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 الرِّبا واالنهزام احلضاري

يَا } حارب اإلسالم الربا حربًا ال ىوادة فييا، ويكفي في ذلك قولو تعالى: 

فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا  (872)أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

  .(ٔ){اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم ََل َتْظِلُموَن َوََل ُتْظَلُمونَ ِبَحْرٍب ِمَن 

المرابين وأىل الربا والمتعاممين بو،  إال فمم يتوعد اهلل تعالى أحدًا بالحرب 

كل من شارك في ىذه الكبيرة فقد لعن آكل الربا ومن  كما لعن رسول اهلل 
وكاتب العقد والشاىدين، كما في الحديث الذي أخرجو مسمم. ولعل السّر يؤكمو 

في التوعد بالحرب والمعن أن الربا ال يقتصر أثره عمى المتعاممين بو فحسب، 
نما يمتد ليشمل المجتمع والناس بل العالم أيضًا. كما ىو مشاىد اآلن وال يحتاج  وا 

الم الثالث التي تتضاعف سنة بعد ويكفي ذكر ديون العإلى أدنى تدليل أو برىان. 
أخرى فتعجز عن تسديد فوائد الديون المتراكمة ودعك من أداء أصوليا. فال يكون 

ىذه الدول في دائرة أماميا إال االستدانة ألداء الديون القديمة، وىكذا تقع 
 يا فكاكًا وىروبًا.تراض الجينمية التي ال تستطيع مناالق

فقياء بدورىم الحيوي في بيان المعامالت التي وفي الفقو اإلسالمي قام ال 
نما بينوا كذلك ال يل حيصدق عمييا أن تكون من الربا، ولم يكتفوا بذلك فحسب وا 

الربوية التي ظاىرىا الصحة لكن اليدف من ورائيا ىو التوصل إلى الربا، 

                                      

 .ٜٕٚ-ٕٛٚ( سورة البقرة، اآليتان: ٔ)
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ائرة دوأخضعوا المعامالت المالية لقاعدة "كل قرض جّر نفعًا فيو ربًا" والتي كانت 
لجيد المبارك اعمى ألسنة الصحابة رضوان اهلل عمييم. وظل الفقياء عمى ىذا 

حتى جاء االستعمار األجنبي إلى بالد المسممين وأحدث فييا تغييرًا كبيرًا في شتى 
يو من بنوك ربوية وأسواق مالية جوانب الحياة، ومنيا الجانب االقتصادي وما ف

 ألسواق بقروض ربوية.ّول البنوك المتعاممين في ىذه اتم

التجارة  مناحيووجد المسممون أن عصب التجارة الخارجية بل وبعض  
والمعامالت الداخمية ال تكاد تستغنى عن البنوك، كما أن ىذه البنوك أصبح يعمل 
فييا بعض المسممين الذين ظموا في ازدياد حتى أصبحت نسبة التوظيف مائة في 

المسممون يسألون العمماء عن حكم التعامل  المائة في معظم ىذه البنوك. فكان
 مع ىذه البنوك وحكم األموال فييا أو االقتراض منيا أو العمل فييا.

وىذه األسئمة أصبحت متجددة ومتكررة ألن تعامالت بعض المسممين مع  
ىذه البنوك يومية أو شبو يومية، ومن ال يتعامل معيا عمى ىذا النحو فإنو قد 

ان إلى التعامل معيا ولو مّرة في العمر. كان ىذا في يضطر في بعض األحي
 الماضي، أما اآلن فقد تغير الحال كميًا وتعاظم تعامل المسممين مع البنوك.

ييمنا في ىذا المقام أن العمماء وقفوا أمام ىذه النازلة فريقين: الفريق  والذي 
ك بنوك ربوية تتعامل األول: وىم العمماء كميم إال القميل جدًا، رأْوا أن ىذه البنو 

بربا الجاىمية الذي حرمو القرآن الكريم وتوعد عميو أشد الوعيد. والفريق اآلخر وىم 
ذىبوا فقمة قميمة من العمماء الذين حاولوا أن يكيفوا الواقع ويمبسوه لباسًا إسالميًا 
 إلى أن تعامالت ىذه البنوك تتوافق في الجممة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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جد ىذا الفريق منذ بداية القرن العشرين الميالدي إلى اآلن. ويمكن و   وقد 
 ذكر حججيم فيما يمي عمى وجو اإلجمال:

أن المعامالت التي تجرييا ىذه البنوك معامالت جديدة لم تكن معروفة   -ٔ
، وخاصة أن جانب التراضي متوافر   ُ يا نيبقديمًا، ومن ثم تكون حالاًل

ثم ال ربا فييا، ألن األصل في المعامالت  وبين المتعاممين معيا. ومن
 الحّل واإلباحة.

أن الحرام ىو أن تكون الفائدة أضعافًا مضاعفة، أما ما عدا ذلك فيو   -ٕ

، (ٕ){يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفةً }حالل، بدليل قولو تعالى 

يست من األضعاف المضاعفة فإنيا تكون وبما أن معظم فوائد البنوك ل
 حالاًل غير ممنوعة.

أن المحرم ىو ما كان قرضًا بسبب الحاجة إلى الطعام وغيره من   -ٖ
أما إذا كان قرضًا إنتاجيًا فإنو ال  "،القرض االستيالكي"متطمبات الحياة 

يكون حرامًا، ألنو ليس فيو استغالل وظمم كما في القرض االستيالكي. 
دم في المشروعات المنتجة، فال مانع إذن من أن يستفيد ألنو يستخ

 المقرض كما يستفيد المقترض.

أن مدار المعامالت المالية عمى مصمحة الناس، ألنو حيثما وجدت   -ٗ
المصمحة فإنو يوجد شرع اهلل. وما دامت ىذه البنوك تحقق المصمحة لكل 

                                      

 .ٖٓٔ: ة، اآليآل عمران( سورة ٕ)
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احية أخرى، األطراف، البنك والمقرض من ناحية، والبنك والمقترض من ن
باحتيا؟  فما المانع من حمِّيا وا 

أن الفائدة التي تأخذىا البنوك عمى القروض إنما ىو ما يعادل نسبة   -٘
قود الورقية أو ما يعرف بالتضخم، وخاصة بعد فك ناالنخفاض في قيمة ال

ص ىذه خصائاالرتباط بين ىذه النقود الورقية والغطاء الذىبي. ومن أسوأ 
 .فاض وتدِن من سنة إلى أخرىالورقة أنيا في انخ

أن البنوك تتعامل بالورق النقدي وليس بنقود الذىب والفضة كما كان  -ٙ
، وما دام األمر كذلك فإنو ال يكون ىناك ربا في الحال في الماضي

اعتمادًا عمى ما ىو في المذىب الشافعي من إنو لو راجت  ياتعامالت
 الفموس رواج النقدين )الذىب والفضة( فال ربا فييا.

وغير ذلك من التبريرات والتعميالت التي تتالقى في النياية  إلى إباحة 
 معامالت ىذه البنوك الربوية.

 ،ا التبريرلكن األشّد من ىذا أْن استغمت المناصب الدينية الرسمية في ىذ 
التسويغ فأصبح في بعض البالد اإلسالمية أنو من يتولَّى منصب اإلفتاء  لكوذ

فإنو ال يفتي في مسائل البنوك باعتبار أنو قد صدرت فتوى بإباحتيا قبل ذلك، 
 فتى فيو قبل ذلك.فال يفتي فيما أ  

ة التي تعبر عن أن االنيزام الحضاري قد طال و وكان ىذا في رأيي ىو الذر   
أىل العمم ومن ينتسبون إليو، أعني أن تستغل المناصب الرسمية في تبرير الربا 
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وتسويغو، بل في بعض األحيان ال يولى ىذه المناصب إال بعد معرفة رأي 
 المرشح ليا في عدة قضايا منيا البنوك.

إن إقحام ذوي المناصب الدينية الرسمية كاإلفتاء ونحو ذلك في تسويغ  
يدل عمى أن االنيزام الحضاري لم يقتصر عمى  مرم لذلك ألالربا، واستجابتي

نما امتد أيضًا ليشمل أىل العمم الذين من المفترض أن  النخب الحاكمة فحسب وا 
بان واالنسحاق و يكونوا في طميعة األمة التي ترفض ذلك االنيزام الحضاري والذ

مية التي تحفظ عمى ة، والدعوة إلى البدائل اإلسالصر ة المنتبفي األمم القوية الغال
ي عّما نيى اهلل تيأمتنا تميزىا ومبادئيا وكونيا أمة ربانية تفعل ما أمر اهلل وتن

 عنو.

سة األوروبية التي كانت تحرم الربا، نيإننا نخشى أن نقع فيما وقعت فيو الك 
: اإلقراض بفائدة بسيطة وىذا ن اإلنجيل يحرمو، ثم بعد ذلك فرقت بين أمرينأل

يى تناّل عمى التحريم والمنع، ثم ظحتو، أما اإلقراض بفائدة فاحشة فيأمر قد أبا
 .ووفاحش وبيا األمر إلى إباحة الربا كمو بسيط

 يدؤ إنني أرى أن تسويق البنوك الربوية بين جموع المسممين عمى أنيا ت 
غفال  دورًا اقتصاديًا ميمًا فال يمكن أن يستغنى عنيا، والتركيز عمى ىذه النقطة وا 

م، وعدم المناداة بااللتفات إلى ااألضرار الجسمن ا تقوم عمى الربا، بما لو أني
البديل الذي يقدمو الفكر المصرفي اإلسالمي: أرى كل ذلك إمعانًا في االنيزام 

 فيام: وأبني رأيي عمى ما يمي:ألالحضاري الذي تمكن من العقول واألفئدة وا
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يان واضح معروف بين الناس أصبح ليا ك -والحمد هلل–البنوك اإلسالمية   -ٔ
وأصبحت ليا رصيد من التجارب والخبرات تستطيع بو أن تنافس البنوك 

 -إن لم يفق–التقميدية، وأصبح لبعضيا من األداء االقتصادي ما يعادل 
 األداء االقتصادي لكثير من البنوك التقميدية.

إلى  ومما يزيد من نجاح البديل اإلسالمي تحول بعض البنوك التقميدية  -ٕ
بنوك إسالمية، كما قام قطاع عريض من ىذه البنوك التقميدية بفتح فروع 

 لممعامالت المالية اإلسالمية.

مما يؤكد نجاح ىذا البديل، قيام بعض البنوك العالمية ذات الشيرة و   -ٖ
الكبيرة في المجال المصرفي العالمي، قياميا بطرح منتجات مصرفية 

وذلك مثل قيام  ،اقبة عمى ىذه المنتجاتة شرعية لممر ئإسالمية، وتعيين ىي
 باإلقبال عمى التعامل مع تمك المنتجات. HSBCبنك 

وأنو ذو  كل ىذا يؤكد أن البديل اإلسالمي لمبنوك الربوية موجود وقائم 
كفاءة تماثل كفاءة النظام التقميدي إن لم تكن تزيد، وأنو لو فتح ليذا البديل الباب 

ىو الحال مع البنوك التقميدية لتمكن من تحقيق  عمى مصراعيو دون عوائق كما
أفضل النتائج وأحسن الثمار، ويثبت أن االنيزام الحضاري حالة طارئة يمكن 

اإليمان بقيم اإلسالم والتحمي بما ينادي بو من بتيا بقالخروج منيا والتحرر من ر 
تقان. ومن ثم يكون من ين صممًا سب إلى أىل العمم وما زال متعزيمة ومثابرة وا 

إباحة البنوك الربوية ومحاولة البحث ليا عن لباس وتخريج شرعيين، أرى عمى 
أنو ما زال يعيش في مرحمة االنيزام الحضاري التي تجاوزتيا الصحوة اإلسالمية 
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وقام كثير من العمماء الربانيين الصادقين بالتحذير والتنفير منذ زمن ليس بالقميل، 
لبحت عن البدائل الحضارية التي تقدميا الشريعة منو، كما قاموا بالدعوة إلى ا

اإلسالمية، ومن العجيب أنو في بمد مثل مصر اعترف الجياز المصرفي 
الحكومي بوجود تميز بين النظام المصرفي اإلسالمي والنظام المصرفي التقميدي، 
فأنشأ البنك المركزي المصري وحدة فيو لمراقبة نشاط البنوك اإلسالمية واإلشراف 

 مييا.ع

فيل ىذا بداية ألن يخرج التفكير االقتصادي العربي من مرحمة االنيزام  
الحضاري، ويكون سابقًا لبعض من ينتسبون ألىل العمم الذين مازالوا يعيشون فييا 

فييا وعدم مغادرتيا، مع أن من المفروض أال يكونوا  ثكو مإلى ال مويدعون غيرى
 .؟وقعوا فييا فضاًل عن دعوة غيرىم إلييا

 

 
 

  


