب والسنة

  ١٧٦  يف القضاء بالكتاب مث بالسنة مث باالجتهاد -رضي اهللا عنه- حديث معاذ 
  ١٧٦  لشريح بالقضاء بالكتاب مث بالسنة مث مبا قضي به الصاحلون - رضي اهللا عنه-أمر عمر 

  ١٧٦  بالنظر يف القرآن مث يف السنة مث يف اإلمجاع -رضي اهللا عنه-أمر ابن مسعود 
  ١٧٧يف تقدمي العمل بالكتاب مث  - رضي اهللا عنهم-اس وابن عمر قول زيد بن ثابت وابن عب

 



الصارم البتار لإلجهاز على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار  

  
٢٠٤  

  بالسنة على االجتهاد 
  ١٧٨  تعريف ابن القيم للرأي احملمود

  ١٧٨  الرد على ما لفقه من الشبه للترغيب يف املعامالت الربوية مع أهل املصارف
  ١٨٣  الرد على ما تعلق به من كالم الفقهاء ووضعه على غري مواضعه

  ١٨٥  على استخالصه ضرورة الترخيص يف القرض بفائدةالرد 
  ١٨٨  الرد على التنبيه واإليضاح اللذين صدر ما نبذته

  ١٩١  ذكر قصتني مما مسعه بعض الناس من عذاب املرابني يف القبور

  
  
  
  
  
  
 

  

 




