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آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند هللا
You have come from usury to educate people’s money, and not be raised with God
Rasheed1
Abstract
Usury is a concept often associated more with religiously based financial ethics, whether
Christian or Islamic, than with the secular world of contemporary finance. The problem is
compounded by a tendency to interpret riba, prohibited within Islam, as both usury and
interest, without adequately distinguishing these concepts. This paper argues that in
Christian tradition usury has always evoked the notion of money demanded in excess of
what is owed on a loan, disrupting a relationship of equality between people, whereas
interest was seen as referring to just compensation to the lender.
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ً
 وبالخالي فإدلت اللاعدة ألاولى،  وهره اللاعدة كسٍبت جدا مً اللاعدة ألام:"زطالت في جحليم كىاعد الىيت
ً
ٌ {وما آجيخم مً زبا ليربىا في ؤمىا: كاٌ حعالى:ٌ وهصٍدها اطخدالال فإكى، هي بعينها ؤدلت هره اللاعدة
الىاض فال ًسبىا عىد هللا وما آجيخم مً شواة جسٍدون وجه هللا فإول ً هم اإلاظعنىنق كاٌ ابً جسٍس زه ه
ً
 وما ؤعؼيخم ؤيها الىاض بعظىم بعظا مً عؼيت لتزداد في ؤمىاٌ الىاض:  (ًلىٌ حعالى ذهسه:هللا حعالى
 فال ًصداد ذلً عىد هللا ألن صاهبه لم: ٌبسجىع زىابها إليه م ً ؤعؼاه ذلً " فال ًسبىا عىد هللا " ًلى
ً
 وما ؤعؼيخم مً صدكت جسٍدون بها وجه: ٌٌعؼه مً ؤعؼاه مبخغيا به وجهه " وما آجيخم مً شواة " ًلى
: ٌهللا فإول ً ٌعني الري ًخصدكىن بإمىالهم ملخ ظين برلً وجه هللا " هم اإلاظعنىن " ًلى
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(هم الرًً لهم الظعف مً ألاجس والثىاب)آه ،وبه حعلم ؤن مً ؤدي شواة ماله ؤو جصدق ؤو فعل ؤي فعل
مً ؤفعاٌ الخير ًسٍد كاٌ ابً هجيم الحىني :وألاوٌ ؤوجه؛ ألن العبادة فيها ،ؤي في آلاًت ،ب عنى الخىهيد،
بلسٍىت عؼف الصالة والصواة ،فال حشترغ في الىطىء والغظل ومسح الخنين وإشالت الىجاطت الحليليت
عً الثىب والبدن واإلايان وألاواوي للصحت .وؤما اشتراػها ،ؤي الىيت في الخي م فلداللت آجيت عليها؛ ألهه
اللصد.برلً وجه هللا حعالى والداز آلاخسة فهى الري ًؤجيه هللا حعالى ؤجسه وٍظاعنه له  ،ؤما مً لم ًسد
ً
وجه هللا حعالى بنعله فال ؤجس له  ،ومً ألادلت عليها ؤًظا ما زواه الشيخان مً هدًث عث ان ،زض ي هللا
ً
عىه ،كاٌ ،كاٌ :زطىٌ هللا صلى هللا عليه وطلم ( مً بنى مسجدا هلل ًبخغي برلً وجه هللا بنى هللا له
ً
مثله في الجىت ) فني هرا الحدًث بيان ؤجس مً بنى هلل مسجدا ابخغاء زىاب هللا حعالى ومسطاجه وؤن هللا
ً
عص وجل ًجصٍه بإن ًبني له بيخا في الجىت  ،وؤما مً بىاه ابخغاء ؤن ًلاٌ عىه ؤهه مىنم وجىاد وصاهب
خير وؤهه محظً فهرا ليع له زىاب في هرا النعل.)1( ،
وعلى هرا :ؤي على ما ذهس مً ؤهه ال زىاب إال بالىيت فالجاز واإلاجسوز مخعلم بالنعل الري بعده
وكدم عليه إلفادة الحصس.
كسزوا هدًث «إه ا ألاع اٌ بالىياث» ؤهه مً باب اإلالخض ى :ؤي مً كبيل الداللت فيه باكخظاء
الىص ال بعبازجه واإلالخض ى بنخح الظاد الالشم اإلاخلدم الري اكخض ى الىص جلدًسه ،لخىكف صدق
اإلاىؼىق عليه وصحخه شسعا ؤو علال ،ه ا هى مرهب اإلاخلدمين وؤما عىد اإلاخإخسًٍ ،هش ع ألائ ت،
ف ً باب اإلاظ س بىاء على ؤن اإلالخض ى عىدهم ما ًخىكف عليه اإلاىؼىق شسعا فلؽ؛ واإلاخىكف عليه هىا
إه ا هى صدق اإلاخيلم ال الصحت الشسعيت ،فييىن مظ سا ال ملخض ى.
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والنسق بينه ا ؤن اإلالخض ى زابذ شسعا واإلاظ س زابذ لغت .وفسق آخس هى ؤن اإلالخض ى ال ع ىم له
عىدها واإلاظ س له ع ىم باإلج اعٌ ،عني ما عدا صدز ؤلاطالم .وزم فسوق ؤخس مروىزة في هخب ألاصىٌ،
(.)2
ً
ومً ألادلت ؤًظا هدًث ؤبي مظعىد البدزي زض ي هللا عىه ،كاٌ :كاٌ زطىٌ هللا صلى هللا عليه
وطلم« :إذا ؤهنم السجل على ؤهله ًحدظبها فهى له صدكت» مخنم عليه )3(،وهرا بيان مً زطىٌ هللا صلى
هللا عليه وطلم ،ألجس مً ًلصد زىاب هللا عص وجل هفى في ؤلاهناق على ؤهله فئن ؤلاهناق عليهم مً
اإلانسوطاث ومفى ع د به العبد الامخثاٌ هلل حعالى والابخغاء لثىابه طبحاهه وحعالى فرلً هظىت له عىد
هللا جل وعال ،ؤما إن كصد به إطلاغ اإلاؤاخرة ولىً ال ؤجس له ألهه لم ًحدظبها عىد هللا حعالى.

وهى هىعان ؤخسوي ،وهى الثىاب واطخحلاق العلاب ،ودهيىي ،وهى الصحت والنظاد.
وكد ؤزٍد ألاخسوي باإلج اع ،لإلج اع على ؤهه ال زىاب وال علاب إال بالىيت ،فاهخنى آلاخس ؤن
ًيىن مسادا ،إما ألهه مشترن وال ع ىم له ،ؤو الهدفاع الظسوزة به مً صحت الىالم به ،فال هاجت إلى
آلاخس .والثاوي ؤوجه ألن ألاوٌ ال ٌظل ه الخصم ألهه كائل بع ىم اإلاشترن ،فحيي ر ال ًدٌ على اشتراػها
في الىطائل للصحت وال على اإلالاصد ؤًظا.

()4

الفرق بين القصد والنية:
كاٌ ابً هجيم الحىني :وألاوٌ ؤوجه؛ ألن العبادة فيها ،ؤي في آلاًت ،ب عنى الخىهيد ،بلسٍىت عؼف
الصالة والصواة ،فال حشترغ في الىطىء والغظل ومسح الخنين وإشالت الىجاطت الحليليت عً الثىب
والبدن واإلايان وألاواوي للصحت .وؤما اشتراػها ،ؤي الىيت في الخي م فلداللت آجيت عليها؛ ألهه اللصد.
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النية :العصم ،والعصم هى ؤلازادة الجاشمت اللاػعت ،وؤلازادة صنت جىجب جخصيص اإلانعىٌ بىكذ
وهاٌ دون غيره ا ،زؤي ؤن جسجح ؤهد اإلاظخىٍين ،وجخصصه بىكذ وهاٌ ،زؤي هينيت وهالت مخصىصت،
وبه علم ؤن الىيت ليظذ مؼلم ؤلازادة بل هي ؤلازادة الجاشمت"(.)5
إذا كصد باإلاباهاث الخلىي على الؼاعاث ،ؤو الخىصل إليها واهذ عبادة ،واألول والىىم،
واهدظاب اإلااٌ.
وعليه فئذا ؤول اإلاظلم ؤو شسب ؤو هام بلصد الخلىي على ػاعت هللا مً صيام ؤو جهاد ؤو كيام،
فهرا مثاب على هره ألاع اٌ بهره الىيت (.)6
ؤما الخنسٍم بين اللصد والىيت ،فى ا ظهس ؤن اللصد ؤعم والىيت ؤخص ،وه ا ًظهس بالخدكيم في
ً
الىصىص الىازدة آهنا ،وهى ؤن الىيت جؼلم عىد وجىد النعل ،فال ًىني وجىد اللصد ؤو ؤلازادة في
ُ
الخىجه إلى إهدار النعل ،لرلً جاء في حعسٍف البيظاوي كىله" :بإنها
الللب ،وإه ا ًجب ؤن ًلازن ذلً
ؤلازادة اإلاخىجهت هحى النعل" ،وفي كىٌ الظيىػي" :وكيل :اإلالازن للنعل" ؤما كىله" :وذلً عبازة عً فعل
الللب" فرلً للخإهيد ؤنها هىع مً اللصد ف حلها الللب مثله.
فسق مً َّ
وكاٌ ابً زجب الحىبلي" :وإه ا َّ
فسق بين الىيت وبين ؤلازادة واللصد وهحىها لظنهم
اخخصاص الىيت باإلاعنى ألاوٌ الري ًرهسه النلهاء ف نهم مً كاٌ :الىيت جخخص بنعل الىاوي ،وؤلازادة ال
جخخص برلً ،ه ا ًسٍد ؤلاوظان مً هللا ؤن ٌغنس له وال ًىىي ذلً"(.)7
وكاٌ العالمت الخنخاشاوي في الخىطيح :اإلاساد بالىيت كصد الؼاعت والخلسب إلى هللا حعالى في إًجاد
النعل فلى طلؽ في اإلااء فاغدظل ؤو غظل ؤعظاءه للخبرد لم ًىً هاوٍا وهنع هرا الىالم ًدٌ علال على
عدم إزادة هليلخه إذ كد ًحصل الع ل مً غير هيت بل اإلاساد باألع اٌ هى ها باعخباز إػالق الش يء على
ؤزسه ومىجبه .... ،فييىن اإلاعنى ؤن صحت ألاع اٌ ال جيىن إال بالىيت فال ًجىش الىطىء بدون الىيت وه له
ؤبى هىينت زض ي هللا حعالى عىه عً الىىع ألاوٌ ؤي زىاب ألاع اٌ ال ًيىن إال بالىيت.
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النية في الاصطالح :لها معىيان معنى عام ومعنى خاص:

ً
مىافلا لغسض مً جلب هنع ؤو دفع ُ
ط ٍس
الىيت ب عىاها العام هي( :اهبعار الللب هحى ما ًساه
(ا)
ً
ً
هاال ؤو مأال) .وهرا اإلاعنى العام شامل لألع اٌ الدًييت والدهيىٍت.
(ب)

الىيت ب عىاها الخاص :هي (كصد الؼاعت والخلسب إلى هللا طبحاهه وحعالى بئًجاد النعل ؤو

الامخىاع عىه).
فالىيت ب عىاها الخاص (وهى كصد الؼاعت والخلسب إلى هللا طبحاهه وحعالى) جدخل في هل ؤبىاب
النله إن لم ًىً ولها ،وكاٌ الشافعي زه ه هللا (إن هدًث الىيت ًدخل في طبعين بابا) وكاٌ غيره
(ًدخل في زالزين بابا) وابً هجيم جعل للىيت في ألاع اٌ ألاخسوي كاعد مً كىاعده الىبري وهي كاعدة (ال
زىاب إال بالىيت) ولىنها جخخص بالجاهب ألاخسوي العبادي منها ،ولرلً ؤدزجىاها ط نها ألن ألامىز ؤعم
مً وىنها دهيىٍت ؤو ؤخسوي ،وملاصد ألاع اٌ ؤعم هرلً مً وىنها ًسجى زىابها ؤو ال ًسجى.)9( ،
واإلاساد هىم ألاع اٌ ألن النله ال ًبحث إال عً ؤهيام ؤفعاٌ اإلايلنين ،والحىم هىعان:
هىم ؤخسوي وهى الثىاب واطخحلاق العراب .وهىم دهيىي وهى الصحت والنظاد.
وكد ؤج عىا على ؤهه ال زىاب وال علاب إال بالىيت .ؤما الصحت والنظاد فنيه جنصيل للنلهاء.
وكد جظافسث هصىص شسعيت هثيرة على وجىب ػلب مسطاة هللا وابخغاء زىابه في ج يع ألاع اٌ
الصالحت ،وال جترجب زىابها عليها إال باإلخالص هلل حعالى للىله حعالى{ :وما ؤمسوا إال ليعبدوا هللا مخلصين
له الدًً هىناءق( .طىزة البيىت.)10( )5 :
كاٌ ابً هجيم الحىني :وألاوٌ ؤوجه؛ ألن العبادة فيها ،ؤي في آلاًت ،ب عنى الخىهيد ،بلسٍىت عؼف
الصالة والصواة ،فال حشترغ في الىطىء والغظل ومسح الخنين وإشالت الىجاطت الحليليت عً الثىب
والبدن واإلايان وألاواوي للصحت .وؤما اشتراػها ،ؤي الىيت في الخي م فلداللت آجيت عليها؛ ألهه اللصد.
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ال زىاب إال بالىيت :بياهه ؤن اإلالصىد منها ج ييز العبادة عً العادة وج ييز بعع العباداث عً
ّ
ّ
ّ
بعع والربح مثال فئهه كد ًيىن لألول فييىن مباها ؤو مىدوبا وكد ًيىن لألضحيت فييىن عبادة وكد
ًيىن للدوم ؤمير فييىن هساما ؤو هنسا على كىٌ( :ؤفاده في ألاشباه) (فائدة) الىيت كصد الؼاعت والخلسب
إلى هللا حعالى في إًجاد النعل.)11(،
الىيت شسغ في العباداث ه ا بيىا إما باإلج اع ،ؤو بأًت{ :وما ؤمسوا إال ليعبدوا هللا مخلصين له
َ
الدًً ُه َىناءق (البيىت.)12( )89/5:
كاٌ ابً هجيم الحىني :وألاوٌ ؤوجه؛ ألن العبادة فيها ،ؤي في آلاًت ،ب عنى الخىهيد ،بلسٍىت
عؼف الصالة والصواة ،فال حشترغ في الىطىء والغظل ومسح الخنين وإشالت الىجاطت الحليليت عً
الثىب والبدن واإلايان وألاواوي للصحت .وؤما اشتراػها ،ؤي الىيت في الخي م فلداللت آجيت عليها؛ ألهه
ُ
اللصد .وؤما غظل اإلايذ فلالىا :ال حشترغ الىيت لصحت الصالة عليه وجحصيل ػهازجه ،وإه ا هي شسغ
إلطلاغ النسض عً ذمت اإلايلنين.)13( ،
وكاٌ وليد بً زاشد الظعيدان في زطالخه" ،
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